
( οοσῖς 

ΤῊΙ5 15 ἃ αἰ σία] ΘορΥ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰβ ργβϑεγνβα [ἴῸΓ ρβηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΆΓΥ 5Π6 να ὈΘίογθ 1 ννὰβ σα  ]]ν βοδηηθα Ὁ ΘΟΟΡΙ]Θ 85 ρϑτ οἵ ἃ ργο]βοΐ 

ἴο πηᾶκΚα [ῃ6 ννογ]᾽ 5 ὈΟΟΚ5 αἸβοονθγδθ]θ οπ]Π6. 

1 Πὰ5 ϑυγνίνεα ἰΙοηρ ΠΟ ΡΗ ἴογ [Π6 σορντίρῃίΐ ἴο ΕΧΡΙΓΘ δηα (Π6 ὈοΟΙΪΚ ἴο Θηΐθγ [Π6 ΡῈ ]1ο ἀοπγαίη. Α ΡῸΌΠ1Ο ἀοπηδίη ὈΟΟΚ 15 οπ6 (Πδΐ ννὰ5 Πθνϑὺ β 0] 6 οἱ 

ἴο Θορυτιρσῃϊ ΟΥ̓ ΠΟ56 ἰ6ρ8] σορυγρῃϊΐ ἴθγπ 85 Ἔχρίγεα. ὙΥΠΘίΠοΎ ἃ ὈΟΟΚ 15 ἴῃ [Π6 ρΡΕΌ]Π1Ο ἀοΠηδΊη ΠΥ ν ΓῪ σΟΠΠίγΥ ἴο οοιηΐγν. ΡΕΌΡ]1Ο ἀοπηδαίη ὈΟΟΚΚ5 

ΔΓΘ ΟἿ σαίθνναυϑ ἴο {Π6 ραᾶϑβῖ, Γβργθϑθηίηρ ἃ ννβ δ] ἢ οἵ ΠΙβίογν, οα]αγα πα Κηονν]θάρσα {Πδ᾽5 οἵΐθη αἸΓΠοιηΐ ἴο ἀἸβοονϑου. 

Μδῖκβ, ποίδίοηβ ἃπΠα οἴμεγ ΠΊΔΓΡΊ 8118 ργθϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥ̓ ΡΊηΔ] ΝΟ] Π16 ΜΝ11] ἀρρθαγ ἴῃ (Π15 ΠΙ6 - ἃ Γθι Πα 6Γ οἵ [185 ὈΟΟΚ᾽ 5 ἰΙοηρ ]ουγηθν ἴγοπ [Π6 

ῬΕΌΠ5Π6Γ ἴο ἃ ΠΌΓΑΓῪ ἃπΠα ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ὕξερο συ αο] πος 

ΟὈΟρΡΙδ6 15 ργομά ἴο ρδιίηθυ ννἹ ΠΠΌΓΑΙ65 ἴο ἀρ] ΖΘ ΡῈ Ό]1Ο ἀοΠηδΊη Πγαίθυ 815 Δ η4 ΠΊΔκΘ {Π6 πὶ ννΊ 6 ]ν ΔοΟΘ551016. ΡΌΌΙ1Ο ἀοπηδίη ὈΟΟΚ5 ὈΘΙοηρ ἴο (Π8 

ΡΌΡΙΠΙΟ ἃη4 ννῈ ἃΓῈ ΠΊΘΓΘΙΥ {Π6ῚΓ οἰϑίοα!δη5. ΝΟνοιῃ6 1655, [Π15 ννοῦκ 15 Χρθηβῖνθ, 50 [ἢ ογάθγ ἴο Κθδρ ργον! αἸηρ [15 τθϑοῦγοθ, ννα Πᾶνα ἴα ΚΘη βίδρ5 ἴο 

Ργθνθηΐ ΔΡι156 ὈΥ ΟΟΠΊΠΊΘΓΟΙΔΙ ρδΓ65, ΠΟ] ἀὴρ ρῥ]δοίηρ ΘΟ Π108] ΓΟΒ ΠΟΙ ΠΟΠ5 Οἡ δυζοπηδίθα ΘΓ ηρ. 

ν8 80 δβκ (μδΐ γοι: 

ἘΞ Μακὸ ποη-οοπιπιογοίαί μι56 οὐ {πὸ Π|65 ΝΥ ἀθϑιρῃβα (ὐσοορὶβ ΒοοκΚ ϑβδίοῃ [ῸὉΓ 158 ὈῪ ἱπαϊ]νί αιι815, δηα ννα τθαπθϑί {Πδΐ γοι π56 [Π6586 ἢ]65 ἴῸΓ 

ῬΘΙΒΟηΔΙ, ΠΟΠ-ΟΟΠΠΠΊΘΓΟΙΔ] ρΌΓΡΟΒΘΒ. 

τὸ Κοείγαϊη ἤόηι αμϊοπιαϊεα ψμογγίπρ Ὁ ποΐ 58Π6 διυϊομηδίθα αΠΘΓΙ65 οἵ δὴν βοτί ἰο ΟΡ θ᾽ 58 βυϑίβῃ): ΠῚ νοι ἃ΄ΓῈ ΘΟΠαποίΙΠρ ΓΟΘΘΆΓΟῇ Οἡ Π]ΔΟΠΪη6 

{ΓΔ 5] Δ], ΟΡΕΟΔ] ΟΠ δγδοίθυ Γοσοση! ΠΟη ΟΥ ΟἴΠΘΓ ἈΓΘα 5 νΠΘΓΘ ΔΟΟ 685 ἴο ἃ ἰᾶγρα διηοπηί οἵ ἰοχί 15 ΠΕΙΡΙΙ], ρΙθαβα οοηίΐδοίΐ τι5. 6 Θποοῦγασθ [Π6 

1186 Οἵ ρΕὈ]Π1ο ἀοπηδίη Πηδίθ 415 [ογ [Π656 ΡΌΓΡΟΒ65 ΔΠ4 πηδᾶν Ὀ6 8016 ἴο ΠΕ6ΙρΡ. 

τ-ὸὁἬ Μαϊπίαϊπ αἰἡγὶρμίοη ΤῊΘ ΟΟΟΡ]6 “νδίθγπγ γ᾽ νοι 566 ἡ βοῇ ἢ]6 15 ββϑθηῖ184] [ὉΓ 1Π]ΟΥΠΉησ ΡΘΟΡΙΘ ἀθοιΐ [Π15 ργο]θοΐ ἀη4 Πείρίηρ ἴΠθῖη Ππὰ 

ΔαΘΙΠΟΠΔ] πηδίθγι 15 [ἢγουρῇ Οὐορ]α ΒοΟΟΚ δθάίοῃ. ΡΊθαβα 40 ποΐ ΓΕ ΠΊΟνΘ 1{. 

ἘΞ Κορ 11 ἰοραὶϊ ΔΝ αΐθνου γουΓ τ156, ΓΕΠΊΘΙΘΘΓ [Πδΐ γοι ΔῈ ΓΕΒρΡΟΊ51016 ἴογ δηβαυγίηρ [Πδΐ ννῃδί γοιῦι γα ἀοίηρ 15 Ι6σ8]. Πο ποΐ Δ55.Π16 [Πδΐ {π5ῖ 

Ὀθοδιι58 ννα Ὀ6ΙΙθνα ἃ ὈΟΟΚ 15 ἴῃ {Π6 ρΕΌΠ1ο ἀοπηδίη [ῸΓ τ156Γ8 1η (Π6 {Πη1{64 δίαία5, [η΄ [6 ννοῦκ 15 4150 1ὴ {Π6 ρΕΠ1Ο ἀοιηδίη ἴογ 568 1η ΟἴΠΘΓ 

οΟμΠΙΠ165. ΝΥ ΠΘΙΠΟΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] ἴῃ σορυγίσῃΐ ναγ8 5 ΓΟΠῚ ΟΟΙΠΙΓΥ ἴο σΟπηΐγν, ἃηα ννῈ σδη  ἵ ΟΥ̓ΟΓ σι!ἄδηοθ οἡ νν ΘΙ ΠΘΓΓ ΔΩΥ 5ρθοΙῆο τι56 οἵ 

ΔΏΥ ΒρΡΘΟΙῆο ὈΟΟΚ 15 Δ]οννβά. ΡΊθαβα 4ο ποΐ δ5811Π26 [πδ΄ ἃ ὈΟΟΚ᾿ 5 ἀρρβάγαηοθ ἴῃ Οὐορὶθ ΒοοΙς ϑΘδΓῸἢ ΠΊΘΔΠ5 1 οδη Ὀ6 τ1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΓ 

ΔΏΥΝΠΘΓΘ ἴη {Π6 νοῦ]. (οργυτρῃΐ ᾿η[ΠΠηρϑιηθηΐ [18 01ΠΠ{ }ὺ οδη Ὀδ αἰῖ6 βθνθσα. 

Αβουΐ σοορ]ο ΒΟΟΚ ϑθάγοι 

ΟΡ Θ᾽ 5. πη 55Ί0η 15 ἴο οἭγρϑηϊΖα [ῃ6 ννου ̓ 5 ̓Π]ΟγπηδΟη Πα ἴο ΠΊΔ ΚΘ 1{ ΠΠΙΊΝΘΓΒΔΠῪ ΔΟΟΘ551016. Δηα πβεῖα]. σοορὶθ ΒΟΟΚ ϑθάγοῃ ΠαΙρ5 γθδάθιβ 

αἰβοονογ [Π6 ννου!᾽ 5 ὈοΟΚΒ νΠ116 ΠοΙρίηρ δυῖποῦβ Δη4 ΡῈ Π15Π6Γ5 Γθᾶοἢ πθνν ΔΙΊ ΘησΘ65. Υοιι οδη 5ΘΆΓΌῇ [τοι [Π6 [Ὁ]] ἰΘχί οἵ [1158 ὈΟοΙΪΚ οἡ [Π6 ννϑῦ 

απ ἐρ: ΌοΟΟΚΒ5. σοοσ]θ. σοπῇ 
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ΤῊΕ ἘΕΧΡΟΒΙΤΟΕ 5 
ΘΚΕΕΚ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ 

Ι 

ΤῊΕ ΘΕΟΟΝῸ ἘΡΙΘΤΙῈ ΤΟ ΤΗΕ 
ΟΟΞΒΙΝΤΗΙΑΝΒ 

ΒΥ ΤΗ͂Ὲ ΝΕΕΥ ΒΕν. 

]1.|Η. ΒΕΚΝΑΚΏΌ, Ρ.Ὁ. 
ΌΕΑΝ ΟΡ 581. ΡΑΤΕΙΟΚ᾽5, ὈΒΙΙΝ 

Ι 

ΤΗΕ ἘΡΙΘΤΙῈ ΤΟ ΤΗΕ ΟΘΑΙΑΤΙΑΝΒ 
ΒΥ ΤΗΕῈ ΚΒΕν. 

ΕΚΕΡΕΚΙΟ ΚΕΝΘΌΑΠΙ, ΜΑΑ. 

ΠῚ 

ΤΗΕ ἘΡΙΘΤΙΕῈ ΤΟ ΤῊΗΒΕ ἘΡΗΒΒΙΑΝ5 
ΒΥ ΤΗΕΞ ΒΕν. 

5. Ὁ. Εἰ ΘΑΙΜΟΝΌΡ, Ρ.Ρ. 
ΡΒΙΝΟΙΡΑΙ, ΟΡ ΤΗΕ ὈΝΙΤΕΌ ΡΈΞΕ ΟΗΌΝΟΝ ΟΟΣΣΒΟΒ, ΑΒΕΚΌΞΚΕΝ 

ἵν 

ΤΗΕ ἘΕΡΙΘΤΙῈ ΤῸ ΤΗΕ ΡΗΠΙΡΡΙΑΝΘ 
ΒΥ ΤΗῈ ΒΕΝΡ. 

Η. Α. Α. ΚΕΝΝΕΡΥ, Ὁ.8ς. 

ν 

ΤΗΕ ἘΡΙΒΤΙῈ ΤῸ ΤῊΗΕ ΟΟΙΟ5ΘΙΑΝΒ 
ΒΥ ΡΕΟΡΕΒΒΟΒ 

Α. 5. ΡΕΑΚΕ, ΜαΑ. 

ΚΟΝΌΟΝ 

ΗΟΡΡΕΚΝ ΑΝῸ ΘΤΟΌΌΘΗΤΟΝ 

27 ΡΑΤΕΕΝΟΒΤΕΚ ΚΟΥ 

1903 





ΤΗΕ ἘΧΡΟΒΘΙΤΟΚ᾽ 5 

ΘσΚΕΕΚ ΤΕΤΑΜΕΝΤ 

ΕὈΙΤΕΏ ΒΥ ΤΗΕ ΒΕν. 

Ν᾽. ΚΒΟΒΕΒΊΘΟΝ ΝΙΟΟΙῚ,, ΜΑ., 11,0. 
ἙΠΙΤΟΝ ΟΡ “ΤΗΜ ἘΧΡΟΒΙΤΟΙΝ," "ἼΗΕ ἘΧΡΟΒΙΤΟΝ᾽Ν ΒΙΒΙΕ," ΕΤῸ 

ΝΟΙΌΜΕ ΠΙ. 

γα διε 
“οὐ Ὡν ἐν" 

ΓΠΟΝΌΟΝ 

ΗΟΡΡΕΚ ΑΝ ΒΤΟΌΘΗΤΟΝ 
27 ῬΑΤΕΚΝΟΒΤΕΕ ΒΟΥ 

1903 



ΤῊΕΞ ΑΒΕΕΡΕΕΝ ΟὑνΝΙΝΕΈΒΙΤΥ ΡΕΕΒΒ ΓΠΜΙΤΕΡ 

118140 



ΤΗΕ ΒΕΓΟΝὨῸ ΕΡΙΒΤΙΕ ΟΕ ΡΑΌΙῚ, 

ΤῸ ΤῊΗΒ 

ΓΟΕΚΙΝΤΗΙΑΝΘ 



Β οι δα δὲ (οοοῖς 



ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ΟΗΑΡΤΕΕ Ι. 

ΤΗΕ ΤΙΜΒ ΑΝῸ ΡΙΆΑΟΘΕ ΟΕ ΨΈΕΙΤΙΝΟ. 

1. ἴῃ {δε οαβε οὗ πο ᾿οοῖ: οἵ {πε Νὲνν Τεβίαπιεηξς ἰβ ἰξ πῖογε 

ἐβ886ηία] ἴο ἃ ἴγῃε υπάεγβίαπαάϊης οὗ ἰἴ8 Ϊδλησύασο, παῖ ψὰ βδου!ά 
δᾶνε ἃ οἶεαγ νίενν οὗ {με οἰγουιπγβίδποεβ ἀπάεγ ψῃϊοῇ ἰξ τγα8 σοπιροβεαά, 
ἴπδη ἰῃ ἔς οαδβε οἵ 2 Οογίπιπίδηβ. [{ ἰ8 ἔπε πιοβὲ δυϊοδίοσγαρῃϊοαὶ 
οἵ 41] 81. Ιαυ 8 Ἰεξίεγβ, δηά ἰξ ἀρουπάβ ἰῇ ρεγβοηδὶ αἱ υϑίοηβ, νι οἢ 

1 18 ἀῆσυϊι, αἵ (15 ἀϊδίαπος οὗἉ {ἰπ16, ἴο ἀρργεοίαϊε, απά οὗ ψῇῃϊοῆ 

ΒΟΠΊΕ ὙΠ] γοῦν αἰσψαγ8 γεπιδίη οὔβουγα. [ἰ σίοννβ σι τῇ ἴῃς ποαΐ 

οὗ ἔεγνιά 11ε,1 δπά ννὰ8 ενίἀθητν τυγίτθη ἀπάογ τῆς ἰηῆαξησε οὗ 

βἴγοηζς επιοζίΐοη. Απά, ἰἔ χε ἀο ποῖ αβϑίρῃη [ἴ ἴο ἰ[8 ἔγαε ρίδος ἰη 81. 
Ῥαυ} 8 ἰδ, νὰ ἀγὲ {κεν ἴο πιῖββ ἃ σοοά ἀδδὶ οἵ ἴδε ἴογοε οὗ ἰῖβ 

ξαγηεβῖ δπά εαρεῦ ψογάβ. [{ ἰ8, ἐπεγείογε, ἀδβίγαδε ἴο εηΐεγ ἰηῖο 

πιογὲ ἀεῖδι! ἃ8 ἴο ἴῃς οσοδϑβίοη οὗ [8 σοπγχροϑβίτίοη ἤδη ψγἃ8 ὨδΟ βΒαΓῪ 
ἰπ ἴῃς οα8ὲ οὗ ἃ ἰγεδίϊβε {πὸ τς Ερίβεϊες ἕο τῆς Βοπιδηβ, ἴῃς αγψυ- 

πηεηΐβ οὗ ΜΏὨΏϊςἢ ἀγὰ ἰαγεῖν ἱηάερεπάξηϊς οὗ δε οἰγοιπηδίαησεβ οὗ τς 
δυῖδογ δἵ {πε τἰπλὲ πεη ἰς τγᾶ8 τγίζζεη. 

2. ἴπ {πε πἰπείεεπίῆ οδαρίεγ οἵ τῆς 45 ψε Βηά δας Βρῆεβαβ 

[88 Ῥεοοηιες ὅ8:. Ραυ δ δεδδαιιαγίεγβ; ἔπε σεηΐγε οὗ ἱηξεγεϑὲ ἢδ8 

Ὀεεη βῃιτεά ἔγοπι Ψεγυβαίεπὶ δηά Απτοςῦ, ἀπά τῆς Αροβί!ε᾽ 5 ἰαδουγβ 
ἃτα Ῥείηρ πηαίηἷϊν βρεπίέ ὕὑροῦ Αβία Μίηογσ. Οογίπεῃ, ἤοψενεγ, 

οσσυρίεβ 84 σοηβίἀεγα ες βῆαγε ἰῇ ἢὶβ ἐπουρῃΐβ; δηά, ἀυγίης τς 

Ρεγίοά οὗ ονεγ ἵνγο γεαγβ ψῃϊοἢ ἢες βρεπάβ δ Ερἤεβαβ, σοπηπγμηίςσα- 

τίοβ σε τῆς Οογιπεῃίαδη ΟΠυγοῦ αγὲ Ῥείη σαγγίεά ου. [{ ἰ8β ἴῃς 

βεαύδηςε οὗ ἐνεηΐβ ἀυγίηρς (8 ρεγίοά αηά ἴπε βυρθβεαυεηΐ βἰχ πιοπίδβ 

τῆδξ νὰ ἢανε ἴο Ἔχαπιίθπε. ϑυςῇ δὴ εχαπιηαϊίοη οὗ ἴῃε ογάεγ ἴῃ 
ψΏΙ ἢ ἐνεηΐβ [οἱ ονεά οὐς ἀποίμεγ πιίσῃξς Ὅς πιδάς πίτπους ΔΩΥ 

ἀεζεγπηδίίοη οἵ ἴῃς αὐβοίυϊε ἀδίεβ οὗ δῶν ; Ὀυΐ ἰἴ ἰ8 σοηνεηίεηΐξ ἴο 

1 8ες Ηοεῖ, γνααϊεἐϊς ΟἈγίεαπὲέγ, Ρ. ο8. 



4 ΙΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 

ἰηάϊσαῖε ἤογα τῆς βυβίθηχ οὗ σῃγοῃοϊονυ ψὨϊοἢ ἢδ8 ὈῬεεη δάορίεά. 
Ῥγονίβίομα!γ, τῆς ἀαίεβ αϑείρηεά ἴο (ἢς ρῥγίησίραὶ ἐνεηΐβ οὗ ϑ8:. Ραυ 8 
Π|ὸ Ὀγ Μγ. Ταγηεγὶ ΜΠ} Ὀὲ ἴθ ἃ8 ἃ αϑβϑὶβ ἔογ ἱπνεδβείζαξίΊοη [{ ἰ8 

ΠΟΥ͂ ΡΓΕΙΕΥ ΖΕΏΘΓΑΙΥ ἀργεεα πιο βοῃοΐαγβ ἔπαΐ πε ἀδίεβ [ογπιεγὶν 
δεοςορίεά, 6.9., ΌΥ ΔΝ εβεῖεγ δηά 1ἰρῃείοοϊ, ἀγα ἔνο γεαγβ ἴοο ἰδΐε ; 
Ὀυϊῖ Πὶβ ἀοεβ ηοΐ, οὗ οουγβε, αἴεςς πγδζογία!ν ἴῃ ἀσσυγδον οὗ [υἱρῶι- 
ἴοοξ᾽ 8 σοποϊ υβίοῃβ 88 ἴο ἴῃς ογάεγ ἰῃ ψῃϊσῇ τῆς βενεγαὶ ἱποίάεηξΐβ οὗἉ 

τῆε Αροβίῖε 8 σάγεεγ ἴοοῖς ρίδοσε. [ἰπάερά, {πες βομεπὶε οὗ γεοοη- 
βέγυςείοη οὗ ϑ81. Ρδα}᾽ 5 Ὠίβίογυ ψῃ1ε δὲ Ερῆδβιβ, ψῃϊοἢ ἢα8 ἀρργονεά 
ἰῖ8ε1 το ἔπε ργεβεηῖ εὐϊΐογ, ἰ8 ἰῃὰ πε πιαίῃ δαὶ ραΐ ἔογναγά ΌΥῪ 

[φῃείοος,Σ ΑΙ Πουρσῇ 8 ἀαέέες Ὦανε ἠοΐ Ῥεεη [ο]]ονεά. ΤῊ!8 βοθεπιε 

ἰ8 ποῖ ψίτπουΐ ἀπ συ ε6 8; Ῥαξ ἰτ ἰ8 ἀερεπάεηξ οὐ ἔεννεγ βιιδβί αν 
Ὠυροίποβεβ [ἤδη δὴν οἵπεον πο ἢα8 Ὀεθη ργοροβεά, ἀπά ἰξ ροββεβ865 

Βρθοίαὶ οἱαίπι ἴο σοηπϑίἀεγαίίοη ἔγοπι ἴῃς ἕδος ἴῃδξ ἰξ ἰβ αη δἰίεπηρί ἴο 
ἐσχρ δίῃ ἔπε ἀοουπηδηΐβ 48 ἴΠεΥ βίαπά σίζπουΐ γεβογέ ἴο δε Πεγοίς 
τηδάβυγεβ οἵ αἀἰββεσζίοη ψῇϊοἢ βοπλε ογίτἰοβ ἢανε ἰοαηά ἰξ πεοεββαγυ ἴο 

δάορί. 

8. 1 βιαγί, ἔπεη, σι ἔπε αβϑυπιριίοη τπδξ 88. αι] 8 βοϊουγῃ οὗ 

ονεσγ ἴνο γεαγβ δ Βρῆεβαβ ὃ (Αςΐ8 χίχ. 10) ἰαϑιεά ἔγοπι Ὠεσεγηθενγ, 52, 
οὐ δαδηυάτγυ, 58, ἰο Μαγοῇ ογ Αργί!, 55, ἀπά ἴ ργοσεεά ἴο Ἵχαπηίης ἢϊ5 

οσοπηπημηϊςαξίοηβ τῇ Οογίπιῃ ἀσγίησ τῃδξ ρεγίοά. Τῆς ΟΠυγοῦ δ 
Οογίπεῃ παά Ὀεεη ἔουπάςξά ὈΥ ἴῃς Αροβεῖίε οῃἡ ἢϊ8 βεοοηά πηββί ΠΑ ΓῪ 

Ἰούγηον, ἰαῖε ἰῃ ἴῃς γεᾶγ 50 (Αςίβ χνί!!. 1 1.);3 Ῥαΐ, 411 ἴοο βοοῦ αἴξίοεγ 
[18 Τοαηάφίίοη, ἴξ ὈεσαπΊα ἀρρᾶγεηΐ (δαὶ {πεῸ Ἰἰαχὶν οὗ πιογαῖβ, ἴογ 
σοῦ Οογίηςἢ τπὰ8 ποίογίουβ, νγὰβ βῃονίηρ ἰΐβε! ἰῃ τε ἰἰνεβ οὗ τῆς 

ΟὨ γί βιίδη σοηνεγίβ. ἥΐεῃ ἀο ποῖ βαβιϊν βῇαϊε ἐμεπηβεῖνεβ ἔγες ἔγοπι 
εν] ἐγαάϊτίοῃβ ἀπά δββοςοίβεοηβ ; δηά ἴῃς ροτεγ οἵ ἴῃς εν [αἰ τἢ τοοῖς 

τίπιε ἴο εβιδ ἰ5ἢ ἰΐβεῖ ἑῆεγε 88 εἰβεννῆεγσε. ΔΠεη ἴδε γεβίγαϊηξβ 
ἱπιροβεά Ὀγ τῇς Αροβιείς᾽ 8 ρὑγεβεῆσε ψεγε γεπιονεά, ναγίουβ βοδηάβὶ 8 

Ὀεϊγαγεά τῆς τηογὰ] ψεδηθβα οἵ ἴῆεβε οἷενεγ Ογεθκβ ψῆο δαά 
ψεϊσοηγχεά (ἢε ἢενν (εδοξίης Ὀυΐ 4 βῃογέ {{π|ὲ Ὀεΐίογε. [τ ψουἱά 

ἈΡρεὰγ (παΐὶ νῆες 851. δὰ! νγαβ αἱ Βρῆεβυβ Ῥαά πενβ γεδοῆεά ἢἰπὶ 

ἔγοηχ Οογίηςῃ 848 ἴο ἴῃς πιογαῖβ οἵ ἢἰβ σοηνεγίβ ; δῃά ἰῇ σοηβεαιεησοα 

οὗ (8 ἢς ραϊά ἴο δέ οἰΕΥ ἃ Ὀγίεξ ἀἰβοιρ αγν νἱβἰῖ, οὗ νι ηϊςἢ ἰηάεεά 

ὯΟ δοσουηΐ ἢδ8 Ὀεεη σίνεη Ὀγ 81. [υκς, Ὀυὲ ψὨϊςἢ ἰΒ αἰ υἀεἀ ἰο ἰη 8:1. 

Ῥαυ] 8 Ερίβειεβ (βεῈ Ἄεβρεοίδ!ν 2 ον. χἰΐ. 21, νῆεγε νὰ ἀγὲ ἰηξογηγχεά 

1 866 δζίοϊς “" Ὁγοποίορυ οὗ Ν.Τ. " ἐπ Ηδϑβείηρβ' ΒέδίὋ ᾿ἱοίίοπανγ. 
38εε Βίδίίοαὶ Εξξαγξ, ῬΌ. 222, 274. 
510 15 ρσόῦδθ]ε ἰδὲ ἴῃς “ τῆτεε τη ἢ ̓" οὗὨ νεῖ. 8 18 ἴο Ῥε τεοκοπεὰ ἱπ δά ἀϊιίοη 

ἴο ἴδε “τνο γεδγβ᾿᾽᾿ οἵ νεσ. το; οὔ. τριετίαν, Αοἰβ χχ, 31. 
40η τδὲ Ομυτοῇ δὲ Οογίπιῃ, βεα {με ἤγβι ομπαρίοσ οὗ Ργοῦ, Εἰπάϊαγ᾿β 1πέγοάμοίδοπ 

ἰοτ Οονγὶκπέλίαης (νο]. ἰϊ., Ρ. 720 ἢ.). 
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τῃδὲ ἰ νὰβ ἰπ σοηβεαύεηος οὗ τῆς ἰαχ πιογα] ἐν οὗ τῇς Οογίηςίδηβ 
τῃδῖ ἢ νἱβίξεά {Πεπὶ ἰῃ στίεἴ). 

4. Τῇε γεδβοῃβ ἔογ Ὠοϊάΐηρ παῖ (Π]5 νἱβὶς (νυ οἢ τὰ 858}.41] ς]}} πα 
“ Ἰηξεγπγεάϊαϊε ΜΝ δς ᾽) ἴοοῖ ρίασε γε 848 ἔοϊΐουνβ. 'ε ἤδανε βθεῃ 

τας 51. δὰ} 8 θγβὲ νίβϑιξ ἰο Οογίπιῃ ἰβ γεσογάεά ἰῃ Ασέβ χνιϊὶ. 
Αποΐδογ νἱβιξ ἰ8 πηεπεοπεά ἰπ Αςΐϑ8 χχ, 3, υἱζ., ἔηαξ νι ῇϊοἢ ψὰ8 βυῦ- 

βεαυεηΐ ἴο (ἢς ἔψο Οδηοηίοδὶ Ερίβεϊεβ ἴο ἴῃς (ον πείδηβ, αηά νῇϊοῇ 

ψ48 ἰπ οσοηϊζεπιρίαιίοη τ Ὠϊϊδε Ὧς νὰ8 ψγιτης ὈοϊΏ. [18 ἀδίς ναβ8 
55-56. Βαυῖ ἰξ ἀρρεᾶγβ ἔγογι 2 (ον. χίΐ. 14, χἱϊ. 1, δε [158 τσὰβ ἢΐβ8 
ἐμίγά νἱαῖῖ ; 1 δἀηά ἤξῆσοε ἃ νίϑδίξ ἴο Οογίῃξῃ πιυϑῖ ἤανε Ῥεδθη ραϊά 

Ὀεΐνγεεη {πες γεαγβ 560 δηὰ 55 (ργοῦδοὶν τοναγάβ ἔῆε εηὰ οἵ ἴῃς 

Ρεγίοά, 88} ἴῃ τῆς δὐυζαπΊη οὗ 54), οὗ νος ἢ 0 δοοουηξ ἰΒ σίνεη ἰη δα 
Αοἰ5.3 Ιὰ ἰδ 411] Ῥυξ ἱπιροβδβίδ!ε ἰο βὲ ἱπ (8 νἱβϑίξ 1 τὰ ἀο ποῖ 
βύρροβε ἰξ ἴο ἢανε Ὀεεη ραίά ἔγοπι Ἐρἤῆδβιβ; δηά [ἃ ψουά ἢανε Ῥεδῶ 

ΔΠ ΘΑΒΥ πιαϊζεγ ἴογ δῖ. δὰ] ἴο ἢανε υπάεγίακεη [πἰ8ι Ἐρδἤεβιιβ τναβ 
ΟὨΪΥ ἃ ψεεῖς ογ ἴδῃ ἀδυβ᾽ 841] ἔγοπῃ Οογίηςῃ, ἀπά οπἡ τῆς γεςείρε οὗ 11] 

ποῦ ἰἴ νου ἤανε Ὀδδη ἴδε πιοβὲ ἡδΐωγαὶ της ἰπ τῆς πογίά ἐῆαὶ 

Βα βῃουϊά τῆ ογοββ τῇς ΖΞ ρεδη Ὠδβε!ν το βεῖ πιαζίεγβ γἰσῃς. [τ 

ἌΡΡΕΘδγβ ἀϊβείησεγ ἔγοπι 2 Οον. ἰΐ. 1 τῆι [8 νίβίξ τγὰβ ἃ ραϊωξαΐ οὔς, 
δηά βοῇ δβ ἢε ψουἹά ποῖ υυίβῃ ἀσαίη ἴο πᾶνε ἐχρεγίθηςα οἵ. Απά, 
ἔυγίδεν, ἐῆε ἰδῆσυασε οὗ χίΐ. 21, χἱϊ!. 2, ϑυσσεβίβ [ῃδΐ ἴῃς ἰγουδ]ς το ἢ 

ςαυβεά {Πϊ8 Ῥαϊηξα! Ν᾽ βιΕ νγα8 ἤοΐ δοζίοη ογ βοῃίβιι, θαξ ὑποδδβεν 
οὗ {πω ἀπιοὴς ἢϊ8 σοηνετγίβ. 

5. 81. Ρδα! τῃεγεδῖζεγ γεϊυγηεά ἴο Βρῆεβιιβ δηά ψγοῖς, ργοῦδθὶν 
Ααἴζεγ πὸ ἰοης ἰηίεγναί, ἃ ἰεϊζεγ ννοἢ 18 ον ἰοβί. [Ἐξ [8 πγχεηϊἰοηοά 

ἰη 1 ὍΟος. ν. 9; δηά ἰξ σοηϊεαίηςά, Πα (6115. .8, ἰηαποξίοηβ τὸ ἴδε 

Οογιπιίδη ΟΠ γίβείαπβ “ ἴο ἔδερ π0 σοπιίραῶν ψυἱτῃ [ογηϊσαΐογα,᾽ ἰω- 
ἡμηοιίοπβ (ργοῦα}}}) βυσρεδβίεά ἴο ἢἰπὶ ΕΥ̓ δέ πε δά βεεῶ οὐ ἢἰβ 
τεοεηΐ νἱϑίί. Τῆαϊι νἱδί[ Παά Ῥεδη οἠς οὗἉ βίεγῃ γεῦυκε γαΐῃεγ ἤδη 
οὗ σοιη8ε}] ; αηά ἰξ ἰΒ αυἱϊΐε ἰηξε}]Πἰσίρ]ε ἐπαξ οα ἢΐβ γεΐυγηῃ ἢ βῃοιυϊ!ά 

ἀεβίγε (ο ρυῖ ἰῃ υυγιεἰηρ Π8 ἀε!Ρεγαῖε δάνίσα. Ὅεγε ἰβ ΩῸ ἱπαϊσαιίοη 
τθδὲ δηγιῃπίης μαά Ὠαρρεηεά ἃρ ἴο [ἢίβ ροίηΐ ψνῇῃϊσῃ βυσρεδίεά {πα 

τίβε οὗ βοἢῃ β8πι8 ογ οὗ ραγίυ βρίγίε δ Οογίηξῃ. [ηάεεά [ἰ πλδν ψε]]} 
δανε Ὀεεη ῃαΐ ἢίβ ν᾽ 8ἰξ, ἐν λύπῃ (2 Οος. ἰΐ. 1), νγαβ ἴῃς ργοσίπηδέε σδιβαε 
οὗ {δε βοἢίβιιβ τῇ πϊσἢ τῆς ΟΠυγοῦ δὲ Οογίητῃ ψὰ8 βοοὴ ἴο ΡῈ 
τγουδίεά ; ἔον ἴῃε αἰζεπιρί ἴο εηἴογοε ἀϊβοίρ]ίης ἔογ ἴα ρβεβ ἰῇ πιογβ εν 

1 ΤΒΪ8, ἱπάεεᾶ, Β48 Ὀεεπ ἀεηϊεά Ὁγ δεν (ἥογας Ῥαμίέμε, οἤδρ. ἵν., 8 χὶ.) ἂπά, 
τοοεπεῖγ, ὉῪ Ῥτοῖ. Βλπιβαν (δὲ. Ῥαμὶ ἐμε Τγαυεῖϊεν, Ῥ. 275) ἀπά Ὁτσ. Βοβετζίβοη 
(Ηβείηρβ᾽ Βὲδίε δἱοδομπανν, νοὶ. ἱ., Ρ. 494) ; δυ 1 οαπποῖ {Π|πκ τἴῃδὲ {πεῖς ἐχρίπδιίοηβ 

οἵ 2 Οος. χίϊ. 14, χἱϊὶ. σ, 85 δυάϊπρ ἴο ἃ νἱδίξ ἱπιεπάεά, δυῖϊ ποῖ ραἰὰ, γε βαι:βέβδςίοτυ. 

3ΤΠηε ἰδηρυᾶρε οὗ: (ος. χνΐ. 7, οὐ θέλω γὰρ ὑμᾶς ἄρτι ἐν παρόδῳ ἰδεῖν, Ξεεπιδ 
ἴο βυρρεδὲ τμαὶ 5 1δϑὲ νίδι: τὸ Οοσίπιρ Βαά Ὀεεη ἃ ὕτίεξ ἀπά ἢδβίγ οπε. 
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ψουά παίυγα!ν ΒΕΓ ἃρ ραγίν ορροϑίξίοη, αηὰ ψουά βεϊπιυϊαΐε ἀΐ5 
«αἰεοίίἼοη οα ἔπε ραγὲ οὗ τῆς ἰε88 βίαρίες πιεπιρεγα οἵ ἴῃς {{ππ|ε 

σοπηηχαηίγν. Τῆς [ωοβὲ 1 εἴΐεγ, ἔμεη, σοηδίβιεα πηδίηϊν οὗ γυ]εβ 48 
ἴο σοπάαςξ, ἀπά ννὰβ ῃοΐ σοποογηεά, 80 ἴδαγ 45 ψὲ πον, σι ἴῃς 

αυεβίίοη οὗ βοδίϑηι, ψῃἰοἢ Παὰ ργο δ ΟΪν τοί γεῖ αγίβεη.: Το οἴπεγ 

τορίοβ, δονγενεγ, ἰξ πᾶν ἢάνε ἰουσῃεά ἀροη, υἱΖ., [με Αροβί[ς᾽ 8 ρίδῃβ 

οἵ ἰγανεῖ δηά τῆς οοἰϊεοστίοη ἔος ες ροοῦ ΨΦυάξεδη ΟΠ βείδηβ. Νε 

ταυϑὲ ποί ἴοβε εἰσῃέ οἵ τῆς ἕαςς παὲ 81. Ραδυ] 8 ρίδῃβ ψεγε ἴῃ ἔπε 

πιαίη ἀεξεγπιίηεά ἀυγίης ἴῆεβε γεαῦβ ΌΥ δίβ ρυγροβε οὗ πχακίησ ἃ 
ςοἸ!εσείοη ἴο τγεϊΐενα ἔπε πεεάβ οὗ τῆς ροογεγ σοηνεγίβ ἰη δυάδα δηά 
οὗ Ὀγίηρσίησ ἰξ ἰῇ ρεγβοὴ ἴο ΨΔεγυβαίει. Νονν, 48 ἴο ἢί8 ρίδῃβ οὗ 
ἐγανεῖ, [Ε ἰ8 ρίαίῃ τπδί (ἢ τουΐε πιεηϊζίοηεά ἰῃ 1 Οογ. χνί. 5, δηά 

δοΐυδ!ν δἀορίεά ἰπ (πε βεᾳυεὶ (Αοΐβ χίχ. 21), γὰ8 ἢοΐ ἐῆς γουΐε 
ψςἢ τῆς Οονγηςίδηβ ἐχρεοίεά Ὠἰηγ ἴο ἴδε. Αἕ οης {ἰπ|ὲ ἢε παά 
ψνιίβῃεά ἰο γανεῖ ἔγοσι Ερῆεβυβ το Οογίητῃ--- Μασεαοηίε---(ογίητῃ--- 

Φεγυβαίοπι, ἃ τουῖς τι δϊοῦ σψουά σίος σίνε ῆδπιὶ (ἢς Ὀεηεβὲ δηά 
τῆς ρείνιεσε οὗ βεείηρ πἰπὶ νῆα ἢῈ ψὰ8 ἰῃ Εὐυτγορς (2 Οον. ἱ. 15, 
16). ΤΗΐδ ρίδπ βεεπιβ ἴο δανε Ῥεεῶ σοπγηγαπίοαίεά ἴο {Πεπὶ Ὀεΐογε 
1 Οοεϊηεῃίαηβ ψγα8 νυγίζίεη ; δηά ἰξ ἰβΒ οὈνίουιβ ἴο βυζρεβὲ ἔπαξ ἰξ 88 

δηπουποεά ἰη ἴδε [,οδβὲ [1 εἰῖεγ. Αδσαίη, ἰξ ψἢ}} ἀρρεᾶγ (βες ἃ 7) ἔγοπη 

8. σοηδβίἀεγαίίοη οἵ ἴδε βέγαοζατγε οὗ ἴδε Εἰγβὲ Οδηοηίοδὶ Ερίβεϊς ἴο ἴῃς 
Οονγίητ ῃίαηβ πᾶς τῆς Οοείηςίδηβ ἰῃ ἐκεῖν Ἰεζίεν σῇ ργεσεάσδαά ἰξ 
δαά «βιεά ἴον ἀεί ἰβ αδουξ ἔμε πιδηῶεγ ἴῃ σι ῇῃϊσῃ ἔδα οοἰεοζίοη 
ἴου δε Φυάξεδη Ὁ γίβιϊδπβ τναβ ἴο θῈ πδάθβ. [ῃ οἵδεγ σψογάβ, {πεῪ 
δαά αἰγεδάυν Ὀδδ ἰηΐογπιεά Ὀγ 8:1. Ῥαυ] ῃμαΐ βυισῇ ἃ οοϊεςξίοπ νὰ 8 

Ὀείηρ ογρδηϊβεά ; δηά 80 Μὰ γε ἰεά γτουπά ἴο ἴπε βυρσρσεβείοη ἔπαῖ 
τ 18 ἱπέογπηδίίοπ α'8δοὸ ψα8 σοηίαίηβεά ἴῃ (ῃε [,οβὲ [,εἴξογ. 

6. Νν»ε πον ργοςεεά σἱτῇ ἔπε Ὠἰϑίογυ. ὅϑοηῖε {ἰπλς αἴξογ ἔπε [,οϑ8ὲ 
[μετῖεν δά Ῥεεη ἀεβραίοῃεά Ὀᾳἀ πεν ἀραὶπ σαπια ἔγοπι Οογίηςῃ, απάὰ 
τη ϊβ οὗ ἔνο κίπάβ8. Εἰγβέ, πιετηθεγβ οὗ ΟΠίοε᾿ 8 Ὠουβεῃοϊά (οἱ Χλόης, 

1 Οος. ἱ. 11, οἱ αἷβο 1 Οος. χί. 18) γερογίεά παΐ ἔδοζίοπβ δά δγίβεη, 

δηά Πδὲ ἃ Ρεΐεγ ραγῖν δηά δῃ Αροϊϊοβ ραγίν ψεγε βεϊείης ἐμεπιβεῖνεβ 

ἃ ἴῃ ορροβίξίοη ἴο δε ραγίν οὗ Ιαυ]. ϑοηῖε ἱπάθεεά ψεηΐξ 80 ἔαγ 88 

ἴο ς4] ἐπειηβεῖνεβ, ῥα ἐχοοϊίεποε, τὴς “ΟἾγίβε ραγῖγ " (1 ον. ἰ. 12). 
Απά, βεοοπάϊν, ἃ γυπιοῦγ γεδοῆεά Ερἤσβαβ τπαξ δη δροπιίηαρίε οαδα 

οἵ ἰηςεβὲ δά οσουγγεά ἀιποησ ἴῃς ΟὨγίβιίδηβ δὲ Οογίπεῃ (1 ον. ν. 1). 
Τηΐβ γὰβ πιυσῇ ογβε ἤδη δὴν οὗ (ἢς πΠΊοΓΑ] ἰαρβοβ νῃϊοῃ ἐς Αροϑβες 

δαά ργενίουβίν γερυκεά ἱπ ρεγβοη ογ ὃν ἰεζέεγ; ἰξ νψὰβ 4 ψίοκεάπεββ 

Ὁ ΤΙ 5 δὴ ἀγρυπιεης ΜΜΠΙΟἢ 5ῃου]ά ποῖ Ῥς ονετίοοκεά ἔοσγ ρ᾽δοίπρ ἴῃς [πίεγ- 
τηεάϊαϊε Ν δίς θεΐογτε ἴπε ᾿μοβὲ 1 μετίεσ, οὐ αἱ ΔηῪ σαῖς Ὀεΐογε τς Εἰγσεὶ Ὁδποηΐοαδὶ 
Ἐρίβιϊε. 
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ψὨίοἢ ἔνε ἴῃς Πεαΐῃεη ἀϊά ἠοξ ἰοϊεγαῖα: Αδρουΐ {δε 88π|εῈ {ἰπια 

τῆας ἔμεβε ἀϊβιγεββίησ γερογίβ γεδοῆεά Ερδεβϑιβ, ἃ ἀυζίξα! πγεββασα 
ἴο 8ὲ. Ραὰὶ! ψαβ Ὀγουρῃς ἔγοπι Οογίητῃ Ὁ. ϑίερμδηδδ, Ἐογίαπαξζαβ 

δηὰ Αοδαίουβ (1 Οογ. χνὶ. 17. Τἤδβε δνουβ β8εξῆὶ ἴο ἢδνε 
Ῥγουσῃὲ τ ἐθεπὶ 4 ἰεϊξεγ δβίκίησ ἔον δάνίςς οἡ σεγξαίῃ ροίϊῃίβ οὗ 
οοπάμυςξ ἀπά ἀϊβοίρΙίης, υἱξ., ἀρουξ Μαγτίασε, Οεἰραογ, ἔπε ἀ8ὲ οὗ 

14ο]-πιεαΐῖβ, τε Οἰδ8. οὗ πε ϑρίγίιε, ἀπά τῆς ΟοἸϊεστίοη,3 νίεἢ εαςἢ 
οὗ ψῃίοἢ {πε Αροβέῖε ἀεδβ βεραγαδίεῖίυ ἰῷ ἢϊ8 γερὶν ἀηάογ ἃ ἀϊβεϊπος 

Πεδάϊΐϊησ, Ὀερίπηπίης περὶ δέ... [{ 8 ἱπίεγεβιίίησ, θεσαυβαε 80 

παἴυγα!,5 τας τῆς Οονητίαηβ βοοπὶ ἴο ἧανε πιδάς ῶο πιοηϊζίοη ἰῇ 

{δεῖν ἰεζίεν οὗ τῆς βοίβπηβ δά ἀϊβογάεγβ νυ ΐοῃ ἢδά αγίβεη δπιοης 
{εη,." 

7. [τ νὰβ ἰῶ σοπβεαύεησεα οὗ ἴπε γτερογίβ ἢ ϊσῃ δά γεδοῃεά δίη,, 

88 ΜῈ}1 48 ἰῇ γερὶν ἴο Πἰ8 ἰεϊζεγ οὗ ἴῃς Οογπεμίαη Οδυτγοῦ, ἐπαὶ 8:. 
Ῥαδυϊ ντοῖς ἴδε Εἶγβὲ Οδηοηίςαί Ερίϑεϊε. Οὐ {π΄18 ἐδ δαγίν ραγέ ἰβ 
ἐπέγεϊυ ἴδε ἃρ στ νναγηίησθ ἀραϊηβὲ ΒΟ 8η) (Παρ. ἰ.-ἶν.), αηά νυτἢ 
ἃ βῖεγῃ γεῦδυΐε ἴον ἔπε βίηβ οὗ πε δεβἢ ἰηΐο νος {Πὰν Ππαά [α]εη, 
δηά οἵ ψῆϊοἢ ἔπε ΟΠμαγοῦ Παά οξ ἔδίθη σορηίβδησε (οδαρβ. ν.» νἱ.). 
ΤΒε γεπηδίπάεν οὗ ἔπε Ερίβεϊε ἰβ πηδίηϊν οσσυρίεά τι δε ἰεξέεν οὗ 
τδε Οονίηςίδηβ ἴο Πίπι, ἰακίησ ἃρ πεῖς ροϊπέβ ἰῃ ογάεγ: περὶ δὲ ὧν 
ἐγράψατε, καλὸν ἀνθρώπῳ γυναικὸς μὴ ἅπτεσθαι (1 Οὐοτ. νἱΐ. 1); περὶ δὲ 
τῶν νων (1 Οον. νἱΐ. 25); περὶ δὲ τῶν εἰδωλοθύτων (1 Οον. νἱϊ!. 1); 
περὶ δὲ τῶν πνευματικῶν (1 Οογ. χίΐ. 1); περὶ δὲ τῆς λογίας (1 Οον. χνί. 
1). Ιε ἐδυβ ἀρρεᾶγβ, δῃά ἰξ ἰ8β ἱπιρογίαδηϊς ἴο Ῥεαγ ἰξ ἰῃ πιίηά, ἴδ 
ΠὮΔρδΒ. νἱ!.-χνί. οὗ 1 Οογὲπέμίαης ἀγὲ οὗ ἴῃς πδίυγε οὗ δῇ δρρεηάϊχ οὗ 

ἐχσχουγβι8, ἀπά παῖ σἤαρβ. ἰ.-νἱ. οοπδεξαϊςε τῆς ἰεζίεγ ργορογ, 88 οοη- 

Ἰαϊπίησ ἴἢε Αροβεῖε᾽ 8 βρεοίαἹ πιεϑβασε ἴο {πε Οογίηςῃίαη ΟΠυγοῖ δὲ [Π18 
ἡαποίυγε. Ηἰβ ἰδῆσυασε ἰῃ γεΐεγεηςς ἴο πε ραγίῃ βρίγιε νη ϊοθ τα 8 

πιδηϊξεβίωσ ἰἴβεῖἐ ἰβ σγανε δηὰ ἀποοπιργοπιίβίησ (1 Οον. ἰ. 12-15), 
δηά ἢε ψ7γϊεβ δρουΐ Πἰβ οσῃ ροβί[οη ἴῃ ἃ βρίγις οἵ ἀεργεββίοη (1 ον. 

1 ὃςε Οἴςεσο, ῥγο Οἰμεπέϊο, 6, 15. 

31, ἐνὶ (54. Ῥαμῖ, νοΐ. ἴ., Ρ. 386) ἀπά Εἰηάϊαν (ΕπῤοΞξὶέον, [υπε, τφοο) πᾶνε ἰτεὰ 

το τεςοηδβίγυοι [Πἰ8 Ἰεϊῖες ; δυῖ Ῥεγοπά τῆς ρεπεταὶ ἕδος παῖ ἴξ ἀθαῖς "ἢ ςεγίδὶπ ἰορίς 8 

νῈ ἢᾶνε Π0 ἀδῖδ ὕὑροη νῃίοἢ ἴο ρο. 
8 ὅ8εε Ρδίευ, ἤογα Ῥαμίΐπα, οςὮδρ. 11}., 8 1. 

4 Μεπιίοῃ στῃδυ ὃς πιδάε πετε οἵ δὴ Δροοσυρῇδὶ ἰεϊίεγ οὗ ἴῃς Οοσγιπιμίδηβ ἰο 8ι. 
Ῥαὺὰϊ δηά ἢἷβ βυρροβεά τερὶυ, ννῃῖο ἢ ἅτε εχίδπὶ ἰπ Αἰτηθηΐδη ἂπά ἰπ [,ατπ, Απ 
Ἐπρ Ἰβῃ τγαηβίδιίοη ὃὉγ ᾿οσὰ Βυτοη υν"1}} ῬῈ Τουηὰ ἴπ ϑιδηϊεγ᾽β Οογίκπέκέαης, νοῖ. ἴϊ., 

Ῥ. 305. ὙΠεδβε ἰεἰῖοσβ ἄο ποῖ σοττεβροηὰ ἱπ ΔΓ ΨΆΥ ἴο ἴδε Ἰοβὲ οογτεβροπάεηος 

ἀϊδουβδοὰ ἄρονε (1 οσ. ν. 9, χνΐ. 17), ἃπά, δι πουρἢ {πεν νεγς δάπιτεά ἱπίο {πὰ 
Αἰηεπίδη πὰ ϑυτίδῃ οβποη, πᾶνε πο οἱδίπι ἴο δυϊπαπίοῖ νυ οὐ σεηυίΐπεπεββ. ὙΒΕΥ 

ψνετα ΟΣ βΊ ΠΑ} ἱποοτρογαϊεᾶ ἰπ ἐδε ροοσυρδδὶ Αεἰς οὗ Ῥαμὶ (βεε ϑαπάδυ, Ἐπογεὶ. 
Βίδιίεα, νοὶ. ἴ.γ Ῥ. 907). 



8 ΙΝΤΕΟΌΟΤΙΟΝ 

ἰν. 11-18); θυξ ψβθ Πα Ὀεσίηβ ἴο βρεδῖκ οὗ με Ῥαά [ἰνίηρ οὗ δίβ 

ςοηνεγίβ, ἀπά ἴο σοπιηηεηξ οὐ ἴδ βῃοοκίης πε ψῃϊσἢ Ππδά γεδοῃϑά 
Είηι, δίβ ἴοπε ἰΒ οπε οὗ βενεγε δῃὰά ὑπβραγίης γεῦαο Ηδ ἰβ δδείουπάοά 
τηδῖ βυσῇ ἃ βοδῃπάδὶ 88 8 ὕεεη πιεπίίοηεά ἴο Πίπι (1 Οονγ. ν. 1) 
βῃουϊά Ὀε οηάιτγεά ἔογ ἃ πηοπιοηΐ, ἀπά ἢς 48 ἴῃσπὶ Ἔχοοπηπηγχαηϊςαῖΐα 

τε οὔδεηάον αἵ οηςε (1 ὕον. ν. 58. [ἢ {πε [,οβὲ [μετίεῦ ἢς μΒαά ψαγηθὰ 
τπαπὶ αραϊηβὲ αββοοίατίη στ ρεγϑοπβ ψῃο ἰϊνεά ἱπιραγε ᾿ίνεβ, Ὀαΐ 
ὩΟΥ͂ ἰξ Πα8 δοΐζυδιν ῬεσοπΊῈ πεσαββαγΥ ἴο γεραΐα ἔπεπὶ ἕον τοϊεγατίηνσ 
{πε σοπΊρδΩΥ οὗ ἃ πΠΊδῃ ΨὮΟ ἰΒ ἰἱνίηρ ἀπομαβίοϊν τ ἢ ἢἰ8 βίερπ)οῖμεγ 
(1 ον. ν. 1). Τδεν τῆυδβὲ “Ρυΐ ἀνᾶὺ ἴῃς νἱοκεά ρεγβοῦ ᾿᾿ ἔγοτῃ 
δηοης ἐδεπηβεῖνεβ (1 ον. ν. 18). [ [8 {πεῖν ἀαΐν ἴο “)υάσε τπεηὶ 
ἰδαξ ἀγὲ ψἱπίη," δηά ἰξ ἰβ ἃ βοδηάδίουβ [πίῃς ἴμδΐ βϑυςῇ ψγοηρβ 88 
ἃ Ομ γίβείδη ἕδῖμοῦ επάυγεβ πεη ἢΐβ δοη ἢδ8 γοῦῦεα δίπη οὗ Πίβ νέες 
βου! θὲ Ὀγουφσῇξ ἴογ δα) μαϊςδείοη Ὀεΐογε μεαΐμεη γίραπῃαὶβ: Τῇα 

ΟὨγίβείαῃ σοιηπη αἰ  βῃουϊά εἐχογοίβα ἰζ8 οὐ βρίγίζυδὶ ργεγοζαίίνε 
(1 Οον. ν. 4), αῃὰ ἀεοίάε βυοῇ οδβεβ ψίζῃους ἴμε ἱπίεγίεγεωςς οὗ 

Βεδίδεη ἰανγεγβ (1 ον. νἱ. 1-7). Τῆς νἱοκεάηςεββ οὗ βἰηβ οὗ [με ἤεβῇ 
ΟὨΪΥ ἀρρεδγβ ἰη 18 ἔγας ἰἰσῆξ σἤεη Ἰυάσεά οὐ ΟΠγίβείδη ρῥγίῃο ρίεβ 

(1 Οος. νί. 15 ..), ἀηά ἰξ ἰ8 ὉΚΥ ἔδεβε ἴπδξ ἴῃς βεϊηνς ρυπίδῃπηεηξ βῃουϊά 

Ῥε ἀειϊεγιίπεά. 
8. Θυσῇ ἰ8 ἴῃε ἰαησυασε δπὰ ἴδε ἐγ οὗ ἐῃς Ὀοάγ οὗ 1 Οογίη- 

ἐπίαμδ. ὙὍΠα δἰ υδίοηβ ἴο ἴῃς Ῥαββονεῦ ἔεαβε (1 Οοσγ. ν. 7, 8, οὐ χν. 

20, 28) πιδῖα 1 ργοῦαῦίς τὰαΐ ἰἃ 8 σγίξεη ἀρουΐ Εδβέεγ, αηά δε 
γεῶρ ψᾶβ, δοοογάϊης ἴο ἴῃ βυβίεπιὶ, ψὰ αν δάορίεά, 55 Δ.0ῦ. ΤὨΐβ 

ἰ8 ἃ σοηβεαύεηοε οὗ 1 ον. χνὶ. 8, ἔγοπχ ψῃϊςἢ ἰἘ ἀρροαγβ ἔδαΐ σε 
ἰξ νὰβ οοπιροβεά ἰξ ψὰβ δι. δι} 8 ἱπέεηζίοη ἴο ἰεανε ΕἘρμαβυβ αἴξζεγ 
[πε δηϑυίηρς Ῥεηίΐεοοδί. Τῇυβ {πε ἰεξίε ψὰ8 τυγίζεαη ἀυγίης ἴῃς 

Ιαϑὲ πιοηΐῃβ οὗ 8 ϑίδυ δὲ (δαΐ οἰϊγ.2 Νοιῃίης ἰ8β βαίά 88 ο ἔπε 
ὈοΑγοῦβ οὗ ἴῃς ἰεϊξον; Ὀυξ 2 Οον. χὶϊ. 18 βεθῃ}β ἴο ἱπάϊοδίς ἰδδΐς Τίϊαβ 

1ΤΒς Εοπιδη ἴανγ ὑπάες ψὨΪΟΝ ἃ ῥγοβεουϊοη ἴον δάυϊξοσν νου Ὅς πιδάςε 
ΜΆ8 ἴδε εχ Ὑμῖδα ἀξ αὐμίἐεγὶῆς, ραββεὰ ὃν Αὐρυδέιδβ, 17 Β.6σ. [ἃ ἰ8 ργοῦδδδίς, μον;- 
ἐνες, ἔπαὶ παῖῖνε Οτεακ ἰανν νου Ὀς εδηέοσοεά δὲ Οοσίπιῃ. ΤῊΐβ αἷβδο τεοορηϊβεὰ 

ΔΙΌ ετΥ 88 πη ἰπάϊςίδο]ς οἴεηος ; ἴῃς ἀληηαρεβ δ᾽ ονγεά ἰῇ δτν βρεςοΐδὶ οδβε Ὀείηρ 

δβϑεββεὰ δὶ ἔπε ἀϊδβογειίοη οὗ ἴδε Ἰυᾶρεβ. 
3ΤΠηας βυδεοτίρείοη ἰπ ἔς τεοεϊνεά ἰεχὶ βίδίεβ ὑπαὶ ἰξ 88 ψτιτδη δὲ ΡΒ ρρί; 

δυϊ (88 'ἰ6 ἃ πηδηϊξεβὲ πηϊβέδκα, ὑγο ΘΑ ὈῪ ἄμε ἴο ἃ πιίβυπἀεγβίδη ἀϊπρ οὗ τῇς ᾿νογάβ 
Μακεδονίαν γὰρ διέρχομαι ἰῃ 1 Οοτ. χνὶ. 56. ες. 8 οὔ τῆς βᾶπ)ε οπδρίετζ '8β ςοποϊυδίνε 
85 ἴο ἴδε ρίαςε οὗ ᾿ττηρ. Ὑῖβ βυδδογίρείου ἔυγῖπες δὐάβ τμδὲ ἴῃς ἰεξῖες νγᾶ8 
οαττίεα το Οοσίπιῃ Ὁγ ἴῃς ῆνουβ ϑίερμδηδβ, Εοσιυπαίυβ πὰ Αομαίουβ δοηρς νἱεΒ 
Τἰπιοίαγ ; Ῥὰξ 8 ἀραίῃ βεεῖηβ ἴο ὃς ἃ πλβαρργεβεηβίοη, δ πουρ ἔβεῖς 8 βοπια 
7υβαδοδιίοη ἰῃ τσ Οος. χνΐ. 18 ἔοσ τς βυρροβίτίοη δαὶ τῆς εὔνογβ ψνῆο δά ὕγουρῆς 
τῆε Οοτίπεδίδη ἰεϊῖες το Ερἤεβυβ ἰοοῖκ θαοὶς τῆς δῆβννεῖ (δες αῦονε). Εον Τἰπιοί ἢ γ᾽ 5 
τηονοχηθηῖβ 866 8 13 ποῖα. 
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δηά δὴ υππαπιεαὰ Ὀγοΐδογ (βεα ποίς ἐρ ἰοθ.) ψεγε εηἰγαβίεά στῇ ἰξ, 
ΤῊΐβ ἰ8 σοηβγηιοά ὉΥ 2 Ὅον. ἱϊ. 18, νἱὶ. 6, ραββασζεβ νη ϊοἢ ἐχρίδίη 
μον ὅ5:. Ρδιυ}᾽}8 σγανεὲ δηχίεϊῃυ 48 ἴο {δε γεσερίίοη ψῇῃϊοῃ ἴῃς Οοτγίη- 

τῆίαη5 ψουϊά σίνε ἴο Πίβ ἰεζξεγ οὗ νναγπίηρ ἀπὰ γερυκα 88 δ]]ἀγεὰ 
Ὁγ {6 πεν ψῆϊοῃ Τιῖα8 Ὀγουρῆς δἰπὶ ἀρουΐ 1 (δεε ποΐεβ ἐη ἰοο.).} 

9. 1 πᾶνε αἰγεδάν γεπηδγκεά τῃδξ ἴῃς ἀϊγεσείοηβ δρουΐξ δε σο!]6ο- 

τίοη ἴο ῬῈ πιδάε αἱ Οογίπιῃ (1 Οογ. χνί. 1) ψεγε σίνεη ἰῇ δῆβνψεγ ἴο 
εἐπαυϊγίεβ οα ἴδε βϑυδ)εςῖ βεηὲ ὈΥ ἔπε Οογιπιπίαδη ΟἩγίβείδῃβ, δηά 

Ῥγεβιρροβε παῖ δἰβ σογγεβροηεηΐβ ψέγα αἰγεδάν βεηβίδίε οὗ {πε 
οδσαϊίοι νος τεβίεά ἀροη ἔδεπιὶ οὗ Περί ἴῃς ροογ Ὀγεζῆγεη οὗ 

Φυάκεα. [ἴ ἰ8 οηἷν {πε γα ἴῃ ΜΏϊσΏ ἴῃς Ποἰεσείοη ἰ56 ἴο ΡῈ 

παδάα τπαΐ ἰβ ον ργεβογίρεά ἔογ ἔπε ἢγβὲ {πιὸ (Εδϑβίεγ, 55. Αμά 
ψ͵ὸ Βαανα αἷβο βεϑη (ὃ 5) δαΐ [ῃε ἰηϊογπιδϊίοη 48 ἴο 51. Ρδι}᾿ 8 ρίδῃβ 

οἵ ἐγανεῖ ρίνεη ἰπ 1 ὅογ. χνὶ. 5 Ψψαβ βυοῇ 88 ἴο οδιβε [ἢς Οογίη- 

ταίδηβ δε αἰϊβαρροϊπιπιεπι.2 Ηε ἔμβεη δηπούησεβ ἔπαΐ δὰ Ψ|]] 

σοπῖς υἱά Μαροεάοηίΐα, ἀπὰ ἐμαῖ Βα πΠΊαῪ Ροββίδ!ν ψίηΐεγ δὲ Οογίητῃ 
(1 σον. χνί. θ). Ταΐβ ρίαῃ νγδβ8 σαγγίεὰ ἰηΐο εἴεος, Ηε ἰεἴξ Ἐρμδβιιβ 

δῦουϊ Αρτγτί!, 55, 5ῃπογέϊν αἴϊεγ δε γίοξ ψῃῖο ἢ 88 βιίγγεά ᾧρ ὈΥῪ 

Πεπιείγίυβ, δηὰ ργοσεεάεά ἰο ΜαἼεάοηία (Αςΐβ χχ. 1) υἱᾶ Τγοδβ 

(2 Οον. ᾿(. 12). εσγε δε δαά δγγαηρβεά ἴο πιεεῖ Τιζυβ οὐ ἔπε γεΐωυγη 

οἵ ἴδε ἰαϊτῖες ἔγοπι 8 πηϊββίοη ἴο Οογίπιῃ ; Ῥαΐ δε ψὰβ ἀἰβαρροίηξεά, 
νε ἀο ποῖ ποῖ δον ἰοπς ὃς ψναϊϊεά ἔος Τιαβ; θαΐ αἴζεγ δὴ Ἰηΐογναὶ 

ἀυγίησ ψηϊοῦ “4 ἄοογ ψα8 ορεπεά ὑπο δίπι᾽᾽ (2 Οογ. 1. 12) δε 

σγοββεά ονὲγ ἰο Μίαςεαοπία ἰπ πηυσῇ δηχίεϊν οὗ βρίγις. Αε ἰαβὲ ἔπὸν 
πηεξ δ βοπης ὑπάεβηεά ροίηξ ἴῃ 8:. Ραυ]Β Μαοεάοηίδῃ του οὗ ἰη- 

πρεοσίοη (Αςῖβ χχ. 2), ποῖ ἱπιργοραῦὶν δὲ ῬῃΠρρὶ, ἃ Νεαροὶβ {με 
ρογὶ οἵ ΡῃΠρΡρὶ ψὰ8 ἴδε πδίαγαὶ ρἷδοα οὗ ἐπιραγκβαείοη ἴον Τγοδβ. 

Τῆυβ 8.1. δὰ! νουἹά Ῥὲ {πεῖν ἴο πιεεῖ Τίζαβ αἱ ΡΒ Πρρὶ οα δἰ8 νγαν 

ἴο {δεῖν τεηάεζνουβ. Βυγίδεγ, ΡΒΠρρὶ νᾶ8 ἃ ρίαςε ψῆεγε 51. δι] 

18ες, οἡ 1818 φυεδβιίοη, Πἱρπεοοι, Βέδίἑεαὶ Εξϑαγς, ». 280 (. ΤΙ 18 πηεπιϊοπεά 

πίῃς εἰπιεβ ἰῃ 2 Οογίπέλέαης, ἀπιὰ εν ἀθπεῖν Πδά ἃ βρεοίδὶ ἱπίεγεβε 'ῃ ἀπά ἼἿοηπεχίοῃ 
ψτἢ Οοτίπεῃ. Ὑδδὲ ἢἰβ πᾶπὶεὲ ἄοεβϑ ποῖ ἄρρεᾶσγ ἴῃ 1 Οογίπέμέαμς ἰδ ΠῸ ποῦ βγ- 
Ρτίβίηρ ἴθδη ἴπδῖ ἰἰ ἄοεβ ποῖ ἄρρεᾶς ἱπ Αεές. [ἰ 18 {ἰκεῖν ἐπδῖ 1 ννᾶβ ἴπῈ δΌΠΥ 

νυ νΒϊςἢ δα σοπάδυςιεα Πίτηβεῖ 25 ἴῃς Ὀεᾶγεγ οὖσ Οογίηἐλίαης, ἀπὰ 845 8ι. Ραυ 8 

τεργαβεηϊδιίνε δἱ (μδῖ ογίεἰςα] τηοπηθης αἵ Οοσίπιῃ, (δαὶ ἤτβι πιαγκεᾶ ἢἰπη οὔἱϊ 88 δὲ 

ἴο ὃς ἃ ᾿Ιεδάες ἰη τῆς Οπυτοῆ. 

3} τ, Κοδετγίϑοῃ βαγ8 (Ηβείηρβ᾽ Βέδίε Ὠἱοέϊοπανγ, νοὶ. ἱ., Ρ. 493) ἴπαὶ τ᾿ Οος. χνὶ. 

5, 6 8 “8 ραβϑᾶρε τοίδι!Υ ουΐϊ οὗ σοτγεβροπάεπος ννἱτἢ ἴῃς βιτυδιίοη ργεβυρροβεὰ 
ἱπ 2 Οος. ἰ. 23. Μοζόϑονει, ἰη δείξηάϊπρ 5 οἤδπρε οὗ ρίδπ (2 Οος. ἱ. 15-23) 81. 

Ῥαυϊ ψουἹὰ ποῖ πᾶνε ἐλιϊεὰ ἴο δρρεδὶ ἰο {πε οἰεασ βιδιεπιεηὲ οὗ δἰβ ἱπίεπιοπβ ἴῃ 

τι Όος. χνὶ. 5. 1 οληπποῖ υπάετβιδπὰ ποτα τῃς αἰ συ] οοπιεβ ἰΏ. ὙΤπς Οοτείη- 
τΐδηβ τοοῖς υπιῦταρε αἱ ἴπῸ πιεββᾶρε οὗ 1 Οοσ. χνΐ. 5; ἂρρεδϊϊηρ ἴο ἰ νου] μανς 

Βαὰ πὸ ροΐηϊ. 8ι:. Ῥδυ]᾽β ᾿ϊπε οὗ ἀεΐεπος ἰβ φυϊϊε βουηὰ (βεε ὃ 12 Ὀεϊον). 
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Παά πιδῆν ροοά δηά βίαυποῇ ἔγίεπάβ; δηά ἰξ ψὰ8 ἃ βυίϊζαῦρίς οδηΐγε 

ἔγοτη ψῃϊςἢ ἴο νἱβίξ τῆς ΟΠ γιβείδη σοπιηχυηϊτίεβ ογπιεγίν ἐοαπάθαά ὈΚ 
Ὠϊπ1.} 

10. Τίζυβ γερογίεά ἰπ ἴῃς ἤγβι ἰηβίαησε ἔπαὶ ἴπε Οογίηςπίδηβ μδά 

Ιογαῖν γτεβροπάεά ἴο [ς δρρεδὶ πιαάε Ὀγ 8:. δα] ἱῃ 1 Οον. ν. δηά νὶ. 

858 ἴο {πεὶγ ἰγεδίπιεηΐ οἵ ἴδε σδβε οὗ ἰῆςεβίέ. Τῆον παά ἴδκβη ἴδε 

οδδε ἱπίο {πεῖ ον παπάβ, απάὰ ᾿δά ριιπίβῃεά ἴῃς οἴεηάεγ στῇ 

ἐσίγεπιε βενεγίν (2 Οογ. ἰΐ. 6 8). ΤΕΥ δά σοηε 80 ἔδγ ἰῃ {πεῖς 
Ζ68] ἴο αββεγέ ἔῃε βρίγίζαδὶ ργεγοραῖίνε οὗ ἴῃς Οδυγοῇ, ἴῃ ψῃίςῃ 51. 

Ῥαυϊ ἀξεπιεά Πίπηβεῖξ ἴο ἤανὲ δὴ ἱπιρογίδαηϊς βῆαγε (2 Οος. νὶΐ. 12 ; 
φΙ 1 Οος. ν. 4, συναχθέντων ὑμῶν καὶ τοῦ ἐμοῦ πνεύματος), {παΐ ἰξ νὰ 8 
πον ἀεβίγαδίες ἴο οὔ σουηβεῖίβ οὗ ἰογρεαγαπος (2 ὅογ. ἰΐ. 6 ἢ} 
ταῖδογ ἤδη ἴο ἰηϑδπ)χε τπεὶγ ἱπάϊσηδίίοη ἀσαίϊηβε ἔπε οἴεηάεγ. Τῆς 
ΓΕΔΙν ἱτπηρογίαπε εηὰ ψῇῃίσἢ ἴδε Αροβεῖα πδά ἰπ νίενν ψῆεη νγιτίησ 
1 ον. ν. βαά Ῥεδη σαϊηεά, υἱξ., ἢῈ Παά σοηνίηοσεά πε τηοΡογβ οὗ 

τε Οδυγοῦ {παῖ 1 νναβ ἐλεὶν ἀατγ το ἴδε σορηΐίδαησε οὗ σγανε πιογα] 
οεηςεβ. (υἱξε ροβϑβίῖν τῆς οἷν! οουγίβ πηὶρῆς πᾶνε ἀεξοϊάεά εαυΐῖ- 
ΔΌΪ 848 ἴο ἴδε πιεᾶβυγε οὗ [π6 ρεηδν ἴο Ρὲ ἰηϑῖςϊεα ἔογ ἐμ ἀδικία ; 
Ὀυξ 16 ρΓΙΠΊΑΡΥ ρύγροβε οἵ Πί8 βῆδγρ γερι κα ὰ8 ἠοῖ ἴο βεουγε ἀπε 

τειγιρυξκίοη ἴῃ (8 ραγιίουϊαν ἰμβίδησε (οὐχ εἵνεκεν τοῦ ἀδικήσαντος οὐδὲ 
εἵνεκεν τοῦ ἀδικηθέντος, 2 Οοτ. νἱΐ. 12), αἰπουσῇ τπὶ8 νγὰ8 ἀουδίεδ8. 
Ὠροδββαγυ, Ὀαΐ ἴο ανναίζεη πε βἰεερίης σοηβοίεηςε οὗ ἔπε ΟΠυγοῦ τὸ 

Ρ888 υἀρσπιεηΐ ἴῃ 411 σαδε8 οὗ πιογβὶ ἰαρβε, ἃ8 88 ἰῖ8 ἱπμεγεηΐ γίσῃι 

ἃηά ρῥγίν!ερε. Τῆς Οδυγοῦ δ Οογίητ ἢ νὰ8 δὴ Δροβίοϊίς Οπυγοῆ. 
Ιεὲ μαά ὕὈεεη ἐουπάεά Ὀγ ὅ8ι:. Ραυ!. Τδουρῇ “αρδβεηξ ἴῃ Ὀοάγ " πε 
ΨΜᾺΒ “ ργεβεηΐ ἰη βρίγί " δὲ ἴδε ἀε! εγατίοηβ οὗ [8 τηδπῖρεγβ (1 Οοσγ. 
ν. 83)... Απά ἴο νἱἰπάϊςαϊε ἐπε Ββρίγίξααὶ! δὐυξπογίγ οἵ τῇς Ομυγοῆ 
ἰουηάεά Ὀγ Πίπι ΨΔ48, ἰῃ εδεςΐϊ, ο νἱπάϊςαξε ἠἐδ δυϊπογγ. Τῆαβ δε 

᾿δῇ ΚῸ 80 ἔαΓ' ἃ8 ἴο 88 [ῃδί [ἢε πιαίη ρίιγροβε οὗ ἢἰβ βίεγῃ ἰεϊίεγ οὗ 

τεῦαϊε (1 Οογ.) νγὰ8 ἕνεκεν τοῦ φανερωθῆναι τὴν σπουδὴν ὑμῶν τὴν ὑπὲρ' 

ἡμῶν πρὸς ὑμᾶς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ (2 Οον. νἱΐ. 12, εγε 8εε ποῖθ). Τὸ 
τηδηϊοβε {πεῖν Ζεαὶ ἴογ ϑ8:. αι} δυϊπογιευ ψαβ ἴο πιαηϊξεδί ἐδεὶγ 
8Βεῆβε ἴπαΐ ΟὨγίβιίδη βίδηάαγαάβ οὗ ᾿ἰνίης ψεγεὲ νά εἶν ἀϊ εγεης ἔγοπι 
Βεδίδεη βίδπάασγάβ, ἀπά ἰξ ννὰ8 ἕαγίμεγ ἴο γεσορηΐβα ἰῆδξ ἴῃς ΟΠαγοῆ 
Β88 βριγίζαδὶ δυϊμπογιιν “το Ὀἰπά δηά ἴο ἰοοβε᾿. [Ιἢ εχῃϊδιτίησ ἐμεῖγ 

Ζεδὶ ἴον Ὠίπι, {πεῖν ἐουπάεγ, ἴον δά πιδάς οἶεαγ {πεῖν τεοσορηϊίοη οὗ 

1815 σγεαΐ ργίποίρίε. [{ τὸ Ὅς βαιά {παΐ ἴο γεδά {ῃ!8 ἰηΐο 2 ον. νἱ!. 
12 ἰ8 ἴο φο ὈῬεγοηά {δε ἴεπονγ οὗ ἴδε ψογάβ υδεά, ἰξ πγαϑὲ ὃς γερεά 

1ΎΒΕ βυθβογίριίοη ἴο 2 Οοτγὶπιπίαπβ, Πρὸς Κορινθίους δευτέρα ἐγράφη ἀπὸ 
Φιλίππων τῆς Μακεδονίας διὰ Τίτον καὶ Λουκᾶ, ννοι]ὰ ὃς 4 ςοπῇῆγτηδίίοη οὗὨ [818 

ςοποϊυδίοπ, ἱξ ἂπν τεϊΐϊαπος οουἹά ὃς ρίαδοεἃ οπ ἴῃεβε Ἵοοϊορῃοπβ ἴο ἴδε Ἐρίβεϊεβ. 

ϑες ποῖεβ οῃ 2 Οοσ. νἱϊῖ. 1:8, χί δ. 14. 
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ἴῆδὲ 5:1. Ῥδυ}᾽ 8 ἰἸδηρύᾶρε ἰπ ἔμε ελγίίεγ ἰεἰζεγ βυῆοίεπεῖν βἤονβ {πε 
πσἢ βριγίξυαδί δυϊδογίν νίοἢ ἢῈ ψουἹά πᾶνε ἴῃς Οογπεμίδηβ αδἰίδοῃ 

ἴο ἴδε ἀε!!Ὀεγαῖε ἀεοϊϑίοηβ οὗ {πεὶγ αββεπιοῖεά ἰεδάεσβ. “1}ὴ δε 
ηδπιε οὗ οὐὖγ ]μογά δεβιιβ, γε είηρ σαϊπεγεά τορεῖδεγ, ἀπά τὴν βρίγιξ, 
ὙΠ πε ρόνεν οὗ ἴῃς [ογὰ Ψεβιβ᾽ (1 ον. ν. 4. Τῇε ψογάβ “δηά 
ΠΥ βρίγι " ἱπάϊσαξε ποῖ οπἱυ ἰβ βυτηραϊῃνυ ἔογ ἔῃθπι, Ὀυξ Πΐ5 αββαγαησς 

ἴμαϊ πε ἀεοϊβίοηβ ἕο ψῃϊςἢ βιιοἢ δῃ 458επηδν νουἹά θὲ συϊάεά ψουἹά 

Ὀ6 ἐνεῃ 88 ἴδε ἀδοϊβίοῃβ ργοπιυϊσαϊεά Ὁ. Πἰβ οὐσγῃ ἀροβίοῖίς. διε ΠΟΥ 
ὙΓὨοἢ τνδ8 “ ποῖ ἔγοπι πε, πείζμεγ τγου σῇ πιαη, Ῥαΐ τῃγουρσῇ Φεβαβ 

ΟΠ γίβε δηά Οοά δε Εδῖδεν".1 
11. Τῇε βεοοηά τηδίζεγ ψβίοῃ Τίϊαβ γερογίεά ννὰβ ποῖ 80 βαζ.8- 

ἰαεΐογυ ἴο 8:1. Ρααὶ!. Τίζυβ εχρίαίηεά, 45 ἴξ ψου!ά βεεπ, ἐπαξ ἔδε 

Οοτγίπιβίδηβ ψαγε τηυσῇ αἰδίγεββεα δὲ ἔῃῈ πον ἰδαξ δε Αροβεῖε᾽ 8 

Ρίδῃβ οὗ ἔγανεὶ παά Ῥεεὴ ομαηρεά (2 Οος. ἰ. 16, 17), αηὰ ἐδαῖ πον 
ΨΕΓΕ γεδαν ἴῃ σοπβεηίεηςεα ἴο ἱπιραΐῖε ἴο Πίπι ἰδία οὗ ραγροβα 

ψΥὨΙΟἢ ἀπιουηίεά ἰο Βοκίεπεββ. ὅ8:. ϑα}}8 Δῆβινγεγ [8 ἰοαηά ἴῃ 2 Οονγ. 
ι. 23,11. 4. Ηε αἀϊά ποῖ σαγγν ουὖξ δίβ ἔογπηεγ ἱπξεηείοη οὗ ογοβϑβίης 

ἀϊγεος ἔγοπι Ερβεβυβ το Οογίπτῃ βεοαυβε πὲ ἐδουρσῆς [ Ὀεξζεγ {παῖ 

ἴδεγε βῃουϊά Ρὲ ἃ ββογί ἱπίεγναὶι, ἀυγίηρς σι ῃίοἢ μὰν ταῖσῃς πιεηά 
τμεῖγ ψαγ8, Ῥεΐίογε με ραίη δὐάγεβεδεά ἴμεπι. Ηἰἱβ ἰδϑὲ νἱϑίξ (ἴῃς 
“Ἰηϊζεγπιεάϊαες ΝΒ ") μαά Ῥδεῃ ἐν λύπῃ ; δηὰ ἰξ νψὰ8 υπάεβίγαδίε (μας 
Βἰβ πεχί νἱβὶξ βῃου!ά ΡῈ οὗ ἔε βαπιὲ ομαγασέεγ. 80 ἱπβίεδά οἵ νἱ βίης 
τπεπὶ δὲ οῆςε, ἢε ψγοῖε ἃ βενεγα ἰεΐζεγ (1 Οογ.), απά ργοςεεάεά ἴο 
Μιαςεάοηία ἴῃ ἐδε θγβὲ ἰηβίδηςε, γεβεγνίης ἢἰ8 νἱδίξ το Οογίῃςῃ ἀητι! 
ἴδεν βῃου!ά πᾶνε Βαά {πιὸ ἴο ργοβί Ὀγ δβ τυγίζζεπ γεθαϊεβ. ἴῃ τῆ ΐβ 
οἤδηρσε οὗ ρίδη ἔπεγε νγὰβ η0 αἰδβρίαν οὗ βοκίεπεββ; ἢίβ οπὲ ἀεβίγε 

ΑΒ ἴ0 εὐϊν {π6πὶ ἀπά ἴο Ὧἀο ψῇῃδαΐῖ νγὰβ δεβί ἔογ ἐπεὶγ ἴγαε τνεϊέαγε. 
12. Αηά, {δίγάϊγ, Τιξὰβ δά πο σοοά πεῖν ἴο Ὀγίης δρουΐ ἴδε 

[λοϊτίοηβ ἰῃ Οογίηξῃ, σοποεγηίης ψϊοἢ 5.1. Ραὺϊ] Ππαά αἰγεδάν σψγίτίεη 
(1 Οος. ἱ. 12:18, ε|..1-6. ννεη ες ἀεβραζομεά δε Εἰγβὲ Οδποηίςαὶ 
Ἐρίβιία με ψαβ αἰγεδαν ανᾶγε ἴμαΐ 8 δυϊπογίν πδά Ῥεεη σα] εὰ ἴῃ 

αυεδβίίοη αἵ Οογίηϊῃ, δπά πδαΐ βοπῖε Ψψεγε ραβϑίηρ υπηΐανοιυγαῦδίε "πα σ- 

πιεηΐβ ἀροη ἢίβ δοῖβ (1 Οογ. ἱν. 8-5). Αἰγεδάν ἢς δαά διάδάβη ἴδε 
τε θεΠἰου.58 ραγίγ ποῖ ἴο Ῥὲε ἴοο γεδάν ἴο Ϊιάρε Ὀγ {πε βυρεγβοία! ἀρρεᾶγ- 

ἃηςε οὗ {πίηρβ, Ὀυΐ ἴο ἀϊδίγαβε {Πεὶγ Παβίυ σοποϊ αβίοβ δρουΐ ἢἰπὶ 

(1 Οος. ἱν. 5, 10-14. Ηε Παδά νυγίξζεη τ] ϊν, θα ἢ δυϊδογὶίν, 88 

θεσαηιε Δη Αροβίίθε. “Βε γε ἱπιίαἴογβ οὗ πε" ἢε ἢδά ἔνίος γερεδίεαά 

(1 Οον. ἱν. 16, χί. 1). Απά δε μαά δββυγεά τπεπὶ ἴπαΐ νβεπ ΠΕ σαπΊε, 
88 ἢε σεογίδίην που σοπηε (1 Οος. χὶ. 384), ἴο Οογίηεῃ, ἴοβε ψνῆο δαά 
νεπίυγεὰ ἴο γεῦεὶ ψουά θὲ ἐγεδίεά στ βενεγιγ, ἰδ πεν ἀϊά ποῖ 

16]. ἱ. ι-. 
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τερεηΐ (1 Οοσ. ἱν. 18.21). Βιυῖξ Τίζυβ βεεπὶβ ἴο αν γερογίεά ἐδαΐῖ 
1ῃς ἕαοζίουβ ορροϑβίξίοη ἕο 5[. αι 8 δυϊπονγν τνὰ8 ἐνεη πιογε Ὀἰζξεγ 
πδη ἰξ νγὰβ Ὀεΐογε 1 Οογίηείδηβ νὰ8 ψγεη. Τῆς Αροβείε᾽ 5 ροϑβί- 
ῬΡοπεπιεηΐ οὗ ἢίβ νἱϑί[ σανε τῆς πιδϊοσοηΐεπίβ σούγαρε ἴο ὕγεδῖκ οὐΐ 
ἰηῖο ορεῆ ἀεῆδποε (2 Οογ. χ. 10-12). 

18. Οη ἰεαγπίης 411] ἔπεβε ἔδοῖβ ἔγοπι Τίζυβ, ἰῃ ραγί σοηβοϊϊην, ἱπ 

Ραγί πιοβί αἀἰϊβιγεββίησ, 8ῖ. δὰ] ψγοῖε ἴῃς ϑεοοπά Οδηοηίςδὶ Ἐρίβε!ε 

ἴο δε Οογίητίαπδ, αββοοίατίηρ [ἢ πᾶπιε οἵ Τἰπιοίμυ ψἱτ 8. ον 
ἰῃ {πε δαάάγεββ δ ἴδε, θερίῃηπίησ Τῆς ργίηποϊραὶ ρεγβοη επιγαβίεα 
στ τἢε σαγγίασε οὗἉ ἴῃς ἰεζίεγ ψ88, 88 ΨᾺ8 παΐωγαὶ, Τίταβ (2 ον. νἱϊ. 

17), ψῆοβε ἔογπιεν πηϊββίοη ἢπδά Ὀδεῃ 80 ργιάεηςν ἀπά Ποποιγαδῖν 
ἀϊβεμαγρεά (2 ογ. χίϊ. 17, 18. νι Τιῖυβ ψεγε δββοςίαίεά ἔνο 

11: Ψῃ} θὲ σοηνεηϊεπὶ ἴο βίδις δἵ 8 ροὶπὶ {πὰ νίενν οἵἩ ΤΙπιοῖῃγ᾽ 5 πιονετηθηῖδ 
ΨΏΙΟΝ 85 θεεπ δάοριοὰ. Κε Ἰεάσῃ ἔγοπι 1ἵ Οοσ, ἱν. 17, χνί. το, ἴπαὶ πε Ψν88 δὺρ- 

Ροβεᾶ ὃῃ ὅ8ι. Ρδὺὶ] ἴο ὃ6 οἡ Πὶβ ννᾶυ ἴο Οοσγίπιρ ννῆδη ἴῃς Εἴσβε Οδποηῖοδὶ ΕΡ 8116 ννδβ5 

ντἰτεη, ἀπά ἐμαὶ πε Αροβεῖς Ἴχρεςιεά Πίπῃ τὸ γεϊυτη ἴοὸ ΕΡΒεβυβ ἢ “ τπ6 Ὀτείῆσεη ᾿" 
ΨἘ8Ο ννεῖα ἴῃς Ὀεᾶγογβ οὐ {πδὶ ἰδῖῖοσ (1 Οοσ. χνί. 11). [τ ἄοεβ ποῖ ἄρρεᾶσ ἱμαὶ μα ψγ88 
επιγυβιοα νἱ ἢ ΔΠῪ Βρεοῖδὶ πιϊββίοη ἴο {πὸ Οοσγίητπίδη Ομυτοῖ, [με ἰδηρυαρε οὗ σ᾿ Οοσ. 

ἷν. 17, “ΨὴῸ 5141} ρὰϊ γου ἰπ τεσηεπιργαπος οὗ παν ὑνᾶγβ ννϊςἢ θὲ ἰπ ΟἾγίβι,"" Βείηρ 

βυρρεδίίνε γαῖμογ οὗ ἱπίογπηδὶ οοηξεγεηςε ἴπᾶπ οὗ ἃ ἔοσγσηδὶ ετηραβδυ, δηδ [δὶ οὗ 
1: Οος. χνΐ. 1ο, 1ἱ ἱπιρ᾽ γίηρ, 45 ἰξ νου] βεεπι, παῖ ΤΙπιοίῆυ 18 το ὃς ννεϊσοτηςά δὲ 
Οοτίπι ΟὨΪΥ 88 ἃ ρδββίῃηρ νἱβίϊος οῃ ἢὶ8 νῶν δδοῖς το ἴπε Αροβεῖε᾽β βἰάες. Νον ἰΐ ἰ8 

πδίυγαὶ το ἰἀε μεν τὨϊ5 ᾿ουτπαυ ταδὰς ὃν Τἰπιοῖῆν τυ ταὶ τεοογάεά ἱπ ΑςΒ χίχ. 22, 
ψδεγε 81, Ῥαὺ! [5 βαϊά ἀυτίηρ ἴῃς ἰδ8δὲ νεεκβ οὗ 8 βίδυ 'π Ἐρἤδβυβ ἴὸ πᾶνε “ βεηὶ 

ἱπῖο Μαδοεδοπία ἔνο οὗ ἴμεπὶ τῃδὶ τιϊηἰβίεσοὰ ὑπο Ὠϊπιὶ, ΤΙπιοῖ δπᾶ Ἐτγαβίῃβ᾽". 

Τἰπιοῖῆγ δά θεεη δββοοϊδιε νὴ 51. Ρδὰ οἡ ὶβ ἢγδὶ νἱβί: (αϑουὲ [Π6 γεᾶσ 50) ἴὸ 
18 οἰεἰε5 οὗ ΜαἼοεάοηϊα (ἀςβ χνἱϊ. 14, 15, χνίϊϊ. 5), δηὰ ἢς ψνγὰβ εν  ἀεπεῖν ἃ βυϊδῦϊε 

1ιδυϊεπδηῖ τὸ βεπὰ ἰπ δάνβδηςα ἴο ργερᾶγε ἴῃς ΨΔΥ ἕο ἴΠ6 Αροβεῖε᾽ 5 βεςοπὰ νἱδὶ:. Μοβὶ 

ΡτοῦΔΟΪΥ ἴμῈ Ὀυβίπεββ οὗ τῆς ςοϊεοιϊίοη ἱπ Μαοεάοηϊα ννὰ58 επιγυβιθὰ ἴο ἢὶπὶ ἴο 

οτραηπῖβε. Απὰ {με ἀδίε οἵ {πὶβ Ἰουύσπεν οὗ Τίπιοῖἣυ ἴο Μδοεάδοπία (}14πυᾶσν οσ 
Ἑεῦτγυδγν, 55) ὙΜῈ1] ἀρστθεβ ἢ πε ἀδῖς Πίοἢ πιυβὲ ὃς αϑββίρπεὰ ἴοὸ πε ᾿ουσπου 

τείεισεά ἴο ἱπ 1: Οοσ. ἱν. 1:7, χνὶ. το. Τῇε ρίδῃ βεεῖηβ ἴο ἢᾶνα Ὀδβεῇ ἴο νἱβὶῖ τῆς 
σἤυτοῆεβ οὗ Μαςεδάοηϊα (8, ἴπε ἱπιροτίδαπε ρυγροβε οὗ πε Ἰουγπεν, 8 411 τῃδὲ ἴδ 
τηεπιϊοπεᾶ ἱπ Ας 8) ἀπὰ τπεη ἴὸ τεϊυση ἴο ΕΡρμεβὺβ ὃν βεὰ ἔτοτῃ Οογί πίῃ ({Π|5, ἃ5 πε 
ΟὨΪΥ ροϊπὶ ἴῃ τπ6 Ἰούσπευ ἱπιεγεβιίηρ ἴὸ [π6 Οοσϊπιπίαπβ, 18 δίοπε τηεηποπεά ἴῃ 

1 Οογ.). Ἐγδβίυβ, Τπηοίῃγ᾽ 8 ἔεϊϊον- ἴσαν! ]οῦ οἡ τ 18 οοςολβίοη, Ὀοζα ἴπ6 βαπῖα πΔπὶς 

45 ἴδε οἰἵγ ἐγεάβυσζεῦ δ σογίπιῃ, ἤοτῃ ννὲ Πηὰ ἴδεγε δρουῖ Εεῦγυδγυ, 56 (Εοπι. χνὶ. 

23), ἃ8 νν6}] 28 ἂἱ ἃ ἰδῖεσ ρεγὶοὰ (2 Τίπι. ἱν. 20) ; δηά ἰϊ ̓ 8 δ Ϊν τεαβοπδῦϊε ἴο ἰδθη ἐν 
δἰπὶ ν "ἢ Ἐηϊ8 ἱπιροτίδηϊ τλεσλθεσ οὗ τῃς Οοτὶ πεδία Οπυτοῆ, ἀπά ἴο βυρροβε ταὶ ἤδη 
νὰ πὰ Ὠἰπὶ ἢ ΤἰπιοῖἣΥ πε νν88 οπ ἢὶβ ψὰῪ ποιης. Τιπηοῖῆν 185 4180 ἑουηά δἱ 

Οοείπι ἴῃ 81. Ῥαυ} 8 σοσρδην ψἤεη ἴῃς Ερίβιϊα τὸ ἴῃς Ἐοτγδη8 ννγᾶ8 νυτϊτεη (Εοπι. 
χνὶ. 21); θυὶϊ να ἢᾶνε ποιμίηρ ἴὸ βῇον υ8 ννβεῖπεσ οὐ πὸ ἢε πδὰ ροῖ 80 ἴδσ δυτγὶπρ 
πα ῥγεοδάϊηρ βρτίπρ. [{ [8 ου ἴπε ψῆοΐε ργοῦδῦῖε ἐπδὶ ἢ ἔουπά 50 τηυςἢ ἴο ὅο ἐπ 
Μαοεάοηϊα ἴπδι ἢε βίδγε ἔπεσα ἀυτγίηρ [ἢ  Ποἷε βρσίηρ δΔη ἃ βυπηπιεσ οἵ 55 (80 [ἱρῆι- 

ἴοοι, Βὲδιϊεαὶ Ἐ55αγ5, Ῥ. 276 1). Αἱ Δηγ ταῖε ννε τηδεῖ ϑν ἢ ἢἰπὶ πεχὶ ἰῃ Μαςεάοηία 
(πὰ ργορδῦϊν, ἃ5 γγα ἢδνε βεεη, αἱ ῬΏΠρρί) ἱπ 851. Ῥαυ 8 σοσῆρδην δῦουϊ ἴδε πποπτῃ 
οὗ Νονεπηδεσ, 55, ἤθη 2 Οογί τ ϊᾶπ5 ννᾶ8 ἀεϑραϊοπεά (2 Οος. ἱ. 1). 
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οἴδογβ, ροββίδίν [κὸ δηὰ Βαγηαῦδβ, Ὀυΐ οὗ πεὶγ ἤδπιεβ ψὲ οδπηοῖ 
Ὀε σεγίαίη (2 ον. νἱϊ!. 18, 22, ψεγε 8εε ηοΐθ8). Τῆς Ερίβεϊε Ῥείη 
ἀεβραϊομεά, ὅ.. Ῥδὰ! ἰγανε!εά βίον τὨγουσῃ Μίαςσεάοηία, ἀγγίνίη 

αἵ Οογίητῃ ἴῃ ἄμε σουζϑε 48 πε δαά ργοπιίβεά (1 Οογ. χνὶ. 5, 6), αηάὰ 

βίαγίηνρ ἔπεγε ἕῆγεε πιοπίῃβ (Αςἰβ χχ. 8). ΤῊ 8 ρεγίοά ργορδθὶν σονεγεά 
ΠΒεςεπηδογ, 55, δηά ὕδηύδαγυ ἀπά Βεῦγυδγυ, 586. ἴω σοηβεαιδηςσε οὗ ἃ 

Δεν βῃ ρος ἢς ἔπεη γεϊαγηεά τγουσῃ Μασεάοηία ἱπβίεδά οἵ βαρ 

ἀϊγεςϊ ἔον ϑυγία δ5 ἢε δά ἱπίεπάεά ἴο ἀο (Αςῖβ χχ. 8) ; απά βίαγιίησ 
ἔγοπι Ῥ,ΠρΡΡὶ “ αἴζεγ ἴῃς ἀαγβ οὗ υπϊεανεπεά Ὀγεδά ̓᾿ (Αςῖβ χχ. 6), 

ἰ.6., ΜΜαγοῦ 18.-25, δ αγγίνεά ἴῃ Φογυβδίοπὶ ἴῃ {ἰπ|6 ἔογ ἴῃ6 Ῥεηΐϊζδοοβὲ 

[εϑβείναϊ οὗ ἴπε γεᾶγ 56. 

14. Τῆε δοοουηξ ψῃϊοἢ Ὧδ8 Ὀεδη σίνεῃ ἄρον οὗ ἴδε βεαιεῆςα 

οἵ ἐνεηΐβ ἀυγίησ 85:1. Ῥδυ} 5 βοϊουγῃ δὲ Ερῆεβυβ ἀββαπιεβ τῆλε τῆς 

Εἰγβὲ δηοηίοαὶ Ερίβε]ε ἴο ἴηε Οογίπεπίδπβ ἰ8 ἴῃς ““ Ῥαίϊηΐα! [,ετίογ ᾿"" 
ἴο ψῇῃϊςἢ τῆς Αροβίέίε αἰαάεβ ἰῃ 2 ον. ἰΪ. 4, νἱ!. 8, 12; δηά ἰξ ἢαβ 

Ὀεεη ὑγρεά Ὁν βενεγαὶ ογίτἰς8 δὲ ἰξ ἀοεβ ποῖ δῆβννεγ ἴο τῆς ἀε- 
βογίρίίου ἴπεγε σίνεηΣ Τῆς ἴνο δ᾽] ϑἰοηβ ἅγὲ 848 ἴοϊονβ: “ΕῸΓ 
ουΐ οὗ πιυςῇ Διοιίοη ἂἀπὰ δηρσαΐβῃ οὗ πεαγί 1 ψγοῖε τπῖο γου 
στ πᾶν ἴξαγβ ; ποῖ (ἢδξ γε βῃοιυϊά Ὅὲ πιαάε βογγυ, ὈῬυαΐ {παΐ γε 
τηϊρῃς Κηον [πε ἴονε ψῃϊοῃ 1 πᾶνε πιογε δουπάδηςν ὑπίο γου᾽" 

(2 Οονς. ἱϊ. 4); δηά “ Εογ τῃουρῇ 1 πιδάς γου βογγὺ ψὶ πηῪ ερίβεϊα, 

Ι ἀο ποῖ γεζγεῖ ἰξ απ πουρῇ 1 ἀϊά τερτγεῖ ; ἴογ 1 βες δδὲ τδαῖ ερίβείε 

τπιδάς γοῖι Βογγυ, [πουσῇ Ὀαΐ ἔογ ἃ βεδβϑοῆ. ... 80 δἰτποιρῇ 1 τνγοῖε 
αηἴο γου, 1 ψτγοῖς ποῖ ἔογ Πὶβ σᾶυ8ε ῃαδὲ ἀϊἀ4 ἴῃς ψγοης ποῦ ἔογ ἢἰ5 

σϑιβε ἴπδξ βυδεγεά τε ψγοηρ, Ὀαΐ (παῖ γουγ Ζοαὶ οα οὐγ Ῥεἢδ 
πισῃς ὈῈ πιδάς πιαηϊξεβὲ πηΐο γου ἰη {πε βίσῃξ οὗ Οοά " (2 Οον. νἱ!. 

8, 12). [τ [8 βαἰά ἐπαξ “’ ἔγοπι Ρερίπηίηρ ἴο εηά οὗ 1 Οογίηεῃίαπβ ἔπεγε 
ΓΕ ΠΟ ἔγαςεβ οὗ δηρυίβῃ οἵ πεαγὲ δηά πιυςῇ δ οτίοη, εἰμεν ἴῃ 

αἰΐζεγαησεβ ἐχργεβδίης ἴπεβε ἔξεϊσβ ογ ἰῃ τῆς βίγίε οὗ ἴῃς Ερίβιεϊε 

{861} .2.»Ο011 Ὀεΐϊενε παῖ ἴῃς ραββᾶρεβ ψῇῃϊοθ ἤανε Ὀεεη αιοίεά ἴῃ 

ἢ 8 ἀεπγοηβίγαξε πε ἱπασουγαον οὗἉ ΔηΥ διιοῇ δβϑεγείοη. Οτγίεἰςβ μανε 

βἴγαηρεϊυ ονεγοοκεά ἰη Πΐβ σοππεχίοη {πε ἕδοϊ ἐμαί σδαρϑ. νἱ!.-χνί. οὗἁ 
1 Οοτγίπιμίδηβαγε πιδίηϊν ἴα κε ἃρ ἢ ἀπβινεγίηρ ἴπε αυεγίεβ νης 8 

ςογγεβροπάεηςβ δδά ρυξ ἴο 5.. Ραμ ; ἀπά {παῖ δε Ὀοάγ οὗ [δε ἰεξζεῦ 

Ῥγορεγ [5 σοηϊδίηξά ἴῃ σῃδρϑβ. ἰ.-νὶ. [18 ἴῃ {Πε8ε δαγίίεγ σμδρίεγβ {παῖ 
ΨῈ ΔΓΕ ἴο ἰοοῖκ ἴογ ἴγδοαββ οἵ πηεηΐαὶ δησιυ βῆ ἀπά ἀεργεββίοη, απά 1 ἢοϊά 

τας Ἐπεν γε ρίαίηϊν ἴπεγε ἴο θὲ ἔοιπά, ἀπά {παῖ τς ποῖε οὗ ἰάεπεϊ- 
βεαϊίοη αδογάεά ὉΥ 2 Οογ. ἰϊ. 4 ἰβ δηβνεγεά ὃν βιυςσῇ ρᾶββαζεβ 

1Ὲ.ρ.. [δ18. οδ)εοτίου νγ85 ταϊβϑεὰ ὈὉγ ΚΙδρρεσ (1870) δῃὰ 85 ὑβεῆ τερβαϊεὰ Ὀγ 

νγαῖϊε ἰπ τῆς δῤεαζενγ᾽ς Οονιπιεμίαγυ, ὉῪ Ἐοδετγίβοη (Ηδβιίηρβ᾽ Βἰδίς ᾿ὶοίϊοπανγν, 
νοΐ. ἱ., Ρ. 494) δηὰ ὈγΥ Κεηπεάν (2 απά 3 Οογίκπέλίαης, Ρ. 64. ζ.), 85 ννε}] δ8 ὉῪ οἴδμεγβ. 

3 Κεηπεάν, ἴοο. εἷξ,, Ρ. 65. 



14 ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

88 1 Οος. {1|,.12-.15, ἰν. 11-18, ν. 1-6, 18, νί. 5, 9.11. Ηδά δε βίγαοσζυγα 

οὗ 1 Οοείπεῃίδηβ Ὀδθη βυδοίοπεν δείεηάεά ἴο, ἴ σαπποὲ (πίημ τδαΐ 

18 οδ)εσϊςίοη ψουἱὰ ἐνεῦ αᾶνε βεεπιεά ἰογοίρδίε. Απὰ 80 ψί 2 
Οογ. νἱϊ. 8. [τ δαβ θεεῶ υἀγρεά «ραίηβὲ ἴῃς ἰάἀεπε βοιείοη οὗ {δε 

“« Ῥᾳίηξι! [,ετζεγ ᾿ στ 1 Οογίπιπίδηβ παῖ “ ἰξ ἰβ δοαγοεῖν σοτηργεπεη- 
βἰδίε τπαὶ 5:. δαὶ! βῃουϊά ἤανε βαϊά, ἜἼνεῃ ἴῃ ἃ πιοπηεπί οὗ βίγοησ 
ἐχοϊζεπηεηῖΐ, οὗ 80 σοβεῖν ἃ πιοηπαπχεηΐ οὗ Οἢγίβείδη ἐγυτῃ 48 ἴδε Εἰἶγβε 

Ερίβε!α ἰβ, ἐπαῖ ἢ γερεηϊεά ἔογ ἃ νῆα οὗ ἐνεγ δανίηρ υυυϊζίεη 1.1 
Βυξ τΠἰ8 ἰβ ἴο ἀχαρφεγαίς ἴδε πιεάβυγε οὗ ἴῃς Αροβεῖε᾽ Β τεσγεῖ. Ηε 
πλογεῖν βαγβ (2 Οονγ. νἱΐ. 8) τΠδὶ ἴογ ἃ πηοπηεηΐ πα γεργεϊίεά πανίησ 
σίνεη ἔπεπὶ ραὶπ ὉΥ ψῆαὶ πε πᾶ τυ7γίζίεη, ἰ.6., ἢ γεργεξεά (δε 

βενεγε βεπίεησεβ ψῆῃϊοῃ πε ἢδά ρεηπεά; Ὀαΐ ποΐῖ ἔπαξ ες ἰαπιεπίεά 

τῆς σοπιροβί[οη οὗ ἴῇῆε ψῇοϊς Ερίβιϊε. Τῆς δαὶ ίογ ραγὲ οὗ ἔδε 

Ερίβειες, ψῃϊςἢ ἰβ, 1 γερεαῖ, ἴπε Ἴοογε οὗ ἴδε ἰεζίεγ, ἰβ εχίγεπιεῖν 
βενογε, ἀπά Ἵβρϑοίδ!ν σῆδρβ. ν. δηά νὶ.Σ [Ι͂ὴ {πε ρῆγαβε “ἴδε Ῥαίηξαϊ 
[μεζξεγ᾽ ἔπεγε ἰ8, ἰῃ ἕδοϊ, ἃ ἰαΐεπε ἔα αςν. Τῆς ἰαδησυάασε οὗ 2 (ον. 1Ϊ. 
4, νιϊ. 8, ψουἱὰ θεὲ 8 ς᾽! ΘΕ ἀοοουηίῖεοά ἔογ ἰξ ἀπ} ραγῖ οὗ ἴδε ἰεϊίεγ 

ἴο ψῃϊςῃ Πα γεΐεγβ βεεπγχεά ἴο 81. Ρϑι! (ἴογ πε πιοπΊεη) ἴο θεὲ ἀπά ἱν 
βένεσγε, οὐ ἰἤ αἂὔην ββοίίοη οὗ ἰξ δά Ἵσδυβεά ὑπεχρεςίεα στγίεξ ἴο ἴδε 

Οονπιίδηβ. 
15. Δη οδ)]εοσϊίοη οἵ 4 βοπιενναξ βἰπιΐαγ οδαγαοΐεγ 8 πδξ ἴῃς 

Ιαησύαρε ἀβεά ἰη 2 Οον. ἰϊ. 6-.11 σαπηοί Ὅς ἴδεη 88 γεξεγγίης ἴο ἔδε 

Ρυπίβϑῃπιχεπέ οὗ ἔπε οἴδεπάεν οὗ 1 ον. ν. 1-5, ἰπαβπιυσῃ 48 ἴδε πιά 
τγεδίπιεηξ βυρρεβίεά ὃν 51. δαὶ ἰῃ ἐῆε Ιαΐεγ Ερίβεῖς νου θὲ αυϊζε 
ἰπδάεαμαῖε ἴο (δες οὔεποες.58 Νοῖ ἴο ἀννεῖ! οἡ ἴδε ἕδος δας αηγεϊεηκίης 

Βανεγυ ἰδ ποξ ἃ Οἢγίβείδη νἱγίας, δηὰ τῃδὶ Τίϊαβ πιὰ πᾶνε γερογίεά 

βοηῖα ἐχίεπυδζίηρ οἰγουπιδίδησαβ οὗ ψῃϊοἢ μα κηον ποιῃίην, 1 Ὀεϊΐενε 

τῆαϊς τῆς σοηδίἀεγαίίοπβ Ὀγουρῆς ἔογνναγά δῦονε ἰῃ ὃ 10 ρὸ ἃ ἰοηξ 
ΨΥ ἴο Ὀγεδῖὶ ἴδε ἔογος οὗ τῃϊ8 ορδ᾽εοζίοη. Τῆε ἱπείπιαῖε σοπηδχίομ 
Ὀεΐχψεεη {πε ΒΠὮ δηά δβἰχίῃ οπαρίογβ οὗ 1 Οογιπεπίδηβ ἢα8 ποῖ Ῥεεπ 

βυῆςοίεπεῖν γεσορηΐϊβεά ὈΚ σοπιηπηεηίδίογβ, αηά {Πππ|8 πε ργίπιαγυ ρυτ- 
Ροβε οὗ ὅ8:. Ραυ 8 πιεββασε οὗ γεῦιυε πᾶ85 ὕξεη πιίβοοηςεῖνεά. Ηε 
ν88 πιοῦε δηχίουβ ἴο αναίεη ἴῃς βἰεερίηρ σοηβοίεηςε οὗ ἴῃς ΟΠαυτγοῆ 

αἵ Οονίηϊῃ, δηά ἴο ργενβδὶΐ ὑροη ἰϊ8 πηεπιρεγβ ἴο Ἔχεγοίβε [ΠΕῖγ ρον Γβ 
οἵ βρίγίζαδι ἀϊβοίρ! πε, ἔθη ἴο δἀ)υάϊσαϊε θεΐνεεη τῆς ψγοηροά ἔλέπεῦ 
δηά τῆς οἴδεηαάϊης 8οη. Εἰ χοοπηπηιπίσαίίοη ψνὰ8 ἴΠ6 ΟὨΪν βυϊαῦϊε 
Ρεηδ ιν ἔος ἴδε ἰαζίεγ᾽ 5 σγανε οβεηςε, Ρυΐ 51. Ραμ! παά πενεγ πιεαπί 

ἀν γαῖϊε, ϑῤεακεγ᾽5 Οονεπιεμέανυ, Ρ. 383. 

3Οοπηρασε δ'5ο ἴπε ρτεδῖ βενεγν οὗ ἴπε ἱποϊἄθηϊαὶ τούηδτκ ἰπ 1 Οὐχ. χυ. 2. 
ἐκτὸς εἰ μὴ εἰκῆ ἐπιστεύσατε. ΤΠδῖὶ με 5δου]ά δυρρεϑὲ βΌςἢ ἃ ροββί δι] βθοννα 

πον τῖυςἢ Πε ἰ8 ἀδργεββεὰ 88 ἢε νγ(εβ. 
3 Τῇῖβ ἰ8 ὑγρεά Ὁγ ϑομπηίεάεϊ δηὰ 1] ομοτ ἀπιοηρβί οἴμεγβ. 
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ἴο σοηνοῦ (αἰεπουσῇῃ τς Οογίηςίδηβ δά πιβαηἀεγβίοοα δ8 σοιηβ6]) 
ταξῖ ἐπα Ὀδη σουά ἠοῖ θὲ ἴδῖεη ΟἹ Ὁγ τῆς βαπιεὲ δυϊπογίιν πο ἢ 

μαά ἱπιροβεά ἰξ, {ἢ δνίάδηος οὗ ρεηϊΐζεηος ψεγε ἔογιποοηγίησ. [πάδεὰ 

ἴδε ἰἀεπεϊβοδξίοη οὗ ὁ ἀδικήσας ἰῃ 2 Οον. νἱί. 12 νίἢ τε οδξεηάεγ οὗ 
1 Ὅον. ν. 1 βεεπ18 ἴο ὃς ἠοῖ ἀουρδεία! ψῃεη {πε ἰαῆσυασε δηά ραγρογί 
οὗ δες δαγίίεγ ρᾶββασε ᾶγε Ἴσοπβίάεγεά. 1 ἤαᾶνε αἰγεαάν ροϊπίεά ουΐ 
(δ 10) παῖ δε δἰπὶ οὗ [ῃς Αροϑεϊε ἱπ νγίτίησ 1 Οογ. ν. δπά νί. ψἂβ ποῖ 
τιογεῖν παῖ (πε οἥξηάεν βῃουϊά ὃε εχοοπιπιχαηίςαξεά, θα. ἐπαξ {πα 

βοδηάαδὶ οἵ βιιςῃ ἃ οδϑε δείηρ Ὀγουρσῃί Ὀγ ΟἨ γί βείδηβ Ῥεΐογε ἃ βεαΐῃεη 

σουγέ βῃου]ὰ Ῥε ἀνοϊάεά. Οοηδβίάεγ, ἔαγίπεγ, 51. Ραυ] 8 ἰδηρσυαρε. 
Βοπιε ρεγβοῃβ, ἢ6 βαᾶγβ (1 ὅογ. ἱν. 18, 19), ““ψεγὲ ρυδεά υρ᾽ 
(ἐφυσιώθησαν) 45 που Πα Ψψεγε τοΐ σοπηίηρ; 1.4., πεν πιδάς {π||Ὲ 
οὗ δίβ δυϊπογίεν ἴῃ δἰβ αὔβεπεε. Τὼηε β8ᾶπὶεὲ ψογά (πεφυσιωμένοι) [8 
υδεά (1 Οοτγ. ν. 2) οὗ πε δοϊίοῃη, ογ γαΐμεγ ἴῃ ἱπδοίίοη, οἵ ἔδε 
ΟΠ γι βείδη σοπιπληίν ἴῃ γεΐεγεπος ἴο ἴῃ σᾶ86 οὗ ἰηοεβῖ ; δηά ἴῃ τῃϊ5 

ταδῖζεγ πε ἀξοϊαγαβ “ Υουῦ Ὀοαβίίηρ ἰΒ ποῖ σοοά ᾿ (οὐ καλὸν τὸ καύχημα 
ὑμῶν, 1 Οον. ν. 6). Τῆδϊ 18 ἴο 8αγΥ, {δμεῖγ καύχημα οοηϑβίβίεά ἰπ {πεῖν 

τεβίβίδηςε ἴο ἢἰβ ἀροβίοϊίς δυϊπογί(υ ; ἴμεν ψεγα “ ρυβεά ὑρ,᾽ ἀπά 80 

πεν δά ποῖ ἀεαϊξ πῇ τῃς οβεηάεγ 88 πεν νουά ἢανε ἄοης πδά 
ἴδεν [Ο]]οννεά ἢἰβ (εδοῃίησβ (1 ον. ν. 2). [{ ἰ8 ψτ ἢ γεΐεγεηςς ἴο Ἐπὶβ 

παῖ με ϑᾶγ8 ἰῇ {πε ἰαῖεγ ἰεζίεγ, εἰς τοῦτο γὰρ καὶ ἔγραψα, ἵνα γνῶ τὴν 

δοκιμὴν ὑμῶν, εἰ εἰς πάντα ὑπήκοοί ἐστε (2 Οοτ. ἰΐ. 9. Αραίη, δε 

βεπΐεποες ψῇῃϊοῃ ἢς αἰγεςῖβ ἴο ὈῈ ργοπουποεξά προ {πε οἤδεπάεγ 15 

παραδοῦναι τὸν τοιοῦτον τῷ Σατανᾷ εἰς ὄλεθρον τῆς σαρκός (] (ον. ν. 5); θα 
ν ἤδη δε δἰά8 ἔπεπὶ Ὅς πχεγοίξα! δπὰ ἔογρίνε, ἢἰβ γτεαβϑοη 8 ἵνα μὴ 
πλεονεκτηθῶμεν ὑπὸ τοῦ Σατανᾶ (2 Οὐογ. ἰ!. 11). Τῇδ πιᾶὰπ ΝΆΒ ΟὨΪΥ 
“ ἀεϊνεγεά ονεῦ ἴο ϑαΐδη,᾽ εἰς ὄλεθρον τῆς σαρκός (1 Οοτγ. ν. 5); Ῥᾳαΐ 
σᾶτα τηυϑί Ὀὲ ἴαεη ἰεϑὲ ϑαΐδπ γοῦ ἴῃς ΟΠαγοῇ οὗ ἢίΒ βουΐ (2 Οος. ἰϊ. 
11). Τα τεΐεγεηος ἴο ϑαΐδῃ ἰη τῆς ἰδαίεγ Ερίβιε ἰ8Β ροϊπείεββ, αἢ16 58 

ψῈ Ὀδαγ ἰῃ πιηά {πε ἴεπογ οὗ ἴῃε βεπίεηςε ἰη {πε δαγίϊεγ οπα. Απά 
ἴδεγε 8 ἀποΐῖποῦ ρῆγαβα ρεγῆαρβ νογίῃυ οὗ αἰίεπιίοη. Τῆε οἴεηάεγ 8 
οδ]εἀ ὁ ἀδικήσας ἰη 2 Οον. νἱΐ. 12, ἀπά τε ἰπ) υγεά ραγβοη ἰβ ὁ ἀδικηθείς. 
ΙἾ νὰ ἴυγῃ Ῥδοῖ το 1 ον. νὶ. νὰ Βπάὰ ἔδαῖ (ἢς νογάβ ἀδικεῖν ἀπά 
ἄδικος (1 Οον. νί. 8, 9) τε βρεςίδ!ν αϑεά οὗ ἴῃς σαγπαὶ οἤδξηοεβ ψῃϊςῃ 
5.. Ῥαυ! μα8 ἴπεγε ἴῃ νίενν. Τα ροίηϊ οὗἩ δί8 γεδαῖκε ἰῃ παῖ σῃαρίεγ 

8 {παῖ ἰξ νψουϊά πᾶνε Ὀεδθη Ὀεξέεγ ον ἴῃε οἤδεπάςφαά ἔαλίπεγ ἴο πανα 
ϑυβεγεά γον (ἀποστερεῖσθε; οἷ, ἴογ {πε ἔογοε οὗ {88 1 Οον. νἱΐ. δ) 
τῆδη ἴο πᾶνε Ὀγουρσῆξ ἴδε πιαῖΐεγ Ῥεΐογε [με ἢεαΐμεη ἰγίριπαιβ. Απά 

ψΠεη ὅ.:. δαὶ βρεαῖβ οἵ ἴῃς Οογίητῃίδηβ 88 Ὠανίηρ ργονεά Ἐπαπι- 
8εἶνεβ ἰῃ δε επὰ ἴο Ῥὲε ἁγνοὺς τῷ πράγματι (2 Οον. νἱΐ. 11), ἴῃς ἰα8ὲ 
ψογάβ γε δ} ἔπ6 ἐν τῷ πράγματι οὗ 1 ΤΏὭεΒββ. ἱν. 6, ψ“Πεγε ἴῃς γείεγ- 
ξῆςς ἰ8 ἴο δάυϊξεγγ, ἔπε ἰδῆσυασε ἀαδεὰ Ῥείη δ γι ἰησῖν πὸ τπδξ οὗ 
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1 Οον. νί. 8. ΤὭετγε ἄγε α18ο βοηγε οἵδογ {1πη18 σοηπεοσείησ (ἢ ς “ Ῥαϊηξαϊ 
[μεἰἴεν᾽ ἢ 1 Οονγίητίδηβ τ Πίςἢ βῃου!ά ποῖ Ὀε ονεγίοοκεά. [3}ἡἪ 

2 ον. ἰϊ. 4 81. αὶ ἰ8 σαγείμ! ἴο Ἔχρίαίη ἴῃδξϊ δα ἰεϊξεγ ψῇῃϊο 88 

ψτιτίεη πυἱτῃ τεᾶγβ νὰ 8 Ἡγιςζεη οὐχ ἵνα λυπηθῆτε, ἀλλὰ τὴν ἀγάπην ἵνα 

γνῶτε ἣν ἔχω περισσοτέρως εἰς ὑμᾶς. [Ιτ πιίρῃξ Ὀε Ἔχρεςϊεά τπεγεΐογε 
τας ἔδς Ῥαϊπηξαϊ [,(ετζετ 5που]ά ἐχῃδ᾽Ὲ βοπιε ἔγαςσς οὗ {π|8 ονεγδονίης 
ἀγάπη. Απά 58ιοῇἢ ἃ ἔγδοε [8 σοηβρίσιουβὶν ργεβεηΐ ἰῃ {πε ἰαϑὲ σσογάβ 

ΟΥἹ Οοτγίπεῃίαδηβ, ἡ ἀγάπη μου μετὰ πάντων ὑμῶν ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ (1 Οον. 
χνί. 24). Νὸο οἴδπεγ ἰεξζεγ οὗ 85:1. αι] 8 ἢδ8 80 αἰδεοϊίοηδΐε 4 ἴδγενεϊ}. 
Ιε νδ8 ρίαίπῖν δά ἀβά ἴον βοπιῈ βρεςία! γεάᾶβδοῆ. Βαῖ ἰἔ ννε ἰἀεηεν [18 

ἰεϊξεν σι τῆς “ Ῥαϊπέα! [μετέογ," 2 (ον. 1]. 4 σίνεβ δὴ Ἔχοϑιεηξ γεαϑοη 
ἔογ [8 δἀὐάϊ!Πείοη. Απά, οὔσα πιογο, ἴῃς γαέεγεησς ἴῃ 2 Οον. ἰἰϊ. 1 ἢ τὸ 

ἃ ἴογπιεῦ 5ε] οοπιπιεπάδιοη ψῃἢϊοῆ τῆς Αροβέῖς δά ἱπαάϊίεὰ Βηά8 ἰξ8 

Ὀόδβὲ δηά ἰπιρίεδξ ὄἼχρίαπαίίοη ἢ νὰ Ὀγίης [τ ἱπίο σοπηεχίοη στ ἢ 
1 Ὁος. ἰχ. 1 ἢἹ 

16. ϑοπιειῃπίηρ πιυαβὲ ποῦν Ὀ6 βαίά αδουΐ οἵδε βοῇεπιεβ οὗ γε- 

οοηπδίγυσξίοη οὗ ἴῃς Ὠίδίογν ψῆϊοἢ ἤανε Ὀδεη ργοροβεά ὃγ γεσεηΐ 
ν7ειΐεγβ [Ἐ 18 ὑπῃεσεββαγυ ἴο γεῆδαγβε {Ππεπηὶ 811,1 Ῥαξ ἴῃς ἀϊδουδββίοη 

οὗ οπε οὔ ἔψο οὗ {πε πιοβῖ ρίαυδβιδ!ε πᾶν βεγνε ἴο Ὀγίησ ἔπε ἀΠου τε 8 
οὗ ἴδε ργοδίεπι ἱπίο οἴεαγεσγ γε εἶ, δηά ἴο βιιρρίν [εβί8 Ὁ. ψῇῃΐοῃ τς 

δάεαυδον οὗ με βοϊαϊίςοη τας μα8 Ὀξεη δάορίεα πιὰν δε δβιἰπιαῖεά. 

Ιω Εηρίαπά, δε εὐϊζογ οὗ 1 Οογίπέμίαης ἴῃ τῃϊ8 Οοπιπιεηΐαγυ, Ῥγο- 

ἔεβϑβου Εἰπαϊΐαν,} δηά Ῥγοΐεββογ ϑαπάδυ ὃ (ποῖ ἴο βρεδῖ οἵ Οεγπδῃ 

τε γ8) ἱπίεγροϊαΐε ἃ σεοομα ἰοβὲ ἰεἴξεγ ἔγοπι 851, δὰ! ἴο ἔπε Οοσγίη- 
τηΐϊδηβ Ὀεΐψεεη τῆς Εἰγβὲ ἀπά ϑεσοηά (δποηίςαὶ Ερίβεῖεβ. Τῆεν ποῖα 
ἰξ ργορδδίς μαΐ ἴῃς επηραββυ οὗ Τἰπιοίδυ ἴο Οογίπτῃ υἱὰ Μαςεάοηϊα 
(Αςἴβ χίχ. 22, 1 Οοσγ. ἰν. 17, χνί. 10) βασσεεβάεά 80 ἴδγ ἃ8 τἢϊ8, ἔδαῖ 

Τιἰπιοῖῆν γεδοπεά Οογίηςῃ, θαϊ ἐπαξ ΙΒ πιίβϑίοη γᾶ Ὡοΐ ἃ 8ισοθ 88 ἃ8 

τεραγάβ ἴῃς Πεδ]ίηρ οὗ ἀϊδβογάδγβ ἔῆεγε. [ἢ σοηβεάθεηςε οὗ ἔῃε Ὀδά 

γαρογέ Ὀγουρσδξ Ῥδοῖκ Ὀγ Τἰπιοΐῆγ, 5:1. Ιαὰ] ψγοῖς ἃ βεεορά ἰοβὲ ἰεϊξεγ 
Δηά 56ηΐ ἴἴ Ὀγ ἴδε πιογε σαρδῦϊες ῃδηάβ οἵ Τίξυβ.4. [{ [8 ῃε γεΐυγῃ οὗ 
Τίξυϑ ἔγοπι [8 πιϊββίοη νη ϊοῃ 51. δαὶ αὐναϊξεά τ δασῇ δηχίεςν δ 
Τεοδβ (2 Οον. ἱ. 13), δηά πε πιϊββίνε νῃΐοῃ Τίϊαβ Ῥογε ψὰ5 πε 

Ῥαίηξωϊ! [μεξῖεγ ἴὸ ψῇϊοἢ ἴπε Αροβίϊς δἰ μά68 ἴῃ 2 Ὅος. ἰΪ. 4, νἱΐ. 8. 

1ᾺΠ εἰαθογαῖς δοοουηῖ οὗ {πε ναγίουβ τδογίεβ ὑπο πᾶνε Ὀεεη ρῥτορουπάεὰ 
Ψ}1 θὲ Ἰουπά ἱπ δῃ αγίίοῖες ὃν ΗΠ ρεηίεϊἃ ἱπ Πἰβ Ζεῤέδελγίζέ ΚΡ τοὐδεεπξεκαζεϊενε 

ΤΑεοϊορὶε (1899), ἀπά ἃ οοπιραγαῖϊνε [Δ0]6 ἰ8 ρίνθβῃ ὉῪ ϑομπιθάεϊ ἴῃ τε ανά 
Κονενιδηίαγ, Ρῃ. νϊ, ἰχ, ΟἿ αἷβδο 1011 ποτ᾿ β Εἰηπἰειἐμηρ ἴοτ ἃ ξοοά ἀϊδεουβδβίοη. 

38εε νοΐ. ἰ;., Ρ. 736 ἔ., ἀπά Ηδϑβιίηρεβ᾽ Βὲδὶς  ίοίίομανγ, νοῖ. ἰἰϊ,, Ρ. γ11 ΝΕ, ον. 

ΝΣ 
8 Ἐπογεῖ. Βἰδίϊεα, νοὶ. ἰ., Ρ. φοι ἢ 
40η :Πί8 Βυροιμεβίβ Τιτυβ ννδ8 ποῖ [86 θεᾶσγεσ οὔ Οογίμέλίαης. 
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Αποΐπεγ βοθεπης ἀφγεείης τίει τΠΐδ, ἰῃ 80 ἔα 88 ἰξ γεἔυβεβ ἴο ἰδθπεν 

ἴδε Ῥαϊηξῃ! [(εξΐοεν ἢ 1 Οογίηπἐπίαη5, ἢΔΒ γεσθηεῖγ θα ἐχρουηάεαά ὈΥ 
Ὅν. Εορεγίβοη.: Τῇϊ5 υυρίξεγ ΒοΙ ἀβ ἴῃδὲ δἴξογ ἴῃς ἀδβραίςῃ οὗ 1 (οείη- 

τῆΐαπβ ὈγΥ ἔπε Παπάβ οἵ Τίζυβ, 81. Ῥαυΐ σμβαησοά ἴῃς ρίδη οἵ ἔγανεϊ 
δηπομηςοά ἰη παῖ Ιεϊίεγ (1 ὕογ. χνὶ. 5) δπὰ ἀδοϊάβα ἴο ἴδια τῃς 
τουῖε Ερδεβυ8---Οογίπι--- Μασεαοηία---Οογηῃ, ψῃίοἢ πνουἹά ρσίνε 
τε Οοτγίπεμίαηβ ἃ δευτέρα χαρά; ἴπαὶ ραΐπέα! πεν πανίησ Ὀδδη 
Ὀγουσῆξς Ὀδοκ Ὀγ Τίζιβ ἔγοπι Οογίπεῃ, ἔμῈ Δροβίίς γενογίεά ἴο [δς 
Ρίδη δππουηςβά ἰῃ 1 Οονς. χνί. 5, ἃ8 ἢ6 ννὰβ ὑῃπν]Ππρ ἴο νἱδὶς Οογίπτῃ 
80 8Βοοῇῆ υὑπάογ ἴπα οἰγουπηδίδηοοβ μας ἢς ψτγοῖς 8 βανογὸ ἰοϊζοσγ, 

ΟΝ ἰοβέ, οὔ ψῇῆϊοῃ Τιίὰβ ψὰβ ἀσαίΐῃ ἴῃς Ὀξάγεγ; δηά {παῖ ἰξ 88 

οὐ Τίξυδβ᾽ τερογὲ οὗ [ἢε6 γεβυῖϊξ οὗ {ῃϊ8 βεοοηά πιίββίοη ἴπαὶ 2 

Οονγίπείδπβ ψὰ8 τε δηὰ εηἰγιβίεά ἴο [6 βᾶπὶιῈ Ἴδραῦῖα 

ΠΊΕΒΒΕΏΡΕΓ. 
17. Οη Ὀοζῃ ἔπεβε {πεογίεβ ἔμε βαπιε οὐβογνδίίοη γηΔῪ Ὅς πιδάα 

δὲ πε ουὐΐδεῖ. ΤΠΕΥ ἀγα ὨίσηΪΥ σοπιρ!ἰσαϊεά. (αἰξε ἀραγὲ ἰη ἐπε 

οξ σᾶβ8ε ἔγοπιὶ πε δϑβαυπιρίίοη (ἔοσ ψῃϊςῇ {Παγὰ 8 πὸ ενίάδηςς) ἐμαί 
Τιπιοῖν τεδοῃμεά Οογίπεῃ δηά ἐῃαΐ δ[8 πιϊβδβίοῃ ἴπεγε 88 ἃ ἕδίίαγε, 
δηὰ ἔγοπι ἴῃς ἀβϑιυπιρίίοη ἰπ πε οἵπεγ σαβεὲ 2 [ῃαΐ ἴδε ἰδησύασε οὗ 
2 Οος. ἱ. 15 σαπποῖ δε ἐχρίαϊπεά ὑηΐδ88 νὰ βάρροβε ὅ5:. Ραυΐ ἴο ἢανα 

οδδηρεά Πίβ πηηά 885 ἴο ἢΠίβ γουΐς ἐισίοό αἴζεγ ἴῃς ἀδβραΐοῃ οἵ 1 Οογίη- 
ἐβίαη5, Ὀοτῃ Ἐποογίεβ ργεβύρροβε ἐνθηΐβ δπά ἀοοαπιηεηΐβ οὗ ψϊοἢ ἢῸ 

Ὠἰβιίογίςδὶ ἴγαςε ἢδ8 βυγνίνεα. Ποιδί[ε88 γε πχαδὲ ποῖ ἀββιπιε {παῖ 41] 
τῆς ἔαςϊβ ἢανε Ὀεεη γεοογάθά ; ἰἴ πῆδὺ Ῥ6 πεοδββδᾶγυ ἴο ἰηίγοάυςς 8οηΊῈ 

Ὠγροΐπαβεβ ἰη ογάδγ ἴο σοογαάϊπαίε ἴῃς ἔγαρπιεηΐβ οἵ Πίβίογυ αἵ ουγ 
ἀϊβροβαὶ. Νενεγίμείςββ, ἔπε ἔβεογν νι ἢ ἀδρεηάβ ου ἴῃς ἔεννεβι ἤγρο- 

τΠπ6868 δδ8 ἔπε Ὀεβὲ οἰδίπι ἴο δοσερίδηςς, ργονίἀεα τῃαξ ἰξ οονεγβ πε 

ίαοῖϊβ. Νον ἴῃς ψεϊζεγβ σῇοβε τπθογίεβ πᾶνε θδεη ἰηαϊςαίοά ἰη 8 16 
αστεε ἴῃ ἱηξεγροίδιηνς ἃ ἰεξξεγ Ῥεΐψεεη 1 Οογίπιμίδηβ δὰ 2 Οογίη- 
τῆίαηβ, ψ ποῦ Πα8 ἀεὶ ναηϊδῃθά ουἕξ οὗ Κηονίεάσε. ὅσῃ δῇ 
ἱητεγροϊδεεά ἰεξίεγ ψὰ8 βυρϑεβίεά ὃν ΒΙςεῖς 8 ἰοης αρο 88 1880, δηὰ 

[8 ἀοίαδ!ν Πα8 Ῥθθῶ αβϑαπιθά Ὁ. πηδὴν ογίτἰς8 βίποα ἴῃ ΟΕΓΠΊΔΩΥ 88 

ΨΕΙ] 48 ἰη Επρίδαηά. Νὸο ἀουδῖ δε Ῥῃεηοπίεηᾶ πᾶν ὃς δοοουηΐϊεά ἴον 
ὉΥ 8η αγίϊθος οἵ ῃϊβ δογ. δε πιὰν ρυΐ δηγιπίηρ νὰ ρίεαϑε ἰηΐο ἃ 
Ιεϊέεγ οἵ ψῃίοῃ νὰ πον ποίπίησ; ἔπεγα 18 Ὧἢο νὰν οὗ ργονίηρ οὖγ 

βρεουϊαιίοηβ ἴο Ὁ ψγοησ. Βυΐῖ {πε Ὠδοαββιν ἴογ 80 ἰαγβε δη ἤγρο- 

186 818 πηιδί Ὀ6 ρσίαγίησὶγ ενίάεπί Ὀεΐογε ἔπε Πγροίπμαβίβ σδη ὃς 8186 ά. 

ἸΗδβιίηρβ᾽ Βὲδὶε  ὲοέδοπανν, νοῖ. ἰ.., Ρ. 495, 5.Ὁ. “2 ΟΣ Βίδπβ᾽". 

5Ὁτ. ϑαηάδυ βεεπὶ8 δῖϑο ἴο ἕανουσ (ἢϊ8 ἰἸάεα οἵ ἃ ἀουδῖε οἤδηρε οἵὗἉ ἱπίβηιίοη δ5 
ἴο Πίβ τουξε οπ ἴδε μαζὶ οὗ 8ι. Ραυὶ (Επεγεῖ. Βὲδίΐεα, νοῖ. ἱ., Ρ. 903). 8ες 8 τό 

ἃῦονε. 

ΝΟΙ,. Π]. 2 
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Αηά ἰξ δα8 ωοΐ Ὀδεῶ ργονεά, 38 ψὰ δανε βεε (88 14, 15), ἐῃδΐ {δὰ 
“Ῥᾳαίηξαϊ [,εἰΐογ" οὗ 2 Οον. 1Ϊ. 4, νἱ!. 8, «απηοῖ πᾶνε ὕδεη τῆς ΕἸἰγβέ 

Οδηοηίοαὶ Ερίβεῖς ἴο ἔμε Οογίηξῃΐαπβ. [τ ἰβ ἀροη [δϊ8 βυρροβοά 
ἱπιροββί δι Π εν παξ ἐδε σοῖς εὐἀΐθοα οἵ ἔμεογΥ γεβίβ, δηά ἔπε Ῥα8ε ἀοεβ 
ποῖ ἀρροϑγ---ἰο τῆς ργεβεηΐῖ υγίξεγ δὲ ἰεϑβί---ο ΡῈ Ὀγοδά δηουφῇ ἴο 

Ὀεαγ ἐς βυρεγείγυςσξωγα. 



ΟΗΑΡΤΕΡΗ ἸΙ. 

ΤΗῈ ἹΝΤΕΟΕΙΤῪ ΟΕ ΤῊΕΒ ΕΡΙΒΤΕΕ. 

1. Ουγ ἀϊδουβδίοη δδ8 Ὠίεμεγίο ἰδίεη ἴον σγαπίεα ἴῃς μρέΐγ οὗ 
τῆε Ερίβεϊιε (2 Οογ.) σίῃ ψῃϊοἢ νὰ μανε ἴο ἀο. Βυῖΐῖ {πίβ Πα8 Ῥεεῃ 
γερεδΐεαϊν ᾳυεβίίοηεά, ἀπά ἔπε ἀγρυπγεηΐβ αἰ εσεά ἰῃ βαρρογί οὗ δε 

ςοπιροβίξε σμαγαοῖογ οἵ δε ἀοσυπιεηΐ γεαυίγε ἴο Ῥε σοηβίἀογεά ἴῃ 
ἀείαί!. 80 ἔαγ Ὀδοῖκ δβ 1767 ϑεγηεγ ἀγρεά (Πδξ τῆς Ερίδβεῖα σου! θὲ 

τεβοϊνοά ἰηΐο ἴἤγες ραγίϑ: (1) σῇδρβ. ἰ.-νϊ. - Εοπι. χνΐ. 1-20 1 σδδρ. 
ΧΙ, 11-18.; (2) σῇδρβ. χ..χί. 10; (8) σδαρ. ἰχ.; οἵ ψῃϊςἢ πε Βεϊά (2) 
ἴο Ῥὲ ροβίεγίογ ἴο (1). δὔἴϊεγ ἃ βέγυρριης εχίβίεπος ἴπς δηδί γϑίβ 

ατιγαοίεά ἔγεβδῇῃ ἱπίεγεβὲ ψῇεη Ηδυβγαίῃ ἰη 1870 τοοῖ ἰ ἃρ πῃ ραγί 
Δηά δάἀνοοσαϊεά ἴδε αἰδιϊηοΐπεββ οἵ οἤδρβ. χ'-σἰ, ἔγοπι σἤαρβ. ἰ.-ἰχ. 

ϑοδηγίεάεὶ (1 τε Ἡαμά Κοριριεπίαν) ἀείεπαςα τΠἰ8 νίενν ἴῃ 1890, 
«αηὰ ΟἸεπίεη δ48 βίποε δάορίεά ἰΐ, απὰ ἱπάεοά γεραγάβ ἰξ 485 δῃ 

ἐβιδὈ Π βηεα γεβυΐϊε οὐ ογίεἰςβα).}: Τῆς {δοῦν Ππα8 ἤοΐ δά τῆϑην 
δἀνοσαῖεβ ἰῃ Εηρίαηά, Ὀυς ἰξ 88 δε νἱογοιιβὶν βδυρρογίεά ὃὉγ Ὦγτ. 
4. Η. Κεηηξάν ἰω δὶβ ψόγὰ ἐπε εά Τὴε δεοοπά απὰ Ταὶγά ΕῤΊπεϊε5 
ἰο ἐπε Οογιπέβίαης (1900). ΒΥ Ωο νψτίζεγ δδ8 {πε πιαϊζεγ Ὀδεη πλογα 

σΑγεί ν ἀπά δουΐεῖν ἱπναβείψαϊεα, δηὰ δἰβ δγρυπιηεηΐβ ἀεπιαηά 
αἰζεητίοη. 

2. Ὀγ. Κεηπεάν᾽ β νίεν οἵ ἴδε βεαυξεησε οὗ εἜνεηΐϊβ ἀαυγίησ 81. 
Ῥαυ] 8 βίαν αἱ Ερἤῃδθβυβ 18 88 ἰοϊϊουνβ: 1. Τίϊαβ ψαὰβ βεηΐ οὔ 

ἃ τηϊβϑδίοη ἴο Οουϊηζῃ ἴο ργεδοῦ δηά ἴο σοηίζίπις 85:1. Ρϑυ 8 ψόογι 
(2 Οον. χἰίϊ 18) αἵ βοηὲ ρεγίοά αἴξγ ἴῃς Αροϑβίίε᾽ 5 ἢγϑβί νίβίς (Αοῖβ 
χνὶϊ!. 1). 2. [,οβὲ [μεἰέεγ ἴο ἴῃς Οογίηξπῃίδηβ. 8. ΜΙ ββίοη οὗ Τί πιοῖῃν 

ἴο Οογίπιῃ (1 ον. ἱν. 17, χνὶ. 5). 4. 1 Οογίπεέλίαης πυϊτίρη ἔγομ 

Ἑρδεβιβ δρουΐ ΔΑργί!, 6564. 5. 8:. δι! βίαγεά αἱ Ερἤῆεβιβ Ὀεοδιιβε 

οἵ ἴπε σγεδίηδββ οὗ ἴδε ορρογζυπιν ἴπεγὲ (1 Οογ. χνὶ. 8). 6. Ηε 
[ογιηεὰ ἃ ἢἤχεά ρυγροβε οἵ νίβί[ίησ ΔΦεγαβαίεπὶ ψτῃ (πε οεγίηρσβ 
ψΠΙοἢ μέγα Ὀείῃρ οοἸεοϊεά (Αςῖβ χίχ. 21). 7. Βαά πενγβ σαπια 
ἔγοπι Οογίητῃ. 8. 8:1. δαὶ δοοογάϊησίν ραϊά ἃ Ὀγίεξ ἀἰβοι ρ  παγν νίϑίς 

18εςε Τἀλεοϊορίξομε 1, ἐἐεγαξων κεἰέμηρ, 22πὰ Ὀες., τροο; δηὰ οὔ. ΟἸευηεπ᾽β νγοῦκ 

ἐπιεά δὲς Εἰκπλεϊ ἰολκεῖξ ἀ. ῥαμίδπ. Βτίεξε. 
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ἴο ἐμαὶ εἰϊγ. 9. Οη δίβ γεΐζυγῃ πε ψγοῖε ἔγοπιὶ Ἐρδεδβυβ πὸ Ῥαίηξαϊ 
[μεϊΐετ, οὗ ψῆϊςῃ ἴῃς επά ἰβ ργεβεγνεά ἴο 8 ἰῃ 2 Οογ. χ..χίἱ. 10. 
Μιββίοη οἵ Τἰπιοίηῃν ἰο Μαςεάοηία (Αςῖβ χίχ. 22). 1]. Μιίββίοη οὗ 

Τιΐζαβ το Οονίπε ἴο βαδάπε ἔπε γεδεῖβ ἔμεγε. 12. Οἡη Τίξαϑβ᾽ γερογί οὗ 

τῆε βυσςαβ8 οὗ δίβ πιϊββίοῃ ϑ8:. Ῥαὰὶ! ψγοΐς ἔγοηη Μίασεαάοηΐϊα δρουΐξ 
Νονεχηρεγ, 55, ἃ ἰεξίεγ οὗ ψῇϊο νὰ μαννα ἔπε Ῥερίπηίης ργεβεγνεά 
ἰη 2 Οος. ἰ.-ἰχ., ἔῆε γεβϑδὲ Ῥείη ἰοβί. 18. Τηΐβ ἰεζίεγ νψὰβ ογνψαγάεα 

ἴο Οογίπε ὃγ Τί.8 ἀΔηὰ ἔνο ἀπηδπιεά σοπιραπίοηϑ, ἴμ Ῥεαγεγβ θείην 
ἐπίγυβεοα Αἰδὸ ψίτῃ {πε Ὀυδίπεββ οἵ ἴῃς σοἰεσϊίοη (2 ον. νἱἱ!. 6). 
[τ ΜΠ ΡῈ τεοορηϊβεά δὲ οὔσοε (δαΐ {πὶ8 8 ἃ Πίσδὶν σοπιρίςαῖεά 
βοῆοπιε. Ὦγ. Κεηπεαν ἢ᾽δ8 ἴο δββυπια ἐΐγέφ τηϊββίοωβ οἵ Τίζαβ ἴο 

Οοτγίηςῃ ἱπβίοδά οὗ ἔνο, {πε ὠὐπρεγ ψμίςἢ σοπιπηξηΐϊαΐογβ πᾶνε 
ϑεπεγα!ν γεοορηΐϊδεά ; δηά με ἢδ8, ἰῃ {Πὸ πηδηηογ, το Βηά τοοπὶ ἴοὸ γ᾽ 
ἐτσο τιϊββίοηβ οἵ Τἰπιοϊν, οὔε ἴο Οογίητῃ (1 ον. ἱν. 17) δηά ἃ βεσοηά, 

αυϊξε ἀϊδιίηςσε ἔγοπι {πὶ5, το Μαςσεάοηία (Αςί8 χίχ. 21). [ἡ δααϊτίοη, 

Βα Πα8 ἴο ρυβῇ Ὀδοῖὶ ἴῃς ἀδίε οὗ 1 Οογέπέϊαης ὉΥ ἃ γϑδγ, ἴῃ ογάεγ 

ἴο ρίνε εἰπιε ἔογ 411] {πε ἰηςίάδηΐβ οἵ ψϑϊοῃ μα βπαάβ ἔγασεβ ἴῃ {πα 
Ερίδβεεβ; δηὰ ἢε βρ[18 ᾧρ 2 Οογίπιβίαηβ ἰηΐο ἵνο ἔγαφπιεηΐαγυ 
Ιεϊῖϊεγβ. 'ε 5841} οοηβίάθνγν ἴπεβε ροϊπίβ βεραγαδίεϊγ. 

8. Εἰγβὲ, ἴῆεη, δἃβ ἴο ἔδεε πηιϊββίοῃβ οὗ ΤΙίίαβ. Ὦγ. Κεπηθαν ἰδεβ 

ἴῃ οἶοβαε σοηποχίοη ἐπε ἔνψο νογβε8 2 Οὐον. νἱἱἱ. 6, 7, δηά ἰγαηβίαϊεβ 

(ρ. 122), “1 βυαπηπιοηεά (9 ἐχῃογίεά) ΤΊζαβ ἴπαΐ ἂἃβ ἢς δδά πιαάς ἃ 
Ὀεφὶπηΐην, 80 δε πιὶρῃξς δοσοιιρ 88 ἰῃ γου ἘΠ σγαος 180; γε πα 8 
γε δροαπά ἰη ἐνεγγιῃίηρ, ἰῃ δι ἢ δηά αἰΐεγαησε, δηά ἰῃ 81} ἀΠίσεηςε, 
δηά ἰῃ γουγ ἰονε τοναγάβ ι.8, 80 γε πᾶν δρουπά ἰῃ [ἢϊ8 σγαςς α͵8ο᾽᾿". 
ΤΠΐ8 ἐγαπβίαιίοη 8 ργο δ ΌΪν γίσμε (8εε ποῖε ἐπ ἰοο.); Ῥαξ δε ἰηΐεγεηοα 
ΜΏϊοἢ [8 δαῖμον ἀδγίνεβ ἔγοπι ἰῈ ἰ8 ΌΥ Ὧ0 πιδδηβ ἱπενίίαίε. Ὠγ. 

Κεῃηραν Πποῖάβ δαὶ ἴῃς ψογάβ ργονε ἰδαΐ τῆς ἔαγίπεγαησε οὗ ἔπε 

ςοἸϊεοκίοη ἴον Φεγυβαίθη, νὰβ ἢ ρύγροβε οἵ Τίζωβ᾽ ἰαΐεγ νἱ δἰ οὐἱν, 

Δηά ἐογπιεά Ὧο ραγί οὗ δίβ σοπιπ)ββίοη ἰῃ πε δαγίίεγ νἱϑι. Βαΐ 
1818 σαπηοί ὃε πιαϊπιαίηθά. ϑυοῦ δὴ ἱπίεγργεξαζίοη ψ}} Παγηιοηίΐβα 
σὰ Ὁγ. Κεηπεάν᾽ 8 βοθεπιε οὗ Τίιζαβ᾽ νἱβἰ[5 (ΒεῈ ἀρονθ); δαΐ τῆς 
Ῥαββαζε ἰβ αυἱξε σοηβίβίεηϊς ψ ἢ ἴπ 6 οἔμεῦ νίενν ἐμαὶ ΤΙζαβ᾽ ἔννο νἱ δ 8. 
ἴο Οοείητῃ ψογα πιδάς ἃ8 ἴῃς Ὀδαγεῦ οὗ ἴῃς ἴνο Οδηοηίςαὶ Ερίδβιϊεβ. 
Εογ ἰπ ψμαῖ 81. δὰ! βαγβ, ἴμε δπιρῃαβίβ ἰβ οὐ ἴπ6 σοηΐγαβὲ θεΐννεεῃ 
προενήρξατο Δηά ἐπιτελέσῃ. Α Ῥερίπηίης παά Ὀεεη πιαάς Ὀν Τίϊυβ ἰῃ 
{πὸ πιαζίογ οὗ τῆς οοἰϊεςσξίοη ; ἢδ ἰ8 πον ἴο δΒηϊδϑῃ Πἰβ ψοτγ, {παί τῆς 

(ον ίδπβ πᾶν ὈῈ 88 σοῃβρίσυουϑ ἴον {Πεὶγ ΠΠΡΈΓΑ ΠΥ 48 ἘΠῸΥ αἰγεδαν. 
γα ἴογ οἵπεγ σγαοεβ. ὮὉγ. Κεηπεάν οδ᾽εςϊβ8 ἴο {Π8 ἔδαξ [ἴ ἰβ Ἰῃσοη- 

ςεἰναδίε μας 81. Ῥαὺὰὶ ψῇεη βεηάίηρς Τίϊαβ τῖτῃ ἃ βίγοωρ πιεββασα 

οὔ τεδυκε βῃουϊά 4180 πᾶνε ἱπβέγυοξζεά Πἰπιὶ ἴο ορίαίῃ πηοπαῦ σοπίγίδα- 
τίοηβ. “ϑυςῇ ἃ σουγβα," πε βαυβ, “ ψουἱά ἢανε Ὀεδη 88 ἱποοηβίβίεηξ 
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ΜΙ νῖδε αἀἰρίοπιδον ἃ8 ἡ ἱτῃ ἴῃς 8ε! γεβρεοῖ ψῃϊςἢ ογπιεά 80 πηαγκοά 
ἃ ἰεαΐαγε ἰῃ 51, αι} 8 σπαγδοίογ.᾽ 1 Βαῖ ἴο αὔγριε ἔῃ ω8 8 ἴο ονοῖ- 

Ἰοοῖ ἴμε ἔαςς ἔμπας 81, Ια] 5 ̓πβέγασείοηβ δδουξ ἴδε οοἰϊεςσξίοη ἰη 1 

(ον. χνΐ. 1-5 Ψψεγε ρίνεῃ ἰῃ δῆβνεγ ἴο αυεγίεβ δά ἀγεββοά ἴο πὶ ου 

πε 8υδ)εςῖ Ὀγ ἔπε Οπαγοῦ οὗ Οογίπεῃ. Τῆς βγϑὲ ραγὲ οὗ {πε Ἰεϊέεγ 

νος Τιζαβ σαγγίεα τγὰϑ δθη ᾧἃρ νι ὶτῆ γαῦακεα; Ῥαΐ ἔῆεγα ψγᾶ8 

ποιπίηρ υπαϊρίοπιδίίς ἰη τῆς ἕδος τπαΐ 51. Ραμ! βεπέ ἢίβ δηβϑννεῦβ ἴοὸ 

{πε8ε αμογίεβ ὈὉΥ ἴῃε βαπὶὲ ἢαπά. ἴη ἕαςξ ἴο αν ψ εῃῃεῖα 8 
δῆδνεῦ ψουὰ ἤανε Οηἷΐγ σίνεη οἥεηςε.3 

4. γε ἢανε ἢον ἴο σοηδίάεγ {πε ενίάεηος δἀὐάυςσεά ἔογ ἔῆε ἀϊ8- 

βεοσίίοη οὗ 2 Οογίπιῃίαπβ. ΒΕ γβῖ, τ 18 ἀγρεά ἐπδξ ἔπεγε ἰβ ποξ οπἷν ἃ 
σἤδηρε οὗ ἴοπε δἵ χ. 1, Ραΐ (Πδὶ [ἢς ψὰν ἰῃ ψηϊοἢ τῆς σπαρίεῦ ορεηβ 
βῆονβ [Ππδί βοπιείῃπίησ ἢδΔ8 Ὀεεη ἰοβὲ ψῃϊοἢ ἱπιπηεάϊαξειίν ργεσεάεά ἰξ. 

Αὐτὸς δὲ ἐγὼ γα ἴπε θγβὲ ψογάβ, δηά δέ (ἰ{ ἰβ βαϊ4) πιαγβ δὴ δηΐξί- 
τΠεβί8. Τῆδ ράββασε “σοηίδίῃβ δῇ δ᾽] ϑἰοη ἴο δῇ οδ)]εοϊίοη ψνδοἢ 
Βαά ὕὈεεη ὕὉγουσῃξ ἀραίπϑὲ ἴπε Αροβίϊε, σοῦ ἰτ Ὀγίησβ Ὀείογε ἃ8 
ποξ 48 ἰΐ τῆς βϑιυδ)εςῖ ψεγε πον ἴον ἴῃς βἢγβί εἰπιεὲ ἱπεγοάιυςσά, θα 

85 1 τ παά εξ δἰγεδάν πχεπιίοηεά ".2 Βαΐπεγ βῃουϊά νὰ βὰν ῃδί δέ 
ΤΑΔΓΙ͂Β πε ἰγδηβίτίοη ἴο ἃ πεν β8ιδ)]εςΐ, 4 ἀὑϑαρε ἴο ψῃϊοδ νὰ μαναὰ 

8δηῃ οχϑαοῖ ρδγαδίεὶ ἴῃ νἱϊ. 1 οὗἉ (δἰβ νεγγ Ἐρίβείε; ψῇεγε αἴξζεγ {δα 
ψνογάβ νη ϊοῦ οοποίαάε σΠδρ. νἱΐϊ., χαίρω ὅτι ἐν παντὶ θαρρῶ ἐν ὑμῖν, 81. 
Ῥαυ] ρββ88ε8 ἴο δίβ πεχὲ τορίς ψ τῆ ἔπε ψνογάβ γνωρίζομεν δὲ ὑμῖν. 
Αποΐμογ ραγΆ εἰ ἰ8 ἐουπά δὲ 1 ὕογ. χν. 1, ψῆσογε ἰῃ Πκὸ πᾶηπεγ ἃ 
Ὧδε 8υδ)εςί ἰ8 ἱπίγοάυσεά ὈΥ {πε ψογάβ γνωρίζω δὲ ὑμῖν. Ιτ ἰ8 
ὨΠΕσΟΒΒΑΓΥ ἴο Αββυπιε, ἃ8 Βοπίς πᾶνε ἄοης, [παΐ ἴῃς σῆδηρσε οὗ 

ἴοης ἤεγε ψὰ8 σαυβεά ὈΥ {πὸ ἀγγίναὶ δ [8 ροίηΐ οὗ ἃ πιεββθησογ 
ἔγοπι Οογίπῃ Ὀγίησίηρς τἰάϊησα ἰαῖεγ ἀπά [688 ἔανουγαρῖε ἴπδη τπδξ 

Ῥγουσῆς Ὀν Τίιῖυ8. Τἢΐβ πιδύ, ἱπάθεά, Ὀ6 80; Ῥυαΐ (πε Πυροίμεοϑιβ 
ἰδ ποῖ πεεάεά. [τ ἰβ δαγαϊν {πεῖν ἐπαΐῖ δὴν οὗ 51:. δι! 8 πιογε 
ἱπιρογίδηϊ ἰεξζεγβ ψέγε ψγίζίεη ογ ἀϊοϊαϊεά αἵ ἃ βίησίε βἰζίης ; δηά 
τῃε οἤδηφσα οὗἉ ἴοῃε ἰ8 βυ ῇοίεηεν ἀοοοιπίεά ἔογ Ὁ. ἃ σῇδησε οὗ πηοοά 
ΒιΟἢ 88 ἜνΕΌΥ ὈυΒΥ δηά ονεγ- δυγάεπεά πιδη ἰδ βυδ)εςξ ἕο, εβρεοίδ!!ν 

Ἰος. εἷξ., Ῥ. 124. 

ΞΤΠεβα οοπβιἀεγαίίοηβ δ5ο ὕγεδκ ἴδε ἔοτοε οὗ Ὀσ. Κεηπεάγ᾽ 5 πιαὶπ ἀγρυπΊεπὶ 

ἔος ἰλε εαεὶν ἀδῖς οὔ: Οογίπέλίαηα. [1 18 ρ᾽αίπ τδαῖ τῆς Ὀυδβίηεβ8 οὔ ἔπ6 Το] εςοη 

μΒαὰ Ὀεεη βεῖ οἡ ἔοοϊ δοΐογε ἴῃς ἀδῖε οἵ ἐμαὶ Ἰεἴϊεσ, ἰὴ νος σουπδεὶ ἰβ ρίνεπ 48 ἴῸ 
τῆς θεδβὲ πιεϊῃοὰ οἵἁ οατεγίηρ ἰξ οπ ; ἀπά τῆυβ πε ρῆγαβε ἀπὸ πέρυσι (2 (οτ. νἱϊ!. το, 
ἰχ. 2), ἴπ ΗΟ 80 πιυσῃ αἰ που εν 85 θεδη Τουπά, τεςείνε8 δάεαυδίε εχρίπαιϊοη. 
Τῆς Οοεπιδίδηβ ψουἹά ἐγυϊν θὲ βαϊά ἰπ Νονειηδεσ, 55, ἴο ἢᾶνα “ πηδᾶς ἃ Ὀερίπηΐϊηρ ἡ 

8 γεᾶσ ἅξο, ἀπά 85:1. Ραυΐ᾽ 8 θοδβὶ ἴο (ες Μαςεάδοηίαη (ἢ γἰϑιίδηβ [μδὶ Αομαία μὰ ὑεεπ 

“ῥγεραγεὰ ἴοσ ἃ γεᾶσ ρᾶδιὶ ᾽᾿ ννὰβ αυϊΐα ᾿υ8εΏ0]6 (5εε ποῖς ἐπ ἰοἊ.). 

3 Κεηπεάν, ἴσο. εἰέ., Ὁ. 96. 
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ἰδ 8 πεδιεἢ ἰ8 ποῖ νεγὺ γοῦιβί (οὐ 2 Οοσ. ἱ. 8, 9, ἀπά χίΐ. 7). ΤΒς 
ϑεοοηά Ερίϑβϑε]ς ἴο ἴἢε (Οοειπιίδηβ ἰ8Β ποῖ ἃ ἔογπιαὶ ἐγεαίίβε {1ὸ 

τῆς Ερίβείς ἴο {πε Βοπιδηβ; ἰἴ ἰβ ἃ ρεγβϑοπαὶ ἰεϊζξεγ, ἀπά ἰπ βυςῇ 
Ἰεϊζεγβ ψὰ ἢανε 20 γεᾶβοῃ ἴο Ἔἐχρεοΐ εἰΐμπεν βυϑβϑίεπιδίίς ἀγγδησεπιεηΐ 
οὗ τορίςβ ογ ρεάδηιοδι!ν απἰίογπι τγεδιπιεηζ. 

5. ΤῊΙϊΒ σοηϑίἀογαίίοη Πεῖρβ 8, ἴοο, ἴο αἴβροβε οὗ ἴῃς ἀπῇ συ 

τῆδξ δε [81 ἔογ σμαρίεγβ σοπίεπιηρίαϊε Δη Ορεηΐϊν γε δε]! Ου15 πιϊπογὶ 

αἱ Οογίπιῃ, δε εχίβίεηςς οὗ ψῆϊοῇ ἰ8 ποῖ Ἔπιρμαβίβεά ἰῃ ἢ Βγβὲ 
πἰπε ομαρίογβ. [ἴ ψὰ8 επίγεῖν ἡδΐυγαὶ ἐδδί Τιξαβ᾽ γερογὲ δείη 

οὗ ἃ πιίχεά οσπαγαςῖεγ, ραγίὶν σοοά «πᾶ ραγίὶν δαά, 81. αι} 5 ἰεξζεγ 

Ῥαβεά ὑροη ἰξ βῃοιυϊά βῆονν ἴγασεβ δἴ οποε οὗ ἢίβ8 σγα(ιἤσαϊίοη δπά 

οἵ ἢίβ σγίεί. Απά, ἱπάεεά, σΠΑρδ. ἱ.-ἰχ. ἀγε ποῖ ψτποαυΐ ἱπάϊοφείοηϑ ἴῃδῖ 
δἰβΒ δυὐϊμογί νυ 8 οΐ σῃεεγία!ν δοσερίεα ὈΥ αἰὐ ἴῃε Οονιηϊῃίδῃ 
ΟΠΒγιβιίαηβ. Ηἰβ ἀεέεησε δραίϊηβι ἴηε σπαῦρε οὗ βοκίεπεββ (ἰ. 15-17) 
βϑῆονβ {παῖ πε σῆαγρε δά Ὀεθπ πιδάς ; ἴῃς πιεητίοη οἵἉ οἱ πλείονες ἴῃ 
11. 6 (οὐ ἵν. 15) βῇοννβ ἐμαῖ ἃ πιηϊπογν αἀἱά ἤοὶ δεαγε ν σοησυγ ἴῃ 
πε βεηΐεησε ψῃϊοΠ ν 88 ἱπῆϊοϊεά, ΑΙ Ποιισῇ, ἃ8 ἃ πιδίίεγ οὗ ἔδοϊ, αἱ! 
Βεαά δοαυϊεβοοά ἰπ Πἰβ νίενν ἐδαξ ἐῃῈ Οἤυγοῦ ποιά ἰαῖα σορσηΐίδαησα 
οὗ τῇς πιογαὶ βεοδηάδὶ ψῇῃϊοῦ Πδά οσσυγγεά ;} ἢς ποῦ [ἤδη Ὠϊηΐβ 

ἴῃ ἰ,. 17 τῃαΐϊ οἱ πολλοί πιαῖκο πῃηεγοθαπάϊβε οὗ ἴδε ψογὰ οὗ Οοά, 

δηά ἢἰ58 γεπηαγὰ 1οβεβ ροίηΐ 1 ἤοπς βοῇ ψεγε ἴο ΡῈ ουηά «αἱ Οογίητῃ ; 

τῃαδΐ τινες, “ ΒΟΠΊ6 ρΕγδοη8," δε .86 οὗ σοπηπχεπάδίογυ ἰεϊίεῦβ (ἰϊ. 1) 
8 Ὀγουρῃξ ἃρ ἴο {πεῖν ἀϊδβραγαρεπιεηξ ; ἴῃς οοπιραγίβοη Ὀεΐνεεη πα 
πιϊηἰβέγίεβ οὗ ἐῆε ΟἹά δπά Νὲν Οονεπδπίβ ἴῃ {ἰ|. 6 ἢ, 5. ἱπάϊγες! 
αἰπιεά δ {πε Δυάαϊβίηρσ ραγίν (χὶ. 22, 23) ; 80, ἴοο, ἰῇοβε ψῇο Ὀοαβῖ 
ἐν προσώπῳ καὶ οὐ καρδίᾳ (ν. 12) γε Πί8Β Οογίηςῃίαη ορροπεηίβ ; απά, 
ἰαβίϊν, (πε ἴογοε οὗ ἔῆε δηξζῆεβεβ ἰπ νί. 8-10 ἀερεπάβ οἡ {πε ἔδοϊ 

τῃαΐ σογγεβροπαάϊηρ βίαϊεπιεηΐβ ἴο ἢὶβ αἰβογεάϊς ψεγε Ὀεΐηρ πιδάς 

αἱ Οογίηϊῃ. Τῆς βιζιδιοη νᾶ 8 5 ΠΊΡΙῪ ἘΠ8. Τῆς ΟΠυΓοἢ 88 ἃ σοῖς 
(απά, ἰπάεεά, υἀπαπίπιοιβῖν, οὐ. νἱῖ. 15, 16) Παά ἴδίθεη δε δοϊίοῃ 

Ὡς ἀεβίγεά ἴῃ τῆς οα8ὲ οἵ ἴῆε οδεηάοεγ; Ὀυῖ τἤογε γεπιδίηθά ἃ 

ταγρυϊεπί πλϊπογίν ψῇο γαϑβϑίβιεα ἢ 8 δυϊπογίεν ἰῃ οἵπεγ πχαϊΐεγβ. Τῆς 
εν] οὗ υὑπομαβείςν ἄοεβ ποῖ ἤεγε ἢξεά βρεοίαὶ σοηβίἀδγαϊίοη ; ἰξ 88 
αἰισαγς ρτεβεηΐ δὲ Οοσγίηϊςῃ. 

6. [τ ἰ8 τίπτε ἴο δάάδισε ἔπε ραββασεβ προ ψῇηϊοῇ ἀείεηάετγβ οὗἉ [πὰ 
Τθεογυ ἴπαΐς σἤαρβ. χ.-χί. σοηβείζαϊε ἃ ραγί οἵ ἴδε Ραίηξα! [,εεῖεγ 
τιδίηϊν ἀδρεηά. Τῆε ολ8ε ἰβ Ῥεβῖ ραΐῖ Ὀγν Ὦγ. Κεπηεάν,3" ψῇο ργοάυςεβ 

11 ςάπηοῖ τπίηκ ἴλας τ. Κεπηεάγ᾽ 5 νίενν (οο. οἰξ., Ρ. 102) {πᾶὶ ἐπε “" πηϊηοτίτν " 
δεγε ἱπάϊςδιθα ννεσγε ουϊ-δηά-ουϊ βυρροτγίειβ οὗ ὅ8ι. Ῥδὰὶ! ψῆο ψψεῖε δηχίουβϑ ἴο βὸ 
Διῖπεσ ἄνθη ἤδη πα, ν}}] ςοπηπλεηὰ ἰἴ56 1 ἴο πιδην τηΐϊηά8. 

31,06. εἰ, Ῥ. 81 ἔ. 
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τῆγεθ ραῖγβ οὗ ραγδι!εἶἰβ Ὀεΐψεεη ἴῃς βΚγβέ πἰπε δηά {πε ἰαϑὲ ἴουγ 
ςἤαρίεγβ οὗ {πε Ερίδβε]ϊε. (α) [π χιΐ. 10 τῆς Αροβέῖε ψγοῖε διὰ τοῦτο 
ταῦτα ἀπὼν γράφω, ἵνα παρὼν μὴ ἀποτόμως χρήσωμαι ; ἀηά ἴο {ἢ ]8 ἰξ 8 
5814 ται ἰΪ. 8, καὶ ἔγραψα τοῦτο αὐτὸ, ἵνα μὴ ἐλθὼν λύπην ἔχω, τεΐεΓϑ. 
Βα {Π|8 γτεΐθγεησε 18 ὉΥ πῸ πιθδῃβ ἱπονίτζαδϊε ; ἰξ 8 φυϊξα 85 ἡδίωγαὶ 

ἴο βαρροβε παῖ {πε εἴδεσι οὗ τῃε Ῥαίηξα! [μετῖεγ (ἢ ςἢ 1 ἔδακε ἕο θὲ 
1 Οογὶπέμαη5) Ὠανίησς Ὀδδη 50 βαϊυΐαγυ, 848 8 ἰηἀϊσαίεά ἱπ ἰΐ. 8, ἐπε 

Αροβίῖίε ψουἹά ἀσαίῃ ἴγν {πε εἴδεοίϊ οὗ ἃ τυγϊτζεη τῆγοδί οὗ βενογε ἀθαϊίησ. 
(δ) [π χἰ. 2 ψὲ πᾶνε προείρηκα καὶ προλέγω ὡς παρὼν τὸ δεύτερον καὶ 

ἀπὼν νῦν τοῖς προημαρτηκόσιν καὶ τοῖς λοιποῖς πᾶσιν, ὅτι ἐὰν ἔλθω εἰς τὸ 
πάλιν οὐ φείσομαι, ἰο ννὨϊοἢ ἱ. 28 σογγεβροηάβ ΜῈ}} 1ξ ψὲ βύρροβε ἴξ 
πυτθη αἵ ἃ ἰαῖεγ ἀδίε, υἱξ., φειδόμενος ὑμῶν οὐκέτι ἦλθον εἰς Κόρινθον. 

Οη {πε οἵδε Ὠαπά, ἰΐ 8 ρίαίπ τας ἴῃς ἐεχίβ πῆδυ ὈῈ (δθη ᾧρ ὉΚ 
φηοΐδογ Βαηάϊε; δπηά νὰ πηῆὰῦ ὑπάογβίαηα τῃοὶγ βεάυεπος ἴο δὲ ἐδαΐ 

τε Αροβέῖς πανίης 884 δὲ ἱ. 28 ταί με παὰ τοΐ οοπης ἴο Οογίπεῃ 
Ὀεΐογε 48 πε υίβῃεα ἴο βραγε {πεπὶ, ἢε ἐχρί δἱπβ δὲ χἱϊὶ. 2 τ ρῥἱαίη 
Βἴογῃποϑβ παῖ πεη πα ἀοθ8 σοπὴα ἢε Ψ}]} ποίέ βϑραγεὲ. ΤὭεγε ἰβ 

ποίῃίησ φαϊπεά ἴῃ ᾿υοάϊεγ ον ἰῃ ἔογος Ὀγ ἴῃς Ὠγροϊῃεβὶβ παῖ χίϊ. 2 
τεργεβεηΐβ (ἢς δαγίίεγ βιδίεπιεηΐ απά ἱ. 28 ἔπε ἰαΐῖεγ. (ε) Αραίη, ἰῇ χ. 6, 
5:. Ῥϑυϊ βαγ8 οὗ Ὠἰπγβε: ἐν ἑτοίμῳ ἔχοντες ἐκδικῆσαι πᾶσαν παρακοήν, 
ὅταν πληρωθῇ ὑμῶν ἡ ὑπακοή, ΜὮΠ]Ε δὲ ἰΐ. 9 ἢς τνίζεβ, εἰς τοῦτο γὰρ καὶ 
ἔγραψα ἵνα γνῶ τὴν δοκιμὴν ὑμῶν, εἰ εἰς πάντα ὑπήκοοί ἐστε. Ηδετε ἰΐ ἰδ 
ποῖ ἴο θὲ ψαϊπβαίά {παΐ δὴ Ὄχο}εηξς βεπ8α Ἔπιεγρεβ ἔγοπι οοαηίίησ 
χ. 6 ἴο δὲ ρῥγίογ ἴο ἰΐϊ. 9, σῇ βεεπλ8, πε η ἰδίεπ ἰπ σοππεχίοη στῇ 
νἱῖ. 15, 16, ἴο βροϑῖὶ οὗ υπδηϊπιλουβ οδεάΐϊεπος οὐ ἴπε ραγὶ οὗ πε 

ΟΠ γί βείαπβ αἱ Οογίπτῆ. Βαξ {πες σπαγδοίεγ οὗ {πΠ|8 οδεάϊεησς ἢδ8 
Ὀεεη ἰηάϊοαίεά αὔονε ἱπ 8 4. 80 ἴδγ δβ ἴδε βρεοϊῆο σϑβὲ 88 ἴο 
ψῇῆϊοῦ ὅ58.. δὰ] δὰ ψυγτοη τῆς Ῥαϊηξα! [,οἰῖον τγαβ σοποογηρά, τς 

“ οδεάϊεδησε᾽᾿ παά δεεη τῆδί οἵ “ 411"; Ὀας ἔδπεγα γεπιδίπεά ἃ βοϊίοη 

το 88 ἀἰβοῦδεάϊεηξ αἱ πεαγί, ἀπά ὑπ|]} πεν βποι]ὰ ἢανε γίεϊεά 

ἴο 8 δυϊδογν ἰξ οσουἹά ποὲ Ὀὲ βαϊά ἐμαῖς ἐπεὶγ “ ορεάϊεησε᾽᾿ 68 
“{μ181Π1 4, ΑΒ8 τὸ ἔπεϑβε ἴῆγες ραΐῖγβ οὗ ραγδ εἰ ρα βϑβαζεβ, ἴῃ εη, ἰξ 18 ποῖ 

τῆε οαβε [ῃδΐ ἃ βαςἰϑἔδοΐογυ εχρίαπαίίοῃ σδη δὲ ργονϊ ἀεὰ οὐἱγ Ὀγ ἴδε ἐχ- 

ρεάϊεηε οὗ γεσορηϊδβίησ σἤδαρ8. χ.- χἰ 1. ἃ8 ᾿γίογ ἴο σῇδρβ. ἰ.-ἰχ. ; ου ἔπε 
ςοπίγαγυ, πεν γίεϊά ἃ σοηβίβίεηϊς βεῆβε ἤδη ἔπε Ερίβεϊε ἰδ ἱπέεγ- 

Ρτγείεά 48 ἃ σοπτίπυουβ ψῇοϊε. Α γεπιαγαθ!ε σοπηπιεπίαγν ὕροη ἐπα 

ἄδησεν οὗ γεϊ γίησ ἴοο πιυσῇ οπ σοϊποίάδησεβ οὗ ἰδησιάᾶσε οὗ {Π|8 βογί 

ἰ8 αἴογάεά ὈΥ πε ἔδαοϊ {παΐ Ἐσχδοῖν δὴ ορροβίξε ἱπίεγεηςε ἴο [πδῖ 

ψἱΓἢ τηϊοἢ ψὰ πᾶνε Ὀεεη ἀδαϊϊης ἢδ8 Ὀεεη ἄγανγῃ Ὁ δποίπον ογίτίς, 
Ὀγεβοῆεσ. ΤῊΪΒ υγίξεγ, πὸ ϑομηγίθάθ] ἀπά ΟἸεμεη δηὰ Κεπηςξάν, 

τεζατὰβ σῇδρΒ. χ.- ΧΙ. 48 ἀϊβιίπος ἔγοπι σΠΔρΡΒ. ἰ.-ἶχ. ; Ὀαξ Πα ἰδ ἰεὰ ἔγοπι 
ἰπΐεγηδί ενϊάδπος, 48 ἰξ ἀρρεαγβ ἴο Πίπ), ἴο οομηῖ τῆς Νίης Οδαρίεγβ 
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88 ἐαγίϊεγ ἴῃ ἀαῖε τῆδη τς Βουγὶ ΔΝΏεΩ ἱπίεγημαὶ ενίάεηςς ἰοδάβ 
οοτπηρεΐεξηϊ βοῃοίαγβ ἴο βδυσῃ δπηζίγε!  ἀϊνεγθηξ σοποϊβίοηβ, ἰξ 8 ἃ 
πδΐυγαὶ ἰπέεγεηςς (παὶ ἴπῸ ἀγσιπιεπῖβ οὐ ΜὭϊσῃ ἔπεν γεν ἀο ποῖ 
ἀηηουπΐ ἴο ἀεπηοηδβιγβίίοη. 

7. 1018 ἔαγπεν ἴο θὲ Ὀογης ἴῃ πιὶπά τῃδξ ἐῃς ἔΠεογν ψΠϊςἢ γεραγάβ 

οἴδρΒ. ἰ.-ἰχ. ἀπά σῃαρβ. χ.- χὶϊ. 48 ραγίβ οἵ ἀϊβείηςξ Ἰεϊίεγβ σῇ να 
Ὀεοη ᾿οἰποά τοσεῖπογ γ πιϊβίακε ἀερεπάβ οἡ ἔπε σοπούγγεποε οὗ βενογαὶ 
ἱπηργοῦδθῖε πγροίπεβεβ. ὅνε ἴδνε ἴο βρροβε ποΐ οἠἱῃ ἴῃμδέ σῃδρϑβ. ἱἰ.-ἰχ. 
ΔΓΕ ἃ ἔγαστηεηῖ οὗ ἃ ἰοῆρσον ἰεξίεγ ψῃϊσἢ ἢδ8 ἰοβὲ ἰ[β σοποϊυάϊηρς ραζεβ, 

δηὰ τῃδΐ σῃαρΒ. χΧ.-Χ , ἀγα ἃ ἔγασπιεηΐ οὗ ἃ ἰοηρεγ εἴζες ψ σῇ Πδ8 Ἰοβὲ 
[18 ορεηίης ραφεβ, θυῖΐ τῇδε ἱπ δεδοῇ οδβε (πε πιυτ]δξίοη παρρεηεὰ ἴο 
ςοπῖς δῖ ἃ ροίπὶ εγε ἃ πεν βεηΐξησε Ὀεζᾶη ἃ ΠΕ ρᾶζε. Τῆὶβ ἰβ ἃ 

τηοϑὲ ὑηΠ1Κεὶν τίη ἴο ᾶρρεῆῶ. Τα δὴν Ὀοοΐκς ογ πιαπιβογίρε δὲ 

ταηάοηι ἀπά σουπὲ ἴἢς πυπιρεγ οὗ ρίασεβ ψῆεγε ἴῆε εαγίης αὐγαν οἵ 

Ραζεβ ἀοεβ ποῖ ἰεᾶνὲ ἃ οἴδυϑε ἱποοπιρίεῖε. Τῆς παπηῦεῦ Ψ|}] Ὀὲ 5π|41] 
ἱπάεεα.Σ Βαΐξ {πε πιεάϑυγε οὗ {πῸ ἱπιργοραθΠ οἵ (Π]8 Παρρεηίπς 

πιαδὲ θὲ ἐσίσε γερεδῖεά Ῥεΐογε μὰ γεδοῦ {πε ἱπηργορδθ  ν οὗ 2 Οος. 

ἰ.-ἰχ. απὰ 2 Οογ. χ.-χι!. θείης δοέδ ἔγασπιεηίβ. Εογ πείῖμεγ 2 Οον. 
ἰχ. 15 πογ 2 Οοζ. χ. 1 ἰ8 δὴ ἱποοπιρίεϊε βεηΐεησε. [{ Π88 θεεῆ δγραθὰ 
ἱπάεεά (βεε δῦονε, ὃ 4) τπαΐ 2 Οοσ. χ. 1, αὐτὸς δὲ ἐγὼ. .., Ροἰπίβ ἴο 
Βοπῖς ργεσδάϊης αγσυπιεπὲ ψἢϊοῃ ἰβ ποῖ ἴο Ὀὲ ἔουπά ἴῃ 2 ὍΟον. ἰχ. 
Τῆε αγρυπγεηΐ ἰ8 ὑποοηνίησίηρ ; Ῥυΐ ψῆδίξ ἰ8Β ἤεγε ἀδαῖέὲ τἱτῃ ἰδ ἔπε 
ἱπιργοΆ Ὀ.Πν ἐπδὲ ἃ εαγίηρς οὗ {πε ΜΙ8. βῃουϊά Πᾶνε [εἴξ πο ἴγαςε ου 
ἐπε σγαπιπιαίὶσαὶ σοπεγεησς οὗ {πε βεπίεησε ψῆῃϊοἢ ἰο]οννεά {πα 
ταυτΠ]διίοη. [ἢ ἕαςξ, ἰξ [8 ηοΐ ἴοο τπηυσἢ ἴο 88Ὺ {παῖ δε ρΡῃεηοπΊεα 
οὗ ἴῃς εχί βίης ἀοσυπιοηξ σαπηοΐῖ ὃς εἐχρίαϊπεά 85 γεβυϊίησ ἔγοη) πα 

τηεγε υχαροβίζίοη οὗ ἔνο ἔγαρπιεπίβ οὗ οἵπεν ἰεϊίεγσβ. Κνὲ ἢδνε ἴο 

Ροβιαυϊαίε, ἰῃ δαάϊτίοη, δὴ εἀϊζογ ψῆο ἰγίπηπηεά {Πς γασρσεά εὐρεβ δαπὰ 

Ὀγουσῆς τπὰ επᾶ οὗ σπδρ. ἰχ. δῃηά {πε Ὀεσίπηίης οὗ σἤδρ. χ. ἱπίο 
ϑνατητηδίςσαὶ βεαύξησς ὈΥ͂ ἐπιεηάδιίοη οὗ ἔπε ἐεχίβ ψῃϊοἢ {πε ἔπο 
ἔγασιηεηίβ ργεβεηϊεά, Απά βεβίάς 41] {π|8 ψε πᾶνε γεῖ ἴο γεοΐοῃ 

ψτἢ τῆς ἐπηργοῦδ ΠΥ, θὲ ἰξ σγεαξ ογ 8π|81}, ἐμαὶ ἔς ἔνο ἔγασπγεηςβ 
Ὀεϊοησίης ἴο ἀϊδείπος Ἰεϊξεγβ βῃουϊά πᾶνε Ὀεσοπιε ἰοἰπεά ἰορεῖπογ 
απάσεγ ἴπε πηϊβίακθη ἱπηργεββίοη παῖ πον ψεγα ραγίβ οὗ οὔς Ψψῇοΐε. 

1 δένάίοη μιὰ Κυ κε, 14τ., 189). Κιεηϊεῖ τα κεβ πε βάπὶς νίενν, δπά μοὶ 8 

τῆδι οὔαρβ. χ.-χὶϊ!, ἔοστη ἃ ἰεϊζεσ ἰαῖεσ ἰῃ ἀδίε ἔβδὴ οἤδρβ. ἰ.-ἰχ. Τῆΐβ ννᾶ8 αἷβὸ 
ϑεπΊ]εσ᾽ 8 νίαν. 

ΞΑ ροοὰ {Π|υϑιγαϊίοπ ἰ8 αἴοτάεἀ ὃὉγ {πε επὰ οὗ 81. Μαγκ᾽β ἀοβρεῖ. [8 βεπεγαῖν 
(1πουρῇ ποῖ υπίνεγβαν) θεϊενεὰ ἐπαὶ ἃ ρᾶρε μ88 θθθη ἰοβὲ δὲ (δε επά, δπά ἐπδὲ τῆς 

Ῥτεβεηΐῖ οοποί υβίοη [8 ὉῪ ἀποῖμεσ βαπᾶ. Βαῖ οπε οὔ ἔπε βιτοηρεϑὲ ἀγρυπιεπίβ ἔογ ἐΠῖ8 
νίενν 'ἴ8 ἐπδῖ νες. 8 18 ἱποοχηρίεῖς, ἀηὰ [δὲ ἴξ ἐπ άβ ἐφοβοῦντο γάρ, ἰ.6., “ ἔοτ {ΠΕ ννετε 
αἰταϊά το... ". ὙΠοτε ἰδ ἢο ϑυοῇ ἱποοτηρ[εἴεπαββ ἃρρᾶζεηὶ δὲ 2 (οσ. ἰχ. 1:5. 

)}ςς 
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ὕπαάεν ἔμεβε οἰγομπιβίδησεβ νγε ἴα}] Ῥδοῖκ οὐ ἴδε γίριᾶ γαοὶς σαβε, 
ΜΠ οἢ ἰδ πδὲ ἐῃε ϑεοοπά Ερίβιϊς ἴο ἐπε Οογίηςῃίδηβ ἰβ δὴ ἐη8 
ἱπίεργιη, αθὰ ψῈ ργοσεεά ἴο Ὀγίης ἴογιναγά βοπηε οὗ ἴδε ροβίτίνε 

δία ψῃϊςοἢ ροϊπί ἴο ἰΐ8 ἀπίῖν. 
8. Εἰγβέ, διϊεηζίοη βῃουϊά θὲ αἀἰγεοϊεά ἴο ραββαζεβ ἰῇ ἐξάρε: Χ.- 

χί!. τσ ροὶπε Ὀδοῖς ἴο ραββαζεβ ἰῇ σμαρϑβ. 1.-ἰχ. (α) ἰῃ χί. 15 8:1. 

Ῥαυ τυνίξεβ τπδΐῖ τῆς ἔαϊβε δροβίῖεβ, σῇοπι ἢε ς8}18 ϑαΐδηβ διάκονοι, 

ΓΕ {γυίηρ ἴο ρβᾳ88 {ῃεπΊβεῖνεβ ΟἹ 48 διάκονοι δικαιοσύνης, ἱ.6., ἃ8 
ἀπόστολοι Χριστοῦ (νεγ. 13). Νον ἔδεγε ἰ8 ποϊμίησ ἰπ ἴδε σοπίεχέ ἴο 
βυσρεβῖ βυσῇ ἃ ρῆγαβε 88 διάκονοι δικαιοσύνης, ἀηά ἰἰ ἀοε8 ποῖ, 48 ἃ 

τηδῖίεν οὗ ἕδλοϊ, οσσὺγ ἰῇ δὴγ οἵδεγ οὗ 5:1. Ραυ  β ἰεἴζεγβ ογ ἰῃ τῆς 
Ν.Τ. ουΐδιίάε ἘΠ18 Ἐρίβε!ε ογ ἰπ τῆς υΧΧ. Τῇε οπς ραββαψε ψῇῃϊοῇ 

Ἐχρίδίηβ 1Ὲ ἰ8. {Π|. 7-11, ψἤεγε πε ΜΙ ηἰβίγυ οἵ πῆς ΟἹ Οονεπδηξ ἰ8 

ἀδοϊαγεά ἰο Ὀὲ [685 σίογίουβ ἔῃδη παῖ οὗ ἔπε Νενν, δαπὰ ψῆεγε ἡ 

διακονία τῆς δικαιοσύνης ἰ5 5εῖ ΟνΕΓ ἀραίηδι ἡ διακονία τῆς κατακρίσεως. 

ὕη!εββ τ1πε γεδάεγβ οὗ χί. 15 ψεγε ἀψαγε [δὲ 81. Ρδυ! υβεά ἔπε ρῇγαβε 
“τῇς πχἰπίβέγγ οὗ Εἰσῃίδούβηςβ8᾽᾿ 28 ἀδϑογιρείνε οὗ ἴῃ πηηϊβέγυ οὗ ῃς 

Οοϑρείῖ, ἔπε εἰπε διάκονοι δικαιοσύνης ψουὰ ἢανε Πδά πο βρεσίαὶ πηεδῆ- 

ἴῃς ἴον τε. Τἤῇμβ ψὰ σοποϊαάε πδὶ ἴῃς ἀϊδουββίοη οὗ {{|. 7-11 ἰ8 
Ῥγεβυρροβεά ὃγ ἴδε υβὲ οὗ πε {{π|6 ἴῃ χί. 15. (ὁ) Τῆς οἤαγψε ψῃϊοῇ 
ὯΙ5 ορροπεηΐβ Ὀγουρῆς αραίπβε ὅ51. δα! δ Οογίητῃ ἰ8 τῇ 5 ἀεβογρεά 
ὈΥ Ὠίπὶ ἰπ χίϊ. 16, ὑπάρχων πανοῦργος δόλῳ ὑμᾶς ἔλαβον. ΤἼεΥ ἢδά 
οδ]]εὰ Πἰπὶ ἃ πανοῦργος, “8 ΟΥΑΙ πιδῃ," ἀπά βυσρεβίεά τπαΐ Ὠ8 

ἀκα πσβ ἰῃ ἴῃς πιαίζογ οὗ πιοπεῦ ψέγε ἔμ] οὗ σαΐ]ε (δόλος). Αἰ ἰἱν. 2 

δε γεΐεγβ ἴο ἴῃς 88ηΊ6 οἤαγρε, μὴ περιπατοῦντες ἐν πανουργίᾳ μηδὲ 

δολοῦντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ. Τῇε πιεαπίηρ οὗ [πε ἰαζζεγ οἴδαβε, 

“Βδηάπηρ ἀεσείτἔΠγ ἴῃς ψογὰ οὗ σοά;," ἰβ βχεά Ὀγ τῆς ρδγα!]!εὶ ἰῃ 

ἰϊ, 17, καπηλεύοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ΜὨϊςἢ Β5ἤονβ παῖ τπεῈ δόλος 

τεραυάϊαίεα Ὀγ ἢϊπι τνὰ58 σγοοϊκεά ἀδαϊίηνς ἰῃ γεϑαγα ἴο ΠΠΟΏΘΥ, “ πα κίης 
ἃ (γῆς " οὗ [ῃς σοβρεῖ. (2) Τῇ ραββασβϑβϑ ͵υβί οἰξεά ἔγοπι (ἢ φαγίεν 
Ραγῖ οὗ πε ἰεζζεγ ἤᾶνε οἵπεγ δοῆοεβ ἰῃ ἴῃς ἰαΐεγ ραᾳαγί. ἴῃ ἰϊ. 17 
ῆοβε ψῆο πΊαῖα πηεγοῃαπάϊβε οὗ ἰῆε ψογά οἵ Οσοά δὲ Οογίπεῃ ἄγε 

οἱ πολλοὶ, αηά ἢς 8ρεβίβ οἵ π8 ορροπεηΐβ ἀρσαίῃ 88 πολλοί ἰῃ χί. 18. 
Ηἰβ8 ἀεοεϊαγαϊίοη ἰπ ἰϊ. 17 ἰβ (ῃδξ πε ργεβαςῇαβ ἐξ εἰλικρινείας (οὐ, ἰ. 12), 
Δηά ἰπ ἰν. 2 {παῖ ἰἴ ἰ8 τῇ φανερώσει τῆς ἀληθείας ; 80 ἰπ χί. 6 ἢε 88 γ8 

οὗὨ Πἰπι861, ἐν παντὶ φανερώσαντες ἐν πᾶσιν εἰς ὑμᾶς. Απά, ἰΔδβεῖν, πε 

δββενογαίίοη οὗ ἢΐ8 βίῃςεγί(υ ἰῃ ἰϊ. 17, κατέναντι Θεοῦ ἐν Χριστῷ λαλοῦμεν, 
ἰ8 γερεδῖεά ἴῃ χίϊὶ. 19, τῆς οἠἱγν οἵμεν ρίαος ψπεγε ἰξ ὁσσυγβ ἰῃ Πίβ 

Ἐρίβεῖϊεβιυ (ὦ) ἴω χ. 56 με βρεαΐϊϊβ οὗ Ὀγίησιης ὄνεῦν ἰπουσῆέ ἰηΐο 
τδρεἰνίν, εἰς τὴν ὑπακοὴν τοῦ Χριστοῦ, ἀηά οὗ δίβ τεδάϊπεδ8β ἴο ἀνεῆζε 

811 ἀϊδοδεάΐεπος, ὅταν πληρωθῇ ὑμῶν ἡ ὑπακοή. ϑενεη νϑγβεβ Ὀεΐογε, 

ἰῃ ἰχ, 18, με ῃδά ν7γίτεπ οἵ πε ὑποταγὴ τῆς ὁμολογίας ὑμῶν εἰς τὸ 
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εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ; ἀπά ἴπε ἰαησύυᾶσε ἰ8 8υ πῆς ΘΏΕΙΥ δἰ πλ]αγ τὸ 

βυσρεβῖ τπᾶξ χ. 5 ψα8 τ 7γίτεη ψ Π116 τε ρἤγαβεβ οὗ ἰχ. 18 ψεγε 86}}} 
ἴῃ Πίβ πιά. (4) Τῆε σοποϊυάϊης βυπηπηαγν οὗ ἴῃς Ερίδε!ε (χι11. 11) 

ἰβΒ ἱπηρογίαπε (βεε ποΐε ἐρη!ς ἰοο). ὙὍῃε εχῃογίδιοηβ χαίρετε. .. 
παρακαλεῖσθε ἀ΄Ὲ 8ρεςία !}]}ν ποϊενογίῃυ, ἔογ πεν Ἐχϑοῖν τεργοάσςοα 
ἴδε ἔνο ἰεδάϊησς ᾿πουσῃῖθ οὗ ἰἴ5 εαγίϊενγ ραγί, Κδηοῖοε.. .. δὲ οονι- 

ονίεά. Ιἴὰ ἰβ ἀϊδῆουϊε το υπάεγβίαπά ἢον ἴῃς ψογάὰβ αγὲ ἴο δὲ 

ἐχρίαϊπεά οὐ με πυροϊμεβὶβ ἰπαΐ {ΠΕΥ βυπὶ ᾧρ {πε πιεββασε οὗ πε 

Ῥαΐηξη! [μετῖεγ. ὙΏΟΥῪ ἅγὰ επείγεῖν Παγπηοηίουϑ ττῃ σἤαρβ. ἰ.-ἰχ., 

Ὀιυξ ποῖ Παγπιοηίουβ δῖ 411 τ σΠΆρ8. χ.-Χι!. ““Οοπηίογε ἴῃ Δ οείοη ᾿ 
ἰ8 (α8 Ὦγ. ΡΙυπηπιεγ ροϊπῖβ οαἱ ἢ) τῆς Κεγηοῖς οὗ ἴῃε ἢγβε ραγὶ οὗἉ 

τε Ἐρίβεϊε, “ Ὀοαβέϊησ ἰῃ Ψψεακηαβ8᾽ Ῥείησς {πε Κεγηοίς οἵ ἴπε 
βεοοπά ραγί. παρακαλεῖσθε ἰΒ Δη ἀρργορτγίαϊε βυπηπιηρ ἂρ οὗ πιυςἢ 

τῇδε ἰ8 σοπέαίπεά ἰπ σΠαρϑ8. ἰ.-ἰχ., Ὀαΐ 8 ἰγγεϊεναηὶ ἃ8 γεραγάβ σῇδρβ. 

χ.-χ 2. Απά 8, 848 ψε βηά ἴῃ χίϊ. 11 ἃ βυπηπιαγν οἵ 2 (ον πιῃϊδηβ 

848 ἃ ψἤοϊε, ψὰ σοηποϊυαάς (δὲ ἰξ ἰ8 ἃ βίπρίε ἀοοσιιπΊεηξ, Δηά ἰ8 ποῖ 

τηδάε ᾧρ οὗ ραγίβ οἵ ἔνο ἰεξζζεγβ ννῃϊςἢ πᾶνε Ὀεεη ᾿οἰπεά τορεῖθεγ 

ὈΥ πιϊβίαξκε. 
9. [ἡ δε πεχὶ ρίαςε τῆς ᾿ἰησαΐϊβεῖς ραγα  !εἶ8β θεῖνψεεη σΠΆρΒ. 1.-ἰχ. 

ἃηὰ σΠΔρ8. χ.-χἰϊ. ἀγα ἰπ ΠΊΔΩΥ ἰπβϑίδποεβ 80 οἷοβε 88 ἴο γεπάδγ ἰΐ 
ἀπ ῆσαϊε το Ὀεϊΐϊενε ἐμαὶ ἴῃς Ἐρίβειε ἰβ ποῖ δῇ ἐηπῈ ἐπίεργμνι. (α) 

Τῆς ρῆγδβε ἑαυτὸν συνιστάνειν ΟὨΪΥ Τοσσύγβ οὔσα ἰῃ ἔπε Ν.Τ. ουΐδβιάα 
2 Οογίηιίδηβ, υἱξ., αἴ Οἱ]. 11. 18, αηά ἔπεγε {πῸ πηδδηίηρ ἰ8δ αυϊῖα 

ἀϊδεγεης (παραβάτην ἐμαυτὸν συνιστάνω -- “1 ργονε πΊΥ5617 ἃ (γ8ῃ8- 

φταββογ᾽᾽) ἔγοπι δηγιπίης ἰπ 2 Οογίπιῃίαπβ. Νοῖ οηἱγ ἀοεβ {πε ρῆγαβε 
οὐσαγ ἰη Ὀοϊῃ ραγίβ οὗ 18 Ἐρίβεϊε ({ϊ. 1, ν. 12, χ. 12, 18), Ρυξ ἱξ 
αἰνναγ8 ἱπιρίἰε8 ἃ Ὀαά κπά οὗ 861 -σοηηπμεπάρτίοη, 48 σοηϊγαβίθα τ ἢ 

τῆε 5ἰ πη}! ́  ρῆγαβε συνιστάνειν ἑαυτὸν (ἰν. 2, νἱ. 4, νἱΐ. 11), ψῃϊσἢ 15 
υδεὰ Γπγουρπουΐ ἴῃ ἃ ἔανουγαῦίε βεῆβε. (ὁ) ὁπόστασις ΟὨΪΥ οσσυγβ 

τνῖσε ἰη 81. Ρδα!, ἀπά εδοῇ τἰπιε ἰπ πε β8πΊ6 ρῆγαϑε, ἐν τῇ ὑποστάσει 
ταύτῃ [5.6., τῆς καυχήσεως], ΜΠ ἢ ἰ5 ἐοαπά οηςς ἰη ἴδε εβγ]εν ((χ. 4) 
Δηά οπος ἴῃ {πε ἰδῖογ (χί. 17) ραγὶ οἵ 2 Οογίπιῃίαηϑβ. (ε) ὅ81:. αι 

1868 ταπεινός οὗ ΠἰπΊ86 1 ἰῃ νἱΐ. 6 δπά χ. 1; {πε ψογὰ οὐΐγ οσουῦβ 

οπσα αραίη ἰπ ἴῃς Ραδυϊΐηε ἰεζζεγβ (Εοπι. χί!. 16). (4) νόημα οσουγβ 

ἢνε ἐἰπιεβ ἰῃ 2 Οογιπιῃίαπβ δηά ἰπ Ῥοΐῇ ραγίβ οὗ τῆς Ἐρίβείε (ἰϊ. 11, 
1. 14, ἵν. 4, χ. 5, χὶ. 83), ἀπά [8 αἰνναυβ υϑεά ἱπ ἃ Ῥαὰ βεῆβεὲ. ἰη 

ἴδε οηἱν οἵπεγ ρίαςς οἵ ἰξβ οσσυγγεησς ἰῃ ἔπε Ν,Τ. (ΡΠΠ]. ἱν. 7) 
ἴδεγε ἰ8 Ω0 βυσροδβίίοῃ ἔπαΐ νοήματα πηυϑὲ ὈςΣ ῬΡαά. (ε) ἀγρυπνία 

1 Θηλ 1} 8 Βὲδίο Πίοἐίομανγ, νοΐ. ἱ., Ῥ. 657. 
2 Θεγηΐεγ β66πῚΒ ἴὸ ἢᾶνε πδὰ βοπὶς βυβρίοίοη οἵ 1ῃ 18, ἴογ πε )οἱπβ οὔ σῃδρ. χίϊ!. 

11-13 ἴο {πε ἤτβι ραγὶ οὗ ἴῆε Ερίβε]ε 'π Πβ βοῆεπὶς οἵ ἀϊββεοίίοῃ. 
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ΟὐσυΓβ ἴῃ νἱ. 5 δηά χὶ. 27, θυῖϊ πονῃεγε εἶβε ἰῃ {πε ΝΙΤ. (2) προσ- 

ἀναπληροῦν ΟσσυΓβ ἰη ἰχ. 12 ἀπά χί. 9, θαῖ πονἤεγε εἶβε ἰπ ἴδε Ν.Τ. 

(6) ἕτοιμος οσουγβ Ὀοζῇ ἰπ ἰχ. 5 δῃά χ. 6, 16; οἠἱν οὔσε ἀρϑίῃ ἰῃ 8ῖ. 

Ῥαὰ! (Τίε. πἰ. 1). (δ) δυνατεῖν ἰ5 ἔουηά [ἴῃ ἰχ. 8 ἀπά χίΐ!. 8; ΟἹΪΥ 
οὔσε αϑαΐη ἰῃ ὅ8:. δαὶ (ἔοπι. χίν. 4). () θαρρεῖν Οσσιγδ ἰῃ ν. 6, 8, 
νι. 16 δπά χ. 1, 2, Ὀυξ ηοῖ εἴβενῆογε ἰὴ 851. Ια! [1 β ἴγας πὲ 

ἴῃ χ. Ϊ, 2 ἰ ἰβ υβεά το ὄἼχργεβϑβ βίεγῃ σοπῆάδηςε ἰῃ ΠἰπΊβε] (θαρρῶ εἰς 
ὑμᾶς), ἀπά ἰῃ νίΐ. 16 ἴο ἐχργεββ πορεῖμ! σοηπῆδεπος ἰπ ἢὶ8 οογγε- 
βροπάςξηϊβ (θαρρῶ ἐν ὑμῖν) ; Ὀυὲ (ἢ]8 ἄοεβ ποῖ αἰΐεγ τῆς ἕδος ἔπδῖ δε 
ἄοεβ ποῖ ὑ8βὲ ἴδε ψογά ἰπ ΔὴῪ 86η86 ἰπ δὴν οἵπερ Ερίβιίε. (7) 
πλεονεκτεῖν Οσουγβ ἰῃ 11. 1], νἱὶ. 2 δηά χίί. 17, 18; οὐἱγ ἀραὶπ ἴῃ 81. 
Ῥδα! ἰη 1 ΤΏεββ. ἱν. 6. (ἀ) παρακαλεῖν οσουγδ τΠἰγίδεη {ἰπ168 ἴῃ σΒαρΒ. 
1.-ἰχ. δηά ἔουγ εἰπ168 ἴῃ σἤαρϑ. χ.-χὶ!!. ; παῖ 8, ψ τ ἀπυβαδί ἔγεαυεποῦ 

ἴῃ θοΐῃ ραγῖβ οὔ τε Ἐρίβιϊε. [1 ἰβ ἴῆε ψογά υαβεά {ῃγουσῃοιΐ οὗ {πε 
Αροβεῖε᾽ β ἀϊγεοξίοηβ ἴο Τιζαβ (νι. 6, 17, ἰχ. 5 δηά χίϊ. 17). Οὐδεγ 

ψογάβ πὰ ρῆγαβεβ οσοὺγ ΨΠΠ τηλγκεά ἔγεαυεπου ἱπ ὈοΓΠ ραγίβ οὗ 
τε ἘΕρίβεϊε, βυσῃ 88 ἐν παντί, καυχάομαι, περισσότερος (-ὡς), εἴς. ; 

Ὀυϊ ψὮ1ΠῸῈ βο Ρῃεποπίεπα ἴδ] ἴθ στὰ ἐπε σοποϊυβίοη ψε ἤδνα 
Αἰγεδάν γεαοῆεά, {πεν γα Παγαϊν βίρηϊβοδηξς ἐπουρῇ ἴο Ρὲ γερίβίεγεά 

88 Βιρρίγίης ἱπάερεπάεπε αγρυπιεηῖβ. Βαΐῖ, οα (ἢε Ψῇοῖε, ἴδε 

Πἰωσυΐϊπείς ἑαοῖβ ροψεγίι γ βαρρογὲ ἴδε ἐγαάϊτίομαι νίενν, υἱς., τῃδΐ 

πε ϑεοοηά Ἐρίβεϊε το με Οογίπιῃίβηϑ 8 ἃ βίησίε ἀοοσιπΊεηξ ἀπά ἠοῖ 
ἃ ραϊοῃνογ οἵ ἔνο οὔ τῆογε ἀεϊδσμεά ρίεσββ. 

10. 1τ ἰ8 ξυγίπεν ἕο θὲ Ὀογπε ἰῇ πίη {παΐῖ πείϊμεν Μ|55. ποῦ 

νεγβίοῃβ ἰεπά δὴν Ἴουπίοεπαποε ἴὸ ἴδεβε ἀϊβίπίεσγαζίησ τπεογίεβ. 

ΤΠΕΥ 841], ἔγοηι ἔπε εαγίϊεβε εἰπιθβ, ἰγεαῖ ἴδε Ἐρίβεϊς 848 ἃ ΨΏοϊε, 48 
Ιγεῆξευβ ἐχρ οἰ εἰν ἀοεβ τογε ἤδη οπσα. Ηε αυοίεβ ἰϊ. 15, 16 (Η αν., 

ΙΝν.,, χχν !., 8) ἀπά χἱ!. 7, 9 (Η αν. Ν.., 111.) 1) δ8. δἰκε οοηξαίηεά ἴῃ τῃε 

δεομπάα αὐ Οογὶπίμίοσ. Νο ἀουδὲ δε υπίοη οὗ ἔγαρπιεηΐβ 15 βὰρ- 

Ροβεά ἴο δανε δε ρίδοε ἰοὴς ὈῬεΐογε Πὶβ {ἰπ|ὲδὲ.0 Νενεγίμεῖεββ {πε 
ἴδοϊ ἴπαῖ τῆεγε ἰβ ῶο ἔγασε οἵ ἰξ ἴῃ ᾿Πτεγαΐυγα ἰ8 βίφηϊῆσαπι. “ὙὍῇῆε 

αἰϊτεβιίδείοη οὗ ες Ν.Τ. ἐεχί ἰβ 80 ναγίε δηά 80 εαγὶν [ῃδί ἃ αἀἰβρίαςε- 

πηεηΐ οὗ {Πἰ8 πιασπίταἀα οσουά Παγαϊγ ἔαὶ! ἰο θεν ἴγασεβ οὗ ἰἴ561}.1 
11. Οπε βεοιίοη οὗ {πε Ερίβεϊε (νί. 14-ν|1. 1) ἢαὰ8 δε γεσαγάεά 

88 8ῃ ἱπίεγροίατίου . πιϑην Ψγίϊεγβ πὸ δοσερί τς Ερίβεϊε ἰπ οἵμεν 
τεβρεοῖβ 88 ἃ Ἴοοπιρίεϊε ἀοουπιεηξ ἔγοπι ἴμῈ παηά οὗ ϑ5:. Ραυ]. Απά 
ἰ( ἰβ οοὲ ἴο Ρε ἀεηίεά τῆδξ {Π|8 βεοϊίοῃ σοπιεβ ἴῃ αὐ να γαϊν ἴῃ [18 
Ῥγεβεηΐ ρίασε. [ξ ἰβ πηυσῇ πιογὰ {κα ῆδέ νὰ ψουά ἐχρεςῖ ἃ ἔγασ- 

τηεθηΐ οὗ τῆς [μοβὲ [,εἴζεν (1 Οοτ. ν. 9) ἴο δὲ ἔπδῃ ἃ ρεπυίΐπε ραγί οὗ 

τῆς Ερίϑεϊα Ὀεΐογε υ8. Νενεγίμεῖςββ, ᾿ δη1 ποῖ βατἰβῆεά τῃδΐῖ ἃ σαβὲ 

1 ϑαηάδυ, πονεῖ. Βιδιέςα, νοὶ. ἱ., Ρ-. θοῦ. 

γος 
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Πᾶ8 Ὀδδθη πιδάς οιξι ἴογ ἰΐβ γε)εοϊίοα ; απά 1 ἢδνε σίνεη (ἰη (6 

ποίεβ ἐπὶ ἰοθ.) τῆς γεϑβοῃβ νης βεεπὶ ἴο πιῈὲ ἴο είν τῆς Ῥαυΐπε 
Δυϊπογβῃϊρ οὗ (ἢδ βεοίίοῃ, απὰ ρίδιιβίθν ἴο ἐχρίδίῃ [18 ἰπβογιίίοη δὲ 

{Π15 ραγιϊσυΐαν ροίης. [{ ἰβ ποῖ ἱπηροββίδ!ε ((πουσῇ ἔογ δε Ὠγροίπεβίβ 
ἔδεγε ἰ8β 20 Ἔχΐεγηδὶ δαξπογίεγ) ἐπαΐ ἐπε βεσξίοη ἰβ ἃ. πηδγρίηδὶ σίοββ 

ψὨϊοἢ Ὧδ8 ογερῖ ἱπίο τῆς ἴεχί δὲ ἃ νεγγ εαγίν ρεγίοά, ογ ἃ ροβίδβογίριε 

νειεζθη ἰπ τῆς πηαγρίη Ὀγ 81. Ραὰ] ογ ἢἰβ ἀπιαηιεπβϑὶβ. Βαυῖ, οη (πα 

ψὨοίς, 1 Ὀεϊΐενε ἐμαί [ἴ ουσῆτ ἴο θὲ γεϊαϊπεά. 



ΟΗΑΡΤῈΡΕ ΠΠΠ. 

ΤΗΒΕ ΗΙΒΘΤΟΕΥ 5ΤΥΠΕῈ ΑΝῸ ΟΟΝΤΕΝΤΘ ΟΕ ΤΗΕ ΕΡΙΘΤΙΕ. 

1. Τῇε οχίεγηδὶ ἐγδάϊτίοη 45 ἴο τῆς οἰγουϊατίοη ἀπά δυϊπογὶεν οὗ 
πε ϑεοοηά ἘΕρίβι]ε ἴο ἐῃε Οογπείδῃβϑ ἰβ ἀρυπάδηϊς ἔγοπι ἔς γεαγ 
175 οηναγά. [1 ἰβ αυοῖεά Ὀγ Ιγεηξειβ οὗ Οδα] γερεαδϊεαϊν (6.5., Η αν. 

{1|., 7, “ ἀρεγίε Ραυΐυηι ἰῃ βεουπάα δά Οογίπιῃίοβ αἰχίββα, εἴς.) ; Ὁ 

Αἰδεπμδαρογαβ οὗ Δίμεπβ (4ς γέϑηῦγ. γπογέξ, χν .}; Ὁγν ΤὨΘορΏ 8. οὗὨ 

Απείοοῃ («ὦ «πίοϊ., 1., 12, 1|., 14); ὈῪΥ Τεγία δα οἵ Οαγίπαρσε (ες 
Ῥμαάϊοϊέϊα, 18 εἰ ῥαδδῖ»ι); ὈΥ ΟἸεπηεπὶ οὗ Αἰεχαηάγία (ἔγεααδηῖῖγ, 
4.Ρ.ν ϑίγον., ἴι., 14, ἱν., 6), νυ ϊπε 8868 γεργεβεπείησ Οἤυγοθεβ τ εἰν 
βεραγαίεά ἔγοπι εαοἢ οἴμεγ. Αραίη, τῆς Ερίβεϊε ἰβ ππιεπιοηεά ἰῃ ἴδε 

Μιωυτγαίογίδη Ἐγαρπιεηῖ; [ἃ ψὰ8 ἰῃ Μαγοίοη᾽ 5 ὕδηοη, δηὰ ἴπεγε ἰβ πὸ 

ενίάεπος (παΐ ἰξ ψὰβ δὔβεηΐϊ ἔγοῃι) δὴν [81 οἵ ΝΙΤ. Ὀοοῖβ οὔ δῃγν 

ςοἰϊεσίίοη οὗ Ῥαυ πε ἰεξέεγβ. Βείογε 175 Α.Ὁ. (πε ενίάθπος 'β ποῖ 
οορίουβ, Ραξ ἱξ ἰ8 ἀϊδείποει. Τῆς ἰετῖεγ ἰο ὈὨοσπεῖμβ (ν. 12) αυοῖεβ 

οδδρ. νἱ. 8-10; ἀπά {ες εἰάεγβ οἰϊεά Ὀγ ἰγεπϑειβ, ῇο γεργεβεηΐ (δ 
Ιαῖαβι) ἴῃς φσεηπογαϊίοη ργεσεάϊης Ὠἰπι, φαοῖε σδδρ. χ!. 4 (Η αν. Ν., ν., 

1). Εἰπαῖν, Ῥοϊγοαγρ (αὦ Ῥη., ἰἰ., 4, ἀπά νὶ., 1) φυοΐεβ8 σδδρ. ἱν. 14 

δηά νι. 21, (ἢ 8 ῥγονίάϊης ργοοῦ οὗ ἔπε (βε οὗ ἴῃε Ερίβείς Ὀεΐογε 
{πε γεαρ 120. Τῇδί ᾿ξ βεεπιβ ἴο ἢανε Ὀεδη ἀδβεά ὃν τἢε ϑειῃίζεβ ἀπά 
δηά Ορῃδίϊεβ ψουἹά ροίηξ ἴο ἃ βἰπλαν σοποϊβίοη.ἷ 

Ὁ1Ὸ 18 βοπγεννῃαδῖ γετηδγκδῦϊε τπαὲ τπε ἘΡίβι1ε 18 ποῖ αυοϊεὰ Ὀγ ΟἸεπιεπὶ οὗ οπιε 
ψνΒεη υτίπρ το τῆς ΟΒυτοῦ δὲ Οογίπιῃ. Ης οἰξεϑβ (8 χῖν!ὶ.} πες Εἰσβὲ Ἐρίβεϊε, πὰ 
τδε ϑεςοηά, ἱΓ Κποννῃ ἴο Βίπι, ννουὰ πᾶνε βυρρὶἰεὰ Ὠἰπὶ "ἢ πιδηγ ἀρροβίϊε ἰεχίβ, 
Ῥοννεσῆ νυ βαρροσγπρ Πίβ ἀρρεαδὶ ἴοσ υπὶῖγ. Βαϊ πὸ βοϊ᾽ἃ δερυπηεπε οἂπ δε θαβεὰ 
ου ΟΙεσπηθηῖ᾽ 5 βίίεποα, Ἔβρεοίδ γ ἤδη ἴἴ ἰΒ τετηοπηρεγεά δαὶ ψνε βῃουϊὰ Ἰοοῖς ἰπ ναΐπ 

ἴῃ Πίβ ἰεϊτῖεσ ἴοσ ἴγᾶοεβ οἵ Οαἰδιίδηβ, Οο]οββίδηβ, ΡΠ ρρίδηβ, ἀπά τ δηὰ 2 Τἢεββᾶ- 

Ἰοηίδηβ, 45 ννε}]} δβ οἵ 2 Οογπιίδπβ. ὙΠεβε ἰεἰίεβ πᾶν ποῖ ἤᾶνε Ὀδαπ κποννῃ ἰπ 

Εοπιε δὲ (πε {ἰπηε ; οσ ΟἸεπιεηῖς πᾶν ἢᾶνε Ὀδεη Ῥδγβοπδιν ὑπαοαυδϊπιεὰ ἢ 
πεπὶ; οὐ ἢεῈ πᾶν ποῖ δᾶνε ὅεεπ ἔδπλ τᾶ ἐπουρἢ ὙΠ τπεῖγ σοπίεπίβ ἴο αυοῖα 

ἴτοτη πε. ΑπΥ οὗὨ ἴβεβε ἐχρίδπδιίίοπβ ἰβ δάβαυδῖες, υυἱῖπουϊ γεβογιπρ ἴο τῇς 
Βυροιμεβίβ (ο΄. Κεηηεάυ, 2 απά 3 Οογὶμπέκίαημς, Ρ. 142 6.) τπδὲ ΟἹεπιεηὶ ἄοεβ ποῖ 
αυοῖε ἴδε σδηοηίς αὶ] 2 Οοτί πιδίδπβ Ῥεοαυβε ᾿ξ ννᾶ8 ποὶ γεῖ ἰῃ εχίβίεποα 48 ἃ ΨΠοΪε, 

θαϊ ΟΠΪΥ βυγνίνεά ἴῃ [δε ἔογπι οὗ ἐταρτηεπίβ οἵ ἴπε ρτεᾶὶ Αροβίϊε᾽ β οοσγεβροπἄεηος 

ψ ἢ Οοτίπιδ. 
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2. Ἐχίογπα! ενίάεπος 8, ποννενοσγ, οὗ {π||6 ἱπιρογίαπος ἱπ ἰἢς σαβὲ 

οὗ ἃ ἰετεν ψῇῆϊσῃ 80 οἰεαγίν Ὀεΐγαυβ ἰἴ8 δας πογβῃϊρ 48 2 Οογ τ ίδῃβ 

ἄοεβ. [ἰ ἰβ υπηιβίακαρῖγ Ῥαμ ίης, ἰα τς ἴοης δηά οπαγασίεγ οὗ ἰξβ 
τοδοῃίησ, πὸ [ε88 ἴδῃ ἴῃ [8 βῖγ]ε ἀπά νοσαρυίαγγυ. Νὸο Ερίβεϊε ἰεῖβ 
8 866 πιογα οὗ ἴδε σψογκίης οὗ {πε Αροβείε᾽ 8 πγίπά, ογ σζίνεβ αἃ8 ἃ 
αἰεαγεγ νίενν οὗ πΐβ ρεγβοηδ ἐν (8εε ἀρονε, σῆδρ. ἱ., 8 1). [1 8 ἀϊβείπο- 
τἰνεῖν «ἃ ἰεέέεν ταῖμογ ἴπδη δη ἐῤῥσέϊε; τῆαξ ἰΒ, ἰξ ψὰ8 ψυγίζζεη ἴο πηδεΐ 
ΔΠ ΘἸΠΕΓσοπΟΥ ἴΠπαΐ Πδά ἀγίβεη δἵ Οογίπεῃ, απά τδεγε ἰβ πὸ ἔγδος παῖ 
{πε ψτγίξεγ νὰβ σοπβοίουβ (ἢαΐ [ἃ ψουά ἴακα ἃ ρεγπηδηδηΐ ρίδος ἰῃ 
[πεγαΐυγε. Ηεγείη [68 δ οποα ἰΐβ σῃαγηὶ δηὰ [8 αἰ ῆσα τ ; ἀπά 
Βεγείη, ἴοο, ἰβ ῃς ἐχρίαπδίίοη οὗ ἴῃς αὔβεησε οὗ βγβίεπιαῖϊίς δπά ἽἿοη- 

βἰϑίεηϊς δγγαηροηηεηΐ, ϑιοἢ 48 πιὶσῃπε ἰαίγίν Ὀς ἐχρεοϊεά ἰπ ἃ ἔογγιδί 

ἰγεδῖῖβε. [τ γεῆξοϊβ τῇς ναγυίηρ πιοοάβ οἵ {πε νυϊζεγ; δπά ἐπε 

Ὀγοΐίζεη σοηδβίγιοξίοηβ δηά ἔγεαψιεηξ ἁπαοοίϊαϊῃα βῆον ἐπαξ ἰἴ νγὰ8 

τίκτε δὲ ἃ {{π|ὲ οὗ πιεηΐαὶ ασίϊδείοη δηὰ Ἂχοϊξεηγεηΐ. 

8. νε οουηξ ἰξ ἀὑπηδοοββαγυ ἴο ργοάυος ἤεγε πε ργοοῖβ οὗ ἴπῸ 

Ῥαυϊίπε οἐμπαγασῖεγ οὗ ἔπε βίν]ε δηά ἀϊοζίοη οὗ ἴῃς Ἐρίδβεϊε ΤΏΕΥ 
ΔΓΕ ἀρραγεηΐ [ῃγουρπουΐ, ἀπά πε πιαγρίπαὶ γεξεγεησεβ ἴὸ πε εχ 
ἢανε θέε βρεθοίδ!ν ργεραγεά ψἱτἢ ἃ νίεν οὗ Ὀγίησίησ οὐὧἵ ἴῃε ᾿ἰησαίδεῖς 

ΡΑΓΆΙεἰβ θεῖνψεεη 2 Οογίπιίδηϑ δηὰ ἐπε οἵμπεγ Ῥαυΐης Ἰεϊξεγβ.3 
Απιοησ ἴῃς ψογάβ ρεσα γί ἴῃς Ν.Τ' τὸ (Π18 Ερ 5116 γε ἐπε ἕο] ονίης: 

ἀβαρής, ἀγανάκτησις, ἀἁγνότης, ἀγρυπνία, ἁδρότης, ἅμετρος, ἀνακαλύπτειν, 

ἀνεκδιήγητος, ἀπαρασκεύαστος, ἀπειπεῖν, ἀπόκριμα, ἄρρητος, αὐγάζειν, αὐθαί- 
ρετος, βελίαρ, δίψος, δόλιος, δυσφημία, ἐγκρίνειν, ἐκδαπανᾶσθαι, ἐκδημεῖν, 

ἐκφοβεῖν, ἐλαφρία, ἐντυποῦν, ἐπενδύεσθαι, ἑτεροζυγεῖν, εὐφημία, ἱκανότης, 

καθαίρεσις, κάλυμμα, καπηλεύειν, καταβαρεῖν, κατάκρισις, καταναρκεῖν, 

κατάρτισις, κατοπτρίζεσθαι, μετοχή, μολυσμός, μωμεῖσθαι, νυχθήμερον, 

ὀχύρωμα, παραυτίκα, παραφρονεῖν, πεντάκις, πέρυσι, προαμαρτάνειν, προε- 

νάρχεσθαι, προκαταρτίζειν, προσαναπληροῦν, προσκοπή, πτωχεύειν, σαργάνη, 

σκῆνος, σκόλοψ, στενοχωρεῖσθαι, συγκατάθεσις, συλᾷν, συμπέμπειν, συμφώ- 
νησις, συναποστέλλειν, συνυπουργεῖν, συστατικός, ὑπερέκεινα, ὑπερεκτείνειν, 

ὑπερλίαν, φειδομένως, φωτισμός, ψευδαπόστολος, ψιθυρισμός. 

4. Τῇδί τε Ερίϑεε ἴα |18 οὗἨ ἰἴβε1 ἢ ἱπέο ἔῆγεε ραγῖβ ἰβ ενίάεηϊ ἴο 

πε πιοϑβὲ σαϑυδὶ γεϑδάθγ. (1) Εγοπὶ ἱ. 1 ἴο νί!. 16 τπς ντγίϊογ 15 

1ΤΉοβε ΒΟ ἀεβίτε ἴὸ βάση ννῆδι ἢδ8 θεεπ ὑγτρεὰ δραϊπβὶ ἴῃς Ῥδυ!ὶπε δυϊδοι- 

Βἢϊρ πᾶν ὃ6 τείεγσγεὰ ἴο Ὀσ. Κηον]πρ᾽β έέμοςς ὁ ἐλε Εῤίδεϊος, οἴλΡ. ἰϊ., “" δςεπεὶ 
Αἰίδοκβ ὕροη ἴῃς Ηδυριρτίεξε ᾿᾿; 866 δβρεοῖδ!ν Ρ. 192ὥ. Βαὶ ἰϊ ἰβ φυΐῖα ουϊδιάε τῆς 

Ρίδη οὗ ε{18 σοπιπιεπίδγυ ἴο ἴᾶκα ποῖος οὗ Ἔνεγυ ὀχίγαναρδπος οὗ οτἰεἰςίβπη. (5εῈ 
4130 νοΐ. ἰΐ., Ρ. 753 δδονα.) 

5 Νοῖς παῖ ἴῃ ἴῃς πχαγρίπδὶ σείεγεηςθ ἴπε ΓΧΧ πυπιρεγίηρ οὗ τμε Ῥβαὶπὶβ δπά 
οὗ ἴδε οἵπεσς Ο.Τ. Ῥοοκβ 888 θεεη ἐοϊ]οννεὰ ; ἀπά τμδὶ “βεγα οπἱγ ᾽ πιεδηβ ταὶ τῆς 

ψογὰ 80 ἀδβιρηδιίεά ἄφες ποῖ ὁσοὺγ δραίη ἰπ ἴδε Ν.Τ. 
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οσουρίεα ψί (με τγεδεοίίοηβ ψῃοἢ γα βυσρεδίεα Ὀγ πε τερογέ 
Ὀγουσῆς Ὀγ Τίτυβ 45 ἴο ἐπε γτεβροῆβε οὗ (ες Οογίπεμίδη ΟΠυγοῖ ἴο 
τῆς ἱπ)αποξίοηβ οὗ ἴπε Εἰγβὲ Ἐρίβεϊε ἴῃ τπε πιαίίεγ οὗ ἔπε ἱποεδίυουβ 
τήδῃ. ἴπ (ἢ 5 βεσξίοη ἔπαγε 18 ἃ αἀἰσγεββίοη οὗ σγεαῖ ἀοςίγίπα! ἱπιρογῖ- 
8δῆςε οη {πε Μηϊβίγν οὗ τῆς Νενν Οονεπαπηῖ ({{|. 7-ἰν. 15), ἕο] οσεά 
ὉΥ βοπῖὲ ργοίουπά {ῃπουφῇΐβϑ ρους {πε {πὶ αἴζεγ ἀδαζῇ (ἰν. 16-ν. 10) ; 
πὰ ἃ πιποῦ αἀἰϊσγεββίοη (νὶ. 14-νιϊ. 1) ἀρουξ πε ἀδῆρεγβ οὗ ἱπέεγ- 
τοδγτίασε νν ἢ τΠε Πεδίπεη ἢ Ραϊ ἐπε πιαίη τορὶς οὗ ῃεβε οπαρίεγβ 

18 8 Ἐαπί !πεββ δὲ ἴπε πα Πα ἢδ8 γεσείνεά, τῆς ἢ σοηβοίεβ 
πίπι ἰῇ 818 πηδην ἰγουρίεβ. Ασαίη ἀπά αραΐϊπ με δἰά5 ἔπεηὶ θῈ βύγε 
οὗ Πἰβ βἰῃοογίεν δπά βἰηρίε-πιπάεάμεββ. (2) Οπαρίογβ νἱϊϊ. ἀπά ἰχ. 
ἄεα] ψίτῃ ἐπα οοἸεσιίοη ἢ ϊσἢ ννὰβ θείῃ πιδάς ἴογ ἴῆς ροοὸῦ Οἢγίβ8- 

τίδπβ ἰπ Φυάξα, ἃ βυδ)εςξ νψῃϊςῆ Παά Ὀδεη πιασῇ ἱπ Πίβ τπουσῇξβ 

ἀυγίησ πε ργεσεάίϊην γεαγ. (8) Τῆε ἰδϑὲ ἴοιιγ σμαρίεγβ δγὲ ἔδίεῃ 

ἃρ ΜΠ ἃ νἱπαάϊσαζίοη οὗ 8 δροβίο!ς δυϊπογίίν, ψῃϊς ἢ τνὰ8 ἢδοεβ- 

ΒΆΓΥ ἴο ρυΐ ἔογναγά ρ]αίηἶγ Ὀδέογε ἢ18 πεχί νίϑίξ το (ογίπεῃ. Τἤεγα 
ΨᾺΒ ἃ ΡΑΓΙΥ ἰῃ παΐ οἰζν σα! ἘΠεαπΊβεῖνεβ ὉγΥ ἔς παπὶὲ οὗ Οἢγίβε 
(α. 7), ψνῇο πιαάς ᾿Ιρῇξς οὗ 85:. Ραυ 5 δροβίοϊίς οἱαίπη8 ἀπά ψεγε 

ἐγγίηρ ἴο υπάεγηγίπε δβ δυϊπογῖγ. Τῆς ΟΠυγοῆ 848 ἃ ψῃοῖε δά 
δοφυίεβοεά ἰη 81. Ρδυ} 8 ἀϊγεσξίοηβ σίνεη τη 1 Οον. ν. ; Ὀυΐ ἃ πιϊπου εν 

οἵ πγχαϊσοπίεηϊβ ψεγε γου δ] βοπε πα οδ] απτπίουβ, απ πεεάεά τγε- 
ΡῬγεββίοῃ. Α ἀεξαϊ!εά φηαϊγϑὶβ οὗ πε ἰεξζεν ἰβ βαδ)οϊπεά. 

ΑΝΑΙΥΘΙΒ ΟΕ ΤΗΕ ΕΡΙΒ5ΤΙ. 

1. Ὑπε οδεάΐεηοε οὗ ἴῃε Οογίητῃίδηβ ἴο {πε ἱπβίγυσξίοηβ οὗ πε Εἰγβὲ 
Ερίβεϊε. 

Ιπισοδυςίουγ.--- 

Αἀάτεββ (1. 1, 2). 
(οά᾽ 5 οοπβοϊδιίοηβ δηὰ ἴῃ βυτηρδίῃυ οὗ βογγονν (ἰ. 3-7). 

Ηἰβ τεςεπὶ ρεῦὶ! (ἰ. 8-11). 

Ηἱδβ 5ἰποεσυ οὗ ρυγροβε--- 
ΤΠΕΥ πηυβὲ δοκπον)εάρςε ἴτ (1. 12-14). 

Ηἰδβ οεδδηρε οὗ ρίδη νν88 ποῖ ἄυε ἴο ἤςκίθπ 88 (Ϊ. 15-22). 

ΤΠε τε] τεάβοῃ οὗ ἴπε ροβιροπεπιεπὶ οὗ "ΐβ ν᾽ βἰϊ (1. 23-1]. 4). 
Τῆε οἥπεπάες ἢ48 Ὀδεῆ βυ βῆ οἱ ΕἾ Ρυπίβηδὰ (ἰϊ. 5-11). 

Ηε τεὐοίςεβ ἴο ἤεᾶγ πὲ δῖβ τεργοοῦ 88 Ὀεεη ἰογδῖν τεςεϊνεά (1. 12- 17). 
ΤὨε Οοτείπιδίδῃβ ἀγε ἢΐ8 “ ᾿νετίεσ οὗ σοπιπηεηάδιίοη " ({]. τ- 3). 

ΗΙΒ βυςςεβ8, Ββοψενοσ, ἰϑ ἄυε ἴο αοά (1. 4-6). 

Ῥιρτεββίοη οἡ πε Μίηι βίγυ οὗ τῆς Νὲν Ὁονεηδηῖ-- 
[ ἰβ τοῖς ρίοτίουβ ἔῆδη παι οὗ τῆς ΟἸἹὰ ("}. 7-11). 

11 18 πιοσε ορεη (ἰϊϊ. 12-18). 

Ηε, δοοοτάϊηρίγ, ἀεἰίνετβ Βα τηεββαρε ῥ᾽ δίὶυ (ἰν. 1-6). 
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Ηἰδβ Ὀοάν τνεδκπεββ ἄοεβ ποῖ δηπὺ] ἴδε εἤδεςῖΒ οὗὨ ΒΒ πιϊηἰβίσυ (ἰν. 7-15). 
Ηξε ἰ5 βυοιαϊπεά ὃν ἃ ρἱογίουβ βορε (ἷν. 16-18). 

Ηἱβ8 ἐχρεοϊδιίίοη οὗ ἃ ρίοσίβεδ θοάγ πεγεδίξεσ, δηὰ δὶβ ἀεβίτε ἴὸ 
βυγνίνε 0Π1}} τῆς ϑεοοπὰ Αἄνεηςξ (ν. 1-5). 

ἴῃ δ᾿ οδβε ἴο ὃς νν ἢ ΟἾγίβε ἰ8 Ὀεβὲ (ν. 6-8). 
Ννε πιιδὲ τεπιεσηθεσ ἴδε ᾿πἄρτηεπὶ ἴο οοτηε (ν. 9, 10). 

Ηε τεἰϊτεγαῖθβ Π΄8 βδίποασν οὗὨ ρυγροξε (ν. 11-13). 

Τῆς οοπδίγαϊηίηρ ροννεσ οὗ ΠὶΒ τηϊηἰ βίγυ (ν. 1.4-16). 

Ιπ ΟΒτίβε 811} ἰ8 πενν (ν. 17-10). 

Α8. ΟὨγίβει 8 δἀιηδαββαάοσ 6 ῥγᾶγβ ἴπεπὶ ἴὸ ὃς τεοοποϊεὰ ἴο ἀοά (ν. 
2ο-νί. 3). 

ΤΒε οοπάϊτίοηβ δπὰ Ἵςμπαζδςίεγίβεῖςβ οὗ ἢϊ8 πιὶηἰβίγυ (νὶ. 4-10). 

Ηε βεοιοπαίεῖν ἀδοίαγεβ ἢἰ8 βυτηρδίῃυ δπὰ οἷδίπιβ τῆς βαῦης ἔγοτῃ ἴπεπὶ (νὶ. 
11-13). 

[Ραγεηιδειίοδὶ νναγηίηρ ἀραϊπϑιὶ ἐΆΠλ ας δββοςίδιοη ὑνἱἢ ἴδε Βεδίμεη (νῖ. 
14-ν1|. 1).} 

Ηςε οἱαἰπιβ {πεῖς βυτηραῖῃν δραίη (νὶϊ. 2-4). 
Ἧξε τερεδῖβ δβ [ου παῖ ἢἰ8 τεργοοῦ δαβ Ὀδεῃ ἰουδγ τεςεϊνεὰ (νἱ!. 5-12). 

Τιζὰβ αἷδο γε)οϊςεά ἐο Ὀγίπρ βυςῖ εἰάΐϊηρβ (νιϊ. 13-16). 

ΤὨς ΟοἹ]οοτίοη ἔον ἰἢς Φυάςκαη ΟΠ γί βιίδηβ. 

ΤΠε Π|Ρεγα εν οὗ τη Μαςεάοηίϊδη Ομυγομεβ (νι, σ-7). 

Ἦε οουπϑεῖδ, [Βουρἢ Βς νν1}} ποῖ οοπιπιδηά, τῆς ἱτηϊξατίοη οἔἉ 1ὲ (νἱ]!, 8-15). 
ὙΠδε πκίββίοη οὗ Τίτα8 δηὰ δἰβ ἵννο οοπιραπίοῃβ (νὶϊϊ. χ6-24). 

118 ρυγροβε, {παὶ ἴμε οοἱ]εςείοπ ταν ὃς πιδάς τεδάν (ἰχ. 1- 5). 

1ὲὶῖῦεταὶ εἰνὶπρ ἰδ (α) ὈΪεββεά οὗ Οοά (ἰκ. 6-11), ἀπά (δ) οδ118 ἔοσῖἢ ἰδς ὃὉε588- 
ἰπᾷ8 οὗ {δε τεοὶρί επὶβ (ἴχ. 12-15). 

111. Τῆς Νἰπάϊοαξίοη οὗ Ημίβ Αροβίοϊίς Αυξπογίεν. 

Ηε επιγεδῖβ ἔπεπὶ ποῖ ἴο ἔογος Πἷπὶ ἴο δὲ Πὶβ δυϊδοεῖτν (χ. 1-6). 

Ῥεβρίϊε 411 ἀρρεάγαποαβ ἰξ ἰβ ννεῖ σιν δπὰ ἰ8 Ὀἰνί πεῖν ρίνεπ δἰπὶ (χ. 7-18). 
Ηςε Ῥεξβ ἴδετὶ ἴο Ῥδᾶγ ΨἱὮ ἴδε δἰδίεπγχεης οἵ Βί8 οἰδἰπλδ δὲ ἰεηρί (χὶ. 1-4). 

Ηε ἰβ ἴῃ πὸ νυ ἱπίεσίου ἴο ἷβ δἀνεδσγβαγιεβ (χί. 5-15). 
Η!8 Αροβίοϊι:ς ἰδδουγβ ἀπά {τἰδ]5 (χὶ. 1τ6-33). 
Ηἰ 5 νἱβίοη, οὗἩ ννΒϊοἢ Βς οουὰ Ὀοαϑὲ, ἰξ Βε οδοβε (χίϊ. 1-6). 

Η!8 “τδοόγη ἴῃ ἴπε βθβἢ ᾽ (χιϊ. 7- το). 

ΤῊϊΐδ ἐεβείπιοαν βδουὰ πᾶνε ργοσεεάδά ἔτοτ [με Οοτ πε βίαη 8 (χίϊ, 11-13). 
ὙΠδῖ πε ἀϊά ποὶ οἰαὶπὶ πηδἰπίεπαποα νν88 ἀἰβἰπιεγεβιεὰ (χίϊ. 1.4-18). 

ΤΒα ρύυτροβε οἵ 115 “ ρἱογγίηρ ᾿ 8 μεῖς εἀϊβοβιίοη (χἰϊ. 109-21). 
1 ε ςοπιεβ δραΐῃ, Ὦρ νν1}1} ποῖ βρᾶγε (χιϊϊ, σ, 2). 

ΟἩ γῖβι ἰβ δἰβ βίσεηρτη : [εἰ ἐπεπὶ 5εε ἴο 1 ἐδαι Ηε ἰβ πεῖγβ αἷϑο (χί !, 3-1ο). 
Οοποϊυβίοη--- 

ΕἸΠΔ4] ἐχῃοσίδιοπβ (χη. 11). 
ϑαϊυϊδιίοπδ δἀπὰ δεηεάϊςείου (χιϊ!. 12, 13). 



ΟΗΑΡΤΕΕ ΙΝ. 

ΤΗΒ ΤΕΧΤ. 

1. Τῆε ἀποίαϊὶ πηιδηυβογρίβ ἤοβα γεδάϊησβ γε οἰζεά, ἰῇ 4] 
ἱτηρογίδης οδβεϑ, ἰῇ (δε ογίτίοαὶ ποῖθβ αγὲ τῆς ἰο!ονίωρ ---- 

νη. Οοάεχ ϑίηδιςυβ (8δεο. ἱν.), πον δὲ 81. Ρεΐεγβθαγῷ, ρυβῆεά 
πῃ δοβίγηε ἴγρε ὈΥ [ἴ8 ἀϊβοονεγογ, Τιβοπεηάογί, ἰῃ 1862. 

Τῆς βυπδο] δὴ“ ἰ58 ιϑεα ἴο ἱπάϊσαϊε ἔς σογγεςξίομβ ἱπέγο- 
ἀυςεά ὃγ ἃ βογίρε οὗ ἔς βενεηξζῇ σεπέυγυ, δὴ" ἀεποίίης (δα 
Δυϊορσγαρῇ οὗ ἴπε ογίψίηδὶ βογίρε. 

Α. Οοάεχ Αἰεχαπάγίπυβ (βες. ν.), αἴ {πε Βυιεἰβῇ Νἰυῤ μὰ, Ρυν- 
[ἰβῃεά ἴῃ ῥῃοίοσγαρῃϊς ἴβδοβίπι!α ὉΥ ϑὲγ Ε. Μ. Τῃοπίρβοη 
(1879); 1 ἰ8 ἀεξέεςξινε ἔγοπι σἤδρβ. ἰν. 18 ο χίΐ. 7 οἵ ουγ 

Ἐρίϑεϊε. 

Β. Οοάεχ Ναίίσαηαβ (8εεο. 'ν.), ρα δ] ἰβῃεά ἰπ ρῃοίορστγαρῆϊς ἔδο- 
δἰπιῖς ἰη 1889 ἀπάεγ ἴῃς σαγε οὗ ἔπε Αρραΐες Οοζζα-,ιΖί. 

Ο. Οοάεχ Βρῆγαεπιὶ (βεο. ν.), ἴῃε Ῥαγίβ ρα! πηρβεβέ, εὐἀϊξεά ὈγῪ 
Τιἰβοπεπαογέ ἰῃ 1848. Τῆς ἰεχὶ οἵ ουγ Ερίδεϊε ἰ8 σαπείη 
ἔγοπὶ οσὔδρ. σχ. 8 ἴο τῆς επά. 

Ὦ. Οοάεχ ΟἸαγοπιοπίδπυβ (88ες. νἱ.), 4 Οτγεοο-[διίη Μ5. δ 
Ῥαγίβ, εὐϊεά ὃν Τιβοῃεηάογεέ ἰπ 1852. Ὦν δπά Ὀς ἀεποίε 

ἴδε τεδάϊησβ ἱπεέγοάυσεά ὈΥ σογγεοΐογβ οὗ [ἢς βενεπέῃ δηά 

πἰητῃ σεηίζαγίεβ γεβρεσιίνεῖγν. Τῆς [,Δείη ἐεχέ ἰβ γεργεβεηϊθά 
ἘΥ ἃ; [ἰ ἕο! οννβ ἴῃς ΟΙά [,αἰίπ νεγβίοη ἢ πιοαϊβοδείοηβ. 

Ε. Οοάεχ ϑαηφεγπιδηεηβίβ (88ς. ἰχ.), ἃ Ογξοο "δείη Μ8., πον 
αἵ 5.. Ρεϊζεγβθαγῳ, ἰογπηεγίν Ὀεϊοησίησ ἴο πε ΑΌΡεν οὗ 

Θϑαϊηις-Οεγπιδίη- ἀθβ- Ῥγέβιυ [|ἐ8 ἴεχὲ ἰ8 ἰαγζεῖν ἀερεπάεηξ 
ρου τῆδί οὗ Ὁ. Τῆε [1 δἰίη νεγβίοη, ε (α σογγεσξεά σΟρΥ 
οὗ ἀ), Βα8 Ῥεεῆ ργίπίεά, Ῥαξὲ ψίτῃ ἱποοτηιρίεῖε δοσύγασν, ὈΥ 
Βεϊβῃεὶπι (1885). 

Ε, Οοάεχ Αυρίεπδὶβ (8εο. ἰχ.), ἃ Ογξοο- μδείη Μ5., αὐ Τυὶπίν 
Οοϊεσε, Οαπηδτγίάρσο, εαὐϊξεά Ὀγ ϑογίνεησγ ἰη 1859. [τ8 Ογεεῖκ 
ταχί ἰ8 αἰπιοβί ἰάεηςτίοαὶ ἢ μας οὗ Ο,, ἀπά ἰἰ ἰβ ἐπδεγεΐογε 

ΝΟΙ, ΠῚ. 3 
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ποΐ οἰξεά 8ᾶᾳνεὲ ψἤεγε ἰξ αἰβεγβ ἔγοηι ἰδ Μ'5. [18 [Δ η 
νεγϑίοῃ, ἔ, ργεβεπῖβ ἔηε Νυϊραῖε ἰεχὲ τ βοπλε πηοαϊῆσα- 

τίοηβ. 

Ο. Οοάεχ Βοεγηεγίδηαβ (βδς. ἰχ.), ἃ Ογεοο-] δ(ίη Μ8., δὲ Ὀγαβ- 
ἅδη, εὐϊξεά ὃὉν Μίατ(Ππαὶ ἰα 1791. Ννγίτίθη Ὁ δὴ [γἰ8ῃ 

βογίρε, ἰ οπσε ἔογπιεά ραγὲ οὗ ἴῃς βδπὶς νοϊυπια 8ἃ8 Ὁοάσοχ 
Θδηρα! ! ηβἰ8β (δ) οἵ {πε Οοβρεῖβ. Τῆς [ματίπ ἰεχί, σ, ἰβ 
Ὀαβεά οὐ ἐς Ο.].. ἐγαηβίαξίοη. 

Η. Οοάεχ Οοἰβ!!ηἰαπυβ (88ες. νἱ.), ἐγαφπιεπίβ οἵ ψῇῃϊσῃ βυγνίνε 
ἴῃ βανεγαὶ [ἰργαγίεβ. Οὗ ουὖγ Ερίβε!ιεα σῆαρ. ἱν. 2-7 8 αἵ 

5ι. Ῥεξεγβθυγῶ, δὰ σμαρβ. χ. 18-χί. 6 δηά χί. 12-χιϊ. 2 

αἱ Μουπὲ Αἴῆοβ. Τἤεβε ἰδξίεγ ἔγασπηθπῖβ ψεγε δαἀϊεά ὈΥ͂ 
Βυσδεβης ἰη 1876; {πε γεδάϊησβ οὗ πε ἔογπιεγ ἀγὲ ψσίνεπ 
ὈΥ Τιἰβομπεηάοτγε. 

Κ. Οοάεχ Μοβαιεηϑβὶβ (8βεες. ἰχ.), εἀϊτεὰ Ὁγν Μαιίπεί ἰη 1782. 

Ι,.. σοάεχ Αηρεϊίοιβ (8εες. ἰχ.), αἱ Εοπτε, οοἸ]αϊεά ὃν Τιβομεπάογί 

δηά οἴπεγβ. 

Μ. Οοάεχ Βυβεγ (82ες. ἰχ.), δὲ τῆς Βείτἰ8ῃ Μίαδευπι; ἰξ ἀεγίνεβ 
[18 παπια ἔγοπι ἔπε οοίουγ οὗ ἐδε πε. [τ σοπίαίΐπβ οὗ (ἢ 58 

Ερίξβε!ε οἤαρβ. ἱ. 1-15 δηά χ. 13-χιϊ. 5. 

Ο. ΤΗίΐβ ἰβ ἃ ἔγασηγεηΐϊ (82: ς. νἱ.), δὲ 51. Ῥεϊεγβρθυγῷ, Ἴσοηίαίηίησ 

αἢαρϑ5. ἱ. 20-1. 12. 

Ῥ. Οοάεχ Ρογρῃγνγίαπαβ (8βδεο. ἰχ.), αὲ 8:. Ῥεΐζεγβραγρ, σοϊ δε 
ΌΥ Τιβομεηάογέ. [8 τεχί ἰβ ἀεβοίεηϊξ ἔογ σῃδρ. ἰϊ. 183-16. 

Ε. Οοάεχ Οεγυριοίεγγαίεηβίβ (8εες. υἱ!.), ἃ ρα ἰπηρβεϑί ἔγασπιεπέ 

ςοπέαϊπίηρς οἤαρ. χί. 9-19, εαἀϊϊεά ὈΥ ΟοΖΖα ἰῃ 1867, ἀπά 

οἰϊεά Ὀγ Τιβοπεηάογῖ. 

Τῆς τεπάεπον οὗ ἔμεβε Ν55. (ο ἴδ} ἰηΐο σγοὰρβ ψ}} δε ἀρραγεπξ 

ΟΠ ἃ Οσυιγβοσυ ἰπβρεοζίοῃ οὗ με αῤῥαγαέμ5 ογίέϊομδ. Τῆς γεδάϊησε 
οὗ ὈΕΟ αδγε, 848 ἃ γυΐϊς, “Ννεβίεγη "᾽ ; ψῇῆϊε ΝΒ γεργεβεπί (68 

αϑ08})} 4 Ψείφξῃς οὗ δυοῖν μαΐῖ σαπποῖ Ὀε τε εοίεά ψίϊδοαυΐ 

ταυςῖ δεβίϊαιϊίοη. Τῆς ἰαουπε πῃ Α απά Ο ργενεηΐ {δε δἴθηϊίεβ 

οὗ ἴῃς ““ Αἰεχαπάγίδη " σγοὺρ ΒΑΟΓΡ ἔγοπι θείη 88 ἀρραγεηΐ ἤεγε 
88 ἰῃ οἴδεγ Ερίβεϊεβ (οὐ ϑαηπάαδγ- Ηεδαΐδηι, Κορηαηϑ, Ὁ. ἰχχὶ). 

1 ΤΏα ἐοϊ]οννΐηρ ἀποία] δυϊμοτίτεβ ἕο ους Ἐρίβείε ἀγε 88 γεῖ ἱπεάϊιβά :-- 

8. Αἱ Μουηῖ Αἴδοβ (84. νἱϊ!. 3), οοηδίπΒ, ἐμέο αἰέα, οὮΔρ8. ἱ. 1-χί. 23. 

Ψ. Α πἰπιμ-ςεπίυγν Οσοάεχ δὶ Μουπὶ Αἴποβ. [Ιἱ 8 βαὶά ἴο θεὲ οοπιρίεῖε. 

. Οοάεχ Ραιίγιεπϑὶβ (5ϑες. ν.), δ Εοπις (Ναῖ. Οὐ. 2061). [ἰ οοπίδίπϑ σμδρε. 
ἶν. γενῖ. 8 ἀπὰ νυἱϊ. 15-χ. 6 οἵ ουν Ερίβεϊε. 

πνσς 
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2. Τῆς ηγίπυβοιΐες οὐ οὐγδίνε πιαπυβογίρίβ ἃΓῸ νΈΓῪ πυπΊεγουβ, 

8ηὰ οηΐν ἃ ἴενν οἵ βρεσίαὶ ἱπέεγεβξ ἃγὲ οσσαβίομδ νυ οἰϊεά ἰπ {πε 
ογίειςαὶ ἀρραγαῖῃ8. 17, ἔπε “αυδεη οὗ συγδίνεβ" (8886. ἰΧ.), ἰ8 δὲ 

Ῥαγίβ ; 37 (βδες. χν.) ἰβ πε νε]]-Κπονπ [,εἰσεβίεν Οοάεχ -- Εν. 69 ; 
δηὰ 78 (82:ς. χί.) ἰ8 δὲ ὑρβαία. 

8. Μεγείοηβ. Οἴτδεβε τῆς [μἀτίη οἰαἰ Π15 βρεοίαὶ αἰτεπίοη. Τῆς 

νεγβίοηβ ἃ, ἃ, ἔ, αὶ ἴανε ὈῬεεὴ ἀδβογίρεά αῦονε. ὅνε ἢδνε αἷβο οὗ ἴδε 
ΟΙά 1μδεη ἐπε ἐγασπιεπίαγν Οοάοχ Ἐτγίβίησεηβίβ (τ) οἵ ἴδε βίχεῃ (9) 

σεηΐυγγ, σοηϊαίηίης οὗ οὖν Ερίβεϊες σθαρβ. 1. 1-ἰ 10, (1. 17-ν 1, 

νἱ!. 10-νὴϊ. 12, ἰχ. 10-χί. 21, χί!, 14-21, χι!, 2-10. Τῇε βυπροὶ πὶ 
ΤῊΔΓ8 πε τεδάϊησβ ἔουαπά ἰπ ἐπε δῤεομέμρι, ψῃϊσῃ γεργεβεηῖβ ἴῃς 

τεχὶ οἵ πε ϑρδηίαγά Ῥγίβο Πα. Τῆς Ναΐϊσαῖε (ν9) οὗ πε Ῥαυϊίπε 

Ερίβεῖεβϑ αἰδεγβ Ὀυΐ Π|||6 ἔγοπι {πε ργφ- Ηἰεγοηγγίδη [μδείη. 
ἴπ ϑυγίαο ψὲ ανε (πε Ρεβῃϊτίο (8::ο. {}. 2) ἀπά ἐπε Ηαγοίοβη 

νεγϑβίοη (82ε6. νἱ}.)ὴ. Τῆς πιαγρίη οὗ {πε ἰατίεγ οἴξεη ργεβεγνεβ ὈῬεζίεγ 

γτεδάϊησβ ἤδη γε ἔουπά ἰη 18 τεχί. 

ΟὐἨ Εφυριίδη νεγϑίοηβ ψῈ ἢανε ἔπε Βοπαίγία ον [ες Νογίῇῃ (οριίο, 

ἀπά {πε ϑαβδίαάϊς ογ ϑουΐῃ (ορείς, {πε ἰαησυασε οὗ ὕρρεγ Εργρί. 
ΤΏεβε νεγβίοῃβ ἄγὰ ἴο ὃς ἀδῖεά ργοῦδρὶν ἀρουΐ (ες (Πἰγά σεηζυγγ. 

1 πα8 ποῖ οοπὶὲ ψπη της βοορε οὗ τῆϊβ εὐἀϊξίοη ἴο εἶξε ἔδε 
Ῥαιγίβεϊις δυϊῃογίεεβ ἕογ [ἢ ναγίδηίβ γεοογάβά ; ἕογ ἃ ἔα]} σοπβρεςξιι8 
ἴῃε βέυάεης πιυβῖ δε γείεγγεά το Τιβεῆεηάογε Νουιρη Τεσίανισηέμη 

Οταεε (δι εαϊξ.), οὐ ψῃϊοἢ πε ἐοΠονίης αῤῥαγαίμ5 ογἐϊο5 ι8 Ὀαβεά. 
4, ἴῃ δοσογάδησε ψ τῇ πα σεπεγαὶ ρίδπ οὗ ἴῃς Ε χροΞίέογ᾽ 5 Ογόεξ 

Τεκίαγιεπέ τῆς “ τεσείνεά τεχῖ (βεε νοΐ. ἰ., Ρ. 52) ἰ8 ργίηίεά αἱ δε 
Ὠεδά οὗ {πε ραφε; δαξ {πεῸ σοπιηϊεηΐαγν ἔοϊοννβ {πε γεδάϊησ, ψῃϊσἢ 

Ὧδα8 δρρεαγεὰ ἴο ἔπε εαἀϊΐζογ ἴο δε, οὐ ἴῃ ψῇῃοῖθ, πιοϑὲ Ῥγοῦδῦὶν 

ογίσίηδι. 
Απιοὴς ἴπε Ῥαϊγίβεϊς Οοπιπηεπίαγίεβ οὐ δε Ερίβεϊς ρεγῆαρβ 

δε πιοβέ ἱπιρογίαπε αγὲ ἴποβε οὗ ΟἨγγβοβίοπι, Απιργοβίδβιεγ δηὰ 
Ῥγίπηδβίιβ. Μοάεγῃ σοπηπιεηϊαγίεβ γα νΈΓῪ ὨυπΊεγουβ. ϑίδηίου 8 

ποῖεβ8 ἃγὲ οἴϊξεη {Πππλϊηδιίίησς δηὰ ρίοΐαγεβαυς ; ΑἸ ογά ἰβ σαγεΐα! δηὰ 
τπογουσῆ, 48 υὑδιυδὶ; «ηὰ δ'νγαίϊε (ἰπ τῆς 52εακεγ᾽ς Οογιπιθηέαγ}) 
Ργονίάεβ ἃ υδεΐμ! ἀϊβοιυββίοη οὗ [πε πιδίη ἀυεβείοηβ ψῆϊοῃ ἴῃς Ερίβεϊε 
βυζρεβῖβ. Οὐ Οεγπιαη σοηγπγεηξαγίεβ ϑομπηεάς} 8 (ἢ {πὲ Παμπά 
Κονινιεπίαν) ἰβ Ὁ ἴατ ἴῃς πιοβὲ σοπιρίεῖθ. [ἴξτ ἰβ ἃ ὈγΠαπὶ δά 
Βοῃοίδγιν ρίεσε οἵ ψογῖζ, δῃά ἰβ ἱπάϊβρεμββαθίε ἴο πε βίυάθης ψῃο 

νίβῃεβ ἴο ἤανε ἀείαἰϊεά ἰηϊογπιαϊτίοω 88 ἴο πε ναγίουβϑ βοθεπιεβ Ὁν 
μοῦ 51. Ρδυ 8 Ὠἰβίογυ ἢδ8 Ὀεεη γεοοηβίγαοίεαά ἔογ ἴῃς γεαγβ 58-55 
4... ϑΘοΒηη 6468 σεηεῦδὶ νίενν (βες ρ. 19 αὔονε) {παῖ οΠΔρ5. χ.-χἰ . σοη- 
βιίζαϊε ραγί οὗ ἃ ἰεζίεγ ἀϊβείποϊς ἔγοπι ἀπά ἰαΐεν ἴπδπ οΠδρδβ. ἱ.-ἰχ. ἢ 8 
ποῖ σοπηπχεηάεά ἰζβεῖ το (ἢς ργεβεηΐ εαϊζον ; Ὀμὲ δ ηοΐεβ αγε ἔα] οὗ 
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Ιεαγηΐης 8πά βυσρεβίίνεηεββ. ϑοθηδάογπιδηη᾿β εὐϊξίοη οὗ {πε Ερίβι1εβ 
ἴο ἐπε Οογίπιῃίδπβ (10 ϑέγδοι- Ζὄομιεγ᾽ β Κονεριεμέαν) Ὧδ8 αἰδὸ Ῥεεπῃ 
ἴουπά δεῖμα! αἴ βοπιε ροϊηΐβ. Βεηρεῖ β σπορποη πὰ ΕἸε]4᾽8 ἀεϊασπεά 

Νοίες Ὦανε, οὗ σουγβε, θεθη ἀΠ σε πον σοπεα!εά.} 

Ιη τῆϊ8 εὐϊτίοη δε ἱπεεγργεϊδίίοη νοῦ ἢδ5 βεεπηεά οἡ ἴπε ψνῇοϊα 
τῆς Ῥεβὲ 888 Ῥδεη βεῖ ἀονῃ, ψῃουΐ (48 ἃ τας) ἀἰδουβδίηρ αἱ ἰεησίῃ 
ἴδε γῖναὶ πθογίεβι [ἰ πνουά ἤανε Ὀξεη δϑβὺ ἴο σγονά {πῸ ποΐεβ 
ἢ τεΐεγεποοβ το οἵπεῦ εαϊζοτ; Ὀμξ [ Ὠδ8 8βεοπιοὰ δεῖίζεῦ ἴο 

ΘοοποπΊΐδα β8ρθᾷος ἰπ {Π|8 αἰγεσιίοη, ἀπά 8ο ἴο ἢπά γοοηἱ ἔογ ἃ ἰαγρεγ 

Ὠυρεῦ οὗ γεξεγεηςεβ ἴο ὅ.ι. Ρβα 8 οἔμεγ πγιείησβ. 

ϑδϑεῤέενιδεν, 1900. 

1ϑςεε αἷἶδο Ῥγοῦ, Εἰπάϊαγ᾽βΒ δοοουπὶ οὗ ἴῃς Οοπιπιεηίαείεβ οα 1 Οοσίπιμίδπε. 
νοΐ. ἰϊ., Ρ. 752 δδονε). 



ΠΑΥΛΟΥ͂ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ͂ 

Η ΠΡΟΣ 

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥ͂Σ 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ ΔΕΥΤΈΡΑ. 

ΤΟ τ. ΠΑΥΛΟΣ ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ, " διὰ " θελήματος " Θεοῦ, " Άοπι. ἐν. 
καὶ Τιμόθεος ὁ ἀδελφὸς, τῇ " ἐκκλησίᾳ τοῦ " Θεοῦ τῇ οὔσῃ ἐν Κορίνθῳ, ἰ: 

Ἐρδ. ἱ. τα; Οοἱ. ἱ. τ; 2 Τίσα. ἱ. 1. 

: τος. 
: ςδδρ. 

ψ !. 5; 
Ὁ ΑεἰΣ χχ. 28; : Οοζ. ἱ. 2; : Ὑ86ξβ8. ἰΐ. 14, οἷς. 

ἸΑΒΕΟΘΚΙ, δηὰ πιοβὲ νββ. δανε ᾿Ἰησ. Χρ. ; θεϊϊες Χριστον Ἴησον ἢ δ ΒΜΡ 17. 

ΟΗΑΡΤΕΒ Ί. ΑΡΡΕΕΒΒ, νν. 1, 2.-- Τῆς 
υ808] ἔογπι οἵ δἀάγεββ δἱ {πε Ὀερίππίηρ οὗ 
ἃ ἀτεεὶκ ἰεϊξες ννὰ8 Α. Β. χαίρειν (δες 
Αοίβ χχίϊ, 26); δπὰ πὶβ ἰβ δάοριεὰ ὈῪ 
8ι:. [4π|ὲ8 ἐπ 818 Ερίβιίς {{88. ἷ. 1), δηά ἰ8 
Το] οννεά, ἀπιοπρ οἵας Οἢτιβιείδη τυτί τεσ, 
ὃγ Ιᾳηδείυβ ἴῃ Π18 ἰεἰζεγβ (πλεῖστα χαίρειν 
ἰδ δβ ογάϊπαγυ ἔογσῃῃ δ). 8:1. Ρδυΐ, οτί ψιπδὶ 
ΠῚ Τα 88 ἱπ 811 δἰθει ταυεῖς ουἱϊ ἃ ἔοττῃ ἔος 
Βιίσηϑβεϊ. ε τερίδςεβ χαίρειν ὃ' ες 
καὶ εἰρήνη (1 ΤὮε58.), ψὨϊοἢ Ἣ ἐααβῳ 
αυσπὶ ἰετῖεσβ ἰ8 ἐχρτεββεά ποτε ἔα ἷγ, 28 
Βετε, χάρις καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς 
ἡμῶν καὶ Κυρίον ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. (1π 
δηὰ 2 Τίπι. ἢε δά β ἔλεος) Τῆς βἰπιρὶς 

εαἴίηρ οὗ οτγάϊπαγυ ἼουτγίεβΥ ἰ8 ἴῃυ8 
Πεὰ ἢ ἃ ἄδερ τεϊϊρίουβ τηεαπίηρ. 

Ὁγαεε ἰδ ἴδε Κεγποῖε οὗ ἰῆε αοβρεὶ; δπά 
ῥέαεε, ἰγε τγδάϊτίοηδὶ απ ὰ θεδυτίι! βαϊ υἱδ- 
τίοη οὔτδε Εδϑβῖ, ὁπ ("γί βείδη 1108 βίρηϊῆεβ 
ποῖ ΕΑΓ ΠΥ ρεᾶςα πιεγεῖγ, δας τῆς ρεδος οὗ 
Ὁοά (ΡΒ. ἵν. 7). Τῆς ἤτβι ἰπβίδηςς οὗ 
ἴδε οοπιδιπδιίίοη οὗ χάρις ΨΙ εἰρήνη ἰ5 
ποίενοσίδυ, υἱΣ., ἘΠΕΥ γε σουρίεὰ ἱπ πε 
Ῥηδβον Βεπεάϊοτίοη δὲ Νυπι. νἱ. 24.--- 
ἀπόστολος Χρ. 'Ἴη.: 8:1. Ραυ᾽ 8 Ἰεϊζειβ ᾶγε 
411 9επη-οὔοϊα!, ἐχοαρὶ ρεγῆαρβ ἴπδὲ ἴὸ 
ῬΒι]επιοη ; δπὰ τυ ΤΠῸῪ υδυδιὶν Ὀερίη 
νι ἴδε δββεγιίίοη οὗ ᾿ἷ8 δροβίοϊὶς οἶος. 
ΤΕ ἰὰ ννουὰ 6 ἀβρεοίδ!ν πεσαββαγυ ἴὸ 
εἴ ρἤδϑβίβε ἰπ ἃ ἰείϊεσ ἴοὸ (ογίηιῃ, νῆεσα 
88. δι ποσίν μαά ὕδεη ᾳυεβιϊοηθὰ αὐἱτα 
τεςεπεῖν (χ. τὸ 8..), ἀπὰ σνπεγε ἴπε πᾶπιεδ 

οὗ Αροΐϊοβ απὰ Ρεῖες μαὰ ἰογγηεσῖν θεεπ 
βεῖ ἰπ ορροϑίτίοη ἴο δὶβ (1 Οος. ἱ. 12).-- 
διὰ θελήματος Θεοῦ : δε 18 ἐενεῖ Δηχίουβ 
(866 τε.) το ἐχρίαἱπ τμαὶ ἢΐβ δροβείεβῃρ 
ννᾶβ ποῖ δβϑυπηθὰ οὐ ἢΠἰπηβοῖζ; ἱξ ἰ5 ἃ »ηἷ5- 
ϑίοη οπὶ αοά; ἢε 18 ἃ σκεῦος ἐκλογῆς.--- 
καὶ Τιμόθεος ὁ ἀδελφός: Τἰπιοῖδν πον 
ὀκραβίες δε ρίαςε δὲ 51. Ῥαυ ̓ 8 βίάε νυβῖο ἢ 
ΨΔΒ ΠΙΙεὰ Ὁ ϑοβίδεπεβ ἤθη 1 (Ὁ. ννᾶ8 
ντείεη (1 Οοτ. ἱ. 1). Τιπιοίδγ μαὰ θεεπ 
ἀεβραϊομεά ἰο Μαςεάοπίβ (Αςῖβ χίχ. 22) 
ἴο ΡῸ οη ἴο Οοτίπεδ (τ Οος. ἰν. 17), ὃυϊ 
51. Ῥδὺ! βεεῖϑ ἴο ᾶνε δὰ ἃ βυβρίοϊοῃ 
ἰᾶας με πιῖρθς θὲ Ῥγενεηϊεά ἴτοπι γί νίη 
τδεῖς (1 Οος. χνὶ. το). Ετοπὶ ἴε ἔδοϊβ 
(δδῖ ννε πον πὰ ἢίπι ἱπ Μδοεάδοηία, δαπὰ 
τμδῖ τΒεῖς ἰβ πὸ πιεπτίοη οὗ Βΐπὶ 'π σῃαρ. 
χὶϊ. 16-18, ἴὶ ἰδ Π|κεὶγ ταὶ ἢε ννᾶβ ρῥγε- 
νεηϊεά ἴγοπι τεδομίηρ Οογίπι ἢ ὈῪ βοπιε 
οαυβε5 οὗ ΨψῃϊΟΝ ΜῈ ἅτε ὑπάνᾶγε.--- τῷ 
ἐκκλησίᾳ τοῦ Θεοῦ κιτιλ.: (ἢς ἰεἴΐετ ἰ8 
ἀάτεββεά ρτί πηδγὶϊν το ἴῃς ΟὨγίβιίδη οοπ- 
Βτεραϊίοπ δὲ σοσγίπιμ, δηὰ βεςοπάδγιν ἴὸ 
ἴμε ΟὨγίβείδηβ τπσουρπουϊ Αςἢδαία. [ΐ ἰ8 
1τῆυβ 4 οἰγουϊας ἰεῖῖοσ, κὸ τῆδι ἴο τῇς 
ΑαἰἸατίαπβ οσ Ἑρμεβίδηβ, δηὰ 80 δῖ πε επὰ 
νε ἀο ποὶ ἢπά 5α]υϊαϊίοπβ ἴο ἰπάϊνί υ.418, 
8ἃ5 ἰπ τ: Οογ. δῃὰ ἱπ τῆς οἵπεγ ἰεἰίετβ 
αἀάτεβϑθεἀ το ραγίϊςυιϊαγ σθυτομεβ. ὙΠῈ 
Μοτὰβ τῇ οὔσῃ ἐν Κορίνθῳ Ξυρρεβὶ {πε 
ἰάθα οὗ ςεέἐϊεἀ εϑιδὈ ἰβῆταεπηι ; ἴῃς ΟΠυτοῃ 
αἱ Οοτίπεῃ μδὰ πον Ὁδεη ἔοσ βοπιὲ {ἰπ|Ὲ 
ἰπ εχίβίεπος. -τἐν ὅλῃ τῇ ᾿Αχαΐᾳ: ἴδε 
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«Αὐαἰεῖχοις σὺν τοῖς “ ἁγίοις πᾶσι τοῖς οὖσιν ἐν ὅλῃ τῇ ᾿Αχαΐᾳ" 2. χάρις ὑμῖν 
τος. χνὶ 
τὸ ςΒαρ. καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 
νἱϊ!. 4, ἴχ. 
12; δὴ 
ἅν αὶ εἴς, 

ἃ Ρε. 
Ἰχαχνιὶ. 

4. δεὐλογητὸς ὁ "Θεὸς καὶ “πατὴρ τοῦ " Κυρίου ἡμῶν “᾿Ιησοῦ 
“Χριστοῦ, ὁ πατὴρ τῶν ᾿' οἰκτιρμῶν καὶ " Θεὸς πάσης " παρακλήσεως, 

3: {πὶ 4. ὃ ὃ παρακαλῶν ἡμᾶς ἐπὶ πάσῃ τῇ ᾿θλίψει ἡμῶν, εἰς τὸ δύνασθαι 

ἡ δ, ἴχ. 5, ἡμᾶς παρακαλεῖν τοὺς ἐν πάσῃ θλίψει, διὰ τῆς παρακλήσεως ἧς 
ε Κοπι. χν.6; Ερῇ. ἱ. 3; ςδδρ. χί. 31; 1 Ρεῖ. ἴ. 3. 

4; ῬΏΪ], [νας 2 Τ Βεβα., ἰΐ. τ6. 

Ἐοπιδη ῥτζονίπος οἵ Αςδαία ἱποϊυδεὰ τῆς 
ψΠοἷε οουπίγυ νΠίσἢ ννα 6411 Οτεεςα (εχ- 
οἸυάΐης Μαςεάοπίδ), ἀπὰ ἰϊ ἰδ ἰπ τη ϊδ5 ἴαγρε 
Βεηβε ἴμαι {πε πᾶπιε ἰβ υβεά πεγε (οὔ. ἰχ. 
2 Ὀεΐϊον). 

γεςσ. 2. ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς κιτιλ.: τΠἰδ 
ςουρ]ίης οὗ ἴθε παπιεβ οἵ Οοά ομγ Ἑαίΐδεν 
διὰ ἐλε Τιογά Ἅεσμς ΟἈγίςί 88 αἷϊκε τῆς 
βουγος οὗ σγαοε απά ῥέεαζε 8 τιοβὶ βίρηὶ- 
βοάαπὶ ἴῃ ἰΐϊ8 Ὀεασίηρ ὕροῦ 81. Ρδυ} 8 
ΟΠ βιοίορυ (οὔ. χιϊ!. 1.3). 

1. Τε Οδεάϊεηος οἵ ἴδε (οτίη- 
εὐδηθ ἴο ἐπε [πδιπιοξίοηβ οὐ ἴδε 
Εἰταὶ Ἐρίβεις (1. 3-ν. 16). ΤΉϊβ ἰδ 
ἴδε πιδίπ τορὶς οὗ {πε ἤτβι βεοιϊίοῃ οὗ 1π18 
Ἐρίβεϊε. ν. 3-7: ὙΒΑΝΚΒΟΙνΙΝΟ; ΟΟΡ᾽5 
ΟΟΝΒΟΓΑΤΙΟΝΒ ΑΝῸ ΤῊΞ ΘΥΜΡΑΤΗΥ ΟΥ 
ϑόβξον. 81. Ρδὺ} 8 δδὶξ ἴδ ἴο Ὀερίῃ 
δἷβ Ἰεϊίειβ νυ ἂπ ἐχργαϑδίοη οὗ {πδηκ- 
[αΐἴπεβ8 ἔογ ἐδε ΟἸγίετίαθ ργορτεββ οὗ ἢΐ8 
ςοτγεβροπάεηιβ. Ὑῆε ΟἿΪΥ δχοθρίϊομπ 
τε ἴηε Ερρ. ἴο Τίτυβ δπὰ ἴο τῇς ἀαἷα- 
τίαπϑ {πῃ τῆϊ8. οδβε ἣς πδὰ τγεοεϊνεὰ Ὀαὰ 
πεν ἔγοτη (ἰδ᾽διῖα). [πι Τίπι ἱ. τ2 ἰῃς 
οᾶι8ε οὗ Πῖ8 {ΠΑ ΚΠ 688 18 ἴηε ἘΧ ὨΙ δἰ τοη 
οὗ τπε Ὠἰνίπε πιεσον ἴο Πἰπηβεῖῦ; ἀπά 818 
Ἐρίϑβεϊε Ὀερὶπβ νυ ἃ Κα Ἰπουρῆι, ἔγοπι 
νυ Ὠΐ ἢ με Ρά45868 (νεῖ. 14) ἴο ἢϊβ οοηβάεης 
δε] εἴ τπᾶὶ της Οοτὶπεμίδη ΟἩτίβεῖδηβ γε 
8111] Ηἷ8 καύχημα. [τ ννᾶ8 Ἔβρεοίδι!ν ἱπι- 
Ρογίδηι ἐπὶ ἃ ἰεῖίεσ νυν] ἢ ννὰ8 50 ἰᾶσγρεῖν 
ἴδκεη υρ νν τῆ τεῦυκε ἀπά νττἢ ἴῃς δββεῖ- 
τίοῃ οὗ Βὶβ δροβίοϊςδὶ δυϊῃογν 5μου]ὰ 
ϑερὶη ἢ ἃ πλρβοβας οὗ βυτηρδίῃγ δπά 
Πορείυπεβδ (νν. σα ἢ... 
γε. 3. εὐλογητὸς ὁ Θεὸς κιτ.λ.: δες: 

ἐς ἐμε αοά απά Βαΐλεν οΓ ομν 1ογὰ εϑμς 
ΟἈγίςί. Νοῖς παὶ τοῦ Κυρίον ἰ5 ἄερεη- 
ἄεπι οἡ Θεός 5 ννῈ]] 88 οὐ πατήρ; οἵ. 
Ἐρδ '. 17, ἀπά Ἰοῆη χχ. 17, εν. 1. 6. 
ΤῊ ΐβ 18 1πε βεασγείπρ-ροίπε οὗ ἴη6 ΟΠ τιβύδη 
τενεϊαιϊίου, τηᾶς ἴῆε ϑυρτγεπιε 8 “1π6 
Οοάἁ «πὰ Εδιβεγ" οὗ ]6βϑὺβ ΟἸγῖβε; Ηξς 

'ἴβ εὐλογητός (353), τε Οδήεοι οἵ 

Ηἰ 8 ογεαίυγεβ᾽ δἰεββίηρ. Τῆς νετῦ 18 ποῖ 
ἐχργεββαᾶ, δυϊ τῆς δηδίοργ οὗ ι Ρεῖ. ἱν. 
1 Ψουϊά ἱπάϊςαϊε ἴΠαὶ ἐστίν ταῖμες {πᾶπ 
ἔστω 5Πουϊὰ θεὲ υπάετβιοοά. Α ἀοχοίορυ 
͵ἰ8 ποῖ ἃ ῥγαᾶγοεσγ, Ὀυῖ (οΣ. Μαῖὶ. νὶ. 13, ἀπά 

ἢ ἷπδ. 11. 12, ἰχνὶ. 13. 
εξ οι. χυ- Ε 158. ἰχιϊϊ, 15, 16; Ἐοσω. χίϊ. ᾿. 

ἱ νες. ὃ; Ἵςῆδρς. ἰΐ. 4, ἐν. τ7, νἱ. 4, ν111..2,13. 

]οδη χίΐ. 13, ἃ οἶοβε ρδγδὶ!ςῖ) ἃ τπδηκῆι! 
διὰ δάοζίπρ βιδίεπιεηὶ οἵ ἴδε Ὀϊνίης 
δοοάπεββ ἂπὰ ροννεῖ. --- πατὴρ τῶν 
οἰκτιρμῶν: ἑὰς Βαΐμεν 07 πιεγεῖες, 56.» 
ἕτοτη ννῇοπὶ πηεγοῖ Ὁ] δοῖβ ρῥτοςεεά ; οἷἱκ- 
τιρμός, εσονπιῤῥαςοίον», ἰΒ ἴῃς νεσῪ Ἵῆδγδο- 
τετίϑιὶς οὗ 4 Εδίπεγ᾽β ργονίδεηςε; βες 
τε. δπά [κε νὶ. 36.---καὶ Θεὸς πάσης 
π᾿ σεως: απά Οοά οἵ αἰἱϊΐ οσον»εζογέ, 
56., τοῦ ννῆοπι Ἔνεσυ Τοοηβοϊδιίοη ῥὑγο- 
ςεςεάβ. γε πᾶνε παράκλησις Δρρίϊεά ἴὸ 
αοά ἱπ Ο.Τ., 4:9.» ἴῃ Ῥβ. χοίϊι. το, αἱ 
παρακλήσεις σὸν ἠγάπησαν τὴν ψνχήν 

; δηὰ ἴδε νογὰ [8 δάοριεὰ ἰπ ἴῃς 
ΝΎ, ἴον τῇς Ὀϊνῖπε οοπιέοτι ποῖ ΟὨΪΥ Ὁ. 
8ιῖ. Ραυϊ] (5εε τε), θὰ: ὃν 81. ἴυκς (1. 
25 δηὰ Αςῖβ ἰχ. 31), απὰ ὃν 51. Ἰοῆπ, ννῦο 
ἀεβοτίθεβ δἰϊκε τῆς ϑρίγιι (Ἰοθπ χίν. τό, 
χν. 26, χνΐ. 7) ἀπά ἐπε ὅοὴ (1 ]οδη ἰϊ. 1) 
85 ἴῃς παράκλητος. 

νεῖ. 4. ὁ παρακαλῶν ἡμᾶς κιτιλ.: 
τοῖο εονιξογίείν τις ἐπ αἱϊ ομν αλοίοκ 
(δε ἀεῖ. τὶ. ἱπάϊοδιίηρ ἰγίαϊβ δοίῃ ιν 
ἘαΒΗΠΕῚ: ὙΤῆε νετῦ παρακαλεῖν ἢᾶ5 
ἴἄτεε βῆἤδάεβ οἵ πιεδπίπρ, (α) ἐο δεξεεοῖ, 
εἰρδίεθη εἰπλεβ ἰπ 81. Ῥδυὶ, (δ) ἐο ἐχλογί, 
βενεηΐδεη {ἰπιεβ, (ε) ἐο εονιξογέ, τὨϊγίθεη 
τεἰπιεβ, οὗ ψῃϊ ἢ βενεη ἅγε ἰῃ τΠἰ8 Ἐρίβιε, 
ψν θεῖε ἴῃς ννογά οσουτβ αἰτορεῖδεσ βενθη- 
ἴεεη ττηεβ. ΟΧ νες. 6, ἰϊ. 7, 8, ν. 20, νἱ. 
1, νἱ]. 6, 7, 13, νὴ }!. 6, ἰχ. 5, Χ. 1, χίΐ. 8, 
18, χϊ, τι.---εἰς τὸ δύνασθαι κιτιλ.: ἰο 
ἐλε ἐμά ἐμαὶ το πιαγν δὲ αδίε ἰο εονιΐονί 
ἐλει ἐπαὶ ἀγε ἱπ απ) αὐ[ίοίίομ (ςς., ΔΎ 
τηδῖ πᾶν πᾶρρεπ ἴο δείβε). Τῆΐβ ἰ8 τπ6 
βπᾶ] ρυγροβε οὗ αοὰβ ρἰι8 οὗ ρτδςε, υἱσ., 
τῆαῖ ἴλαν πιᾶυ ποὶ οπἱν ὃὲ ἃ ὑΪεββδίηρ ἴο 
τῆς ἱπάϊνίδυδί, Ὀὰς ἘὨγουρῇ πὶ ἀπὰ 85 
τεἨῆεοιεὰ ἔγοπὶ ᾿ἰπὶ το δὶβ ἔθ] ]οννβ.---ῆἧς 
παρακαλούμεθα: ἑλγονρἢ ἔδεε οονιξονέ 
«τοἈεγειοϊ ἐκ το ομγϑεῖυες αγε δεὶπρ εον- 
ονίεά οΥΓ αοά. ἧς, ἴοτ ἥν, Π45 δεεη δἵ- 
ττδοῖϊεᾶ ἱπῖο ἴῃς οδδε οὗ παρακλήσεως (ε΄. 
1 Οος. νί. 19, οἤδρ. χ. 13, ΕΡΆ. ἱϊ. το). 

γες. 5. ὅτι καθὼς περισσεύει κιτι.λ.: 
ον ας ΟἈγίςἐ'ς τειεγίηρς ἤοιτο οὐεν αὐμη- 
ἀαμέϊν ἰο τις, εὐόη 50 ομῪ εονιΐογί αἷ5ο 
αδομμάείπ ἱἐπγομρὰ ΟἈτγίςί. πδῖ {πε 
γί βείδη ἰ8 ἃ ἔε! ον -βυβεγεγ νυ ΟΠ γίβὲ 
ἰβ πεαυεπεΐν υτρεά Ὁγ 8:. Ραυϊ (Κοπι. 
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παρακαλούμεθα αὐτοὶ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ" 5. ὅτι καθὼς περισσεύει τὰ " φΨ ΡΝ 

παθήματα ' τοῦ Χριστοῦ εἰς ἡμᾶς, οὕτω διὰ Χριστοῦ 2 περισσεύει ΡΣ το. 
καὶ ἡ παράκλησις ἡμῶν. , 6. εἴτε δὲ "θλιβόμεθα, ᾿ὐπὲῤ τῆς ὑμῶν ἐξ ΠΗΝΝ 
παρακλήσεως καὶ σωτηρίας,32 τῆς ἐνεργουμένης ἐν ' ὑπομονῇ τῶν δι τα, 

αὐτῶν παθημάτων ὧν καὶ ἡμεῖς πάσχομεν " εἴτε παρακαλούμεθα, ὑπὲρ 16; 4. 

τῆς ὑμῶν παρακλήσεως καὶ σωτηρίας ὁ" 7. καὶ ἡ ἐλπὶς ἡμῶν " βεβαία α 1 Οὐ: ἘΝ 
ὑπὲρ ὑμῶν - εἰδότες ὅτι ὥσπερ ὅ " κοινωνοί ἐστε τῶν παθημάτων, οὕτω μ τι : 

εἰ. ἱ. 4. 

1 ῸῈ Βᾶνε τὸ παθημα. 

3 Τῆς υηςῖ41]5 πᾶνε τὸν Χριστου; του ἰδ οπιτιεὰ ὉΥ ἃ ἔενν πιϊυβου]εβ ΟηΪγ. 

5. Β 17 οτηῖξ τῆς ἤγβι και σωτηριας. 

4 Τῆς οτάετ οἵ οἴδυβεβ ἴῃ ἴδε ἰδίας ρασὶ οἵ ἴμε νεζβε 15 ναὶ οὐ δ᾽ ρίνεη ἰῃ δε Μ55. 
ΤΈς τεςεϊνεά ἰεχὶ ((ο]οννεὰ ὃὉγ τῆς Α.Ν.) ἰΒ ἀενοίὰ οὗ ΜΒ. δυϊβοτιν δῃὰ ννδβ πιᾶπυ- 
[δεϊυτεὰ Ὀγ Εταβίηυβ, ὙΠε οδοίος ᾿ἰεβ Ὀεῖννεεη (1) εἰτε παρακαλουμεέθα νπερ της 
νμὼων παρακλησεὼως (οπιίτἰἰπρ και σωτηρια4) τῆς ἐνεργουμέενης ἐν νπομονῃ των αντων 
παθηματων ων και ἡμεῖς πασχομεν και ἡ ελπις . . . υμων, ΨὨΪΟΠ 8 διεβιεὰ Ὁγ 
ΑΟΜΡ, τ, ἴδε Ῥεβῃϊῖο δηὰ Βομαδίγις νββ8.; δηὰ (2) της ἐνεργουμενης ἐν νπομονῃ 
τῶν αντων παθηματων ὧν και ἡμεῖς πασχομεν, και ἢ ελπις ἡμων 
εἰτε αλου 
οὗ ΒΌΕΟΚΙ,, 
Τίβοδ., Ν.Η. δπὰ ὃς ΕΙν. 

νπερ τῆς τυμων π' 
νπερ . 

σεως και σωτηριας, Χν»Ὡϊςἢ ἰΒ ἴῃς ογάει 
ν δ, ἢ, γ, ἀπά τῆς Ηδγοίεαπ. Ννε ἔοϊϊονν (1), νυν ῃίςἢ 18 δὐἀορίεά ὃν 

5 Ἐοτ ὡσπερ (ὈΡΟΚΙ, εἰς.) τελά ὡς, ψ "ἢ ΑΒΟΌΕ ΜΡ, εἰς. 

νἱῖ. τ, ΡΏ]]. 1, το, ΟΟἹ]. 1. 24; 86εὲ εβρ. 
ΤὮΔΡ. ἵν. Ιο, ισ θεῖον, δπὰ οὐ. Μαῖϊ. χχ. 
22)- Ηετε Ὦς ἄννε]}8 ου πε ἔουρδε τμδὲ 
115 {ε]]οννβῃὶρ ἰπ βυβεγίηρ ἰσαρ] 168. [80 
τε ςοπβοϊδιίοη δηὰ βιγεηρτῃ νυ ἢ ἢον 
ποτὰ υπίοη 18 ΟἸγῖβε; οὐ. τ Ῥεῖ. ἵν. 13. 

γν. 6, γ. ν»ε (ο]ῆονν ἴδε τεδάϊηρ οὗ 
δε Βενίβειβ (8ες οείῖ. ποίθ) δπὰ ἰγδηβ- 
δῖε: Βμὲ τολείμενγ τοε δὲ αὐδὲείεά, ἐέ ἐς 
,)ν γομν εονΐογέ ἀπά ςαἰυαίίοη; ΟΥ̓ 
τολοί δεν τος δὲ εονιογίεα, ἐξ ἰδ Γ07 γΟ 
εονπονέ, τολϊοὐ τοογλείς ἐπ ἐκε ῥαέϊοπέ 

γάποε οὗ ἐδε σανις ἐλξίηρς τομοΐ τα 
αἶξο σμῆεν: απὰ οἷν ἄοῤε 707 γοι ἐς ςἐεαά- 
ἤατε; ἀποιυίηρ ἐδαὶ ας γε αγε ῥαγίαζενς 
οὗΓ ἐκε τι εγιπρα, 50 αἶδο αγε γέ οὗ ἐπέ 
εονιΐονί. ΤῊΪϊΒ ἰ8 8πη ἐχραηβίοῃ οἵ {πε 
εἰς τὸ δύνασθαι κ.τιλ. οἵ νεῖ. 4: ἴδε 
ἈΑροβίῖεβ αδϑδ)ιοιῖοηθ δπὰ Ἴοηβοϊδιοηβ 
ΑἸκε ἀγὲ ἴογ ἴῃς βαᾶκε οἵ δἰβ οοηνεσίβ ; 
ἴδεν δπὰ ἢὲ πᾶνε ἃ Ἴςοπιπηοη ἔθ! οννβῃῖΡ 
ἴῃ ΟΠ γίβε, ἢ 411 Ὡς τπδὲ ἰηνοῖνεβ οὗ 
ΒΥτρδῖῃν ἢ ἐδοἢ οἵδε. ΤΠ πελγεβὶ 
Ῥάᾶσαδιεὶ (βες γεῖ.) 15 Ἐρῆ. 111. 13, διὸ 
αἰτοῦμαι μὴ ἐνκακεῖν ἐν ταῖς θλίψεσίν 
δον ὑπὲρ ὑμῶν, ἥτις ἐστὶν δόξα ὑμῶν. 

Ὃς ἴδε οοπβίγ. εἴτε . . . εἴτε ο7. ἙΠδρ. 
ν. 13 δηὰ 1 Οοι. χίὶ. 26. Νοῖε δαὶ 
ἐνεργεῖσθαι ἰ5 ΑἸ νναΥ8 ἰπ τπε ΝΟΤ. »ἰαάϊε, 
ποῖ ῥαςείνε, ἀπά 185 υβεά ἱπιγδηβιενεῖν 
(38εε ἔοπι. νἱϊ. 5, σμαρ. ἱν. 12, 68]. ν. 6, 
ἘρΉ. “1. 20, Οο]. ἱ. 29, 1 Τεββ. ἰΐϊ. 13}; 
ννὮεη τῃε νετῦ 18 υβεὰ οὗ αοά ἰξ ἰ8 αἰννδγβ 
ἴῃ τπε δοῖϊνε νοῖςς (1 Οογ. χιὶ. 6, 63|. 1ἱ. 

8, εἰς.).---ν ὑπομονῇ: ὑπομονή πιεδη8 
ἐχῤεοέαίϊοπ οτ μοῤείμε τοαϊεϊηρ ἴθ ἴδε 
οαποηίοδὶ Ὀοοκβ οἱ {πὲ ΓΧΧ; δὲ ἰ8 
οἴεπ υδεά ἴοτ ςἐσαάίαδέ ἐπάμγαπος ἴῃ 
Εςοίυβ. δπᾶ ἰπ 4 Μδςς. (βεε 4 Μᾶδος. χνὶϊ. 
12). [τ [5 ἃ ἔανουτίϊε ψοτὰ νυν 81. Ῥδυὶ 
ἴῃ 1815 Ἰατῖεσ βεῆβα, ἰῃ ννϊ ἢ ἴξ ἰβ αἰνναγβ 
υδεὰ ἴῃ τε Ν.Τ. (ο7., Ζ.ρ.» υὑκὲ χχί. το, 
τ᾿ Τίπι. νὶ. 11); ἔοτ τῆς Ἰυχιίδροβίκίοη οὗ 
ὑπομονή δηὰ παράκλησις βεε Εοπι. χν. 
5.--τῶν αὐτῶν π' : ἴδε βυβετ- 
ἱηρβ ψνῃϊοἢ ἴῃς Οοτὶπιπίδη Ὀγεΐδγεη πιυδὲ 
εηάυτε ἅγε ἤεγε τεργεβεηϊεὰ 85 ἐΐε ξαπιὲ 
85 ἴοες οὗ [πε Αροβῖϊε; ἑ.6., ἴῆε τείεσεηοα 
ἰβΒ ποῖ ἴο ΔηΥ βρεοῖδὶ δἱῇιοϊίοη βυςῃ 88 
τπαῖ αδἰἱυάεὰ τὸ ἴῃ νεῖ. 8, Ὀυϊ ἴο τῇς 
τσουδῖεβ ψνὩϊ ἢ σΑπλα ὕροη Πὶπὶ πη ἰῆς 
ξεμεσᾷὶ ἀϊβομαγρε οὗ πἰ8 Αροϑβίοϊὶς οδῖος 
δηὰ ὑροη 81] ἴῇοβε Ψῃο ννεγα εηραρεά ἰῇ 
τῆς βίσγυρρ!ε δραϊηβὶ 1υἀδίβπι ου ἴῃς οης 
βἰάε δπὰ εαϊῃεπάοπι οη τῃς οἵδε. 

Ψνεσ. 7. καὶ ἡ ἐλπὶς κιτιλ.: ἀπά οὩν 
ἀοῤε [ὉγΥ γοι ἐς βἰεαάξαςέ, ἀποιοίηρ (᾿ς 
Βδουϊὰ ἐχρεοὶ εἰδότων, Ὀυι οὐ. Εοπι. χιϊὶ. 
χα) ἐλαέ α5 γε αγε ῥαγίακεγς οὗ ἐλε Ξιιεν- 
ἑηρς (ϑεε τεῆς. ἔοσ κοινωνός ν]1ἢ ἃ σέρ. 
οδ)εεέϊ), 50 αἶξο αγό γε οὔ ἐζε εοπιζογί. ΤῊΣ 
πχδίῃ Ἰάεδ οἵ [15 βεοϊίοῃ ἰβ ννεὶ] ρίνεη ὉΥ͂ 
Βεηρεὶ: ““Οοπητηυπῖο βαποίογυπι. . . 
εφτερὶε τεργεδεηΐϊδιασ ἴῃ μᾶς ερίϑιοϊα "᾿. 

δ Υ Εττον Βὶξ ἘΕΚΕΝΤ ἬΝ γε 
8. οὐγι κιτιλ.: [0 τοῦ τον. 
μποὲ μαυε ΠΝ ἘΥΜΟΣΑΗΣ, ὀγείμγεη, αδομὲ 
(ἴον ὑπέρ “ἢ φεη. πὶ τη15. βεπδς, οἵ. 

΄σπ- 



- 
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ο Αεἰίε χίχ. Αι αν, καὶ τῆς παρακλήσεως. 8. οὐ γὰρ θέλομεν ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοὶ, 

»ἀδεάλι, ὑπὲρ ' τῆς θλίψεως ἡμῶν τῆς γενομένης ἡμῖν ̓  ἐν τῇ “᾿Ασίᾳ, ὅτι καϑ' 
ΕΗ Ὧϑς » ὑπερβολὴν " ἐβαρήθημεν ὃ ὑπὲρ δύναμιν, ὦστε " ἐξαπορηθῆναι ἡμᾶς 
μα χε ἵν; καὶ τοῦ ζῇν 9. ἀλλὰ αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς τὸ " ἀπόκριμα τοῦ θανάτου 
7: δὰ ἰ, ἐσχήκαμεν, ἵνα μὴ ᾿ πεποιθότες ὦμεν ᾿ ἐφ᾽ ᾿ ἑαυτοῖς, ἀλλ᾽ "ἐπὶ τῷ 

4 Οὗαριν. Θεῷ τῷ "ἐγείροντι 4 τοὺς νεκρούς - 1ο. ὃς ἐκ τηλικούτου θανάτου 
ΑΝ τος τ ρρύσατο ἡμᾶς καὶ ῥύεται,δ " εἰς ὃν "ἠλπίκαμεν ὅτι ὁ καὶ ἔτιϊ 

ΕἼΚ. αν]. ο. ν ΟΒδρ. ἱν. τᾳ; οι. νἱϊϊ. 
τ ΟΒα 

8 υ Ρς. ἰΐ. τὰ; [εἐς. χνἱΐ. 7. ν 
ν Ἐσοπι. νἱϊ. 24; ΟοἹ. ἱ, 13:1 χ ]οδα ν. 45; τ Ρεῖ. ἰἰϊ. 5. 

Ρ. ἱν. 
οἷν. 5 ετε οηϊγ. ν 

688. ἱ. το. τα; τ (ος. νὶ. 14, οἷς. 

1 ΒΚΙΜ Βᾶνε νπερ της θλ., ΡτοῦΔΌΪΥ ἴπε αὐϊορτάρῃ ; Ὀυϊ περι (ἃ πδίυγα! αἰΐεγα- 
τἴοἢ) 885 ἴδε βυρρογὶ οἵ ΦΑΟΌΕΟΡ 17. 

3 ΜΜΟΌΌΟΕΚΙ, τπὲ ϑγτγίας ἀπά Βομαίγίς ρίνε μιν; οι. ἡμῖν δ "ΑΒΟΌ ΜΡ 17 
δηὰ ἴδε 1,δ[ίπ8. 

Σ᾿ ῬΕΟΚΙ, ἀ, ς, ἔ, 5, νῃ- ἀπά τῆς ϑυγτίας νββ. ξῖνε εβαρ. νπερ ὄνν. ; Ὀεϊίει νπερ 
ὄνναμιν εβαρηθημεν, νἱἢ ΦΑΒΟΜΡΊ7, τ. 
46 δδ8 ἐπι Θεον τὸν ἐγιροντα. 
5 ῬΓΕΕΘΟΚΙΜ, ἔ, νῃ. ἀπά {πε Ηδγοίεδη ρῖνε ρνεται; ρνυσεται [48 ἴδε βίγοηρες 

βιρροτὶ οὔ ΒΟΡ 17, β, δπὰ ἰδε Βοβδίγιο. 
δ οτι 8 οπιίἰἰςὰ ἴῃ ΒΌ" Μ; α, 

τεςεἰνεὰ ἰεχί. 

Τ ὍΡΕ πὰ ἃ ἔδνν ουτϑῖνεβ οὔ ετι. 

σμδρ. Υἱῖϊ. 23, χίϊ. 8, 2 ΤΆεββ. ἱΐ. 1) ΟἿ 
αϑιιοδδοη τολίοςλ μαῤῥεπεά ἐπ Αεῖα, ἐκαὲ 
ἴοε τόῦέγέ τυείρμεά ἀοισπ ἐχοσεάίηρίὶν, 
δεγομᾶ ομγ ῥοισεγ, ἱμδονιμοῖς ἐπα τς 
ἀεεῥαϊγεά ἐυεπ οὗ ἰδε. Ἡανῖτρ βροΐεη 
ἴπ βεπογαὶ τεσπηδβ οὗ τῆς Ὀἰνίπε σοπγίοτι ἴῃ 
τἰπλε8 οὗ ἰσουῦδῖε, με ζοεβ οἡ ἴο πιεπιίοῃ 
δῖ8. οὐνὴ ραγιίουϊασ σδβς, ἴῃς “ ΔἸ ςτίοη 
ψὨΙοἢ Ὀείεὶ ἰπὶ ἰῃ Αβία ". Ψνμαὶ νγὰ8 
1η1858 Αἰξία αἰπιοϑὲ Ἴεγίδί ΠΥ πιεβῃ8 
Ἐρῤδέσις, ᾿Ὦετε με δὰ ἰδεῖν δεεη ἐχροβεά 
ἴο πη δάνογβασίεβ (1 (οσ. χν. 32, χνὶ. 9). 
Ννε παῖυγα!ν τὶ πκ οὗ τῆς τὰπιὰϊῖ τεοογάθά 
π᾿ Αςῖβ χίχ. 23 Β΄. ; δυῖ τῆς ἰαησυᾶρε πεῖε 
υδεά ἰδ 50 βίτοῃρ; παι ἢε πιυδῖ πᾶνε θεεῃ 
ἐχροβαά ἴο βοπιειπίηρ νογβε [ἤδη ἃ ἴεπὶ- 
Ῥογδγυ τίοῖ. Ηε ννᾶβ “ νείρῃεά ἄονῃ 
Ῥεγοπᾶά πὶβ ροννεσγ᾽" (ὑπὲρ δύναμιν, 4 
Ῥῆταβε νΠΙΟἢ ἢῈ Πενοσ ὑ868 αἰβενδεῖςε, 
δηᾶ ψνὨΟἢ 18 ΒρΘΟΙ ΔΙ τεπιάγκαῦε ἴγοτι 
τς ρεη οὔοπε ψῆο δἰννδυβ ρ]ογίεά ἰῃ {πε 
Ὀ νίης δύναμις σταπίςὰ ἴο Πίπι, οὗ ῃϊοὮ 
δε βαἱὰ πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυνα- 
ξϑῦντέ με; ΡὨΠ. ἵν. 13); πε “ δΔεβρδίγεά οὗ 
ἰ6,᾿ δπὰ γεῖ πε ἀεβοσῖδεβ ἴῃ τὨϊδ ΨΕΙΥ 
Ερίδβεϊε (ἵν. 8) ἢἰβ ρεπεγδὶ δἰεἰυάς ἴῃ ττὶ- 
δυϊδιίίοη 88 “ ρετρίεχεά, γεῖ ποὲ ἀεβραίγ- 
πα". Νὸτν πᾶνε νε Κπονϊεάρε οἵ δΔῃγ 
Ῥεγβεουϊίοη δὲ Ερἤεϑιιβ 80 νίοϊεπὶ 48 ἴὸ 
7 υβιν βυςῃ ἰδηρυάρε, που πὸ ἀουδὲ 
{πε δἰ υδίοη νὰν δε ἴο βοπηδι πίπρ οὗ ἴῃς 
Κιπά. Ψνμαίενεσ τε “ δβιοιίοη " νν88, 
τῆς Οοτὶπιμίδηβ ννεγε δοφυδίπιεά νυ ἰτ, 
ἴον 81. Ῥαὰ! ἀοεβ ποὶ βπίεσ ἱπῖο ἀείδὶ β, 

Ε ἰπβεγὶ ἰὶ δἴτεγ και; 411 οἵμεγ δυιπογίτεβ βυρρογι 

δυϊ ππεπιίοῃβ ἰξ οπὶγ ἴο ἱπίογπι ἴμεπὶ οὗ [18 
Ανὶτγ, πὰ ἴο ἄἌββυσγε ἵπετη οὗ ΒΪ5 ἴγυβί ἰῃ 
8 υἱεϊπιαῖς ἀεϊνεταποα. Οἡ {πε νποῖε, 

ἰξ δδεπ)8 πιοβί Πἰκεὶν ἴπαῖ (Ὡς τεέεγεπος ἰ8 
ἴο ρστίενουβ Ὀοά!]γ βίο κηθββ, νυ! οἢ Ὁγουρῃῖ 
τλε Αροβἕῖε ἄονῃ ἴο τῆς ρβϑῖεβ οὗ ἄεαδίῃ 
(8εε νεῖ. 9, ἂἀπὰ οὔ. οβδρ. ἵν. το δηὰ χίϊ. 

8). ϑυςῇ δὴ δϑή[μῬοτίοη ννου]ά θὲ ἴγυν 
ὑπὸ δύναμιν ; ἀπά ἴὶ ουϊὰ Ὀς πεοΟΒΒΑΓΥ 
ἴο οοπιεπιρίαϊῖς [56 τεουστεπος (νεσγ. το). 
8:. Ῥδὺϊ! ἱπ τη8 Ερίβε]ς, υνττῆ υπυδυδὶ 
πεαυξηου, υ868 ἴδε ῥὶυταὶ ἡμεῖς Βεη 
ϑρελκίηρ οὗ Ὠίτηβεὶῖ; βοπλεῖπλεβ 11:18 οἂπ 
δε εχρίαἰπεά ὃῃ {δε ἕαςι [παῖ ΤΙ πιοῖδν ννᾶβ 
αϑϑοοίαιθὰ νυ τῇ Πἰπὶ ἴῃ ἔπε νυτιτηρ οὗ {πε 
Ἰεῖζεγ (1. 1), δὰῖ ἴῃ ΟἾΠΕΓ ραδββαρεβ (6. ́ .» 
νΕΊ. 1ο, ν. 13, 16, χ. 7» 11, 15, χὶ. 21) β ἢ 
ἃ ἀχρίδηδίίοη νν}}} ποῖ βυΐξ ἴῃς ςοπίοχε, 
ψ πο ἀεπιδηάβ ἴῃς ἰηάϊνίἀυ4] ΔρΡΙΠςακίοη 
οἵ ἴπε ργοπουῃ. 

νεῖ. 9. ἀλλὰ αὐτοὶ κιτιλ.: παν, τοῦ 
ομγεεῖυες μαὰ ἐΐε Ξεπίεποε οὗ ἀεαίᾷ ἐμ ομγ- 
ξείυες; ἰ.6., ἴἑπε ἀδῆρε ννᾶβ 80 στεᾶϊ ἴῃδϊ 
πε βεπίθεηοε οὗ ἀεαῖῃ παᾶὰ Ὀδθῃ δἰγεδὰν 
Ῥιοπουποεᾷ, 88 1 Μγετε. ἀπόκριμα πιίρῃι 
Τησᾶπῃ ὁ“ Δηϑννες,᾽᾽ 45 ἴῆς Ἐδνίβοιβ ἴγϑῃ8- 
διε ἴτ ({ΠῸν ρῖνε σεπέσηοε, ἢ τῆς ΑΟΝ.., 
ἴῃ τη εἰς πιᾶγριπη) ; οὗ, ἐπε νετῦ ἀποκρίνειν. 
Βυῖ ἰη ἴδε οἴπεῖ Ρίαςεβ νῆεγε {Π|8 σᾶγα 
ννογά ἰ8 ἰουπά (ἐε.6., 105., Α4πέ., χὶν. το, 
6, ἀπὰ δῃ ἱπβογιρίίοῃ οὗ δι α.Ὁ., αυοιεᾶ 
ΌΥ Ὀείδθπιαπη, δΝίενε Βὲδείοἐμαϊεη, Ῥ. 
85) ἰξ βίαπάβ ἔοσ δὴ οβῆςϊδὶ ἐἀδεϊςίοη οἵ 
φεηίεηςε. Οἵ. κρίμα θανάτου, “τε βεη- 
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᾽ ῥύσεται, 11. "συνυπουργούντων καὶ ὑμῶν ' ὑπὲρ ̓  ἡμῶν 3 τῇ δεήσει, " 3 Τίει, ἰν. 
ἵνα ἐκ πολλῶν "προσώπων τὸ εἰς ἡμᾶς χάρισμα διὰ πολλῶν Ζ ἤστο οἱἱν. 
Ν τέ ας ὃ [1 ΕΤΟΥΟΝΙΝ: 

εὐχαριστηθῇ ὑπὲρ ἡμῶν. οαπάτεβ. 

12. Ἡ γὰρ “καύχησις ἡμῶν αὕτη ἐστὶ, τὸ μαρτύριον τῆς “συνειδή- Ὁ ζδαρε. ἵν. 

σεως ἡμῶν, ὅτι ἐν ἁπλότητι ὁ καὶ " εἰλικρινείᾳ Θεοῦ,7 οὐκ ὃ ἐν σοφίᾳ ἔρος αν, 
σαρκικῇ, ἀλλ᾽ ἐν χάριτι Θεοῦ " ἀνεστράφημεν ἐν τῷ κόσμῳ, περισσο- νἱ!, ᾿ νἱΐ. 4, 14, 

10, 17. ἁ Ἐςεϊ. χ. 20; ΝΝν ἰβά. χνὶϊ. τ οαἱγ ἐπ υΧΧ᾿ οἱ. Ἀσπι. ἴϊ, 15. 
νἱ!ἱ. 24, χί. 

ει Ὸος. ν. 8; ςδδρ. ἰϊ. 17 
οὐϊγ ; τ". ῬΒΪ. ἱ. το. ΓΕ Σεῖ. χίχ. 6; ΕΡΆ. ἰΐ, 3; 1᾿ Τίπι. {1}. 15. 

ΤᾺ Βᾶβ ἡμῶν ἴον υμων. 3 56 Βᾶνε περι ἔος νπερ. 
5Α6 δᾶνε υμων ἴοτ ἡμων. 4 ΟΜ, ἀ, ε, δ, ξίνε εν πολλῳ προσωπῳ. 

δξνχ. νπερ ἡμῶν ἰ5 τεδὰ ὃν ΦΑΟΌΠΟΜ 17 ἀπά {δε νβ8.; ΒΌΞΕΕΚΕΡ Πᾶνε υμων. 

5 ἀπλοτητι ΙΝ ΟΌΏΕΟΘΙ,, ἴδε [,δτῖπ πὰ ϑγτίας νβ88. ; Βαϊ [ἢς δεῖτεγ βυρροτίεά γεδάϊηρ 
ἰβ αγιοτητι οὗ δ ΑΒΟΚΜΡ 17, 37, 73, ἀπά {πε Βοβδαίσίς (ϑεἜ ποῖε). 

ΤΊΦΑΒΟΘΕΜ βΒᾶνε τον Θεον; ΟΚΕΡ οπιῖϊ τον. 
8 ΒΜ 37, 73, ἔ, νξ. δηὰ τε Ηδτοίεδη τεδὰ και ουκ εν; ΝΗ. ρΐδςε και ἴῃ Ὀγαςκεῖβ. 

ἴεπος οἵ Λιρ " (Εςοῖυδβ. χὶῖ. 3). Τῆεὲ 
ἴεηδε οὗ ἐσχήκ. ἰ8 ποίεννοσίῃυ; ἴΐ 
8Β66π|8 (ὁ ὃς ἃ κά οὗ Ὠιἰδίοτγί οὶ ρΡεγίεςϊ, 
υϑεὰ κε δη δογίβι (ο΄. οἤδρ. ϊ. 13, χὶ. 25. 
εν. ν. 7, Υἱ δ. 5, ἴῸΓ ἃ δἰ πιι]αγ υ8ΔρΕ).--- 
ἵνα μὴ πεποι ᾳ κιτιλι: 1.2... “1ῆα 
ξιανι οὗ πε ἄδηρεῖ ννὰ8 βυς 88 ἴο ἰπ|- 
ῬΙΕΒΒ ὩΡροη πῖὲ ἴπε νδπιῖν οὗ ρυξκπρ τπὰΥ 
τυδ δηγνδετς βᾶνε ἱἰπ αοά, ννῇο 88 ἴῃς 
Ῥονες οὗ ᾿Πἶπ δπὰ ἀεαῖμ". αἀοά οδη 
“ταῖβς (ες ἀελὰ᾽" (8εε Ἴπδρ. ἱν. 14); 
τοῦς ποτε οδπ Ης ὑχίηρ ὈΔοΚ πε ἁγίηρ 
ποτὶ ἴῃς ψαῖεβ οἵ ἀδδίῃ. 

Ψεῖ. το. ὅς ἐκ τηλικ. κιτιλ.: τολὸ 
ἀεὶ υεγεά μς ομέ οἵ 50 ξτγεαὶ 4 ἀεαέλ, απά 
τοῦ! ἀδίυεν (τελάϊηρ ῥύσεται). ΤῊε ἔογπι 
οὗ ννοτάβ γεςδ]]8β ἔοπι. χν. 31 ἂἀπὰά 2 Τίπι. 
ἷν. 17, 18, νος ψου]ὰ ρῖνε βοπὶε 80- 
Ροσὶ ἴο {πε ἐπεοῖγ τμδὲ {πε στεᾶὶ ρεγ] ἴῃ 
αὐεβέοη ννᾶ8β ρεγβεουτίοη δἱ ἴδε παπάβ οὗ 
Τρροηςηῖβ; δυΐϊ (48 ννε πᾶνε βαϊὰ οχ νεζ. 
8) ἰξ βεὲπβ τῆογτε ργοῦαῦίες τῆδι (δε 
ΑΡΟΒεῖς᾽ 5 ἀεἸἰνεγδηςε ννᾶ8 ἔγτοπι ἃ ἀδηροῖ- 
Οὐδ Π|πε85. [ζ ἰ8 ροββίδίε, ἱπάεεά, (δὶ 
νε Ὦδνε πεῖς ἃ οῦα μβὴνε οὗ ]οῦ 
Χχχὶ!. 30, ἐρύσατο τὴν ν μον ἐκ 
θανάτον, νν»ῃιοἢ ψνουϊὰ ἐδ ἐγ α ἰητεσ- 
τεϊδιίοη. Νοῖε {πὶ τῆς ργεροβίξοῃ 18 
κ, ποῖ ἀπό; ἀπό νουϊὰ οπῖγ ἱπάϊςαϊε 
ἀεἰδυεγαπος ὕγονι ἐδε πεϊρηδομγλποοά οὗ 
ἃ ἄδηρετ; ἐκ ἱπάϊςδιεβ δρηεγρέηος ἤγονι ἃ 
ἄδηρες ἴο ννῃϊο ἢ οπὲ 85 δοίιδ!ν ὕεεπ 
Ἔχ (δες σπαϑβε, ᾿ονά"ς Ῥγαγεν ἐπ ἐδε 
Εαγὶν Οπηγοῖ, ρΡρ. γι 8.). Οὗ. νι τδα 
ψνΠο]ς Ρῆγαβε Σμ, ἦν. 17, 18, ἐρύσθην 
ἐκ στόματος λέοντος, ῥύσεταί με ὁ κύριος 
κιτιλ.--οαὶς ὃν ἠλπίκαμεν : ἐοτσαγες τολονι 
τοό ἄαῦε Ξεἰ ΟὩἾ ἀοῤε. εἰς Μἰιῃ τῃς ἃςο. 
(5εε τε.) Ὕχρύεββεβ ἴπε ἀϊγεοιτίοη ἐοισαγάς 
ΜΏΙΟΒ Πορε ἰοοῖβ; ἐπί ἢ τῃε ἀδι. αἴες 

ἐλπίζειν (1 Τίπ). ἵν. το, νῖί. 17) ταῖδιοσ ἰπάϊ- 
οδίεβ παῖ ἐπ ὑνὩϊοἢ Πορε τεβίβ. Οὐ Ρβ. 
ἷν. 6, ἐλπίσατε ἐπὶ κύριον. Τῆς ρετίεοι 
ἠλπίκαμεν πεῖε ἢΔ8 ἰἴ8 [Ὁ]] ἔογος, υἱδ., 
“τονναγὰβ ννῇοπὶ ψνὲ ἤανε βεῖ ΟἿἿΓ Ὦρα, 
δηὰ οοπείπυς ἴο ἄο 50"; ο΄ τ Οος. χν. 
19,1 Τίπι. ν. ᾿ νὶ. 1τη.--καὶ ἔτι ῥύσεται: 
τῆε ἴογοε οἵ ἔτι (1 ᾿πἀεεὰ ἰὶ Ὀς ρατίὶ οὗ 
ἴδε ἴσὰς ἰεχῖ: 866 οτίϊ. ποίε) ἰβ ἴὸ ΟἌΓΓΥ 
τῆς τηϊπᾶ οη ἴο {πε ρεσὶ]β οἵ τῆς ἔυϊυτς, 48 
ἀϊδβείη σι βῃςἃ ἔγτοπι ἴΠο86 οὗὁἨ [Πδ ργεβεηῖ: 
Ηςε το εομέϊεμε 0 ἀεϊϊυεν μ5. 

Νες. σι. συννπουργούντων καὶ ὑμῶν 
κιτιλ.: δ' αἰτο μεϊῥίηρ ἐορείμεν οἡ᾽ ΟἿ 
δεμαι ὃν γομῦ ἐμῤῥίἑσαίϊοη; ἰ.ε., ἀρρᾶτ- 
δητγ, “ πεϊρίηρ »6". 8ὲι. Ῥαὺϊ οἰαὶπι8 
ἴηι τῆς βυτῃρδῖῃυ οὗ ἢἰ8β οοηνεγῖβ ἢ 
πὶ 508}} Ὀὲ εἐχῃιδιτεὰ ὉΥ τπεὶγ ργᾶγεγβ 
ἴοσ ἢϊπι. δέησις ἰΒ ρταγεῖ ἴοτ ἃ ρδγίίουϊαγ 
οὐγεοῖ, 45 οοπιταβιεά ἢ ἔπε ποτα ρεπεγαδὶ 
προσενχή (Ερῇ. νἱ. 18).---ἶνα ἐκ πολλῶν 
προσώπων κιτιλ.: ἐλαέ ἤγονι πιᾶηγν ὕασες 
(κῃ 85 ἰ{ υρτυτπεά ἴῃ τπδηκΚβρινίηρ) ἑλαηπὰς 
ὁ ρίνεη ὁπ ον δεμαὶ ἐλγομρὰ πιαὴν ὕογ 

ἐλε σὺ δεςίοισεαά οκ μ5. πρ ον ζΑΠΊ6 
ἴο πηδᾶῃ “Ῥεβοῃ" ἴῃ ἰδίεγ ὅσεεκ, δυῖ τὲ 
πενοσ οδῇ ὃε ἴῃ ἰταπβίδιεὰ ἰπ τῇς Ν.Τ., 
βᾶνε ἰῃ ἴδε ρῆγαβε λαμβάνειν πρόσωπον 
((υκε χχ. 21, Οδ]. ᾿ϊ. 6) οὐ θαυμάζειν 
πρόσωπα (Ϊυἀε 16), “ἴο τεβρεοῖ {πε ρεῖ- 
80ῃ ᾿" οἴδηγοηβ. νεῃ ἰη ἴπεϑὲ ραββαᾶρεβ 
λαμβάνειν πρόσωπον ἰ5 ἃ Ἡεὐταῖδπι ννὨΙ ἢ 
οτἰ ρίηδ!ΠΥ πιεαηῖ “ γαῖβθ τῆς ἔδςε᾽᾿ (8εε 
ΡΙυπίπηεῦ οὐ ἴυκε χχ. 21). πὶ ῸΝ 
ἰ8 υϑεὰ τεπ εἰπιεβ εἰβοννῃεγε τη 115 Ερίβε]ε 
ἐπ ἰἴ8 ογάπαυ βεπβς οἵ “ἴδος᾽ (Ἑπδρ. ἰἱ. 
1Ο, ἰδ... 7, 13, 18, ἵν. 6, ν. 12, νἱ]. 24, χ. 
1,7, χὶ. 20; οἵ. αἶβο σα Οοσ. χίδὶ. 12, χὶν. 
25, 6Δ]. ἱ. 22). εηςε νι σϑηποὶ ἰοΐϊονν 
τῆς ΕὨρ 5 νεγβίομβ ἰῃ ἰγαπϑίδιίηρ ἐκ 
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χα Όος. χίϊ. δ τον; τέρως δὲ πρὸς ὑμᾶς. 
χνὶ. 18; 
οὮΔρδ8. νἱ 
9, ΧΙ. 5. 

1 Β6 οπι. αλλ᾽. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β Ι. 

13. οὐ γὰρ ἄλλα γράφομεν ὑμῖν ἀλλ᾽} ἢ 3 ἃ 

., ἀναγινώσκετε, ἢ καὶ ὁ ἐπιγινώσκετε, ἐλπίζω δὲ ὅτι καὶ ὁ ἕως τέλους 

53.Ὰ οπὶ. ἢ α. 

5 Β δηάδ ἔεν οὐυτβίνεβ οπηϊξ ἡ και ἐπιγνωσκετε ([Πτουρῇ Ποπιιοιτεϊευϊοη); ΟΚ, 
τῆε [,μφτη, Ῥεβῃιτῖο ἀπά Βομδίσίς νβ8. οπιὶῖ ἡ. 

4ΜΜΑΒΟΡ ἜΘ δπά πιοβὲ νβ8. οὔτι καὶ ; ἰπΠ8. ὈΟΚΙΜΡ δηὰ πε Ηδγοίεδη. 

πολλῶν προσώπων ““ ΌΥ ΤΊΔΩΥ ῬΕΓΒΟΠΒ ᾿ 
ἰπ τὴϊβ νεγβε, δὴ δάάδϊείομδὶ ἀ βη συ Υ ἱπ 
ἴδε ννὰγ οὗ βυςῇ ἃ σεηδεογίηρ δεϊηρ ἴπδὶ 
ἱε νου]ά τϑαυῖγε ὑπό, ποῖ ἐκ. πρόσωπον 
ἰδ ἃ ἰζπ6ο πὰ δε ρὲ ἱπ πε νυττετ᾽ 8 
ταὶϊπα ἰβ τπδῖ οὗ ἴδςεβ υρτυτπεὰ ἰπ ργάγεσ, 
1πε «ατὶγ ΟΠ γί βιίδπ (απὰ τπς [ενν18}}} δὲιὶ- 
τυάς οὕ ργάγεσ δεΐῃρ οπε οἵ βιδπάϊπρ ἢ 
υρ!!πεὰ ἐγεδ ἂἀπὰ ουϊβιτεῖς πε ἀστὴβ (οὐ. 
Ῥβ. χχνίϊ. 2, Μϑῖι. νὶ. 5, 1 Τίπ,. ἱ,. 8, απὰ 
ΟἸεπι. οπι., ὃ 20). Τῆς βεπεγαὶ ἱπουρῃί, 
οὗ τε υηϊτεὰ {παηκβρινίπρβ οὗ πιδπν 
ἀμῤηνμ ἰδ ουπὰ ἔνῖοε ἀραΐῃ ἰπ τῆς 

Ῥίβε]ε ἴῃ βοπιενν δι δἰγηιϊαῦ οοπίδχίβ (566 
τε). χάρισμα «ἀπά εὐχαριστεῖν (1π6 
Ραββίνε 18 ἰουπά ἤεγὲ οηἷν ἴῃ Ν.Τ.) ᾶγεὲ 
ἔανουτίξε ννοτάὰβ ἢ 581. Ῥδὺὶ!, ἴῃς ἰογπλεσ 
οσουχτίηρ, 5ἰχίβεῃ εἰπιθβ ἰπ ἷ8 ἘΡί8[168 
Δπὰ ΟΠΪΥ οπος εἰβενβεσε ἴῃ τῆς Ν. 
(1: Ρεῖ. ἵν. το). 

νν. 12-.1[|4. ΤΗΕΥ Μύ5Τ ΑΟΚΝΟΨΨΕΡΟΕ 
ΗΙΒ ΘΙΝΟΕΕΙΤῪ ΟΡ ΡΌΚΡΟΒΕ. Ηε οΪδίπιβ 
ται πὲ δαβ αἰννᾶυβ Ὀεεπῃ ᾶπκ ἂπὰ Ἠὀρβθβη 
ἴῃ ἢἰβ ἀεαίηρβ νι τς Οοτπιδίδη Οἢγί8- 
εἴδηβ: οὐ τ ΤΒεββ. ἱϊ. 3.--- γὰρ καύχησις 
κιτιλι: ΜΟΥ Ομ ρίογγίηρ ἐς ἐκπὶ5σ. Νοῖε 
καύχησις, ποὶ καύχημα, 85 δἱ νεῖ. 14, 
ΨΠΙΟΝ ἰβ ταῖμει τπῈ ἐπίηρ Ὀοαϑιεὰ οὗ 
1τῆδη τπε ἂςῖ οὗ θοδβιϊηρ. κανχάομαι ἀπά 
18 οορπαῖεβ ἅγε ρβεου δεῖν ἔτεαυεπς ἴῃ 
τοῖβ Ερίβεϊε (5εε 1πέγοά., Ῥ. 27).---τὸ μαρ- 
τύριον τῆς συνειδήσεως ἡμῶν: υἱεῦ ἣω 
ἐεσίμημο} ΟΥ̓ Ομ7 εοπϑείεησο. μαρτύριον 
ἰδ τῆε τηϊπρ τεβιϊβεά ἴο Ὀγ ςοηβοίεποε, ἃ8 
ςοπίγαβιεά νυν μαρτυρία, τε δοὶ οἵ 
τεϑιϊσηοην. συνείδησις, “ ςοπδοίϊαπεία,᾽" 
τεργεβεηῖβ ἴπε βεἰζ βιετπρ ἱπ Ἰπάρτηεπι 
οῃ βεϊῇ, ἃ βρεοίδ!ν ατεεῖκ ᾿άεα, ἀπά τακβη 
ονεῖ ὃν 8:1. Ῥαυΐ ἔτοπῃη ὅτεεκ τπουρῃῖ; 
1} ννοτὰ 8 ἃ ἑανουτγίτε οπεὲ ΨΠ Πίπι, θΟΤῃ 
ἴῃ ΠὶΒ Ερίβ:1εβ ἀπά ἰῇ Πὶβ βρεεσῆεβ (Αςῖβ 
ΧΧΠΐ, τ, χχίν. 16).---ῦτι ἐν ἁγιότητι καὶ 
εἰλικρινείᾳ Θεοῦ : ἐλαέ ἐπ ἀοϊέμέςς ἀπά 
οἰποογὶν οὗ αυά ((7. επαρ. ἵν. 2). Τῇε 
τεςεἰνεά τεδάΐϊηρ, ἁπλότητι, ρῥσοῦδοϊυ 
Ἄτοβε ἕγοπι {πε ἔδοϊ τῆι ψνἢ}]ς ἱπλότης 
ΟΟΟυΓΒ ἔουΓ {{π|65 ἴῃ 118 ΕΡίβε]ς, απὰ ἰβ ἃ 
Βρεοίδιν Ῥαδυϊΐπε νογὰ, ἁγιότης ἰβ τᾶζα, 
ΟἿΪΥ οσουτγτίηρ ἰπ {πε ὅταακ ΒΙΡΙε ἐννίοα 
εἰβεννῆεγε (2 Μᾶςς. χν. 2, Ηδβδ. χίϊ. το). 
Τῆς δἰγτηοίορυ οὗ εἰλικρινεία (Ξες τεῆ.) 

ἰδ υποετιδίη; δυῖ τῆς πιεαπίηρ ἰ8 ποῖ 
ἀουδίδι!. ὙὉῆε ἕοτοε οὗ {πε ρεπίεῖνε τοῦ 
Θεοῦ ἰΒ βοπιεννῆδι πε 84π)|6 845 ἴῃ ἴδε 
Ρῆγαβε δικαιοσύνη Θεοῦ (Εοπι. ἰἰϊ. 21) ; 
ἴδε λοέέμεες ἀπὰ ςἰπεογίἐν ννὨϊο ἢ 51. Ρδὺὶ 
οἷαί πιβ 48 σμαγαδοιεγβϑίπρ 88 σοπάυςί ἃγε 
Ὀϊνίπε φυδὶττῖεβ, αη ἃ ἴῃ 80 ἔδσ ἃ5 ἴμεν ὅτε 
ἀϊδβρίαγεά ἱπ πλδη ΠΟῪ τὲ αοά᾽ δ εἱῆ, Ὧ5 
Ὡς βοεβ οὔ ἴο εχρίαδίη.--οὐκ ἐν σοφίᾳ 
σαρκικῇ κιτιλ.: ποὲ ἐπ βεελὶν τοϊδάονε, 
ὁμὲ ἐπ Οοάϊ"ς ργάαζε, 5ε., ΜΈΏΪΟἢ Βαᾶ Ὀεεη 
νους βαξεά το Πίπι ἔογ ἴπε ἀυε ἀϊξομαγρε 
οὗ πὶβ δροβίοϊὶς οὔτε (Εοπι. ἱ. 5, χιὶϊ. 
3, χν. 15, 1 Οογ. ἰϊ. το, Ἐρἢ. 11]. 2). 
Ἑβρεςοίδιν ἰπ τπε σοππιπίδη Ἰεϊεγα ἄοεβ 
8:. Ρδὺϊ ἰπβίβι οἡ τπ|8, [πδὶ πῖ8 ροννεσ ἰ5 
ποῖ παῖ οὗ πυπιᾶη τυἱβάοπι (τ Οος. 1ἷ. 4, 
13, οὔδρ. χ. 4). Τῆε Ψψογὰ σαρκικός ἰ8 
ζουπά ἔνε εἰπιεβ ἱπ Ἠἰβ Ἰεϊῖετθ, δηὰ οπὶν 
τὐνίςε εἰβενῆεγε ἰῃ ΝΤ. [κ βίρτιῆεβ ἔμδι 
ΨΨὨΐ ἢ Ὀεΐοπρβ ἴο ἴῃς πδῖυτς οὗ ἴδε σάρξ 
οἵ πιᾶπ, 88 οοπίταβιεὰ ν ἢ σάρκινος, 
“τηδάς οὗ ἤεδἢ,᾽" ᾿ΠΙοὮ 8 τῆς βίσοηρεῦ 
ννοτά (7. 11. 3. θεϊονν).---ἀνεστράφημεν ἐν 

ᾧ κόσμῳ: αἀἱϊά τὲ δεμαυε ομγεείυες ἐμ ἐπε 
τυογίά, 5ς., ἴτε πεδίμδη ννοσ]ά (οὐ. στ Οοσ. 
ν. το, ΡὨϊ. 11. 15).--περισσοτέρως δὲ 
πρὸς ὑμᾶς: απά νιογε αδμπάδακέϊν ἐο γοκ- 
τσαγά, 5.., ῬεΙαρΒ Ὀεσδυβε δίβ ορροζ- 
ταη τεβ δὲ Οοσίπιῃ δὰ Ὀεεη ρτεδῖεσ π8π 
εἴβενῃοσα οἵ ἀϊβραγίπρ ἔπε πο πς88 δηὰ 
βίποογον οἵ τῆς ΟἸτιβείδη [Πς. 

γετγ. 13. οὐ γὰρ ἄλλα κιτιλ.: “ον τοῦ 
τονῖἐό ποπθ οὐδέν ἐλπίηρς μηίο γοῖ ἐδαπ 
τολιαΐ γε γεαά (ἀναγινώσκειν Αἰννδγ5 ΠΕΔῺ5 
“το τεδὰ " ἴπη 81. Ρδυ] 8 ΕΡΡ. δπὰ τῃσουρῃ- 
οὐἵ τπὲ Ν.Τ.) ον ευεη αελποιοίφάρε; ἱ.6.» 
{δέτε 8 πο πιάάεπ πηεαπίπρ ἴῃ 8 ἰεϊτίετβ ; 
ες πιεᾶπβ Ψῆαϊ πε 8δυβ, 8Ἃ8 ἴο ᾿νῃϊοῦ 
ἀουδιβ βεαπὶ ἴὸ πᾶνε ὕεθη ρσγανδίεπὶ δὲ 
Οοτίπιῃ (ἢ δΡ. χ. τον 11). Τῆς ραν ὕροπ 
ννογάβ ἀναγινώσκετε.. . . ἐπιγινώσκετε 
σδηποῖ δὲ τεργοάδυςεὰ ἰἱῃ Επρ] βῆ. 8ι. 
ΡῬδυὶ] [8 ἑοπὰ οὗ βυςἢ ραγοπογηδβία ; 8εῈ, 
4.5.» γινωσκομένη . . . ἀναγινωσκομένη, 
οἤδρ. ἱἐϊ. 2; φρονεῖν, ὑπερφρονεῖν, σω- 
φρονεῖν, Εοπι. χιὶ. 3; συνκρίνω, ἀνακρίνω, 
τ Οογ. ἰΐ. 13, 14; ἐργαζόμενοι . . . 
περιεργαζόμενοι, 2 ΤἬε585. ἰἰϊϊ. Στ; οὐ, ἔοτ 
οΟἴμετ ΗΠ] αβιγαιίοηβ σα Οογ. νἱῖ. 31, χὶ. 31, 
χὶϊ. 2, ΡΏΠ). 1..2, ΕΡἢ. ν. 15, ἀηὰ οἤδρε 
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ἐπιγνώσεσθε, 14. καθὼς ἱκαὶ ἐπέγνωτεῦ ἡμᾶς " ἀπὸ " μέρους, ὅτι " 105. ἀν. 
᾿ καύχημα ὑμῶν ἐσμεν, καθάπερ καὶ ὑμεῖς ἡμῶν, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ 

15. καὶ ταύτῃ τῇ " πεποιθήσει ἐβουλόμην πρὸς 3 Κυρίου ' Ἰησοῦ.2 

χὶ. 25, χν. 
15, 24; 
εδδρ. ἰἷ. 5 
οἱ]: 

ὑμᾶς ἐλθεῖν πρότερον," ἵνα δευτέραν χάριν ἔχητε, 16. καὶ ἐδιὴτ ὅβεβε, Υ 
ὑμῶν διελθεῖν 7 εἰς Μακεδονίαν, καὶ πάλιν ἀπὸ Μακεδονίας ἐλθεῖν κ᾿ ΟΠαρθ. ΠΙ, 

χ. 2; Ερᾶ. ἰἢ. 12; ΡΒ]]. 112. 4. οὨΪγ. 
4. νὴ], 22, 

1 Νυπι. χα. τι8; Εοχῃ. χν. 28. 

ἢ τον κυριον ἡμῶν ἰΒ τεδά ὃγ ἃ ΒΑΜΡ, ἔ, ες, νᾷ.» ἴμε Βομαϊγὶς ἀπά Ῥεβῃιτῖο. ἡμῶν 
'ς (ντοηρ!γ) οπιειεὰ ὃν ΑΟΌΕΚΙ,, ἃ, ε ἀπά πιοβὶ ουγβίνεβ. 

3 ΈΘΜΡ «πὰ πεϑδιῖν 411 νββ8. δἀά Χριστον αὔξει ησον; οπι. δ" ΑΒΟΏΌΡΟΚΙ, 
(φμι}γ). 

Σ᾿ ῬΕΘΚΙ, δπά πιοβὶ νβ8. πᾶνε ελθειν προς υμας ; ὃυϊ ΦΑΒΟΜΡ τπὰ [δες Ηδτοίεδη 
ξυρροζίῖ ἴδε τεςεϊνεά οτάεσ. 

4 προτερον 5ῃουϊά ςοπιε δἴτεσ εβονυλομην, νντῃ πελγὶν 411 τῇς ἀποῖδ]β ; τῆς τεοεϊνεά 
τεχὶ (οἱοννβ τπ6 ογάδγ οἵ ΚΙ, ἀπά ἰῃε Βοδαίτις. 

δε τειϊδὶπ χαριν, ΨΏΙΟΙ ἰ8 Ἰουπά ἱπ δ ΑΟΌΕΟΚ; ὃυῖ ΜΜΕΒΙΡ πᾶνε αν. 
ΨὨΙΟἢ ἰ5 δάοριεὰ Ὀγ ἵν Η., δηὰ 18 τηεηθοηεὰ ἰῃ ΚΕΝ. πιδερίη. Χο τα 

“ἔχητε ΑΘΕΘΚΙ,; Βεῖϊες σχητε νυ δ ΒΟΡ (δες οχ ἰΐ. 3). 

ΤΑ ἋΡ δᾶνε ακπελθειν; διελθειν  ΒΟΏΞΕΚΙ,. 

ἦν. 8, χ. 12 δεῖονν. ἀλλ᾽ ἥ [5 εαφυϊναϊεπί 
ἴο “Ἔχοερῖ᾽᾿; οὗ. ]οὉ νί. 5, 158. χΙ᾿!. 19. 

πίζω δὲ ὅτι κιτιλ.: απά 1 ἠοῤε ἐπα 
) 6 το! αολχποτοίεάρε μπίο ἐΐὰε ἐμά, 56.ν 
υὑπῖο τῆς ἀδγ οὗ ἴδε Ιοτὰ 8 ἀρρεδγίηρ (45 
ἴῃ τ Οος. ἱ. 8), νεπ ἴδε βεογεῖβ οὗ 8]] 
Βελγίβ 5Π8}} θὲ γενεδὶςά. 

Μεγ. 14. καθὼς καὶ ἐπέγνωτε κιτιλ.: 
ἂς αἶξο γε ἀϊάὰ αολποισίεάρε τις ἱπ ῥατέ; 
ἐ.2.,» δϑονις οἵ ἴπεπὶ τηδὰς 18 δοκπονϊεάρ- 
τηεηῖ, Ὀυϊ ποῖ 8411 (1 Οογ. ἢ. 4).---ῦτι 
καύχημα ὑμῶν ἐσμεν: ἐλαὲ (ποὶ “Ῥε- 
ολυ8ε ᾽᾽ τῦξ αγό γον ρίογγίπρ (ς΄. ν. 12); 
τδαῖ ἰβ, τῆς Οοτίπιπίαη ΟΠυσοῆ ννᾶβ 
Ῥιουᾶ οὗ [15 σοππεχίοα ἢ τῆς στεαᾶὶ 
Αροβῖῖς, δηά 511}} “" ρίογίεὰ " ἴῃ Πῖπ.--- 
καθάπερ καὶ ὑμεῖς ἡμῶν κιτιλ.: ἂς γέ 
αἰδο αγέὸ οἱγς, ἱπ ἐμὲ ἀαν οὗ ομν 1ονά 
ϑεξδις. 1,ε5ῖ τη15 δββετιίοῃ οὗ ἢἰ5 βἰπρὶε- 
πη ἀεάπεββ δηὰ ἱπιερτιν βου] βεὸπὶ τὸ 
οἷαι ΠΥ ὑπάσε βυροτίογιεν ἴο Ὦ15 ἔε!ονν 
ΟἈὨΒγιβείδηβ δὲ (οσίπιῃ, δε μαβδίθπβ ἴὸ δάά, 
Ῥδγεπιῃειοα!ν, ν ἢ τεπιδγκαῦΐε ἰδςῖ, 
1πᾶῖ [ Πα 8 τ πεῖς “ ρίογυ ᾿᾿ 80 ᾶἅγα {ΠΥ 
δ. Ης ςοπϑίδπεν {πη Κβ τῃ5 οὗ ΠΙ8 
ςοηνεγῖβ; οὗ, 4“... ῬΏΠ. τ΄. 16 απὰ Ἢ 
ΤΊ εβ8. 11. 19, 20.---ν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ Κυρίον 
Ἰησοῦ: “Α ἀδγ οἵ τα [δ κ" 41... 
ῬδῪ οὗ τῆε [μοτὰ δῖε Ἴοπηοη δχ- 
ΡΓεβδίοπβ ἰῃ ἴπε ρῥτορῃεῖβ; οὔ. 158. χίϊὶ. 
6, 9, ]ετ. χὶνὶ. το, Εζεκ. χχχ. 3, Ζεςῃ. 
χίν. 1, 106] 1. 15, 1. 1, 11, 31 (οἰεὰ Αςῖ8 
11. 20), εἰς. Απὰ τῆς ρῆσγαβε ἰβ ἴάκεῆ ὕὃὉ 
ὃγ 8ι:. Ραδὺυ] (1 Τεβ8. ν. 2, τ Οος. ἱ. 8, ν. 
5; τ΄. ῬΗΠ. ἱ. το, 2 Τίπι. ἱ. 12), πᾶ ἰ5 
Δρρίϊεά το ἴδε ϑεοοηὰ Αάνεπι οἵ ΟὨτίβι; 
“΄. αἴβ8ο 2 Ῥεῖ. [ἱϊ. το, ἀπά Μαϑῖι. χχίν. 42. 

νγν. 15-22. ΗΒ ΟΗΑΝΟΕ ΟΡ ΡΙΑΝ ννᾺΒ 
ΝΟΤ ὮΌῈ ΤΟ ΕἸΟΚΙΈΕΝΕΒΒ. καὶ ταύτῃ τῇ 
πεποιθήσει ἐβουλόμην κιτ.λ. : απά ἐκ ἐλὶς 
εοηβάδηες (5ε., ἰμαὶ τπεν ννουϊὰ δοκπον- 
Ἰεάρσε Πἰ5β βποαγίγ) 1 τσᾶς νεἰπασά ἐο εονις 
δόΐογε (5ε., Ὀεΐοτε ἣε ννεηῖ ἰο Μδοεάοηϊδ) 
μπίο γον, ἐδαὶ γε πεϊρηξ μαῦε α Ξεροπά 
δεπεβέ. ὙὍῆε οἰτουπηδίδηοεβ βεατὰ ἴο ἤανε 
εξ 48 ἔοϊϊονβ. ΨνΏ1]ε ὅθ... Ῥδὺ] νν88 δὶ 
Ερδβεβὺβ (Αςὶβ χῖὶχ) ἢϊ8β ἱπιεπιίοη πδὰ 
θεεπη ἴο οἵοββ ἔπε Ἔρεδη ἴο Οοσίπιῃ, 
δεπος ἴο νεῖ Μαοεάοπία, ἀπά {πεῃ ἴὸ 
φοπὴς δδςοῖςς ἴο Οοτίπιῃ οα ἢἰβ νὰν ἴο 
7υάξεα νἱῖ {πε Τςοπιτὶδυκτίοηβ. ννὩϊο ἢς 
᾿ιδὰ ραϊπετοά (οὐ τ Οοσ. χνί. 3, 4).- Τδε 
Οοτἰπιβίαπβ τνουϊὰ τυ8 δδνε επ)ογεά ἃ 
“ἐ βεροηπά δεηεῆι᾽ (οὐ ἔοπι. ἱ. τι, χν. 29), 
ἰπαβϑυηυο 45 πε ΨουἹά πᾶνε νὶπἰεἀ τΠεπὶ 
ῬοΙὴ οπ ἢὶβ "νὰν ἴο Μαςεάοπίβ, ἀπά ου 
ἢἰ5 τεΐυγῃ ἦουγπευ. ΤῊϊβ ρτοήεςὶ πε πδά 
ςοπηπιυπὶςαῖοά τὸ ἴποπὶ, ΡγΟ Δ ΌΪῪ ἰπ {πὸ 
Ἰεΐτεσ νυν ϊ ἢ ἰβ ἰοβῖ (1 Όοσ. ν. 9). Βυϊῖ Βα 
τεςείνεά ὑδὰ πεννβ ἔγοπὶ Οοσίπιἢ (1 ὕος. 
ἰ, χτὴ, ἀπὰ πὲ ψτοῖε σ Οον. ἰῃ τερὶγ. [Ἢ 
1818 ἰδῖτεσς (αι Οογ. χνί. 5) ες ἱποίἀθβητα!ν 
πιεπιίοπεά τπδὲ με πδᾷ οπαηρεά Πἰβ ρίδῃβ, 
δηὰ τῆδὲ ἢε πον ργοροβεὰ ἴο ἵγανεῖ ἴσοπὶ 
ἙἘρδεβὰβ ἴο Οοσγίπιῃ υἱά Μαςεάοηία, ἴδε 
τουῖς Ψῃϊςἢ με δάοριεά ἱπ τπε βεααεῖ 
(Αςῖβ χχ. σα ΄., ομδρ. ἰϊ. 12, νὶϊ. 5). ὙΠεη 
ἴῃς Οοτίπιπίδηβ πεαγά οὗ 118, ἴΠαῪ θα ρδη 
ἴο τεργοδοῦ Πὶπὶ νυ ἤςκΙεπεββ οἵ ρυτ- 
Ροβε (ςπδρ. ἱ. 17), δηά ἴῃς σἤαγρε Ἴᾶπιε 
ἴο Π΄5 εᾶἀβ. Κνὲ πᾶνε ἢπὶβ ἀείδπος ἱπ ἴπ6 
νεῖβ865 (15-22) δείοτε 018. 

ναι: “το ὃς 5εῖ Ψψεσ. τ6. προπεμφθῆ 
(οτννατὰ οὔ τὴν )ουτπαν ". Τῆς ργδοῖῖςε 
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τι Ἀσία αν ὦ πρὸς ὑμᾶς, καὶ ὑφ᾽ ὑμῶν " προπεμφθῆναι εἰς τὴν Ἰουδαίαν. 17. 
5: ἔπι. τρῦτο οὖν βουλευόμενος ' μή τι ἄρα τῇ " ἐλαφρίᾳ ἐχρησάμην; ἣ ἃ 
τον Ἀν ἢ βουλεύομαι, " κατὰ "σάρκα βουλεύομαι, ἵνα ἡ παρ᾽ ἐμοὶ τὸ “ ναὶ 

ν, οἱ καὶ τὸ οὔ οὔ; 18. πιστὸς δὲ ὁ Θεὸς, ὅτι ὁ λόγος ἡμῶν ὁ πρὸς 

ο ἤξιε Ὁηῖν Χριστὸς ὁ ὁ ἐν ὑμῖν δι᾿ ἡμῶν " καηρυχθεὶς, δι᾽ ἐμοῦ καὶ Σιλουανοῦ καὶ 
Ρ 1985 ἱῇ, 15; Ἐοπι. νἱϊϊ. 4, 12,13; οδαρα. ν. 16, χ. 2, χὶ. 1:8. ᾳ Μι. ν. 37; 453. ν. 12. τι Τίπι. 

1}. 16. 

1 Τῆς Βεῖΐες τεδάϊπρ' 'ἰβ βονλομενος, ἢ ΑΒΟΟΘΡ, ἢ, νῃ. δηὰ τς Βομαίτὶς : 
βουλενομενος ὈΕΚ, ἅ, ε, ξὶ ἀηὰ τδε ϑγτίας. 

3 ἐγενετο οἱ ΟΌΡΟΕ ΚΙ, ἰβ ργορδθὶν ἃ (πιίβία κε π) οογγεοιίοῃ οἵ ἐστιν, ννῃϊςἢ ἰδ τεδὰ 
ὃν δ ΑΒΟΡ ΟΡ 17, ἴπε 1 μδἴῖη ἀπά ἴδε Βοπμαϊγίς νβδβ. 

5ΊΜΑΒΟΡ, 17 Βᾶνε ο τον Θεονυ γαρ ; ἰεχὲ ἔοἰϊοννβ {πε ἰδῖεγ δυϊπογίεἰεβ ὈΕΟΚΙ,. 

4Ἴη. Χρ. ΠΔ8 {πε βυρροτγῖ οὗ ΟΒΌΕΘΟΚΙΕΡ; θὰ ΓΑΟ (4 βίσοπρ σοπιδίπαιίοπ) 
Εἶνε Χρ. Ἴη. Ὑπε ογάεσ οἵ ννογάβ ἰβ τβεγείογε ἀουδιιϊ, ας ννε ργεῖεγ Χρ. Ἴη. ου δὲ 
ΨΠΟΪα. 

οὗ βρεεάϊηρ ἔεϊονν-ΟἸ τι βείαπβ οὐ {πεῖς 
7ουγηαγϑβ, οὗ "" βεεὶπρ ἔπεπὶ οὔ" ἰπ βαίείϊυ, 
18 οἴδη τπηοπιίοηδά ἴῃ Α εἰς, ἀηὰ ἰδ ἱης]- 
οδιεὰ τοῖς ἴπᾶπ οὔςε 848 ἃ ἀυτν ὉΥ ϑι. 
Ῥαὺυ] (5εε τγεβ..). 

Μετ. 17. τοῦτο οὖν βουλόμενος κ.τ.λ.: 
τολέη ἐμπεγείογε 1 τσας ἐκ νειάτα, ἀϊά 1 
φάει βολίεκπεθς  ΤῊς αγιϊοῖς τῇ Ῥείοτε 
ἐλαφρίᾳ οὯη Παγάϊν δε ργεββεὰ 80 848 ἴο 
ΟΟΏΥΟΥ ἴπε τηεδηΐηρ “ἐλπαέ βοκίεπεββ 
ΨὨϊοἢ γοὺ ἰαᾶῪ ἴο ΠΥ ομάγρε"; ἰξ ἰ8 
πιεγεῖν ψεπετίς.---ἢ ἃ βονλεύομαι κ-.τ.λ.: 
ΟΥ̓ ἐμέ τλίπε. ς ἐπαὶ 1 ῥηγῥοςε, ἀο 1 ῥμν- 
ῥοςε προ, γ ρ ἰο ἐπε σελ, ἐλαΐ ἐλπέγε 
φλομιὰ δὲ εὐἱᾳ πιε ἐλε Υεα, γεα, απά ἐδ 
Ναν, παν ΤΒαῖ 18, “"ἀἈτγε τῇν ρῥἷδπβ 
τηδᾶς κε ἴῇοβε οἵ ἃ ννογ ἀϊν τηδη, δαὶ 
1πον πιᾶν ὃε σμαηρεὰ δοοογάϊηρ ἴο πὶν 
ον οἀρτεῖος, γὲς ἰο-αγ, Νο ἰο-πηογγονν ὃ ̓᾿ 
Η! 8 διρυπιεπὶ ἰ8 ἴπδὲ, Δ Που ἢ τῃε ἀεῖα!]8 
οὗ Πἰβ ογ ρίπδὶ ρίδη μπαὰ ὕδεῃ αἰτεγεά, γεῖ 
ἴῃ βρίγϊ δῃὰ ρυγροβε ἰξ ννᾶβ υὑπομαηρεά; 
1Πεγα 18 ΠΟ τοοῦῦ ἴοσ δὴν Ἴοἤαγρε οὗ ἴη- 
φοπϑίβίεπου ογ ἤοκίεπεββ. Ηἰδβ ὑγίποίρ᾽ςβ 
οὗ δοιίοῃη ἅγε ὑποῆδηρεαῦὶα, 45 ἰβ {πε 
αοβρεὶ ννδῖοῃ ἢς ργεᾶοῆεβ. Ηεδ πδά ργο- 
τπλϊϑεά ἴο ρὸ ἴο Οοείπιν, ἀπά ἢε ννου]ὰ ρο. 
Ἐοτ 4 5: π||8γ υδὲ οὗ 1πΠῸ6ὶ ρῆγαβε κατὰ 
σάρκα 8εε τεῆϊ,, ἀπὰ οὐ, οῆδρ. ν. τ6. Τῆς 
τεἀυρ!]οαιίοη ναὶ ναὶ... οὔ οὔ [8 ποὶ 
ΔΙτορεῖμε εαβὺ ἴο εχρί δίῃ; δι ννὲ πᾶνε 
γαὶ ναὶ τερεαϊεά 5:π|1τῖγ ἰπ Μαῖϊ. ν. 37, 
δηὰ ρεσῃᾶρβ ΜῈ ΤῇΔΥ 8ἷ8βο Ἴοοτῆραγε ἴδε 
᾿Αμὴν, ᾿Αμήν οὗ 8:1. ]οΠπ᾽5 ἀοβρεὶ (ε.Ρ.» 
χ. 1ὴ. ϑοῖὴβ ογιεῖοβ (6.ρ., ϑδέεςκ) πᾶνε 
τερατάεὰά ναὶ ναὶ . .. οὔ οὔ Πετε 48 8Π 
δοῖυδὶ] χυοϊδιίοη ἴοπὶ Μαῖϊ. ν. 32. Βυῖ 
δρατγὶ ἔτοσῃ ἴῃς ἔδςϊ παῖ 1815 ορ᾽ πίοη γεβϑὶβ 
οπ ἃ 4υϊϊε υπίεηδῦϊε ἰΠδοῦν 48 ἴο τπε 
ἄδιε οἱ τι ῖ8 Ἐρίϑβιϊε (βεε Ἱπμέγοά., Ὁ. 12), 

ἴῆε οοπίεχι οὗ ἔπε ννογὰβ ννἱ}} ποῖ Ἰεπὰ 
ἰιθεῖ} ἴο δὴν βυοῖ ἱπίεγργειδιίοη (βες 
δῦονε). 

Ψψεῖ. 18. πιστὸς δὲ ὁ Θεὸς ὅτι κιτ.λ.: 
μὲ ας Οοά ἰς {απ {μιὶ, Ομ τσογά, εἰς. 
Ἐοτ ἴπε οοπδιίγυςείοα, οὐ. ἴδε βἰγη ας 
ἔοττηβ οὗ δββενεγαίίοῃ ζῇ κύριος ὅτι, “25 
τῆς Τρογὰ [νεῖ " (1 84π|. χχ. 3, 2 ϑᾶπι. 
ἰϊ, 27), ἀπὰ ἔστιν ἀλήθεια Χριστοῦ ἐν 
ἐμοὶ ὅτι, “45 ἴῃς γυτἢ οὐἩἨ ΟἾτίδβι ἰδ ἱπ 
τὴς ᾽᾿ (χὶ. το). Ἐν πιστός 45 ἀρρὶϊςὰ ἴο 
αοά, 8εε Πεαϊ. νἱϊ. ο, 1 Οοτ. ἱ. 9, χ. 13, 
1 Τρ. δ 3“. 2 Τῇεβ5. δ εττνον ἵϊ. 
13, ἀπὰ οὐ 1 84π). χν. 29. 4ᾳ ἡμῶν 
ὁ πρὸς ὑμᾶς οὐκ ἔστιν Ναὶ καὶ Οὔ: μὰν 
τοογαὰ (5.,) ΤΥ Ῥεγϑοῃδὶ ςοπιπηυπίοδιίοι 5 
ἃῦοιυξ τῦῪ ἸουγΠαΥ, 848 ννε}] 88 πε πιεββαρε 
οὔ πε αο8ρε]) ἐοτσαγαϊς γοι ἐς ποὲ Υεα απὰ 
Ναγ. 1 ἄο ποιῖ ἀεοεῖνε γοὺυ οζγ νδοϊ δῖα 
ἴῃ τῇν ρύγροβε: οἵ ἱϊ. χ7. 

ψετ. το. Ης [88 δρρεαϊςὰ ἴο (ἣς 
[απ] ηε88 οὐ αοά, δηὰ ιῃῖβ βυρρεβίβ 
τῆς τπουρῃὶ οὗ ἴπε ὑποῃδηρεδῦ!εηθ88β οὗ 
ΟὨγῖβῖ.---ὁ τοῦ Θεοῦ γὰρ υἱὸς κιτιλ.: 0 
ἐπε ὅομ οΥΓ Οοά, ΟἈλγίςέ Ἅεϑις, τὸλο 
τσας ῥγοείαϊπιεαά ἀπιοηρ γος ὃγ μβ. ὙΠε 
Ῥοβίτιοη οἵ τοῦ Θεοῦ δεΐοτε γάρ (48 ἱπ 
τῆς ἴγὰς τεχῦ) Ὀγίηρβ οὖ τῆς βεαύεποε οὗ 
τπουρῃς Ὀεϊίετ, 85 ἴξ Ὀτίπρβ Θεοῦ (1πε 
οοππεοίίηρ, ννοτ) ἱπῖο ρτοπιίπεηςα.---δι᾽ 
ἐμοῦ καὶ Σιλονανοῦ καὶ Τιμοθέον : εὐ» 
ὃν νι απὰ δἰ υασπις απὰ Τίνιοίν. ὙΠαβε 
ελῖδε Ῥγτουρῆς {πε αοβρεῖ τὸ Οοτγίπιῃ 
(Αςῖβ χνἱϊ!. 5), απὰ ννεγε οἱοβεῖν δϑβϑβοςί- 
αἰβὰ ἀυγίηρ {πε ΑΡοβίίε᾽ 58 ἰἸαθουγβ ἱπ ἴῃδι 
οἷἵν (1 ὙΠεββ. 1. 1,2 ὙΠεβϑ. ἱ. τὴ. δὲϊ- 
υαμῖις 18. ΟἸΪΥ Δποῖδεσ ἔοσγπὶ οὗ ἴῃ6 παπλα 
δϑέὲίας; με ννᾶ8 ἃ ργορπεῖ (Αςῖβ χν. 32), 
δηά δρραγεηεῖγ, {κε 81. Ρδυὶ], ἃ ξοπγδῃ 
οἰτίζεη (Αςῖβ χνὶ. 37), ἀπά βΞῃασεὰ τε 
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Τιμοθέου, οὐκ ἐγένετο ναὶ καὶ οὔ, ἀλλὰ ναὶ ἐν αὐτῷ γέγονεν - 20. " ἤοπν, ἱν. 
ὅσαι γὰρ " ἐπαγγελίαι " Θεοῦ, ἐν αὐτῷ τὸ ναὶ, καὶ 1 ἐν αὐτῷ τὸ ἀμὴν, ε 

τῷ Θεῷ πρὸς δόξαν δι᾿ ἡμῶν. 

εἰς Χριστὸν, καὶ "χρίσας ἡμᾶς, Θεός " 
21. ὁ δὲ ᾿ βεβαιῶν ἡμᾶς 2 σὺν ὑμῖν 8, 

20; 6]. 
1. 21. 
Εοπι. χν. 

τ (ος. 
.6,8; (οἱ. 
ἰϊ.. ); οἱ. 

ἢ; 
22. δ8 καὶ " σφραγισάμενος ΠΩΣ 

ἡμᾶς, καὶ δοὺς τὸν ᾿ ἀῤῥαβῶνα τοῦ Πνεύματος ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν. ϑλειρ ἵν. αγ, 
Ηεῦ. 1. 9. 
ἘρΒ. ἱ. 14. 

1 και ἐν α 

Υ ]οδὴ νὶ. 22; ἘΡΏ. ἱ. 13, ἰν. 3ο; εν. νἱ!. 3, 4. ν ἀεῃ. χχχν]ϊ. 17; εδάρ. ν. 5; 

ὈΡΚΕΚΙ, δπὰ τῆς Ηδγοίεδη ; διο και δι᾽ αὐτου Π48 ἴῃε δίτοΠρΕΓ 
διρρογὶ οὐ ΦΑΒΟΟΡ 17, ἴδε Ῥεβῃϊιιο δπὰ τε Βομαϊσίς. 

3 Ὁ απὰ τς Ηλγοίεδη βιδπὰ δἰπιοβὲ αἵοης ἰῃ τεδάϊηρ νμας σνν ἡμιν; Β δᾶ8 υμας 
σνν υμιν Δπὰ υμας δἱ (ἢς εηὰ οἵ τῆς νεῖβε. 

Σ᾿ ῬΦΟΒΟΟΌΕΓΚῸ Πᾶνε ο και σῴφρ.; αὶ απὰ «δε [,Αἰἷπβ Βᾶνε καὶ ο σφρ.; ψΒ1Πε 
δ ΔΟ ΚΡ 17 ἀπά ἴδε Βοδαίτὶς οπῖξ ο αἰϊορείμει. Τίβοϊ. γεϊδὶπβ ἰὶ Ὀείογε και, δυὶ 

.Η.. ἐποῖοβε ἴἴ ἴῃ Ὀγδοκεῖβ. 

ΑΡροβίῖθ᾽ 8 Ῥεσὶ8β ἀυτίηργ ἴπε μος οἵ δὶβ 
δβεςοπά πηϊββίοηαγυ ᾿ουγπεν (Αςῖδ χν. 40--- 
χνῆ!, 18). ΝΥεὲ ἤεᾶσ οἵ πὶπὶ ἀραίπ δὶ 
οπιε (1 Ρεῖ. ν. 12).---οὐκ ἐγένετο ναὶ 
καὶ οὔ, ἀλλὰ ναὶ ἐν αὐτῷ γέγονεν: τας 
πο Υεα απὰ Ναν, ὁμέ π᾿ Η τὶ ἰς (5ε., ᾿α5 
Ὀεεῃ ἂπὰ Ἴοπιίπυεβ ἴο Ῥε) γε. Τῇετγε 
18 Ποὺ ἀουδιξ!πεββ οὐ νδοιϊδιίοα ἴῃ ἴπὰ 
ννοτὰβ οὗ Ομ γίδε (Μδῖι. νἱϊ. 29, [ομη χίϊ. 
50); δπά Ηε ςοπεϊπυδιν ἐπιρῃδβίβε ἴδε 
Ῥοβίεῖνε ἂπὰ ςοτγίαϊπ ομαγαοῖο οὗ Ηἰβ 
ἰοδομίης Ὁγν ἴπε ἱπισοάυςίογγ ἔοσγπιυϊα 
᾿Αμὴν, ν. Μοτχε ἤδη (ἢΐ8, μοννανοσ, 
ἰ8 ἰηνοὶ Βεῖα. Οπείβι, ψῇο ἰδ ἴδε 
Οθεςὶ ἀπά ϑυπὶ οὗ 8ι. Ῥδυ}᾽8 ργεδοβίπῃ, 
ἰ5Β ἀπομδηρεδδὶς (Ηεῦδ. χίϊ!. 8), ἔος Ηε 18 
ποῖ ομΪγ “ἴσας " (εν. [{ϊ.. 7), Ῥας “δε 
Τα" (]ομη χὶν. 6): Ης 18, ἰῃ δτίεῖ, 
ὁ ᾿Αμήν (εν. ||. 14), ἀπὰ 50 ἰξ τῇδ ὃς 
βαϊά τη ἂπ Εἰεγηδὶ “Ὑεα᾽ 28 φοπηα 
ἱπῖο θεὶπρ (γέγονεν, [Ββγτουρῇ Ηἰ8 ἱποᾶγ- 
τδῖε [4[6) ἰη Ηἰσα. 

νει. 2ο. ὅσαι γὰρ ἐπαγγελίαι κιτιλ.: 
ἴον κοῖν νιαρν ξοέϑεν ὃς ἐλπε ῥγονεὲξες οὗΓ 
Οοά, ἐπ Ηἰνε ἐς ἐμ Υεα. Νοῖ ΟΠΪΥ νν88 
ΟἩσίβι ἃ διάκονος περιτομῆς . .. εἰς τὸ 
βεβαιῶσαι τὰς ἐπαγγελίας τῶν πατέ 
(Εοπι. χν. 8), δυῖ Ης ἰ8 Ηἰπιβεϊξ, ἰπ Η18 
ον Ῥεσβοη, ἴῃς ἴσῃε 0] Π]πῆεπὶ πὰ τε- 
οδρίτυϊδιίοη οὗ {πεπὶ 411 (εὐ. 68]. 11. 8).-- 

καὶ δι᾿ αὐτοῦ τὸ ᾿Αμήν κιτολ.: τσλέγέ- 
νε αἰτο ἐλγοηρὰ Ηἰἶνι ἐς ἐπε “ Αρεεη,᾽"" 
ἰο ἐλε ρίογν οἵ ΟΘοά, ἐἑκγομρὰ μ5. Τα 
τελάϊηρ οἵ ἴδε τεςεϊνεἃ ταχὲ οοηςθ815 ἴμ 6 
ἴοτος οὔ ἴπεϑε νογάβ. [118 θεσαυδε Οἢγίβι 
18 ἴῃς ςοπδυπιηηδιίοη, ἴπεῸ “Ὑ6 δ᾽ οὗἩὨ τῆς 
Ὀϊνίπε Ῥγοπιίβεβ, ἴπαὶ τῃη6 “Απλεη ἰΒ 
ΒρεςίδΙν διιπρ δὲ ἴῃς οἷοβε οἵ ἀοχοῖο- 
ξε5 ἐπ Ῥυδ]ῖς ογβῃρ (1 Οος. χὶν. 16). 
Ὡς τπουρπι οὗ {πε ἐυ]ΠΙπιεηὶ οὗ αοά Β 

Ρτοπιῖϑεβ παῖυγα!ν ἰεαὰβ ἴοὸ ἃ ἄοχοϊο, 
(Εοπι. χν. 9), ἴο ψνῃϊο ἢ ἃ βοϊθπιη μὰ 
τῆε Ηεῦτονν ἔοτπι οὗ τῆς ατεεκ ναί, νν οβέ 

βίρηϊβοδηοε 88 ἀρρ]εὰ το ΟἩτῖβὲ μᾶ5 )υ8ὲ 
θεεη ἐχρουπάεά, 18 ἃ διζίπρ οἰϊπιαχ. δι᾽ 
μῶν ἰπ τπὶ5 οἶδυβε ἰποϊυάεβ, οὗἨἩ οουγβς, 

Ὀοῖὰ 5:1. Ρδὺὶ! δπὰ ἢὶ8β Ἴοστεβροηάεπίβ ; 
ἰξ τεῖεσβ, ἱπάεςά, ἴο τε ψεπεγᾷὶ ργαςῖίςα 
οἵ ΟΠ τι βείδπβ ἴῃ τπεὶγ ρυδὶὶς ἀδνοιοπβ. 

ψεῖ. δι. ὁ δὲ βεβαιῶν κιτιλ.: ποτ Ηε 
ἐλαὶ Ξεἰαδιίϊ εκεί μς τοιἐΐ γοι ἱπίο Οὐγίςέ 
απὰ αποϊπέεα μς ἰ5 Οσοά, εἰς. Εος ἴδε 
ἔοτπι οὗ ἴῃς βεηΐεηςε οὐ. σδᾶρ. ν. 5. Τῆς 
υἱείπιαῖς ρτουπά οὗ 51. Ραμ} 5 βιεδάξαβι- 
Ὧ688 ἰπ ΟὨσίβι ἰβΒ αοἁ Η!πιβεῖῖ; δηὰ πανίηρ 
Ὀεεη ἰεὰ οἡ ἴο βᾶν τῃϊ8, ἢ δδάβ σὺν ὑμῖν, 
π᾿ ογσάεσ ἴο ἱπισοάυος (48 πε ἀοε8 δὶ ἐνεσυ 
ΤΡΡοτιυπίν ἱπ {πὸ δεῖν μαζὶ οὔ ἴδπὰ 
Ἐρίβε]ε) δε ἰάεα οὗ υπὲῖγ Ὀεΐψεεη ἢἰπὶ 
δηὰ δίβ Οογιπιίδη οοηνετίβ. Τῆς ΡΪΔῪ 
οὐ Ψοτὰβ Χριστόν . . . χρίσας ἰΒβ οὈνίουϑ ; 
τῆς οπἱν οἵδες ρίαςε ἰπ τῆς Ν.Τ. ννῆεγε 
ἴῃς ἰάθα 8 ἐουπά οἵ πε “ ἀποίϊπιίηρ ᾿" οὗὨ 
ἴῃε ΟἨγβείδπ βεϊίενεσ ὉῪ ες " εἰ 7ομη 
11. 20, 27, ὑμεῖς χρίσμα ἔχετε τοῦ 
ἁγίον. ἐ πνυρομδιιν 828 ροϊηιεάουι (Βέδεί- 
σίμάϊση, Ρ. 104) ἴμαὶ βε δηὰ ἀρρα- 
βών (βΞεε ποῖε δεῖον) γε Ὀοῖῃ τεοῃηπίοαὶ 
[0 Ῥεϊοπείης, ἴο ἴδε ἴανν οουγίβ (οὐ, 
μεν. χχνυ. 23, .ΧΧ), δπὰ {παι βεβαιῶν 15 
Βετε ἀδ] θεγαίεϊν υβεὰ γαῖμες ἤδη κυριῶν 
(6 !. {1}, 1.5), οἵ. δ οἵδε βυςῇ ννογά. 

γε. 22. ὁ καὶ σφρ. ἡμᾶς κιτ΄λ.: τυλο 
αἰτο τεαἰξά πμς5 (::., 411 (Ἠσί βιδπ8), αμά 
αῦὺό μς ἰδές εαγηέςξί οὗ ἐλε ϑῤίγὶἐ ἐπ ΘΗ 
αγίς. Τῆς Δδοτίβίβ, σφραγισάμενος . . - 

δούς, ροίπι ἴο Δοῖ8 οοπηρεἰεὰ δὲ ἃ ἀεῆηίϊ!τε 
ταοπηεηῖ ἱπ ἴἢς ρΡαβὶ; δηὰ {Ππ|8 σᾶῃ ΟπΪν 
ταεδῃ ἴΠε πηοπχεηὶ οὗ δαῤέέενε. ΤὨϊΪΒ, ἴοο, 
ἰ8 {πε Ῥεβὲ εχρίδπδιίίοη οὗ ἴδε ρδγᾶδ]]εὶ 
Ῥδββᾶρεβ, Ερῆῇ. ἱ. 13, ἰν. 3... Τῆς ρμἱῆ οἵ 
τῆς Ηοῖν ϑρίγίι: ἰ8 γερεαίεα) υ τηεπιοπεά 
85 Ἑςοηϑεαυδηῖ οὐ Ὀαριίδπι (Αςῖδβ ἰϊ. 38, 
χίχ. 6) ; ἀπὰ ἴῃς σφραγίς, οὐ “8εαὶ οὗ 
δαριίβπι, ἰβ ἃ σοτηπιοη ἱπιᾶζε ἰἱῃ ΔΙ 
ΟἈγβείδη ᾿ἰτεγαΐατς (6... [2 ΟἸεπ,..} ὃ 8, 
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χα (ος. νἱΐ. 
48; “παρα. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β Ι. 23---.24. 

23. ἐγὼ δὲ μάρτυρα τὸν Θεὸν ἐπικαλοῦμαι ἐπὶ τὴν ἐμὴν ψυχὴν, 

χἢ!. 6, χη. ὅτι 5 φειδόμενος ὑμῶν οὐκέτι ' ἦλθον εἰς Κόρινθον - 24. " οὐχ ὅτι 
Υ ΠΕ "κυριεύομεν ὑμῶν 3 τῆς πίστεως, ἀλλὰ συνεργοί ἐσμεν τῆς χαρᾶς ὑμῶν, 

Νϊ, 12, ἰν. ᾿ 
17; 2 ΤΒεδβ. 11]. 9. Σ Ἄοαι. νἱ. 9, 14, νἱΐ. τ, χίν. ο; 1 Τίπι, νἱ. 15. 

1 ( ἢ88 οὐκ, Μη ϊςἢ «80 βεεπὶβ ἴο ἤᾶνε δε γεδά ὃν τῆς Ρεβῃϊιο, Βομαϊσίς ἀπά 
ἃ, ε, δὶ οὗ τδε 1,δπ8. 

3 Ε6 δπὰ ἰδὲ 1,διϊπ8 ρίνε ἴπε ογάες τῆς πιστεως νυμων. 

τηρήσατε. . . τὴν σφραγῖδα ἄσπιλον). 
Τῆς “58εαἱ" οἵ τῆς ΟὨυτγοὴ ἰ8. ρίνεπ ὉῪ 
8ι. Ρδυὶ! (2 Τίπι. ἰΐϊ. 10) 248 "πε [οτά 
Κπονγεῖῃ τἤεπὶ ἴΠαξ ἀγε Ηἴ5᾽᾽ (Ναπι. χνί. 
5), ἀπά “εἰ δνεγυ οὔς ἴπᾶὶ παπιεῖῃ ἴῃς 
Νᾶτιε οὗ ἴδε Τοτὰ ἀερατγὶ ἔτοσι υηγίρἢι- 
εουβηε88" (188. 11}. σὰ; οὔ. Ναπι. χνὶ. 26, 
188. χχνΐ. 13). Ὑῆε ἀρραβών (βεε δΔη εχ- 
Βαυδιῖναε ποῖϑ ἰπ Ῥεάδγβϑοη, Οη ἐλε Ογεεά, 

νἱ1.), ἐνε., ἩΞῚΨ, ἰ8. ἃ ἢγβιὶ ἰπβίδὶ πιεπῖ, 

δίνεη ἴῃ ρἰεάρε οἵ μ1} ραγτηεπὶ ἴῃ ἄυς 
σοῦζβε ; 5δεὲ τε. δὰ οὗ Εοπι. νἱῖ!. εἰ τὸ 
πνεῦμα συνμαρτυρεῖ τῷ πνεύματι ἡμῶν 
ὅτι ἐσμὲν τέκνα Θεοῦ: πετε ἰ8 ἴπε ἀπαρχή 
τοῦ πνεύματος (Εοπι. νἱῖ!. 23). Εοτ ἴδε 
Ποπβίγ. διδόναι ἐν ο΄, ΕΖεϊ. χχχνί. 26, 
7Θδη 1. 35, Αςῖβ ἱν. 12, σῃδρ. νι, τ, τό. 

ψες. 23--ἰ. 4. ΤῊΕΒ βαι, ΕΒΑΒΟΝ ΟΕ 
ΤΗΕ ῬΟΒΤΡΟΝΕΜΕΝΊΤ ΟΕ ΗΙΒ ΝΊΒΙΤ ΤῸ 
ΟΟΚΙΝΤῊ ΜᾺΒ ΤΗΑΤ ἨΗῈ ὈΠῸ ΝΟΤ ΜΊΒΗ 
ἨΙ1Β ΝΈΧΤ ΝΊΒΙΤ ΤΟ ΒΕ ΡΑΙΝΕΌΤ,, Α8 ΤΗΕ 
ΚΑΒΤ ΗᾺΑΡ ΒΕΕΝ.--  εγ. 23. ἐγὼ δὲ μάρ- 
τυρα τὸν Θεὸν ἐπικ. κιτιλ.: ὁκέ (5ς., 
ψΠδίενεσ ΠΙΥ ΟΡΡοΟπεη [8 ΠΊΔΥ 840) ἐπυοΐε 
Οοά ας α τυϊένι655 ἀρ αἰπξέ νιν οομὶ, 5ς., 161 
Βρεακ (δίβεϊυ ; οὔ. ἔοπι. ἱ. ο, 68]. ἱ. 20, 
ῬΆΪ]. ἰ. 8, τ Τδεββ. ἰϊ. 5, το. Εὸσ ἐπί 
υϑεὰ ἴῃ τπϊ]8 ψΔῪ οἱ. εἰς τον ἐπ᾿ 
αὐτούς ([μυκς ἰχ. 5). Τῆς ΑΟΝ. δὰ ΕΝ. 
“μῥοη ΤᾺΥ δου" ἀο ποῖ Ὀτγίηρ ουἵ ἴῃς 
Βεηβε οἰεαεῖν. --- ὅτι φειδόμενος ὑμῶν 
κιτιλ. : ἐλαὲ ἰο «ῥαγε γον 1 εαπιε ποέ αραὶπ 
ἐο Οονίμέκ, ἰ.6.,. “1 ραϊὰ πο ἔγεβῃ νίϑβίς,᾽" 
“1 ρανε ρΡ ἴῃς ἰδουρῃῖ οὗἩὨ ςοπιίηρ᾽"". 
ὙΤπε ΑΟΝ., ΚΙ οἄπιε ποὶ ἂς γεέ,᾽ 15 Πεῖα 
αυΐϊς πιϑελάϊηρ (οὐ. χί!. 2 ἀπά σ (οσ. ἐν. 
21). 

εἰ. 24. ΤἼΐΒ νεῦβϑε ἰβ ραγεηίῃ τοδὶ, 
διὰ ἱπιγοάδυςεά ἴο ρυλτά ἀραϊηϑὲ πηΐβ- 
υπάετβιαπάϊηρ. οὐχ ὅτι κυριεύομεν ὑμῶν 
τῆς πίστεως: ποί ἐδαΐ τοὸ μαυς ἰογάφλὶῤ 
Οὐ γομν ζαϊέν. ΤῊΪΒ ἰ8 ποῖ ἐπε ἀερασῖ- 
πιεπί οὗ Πῖβ Αροβίοϊίς δυϊποτίιν (οὐ. υκε 
χχίΐ. 25, σ᾿ Ῥεῖ. ν. 3).--ἀἀαΣλλὰ συνεργοί 
κιτιλ.: διέ τὸὸ αγέ (οηἱν) ψεϊἰοτυ-τυογὰενς 
ἐπ (ργοάυςπρ) γομγ 70γ; ἃ φδζεπιῃεβὶβ 
ὙΠ Πιη ἃ ρασεπιμεβίβ, ποὶ πεοαββδγυ (0 ἴῃς 
δεηβε, δυῖ δὐάἀεὰ το ἐπιρῃδβίϑε οτος πιοτα 
δὶβ βεπβε οὗ ἴῃς οοπιπίοη [168 Ὀείννεεη 

6; ἀπά τῆς Οοτείητΐδπβ (οΓ Εοπι. χνὶ. 
3ν βαρ. νἱϊί, 23, ΟοἱἹ. ἵν. 11).---σ-τῇ γὰ 
πίστει ἑστήκατε: )0γ ὃν ᾿Ξ ἌΝ 
δίαμά. 17 ἰξ Ψψετε ἀοτγαϊηδιεά ὃν εἶς 
δυϊποὶτν οὗ δποίῖδεσ, ἰἴ νου ποῖ θὲ τ 5 
πε ἱπβίσυπιεπὶ οὗ {πεὶγ βιεδάξδβιῃεββ. 
Αποῖπετ (ἱπέεγιοσ) ἱπιαγργεϊδιίοη ἰβ, “ Α5 
τεραγάβ γόους ἴα! γε 5ιαπά,᾽" ἱιε., “1 
Βᾶνε πὸ ἔδυϊε το ἡπὰ νυν γοὺ 80 δ 48 
γουτ (Δ ἢ 5 οοησεγηςά ᾿"; δαῖ ἴῃς Ράγα]]ε], 
οπι. χὶ. 20, βδοπιβ ἴὸ ἢχ ἴπε ἀδῖϊνς ἃ5 
ἰπβισγυπιεηῖϊδί. 
ΟΠΑΡΤΕᾺ 11.-τννεσ. τ. ἔκρινα δὲ ἐμαν- 

τῷ τοῦτο κιτιλ.: ὀνέ 1 ἀεοιάεὰ ἐλπὶς γον 
»ῺΥ οἵη βαῖε, ἐμαὶ 1 τοομϊ ποί ἐόν 
ἀραίπ (0 νομ τοὶ ϑογγοτῦ ; ἴ.ε., 1 ἀεῖετ- 
ταϊπεὰ τῃδὶ τὴν παχὶ νἱβὶϊ βῃουϊὰ ποῖ δε 
Ῥαϊπίῃϊ, ἃ5 τὴν ἰαϑὶ νναβ. Ὑῆε ᾿υχιαροϑὶ- 
τίου οὗ πάλιν ννἱῖ ἐν λύπῃ (8εε οτίϊ. 
ποῖς) τααυΐγεβ {παῖ ἱπιεγργεϊδιίου Ηξεησοε 
188 ἔοτπιοσ νἱβὶς ἰῃ 51. Ῥδυ]5 πηὶπὰ σουὰ 
ποῖ βᾶνε δδη πὶβ βγϑί νἱβῖς τὸ Οογίπιῃ 
(Αοῖβ χνι. στ 8..), ἴον ται ννὰβ ποὶ ἐν 
λύπῃ. Απά τυ ννε ἅτε ἰοσοδά ἴο Ἵου- 
οἰυάς ἴμαὶ ἀποίποσ νἱβδὶϊ ννὰβ ραίὰ ἔτοπι 
Ερδεβυβ, οὗ ψνῃϊοἢ πὸ ἀειδὶ]5 πᾶνε Ὀεεη 
Ῥγεβεγνεὰ (οὐ. χί!. 14, χί. τ). Ὑῆε Τοη- 
ἀϊπίοηβ οὗ ἴπε βοᾶπίν ενϊάεηπος ἀνδίαδ]ε 
Βεαπὶ δεβί βαϊϑῆεα ὃν βυρροβίηρ τῃδι ὅ8ι. 
ῬΑυ 8 βεσοπά νίβι: το Οοτίπεῆ ννᾶβ ρδὶὰ 
ποπὶ Ἐρδεβυβ ἀυτίηρ ἴπε ρετὶοὰ Αςῖς 
χίχ. το. Αἰδιτηΐπρ πεν πδά ῥγοῦδθὶγ 
τελοπεά Πίπι, δηὰ ἢε ἀείεττηϊπεὰ ἴο πιακε 
ἐπαυΐγις 8 ἴογ Πιπιβεῖῖ, Οπ Ὧϊδ γεϊωστ ἴὸ 
Ερδεβυβ ἢς ψτοῖε ἴδε Ἰεϊίεσ (ον ἰοβι) 
Αἰϊυάεά ἰο ἱπ τ ζ(ος. ν. 9, ἱπ ψνῆϊοἢ δε 
οδαγρεά ἴῃς Οοτίπιἢ 8 Π5 “ ἴο ΚΕερ πο ςοσὴ- 
Ῥϑπγ νἱ ἢ ἐογπίςδίοτβ ". ΒΘΌΡΒεαυ ΠΕ ἴὸ 
1τη18 δε αραὶη τεςεἰνεὰ ἀϊδιτεββίηρ ἱπίε}]:- 
δεῆςε (1 Οογ. ἱ. 11, ν. Σ, εἴς.), νπεγεῦροη 
δε ντοῖς ἴπε ἤγβε σαποπίοδὶ Ἐρίβεϊε βιὰ 
Ππέγοά., Ῥ. 7). 

Ψψεσ. 2. εἰ γὰρ ἐγὼ κιτιλ.: μον ἡΓ 1 
"»παΐε γον βόγγν, τοῦο ἐδιεη ἐς κε ἐπαέ πιαλε5 
»ό ρίαά, διε ἤδ τοῖο ἰ5 νπακε ϑοῦῦν ὃγ νι ὃ 
Ηἰβ ἀγρυπιεπὲ ἰ5: ΝΏεπ 1 πιᾶκα γοῦ 
ΒΟΙΤΥ, ἰξ ἰ8 (παῖ γοι πᾶν τερεηΐ (8ες 
Τἤδρ. νῖϊ. 09), ἀπὰ 80 ρμ᾽δάάεπ τὴς : Τὰ 
οἤδηρε οὗ ἢ ΜΆ5 ποὶ ρῥιοπιριεὰ ὈῪ 
ἴδε ἀεδίγε οὗ ρσινίῃρ ρμαΐπ, Ὀυϊ οἡ ἴῃς ςοη- 



Ι.1-5. 

“τῇ γὰρ "πίστει "ἑστήκατε" 11. 1. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β 47 
Ἐοαι. χὶ. " ἔκρινα δὲ 1 ἐμαυτῷ τοῦτο, " ἄοπι, χ᾿ 

"τὸ μὴ πάλιν ἐλθεῖν 2 ἐν λύπῃ πρὸς ὑμᾶς. 2. εἰ γὰρ ἐγὼ λυπῶ (οτ, χνΐ. 

ὁμᾶς, καὶ τίς ἐστιν ὃ ὁ " εὐφραίνων με, εἰ μὴ ὁ λυπούμενος ἐξ ἐμοῦ ; 
3. καὶ ἔγραψα ὑμῖν 4 " τοῦτο ὅ " αὐτὸ, ἵνα μὴ ἐλθὼν λύπην ὁ ἔχω 7 ἀφ᾽ 

4 ἔοπι. χὶν. 
13. 

Ὁ Εοπι. χν. 
ὧν ἔδει με χαίρειν - “ πεποιθὼς “ ἐπὶ πάντας ὑμᾶς, ὅτι ἡ ἐμὴ χαρὰ το: Ομ. 

πάντων ὑμῶν ἐστιν. 4. ἐκ γὰρ πολλῆς "θλίψεως καὶ ᾿“ συνοχῆς ς Βοπι. χἰϊὶ. 

καρδίας ἔγραψα ὑμῖν διὰ πολλῶν δακρύων, οὐχ ἵνα λυπηθῆτε, ἀλλὰ 
τὴν ὃ ἀγάπην ἵνα γνῶτε ἣν ἔχω περισσοτέρως εἰς " ὑμᾶς. 

5. Εἰ δέ τις λελύπηκεν, οὐκ ἐμὲ λελύπηκεν, ἀλλ᾽ " ἀπὸ " μέρους, ἔ Ν 

6; οΒαρ. 
νἱΐ, τα. 

ἃ Τροεε. 
11. 4. 
«ἢ, ἱ. 4. 
Ὀχχχ. 3; 
Κι χχί. 25. 

εξ Ἀεβ. ἱ. τ4. 

1Β 17, ἴδε Βοπαϊτὶς αηὰ Ηδγοίδδη ἕδνα γαρ; [" 48 τε; 81] οἵπεσγ δυϊπογίεεβ δε. 

ΣΜΑΒΟΚΙΟΡ ρίαςε ελθειν δἴϊες υμας; ΠΕ6 πὰ τῃε Ῥεβδίτιο γεδὰ ελθειν προς 
νμας, δΔηὰ τῃε Βοδιαϊγὶς 5 το μη ελθειν προς υμας εν λνπῃ (οπηχϊτεἰπρ παλιν). Τῆς 
τεςεῖνεά οτάεσ ἰβ ουπὰ ἰπ ἃ ἔεινν ουτϑῖνεβ ομἶγ. 

5 ΜΜΟΕΘΚΚΟΡ, εἰς., ρίνε ἐστιν ; οπι. δ ΑΒΟ πὰ ἴῃε Βοπδαίτίς. 

4 ΟΟΟΌΕΘΚΙ,, μὲ ϑγτίας ἀπά (πιοβι) 1[ψαἰΐη νβ8. πᾶνε υμιν, ννϊ ἢ ἰΒ οπιτις ὉῪ 
ΝΓΑΒΟῸΡ 17 δπὰ πε Βομαίτγίς. 

δ᾽ (Ο βῖνε αντο τοντο («Γ΄ νἱϊ. 11); Α ἀπά τπε Βοπαίγις οπιῖὶ αντο. 

5 ῬΕΘ δπά ἃ ἔενν οἵδεσγ δυϊμογίτϊεβ πᾶνε νπὴν ἐπι λυπὴν (πὶ ἃ τεπιὶπίβοεποε οὗ 
ῬΏΪ.. ϊ. 27). 
Τᾳχὼ ἈΝΕΌΕΟΚΙ, ; Ρείϊεγ σχω, ΑΒΟΡ (βεε οἱ ἷ. 15). 

5. διδβ να γνωτε τὴν ἀγαπὴν. 

ἸΓΑΓΥ ΌΥ ΤΥ ἴδδσ πὶ, ἱΓ 1 νἱϑτεὰ γου 48 
Ι μαά ᾿πϊεπάεά, γου ννουά βαάάδεη πιὸ: 
1 βῃουϊᾷὰ πᾶνε παὰ το ρτίενε, δπὰ δὲ 
δτιενεὰ ὈγΥ ἴμοϑε νῆο ἅγε ἴῃς βουγοε οὗ 
ΤΥ Ρυγοδὲ ον. ὙΥῈΠ τῆς ἱπιγοάυςίογΥ 
καὶ τίᾳ, “ὙὟὟμΟ {τπεη,᾿ (ἢε ἰἱπιρ!εὰ 
Δπδινεσ Ὀεϊηρ “ΝΟ οπς,᾽ οὐ Μδζκ χ. 26, 
καὶ τίς δύναται σωθῆναι, ἀπά οἤδρ. ἰἱ. τ6. 

ψες. 3. καὶ ἔγραψα τοῦτο αὐτὸ : ακπὰ 
1 ωγοίε ἐπὶ υεγγ ἐδίπρ ; ἐ.δ., 1 ςοτηπχυηΐ- 
ολιςὰ πὶ σπᾶηρε οὗ ρίαπ (1 Οος. χνΐ. 5 
Η.). 80 ἔκρινα τοῦτο ἰπ νεῖ. :. (Τῆς 
τγδηβίδιίίοη “ 7υβὲ ἴογ 118 γεδβϑοη,᾽" ἰακίηρ 
τοῦτο αὐτό λάνετιὈ !Δ]}]γ, ἰβ 4150 δάπη!8- 
δἰΌ]ε; οἵ. 2 Ρεῖ. ἱ, 5).--ἶνα μὴ ἐλθὼν 
λύπην κιτιλ. : ἰδεέ τσέπη 1 σαν 1 «πομίά 
μαυε Ξογγοῖν ὕγονε ἐΐόνι ὕγονι τόῆονε 1 
ομρσλέ ἰο τ οιεεὶ ἀφ᾽ ἰδ ἴοσ ἀπ 
ἐκείνων ἀφ᾽ ὧν; εὐ. τ Ρεῖ. 11. 12, 111, τ6.-- 
πεποιθὼς ἐπὶ πάντας ὑμᾶς κιτιλ.: λαυ- 
ἱπρ εοηβάεηεε ἐπ γοῖς αἷ, ἐλαΐ μιν 70} ἐξ 
ἐδε 70γ οὗ γομ αἰϊ; ἐ.ε.,. ανίηρ ςοηβάεηςε 
ἷπ εἰς Ῥετίεςϊ βυτηρδίῃυ δεΐννδεη Πίπιβεῖῖ 
ἃηὰ δβ σοττεβροπάεηϊβ. Ης οουϊὰ οηἷν 
ΡΒε πιδάε ρ᾽αὰ ἱΐ τῆν ννεῖτε πιδάὰς ρἷδά; 
δηὰ 580 ἴο νίϑἰε ἴΠεπὶ ἴος ἴῃς ρύυγροβε οὗ 
τεδυκίπρ ἴπεπὶ νου δ6 28 ραϊ πίῃ] ἴο 
Ηἰὶπὶ Ὧἃ8 ἴο ἔῆεπι. Οὔβεγνε ἴδε τερεδιεὰ 
πάντας . .. πάντων: ἀεβρίϊε {πε ἔλο[[οΠ8 
ἰῃ Οοείπι (1 Οος. ἰἰϊ. 4) ἀφ ταυβὲ τμϊηὶς οὗ 
τῆεπὶ αἰΐ 88 δία (τεπ 5 (οὐ. χίϊ!. 13). 

96 Βδβ προς υμας. 

νει. 4. ἐκ γὰρ πολλῆς θλίψεως κιτιλ.: 
“᾿ν ομὲ οὗΓ νιμελ αϑ]οξίοη ἀπά απρμίτα οὗ 
λεαγέ 1 «ογοίς ἰο γον ιὐἱἐπ πιαμν ἐεαγ5. 
ὙΤΠῖβ ἀδβοσῖρεβ ἴπε βιδῖε οἵ πιὶπὰ ἴῃ νυ ῃῖς ἢ 
δε ντοῖδ τ Οον., 1ἢ τῆς νίενν οὔ ἴῃς 5ἰτι4- 
τίου ννϊο ἢ μ48 Ὀεεη δάοριεὰ ἴῃ ἐΠπὶΒ οοπι- 
τηεπίδγυ δε σςοττεςῖ (8εε “πέγοά., Ρ. 13).-- 
διὰ πολλῶν δακρύων : τννε πᾶνε διά υβεὰ, 
βοιπεν δὶ βἰ πιεῖν, νυ τπ6 ρεπιεῖνε οὗ 
τῆς αἰϊεπάδπι οἰγουπχβίδηςεβ, ἰῃ Εοπῃ. ἰΐ. 
27, ἵν. χα, 1]. 25, χὶν. 2ο, σἤδρ. ν. 7, Ηςὃ. 
χὶϊ, 1, εν. χχί. 24, εἴς.---ὐχ ἵνα λυπη- 
θῆτε κιτιλ.: ποέ ἐδαΐ γε «λομίἀ δὲ πιαάε 
ον, ὁμέ ἐμαΐ γε «κομίἀ ἀποῖν ἐλ ἰουε 
τοπιοῦ 1 μαυε :0 αὐμπάαπεϊν ἰο γομ. 
ἀγάπη, 45 ἃ στᾶςε Ἐβϑρεοίδ!ν ἴὸ δὲ ἐχ- 
πἰρποα ἰῃ ΟὨτίβείδη ἱπιεγοουγθα, ἰ8 γα- 
Ρεδιεάϊν ἁνεῖς οὐ ὃν 8:. Ραυ]. Τῆς 
νοσά Ὧδ8 Ὀεεῃ ἀεβοσί θεά 48 “εςοϊεβὶ- 
αϑιϊοδὶ" δηά 28 μανίηρ Ὀεεη ἢγβι ἱπῖσο- 
ἀυςεὰ το {Ππεταῖυτε ἴῃ τῆς υΧΧ. Βυῖ 
[48 Ὀεεη τεοεηεΐν ἰουηὰ ἱπ ραρυτὶ οὗ 
τδε Ριοϊεπιαῖς ρεγιοὰ (Πεἰββπιαηη, Βἰδεὶ- 
φἐμάϊεη, Ῥ. 81), ἀπά ἰξ τῆ ἀρρεᾶγβ τπδὲ 
τε ΠΧΧ ΟὨΪΥ ἴοοκ ονεσ ἃ ννογὰ δ᾽γεδυ 
οὐττεηῖ ἰπ τῆς βρεεςῇ οἵ ατεεκ Ἐργυρί. 
Ηετχε {πε ροβίκίοη οὗ ἀγάπην δεΐογε ἵνα 
Εἶνεβ ἴξ βρεοίδὶ Ἔετωρῃδβίβ; οὕ., ἴοτ ἃ 'ἱκε 
οτγάεσ, Αςῖβ χίχ. 4, ἔοχῃ. χὶ. 31. περισ- 
σοτέρως ""αγ τηξδῃ “ὁ πιοτς δρυπάδπεν," 
8... ἴδῃ (ο οἵδε Ομυγοπεβ; δῖ ἰὲ ἰδ 



48 ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β 1. 

1 ἴμεν. ἵνα μὴ " ἐπιβαρῶ πάντας ὑμᾶς. 6. ' ἱκανὸν τῷ " τοιούτῳ ἡ ' ἐπιτιμία 
ἀβειν ἴα αὕτη ἡ ὑπὸ " τῶν " πλειόνων - 7. ὥστε " τοὐναντίον μᾶλλον ' ὑμᾶς 

ΠΝ Το. αν. " χαρίσασθαι καὶ παρακαλέσαι, μήπως τῇ περισσοτέρᾳ λύπῃ " κατα- 
ΗΜ τό, ιν ποθῇ ὁ τοιοῦτος. 8. διὸ παρακαλῶ ὑμᾶς "᾿ κυρῶσαι εἰς αὐτὸν ἀγάπην. 

Ἶ ἴα. - Ε 9. εἰς τοῦτο γὰρ καὶ ἔγραψα,) ἵνα γνῶ τὴν "δοκιμὴν ὑμῶν, εἰ εἰς 

Πρ ΠΤ τὶ ἀἔρρὶοὁ) π 
1. 

ἦν. 15, ἰχ. 2; ΡΒΪ]. ἱ. 4. 8: 
42. μρι . ΧΡ. 54 (158. χχν. 8); ἜΝ ν- 4. 8], ἰ. ἘρΆ. ἱν, 32; (ΟἹ. ᾿ἱ. 13, 11}.. 13; 46: 

15; Οεῇ. χχίϊὶ. χο; ἴμεν. χχν. 356. τ ἔσπι. ν. 4; οβδρδβ. νἱι. 2, ἴχ. 1.3, χἱτὶ. 3; ῬΏ1), 11. 22 οἷν. 

1ᾺΒ δηά {πε Ῥεβῃίειο (νος ΥΝ.Η. ἐοϊονν Βεσε) οπιῖς μαλλον, Ὀυϊ ἴξ 8 ἰουπά ἴῃ 
411 οἴμεῖ δυϊμογίείεβ ; ΕΘ «7 ρίαςε ἰὶ δῆεσγ νμας. 

3 ᾿ηβεγίβ υμων (υοδές, ἔ, ξ, δῃηὰ 5ο {πε Βοδαϊτίς) δέτε ἐγραψα. 
5.6, καὶ ργεῆχ πάντων ἴὸ υμων. 
4ΑΒ 17 ἢᾶνε ῃ» ΨὨϊοἢ ΥΝ.Η. ρίδος ἱπ μεῖς πιαιρίη ; αἰπιοβὲ 411 οἵδε δυϊπογίεῖεβ 

ἢᾶνε εἰ. 

αυἴτε ἰεριεἰπιαῖε το [Δ Κα ἰϊ 85 υϑεὰ πους 
ΔΠΥ ΒΡες] οοπηραγαῖίνε ἕοτοα (οὔ. χ. 8). 

γν. 5:|.;,. ΤῊΕ ΟΕΡΕΝΌΕΞΕ ΗΑΒ ΒΕΕῈΝ 
ΒΟΡΡΙΟΙΕΝΤΙΥ ΡΟΝΙΒΗΕῸ : ΤῊΗΕ ΑΡΟΒΤΙΕ 
ΑΟΟΌΙΕΒΟΕΒΊΝ ΤΗΕΒΙΒ ΒΕΜΙΒΒΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ 
ΡΕΝΑΙΤῪ ΟΕ 1 Οοζ. ν. 1-5.--νοσ. 5. εἰ δέ 
τις λελύπηκεν κιτιλ.: διέ ἐγ αν οπε, 9ε., 
πε ἱποαδβίυουϑ Ρεζβοη οὗ 1 Οοσ. ν. 1ἵ, 8 
πᾶπὶς δείηρ βυρρτγεββεὰ υἱἢ ἃ γάτα ἀα]}- 
ςδον οἵ ἐεεἰΐηρ, λαέμ σαμδεά ξογγοῖῦ, ἀξ 
λαίᾳμ εσαμεεά φογγοῖῦ, μποέ ἰο μιξ, 5... 1 ἅτὰ 
ποῖ ἔπε ρεζβοῃ ἀϊγεςιῖν ἀρρτίενεά, διέ ἐὸ 
ον! ἐχίεμπί (ἐπκαὲ 1 ῥγέος ποέ ἰοο λεαυϊίν 
οπ ἴηι) ἰο γοι αἰ. ΤὨδι ἰ8 ἴο 8ᾶῪ ἴο 
ἴδε νογάβ ἀπὸ μέρονς ἀτε δἀἀςἃ ὃν {πε 
Ἀροοῦς ἵνα μὴ ἐπιβαρῶ (:ε., αὐτόν). 
ΤὮα βεηΐεποε δᾶ8 ὕεεη οἴδβεγννίβε σοπ- 
διευϑα, “ἢς6 Βαῖὰ ποῖ οδυδεὰ ἀν ἴο 
τὴς [αἱοπς), θὰ: [οΠ]ν] ἰπ ραγὶ [ἢδνίῃ 
οαυδβεὰ βοσγον ἴο γοὺ 4150]: [1818 1 δ 
ἀπ 1 τᾶν ποῖ ργεββ μεανιἷν οἡ γου Δ]}," 
82.) ΌΥ τερσεβεηξτίηρ πΊγβεὶζ 88 ἴῃς ΟἿΪΥ 
Ῥεζβοη δρρτίενεά. Βυὶϊ τπϊ8 ννου]ᾶ τε- 
4"1ς εἰ μή ἰπβιεδὰ οἵ ἀλλά, «πᾶ, διτίδετ, 
οεβ ποῖ βυΐϊϊ {πε σοηίεχι 80 ΜῈ]}} 85 ἴῃ 6 

τοπάετίηρ ρίνεπ ἄδονε, ψμΐς ἢ ἐγεαῖβ ἵνα 
μὴ ἐπιβαρῶ 45 ρατεπίδειϊς. 

Μες. 6. ἱκανὸν τῷ τοιούτῳ κ.τιλ.: 
δωβιείεπέ ἐο τμοῖλ απ οπμε ([με ψοτὰ υβεά 
ἴῃ σα Οος. ν. 5 ἴο ἱπάϊοδιε δε οἤεηπάετι 
ἐς ἐδπὶς ῥμπίφηνιεμέ (τολίον τας ἐπ βίοίει 
ὃγ ἐδ πιαγογὶἐγ. ΤὮςε ἀϊτεςτοΠ8 ρίνεη ὉῪ 
τῆς Αροϑβεῖε ἔοσ ἀβδ! πρὶ ννἢ πε οἤεπάει 
Βιδὰ ρχοῦδοὶυ δες οδττιεὰ ουζ ννἱτἢ ΒΑυβἢ- 
Ὧ688 Δηὰ βενεσγὶυ ; πε πονν βδυρρεϑβῖβ ἐμαὶ 
16 Ρυῃίβῆσγηθπι τπλῖρῃς δὲ τεγεὰ, ἀπὰ 
τῆς συν πα ἐογρίνεη. ἐπιτιμία ἱπ πε 
Αἰεὶς οτδῖογβ ἰ8 υδεὰ ἔοσ “πε ροββαϑδίοῃ 
οὗ ροϊ τς δ] σἰρἢϊδ,᾽᾿ Ὀυϊ ἰξ σᾶπηε ἴο πιθᾶῃ 
(5εε τεβ.) ῥεηπα ἐν οἵ γεφμίίαὶ ; τῃε Ρυπίβῃ- 
τηεπΐ (5ε6 1 (οσ. ν. 5) ψουἹὰ βεεῖὴ ἴὸ 
Βανε Ὀεδη οὗ ἃ αἱξεῥιέπαγγ, δὰ ποῖ 
τρεγεὶν ῥιπίξυε, ομδγδοίεγ; ἰξ ψγ88 ῥσο- 

ῬΑΡΙΥ [κ6 {πὲ ἠογπιαὶ ἐχοοπηπιυπίοδιίου 
οὗ ἃ ἰαῖες ρὲ (οἷ. αἷδο : Τίπι. ἱ, 20), 
δηὰ ἱηνοϊνεά τῆς ἐχοϊυδίοη οὗ ἴῃς συν 
Ρεζβοῃ ἴζοσῃ ἴδε ργίνιερεβ οὗ ἴῃς ΟὨσιβιίδῃ 
ϑοοίειγν. Τμδῖ τὲ ννδβ ἱπβιοιοά οὨἱν Ὁ 
“ἀπε πλϑ)οσίτν "᾿ (ἔοτ δο ννὲ τηυβὲ τγαπϑἰδις 
τῶν πλειόνων; 8εε τεῦ.) ἰ8 50 οἰ Ἐν 
δοοουηϊεά ἔος ὈΥ τεπιεπιδετίπρ με ῥσε- 
Βεπος οὗ δὴ δητ- Ραυ] ης ἂῖὶ Οοείπιῃ, 
ΨὴῸ ψουϊὰ ποῖ ὃς ᾿κεῖγ τὸ ἐοϊΐονν 18 ς 
Αροβεῖς᾿ Β ἰπβϑιγυςείοπβ. Τῆς οοπείγυςτίοι 
ἱκανὸν . . . ἡ ἐπιτιμία (ἐστι, ταῖες πα 
ἔστω, ἰ5 (Ὡς νετΌ ἴο Ὀ6 ϑυρρ!εά) δῆοτά5 
ΔῊ ἰπβίδπος οὗ ἃ πευῖες δάϊεσῖναὶ! ῥτε- 
ἀϊςαῖς δεῖ ονοσ αραίηπϑβι ἃ ἐεπιπίπα βυδ)εςὶ 
(7. Μαδῖι. νὶ. 34); ἱκανὸν δεεὲπιβ ἴὸ ὃς 
υδεὰ ποτε ἴἶκε ἴδε 1διίη φαΐ. 

νεῖν. 7. ὥστε τοὐναντίον μᾶλλον 
κιτιλ.: 0 ἐλαὲ εοοπέγαγέισίδε γε βλομία 
γαίδεν γογρίνε κἰπι απὰ εοπεξονέ κἶνε ((γ.., 
ἴοτ ἴπε βεπεϊπγεπὶ, Εςςοΐυ8. νι. ς, Οοἱ. 1]. 
13, ΕΡΗ. ἷν. 35). Ννε 5ῃουϊ]ὰ εχρεοῖ βοπια 
νεγὺ πκε δεῖν, Ὀυὰ ἰξ 18 ΡΕΓ ΒΔ Ρ5 βυ ΕΠ ἘΠ ΠΥ 
πυββοεῖεά ὉΥ ὥστε. χαρίζεσθαι ἰ5 σεπε- 
ταν ἔουπὰ τῇ τῇς ΝΤ. ἰπ τῇς δεῆβε οὗ 
“τὸ Βεβίον ἃ ἔδνουτσ᾽" ; θυ ᾽ϊ οοηνεγβ ἴπε 
βρεοίδὶ πιεδηϊηρ “ ἴο Τογρῖνε ᾿ ἰη τῆς Ρᾶ8- 
ΒΆθε8 τείειγεά ἴο δῦονε.--- μήπως τῇ περ- 
ισσοτέρᾳ λ' κιτιλ.: ἰσδὲ σμελ αν ομε 
«λομία δὲ ειϑαίϊοτσεά μῤ τοὶἐλ πὲς ἐχεεβσῖσε 
δογγοιῦ, 5.., Βῃου]ὦ ὃς ἀτίνεῃ ἴο ἀεδβραὶγ 
τὨχου ἢ ονοτταυοῦ δβενεγίῖγ. Αρϑίῃ (ϑεα 
ου νεζσ. 4 δον) Ψὰ ᾶἃγε ποῖ ἴο ῥγεββ 186 
οοτηραγαῖνε ἕογος οὗ περισσοτέρᾳ. 

Ψνεις. 8. διὸ ταραπολῷ ὑμᾶς κιτιλ.: 
τολεγείογε [ δεδεσεΐ γομ (οτ “ἐχῃογί γου,᾽" 
8εε οἱ. 4) ἐο εοπἤγνι γομν ἴουε ἐοιτυαγά 
ἀἷνι. Αὐἱποιῖν “ἴοὸ δίπὰ" δηὰ “το 
Ἰοοβε" πμαὰ Ῥεεπ οοπιπιεά το ἰδς 
Αροϑβεῖεβ (Μδιϊ. χνὶϊὶ. 18); 8ι. Ῥδὺὶ] δὰ 
αχαγοϊβεὰ της ἔογπιεσ διποϊίοη {1 Οοσ. ν. 
5), δπά ἢε πον ἀϊβοπαῦρεβ ἴδε ἰαδίϊες. 
ὙΠε ναγίουβ τηξαπίηρβ οὗ παρακαλεῖν 



6---12. 

πάντα " ὑπήκοοί ἐστε. 
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το. ᾧ δέ τι "χαρίζεσθε, καὶ ἐγώ" καὶ γὰρ " ̓Αείε νῖ 
: ΡΒ]. 

ἐγὼ εἴ! τι κεχάρισμαι, ᾧ κεχάρισμαι, δι’ ὑμᾶς, ἐν "προσώπῳ Χριστοῦ, ἵἴ 8 εἰνι 

1τ. ἵνα μὴ "πλεονεκτηθῶμεν ὑπὸ τοῦ “Σατανᾶ - οὐ γὰρ αὐτοῦ τὰ δεῖ, ̓ αι: 

5 γοήματα ἀγνοοῦμεν. 2, χιΐ. 17, 
18:1 

12. Ἐλθὼν δὲ εἰς τὴν Τρωάδα εἰς 2 τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ, καὶ ΤΒέοϑα, ἵν, 
οὐἷγ. 

τ Εοπι. χνΐ. 20; 1: ΟΟΥ. ν. 5, νἱ!. 5; ςβδρβ. μα," χὶϊ. γ; 1 ὙΠ688. ἰΐ. 18; 2 ΚΤ Βε88. ἰδ. 9; τ Τίπι. ἱ. 20, ν. 15. 
δ χ ΟΒδρϑ. ἱΐῖ. 14, ἱν. 4, Χ. 5, χὶ. 3; ΡΠ]. ἵν. 7 : Βας. ἐδ. 8; 3 Μαος, ν. 30. 

1 Τῆς δεῖζος γεδάϊηρ 'ἴβ και γαρ ἐγω ο κεχαρ. εἰ τι κεχαρ.» ὙΠ ΒΦ ΑΒΟΟΟ, εἰς. ; 
τεςεϊνεά ἰαχὶ ὈΌΚΙ, σγ, ἰᾷς Ηδζοίεδη, εἴς. 

3. δηά τῆς [,δτἴπ νβ8. ἢᾶνε δια το ἐναγγελιον ; ὨῈΕ δια τον ἐναγγελιον. 

Πᾶνε Ὀεεη ποιεὰ δῦονε (οῃ ἱ. 4); ἰξ ἰβ 
ἱπιεγεβείηρ το οὔβεγνε ἤδσς Ὦον ἴδε ννοτὰ 
8 υϑεὰ ἴῃ οὔς 86η86 ἰπ νεσ. 7, δπὰᾶ ἴῃ 
δηοῖδεσς ἰπ οἷοβε βεαυδηςα ἱπ νεσ. 8 (οὔ. 
18ε ὕνο βεη8685 οὗ παραδίδωμι ἰπ τ Οοτ. 
χὶ. 23). Εοσ ἀγάπη ξεε οῃ νεῖ. 4 ἀδονε. 

Με. 9. εἰς τοῦτο γὰρ κιτιλ.: ΧὉ07 ἰο 
ἐλέετδὰ ἀπρνδις Ἡ μλοὰ τῆν ἀρὰ 1 
γεῖρλέ ἀποῖο ἐλε ῥγοο οὗ γοι, τολείμον γε 
με ρλὰ οδεάέεηξ ᾿' αἷΐ ἐλπίπρε; 1.6... ἐἶε 
οὔ͵εςὶ ἴῃ νυτἱ τη ρ' τς ἔογπγεσ ἰεξῖεσ (αι Οογ.) 
νν»8 ποῖ ΟΠΪΥ ἴπε ταεϊοττηδίίοη οὗ ἔπε 
οἤεηάετγ, δυῖ τῆς ἰεβείηρ οὗ τπε (οτ- 
ἱπιρίδηβ᾽ δοοερίδποςε οὗ ἢὶ8β δροβίοϊο 
Δυϊμοσῖν (οΛ νἱϊ. 12). Εογ τε Τσοπβίσ. 
εἰς τοῦτο γάρ. .. ἵνα. .. οὐ. Εοπι. 
χῖν. 9. [ὖ ἰ8 πατὰ ἴἰο ἀεοϊάς Ὀεῦνεεπ τδς 
τελάϊηρβ εἰ, “ὙΠεῖμες," οὐ ἦ, “ψνπετε- 
ῬγΥ̓ ΦἊ(8εε οτῖξ, ποῖε); δυῖ (ἂς ρεπεζαδὶ 
8εη8ε 15 ἴῃ6 βᾶπιε 'π ὈΟΪΏ οᾶβδε8. Α Ἵοσὰ- 
Ῥατγίβοῃ οὗ τπ|8 νεῦβα ὙΠ νἱϊ. 12 Π48 1εὰ 
βοζης οσίἰςβ ἰο ἀουδι ννῃεῖπεσ σΒΔρ8. ἰΐ. 
δηὰ νῖϊ. τε 81} τεῖεσ αἱ 411 το τῆς οἥεηπάεσ οὗ 
σ Οοτιν. χα; ἴοσ ἴῃς ἐχργεββεὰ οδγεςιὶ οἵ 851. 
Ῥαυ}᾽ 8 σοτηπηυπίοδιίοη νγᾶ8 10 ρζονε ἴδς 
Ἰογαῖν οὗ τε Οοτσίπιπίαπβ ἰὸ ΠἰπΊβεϊῖ. 
Απὰ τδὺ8 ἰξ ἰβ δυρροδεὰ {παὶ τῇς ἰηάϊ- 
νἱάυα! ἴῃ νῖενν 18 βοπὶεὲ δίεῖες ρεΐβοῃδὶ 
ορροπεπὶ οὗ 8:1. Ρδὺ] (βεε Τεσγίυ ήδη, 4 
Ῥμάϊε. χιϊ. 1). Βαὲξ νν. 5-9 βεεπὶ αυϊίε 
ςοηβεςυῖίνε, ἀηὰ νὰ ἢπὰ 1 πιοσε πδίυσγαὶ 
ἴο ἱπιεγργεῖ νεσ. 5 ἴῃ τεΐεσεποα ἴο σ Οοσ. 
ν. 18. Απὰ νὶϊ. 12 866 Π18 ΟἸΘΑΙΪΥ ἴο ἀϊδ8- 
τἰηρυ βῆ ὁ ἀδικηθείς ἔτοπι 5.1. ΡΔι] Ὠἰπι- 
5617 (3εε ἱπέγοά., Ὁ. 15). 

Μνες. το. ᾧ δέ τι χαρίζεσθε κ-τιλ.: 
δμέ ἰο τυλονι γέ γονρὶυε απγέλίηρ, 1 ὕζογ- 
εἶνε αἰδο; ον τολαΐ 1 αἷφξο λανά ὕογρίυεη 
(Ὁ 1 κανε γονρίνεπ απγέλὶηρ) 707 γοιν 
βαλές καυε 1 ἤογρίυεπ τέ ἐπ ἐπε ἤασς οὗ 
ΟἈγίεί. ΤΉϊβ ἰδ ποῖ ἃ βεέπεγαδὶ ρεϊποίρὶς, 
Ῥυϊ ἃ διαίεπιεηὶ οὗ ἴῃς Αροβϑιῖε᾽β ἔξεϊπρ8 
δῖ {πε ργεβεπῖ ἰυποίυτςε ; {6 {ΠΕῪ ἀγα ν]]πρ 
το ἔογριῖνε ἴδε οἤεηάετ, 80 ἰ8Β Βεὲ. νΒεῖθεσ 
δε δἀνοοσδῖεβ ξαιμξθπιεηι οἵ (ογρίνεηςβϑβ ἰξ 
ἰδ αἰνναυβ δι᾽ ὑμᾶς, “ ἴοτ γουγ 54 Κε8,᾽" ἀπά 

, 1 15 ἐν προσώπῳ Χριστοῦ, ““ἴπ ἴδε 5ἰρδϊ 
ΝΟΙ, ΠΙ. 4 

οἵ Ομ γίβι ". πρόσωπον (5εε Οἡ ἰ. 11) 18 8 
“ἴλςε," δπὰ 80 ἐν προσ. Χρ. ἰδ ἃ ΒίτοΟΠ ΕΓ 
ΨΆΥ οὗ βαγίηρ ἐνώπιον Χριστοῦ (ο΄. ςῃδρ. 
ἷν. 2, νἱῖ!. 21, δ]. 1ἱ. 20); ἴδε Αροβιΐε 
οἷαί πιβ ἐμαὶ ἢΐβ δςῖβ οὗ ςοηδεπιπδίίου δπὰ 
[οτρίνεπεβϑ τε ἄοπε 48 “ἴῃ ἴδε ργεβθηςα 
οἵ ΟΠείβε ". Βοῖἢ ΑΝ. δηά ΒΝ. τεπάες 
“ἢ {πε ρεγβοη οἵ Οἤγῖβε," ψμῖς ἢ Ψου]ὰ 
τηεδῃ (Παὶ 51. Ρδυὶ μδὰ δοϊεὰ 48 Ὁ τβι 8 
ἀεϊεραῖε. Βυῖ πε υβαρε οὗ πρόσωπον ἰπ 
2 Οον. ἰβ ἀραϊηϑβὲ [ἢ18 ἱπτεγργείδιίοῃ. 
γε. τσ. ἵνα μὴ πλεονεκτηθῶμεν κιτιλ.: 

ἰεδέ τοῦ, 5.., γοὰῦ ἂπὰ 1 ἰορεῖπεγ, δὲ 
γοδδεά ὃγ ϑαίαπ; 1.6., ἰεβὲ γε ἀτγῖνε 
Βίῃπεῖβ ἴο ἀεβραὶ δηὰ 80 ἰεὶ ϑαίΐδῃ 
οδρίυτε {πεπὶ ἔτοπιὶ υ8. “Τῆς οἤεηάδσ 
νγᾺ8 ἴο θὲ ἀεϊϊνετεά ονες τῷ Σατανᾷ εἰς 
ὄλεθρον τῆς σαρκός (1 Ὅοτ. ν. 5)---ςᾶτε 
τουδὶ δὲ ἴδίκεπ εβὶ ννγὲ πλεονεκτηθῶμεν 
ὑπὸ τοῦ Σατανᾶ, ἀπὰ Πἰβ βου] ρετγίβῃ 
ΠΚενῖβε" (ΑἸέογά). Οὔβεῖνς τπαῖ ἴῃ 8ι. 
Ῥαυ] 8 ψσί πη ρ8 (εχοερί σἤδρ. χίΐ. 7; δεῈὲ 
τε.) Σατανᾶς τακε8 τῇς δτγιίοϊε, “ἴδε 
ϑαϊδη," 1ῃ6 δάνειβασγυ; ἰδ ἢδ8 ποῖ γοεὶ 
ζοπῖε ἴο ὃ6 τερυ δεν υβεᾶ 88 ἃ ργορεσγ 
πᾶηλε (δῖ ο, Μαῖι. ἵν. το, Μαζί {. 23). 
--οὐ γὰρ αὑτοῦ κιτιλ.: 20» τὸς αγε ποὲ 
ἐρπογαπὲ ψ λὲς ἀευΐεα5. νόημα (δβεε τεβ!.} 
8 ρεπεγα!ν (αἰνναγβ ἱπ (18 Ἐρ. υδεᾶ ἱπ 
ἃ Ὀδά βεηβε, οὗ ἴῃε τπουρῆ8β οὗὨ τηδῃ 8 
υπτερεπεταίε ἤεατὶ. Ηδεγε τὰ νοήματα 
ἅτε ἴῃε ἀεδίρτιβ οὗ ἴῃς δάνεγβδγυ οὗ βου]8. 

νν. 12-17. ΗἙ ΨΑΒ ὈΙΒΑΡΡΟΙΝΤΕΡ ΑΤ 
ΝΟΥ ΜΕΕΤΙΝΟ ΤΙΤΌΒ ΙΝ ἼἸΈΟΑΒ, Β0ῦΤ 
ἨΕ ΒΕΙΟΙΟΕΒ ΝΟΥ ΤῸ ΨΕΛΕΝ ΤΗΑΤ ΗΙΒ 
ΜΕΒΒΑΟΘΕ ΟΕ ΒΕΡΕΟΟΡ ΗΑΒ ΒΕΕΝ ΨΟΥΑΙΤῪ 
ἘΕΟΘΕΙΝΕΡ ΙΝ ΟΟΕΙΝΤΗ.-εσ. 12. ἐλθὼν 
δέ κιτιλ.: διέ (ἴὩς ραγιίοϊς δέ πιαγκίπι 
τὰς τεβυτηριίοη οὗ ἰδ ογ ρίπαὶ βυδ)εςῖ 
τοῆέμ 1 οανιε ἐο Τγοας, (0γ ἐπε ῥμγῥοΞτες 
οὗ ἐκε σοϑεῤεῖ οΥ ΟἈνγῖςἐ (7. ἰχ. 13). Ἧς 
βίαγεα δεγα βϑαενεὴ ἀδυβ ργεδοπίηρ δπὰ 
τεδοῆίπρ οη ἢΐβ γτεϊυση ἴσοπὶ ἄτεεςς (Αςί8 
Χχ. 6:12. Νε δῖε ποὲ ἴο ρῥγεββ ἴδε 
ατιϊςῖς δηὰ τγαπβίδις “πε Ττοδά "; οἵ 
Αςῖβ χχ. 5, 6, νῆεσε γε πᾶνε ἐν Τὶ 
δηὰ εἰς τὴν Τρφάδα υεξεὰ οὗὨ (δε 5Απιε 
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μ Το, τὶς ᾽ θύρας μοι " ἀνεῳγμένης "ἐν "Κυρίῳ, 13. οὐκ ἔσχηκα " ἄνεσιν τῷ 
Ἐ εν. 

δι δι τ. 

1 Ἀοπι. χνὶ. 

πνεύματί μου, τῷ μὴ εὑρεῖν3 με Τίτον τὸν ἀδελφόν μου ἀλλὰ 
1ε8. χὶν.1.Ὁ ἀποταξάμενος αὐτοῖς, ἐξῆλθον εἰς Μακεδονίαν. 14. " τῷ δὲ "Θεῷ 
τῶι το. χάρις τῷ πάντοτε “ θριαμβεύοντι ἡμᾶς ἐν᾽ τῷ Χριστῷ, καὶ τὴν 
ἰχ. τ; ΕΡΒ. 
ἰϊ. 21. 

ἃ Αεῖς χχίν, 
ὀσμὴν τῆς γνώσεως αὐτοῦ ᾿ φανεροῦντι δι᾿ ἡμῶν ἐν παντὶ τόπῳ. 

νι Ἔβαρα, 15. ὅτι Χριστοῦ " εὐωδία ἐσμὲν τῷ 4 Θεῷ ἐν τοῖς ὃ σωζομένοις καὶ ἐν 

13; Ὁ. ΤΌΟΗΣ "χά οὔΪγ. ἮΣ Ἠΐ, 16, ἐκ 
17, νἱϊ. 25; 1 ΟΟΓ. χν. 57; οδδρδϑ. υἱΐϊ. σ᾿ Ὁ 15. 
ῬΆΙ. ἵν. τὸ (αδη. νἱ!. 2: 
ΧΙ. 

Ὁ ΜΚ. νὶ. 46; 1,Κ. ἰχ. 6:, χίν. 

: ἴον. ἱ. 9) Οὐἱγ ; τ. Όδηὶ. ἱ. 
ε είς ἰϊ. 47:1 Ὁος. ἵ. 18, χν. 4; ὕω 1. ἦ 

ς σα. νἱ. 
ε ]οδη χίΐ. 3; ΕΡΆἈ. ν. 2; 

Ρα. ἰδϊ. 3, ἵν. το, σσν ν. το, σΣ, ΥἹΐ. 18, 

3; Αςἰδ χνὶϊί. 18, 2: οἷν. 
ἃ Οοἱ. " Ἢ οηϊν. 

1 Μοϑβὲ δυϊπμογίεῖεβ δβᾶνε τῳ μὴ εὑρεῖν; τὸ Ρ; τον ἐδ Ὃ2 73; ἐν τῳ ὈῈΕ 17. 

2 φυρισκειν Ὁ". 

ἴδος ἰη ορηβεουξῖνε νεγβεβ. Ττοδβ Ψουἱὰ 
δε ἃ παΐυγαϊ ρίδος οὗ τεπάεζνουβ, 85 ἴΐ 
ψγ88 ἴδε. ροΐπιὶ οὗ εἐπηθαγκαιίοη ἴοσ Μϑοε- 
ἁἀοπία (βες Αςιβ χνὶ. 8); δπά ἤεζε 81. 
Ῥαὺϊ μαὰ Ἴχρεοϊεὰ ἴο πιεεὶ Τίτυϑ, νΒο 
μαὰ ὕεεη βεπὶ ἴοπὶ Ἐρῃεβυβ ἴὸ Οογίηι, 
ΜΠ π᾿ υππαπιεά οςοπιραπίομ, 458 ἴπε 
Ῥεᾶτγεσ οἵ τον: (8εε 7πένοά., Ρ. 9).--καὶ 
θύ οι ἄνε ς ἐν Κνρίῳ: αμά ἃ 
γλμραρδ δὰ Η τρύννηι πρό ἐπ δε 1 ογά. ΤῊϊ5 
15 ποῖ ἴδε “ ἄοοτς οὗ (δίτῃ " (Αςἰβ χὶν. 27), 
Ῥυϊ ἴῃς ἄοοτ οὗ ορρογίυπιιν δὲ Ττοδβ (βες 
τεῆῖ. δϑονε), νυδίοἢ ἢς ἀεβογίθεβ ἤεγε 48 
“ορεηεάᾶ,᾽" ἃ ρῆγαβε ψῃϊοἢ εξ παά υδεὰ 
ἃ 5δογῖ {ἰπ|ς [είτε οὗ δἷβ ργοβρεςοῖβ οὗ 
υβεπε88 αἱ Ερμεβὰβ (1 Οοσ. χνὶ. 90). 1ἰ 
ἰθ ορεπ ἐν Κυρίῳ; τῆαξ ἴ5 τῆς δρθεσς, 88 
ἰς ψετα, οὗ ἢὶβ δροβίοϊὶς ἰδῦουγβ (866 
τε). 

Ψψεσ. 13. οὐκ ἔσχηκα ἄνεσιν τῷ πν.: 
1 μαὰ πὸ γεϊἑεῦ γὴς »» τῤίγίί. 80. δ6 
Βᾶγ8 ἃρϑὶπ (νἱϊ!. 5) ἐλθόντων ἡμῶν εἰς 
Μακεδονίαν οὐδεμίαν ἔσχηκεν ἄνεσιν ἡ 
σὰρξ ἡμῶν. Ννὲ ἅτε ποῖ ἴο ἰδ πιυςἢ 
βίγεβϑ οὔ πνεῦμα δεΐπρ υϑεὰ Πεῖε πὰ 
σάρξ τδετε (γεῖ ο΄ οδδρ. νἱϊ. τὴ; σάρξ 
ἐπ ἴδε Ἰαῖες ραββᾶρὲ ἰβ υϑεὰ οἵ ἴῃ ψν Ποῖα 
ταοσίδὶ παῖυγε οὗ τπηδη, ὑπο ἢ ἰ8 8) εςῖ 
1ἴο ἀϊδίσεββδ δπὰ ἀϊβαρροϊπιπιεηῖ ; δηὰ 
πνεῦμα Πεῖε ἰ8 ἃ ρεπεΊαὶ ἴεγπὶ ἴοτ {πε 
“πη " (ο΄. Εοπι. ἱ. 9, νἱϊ!. 6, χίϊ, τα, 
Οὐογ. ἰϊ- αχ, ν. 3, χῖν. 14, σῆᾶρ. νἱϊ 1, 13.» 
εἴς., ἔοτ 81. Ῥδυ}᾽8 186 οὗ πνεῦμα ἴοι ἴῃε 
Βυπηᾶπ βρί τ, ἀπά 86εὲ οχἡ ἰϊϊ. 6 Ῥεϊον). 
Ἐοτ ἴπε ἴεπβε οἵ ἔσχηκα, 5εε οπ ΄. 9.--- 
τῷ μὴ εὑρεῖν κιτιλ.: δεραιδε 1 γομπά 
ποὶ Τῆς μιν ὑγοίλεν: διέ ἑακίηρ πῖν 
ἔεαυε οὗ ἐλένι (5ς., ἴῃε ἀϊδοῖρ]εβ δ Ττοδβ) 
1 τοονιὲ Γονίᾳ ἱπίο Μαεεάοπία. ἐξέρχεσθαι 
15 ἴῆε ψνοτὰ υϑεὰ ἰπ Αςἴβ χνὶ, το, χχ. σ οὗ 
“ροϊπρ οὐτ᾽ οὗἩ Αβία ἴο Μαροεάοπία ; οὔ. 
ν. 17. 

γεῖ. 14. τῷ δὲ Θεῷ χάρις κ-τιλ.: ὀκέ 
ἐλαπὰς δὲ ἰο αοά, εἰς. ἰπιελὰ οἵ ρὶνίπρ 
ἀεῖα!]β οὗἨ {πε ἱπίοτγπιαϊίοα ννῃϊοἢ Τίτυβ 

3. 17, 37, 73 πᾶνε ἐν Χριστῳ Ἰησου. 4 Καὶ οπνίῖβ τῳ Θεῳ. 

δγουρπὲ ἴο δίπιὶ ἰπ ΜαἼεάοπία (οδαρ. νίϊ. 
6), ἢς Ὀυγβῖὶβ οὔ ἱπῖο ἃ οδαγδοίοσίβεις 
ἀοχοίοσυ, ννὩϊο ἢ Ιοδὰβ Ὠίπὶ ἰηῖο ἃ ἰοπξ 
ἀϊρτεββίοη, τῃε τηδίη τορίς οὗ ἴδε Ἐρίϑι!ε 
ποῖ οοπηῃς πο νῖενν δραίπ ὑπ] νἱ. 11.-- 
τῷ πάντοτε θριαμβεύοντι: τολο αἰτναγς, 
56., ἄνδῆ ἰῃπ τἰπ|65 οὗ δηχίεϊν δηὰ ἀϊβίγεβϑβ, 
ἐεαάφεμ μς ἐπ ἐγίμεῤὰ ἐπ ΟἩγῖςί. θριαμ- 
βεύειν, “το Ἰελά 48 ςαρῖίνε ἴῃ ἃ ἔστη ρ δὶ 
Ῥιοσεβϑίουῃ," οσουσβ ἂραὶπ ἴῃ [Π18 βεπβα 
(οἱ. ἰϊ. 156. Τῆε τεηάεηηρ οὗ ἴῃς ΑΟΥ., 
“Ν ὨΙΘὮ σδυβεῖῃ 8 (0 τὶ ΤΡ Ὦ,᾽" τπουρῃ 
γἱεἰάϊπρ ἃ ροοά 8εηβε ἤεζς (ἀπά ἀεβρίτε 
ἴδε οαυβαίίνε ἔογος οὗ νεγὺβ ἱπ -εὐω), 
ταυβῖ δε αραπάοηςά, 48 πο οἶεασ ἰπϑίαπος 
οὗ θριαμβεύειν 'ἰπ βυοῦ 4 εἰρηϊβοαδιίοη 
845 Ὀεεῃ ριοάυςεά. Ὅῆε βρίεπάϊά ἱπιαρε 
δεΐοτς τῆς ννυτίϊετ᾽ 8 πιὶπὰ ἰ8 παῖ οὗ ἃ 
Ἐοχηδη γί υτηρῃ, νηϊςῖ, τπουρὴ ἣς μδά 
Πενοσ βεεπ ἰῖ, πιυβὶ ἢανε Ῥδεη 1Π1ὰγ τὸ 
Ηἰπὶ 48 ἰξ ννᾶβ ἴο δνεσυ οἰτίζεηῃ οὗ {δε 
Εταρῖτε. Ης τηϊηκβ οὗ αοὰ 45 ἴδε Ν]ςῖογ 
(εν. νὶ. 2) επτεσίηρ τῆς Οἷἐν ἱπῖο ψ ῃὶςο ἃ 
δε ρμίοσν δπὰ ποποὺγ οὗ {πε παῖϊοπς 
(εν. χχί. 26) ἰ8 ὑτουρῆῖ; τῆε Αροϑβεῖε 
85 “ἴῃ ΟΠ τῖβι "---Ὧβ ἃ τῃεπηθεσ οὗ ἴδε 
Βοάν οὗ ΟἸγίϑβι----ἰβ οης οὗ τῆς σἀριίνεϑ, 
ΌΥ πιεᾶπβ οὗ Ψψποπὶ ἴῃς Κπονϊεάρε ἀπά 
ἕλτηε οὗ ἴδε Νὶςῖοσ ἰ8 πιδάς πηαηϊξεβε. 
Ηε τε)οῖςεβ τπμδῖ πε ἢδ8 θεεη 50 υϑεὰ ὉΥ 
αοά, 45 ννουϊά ἀρρεᾶγ ἔγοπι ἴδε εἰάϊπ 
ψΠοἢ Τιῖὰ8. 48 Ὀγουρῆς Ὠἰπ).---καὶ 
ὀσμὴν τῆς γνώσεως κ-.τιλ.: ἀπά »ιακείᾳκ 
»ιαπίζεδέ ἐκγομρὰ μ5 ἐΐκε σαύυοῖν οΥ ἐκ 
ἀποιοίφάρε ο7 Η νι (5ο., οἵ ΟἾ τ 51) ἐμ δυσνΥ 
ῤίαοε, 5.., ὧὲ (οτίητἢ 45 ννε}} ἃ8 ἰπ Ττοϑϑ 
δηὰ Μαςεάοηϊα. [ζ 8 ροββίδ]ε τὲ τῆς 
πιεῖδρῃοσ οὗ ἴδε ὀσμή ἰ5 πυρρεξίεά ὉΥ 
δηᾷ ἰ5 ρατῖ οὗ ἴῃδιί οὗ ἴπε {ΠΡ ; ἐ. 5... 
Ριυϊατοῃ (νι. Ῥαμί. ς. 32) βᾶγβ8 δαὶ 
1π6 τοπιρ] 68. ννασα “{Ὁ]1 οὗἨ ἐππιιρδιίοπβ ̓ 
ἄυτγίπρ ἴπε ραββαρε οἵ ἴῃε ρῥγοςεββίοῃ. 
Βυιϊ ἡ εὐωδίας ἰ5. 4 τεαυεπεὶ ΤΧΧ 
Ῥῆγαβε (βεε τε). 

ες. 15. ὅτι Χρ. εὐωδία κιτ.λ.: μὸν 
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τοῖς " ἀπολλυμένοις - 16. οἷς μὲν ὀσμὴ 1 θανάτου 5 εἰς θάνατον, οἷς δ 1 Οοτ, ἱ. 
δὲ ὀσμὴ" ζωῆς εἰς ζωήν, καὶ πρὸς ταῦτα τίς ᾿ἷκανός; 17. οὐ γάρ 

"Χριστῷ λαλοῦμεν. 
1Ηῆετε οηϊγ. 

᾿οσμην ὈΕ. 

ι 

17, 3ἢ 
τῷ Ἀεβ. ἱ. 12. ὦ Άοχι. ἰχ. τ; ςδδρ. χἰϊ. το. 

Ἔθανατου . . -. ζωης ὈΕΟΚΙ, εἰς.; Ὀεϊξες εκ θανατον . . - εκ ζωης ὟῪΑΒΟ 17 
δηᾶ τῆς Βοδδίτγις. 

50ι λοιποι ὈΕΘΙ,, καὶ ἀαηὰ τῆς ϑυγίας νβδβ.; Ῥεϊζεσ, 88 ἰπ ἰδχῖ, οἱ πολλοι, ψἱὮ 
ΑΒΟΚ, ἀ, ς, ἔ, νξ. δπὰ τῆς Βοβαίγις. 

4 α, τῆς [,Δτἰη δπὰ Βοδαϊσις νβ8. οπιῖῖ (ἢ ς βεςοηὰ ὡς. 

5. α, ἀἁ, ε, ἢ, ξὶ ἀηὰ τπε Ηδγοίεδπ οπιῖς τῆς βεοοπὰ αλλ᾽. 

6 ΟΡΕΘΚΙ, πᾶνε κατενωπιον ; Ῥεῖϊίεγ κατέναντι (οΓ. Βοπι. ἱν. 17 ἀπά οἤΔρ. χίϊ. 19) 
ἢ δ ΑΒΟΡ 17. 

1 ἸἈΟΌΡΕΕΟΚΙ;Ρ είνε τον Θεου; δεῖξε οπι. του ἢ δ ΓΑ ΒΟῸ" (σ΄. χίϊ. 19). 

τοό αγέ α Ξιφεεί Ξαῦονῦ οΓ Ολγίξέ πμπίο 
Οοά. Νοῖ οηἷγ “τγουρὴ ὑ8᾽᾽ ἰδ τῆς 
ὀσμή πιδάς πηδηϊξεβῖ ; ννα Ουγβεῖνεβ ἴῃ 80 
δι ἃ8 νὲ τε }18ε δη ἃ πιδηϊίεδι οὐγ πιεπὶ- 
Ῥετβδὶρ οὗ Οἤεῖβε ἄγε, 'π ἴδςϊ, μαι εὐωδία. 
Τῆς ᾿πθυεηςοε οὗὨ ἴδε ᾿ἵνεβ οὗ ἴε βαϊηῖβ ἰ8 
δνεεῖ δηὰ ρεπείῖγδαϊινεο, ἴκὰ παῖ οὗἉ ἰπ- 
οεπ8ε. Ετοπὶ [818 νεσϑε οοπΊα8 ἴῃς ρῆγαβε 
“τῆς οἄουτ οὗ βαηςείεν ᾽".--ἐν τοῖς σωζο- 
μένοις καὶ κιτιλ.: α»ποῆρ ἑλερε ἐδαΐ αγό 
δεὶμρ τανεά απὰ ανπολρ ἐλένι ἱλαὶ αγὸ 
ῥεγίελίπρ. Ιὲ ἰἴ6 ἀϊβῆςυϊς ἴο υπάοτειδηάᾶ 
ΨΥ ἰῃς Απλεγίολη (οπηπιῖίες οὗ Εδνίβοιβ 
οδ)εςτϊεὰ ἴο τΠΐβ τεπάετγίηρ, πὰ γαπείδιεὰ 
“4τε βᾶνεά. .. ρεγιβῇ ᾿. Τῆς ἴογος οὗ 
τῆς ργεβεης ραγιςρε8 ουρῆϊ ποῖ ἴο δὲ 
ὀνεήϊοοκεά (δες τεϑ.) ; τῆεη ἴῃ [815 ννοσ] ἃ 
81:6 εἰπε 'η ἴδε ΨΥ οὗ [Πππὸὶ ογ ἴῆς ΨΑΥῪ 
οἵ ἄεδιίῃ, θυὲ τπεὶς ἤπια] ἀεβιίην ἰβ ποῖ ἴο 
θὲ βροίκεδη οὗ 48 χε δηὰ ἱγτγενοσδῦϊε 
ψ Ὡς πεν γα ἰῃ τῇς θεβῃ. Ετεε ψ]]} 
ἰηνοῖνεβ ἴῃς Ῥοββι δΠΙῪ δἰἶκε οἵὐἁἨ ἐδ] πρ 
ΔΥΨΑΥ ἴτοτῃ ἃ βιδῖε οὗ ρστᾶζε, οσ οὗ γερεηῖ- 
Ἅπος ἔγοσζῃ ἃ βῖδϊε οὗ βίῃ. Βυϊ ἔοσ πιεῇ οὗ 
εἰῖμες ο[285 15. ἃ Ὁ γίβιίδη [1πὸὶ ᾿νεὰ ἰπ 
τῆεῖγ πιάδβι, ἃ εὐωδία Χριστοῦ. 

γετ. τ6. οἷς μὲν ὀσμὴ κιτιλ.: ἐο ἐδε 
πε ἃ Ξαυονν ἤγονι ἀεαίᾳ μπίο ἀεαίλ ; ἰο 
ἐλε οὐδεν α Ξαυομν ὕγονι ἰ{ε μπίο {ζε; 
ἀπὰ γεῖ ἴξ 15 (δε βᾶπιὲ ὀσμή ἴῃ ὈΟΙ᾿ ςΆ568 ; 
τ΄ Τακς ἰ1. 34. ἐκ θανάτον εἰς θάνατον 
ΠΥ ὃὲ {Πυβιταῖεά Ὁγ Εοτῃ. ἱ. 17, ἐκ 
πίστεως εἰς πίστιν (3εε 4150 οσἤΔΡ. [1]. 18); 
ετηρμδβϑὶβ ἰ5 ραϊπεά, δἼοοογάϊηρ ἴο ἴδε 
Ἡεῦτενν ἰάϊοπι, Ὁγ τερεδίηρ ἴῃς ἱπιροτίδηι 
νοτὰ, Τῆς ΒΔΌδίπίςα!] ραγα!!εἶβ ρίνεη ὈῪ 
ννεϊβιείη δηά οἵπεῖβ 5πονν τῃδῖ τῆς πιεῖδ- 
Ῥῇῶος οὗ {18 νεγβε ννᾶβ ζοπηπίοη δου 
7εν δῃ τυτίτοτβ ; ἴεν οα!εὰ πὰ [ἂν δη 

ἀγορὰ υἱέας ἴο ἴπε ροοά, Ὀυϊ δη ἀγοπα 
τιογἐἰς τὸ τῆς εν]].---καὶ πρὸς ταῦτα τίς 
ἱκανός: τολο ἐδεη ἐς τη διείεπέ [ον ἐδέσε 
ἐπὶπρε ὃ 5... ἴο Η11 βυςῇ ἃ ραγῖ 45 ἢδ8 θεεη 
7.8ῖ ἀεδογίδεά (ἴογ καὶ . . . τίς 8ες οη 
νεῖ. 2 δῦονε). ϑῖ:. Ῥαδυ} β ἄῦβννεσ [8 ποῖ 
ΠΥ εχργεββεᾶ, ὰϊ ἴτε βεαυεπος οὗ 
τπουρῆι ἰ8 τηϊ8: “1 ταῖρῃι θῈ τδουρῆι 
τπδὲ πο οπε ἰβ βυβῆήοίεπι ἴοσ βυςἢ ἃ (δβῖ; 
δηᾶ γεῖ τοῦ ἅτε, ἴοσ ΨῈ ἅτε ποὶ 88 (δς 
ΤΩΔΏΥ,᾽" εἴς. ; ἃΠ δῆήβνγεσ νν ἢ οἢ Πε ἰ8 οᾶγε- 
[ὰ] ἴο ἐχρί δίη δηὰ αυδι!ῆν ἰπ νετ. 5 οἵ τῆς 
παχὲ σδδρίεσ, ἰεβὲ πε βῃου!ὰ θὲ δοουδεὰ 
οὗ ὑπάυε ςοπβάεποε. 
γε τ. 17. οὐ γάρ ἐσμεν ὡς κιτιλ.: ,ὴ᾽ 

τοό ἂγέ ποὲ α5 ἐδ πιαηγ, υἱκ., ἴτε ογάϊ πᾶσ 
ἰδᾶσπεῖβ ἢ νΠοπὶ γοὺ τηεεῖ. Τῆς 
ἐμάϊγεοὶ τεΐίξτεμος ἰ5 ἴὸ ἢΐβ ὀρροπεηῖβ δἵ 
Οὐοτίπιῃ, ᾿ΠουΡὮ {ΠῸῪ ἀγὲ ποῖ πατηεά. Αἱ 
Ἰεᾶβὲ ἢε 'ἰβ πιογὲ ννοσῖῆν τὸ ΑἸ] τῆς Πὶρῃ 
οἶος οὗ ΝΠ! ἢ ἢς δ85 Ὀεεπ βρεακίπρ [πη 
ἸΏΔΩΥ ΨὴῸ Ψουϊὰ Ῥε ΟἸἷγν ἴοο ρἷδὰ ἴο 
ἀϑὰγρ δΐ8 δυιπογίιν; το οἶδρ. ἵν. 2,Ἃ1 
ΤΏεββ. ἰΐ, 3, 5 ἴοσ β΄ ΠΉΠΠᾺγ σοπηρατγίβοῃϑβ.--- 
καπηλεύοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ: τολο 
αὐἀμίίεγαίε ἐπε τυογὰ οΓ Οοά, ἑ.ε., ἰΒς 
Ὀἰϊνίπςε πλεββᾶρε 848 γενεαϊεὰ ἰῃ τῆς αοβρεϊ 
(18ς μομαΐ βεῆβε ἰπ ἴῃς Ν.Τ. οἱ ὁ λόγος 
τοῦ Θεοῦ; ο΄. ἱν. 2 ἀπά 2 Τίπι. ἰϊ. 15). 
κάπηλος (Εςοΐυ8. χχνΐ. 20) 8 “4 δυςκ- 
βῖετ," δηὰ ἰβ υβεὰ ἴῃ 188. ἱ. 22 οὗ οπα ννῇο 
δάυϊτοεγδίεβ νη ; 80 {Π6 ῥγί πιᾶγυ βεπβὲ οὗ 
καπηλεύειν 15. “τὸ ΠγΔΚε πῃετοπαπάϊβε οὔ" 
(ΕΙΝ. τιδγρίπ), ννῖςἢ τεϑάγ ραββεὰ ἱπῖο 
“10 σογταρὶ" οὐ ““αἀυϊζεταῖς ᾿ ἴογ ἴδε 
Ῥύτροβεβ οἵ ἰγαάς. --- ἀλλ᾽ ὡς ἐξ εἶλι- 
κρινείας κιτιλ.: ὑκέ ἂς οἵ Ξεἰποιγὶἐγ (ουγ 
βυδ)εςεῖνε διἰετυάς οἵὁἨ πτηϊπά), διέ ἂς οὗ 
Θοά (ἴδε οδ]εςεῖνε βουτος οἵ Οοὐγ τηεβϑαᾶδε 
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δ Οβαρευ. ΠΠ]. τ. ἌἌΡΧΟΜΕΘΑ πάλιν "ἑαυτοὺς" συνιστάνειν; εἰ μὴ χρήζομεν, 
νρῖο Ἢ ὡς ὃ τινες, "συστατικῶν ἐπιστολῶν πρὸς ὑμᾶς, ἢ ἐξ ὑμῶν συστατικῶνἐ; 

Ὁ δ᾽.4.. 2. ἡ ἐπιστολὴ ἡμῶν ὑμεῖς ἐστε, " ἐγγεγραμμένη ἐν ταῖς καρδίαις 
Ηοῖο οοὶν. ἡμῶν," γινωσκομένη καὶ ἀναγινωσκομένη ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων - 

τς 30 3. ἀφανερούμενοι ὅτι ἐστὲ ἐπιστολὴ Χριστοῦ διακονηθεῖσα ὑφ᾽ ἡμῶν, 

Μεςς. χἱ!!. ἐγγεγραμμένη ὁ οὐ μέλανι, ἀλλὰ Πνεύματι " Θεοῦ "ζῶντος, οὐκ ἐν 

ἃ ἤεα. ἡ. 14. ᾿ πλαξὶ “λιθίναις, ἀλλὰ ἐν " πλαξὶ ἢ καρδίας 7 "' σαρκίναις. 
6 Όσδυϊ. ν. 

46; Αςῖδ χίν. 15; οχω. ἰχ. 26; εβδρ. νἱ. 16; : Ὑμεββ. ἰ.9; τ Τίσι. 1]. 15, εἰς. ἔ Εχοά. χχχὶ. 18 ; 
ἡ Ἀοπ". νἱΐ. χ4; 1 Οος. εἰΐ. Όευι. ἱν. 13, εἴς. ε Ἠεῦ. ἱχ. 4 ουϊγ. δ Εσεκ. χί. 1ο, χχχνί. 26. 

τ; Ηοῦ. νἱΐ. τ6 ομΐγ. 

1 ΒΌ" 17 μανςε συνισταν; ΕῸ συνισταναι ; 411] οἴπες δυϊδοσίεϊεβ συνιστανειν. 

3 εἰ μη ΑΚΕΡ; Βεϊϊετ ἡ μη νἱ ἢ ΒΟΌΕΘ δηά δε ῥγίπηδγυ νββ. 

3 Α0" ἢανε ῳσπερ. Γ 

4ὉἜΘΚΓΙΕΡ, ἁ, ε, αὶ ἀπά τε ϑγιίας ἢδνε συστατικὼων (6, αὶ Δἀὰ επιστολων) ; 
Βεῖζει οσῃ. ἢ ΦΑΒΟ 17 δηὰ ἴδε Βομαίγις. 

δ 17 μᾶνε καρδιαις υμων. 5 Β 6γ"", ἢ, νᾷ. δᾶνς καὶ ἐγγεγρ. 

ἼῈΚ πὰ τηοβὲὶ νββ. βυρροτῖ καρδιας ; δεῖϊες καρδιαις ἢ ΦΑΒΟΌΕΘΕΡ δπὰ 
ἴδε Ηδγοίεδη. ΨΝ.Η͂. βυρρεβὶ τῃδὲ (ε βεςοπᾶ πλαξι νν2β ἱπισοδυςεἃ τὨγουρῇ ἃ 
Ρῥγίπιϊεῖνε οἱεγί οὶ εἴτοσ. 

δηὰ οὗ ουὖζ σοπιπιλίββίοῃ ἴο 5Ρ68Κ), ἐπ ἐδ 
σἰρλὲ οΓ Οοά (5ε., ἴα τπε σοπβοίουβπεϑβ οὗ 
Ηἱδβργεβεπος; οἷ νεσ. τὸ δῦονε), σῤῥέαλ τό. ἢ᾽ 
ἐμ ΟἈγίςέ, ςο., 88 τηδωθοῖβ οὗ ΟἾσίβι 8 
Βοάν, ἴῃ δ] οννβδίρ ἢ Ηἰπι. ΤῊ 
βοϊεπιη δηᾶ ἱπιργεδβίνες οοπῆγπιδιίοη οὗ 
ννμδὶ [45 Ὀδεη βαίὰ 18 γερεαίϊεά, Ἵῇδρ. χίϊΐ. 
19, κατέναντι Θεοῦ ἐν Χριστῷ λαλοῦμεν. 
Ομάρτεξε [111.---ἰνν. 1-3. ΤῊΣ Οοε- 

ἹΝΤΗΙΑΝΒ ΑΡΕ 51. ΡαυΒ “ ἘΡΙΞΤΙΕῈ ΟΕ 
ΟΟΜΜΕΝΡΑΤΙΊΟΝ ᾿. -ονεσ. σ. ἀρχόμεθα 
πάλιν ἑαυτοὺς συνιστ. : ἀγέ τσε δοριηπίηρ 
ἀραὶ (5ς., 48, ἴοτ ἱπβίδπος, ἰπ σ Οος. ἰχ. 
15, χὶν, 18, χν. 1ο, οΥ ΡοβϑίὶυῪ ἣς δ᾽υδεβ 
ἴο ἱ. 12 δῦονε; οὖ οἴδρ. ν. 12, χ. στ 
Ὀεῖονν) ἐο δονι ομγεεῖνες ὶ Ηἰΐβ ορρο- 
Ὠδηΐβ βεοη ἴο ἢᾶνε πιδᾶς [818 οἤάαγρε, 
ννὨϊςο ἢ Ἐς ἰ8 σατο δ] το τερυάϊδῖα αὐπί 
12; ο΄. χὶϊ. τ] Ὑῆε ρῆγαβε ἑαντὸν 
συνιστάνειν (οτ ναι, ἴογσ δοῖῇ 
ἴοτταβ οσουτ) 18 ἐουηὰ ἕους {π|65 ἴῃ τῃϊ8 
Ἐρίβεϊε (8ες γε), ἀπά δἰννᾶυβ ἴῃ ἃ ὑδὰ 
86Πη86, ἴδε ῥτοπιίπεπι ρἷδοε οἵ ἑαντὸν 5'ᾳ- 
ηἰξγίπε τμδὲ μετα δδ5 Ὀθε ὑπάπε ἐροιβπι; 
οὐ ἴδε οἵδε παπᾶ, συνιστάνειν ἑαντὸν, 
ΨΏΙΟΗ οσουτβ ἴῆσοα τἰπλεβ (8εε τε), ἰ8 
ΑἰννΆΥ5 υδεὰ ἴῃ ἃ ροοὰ δβεηβ6, οὗ ἴῃδι ἱερὶ- 
Ἐπιδῖς ςοπητηδηάδιίοη οὗ Πἰπιβεῖ δηὰ ἢἰ8 
τηεββαζε νν ἢ ἢ ἐνεσγυ [Δ ἘΠ] πλὶπίβῖεσ νν}]]} 
δᾶορι. Νείτποτ ἔογπι οσουτβ εἴἰβεννβεγα ἰπ 
τε Ν.Τ. (υη]ε885 δ]. 11. 8, παραβάτην 
ἐμαντὸν συνιστάνω, δε τερατάεά 845 34η 
ἐχοεριίοη).--ἢ μὴ χρήζομεν κιτιλ.: ον ἀο 
τος πεεά, αἋ5 ξονῖς ἀο (ἰ.ε., ἰῃς οἱ πολλοί 
οὗ Τΐ. 17; τινες ἰ5 ἢΐβ υδυ8] νᾶρυς ἀεβογίρ- 
ἰἴοῃ οὗ ορροῃεπῖβ; 866 1ᾧ ὅοσ. ἱν. σϑ, 

χ. 2, δ]. ἱ. 7γ, σ Τίμ. ἰ. 
οΓ εονινιφρηἀαξον ἰο γοῖ ΟΥ̓ 

γονι γομ ὃ Ατϑεΐκ ἰθδοἤῆεσβ δε ἴο ρῖνε 
ἐπιστολαὶ συστατικαί (Ὠ᾽ορεπεβ [,δΔετῖ., 
νἱ!. 87) ; ἔοσ βυςῃ σοπιπιεηἀδίοσυ πιεηιίοα 
ζ Αοῖβ χν. 25 (οὗ [υἀδ8 ἀπά 8:1145 ἴο {πε 
Πυγοῖ δὲ Απεοοδ), Αςῖβ χνὶϊ. 27 (ος 

ΑΡοΪΪοβ ἴο ἴῃς Οδυτοῖ αἱ Οογίπιἢ), οπι. 
χνὶ. σ (οἵ Ῥβαῦε ἴο {πε ΟΠυτοῦ δὲ Βοπιε), 
Πσμδρ. νἱῖ!, χό-24 (οὗ Τιτυ8β δηὰ ἢἰβ ςοπὶ- 
Ῥδηιοπβ ἴο ἴπε ΟδυτοΒ αἱ Οοσγίπιδ) ; οὐ 
αἶβδο ἵ Οοσς. χνὶ. 3. 81. Ραὺ] βοουῖβ {πε 
ἰάεα ταὶ πε, γο ἢγϑι Ὀγουρδι τῆς αοβρεὶ 
ἴο Οοείπιῃ, βῃουϊά πεεὰ ἰο ργεβεπὶ ἔογσηδὶ 
ογεδεπιδῖϑ τὸ ἴῃς Οοτίητπίδη ΟὨυσοῖ ; 
δηὰ τὶ ψουϊά θὲ δαυδ}ν ἀποπιδίους τδδὲ 
δε ββουϊὰ 5βεεῖκ τεσοπιπιεπάδιϊοπβ ἥγονι 
1πεπὶ (ἐξ ὑμῶν). Ηε διΔ8 ἰεβειπηοηῖεβ τὸ 
Βίβ Ἑμαγαςῖεσ δπὰ οἱῆοε ἴδσ βυρεσγίοσ τὸ 
ΔΠΥ ἴπαὶ οουἱὰ δε ττίεῖεθ ὁπ ρδργυταβ. 
ὙΤθεβε οδη ὃε ροϊπιεὰ το ἱ{ δὴν οδ]εςὶ 
ἴπδὲ Πἰ5 Αροϑβίοϊις οβῆοε ννδβ βε1-δβϑυπιθὰ, 
δηά ἴπᾶς ἢς ἀεϊἑνετβ. τῆε ἀοβρεὶ πιεββᾶρε 
ἐπ δῖ8 οὐνῃ ΨΆΥ δηὰ οἡ δῖβ ονντὶ Δι ΠΟΥ 
(αΔ!. ἱ. σ2). 

ες. 2. ἡ ἐπιστολὴ ἡμῶν κιτιλ.: γε 
αγε ομν ἐῤὶπέϊε. ὙΠΕΥ ἅτε ἢἰ8 ογεάθητίδὶβ. 
ΟΥ̓. τ Ὅος. ἰχ. 2, 'νῆεσε ἢς 6118 (πο πὶ τὰδὶ 
{πεν ἂἵς {πε “" 868] οὗἩ δὶβ Δροβι!θβῆρ. 
Νοῖε τῆς ἐπῃρἢδβίβ ἰαϊὰ ου ἐπιστολή ὃν ἰ15 
Ῥοϑίτίοη πῃ τς βεηΐθηςε.---ἐγγεγρ 
ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν : τογίἐέεη ἐπ ΟΝ 
Ἀεαγές, ἱ.6.. ἴῃ τῆς Πεᾶτι οὗἩ τηε, Ῥαυΐ (ς,. 
νἱϊ. 3); ἃ βδογηενδὶ ὑπεχρεοῖεά, δπὰ, 45 
ει Μεῖς, ραγεπίμειῖῖς ἀρρ σατο οὐ τδε 
πλεϊδρποσ, βυρρεβίεά Ὁγ τε πγεπιοῦυ οὗ 

χν. 12, ἘΡΡ: 
3, 10), ἐῤίξέΐες 
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4. " Πεποίθησιν δὲ τοιαύτην ἔχομεν διὰ τοῦ Χριστοῦ πρὸς τὸν Κ Ἀεξ. ἱ. τ5. 
1 Κεβ. ἱἱ. 6. 

Θεόν" 5. οὐχ ὅτι ᾿ἵκανοί ἐσμεν ἀφ᾽ 2 ἑαυτῶν λογίσασθαί ὃ τι,’ ὡς ὅ πι Ηετε 
ἐξ ἑαυτῶν, ἀλλ᾽ ἡ "᾿ἱκανότης ἡμῶν ἐκ τοῦ Θεοῦ, 6. ὃς καὶ 

Η δασ 
πἱκάνωσεν 5 (οἱ. ἱ. τα 

ἡμᾶς " διακόνους " καινῆς " διαθήκης, οὐ ᾿ γράμματος, ἀλλὰ " πνεύ- ο ΣΡ Έρι. 

Ῥ Μι. χχνὶ. 28; [.Κ. χχίΐ. 20; τ Οοσ. χὶ. 25; Ηςῦ. νἱϊί. 8 ()] ες. χχχὶ. 31), ἰχ. 15. 

ΤᾺ [88 εχω. 

ἐγ); (οἱ. 
ἱ.. 23. 

ᾳ Ἐοπι. ἱΐ. 29, νἱΐ. 6. 

3 αᾧ ἐαντων ἰ5 ρίἰδοςἀ 48 ἰη ἰεχὶ ὉῪ ΚΙ, δπὰ {πε Ἠδγοίεδη, ἀπά δῆεσ λογισασθαι τι 
ὃν ΑΌΕΘΡ δηὰ ς [,Ατῖπ8; [18 ἴστε ρίδος ἰβ θείοσε ικανοι ἐσμὲν υυἱτἢ δῷ ΒΟ 73 ἀπά 
ἴδε Βοδιδίσίς ; 17 ἀπά ἴῃς Ῥεβῃϊίο οπιῖς αφ᾽ ἐαντων Δ]ορείῖπεσ. 

3 ΟΡΕΟ βίἷνε λογιζεσθαι ἔος λογισασθαι οὐ ΜΑΒΚΙ,Ρ. 

4 Β οἵ. τι ; Ρ 88 ἴῆς οτἵάεσ τι λογιζεσθαι. 

δ οπὶ. ᾿ξ 88 ὑππεοδββᾶσυ ἴοσ ἴπε βεῆβε. δ αὐυτων Β6 ἴοι εαντων. 

Τ 17 πᾶ8 ον γραμματι ἀλλα πνευματι, νοι; ἰῃς 1,ΔτΠ νβ8. (ο]ϊονν. 

8 Ἰᾶδουσβ ἀπιοηρ ἴμεπὶ ψν ίοἢ Παά Ιεᾶ 
8η ἰηάε!}18]ς ἱπιργεββϑίοη ὕροη ἢ 8 Πεδσῖ.--- 
γινωσκ. καὶ ἀναγινωσκ. κιτιλ.: ἀποισπ 
αηπὰ γεαὰ οΥ αἰΐ πιεη. ΤὨΪΒ ἰ8 τῆε Ἰερίε- 
πιαῖε δρρ!!ςδιίοη οὗ πε τπεΐδρδοσ, δηά 15 
εχραηδςεὰ ἰῃ {πε πεχὶ νεσβε. Τῆς ἰείϊεσ 
νττεπ οπ 8:1. Ῥαδὺ} 8 πεατῖ Ψψ88 ποῖ 
ορβεῆ ἴο ἴδε νοσἹά ; δυϊ {πε Ἰεῖτες ντιτἴεη. 
οα ἴδε πελγῖ οἵ ἴπε Οοτί πε μίαπβ ΌῪ ΟἾσῖβὲ 
τγουρῃ 51. Ῥδυ}8 τηϊπἰβίσυ ψν88 ραϊεπὶ 
ἴο ἴῃς ννοσὶ δ᾽ 8 οὐβεγναϊίοῃ, 245 ἰξ ννδβ σε - 
βεοιεὰ ἱπ τμεὶς ΟἸ τι βείδη τηοᾶς οἵὨ 11. 
Ἑδοὶβ βρεὰῖκ Ἰουάεσ ἤδη ννογάβ. Εοζγ τῆς 
᾿πεῖε γινωσκομένη . - . ἀναγινωσκομένη 
ο΄. Αοῖβ νἱ". 30, γινώσκεις ἃ ἀναγινώσ- 
κεις, ἀπὰ τ τῆς ποῖς οἡ ἐπ τ ̓Ἄβονει Η 

Νες. 3. νερούμενοι ὅτι κιτιλ.: 
δείηρ πιαάέ »ιαπεγεξέ ἐλαὲ γε αγε απ εῤίξέϊε 
οΓὙ Ολνὶδὲ (Ξε., νπιτῖεη Ὁ ΟἾγίβι), νεἰπὲς- 
ἐεγεά ὃν μς (ἴῃς Αροβίὶς ςοηοεϊνίηρ οὗ 
ἀν τεδιιει ̓Μϑδιετο Ἀπιλαμεπαίβιν-ς 

ραμμ μέλανι κιτιλ.: τογέϊση 
ποὶ οἱὐέὰ ἱπὰ, δι τοὶ ὰ ἐπε ϑρῤὶγὶέ οὗ ἐλε 
ἐἰοίηρ Οοά; πο ἱπ ἑαδίες οὕ Ξίοπϑπε διέ ἐπ 
ἐαδὶες ἐμαὶ αγε ἀεαγίς οὐ Μετὰ. ΤῊΪϊβ 
“τὶν ΨΠΙΟΗ τῆς Οοσιηι απ ἐχ- 
ΒΙδιε 18 πο νυσιἰπρ ἸΏ Κ οσ ἃ ράργτιιβ 
10}1, Ῥυὰϊ ἰβ ἔπε πιγβιῖὶοαὶ ἱπιργίπε οὗ τῆς 
Ὀινῖπε ϑρίτς ἱπ {πεῖς Πεαγῖβ, οοηνεγεά 
τπτουρῃ Ῥαυ} 8 πικίηἰδιγαιίοπβ; οὐ ]εζ. 
χχχί. 33, Ῥτον. νἱϊ!. 3. Απά 1818 ἰεδβ ἢϊπι 
ἴο 1πιηκ οὗἩ τπὲ ἃποίθης “νυτιτη οὗ 
τῆς [ἂν ὉῪ τῆς “ἤηρεῖ οὗ αοδ᾽" οπ ἴῃε 
Τνεῖνε ὙΔΌ]ε8, ἀπά ἴο ςοπίταβὲε ἰὲ ἢ 
1815. δρίβι]!α οὐ ΟἾσίβὲ ου 188 ]68 {πὶ ἂς 
ποῖ οὗ βίοπε δυῖ ἅτε “ Πελγίβ οἵ ἤδϑβῃ " 
{εξ τε). Εος σάρκινος (ο΄. λίθινος, 

ράκινος) β8εε οἡ ἱ. 12 ἃδονε. 
γν. 4.6. Ηἰἱ5 βύσζςεξξββ 'ν ΤῊΗΞ ΜΙΝΙ:5- 

ΤΕΥ ΟΡ ΤῊΗΞ ΝῈΨΜ ΟὈΟΝΈΝΑΝΤ 18 Α;ΤΟ- 
ΘΕΤΗΕΕ Ὀ0Ε τὸ ἀου.--Νεῖ. 4. πεποί- 
φησιν δὲ τοιαύτην κιτιλ.: απά «μελ ε05- 

ἄεποε παῦε τῶ ἑλγοιρσὰ ΟἈγὶςέ ἰοιτσαγάς 
ΟΘοά (ο΄. Ἐοπι. ἱν. 2, να ἴοσ ἃ “Κα ὑβὲ οἵ 
πρὸς τὸν Θεόν). ὙΠᾶῖ ἰβ “τό Διὰ βυβῇ- 
οἴεηὶ ἴος ἴπεβε {πίη ρβ᾽᾽ (δεε ἰϊ. τό, 17) ; 
δυϊ ἢς Παβίςῃβ ἴο Ἔχρίδίη τς ἴσὰς βουσοα 
οὗ Πἰβ ςοηβάεποε. 

νει. 5. ὅτι ἱκανοί κιτιλ.: "οἱ 
ἐδαΐ τος αγε Ξτεγιοίεκέ οὕ ομγεεῖθες ἰο ἡμάρε 
αηγέλίηρ ας ἤγονι ομγϑείυες; 5... ἴὸ )υάρε 
τί Εν οὗὨ τπὲ τηοῖμοάβ το δε ἰο!] ον εὰ ἴπ 
ἴῃς ἀϊδοπαγρε οὗ ἴῃς Αροβίοϊίο πηϊπἰ βίγυ ; 
ἴποτε ἰ8β πὸ ᾿βουρῆε πεῖς οὗ πε πδίυσαὶ 
ἀεργανν οὗ πιδη, οσ τς 'ἰκεὲ. Ἐοσ τῇς 
φοηϑίσ. οὐχ ὅτι . . . ο΄ ἷ. 24 απὰ τεῆ;, 
λογίζεσθαι 18 Πεῖε υϑεά ἰῃ 118 “ίάεβε 
8εηδε οὗ ζδιγυίηρ Οἡ ΔΩΥ οὗἩἉ [ε ογάϊπαγυ 
τος, 8868 οὗ τεδβοηΐηρ (οὔ χ. 7, χίϊ. 6). 
Ὥς τερειπίοη ἀφ᾽ ἑαυτῶν... ἐξ ἑαυτῶν 
επιρ ἢ δβίβεβ ἴμ 6 βίδιετηεηιϊ οὗ ἴῃ πεεά οὗ 
(οὐ στᾶςε. ϑ8ι. Ρδὺ} 8 παδίς οἵ ἄννεϊ!- 
ἵπρ οἡυ ἃ ψοζγὰ δηὰά Ἵοπιίηρ διδοῖς ἰὸ ἰὰ 
ἃραὶπ ἀπᾶ ρδίη (πη αττῆςς ννϑίς ἢ τῆς 
[Αι τεϊογιοίαπθ οδ!εὰ ἐγαάμε 0) ἰδ 
γε] ΠΠυβιταϊοὰ ἴθ τῆϊβ ραββαρε. δε 
Βάᾶνε ἱκανοί, ἱκανότης, ἱκάνωσεν ; γραμ- 
ν ((οἱονίης ἐγγεγραμμένη ἱπ νεῖ. 2); 
"ακονηθεῖσα, διάκονος, διακονία; Δηὰ 

δόξα εἰρῆι εἰπιε8 θεΐννεεη νν. 7γ.ιῖ. ΜΙ 
πε βοπιϊπιεπὶ ἡ ἱκανότης ἡμῶν ἐκ τοῦ 
Θεοῦ, οὗ, τ Οος. χν. το απά Ἴςῇδρ. χίϊ. 9. 

γεσ. 6. ὃς καὶ ἱκάνωσεν κ-ιτιλ. : τοῖο 
αἴ50 (" φυΐ ἰάεπι" ; οἷ τ Οος. ἱ. 8) "παάε 
μ5 φηϑιείεπε ἂς νιϊμὶδίεγς οὗ ἐλε Νεῖν 
Οουεπαηέ---[ταϊηϊβῖοτβ] ποέ οὐὗΓ ἐΐε ἱδέξεν 
(6, τῆς [.ἀν}, δωέ οὗ ἐπε ϑριγίέ; ον ἐλε 
ἐν δἰ ἰδέλ, διέ ἐπε δῤίγιξ ρίυείμ “γε. 

Τῆς ΑΡροϑβεῖε' 5 ορροπεηίβ δὲ Οογίπι ψνεγε 
ῬῬτοῦΔΟΪΥ 1 υἀδίϑετβ (χὶ. 22), απὰ τῆ τῆς 
ἀεβογιριίοη οὗ πὶβ οβῇῆςε 88 ἴῃε διακονία 
καινῆς διαθήκης ᾿εΔά5 Ηἰπὶ ἴο ἃ ςοπηρᾶτί- 
8οη δπὰ ἃ Ἴσοπίγδβι οὗ ἴπε ΟἹά σονεπαπὲ 
δηδ πε Νεν. Τῇε “οονεηδηῖς ̓̓  (Εοπι. 
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τ ρλο σα. ματος τὸ γὰρ γράμμα ἀποκτείνει, τὸ δὲ " πνεῦμα "ζωοποιεῖ. 7. 

δι ααὶα εἰ δὲ ἡ διακονία τοῦ θανάτου ἐν γράμμασιν,2 " ἐντετυπωμένη ἐν ὃ 
δ᾽ 1 λίθοις, ἐγενήθη ἐν δόξῃ, "ὥστε μὴ δύνασθαι " ἀτενίσαι τοὺς υἱοὺς 

«πὰ οπι. Ἰσραὴλ " εἰς τὸ πρόσωπον Μωσέως ὁ διὰ τὴν δόξαν τοῦ προσώπου 
νἱϊ!. το. 

8. ετε οὐΐγ. 
τ Εχοά. χχχὶν. 2935. α Αεἰα ἱ. 10, ἐξ. 4, νἱ. 15, νἱΐ. 55, χί. 6, χἰϊΐ. ο. 

1Β 8 αποκτεινει; δυῖὶ ΟΚΡ 17 πᾶνε αποκτεέννει, απὰ ΑΟΌΕΙ, αποκτενει; 
1,Δοῃπιδηπ ςοπ)εοτυγεὰ αποκταινει. 

3 Β0"6 απὰ τδε Ῥεβδίτο δᾶνς γραμματι. 

5 ΜΟΌΡΟΕΚΙ,, ἁ, ε, ἢ βυρροτί ἐν λιθοις ; οπὶ. ἐν δ "᾽ΑΒΟΌ ΟΡ 17, ξ. 

4 Τῇε πιοσε δοουγαῖε βρε!]ἶπρ ἰΒ Μωυσεως ( ΒΟΘΚΙ,, εἰς.) ; Δπὰ 5ο δ νν. 13, 15. 

ἰχ. 4, ΕΡἢ. ἰϊ. χ2) Ῥεΐννδεη ]επονδῃ ἂπά 
586] ψεγε ἴπε οιιπάδιοη οὗ [υἀαίϑτη. 
ΎΠΕΥ Ῥερδη (ποῖ ἴἰο βρεᾶκ οὔἴπε σονεπαηὶ 
νἢ ΝΟΔἢ) ΜΠ ἴῃς σονεπδηὶ οὗ ΟἸἴτουπι- 
οἰδίοπ ργαπιεὰ ἴο Αργδῆδηι (αεη. χνἱϊ. 2) 
δηά τερεαϊςὰ τῆογε ἴπδη οπος (6 εη. χχὶϊ. 
16, χχνὶ. 3), ννὨίοἢ 18 οἴδη δρρεαδὶεὰ τὸ ἴῃ 
τῆς ΝΙΤ. (υκὰ 1. 72, Αςῖβ 1]. 25, νἱΐ. 8, 
εἰς). Ὑδῖβ 45 ποῖ αργτοραϊεὰ (6 δὶ. 1}. 
17) ὉΥ ἴπε Οονεπᾶπὶ οὗ ϑιπαὶ (Εχοά. χίχ. 
5; ογ{., ἴοτ [18 τεοσδρίτυϊδιίοη ἴῃ Μοδῦ, 
Ὅευϊ. χχίχ. 1, ψὨοἢ, 485 ἴῆς Ναδιίοπαὶ 
Ομασίες οὗ [βγβϑεΐ, ννᾶ8 ργε- πη ΠΕ Εν ἴὸ 
ἃ εδτενν “πε ΟΙά Οσονεπαηι". Τῇς 
δῖ ρζορῆεου οὗ ἃ Ὠεϊϊνεγεσ ἔγοπὶ Ζίοη 

184. ᾿ἰχ. 21) ἰ8 ἱπιεγργείϊεἃ ὃν 81. Ρδυὶ 
οπι. χί. 27) 45 ἴε ““σονεηδης᾽" οὗ 
ΨΏΙΟΗ τμεῈ ρῥσορμεὶ βροῖε ἱπ τῆς πεχὶ 
νεῖβε ; δηὰ Ϊεγεπιίδῃ, ἴῃ ἃ ράββᾶρε (χχχί. 
31-33) ἴτοπὶ ΨὨΙΟΝ ἴῃς Αροβεὶς Ὧδ8 ͵υ8ὲ 
ΟΝ (νεῖ. 3 δδονς) Ὀοτγοννεά ἃ βιγι κὶπρ 
ἱππᾶρε, δὰ ρσος  δίτης ἃ ἃ Νενν σονεπδηὶ 
ΜΠ [δγαε] ἱπ τ1πῸ6 ζαΐυτα. ΤῊς ρῆγαβε 
μδὰ δεεπ οοπβεοσδίεά τὸ (δε Οοβρεῖ, 
τῆγου ἢ [ἰδ ἐπιρίογπιθπὶ ὃγ ΟΠ γίϑὲ δὲ ἴῃς 
Ιπβεϊταξίοη οὗ τπε Ευοδπασίϑιὶ (Μαῖῖ. χχνὶ. 
28, [ὑυκα χχί!. 20, 1 Οοχ. χὶ. 25) ; δηό ἱπ 
τῆι βοίδπῃπ οςοπίοχι ἰ οτος ἀΐϊγεςι 4] βίο 
το τῆς ΒΙοοὰ οὗὨ ϑρτίηκιίπς ν ῃςἢ ται δεὰ 
τῆς ΟΙὰ σονεπᾶπὲ οὗ 5ἰηδὶ (Εχοά. χχὶν. 
8). [εἰδ οἵ τπὶ8β “Νεν Οονεηδηῖ τπᾶὶ 
8:. Ρϑυὶ] ἰβ ἃ διάκονος ((Πτίδι ἰδ [15 μεσί- 
της, Ηςῦ. ἰχ. 15); ἐκε., δε 18. ἃ διάκονος 
οὐ Ὑράμματος ἀλλὰ πνεύματος, ποῖ οὗ 
τἰῆε ἰεῖϊεσ οὗ ἴῆε [ἂνν (45 πιὶσῆι δε 
ὙΤΟΠΡΙΥ ἱπέεγεά ἔγοπὶ ἢΠ18 βίδιθπιεης ἰῇ 
ψεῦ, 3 παῖ ἴῃς ἐπιστολὴ Χριστοῦ ν»85 
““τηϊηϊϑίετεά "[διακονηθεῖσα] ὃν Πίπ}), Ὀυϊ 
οἵ (δε “"" ϑρίτίτ οἵ {πε Πἰνίπρ Οοά ᾿" (νεῖ. 3). 
ΤὨΒβ 18 ἃ πιυςἢ πῆογα σταοίουβ διακον, 
ἰπδβπιυςοῆ 88 ἴῃς [ὑἊνν 18 1Π6 ἱπβιγιπγεηὶ οὗ 
Ὀεδιῆ (ο΄. Εοπι. ν. 20, νἱΐ. 9, νἱ 1]. 2, ἴῃ 41} 
ὙΠϊοἢ ραβϑᾶρεβ (πε Αροβιὶε δγίπρβ ἱπῖο 
οἰοβεβὲ οοππαχίοπ ἴῃς ἴῆγεα τπουρῆϊδ οὗ 
τῆς Σαιο, δέπ, δπὰ δ εα ), Ὀὰῖ {πε ϑρίτιι 
οἵ ἀοὰ ἰβ ἴδε αἷνες οἵ {͵ἱ{ε (βεε γεβῖ, ἀπά 

τ΄. αΑ1]. }. 21, ψἤετς ἢε ποῖεβ παῖ τῇς 
ἴανν 'ἰβ ποί δϑϊε, ζωοποιεῖν, "" ἴο ρῖνε [{{π᾽"). 
εἰ ν} θὲ οὐβεγνεά ἐμαὶ πὲ δγίίοῖε τ5 
νναπτίηρ Ῥείοτε καινῆς διαθήκης, 28 ἰὶ ἰς 
Ὀείοτε τος δπηά πνεύματος ; δυῖ 
ΜῈ πῃ ποῖ οἡ ἴπδὲ δοοουπὶ ἢ τδς 
Ἐενίβεσβ ἰσαηβίαϊς "4 πεν σονεπδᾶηι᾽". 
Τῆς εχργεββδίοη “ Νεὲνν Οονεπδης," |1κς 
τῆς Ψοτάβ “ 1εἰεσ᾽" (ἕοσ τε [δ δηὰ 
“ἐρίσι  ἴογ {πε ΗοΙγ ϑρίγιι, ννῶβ ἃ 
τεοπηΐοδὶ ρῆγαβε ἱπ ἴῃς ἱπεοίορυ οὗ τὃς 
ἄδν ; πὰ 80 πιίψἢϊ ννε]]} ἀΐβρεηβε ἢ τῆς 
δγῖῖοϊε. Ὅῇῆε Τοπίγαβι δεΐϊννεαπ “ ἰετίογ ᾿ 
δηὰ “"ϑρίσγιε " δεῖε (30 οἴξῃ πιίβυπάες- 
βίοοά, 45 ἰ ἰὲ ροϊηϊεὰ ἴο ἃ οοπίγαβε δε- 
ὑνέθη νῆδὲ ἴδ νεγῦδ!γ βἰδίεὰ δπὰ νἢδί 
18 ταί ἱπιρ!ἰεά, ἀπὰ 80 )υβεθεά ἂπ ΔρΡρεδὶ 
τοαιῖ ἔπε Ὀατε “Ἰειϊέεγ"" οἵ {πε ἰἂνν ἴο τῆς 
Ῥείποὶρίεβ οὐ ψν!ο ἢ ἰξ ταβί8) 8 Ἐχϑοτν 
ἡΠυδίσαῖεά ὃν Εοπι. νἱΐ. 6, ννεσε 8ι. ΡῬαυὶ 
ἀεοίδτεβ πὲ {πε βεγνίοε οὗ ἃ ΟΒγίβείδη 
8 ἐν καινότητι πνεύματος καὶ οὐ παλαιό- 
τήτι γράμματος, ἱ.ε., " ἴπ πανντ658 οὗ τῆς 
ϑρίγι: ἀπά τοὶ ἱπ οἰάπεβϑβ οὗ δε ἰείϊεσ". 
Απὰ (1πουρῇ ποῖ 80 ρί δὶ π]ν) ἴῃς 8δπις 
ςοπίγαβὲ ἰβ ρχγοῦδΌΪΥ ἱπιεπά δα ἴῃ Εοτη. ἱ}. 
29. ἴπϑι. Ῥδυ}᾽ 5 ννγιτηρ8 πνεῦμα, νῆεῃ 
υϑεὰ ἔοσ ἴπε Πιιπιδη βρί γι, ἰβΒ ςοπισϑβι θᾶ 
νἱἢ σῶμα (τ Οος. ν. 3), σάρξ (2 Οος. νἱ. 
1ὴ ἀπά νοῦς (: Οοτ. χίν. 14), δυῖϊ πευδν 
ν ἢ γράμμα. ὙΠΙῚ8 18 ἃ ἰεσῃπίςαὶ ἴεγπι 
ἴον ἴπε “ἴνανν " (ἸΚ6 γ , ϑοτρίυτε; 
φῇ. νετ. 7, ἐν γράμμασιν), ἀπά ἴ5 ρτορετὶΥ 
βεῖ ονες ἀρδιηβῖ ἴῃς “" ϑρίσγιι " οὗ σοά, 
Ψ Ποδβε οῆος ἀπὰ ννοσκ ψψεγε ἤγβι ῥ᾽ δἰ πν 
τενεαϊ]εὰ ἴῃ ἴῃε Οοβρεὶ. 

νυ. 711. ὈΙΟΘΒΕΒΒΙΟΝ ΟΝ ΤΗΕ ΜΙΝΙ8- 
ΤΕΥΟΕ ΤῊΕ ΝΕ ΟΟνΝΈΝαΝΤτ. [Τ᾿ 15 (α) 
ΜΟΚΕ ονοπιοῦβ ΤῊᾺΑΝ ΤΗΑΤ ΟΕ ΤῊΗΕ ΟτΌ. 
--ν ες. 7. εἰ δὲ ἡ διακονία κιτ.λ.: ὁμέ ἐγ 
ἐπε Μὲιπὲςίναίίοην οὕ Ῥεαίᾷ (86ε νεῖ. 6), 
«ογϊἐέεη, απὰ εηργαυέπ ἐπ δίομος, εαπιε 
ἑμπίο εχίσίφμος ἐπ ρίογγ, εἰς. ὙΠ τείεσ- 
εποε ἰβ ἴο ἴπε ρίογυ οπ ἴδε ἔδοε οἵ Μοβεβ 
(δες τεῦ.) ννεπ ἴῃς ὙΑ0]ε8 οὗ τἴπς ἴνᾶνν 
ψετε Ὁγουρῆς ἄοννη ἤοπι Μουπιὶ Βιπαὶ. 
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αὐτοῦ τὴν καταργουμένην, 8. πῶς οὐχὶ μᾶλλον ἡ διακονία τοῦ ἡ “84. υἱί. 

πνεύματος ἔσται ἐν δόξῃ ; 9. εἰ γὰρ ἡ ' διακονία τῆς " κατακρίσεως τ 
δόξα,2 " πολλῷ “μᾶλλον περισσεύει ὃ ἡ διακονία τῆς διακαιοσύνης 
ἐν" δόξῃ. 
“τούτῳ τῷ ἡ μέρει, ἕνεκεν ὅ τῆς " ὑπερβαλλούσης δόξης. Ὲ 
τὸ καταργούμενον διὰ δόξης, "πολλῷ "μᾶλλον τὸ μένον ἐν δόξῃ. ἀν 

14; ΕΡΒΆ. ἱ. το, ἰΐ. γ, ἐϊϊ. το οὐἿγ ; 2 Μαος. ἰν. 13. 

1 ΒΌΡΕΚΙΡ, ἔ, αὶ δῃά τε Βομαδίγίς βυρροτὲ ἢ διακ. ; τῇ διακον 

οὐἱγ. 
οι. ν. 9, 

το; τ Οοσ. 
χίϊ. 22; 
ῬΒΪΙ. ἱ. 23, 

10. καὶ γὰρ οὐδὲ ὁ δεδόξασται τὸ δεδοξασμένον “Ἵ ἐν ἀτσια 
11. εἰ γὰρ χ ΟΒα ἐς 

Φ. κοι. 

6. 
ΟΒδρ. ἰχ. 

Ζ Εεβ. νεσ. ο. ᾿ “εἰς 

ΝΑΟΡ Ὁ 17, 
ἁ, ε Δπὰ {πε ϑυγίας νββ. Τῆς εχίεγηδὶ ενίάεηοε ἰβ ἴῇωβ ὄνεη]ν δαϊδηςεά, δυϊ τ86 
ἴοττῃ οἵ ἴπε βεηΐδηςε ἰῃς π68 0.8 ἴο ἴῃς τεςοεϊνεά τεχι. 

3 "ΕΟ βυρρὶγν ἐστιν δῆτ δοξα. 

5 ὉΕ, ἀ, ε, ξὶ ἀπά τῆς ϑυτίας νββ. φίνε περισσευσει. 

“ἈΝ ΟΌΕΘΚΕΡ ϑβυρροτῖ εν δοξῃ; ἢ ΑΒΟ οπιῖϊ εν. 

5 Οηϊγ ἃ ἔενν ουγδῖνεβ (απὰ ἀ, ε, ἔ, 6) βυρροτῖ οὐδε; 41} υποΐΔ}8 αηὰ (ῃς Βοπαϊτγὶς 
Βᾶνε ου. 

4 Ἐοὸσ ἐνεκεν τεδὰ εινεκεν ἢ ΦΑΒΌΕΟΘΡ. 

81. Ρδὺϊ ἀγρυεβ ἰμαὶ ἴοσ ἔννο γεᾶβοπβ ἴῃς 
Ἴοτν οὗ τε Νὰν Ὁονεπᾶπι ἰδ στεδίεσ, 
{) τῆς ἑογπιεῖ διακονία ννᾶ8 οπε οὗ οοη- 
ἀετηπαιίοα, τε ἰδιῖεσ οὗ τὶ ρῃϊεουβπαββ 
(νες. 9), δπά (ἰ1.} τῆς βίογυ οὗ τῃς ἔοστπεσ 
ΔΒ ΟἿἿΪΥ 4 τἰτδηβίεπὶ ρίθδπι, ΨὮ1]|Ὲ ἴδδὶ 
οὗ τπε Ἰατῖες δρίάεβ ἔοσ ενεῦ (νεζ. 11]. 
Οὗ τῇς ἔγβει Τδῦϊεβ ψνῆῖο ἢ Μοβεβ ὕγοκε 
ἴῃ δῆρες ἰξ 18 βαίά δαὶ τῆς ντιείηρ νγᾶβ 

Θεοῦ κεκο; ἐν τοῖς πλαξίν 
χοὰ. χχχίὶϊ. 16) ; ἰἴ 18 τπεσεὶν βδὶὰ οὗ τῇς 

δεςοηὰ Ταῦϊεβ ἐπὶ Μοβεβ ντοῖς ὕροη 
ἰδεῖ 1πὸ ᾿νογάβ οὗ ἐς Οσονεηδηῖ, πα 
Τα Οοπιπιδηἀπιεηΐβ ̓̓  (Εχοά. χχχίν. 28). 
Νενεγίδεῖεββ ἴῃς ἐγαάϊτίοη (βεε ΡΏο, Μέξ. 
ος., ᾽ἴϊ., 2) νναβ δαὶ ἐπε βεςοπὰ ΤδΌϊεϑβ, 
ἧκε τῆς ἤχει, γνρόνθς ποῖ Οἱ “ νττίεη ᾿" 
αἱ “ δηρτάνθη "ἢ ), ἃ8 ἴῃς ἘΠ νά ων ρτυαπα ας 

40 ἐλαὲ ἐλε ΟἈ γεν οὐ ]φγαεὶ εομίά ποὶ 
(5ε.. Ἰπεουρ ἔδασ, Εχοά. χχχίν. 30) ἰοοῖ 
εἰσαάζατέϊν μῤοκ ἐλε ἔαες οΥΓ Μοϑὲς οθ 
αερεομπὲ οὗ ἐπε ρίονγ οὐ λὲς ζαος, ἐγαπσίεπὶ 
ἂς ἱέ τρας. καταργεῖσθαι 8 πελΙΙῪ Αἰ ννΑΥ8, 
ἱξ τοῦ αἰννᾶγβ (ἔοσ στ (ος. ἰϊ. 6 ἰ8 ἀουδιῆ.}), 
Ῥαββῖνς ἰη 8ι. Ρδυὶ (Εοπι. νἱ. 6, νἱΐ. 2, ὦ 
Οος. χίϊὶ. 8, χν. 26, ()8]. ν. 4), πὰ 88 1ἰ 
τοῦδ δε τᾶΐεπ ραββίνεϊυ ἴῃ νεῖ. 14 Ὀεῖον, 
ἴδετε ἰ8 ἃ ροοά ἀεδὶ ἴο ὃὈς βαϊὰ ἴογ τε - 
ξατάϊηρ ἴὶ 48 ραββῖνες πεσε δηὰ ἴῃ νν. σἵὶ, 
13 (45 τῆς ΑΝ. ἀοδβ ; ποῖβ, ποννενοσ, δδὶ 
τῃς τγαπβίδιίοη “" νος ἢ 48 0 δὲ ἄοπε 
ΔΥΆΥ Ὁ ἰπ 118 νεῦβε 8 ὑτοηρ). Ὑεὶ ἴῃς 
8εῃ8ς 856 6ΠῚ8 ἴο τεαυΐγα τῆς πιάά!ς νοῖςε 
“ΜΟΙ ννᾶ5 ραββίηρ Αννᾶυ,᾽ 52.) Ἐνεῇ Ὧ5 
δε βροΐκε ἴο ἴπε ρεορίε. Τῆς ροβίτίοη οὗ 

κα ν ρῖνεβ ἰἃ Ἐπιρῃδβίβ. 
εἰάεγες ἰ8 συν οὗ τε εχίταναραπὶ 

δυρροδίιίοη τπαὶ τῆς πνῃοῖε βίου οὗ (Ὡς 

Τταπβῆρυταιίοη (ο΄. Τυκς ἰχ. 28 6.) ἰ5 
ΠῊ1}}}  φού ἜΣ οὗ ὰτι Ῥδϑδᾶξο (σ. 
μέταμο; νεῖ. 18), ἴῆς ἀϊβαρρεασ- 
8ποα οὗ ΡΝ δηά ΕἸΠ}4ἢ, Ἰξανίδες εϑ808 
δίοης ψἱἢ Ηἰβ ἀϊδοὶρ]εβ, ἱπά:ςδιίηρ τῃδὶ 
πε σίου οὗ ἴῃς ΟἹά σονεπᾶπὶ ννᾶ8 ρδ88- 
ἴπρ νναν (καταργουμένην) ἱ 

ν. 8, ῶ ὶ μᾶ κιτιλ.: 9. πῶς 
λοιῖο «λαὶϊ! ποὲ νγαίλεν ἐὰς Μὲὶμπὶςξέναξοη οὗ 
ἐλε ϑῤίγίέ ὃς τοὐέὰκ ργίονν ὁ ον ἐγ ἐλε 
Μη ςίγαέίον ὁ Οοκπάεονικπαίἑον δὲ σίου 
(ἔνε τεδά τῇ διακονίᾳ ννε τηυδὲ τεπάεσ, 
ὙΠ τῃς Απιεσίσδη Εενίβεγβ,"" λας ρίογυ ")}), 
τιμοὰλ γαΐλεν ἀοίλ ἐπε Μὲιπὶςίγαξϊοη οὗ 
Κὶρλίσομσησες ἐχοεεά ἐπ ρίονγ. Οἵ. Ἐοπι. 
ν. τό, τὸ μὲν γὰρ κρ' ἐξ εἰς 
κατάκριμα, τὸ άρισμα ἐκ πολλῶν 
παραττομλνων εἰς ἈΝ καζωμαν δηὰ 
Εοπι. νἱϊϊ. σ, οὐδὲν γὺῦνκατάκριμα 
τοῖς ἐν Χρ. Ἶη. ε ρῆγαβς ονοι 
δικαιοσύνης ἰδ υδοὰ Δρδιῃ αἵ χί. σ5, 88 
ἀεδοείρεινε οὗ τῆς πιϊπιβίεγβ οὗ πε Νενν 
Οονεπαπῖ; ἰξ ἴ8 ἂπ δβϑεηιδὶ ροΐπι οὗ 
Ῥαυϊίης {πεοϊορυ ἴπαὶ “ σρῃιθουβηςββ ᾿ 
ἰ5 ποῖ οὗ ἴῃε “ἴανν" (641. 1]. 21). Τδε 
διζατπηεπὶ ἰβ α ηΐμογὶ αὐ νιαΐμ5. 

εσ. το. καὶ γὰρ οὐ ξασται: ,Ὸγ 
ἐλαΐ τολέεν καΐλ δεέη 'τιαάδδ ρίογίομϑ, 5... 
τῆε Μιηϊϑίτδιίοη οὗ τῆς σά (ονεπδηΐ, 
λαίᾷ ποὲ [τε8}1}γ] δέεη νιαάξς ρίονγίομς ἐπ 
ἐλὶς γεφῤεεέ, υἱς., ὁπ ἀεεομπέ οὕ ἐλε 5εγ- 
ῥαςεὶηρ ρίονν (οἵ με Μιιηἰβιγαϊίοη οὗ τῆς 
Νενν (ονεηδηῖ) ; ἐ.4., δε βυγραββίηρ βίογυ 
οὗ {πε βεςοπὰ πηδάς ἐπε ρίογυ οἵ ἰὃς ἢτγβὶ 
βεεπὶ πουρῆς, Τῆς ρΡῃγαβεοίορυ οἵ Εχοά. 
χχχίν. 3 τὸ πὶ ον Μωσῆ... 
δεδόξασται) ἰ8 51:1}} τπ (πε ΑΡοβεῖε᾽ 8 πιϊηά. 
ἐν τούτῳ τῷ μέρει ἢ45 Ὀεεη οἰδπετγννῖδβα 
εχραἰπεᾶ 28 εαυίΐναίεπι ἴο “ἴῃ τ ῖ5. ἰπ- 
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ι οδερ χἷν 12. ἔχοντες οὖν τοιαύτην ἐλπίδα, πολλῇ " παρρησίᾳ χρώμεθα" 13. 

ἫΝ Ὁ. καὶ οὐ καθάπερ "Μωσῆς ἐτίθει “κάλυμμα ἐπὶ τὸ " πρόσωπον ἑαυτοῦ,; 
Η 30: (οὶ. πρὸς τὸ μὴ “ ἀτενίσαι τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ “ εἰς τὸ 5 τέλος ὃ τοῦ καταρ- 
Τιπι, ἨΪ, γουμένου " 14. ἀλλ᾽ "ἐπωρώθη τὰ νοήματα αὐτῶν - ἄχρι γὰρ τῆς 

: Ἐχοά, σήμερον“ τὸ αὐτὸ κάλυμμα ἐπὶ τῇ “ ἀναγνώσει τῆς " παλαιᾶς 
τ 33. διαθήκης μένει μὴ ' ἀνακαλυπτό νον, ὅδ τι ἐν Χριστῷ καταργεῖται" 

ς ἥετε οαΐν. Ἶ μ' με 
ἃ Κεβ. νετ. 7. ο; σαι. χί. 7 ουϊγ. ελεις ε ΜΙκ. νἱ. 58, νἱῖ!. 17; }οΒα ι: {ἘοΒ. ἰδ τι. 

χἰϊὶ, 15; 1 Τίω. ἱν. 13 ΟὨΪΥ ; Νεβ. νἱῖ!, 8. Ἔγὸ οὐΐγ. Ἶ ες. 18 οοἷγ; εἴ. ]0Ὁ χὶϊ. 22. 

ΤΜΌ0ῈΕΚ βυρροτῖ ἐαντουν; Ῥεϊΐες αντον ΑΒΟΘᾺΡ 17. (Υεῖ Β Πδ5 ἐαντου, Εχοά. 
χχχὶν. 35.) 

2 "6 οπι. το δεΐοτε τελος. 

Ξ5.Α, ἔμανε προσωπὸον ἴοτ τελος (ἃ πιδηϊΐεβὲ εσσοῦ ἄυς ἴο ἴπε προσωπον ἰῃ τῆς [πε 
δείοτε). 

4 Βεῖϊεγ σήμερον ἡμέρας (ο΄, Αςἴ8 χχ. 26, Εοπι. χὶ. 8) ἢ ΘΑΒΟΡΈΕΘΡ δπά πιοϑὲ 
νβ8. ; ἴπε σεςεϊνεά ἰεχὶ ἐνλώσεμαι ἥμερας (οἸΐοννΒ ΚΙ, ἀπά ἴῃς Ῥεβῃϊτίο. 

5ΌΕΕ δᾶνε ἐν ἴοσ επι.- 

βίδπος οὔ Μοβαβ᾽"; δυῖ ἰξ ββοπὴβ (δες 
τεῦ) ἴο δὲ πιεγεῖνυ ἃ τεάδιιπάδηι ρῆγδδβε, 
δἀάεά ἔογ ἴπῸ βακε οἵ επιρῃδβίβ, ἱπῖσο- 
ἁυςίηρ ἕνεκεν τῆς ὑπερβ. δέξ. 

Μετ. τσ. εἰ γὰρ τὸ καταργ. κιτιλ.: 
ον “7 ἐλαὲ ωλίοῖ βα:5:5 ατύαν τσας τοΐέκ 
ξίονν, νιμεὰὶ νιον ἐμαί τολμὲολ αδίάεἐμ ἐς 
ἵμ ρίονν. Τῆς ἀϊβετγεπος οὗ ργεροβίτἰοπβ 
διὰ δόξης . .. ἐν δόξῃ 5ῃουϊά ποῖ δὲ 
ονετϊοοκεά ; τῇς Μιπίβίγαιϊίοη οἵ ἴπε Οἱὰ 
Οονεπᾶπὲὶ νν88 οπἷγν τοέλ ἃ τ᾿τσδηβίεηι ἤυ ἢ 
οἵ ρἴογυ, ἴμαὶ οὗ τῆς Νενν δδίάεβ ἐπ βίου 
(ς΄. εβρ. Ηεδ. χὶϊ. 18-27). [τ ἰ6 ἴγὰε τῃδῖ 
81. Ῥδὺ] βοπιβίίπηεβ σῆδηρεβ ἢίβ ῥὑγε- 
Ῥοδβίτοπβ ἵπ οᾶβεϑ ἡνῃεῖς ψε ππὰ ἀϊθῆςυϊς 
ἴο ϑϑὶρῃ ἃ βυβῆς! επί τεάβοη (4... διά ἀπά 
ἐκ, Κοπῃ. {1ϊ.. 30, Ο4]. 11. 16); δυῖ τπαῖ ἰδ 
ὯΟ τεᾶβοῃ ἔογ ςοπίηβίπρ ἔπε ἕογος οἵ διὰ 
διὰ ἐν, ννῆεπ τῆς ρῥγεβεγνδίίοη οὐ ἴδε 
ἀϊδιϊποῖίοη Ὀεϊννεεη πεῖ δ ἀβ ροὶπι ἴὸ 
ἴδε ραββᾶρε (ο΄ Βοπι. ν. το, ψνῆεσε διὰ 
δηὰ ἐν ἄγε δρδὶπ Ἴοπἤιδεά ἴπ ἐπε Α.Ν.). 
8εε δισῖπεσ οἡ νὶ. 8. 

νν. 12:18. ΤῊΕ ΜΙΝΊΒΤΕΥ ΟΡ ΤῊΞ 
Νεν ΟΟΝΕΝΑΝΤ 185 (δ) ΟΡΕΝ, ΝΟΤ 
ΨΈΕΙΠΕΡ, ΑΒ ΜΨΑΒ ΤΗΑΥ ΟΡ ΤῊΕ ΟΙΓΌ. 
ὙΠε {Πυδιγαιϊίοη ἔτοτη τῆς ΟΟΤ. ψΠσ ἢ ἰ8 
υϑεὰ ἱπ ἴπε8ὲ νεῦβεβ [85 Ῥδθη οὈβουγεὰ 
ἴον Ἐηρ 8 ἢ τεδάθσβ Ὀν τπ6 Δ} ν τεπάεσ- 
ἱπρ οἵ ἴπε ΑΟΝ. ἴῃ Ἐχοά. χχχίν. 33. [ἰ 
ψνουϊά ἀρρεᾶσγ ἴτοπὶ παῖ τεπάοσγίηρ, υὲζ., 
“{{| Μοβεβ μαὰ ἄοπε βρεακίπρ νν τ ἢ 
τῆεπὶ ἢς ῥιυΐ ἃ νεῖ] ου δἰβ ἕδος," τῆδι ἰῃς 
οὗ͵εςξ οὗ {πε νεῖ] νν88 ἴο ςοποεδὶ ἔγοπι ἴῃς 
Ρεορῖε πε Ὀἰνὶπε ρίοτν τεβεοϊεὰ ἴπ 8 
ἴαλςε. Βυῖ {Π|8 ἰβ ἴο πιίβγεργεϑεηΐ ἴπε 
οτἰρίπαὶ ΗἩεῦσγενν, ἀπά 15 ποῖ ἴδε σεπεσὶπησ 
εἴνεη εἰπεῖ Ὀγ τῆς ΓΙΧΧ οσ ΌῪ πιοάστη 
Βοποῖδγβ. ΤΠ ΚΕΝ. βυδδιτυῖϊεβ τολδη ἔοτ 

ῥέα υεῖὐ μῤοπ ἠὰς ζαεε. 

δ τι Βῃου]ά δε ντἰτεπ οτι, 45 Ὁγ Τίβοῃ. δπά ΧΝ.Η. 

ἐπ τὰ ἐπε νεγβα δὲ φυοίεά, τπ5 Ὀτπρίησ 
ουαῖ {πε ροΐϊπι ἴπδὶ τῆς νεῖ] ννὰβ υβεὰ τὸ 
φοπορδὶ ποὲ τῆς ρίοσυ οἡ ἴῃς ἕδος οὗ 
Μοϑβεβ, δυῖ [18 ἐυαγδδοόπες; ἰὰὶ νν88 ἕλάϊηρ 
ἔνε ΨΏ1]|Ὲ ἢ βροῖε, δὰ {Π18 Ὺ ἢίβ υ8ὲ 
οὗ {πε νεῖ] με ρσενεπιςά τῆς ρεορῖὶε οϊῃ 

οεἰνίηρν. ὙΠ πη πες ““Ψεηῖϊ ἰπ υπίο ἰἢς 
τὰ " δραΐη ἢς τοὸκ πε νεῖ! οὔ. Τῆς 

Ἀροβίϊε δρρίϊεβ 811 118 ἴο δε [βγδε] οὗ δ18 
ἅἄδλγ. 5111} ἃ ναὶ] 18 Ῥεῖννεδεη ἴπεστη δπὰ ἰἢς 
Ὀινίης ρίοτυ.---ἃ νεῖ] “ ἀροη {μεὶγ πεδγὶβ ᾽"" 
ΨὨΙΟἢ ργενεηῖβ {Π6πΊ ἔγοπη βεεὶηρ τῆς 
ττδηβίϊοσίπεββ οὗ ἴῃς Οἱά σονεπαηῖ; γεῖ, 
88 ἴὰ νν»88 οἵ οἷά, 1 ἘΠΕΥ ἴυγη το τἢς Ἰμοτά, 
τὰς νεῖ! 18 τεσηονεά, απὰ δῃ ὀρεη νἱβίοῃ 
8 ὅταπίεά. 8, Ρδυϊ [8 ἑοπά οἵ βυςῇ 4]1ε- 
Βοτὶ βὶπρβ οὔ πε Βίβίοσυ οὔτπε Εχοάιβ ; οὔ, 
ἐ.6.ν. τ ος. χ. 2, 6 ἱ. ἵν. 25. 

γεσ. 12. ἔχοντες οὖν τοιαύτην κιτιλ.: 
λαυΐηρ ἐπεγεΐογε σμοῖ ἃ ἄοῤό (5ε., οἵ ἴῃε 
εἰοτίοιιβ Μιηϊβιγαϊίοη οἵ πε ϑριγις, νεσ. 8; 
47. νεῖ. 4) τὸ μξὸ ργεαΐ δοίάπε55 οὗ ἐῤέεολ. 
Τῆε νεσβεβ νης ἢ Ο]]ον ἅτε ραγεπιμειῖ- 
οδ] ἄοννπ ἴο νεσ. 18, ννῆεῖς ἴῃς βιιθ)εςὶ 5 
δραίΐῃ τοῦ, ἐ.6., 411 ΟΠ γί βείδπ Ὀεϊΐενεγβ, 85 
οοπίταβίεα ννἢ [ενν8. 

Νετσ. 13. καὶ οὐ καθάπερ κιτ.λ.: απὰ 
(νε ρυΐ πο νεῖ ἀροπ οὖν ἔδςε) ας Μοξες 

ΤΠα οοπβίσυο- 
τίοῃ ἰδ Ὀγσοκθη, δυϊ τῃ6 β6εῆβ6ε 15 ΟὈνίουβ ; 
ο΄,, ἴον ἃ βοπιεν δὶ βἰπηῖΐας δοργενιδιίοη, 
Μαγὶς χν. 8, ὁ ὄχλος ἤρξατο αἰτεῖσθαι 
καθὼς ἐποίει αὐτοῖς.---πρὸς τὸ μὴ ἀτενί- 
σαι κιτιλ.: ἰο ἐὰε πα ἐλπαὲ ἐπε οὐ άγοη 
ΟΥ̓ Ἰςγαεὶ τλομία ποὲ ἰοοὶ Ξςἐεαάίαςεϊν οπ 
ἐδε ἐπὰ οὗ ἐπαὲ τολίολ τυας ῥαςεὶπρ αἰσαν, 
80., ἴῃε ενάπαβοοπος οὗ ἴδε ρίογυ οἡ 
Μοβεβ᾽ ἔδεε.Ό Τῆς ΑΟΝ., ““ςουἱά ποῖ 
βἰεδάξαβεϊυ ἰοοῖς ἰο πε επὰ οἵ {παῖ πο ἢ 
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15. ἀλλ᾽ "ἕως " σήμερον, ἡνίκα ' ἀναγινώσκεται ξ Μωσῆς, κάλυμμα ἁ Ἐκεῖσε 
ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτῶν κεῖται 
Κύριον, ' περιαιρεῖται τὸ ' κάλυμμα. 

τό. ' ἡνίκα δ᾽ ὁ ἂν "' ἐπιστρέψῃ πρὸς Μεαιι. 
αν 8. 

17. ὃ δὲ Κύριος τὸ Πνεῦμά “". Ὅευι, 

ἔχοά ἢ 
χχχῖν. 34. πὶ Εχοά. χχχὶν. 31. 

1 ῬΕΘΚΕΡ βυρροτῖ ἡνικα ἀναγιν.; Ὀδεϊῖες ἡνικα ἂν ἀναγιν. ὙΠ ΑΒΟ 17. 

3 ΟΚΙ, βυρροτῖ ἀναγινωσκεται ; ὈεϊΐεΓ ἀναγινωσκηται ἢ ΦΑΒΟΌΕΡ. 

5 ἜΘ, τὰς [υδεἰπβ ἀπά τς Βοπμαϊεις ρίαςς κειται δείοτε ἐπι τὴν καρδιαν ἀντων. 

4 ΕΒΌΕΟΘΚΕΡ βυρροτῖ δ᾽ αν; θυϊ "Α 17 ξεῖνε δε ἐεαν. (Ο οπλῖτβ ἂν. 

ΔΒ ΔΌΟΪΙΒμεά,᾽ εν ἀεπεῖν ἰδ κε8 τέλος 
85 5ἰδπάϊπρ ἔογ Οπγίβε, τπε Δ] πιεης οὗ 
ἴδε Μοκδὶς ἴἂὰψν (ἔσῃ. χ. 4. Βυῖ {Π|8 8 
τοῖ Βυ 140]ε ἴο πε ςοπιεχῖ. πρὸς τό νν»] ἢ 
Ὧπ ἰηβηϊξίνε 18 βοπηθιπη68 ἔου πα ἴο Εχρσαβ8 
πε δἷπὶ οσ ἱπεεπιοη {(μευεν ἴῃς πιεῖα τα- 
5.11), 45, ἐ.6΄., ΕΡΉ. νὶ. τσ, τ ΤΠεββ. ἰΐ. 9, 
2 Τῆεξϑ: 1, ΠΗ ΣῈ ᾿ 

ες. 14. ᾿ ἐπωρώθη τὰ ν τα 
αὐτῶν: ὁιιέ ἐλεεῖν ἀπ προς τὐέγε ΠΡΟΣ 
82.. ἴῃ ταίσσεηοα ἴὸ ψνπδὲ ἴπεν βὰν (οἷ 
Ἐσοπῃ. χὶ, 25); ἴΠΕῪ ἴοοὸκ {πε Ὀτὶρῃίπεβ8 
ἴοτ ἅπ δδίἀϊπρ βίοσυν (οἷ. Ῥεας. χχίχ. 4). 
πῶρος, ν᾽ ]ΟΒ ῥΓγηΑσῚΪνγ πηεϑπ8 ἃ Κὶπά οἵ 
ταλιῦϊς, οςΔπλε ἴο πλθδη, ἴῃ πχεάϊς δ] νυτίτοτβ, 
ἃ δαγδεπίηρ οὔ δε εἰβδυεβ; ἀπά ἢεπος ψῈ 
δᾶνε πωρόω, (1) 20 ῥείγίν, (2) ἐο δεεονεδ 
ἑπβεμεί δίφ οὐ οδίμϑε, πιὰ 80 (3) ἰϊ οοπιδβ 
ἴο θὲ υδεὰ οὗ ἰπ5εηβ Ὁ} πη Υ οὗἩ ἐπε οὔτρᾶπβ 
οἵ νἰβίοη, ἐο δίἐπά. (8ες 1. Α. Βοδίπδβοῃ 
ἰπ ϑοηνγμαὶ οὕ ΤἈἀεοϊορίεαὶ διμάϊες, Οςῖ., 
ΙΟΟΣ, δηά οὔ τεβῖ αρονε.)---ἄχρι γὰρ τῆς 
σήμερον ἡμέρας κ-τ.λ.: )ογ εν λὲς ὑενγ 
ἄαν αἱ ἐλε γεαάίτιρ οὐ ἐκε Οἱά Οουεπαπέ ἐπε 
σαπιέ υεὶϊ γενρπαϊπείλ πὶ εα ().γ τὲ ἐδ ΟΛῪ 
ἄομε ατύαν ἐπ ΟἈγὶσί). (1) ϑοπὶς οοπι- 
πιεπίδίοσβ ἴᾶκε μὴ ἀνακαλνπτόμενον 88 ἃ 
ποπιϊηδίϊνα δϑβοϊιϊο, ἀπά ἰσαηβὶαῖς "ἴῃς 
βδτηδ νεῖ] τεσηδίπεῖῃ, τὸ ποῖ Ῥείηρ τενεδὶ θὰ 
ἴπδῖ ἴὰ (5ε., εἰἴπεῦ {πὲ νεῖ] οὐ τῆς ΟἹά 
(ὐονεπδηῖ) 18 ἄοπε ἀινᾶν ἴπ ΟἸγῖβε ". Βυῖ 
ἴδε οτάεσ οὗ ἴδε ννοτάβ βεαῆιβ ἴο ἔἴογοε υ8 
ἴο ἴδε τῆς ργεβεηῖ ραγιϊςίρ᾽ε νν1ἢ μένει 
ποῖς μανὶπρ ἃ τλογεὶν Ἐχρίδπδίοσυ ἴογοε 
ἃπά θεΐπρ αἰπιοδὲ τεάυπάδης. (2) Αρϑίπ 
Βοῖἢ ΑΟΝ. δηά ἘΝ. (δχῖ), σε ἰσᾶπ8- 
Ἰδιίης τπὲ ἔσβι ραγὶ οἵ πε οἴδιβϑε 848 ννὲ 
μάνα ἄοπε, τεπάεσ ὅ τι ἐν Χρ. καταργεῖται 
“ΜΈΪΘΠ νεῖ! ἰΒ ἄοης ἀννᾶν ἱπ ΟΠ γίβε"". 
Βυϊ ἴε 5εεπὶ8 ἰπάεξεπϑίδ]ε τῃ} ἴο ἴ8κε ὅ 
τι 85 εαυϊναϊεηὶ ἴο ὅ. (3) ΕἸεἰά γεῖνεβ 
δὶ γεῖ δποῖπεσ γεη ἀογίηρ ὃν τακίηρ κάλυμ- 
μα ῥὲν τγηδεάοςίόηι ἴοτ τἰῆε ἐλίηρ υεἰ δα, 
ΨὮΙΟΠ [8 πεσε ἀεοϊλγεᾶ ἴο θὲ ἴῃς ἴαςϊ τπδὶ 
τῆε ΟἹ Οονεπᾶπεὶ 8 ἄοπε ἄννδὺ ἰη ΟἩτίβι. 
Ἡετεπάεστβ “τε βάπης τυ βίετυ γεπιαί ποῖῃ 
αητενεαϊεά, πανιεῖν, τῆι ἴε ἰ8 ἄοπε αὐνᾶ 
ἐπ Ομγίβε ", Βυῖ ἴὰ ἰβ ἃ ρστᾶνε οδ)θοιϊίοπ 

ἴο 1818 τπδῖ τὸ κάλυμμα Πᾶ5 ἴο Ὀε ἴάκεῃ 
ἴῃ ἃ βεηβε ἀϊβεγεηῖ ἔτοπὶ πὶ ψῃϊοὮ 11 ΒΔ 8 
411 τγουρἢ πε τεβὲ οὗ πε ραββᾶρεὲ. (4) 
γνε ρμτείεσ, τβεγείογε (υν τῆ Θομπιῖε 6] ἀπά 
ϑομηεάεσπιδπη), ἴο τεδὰ ὅ τι 48 ὅτι, )Όν, 
Δηὰ το τεραγὰ τῇς ρῆγαβε ὅτι ἐν Χρ. 
καταργεῖται 45 ρΑτεπίδετῖίςΔ] : “ ἀη11]} 1Π18 
ἄδν ἴδε νεῖϊ τεπιδὶπβ ὑπ! δεὰ (ἔοσ ἰὰ 8 
οπἷγν ἱπ Οἤγίβε τπδὲ ἴ ἰβ ἄοπε ἂννδυ)": 
ἦε. ἴδε 1εἐννΒ ἀο ποῖ τεοορπίβε ἴδε νδη!8}- 
ἴῃ ΑΨ ΦΔΥ οἵ ἴπε ρίογυ οὗ τ8ε 1,ἂνν, νυ ἢ 
γεῖ 18 ροὶπῷ οὐ Ὀεΐογε τῃμεὶγ εγεβ. Ηον 
Τοπηρ δεῖν [υδαῖθπι ννὰβ ἀϊββοςίαιϊεὰ ἰπ 
81. Ῥδ0}᾽5 τηϊπὰ οτι ΟΠ βεϊδηι 18 ῥ᾽ απ 
ποτὶ τῆς 5ιτικίη ρ ρῆσαβε ἡ παλαιὰ διαθήκη 
(Β6σε οὐἱν ἰουπὰ; δυῖ οἱ νεῖ. 6), ὉῪ 
ΨὨΙΟΒ Πε ἀεβοσίθεβ τῆς τε ρίουβ βγβίεπι 
οὗ Πῖβ οὐνὴ δδιὶγ τηδηποοά, ψνῃϊςἢ Πδά 
ΟὨΪΥ Ῥεεπ βυρεγβεάεά ὃγ ἡ καινὴ διαθήκη 
{ΠΙΓῪ γεῶσβ δείοτε πε ψτοῖς τῇ ϊβ ἰείζεσ. 
ἀνάγνωσις ἴ8 (5ες τε.) τῆς ρυδὶὶς τεδάϊηρ 
οὔτῆε 1Ἂνν ἱπ {πὸ βυπαρόζααβ; ἰξ ΒεςπΊ8, 
Ῥούνανεσ, Ἀπ Θο ββασιν ἱπρεπίουβ ἴο δεα 
Βδσα, υνἱῖ ἢ ΘΟ πιο δὶ, ἀπ αἰ υβίοη ἰπ τὸ 
κάλνμμα ἴο τδε ᾿ονεῖβ 'ἰπ Ψ ΠΟ ἴπὰ 
ϑυπδρόρις ΚοΙΙ5 γεγα ρσγεβεσνεά. 
Με. 15. ᾿ ἕως σήμερον κ-ιτιλ.: 

διέ μπέο ἐλὶς ἄν, τυμεπδοευεν Μοϑες (5:., 
πε [ἂν ; ε΄. Αςιβ χν. 21) ἐς γεαά, α υεἰϊ 
ἐἰοεκ μροη ἐπεὶν κεαγί,. ΤΙ ν 11 θὲ οὐβενεά 
τῃδῖ πε ἱπιαρε ἢ88 δεεπ οπδηρεά 88 ἴπε 
ΔΡΡΙἰοδιίοη οὗ Εχοά. χχχίν. 20 ἢ, ργο- 
ςεθάβ: ἰη τπδί ἢίβίοσυ πε νεῖ] ννᾶβ ροη 
ἐλε ὕαεε οὗΓ Μοϑές; ἴετὰὲ ἰὰ 8 ὑροη ἐλ 
ἡδαγέ οὗ ἐλε ῥεοῤίε, ἃ8 αοά βρεβᾶκβ ἴο 
τμαπὶ τπγουρῃ ἴῃς τπιεάϊππι οὗ ἴπε 1ψἂνν 
(5εε δῦονε οπ νεζ. 2 ἴογ ἃ γᾶ σμδησα 
ἴῃ τῆε δρρίϊςδίίοη οὗ ἴῃς πιεΐδρβοσ βυρ- 
ξεβιεὰ ὃν τπε 'νογὰ ἐπιστολή). 

Ψεῖ. 16. ἡνίκα δ᾽ ἂν κιτιλ.: διέ 
τομεηβοευεν ἐξ, ἐ.6., Ἰδτδςὶ, «λαὶϊ! ἐμγη ἰο 
ἐμε Ψονά, ἐλο υεῖΐ ἐς ἰαΐεη ατσαν ; ἃ Ῥατᾶ- 
Ῥῆσγαβε οἵ Ἐχοά. χχχίν. 34, ἡνίκα δ᾽ ἂν 
εἰσεπορεύετο Μωσῆς ἔναντι Κνυρίον λα- 
λεῖν αὐτῷ, περιῃρεῖτο τὸ κάλυμμα ἕως 
τοῦ ἐκπορεύεσθαι. 

γετ. 17. ὃ δὲ Κύριος τὸ πνεῦμά ἐστιν: 
ὁμὲ ἐὰκε ΠΟΚΟ, ἐ.ε., ἴῃς ]επονδῇ οὗ [β8γδεὶ, 
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δι Κίηκε ἐηρες ἐστιν οὗ δὲ τὸ " Πνεῦμα " Κυρίου,1 ἐκεῖ 3" ἐλευθερία. 18. ἡμεῖς δὲ 
ΤΕΣ δ. πάντες, " ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ τὴν “δόξαν Κυρίου " κατοπτριζό- 

Π]. 18. 

τ ᾽ 5... ι , πεν σι, μένοι, τὴν αὐτὴν "εἰκόνα ᾿ μεταμορφούμεθα ὃ ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν, 
Ἀείεν. 9, 
νὴ, ἡ ο Εοπ;. νἱἱΐ. 21; τ Οοσ. χ. 29; Οἱ. ἰΐ. 4, ν. 1, 13. Ρ Κεβ. νεσ. 14. ᾳ Ο,. Ἐχοά. 
χχχίϊι. το. τ ἤεσγο σαὶ. 8. Εοχῃ. νἱὶϊ. 29; τ Οογ. χί. 7, χν. 49; σβδρ. ἱν. 4; Οὐἱ. ἱ. 15, ἐϊϊ. το. 

ἐ Μαῖι. χνὶϊ. 2; ΜΙκ. ἴχ. 2; ἔξοπι. χίὶ. 2 οὐΐϊγ. 

1, [88 τὸ ἀγιον ἱπβίεδὰ οἵ Κυριον, ἀηὰ ἔνψνο ουγῖνεβ οπιὶὶ Κυριον. Ηοτί βυρρεκίεὰ 
τπδὶ Κυριουν ἰΒ ἃ ῥτγί πῖνε εττοῦ ἴοσ Κυριον; δυΐ τΠὶδ Β6Ὲπὶ8 4υἱῖΐε Ὡπη ΘΟ ββᾶσυ ; 966 
ποῖε δεΐον δπὰ τεῆϊ. 

3 Οπι. ἐκει ΦΑΒΟ." 17, τ, {πε Ῥεβῃϊτῖο ἀπά τῆς Βομαίγις ; ἴξ 'ἰβ ἔπι ἱπδάεᾳυδίεὶν 
βυρροτγίβὰ δηὰ, πιοσεονεσ, ἰ8 ποῖ ἰῃ 81. Ρδυ}᾽5 βῖ}]ε (υ}. ἔοπι. ἵν. 15, ν. 20). 

5.Α μεταμορφουμενοι. 

δροΐεῃ οἵ ἴπ ἴμε ργεοεάϊηρ αυοίδιίοη, 
ἐς ἐπε ϑῤίνέί, τε Αὐΐδος οὗ ἴδε Νὲν 
Οονεηδηΐ οὗ στᾶςε, ἴο ψποπὶ ἴπῸ ΠΟΥ 
1βγβεὶ ἰβ ἰπνίτεὰ το ἴυγη (ο Αςῖδ ἰχ. 35). 
Ιε ἰβ φυϊῖε ρεγνεῖβε ἴο σοπιρᾶσε 1᾿ Οοσ. 
χν. 45 (νΠεῖε ἰξ 18 βαίὰ τῆδλι Ὁ γίβι, 88 
“τῆς ἰαβὲ Αάδπὶ," Ὀεζαπιε πνεῦμα ζωο- 
ποιοῦν) οἵ Ισηδίίι5, Μαρ΄., 815, ἀδιάκριτον 
πνεῦμα ὅς ἐστιν ᾿Ιησοῦς Χριστός, ἀπὰ ἴο 
Ββπά Βεγεὲ πη “ἰἀδεπιιβοδιίοη ᾿᾿ οὗ Οἢγίβε 
νυ τῆς Ηοΐγ ϑρίγιι. ὁ Κύριος ἰ5 Πεῖε 
τοῖ ΟἸσίβι, Ῥυῖ τπὲ ]επονδῃ οἵ [βγϑδεὶ 
Βροΐεη οἵ πη Εχοὰ. χχχίν. 34; δηά ἰη 81. 
8015 δρρ!ἰοδιίοη οὗ ἴῃ παγγαῖϊνε οἵ ἴῃς 

Μεϊπρ οἵ Μοβεβ, πε ςουπίεγρασγι οὗ ὃ 
Κύριος ὑπάες {πε Νενν Οονεπαπὶ ἰβ ἴῃς 
ϑρισίτ, νη ἢ Ὧδ88 Ὀεεη δἰγεδάν Ἴοοπιγαβίε 
ἰπ τὰς ρῥγεοεάϊπρ νεγβεβ (νν. 3, 6) ψἱἢ 
τῆς Ἰεϊῖες οἵ τῆς Μοβαῖς ἷἴανν. Αἵ τς 
βάση {ἰτης ἴἴ 18 ἴτὰς τπδὶ ἔπε ᾿Ἰδεπιίῆςα- 
τίοπ οὗ “τῆς 1νογά ᾽ (ἰ.ε., τλε 805) δπά 
“ῆς ϑρίπτ᾽ ἱπιογπιτίεπεῖγ ἄρρεᾶσβ 
αἴτεγνναγτὰβ ἱπ Οἢσίβιίαη ἱπεοίοσυ. θεὲ 
(ἴον τεβ.) ϑνεῖε ἴῃ δ έεί. Οἀν. Βίορ.ν (ἰϊ., 
α15α.--οὗ δὲ τὸ πνεῦμα κ-ιτιλ.: απά 
τολεγε ἐλε ϑῤίνγε! ὁ ἐλε 1,ογὰ ἰς, ἴμετε ἐς 
ἐἐδενγέν ; 5... ἴθ σοηςγαά δεϊποτίοη ἴο ἴΠ6 
βεγν!]α ἔεαγ οἱ Εχοά. χχχίν. 30; ο΄. ]οῃη 
νὴ. 32, Εοπι. νἱ". 15, 64]. ἵν. 7, 1ῃ 81] οὗ 
ὙΒΐοἢ ραββαρεβ ἴπε ἐγεεάοπι οἵ ΟΠ γίβείδη 
βεγνίςε 18 ςοπιγαβϑιε υνἱτἢ {πε Ὀοπάδρε οὗ 
τε [νν. Ὑῆε τπουρῆς μετα ἰ8 ποῖ οὗ 
τῆς “τεεάοπι οὗ {πε ϑριγίτ᾽ 5 δοίίοη ([οἤπ 
{π, 8, 1 Οογ. χίϊ. σα), θὰ οἵ τ1πε τεεάοπι 
οὗ λοςςβ88 ἴο ἀοὰ υπάοσ τῇς Νεὰνν Οονε- 
πᾶπῖ, 88 Ἐχεπιρ βεά ἴῃ ἔπε τοῖηονδὶ οὗ 
τῆς νεῖ], ἤδη [Πα Βοὺ] ἴυτηβ [8610 το τῆς 
Ὀϊνίπε ρίοσυ. “ὙΠ ϑρ τις οἵ τῆς Ἰοτὰ ᾽᾽ 
18. ἂἃπη Ο.Τ. ρῆγδβε (δβεε γε). Ννε πον 
τεῖυγη ἴο ἴπ6 τπουρῆὶ οὗ νεῖ. 12, ἴῆς 
ΟΡεηπαβ8 ἀπά θοϊάπεββ οἵ τῆς Αροβίοϊςδὶ 
βεγνίςα. 

γεσ. 18. ἡμεῖς δὲ πάντες κιτιλ.: ὀκπί 
τος αἰΐ, 5... γοὺ 88 Μ}6}1} 851, 411 Ὁ γίβείδπ 
Ῥεϊϊενεζβ, τοὐέλ ππυεϊ οὶ ἤασε (ατπιὰ 80 ποῖ 

ως 

88 Μοβεβ ὑπάεσ ἴε Οἱά Οονεπδπῖ), γέ- 
“Μεείέηρ' ας α νιεἶγγον ἐὰλξ ρίονν οὗ ἑὰς Σιονά, 
8.., Οὗ ἜΘ πονδὴ (β8ες σε), ννῃιο ἢ ἰ8 τῆς 
ΕἰοτΥ οὗ ΟὨγίβδε (οἷ ]ομπ χνίϊ. 24), αγέ 
ἐγαμϑοννισά ἱμπίο ἐλε βανιὲ ἑριαρε, ςε., οἵ 
ΟὨσίβι (βες γε.), ἥγονι ρίονγ ἐο ρίονγ (ἰ.6., 
Ῥτορταββίνεϊυ δπὰ νἱτπουΐῖ ἰπιεγγαρίίοη, 
Δηὰ 80 ὕπ||κε πε ἱγαπδίϊοτυ τεῆεςίοη οὗ 
με Ὀἰνίπα ρίογυ ου ἴδε ἔδςε οἵ Μοβεβ; 
ο΄. Ῥβ. ᾿ἰχχχῖν. 7, ἀπά οχ Ἵπδρ. ἰΐ. τό 
8θονε), ας ἥγονε (ποῖ “ὃν 28 ἴῃς Α1.Ν.} 
ἐλκε 1ογὰ ἐδε δῤίγέξ; δον οὐσ ὑσορτββϑδβ ἴῃ 
Εἴοτν ἰβ ςοπεϊπυουβ, 48 Ὀεςοσηεβ ἴδε ψνοσ 
οἵ τῆς ϑρίγιε ἔγοπι ννβοτῃ ἰξ βρχίπρϑβ (]οῆπ 
χνΐ. 14, οπι. νἱϊϊ. 11). ὙΠῈ πιεδηίηρ οὗ 
κατοπτρίζεσθαι (ΗΓ ἢ 15 ποῖ ἰουπά εἶκε- 
ΨΠετα ἴῃ τς ατεεκ ΒΙ6]6) ἰβ βοπιεννῃδὲ 
ἀουδιῖι!. (1.) Τα δπδίορυ οἵ τ ὕος. χίϊὶ. 
12, οἵ ΡΠΐο, ἱνερ. Α11., (ϊ., 33. (Δ ραββᾶρε 
ψ Βεῖς Εχοά. χχχιϊΐ. 18 ἰ8 ρασαρηγαβεῖ, 
δηὰ ννῃϊ ἢ τμεγείοσε 18 βρεοίδιν ἀρροβίις 
δΒεγε), ἀπὰ οἵ Οἴετη. Εοπμ., 8ὶ 36, ννουϊὰ 
βυρροτὲ πε τεπάεσίηρ οὗ ἴδε ΑΟΝ΄., ““δὲ- 
Βαϊ ἀϊη δ 85 ἰπ ἃ μ᾽288᾽ (ἐ.ε., ἃ τπηϊσγσοσ).. 
Τῆΐβ ἰ8 αἷβο ρίνδη ἵπ {πε πιαγρίη οὗ τῇς 
ἘΙΝ., δπὰ 18 ργεΐετσεά Ὁν τῆς Απιεσίςδῃ 
Ἐενίβειβ. Βαϊ βυςἢῇ ἃ ἰγαηβίδιϊοη ἰ5 
ποῖ δρρεορτίδϊῖε ἴο ἴδε Ἴςοπίοχι, ἴος ἴῃς 
Αροβῖῖε᾽β τπουρῆς 18 ποῖ οὗ δὴν ἱηάϊγεςς 
νἰϑίοη οὗ ἴῃς Ὀϊνίπε ρίογυ, Ῥυϊ οἵ οὖς 
πεεᾶοπὶ οὗ δοοθββ ἵπεεῖο δηὰ οἵ ρεῖ- 
ςερίίοη τβεγοοῖ. [τ βεεπὴβ Ὀειῖεγ ἴδεγε- 
ἕοτε (ἰϊ.} τὸ τεπάδσ νυ τῆς ΕΝ. ((οἹ]ον- 
ἱηρ ΟΠ γγυβοβίοσῃ) γεβεεέϊηρ ας ἴηι ἃ νεἴγιον. 
Απάὰ 50 ἴῃς ἱπιᾶρεὲ σοοηνεγεά 5. “τῇδ᾽ 
ΟΠ τιβείαπβ πανίηρ, {κε Μοβεβ, γεςεϊνεᾶ 
ἴῃ τπεὶς 1ἰνε8 ἴπε τεβεοιεὰ ρίογυ οὗ πε 
Ὠϊνίπε ργεβεποε, 88 Μοβεβ γεςεῖνθά ἰξ οἡ 
8 σοιπίεπαπος, ἅτε ὑηἰϊκῈὸ Μοβεβ ἰῃ 
τδαῖ ἴπεὲν πᾶνε πὸ ἔεδσ, βοῇ δβ Πίβ, οὗ 
[18 νδηϊβῃίηρς ἀννᾶυ, θυϊ ᾶἂσεὲ οοηδάεπι οὗ 
ἰϊ8 οοπιϊηυΐηρ ἴο βῃϊπε ἱπ {πεπὶ "ἢ 
ἱπογεδβίηρ ἰυβῖγε (οἷ ἵν. 6 θεῖον) ; ἀπά 
π᾿ τπ|8 σςοπῆδεπος ργεβεηῖ τμεπιβεῖνεβ 
νηῖποαυϊ νεῖ] οὐ ἀΐδβρυϊβε, ἰηνίτηρ ἐπ αυ συ. 



ΙΝ. 1---3. 

καθάπερ ἀπὸ Κυρίου Πνεύματος. 
διακονίαν ταύτην, καθὼςληλεήθημεν, οὐκ "ἐκκακοῦμεν,2 2. ἀλλ᾽ "ἀπει- 

πάμεθα τὰ " κρυπτὰ τῆς “αἰσχύνης, μὴ " περιπατοῦντες " ἐν ' πανουργίᾳ, 

μηδὲ “δολοῦντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τῇ 

25; 1 Ῥεῖ. ἐἰΐ. 4. 
Ἐοχα. νἱ. 4; ΕΡΆΈ. ν. 2; (οἱ. 1}. γ, οἷς. 

κε ετε οηἱγ ; Ρβ. χίν. 3, χχχν. 3. 
ΣΧ. 12, 18. Ἐεῆ. ἱ, 12. 
1; εἰ ςΒαρ. υἱϊΐ. 21. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β 

ἁ ΡΆΪ]. {1}. το; 1υἀς 13; ο". οπα. νἱ. 21; ἘΡΏ. ν. 12. 

Ὁ τ Ὁος. χἱΐ. γ ουϊγ. 
1 Εοζω. χὶν. 22; εῆδρ. νἱΐ. 12; Οἱ]. ἱ. 209; ι Τίπι ν. 4,21; 2 Τίπι. ἱν. 

ται (ογσ. ἷν. γ; οἵ. εδαρ. ἱν. τ6, ν. τ6, νἱϊ 

29 

ΙΝ. 1. Διὰ τοῦτο ἔχοντες τὴν " ΓΑ χνί. 
τ; δαὶ. 

Ὁ φανερώσει τῆς 

16; τ Οογ. 
ἶν. 5, χὶν, 

86 Αςῖἴβ χχὶ. 21; 
Βδρ. χὶ. 3; τ Οοσ. ἰϊ, χο; ἘρΏ. ἱν. τ4; ο, “Βδρ. χὶϊ. τό. 

ἱ ΟΒδρ. νί. 4, νιῖ, τα; Η Ἑἢδρ. ἐϊϊ σνν. 12, 

νἱϊ, 8. Ὧ1Βε8β8. ἱ. 5; 2 ΤΏ685. ἰΐ. 
14; τ΄. Ἐσοαι. ἰδ. τ6, χνὶ. 25; 1 Οοσ. χν. 1; 2 Τίτ,. ἰΐ. 8. 

1 Β [88 καθωσπερ. 3 Τῆς Ῥεϊίες οΥἹΠΟρΡΤΔΡὮΥ 8 εγκακουμεν ΜΑΒΌ ΠΕ 17. 

5 ὉΚΕΚΙ, ρῖνε συνιστωντες ; θεῖϊες συνισταντες ΟΌ Ὁ 17, [ο]ονγεὰ ὃγ Τιβοῖ., 
οἵ συνιστανοντες Α()) ΒΡ, Δἀοριεὰ ὃὉγ ΥΝ.Η. 

ἰμδίςδὰ οὗ ἀερτεοακίηρ ἰξ, νι ποιδίηρ 
ἴο Ποϊὰ Ὀδςῖκ ογ ο οοπορᾶὶ οτ ἴπε εαρεσ 
ξλζΖε οἵ τδε πιοβὲ βυβρίςίουβ οσ ἴπε πιοϑὲ 
οὐτίουβ᾽᾽᾿ (ϑίδη]εγ). Ὑηὲ ννογάβ Κυρίον 
πρεύμοτος ΜΠ Ῥεᾶσ νατγίουιβ σεηάεγίη 8: 
(α) ἐπε Τογὰ οὗ ἐπε δῤίγὶἑ, ψψἈϊ ἢ 18. ποῖ 
δρροβίϊε βεῖς, (δ) ἐὰς δῤίγὲἐ οὗ ἐὰλδ 1 ογά, 
88 ἴδε ΑΟΝ. ταἰκοβ πεῖ δπὰ (ῆς 1,δτὶπ 
Τοπιπιδπίδίοσβ ρέπεγαιγ, (6) ἐς δῤέγι, 
τὸ κἰεὶ ἰς ἐπε "ονά, τἰτς τεπάετίπρ οὗ ΟΠ γγ- 
ξοβίοῃ), ὑοῦ 18 ρίνεπ ἃ ρίδοε ἰῃ τῆς 
ΚΕΝ. πιαγρίπ, δηὰ (4) ἐλ 1,ογά, ἐλε δῤίνὲξ, 
χνεύλοτὸς Ῥείῃρ ρἰδοεὰ ἴῃ δρροβίτἴοῃ ἴο 
Κυρίον, πείϊῃες ψοτὰ τακίηρ ἴῃς δγιίοϊς, 
25 ἴῃς ἢτβε ἄοεβ ποὶ αῆεσ ἴδε ρσερ. ἀπό. 
ΝΥ ε υπῃεβιτδη ΡΥ δάορι (ὦ), ἔπε τεπάεσ- 
ἱπρ οὔ δε ΚΕΝ.., ἱπαβπηυςἢ 45 11 Ὀεβὲ Ὀτίηρδ 
ουτεπεϊεπεϊβοδιίοη οὗ Κύριος Δηὰ πνεῦμα 
ἴῃ νεσ. 17. [18 ψόοσῖῃ ποιίοίπρ τμδῖ ἴῃς 
Ῥᾶγαβε ἴπ τῆς “ Νίςεπε" Οτγεςὰ τὸ πνεῦμα 
...,. τὸ Κύριον τὸ ζωοποιόν ἰΒ Ὀδαβεά οπ 
ἴῃε ἰδηρύυδρα οὗ [Π18 νεσβε ἀπά οἵ νεζ. 6 
δῦονε. 

ΟΠΑΡΤΕᾺ ΙΝν.--νν. 1.6. ΗΕ ΡῪΕΙΙΝΕΒΒ 
ΨΊΤΗ ΕΒΑΝΚΝΕΒΒ ΙΒ ΜΕΒΒΑΘῈ ΟΕ ΟΗΒΙΒΤ 
ΤῊῈ ΤΕΌΕ [ἸΟΗΤ.---νεγ. τ᾿. διὰ τοῦτο 
ἔχοντες κιτιλ.: τολεγείογε, μαυΐπρ ἐλὲς 
Μειπιςίγαξίοη, 5... οἵ ἰῆςε Νενν σονεπδηῖ, 
ἐυέπ ἂς τρό γερείυεά νεξγο} (ἰ.6., “ ἐνβῃ 
ἃ5 ψῈ Ψεῖς πιο ΠΥ ρτδηϊεὰ ἱτ,᾿" ἃ 
ἵλνουτίτιε τπουρῆς ἢ 51. Ραυ; οὗ 
Οος. νἱϊ. 25, 1 Τίπι. ἱ. 13, 16), τοῦ Ταΐνἐ 
πο; οἵ. 2 Τίπι. ἱ. 7, οὐ γὰρ ἔδωκεν ἡμῖν 
ὁ Θεὸς πνεῦμα δειλίας. Ηε ἰδ 511}} Δη- 
βννεσίπρ ἴῃς φυεδιίοη, “ΒΟ ἰ8 βυβιοϊεπι 
ἴοτ ἴδεβε τῆϊηρβ 9" (1ἰ. 16); δὲ Πα, ἀραίῃ, 
ἴῃ ἴδε νεῦβϑεβ ᾿ς ἢ {οἿἸονν, ἀΐνετρεβ ἔγοπι 
1818 πηδίπ ᾿πουσῆς ἴοὸ δῆβννεσ {Π6 ομάγρε 
οὗ ἱπβίποοσι ιν ψ Ὡς Πὶβ ορροπεηῖβ πδὰ 
Ὁγουρῆς ἀραῖϊπβὲ ἢίπι. ΤΩ ἴοης οὗ νν. 
1-6 18 νεῦγὺ {κε ταὶ οὗ τ ὙΠεββ. ἰϊ. 1-12, 
ὙΠΟ Οὔἶετϑ βενεσαὶ νεῦθ8] ρδγδ εἶδ. 

Ψνεσ. 2. ἀλλ᾽ ἀπει τὰ κι 
κιτιλ.: διέ τοῦ λαῦε γεπομποσά (1 “ ἴπ- 
δτεβδῖνα δογίβϑε"; οἵ. ἐσίγησεν, Ας(8 χν. 
12) ἐπε κέά τη ἐπέτιρς ὁ 5Ξπανιε; οἵ. Ἀοπι. 
χὶϊ, 12, ΕΡἢ. ἱν. 22. ΤΠε βἴγεββ 158. ὁ5 
τὰ κρνπτά; ἰξ 15 πε Τρεππεββ ἂπὰ Ἷδη- 
ἄουτ οἵ Πί5 τηϊπΙ βῖσυ οἡ νὨίο ἢ ἢ ἰπδιββ 
("ύ. ]ομη 111. 20).---κὴ περιπατ. κιτιλ.: 
ποὲ τοαἰλίηρ ἐπ ΦαΡεμεες (8ϑεε χ. 3 δπὰ 
τεῦ. αὔονε; περιπατεῖν -- έγϑαγῆν ΜΟΥ͂ 
μαμπαϊίηρ ἀεοειζειν (οὐδὲ ἐν δόλῳ, τ 
ΤΒεβ8. 1ἱ. 3, ο΄. οδαρ. 11. 17) ἐλ Ἡγονά 
ΟΠ Οοά, 5.., ἴε Ὠἰνίπε τηεββαρε ὑ ἢ 
ΒΟ ννὲ μᾶνα Ὀδεη επιτυβίεά (( τῆς 
Ἄομαᾶγρς Ὀσουρῆς ἀραϊπβὶ ᾿ΐπ ἀπὰ σεξεγγοὰ 
ἴο ἰῃ χίϊ. τό, υἱΖ., τδαῖ δείπρ πανοῦργος 
88 παά ἴδυρῆς ἴῃε Οοσίπεπίαπβ δόλφ) ; 
διέ ὃγ ἐπέ νιαπἰγεδίαἰέοκ οΥ ἐλε ἱγμέδ (οὐ. 
νὶ. 7, νἱϊ. χ14), 5ς., ΌῪ ρῥἱαὶπ βιδίεπιεπὶ οὗ 
πὸ τγυϊῃβ οὗ τῃε σοβρεὶ ἱπ ρυδὶὶς ργεδοῆ- 
πᾳ, εονεμοη πρὶ ομγεοῖυες (Πεῖε ἰ8. Οὐζ 
[μετῖες οὗ Οοτηπιεηάδιίοη, ἰἰϊ. τ, δηὰ φ΄. 
τοῖς ποτε) ἐο εύεγν νπαᾶπ᾿ ς σομϑοίθηος (Ἰτῖ. 
“10 Ἔν ςοπδβοίδπος οὗ πηεη,᾽ ἑ.ε., ἴο 
Ἔνεσυ Ροββϑίδὶς νδγίειν οὗ {πε ἢυπΊᾶη οοη- 
βοίεποε ; οὐ τ Οοσ. ἴχ. 22) ἐπ ἐλὲ εἰρλὶ οὗΓ 
Οοά. Τἢε Δρρεδὶ ἴο ςοπβοίεηςε οἂῃπ πδνοσ 
δὲ οπριτιεὰ ΨἸ βδέεϊυ, πὰ δην ργεβεπίδ- 
τίου οὗ ΟὨτβιϊδηίν νος 15. περ]εοῖίαϊ 
οὗ {δε νετγάϊςοϊ οἵ οοπδοίεηοε οἡ ἴμε ἄος- 
ετὴπεβ ἴδυρῆϊ ἰβ αἴ οπος υπ-Αροβίοϊ!ς δηὰ 
π- ΟΠ τίβε κα. ὙΠεδα νεσβεβ (1-6) ἤανα 
Ὀεαπ Τμοβεῦ ἃἂ8 ἴῃε Ερίβεϊα ἕογ 81. 
Μαιμενν᾿β λυ, ργοῦδον ου δοοουπὶ οὗ 
πε δρραγεηΐϊ δρρ᾽ :ςα δι] Υ οἵ νεῖ. 2 ἴο τ8ς 
οἰγουπηδίδηςεβ οὗ 8ι. Μαιίδενν᾽ β .31}] ἀπά 
Π8 δραηάἀοηῃπιεηὶ οὗ ἃ ὑσοζεβδίου ΨΕΙΟἢ 
Μ 485 ςουηίεδ 5ῃδιηεῆι. Βυϊ οἵ οουτβα 
ἀπειπάμεθα ἀοεβ ποῖ ἱπιρὶγ ἴπδὶ 51. Ρδὺὶ 
Βαὰ ενεῦ θεεπ ρον οὐ υδὶπρ οὐδ 
ἀτιῆςεβ βυςῇ 85 ἢς πεῖ τερυάϊδιεβ οποα 
δηὰ ἴοσ 8]}. 



όο 

ο Οἵ. «Βαρ. 
ἐξ, 15. 
Ὁ χίϊ. 5 αἰῶ ὐ Ρ οαςοκο Θεὸς τοῦ αἰῶνος τούτου 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β Ιν. 

γέλιον " ἡμῶν, ἐν τοῖς "ἀπολλυμένοις ἐστὶ κεκαλυμμένον 4. ἐν οἷς ὁ 

ἐτύφλωσε τὰ “νοήματα τῶν ἀπίστων, εἰς 

ὅν αι οηΐγ; τὸ μὴ "αὐγάσαι ' αὐτοῖς 5 τὸν " φωτισμὸν τοῦ εὐαγγελίου τῆς δόξης 
1 

ᾳ Εςῇ. 11. τσ. 
τοῦ Χριστοῦ,2 ὅς ἐστιν ᾿εἰκὼν τοῦ "Θεοῦ." 5. οὐ γὰρ ἑαυτοὺς 

τ δῖε ουἰν; κηρύσσομεν, ἀλλὰ “ Χριστὸν ἢ ᾿Ιησοῦν Κύριον - ἑαυτοὺς δὲ δούλους 
ΧΙ. 24, χῖν. “6. 
111, 18, υ Αεῖς νἱϊξ 5; 1 Οοτσ. 1. 23; ἐπὰν ἱ, 15. 

8 δες. 6 οηἱν; οἱ. 1οὉ ἰἱΐ. ο; Ῥε. χχνὶ. σ, ἰχχχῖχ. 8, εἰς. τ εά. νἱΐ. 26; τοῦ. 

ΤΉΒΟΚΕΡ βυρροζγῖ ἀνγασαι; ΟΏΕΗ δᾶνε κατανγασαι, Δηὰ Α 17 διανγασαι. 

3 ὈΡΟΕΚΕΡ δπὰ τῆς ϑυτίδας νββ. δά ἀντοις δεῖ ανγ.; οπι. ΦΑΒΟΌΡΟΗ 17, ἀ, ε, 
ἔ, 5. τν εἴς. 

5ΣῸ Βδ8 κυριον ἴο: Χριστον. 

4 ΟΓΡ πὰ τπε Ηδτγοίεδη δά ἃ τον αορατον (τοι (ΟΪ. ἱ. 15) αἴτεσ Θεονυ. 

δ᾽ ΒΗΚΙ, τῆε Ῥεβῆϊοιο δπὰ Βομαϊγὶς βυρροσὶ Χρ. Ἰησ.; ΑΟΘΕ, τπε Ηατγοίεδη, 
ἃ, εν ᾧ, τ, εἴς,, ρῖίνε Ἰη. Χρ. Κν. ; Ο, καὶ εἶνε Κν. Ἰη. Χρ.; Ρ Π28 [|η. Χρ. (οπιίττπρ Κν.). 

νει. 3. εἰ δὲ καὶ κιτιλ.: κέ εὐέπ ἐγ 
ΟΜ βοεβεῖ (5... ἴῃ ροοά πενν ΜῈ Ργθᾶςῇῃ ; 
8ες τγεῇ.) ἐς νεἰϊεά (τεϊυγηίηρ ἀραὶπ ἴο {πα 
τιείδρῃοσ οἵ {ϊ]. 12-18), ἐξ ἐς τυεϊϊεά ἐκ 
ἐλενε ἐλαέ αγε ῥεγὶελέπρ ; ἴ.6., ἴῃς ἔλυε [168 
ψΠΠ τῆς Πεᾶγεσβ, ποῖ υντἢ ἐπε ῥργαδοβεσ 
(ς΄. νὶ. 12, ἀπά 8βεεὲ ἔοῃ. ἱ. 28). Β[δ88 
(αγανι. οΥΓἹ Ν.Τ. Ονεοὶ, 8 41, 2) ρΡοϊπίβ ουϊ 
παῖ ἐν τοῖς ἀπολλυμένοις 16 Δἰπηοβὶ 
ἐαυίΐναϊεπι ἴο “)00γ ἴπεπὶ πὲ ἀγε μετ βἢ- 
ἱπρ᾽ (εἴ. εδαρ. νἴ!ϊ. σ᾿ ἀπά σ Οος. χίν. τὶ 
ἴοτγ ἃ κε υ86 οὗ ἐν). 

νεῖ. 4. ἐν οἷς ὁ Θεὸς τοῦ αἰῶνος: 
ανιοηρ τύλοηὶ ἐΐς ροά ο77 ἐλὲς τοογίἀ, Ξε., 
ϑαίδη. αἰών ἰδ ᾶἃπη ““Δρε,᾽" 4 οεγίδίῃ 
Ἰτηῖε οὗ εἰπῆς, δηὰ 80 ὁ αἰὼν οὗτός (1 
Οος. ἱ. 20, 11. 6) ἰ8. “τη 8. ργεβεπὶ ἀρε,᾽" 
ονεσ Ψ Ὡς ἢ ἴῃς ἄδν!] ἰβ τεραγάεὰ 845 βανίπρ 
Ῥονψεῖ (ο΄. ΕΡὮ. ἰϊ. 2, νὶ. 12). ες πᾶνε 
πε εἐχργεββίοη αἱ ἴαι τοῦ αἰῶνος 
τούτον ἰπ Ιρπδεῖιβ (Κορε. 6). ΨΜεἰβιείπ 
αυοῖεβ ἃ ΒΔὈΡὶπίςα] βαγίηρ, “ Τῆς ἴσῃ ς 
ασοὰ ἰ5 ἐλς βνεὲέ σοά, Ὀὰι ϑαπιπιδεὶ (ἱ.ς., 
δὲ εν] δηρεὶ ψῆο νγὰ8 σουπιεά [8γ86}᾽5 
βρεοΐδὶ ἔοε) 18 ἐλε ςεοονὰ Οοά". Μϑὴγ 
ΕΑΙΪΥ νυτϊτεγβ, δερίπηίηρ ἢ Οτίρεπ ἂπά 
Ιγεηξευβ, τπγου ἢ ἀτεαᾷ οὗ αποβεϊς βρεου- 
ἰδιϊιίομβ, ἀϊββοςῖδιε ὁ Θεός ἔγοπι τοῦ αἰῶνος 
τούτον, ΜΘ πεν οἵη ὙΠ τῶν ἀπίσ- 
των. Βιυῖ τΠ8 ἰΒ ἃ πηεῖς ρεγνεγδβίτν οὗ 
ἐχαρεβὶβ, βυρ ρεβίεὰ ὃν ςοηίτονεγβίδϊ ργε- 
)υάϊςε. Βεϊδτ 18 ἐννῖςε Τα] “1πε γυϊες 
οὗ 1818 ννοῦ! ἀ " πῃ πε Αξοεημϑίοπ τ 1Ξαΐαῇ 
(εἀ. Ομασγῖεβ, ρρ. 1ἱσ, 24). --τύφ. τὰ 
γοήματα τῶν ἀπίστων : λαΐλ ὀϊίπάεα (τε 
“Ἰηρτεββῖνα δογίϑι " δρϑίῃπ; ῃ; νασ. 2) ἐΐὰε 
τεϊπάς (οὔ. υϊ. 14) οὗ ἐπε ιριδεϊἑευὶπρ. Οὐ 
οἵ βἰχίδβεπ οσούσσεποεβ οὔ πε νοτζὰ 
ἄπιστος ἱπ {πε Ραυϊΐης ἘΡί8:1ε8, ἐουσγίεςη 
ἅτε ἰουπά ἰη ἴῃ ΕΡρ. ἴο ἑἰς Οοτί πιμίδπβ ; 
ἰξ σοπβίβίθ πεν πλεᾶπ8 “ ἀπρεϊϊενίπρ,᾽ ἀπὰ 
18 αἰννᾶγβ δρρ!εὰ ἰο ἴῃς λεαέλεη, ποῖ ἴο 

τῆς ἐν (εχοερὶ, ρεγῆαρβ, Τίτυβ ἱ. 1.5).--- 
εἰς ᾿ έν α κεάο τα ἐο ἐπε 
ἐμαὶ ἐμέ ἰρλξ (τ. “τῆς {Πππιϊπατίοη "}) 
ΟΓ ἐΐό ροεῤεὶ οὗ ἐλε ρίονγ οΥΓ ΟἈνίςσί, τοκο 
ἐς ἐπε Ἱνιαρε οὗ αοά, «πομίά ποὲ ἀατοη 
πον ἐκένι. ΤῊ Ϊ8 15 ἴδε ἔοσος οἵ αὐγάσαι, 
ενεπ ἰδ, 8ἃ58 ΨῈ βθεπηη ΡΥ τσϑὲ ἀο, ννα 
οπιῖς αὐτοῖς τοπὶ οὖ ἰεχῖ ; αὐγή ἰ5 {πε 
“ἄλνγη,"" δηὰ αὐγάσαι ἰ8 ἴο Ῥε ἴᾶκεη ἰη- 
ἐταηβιείνεῖγ. Ὑπε ἘΝ. πυδερίπαὶ τεηάετ- 
ἱπρ “τηδὲ τπαν βῃοι]ά ποῖ 8ε6 ἴδε Ἰ᾿ἰρῆς,᾽" 
εἰς., ἄοεβ ποῖ βυ1 {πε ςοπίεχε 8ὸ νεῖ]. 
Τῆς ΑΟΝ. “τῆς Ἰρμξ οὐ πὰς ρἱοσίουβ 
βοϑρεῖ οὗ ΟὨσίβε " 18 ἱπδάεαυαῖς, 48 ἱξ 
οε8 ποῖ Ὀτγίηρ ουὖῖ {πε ἔογοε οἵ {πε ρῆγαβε 

τοῦ εὐαγγελίον τῆς δόξης. δόξης ἰδ [Πε 
ξεπίτῖνε οὗ εομπέεπίς (οὔ. τῇς 5ἰπιας 
Ῥῆτγαβε, ᾿ Τίπι. ἱ. στ); ἴῆς βυδβίαπος οὗ 
ἴδε ροοὰ εἰάϊπρβ ρῥγεδομεὰ 15 τπε δόξα, 
τῆς δίοΠοδΒ τενεϊιίοη οὗ Οἢγῖβε (ο νεγ. 
6 θεΐον). Ὑπδαὶ ΟΠτίδὲ ἰβ ἰῃς ἱπιᾶρὲ οἵ 
εἰκών οἵ ἀοά ἰβ ἔπε 5ιδίεγηεπι οὗ ϑι. 
Ῥδὺϊ νΐσ ἀρργοδᾶςμεβ πιοδὲ πααγὶν ἰῇ 
ἔοττη ἴο ἴπε λόγος ἀοοιτίηε οἵ 81. ]οδπ 
(8βεε τεῆϊ. ἀπά, ἔος ἴπ8Ὸ ρϑῆοσδὶ βεῆβε, 1ὲὶ 
(ος. χί. 3, ΡΏΪ]. 1. 6; οὐ Ηερ. 1. 3). Ρ. 
ἙἘνναϊά, νῆο πιδίπιδὶπβ ἴπδὲὶ 81. Ῥδι)] ννᾶβ 
δοᾳιδιπιεὰ ννἱτἢ ἃ ]ομαππίπε ἐγδάϊτοη 
οἵ οὖν [οτά 8 'νοσάβ, ἥπάβ ἴῃ νν. 3, 
τετηἰπίβοεποαβ οὗ οοηνογβαιίοηβ σεροσί 
ἰη τὴς Εουτῃ αοβρεὶ. Ὑῆυθ ε πᾶνε ἱπ 
ςοπβεουῖϊνε νεῖβαβ ([0Ππη νἱϊϊ. 44, 45) 
ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλον ἐστὲ 
... οὐ πιστεύετέ μοι, Δηὰ ἴῃε ἐχρτεβ- 
βίοῃ ὁ Θεὸς τοῦ αἰῶνος τούτον 18 ςοπηρᾶτ- 
ΑὐΌϊε νἱἢ ὁ ἄρχων τοῦ κόσμον τούτον 
(Τομπ χίϊ. 31, χὶν. 30, χνὶ. 11). ὙΤῇε 
Ράγδῖεῖβ ἀσὲ Ἴεγίδίηἶἷνγ ἱπίεγεβιίηρ; οἷ 
4180 {πε ρῆτσαβε εἰκὼν τοῦ Θεοῦ ν» ἢ 
7οΠη νι. το, 42. 

Μεγ. 5. οὐ γὰρ ἑαντοὺς κιτιλ.: “ον 
τοῦ ῥγοαοῖ πο ομγξεῖυες, διέ Ολτγὶδέ Ὑ δ5ι5 



4--ὁ. ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β 6ι 

ὑμῶν διὰ Ἰησοῦν. 6. ὅτι ὁ" Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς " Ηρ; 

λάμψαι," ὃς ὃ ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, πρὸς φωτισμὸν τῆς Υ ὅ:ε οἱ 1. 
" γνώσεως τῆς "δόξης τοῦ ὁ Θεοῦ ἐν “προσώπῳ Ἰησοῦ Χριστοῦ χ Το ἐς 3: 

η. Ἔχομεν δὲ τὸν " θησαυρὸν τοῦτον ἐν " ὀστρακίνοις 7" σκεύεσιν, τὐπττι 

ἵνα ἡ "ὑπερβολὴ τῆς δυνάμεως 1Ϊ τοῦ Θεοῦ, καὶ μὴ ἐξ ἡμῶν - 8. " ἐν 301 αν. 
ἡ παντὶ " θλιβόμενοι, ἀλλ᾽ οὐ “ στενοχωρούμενοι - “ ἀπορούμενοι, ἀλλ᾽ Σ ΡΒ. ἵϊ. 29; 

21. 

οὐκ " ἐξαπορούμενοι - 9. διωκόμενοι, ἀλλ᾽ οὐκ ΄ ἐγκαταλειπόμενοι " 
; τες, θεῖον. 

ἃ Ἰοδη χἰϊὶ. 22; Αςίβ χχν. 20; (δ]. ἱν. 20 ΟὩΪγ. ε 
ἐπι. ν. το, 16; Ηεῦ. χίϊὶ, 5 (Ἰ οβὮ. ἱ, 5); Πδυϊ. ἵν. 31; Ρβ. 

Ῥεῖ. ϊ.7γ. ὁ Βεξ, ἱ. 8. Ὁ Ο Βα». νἱΐ. 
1ο, Ι . ΧΥΊΪ. 15; 188. χὶἑχ. 19. 
'. 8 οοἷγ. Ἐ Εοπα. ἰχ. 29 (188. ἱ. 9); 2 
ΧΧχνΐ. 25. 

1 17 Βᾶνε ἡμῶν, ἃ τηεζα δἰυπάετ. 

Αςιβ ἰχ. 
15: οχα. 
ἶχ. 21 }ὁ 

ς ΟΒδρ. νΐ. 12 ΟὨΪΥ ; οὗ, ςδιδρ. νἱ. δ, χιϊΐ. 
Βδρ. 

3 Ἴησουν ἰβ δυρροτίεὰ ὃγ Α"ΒΌΕΘΗΚΙΡ πὰ τπε ϑυτίας νβ8. ( νετ, τα); ΝΑῸ 
17, ἴπε 1,δτπβ ἀπά Βομδίσιὶς ρίνε Ἴσον, ννῆϊοῃ ἀοεβ ποῖ γίεἰὰ 50 ἱπιργεββῖνε ἃ βεῆβε. 

3 Β οπι. ο Ὀεΐοτε Θεος. 

4 Βεϊξεγ λαμψει ν»ῖἢ ΚΑΒ" δπά με ϑυγίας νββ8.; λαμψαι ἴ5 Ξυρροτίεά ὃν {πε 
τετηαϊηἰηρ ποῖα β ἀπά τῆς [,Διϊη8. 

δ᾽ Ὁ"6 δπὰ τῆς Οἱὰ 1,διΐη νββ. οσηϊὶ ος δεΐοσε ελαμψ. 

4 Ἰῃβιεδὰ οἵ τον Θεον Ο" Ὁ "Ὁ, ἀ, ε, κΚ, Τ᾿ ΒΌΡΡΙΥ αντον. 

ΤΉΏΒΟΗΚΨΡΡ, τῃε ϑυτίας δηὰ Βομδίσις βυῃρρογι ησ. Χρ.; Ε6 δπά τδε 1,διη8 
ξῖνε Χρ. ᾽Ἴη.; ΑΒ 17 ((ο]οννεὰ Ὁγ Τίβοῃ. δπὰ ΔΝ. Η.) οπιῖ: Ἴησον (δεε 1]. το ΔΡονε). 

ἂς 1 ογά (7. τ Οος. χἰὶϊ. 3, “Νο πιδῃ δῇ 
8ΔΥ, ]ε805 8 Τοτὰ, δυῖ ἱπ ἴπε Ηοῖγ 
ϑρίγις ), απὰ ομγϑοίυες γομνῦ οἰαυες 70 Ὺ 
εσμσ' καλέ (ο΄. τ Οοτ. ἰχ. το δηὰ Ἵπδρ. ἱ. 
24 ᾶδονε; 86ε Αἴβ80 χὶ. 20 καταδουλοῖ). 

γει. 6. ὅτι ὁ Θεὸς κιτιλ.: τεείμρ ἐέ ἐξ 
Οοά τοῆο ταξά “1 ρκέ «μαἱ} τλὶπε ομέ οὗ 
ἀαγὰπεςς᾽" (ἃ ρασδρῆγαβε οὗ ἄαςη. ἱ. 3; 
ο΄. Ῥβ. οχίϊ. 4), τοῦο τὐϊπεά τη ομν Ἀεαγές 
ἐο ἐϊμηιίπαὶς (οἰ εΓ8) τοί ἐλ ἐλς ἀποινίεαρό 
οὗ ἐλε ρίονγν οὗ αοἀ ἐπ ἐμ Ῥαεε οὗ Ολγὶςέ. 
Ὑμδῖ 18 ἴο 8δν, ἴπεγε [8 ποιπίηρ βεογεῖ 
οἵ σαν ἰῃ τἴῃε Μιηἰβισαϊίοη οὗ ἴῃς Ναὸν 
Οονεπδηῖ; ἰδ ἰβ τῆς ρῥσζοοϊδτηδίίοη οὗ ἃ 
βεςοπά ἔα Ζππ (51. Ἰοῆπ ἱ. 4, νἱϊϊ. χ2) 
ἰῃ τῆς πεδγίβ οὗ πηδβῃ (2 Ρεῖ. ἱ. 190). Τῆς 
ἵτπῖδσε οὗὨ 111. 18 18 (8 ῥτγεβεσνεά ἴῃ τΠὶ8 
νεῖβε ; Μὰ τεῆςςι τῆς ᾿ρπὶ νυ Ὡς ἢ βΒῃϊπεβ 
ΡΟ 8 ἔτοτη ἴῃς Ὠϊνίπε ΟἸΟτΥ, 48 τηδηΐ- 
[εϑιεὰ ἱπ ΟὨσίϑβι. 

νν. γσιῖι56. ΗιβΒ Βοριν ΝΈΑΚΝΕΒΒ 
ὍΟΕΒ ΝΟΤ ἀν νῦν, ΤῊΣ ἘΕΡΈατο ΟΡ ΗΙΒ8 
ΜινΝΊΒΤΕΥ.---Ν ἐσ. 7. ἔχοι, ν θησαν- 
ρὸν κιτιλ.: μέ, 5... τ οὐπείμεὶ ἴο ἴδε 
εἰονίηρ ἀπά Ἔἐχυϊδπὶ ρἤγαβεβ οἵ νεῖ. ὅ, 
τος λαυε ἐλπὶς ἰγεασμγε, 5... οἵ “ἴῃς Ἰίρδι 
οὗ ἴδε Κπονϊεάρε οὗ τῃε ρίογυ οἵ αοά," 
ἐπ εαγίλεν υδδϑεῖὶς. ὙΠ σοπιρατγίβοη οὗ 
Τᾶῃ, ἰῃ ταϑρεοῖ οὗ ἢΠὶ8βΒ ρονευ εββῆθββ 
δηὰ {π||επε88 ἴῃ Οοὐά᾽β ὄγεβ, ἴο δῇ 
δλιῖμεη [ΔΓ τηδᾶὰς Ὁ ἃ ροῖϊεσς ἔοσ δὶβ 
ΟΥ̓ ΡύΓΡΟΒΕΒ δῃὰ οὗ δὴν 8πᾶρε ἴπαδι 
ἢς ν}}8 18 σοπηπιοη ἱπ ἴπε ΟΟΤ. (1οῦ 
Χ. 9, 88. χχχ. 14, ]ετ. χίχ 1; 866 

2 Ἐβάγδβ ἱν. 11), δπὰ 81. Ῥδὺϊΐ υνοσκβ ουΐ 
τῆς ἰάδα ἰπ ἔοπι. ἰχ. 20 ΗΕ. Ηε αἷβο ἀϊ8- 
εἰηρυΐίθῃεβ πεγα δπὰ δὲ 2 Τίπι. ἰΐ. 20 
δεΐννεεῃ ἀϊβεσεπὶ κι πᾶ8 οἵ σκεύη, [Π15- 
ταϊίπρ ᾿πεσεῦν ἴῃς ἀϊβέγεηςςε δεΐννεεπ 
τῇεη ; 1] ἢε Ὠἰπιβεὶῖ 18 εἰβεννῃεσε οδ δά 
σκεῦος ἐκλογῆς, ἀηὰ 8:1. Ῥεῖες (8115. 
Μοπίδῃ ἀσθενέστερον σκεῦος (Ξεςε τεῆ'). 
Ιῃ ἴῃς ργεβεπὶ ραββαρε σκεῦος 5ε6ΠῚ ἴο 
δε υδεὰ βρεοίδιν ἔοσ ἴπε πυπγδη δοάγ (εἴ. 
2 Ἐβάγαϑβ νίϊ. [88], νας οογγεῤῥ δὲ ε), 45 τῆς 
τπουρπεὶ ἴῃ τπε ΑΡροβεῖς᾿ 8 πιϊπά ἰ8 (πιδί Π]}γ} 
οὗ δῖὶ8 οὐὴ ῥλγείεαί ἱπβτηλιτῖθβ.; τῆς 
ἤρυτε Ῥείπρ ἀεσίνεά ἴτοσιὶ τῇς δποίεηι 
ουβίοηι οἵ Βίοτγίηρ σοϊὰ δπὰ βίϊνεγ ἱπ 
Θαγίπεηψασε ροῖϑβ. Ἴπε ἰγεάβυγα οὗ {πε 
Θοβρεὶ Ἰΐρδϊ 15 οοπιδίπεὰ ἴῃ δῃ “ εαγίπεῃ 
νεββεῖ,᾿"  ἔγα!! Ὀοάγν ννῃϊςἢ τᾶν (βεεπ,- 
πῃ 6 }}) δἵ δἂπν πιοσβεηὶ βυσουπὶῦ (ο΄. [οὉ 
ἷν. 19 ἀπά βεὲ ν. 1 δείον). Ὑὴ1Β ΠΊΔΥ 
ἌΡΡβδσ βυγργίβίηρ, [πδὶ 50 στεδῖ ἃ ἰσεᾶϑυσε 
Βῃουϊά 5εεπὶ ἰο Ῥε Ἴεχροβεὰ ἴο ἴδε πιίβῃαρβ 
ἉΒΙΟΒ τᾶν ὈΘΙΔ] ἴῃς ρετίβῃδθῖε ας ἴῃ 
ΨΜΒΙΟῈ 11 15 οοηίαἰποά ; δὰῖ γεῖ (ἰπουρἢ 
8:. Ῥαὺϊ! ἄοεβ ποῖ ρυζβυε {Π|8 ᾿ἰπε οὗ 
τπουρῆς Βετα) [ἴ 8 ἴῃ νεγὺ ῥσίποίρὶε οὗ 
1πε ἱποαγπδίίοπ ἴπαὶ τῆς πεανεπῖν ἰβ 
τενεδιεὰ δπὰ σεςείνεά [Πγου ἢ ἴῃς δαγίη]γ, 
ἴοσ “ἴδε ννοσά θεσαπιςὲ Β6βἢ ᾽" (ὃς ]ομη 
ἰ. 14). --ο ἵνα ἡ ὑπερβολὴ τῆς ως 
κιτιλ.: ἐλαί ἐλε ἐχορεάίηρ ργεαίμεθς ὁ 
ἐλς ῥοτοεν, 52.,) Μ Ὀϊς ἢ ἘΠ παρ ἢ8 ονεσ αἱ] 
οὈδίδοϊεβ, αν δε Οοάς απὰ ποὲ ἥγονι 
ομγεεῖίυες. ὙὨε ψελκηςεδβδ οὗ ἴδε ἱπβίγυ- 
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ε Ἠεῦ. νὶ.τ 
ΟΪγ; 2 
Κίαρεῖ {. τοῦ Κυρίου 1 
Σ οτῇ. ἷν. 

ΟὨΪγ; 

5 

ἱ Μ᾿ νὶ. 455; ΕΡΒ. ἵν. 14 οαἷγ; 2 Μαος, νἱΐ. 27. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β Ιν. 

Ἐαταβολαθνενθ ἀλλ᾽ οὐκ ἀπολλύμενοι 1ο. πάντοτε τὴν ἢ νέκρωσιν 

ἸΙησοῦ 3 ἐν τῷ σώματι ὃ ' περιφέροντες, ἵνα καὶ ἡ ζωὴ 
τοῦ Ἰησοῦ ὁ ἐν τῷ ὅ σώματι ἡμῶν " φανερωθῇ. 

ἡτι ἦι, οἱ ζῶντες εἰς θάνατον παραδιδόμεθα διὰ Ἰησοῦν, ἵνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ 
11. ἀεὶ γὰρ ἡμεῖς 

κ ΕΘΗ. ἡ τῷ. 

Ὶ ΚΙ, δπά ἐπε Ηδγοίδαπ ρίνε Κυριον, δυϊ ἰξ 18 ποῖ ἑουπὰ ἱπ ἴῃς δεβὲ δυϊπογίτςβ 
πὰ βποιιά ὃς οπικίεῖεά. 

3 Ἐοσ ἴησον Ὁ "6, ἀ, ε, ἢ, εὶ τεδὰ Χριστον. 

3. ΡΕΟ, τδε Ρεββδίεϊο, Βομαϊγὶς δπὰ 1,αἰΐη νβ8. δὐ ἃ ἡμων δε σωματι. 

4 56, ἀ, ς, καὶ εἶνε Ἴησον Χριστον. 

δ, το νᾷ. εῖνε τοις σωμασιν (αἀοριεὰ 
δ01Κ οὔτῆς δυϊμοτγίτίεβ ; Α δηά ἴδ 8 Ἔ 

5 α, ἢ, εὶ ἀπὰ τῆς Ῥεβδιτο ρίνε εἰ ἴοσ ἀει. 

τλεπῖ 18 ἴο ἀεπιοπβίγαϊα τῆς Ὠινιηἰγ οὗ 
πε ρονγεσ ὑψῃ οι ἀϊγεοιβ ἰς ((, ΤΠαρ. χί!. 
οϑμπάχ ὍΟος. ἰϊ. 5). 

γν. 8,4. ἐν παντὶ θλιβόμενοι κιτ.λ.: 
νἰἢ ἃ βυάάεη οἤδηρς οὗ τηεΐϊδρδῃοσ, ἴῃ 6 
Αροβῖϊε πονν {μίπΚβ οὗ Πἰπιβεῖξ 88 ἃ βοϊΐες 
εηραρεὰ ἢ ΔΠ ἈΡΡΆγε παν βίσοηρεσ ἴοα, 
διὰ δὶ ὄνεῖυ τπηοπιεπῖ οπ ἴπε ροϊπὶ οὗ 
ἀείεδι; δηά ἴῃ ἔουσ ραίγβ οἵ δηπι πεῖς δὶ 
Ραγίοῖρε8 ἢ ἀθβογῖθεβ ἢΐβ οοπάϊιοη : ἐπ 
ἔυενν αἰγεοίδομ ῥγεσδοά παγά, διέ πο 
λενινιδα ἐπ; δειυξεγεά, δμέ πο μέέεγίν 
ἀεεῥαίτίνιρ ; ῥκμνεμεά, διέ ποῖ ,)ονϑαζεν 
(ἐ.6., αἀραπάοπεὰ ἴο τε ρυτβυΐπρ ἴοε) ; 
δἰγμοῖλ ἀοισπ (48. ὉΥ πὶ ἅῖτονν ; μ Χεη., 
Ονγ., ἴ., 3, 14 ἴοσ. {πΠ|85 υβ86 οὗ κατα- 
βάλλειν), δμέ νοΐ ἀεείγογεά. ΤῊς βαπεγαὶ 
86Πη86 ἰ5 τρςθ ̓ κς τῃδὶ οὗ Ῥτον. χχίν. τό, 
Μὶς. νἱ!. δ; οΥ̓ αἷβο Ἵπδᾶρ. χὶ. 23-30. 
στενοχωρία ἰ8 πελΙν ΑἰννΑγβ (1π Ν.Τ.) 
μβαναβνῚ ἜΝ θλῖψις (οὐ Ἐοπι. 11. ο, νι. 
355 ΟΠΔΡ. νί. 4, ἀπὰ 188. νἱϊῖ, 22, χχχ.' 6). 
ΜῈ τς ρίαν οη ψογάβ ἀπορούμενοι - - . 
ἐξαπορούμενοι, νν Ὡς ἢ τ 18 αἰ ςυε τὸ σα- 
τοάυοε ἴῃ Επρ Ἰ5ἢ, 866 οπ ἰ. 13 ἄρονε. 
ἴδε ΡῬῆγαβε ἐν παντί οσσυγβ πὸ 658 ἴπδῃ 
πίῃς {ἰπηε8 δρδίῃ ἰπ [815 Ερίβεϊε (ββε σἤδρ. 
νὶ. 4, νἱῖ, 5, 1α, 16, νἱϊϊ. 7, ἴχ. 8, αἰ, χὶ. 6, 
9), ᾿ἱπου ἢ οὐἱγ οποα εἰβενβεσε (1 Οοσ. ἱ. 
5) ἰῃ 8ῖ. Ρδυ} 8 νντί ΡΒ. 

γν. το, 11. Τῇα οἰτπηαχ οὗ {πε ργεςβά- 
ἵπρ ἀπε Πεϑβίβ ἰ8 πον ἐὐρμόνν: “Ἡγίηρ, 
γεὶ Ἰνίηρ ϑ. νἱ. πάντοτε τὴν 
νέκρωσιν κιτ. ΜΊΆι δεαγίηρ αδομέ 
ἐπ με δοάγ ἐδιε ἀγίηρ οΥ ϑἔέϑιις, ἐκαΐ ἐμέ 
τάδε αἰ5ο οὗ ϑέεσμι5 νιαν δὲ »παηἐβεοί δα ἐπ 
ΟἿ δοάν; 70γ7 τοῦς τολίεκ ἰὲυς αγέὲ εὐεν 
δείηρ ἀείἐυεγεά οὐεν ἰο ἀεαίᾳ ((Υ. χὶ. 23 
δείονῃ ,7)ον ϑξεσιις᾽ ταῖε, ἐδπαὶ ἐπε {ὑξε αἰ5ο 
ο7 ξεξιες νιαν δὲ νιαμέζεοίεαά ἐπ Ων πιογίαϊ 
δὰ. ὙΠε ΚαΥ ἴο τῆς ἱπιογργεϊδίίοη οὗ 

νεῖ. 10 ἷβ ἴο οὔβεγνε πὶ νϑσ. 11 18 {πε 

ὃγν Τίβςἢ.); ἴδε τεςεἰνεαά ἰεχὶ [ο] ον ἔπε 
δαϊγις ρίαςς φανερωθῃ Ῥεΐοτγε εν τῳ σωματι ἡμων. 

εχρίδπδιίοη οἵ ἴ (ἀεὶ γὰρ κ.τ.λ.); ἴδε 
ἵνο νέγβε8 ἄγε βιγιΕν ρΑγα]]εῖ : “Οὐ Γ 
ταοτίδ] ἤεβ " οὗὨ νεῖ. 11 18 ΟὨἿὮΥ ἃ πιοῖα 
ετηρῃδιῖς ἀπά Ἰἰῖογαὶ νὰν οὐ ἀεβοσιδίπα 
“ΟΣ δοάγ᾽᾽ οὗ νετ. τό. Ηδεηποε ἴδῃς 
δρατίδε, Ἰὐοοὶ οὗ ἴδε νέκρωσις οὗ [εδ05 
ταῦ δα Ιἀαπιῖοαὶ ἢ ἴῃς οοπιίπυδὶ 
ἀεϊίνεγάπος ἴο ἀδδί ἕοσ Ηἰβ βακε. Νοὺν 
τῆς ἔοτγπὶ νέκρωσις (5εε γεΒ'.) 18 ἀεβογίριϊνε 
οὗ τῃ6 ρσζοςεββ οὗ “πιοτγιβοδιίοη᾽" ; δπὰ 
πε νέκρωσις τοῦ Ἰησοῦ τπηυδὶ τηεᾶη {με 
γέκρωσις ἴο ΙΓ Ης ψγ)48 βιιδήεοι νυ ἢ 1]ς 
οη εαγίῃ (σέη. τμδ)εοξδ). ὙΠῸ ρῆγαβε 
περιφέρειν τὴν νέκρωσιν τοῦ ᾿Ιησοῦ σοη- 
νενβ, με, δῃ ἰάεα οοτηρασγαδὶε ἴο ἴδμαὶ 
ἱπνοϊνεά ἱπ οἴπες Ῥδυ]πε Ρἤγαβεβ, ἐ.΄.ν 
“ἴο ἀϊε ἀδι γ᾽ (. ὅος. χν. 31), “"ἴο 
Ὅς ΚΙΠεὰ 411 τὴς ἄδν ἰοηρ᾽ (Άσοπι. νἱῖ!. 
36, ἃ ᾳιοϊδτιίοη ἔτοπι Ῥβ8. χἱλὶ. 22), “το 
Κπονν ἴδε ἔθ ]οννβηὶρ οὗ Ηἰβ βυβεγίηρβ, 
Ὀεοοπιίπρ οοπέοττηεά ὑπο Ηἰΐβ ἀφαιῇ " 
(ΡΉΪ1. 111, το), “το Ε11 ᾧρ τὶ ψνΠι ἢ ἰδ 
ἰδοκὶπρ οὗ τῆς δϑῇϊοτῖοπβ οὗ Ογίβι 'π τὶν 
βεβῃ " (Οο]. 1. 24), ἔπε οοποερείοη οὗ 
τῆς ἱπιϊπιαῖς υπίοη ἴῃ βυβεγίπρ θεῖννεεη 
Ομσίβε δπὰ τῆε ΟΠ γίβείδη μανίπρ Ὀεεὲπ 
αἰτεδὰν τουσβεὰ οἡ ἰπ '. 5. Απά βυςβ 
υπίοη ἰη βυβετγίηρ ἱηνοῖνεβ ἃ ργεβεπίὶ 
τηδηϊεβιδιίοη ἱπ τ8 οὗ {πε [,π οἵὁἩ ΟΠ τῖϑι, 
88 ΕἾ] 48 υἱείπηιδῖε ππίοη ἢ Ηἱπὶ ἐπ 
Βίοτν (ἕοπι. νιϊ. 17, οὐ. ]ομη χὶν. 19). 
ΤΠε ρῆσδαβαβ “17 ψνῈ πᾶνα Ὀεσοπιε υὑπίτεὰ 
τ Ηἴπὶ Ὀγ ἔπε ΠΚεπθβ8 οὗ Ηἰ5 ἀβαίῃ, 
νγῈ 588]} ῬῈ α'8δοὸ ὃγ ἴδε 1 Κκεῆεβ8β οἵ Ηἱ8 τε- 
βυγγεοιίοη,᾽ δηὰ “"ἰ νε ἀϊεὰ νἱτἢ Ὁ γίϑε, 
ννὸ Ὀεϊΐανε ταὶ ννὲ 5}8}} αἷβο [ἵνε ἢ 
Ηἰπι" (Εοπῃ. νἱ. 5, 8), [ῃουρῇ νεγθα!!γ 
δἰ Π111Δγ, ἀγα ποῖ γε] γ ρᾶγα]]ε] ἴο ἴῃ νεῦβαὲ 
Ὀείογε υ5, ἔοσ ἐδεν βρεᾶκ οἵ ἃ ἀεαϊῃ ἴο 
8'η ἰπη θαριδπι, νν 8116 ἐλὲς Ὧδ8 γεΐδσεποα 
ἴο δοῖυδὶ ὈοάιΥ βυβετιηρ ἰπ τῆς δεβῃ. 
Απά {πε ἱπβρίσιηρ ἱπουρῃὶ οὗἩ νν. 10, αἱ 
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Ἰησοῦ φανερωθῇ ἐν τῇ ' θνητῇ σαρκὶ ἡμῶν. 12. ὥστε ὁ μὲν 53. οπ, οἱ. 
θάνατος ἐν ἡμῖν ἐνεργεῖται, ἡ δὲ ζωὴ ἐν ὑμῖν. 13. ἔχοντες δὲ τὸ 11; ἜΤΟΣ 
αὐτὸ πνεῦμα τῆς πίστεως, κατὰ τὸ γεγραμμένον, ᾿ “᾿Επίστευσα, διὸ πὰ ν.4 

ἐλάλησα," " καὶ ἡμεῖς πιστεύομεν, διὸ καὶ λαλοῦμεν" 14. εἴδότες πὶ σαν. τ. 
ὅτι ὁ " ἐγείρας τὸν Κύριον ὁ Ἰησοῦν καὶ ἡμᾶς διὰ ὅ ᾿Ιησοῦ ἐγερεῖ, καὶ ο ρα. Εἶν; 

“ παραστήσει σὺν ὑμῖν. 15. τὰ γὰρ πάντα δι᾿ ὑμᾶς, ἵνα ἡ χάρις τὶ. 2; ὁ 
Ερῆ. ν. 

᾽ πλεονάσασα διὰ “ τῶν “ πλειόνων τὴν " εὐχαριστίαν " περισσεύσῃ εἰς 37. (οἱ, 
22:0 

1586 αι, στα. ν. 20; «βαρ, νἱῇ, 15; ῬΒΪ ἐν. 17; σ᾿ ὙΒεδϑ. {ΐ. τὰ, εἴς. ἘΠ᾿ τ(. 6. 
τ Ἀςῖδ5 τελς :1 δε, χίν. 16; οἤδρ. ἰχ. 11, 12; ῬΏΪ]. ἐν. 6; 2 Μεαες. ἰΐ. 27. 85 ΟΒαρ. ια. ὃ; 1 ΤΒοδο. 

1), 12; ΕΡΏὮ. 1. 

10 88 Χριστον; Ὀ "6, ἅ, ε, καὶ Ἰησον Χριστον. 

3 ΚΙ, δπά {πε δχοίεδη ρίνε μεν, Ὀυΐ ἴξ ἰδ οπιίτεὰ Ὁγ {πε Ῥεϑὶ υποία]β ἀπὰ νββ. 

ΣΊ6 δηὰ τῃε ϑυγτίας νββ. ἢᾶνε διο και ἐλαλησα; οπι. και (ἢ ᾿ΧΧ)ὺ) ΒΟΏΕΚΙΡΡ 
δηὰ (δε 1,Αἴἴηδ. 

4Β 17, τ οπι. κυριον, Ὀυϊ [ἰ 18 αἰϊεδιοα ὈῪ Ὄνεσνν οἰ πλῖπ ΡΥ ργεροπάεγαιηρ δυϊπογίιγ. 

δ᾽ ΟΠΟΚΙ, ἀπά τῆς ϑυτίας νβ8. βιρροσῖ δια ἴησον ; δεῖϊεγ σὺν ἢ δ ΒΟΌΕΟΡ, 
τὰς [,Δεἴπηβ δπὰ Βομδίγις. 

οὗ τῆς ρῥχεβεπὶ σβαρίεσ ἰβ ἐμαὶ ]πίοη ἢ 
ΟἸγίβῖ, υπῖο ἀδαίῃ, ἴῃ ᾿Πἴὸ, ἢᾶβ 48 ἰΐβ 
)ογίω! οςοηβεαφιεπος ᾿πίοη υνἱῖμ ΟἸσίβε, 
υπίο [ἴ6, ἴῃ ἀδδῖῃ. [τ 15 τῆς ραγδάοχ οὗ 
ἴδε αοβρεῖ ονεσ δρβίη, ὁ ἀπολέσας τὴν 
ψνχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει αὐτήν 
(Μαῖι. χ. 3090). ἴἴ 1} Ὅς οὐβεγνεὰ τῃδὲ 
18ε Ὀεβὲ Μ55. ρῖνε ἰπ νεῖ. τὸ τοῦ 
Ἰησοῦ. Ιε 18 ΨοΓΙΒ ποιοίη τπδὲ νἘ116 
ἴῃ τε ἀοβρεῖβ τμ6 ῥσορεσ πᾶπιε ᾿Ιησοῦς 
ἐπεέγα  ἶν τΔ 68 τῆς αγιὶςϊα, ἰῃ τε ἘΡίβε168 

1 18. ΡΈΠΕΓΔΙΙΥ δπασίμγουβ. [πὸ δάάϊτίοη 
ἴο τῃε ἜἌχδπιρὶε Ὀεΐογε υ8, ἴῃς οἷν οἵπεσ 
βᾶδθαβι ψ ἤοτε 81. Ῥδὺ] νντίιεβ ὁ ᾿Ιησοῦς 
18 ΕΡὮ. ἱν. 21 (σ΄. ΒΙ485, Οσγαρι. οὔ Ν.Τ. 
Οτεεᾷ, ὶ 46. το). 
εἶν ἐξ Τῆς πλαπ ἰσπέάῃιδα ἣν ΟἸ γί βι β 
ε ἴθ ΕΑ ε᾿Β ἀδιὶγ νέκρωσις ἰ5 

τυ νἱ 5:16 ἰο τπὸ νοσ ἃ δ νά εβρεοίδ!ν 
ἴο πὶ8 ᾿οηνετῖβ.---ὦστε ὁ μὲν ἀένατον 
κιτιλ.: 50 ἐμεη εαίἑ τοογκεί κι ἐπ ες (8ες 
οη ἱ. 6), δμέ 1 ἶ3ε ἐπ γοι, ἐ.ε., ἴτε ΕΙδεη 
1λ{ε οὗ ΟΠ τῖβε, [ἢ βϑουτοε οὗ ργεβεηὶ σσᾶοα 
885 οἵ ἔζυτε ρίογυ. [{ 8 1818 ἰδτίοσ ἀβρεοῖ 
οἵ ζωή, υἱς., 485 ἴδε {πὸ αἴεσ ἀδδῖῃ, ἴο 
ΨΠΙςἢ ἢ του ρμ 8 πονν ἴυγη. 

Μες. 13. ἔχοντες δὲ τὸ αὐτὸ πν. 
κιτλ.: ὀμέ, 56., ἀεβρίτε οὐγ θοά Υ ννεᾶκ- 
Ὧ6855 ἀπά ἴῃε “ννοσκὶπρ οὗ ἀβδῖῇῃ ἴῃ υ5᾽" 
οἵ νεῖ. 12, λαυΐηρ ἐδε ταρθιὲ εῤὶγὶέ οὗ 
“αἑεα, :ε., 45 ἴῃς Ῥβδίζηϊβὶ, σοεογαϊηρ ἰὸ 
ἐμαὶ τολέελ ἐς τογιἐεη, “1 δεϊἑφυφά, ἀπά 
ἐκεγείονς 1 τῤολε," τοῦ αἷξο δείέευε, απά 
ἐκεγείοτε αἰ50 τοΆ ἐῤεαξ, 5... ἃΒτῃε Ῥβαϊ πηῖδὶ 
ἀϊά. ὙΠε εχδοὶ πιεδηΐηρ οὗ Ρβ. οχν. 1 
ἴῃ τὰς οτἱρίπαὶ 15 πατὰ το ἔχ; δυῖ τς 
ςοπίοχι ννουά ποῖ παῖυγα!!]ν βυρρεβὲ ἴῃς 
δεδυκίξω! τπουρῆὶ πεῖς τεδὰ ᾿πίο ᾿ι. Τῆδὶ 

1Αἰτἢ πιυβὲ πὰ ἐχργεββίοπ, μας ἰδ οδπποὶ 
δε 58||επὶ, ἰβ τε Αροβιϊε᾿β δάδριδιίοπ οὗ 
1ῃε ννοσάβ. ὙΠ τὸ πνεῦμα τῆς πίστεως 
ο΄. οπι. νἱϊϊ. 15,1 Οοσ. ἵν. )ι, αἱ]. νὶ. 
1, ΕρῆΏ. ἱ. τ7, 2 Τίπι. ἱ. 7, εἴς. Ὀεῖββ- 
ταᾶπη (Νεμε Βὲδεϊςἐμαἐοη, Ὁ. 78) 11105- 
τταῖεβ ἴπε ἱπίσοάυςτογυ ἔοσπιαϊδ οὗ οἰϊδιίοπ 
Βεζε Ἵπιρογεὰ ὃγ ἴδε ἰεραὶ ἔοσπιυΐα κατὰ 
τὰ προγεγραμμένα ὙΏΙΟΙ Οσουτα ἰη ἃ 
Ἑαγγῦπι ράρυτιβ οὗ 52 Α.Ὁ. 

νεῖ. 14. Πεβρίϊε ἔπε οοηίγαβὲ Ὀεΐννεοπ 
ἀεαίᾳ ἴθ 5 ἀπὰ ἰέζε 'π γου (νας. 12), να 
ἴσαβὲ (πδὶ νναὲ ἴοο 5181} βῆαγτε ἱπ τῆδι 
Είβεη {6 οὗ ΟἸγῖβι. εἰδότες ὅτι κιτ.λ. : 
κποισίπρ' ἐπα Ηε τυλο γαϊδεά μῤ ἐπε 1 ογὰ 
ϑέεσιμς (βεε τε.) σλαὶ! γαΐδο μῤ ᾿ς αἷ50 
τοεἢ γεδμς, 5... ὁα ἴῃς Πδᾶγ οὗ ἴπε ρεπεγαὶ 
Ἐεβυτχεοιίου (τ ὙΠΕΒ8. ἰν. Ἂ" απά «λαϊἱ 
ῥγεξεμέ μς τοὐλ γον (βδες τεβ.). Οὔβεγνε 
ἴμδὲ τῆς ΑΟΝ΄. “" 5Π.8}} ταῖϑε ὉρΡ 8 450 ὃγ 
7εβυ5᾽" ἀερεπάβ οὴ ἃ ντοηρ γτεδάϊηρ, απὰ 
Ῥεγνεγίβ ἴῃ6 βεῆβεὲ. ἴ ΨψουἹά δρρεᾶγ 
ἔτοπιὶ τπ]8 ραββαρε τμαὶ ἴμε Αροβεῖς ἀϊὰ 
ποῖ Πορε ἴο δε αἷϊνε δἱ πε ϑεοοηά Αάνεπι 
οὗ ΟΒσιβὲ (οὔ ἱ. 8, τ Οοσ. χν. 52), που ρῃ 
δῖ Δῃ ΘΑΓΙΕΙ ρετίοά ἢ β86επ)5 ἴο βᾶνε 
οδογίβῃε βοῇ πη ἜἼχρεςίδίίοη (1 Τ᾽ 658. 
ἶν. 15). 

Ψψεσ. 15. τὰ γὰρ πάντα δι’ ὑμᾶς κιτιλ.: 
ὙΠ γοῦ, 1 860) μὸν αἰϊ ἐκέπρες (ο΄. α 
Οσ. 111, 22) αγέ 707 γον βαῖες ((7. 1. 6), 

ἐλμαέ ἐπε ργασε, δειπρ νιμὶ ἐἐῥ ἰφά, 5ς., ἴο τῆς, 
ἐλγομρὰ ἐπε (ρτάγϑτϑ οἵ 1Πε} ρσγεαΐεν πησι- 
δὲν οὗ γον, νειὰγ σαμ5ε ἐπε ἐπαμπλερίυϊηρ ἰο 
αδομπάᾶ μπίο ἐΐε ρίονγ οὐ Οοά. Οἤ.ἰ. τι, 
ἃ ΟἸοβεὶν Ρρᾶγϑ}}6] ραββαρε, δπὰ Ῥῃ]]. ἱ. το. 
Εχοερι τῃδὲ ννὲ πᾶνε ἀδαπιεὰ ἰξ πεςαββαγυ 
ἴο τταπϑἰδίς τῶν πλειόνων [{πεγΑ}}Υ (8εε οα 
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τ Εοπι. χνυ. 

γι. τος. 
ΧΟ. 31; 
ῬΒῚ]. 11. ᾿ 

τὰ αι, ἡμέρᾳ καὶ ἡμέρᾳ. 

τὴν ᾿δόξαν τοῦ ᾿ Θεοῦ. τό. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β ΙΝ, 16---τ8. 

διὸ οὐκ “" ἐκκακοῦμεν Ἶ - ἀλλ᾽ εἰ καὶ ὁ 
ἔξω ἡμῶν ἄνθρωπος "διαφθείρεται, ἀλλ᾽ ὁ ἔσωθεν 2 “ ἀνακαινοῦται 

17. τὸ γὰρ "παραυτίκα " ἐλαφρὸν τῆς "θλίψεως 

ΕΘΝ ἡμῶν 4 καθ᾽ "ὑπερβολὴν εἰς ὃ ὑπερβολὴν αἰώνιον " βάρος δόξης 

τμς χῇς 33; “κατεργάζεται ἡμῖν, 18. μὴ σκοπούντων ἡμῶν τὰ βλεπόμενα, ἀλλὰ 
τη. νἱ. 

μ οι. 111. τὸ ᾿ 
οαἱν ; ῳ.. οπι. χἰΐ. 2; Τίς. 111. 5; ΗΘ. νἱ. 6. 

αν]! 26; οἱ. ἐΒδρ. ἱ. 17. χὶ. 30 οὐἱν; Εχοὰ. 
ἰϊ. ὦ δάμαρ. ν. 5, Υἱΐ. το, 1α, ἰχ. τα, χὶϊ. 12, οἷς, 

᾿τὰ μὴ βλεπόμενα. τὰ γὰρ βλεπόμενα "πρόσκαιρα,7 τὰ δὲ μὴ βλεπό- 
χ ετε οαἷν ; Ῥε. ἱχίχ. 4; Τονίϊ ἵν. τᾷ. 

ς Ἐς. ἱ. 4. ἷ, Η 
γ Μειι. 

ΔΑ ΒεΗ͂. Ὁ Οαὶ. νι. 4; τ᾿ Κδεββ. 
ἃἁ ΒΕοπι. χνί. 17; 6]. νἱ. τ; ῬΒὶ!, ἐΐ. 4, 111. 17. 

ς Μεῖι. χίξί. δι; ΜΚ. ἵν. 17; Ηςδ. χὶ. 25 οὐἱγ; οἱ. τ ΤΒθβδ. ἱἰΐ. 17. 

1 8ες οτῖ(, ποῖδ οὐ ἵν. σὲ. 

5 ὈΡΟΕΚΙ, βυρροτῖ ο ἐσωθεν ; Ὀεϊίεῖ οἐσω ἡμων νἱἢ Δ ΒΟΌ ΟΡ. 

2 Ὁ ἜΟ, τδε 1,Δἰϊπ8 ἀπά Ῥεβῃιτῖο ἢᾶνε προσκαιρον και ἐλαφρον. 

4 ΒΟ3 δὰ τῆς Ρεβῃίτο οπιῖς μων. 
δ ΟΚ, τε Βοδαϊτὶς ἀπά Ἡδζοίεδῃ οὔῖς εἰς υπερβολην. 

5 Ὁ 56, ἁ, ε, αὶ ἴᾶνε σκοπονντες (4π Δπδοοϊουϊοη) ἔος σκοπονντων μων. 

Τα, κα, τ ξεῖνε προσκαιρα ἐστιν. 

ἰϊ. 6), ἴλε. ἀϑονε ἰβ ἔπε τεπάεείηρ οὗ τῆς 
ΕΝ. Τῆε ΑΝ. “δῖ τῆς δϑυπάδηι 
δτᾶςβ πιῖρῃς τσουρὴ ἴῃς τπδηκβρινίηρ οὗ 
τ δηΥ τεἀουπὰ ἴο ἴῃς ρίοτγ οὗ αοά᾽ οδῃ 
Βαγάϊγ δε ροβϑβιδὶε, ἀπὰ {πε ροβίτίοῃ οὗ 
πλεονάσασα ἰῃ πε βεπίεπος βεοπὶβ ἴὸ 
τεαιῖγα ἴπδὲὶ [η6 ννογσγάβ δ6 σοπηδβοϊεὰ 88 
ἰπ ΕΝ. Ἐον τῆς ἰταπϑίεῖνε βἰρτηίβοδπος 
οἵ περισσεύω ξεε τε. 

γν. 16-:8. ΗΕ 15 ΒυβταῖνεΕῦ ΒΥ αὶ 
απῃοκιοῦβ ΗΟΡΕ. --νεσ. 16. διὸ οὐκ 
ἐγκακοῦμεν κιτ.λ.: τολεγέξοτε, 5... Ὀεοδυι8α 
οὗ τε τπουφδϊ ἴῃ νοσ. 14, τσό ζαΐπέ ποὲ 
(τερεδίεά ἔγοπι νεσ. 1); διέ ευεμ ἐδοιρὰ 
Ομ ομέισαγὰ πνιᾶπ ἐς ἀεεαγὶηρ, γε ΟἿ 
ἑπτοαγά πιαη ἐς δεὶπρ γεμεισεά ὧαγ ὃν ἀαγ. 
ὙΠδῖ ἴ8, ενεη τβουρῇ (ποῖς εἰ καί νἱτἢ 
ἴδε ἱπάϊςαιϊνε 48 ἱπθγοδυςΐπρ ποῖ ἃ πιεσα 
φοπείηρεπου, δυΐϊ ἃ πιαῖῖεῖ οὗ ἔδλοϊ ; β6ςὲ 
τε. νας. 3) (ἢς “ελγίῃθη νεβ8βε]᾽ (νεσ. 7) 
οὗ τὴν Ὀοάν ἰ8 βυδ͵θοϊ ἴο ἃ οοπίϊπυδὶ 
γέκρωσις (νει. 10) ἀηὰ ἄξοδγ, γεῖ ΤΥ 
ἔτι 8617 18 ἀδίγ γεπειννθὰ ὃν Ὀἰνίπε στᾶςς; 
ἐς ἰ8 πῃ πορε οὗ ἴδε σοπεβυτηπηδιίοη οὗἉ [8 
“σεπενν αὶ " τῆλε 1 ἔδίπὶ ποῖ (οἷ 188. χὶ. 
30). Τῇ οοπίγαβε δείννδεη ὁ ἔξω ἡμῶν 
ἄνθρωπος πὰ ὁ ἔσω ἡμῶν ἄνθρωπος [458 
νεγῦαὶ ρᾶγα] εἶβ πη Ἐπὶ. νἱ!. 22, ἘΡΉ. ἱν. 
22, 23, (οἱ. 11}. ο (οἷ, αἷδο σ Ῥεῖ. 1]. 4), 
δι ἴεν ἅγε ποῖ φυϊῖς δρροβίϊς, 88 ἰπ ἴἤοβα 
5886 65 ἔπε ἱπουρῆϊ ἴδ οἵ ἴπε ἀϊεγεπος 
ὄνεδη ἴδε ἴοννες δηὰ Πίρμεσ πδίυγα, τπῈ 

“. ἤεβῃ " δηὰ {πε “"βρίγὶῖ,᾽ ψνῃεγεαβ ἤθσα 
πε ἄεοδὺ οὗ ἴ8ε Ὀοάϊ]ν ογραηίβπι ἰ8. βεῖ 
ονεῖ ἀραϊηβῖ ἴπε στον τῆ ἱπ στδοα οὗ ἴπ6 
τη τὰν νὰ ; φ΄. ̓  ἐχργέβειοῃ οἵ ΡΙΔῖο, 
ὁ ἐντὸς ὡπος (Κεῤκ«δί., ἰχ., Ρ. 589). 
Τῆς ρῆγαβε ἡμέρᾳ καὶ ἡμέρᾳ ἰ5 4 ΗεὗτΑ- 

ἴδηι ; ἰξ 18 ποῖ ἰουπά ἰπ [18 Ἔχαςῖ ἔοσγῃι ἱπ 
τὴς ΟΧΧ, δὰϊ τὲ πιρῆι ψψε}] θε ἃ τεπάεσ- 

ἱπρ οὗ ὨΔΛῊ ὨΝῚ (τ΄. ἀεη. χχχίχ. το, 

Ῥβ. ᾿ἰχνὶϊ. το, Εβίπεν 11. 4). 
γες. 17. παραντίκα κ.τ.λ.: 

ον οἷν ῥγέβεμὲ ἱρλΐ διγάρη οὗ αϑ[ἑείϊοκ 
τοογβείἑ ομέ 707 μς νιογὲ ἀπά πιογὲ ἐχοσεά- 
ἐπρὶν απ εἰεγμαὶ ἅεαὺγν διγάεη οὗ ρίονγ ; 
ς0.ν ἴον τιλε ἐπουρῆι (ενεσ 6.}1 οἵ οοπβοΐα- 
τίοπ ἴο {8ε ττουδ]εὰ Πεδγί), Ρ8. χχχ. 5, 
184. 1ἵν. 7, Μαῖϊ. ν. τσ, Ηδῦ. χίϊ. 1τὋὰ 
Ρεῖ. ἱ. 6, ν. το, ἀπά εβρεςοίδ!γ ἔπι. νἱϊ!, 
18. παραντίκα ἄοεβ ποῖ τεῖε (45 ἴῃε 
ΑΟΝ. δηὰά ΕΝ. νψουϊὰ βαρρεδβι) το ἴῃς Ὀγίεῖ 
ἀυταιίοι οὗἩ ἐεπιρογαὶ δῆιςείοη, ας οην 
ἴο ἰἴ8 θεΐπρ ργεβεπὶ ἢ 8 ποῖσ, ἃ8 8εῖ 
ονες ἀραίπβε ἐπε ἡμέμγε ρίογυ (βες τε). 
τὸ ἐλαφρὸν τῆς θλίψεως οὔετε.͵ ἃ ροοὰ 
ἰῃβίδποε οὗ “πε πηοβὲ οἰδϑβίςαὶ ἰάϊοπι 'π 
18ε ἰδηρυαρε οὗ ἴδε Ν.Τ." (Β|2455)--- 
εβρεςῖδ!ν τεφυεπε ἰπ 851. Ραυ]---οοογά- 
ἱπξ ἴο νη ἢ ἃ πευῖες βίπρυϊαγ δά)εςῖῖνα 
ἰδ υϑοὰ 48 1 1 ναῖε δὴ δῦυβίσαος πουῃ; 
ς΄. εδδρ. νἱϊ!. 8, οπι. νἱϊ]. 3,1 Οου. ἰ. 25, 
ῬΏΙ]. 1. 8, εἴς., ἔοτ 4 [κε οοπβισμυοϊίοη. 
καθ᾽ ὑπερβολὴν εἰς ὑπερβολήν ἰ5 Δποῖπετ 

Ηεδγαίβπι (8εε ἰαβδὲ νεσβε)ὺ, ἽΝ ἽΜΏ 

Ξε “εχοβεεδίηρὶν "; [ἴ ςαπποῖ αυδ]ν βάρος 
(48 τῆε ΑΝ. τλκεβ 11) ογ αἰώνιον, Ὀὰϊ πηυϑὲ 
ξο νἡτ κατεργάζεται, 45 ἀρονε (εἶ, Οἱ. 
1. 13). διαπίεν Ροϊηῖβ ουἱ τῃδὲ ἐἧἣς ςοοἹ]- 
Ἰοσαιίοη βάρος δόξης πιᾶγ ὃς Ββυρρεδίεὰ 

ὃγ ἴδε ἕδος τμαῖτμε Ηεῦτενν 3 τιξδῃβ 

ῬοίὮ “το δε ἢεᾶνυ ̓̓  (αεη. χνίϊ. 20, ]οὉ 
νὶ. 3) δηὰ “το Ὀε ρἱοτγίουβ᾽" (]οὉ χίν. 



ΥΝ. 1:--2. 

μενα αἰώνια. 

τοῦ "σκήνους "καταλυθῇ, οἰκοδομὴν. ἐκ Θεοῦ ἔχομεν, οἰκίαν “ ἀχειρο- 
2. καὶ γὰρ ἐν τούτῳ "στενάζομεν, ποίητον, αἰώνιον ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟῪΣ Β ός 

Ν. 1. οἴδαμεν γὰρ, ὅτι ἐὰν ἡ " ἐπίγειος ἡμῶν οἰκία " 1988 
12; τ ον. 
χν. 40; 
ῬῃΙΙ. ἰΐ, 
10, ἐϊὶ. το; 
148. ἰἰϊ. 15 

τὸ ᾿ οἰκητήριον ἡμῶν τὸ ἐξ οὐρανοῦ " ἐπενδύσασθαι " ἐπιποθοῦντες -, ὁπὶγ. 
ΟὨΐγ; ΝΜ δὰ. ἐχ. 
ΝΜ ὠσὶ. ἐἰ. τα 
Οδη χχί. 7. 

οἷν. 
γ: οἱ. Αςῖδ χνἱΐ. 24. 

ς Μεαῖι. χχίν. 2; ΜΙκ. χὶν. “8; Αςι(8 νἱ. τ4; Οἱ. ἰΐ. 18, εἴς. 
ὁ Εοπι. νἱϊΐ. 23. 

8 Εοπι. ἰ. αἱ; οὮδρ. ἰχ. τ4; ῬΏ]]. ἱ. 8, ἰΐ. 26; τ Τδοβα. 11]. 6; 2 Τί. ἱ. 4. 

ἘΣ. 4 
ἁ Μῖκ. χὶν. 

{7πἀε 6 οαἷν. ΕΚ Νετ. 4 οηἱγ; ο". 

1 ΕΟ, ἀ, ε, ἔ, καὶ πᾶνε οτι οἰκοδομὴν. 

21ιὃ};; οὐ ἰδὲ διηδίρυν ἱπ τπὲ [,4ἰ]π 
Ἑτγαυϊέας. 

γες. :8. μὴ σκοπούντων ἡμῶν τὰ 
βλεπόμενα κιτιλ.: τολέϊδ τος ἰοολ ποί αἱ 
ἐλε ἐλέηρε τολίολ ἀγε Ξεέη (ο΄. ςὮΔΡ. ν. 7), 
ὀμὲ αὐ ἐδε ἐλέτιρς τολίελ αγὲ πο σέῃ: ὕον 
ἐκε ἐδμέπρες τολίοῖ ἀγε 5εεμ αγε ἐεηιῤογαὶ, 
5...) ἴοτ ἴΠε πιοπιδηῖς, δμέ ἐλε ἐκίηρς τολίοκ 
ἄγε πο ςέέη αγέ εἰεγμαὶ, 5... ἴον ἴῃς ἅσεβ; 
{΄. Ἀοπι. νἱϊϊ, 24, Ηεδ. χὶ. ᾿. ΜΝ εἰβιείῃ 
ηυοῖεβ ἃ ξοοά Ῥᾶσδ]]εὶ ἴο τῃ15 βρίεπάϊὰ 
Βεπίεπος ἴτοπὶ ϑεέπεοᾶ (ΕΡ. 5090): “1818 
ἱπιαρίπαγία βυηῖ, εἰ δὰ τεπηρυβ δ᾽ αυᾶπὶ 
ἕλοίεση ἔεσυπι. ΝΙΠῚ Πογυπὶ βιδὉ]]6 πες 
βοϊϊἀυπὶ εϑὶ. .. πηαπιιβ δηϊπιὰπη δὰ 
ξ8, 4086 δεΐεσηδ βυηϊ." 

Ομάρτεε κ.-ςὴῆν. 1:-5. Ηἰ8 ἘΧΡΕΟΤΑ- 
ΤΙΟΝ ΟΡ α ΟΨἿΟΒΙΡΙΕΌ ΒΟΡῪ ἨΕΚΕΑΕΤΕΚῚ 
ΑΝΌ ΗΙΒ ὈΕΒΙΒΕ ΤῸ Βύκνινε ὑντι, ΤῊΗΕ 
ΘΈΘΟΝΡ Αὔνεντ.-  Ἔσ. 1. οἱ 
κιτλ.: δοὼῪ (ἴπ ἐχρ᾽ δηδιίοῃ οἵ ἱν. 1:7) τὲ 
ἀποιν, 5.., Με ΟἸ γί βιίδπβ (οὐ. Εοπι. νἱϊ. 14» 
1 Οος. νἱϊϊ, χα), ἐλαέ ἐγ οἷν εαγέλιν (ἐπίγειος 
85 οςοπίγαβίεά νὴ} ἐπουράνιος ; 866 τε.) 
ἐαδενγπαοίε-πομδε δὲ αἰεεοίυεά, εἴς. ὍὯε- 
δρίϊε τῆε ἕδος ἰπαὶ πε ννὰβ Πίτηβεϊ ἃ 
σκηνοποιός (Αςίβ χνίϊϊ!. 3} 1818. 15 ἴδε 
ΟΥΪΥ ρίδοε ψνῆεγε ϑιῖ. Ραὺϊ δπιρίουβ ΔηΥ 
οὗ {δε τεγπβ οοτγεϊαῖίνε ἴο σκηνή. [ἰ 18 
παῖυγδὶ ἴο {πίη κ οὗ τῆς τετηροόγαγν Ἵἤαγδο- 
ἴες οὗ {δε σκῆναι υδεὰ ὉΥ τε ΟΠοβεπ 
Ῥεορῖς ἴπ ἴδε ἀεβεσγὶ υνδηάδεσίηρβ, δὴ ἰάδα 
ΨΥ ΠΊΟἢ 18 ῬσΟΡΔΟΪΥ ργεβεπηῖ ἴῃ 2 Ρεΐ. ἱ. 14, 

ἀπόθεσις τοῦ σκηνώματός μον; δυϊ {πε 
υ8ὲ οὗ σκῆνος 48 ἃ ἀερτεοίϊδίοσγυ ἴεσπὶ ἔοσ 
τῆς “οάΠγ ἔσαπης" (ΕΝ. πιρ.) ἰ8. θοσ- 
τονοὰ, ἃ5 Εἰεἰὰ μαβ βῆονῃ, ἰτοσὰ τῇς 
Ῥγιπαρογεαπ Ῥῃ]οβορῆν. [τ ἰ8 πε 
“. (6 παπιοηῖ δοιι56,᾽ τῃς “φατε ναβ86]᾽" 
(ϑεε ἱν. 7), ἀπὰ ἰ58 οα!Ἱεά ἴῃ ΝΥ βά. ἴχ. 15, 
τὸ γεῶδες σκῆνος. καταλύειν (βες τεῆ'.) 
δ οὐϊεπ υβεά οὗ ἴῃε ““ ἀεβιγυοτίοη ᾿ οὗ ἃ 
Βουβε; δηά {πε δρρ]!ςδίίοη οὗ με ννογὰ 
“ ἀἸββοίυκτίοη " ἴος ἀδδίῃ [8 ὑσοῦδοὶΥ 
ἀετίνεά ἔγοτῃ τῃϊ8 ραββαρε.---οἱκ ἣν ἐκ 
Θεοῦ κιτιλ.: τοό παῦε (ἰ.ε., αἱ ἴῆε νεγὺ 
τηοτηθηϊ οὗ ῬοάΠΠγ ἀϊββοϊυτίομ, νυ μεπ τπε 
Ἐεβυττεοείοη ἰδκεβ ρίαςε, δοσογάϊηρ ἴὸ 
δε Αροβεῖςβ ᾿πουρῆι πεῖς ; 8εε Οἤδεὶςβ᾽ 
Ἐξελαίοίορν, ῬΡ. 305, 400) α διέ ϊηρ 

ΝΟΙ, 1. 

)ονι Οοά, 5... ποῖ 010 πὰρ Ὁγ ἔπε παῖυγαὶ 
Ῥτζοςεββεβ οὗ ρτον δῖ {πε ἀΐγεοὶ ρίῆ οὗ 
ἀοά, α λοιι5ε ποὲ πιαάς εὐἱέμ καπάς (18 
θείην δάάεὰ το επιρῃδβίβε 118 “βϑυρεῖ- 
πῖυγαὶ " Τοἤαγδοίεσ; [Π6 σκῆνος οἵ [ἴῃς 
πδῖυγαὶ! Ὀοάγ ἰβ αἰδο, οὗ οουζβα, ἀχειρος 
ποίητον, δΔηά 50 {πε ἰάεα 8 ποῖ 85 ΔΕ 
ἰπ ρίαςε 48 δὲ Ηξς. ἴχ. 11, 24, θυϊ ἰξ ἰβ 
βυρρεκῖεά ὃν τῇς ννοογά οἰκία. [ἰ [8 υδὲ 
Ῥοββίδίες ἐμαὶ πὶβ οὐ ἰγαὰς οἵ ἴθηῖ- 
ταλικίῃ 5 πᾶν πᾶνε Ὀεεπ ἴῃ ἢΐβ πιϊπὰ δἵ [Πε 
τιοπιθηῖ), εἰεγμπαὶ, ἐπ ἐλε ἠεαυέης. Οἵ. 
1μυκε χνί. 9, αἰωνίους σκηνάς; 45 δε ἢδ8 
Ἶιδῖ βαἰά ('ν. 18) τὰ μὴ βλεπόμενα αἰωνία. 
Τι Ψ1} δὲ οδϑεγνεὰ ἐμαὶ ἢεγε αἰωνίος ἰδ 
υδεὰ ψΧἱΠ τπε βρεοίδὶ ἱπτεπιίου οὗ ἐπιρῃδ- 
δβἰβίης ἴδε ῥεγνιαπεμέ Τμαγαςίεσ οὗ ἴπε 
Βεάνεηὶν ἤουβε, ἱἰπ οοπίταϑὲ ψἱῖ τδς 
ελεῖθΙν ἤουδα ψνίοἢ 18 ἀϊββοϊνεά; ἴὲ 18 
τπετείοσε ποῖ δοουγδῖς ἴὸ βᾶῪ (45 18 βοπιε- 
εἰπλεβ 814) δὶ αἰωνίος πεῦεγ σοηποῖεβ 
Ἰεησῖδ οὗ τἰπις, δ ΕΠουρὮ ἰς 15 τὰς τμδὲ ἴπ 
81. ]ομπ ἴὰ ἰβ ἃ “ ᾳυδϊαῖνε" ταῖμεσ 
τῆδη 4 “"φυδηκίταῖίνε ᾿᾿ ἴεγπι. 

νγν. 2, 3 πὰ νεῖ. 4 ἔοσπιὶ ἔνὸ ραγβ]εὶ 
βεηίεηςεβ, ὈοΙἢ ἱπισοδυοςἃ ὉΥ καὶ γάρ, 
οὔ ψῆϊοἢ εἰ, πᾶν Ὀς υβεά ἴο εἰυοίάδῖα 
ἴδε οἴδετ. Βοιῖὰ δτίηρ ουΐ ἴπε Αροβεῖε᾿ 5 
Βῃηγι πη ἔτοτη ἀεδίῃ, ἐ.4., ἴῃ6 δοῖ οὗ 
ἁγίηρ, ἀπά ἢἰ8 μα! -εχργεββεά δηχίειν πὶ 
Πα πῖᾶν βυγνῖνε ὑπιϊ της δῪ οὗ Οδτγίδε 
(υ". τ Τεββ. ἱν. 1.5). 

ψεσ. 2. καὶ γὰρ ἐν τούτῳ κιτ.λ.: )ὸγ 
ἑπαάρεά ἐπ ἐπὲς, 5... ἴῃ τῇ 8 ταθεγπδς]ε (οὐ 
νεῖ. 3), τσδ ργόοαρ, 5... Ὀεΐπρ' ᾿ννεϊρῃεὰ ἄονσι 
Ὁγ δε Ῥοάγ, ἰοηρὶπρ ἰο δὲ εἰοέμεά πμῤοη, 
ἦν6., ἴο πᾶνε ἴδε πεᾶνεηὶν Ὀοάν ρυΐ οπ 
ἰπ δάάϊτίοη, |κὸ δἂῃ ουΐες ψαγπιεπὶ ονεῖ 
ουζ πιοτίδὶ ἤσβδῃ, τοὐέλ οἷν λαδίέαἰίοκ 
τολίος ἐς ΤΟΙ͂Ν ἀεαύυτη, 5ε., Μ ϊοὮ 18 Ὀσουσῆς 
τπεῆςε ὃν ἴδε Ιμοτὰ δὲ Ηἰβ Οοπιίπς (οἷ. 
1 ΤΏεβ8. ἵν. 16, δεν. χχί. 2, ἀηὰ Αςεέησίον 
4 1Ξαἰαλ (εἄ. ΟΠΑτΙε8), ἵν. 16, ἰχ. 17). 
ες νεῖ ἐπιποθεῖν αἰννδγβ ὄχργεβ8εβ ἰῇ 

81. Ρδυΐ ἃ γελγηπὶηρ ἴοτ ποπιε; ἢεζε ἴἴ 
ἰ8 υϑεὰ οὗ ἴδε Πενθηϊυ Ποιης- ϑοκηςβ8 οὗ 
τῆς 84ἰηῖβ. 

γες. 3. εἴ γε καὶ ἐνδυσάμενοι κιτιλ.: 
ἡ “0 δε ἐλαί (εἴ γε -- εἰφωίάεηι; οὐ. ἘΡΆ. 
1, 2», ἱν. 21, ΟΟἹ. 1. 23) τῦῊ σλαὶΐ δε ζομκά 



: Όος. σν. 
4, εἴς. 

8. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Βὶ 

3. εἴ! γε καὶ ' ἐνδυσάμενοι 2 οὐ γυμνοὶ εὑρεθησόμεθα. 4. καὶ γὰρ οἱ 

νυ. 

ἱ 
ΚΑεβ ἰ 8. ὄντες ἐν τῷ σκήνει ὃ στενάζομεν " βαρούμενοι,' ἐπειδὴ ὅ οὐ θέλομεν 

ἀα νας, 
ΐ 
8 

ᾳ Νν. 8, ο οὐΐγ ; οὔ. νἱϊΐ. το. 

' ἐκδύσασθαι, ἀλλ᾽ ἐπενδύσασθαι, ἵνα "᾿ καταποθῇ τὸ " θνητὸν δ ὑπὸ 
τῆς ζωῆς. 5. ὁ δὲ κατεργασάμενος ἴ ἡμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο Θεὸς, ὁ 

τ ΟΒδρ. χίϊ. 2, 3; Ηδϑδ. χἰϊϊ. 5. 

ΔΜ ΟΚΕΡ βυρροτὶ εἰ γε; ΒΏΕΑ 17 πᾶνε εἰπερ. 

3", ἅ, ε, ξὶ βᾶνε ἐκδυσαμενοι; (ὶ ἐκλυσαμενοι. 

2 ΕΟ, ἀ, ς, ἔ, 6, πε ϑγτίας δηά Βοδαίγὶς νββ. γίνε σκήνει τοντῳ. 

4 δ "Ε Βᾶνε βαρννομενοι. 

δ φπειδη ἰδ Ἰουπά ἰη ἃ ἔενν ουγαῖνεβ ΟὨΪΥ ; {πε υποία]β γίνε εφ᾽ φ. 

4 α, αὶ δπὰ πε Βομαίγίς ανε θνητὸν τοντο. 

1 ΕΘ, ἁ, ε, ἔ, ξ, πὶ κατεργαζομενος. δ᾽" [48 ο Θεος. 

9 ΜΟΌΡΟΕΚΙ, δηά ἔδε Ηδγοίεδη ἰηβεγὶ καὶ Ὀδείοτε δους; (ὃς δεῖζες αὐυτποείτϊεβ 
οτηῖι ἱϊ. 

10 8) 56 Βᾶνε επιδημουντες. 

αἰ50 εἰοίλεά, ς«ε., “ἢ τῆς Πεανεηΐν θοάν 
(ποίε ἐνδυσ., ποῖ ἐπενδυσ., Ὡς νουϊά 
ΟὨΪΥ Ὀς δρριοργίαϊε οἵ ἴς δου ἴο δὲ 
“. βυρετηδυςά ᾽᾽ ἐπ ἴΠε ςᾶδς οὗ οῃς βυγνὶν- 
πε ἴο ἴδε ϑεοοπὰ Αἀνεπί), ποὐ παζεά, :ε., 
ἀἰϊδεπηθοά!εα 58ριτῖβ δὲ ἴῆε δγ οὗ Ηἰβ 
Αρρεαγίηρ, ἃ οοπάϊιίοη ἔσοπι τμε ᾿πουρῆι 
οἱ ννμίς ἢ ἢε βῃγίηκα, γυμνός ννἈᾺ5 σΟτ- 
ΤΆΟΠΙΥ υϑεὰ ἰη 118 βεη8ε ἴπ ασεακ ρῃ]]1ο- 
ΒΟΡΏΥ; ΑΠογὰ φυοῖεβ Ρίδῖο, Ογαένί., Ρ. 
277... ἡ ψνχὴ γυμνὴ τοῦ τος (8βες 
τ: Οος. χν. 37); οἵ. α'8ο ἔθ ς Ητωπι., 4ν 
ἧς ψυχῆς ἀπογυμνο ς. 

τῖϑει, τ καὶ γὰρ οἱ δέτος κιτιλ.: γον 
ἑπάσεα τος τυῆο ἀγέ ἐπ ἐπε δοάνγ (8εε νετ. τ) 
ξγοαη, δείπρ' ΜῈ ὀλβορα (τ. δέω ἰχ. ̓  
φθαρτὸν σῶμα βαρύνει ψνχήν), "οὐ ὕον 
ἐλαΐ (ἐφ᾽ ᾧ; ο΄. Ἐοπι. ν. 12) τε «τσομἰ ἃ δὲ 
μποϊοίμεὰ (ο7. 2 Ἐβάταδβ ἰϊ. 45) διὲ εἰοέλσά 
προ», ἐλαΐ τολπαΐ ἐς πιογίαϊ πιαγ δὲ φευαὶ- 
Ἰοτοεά μῤ οὗ ἰἔγε, ἐ.6., (παῖ τπς πιοτίαὶ ὑοάν 
τᾶν, που ῥαϑβίηρ τσουρῃ ἀδδίῃ, θὲ 
αὐδοτρεᾶ, 48 ἴξ ψψεσα, ἰπ ἴδε Πεᾶνθηὶυ 
Ῥοάν νι ςἢ ἰδ ἴο δὲ βυρετίπάυοά (οἵ. [88. 
χχν. 8. Τῆε ἄουδ]ςε πιεΐδρποσ ἱπ ἴΠεβα 
νεγβεβ οι ἰδπδῖ οἵ ἃ λἀομδ ἴο παῖ οὗ ἃ 
ξαγηιεπὲ 8 αυϊϊε 'π 851. Ῥδυ}᾽8 πιδπηει. 
ϑιίδπίεν δπάβ πε ἐχρίαπδιίοη οὗ οι “ ἰπ 
18ε ἱπιᾶσανν ἰςἢ οτῃ πτοπὶ Πἰβ οσουραιίοη 
δηὰ δ δἰγιῃρίαος ψψουἹὰ παίυγα!ν σου 
ἴο ἴδε Αροβιῖϊε, τὰς ἴςπι οἵ ΟΠΠἸςίδη μαίγ- 
οἷοι, ψῃΙς ἢ ταϊρῆς αἰπχοβὲ ἐα δ} ϑυσρεδὲ 
{δε ἰάεα οὗ ἃ μαδιιδιίοπ δπὰ οὗ ἃ νεβίυτε " 
(υ,. ῬΒβ. εἰν. 2). Ὑὲ ἱπιῖῃ ἰβ τμδῖ πὸ 
βίη ρῖε τηείδρῃοσ σου]ά ροβϑιδῖν ςοῆνεὺν ἴὸ 
ἴδε πιὰ ἃ ἴσυε ςοποερίίοη οὗ μεάνεῃ οσ 
οἵ τῆς ςοπάϊκτίοη οὗ ἴδε δΙεββεὰ. γε λυ 

Βρεᾶκ οἵ ἴδε πεᾶνεηΐν ποπὶα 88 ἃ ῥίαεε 
(οἰκητήριον), θυϊ ννε πᾶνς ἴο τεγηϊπά ουτ- 
μεῤῤβῦ ἐμὲ ἐ 18 ταῖβος ἃ τίαιέ Βεῖε 6χ- 
ΓΕΒ Υ τς ἱπιᾶσε οὗ πεδνεῦϊν νεδβίαγε. 

ὃ Ψψεσ. 5. ὁ δὲ κατε κιτιλ.: 
ποῖῦ Ηε ἐμαὶ τοον᾽φὰ μ5 μῦ ὕὸν ἐλὶς υενγ 
ἐλίπρ', 5... ἴἢῃε οἤδηρε ἔτοπὶ πιογίδ! τυ ἴὸ 
Νξε, ἐς αοά (ο΄. ἵν. 6 ἀηιὰ εβρθοίδ!ν 1. 21 
ἴοσ τῆς ἔοσπι οὗ τ 6 βεπίεηςε), τοῦο ραῦε 
ἐο μ5 ἐλε σαγπεςέ οὗ ἐπε δῤίγι; οὗ. Ἐοπι. 
νὴ τὰ. Τῆς “ ΗοΪγ ἐὐμϑῦ οὗ ῥσοπιῖβε " 
18. “Δ δαγπεβῖ οὗ ουὖζ ἱππεγίϊδποε " (ΕΡΏ. 
ἰ. 14; 866 ᾶῦονε οχ ἱ. 22). 

ϑόσαε {Ππθοϊορίδηβ, 6.5... Μαγίθηβαπ, ἴακε 
ἃ βοπιενῆδι ἀϊδετεηϊ νῖενν οὗ νν. 1-5, πὰ 
ἱπίεγργεῖ [Β πὶ 85 τυρὶ γίης 81. Ρδυ} 5 εἰ Ἰοῦ 
ἷπ ἃ Ὀοάγ οἵ {δε ἱπίεγπιεάϊαϊε βίαϊς Ἐὲ- 
Ὀνεεη ἄδδῖῃ δπὰ ᾿υάρτηεηι, ἀϊβιίηςὶ δὲ 
οπος ἔτοπ ἴδε ““ ΞΑσιγ ἰΔθεγπδοῖς᾽᾿ πὰ 
δε “Πεδνεηὶν ἤουβε,᾽ νης ἢ ἰατῖες νν}}]} 
θὲ ““βυρετίπάυεά᾽" δὶ τῆε ϑεοοπὰ Αάνεηι, 
Βυϊ (α) ἔπετε ἴβ πο Πίπε εἰβεννῃεσς ἴπ ἴῃς 
Ν.Τ. οἵ βυςῇ δη σὰ ἑμπέεγίνι Ὀοὰγ ; (δ) τς 
“ἤρυΒβε" ΨΠΙΟἢ κννε Βανε᾽᾿ δὲ ἀβδίῃ 8 
ἀεβογίρεά ἰπ νεσ. σ᾿ ποῖ 88 ἰεπιροσζᾶσυ, δυὶ 
ἃ8 “εἴεγηδὶ ". ΤῊ ἴὲ 18 ννῖς ΘΠ Ὁ] 68 
δὶπὶ ἴο ἕαςε ἀδδίῃ ἢ οουγᾶρε; δα 
ψου]ά Βῃσί κ τοῦ δὴν γυμνότης οἵ ἀϊ5- 
εἐπιδοάϊεά ςοπάϊτίου, δπά---8ὸ ἔδσ 85 ἰῃς 
“Βοάγ᾽" ἰΒ σοηςετηςά--ἢς ἄοεβ ποῖ οοῦη- 
ταπιρ ἴα ΠΥ ἔυσῖμες σάηρε δὲ ἴδε Πᾶν 
οὗ Ἰυάστηεπι. Ι{ ἰτ πιρῃς δὲ 8ο, ἣς ἰβ 
ΤΕνΘΓΘΠΕἾΥ δηχίουβ ἴὸ ᾿ἷνε ὑπ|]] πε 
Ῥατουβία, ἀπά τῃεπη ἴο ὃς “ βυρετίπάπεά ᾽᾿; 
Ῥυῖ ἐνεῃ ἰ{ ἢς ἰβ ἴο ρᾷ88 Ἰῃσου ρῇ {πε χαῖς 
οὗ ἀεδίῃ δε ἰβ οοηΐεηί. ϑ8ες ϑδϊπιοηά 5 
Ἀν ςέίαη Ποείν. οΥ Ινεριογίαϊξέγ, Ρ. 565 Ε΄. 



3-1ο. 

μοῦμεν ' ἀπὸ τοῦ Κυρίου 3. 7. διὰ πίστεως γὰρ " περιπατοῦμεν, 

διὰ " εἴδους - 8. θαρροῦμεν ὁ δὲ, καὶ " εὐδοκοῦμεν μᾶλλον ἐκδημῆσαι 
ἐκ δ τοῦ σώματος, καὶ ἐνδημῆσαι πρὸς τὸν Κύριον." 

9. Διὸ καὶ " φιλοτιμούμεθα, εἴτε ἐνδημοῦντες, εἴτε ἐκδημοῦντες, 
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8 ε Ἐοδ. ἱν. ς. 
οὐ τακ. ε, 22, 

ἰχ. 29; 
ἴσμον. 
1 

νμε. νυ. 
22 ΟὨΪΥ; 
Ἐχοά. 

" εὐάρεστοι αὐτῷ εἶναι. το. τοὺς γὰρ πάντας ἡμᾶς " φανερωθῆναι α ζαίν. 17. 
Ἐοπι. σχν. 

δεῖ " ἔμπροσθεν τοῦ "βήματος τοῦ Χριστοῦ, ἵνα " κομίσηται ἕκαστος 16,17; 
τὰ ὃ διὰ" τοῦ σώματος, πρὸς ἃ ἔπραξεν, εἴτε ἀγαθὸν, εἴτε κακόν.10 

νυ οπι. χν. 20; : Τδεβδ. ἷἱν. 11 
το; ῬΒΙ. ἱν. 18; ΟΟΪ. ἐϊϊ. 20; ὙΝ ἐξά. ἐν. το, ἰχ. το. 
χχὶ. 36; Αεῖδ χυϊϊὲ, 17; τ ὙΒεϑβα. ἱ. 3, 1ϊ. το, 111. 9, 13. » 

(οἱ. 1, 25; 2 Μαςς. νἱϊ!. 33. 

8, 112. 1; 4 ΤΒεες. ἰϊ, 12. 

Ἐσπι. χἷν. το, εἰσ. δρᾶ. νἱ. 8; 

1 ΏΕΘ6 Βᾶνε αποδημουμεν. 

εδδρ. χίϊ. 
το; σ 

ἕ ΤΒεδβ. ἱἱ. 
τρϑηισο, Ἄρα χὰ: 1, χίν. 18; Ἐρδ.ν. 

χ Κεῆ. εἰ, 14. Υ Μεαῖι. χ. 32, χχνυ. 32; 1κ. 
Ζ Μαῖὶ. χχνὶϊ. το; Αςίβ ΕΑ ἀέτανδς 6; 

3 Ὁ "6, ἁ, ε, καὶ Δηὰ {πε Βοδαϊτὶς γίνε Θεον ἔος Κυριον. 

5 6, ἢ, αὶ ἴᾶνε και ον δια. 

δ 8" οπι. εκ. 

4 17 πᾶνε θαρρονντες. 

5" 17 πᾶνε θεον ίοσ Κυριον. 

ἸΎΒΕ Ρεβδιϊτο δπὰ ᾧ, αὶ ξῖνε τῇς οτάει εἰτε εκδ. εἰτε ενδ. 

8 Ὧ"6 ἢᾶνε α δια τον σωματος ἐπραξεν. 

3 Τῇε 1,δτίπ νβ8. (ῤγοῤτγία εογῥογ 5) ἰαβιϊν ἴο ἃ νατίαπὶ ιδια ἴοτ δια. 

Ὁ ΒΌΕΘΟΚΙΕΡ δᾶνε κακον; δ᾽ Ο 17 πᾶνε φαυλον (ρτοῦδθὶν δὴ δαγὶγῪ Ἴοτζεοιίομ 
ἱπισοδυςεά ἔτοπι Εοπι. ἰχ. τα ; ἰξ 8, ποννενεσ, δάοριεὰ ὃγ Τἰβοῆ. δπά Υν.Ἡ.). 

γν. 6-8. ΙΝ ΑΝῪ ΟΑΒ8Ε ΤῸ δ ΨΊΤΗ 
ΟΗΕΙΒΥ 185 ΒΕΒ57Τ.- ες. 6. ροῦντες 
οὖν κιτιλ.: δεῖπρ ἐλπεγφίογε, ςο., οὐ ἀεςουης 
οὗ “τῇς εαγπεβί οἵ τῆς ϑριγῖε᾽᾿ (νεσ. 5), 
αἰτσαγς, 5... ἰῃ ΔΩ ἐνεηῖ, ν Πεῖμεσ ννὲ ἀϊα 
Ῥείοτε ἴδε Ὁδν οὗ ΟΒτγῖβι οσ βυγνίνε ἴο βες 
ἰξ ἴῃ ἴπε ἤεβῃ, οὐ σοοά εομγαρε, απὰ ἀποτο- 
ἐηρ ἐλαΐ τολὲϊξί τοὸ αγε αὐ ἤονιε ἐπ ἐΐε 
δοάγ (βεε τεῦ.) τος αγε αὐξεπί ὕγονι ἐλ 
1,ογάὰ, 4... ἔτοτα Οἢγίβε, ους ἔσυς Ποπις. 
Τῆς Ο.Τ. ρῆγαβε [παῖ τπηδῃ 18 ἃ 80) ΟΌΣΠΕΣ 
ΟΠ (παρεπίδημοφ) οα΄ ἴτε εαγίῃ (δ. 
χχχν. 13; ο΄. Ηδδ. χί. 13) 8 νεγθ δ! 
οοπηραγαῦδίε ἢ 1ἢ18 ἐνδημοῦντες . . . 
ἐκδημοῦμεν ; ὃδυὲ τῆς ἰάεα ἤετε ἰ8 γδῖδμιεσ 
ἴδδὲ οἵὐ {πε δοάν 45 ἴδε ἱεπιρογασυ Πδδὶ- 
τδιίοη οἵ ἴῃς πιδπ᾿ 8 5ε1{ (ω)}. νεγ. 1). Μὲ 
ἅτε οἰτΖεπ5 οἵ εαζσίῃ, θυῖ οὖσ ἔγις πολί- 
τι 8 ἐν οὐρανοῖς (ΡᾺ]]. 111. 20). 

ψέεν. η. διὰ ν πίστεως γὰρ κιτιλ.: Μὸν 
τος τοαῖὶὰ ὃγ γαξίᾳ ((7. Ἰομη χχ. 290, ἀπά 
οἤδρ. ἱν. κδ), ἦ.ε., ἰῃ ἃ βῖδιε οὗ (Δ (8ες 
ποῖε ου διά ννἱτῖ! τς φεη. οὗ δἰϊεπάδης 
οἰτουπηβίδηςεβ ἰϊ. 4), ποέ ὃν ἀῤῥεαγαπες 
(εἶδος, 486. τε τεῖϊ. βῆονν, τασδὶ ὃς ἴῃυ8 
ἐγαπδίδιε -- φμοά αϑῤῥολέμν ; αὶ πενεγῖμε- 
1ε58 ἔπε τεπάεσίηρ οὕ ΑΝ. δπὰ ἘΝ. “ποῖ 
ΒΥ 5ίρῆι, τῃουῇ νεγῦα!ν ἱπεχαᾶςῖ, οοη- 
νεγβ ἴπε βεηβε. Οὐ Ηεῦ. χί. τ, ἔστιν 
δὲ πίστις . . . πραγμάτων ἔλεγχος οὐ 
βλεποι ,» ἃπὰ τ (ογσ. χίϊ. σ2). Τα 
νεῖδῈ 18 ραγεηι μεῖς αὶ δηὰ ἐχρίπδίογυ οὗ 
{πε βεηβε 'ἰπ ὑνῃΐίο ἢ νγὲ ἅγα “ δθβεηϊ [τοπὶ 
τπε Γοτά", 

γες. 8. θαρροῦμεν δὲ κιτιλ.: καν (πε 
δέ ἰβ τεδυπιρίϊνε οὗἩ ἔῃς Ἰπουρῆς ἴῃ νεγ. 
6, ΨΪοἢ Ὧδ8 θεεπ ἱπιοισυρίςα ΌΥ νοσ. 7, 
ἴδε φτδσησγηδεῖςδὶ διγυσίαγε ἱπνοίνίηρ, δ 
ΔηΔΟΟΙ Βοπ), τος αγε οὗ ροοά εξομγαρε 
((γ τῖ8 ἴ8 ἀδπιαηάεά ἐνεη οὗ ἴδε πιοβὲ 

“ἘΠ ΓῺ] Ὁγ πε ῥτοβρεοὶ οἵ ἀφδιῃ) σμά ἂγε 
το! -ῥἰεαςεά (8ϑεε τεῖῆῖ. ἴος οῶβεβ ψῃεγε 
εὐδοκεῖν ἰβΒ υδεά οὗ πιεη, ποῖ οἵ ἀοὰ) 
γαΐλμεν ἰο δε ατόοαν ὕγονι ἐᾷς ἄονιὲ οὗ ἐΐλε 
δοάν απά ἐο δε αὐ ἀονιε τοίἐὰλ ἐὰλό 1, ογά 
ο7. Ποῦ 1, τ ἴοτ βυοῆ ἃ υ86 οὗ πρόε). 
νδη ἱ νὰ τηυδβῖ ἀϊς Ῥείογε τῆς ϑεοοηά 

Αάνεπι, νε ψουϊὰ δδὺ, ννὲ ἃζὰα ςοηίεηϊ, 
ἴον τὴῖβ δῦβεπος ἔσοπι ἴδε Ὀοάν ν"Ἱ}} δῈὲ 
᾿ἀξηδον ΜῈ ΟἸγῖδε (οὐ [υκε χχί!. 43, 

11. 1... 21-23), δος τ τε φίογυ οὗ δαὶ 
Ῥταβεῆος 8Π4}} ποὶ ΠΥ πηδηϊξεβιεὰ 
τη1}} τὰς Ὧδν οὗ ἴπ6 Ῥασζουβίδ. 

γν. 9, το. ΝΝῈ Μυβτ ΚΕΜΕΜΒΕΕ ΤΗΕ 
Ἰυρομθντ τὸ τεῳ πρέτὲ ἢ διὸ καὶ 
φιλοτιμούμεθα κιτ.λ.: τολεγεΐογε αἰΞο τῦῦ 
νιαΐε ἐΐ μεν ανιδὲῥέΐοπ (βες τεῖ!), τολεέλεν 
δὲ λονῖς ΟΥ̓ αἴσαν ἥγονι ἄονις, σε, νὨεῖμοῦ 
Αἵ Ηἰ5 οοπκίπρ Ηε ἤπᾶβ υδ “ἰπ ἴῃς Ῥοάν 
οἵ “"ουὔἕξ οὗ {πε Ὀοάγ,᾽" ἐο δὲ τοεῖϊ ῥίεαςιηρ 
ἰο Ηἷνι; οἵ. οπι. χὶν. 8, ῬΏΙ]. 1. 20, τ 
ΤΠεβ8. ν. το. 

γεσ. το. τοὺς γὰρ πάντας κιτιλ.: 0 
(εχ ἰΑηδίοιν, οὗ ἴδε γεᾶβοη οὗ οὖς ἀεϑβίγε 
ἴο “ἀν Ε1- Ρ]ελβίηρ ᾿᾿ το Ηἱπι) τος αἰἱϊ 
(τοὺς πάντας ἰβ ἐπηρῃαῖίς, ποῖ οηἷν Ραυΐ 
ΨηΟ δᾶβ Ὀεεη βρεακίηρς οἵ Ἠἰπιβαὶτ 5 
ἡμεῖς, δυϊ “411 οὗὨ υβ᾽ φνίεκ 85 ννε]} 8 
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δΑρΙε ἰκ, 5τ; 11. εἰδότες οὖν τὸν " φόβον τοῦ " Κυρίου, ἀνθρώπους πείθομεν, Θεῷ 

ἁ ΕεΒ. ].1. 

᾿τφὲ δὲ͵ δὲ πεφανερώμεθα" ἐλπίζω δὲ καὶ ἐν ταῖς “ συνειδήσεσιν ὑμῶν 

ς οι. νἱΐ. 8, τ; οἄδρ. χὶ. 2; Οα]. νυ. 13; 1 Τίτ. νυ. 14. ΟἹἱυ ; Ῥγον. ἰχ ο; 3 Μαος. ἐἰΐ. 4. 

1 ὉΕΟΕΚΙ, βυρροτῖ γαρ ; οπι. 81] νββ. ἀηά ΒΟΌΣ Ὁ. 

3 Β"͵, ἀ, ε βυρροτῖ διδοντες ἡμῖν; δείίετ υμιν νἹ ἢ 411 οἵας δυϊμογίεἰὶςβ. 

ΣΊΝΒ 17 δᾶνε (Ψ το.) νυμων ; ἡμῶν 41] οἴει δυϊβοτίεεβ. 

ἀεαα) νεμσέ δὲ νιαάε ν»ιαρπὶζεεί. ΤὩς ΑΝ. 
ΔΡρεαῦ ΨΟΔΚΟΠΒ ἴῃ6 ἔοσος οὔ {πε 
ψοτὰ; τῆς Πδυ οἵ ᾿υάρτηεηι ἰ8 ἴο ὃς ἃ 
ἄδυ ἤδη πιεπ᾿Β σμαγαςίειβ 8841} Ρε πηδᾶάς 
Ρδΐεπε ἴο ἴδε ννοτ]ά, δπά (ο τπεπιβεῖνεβ, 
5 ἴμεν πᾶνε δἰννδυβ Ῥεε ἰο ἀοά; οἵ. 
Μαικ ἵν. 22, Εοχῃ. ἰϊ. τό, Ὅν ΙΟ. 1 βν 
ἵν. 5, εν. χχ. 12. πὶ εν τοῦ 
κιτιλ. : δείογε ΟΥ̓ 5 δωλνοῤ - 5εαΐέ 
ΟἈνγίςέ. Ιῃ τε Ν.Τ. (βεε τεῆ.) βῆμα 15 
αἰνναυβ υϑεὰ (εχοερὶ ἱπ ἴπε αυοϊδιίοη 
Αςἰ8 νἱΐ. 5) οὗ {δε οἤῆοίΑ! βεδὶ οἵ ἃ Ἰυάρε, 
δἰ: πουρῇ ὑνίος ἴῃ τς υΧΧ (Νεῆ. νι. 4, 
2 Μδος. χίϊ!. 26), 48 ῬΈπεγα!ν ἰῃ οἰδβϑίς δὶ 
ατεεκ, ἰξ βίαπάβ ίοσ (πε ρυ!ρὶς ἔσοπλ ὨΙΟ ἢ 
8 ἴογτηδὶ βρεεςῇ ἴ8 τηδάς.--ἶνα κομίσηται 
ἕκαστος κιτιλ.: ἐλαΐ φαοΐ ομ6 νιαᾶν γό- 
εείνε, ἰ.6., οὈταῖη τῆς 65 οὗ (βεε γε), 
ἐλε ἐπῖπρς ἄοπε ἐκγοιρὰ ἐλε νιεάϊωνε οὗ 
ἐκ δοάν (ς7. ῬΙαϊο᾽Β ρῆγαβε αἰσθήσεις αἱ 
τὰ τοῦ σώματος, οἰϊεὰ Ὁν Μεγετ; ἴπετε 
8 πο πεεὰ ἰο ἰάεπιῖξν διὰ τοῦ σώματος 
ψ τ ἐν τῷ σώματι οὗ νετ. 6 45 ἴδε ΑΝ. 
δηὰ ΚΟΝ. ἀο) αεεογάϊηρ' ἰο τοβαὶ ὅε ἀϊά, 
8.., ἴῃ τπ|8 ργεβεπὶ [1ὸ (ποῖς (δε δογίβι 
δηᾶ οὐ 1μὰκε χίϊ. 47), τολείκεν ἐέ δὲ ροοά 
ΟΥ̓ δαά (7., ἴος 1Π18 σοπβίσ. οἵ εἴτε - . . 
εἴτε, ἘΡΆ. νἱ. 8, ῬΗΠ. ἱ. 18). πα 
ΘΧΡΙΕΒΒΙΟΠΒ ἃτε υβεὰ οὗ ἃ δῖυτε ἰυάρ- 
τπιεπῖ, δί, 2.5., 8. ᾿χὶ. 13, Ῥγον. χχίν. 12, 
76γ. χνίϊ. το, χχχὶϊ, το (οὗ. [οὗ χχχίν. σἹἱ 2) 
ἷῃ ἴῃς Ο.Τ., αδπὰ 'ἰπ τῆς Ν.Τ. δὲ ἔοι. ἰἰ. 
6, χὶν. 12, 1 Ῥεῖ. ἱ. 17, ἰπ 411] οὗ νηΐ οῃ 
Ῥαββᾶρεβ ἴδε ρονεσ οἵ Ἰπάρτηεης ἰ8 48- 
οτδεά το τῇς Εἰδεπδὶ δίπεσ. Βυῖ Ηςε 
“δίῃ ρίνεη 411} Ἰυάρτηεπι υπῖο {πε ὅϑοη " 
([οὁδη ν. 22), απὰ ἐυβ Οἤγίβε ἰβ τερεδίεαά!ν 
ΒΡΟΚεη οὗ 48 ἴπε ἤῖυτε [υἄρε οὗἉ πηεη, 
4.6.. Μαῖϊ. χνὶ. 27, Αςῖβ χνὶϊ. 31, δν. 11. 
23, ΧΧΙ!, 12, ἀπά 68Ρ. Μαίϊ. χχν. 31-46. 
ΟΡ Ί,αΚε χχὶ. 36, σταθῆναι ἔμπροσθεν τοῦ 
υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπον. Απά 80 (ἔἴοπι ἴπε 
Ῥτγεβεηΐῖ νεῖβ6) ἴπε νατίαπε Χριστοῦ δ48 
στερί ἰπίο ἴῃς ρδγβ]16] ραββαρε, ἔοι. χίν. 
το, πάντες γὰρ παραστησόμεθα τῷ βήματι 
τοῦ Θεοῦ. Α τείετεπος ἰὸ {πε ΟΤ. 
ῬΑΓΆ11εἾβ τππᾶκαβ ἴτ το] ΓΑ ὈΪῪ ρῥἱαίη τῆδὲ 
τῆς δίδίεπηεπὶ τπδὶ πιαπ ὙΜ}}} ὃε Ἰυάρεὰ 

Ἂς 

δοςοσάϊπρ ἴο τπεῖγ νοσκβ 18 ἃ ὑσοδά δηὰ 
ξδπεγαὶ οπα, δηὰ ἔπδὶ τὸ ἢπὰά ἃ ἀ ῆςυϊγ, 
85 ἴῃς Βαΐμεσβ ἀϊά, 'ἴπ τς ςῶβε οὗ ἴδε 
ἀεδίῃ οὗ ἱπέδπιβ (ννβεῖδε Ὀαρείβεά οσ 
υπρϑδρεϊβεά), ννῆο ἅγε ἱποδρδδϊε οἵ 5ε1- 
ςοηβοίουβ ἀπά νοϊυπίδγυ δοϊίοπβ, ἰ8 φυϊῖς 
Ρεγνεζβα. 

νν. 11-13. ΕΕΙΤΕΒΑΤΙΟΝ ΟΕ ΗΙΒ 81Ν- 
ΘΕΚΙΤῪ ΟΕ ΡΌΚΡΟΒΕ.--Ν ετγ. τσ. εἰδότες 
οὖν τὸν φόβον κιτιλ.: ἀποιοίηρ, ἐλεγε- 
ῶνε, 5... Ὀδεοδυβε οὗ ἴῃς σοηνίςτίοη εχ- 
Ῥτεββεά ἴῃ νεσ. 1ο, ἐδε γεαν οὗ ἐπε 1, ογά, 
50.. 88 ᾿υάρε (ε΄. ΗεὉ. χ. 31), τό ῥεγεμαάε 
ριδη, 50.., οἵους βἰποεσγυ, διέ τοῦ δαῦε δδέη 
(αἰτεαάυ) νμαάε νιαμίζεξέ ἐο Οοά, 8485 νὰ 
8411 Ὀς δὲ τε Ὁδυ οὗ ̓ υάρτηεπι (ϑ8εε νετ. 
το). Τοτερασὰ πείθομεν (ς΄. Ας(8 χίϊ. 20, 
6. ἱ. σοὴ) 48 τεξεστίηρ ἴο ἃ “" ρεσβυδάϊηρ " 
οὗ τπε τυῖῃ8 οὗ ΟἩγι βεϊδηϊου 18 τὸ ἀδρασὶ 
ἔτοπὶ ἴμε οοπίεχι. Ηε ἰβ πον τεϊυσηϊηρ 

,ἴο ἔπε χυσβείοη δὲ 11]. 1, ἀπά ες δδβ εχ- 
Ρἰαἰπεᾶ τῃε πηοῖίνεβ οὗὨ δ᾽8 πη! βίσυ δηὰᾶ 
πε οὐ]ιραιϊίοπβ ἰο βίποεσυ οὗ βρεεςΒ 
Ψ ΠΟ δἰπά δίπι. ΝΥε βῃουϊά εχρεςί (ἴῃ 
οἰδββίςαὶ ἄσεςκ) ἀνθρώπους μὲν πείθ. 
κιτιλ,, θυ τπε οπϊββίοη οὗ μέν ἀοεβ ποῖ 
ἀεβίγου, ἸΒΟΝΕΕ ἴε οὔδβουτεβ, τῇς δπίϊ- 
τπεβὶ8. [τ νουϊά ες ουἍκ οὗ ρίδοε ἴο βρεαῖκ 
οἵ ““ Ρεγβιιδάϊπρ ᾽ αοὰ οἵ ουχς βἰποετίεν ; (ὁ 
Ηἰπὶ ψὰ γε “ τηδάξ τηδηϊξεβι " Ψ ΒεῖΠοΣ 
να Ψ1Π οὐ πο.--ἐλπίζω δὲ κιτιλ.: ακά 
1 κοῤε (48 ΜῈ βᾶν, “1 ἰγυδὶ " τὸς λανε 
δεόη πιαάέ τπαπέκτὶ αἰξο ἐπ γομν σοη- 
δοίδηζες ; 866 ἷν. 2 ἴοτ ἃ βί ι ἶασ ἀρρβδὶ. 

γες. 1:2. οὐ γὰρ πάλιν κιτιλ.: τὲ 
αγέ ποὲ αραΐη (Βεε 1ϊϊ. 1, ἀπά τπε ποῖς 
ἴδετε; με ἴδ κεβ Ἂρ 1Πϊ18 πέσης δραίπ δἴζεσ 
ἃ ἰοηξ ἀϊρεεεείοιι δονκρεμάδην οπγϑεῖυες 
ἐο γοῖι, διεὲ [τῖϊα {Π686 (Π]Πρ8] ας ἔν 
γομ οεφεασίοπ ὁ ρίονγίηρ οπ ομν δελαϊ. 
Ὗνε πιυβδὲ υπδετβίδηά ἴῃ πε ἰδείεσ οἴδυβε 
ΒΟΠΊΣ Β0Οἢ ννογὰβ 48 γράφομεν ταῦτα: 
ἔδεσε ἅγε βίας σηπαεοϊμέμα αἱ νἱϊ. 5, νἱ]]. 
18.---ἶνα ἔχητε πρὸς τοὺς κιτιλ.: ἐδαέ γε 
μιὰν παῦε ἱέ, 5...) δοτὴς καύχημα ΟΥ τηδῖζογῦ 
οὗ σἱογυίηρ, αραϊπϑέ ἐδοςς τοῖο ρίονν ἐπ 
ομέισαγά ἀῤῥεαγαποε αμπᾶὰ ποὲ ἐπ Μεαγέ, 
50.,), ἀραῖπβε ἢἰβ ορροπεηΐβ δὶ Οοσίπιῃ. 
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πρὸς τοὺς ἐν ' προσώπῳ καυχωμένους, καὶ οὐ] 'καρδίᾳ.2 13. εἴτεί (ἢ κε. κε. 
γὰρ "ἐξέστημεν, Θεῷ εἴτε " σωφρονοῦμεν, ὑμῖν. 14. ἡ γὰρ ' ἀγάπη τ αμὰ οἱ 

σι. 
τοῦ ' Χριστοῦ 3 " συνέχει ἡμᾶς, 15. ' κρίναντας τοῦτο, ὅτι εἰ“ εἷς ὑπὲρ ε ετε ομὶν 

ἢ Ῥδυϊ; 
πάντων ἀπέθανεν, ἄρα οἱ πάντες ἀπέθανον - καὶ ὑπὲρ πάντων ἀπέ- { Μκ. 

θανεν," ἵνα οἱ ζῶντες μηκέτι ἑαυτοῖς ζῶσιν, ἀλλὰ τῷ ὑπὲρ αὐτῶν στα: αἰ! 
ἴ:. 6. ἱ Εοπι. νἱϊ!. 35; ἘΡΏ. ἱϊΐ. το. 
χντΐ. 5. . ἴ 1 (7. Αςῖε χν. το. 

: ὅς. 
ΚΡΒΙ!. ἱ. 23 οὔἱν ἰῃ Ῥαυ; ο". ζἱκ. νἱϊ. 37, χη 40; Αςῖδ 

᾿ΟΡΞΕΚΙΡ Βᾶνε ον (Ὁ "6 Πᾶνε ονκ); Ῥεϊξες μη νἱἢ 88 17. 

3ΟΡΓΚΕΚΕΡ είνε καρδιᾳ ; Ὀεῖϊίες εν καρδ. νἱτἢ 9 ΒΌ Ὁ 17. 

ΣῸΡ 17 δπά τῆς Ἠδζοίεδη πᾶνε Θεὸν ἴογ Χριστον. 

4.3.0", [δηά τῆς Βομαίϊτίς ἱπβεγῖ εἰ; οτῃ. δ "ΒΟ ὍΕΘΚΙΕ;, ἀ, ε, 5ὶ ἀπά ἐδε ϑυτγίας 
νβ8. (1 την ανε δεεῃ ἀγορρεά {πσουμῇ ἱπαάνεγίεηςς Ὀείΐοτε εἰ). 

5 6, ἢ, αὶ, εἴς. ξῖνε ἀπέθανεν Χριστος. 

ΤΠ ρῆγαβε προσώπῳ οὐ καρδίᾳ οοουτδ 
ἴῃ τ Τεββ. Ἢ 17 ἴῃ τῆς βεῆηβε οἵ πνεύματι 

σώματι (“7. τ Οοτ. ν. 3, ΟΟΪ. ἰΐ. 5); 
δυϊ ἃ ἐπιῤῖν ᾧ ΕΑ δ ἴοσ ἴπε ρσεβεηῖϊ 
Ῥαββᾶρε βι ϑδζη. χνὶ. 7, ὑνβεγε ϑδιημεὶ ἰβ 
το {πὶ 811 »ιαη Ιοοκβ εἰς πρόσωπον, 
Οοά Ἰοοκβ εἰς καρδίαν. 80 8:. ΡΑυ] 
δεῖ τεΐδσβ ἴο ἐεδοεῖβ ννῆο ἰᾶὺ βδίσεββ οὔ 
1δε ουϊννατὰ ἀρρεδζγαποα δπὰ ἰδὲ “δος "" 
(δες ποῖς ἱ. 11) οἵ πίη 8, δυο ἢ 48 ἃ τπηδη᾿ 8 
δηϊΒυιβίαβπλβ δηὰ νἱβδίοπϑβ (χὶ!. τ δπὰ νεῖ. 
13)» οἵ π'β εἰοάυεπος (οΠΔΡ. χ. 10), οσ μἰβ 
Ἰείζεγβ οὗ σςοσγητηθηἀδιίοη (11, 1), οὐ μὶβ 
7εν δα δι (χί. 22), οὐ 8 ρεγβοηδὶ ἰῃ- 
τἰπιᾶου ἱπ (πε ἤεβῃ νυ ἢ ΟἩγῖβε (νεσ. τό) 
-ποτδῖπεσ τπδπ οη ἴδε ἱπυναγὰ πηοῖνε δπὰ 
“ Πραγῖ" οὗὨἉ ὨΪΒ πιεββᾶρε. 

ες. 13. εἴτε γὰρ ἐξέστημεν κιτιλ.: 
ἴον ιτυμείκεγ (βεῈα οπ ἱ. 6 ίος Ἴοπβίγ.) 
τοό αγε δεξί ομγεεῖυες, ἐέ ἰς μπίο 
Οοά; ον τολείλεγ τὸῶὸό ἄγὸ οὗ ϑοδεγ 
"ἰνά, ἐξ ἐς μπίο γον (ποῖα τε ἀἶκέ. οο»"- 
"ποά. Αἱ ἃ δῖε ρετίοὰ Ἐεδϑίυβ ἰοἱὰ 
Ῥαὺ τπδὶ Βς ννᾶβ πιδλά ἦδος χχνὶ. 24), 
80 ἱπηρτεββεὰ ννὰβ δες ψἱτἢ της Αροβεῖθ᾿ 8 
ἐπιδυβίλβηι ; δηὰ ἴξ ἰβ ργοῦαῦὶς τῃαὶ πα 
δηιὶ- Ραυϊπε ραγν δὲ Οογίπι νεσε ποῖ 
δἷονν ἴο ροΐῃὶ [ὁ ἴδε “ νἱβίοπβ ἂἃπά τε - 
νεϊδίίοπβ οὗ τῆς [οτὰ "ἢ νὨΙοἢ 8ι. ῥδυὶ 
οἸαἰϊπηεὰ ἴος Ὠίπιβεῖ (ςἢδρ. χίϊ. 1:- 6), δαπὰ 
ἴο ἴδε ἐδο γ νι Μβίοῦ δε βροκε 
“νι τοηρυεδ᾽" (1 Οος. χίν. 18), 88 
Ῥιοοΐβ οὗ Πἰ8 πγαάπεββ. Α βἰπιῖϊασ δοουβα- 
Ἐοη νν88 τηδάε δραίπϑι ἢΐβ Μαβίε (Μαγκ 
11}. 21). Βυὲ 81. Ῥαὺϊ διὰβ τδεπὶ (νες. 
12) Ἰοοῖκ ἃ [ππ||ὲὰ ἄδερεσ, δπὰ ποῖ ᾿υάρε 
ΌΚ πεσε ουϊιναγὰ ὦ Ἔποπίεπᾶ βυο ἢ 88 
ἴῆεβε. Ηε τερεδιίςαϊν δβκβ {πεπὶ τὸ δεᾶσ 
ὙΠ 818. βεειηίηρ [ΟΟΙ ΒΏπεββ (οΠᾶρ. χίὶ. 
1, 16, χ7, χὶῖ. 6, Σ1). [Ὁ ἰΒ ροββίδῖς τῃδί 
ἃ οβάᾶγξε οἵ ἃ σοῃίσδσυ παίυσε δά δεεη 
4160 τηλᾶς ὉγῪ ἢὶβ ορροπεηῖβ, ἀπά ἰδὲ 

μῖβ τεραγὰ ἔοσ οἴπε τηδη᾿ 8 ὑγοὐυάϊςεβ (1 
Οος. ἰχ. 20), ἀηὰ τῆς “ογαβίηθβ8᾽ υνἱ 
ψὨΙΟἢ Πα σδῦρῃι ἴῃς Οοσίπιμίδηβ “ νὮ 
ξυΐς" (ομαρ. χίϊ. 16), ννεῖς υτρεὰά 85 
βανουσὶπρ πιογα οὗ ννου ἀν υνϊϑάοτῃ τμδῃ 
οἴττυς ρίεῖγ. Ηἰβ δῆβννεσ ἴο δοϊῃ οἤδγρεβ 
18 ςοπιαϊπεά ἰπ ἘΠ νεσβε. [{ Ὡς [45 6χ- 
οςεεάεά (ἢς Ῥουπάβ οἵ πιοδεγδίίοη, ἱξ ἰ8 
ἰπ δἰβ τηοοὐδβ οὗ δίρῃεβε ἀδνοϊίοη, ἤθη 
δε ἰδ ρουσίηρ ουξ δ΄8 βου] (ο αοά δπὰ 
ποῖ ἰο πδῃ ; 11 ἢς Ὧδ8 Θχοζοϊβε ἃ βοῦεσ 
Ῥτυάεπος ἱπ μἷβ ἀδαϊϊηρβ υνἱτἢ ΒΒ. σοη- 
νεγίβ, [ξ 15 411 ἔος τπεῖς βακεβ, δηὰ ποῖ ἔοσ 
8ε1 8} εηάβ. 

νν. 14-|6.0{. [Τ 185 ΝΟΤ ΤῊΗΞ Κνον- 
ΨΕΌΘΕ ΟΣ ΟἨΕΙΒΤΊΝ ΗἸΒ ΕΑΚΤΗΓῪ ΓΕῈ, 
ΒΌΥ ΤΗΕ [ῸΝΕ ΨΉΙΟΗ ΟΗΕΙΒΤ ΗΔΒ ΒΟῸΒ 
ΜὰνΝ ΤΗΑΤ 18 ΤῊΞ ΟΟΝΒΤΕΑΙΝΙΝΟ ΡΟΨΜΕΞ 
ΟΕ Ραυν᾿Β ΡΚΕΛΟΗΙΝΟ.--- εσ. ̓4. ἡ γὰρ 
ἀγάπη τοῦ Χρ. κιτιλ.: γον ἐπε Γουε οὗ 
ΟἈγίξέ οοπείγαϊπείπ μς, Ξ.., πη τῆς 
1ιἰπηὶῖβ διὰ ἄοννπ 'ἴπ νεσ. 13. Τῆς ννοτάβ 
ἅτε οῆεη αυοῖεά 88 πχεαπίηρ [παϊ τῆς ἴονε 
ΜΈΪΟΒ ΟΠ γί βείδηβ ὕεασ ἴο ΟἿ γίβὲ 18 ἴῃς 
ΒΌΡΓΟΠΙα τηοίϊνα οὗ τπῃε ΟΠγίβιίαπ [{ὸ ; 
θαῖ ἢοννενοσ ἴσυς 1Π|18 ἰ8 ἴῃ 115610, ἰξ 8 ποῖ 
τῆς πιεδηΐπρ οὗ ἴῃς Αροβίὶς ἤοσε. Τῆς 
εηἰξῖνε οὗἩ ἴπε ρεζβοῃ δες ἀγάπη ἰβ ἴῃ 
ΕΝ ῬΑυ]5 ἘΡρ 8.168 δἰννδυβ φτωδ)εοίευε ((. 
ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, Εοπι. ν. 5, νἱῖ!. 30, 
οΒΔΡ. χίϊϊ. 13, 2 ΤΒεβδ. [ἱϊ. 5, δπὰ οἱ, αἰβὸ 
Βοπι. χν. 30, ΕΡΉ. ἰϊ. 4, ΟΟΪ. ἱ. 13, δπὰ 
ἔοτ ἡ ἀγ. τοῦ Χρ. τεβ΄. αδονε) ; ἑ.ε., “τε 
Ιμονε οὗ αοά " δηά “τε [νονε οἵ Ὁ" γίβε" 
βίρηϊέν στ Πίπὶ τῆς ἰονε ννῃϊς αοἁ ἀπά 
Οἰμιοὶ θεᾶς τονναγάβ (εἰ6δ) τιδὴ. (8ι. Ραὺυὶ] 
οὔἴξῃ υ8ε5 ἴπε νεῖ ἀγαπάω (ο Ἔχρτεβα 
τιδη᾽ 8 ἷονε ἰο ἀαοΐᾷ, Ὀυϊ πενες τῆς βιιδ- 
βιδηῖίνε ἀγάπη). 8:1. ἸοΟ᾿ π᾿ ὑδᾶψε νΑτίεδβ, 
τῇς ξεηίεῖινε βοπιειπιεβ Ῥείηρ οδ᾽δοίέσε 
δηὰ βοπηεῖπιε8 ὡτμδ᾽)δεέένε ((7. Ἰομη ν. 42 
ἃπάτ ]οδη ἰΐ. 5, 15, ἰϊϊ. 17, ἷν. 9, νὙ. 3; 
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τῷ Ῥ8, «χ!!. ἀποθανόντι καὶ ἐγερθέντι. 16. ὥστε ἡμεῖς " ἀπὸ " τοῦ " νῦν οὐδένα 

“ἡ Ἴδα 
Αι 
χνϊϊἑ. 6. ἡ ἘεΗ͂. ἱ. 17. 

οἴδαμεν "κατὰ "σάρκα. εἰ δὲ ' καὶ ἐγνώκαμεν κατὰ σάρκα Χριστὸν, 

1 Τῆς δεβὶ βυρροτίεά τεδάϊηρ ἰβ εἰ και δ" ΒΒ." 17; 6, ἰδς 1,ατἰπδ ἀπὰ τε Ῥεβῃϊο 
πᾶνε και εἰ; ἐφ ΟἾΌΡΕΕ ΚΙ, ἀπά τπε Ἠδγοίεδη εἰ δε και ; Κὶ ἀπά {πε Βομλδίτὶς εἰ δε. 

3 ὉΕ, ἃ, ε δπά τῆς Βομαϊσὶς πᾶνε Χρ. κατα σαρκα. 

866 415ο [ωκὲ χί. 42), Ὀυϊ 81. ΡΑ0}᾽5 18 ποῖ 
ἀουδι!. ὙΠῸ “Ἴονε οὗ ΟΠτίβυ " Ποῖα," 
τδςη, ἰδ τῆς ἴον νὮο ἢ ΟἸγβὲ Π88 ἔος υ8, 
ποῖ ἴδ ἴονε νδϊοἢ ψνὰ Ῥεᾶσ ἴἰο Ηἰπὶ; {πὰ 
ςοπδίγδι πίη ρόνετ οἵ ΟὨτί βείδη τηϊηἰβῖγα- 
ὕοῃ δηὰ βεσγνίος ἰβ πιοῖς εἴεςιϊνε δηά 
βίδθϊε ἴμδη ἴτ ννου]ὰ Ὀὲ [{ ἰξ δργδηρ ἔσοτι 
τῆς ἤςκίε δηὰ νασίδοϊς αβεοϊίοπβ οἵ τηεῃ 
(ο΄. ]οδη χν. 16). 

νεῖ. 15. κρίναντας τοῦτο ὅτι εἷς 
κιτιλ.: ἡνάρίπρ ἐπὲς; καὶ Οπε ἀϊδά ἤν 
αἱϊ (ο΄. Ἔοπι. ν. 15), ἐλεγείογε αἰΐ ἀτφά, 
απὰ Ἧξεξ αἀἰἱοά [ον αἰΐ, ἐκαὲ ἐξόν τόλο ἰὲσε 
(ϑεε ἰϊϊ, 11) τλομία πο ἰοηρεν ἰἶυς μπίο 
ἐκονεςοῖυδς, δμέ ὠπίο Η ἐπι τολοὸ αἱεὰ απὰ 
γοβδε ἀψαὶκ ἔοὸν ἐΐενι. ὍΤὸ ἀϊε ὑπὲρ τῶν 
φίλων αὐτοῦ ἰ5 (ες ρτεδῖεδί ρῥτοοῖ {πδὶ 
δΔῆγοπα οδη οἴει οὗ ἰδ ἴονε (Ἰ ολπ χν. 13). 
ὙΠε ρῥεοοῖ ἰο τ18 οὗ ἴπε 'νονε οἵ Οείβε ἴο 
411 ἰβ επδὲ Ης ἀϊεὰ ὑπὲρ πάντων. Οἱ τδϊ5 
Ὀεδῖῃ ἔννο σοηβεαυδποαβ 816 ΠΟῪ τηδῃ- 
τίοπεά : (α) οπε οδ)]εςίνε ἀπά ἱπενίϊδδϊς, 
αυίΐες ἰπάερεπάεπι οὗ ουὺς ΖΑ (ἢ δπὰ οὐεάϊ- 
επος; (δ) δηοῖδεσ βυιδ]εςῖῖνε ἀπὰ οοηάϊ- 
οπαὶ. (α) ἄρα οἱ πάντες ἀπέθανον, ἐλέη 

1 ἀϊφά, 5.., ἴῃ Ηΐϊπι ννῆο 18 ἴδε “τεςδ- 
Ρἰευἱδείοη " οἵ 411] Πυπηδηϊςγ, 1ενν ἂπά 
ἀτεςκ, θοπὰ δηά ἔτεα, αὶ 1688 οἵ Ρεϊίεν- 
ἴηξ. Νν»ὲε πιυβὲ ποῖ νγεάίκεη ἴῃς ἔογος οὗ 
οἱ πάντες : [ῃε ἱπολγηδίίοπ δπλργᾶςεβ 81] 
τὰση (οἷ τ Οοσ. χν. 22). Τῆς ΑΟΝ.. “ βδη 
ΨΈΕΙΕ 411 ἀελά ᾽᾿ (1ῃς 5άπιε πιϊβιγαπβί δι οη 
οὐοουτβ Εοπι. νὶ. 2, ΟΟΪ. 11. 3) ἄοεβ ποῖ 
θείης οὐ τ1π6 βεῆβε, ννῃίοῃ 18 τπδὶ (86 
Ὁγίπρ οὗ ΟΠ σίβϑε ου ἴῆς Οὔοββ ννᾶ8 ἰῃ βοῃηε 
βοτί ἴῃς ἁγὶπρ οὗ 411 τηδηκίπὰ. Βαῖ (δ) 
τῆς Ρ' οὗ τῆς Αἰοπεπιεπὶ ἃζα ποῖ 
οοτηρϊεΐεϊν 1 1811|εἀ νους τπε τεβροηβε 
οὗ τιδη᾿β ἐδ ἢ ἂπά ονεάΐεηοε; Ης ἀἱδὰ 
ων αἱ!, ἵνα οἱ ζῶντες κιτιλ. ΤΗΐΒ ἰ5 πε 
πτεαυεπε ἐχβοσγίδιίοη οἵ 81. Ρδὺὶ (Εοιι. 
Ν]. Ια δηά βεε σ Ρεῖ. {}. 18); τῆς ρυγροβε 
οὗ ΟΠ γίβι᾽ β Πδδίῃ ἰβ ἴο ἰεδά υ8 ἴο 1,1ξε, ἃ 
||ῖὲ ““ὑυπίο αοἂ᾽" (ο΄. Κοπι. νἱί. χα, χίν. 7, 
8)---ἰἂε “1 ἰπάεοὰ " (1 Τίτ. νἱ. 19) 
ΜΏΙΟΙ τησδὲ δῈ Ῥεριπ Βετγα ἢ ἴξ 18 ἴο ὃς 
Ρεγέεςιεὰ Βεγοαῖεσ. ὙΠὲ ρσεροβίτίοῃ 
ὑπέρ, ““οη Ὀεδαῖέ οὔ" (οἷ. οβαρ. χίΐ. το), 
επιρίογεά ἴῃ πεβεὲ νεῖβεβ ἰ8 ἴῇες οπε 
802} ἐπιρίογεά ἴῃ πε Ν.Τ. ἴο ἐχργεβ8 
τῆς τεϊδιίίου Ὀεῖννεεη ΟὨγίβι'Β Αἰοπίηρ 

ἜΝ 

Ῥεδῖῃ πὰ οὖς Ὀεπεῆϊ: ἰΐ ννᾺ8 “ἔογ οὐγ 
8λκε,᾽" “οη οὖς ὈεμαϊΓ᾽᾽ (4... υὑκς χχὶϊ. 
10, 20, ]οδῃ χΧ. 15, χὶ. 51, Ἐοπι. ν. 6,1 
Οος. ἰ. 1:3, 6]. 11. 13, ΕΡἢ. ν. 2, Ηδοδ. ἱϊ. 
9.41 ]ΘὁδΒη ἰϊἱ. 16). [1 18 ποῖ εχυίϊναϊεπε τὸ 
ἀντί, “ ἰπδίελά οἔ᾽᾽ (ΑἸ πουρὴ ἱπ ΡΒ ]επποη 
13 [18 πιεδηίηρ' Ἀρρζοχίπηδίεβ [πεγεῖο), πὰ 
ουρῶξ ποῖ ἴο ὃε 50 ἰχαπβἰδιεὰ ; δἰἐπουρἢ 
τῃς ρσεροβίτίοη ἀντί ἰ8 υϑεὰ οἵ ουζ 1, οτά 5 
Αἰοπίης Ννοσκ ἰπ ἴἄτος ρίδοςβ (Μαῖὶ. χχ. 
28, Μδικ χ. 45, τ Τίπι. ἰϊ. 6), ἀπά τῃς 
ἰταρ! οι τηοῖδρῃοσς τηυδὲ ἢᾶνε ἃ ῥίδος ἱπ 
ΔΩΥ οοτηρίεῖς ἐπεοῖν οἵ ἴπε Αἰοπεγηεπῖ, 
Βιυῖ Πεῖε ὑπέρ ἰξ (45 υ808]} υβεὰ, ἀπὰ τῇς 
τεηδοτίπρ “ ἰπβίεδὰ οὐ," ὄνθὴ 1 Ἰἰηρυΐβ- 
εἰ λιν 18᾽ὲ (νυνί ἢ ἴτε ἰ8 ποῖ), ἰ8 ἐχ- 
οἰυάεά Ὁγ ἴῃς ἕλοι (μδί ἴῃ ἴῃς ρῆγαβε ὑπὲρ 
αὐτῶν ἀποθανόντι καὶ ἐγρδέντι ὑπὲρ 
αὐτῶν ἰΒ ρονετηεά ὃὉΥ δοὲ ῬΑπεείριςα: 
ΟΠ γίβϑε τοϑε αραὶπ ““οχ οὖς δεῖμα! ; Ης 
ἰδ πενος βαίὰ τὸ ἢδνε τγίβεη “ἰηβίεδά οὗ 

Μνες. 1:6. ὥστε ἡμεῖς ἀπὸ τοῦ νῦν 
κιτιλ.: 40 ἐλαί, 5Ξς., Ὀεοᾶιδε οὗ οὖξζ σοη- 
νἱςείοη, ἴπδὶ ᾿νε βῃουϊά ποῖ ᾿ἷνε ὑπο 
ουγβεῖνεβ δυϊ ἀπίο ΟἸτίβε (νατ. 15), τος, 
5.., ῬΑυΪ 48 οοπίγαβιθ ψἱτἢ δ᾽5 ορροπεηῖβ 
αἱ Οοτίπιῃ, ἥονι κενεείον εκ, ςς., τι 8 οοη- 
νἱοιίοη Πανίης πιδβίεσεά 8, ἀποῖσ "0 
"παρ αὐέεν ἐπε ἥεοκ, ἐ.ε., ἅτε αυϊῖε ἰη- 
ἀϊβετεπὶ 88 ἴο ἢὶβ πλοῖα Ὄχίεσηδὶ χυδὶὶ- 
βοδίίομβ 28 ἃ ργέεδοπεσ οἵ πε ἀοβρεὶ, 
Ἦΐβ εἰοφυεπος, ]εννιβῃ Ὀϊγι ἢ, εἰς. : νε 
8τὲ ποῖ {{κῈ ἴποβε ννῦο ρίογυ ἐν προσώ 
ἃπά ποῖ ἐν καρδίᾳ (νεῖ. 12); ο΄. ΘΔ]. 
ἰϊ, 6.---εἰ καὶ ἐγνώκαμεν κιτιλ.: δυέπ 
ἐπομρὴ τὸς καῦς ἀποιοη (ἴῃς ἀϊδιϊποιίοη 
θεῦνεεη οἱ δηὰ ἐγνώκαμεν ἰ5 Πατάϊν 
ἴο θὲ ρῥγεββεά) Οὐγίβξέ αὐέεν ἐλε Μεδμ, 
ἐ.ε.. [ΠουΡῊ ποτα νν8 ἃ {πὶ ἰῃ τὴν 11π 
Ψ Βεη 1, κα πὴ [υἀαϊβίπρ ορροπεηῖβ 
πονν, ἰαϊὰ στεαὶ βίσαβδβ οπ ἴῃε ἰοοδὶ δηὰ 
Βεγεάϊιαγυ, δηᾶ, 8δὸ ἰο βρεᾶκ, βεβῆϊυ 
“ηρίεΒ᾽" οὗ {πε Μεβείαῃ νῆο νᾶβ (0 
οοπΊα, γεέ ποῖσ τοὸ ἀποῖσ Η ρε 50 ἨΟ τϑποῦξς, 
ἐ.6. 1 Κπονν Ὀεϊίει πονν, ἴογ 1 πᾶνς ἰεᾶγηι 
δίποε ΠΊΥ Ἴοοηνεγβίοη δαὶ ἴτε παιίοπαδὶ 
Μεββίδῃ οὗ τῆς [εννβ 'ἰ8 Ηἰπηβοὶξ ἐπε [π- 
οατηδίς δνοζγά, ἰο ψῇοπιὶ δνεῖυ τᾶςς οὗ 
τήδη ἰ5 αἰΐκς γοϊδιεὰ, ἔον Ηδβ ἰβ ἴῃς ΟΒείβι 
οὗ ἐπε Οδίμοὶὶς σδυγοῦ οἵ αοἄ. [πῃ ρεῖ- 



16---ἰ7. 

ἀλλὰ νῦν οὐκ ἔτι γινώσκομεν. 17. ὥστε εἴ τις “ἐν “ Χριστῷ, " καινὴ 9 Ἀοδι ται: 

Ῥ κτίσις - τὰ 3 ἀρχαῖα "παρῆλθεν, ἰδοὺ γέγονε καινὰ τὰ 3 πάντα. 

14; τ. Άοτη. νἱϊξ. σ; τ Οοτ. ἱ. 30; ἘΡΏ. ἰΐ. 10, 13. 
ῬΑΏ]. τ ἤετζε ουἷυ ἴῃ Ῥδυ]. 
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ἢ “Βαδρ. 
χὶϊ. 4; 
Οἱ. ἱ. 22; 
τ Ρεῖ. νυ. 

Ρ Θαὶ. νὶ. 15 δηὰ βες βεῖονσ. 4 σε ουΐγ ἴω 

1 ΕΟ, ἀ, ε, αὶ δά κατα σαρκα (1ο οἶεᾶτ ὉΡ ἴῃ6 56 η86) δῆϊεσ γινωσκ. 

3 ὈΡΞΕΚΕΡ δπά ἴπε Ἠδγοίεδη βυρροτί καινα τὰ πάντα ; (ἢε βίγοημεσ οοπῃηδί πδείοη, 
ΝΒΟΒ "Ὁ, τε 1,δἰἰπβ αηὰ τς Βομδιτγὶς, οπιὶὶ τὰ παντα. 

80η8] τεϊ!ρίοη τῆς τηετεῖν ἀέσέογίεα! ταῦδὲ 
Ἰε]ἃ ργεσοεάεποε το ἴδε »εν Ξἐἑεαὶ εἰεπιεηῖ; 

1 [5 οὗ ρτεδὶ ἱπίεσεβδέ δηὰ οἵ τϑϑ]ὶ ναῖυε ἴὸ 
Ἰεᾶσγη δἱἱ τπαὶ οἂπ ὃς Κπονῃ δρουΐϊ {πε 
Βιίσιδ, 1,1, Ποδίῃ δηὰ Ἐεβυτγοοϊίοη οὗ 
1εδὰ5 οὗ Ναζαζεῖῃ, Ὀυϊ ἰξ 18 τῆς ῤγέξεμέ 
1ἴε οἵ ΟὨγῖβε, “"'π  Βοτη "ἢ ΜῈ τᾶν ὃς 
Ἰουπὰ 1 με νν}}}, τα ἰδ οὗ τε]! ρίουβ ἱπὶ- 
βοτ, 85 ἰ5 ᾿υγῖπει οχρίαϊπεᾶ ἱπ νοσ. 17. 

Ὧΐ8 “15 ἴπε βᾶπὶς ἐξεϊϊπρ νυ μΐο ἢ ΔΡ 
ἷπ τε ἴδοι... τλδλῖ πο δυϊμεπῖς οἵ 
Ἔνεη ργεϊεπάεά ᾿ἰκεπεββ οὗ Οἤγίδὲ βουϊὰ 
Βανε Ῥδεη παηδεά ἄονῃ ἴτοπὶ ἴπεὸ ἤτει 
φεπίυγΥ ; ταὶ ἴπε νεῖν δἰῖε οἵ Ηἰβ ἄννεὶ]- 
πᾳ Ρἷδοε δἱ σδρεγηδῦπι Βπουϊὰ ἢανε ὕδεῃ 
«πδτεῖϊν οὐδ! εταιςὰ ἔγοπι Ὠυπηδη ΠΊΘΤΊΟΥΥ ; 
τδαιὶ ἐς νεῦγ ποϊίοῃ οὗ βεεκὶηρ ἴοσ ταὶς 
οἵ Ηἰδ ᾿ἰΐε δπὰ ἀεαίῃ, (πουρῇ δβεγννασάβ 
80 δρυπάληι, ἤτβι θεζδη ἴῃ ἴῃ ρὲ οὕ σοη- 
βἰδητίπα. [τ ἰβ ἴπε βᾶπιε ἐδεϊϊηρ Ὡς, 
ἐπ τπδε ἀοβρεῖ παιγαῖῖνεβ ἐπεπηβεῖνεβ, 5 
εχργεββεᾶ ἰῃ τῃε αἰσηοβὲ επίίσε δῦβεηςε οὗ 

ἰδίοῃ 88 ἴο τπης δηὰ ρἷδος ᾽ (ϑιδη]εγ). 
δηὰ οἴπεῖβ (8εεὲ Κπον]ηρ, 

ἩΜησος οΓ ἐκε Ἐῤίπέϊες, Ρ. 2) οοποϊυᾶς 
ἴτοπῦ ἴῃς ννογάβ εἰ καὶ ἐγνώκαμεν κ' 

κα Χριστόν (παὶ 51. ΡΔυ] πδά βεεῃ, 
πὰ ρμοββίθ!υ δεαγά, [|εβὺ8 ἀυτίπρ Ηἰβ 
Ρυ δὶς πιϊπίβεγυ δὲ [εγυβαίεπι (ς. τ Οοτ. 
ἴχ. 1); οἡ τδ΄8 ἱπιεγργοιδιίοπ ἴδε ψνογάβ 
νου Ὅς ἱπιτοδυοεά δὲ τιϊβ ροῖπὶ ἴὸ 
ἱπάϊοαις ταί, ποννένοσ τυς ἢ βἴσεββ 86 
οἴδες Αροβῖῖεβ απὰ τπεὶγ δά πεγεηίβ τη πὶ 
ΙΑῪ οὐ βοῇ ουϊννατὰ Κπον]εάρε, γεῖ ἴο 
8:. Ρδυϊ, τβουρῇ ἢε οου!ά ἰδγ οἰαίτη ἰο 
ἰξ 248 ννε]] δ πεν, {π|ὶ8 ἀϊὰά ποῖ βεεῖ ἴῃς 
ἐββοπιδὶ πιδίῖες. Βυϊῖ (α) δε ννογάβ ἀο 
ποῖ πεο}ββαγὶυ ἱπιρὶν τΠ|8; [τ ἰ8 ποῖε- 
νοτίαν ἴῃς Πα βαγβ Χριστόν, ποῖ Ἰησοῦν, 
ΒΟ νὰ δμουϊὰ ἐχρεοὶ οἡ Βευβοῆϊδρ᾽ 5 
Β εδβἰ8. (δ) Τῇε εἐχρίπδιίοη ρίνεπ 
δῦονε ἰβ αυϊϊε ἰπ δοοογάδπος νἱἢ ἐπε 
υὑδᾶσε οὗ κατὰ σάρκα νυν 4 νετῦ (8εε 
τεῆς ἃηὰ (ἢς οτάεσ οὗ τῆς νοσάβ ἤεσε 
δηὰ ἰπ τῆς ρῥεεοεάϊηρ οἴδυβε ἄοεβ ποῖ 
ΔΙῖονν 8 ἴο ἰᾶκε κατὰ σάρκα νἱτἢ οὐδένα 
ἴῃ τῇς οης ολ8ε δπὰ ννἱ Χριστόν ἱπ τἢς 
οἴδπετ. (2) Α58 ϑομπιίεάεϊ ροϊπίβ ουἝ, ἴἢ 
8.:. Ραὺ] τεα]ν μδὰ μδὰ ρετζβοπαὶ ὌἼχρεσὶ- 
ἐπος οὗ {πε Ρυδ]ῖς πηϊπἰβῖσυ οὗ [εβυ5, ἢ6 
πουϊὰ Παγάϊγ ἤανα ἰδιϊοὰ ἴο πιεπιίοη ἰὲ 

ατὰ ραγίν (1 Οος. ἰ. 12, οβδρ. 

ἰπ τῆς ρτεαὶ δροϊορειίος ραββᾶρε, σῆδρ. χί. 
22-33. ΟΥΠΕΙ ντιίεῖβ, Ζ.ρ., ]οννεῖί, 6δχ- 
Ρίῖπῃ τῆ Ἰδίζες οἴδυβε οἵ 1818 νεσβεὲ ὉῪ 
βυρροβίηρ ἴπδιὲ [πε Αροβεϊε 18 οοπισαβιίπρ 
88 τῆοῖς τηᾶδίυσε ρῥγεδοῃίηρ ὑπ δὶ8 
Ῥταδοπίηρ δὶ δὴ θδι!ΐεσ βίαρε οὗ δἰδ 
ΟὨγίβιίδη πιϊπίβίγυ νεθη ἢ δὰ ποὶ γεῖ 
επχδηοίραϊεά ΕἸ ΠπΊ86} ἔτοτη 1 Θννῖβῃ ῥγα- 
)υάϊοεβ, Βυϊ οἵ δίβ οοπεοίοιιβῃεββ οὗ 
Βυςο ἃ “ ἀενεϊορτημεπε᾽" ἴῃ δἰβ νίεννΒ, 
ΒυὈΒΕΘ]ΌΘΠΕΥ ἴοὸ Πὶδβ σοηνεζβίοη, ἴποῖα ἰ8 
ΠΟ ἴτᾶοε ἰπ ἴπε Ἐρίβεῖεβ. Τῆς σοπίγαβι 
18 τεδιϊν θείννεεπ 540] {πῸὸὶ Ῥῃαγίβες δὰ 
Ῥϑυϊ {πε Αροβεῖε οἵ τῆς ἀεπεῖεβ. 

γν. 17-1ο. ΪἵΝ ΟΗΕΙΒΤ ΑΙ, 18 ΝΕΨ,, 
ΑΒ8 ΕΒΟΜ ΟὧὉΡ ΜΨῊΟ ΒΕΟΘΟΝΟΙΨΕΡ ΤῊΕΒ 
ΜΌΒΙΡ ΤῸ ΗἸΙΜΒΕΙΡ ΙΝ ΟἨΕΙΒΤ.---Ν ες. 
17. εἴ τις κιτιλ.: 0 ἐκαὲ (Α ςοη- 
βεαυεπος οὗ ἴ8ς πίρδμες νὶενν οὗ ΟὮσγίβε 
εχρίαϊηεά ἴπ ἴπε ἰαδὲ νεγβε) ἐγ απ» νιαπ 
(ποῖς ἴπε υπίνεσβδ ἢν οὗ ἐς ἀοςοισπα 
ΨΏΙΟΒ ἢὰ ἐχρουπάβ) δ ἐμ Οὐγίδέ, ἐκεγε 
ἐς ἃ πεῖυ ἐγεαέίοη. Τὸ ὃε ἐν Χριστῷ ἰΒ 
ἃ νεῖν ἀϊδετγεπι τπίηρ ἴτοτη οἰαἰπιπς ἴο 
Ὁε Χριστοῦ “ οἵ ΟΠτίδι,᾽᾽ 5Σε., οὔ δε ΟΠ γίβι- 

χ. 7); 1ῃϊ5 1η- 
ἀεςεὰ 8 ἐχδοῖὶν ἴῃς ἀϊδεϊποιϊίοη ννῃίςο ἢ 8... 
Ῥαὺ] παβ μαὰ ἰπ πιϊπὰ ἴῃ {πε ἰδϑὶ νοζβε. 
Τῆε εχργεββδίοη “ἃ πὲνν ογεδίίοη ᾿ νν88 ἃ 
ςοτηπιοη ΕαθδὶηίςΑ] ἀεβοσὶ ριίοη οἵ ἃ οοπ- 
νετιοὦ ρτοβεῖίγίς (8εε ννείβιείπ ἐπ ἰσς.); 
Ὀυΐ [18 πιεδηΐπρ νγὰἃ8 οησίςμβεά ἴῃ ἴπε 
τεϊρίοη οὗ τῆς ἰποδσπδίίοη (οἷ. ]ομπ 1]. 
3, ἔοπι. νὶ. 4, ΕΡΉ. ἰϊ. το, ἱν. 23, ΟΟΪ. 111. 
10, εἴς.). Τα Ψυϊχαῖε “ 5ἱ 488 ἐγροὸ ἱπ 
ΟὨτγίβιο πονᾶ οζοαῖυγα,᾽" ννῆϊο ἴλΚαΒ τις 
νἱτἢ κτίσις, ἰδ ἈΪΔΙΠΪΥ ἃ πιίδίακε.---τὰ 
ἀρχαῖα ἦλθεν κιτιλ.: ἐπε οἷά ἐλίηρε 
λαῦε ῥαςςεά ατοαν ; δελοῖά, ἐλκέὲν ἀγε δε- 
ον πέῖσ, 52., ποῖ ΟΠΪΥ ἴδε δηοίεπι 
ουβίοπι8 οὗ [ενν8ἢ τἰταδὶ οὔβογνδηςς, Ὀὰῖ 
ἴδε οἷά ννᾶγβ8 οἵ οοποείνίηρ οὗ ἴπε Μεββίδῃ 
ΨὯΟ ννᾶ8 ἴο σοπῆα; ΠΊΟΤΕ βΈΠΕΓΑΙΪΥ, τῃς 
οἷά τπουρῃῖδ οὗ αοὰ δηὰ οἵ βίπ δἃπὰ βαϊνα- 
ὕοη μᾶνε τεςεϊνεὰ ἐγεβῃ οοϊουτίηρ.---ἴθεν 
τα “ Ῥεσοπὶς πεν" (ο΄. ΗςεὉ. νιῖϊ. 13). 
Τῆς νογάβ οἵ ἴβα. χἧτὶ. :ϑ8, το οὔε ἃ 
οἷοβε νεσῦαὶ ράδγδϊ δεῖ: τὰ ἀρχαῖα 
σνλλογίζεσθε" ἰδοὺ ἐγὼ ποιῶ καινὰ ἔ : 
188. ἶχν. 17, εν. χχὶ. 4. 5)ν δυῖϊ τῆς 
ῬᾶγΑ]Ἰεἱ 18 σδῖ μεσ ἰπ τνοσάβ ἴπδπ ἰπ βεηβο. 
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"Κοσν εἰ 18. τὰ δὲ "πάντα "ἐκ τοῦ 1 "Θεοῦ, τοῦ " καταλλάξαντος ἡμᾶς ἑαυτῷ 
ΙΗ]. 6, χἱ. διὰ Ἰησοῦ 2 Χριστοῦ, καὶ δόντος ἡμῖν τὴν διακονίαν τῆς "καταλλαγῆς" 

αοαατν 19. "ὡς "ὅτι Θεὸς ἦν ἐν Χριστῷ κόσμον Ξατολλάσσων ἑαυτῷ, μὴ 

μορ τι λογιζόμενος αὐτοῖς τὰ “παραπτώματα αὐτῶν, καὶ θέμενος ἐν ἡμῖν 

19, 20 πα τ, ἩΨΎΕΝ 
ϑολ Τρτς τοιοῦ ε πὰ ἴχ, 515 ΜΑοΣν δ δὴν ὄμερ, αἱ σι ἃ ἔμεν ἢ, 5 οἷν.  Μαῖ, 
νὶ. 14; οπι. ἵν. 25, εἰς. 

1 Ὁ "6 οπι. τον. 

3 ΠΞΕΚΙ, βυρροτὶ Ἰησ. Χρ.; ΒΟΡῸΡ δπά δε νββ. οχ". 'ἼἼησον. 

Τῆς τδουρῆὶ οἵ τῇς πενν ἱπιεγργεϊδιείοη 
οὗ [πεὸὶ οἤετεά ἴπ της ἱπολγπδιίοη σαγγῖεβ 
υ5 ἃ βῖερ δεγοπά {πε ργορδεῖβ οὗ {πε Οἱά 
Οονεπδηῖ. ὅ5:. Ρδὺ}}5 ννογὰβ πον) δον 
Τοτηρ οἰεἶγ δὲ τεραγάε “πε Ὀεδίῃ οὗ 
ΟΒτίβε 88 ἃ πον δροςῇ ἰη {με ἢιἰβίοσυ οὗ 
πε υπιδλη τὰοθ. Ηδὰ ἢς ἴοσεβεεη ἀϊ8- 
Ὀησον τηᾶῖ ἃ πὲνν ἐγ ᾿νουϊὰ θὲ ἀδιίεά 
ποῦλ παῖ εἰπε; τὶ ἃ πενν βοοίεϊυ, 
ῬὨΪ οβορῆν, ᾿ἰτεγαίυγε, πιογαὶ οοάε, ννουϊά 
ΟΝ ἊΡ ἔτοστῃ ἰξ ονοῦ σοπείπεπίβ οὗ νῃϊ ἢ 

ς Κπενν ποῖ ἴπε οχίβίθηςα ; ἢς οουἱὰ ποῖ 
ᾶνε τῆοσα βίγοη συ ἐχργεββεὰ ἢ᾽β8 βεῆβε 
οὗ τε ρτεδίπεββ οὗ ἴπε Ἴνεπὶ ἴῆδη ἴῃ 
δι ἰ8 ἤστε βαϊ ̓" (ϑιδηϊεγ). 

ψες. 18. δὲ πάντα κιτιλ.: ὑμέ αἱ 
ἐλίπρο, 50., 411 1ῃε8ς πενν τίηρβ, αγό οὗ 
Οοά. ϑεε τεῆϊ. 8:1. Ρδὺ] ἰβ δβρεςΐδ!ν 
δΔηχίουβ ἴῃ τηὶβ Ἐρίβεῖβ ἴὸ ἴσᾶςς ὉΡ βρὶγ- 
ἰϊυα] Ὁ] βδίπρβ ἴο {πεῖς ἴσια βουζος ; 566 
ΤΠΔρΡ. ἱ. 21, ἵν. 6, ν. 5, Δπά ο΄, τ Οος. [ἰΐ. 
23, ὑμεῖς δὲ Χριστοῦ, Χριστὸς δὲ Θεοῦ. 
--τοὺ καταλλάξαντος κ.τιλ. : τλο γέζοη- 
εἰϊεά (τοῖς τΠε δογί 81) τις, σο., 411 πιλδηκὶπὰ, 
ἐο ΗἰνεσεῖΓ ἑλγομρκ ΟἈγίσί. ὍΤῆς ννογάβ 
κα' καταλλαγή 5Ξῃουϊά δε 
βιυἀϊεὰ (5εε γε.) ἱπ 411} τῆς οοπιεχῖβ ψἤοσε 
πεν οσουτ. Τῆς νετρ βἰρηίβεβ (1.) ἐὸ 
ἐχολαηρε δπὰ (ἰ1.) ἐο γεοοποεῖε, ἑ.6., ἴο τα- 
ἐδ. Δ 180} ἔτ Ἐπ τεϊδιίοπβ θεῖννθεη ὑΜῸ 
Ῥατγῖεβ ΨΟ γε εβίγαηρεά, πὸ πηδεϊεγ οἢ 
ΨΏΙΟΣ β᾽46 ἴπε ἀπιδροηίβπι εχίϑίβ. Τῆυβ 
ἴῃ Μδῖι. ν. 24 ἰϊ 15 ἴῆε Ὁτοίμεῦ ννῆο ἢδ8 
εἰυεπ οἤεηος (ποῖ Πα ᾿νῆο [48 γεοείυεα 1κ) 
τῃδὲ ἰ8 Βροίκεη οἵ 88 “ δείηρ τεοοποϊ]εὰ ᾽᾿ 
ἴο 186 οἵδεγ (οὐ, αἶβο τ ϑδζι. χχίχ. 4). Απά 
80 ἴοο 81. Ραυ]}᾽8 υϑᾶρο [8 ἴο βΒρεδῖ οὔ πηδῃ 
δεὶπρ τεςοποι]εὰ ἰο αοά, ποὶ οὗ αοάἁ Ῥεΐπρ 
σεςοηοϊϊεά ἴο τηδη ; δυϊ ἔδτ ἴοο πιυςἢ 848 
Ὀεεη τηδάς οὗ {Πὶ5 ἀϊδιϊποιϊίοη. [π ίδςϊ, ἰπ 
2 Μδος. (8βεε σε.) της υϑᾶρε ἰβ ἴπε οἵπεσ 
ΨΑΥ, ἴος αοὰἁ ἰβ ἐλέγε αἰ νψᾶγβ βροόκδη οὗ 
85 " Ὀεΐπρ' τεοοποίϊεὰ ᾽᾿ το Ηἰ8β βεγνδηΐβ. 
τ 18, πο ἀουδὲ, πιογα στενεζεπί 'ἰπ βυςἢ ἃ 
τηδῖζε ἴοὸ ΚΕῈΡ 848 οἷοβε ἴο ἴπε ἰδηριιδρε 
οὗ τῆς ΝΙΤ. δβ νγὲ οδῃ, ἀπά ἰο βρεᾶκ 
πακεάϊν οὔ αοά “ Ῥεΐπρ τεοοποὶ ες "ἢ τὸ 
τηδῃ τηὶρῆς τεδάϊγ βυρρεβὶ [4186 δηά υπ- 

ΨΟΤΙΌΥ νίεννβ 45 ἴο ἴδε ϑυρτεπιε. Βυῖ 
τὲ 851:. Ρδὺυϊ ννου]ὰ Βᾶνε ἔε]: δὴν ἀϊῆ- 
οὐἱτν ἴῃ βυοῇῃ ἃ ρῆγαβε ἰ8 νεγὺ ὑπ]: Κεῖγ. 
Τῆς ἱπιρογίδηις ροίηϊ ἴο οὔβογνε ἰπ ἴδε 
Ῥτεβεηὶ ραββᾶρε 18 ἴῃδὶ 1 15 αοά Ηἰπλβεὶξ 
Ψ)ο ἰ8 τδς υἱεϊπιαῖς Αὐἴδοτ οὗ {μ]8 Εεςοη- 
οἰ Πδιίοη ; οἷ οπι. ν. 8, νἱϊϊ. 31,32, ἀπά 
εβρεοῖδ!ν ἰοδπ 11]. 16. Ὑμαῖ {με Εεςου- 
οἰϊΠδίοη 18. ““τῆσουρῇ ΟἾγίβι "18 ἴῃς Πεατὶ 
οἵ τῆς αοβρεῖ οὔἴπε Αἰοπεπιεηῖ (7. Εοπι. 
εἰϊ, 24, Οοἱ. ἱ. 20, εἰς.).---καὶ δόντος ἡμῖν 
κιτιλ.: αμὰ ραῦε ἰο τι, 5... ἴο τῆς, Ῥαυϊ 
{ς ἰ8 ποῖ ἢον τδἰπκίπρ οὗ οἴβεῖβ), ἐλ 

ἐμὶ δέν οὗ Κεροπεϊ αέίοη; εὐ. ςμάρ. [1]. 
9, ἧ διακονία τῆς δικαιοσύνης, ἴδε ρεηΐ- 
εἶνε ἰπ ῬΟΙΙ οαβεβ θείη, οὗ οουζβε, οὗ τε 
τηΐηρ πιϊπίβίεγεά, 

Ψεῖ. 19. ὡς ὅτι Θεὸς ἦν κιτιλ.: νυἱΣ., 
ἐκαὶ Οοά τυας γεεομεὶϊμρ δε τυογίά, 5ε., 
πε ΨΒοῖς δυπιᾶη τὰςα (οΓ. Εοπι. ἱν. 13, 
χί. 12, ἀπά ποῖς ἴπ6 δῦβεπος οἵ ἴδε 
ἀγίῖοῖο)ς ἐο Ηἰνιϑεῖ ἐπ ΟἈγίσέ (οὗ. Οαἱ. ἰἱ. 
17). Ὑῆε ρἱεοπαβεὶς ὡς ὅτι 18 ποῖ οἰΔ881- 
ςἷ, Ὀυϊ ἰξ 18 ἐουπὰ ἱπ δῖα δυΐδοσβ (86ε 
τε). Τῇς ΑΟΝ., “ αοὐ ννᾶβ ἴῃ ΟὮτίβι, 
τοσοηο τη ρ," εἴς,, ἰΒ ποῖ δοουγαῖε ; ἦν 
68 νἸὮ ὈΟΙΝ κα' ν δηὰ θέμενος, 
ἢ ἃ ραγιοῖρὶς θεὶπῷ τιοτα εὐπηρδδις 

τῆδη ἃ βἰπιρὶε ἱπιρεγίεςι (οὐ, [ὐυκε ἰν. 44). 
1ἴννε ἴακε ἦν νγἱἢ ἐν Χριστῷ, ννε Βῃου]ά 
Βαᾶνε ἴο ἱγεϑὶ θέμενος κιτ.λ. 25 ἃ ραγα]]εὶ 
οἴαυδε ἴο λογιζόμενος κ.τ.λ., ννΠ ΙΓ ἢ ἴξ [8 
ποῖ.---απμὴ λογιζόμενος αὐτοῖς κιτ΄.λ.: πο 
γεσλοπίηρ μπίο ἐλέη ἐλεὶν ἱγέσῥαςδες, ἃ 
Ῥαγεπιμειῖοδὶ βεπίεποε εχρίδηδίοσυ οὗ 
καταλλάσσων ; ο΄. Κοπ;. ἰν. 8 (Ρ5. χχχίϊ. 
2).---καὶ νος ἐν ἡμῖν κιτιλ.: ἀπά 
λμαά ῥίαοεά τη Ομ παπάς (ε΄. τ ΤΠΕΒ8. ν. 
9, 1 Τίπι. ἵἴ, χ2; ἴῃς νεγῦ [8 ϑρεςίδ!ν υϑεά 
οὗ τῆς Ὀινίπε ρυγροβεβ) ἐᾷς γογά οΓ Κε- 
εοποϊαΐίοπ, 1.ς., τε Ὀϊνὶπα Μερῖθες 
ΨὮΙΟΒ Βρεᾶκβ οὗ γτεσοποι]δείοη ἰο αοὰ ; 
ς΄. Αοὶβ χίϊ. 26, ὁ λόγος τῆς σωτηρίας 
ταύτης,1 Οοτ. ἱ. 18, ὃ λόγος τοῦ σταυροῦ, 
ῬΏ]]. τἴ, τ6, λόγος ζωῆς, εἴς. 

Νν. 2ο-νί. 3. ΑΒ ΟΗἩΕΚΙΒΤ᾽Β ΑΜΒΑβ8Α- 
ὍΟΚ ΗΕ ἘΝΤΕΕΑΥΒ ΤῊΞ ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΒ ΤῸ 
ΒΕ ἘΚΟΟΝΟΙΨΕΡ Τὸ αοῦ.--- ες. 20. ὑπὲρ 
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τὸν' λόγον τῆς καταλλαγῆς. 20. "ὑπὲρ Χριστοῦ οὖν " πρεσβεύομεν, " ἘΡΒΈΝΟ 
ὡς τοῦ Θεοῦ παρακαλοῦντος δι᾿ ἡμῶν" " δεόμεθα ὃ " ὑπὲρ Χριστοῦ, εἶν ἘΠ 

καταλλάγητε τῷ Θεῷ 21. τὸν γὰρ" μὴ γνόντα ἁμαρτίαν ὑπὲρ 

ἡμῶν ἁμαρτίαν ἐποίησεν, ἵνα ἡμεῖς γινώμεθα δ " δικαιοσύνη " Θεοῦ 

ἷν. 12; « Ὑ8ε88. ἰ1}. το. 

20 οϊγ. 
2 Ἄου,. τ. 

το; Οδδρε. 
νἱ!. 4, Χ. 
2; ἕ 

ἃ Ἐοα!. ἰ. 17, 111. 5, 21, 22, χ. 3; [88. 1. 20; 2 Ρεῖ. ἱ. τ οὔἿἶγ 

1 ) ἘΟ, καὶ βᾶνε (του) εναγγελιον τον λογον. 

3 Ὁ 56, ἁ, ε, εὶ ἢᾶνε ον νυπερ Χρ. ἴογ νπερ Χρ. ουν. 

5 Ὁ 56, ἀ, ε, αὶ βανε δεομενοι. 

4} 56, ἀ, ε, αὶ ἀπά τιδε Ηδτγοίεδη πιαγρίπ ρῖνε καταλλαγηναι. 

5ΊΜΟΌΓΕΚΙ,Ρ δπά ἰῃε ϑγτίας νβ8. ἰπβεγί γαρ; Ὀείϊζεσ οπλ. γαρ Ψ ΙΗ ΒΟ. Ὁ 17, 
ῖῃε 1,ατἰη8 ἀπὰ Βοδαϊτγίς. 

5 ΟἿΪΥ ἃ ἔενν πιπυβουΐεβ ρῖνε γινωμέθα; 

Χριστοῦ οὖν πρεσβεύομεν κιτ.λ.: τοῦ αγε 
α'πδαςοαάογς ἰ, ἐγείογε, 5...) Ὀδοδυβε ἴο υ8 
Βᾶ8 Ὀεεη οοτηττεὰ τῃΠε Μιπιίβῖγυ οὗ 
Ἐεοσοποιδιίοη, οα δελαϊ ὁ. ΟἈγίςέ, 88 
ΤΟ γίβι᾽β τερτεβεπίδιϊνε (8εε οπ νεσ. 15 
ἃδονς ἕοσ {πε οτος οἵ ὑπέρ), ας ἐλομρὰ 
Οοά τρεγο ἐπίγεαξϊπρ ὃγ ὡς (ο΄. νὶ. τ δηὰ 
δεὲ οη ἱ. 4. Τῇε οοπβισυςιίοη οἵ ὡς 
[οἸ]Ἱοννεὰ ὉῪ ἃ ρεηϊτῖνε δοβοϊαίε 5 ἐουπὰ 
4150 δὲ τ Οος. ἱν. 18, 2 Ρεῖ. ἱ. 3.---δεόμεθα 
ὑπὲρ Χρ. κιτιλ.: τῦὸϑ δεσεθομ γὸοὲ ΟΝ 
δεμαϊ οΓ ΟἈνῖςέ, Βὲ γε γεοπεϊ ρα ἐο Οοά. 
Τῆς ἱπιρεταῖίνε καταλλάγητε ἰ58 πιυοῇ 
τος ετηρῃαῖὶς ἤδη πε ἱπβηϊτῖνε καταλ- 
λαγῆναι (8εε οτίϊ. ποῖε) νουϊὰ Ρὲ; 41] 
τδεουρῇ νὰ ρεγοεῖνε ἴε Αροβίῖε᾿ Β δηχίεϊ Υ 
18δι ἔβε Οοτί πιβίδηβ βου] τυγη ἔγοπι ἔπε 
5'π νὨΙΟἢ Ὀεβεῖ {Ππεπὶ, ννμαίενεσ ἰτ τη πὲ 
ὃς π᾿ δὴν ἱπάϊν!δυδί! ςα8ε (ως. ᾿ϊ. 16, ἵν. 
1, νὶ. 1, χὶ, 3. Νοῖς τπδὲ τε δρρεαϑὶ, 
“Βς γε τεοοηοϊεὰ ἴἰο αοἄ,᾽" 15 Ὀαβεὰ οἡ 
ἴδε ἕλος (νεγ. 18) τπαὶ αοὰ 48 δἰγεδὰν 
““τεροηο δα ὰ8 το Ηἰ πλ5ε1} τὨγουρἢ [6808 
ΟἸὨγῖβι ", 

Νεσ. 21. Ἐδε νεῖν ρυτροβε οὗ ἴδε 
᾿ὐλ ον τὴ ἐμένα ἐν τε βΒῃουϊὰ τὐτῇ 
πὶ βίῃ. ν ντα αν 

κιτιλι: Ηἰνι τοῖο ΡΣ τος 
Μή ταῖπει (ἢδπ οὐ, 85 ἴϊ ἰβ ποῖ 80 πλυςἢ 
πε Ὀᾶτε ἔδοι οὗ Ομ γίβι᾽ 8. βίῃ εββπθϑβ ἐμαὶ 
8 ει ρμδβίβεά, 45 αοάβ Κπονϊεάρε οὗ 
1815 ἐδοῖ, νἈϊ ἢ τεπάεγεὰ Οἢγίβι ἃ ροβϑβίδ]ε 
Μεάϊαϊοι) Ηε »νιαάς ἰο δὲ τἷπ ο""' ΟΝ 
δελαϊξ. Ἶννο ροϊπίβ ἅσε εβρεςῖδιν ἄδβεῖν- 
πᾷ οὗ διἰϊεπιίοη Βατε: (1.) Τ αὶ δὴν πιᾶῃ 
Βῃουϊά Ρὲ βἰη]ε88 (ογ. Εοςϊ. ν᾿}. 5) ννὰβ δῇ 
ἰάεα αυΐϊε Α]εη ἴο }εννίβῃ τπουρῆι ἀπά 
δεῖ ϊεῖ, δηὰ τπετείοτε ἴδε ἐπ ρ ἢ 45:8 ρίνεπ 
ἴο ἴ ὃν 9ι. Ρδυ], απά {πὸ δοβοϊυϊεῖν 
υπαυλίιβεά ννᾶν ἰπ ννΒίοἢ ἴξ 18 ἰαἰά ἄοννῃ 
ἰπ ἃ ἰεῖϊες δά ἀγεββεὰ ἴὸ ἃ σογηπιυπίς σοη- 
ταιπίηρ ποὶ οπῖν ἐτίεπάβ Ῥὰϊ ἴοεβ Ψῆο 
Ὑουΐὰ εαροῦὶν ἰαβίεπ οπ ἅτ ἀουδιῆι 

411 τῆς υποίαἷβ ἢανε γενωμεθα. 

διδιεπηθηῖ, βῆον [πδὶ ᾿ξ πυβὲ πᾶνε Ῥεδη 
τεξαιάεὰ 45 αχίοπηδιὶς ἀτίοηρ ΟἸ τ βιίδηβ 
δὲ τῆς ελγὶν ἀδίε ἤθη 1818 Ἐρ διε ννῶ8 
ν τε. Τα οἷαΐπὶ ἱηνοϊνεά ἱπ ἴπε οἢ4]- 
ἰεπᾷς οὗ ΟὨσείβι, τίς ἐξ ὑμῶν ἐ εἰ με 
περὶ ἁμαρτίαν (Τοδη νιῖϊ. 46), παὰ πενεῖς 

Π βρτονεά, δηὰ ἴπε Αροβίοϊίς ἂρὲ 
Βεϊά ταὶ Ηε ννᾶβ χωρὶς ἁμαρτίας . . . 
ἀμίαντος, κεχωρισμένος ἀπὸ τῶν ἁμαρ- 
τωλῶν (Ηεῦ. ἱν. 15, νἱΐ!. 26), ἀπά ἔπαὶ 

αρτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν (1 [οἤη 1. σ ; 
ε΄. 8ι. Ῥεξεγ᾽ 8 δρρ σδιίοη οἵ 188. 111. 9 δὲ 
χ Ῥεῖ. 11. 22. Τῇδαὶῖὶ Ηε ννᾶβ ἃ πιοσδὶ 
Μίγαςοϊε ννᾶβ ςεγίδιν μαζὶ οὔ ἴδ ργίπηιεῖνα 
αοβρεὶ. (ἰϊ.) Τῆς βιἰδιεσηεης ρτίαν 
ἐποίησεν ἰβ Ὀεδὶ ὑπάετβιοοά {Π ννε γεςδὶ] 
τῆς εν 8ἢ τίταδὶ οα τῆς ὉδΥ οὗ Αἴοπε- 
ταςπῖ, ἤδη ἴῃς ρῥγίεβεὲ ννὰβ ἀϊγεςϊεὰ ἴο 
“φἴδος ᾿"᾿ {δε 8ἰη8 οἵ ἴπ6 ρεορίε ὕροη ἴδε 
μεδά οὗ ἐπε βοαρεψοᾶι ([μεν. χνῖ. 21). 
ἁμαρτία οὐπηοὶ ὃὲ ἰγαηϑδϊεά “" β'π-οὔεῖ- 
ἰῃρ " (48 δὲ ἴμεν. ἱν. 8, 21, 24, 34, ν. 9-12), 
ἴον ἰὶ ςαπηοῖ πᾶνε τνο ἀϊβετγεηι τηεδπίη, 
ἷπ ἴδε β8ᾶπὶς οἴδυβε; δπὰ [γίδες ἰΐ 18 
ςοηϊταβίεὰ υἢ δικαιοσύνη, ἰὲ τηεᾶπβ 
4“ βίη ᾿ ἴη τῆς δοβίγαος. Τῆς ρεπαδϊτεβ οὗ 
βίη ψεῖε ἰαϊὰ οὐ Οἤγιβιὶ ὑπὲρ ἡμῶν, “οη 
οὖς Ὀε ΠΑ], ἀπὰ τυ 458 ἴῃς Ἐεργεϑεπιδ- 
εἶνε οἵ τῆς ννοτἹά᾽Β βίη ἴξ Ὀεοοσηεβ ροβϑβϑί δὶ 
το ργεάϊοαίε οἵ Ηἰπιὶ δε βίγδηρε ἜἼχργεββίοῃ 
ἁμαρτίαν ἐποίησεν (ποιέω Ρεῖὶπρ υδεὰ 
Βεῖα 28 δὶ [οῆπ ν. 18, νιϊ. 53, χ. 33). 
ὙἼΠε πεαγεϑὲ ρδγ]]εὶ 'π ἴῃς Ν.Τ. 18 γε 
μενος ὑπὲρ ἡμῶν κατάρα ((δΔ). ἰἱϊ. 13); 
“7. αἰδο 184. 1, 6, Εοπι. νἱϊϊ. 3,1 Ῥεῖ. 
ἧι, 24.---ἶνα ἡμεῖς γενώμεθα κιτιλ.: ἐλαί 
τὸς τιϊρλὶ δεζοριξ, 5.., ἃ858 ΜῈ Ὦανε ᾿6- 
οοπηα ἴίοιε τῆς ἴογοε οὗ ἔπε δοσίβι), ἐκ 
γίρλίεομδηεος οὗ Οοά ἐπ Ηἰἷνι (οὗ. ]ετ. 
χχῆ!, 6, τ Οογ. 1. 30, ΡΒΪ]. 11. 9, ἀπὰ τε). 
“Θυ ἢ ΨῈ ἅτε ἰπ ἴδε εἰρδι οὗ αοὰ τε 
Εδιίμεγ, 48 ἰ8 ἴπε νεῖν ὅοη οἵ ἀοά Ηἰη)- 
58ε{. [,εἰ ἰξ Ρε σουπιρά [ΟΠ]Κ οὐ ἴτοπ ΣῪ οσ 
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Ὑὸ ἔνα, ἐν αὐτῷ. ΡΥῚ. τ. “Συνεργοῦντες δὲ καὶ Ἐπρακρλθημν: μὴ "εἰς 
τι, 48: τ Ὁ κενὸν τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ δέξασθαι ὑμᾶς 3: 2. (λέγειδ γὰρ, “ Καιρῷ 

161 1... οδεκτῷ “ἐπήκουσά σου, καὶ ἐν ἡμέρᾳ σωτηρίας " ἐβοήθησά σοι -" 
Ὁ αἱ ἐ α; ἰδοὺ νῦν καιρὸς 1 εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας") 3. μηδεμίαν 

δια ἐν "μηδενὶ διδόντες " προσκοπὴν, ἵνα μὴ ᾿μωμηθῇ ἡ διακονία “ - 
5 ΟὨΪΥ; 58. χν. 23. 
φ΄. Ῥα. χὶχ. 2. 
1 Ῥεῖ. ἰΐ. 5 οὐἶγ. εὐ αΡ. ΜΕΤ ῥ μὲ}. ἰ. 48. 

ἐ ΟΒδρ. νἱϊ!. 20 οἡἱγ ; Ῥσον. ἰχ. γ; δά. χ. 1 

1 Ὁ Ἔα, ἁ, ε, 5 εἶνε παρακαλουντες. 

3 0" οπι. υμας; δ 17 πᾶνε ἡμας. 

ΕἼΚ. ἱν. 19, 24; Αςίβ χ. 35; ῬΏΪ]. ἱν. 18 (εξ. 1ν]. γ) Οὐἱγ. 
ς ετε οἷν ἰῷ Ῥδὺ]; ο΄. Αςῖβ αὐ 9, χχὶ. 28. Ἃ ὄ 

ἁ Ἦετε οοἷγ; 
Ἐοπα. χν. 16, 31; οδδρ. νἱΐϊ. 12; 

8 Ηετο σπΐγ ; ο". Ηοπι. χίν. 13; 1 Οος. ψἱϊϊ. ο. 
4 ΟἿΪΥ; ο". 2 Ῥεῖ. ἰΐ. 13. 

5 Ὁ56, ἀ, ε, ξὶ δῖνε καιρῳ γαρ λεγει. 

4 ῬΕ6 73, ἴδε 1,διἰπ, ϑαμίάϊο πὰ ϑγτιίας νβ8. δὰ ἡμῶν δἴϊετ διακ. 

ἔΏΣΥ οἵ νμδίβοενεσ. [1118 οὖσ νἱβάοπι απὰ 
ΟἿ οσοπιίοσ ; ΜῈ οᾶγε ἴογ πὸ Κπονϊεάρε 
ἴῃ τε ννοσϊά δυῖ τῃ18, τπδὲ πιᾶπ διῇ 
δἰηπεὰ δηά αοάἁ μαίῃ βυβεσγεά ; τῃδι αοά 
Βαῖῃ πιδὰς Ἡ πι8ε} ἐπε βίη οἱ τηεη, δηὰ 
παῖ πῆεπ σε τηδάς ἴδε τὶ ρβιθουβπεββ οὗ 
Θοά (Ηοοκες, ϑεγηνῃ., 11.) 6). 
ΟΠΆΡΤΕᾺ Ν].--νοσ. 1. συνεργοῦντες 

δὲ καὶ παρακαλοῦμεν κιτ.λ. : απ τυογκϊηρ 
ἐορείκεν (ἴπαὶ 15, ψίἢ Οοὰ, δ5 ἰ8 ρἱαίῃ 
πτοπὶ οἤδρ. ν. 20, δηὰ 4180 ἰῃ σοππεχίοῃ 
ΜΠ σ᾿ Οος. {ἰϊ. ο; οὐ Αςῖβ χν. 4), τσέ, 
5... 1, Ῥαυΐ, φπέγεαὶ αἶ5ο (οἷ. “ὮΔΡ. ν. 20, 
Θεοῦ ῦντος δι᾽ ἡμῶν) ἐλαέ γε 
γερείυε ποὶ ἐδε ργαρε ο7 Οοα (1 ρεπεταὶ 
Ῥῆτγαθε, γααυεητίν υδεά Ὀν ὅ8ι. Ρδιυὶΐὶ ἰο 
Ἔχργεββ ἴπε ἔδνουτβ δηὰ ργίν!]ερεβ οἤεσγεὰ 
ἴο πε τηδιηδεσβ οὗ τῆς Οπυτγοῦ οὗ ΟὨτίβε, 
ποῖ ἴο ὃς ᾿ἰπχίϊεά ἴο στᾶσα ρίνεῃ δὶ ΔπΥῪ 
ΒΡεοί] πηοπιθηῖ, 88, 4.ρ., αἴ Ὀαρεϊ8π)) ἐπ 
ναΐη (βεε τεβῖ. δπὰ οἷ, Ηςεδ. χί!. 15). Νοῖε 
παῖ “τῆς ρτδοε οἵ αοᾶ᾽" "πᾶν “τος 
οεἰνεά᾽" ἱπ ναΐπ; ἰξ ἰδ οβετγεά, ἱπάερεη- 
ἄεπεὶν οὗ πιδπ᾿ 8 ἔδ ἢ ἀπά ορβάϊεηςς, μυῖ 
ΜΠ] ποῖ ὑγοῦς νἱπουῖ ἴΠεβε. Τῆς οποῖςς 
ἐπ {πε Απροδη 1υἱτασρΥ οὗ νν. 1-1ὸ 88 ῆς 
Ἐρίβειες ἴος τῆς Εἰγβῖ ϑυπάδυν ἱπ 1, εηΐ, 
ψὨεη ἴδς Ετηθδες Οοἱϊεοὶ 15 δαὶ οὐ Ῥεμ δῖ 
οἵ ἔποβε ἴο Ῥε ογάδίπεά ἱῃ ἴδε ποχὲ ννεεΐκ, 
18 ἐβρεοίδὶν Παρρυ; ἴπε πιαρῃίῆςεπε ἀε- 
βοσίριομ οὗ τῃε ομαγδοίεσίβιϊοβ δἀπάὰ πὰ 
οοπάϊεϊοπβ οἵ ἃ ἐδ 1 ΟἸ τί βιϊδη τηϊ πί βέγν 
(νν. 4-10) θείπρ ργείδοεὰ ὃν {πε βοϊεγηῃ 
ἡέεόδοος οἵ μέτα τς ὃ 

ΕΓ. 2. εἰ γὰρ, Καιρῷ δεκτῷ 
κιτιλ.: τὸν Ης, ςσο., αοά, φαδλ (Ὁ. Ἔσπν. 
ἶχ. 15, 64]. 11. 16), “44 απ αεοεῤίαδίε 
ἐἰνιε 1 κεαγκοηδα ἰο ἐδεε, απὰ ἐπα ἀαν οὐ 
ταϊυαέΐϊοη ἀϊά 1 τμσοομν ἐλεε" (188. χὶ ἰχ. 
8). Τῇςε Ψῇοῖε νεῖβε ͵ἰ8 ραγεηιπειίςαί, 
δΔηὰ ἰβ ἱπιτοάδυοσεᾶ ἴἰο τεπιιπὰ τῇς Οοσ- 
ἱπιδίδηβ [πὲ πε ργεβεηῖ ἀϊβρεηβαϊίοπ 8 
ἴδιαι ἀϊδρεπβαιίοπ οἵ ρταςς οἵ ψῃϊοἢ τπε 
ἔέρΡμδε ΒΡΕΔΚΒ; ϑίδηϊευ ροϊπιεά ουὖἱ τῃδι 
ξασθαι οὗὨἨ νεῖ. ΟΣ τῇᾶν Μν6}1] ἕδνα βὺρ- 

ξεβιεὰ δεκτός, ννὨΪΟΒ ἰπ [8 ἴση βυρρεβίεὰ 
ἴδε υοιαιίοη. ΤΠε ψογάβ ἰη τμεῖς οσι ρίπαὶ 
ςοπίεχι ἅτε δά ἀγεββεὰ ὃν }εἤονδη ἴο Ηἰβ 
ϑεζναηῖ, Ὡς 81. Ῥδὺ] τδῖκεβ ἴδ δ5 
ἀάτεβοεά ὃγ ἀοἂ ἰο Ηἰδβ ρεορῖε ; δυΐ, 
ἰπδβυο ἢ 8 ἴδε ϑεγνδηῖ ἰπ ἴδε ἰαίίεῖ 
Ρογίίοη οὗ [βαϊδῃ ἰ8 ἴπεὲ Κερζεβεηϊδῖνα 
οὗ Ιβγδεῖ, τε Ἐρρηςαθοη ταδάς ὃν πὰ 
Αροβεῖς ἰβ εαβὶϊν ἐχρ!οδοῖε.---ἰδον νῦν 
καιρὸς εὑπρ κιτιλ.: δελοίά ποῖο 
ἐς ἐπε “ Αεερεῤέαδίς Τίνες," δελοίά ποι ἐς 
ἐλε “αν οὗ ϑαϊυαέίοκ". ΤὨϊβ ἰ8 51. 
Ῥδυ}᾽} 85 οοπιπεηῖ. Οὔβεγνε ἴμαὶ ἢς ἄοεβ 
ποῖ βὰν σήμερον (ο΄. Ηεδ. [1]... 7 6.), Ὀυς 
γῦν--ποῖ ““το-ἀαγ, δυῖ “ἴδ ρῥγεϑεηῖ 
ἀϊδβρεηβαίίοῃ ᾽᾿. Μ!δ νοίηξ Βαγα ἰδ ποέ (845 
ἴς ἰ8 οἴῃ σεργεβεπίβἀ) (μαὶ {πε οἠἱγ ἀδὺ 
οὗ ρτᾶςε ΒΊΟΝ ΜῈ οδπ τεοκοη οα ἰβ ἴδε 
Ῥτεϑεηΐ (ρτανεῖν ἔσὰς τπουρῇ 1818 18), θὰϊ 
ἐδδὲ τ8ε ΟΠ γί βείδη ἀϊβρεηβαιίίοη ἰβ πε οπε 
βροζεῃ οἵ ὃῃ ἴδε Ο.ὔ Τ. ργορδεῖ ἰῃ ἔδπι]ας 
ψοτάβ. [τν}}} Ρὲ γεπηετηρεγεὰ ἐμαὶ ΟὨγίϑι 
ΔΡΡρΙἰςὰ το Ηἰπιβεὶῦ ἀπά Ηΐβ τηϊπἰβίγυ ἰπ 
{κε τπδῆπεσ ἴτε νογάβ οὗ 1588. ἷχὶ. 2, 
καλέσαι ἐνιαντὸν Κυρίου δεκτόν (1υκε ἱν. 
190). Ννε ἅτε ποῖ ἴο ὦγανν δὴγ ἀϊβεϊποιίοη 
Βεῖε δεΐνεεη δεκτός Δπηὰ εὐπρόσδεκτος ; 
τὰς ΙΔἴίοι 18 τ1πεὸ υϑ08] ννοτὰ ἱπ βεουϊᾶσ 
δυΐδοσβ, δηὰ (ϑεε τε.) 15 δἰνναυβ υϑεὰ ὈῪ 
8ι. Ρδυϊ, ἐχοερὶ (δἰ ἶν. 18) ἰπ ἃ υοῖδᾶ- 
τίοη σοτὰ ἴδε {ΧΧ. 

Ψψετν. 3. μηδεμίαν ἐν μηδενὶ κ-τιλ.: 
εἰυΐηρ πὸ οεοαδίομ ΟΥ̓ οἰμνιδίίηρ (βεε 
τεῆ. ; ΑἹοσά δριὶν αυοὶεβ Ροΐγδιυβ, 
χχνῖϊ., 6, το, διδόναι ἀφορμὰς προσκοπῆς) 
ἐπ απγἐδπίηρ, ἐμαί ομ᾽ πιϊπὶοίγαίίοη δὲ πο 
διανιεά. ΤὍΤδε οἴαυδβε 15 ρδγδί!εἰ ννἱεἢ νεῖ. 
1, διδόντες ςοττεβροπάϊηρ ἴο συνερ- 
γοῦντες, ὈΟΙΠ Ὀεὶπρ ἀεβογίριῖνε οἵ {πε 
ΜΆΥ ἴπ ΠΟ παρακαλοῦμεν, εἰς. ; οὗ, ἔοτ 
{κε ξεθεπροθεοι Ι Θογονι 13, ἰχ. τᾶν τι 
χ. 33. νε ἢᾶνε μηδεμίαν . . . 
ταῖδεν θη οὐδεμίαν ̓ ᾿ οὐδενί, μι 1 15 
{πε τῃουρῆϊ οὐ ἱπιεπείοη οὗ τε ργεδοῆες 
ὮΙ Οἢ 18 πε Ροϊηΐ ἰο ὃς Ὀγουφῆῖ οὐ. 
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4- ἀλλ᾽ " ἐν ἢ παντὶ ' συνιστῶντες ἴ ' ἑαυτοὺς ὡς " Θεοῦ " διάκονοι," Κ 8εε οα ἱν. 
ἐν " ὑπομονῇ πολλῇ, ἐν " θλίψεσιν, ἐν " ἀνάγκαις, ἐν 4 στενοχωρίαις, 1 βεβ. ἐν. α. 
ς. ἐν "πληγαῖς, ἐν "φυλακαῖς, ἐν "ἀκαταστασίαις, ἐν ᾿ κόποις, ἐν αἰ ΑἹ τ 

“ ἀγρυπνίαις, ἐν " νηστείαις, 6. ἐν “ ἀγνότητι, ἐν γνώσει, ἐν ὑμακρο- ἕοα, τ 6. 
θυμίς, ἐν " χρηστότητι, ἐν " πνεύματι " ἁγίῳ, ἐν ἀγάπῃ " ἀνυποκρίτῳ, Ζ Ἀεδίς 

61 «δδρ. χὶϊ. το; τ ὅδῆϊ. χχὶΐ. 2. 
χνὶ. 23; ἙΒδρ. χὶ. 23; ἡ. Ἡςῦ. χὶ. 36. 
ΟὨἾ; Ῥτον. χχνὶ. ἷἃδ; Τοδὶς ἐν. 13. 

πι ΟΒαρ. χὶ. 27) ουἱγ; 2 Μαςς. ἰΐ. 26. 
ἦχ. 3. ν Οδδρ. χί. 3 οη]γ. 

Υ Θαἱ. νυ. 22; (οἱ. ἐϊϊ. τώ. 

4ᾳ Άοα;". ἱΐ. ο, νἱϊῖ, 35; σπδρ. χίΐ, το; οἵ. Ἑδδρ. ἵν. 8. 
871,κ. χχὶ. 8! ι 

ες (ος. ἐϊϊ. δ; οδδρϑβ. χ. ἥ15, χί. 23, 27; 1 Τ8εξϑ. ἱ. 3, ἰΪϊ. 5. 
ν τ Κι 11. 3); Αςῖδ χίν. 23, χχνὶϊ. 9: 

χ Ομδὶ. ν. 22; ΕΡΏὮ. ἰν. 2; (οἱ. ἱ. ττν τί, 12; 2 Τί, ἰἰΐ. το, ἱν. 2. 
« Ο[. Ἀοπι. χν. το; 1 Ὑ8Εδ8. ἱ. 5. 

τ Αοἴβ 
Ὁος. χὶν. 33; οἴδρ. χἰϊ. 2ο; [485. ἰϊΐ. τό 

ςδδρΡ. χὶ. 27 οὐἱγ; δῃ. 

ἃ οι). χὶϊ. ο; τ Τίαι. ἱ. 5; 4 Τί"). 
ἢ. 5; τ Ῥεῖ. ἱ. 22; [45.111], 17 οἿἷγ ; ἮΝ ἰβὰ. ν. 18, αν. τ6 οαἷγ. 

Δ ΜΟΓΚΕΚΙ, ρῖνε συνίστωντες ; Τίβος. τεδάβ συνισταντες ἢ ΟΠ “Ὁ 17; 
Υν Η. τελά συνιστανοντες νἢ ΒΡ (οὐ, ἰἰϊ. 1). 

3 Ὁ" Πδ8 διακονονςξ ; 4150 ἔ, 5, νᾷ. 

γν. 4.1ο. ΤῊΕΞ ΟΟΝΡΙΤΙΟΝΒ ΑΝῸ ΤῊΕΒ 
ΟΠΑΒΑΟΤΕΒΙΒΤΙΟΒ ΟΡ ΗΙ8 ΑΡΟΒΤΟΙΙΟ 
Μινιβϑτευ. ννὲ δΒᾶνε ἰπ τπὶ8β ποῦϊε ἀς- 
δογίριίοη οὗ Πὶβ βεγνίοε 4 οδμδγδοιϊεσίβεῖς 
ουϊθυτοῖ οὗὨ ἱπιραδβίοπεὰ εἰοαυεηςς οα ἃ 
τορίο ἴῃ Ὡς ἢ τπε Αροβεῖε ἔεϊξ ἀπ ἱπίεηβε 
ξεηθοηαι ἱπίεγεβδι. Βυὶ 18 ἔεγνους Π88 ποῖ 

Ῥεσηττεά το ἱπιεσίεσε νυ ἢ τῆς σᾶτγα- 
δ] ὁποῖος οὗ ννοσάβ: {με δαϊδηοςὰ δηῖὶ- 
ἀδεδεβ, ἴῃς τῆγιβτηῖςαὶ οδάεδηοεβ δηὰ 
Δεβοπᾶποαβ, νοἢ δρουπά τὨγουρδουῖ, 
θεῖγαυ ἴδε [ἰτεγαγυ ἰγαϊπίηρ οὗ ἴπε νντίζεσ, 
δὰ σεοδὶὶ δὲ οπος βυςῇ ραββαρεβ 85 Εοπι. 
Υἱἱ!, 31-39, 1 Οὐ. χίδὶ, 1-13. ἱπάεεὰ 
ἹΛΆΩΥ οὗ ἴῃς ρῆγαβεβ ψῃϊορβΒ οί ονν 
βυρξεδβὶ Δη δοαυδίπίαπος ψἱἢ {πε 5ιοῖς 
Ραγλάοχεβ Ἴχργεββίνε οἵ ἴδε αὐτάρκεια 
οὗ τῆς ἰάεαὶ βαρε. Οοπιραᾶσε 4[8ο Ἵδᾶρ. 
χὶ. 22-28, ννῇετε δὰ σεϑοουηΐῖβ ἰῃ τόσα 
ἀεῖδι] τῆς ιτῖα]5 οὗ μΐβ Αροβίοί!ς γχηϊηϊ βίγυ. 

γες. 4. ἀλλ’ ἐν παντὶ συνιστάντες 
κτλ: διέ ἐπ συογγελίηρ (πε ἄδεαὶ]β 
θείῃ εἴνεη 'ἰπ {πὲ [ο!] ον, νεγβεβ) 
εονενιεπἑηρ ομγεεῖυοες (Βες ποῖς οἡ ἰϊϊ. 
1) ας Οοά"ς νιἐμὲσέεγς ἀο. ΝΥ ε τιον οοπια 
το τῆς ἀεσβογιρείοη οὗ δε ςοπάϊτοπδ ὑπάεσ 
ὙὨϊοΣ δηὰ τἴῆε πιεᾶπβ ὉῪ δὶς Οοά᾽ 5 
τηϊηἰβῖοσ ςογηπηθπάβ Ἠἰπηβε] ἢ τὸ πόδε ἴο 
τ Βοπὶ [εἶδ πηεβϑᾶρε 18 δάάγεββεδά. Τῆς 
ἀεδοσίριίοη παίυγα!ν ἀϊν!ε8 ἰϊβεῖΓ ἱπῖο 
ἴουγ βεοιίοπμβ : δε σοπιπχθηβ Ὠἰπιβοὶῇ (1.) 
ἴῃ ουϊννατά Πατάβῃϊρβ, νν. 40, 5, (ἰ1.) π 
ἱπννατά ρτάζεβ, νν. 6, γ8, (111.) ὃν τῆς 
ἃττηους οὗ τἰρβιθουβπεββ, μεῖπες πα δε 
ΜΕ] οὕ εν] βροκεῃ οἵ, νν. 70, 840, (Ἰν.) 
δανίηρ ἱπάςεὰ ἃ ομβαγαςίες τῆς σενεγβε οὗ 
τῃδὲ δβογιρεά το δἰπὶ ὃγ ἢῖ8 ορροῃεπίβ, 
γν. δ8ς-1ο. 

(1.) Τῆς ϑεπεσαὶ ἀεβογίρείοη ἢεσε ἰβ ἐν 
ὑπομονῇ πολλῇ : ἐπ νιμελ ῥαΐέεπες (8ες 
ποῖα οη ἱ. 6 δηὰ οἴ χίϊ. 12); δηὰ τῆϊ8 
ἰδ μοι δτρ πεὰ ἀπά εχρίαϊπεὰ ἰπ 
τε τῆτες ἰεῖρίεῖδ νυ Βίοἢ ἔρον. (α) ἐν 

θλίψεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν στενοχωρίαις: 
ἐπ αὐήοξέοης, ἐπ πεοεσοι δα, ἐπ ἀἐπίγε55ες 
(8εε τε. δπὰ ο΄. Αςῖβ ἰχ. 16), ἐ.Φ., δυο ἢ 
τα ]8 248 βδἰοκπεββ (86 ἱ. 6, χὶϊ. 7), οσ [οβ8 
οὗ αἰεπάβ (2 Τίπι. ἱν. 10), οὐ Ρεγρίεχί τυ 
(ἰν. 8, ψ“Πεῖε 8βεὲ ποῖε), οἵ δὴν οἵ {πε 
τιουβαηὰ σμδποεβ (848 ΨῈ οδ]} 1Ππεπὶ) οὗ 
ἃ Ἰτου δες δηὰ δηχίουβ 116. “Τῆς ὑτε- 
νδΠπρ ἰάςα ἰ8 [μα οὗἨ ργδδββυγε ἀπά οοῃ- 
Βπειηεηῖ: δᾶςἢ βίαρε πδίσονεσ Πδη ἴῃς 
Οηδ Ὀείοτο, 80 ἴπδὶ πο τοοσὴ ἰβ ἰεῖ ἔοσ 
τηονοτηεηΐϊ ΟΥἩἨ ΘΒοΆρε (ϑεβρίενς 

Ψψεῖ. 5. (δ) Τβεβε ουϊναγά παγάβῃϊρβ 
δῖς πεχὶ πογε ἀςβηϊ εἶν σχεπιρ!ῆςὰ ἔγοπι 
18ε ορροϑβίτίοη δπὰ ρεγβεουϊίοη νῃίοῃ 8... 
Ῥδὺϊ εποουπίοτεά ἔτοπὶ ορροπεηῖβ ἀυγίπρ, 
Βιὶβ πιϊβδίοπασΥ Ἔχρεγίεποαβ. ἐν πληγαῖς, 
ἐν φυλακαῖς, ἐν ἀκαταστασίαις: ἐπ δέγίῥες 
(ϑεε τεῆς. δπά οὐ Αοὶβ χχίϊ. 24), ἐμ ἐηηι- 
ῥνἱβοημιεηές (βεε οὐ χί. 23), ἐν ἐμριμὶἐς (οὔ. 
Αοῖδβ χίϊὶ. 50, χίν. 5, 19, χνὶ. 22, χνΐϊ. 5, 
χνὶϊ!, 12, χῖχ. 29, χχὶ. 30). ἀκαταστασία 
ταῖρδι τπεϑη ἑπισαγὰ ἀϊδογάεν, ταῖμετ μπᾶ π 
ἐχέεγπαὶ ἐμνεμὶ (βεε τεῆϊ., ΟΧΧ, ἀπὰ οὔ τ 
Οος. ἱν. 11, θυῖ τῆε ἰαῖῖεσ πηεαπίπρ δεϑὶ 
δυϊϊβ ἴ[ῆ6 οοπίεχι Πεῖε. (2) Νεχὶ (δς 
Αροϑβέῖε Ἔεπυπιογαῖεβ ἴῃς Ὀοά!γ μαγάβῃΐρβ, 
νοϊυπίδεν υπάεγίδκεη, ννῃὶο ἢ Πἰβ ννοτῖς 
τηδάς ᾿ξ πεοεββάσγυ ἴο Ἔπάυτε.---ν κόποις, 
ἐν ἀγρνπνίαις, ἐν ίαις : ἐπ ἰαδοιγς, 
50...) Ῥγοῦ Δ ὈΪν ΠὶΒ ἰΔρουγβ ἴῃ ργεδομίηρ ἴῃς 
αοϑρεὶ (8εε τεβῖ., θὰῖ ὧδ χα ΤΏ εβ8. ἰϊ. 9, 2 
ΤΏεΒΒ8. ἰ1:. 8, νῆεῖα κόπος ἰ8 υδεὰ οἵ ἰδς 
τπλᾶπι8] ἰαρουγ ἢε ὑπάεγννεηὶ ἴῃ ννογκίηρσ 
ἴοσ ἃ ἡνενμοοῦι 866 αἷἰβο σ Ο(οσ. 'ν 1 
ἀστατοῦμεν καὶ κοπιῶμεν), ἐπ τυαέολίηρο, 
56.. ἐπ πίσῆιδ τεπάεσοὰ να κοία! ὈΥῪ δηχίεῖν 
οἵ Ργεβ8β οὗ νοσκ (Αςῖβ χχ. 31) ΟΓὁ ὑγρέπου 
οἵ ργᾶγεσ (Αςῖβ χνὶ. 25 δπά οὐ. Ἐρᾶ. νὶ. 
18 ἂγι; ὕντεφ), ἐπ ζατέϊπρς. ϑοῖὴς 
πχβόθιέοτα ἐχρίδὶη {πεβὲ νηστεῖαι 25 ἴῃς 
νοϊυπίλγυ ἐδδβιίηρβ οὗ τε! ρίοη (ϑο Ηοοκεσ, 
Ἑεεϊ. Ῥοΐ., ν., ἰχχὶϊ., 8; δηὰ ε΄. Αςῖβ χιϊ!. 
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ΈΡΒ, 18:7. ἐν "λόγῳ " ἀληθείας, ἐν “δυνάμει " Θεοῦ, διὰ τῶ 
(οἱ. ἢ 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β ΥΙ. 

τῶν “ὅπλων τῆς 

ἃ Τῆπν ἰ, ἀ δικαιοσύνης τῶν " δεξιῶν καὶ "ἀριστερῶν, 8. διὰ δόξης καὶ ἀτιμίας, 
« σπι.116; διὰ ἐξ δυσφημίας καὶ "εὐφημίας - ὡς " πλάνοι, καὶ ἀληθεῖς - 9. ὡς 

18, ποις ̓  ἀγνοούμενοι, καὶ " ἐπιγινωσκόμενοι " ὡς ἀποθνήσκοντες, καὶ ἰδοὺ 
5 
χἧι, ΗΕῚ 
Τρ 8; 1 Ρεῖ. ἰ. 5. ἃ Βοαι. νἱ. 13; τ΄. Ἐοπι. χἰϊὶ. 12; σὔδρ. χ. 4. Ὁ τ᾿ Οἂς. χίϊ. 2. 

ΓΟ Βαρ. χὶ. 21, εἰς. μβΉξκσε οαἷγ. δι: Τί. να; οἱ, 2 Τίω. 1.13. ἱ Οα].ἱ.22. Κ Ἐε. ἱ. 13. 

2, 3). Απά [18 ἴγτυε {πᾶὶ νηστεία (8εε 
τε.) δπὰ νηστεύω τε αἰτοαγς (ουϊείάς 
τ|15 Ερί8:1ε) υβεὰ οὔ δβεὶπρ 48 4 ἀδνοιίοηδὶ 
οὔβεζνδηοα Βυΐῖ ἰπ ἔπε ρδγδ]]ε] ραββαρε 
χὶ, 27 νηστεῖαι ἰ5 οἰεατὶν υδεὰά οἵ ἱπνοϊυη- 
ἴτυν δὐβιϊπεποεβ ἔτοπὶ ἰοοᾶὰ; δηὰ {πὶ8 
ταεδηίπρ βεεπ8 δεῖζογ ἴὸ βυἱϊ ἴμε σοπίεχι 
Βεγα δἷβο (οὐ σ Οογ. ἱν. τσ, ΡΒ1], ἵν. 12) 
(8 23). Τῆε τεῖρίεῖ (ε), ἰπεη, ππεδῃβ “ ἴῃ 
τοί], ἴῃ βαρ εββηαββ, ἱἰπ μαηρετσ ᾽". 

νν. 6, γ. (ἰ..) Τῆς ἱπνναγά ρὶῆβ δπὰ 
υ411π|68 ἰν τε ἀϊδρίαν οὔ ννῆϊςἢΒδ (δα 
Ἡγ  βιίδη πλϊ π᾿ βίεσ σοπηπιθη 8 Ὠϊ πηβεὶ ἢ γε 

πον επυπιεταῖεὰ. (α) νὲ βάᾶνε, ἢτϑβὶ, 
ἔουτ Βτακεῦ, κῶς ἀξεοαρε ὑγ8 βίη δὶς 
ννοτὰ : ἐν τι, ἐν γνώσει, ἐν ρο- 
θυμίςᾳ, ἐν ἢ ἰστότητι ΤᾺ Ἡ έμεῖς, Τὰς 
ποῖ οηἷγυ οπαβείςν, δας ρυγν οὗ ἱπιεπιίίοη 
δηὰ τῃουρῆῖ ἰπ ρεπεγδὶ τ ΤδΒΔρΡ. νἱϊ. τσ, 
]48. 11. 17, 1 ]ομπ (11. 3), ἐπ ἀϑποιτοίεάρε, 
5... οἵ Ὠϊνίης τπΐπρ8 (πε λόγος γνώσεως 
8 ὁη6 οὗ ἴδε ρἰἣβ οὗ τῃε ϑρίσγι, στ Οος. χίϊ. 
8), ἐπ ἰοπρ- δι )εγίηρ (ἃ στᾶςε βρεοΐδ! ν 
παεάζῃϊ ἴον α Οπγίβιίδη τηϊββίοπδαγυ ; ἰπ 
Εοπι. 1ἰ. 4, ἰχ. 22, τ Τίπι. ἱ. 16, 8ι. Ρδὰϊ 
ΒΡεΔΚ5 οὗ αοά’ δ μακροθυμία, θυϊ σεπεγαιν 
ἢε ἀρρ]ϊεβ ἱξ ἴο πιδῃ ; 8ε6 Ῥγον. χχν. 15), 
ἐη χιπάηοες (βεε τε. ἢ ἰτ 15 ἃ δ υΐηο αἰῖσι- 
Ῥυῖς ἴῃ Εοηι. 11. 4, χί. 22, ΕΡΆΏ. ἰἱ. γ, Τίξ. 
ἰΐ.. 4; οὖ. Μδῖξς. χὶ. 30).---(ὁ) νγὲ μᾶνε 
πεχὲ ἔουγ υδὶβοαδιίοηβ, εαοῇ ἀδβοσι θεὰ πῃ 
ἴννο Ψογάβ:: ἐν πνεύματι ἁγίῳ, ἐν ἀγάπῃ 
ἂννκοκρίτῳ, ἐν λόγῳ ἀληθείας, ἐν δυνάμει 
Θεοῦ: 1:5» ἐὰε Ηοὶν ϑῤίγεέ (18 ουρῆϊ τὸ 
βίδηδ δὲ ἰῆε ῃεδὰ οἵ ἰῃῆε [ἰ8ῖ, θυῖ τῆς 
ογἄες ἰπ πο τῃ6 νατίουβ ρτδςθβϑ δῖα 
ταεπιοηςὰ ἰδ ἀειτεγηγίπεά γδῖμεσ Ὁγ βουπὰ 
δηά τγιμπι ἤδη ὈΥ 58ιτίςογ Ιορίςδὶ οοη- 
Ββἰἀεγδιιοη8), ἐπ ἰοῦ μηζεὶρηεά, 5ς., ἴονε ἴὸ 
πχδῃ, ποῖ ἶονε ἴἰο ἀοά (8εε ποῖε οἡ Ἵοῇᾶρ. 
ν. 14 ἀπά οὔ. ἡ ἀγάπη ἀννπόκριτος, Εοπι. 
χίϊ. 9), ἐπ ἐλε Ἡγογά οὗ Τγμέκ, ςο., τῇς 
ταεββᾶρε οὗ ἴῃς αοϑρεῖ (8εε τε, δπά οἷ 
Τἤδρ. 1. 17, ἵν. 2), ἐπ ἐπε Ῥοισεν οΓ Οοά, 
ψΠίοῃ (βοπὶ. ἱ. 16, 1: Οογ. ἱ. 18) 6 
ἀεοίαγεβ τῆς αοκρεῖ ἰϊβεῖξ το ῬῈε. ΤΠ ΐδβ, 
οὗ σφουζβα, ἰ8 ποῖ τῆς ἔογςε οὗ ἔπε ρῆγαδβε 
ἤεγα; ποῖ ἅτε Ψὰ ίο τπίηϊς 8ο]εῖν οἵ 
“ΑΙ γδου]ουβ᾽" ρόννεῖβ (Αςῖβ υἱϊ. τὸν 1 
Οοτ. ἰΐ. 5), ψῃϊο ἢ ννεγε “ ϑίρπβ οὗ δῃ 
Αροβεῖςε " (Εοπι. χν. το, οδδρ. χίϊ. 12), 
Ὀυϊ οὔτε Ὀἰϊνίπε ρτδος ρίνεη ἔπη ἔοσ ἣϊ5 
βρεοίαὶ νυνοσκ (βεεὲ τε). “1π νεγῦο 

νεγτδεῖβ, ἰπ νἱγίαϊς Ἀεὶ" τηᾶν 8611} βιαπά 
ἔοτ τῇς νναϊομινοτὰ οἵ ΟΒτίβείδῃ ργεδομίηρ. 
--ἰ.) νν»ὲ Βανε πονν ἴῆγες οἶδυβεβ ὃδε- 
Ἰπηηΐηρ ἢ διά; τς ρτεροβίκίοη ἴῃ ἔῃ ς 
81 οὗ ἴπεπὶ θείης ἐηδέγεπεηίαὶ, ἴθ τδς 

οἴδπεσ ἔνο Ἵχργαβϑίηρ ἃ βῖδίε οσ οοπάϊείου. 
Ἐρὰ τως τῶν ὅπλων τῆς δικαιοσύνης 
τῶν δεξιῶν καὶ ἀριστερῶν : ὃν ἐλε τοεαῤοκπς 
ο7 Εἰ ρκίεομεηπεςος οπ ἐλε γὶρ κέ λαμὰ ἀπά ὁπ 
ἐλε ἰοξὲ, τς., Ὀοϊῃ οεπβίνε δπὰ ἀεξεπεῖνε 
δττιουτ---ἰῆς βιυυοσζά οἡ ἴδε τίρῃε δηά {πε 
Βῃϊεϊὰ οἡ ἴδε Ἰεῆ. ϑ8εὲ ΕΡρΆ. νὶ. ἴΣ, ἰ 
ΤΠεβ88. ν. 8 ἔοσ 81. Ῥδυ} 8 πιοσε ἀειαϊεὰ 
ἀεβοσίριίοη οὗ “δε ρᾶπορὶν οἵ αοά""; 
με Ἰάδεα δεὶπρ ἈΡΡΆΣΡΔΕΙΥ τακεη ἔγοσω 
Ννϊβά. ν. 18 δ΄. ; οἷ, ἴον ὅπλα δικαιοσύνης 
Εοπι. νὶ. 13. 

νει. 8. (δ) διὰ δόξης καὶ ἀτιμίας, διὰ 
ϑνσφημίας καὶ εὐφημίας: ὃν ρίονγ (ε΄. 
]οΒη ν. 41) απά ἀϊξλοπονν, ὃν εὐἱῖ γεῤογὲ 
αμπὰ ροοά γεῤογίέ. Τὸ τηϊδβγερζεβεηϊδιείοπ 
Δηὰ βἰαπάδσ 8:. Ρδὺ] ννὰβ πηυοἢ ἐχροϑεά, 
δηὰ ἢς εν! ἀεπεγ {εἰς εξ ἀεερὶν (οΥ τ Οος. ἱν. 
12).---ἰ(ἰν.) Εἰπαι ιν, ἢς ᾿τ' 8 ἴο Βρες ΕΥ̓ 
τῆς σμάγρεβ τηδάς 1π8ὲ Ὠἰπὶ Ὀγ 15 ορ- 
Οπεηίβ; ἢς οδη δῆοσζά ἴο περίεςς πε, 

᾿παβπλυςἢ 28 ἰπ οδο ἢ οᾶ56 [ΠΕῪ ἅτε αυΐτς 
ορροβεὰ ἴο πὸ τεδὶ ἴαςῖβ. Τονναγάβ ἴῃς 
οβε ες δὰάβ οπε οἵ ἵνο δπιῖπεβεβ ἴὸ 

τε ἴ8ὲ, ννΒ!Γἢ πᾶν ποῖ πᾶνε εδη ἀγεσέγ 
δβιιρρεβιεα Ὀγ ἴδε οὐττεπὶ σα] υτηπῖς8 ἀρουὶ 
δῖπι, δας ψνὨΙΟἢ ἀγα γοῖ αὐ ἰπ Κεαρίης 
ἢ ἀπε τεβὲ. Ὑπεγα ἅτε βενεη ἀπε μεδε8 
ἴῃ 8]}.---ὡς πλάνοι καὶ ἀληθεῖς: ας ἀε- 
εεὶσεγς (50 Ἦΐδ Ορροπεπίϑβ βδϊὰ οὗ ᾿ῖπι, 85 
τ ννὰ8 ἰοσπιεσν βαϊὰ οἵ δίβ Μδίε, 1685 
νἱϊ. 12; ο΄. ομδρ. ἰϊ. 17, ἵν. 2) απά γεὶ 
ἐγμε. ἷπ τῆς ΟἸεππεπιίπεβ 81. Ρδυϊΐ ἰ5 
ἜΧργεβδὶν ἀδβϑογίρεά Ὁ δί8 δάνεγβδγιεβ ἃ8 
πλάνος ἀπηὰ 48 ἀϊββειηϊπαεῖϊπρ ἀεςεῖς 
(πλάνην). 

ΨΜεῖ. 9. ὡς ἁγνοούμενοι καὶ ἐπιγινω- 
σκόμενοι: ας μπχηποιον, 4., ἅπ Οὔδουγα 
Ῥεσβοη ψίπουῖ ργορεσ σγεάθπεῖδὶβ (οὔ. 11. 
2, χ. το), απὰ γεΐ τοεἰ! ξποτση (οὔ. χὶ. 6).---- 

ἀποθνήσκοντες καὶ ἰδοὺ ζῶμεν: ὧς 
ἀγνίπρ (48 νγὰ8β ἀουδιῖεββ οἥεῃ τεροσγιθὰ 
ΨΒαη δ νγᾶ8 {Π|; δε ου ἱ. 8 αρονε, δηὰ 
ο΄. χὶ. 23, υνῆεγε ἢς βρεᾶκϑ οὔ ἴδε σοπεϊπυδὶ 
Βαζαγὰβ οἵ ἢἰβ 11ξπ}, απὰ δεμοίἀ τὸς ἰὲθε 
(σ΄. ἰν. το, ψΒεῖς ἴῃς ἀδδῖῃ οἵ τπε Ὀοὰγ ἰς 
οοπιταϑιεὰ ψν ἢ τῆς ΑΙ πιαηιεϑιδιοο 
οὗ ἐπε ἴσυς [1{ε].---ς παιδενόμενοι καὶ μὴ 
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ζῶμεν ὡς ' παιδευόμενοι,1 καὶ μὴ "᾿ θανατούμενοι- 1ο. ὡς λυπούμενοι, ' τον χί. 

ἀεὶ δὲ " χαίροντες" ὡς πτωχοὶ, πολλοὺς δὲ " πλουτίζοντες - ὡς μηδὲν 
ἔχοντες, καὶ πάντα " κατέχοντες. 

ἴσα. ἰϊ. 
. Ηερ. 
χὶϊ. 7, το. 

τῇ Εοτῃ. νἱΐ. 
11. Τὸ “στόμα ἡμῶν “ ἀνέῳγε πρὸς ὑμᾶς, Κορίνθιοι,2 ἡ "καρδία «; νἱ!. 13, 

ἡμῶν 3 ᾿"πεπλάτυνται: 12. οὐ "στενοχωρεῖσθε ἐν ἡμῖν, στενοχωρεῖσθε 5 ἔοι. ται. 

δὲ ἐν τοῖς ᾿σπλάγχνοις ὑμῶν 13. τὴν δὲ αὐτὴν " ἀντιμισθίαν (ὡς 
16. οἱ Οος. ἱ. 5; ςδδρ. ἰχ. 11 ΟὔΪυ. 
Ιχχνὶϊ. 4: Ῥτον. Χχὶχ. 45; (ὦ 

Ῥ : Οος. νἱΐ. 30, χὶ. 2, χν. 2; ᾿ Ὑδεᾶδξ. ν. 21. 
ΤΑ Ἐρβ. νὶ. τῳ τ Πευϊ. χὶ. 16; Ῥε. Ἴχνὶϊ!. 32. 

τ ΟΒδρ. νἱΐ. 15; ΡΏ1]. 11. «2 Οὐ]. ἰἢ, χ2; ῬὮΣΙτα, 7, 12. ἱ 

1; ΡΒΪ]. 
ἷν. 4:1 
ὙΠΒεββ. ν. 

4 ε. 
5. ΟΒδρ. ἰν. 8 ουἱγ. 

υ Εοχι. ἱ. 27 ον. 

1 8 “6, ἁ, ε, εὶ βᾶνε πειραζομενοι ἴοτ παιδενομ-. 

3 ῳ Κορινθιοι (, ἔ, νρ. ἀπά {πε Βοδαϊτίο. 

θανατούμενοι : ας ελαΞίεμεά, 5:., 45 ἃ 
Ῥυπίϑῃπιεπι ἔοσ Πἰβ βὶπβ, ῃο πδά νετῪ 
ΡτοδαθὶΥ Ῥεεὲπ βαϊὰ οἵ πὶπι ψπεη ἴδε 
πεν οὗ δ΄᾽5 ρτίενουβ βίσκηςββ (ἰ. 8, εἴς.) 
τελοῃεὰ ἢἰ8 ἴοεβ δὲ Οογίπιῃ, ὀμέ ποέ ἀἰϊφά.. 
Ηε ἄοεβ ποῖ ἄεῃν ἴῇδὶ ἢε ἢδ8 Ὀξδθη 
" ρῃδβίδηβα ᾽ (8εε γε. δηὰ οὔ οβδρ. χίϊ. 
7-0}), θυὰϊ δε τεοδ]β ἰῃ Ἰπδη κα πε 88 τῆς 
ψΜοτάβ οἵ 8. οχνιὶ. 1:8, παιδεύων ἐπαί- 
δευσέν με Κύριος, καὶ τῷ θανάτῳ οὐ 
παρέδωκέν με. 

γες. το. ὡς λνπούμενοι, ἀεὶ δὲ χαίρ- 
ὄντες: ας 5ογγοισζμί (1Π18 σμαῦρε 'π οπα 
βεῆβεὲ ψὰ8ϑ πὸ ἀουδὶ αυΐϊϊε ἴτὰε), γεΐ 
αἰτσαν γε)οϊείηρ. ΤὨΐθ, ν Ὡς 18 ἔτε- 
υεπεν βροκοη οὗ ΌῪ ἴῃς Αροβῖϊε 45 ἃ 
Ὠγίβεῖδη ἄυΐϊν (866 τεῦ), 15 βρεοίδι!ν 

Ῥιοπιίπεπι ἰπ {Π|8 Ερίβεῖε; οὐ οδδρ. 1. 
24, νἱϊ. 4, ἀπὰ ἴδε ποῖε οχ ἰΐ. 2,3. ϑί. 
ῬΑυ}}5 ννογάβ δὲ Δη εοῇο οὗ πε ἕδγεινε!! 
ννοτὰβ οἵ Οἤγῖβι ([ομη χνὶ. 22), ὑμεῖς οὖν 
γῦν μὲν λύπην ἔχετε. . . τὴν χαρὰν 
ὑμῶν οὐδεὶς ἀρεῖ ἀφ᾽ ὑμῶν.---ὡς πτωχοὶ, 
πολλοὺς δὲ πλοντίζοντες : ας ῥοΟΟΥ͂, 56., 
48 ἃ ρδυρει---ἴδε νοζγὰ 18 βίσοηρεγ ἴῃδῃ 

(1λε ἰδυηῖ βεαπὶβ ἴὸ ἕδνα Ὀδθη 
τῆγοννη δὲ πη; οὐ ῬΏϊ. ἵν. 12 δηά 
οἤδρ. χὶ. 7), απά γε νιακὶπρ πιαρν γἱοῖ, 
5... ἰπ ἴῃς ΠΕΑΥΘΩΙΣ, τιοπεβ; οὐ τ Οος. ἰ. 
5, Μαῖι. ν. 3, πᾶ εβρ. Ρχον. χί!Ἱ 7 (ἃ 
ραββᾶζε Ὡς ἢ 866 πὶ8 ἴο πᾶνε Ὀεεη ἴῃ ἴΠ6 
ΑΡροβεῖε᾽ β πυϊπὰ), εἰσὶν οἱ πλοντίζοντες 
ἑαντοὺς μηδὲν ἔχοντες, καὶ εἰσὶν οἱ 
ταπεινοῦντες ἑαυτοὺς ἐν πολλῷ πλούτφ.--- 
ὡς Κἰδὲν ἔχοντες καὶ πάντα κατέχοντες: 
ας μαυΐηρ ποίπέηρ απὰ γεὶ ῥοςςεςείηρ αἰΐ 
ἐλίηρε; οὐ. τ Οοτ. 111. 22, “ 411 τππρ8 ἅτε 
γουβ ᾿᾿. κατέχειν (ϑες τεΉ..}) 8 ἃ ΒίΓοηρ Γ 
ννοτὰ τῃδη ἔχειν ; ἰΐ 18. “το Βοϊ]ὰ ἔλϑβι " οἵ 
“10 Ροββ685,᾽ 48, Ζ.6.. ἴπε ἰαπά οἵ ρτο- 
τηῖβε (] ̓δῇ. ἱ. 11). 

γν. 11-13. ΑΕΡΕΕΟΤΙΟΝΑΤῈ ΡΕΟΙΛΕΑ- 
ΤΙΟΝ ΟΡ ΗΙΒ ΕΚΑΝΚΝΕΒΒ ΑΝῸ ΒΥΜΡΑΤΗΥ͂, 
ΑΝῸ ΑΝ ΑΡΡΕΑΙ, ΤΗΑΤ ΤῊΕ ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΒ 
ΗΟ" ΒΗη:0ῸΨΜ ΤῊΞ 5.ΜΕ.--νεῦ. τ. τὸ 
στόμα ἡμῶν κιτιλ.: Ομ» ν»ιομέκ ἐς οῤέη 

5 ΔΒ Πᾶνε ἡ καρδ. υμων. 

(ἀνέ. Ξξ ἀνέῳγμαι, 45 οἴεπ ἰπ ἰαῖες 
δέκδΩν, σρδανς ἣς ῥγεϑεμί εἰρτιϊβοδίίοη, 
8ἃ8 δ 1: Οος. χνί. 9) μηηίο γομ, Ο Οογίη- 
ἐλέαης, ἐ.6.. 1 ὅτὰ βρεακὶηρ αυϊϊε σλπάϊ ἀν 
ἂπά ἐτεεῖν ἴο γοὺ (8:6 τεῆ.). Οπἱγ μετα 
δηὰ δὲ αδὶ. ἰἰϊ. σ, ῬΒ1). ἵν. 15, ἄοεβ 8ι. 
Ῥδυΐ ς4]} ἢΐ8 σοτγεβροπάεηιβ ΌῪ πϑπῖα; 
Βετῖε ἰξ ἐπιρῃδβίβεβ πε δῆεοεϊοπδῖε πδίυσα 
οὗ ἢπὶβ ἀρρεαὶ, δὰ ἰὰ βίηρίεββ. ουἕ (86 
Οοτπιμίδηβ ἴοπὶ ἴδε νηάες οἰτοῖς ἴο 
ψνΠοπὶ [ἢ Ἰεϊίεγ νν85 δ ἀγεββεά (,. 1).--- 
καρδία ἡμῶν κιτ.λ. : ομτ ἀεαγί ἰς ἐπὶ αγρεά, 
ὙΠ Ιςἢ 15 ἰηάεςά ἴῃς τεδβοη οὗ Ὠἰβ ἐγεεάοσ 
οἵ Βρεεςῇ, ἴογ ἐκ τοῦ περισσεύματος τῆς 
καρδίας τὸ στόμα λαλεῖ (Μεῖῖ. χί!. 34). 
ΒΥ επἰδγρεπιεηὶ οἵ βεαγὶ ἰ8 πχεδηΐὶ δῖα ἃ 
ΨΔεπίηρ οὗἁ βγπιραίδυ, δπά ποῖ πε ὃχ- 
Ῥαπβίνθηςβϑβ οὗ ἰοὺ (188. 'ἴχ. 5) οὐ 8ῃ ἰπ- 
ογεᾶβθα ἴῃ ἱπίεϊϊρεηος δπηὰ τνϊβάοτη (1 
Κίηρβ ἵν. 29). 

νει. 12. οὐ στενοχωρεῖσθε ἐν ἡμῖν 
κιτιλ.: γὲ αγε πο εἰγαείεπεά ἐπ ες (1 πὶ8 
οαττίεβ οἡ {πε πηείαρβοσ οὗ πεπλάτυνται), 
διέ γε αγὸ Ξεἰγαϊέεπεα ἐπ γομ οτσπ αὔᾶεο- 
ἐΐοηα; ἔ.6., ἢΐ8 δἀνογβαγίςβ δὶ Ὁογ πιῇ τᾶν 
δᾶνε βαιά (πΠδί ἢῈ ννὰβ ἃ πιδῃ οὗ πδζτονν 
βυτηρδίδίεβ, δπά ἴπαὶ ἴπδσε ννὰ8 ΠΟ τοῦτ 
ἴῃ δὶ8 Πεαγῖὶ ἴοσ ἢϊβ Οοσ πιῃίδη οοηνεσγίβ, 
δυῖϊ, ἴῃ ἴδοις, τῆς ἸΔοἷκ οὗ βυπιρδίῃν νν88 οἡ 
ἐμεὶν 5'ἀε---ἰἰ ἰδ ἐλον τὶ ἅτε “πᾶγγονν- 
πιϊηδεὰ ", τὰ σπλάγχνα -- [λὰε ὑρρες 
νίβοεγα, ἐ.ς., τῆς Βεδγῖ, ἰὰπρ8 δπὰ Ἰίνεσγ, 
τε νῖι8] ραγίβ, ἀπὰ 80 πιᾶν ὃς γεπάεγεά 
“τῇς αβεοιίοηϑ ᾽". 

Νεῖ. 13. τὴν δὲ αὐτὴν ἀντιμισθίαν 
κιτιλ.: ποῖῦ 70» α γεοονιῤέηςε ἐπ ἰεζε κἰμά 
(απ δοουβ. ἐπε δῤεαλ ας μπίο οἰῖἰ- 
ἄγεν, 5ε., ΜὮΟ βῃουϊὰ τεβρεοὶ δηὰ ἱπιίϊδῖς 
ἐμεῖς ραγεηῖβ (οὐ τ Οοσ. ἵν. 14)---ῦξ γ6 αἷ5ο 
ἐπίαγρεά, 5... ἴῃ Ὠδατῖ, 

γν. 14-ν|. 1, ῬΑΒΕΝΤΗΕΤΙΊΟΑΙ,.--ΗἕΕ 
Δ ΑΆΝΒ ΤΗΕΜ ΑΟΘΑΙΝΒΥ ΤΟῸ ΒΑΜΙΠΙΑΚ 
ΑΒΒΟΟΙΑΤΙΟΝ ΨΙΤΗ ΤΉΕΙΒ ΗΈΛΑΤΗΕΝ 
ΝΕΙΘΗΒοῦκΒ. Ὑδεδβε νεσβεβ 8ἃτῈ βοπῖε- 
ψ δὶ ρεγρίεχίηρ, ἱπαϑπλυο 45 ΠΟῪ 56: πὶ 
ἴο ἱπιοσγυαρι τῇς ἀρρδβᾶὶ οὗ νν. 11-13 ὉΥῪ 
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Ὑ ΕΠ ετα ϑαὶν; τέκνοις λέγω) πλατύνθητε καὶ ὑμεῖς. 

γοῦντες ἀπίστοις 3- τίς γὰρ “μετοχὴ δικαιοσύνῃ ὃ καὶ " ἀνομίᾳ ; 

χ στη. ἵν. 
1. ς- 

νἱ. το; 2 ΤΏ εδββ. ἰΐ. γ; Τίς, 1, 14. 
ετα ΟὨΪΥ; τ'. τ: (οσ. νἱὶ. 5; ἵὐἱκ. ν. 36. 

1.6, ἁ, ε, ᾧ, αὶ ἀπά {πε Ῥεβῃϊξίο βανα καὶ μη. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β νι. 

14. Μὴ ̓ γίνεσθε " ἑτεροζυ- 

Υ ΤΟ βερε: νἱἱ!. 4, 1Χ. 13, χιὶΐ, 8, οἷς. ; οἱ. Εσοῖυδ. χἰϊὶ. 
ἃ ἤετε οὔἱγ. Ὁ Οοὶ. ἱ. 12; τ. τ Κίηφε χὶΐ, τ6. 

36 δδ8 μετα απιστων. 

3.6 828 δικαιοσυνης μετὰ ἀνομιας ; Ὁ" δικαιοσυνης και αδικιας ; ὈΞΕ δικαιοσννη 
και αδικια. 

4 Κα δῃὰ τἰῇε Ηδγοίεδη ἰεχὶ ἣᾶνε τις δε; δεῖξε ἡ τις ὙΠ ἴῃς ῥτίποῖρδὶ υποία!β 
δΔηὰ νβ8. 

5 Ὁ", ἀ, ε ξίνε φωτος. 

5 ὍΕΟΘΚΙ,, καὶ ἀπά δε ϑυτίας νββ. ρῖνε Χριστῳ; ὑδείζες Χριστον νἱ τ ΦΒΟΡ 17, 
ἁ, ε, ἔ δπὰ τῆς Βοπαίϊτίς. 

Ἴ Βελιαρ ἰΒ τε τίρῃε βρε]ἶπρ; ὉΠ ῈΚ δᾶνε βελιαν ἀπά Ὁ βελιαβ ; βελιαλ ἀρρεᾶτβ 
ἰπ ἃ ἔενν ουτβίνεβ οηἷυ, δῃὰ ἰῃ ἔ, ζ, νξ. 

8 17 δπὰ ἴδε Βοδδίσὶς δὰνς πιστον ἴοι πιστῳ. 

πε ἱπισοάποτίοη οὗ ἀπ ἰγγεϊενδηϊ ννγηίηᾷ. 
Π{πἼ8εγ δὲ οπτῖεά, της ἀγρυπιεης ἰ8 αυΐτς 
οοηδβεουῖῖνε, νἱϊ. 2 ἤ. Ὀεΐηρ ἰπ οἷοβε δηὰ 
ενϊάεης οοπποχίοη ν ἢ νὶ. 11:-13. Απᾶ 
ἴε μδ8 Ὀδεη βυρροβεά ἴπᾶὶ τῆς ψδοὶε 
βεοιίοῃ ἰβ ἅπ ἱπίεγροϊδιίοη εἰἴπεσ (α) 
ὐάεά Ὀγ ὅ8ι. Ῥαδὺ δῆϊογ τῇς δγείναὶ οἵ 
Τίταβ, ἰπ σοπβεαυδησε οὗ ἴδε πεν δες 
μαά τερείνεὰ 48 ἴο ἴῃε βῖδϊε οὗ τῆς 
Οοτἰπιπίαη Ομυτγοῖ; οὐ (δ) Ὀεϊοπρίηρ ἴο 
Δηοῖδος Ραδυϊΐης ᾿εϊῖεσ (ροββί οἷν τῆς [,οδὲ 
Ερίϑβεϊε οὗ τ Οοσ. ν. 9)ν δηά ἱπβογίεὦ βεγε 
αἱ ἃ ἰαῖϊεσ ἄδλίς ψῆεη ἃ οο]ϊεςείοπ οὗ 
Ῥαυϊίηε Ἰεϊϊειβ θερᾶῃ ἴὸ ὃς πηδάς; οσ (ε) 
1: 848 Ὀδδη σεραγάβά (6.6... Ὁ Ηεἰησὶςῖ) 48 ἃ 
παρτηαεηῖ οὗ Δη δηςίεπὶ πουλΐν, ποέ ὃν 81. 
Ῥδυϊ, ννδῖςβ. δ48 ἔουπά 4 τεβείπρ ρἷδος 
ετα. [τ ἰβ υτρεὰ ἴῃ ἕδνουν οὗ {πε ποη- 
Ῥαυϊΐης δυϊμογβῆϊρ οὗ ἔπε βεοϊίίοη (Πδῖ (α) 
ἰξ οοπίδίπβ ἃ οοπβίσγαθὶς πυτρεσ οὗ 
ννοσὰβ ννῃϊοἢ ἄο ποῖ οσοὺς εἰβεννῆεγε ἰπ 
81. Ραυ]. το τ 8 ἰξ τῇδυ ὃς τερ]ϊεὰ (μαι 
ἑτεροζνγεῖν Δηὰ βελίαρ πᾶνε πεῖς οτρίπ 
πῃ ΟἿ. ρῃγαβεοίΐορυ, ννῃϊ]ς ξολυσμός 8 
ΔΙ,ΧΧ νοσζὰ (βεε σε) ; δηὰ τῃδϊ, ἃ8 ἴο 
ἴδε νοτγάβ μετοχή, συμφώνησις, σνυγκατά- 
θεσις, ἴξ ἰ5 ποῖ Βυγρτίβίπρ τΠδῖ βοπιε οὔτῃςε 
ΒΥποηυτη8 ϑνῃἰοἢ ἄσγε ἰουπά ἱπ [18 βεοιίοη 
βῃουϊὰ θὲ Τοοτηραγδιίνεϊυ τατθ. [ἰ ἰβ ποῖ 
εἌβυ ἴο Βηὰ (45 ἢ45 μετὲ θεδη ἄοπε, ν ἢ 
ΠΟ 5Π18]] 51}}} βσε ἀϊδεϊποῖ ἴεγπιβ ἴο σοη- 
νεῪ αἰπιοβὶ {πῸ βατηε ἰάεδ. (β) ϑοππιίεάδὶ 
τρῈβ {παὶ {πε ρῆγαβε μολυσμός σαρκός 
(ν11. 1) 18 φυϊῖα ὑπ- Ραυΐπε, δηὰ τῆι ἴξ ἰ8 
ἱποοπβίβιεπε ψ ἢ 81. Ῥυ]᾽ 5 Ρβυσῃοϊ ορῪ 
ἴο Βρεὰκ οὗ Ὀείηρ “οἰεαπβεά ᾽" ἴτοπι 1ἴ, 
ἱπαβσῃ ἢ 48 ἔοσ ᾿ϊπὶ {πε σάρξ [5 Αἰννᾶγ8 
ταἰπιεὰ Ὁγ δεἷἰη. Βαϊ ἴδεγε 8 πο ᾿πουρδὶ 
Πεσα οὗ ἴῃ ταἰηΐϊ οὗ δἷη υνῃὶοἢ γεπγδί 8 ἴῃ 

ΤἈ1]εἢ πλδη ; μολ' 8 ἰννᾶγβ υδεὰ ἴῃ 
ἴῆε ΧΧ (βεε τεῆ.) οὗ ἃ ἴοο ἱπιϊπιαῖς 
δβϑοοίαϊίοη οἵ ἴπε Ἵοὔοβεπ ρεορίε νυ 
Βεδίπεη παδίίοηβ, απὰ βυο “ ςοπιίλπιὶηδ- 
τίοπ ᾿ 18 Ἔἐχδςυῖν τννῆδι ἰξ βίαπάβ ἔοσ ἴῃ 1Π15 
Ρίαςβ. Α8 δῃ δερυπιεπῖ ου πε οἵδετ βίάβ, 
ἴδε οσοὺτ ἱπ {Π|8 βεςϊίοη βενεγδὶ αυϊα 
φοπηῆου Ῥδυϊΐΐπε ἰάεαβ δηὰά ρῆσαβεβ, 
ἐ.Ρ.ν. ἴδε οοπίταβε οὐ ΟἸ σι βείδπν ἀπά 
Βμεδίπεπάοπι 88 ἰἰρῆϊ δηὰ ἀδγκηςββ (νεσ. 
14), ἴπε ἀεβοτγίρείοπ οὗ Ὁ γί βείδηβ ἃ8 αοά 8 
ἀεπηρ!ς (νετ. 16), τε ρῆγαϑεβ “τπε Ἰἰνίηρ 
αοά " (νες. 16) δῃ ἃ “ {πε ἔδξασ οἵ αοὰ "(νἱϊ. 
1), ἴῃς Ἰπιγοἀυςείοη οὗ {πε ἰετπὶ ἀγαπητοί 
(νι. 1), εἰς. Μὲ τεραγά, τῃεγείοσς, ἐπα 
βεοίίοη δ8 υὑπάουδιεάϊν Ῥδιΐπε; δηά, 
ξασίπεσ, [18 ςοηπεχίοη νυν ναὶ ρσεοθάεβ 
τενς 818 ἰἴβεῖ ἢ οη ἃ οἷοβε ἰπβρεοϊίοη οὗ (μα 
ῬὨγαβεοίορυ. Τῆς Αροβῖῖε ἢδ5 Ὀδἱάάεη ἴδς 
Οοτπεῃῖαπβ “ Βε γε επίαγρεά ἰπ μεαγῖ"". 
Βυὲ ἢς ἰβ τεπηϊπάδαά ἐπαὶ τΠ18 ρῆγαβε μδ8 
ἃ Ὀδὰ τηεδηίηρ ἴῃ τε 1 ἂνν (θεῖ, χί. 16; 
8ες Ομδβε, Οἰἱαξείεαί Κευΐειυ, τ8ρο, Ὁ. 
151), ΨὮετα ἰξ 15 βρριίφα τὸ τπδῖ ἐχοαββῖνς 
τοίεγαπος ὑπο 5πουϊὰ ρεγπιῖὶ τπεὲ ψνοῖ- 
581} οὗ οἵδε ροὰβ δεβι ες Ϊεῃονδῃ; δπὰ 
80 ἢε Παβίεπβ ἴο ρῖνε ἃ ννασπίηρ (ραγδη- 
ταεῖῖοδ!ν ἱπισοάυςεα) το με Οοτγίπιμίδπβ 
ἐπὶ ες ἄοεβ ποῖ πιεδῃ ΌῪ δηϊδγρεσπηεπίὶ οὗ 
Βεολγὶ δὴν ὑπάυε τοΐεσαπος οἵ οἵ ἽἿοη- 
ταπχϊπδιηρ ἀββοςίδιίοη νἱτἢ {πεῖς Βεδίποη 
πειρρουτβ (8εεὲε ὁπ ἵν, 4 ῦονε ἴοι 
ἄπιστος). 

γεῖς. 1:4. Μὴ γίνεσθε ἑτεροζνγοῦντες 
κιτολ, : δὲ ποΐ (πιατῖκ τῃδὲ τ1πῈ ργεβ. [εῆβε 
γίνεσθε ἱπάϊςαἰεβ πε Ὀερίππίπρ οἵδ βίαϊε, 
5ς., “ἀο ποῖ Ὀεοοτηε᾽᾽ἢ ππεφναὶϊίν γολεά 
«οὐέῆ μπδεϊευεγς, τῇς σοηβῖσ. δεΐησ “δε 
ποῖ υποαυδὶὶν γοκεά, 45 γουὺ ψνουϊὰ ὃς ἰξ 
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16. τίς δὲ "συγκατάθεσις ναῷ Θεοῦ μετὰ εἰδώλων ; ὑμεῖς ' γὰρ “ Βετρ ροὶν; 
4 ναὸς 2 “Θεοῦ ἐστε "ζῶντος, καθὼς ὃ εἶπεν ὁ Θεὸς, “Ὅτι 'ἐνοικήσω 

ἐν αὐτοῖς καὶ " ἐμπεριπατήσω " καὶ ἔσομαι αὐτῶν 4 Θεὸς, καὶ αὐτοὶ 
1. " διὸ “ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ 

ἀφορίσθητε," λέγει Κύριος, “καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε." “κἀγὼ 
ἔσονταί μοι δ λαός ". 

Χχὶϊί. οι. 
ἃ τ Οος. ἐἰϊ. 

εἰσδέξομαι ὑμᾶς, 18. καὶ "ἔσομαι ὑμῖν εἰς πατέρα, καὶ ὑμεῖς « Ἀεδ. τ, 3. 
Εορα. νἱΐι. 

ἔσεσθέ μοι εἰς υἱοὺς καὶ θυγατέρας," 'Ψ λέγει ' Κύριος ' παντοκράτωρ. τι; (οἱ. 
Τί τ. ἱ,. 5, 14 οὐἱγ. ΕΚ 1εν. χχνί. 12. ἢ 1584. 11]. τς 

Κ2 581. ψἱϊ. 14; (7. [58. ΧΙ]. 6. 12 84πι. νἱΐ. ὃ; ο". Εεν. ἰν. 8, εἴς. 

δ. 16; 2 
ἱ Εσεῖς. χχ. 34; οἱ. Ζερᾷ. ἰἰξ. 20. 

Δ ΜΒΟΟΓΞΕΟΘΚ, ἢ, αὶ ἀπά τἢς ϑυγτίας νβϑ8. (ργοραδῖν ἴτγοπι σ Οοσ. {ἰΐ, 16) βυρροτὶ 
νμεῖς . . . ἐστε; δεῖζει ἡμεῖς . . . ἐσμεν ΨἘῸ δ᾿ ΒΌΕΡ, ἀ, ε δηὰ τῆς Βομαίτις. 

3.9" ΠΔ8 ναοι. 

3. οι καϑως εἰπεν Ὀ" ἜΘ, ἁ, ες, ξὶ βᾶνε (του!) λέγει γαρ (8εε ποίε). 
4 6Ρ, αὶ βᾶνς αντοιῖξ ἴοσ αντων. 

5 ΌΕΟΚΙ,, νᾷΕ. τεδὰ μοι ; Ὀεϊίετ μον ἢ ῬΒΟΡ 17. 

6 ῬΕΚΓΡ εἶνε εξελθετε; Ὀεῖίες ἐξελθατε ἢ  ΒΟΘ 17. 

γου Ψετε γοκεὰ υυἱῖἢ ἀηθε]ενεσβ". Τῆς 
τηοϑὶ ουνίουβ ἀρρ]οδιίοη οὗ βυςἢ ἃ ῥτο- 
διδιθοη ψουἹά ὃς ἴο ᾿ρεέπηβετιαξε ψ ἢ 
τῆς πεαίδεπ, ννῃίς ἢ νναβ σοπεπυδὶν ἔοσ- 
Ὀἰάάεη ἴο τὰς οὔοβεη ρεορίε (βεε Ὀευϊ. 
νἱϊ. 3, ]οβῆ. χχιϊῖ. 12, ΕΖτα ἰχ. 2, Νῇ. χίϊὶ. 
25), πὰ τἢϊ8 18 ργοῦδοὶν ἴπε πιαίπ ἐβοϑβδὶ 
Πέτα (8ες τεῖ. ἴεν. ἴοσ ἑτερόζνγοφ) ; δυΐ 
ἴο ἱπάυϊξε ἱπ ἀρ» εχοεββίνε ἐΆΠΝ  Ασ 
οἵ ἰπίεσοουτβα '᾿νουἹὰ ὃς “το Ρε επϊατρεὰ 
ἴῃ Βελγι" ἱπ ἃ ΨᾺῪ ΨὨϊοΒ τπε Αροβιὶε 
βοη σἷν ἀεργεοδῖεβ υ. 1: Μδος. ἱ. 15). 
Ηε επίοτοεβ τπῖβ ΌῪ ἧνε οοπιγαβίβ νοι 
ἱΠυβίταιε πὰ πο ΒΕΎΟΙΕ δεΐννεεη ΟὨτίβ- 
τἰδπῖεν δηὰ μεδιμεπάοπι.---τίς γὰρ μετοχ' 
κ,τιλ᾿: μὸν τολκαὶ γεϊϊοιοσκὲῤ λαῦε γὶρκέ- 
ἐομϑπέδς απὰ ἰαισίφ5ςπε:5 ὃ ΟΥ τολαΐ ἐον»:- 
"νμπίον ἠας ἰἰρλκὲ τοῖὲκ ἀαγάμεςς ὁ Οἵ. 
Ἐρῃ. ν. 7, μὴ οὖν γίνεσθε ἰτοχοι 
αὐτῶν " ἦτε γάρ ποτε σκότος, νὺν δὲ φῶς 
ἐν Κυρίῳ, ἀπὰ οἵ, ἔος ἴπε βᾶπηθε ἰπηᾶζε, 
Αςῖβ χχνὶ. χϑ, οῃι. χὶϊϊ. 12, τ Τ 688. ν. 5 
πὰ οἤδρ. ἱν. 6, χὶ. 14. 

γεν. 15. τίς δὲ φώνησις κιτιλ.: 
ἀπά ισκαὲ εοπεογά μας ΟΝγίΞέ τοξ ἢ Βεἰἑαὶ ὃ 
ογ τολαί ῥογέϊοη ας α δείξευεν, 5... ἃ ΟἾτΊδ- 
ὕλη (8βεε Ας(β χνΐ. :, ΕΡΆἢ. ἱ. τ, (οἱ. ὶ. 2, 
εἰς.), τοῖκ απ μηδεοϊέδυεν, 5...) ἃ Ὠελῖῃοη 

(δεε ου ἱν. 4 ἀρονε) Ὀνλ Ξε τσογέδ- 

ἰεοϑμέος 18 ἰτεαυεητν τεπ δε παράνομος 
(θεαῖς, χίν. 13,1 Κίηρβ χχ. 13) οἵ ἀνομία 
(Ρ5. χνίϊ. 5) ὉῪ ἴδε ΧΧ ; {ΠΕῪ πενὲῖ 
{τεδὶ ἰἰ 48 ἃ ργορεῖ πᾶπιε, δἰ πουρῇ Τπεο- 
ἀοιίοη ἀοεβ 80 δἱ Ϊυὰρεδβ χίχ. 22, δηὰ ἰξ ἰ8 
80 τερατγάδα ἰπ ἰδίεσ ᾿πτεγαΐυγα (6. ς., Τεςί. 
χΠ. Ῥαένίαγελ. ἀπὰ Οναε. 56 γ11., 1ϊ., 63, 
13) Ηετε ἰξ ἰβ ἴπε ρεγβοηϊδοδιίίοη οὗ 
νομία, Ἰυ5ὲ 245 ΟἾγίβὲ 15 ἴδε ρεγβοηϊβοδ- 

τίοη οἵ δικαιοσύνη ; (πε οοπίγαξι 18 τπδὲ 
δεΐψεεη ΟἸγῖβι δηὰ ϑδίδη (οὐ τ Οοτγ. χ. 21). 
8ες ΟΠΒατ θ᾽ ΑΙ Ξεσηϑίοη οὐ [Ξαΐαλ, ΡΡ. ἵν. Β΄, 
ἴοσ τῆς ἰδεπεϊβοδιίοη οὗ Βεϊϊας νυν ἢ ϑαΐδη. 
ΤΠῃς Ηδῦτεν ἔογπι, Βεῖίαὶ, σὰ ἃ βυῦ- 
βπτυτοπ οὗ γ ἴοσ ἰ, ἰ8 ψτίτεη βελίαρ ἱπ 
τς δεβὲ ατεεκ Μ995. (δεε οτὶξ. ποῖε). 

γες. τ6. τίς δὲ κατάθεσις κ-τ᾿λ.: 
απὰ τολαὶ ἀργεενεμέ πὰς ἐλε Τενεῤίς οὗ 
Οοά τοἱέκ ἑάοὶς ) Ικ ἰβ φυϊϊα ὑππδο ββασΥ 
ἴο τλδῖκ {πῸ6 δῦβεπος οὗ ἴδε δγίίοϊες ὉῪ 
τιδηβδιίησ “ὦ τερὶε οὗ αοά᾽": ναὸς 
Θεοῦ [48 ἐξοσαις Δηλσίῆσγουϑ, 45 ἃ 4υδϑβὶ- 
ἰεομηΐοδὶ ρῆγδβε, ἀπὰ ἱπ [6 Αροβιῖς᾽ 5 
τπουρβι {Πέτα 18 ΟΠγ οπὲ βυςο Τεπρὶς, 
ψὨϊοἢ ἰ8 ΣῈ ἂρ ὉγῪ ἐπε Ψῃοῖς Ῥοάν οὗ 
Βεϊΐενογβ (8ες τς !).---ἡμεῖς γὰρ κιτιλ.: 
ον τε αγε ἐλε Τενιῤίε οὔ α Οοά τοῦο ὶς 
αἰέυε (βεε τοῦ.) ποῖς παῦ ζῶντος 45 τῇς 
ἐπιρῃαιῖὶς ννογὰ ἰβ ρίδοε [δβι.---καθὼς 
εἶπεν ὁ Θεὸς κιτιλ.: ας Οοὰ «αἱά, “1 τοὐ!ἱ 
ἀτυεὶϊ ἐπ ἐκενι (ἰμεθε ννοτὰβ ἅτε οπἷν ἃ 
Ῥδιδρῆγαβςε οὗ ἴ,εν. χχνΐ. τὰ; ἔπε αυοίᾶ- 
τίοπ Ῥερὶπβ ἉῈ νασ. 12) απὰ τοαὶὰ ἐπ 
ἐλενι, απὰ 1 τοὶϊἱ δὲ ἐλεὶν Οοά, απὰ ἐκεν 
ὁλαὶ! δὲ Μν ῥεοῤίε᾽" (τ΄. Ἐχοὰ. νὶ. 7, [6τ. 
χχχὶ. 33, ΕΖζεϊς. χὶ. 20, Ζεςῇ. νἱῖϊϊ. 8, χίῖ!. 
9, εἴς., ψΒοτα ἴῃ ῬτγοπΊβε [5 γεϊϊετδι ά). 
ϑένεγδὶ ραββᾶρεδ οὗ ἴῃς ΟΟΤ,, υὲς., ἴμεν. 
χχνί. 12, 188. ἴ"]. 11, ΕΖεϊ. χχ. 34 δληὰ 2 
ϑάζη. νἱϊ. 14 ἂς εσε οοπιϊποᾶ; δηά ἰϊ ἰ8 
ψνογῖἢ ποιοὶηρ τπδὲ {πε ἢτβὲ, βεςοηὰ δηὰ 
ἰουγῖῃ οὔ τΠεβε ἃγε πιδγκεὰ δ8 ἀϊβιίποὶ αυο- 
τλιίοπϑ ὃν ἴπε ἱπισοάυςίοτν ἑοτγυΐα νυν ἢ 
Ῥτεςεὰς τπεπὶ ἰπ τῆς Ο.Τ. ἱπ βὰς ςϑβς, 
υἱς., καθὼς εἶπεν ὁ Θεός ἔτοπι [,εν. χχνὶ. 
12, λέγει Κύριος ἔτοπι [88. [1]. 5 (ον ΕΖεῖϊ. 
Χχ. 33), απ, λέγει Κύριος παντοκράτωρ 
ἔτοπὶ 2 ὅ4πι. νἱΐ. 8. 
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Δ στη, αἰ. Ψ]], τ. Ταύτας οὖν ἔχοντες τὰς ἐπαγγελίας, " ἀγαπητοὶ, " καθαρί- 1ιο: 1 

12, ν. 1. 
Ὀ ἘΡΒ, ν.26; 

τι, ἰἰ. 14 ον ἰὼ Ῥαυ]. 
(ον. νι. γ. 
1. 13 ΟὨΪΥ. 
ὧϊ. 6. ἢ τ Οος. ἐϊὶ. 17, χν. 33; 

Με. 17. διὸ ἐξέλθετε κιτιλ. : τολεγέ- 
)ονε, “ Οονις ομέ ἥγονι ανιοηρ ἐδενε ἀπά 
δὲ τεῤῥαγαΐε,᾽" ταἰἐῇ κε 1, ογά, " απά ἑομεκ 
ποί απ μποίξαπ ἐδπίηρ απὰ 1 τοῖἱ! γερεῖυε 
)ομ." 80, ἴοο, ἴῃε Ηδάνεηὶν Μοίςε οὗ 
ἴε Αροσαῖνρβε οί “"" Ὁοχης ουὔὲ οὗ μεσ" 
ἴο ἴποβὲ ννῆο ννεῖα ἱπ ἀδῆρεσ οἵ Ἴοη- 
τατηϊπαιϊίοη ψ τῇ πε βἰπβ οὗ βάρη Κοπιε 
(εν. χνίϊϊ. 4). Βαϊ τῃε σοπιτηᾶπὰ τηυδὶ 
ποῖ θὲ πιίβαρρὶἰςἃ, ὅ8:. Ρεΐετ ν885 ψτοηρ 
ἰπ ““βεραγδεηρ᾽᾿ ΕἰπΊβεῖ ἔτοτι 8 αἐπεῖ]α 
Ὀτγείδγεη (( 8]. 1ϊ. 12), 45 ἢδ ννᾶ8 ψτοηξ 
ἷπ οδΙΠἶπρ τπδῖ “ ὑποίεδη " νος αοά 
μιά οἰεαπβεὰ (ΑςἰΒ χ. 14). Απά ὅ8ι. Ρδὺὶ] 
πεῦεν σουηβεῖβ ΠΥ δὲ Οοσίπιῇ ἴο “ βδερᾶ- 
ταῖς" Εἰ πη86 1 ἴτοπὶ {πε Ὀοάγ οὗὨἉ Πἰ8β ἐεἶϊονν 
ΟὨγίβείδπβ οπ δοσουπὶ οὗ {πεῖς βίπῆι 
᾿ῖνεβ. (1 Οοσ. ν. 13 ἰ8β ἃ ἀϊγεοιίοη ἴο πε 
ΟΒυτο ἴο ἐχοοπηπιιαηίοδίε ἃ δἰηξαϊ πιετη- 
θεῖ, ἃ υϊϊς ἀϊβετεπὶ τπηρ.) Τὸ δὲ 
ΑΡοϑβίῖίε βεραγαίίοη ἴτοπὶ ἀξαέλεπάονε νγ 85 
ἱπιρεγαῖῖνε, δυϊ βεραγαϊϊοη ἴτοπῇ ἔπε 
Ολνὶκέίαπ Οκωγοῖ ν88 ἃ 5. 8πὶ δηὰ ἃ 
βίῃ. 

Μεῖ. ᾿8. καὶ ἔσομαι κιτιλ.: απὦ “1 
τοῦ! δὲ ἰο γομ α Ἑαίΐλεν, απά γε «καϊ! δὲ 
ἐο Με Ξοης απὰ ἀαπρλίενς," Ξαὐξὰ ἐλε 1, ογὰ 
Αἱνρκέν. ὙΠε ἰάεαὶ τεϊδιίοη οὗ [βγδεὶ 
ἴο ]επονδῇ ννᾶ8 ἴδαὶ οἵ ἃ βοη ἴο ἃ ἔδίδεσ 
(Εχοά. ἵν. 22, [ετ. χχχί. 9, Η.08. ἱ. το); 
δυῖ τ8ς 11] πιεδηίπρ οὗἩ βυοῇ ννοτάβ νν88 
τεβεσνεά ἴοσ Ηἰπὶ ἴὸ τεδοῦ 80 οᾶπης ἴὸ 
τενεϑ]ὶ 186 Εδίπε (Μδῖϊ. χί. 27), 45 {πεὶγ 
[011] Ὀ]εββεάπεββ οἂπ ὃς τγεδ] ἰβεὰ οὐΪν ὉΥῪ 
τῆς δεῖς οὗ τπε Βδίπετγ᾽ β κίηράοπιὶ ψῆῸ 
“ἐ ρνετο τη 68 ̓" δἱ 4βι (εν. χχὶ. 7). 
σβάρτεκ ΝΙ].- ες. τ. ταύτας 

ἔχοντες κιτιλ.: λαυίηρ ἐλεγείογε ἐΐεςα 
(ποῖα ἐπε ἐπιρμδβίβ ρίνεη το ταύτας ὈγῪ 
118 Ῥοβίτἰοπ) ῥγοπιέξες, δείουεά, ἰεέ «5 
εἰδαπϑε οπγεεῖυες ὕγονι αἱἱ σοπέανπίπαίΐοη 
Ἰ ἐδμ ἀπά ετῤὶγίὶ (οὐ. τ Ῥεῖ. ἰϊ. σὰ, α 
οδη ἰϊϊ. 3). Με Βπά «δε ςοπεδίγυοτίοη 

καθαρίζειν ἀπό ἀραΐη ἰῃ ΕςοϊυΒ. χχχνῇ!. 
1ο δηὰ Ηθθϑ. ἰχ. 14 (βεε αἷβο Πεἰββπιδηῃ, 
Νεμε Ειδεϊείκαςς Ῥ. 44). Ννε μΑνΕ ἃἰτεδλὰν 

ἰηϊεὰ οὐἱ (οη νὶ. 14) 1πᾶὶ υσμός ἰ5 
δνάνε υδεά οὗ {πε ἀεδίδιπεπὶ ψΠῖοἢ 
βρτίῃρβ ουϊ οὔ εν!] (ἀπά ἐβρεςίδ!ν μεδῖμεπ) 
ΔΒβοςι:διίοῃβ ; [18 πιᾶὺ δἤες: τῆς πνεῦμα 
(δες οἡ ἰΐ. 13) 845 ΜῈ}1] 245 ἴῆε σάρἐ.--- 
ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην κιτ᾿λ. : ῥέγγεοίηρ 

ς ετε οἱἱυ; 7εσ. χχὶϊὶ. ΕΣ 
ἃ οπ. χν. 28; ςδδρ. νἱϊ]. 6, τι; Οδἷ. {ϊ,.3; ῬΆ]. ἱ. 6. 

{ Βοκι. 111. 18 οηἱν (Ῥ8. χχχν. 2); 58. χὶ. 3; 2}. ςβδρ. ν. 11. 
Δ. χὶ. 3; Ἐρῆ. ἰν. 22. 

τ πμος, σώμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς "μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος, 

[ ἐπιτελοῦντες “ ἁγιωσύνην ἐν ᾿φόβῳ ᾿Θεοῦ. 
2. "Χωρήσατε ἡμᾶς" οὐδένα ἠδικήσαμεν, οὐδένα " ἐφθείραμεν, 

τ Εδάσγδο νἱϊϊ. 33; 2 Μδςς. ν. 27 ΟἿΪΥ: ο". 1 
ς« Κοαν. ἱ. 4: ε δεῖς. 
ε Θεα. χιΐϊΐ. 6; Πομα 

λοϊήηεος ἐπ ἐπε γεαν οὗ Οοά, ς.., (ε ἔεασγ 
τμαῖ τηᾶπ ουρδξ το ἔεεϊ τονναγάβ αοὰ (5ες 
ν. 11ὴ,  ΒΙο ἢ ἴ8, ἱπάςςα, οπε οἵ ἴπε ριθβ 
οὗ τῆε Ὀϊνίπε ϑρίτγίε ([84. χὶ. 3), δπὰ 
ΜΠ ἢ ννᾶβ τερεδίεαϊγ οοτηπιεηάεὰ το {πε 
σἤοβεη ρεορὶε (θευϊ. νὶ. 2, ΡΒ. σχί. 1). 
ὙΠὲ ρτγδοιίςαὶ ἰββΒὰς οἵ δεϊϊεῖ ἴθ τδα 
ξέοίαιρεθ οὗ ἴῆε ΟἹὰ σονεπαπὶ (ννῃϊοἢ 
ἂνε ἃ γεῖ ἰάῦρε τηεδηίηρ ὑπάες ἴῃς 

Νεν) ἰβ ῥοΞέξέυς ἃ8 ννεὲ}] 28 περαξέυε, 
βδποι βοδίίοη 45 ΨῈ}] 45 βεραγαϊίΐἼοη. 8ιί. 
Ῥαυ]5 ννοτά ἔοσ πιᾶπ᾿β βδηοιβοδίίοη ἰ5 
ἂγ' » ἴδε γεσεἐέ οὗ νΟἢ ῥγοόςεβδ 18 
δεῖ ἐχργεββεὰ Όγ ἁγιωσύνη (3εε τε!) ; 
τη 8 'β ἐβρεοίδ!ν λπ διειίδυϊε οἵ αοά ἱπ 
τῆε Ο.Τ. (Ρε8. χον. 6, χονὶ. 12, οχῖῖν. 5, 
2 Μδος. {. 12). 

νν. 2:-4. ΗΕ ΟἿΑΙΜ5 ΤΗΕΞΙΕ ϑυῪμ- 
ῬΡΑΤῊΥ ΑΟΑΙΝ. Ηε πον τεβυσηεβ ἴδε 
ἌΡΡεδὶ νυν 18 ἱπιεισυριεὰά δὲ νὶ. 13 ὈῪ 
τε ραζεπιῃειῖςοαὶ νναγπὶπρ νὶ. 14-νῖϊ. χ. 
-π--νεσ. 2. χωρήσατε ἡμᾶς κιτιλ.: »ππαλε 
Υοονε ΚΟΥ Ἠ5, 56..) ἴῃ γουγ Ὠεδτίβ, ἐ.4., ἰεῖ 
ἴπετε Ὀ6 πὸ στενοχωρία (νί. 12); τ 
τογοηρεά πὸ νιᾶ, τοῦ σογγωῤίεά πὸ πιαη, 
τος ἰοοΐ αἀυαπίαρε οὔπο πιαπ. ΑΡρδγεητν 
δοουβαίίοῃβ οὗ [Π|5 βϑοζῖ δὰ θδεη ἰδίά ἴὸ 
διῖ8 σῇατρα (8βεε εβρ. σῇᾶρ. χίϊ. τό, 17), 
ἃπὰ Ὧδε ἰδ, 38 Ἔνεσ (.ῇδρ. ἰϊ. 17, Αςῖβ χχ. 
33), οαγεῖαϊ ἴο δβϑβεζὶ πεῖς Ῥδβοίεββπεββ. 
[18 δὴ ἐχοεδββῖνε σοβηεγηθηΐ οὗ ὄχερεβὶβ 
ψὨϊοἢ ἤπάβ πεζὰ ἀϊβεῖπος σπαῦρεβ Πἰητεάᾶ 
δῖ ἴπ {πε ἴῆτεε ννογὰβ ἠδικήσαμεν, ἐφθεί- 

, ἐπλεονεκ' εν. δεν ἃζεὲ υβεὰ 
αυπε ρεηογαῖγ, ἴπε Οὐ οπε παῖ οἤεγβ 
ΔΩΥ Διλδιραΐ Βείηρ τπε βεςοπά, φθείρειν 
οἴἴϊεῃ (βεε τεβ), ἰπουρὴ ποῖ δἰννᾶυβ, 
ΟΑτγγΐὶπρ ἃ ταΐεγεπος ἴο ὈοάμΥ ἀεβῖε- 
τηεηΐ [Ὠχοῦ ρἢ ἰαδὲ ; Πεγα (48 δὲ τ Οοσ. 11. 
17) [[ βεεπὶβ ἴο οοπποῖε ἱπ͵υγν οὗ δὴν βοσῖ. 

γεῖ. 3. πρὸς κατάκρ. κιτ᾿.λ.: 1 40 ποὲ 
56» ἰδὲς ὃγ τον ὁ εοπάενιπαίίοηι (ἰ.6., ἂο 
ποῖ {πΠ|πκΚ τπδι 1 ἀσουδβε γοι οὗἉ τηϊβιγυδεῖπ 
τε); δον 1 λανε Ξαἰά δεύονε (υἷς., ἴῃ 1. 
2, νἱ. χ1ὴ ἐλαέ γε αγὲ ἐπ Ομ ἀεαγίς (οἵ. 
ῬΏΪ]. ἵν 7) ἐο ἀἶε ἐοσείμεν απὰ ἴο ἰὲνε ἔο- 
φείκεν (ςῇ. ᾿. 6), ὁ.6., γουτ ἱπιᾶρε ἰ8 ἱπ τὰν 
δεατῖ ἴῃ 11 ἀπά ἱπ ἄεαῖῃ, ννΒετε τβετε 
ἰδ Βυςο ἢ} ἃ ΜΕΘ ΟἵἨ Βυτηρδῖῃυ 88 τῆϊβ, 
ἔπεσε οδη θὲ πὸ {πουρῆϊ οὗἉ “ζοπάετηπα- 
τοη "., νειβιεῖπ ρίνεβ ἃ ροοά νετζδδὶ 
ῬΆΓΑΪ1ΕΙ ἴτοπὶ ΑἸ Βεπδευβ (νὶ., 249), τούτους 



1---7. 

οὐδένα ' ἐπλεονεκτήσαμεν. 

ρῆκα γὰρ ὅτι ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν 
καὶ " συζῇν. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β 

3. οὐ] πρὸς " κατάκρισιν λέγω " ' προεί- ἱ ἈεΗ͂. 1.1. 
ἐστε3 εἰς τὸ " συναποθανεῖν 

4: πολλή μοι "παῤῥησία πρὸς " ὑμᾶς, πολλή μοι ἦι, μιν. 
Ρ καύχησις ὑπὲρ ὑμῶν πεπλήρωμαι τῇ παρακλήσει, “ ὑπερπερισ- 
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ΚΟβαρ. 1. 

1 ΟΒδρ. χε. 

τ; 2 Τία). 
ἢ, τὰ ΟὨΪγ. 

σεύομαι τῇ" χαρᾷ ἐπὶ πάσῃ " τῇ ̓ θλίψει ἡμῶν. 5. καὶ γὰρ ἐλθούντων 5 Ἀοπα, νἱὦ 

ἡμῶν εἰς Μακεδονίαν, οὐδεμίαν ἔσχηκεν ὁ "ἄνεσιν ἡ σὰρξ ἡμῶν, 
ἀλλ᾽ "ἐν "παντὶ ᾿ θλιβόμενοι 7- ἔξωθεν μάχαι, ἔσωθεν φόβοι. 6. 

ἀλλ᾽ ὁ “παρακαλῶν τοὺς “ταπεινοὺς παρεκάλεσεν ἡμᾶς ὁ Θεὸς “ 20 ε!ν. 
τ Εεῆ ἰ. 4. 

ἐν τῇ " παρουσίᾳ Τίτου" 7. " οὐ " μόνον " δὲ ὃ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ, ὁ Κεΐ τὰ ᾿ 

5 ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ παρακλήσει ἦ παρεκλήθη ἐφ᾽ ὑμῖν, ἀναγγέλλων υ ἴβα. χῖχ.ς 
ἡμῖν τὴν ὑμῶν " ἐπιπόθησιν, τὸν ὑμῶν "ὀδυρμὸν, τὸν ὑμῶν "ζῆλον τοὰ, 1. 

Ὦ {8.1}. κ“4, στ. χὶΐ. τ6; οβδρ. χ. σ; [48.ἱ. 
Ὡς; ῬΕΣ 6, ἰϊ. τ2. 

« Μαῖι. ἰΐ. 18 ([ετ. χχχί. 15); 2 Μαςς. χὶ. 6 οηἱϊγ. το. ν. 2. 
ΣΧί. 4; ΡΒ]. 1[. 6; (οἱ. ἱν. 13. 

ἵν. 6; τ Ῥεῖ. ν. 5 ουγ. 
Χ Εοπ,. ν. 3,11, νἱὶ]. 43, ἰχ. τὸ ; σβδρ. νἱϊῖ. το, εἰς. 

ν Μεῖι. χί. 
νι Οος. χνὶ. 17; οδδρ. 
ἀϑ. 1 ΟὨΪγ; οἵ. 

Δ οι. χ. 2; Ρ5. νἱΐ. αἱ, ἰχ. 2, 

του προς κατακρ. ἰδ ἴῃε οτάες οὔ ὈΕΘΚΙ,, εἴς. ; Ρεϊζες προς κατακρ. ου ὙἱῈἢ 
ΝΜ ΒΟΡ. 

328 οἵ. ἐστε. 

ὁ Β Βᾶδ ἐν τῇ χαρᾷ. 
5 Ὁ ῈἘ, ἁ, ε ἀπά ἴδε Ῥεβδίειο ἢανε προς υμας ἐστιν. 

δΑδΠες πασῃ τῇ Ὁ" Ὲ" ἢᾶνε πολλῃ- 

5 ΟΌΕΠΡ πᾶνε ἐσχῆκεν ; ΒΟΚ πᾶνε ἐσχεν; Οα Δπηὰ (πε ϑυγτίδς νββ. ρυΐ εσχ.- 
ἃῆες ανεσιν. 

1 Ὁ», ἃ, ε ξῖνε θλιβομενος. 

51“ Πᾶνε ἀναγγ. υμιν. 

δ᾽ οἱ βασιλεῖς ἔχουσι συζῶντας καὶ συν- 

μοι πα; κιτιλ.:; 

ο 
{.} τ λμά τοί ἐκ σονιίογὲ ἿᾺ ἴδε σοπβίς. οὐ 
[κε 11. 40, Βοτα. 1. 29, 2 Μᾶοο. νἱϊ. 21), 

ΤΈΛΕΝ ῬΕΟΜ ΤΙΤΌΒ ΤΗΑῚΤ ΗΙ8 ἘΕΒΌΚΕ 
ΗΛῸ ΒΕΕΝ ΡΕΟΕΊΤΑΒΙΕ. ΟΥ̓ τπτουρδουῖ 
σ ΤΏεβ8. [ΠΠ. 1-8, ἃ Ῥαϑβαρε βιγι Κίηρῖν [Κα 
118. ἴῃ 118 Βυπιδῃ βυταρδίῃυ δηὰ Κιπά!- 
πεβ8.--  εσ. 5. καὶ γὰρ ἐλθόντων κιτ.λ.: 
ον ευέη τολόμ τὸὐ τρῖνε οοπις ἐπίο Μαξε- 
ἀοπία (ἢὨε 888 εχρίαϊπεὰ ἱπ ἴϊ. 12 ἢίβ 
Δηχίςς Ποη Πα νν 25 αἵ Ττοβδβ, δυὶ [ἰ 
τεπιδιπθὰ υντἢ πὶ ἐνεη ἤδη Βς πδά 
ςτοββεά ἱπίο Ευσορε)ὴ οὐν Μεδᾷ δαά πὸ 
χεί ἐς (ϑεε ποῖὶε οἱ ἴδε βἰπιιῖδσ ρῆγαβα, ἰϊ. 
13), διιέ [τοῦ τοεγε] αὐπιείεα ὁπ ευενν κἰάδ. 
Νοῖε ἴπε ἀπβοοϊυϊμοη, ἐπε ρατιοῖρίε θλι- 
βόμενοι Ὀεΐηρ υδεά ἀ8 1ἴἢ ἴξ ψετε ἃ ἥπίις 
νεῖ (ο΄. ν. 12 ἴον ἃ ἴἰκ6 οοπβίγ.).---ἔξωθεν 
βάχαι κιτιλ.: τοΐλομέ τσεγό βρλέηρς, 56.» 

νΟΙ.. 11. 

8. 6, καὶ ἀπᾶ τδε Ῥεϑβῃϊείο οπε δε δῆτεσ μονον. 

νἱτῇ δἀνετβαγίεβ (οὗ ᾿ Οοσ. χν. 32), τσέέμ- 
ἐπι τσέγε 7εαγς, 5... (Ὡς Δηχίεἰῖε8 ννῃΐϊο ἢ τῃ 6 
Αροβεὶς ψουϊὰ ἔεεὶϊ ἴος ἢίβ ςοπνεσίβ, 
εβρεοίδ!γ ἴποβε δὲ Οοσίπι (οἷ οδδρ. χί. 
28). [τ ΨἹ1]] θὲ ποιϊοεὰ τῆι τπὰ ἔλπλ Πᾶς 
οδάεπος “Βρῃιίπρβ ψππ δηὰ ἔδδασβ 
νἱδουιῖ" 18. 4 πιἰδαᾳυοϊδιίοη. 

γεσ. 6. ἀλλ’ ὁ παρακαλῶν κ-τ΄λ.: ὀπέ 
Ης ἐλκαὲ εονεξογέσενκ ἐπε ἰοτοῖγ (8ες τεῖ. 
[84.}, ἐὐεη σοά (ἴο ῇοπὶ ἢ ἰ8 Ἔβρεοίδ!ν 
ΤΔΓΕΠΙ ἰῃ {π|8 Ἐρίβεϊῖας ἰο ἔγᾶοε ἃρ δ]] 
τος ἀπά οοπβοϊδιϊοπ), εορε ογέεα 5 ὃγ 
ἐλε εονηρ ο7Γ Τἰἐμ5. π' ία ἰ6 οἥεῃ 
υϑεὰ ἴος ἴῇε Αάνεπι οὗἨἩ ΟἸτῖδε, θὰ 180 
(δες τε.) ἔοσ τῆς δάνεηι οἵ 81. Ρδὰϊ οσ 
δῖΒ οοπιραπίοῃβ. ΤΗΐβ ἰβ (ες ἤσβι Ἄχρ οἷς 
ταεπείοη οὗ ϑῖ. Ῥϑυ}᾽ 8 τηεείϊηρ ἢ Τιτα5 
ἰπῃ Μαοβάοηΐα (ρυῖ οἷ ἰϊ. 13) Ὡς ἢ τνᾶ8 
ἴδε οσοδβίοῃ οἵ δε ἰείϊεσς δεῖηρ ντιεΐεη. 

γες. 7. οὐ μόνον δὲ κιτιλ.: απὰ ποὲ 
ὃγ Κὶς οονπΐηρ οπίγ, δμέ αἰ5ο (βεε τε ῖ. ἴοσ 
οΟπβ1.) ὃν ἐπε εορεΐογέ τουλεγεισί ἐλ κὸ 
τος σοριξογίεα ἐπ γεοῤέεεέ οὗ γομ (ο΄. τ 
ὙΒεββ. 11]... 7 ἕοσ οοῃβίγ'), ἱ.6., “1 ννᾶβ 
ςοπηξοτι δά, ποῖ ΟὨΪῪ ὈΥ ἢὶΒ σςοπιίηρ, δας 
ὈΥ ἴδε ροοὰ πεν ΨΏΙΟΒ πε Ὀγουρδε᾽"; 
τολίϊε κ4 ἰοϊά πες γοιν ἰοηρίηρ, 5... ἴο δες 
τῃα, 7 γ»ιομγμίηρ, 5...) αἱ ἴπε σεῦυκε 
ΜΜΏΪΟὮ 1 δβεπῖ γοιι, γον» σεαὶ ὁπ νῖν δελαζ. 
ζῆλος πιᾶν εἰἴπετ τηεϑη “ Ζεδ],᾽" ἴπ ἃ ξοοά 

6 



82 ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟῪΣ Β ΝΙ. 

Ὁ Μαι καὶ. ὑπὲρ ἐμοῦ, στε με ' μᾶλλον χαρῆναι. 8. Ὅτι εἰ καὶ ἐλύπησα ὑμᾶς 
βοΐ ει ἐν τῇ ἐπιστολῇ,2 οὐ 3 " μεταμέλομαι, εἰ ὃ καὶ μετεμελόμην - βλέπω 
ἌΡ. εἶχ, γὰρ 4 ὅτι ἡ ἐπιστολὴ ἐκείνη, εἰ καὶ “ πρὸς " ὥραν, ἐλύπησεν ὅ ὑμᾶς. 
4) οὐἱν. 

ς]7οβην.35; 9. Νῦν χαίρω, οὐχ ὅτι ἔλυπήθητε, ἀλλ᾽ ὅτι ἐλυπήθητε εἰς “μετάνοιαν 
Ο(ἱ. ἰΐ. 5 
ῬΒέϊτ. ᾿δλυπήθητε γὰρ " κατὰ " Θεὸν, ἵνα “ἐν μηδενὶ " ζημιωθῆτε ἐξ ἡμῶν. 

οαἱϊγ; 
ΟΝ με 10: ἡ γὰρ κατὰ Θεὸν λύπη μετάνοιαν εἰς σωτηρίαν " ἀμεταμέλητον 

17. κατεργάζεται δ. ἡ δὲ τοῦ κόσμου λύπη θάνατον ' κατεργάζεται. 

ἱ. 4; νεσ. 
1ο;2 Τίπι. 

11, 

το ὃ ὑμῖν 9 ' σπουδὴν, ἀλλὰ " ἀπολογίαν, ἀλλὰ " ἀγανάκτησιν, 
ἢ,.25; ο(. ἀλλὰ φόβον, ἀλλὰ “ ἐπιπόθησιν, ἀλλὰ " ζῆλον, ἀλλ᾽ "ἐκδίκησιν. “ ἐν 
ΠΣ ἃ παντὶ " συνεστήσατε Ἶ ἑαυτοὺς " ἀγνοὺς εἶναι "ἐν 10 τῷ ᾿ πράγματι. 
χυιὶ. 30. 

ὁ Βοα:. νἱϊϊ. 2); ΕΡΒ. ἱν. 24; (; 
δ Βοσω. αἱ. 49 ΟὨΪν. ῃ 
τι (ον. ἰχ. 3; ῬὨΪ, ἱ. γ, τό; 2 ΤΊ πι. ἰν. τό. 

ἡ]. ἐν. 8; τ Τίπι, ν. 22; Υῇι. ἰϊ. 5; οἵ. νἱ, 6. 

Υ, Τδδρ. χί. τ {ἈεῆΗ͂. νἱ. 3. 
ἱ Εεβ. ἵἶν. 17. κ Ἐεδ. ἰ,.3. 1ΕοαΣ. χὶΐ. 8, 11; νεσ. 12; οἕδ, 

Ι. Ὁ Πετε οἷν; οἱ. ΜΙκ. χ. 14. 
ΒΡ ῚΣ (θουι. χχχίϊ. 35); 2 ΤΒεδ8. ἱ. ὃ (154. ᾿ἰχνΐ. 15). 
Ἢ 

ει Οος. ἰἰϊ. 16; ῬΏΪΙ. εἱὲ, δ. 
Ρ. νυἱἱἱ. γ, 8, τ6. 

ο Ἐεῇ. νες. 7. Πβρώρει 
͵ ἦν. τ Βεβ. ἱν. 2. 58 Ὁ δδρ. σί. 

τ ἶν. 6. 

1 Ὲ δᾶνε μαλλον με; αὶ μαλλον χαρηναι με; Κὶ οῃ!. με. 

3 Αδες ἐπιστ. Ὀ ἜΘ, ἀ, ε, ἔ, ξὶ δά μου ἀηὰ τπε Ηλτγοίεδπ δὰ άβ μον πρωτῃ- 

3 Β δδ8 εἰ δε και. 

4“ΒὨ", ἁ, ε, νᾷ. οἴη. γαρ; [,δοπηηάπη δὰ Ηοτσὶ τῃϊπίς ἐπὶ νρ. (υἱάε᾽.5) [45 αἷοδε 
φγεβεγνεὰ ἰῃς ἴσας γεδάϊπρ, νὲς., βλέπων (8εε ποῖς Ὀεϊον). 

5 6, ἢ, αν, νξ- ἴᾶνε υμο ελνπησεν. 

5ΊΜΟΟΚΙ, ρίνε κατεργαζεται ; Ῥεϊίετ (Πετε) ἐεργαζεται Ὡ δ ΒΟΌΕΡ. 

ΤἸΕΌΕΚΙ;, ἁ, ε, νξ. τεδᾶ νμας ; θεϊίες οτῃ. τ ἡ ΒΟΟ χ7, ξ. 

5 ἸΜΒΌΟΘΚΨΕΡ δᾶνε κατειργασατο; Β΄" ΠΕ Πᾶνε κατηργασατο. 

9 3 ΟΟΡ, ἢ, δ, νξ. ἀπά τπμε ϑυτίδο ρῖνε ἐν υμιν; οὔ). ἐν δ ΒΌΕΚΙ,. 

10 ὈΡΓΕΚΠΤΡ, ἁ, ε ρῖνε ἐν τῳ πραγμ. ; θεῖε οὔ. ἐν υυἱτἢ 9 ΒΟΌ Ὁ, ἔ, 5, μασβϑᾶ 
τπουρ ἴπὰ τεβυϊίπρ σοΠβιΓ. ἰδ. 

5ΒΕΠ86, 85 Παζα (56ε τε), οὐ. “" )εδίοιιβυ," 
ἴῃ ἃ θὰ δβεῆβε (β8ες ΑΒΗ χίϊ. 20). 

ᾶ χαρῆναι: 50 ἐλαΐ ] γε)οϊεεὰ γεὲ 
μάνα δ56.. πρϑι δὲ (ῃς πεζὰ ἐριαῖπε οὗ 
Τιαβ ν ἢ Πἰβ πεῖν (οὐ, νετ. 13). 

ψει. 8. ὅτι εἰ καὶ ἐλύπησα κ.τιλ.: 
ον ἐμοιρὰ 1 νιαάσ γομ οὐ τοὶἐδ τι» 
εῤίφέϊε (5..,) ἐΕΒρ. χα Οοσ. ν. ; οὔ. ἱπίγοά., Ὁ. 
14), 1 ἀο μοὶ γεργεέ ἐξέ; ἐπομρᾷ 1 ἀϊὰ 
γεργεί ἰέ (ον 1 :εε ἐκξαὲ ἐκαὲ εῤίΞεϊε 
για γοῖι 50, ἐποιρὰ διέ [07 α Ξεαξοη), 
γεὲ ποὺ 1 γεϊοῖοε, εἴς. 6 [οἱον τῆς 
Ῥυποιυδίίοη δάοριεά ὃὉγ ΤίβοΒ., ΝΝ.Η. 
δηὰ τὲ Απιεσίοαπ Ἐδνίβεσβ, ἴῃ βεοοπά 
οἴδυδε βοϊεπὶπρ πε ἀρράγεπὲ Παγβῆπεββ 
οὗ ἐπε ἢγβε, ἀπὰ βλέπω γάρ . . . ὥραν 
Ρεΐῃρ ἃ ραγεπιβεῖίς Ἴεχρίαπαίιομ. 

Ψψες. 9. νῦν χαίρω κ-.τιλ.: ποῖσ, 56., 
πον) ἴπαὶ Τίτυβ ἰβ οοπα, δπᾶ 1 πᾶνε 
Ιεᾶσηὶ ἴπῸ εῇεοϊ οὗἉ πὶν ἰεϊίεσ, 1 γείοῖεε, 
ποί ἐμαΐ γ6 τῦεγε νηαάδ ξοῦνν, δμέ ἐκαΐ γὲ 
ϑεγε νπαῦδ ΟΥ̓ ππίο γεῤεμέαμος (οὗ 
τΥὨΙ ἢ (Πατς Ὑγ858 ΠΟ βίρτι βεη μα ψτοῖς ; 

86ὲὲ σ Οοσ. ν. 2), ,0Υ γέ τοῖγό νιαγῖε ΞοΥνῪ 
αεεογάϊπρ ἰο ἐΐε τοῖ]] οὗ Οοά, 5ς., ἴὰ ἀοά᾽ε 
ΨΑΥ 48 οοπίταβίεα ὉΠ πηᾶπ᾿Β νῶν ((ζ α 
οι. χν. 32 δπηᾶ βεε τε), σο ἐλαὲ γε 
νεὶρ λέ σι 7εν ἰοςς ὃ} μ5 ἐπ ποἐκὶπμρ, ἴ.ε.ν, εἶε 
βοῖζον οδυβεὰ ὃὈγ τὴν τεῦυξε τ᾽ 858 ἀϊνί πεῖν 
ογάεγεά ἔοσ γους ροοά, 50 ἐπαῖ πιν βενεῦῖ 
ἀϊά ποῖ στε Ὀὰὲ ταῖμβος Ὀεπεδιοά γου. 
Τῆε τσογά μετάνοια οσουτθ οὐτίουϑ}γ 
βεϊδοτῃ ἱπ ὅ8ι. Ῥδὺ (βες γεῆ.), ρεγῆδρβ 
Βεσδιβε ἰξ ἱπάϊςαϊεβ τΠ6 νεῖυ ἢγβί βίερ ἴπ 
τδς τεῖϊ σίου Ππ, ἐμαὶ “ σἤδηρε οὗ τηϊπὰ ᾿"" 
845 ἴο ἀοά Ψῃϊοἢ ργεοαάδβ ὄνε ἴδε τε- 
πυποίδιίοη οὗ βὶπ (8εε εβρ. ἔος 815 υ8ὲ 
τεῆ,, Αςιβ δηὴά Μαῖϊξ. ἰ1ϊ.. 2, ἰν. 17, Αςῖβ 
ἰϊ, 38, εἴς.), δηὰ τἢϊ5 ἤτβε βίερ Πῖδ Ἴοῖτε- 
βροπάδηϊβ μδὰ αἰτεδάν ἴδκεῃ, οἵ ἢϊ5 ἰεϊῖειβ 
το ἔπεπὶ νου ποῖ ἢανε θεεη ντἰτίεη. 

γες. το. ἡ γὰρ κατὰ Θεὸν λύπη 
κιτιλ. : ἴον τωεῖ ροάίγ φογγοτῦ, ἱ.Ε., ΒΟΥΤΟΥ 
ἴοι ἰπ 48 δῇ οἴεπος δραϊπϑὶ αοά (5. 
1. 6) ἀπά ποὶ οηἷγν ἴογ ἔπε ᾿εγιρογδὶ σοπβε- 
αυεποςϑ οὗ βἰπ (οί Βεηξεῖ, “δπὶπιὶ ἤευπιὶ 
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12. ἄρα εἰ καὶ ἔγραψα ὑμῖν, οὐχ εἵνεκεν τοῦ ἀδικήσαντος,, οὐδὲ Σ ἃ Π6Ν. Δ τς. 
εἵνεκεν τοῦ ἀδικηθέντος ' - ἀλλ᾽ εἵνεκεν τοῦ " φανερωθῆναι τὴν 'σπου- τ ΠΥ 

δὴν " ὑμῶν τὴν ὑπὲρ ἡμῶν ' πρὸς ὑμᾶς "ἐνώπιον τοῦ "Θεοῦ. 13. Διὰ ΡΗΪΙπν 
τοῦτο παρακεκλήμεθα ἐπὶ τῇ παρακλήσει ὑμῶν ὁ - περισσοτέρως δὲ δ χα ζεε δα 
μᾶλλον ἐχάρημεν ἐπὶ τῇ χαρᾷ Τίτου, ὅτι “ ἀναπέπαυται τὸ " πνεῦμα 

1 θ"Ἔ Βᾶνε αδικηθεντος . . . ἀδικησαντος. 

5 α (ποι Ε), ἀ", εὶ εἶνε σπονδὴν ἡμων. 

ἰϊ. τ. 

3 Μ.Β, 37, 73 δᾶνε αλλ' ονδε. 

“ΜΝ Ἔ Βᾶνε ὑπερ υμων. 

5ΈΚΙ,, τῆς Βοβμαϊγὶς ἀπά Ηδγοίεδη βυρροιὶ παρακλ. υμων; δεῖϊες ἡμων νη 
ΝΒΟΘΡΕΘΡ, νᾷ. ἀπά Ρεβῃϊκτιο. 

5 ΑΙ τ86 υποῖδ[5 ρίαςε δε, ποῖ Ῥείοτε μαλλον, θυϊ Ὀεΐνγεεη ἐπὶ ἀπὰ τῇ παρακλησει. 

βρεοίδηϊβ εἴ βεᾳυεπεῖβ᾽᾽), τοογἀεἰλ γεῤεηί- 
ἀπεὲ ΜΜΠΙςὮ ᾿εδᾶβ ἐο αἰ ναΐίοη, ατερεπίδπος 
τολίελ δγίηροίς πὸ γεργεί. ἀ; λητον 
ΤῊΔΥ ὃε ἴδκεη ἢ σωτηρία (δεε ΚΝ. 
πηδτρίη), ῬὰΣ ἴδετε ννουἱά δε πὸ ροίΐπι ἰπ 
ΔΡΡΙ γἱηρ βυςἢ δῃ δά). ἰο σωτηρία, νδετε- 
5 ἴξ ἰ8δ αυἱϊ Δρροβῖῖε 48 δρρίεά τὸ 

ἄνοια (45 ὈῪΥ ΟἾτγβ8., ΚΕΝ. εἰς.).--- 
τοῦ κόσμον κιτιλ. : ὁμέ ἐΐέ δογγοῖσ οὗ 

ἐδε τοογὶά,, 5...) Βις ἢ βοῖσον 45 ἴπε 'νοτ]ά 
[εεἾ5---ἰος ἐδίϊαγα, ποῖ ἔοσ βἰη --- τοογ είς 
ομέ ἀξαίᾷ, 5... 138 ορροβεά ἴὸ σωτηρία (ο΄ 
ΠἤΔΡ. 1. 16). 

Ψες. τι. ἰδοὺ γὰρ αὐτὸ κιτ.λ.: Κ0γ 
δελμοίά, ἰδὲς φαπις ἐλίπρ, υἱς., ἐκαὲ γον 
τονε »παεῖς ΞΟ Οὔ εΡ α ροάϊγ Ξτοτνί, τολαΐ 
ἀϊέρεποε ἐξ τυγομράξ ἐπὶ γοι, γεα (ςε., “ποῖ 
ΟΠΪΥ 50, Ὀυϊ '8ο,᾽" ἀλλά ἱπιτοδυοίπρ δη 
Δορέβϑοῖν ἰάθα) τολδαί α ἀείεμες, :ε., οἵ 
γουγβεῖνεβ ἴο πηῈ ζπγουρῇ πε τηεάϊιίοη 
οἵ Τιτυβ, γεα τολαί ἱπαϊρηαίξοη, γεα τολαΐ 
αν, 5Ξε., οἵ 81. Ρδυ] 8 τεῦυκοβ, γέα τομαὶ 
ἰοπρίπρ, 5... [δι 6 βῃου!ὰ ςοπια ἴο ἔπετὰ 
(8εε νεῖ. 7), ὕέα τσδαΐ κεαϊ, Ξε., οπ ΕΠ ΑΙ 
οὗ αοά «πὰ τὶρῃμίεουβπεββ, γεα τὐλαὲ 
αυεηρίηρ, 5... ἴπε Πεᾶνυ ρυπίβῃπγεηὶ 
Βοϊ ἐπληὶν ᾿πβ!ςῖεά οα ἴῃς οἤεηάετ ἰη αοά᾿Β 
πᾶπης (Πρ. ἰϊ. 6). Οὔβεγνε ἰδδὶ ἐκδί- 
κησις Δηὰ ἐκδικέω τε αἰτσανς (8εε τεῆϊ. 
δηᾶ 1υκε χνη. 7, τ Ῥεῖ. 11. 14, εἴς.) υϑεᾶ 
οἵ σοά"ς ἀνεπρὶπρ οὗ 5ἰπ, ποῖ οὗ τηδπ᾿ 8 
τεϊδ] ἰδιίοη.---ἐν παντὶ κιτιλ.: ἐπ δύενν- 
ἐλίπρ γε ἀῤῥγουεάὰ γομγεεῖτες ἰ0 δὲ ῥμγε 
ἐπ ἐὰε πιαΐέεγ, ἴ.ε., ποῖ παῖ {πεν ννογα 
αυΐτε τες ἔγοπι ὅγοββ βὶπ8 οἵ [πε Ηεβῇ (5εε 
χὶϊ. 21), θυῖϊ τπδὲ ὉγῪ τπεῖς ταν σοπρ]!- 
ἅπος ἢ τῆς Αροϑεῖς᾽β ἀϊγεστίοπβ ἴΠΕῪ 
μαά οἰεαγεὰ ἐπεπιβεῖνεβ ἔγοπι ἴπε ρα! οὗ 
οοπηΐναποε δὲ ἰποαδῖ (βες ἷϊ. 6). τῷ 
πράγματι (ἴπε ἀδι. οἵἉ τερατγά) ἰ8 ἃ νᾶρτια 
ΡῬῆγαβε υδεὰ Πεῖεὲ δπὰ δὲ τ᾿ ΤὮδ6β8. ἷν. 6 ἴὸ 
ἄεποῖς δϑοπιίπδῦϊε υνϊοκεάπεββ. 

Ψνεσ. 12. ἄρα εἰ καὶ ἔγραψα κ.τιλ.: 
εομξεφμεπέϊν, αἰἐποιρὰ 1 τυγοίφ ἐο νοι, ἵ.6., 
ντοῖς ἃ βένεγε ἰετῖεγ, ἐξέ σας πο ον ἀὶς 
ἐανξ ἐπα αἱά ἐδλε τυγοπρ, 5ς., ἴῃ ἱποαβ- 

ἴυουβ 80η οὔχ Οζι ν. 1, "07 707 κἰς εαμ5σ 
ἐλαὶ τι βεγεά ἐπε τογοηρ, 5.) Ὠϊβ λιδεσ, 
μέ ἐμαέ γομγρ αὐϊέρεπος ὁπ Ομ δελαῖ 
μιὶρλέ δὲ νιαάὰφ πιαπὲζεςσί 09 γομγεεῖυες 
(οπεΖ νουβ,᾽ 80 πρὸς ὑμᾶς, τ: ΤΉΕ58. 
1. 4) ἐπ ἐλε εἰρκέ ο7 Οοά. Ἠξε ἅοεϑ ποι 
τηεδῃ ἴπαὶ 18 νγὰ8 ἴπε οπὲν τεάϑοη ἔου 
ντιτηρ (ο΄ 11. 9), ἀπᾶὰ ἰδὲ ἴῃς τπποόγε 
οὈνίοι!8 τεάβϑοη ννᾶβ8 ποῖ ἴῃ ἢίβ τηϊπᾶ ; Ραϊ 
δ 8ϊ8[68 βίγοη ͵Υ (εχργεββίηρ Ὠίτηβε! ἢ ὉῪ 
8η Ἰάϊοπι σοπητηοη ἴῃ ἴῃς Ο.Τ., δ...» ]ετ. 
νἱϊ, 22) ἃ Ῥγίποῖραὶ οαυβε οὗ δβ ντιτπρ, 
υἱξς., τῆι τε (οτιπεδίδη ΟΒυγοῖ πιὶραὶ 
6 ταρδὶεά το ἃ ἴσυῃε βεπβε οὗ ννδαι “γᾶς 
ἄυς το ἰἰ8 ἐουπάοτι, 48 ἰζ ἴξ ψεγα (δες 
Οὐἷν σαυβε. 866 οη ἰΐ. 9, δπὰᾶ, ἔογ ἃ 
ἀἰδουβδίοη οὗ {με Ψπο]ε αμεβιίοπ, 86 
Ἱπίγοά., Ῥ. τὸ Β΄. 

γεσ. 13. διὰ τοῦτο παρακεκλ.: τολέγέ- 
ῶνε τὸὸς λαῦε ὅεθμ εονιξογίσά. ΝᾺ 
ΤίβοΒ., ΝΝ.Η. δπά πιοάδγῃ εἀΐϊογβ σεπε- 
ΓΑΙν ννε ρἷδςε ἃ }} βίορ πετεὌ Κῃδι 
[οΙΙοννβ ἱπιγοάυςεβ ἃ πεν ἰάεδ. 

γν. 13.1.16. ΤῊΕ ΙοΥ ΟΕ Τιτῦβ ΙΝ 
ΤΗΕ ΤΙΡΙΝΟΒ ΗΕ ΒΒΟύΘΗΤ. ὈΟἨγυβοβίοπι 
ποίδβ ἴῃς ἴδοι ψὩϊοῃ ἰεδάβ ὅ8:. Ρδυὶ τὸ 
ςοπιπγυπίοαῖς 18 50 ἐπηρμδιίοδ!ν ; Τιταβ 
ψ 85 βοίῃρ Ῥδοκ ἴο Οογίπιῃ οὐ ἴπα Ῥυδί- 
Π688 οὗ ἴῃς ςοἸ]εςτίοη (ν|ϊϊ. 6, 16, 23), ᾶπά 
ἰξ ννᾶ8 νεσὺ ἀδβίγαδ!ς τπαὶ πε βῃουϊὰ δὲ 
Ὑ06}1 τεςεἰνεὰ τπεγε.---ἐπὶ δὲ τῇ παρα- 
κλήσει ἡμῶν περισσοτέρως μᾶλλον κιτ.λ.: 
αμὰ ἐπ αὐ ἀἑίοη ἐο ἐλὶς ἔνι Οὗ οἱγς τοῦ 
γεγοϊεεά ἐλε νιογε ἐχεσεάϊηρὶν (ς7. νετ. 7, 
δηὰ ἔογ της ἀουδε οοπιραγαῖῖνε οὐ. Ματκ 
νἱϊ. 36, ῬΏΙ]. 1. 23) σέ (ἕογ τῆς οοπβίγ. 
χαίρειν ἐπὶ ο΄ τ Οος. χί!ϊ. 6, χνί. 17, εἴς.) 
ἐλε 7ον οΥΓἹ Τξμς, δεσαμϑε Κὶς τρέγὶ ἐ λπαίκ 
δεεπ γείγοςμεά ὃν γομ αἷϊ (υ,. ἴλε βοπιε- 
Μ παῖ δἰ πη] 56 οὗ ἀπό ἴῃ ΤἤΔρΡ. ἰΐ. 3, 
Μδαῖι. χί. 19, Αςῖβ 11. 22). Βοιῇ ἢεγε δπὰ 
δὶ νεῖ. 15 πάντων ἰ8 ἐπιρῃδϑίβεά Ὀγ ἰϊ5 
Ῥοβίκίοπ Ῥείοτε ὑμῶν; Τιϊὰβ ννὰ8 ννε]] 
τεςεϊνεὰ ὃν αἰΐ αἱ σοτγίπεῃ, ἀπά ᾿ξ βεεπὶς 
ἴο θὲ ἱπιρΙεὰ δἱ χίὶ. 18 τῆδι ἢε Ἰεῖϊ ἃ 
[Ἀνουτδῦϊε ἱπιρτεββίοπ ὑροη τπαπὶ 81]. 
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ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β ΝΙ]. 14-ἰ6.. 

αὐτοῦ ἀπὸ πάντων ὑμῶν“ 14. ὅτι εἴ τι αὐτῷ ὑπὲρ' ὑμῶν κεκαύχημαι, 
321 “βαρ, οὐ ᾽ κατῃσχύνθην - ἀλλ᾽ ὡς πάντα 3 ἐν ἀληθείᾳ ἐλαλήσαμεν ὑμῖν, ὃ 

Κοβ 1. 14. οὕτω καὶ ἡ "καύχησις ἡμῶν 4 ἡ ὃ ἐπὶ ὁ Τίτου ἀλήθεια ἐγενήθη "15. 
δὲ Οογ, ἷν. καὶ τὰ "σπλάγχνα αὐτοῦ περισσοτέρως εἰς μᾶς ἐστιν, " ἀναμιμνη- 

1γ,2 Τίῃ. 
16. σκομένου τὴν πάντωνϊ ὑμῶν ὑπακοὴν, ὡς μετὰ "φόβου καὶ “ τρόμου. 

ες Οος. ἐϊ. 
3, ΕρΒ. ἐδέξασθε αὐτόν. 

Ῥμῇ, μι ταὶ 168. χίχ. τ6. ἀ 8εε ὁ ἵν. 8. 

16. χαίρω ὅτι " ἐν ἃ παντὶ " θαῤῥῶ ἐν ὑμῖν. 
ς Κεβ. ν. 6. 

1 α,, ρ, ἴπε Ρεβῃϊο ἀπά Βοδαίγις ρίνε ἴῃς ογάεσ ἕω νπ. ἡμῶν. 

3 06, κᾳ, ἴῃς Ηδτγοΐίεδη δηὰ Βοβμαίγὶς ἢανε παντοτε ἴο παντα. 

3 ΟΡΕΡ, ἁ, ε, ἔ ρίδοθ υμιν Ὀείοτε ἐν αληθ. 4 ΒΕ πᾶνε υμων ἴογ ἡμων. 

δ᾽. "8 οπι. ἡ Ῥεΐοσε ἐπι (80 Τίβοῃ. δἀπὰ Ἦν. Η.). 

5ῬΕΘΡ βΒᾶνε προς Τιτον. 

γε. :4. ὅτι εἴ τι κιτιλ.: δογ ἐγ} ἐπ 
αηγέμίηρ 1 βανε ρίογίεα 0 ἀἶνι ὁπ γομν 
δελμαϊῇ, τ.6., ᾿νε δοδβιεά οἵ γου (ς΄, 1χ. 2, 
χίΐ. 5), 1 τοας ποί ῥμέ ἰο σμαηιε, 56.. ὉΥ ἴπα 
νδηϊν οὗ πὶ Ῥοδβεῖηρ Ὀεΐπρ ἐχροβεὰ; 
ὀμὲ ας το ἐῤῥακτ αἱϊΐ ἐπέηρς ἰο γοι ἐπ ἱγμίβ 
(1π18 με 18 σοπεῖπυδ!ν ᾿πβίβιπρ οπ, ἐς...» 
Αἵ ἱ, 18, 1. 17, ἵν. 2, εἴς.), 50 ΟἩΓ ρίογγη 
αἰφο, υἱς., ἐμαί »πιαάε δείογε Τίς “. 
Μαζκ χιπ. ο ἴον ἐπί στῆ τε ρεπ.), τας 
“)ομπά (ποῖ “15 ἐουπὰ ̓" 45 ΑΝ. Ὅαϊ “ τσας 
Ἰουπὰ ᾽" 45 δὶ 1 Οος. ἱ. 30) ἐο δὲ ἐγμέλ. 

γεῖ. 15. καὶ τὰ σπλάγχνα κ.τιλ.: 
απά πὲς πεαγί ἰς πιογε αδμπάἀαπέϊν ἰοτυαγάς 
ον, τολῖϊε με γεεαὶἰς ἰο ᾿ἱγιςοὶ ἐὰκε οδεάϊ- 
ἐπρέ Οὗ γομ αἰϊ, βοτσ τοίἐὰ γεαν (βεε τεῆ. 
δηὰ οὔ. Μδϑῖϊ. χχνιϊϊ. 8, τ᾿ Ῥεῖ. 1. 15, ἴοσ 
μετὰ φόβον) α»ὦ ἐγε»ιδίἑτιρ γον γεοεὶυεὰ 
λίηι, Ἠς Πδὰ δγουρῇι ἃ βίεσγῃ πιεβδᾶρα, 
ΜΚ ΒΙΟΝ ἱηνοϊνεά {πε ἐχοοπιτηυπςδιίοη οὗ 
δε ὑπνοσίην τρεηρεσ (Ὶ Οοσ. ν. 5); ἴἴ 
Ν 85 πὸ οπάεγ ἴπδὲ ἔπεῪ ἐγεπηθ]εά δὲ ἰδ 
οοπιίηρ. 

Ψψεῖ. 16. χαίρω ὅτι κιτιλ.: 1 γεγοῖοε 
ἐλαί ἱκ ἐν ίλίιξ 1 ανι οὔ ροοά εομγαρε 
(ποῖ 48 ΑΝ. “1 ἢανε οοπῆάεπος," νι οἢ 
ψουϊά δε πέποιθα) εοπεεγηίηρ γοπ. 

11, Τῆς ΟοἸεςξίοι ἴον ἴδε [υάξεδη 
Ἡγιβείαβ (νι 11. σ-ῖχ, 15). ε δᾶνε 

ΠΟ Πσοπια ἴο ἴπε βεοοπά πιαὶπ ἰορὶς οὗ 
ἴπε Ερίβεϊς, υἱς., τῆς οοἸεςείοπ το θὲ πιδάς 
αἱ Οοσίπεῆ, 845 ἰη 411} τῆς ΟἸ γί βείδη οοπὶ- 
τηυπίτίες νυν σῇ τὰς Αροβεῖς πδά ουπάεά, 
οπ ΕΠ Δ] οὗ ἴπε ροοσ ΟἿ τ βείδπβ δ ᾿υάδα 
(εδαρβ. νἱϊῖ. οὐδ, 1χ.). ΝΥὲ ἤτβε πεᾶσγ οἵ 
τηῖβ ρτεδὲ υὑπάεγιδκιπρ αἱ 1 Οοσ. χνὶ. σὲ, 
δυῖ τς 8. ρ᾽αίη ἔγοτη τπαὶ ρββαρε 85 ννε]] 
85 ἴτοπὶ 2 Ο(ος. νἱϊὶ. το, ἰχ. 2, παι 1 δά 
Ῥεδη ογραπίβεά βοπὶὲ ἔτης δεῖογε ᾿ ΟὉ7. 
νν885 νγεεη. (ες 7πέγοά., Ρ. 6.) Τῆς 
Ῥονετ οὗὁὨ ἴῃς ΟἸσίβιδπβ δὲ [Ἐγυβδ] θπι, 
δονγενοσ οδυβεά, νν88 ον ἀθηε]γ δουῖς ; ἀπά 
ψνΒεη 51. Ρδ0] ἤσβε ραστιεὰ ἔγογῃ ἴῃς Τυνεῖνα 

1 3" οὔ. παντων. 

Οὐ Πίβ πηιϊββίοη ἴο ἴῃς Οεπεῖεβ, οὴς οὗ 
{πε βείρυϊατίοπβ τηδᾶάς ννἱ ἢ πὶ ννὰ8 (Πδὶ 
δε 5πουϊὰ ““τεπιεπιρεῦ ἴῃς ροοσ᾽ ((]. 
᾿ἰ. το). ὙΠΐὶβ βεϊρυϊαιίοη ἢς ΔΈ ΘΠ 
οὐβεσνεὰ, δἀπά ἰἴὶ νβ ἴοὸ οοῆνου ἴῃς 
ΤΊΟΠΟΥ ἔδυ επιτυβίεὰ ἴο Πὶπὶ ἴο ἰἴ8 
Ῥῖορεσ τεοϊρίεπιβ τπδὶ ἢς ραϊὰ ἢὶβ ἰαβὶ 
νἶϑῖε τὸ εγυδβαίετη (Αςῖβ χχῖν. 17). ὅ:Ὲ 
υγῖπες ἴῃς ἐχοει]θης ἀϊβουδβίοη ἰπ ϑίδη- 
1εγ᾽5 ποῖε οπ ἱ Ὅος. χνΐ. ἵ.Ἅ 

ΟΠΒδρΡ. νἱϊ. νν. 1-27. ΤΗΕ ΤΙΒΕΒΚΑΣΙΤῪ 
ΟΕ ΤῊΞΕ ΜΑΓΘΈΡΟΝΙΑΝ ΟΗΌΒΟΗΕΒ--ΑΝ 
ἘΧΑΜΡΙῈ ΤῸ ΟΟΕΚΙΝΤΗ.-εσ. 1. Γνωρί-. 
ἴομεν δὲ ὑμῖν κιτιλ.: πιογέουεν (ἴοι (ἢ 8 
15 τῆς ἔογςε οἵ τῆς δὲ τικόν, τηδιῖ- 
ἱπρ ἴῃς (ταπβίτίοη ἴὸ ἃ πεν βυδήεςσι ; οὐ, 
σ Οος. νῖϊ. σ᾿, νἱϊ, σ, χν. 1, οἤδρ. ΧΟ, 
εἰς.), ὀγείλγεη, τοὸ πιαλε ἅμποισμπ ἰ0 γον 
ἐλε ργαεο οὔ Οοά, ςε., ἴπε βρεςϊαί ρτᾶςε οὗ 
1 θεγα! ττν ἴῃ αἰνίπρ, τολίελ κας δέέη ρίυεμ 
ἥπ, ἰ.ο., σίνεῃ ἴο ἀπὰ Ἄχῃϊιϊτεὰ ἴῃ (8ε6 οη 
', 22), ὅς Οληγελες οΓ Μαεεάοπία, ε.ρ., 
ῬΒΠΙΡΡὶ, Ὑπεββαϊοηῖοςα δπὰ Βεζοᾶ (Αςῖβ 
χνὶ. δηὰ χνἱϊ.), ννπῖο ἢ ρίαςεβ να τῆδν 
Ρτεβυπης Πα γεν δἰ εὰ οἡ 115 ᾿ουγπου. 

Ψες. 2. ὅτι ἐν πολλῇ δοκιμῇ κιτιλ.: 
λοτο ἐλαΐ ἐπι πιμοῖ ῥγοοῦ οὗ ΤΑ ἔνε... 
πῃ βρίϊε οἵ πε βενεσε δῇιςτοπ8 Ὀγ νυν ἢ 
πεν ψνέγε ἐτεὰ, Ργο Δ ΌΪΥ ἃ τεΐεσεποα ἴὸ 
Ῥογβεουκίοη ἂπὰ δηπογᾶπος ἴτοπὶ {πεῖς 
δεδίπεη πειρῆρουτβ (δεε Αοῖβ χνὶ. 20, 
ῬΏ]. ἱ. 28, 1 Τεβϑ8. ἱ. 6, ᾿ΐ. 14, 1ϊϊ. 3-0), 
ἐλκε αδιεπάαποε οὗ ἐλεὶν 7ογ απά ἐλεὶν ἀεεῤ 
ῥουεγέν (κατὰ βάθους -- ““τεδοπίπρ ἄξερ 
ἄονη ἢ; οὗ. τὰς ρῆγαβε π᾿ ϑίγαθο, ἰχ., 419, 

ρον κοῖλον κατὰ βάθους) αδοννάεά 
μπίο ἐδλε γἱελες οὗ ἐπεὶν Πἰδεγαϊ ἐγ. ἁπλοῦς 
ΤΘΔΠΒ ΡὈΥἰπΊΑΥΪ “ Βίτηρὶς," “5ἰπρὶε- 
ταἰϊπάςἀ ̓" (Μαῖε. νἱ. 22), ἀπά ἁπλότης ἰδ 
1λὺ8 υβεὰ Ὀγ 8:. ΡΑῸ] ἰπ σμδρ. χὶ. 3, 
Ερβ. νὶ. 5, (οἱ. 1. 22; ας δίηρίε- 
τηιηἀξάμπεββ Οὐ “ ΠελγιΠ 688" οὗ ρἱνιηρ 
(δεε σ Οδτγοη. χχίχ. 17) ἰηνοῖνεβ “ΠΡ 6ῖ- 
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17; εδδρ. 
155. 

ΟὨΪγ. 
ἥ πτωχεία αὐτῶν ἐπερίσσευσεν εἰς τὸν πλοῦτον τῆς " ἁπλότητος ἁ Νετο; 

αὐτῶν - 3. ὅτι κατὰ δύναμιν, ᾿ μαρτυρῶ, καὶ ὑπὲρ 2 δύναμιν " αὐθαί- οηἱγ. 
ΜΙ ς Εοα;. 

ρετοι, 4. μετὰ πολλῆς παρακλήσεως δεόμενοι ἡμῶν, τὴν χάριν καὶ 8; «Βαρε. 

τὴν ἢ" κοινωνίαν τῆς διακονίας τῆς εἰς τοὺς ' ἁγίους δέξασθαι ὃ ἡμᾶς " 
5. καὶ οὐ καθὼς ἠλπίσαμεν," ἀλλ᾽ ἑαυτοὺς ἔδωκαν πρῶτον τῷ Κυρίῳ, 

καὶ ἡμῖν "διὰ " θελήματος "Θεοῦ" 6. εἰς τὸ παρακαλέσαι ἡμᾶς οπὶγ. 
Τίτον, ἵνα, καθὼς ' προενήρξατο," οὕτω καὶ "' ἐπιτελέσῃ εἰς ὑμᾶς καὶ πεν 

ἦν. Σ Μες. 17 οὐἱϊγ. Ὁ Βεῇ. νἱ. τ4. 
τ εξ νἱῖ. τ. ἢ ἌΡ, 

Ἐεν. {ϊ 9 

χίϊ. 

ἶχο ἱἱ, 13, 
χὶ. 3; 

. (οἷ. 
22 

. Χ.2; 

(οὶ 15; ᾿ 
ἱ ΕεΒ. ἰ. σ. κ Κοβ, ἱ. σ. 1 νεῖ τὸ οὔϊγ. 

ἘΜΟΘΕΟΘΚΙ, βυρροτῖ τὸν πλουτον; δεῖϊες το πλοντὸος ἢ  ΒΟΡ 17 ϑ. τῆς 
ῖ βᾶστης νδτίδης ἘΡΏ. 1. 7, ἰϊ. 7, 11. 8, τ6, ῬΏ]]). ἵν. το, Οοἱ. ἰϊ. 2; ἰπ ἰδῖοσ ἀσεεῖκ Ἔγα ἰ5 

ἃ ἰεπάεπου ἰοννασάβ (π6 πϑαΐῖεσ ἔοσπι; 866 οσίζ. ποῖε οχ ἰχ. 2). 

3 ΚΕΡ εἶνε νπερ δυν. ; δεϊζετ παρα νἱῖ ἢ ΒΟΏΕΘ. 

5 δεξασθαι ἡμας ἰ8 ποῖ ἐουπά ἰπ ἔῃε ποΐ4}5 ἀπά τί πηᾶσυ νββ. ; ἴξ 18 ἃ πιδσε Ἴχρίδπᾶ- 
ἴοτυ ρῖοββ. 

4 Β 73 δᾶνε ἡλπικαμεν. 

Αἰτν "ἴῃ εἰνίηρ (οἷ. ἰχ. 7), ἀπά ἐπὺ8 ἱπ 
ΤΩΔΩΥ Ῥαβδᾶραβ (86 τσεῆϊ. δπά οὔ 48. 1. 
5) ἐϊδεγαϊ ἐν 15 τῆς θεβὲ τεπάθείηρ. Τα 
νος οὗ ἀτεεςε, ἐχοαρὶ πε Βοπιδη 
ςοἰοηΐεβ οὗ Ραίγσας δηὰ (οσίπιη, ννδ8 ἴῃ 
ἃ ἄϊτε σοπάϊιοη οὗ ρονεσῖν δηὰ ἀϊβίγεββ 
αἱ τ818 ρεγίοά (θεὲ Ατποὶ ἀβ Κοριαπ 
Οονενοπευεαί ἐδ, ἰϊ., 382, αυοϊεά Ὀγ ϑιδη- 
16}) ; δηὰ τῃε Ἴοοπεγίδυκίοη οὗ ἴδε Μδςε- 
ἀοηΐδη ΟἸ γι βεῖδπ8 ννὰ8 γεδ!ν οογηραγδῦὶα 
ἴο ἴδε ρίνίηρ οὗἩ τῆς ννἱάονν᾽ 8 τηῖϊε (Μαγκ 
χίϊ. 44). [18 ποϊεννογῖην [Βδῖ πὸ 'νᾶγση- 
ἰπρ8 αϑαῖηβε τῆς ἰεπιρίδιοηβ οἵ ὑγεα! ἢ 
ΟὐοὺΣ ἴῃ σ δηὰ 2 Τῆ688. οὐ Ρῃϊ]. ϑεα, 
Βονενεσ, Πἱρῃείοοι, Βὲδί. Εσϑαγς, Ρ. 247. 

γες. 3. κατὰ δύναμιν κ.τιλ.: 
3ῶν αεεογάϊηρ ἰο ἐπεὶγ ῥοισεν, 1 δέαν τοῖί- 
πέϑς, γεα απὰ δεγομκά ἐλεὶν ῥοισεγ. ἙΕἰεἰὰ 
υοῖε8 ἃ οοά ρδγδι] οὶ ἔγοτηῃ 1 βερῆυβ, 
Απεὲ., τἱϊ., 6. 1, ννῆο μ48 κατὰ δύναμιν ... 

δύναμιν 45 Βετα. 
ν. 3,4. αὐθαίρετοι μετὰ πολλ. παρ- 

ακ. κιτιλ.: ο7 ἐκεῖν οἵη ἀεοογάὰ δερρὶπρ' 
ΟΥ̓ μι το μιμοΐ ἐπίγεαίν (ἴἰλς ςοηδῖγ. ἰ8 
οἴαπιδυ Ὀὰϊ Ρειμδρ8 ἀηργοίκεη ; ννὰ βῃουὰ 
εχρεοῖ ἔδωκαν αἰϊες αὐθαίρετοι, Ὀυϊ (δε 
νοῦ ἰβ ἔουπά ἴῃ νεζ. 5) ἐλε ἴαυον, ςς., οὗ 
εἰνὶηρ (φ7., ἕος ἐπῖβ βεῆβε οἵ χάρις, Αοἰ5 
χχίν, 27, χχν. 3, Εςοΐυ5. χχχ. 6), αμά ἐπε 
ῥανείῥαίίον ἐπ δε νεἰρηϊδίοεγίηρ ἰο ἐλε 
δαϊπίς, 55.) [Ὡς ροοῦς ΟἨγίβείδηβ ἰπ [υάδεᾶ. 
ὙΠε Μαδοεδοπίδπ ΟἩγίβιίαπβ ἀϊὰ ποῖ ννδῖῖ 
ἴο Ὀὲ δεκεά ἴο γίνε; {πεν δβκεά το δὲ 
δοννεὰ τῆς ρείνερε οὗ ρινίηρ (ο΄. Αςῖ8 
χχ. 35). διακονία ἰ5 τῆς τερυϊαγ ννοσά ἴοσ 

δ᾽Β Β858 ἐνηρξατο (7. νεῖ. το). 

βυ ἢ ΟΒΑσ ΔΌΪ]6 βεσγνίος (ογ,. Αςἰβ νὶ. τ, χί. 
29, οτῃ. χν. 25, 31, σῇδρ. ἰχ. 1ἵ, 12, εἴς.), 
8 ΡετηδτΥ ἀσὲν οὗ ἔπε διάκονοι Ῥείπρ [Βς 
δάπκιπἰδιγατίοη οἵ δ] πη8, 

γες. 5. καὶ οὐ καθὼς κιτιλ.: απάὰ πο 
(πιεγεὶ γ) ας τσέ κοῤεά, ἐ.ε., Ὀεγοπὰ ννῃδι νγα 
εχρεειρὰ οἵ πορεὰ, ὀμέ βγεί (ποῖ οηἱγν ἱπ 
ογάες οἵ {τἰπγε, Ὀυῖ ἰη ογάεσ οὗ ἱπηροτίδηςε ; 
ἃ8 ΜῈ ΒΔῪ “ἤτεῖ οἵ 811.) ἐλεν ραυε ἐλενι- 
δεῖυες ἐο ἐπε Πογά. ΤὙἢΙΒ 18. ποῖ πηεγοὶν 
τῆς ςοπβεογδιίοη οὗ 861} (οὐ όχι. χίϊ. 1), 
ψὨϊςἢ 18 ἴῃς ςοπάϊτίοη οὗ 411 δοςερίδοϊς 
αἰπιβρίνίηρ, ἴος 118 τνουἹά ποῖ πᾶνε Ὀθβεη 
θεγοηὰ τπε Αροϑβιὶε᾽β Ἔχρεοϊδιίοπβ, δυΐ 
τε ἀενοίοπ οὗὨ ρεδβοπδὶ βεγνίοςς ἰπ ἴδε 
ψοσκ οὗ βργεδάϊηρ ἴπς αοβρεὶ, δυο 45 
Ψ 88 ρίνεη Ὁγ ϑοραῖεσ οὔ Βεζοξᾶ, Ατίβ- 
ἴάγοπυβ δπὰ ϑεουπάυβ οὗ Ὑμεββαϊοηϊοα 
(Αςἰ8 χχ. 4), απὰ Εραρῃγοάϊιυβ οὗ ΡΒ ρρὶ 
(ΡΒ1]. [ἴ,. 25). Οἷμες ΜαἼοεάοπίαπ ΟΒσγίβ- 
τἰδπβ ψνῆο ἃγε παιηεὰ δβ ἢείρειβ οἵ 8ι. 
Ῥδαυὶ ἂεὲ Ϊ]Ἄβοη (Αςῖβ χνἱϊ. 5 ἢ.) δηά αδίυβ8 
Αοἴϑ χίχ. 209); Ροββίὶγ Πεπηδ8 αἷϑο (ΡΒ πὶ. 
24,2 Τίπι. ἱν. 10) ννᾶ8 οὗ Τπεβϑδϊοηΐςα, ἀπά 
ἰι 8α8 θεαη διρυεὰ δὲ ὅ8ι. [ὺΚ6 νν8 οὗ 
ῬΒΠΙΡΡὶ (βεε Βαπιβαγ, δέ. Ῥαμὶ ἐλε 
Τγαυείϊον, Ὁ. 202).---καὶ ἡμῖν διὰ θελ. 
Θεοῦ: απὰ ἐο μ5 (βϑοπὶε οὗ ποτὶ ψνεσα 8ιῖ. 
Ῥαυ}β οοπηραπίοπβ ἰῃ ἔγᾶνβ]) ὃν ἐδε εὐἱϊ! 
οὔιΘοά. Ἐνετγνμαγε ἴῃ 51. ΡΔ0}᾽ 5 ψτὶς- 
ἱπρβ8 ἴπε ἱπιρυΐθα ἴ0 ἔα] βαγνίος ἰ8 
τταοθὰ ἃρ ἴο αοά᾽β στᾶςε. 

νγν. 6, 7γ. εἰς τὸ παρακαλέσαι κ-τ.λ.: 
50 ἐλαΐ τοε ἐχλογίεά Τὶΐμς (ἴῃς ερ᾿ βίοι γΥ 
δος. ᾿πῆη. ; (8 [8 τῇς Ἔχῃοσγιδιίοη ἴο Τίτυ8 
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Ὁ 8εε ο ἵν. τὴν χάριν ταύτην. 7. ᾿Αλλ᾽ ὥσπερ "ἐν "παντὶ περισσεύετε,; πίστει 5 
9 Ἔσαι ἔοι. καὶ λόγῳ καὶ γνώσει καὶ " πάσῃ " σπουδῇ, καὶ τῇ ἐξ ὑμῶν 8 ἐν ἡμῖν 
ἐλ τδρ. ἀγάπῃ, ἵνα καὶ ἐν ταύτῃ τῇ χάριτι περισσεύητε ὃ. οὐ “ κατ᾽ 

᾿ ἔρβ. ὁ, 3. ἃ ἐπιταγὴν λέγω, ἀλλὰ διὰ τῆς ὃ ἑτέρων " σπουδῆς καὶ τὸ τῆς ὑμετέ- 
τὰν το, νι. βα ἀγάπης "γνήσιον "δοκιμάζων ὁ" 9. γινώσκετε γὰρ τὴν χάριν τοῦ 
“5 ἀσον. Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ,7 ὅτι δι᾿ ὑμᾶς ὃ ̓ἐπτώχευσε " πλούσιος 

νἱἱ δ; 
τΤίπι. ἱ. α; Τῆς, ἰ. 3. 
χ ϊ . 5; Οα]. νἱ. 4; τ᾿ ὙΒεδββ ν. 21. 
ἢ. 4; 1 Τίη. νἱ. 17. 

1 ῸΡ δᾶνε περισσενητε. 

3 εξ υμων εν ἡμῖν, ΒΜΟΌΕΘΚΕΡ, τπὲ [,ατίη ἀπά Ηδγοίεδη νββ., νηΐ οῃ 

τ ΡΒ, ἱν. 3; συ Τίπα. ἱ. 2; Τίϊ. ἱ. 4. οὔϊυ. 
3 .ἢεσγε ον; Ρε. ἀαχην 1; 

δι ΟοΥ. χί. δ; νεζγ. 22; ςδδρ. 
{Φ,. «Βδρ. νἱ. 10, εἴς. υ Ερῆ. 

3} Δ) [28 ἐν πιστει. 

ἵνεβ. {πε 
56 Π86 ποτε Ἀρυθθδῦ]ε ἴὸ [26 Τςοπίοχῖ; Β, ἴπε Ῥεβδῖτο δηὰ Βοπαϊσὶς ρῖνα εξ ἡμων ἐν 
νμιν, ὙΠἰςἢ 18 ργείεσγεά ὃν ἮΝ. Η. δπά ἘΝ. πιαγρ. (οὐ. τς νατίαπιβ ἴῃ νἱῖ, 12). 

“δ "Ἔα ἢδνε περισσενσητε- 

5 δ "Ὁ Βᾶνε δοκιμαζω. 

οη Πῖβ πιβεῖϊηρ ἢ 5:1. Ρϑαὶ ἰῃ Μᾶςε- 
ἀοηΐδ δἴϊεσ Δοσοπιρ Ι8ῃϊηρ Πὶβ ἄσβε Μιββίοη 
το Οοτίπιῃ ; παρακαλ. ἰδ ἴῇς ψνοτά υβεὰ 
τγουρδουϊ οὗ τῆς ΑΡροϑβιεῖε᾽ 8 ἀϊγεοιίοῃβ ἴο 
Τιζαβ; 8εὲ νἱϊϊ. 17, 'χ. 5, χὶϊ. 17, δὰ ου 
ΤδδρΡ. ἱ. 4), ἐλαὲ ας ἀξ νιαάε α ἶ; ἐπηΐηρ᾽ 
δεύογε, ξε., ἴῃ ἴῃ πηδῖίετ οὗ {δε οοἸϊεοιίοη, 
ἀυτίηρ τς Μιββίοη ἔσοπλ ΝΗσἢ 6 Πδ8 
πον τεϊυγπεά, “0 ἦε τσομία αἷξο εο»- 
ίείε ἐπ γομ ἐπὶς ργαξε αἷξο, ἐ.ε., τἢς 
δτᾶςθ οἵἉ ᾿ἴθεγαὶ ρίνιηρ ἰπ δἀάϊιίοπ το τδς 
δτᾶςεβ οἵ τερεπίδηςε ἀπά ροοάν"]} νὨΟ ἢ 
τα͵οϊςςἀ Πῖτη 50 πιυςἢ ἴο οὔδβετῖνε (νἱΐ. 13, 
14). ἐπιτελεῖν 15 ἴὸ Ὀτὶπρ ἴο ἃ βιιοςεββῇι 
ἰβϑϑὰ8 4 ψνοῦίκ αἰτεδὰν Ὀερυπ; δεὲ ν. ὦἱὰ 
Ῥεῖονν.--λλ᾽ ὥσπερ κιτιλ.: γεα γαΐλεγ 
(ὥσπερ Ππανίπρ ἂπ δβοεπβῖνε ἔογοα 88 δἱ 
ἷ. 9, ν. 7 Ὀθεὶπρ 5βιτἰσεῖν ρᾶγδ!]εὶ το δπὰ 
εἐχρίδπδίογυ οὗ ν. 6) ἐλμαέ ἂς γε αδομμπὰ 
(φζ. τ ον. χν. 58) τη: ευεγγέδπιπρ (80 ἢς 
μαά βαἰὰ οὗ ἴῃς Οογίπιπίδηβ πῃ τ ον, ἱ. 
5, ἐν παντὶ ἐπλοντίσθητε), ἐπ “αὶ ἐκ (δες 
ΤὮΔΡ. 1. 24 δῃηὰ ι Οοσ. χίϊ. 8, ψπεγε πίστις 
18. ἢδηγοὰ 85 οπς οὗ {πὸ ρ!ὴβ οὗ τῆς ϑρίτγιε 
εἐχπῃι δ᾽ τεὰ ἀπιοηρ πε τὰ), απ μέίεγαποε, ὶ.ε., 
τῆε σταςε οἔγεδάν Ἴχροβιτοη οὔτμε αοβρεῖ 
πιεββᾶρε, απμὰ ἀποτοίφαρε, ἐ.ε., οἵ Ὀϊνιπε 
τηϊπρ8 (λόγος ἀπὰ γνῶσις ἅτε ςοπ)]οϊπεά, 
8.5 Πεζε, δὲ σ Οοσ. ἱ. 5, δἀηὰ γνῶσις ἰ8 α'50 
πιεπιϊοηεὰ ἢ πίστις δ τ Οοτ. χὶϊ. 8; 
αἴ τ Οοσ. νἱϊϊ. ᾿ ἢ Ροϊπιίβ οαϊ νυ πιαγκεὰ 
ἘΠΊΡῃδ515 ἴπδὶ γνῶσις 15 ποῖ φοπΊραγαῦ]α 
ἴῃ ἱπιροτίδηςε ἴο ἀγάπη 88 βΒῆονπ Ὶπ ςοη- 
ἀεβοεηβίοπ ἴο 4 ὕσζοιπεγβ ἱπίε!]! σία δὶ 
ΕΑ ΚΠΕΒ5), ἀπά αἰἱΐ εαγπεσέπεςς (5εε τε. 
ἃπὰ “7. νἱῖ. τὐ, νῆοτε πὲ τησπίοηβ ἴῃς 

τπᾶῖ τπε Οοεπιίδπβ παὰ εχ- 
πιδιτοὰ ννβεπ πεν τερεϊνεὰ Ἠῖ8 πηεββᾶρα 
οἵ τερτοοῆ, α»α ἴπ γομῦ ἰουξ ἰο κμ5 (ς΄. ἱ. 
11 δπὰ νίϊϊ!. 24; ἴῃς νατίδης τεδάϊηρ ἐξ 
ἡμῶν ἐν ὑμῖν νουϊὰ ἀϊδίυγ» 126 βεῆβε 

ΤΒ οπι. Χριστον. 

δ᾽ ΌΕ Βᾶνε τὴν ετ. σπονδην. 

8 ΟΚ δᾶνε δι᾽ ἡμας. 

411 τῃγου ἢ με 18 βρεακίης οἵ ἴδε ρτᾶςεβ 
οὗ τε Οοτπιπίδηβ, ποῖ οὗ πὶβ οὐ), 50 
) ε νιαν αδομηά ἵπ ἐπὶς ργασε αἰ50 (ς΄. ἴχ. δ). 
Τῆς Επρ θη νεζβίοπβ δπά Ἴογησῃ. ἴδκα 
ἵνα 1 {πε 5.0]. Πατε δ8 ἃ ρεγ ρῃγαβίβ 
ἴοτ ἴδε ἱπιρεταῖίνα, ἀπ ὰ υηἀδετγβίδηὰ βοῦς 
νετῦ κε βλέπετε, “58ε6 τπαὶ γε δδουπάᾶ, 
εἴς,," δυῖ τῃῖ8 υβαψε οἵ ἵνα ἰβ υὑπεχ- 
ιηρίεά, Κνε ἴοϊϊονν Κεηπεὰυν ἰη ἱδκίηρ 
ν. 7ἴη οἷοβε σοππεχίοη νἱτἢ ν. 6, Αἰ πουσἢ 
ΨῈ ἄο ποῖ ἄρτες νἱ8 ἴῃς ἰπέδεγεποεβ 
ΜΠΙΟἢ πε ἄγαν (2 απά 3 ΟΟγ., Ὁ. 122). 
Ψ. 7 βθεπὶ8 “τὸ ἢανε Ὀεαη δάδεὰ ὃὉγ 51. 
Ῥαυ],," πε τἰχμον οὔβεγνεβ “το δνοὶὰ 
ΔΩΥ͂ ἀρρεάγδηςε οὗ ἀεργεςϊδτίηρ τπς ννοσκ 
ΜΙ ΤιῖαβΒ πδὰ αἰτεδάν δοσουρ ἰβπεὰ 
δπιοηρ ἴῃς Οοτὶπι βίη ΟὨγίβείδπβ, ὈῪ τῃς 
ἀεβοτίριίοη οὗ ἰξ ἴῃ ν. 6 48 ἃ ερὶπηΐηρ ̓̓. 
Οὐ. τε βῃγεννὰ τεπιασκ οὗ Οτοίιυβ, “ ποη 
ἱσπογανῖς Ρδυΐυὰβ δγίεπι τῃεϊογατη, πόνεσε 
Ιδυάαηάο "᾿. 

νν. 8:15. ΗΕ οοὔνβξβ (ΤΗού0Ὲ 
ἨΕῈ ΙΝ, ΝΟΤ ΟΘΟΜΜΑΝῺ) ΤΗΑΤ ΤΗΞΒῪ 
ΕΟΡΜΟΝ ΤῊΞ ΕΧΑΜΡΙῈ ΟΕ ΤῊΞ Μαςε- 
ΌΟΝΙΑΝ ΟΗΒΟΗΕΒ, ΑΟΟΟΆΡΙΝΟ ΤῸ ΤΗΕΙΚΒ 
ΑΒΙΠΙ͂ΤΥ. --ονεῖ. 8. οὐ κατ᾽ ἐπιταγὴν 
λέγω κιτιλ.: 1 τ«ῤεαΐ ποὲ ὃν τσαν οὗ ἐονι- 
μιαμάμιεπέ, ἰ.ε., 1 ἀο ποῖ γίνε γοι δῃ 
δυϊπογίιδιῖνε δηὰ ἔοσγγηδὶ σοπιπιδπὰ (481 
πριν ἀο), ὄνέ ας ῥγουὶηρ ἐλγομρὰ ἐπε 
ἐαγπεΞξίμεςς οΓ οἰλεγς, Ξε., ἴπε Ἔἐχαιρὶε οὗ 
τπε6 Μαςοεάδοπίδη Οπυγοδεβ (νεσ. 3), ἐλφ 
ρεμμέμεμεθα αἷδο ΟΥ̓ γΟΏΥ ἰουε (νεῖ. 7). 
Ἐοτγ τε οοπβίγ. τὸ γνήσιον τῆς ἀγάπης 
Ξε. οἢ ἰν. 17. ἫΡ 

εἴ. 9. γινώσκετε γὰρ κιτιλ.: 7Ὁ0Υ γέ 
ἄποιο ἐπε ργαρε, ἱ.ε., ἐπε κεῖ οὗ ρτᾶςε, “ 
ΟἿΥ Τιογάὰ Ἴετμς Ολτγὶσέ, ἐμαὶ δείηρ νἱελ, 
52.,), πῃ Ηἰδβ ῥγε-εχίβίεπι βίδῖε Ὀείογε ἴπε 
Ιποαγηδιϊοη, γε ΚΟΥ γομῦ ϑαζες (ο΄. ἔοτα. 
χν. 3) Ηξ δεεανις ῥόον, 5... ἴῃ (δῖ κένωσις 
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ὧν, ἵνα ὑμεῖς τῇ 1 ἐκείνου " πτωχείᾳ “ πλουτήσητε. 10. καὶ "γνώμην " Ἀεβ. νετ. 

ἐν τούτῳ ᾿ δίδωμι" τοῦτο γὰρ ὑμῖν ᾿ συμφέρει, οἵτινες 2 οὐ μόνον τὸ Ὑ βοπ;, α. 

ποιῆσαι ὃ ἀλλὰ καὶ τὸ θέλειν " προενήρξασθε 4 " ἀπὸ " πέρυσι" 11. 
γυνὶ δὲ καὶ τὸ ποιῆσαι ἢ" ἐπιτελέσατε, 

τοῦ ὃ θέλειν, οὕτω καὶ τὸ ἐπιτελέσαι ἐκ τοῦ ἔχειν. 12. Εἰ γὰρ ἡ 45: (1 
προθυμία “ πρόκειται, καθὸ ἐὰν ὁ ἔχῃ τις, "εὐπρόσδεκτος, οὐ καθὸ οὐκ ΡΆΐϊπι 

ἵν. 8; Σ 
Τί. 

ὅπως καθάπερ ἡ “προθυμία 9,18. οι 

Ὁ 1Ο; 

ἔχει. 13. οὐ γὰρ ἵνα ἄλλοις "ἄνεσις, ὑμῖν δὲ ὃ " θλῖψις - ἀλλ᾽ ἐξ γι Ὅον. νἱ. 
12, Χ. 23; 

"ἰσότητος, ἐν ' τῷ ' νῦν ' καιρῷ τὸ ὑμῶν " περίσσευμα εἰς τὸ ἐκείνων «βαρ, αἱ 
Σ Ν ει. 6 ουἱν. 8 ΟΌδρ. ἰχ. 2 ουϊγ. 
ἁ Ηετε οἿν ἰῃ Ῥαῃ]. ε Βεῇ, νἱ. 2. 

46, νἱϊῖ. τ8, χὶ. 5 ΟὨἷγ ; αεῶ. ΧΧΧ. 20. 

1 ΕΘ Βᾶνε αντου. 

Ὁ ἘἈεβ, νἱΐ. στ. 
ἐ Ἐς. ἐϊ. 13. 

Κκ Ηεσε οὐἷγ ἰὼ Ῥαυϊ. 

ς Ψέετ. 19, οβδῃ. ἰχ. 2; Αςί8 ανὶϊ τσ οεν. 
Ε ΕΒ. 1.4. ΒΒ. ΟοΪ. ἐν. τ᾿ ΟὩΪγ. ἱ ΒουΣ. ἐϊΐ, 

3 6, ἢ, αὶ δῃὰ τῆς Ῥεβῃιῖο ρὶνε οτι ἴοσ οιτινες. 

5 ΤΏς Ῥεβῆϊτο (πιϊβεδίκίπρ ἴῃς Βεπ86) ἱπίθγοπδηρεβ ποιῆσαι Δηά θελειν. 

4 δα Βᾶνε εἐνηρξασθαι (ς(΄. νετ. 6). 

δ᾽ ΒΟΏΞΕΚΡ τεδά εαν; Ὁ "ΟΙ, ἢᾶνε αν. 

6 ΟἹ, απὰ Ὡς Βοδαϊγὶς βυρροτί τις, δὰ: Δ ΒΟΙΌΕΟΚΡ δπὰ τἢς 1, δεηβ οπιῖς [τ 

Ἴ ῬΕΘ, καὶ δδά τις δῆεσ ἐχει. 

8 ΟΌΕΟΘΚΕΡ, ἢ, κε. νᾷ. δηά ἐπε Ηδγοίεδη βυρροτῖ υμιν δε; δ᾿ ΒΟ χγ, ἀ, ε οπι. δε. 

ΨΒΙΟἢ ἴπ6 πολιπαϊίοη ἱηνοϊνεὰά (ῬΏ1]. 1. 
5, 6), (πε δοζ. πιᾶσκβ ἃ ἀεί. ροΐπὶ οἵ 
της, “Ης δεοαρεε ροοσ," ποῖ “εξ τοᾶς 
Ῥοοτ᾿᾽}, ἐπ ογάεν ἐδαΐ γε ὃν Ηἰς ῥουεγίγ, 
ἐ.ς., Ηἰβ αββυπιρίίοη οἵ τηδη 8 Ὠδίυτζα, 
"εἰρλὲ δὲ τίει, ἔ.6., ἰὰ ἴῃε πιδηηο]ά σταοεβ 
οἵ ἴδε [ποαγηδιίοη (εὐ, τ Οοσ. ἱ. 5).. Ὑΐδ 
νεῖβε ἰ8 ρασεπίδειῖςδὶ, ἱπιτοδυςεά ἴο γίνε 
τῆς δίρπεβε Ἐχαπηρὶς οὗ ἴονε δηὰ β86}- 
βδοσίῆςς ἴοσ οἵἴποσβ; ἴδοσα ἰβ ποννοσε ἰπ 
8:. Ῥδὺϊ ἃ πιοτε ἀεβηϊε βιδίοσηεπι οἵ ἢ8 
Ὀε εἶ ἴῃ τῆς ῥγε-εχϊβίεηςες οὗ ΟἸσίβε θείοσγε 
Ηἰβ Ιποασγπδεϊοη (οἷ. ]ομη χνὶϊ. 5). 1[ἴ Πδ5 
Ῥεεη ᾿πβουρῶι τδαῖ ἐπτώχενσε ολτιτίαβ 84 
ΔΙΙυβίοη ἴο ἴῃς οὗ ἴδε 1οτὰ δ 
ελτεν ἴε (Μαῖι, νἱϊ. 20); δυὲ ἴδε 
ῥγίνιανν τεΐετεηςς οδηποῖ θὲ ἴο ἴΠῖ8, ἔοσ 
τῆς πτωχεία οὗἨ [|ε88 ΟἾγίδι ὃν ΨνΒΙ ἢ 
νΕ ἅτε “τηδάς τἰο δ ̓ 18 ποῖ ἴῃς πιοῖα 
μιασάβδὶρ δπὰ ρεῦυγυ οὗ Ηἰδ ουϊνατά ἰοῖ, 
δαὶ ἰδς βίδῖς νος Ηε δβδβυπχεὰ ἱπ θῈ- 
ςοπιίπρ τηδῃ. 

Ψες. το. καὶ γνώμην κιτιλ.: ἀπά λενε- 
ἐπῚ γίνε πὶν οῤῥὶπίον, “» ἐλὲς (ἰ.ε., τιμαὶ μα 
βδουϊά οι ἴπεπὶ πη ορίπίοη γαῖμογ ἤδη 
ἵνε 4 οοτηγηδπὰ ἴῃ [815 πιδίϊεσ, οἷ. 'χ. 2) 

ἐς δείέογ, ἐ.5.,) 8 ταογαῖν Ῥγοβιίδοϊς, γὸν 
γοι, ἱμαφηεμοΐ α5 γον (βεςε Εοπι. ἱ. 25, 32, 
εἴς., ἴον οἵτινες Ξ- φμέῤῥε φμὴῇ τοῖγε ἐδε 
γέ ἰο πιαλὲ α δερικπμίηρ ἰαςὲ γεαγ, 50.» 
πον θερᾶη ἴο τηᾶκα ἴδε Το] !εςτίοη Ὀεΐογα 
τῆς Μαοεάοηίδη Οδυγοδαβ ἀϊὰ (οΛ τ Οοτς. 
χνΐο , οἤδρ. ἰχ. 2), πού ομὶγ ἰο ἀο διέ αἰ5ο 
1ο τοῖἱ, «ο., (ΠΕ νετε θεϊογεμδηά ποῖ οπ]ν 
ἴῃ ἂςῖ, δυῖ ἴῃ ᾿πιεπιίοη. ι ἰδ 
ἴοτ ἐκ πέρυσι οἵ πρὸ πέρυσι οἵ οἰαεδῖοδὶ 

Οτεεκ ; Βεἰββαχδπη (Ν εμε Βὲδεϊςἐμαάΐεη, ᾿. 
49) ποῖεβ [18 ὁσσυστεπος ἴῃ ἃ Ῥᾶρυτυβ οὗ 
τῆς βεοοπά ςεηΐϊ. Β.6., οὗ νΕΙςὮ ἴῃς ννοσάβ 
τυ: ὅτι εἰσὶν ἐν τῷ κεραμεῖ ἀπὸ πέρυσι 
ἰγιβ κιτιλ., ἐ.ς., “δαὶ ἐμεῖνε ἀγδοῆτηδα 
816 ἴῃ ἴῃε μοὶ ἥγονι ἰασέ γεαρ". ὙὨϊβ 
ῬάᾶγΆ]11εὶ 18 ἱπηροτίδπε, ἃ8 βδῃονίηρ [πδὶ ἀπὸ 
πέρνσι ἄοεβ ποῖ περεββαεν τηεᾶπ “8 
γεᾶν ἀρο". [τ πιυδὲ δε Ὀοτης ἰπ πιϊπά 
τδδὲ 81. Ραδὺϊ ἰδ τι ηρ το Μδοεάοηΐᾷ 
δηὰ ργορδῦὶυ ἰπ [Βς πιοπιῆ οἵ Νονεπηθδεσ. 
Νον ἴδε Μαοεάδοπίδη γεαγ, [ἴκεὲ τῆς 
εν βῃ, θεραη ψ Οςίοδετ, 8ο ἐπὶ ἴδε 
Ῥῆσγαβε ᾿νουἹὰ ὃς βίσιςιν 7υϑιβδθίς, δο- 
οοτάϊπρ ἴο ἐδε ΤΒγοποίοριοδὶ βοδεπις 
δάοριεά ἴπ {πε 1πέγοά. (ρ. 13). 

ψες. τι. νυνὶ δὲ ἀτὰς: ὁμὲ ποὺ εονη- 
ῥίοίε ἐκε ἀοίηρ αἰδο, ἐμαὶ ἂς ἐμέεγε τσαᾶς 
ἐλε γεαδέμεες ἐο τοὐἱϊ, .ο ἐλέγε μιὰ} δὲ αἶξο 
ἐλ οονιῤἰοίέοη ἐπ ἀρεογάαπεε τοὐἐδ γΟΏ 
αδὲϊὲέν : ἐκ τοῦ ἐχεῖν -- καθὸ ἄν ἔχῃ οὗ 
νεῖ. 12 ΞΞ ῥγο γαομἰίαξέδως (οἷ. Ἰομπ 1], 
34, ἐκ μέτρον), ἀπά ποῖ, 48 ΑΚ), “ ου οὗ 
ἴδ πδιοα γε ἠπν Ἵ Ὡ ᾿ 

ασ. 12. εἰ γ. - κιτολ.: 
ον { κε τνεαάένιδ55 ἐς ΠΡ ἐς ἀεεεῤί- 
αὖὶς ἀροογαϊηρ α5 α ν»παη ας, ποὲ ἀεεογά- 
ἑηρ ας ἤε μας ποί; οἵ. ἴχ. 7, Μαῖκ χὶϊ. 43, 
ἂηὰ Τορὶϊ ἱν. 8, “"Α5 τῆγ βυῤδβίδηςς 18, 
εἶνε Αἰπιβ οἵ ἰξ δοοοτγάϊπηρ ἴο τιϊπε δρυπά- 
δῆςα; ἱζῖδου Πᾶνα {π||6, θ6 ποῖ αἰταϊά ἴο 
εἶνε Αἰπὴβ δοοοζγάϊηρ το ἴπδι {ππ|- ᾿", 

γν. 13,14. οὐ Ἃ ἵνα κιτιλ,: ον τ8ς 
ςοἸ]εςεοι 18 ποέ τηδάς ἴπ ογάεσς ἐλαξ ἐλέγε 
νῶν δὲ γεϊϊε ἰο οἰδεέγς, ἱ.ε.. ἴο τῆε ᾿υάπαπ 
ΟἸ τί βιίδηβ, απ ῥγέδεμγε ἰο γομ, δμξ ὃν 
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1 Ὅτ χνΐ. 1 ὁστέρημα, 14. ἵνα καὶ τὸ ἐκείνων περίσσευμα γένηται εἰς τὸ ὑμῶν 17; ἐδαρα. 

ΚΡ 
χνὶ. 18. 

ἐκ θλιι. ὑστέρημα - ὅπως γένηται ἰσότης, 15. καθὼς γέγραπται, " “Ὁ τὸ 
πολὺ, οὐκ ἐπλεόνασε - καὶ ὁ τὸ ὀλίγον οὐκ " ἠλαττόνησε Ἢ. 

τό. ο Χάρις δὲ "τῷ "Θεῷ τῷ διδόντι 1 τὴν αὐτὴν » σπουδὴν ὑπὲρ 
Ὁ Ηετε οπἱγ. Ξ ᾿ ᾿ 
ομοα, ἢ κφ ὑμῶν ἐν τῇ καρδίᾳ Τίτου" 17. ὅτι τὴν μὲν παράκλησιν ἐδέξατο, 

τι. “ σπουδαιότερος δὲ ὑπάρχων, ᾿ αὐθαίρετος ἐξῆλθε πρὸς ὑμᾶς. 

αὐτοῦ τὸν ἀδελφὸν, οὗ ὁ ὃ ᾿ἔπαινος ἐν τῷ 
ᾳ ει. 22; 
{ἘΜ " Συνεπέμψαμεν δὲ μετ᾽ 3 αὐ 
Τία ἢ. 17. τ Νετ. 3 ουἿγ. 8 δ ες. 22 οὐΐυ. 

18. 

τ σαι. ἰΐ. 29, χἰἰξ. 3; σ᾿ Οοσ. ἰν. 5; ῬΒὶ!, ἐν. 8. 

ΔΜ ΒΟΚΡ, καὶ τεδὰ διδοντι; δοντι 8 τεδὰ ὈγῪ ΦΟΌΕΟΙ,, ἁ, ε, ἢ, νξ. ἀπὰ τς ϑγτίας ; 
Ο δπά τῃε Βοπαϊγίς δάὰ ἡμῖν (πτου ἢ πιϊδυπάετοιδπάϊηρ ἴπε 86η8ε). 

. 3 ΤίβοΒ. τεδὰβ τὸν αδελφον μετ᾽ αντουν 1 δὰ Ῥ δπά ἴῃς Βοβαϊτις ; θὰϊ τμ6 τες. 
ογάᾶοσ ἰβ βδυρροτγιεά ὃγ αὐ {πε οἵδετ ῥτίηςῖραὶ Μ55. δπὰ νββ. 

3 Ἐ" ὁπ). ο. 

ἐφμαϊέν, γομγ αδιπάαμπεοε αὐ ἐΐε ῥγέσεμὲ 
σέά50Ή δεὶπρ' ἃ ΒΌΡΡΙΥ γον ἐδεὶν τοαπί, ἐπαέ 
ἐκεὶν αδμπάαπος αἰδο νιᾶγν ῥγουε ἰο δὲ ἃ 
ΒΌΡΡΙΥ ,}οὸγ γοι τσαπί, 5...) αἴ βοτὴξε ξυΐυτα 
εἶπε, ἐλαέ ἐλεγε νὰν δὲ «{μαῖιν, ἑ.ε..) 
τεοϊργοςίυ. ὙΠεῖα 'ἰβ πο ἰδουρῆς Πεῖα 
οἵ ]εγυβαίεπὶ ρἰνίπς τῤὶγιέμαὶϊ Ὀεπεῆῖδ ἰπ 
τεϊυγη ἤοσ ἴῃς νιασέεγία! Ὀεπεῆ8. σίνεπ ὈῪ 
Οοείπιδ (ο΄. οδαρ. ἰχ. 14 δπὰ Βοχῃ. χν. 
27); ψδβδῖ 18 πιεᾶπὶ ἰ8 ἰδαὶ ἰξ ἴξ δνεσ 
φᾶτηα ἴο ἴδε ἴυτῃ οὗ Οοτίπίῆ ἴο ὃς ροοσ, 
τδεη ἴτ ψουἹὰ Ὀς ἔος [εγυβαίθπὶ ἕο σοη- 
τῆθυϊε ἴον μεν βυρρογτί. ϑυςῖ δὴ ἰάβα 88 
παῖ οὗ ἴῃς τταπϑέοσεπος οὗ ἴῃς πησγί8 
οἵ {πε βαἰπῖβ ἰβ, οὗ οουγβα, αυἱτα ἑογείρη το 
ἴῃς ςοπίεχι, 
γε. 15. καθὼς γέγραπται κιτιλ.: ας 

ἐξ ὶς τογίἐέση, 5... ἴπὰ ἴῆς ννογὰβ οὗ ϑοσίρίυγε, 
“Ης ἰλαΐ ραϊμετεὰ (με τηυβὲ υπἀετβίαπὰ 
σύλλεξας τοι! Εχοά. χνὶ. 1:7) νεμοὰ λαάὰ 
ποέλίηρ οὐεν; ἀπά ἤξ ἐκαὲ ραϊμετεὰ ἰἐέἐεϊς 
λαά πο ἰαρλ,᾽" 5... Ὀδοδυβε εὰςῇ ραϊμεγεά 
ἐπουρῇ τιληπᾶ ἔογ ΠῚ8 οὐνῃ πεδᾶβ ἀπά πὸ 
τῶοσε. Τμδῖ βεἀςῇ ΟΠ σίβείδη Οδυγοῦ τᾶν 
πᾶνε ἐπουρ ἴοσς ἰΐβ πεοϑεδίἐϊες, ποῖ ἰΐ8 
ἱμχμγίες, 8 παῖ 5ῖ. Ρδὺϊ ςοπιεπῃρ δῖεβ 
88 ἀεβίγαδίς δπά ροββῖρίς ὃν πκυΐυδὶ 
ἘΠΟΤΟΒΙΥ ἰπ ρίνίπρ. Τῇε ἴσὰς ἰεχὶ 
ΑΒΕ) οὔτῃε υχχ ἴῃ Εχοά, χνὶ. 18 ἢδβ 
τὸ ἔλαττον ἴοτ τὸ ὀλίγον, ννίοῃ πονγανεσ 
ἰ8 ἔουπὰ 458 δῃ δαυῖν οοτγεοϊίοπ ἰπ Α, δπὰ 
αἶδο ἱπ ῬΏ]ο. 3 

νν. 1τ6-24. ΗΕ ΘσΟΜΜΕΝΌΒ ΤῸ ΤῊΕΜ 
Τιτυβ νὴ ΤΟ ὕὑΝΝΑΜΕΡ ΟΟΜΡΑΝΙΟΝΒ, 
ΨΉΟ, ΒΕΑΕΙΝΟ ΤΗΙΒ ΓΕΤΤΕΞΝ ΜΊΤΗ ΤΗΕΜ, 
ΑΒΕ ΒΕΝΤ ΤῸ ΘΑΤΗΕΕ γε: μερί ον 
ΑΥ ΟΟΕΙΝΤΗ.--- ἐσ. τ6. χάρις δὲ τῷ Θεῷ 
κιτιλ᾿: ὁμὲ ἑκαπὰς ὃς ἰο Οοά, τοῖο γὶνες 
(ποῖς ἴῃς διὲς. ἴεπ86) ἐο (., “1 ᾿᾿; 5εςὲ 
ΟὨ ἱ. 22 ἴος σοπβίσ) ἐδε ἀδαγὲ οΥΓ Τὶ ἑμς 
ἐλε βάθια εαγμεβί σαγέ 707 γοῖ, 5... τῇδ 
βᾶτης [μδῖ 1 τηγβ86}} {εε]. 

γες. 17. ὅτι τὴν μὲν άκλ. κ-τ᾿λ.:; 
)ῶν ποί ομῖν ἀϊὰ κε αδοεῤὲ (ἴῃ ερίβίοϊ συ 
δογὶ 5) ομνγῦ ὀχλογέαξίοη, 5.., οὗ νετ. 6, διέ 
πὰ τῃϊβ8 'ἰβ ἴπε ργοοῦ οὗ πίβ σπουδή) 
εἰηρ' αἰνισοὶ  ὑενν ἐαγηεδέ (ΜῈ τὰ ποῖ ἴὸ 

Ῥτεββ ἴδε ςοτηραγαῖίνε σπονδαιότερος : 
ο΄. Αοἰβ χνὶ!. 22), ἐξ τσας ΟΥ Κὶς οτοη ἀεεογα 
ἐλαὲ ἐφ τοεηὲ γονγίλ (ερὶβι. δοσ.) μρέο γοι, 
50.. ἴτοπλ Μαδοδεάοπία, δεαγὶπρ (18 Ἰεϊξεσ. 
ὑπάρχων ἰ5 υϑεά (15 δἱ Εοπι. ἵν. 19,1 
Οος. χί. 7, οβαρ. χίϊ. τ6, 6 αἱ. ἱ. τ4, ΡΏ]]. 
ἰϊ, 6) ἰπβιεδά οἵ ὥν, 88 εχργεβϑίῃρ ποῖ 
ταεσεὶν πε ἕλοι τμδὲ Τίτυβ ννᾶβ σπουδαιό- 
τερος, Ὀυὲ τπδὲ τηϊ8 ννᾶβ ἢὶβ παρίτυδι 
οοπάϊίοη ; “Ὀεΐπρ, 88 δε ἰβ,᾽" νουἹά 
ΟΟΏΡΘΥ ἴδε 586η86. 

γες. 18. συνεπέμψαμεν δὲ κιτιλ.: απάὰ 
τος μανε Ξεπὲὶ (ἴπε ερίβίοίδγυ δοσγίβε; οὔ. 
Αοῖβ χχίϊ!. 30, σμαρ. ἰχ. 3, Ρἢΐ). 11. 28, 
ῬΒπι. 12) ἐορείμεν τοὶ ἐλ ἀπε ἐκε δγοέκεν, 
52.,) ἴῃε. ὕγοίπεν νβοπι γοὺ κπον (οὐ 
ΤἤΔΡ. χίϊ. 18), τσλοσὲ ῥγαΐδε ἐπ ἐπε αοϑῤεὶ, 
ἦ.6.,) Μ ὮΟΒ6 ροοά τερυΐε 48 ἃ ἰδδουγεγ ἰῃ 
ἴδε οάυβε οὗ ἴπε ἀοβρεὶ (οἷ οδδρ. χ. 4, 
ῬὨΪ]. ἵν. 3, Εοπμ. ἱ. 9), ἐς ἑκγομρλομὲ αἰἱϊ 
ἐᾷς ΟἈμγολες, ἰ.6., ἰΒ βρτεδὰ αὐγοδὰ ἴπ 
811 τὴε Οῃυτοθεβ Ἐπγοῦρ ἢ ὙΠ ἢ 1 πᾶνε 
Ρϑββεά (οἷ στ Οοσ. νἱϊ. 17, χίν. 33; 866 
χὶ. 28). Τῇε Ραιγίϑεϊς τεΐδεγεηος (Οτίζεη, 
7ότοπιε, εἰς.) οὗ ἔδεβε νογὰβ ἴο 81. υκε 
18 βιεγεοϊγραά ἰῃ {πα (ΟἹ ]εςι ἔοσ 81. υκε᾽ 8 
Ῥαν, δὰ ἴπεσα 8 βασγάϊν τοοσλ ἔος ἀουδι 
ἴδαῖ (18 15 ἄμμε ἴο ἃ πιίβιδίκεη ἰπιεγργεῖδ- 
τίοη οὗ εὐαγγέλιον 85 εἰρη γίπρ ἃ τογίἐέφη 
Θοθϑρεϊ, ταΐπες τῆδη τς “" ροοὰ πεν" οὗ 
ασοὰ ἀεϊϊνετεά οταῖν ὃγ τῆς ἄγβε γι βείδα 
Ῥτεᾶςμεσβ. νε πᾶνε πο ροβίτἶνε ἀδῖα ὉῪ 
ὙΙς ἢ ἴο ἀεϊεγηῖπε νυν δίοἢ οὗ 81. Ῥδυϊ 5 
ςοπίεπιροσγασίεβ 18 ἤεσε δ υάεὰ το. ἴἰ 
8δβ θδδη δερυεὰ τμδὶ 88 118 ὑππαπιοὰ 
“ῬγΟΙΒοΥ " 8. ΒΕΟΙΪΠΡῚΥ βυδοτγάϊπαϊς ἴὸ 
Τίϊαβ, δὲ τηυϑὲ ποῖ ἰδεπειῆοὰ υἱἢ 
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εὐαγγελίῳ διὰ πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν - 19. " οὐ " μόνον δὲ, “ ἀλλὰ υ Ἀοβ' νῇ.7. 
καὶ ὑχειροτονηθεὶς ὑπὸ τῶν ἐκκλησιῶν " συνέκδημος ἡμῶν ' σῦν 2 τῇ τλϑοιν 

Χάριτι ταύτῃ, τῇ διακονουμένῃ ὕφ᾽ ἡμῶν πρὸς τὴν αὐτοῦ 3 τοῦ Ἀφ δμῖν: 
Κυρίου δόξαν, καὶ " προθυμίαν ὑμῶν “- 20. " στελλόμενοι τοῦτο, μή γ΄ 6. 
τις ἡμᾶς "μωμήσηται ἐν τῇ " ἀδρότητι ταύτῃ τῇ διακονουμένῃ ὑφ᾽. ΕἾΝ 

ἡμῶν 21. " προνοούμενοι ὃ καλὰ οὐ μόνον ἐνώπιον Κυρίου, ἀλλὰ καὶ ἌΣ 
ἐνώπιον ἀνθρώπων. 22. "Συνεπέμψαμεν δὲ αὐτοῖς τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν, χα. 20; 
ὃν “ ἐδοκιμάσαμεν ἐν πολλοῖς πολλάκις " σπουδαῖον ὄντα, νυνὶ δὲ « ἘεΗ͂. νἱ. 3. 

Ο(ἱ. ἰϊ. 12. 

Δ ετο οηϊγ. 
δ Βτον. ἰἰϊ. 4. ἃ Ἐεβ. νεσ. 8. ς ἈΞΗ͂. νες. 17. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β 

ς Μετ. 18 ουΐγυ. 

1 ΌῈΕ δάὰ ἐγενετὸ δῖϊεσ ἡμων. 

3 ΒΟΡ, ᾧ, νξ. ἀπά τπε Βοβμαίγις ((0]ονγεά ὃν ΝΝ.Η.) τεδά εν ἔοσ συν, νυνί οἢ ἰβ ἐουπὰ 
ἴθ ΜΌΕΟΚΙ,, ἁ, ε, αὶ δῃὰ {πε ϑυτίας νβ88. 

5 ΣΦ ΌΡΟΕΚ δηά {πε ϑιυγτίας νβ8. βυρροσῖ αντον ; ΒΟΌ"ΟΙ,, ἴδε 1,Δεἰπ8 απὰ Βομαϊγις 
οταῖῖ [{. 

ὁ υμὼων Δἴϊεῖ προθ. ἰ5 ἰουιηὰ ἱπ Ε ἀπά ἃ ἔενν ουγβϑίνεβ ΟὨΪΥ ; ἥμων ἰΒ τεδὰ ὃγ 41] ἐπε 
Ῥτίποιραὶ υὑποῖα]β δηὰ νβ8. 

δ᾽ ΚΙ, βξυρροτῖ προνοονμένοι καλα; Ο 17, 73 ἀπά Βοδαϊτίς γίνε προν. γαρ καλα; 
δεῖϊες προνοουμεν γαρ καλα ν»»]1ἢ ἴῃ6 ΟΥαΓ ὑποῖ815 ἀπά νββ. 

ῬεΙβοπβ 80 ἱπηροτίδηϊ 48 (4.6.) ΑΡΟΪ]οῸ5 οὕ 
51128; δπά, ἀραΐη, [πδῖ, 5 ἢε νγνᾶβ ἀρρᾶσ- 
ἘΠΕ ποῖ ἃ Μδοεάοπίδη (ἰχ. 4), Βὲ σδηποῖ 
Ῥε δπῪ οὗ ἴδε Ῥγοπιίπεπίι πε 6 18 οὗ ἴῃ 6 
Μαοςδοηΐδη Οπυτγςοῇ (86εε οἡ νεσ. 5 δδονεα). 
Ὑτορδίγηυβ ἴδε ΕΡΠεβίδη 18 ποὶ ἱπῃηροβϑίδὶς 
(8βεε Αςἰβ χχ. 4, χχὶ, 29), δυϊ ἰξ 18 ἰά]ε τὸ 
βρεουϊδῖε πεσε ἴμε ενϊάεηςε ἰΒ 80 βοδῃῖυ. 

6 ἱχχρογίδηϊ ροίϊπξ δδους 115 ὑπηδπιεὰ 
δγοῖδες ἰβ τπαὶ ἢε ννᾶ8 βεἰεοιεὰ ποῖ ὉῪ 
8:1. Ῥαδυϊ, θυὲ Ὀγ τπεῈ Οῃυτομεβ ννῃο τοοῖ 
Ραγὶ 'ἱπ τς ννογκ οἵ οοδοῖίηρ πιοπον 48 
τδεῖγ τεργεβεηΐδεῖνε 85 ἰδ πον ἐχρ δἰπεά. 

γες. 19. οὗ μόνον δὲ ἀλλὰ κ.τ.λ.: απά 
ποΐ ομῖγ 50, δμὲ τοὴῖο τοας αἷ5ο αῤῥοϊπέεά 
(χειροτονεῖν 18, 5:Γ εἰν, τὸ νοῖα ὉΥ ἃ 5ΠΟΥ 
οὗ Παπάβ, δηὰ βεπος ἰὶ οαπὶῈ ἴο τηξδῃ 
“ρ εἷεςῖ᾽"} ὁγ ἐΐε Οἠμγοῖΐες, ἑ.ε., αἱ τῆς 
Ἰοςδὶ οοηρτερδιίοηβ ἱπιεγεβίεά, ας ΟΝ" " 
»ιίοτυ ἱγαυεῖίεν ἴπ ἐπε νιαΐίον οὗΓ ἐλὶς 
ὅγαεσε (τεδάϊησ ἐν; 866 ογίϊ. ποῖα), σε.» 
τ818. σοπιθυϊίοη οὗ πιοθον (566 νν. 6, 7, 
τ: Οος. χνί. 3), τολίεϊ ἐς δεῖηρ νεϊπὶςέεγοα 
ὃν τς ἴο ἐχῃϊδίς ἐΐλδ σίονν οΓ ἐπε 1, ονὰ 
(ο΄. ἰν. 15), απὰ ομν γεαάπε55. Ὑῃε Μ5. 
ενίάεπος τεαυΐγεβ ὺ8 ἴο τεδὰ ἡμῶν, δῖ 
ἰξ πλυβὲ θεὲ σοηΐεββοὰ πδὶ ὑμῶν 15 ταῖμει 
ψῃδῖ ψγὰ βῃουὰ εἐχρεςῖ, Ἵβρεοία!ν 85 
προθυμία ἴῃ νετ. 11 ἀπά ἰπ ἰχ. 2 15 Δρρ!ἰεὰ 
ἴο [Ὡς Οοτἰπιπίδπβ δπὰ ποῖ ἴο 8ϑι. Ρδυϊ; 
ἃ ὑρος τοῦτος ἐρθοιὰ Ε κατὰ 
προθυμίαν ἡμῶν ἴοι καὶ προθῦ. ἡμ., Ρυϊ 
τῆς ννογάβ δἰ δὴ προ μ δὶς Β6η86 8 
ἴδεν βιδηὰ (δες 6Δ!. ἱϊ. σοὴ). 

γες. 20. οἱ τοῦτο κιτιλ.: 
αὐοίάϊηρ ἐλπὶς (στελλέσθαι πιϊρῃς πιεδῃ 

“[0 Ῥγδράσγε᾽" 45 δ ὙΥἰβά. χὶν. , 2 Μᾶςο. 
ν. 1, δυὰς ΜαΙ. ᾿ἰἴ. 5 ἀπὰ τεῆῖ, πιᾶκε ὺ8 
ἀεδοϊάς ἴοσ τῆς Νυΐραῖε τεπάεγιηρ ἀευΐ- 
ἐαπέες ; ἴῃς πιδίδρῃοσ ἰβ ἃ πᾶνδὶ οπᾶα, οὗ 
δα πηρ 8411 80 45 ἴο ἀνοϊἃ δῃ ἜπεπινΒ 
Ῥυγβυϊ), ἐλαΐ Ἀν νιαπ «κομί ἃ δίανιε μα ἐπ 
ἐπε νιαΐέον οΥΓ ἰδὲς δομπέν (βες χίϊ, 18 ; 
ἁδρός -- {]}, τίρε, τίς, 45 δὶ 1 Κίπρϑ ἰ. 
9, ]οῦ χχχίν. ιο, 184. χχχῖν. 7, ]ετ. ν. 5, 
δηὰ 8ο ἀδρότης 5Ξἰδπὰβ ἴοτ ἃ ςοπβί ἀεγδῦϊε 
δηά ἰρεγαὶ ---α “ἢλτ᾽" --- οοπιτίυϊ ὁπ) 
τολίοῖ ἐς δεὶηρ αἀνιϊκπἰοίεγεά ὃγ 5. Ἐρτ 
με Ὀγόκεη οοπβίτς. στελλόμενοι κιτολ. ο. 
ν. 12, νἱϊ. 5. 

γες. 21. πρϑνοοῦμεν γὰρ κιτιλ.: “ον 
“τρο ῥγουΐάς ἐπίπιρς κοπεσέ " ποί ομὶν “ ἐηπη 
ἐλε σιρλέο ἐμε 1,ογά," διἃὠ(ιέ αἰδο “ ἐπ δέ 
εἰρκέ ο7 νιέη,"" δῇ ἰπ)υποείοη ἴῃ ἔπε Ρτο- 
νεγῦ8 νης τἴπς ΑΡροβίίε αυοῖεβ δραΐῃ δἱ 
Εοῃι. χὶϊ. 17. Δ Πεσε οἵδεσ ρεορὶ ς᾽ Β ΟΠ ΕΥ 
ἰδ ἴῃ φιεβείοη, οπς οάπηοῖ ὃ6 ἴοο οαγοία ; 
δπὰ {δὲ ργυάεποε οὗ ἴδε πιεῖποά ρυτβυσὰ 
ἰπ τη ϊβ οοἸεςτίοη, ἤθε ἔπε σοπαίϊρυϊ- 
περ Οἤυγομεβ ἀρροϊπιεὰ Το ]εαριιεβ ἴοὸ 
Δοοοπιρᾶπυ ϑῖ. Ρδυΐϊ δηά τὸ Ἵἤεοκ δὶβ 
δοςουηῖβ, ἰδ γοσῖῆν οὗ οἷοβε ἱπιϊϊδϊίοπ ἴῃ 
18ε εςο!εδίαϑιοαὶ ἥπαπος οὗἉ 8 ἰδίεσ ἅρὲ 
(φῇ νἷ. 3). 

γες. 22. συνεπέμψαμεν δὲ αὐτοῖς 
κιτιλ.: ἀπά το μανε Ξεμπέ τοί ἐκ ἐκέπε ΟἿ 
ὀγοίδεν, τολονι τος μαῦέ πιαην ἐΐπιός ῥγουεά 
ἐαγμέδέ ἴπ νιαην ἐλίηρο, ὃνέ ποισ πεμἊλ 
τιον ξαγηεϑὶ δέοαμδε οὐ ἐδε ργεαὶ εοπβάεπος 
τολίολ ἀε ας ἐπ γομ (ο΄. ἀκ]. ν. το, 
πέποιθα εἰς ὑμᾶς), ἐ.4., ννῃϊς ἢ νγ48. ἰη- 
βρίτεὰ ὃν (δε δοοουπὶ ἴμδὲ Τίϊα8. Ὀγουρδι 
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ΓΟ 15. πολὺ σπουδαιότερον ᾿ἡ πεποιθήσει πολλῇ τῇ εἰς ὑμᾶς. 23. " εἴτε 

αἱ. 8, ὑπὲρ Τίτου, " κοινωνὸς ἐμὸς καὶ εἰς ' ὑμᾶς συνεργός - “ εἴτε ἀδελφοὶ 

δ ΧΑ. το; ἡμῶν, ἀπόστολοι ἐκκλησιῶν, δόξα Χριστοῦ.3 24. Τὴν οὖν ' ἔνδειξιν 

17: 1μι. 1. τῆς ἀγάπης ὑμῶν, καὶ ἡμῶν " καυχήσεως ὑπὲρ ὑμῶν, εἰς αὐτοὺς 
τεῖ. 1.5. 1 Βοτα. ἢ, 25, 26; ΡΆΪ. ἐ, 28 οηΐγ. κ Βεβ. ἱ. 12. 

1 ῬῈΕ, ἀ, ε, ἰδε Ρεβῃϊτο δηὰ Βομδίγις ρῖίνε συνεργος εἰς νμας. 

3 (Ε Βαᾶνε Κυριον ἴον Χριστον. 

οἵ ἰδεῖς ροοά οοπάυςϊ. [1 15 88 ἱτηροβϑβίδς 
ἴο ἰδεπιὶέν τι ῖβ “ Ὀγοίῖμεσ" 25 δἰπὶ οἵ ναζ. 
18; πΠκὸ ἴῃε ἤτβι παπιεὰ ἢς 88 Δη ὄπνου 
οὗ τδε ςοπειδυκτίηρ Ομυγοῆεβ νει 23)», 
δηά δυσῖπες (πὶ 15 ποῖ βαϊὰ οἵ τῆς ἢγβι 
ππιοᾶ) ΠῈ ν»Ὰ8 οἱ [Ἐγτ8 οὗ ρεγβοῃδὶ ἰητὶ- 
τοᾶου ν ἢ 81. Δ}, ἃ8 ἀρρεᾶγβ ἔτοτῃ τπὶ8 
νεῖβε. Τῆς ρύεβ8 ἰπδὶ ἢ νγὰ8 Τυοπίουβ 
ἰ8 ἃ ΡΙδυβίδ!ε οπα (8ὲεὲ Αςῖβ χχ. 4, ΕΡἢ. 
νὶ. 21, ΟοἹ. ἱν. 7, 2 Τίπι. ἱν. 12, Τίς, 1. 
12), Ὀαῖ ἰτ ἰδ ΟΠΪν ἃ γιι688 ἀπά ἰβ ἱποαρδῦϊε 
οὗ νετοαίίοη. Α ἴεν ουγβῖνεβ (566 οἡ 
χὶϊῖ, 13) ρῖνε ἴῃς πᾶπις οἵ Βαγμαδας νἡτῃ 
τῃοβε οἵ Τίτυβ ἀπά [{υκε ἰπ τῆς δι δβοσὶρ- 
ἴοι δὲ ἴῃς επὰ οὗ τπε Ἐρίβιῖε, ἀπά (ἢ ϊ8 
μιὰν τερτεβεηΐ δὴ δαγὶν ἰγδάϊτίοη. 

Ψψες. 23. εἴτε ὑπὲρ Τίτου κιτιλ. : 
τυμείμεν γοὺ δ8κ αδομέ Τέμς (ς΄. οπ 1. 
8 ἴοτ τϊ8 ι8ε οὗἉ ὑπέρ), λέ ἐς μιν οοἰΐφα 
απὰ μιν ζεἰϊοτυ μάκμι γοὶ ἐο γοι τυαγὰ (ἴοτ 
δὲπιὶ 81. Ῥδὺ] ν"1}} θὲ Ρεγβοπα!ν τεβρου- 
8|0]6), ΟΥ ΟἿ ὀγείμγεμ, ἴμεν ἂτὲ ἐλέ 
ἐπῦονς οὐ Ολμγολες, ἐ.6., [ΏΟΥ ννεγε ἄυγ 
χειροτονηθέντες (νεῖ. 10. ΤΕ ἴεσπὶ 
ἀπόστολος ἰ5 ΚΕ ΠεΕΓΑΙΪΥ υδεὰ Ὀν ὅ8ι. Ῥδὺὶ 
8ἃ5 ἃ τοοξπηϊοαὶ ἴθστῃ ; δ ΟσΟΔ βίο Δ ΙΪγ, 848 
Ὦδτε, δηά δὲ ΡΏΪ]. 1. 25 (οὗ Ἐραρβτοάπυθ) 
δηὰ (ροββί]γ) δὲ βοπι. χνΐ. 7, με ὑδὲβ 
ἴξ ἴπ 118 ῥγίπηίεῖνε εἰυπιοϊορίςα! τπιεδηΐπης 
οὗ ““εὔνου "οὐ “δηλ ββαγυ " (7. τ Κίηρβ 
χῖν, 6). ὙΠεβε πλθῃ γα Πυγίπεσ ἀεβογ θεὰ 
48 δόξα Χριστοῦ, ἐλε ρσίογν οὕ ΟἈτγὶΞὲ, ρετ- 
8ᾶρ8 ϑεοδυδβε τπεὶς ννοσκ ἰ8 80 βρβοίδ!ν 
αὐ »ιαγογεπι Ποῖ ρίογίανι (ΒεῈ νεῖ. το ἀπὰ 
ἶχ. 13). 
ἿΣᾺ 24. τὴν οὖν ἔνδειξιν κιτιλ.: τλεῖῦ 

),6 ἐπενείονε (1 ννε τεδὰ ἐνδεικνύμενοι ἴδε 
ἐχδοσγιίδιίοη ἰ5 ἱπάϊγεςι, 45 δὶ Εοζη. χὶϊ. 9- 
21) μπίο ἐκέηι ἐπὶ ἐδο ζασο οὗ ἐπε ΟἈπμγελες 
ἐλε οὐ υμ δαν δὲ ο, ον ἴουε, ςς., ἴο υ8 
(δ. νει. 7), απά οὐὕΓ ομν ρίονγγίηρ Ὁ γΟΜΥ 
ΡΣ 50...) ΤΥ ς οὗ γουγ τεδάϊηθ88 
ἴο γίνε (οἷ, νἱ). 4,14, ἀπά ἴχ. 2, 3). 

ἬΑΡΤΕΚ ΙΧ.--ἶῆνν. 1:-5. ΗΕ 18 ζον- 
ΕἸΌΕΝΤ ΟΕ ΤΗΕΙΚ ΚΕΑΡΙΝΕΒΒ ΤῸ ΟΙΝΕ; 
Βυτ Τιτὺβ ΑΝῸ Η18 ΟΟΜΡΑΝΙΟΝΒ ΗΑΝῈ 
ΒΕῈΝ ΒΕΝΤ ΟΝ, ΤῊΑΤ ΤῊΣ ΟΟΙΓΕΟΤΙΟΝ 
ΜΑΥ ΒΕ ΒΕΑΌΥ ΨΗΕΝ ΗΒ ΑἈΚΕΙΝΕΒ ΑΤ 
Οοπιντη.--νεσ. 1. περὶ μὲν γὰρ κιτιλο: 
ον εομποεγμίηρ ἐπε πιιπὶςίγαίιοπ ἰο ἐπε 

3 “6, ὶ εἶνε νπερ ἡμων. 

βαΐπές, ἴ.6., τὴς σοἰ]εστίοη (δες οἡ νἱϊϊ. 4), 
ἐξ ἐς τεῤεγήμοις (ο΄. 2 Μᾶος. χίὶϊ. 44) γον 
"μὲ ἰο ευγίίε, 5... τἈὶδ Ἰεϊξες (ποῖε τῆς ἔογος 
οὗ τῆς ατὶ. βείοτς γράφειν), ἐο γομ, ΨὮΟ 
νοι (Πα ἢτδι ἴοὸ πιᾶκε ἃ Ὀερίπηϊηρ "᾿ 
(νι. το. ΩΓ στ Ὑδεββ. ἵν. 9. 

γες. 2. οἶδα γὰρ τὴν προθ. κιτιλ.: 
γ 1 ἄπμποι γοιν γεαάίμεϑδς, ο7 τολίοὶ 1 
βίον (ἴος ςοηϑβῖσ. οὔ. χὶ. 3ο, Ῥγον. χχνΐϊ. 1) 
ὁπ γομῦ δελαί (ε΄, νἱῖ. 14) ἐο ἐπε Μαεε- 
ἀοηπίαης, ἐλκλαΐ Αελαϊα (ποι ὑμεῖς, Ὠς τε- 

τῖβ τῆς δοῖυδὶ ννογὰβ τη ψνῃϊ ἢ πε τηδάς 
ἰδ Ὀοᾶβῖ; ἔοσ “Αοδμδῖα " βεὲ οχἡ ἱ. 1) 

μας δεεμ ἐπε σίπος ἰαεὲ γεαν (βεε ου 
νἱ. τὸ δδονε), ἱ.ε., ἴο τῆᾶκε 118 ςοηίτίθυ- 
τἴοη. [τ ψουϊὰ βθεπὶ τπαὶ ἴπε Αροβεὶς 
[εατεὰ τπαὲ με μδὰ βοπιενμδὶ ονετβιδῖθὰ 
ἴδε ςᾶβε, 845 ἢς ἰβ εν ἀεπεν δηχίουβ ἀρουῖ 
τῆς Οοτίπεπίαπ ςοἰεοιϊίοη. ὙΠε υ56 οὗὨ 
1π6 ῥγαβϑθηΐ ἴεηβθ, καυχῶμαι Μακεδόσιν, 
8ῆονΒ παῖ Πα ἰδ τί πρ τοπὶ Μαδοεάοηία 
(βεε Ἱπέγοά., Ὁ. 12).---καὶ τὸ ὑμῶν ζῆλος 
κιτλ.: ἀπά γομῦ κεαΐ (βες οἡ νὶϊ. 7) μας 
γουοκεά ἐ}:ε νησίον ΟἽ ἐλενι (βεε ὁ ἱϊ, 
6), 5... ἴο ςοπίγίδαῖε (οὐ. νἱῖ!. ὯΝ 

Ψνεῖ. 3. ἔπεμψα δὲ τοὺς ἀδ. κιτιλ. 
δμέ (1πε δέ οοττεβροπάϊηρ ἴο μέν οἵ νεῖ. 
1)1 λαυε Ξςοπὲ (ἴῃς δορί βίοϊδγυ δογίβί ; οἵ. 
νὴ, χ8) ἐλε δγείλγεη (οὗ, νὶϊ!. τ6-22), ἐκαέ 
ΟΜ ρίογγίπρ ὁπ. γομν δελαὶ πιαν ποί δὲ 
»ιαΐε υοἱά (ο7. εβΒρΡ. τ Οογ. ἴχ. 15) ἐπ ἐλὲς 
γεσῤεεί, ἰ.ε., ἴῃ ἴῃε πιδῖϊες οὐ δοῖυδι 
ξαϊποτίπρ ἴπε πιόπαν, 845 ἀϊβεῖποι ἴσου 
τπεῖς ρεηογαὶ τεδάϊπεββ ἴὸ ὃς ᾿ΙΌεγαὶ (ν}ῖ. 
10), ἐν ογάεγ ἐλπαέ, ευέμ ας 1 κΞαἱά, 4... ἴο 
πε Μαοεάοηΐϊδηβ ἴο ννῇοπ) ἢς δὰ τε- 
Ῥεδιίεάϊ!γ ὈῬοδϑβίεά οὗ Οογίπιπίαπ ρεηεγοϑ 
(νετ. 2), γε νιαν δὲ ῥγεῤαγεά. 

Μεγ. 4. μή πὼς ἐὰν ἔλθωσι κιτιλ.: 
ἰε5ὲ ὃ» αν πιεαηδ, ὑ ἱπέγε σοπιε τοὶ ἐλ τα 
αη») οΓ Μαερεάοπία (ποῖ “ ἴεν οὗ Μαςε- 
ἀοπῖδ,᾽᾿ 85. ΑΝ. ; ἴὲ 8 ργοῦδοὶυ 4 ἔδιγ 
ἱπέδσεπος ἔγοτῃ 1πὶ8 νεῦβε {πᾶὶ τῆς ὑπ- 
παπιοά “" Ὀγείῃσεη ᾿᾿ οἵ νἱϊϊ. 18, 22 ννεσε ποῖ 
Μαροεάοπίδπε), απά βηά γομ μηῤνεῤαγεά, 
ἐ.ε., νπῖῃ ἀπε οοἸ εςεοη 51:}}} ἱποοπιρίεῖς, 
τοε---ἰλαΐ τοῦ σαν ποί, γε (ΜὨΪϊοἢ ἰ5 Ψψμδὶ 
Ὡς τα] ν νυ Βπε8 ἴο σοηνεὺ ἴο {Πεπὴ)--- 
«πομίά δὲ ἑὰς ο 5“πανιὲ ἐπ ἐλπὶς εοπβάεηεοε, 
ἐνδ.,) Βῃου]ϊά Ὀὲ 5ῃαπηεά Ὀεοδυβε οὗ ουὖγ 



ΙΧ. 1-. 

Ἰ ἐνδείξασθε,; καὶ 3 εἰς “πρόσωπον τῶν ἐκκλησιῶν. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β ΟἹ 

1Χ. τ. Περὶ μὲν ' Βοπὶ ἢ ἶχιιι 

γὰρ τῆς διακονίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους περισσόν μοι ἐστὶ τὸ ὃ γράφειν . ἢ. 7. 
ὑμῖν. 

φοὺς, ἵνα ": τὸ ᾿ καύχημα Ων 

ἡ μέρει " 

2. οἶδα γὰρ τὴν ἐπροδύραν ὑμῶν, ἣν ὑπὲρ ὑμῶν καυχῶμαι ἐν Κεῆ- νος 

ΧΙΧ. τούτῳ ἵνα, καθὼς μαδεΝν ἐδπὴς παρ τι “. ἊΣ ἔπ τ. 6. 
πὼς 10 ἐὰν 1] ἔλθωσι σὺν ἐμοὶ Μακεδόνες καὶ εὕρωσιν ὑμᾶς ' ἀπαρα- ( ΒοΒ. 1. 14. 
σκευάστους, " καταισχυνθῶμεν ἡμεῖς, ἵνα μὴ λέγωμεν 12 ὑμεῖς,1ὃ ἐν τῇ 
᾿ ὑποστάσει ταύτῃ τῆς ὁ καυχήσεως. καὶ 

Ε Ἄοι:. ἱν. 
δ τον 

ἢ λιἀναγκαίον οὖν "ἡγησάμην τ δι, 

παρακαλέσαι τοὺς ἀδελφοὺς, ἵνα " ἀδεῶς εἰς 15 ὑμᾶς, καὶ " προ- Ἐεΐς εἰ ΓΝ 
καταρτίσωσι τὴν προκατηγγελμένην ὁ εὐλογίαν ὑμῶν" ταύτην "ἑτοίμην Η ἥξεις εἴα σρέγ. 

1 ΟΒδρΡ. χἱ. Ἠδ68. ἐἰὶ. ΡΆὩΪ]. ἐἰ. Μ ἱ Η 1 
ὅκα Χχ. 45, Ἴν" Ὁ ἤξοτε Ὀδνν ὮΝ ΠΝ χ. 6,16; ̓  ἰώ ἼΣΞ ὅΔΞ5 " οτο οαὶν ἴα δμω ἠ᾿ 

ΟΡΡΞΕ ΚΕΡ, ἔ, νξ. ἴδε ϑυτγίδαο ἀπά Βομαίγις βυρροτγὶ ἐνδειξασθε; ΒΌ Ἔα 
᾿ ν ὦ, αὶ ξεῖνε ενδεικνυμένοι (ργείεσγεά ὃν Τίβο.). 

3 και θεΐοτε εἰς προσ- 18 ἔουπά ἴῃ ἃ ἔενν ουγβῖνεβ οὔΪγ, δηὰ βου! δὲ οτηϊεά. 

80 17 οπῖ. το Ὀείοτε γραφειν;; αἱ [28 τον. 

4 Βεῖϊεσ τὸ . . « ζηλος ν ἢ 8 Β 17 (δες οα νἱϊῖ, 2). 

5. Βεῖϊεσ οπι. εξ Ὀείογε υμων υνἱῖῃ ΒΟΡ σγ7, ἢ, νᾷ. ἴῃς Ῥεβῃίιιο δπά Βοδδισίς. 

45 ὈῈΕ δηὰ τῆς Βοδαίϊτίὶς ρῖνε ἐπεμψαμεν. 

5 6, ξὶ οπϊ. το νπερ υμων. 

10 ΒΗ δηά τπε Ρεβῃίῖο οπὶ. εαν-. 

18" δᾶ8 καυχημα νμων. 

9 Ὁ", ἁ, ε, ὦ, 5, νξ. οπι. πως. 

1 ὈΠΡΕῚ,, ἃ, ε ἀπά τῇς Ρεβῃϊτο δδνε και καταισχ- 

1 ΟΡ̓ῬΕΩ, ἄ, 6, εὶ Βῖνε λέγω. 15 Β5 ἢδβ λεγ. ἡμεῖς. 

16 τῆς κανχησεως 5 ἰουπά ἴῃ ΠΟ ΌΓΕΚΕΡ δηά ἴῃς ϑγτίδο νβ8. (ἔγοπι χὶ. 17); δεῖϊεσ 
οπι. της κανυχησεως δ ΒΟ Ὁ 17, νξ. ἀπά τῆς Βοπδαϊτὶς. 

15 ΜΟΚΙ, βυρροτῖ εἰς υμας; ΒΌΕΘ δΒᾶνε προς. 

16 ΚΙ, ἐύρβοτι προκατηγγελμενὴν ; Ὀεϊϊες προεπηγγελμέενην (Εοηη. ἱ. 2 οηγ) ἢ 
ΜΒΟΡΕΟ 

1 Ὁ", ἅ, ε, πὶ, νζῷ. οπι. υμων. 

εἐχαρβρετιαϊεά βιδίεπιεπιβ. ὑπόστασις -- 
σμδείγαίμηπε οἵ τεδείαηεο (ἨςΌ. ἱ. 3, χὶ. χα) 
8 βοπιεϊϊπιεβ δεὰ ἴῃ ἴδε ΧΧ 48 - 
“ ξιουπά οὗ Βορε" (Κι 1. 12, ΡΒ. 
χχχν!. 6, ΕΖεκ. χῖχ. 5), ἂἀπὰ τῆυβ8 ἴῖ 
ΠἌπιε ἴο πιεᾶη “" ςοπῆάεηςς,᾽᾽ 45 πεζὰ (8εε 

αν ἀι ἡγησά, δῖ. 5. γαγκαῖον οὖν σάμην 
κιτιλ. : ἐλεγείογε, 8ς.», ᾿Αρβρ λυ: "ΠΣ 
τεᾶξβοῃ ἴῃ νεῖ. 4, 1 ἐκομρκέ ἐξ πεοι5547} ἰὸ 
ἐχλονέ ἐπε δγείλγεη (Ἰπαβτηυς ἢ 48 ἴννο οὗ 
18εβε ““Ὀγεϊῆγεη "μετα ποῖ σἤόβεη ὈῪ 
51. Ρδὺϊ, Ῥὰϊ ᾿νεσα ἴῃς ἀεϊεραῖεβ οὗ τῆς 
ξοπεδυτίπα Οδυσοθεβ, ἴῃς τεπάεσγιηρ 
““δηΐτολι " οὔτπε ΚΕΝ. σοηνευβ ννε}]} τῃς 
πλεδηΐηρ οἵ παρακαλέσαι; Ὀυΐ 5Ξεε ὁπ 
νῖ, 6) ἐλαὶ ἐλδν «πομίά ρο δεζογελανὰ 
μηΐο γομ, 5... Ὀεΐοτε ἴῃς Αροβιὶε ββου]ὰ 

Βἰπηβ6 1 αγεῖνα δὲ ΟὉοσγίπιῃ, ἀπά "πα πῤ 
δεζογεμαμά γομγ δομπὲν τολίολ τρᾶς 2το- 
"δε δεογελαμά, 5ς., ἴο ἴῃε Μαςεάοπίδηβ. 
“Β[15 ἀδῖ αυ! οἷο ἄδι" ἰβ ψῆδε ἢ ψουϊά 
ἰπηργεβ8 ἁροη {με (οτίπεμίδπ Ὁ τί βείϑηβ. 
εὐλογία, εἰξεννῇετε υδοὰ 'ἰπ ἴῃς Ν.Τ. 458 
ΞΞ “ διεββίηρ " (ε.6.» οπι. χν. 29,1 τοι: 
χ. 16, αδ]. εἰ. τῇ), ἰ5 πεῖ -ῷὸ “ ρίξε," 
πχελπίπρ νηΐ 45 ἴῃς τεπάεγιπρ οἴ 

ΤΊΣ Ξ ἴθ τοαυσπεν δπ48 ἴπ ἴῃς υχΧΧ 
ττι: 

(αςεη. χχχί. τα, εἰς.). ““Οτρίη δ! τῃς 
δΙεπάϊηρ, οὗ τῆς ἴννο Ἰάθδβ ἀσοβε ἔγοπι ἴῃς 
ἴδοι ἴῃ ἐνογυ δ᾽ εββίπρ οσ Ῥγαῖβε οἱ αοὰ 
ογ πιᾶῃ Ψ88 ἰῃ ἴῃς Εδβὶ (48 51}}} ο ἃ στεδὶ 
ἐχίςηι) δοςοπιραηϊεὰ ὃν ἃ ρἱδ ̓ (Βίδη]6γ). 
ς “,. 16 βίπη!ας ἀπηδί ρα Υ ἱπ τμ6 σροτά 
χάρις.---ταύτην ἑτοίμην εἶναι κιτιλ.: ἐλαέ 
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4 Ἀορυν ἢ ἐ9; εἶναι, οὕτως ὡς εὐλογίαν, καὶ μὴ ὥσπερ 3 ̓ πλεονεξίαν. 6. τοῦτο 
1, δῆς, δὲ ὁ " σπείρων "φειδομένως φειδομένως καὶ "θερίσει" καὶ ὁ σπείρων 
Η Τίμενα, "ἐπ᾿ εὐλογίαις ἐπ᾽ 4 εὐλογίαις καὶ ὅ θερίσει. 

τα δον, ἰς, ἐ προαιρεῖται ὁ τῇ καρδίᾳ - μὴ ἐκ λύπης ἢ " ἐξ " ἀνάγκης " "ἱλαρὸν 
γὰρ " δότην ἀγαπᾷ ὁ "Θεός. νἱ. γ. 

8 ἤετε οὐϊγ; 

ἡ. ἕκαστος καθὼς 

8. δυνατὸς 7 δὲ 8 ὁ Θεὸς πᾶσαν χάριν 
΄- Ε “«-- 

(ἰ. 13. πα ῦσαι εἰς ὑ ἵνα “ ἐν “ παντὶ ἄσαν ἡ ΝΟΑῚ τϑ ον ρισσε ς ὑμᾶς, ὶ πάντοτε πᾶσαν " αὐτάρκειαν 
{-ἰ 

υ Ηεῦ. νἱΐ, 12. νΡτον. χχίΐ. 8 ν ΚΕεΗ͂. ἱν. 8. χι Τίπι. νἱ. 6 οαἷγ ; τ΄. ῬΒΐϊ. ἱν. τσ. 

143 "6, ἅ, ε, ἢ, 8» πὶ, νᾷ. πᾶ ΡῬεβδίτεο οτῃ. και δἴεσ ευλογ. ; ἰπ8.  ΒΟΌΕΚΙ;Ρ, 
τῆς Ηδτγοΐεδη δπὰ Βοβδδίγις. 

3 ὡς ἰ8 ἴῃς ἴσὺς τεδάϊπρ ; ὡσπερ ἰ8 ἰουπά ἰπ ἃ ἔενν ουγεῖνεβ ΟὨΪΥ. 
30, πὶ, νβ. ἀπά τῆς Βοδιδίσίο ΒΌ ΡΡΙΚ λέγω δἴετ δε. 
4 056, ἅ, ε, 5, τῇ δηὰ ἴδε Βοβμδίσίς ρίνε εν ενλογίᾳ ἴοτ {πε ἤτϑι ἐπ. ευλ., ἀπά ἴον 

δε βεοοπὰ Ὀ", ἀ, ε πᾶνε εξ εὐλογιας, ἀπὰ (6 Π48 επ’ ενλογιςᾳ. 
δ᾽ ΡῈ οπι. και. 

5 ΌΕΚΙ, βυρροτὶ προαιρειται; ( 17 πᾶνε προειρηται; δεῖϊίεῖ προῃρηται ὙΠ 
ΝΒΟΡ. 

1 ΟΞΌΒΕΕΚΕΡ βυρροτί ὄννατος; Ὀεϊζε: δυνατει ψἰ ΒΟ" 6". 
8 Ὁ" δηὰ τῆς Ῥεβῃϊτο ρίνε γαρ ἴοτ δε- 

(να πιυϑὲ ΒΟΡΡΙΥ ὥστε 45 δἱ (οἱ. ἰν. 6) 
ἐλ βαπιέ τπίρμέ δὲ γεαάν ἂς ἃ δομμίγ 
(οὕτως ὡς πιᾶτκβ {πε ἐχαςέ τηοάε ἱπ ἢ ἢ 
τῆς τ1παηκ- οὔδεσίπρ 18 ἀεβισεὰ ἢ οὗ τ (οι. 
11. 15, ἵν. 1 ἰχ. 26), απ ποὲ ας απ ἐχίογ- 
ἐέονι, 5... ἃ ταδῖῖεσ οἵ σονείουβ ρταβρὶπρ ου 
τὴν Ῥατῖ (ς΄. χίϊ, 17). Τῆς ΑΝ. τεπάεσίηρ 
οὗ πλεονεξίαν -- “ σονείουδηεδ8,᾽᾿ ΒΕ6Π8 
ἴο τηθδῃ “" πἰκατάϊίηοβα, Βυςἢ 48 ἃ ςονεῖ- 
οὐβ πδη ννουϊά ἐχδὶοῖν,᾽ ἀπά τηϊ8 ννουἹὰ 
[411 ἴθ Με] νἢ τῆς νεγϑεβ Ἰν ΒΙΟἢ 9ῸΟἿ]ονν : 
Ῥυῖ ἴτ 8 ποῖ ἀργθεᾶῦῖε ἴὸ πε σεπογαδὶ 
τπιδδηίηρ οὗ ἴπε ννογά οἵ ἴο 81:. Ρδυ}8 
υϑᾶρα ἐἴβενμετο (8εε τε β.). 

Νν. 6-ιχ. ΓΊΒΕΒΑΙ, ΟἸΝΙ͂ΝΟ 18 ΒΕΈΒΒΕ. 
ΟΕ ἀουν.---Ν ες. 6. τοῦτο δὲ, ὁ σπείρων 
κιτολ.; διέ (5.., Αἰ ΠΟ ΡῈ 1 8πὶ ποῖ ὕγεββ8- 
πᾷ γου τὸ ρῖνε, ο΄ νδσ. 1ὴ ἐλὲς 1 βὰν 
(υπάετβιαπάϊπρ φημι; οΥ τ Οος. νἱΐῖ, 29, 
χν. 50), Με ἐλαὲ τοιυείᾳ τῤαγίπιρὶν 5λα]] 
γεαῤ αἶδο τραγίηρίν, απὰ δε ἐμαὶ τοισείκ 
δομμε μεν (1ἴτ., “ὁπ {πε ρῥγίποίρὶε οὗ 
Βουπεῖεδ"; οὗ τ Οος. ἴχ. το, ἐπ᾿ ἐλπίδι, 
ἴοτ ἃ 5ἰγπιας ἀδεῖνε οὗ Ἴσοπάϊεϊοπ) ς-λαὶΐ 
αἷτο γεαῤ δομη"ε μιν. Α βἰπλ}]δτ ρτιποῖρ] 8 
οἵ 5βρίσίιυα] Ὠυβθαπάγυ ἷἰβ ἰαϊά ἄοννῃ ἴῃ 
Ῥτον. χί. 24, 25, ὕγπεσε 118 Δρρὶἰοδιοη 18 
ΡῬΙαῖπῖν το ἴδ6 ᾿δτιρογαὶ Ῥγοβρεγεν οὗ {π6 
“Πθ6γαὶ δου"; οὗ αἷδο [κε νὶ. 38. 
Ηετε, ἴοο, 18 ἰ5, πὸ ἀἄουδιε, ἴῃς πιδὶπ 
τλουρῆι (οὐ. νη. 14); θυῖ 8ι, Ῥδαϊ εἶδβε- 
ΨΏοτα εχίεπὰβ με ρὈγίποίρὶς ἰο τΒῈ ἕαϊυτα 
Βαγνεβὲ ννῃϊςἢ δδοῦ 8οὰ] 1 σεᾶρ δοοογά- 
ἱπρ ἴο ἰϊ8 βοννίηρ (6Δ]. νἱ. 7; ο΄. οδδρ. ν. 
το). 

Ψεσ. 7. ἕκαστος καθὼς κιτιλ.: [εὲ 
εαοῖ ν»ιαπ ρὶυς (ἀυπάετειληάϊηρ διδότω) 

αοοογάϊηρ᾽ ας ἠε καί ῥμγῥοΞςεά (ποῖς ἴμε 
Ῥετί. ; δε ἱπιρῖ68 τπᾶὲ ἴμεν Πδά αἰγεδλάν 
πιδὰς ὑρ μεῖς τηϊπάβ ἴὸ γίνε. προαέρεσις 
158 Ατβίοι [ε᾽ 8 ἔογστῃιδὶ ᾿ννογά ἱπ ΝέἊ. Εἰλ., 1, 
3.10, ἴος ἃ ἴτεε δοῖ οὗ πιογᾷὶ ἍἽποὶςε) ἐπ ἀὲς 
δεαγέ (ο΄. Ἐχοά, χχν. 2, “οὗ Ἔνεσυ τῆδῃ 
ΜΜΏΟ86 Ὠεαγί πηακείῃ Πίπι νἹ]]Ππρ᾿, γε 5841] 
1ΔΚε τὴν οβεγίῃρ ᾽" ; ποί ργμάρίηρὶ ον οὗ 
περεοοίέγ, {’ “Οοά ἰουείλ ἃ οἰεεγζεῖ 
εἰνεν". ἴπ ιπὶβ αυοίδιίοπ ἔτοτη Ῥῖον. 
χχίϊ. 8, 8:. Ῥδὺ] βυϊβιίζατοβ (ρεσπᾶρβ ἴο 
ἃνοϊά ἴδε οορπαῖε οὗ εὐλογία) ἀγαπᾷ ἴοτ 
εὐλογεῖ, τε ΧΧ τελάϊηρ' 858 1: δ85 σοῦγς 
ἀονῃ τὸ 5, αὶ τῆς Βεη8ε ἰβ ποῖ αἰϊεσγεά. 
Τῆς ἀυῖν οὗἉ αἰπιβρίνίηρ ρἰαγεὰ ἃ ἴδσ, 
μρ ἴῃ Ηεργον δἰ ἢϊςβ, ἀπά τδδῖ ἰξ βῃουϊά 

ογιίεὰ οὐδ ὑπρτυάρίρ]ν ἰβ οἴεη ἰπ- 
βἰβίεὰ οχ ἰη ἴδε ΟἹΤ. ε πᾶ, ἈΡοςσυρδᾶ, ἃ 
Ῥοϊπι βρβοίδ!ν ἴὸ ὃς εππρῃδβίβεά ἴῃ 86 
ολϑε οὗ ἃ ρεορὶε ψῇῆο δανε δἰνγαυβ πδά 
[δ τρεῖς οἵ Ρείηρ ονετ-[οπὰ οὗ πγοπεν .--- 
“0 “ Τῆϊης Πελγὶ 5141} ποῖ δὲ ρτίενεά 
ΜΏδη (μοὺ ρίνεβε απο δὶπλ᾽ (Πεαϊ. χν. 
10); “Ἰμεῖ ποῖ τῃΐϊπε γε δε εηνίουβ᾽᾽ 
(Τοῦῖς ἵν. 7); “1π δνεῖυ ρὶ βῇον ἃ 
ΤὨΘεΓ] οουπίεηδηςε ᾽ (Εςοϊα 8. χχχν. 9). 
ΎΠεβε ργεςερίβ 51. ΡῈ] ςοπχπηεπάβ ἴο ἴῃς 
Οοτἰπιπίδπβ (οὗ. Εοπι. χί!. 8). (Νοῖε δῖ 
πε ῥτγαςιίςς οὗ μανίην “ 411} τῆ! ρ8 σοπλ- 
ταοη, "ἡ ΜΒ σἢ ννᾶβ ἰπιτιαῖτὰ ὃγ ἴῃς ἐπίδυ- 
5βίδβϑιη οἵ ἔπε ἄγβι οοηνετῖβ (Αἰ ἷν. 32 Ε1.), 
ἀϊά ποι ἰδϑὲ ἰοηρ ; ἰξ τνᾶβ ἃ ποῦϊε δἰϊετηρι 
ἴο ΘΧριθββ ἰῃ ουϊννατά ἀερά (ἢς Ὀτγοίδει- 
ποοὰ οἵ πηεῃ 848 τενεδὶεὰ ἰῃ τῇς ᾿πολγηδ- 
τίοπ, Βαϊ νν85, ἰῃ ἔδοϊ, ἱπηρτγαςοιςδ}]ε). 

ψες. 8. δυνατεῖ δὲ ὁ Θεὸς κιτιλ.: απά 
Οοά ἰς ῥοτυεγζμϊ (βεε τεῆ!. χίτὶ. 3) ἐο ν»ιαζε 
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ἔχοντες, περισσεύητε " εἰς " πᾶν "ἔργον "ἀγαθόν: 9. καθὼς γέγραπ-» 3 Τίσι. “1. 
ται, ᾿““ Ἐσκόρπισεν, ἔδωκε τοῖς πένησιν - ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει ς 6. εκ. ο. 

Οαίϊ. ἐἰϊδ. 5; 
εἰς τὸν αἰῶνα ̓ ". το, ὁ δὲ "ἐπιχορηγῶν " σπέρμα 2 τῷ σπείροντι ΤΟΝ τϑν 
καὶ ἄρτον εἰς βρῶσιν " χορηγήσαι, καὶ “ πληθύναι ὃ τὸν ἧ σπόρον 
ὑμῶν, καὶ αὐξήσαι ὃ τὰ " γεννήματα 4 τῆς " δικαιοσύνης ὑμῶν 

19. 
Ὁ 158. ἵν. το. 

11. ἙΕτ Ρεῖ. ἱν. 
αι οὐἷγ; 

τἂν δ ὁ παντὶ " πλουτιζόμενοι εἰς πᾶσαν " ἀπλότητα, ἥτις δ ' κατεργά- Ἐρεῖωα. 

ζεται δι᾽ ἡμῶν " εὐχαριστίαν τῷ ὃ Θεῷ 12. ὅτι ἡ διακονία τῆς ἁ ετε οἱἶν 
ἰῃ Ῥαυϊ. 

᾿ λειτουργίας ταύτης οὐ μόνον ἐστὶ “' προσαναπληροῦσα τὰ " ὑστερή- ε ΗοΞ. χ. 14. 
Β΄. ἐν, 8, 

ματα τῶν " ἁγίων, ἀλλὰ καὶ περισσεύουσα διὰ πολλῶν εὐχαριστιῶν α Κεῖ νί το. 
6: 

2: ἱ Εεβ. ἱν. 17. Ξ κ ΚεΗ͂. ἱν. 15. 
ο Ἐεβ. ἱ. σ. 

1 ΟΚ, ἢ, εὶ ἀὐά τον αἰωνος αἱ επά. 

1 ΡΒ), 11. 17, 30. 
8, νἱὶ!. 

τὰ ΟΒὮδρ. χὶ. 9 οὔΐγυ. ὦ Βεῆ. νἱϊϊ. 13. 

3 ΜΜΟΡΡΟΕΕΚΙΕΡ βυρροσὶ σπερμα; ΒΡ." 6 δᾶνε σπορον. 

3 ΦΜΟΌΞΟ ΚΙ, βυρροζὶ πα δογίδὲ ᾿πῆη εἶνε (τ οριδινεβ) ; δεϊϊεγ χορηγήσει - . . 
πληθυνεῖ . . . ἀνξησει ν ἐδ ΒΟΌῬ, ιδς 

4 ΤΠ υποίλ]8 πᾶνε γενήματα. 

5 Ὁ" 88 εἰ τις ἔοτ ἡτις. 

5. " οπι. τῳ; Β δᾶ8β ευχαρ. Θεον. 

αἰϊ ργαξε, ἐ.6.., ἜΝΕΤΥ εἰδι, τπΊρογ] 45 ννε}} 
85 βρίσίτιδὶ, αδομηπά μηίο γοι (86ε τϑῆ. ἷν. 
15 ἴον περισσεύω ἰπ ἃ τταπϑἰξῖνε δ᾽ ρηϊῆοδ- 
ἄοη), ἐμ ογάεν ἐπα γε, μαυΐπρ αἰτσαγ5 αἱΐ 
δι βείεηον, 5... οἵ ψοτ! ἀϊν ροοάβ δπὰ ριῆβ 
(ἴος πᾶσαν 58εε τεῆϊ. νἹ1]. 7), νιαν αδομμά 
μπίο εὐενγν φοοά τὐυογῇ. Νοῖς ἴῃ6 ράτοπο- 
τηλβῖα, ἐν παντὶ, πάντοτε, πᾶσαν . . - 
περισσεύητε. . - πᾶν. 

νν. 9 ἀπά τὸ γε ραγεπίπειϊςοδὶ, οοη- 
ταὶπῖπρ δη {Π]υδιγαῖίνε αυοίϊδιίίοη δηὰ 118 
Δρρ]!οδιίοῃ.---νεσ. 9. καθὼς γέγραπται 
“Ἑσκόρπισεν κιτιλ.: ας ἐέ ἐξ εὐγίξέεη, 
852., ἰῇ τῆς νογάὰβ οὗ ϑογίρίασγε (ρεύῃδρβ 
16 ᾳυοιλιίἼοηῃ Ψψὰ5 βυρρεβίεάὰ Ὁγ τῆς 
ἱτᾶρε οὗ βουνίηρ ἀπά γεαρίπρ ΨΒΙΟἢ τε- 
Τ811|εἀ τς νοτγὰ ἐσκόρπισεν), “Ηξε, 5ε., ἴῃς 
1ἰθεγαὶ τηᾶπ, ἀαίᾷ βοαξίεγεά αδγοαά (ς. 
Ῥτον. χὶ. 24), ἀε λκαΐμ ρίνεη ἰο ἐπε ῥόον, 
᾿ὶς νἱρβίδομϑφηδςς, ἰ.ε., ᾿Ἐϊ8δ θεπεῆσεηςε (45 
δὲ Μαῖῖί. νἱ. τ; 81, Ρδὰ}, ἤθη υδίηρ Πὶ8 
οὐ ἢ ̓νογάβ, πδῦεν υ.868 δικα ἰη ἘΠ 15 
οἷὰ Ηεῦτεν 8εη86), επάμγείμ [ον ευεγ.᾽" 

νεῖ. το. ὁ δὲ ἐἔπιχο, “σπέ 
ᾧ σπείροντι κιτιλ.: απάὰ ἂς ἐλκαΐ Ξηῤ- 
ἰδές " τεεὰ ἰο ἐλε 5Ξοιοεῦ απὰ ὀγεαά 707 

"ροά," «καὶ! φτωῤῥὶν απά νιμεἰῤὶν γοιν 
δεφά, ἱ.6., γουγ τηξᾶῃβ οὗ σίνίηρ, 70γ 5οτῦ- 
ἐπρ (ἴῃς ΑΟΝ΄. ποῖ ομἱγ ἔθ ]οννβ ἴῃς ἱπέεσιοσς 
τεδάϊπρ, Ὀυϊ οοποααῖ5 πε αυοίδιίοη ἔγοηΣ 
1838. ἵν. το), απά ἱπϑπογεαϑε (ς΄. τ (οι. 11]. 6 
ἴοσ ἴδε ἴγᾶπβ. υ8δεὲ οὗ αὐξάνω) ἐλε “" 7γμϊἐς"" 
ΟΥ̓ γομγ “ γὶρκέεσομονσες," ἴ.6., οἵ γου 
ὈῬεπεῆσεπος, 45 ἴῃ τὰς Ῥτεοεάϊηρ νεῖ: 
ΤΒε ρῆγαβε ατα δικαιοσύνης ἰη τεῖ. 
Ηοβεᾶ Δα κὸ λές Ὑαρρπψμεν ΌΥ τὸ γένημα 

δίϊη5 δηὰ τε Βοδαδίσιο. 

5 6, καὶ τεδά να ἐν παντι. 

Τ ΟΡ, κ΄" δηά τῆε Ηδοίεδῃ πιαγρίῃ εῖνε δι᾽ υμων. 

τῆς ἀμπέλον, “τε ἐγυϊς οὗὁἨ {δε νίπε " ἴῃ 
τῇς αἀοϑβρεῖβ (4.9.ν Μαῖκ χίν. 25). Τῇηΐβ 
νεσβε ἰ8 ἴῃς δρρὶϊςδιίίοη, 845 1ἴ ννεγε, οὗ ἴῃς 
αυοϊδιίοπ ἱπ νεῖ. 9, ἴῃς ςοππεοκίηρ [τη 
Βείπρ ἴε ννογά δικαιοσύνη. 

Ψψεσ. 11. Ηε πον γεβυπλεβ πε σοηογαὶ 
βυθ)εςὶ οἵ νετ. 8, ἐν παντὶ πλονπιζόμονι 
Βεγε δαίηρ ἴῃ ἀρροδβίτίοη νυν ἐν παντὶ 
«ο΄. ἔχοντες (πετε; ἴπετς ἰ5 ἴπυ8 πὸ 
ΠΘΟΟΒΒΙῪ ἴο ἔγεδῖ πλοντιζ. 48 ἃ μονι.1 
ῤεηπάφης.---ἂν παντὶ πλοντιζόμενοι κ-τ.λ.: 
34 δείηρ ἐπγίολοά ἐπ ευεγγιλίπρ μπίο αἱ, 
ἴ.6., 411} Κἰπάβ οἵ, ἐἰδεγαϊἑέν, τσλιολς τοογκείκ 
ἐμγομρ ες (Ὠ6 ροεβ οἡ ἴπ ἔμε Ὡδχὶ νεσβα 
ἴο Ἔχρί δίῃ μον [Ὠΐ8 ἰ8) ἐλαπ κερὶ υἱηρ ππίο 
Οοά; «ο΄. ἱ. τι, ἵν. 15. 
ν. 12:15. [ΓΊΒΕΚΑΙ, ΟΙΝΙΝΟ ΜΙ, 

ΟΑΡ ΒΟΒΤῊ ΤῊΞ ΒΙΕΒΒΙΝΟΒ ΟΡ ΤῊΗΕ 
ἘΕΟΙΡΙΕΝΤΒ.--- ες. τώ. ὅτι ἡ διακ. τῆς 
λειτ. κιτιλι: ,μὼγ ἐπε νεἰμὶσίγαίίον οὗ ἐδὶς 
ϑξεγυΐςε (λειτουργία, ΨΗϊοἢ οτὶρίπδ!ν 
βίοοά ἔοτ δὴν ρυ ]ῖς βεγνίος, οαπια ἴὸ ὃ6 
τεϑβισοϊεά ἴο [Βς βεσνίςε οὗ αοᾶ; λειτουρ- 
γέω ἰ8 υϑεὰ ἰη Εοπι. χν. 27 οἵἁἉ {δΒῖ8 νΕΓῪ 
ςοπιηθυκίοη ; ο΄ Νυπι. νιϊϊ. 22, Η6Ὁ. νἱϊ:. 
6, ἰχ. 21) ἐς ποΐ οπἷν β|ππρ μῤ (τοῖς ἴδ 
οοπβίς. ἐστι νἱτἢ ἃ ραγιοὶρ]ε) ἐπέ ἐσαηές οὗ 
ἐπε Ξαϊπές, δμὲ ἱς αδομπἀϊηρ αἰδο ἑκγομρὰ 
αν ἐλακλεριὶ υἱπρς μπίο Οοά (οὔ. ἵν. 15). 

ψεσ. 13. διὰ τῆς δοκιμῆς τῆς διακ. 
κιτολ.: ἱπαςνιμοὶ ας ἐδέν, ἐ.ες, ἴῃς ᾿υἄσραπ 
ΟΠ γίβείδηβ, ἑλγομρὰ ἐκε ῥγοοΐ, 5ε., οἵ γου, 
αϑονάεά ὃν ἐλὲς »εἰπὶοἰγαξίον ψ νῖϊ!. 2 
ἴοι ἃ βἰπλιϊαγ ρθη. δέϊες δοκιμή), ρίογίδν 
Θοὰ (ς΄. Μαῖϊ, ν. τ6, τ Ῥεῖ, 11, 12) )ογ ἐξε 
οδεάϊφποε οὗ γομν οοπεδδίοη ἱπ γεραγά ἰο 
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» Ἀεβ. 1.9. τῷ 1 Θεῷ. 13. διὰ 3 τῆς " δοκιμῆς τῆς διακονίας ταύτης δοξάζοντες ᾳ 6ι:. ἱϊ. «; 
τ Τίσι. ᾿ 
τι, ἰδ. 4. 

τι Τίπι. νὶ. 
121; Ηεῦ. 

14, 1. 23 

τὸν Θεὸν ἐπὶ τῇ ᾿ ὑποταγῇ τῆς "ὁμολογίας ὑμῶν εἰς τὸ εὐαγγέλιον 
τοῦ Χριστοῦ, καὶ "ἁπλότητι τῆς ᾿ κοινωνίας εἰς αὐτοὺς καὶ εἰς πάντας, 

ἴῃ. α, ἐν. χ4. καὶ αὐτῶν δεήσει ὑπὲρ ὑμῶν, " ἐπιποθούντων ὑμᾶς διὰ τὴν " ὑπερ- 
οοἶγ. |,͵ βάλλουσαν χάριν τοῦ Θεοῦ ἐφ᾽ ὑμῖν. τς. ἥ χάρις δὲ" “τῷ “Θεῷ 

8 ε . . 
εἰκο τον ἐπὶ τῇ " ἀνεκδιηγήτῳ αὐτοῦ " δωρεᾷ. 
υ Ἐεῆ. ν. ῥὴ ν ἘεΗ. ἐϊϊ. τοθ. νν ΚεΗ͂. 1.12. χΉΞετγε οαἷγ. νυ οω, ν. 15, 17; ἘΡᾶ. ἐδ. γ, ἰν. 7. 

1 Β Πα8 Χριστῳ ίοτ Θεῳ. 3. Β [48 και δια. 3 ΒΕ Βμᾶνε υπερ ἡμῶν. 
4 ΟΟἾΡΕΚΙ,Ρ, τπε ϑγτίας δπά Βοδαίϊγίς νβ8. ρῖνε δὲ δῆει χαρις; οπ. 

ΝΜ ΒΟ" 17 δπὰ τῆς [,δτ1π8. 

ἐλιε Οοεῤοὶ οΓ ΟἸγίϑέ (ο7. ἴϊ. τ2). ὙΠΕ 
βεπίδηςε [85 ἅη δηδοοϊυϊδοη ; δοξάζοντες 
᾿δῆποῖ δε ἴᾶκεπ 45 ἴῃ δρροβίοπ υἱἢ 
πλοντιζόμενοι οὗ νεΓ. 11, [ΟΓ 1Π6 ΡΕΓΒΟΠΒ 
τείειτεά ἴο δε ἀϊβεεηι. [τ νουϊὰ δε 
δτατητηδιίοϑ!ν δάτη!ββϑίδῖε ἴο ἴακε δοξάζ. 
τὸν Θεὸν ψἱτἢ εἰς τὸ εὐαγγ. τοῦ Χρ., δυξ 
πε ογάεσ οὔ νογάβ δπὰ (ἢε 8βεῆβε ὈΟΤἢ 
δυρροτὲ ἴπῸ ᾿οππεχίοη ὁμολογίας εἰς 
μρυῳ Οὔ τῆς ΑΝ. “ὃὉγ ἴδε ἐχρεγίπιχεπι οὗ 
τ|8 πιϊηἰβιγαϊίοι ΠΟΥ ρ]ογι ἔν αοά ἔοσ γους 
Ῥτοίεββεά βυδ)εοιίοη ὑπίο ἴπε ἀοκρεῖ οὗ 
ΘΟ γῖβε" 1ἱρπείοος τσυἱν τεπιάγκβ τῃδὶ “ἃ 
οοπούστεπος οὗ [,4{{π|5π18 Οὔβουγεβ ἴῃς 
86η8βε δηὰ πιδτβ ἴῆε Επρ] δἢ ",., Τῆς οοη- 
εὐϊθυϊτίοη οὗἩ ποθεν ἔοσ ἔπε τεϊϊεῖ οὗ τῆς 
ΟΠ γί βείαη ροοσς 18 ἃ ὁμολογία, ἱπδβπχυς ἢ 
88 ἴξ 18 με τηαπιξεβίδιιοη τὸ πε ννοτ]ὰ οὗ 
Ῥεϊ ες ἴῃ ΟἸ τ βε᾿β αοβρεὶ;; ὁμολογία ἰ8 ἃ 
“ ξοηζεδδίοῃ "᾿ ΟΥ̓ ““νονν,᾽" δπᾶ 30 (45 ἱπ 
Ῥευῖ. χιϊ. σ7, Απηοβ ἵν. 5) ΞΞ "δ ἔτεε νυν} 
οβετίπρ ".---καὶ ἀπλ. ι τῆς κοινωνίας 
κιτιλ.: απὰ ζον ἐπε 1ἰδεγαϊϊ ἐν οΥ γοιν εοη- 
ἐγ διδίοπ μπίο ἐπέηι απὰ μπίο αἰἱ, ΤὨΪϊβ 
ψνουϊά βδυρρεδβὲ τπαὶ {πε σίςῃ Οοτσὶπεπίδη 
ΟΒυτσςοῖ πδά Ὀδεπ ᾿ἰρογαὶ τὸ οἵμεσ ΟΠ το ε 8 
δεβίάεβ τπαὶ οὗ [εγυβδίεῃ, υϊ ννὰ ἤανε 
πὸ Κπονϊεάρε οὗ δηντΐπρ οὗ τπε βοσί. 

ψεῖ. 14. καὶ αὐτῶν δεήσει κιτιλ. 
ΤΠΐβ 18 ἀραὶπ δῇ ἱπάερεπάβηϊς βεπίεηςε, 
δρεϊπηϊηβ, ἢ ἃ βεπ. δῦβ.: τολὲϊε ἐΐὸν 
αἰδο, το τμῤῥισαίίο ΟΝ γον δεμπαϊ, 
ἰοηρ αὐίεν γοῖ (5ς., ἈΡΡαγεηῖν, ἰοηρ ἴο 
8ε6 γου) ὃν γεαάξοηι οὗ ἐμέ ἐχοεεάϊηρ ργασς 
ΟΥ Οοὐ ὠῤοη γομ; 1.6.,) γοὰ ἢᾶνε ἴδε 
Ῥτιᾶγοτβ οὗ ἔῃοβα Πποπὶ γοὺ ἀγα Πεϊρίηρ, 
ΨὯΟ ἔδεὶ τπῆεῸ γεδγπίπρϑ οὗ δβεοιίοη ἴοτ 
τηθοῖς Ῥεπείδοϊοσβ ἰπ ποθι ἴδε ννογκίπρ 
οἵ αοἀ᾽ 5 ρτδᾶσε Ὧ88 Ὀθδβῆ 50 βρη ἀ15- 
Ρἰαγεά. 
ες. 15. χαρὶς τῷ Θεῷ κιτιλ.: ἐλαπὰς 

δε ἰο Οοά ον Ηἰς ππεῤεαξαδίς ρὲ. 
δωρεά 18 αἰννᾶγβ 'ἴπ ἴῃς Ν.Τ. (5εε τϑῆ, 
εἰς.) υδεᾶ οὗἩ τἴῃ6 ρ'ἣβ οἵ ἀοά, ποι οἵ 
τλεπ; ἀπά τὲ ““ἀπβρεδκδῦϊε" ρἷδι (, 
Εοῃ. χί. 33, Ερῆ. ἰ{ϊ. 20) ἔογ νῃ ϊςἢ τῆς 

ΑΡροϑβιίῖε θυγβίβ ουἱ Βεγε ἱπίο ἃ οπαγδοίεγ- 
ἰβεῖς ἀοχοϊοβυ ἰδ ἴδε γὶᾶ οἵ (ῃγίβε Ηἰπι- 
861} (]οληπ 111. 16) ἀπὰ οἵὨ βαϊνδίίοπ ἱπ Ηίπι, 
Ἐπ ΚΕ] ἀρργεςιδιίοη οὗ ννδῖςἢ μδά θογης 
δυςἢ ἔτος ἴῃ ΟἩ γί βείδη 1ἰνεβ. 

11. Τῆς ΨΝιπάϊοδείου οὗ μί8 Αροβ- 
τοῖς Αυὐεπογὶγ. [τ νουἹὰ ἀρρεᾶγ {πὶ 
ΜΏΣς Τίταβ πδά Ὀγουρῆς ξανουγαῦϊε πεννβ 
858 ἴο δε Ἰογα!ῖν ἢ ννὨῖο ἢ τε Οοτ- 
ἱπιμίδηβ πδᾶ τεςεϊνεά 8:1. Ῥδυ] 8 πηεββαρε 
οἵ τεργοοῦ ἰπ ἴπε τηδῖίεσ οὗ ἔπε ἱποεβίποιιβ 
Ῥεῖβοπ (νὶϊ. 9-11), ἢς Πδά 4180 Ὀγουρῆι 
ἀἰϊδιτοββίηρ ἱπιε!]σοποε 88 ἴο πε δερτγεςῖα- 
εἴοη οὗ τπ6 Αροϑβιίϊε᾽ 8 δυϊπογίεν ὃῃῪ οεγίδίπ 
ἃςῖϊνε [υἀδίβεσβ αἱ Ὁοσίπῃ. ὙὍὙῆε οᾶβα ἰ5 
80 Βειίουβ ἐπὶ ἰδ τεααίγεβ ἱπηπγεάϊαϊς 
αἰϊεπιίοη, ἀπά τπ6 (Ὠϊτά (ἀπά 1451) δεςτίοπ 
οὗ 18ὲ Ἰδϊῖεσ ἰ5 οσουρίεἀ τ 51. Ῥδυ]5 
ΤΕΡΙῪ ἰπ νἱπάϊσαιίοπ οὗἩἨ ὶδ οἰδίπιβ. 866 
Ἱπίγοά., Ῥ. 22. 
πάρτε Χ.---τ͵,Νν. τό. Ηκ Βεοβ 

ΤῊΗΕΜ ΝΟΤ ΤΟ ΕΟΚΟΕῈ ΗΊΙΜ ΤΟ ΕΧΕΕΤ ΗΙ8 
ΑΥΤΉΟΒΙΤΥ ΜΙΤΗ ΘΕΝΕΚΙΤΥῪ ΨΗΕΝ ΗΕ 
ΠΟΜΒ8. Ηε ἢγδβι ὄἼχργεββεβ ἴῃς πορε μαι 
τηεῖς σοπάυοι ν1]} δὲ βοῇ 85 ἴο δάπιῖε οὔἵ 
διὶβ. Ὀεΐπρ “ πιεεκ δηά ρσεπεῖε" ννἤεη Πα 
Αττῖνεβ δἱ Οογίπιῃ, οἵ ἢδὶβ ςοπιῖπρ ἱπ ἃ 
εὐρίπε οἵ τηβεκηαββ," δπὰ ποὶ “ἢ ἃ 
τοὰ " (1 Οος. ἱν. 21).---νετ. τ. αὐτὸς δὲ 
ἐγὼ Παῦλος κιτιλ.: ποῖσ (δέ τηᾶῖκβ ἃ 
ἐγδηβιείοη ἴο ἃ πᾶνν δι )εοί, 45 δὲ ὙΠ, 
τ Οος. χν. 1) 1 Ῥαμὶ μιγϑεεὶ (αὐτὸς ἐγὼ, 
οΔΙΠρ δἰϊεπιίοη ἴὸ ἃ βρεςίδ!ν ρεγβοηδὶ 
ΤΑΔΙΙοΙ 88 ἂἱ χὶϊ. 13, Εοτζῃ. ἰχ. 3, χν. σά; 
δε ντίτεβ ἐγὼ Παῦλος εἰξεννδετε δὲ 6]. ν. 
2, ἘρΡῆ. {]. τ, ῬΈΣ]πλ. το ΟΠΪγ, ἕο ἴδε βακα 
οὗ ἐπΊρΡἢ45:5) ἐμέγεαί γομ (οὔ. ἱ. 4, ατπιὰ ἴοσ 
ἴδε ςοηβίγ. παρακαλῶ διὰ (Γ΄, οπι. χίϊ. τ, 
χν. 30, 1 Οος. ἱ. το; ἴδε πραύὔτης καὶ 
ἐπιείκεια τοῦ Χρ. ἅτε πε ἐχαπιρὶς ν᾿ ἰς ἢ 
ξίνεϑ Ῥοὶπε ἰο τς ἐπίγεδιν οἵ ἐχῃογίδιοη) 
» ἐπε πισεζηεεςς απὰ ρεμέϊεηεες οὗ ἐπε 
Ολνίςί. ὍΤῆδι τῆς Μεββιδηὶς Κίηρ βδουϊὰ 
Ῥε πραῦς Παά Ὀεεη ἀεοϊατθα ὃγ Ζεοματίδῃ 
(ἰχ. ο, οἰεά Μαῖιῖ. χχί. 5), ψῃ ες πραύτης 
δὰ θεεπ δϑϑοοίδιεά νυν Ηἰ5 τογδὶ ργο- 
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Χ. 1. ΑΥ̓ΤΟΣ δὲ ἐγὼ Παῦλος παρακαλῶ ὑμᾶς διὰ τῆς "πραότητος 1 "1 (οτ. ἰν. 
241. 

καὶ ὃ ἐπιεικείας τοῦ Χριστοῦ, ὃς " κατὰ " πρόσωπον μὲν “ ταπεινὸς ἐν Ἐν. 

ὑμῖν, ἀπὼν δὲ ᾿θαῤῥῶ εἰς ὁμᾶς 2. ᾿δέομαι δὲ, τὸ μὴ παρὼν θαρρῆσαι 3: (οἹ. 
νὰ. 12. 

τῇ " Ἐεποιθηθει" ἢ λογάοβδι Β τολμῆσαι ἐπί τινας τοὺς λογιζομένους : Λε χχίν. 

ἡμᾶς ὡς '’ κατὰ ἱσάρκα ' Βαριπατοῦ να; 4. "ἐν " σαρκὶ γὰρ περι- ἐπ Ῥὰὶ ἡ. 
πατοῦντες, οὐ κατὰ σάρκα ' στρατευόμεθα - 4. (τὰ γὰρ ὅπλα τῆς τρις 

π στρατείας ἡμῶν οὐ σαρκικὰ, ἀλλὰ δυνατὰ τῷ θεῷ πρὸς "καθαίρεσιν Ν᾿ τ ἐν 
“ὀχυρωμάτων ") 5. "λογισμοὺς καθαιροῦντες καὶ πᾶν ᾿ ὕψωμα ᾿ἐπαιρό-" ΕΥ 16. 

Ε νἱΐ. 6. 
μένον κατὰ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ, καὶ" "αἰχμαλωτίζοντες πᾶν ἐγόημα ὁ πεῖν δ 
«Ἀεβδ. ἱ. 15. Ὦ 1: Οος. νΐ. «; σβδρ. χί. 21, εἷς. 
ῬΆΙ]. ἱ. 22; ΟΟἹ. ἰδ. τ, εἰς. 11 Οος. 

Ὁ ες. 8, εβᾶρ. χΙϊΐ, τὸ οὔϊγ. ο ετε οηἱγ. 
ον. τ ΟΒδν. χὶ. 20; Εστγα ἷν. 19. 

1 Κεδ. 11. τἡ. 

Ἐεβ. ν. 20. 
ἱ Εοπι. νἱϊὶ, 4 Ψ,. τεῆ. ἰ, 17. ᾿ς 64]. ἰ1.20; 

ἶχ. 7, 1 Τίπῃ. ἱ ἀϑὴ, 2 Τίπι ἐς 4. ται Τίτ,. ἱ. 18 ΟὨΪΥ. 
Ρ οπι. ἰΐ. 15 ΟὨΪγ; Ῥτον. νἱ. 18. ᾳ οι. νἱϊι. 

8ι.Κ. χχί. 24; οπι. νἱΐ. 23; ἃ Τίπν 1. 6 οὐἱγ. 

1 Τῆς Ῥεῖζες βρεϊἶηρ ἰδ πραντητος ννἱτἢ δ ΒΟΡ 17. 

3 ὃῬ δηὰ ἐπε [,Δτἰπ8 ρῖνα εν υμιν ἴοΣ εἰς υμας. 

3 Ο5 δηὰ ἴπε Βομαϊτίς δά ταντῃ (7. ἱ. 15) δἴτεσ τῇ πεπ. 

4 6, ἀ, ε, 5, πὶ οπ|. και. 

ἔπε ὉΥ ἴῃς Ρβαϊπιίϑι (Ρ8. χὶῖν, 5); δπὰ 
ψεη Ηε οδπγε, ἀεοϊατεὰ τπδὲ ἊΦ 

νγ»25 πρ αὺς καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, 
οἰαὶπὶ ΨΒΙσΉ Ηἰβ ᾿ξ ου εαγίῃ Αὐα πάρ εν 
ἐχεσωρ θεά (οΓ. Μαῖΐε. χίϊ. το, [νυκς χχίϊ!. 
34). 90 (ο0 ἴπ ἴδε ψοπάεγξῃϊ ροτίγαϊς οὗ 
τς Εἰρμίεουβ Μδῃ ἱπ νγἰβὰ. 11. 12 ἢ, 
ἐπιείκεια, “ φεπι!εῃε885,᾿ “ βινεεῖ τεδβοη- 
ΔΌΪΘΠ 655, ἰ5 οης οὗ ἴδ 4 4 11π|68 τηθη- 
τίοπεά (νεῖ. 190). ἴπ ἄτεεκ Εις (6.6'.» 
Απϑβίοιε, Νίς. Εέλ., ν., το) ἴπε ἐπιεικής 15 
τῆς “ ἐαυϊδῦϊε "ἢ τλᾶῃ, ὙνὯῸ ἀοε8 ποὶ Ῥγεββ8 
ἴος τῆς ἰδὲ ἰδγιπίηρ οὗ ἢὶ5 γί ρῃιβ (866 
τεβ.). 8:. Ῥδὺυϊ δ]υάεβ ἴο πεβε 4υ δ] 168 
85 ΜῈ] Κπονῃ ἴὸ πᾶνε Ὀθεϊοηρεά τὸ τς 
οδαγαςίοσ οὗ [6δι18, ἄνθη 88 ἴπευ δὰ θεεῃ 
Ἰοτεϊοϊά οἵ τὴς Μεββίδῃ.---ὃς κατὰ πρό- 
σωπον κιτιλ.: Ῥ αυΐϊ, τολο ἑπάεεά (56., 48 
γοῦ 88 ὈΥ ΨΥ ΟΥ̓ τεργοδςῃ, ἴμ6 οοηςε8- 
βῖνε μέν) δεΐογε γομν ὕασε ανι ̓Ιοιοῖν αν ΟΉΡ᾽ 
γομ (πε μαά δάπιιτεθὰ τῃϊ5 Ῥείογε, τ ὕοσ. 
1ϊ.. 3 ἀπά ςῆδρ. νἱϊ. 6, ἀπᾶ τς Ιον"}]π688 οὗ 
δ ἀεπηιεάπουτς πδὰ ὕδεη γτηδάε ἴῃς βυδ)εςι 
οἵ δἄνεγβε σοπχπγθηῖ, βεα διγῖπεσ νεσ, 1ο), 
διέ δεῖηρ αὐτεπέ ἀπε οὗΓ ροοά εομγαρε ἰο- 
τοαγάς γοι, ἱ.6.,) ἄἌτὰ Οὐΐβροκεπ ἰῃ τεῦυκε 
οὗ γοῦ (ἃ: υῖις ἀϊξετεπὶ ρῆγαβε ἔτοτι 
θα; ἐν ὑμῖν οἵ νἱ!. 16). 

εγ. 2. δέομαι δὲ τὸ μ' ἫΝ νότον κιτιλ.: 
παν (5.ν " Βομενέν παῖ Ὀε,᾽" δέ τεςοπι- 
ταεῃοῖηρ ἴπε βεπίεηςο) 1 δεέςεεελ γοιι, ἐλαΐ 
1 νιαν ποί (με ἀ8ε οἵ τῆς δγίίοϊα νυ τη μή 
πὰ τς ἰηΐ. 18 βδοτηενπδὶ ὑπυβυδὶ; Ὀυῖ 
σ΄. υἱ. α, οπι. χῖν. 13; τὸ δάβ8 οπΩρμδϑὶβ 
τὋ πὲ πίη αβκε), τολεη ῥγεσεμέ, σειν 
εομγαρε τολέμ ἐπε οοπβάερος (Αἰτηοβὶ Ξε 
“ Ῥεγεπιρίογίπεββ ᾽ἢ τολεγεοσίέκ 1 οομπέ ὁπ 

πιγοεὶ (ταϊά., ποῖ ραββίνε) ἐο δὲ δοϊά 
αραϊηςέ 5οπῖα (ἴον τμε νᾶριιε τινε βεὲ ου 
11, τὴ τολίολ εομπέ ΟΥ̓ μι ἂς ἐγ τῦς τσαϊκφά 
αεοογάδηρ ἰο ἐλε ει. Ηϊβ ορροπεπῖβ 
οπαγρεὰ Ὠίπη ἢ ἴονν πιοεῖναβ (οὗ. ἰϊ. 17) 
ΜὨϊοῆ πε ΜΠ ἱπάϊρπαπιν ἀπά βίεσηϊυ 
τερυαίαίεὶ ὴ τ χε Δ 

ετ. 3. ἐν κὶ γὰρ κιτιλ.: ,ῶὼ7 
ἑκομρὰ τσὸ ὡσεὶ ἐν ἐκε ει, 56., ἃ8. 81] 
τῆβῃ πιυβὲ ἀ0 (3εε τεβ(), τῦέ ἀο ποέ τοαγ, 
ἦ.δ., ΟΑΥΤΥ ΟΠ Οὐζ οαπιραίρηῃ ἀρδίπβὲ εν] 
ἃπὰ 186 Ἐποπηΐε8 οὗἁ αοά, πεεογάϊηρ ἰο ἐδ 
“Μετὰ (ζ΄. Ἰοθη χν!ῖ. 15)-- ἴον ἐλε τοεαῤοης 
Οὗ ομγν τυαγΐαγε (8εε οὐ νὶ. 7) γε ποί 
εαγπαὶ (ϑδεε οἡ ἷ. 12), μέ ἂγε πιλρδέν 
δεΐογε Οοά, ἰ.ε., ἴα (οἀ᾽ 5 βἰβξϊ, ἰπ Ηἰδβ εβε:- 
τηδτίοπ (οσ, Ραιβᾶρϑβ, “ ἐχοοεάϊπρ' ταῖρι, 
ΒΊΟΣ 8 ἐπε ἔοσοε οἵ τῷ Θεῷ δὲ Ϊοπδῃ 
ἰ,, 3, Αοἵβ νἱϊ. 20; ἴδε ΑΟΝ΄. “τα μν 
«του αοᾶ;," ἐ.4., “ ὃγ Ηἰ8 «αἱά,᾽ σαπποῖ 
Ῥὲ χρῇ), ἐο ἐμέ εαφέϊτι!: ἄοτυη οὗ ςἰγοηρ- 
λοϊάς, ΠΟ ἰ81Πε υἱτίπιαῖε οδ]εςῖ οἵ ἐνεσΥ 
οατηρδῖρη, δηὰ ννῃὶςῃ, Ὀείπρ δςμϊενεά, 15 
τῆς 8εαὶ οὗ νἱςἴοτν ; καθαίρειν τὰ ὀχυρώ- 
ματα ἰ5 {πε τερυϊαγ ᾿υΧΧ ρῆγαβε ἴογ πὲ 
τεάἀυςτίοη οἵ ἃ ἰοτίγεδββ (568 Ῥτον. ΧΧΙ. 22, 
1μΆτη. ἰϊ.. 2, τ Μδςο. ν. ὅ5, νἱϊ!. το). 
ες. 4 ἰβ 8η ἐχρίπδίοσν ραγεηιπεβίβ, 

πὰ τπε σοπβίσ. οὗ νεί. 5. 15 ςοπιπυουβ 
ΜΠ νοσ. 3, ἴῃς τιεΐδρμοσ οὗ ἔπε ἀεβίγυο- 
κίοη οἵ τῆς οἰτδάεὶ δεῖηρ οδιτεὰ οη. 
γε. 5. λογισμοὺς καθαιροῦντες κιτ.λ.: 

εαϑξέϊπρ᾽ ἄσοιοκ, 45 ἰἢ 1ΠΕῪ ννεσα σεπίγοβ οὗ 
ἴε. Ἔπεπηγ᾽ 5 ἔοτοε, γεατοπίηρς (5ῖ. Ῥδα}}8 
τηεβϑᾶρα, 48 Πα το τῆς ΟοΥπιΔη8 δὲ 1 
Οοτ. ἰϊ. 4 ννᾶ8 ποῖ ἐν πειθοῖς σοφίας 
λόγοις, Ὀπὲ ““ἰπ ἀειποηβίγαιίοη οὗ ἐπε 



οὔ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β Χ. 

υ Ἀεβ. ἰχ. 56. εἰς τὴν ὑπακοὴν τοῦ Χριστοῦ,1 6. καὶ ἐν 2 " ἑτοίμῳ ἔχοντες "ἐκδικῆσαι 
ν οσπι. χὶΐ. 

τ πᾶσαν “" παρακοὴν, ὅταν πληρωθῇ ὃ ὑμῶν ὁ ἡ ὑπακοή. 

7. τὰ "κατὰ "πρόσωπον βλέπετε; εἴ τις πέποιθεν ὃ ἑαυτῷ Χριστοῦ δ 
; Ηεδ. 

ἐξα οεῖγ. εἶναι, τοῦτο λογιζέσθω πάλιν ἀφ᾽ Τ ἑαυτοῦ, ὅτι καθὼς αὐτὸς Χριστοῦ, 
χ Κεβ. νεῖ. 

:. 

1 Αδος Χρ. Ὁ ἜΟ, ἁ, ε, 5, πὶ δἀὰ ἀγοντες. 

3 Ὁ" δᾶ8 ετοιμως ἴοΓ ἐν ἐτοιμῳ. 5.0, τ δάά προτερον λἴϊει πληρ. 

«Ὦ"ΕΟ, ἀἁ, ε, δ, τ ῖνε {πε ογάεσ ἢ νπακ, υμων. 

δ᾽ Β 48 δοκει πεποιθεναι. 5 Ὁ" Ε"6, ἀ, ε, ἔ, καὶ Βα ρρΙυ δονλος Δἴετι Χρ. 

Ἴ ἂᾧ εαντον ἴδ ἰουπά ἱἰπ ΟΌΕΘΚΡ (ς( ἰϊ. 5); Ῥεῖϊζετ εφ᾽ ΨΒ ΜΜΒΙ, δπὰ {πε 
1μΑἰ1π5. 

ϑρίπτ δπὰ οἵ ρονγεγ᾽" ; δε δνεῖ σεραγάβ 
τε ἀοϑρεῖ 485 ἃ γευείαΐίοη, ποῖ ἃ Ὀοὰγ οὗ 
ἀοςστίης ν οἢ σουἹά θὲ τεδβοπεά ουξ Ὁ 
τΏδῃ ἴοι ἢἰπιβεὶῇ ἔγοπὶ ἢγϑὲ ρσίποῖρ] 685--- 
ποῖ, ἴο ὃε ϑυςε, δπ ἰγσγαϊίοπδὶ βυβίεπι, Ὀυϊ 
οπὲ Ψδοῆ 8 θεγοπά ἴδε σδρδοϊν οὗ 
τεᾶβοῃ ἴο ἀΐβοονογ οὔ ἴο δίποτη ἴο 118 
ἀερι 8), απὰ εὐενν δἰρὰ ἐκπὶπρ (ςαττγίηρ 
οπ ἴπε τηδίδρθογ ὃν ννὩϊοἢ τῆς “ ἴοννοῦ- 
ἴῃ" ςοποεῖῖβ οὗ βρεουϊδίϊοη ἃσε σεργο- 
βοηϊεᾶ 48 ἰογιβοδίίοης εγεοιεᾶ ἀραϊπδὶ 
τῆς 5ο᾽ ἀΐετβ οὗ τῆε Οτὔοββ) ἐλαΐέ ἐς εχαϊέεα, 
οζ “ εἰεναῖεά," ““Ὀυ1ΠῈ ὑρ,᾿" ἀραΐηδέ ἐμὲ 
ἀποισίεάρε 7 Οοά, :ε., νε᾿ὶςὮ ἰδ τενεαϊεὰ 
ἴῃ ΟὨτῖβι, πὰ ἱεααίηρ εαῤῥΐυε (ἴοτ αἷἰχ- 
μαλωτίζειν [πε ποτε σοσγεοὶ Αἰτῖς ἔστη 
18. αἱ; ύειν) εὐενν ἱποιρσλέ ἱπίο ἐλπε 
οὐεάϊεπες οΥΓ ΟἈγὶςέ (οὗ. ἰχ. 13). ΑἹ! 
τσουρῃ 1818 ραββᾶρε ἴπε Αροβῖίία 88 
ἀϊγεςεῖν ἴῃ νίενν ἴμ6 ορροβίξίοπ οὗ ραίη- 
δᾶγεβ δὶ (ογίπιῃ, δπὰ 50 ἰξ 8 ποῖ βδίε ἴὸ 
ἱπιοσρταεῖ μῖ8Β ρῆγαβεβ 85 ἀϊγεςιεά υυἱέβους 
αυδ!βοδιίοη δραίπβὲ ἴῃς οἰαίτηβ οὗ ἴδε 
ἱπιε]εοὶ δηἃ ςοπβοΐεπος ἰπ ἴδε τηδῖίασ οὗ 
ἀοςιῖπε. Ὑεὶ ἴτ τησδὲ Ὅς τεπιετηρεγεὰ 
τῇδε ἢς τεραγάεά τἢς πὶ, 6 Μῃϊσἢ Βα 
Ῥτεδοπεά 8 ἀϊγεοι Υ τενεαϊεά τὸ ᾿ϊπιβοϊῇ, 
δηὰ ποῖ ἀεγίνεά ἔγοπι ἰγδάϊείοπ οσ ἱπίεγ- 
Ῥτεϊδιίοη, ἀπὰ παποα ἃ8 ροββεββεά οὗ ἃ 
ςατίδίηιν ἴὸ Ὡς ἢ τῆς ἀεπηοπβίγαιοπβ οὗ 
ῬὨΠΟβορΡγ, ἤοόννενεσ οορεοηῖ, οουἹά ποῖ 
αἰϊδίη. ΑἹ! Τευτ πιαβὲ θὲ Ιογαὶ ἴο “τῆς 
οὈεάϊεπος οὗ ΟὨτῖβι,᾽" ψῆο ννᾶβ Ηἰπιβοὶῖ 
“ες Ττυῖὰ᾽ (οὐ χε. 8). 

γες. 6. καὶ ἐν ἑτοίμῳ ἔχοντες κιτιλ.: 
απὰ δείηρ ἐπ γεαάϊνδ55 (ο΄. ἑτοίμως ἔχω 
ΤἤΔρΡ. χί!. 14) 0 αὐεηρε αἰ! ἀϊδοδεάϊεμεε 
(ζ. Μαῖι. χνι. χσ7), 56., 6 τῆεσα στεπηδίη 
ΔΏΥ 5111} ἀϊβοδεάϊεπι, τυλόη γομν οδεάϊ- 
ἔποδ, ἴ.6., ἴο πὸ δηά ἴο τυ Αροβίοϊϊς 
δυτποσίτν (οὐ ᾿1. 9, νἱ!. 15), σλα!! δὲ γμῖ- 
“ι|ε4. Τε νοτὰ ὑπακοή ἰῃ νεζ. 5 πη ΡΒ 
ἢῖπὶ ὈΔοκ το {πί8, ἴπῸ ῥγίτηδγυ οδήεοι οὗ 
ΒΪ8 ἰεϊξεσ. Ηε ἀοεβ ποῖ ννἱδῇ ἴο δγγῖνε ἴῃ 
Οοείπεβ πὶ] τῆς ΟΠυγοῖ ἂἃ8. ἃ ΨΠοὶς ἰδ 
ἤστη ἰπ ἰ15 Ἰουδὶν ἴο Ὠΐπι. 

γν. γ-18. ὈΕΒΡΙΤΕ ΑΙ, ΑΡΡΕΑΚΑΝΟΕΒ, 
ἫΗΙΪΒ ΑΡΟΒΤουσα, ΑὐΤΗΟΒΙΤΥῪ [15 
ΜΕΙΟΘΗΤΥ ; ΗΙ5 ΜΊΒΒΙΟΝ ΤῸ ΤῊΗΕ ΟΚΕΕΚΒ 
15.4 ὈΙΝΙΝΕ ΤΑῦδτ.-Ν ες. 7. κατὰ 
προσ. κιτιλ.: γ6 ἰοοῖ αὐ ἐπε ἐπίπρες τολίοκ 
γε δείογε γοιυῦ ζαξε; ἐ.6., γοὰ ῬΑΥ ἴοο 
ταυςἢ δἰτεπείοη ἴο ουϊννατὰ Δ; ςε5 
(᾿΄. Κοπι. 11. τσ, 6 αἱ. 11. 6, ΕΡΒ. νὶ, 9), 
γου Αγ ἴοο πλυς ἢ 8ῖγε88 ΟἹ Ρεζβοηδὶ ἱπι:- 
τῆδοΥ ἢ ΟἾγῖβὲ ἱπ ἴῃς ἢεβῇ (ν. 7), πὰ 
οἢ ἃ τηδη᾽ 8 Ὀοά ΠΥ ργεβεποε δπὰ ροόννεῖβ οἵ 
ΒΡΕΕΟΝ (νεῖ. 1οὴ, ὄνθ οὐ ἢὶβ οὐνῃ 5βεῖξ- 
ςοπηπηοηπάλιϊοη (νεσ. 12). Τῆς τες. ἰεχί 
12.ε8 ἃ ποῖε οἵ ἱπίειτοραϊίοη δῇεγ 
λέπετε, δυὰς ἰξ Βεεπὴβ ργείεσδδὶε ἴῸ ἱγεαὶ 

ἴῆε ϑεπίεποε 88 ἃ δϑισῆρὶς οδίθρογιοδὶ 
βιδίεπιεηΐ (ϑ8ε6 εβρ. οπ νεσ. 12, δῃὰ οἷ. 
7οῃπ νἱϊ. 24).---εἴ τις ιθεν κιτ.λ.: 
1 απν νιᾶπ (18 18 ἰδ ὑδυδ] νᾶρις γᾶν 
οὗ τείεττίηρ ἴο ορροπεηίβ; ο΄. χὶ. 4, 20) 
ἐγμδέεί ἐπ ἰοῦ ἰκαὲ κε ἰς ΟἈγ σέ" 5, 
Ῥτίάεβ Βἰπιβαὶῇ οσν βρεςίδ!ν Ῥεϊοπρίηρ το 
Ψ δῖ Πε τερασὰβ δβ (δε “ραγῖυ " οὗ 
ΟΒπβῖ, νν δῖ ἢ πα ὈπΔΡΡΙΥ στοννη ὑν δὲ 
Οοτίηι (1 Οοσ. ἱ. ᾿2), ἐξέ ἀηι σονισίεν ἐκὲς 
αραὶη (Ὠς 885 οἥεῃ πεασζγὰ 11 Ὀείογε, Ὀὰξ 
[48 ἐογροζίδη 11) τούέλ ἀμεε (οσ, τεδάϊησ 
ἀφ᾽ ἑαντοῦ, “1εἰ Εἰπι 1Β]ηκ (18 οὐἱ ἕο 
Βίπηθε!["---ἰς ἀοα68 ποὶ πεεά δὴν ργοσηρτίηρ 
ἄοτὰ νἱδουῦ),, ἐλαΐ ευεη ας ἀξ ἐς ΟἈ γί δὲς, 
50 αἶδο αγεέ τοῦ (ι Οοτ. 111. 23). 

νες. 8. ἐάν τε γὰρ καὶ περισσότερόν 
κιτιλ.: 207 ευεη ἱ 1 «κοιϊάὰ ρίονν ςονιὲέ- 
«ολαὶ αδεπάαμέϊν (οτ, Ῥειδδρβ, “" βοσηξ- 
ψ δῖ γιογέ ΑὈυ πάλ ΠΕ ν,᾽" ςς., ἴμΔπη 1 πᾶνα 
Αἰτεδὰν ἄοπε ἱπ νν. 3-6; θυῖ τδς ςοῃ)- 
Ῥαγαῖϊνε πεεὰ ποῖ ὃς ῥγεββεά; οἴ ἰϊ. 4), 
εοπεεγπῖηρ Ομ αμέμογὶἐν (το κέολ ἐλε ΤΙ ογά 
ϑαυε γον διιαϊηρ γος μῤ, αμπὰ ποί ὕον 
ἐαϑέϊηρ γομ ἀοιση), 1 «καὶ! ποὲ δὲ ῥμὲ ἕο 
δλανις, 1.6., ΤῊ ςοηδάεπε ννογάὰβ οἂπ ὃς 
ΔΙΏΡΪΥ )υβειδεά. Ηδε τεΐυσηβ ποτε ἴο ἴδ 
ἱπιαρε οἵ νεσ. 4; 8 δυϊπογίν (απὰ δε 
τεροδὶβ {Π|8 ἀραΐπ ἴῃ ἐε βαπια ννογβ δὲ 
ΧΙ, 10) ἐχίθηδβ ποὶ 80 εἶγ οζ οἰ εν ἴο 
ἴπε ονετίῆτον οὗὨ τῆς ἰογίγεβϑεβ οὗ τηΐβ- 



6--ἰς. 

οὕτω καὶ ἡμεῖς Χριστοῦ." 
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8. ἐάν τεῖ γὰρ καὶ ὃ περισσότερόν τι Υ βαρ, αἱ. 

καυχήσωμαι “ὁ περὶ τῆς ᾿ ἐξουσίας ἡμῶν," ἧς ἔδωκεν ὁ Κύριος ἡμῖν. ΠῚ 

εἰς "οἰκοδομὴν καὶ οὐκ εἰς " καθαίρεσιν ὑμῶν, οὐκ " αἰσχυνθήσομαι - 19. αἰ". το; 
9. ἵνα μὴ δόξω ὡς ἂν "ἐκφοβεῖν ὃ ὑμᾶς διὰ τῶν ἐπιστολῶν. 10... ὅ5, εἰς 
ὅτι αἱ μὲν" ἐπιστολαὶ, φησὶ, 10 “ βαρεῖαι καὶ "ἰσχυραί" ἡ δὲ ᾿ παρουσία ας ἢ ς., 
τοῦ σώματος ἀσθενὴς, καὶ ὁ λόγος " ἐξουθενημένος - 11. τοῦτο λογι- ς ετε οἱ. 
ζέσθω ὁ " τοιοῦτος, ὅτι οἷοί ἐσμεν τῷ ᾿ λόγῳ δι᾿ ἐπιστολῶν ἀπόντες, γ: τ [οδα 
τοιοῦτοι καὶ παρόντες τῷ ' ἔργῳ. 

10, Χ. 22. { Ἀεδ. νἱὶ. 6. 
χν. 1:8; Οοἱ. 1. 17. 

ε Ἄοαι. χὶν. το; τ Οοσ. νἱ. 4; 64]. ἐν. 14. 

ει οτος δ 
25, 7, ἷν. 

Ὁ ΕςεΒ. ἰΐ. 6. 5, ἴζζοα. 

1 ὉΕΟΕΚΙ, δηὰ ἰδε Βοδαϊσγις βυρροτὶ Χριστον δῆεσ ἡμειβ, Ὀυϊ 411 τῆς οἵδε ρείη- 
εἰρδ] δυϊπογίεϊεβ οσμῖε ἰξ. 

3 Β6 17 δπὰ (ρεσῇδρβ) ἃ, ε, κ, ἴδε Ῥεββίτιο δηὰ Βοπαϊγὶς οζαὶξ τε δῆῖτες εαν. 

ΞΜ ΟΓΞΕΡΊῚΏ, τὰς Ρεβμϊεῖο δπὰ Βδγοίεδη τηδγρίη βιρροτὶ καὶ δῆεσ γαρ; οὔ. και 
ΜΕ ΡΟΕΛΟΡ, τῆς 1υαείπΒ, Βοδαϊτίς ἀπά Ἠατοίβδη ἐοχ. 

ΜΙ, 
4 ΒΟΡΕΚ, (ο]Ἱονεὰ ὃν ΝΝ.Η., δυρροτί κανχησωμαι ; Τίβος. τεδάβ καυχησομαι νἱ8 

Ρ. 

5 ΟῬ, τῆε Ῥεβδίτο δηὰ Βοδαδίγις οσηΐϊξ μων. 

δημιν ἰ8 ἐουπὰ ἱπ ὈὨΞΕΟΘΚΙ͂, (Ρ 73, ἔ δηὰ τε Ηδτιοίεδη βᾶνα ἡμῖν ο κυρ.) ; Οὔ]. 
ἡμῖν δ "ΒΟ" 17, ἃ, ε. 

1 Ὠ ἜΘ, ἁ, ε, καὶ εἶνε δοξωμεν. 

9 Βεῖίεσ αἱ ἐπιστ. μεν ὙΠῸ δ" Β, τ. 

8 ὉΕ, ἃ, ες, αὶ εἶνε ἐκφοβουντες. 

1 ΦΌΕΟΘΚΙΕΡ, ἅ, ε, ἀπά τῇς Βοβδαϊσίς βανε φησιν, νος 8. 4180 ρῥγοίετσεά Ὀγ 
ν Η.; Β, ἢ, κ, το νῷ. δπὰ ἴδς ϑγτίας βυρροσῖ φασιν. 

ξαϊδεὰ 1 ἱπδίίοα, δυῖϊ αἷδο ἴο {πὰ 
Ῥοβίεῖνε δηὰ ποτε Ἴοηρθηῖλὶ ὑνοσκ οὗ 
ςοηδίτυςείοη, οὗ “ δυΠΠάἀϊπρ ὑρ ᾿ (ο΄. ]ετ. 
ἷ. το). 

νεῖ. 9. ἵνα μὴ δόξω κιτιλ.: ἐλαέ 1] 
Ωγ ποὲ σέέρε ας ἐ7 1 τοομϊὰ Ξεαγό γον 
"αν ἰείξεγς. [τ 15 Ὀεβί ἴο ἴᾶκε ἴ[Πεβ86 ὙΌΣ 
στ εἰς οἰκοδομήν οὗ τῆς ρτγεσεάϊηρ νεζβε ; 
δὶ Ρυσροβε ἰῇ ντιτίηρ 50 βενεέγε! Υ ἰδ 
ποῖ ἴο τειτιν τθεπν, ὈὰΣ το Ὀυϊ]ὰ τΠ6πὶ 
ὯΡ ἰῃ Βοϊίπεδβ8 δηὰ οὔεάΐϊεποε. ὡς ἄν -Ξ 

μανε, ὙΙ τῆς ἱπῆπ. ἰβ ΟἿ ἰουπά 
Βεῖε ἰπ {πὲ ΝΤ. Τδε ρῥίυγαὶ τῶν ἐπισ- 
τολῶν δυρρεβίβ (Ὑμδὲ ννὰὲ ἔποὺν ΌΠῚ Σ 
Οος. ν. 9) ἰδαΐ αἱ Ιεδβὲ οης ἰεῖϊζεγ οὔγσερυκα 
ἴῃ δἀδάϊιίοπ ἴο τ Οογ. μδὰ Ὀεεῃ υυτ απ 
Ῥείοις 1815. ἘΝ Ἢ 

ες. 10. ἐπιστολαὶ μὲν, φασίν 
κιτιλ.: ον “ Κὶς ἰείίενς" ἐμεγ τὰν “" αγέ 
τοείρλίν απά ἐσπεγοὶ δμὲ,᾽" εἴς. ΤΒΕ 
τελάϊης 8 ἀουδεξι! (βες ογῖϊ. ποῖς) ; 1ξ ννε 
(οἷϊονν ἴῃ τες. ἴεχὲ ν ΞἮ “οης ΒΑΥ8᾽᾽ 
οὐ “δε βαυβ᾽᾽ (ς΄. ννβά. χν. 12), ἴδε 
τεΐεσεποα Ψ}}} θὲ ἴο δη ἱπάϊνϊυ 21] ορρο- 
πεπὶ (ἐπε τοιοῦτος οὗ νετ. 11 ῆο νουά 
θὲ τεδάϊσιυ τεοοργηϊβεά ὃν ἐπε (γί πι Ι8Π8 ; 
δαὶ να πγιδὲ ΡΝ ΒΌΡΡΟΒΕε τις ἴο ἢᾶνε 
ἀτορρεά οὔἱ. Ιἐ ἰβ βισηρίεσ βεσζείοσε ἴο 
τεδὰ φασίν ἢ τῆς ΑΟΝ. ἀπά ΕΕΝ., δπά 

ΜΟΙ, 111. 7 

ἴο ἴακε τε νογάβ ἃ8 τερτοάδυοὶπρ ἐπε 
οδάγρε αραϊπδὲ ἴδε Αροβίϊες ςοπιτηοη 
τας ὉῪ ἴῆοβε ψῆο ψεῖε ἀϊβαβεςιοά δἱ 
Οὐοείπεῃ. ὙΠΕῪ ἅτε “ στεπηασκαῦϊε 48 γὶν- 
ἱπᾷ ἃ φοπίεσηροσασυ ᾿υάρτηεηε οὐ Ἦΐδ 
Ἐρίβι]εβ, δπὰ ἃ ρβεΐβοπδὶ ἐεβοχίριίοπ οὗ 
Πἰπιβεῖ ᾽" (ϑιΔη16γ).---- δὲ πι τοῦ 
σώματος κιτιλ.: “πὲ τὲς δοάξϊν ῥνέσεπες 
ἐς τοεακ (ες ἙοΒΔρ. χίϊ. 7, 6]. ἰν. 14, ἀηὰ 
Αςἰβ χῖν. 12, νῆεγε ἴῃς 1 γβίγαηβ οδὶ δὰ 
Βασπδῦαβ “ Ζευβ,᾽" δηὰδ εν ἀθπιὶν ἐδεγο- 
ἔοτες Ἴουπίεα δὶπὶ 88 οὗ τηοσς ἀΐρηϊβεὰ 
Ρτγεβεῆος {μδπ δὶ8 ΒΟΘΙΡΑΒΙΘΗ) απὰ κεἰς 
Προς εοπέε δὶ. οὗ. τ ον. ἱ. τ7. 

ἐσγβυλβίνε Ξρεᾶκεσ 8 ϑ8ὲ. Ρδὺ] πηυβί μαναὰ 
Ὀεεπ (πε 1γβίσαηβ οδ]]εά πίπὶ Ἡετπλεβ 
85 “ἴδε ζεῖ βρεᾶκοσ ᾽", ἢς ργοῦδρὶν μβδαά 
ποῖ ἴμε δγῖβ οἵ ἃ ἱγαϊπεὰ τῇῃεϊοτιςίδη (1 
Οος. ἱ. 17, ἰ. 1,4, σδδρ. χί. 6), ἀπά ἐδ18 
ψου ἃ ἀρρεᾶσ ἃ ρτᾶνε ἀείεςξ ἰο ἰδεβε 
οἷενες δῃηὰ β3ῃδι)ονν ατεεῖβ. Αςοογάϊηρ ἴὸ 
ἴῃς βεοοπὰ ςδηΐυγΥ Αεὲς ο7γΓ Ῥαμὶ αμάᾶ 
ΤἈεεῖα (Β 3) ἴε Αροβὶα ννδβ ἃ Ἰον-βϑίζεά 
τηδη, δονν-ερρεά, οὗ ἃ Βεδιυ οοτη- 
ῬΙεχίοη, νἢ ἀγεῦτονβ ἵηϊς τορεῖδετ (δε 
Αττηεπίδη νεζβίοη δ ἀβ [ῃδὲ ἢϊ8 ευδδ νγοσε 
ΒΙυε), ἀπὰ δὴ δαυ ἔπε ποβε. ΤῊς ἀεβογῖρ- 
τίοῃ οὗ Πϊπὶ ἴῃ ἴδε ρίεος ς411εὰ ΡΑξοῥαίγὲς 
(8 13), ἀϑογ δεὰ το Ἰμυςίδη, ἰΒ νΕΓ δίτγῖϊασ. 
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κ Ἐπ, νεῖ. 12, Οὐ γὰρ "τολμῶμεν ᾿ἐγκρῖναι3 ἢ "συγκρῖναι ἑαυτούς τισι τῶν 

1 Ηεῖς ον." ἑαυτοὺς "συνιστανόντων - ἀλλὰ αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς ἑαυτοὺς ὃ " μετροῦν- 

᾿ 1ϑουν. -, ἴες, καὶ συγκρίνοντες ἑαυτοὺς ἑαυτοῖς, οὐ "συνιοῦσιν. 143. ἡμεῖς δὲ 
9 εο ομὶν οὐχὶ εἰς τὰ δ «ἄμετρα καυχησόμεθα," ἀλλὰ κατὰ τὸ " μέτρον τοῦ 
» ρα αν. "κανόνος οὗ 7 " ἐμέρισεν 1 ἡμῖν ὃ ὁ " Θεὸς 9 μέτρου, " ἐφικέσθαι 10 ἄχρι 

᾽ Ε Ν “- , ᾽ , ψοῖγοῦ καὶ ὑμῶν. 14. οὐ γὰρ ὡς μὴ ἐφικνούμενοι 13 εἰς ὑμᾶς "ὑπερεκτείνομεν 
ᾳ Μετ. 15 ᾿ -“ ν “ , -. ΕΝ ἑαυτούς - ἄχρι γὰρ 12 καὶ ὑμῶν " ἐφθάσαμεν ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ 
: ΦΈΡΕ, ἵν. γ. εν. τῇ, 16; 64]. νἱ. 16, ῬΏΣ]. 111. τό οἷν. τ Εοαι. χὶϊ. 3; 1 Οος. νἱΐ. 17. 
Ὁ ἤετε οὐἷν. ν Μεῖι. χἰΐ. εδ; οι. ἰχ. 31; Ῥμῃ. ἢ. 16; τ᾿ ΤΒεδββ. ἱΐ. τό. 

1 Β Πδ8 τολμω. 3 6 Βλ8 κριναι; ΠΕ δάὰά εαντονς. 

Σ᾿)" οὔ. εαυτους Ὀεΐοτε μετρ. ; ΠΕΚ 73 Βᾶνε εαντους εαντοις. 

4 ὉΟΕΚΙΡΡ βυρροτῖ συνιουσὶν ; Ὀεῖϊζες συνιασιν ΜΙΝ 348 17,37; δ" ὯΔ5 συννισ- 
ασιν; οπΊ. ον συν. ἡμεῖς δε Ὠ Ὁ, ἃ, ε, ἢ, αὶ (Ξεε ποίῖε δεΐον). 

56 Ὁ5"6 πὰ {δε [,Αἴϊη8 ρῖνε εἰς το ἄμετρον. 

46, ἢ, αὶ εἶνε κανχωμενοι ; οπι. κανχ. Ὠ", ἃ, ε. 

1Μ 6γ"", ἃ, ε, ἔ, κ, νᾷ. ξῖνε οσοὸν ἐμετρησεν. 

5 ἋΙ, δ, ὁπ. ἡμῖν. 3 ὉΕ, ἀἁ, ε ξεῖνε Κυριος. 15 ΠῈ δᾶνε αφικεσθαι. 

ἪΡ μαβ ον γὰρ μὴ ὡς; Β Β48 5ἰπΊρὶγ ὡς γαρ μη, ΨΠίοῃ ὟΝ. Η. ρἷδςε ἱπ τμεῖτ 
τοδιρίη. 

15 Καὶ ἢΔ8 αφικνουμενοι ; 6, αφικομενοι. 

Ψεῖ. τ᾿. τοῦτο λογιζέσθω κ.τιλ. : ἱεξέ 
σνοΐ αν ομέ, 5.., ἃ8 ΤΩ Κεβ σοτητηθηΐβ οὗ 
τῃς Κιπὰ )υβὲ αυοϊεά, γεεζον ἐλίς, ἐπα ψ, 
φοπβῖγ. νεῖ. 7) τολαὲ τὸς αγε ἱπ τοογὰ ὃγ 
ἐεέίεγς τολεη σε αγέ αὖεεμέ, σμεΐ ἀγέ τῦς 
αἰξο ἐπ ἀεεά δράμε αγέ ῥγεξερί. Ἢ 

γες. 12. γὰρ τολμῶμεν κιτιλ.: (0Υ 
τῦε ἀο ποὲ υεηέμγε πὰ ἀμ χοθ τ το 
Ῥυξ Πιίπιβεῖῖ οα ἃ ἴενεῖ τ ἱπ Βὶβ δάνετγ- 
βασίεβδ, ἤθε βἤδι ον ῥτεϊεπβίουβ ἢς 
ἴπυ8 αυϊεῖν ἐχροβεβ) ἐ0 πηι δε} ΟΥ̓ τον- 
ῥαγε ομγεεῖυες ποις ἴδε ραγοποπιδβία ἴῃ 
με ατεεκ) τολέλ εεγέαϊπ οὗ λένε ἐμπαΐ 
εονυμεμαὰ ἐμενισείυες (πε σμᾶγρε πιδάς 
δραῖπβὲ ἀέρι--τβεε οὐ ἰδ. 1--ἣθ τεϊογίβ 
ψ ἢ ρτεᾶὶ εβεος ὁπ Πὶ8 Ορροπεπίβ) ; ὀμέ 
ἐμεν ἐλενεϑοῖυες νισασμγέηρ ἐλενβείυες ὃν 
ἐπεπεδεῖυες απὰᾶ εονιῥαγίηρ ἐπενιδεῖυες τοϊἐδ 
ἐλενιδεῖυες αγε τοῤίλοιμὲ μπάεγείαπάϊηρ (οὕ. 
Ῥίον. χχνὶ. 1:2). Τῆβ βεπίθηςε 15 80 
πιυςἢ ἱηνοῖϊνεά, δαὶ ἴτ 18 ποῖ βυγργίβίη 
τὸ Βπὰ τπε ννεβίεγπ δυςποσίειεβ (δες ογίῖ. 
ποιε) ρἰνίπρ ἴ ἃ φυίϊε ἀϊβεγεηιὶ ἕυση ὉῪ 
ἴδε οπιϊββίοη οὗ ἴῃε ψογὰβ οὐ συνιοῦσιν 
(τ συνιᾶσιν) ἡμεῖς δὲ . .. καυχησόμεθα. 

ΟἸϊοννίηρ τ[Π18 βμογῖεσ τεχῖ, ἴῃς πλθδηΐπρ 
νουϊὰ θὲ: “υῖϊ ψε ἃγε πιεδδβυσγίηρ οὐζγ- 
βεῖνεβ Ὁ οὐτγβεῖνεβ πὰ σοτηρασίηρ οὐγ- 
5εῖνεϑ ψ ἢ οὐγβεῖνεβ, ποῖ ροΐπρ ἱπίο 
ΒΡἤογεβ Ῥεγοπὰ οὐ πηεάβυγε," εἰς. ΤῊΪβ 
ξῖνεβ ἃ ςοηππεςίεά βεῆϑβε, ἀπά ἰβ ἑδνουγτεὰ 
ὃΥ {πε ἕλος τπδὶ {πῸ Ὀαΐαπος οὗ ἴδε βεη- 
ἴεηςε ᾿ἰεδάβ υ8 ἴο ἐχρεοῖ δαὶ αὐτοὶ αῆεῖ 

15 δ 8" οἵη. γαρ 4ῆεσ αχρι. 

ἀλλὰ 5841} τείες ἴο ἴδε Αροβεῖε, απὰ ποῖ 
ἴο δῖβ Ορροπεῃΐῖβ, ἃ5 ἴξ πιυβὲ ἄο ψ ἢ ἴμῈ 
ἰοπρεσ τεδάϊηρ. Νενεσγίμεῖεβϑ ννὲ θεϊίενε 
ἴμαι {πε οπιίδβδίοη 18 δἰ τιρὶν δὴ διϊεπιρὶ 
ἴο ενδάς τε ἀἰῆσυν οὗ τῆς ἴτυς τεχῖ; 
τ ψουἹὰ θὲ φυΐῖε ἀπῖ|κε 81. Ρδὺ] τὸ βρεὰκ 
οὗ ἀὐνισεῖ 28 ΐἰβ οὐντι βιαπάδσά οἵ οοῦ- 
ἀυςῖ, ἀπά νου]ᾶ ποῖ ὃς παζτπιοηΐουβ Ψ δ 
τῆς τδουρῆὶ οὗ νετ. 13. Οἰἴδεῖβ ἴδε 
συνιοῦσιν 485 ἃ ἀδλῖϊνε ρατιςῖρῖε Δπά 
δᾶάορι ἴδε τεπάεσίηρ : “υῖ νε (ἑ.ε., 51. 
Ῥαυ}) πιεᾶβυσε οὐγβεῖνεβ ὉνῪ οὐγβεῖνεϑ, 
πὰ ᾿ςομηραγε ουγβεῖνεβ ὑἱἢ ουτϑεῖνεβ, 
ὕηνν δε 48 ννὲ ἃγς ᾽᾿ (ςς., 'π {πεῖς ορὶ πίη). 
ὙΠ15, βονγενεσ, 15 ποῖ οὐἷν οὀρεῃ ἴο ἴδε 
οδ]εςείοπ ͵7υ8ὲ πιεπποπεά, θυς ψνου]ὰ τα- 
αυϊτε τοῖς Ρεΐοτε οὐ συνιοῦσιν. Οη ἴδε 
ΨΠοΙΪς, τπετείογε, γε ῥγείεσς τὸ ἕο ονν δε 
δεβὲ Μ5. δυϊπογίτν ὃν τεαδίπρ συνιᾶσιν, 
δηὰ ἴο {τεδὲ τπε δνεβίεγῃ ἰεχὶ 45 δὴ δὖῦ- 
Ὀτγενϊδιίοη, νυ ῃὶςο ἢ πλῖ8868 ἴῃς ροὶηὶ οὗ ἴδε 
διρυτηεηΐ πη {πε διζεπιρὶ ἴο βἰπιρί τν ἴδε 
ςοπείσυοστίοη. 

Ψψες. 13. ἡμεῖς δὲ οὐχὶ κιτιλ.: δ5ηκέ τε 
τοῦ ποὲ σίογν δεγομά Ομ’ μιεαϑιγε (εἰς 
τὰ τερτεβεπεηρ ἴδε ἀϊγεςτίοη ἀπά οχίεπὶ 
οὗἩ δίβ Ῥοκβεϊπρ), ὁνέ αξεογάϊηρ 0 ἐλε 
»ιεασιγο ΟΓ ἐΐλε γμὶς τολίοκ (οὗ ἴος ὅν Ὁγ 
δἰιγαοιοη) Οοά λαϊᾷ αῤῥογέϊοκεά (3εε 
τε.) ἐο 5 ας α τιεασηγέ, ἰ0 γεαεὴ (ἴδε 
ἰπβῆη. οὗ Ρυζροβε) ἐσέ μπίο γομ. κανών 
18. ἃ ᾿ἴπε οὗ ἀϊγεοιϊίοη (8εε τεῆϊ., δηὰ εἴ. 
ΟἸεπι. ἔοσῃ., 8 41, μὴ παρεκβαίνων τὸν 
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Χριστοῦ 15. οὐκ εἰς τὰ ἄμετρα καυχώμενοι ἐν “ἀλλοτρίοις " κόποις, τ 
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οι. χίν. 
4, ΧΥ. 20; 

ἐλπίδα δὲ ἔχοντες, αὐξανομένης τῆς πίστεως ὑμῶν," ἐν ὑμῖν " μεγα- 1 Τίεα. ν. 
λυνθῆναι κατὰ τὸν κανόνα ἡμῶν 2 εἰς ᾿περισσείαν, τό. χ ἘεΗ͂. νἱ. 5. 

εἰς τὰ α ΒεΡ 5, 
5 ὑπερέκεινα ὑμῶν εὐαγγελίσασθαι, οὐκ ἐν ἀλλοτρίῳ κανόνι εἰς τὰ : Βοβι Πα. 
5 ἕτοιμα καυχήσασθαι. 

ἀλλ᾽ ὃν ὁ Κύριος συνίστησιν. 
ἁ ἈεΗ͂. 1{..τ. 

ΤῈ δΒᾶβ ἡμῶν ἴοσ υμων. 

8ἃ ἤεσε οὐϊγ; 
1. “Ὁ δὲ “ καυχώμενος ἐν " Κυρίῳ “καυ- 7. Απιοῦ 

χάσθω -" 18. οὐ γὰρ ὁ “ ἑαυτὸν “ συνιστῶν, ἐκεῖνός ἐστι “ " δόκιμος, 
Υ. 27. 

Ὀ Κεῖ, ἷχ. 5. 
ες τος. ἱ. 31 

6ες. ἐκ. 
44). 

ε Βοπι. χίν. 18, χνί. το; σ Οοσ. χί. το; Ἴδδρ. χίϊὶ. γ; 2 Τίπι. ἰΐ, 15. 

3 δ [48 υμων ἴοΓ ἡμων. 

5 ὨΟΚΙ, βυρροτῖ συνιστων ; δεϊξες συνιστανων ἢ ΜΝ ΒΌΠΕΘΜΡ (ο΄. οτίξ. ποῖεβ 
οἡ 1. ᾿, ἵν. 2). 

4 ΒΟΚΙΜΡ, ρ' δαρροτῖ ἐστι δοκ.; Ῥυϊ ΜΕ, ἀἁ, ε, ᾧ, τ, νῷ. εἶνε δοκιμος ἐστι. 

ὡρισμένον τῆς λειτουργίας αὐτοῦ κανόνα), 
ἃηὰ 50 δΒεῖε γεργεβθεηῖβ ἴπε “ ρζγονίποε ᾿" 
οἵ Βρῆετῖε ἴῃ Ὡς ἢ 8:. Ῥϑὺὶ ςοποεῖναβ 
Πίπη5ε1 δ8 ἀρροϊπιβεὰ ὈὉγ αοὰ ἴο ρσγοοϊΐδί πὶ 
ἰῇε ἀοβρεῖ. Ηε εβρεοίδ!ν εταρμαβίβεβ 
1π|8 αγε ; ἴο Οογίπι ἢς 888 ἃ “" πιϊββίοῃ," 
45 ἴδε Αροβῖῖε οὔτῃε αδπε 68; Πἰβ δυῖπο- 
τῆν ονεῖ τς Οοτηςπίαπ Οπυτοἢ ἷβ ποῖ 
υϑυτρεᾶά, Ῥυϊ δα8 ὕεεη ἀϊνί πεῖν ρίνεπ 
Βἰπι. 

Ψψεσ. 14. οὐ γὰρ ὡς μὴ κιτ.λ.: δον τος 
τἰγείοκ ποί ομγϑεῖυες ουεγηιμοῖ, ας ἱπκομρὰ 
τοε γεαςλεά ποὲ μπίο γον (ὡς μή ἰπάϊςατπρ 
τθδι (ἢ οᾶϑε 18 ΟἹΪγ ἃ Ὠγυροίπειίοαὶ οης ; 
ο΄. τ Οος. ἵν. 18); ον τε εαρις (φθάνω 
θείη υδεὰ 48 'ἰπ τιοάεγῃ ἀτεεκ; βεὲ 
τεῆ) ας αν ας μηπίο γοιὶ ἐπ ἐλε Οοϑῤεὶ οΥΓ 
Ολγισὶ. Οὐοτίπεμβ ψψᾶ8 ἴπε τνεβίεσηπιοϑῖ 
ροΐηι τπαὶ ἢε παὰ τεδοπεά, Τῆΐβ νεζβε, 
1 νη11 θὲ οὐβεγνεῖ, 18 ραγεηςπεῖῖςαὶ, απὰ 
ἰδ ἱπιγοάυςεἀ ἴο πηδῖκε 1ἴ οἰεαγ (πὲ Οοτί πιῇ 
88 Ῥατῖὶ οὗ δὶβ Δρροϊπιεὰ βρῆεσζε; οὔ α 
Οος. 11. 5, ἵν. 15, ἰχ. 1. 
ες. 15. οὐκ εἰς τὰ ἄμετρα κ.τ.λ.: 

ποί ρἰονγίηρ δεγοπὰ ομγ νιεαϑηγε (με 
Δτρυτηεηῖ 15 τεβυπηεὰ ἴγσοπι νεσ. 13), ἐλαΐ ἔς, 
ἐπ οἱδεν νπρη᾿ς ἰαδομγς. ΤῊΪΐβ Πα βίεδά νυ 
ἀνοϊδεά (.,. Εοπι. χν. 20); ενεπ Εοτῃηε 
ἰῖ8ε 1  ννὰβ ἴο ὃς νἱ᾽βιτεὰ ἐη γομέφ ἴο ϑραΐῃ 
(οι. χν. 24). Βυϊ μὶ5 Οογίπιῃίδη ορρο- 
πεπῖβ Ψγεσα ποῖ 80 βοσυρυϊουβ δδουΐ ἴπ- 
ττυάδίπρ' ἱπῖο ἀποῖπεσ πηδη᾽ 5 βρδεσζε (1 (οσ. 
{π|. το, ἵν, 15). --λπίδα δὲ ἔχ. κιτιλ.: δμὲ 
λαυΐηρ μοῤε ἐδαΐ, ας γοιγ ξαϊἐλ ρτοιοείᾳ 
ββεε ἘΡΏ. 11. 21, ἷν. 15, Οοἷ. ;. το, 1]. 19, 
οσ ἰηῖσαπβ. υ5ὲ οὗ αὐξάνειν, δηὰ «7. “παρ. 
ἶχ. το), τσό «λαὶ! δὲ νιαρηἰβεά ἐπ γον (οὕ. 
Αοῖβ ν. 13) σεεογάϊηρ ἐο οἱν γμΐς, 1.6., οὔτ 
“Ἴης," οὖγ δρρογιοηπιεηΐ οὗ Αροβίοϊ:ς 
ψοτΚ, ππίο ζεγίλεν αδεμάαποε, 50 ας, εἴς. 

γεςσ. τ6. εἰς τὰ ὑπερέκεινα κιτιλ. : 50 
ας ἰ0 ῥγεαεῖ ἐπε Οοεῤῥεῖ ἐπ ἰδὲ γερίοης 
δεγοπά γον, ἐ.ε. (1 ψε ἅτε ἴο ργεββ {πε 

ἰάεα οἵ ἀϊγεοιίοη ἱπ ὑπερέκεινα), {πε 
Ψεβίοση ματίβ οὔ ὅτζεος, οπὶε δπὰ 
ϑρδίη, δος ψεῖε “ θεγοπά," [ἢ νίεινεά 
ἴτοπὶ ετυβαίεπη, ἴπε Βοπιε οὗ ΟΠ γί βείδηϊν, 
Μεπος ὅ8:. δὰ], κα τἴπε οἴμες βλεὶν 
ΡΓεδοΠεΓβ, τοοεϊνεά μὲ8 “ πηϊββίοη ᾿᾿ (πιοσα 
Ῥτοῦρδδὶγ, πόννενεσ, ὑπερέκεινα 18 υβεᾶ 
αυϊξε νᾶρτοῖν 48 ἐπέκεινα 5 ἴῃ ΑτηΟΒ ν. 
27, ᾿νῆεσα ἴῃς ἰάςα οὗἉ ἀϊγτεςτίοη ςαπποῖ ὃς 
τεδὰά ἱπίο 11), απ ποέ ἰο ρίονν ἐπ αποίπεγ᾽ 5 
“ἐπε ἀδομὲ ἰδίηρε νιαὰδ γεαὰν ἰο ΟἿ 
λμαμά. ὙπΠὶβ ἰδ νῆδι [6 ἰηϊτιάετβ παὰά 
ἄοπε αδἱ Οοζίηϊῃ, ννῆοβα Οπυσγοῦ 81. Ρδὰ] 
δά Τουπάεά (1 Οοτ. 111. 6). 

Μετ. 17. ὃ δὲ κανχώμενος κιτιλ. : ὁκέ 
ἂε ἐμαὲ ρίονίεἰλ, ἰεὲ ἄενι ρίονυ ἐπ ἐλε 1, ογά, 
ἃ αυοϊαϊίοη ἔτοπι {πε Ο. Τ. (δεε τε.) υβεὰ 
Ῥείογε Ὁγ 8ι:. Ρδὺὶ] (οΓ αἷβδο Εοιῃ. χνυ. 18, 
1 Οος. 1, 7). Εὸν ποὲ ἀξ ἐλκαΐ εονε»πεπά είς 
ἀὐνιδεῖΓ ἐς αῤῥγουεὰ (ο΄. Ῥτον. χχνῖϊ. 2), 
διέ εὐλονι ἐκε 1,ογά εονιπσοπάείᾳ (οἷ. Ἐοτα. 
11. 29, 1 Οος. ἰν. 5). Απὰ {δε Οοτίπιπίαπ 
ΟΒυτοῦ 1.861} 18. ἢϊ8 “ Ἰεῖϊτεσ οὗ ςοπηπηεπάδ- 
τίοη ᾿᾿ (111. 2). 
ΟΠΑΡΤΕΕ Χ].---ννν. 1-4. ΗΕ ΒΕΟΒ ΤΗΕΜ 

ΤῸ ΒΕΑΚ ΜΊΤΗ ΗΙΜ ΙΒ ΗΕ 5ΤΑΤΕΒ ΗΒ 
ΟΥ̓ΑΙΜΒ ΑΥ ΓΈΝΟΤΗ; ΙΤ΄ 185 ΝΕΘΕΒΒΑΕΥ 
ΤΟ ΡΟ 80 ΒΕΟΑῦΒΕ ΟΕ ΤΗΕΙΝ ΚΕΑΌΙΝΕΒΒ 
ΤῸ ΑΟΟῈΡΤ Νόνειῖ, ΤΕΑΘΗΙΝΟ.--- ες. 1. 
ὄφελον ἀνείχεσθέ μον κιτιλ. : τοομἱά ἐλαὶ 
γ)εὲ εομίά δέαγ τοὐᾷ »ε ἐπ α {16 (μικρόν 
τι ΟΠΪγν Πεῖε δπὰ νεζσ. 16; οὔ. Ηερ. ᾿ϊ. 7) 
βοιϊἐεἔπεςς. ὕνη -- “"ποῆβεηβε" 
(βεε τεῖ. ἀπά οὔ. ἔοπι. 1ϊ. 2ο, τ Οοσ. χν. 36, 
Ἐρῆῃ. ν. 17). Ηε τδυ8 ἀερτγεοδῖεβ Πί8 
ἰηβἰδίδσηοςς οὐ [8 οἷδίπὶ ἴο δροβίοϊις 
δυϊποσγίυ, δηὰ δὲ [πε βᾶσῃης {ἰπ|ε ἱπίσγοάυςεβ 
νὴ στεαῖ 5.1}} ἃ ραββίοηδίε βἰδιεπιεηῖ οὗ 
ΠΕ καὶ ἀνέχ. μον : παν ἑπάἀεεά δέαν 
«οὐ ἐδ νιὸς; 1.ε., ἣς ποῖ ΟΠΙΥ υἱέεῖβ ἃ υνἱβῇ, 
Ῥυϊ επιίγεδίβ ἴδετι ἀϊγεςῖγ. ΟἸΠ6ΓΒ (6. 6.» 
ΚΕΝ. πρδγρ.) ἰᾶκε ἀνέχ. 88 ἱπάϊς., ἑ.4., 
“ΡῬυϊ ἱπάεεά γε ἀο Ὀεᾶγ νυν πῖε᾽". 



ἐ ἴο 9) 

δὲ Ὅος. ἶν. 
8; ν. 
12. “πὶ ἀνέχ σθε 

Ὁ ν. 17,21; καὶ μι μον. 
Μκ. νἱΐ. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β ΧΙ. 

ΧΙ. 1. κὌφελον ; ἀνείχεσθέ 3 μου μικρὸν τῇ ὃ " ἀφροσύνῃ - ἀλλὰ 
2. "ζηλῶ γὰρ ὑμᾶς Θεοῦ “ ζήλῳ" " ἡρμοσάμην 

γὰρ ὑμᾶς ἑνὶ ἀνδρὶ, παρθένον ᾽ ἁγνὴν " παραστῆσαι τῷ Χριστῷ 3. 
«Και, αἱ! ὃ φοβοῦμαι δὲ "μή δ "πως, ὡς ὁ ' ὄφις Εὔαν 5 ̓ ἐξηπάτησεν ἐν τῇ 
ΕΠΟΣΗ Κ πανουργίᾳ αὑτοῦ, οὕτω '᾿ φθαρῇ τὰ “νοήματα ὑμῶν ἀπὸ τῆς 

΄. εἜετε οαἷν. [ἘεΗ͂. νἱΐ, τ. κ Ἐεβ. ἐν. 14. 8 ΟΒδρΡ. χίϊ. 2ο; 64]. ἦν. τ. ἱ αςα, ἐἰϊ. 
13. ΚΑΕεΒ, ᾽ν. 2. ΙΒεβ. νἱΐ. 2. πὶ ΚεΗ͂. ἰἱ, τ. 

1 ῬΟΕΘΚΙ, Βᾶνε ὠφελον ((,. τ Οος. ἱν. 8) ; οφελον 3 ΒΜΡ. 
3.Α ἴεν πυϊπυβουΐεβ πᾶνε ὀφελον ἡνειχεσθε. 

Σ ΚΙΡ βυρροτί τῇ αφροσννῃ; ΙΒΌΕΜ 17 δᾶνε (ρτεΐεγβ]γ) τι αφροσννης, ἀηὰ 
{παῖς ἅγα σαϊποσ νατδηΐβ. 

4 δΠὲ8 αλλα και ἀνασχεσθε. δΈΟι μηπὼως Ο ἢδ15 μήποτε ἀηὰ Γ" 25 μη. 

“ΕΚΙ,, ἰδὲ Ηαγοϊεδη, ἅ, ε, ἔ, τ, νῷ. βδυρροσγί (ῃε ογάεσς Εν. ἐξηπ.; Ὀυϊ ΨΒΟΜΡ 17, 
Ε δπὰ τῆς Βοβαϊσὶς ρῖνε εἐξηπ. Εν. 

1 Ὁ" οπιῖίβ εν. 

ΒΌΡΕΚΙΜ, ἔ, νῃ. ἀπά {δε ϑυγγίας βυρροσὶ οντω 
τιλιῖΠ8] α᾽08585) ἢ 9 ΒΟ ΟΡ 17, ἃ, ε, δ. τ ἂπά τπε Βομαίϊσὶς. 

Ψψει. 2. ζηλῶ γὰρ ὑμᾶς κιτιλ.: μογ 1] 
ανι 7εαίομϑ οὐέν γομ ΜΝ αροάϊν 7εαίομδν 
(ω΄. ΖεςΒ. 1. 14, δπὰ ίος Θεοῦ ἐ λῳ οἵ. 
Αςῖβ χχίὶϊ. 3, Εοζῃ. χ. 2; [18 “")εαϊουβυ ᾿"᾿ 
οἵ 5ι. Ῥδὺυΐ ἰβ οὔ θεμδὶῦ οἵ ἀοά); μον 1 
ἐξῤῥομςεὰ γον ἰο ομε πισδαπά, ἰλαί 1] »εὲρ πὲ 
ῥγεϑεμέ γοι α5 ἃ ῥμγε υἱγρίπ ἰο ΟἈγίϑέ, 56.» 
δἱ Ηἰβ Οοπιίηρ. Τῇς ἄρυτε οὗἁ βγδεὶ 88 
ἃ Βτεῖάε ρτεβεηϊεά ἴο ᾿εβονδὴ 48 πε Βηγάς- 
Ἑτοοπὶ νγ88 ἐγεασυθπεῖν ὑϑεὰ Ὁγ πε Ο.Τ. 
τὰν ερβοι ([88. 1τν. 5, ᾿χὶϊ. 5, Ηοββᾶ ἰϊ. σρ); 
δηά, δοςσοτάϊηρ ἴο {πε ΒλΌΡ᾽5, Μοβεβ ννᾶβ 
{με Ὀτἀεβπιδη οὐ ραγσαηγτηρῆ. Ηδεεε 81. 
Ῥδὺϊ οοποεῖνεβ οὗ δίτηβεὶῖ 45 ἴῃε ρᾶγᾶ- 
ΠΥτΡἢ (οἷ, ]ομη 11]. 20) ψ πο ῥγεβεηῖβ ἴδ8 
ΟΒυγοῦ 888 ρυτε Βείάς (ς( εν. χχὶ. 2) 
τὸ Ογίβε, ἰἢς βεανεηὶν ϑρουβε, ἴΠς “ οπς 
Βυδδαπά " το ΨΠΟπὶ 88εὲ ἰβ Ὀουπὰ ἴο 
τεπιδίπ δι ἢι1. ϑ8όπις οττὶςβ Βανε ἔουπά 
ΠΒεῖα ἅπ εοῆο οἵ ΟἸγίβι᾽β νοσγὰβ δἱ Μαῖϊ. 
ἾΧ, 15, χχν. 1-12; Ὀαϊ πε 5ἰ Π}} τὶν ἄοαβ 
ποῖ εχιεπὰ δυγίπες ἴπδη (ἢ ς τη ρίογέπεῃε 
οὗ ἴδε βδπὶε ἱπιᾶψε ἀεπιαπάβ. ἁρμόζω 'π 
ἴδε αεέ. 18 τερυϊαγν υδεὰ οὗ {πε ἔδίπεσ οὗ 
ἴδε Ὀγίάε ; ἴπ δε ῥας5. οὗ ἴδε δεῖάς Βεῖ- 
βε (Ῥτγον. χίχ. 14); δηά ἰπ πε νηῖά. 
δεηεγα ν οὗ ἴῃς Ὀγιδερτοοση, Ὀμὰξ βοπηα- 
ἘΠππ|ε8 (48 μετα) οἵ οἴβεσβ. 

νεῖ. 3. φοβοῦμαι δὲ μή πως κιτιλ.: 
μὲ 1 ὕεαν ἰεδξέ ὃγ αην πιεαπς, ας “" ἐδε 
δεγῥεπὲ δερμὶϊοα" Ενυε ἐπ λὲς ογα μεθα 
(1π ἄεη. τ. τ τε βεγρεπὶ 18 Ἷδ]]εά 
φρονιμώτατος, Ὀυὶ 8:1. Ραυ] οπδηρεβ ἴδε 
ψογὰ τὸ ἱπάϊςαίε ἴπε ᾶβεηεββ οὔ {πε 
Βεγρεηι 5 νυν ἱϊβάοπῃ. Ατίβίοιϊε υ8ε8 πανουρ- 
γία ἱπ ἀΐτεςι οοπίγαδι ἰο φρόνησις; (7. 
Νίς. Εἰλ., νῖ., 12), γομν τεἱμᾶς τλομί ἃ δὲ 
εογγμῤίεα ὕγονι ἐπε εἰμι" ἰοὐέν απὰ ἐλε 

; δεῖζεσ οὔ. οντω (88 ἃ 

ῥενγέν (ο΄. οδαρ. νἱ. 6) ἐλαὲ ἐς ἐοτσαγὰ 
ΟἈγίδε, τὰ νουϊά ἌΡΡεᾶσ τῃμαὶ {πὸ δε εἶ 
οὗ {πε βυπαρορυαβ ννᾶβ ἴπαὶ {πε βεγρεηὶ 
Μίεγα!ν “ βεάυςεὰ ̓" Ενε μ 4 Μᾶδοι. 
χνίϊ!. 6-8, Δηὰ Ιτεη.., εοπέγα Ἡ αεν., ἷ., 307)» 
δηὰ ἰξ ἰ8 ργο δ ὈΪΥ ἰπ σεΐεγεποε ἴὸ 1815 
τμδῖ 58. Ῥδὺ] βυϊδβειζυϊεβ με βίσοηρετς μογὰ 
ἐξαπατάω (45 δε ἀοεβ δἱ σ Τίπι. ἰ". 14) ἴοσ 
τπε βἰγηρίε νεῖ ἀπατ. οὗ ἀδη. {ϊ. 13. 
Οδγεγίης οἡ ἴδε τηδίδρποσ οὗ νεῖ. 2, Βς 
ἔχρσθεββαβ δἰβ δηχίειν 1ἰεβὲ τῆς Οοτιπιπίδη 
ΟΒυτγοῖ, {πε λ Βτίάς οὐ ΟἸγῖβὲ, βῃουϊὰ δε 
βεδυςεὰ ὃν τς ἀδν]]} ἔτοτη ΠεῚ βίῃ ρθη 688 
οὗ αἤεοκίοη (οΥ τ Μδςος. 11. 37, 6ο, ἀπὰ 8εὲ 
οἡ νἱῖἱῖ. 2 ἔἕος ἁπλότης) πὰ δες ρυτίγ, απὰ 
80 Βῃουϊά Ὀε συν οὗἁ βρίγιταδὶ ἑογηῖοα- 
ἴοη. Ηε δβϑβϑυσηςβ {παὶ “τῆς δβεγρεηι᾽᾿ 
ἰδ ἴο ὃς ἰδεπεϊβεὰ [ἢ ϑαΐδη, ἴῃς ἱεπιρίεσ 
οὗ τηδηκίπα, 28 ῃς ἄοεβ δἷδο αἱ Εοπι. 
χνί. 20; ἴδε εδγίϊδδὲ ἱσᾶςς οὗ {818 ἰάεηιὶ- 
Βορίίοι, ννὩοἢ 848 ὈεςοπΊα 80 ζασγηϊ ]ασ, 15 
νι βά. 11. 24, ο΄. εν. χίϊ. 9, χχ. 2. Ηε πον 
εἰνεβ ἴπε τεάβοῃ οἵ Πίβ δηχίεϊυ, ἰδὲ [ΠΕ Ὺ 
8που!ά [411] ἀινᾶν ; υἱκ., {πε νετε βδον- 
ἱπρ τπεπηβεῖνεβ ἴοο νυν] πρ' το Ἰἰβίεπ ἴὸ 
δάαπβε ἀρ ΟΝ ἌΣ ἥ- 

εσ. 4. εἰ μὲν ος κιτιλ.: 
ν Ὁ με ἢ ψύν" (ὁ ἐρχόμενος "παν 
ΒΝ ἴο βοπῖε οπ6 ςοπβρίςυουβ ορροηεηΐ, 
αἋ [ἰ ψου]ὰ ποῖ θὲ βαΐε ἴο ῥγεββ ἴΠ|5, οἵσΣ 

ἴο Ἰᾶγ βίσεββ ου ἴδε νετῦ 28 ἱπάϊςατίπρ οπα 
ΨῈ8Ο οονηες νἱπουῖϊ δυϊποτίβεὰ ρεσδίοη, 85 
δἱ Ἰοῃη χ. 8; ἴἴ 18 ὑσορδθὶυ ἃ αυΐϊζε ἰπ- 
ἀεβηίεε ρῆγαβα, "" ᾿ξ ΠΥ οὔς Τφοπλς8 δπὰ 
Ῥτθδοθεβ,᾽" εἰς.) ῤγεαολείᾳ αποίκεν ἐσμς 
τσ τοέ ἀἱά μοὶ ῥγεασῖὰ (μοὶ “" ἃποῖμπεγ 
ΟἸὨγίβι," “4 πενν Μεββίδῃ," ἴοσ οὗ 818 
πε ἔαϊ8ε τεδομεῖβ δ Οοσίπι σνεσς πο 



1--(΄. 

" ἁπλότητος ' τῆς εἰς τὸν 3 Χριστόν. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 8 ΙΟΙ 

4. εἰ μὲν γὰρ ὁ ἐρχόμενος " Ἀεβ. νἹῖ!. 

ἄλλον “ ᾿Ιησοῦν ὃ " κηρύσσει ὃν οὐκ ἐκηρύξαμεν, ἢ πνεῦμα ἕτερον 9 Αςίε ἰχ. 
λαμβάνετε ὃ οὐκ ἔλάβετε, ἢ εὐαγγέλιον ὁ ἕτερον ὃ οὐκ ἐδέξασθε, Ὁ ' 

5. Λογίζομαι γὰρ ὁ μηδὲν " ὑστερηκέναι 7 τῶν 423; τῦοτ. καλῶς ἠνείχεσθε.δ 

«ὑπὲρ λίαν ἀποστόλων. 6. εἰ δὲ 8 

ΤΙ ΜΒ6 17, Ρὶ ἀπά {πε Ηδζοίεαη (ἢ δβίεγβι) χίνε απὸ τῆς απ' 

και ὶ ἰδιώτης τῷ λόγῳ, ἀλλ᾽ οὐ Σῆ τ 

20, Χὶχ. 13. 
ἐγ 8; 

Ἐοπι. ἐἰΐ. 

οδδρ. 

ᾳ ΟΒδρ. χὶϊ. 
1ι Οὐἶγ. τ Αςῖβ ἷν. 1:3; σὕ Οος. ἰν. τό, 23. 

λοτητος και τῆς 
αὐυνότητος, ὙΠΙΟΝ 18 δάοριεὰ ὃν ἿΝ.Η. δπά τε ἘΝ. ; ΟΌΟΚΙΕΜΡ, ἔ, νε. δπᾶ τδε 
Ῥεβδὶτο αν ΟἿΪΥ ἀπὸ τῆς απ' οὔ Βα τες. ἰεχῖ. 

3 ΒΌΕΚΙ;Ρ βυρροτῖ εἰς τον Χρ. ; ΟΜ οπιῖξ τον. 

36, ἢ, β. νᾷ. εἶνε Χριστον ἴος Ἰησουν. 4 6, καὶ ἀἀά λαμβανεται Δῆετ ἐναγγ. ετ. 

δ᾽ ΒΠ" 17 ἢᾶνε ἀνεχεσθε; ὃυϊ ΜΝ ΌΓΕΘΟΚΙΜΡ Βᾶνε ἀνειχεσθε; ἴδε τες. ηνειχεσθε 
͵5 ουπὰ ἴῃ συγδῖνεβ ΟΠΪγ. 

5 Β [28 δε ἴοτ γαρ, ΡΓΟΌΔΡΪΥ ἰπ πιίδίακεη σεέεσεηςα ἰο μὲν οὗ νεῖ. 4. 

1 Ἔ, ἁ, ε, τ, εἰς., αἀὰ εν υμιν αἔει νστερ. 

8 Ὁ", ἀ, ες, ἔ, αὶ εἶνε εἰ και. 

αι δυΐ ““Δηοίδεσ [6δ808,᾿" ὑ.4., ἃ ἀἱ- 
Ἔσεηΐ τεργεβεπίδιίίοη οὐ (πε δἰ βίογιοδὶ 
Ῥείβοη, 1εβὺ8 οἵ Ναζαζγεῖῃ, ἴτοτὶ ἴπδὶ 
ΒΟ 51. ῬδῈ] ρυὶϊ ἕογννατὰ ψἤεη αἱ 
Οοτίπιῃ ; βες τεῆ.), ογ ἐγ γε γερεῖυε ἃ 
ἀἰδενεπε δῤέγίἐ τὐλιολ γε αἰά ποί γεοεῖνε, 
5.., ἃ ϑρίπι ἀϊδετεπε ἴτοα Ηἰπι βοτὰ 
γου τεςεῖνεά δὲ γουγ Ὀαριΐδπιὶ (λαμβάνειν 
ἰ8 ἴδε τερυΐας νεῖ ἢ πνεῦμα; οὐ 
7οΒῃ χχ. 22, Αςῖβ νἱῖϊ. 15, χ.. 47, χίχ. 2, 
Εοπι. νἱϊδ, 15,1 Οοσ. 11. 12, 6]. ἰ1].. 2; 
1ξ ἐχρσεββεβ [πε σο-ορεσζδιίίοη οὗ με ν"]}]} 
ἷπ ἃ ἄερτες ψ δὶς εσθαι, {πε νετῦ 
υδεά 'π ἴῃε πεχὶ οἴδυιβε οὗ “ δοοεριίηρ " 
ἴῃς αοβρεῖ, ἄοεβ ποῖ; βεε Αςῖβ νἱϊ. 38, 
ΧΥΪ 11, 1 ΤΏΕ6Β8. ἱ. 6, εἴς.), ογ α ἀἐδενεπέ 
ΘοΞῤεῖ τολίοκ γε ἀἰά ποέ αξεεῤὲ, 5... Ψ(ὮΘΠ 
τις αοβρεῖ ννὰβ ἤσβε ὑσουρῆὶ ἴο γοὺῦ ὉΥῪ 
τα, γε ὅδαν τοΐέϊμ κὐπι βηεῖὶγ ] καλῶς ἴ8 
ἸΣΟΠΙΟΔΙ, 45 δ Μαζῖκ νἱϊ. Ὁ -Ξ- ῥγαεξείατγε. 
ΤΙδ ἔδοϊϊε δοσερίαπος οὗ πονεῖν ἰβ ἴδε 
φαυβε οὗ Π΄5 δηχίεϊυ; οὔ : Ὅος. 1]. σσ, 
Θ δ]. 1. 6-3. ϑυςἢ ἱπβιδθι εν ἰβ αἰ τναγβ ἃ 
ἀληρες ἴπ {πε οδβε οἵ πεν ]γ-ουπάεὰ 
ΟΒυτοδεβ. 

Ὗν. 5-:.56. ΗΕ ΙΒ8 ΝΟΤ ΙἹΝΡΕΚΙΟΚ ΤῸ 
Ἠ18 ΑΡΝΕΚΒΑΚΙΕΒ ΑἸΤΉΟΌΘΗ (α) ΗΒ 18 
ΝΟΥ Α ΤΕΑΙΝῈΡ ΟΚΑΤΟΒ (νεῖ. 6), ΑΝῸ 
ΑὙΤΗΟΌΘΗ (δ) ΗΒ ὈΠῸῚ ΝΟΥ ΟΙΑΙΜ ΜΑΙ͂Ν- 
ΤΈΝΑΝΟΕ ΒΒΟΜ ΤῊΞ ΟἩΌΚΟΗ (νεῖ. 7). 
ΤῊΙΒ ΑΒ ΝΟΤ ΤΗΚΟΘΗ ΨΑΝΥ ΟΕ ΑΕ- 
ῬΈΟΤΙΟΝ ΡΟΒ ΤΗΕΜ, ΒΌΥΤ ΤΗΑΤ ΤΗΕΒΕ 
ΜΙΟΘΗΤ ΒΕ ΝῸ ΒΟΟΜ ΤῸΝ πὰ πρ δὰ 
5. λογίζ. κιτιλ.: γον 1 γεεΐοη 
ἐλαὶ 1 ἐρησον Ἀμὴν τ λίκα ἐλέξε τεῤεν- 
ἥπε Αῤοξέϊες ; γου τεςεῖνε ἐλενι αἰαὶ ; 
ΨΥ ποῖ »ο Ης ἴδδη ῥγοσεςάβ ἴο τε- 
ἔυϊε τ1πε ἔννο σεδβοῃβ ᾿ς τνεσε δβδίρτιεὰ 
ἴον ἴῃς ἀϊβρατασεπιεπὶ οὗ Πίβ δροβίοϊὶς 

9 δ Ἐ, ἀ, ε, καὶ εἶνε ιδ. εἰμι. 

δυϊποτίτν, υὲΣ., (α) πες μαὰ ποης οἵ {δε 
ἃτὶβ οὗ ἃ ἱγαϊπεὰ στῃειογὶςίδη, (8) πε μδά 
ποῖ οἰαἰπηεὰ σηδϊηίδπδηος ἔτοσῃ ἴῃς ΟΒυγοἢ 
οὗ Οοτίπιμ, ννῃῖςἢ με Παὰ ἃ τίρβι ἴο 
ἀο, ἢ οὗ ρεπυΐπα “ ἀροβίοϊϊς ᾿᾿ σδηΐϊ. οἱ 
ὑπερλίαν ἀπόστολοι, “τπεβεὲ βυρετῆης 
ΑΡοβι]εβ᾽" ἰδ ἴῆυ8, 45 δἱ χίΐ. αἱ, δῃ ἱγσοηΐοϑὶ 
ἀεβογριίοη οὗ ἴῃ ψευδαπόστολοι (νεῖ. 
13) δραϊηβὶ ψῃοπὶ δε ἰβ ςοπίεπάϊηρ,. 
Τῆς ΑΟΝ. ἀπά ἘΌΝ. τεπάες “τς νεσὺ 
οἰίεῖεδι ΑΡροβιίββ," ἐ.4., ἴδε οτίρίπαὶ 
Τνεῖνε, 80 τεοεϊνεὰ {πεῖς σΟπηπ βίο 
ἀϊγτεο εν ἰοῦ ΟἾγίβε, δἂπά εἊβρεοῖδ!ν 
Ῥεῖεσ, }πιεβ δηὰ ]οῃη ; δυΐϊ ἴο ἱπίγοάυςε 
ΔΩΥ ταεπίίοη οὗ ἐλερε πεῖὲ ψουϊὰ ὃς 
ἱττείεναπε, δηὰ τνου]Ἱά ἱπίεγγυρὶ ἐπε ἀγρὺ- 
ταθηΐϊ (πεν τσεγε ἰδιῶται ἐν λόγῳ), ποῖ το 
βρεᾶλῖΐς οὗ {με ἕδος ται ὑπερλίαν 8εεπιὶβ 
νγᾶγ8 ἰπ ατεεκ ᾿ἰτεταῖυσε τὸ Ὀς υδεὰ ἴῃ 

ἂῃ ἰσοηΐς 8] βεῆβε. 
ψεις. 6. εἰ δὲ καὶ ἰδιώτης τῷ λόγῳ 

κιτιλ.: ὀμέευεη {1 δὲ γμάε ἐπ «“ῤεεοῖ (βες 
ου χ. το; ἰδιώτης ἰΒ 4 “ Ἰαγτηδη,᾽ Ὑν8Ο ἰ8 
στ ῆουϊ ῥγοξεββίοηδὶ ἰγαϊπιπρ), γε ἂν 1 
ποὲ ἐπ ἀποισίκαρε, 5.., οὗ ἀϊνίπε εὐπεὶ 
866 ου υνἱῖ!. 7 ἐογ' λόγος ἀηὰ γνῶσι) ; ὄκνέ 
ς ἀρήρῤινες ἢ τοε μανὲ “Ὰ ἐξ, 5... τὴν 
γνῶσιν, »παηπεεπέ (τεαάϊηρ φανερώ ἣ 
εἴ. ΟοἱἹ. ἱν. 4) οὐἰδιδον αἰΐ »ιεπ δ τ (οι. 
νὴ. γ, Ηςδ. χὶϊ!. 4, οὐ “ ἰπ δ]] οἰγουτη- 
βίδποαβ," 88 δἱ Ρἢ]]. ἱν. 12) ἐο γομ-τσαγά. 
Ης οἷαῖπι8 ἐμαὶ μς ὈοΙ᾿ πον ἴδε ἰσυϊῃ, 
πὰ Π45 ργεβεηϊεά ἰΐ ἴο ἵμετὶ ΟΡεΩΪΥ πὰ 
Ῥἰ αἰηῖν (οἷ. ἐπδρ. ἰϊ. χ7, ἵν. 2). 

γεν. 7. ἣ ἐβαμτῶν ἐποίησα κ-.τιλ.: 
οΥ ἀἰά 1 οονενιὶέ ἃ οἷκ (ποῖς (ἢς ἱγοηγ) ἐπ 
αδαξῖπρ "᾿γϑεῖ (οὐ. ῬΆΪ. ἵν. 12), ἐλκαέ 
γ)ε νρᾷλὲ δὲ ἐχαϊίεά, :.., ἴθ βρίγιταδὶ 
Ῥείνι!!ερεβ ( τ Οος. ἰχ. 11), δέεαμδς 1 
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ὉΚΕΙΣ ἔτ αν τῇ γνύσει- ἀλλ᾽ ἐν " παντὶ '" φανερωθέντες ' ἐν 3 πᾶσιν εἰς ὑμᾶς. 7. 

υ ΠΑΝ ἢ 8 ἁμαρτίαν ἐποίησα, ἐμαυτὸν “ ταπεινῶν ἵνα ὑμεῖς ὑψωθῆτε, ὅτι 
21; 2 
ΤΏςδα. ἰ1}. 

,, “δωρεὰν τὸ τοῦ " Θεοῦ " εὐαγγελίον εὐηγγελισάμην ὑμῖν; 8. ἄλλας 
8 ἐκκλησίας “ ἐσύλησα, λαβὼν “ὀψώνιον πρὸς τὴν ὑμῶν διακονίαν - 

νυ Βα. ἵ αν 

ΤΆ. 

ἶν. 17. 

νἱ, 23:1 
Οος. ἴς. 

ἀν. 1δὴ α καὶ παρὼν πρὸς ὑμᾶς καὶ " ὑστερηθεὶς, οὐ " κατενάρκησα οὐδενός ὅ - 

4,9: τΡεῖ. 9. τὸ γὰρ "ὑστέρημά μου " προσανεπλήρωσαν οἱ ἀδελφοὶ ἐλθόντες 

ἀπὸ Μακεδονίας " καὶ " ἐν " παντὶ “ἀβαρῆ ὑμῖν ἐμαυτὸν ἐτήρησα καὶ 
1ο. ἔστιν ἀλήθεια Χριστοῦ ἐν ἐμοὶ, ὅτι ἡ ὅ καύχησις αὕτη 

οὐ σφραγίσεται Ἷ εἰς ἐμὲ ἐν τοῖς " κλίμασι τῆς ᾿Αχαΐας. 11. διατί; 

οαῖγετ, ὅτιϑ οὐκ ἀγαπῶ ὑμᾶς; ὁ “Θεὸς 'οἶδεν- 12. ὃ δὲ ποιῶ, καὶ ποιήσω, 
Μάκος, δ. τγα "ἐκκόψω τὴν " ἀφορμὴν τῶν θελόντων ἀφορμὴν, ἵνα ἐν ᾧ καυχῶνται᾽ 

Υ Ἐεβ. νεσ. 
Ζ ΟΒαΡ. χὶϊ. τ4 οὐἱγ. ε 

ἁ ἕο. ἱ. τ2. ε οι". χν. 23; 6]. ἱ. 21. 
ἃ ἘεΒ. ἰχ. τΔ; { 

Ε Ὅδαρ. χίΐ. 2, 3. 
ἱ. Οος. χνὶ. 17. Ὁ ΚεΗ͂. ἱν. 8. ς ἤετε οοἱγ. 

Ε Άοπι. χί. 22. Β Βοδ. ν. τςὲ- 

1 ΜΟΏΓΞΕΚΓΙΡ, τὰς ϑγτίας ἀπά Βομαίγίς βυρροτὶ φανερωθεντες ; Ὁ", ἃ, 6, ἴ ρῖνε 
φανερωθεις ; δεϊϊες φανερωσαντες 1} ἐδ ΒΟ 17, Ε΄. 

30, ἢ, 5, τοὺ νρ. δῃὰ Ῥεβῃϊιο οπλξ ἐν πασιν. 

3 α, ἢ, 5,᾿τ, νᾳ. εἶνε ἡ μη αμ. 4 ῬΕΘΨΡ Βᾶνε εαντον ἴοσ ἐμαντον. 

5 ΏΕΘΚΙ, βυρροτὶ ονδενος ; Ὀεῖϊϊες ονθενος ψἱ ΔΝ ΒΜΡ 17, 37. 

ΦἸΝΟΌΕΟΘΙ, καὶ βυρροτῖ υμιν ἐμαντον ; Ὀεϊΐες ἐμαυτὸν υμιν Ψἱ ἐδ ΒΜΡ 17, ἀ, ε, 
ἔ, νᾷ.; Κὶ οπι. υμιν. 

1 σφραγισεται ἰδ ἃ βοτίδε᾽Β ὈΪαπάετ (βυρροτγίεὰ Ὀγ ἃ ἔδνν ουγείνεβ οπΪγ) ἕος φραγη- 
σεται. 

8 Β οπι. οτι αδὔει διατι. 

γεαεμεά ἐο γοι (δε Οοεῤεῖ οΓ Οοά γον 
πονεδεν 

ες. 8. ἄλλας ἐκκλησίας ἐσύλησα 
κιτιλ.: 1 γοδδῥεά οὐκεν Ολμγεῖές, ει.» 
ῬΒΠΙΡΡὶ (ΡΒ1]. ἵν. 15. Ηε ἐχργεββεβ δἰπ)- 
86} Ὠγρεγθο  ς δ! ἴο Ὀτγίπρ ουἱ ΠἰΒ τηδᾶπ- 
ἰηρ; συλᾷν ἰ8Β 4 νΕΓῪ βίγοπρ ννογὰ, 8εα 
Αςἴβ χίχ. 37, Εοχῃ. ἰϊ. 22), ἑακένηιρ' τυαρες 
9Γ ἐκόνι (ὀψώνιον ῥτίπγαυ πλεᾶπ8 ἴδε 
γδϊίοπβ βυρρὶἰεὰ το ἃ βοϊάϊες, απὰ ἵβεηςς 
Πἰβ ῥαν ; 8εὲ τγεῆ!.), ἐλαέ 1 νιὲρῪξ πιϊμέσέεν 
μπίο γοι. διακονία 15 ποὶ υδεὰ Ποτε ἰπ 
ΒΡ6ςΙ4] τεΐεγεπος ἴο τῆς οοἰϊεοτϊίοη ἔογ ἴδε 
]υάκαῃ ΟἸγίβείδπβ, 48 ἴὲ ννᾶβ δἷ νὴ. 4, 
ἶχ. χα, 13, θυῖ ἰπ [18 τηοβὲ ρεπεσαὶ β6ῆ86 ; 
οζ΄. 2 Τίηι. ἱν. τα, Ηςδ. 1. τ4.--καὶ παρὼν 
κιτιλ.: απ τυλοη 1 τοας ῥγέδεπέ τοίἐὰ γοπ, 
δ. 6., ἀυτίπρ Πὶ8 ἤγϑὲ νἱβὶ: ἴο Οοσίητἢ (8ες 
Αςἰβ χυῖϊ!. χα 8..), ἀπά τυας ἐπ τυαπέ (4 ςοη- 
ἀϊιίοπ νυν ἰοἢ ἢ γεοδ]}5 ἀρ αίη, Ρἢ]]. ἵν. 12), 
1 τοας ποέ α διγάεη ὁπ αην πιαβ. νάρκη 
16 ἴδε ἰοτρεάο- ἤβϑῃ, ψῃιοἢ Ῥδγδίγβεβ [8 
νἱοεἶπιβ Ὁγ σοπίδοϊ, ἀπά ἴπὲπ Ῥσευβ ὕροῃ 
ἐδ επι; 80 καταναρκᾷν 5 βρη: 68 “ἴΟ Ορῥγεββ 
Ἡοάνν ". ὙΠε οοπιρουπὰ νετῦ 15 ποῖ 
ἔουπά εἰδεννμεῖε ἴῃ ατεεκ Πππεγαῖυτε (ΜῈ 
πᾶνε ναρκᾷν ἰπ ἀεη. χχχίϊ. 25, [οὗ χχχιϊ!. 
10) ; ]εγοτης βᾶγβ (ΕΡ. Ἴχχί. αὐ Αἱραςία»ιΟ 
παῖ τ᾿ 18. 4 ΟἹ] απίβην, κε ἡμέρα ἰπ τ 
Οος. ἰν. 3. 

νει. 9. τὸ ὑστέ κιτιλ.: 
,)ν ἐλκε ΚΟ ιμολφόλνρν ν δανις 2 νονι 
Μαεεάοπέα (νετγ ᾿ἰκεὶγ 5115 δηὰ Τισιοιην; 
8εε Αςῖβ χυἱ!!. 5, ΡΏ]]. ἱν. 15), σπνῤῥ[ίεά ἐκε 
»ιξαξηγε Οὗ μιν τοαπί; απὰ ἐπ ευενγγίκέηρ 1 
κεῤὲ νιγεεὶ  (μοῖε με δοείβιβ 8 ἤκοῤβδ 
το ἴῃς ἀεῆηῖϊε ρεσίοά οὔ δἰ8 τεβίάεηςε ἰἢ 
ΟοτίπΒ) ον δεὶπρ' διγάδησονιε μπίο γοι 
ψ χίϊ, τ6, 1 ΤΉςΒδ. 1. 6), αμαὶ 50 τοι 1 

ἐεῤ νιν ϑεϊ. 
δες. το. ἔστιν ἀλήθ. Χρ. κ.τ.λ, : ας 

ἐλε Τυμίλ ὁ. Ολγίσέ (να Βᾶνε ἡ ἀλήθ. τ΄ 
Θεοῦ, Εοχη. ἱ. 25, ἰἰϊϊ. 7, χν. 8; φ. 7Ζοδπ 
χῖν. 6, ΕΡΏ. ἵν. 21) ἐς ἐπ ν"ὸ (ἴογ ἴῃς ἔοστω 
οὗ ἴπε δϑβενεγδίίοη 86εε οἱ ἱ. 18 ; ἔσοιι. ἰχ. 
1 ἰβ ποῖ ἃ ἔπιε Ρᾶγ4116] τὸ ἴῃς φοπβίσ. Βοσα), 
ἐλὶς ρίογγίμρ', 56., ἴλ τὴν ἱπδερεπάεηςε, 
ὁλαὶ! ποὲ δὲ εἰοῤῥεά, ας αν ας χ απι ἐοη:- 
εεγπεά, ἵπ ἐμέ γερίοης οὗ Αελαία (5δεε οπ 
'. 1); οἷ. νὶϊ. 14. Τῆς ἴπις τελάϊηρ ἰ8 
φραγήσεται ; φράσσειν ἰ5. ““ἴο ἔεπος,᾽ 
δυϊ 'ἰπ ΝΤ. (Εοπι. {|. το, Ηςεδ. χὶ. 33; 
ε΄. αἰδο Ῥδη. νὶ. 22) 8 υϑεὰ ἢ στόμα 
ἵπ τῆς βεῆβε οὗ “το βίορ "᾿ ἴδε πηουϊῃ. 

Ψνες. τι. διατί; ὅτι οὐκ ἀγ. κιτιλ.: 
τολπεγείογε ὃ δεραμδε] ἰουέ γοι ποὲ ὁ αοά 
ἀποισείᾳ, ἐ.6., ἰπαῖ 1 ἀο Ἰονε γου. 
γε. 12. ὃ δὲ ποιῶ κιτιλ.;: ὀνέ ολαὶ 1 

ἄο, ἐμαὲ 1 οἱ! ἀο ἱλαΐ, ΌΥ τεξαβὶπρ ἴο 
ἀςοερὶ πιαϊπίεπαπος σταῖβ δὶ γοὺσ μδηάδ, 
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εὑρεθῶσι καθὼς καὶ ἡμεῖς. 
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13. οἱ; γὰρ ' τοιοῦτοι " ψευδαπόστολοι, ἱ ΚεΒβ. ἰϊ. 6. 

1023 

ΚΉετσε οοΐγ. 

ἐργάται ἢ" δόλιοι, 'μετασχηματιζόμενοι εἰς ἀποστόλους Χριστοῦ - 14. τορος δ 
καὶ οὐ θαυμαστόν 3: αὐτὸς γὰρ ὁ “ Σατανᾶς μετασχηματίζεται εἰς ὃ ιν ἅι; 4 

ἄγγελον φωτός - 15. οὐ μέγα οὖν“ εἰ καὶ οἱ διάκονοι αὐτοῦ μετα- 
δες. ἰχ. 

22. 
τῷ Ἐεβ. ἰἱ, 

σχηματίζονται ὡς διάκονοι δικαιοσύνης, ὧν τὸ τέλος ἔσται ὅ κατὰ τὰ τι. 

ΤῸ δδ85 ον γαρ ἴοτ οι γαρ πὰ οπιῖίδ εἰς Ὀείοτε ἀποστ. 

3 ὈΡΟΕΚΙΜ ΄βυρροτὶ θαυμαστον ; δεϊίες θαυμα (Εεν. χνὶϊ. 6 οηἿγ) ΠΣ Ὁ ΒΌΡΑΡΕ 
17. 

3 Ὁ", ἀ, ε, πῇ ξῖνε ὡς ἀγγελος ἴοτ εἰς αγγ-. 

4 Ὁ", ἀ, ε, πὶ δηά τῆς Ῥεβῃϊεῖο οπιῖὶ ουν. 

1 νιαν ἐμέ οὔ ἐδε οσεασίοπ (τὴν ἀφορμ., 
1δε ἀεβπῖϊε ορροσίυπιν ἔογ δίίδοκ νι ἢ 
ΤΥ ΟΡροπεπῖβ ἀεβίγε) ἥγομι ἰΐοδε τοῖο 
ἀεΞῖγε οοεασίοη ἰλαΐ ἐπ ἐκὸ πιαϊέον οὗ ἐπεὶν 
δοαεί, 5ε., [αι 45 οὗ Αροβίοϊϊς ταπῖ ες 
τηρὶ πίδηδησε νν88 πεῖς σίρ μια] ἄμε, ἐλέν 
"αν δὲ ζομπά εὐεη ας τος, 1.ε., τ(ᾺεΥ ἀεβίγα 
18 1 δῃηά {πεν πᾶν ὍΣ Οὔ Ε4}8] ἴΕΓΠῚΒ 80 
[2 ἃ8 ἴῃς τδίσηρ οὗ τποπεῦ ἰ8 οοποεζηςά. 
τ ἰβ Ὀεξῖεσ ἴο τεραγὰ ἴῃς βεοοπά ἵνα, ποῖ 
88 ἰπ ἀρροβίτίοῃ ἢ {πε ἤτβὲ, Ῥὰϊ 48 
ἀερεπάεπι οη θελ. ἀφορμ. δηὰ 45 ἜἘχρσγεβ9- 
ἱπρ τῇς ἀεβίγε οἵ 81. Ῥδυ}8 οῤῥοπεηίς, 
ποῖ Πίβ ονῃ. Τῇε βἰζυδιϊοη 586 Ὲπὶ8 ἴὸ 
δᾶνα Ὀδδη 88 [0]]1ονν5 : 81. Ρδὰ! πεϊὰ τπδὶ 
18εὲ “Ιαδουζεῖ ἰ8β Ὑνοσίδυ οὐ 818. δἶγ "" 
(μυκε χ. 7, 1 Τίσι. ν. 18), ἀπά ἴη σ Οοσ. 
ἾΧ. 11-13 Ὧς ρίνεβ ἃ οἷἶεαγ ὄἼχροβίτοη οὗ 
τῆς ῥχϊποὶρὶς 88 ἀρρῆςε ἰὸ ργεδοπεῖβ οὗ 
18ε ἀοβρεὶ. Οη ἴδεβε ρτουπᾶβ πε πηογε 
ἴδὰπ οπςς (ΡΒ). ἵν. 15, 16) δεοςεριεὰ 
ΤΆΟΠΕΥ ἴοῦλ ἴδε βεπεοὺβ Οδυτοῦ οὗ 
ΡΗΙΠΡρὶ. Βυῖ τς νὰ8 ποῖ 8 υβι8] ρσδο- 
τἰςε. Ηε τεπιπᾶβ ἴμε Ὑμεββαϊοηίδηβ (1 
ΤΒεΒββ. ἰϊ. 9) τὶ πο π νἱ τπαπὶ με πδὰ 
ψοτκεᾶ ἔογ μῖ5 {ἱνίηρ. 80 ἴοο πε ἀϊὰ δὲ 
Οοσίπιῃ (Αςῖβ χνὶϊὶ. 2), Δὴγ Βεῖρ δε ἴμεπ 
δοοερίεὰ οσοτηίηρ ἴτοπὶ Μδοδάοπὶδ (ςπδρ. 
χὶ. 9); πὰ πε ἀϊά {πε βαπὶὲ δὲ Ερμεβυβ 
(Αςῖβ χχ. 34). Νονν Ὠϊ8 Οοσὶπιῃίδη ορρο- 
πεηΐβ ἽΕΙΕ ΝΕΓῪ ΓΟΔαῪ ἴο ἴϑῖκε ΠΠΟΠΟΥ ἴοσ 
ἰδεῖς τεδοπίαρ (τ Οος. ἰχ. 12); ἱπάεεά πεν 
Ῥεϊεὰ τπεπιβεῖνεβ οἡ ἀοίῃρ' 80, 85 ἰΐ ννὰβ 
{δε ῥγίνιερε οὗ “ ἀροϑιίῖεβ ᾿.. ΤῊϊβ ἀεῖεσ- 
πιϊπεά 85ι:. Ῥδὺϊ ἐμαὶ ἰἴ βῃουϊὰ πενεσ ὃς 
ἴγον βαϊὰ οὗ Ὠϊπὶ ὑπαὶ ἢῈ ννὰβ ἃ δίγεϊηρ 
τεδοποῖ, ἀπά 80 6 ννᾶ8 ἌἼβρεοίδὶ ν οαγεξαΐ 
ἂἱ (οτίπιῃ (1 Οοσ. ἰχ. :5-10) ἰὸ ἀνοις ἐνεη 
{πε ἃ πος οὗὨ ρτδβρίπ ΕΣ ΠΊΟΠΟΥ 
(σ΄. ΠΉδΝὶ χὶν. 23). ὅ1Ὲμ Ἑρπουγαδῖς ἰη- 
ἀερεπάεπος, ποννενοσ, ογεδίεὰ 4 αἰ που 
ἰῃ ἔνο ἀϊγεςϊίοπβ. Οηἡ ἴῃς οπα δαπά, τὰ 
ξᾶνε δὶβϑ ὀρροῃεπίβϑ ἃ παπάϊε ἔογ βαγίπρ 
ἴπαι πε νγᾶβ ποῖ τϑϑ]ν οὗ Αροβιίοϊς γδηκ, 
ἱπαβτηυοῇ 85 δε ἀαιεὰ ποῖ οἰδίπι Αροϑβίοϊ!ς 
Ῥγνηεσε; δπάᾶ, ου {πε οἴδεῖ παπά, ἰξ πυτγὶ 
ἴδε ἐεεϊη 55 οὗ μίβ Οοσίπιβίδη ἐτιεπάβ {παι 

δ. Ὁ", ἀ, ε, πὶ Βᾶνε ἐστιν ἔοτ εσται. 

8ε 5πουϊά τεΐαβε πιαϊπίεσπαπος δὲ {πεῖς 
Βαπάβ. Ηἰβ τερὶν ἰβ8 σοπιδίπεὰ ἰπ νν. 
7-12 οἵ τῃϊ8 ομαρίεσ. Απά {δε ροΐπι οὗ 
νΕσ. 12 8 {παὶ Πἰδβ δοϊίοη 18 πεοαββᾶγυ, ἴοσ 
1 Βε ψψεγε ἴο τδῖςα ΤΏΟΠΕΥ 85 ἢὶβ ορροῃθῃῖβ 
ἀϊά, ᾿ξ ννουά βρεεά!ν θὲ πιδάε ἃ τηδιϊεσ 
οὗ οανῖϊ, ἀπὰ νψουἹά ἰεπὰ τὸ ὑγίηρ Πίῖστι 
ἄονπ ἰο {πεῖν ἰενεὶ (δες 4180 χίϊ. ῈΣ 
ες. 13. οἱ τοιοῦτοι κιτιλ.: .0Υ 

“μοΐ πιέπ (1818 ἐχρ᾽δίηβ ἴῃς βγουπά οὗ εἰβ 
ἀειϊετγπλίπαϊίου ἷἱπ νεσ. 12 ποῖ ἴο μεῖνε 
οΡρογίυηι τ ἴοσ ςαν]}) αγε γαίξε ἀῤοΞέϊες 
(τ. εν. ᾿1. 2. ΤΗϊβ βρεεάν δρρεᾶγαῃος 
οὗ ἔδ|ϑε ἰεδοβεῖβ ννὰβ οὴς οὗ ἴδε πιοβῖ 
τεπΊδγκαῦϊς ἐδαΐυγεβ οἵ [πε Αροβίοϊϊς δρε; 
ο΄. Οα]. 11. 4, ῬΒΙ). 1. 15, ἡϊ, τ8, Τῖι. 
᾿, 1ο, 2 Ρεῖ. 11. ΟΣ, ὦ ]οδη ἵν. 1ἡ, ὁγαΐν 
τοογὰεγς (οΓ. ῬΉΪ]. 11. 2), δατκἱοπέμρ ἐλενι- 
φεἰυες ἑμπίο Αῤοσέϊες οΥΓ Ολγὶσξ, ἰ.ε., Ἰαγίηα 
δρεοΐδὶ οἱαίτι ἴο τμδὲ ρτεᾶαι τες (οὐ, οδαρ. 
χ. 7). μετασχηματίζειν τι ἰδ ἴο σπδηρε 
1πὲ ουϊννατά Δ) ος (σχῆμα) οὗ 4 
ταῖπ κα, ἴῃς ταϊπρ' τἰ86}} πὶ εββεηςε (μορφή) 
τεσηδιπίηρ ὑποῆαηρεά (βεε τεβ'). 

γεσ. 14. καὶ οὐ θαῦμα κ-ιτιλ.: απὰ πο 
"»παγυεὶ ; ζογ ἐὐεη ϑαίαπ ζατλϊοπείκ κὲνι- 
53εἰ ἑπίο απ ἀπρεὶ ὁ ἰὲράϊ. Τιρδι ἰδ τΒς 
δυτηροὶ οὗ αοὰ (1 ἴοπη ἱ. 5, σ Τίπι. νὶ. 
16) ἀπὰ Ηἰ5 πιεββεῆρεγβ (Μδῖι. χχν ϊ. 3, 
Αοἴϑβ χἰὶϊ. 7), 88 ἄδυκῃεββ ἰβ ἔπε βυτῃθοὶ οὗ 
ϑαΐδη ([υκο χχὶϊ. 53, ΕρΡῇ. νὶ. 12, Οοἱ. ἱ. 
13). Τῆς τισμός οἵ ϑαίδλη Πᾶ5 
ἦ.8ε Ῥεΐοτε θδδῃ 'π ἰπε Αροβεῖε᾽β τηυϊπὰ 
(νες. 3), δπά ᾿εὐτνται δυο ρᾶδβαᾶρες 88 
εη. 11. 1, ]οῦ ἱ. 6, τ Κίηρβ χχί!. 19-23 
δ ΠΟΙ ΘΠΕἾγ δοοουπὶ ἔοσ ἐπε ἱπιᾶρε. Βυῖ 
ἰξ 18 πῖοσε ργοῦδθὶς πὶ βοπιε Εδυδίπίςδὶ 
τεδάϊτίομ 1᾿ε5 θεμί πὰ τς ᾿νοτὰ υϑεὰ ὃγ 8ι. 
Ῥαιαϊ; οὐ. Αῤος. Μογϑὶς (ν. 17) τότε ὁ 
σατανᾶς τὸ ἐν εἴδει ἀγγέλον. Α 
τεέεσεηςε 88 Ῥεεπ πεῖς ἰουπὰ Ὀγ Εννδὶ 
ἴο Μδῖι. ἵν. :-τιῖ, Ὀυϊ νυν ῃ 16 ἴἰ ἰβ ποῖ ἱτὼ- 
Ῥτοῦδῦὶςε ἴπδὶ ἐπε Αροβεὶα μαά μεαγά δε 

᾿βίογυ οὗ ἔπε [νογά 8 Τεγηριδιίοπ, ἔθεσε ἰ8 
πο οἷἶεας ἴγᾶςε οὗ ἰὰ ἐπ πὶβ Ερίβεεβ. 

γες. 15. οὐ μέγα οὖν κιτιλ.: ἐέ ἐξ κο 
βτεαὶ ἐλίπρ ἐπεγέξοτε, ἐ λὲς νιῤηϊξέσνς αἰ50, 



᾿ ἔργα αὐτῶν. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β 

16. Πάλιν λέγω, Μή τίς με δόξῃ " ἄφρονα εἶναι " εἰ 
δὲ μή} γε, κἂν ὡς ἄφρονα δέξασθέ με, ἵνα μικρόν 3 τι κἀγὼ καυχή- 

ΧΙ. 

ςΒαρ, χὶ!. σωμαι.ὃ 17. ὃ λαλῶ, οὐ" λαλῶ κατὰ Κύριον, ἀλλ᾽ ὡς ἐν “ἀφροσύνῃ, 

ἐν ταύτῃ τῇ " ὑποστάσει τῆς καυχήσεως ᾿ 18. ἐπεὶ πολλοὶ καυχῶνται 
ο Βοβ. νεγ. ὃ κατὰ τὴν ὅ ̓ σάρκα, κἀγὼ καυχήσομαι. 19. ἡδέως γὰρ ἀνέχεσθε 
Ρ Ἐεῆ. ἴχ.4. τῶν ἀφρόνων, " φρόνιμοι ὄντες " 
η Βεῆ᾿ ἱ. 17. 

20. ἀνέχεσθε γὰρ, εἴ τις ὑμᾶς 
τ οτος. βτᾷ "καταδουλοῖ, εἴ τις " κατεσθίει, εἴ τις λαμβάνει, εἴ τις " ἐπαίρεται, 

25, χὶΪ. τό 
ζξιον. δ. 2): τ Οος. ἷν. 10, χ. 1.5. 

1 Ὁ" δδβ μη ἴογ μηγε. 

8. ἀεὶ. ἱΐ. 4 οὔϊν. 1 Μαζί χἰϊ. 420; Οδί. ν. 15. υπεβ, χ. 5. 

3 καγω μικρον τι ἰδ ἴπε οτάετσ ἰῃ 411 τς δεβδὶ δυιπογίεεβ ; μικρὸν τι καγω ΟΠΪΥ ἴῃ ἃ 
ἴεν ουτεῖνεβ ἀπά ἔπε Ἠδεοίεδη. 

2 ΒΕΚΙῸΡΕ εἶνε κανχησομαι;; καυχησωμαι,  ΒΑΜ. 

4 ΤὮε ογάεσ ον λαλω κατα Κυρ. 15 ἰουπὰ ἰπ ὨΕῚ,Μ, ἃ, ε, τ, νᾳ., [ες Βοβαίϊτίς δπὰ 
Ηακχοίεδη ; δεΐϊες ον κατα Κυρ. λαλω ἢ ὩΒΟΚΡΕ, ἔ, αὶ ἀπά τῆς Ῥεβῃϊεῖο. Εος 
κατα Κυριον ἔ, τ ξῖνε κατα Θεον. 

δ Ὅ6ΕΚ 17, 73 Εἶνε κατα σαρκα ; ἰπ8. τὴν ΞΒΌΞΕΚΙΜΡ. 

5 Τῆς Ατηηεπίδῃ νβ. δάβ δῆ ἀνεχ. γαρ, εἰ τις ἐξαπατῳ νμας. 

36.,) Δ8 ὙῈ}1 28 Πἰπιβεῖξ, μαςλέον ἐπεηισεῖυες 
ας τιληϊσίοεγς οὐ γἱρλίξομδηεςς (δες οὐ ἴἰϊ. 
9); ἴσλοξε ἐπ, ποιννΠβιδπάϊπρ ἐμεῖς ἀϊ8- 
ἔπιε (τ΄. Εοπι. νὶ. 2:1, ῬΏ]]. 11. 190), 5λαΐ 
4 αεεογαΐηρ ἰο ἐλεὶγ τοογὰς (βεε οὔ νεσ. 

10). 
ἷν 16:-33. ΗΒ ΑΡΟΒΤΟΙΙΟ νάβουββ 

ΑΝ ΤΕΙΑΙ,5.--ν ες. 16. πάλιν λέγω κ-τ᾿λ.: 
1 :αν αραΐηπ (ἴλε ἤτϑβι της μανίπρ Ὀεδη ἰπ 
νεῖ. 1, ἰδέ πο νιαπ ἐλέμὰ νιὸ γοοϊἐπλ, ἱ.ε., 
ΒΘΏΒ6ε88 Ἁἱἢ ἀπε ἀφροσύνη οἵ 58εῖ- 
Ρταῖβε ; ὁμέ ευθη ἐΓ γέ ἀο (ἴοι εἰ δὲ μή γε 
ο΄. Μαῖι. νὶ. τ, ἰχ. 17, [υκε χι. 9, χίν. 
32), γεί γερεῖυε νιὲ ας ἤοοϊἰπἢ (μετα 8 ἃ 
βοπιενν δῖ βίπ ]Αγ οἰ ἴρθε ἴῃ Μασκ νὶ. 56, 
Αςῖβν.Ι ἐπ 1 5, δ ἃ5 νγ6Ὲ}} 45 ἴδ Ὺ 
οὖ. νετ. 18), »παν ρίονγγν ἃ ἰἐέἐϊ 6 (μικρόν τι Κα ΌόμΝΝ 

ΨΝεῖσ. 17. δλαλῶ κιτιλ.: τ΄ουλαΐ] «ῥεακ, 
1 τῤεακ ποὲ αὐίέεν ἐπε 1 ονά, 1.ε., ( Ὠτῖϑι 
(δε τοῆι8ε8 ἴὸ οἷαὶπὶ Ὠϊνίπε ἱπβρίγαϊίομ 
τ Πἰ5 κεἰ Γεοτγίπα,: ς΄. τ Οογ. νἱϊ. 12, 
35), κε ας ἔπ οοϊἑεαπεςς, ἐπ ἐπὲς οοη- 
Μάεσποε οΥ ρίονγίηρ (δεαὲ οπυ ἷχ. 4 ἴογ 
ὑπόστασι4). 

ψει. 18. ἐπεὶ πολλοὶ καυχῶνται κιτιλ.: 
δϑεὶπρ ἐκαί "»παμν, 5ε., οὗ ἴῃς Οοτγίπεηΐδη 
7υάδιβεσβ αραϊπβϑὲ ψβοπι [Π18 ψνῃο]Ὲ Ροΐ- 
δσηῖς ἰδ ἀϊτεςιεὰ (οὐ, 11. 17, “Βεῖε {πον ἃτα 
4180 αἰϊυδεὰ ἴο 48 οἱ πολλοὶ), σίογν αὔίεν 
ἐλε εσὰ, ἰ.ε., ἴὰ εχΐεγηδὶ οἰτουπηβίδηοθδ 
ΜΈΙΟΠ ἅτε γεδ ΠΥ πο ἢξ βυδ]εςὶ ἴοσ αίογυ- 
ἰπβ (δεε, ου ἐν προσώπῳ, ςΠΔΡ. ν. 12 ἀπὰ 
το ῦ..), 1 ἐ00 τοῦ]! ρίονγ, 5ς., αδετ ἴῃς βεβὲ; 
ἦνο., ἣε ρῥγοοεεὰβ ἴο 
Ὀεῖζες Ἔχίεγμηδὶ στουπάβ ἢς Πδ8 ἕοσ Ῥοδβῖ- 
πᾳ ἴπδη ἢἰ8 [υδλίβίπρ γῖναἱβ. 

ἰδίπθ δον πιῦς ἢ ἢ 

γεσ. 19. ως γὰρ ἀνέχεσθε κιτιλ.: 
ῶν γε ὅδανῦ Βην ἐλε μα μωΝ δε ἔλῖβϑε 
τεδοβεῖβ, ρίασϊν, δεὶμρ τοῖδο γομγεεῖσές, 
τε ἰατῖεσ οἴδυβε θείηρ, οὔσουτγθα, ἰγοηίςδὶ, 
Αἰ που ΡῈ (δες τε.) τ ννᾶβ ἴγυς ἴπδὲ φρόν- 
ἢσὶις ν»288 ἃ 40 Δ] Υ νὨϊ ἢ ἢς δά βετί οι ΒΥ 
ϑβοσιρεὰ το ἴῆε Οοτγπιίδπβ ἴῃ 8 ἔογπιεσ 
Ἰεῖῖες. Ηἰβ ροίηϊς ἰ5 δαῖ, δ8 ἴπεῪ δᾶνε 
θοτγης ΨΠὩ τῆς βε] -ςοπιτηοπάδείοη οὗ {δε 
Ῥβευάο-ἀροβίϊεβ, {πεν 5ῃου]ὰ εἐχίεπὰ {πὲ 
βᾶτης ἱπάυϊρεπι τοϊεγδϊίοη ἴο πὶπι. Ης 
δε σοεβ οἡ ἴο τεπιὶπὰ ἴπεπὶ οὗ ἴδε ἰπ- 
βοΐεπος δπὰ 111-ἰγεδίσλεπε νυ Βίοἢ ἴμεν Βαὰ 
εηδυτεὰ δὲ ἴδε παπάβ οἵ ἔδεβε βε!-οου- 
βεϊτυϊοὰ βρίτίτυα] συ ϊάεβ. 

γετῖ. 2οβ. ἀνέχεσθε γὰρ κιτιλ.: “ον γε 
δεαν τοὐἐᾷ α ν»ιαπ 10 ἀξ (ΜῈ σϑδῃποὶ ῥγεββ 
τὶς 80 458 ἴο Ροϊηΐ ἴο δΔῃν βρεοίαὶ ἴη- 
ἀϊνίάυδϊ ; οἷ, χ. 7) ἐπδσίαυε γοι (Ἰπ οοη- 
τταβὲ ἴοὸ 8ΠῪ δυςοῇ {γτᾶηηγ, ϑ8ῖ. Ραὺϊ] 
ἀεβογίρεβ ἢἰπιβεῖζ δ5 ἴπε δοῦλος οὗ ἴῃς 
Οοτίπιβίδπβ ; 8εε ἷν. 5, ἂπά οὔ. Αοῖβ 
χν. 10); ἐγ λε ἀδυοιιν γοι, ἐ.6., τοῦδ γοῦ 
οὗ γοὺυς βυδβίαποε ὈγΥ ρτεεάϊν ἀεπιαπά- 
ἱπῷ πιαϊπίεπαηοα, 848 ἴμεβε “βυρεγῆπε 
ΑΡροβίῖεβ᾽" ἀϊὰ (βεε οὔ νεῖ. 12, δηὰ οὖ. 
Εοπι. χνί. 18, ῬΉ]]. 111. 19); ἐγ ἀξ ἐ 
)οιι εαῤῥένε (λαμβάνειν [8 τπτ18 υδεὰ οὗ 
οδἰοπίηρ ἤβῃ, υκὲ ν. 5; οὐ. σπδρ. χίϊ. 
16. ΕἸεϊά ἀείεπάβ τε ΑΝ. ““τακεῖῃ οὗ 
του," ἑὑ.6., ἴαΐκεβ πιόπευ, ὉῪ ἀρρεαὶπρ ἴο 
πε Ῥεβῃιτῖο, απὰ αἰϑὸ ὉγῪ ἴῃς ὑβᾶρε οὗ 

Οτεεκ νντίτοτβ) ; ἐγ ἐξ ἐχαϊέ μὲνισεὶΓ 
ς7. χ. 12, χὶ. 18) Χ, λέ ταδί γομ οἡ ἐπε 
ἀξε. Α Ὁΐον ἱπ τῆς δος ννῶβ, ἀπὰ ἰβ, ἃ 
Τοτηποη ἕογτῃ οὗ ἰπβυ ἰη ἐπε Εδϑε (οι α 
Κίπρβ χχίΐὶ. 24, Μαῖϊ. ν. 39, χχνὶ. 67, 
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εἴ τις ὑμᾶς ' εἰς πρόσωπον "δέρει. 21. κατὰ "ἀτιμίαν λέγω, " ὡς "1 (οτ. ἴχ. 

ὅτι ἡμεῖς ἢ γἠσθενήσαμεν 8: ἐν ᾧ δ᾽ ὁ ἄν τις "τολμᾷ, (ἐνῦ "ἀφροσύνῃ τ ΤΒΕΡ, νἱ. 

λέγω,) τολμῶ κἀγώ. 22. " Ἑβραῖοί εἰσι; κἀγώ - Ἰσραηλῖταί εἰσι ; χ Ἐεθὲν, 

κἀγώ: σπέρμα ᾿Αβραάμ εἰσι; κἀγώ: 23. διάκονοι Χριστοῦ εἰσι, ν τε τος 

(᾿ παραφρονῶν λαλῶ,5) “ὑπὲρ "ἐγώ: ἐν “κόποις περισσοτέρως, ἐν το, χίῆ!. 3, 
ἃ πληγαῖς “ὑπερβαλλόντως, ἐν “ φυλακαῖς περισσοτέρως, ἐν θανάτοις ἐπ χ, 2. 

Κεῆ. νεσ. 
1. δΑεῖενὶί. τ; ῬΒΪ]. 11. 5 ογ. ς ετε οηἷγ. ἀἀ ΒεῆΗ͂. νὶἱ. 5. 

1 οἷ Ὀ ἱκπο ; . 
οἷ ΜΕΝ ΤΣ τῆς [αηηὲ μηὰ Ἡαίοιεαν, οοόοοόοοο ΡἪ 

3 6, καὶ Ρἷδοςε ἡμεῖς Δἴτετ ἡσθεν. 

δ ησθενησαμεν ἰ5 βυρροτιεὰ ὃν ΠΕΟΚΙΜΡ ; Ῥεῖίεγ ησθενηκαμεν νἱτἢ 3. Β 17, 37», 
73. Αδἶες . ΒΕ, ἃ, ε δῃὰ πε ΟἸετι. νᾷ. δὰ εν τοντῳ τῳ μέρει. 

4“ Ὁ", ἅ, ε, νᾷ. δηὰ τπε ϑγτίας πᾶνε ἂν ἴον δ᾽ αν. 

δ6, ςὶ Βᾶνε εν αφρ. λεγω λἔϊεΓ τολμω καγω. 

5 ῬΕΟ, τδε 1,δεη δηὰ Ῥεβῃίτο ρίνε λέγω ἔοτ λαλω. 

1 ΒΡ Ἑ 17, ἅ, ε, ἔ, νῃ. ((]οννεά ὃγ ΝΝ.Η. δπὰ τπε Κ.Ν.) εἶνε ἴδε ογάες εν φυλ. 
περισσ.» ἐν πληγ. νπερβ., ννΒϊσἢ να δάορι ; ἴδε τεο. τεχῖ 18 βαρροτίεὰ Ὁγ ΣΝ ΟΌΡΚΙΜ, 
ἴδε ϑυγίας απὰ Βομδίγις νββ.; 46, αὶ ([Ὁ]Ἱοννεά Ὁγ Τίβο ἢ.) ρῖνε ἐν πληγ. περισσ΄.» ἐν 
φυλ. νπερβ.; Ρ Βδε εν φνλ. νπερβ., εν πληγ. περισσ. 

Αοὶβ χχῖϊ. 2, 1 Οογ. ἵν. τὴ; δηᾶὰ τς 
ἀεβροιίς τεδοῆεσβ ῇοπι της Οοτπι Βίδπβ 
τοϊεταῖθά παὰ νεῖν {ἰκεῖὶν ἱπβίοιεά τΠϊ8 
Ιαϑὲ ἱπάϊηϊγ ὑροὴ ἴδεὰ. Οὐ τ Τίπι. ἢ. 
3, Τίε, 1. 7, ψΠεσς ἰδ ἰβ ἑογϑιδάεη τὸ {δς 
ἐπίσκοποι ἰο ὃς “51: ΚεΓβ ᾿ς. ““ϑυοῇ ἀτὰ 
γους τεδοδεγβ," ἢ βδγβ ἴὸ τῃδπ, “1 
ἅτ Ὀυϊ ψεὰκ ἰῃ σοτηραγίβϑοη ἢ ἴΠε88 
βίτεπυοιις βρίγίτι4] ἀϊγεςίοτβ. " 
ες. 2:. κατὰ ἀτιμίαν λέγω κ-ιτ.λ.: 

ὃγ τὸαν οἵ φλβαγαξοπμηΣ, 50., ὨυΠΊΟΪΥ οὗ 
ΤΩΥΒΕΠ, 1 5αγ ἐμαΐ τος, ἐ.6.,1 ταγβεῖξ, ἡμεῖς 
Ὀεῖπρ ἰγοπίοδ!ν εἐπιρῃαβιβεά, λαῦὲ ἘΡα 
τοεακ, ἐ.ε., 1 Ὦανε ποὶ αἰϊεπηρίεά ἴο επίοτος 
ΤᾺΥ ΔΌΪΠΟΙΙ ἴῃ ἀπῪ οὗ ἴπεβὲ ἀϊγεςτίοηβ 
ψ 10 δπὰ σ Οος. ἰϊ. 3. Ηε πον 
οὔδηρεβ ἢίβ ἴοης οπΊ ἴσον ἴο ἄϊγεςς απὰ 
Τηλϑίεσῃι δββοσιίίοη, δηὰ ἴῃ τπε δρίεπάϊὰᾷ 
Ῥδββαᾶρε υὑνῃϊο ἴοϊΐοννδ ἢε πηδίεβ {πε 
“Βοδβι᾽ ΒΟ Πα 48 δε ἰεδάϊπρ ἃΡ 
ἴο ἢ βυς ἢ Ῥεοϊοηβοά Ἐχρ] πιο ῃβ.--- 
ἐν ᾧᾧ δ᾽ ἄν κιτιλ.: απὰ γεὶ τομεγείτιδοευενῦ 
Ὧην νιαη ἐς δοία (] ϑῤεαΐ ἐπ 7οοϊ ἐς ληε5---- 
1818 ἢα 15 οδτϑῖϊ ἴο δὰ οπἤοα πιοσε ; 8ες 
νεσ. 17), 1 ανι δοίά αἷἰδο. Ηἰἱε ψῃοῖε [1ξπ 
ὙΠ] εν Πιπι. 

γες. 22. Ἕβραϊοί εἰσι; κἀγώ: αγέ 
ἐλεν Ηεῦνειος ὁ :0 απι ἴ. Αἱ ἃ ἴἰαῖεσ 
Ῥεσίοά τῆε ἴεγπ) Ἑβραῖος ννᾶ8 ποὶ σοη- 
Ἀπεά το Ραϊεβιϊπίαπ [ενβ (Ευ5., Η.Ε., 
ἵν, 4, 2, ἐϊ. 4, 2), Ὀυῖϊ εχργεββεὰ ποῖα 
πδίοπδὶγ. Ἡοννενον ἱπ τῆς Ν.Τ. ἴ ἴδ 
υϑεὰ ἱπ ςοπίταβὲ ψἢ Ἑλληνιστής (Αςῖ8 
νἱ αὶ; ο΄. ῬΆΠ. {{|. 5), ἀπά ἀεποῖεβ ἃ 16 
ν»ἢο τεϊδλίπεὰ μῖβ παιίοπδὶ ἰδηρυαρε δηὰ 

οὐδίοπ!δ. [εσογης βίδίεβ (ἐς Κὲγ. 11.) τἢδι 
8:1. Ρδὺ] ννᾶβ θοσῃ ἰῇ αἰβοῃαΐα οὗ ἀδ]ες, 
δυιῖ τπί σδηποῖ Ρὲ ἴσια ἴπ τῆς ἕδςε οὗἉ Βὲ5 
ον βἰαϊεσηεηΐ πὶ με νν88 ὕόγῃ ἴῃ ΤΆΓΒυΒ 
(Αςῖβ χχίϊ. 3).--σραηλεῖταί εἰσιν ; κἀγώ: 
γέ ἐῖεν 15γαείδέες ὃ 50 αι 1. ὍὙδὲε ἴεγπὶ 
Ιδγδαὶτῖα Ἔχργεββεβ ἴπε βαογεᾶ οπαγδοῖεγ οὗ 
τῆς παίίοη, {κα τς ἰδγπὶ φνένγί ες ἔοι 
ἘΚοπιδηβ, ἃπὰ ἰβ δἰνναγβ υδεὰ τπ ἴδε Ν.Τ. 
88 ἃ ἴετπὶ οὗ ῥγαΐβε (]}ὁῃη ἱ. 48, εἴς.).--- 
σπέρμα ᾿Αβρ. κιτιλ.: αγό ἐλεν ἐκε Ξεφά οὗ 
Αῤγαδαηε δ δοαρ!ῖ. ΤῺΪΒ 8 ἴῃς δίρμεβι 
ἀϊρηῖον οὗὨἨ 411, ἰο ὍῈ δὴ ἱπμεσίτογ οἵ ἴῃς 
Μεββίαπίὶς ῥτοπηῖβϑεβ χίνεη ἴο Αὐγδῇδπὶ 
(υῦ. ἴον τε ρῆγαβε 138. χὶΐὶ. 8, [ομπ νἱῶ!. 
33, οπι. ἰχ. 7, 64]. 1]. 290). [π τπε ἵνο 
ῬΆΓΔΆ11Εἰ ραββαρεβ, ἔοπι. χί. σἵ, ῬΏ]]. 11}. 5, 
ἣε δά άβ τῆδί ἢε ἰβ οὗ {πε ττῖρε οὗ Βεη)δ- 
πιΐη---ἃ ἕλος ννοἢ χοῦ ὈΪΥ δοσουπῖβ ἴοτ 
δὶβ παῖῆς “541 (1 84π|. ἰχ. 1). 1ἰ 
δῆονβ πον βϑίσοηρ ἴῃς πάλι βίπσ ΡΑγΥ 
ψεῖα δὲ Οογίπιμ ἔμπας ἢς {πίη Κβ ἰξ ἱπη- 
Ῥοτῖδης ἴο ρυὶ {πὶ8 ργουὰ βιδίεπιεπι οὗ 
δι ἀεβοςηῖ ἰη ἴῃς ἑοτείτοπι οὗ ἢἰβ ἀροϊορυ. 

γει. 23. διάκονοι Χρ. κ-τ.λ. : ἀγε λέν 
ΟἈ νέοις νιῤκἰσίογς δ (48 ΠΕ βρεοῖδ!ν 
οἰαἰπιεά το θεὲ; οἴ χ. 7)---ἰ εῤεαλ ας οπὲ 
δεςίε κένιδεὶ Γ (Ξς., ἃ8 { πε ψψουϊὰ βᾶῪ 
“115 8 πιλὰ δοαδϑβιίηρ ἱπάςεά; ἔοσ ψδαὶ 
οβῆος εαπ θὲ δίφροι ἤδη τΠὶθ} ᾽,); 1 απ 
ποῦέ, ἱ.ς., ἵ ἅτῃ τπαῖ ἴῃ ἃ πίρμες ἄερτεε 
1μ8π 18ῈῪ (ὑπέρ Ὀείπρ υϑεὰ δάνετθ δ ]γ), 
88 ἰ5 ρτονεά Ὀγ τὴν {Γ14]8 ἰπ τῆς δεγνίςε οὗ 
ἴδε αοβρεῖ. Ὅῆε βυπιπιαγυ ὙΠΟ ἕο ονν5 
8 οὗ ἀξερ ἱπίεσγεϑδε ἔοσ (πε βιυάεπι οὗ 8ϑι. Γ“ 

ἌἌΕπΕ. “ἀ. - (.δ- τ τῶ δς,,..... ὧδὦ' 

α 



τού ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β ΧΙ. 

« Ἠείο ρον. πολλάκις. 24. ὑπὸ ᾿Ιουδαίων " πεντάκις τεσσαράκοντα; "παρὰ "μίαν 
ΠΑΝ ἔλαβον, 25. τρὶς ἐρραβδίσθην,2 ἅπαξ ἐλιθάσθην, τρὶς ΄ ἐναυάγησα, 
Ἡστὸ ω, ᾿υχθήμερον ἐν τῷ Ἐ βυθῷ πεποίηκα - 26. ' ὁδοιπορίαις πολλάκις ὃ" 
Ἰχς 16, ἃ κινδύνοις ποταμῶν, κινδύνοις λῃστῶν, κινδύνοις ἐκ ' γένους, κινδύ- 

170μα ἵν. 6 γοις ἐξ ἐθνῶν, κινδύνοις ἐν πόλει, κινδύνοις ἐν " ἐρημίᾳ, κινδύνοις ἐν 
οηΐγ. 

᾿ς Εοκ. υἱϊδ. 35 ον. 1.12 Μαςς. χίΐ. 31. τὰ Ματῖ νἱϊϊ, 4; Η65. χί. 38. 

1 ΤΒε ῥγείεσγα 86 βρε! πο ἰΒ τεσσεράκοντα ἢ ΝΒ" ΌΕ. 

3 Τῆς ρῥγείεγαδίε βρε!]πρ 18 ἐεραβδισθην ν»Ἱἢ 411 {πε υποῖαἷβ ἐχοερὶ Μ. 

3 Ὦ", ἁ, ε ἀπά τε Ρεβῃίο ρίνε πολλαῖς ἔοτ πολλακις. 

ῬΑυ] 8 1π; πὲ ροεβ ἱπίο τῆογε ἀεβηῖϊα 
ἄεῖδι:]} τπδη εἰϑαννῆασε (οὐ. τ᾿ Οοσ. ἵν. 11-13, 
οδᾶρ. ἰν. 7-1ο, νὶ. 4-10), δηὰ ρῖνεβ υβ ἃ 
τῶοσα νἱνίά ρἱοῖυτε οὗ Πὶ8 εχιγδοζάϊπασυ 
Ἰαδουτβ μᾶπ ννουἱὰ 6 ροββίδ᾽ε ἴο ἔοτγπι 
ἴτοπὶ {86 παγγαῖῖνε ἴῃ ἴῃς «εἰς αἴοπε. [ἰ 
1 Ὅὲ τευμετηδεγεὰ τπδὶ ἢὶβ πλϊββίοπαγυ 
σᾶσεεσ ἰαβιεὰ ἔοτ ἴεπ οἵ εἰενθη γεᾶσξ δέϊεσ 
1818 Ἐρίβεϊε ννὰβ ντίτςη, ἀπά παι τῃετγα- 
ἕοτε ψὰ ᾿δπποὶ τεραγὰ {πε8ὲ νεῦβεβ 88 
εἰνίηρ 8 ἃ εονεῤίείε Ἰἰδῖ οἵ Πίδ {γῖα8.---- 
ἐν κόποις κιτιλ.: ἐπ ἰαδοιιῦς "ποτε αὖμη- 
ἀαπέϊν, Ξε., ἴδῃ ΠΟ ((. 1 Οος. χν. 10), 
ἐμ ῥγίϑοης πιογε αδμπάαμεϊν (ἃΡ ἴο τδι8 
Ροΐπε ἰπ Πἰβ πἴξ νναὲ Ὄπὶγ κπον οὗ οπα 
Ἱπλρ τ βοησηεηῖ, νὲΣ., αἴ ῬΠΠΙΡΡΙ, Αςῖδ χνὶ. 
23, δὰῖϊ ἴπετε πιυδὲ ἢᾶνε Ὦ οἴδεῖβ; 
ο΄. οπι. χνί. 7, πεσε μῈ βρεᾶκβ οἵ 

ἀγοηίουβ ἀπά Ϊυπίλβ 8δ8 πανὶπρ ὕεεπ 
δὶ “ {6 ]ονν- ΓΙ ΒΟΏΘΓΒ ᾿᾿ ΟἹ Βοπγε οσοδβίοῃ 
ἴο ΨὨϊΟΝ πὸ οἵμες δἰ υβίοη πδὰ δεεη ὑτε- 
βεῖνεά. Αδογιναγάβ ννε γεδά οἵ Πὶβ δεὶπῷ 
ἱπιργβϑοπεὰ δὲ [εγυβαῖεπὶ (Αοῖβ χχί. 33), 
αἱ Οκεβάγεᾶ (Αοῖβ χχὶϊ. 35) δηὰ δ Κοπια 
(Αοῖβ χχνιϊ. 30), Ὀεβίἀεβ ννϊο ἢ τς ενΐ- 
ἄεπος οὗ τε Ῥαβίογαὶ Ἐρίβιῖϊεβ ρίνεβ 
δποῖπεσ Ἐοιηδη ἱσηργίβϑοππηεηῖ. ΟἹεπιεηι 
οὗ Εοπιε (8 5) βΒρεᾶκβ οἵ 81. Ραυϊΐ 258 σέυξη 
τἰπιε8 πῃ Ὀοπάβ; οὔ. νὶ. 5. ἅδθονε), ἐμ 
δέγίῥες αδουε τιέαϑεγε, ἀεῖδι}β οἵ νυ] ἢ τε 
ξδίνεη ἱπ ἔπε ἐο]]οννπρ νεσβεβ (οἷ, Αςῖβ 
χχὶ. 32), ἐπ ἀδαίῃς οὔέ, ἱ.6., ἴπ' ἰτεαυεηὶ 
ῬΕΙ]8 οὗ ἀδαῖῃ (οὖ. Αςίβ ἰχ. 23, χίν. 19, 
εἴς., ἀπά ἙςΠΔΡ5. ἱ. 10, νἱ. 9). 

Ψψει, 24. ὑπὸ ᾿Ιονδ. κιτιλ.: οΥΓ ἐλε 
ϑέειος βυε ἐΐνιες γεσουεά 1 ῥογέν 8ιτὶρεβ 
(πεσε 15 ἂπ εἰΠρβε οὗ πληγάς 48 αἱ [κε 
χῖ;, 47) ταῦό οἱέ. Τῆς [Ὧν ἔοτ δά τῆογε 
ἴμδη ἰογὶν βιτρεβ (θεῖ. χχν. 3); δπά, ἴὸ 
Ὀε οη {πε 88ὅε βίάςβ, ἰὶ ννὰβ ἴῃς ουδῖοπι ἰῃ 
ἴδε )υάϊςϊα! δοουγρίπρβ οὗ {πε βυμαροριεβ 
(Μδῖς. χχίϊ. 34, Αοῖβ χχίὶ. 10) ἴὸ βῖορ 
βῃοσγῖ δὲ {μἰγιγ-πῖπε. ΤῊ ρυπίβηπιεπὶ 
ΨΜΆΒ 80 βένεῖα ἴπαϊ ἀξδίῃ οἷϊεπ ἐπβυεὰ 
(οξ, ]οβερῆυβ, Απέξ., ἰν., 8, 21); "νὰ Κπονν 
ποιμίηρ οὔ της οἰτουπιβίλποεβ πη ες ν Πϊοἢ 
1 ννᾶ8 ᾿ἱπῆϊοιεὰ οη 8ι. Ραυ]. 

νεσ. 25. τρὶς ἐραβδίσθην κιτιλ. : ἐλγίος 
τοας 1 δεαίεν τοὐίκ γοάς, ἱ.ε., “" νἱτρὶβ 
οδδδβιβ 50π|,᾽᾿ ἃ Κοριαμ, 48 ἀϊβείποϊς ἔγοπὶ 
τῆς ειοίςα, πιειϊῃοά οὗἩ βοουγρίπρ---ἀϊ8- 
εἰποῖ τοο ἔτγοπι βδρει]διίοπ τ ἑλοηρς 
(Μαῖε. χχνὶϊ, 26). [τ νναβ ἰογυϊἀάξη τῷ 
ἴτε οδδε οὗ ἃ Κοπιδη οἰτίζεῃ ὃν ἴδε 1.εχ 
Ῥοτοΐα, δυξ πενεγιῃεῖςδββ 51. Ραὺ] μδὰ 
εηδυτοά ἰξ αἱ ΡΒΠΙΡΡΙ (Αοἰβ χνὶ. 23, 37)» 
δηὰ Ῥαγεὶν ἐβοαρεά ἰξ δὲ ]εγυβαίετι (Αςῖδ 
χΧχὶ!. 25). γε ἀο ποῖ κπονν ἴπε οἵμεσ ἵῸ 
οσοδϑίομβ δἰϊυάδεά το.---ἅπαξ 
κιτιλ.: ομπος τας 1 σίοπεά, ἐ.ε., αἵ 1 γβα 
(Αςῖδ χὶν. 19, δπὰ αἰνιοςέ αἱ Ισοπίυπι, νεῖ. 
5)» ἑλγίοε 1 τιβενγεά τλέῤτογεολ, οὗ τῃε 
οἸτουπιδίδποςεβ οὐ ψὨϊοἢ νὰ πᾶνε πὸ 
τεοοτγά, ἕοσ ἴῃς βῃίρντεοκ οἡ Πὶβ νογᾶβρε 
το Εοπιε (Αοἱβ χχν!!.} ννὰ8 βυῦσϑεαυεπὶ ἴο 
1δϊ18, α πέρλὲ απμά α ἀαν δαυε 1 δέεη (ἴμετε 
ΒΕΘΠῚΒ ἴο Ὅς ΠΟ ΒΡρΕεΟΙΔ] τεᾶβοη ἤεσα ἕο 
ἴδε ρεγί. ἴῃ ῥγείεσεπος ἴο ἔπε δογίβι) ἐμ 
ἐλε ἀεεῤ, φτοῦ ὈΪγ δες οπε οὗ ἴδε βῃϊρ- 
ψ περ ΚΒ (οΓ Αοἰβ χχνῖϊ. 44). Εοτ ποιεῖν 
νυ ννογάβ οὗ τἰπὶς οὐ. Αςίβ χν. 33, χχ. 3, 
748. ἵν. 13. 

ψεσ. 26. ὁδοιπορίαις πολλ. κιτιλ,: ἐμ 
2ομγπεγίηρς οὔίεπ (οἵ ἴπε εχίεηι οὐ βίο ἢ 
{πε Α εἰς ρῖνεβ 8 βοπῖε ἰάεα; {μεῖς ἄδηρεῖς 
ἃτε πον ἐπυπιεγδίε), ἐμ ῥεγέϊς οὗ γίυενς, 
5ς., ἴτοπι βυνο θη τοσγεηῖβ ἀδηρεγουβ ἴο 
ζογὰ (ϑιδη!εν ποῖεβ ἔμπας Ετσεάεσιοῖς Βαγ- 
Ὀάγοββα ννὰβ ἀγονπεά ἴῃ {πε Οαϊγοδάπυβ, 
ποῖ δ ἔτοπὶ Ταγβυβ; 8εὲ Κδπιβᾶυν, Τὰς 
Οδπγελκ ἐπ κα Εοπιαη Ἐπιῤίνγε, Ὁ. 23, ἴοτ 
βενοζγαὶ {Ππϑιγαῖίοπβ οὗ πε ἀδῆρετῖβ οὗ ἴῃς 
Ῥιδβίἀΐαπ Πρ ἢ] πη ἀ5), ἐπ ῥεγὲς ὁ γοδδεγς, 
Οὔ δοσουηΐ οὗ ᾿νποπὶ γᾶνε!]πρ ἴῃ Αδβία 
Μίπος ννᾶβ, ἀπά 581}}} 18, ἀδηρεγουβ (πε 
ἀϊδβεγίοι οὐ Ῥεγρα δπὰ Ῥαδπιρῆν τα νῃὶοἢ 
81. Ραὺ] ἰτανεγϑεὰ οἡ ἢ8 ἤγβε πη Ββὶ ΟΠΆΓΥ 
7ουγπευ ννᾶβ ποϊοσίουβ ἕο δγίρδηὰβ ; 8εὲ 
ϑίγαῦο, χὶϊ., 6, 7), ἐπ ῥεγὲἐς ἥσονι μιν δἰη:- 
ἀγεά, ἐ.6., Ῥεγβεουϊίοπβ αἱ ἴῆε δαπάβ οὗ 
πε εν ψ δίο ἢ με παά' βυβετεά (δες 
Αοἰδβ ἰχ, 23, 20, ΧΙ, 50, χῖν. 5, 19, ΧΥῚΪ. 
5, 13, ΧΥΐ. 12,1 ΤΏςΒ8. 1. 15), ἀπά [τοπὶ 
ΜΏΪΟΠ δε 88 γεῖ ἴ0 βυῆει τποσὲ (Αςῖβ 
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θαλάσσῃ, κινδύνοις ἐν " ψευδαδέλφοις - 27. ἐνὶ “κόπῳ καὶ “ μόχθῳ, " 051. 11. ς 

ἐν ᾿ ἀγρυπνίαις πολλάκις,2 ἐν “ λιμῷ καὶ " δίψει,3 ἐν " νηστείαις πολ- Ὁ ἐἼξοις. 
λάκις,2 ἐν "ψύχει καὶ “ γυμνότητι - 28. χωρὶς τῶν ᾿ παρεκτὸς, ἧ ἜΒεΘ ΕΙ: 

ἐπισύστασίς ὁ μου" ἡ καθ᾽ ἡμέραν, ἡ “μέριμνα πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν. ἘΈΟ ΣΙ: 
29. τίς " ἀσθενεῖ, καὶ οὐκ ἀσθενῶ ; τίς " σκανδαλίζεται, καὶ οὐκ ἐγὼ 

5 Αςὶβ χχυ. 2. 
ν Ἀεῆ. νεσ. 2ι. 

5. 
τ διε ουΐγ. 

ι Μαῖι. ν. 32; Αςἰβ ἀχτν 20 οηΐν. Ὁ Μαχῖκ ἰν. το; [υὑκὲ χχὶ. 34; τ Ῥεῖ. ν. 7. 
ν᾿ Κοχῃ. χῖν. 21; 1 Οος. νἱϊὶ. 13. 

Δ ΟΚΙΜΡ, ἢ, νᾷ.» εἴς.» Βιρροτγί ἐν κοπῳ ; Ὀείίεσ οπὶ. ἐν ἢ δ ΒΌΕΟ, ἀ, ε, Ε. 

3 Ὁ", ἀ, ε, ἔ, νῃ. ἀπά τῆς Ρεβῆῃϊο πᾶνε πολλαῖς (νος) ἕο πολλακις. 

3.Β Βδ8 διψη. 
4 ΚΙΜΡ υρροτεῖ ἐπισυστασις ; δεῖϊϊετ ἐπιστασις ἢ Δ ΒΌΕΟ 17 (ς(, Αςῖβ χχίν. 

12) ἀπὰ νρ. -Ξ ἱπεέαπέϊα. 

5 ΝΟΘΕΚΙΝΡ, ζ, Ε, νξ. βυρροτί μον ; δεῖίες μοι “ἴῃ δ "ΒΟ 17. 

Χχ. 3, ΧΧΙ. 31, ΧΧΙΪ. 12, χχν. 3), ἐπ ῥεγὶϊς 
ονι ἐπε Αεμέδίες, 88, ἐ.ρΡ., δὲ Ἰσοηίαπι 
(Αςῖἴδβ χίν. 5), δὲ ΡΒ ρρὶ (Αςῖβ χνί. 20) 
πὰ αἱ Ἐρβεβϑὺβ (Αςῖβ χῖχ. 23), ἐπ ῥεγὲϊβ 
ἐπ ἰδὲ οὐὲν (Αςὶβ χχὶ. 31 δπά ῥαςϑέηι), ἐπ 
ἐκε ἀεσεγέ (Αταῦὶα ()), σ 41]. ἱ. 17), ἐπ ἐκε 
5έα, ἴ.4., ἰπ ἴον δηᾶὰ οουπίγγυ, ὈῪ ἰδπά 
ἃπὰ ὃν ννδίῖεσ, ἐπ ῥεγὶϊς αι 3αε 
ὀγείμγεη, ἱ.ε..) ρΡτοθαθῖν ἴῃς 1 υἀδαίβετβ τ ῆοῸ 
ψγεσα Πἰ8 διζίας ορροπεηῖβ (ο7. νες. 13 ἀπά 
ΟΔι. ἰ1. 4). 

Ψψεσ. 27. κόπῳ καὶ μόχ. κι.τιλ.: ἐπ 
ἰαδοιγ ἀπά ἐγαυαῖ!, ἐπι τσαϊολέπρς οὔίεπ 
(8ες οη νί. 5), ἐπ ἀμησεν απά ἐπέγεί (εῦ. α 
Οος. ἱν. τσ, ῬΒ1]. ἵν. 12), ἐπ αξέϊηρς οὔίδη, 
ἐδὸ, ρϑαίηιν, ἱπ ἱηνοϊυπίαγυ ἀερτινδίίοη 
οἵ ἴοοά (ἐπε ἰάεα οἵὁἨ νοϊυηίΐατγ ἀε- 
γοιίοηδὶ ἔαβείηϑβ ἰ8β αυϊξε ἐογείρη ἴο Ὡς 
ςοπίεχε Πόσα, ἀπά ἴο Ὀτίηρ ἰξ 'π ΒΡο 118 ἴδ ς 
τβεϊογίοδὶ ἔοτοας οὗ πε ρᾶββᾶρε; 5εὲ οὔ 
νἷ. 5), ἐπ οοἰά αμπὰ πακεάπεες (7. τ Οοτ. 
ἰν. 11). 

ψεςσ. 28. χωρὶς τῶν παρ. κιτιλ. : δό- 
εἰάδς ἐπε ἐλίπρς τοκίος 1 ονιδὲ (8εε τεῆ!., 
πὰ ο΄. Ηεῦ. χί. 32; τ6 ΑΟΝ. “τποβα 
τλῖπρ8 ἰδαῖ ἅτε πμουῖ " -Ξ νὰ]ρ. φμας 
τημέ ἐχίγίηδεομα, ἰ5 Ψ ΟΠ), ἐλογε ἐς ἐμαὶ 
τοκίομ ῥγεσεοίμ πῤοκ νιέ ἀαΐίν, απ αἰεί 
ον αἷϊ πε οἄμγολες (ϑεε οπ νἱϊ!. 18). 
ἐπισύστασις οὗ [πε τες. ἰαχὲὶ πηδᾶπβ ἃ 
ςοτηδίπδιίοη ἴοσ Ποβίΐε ρυγροβεβ, δηὰ ἰβ 
υϑεὰ οὗ ΚοταΠ᾿ 5 γερε!]οη ἴθ Νπι. χνὶ. 
40, χχνΐ. 9, ἰπ νυ Πίο ἢ ἰδεῖεσ ρίδος ννε δᾶνε 
πε βᾶσπιε ἰεχίυδὶ νασίαπίβ 48 πετγε (οὔ, αἴβὸ 
1 Εβάγ. ν. 73). Τῆβ σιαὰν θὲ ἴδε σὰς 
τελάϊηρ, ὈοῚΠ ἤεγε δηὰ δἱ Αςῖβ χχῖν. 12, 
ἴος ἴῃς βυ]]αῦῖε σν πιῖρβε τεδάπν ἄγορ 
οὐ ἴῃ γαπβοσριίοη [{ ἰξ δε δάοριεά 
Πεγε ἴξ ννουϊά τεΐεσ ἴο τῆς ςδθα]8 οὗ ἴῃς 
ΑΡοβι]εἾΒ δάνεσγβασγιεβϑ - "τῆς ἀδι]ν σοπι- 
διπδιίίοη δρδίπδὶ της," δηδ νουϊὰ τῆυ8 
ἰηάϊςαϊε ἃ ἐσῖ8] ἀϊβείπος ἔτοτὶ “τῆς σᾶτε 
οἵ 411] τῇς οἤυτοπεβ," νΒῖὶο 8 πεοχί 

ταεπιϊοηεά. Βιυῖ, δ Βουρῇ τΠὶ8 ρῖνεβ ἃ 
δοοὰ βεπβε, ννὲὰ ὑγείεσ ἴο τεδὰ ἐπίστασις 
88 Ὀεϊίζεσ βυρρογίεά Ὀοϊῃ μετα δπὰ δὲ 
Αοὶβ χχῖν. 12 (1πε οὐἱν ρίδςεβ οὗ ἰΐ8 
οσουττεπος ἱπ Ν.Τ.). Ροϊγθίυβ υ8ε8 {πε 
ννοτά 88 -- “" διϊεητίοη,᾽" “" οἴοβε οὔβογνα- 
τἰοη,᾽" υῖϊ τ818. 11} ποῖ ϑυϊ Αςὶβ χχὶν. 
12. [τ ἰ8 Ἰουηὰ ἰπ 2 Μδος, νί. 3 48 -Ξ 
“ νἱβιτατίοη ᾽ οἵ “ Ῥγεββυγε,,᾽ δηά τῆς ἰδιίοσ 
τεπάοσίπρ 5εεπὶ8 ὑεβί ἴὸ 88 (Ἰϑν ἴῃς οοη- 
ταχὶ βεγε. 'νε πᾶνε τπεγείοσε ἔοϊϊοννεά {πε 
Ἑενίβεσϑ ἱπ δάοριπρ' τπὸ Νυϊραῖε γεηάετ- 
ἰῃρ ἑηπσίαμέϊα τ “ἴῇαι ψὩΙοἢ Ρσεββεῖῃ,᾽" 
ἃπά ἴῃ ἰακίπα ἡ μέριμνα κιτιλ. 845 ἰπ 
Δρροβικίου νμ ἡ ἐπίστασις. 

ετ. 290. τίς ἀσθενεῖ κιτιλ.: τοῖο ἐπ 
τσεαΐ, 5... ἰῃ Ῥτε)ιάϊςε (48 αἱ Εοπι. χίν. σἱ, 
τ Οος. νἱἱ. τ), ἀπά 1 απὶ ποί τοεαξ, ἱ.ε.. ἴῃ 
ΟἸγιβείαπ βυτηρδίυ (ο΄. σ Οοσ. ἰχ. 22 
ἐγενόμην τοῖς ἀσθενέσιν ἀσθενής) ; τοῖο 
ἐς νιαᾶξ ἰ0 εἰμριδίς, απὰ 1 δηγη ποί ὃ ἐ.ε., 
ψἱἢ τῆς ἔτεα οὗἉ τ ρβίεουβ ἱπάϊπδιίοη (οὶ 
πνρωθείς -- “ ἰπβαπιεὰ " δὲ 2 Μᾶοο. ἱν. 
38). ΤὮε Ψογά ἀσθενῶ πονν βυρρεϑῖδ ἴο 
δἰπὶ ἃ πον τδουρῆι, ἐδδῖ ἴ ἰδ ἐπ ἢ15 ννεδκ- 
Ὧε88 8ἃ8 βυρροτίεά ὃν αοὐ᾽ Β ρτᾶςε γδῖῃεγ 
1δδη ἴῃ δὴν βϑίγεηρτῃ οὗ δἰβ οὐσπ ἴπαὶ Πὶ5 
τεδὶ θοδϑὶ πιᾶὺ ὃὲ πηδάε. 

Ψνεῖ. 30. εἰ κανχᾶσθαι κιτιλ.: ἐγ 1 
»ιμδί πεειῖς ρίογγ, 1 τοῦ! σίογν οἵ ἐδπε ἱκέπρς 
ἐκαΐ σοποενη πῖν τσεακηε5ς (οἴ. ἘΒΆΡ: χιίϊ, 5, 
9)» δυσἢ 88 ὅγε ἴῃς μετ 8 δηὰ ἱπάϊ τι τε 5 
πο ἢ Πα δδ5 γεοουηϊεὰ ἴῃ ἴπε ρῥγεσεάϊπρ 
νεῖ 868. 

Μεῖ. 31. ὁ Θεὸς καὶ πατὴρ κιτιλ.: 
ἐδ σοά αμπὰ Ῥαΐδεν οὗ ἐλε Τονὰ εσμς, 
τοὴο ἐς δίεσδεά 707 εὐεννιογέ (δε ε ΟἹ ἷ. 3, 
πὰ ἴον ὁ ὥν 88 δρρίϊεὰ το αοά, ““τπε 
βεἸ Γεχίβιεπι οπα," οὖ Εχοά. ἰϊϊ. 14, 
νι β8ἀ. χίτ. τ, εν. ἱ. 8), ἀποιοεές ἱκαὶ 1] 
ες ποὲ (". χὶ!. 6). ΤΠ ΙΒ βοϊεπηη δβϑβενεγᾶ- 
τίοη Ῥεϊοπρβϑ (δες τε.) ἴο ψνῃδὶ γοέίοτος, 
δηὰ ποῖ ἴο {πε βιδϊεπηεπῖβ ἢ ργεοεὰς 
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χα Οοτ. νῇ!. α πυροῦμαι; 30. εἰ καυχᾶσθαι δεῖ, τὰ τῆς " ἀσθενείας μου ' καυχή- 
δὲ τδς σομα 

Υ τ ῦος. ἢ. Ε: 
3: ἐβαρβ. Χριστοῦ 

31. Ὁ3 "Θεὸς καὶ "πατὴρ τοῦ 

οἴδεν, ὁ ὧν " εὐλογητὸς " εἰς τοὺς 

"Κυρίου ἡμῶν 8. "᾿Ιησοῦ 

" αἰῶνας, ὅτι " οὐ " ψεύδο- αἰωνας, 
1. 5, 9, 

: ΕΣΙΑΣ μαι. 32. ἐν Δαμασκῷ ὁ ἐθνάρχης ᾿Αρέτα τοῦ βασιλέως " ἐφρούρει 

Ὁ Εοπι.ἰ. 25, τὴν Δαμασκηνῶν ὅ πόλιν, πιάσαι με θέλων 5 - 33. καὶ διὰ “ θυρίδος ἐν 
ἶχ. 5: ῬΒ. 
Ἰχχχνὶ 

Ὀ ἧδε. ἶχ. ᾿; ΘΔ]. ἱ. 2ο; τ Τίπι. ἰἢ. 7. 
ΟὨἶἷγ. ἐΑςὶδίχ. 25, χχνΐϊ. 17. 

1 Β οπι. μον. 

ἢν  “σαργάνῃ ᾿ἐχαλάσθην διὰ τοῦ τείχους, καὶ ἐξέφυγον τὰς χεῖρας αὐτοῦ. 
ς ΘΔ]. ἐἰϊδ. 43; ῬΒ]. ἐν. 7. ἃ Αςἰδ χχ. 9 ὁηἷγ. 6 ετε 

3 ΠἜ, ἀ, ε ᾶνε ο Θεος τον Ἰσραηλ. 

5 ΒΟΚΙ, καὶ ἀπά τπε Ἡδζοίεαπ οπιῖς ἡμῶν ; ἴη8. ὈΕΜΡ, ἃ, ε, ἔ, νρ. ἴῃς Ῥεβῃϊτο 
δηά Βομαιτσῖς. 

4ὈΕΚΙΜΡ, ἀ, ε, ἔ, νρ. [86 Ῥεβῃιτίο απ Βοδαϊσὶς βυρρογίὶ Χριστου ; οπι. Β6 
17, 37, δὶ ἀπά της Ηδγοΐθδη. 

δ᾽ ὭΡΚΙΓΜ βυρροτί Δαμ. πολιν; 1πε ρτείογαθ!ε ογάεσ ἰβ πολιν Δαμ. ἱἢ Δ ΒΌΕΟΘΡ 
17, 37 δηὰ ἴδε [,4ἴ|π8. 

5 ΒΒ", ἅ, ε, ἢ, νῃ. δῃὰ τε Ῥεβῃϊτἴο οπιῖξ θελων ; ἰπ5. ΜΝ ὈΟΦΕΚΙΜΡ δπὰ (δεΐογε 
πιασαι με) α, ρ, ἰῃε Βοδαίτίς ἀπά Ἡδτγοϊεδη. 

ἰΞ., ΙΕ πὲ τεχὶ 'β ποῖ σογστυρὶ, ἃ Ψψου!ὰ 
866πὶ παῖ ἴπε Αροϑβεῖε ἱπίεπδὰ πον ἴο 
Πυβίγαϊο ἴθ ἀεῖδι! {πε Ῥγονίάεπος νι ἢ 
ονετχυϊεά Ὧ15 {π|θὶ, τς “βίγεπρτῃ ψῃϊς ἢ 
ΠΣ ΤῚ Ῥεγέεοιεὰ ἴῃ ψεαΚηεΒ8,᾽" δά τπδῖ, μ6- 
Ἰπηῖηρ ν ἢ οπε οὗ {πε εδε εϑὲ ἀπά Ἰεδδὶ 

δῇ ἰδεὰᾶ ρεγι]β οὗ ἢὶβ σᾶγεεγ 88 ἃ ΟἸ γι βιίδπ 
Ταϊββίοπασυ, πε ἴμεη ἰ8 ἰεὰ οὔ τῃγουρἢ 
βοιης γαίῃ οὗ ἰάεδβ νυ βίοῃ να οδηηοῖ ἵγαςς 
ἱπῖο {πεῈ αυἱϊε ἀϊβετεηι βυδγεοῖ οὐὗἨ ἢἰ8 
“ἐ νἱβίομβ᾽" ἃπηὰ “σενεϊδιίοηβ," νοῦ 
ἀϊνετίβ. Βὶπὶ ἔγοπὴ ἢὶ8. ογίρίπαὶ ἱπιεπείοη. 
1, οἡ τδε οἵδε μβαπά, ννὲ πυὶρἢϊ βαρροβε 
νν. 32, 33 ἴο ὃς ἃ πιᾶΙρὶπδὶ ρἷοβ8 (ουηἀεὰ 
οη Αοἰβ ἴχ. 23-25, πὰ ρεγῆδρβ ἰηϊσοάυοεοά 
ἐπ τείεγεπος ἴο ἔπε κίνδυνοι ἐκ γένους οἵ 
νεσ. 26) ψν ποῦ ψψὰ8 ποῖ ραζγὶ οἵ δε 
οτἱρῖπδὶ ἰοχί---ἰ που ρἢ ΡΟΒΒΙΌΪΥ ἂπ δυῖΐο- 
ὅτΡ} δά άἀϊιίοι πλαάς δῇεγ ἴπε ἰεϊῖεσ ν88 
πἰδμεά---ἰἢς ἀγρυπιεηΐς ψνουὰ θὲ αυϊϊε 

οοπβεουῖίνε. Ης ἔξεῖβ ἴπε τγεπηδσκαῦὶς 
δοοουηὶ ἴῃ χίϊ. 2-4 ἴο Ὅς 80 ἱπογεάϊδ]ε 
τδαῖ δε {Πιπ 8 1ἴ τίσις το ῥγάῆχ ἴδε βίγοη 
αϑβενεσγδίίοη οἵ νεῖ. 31 παῖ Ὦς 18 τε]ΠἸπρ 
τε (τυ. Βαϊ ἴδετε 15 πο Μϑ. δυϊβοσίν 
ἔοσ ἴπυ8 ττεδιίηρ νν. 32, 33. 

Ψεσ. 32. ἐν Δαμασκῷ ὁ ἐθν. κιτιλ.: 
ἐπ Ῥανιαδομς ἐδπε εἰππαγοῖ πάθον Αγοίας 
ἐλε ἀἰηρ ρμαγάεά ἐΐπε εἰν ο7 ἐδε ανια- 
ϑέόμές, 5(.,) ΟΥ̓ Ρδοίπσ ἃ ψαῖςῃ αἱ ἴδε 

αἴε68, ἰο ἑακε "ιε; ἀπά ἐπγορὰ α τοϊμάοιο 
ΟΡ 8ῃ δρεγίυσε ἰπ [ΠῈ οἷν Ψ8}1, οὐ {πε 
ψϊπάονν οὗ ἃ Πουβε ὀνεγῃδηρίηρ ἔπε νν41}}} 
τοας 1 ἰεἰ ἄοιοπ πα δαεκεί ( άνη ἰ8 
δηυτῃίηρ τυνϊϑιεὰ, ἀπ δὸ μετα ἐπ ὑτάνα ᾶ 
τορε δαβκεῖ; σφυρίς 18 τῆς ννοτὰ υβεὰ ἴῃ 
Αςῖδβ ἰχ. 25) ὃν ἐλ τυαῖ!, απὰ ἐτεαῤεά δὲς 
λαπάς. Τῆς ἱποίδεπε ἰοοὸκ ρίαςς οπ 8ι. 
Ῥαυ]β τεΐϊυγη ἴο ᾿απιάβοιβ ἔγο Αταδία 

(6 8]. 1. 17) δἀπά ἰβ παιζγαϊβᾶ ἴῃ Αςίβ ἴχ. 
23-25. ΤὨε ἀδία οἵ ἰΐ ἰ8 ἱπη Ὁ ἰπ τῆς 
οὨγοποίΐορυ οὗ τὸ Αροβιῖεβ 1936. 1 
οουϊά ποῖ βανε Ὀεεη Ὀεΐογε α.Ὁ. 34, ἴογ 
ςοἱπ8 οὗ Τιδεσὶ5 ρσονε Ὀαπιδβουβ ἴο ανα 
Ὀεεπ ὑπάες ἀΐγεςὶ Εοτηδη δάπικιπίβιγατίοη 
ἱπ τῆαι γεᾶσ. Τιθεσίυβ ννᾶ8 ὑπ] Κεὶν ἴο 
μᾶνς παηδεὰ ᾿ασῆδβοιβ ονεὲσ ἴο Ατγεῖδβ 
τουτί οὗ ἴτε παπιε), ἴῃς Πεγεάϊταγυ ομίεῖ 
ῳ 2 Μδᾶοο. ν. 8) οὗ ἴδε Ναραίπβδη 
Ασϑῦβ ; ἔογ ἀρ ἴο {πε οἷοβε οὗ ἴδε τεῖρῃ οὗ 
Τιδεγίυβ σα] Ππατν ορεγαιίουβ ψγέγε Ὀεΐηρ 
ςδγτί ἃ οὐ δραὶπϑὶ Ασεΐδβ ὃγ ἴῃς ἰεραῖβ οὗ 
ϑυεία. Ηξεπος ᾿Παπηδβοῦβ ννᾶβ ῬγοῦδὈΪΥ 
ποῖ ςεὐεὰ το Ατεῖδβ ὑπ] τῆς τεῖϊρῃ οὗ 
ΓΟ αϊΐρυϊα, ἀπ ςοπβεαυθηιν τπ18 εριϑοάς 
πῃ 51, Ῥδυ}᾽ 8 11 σαπποῖ μᾶνα [ἀκα ρίδος 
Ὀεΐοτε τε τυ ά]ε οὗ α.Ὁ. 37. [πβιϊραϊοὰ 
ὃγ ἴδε [εν (Αἰ ἰχ. 23), ἴῃε “ εἰ βηδσς ἢ," 
οζ ργονι ποῖδὶ ροόονεγηοσ οὗ απιδβοὺβ ὑπᾶογ 
Ασεῖδβ (7. τ Μδος. χίν. 47), ἰδ] ἃ ἃ ρίδη ἴοσς 
186 δγτεϑὶ οὗ ἴπε Αροβίία ννίςἢ ννᾶ8 ἔγτυβ- 
τεαῖϊεὰ ὃῃ 51. Ρδυ}᾽ 5 ββοᾶρε ἴῃ ἴῃ πιδπηοῦ 
ἀεβογί θεὰ (οἵ. [ο5ἢ. ἰϊ. 15,1 ὅδζη. χίχ. 12). 
ΟΠΆΡΤΕΕ ΧΙ].--ῆνν. 1τ-6. ΤῊΞ ΑΡοβ- 

ὙΡΕΒ ΝΊΒΙΟΝ : ΙΕ ἨΞ ΟΗΟΒΕ, ΗΕ σοῦ 
ΒΟΑΒΥ ΟΕ ΙΤ.-,΄νες. τ. ὙΝΗΏ Τίιβοῇ., 
ΜΝ. «πὰ (πε ΕΝ. νὲ δάορι ἴδε τεαά- 
πᾳ (8βεε οτγῖϊ. ποίεβ) : καυχᾶσθαι δεῖ" 
οὐ συμφέρον μέν, ἐλεύσομαι δὲ κ.τ.λ.: 
1 νιμδέ πεεάς ρίουυ, ἐλοηρὰ δὲ ἐξ ποὲ ἐχ- 
εὐϊεμέ (5...) ΤῊΥ Ορροπεβηῖβ ἀγῖνε πὶὲ ἴὸ 

1); δινέ 1 τοῦ! ξοπῖε ἐο υ͵ἱδίομς Βυςο ἢ 88 
ΜΕῖα βεεη ὉΥ Παπίεϊ (χ. τὴ, νος ἢ νετα 
᾿ἀρβ βοῆς 88 ἴο θὲ ρτδηϊεὰ ἱπ ἴπε Νὲν 

ἰβρεηβαϊίοη (]οεἱ ἰϊ. 28 ζ., αυοίεά ἱπ 
Αςῖβ ἰδ. χ7), ΨΒΙΟ Μετ βεε ὃγ ϑῖ. 
Ῥεῖεσ (Αςῖβ χ. 10), ἂπά ὃγ 8:. Ϊοῃπ (εν. 
ἰ. το, ἵν. 1), ἃ5 ννε]} δ8 ὃν 81. Ρδυΐ Ὠΐπι- 
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ΧΙ]. τ. Καυχᾶσθαι 1 δὴ 5 οὐ συμφέρει ὃ μοι - ἐλεύσομαι γὰρ 4" τυκοὶ, 8, 

εἰς "ὀπτασίας ὅ καὶ ἀποκαλύψεις Κυρίου. 2. οἶδα ἄνθρωπον ὃ ἐν Ἀεῖν καὶ. 

ἡ Χριστῷ πρὸ ἐτῶν δεκατεσσάρων, (εἴτε “ ἐν " σώματι, οὐκ οἶδα - εἴτε Ὁ Κεβ.ν. τ. 

ὁ ἐκτὸς “ τοῦ ὃ σώματος, οὐκ οἶδα: ὁ " Θεὸς " οἶδεν ") " ἁρπαγέντα ἃ τ Θοτ. νἱ. 
τὸν τοιοῦτον ἕως τρίτου οὐρανοῦ. 5. καὶ οἶδα τὸν τοιοῦτον ἄνθρωπον, « ζΒαρ. χὶ. 

(εἴτε ἐν σώματι, εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος, οὐκ᾽0 οἶδα- ὁ Θεὸς οἶδεν ) ( Αείε νἱῖ!. 

4. ὅτι ἡρπάγη εἰς τὸν " παράδεισον, καὶ ἤκουσεν ἢ ἄρρητα ῥήματα, ἅ ἤβιοας. ἵν. 
Χχίΐ, 5. 

1γ; εν. 
ΕἾμυΚε χχὶϊὶ. 43; αν. ἰΐ. 7 ΟὨΥ. Β εζγε οὔἹγ. 

τως, ἢ, νᾳ. Ργεῆχ εἰ Ὀείοσε κανχ. (ἔτοπὶ χί. 30). 

3 ΚΜ βυρροτῖ δη; 
δηὰ ϑυτίας νββ. πᾶνε δει. 

Ὁ" δηά πε Βομαδίσις ρῖνε δε; ΒΌΞΕΟΤΡ 17, 37, ἴδε [νἀκίπ 

5 ῬΚΕΚΙ, δηὰ τπε Ἠδγοίεδῃ βυρροτί συμφερει μοι; Ὠ“" δηὰ (πε Ῥεβδίτῖο ρίνε 
συμφερει «ἱμουΐ μοι; Ῥεῖϊες συμφερον μεν ϑἱἢ 3 ΒΟΡ 17, 6γ"", ἢ, ξ, νβ. ἀπά τε 
Βοδείσὶς. 

4 γαρ ἰ5 τεδά ὈὉγ ΠΕΚΙ, ἀπά τῃε ϑυτίας νββ.; Ῥεῖϊες δε νι τ δὴ Β (ν ΠΙ ἢ δα και) 
6Ρ 1:7, 73, ἔ, δ. νᾷ- ἀπά ἴῃς Βομαϊσγίο. 

δᾺΡ Βᾶνε εἰς τα(ς) οπτ. 

Τ Ὁ" Ε" Πᾶνε εν τῳ σωμ. 

4 ἃ, καὶ εἶνε Χριστον ἕο: Κυριον. 

8 Β οπι. τον θεΐοτε σωματος. 

9 ΌΡΟΕΟΚΙΜΡ βυρροτὶ ἐκτὸς (ἔγοπλ νεῖ. 2); ΒΡ. Ἔ“" πᾶνε χωρις, ΨΏΙΟΒ ἰδ 
ῬεΙΠΔΡ5 ργείεγδαϊε. 

10 Β οπι. ονκ οιδα, ἀη δοοοτάϊηρ!]γ ΚΝ. Η. Ὀσγδοκεῖ ἴῃς ννογάβ. 

561 (Αςἴβ ἰχ. 3, οὔ τ Οοσ. ἰχ. 1, Αοίβ ἰχ. 
12, χχὶΐ. 17) απᾶ γουεϊαίίοης οὗ ἐπε 1, ογά, 
50.» τενεϊδίίοπβ ρστδηϊεὰ Ὁ ΟἾσίβὲ (εν. ἱ. 
1). 81. Ρδὺϊ] τερεδιίεάϊυ ἰπβίβϑῖβ [παῖ με 
τεςείνεά ἰδ πιεββᾶρε δι’ ἀποκαλύψεως 
Ἴη. Χρ. (641. ἱ. 12, ΕΡΒ. 1..3; οΥ τ Οοσ. 
χὶ. 23, χνυ. 3); ὁπ. ὁπ οσοδβίοῃ δα ννεηῖ 
Ὁ ἴο 7ετιιβαῖεπιὶ κατὰ ἀποκάλυψιν (64. 
ἰϊ. χα); δηά δε οἰαίπιβ ἴο πᾶνε ἴῃς βοόννεσ 
οὗ βρελκίηρ ἐν ἀποκαλύψει (τ: Οοτ. χίν. 
6), 48 πδά δἷβο βοπιὲ οὗ πὶβ ΟὉοσίπιβίδη 
οοηνοτγίβ (1 Οος. χίν. 26. Ηδ πον σῆβη- 
τίομβ οὴς βίρτδὶ ἱπβίδπος οὗ βυοῇβ ἃ 
“ νἰβίοη δηὰά τενεϊδιίοη ᾿" ΠΟ νν88 
νουοπδαξεά ἴο Βίτη. 

Ψψει. 2. οἶδα ἄνθρ. ἐν Χρ. κι-τ.λ.: 1 
ἄποιυ (ποῖ “1 πεν" 848 ἴῆς ΑΝ. 888 (1) 
α »ιαπ ἐπ Ολιγίϑέ, ἐ.σ., ἃ ΟὨτγιβείδῃ (βεα 
τε), γομγίξεη γεαγς ἀρὸ (ἴον ἴμε σοπβῖσ. 
πρὸ ἔτ. δεκ. ο΄, Ιομη χιϊ. 1)---τολείμεν ἐπ 
ἐπε δοάγ, 1 ἄμοιο ποέ; ΟΥ̓ τυλεί με ομέ οὔ 
ἐδ δοάγ, 1 ἀποῖσ ποὲ (τε ννοτὰβ ἀϊ185- 
εἰς εν ἱπάϊςαιϊιε 51. Ῥαυ]β θεϊϊεῦ τῆδὶ 
Ῥετζοεριίοη 8 ροββίθϊε ἕος ἃ ἀϊβεπιροάϊεὰ 
δρίσ) ; Οοά ἀποισείμ---ομεΐ απ οπε σαμρλὲ 
ΜΡ ἰο ἰδέ ἐλιγά ἀεαυεη. Οὗ. Ἐξεῖκ. νιῖ!. 
3. “Ὅδε ϑρίγιε ᾿εὰ πὲ θεΐννεεη ἴῃς 
ξασῖ ἀπά {πε πεᾶνεη, δηὰ ὕτουρῃὶ πης 
ἴῃ δε νἰβίοπβ οὔ αοά ἴο Ϊεγυβϑίεπ." 
Τῆε ἀδῖε οἵ {π|5 ἴσᾶπος πιυϑὲ ἢᾶνε Ὀδεπ 
δῦουϊ 41 οἵ 42 Α.Ὁ., γεᾶσβ οὗ ψῃϊςἢ να 
δανςα πο ἀεῖ8:}8 80 ἔδσ 48 581. Ρδυ]᾽ 811 
ἰ6 σοπςετπεάᾶ; ργοῦαῦὶν ἢα ννᾶβ [ἤθη αἱ 

Ταγβὺβ (Αςῖβ ἴχ. 30, χί. 25; ο΄. ἴδε τεΐεσ- 
εποε ἴο ὅ8ι. Ρδὺὶ ἱπ ἴῃς ἀϊαίορυς Ῥλεῖο- 
ῥαϊνὶ5, 8 12: ἐς τρίτον οὐρανὸν ἀερο- 

τήσα4). Τῆε πηεπιίοη οἵ “πε Ὠϊγτὰ 
δανδη " ταίῖβεβ ἱπιεγεβιίπρ 4υθδιϊοηβ 85 

ἴο ]εννίβῃ Ὀε]ϊεῖβ. ὙΠεῖε ἰδ πὸ ουδὲ 
τῃδῖ ἃ ρίυγαι εν οὗ “ μεᾶνεπβ᾽" 8 τεοοῦ- 
πἰβοὰ ἃ}} ὑπο Ὲ τἰῆε Ο.Τ. (δες, 4.3.» 
Βευϊ. χ. 14, 1 Κίηρβ νι. 27, Νεδ. ιχ. 
6, ΡΒ. ᾿ἰχνῖϊ, 33 δηᾶ οχὶνὶ. 4); δυΐ 
1 δᾶβ Ὀδθη πιδίζεσ οὗ ἀΐβρυϊς ψ πΠεῖδεσ 
πε ΚΔΌΡΙπῖοα] βοΒοῸ 18 σεοορηϊβεὰ σόυδη 
Βεάνθηϑ οσ οηἷγν ἐΐγεθ. Ἡονενεσ 11 ἰβ πονν 
ζαϊτῖν 611 Ἐβϑι δ βιὰ τμδῖ, ἰπ σοσηπιοη 
ἢ οἵμος ἀποίδηϊς ρθορίεβ (ε.6., [δε Ῥαγ- 
8ε68, ἀπά ῥγορδδὶν ἴῃς Βαδυ]οπίδη8), πε 
7εννβ τεοορτιίϑεά σένεηρ ἤεᾶνεπβ. Τῆΐβ 
νίεν ποῖ ΟΠΪΥ ἄρρεδῖβ πὶ ἴμε ρῥβευά- 
ἘρΊρταρῃίοδὶ [Πτεγαῖυσε, ας π᾿ βοτς οὗ 
τῆς ἘΔίπειβ, ἐ.5., Οἰεπιεηῖ οὗ ΑἸεχαπάσίδ. 
118 πιοϑὲ ἀειϊαϊϊεά εἐχροβίτίοπ 18 ἐουπά ἴῃ 
τῆε Βοοᾷ οΥ ἐδιε ϑεονείς οΥἹ Ἑποοῖι, ἃ [εν 88 
δροοδῖγρβε ψτίτθη ἰπ ὅτεεκ ἱπ τῆς ἢἤγδι 
ςεηΐυγΥ οὗ οὖγ ογᾶ (πονν ΟἹἱγ εχίδηϊ ἴῃ ἃ 
ϑεϊανοπὶς νεγβίοπμ). [ἷἢ οδἤᾶρ. νἱϊ. οἵ 
1π|8 ννοκ Μὲ Βπὰ τμῃδὲ Ῥαγδάϊβε ἰβ ἐχ- 
Ρ᾽ΙοΙγ Ἰοςαϊεά ἐπ ἴδε “ ταῖγτά πεάνεη," 
ὙΠΙΟΒ ἰ8 τ8Ὲ νῖενν τεοορτιίβεά ἤετε ὉΥῪ 
8:. Ῥδὺ] (8ε6 Ομαγίεβ, δϑοίαυοπίς Ἐποιὰ, 
ῬΡ. χχχὶ. 8... 

νν. 3,4. καὶ οἶδα τὸν τοιοῦτον κιτ.λ.: 
απὰ 1 ἔποιῦ τμεὴὺ ἃ πιαπρ (ἢῈ βρεδκβ 
ΜΈ δυο οδυϊίοη δηὰ τγεκίςεπος οὗ 1815 
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πτῆ χὶ 6, οὐκ 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟῪΣ Β 

ἐξὸν ἀνθρώπῳ λαλῆσαι. 

ΧΙΙ. 

5. ὑπὲρ τοῦ τοιούτου καυχήσομαι " 
Ἰ ΚΕΙ͂ ἰ ας, ὑπὲρ! δὲ ἐμαυτοῦ οὐ καυχήσομαι, εἰ μὴ ἐν ταῖς ' ἀσθενείαις μου. 

τὰ Ἴθι. 6. ἐὰν γὰρ θελήσω καυχήσασθαι, οὐκ ἔσομαι Σ ἄφρων - ἀλήθειαν γὰρ 

ΟΗετε οαἶγ. ἐρῶ - ' φείδομαι δὲ, μή τις εἰς ἐμὲ λογίσηται ὑπὲρ ὃ βλέπει με, ἢ 
ῬΈΑ ἢ απο κι Ὰ 8 ἐξ ἐμοῦ 
ᾳ Μίδσκ ἵν. οὔει τι μου. 
ὅσ: (οι. 
ἵν. αὶ. η. Καὶ τῇ " ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων ἵνα “ μὴ " ὑπεραίρωμαι," 

ἔδόθη μοι “σκόλοψ τῇ σαρκὶ, ἄγγελος "Σατᾶνό ἵνα με “ κολαφίζῃ, 

1 Ὁ" 828 περι δε ίοτ νπερ δε. 
3 ΒΡ 17, 6γ"", ἁ, ε, ἴτε ϑυτίας δπὰ Βομαδίγις νβ8. οπι. μου ; 'π8. ΌΞΕΘΟΚΙΜΡ, 

ἔ, 5. νξ. (ο΄. νετ. 9). 

ΣΟ ἜΡΚΙΡ, ἁ, ε, ἔ δπά τε Ἡδγοίθδη βυρροζὶ αἀκονει τι; Ὀεῖίεσ οπι. τι ψἱΒ 
δ ΒΌΞΕ“"α 17, 37, δ. ἴδε Ῥεβῃίειο ἀπά Βοπαίγις νββ. 

4 Τῆε Ὀεβὶ δυϊδμοσίτϊεβ ΑΒΕ 17 τεδὰ διο Ὀείοτε ινα ; ἴξ ἰ8Β οπιεϊεὰ ὃγῪ ὈΕΚΙΡ, 
τῆς 1,Δτἰη ἀπά ϑγτίας νβ8.. “ἃ σμαγαςιεγίβεὶς ΚΝ εβίεγῃ δἰτεπιρί ἴὸ ἄεαὶ ἢ ἃ ἀϊθῆου 
ὃΥ εχοϊβίοη ᾿᾿ (Ηοζῇ). 

δΌΕΓΡ βῖνε νπεραιρομαι. 

δ .Α ὈΌΓΕΚΕΡ δηὰ τπε ΗἨδγοίεδη πιαγρὶπ βυρροτίῖ Σαταν ; ὑεῖϊες Σατανα ψγἢ 
ΜΑΒΡ 6 1γ", 6γ"", τἰῆε Βοπαϊτίς δηὰ 1,δτἰπ νβ8. (Σαταν 5 ἰηάεοϊ. ἰπ τ Κίηρβ χὶ. 
14, δυξ {πε ἴοστῃ ἴῃ Ν. Τὶ ἰ5 αἰννᾶυβ ἴῃς ἀεο!παῦ]ε Σαταναε). 

ταοτπεπίουβ Ἔνϑηΐ ἴῃ ΒΒ βρίττιΑὶ] 11ξπ τΠδὶ 
Ὡς ΜΠ ποῖ ἌἼνθὴ ἀδβογῖθε ἰὲ ἰῃ ἔπε ἤσβι 
Ῥεῖβοπ) . .. ἀοῖῦ ἐμαὶ ἄε τοας εαμρκὶ 
ΜΡ ἱπίο Ῥαγαάίξε (ΒΕε ὑτενίουβ ποίε), απμά 
λεανά μηποῤοακαδίς τυογάς τοκίολ ἐὲ ἐς ποί 
ἰατυζμὶ ον α νιαπ 0 πέξεγ; Βυ ἢ ψνογάβ 
81 τεβεσνεᾶ ἕοσ ἴῃε Ὀϊνίηε νοῖςα ννῃϊς ἢ 
Βρεᾶκβ ἴο πηᾶῃ, δ πουρἢ [ἢ15 σγεβισγιοτοι 
οε5 ποῖ ΔΡΡΙὺ ἴο αἰΐ Ὀἱνίπε ννοσάβ, 
Ψψει. 5. ὑπὲρ τοῦ τοιούτον κιτιλ.: ὁπ 

δελαὶ οὗ Ξμεῖ απ ομὲ τοῦἱἱ 1 ρίονγ, ὃμέ οπ 
"ὗε οὐὐπ δελαι, ἐ.ε., οὗ ταγβεὶξ 'π ΤΥ 
Ποιτηδὶ βίδιθ, 1 τοῖἱἱ ποί ρίογν ταῦ ἱη νιν 
τοεακμόϑϑές, ΔΒ Ὧδ Π45 δἰγεδὰν ἄοπε, χὶ. 
23 ἢ. : 
ὅγέν. 6. ἐὰν γὰρ θελήσω κανχ. κιτιλ.: 

νὰ πιυδὶ ΒΌΡΡΙΥ ἃ βυρρτγεββεὰ οἴδυβε : 
“Απὰ γεῖ, 48 γου δεα, ἱΓ 1 ἀἱά οἤοοβε ἴο 
Ὀοαβὶ, ἴ Βῃουϊά Κεερ νη τΠῸ ἀγα τπ "Ὁ 15 
τῆα βεηβε. ον ἐγ] Ἑπομϊά ἀεπὲγε ἰο ρίονγ, 
1 «μαὶ] ποὶ δὲ Γοοϊ δὰ (ε7. χὶ. τ διὰ νετγ. α1), 
ον! «καὶ! ς«ῤεαὰ ἐλε ἐγμέᾷ (χὶ. 31); δμὲ 1 
7ονδεαν, ἰοϑί απν πιαη σον ἀσοομπὲ οὗ 
ς αδουε ἐμαὶ τολίοκ πὰ 5εείδ νιὲ ἰ0 δὲ 
ΟΥ̓ κεαγείκ γον πιὲ. Ἧε 15 δηχίουβ πὶ 
δε 5Βῃουὰ θὲ Ἰυάρεά, πο Ὀγ δίβ τεροζῖ οὗ 
Ηἰβ οὐνῃ βρίγίτυδὶ εχρεγίεποεβ, Ὀυῖ ΌῪ Ὠῖ5 
Ἰαδοτίουβ δηὰ ραϊπδιὶ {πὶ ἰπ τῃε βεγνίος οὗ 
τῆε αοβρεὶ. [τ 8 ἱπβίσυςιινε ἴο ποίϊςς 
τῆᾶῖ Πε ἄοεβ ποῖ Ὀτγίηρ ἔοσιναγά {Π|8 ν᾽ βίο 
ἃ5 συϊάεπεο οἵ τῇς (τυ οὗ ἀοοίτγίπε; δε 
ΟὨΪν πιεπεϊοῃβ ἰξ ἱποίἀεπιδ!ν ἂἀπὰ ΠΗ ἢ 
τεβεῖνε 845 ἃ ὨὈϊνίπε πιαηίἐεβίδιίου οὗ 
πο ἢ Πα ταῖρι ἱερτεϊπιαῖεῖν δοδβὶ, 1Ὁ Πς 
σμοβδα. Οη ἦτε οἴδες μδηᾶ, ἢε δρρεδῖβ ἴὸ 
τῆς ἴδοι ἐπαὶ ες Πδὰ βεεὴ πε Εἰβεη ΟΠ γίβὲ 

Ἃ 

(1 Οος. ἰχ. 1, χν. 8) 85 οὗ ρτεδὶ εν δεπιῖδὶ 
ἱπιρογίδηςθ, ννϊςἢ ἱπάϊςαϊεβ παῖ ἢς Ῥὲε- 
ἢενεά ἐλαέ νἰβίοη ἴο δε “ οδ᾽εςιίνε" ἰπ ἃ 
8εῆβε ἱπ ψνῃϊοἢ ἴδε νἼβίοηϑβ οὗ δῃ εσβίδιεις 
ἴσᾶῆςα ᾶζε ποῖ. 

γν. γτῖο. Ηἰβ “ΤΗΟΕΝ ΙΝ ΤῊΚ 
ΡΊΈΒΗ ᾿᾿,---νες. 7. καὶ τῇ ὑπερβ. τῶν 
ἀποκ.  νε τεδά διό, ἰπε5ε ννοτὰβ ουρδι 
εἰῖπεγ ἴο Ὅς ἴᾶκεη ἢ τῆς Τοποϊυάϊηρ 
ψνογάβ οἵ νεῖ. 6 (485 ὃν ΝΝ. Η.), οἵ---τεραγά- 
ἱπᾷ νεῖ. 6 85 ἃ ρδγεηῖῃεβι85---ν ἢ νογ. 5 
85 Ὁγ 1,Δο πιάπη). Νεῖῖπεῖ ρίνεβ ἃ 88115- 
ΟἴΟΙΥ 86η86, δηά ννε {πετγεΐογς ἔοϊ᾽ονν (86 

ἘΕΝ. ἴῃ τεραγάϊπρ ἴδε οοπβιγισείοι ἃ8 
Ὀγοκεῆη. Ηε βᾶγβ αμπά ὃν γέαβοη οὗ ἐλε 
ἐχοεείηρ ργεαίπεος οΓ ἰλε γευείαἰΐοη5--- 
δηὰ τπεη βυάδάεην οπαηροβ πε ἕογπι οὗ 
δε βεπίεηςε.--διὸ ἵνα μὴ ὑπεραίρ. κιτιλ.: 
τολεγεέΐονε, ἐκαὶ 1 Ξ«λομία ποί δὲ ἐχαϊεά 
ουεγγεημοῖ, ἐδεγε τῦας ρίυεη ἰ0 πιρ, 56... ὉΥ͂ 
Ααοά (45 Αἱ σ Οογ. χί. 1:5, χίϊ. 7, (αἱ. {ἱϊ. 
21ὴ, α ἐκογη ἐπὶ ἐμπε ἤδδα, απ απρεὶ οὗ ϑαίακ 
(γῆο ἰ8 τεραγάθα 48 μανίῃρ βονγεσ ονεῦ 
{πε σάρξ, [κε χίϊ, τ6, τ Οος. ν. 5, 190 
ϊ, 5), ἐμαὶ με τεὲρκὲ διμ7εῖ πιε (βεε τεβ.), 
1πεὶ ργεβ. ἴεηβε ἱπάϊοδιϊπρ τπᾶὲ [18 
“Ῥυβεῖίηρ Ὁ ννὰ8 ποῖ ἃ βίηρὶε ἰβοϊδιεὰ 
ταὶ ὰϊ σοπιίπυαὶ, ἐπαΐ] «κομί ποὲ δὲ 
ἐχαϊίεα ουεγπιμεκ. ἴτὰ οἰαββίοαὶ ασεεκ 
σκόλοψ τηεδῃβ ἃ “βίδκε," δηὰ τῃϊ8 ἰ5 
Εἴνεη 85 δῃ αἰϊεγπδῖϊνε γεπάδγίηρ ἰη τῆς 
ἘΝΝ. πιατρίη. Ὑπυβ τε Αροϑβιῖε᾽β ττίαὶ 
ννου]ά μὲ Πἰκεπεά ἴο ἃ οοπιίπυδὶ “ ἱπιραῖε- 
τηεηῖ ". ϑδίδηϊευ, ῆο δάορίβ {Πὶ5 τεπᾶεσ- 
ἵπρ, οοπιραγεβ (Δ]. ἰϊ. 20 “1 ἂπὶ Ἵσγυοϊβεὰ 
ν ἢ ΟἾγιβὲ ". Βυὲ ἴῃ ἴδε ἀτοεκ οἵ ἴδὲ 
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ἵνα ' μὴ " ὑπεραίρωμαι. 8. ὑπὲρ 3 τούτου τρὶς ὃ τὸν Κύριον παρε- τ "κε ἱν. 
κάλεσα, ἵνα "ἀποστῇ ἀπ᾽ ἐμοῦ - 9. καὶ εἴρηκέ μοι, "᾿Αρκεῖ σοι ἡ ΠΝ 
χάρις μου" ἡ γὰρ δύναμίς μου ὁ ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται. ἥδιστα" ἦν τ Τίτι. 
οὖν μᾶλλον καυχήσομαι ἐν ταῖς ἀσθενείαις μου," ἵνα " ἐπισκηνώσῃ ι ἥδις οδὶν. 

1 ἼΤΒε βεσοπά ινα μη νπεραιρ.- ἰ5 οτχηττἰςἀ ὃν ἢ ΑΠΕΑ 17 δπά {δε [,αἰΐπ νββ. ; ὑυΐ 
15 Ἰουπὰ ἴῃ 3. ΒΚΙ,Ρ, ἔπε ϑυγίδς ἀπά Βομαϊσὶς νββ., δηὰ 15 ργϊπίεά Ὁγ Τίβοῃ. ἀπά ΚΝ. Η. 

3.Α Βδ8 και νπερ. 3 Π Ἐ, ἀἁ, ε δπά τπε Βοπδαίγὶς γίνε τον Κυρ. τρις. 

4 ΘΟΑΞΌΡΟΕΚΤ,Ρ, τῃε ϑγτίας ἀπά Βοδδιγίο νββ8. βυρροτὶ μον αἴετ δὃνυν. ; Ὀεϊζεῖ οἵ. 
νὴ ΑΒ Ὁ δηὰ τε 1,ατίπβ, θυι [Π6 βεῆβε [8 ποὶ δθεοιεά. 

δ χελειονται, ἈΠ ΟΌΓΕΚΙΡ , δεῖϊίες τελεῖται ἢ Δ ΓΑΒΏ "6. 

5 Β 6γ"", τῆς Ηδγοίεδη δπὰ Βοβμαίτγίς νββ. ὁπι. μον δέιεσ ασϑ. ; ἰπ8. ΦΑΘΕΟΘΚΕΡ, 
τῆς 1,4, Ῥεβῃίτῖο δπὰ ϑδῃίάϊς νβ8. 

ΠΧΧ (βεε Ναπι. χχχὶϊ. 55, Ηοβαϑδ ἰϊ. 8, 
Ἐσροΐυ8. χὶθ!. 19) σκόλοψ υπάουδιεάϊγ 
ταδᾶπ8 “1Ποτη,᾿ ποῖ “ βίδακε᾽" (Εζεκ. 
Χχν. 24 18, ρεῦμαρβ, ἀουδιθι}). Π]|08- 
τταῖίοπβ οὗἩἨἁ ὠἰΐϊβ υ8ὲ ἰπ {π|8 β6εη8ε 480 
Οὐοὺγ ἰῃ Ασιοπηοστυβ, Βαργίυβ ἀπά {μὲ 
τηρϊοα] νντίτεσβ (βϑεε ΕἸεὰ ἐμ ἰος. δηὰ 
ἩΗεννιαίδεπα, χῖχ., Ῥ. 390) ; 4.6.» οὔτδε ραΐπ 
οὗ ουϊέηε ἃ τοοῦι [ ἰβ βϑαἰά ὅταν ἐμπεπαρ- 
μένος ἦ σκόλοψ σαρκί ((ο»:»:. ἐπι αῤᾷ. 
Ἡέῤῥοον., 25). ΝΥε Ποϊά, «θη, τδδὶ 
σκέλοψ δεσε σεγίδί ἶν πιεᾶπβ “ ἐποση,᾿" 
δηὰ τῃδῖ 8:1. Ραυ]β ἰτίδὶ 18 ςοπιραγεά ἴο 
ἴδε νεχαιίουβ ἱσεϊϊδιίοη οὗ ἃ πόση σαῖμεγ 
τθδη τὸ ἴπε δροηίβίπρ δπᾶ ἔδιδὶ ἰογίυσε 
οἵ ἱπηραϊεπιεηῖ ου ἃ βίδκε. ε πᾶνε πο 
Κπονϊεάρε 48 ἴο ψῆδι τΠἷ8 {γ14] ννᾶ8. [ἰ 
ἰ8 ἃ τῇεσε ἕδπου, δπὰ ποῖ ἃ Πᾶρρυ οπε 
(ρσορδϑὶν βιιρ ρεβεεὰ ὃν ἴδε [νδτίη «εἰ περέτς 
ἐαγηΐδ), τμαὶ τὲ σοπδίβιεὰ ἴῃ νἱοΐεηςε οὗ 
Β6ΠΒ.141 ραββίοῃβ (οὕ. εομπέγα τ Οος. νἱϊ. 7-0 
δηὰ νετ. 9 θεϊον). Ὑῆδῖ ἴπΠῸ σκόλοψ 18 ΔΠ 
ἰπάϊν!ἄυ4] ορροπεπὶ Ψνῇῆο ννᾶβ ἃ ““ὲ1Πογῃ 
ἰῃ μὶβ 5ιἀε"" (ς χ. 7, χί. 14) ννὰβ μεϊὰ Ὁγ 
ΟΒεγβοβίουμ! ; Ερῆσγαϊπη ϑυσὺβ ἰδεπεῆαεβ 
δΐπλ ἢ} ΑἸεχαπάεσ ἐπε σορρεγβπητῃ (2 
Τίπι. ἵν. 14}} Βαϊ (Π15 σιεββ μαγάϊν ἐχ- 
Ρἰαῖπβ σαρκί; [Π6 {τἰ4] ννᾶ8 ποῖ οἵ [6 
βρίγις, δυῖ ἐπ ἐλ ἤεδλ. 11 86επ|8 ᾿ἰκεῖὶν ου 
τῆς νῃοΐε τμδὲ 11 νγὰβ ἃ θοά Υ ἱπᾶγγ τυ, 
Ῥτοδαθῖν {πε ἀσθένεια τῆς σαρκός οὗ ΟΔ]. 
ἰν. 13. ]ετοπὶς (Οαί., ἰν., 13) ἀπά Τεῖ- 
τὰ] 1Π!140 (ἐφ Ρμάἑξε.,13) τηεπείοπ ἴπε ἐγαάδιτίοπ 
τῆδι ἰἴ ννὯ8 ἀεαάαεοδε ; ΚΠ 8 ννὰ8 ργοῦδϑὶν (1 
ἵδεγε ὃς δὴγ ἴγυτῃ ἰπ τῃς τγδά10Π} ΟὨΪΥ 
ἃ βυτηρίοπι. Αποῖπεγ νίεν (βϑυρροτίεά Ὀγ 
ἴηε Οεἰτῖς πᾶπὶε ἔογ πε ἀϊβεδβε) 18 ἐῤὲ:- 
ἐεῤδγ, ἃ ἄϊβεδβε ἴο ννῃϊοἢ “ νι ϑίομ τε" 
416 βαϊὰ ἴο θὲ ρζοπα, δυϊ ννῃιο ἢ δ ςιοὰ 
ἵν Ὸ ΒΟἢ ΒΊΓΟΠΡ πιὲπ 48 Νδροίεοη ἂπὰ 
Ρεῖες τς ατεαῖ. ὙΠοβς ΨΠο ΠοΙά τῃϊ5 
νίενν βέπεγαιν ροϊπὶ ἴο ἔπε οἰγουπιβίαποαβ 
οἵ ὅι. Ῥαυ} οοπνετβίοῃ 88 111 ἰσατίηρ Δπ 
δἴίδοῖκ οὗ τῆς ἀϊθϑοτάθσ. Βυῖ ἐλὲς δὲ ἰβᾶϑὲ 

18 ἐχοϊυάεά Ὀγ τῃς Αροϑβιῖε᾽8β ονπ Ψψογάβ; 
τῆς “Ἰἤοτη ἴῃ 186 βεβῇ ᾿᾿ ννᾶβ “ βίνεη " 
Βίτη αὐέεν τῇς “ νἱβίοη ᾿᾿ οὗ ἐουτίξεῃ γεδγβ 
Ὀεΐοτε ; ἐ,4., [ἢ 15 ἱπῆγγαν σᾶπη6 ροη Ὠἰπὶ 
αὐίεν τἰῃε γεᾶσ 41. Αποίδεσ ρίδυϑι]ς σοη- 
)εσίυτε (5βεε Εδγγᾶσ, δ5έ. Ῥαμὶ, Ἐχουτζβ. χὶ., 
δυῖ οὐ Βαπιβαν, δὲ. Ραμὶ ἐλε Τγαυεϊίεν, 
Ρ- 39) 8 ἴπδῖ τῆς Αροϑβιῖὶς βυβεσγεὰ ἔγοτῃ 
οῤκέλαίν»ια (υΓ. Αςὶβ ἰχ. ο, Ο4]. ἷν. 15, 
Ν]. 11), ἃ ΝΕ σοπηπίοη ἀΐβεαϑε πὶ ἴἢς 
Εαβϑι. Ρχοῖ. Ἐδπιβᾶν (ἰοἊ. οἷέ., ἢ. 94 6.) 
ἘΠῚΠΚΒ ἰτ ννὰ8 οἤγοπὶς, τηβϑίαγίαὶ ἕενεγ. 
ννΒδίενεσ ἢὶβ ἱπῆγπιϊν νν88, ᾿ξ ἀρραγεηεῖν 
δΒεοιεὰ {πε ἀϊρπὶιγ οὗ 85 ουϊνυνατά ἀρρεᾶγ- 
δῆςε (6Δ!. ἱν. 14), δῃὰ ννᾶβ ενίδεπὶ ἴο ἴδε 
εγε. Ἐὸογ ἃ 1} ἀϊβοιβδβίοῃ οἵ με ναγίουβ 
τῃεοτγίεβ οὐ ἴπε βυδήεςϊ 8εὲεὲ [ἱρδείοοι, 
Οαϊαΐξίαπς, Ῥ- 186 Κ΄. 

Ψνεῖ. 8. ὑπὲρ τούτον τρὶς κιτ.λ.: οον- 
εεγπὲηρ ἐπὶς ἐκεπρ (ον “ 1Π18 Δηρεὶ""; ἴου 
ὑπέρ -Ξ “ ςοποετηίηρ ̓᾿ 5εὲ οχ ἱ. 8) 1 δε- 
ϑομρκέ ἐδ 1,ογά, ἐ.ε., ΟἸὨτὶβὲ (8εε νεσ. 9), 
ἐδγιοε ἐπα ἐξέ (ον “ Ὧε᾽} γνρλξ ἀεῤῥαγί 
ὕγονι νιθ. “ ΤὮΏγοα "᾿ 8εεπὶδ ἴὸ ροϊηϊ ἴο 
ἴῆχεε βρεοΐδὶ οοςδβίοηβ, ἤθη Πἰ8Β ργαγεγβ 
ἴοσ ἴδε τεπῖονδὶ οὗ Π18 τσία] ννεσε βρεςῖδ 
ὑτρεπῖ. [κα Αποίμογννμο ργαγεά τῃσῖςε 
1πᾶὶ τῇς οὺρ οὗ βυβετίπρ ταῖρ μὲ Ρ455 ἔγοσῃ 
Ηἰπὶ (Μδῖῖ. χχνί. 44), 81. Ῥδυὶ ἀϊὰ ποῖ 
τερεῖνε ἴΠεῈ ἄπϑΕΣ 18 βρίγιι ἰοηρεά ἔοτ. 
Βυϊ δε ἀϊά τεοεῖνα δῃ ἀῆϑινεσ ἀρυ πα πεν 
βυβῆςϊεπε ἴο βιγεηρίμεη δηά ἴο οοπϑβοῖς. 

γες. 9. καὶ εἴρηκέ μοι κιτιλ.: απ Ηε 
καΐξδ Ξαϊά (τοῖς ἴδε ρΡετγί. 8δ8 ἐχργεβϑίηρ 
τῆλε δροιάϊηρ νδιιάϊον οὐ τῃε Ὀινίπα ρῥγο- 
ταίβε ; 80 οἴξεηῃ ἰπ αὐυοίδιίοπβ ἔτοτὶ ἴδε 
Ο.Τ., 4... Αςἰβ χιιῖ, 34, Ηδθ. ἵν. 4, χ. 9) 
ίο νιξ, “"Μν ργαος ἐς βωβέείοη! [ον (ἧδε 
(φ΄. 158. χίλι. 2), ῶν Μγ ῥοισεν ἰς δείηρ᾽ 
νιαάε ῥεγίεεέ (τελεῖσθαι ἰ8 ἰουπὰ δετε 
ΟὨΐγ ; τῆς ἴδηβε ἱπάϊσαϊεβ ἃ ςοπἴίϊηυοις 
ἔλεϊ ἰῃ 8:1. Ῥαυ 5 116} ἐπ τυξαληιε55". 80 
[τ 18 βαιά οἵ Ομγῖβι τηδὲ Ης νγᾶ8 “ πιδάς 
Ῥεγέεοι [που ἢ Ξυβετίη 8" (Ηεῦ. 11. το) ; 
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ἀΒοβιν. δ. ἐπ᾽ ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ. 10. διὸ " εὐδοκῶ ἐν " ἀσθενείαις, ἐν 

αι, ὕβρεσιν, ἐν Υ ἀνάγκαις, ἐν " διωγμοῖς,! ἐν 2 Υ̓ στενοχωρίαις, ὑπὲρ 
χ λει ΧΗ. Χριστοῦ - ὅταν γὰρ " ἀσθενῶ, τότε δυνατός εἶμι. τι. Γέγονα "ἄφρων 
νει, 351 3 καυχώμενος 5: ὑμεῖς με ἠναγκάσατε. ἐγὼ γὰρ ὥφειλον ὑφ᾽ ὑμῶν 
Ἢ 4 Τίηι." συνίστασθαι " οὐδὲν γὰρ “ " ὑστέρησα τῶν " ὑπὲρ λίαν " ἀποστόλων, 

“Στ. 

Υ Κεβ. χί. εἰ καὶ οὐδέν εἰμι. 
81. 

Σ Ἐεβ' χὶ. 
16. 

4 Ἐεβ. ἐϊ. τ. Ὁ ΒεΗ͂. χί. 5. ς Βεβ' ἰν. 17. 

ΤᾺ οπὶ. εν διωγμοις. 

12. Τὰ μὲν σημεῖα τοῦ ἀποστόλου "κατειργάσθη ὅ ἐν ὑμῖν ἐν “πάσῃ 
ἁ Κεῆ. νἱ. 2. 

3 ΟΌΘΈΘΚΓΙΡ βυρροτεῖ εν στεν. ; δεῖϊίετ και στεν. ὙΠ δ" Β. 

ΣῚΡ δηὰ τῆς ϑυγτίας νβ8. βυρροσγί {πε Ἴχρ δηδίογυ ρίοββ κανυχωμενος δε αφρ. 
οτὴ. ΑΒΌΕΟΚ, τῃε [νδτπ ἀπὰ Εργυρείδη νβ8. 

4 Β ἰπβ8. τι δῆεσ γαρ (ΚΝ. Η. ρίδος ἰξ ἐπ {πεὶγ πᾶ ρῖπ) ; αἱ Πδ5 ον γαρ. 

5 ΜΑΒ᾿ ΚΙ, βυρροτί κατειργασθη ; Β’ ΕΘ δᾶνε κατηργασθε. 

δηὰ οἔτδε ροννεῦ  ὨΙΟΒ Ηεδ σοτηπιυπίοδῖεβ 
ποτὰ Ηἰπηβο!  [Πς βᾶπὶε ἰᾶνν μοϊἀβ σοοά. 
ΟΥ ἴ5Α. χὶ. 29-31.--ἥἤδιστα οὖν κ-.τιλ.: 
"ποσί ρἰααὶν ἐπεγείονε τὐὐϊὶ 1] γαΐλεν ρίονν ἐπ 
γ τουεαληέ5565 (5..) ταῖμετ ἴπδη {πὶ ΓΠΕΥ 
βδουϊά δὲ τεπιονεά), ἐλαΐ ἐδ ῥοισεν οἵ 
ΟἈνὶςἐ (βεε οἡ νἱ. 7 ἀπά ζεῖ. ἔπεσε) γιὰν γεϑσέ 
πῤοη πιθ, 'ΐκ., “ΤΑ ϑρσεδὰ ἃ ἰδθεγπηδοὶα 
ονεσ τε ἡ. Τῇα ἱπιᾶρε ἰ8β (παξ οὗ {πε 
ΒΠεΟΠίπδῆ οὐ σκηνή, ἴῃ6 ροἴοσυ νῃϊς ἢ 
ννᾶ8. ἔπε βυπδοὶ οἵ πε Ὀἰνὶπε ῥγεβεῆςε 
ἰπ τὰς Ηοῖγν οἵ Ἠο]ίεβ, ἀεβοεηάϊπρ ἁροη 
τς Αἰ} (οὐ. ]οπ ἱ. 14, Εδν. νἱῖ. χσ5, 
χχί, 3). Τῆς ἵν γτεηἀθσίηρβ (" βίσεπρίῃ " 
δπά “ρονετς ἢ οὗ δύναμις ἱπ τῇς ΑΟΝ΄. οὗ 
118 νεῖβε ἂσὲ ργεβεγσνεὰ (δ! που ρ ἢ ἱπίοτ- 
ομδηρεά) ἰπ ἴδε ΕΝ. ΌΥ ἃ εὐτίουβ ἰπ- 
δἀνετίεπος οἡ ἴδε ρατί οὗ {πε Εενίβεσβ, 
ΨὯΟ ἅτῈ βΈπεγα γ βογαρυΐουβ ἐνεῃ ἴο 
ΡῬοάδπσΥ ἴῃ πιλίπιδιπίηρ ὑπιϊοστη ἴῃ 
Βυςἢ πηδίίετδ. 

ψες. το. διὸ εὐδοκῶ κιτιλ.: τὐλενεΐογε 
1 αν τοοῖ! σοπέεμέ ἐπ (ἴο εὐδοκεῖν ἐν ς΄. 
 ϑᾶπι. χχίϊὶ. 20, Μαῖϊ. 1]. 17, 1 Οοσ. χ. 
5) τοεαϊηδ55έ5, ἦι ἐμϑμὶ 5 (ὕβρις ἰ8 υδεὰ 
ἔοσ “᾿π)υγν " ἴο ἃ ΒῃϊΡ 'ἰπ Αςῖβ χχν]ϊ. 10, 
21; ἰξ ἄοεβ ποὲ οσςὺς εἰβεννῃεσε 'η Ν.Τ.; 
Ῥυϊ οΥ, ὑβρίζειν, Αςἰβ χίν. 5, τ: ΤῇεΒβΒ. ἴϊ. 
2), ἐπ πεοσσοέέίες, ἐπ ῥεγεεομέϊοης αμᾶ ἀἷ5- 
ἐγεσϑος, ζον ΟἈγίσέ᾽ 5 καλέ (εΥ. Μαῖῖ. ν. 11); 
ἴον τολεηευὸν 1 ανπλ' τοεαΐ, ἐδέπ ανὶ 1 
δίγοηρ. Μειβιεῖπ σοπιρατεβ ΡΟ 8 τὸ 
ἀσθενὲς ὑμῶν δύναμίς ἐστι (Μέί. Μος., 1., 
8 13). 81. Ρδυ 8 ννογάβ ᾶἃγὲ πιογε ἴῃδῃ 
ἃ νεῖ] ραγαάοχ: ἴπεὺῪ ὄχργεββ [86 ξαςῖ, 
το ψ Ὡς ἰβίοσυ δϑυπάδπην τεβίῖδεβ, 
ταὶ τε ννοσ Δ᾽ 8 Ἰὔσομε ἰβ τε Οσοββ. 
ν. 11-13. ΤῊΕ ΕΟΚΕΘΟΙΝΟ ΤΕΒΤΙ- 

ΜΟΝῪ ΤῸ ΗΙ5 ΟἸΑΙΜΒ ΟΘῊΤ ΤῸ ΗΑΝῈ 
ΟΟΜΕῈ ΕΒΟΜ ΤῊΞ ΟΟΕΒΙΝΤΗΙΑΝΒ ΨΜΗῊΟ 
ΨΙΤΝΕΒΒΕ. ΗΙ8 ΑΡΟΒΤΟΙ͂Ο [!ΓἈΒΟυ ΒΒ. 

Ἂς 

--νε τ. αἰ. να ἄφρων ὑμεῖς κιτιλ.: 
1 ἀνε δέοονις Τοοϊ5Κ, 5ε., Ὀοαδίίηρ ἔδυ : γέ 
τον ῥεϊϊ δα νεὸ, ἱ.6., ᾽ἃ ν88 γουζς ἀοίηρ ; ἦν 
1 ομρπέ ἰο καυε δδεμ εονσηπάφά ὃν γοι 
(οΣ. 111. χ,.᾿ σογ. ἰχ. 1), ἐνδ.ν γοῦ βδουϊά 
ποῖ Βᾶνε ἰείς ἰξ ἴο πὶὲ ἴο βρεᾶῖκ Χγ οννῃ 
Ρταῖβεβ: γ0Ὸγ7 ἐπ ποίπέηρ τας 1 δελιέπα ἐλε 
δ', “Ππε  βυῤῤιτῷ Ψ Βοτη γοὺ ἰγυδὲ 50 
τεδάϊγ, αἰέπομσὰ 1 αντε ποίδιηρ, 5... ἴῃ 
αοά᾽ 8 εγεβ ως 70δπ νἱϊ!. 54, τ Οος. {ἰϊ, 
7). ΟΥ τῆς Αροβεῖεβ ργορεγῖίυ 80 οἽοδ]᾽εὰ, 
8ι:. Ῥδὺϊ (8118 βίπηβοῖς ἐν ἐλάχιστος (1 
Οος. χν. 9); θυϊ δε ν}} ποῖ δάπιϊ ἴοσ ἃ 
τοοσηδηῖ ἴῃς βυρατίοσιν οὗ ἴδε Οοτίπιδίδη 
Τυδείδειε, ᾿ὡκ χ 

Εἴ, 12. σημεῖα κιτιλ.: ἐγμὶ; 
(ἔδεσε 18. πο ἀπε μεθα το μέν) ἐκε ἤξιχᾳ 
ΟΓ απ ΑῤοΞίϊε (τοῦ ἰ5 χεπετῖς, “ϑς 8 85 
ταῖρῃῖ Ὀε ἐχρεοϊεά ἔτοπὶ δῃ Δροβέε"; οὐ 
Μασ. χνὶ. 20) τύέγέ τυγομρ λέ (ποῖα πα 
Ραβδῖίνε ; πε ἄοεβ ποὲ οἷδὶπὶ ἴο ὃς δηγ- 
τππρ τῶοτς ἰδᾶῃ Ασα ἰἱπβίσυπηεηῖ ; 
οὐδέν ἐστι) αποπρ γομ ἐπ αἷΪ ῥαίΐίεμεες, 
50.) ΟἹ Τὴν ρασί (ὑπομονή ἰ8Β Δπ ἐββεπίδὶ 
αὐδιν ἴοσ ἃ ΟἸγίβείδῃ πη ββί πᾶσ ; 866 
οη ἱ. 6), ἐπ δὲ ρη5 απὰ τυοπεγ5 απαὰ ῥοτυένς. 
ΤὨϊ8 ἀΐγεος δββοσιίίοη, πιδάς ἃ5 1 1 ὑνεσα 
ἰπάϊβρυςδθ]ε, (δαὶ πηγαοῖϊεβ μαᾶὰ ὕεεη 
ντουρμῖ δὲ Οοσίπτῃ τὨγουρῃ ᾿ἰβ ἀρΈΠΟΥ 
(8εε «αἷδο ἔοπι. χν. 19, 1 Ὅογ. 1]. 4) 
18. ποϊεννογίηγΥ. ΤΒς ἴῆτες ψογάβ υδεὰ 
8ῃου]ά θὲ ἀϊβεϊηρυίβῃεά, τέρας ἰΒ βοπιε- 
τοῖπρς δποπιδίουβ, ουϊδιάς ἴῃς ογάϊπασγυ 
οουγβε οὗ πδίῖυτε. ΤΠΐβ, μοινενεσ, ἰ8 ποῖ 
πε ῥγοπηίπεηὶ ἰάθα ἴῃ τῆς Ν.Τ. τηΐγδοϊςβ ; 
τέρας ἰδ πεῦε» υδεὰ ἱπ ἴῃς Ν.Τ. (βανε ἴῃ 
18ε αυοίδιίίοη ΑΟοΙ8 1ϊ. 19) ἐχοερὶ ἴῃ σοσυ- 
δἰπαῖίου ἢ σημεῖον τ ἃ “Βῖρη" οὗ 
186 Ὀἰνῖπε ρυγροβε. σημεῖα καὶ τέρατα 
8 ἴδε τερυΐϊα ρῆγαβε Ὁοΐῃ ἱπ ΟΤ. 
(Εχοά. νἱϊ. 3, εἰς.) ἀπά ἴπ ἴδε Ν.Τ. ἴος 
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" ὑπομονῇ, ἐν 1 σημείοις καὶ ' τέρασι καὶ ᾿ δυνάμεσι. 13. τί γάρ 5 Ἀφ δ. 
ἐστιν ὃ ἡττήθητε Ἶ ὑπὲρ ὃ τὰς λοιπὰς ἐκκλησίας ; εἰ μὴ ὅτι αὐτὸς ὁ ἔστι αν. 
ἐγὼ οὐ "κατενάρκησα ὑμῶν - ̓ χαρίσασθε μοι τὴν ἀδικίαν ταύτην. δα. ἰἰ, 

9; Ηεθ. 
14. ἰδοὺ τρίτον δ' ἑτοίμως ' ἔχω ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς, καὶ οὐ " καταναρ- 

44. 33. Χἱϊΐ. 5; ῬὨὶ]. ἰΐ, 4. πὰτ Οοσ. χνὶ. 2. ἢ Ἡετγε οἷγ.0 οἱ Ὅος. χὶ. 1:7 ουἱγ. 

Δ ῬΌΓΕΚΕΡ δπά τς Βοπμαϊειὶς βυρρογῖ εν σημειοις ; Δ. Ὁ", ἁ, ε, ἔ ἀπά τῆε Ηδι- 
οἰεδη Εἶνε σημειοις ; Ὁ, ξὶ ἀπά ἴδε Ῥεβῃϊτο και σημ. ; δὲς τε σημ.; Ὀεῖίες σημειοις 
τε νΠτἢ δ" Β 17, 73. 

5 ῬΘΒΟΑΌΡΟΚΙΡ βυρροτῖ ἡττηθητε; δειῖες ησσωθητε ἢ 9 ΒΌ", 

5 ὈῈ εῖνε παρα ἴοτ νυπερ. 46 δηὰ δε 1,Αἴἰπ νββ. γίνε ἐγω αντος. 

5ΊΜΑΒΟ, τπε [Ατἰπ, ϑγτίας ἀπά ϑδῃίάϊς νββ. ἤαᾶνε τριτον τοντὸ (ὨἙ δηὰ τδε 
Βοδδίτὶς ρίνε τουτο τριτον) ; οπι. τουτο ΚΙῚΡ (οὔ. χί!. 1). 

5 ὌΡΟΕΚΙ,, τπε 1νατίη, ϑγτίας ἀπὰ Ἐρυριίδη νβ8. βυρροτί καταναρκ. υμων; "Ὁ 
Βᾶνε υμας ἔοτ υμων ; οπ!. υμων ΑΒ 17, 73. 

1 ὉἘ, ἀ, ε δὰ και ἐκδαπανησω λῆει δαπανησω. 

8 ΝΟΌΡΕΕΚΙ;Ρ, ἢ, νρ. ἀπά με ϑυγτγίδο νββ. βυρροζί εἰ και ; οπῃ. εἰ και Ὠ "ἃ, ε, κα; 
οπ2. καὶ ΑΒΟ 17 δηὰ πε Ἐρυρίιίδῃ νββ. 

5 ΒΡΕΘΚΕΡ δπά δε 1, δε νβ8. βυρροτὶ ἀγαπων ; δεϊίετ ἀγαπὼω ἢ ΔΑ 17 
δηὰ {πε Ερυριίδη νββ. 

“ἐτηίγας 68; Ὀυῖ ἰἰ ἰ5 ἐπεὶς εἰρηαὶ ταῖμεσ 
ἴλη «πεῖς τυοπάεγγεϊ σμδσγαοῖεσ ὑροῃ 
ΨΏΙΟΙ βίσεββ ἰ8 ἰαἱϊὰ, ὍΤὸὺ ἀεβοσίδε τῇεπὶ 
88 δυνάμεις (Μαῖϊ. νἱΐ. 22, Αοἷβ χίχ. ΣΙ, 
1 Οος. χὶϊ. το, 28) ἀϊγεςιβ δἰϊεπιίοη τὸ 
ἴδε Ὀπιηϊροίεπὶ Βείηρ ἴο ννποσῃ ἴΠῈῪ ἅτε 
ως. 
Μεγ. 1:3. τί γάρ ἐστιν ὃ ἧσσ. κιτιλ.: 

“7ον τυλαέ ἐς ἐΐεγε τοπεγεῖνι γε τύέγε ἐγεαίεά 
α5 ἐπήεγίον (7. 2 Ῥεῖ. ἰϊ. 10) ἐο ἐλε γεϑέ ψ 
ἐλε οἠπμγοῖες, ἐχοοῤί ἱπάσεά ἰπαὶ 1 πιγεε 
ἀἰά ποὲ διεγάφη γομ Οἵ. Αοῖβ χχ. 33,1 
Οος. ἰχ. 12 ἂπὰ νοσ. 16. Τῆς επιρμαῖὶς 
αὐτὸς ἐγώ τηᾶν ἱπάϊοαϊε ἐπαὶ ἴϊ ννὰβ οπῖν 
ἢε Βιτηβεῖ (πὰ ποὶ 8 ςοἰΐεαριε8) ν8Ο 
τεδιβεδ πηδίπίεπαποα (8δεε οἡ χί. 12). 
ΤὨῖβ ννᾶβ ἴδε ΟἿΪΥ σημεῖον τοῦ ἀποσ- 
τόλον ψὨΪΟἢ ἢς ἀϊὰ ποῖ ἐχῃίδίῖ δὶ σοσίητῆ, 
δηὰ Πε ἱγοηί δι δάὰ8, Εονυρίυες νῖὲ ἐλκὲς 
τογοηρ. 

νγν. 14-τ8. ΤῊΉΑΥ ΗῈ ὈῚ0 ΝΟΥ ΟΓΑΙΜ 
ΜΑΙΝΤΕΈΝΑΝΟΞ ΑΤ ΟΟΕΙΝΤΗῊ ΜΜ0Α8 Ὁ18- 
ἹΝΤΕΒΕΒΤΕΡ ΟΝ ΗΙ8Β ΡΑΕΒΤ.--- ἐγ. 14. 
ἰδοὺ τρίτον τοῦτο κιτ΄λ. : δελοίά ἰδὲς ἐς 
ἐπε ἐκμεγά ἕνιθ ἐπαξ 1 ἀνε γεαὰν ἰο οονις 
ἰο γομ. ἉΜΝΆΙς τπε8ς6 τνογάβ ΟΠΪΥ Ἔχργαβ8 
παῖ ἢς παὰ εξ γεαάν ἴο ρὸ ἴνηῖος Ὀεΐογα, 
ἴδεν δὲ αυϊϊε σοπβίβίεπὶ ἢ τπς Ὦγρο- 
ἰδεβὶβ, τεαᾳυϊγεά Όγ χίϊ!. 1, 2 ἀπά 1. 1 
(βες ]πέὲγοά., Ὁ. 5), ἴπαὶ πε μαά δοιϊυδι]ν 

ΝΟΙ͂, {|. 

βῥαϊά τννο ῥγενίουβ νἱβὶβ ἴο Οοσγίπι, τς 
Ὥτβι οὔ ὑνΒι ἢ ἰ8 ἀδβοσίρεὰ ἱπ Αςιβ χν]ϊ!. 
ὙΤπαῖ ννε πᾶνε πὸ ἀεῖδ:]8 οὗ ἴπε βεοοπά ἰβ8 
ὯΟ διρυπιεης ἀραϊπδὶ ἰἰ8Β πανίηρ ἰδκεη 
ΡῬίαςε.---καὶ οὐ καταναρκ. κιτιλ.: απά 1 
τοῦἱἱ ποὲ δὲ α διεγάφη ἰο γοι,, [οἸ]οννὶπρ 'π 
1πῖ8 ΠΊΥ ῥγδαοίίοας οπ ἴ8εῈὲὶ ΝῸ [ὈΥΠΊΕΣ 
Οὐοδβίοῃβ; 707 1 5εεκ πο γομῦς διέ γοκ; 
,)ῶν ἐλὲ οἰκέίάνεμ αγὸ ποέ δομπὰ ἰο ἴαν μῤ 
ἴον ἐπε ῥαγεμίς, ἴχλ ΜὨϊοῃ τεϊδιίοθ ἢς 
βίδηδε ἴο ἴπεπὶ (1 ὕοσ. ἵν. 14 ἔ,, ς΄. Οαἱ. ἵν. 
19). ὄνέ ἐὰε ῥαγεμίς ζὸγ ἐδε ολεάγεη (οὔ. 
Ρτον. χίχ. 14). 8ες οὔ χὶ. 12 ἔογ 9ιῖ. 
Ῥδυ] 5 ῥγίηοὶρ᾽ββ οἵ δοϊίοῃ ἵπ {πὶ8 πηδίτεγ. 
γε. 1:5. δὼ δὲ ἥδιστα κιτ.λ.: ἀπά 1] 

τοὶ νιοσέ ρίαάίν τῤεπάὰ απὰ δὲ τυλοί ἐν 
τῤεμέ ον γομν ξομὶϑ'᾽ βαλε ΕΓ ΤΒδρ. ἰ. 6, 

οπι. ἰχ. 3, ΡΏ]]. 11. 17,1 1688. 11. 8, 2 
Τίπι. 11. το ἔοσ ἴδε {κε τεβϑβίουβ οὗ 
υπβε 8} ἀενοιίοη). ψνχή ἰ8 Πεζεὲ υδεὰ 
(45 αἱ Ης;. χιϊ, σ7, τ Ῥεῖ. ἰϊ. 11) οὗ τπε 
ΒΡ γίῖαδ] ρατὶ οὗ πιᾶη, πε ἱπίεγεβίβ οὗ 
ΜΠΙΟἢ ἅγα δἴεγηδ).---ἰ περισσοτέ ἂ 
ἀγαπῶ κ-.τ.λ. : {01 ἰουεά γομ πιογὲ αδμη- 
ἀαπίέϊν, ἱ.ε.. (ἤδη 1 ἴονε οὐποῦ ΟΠυτοδεβ 
οἵ τὴν ἰουπάδιίοη (οἷ. χὶ. 11), ἀνε 1 ἰουεά 
ἰε55 (56., ἴπᾶπ 1 δὴχὴ ἰονεὰ ὃγ οἴδοι 
ΟΒυσοἢ 68) [8 ἴτ τπ8 τῃδῖ γοῦ τεχυϊΐα 
τῇΥ δἤεςίίοη ὃ 

νει. 16. ἔστω δὲ κιτιλ.: διέ δὲ ἰέ 50! 



[14 ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β ΧΙ. 

Ρ Ἐς 16. Ἔστω δὲ, ἐγὼ οὐ "κατεβάρησα ὑμᾶς, ἀλλ᾽ ὑπάρχων “ πανοῦργος 
4 δε "δόλῳ ὑμᾶς ἔλαβον. 17. μή τινα ὧν ἀπέσταλκα πρὸς ὑμᾶς, δι᾿ ἢ 

οὐἷν; {.. 
ἦν. 4. τΆσοκι οο; αὐτοῦ "ἐπλεονέκτησα ὑμᾶς ; 18. παρεκάλεσα Τίτον, καὶ ᾿ συναπέσ- 

Ὁ ΥΒοϑε, ̓ τειλα τὸν ἀδελφόν "- μή τι ἐπλεονέκτησεν ὑμᾶς Τίτος ; οὐ τῷ αὐτῷ 
ὁ Ἀεῆ. {ἱ. τ᾿. πνεύματι περιεπατήσαμεν ὅ; οὐ τοῖς αὐτοῖς " ἴχνεσι ; 
ἘΉξετσε οὐἱν. 
α σα ἵν. 10. Πάλινδ δοκεῖτε ὅτι ὑμῖν " ἀπολογούμεθα ; “ κατενώπιον ὅ τοῦ ἴ 

14:1 Ῥεῖ. 
ἢν 1. “Θεοῦ “ ἐν “ Χριστῷ " λαλοῦμεν - τὰ δὲ πάντα, ᾿ ἀγαπητοὶ, ὑπὲρ τῆς 

ν Αεἰ χχίν. 
το; Εοπι. ἰΐ. 15. τ Οδδρ. ἰΐ. 17. χ Ἐεῆ. νἱΐ. 1. 

ΔΝ 6 Βᾶνε κατεναρκησα ὑμῶν (ἔτοπ) νεῖ. 13) ἴοσ κατεβαρησα νμας. 

3 6, ἢ, 6, νξ. οπι. δι᾽ αντου. 

3 ϑοπιε εὐϊτίοπβ οὗ ἴπε Ῥεβῃϊτο βυρρεβὶ αδελφους ἴοτ αδελφον, Ὀυῖ ἴὶ ἐδ ἀου δια! 1 
τδετε 18 ἃ Οσεεκ ναγίαπι Ὀεπη {Πεἷτ τεχίβ. 

4 αι, αὶ δἀὰ δῆει περιεέπατησαμεν (τοπὶ χίϊ᾿. 2), οτι ἐαν ελθω παλιν ον φεισομαι. 

δΙΦΟΌΕΚΕΡ, ρ, τῆς ϑυτγίδο απὰ Βομαίτις νβ8. βῃρροσι παλιν ; δεῖξε παλαι νἱἢ 
17, να, ε, 1 ν. ἢ ἃ Ἰ απο. Ἃ ΜΓ ΆΑΒΑ χζ17, 6γ"", ἀ, ε, ἔ, νξ. ἢ ἃ ρεγοὰ δέϊεγ 

4 ῬΕΚΙΡ βυρροεῖ κατενωπιον ; Ἀείίεῖ κατέναντι Ὑἱἢ ΦΑΒΟ (οὐ, 11. 17). 

ΤἸΜΟΌΡΟΕΚΙ, βυρροτὶ τον Θεον ; Ὀεϊΐεσ οὔ. τον ψ ἢ ΚΑ ΒΌ ΟΡ 17, 37 (οἷ ἰΐ. 
17). 

1 ἀϊά ποὲ νινϑεῖ 7 διγάεη γομ (ο΄. χὶ. 9 δηὰ 
νεῖ. 13). ΤΠ ἴπε ΟοΥ πε ίδπη8 ρτδηὶ 88 
ἱπάϊβρυιδθ!ε, Ὀὰϊ ἘΠΕῪ Αἰΐερε ἃ δἰπίβίαγ 
τεδβοη, σὲς., δεὶμρ ἕναν ἴων ὑπάρχων 
8ε6 οῃ νἱϊ!. 17) 1 εσαμρὰέ γοι (Βεε οἡ χί. 
20) τοῦ ἐᾷ ρωμίίε (7. ἵν. 2, περιπα- 
τοῦντες ἐν πανουργίᾳ Κηξὲ δολοῦν- 
τες κιτιλ). ὙΤῇδὶ ἰβ, δἰβ δάνοσβασίεβ 
Ηἰπιοὰ τπαᾶῖ, αἰ πουρῇ δε ἀϊὰ ποι δοςερὶ 
τηλἰπίεπαπος ἀϊγεςιϊγ, γεῖ τῆς ςοἸ]εοιίοη 
πιλὰς ον ἴῃς []υάξξαῃ ΟἸτγίβιϊδπϑ ννδβ 
ππάδ δὶβ μαπά, δπὰ τπδὶ ἢῈ ννᾶὰβ8 ποῖ 
δῦονε βυϑβρίοίοη ἱπ Πἰβ ἀϊβροβαὶ οὔ ἷξ. Τὸ 
τὴῖϊβ ἣς τεϊυγηβ δ ἱπάϊρπδηςϊ ἀδηίαὶ, δηὰ 
ὍΡρεδ]β8 ἀΐγες:ῖν ἴο {πεῖς οὐνῃ οὐβεγνδιίίοη 
οὗ ἴ8ε πλεββεηρεγβ Ποπὶ ἢς δὰ βεηΐ, οὗ 
ΜΒοσὴ Τί (Αἱ ἰςδ80) μδᾶ πιεῖ Ὠῖτ ἴῃ 
Μαοεάοηία ννἱἢ ἃ τεροσγὶ (νἱϊ. 6) δηᾶ ννδβ 
8επὶ θδςοῖ ἴο Οοτίπιῇ υνἱτἢ ἴννο σοπιραηΐοηβ 
το οοτηρϊεῖς ἴῃς Ὀυδίπεββ, σαγεγίηρ [ἢ ΐ8 
Ἰεῖῖες (νι. 6, τ8 81.). 

ες. 17. μή τινα ὧν κιτιλ. : οὗ ἑᾷοτε 
τοΐονι (ὧν ὉΥ αἰϊγδοϊίοη ἔοσ ἐκείνων οὕς) 1 
λαῦνε Ξεμὲ, τας ἐξεγε ομὲ ὃγ τυΐονε 1 ἰοολ 
αὐυαπίαρε οἵ. γὴν 2 Ὅς οοηβῖς. 18 ὑσοκςη, 
δηά τῆς ταϑβυϊείηρ ἀηδοοϊυϊβοη ἰ8 οπα οὗ 
τῆς τηοβὲ βεσικίπρ ἴῃ 51. Ρδῃ} 8 ντιτηρ8 
(τ΄. Κοπι. νἱῖ:, 3, δ]. ἱ. 20). 

νει. 18. παρεκάλεσα Τίτον κ-τιλ. : 
1 ἐχπογίεά Τέξης (βεε οὐ νἱῖϊ!. 6), απὰ 1 
Ξεπί ἐπε ὀγοίλεν τοὐέμ πἶμι, ὙΤὨΪϊθ ννῶβ ἴῃς 
ταϊβϑϑίοῃ 'τοπὶ ὑπο Τίταβ᾽ τεΐυγῃ ἰ8 σε- 
οοτάεα δρονς (νἱ!. 6). ΝΥε ἀο ποὶ Κπονν ἴῃς 
πᾶπιε οὗ δῖ5 σοτηρβηίοῃ ; Ὀαῖ ἰξ 18 ΠΙΚὮΪν 
Ῥῖόρδῦ]ε τῆδιὶ Τίτυβ δηὰ τπἰ8 ἀδελφός τε 
ἴδε ἀδελφοί ψὙῆο ννετε ἴῃς Ὀδάσεῖβ οὗ ἴδε 

ἴοτγμεσ ἰείίεγ το Οογίπιῃ (1 Οοσ. χνΐ. 12). 
π-μή τι ἐπλεονέκτ. κιτιλ. : Ξεγεῖν Τεέης 
ἰοοκ πο αἀὐναπίαρε οὗ γοι ὃ τοαἰκεά τοε ποὲ 
(κε Τιζαβ πὶ δπλίββατυ δηὰ 1 στηγβεϊῆ 
ν ἐδε Ξαπιδ εῤ͵γίἐ αμὰ ἐπ ἐπε ϑαριε σἱεῤς ὃ 
[τ 18 ρίαίπ τπαὶ Τίτυβ᾽ ἤσϑε πιϊββίοπ δά 
Ῥεδδη δάγηίγα!ν (18 11εὰ, ἀπά τπδὶ τῇς 
Οοτἰπιῃίαπβ μδὰ τεοορηίβεά ἢἷβ βἰηρὶε- 
τηϊβάεπεββ δηὰ βἰποεσιυ (βες νἱϊ. 13). 
Το επεὶς ξοοά ορίπίοη οὗ πίπι 81. Ῥδὺὶ 
πὐραι ταὶ ῖγ ροίϊηϊ, ἕος Τίταβ, δῆτεσ 411, μβαὰ 
οηἷν οατγίεὰ ουὶ λὲς ἰηϑιγυσιοη8. 
ν. 19-2:. ΗἸΒ ΟΙἸΟΚΥΙΝΟ ἨΗΑΒ ΝΟΤ 

ΒΕΕΝ ΒΥ ΜΑΥ ΟΕ ΑΡΟΙΟΟΥ, ΒΌΤ ΤΟ ΕΡΙΕῪ 
ΤΗΕῈΜ ὕντὸ ἘΒΕΡΕΝΤΑΝΟΕ. ---  εγ. 19. 
πάλαι δοκεῖτε κιτιλ.: γὲ αγε ἐλὶπκλὶηρ 
ἐπὲς ἰοπρ ἐπι (ἰ.ε., βίποε ἴπεγ τγεδὰ χί. σ ΒΕ; 
ἴοσ πάλαι ο΄. Μαῖί. χί. Ζι, Ηςδ. ἱ. τ, 2 Ρεῖ. 
ἷ, 9) ἐλαέ τὸς αγε ἐχομϑίηρ ομγϑείυες 0 γοι, 
ΨΏΙΟΉ 18 ΝΕΓΥ ἔδτ ἔγοτῃ 18 ἱπιεπείοη (οι τ 
Όος. ἰν. 3). Ὅη τδς οοπίγαγυ, ἐπ ἐδ σὲρ λέ 
οΓ Οοά φῤῥεαλ τὸοε ἐπ ΟἈγῖσέ (5 ᾿ς ᾿ιδὰ βαϊὰ 
Ῥεΐοτε, 1ἰ. 17). Βπέ αἷΐ ἐκε ἱπέπρε, το., 
ΜὨΙσΝ γε Βρεακ, δεουεά, αγε ζον γοιν εἀἐν- 
ἑηρ,, 5.., οἵ Μ ἈΪΙΟἢ γοῦ βογεὶγ βίδπά ἰπ πεςεά. 

ει. 2οβ. φοβοῦμαι γὰρ κ-τ.λ.: δον 1 
αν ἰεφέ ὃν ὧἂϑπν νισαης, τυλδη 1 σον, 1 
σλομίά βηπά γομ πο σμολ ας 1 τοομϊὰ, απὰ 
σλομί ἃ πιγϑεῖ δε γομηά οὗ γομ σμοβ ας γε 
τοομία ποί, 1.6., ἱπάϊρπδπὺ ἴο βενεγιν δὲ 
τοῖς θδοκϑι ἀϊηρ πὰ χ. 2), ἰεεξέ ὃγ αμην 
"»πξαης ἐπαγε «πομία δὲ «ἰγίζε (ε7. χα (ος. ἱ. 
αα, ἰἰϊ, 3), 7)φαἴομϑγ, γαρίνρς (115 βεεπηβ ἴοὸ 
Ὁε τῆς ἕοτος οἵ τῆς ρίυτ. (; ο΄. ΝΥ θά. 
νἱΐ. 20), )αείίοης (ἐριθεῖα ἰ5 ἀετίνεά ἴτοπι 
ἔρῖθος, 4 Πίτεὰ Ιαδουγεῖ, ἀπ ὰ 58ἰρηίῆεβ ἃ 
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20. ᾿φοβοῦμαι γὰρ, "μή πως ἐλθὼν οὐχ οἴους ν ἈεΗ͂. χ. 8. 
1 ἘἈεβ. χί. 3. 

θέλω εὕρω ὑμᾶς, κἀγὼ εὑρεθῶ ὑμῖν οἷον οὐ θέλετε" μή πὼς " ἔρεις,1 δ Ἀοπι. ἱ. 59, 

5 ζῆλοι,; “θυμοὶ, ἃ ἐριθεῖαι, " καταλαλιαὶ, ΄ ψιθυρισμοὶ, " φυσιώσεις, 
χἰϊ!. χ3; 
6 4].ν. 20; 
ῬΒΪ]. ἐ. 14. 

" ἀκαταστασίαι " 21. μὴ πάλιν ἐλθόντα ὃ με ταπεινώσῃ “ ̓ὁ ᾿' Θεός Ὁ Ἀοαι. χίΐ. 

ἡ ἔπραξαν. Ἐρδ ἰν. 
τ; (οἱ. 

ἐϊ, 8. ἃ οπι. ἰΐ. 8; 64]. ν. 20; ῬΒΪ], ἱ. τ7, ἰϊ. 3. ες Ῥεῖ. ἰΐ. τ οὨἱγ, ὙΝἰβά, ἐν τα Ν {Ἡξεσι 
οὐἶγ. ΚΉετε ον; οΛ τ Οος. ἱν. 6, 18, ν. 2, νἱὲϊ. τ. ἢ Βεῆ. νἱ. 5. ἐ Βοπι. 1. 8 ; ῬΒΣ]. . 3, ἐν. 
το; ῬΒΣ1π.. 4. Κ Οδμαρ. χἰϊὶ. 2 ΟὨ]γ. 1.64]. ν. το. πὶ Ἐρῆῇ.ν. 3; ΟΟἹ. ἰϊΐ. 5. ἢ ἘρΆὮ. ἱν. το. 

οἵ Οοε. ν. ̓, Υἱ. 13, :ᾶ, νἱϊ. 2. 

1 ΒΌΡΕΘΚΙΡΡ, τῆς 1,δτἰπ, Εργριίδη δἀπὰ Ἠδγοίεδῃ νββ. ρίνε ἐρεῖς ; Τίβδοῃ. δπὰ 
ΝΗ. τοδὰ ερις νἱἢ Δ Ὰ 17 δηά ἴδε Ῥεβῃίτιο. 

3 ΣΦ ΌΡΟΕΚΈΕΡ, τῆς 1,δτἴπ, Εργρείδη ἀπά Ἡδγοίεδη νβ8. δι ρρογι ζηλοι ; Τίδοῃ. ἀπά 
ΧΗ. τεδά ζηλος ἢ ΑΒΌ Ὁ 17 δηά τῆς Ῥεβμίτο. 

ΦΊΜΟΡΌΟΚΙ, βυρρογὶ ελθοντα με; Ὀεῖζες ελθοντος μον ἢ ἐ ἌΑΒΟΡ, ρίδοίηρ με 
αἴϊες ταπειν. 

ἘΊΜΑΚ βυρροτῖ ταπεινωσῃ ; ΒΌΕΘΚΡ ἢᾶνε ταπεινωσει. 

πιοοεπδσυ ΤΑΡΑ]), δασλδέέίηρς, τυλέδῥεν- 
ἐπι 65 (ἐ.6., ορεπ πὰ βεογεὶ ἀδίαπ,γαϊίοῃ οὗ 
Τμδγδοίετ), σευ προ, ἐ.6., ἰπβοίδῃςαβ, 
ἐμπιμὶ ἐς (βεε οπ νὶ. 5). ΟΥ̓ [45. {ἰϊ. τό, 

ἐκεῖ ἀκατα- ὅπον γὰρ ζῆλος καὶ ἐριθε 
στασία. 

ες. 2:. μὴ πάλιν ἐλθόντος μον 
κιτιλ, : ἰεδὲ τολδη 1 οονιε, τὴν Οοά «κομία 
Ἀμπιδὶς 'νό αραΐη δεέΐογε γοι,, 5... Ὀεσᾶυβα 
οὗ ἴδε βοᾶπῖν ἔγυῖϊς οὐ ἢὶβ ὑγεδοῃὶπρ (48 
μαὰ θεεῃ {πε οᾶϑε ου ἢίβ σσεοπμά νἹδι), 
αμάᾶ 1 «λομίὰ νιομγη 707 νιαθγν (οὔβεγνε, 
ποῖ “411 ἐλαὲ λανυε εἰμπεά ἈΚεγείοξογε, 
ἦ.4., Ὀεΐοτε τὴν βεςοπὰ νὶ δὶς, απά αἀἰά πο 
γεῤεπέ, 1.ε., αἴτει τὰν βεοοπὰ νίβι: (ννε ἴῃ 8 
τεϊδίπ τῆς ἔοτος οὗ ἴπε δοτγίβε μαζί; ἴοσ 
μετανοέω 8εε οη νίϊ. 9, ἀπά ἔος μετανοεῖν 
ἐπὶ ο΄. 10εἰ ἰΐ. 13, Απιοβ νῖϊ. 3), οὗ ἐδ 
μποίεαπηεες απὰ 7ογπίεαίίοη απᾶ ἰασεὶυΐ- 
ομσηδης τσλίος ἐλέν οονενιἐεά. ὙΠεΓΕ 18 
ποιδίηρ ἰῃ ἴτε δηχίειϊυ πεῦα Ἐχργεββοᾶ 
ΜΜΒΙΟΠ 18 ἱποοηβίβεεης νυν τπς ἰδηρύασε 
οἵ νἱϊ. ο ΄. Τλεγε ἢ Ἔχργεββεβ ἢΐ8 88115- 
ΤἈςτίοη τπδῖ ἰπ τῆ πιδίϊεσ οὔ πε ἱποεβϑίυσουβ 
Ῥεῖβϑοη ἴῃε Οογπιμίαπβ πδά ορεγεὰ ἢϊ5 
ἀϊγεοιίοηβ; θὰ τπεὶγ Ῥγοηθῃεββ ἴο βἰπβ οὗ 
τῆε βεβὴ πε ἰβ βὶϊγ αἰϊνε ἴθ. ϑ8ὅεε, ς΄.» 
νΐί. 14, νἱϊ. 1. 

Οβαάρτεκ ΧΙΠ]. ---ἰνν. 1τἰὸο. ΙΕ ΒΕ 
ΠΟΜΕΒ ΑΘΑΙΝ, ΗΒ ΜΙ, ΝΟΤ ΒΡΑΚΕ: 
ΟΗΕΙΒΤ 15 218 ΒΤΕΕΝΟΤΗ: ΓΕῚ ΤΗΕ ΟΟ0Ε- 
ἹΝΤΗΙΑΝΒ 8ΕῈ ΤΟ Τ ΤΗΑῚ ΗΕ ΒΕ ΤΗΕΙΒΒ 
Α1[,80. ---  ετ, τσ. τρίτον τοῦτο κ.τιλ.: 
ἐλὶς ἐς ἐδε ἐπγά ἐΐπιε 1 ἀπε σονιῖπρ ἰο γοι. 
“Α4ὲ ἰλε νιομίλ οὐΓ ἔτυο τοϊένιε55ε5 ΟΥ̓ ἐΐλγεε 
5λα]! εὐονν τοογα δὲ εείαδἰἐελεά.᾽" ὙΒΑῖ ἰδ, 
δε νἹἱἱ]} Πποϊὰ ἃ ἔογπιδὶ επαυίΐγυ ἴπ τῆς βιγίος 

Ἰεραὶ ννᾶν (δες τε.) ννῆεη ἢς γζίνεβ. ΝῸ 
ενδϑβίοῃβ νν}}} Ὀς ροββίδϊε. 

γεσ. 2. προείρηκα καὶ προλ. κ.τ.λ.: 
1 λανε ταξά δεζογεδαμά (αἴ “ἾδρΡ. χ. ὅ, 11, 
χὶϊ, 21), απ 1 ἀο ταν δεξογελαπά, ας τὐλεμ 
1 τοας ῥγεξεπέ ἐπε σεεομὰ ἔπιε (ς. ἰϊ. τ, 
χὶϊ. 14), 50 ποῖῦ δεὶηρ αδεεμέ, ἰο ἐ ἐλαὲ 
λαυε εἰμπεά δεγείοζογε, ἑ.ε., Ὀείοτε πὶ 
βεςοπὰ νίβἰῖ (48 αἱ χίϊ, 21), απ ἐο αἷΐ ἐπε 
γεσέ, ἐ.ε., ΔΆΥ τῆοτε τοςεηὶ οἤεηάετζβ, ἐλαΐ 
{71 οονις ἀραΐμ 1 τοίἱἱ πο τῥαγδ. 1ὶ ν᾽Ὰ8 
“[ο Βρᾶγε ᾿ ἴπεπὶ {πὶ πε πὰ ραϊά Πἰτπετ- 
ἴο πὸ ἔωσγῖπετ νἱβὶῖ δῆτεγ ἢίβ βεςοηά (ἰ. 23). 
Ηε ργοςεςεάβ το βῖνε πε τεβϑοῦ ννὮν ἢε 
ΨΨ1] ποῖ “ βρᾶτε " ἰἾβυοῃ ἃ νἱβί: βπουϊὰ 
θα πεοεββαγυ; υἱζ., ἴπεν πᾶνε σμαϊεηρεὰ 
μἷβ Αροβιοῖϊίς δυϊποσίυ. 

Νες. 3. ἐπεὶ δοκιμὴν κιτιλ.: τσοὶ 
ἐλαέ γε 5:6 α ῥγοο ΝΣ ΟἈνοἐ τῤεαλίηρ ἐπ 
»ὲ (ο. Μαῖι. χ. οὶ, ἱ.ε., ἃ ργοού παῖ 1 πὶ 
ταδὶ δπ “ Αροϑβιῖε "" νυ ἃ “ πιϊββίοη " 
ποτ ΟἾγίβὲ ἴο βρεὰκ ἴπ Ηἰβ Νδπις. 
ΤῊ ἰδϑὲ τπουρῆϊ Ἰεαάβ Πίπη ἱπῖο ἃ βῃοτγί 
ἀϊρτεββίου. “Ηκἐ ψῆοὸ πα ἴπ8 οοπι- 
πιιϑβίοπθὰ πιὰ ἰβ ποῖ ννεαΐς, δυῖ διτοηβ, 
δηὰ τῃἰ8 ραγαδοχίοδλὶ βίγεπρτῃ ἱπ ννεδκ- 
Ὧδ88 ἰ8 πηίης αἷβο᾽" (νν. 36, 4).---ὃς εἰς 
ἡμᾶς κιτιλ, : τσλο ἐς πο τοεαλ ἐπ γείαξον 
ἰο γομ, 5... ἃ8 γοὺ {πίηκ τὴς ἴο 6 (χ. 1ο, 
χὶ. 21), δνέ ἐς ῥοτυεγζμὶ ἐπ γον νάσί. 
Απὰ {τἢ8 15 ἴγυς ἴοτ ἴῸ τεᾶβοπβ: Ω) ὃε- 
οᾶυ86 οὗ Ηἰ8 Ἐεϑυττεςιίοη, 48 ἴῃς Νὶοῖοτ 
ονεῦ Ὀεδιῆ ; (δ) δεσαυβε οἵ {με βίσεηρτη 
νι Ὡς ἢ Ης εἐπιρονγεῖβ 8 ἰῃ ἴῃς ἀϊ8- 
ἴδε οὗ οὐὖγ ἀυν ἴο γου. Εδοῦ οὗ 
ἴδεθε γβᾶϑοηβ ἰ8 πον ἱπιτοάυςεά ὃγ καὶ 

γάρ 
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κΟμαρ χα, ΧΠΠΙ, τ. " Τρίτον 1 " τοῦτο ἔρχομαι " πρὸς ὑμᾶς - “" ἐπὶ ὃ" στό- 

ἤδάρεο Σ ματος δύο μαρτύρων καὶ ὁ τριῶν σταθήσεται πᾶν ῥῆμα". 2. "προεί- 

ἴδμη ἧχι, ρηκαὅ καὶ ᾿ προλέγω ὡς δ παρὼν τὸ δεύτερον, καὶ ἀπὼν νῦν γράφω Ἷ 
ὑπ: τοῖς " προημαρτηκόσι, καὶ τοῖς λοιποῖς πᾶσιν, ὅτι, ἐὰν ἔλθω εἰς 

ἸοίΜαιι, τὸ πάλιν, οὐ 1 φείσομαι - 3. ἐπεὶ δ "δοκιμὴν ζητεῖτε τοῦ ἐν ἐμοὶ 
1 Τα, ν. λαλοῦντος Χριστοῦ, ὃς εἰς ὑμᾶς οὐκ " ἀσθενεῖ, ἀλλὰ ᾿δυνατεῖ ἐν 

«ὐδὰρ. νι. ὑμῖν. 4. καὶ γὰρ εἰ " ἐσταυρώθη ἐξ ' ἀσθενείας, ἀλλὰ ζῇ ἐκ 

ὰ ὅμ. ΩΣ " δυνάμεως " Θεοῦ 10 - καὶ γὰρ καὶ ἡμεῖς " ἀσθενοῦμεν ἐν αὐτῷ, ἀλλὰ 

{Ἐεβ. ἱ. 23. κε Ἀεδ. ἰἱ. ο. 8 Εεῆ, χὶ. 2:1. 
ἰϊ. 4,8; Οἱ. ἐϊ. 1. 1 Ἐεβ. χὶ. 35. πὶ Βεῇ. νἱ. γ. 

ΧΙ. 

ἱ Εοπι. χὶν. ας; 4. ἐ«ΟἼδρ. χίϊ. 21 ουϊγ. 
τε ἡ ΗΝ 43, Ὁ Βεῆ. χὶ. 21. ςΒδρ. ἰχ. 8 οϊγ. Κι Οος. 

ΔΜΚΑ 17, νξ. ῥγεῆχ ιδον ἴο τριτον (ἔγοπὶ χί!. 14). 

53.Α δηὰ ἴῃς Ρεβῆϊιο τεδά (ἔτοπὴ χὶϊ. 14) ετοιμως εχω ελθειν ίοΓ ἐρχομαι. 

ΣΝ, Ε ἀπά {πε ϑγτγίας νβ8. ργεῆχ ινα ἴο ἐπι στ. 

ΔΜ, ἢ, νξ. τεδὰ ἡ τρ. (48 δὲ Μαῖί. χνῖ!. τό, σ Τίπι. ν. 19) ἔογ και τρ. 

δ᾽ ΡῈ δάὰ γαρ δῆετ προειρ. 

5 Ὁ", ἁ, ε ἀπά πε Ηδγοίδαῃ οπι. ὡς Ὀείοτε παρων. 

ΤΌΟΕΕΚΡΡ δηὰ τῆς ϑυγίας βανε γραφω (Ότῃ νετ. 10) ; οπῃ. ΑΒΌ"α 17 πὰ πε 
1, Ατη8. 

8 ἢ, νᾷ. ἢανε ἀ»ι ἴοσ ἐπει, δηὰ {πετὰ ἰβ Ῥαιγίβιίς τεβεπιοην ἴο ἃ νΑτίδῃϊ εἰ. 

9. 50 
δ διὰ ἐπε Βομαίτϊο. 

10 χ7 οὔ. Θεου ; 80 αἷβο Ηἰἴδγυ. 

ΞΑΌΡΕΕΙ, ἔ, νῃ. δπὰ τῆς ϑυτίας ; θεϊίεγ οπ]. εἰ ὑἱτἢ δ ΒΌΠΟΚΡ 17, ἀ, ε, 

τ ΒΌΕΚΗΡ, ἀ, ε, νᾷ. ἀπά τπε Ηδγοίεδῃ ρίνε ασθεν. εν αυτω; Ὀεϊΐει σὺν ἴοτ ἐν 
ἢ ΜΜΑΘ, ἔ, ε, ἴδε Ῥεβῃϊιιο δηὰ Βομαίϊτίο. 

νετς. 4. (α) καὶ γὰρ ἐσταυρώθη κ-τ.λ.: 
3ῶν Ηες τυας ἀμεῖκοα ἠλθανμσήρο ΝΗ μπι: 
(ε΄. ῬΏΪ. 11. 8, τ Ῥες, 1}, 18 ; ἐκ ἱπάϊςατίη 
παῖ ἴἃ ννὰ5 Ηἰβ βε] -ἀββυπηεὰ ἀσθένεια 
ΜΝ ὨΙοἢ πιαὰς τπε Ῥαββίοῃ ροββίθ]6), ὄνέ 
ἐΐυσίκ ἐπγομρὰ (ἐκ ἀραὶτπ ἱπάϊςδεϊπρ {πε 
υἱτίπιαῖε σοπάϊεϊοπ) ἐλε Ῥοισον δ, Οσοά 
(δες τεῆῖ. δπά οὐ Βοπι. νἱϊϊ. τι, ἘΡρῇ. ἱ, 
20, ΡΒ]. 1]. 9).---(ὁ) καὶ γὰρ ἡμεῖς κιτιλ.: 
ῶν τά αἷξο ἀγὸ τυεαλ τοΐἐμ Ητνι (πε τοδά- 
ἱπρ ἐν αὐτῷ πιΐρῃς ΡὈὲ εχρίδίπεά ἔτοτη 
ΒΌΟΝ ραββαρεβ 848 ἱ. 5, ἷν. τὸ, τσ ; δυῖ ἴἴ 
8 80 δίδει! πρ (παῖ γε Πεβίίαϊε ἴο δάορι 
ἱξ, “θη τῃε ΜΒ. ενίδεπος ἰ8 80 Ἔνεηὶν 
Ὀαϊαποεᾶ; σὺν αὐτῷ πιεᾶπ8 5ἰ ΠΊΡΙῪ “γε 
ἃτῈ ΨΟΔΚ, 45 Ηδς ννᾶβ ᾿νε ᾶκ, ἰπ ἴῃ νοΣ Δ᾽ 5 
εὐεβ"᾽; 8βεὲ χἰϊΐ. 1οὺ, δμέ τὸς ἑτλαὶὶ ᾿ὲυε 
τοί Ηἶνι, ποῖ οὨΪν πὶ τῆς ἘΒεδβυττεοιίοη 
{6 οἵ θεϊϊενετβ (]οἤπ χίν. το, Εοπι. ν. 
το, νὶ. 8), θὰ ἑλγοιρὰ ἱὰκε Ῥοιυεγ οὗ 
Οοά ἰοτυαγά γοπ, ἰ.6.. [Ὠτουρἢ τῆς ροννεῖ- 
[ὼ] βαποιίοπβ ὑπ πο Ηδ νν}} ςοη- 
βστη οὐγ Ἔχετοῖβς οἵ Αροϑβίοϊ!ς ἀϊβοϊ ρ! πα 
αἱ Οοτίπεῃ (ο τ Οοσ. ν. 5). Τῆς τπουρπς 
ἰ8 {πὶ αἰγεδάν εχργεββεὰ ἰπ χίϊ. το. ἧς 
ὍΟΥ, τεβυπη658 ἴῃς ἀγρυτηεηῖ οἵ νεγ. 38, 56..) 
γου ἅτε οἱαἰπηίπρ ἴο ἰεϑὲ την οἷα πῚ8: γοῦ 
Βῃου!ὰ Ἰοοῖκ ἴο γουγβεῖνεβ ; γομῦ [αἰ ἰ5 

ἃ ἡ η688 ἴο τηΐης---ἰπαὶ ΟἾτγίβε ἀννε 8 ἴῃ 
γου ἰβ ἃ ὑγοοῦ τπαὶ Ηδ ἀννεῖ]β ἴῃ πες, ὑνῆο 
ρτεαςμεά Ηἰπιὶ ἴοὸ γοῦ. ΟἿ. σβδρ. ἱ. 24, 
τ. 2. 

νει. 5. ἑαντοὺς πειράζετε κι τ.λ. : ἐγγ 
͵ομν οἱὐὔπ Ξεἶυες (πειράζειν σεπετγα! ν ΠΔ5 
ἃ Βἰηϊβίετ βεπβὲ ἴῃ ἴδε Τ. Ξ “τὸ 
τετηρῖ," 28 δὶ τ Ὅος. νῖίϊ. 5, χ. 9, 63]. νὶ. 
Σ,α ὙΤΠεββ. ἰἰϊ. δ; θυῖϊ 566 τεῆῖ.) τολεέλεν 
γ)ὲ δὲ ἱπ ἐκε Ἑαΐέμ, 5.., ἴῃς οδ]εσιίνε 
ΟΠ τι βείδη Ογεεὰ (οἷ τ Οος. χνὶ. 13); ῥγου 
ϑοιν οἵη φεῖυες (δοκιμάζειν σοεβ Ὀδοῖ ἴο 
δοκιμή οἵ νετ. 3; εἶ αἴδο ἀδόκιμοι αἱ {πε 
επὰ οἵ τ:ἰ58 νεγβϑε). ΟἿ ἀποῖῦ γε ποέ ἂς 0 
οι οἱὔμ βεἶυες ἐπα εσςμς ΟἈλγίσί ἐς ἱπ 
γομ ὃ (οὗ. οπι. νι. το, 64]. ἱν. 19) μη- 
ἰο55 ἱπάεεά, 56.. ΜΝ ΙΟὮ ἰΒ σεγιδίΙν ποῖ τῆς 
ς888 (ἔογ εἰ μή τι ΓΑ {κε ἰχ. 13,1 Οοτ. 
νἱϊ, 5) γε αγέ γεῤνοδαίε. ἀδόκιμος ἰ5 (πὶ 
νοῦ 1] ποῖ βαιιβέν ἃ ἰββί, δπὰ 80 -- 
γεῤγοῦις. ὙΠεῖγ οὐνὴ σοπβοϊουβπεββ οὗ 
πε ροννεσ οὗ ΟἾγίβι'β σγᾶςε ἰ5 ἴπε Ὀεβὶ 
ῬῖροΣ τῆδλι Πὶβ ργεδοπὶηρ ἴο {πεπὶ νγὰ8 

ἰνίπεῖν δυϊποσγίβεὰ ἢ πε “ Ὀεραὶ ἔπεπὶ ἰπ 
ΟὨγῖβι [εβ8᾽ (1 Οου. ἱν. 15). 

νες. 6. ἐλπίζω δὲ χτλς διέ, ἴον"- 
Ἔνεῖ ἴξ πᾶν δὲ ἢ γου, 1 λοῤε ἐπαΐ γε 
5λ:α]} ἄποὺῦ ἐκαΐ τε αγε πο γεῤγοδαίε, ἰῃλὶ 



τ--Ὁ. 

ζησόμεθα ' σὺν 3 αὐτῷ ἐ «5 "᾿ δυνάμεως " Θεοῦ εἰς" ὑμᾶς. 
“πειράζετε εἰ ἐστὲ ἐν τῇ πίστει, ἑαυτοὺς ὅ " δοκιμάζετε. ἢ ὅ οὐκ 
“ ἐπιγινώσκετε ἑαυτοὺς, ὅτι Ἰησοῦς 7 Χριστὸς ἐν ὑμῖν ἐστινϑ; εἰ μή 8 
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ο Βεν. ἰϊ. 2 
5: ἑαυτοὺς ὁ ἐξ ;Ρε. 

Χχν, 2. 

Ρ Βεβ. νἱὶ. 

4 ἘΠ. ἡ. 13. 
Ε τι " ἀδόκιμοί ἐστε. 6. ἐλπίζω δὲ ὅτι γνώσεσθε ὅτι ἡμεῖς οὐκ ἐσμὲν τ οι. ἱ. 

ἀδόκιμοι. 7. "εὔχομαι" δὲ πρὸς τὸν Θεὸν, μὴ ποιῆσαι ὑμᾶς κακὸν 37; 8 Τίπι. 

μηδὲν, οὐχ ἵνα ἡμεῖς " δόκιμοι φανῶμεν, ἀλλ᾽ ἵνα ὑμεῖς " τὸ " καλὸν 1165. 
ΐ,8; Τίι. 

ποιῆτε,10 ἡμεῖς δὲ ὡς ἀδόκιμοι ὦμεν. 8. οὗ γὰρ δυνάμεθά τι κατὰ δὲ 3)76δη 
2. 

τῆς ἀληθείας, ἀλλ᾽ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας. 

ἡμεῖς " ἀσθενῶμεν, ὑμεῖς δὲ δυνατοὶ ἦτε τοῦτο δὲ 15 καὶ εὐχόμεθα, 
9. Χαίρομεν 11 γὰρ 13 ὅταν ι Ἀεῆ. χ. τ8, 

ὃ ΗΓ ΜΝ 

ΣΎΒΕεδα. ν. 21; Αἴποϑν. 1. Ὁ ΓΟ 20. 

ἸῬΕΕΚΙ, βυρροτῖ ζησομεθα ; Α δ85 ζησωμεν ; δεῖίετ ζησομεν ν»ἢ ΑΒ." 17. 

3 Ὁ" 7, ἅ, ε, ξὶ εἶνε ζησ. ἐν αντῳ (4 τεδάϊηρ ννῃΐοἢ τηδν ὃς ἴδε σὰς οπε). 

3 6, ξὶ οπι. εκ ϑυναμ. Θεον; Κὶ οπῃ. Θεον. 

4 ΒΏΞΕ οχι. ες υμας, ννπετείοτε ΥΝ.Η. ὕγαςκεῖ {πε ννοτγάϑβ. 

5Ὰ οπ). εαυτους δοκιμαζ. 5)" οι. ἡ. 

ΤΒΌΕΚΙ,, ἅ, ε ἀπά τῆς ϑυγτίας βαρρογὶ (ἢς ογάεγ Ἰησ. Χρ.; ΦΑΘΡ, ἔ, ξ, νξ. ἀπά 
ἴῃς Βοδαϊτὶς φίνε Χρ. Ἴησ. 

Ξ 5 ΒὈ" 17 οὔ). ἐστιν δἴϊεῖ ἐν υμῖιν; Ὀυι ἰξ ἰδ ἐουπά ἰπ 411 τῆς τεπιδὶπίπρ υποία]8 δηὰ 
ἴῃ [86 ῬΓΙΠΊΑΣΥ νβ8. 

9 ῬΟΕΚΙ, δηὰ τῇς Ῥεβδϊεῖο βυρρογὶ εἐνχομαι; Ὀεῖϊες ἐνχομεθα ἢ ΑΒΌ ΟΡ 
17,37, ἴῃς 1,δΔη, Ηδγοίεδη δπὰ Βοδαϊγιὶς νβ8. 

ἸΘΚΙ, μᾶνε ποιεῖτε ἴοσ ποιητε. 

12 ὉΞΕ""Κ οπι. γαρ; τῆς Ῥεβῃϊττο 88 δε- 

1 ΘῈΡ, ἢ εῖνε χαιρωμεν-. 

ἸΣΦΟΌΞΕΚΙ, δπὰ τῆς Ρεβῃϊειο ρῖνε δε και; δεῖίετ οπι. δὲ νἱἢ δ ΓΑ ΒΟ ΟΡ, [πα 
[,μΑτπ|απὰ Βοπδίτὶς νβ8. 

τὐέ οτι ςοπῆ ἀεηεῖν ϑυ δ πη τὸ δὴν τοδβιϊπην 
οἵ οὖς ἀροβίοϊὶς δυϊποσίεγ. 

Μετ. 7. εὐχόμεθα δὲ κ-τιλ. : ποῖν τοῦ 
2γαγν ἰο Οοά (ἴοτ εὖὐχ. πρὸς ε΄. Ναπι. χί. 
2) ἐπα γε ἀο πὸ ουΐ!; ποί ἐμαΐ γε πια 
αἀῤῥεαν ἀῤῥγουεά, 1.6., τῇς τηοῖῖνε οὗ δ15 
Ριάγεν Ὰ8 ποῖ ἴῃαϊ δ'5 τηϊπίβίγυ βῃουϊὰ 
δε δοογεάϊιεά Ὀν [18 δυσςεββ, ὁμέ ἐλαΐ γέ 
παν ἀο ἐπα τοκεολ ἐς κοπομγαδίε (βεε τεῆϊ, 
δηὰ πιᾶγκ ἴπε σοπίγαβὲ δείννεεη τὸ κακόν 
δηὰ τὸ καλόν), ευελι ἑκομρὰ τσε δε ας γεῤγο- 
δαίε. Ὑπαὶ ἴ5, ἢἰβ ὑγᾶυεῖ νν8 ἴοσ {πεὶγ 
88 Κεβ, δπὰ ἰΐ νβ βδίποεγεῖν οἤεγεὰ 
ΔΙ᾿ πουρῆ, [{ἰτ νεγα ΠΥ ἀπεινετεά, ποτα 
Μοῦ δε πο οςοξβίοη ἔοσ ἴπε ἐχεογοίβε οὗ 
ἢ8 δροβίοϊίο δυϊμογίεν, δῃὰ 80 ἴπε δοκιμή 
οἵ “Ῥγοοῦ" ψδίςῃ πε πχαϊσοπίθηιβ ὑνεγα 
δϑκίπρ ἴογ (νεγ. 3) νου ὰ ποῖ ὃς πιδηὶ- 
[εβιεὰά. Απὰ ἢς ρίνεβ ἵννο γεᾶβοῃβ ἴογ 
τη 5 ἀϊδὶπιοτεβιεάηεβ8 οὗ δἰ5 ἱπιεγο ββίοῃβ 
ἴον ἴπεπι: (1.) πὲ οουὰ ποῖ ἐχεγοῖδε ἢὶβ 
δυιπογίεν, ανεη ἴἢ Ὡς σου]ά, ἐχοερὶ ἰῃ σοη- 
Τογηιὶν στ τῆς ἕδοιϊβ (νετς. 8), δηά (ἰ1.) 
τδεῖγ πιο] στοντῇ ἰβ ἃ τεᾶὶ ον ἴο Ἦϊπὶ 
(νετ. 9). 
γε. 8. οὐ γὰρ δυνάμ. κιτιλ. : Μὸν τὸς 

απ ἀο ποίλίηρ, εἐχμιὶς πὸ Αροβίοϊϊς 
ΡῬοννεσ, αραὶμ5ὲ ἰλε ἐγμίᾳ, ἐ.6., ἀραῖϊπβὶ ἴῃς 
ἴλοιϊβ οὗ ἴῃς οδβθ, μέ δον ἐδε ἐγμέξ (,. 
τι Οος. ἐἰϊ. σ ἔογ πε εἰ] ρεῖςαὶ ςοηβῖσ.). Τδς 
Ῥτεϊποίρὶς πεσε ἰδιὰ ἄονγῃ ἰβ οὗ ἕσ νίάεσ 
ΔΡρΡ]Ιοδιίοη ἴπδη δη δοουγαῖε ἐχερεβὶβ οδῃ 
δβϑίρῃ το ἰϊ ἰπ ἰϊ8 ςοπίεχι. [118 ἃ σεμεγαὶ 
Ρεϊποίρίε, νος ΟἩ γί βιίδη ἐπθοϊορυ [88 
ποῖ Αἰ νΆΥΒ Βυ ΒΒ] οἰ ΠΕ τεπιετηρεγεά, τμδῖ 
ἴο ἤρῃι δραίηϑβι τσ, Ποῖα εἰ ΐοδ] οσ 
μιἰβίοσίςδὶ ογ βοϊεηεὶῆς, ἰ8 το ἤρῃι δραϊπϑὲ 
Ηἱπι ψνῆο ἰ5 ἐζε Τγυῖῃ, δηὰ 80 18 ἴο οουγὶ 
ἁἀείεαι. νε εαπ ἀο ποιπίηρ, ὄδνεὴ ἰἱζ ννε 
ψουἹὰ, ἀραίηβε {πε τγυτῇῃ (ἢ τ: Εϑ8άν. ἱν. 
38). 

ψεῖ. 9. χαίρομεν γὰρ κ-τιλ.: δῸὼγ τοῦ 
γεοίεε τοῆδέπ τό αγε τοεαὰ απὰ γέ αἀγέ 
δίγοηρ, ἱ.ε., ἴθ ΟἨ γι βιίδῃη σταοςβ. Τῆς 
ῬΙΤΆΔΙΥ ταΐδγεπος ἰ8 ἴὸ τπᾶὶ ᾿ψεΆΚ 6885 
ΜΌΘΟΝ [πῸ ποη-Ἔχεγοίβε οὔ Αροβίοϊϊς 
δυϊποσῖν ψου]ὰ βεετῃ ἴο βυρρεϑβῖ ἴο {Πεπὶ 
(νετ. 4, χὶ. 21), δῃὰ οὗ ννῃϊοἢ ΠῚΒ ορροπεπῖβ 
ΜΈΓΘ ΝΕΓῪ τεδὰγν ἴὸ δοῦυβε ἢϊπὶ (χ. το} 
δυῖ ἴῃ αὐ ἡνελκη688 οὗ ἢῖβ ες τερεδιεάϊγ 
ἀδοΐατεβ πἰβ οοπιεπίπιεηξ, ἱξ ἰξ πιιηἰβῖαγ ἰῃ 
ΔΌΥ 'ΨΑΥ ἴο {πεῖς εὐἀϊβοκιίοη (8εε ἱν. 12, 
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» ἤοτε τὴν ὑμῶν “ κατάρτισιν. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β ΧΠΙ. 

1Ιο. διὰ τοῦτο ταῦτα ἀπὼν γράφω, ἵνα 

παρὼν] μὴ "ἀποτόμως χρήσωμαι 3 κατὰ τὴν " ἐξουσίαν ἣν ἔδωκέ ὃ 

Τεα, [ϊ]. μοι ὁ Κύριος εἰς " οἰκοδομὴν, καὶ οὐκ εἰς " καθαίρεσιν. 
χ τις ἱ. 13 
ΟὨΪγ; 
ΜΝ ἰοά. ν. 

11. ᾿"Λοιπὸν, ᾿ἀδελφοὶ, χαίρετε, "καταρτίζεσθε, παρακαλεῖσθε, " τὸ " 

δ αὐτὸ " φρονεῖτε, " εἰρηνεύετε " καὶ ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης καὶ δ " εἰρήνης 
ν ξεῖν κα, ἔσται μεθ᾽ ὑμῶν. 12. “᾿Ασπάσασθε ἀλλήλους ἐν " ἁγίῳ ὁ " φιλήματι. 
2 “11. .1ς 

ἷν.8; τ: ΤὮεδββ. ἱν. σ. 
16, χν. 5; ῬὨΪ,. ἰΐ, 2, ἰν. 2. 

1 ΒΕ6 δπᾶ δε 1,8τἰπ8 ρίνε μη παρων. 

ἃ ἔοπι. ἰχ. 22; 1: (οσ. ἱ. το; σα]. νὶ. τ; 1 ὙΒεδ8. ἐἰΐ. το. 
ς Μαῖκ ἰχ. 50; οπι. χἰΐ. 18; : Ὑἢεββ. ν. 13. 

« οηι. χνὶ. τό; τ: (οσ. χνί. 20; τ Τβεβαβ. ν. 27; φ". 

Ὁ Εοα:. χίϊ. 
ἃ Εοπι. χν. 33. 

1 Ῥεῖ. ν. 14. 

5 ῬΕΘΡ Βᾶνε χρησομαι. 

5 ΚΙ, δπὰ τῆς ϑγτίας βυρρογὶ {πε ογάεγ εδ. μοι ο Κυρ. (ἔτοπι χ. 8) ; δεϊίετ ο Κυρ. εδ. 
μοι ἢ ΦΑΒΌΕΘΡ, ἴδε 1,ἰἱῃ ἀπά Βοβδίτγιο νβ8. 

ΦΑ οπι. το αντο φρονειτε. 

δ6 17, 73, ὶ Εἶνε τῆς εἰρηνης ίοτ τῆς 

ἀγαπης. 
95.461, ἢ, ρ, νᾷ. ξἶῖνε ἐν φιλημ- αγιω-. 

χί!. το, ἀπά οἷ τ Οος. ἰν. το).---τοῦτο δὲ 
καὶ κιτιλ.: ἐλὶς τέ αἰ50 ῥγαν 7ον (ἀπιὰ ποῖ 
τΛΕΓΟΪΥ ταὐοῖςε ἰπ), υἱξ., γομῪ ῥεγξεοιηρ᾽ 
(υ΄. νες. τὴ. 

Μετ. το. διὰ τοῦτο ταῦτα κιτιλ. : [0 
ἐλπὶς οαμδε 1 ιυγὲίε ἐΐεδε ἱἐλὶηρς, ἴ.6., τϊ8 
Ἰεΐϊεσ, τσλίϊς αὐεεμέ ἐλκαὲ 1 πιαν ποὲ τουλέη 
ῥγέδεπέ (ς΄. ἴϊ. 3) ἀεαὶ «μαγῤὶν (ννε ταιϑὶ 
υπάετβίαπά ὑμῖν δἴϊεγ σωμαι, 85 δἱ 
Εκβιῃ. 1. το, ἰχ. 27) αεεογάϊηρ ἰο ἐκε αμέλμογ- 
ἐν ολίολ κε Γονὰ ψαὺό νιε ὕον δι ἀϊηρ 
κ απὰ πο ὅον εαξέτηρ ἀοτυη. ΤὨς ἰδβὲ 
οἴδυβε 15 τερεδιεὰ υέγδαίέηι ἔτοπι χ. 8. 

Οονουύϑιον.-τνν. 11-13. ΕἸΝΑΙ, ΕΧ- 
ἨΟΚΤΑΤΙΟΝΒ, ΒΑ ΤΑΤΙΟΝΒ ΑΝῸ ΒΕΝΕΡΙΟ- 
ΤΙΟΝ. αν τας. λοιπὸν, ἀδελφοὶ κιτ.λ. : 
“καί, δγείμγεη (λοιπόν βιτιςγ -- “ἴτοπὶ 
Βεποοίοπῃ,᾽" δὰϊ ἰ8Β υϑεὰ νΔριεῖν, 88 ἐπ 
τε. ἕοτ “"" βπδΠ ν᾿". “ΝΝΕΙΙ, τπεπ," 15. 118 
πεδαγεβὶ εαυϊναίεηι ἂἃ5 υὑβεὰ ἱἰπ Μοάεγῃ 
Οτεεκ) γοϊοὶεε (45 αἱ ῬΉΠ 11]. 1, ἵν. 4,1 
ΤἬεβ8. ν. 16 ἀπά ἐνεγγνθετῖε ἰπ ἴπε Ῥδυ]- 
'ῆς Ερρ. ννῆεγε ἴῇε ννογὰ οἼουγβ; ἴπε 
τεπάετιηρ οἵ τῆς ΑΝ. “ἔἌγεννεῖ! " σδπποῖ 
δε ᾿υϑεῖπεά. “Ἑδγενεῖ " νουϊὰ δὲ 
ἔρρωσθε), δὲ ῥεγγεείεά (ϑεε τεῆῖ. ἀπιὰ οὔ. 
ΤΑρμιίοοι οα τ ΤΏςδββ. ἰἰϊ. το), δὲ δον"- 
ονίεά, δὲ οὕ {}ιε Ξανιὸ πιὶμαὶ, ἰἰνε ἐπ βεαρο, 
αμὰ ἴῆεη ἐλε Οοά οὗ Τουε (εἰβ ρῆγαβε ἰ8 
ΟἸΪγΥ ἔουπά Ποῖα ἰπ Ν.Τ.., θὰϊ οὐ τ ]ομη 
ἷν. 8) απά Ῥεαοε σμαὶΐ δὲ το ἐᾷ γομ. πὰ 
τπεϑε ἐχῃογιδιίοηβ ννὲ ἤᾶνε ἃ βυγηπιαγυ οὗ 
τε νμο]ε Ἰείεσ : (1) Ασοίοο ἰπ τπ στᾶσα 
γοῦι πᾶνε γεςεϊναά (1. 24, ἰϊ. 3) ἐνεῆ δ8] 
ἄο οἡ γουγ Ὀεἢ δ] (νῖϊ. 7, 9, 16, χὶ᾿!. 9). 
(2) Βε ῥενγγεοίεά, 5ο οχ ἴο ρετγίεςτίοη (νὶ. 
Ι, 13, ν]ν 1, 110 ἰχ, 8, χὶϊ, το, χίϊ. 9), ἴῃ 6 
ννοτὰ καταρτίζεσθαι Ὀεΐπρ υϑεὰ 45 Αἱ ΘΔ]. 
νὶ. τ οὗ ργτδάνδὶ ἀπχεηάπιθηϊ δϊεσ ἃ στᾶνε 
ἕδλυϊο, (3) Βε εονιξονίεά, τὰς Κεγποῖε οὗ 

αγ. και εἰρ.; ΕἸ, ρῖνε τῆς εἰρ. και τῆς 

τε ελγῖγ ραζὶ οὗ τἴπε Ερίβεϊε (δες οἡ ἱ. 4 
δηὰ οἵ. ἐβρεοίδιν ἱ. 4, 6, νἱϊ. 7). (4) Βε 
οὗ {κε τανιό νερά, ἰἐυε ἐπ ῥεαξε (χιϊ. 20). 
ἢ της πος τᾶν θὲ σοπηρατεά τ Οοσ. 
ἷ, 1ο, παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς... ἵνα τὸ 
αὐτὸ λέγητε πάντες καὶ μὴ ἢ ἐν ὑμῖν 
σχίσματα, ἧἦτε δὲ κατη, ι ἐν τῷ 
αὐτῷ νοὶ καὶ ἐν τῇ αὐτῇ γνώμῃ. 

ψετγ. 12. ἀσπάσασθε ΜΎΝΝ κιτιλ.: 
βαἰμίε ομε αμοίμεγ οί α ποὶν Ἀὲδ5. 
ΤῊΐβ σοπηπιοη ἴοτπι οὗ Εδβίεγῃ βδἰ υϊδιίοη 
Ῥεςδπιε δὲ δῃ εατὶγ ἀδῖς ραγὶ οἵ ἴΠ6 γί 8] 
οἵ ΟὨγίβείδη ννογβῃΐρ, 88 ἱπάϊσατηρ ἴῃς 
Ῥγοιπετῃποοὰ οὗ τῆς δ ἰώ πὶ ἴπε ἐλπ 
οὗ ἀοἄ. 80 εδγὶν 88 1 υϑιϊπη (Αῤοί., ἰ., 65) 
ΜῈ τεδὰ οὗ ἴῃε “κίβθ οἵ ρεᾶοθ᾿" ἴῃ τῃ6 
βεινίος οὗ τς Εὐυοςματίβι.--σπάξζ. ὑμ. 
κιτιλ.: αἱϊ ἐκ «αἱπές, 5ε., Αἰ! ἴτοπι ΜδςοεἊ- 
ἀοπία νἤεγε τη Αροβιὶε ννᾶ5, σαϊμέφ γον 
(σύ. ῬῃΠ. ἵν. 22). 

Μεῖ. 13. ἡ χάρις τοῦ κ. κιτιλ. : ἐλε 
Ογαοε ὁ ἐλε 1 ογάὰ εϑιις ΟἈγὲσέ (μἴ8 σοη- 
οἷυάϊηρ 5αϊυϊαιίοι τη Βοπι., τ Οοσ., 6Ἅ]., 
Ῥῃϊ., ῬΠΙ]πι., : ἂἀπὰ 2 Τἤεββ.), απά ἐδε 
Τους οΥΓ Οοά (βεε ουἡ ν. 14), ανὰ (δε 
Ῥεϊοιυςπὲῤ οΥ ἐδε Ηοῖν δῤίνγἐἐ (45 αἱ ῬΏ1]. 
ἀν αν δηά οἷ τ Οοσ. ἴ. 9, χ' 16) δὲ τοί ἐᾷ 
γομ αἰϊ, ἐνεῦ νὰ τῆοβε πο ορροβεά 
πίπη. Τῆς ογάϊπαγυ σοποϊ υβίοῃ οὗ ἃ ἰεϊζεσ 
οὗ τῃε ρετίοά ννὰβ ἔρρωσθε, 45 χαίρειν 
ΨΜΆ85 ἴπε ἱπιγοάδυςίοτν ρτεειὶπρ (βεε οἡ ἱ. 
1). Βαϊ 8ι:. Ρδυΐ μᾶ8 ἃ βίρπδϊίυγε οὗ δῖ5 
ον, ννΒΙ ἢ Ἧς ο4}15 πε σημεῖον ἐν πάσῃ 
ἐπιστολῇ (2 Τῆε58. ἰἰϊϊ. 17); υἱξ., δε 
αἰννᾶγϑ ἐπάβ νὴ ἢ ἃ Ῥγάγεῦ τῆι ΟΠ τγίβι᾽β 
βΓαφθ τὺ τεϑῖ οἡ ἢἰβ Ἴογγεβροπάδηιβ, 
εἰτπετ ἰπ πε ἔοτπὶ ἡ χάρις τοῦ Κνρ. Ἰη. 
Χρ. οὐ ἱπ τε δρϑγενιδιθά ἴοστη ἡ χάρις 
(85 ἱπ Εῤλ., Οοἱ. απὰ τῃεὲ Ῥαβεύκαία) 
Ηετε, δπὰ πεῦεὲ οηἱγ, δε 8118 ἴὲ ουἱ 50 
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13. ἯἩ χάρις τοῦ Κυρίου 1 Ἰησοῦ { εδ. τ. 

Χριστοῦ,2 καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, καὶ ἡ κοινωνία τοῦ ᾿Αγίου Πνεύματος 
μετὰ πάντων ὑμῶν. ᾿Αμήν.3 

Πρὸς Κορινθίους δευτέρα ἐγράφη ἀπὸ Φιλίππων τῆς Μακεδονίας, 
διὰ Τίτου καὶ Λουκᾶ. 

1 Αδεσ Κυριον, δοπιε οσυγδίναδ, ἔ, πῇ, νῃ.» ἴπε Ῥεβῃίο δπὰ Βομαίϊσις δάά ἡμων- 

5 Β οη;. Χριστον. 

17,1, , εἴς. 

85 ἴο Ἔπηῦγαςε ἴῃς ΤἭγεε Ῥεγβοπβ οὗ ἴπῈ 
ΒΙεββεά Ττπίῖγ. Ῥοβϑβίὶγ (πε ρῆγδβε τῆς 
“Οοάἄ οἴ Ἰνονε ᾿ ἷπ νεῖ. χε 88 βιισρεδβίεὰ 
δεῖς πχεπιίοη οὗ [πε “Ἰνονε οὗ αοά;,᾽ ἐ.ε.», 
τῆς ἴονε νη Οοὐ ἢδ8 ἴοσ πηδη; δηὰ 
ἃ Ῥγᾶγεζ ἴου τῆς “" ΕἊ Ιονν βαρ οὗ τῆς ΗοΙγ 
ϑρίγιι," ἐκ6., τῆς κοινωνία ννῃϊς ἢ 18. τς 
ϑρίτεἰβ ριῆ, 18. ἃ διϊίηρ σοποϊυβίοη ἴὸ ἃ 
Ἰείϊες δά ἀγεββεὰ ἴο ἃ οοπῃπιυηῖτν δρίϊαιεὰ 
ὉΥ ἑαοιϊίου δηὰ βιγε δηὰ εαίουβυ (χίὶϊ. 
20). Βυῖ Ψηδίενεσ ννεσε {πε (πουρῆῖβ 
ψΠΙΟἢ βυρρεβιςὰ τῃϊ18 ἰεῖρίε Ὀεπεάϊςτίοι 
(υ΄. Νυπι. νὶ. 23 1), ἰξ ταπγαῖπβ, ἃ8 Βεηρεὶ 
ΒΆΥΒ, “ ερτε ἴυπὶ ἀς 59. Τεἰπιϊδις ἰαϑιϊ- 
τηοηίυπι ἢ, ἴτ οἤειβ ἃ ἀενοιίοπδὶ ραγα!εὶ 
το {πε ΒΑΡΘΕΠΊΑΙ Ἑογπιυΐα (Μαῖὶ. χχν , 
190); δπά τῆε ογάεσ οὗ [18 οἴδυβεβ τεοεῖνεβ 
118 ἐχρδηδιίίοῃ ἰπ ἰαΐοσ ννοσάβ οἵ ὅ8ῖ. Ρδα: 

3 ἮΡΕΡ, ἅἁ, ε, νᾷ.» ἴμε ϑγτίδαο ἀαπὰ Βοδαίγις δά ἀ ἀμὴν; Ὀεῖζεσ οὔ. νι ἡ ΑΒΟ 

δι᾿ αὐτοῦ ἔχομεν τὴν πι γωγὴν... 
ἐν ἑνὶ ύ ΜΑᾺ πρὸς τὸν πατέρα (ΕΡΗ. 
ἰϊ. 18). [τ 18 τε ὅταος οὗ ΟἩγῖβε Βιο 
Ιεδάβ υ8 τοννατὰβ ἴπ6 ἴνονς οἵ σοά, πὰ 
ἴδε τονε οὗ αοἃ ᾿νῆεη τεδὶ βεὰ τῆσου ἢ 
τῆς 5ριΠτ᾿ 8 ροννεσ ργοπιοῖςβ ἴῃς ἰονε οὗ 
τῆδῃ (1 ]οδη ἰν. 11ἡ, ἴῃς ΒοΙ͂Υ [εἰ ον Βῃ 
ἐοβιίεσεά ὃγ τΠδ ἱπάννε!!ηρ ϑριγῖῖ, 

πρὸς Κορ. κιτιλ. ΤῊΪΒ Βυιδδβοσίριίοη ἰδ 
Τουπά (πη βυρβίδηςθ) ἱπ ΚΙ.,, τῆς Ηατγοίεδη 
δηὰ Βοπαίγίο νββ. δηὰ ἰπ πΊΔΩΥ Ουγβῖνεβ, 
Ῥυϊ ΠᾶΒ πο τγεαὶ δυϊποσίιυ. Τῆς πιεποη 
οἵ Τίτυβ δηὰ {κε ἰ8 ῥ᾽ αἰ ἰγ ἀετίνεά ἔτοπὶ 
οἤδρ. νἱϊ!, 18. Α ἔενν ουζβίνεβ δδά τῇς 
Πδπς οὗ ΒΑγηΔΌ048 ; ἴῃς Ρεβῆϊτο τη ἢ 8 
Τίτυβ οηἷν. ὙΤῆε ἴογτ οὗ βυδβοσίριίοη ἱπ 
τῇς Ὀεδὶ Μ55., ΑΒ 17, ἰβ βίῃ ρὶν πρὸς 
Κορινθίους β. 
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ΤΕχτ. Τῇε τεχὶ οἵ τπ|8 Ερίβεῖα μα8 Ῥεδεη Ἴσοηπβίγιςϊεά τῇ ἢ ἀκε 

τερατὰ ἴο ἔπε ἰγδαϊτίοπαὶ εχὲ (7 χίμς Καοσῤῥίμ5) οὐ ψῃΐσῃ οὐ 

Αὐϊπογίβεα Νεγβίοη νγὰ8 Ῥαβεά, Βαῖ ἴδε ἀΐβοονεγν οὗ Μ|588. ποῖ 
ἵπεη Κηόνῃ, δηά ἴῃε ογίτἰςαὶ βίμαν οὐ δηοίεηε δυϊμογίξίεβ βίηςα 

παϊ εἰπια, ἡδοσββίϊαϊε σαγοίμ! γον βίοη δηά οχίεηβίνε αδἰζογαϊίοη οὗ 

πὲ ἴεχῖ. Εογ τηΐϊβ ραγροβε πε εαϊΐογ πὰ8 γε εὰ πιαίπὶν οα 
Τιβομεηάογβ οοἰδιίοη οὗ Μ'55. Τῆς Α4ῤῥαγαίμς Ογἰξίοιι5 ἴα Ῥαβεὰ 
οὐ δίβ δυϊπογὶν δπα ἴοϊοννβ πἰβ ποϊδιίοηθ. [{ σοηϊδίηβ 411] ἴῃς Μ8. 

ενίάδηςσε ψῇῃϊοῃ Ἀρρεαγβ γα! ν ἱπηρογίδης ἴογ ἀεϊζεγηγίπαϊίοη οἵ ἐπε 
ἴεχι. Τῇε [ο]ονίηρ ἰεζίεγβ ἀγα υϑεά ἴο ἀδβίσπαϊε ἀποία] Μ55. --- 

ΝῊ διἰπαϊείςυβ. Ε Αυρίεηβί8. 
ΔΑ Αἰεχαπάγίπιιβ. Ο Βοεγηογίδηιμϑ. 
Β ΜΝαιίοδπιβ. Η Οοἰϑι!ηίδημβ. 
ΤΟ. Ερῆγβεηηί. Κ ΜΜοβᾳυεηβίβ. 
Ὁ ΟΙατγοπιοηΐδηιι8. [, Δηρεϊϊουϑ. 

Ε ϑαδηρεγηγδηδηβίβ. Ῥ Ρογῆσγίδηυβ. 

Οοτγγεοϊίοηβ οὗ δηποίεης ἀδῖθ, ἰπβογίεα πῃ πε αησία] Μ595., αγὰ 

ἰπάἀϊςαϊεα ΌὈΚ 5118} ἰεϊΐεγβ οὔ πυπΊεγα β (8, ς, 1, 83) αἰτϊδοῆεά ἴο πε 

σαριῖϊα] ἰεἰΐεσβ. Ουνβίνε ΜΙ55. ἂγὲ ἀεποῖίεά ὉνΡ ἴπῈῸ πιυπΊεΓ 8 
ΦΕΏΘΓΑΙΙΥ δοςερίεαά ἴον {πεὶγ ἀεβίσηαιίοη. 

Τε γεδάϊηρϑ, ριιποξυδιίοη, δηά αἰνίβίοη οὗ ραγαζγαρῇβ αἰβεν ἤθγε 

Δηά {ποτὲ ἔγοπι ἴῃοβα δάορίεά Ὀγν δνεβίοοϊξ δηά Ηογῖ, Τῶἢε γεδβοῦβ 

ἴογ ἴπεβε ναγίδτίοηβ πᾶν Ὅς σαϊπεγεά ἔγοηι ἴῃς ηοΐα8. 

ῬΑυμΙΝΕ ΑὐΤΗΟΈΒηΙΡρ. ΔΜ ιάεῖν ἀἰεγεπί ορίηίοπβ ἀγα δηϊεγίαίπεά 
ὈΥ ογίτἰοβ ψ τ τεσαγά ἴο ἴῃς ἀδίε οἵ ἔπε Ἐρίβεϊε δἀπὰ ἴδε ἰοςσα! ν οὔ 
ἴπε Οαἰατίδη σμαγοῆεβ. Βαῖ ἰξβ δας Ππογβῆϊρ δ88 πενεγ Ῥεε βεγίοιι δὶ υ 
αυεβιίοηεά. ΤΗΐδβ απαηϊηπιλὶεν οὗ ἰγααϊτίοη ἰ8 ργορδῦὶν ἀπε ἴο {πε παΐωγε 

οὗ ἰἰβ σοηπϊεηΐβ. Εογ ἰξ ἰβ βίδπιρεά τῃγουσῃουξς νυ τῇ σπαγαςζεγίβεις 

[εδΐωγεβ οὗ ἔπε Ῥαιυίης πη αηά βρίγς. Μίαϊζεγ δηά βῖγ]ε δἰπκε αἴζεβέ 

ἴπε ρεγβοηδιν οὗ ἴῃε Δροβεῖίες ἴο ἔῃε Οεητεβ. [τ απἰΐεβ αἰαϊεοσιίς 
5Κ1}} ἴω ογι εἰς βίης ἴδε ἰαησύασε δηά ἢἰβίογν οὗ ἴῃς ΟἹά Τεβίδπιεηξ, 
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ἀπά ἃ σοπιργεμαηϑβίνε ρῃ]οϑορῆν ψἰσἢ αββίρηβ ἴο ἰανν, ἴο ἐπα βρίγίξ, 

δηά ἴο ἴῃς ἤεβῇ τῃεῖὶγ βανεγαὶ ἐμηστίοηβ ἰῃ Οοαβ σονεγτηπηεηΐ οὗ {πε 

ψογίά, στῆ ἰηΐεηβε βρίγιτυδ ν ἀπά δὐϑοίαϊε ἀδνοιίοη το ἔπε [ωογάὰ 

δεβαβ. Τῆς Αροβίῖς Ῥαυΐ αἷοπε οὗ πε Αροβίίεβ δηά {πεὶγ οου- 
τεπηρογαγίεβ Ἄχ ἰτεα τ ΐβ γαγε σοπιρίηδιίοη οὗ πχεηΐδὶ δηά βϑρίγίϊιδὶ 
αυδϊεεβΒ. Νοης οὗ πὶβ8 Ερίδβι!εβ ἰβ πιογε Ἴσεγίδίην σεπαΐπθ, ἤοπα 
δσῖνεβ 80 νἱνίά ἃ ρίἰσΐαγε οὗ 8 πιά δηὰ Ἵπαγαοῖεγ ἀαγίης ἴΠ6 πιοβὲ 
δεῖίνε βίασε οἵ ἢΐ8 ἀροβίοϊίο οᾶγβεν. 
ΑΝΟΙΕΝΤ ΤΈΒΤΙΜοΟΝυ. ΤΠε δάορτιίοη οὗ [18 ἰαησυασε Ὁγν Βαίπεγα 

οὗ ἔῆε Οδαγοῦ ἰη ἐπε βεοοηά σεηΐαγυ ργονεβ ἰἴ8 δητααϊν ἀπά Πίσῃ 

τερυϊβιίοη ἰη {πεῖν τἰπε. Ῥοίγσαγρ Ῥούγονγβ ἥτις ἐστὶ μήτηρ πάντων 
ἡμῶν ἔγοηι ἷν. 26, ἀῃά θεὸς οὐ μυκτηρίζεται ἔγοπι νἱ. 7; [γεηξδειιβ σίνεβ 
ἃ [,Ατίη νεγβίοη οὔ {ἰϊ. 19, γεξεγγίησς ἴο ἴῆε Ἐρίβεϊας Ὀγν παᾶπιε; Ψυβιίη 

Ματγίγγ γεργοάυςεβ Γίνεσθε ὡς ἐγώ, ὅτι κἀγὼ (μην) ὡς ὑμεῖς ἔγοπι ἱν. 12, 

δΔηα ἔχθραι ἔρεις ζῆλος ἐριθεῖαι θῦμοι. . . καὶ τὰ ὅμοια τούτοις ἔγοῃΊ 

ν. 20. [8 σαποηίςοιγ ἰ8 65:8] 8ῃηθ6α Ὁν [18 ἰηϑεγείοη ἰῃ ἐνεγγ ὥδποη 
οἵ ϑογίρίαγε. Μίαγοίοη α180 ρίδοςά ἰξ δἵ ἴῃε πεδά οὗ ἢίβ οαϊδίοσας οὗ 
Ῥαυΐίηε Ερίβε}68. 

ΑΝΤΕΘΕΌΕΝΤΒ ΟΕ ΤῊΒ ΟΑΠΑΤΙΑΝ ΟΟΝΝΕΗΤΒ. ΤὨτγουρποαΐῖ ἐπα 

Ερίβειες τῆς δαῖμον αδββαπιεβ ἴῃς ροβίτίοη οὗ Ἐουσπάεγ, με δἀάγεββεβ 

τπε Οαἰδείαπβ 88 ἢϊ8 οὕγῃ σοηνεγίβ δηά οἰαἰπηβ βρεςοίᾳ! δυϊποῦι ονὸγ 
τδεηὶ ἰῃ ἴῃς πδηια οὗ Οἤγίβε πο δά πιαάς Πίπιὶ Αροϑβεῖα δηά Ἵοηι- 

πγἰττεά ἴο Πίπι {Πα πιίηἰβέγυ οὗ ἔπε Οοβρεῖ ἀπιοης ἴπεπι. Οπε ραββαζε 
ἰη τῃε Ερίβειε Ὀγίησβ ἰηῖο ργοηιίηθηος {πὰ ἀΐνεγβε εἰεπηθηῖβ νυ ἢ 

εηϊεγεά ἱηΐο ἐπεὶγ σοπηροϑίτίοη, γεηιϊπάϊησ (5 {πδῖ, πὸ οἵδε Ῥδαυϊης 
ΟΠυγοῆεβ, πεν Μέγα πηίχεὰ Ὀοαεβ σομηργεπεηάίησ ἃ πιίπογίυ οὔ 

Δεν ίβῃ ΟὨἩγίβείδηβ (11. 28). Βαῖ {δε οἰγουιηπγοίβϑεά πλίπογὙ ἀγα ἰῃ 

βεηεγαὶ ἰσηογεά (ἷν. 8), ἕο {πε Ἐρίβεῖε ἰ8 ϑρεοία!ν δάάγεββεά ἴοὸ 
πε Οτεεκ σοηνεγῖβ, πο Παά ποῖ γεῖ δοοερίεά οἰγοιπ)οίϊβίοη, Ὀαϊ 

Παὰ οἵ ἰαῖε θδεεη ἀγρεὰ Ὀν «ρσίϊαϊογβ ἴο βυῦπικὶξ ἴὸ ἰξ ἔογ ἴῃς βαία 

οἵ ἴδε σονεηδηΐζοα Ὀεββϑίησβ δἰίδοπεά ἴο [ἴ δὲ [18 ἰηβιειζακίοη. 

Τἤεβε υποἰϊγοιπ)οίβεά Οτγεεῖβ ἔογγηεά ἀρραγεηιςίν {ΠπῸ6 πΊᾶ88 οὗ ἴῃς 

Οκαϊαείαη Ομαγοῆεβ: ἔπαγε ἰ8 δ πε βαπης εἰπιῈ πὸ ἀοιδὲ ἐμαὶ ἔπαν 
Βεαά Ῥεδη ἴογ βοπῖα {ἰπ|6 γεζιανγ αἰϊεπάδηϊβ οἡ ἴπε τεδοῃίηρ οἵ ἴδε 

βυπάρορας, ἔογ {πε Ἐρίβεϊε δββιπιεβ τπγουρσποιΐ τῃεὶγ ἔπη] τίν 
ΜΙ ἢ τῆς ραιγίαγομαι Πἰβίογυ, ἔπε [ανν, ἴπεῈ Ῥϑβαὶπι8 δηὰ Ῥγορῃοίβ, 

85 ΜΕ]] 458 ἐχροβίἰοῃβ οἵ ϑογίρξαγαὶ τορίςβ Ὁν δεν ίβῃ ἐεαοῆεγθ. ΤΕΥ 

ἢΔά Ὀεϊοησεά, ἰῃ ἕαςξ, ἴο ἔπεα Ὀοάν οἵ ἀενοιὶ Θεηεεβ πο ἐγεχυεηῖεά 

Ψφενίβῃ βγπαροραεβ, βιυάϊεά Φεν ἢ Θογίρεαγεβ, ἀπά ἔοαπά τηδην ροίηϊβ 

οἵ βυπιραῖῃυ νυ τἢ τπεὶγρ Ἐπεοίοσν ἀπά πιογδ ἔν, Ῥαΐ γερυάίδιεά Ἐπεὶγ 

σεγεπιοηίδι αν, αη ἃ 80 [ογπιεὰ ἃ ἀἰβεϊποϊ οἶα88 αραγί ἔγοπι ἔπε Φεν βῇῃ 
ςοηστγεραίίοη. 
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ΙμΟσΑΤΥ ΟΕ ΤῊΒ ΟΑΠΑΤΙΑΝ ΟΗΘΉΟΗΕΒ. ΤΠα Ιοοσαδ] εν οἵ πε 56 
Οπυτγοίεβ ἀεπηαηάβ δἰζθηζίνε σοηβίἀδγδιίοη, ἴογ οἡ ἴπε ἀεζογγηϊηδ- 

τίοη οὗ {πΠ|8 ἀδσρεηάβ ἠοῖ οηἷν ἴπε ἀδῖς οἵ τῆς Ερίϑβε]ε, Ὀαξ τς ποῖα 

οὗ ᾿ϊ8 Πίβίογίοδι σοηηδοζίοη ἢ πε [6 οὗ Ραμ! Τῇε τβεογν ἴπδὲὶ 
1πε8εὲ ΟΠυγοῆεβ ψεγα βἰτυδίεαά δπιίάδε ἴῃς Κεῖος ροραυϊαϊίοη ἰῃ πα 

πογίῃ-εαϑὲ οἵ Αϑβία Μίηογ, τπουρῇ ἃ πγγαρβ πιυσῇ οὔ ἐπεῖγ εαγὶν 
Πίβίογυ ἰπ ἀδγίηςββ, γεαυ γε 8 ἴο Δ88ιπ|6 ἴπαΐ {πεν ψεγε ἰουπάδα 

ἀυγίης ἴῃ πλβϑίομαγυ Ἰοιγπεν οὗ Ῥαὺὶ! δηά 8:18 δογοββ Αβία 

λίπος δηά γενίβίϊεὰ ὃν Ῥδαΐ ἴἤγεας γεαγβ ἰαΐεγ: οἵπεγνίβε ἰδ σουἹά 
ποῖ δε γεσοῃοιϊθά ψῇ της παγγαῖίνε οἵ ἴπΠῈ Αςῖβ. ΤΠα γοϑδοϊίοη 
τῃεγείογε ἰοναγάβ ψιάαίβηι, νοῦ ἐνοκεά πε Ερίδβιϊε, σδπηοῖ θὲ 

ἀαῖεά Ὀείογε {πε σοπιπμεποετηεηὶ οὗ ἢἰβ Ερἤαβίδη πιίηἰβῖγυ. Νοῦν 

Ρεΐίογε {πδί τἰπιεὲ Ῥαὰὶ! παά ορεηΐν Ὀγοίεη τὶ ἴΠεῈ βδγπάρορσας δὲ 
Οοεσίπεῃ δηά εβϑιβθ  ϑηεά ΟΠυγοῆαβ ἴῃ Ασμαία ργαοιίσα!ν ἱπάερεπάεης 
οἵ ψυάκίβθπι. [8 ἰξ τεαβοηδῦϊε ἴο σοηοίαάε ἴπαΐ ἃ Ῥπαγίβαϊο γεδοϊίοη 
ἴῃ βοηῖε οἵ ἰῆες Ῥαιυ ες ΟΠαγοῆεβ ψνὰ8 ἴπδη ἴον ἴῃς ἢγβὲ τἰπιε βιαγίεά 

στ δυσοεββ απά οχοίεὰ ἰη Πὶβ πη τῆς [νεῖν ἀρργεμεηβίοη ψῃϊοῃ 

5 ἢεγε εχργεββεά ἢ [ἢ πὶν ἡυἀφηιεηΐ ἔπε Ὠἰβίογυ οὗ Ογεεῖκ ΟΠ γί βείδη εν 
Ρτγεοίυάε8 ἱξ, ἔογ ἃ νεγὺ γεαᾶὶ δηά ἐογηγίδῦϊε ἀριϊαϊτίοα οἡ [8 νεγν 
Βυδ)εοῖ παά οὔσα αἰγεδαν γυῃ ἰζϊ8 οοιγθε, πὰ Ὀξεη 80 ἀεςίβίνε! ν᾽ 
ςπεοκεά ἰη ϑγγία δηά Ῥαϊεβϑιείης δἴζογ ἴπῈ βυσςεββ οἵ Ῥϑμ δηά Βαν- 
πᾶρδᾶβ ἴῃ ϑουΐπεγη Οαἰαιία 48 ἴο γεπάεγ ἰϊ8 γεῆεναὶ αυΐϊΐε Πορείεββ. 
Α ἀεπιαηὰ νὰβ πιαάς αἱ Απίοςῃ ὉΥ ἃ Ῥμδγίβαϊς ραγίν ἴογ ἴδε 
εἰγοιπγοϊδίοη οὗ 411 ΟΠ γι βείδηβ, ἔπε δυϊπογίν οἵ αι δηὰά Βαγπαῦαβ 

ψῶ8 ὀρεηΐγ Ἑσδα!]εηρεά, αηά ἴῃς ρεδοε οἵ ἴπε ΟΠυγοῆ 8 εηάδηρεγεά 

ὈΥ ςοηῆϊοξίης νίενγβ. Βαῖ [ἢ ἀεοίβίνε οοπἀδηιηδζιίοη οἵ ἐπ 8 αρίταϊτίοη 
αἱ δεγαβαίεπι ἰεά ἴο ἰΐβ βρεεάυν Ἵοαρβα; ἔμπεγε ἰβ πο ἔγβος, ουϊϑίάἀα 

τηΐ8 Ερίϑβε!ε, οὗ ἰῖβ βαυδβεααεηὶ γενίναὶ ἰπ δὴν Οτγεεῖς σπυγοῆ. Οη {δε 

σοπίγαγυ ἐπα ολγεαῦ οἵ Ραμ! ψἰτῃίη τπῸ ποχὶ ἴνο ογ ἤγεα γὙϑδγβ 
ἰγγενοςδθῖὶν εβίδ! βῃεὰ ἴῃς ἱπάερεηάεηος οὗ Ογεεῖκ ΟΠ γί βείβηϊξν ; 

Πεπος ἰ ςοποίπας ἐπαξ ἴδε ἴνο ἱπιγίσυεβ οὗ ἴῇς Ῥματγίβαίς ραγῖυ, 

βΒγϑὲ αἱ Απιίοοῃ, ποχὲ ἴῃ πε Οδίδιίαπ Ομπαγοῆαβ, γεσογάεα ἰῃ {πὶ8 

Ερίβιιε σψεγε Ὀμξ ἃ ἰαῖεγ βίαψε οἵ {πε πιονεηπιεπὲ γεσογάθα ἰῃ {πε 
Αοῖϑ8---ἰαβὲ εχρίγίησ εβθογίβ οἵ Ψυάαίβηι ἴο αγγεβὲ {πε σγονίηρ ἔγεεάοηι. 

οὗ Οτγεεῖς οοηνεγῖβ. 
Βαξ ρυκείησ 8,46 ἴον ἔπε ργεβεπὶ ἴῃς αυεδιίίοη οἵ ἀδῖε, ἰ5 ἔπεγε 

ἐτουηά ἴογ βυρροβίηρ παῖ ἴμεβεὲ Οπαγομεβ μέγα ρἰδηϊεά ἴῃ ἔπε οἰτε8 

οὗ Νοτγίμπεγη Οαϊαιία, Απογγα Ῥεββϑίηυβ δηὰ Τανίωπι, ἃ8 ἴῃς ἰδΐε 

Βίβῃορ [ἰρμιέοος ρεγβίβεεπον οοηϊεηάεά, γαῖπεγ ἤδη ἴῃ ἴποβε οὗ 
ϑουΐπογη Οαἰδίία, τπς Ῥίβἰάΐαη Αητκίοςῃ, [ςοηΐαπιὶ, υγϑίγα δηὰ ὨεγΡε, 

48 Ῥγοΐεββογ ΒαπΊβαν πιαίπιδίηβ ἢ Οτγεδῖ ψείσῃς ἰβ ἀεβεγνεαάϊυ διίδοπεά 
ἴο ἴδε ορίπίοη οὗ Βίβῃορ [υἱκπείοοι ; Ὀαξ ἰξ πγαβὲ θὲ γεπιεπιρεγεά ἔμαῖ 



126 ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ἰξ νὰβ ἔογπιεά πιοῦὲ ἔπδη ἃ σεπογαίίοη ἀῦοὸ, σπεπ οοπιραγαινεῖν 
π{π||6 νὰ8 Κπονη οὗ πε ἱπίεγπαὶ ρεοσγαρῆν οἱ Αϑία Μίπον, οὐ οὗ ἰϊβ 
ςσοπάϊτίοη απάσδν ἔς Οβεβαγβ: ψπεγεαβ Ῥγοΐεββογ ἘΠ δηΊβαν 5 βάἀνοοδου 

οἵ ἴπε ορροϑίζε νίενν ἰ8 Τουπάεά οἡ ἱπείπιαῖε δοαυαίπίαηος ψ]ῆ τπε 
ϑεορσΓΑΡὮΥ δπά Πίβίογυ οἵ [πε σουηῖγυ ἀαγίηρ πε ἤγϑέ σεπίαγυ. Αραίη, 
Ῥαυΐ 8 ἰουηάαιϊίοη οὗ τῆς ἴουγ βουΐζπεγη ΟΠαγοῆοβ πὰ βαυδβεαυεηῖ 

νἱϑιἴ58 ἴο δηλ ἂγὸ νε  -ἰτοβίθα ἔαδοϊβ, ἢ ἢς ἰ5 ποῖ Κκηονῃ ἴο πανα 

νἱϑίϊεα ἴῃς πογίπαγηῃ αἰνίβίοη δὲ 41. [ἴ παά ἱπάδβεά {{||ὲ αἰιγαοιϊίοη 

ἴου δὴ εἀυςαίεά Οτγεεῖς 885 ἃ ϑρῆεγε οἵ πιίβείομαγυ εηϊεγργίβε, ἀπά 

πείά οὐξ {ππ|| ργοπιίβε οἵ βυσσεββ, ἴογ ἰξ νψὰβ8 ἔπεη ἰηπαδίξεα πιαίη!ν 

ΌΥ 8δῃ ἱπιρεγίεσε! ν οἰν Π8δεὰ ροραυ]αιίοη οἵ Κεϊεὶς πεγάβηχεη ἀπά βῆερ- 

δεγάβ. [ἢ τῆς δυϊπεηκ ον οὗ {πε Αςἴβ ὃς δαηιίτεά, {πε εαγιοβὲ 

οσοβϑίοη οὐ ψῃίοῃ Ια! ψὰβ νψιπίη γοδοὴ οἵ Νογίδεγη Οδίδιία, δά 

σδη Πᾶνα ἰουηάεα ΟΠἤυγοῆεβ ἔπαγε, να8 οὐ 8 ΨᾺῪ ἴο Τγοδβ δηά 
Μαςεάοηΐϊα. [τ 88 δοςογαϊησίυ Ὀεεη βυσσεβίεα παῖ πε πᾶν ἴπεη 

δανα ἰυγηεά αϑἰάς ἴο ργεαοῇ δπιίάβὲ ἴῃπαΐ ρεορίε. Βαῖΐῖ ἐνεγὺ βίασψε 
οἵ τδαῖ ᾿ΟγηεΥ ψγ88 δοσοιηρ βηεά ἀπάεγ ἴῃς ἱπχηιεάϊαϊε συϊάαηςσε 

οὗ πε ϑρίγιι, απά ἔπε βίίεποε οἵ ἴπε παγγαῖϊνε, τυγίϊεη 848 ἰξ νὰ 8 

ὈΥ ἃ ἔε ον -ΟἸἢγιβϑείδη ψῆο δοσοοπιραηϊεά ἴῃς δροβίοίίς ραγῖν ἔγοπι 

Ττοδ8 οηναγάβ, ἰ5 σοποϊαβῖνε αϑαίηδὲ παῖ ἴπεροσν. Ὑπαῖ δίβίογυ 
Ιεανεβ ἐπε γεδάδγ νἱγίωδιν πὸ οποίος Ὀυϊ ἴο ἰάεηκν ἴῃς Οαἰαιίαῃ 

.« ΟΒυγομεβ ψπἢ ἴδε ἔουγ ψῆοβε ἴουηάδξίοη ἰξ γεοογάβ. [ἴ 18 ἔμεῖ]6 

το οὔδ͵εςξ (πα π6 ἰηβίδο! ἘΠ ν τππίοῃ πες Ἐρίβιϊς γεργονεβ ἰῃ {πε 
Οαἰακίαπβ νὰ 8 οπαγδοϊογίβεις οὗ ἃ Κείτίς ρεορίς, ἔογ ἰξ θεϊοηρεά ἃ8 
ςεγίδίηϊν ἴο ἔπε ρορυΐίαος οὗ ἴῃς βουΐπογη οἰτίεβ, οὐ ὑπαῖ ἵδεγε 7πα} 

παν θδε Δεν δῃὰά Οτγεεῖκβ ἰπῃ ἴῃς πογίπεγη οἰτίεβ ἡ πεη ἢ βίου 
ΕΒ(ΑΌΠ5Π68 τῆς βρεςοία! ργεροηάεγαηος οὔ ἴδεβε εἰεπχεπίβ ἰη {πε 
βουιΐπεγη. Τῇε ἔωγίπογ οοπίεπιίοη πᾶς ἴῃς πᾶπις Οαἰδιία νὰ 8 ποῖ 

εχϊεπάεά ἴο {πε βοιζπογη αἰνίβίοη οἵ ἴπε ργονίηςε βανε ἰῃ οἴποίαὶ 
ἰαῆσυᾶσε ἰφῆογεβ {πε ἕασξ ἔπαὶ ἴΠ6 ργονίηος παά Ῥεεη βενεηΐϊγ-ῆνε 

γεδΓΒ ἰη εχίβίεηςε δηά γεν ἔαγηϊβηθά τῆε ΟὨΪΥ ςο]εςϊίνε ἡδηλε ἴον 
τῆς Πεϊεγοφεπδουβ γᾷοεβ ἱποογρογαῖεα ἰῃ [ὃ ἀπάογ {πε ργενίουβ γαΐα 

οὗ Οαἰακίαη Κίησβ. [{ἰξ 6 ἀγρεά «ραίη παῖ δι! νουἹά ποῖ πᾶνε 
ἀεβίσηαϊεά ἰδ Οἤυγοῆαβ ὉγΥ πε παηλα οὗ ἔπε ργονίπος, ἴῃς δῆβννεγ 
ἰδ ἔπαι τῃγουσποαξ Πἰβ Ερίβεῖίεβ. πε ἱηναγίαδί ν᾽ σγοιρβ πίβ Οδυγοθα8 

Δδοσογαΐηρ ἴο ργονίησεβ, ψῃεῖπεν ϑυγία ογ Αβία, Μασεάοηίβ οὐ ΑἼδαίδ. 
Ηἰ 8 γεέεγεησς ἴῃ {πἰ8 Ἐρίβεϊες ἴο τῆς σδυγομαβ οἵ δυάδεα δηά ἴο ἢἰ8 

πιϊπἰϑῖγυ ἰῃ ΟἸ]Ποἰα σαη ΠΑγάϊγ ὈῈ γεοκομεά δὴ εχοεριίοη, ἔογ ἴπεβα 
ψεγε αυδβὶ-ργονίησεβ σονεγηεά ἱπάερεηάεηξν ὃν ἱπηρεγία! ργοσιιγαίογβ. 
Νοῦν Ψὰ8 1πὶβ ργασζίοα. ἃ πιεγὲ δοοίάεηξ οὗ ἰδησύασα: [τ ἔα ἘΠ αν 

γεβεοοῖεά δίβ ἀεϊἰθεγαῖε ροΐϊον οὐ Οπυγοῆ εχίεηβίοη, βυρσεοβίοα 

Ρεγμαρβ ὉΚ ἔπε δχαηιρίε οὗ ἔπε ψενίβῃ Ὀἰβραγβίοω, πὸ πα ΡῬεΐογε 

Ἃ 
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Ρἰαητεὰ πεῖς βγηαρορσαθβ ἰῇ ἴπε ργίησίρα! σεηΐγεβ οὗ σοπιπιεγοα δηὰ 

εἰν ἰβατίοη. [ὃ νγαὰβ οογίδίηϊν Πὶ8 ργϑοίίος ἴο εβϑίβὈ ἰδῇ σγουρβ οὗ 
ΟΒυγοδεβ γουηά ἴῃς βανεγαὶ οδρίϊα]8 οὗ ργονίησεβ, δηά ἰἰπῖς ἔποβε 

οεηΐγοβ τορεῖμερ ὈΥ οδαὶπβ οὗ Οπυγοῆαβ δἱοηρ ἴῃ τηδίῃ τοδάβ, 
Δηὰ 80 ἴο ογϑραῖα δὴ δεοοϊεβίαβεςαὶ ογραηίβαιίοη οἰοβεῖν σογγεβροηαίη 

ἴο ἴῃ εχίβείηρ αἰνίβίοπβ οὗ ἰῆςε Επιρίγε. 'ε βηά ἴον ἰηβίδηος {παῖ 

[6 πιδάς πε ργονίποίαὶ οδρίϊα!ῖ8 Απιίοοῃ, Οογίπεῃ ἀπά Ἐρδεβυβ 
βυσοεβδίνε σοηΐγεβ οἵ ΟΠυγοῖ [{πθ 45 πεν Ψψέγε οἵ ἱπηρεγίαὶ δάηγίηΐδ- 

τγαϊτίοη, ἀπά βυγγουηάεά δδοῦ ψ ἢ ἰ8 σγοὺρ οὗ ἀερεηάεης ΟΠαγοῇαβ. 

Βιυὲ ον Φενίβῃ πιδϊίοα ἢς πισῃς μανὲ ἄἀοης [Πς 88π|ε ἴογ Τ βεββαϊοηίοα; 

πὰ β εαροῦγ δβρίγαϊίοη ἴο νίϑίξ: ἤοπιε γενεαδίβ 81}}} ννίάεγ ργοϊεοῖβ 

ἴον παρ γίης ἴπεβε ἔδξάεγαϊίοηβ οὗ ΟΠπαγοῆαεβ ὑπ} τῆ Ὺ ὈεσαπΊα 
Ἄοοεχεεηβῖνε ψἰξῃ ἴπς Ἐπιρίγε. 

Ηεηςε 1 ςοποίυάε ἔπαξ ἰῃ ἐπ8 Ερίβεϊς αἰϑο ἴπῈὸὶ πᾶπιὲ δία 

ἀεηοῖεβ δα ργονίηςε, ἃ8 ἰζ οἰεαγὶν ἄοεβ ἰῃ 1 Ῥεῖεσγ ἰ. 1, δηά παῖ ἴῃς 

Οαϊαϊίαη Ομυγοῃεβ ψεγα ἔποβα ἰη ἰἴ8 βουῖπογη ρογίίοη τνῆοβα ἰοιιηάδ- 

τίοῃ 18 γεοσογάδά ἴῃ ἔπε Αςοῖβ. Τῆΐβ σοπο[ιιϑίοη ἰ8 σοηῆγπιεα ὃγ ἴῃ 6 
Ιεδάϊης ραγὶ δβϑϑίρηεά ἴο τῆς Οαδἰατίαη Οπαγοῆαβ ἴῃ ἴῃς οοἰεοστίοη ἴον 

τῆς ϑαίηϊβ (1 ον. χνί. 1). [ἰ 8 Ταγίῃεγ βυρρογίεά ὈΥγ ἴῃε ργενίουβ 
οουζγβε οὗ Οδἰδείδη Πίβίογυ. 

Οαάμάτιαν Ηιβτοαυ. Τῆς Οτεεῖ παπιαὲ Οδἰδξία ἀεποῖεα οτ ρίαν, 
πκὸ τῆς Ἐοπιδῃ Οδα, ἐς σουπίργ οὗ ἴῃς Οδι8 ογ εἰἐ8 (Γαλάται). 
Αδουῖ Β.5. 278 ἃ οσοηδβίάεγαν!ε ἀείδοῃμπιεηΐ οὗ ψγγίογβ, γουὮ 

οβεϊπιαῖεά αἱ 20,000, Ὀγοῖε οἹ" ἔγοτι ἴἤγες οὗ ἴῃς Κεῖείς {γίρεβ τμδῖ 
Ρουγεά ἀοψῃ οὐ Οτγεεσε, ἀπά πιδάς ἔπεὶρ ὰν ϑογοϑθ ἰηΐο Αβία 
Μίπονυ ψί πίνε δὰ Ἵπίἰάγεη. Α8 ψᾶγ ψὰβ {πεῖγρ ἰγαάς δηὰ 
ΟὨΪΥ πιεδηβ οὗ βυρβίβίεηςς, {πεν βοουγεά {Π6 σομυηΐγν αν δηα ν]ἱάε, 
Βοπιεϊπιε8 ρυπάεγίης οὐ {πεῖς οὐῆ δοοουηξ, βοπιει πε αἰ γίης 
τῃεπιβεῖνεβ τ ναγίουβ Κίησβ αηά οἰζίεβ, ογ ἰακίηρς βεγνίος ὑπάδγ 

τπεπὶ 88 πΠιογοεηδγυ 8οίάΐεγβ, Ἐνεηζυδ!γ παν ἐογπιθὰ ρεγπιδηεηῖ 
δποβπιρηηεηΐβ αηάογ ἠδῖίνε οἢίεἴταίπβ ἰῃ ἔπε πογίῃ-εαϑὲ οὗ Ῥηγυρία, 
βουῖῃ οἵ Βιτπγηία δηὰ Ῥοπίυβ, βϑρεακίης τπεῖγ ον ἰδησυᾶσε δηά 

ἀἁμεϊηρσ ἀραγὲ ἔγοπι ἔπε οἷάεγ Ῥῃγυρίαη ἱπμαρίιδηϊβ. Τΐβ αἰδίγίςξ 

Ὀεσδπια σοηβοαυεηεῖν Κηοόννη 88 Οαϊδιία : [18 Ὀγοδά βίγείςμεβ οὗ υὑρ- 

Ιαηά αϑογάδα ραβίωγε ἕον {πεὶγ δοοκβ δηὰ δεγάβ, δηὰ {πεὶρ [απ 

ἰουηά 86ἔε ποπιεβ ἰῃ πεὶγ σαητοππιεηῖβ. Βαξ {πε [ἰπ||ῖ8 οἵ {Πεὶγ 
τεγγίζοσυ ψ γα δι}}} ἀαπϑεῖςεεά, ἀερεπάϊης σοπείηυδ!ν οὐ ἢ ἑογἕαπα 

οἵ ψὰγ: ἴον ἴδε ἰγίθεβπιεη γεϊαϊπεά τπεὶγ ργεάδίζογυ μδριῖ8 ἀπά ψεγε 
Παγάϊν ἐνεῦ δ ρεδος ψ τῇ 41} πεῖς πείσῃρουγβ. Αἱ ἰαδῖ, βοννενεγ, 

ἰῃ Β.6. 189 πον ψεγε ἰογοεά Ὁγ ἃ Ἴγυβῃίης ἀεΐεδλς ψῃϊσοἢ Π6Υ εη- 

σοαυηΐεγεά αἵ ἴπε Παπάβ οὗ {πε Ποπιδηβ ἴο γεβρεοῖ ἴῃε ρεδος οὗ {πεῖν 

πείρῃρουγβ, δηά Ῥερβη ἴο ουϊείναϊε ποηιε ἱπάιβιγίεβ πὶ τίη {Πεὶγ ουσῃ 



128 ΙΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 

Ῥογάεγβ. Οτγδάυδ!ν ἴΠδῪ πιίησίεα τηογε ἔγεεϊ ν [ἤδη δὲ ἤγδε ψίἢ της 
Ῥηγυρίαη ρορυϊαιίοη, δάορίεά {πεῖν γεϊϊσίοη, τπουσῇ πεν τεϊαίϊηεά 

τῃεῖγ οσση ἰδησύασε, απά ἀνεῖξ απηοηρ ΠεπΠὶ ἃ8 ἃ ἀοπηίπαηΐ γᾶσς, 80 
ταὶ Νογέπεγη Οδἰδιία Ῥεσαπιε πε Ποηιε οὗ ἃ βεϊ[εά ρεορῖίεα. 

Βαυῖ ἃ σεπΐυγγ ἰαῖεγ τῆς ΜΙΞΗγί δες τταγβ ϑινερί ἴο δηὰ ἔγο βογοβ8 
τπεῖὶγ σουπίγγ, ΟὈἢΠ ταγαϊτίης (ἢς οἷά ἰαπάπ)αγβ δηὰ ορεηΐης ἃ πεν 

σδαρίεγ ἴῃ Οδἰαιίδη Πἰϑίοσυ. Μίδηυ οὗ πεὶγ σῃεἴζαίηβ ἀἰβειησυί βηεά 
τῃεπηβεῖνεβ οἡ πε Ἐοπίδη 8ἰάς, αηά ψεγε γεναγάεα πῇ ἰαγε σγαηῖβ 
οὗ ἰογγίζογυ ουϊδίάς (ἢς οἷά Ὀογάδγβ : οἣς ἴῃ ραγίσυϊαν, Ὠεἰοίΐαγαβ, 
Ῥεσαῖης ὉΥ ἴδε ἕδνουγ οὗ Ῥοπιροὺ ἴδε τηοβὲ ρονεγία! πιοηαγοῇ ἰη 

Αβία Μίωογυ. Ηε δηά ἢὶβ βυσσδβδογβ ψεγε Ἔπβῦϊεά ὉΥ ἴῃς δςοῖίνε 
ραγσὶ ψῇῃϊσῃ {πον ἴοοῖς ἰῃ πῆς επβυΐης οἷν! νὰγβ οὗ Ἐοπιε, ογ ὉΥ͂ 

7υἀϊοίουβ ἀεβεγιίίοη οὗ ἴῃε ἰοβίησ σϑυβ6, ἴο εηίαγξε δπά Ἴοηδβοϊ δία 
{πεῖν κίησάοπι) ἀπ] [ὃ ἐπηργασεά ϑουΐπεγη Ῥηγυρία νυϊτῃ ραγίβ οὗ 

[υγεδοηίᾳ ἀπά Ρί 5αϊα, ἀπά εχίεπάδαά ἴο πε γϑῆσε οὗ Ταυγυβ. Τῆΐβ 
ψ͵88 ἴπε Κίηρσάοπι ψῇῆϊςἢ τῆς ἰα81 πδεῖνε γυΐεγ Απηγηΐδβ Ὀεφυεαίπεά ἴο 
ἴῃς ΠοπΊδηβ αἱ ἢἰβ ἀδδίῃ ἰῇ Β.ο. 25. Α οπίδη ργονίπος ψὰ8 ἔογιηθά 
ουῖ οὗ ἰξ, ἀπά τεϊζαίπεά ἔπε παπιὲ Οδἰαιία ψῆΐσῃ παά Ὀεϊοησεά το ἰξ 
ἀπάογ [8 Οδἰατίαη ἰσ. ὙὍὙεγε ἰ8 ποιϊῃίης ἴῃ {18 Πἰβέογυ οὗ σγαάιδὶ 
ἐχρδηβίοη ἴο :υδιν ἐπε ἀγοϊγαγυ γεβιίγίοσιίοη οὗ ἔπε παπῖα ἴο δα 
πογίπεγῃ αἰϊνβίοη δἱοης. 

5111 [688 γεδβοηδθϊε ἀο68 [ἢ 8 ἀρρεδγ ἰη τῆς [σῆς οὗἉ ἰ(8 δυθβεαυεης 

Ὠἰβίογσυ. ὸὸγ βενεηΐγ-θνε γεᾶγβ Ὀείογε τηἰ8 Ἐρίβιϊς ψψὰβ ψγίττεη 
Οαϊδίία πδά ἐογπιβά ἃ βίησίε ργονίηπος οὗ ἴῃς Ἐπιρίτε. Νον {ΠῸ απἱ Ὁ 

οὗ δὴ ἱπιρεγία! ργονίπος 8 ποῖ πιεγεῖν οἴῆοία!, Ὀυϊ αἴδεοϊεά 411 ἔπε 
τεϊδτίοηβ οὗ [}ξ6. Α βϑγβίεπι οὗ σεηίγα βεά ἀδβροίίβπι ργεναιεὰ ἀπάοῦ 
ἴῃς Οξεβαγβ ψῃϊοῃ σοποεηίγαϊαά 41] δὐτπογίν.--- τα Παγυ, οἰν!!, [υαϊ οἶα! 
411|---ἰη ἴΠῸ6 παπάβ οὗ τῆς σονόγηογ; σοπηηχογοίαὶ δὰ βηδηοίαὶ 

τηδίζεγβ ψεγε γερυϊαϊεα ὉΥ Ὠίπι; Ηἰβ σουγί ψα8 ἴῆε σεηΐγε οὗ δβοοίαϊὶ 

[16. Τῆς παπὶς Οδἰδίία τπεγεΐογε ἰῃ τῆς Ν.Τ. σδῇ οοἷν πιεβῇ ἴδε 

βιεαδῖ σεηΐγαὶ ργονίηςε οὗ Αβἰα Μίπογ ψῃϊοῃ Ὀογε ἴΠαΐ παπΊα. 
Βαῖ ἴῃ {πε πηίάα!]ς οὗ (ῃς Βθγβὲ σεπέυγυ ἴπεγε ψα8 ἃ ψἱάς αἰ εγεηος 

ἰῃ ἰδησυασε, οσσυραίίοη, παιοηδιγ, βοοίαὶ ογραηϊβαιίίοη, Ὀεΐννεθη 
τῆς πογίπογη δηά βουΐπογη ρογίίοηβ οὗ ἴῃς ργονίηπσαε. Τῆς πογίπεγῃ 

88 581{}} τηδί πῖν Κεϊείς ἀπά ραβίογαὶ νι σοπιραγαινεῖν Π{||6 σοπ- 
τέγος δηά ἔενν γοδάβ. ϑουΐπεγη Οδίαιία, οα {πε Ἴσοηΐγαγυ, ψα8 ἔμ} 

οὔ βοαγίβῃίης οἰτίεβ, ἀπά εηγίοῃεά Ὁγ ἔπε ςσοπδίδηϊς ἤον οὗ σοπητηεγοα 
ΔΟΓΟΒΒ ἰξ. ΤῊΪΒ ννὰβ ἴῆς πδΐυγαὶ γεϑυ! οὗ [8 σεορσγαρῇίοαὶ ροβίτίοη 

δηά ροϊεἰςα] Ὠίβίογγυ. [ἢ δηςοίεηϊ {ἰπηεβ ἰξ ογγηεά τῆς Πίρῆνναν δἰοης 

ψὨϊςἢ τπε Αϑίἰδιὶς πηοπαγοῇβ οὗ πε ἱηιεγίοῦ τηδἰπιδίπεά τπεὶγ σοπι- 
πλαηϊςαιίοη ἢ τῆς τψεβίεγῃ σοαϑῖ. ΔΏδη Οτγεεῖς πχοπαγοῆβ γυϊεά 
ἴῃ ϑγεία δπά Αϑία Μίπογ, ἴῃς πίρσῃ-ς-γοδά Ὀεΐτνεεη {πεῖν ἔνο σαρίτα]8 

ς 
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Απεοςἢ δηάὰ Ερἤεβυβ ρδβϑϑεά {πγουρῇ ἰξ δηά ἰξ Ὀεσδπια ἃ ργίποίραὶ 
σδμδηηεὶ ἔον ἔπε ἤονν οὗ Οτγεεῖς σοπΊπιεγος δηά εἰν! Π|5ατίοη εδβέναγάβ. 
Τῆον ψέγε σαγεΐα! δοσογαάϊησίὶν ἴο ρῥίαηξ δπά ἔοβίεγ σοϊοηϊεβ οὗ Οσεθῖβ 
δηὰ Δεννϑ αἱοης ἴδε [ἰπε οὗ γουῖε. Ηδεηςε σάηης ἴῃς πιίησίεά ροραΐΑ- 
τίοη οὗ Ογεθῖβ δηά Δενε απιίάϑε ψνποπὶ Ραυΐ ἔουπά 50 σοηρεηίδὶ ἃ 

801} ἔογ ρίαπιίης ΟΠγίβείδη Ομυγοπεβ. Αὐυρσυβίυβ Οξεβαγ ἰπ ἄυς εἰπε 
ἰηπεγῖεά τῆς ροίϊον οὗ ἴῃς ϑγγίαη πιοπάγοἢβ8 τορεῖποῦ τ {Πεὶγ 
ἀοηγίηίοηβ ἰῃ Αϑβία, ρίαπείης ἔγεβῃ Ἴοϊοηΐθβ ἰῇ ἔπδΐς γεφίοη ἰπ ογάεγ 

ἴο βεσυγα ἴῃε ἱπιρογίδης Ὠἰσῃ-γοδά το πε εδϑὲ ἔογ ἢἰβ ἰεψίοπβ δῃηά ἴογ 
τῆς ἰηξεγοίδησε οὗ σοπιπιεγοα. Τα οἰτίΖεη8 οὗ ἴπε86 ναγίουϑβ σοϊοηΐθ8 

δΔηα πιυηίςίρα!εἶε8 δά Ὀμὲ οης ςοἰϊεςσῖίνε Ὠδπιε---πε παᾶπὶὲ οὗ (ῃε 

ἱπιρεγίαι ργονίπος ἴο ννῆϊοῃ πεν Ὀεϊοησεά. 80. αἷβο ἔπε Οαἰδιίδῃ 
ΟὨγίβείδηβ, (που σῇ ἔογ ἴῃς πιοβὲ ραγί οὗ Ογεεῖ ογ Δεν βῃ ογίσίη (88 
τῆς ἴξηογ οὗ ργενίουβ Ὠίβίογυ βυσρεβίβ8), οουἹὰ Παγαϊν Ὅς δάάγεββεά 
ΌΥ ΔΩΥ οΟἴδπεγ παπὶα ἔπδη δαὶ οὗ Οδἰδίίδηβ. 

ΦοΙΝΤ ΜΊΒΒΙΟΝ ΟΕ ΡΑῦ,, ΑΝὺ ΒΑΒΝΑΒΑΒ. ΤὨγουρποαυξ ἴῃς εαγὶν 
Βίβίογυ οἵ Ογεεῖς ΟΒγίβϑιίδη! τ πὸ πιογε ἱπιρογίδηϊ Ἔνεηΐξ ἰβ γεσογάθαά 

τπδη ἴῃς οοηνεγβίοη οὗ ϑουζπεγῃ Οαδἰαιία. Τῆς δγεὰ οὗ ΟΠ γίβιεη θη 

δαά οοΐ ΕΠ} ἐδῶ Ὀεεη ἐχίεπάςά Ὀεγοηά ϑυγία, Βοπίδη ΟΠ ἰςΐα, ἀπά πα 

ἰδίαπά οὗ σγργυ8. Τῇε βυσςεββέμι τηἰπίβέγυ οὗ Ραυ! δηά Βαγηαῦδβ ἰῇ 
Οαϊακία δἀάεά ἃ πενν ργονίποε ἴο ἴῃς κίησάοπι οὗ ΟΠ τίβε, ἄγονα ἃ ψεάρο 

ἅεερ ἰηἴο ἴῃς πεαγί οὗ δη ἰάοἰαίγουβ γερίοη, δηά εβιδὈ ἰ5Π6α ἃ ναϊυαῦϊε 
ουΐροβέ ἴον ξυγῖπεγ δάναπος ἱπίο Αβίβίίο απ Ευγορεαη γεεοα. Απά 
τῆς βρεοΐα! ομαγαςῖεγ ἱπιργεββεά Ὁγ τῆς οἰγουπιβίδηςαβ οὗ {παξ πιἰηἰβέγυ 

ὕροῦ ἴπε πεν ΟΠυγοῆεβ σάνε δάἀαϊτίοηαὶ ἱπηιρογίδησε ἴο ἐπεὶν ἔουπάα- 
τίοη θεγοηά ἔπε πιαίεγία! εχίεηβίοη νι ϊο τ εδεςϊεά ἰπ {πε γε οὗ 

ΟὨγίβιεπάοπι. ὍΤἤεγε ἴογ ἐπε βγβὲ {ἰπ|ὲὰ Ρδυΐ τηδάς ἃ ἀΐγεοϊ δρρεβὶ 
ἴο Πἰβ Οεηῖα ἤδαγεγβ ἀσαίηβὲ ΨΔεν βῃ ορροϑίτ[ίοη, ἀπά τηεῖ στ δῃ 
εηἰῃυβίαϑβεϊς γεβροῆβα. Τῆθβε ΟΠυγοἤαΒ βίαγίεά ἰῃ σοηβεαύεηςσε ψ ἢ 

8δηῃ ονθγυνεϊπηίηρ πιαογγ οὗ Οεητε σοηνεγίβ. [ἢ ἐδαδηὶ ἴον ἴῃς Βγβὲ 

τίπς τῃ6 Δεν ίβῃ ΟἸγϑιίδηβ, νῆο δά δἰτπεγίο μεῖά δὴ υἀπαάϊβρυϊεά 

ἰηϊἰαξῖῖνε ἰῃ ἔπε ΟΠαγοῦ, ἔουπά ἐπειηβεῖνεβ ἴῃ ἃ ἀδοϊβίνε πχίπογίςυ. 

ΤῊΐβ αἰζεγεά γεϊδιίοη οἵ Ογεεῖβ ἀπά ψεννβ ργοάυςεα ἃ ογίβίβ ἰη ἔπε 
Πίβίογυ οὗ Οτγεεῖς Οἢγίβείαη! τυ, ἀπά ἰῃ ἐπε δροβίοϊς σδγεεγ οὗ Ραυΐ 

Πίπη861. Εογ τῆς Οτγεεῖβ δά ργενίουβν οσσυρίεά ἃ βΒυδογάϊηδίε 
Ροβίτίοη ἰη τῆς ΟΠυγοῇ, ἀπά ἴπε Αροϑβείες ἴὸ ῃς Οεπεῖε8 πδά ρἰαγεά 

ἃ βεοοπάδγυ ραγὶ ἰῇ ἴπε πιίηἰδβίγυ οὗ ἴῃς Οοβρεῖ. με, μονανεγ, 
ἢε Ὀοϊάϊν ἀεηουποοά πε Ψψενίβϑηῃ ρεορίες δηά {πεὶγ γυΐογβ ἴῃ ἴῃς 

Οαϊακίδη βγπαρορσας ἴογ {π6 πχυγάεγ οὗ Οἢγίβϑι, ργοοίαἰπιεά Πίπη τς 
τιρῆς οὗ {πε Οεπεε8, ἀπά ονεγγαϊεά τῃς οἰαἰπιβ οὗ τῆ ἔν ἴῃ ἕανους 
οὗ ρυγεῖὶγ βρίγίϊααι ἀοοίγίπεβ οὗ ἀϊνίπες ἔογρίνεπεββ δηά σγαςε, οἵ 

Βυπίδη ἔα ἀπά γερεπίδηςε, ἴῃς Οτγεεῖβ γεσορηϊβεα ἰη Φεβυβ {πε 
ΝΟΙ, 1. 9 
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ϑανίουγ οὗ ἐς τψῆοϊε ψογί ἃ γαΐμεγ ἤδη ἴῃς ργοπιϊβεά Νεββίδῃ οἵ 
τῆς Ηεῦτγενβ, δηὰ γα] ]Πεά γουηά πε Αροϑβίϊς 88 ἴπε ἰογεπιοβί οπαπιρίοω 

οὗ Οτγεεκ ἔγεεάοπι ἰῃ Οἢγίβε. [{ νψὰβ ἔπε σοπηπημεποεπιεηΐ οὗ ἃ νεγ 80 ]6 
γενοϊατίοη. Ηἰ Πεγίο ΟΠγιβείδηϊν δά Ὀξεη γεραγάεά ἔογ {πε πιοϑβὲ 

Ραγί 88 ἃ πδίίοηδὶ γε! σίοη, 1 νὰ8 πον ρεγοείνεά ἴο Ὀε ἃ ψογίά- σία 
γενεϊδίίοη, δηὰ δὴ ἱγγεσοποι δος δηϊδροηΐβε ἴο τῆς Ὠαγγοῦν ἔογπηδὶ 
ογεεά οἵ ἔπε Δεν ίβῃ βυπαροζαα Οδηῖ 8. ἢδά ἱπάεεά δε δάἀπιεά 

το τῆς ΟΠυγοῦ την γεαγβ Ὀεΐογε, ἤθη Ρεῖεγ Ὀαριϊβεά Οογηςί 8 
δηά Πίβ ἔγίεηάβ ; δπὰ τῆς δϑββεπηθίεά ΟπΠαγοῦ ἢδὰ (πε 5ο] πη 

ταϊϊθοά ἢπί8Β δεο. Τῆς τγίρῃις οἵ δεϊϊενίης Οεπηεε8 το ΟΠ γίβείδη 

Ῥαριίβηι ἢδά {πεηςοίογ Ῥεσοπια ἃ ἔμηάατηεηΐαὶ ἰανν οὗ ἔῃ ΟΠυτγοῇ, 
βεδίεά ἴο {πεπὶ ἰῃ ρεγρεϊαϊν ὉΥ ἃ ἀϊνίπε σπαγίογ σῇ ποης σου ὰ 
βαίπβαυ. Βυὲ ἴδε δοςερίαπος οὗ {Π|8 ργίποίρίς δὰ ψγουρῆς [{{π|Ὸ 
νἰδίὉ]ε εἴεσξ ἀροη (ἢς βίγυσίυγε οὐ σονεγηπηεηΐ οὗ ἴδε ΟΠαυγοῇ. 

Νο βυάάξη ἰπῆωυχ οὗ Οεπεῖς σοηνεγῖβ βοοάεά {πε εχ βίης ΟΠυγοΠα6Β ; 

ἴδεν οηἷν σγενν ἰπβεηβίΪν Ὁ σοητίηυ! δα παβίοη οἵ ἱπάϊνί 4] Οεπηε 68 

ΟΥ ζήουρβ οὗ Οεη 68 ἴο οἷάεγ σοηπργεραϊίοηβ οὗ Φενίβῃ ΟΠ γί βείδῃβ. 
Τῆς ργοοςββ οὗ σοηνεγβίοῃ ψὰ8 ἴοο βιίεηξ δηὰ σγαάυδὶ ἴο ἜἼχογοίβα 

πιδίεγία! ἰηἤμεησς ονεῦ τῆς ργενδι!ησ βριγίς οἵ ἴῃς σοτηπηηΐ  ογ ἴο 
ΓΕπΊοάε! [8 πιἰηἰβίγυ δηά ογραπίβαζίίοη. ΟΠ γίβείδη ἴεβοπεγβ γεϊαϊπεά 
ἰῃ ἴποβα δαγίν γεαγβ (πε βίδιῃρ οἵ τδεὶγς ψενίβῃ ἰγαϊηίησ, ρδγΕΥ 
Ὀδοδαδβε (δε Ησεῦγεν ϑογίρευγεβ σοπεϊπαυεά το Ὀ6 ἴῃε οηἱν ψτγίζέεη 
ὕδηου οὗ ἰδίῃ δηά ργδοίίοσες (ἐπουρὰ δεν Παά ἰεαγηεά ἴο ἱπίεγργεϊ 

τῆ πὶ ἰῃ ἃ ΠΕ 8ρίγι), Ὀαξ 66} πιογε Ὀδσαιβε (ἢς Αροβί[εβ δηά οἱάδγ 
ἀἰδβοίρ!εβ δά σγογῃ ᾧρ ἴο πιδηδοοά Ὀεΐογε ἔμεν Ππαά κπόνῃ Ψεβα8, 
δαά δοςερίεά (ῃς [,Ὧν ἴογ πεῖν γα]ε οὗ |ἰἔδ, αηὰ ἄγαν τΠεὶγ ἱπβρίγα- 

τίοη ἔγοτη ἴῃς τυ7 τἰίησβ οὗ ΗἩεῦγεν ργορδεῖβ ; {πεν ργίάθά ἐπαπΊβεῖνεβ 

οὐ {πεῖν ἀδβοθηΐ ἔγοπι Αργαμαπὶ δηά ἴῃς ραϊγίαγοῃβ, γεβίεά ου Οοά᾽ 8 
δησίοηξς σονοηδηΐίβ τὶ [δγαοὶ, δηὰ βχεὰ {πεὶρ ἤορεβ οἡ δε ζυΐϊυγα 
ἰήπράοπι οὗ ἴῃς παϊίομαί Μεβϑίαῃ, σοῦ μδὰ ἃ ἀξερεγ βἰρηϊβοδησα 

ἴον ἐῃθη] τῆλ ἔογ οἵπογ Φεννβ Ὀεοδυβε τΠεῖγ ἰδ να 8 σοποεηϊγαίεα 

ου {πε ρεγβοη οὗ ἃ ἰἰνίης [ογά τῆο Πδὰ γίβεη ἔγοπι ἴῃε ἀεδά δηά 
δϑοεπάεά ἱπίο ἤξεανεῆ. Αμραίη, ἔπε ουὐϊαγά εηνϊγοηπηεηξ οὗ {πε 

Ομυγοῦ νγὰβ πὸ [ε88 Δεν ίβϑῃ ἔπδη ἰῃε βρίγὶξ οὗ [18 τεδοῃίηρ, ἔογ {πῈ 
δγπαφοσὰθ ψ88 81}}} τῇς οηΐν σδηΐγε οὗ ρυδ]ῖς πιϊηἰβίσυ ορϑὴ ἴο 

ΟὨγίβείαη ἰθασῆεγβ. ΤὨϊποῦ ἐπε Ὀγείῆγεη γεβογίεα γεσυϊαγὶν ἴογ 
τεδάϊηρς οὗ ἴῃς ϑογίρίυγεβ, ἴογ υπίϊεά ργαυγεγ απά ργαΐβε, δπά ἴογ 
γεϊρίουβ ἱπβιγυσιίοη ; ἔπεγε ἔμεν ἀε!νεγεά δὐάγεββεβ ἴο πιίχεά σοη- 

ϑιεραῖίοπβ οἵ ενβ απά Οἢγίβείαπβ, Ῥαβίης ἐπεὶ ἀοςίγίης οὐ {πε 

Ψενίϑῃ σδποη. ΤἼεΥ οἰαἰπιεά, ἰη ἕδοΐ, ἰο Ὀ6 ἃ τγεϊογπιεά Ὀγαποῦ οὗ 

ἴπε ἀποίεηξ παιίοπαὶ Ομαγοῦ, ἀπά ψεγε ἰοης γεφαγάεά ὃν {πε Οτεεῖ 

ψογὶ ἃ 8 ἃ ρυγεῖὶν Ψεν δ βαεοί. 
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Δοςογάϊηρσίγ, πε σοηνεγβίοη οὗ ἔς Οεητ]ε8 πηδάς αἱ Βγεὶ Ὀυΐ βίου 
Ρτοζγεββ; ἔετν οδπιὲ σι ίη τουςἢ οὗ ἔῃε ΟὨ γί βείδη πη βέγυ σὲ πόδα 

ὙὮΟ Παά αἰγεδάν Ὀεοοπια γεβυΐαγ δἰίεηάδπίβ οα ἴῃς ψογβῃίὶρ οὗ ἴδε 
Βγηάφοσας, ἴῃς ἀενουῖ Οεης 65 τῆο οἰυδίεγεά τουηά Δεν ίβῃ σοηστγε- 

ϑαϊίοηβ ἰῃ Οτγεοῖ οἰείεβ. ΤὭσδβε ψεγὰ ποῖ ργοβείϊγίςβ, ἴογ {ΠῸῪ βῆγαωϊς 

ἔγοπι οἰγοιπιςϊβίοη τ 411 ἔπ ςεγεπιοηίαὶ Ῥοπάασε απά βοςίαὶ ὃχ- 

οἰαδίνεπεββ ψῃϊςἢ [Ὁ εηίαεά ; ας πεν Παά Ὀεοσοηιε απ γ᾽ ἢ 
τε ἰαησύασε, ἔπε Ὠβίογυ ἀπά {πε βρίγί: οὗ ἴῃς ΟΙἹά Τεβίαπιεηΐ, ἀπά 

Βεά δοςερίεά πηυςῇ οὗ ἰΐϊδ Πεοίοσυ δηά πιογαί ἐγ. Τἤαν Μαγε ργα- 
αἀἰδροβεά Ὀγ ἔπε8ε δηϊεσεάδηξβ ἴο [ἰϑίδη σίδαϊν ἴο ἃ Οοβρεὶ ψϑίοῃ 

Ρίαοσεά {πε ἴονε οἵ Οοά «πὰ πιᾶῃ αρονε γίϊυδὶ οὔβεγναποςε δηά 

(ἀυσῃς (ἢς ὈΓγοςπεγῃποοά οὗ 41] πιδηκίηά : δηὰ 80 επιογασεά {πὸ ἔα ἢ 

ἴῃ σοηϑίάἀεγαδίε παπΊρεγ. Βαξ ἴπε86 Οὔεθκβ δά πο γἰσῃμίβ ψῃδίενεγ 
ἴῃ ἴπε ΨΔΦενίβῃ σοηρσγεραζίοη ; ἐπουσῇ πεῖς διϊεηάδηςσς νγὰ8 ἰοϊεγαΐθά, 
ἱξ ποῖ ἐποουγασεά, {πεν Ψψεγε οἠἱν δάπιητεά οἡ βυβεγαποαε. ΤΏΕΥ 

ψεγε τπογεΐογε αἱ γέ σοηϊεηΐϊ, αἴζεγ μανίης οσσυρίεά 80 βιδογάϊπαξα 
ἃ ροβιτίοῃ ἰῃ ἴπε βγηάσοσας, ἴο 811} ἃ βεσοηάλγυ ρίαςε ἰῇ ἔῆς Οδαυγοῇ, 
δηά (ο δοαυίεβος ψ]Π ησὶν ἰἱπ ἕῆς Ιεδάεγβῃὶρ οὗ Φενίϑῃ ΟΠ γί βιίδῃβ. 

ὙὝΠεβε σοηδβίἀογαίίοηβ δοσουπὶ ἔογ ἔπε ἰαγὰν σγονσίῃ οὗ Οεπεςα 

ΟὨ γι βείδηϊςγ, ψῃϊοἢ Πἰρσογεά ἴον βενεγαὶ γεαγβ οὔ πε εβϑίεγῃ Ἵοοδβὲ 

οὗ ἴῃς [μεναηὶ ψίπουΐ 4η δἰζεπιρί ἴο γαΐβε ἰἴβ νοίσε ἰῃ {πὸ Οτγεεῖκ 
οἰκίεβ ἴο ἴπε ψεϑί.: Ενδξη ἰπ Απιϊοοῖ, δἴξεγνναγάβ τῇς τῃοϊμογ- οἷν 

οὗ Οτεεῖκ ΟΠ γίβείαηίςν, (ἢῈ Ογεεῖκβ ψεγε βίον ἴο νἱπάϊςαίς {δμεὶγ 
ἱπάερεηάεπος οὗ Φυάαίθηη. ΤΠε ργοπιρὲ γεβροῦβε ἤόψενεῦ οὗ ἴμαΐ 
ΟΒυγοῆ ἴο (ῃε σΔ]] οὗ ἴῃς ϑρίγίι ἴογ βρεείαὶ ἰαδουγεγβ ἰη ἴῃς [,ογά᾽ 8 
νἱπογαγά διζεβίεά δὲ ἰαϑί ἔπε σγουίπς βίγεησίῃ οὗ {πεῖν βρίγίταδι [6 

δΔηά {Πεὶγ πορεΐμ! οσοηβάεηςε ἰῃ ἔπε ἕαΐζαγε οὗ πε Κίησάοπι. ΤὨς 

ἀἰδαβίοη οὗ ἔπε ἔα! Παά ᾧὑρ ἴο (δαΐ εἰπηα Ὀεξη ἀπε πιογὰ ἴο ργονὶ- 
ἀεηεία! οεἰγοιπιδίαηςσεβ ἤδη ἴο βροηΐδηεουβ εἴογί ; γεΐασεεβ ῃδλὰ θδθεη 

ἀγίνεη Ὀ- ρεγβεσυξίοη ἴο βεεῖ βαΐεϊῃ ἰῃ ἀἰϊβίαηξς οἰξίεβ, απὰ δά οαγγίεά 
τῃεῖγ ἔα τῇ ἐπεπι ἱπ πεῖν δίσῃς, Βαῖξ τε πιϊδβίοη οὗ Βαγπαῦαβ 
δηά ὅδ] ψἂβ ἃ ρυγεῖν πηββίοηδγυ εηίεγργίβε ἀεβραίομπεά ἔογ δα 
ΕΧργαββ ρύγροβε οὗ εχίεπάϊης πε Οοβρεῖ ἴο {δε ἰδἰαπάβ ἀπά σοαδβίβ 
οὗ τῆς Μεαϊξεγγαηεαη, Τῇῆε ἴνο ἀροϑβίίεβ ὑγεγε πεοαββαγὶγ ἰηνεβίεά 
ἢ τάς ἀϊδβογείίοη ἰῃ τεραγά ἴο ἴῃς σοπάυςε οὗ Ἐπεὶγ πηίββίοω ; 

1 ΤὨιϊσίδεη γεᾶγβ εἰδρβεὰ ὑεΐνεε ἴῃς ςοηνεγβίοη οὗ ϑδὺυϊ δηδ ἴῃς Αροϑβίοϊ!ς 
Οουποῖ!. Ὑῆὲ Ὀαρείβπι οὗ Οογηεῖυβ ἰοοῖς ρίαος Ῥείοστε ΟΠ βιίδη τεΐαρεοεβ ἔτοπὶ 

7ετυδβαίετη μδὰ βεῖεά ἴῃ Οαβασεα οὐ ΡΏΠΡ μαᾶ ἴβκεπ ὑρ δίβ δροάς ἴδεσγε; 8ο ἰπδὲ 
ἱξ οοἰποϊάεαᾶ τηογε οἵ [688 οἱοβεῖν ψἱἢ (6 Ὀερίπηΐηρ οὗὨ 1Π18 ρεγίοᾶ, ννῆεγεδβ ἰἢς 

πηϊβδίοη οἵ Ῥαὺυϊ δπὰ Βαγηδθδβ Ὀεΐοηρβ ἴο [18 ἰδίζεγ γεᾶγβ ; ἔοσ (Ὡς βρεςίαὶ οὐ͵εςὶ οὗ δε 
Αροβίοϊς Οουποῖ! ννᾶ8 ἴο δ΄ἴδυ ἴῃς μεασί-Ὀυτπίησβ ἀτουβεὰ ἀπιοηρ [εννϑἢ ΟἩ γί βεϊδη 8, 
ὉΥ 118 βυςςεβ8, δπὰά ἴο τεβίοτε ἴπε ρεᾶςε οἵ ἴδε Οδυτοῇ. 
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πεϊτπεγ {μεῖγ γουΐα ποῦ ἔδεὶγ πιεῖ μβοάβ οουἹά Ῥὲ ἔν ἀεξεγπιίηεά ἴῃ 
άναηοο, ἴογ ἔμεν ἀερεηάεά οὐ ἕμξυγε ορεηίησδ δαὶ πιὶρῃς ργεβεηῖ 
τῃαπηβεῖνεβ, ἀπά ψεγε ἐπεγεΐογε ἰῃ ἰαγβε πιεαβυγε ἰεΐς το {πεῖγ ον 

)υάρπιεης. Βαῖ ἔπε ἀϊγεσξίοη ἰῃ ψηϊοἢ ἰὲ ψγαβ ἰαυποπεά σίνεβ ἃ οἷδαγ 
ἱπεϊπηδείοη οὗ πε ἀδδίγεβ αηὰ ἤορεβ (παξ δηϊπιαίεά [18 δυΐπογβ; 1 

τυαγηεά [18 Ὀαοῖ οὐ Ῥαϊεβείης δηά (ἢς Εαδβί, δηά βεῖ ἰἔβ ἕαςς ἰοναγά 

Αϑβίεις Ογεεοα δηά ἔπε ἕδπιοιιβ οοηΐγεβ οὗ Οσεοῖ οἰν  Πβαξίου ; ἰξ νγγαβ, 

ἰῃ βῃογέ, 4 πιεββαϑε ἔγοπι ἃ Ογεεῖς ΟΠαυγοῇ το {πεῖγ Ογεεῖς Ὀγεϊῆγεπ ἰῃ 

οἵδε ἰδαηάβ. 
Τῆε οσοπαϊείοη οὗ ΝΥ δβέἔεγῃ Αϑία δὲ ἐπα εἰπε ῃεϊά ουξ δὴ Ἴἐχοεθρίίοηδὶ 

Ῥιοηῖβα οὗ βυσοθββ ἕο Οἢγίβιίδη ροβίίῖεβ. Τἤδηκβ ἴο ἴῃς υπηΐνεγβαὶ 
Ρεδςοα δηά βεξεὰ ογάεγ ψῃϊςῇ ἴῃς Οξεβαγβ ἢδά ἜἽβίδ ἰβῃεα [πγουρσῃουϊ 
τῆς Επηρίγο, {παῖ γερίοη δά δἰξαϊπεά ἃ Ὠίρῇ ρίἐςῃ οὗ ἱπά υβίγίαὶ ἀςείν  Υ 
Δηά ςοπιπιεγοία! ργοβρεγγ. [τ βϑρίζε οὗ τῇς βοςία! οογγυρείοη δηά 

Ιυχατίουβ νίςε8. νη ΐϊοῃ τίσμεβ Ὀγουρῆϊ ἰη ἐμεῖς γαίῃ, τῆς σοηβεαυεηξ 

ἐχυῦογαησς οὗ [Ἰξπ, βοςία!, ἱπξε!]δςξυδ] ἀπά βρίγίζυαὶ, αἴογάεα ἃ ἕανουτγ- 

δὺῖε ορεηίης ἴον γε! σίουβ γεΐογπι. Τῆς γερίοω ἢδά Ὀεεα ἰῇ ΟγΠΊΟΓ 
φεηζαγίεβ ἃ ἔγεχαεηΐ Ὀαί εῆε]4 θεΐψεεη Οτγεεῖς ἀπά Αβίδτίς γαςεβ, 
8ηά 511} ἑογγηεά ἃ Ὀογάογ-ἰαπά Ὀεΐψεεη εαβίογῃ δηὰ ψεϑβίεγῃ (πουσῆϊ. 
Βαῖ {δε γε! ίοη ψηϊςῃ τῆς ρεορίς δά ἱππεγίεεά ἔγοηι αποίεης {ἰπΊ68 

“8 πιογε Ογίεηΐαὶ ἔμπα Οτγεεῖκ, ἀπά ἰζ8 ἀεσγαάεά ἴγρε οὗ βεηβυουβ 

ψογβηΐρ σουά Βαγαϊΐϊγ βαιϑίν {πὰ σοηβοίεπος ὄνθὴ οὗ ἃ ῃεαΐπθῃ 

σοπηπηη ἰο ΨὨϊοἢ (6 ἰηδαξηςσεβ οἵ ψαϑίεγῃ ςἰν  Π]ϑακζίοη ἢδά 
Ρεηείγαϊεά. Ογεοῖκ ρῃ]Ποβορῆν δηά Ἐοπίδῃ τηογα! ν σοπιρίπεά ἴο 
ογεαῖε ἃ ποδίογ ἰάεαὶ οὗ ἢυπίδῃ ἀυτγ απά ἀϊνίης σονεγηπιεηξ τἤδη 
οουἹά Ὀε τεσοηοίεα τί ἐπα ρορυΐαγ γεϊσίοη, 8ο ἐμαὶ 411 τῆς Ὀεξζεγ 
ἔεεϊησε οὗ εὐυσαῖεά πιεη ἀπά ψοπιεη ψογα βιγγεά ἰηΐο γενοῖς αραϊηβὶ 
ἴδε ἀεραβεά βαρεγδβιεϊίοη οὗ ἔῃ πηδββεβ. 

Τῆς τεϊίουβ ἐεγπιεηΐ ργοάυσεά ὈΚ (Ὠ8 οΟἰἸ βίου γὰβ βρεοί δ! 
αρρταναῖεα Ὀγ ἴδε πιυϊἰρ! σατίοη οὗ Ψεν 8ῃ σοϊοπίεβ ἰῃ πε ργίῃοίραὶ 

εἰξίεβ οὗ Αϑβϑία Μίπογ, βυβίεπιαιίοδ!ν ραηίεά δπὰ ἰοβίεγεά Ἰἰοης αρὸ 

Ἐπγουσῇ 186 ννῖβε ροϊΐον οὗ ϑυγίδη κίηρσβ ἴογ ἴῃς εποουγαρεπΊεπί οὗ 

ἰγϑάς δηά ργοπιοίίοη οὗ ἱπΐεγοουγβα Ὀεΐνεθη (ἢ686 ΝΟ γδοαβ8 οὗ {Πεῖγ 
βαδ)εςῖΒ. ὙΠδβε βει[επεηβ ψαγε ραγιςυ είν γί νίης ἰῃ Θουςζπογη 
Οαϊαεία, αἰοης [πε ἀΐγεςς ᾿ς οὗ σογπηπιμηϊσαιίοη Ὀεΐψεεη ἔπε ἔνο 

οϑρί415 Απείοοἢ δηά Ερῆθϑυθβ. Νονδεγε εἶδε ἀγὰ γεοογάθά βυςῇ 
σοηϑρίσυουβ ἴγασεβ οὗ {πεῖγ γε! σίουβ ἰηῆαεησε ονεγ ἔπε βυγγουπαίησ 
Ρορυϊατίοη. ὙΠΕΥ ἐογπιεά, οὗ σουγβο, ἀϊβείησξς σοπηπηαηίείε8 οὗ (Πεὶγ 

ον, ἀϊνίάεα ἔγοπι τῆς Οτγεεκβ ΌὉῪ υἀπδοςίαρίε μαδὶςβ 48 τψ6}} «8 γίζαδὶ 

ΟΡ] σαξίοηβ ἀπά γεϊσίουβ βογαρίεβ. Υεῖ {πεῖς ϑογίρξωυγαι ἐδασοδίηνσ 
Ῥγονεά 80 δἰξγαοιίνε ἴο βεεῖεγβ αἴξεγ Οοά (παΐ ἃ σοπϑβίάεγαδε παπι- 

Ῥεγ οὗ Οτγεεῖκβ ἰγεχυεηΐεά ἐπεῖγ ψεοκΚν βογνίσεβ ἰῃ {πε Ρἰ βἰάΐδῃ 
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Δηξίοςῃ ἀπά ἴῃ Ἰσοπίμπι, ἀπά ἔδεβε, {κὸὶ ἐθς ἀδνοις Οεπεῖεβ ἐνεγυ- 

ψΠεγε, ψαγα ἀϊβροβεά ἴο σίνε ἃ οογαΐαὶ ψεΐσοπιε ἴο ἔπε ργεδοῃίησ οὗ 
Ομγίβε. Ασοογάϊηρίν, ἰξ τναβ ἰπ ἔμοβε οἰξίεβ ἐῆας Ηἰβ Αροβείεβ ραϊπεά 
τῃεὶν θγϑὲ σοηβρίσυουβ βυσςεββ; ἴπεγε Αβία Μίηογ βγδῖ ἀσσοῖς ἕο ἐπε 
6811 οὗ ἴῃς Οοβρεῖ, ἀπά ἔπε βγϑβί ἔγυϊϊ8β ψεγα γεαρεά οἵ δπ δρυπάδηςξ 
Βαγνεβῖ, [ὲ νϑ8, ρεγπαρβ, ἱηενίξδδίε ἐμαΐ τῃϊβ πεαγίν γεσερέίοη οὗ 

ἴπε πεν ἀοοίγίηπε Ὀγ Ογεεῖβ βπου!ά ργοόνοόῖκε ἱπίεηβε εδίουβυ οὐ ἔδε 
Ῥαγὲ οὗ ἔπε Ψενγβ, απά αγουβε Ὀϊζίεγ ορροϑίξίοη ἔγοπι ἴἤθπ. Τῆς 
νεδβεπιεηΐ ρρεϑὶ οὗ δαὶ ἴο Πΐβ ΟἊπέ!ς ἤεάγεγβ αὲ πέος Ὀγουσῃῖς 
τῃδξ ορροϑβίτίοη ἴο ἃ Πεδά, δῃπά βιἰγγεὰ ἴῃς ραββίοῃβ οὗ θοϊῇῃ ραγίϊεβ 
ἴο ἔενεγ ἢθραῖ. Τῆς Δεν ἤεαγά (ες ἱπιροΐεποες οὗ ἐμεὶγ ἰανν ἴογ 

βαϊναίίοη ἀσπουηςεά ἰη {πεῖς οὐσῃ βγπαρορας, ἴῃς Οδηςε8 πεαγά {πὰ 
οὔϊεν οὗ ἃ πεν ΨΥ οὗ βαϊναϊίοῃ Ὁ. γερεπίδησς δηά ἤιε ἴῃ ΟΠ γίβε 
δἴοηβ. 

Ετγοπὶ ἐμαξ ἤοὺγ Ὀοΐἢ Αἰ1κὸ γεσοσηΐϊβεά ἰπ τῆδς Αροβίϊς (Π6 ἔογε- 
τοοϑὲ οσπαπιρίοη οὗ Οεηΐς γἰρῃίβ ἀπά ἔπε πιοϑὲ ἐογηγαρίε δάνεγβασν 

οὗ Ψυάαίβηι. 

[κεἴ ἃ8 ποῦν, ἐπεγείογε, ἴαγῃ ἕο δίβ ρεγβοπδαὶ Ὠἰβίογυ ἀπά γανίον 

ἴῃε οδαίη οὗ οἰγουπιδέδηοοβ ψδοἢ ἰαπάδαά Ὠίηι τυ Ὠΐ8 σοΐδαρσας ἰη 

ἔπε ἱπιεγίονς οὗ Αβία Μίίθογσ. Τῇε γεοογά οὗ ἴδε :οἱπξ πκίββίοη ἀυγίης 
[ἴ8 Βθγβί ἔενν πιοηῖῃβ ψὰβ ὑπανεπίία! ; ἔμεν ἰγανεγβεά Ογργυβ ἔγοπι 
ἐηὰ ἴο επά, ργεδοῆίης ἴῃ 411 ἴε βυηασορσυεβ ΟΥ̓ ἴΠε νὰν ψίτπουΐ 
δοδίενίην ΔΩΥ βυοσα88 [πὲ ἴῃς Ὠἰβίογίδη οουηΐεά ψογίδν οὗ γεοογά. 
Βαγῆδραβ, Ὠἰπηβοὶ ἢ ἃ πδῖίνε οὗ ἔπε ἰβίαπά, παΐζυγα!ν τοοῖς τς ἰεδά 

ἰπ νίγίας οὗ Ὠἰβ οἷάεον βίδηάίης ἱπ ἔς ΟΒαγοῦ δηά οὗ Πὶβ βυρεγίος 

ροβίοη αἱ Απεοος 88 ἔπε οβοβεη γεργεβεηξαίίνε οὗ τῆς Τνεῖνε, θυ 
[16 ἀ ἀρραγεητγ το οἷ οἰξ δὴν ἐπι μυδβίαβεις γεβροσβαε. [{ τναϑ8 ἠοῖ {1} 
δον τεδοῃεά Ῥαρῆοβ, ἴῃς ψεβίεγη ρογί δπὰ ἔπε βεαΐ οὗ ἴῆε Ἐοπηδῃ 

ΦΖονεγηπιεηΐ, [μδὲ {πε βρίγις οὗ Ραὺυ! νψὰ8 βείγγεά τ τ! Ὠἰπὶ ἴο σΕΓΓΥ 
Πὶβ ἂρρεαὶ ἴο Οδηῖε ἤεαγεγβ.Ό Ηδ ργοουγεά ὉΥ βοπΊα πΊθβῇβ 80 
δυάίεπος οὗ πε ργοσοηβαΐ, αηὰ αἴξεγ ἃ βίζηδίὶ πηδηϊεβιδτίοη οὗ ἢ8 

βρίγίταλ! ρονγεγ ἰπ βηγίτίης ΕἸγπιδ8 τ ἢ ὈΠΠπάηε58, ϑυσοεεάξά ἰῃ σοη- 
νεγίίης ϑεγρίαβ Ραυΐαβ Πἰπιβε!. ΤῊΪΐΒ βυσοεββ 8 ἔγυϊεἴα! ἰῃ γεβα δ: 
ἴἰ εβίβ ! βηεά Ῥαυ! β νἱγίαα! ἰεδάεγβῃϊρ,, ἴογ Βαγηδαῦθαβ, ἱπουσῇ δε 

τεϊαίπεά τῆς ποπηίπαὶ ἀϊσηϊεν οὗ πεδά, 8 σοηΐεπξε ἴο βυδηιίξ ἴῃς 

ἔωγῖδεν συϊάδησε οὗ {πεῖν ροΐον ἴο τῆς πηογε ἀεϊζεγηγπεα σουηϑ8εῖ8 οὗ 
Πἰβ ἐπεγρεῖίς οοἰΐϊεασαθ.} Α πὸν βρίγὶς οὗ εηϊεγργίβε βρεεάμν πιδηΐ- 

1 ἼΤΒε Πἰβιοσίδη Ἵποοβεβ ἴῃ οσοαβίοη ἔοσ ἀσορρίηρ ἴδε Ηεῦτεν παῖε ὅθ] δηὰ 
δἀορείηρς ἴδε Οτεεκ παπὰς Ῥδυΐ, ἱπάϊοδειηρ ἴμαὶ πε ἴδεπ επιεγεὰ οπ δἰβ βρεοίαὶ 
τη ϊηἰβῖσυ ἴο {πε αταεκβ. [ἢ γεϊδιίηρ [86 νογᾶψζε ἴτοπὶ Ῥδρἤοβ ες ἵβτιογεβ Βαγπαραβ 
ΔΙιορείδεσ, δπὰ ἴῃ ἴδε βυρβεαυεπὶ πδιταῖῖνε δϑδίηβ Ηἷπὶ ᾿Ὠγουρῆους ἃ βεοοπάδεγ 

Ρᾶτῖ. Τῆς ἰδηῆρυαρε οὗ ἴδε 1 γοδοπίαπ ρορυΐδος διγηϊβῃεβ δη δρὶ {ΠΠυδεγαϊίοπ οὗ 
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εβιίεά 861 ἰῃ ἔπεῖγ ργοσεεάΐϊησε. Ῥαμί ἀπά 15 Οοπιβαην (8. ἸΟῪ 
γα ἀεβίσηεαϊεά ἴῃ Αςῖβ χἰϊΐ. 18), σγοββίησ ἴο ἴῃς πιαίπ]αηπά, βίγαςίς αἱ 

Οπσα ϑογοββ Ῥαπιρηνἶα ἀπά ἐπε Ριβἰἀΐαη Πίσῃ αηάβ ἰπῖο ἐπε ἱπίεγίον. 

Τῆς ἀεβογείοη οὗ Φοῆη Μαγις δὲ {88 ογίείσαὶ πιοπιεπὶ 18 βρη βοδηῖ. 

Ηε ν88 ψδγπὶν διϊδοπεά τὸ ἢἰ8β σουϑίῃ Βαγπαῦδβ, ἀπά πδά ὑπάετ- 
ἴακαη τῆς οἷος οὗἉ πιίπίβίεαγ ἴο [ῃ6 Αροβί[68 ; γεῖ 80 γεϊυσίδηξ νγὰ8 

ες ἴο ἐπιθαγς τὶς ἘΠΕ6ΠΊ οὐ {πεὶγ πὸνν επίεγργίβε ἴπαΐ ἢς ἀϊὰ ποῖ 

Βεδίταϊε ἴο ἰποὺγ ἃ ψε]]-σγουηάεά σἤαγρε οἵ ἀἰ βίον Ὁν νι πάγανν 

ἔγοπι ἴδε πιίββίοη ἱπητχεάϊβεο  Υ οα τουσῃίηρ ἴμε σοαϑί οὗ Ῥαπιρῆγ]α, 
πὰ ἰεανίηρ ἴπεπὶ ἴο ρυγβϑιε ἐπεῖγ σὰν ψίτῃουξ Πίπι ἴο ἴῃς ΡΙβἰάΐδη 

Απιίοςῃ. ΤὨΐβ ἕδίηϊ-πεαγίοα ἀδβογίοη βογνεβ ΌὉΥ ΨΑΥῪ οὗ σοηῖγαβί ἴο 
Ὁγίηρσ οὐ ἰῃ βίγοηρογ γε εἴ ἴῃς γεβοϊυτίοη τ πῃ ϊοῃ ἴῃς Αροβίεβ 

ργεββοά ἔογναγαά ἔγοτηῃ ἴπε Ἴοοαβϑὲ. Βαΐξ οὐ ἐδπεὶγ γγίῖναὶ ἰπ Οαἰδιία 

ἘΠΟΙ͂Γ ἰΟυΓΏΟΥ 88 αγγεβδίεα δηὰ σδπὶα ἕο δῇ ΔρρδγθηςΥ ργεπηδΐαγα 

τεγπιίπατίοη. Εογ πΊϑην πΊοπεῆβ πεν βείεὰ ἄονγῃ ρεγπιδηθηῖὶγν .--- 

Βγβὲ ἰω Απιίοοῃ, ἤδη ἰπ Ἰσοηϊαπ,--- ἢ δῇ αρβοϊαΐε ἀεσίεγηιπαιίοη 

τοῖ ἴο ἀεραγί ἀπ} ἔπον ψεγὰ εἰἴπεγ ἐχρεεὰ ὈΥ δυϊπογίγ ον ἀγίνεῃ 

ἴο δίσῃε Όγ ἱπιπιίπεπε ρογί! οὗ [1 Ενεη ἐδεπ {πον ἀϊά Ῥαΐ ἴδε 

τεΐίυξε ἰῃ πεϊρῃθουγίης οἰτία5 ἔογ ἃ ἢ Πς ἀπ} τῃς βίογπι ῃδά ραββεά, 

δηά ἐνεπίυδ!ν γεν βία ἴῃς βοθῆθβ οὗ {πεῖγ ογπογ τη βέγυ, δηά 80 
τεΐγαοδα {Πεὶγ βίερβ ἴο ἴῃς σοαβὲ ἔγοπι ψῃϊοῃ παν Πδά δίαγίεά, αἴζεγ 

Βγγην ρίαπείησ πε ἕαιτἢ οὗ ΟἩγίβε ἴῃ ἔπε γεσίοη οὗ ϑουΐπεγη Οαἰδεία. 

Τα παγγαῖίνε ἄοεβ ἢοΐ Ὄχρίαίπ {Πΐ8 βδυάάθη αγγεβϑὲ οὗ (ες οηναγὰ 

τηονοαπιεηΐς ΨΜΗϊςἢ ἤδά σαγγίεα ἔπεηὶ τ δυο ἀεϊεγηχίηθ ΘΠΘΓΡῪ 

ἰηΐο ἴδε ἰπζεγίονγ, ἰξ βἰπιρίν γεσογάβ ἴῃς ἔδοϊς ἐπδὶ πεν βίορρεά β8ῃογί 
ἴῃ Απεϊοςσι, ψίπουξ δὴν ἱπεϊπγχδείοη ἐμαὶ ἃ οὔδηρσε μδά οσσυγγεά ἰη {πε 
δροϑβίοϊίς ροϊΐσν. Τῇδ γεδάογ πηρμὲ ψε}} σαΐῃογ ἔγοτῃ ἰξ (Πς ἱπργαεβ- 

βίοῃ τπαὶ Οαἰδεία παά Ὀεεη 41] αἱοησ ἔπείγ ἀεβείπεά βϑρβεγε οὗ ἰαδουγ. 
Τηΐβ, πόψένεγ, σου Βαγάϊν θὲ: [ξ σδη βοαγοοῖν θὲ Ἴσοποείνεά πα 

ἴδεν σοπέεπιρίαϊοά τς οἰτίε5 οὗ Οαἰατία 48 ἐπεὶγ θηαὶ οδ)εσζίνε ἤθεα 

ἴμεν βἰαγίεά στῇ δυο γαβοίαϊς ρύγροβε ἔγοπι Ῥδρῇοβ; ἔογ ἴῆοβε 

οἰξίεβ δά ποίἐμεγ δποίεηε [Ἀπ|6 ποῦ ργεβεηΐ ἱπιρογίδησε ἴο δἰξγαοξ 
βρεοίαὶ αἰζεητίοη. Νόογ, ασαίη, ψουϊὰ Μίαγκ ανα ἴουπα τδαῖ Ὀγίοῦ 

ἐσχρεαϊείοη ἰμίο με ἰπίεγίογ 80 δἰαγπιίηρ δ ἴο ἀδβϑογὶ ἢ18 ροβί {ξ πε 

δά Κηονῃ ον βδογί ἃ ἀἰβίδηος ἔπον ψεγε δδουξ ἴο ἔγανεὶ. Νδαΐ 
ἴπεη, ψαγα {πε βαδβεαιυεηΐ οἰγουπιδίδηςσεβ παῖ ργοπηρίεά Ραϑα! δπά 

Βαγηδραβ ἴο αραπάοη ἐπεῖγ πιογε δπιδιείου8 ἀεβίρηβ απὰ δα ᾧρ {πεὶγ 
ταβίάθησα δ Απείοσῃ "ἢ Τῆς Πίβίογν απά οδαγασίεγ οὗ Ῥϑὰὶ! αυϊζε 

1πεῖτ πηυϊθα] τεϊδιίοπβ ἰο δεαοῦ οἴβεσ: ἴδεν τεοορηϊβεὰ πε βυρετίος ἀϊσηΐον οὗ Βδτ- 
παῦδβ ὃὉγ ἰάδεπιϊέγίηρ Πίπι τνῖτμ Τρίτος, θυ οα]]εὰ Ῥαὺϊ Μεγουγυ Ὀεοδυβε δα Ψν885 86 
οὨϊεῖ βρεδΐκεγ. 
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ἰογίά δὴν βυβρίοίοη παὶ τῃε σῆδηρσε τναβ οὐίηρ ἴο σαργίςε ογ ἴο 

ἰγγεϑοϊαἱΐοη οὐ ἢΐβ ραγτ. Νοῦ ψδβ ἰξ ἄυπε το (ἢς ἱπηπιεαάϊδίε απά 

υἀποχρεοϊεά Ββυσςαβ88 οὗ {πεὶγ πιίηἰβίγυ ἰῃ παῖ οἰἵγ ; οη ἴπδ σοπέγαγυ, 
δίβ γεσογάεά δάάγεββ ἴῃ {πεὶγ βγπασοόοσας ἔμγηΐβῆθβ ἀπιρίε ανίάθηςε οὗ 

Ὠβ ργενίουβ δίϊαγε ἴο του πα σοηβοίδησοβ οὐ ψίῃ τῆς Πεαγίβ οὗ 

δ18 Δεν βῆ πεάγεγβ. Ηε, ἀουδίε88, μδά Ὀασάη ἢἰ8 πιἰηἰϑίγν ἔπεα, ἃ8 

εἰβενῆεγε, Ὁν οἴδεγίησ ἴῃς Οοβρεῖ ἴο ἔπε Ψενν8, ἀπά ἢίβ Ὀϊτϊίεῦ ἀδημη- 

αἰδξίοη οὗ {πεῖν ργε)υάϊοες ἀραίηβε ΟἾγίβε βῆοννβ ἤονν βία θθογη παά 

Ὀδδη ἐπεὶγ γεβίβίδηος ἴο ἢϊ8 Οοβρεὶ Ὀεΐογε ἢς ζυγπεά ἴο 8 Οαπιςα 

Ὠαάγογβ ψ Ἐἢ ἘΠ 8 ἀδβραίγίηρ ἀρρεαδί. 

Οη {δα ψδοΐς ἐπεγείογε ἱ σοποίυάς ἔγοπι ἃ βυγνον οὗ ἴῃς Πἰβιογίοαὶ 
ῃλγγαίίνε ἰπαὶ Ραμ! δπὰ Βαγηᾶραβ δηραγκεὰ δὲ Ῥδρῆοβ οὔ δὴ 

διηδἰείου8 ργοΐεςξ οὗ πΊ! 58 ΠΑ γΥ ἐπίεγργίβε, νῃοἢ ἔογ βοπια ἀπεπονῃ 
ταδβοη {ΠΕΥ ἔα!]εα ἴο γε βε, τ[πουσῇ τΠδΥ ρυγϑιεά ἰξ βίεδάν πίεπουΐ 
ἃ Ράᾶιι86 88 ἔᾺΓ 848 Απίίοοῆ. [{ ἔυγίπεγ ἀρρϑᾶγβ ἴπαΐ {πεῖν ἤγϑὲ εογίβ 

Αἴξζεγ {πεῖν ἀγγίῖναὶ ἰῃ ἰΠδΐ οἷν ψόγα ἔοίεά Ὁγ τῆς ρεγβιβϑίθης ορροδβίξοη 

οἵ τῆς ενβ, Ὀυϊ τπαΐῖ {περ ρεγβϑενογαησα 88 δὲ ἰαϑὲ γεναγάεα ὉΓ 
βίσῃδὶ βϑυσςοεββ δἰποησδί ἴῃς Οτγεεῖβ. 

[ε ἰ8 εἰπε πον ἴο ἴυγῃ ἴο {πε Ερίβεῖα δηὰ σοπιραγε ἔπεβε σοη- 

οἰαβίοαβ σίεῆ ἐπ ἱποίάεηΐζαὶ γείεγεηος ἴπεγα πηδάς ἴο {πε εἰγουπι- 

βίδηςεβ οὗ ἴῃς σοηνεγβίοα. ἴῃ Οἱδί. ἱν. 13 τῆς Αροβίίε γεγηϊηβ δἰβ 

σοηνογίβ πὲ ἢς δά ποῖ οὔ ίῃδ!ν ργεαοδεά (πῸ Οοβρεὶ ἴο ἐμεπὶ 

ὈΥ δίβ οὐη ἀε!Ὀεγαΐε οποίςα, θας οὐ δοσουηξ οὗ δη {{ΠΠπε88 ψῃϊο ἢ 
ἀερτεγίνεα Πἰπὶ οὗ 41] οριίοῃ ἰῇ τῆς πιδξίεσ. ΤΉΘΥ πον (ἢ 6 ψυγίτε 8) 

τπδξ Πὶβ ργεδομβίης δά Ὀδεη ἄμε ἴο ἰηβγηλν οὗ πε βεβῃ, ἱ.6., ἴο 

Ὀοάϊν 11πε88. Τῆΐβ ἰδηῆσυασε ραν ἰπεπηδῖε8 (Πδὶ ἢς αἰϊεγεά ἰδ 

Ῥίδηβ ἰῃ σοπβεαύσηος οὗ ἴδε {ΠΠππε88, απά υὑπάογίοοις {πεῖγ σοηνογ- 

βίοη ἰηβίεδά οὗ οδγγγίωησ ουἕξ Πἰβ ργενίουβ ἱπιεητίοθ. Νείζπεγ τῆς 

τἰπ|ὸ ὯογΓ ἐῆε ρίαος οὗ πε δἴίδοικ αγεὲ βρεοϊβεά, Ὀωιξ τῆς σοπίοχε 
Βυρρί!ε8 πιαϊεγία !5 ἔογ ἀεϊεγπηιηίησ Ὀοῃ. [{ βῆον ἴῃ {πε Οαἰδίίδηβ 

Μέγα αυἰϊΐε ἀαγα οὗ δίβ ργενίουβϑ ἀεβίψη, [πα {πεν παά Ὀδεη Ἔγε- 
νι ΐηεββ68β οἵ ἴῃς {Ππεδ8, δὰ τνναϊοπεά ἰξβ ργοζγεββ δηά βεδῶ δηουσῇ οὗ 

[18 γερυϊϑίνε βυπιρίοπβ ἴο ργόνοῖε ἡδίαγαὶ οοηίεηιρὶ δηά ἀϊδριδβί, μαξ 
ἢδά οἡ ἴδε σοπίγαγυ Ἔχῃι θεὰ Πεοαγίξε!ξ βυπιραῖῃν δηὰ ἰηΐεηβε ἀεβίγε 
ἴο 4! ονίαξε 8 βυβεγίωηρβ. [τ ἰ8 αυἱξε οεγίδίη τπογεΐογε (παῖ ἰξ γα 
ἰϊβ σουγτδεὲ αἴξ δἰ8 αγγίναὶ ἰπ {πεὶγ σουηῖγγ. [ἴ ΠΑ ἤανε ὈδεΩ 
᾿σοηϊγαοϊεά οὐ {πε ψαΥ; ἰἔ ἴἴ ν8 (48 ἢ8 ἰαῆσύασε ἴῃ ἷν. 15 δπὰ 

νἱ. 11 βυχρεβῖ8) ἰῇ δείζδοϊ οὗ νἱγαίεης ὁρῃιπαίηγία ἢ σἢ ρεγιπδπεη εν 

ἱπχηραίγεά ἢίβ βίσῃς, ἰξ ἰβ ργοῦδθίε ἰδαΐ ἢε οαυρσῆϊ ἴδε ἱπίεσείοη ἰῃ τῆς 

ἰονϊδπάβ οὗ Ραιιρῆγ ἷα, ψῃεγε ἔπαΐ πχαίδάν τγα8 ποϊογίου βίη ργεναίεηϊζ. 
Βυς νδαΐενογ [8 βρεοϊθο ομαγβοΐεγ, ἰ να8 ἰπῃ Οδίδζια μας ἰξ ργοβ- 
ἐγαϊεά ἢΐπι, αῃὰ ὉΥ͂ ἱποαρβοίϊζαϊίησ ἰπὶ ἴογ σοπείηαίηρ Πἰ8 ᾿ουΓΏΕΥ 
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Ιεῖξ Ὠἰπὶ Ὧο οοίος Ῥαΐ ἴο ρῥγοίοῃς ἢδἰβ βίαν ἰπ ἴῃς Ἴσουηίγυ, δηά 80 

οσσεβίοηεά ἐς ςοηνογβίοη οὗ τῇς Οαἰδείδηβ 48 ἰ8β ὄνεηΐζυδὶ γεβα]ξ. 

Ενίάἀεπεῖν τῆς {Ππ6|88 Ὀεβεῖ ἢίπη 80 βοοῦ δῇσζγ ἢίβ αγγίναὶ παῖ ἢε 

δά πο τἰπιῈὲ ὈῬεΐογε {πε δἴΐδοϊικ εἰϊμεγ ἴο γεδιπΊα ἢ8 ᾿ούγπευ ογ ἴο 
ἐπεογίαίη δὴν ρίδῃ ἴογ ργοδοῃίηρς ψῆογε ἢῈ ψᾶ8. [ἰ νδ8, πονονογ, 

80 τεἀϊουβ αηά ργοϊγδοίεά ἰῃ ἰΐβ ορογαξίοῃ ἐδδξ 1 αἰξεγεά ἢ15 ψῇοϊς 

βοῆδηιε οὗ ἔγανεῖ. Απά ψἤπογεδβ ἢῈ ψγα8 Ὀυΐ ἃ ραββίηρ βίγαηρεγ σἤεη 

δα Ὀγοῖε ἄοψῃ, απὰ δά ποῖ αδἰζεπηριεά το τῇδε ἃ βίησίε σοηνεσγί, 

δε ἴουπά Πίπιδεῖ Ὀεΐογε ἰξβ οἷοβε βυγγουπάδα ὃν ἃ ἀενοίεά Ὀαηά οὗ 
[τἰεηάβ ψγῇο Ψψεγε Ζεδίουβ ἴο πηδῖα δὴν βδογίβος ἴογ ἢΐβ γε! ἰεῖ. Τῆς 
ραϊμειίς ἰδησύασε οἵ ἴῃς Ερίδβεϊῖας βῆονγβ ἤον ἱητὶπαΐε δὴ αἴδεσίίοη 
Βαά στο ᾧρ δεΐψεεη ἴῃς Αροβίϊε απᾶὰ ἢὶβ Οαἰδείαη Ποβῖβ, απὰ 
ΠΊΔΙ658 ἰ οἴεαγ ἴπαξ [6 ποίει οὗ 8 ἔαζυγτε ΟΠυγοῦ ψνὰ8 ἰογπγχεά ὉΥ 
δε πρκίηἰβίγατίοπβ οὗ ἢΐ8 βἰοἷς σμαπιθεγσ. Νὸὼ πιεηϊίοη ἰ8 πιδάς οὗἉ [ῃΐ8 
{Ππ688 ἴῃ τῆς Αςίβ, ἔογ ἰξ Ὀεϊοησεά ἴο ἴῃς ρεγβοηδὶ ἢἰβίογυ οἵ δα 

Αροβέῖίς γαῖπεογ (ἤδη ἴο ἴῃς Πίβίογυ οὗ ἴῃς Οπυτγοῦ ; δυὰς τς τγεσογά 

ἀονεῖαι 8 τ βυδεῖς Παγπιοων ἱπίο (ἢ παγγαίϊνε οὗ {πε Αοῖβ, 6χ- 

ῬΙίαϊηίης αἵ οὔσας ΨΥ ἢε βίορρεά βῃογὶ δὲ ἴῃς βγβὲ βίασε οἵ ἢϊ8 
ἰηϊεπάεά ἰουγηον, δηά δον [ἴ σδηια ἴο ρᾳ88 (παΐ 80 τηϑδην οὗ ἢί8 
Βδάγεγβ δέϊεγναγάβ γα! δά γουηά Πίπη τ ἢ πε υβίαδβπι οὐ ἢἰβ ἀρρεδ- 
δηοα ἴῃ τῆς δγηαροόσας οὗ Απιθος. 

Α ςοηϑβίἀεγακίοη οὗ με σεοργαρῆῃϊςαιὶ σοπαϊξίοη οὗ Αϑία ΝΜ ποῦ ἰῃ 

ἴδε πιίάαἀϊε οὗ ἔπε βγβῖ σδηΐωγν Ὀγίηρβ ουἱ 5861} πῆογε οἰεαγίν ἴῃς 
τπογουρῇ ἀργεετηεης οὗ ἔπε ἔνο παγγαῖϊίνεβ. Τῆς Ερίβειε ἱπιρ[ϊε8, 
8485 ΜῈ δανε βεεῆ, (παῖ (πε ἰουπάαφϊίοη οὗ ἔπε Οαἰαϊίαπ Ομυγοθεβ 

ψ48 ἄμε ἴο 8Δη ἱπίεγγυρίεά γαηϑίξ ᾿ῃγουσῇ ἐπεὶγ σουαηῖγσγ. Νον [18 

οσοπορρέίοη ἰ8 δία! ἴο {πε ἰάοα οὗ ἃ πογίμεγη δῖα ἕογ ἴῇοβε Οπυγοῆθβ. 

παῖ ροβϑβίδίε οδ)εςξ οσουἱά ἐπῆε Αροϑβέίε ἢανε ἔογ νἱ βίην Νογίμογη 

Οαϊΐεεία δὲ 41] απ]688 [ἃ ψὰ8 ἔογ ἴῃς σοηνεγβίοη οὗ ἰξβ ρεορίε ἢ [{ ἰὰνὺ 
αυϊξε αὐαὺ ἔγοπι ἢϊ8 γεσογάςα ἔγβοῖ, αηά [ἴ 8 ἱπσοποοίναο!ς ταί ἢ6 

ἱπίεπάεά ἴο ἴγανεγβε ἰξ οὔ ἢἰβ νᾺῪ ἴο 8οπΊα 531}}} πηογε ἀϊβίαδης Βεἰά οὗἁ 
Ιαδους. ϑουΐπογη Οαἰδίία, οα ἴπε σοπέγαγυ, να8 ἰγανεγβεά ἔγοπι ἐπά 

ἴο εηά ὃΥ ἃ σγοδΐῖ πίσῃνδνυ δἰοης ψῃϊοῃ ἢς 18 κποσψῃ ἴο πανὰ ἔγανε θά 
ἴουν {{π|ε8, νἱ της πε οἰτ68 τῆγουμῃ ψηϊσῇ ἰἴ ραββεά. Ασοςογάϊησ 

ἴο ἔπε Αςἰβ ἴῃς βΒγβὲ οὗ δεβε οἰξίεβ νἱβίϊε ὃν ἔῆε Αροβέίε νψγαβ πε 
Ρἰβιάϊαη Απείοοῃ ἰῃ ἔπε εχίγεπιε βοῇ οὗ ἴῃς Οα᾽αϊίαη ργονίηςε. 

ΤΒεγε δίβ ἰουγπεν Ψὰ8 ἴῸΓ 80ΠΊΣ γεβϑοῃ δγγεβίεά, απά ἴπεγε δε 

βυςοεεάρα δἴἴεογ ἃ ργοϊοηρσοά βοϊουγη ἴῃ ἔουπάϊης πε Βθγβὶ Οαἰδιίδη 

ΟΒυγοῦ. Τῇεβε ἔαςῖβ ἰάεητν Απιίοςἢ ἃ8 ἴῃς βσεπε οὗ δἰβ ἱηνοίυη- 

ἴδγν ἀεϊεηζίοη, ἀπά 118 ροβίείοη ψίνεβ αἵ οὔσς ἃ ἀεβηϊξε οἶκε ἴο πε 

ογίρίπαὶ ρυαγροβε οἵ ἴῃς δροβίοϊίς εχρεαϊξίοη ἔγοηι Ραρῇοβ. [ἰ να8 

ἃ ἘοπΊδη οοἴοηγν ρἰαπίεά Ὁν Αὐυσυβέυβ Οδεβδγ οἡ ἔπε πιαίη γοδά ψῇϊοῃ 
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Γδῃ ἔγοπι ϑυγία ἴο ἔπε τνεβίεγῃ οοδβί οὗ Αϑβία δά 80 [ἰπκεὰ [ἢ βαβίεγῃ 
Ῥγονίηςεβ οἵ ἐπε Επιρίγε ψίῃ Ογεεσα δπά ἔοπιε Ὁ νὰν οὗ Ερδαβυβ. 

1 νψαβ Ὀεβίάεβ ἴῃ ἀϊγεςξ σοπιπταπίσαξίοη τυ τῆς βουςπογῃ σοαδϑί οὗ 

Ῥαιτηρηγ]α, ἀπά 8ο ψι ἢ Ογργυβ; ἴον ἃ βυβίεπι οὗ τα] αγν γοδάβ, 

βιυδαάεα τί οοἱοηίεβ, σοηνεγοά ἀροη ἰξ ἔγοπι ἴπῈ βϑουϊῃ. ον ἔα} 
Πα! ἴῃς γεαγ (πἰ8 ψὰ8 ἴῃ 6 ΟἹΪΥ γεσυΐαῦ πιεδηβ οὗ σοπγηχαηϊσαιίοη 
Ὀεΐϊψεεη Ῥαρῆοβ δπά ἴδε ργονίπος οὗ Αβία; ἔογ Ἄνεῆ ἴῃ δαϊυπιη πε 

Ρεγϑίβίεηου δπά νἱοίεηςε οὗ {πε Εἰεβίδη ννὶπάβ ουΐ οὗ {πε ΖἜρεαη ὅεὰ 
πιδάς ἰξ ἀΠἜσα]ς ἀπά ἀδηρσεγουβ ἔογ πε Ῥεβῖ ἔουηά νεββεῖβ (0 γουιπά 

ἴῃε Οηϊάϊαη ρῥγοπηοηΐογυ, 48 88 ργονεά ὉγΥ Ῥβϑυ] 8 βυδβεαυεηΐ εχ- 

Ρεγίεησθ. Τπεγε 18 αἷ8ὸ φοοά γεδϑοὴ ἴο οαϊσαΐαϊε ἔπαὶ Ραμΐ δηά 

Βαγηβῦαδβ, βίαγείηρ ἔγοπι ϑυγία δὔζεγ {πε γεορεηίῃς οἵ πανί ραίίοη ἴῃ 
[Πε βργίηρ, βρεηΐ ἴῃπε βυπιπιεγ ἴῃ ἰγανεγβίης Ουργυβ ἔγοπι ἐπά ἴο επάὰ 

δηὰ αἰά ποῖ ἀτγίνε δὲ Ῥδρῆοβ ΡῬεΐογε ἴῃς δυϊυπω. Ὑδεὶγ οπἱν πηεβῃ8 
οὗ ργοςσεεάϊησς ψεβίναγά αἵ ἰδὲ βεαβοῦ νγὰ8 ἴο Ἴγοββ ἴο ἴδε πηαϊπίδηά 

ἴῃ δι σἢ σοκβείης ογας 88 ἔπεν σου!ά Βηά αἱ Ραρῆοβ δπά βέγί κε δογοββ 

Ῥδπιρην δα ἰο τῃε πιαίῃ γτοδά αἱ Απείοοσῃ, 88 ἔμεν ἀἰά. Τηΐβ γδίβεβ 

ἃ ργαϑαυπιρίίοη τπδὲ {πεῖν ογὶρίηδι οδ᾽εσξ ἴῃ πιδκίηρ 80 εαρεγὶν ἔογ [Πα 
Ριβιάΐαη Απεξίοςἢ ψαὰ8 ἴο γεδοῦ Βρἤεβυβ απά {δε ργονίηοε οὗ Αβίδ. 

Οὐ αγγίνϊησ αἵ {παξ οἰἵν πεν παά {πες ορείοη οὗ ἴῆγες γουΐεβ οἠἱϊγ : 

(1) ἴο ργοσδεά πογίμναγά Ὁγ ἰοοδὶ γοδάβ ἱπέο ες ἤεαγὶ οἵ Ῥηγυρία, 

ψΠΟἢ ψγὰ8 ΟὈνίουδὶν ποῖ ἐπεὶγ ἱπιεηξίοη ψἤεη ἘπαΥ βίαγίεά ἔγοπι 
Ῥαρδοβ; (2) ἴο τῆονε εαβέναγά ἴο ἰσοηίαπὶ δηά οἵπενγ Οαἰδείδη οἰτίεδ, 
Ὀυξ ἴμεβεὲ γε Ἵσργεββὶῃ Ἔχοϊι θεά ἔγοπι 8 ογίρί πα ραγροβε ὃγ [δε 
Ιδῆσυασε οὗ {πε Ερίϑε!ε ἰῃ ἰν. 18; (8) ἴο ρυγβαε {πεῖγ Ἰουγηεν ψεβί- 

ψλγὰ Ὁγ πε Ὠίρῃ-τοδά ἴο Βρῆεβυβ. Τῆΐβ νψγὰβ Ῥϑυ 8 ργοϊεςξ ου ἢΐβ8 

πεχῖ νίβἰξ το ἴῃς Οαἰαξίαη Ομαγοῆαβ, δηά τναβ ἀουθί!ε88 ἢΐ8 ἀεβίζη οα 

1818 οσσαβίοη, παά ἰξ ποῖ Ῥεδη Ὠίπάεγεα ὃν {Π|Ππ688, 88 1ξ τνὰ8 δἴζεγισαγάβ 
Ὁγ τς νοίςς οὗ πε ϑρίγιξ. [ὃ ψαβ, ἴῃ ἕδςξ, ογάαίηεά ἐπαΐ ἴῃς σοη- 

νεγβίοῃ οὗ πε Οαδἰδιίδηβ βῃουϊά ἔογπι ἴῃς βΒγϑί βίερ ἴο παῖ οὗ Αβία 

Ῥλϊθογ, ἀπά ἐπδὲ Ερἤεβυβ ἀπά ἔπε ἕαπιουβ οἰξίε8 οὗ ἔπε ψεβίεγῃ βε6δ- 

Ῥοαγά βῃου!ά Ὀὲ γεβογνεά ἔογ ες θη] σοπβιυπιηπχαϊίοη οὗὨ Πἰ8 ἀροβίοϊς 

ἸαθουΓΒ δπιίά ἔπε Αϑβίβεις Ογεεῖβ. Τῆς ουϊοοπΊε οὗ Ὠΐ8 ρυ δ] ς πιπ! βῖγν 

ψῖτἢ Βαγηδῦαβ ἰῃ ϑουΐπεγη Οδίδεία ἰ8 γεσογάβα ἰῃ Αοίβ χἱϊὶ., χὶν. Ηἰ8 

δυςοεββία! ἀρρεαὶ ἴο ἔπε σοηβοίεηςε οὗ Πίβ Οτγεεῖς πεάγεγβ ργονοκεά 
ἰηΐοηδβε ᾿εαουβυ οὐ ἔπε ραγέ οἵ ἔπε ἀποοηνεγῖοά Ψενα, ψῆο ργοσεεάεά 

ἴο Πυπηΐ πε Αροβέῖεβ νυϊτῃ ἀεξεγηπεαά πταίσας ἔγοπι Ἔνεγν οἰ ἰη βαο- 

ςεββίοη. ΤΥ ψεγα επαῦϊεά σι τἢ ἔπε βυρροτγέ οὗ ἰπῆπιαεητζία! ρατγιίβαπϑ 
αἵ Απεϊοοῇ, Ὀγ βεογεῖ ρίοϊβ δὲ ἰσοηΐμηι, δηὰ ὈΥ πιοῦ-νίοἰδηςε δὲ [γϑῖγα, 

ἴο ρυῖ ἴῃε Αροϑβεῖεβ ἐνεγυνθεγε ἴὸ Εἶδε, Ὀαΐ ποῖ Ῥεΐογε πον Βαά 
οἰδηξεά ἰῃ εβοῆ ρίαςσς {πε βεεά οἵ ἃ ἔμίαγτε Οπυγοῇ, ψῃϊσῃ δά Ὀδοοπλα 
80 Βγπην εβίδ]Π8ῃεὰ Ὀεΐογε ἴῃς θηΑ] ἀεραγίυγε οὗ Ραυΐ ἀπά Βαγῃδῦδβ 
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ἔγοπι ἴῃς σουπέγν παῖ ἴπεν νεγε δ0]ε ἴο ογζδηΐβε ἃ ρεγπιδηεηΐ ἔγαπις- 
ψόγ ἴογ ἔα ρονεγηπιεηΐ οἵ ἴῃς βενεγαὶ Οἤυγοῆεβ. Ασρσογάϊης ἴο 
τηεῖγ ον γερογὲ οὗ ἐπεὶγ πηϊββίοη, [18 πιοδὲ σοπβρίσιοιβ ἔεδΐυγε πα 
Ὀεδη {πε ἄοογ οὗ ἔαϊϊῃ σοῦ Οοά δά ορεηεά ἴο δε Οεηξ 68. Τῆς 

νυιίἀεβργεδά αἰδγηι γαίϑεά ἰῃ της ΟΠαγοῆαβ οὗ ἴῃς Οἰγουπιοίβίοη Ὀγ δα 

Ὠυμδοῦ δπά τγἰζαδὶ ἱπάερεπάδηοσς οὗ ἴπε8ε Ογεεῖ σοηνεγίβ ργοάυςσεά 
ἃ ογἰβἰ8 ἰπ ἔα ΟΠπυγοῖ δπά τὨγεδίεπθά ἃ ἀδηρεγουβ βοἢ ἰ8πῚ θεϊψεθη 

[8 Φενίβῃ απάὰ Οτγεεῖκ βεσζίομβ. Ο γίβιείδηβ ἔγοτη Φυάξεα γαϊβεὰ ἃ 

βίαπάαγά οὗ ορεὴ γενοῖξ αραϊπδὶ Ρϑυ! απὰ Βαγηαῦδβ δὲ Απεϊοοῇ, ἀΐ8- 
ρυζίηρ πεῖν γἰσῃς το σοποεάς ἐἢ 5 ἔγεεάοπι ἴο {πε Οεηί!εβ. ὙΤμδηΐ8, 

πονανεγ, ἴο ἔπε ἱπτεγνεπίίοη οὗ ἔπε οἷάεγ Αροβίϊεβ ἴπε686 ασίϊαϊογβ 
ψ γα ἀδοϊβίνε! Υ σοηδεπιηδά αἱ Φεγυβαί πὶ, ἢ ἀροβίοϊ!ς δυϊπογίυ οὗ 

Ῥᾳαυ! δηὰ Βαγπαρδβ 85 {γα ρῃδη ν νἱπάϊςαϊεα, ἀπά πὸ ᾿ἰρεγίν οὗ 

Οεηῖια σοηνεγῖβ ἰη ἴδε πιαίζεγ οὗ οἰγοιπιοϊβίοη γα 8 βηδ ν ἐβίδ 5ῃεά, 
νῆα τῆς γα σίουβ ργε)υάΐοεβ οὗ Φενίβῃ ΟΠ γίβείαηβ ἀραίπδε σοπὶ- 

τηυηίοη τῇ ἴα υποίεαη ψέγε τη ἰσαῖοά Ὁν ργυάεης σοποκββίοη ἴο 

Δεν ίβῃ βεηκπηεηΐ. 

ΘΕοοΝΡ ΜΙΝΙΒΤΕΥ ΟΕ ΡΑῦϊ, ᾽ν ΟΑμάτια. Τῆς δροβίοϊς οοη- 
ἔεγεῃςς δὲ Ψογυβαίεπὶ ψαβ [Ὁ] ονεά ὈΚ ἃ σας πογίησ δὲ ἴῃς ϑυγίδῃ 

Απτίοςἢ οὗ Οἢ γί βείδηβ ἔγοπι Ψψεγιβαίεπμ. Βδβϑίάοβ Διιάδϑ δπά ὅ:|48, 

ψῦο ψέγε ἀερυζεά Ὀγ (ἢ ΟΠυγοῇ οὗ Φεγυβαίεπι ἴο ργοσεεά ἴο Απεϊοςῇ 
88 {πεῖν γεργεβεηξαίνεβ, Ρεῖεγ Ὠίπιβεῖ ἢ γεραίγεά {πιῖπεγ τί Μαγὶς 

δΔηά οἴδεγβ, ψῆοβα ἰπἤμεπος 50 βεγίουϑίν υπάογιϊποά ἔῃδξ οἵ Ρϑαΐ ἴῃ 
1Βε πιϊπά οὗ Βαγηδθδβ [ῃδὶ ἴπον ἀγαθά ἴο βεραγαῖθ. δι! δοσογάϊησιν 
δη]Ιβιεαὰ 5:148 45 ἢϊ8 σοπιρδηίοη ἴογ ἃ ἔγεβῇ πιίἰββίοῃ ἴο ἔῃ οἰξίε8 οὗ {πῃ 8 
Οτγεθῖβ. Ηἰβ8 βγβὲ οδήεοϊ ψδ8 ἴο γεν βϑὶξ ἢἰ8 Οδἰδείδη σοηνογίβ δηά 

σοπηηγαηίοείε ἴο Π6η1 (ἢ ς [εγπ8 οὗ αηίοη Ὀεΐψναεη ενίβῃ πὰ Οεηίς 

ςοηνεγίβ ψῃϊσῃ ἢδά Ὀεεη γατβθεά ὃν πε Οπυγοῆεβ δὲ Φεγαβαίθπι δηά 
Δπείοοῃ. Ηδε Παϑβϑίεπεά δρρδγεπῖν ἴο σαγγν τἰἀΐηρσβ οὗ παῖ ἀεςοἰβίοη ἰῃ 

Ρεγβοῃ, ργοῦδοὶν ογοββίησ ἴΠ6 πιουηίαίη-ΡαΒ8βεβ ἔγοπι ΟἹ Πἰςΐα 88 δαγὶν 
8ἃ8 ἴεν ψέγε ορεῆ ἰῃ ἴῃς δηβυίηρ ϑργίησ, δηά ἴο γεσοπιηιθηά ἰΐ8 
οὈβεγνδηςε ἴο Πἰβ αἰβοίρίεβ. Ῥυτγίηρ (ἢϊ8 νίϑίξ ἢς αἶἷβο πιδάς οποίος 
οἵ Τἰπιοίῆν ἴον ἢ 5 πιϊηίβεογ, ἀπά ἀδοίἀδὰ ἰῃ σοηβοαιδῆςε ἴο οἰγοιπΊοΐδα 

ὨΐπΊ, ἰεβὲ ἐῆς δενβ βῃουϊά ἰακε οὔδεηςε ἰῃ τς οἰτίεβ ἢς ψὰ8 δρουΐ 

ἴο νἱϑί. Ηἰ8 νἱβιῖ ψὰ8 οἴπεγυίβε ἀπενεηεία. Ης ἰγανεγβεά ἰἢς 
ψ οἷς σουηΐγγ, σοηβγηηίησ πε ΟΠυγοἢαβ ἐνεγγνπαγε, Ὀὰϊ ΟὨΪΥ οὐ ἢ 8 

ΨΑΥ ἴο ἴΠ6 πον βρῆεγε ψηϊοῇ ἰὰν Ὀεΐογε ἢἰπὶ; αηά αἷά ποῖ γεν β8ἰξ 
Οαϊδεία 1 τὮγες γεαγβ ἰδῖεγ ου ἢΐβ αν ἔγοπι ϑυγία ἴο Ερῃεβυϑβ. 

ΟΤΙΝΕ ΑΝὉ ΟἜΝΕΒΑΙ, ΘΟΗΕΜΕ ΟΕ ΤῊΒ ΕριβτιΕ. Τῆς ορεηίησ 

1 ἀρρεᾶγβ ἴγοσι Οἱςεγο᾿ Β ἰεϊϊειβ ἴπδὶ δὲ {πε {ἰπιε οὗ "ἷβ ρονεγηπηεηι οὗ ΟἸΠοἰα 

ἴπεβε ρββ868 γγεγα ΔΌβο]τεῖν οἰοβεᾶ ἀυτίηρ {πὰ ννϊπίεσ πποπῖμβ (Οἷς. αὐ Α{ἐ., ν., 21), 
Ἔνεῃ ἴοσ ἱπηροτίδπε ἀεβραῖομεβ. 
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νεγδεβ οὗ ἴῃς Ερίβε!α τῆγονν ἃ οἷεαγ ἰἰσῃῇξ οὐ ἔπε πιοῖΐϊνε ψῃϊοἢ 

Ῥγοηιρίεά [ἴ, ἴῃ ἰ. 1 δε νἱηαϊσαῖαβ Πἰβ οσσῇ ἀροβίοϊίς σοπηπ) βίο, ἰῃ 

ἰ, 6.9 {δε τγυζἢ οὗ Πἰ8 Οοβρεῖ, ἀραΐϊηβξ δὴ αἰδοῖ τῇς ἢ τνὰβ ἰγου δ! 

πε ρεδος οὗ ἴδε Οδίδιίδη Ομυγοῆεβ ἰῃ ἢΠ8 αῦβϑεποθ. Τῆα πιονα- 
τχθηΐ ψγὰ8 ποῖ βροηΐδπεοιιβ, Ὀυΐ ἄμε ἴο δη ἱπίγίζυς βεῖ οἡ ἴοοϊ ὉΥ͂ 

[ογείζηῃ επιββαγίεβ. Αἰαγηγίησ (ἰάΐησβ πα, ποννενογ, γεδοῆεὰ τῆς 

Αροβίϊε 848 ἴο ἴῆε ργοργεββ οὗ ἴῃπε αρίϊαϊίοη. [18 παΐυγε ὈδοοπΊα8 

ϑρραγεηΐ ἔγοηι {πε ψῃο]ε ἴεθον οἵ {πε Ερίδβεε ; ἰξ ννᾶ8 δῇ δέϊζεπιρέ 

οὗ ἐῆε Ῥῃαγίβαίς ραγίν ἴο γενίνε Φυάαδίβαχ τ ιτπΐῃ ἴη6 Οπυγοῆ. Εογ 

τηΐϊβ ρυγροβα ἰξ γὰ8 πεσθββαγυ ἴογ 8 δυυιΐπογβ ἰο πρυρση ἴῃς ἐγατῃ 

οὗ τῃε Αροβεῖο᾽ 8 ἀοοίγίης, δηὰ ἴΠδὺ βουξῃξ δοσογάϊησί!ν ἴο ἀπάογηίης 

8. ρεγβοῃδὶ ἰπῆμεηςς δηά ἀεργεοίαξε ἢΐ5 ἀροβίο!ς δαϊῃογίιυ. ϑοπια 

δά ἐνεη νεηϊυγεά ἴο ἱπηρεδοῦ ἴῃς βἰποογίίν δηὰ ἴπε σοηπϑβίβίεηου οὗ 

Ὠἰ8 τεδοξίης ὉΥ δοσυδβίηρ Ὠἰηι οὗ Δη ἱπογάϊπαίϊε ἀδβίγε ἴο ρίεαβε (1. 10). 
Ηε δαά ρεγῆδρβ ψίνεη βρεοίουβ οσσαϑβίοη ἴογ [8 οῆαγρε ὈὉγ 8 ανοννεά 
Ρτϊποίρίε οὗ Ὀεσοπγίηρ 41} [Πίηρσβ ἴο 41] πιεω, Ὀυαϊ ἢ ἀἰβηβ86β 1 Π|Π εν 

ψΐ ἢ βοογω, ἕο ἴῃς ἔγίεηάβ δηά Ἴσοηνεγίβ ἴο ψῇοπὶ πε 88 τρίτης 
Κηδνν Μ6}} τῃαΐ Πὶ8 γεαὶ πιοῖϊνε δᾶ αἰννανγβ Ὀθεθη ἴο ννίπ πιθῃ ἴῸ 

ΟὨγίϑε, Ης ἀοββ ποῖ ἀρραγεηξν ἔδε] ἰξ πεεάξα! ἐο ἀεξεηά ἢί8 πιοζίνεϑ, 

Ὀυΐϊ σοποδηΐγαῖεβ διίεπίίοη οὐ ἔνο ροίηϊβ, ἴῃς γαῖ οὗ 8 ΟΘοβρεῖ, 

δηά τΠε γι ν οὗ ἢΠί8β σοπηηιββίοη ἔγοπη Οοά. Ηξ Ὀερίπβ στ δὴ 

ἰηάϊσηαπε ἀεπυποίδιίοη οὗ ἴῃ6 πεν ἤδγαϑυ, ννῃίσῃ ἢ ἀδοίαγεβ ἴοὸ θὲ 
8. βρυγίουβ ρεγνεγβίοη οὗ ἴπῈ οπα ἔγυς Οοβρεῖ. Βαξ Βε ρεγοείνεβ 

ἴῃς πεοδββίεν ἴογ νἱπάϊςσαιίην Πἰβ οὐσῃ γἰσῃπέ ἴο βρεαῖὶς ἴῃ (6 παπια 

οὗ ΟὨγίβε Ὀεΐογε σγαρρίίηρς τ τὰ ἴῃς πιαίη ἰββα δηὰ ἀενεϊορίης ἴδε 

ἑυπάἀδπχεηία! ἀϊνεγβεηος οὗ (ἢς Οοδβρεὶ ἰῃ ἰἴ8 εββεπίίαὶ Ὀαβϑὶβ ἀπά 

βρίγι ἔγοπιὶ ἔπε ἴαν. Εογ (ες γεβυϊ οἵ {πε σοπῆϊος ἀερεπάεά 
Ῥγδςείςδ!ν ποσὰ οἡ τῆς ρεγβοηδὶ ἔπαη ἴῃς ἀοςἐτίπα! ἰδοῖουσ. Ηε ἢδά 

Ὀεδη Ὠἰπηβο 1 (6 ἐογεπιοβὲ σπαπηρίοη οὗ Οεπεε ἔγεεάοπι ἰῃ ΟΠγίβε ; 

τῆς ἀοςίγίης οὗ ἔγεε σγασε ἰπ Ηἰπὶ παά ψόοη [18 Αγ πιαίηϊν τπγουρσῇ 

τῆς δάνοσδον οὗ Ραυϊ ἀπά ονεά ἰΐβ ἐγίαπιρῃ ἱπ Οαἰδιία, αἱ Απεϊοςῃ, 
δηά ἴῃ Φεγυβαίεση, ἴο ἢίβ εἰοφιεηξ βαρρογσί. ΤὨΪϊβ νψὰ8 ΜὮΥ δί8 

δηϊαροηίβίβ δά επάρανουγεά ἴο ἀεργεοίδίε ἢίβ ροβίζίοῃ ἱπ {πε 

ΟΠυγοῇ, ἀπά ἴο βεῖ αἃρ ἴδε Τνεῖνε 45 πε γεδὶ ἱπίεγργεΐεγβ οὗ Οἢγίβε 

Οὐ εαγίῃ, {παΐ {πὰν πιίρῃς Ἐπεγεῦν ἀἰβογεαάϊς ἢἰβ δυὐϊπογίν 848 ἃ 
τεαοῆεγ. Τῇα οἰγουιπιδίδηςσεβ οὗ ἢἰβ [πὸ ἔαγηϊβῃεά ορροπεηΐῖβ ψίςῃ 

Ῥίαυβί!]ε σγουπὰ ἔογ φυεβεϊοπίης ἴῃς βουπάπεββ οὗ Πἰβ ἀοοίγίηε. Ης 

Πεαά πεϊξπον ᾿ἰϑίεπεά ἴο ἔς νοΐσε, ποῦ 8βεξεῆ (πε ἕαςε, οὗ Οἢγίβί οὴ 
ξαγίῆ ; δα δά ποῖ αἰίεπάβδά οἡ Ηἰβ πιϊηίβέγυ {πὸ ἴῃς Τὶ ψεῖνε, ποῦ 

Ὀεεη βεηξ ἔογίῃ [πὸ ἔπεπὶ ὉΥ Ηἰβ ὄχργεβ88 σοτηπίαπά. Ηξε ν88, ἰῃ 
βῃογί, ἴο 86 δίβ ονὴ ψνογάβ, δῇ Αροβίία ὈῬογῃ ουξδ οὗ ἄμε {ἰπ16. 

ΤΠ πιδάς ἰξ εαϑὺ ἴογ {Πεπὶ ἴο οοπίεπά ἐπαξ ἢ δά ποῖ τεςείνεά 



140 Ι[ΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 

ἴῃε Οοϑρεὶ ὃν ἀϊγεοῖ γενεϊδιίοη ἔγοση ΟἾγίβι, Ῥαξ σαϊπεγεά ἰξ δὲ 
βεσοηά-Παπά ἔγοπι τῇς Ὑεῖνε. ΤῸ πιεοῖ {Π18 ἰπβίἀΐοιβ ρον, Πα 

ψ88 ἰογοεὰ ἴο ρίαςε ου γεςογά ἔῃς ἔγας ἰβίογυ οἵ ἢϊ8 σοηνεγβίοῃ ἀπά 
βυρδεαισηΐ τηϊηϊβίγν ἰθ ΟἸγίϑι. Ης τγεϊαϊεβ δοσογάϊησίν Οοάβ 

τενοϊδιίοη ἴο Πίηι οὗ ΗἸ8 ὅοη ἔγοπι ἤσανθω, ἢἰβ βεογεῖ σοχηημηίοη 

ψ ἢ Οοά αραᾶγὲ ἔγοπι 411 Παπίδη ἱπέεγοουγβα, ἢἰβ επίῖγε ἱπάερεπάεπος 
οὔ τῆε Τ νεῖνε, (ες ἔα}! γεοορηϊτίοη οὗ Πίβ Αροβι!εβῃίρ ἕο ἴῃς Οεηκί!εβ 
ΌΥ ἴδε ἴῆγες ρέΠΠαγβ οὗ ἔπεα ΟΠυγοῦ δὲ δεγαβαίεπι, ἀπά 8. ρυδὶϊς 

τεῦυκε ἴο Ῥεῖεγ αἵ Απιίοςῃ. ἱποϊἀδηΐδ!ν τΠπ18 δυϊοδίοσγαρῃν [5 οὗ 

τῆς αἰπγοβῖ Πίβζογίςδὶ ναῖας: ψὮΠ|6 ἰξ ἰβ ἴῃ ρεγίεος μαγπιοην πὶ τἢ τῆς 

οὐ πεβ οὗ ἐῆς Πἰβιογίςδί παγγαίῖίνε, ἰὰ δὰάβ ἴο ἰἴ ἃ γίςῃῃ βίογε οἵ 

Ῥεγβοηδὶ ἀείαὶβ, ἀπά γενεαῖβ ἴῃς ἰηπψαγά πιοίίνεβ δπά ροϊϊουν οὗ (ῃ6 

οδίεἶ δοΐογβ ἰῃ βυςςαββίνε βοθῆεβ. [ξ γεϊδίεβϑ, ποψψενεγ, οἱ ςογίαίῃ 

ἐνεηΐδβ ψῃϊσῃ Ὀογε οἡ πε ἱπηπηεάϊαϊτε οὈ͵εσὶ οὗ ἔπε δυΐδοσγ, υἱζ.ν {πε 
νἱηαϊοαιίοη οὗ δἰ8 οὐνῃ ροβίξίοη ἰη ἔς ΟΠυγοῇ, 

Τῇε γεπιδίπάον οὗ ἔπε Ἐρίβε!α (ἰῇ τῃε ἐχοερείοη οἵ ἃ ἔδετν ρεγβοηδὶ 
Δρρεδὶβ δῃὰ ργβοζίοαδὶ ἐχῃογίαίουβ) ἰ8 ἀδνοίεά ἴο 4 βογυϊζίηγ οὗ πε 
ἀϊνεγαεηῖ ργίηοϊρίεβ οὗ (ἢ ἴμανν ἀπά ἴῃς Οοβρεῖ. Τῆς ἰηίγυάοτγθβ, 

Ὀεϊοηρσίης πιδηϊεβεῖν ἴο ἔπε Ῥἢατγίβαϊς ραγίγ, δά Ὀξεη υγρίης ἴδε 
Οτεοῖκ σοηνογῖβ ἴῃ Οδἰαιϊία ἴο δπῆργασα οἰγουπγοίβίοα, ποξ 848 δῆ 
Δοβοίυϊε πεοαββίυ ἴογ βαϊνβδίίιοη, Ὀᾳϊ δ8 ἃ Ἴσουηβεὶ οἵ ρεγξεοζίοῃ 
φῆ σἢ νουἹά ἰηνεβὲ πο πὶ τ βαρογίον Ποίίπεβ8 ἴο ἐπεὶγ ἀποίγουτη- 

εἰβεά Ὀγεϊῆγεη, ψουἹά ἐπείτε ἐπαπὶ ἴο ἃ Πίρῃογ ρίασε ἰῃ {πε Κίηράοπι 

οὗ Οοά, αῃά βεουγα ἴο ἴπεπὶ δα σονεηδηΐξοά δ]εββίησβ ργοπιβεά ἴο 

{δε σπάγεη οὗ Αργαῆαηι. Βγ {Πὶ8 ἀγγορδηΐ ργεξεηβίοη ἴο δβυρεγίογίὙ 
ἴῃ {πε βἰσῆῃε οὗ Οοά τπεβε Ψενίβϑῃ ΟΠγίβιίαπβ στόγε ἴῃ ἕδος ρουγίησ 

ἀἰβῃοπουγ ου Ὀαρίίβπ)α] σγαοε, γεορεηίηρ ἔπε αυάγγεῖ θεΐψεεη εν 
Δπηὰ Οεδηζεβ δἀπά ἀεβίγογίης {πε ἀπν οὗ ΟἸγίδί. Τῆς Αροβίε 
ςοπιδαῖβ τὨΐβ ἀε αϑίνε ρεγβυδϑίοη Ὁγν βειείης ἔογίῃ τῆς ἴσας ἑυμποιίοι 
οὗ ἴτε [μὰν ἰῃ πὰ ἀϊνὶπε ἐσοηοίηγ. [ἔξ Ππαά ργονεὰ ἴῃ ργδοίίος 

ἱτηροΐεπε ἴο Ὀ[688, ἴον ἰξ βεϊρυϊαϊεά ἔογ ἃ ρεγίεςξ ορεάϊεηοε ἴο νϑϊσἢ 

βεβῇ Ἵσου]ά ποῖ δεξζαίῃ 88 ἃ σοπαάϊτίοη ργεσεάδξηϊ ἴο δοςερίδηςς Ὀεΐογε 

Οοά, 80 δαξ [βγϑϑ 68 ῃδά ἴῃ ἕδλοϊ δεα ἴο ΟὨγίβε ἔογ γεΐαψε ἔγοτῃ ἔπε 

ουγβεα οὗ 4. Ὀγοίεδῃ ἰανν: ἰξ νψαὰ8 ῤγίπιᾶά γαοὶς ἱποοπβίβεεης σἱτἢ τῃα 
πποοηπαϊτἰοηαὶ ργοπιῖδε οὗ Οοά ἴο ΑὈγαδαπι, ἀπά ἐπε Μοβαίς ἀΐβρεη- 

βαϊίοῃ 85 γεα!ν ἂη εχοθρέίϊοπδὶ ργονίϑίοη ἀραίπβε τῆς ἰυ818 οἵ [Πα 

βεβῃ, ἀεβίσπεά [{κὸ τῆς ργεραγδαίογυ αἰβοὶρ! πε οὗ σμι!ἀποοά ἴο ἰαβϑὲ 
οηἷν ἀυείηρ γεαγβ οὗ ἱπηπιαϊυγιεν Ὀεΐίογε ἴῃς δάνεπι οὗ ἔπε ἴγὰε ϑεθά 

οὗ Αργαῆβηιὶ. Ηε δγρύεβ (παῖ {πε [δ᾿ νγὯβ ἃ Ὀοπάασε ἱπιροβεὰ οὔ 

τῆς οσἢΠάγοη οὗ ΑὈγαῆδηὶ αἴζογ ἰἢς δεβῇ, νῆογοδβ Οἢγίβείαπβ αγὸ ἴῃς 

ἴγαε βεεὰά οἵ Αργδῆδπι δά Πείγβ {πὸ [8486 οὗ Οοὐ᾿ 5 δποίεηξ ργοπιίβεϑ. 

ΒΥ υπίοη νι Οἢγίβε ἰῃ Ηἰβ ἀεαίῃ πον ἢανε ἀϊεά ἴο [πε σοπάεπιπα- 
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τίοη οὗ τῆς ἴμἀνν, Ὁ υαπίοη ψ τ Ηἰ5 [ὸ πεν πᾶνε ὈδοοπΊα ραγίδκεγβ 
οὗ Ηἰ8 ϑριίγίξ. ὍΠΟΥ ἀγὰ τπεγεΐογε ἔγεεά ἰῃ Οἢγίβε ἔγοπι τς ἀοπιίπίοη 
οὗ {πε [μ'ν υη688 ἴον να Πν βυθηη ἘΠεπηβεῖνεβ ἴο ἰΐ8 γοῖα αἴγεβῃ 

ὉΥΚ επηδγβοίης οἰγουπηοϊϑίοη. Εογ {πε βρίγίξ υυἱε πίη ἘΠεπὶ βεεα Ἀ8Ε 
γεβίβίβ Ἔνεγυ βίηξα! ἰαδὲ οὗ {πε ἤεβῃ, απά Ὀγίησβ ἔογίῃ οὗ ἰἴβει ὃ σοοά 
ἔγυϊε ἀραπάδηςίγ. 

ΘυμΜΆΕΥ ΟΕ ΟΟΝΤΕΝΤΒ. Τῆς ρῥγίηςίραὶ! πεδάβ οὗ πε αγριπιεηῖ 

ΔΓΕ 88 ἴο!ονν8 :-- 

ἷ. 1-5. Αἀάτεββ, Ὀϊεββίηρ, δβογίριίοη οὗ ρίογσυ ἴο αοά. 

ἷ. 69. Βαριὰ ἀείεςτίοπ οἵ ἐς Ααἰδιίδπβ ἔγοπι {πεῖς αι ; ἀεπυποίδτίοη οἱ 
βρυτγίουβ ΘΟΒρεῖβ. 

. τουϊ, τ4. Βερυάϊδιίοη οὗ ςοτγυρὶ πηοιῖνεβ ; διἰεβίδιίοη οὗ τῆς δυΐῃοτγ'᾽β ἀροβ- 

τοῖ!ς οοπιπιϊδδίοη ἀπὰ οἵ ἢὶβ ἱπδερεπάεποε οὗ ἴπε Τνεῖνε ἀπά οὗ ἢυτηδπ 

τεδοιίηρ ; Ὧ΄8 Ομαπιρί οπβδὶρ οὗ αεπεῖϊε τὶ ρἢιβ; δηά τῆς γεοορηπίοπ οὗ μία 

τηϊπἰβίσυ ἴο ἔπε ἀεητ!ε8 Ὁγ πε δοκπον εάρεά ρΡ.]]18τ8 οἵ ἴῃς Οπυτοῦ. 

ἰϊ, 15-21. [Ιβγδεϊἴεβ πδά πεπιβεῖνεβ οοπίεβδοά Ὦγ βεεκίηρ βαϊναιίίοη ἰπ Ὁ σῖβε 

ταγου ρα ἐδ τἢ τΠδὶ πο ἤεβῃ Τοἂη διϊδὶπ ἴο πε γἰρῃξεουβπεββ οὗ ἴδε Ἂν. Ῥδυϊ 

Πἰπηβεῖ Βδά ἀϊεὰ το [νν ἢ ΟἾγῖδὲ τῃδι πα τιῖρῃς Ὀς φυϊοκεηςεά νυ 1ἢ Η πὶ 

το ἴῇς πεν [πἴπ οὗ ΟἾγῖδε νυ η Ὠΐπλ. 

111. 1-14. ϑρίγιτυδ] ὉΠ; άπεββ οὗ {πε Οδἰδιίαπθ. Δνδβ ἰὶ ἔδίτἢ οὐ οὈεάϊεπος ἴο 

1ἂνν ται δαά ρεοουτεὰ ἴος ἴῃεπὶ πε ρὶδ8 οὗ ἴπε ϑρίγιε Ὁ Βυ ἐδ! πηθη 

Ῥεοοῖης οὨάγεπ οὗ Αὐγαμαπὶ ἀπά ἱπμετίς ἢἰ8 δ]εβδίηρ. Τῆς [ἂνν εηϊδιϊς 

ἃ οὐγβε δηὰ ποὶ ἃ Ὀ᾽εδββίηρ, δὰῖ ΟἾγίϑὲ π88 γεἀεεπιςὰ υ8 41] ἔτοτη ἴῃε ουγβα 
οὔ τῆς [ἂνν ὉῪ Ὀεδείηρ ἰὶ Ηἰ πηβοϊε, 

ν}, 15-ἶν. 7. Τῇ ρυδ]ϊοατίοη οὗ (πῃ 1,» ἔγοπι ϑὶπαὶ οου]ὰ ἢοὶ ἀππιϊ οὗ τηοά εν 
οὐ εαγὶίεγ σονεπδηὶ νυν ΑΡγαμδι. [1 νν88 τλθγεὶν ἃ ργεραγαίογυ ἀϊβοί- 
Ρ᾽ἴπε {Κα τπᾶὶ οἵ οδι! ἀμποοά βπὰ ἃ ἱεπιρογασγυ ργονίβίοπ ἀραίηβί ἴῃς 1818 οἱ 

τε δεβῖ, ογάδιπεὰᾶ ἕο οι] άσεπ οὗ τπε βεβῇ 11}} ἐπε νοῦ! ἃ ννδβ γῖρε ἔοσ ἴδ 8 

᾿Αάνεπε οὗ ΟΠ τῖβὲ ἴπε ἴσὰε βεεά. ΑἹ] τὶ ἀσε Ηἰβ ἂγαὲ οπς ψἱἢ Ηἰπι, πὰ 8δὸ 

816 {πε βεεὰ οἵ ργοπηῖϑε: ΠΕ πᾶνε ουΐρτοννη ἴῃς τεβίγαϊπι8 οὗ βρίγίτυα 

οδ]ἀποοά ἀπά τεραϊπεὰ {πεῖς Ὀἰγιμτῖρης οἵἉ Ἱγεεάοσζω ἴῃ ἴδε Ηουδβε οὗ αοά. 
ἷν. 8.1.0. Ρετοίεβι δραϊπβίὶ (δε γενίναὶ οἵ ἱςῃογδηὶ βιυρεγδεϊείοπβ. 
ἷν. 11-206. ΑΡΡεΕδὶ ἴο ἴπε γετηειηῦγαπος οὗ ἔοσσηεσ δβεοίϊίοῃ. 
ἷν. 21-30. [1Πυδεγαιϊΐοπ ουὖἱ οὗ ραϊτίαγοῦ δὶ Ὠϊβίογυ οὗ {πε πιυῖϊυδ! γεϊδείοπβ εΐνψεεη 

7εννβ ἀπά Ομγίβεῖδηβ. 

ἦν. 31-ν. 12. Αββεγίίοη οἵ Οἢγίβιίδη ἐγεεάοπι ; ργοίϊεβὶ αρζαϊπϑὶ τεπεννεὰ θοπάδρε 
ὉΥ οἰγουπιοίβίοη ; [Ὠτεδῖβ οὗ ρυηίβῆπιεπι ἀραϊηβὲ ἴπεβε ἀενοίςεβ ἰὸ ἴδε ἤεβῃ. 

ν. 13-νῖ. το. Νναγηΐπρ ἀραϊπδὶ {πε δῦυβε οὗ ἐγεεάοπι ; ἀπιδροπίβῃ οὗ ἴδε βρίγις 

ἴο ἴπε ἢεβῇ ; [18 ρεγίεοι πδισῆοπυ υνἱτἢ ΟἾγίβι' 8 'ανν οἵ ἴονε δπὰ ἐχοεϊϊεπος 

οὗ [18 ἐγυϊϊβ; ῥγᾶαςιῖοδὶ ἐχῃοτίδιίοπ. 

νὶ. 11-18, Ῥετγοσγδίίοπ, δπὰ ἔδγεννε!ϊ Ὀϊεβδβὶπρ. 

ΟΟΜΡΑΒΙΒΟΝ ΟΕ ΟΑΚΑΤΙΑΝΒ Π. 1-10 ΨΙΤΗ ΑΟΤΒ χν. 1-29. [Ιὴ 

Ομ]. ἱϊ. 1-10 18 γεοσογάεά 4 οοηΐεγεηοε οὗ αι! απὰ Βαγῃμδαραβ νυ ἱτἢ 
ἴῆε ΟΠαυγοῦ οὗ ΨΔεγυβαίεπι αηὰ [8 πιεπηρεγα. [|{ ἀρρξᾶγβθ ἔγοπιὶ ἴῃς 

παγγαῖννα {παξ {πεν ψεῶΐ ἂρ το ΨΔεγυβαίεπὶ ἴογ [6 ἐχργεββ ρυγροβα 
οὗ νἰηαϊοαιίης πεῖν γἰσμε ἰπ νἱγίας οὗ ἐδεῖγ οδῆσε 848 πιίηίβίεγβ οὗ 
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ΟἸγίβε ἔο εχεηιρὲ Θεηῖ!ς σοηνεγῖβ ἴγοπι οἰγομηηςοίβίοη---ἃ εἰσῃς νυ ίοἢ 

Παά Ὀεδη βεγίουβιυ αἰβραϊεά, Ὀυξ δἰγεηυοιδίν πιαϊηταίηθα Ὀν ἐδεπι. 

[1 ἔαγέπεν ἀρρεᾶγβ {παΐ ψδπιεβ, Ρεῖογ δπὰ Δοῆη ψεϊσοπιεά ἔμεπὶ 88 

Ὀγεϊῆγεη ἰῇ ΟὨγίβε, απά ἔμ} ν γεσοσηϊβεα {πεὶγ βρϑοίδὶ σοπηηλββίοη 
ἔγοπι Οοά ἴο ργεδοῦ ἕῆς Οοβρεὶ ἴο ἴῃς Οεπεεβ. [ἢ Αςῖβ χν. 1-29 [8 
{ππουνῖβα γεοογάθεα δη ορέῃ γενοῖὲ δὲ Απεέίοοἢ αραίπβϑε {πε δυξπογίεν 

αβϑυπιεά ὉνΥ Ῥαὺὶ δηὰ Βαγηδῦαδβ ἴο Ἔχεηρὶ Οδηξζία σοηνεῦίβ ἔγοπι 

εἰγουπχοίϑίοη. ΤΕΥ Μέγα ἔογοδά ἰπ σοπβεάθεησα ἴο ἀπάογίδξα 

τηϊβδίοη ἴο Ψεγυβαίεπὶ ἴογ {πῃ νἱπάϊοδίίοη οὗ Οεηϊς ἔγεεάοπι ἴῃ 

ΟὨγίβε 88 ΜψῈ}} 8 {πεὶγ οὐγῃ δροβίοϊ!ς δυϊπογίἐν, ἀηάὰ ἴο Ἔεπῖεγ ὑροῦ 

Ργοϊοηροά ἀεραῖεβ ψίτῃ τῆ Αροβεῖίεβ ἀπά εἰάδγβ ἴπεγε σαϊπεγεά. [ἢ 

ἴδε 8εαμεὶ ἴῃς ΟΠαγοῇ γεβοῖνεά, ου πε δάνίες οὗ Ρεῖεογ δηά ΨψαπΊεϑ, 

ἴο τερυάϊαϊε ἀηγεβεγνεαϊν πε οἰαίπη ἔογ ἀπίνεγβαὶ οἰγοιπιοϊ βίοη ἰῃ [Π6 
Οτεεῖκ Οπυγοῆαβ, ἰο σοηάδπηη πε ἀρίζαϊογβ, απ Πεαγε!ν το σοπιπιεηά 

ἴδε βεγνίοςβ οὗ Βαγηδραϑ δηά δα! ἴο τῆς σδιιβε οὗ [ες σοβρεὶ. Τῆς 

ἔνο γεοογάϑ ἀἰβεγ ἰῃ ἀείδ!!8---ἰξ σουἹά αοὲ ψεῖ! θὲ οἰδεγνίβε 1 Ἐμον 

ἅγα γϑᾶ!ν ἱπάερεηάεφηιϊ---θυὉὁ ἀργεα οοπιρίεἴεϊγ δδουΐ {πε βυιδίαπεϊα! 

ἔαςῖβ. Τῆα βαπιε ἰβϑια ἰβ γαβεά ἰῃ Ὀοίῇῃ, υἱξ., πε γίρῃε οἵ Ραμ] απά 

Βαγῃδῦδβ ἴο ἀΐβρεπβε στ ἐπε οδ ψαϊίοη οὗ οἰγοιπιοϊβίοη, ἔπ 6 βδπια 
Αροβιίῖ6εβ ἴδε ραγὲ ἰῇ πε σοπέεγεησθ. [εξ ἰβ ἴγυς παῖ ἔπε ργεβεῆσα 

οὗ δομη ἰ8 ποῖ ποῖϊεά ἱπ ἴδε Αοίβ, θαξ τῆς βρϑδίζεγβ οὐἱυ ἂγὲ ἔπεγε 
παπιεά, ἀπά Φοῆπ ργοῦρδῦὶν ἀϊά ποῖ βρεβδαῖ, Ὀαϊ βίοοά 5:16 πεὶν Ὀεβίά ας 

Ῥεῖεγ 88 ἴῃ δαγίίεγ ἄδυβ, ψῇϊ! ες Ῥεΐογ βροῖε ἕογ Ὀοΐῃ ; [ἢς γεβυΐε οὗ 

{πε ργοσδδάϊηρβ ἰ8 ἴῃς βαπΊῈ δοοσογάϊης ἴο Ὀοΐῃ γεοογάβ. Νοῦν, [Πὶ8 

τεϑυϊὲ ψὰ8 οὗ βυςῇ νἱζαὶ ἱπηρογίδηςς ῆδὲ ἰξ ἀδοϊάεα ἔογ 41} εἰπια ἔῃ ς 

τεϊαϊίοη οἵ ΟΠ γί ϑιϊδηϊν ἕο Τυἀαίβπι, ἀεοίαγίης ᾿ξ ἴο ὈῈ ννογ ἀ--τσῖάς ἴῃ 

(8 βοορε, δά ἀϊβείησαυϊϑηίησ 1 ἔγοπι ἔῃ παίίοηαὶ ογεεά οὗ ἴδε εν ἢ 

Ρεορίθ. Αβ ἔπε βαποίίοῃ σίνεη ὈΓΡ ἴπς Οἰγουπιοϊϑίοη (ο εΐεγ᾽ 8 

Ὀαριείϑηι οὗ Οογῃεῖβ πδά Ὀεξίογε βίαπιρεά ἐμπεῖγ ἀρργοναὶ οὔ τῆς 

Δἀπηϊβϑίοη οὗ ἴμε ἀποἰγουπιοίβεά ἴο Ὀαρ(ίδηι ὈῬεγοηά γεσβϑὶ!, 80 πε 
Αροϑίο!ς ουηςοῖ! ἀεςοίάεα βηα!ν (πὰ αἀπίοη οὗἩ 411 ἔπε πιεπΊρεγβ οὗ 

ΟὨγίβε ἰῃ ἃ βίηρίες σπυγοῖ : {πε σοποεββίοη οὔσας πιδάς αἵ εγυβαίεπὶ 
ἰῃ τῆς πδπιε οὗ ἴῃς Δϑϑοτηδεα Ὀγεϊῆγεη 'γ88 Ηπαΐ. 

Τἤογο ψογο, ἰη ἕδοῖ, Ὀυϊ ἴνο οσσαβίοηβ οὐ ψὨῃϊοῃ δα] δηὰ Βαγ- 

παρᾶβ Ψψεηξ ὑρ ἐορεῖπεγ ἔγοπι Απίίοο ἴο Ψεγαβαίθηι, δηά ἴῃς οδ᾽εςς 

οὗ Ὀο(ῇ νἱ 88 ἰβ βρεοϊθβεά. ΤὭε δαγίίεγ οσοσυγγεὰ ἰῃ πα [ἰξετίπις οὗ 

Ηεγοά Αργτγίρρα, απά, ἐπεγεΐογε, ποῖ ἰαΐεγ ἔῆαη 44, Ὀεΐογε {πεὶγ 

βυσοεββία! πιββίοη ἴὸ ὥυργιβ δπά Αβία Μίπογ, ψπεγεαβ {πε Ερίδβι!α 

τεοογάβ ἴῃς γεσορηϊτίοη οὗ {πεῖν βρεσία! τηϊηἰβίγυ ἴο ἔπε υἀποϊγοιπι- 

αἰβίοῃ ἱῃ πε ἔουγίεεπιῃ γεαῦ αἴξογ ἴῃς σοηνογβίοῃ οὗ ὅδ]. Αραίη, 

ἰς νὰβ υπάδγίδ θη τηεγεὶν ἴο σΑγγΎ ΔἰΠ15 ψυἢ ἃ νίαν ἴο δη ἱπιρεηάϊησ 
ἔατγηὶπα, απά {πεν ἔουπά {πε ΟΠαγοῦ οὗ Φεγυβαίεπι οἡ πεῖν αγγίναϊ ἴῃ 
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τε αἰπιοβῖ ρετγ]!. Ηεγοά ψὰ8β Πιπιίησ ἀονη [8 ἰεδλάσδγθ ἔογ ἀεδίῃ, 
δηά ἔμεν ψεέγε βεεκίησ βαΐεϊν ἰῇ σοησεαίπηεηΐς ογ Ηἰσῃς. Νείέπεν 

{ΠΕΥ ποῦ ὅδ] οουά βῆονν {πεῖγ ἴδοθβ ψίτποαΐ ἱπηπηίπεηξς ἀδηρογ, 
πλυςῇ [688 Δ8βεηῖς ἴο ἀϊδοιβ8 πε οἷαίπιβ οὗ τπ6Ὲ υἀποίγουπιοίβεά. 
Τῆς δνουβ σουἹά οἱ ἀεραγί ἰπ Παβία αἴξεγ ἀεροβίείησ ἔῃεῖγ αἰ πὶ 
ἰῃ ἴῃε παπάβ οὗ ἴῃς εἰάεγβ. Οὐ ἴδε Ἴοπίγαγυ, ἴπε δοοουηΐ ρσίνεη ἰῃ 

τε Αοΐβ οἵ {πεῖν ἰαίεγ νίδἰξ ἴο Φεγυβαὶεπὶ σογγεβροπάβ επείγεϊ ν (45 να 
Ὦδανε 866η) ψί ἴῃς ἀροδβίοϊος παγγαῖίνθ. Τῇ Ὠιβίογίδη, οἵ σουζγβα, 

γτενίενψβ με ἐνεηΐ ἔγοπι ἔῃε βίαπάροϊηε οὗ Ομυγοῦ Βιίβίογυ, ψῃΠς ἴῃς 

Αροβέίε ργεβεηΐβ ἔπε ἱποίάθηϊβ ἰῃ {πεὶγ ρεγβοηδὶ δβρεσῖ, δπά ἴδε 
ἀεῖαι]5 ναγὺ δοσογάϊησίν ἴῃ ἴῃς ἔνο παγγαῖϊίνεβ, Εογ ἰπβίδηςε, {πε 
Ερίβεῖε ἀοεβ ποῖ βίαϊε παῖ Ρδιυ! δηά Βαγηαῦδαβ ψεγε ἀδραῖοά Όγ (ῃς 
ΟΒαγοὴ οὗ Απεϊοοῇ ἴο γτεργεβεηΐξ ἔμεηι δὲ Φεγαβαίεηι, [πουσῇ νὰ πισῃς 

ΜΕ] σαῖπεν 18 ἔγοηι ἴῃς οἰγοιπιδίδηοεβ δηά τῆς Ὠἰδίογυ οὗ {δεῖν 

γεσερίίοη ; ἰξ ἄοεβ, οη ἴῃς οἵμεῦ παηά, γεσογά ἃ γενεϊδιοη οὗ ἴδε 

βρίγιτ, εἰμεν ἴο Πίπι ογ ἴο τῆς ΟΠατγοῇ, ψῃϊοἢ ργοπιρῖεά τῃς δοίίοη 

οὗ Ὀοΐῃ, τπουρσῇ ἴογ βοπιὲ γεϑϑοὴ υηγεσογάεά ἰῃ πε ραρεβ οὗ ἴδε 
Ὠίβίοσυ. Τῇῆε βιδίεπιεηΐ οὗ Ρδαχυ], ἐπαῖ ἢς ἴοοῖκ ψ τ Ὠϊπὶ ἃ Ογεεκ 

ἀϊβοίρίς οὗ ἢ18 οσψῃ, ἱποίἀθηΐα! ν σοηῆτγτηβ ἴῃς βἰδίεπιεηΐ οὗ ἴδε Αςἴ8 

τῆδξ οἴπεγ Οἢγίβείδηβ ψεγε ἀερυϊεά ἴο δοσοιηρδην ἴπε Ἀροβίίββ. 
Τα δοοουηΐ σίνεη ἴῃ τῆς Αςἴβ οὗ ἃ ρογβοῃδὶ ςο] Πἰβίοη Ὀεΐνψεεη ἐπα 

Αροϑβείεβ δηά Ἵσεγίδίη ασίζαϊογβ αἱ Απίϊοοῆ, οἡ ἴδε βυῦ)εοσέ οὗ οἰγουηι- 

εἰβίοη, ἐχρί αἰηβ ἴῃς γείεγεησε πιδάς ἰη τῆς Ερίδβες ἴο ἃ ἀεπιδηά ἔον ἐπα 

εἰγουτηςίβίοη οὗ ΤίζαΒ, ψῃϊοἢ δα] δαά βιεδαάξαβε γεβϑίβεεά. Ψνμαῖ- 

Ἔν γ βεηιθίδησα μα8 Ῥεεη ἴουηά οὗ ἀΐϊνεγρεηςε ἰη (ἢ ἔνο δοσουηΐβ 

18 ΓΕΑ ν ἄμε ἴο πιἰβοοησερίίοη οὗ ἴῃς ἰδησυασε. Μίδηγν ογίτο8 ἤανα 
ἀγρυεά, ἴογ ἰπβίδησε, 48 ἰξ πε δίγυσρίε ονες Τίξυβ ἴοοῖκ ρίδος δὲ 

Φεγαβαίεηι, Ὀυῖ ἃ σαγεΐμ! βιυαάδης οὗ ἴῃς Ογεαῖκ ἕεχὶ τῆᾶν ρεγοείνε 

τπδὲ ἰξ τεαῖν οσουγγεά «Αἵ Απείοοῃ Ὀεΐογε (δ πηιίββίοη, δπά ἰβ ἰῇ 

Ρεγίεςς παγπίοην σῇ Αοἴβ χν. 1, 2. Αραίη, ὑδπιεβ, Ρεῖεγ δηά 

Φοῆη ἢᾶνε Ρεδη γεργεβεηϊθά 88 δὲ ἢγβι [υὑκονγαγηὶ ἀπά Παβίίατίησ ἴῃ 
τῃεῖν βαρροτγί οὗ Ρδα] δηά Βαγηαῦδβ; Ρυῖ ἴδ Οτεεῖ ἰεχέ ρίαςεβ ἔΠεῖγ 

Ὀγοῖπογίν σογά! δ! Ἐν ἴῃ βίγοησ σοηΐγαϑὲ ἢ τῆς ργα) άϊσεβ δηά οο]ά- 
π688 οὗ οἴπεγ Ὁ γίβείδῃβ ψῆο παά οπος Ῥεξθη οὗ πίρῃ γερυΐα ἰη δε 

ΟΠαγοῇ. 
Τα 5ήεπος οὗ πες Ερίβεῖες ἀρουῖ ἔπε ἱπ) αποξίοπβ οὗ ἴῃς Οοαποὶ! 

ἴο αὐβέδίη ἔγοπι σεγεπΊοπίαὶ ἀπο πη 688 ἰβ αι ν ἀπάἀεγβίοοά, ΤΠΕΥ 
ψ γα ἱπά!βρεηβαῦϊε ἔογ Παγηηοηίουβ ἱπίεγοουγβε θεΐψεοη Ογεεῖβ δηά 

Φενβ ἰῃ οπε σοπιηπιυηίοη ; {ΠΕΡ Μέγα οἵ γε] ναῖε ἀπε] τῆς ΟΠυγοῖ 

88 8016εὲ ἴο ργοπιυΐϊσαΐῖε ἃ πεν ἰανν οὗ υὑποίεδηπεββ Ὀαβεά οἡ ἔγις 
Ρτγίηοίρ!εβ δηά αἰβείη σα βῃϊηρσ γε] ἔγοπι σεγεπιοηΐαὶ ρο τίου. δα! 
δά {πεγείογε γεσοπιηεπάεαά {πεὶγρ οὔβεγναποα, ἀπά πδά, ραγον ἰῃ 
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ςοηβεαύεηςε οὗ [Πϊ8 ἀεέεγεησε ἴο τῆς Μοβαίς αν, Ὀδεη οἤαγρεά συ ἱτῃ 

Ργεδοδίης οἰγουπιοίβίοη (ν. 11). Βαξ τῆς ἔνο αυεβιίίοηβ ψεγα γεδ!ν 

ἀἰϊβείποϊ, αηά πε ἰ8 σαγεία! ἴω τη 8 Ἐρίβεία το σοηῆπε Πίπιβεῖ το ἴῃς 

βυδήεςξ οὗ εἰγοιπιοί βίοη. 

Ηιβτοειοαῖ, ΟΟΝΝΕΟΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΒ ἘΡΙΒΤΙΕ ΨΙΤΗ ΤΗΒ [21ΕῈ ΟΕ Ῥάῦσι,. 
Τῆς Οαϊακίαη ἘΕρίβεϊες Ῥεϊοησβ οὑνίουβίν ἴο ἴῃς β8πὶῈ σγουρ 88 ἔπε 

Τπεββαϊοηίΐδη, Οογίηςῃίδη ἀπά Ἐοπιδη, θυΐ ογίτοβ ἀγα ΕΥ̓͂ ΩῸ πιεβῃβ 
Δρτερά 88 ἴο [8 ροδίτίοη δηγίάβε {Πδπὶ ἰη ροίηϊ οὗ {ἰπ16, βοπιε ρίδοίης 
ἰξ θεΐογε, ϑοῆης Ὀεΐννθεη, βοηια δῇϊογ, (ἢς οἵπογβ. ΑἹ] ψεγὰ ψγίτθη 

ἁἀαγίην ἴπε βενεὴ γεδαγβ ἰηῃ νος δι! ψὰ8 εηρσαρεά ἰη ἰουπάϊηρσ δηά 

ογρδηϊ βίης βυσοοββῖνα ΟΠυγοἤεβ οἡ ὈοΓἢ 5ἰάεβ οἵ πε ΖἜφεδη ὅεα, ἔπεγε 
ν 88 σοηδίἀεγαῦϊα απ  ογ ΠΥ ἴῃ ἐἢς οἰγοιπιδίδηςαβ οὗ ἢί5 [1Ξπ Ἐῃγουρῃ- 
ουξ {8 ρεγίοά οὗ ἀροβίο!!ς δοτίνίγ, αηὰ (ἢ 158 απἰ ογπιεν [8 γεβεςξεά 
ἴῃ ἃ οσεγίδίη ἔα ΠΉΠΪΥ [Ιοηθ885 ψνἰοσἢ γαπβ τπγουσῇ 41} πε Ερίβε|εβ 

οὗ παῖ ἀαῖε. ΑἹ! εχοθρὲ ἴῃς Βοπιδῃ βργδηᾷ οὐυξ οὗ ἴπε πεεάβ οὗ 
ἰηΐαης Ομυγοῆεβ Ὀεπδδαῖῃ ἢἰβ8 οαγε. Τῇαβε ἀερεηάροά ἰαγρεῖν οἡ ἢ 18 

Ρεγβοηδὶ ἐχαπιρίες δηά δυϊπογίευ ἴογ συίάκπος ἴῃ δι δηά πιογαΐβ ; 

δοοογαϊησίν ἴῃς ρεγβοηδὶ εἰεπηεηΐ ἰοοπΊ5 ἰαγρε ἴῃ 81], ἰπ πος πιογὰ 

80 δδαη ἰῃ {πΠ|8β8 Ηες νᾶβ {πγουρποιξ ἰῃ σοπείϊπααὶ! σοηΐαος ψ ἢ 

Φεν δ ἰηδαεηςσεβ, αἱ βίης τΠ6 βυπαάσοσας ἐνεγγνθογε ἢ ε ἰῈ 88 

Ῥοββίδίε ἔογ τῆς σοηνεγβίοη οἵ ἀενουῖΐ Οεπί]εβ 88 ψε]] 45 ὑενβ, απά 

ἐνεγγνῇογε ἐποουπίεγίησ ορροβίτίοη ἀπά ρεγβεσαϊίοη ἔγοπι ἔπε Φ εν. 

Τἤεγε ψαβ, πονανογ, {ἰπε|]|α οσοαβίοη ἴο Ἴοοπιραῖ Ψυάείβηι ἰῇ ἴδῃς 

Ὑπαεββαϊοηίδη Ερίβιεβ, ἴογ παῖ Οπυγοῦ τγὰβ δὲ ἴδε {ἰπιε βαβεγίησ 

τίενουδίν ἔγοπι Δεν ίβῃ ρεγβεουϊζίοη; ἰῃ ἔπε Οογίπιμβίαη Οδαγοῆ 

αραΐη ἢς Οτεοῖς εἰεπιεηΐ ργεάἀοηγπαῖεά, αηά πε πιοβὲ ργεββίησ ἀδῆρογβθ 
ἌΓΟΒΕ ἔγοπι ἴῃς σοηπίαπιϊπαϊίοη οὗἨ ἁ πεδίπεη ἰίσεηϑε πα ἰάοίβίγυ. 

Τμεγείογε ἴῃς δπίασοηίϊίδηη Ὀεΐνψεεη ῬΒβαγίβαίς Φυάδίβηι ἀπά Οἢγίβε- 

ἰδηΐςΥ σοπηεβ ἱπίο ργοηιίπεηος ἰῇ πε Οαϊδιίαη ἀπά Ἐοπιδη Ἐρίβι!εβ 

δἰοπε. Βοίῇῃ εἊπιρίου αἰπιοβὲ ἰάδηζίοαὶ ἰδησυασε ἰπ σοηϊγαβείησ {πε 
[Ὧν δηά ἴῃς Οοβρεῖ, ἴῃς ἔογπηεῦ Ὀαβεά εἊπεγοῖὶν οὐ ἴῃς ΠοΙΐΠε88 οὗ 

Οοά «ηά πιδη᾿ 8 ἀυΐν οὗ αὐϑβοίυϊε οδεαΐεηςος, {πε ἰατζεῦ δἀὐάϊησ {ῃε 
γενεϊατίοη οὗ Οοα᾿5Βονε ἜἼνεη ἔογ βίμηεγβ, δηά Ηἰβ οὔξεγβ οὗ ἕογρίνεμεββ 
δηά σγᾶςε ἴο 81] παῖ Ὀεϊΐενε ἰῇ Οἤγίϑε. Βαΐῖ {ῃε οοἰποίάεηπος [8 ποῖ 

ἄυε ἴο Δῃγ 5ἰ πη} γί ἰῃ πε οἰγοιυπιδίαηοδβ οὗ ἴῃς ἔννο σοπηπιιη 68. 
Ιπ ἔπε Οαἰδείδη Ομυγοῦ πε Αροβείς ψα8 οοπιθδείης ἃ βυγνῖναὶ οὗ 

Δυάαίβθπι δηλίάβϑε ἢἰβ οὐνὴ σοηνογίβ, ἰῃ τῆς Βοπιδη ΟΠυγοῦ μὲ ψ88 

ἰαγίης ἀονῃ ργίποῖρίεβ ἴογ ἃ σοπηπιαηΐν 8Ο Παά Πίζπεγῖο δά πὸ 

Αροβίοϊιο συίάδησαε. 8511) [ε88 σὴ τῇς ἰάἀεπείςν οὗ ἰλησυασε Ὀε ἔδιΕΙν 

υγρεά ἴο ργονα δὴ δρργοχίπιδίίοη ἰῃ ἴῃς ἀδίε οὗ ἴπε ἵνο Ερίβ:168. 

Εογ ἴμεβε ἑμπάδπιεηΐαὶ ἐγυτῃβ᾽ ἰογηεά ψιπουῖ ἀοαδὲ πε βίαρίε οὗ 

τῆς Αροϑε!ε᾽ 8 ἐεδοπίησ τῃγουσδουῖΐ πε γεαῦβ οὗ σοπεϊπυουβ γαηβίζοῃ 

ἽΝ 
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ἔγροπι ψΦενίβῃ ἴο ΟἸγίβιίδη ἀοσίγίης, δηά ἢ8 ἰδησύασε ἰῃ γεραγά ἴο 
τπεηὶ σοουἹά ἠοῖ [41] ἴο ὈεσοπΊε ἰῃ βοπια πιεαβυγε βίεγεοίγρεά. 

Ννε τγεδά οὐ ἔὰγ βαΐεγ σγουηά ψῆεη τς γεῖν οἡ Ὠἰδβίογίοδὶ οου- 
βίἀεγαίοῃβ ἔογ ἀειογηίηίησ πε οσσαβίοη οὗ τῆς Ερίδεῖθ. Ὀυγίησ ἴῃς 

βανθῶ γ6αγ8 οὗ σοηζπυουβ ἰγαηβίτίοη ἔγοπι Φεννίβῃ ἴο Οἢγίβείδη ἀοςσίγίης 
8 τδάϊςδὶ αἰϊεγαϊίοη ψδ8 εἤεοίεά ἴῃ ἴδε ροβίείοη οὗ Οτγεεῖς ΟΠ γι βείη!Υ 
δηά οὗ Ραυ] Πιπιβε . Αὐ πε Ὀεσίπηίης πὸ Ογεεῖ ΟΠαγοδεβ εχίβιεαά 

ουΐϊϑβίάε ϑγγία ἐχοερέ ἴῃοβε πψῃϊοῆ ἢς δηά Βαγηδαῦαβ Παά ἔουηάεά : τῆς 

ἴνο βἴοοά οὐ ἴπε 88η16 ἰενεῖ, δηά γίναὶ ἰεαοῆογβ δά ἔαίγ βῇονν οἵ 

ΓΕΆΒΟΩ ἴῸΓ γηκίησ ἢίπὶ Ὀεΐονν ἴδε Ὑ πεῖνα ; δὲ [8 οἷοβε ἃ πιυϊπταάς 

οὗ ΟΠυγοῆαβ ἰῃ Ευτορε δηά Αβία γεοορηίΐδεά Πίτ 48 ἴπε σγεδῖ Αροβί!ε 

το ἴῃς Οεπεεβ, ἀπά ἢς πλσῃς πᾶνε τερίεά ἴο ἢί8 ἀείγδοΐογβ σι ὶτἢ 

βοογῃ ὈΥ̓͂ ροϊπείης ἴο ἴδε νἱϑ0!ε τοκεηβ οἵ ἀϊνίηε ὈΪεββίησ βίδιηρεά οὔ 

πίϑ δροβίοϊϊς ἰαδουγβ ἰῃ Μίασεάοηίΐα, ΑςοΠαία, αηά Αβία. Τπαῖ ες ἀἰά 

ποῖ ἀο 80 ἰῃ Πίβ Οαἰαιίαη Ἐρίβεϊα ἔαγπίβῆθβ οοποίιϑῖνε ργοοῖ οὗ ἰζ8 

ΘΑΡΙ͂Υ ἀδῖε. Ώεη Ραυ!, δἴζεγ ἢπὶβ βεοοῃά νἱβίξ ἴο Οαἰατία, ἀεραγίεά 

ἴον δῇ ἱπάςβηϊϊεα {ἰπ]6ὸ ἴο δὴ υπξηονη ἀσδβειηδίίοη ἰη ἴῃς τυαϑί, ἔπογα 

88 581}}} ἃ γεδβοηαῦῖε οἤδηςε οὗ ἱπάυςοίης πιὴν Οαδἰδιίδη σοηνεγίβ ἴο 

Βυθπιῖξ ἴο οἰγοιπιοί βίου ἰῃ ἢίβ αὔῦβεησε, Ραΐ σψίτῃ ἐνεγν ἔγεβῃ Ογεεκ 

Οδυτοῦ δάάεά ἴο ἔπε σοπηηλιηίοη ἴα πόρε πιαδὲ πᾶνε βίδα ἰδάδά. 

Τῆς σγονίηρ βιγεησίῃ, πυπΊθεγ, δηά ἱπάερεπάεπος οὗ ἴῃε8ε Οἤυγομαβ 

8οοη δἴζεγ πιδάς ἃ γενίναὶ οὗ Ψυάδίβηι ἰῃ οἣς οἵ ἴπεηὶ πορεῖεβ8. Βυῖ 

τῆς αἴίεπιρί πιαάς δὲ Απιίοοῃ δἴξεγ τῃς Οουποὶ! (48 ἴῃς Ερίδβεϊε 
γεςογάβ) ἴο διὴχ ἃ βιίρημα οἵ υὑποίεαπηεβθβ οὐ (ες ἀποϊγουπΊοϊδοά 
βῆονβ ἴῃαϊ τῆς Ῥπαγίβαϊς ραγίν, τπουσῇ ἀείεαϊοα ἴῃ ἐπεῖν εθογίβ ἴο 

ἐπΐογες οἰγουπηοϊβίοη Οἡ 41} πηεπΊθεγβ οἵ ΟἸγίβί, δά ποῖ ἔμεη δθδω- 

ἀοπεά ἔπε ἤορε οὗ ῥεγεμαάίηρ τπεὶγ Ογεεκ Ὀγεΐῆγεη ἴο δάορε ἰΐ, αηά 

Πεά {Π||6 ϑογαρίε δρουΐ ρυζίίης υηΐαΐτΓ ργεββυγε ὑὕροη {πεηὶ ἵογ τπὶβ 

οδ)εςς Ὀγ νιὶτπάγατνίης ἔγοτι πεῖς σοπηηαπίοη. ΤΠὨεὶγ ραγίία] βυσσεββ 
αἱ Απιίοςῇῃ ἰη οδιαἰηίης ἴδε δἀπεβίοη οὗ Ρεΐεγ δῃά Βαγπδαθδβ ἴο πεῖς 

Ῥιδοίίοε δησουγαροά πδηὶ ἴο πορε πιυσῇ ἔγοηι ἔγεβῇ εἰογίβ ἰῃ ἴῃς 
αὔδεποε οὗ Ραυ]ϊ. Τῇε τηοπηεηΐ ψὰ8 οἴπεγυνίβε ἰανουγαῦϊε ἴογ ἃ 

τεπενγεά δἴζεπρί ἴο δάνοσαϊε οἰγουπιοϊβίοη ἰῃ με Οαϊαιίδη ΟΠ αγοπαβ. 

Φενίβῃ ἰηθαδησος τγαβ βίγοης ἰπ ἴῃς σουπίγγυ ; τῆς ρεορίε σψάγε ἰη- 

Ρυϊδίνε δηά εχοίζαο]ςα, εαβίν ϑσερὶ ἴο δηά ἔγο ὈΥ͂ σαργίοίουβ ουγγεηΐδ. 

οὗ τγεϊσίουβ εἽπιοϊίοη ; ἴῃς νδοϊ]]δτίοη οὗ Ῥεῖεγ δῃά Βαγπαῦδβ δπαά 

πιδάς ἰξΐ δαϑύ ἴο οἷαίπιὶ πεῖν βαποίίοῃ δηά βεῖ ᾧρ ἔπε δυϊδβογν οὗ 

ἴῃς Ὑ νεῖνε ἀραίπβε ἴπαΐ οὗ Ραυ]. Ηε ἢαά Πίπιβεῖ ἀυγίηρ Πίβ γεσεηΐ 
νἱβὶ: ἕαγπίβῃεά Πὶβ δἀνεγβαγίεβ τ ὶτἢ ἃ ἔγεβδῃ ἤδηάϊς ἴογ πιϊβγεργεβεηΐα- 

τίου, ἴος πε πδά οἰγουπιοίθεά ὙἸΠΙΟΙΉΥ ἀπά παά τγεοοπιπιεπάθά δὶς 
οοηνεγίβ ἴο αὐρβίδίῃ ἔγοπι ἴῃς ἴογπηβ οὗ σεγεπιοηΐαὶ ὑποίεαηποββ πιοϑὲ 

οὔδεηβίνε ἴο [πες Δεννβ, 80 ῃδλξ ἢε σψὰ8 Ἔνεῆ βαϊά ἴο ὃς ποῦν ργεβδοῃίησ 
ΥΟΙ, 11. Ιο 
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εἰγουπιοίϊβίοη (ν. 11). Τῆς ἱπιρυϊαζίοη 8θεαπὶβ ἀρβυγά ἰπ νίετν οὗ ἢἰς 
Ιαῖεγ ᾿ἰ}, δά ποιά ἤανε Ῥεδῶ 80 δἴϊεν ἢς ἢδά ορεηΐϊν Ὀγοόκεῃ ψ τ 
τε βυπαροζαε, Ὀυϊ νγὰβ ρα βία ἐπουσῇ ψἤεη ἢε νὰ Ὀεηΐ ἀδονς 

411 τῃϊησβ ου ργογηοζίησ παγπιοην Ὀεΐσνεεη πε ἔψο βαοϊίοηβ οἵ τῆς 

Ομυστῇ ὈΥ 8οπια νοϊΪυπίαγυ βδογῆοεβ οὗ Οτγεοῖκ ἔγεεάοπι ἰῃ ΟἾγίβε. 
Ι οσοηϊεηά τπογεΐογε παῖ πὰ γεσεηΐς ψαγηίηρβ ἴο ψῇηϊοἢ 1. 9 γεΐεγβ 

(ϑεε ποίεβ οἡ [ῃδξ νεγβε) ψεγε ἀεἰἑνεγεά οῃ {πε οσσδβίοη οἵ ἢΐβ βεσοηά 
νἱβϑί: το Οαἰδιία δἴζεγ τῆς Αροβίοϊις σοιαηοῖ!, τμδῖ ἴῃς αρἰτακίοη ἴῃ ἴῃς 

Οαϊακίαη ΟΠυγοῆεβ ψγὰ8 ἃ βεαυεῖ οἵ ἴπε ἰηίγίσας δὲ Απεϊοοῃ, βοπλα οὗ 

τε Ῥβαγίβαίο επιββαγίεβ μανίην ργορδθὶν ἔο!] οσεά πε γεσεάϊηρ βίερβ 

οἵ ἔπε Αροβέῖίε {παῖ ἘΠΕΥῪ πιὶσῃξ γεηεν {Πεὶγ ἰηβίἀΐουβ βοῆεπιθβ Ὀεῃίηά 

ἢΐ8β Ὀδοῖ, ἀπά τῃδὲ τῆς Ἐρίβι!ε ἰοϊοσψεά βρεθανγ οὐ τῆ ϊ8 αρίταϊίοη. 

118 ἰαῆσυασε Τσεγίδίηϊν ἱπΊρ[ 168 ἃ οἶοβε σοπηδοζίοη Ὀεΐνψεεη τς ἴνο 
τηονεπηεηΐβ; ἔογ ἴΠ6 γεπιοηβίγδησε βΒροίεη δἵ Αητίοοῃ ρβ8868 ἰπβεηβί 

ἰηῖο πε τυγίζζεη αἀγραπιεηΐ τϊπουῖ ἀὴν οἰεαγ 1ἰπὲ οὗ ἀϊνίβίοη. [ἢ ἃ 

Ιαῖεγ ἀαΐε θὲ αϑβϑϑίρηεά ἴο τῆς Ερίδβίϊε, ἴῃς δΌγαρί τεγπιϊπαξίοη οἵ ἴπε 

Δλυϊοδίοσγαρῆν οἡ ἴδε ἐνε οὗ ἴῃς βεσοηά νἱβὶϊ Ὀξοογηθβ υπἰπίο Πρ 16. 

Ἴδε εαγίογ ἀδῖε ἐχρίαίηβ αἰβο τῆς τηοΐίνε ψῃϊοῆ ργομηρίεά Πίπ ἴο 

τεοογά ἢἰβ ρεγβοηδί ςοἱ ἰβίοη στῇ Ῥεΐογ, [{ ἰβ ἱποοηςσείναθίε ἐδαῖ 

δ γακεά ἃρ (Π]8 βίογυ ουἱ οὗ ἃ ἀἰϊδβίδηξ ρᾳαβὲέ. Βαῖ [ἢ τῆς ἐχαπιρίς 

δηά δυϊπογίεν οἵ Ρεΐεγ ἀπά Βαγηαραβ δά Ὀξε επιρίογεά Ὁγ ἢἰβ 
τίνα 8 ἰη Οδ δία ἴο ὑπάεγπιίηε ἢΐ8 ροβίείοη, ἰξ θδοαπια ΠεσαββαγΥ ἔογ 

Ὠἰπι ἴῃ Πίβ οὐ ἀεΐεησε ἴο σίνε ἃ ἴγῃε νεγβίοη οὗ ἴῃς ενεηΐβ πὲ 

Παά οσουγγεά δ Απείοοῆ. 
Αββυηπγίης ἐπογεΐογε τπδξς ἴῃς γεδοίίοπαγν πηονεπιεηΐ ἰῃ Οαἰδίία 

ξο!]οννεά οἰοβεῖν οὐ ἢὶβ ἀεραγίυγε, ψῆεγε ἀπά ἤδη νγδ8 ἴῃς Ἐρίϑβι]ε 

νειτεη Ὁ [Ὁ πΠΊΑΥ Ὅς ργεβαπηεά παῖ πε ἰοβὲ πὸ {{π|ὲ αἴϊεγ ἢς νγαὰβ 

ἰηογηιεά οἵ ἰξ Ὀείογε ψγιτίησ ἴο σουηΐεγασί ἰζ ; Ὀαξ {πε τἰάϊησβ οουά 

ποῖ τεδοῦ ἢἰπὶ ψίϊμοιυΐ σοηβίἀογαῦϊε ἀείαγ, ἴον ἢἰβ ἀεβειπαιοη τνὰβ 

ἀπκηονῃ ἀπ|}} ἢ Πἰπιβεῖ  ορεπεά σοπιπημηϊςδίίοηβ ἔγοπι ῬΒΠρρί. 

Ῥνροῦδοὶν ἐπογείογε ἢ οουἹά γεοεῖνε ἢ πεν ἔγοπι Οδί δία {1}} αἴξεγ 
Πἰ8 ἀργίναὶ δὲ Τῃεββαϊοηΐοα ; ἔπεγε γψὰ8 ποῖ ἤονανεγ νεγὺ ἔγεαυεηΐ 
ἱηΐεγοοιγβε τπεη Ὀεΐνεεη ἴπαΐ οἰἵγ δπᾶὰ Οαδἰδεία, δηά 8 βίαν ἴπεγε 

ψ88 ουξνεγυ Βῃογί ΌῪ ρεγβεουϊίοη. Τῆς αρβεησε οὗ 5:1148 ἀπά Τὶ πιοίῃν 

δῖ {πε ἐπι οὗ νψτγίτιησ ροϊηϊβ αἰβιίιης εν το τῆς εαγίν ἄδγβ οὗ πίβ 
πιϊηἰβίγυ δὲ Οογίπεῃ, ἴον ἴπεν σεγε ἢ ἢἰπὶ ἰπ Μιαςσεάοηία, Ὀυϊ ἀἱά 
ποῖ γε)οίῃ ἢίπι αἴξζεγιναγάβ {1} 8οπλε γε ε κβ δἴζεγ ἢ 8 αγγίναὶ ἴῃ Οογίπιῃ. 
Τμαῖ πεν σψεγε δρβεηΐ 8 πΠΊΟγΆ ν οογίαίη. Ὑδεὶγ ἤδπιεβ, ΨὨϊοἢ 

ἌΡΡρεᾶγ σοηϑβρίσυοιδὶν ἱπ (ῃς Ἐρίβε]εβ ἐο ἴῃς ΤἼεββαϊοηίδηβ τγίττεῃ 
Δδουϊ ἔπε βαπια εἰπε, γα ἤεγε αρβεηΐξ ἰῃ βρίξε οὗ Τἰπιοΐγ᾽ 5 Οδἰδαζίδῃ 

Βοπῖε, δηά ἴῃ ἰ. 9 ἴῃς πγίζεγ Ἔχργεββὶν γεΐεγβ ἴο [6 απιϊοὰ ψαγηΐηρβ 

ἀεἰϊϊνετεά Ὀν Πἰπιὶ δπὰ ᾿ἰβ οοἰεασυεβ 5:18 δπά Τἰπιοίμν, ἴο ἔογ εν 
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ἔπε Ἀρρβϑδὶ σῇ σῇ Πὰς ποῦν πΠΊΔ68 ἴῃ ἢ8 ΟὟ παπις (45 ψὰ αῦε ὕογέ- 
τσαγηεά γοι οἵ ἰαέε, 1 5Ξαν αραῖη). ΤὨϊ5 ἀδέε ἐχρίαίῃβ α'8δο ἴῃς ἀρβεησς 
οὗ δὴν σγεεκίηρσ ἔγοπι ἃ ΟΠ γίβιίαη ΟΠαγοῇ ὈΥ Ὡδπιε, ἴον δὲ {πε {{π|ὲ 
ἴδε Αροβέῖίε δά οἠἱν Ῥεζύη ἴο σαΐπεγ γουπά ἢίπὶ ἴπε πυςοίεαβ οἵ πε 
ζαΐζαγε ΟΠυγοῆ οἵ Οογίπεῃ ἴῃ τπ6 ἤουβε οὗ Ααυΐα δηά Ργίβοια. 

Ι Ἴοοπείυάς τπεγείογε ἐμαὶ τῆς Ερίβε]ῖςΣ ψα8 τγίζέεη ἔγοπι Οογίητῃ 
Ὀεΐογε ἴδε αγγίναὶ οὗ 85:18 δηά Τιπιοΐῆν, ἰθπ ψῃ ἢ οαβε ἰξ ἰ8 τῆς 

εδγίἰεβ Ἐρίβειε οἵ ϑα] πον εχίβηϊ, Ὀείησ ψγίτίεη Ὀεΐογε της Ἐρίβε!ε 8 
ἴο ἴῃς Τεββαϊοπίδηβ. Τῆς ργενίουβ ουΐγαρσε αἵ ῬΠΠρΡΡὶ ἀπά {πε 

βιθβεαυεηΐ ρεγβεσυϊτίοηβ νος ἢες εησςουπίεγεά ἰη Μίιασεάοηΐϊα παῖε 
ἴδε γεΐεγεηςεβ ἴο ρεγβεουίίοη δηά ἴο ἐπε πιαγῖβ οἵ εβυβ Ὀγαπάξά ου 

Πὶ8 Ὀοάγ ρεου αγῖν ἀρργορτγίαϊε. 

ΒΈΒυΙΣΤ ΟΕ ΤΗΒ ΕΡΙΒΤΙΕ ΑΝῸ ϑΘυβΒΕΏΕΝΤ ΗΙΒΤΟΕΥ ΟΕ ΤῊΒ 
ΟΗσΒΟΗΕΒ. Τῆς Ῥδαγίβαϊς γεδοϊίοη οαπὶὲ προ βιὰ! 845 δὴ υη- 

ψνεἰσοπα βαγργίβε δἔζεγ ἴῃ ἐπίῃ βίαβεο γεσεριίοη πεν Πδά ογίσίπα!!ν 

ίνεη ἴο ἴῃε ἀοοίγίπε οὗ ἔγεες σγαςα ἰπ Οἢγίβι, δηά ἴῃς γεςσεηΐξ σοη- 

Βειηδιίοη οὗ {πεὶγ δ Ὁ ρεγβοπαὶ ἱπίεγοουγβε. Ηδε σίνεβ νεηΐ, 

δορςογάϊησίγ, ἴῃ ἔογοίδ!ς ἰαησυασε ἴο Πἰβ ἱπάϊσπαίίοη δὲ ἔπε ἀϊβίογαί 
ἰηςγαδίοη οἵ ἔα]βε [εδσἤεγβ ἱπίο ἢ ὀσση ἔοΪά. ΤῆὮεῖγ γεδάϊηαβα ἰο ᾿ἰβίεῃ 

ψ ἢ ἸοΠίησ εαγβ ἴο βίγαησε ἀοοίγίπεβ, ἀπά ἴο Ρὲ ἕαβοϊπαϊεά Ὀγ {δε 

σΠΔΓΠῚΒ οἵ γεϊ σίου β πονεῖν, ἐνεη ἐπουφσῇ ἴΠς ἀοσίγίηε 88 ἱποοπιραῖθ!ε 

ψἱτἢ τῆς βρίγιε ἀπά ἐπε Ἴγοββ οἵ ΟΠ γίβε, δηά ἴῃ βρίζε οὗἉ διέδοκβ αἰπιεά 

αἴ ἴπε ροβιτίοῃ οἵ ἐμείγ οσσὴ ννεἱ!-ργονεά Αροβεῖε, ἀϊβεέγεββεά ἢίπιὶ βογεῖν 

ἔογ ἴεν ἀγρυεά ἀπβουηάηεββ ἰη {πεῖν ἔα τη, ἀπά βῇοοι 8 οοηβάεησα 

ἴῃ ἴπε ρεγτηδηξησε οὗ {μεὶγ ἰογαιν ἴο Οῃγϑε. Βαΐ οὐυρῆξ ψε, ἔπεγε- 
ἴογε, ἴο σοποίυάε ἴμαξ πεν Ψψεῦε ρεγπιδηςεπεν εβίγαηρσεά ἔγοηι ἐΠεὶγ 

στεαῖ Αροβίϊε "Ὁ Ατε ψὰ ἴο ἱπέεγρ ἔπε ἀερέῃ δηά βέγεηρίῃ οὗ {πε 

τεδοζίοη ἔγοπι [8 βυάάδπηθββ ἡ [{ 8εεπὶβ ἴο πιὲ {παῖ ἔπε Ὀαΐδηοε οὗἉ 

ἐνίάεηςε ἴῃ τῆς Ἐρίβε!ε ἱποϊπεβ ἴῃς οἴπεγ νὰν δηά ἴεπάβ ἴο βυρρεβῖ 

{πεῖν βυϊρβιαπεία! ἰογαίν ἴῃ ϑρίϊε οὗ βοπιε ἐεπιρογαγυ εβίγαησεπιεηῖΐ. 
Εογ ἴδε αρίτδξίοη 18 ἀεοϊαγεά ἴο δὲ Ὀυΐ α ἐἐϊ6 ἰεαυεη, ἀλησετουβ ἴῃ 
Ῥγίποίρίε δηά ἔγαυσῃς ψ ἢ ροββι ΠῚ ε 8 οὗ ἐνὶ], Ὀυϊ οηἱν 7.8 Ῥερσίπηίησ 

ἴο ψογίζ ; ῶὩ0 πιεπέίοη ἰ8β πιδάες οὗ Οτγεεῖ σοηνεγῖβ μανίην δοΐυδ!ν 

δάορίεά εἰγοιπιοϊδϑίοη. αι ἐχργεββεβ8 ἢίβ οοηῆἥάεηςε {παξ πεν ψ}]} 

411 ὈῈ οὗ οπες πιὶπά σἱτ ἢίπὶ; ἢς ἄοεβ ποῖ παϑβίξαϊς ἴο τγεδΐθη τῆς 

ἰηίγυάεγβ σι ἐπε ἰαάσπιεπέ οὗἩ πε ΟΠαγοθεβ ἰἢ {πεν ρεγϑίβε (ν. 10) ; 
ἢε ἰοησβ ἱπάεεά ἴο σοπιε ἀπιοηρσβὲ ἔπεπὶ δηὰ ἀββιγε ΠἰπΊ86 1} ὉΥῪ ἃ γεβῇ 

νίϑἰ: οὗ {πεῖς βάε!ν το ΟἩγίβε ἀπά Ηἰβ Αροβέίεβ, Ὀμϊ ἢε ἴανβϑ ἄοννῃ 
δῖ8 ρεὴ σι δῃ ἀββύγαηςς ἔμαξ μεποείογίἢῃ πὸ πιδη Μ|]} ἰγουῦ]ε Πιπι. 

Απά {πε ενίάεησε οὗὨ δίβίογυ οοπῆγπιβ {Π|8 ἑανουγαῦϊε ἱπιργεββίοη ; ἰξ 
ψου]ά βεεπὶ παῖ τῆς Ερίβεϊε ἀϊά γεα!ν βυσςεεά ἰῃ γε- εβιδὈ] ἰβῃίησ με 
ξαϊτἢ οἵ τῆς Οαἰδιίαηβ. Εοὺγ ψὰ ἤεᾶγ πὸ πιοῦὲ οὗ δὴν δηχίεϊῃυ δρουΐ 
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τείν βίαῖε ; ἴῃ Αροβἕῖες νὰ8 ἰῃ Ὧ0Ὸ Πυγγὺ ἴο πιδῖε δίβ νοίςα πεαγά 
Δπιοης {δ 6η1---ἢς εξ τῆτες γεδγβ ρβ88 Ὀείογε ἢς γεν βίϊεά {Π6π1, ἀπά 

τῇδ ΟΠ οὔ δίβ νὰν ἴο Βρἤεβϑυβ. Ὗεῖ δὴ ἱποίάδηξαὶ γεέεγεηος ἴῃ 
1 Οον. χνΐ. 1 δἰζεβῖβ ἢϊ8β σοηῆάεηος ἰπ ἐπεὶγ ἀπβῆδκεοη ἰογαϊεγ. [τ 
ἈΡΡεδΓβ ἔγοηι παΐῖ ραββασε ἴπαὶ ψῆεη ἢς ἀρρεαϊθά ἴο 411 πίβ Ογεεκ 
ΟΠυγοῆαβ ἴον ἃ )οἷηξ σοηεγίθυξίοη ἔος ἴῃς ροογ Ὀγεϊζῆγεη ἰω Φεγυβαίεπι, 
τῆς Οαἰαξίαηβ ψεγε πε νεγὺ Ββγβὲ ἴο γεσεῖνε ἢίβ ἱπβέγυσξίοηβ, Ἔνθ 

Ὀεΐογε {πῸ ΟογπιπίαπβΌ [ξ ἰ8. ἃ δἰΐσῃε θυΐ βυΐϊδοίεηξ εδβείπηοην ἴο 
πε ἀπογοκεη βίγεησίῃ οὗ ἴῃς τὰ {παῖ Ῥουηά {πεπὶ ἴο ἐδεῖγ ουσῃ 
Ἀροβιίίε. 



ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ.. 

1. σ᾿. ΠΑΥΛΟΣ ἀπόστολος, (οὐκ ἀπ᾽ ἀνθρώπων, οὐδὲ δι᾿ ἀνθρώπου, 
ἀλλὰ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ πατρὸς τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν 

᾿ ΜΑΒΌΕΕΟΚ 17, εἰς. 

ΟΒΠΑΡΤΕᾺ ].---νῆν. 1-5. ΑΡοβτουο ΑὉ- 
ὈΒΕΒ58, ΒΕΝΕΡΙΟΤΙΟΝ ΑΝῸ ὨΟΧΟΙΟΟΥ. --- 
Ὑῆς Ἐρίβιϊβ ορεπβ ἢ πὰ δυϊποτ᾿β 
πᾶπηε δπὰ τῆς ἀεβίρπαϊίοη οἵ 8 οῇςε, 
Ῥαμὶ, απ ΑῤοΞςίϊΦ. 80 ἴατ ἴξ ἔο!]οννβ δὲ 
τερυΐϊασ ργδοιίος οὗ Αροβιοϊὶς Ἐρίβιεβ ἰπ 
δἀναποίηρ δἱ ἴε ουΐϊδεῖ ἃ οἷαί πὶ ἴο δίϊεη- 
ἔνε Ὠεαγίησς. Βυΐϊ οἰτουτηδίδηοεβ ζάνε ἰπ 
1:18 ο8ε ἃ βρεοίϑὶ βἰρηίβοδποε ἴο τ ϊ8 
ορεηίηρ ; ἔογ ἰπ ἴδε Οαἰδιίδη Ομυσομεβ 
τῖναὶ βειεαίοτε δαά 5εγίουβυ ομδ!]εηρεά 
τᾶς δυϊποτ᾽ β τί δι ἴο τἢϊ18 τ οὗὁ Αροβίῖε, 
80 (πδὶ τπεὶ Ὀάτε πγεηπιίοη οὗ δ8 οβῖος 
ἱμπνοϊνεά 4 ἀϊβείπος ρῥγοῖεβι ἀραϊπβὲ ἴδε 
βἰδηάειβ ὑπο πδὰ Ῥεεη οἰγουϊαϊοδὰ ἴῃ 
τερατὰ το Πίβ οῆῖςε δπὰ δῖβ ρεβοῦ. ες 
Ῥτ' ὃ δοοοτάϊηρίγ, ἴο δῃ δπιρῃδις 
νἱηἀϊοδιίοη οὗὨ δίβ ἀϊνιπε σοπλη ββίοη, πο 
γονε "πέρ, πσίἐμεν ἐλγομρᾷ πιαπ Ἧς 
ταῖθεβ πεῖ ἃ τνοΐοϊὰ ἰββιε, ενϊθητν 
Τοττεβροηάϊηρ ἴο ὕνο βρεοίῆς ροίϊηϊβ ἰπ 
δὲδ φιλὶ! βοδιίοηβ ἔοσ ἴδε οβῆοε, ννδίοἢ 8 
δἀνετεασίεβ δὰ οἡ ἐπεὶγ δἰάς βεϊεςιεὰ ἔοσγ 
αἴίδροις. Τα ἱγαπϑίτίοη ἔοπὶ τδ6 ρἱυγαὶ 
πῃ ἴδε ἢτβι οἴδυβε, ἴἰο ἴπε βίηρυϊας 'η τπε 
βεςοπά, ἰβ 5! πἰδοδληῖ, απὰ Πεῖρ8 ἴο ἔυγη ἢ 
ἃ κεν ἴο ἴπὲ ἴνο ραγίίουϊαγ ροϊπιβ ἰπ 8ἰβ 
ςᾶγεεσ οὐ νυ ἢ 8 ἐπεπηεβ δὰ [Αβιεπεά. 
ΗἰΪδβ τηϊββίοη ἴο ἴπε Θεηῖ]εβ μδὰ ἀρραγ- 
ἐητγ θεεπ ἀϊεραταροὰ οη ἴδε ρἷεδ (δδι ἰς 
Βαὰ επιαπαϊεὰ ὕγονι μιέη, ὃ.9., τοτὴ ἴῃς 
ΟΒυτοῦ οὗ Απιοοῦ οπἷγ. Αραΐπ, ἴδε 
δ] ἀϊγ οὗἁ Πἰ5 σοσηση ββίοῃ τνᾶβ ἱτηρυρτεά 
οη [86 στουπὰ ἐπδὶ πε πδά οτγι ρίπαι!ν γεὰ- 
οεἰνεά τῆς ϑρίγι ἑλγοωρὰ ἃ νιαη, ἱ.4.. 
«σοῦ [ΠῈ ἀϑθπου οὗ Απαπίδβ, νο δὰ 

θεδη ἀερυϊεά το ἴδγ ἰ8 δβαπάβ ὕροη δἰπη 
δὲ ᾿απιᾶβοιβ. ΒΥ ἴπεβε ᾿ἰπβίπυδῆοῃβ δπ 
ἰηνίἀϊουβ σοπιραγίβοῃ ννᾶβ ἰπβιϊταϊθά Ὀὲ- 
ἔνεεη δι] δηὰ (ἢε ογίρίπδαὶ Αροβεῖεβ 
Ψ8ο μαὰ θδδη βεπὶ ἔοσῖ δ Ὀγν ΟἸγίϑε Ηἰπὶ- 
δε], ἀπά μαὰ τεοεϊνεὰ τε ϑρίγίς ὉγΥ ἃ 
πιϊσαουΐουβ ουϊρουτίηρ ἔτοπὶ Ἡξανεῃ ὁπ 
τῆς ἄδν οἵ Ρεπίεοςοβι. [{ ννὰβ οὈνίουβὶ 
ἱπῃροββϑιῦϊε ἴο οοπέυϊε. ἴΠεδε Ἀβρεγβίοῃβ 
ὉΥῪ 8]]εσὶπρ ΔΩ βρεοίῆς δοὶ οὗ ἴδε γίβεπ 
Ιμοτά. Αοοοτγάϊπρ!ν Ρδὺϊ οοπίεπιβ Βίτη- 
8617 ἔογ ἴῃς πιοπιεπὶ ἢ Ὧπ ἱπάϊρπαπι 
τερυάίδιίίοη οὗ [πὲ ΤΑ απγηΐεβ, τεβεγνὶπρ 
8158. 11} νἱηδιοδίίοη ἔογ ἴῃς Βἰβίοσιοβϑὶ) τε- 
νίενν οὗ δί8β οοπνετγβίοη δηὰ ΟἸἰγίβείδη 1ἰῈ 
(ἰ. το-ἰἴ, 14). ὙΒε τοίκαπϑ ὉνῪ ψδίοΒ τς 
τίβεη 1,οτὰ Ὠδὰ αδἰἰεβίεά Ηἰβ ργεβεῆςς δηὰ 
Ηἰβ ςοπιηηγϊβδίοη ἴο Ηἰ8 βεγνᾶὰπὶ Ρδὺϊ δὰ 
Ὀεδ νεσῪ τεᾶὶ δπὰ Ἴεγίδίπ ἴο [δες ἐγε οὗ 
αι; Ὀυῖ ἴμεν Παά, οπὶ ἴῃε παῖυγε οὗ 
ἴῃε ςῶβε, ὕεεη 1ε88 ἱδηρίδὶε δὴ [δα 
ενϊάεπος οὗ Ηἰβ ᾿ἰνίης νοῖςς ἂπὰ ῥγε- 
δέηοα δυτίηρν Ηἰβ ἐδγίῃ]!ν βοϊουγη; [86 Ὺ 
μδά Ὀεδη ρτδηιεὰ δὶ βυοςεββίνε βίδρεβ οὗ 
τῆς ΑΡροβιϊε᾽ 811ξε, ἀπά ῃδὰ οἔεῃ ἴδε ἴδε 
8ῆδρε οὗ νἰβίοῃβ, ρεῦβοῃδὶ γενεϊδεοῃβ, ἀπὰ 
ΒΡΙ ΓΑΙ σοτηπηυπίοη. Αἱ ἢἰ8 οοηνετγβίοη 
ες μαδὰ ὕδεὴ ἀδοίϊδατεά ἃ Ἵῇοβεη νεβϑεὶ 
ἔοτ ἔυζυγα πιϊπἰ βέγυ ; ἰἄσγες γεᾶσγβ ἰδῖοσ ἴδε 
Ἰμοτᾷ μαά τερὶϊεᾶ ἰο δὶβ ργᾶγες ἴῃ ἴδε 
τετηρὶς, δἰ άϊπρ Πίπὶ ἀεραγὶ ἔγοπη ]εσὺ- 
βαΐεπι, γον (Ηε βαϊἀ) 1 τοἱ] σομὰ ἐΐλες αν 
ἀσπὸς μπίο ἐλ Οεμεϊϊες; αδετωατᾶβ, δἱ 
Απεοςξ, ἴπε ϑρίτιε μαὰ ρίνεη οοπιπιαηά, 
ϑεῤαγαίε πιέ Βαγπαδας απὰ ϑδαμὶ ζ7ογ ἐδ 
τοογὰ τολεγεμπίο 1 λαῦὺε εαἰϊεὰ ἐφ; 
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ἐκ νεκρῶν,) 2. καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ πάντες ἀδελφοὶ, ταῖς ἐκκλησίαις τῆς 
Γαλατίας - 3. χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς, καὶ Κυρίου 

ἡμῶν 1 Ἰησοῦ Χριστοῦ, 4. τοῦ δόντος ἑαυτὸν περὶ 2 τῶν ἁμαρτιῶν 

τημων ΒΟΕΕΟΚΙ,; ρ᾽δοεὰ δἴίογ πατρος ΑΡ 17. 

2 περι ΦΑΘΕΕΟΚΕΡ ; νπερ Β :7, 67. 

τπετεῦροη αοά δπαὰ νίβί]ν βεαϊεὰ ἢ 8 
ΔΡΡροϊπίπηεηις ὈῪ ἴπε αϑυπάδπε δ᾽εβϑίηρ 
δεβίοννεά Ὡροπ δίβ ἰδθουγβ, 48 πε Οδἷα- 
τἴδῃβ {πεπιβεῖνεβ οουἹὰ δι ρΙν ἰεβεῖέν.--- 
ιὰ ... πατρὸς. ΤΠε ρῥγενίουβ Ἷοση- 

διπδιίοη οὗ ἀπό δηὰ διά ἰπ ἴδε περαῖϊνε 
οἴδυβεδ ἰπνῖτεβ ἃ οοττεβροπάϊπρ' ςοπιρίπα- 
τίου μεῖα ἴῃ ἴῃς δπιμαβῖβ, ἀλλὰ διὰ 
Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς, 
ἀεοϊαγίηρ, οὐ ἴπε οπς μαηὰ, ἴῃς ἰηβίγυ- 
τιθηςδ! ν οὗὁἨ {πε ὅ8οη ἴῃ {πε ἀρροϊπίπηεηι 
οἵ Ηἰβ Αροβίῖε, ἀπά, οπ ἴδε οἵδεσ, ἱγδςίησ 
θαοῖ τπε δυϊβογιν ν τ ν πο ἢ με ννδβ ἰη- 
νεβῖεά ἴο αοἁ ἴῃς Ἐδιμεγ᾽ 45 15 οτρίπδὶ 
βοῦγοα. Βυῖ Ρδυ] ρτγεΐειβ πεζε, ἰπβίεδά 
οὗ ςοπίετηρ διίπρ 18 Δροβιεβῃὶρ ἴο ἴδε 
ΟΘμΈ]εβ Ὀγ ἰΐβεῖῖ 28 ἃ βίπρὶε δςοῖ οὗ δες 
Ὀϊνίης Ηοδὰ οὗ τς ΟΠυτοῦ, ἴο σοππεοῖ 
ἴ ἢ (πε ἰάγρες ἀεβίρη οὗἩ δυϊάϊπρ ἃρ 
τῆς ΟΒυτγοῦ οἵ Οἢσίβι, ἴοσ ν ῃϊςἢ τῆς υπίτεὰ 
δοϊίοη οὗ ἴπε Ἑδίμει δηὰ {πε ϑοὴ νγ88 
ἰπάϊβρεηβαῦϊε. Τῇε Ἑδίδεσ βεὶ [μδὲ ἀε- 
βίη ἴῃ πιοίοη ὉΥ ταϊβίπρ Ηἰπὶ τοτὴ πε 
ἀεδὰ, απὰ ἰβ ἤεσε δοοογάϊηρ!ν δεββοοίαϊεά 
ν ἢ 1μῈ ϑοῦ 45 ἀϊγεοι Υ οο-ορεγαιίπρ ἱπ 
ἴδε ρονεγησηεπὶ οὗ ἴπε Οδυτοῦ. [πη τδς 
βυδβεαυεηί σγενίενν οὐ μῖβ ονντὶ Ρδγβοπδὶ 
1, Ῥαυΐ ἱπ {κε πηδπποσ ρεζοεῖνεβ {πε 
ἱπηγηεάϊαϊῖς παπᾶ οὔ ἀαοὰ ἰπ ἢἰβ ρτε- 
ΟΠ τίβείδῃη [1ξπ, βεϊιξίπρ δίπὶ ἀρασῖ το πὶ 
δῖ8 πιοίμεσ᾽β ψοπὶῦ, ἀπά ἱγαϊπίηρ ἢἰπὶ 
υὑπάεγ ἴτε ἴανν ἔοσ ἣϊβ διΐυσε νοῦ κ 48 
δῃ Αροβεῖε, δείοσε ἢε ννὰβ ὑγουρῆι ἴὸ 
ΟΒεῖβε δἱ 81]. 

Μετ. 2. οἱ σὺν ἐμοὶ. Νὸο πᾶπιε ἴ8 
τηεπιϊοηεά : πείϊμες ΤΙπιοῖπΥ ποὺ 5:1145, 
ΠΟΙ ΠΥ οἴδες σοπηραπίοη οἵ Ῥδὺ] Κποννῃ 
ἴο ἴδε αϊδιίαπβ οδῃ ἢανε θεεπ νυ Πὶπὶ 
Ψ Ώεη Πα ψτοῖθ, ποὸσ ἴβ ἴπε πδπὶς πιδη- 
τἰοπεὰ οἵ δὴν Οπγίβεῖιδη οοπρτεραδίίοη ; 
ῬτΟΌΘΟΙΥ Πα νν88 τεβίἀϊπρ' ἱπ βοπὶῈ ατεθκ 
οἷν ἱπ ν Βοἢ πὸ Οδυτοῦ δαὰ γεῖ Ὀεεπη 
ἰοττηθᾶ. Τῆε ρῆγαβε οἱ σὺν ἐμοὶ 5εεπ)5, 
ἔτοπῃ ἰἴ8 υ;86 ἰῃ ῬἢΪ. ἱν. 21, ἴο ἀδβογῖθε 
Δ 58Π|4}} στοὺρ οὗ ὑγεϊγεη ἱπηγηεάϊδιοὶν 
Βιιγσσουηάίηρ ἴδε Ἀροβεῖε ; ἔοσγ ἴῃς βαϊυϊδ- 
ὕοη ἴτοπι ἵμεπιὶ 18 ἴπογε [ο]]οννεὰ ὃν ἃ 

δτᾶῖς βδίυϊδϊίοη ἴτοπὶ ἴῃς ΕοπΊδῃ 
Οδυσοῖ ἰπ βεπεταὶ. ΤΕ ροβίτίοη οὗ ἴδε 
Αροβεὶς ἀυτίηρ πὶβ ἤγβε ἔενν ψεεκβ δἱ 
Οοτίητῃ, θείοις 51115 δπὰ Τίμηοιἣυ τε- 
)οἰπεά ἢἷπι, σοτγεβροπὰβ οἰοβεῖν ἴὸ ἴδε 
οἰγουπιδίδηοεβ ἱπάϊςαϊεὰ ὈγῪ {π|8 ρῆγαβε 
(βεε [πιγοὰ., ὑρ. 146-147).---ἐκκλησίαις. 

ΤΠετε ψνεῖε ἔουσ Οπυγοῆαβ ἴῃ ϑουΐποση 
Εδϊδῖία, θὰϊ {πεν οσηγεὰ ἃ βίηρὶε στοῦρ, 
Ῥείηρ 411 θουπὰ ἰορεῖμες ὈῪ ἴδε ρτεαᾶῖ 
με Ἰβδτον δίρῆνναν ἴδαῖ ταῦ τπγουρῇ ἴπεπὶ, 
δηὰ γανε ΤᾺ."  ἔοσ οοηδβίδηϊ ἱπίεγοουγβα. 
ΑΙ! νου]ά, τπογεΐοσε, τεβροηὰ βρεεα!ν ἴὸ 
ΔΩ τεϊϊ ίουβ ἱπιρι]8ε, Πκὸ τὰς ννᾶνε οὗ 
Ῥμαγίβαις γεδοιϊΐίομ τίς ἴπε Αροβῖς ἱς 
ςοηιδακίηρ ἱπ [818 Ἐριδι16. 

γες. 3. Τῆε δροβίοϊϊς δ᾽ ββίηρ [8 μεστὰ 
88 εἰβεννῆετε βυπιπισὰ ὑὉρ ἴῃ ἴδε σοπι- 
Ῥγεπεηβῖνε ννοσᾶβ ργαρέ απὰ ῥέεαεε. ΤΉδδα 
ἱποῖυάε τῆς Πξερ᾽νίηρ, ρόννεσ οὗ ἐπε βρίγιε 
85 ΨνῈ}] 25 ἴπε δββύγδηςς οἵ σοὐ᾽ 5 ἐοσρίνίης 
ἴονε ἴῃ Ομ γίβι ἀηὰ ρεᾶςε ν ἢ Δη δοουβὶπρ 
ςοπδβοίεηςε. Τ15 νεσδα ΔΒΉΓΠῚΒ οπσα ΠΊΟΓΕ 
ἀδε οςο-ορετγαιϊίοη οὗ ἴδε Εδῖπεοι ἢ τδς 
ϑοη ἴῃ ἀενιδίῃρ ἀπά οδεγγυίηρ ουἱδ {πε 
Βοβεπὶς οὗ πηδη᾽5 τεἀδεσηριίοῃ. 

Μες. 4. περὶ τ. ἁμαρτιῶν. ΤΠ δίῃ 
οἤετίηρβ οὗ {πε [δ᾿νν ννεῖε ἀεβιρηδιεὰ 
περὶ ἁμαρτίας (,Γ. ΗεΡ. χ. 6, 8), νυῖ 
περί ἀηὰ ὑπέρ ψετε εαυδ!]Ὺ ἀρρὶ!ςβ}]ε 
ΜΙ τεΐεσεπος ἴὸ Οἢγιδι δ οβεγίηρ οἵ 
ΗἰΪπιβεῖ ἔοσ οὖσ δ'πη8; (ῃς ἔογπιεσ ἢχίηρ 
αἰϊεπέοη οἡ πε εβεοὶ οἵ Ηἰΐβ βδογίῆος 
ἴῃ ἀοίῃρ αὐνᾶὺ δἰπ, ἴδε ἰδίίεσ ου ἴῃς 
ταοῖῖνς ἡ ϊο ἢ Ψ πιριξά Ηΐπι, συὲΣ., ἶονε 
ἴον βίπμειβυ Τῆς ἔνο ρῥγεροβίτίοπβ δὰ 
ςοπιδίπεά ἰπ τ Ῥεῖ. [{|. 18... [τ ἰΒ οἴεπ 
ἀϊῆςσυϊε το ἀεςϊάε ψνπῖοἢ 8 τε σεπυΐπα 
τεδάϊηρ ονΐης ἴο ἴπε νατίατίοη οὗ Μ55.: 
δυϊ πεῖε πεν δὲ ρτεδῖν ἱπ ἕδνουγ οἵ 
περί, ΜΜὨϊΟΠ ἰ8. 480 τῆοσε ἀρργορτίαϊε ἴο 
18ὲ οοπίεχι : ἔοσ πῃ τἢϊ8 οἴδυβε ἃ ᾿οπὶ- 
Ῥαγίβοῃ ἰβ ἱπίεπδεδ Ὀεΐνεεη ἰἢς 5ἰη- 
οἤετίηρβ οὐ ΟἾγίβε ἀπά ἴδε ἰγρίοδὶ βἰη- 
οἤετίηρβ οὗ τε [ὰνν; ψἢ]ε ἴῃς πεχὶ 
Εχργεββεβ ἴῃς τηοῖϊνε οὗ πε ϑανίουγ ὈΥ 
τδε αἀὐάϊείοη ὅπως ἐξέληται .. .--- αἰῶνος. 
ἴῃ εαυὶν ατεεκ {Πῖ8 τννογά ἀεποιεά (δε 
δρροϊηιεὰ [ξετπιε οὗ τη, πὰ 80 ᾿οπι- 
διπεᾶ {πε (πβουρῆι οἔδη ὀνετγγυ]πρ ἀεβιίηυ 
ἢ τῆε σουγβε οὗ πυπιδη 116. Ετοτὶ τμα 
ςοποεριίοη οὔ πάϊνι μα] Π{{πηινᾶ5 ἀενεϊορεά 
τδαὶ οὗ οοτροτγαῖς 11ἴπ, ψ πεῖδεν οἵὨ {8 πλ}}168, 
πδίίομβ οἵ βοοίεϊίεβ, δαπὰ τῇς ἰάεα οὗ 
ἀϊνίπε δρροϊπίπιεηϊ ννὰ8 πιοῦε αἰ βιϊ ποῖ 
[λϑιεηεὰ οῃ ἴδε ννογά ἴῃ ϑογίριαγε, 8ὸ μαι 
ΕΝΕΓΥ βυσςεδβδῖνα ἀϊβρεπβδίίοη οὗ αοά ννᾶς 
ἀεδίρπδίεᾷ 48 Ὧἅπ αἰών. [Ιη [πὶ ρίδοε 
αἰῶνος ἀεηοίεδ (ες ννοτϊὰ ννϊο ἢ 1688 
ἰουπὰ εχἰβείηρ δἱ ἴῃς {ἰπιεὲ οὗ Ηἰ8 σοτηίηρ, 
ουῖ οὗ ψ πιο Ηε οδοβε Ηἰς ἀϊδβοὶρ εβ. 
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ἡμῶν, ὅπως ἐξέληται ἡμᾶς ἐκ τοῦ ἐνεστῶτος αἰῶνος πονηροῦ, 5. 
κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς 

αἰῶνας τῶν αἰώνων. ἀμήν. 
6. Θαυμάζω ὅτι οὕτω ταχέως μετατίθεσθε ἀπὸ τοῦ καλέσαντος 

1 αιωνος τ. ἐν. ΑΒ 17, 39; τ΄ ἐν. αι. δου ΠΕΕΟΘΗΚΙΕΡ. 

Ἡγονἀ ἴβ ἴδε πεάγεβὶ πε βῃ εαυϊνα!επὶ 
ἴο αἰών ἱπ τΠ18 8επβε, ἰἔ οἷν ἰξ θὲ ὑπάετ- 
βίοοά ἴο πιεδᾶῃ ἃ ρδγίίοιιϊλγ ρῆδαβε οὗ 
Βυτήδλη βοοίεῖυ, 88 ἰπ ἴπε ρῆγαβεβ γε ἐρίοις 
τοογίἀ, Ξεϊεηἐέβε τοογἰά, εἴς., ἀπιὰ ποῖ πε 
πηδίεγ ἃ] ὑπίνεγβα.---ἐνεστῶτος : ἐχίπέϊηρ. 
Τῆΐβ ραγεῖςιρ]ε 18 ἐννῖοςε εἰβεννμεγε δρρ]ϊεὰ 
ἴο {ππρβ εχ ϑεῖηρ ὉῪ ννᾶν οἵ οοπίγαβι ἴὸ 
τοῖπρβ ἔπαγε (μέλλοντα), ἰῃ Εοτη. νι]. 38 
δηὰ σ Ὁος. ἰϊϊ. 22. Α 5ἰπλαγ σοηίσαβι ἰ8 
Βεσε βυρρεδίεά δείνψεεη ὃ ἐνεστώς ἀπὰ 
ὁ μέλλων αἰών, ώ.4., Ρεΐνεεη τπε ποτὶά 
Ποῦ ΟἸγῖβι ἐουηὰ εχίβεῖπ σ᾽ ου δασίῃ δπά 
τὴς Μεββίδηϊς νογϊ ἃ ψῆοβε Ἴοπιΐηρ 
Ἡεῦγενν ρσορπεῖβ μδὰ ἐογεῖοϊά.-- -πονη- 
ροῦ. Τηΐβ βϑιννεερίηρ ςοπάετηπαιίοη οὗ 
πε εχίβιπρ ννοσ ἃ οοτγεβροηὰβ ἴὸ ἴῃς 
Ιδῆσυαρε οἱ ἴπε Βαριῖδὶ δπὰ ἴὸ ἢ σίβι᾽ 8 
οντῃ ἀεπυποίδιίοπβ οὗ {πὸ ενὶ] ρεπεσαίίομ 
το ψῃϊοἢ Ηες Ταπιε. [ἢ βρίϊε οἵ 1] τῃδλι 
τενεϊαιίοη δπὰ Ἴσοπβοίεποε πδὰ ἄοπε ἴο 
Ἰεανδη ἰῖ, Ης ἰουπὰ (ες αι ἢ 1} ἔενν ἴῃ 
πυπρεσγ, δηὰ ον]! ρὑγεάοτηίπαπὶ ἴῃ (Ὡς 
τηλ588.---ξέληται. Ηετα, 28 ἰπ ΑοἰΒ χχνὶ. 
17, 1818. νετῦ οουρὶεὰ νὴ ἢ ἐκ οἂπ ΟὨΪγ 
ἀεποῖς ελοίος ομέ οὗ ἴε ψοτγὶ ἃ, ποῖ 
ἀεϊυεγαπες ὕγονι ἰῖ, ΜΠῖο ἢ ψου]Ἱὰ τεχαῖτα 
ἰῆε δἀάϊιίοη οὗ ἐκ χειρός, 48 ἰπ Αςἴδ 
χίϊ, τσ, οσ δοῦῖε εαυϊναϊεπί. ΤὨα οἰδυδβε 
ἀεβοσίδεβ ἴῃς ργοςςβ88 οὗ βεϊεοιίοη ϑερθη 
ὈΥ ΟΠ τῖβε οπ εαγί, δπὰ 8ι1}} ςοπεϊπυεὰ 

ἴδε τίβεη Οπγίβὶ δ8 Ης ς 4115 τεβϑῇ 
ἀϊβοῖρ᾽εβ ἱπίο Ηΐ8 σμυγοῦ σοπείηυδ!γ. 

γες. 5. ᾧ ἡ δόξα, :ε. ἐστιν. Ουγ 
νεσβίοῃβ ΒΌρΡΡΙΥ ἔστω ἀπὰ τυγη {δε οἶαιιδε 
δοοογάϊπρο!ν ἱπῖο δπ ἰηνοοσδίίοη οὗἉ ργαδίβε. 
Βυς τῃε ἰπβεσίίοη οὗ τῆς γιίοῖς ροὶϊπίβ 
τδῖῃεσ ἴο δὴ δητγγηδίίοῃ, τυλοςό ἐς ἐΐε 
είονγ. Ὑῆὲ νοῦ ᾿ἰβ υβυδ!ν οπιιοὰ ἰπ 
πε ἀοχοίοψζυ, δυῖ ἐστιν ἰδ δἀάδεά ἰῃ 
χα Ρεῖ. ἰν. τι. Τὰε ρίονγ οοπεῖβιβ ἰπ δα 
τοδηιδβιδιίοη οὐ τῆς Ἐδίπεσ᾽ 8 σμασγδοῖοῦ 
τπτουρδουῦϊ 411 τε ἀρεβ πὶ {πε ςοπιϊπιδὶ 
τεδεπιριίοη οἵ τηδηκίπὰ δοοοζάϊηρ ἴο Ηἰδβ 
1. Ηεσεῦν ἰ8 τενεαϊεὰ Ηἰβ υπίοη οὗ 
Ρεζίεοι νἰϑάοπι, μοὶ ίπεββ, πὰ ἴονε.---εἰς 
τ΄ αἰῶνας τ. αἰώνων. αἱών ἀεποίεβ ἰπ 
Βοηρίαγε ἃ ἀϊνίπεϊν δρροϊηιεὰ ρετγοά 
(ϑεε ποῖα οἡ νεσ. 4. Τα ἰδγρεῖ οὗ 
ἴδεβε ἀϊνίπε ἀϊβρεηβδίίοπβ οοτηργεπεηὰ 
νΠἰπ ἴποπὰ οΟἴμεὶ βῃογῖοσ ρογοάβ, δπὰ 
τε τδεγείοσε ἀεβίρτιαϊςὰ αἰῶνες αἰώνων. 
ΤΏς ρῆγαβε ἴῃ ἴπε ἰεχὶ δβοῦῖθεβ [6 βίου 

το αοὰ ἴον πε ψῃοΐε ἴεσγηὶ οὔ ἴμ65ε ἀΐβρεπ- 
βδιίίοῃδ, ξ.6., ἔοτ 411 τῆς ἀρεβ οἵ πυπιδη ἰἰέε, 
βίπος ἴπεδε τορεῖμεσ πιᾶκε ὑρ {Π6 βυπὶ οὗ 
ταδη᾽ 8 δχίβίεηςες. Τῆε Δ1]]} ἔοσπι ἰβ υβεὰ ὉῪ 
τε Αροβιῖε πῃ ῬΏ1]. ἵν. 20, 2 Τίπι. ἱν. τᾶ, 
Ὀυῖ ΠΕ υ868 εἰβεννπεῖε {πε Βῃοσίεσ ἔοσπι εἰς 
τ. αἰῶνας. ἦν. ΤΗΐβΒ ἄνπερ ογοννῃ 
δε ργενίουβ ἀεξοϊαγαιίοη οὗ ἴδε ρίογυ οὗ 
αοά ὃγ 4η ἰηνίἰαἰίοπ ἴο τπε Οδυγοῦα5 
ἴο Ἰοΐπ ἱπ ἴπε δβογριίοη οὗ ργαῖβε. 

γν. 69. ΤῊΕΞ ΑΡΟΒΥΕ ἘΧΡΚΕΒΒΕΒ 
ΒΌΆΡΕΙΒΕ ΑΤ ΤΗΕ ΒΌΘΡΕΝ ὈΕΡΕΟΤΙΟΝ ΟΡ 
ΗΙ5 ΟΟΝΨΕΚΤΒ ΕΚΟΜ ΤῊΝ ΟΝΡῪ ΤΕΌΕ 
αοβρει,, ΑΝὉ ΡῬΕονοῦνοεβ ΑΝΑΤΗΕΜΑΒ 
ΟΝ ΑἵἹ, ΡΕΚΝΕΚΤΕΗΒ ΟΡ ΤΗΕ ΤαῦτΗ.-- 
Ῥαὺυϊ ἰ5 ενίἀεπεῖν βιαγιεὰ δὲ {πε τἰάϊηρβ 
οὗ 4 βιάάδεη τενοϊυϊτίοη ἱπ Οαἰδιίδη ἔξεϊ- 
πε. Ηἰβ ἱπίεηβε ἱηάϊρηδείοη ἰβ ενἰποςεά 
ὈῪ ἴδε νεδεπιεπος οὗ ἢἰβ ἰάηρυᾶρε ἂπὰ 
τῆε κβοϊεπηηιν οὗ ἢὶβ δπδίδεμηα. Τδεγε 
ςουϊὰ Ὀς μὲ οἠς ἴσῃε αοθβρεῖ; τῃ18 πεν 
ἄἀοςοιτίπε 85 πο αοϑβρεὶ δ᾽ 811, Ὀυϊ οηἱν ἃ 
Βεγειῖςδ! ρεγνεγβίοη οὔ ἴδε τἰγυτἢ ὈῪ ἔοσεῖρτι 
ἁρὶιϊδλίοτβ. ὙΠΕΥ Μέσα ῬγοῦΔὈΪΥ 6π|18- 
βαγίεβ οἵ ἃ Ῥῃδγίβαὶς ραζίυ ἰπ ἴῃς Οἤυγοξ, 
ννὨϊ ἢ δάνοςαιεά ςοἰτουπιοϊβίοπ δπὰ ἱεραὶ 
οὔὈϑεγνᾶποεβ ἔοσ 81] οογνεσγίβ δἰΐκε. 

ψες. 6. μετατίθεσθε: γε αγέ γεπουΐμρ' 
(μοὶ γοιουσά 85 ἴθ ΑΝ). Τε δρίιλῖοσβ 
μαὰ ποῖ γεῖ δοπίενεὰ δὴν ἀεοίδινε β80ς- 
ςε88, [που ρὴ {πε αδἰδιίδῃβ ννεγε ἀϊβροβεὰ 
ἴο Ἰεπὰ ἰοο ταν δῇ δἂσ ἴο {πεὶγ βυσζεβ- 
τἴοπβ. [τ ψὰ8 ποῖ 80 πηυοῃ τμεὶς δοῖυδὶ 
τοβτεβ8, 88 ἴπε ενίάεπος αβογάδά οἵ ἴῃς 

1Π5.Δ4 01 } οὗ τὰς Οαἰδιίδη ἕαιτῆ, ἰπαὶ εχ- 
οἰξεά πιίβρίνίηρβ ἴῃ ἴδε τηϊπά οἵ Ραδὺυ! 
(υ,. ἱν. τι, 20); δε τεραγάεά ἴῃς τῆονε- 
τηεπὶ 45 ποεῖν ἃ {ἐς ἰφαυεη, πὰ πδὰ 
ποῖ ἰοβὲ μιὶβ ςοπῆάδεπος ἱπ ἐπε ρεζβοπδὶ 
Ἰογδῖεν οὗἉ μἰβ οοηνεσῖβ δπά ἔπε ρεπαγαὶ 
βουηάπεδββ οὗ {πεῖς [δἰτῇ (ν. 9, το, νὶ. 17. 
ϑεε [πιτοά., ἢ. 147).---τοῦ καλέσαντος, :ς. 
Θεοῦ. Τῆε ἀοβρεὶ ο41] ργοοεςάεά ἔτοτι 
αοά, “κα ἴῆοϑε ἴο Αὐγαμβαπι δπὰ {πε 
δποίεπὶ βεγνδπῖβ δηὰ ρεορῖε οὗ αοὰ; {πε 
Ἐρίβεῖεβ οὐ Ρδυϊ ἱπναζίδοίν διιγίδαϊς ἰς τὸ 
Ηἰπι (οἷ, ἰ. 15), ποῖ ἴο Ηἰβ Βυπηδη ἰπϑίσυ- 
ταεπῖβ.---ν τι. ΤῊΪδ 8 ενϊἀδηιν ποῖ 
Ξε εἰς τὴν χάριν (ἑκίο ἑλε ργαεε οὗ Ολγίξέ, 
Α.Ν.), θυῖ τεοογάβ ἴῃς βρίγι: οἵ Ὠϊνίης 
Ιονε ΨΠΙΟΉ ρῥτγοτηρίεὰ πε ο8411. ἀοά, οὗ 
Ηἰβ στδος ἰπ ΟἾγίβι, βεηὶ ἔοτῖἢ τῃς Οοδβρεὶ 
το τῇς Οαἰαιϊίαπβ ὉῪ πε ἢαπάβ οὗ Ρδυ! 
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ὑμᾶς ἐν χάριτι Χριστοῦ εἰς ἕτερον εὐαγγέλιον - 7. ὃ οὐκ ἔστιν ἄλλο, 

εἰ μή τινές εἰσιν οἱ ταράσσοντες ὑμᾶς, καὶ θέλοντες μεταστρέψαι 
τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ. 8. ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ 
οὐρανοῦ εὐαγγελίσηται ὑμῖν παρ᾽ ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα 
" 
ἐστω. 9. ὡς προειρήκαμεν καὶ ἄρτι, πάλιν λέγω, Εἴ τις ὑμᾶς 

εὐαγγελίζεται παρ᾽ ὃ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω. 

δηὰ Βαγηδθβδϑ.--ὅτερον.υ. ΤὨϊβ ρδββαρε 
Ὀσίηρβ οὔ ἔοσοῖὶγ τῆς ἀϊβετεπι πιεδηΐηνσ 
οἵ ἕτερος ἀπὰ ἄλλος. ἕτερος ἰδ ὈετηΔ τ] 
ἐκε μον οἔτνο, ἄλλος αποέδεν οὗ Βενετῖ. 
Ηεποε ἕτερος ἤχεβ διἰϊεπιίοη οη ἴνο οὗ- 
76ςοῖς δχοϊυβίνεϊυ (ο΄. ποῖε ου τὸν ἕτερον 
ἴῃ νὶ. 4); πεσε ἴἴ πγᾶσκβ ἴῃς Ἔδβϑεηιίδὶ ἀϊ- 
ἔετεπος θεΐννεεη ἴῃς ἴσυς δπὰ ἴῃς βρυτγίουβ 
αοβρεὶ, ἀϊβείπρυ βίην ἴῃς Ἰατίεῦ 48 αυΐτα 
α αἀϊδενεηέ ΟοΞῤεὶ. 

νει. 7. ὃ οὐκ ἔστιν ἄλλο. Τῆε ἰγᾶπ8- 
Ἰατίοπ οἵ ἐμΐβ οἴδυβε ἰπ ΑΝ. δπὰ ἘΝ. 
(ὡλέελ ἰς ποὲ ἀποίδεγ) ὯΔ8 σδυβεὰ ρτεδὶ 
ἐπι θασγαβδπηεπί Ὀγ [18 ἀρραγεηῖ Ἰδεπιῆοα- 
τίοη οὗ ἴδε βρυσίουβ Οο8ρεῖ ννἱτὮ τῆς ἔγια. 
[ρδείοοι Βίεαάς ἱπρεπιουβῖν ἴμδὲὶ ἄλλο 
ΠΊΑΥ πλεδῃ ἃἀποίπες δεβίἀεβ ἴπε ἴτε 608- 
Ῥεὶ, ἀπά 80 ἱπίεγργεῖβ ἴδε οἴδυβε ἴὸ πιεᾶπ 
τπδὲ [ἴ [58 πο ἀοβρεὶ δὲ 411; Ὀυϊ (18. ν"}}} 
δαγάϊγ Ὀε δοςεριίεὰ ὃν πηοβί οἵδεσ βοβοίδγβ. 
τε Ασμεγίοδη γενίϑειβ βυρρεδὲ {πε σεη- 
ἀετίηρ τοκέες ἐς ποίκίηρ εἶδε ἰδλαπ. Βαϊ 
1ῃ686 ἀϊ θη συ εἶεβ αγίβε ἔγοη πιακίηρ ὅ τμε 
Β0)εος οὗἩ τε βεπίεηςε: βυτγεῖν 1 18 ἴῃ 
ἴλεοϊ ἃ ςοπηςφοιίηρ δἄνετ (ἐομολέηρ τοπέσκ, 
ἂς (0 τοκέοκ, τυπεγεαϑ), 88 ἴὶ 18 ἀραὶ ἴῃ ἰΐ. 
10, δηὰ ῥγοῦδθ !Υ ἰῃ 1ϊ. 2ο. 1 τδε οεἴαυδε 
6 τεπάεσεά, τολέγοας ἐλκέγε ἐς "ὸ οἱλενγ 
Οοϑεῤεὶ (ἱ.ε., τὰδη τπε τγὰ6), ἴῃς βεηβε θὲε- 
ΤΟπηδβ Ῥεγΐεο ιν οἷεαγ, ἀπά ἰξ ἔοσσῃβ δῃ 
Δρρσορζγιδῖα ἱπισοδυςιίοη ἴο ἴδε βυςοεεὰ- 
ἱπῃῷ ἀῃδιμεπ)δβ ὃν [18 επηρῃδιὶς τθϑιϊ ΠΊΟΩΥ 
ἴο ἴδε οπηε ἴγῃε αοβρε!.---εἰ μή. .. Τηΐβ 
οἴδυδε αυ2118ε8 τἢς ἐογπηοσ “"ἴμεγε ἰβ πὸ 
οἴδες Θοβρεϊ,᾽" ΟἡΪγ ἃ βρυτγίουιιβ βεπιίδησς 
(ου ἴπε ὑδβε οἵ εἰ μή δεε ποῖς οη νεσ. 10). 
--τινέςξ. ΤΠεῖε ἰβ ἃ βίυάδιεὰ νᾶριεπαββ 
ἐπ τη18 δηὰ οἵπεῖ τεξδεηςεβ ἴο ἴῃς ἀρίτᾶ- 
ἴοτβ. ὙΠΕῪ ψνεσε εν ἀθπεν ποῖ Οδἰδιίδη 
ΑἸ γιβείδηβ, Ὀυϊ βίγαηρεῖβ ἔτοση αὑὐτοδὰ, 
ΜΝ Ποπὶ ἴδε Αροβῖῖε ἰσεδῖβ νἱ τὰ] οὐ 
δβεςῖςά ςοπίεπιρι. 

γε. 8. ἡμεῖς. Ῥδὺ] Πεῖτε δββοοίδιεβ 
δι. ἰπηθεῖν α τῆς ΤοἸΐεαριεβ Βαγηδῦββ, 
8:145, Τιταοίδυ, ννῆο δά Ἴοοτηδιπεὰ ἢ 
δῖπιλ ἴο ῥγθδοῦ ἴτῃε αοβρεῖὶ. Ης ἀεβίγεβ 
ἴο ἱπίργεββ ου ἢίβ ἀϊβοῖρίεβ [πδὶ τῆς σοη- 
ἸΤΟΝΕΙ͂ΒΥ ἰ8 ποῖ Ὀεϊννεαεη οὐδ ἴδδοθεσ δηὰ 
Δποίποσ, θὲ Ὀδίννεεη {γαῖ δπὰ ἔα[βε- 
Βοοά: πο πικἰηἰβίες οὗ Ομ τίβε, ποῖ ἐνεη δῇ 
δΔηρεὶ, οδῃ δτεγ τῆς συ ἰπ ΟἨγίβι.---- 
ἀνάθεμα. ΤΕ το ἀετίναινεθ, ἀνάθημα 
δηὰ ἀνάθεμα, τε Ὀοιῇῃ επιρίογεά ἱπ ἴδε 

ὼς. 

ΕΧΧ απὰ Ν.Τ. ἰη ἀϊβετεηϊ βεηβεβ. ἀνά- 
δέγνεβ, 48 ἰπ οἵπεσ ατεεῖς δυΐδοζα, 

το ἀδποῖε ἃ τεπιρίς οετίηρ, βιδίαςε, οἵ 
οτηδιίηεηὶ (οὗ 2 Μδος. ἰχ. τ6, Πμυκα χχίὶ. 
5), ἘΠ γάθεμα 18. τοβϑιγιοϊοά ἴὸ τς 

εὔτενν ςοηςερίου οὗ δὴ οἥδπετίηρ ἀδνοιεὰ 
υπάετι ἃ βοϊεπιη νονν ἴοὸ ἀεδίῃ οἵ ἀδδίγυς- 
ἴοη (1μεν. χχνίϊ. 28, [οβῇ. νἱϊ. σ, Αςῖβ 
χχὶϊ. 14). ΤΠε Ερίβι1εβ οὗ Ρδὺϊ διΐϊδοῃ 
ἴο ἴδε Ψψοσζὰ τῆς ἰάεα οὗ ςῤῥγέξμαϊ ἀεδίῃ. 
ΤΠ εἰρηίϊδοδηι δἀάϊτίοη ἀπὸ τοῦ Χρισ- 
τοῦ ἰπ Εοτῃ. ἰχ. 3 αϑϑοοίδίεβ τῇ τ τΠς 
ζυστίῃει ἰάδα οὗ βεραγαϊΐοη ἔγοτπῃ ΟὨσίβι, 
δηὰ οοπβεᾳυεηῖ ἴοβ8 οἵ 411] ΟἸγίβιϊδπ 
δΙεββὶπρβ ἀπά πιεβπβ οὗ ργᾶςε. [τ ἄοε 
ποῖ, Κα ἐχοογηπιυπί διίοη, ρτοποῦπος ἃ 
7υάϊοϊαϊ δεπίεπος οἡ ρασγίίουϊαγ σοηνὶςιεὰ 
οἤεπάετβ, Ὀυς βοϊεσαην δϑῆγηβ σεηογαὶ 
αννβ οὗ ἴπε βρίγιιυδὶ κΚίπράοπι, ἐ.5΄., ἰπ 
σ Οοσ. χνΐ. 22, ΔΠΥ τσὴο ἴοῦε ποέ ἐκ 1 ονά, 
Βεῖε Δ ΨΠῸ ἰδπιρεσ ἢ {πε ἰγατ οὗἁ 
ἴδε Θοβρεῖ, ἄγε ρσοπουποαὰ ουϊοδβῖ8 ἔγσοσῃ 
ἴδε ἔλ 1, δὰ ἀεδά το τμε ϑρίγιι οὐ Ὁ" γίβι. 

γες. 9. προειρήκαμεν. ΤΏε οοηίζαδί 
Ὀεῖννεεη ταΐὶβ ρίυταὶ δπὰ ἴδε βίηριϊας 
λέγω ρῥτονεβ τῃδὶ Ῥδὺ] ἰβ Πεῖε γεξεστίην, 
ποῖ ἴο ργενίουβ ννασηΐηρβ οὗ πὶβ ονντὶ ὉῪ 
Ἰεῖξετ, δυῖ ἴο ἠοῖπε ννατηΐπρβ σίνεῃ ὈῪ 8 
ςοπιρδηΐίομβ 5:148 δπὰ Τί πιο 858 'νε}] 
85 δἰ Π156}{ ἀυτίπρ Πὶδ νἱβὶι το τῆς Οἤυτο 68. 
Ηε Ὥενεσ βρεᾶκβ οὗ μἰπηβεῖ ἱπ (πε ρῥίυγαὶ 
πυμῖβεῖ. Ὡς .«. ἄρτι: ας το παῦε αἶ50 
ονεισαγπεά γομ ΟΥ̓ ἰαίε, 1 ταν αραΐπ. 
Ους νεγβίοπβ ἱπίεγργεὶ προειρήκαμεν τος 
λανυε Ξαἰὰ δείογε ἀπὰ καὶ ἄρτι πάλιν 
80 Ξ3αγ 1] ποῖυ αραῖπ. Βυϊ Οτεεκ υϑᾶρὲ 
Τοτθιάβ [ἢ 18 ἀπο Πεϑῖ8 Ὀεΐνεεη προ. ἀπά 
ἄρτι. Προλέγειν πιεᾶπ8 ἐο 7ογεισαγη, ποὶ 
ἰο ταν ἐπ ἐένις ῥαΞί (εὖ. 2 Οοτ. χίϊὶ. 2, 
α8]. ν. 21, ᾿ Τἢεβ8. [{Πἰ. 4); να ἄρτι 
15 υβεά ἱπάϊ βετγεπεν οὗ τεσεηΐῖ οἵ οὗ ργοβεης 
ἔἰπι6. [ἷῖῃ Μαῖς. ἰχ. 18, τ Τβδβϑ. [1]. 6 
ἴξ πιδδηβ οἵ ἰαίε, ἵπ Μαῖὶ. χχνί. 53, ]οδῃ 
χίϊ. 7, 37, χνὶ. 12, 31, Σ Ὅος. χίϊὶ. 12, 
χνί. 7 ἰξ πηεδπβ ποῖν, Ὁ "γᾶν οὗ οοπδϑι 
ψ ἢ ἐπε δαῖυτε. ΠΆρτι οάπποὶ τπεγείοτε 
Ῥὲ υϑεὰ ἴἰἴο οοπίγαβε ἴῃς ρῥγεβεπὶ {ἰπ|ὲ 
ν ἢ τῆς ἱπηπιεάϊδιε ραϑὲέ. Τῆς ψνογάβ 
καὶ ἄρτι Ῥεΐοπρ τεαῖν ἴο ἴμε ργεοεάϊηρ 
οἴδυβε, ἀπὰ οοπίαϊπ ἃ ταπιίπάες ἤον 
τεςεηΐ πὰ Ὀεεη με τνναγπίηρβ ννδίοῃ ἴπε 
Αροϑβεῖε 5 τερεαϊίηρ. ϑίηος δε γτεπδεγίηρ 
οὗ [μη ἷκ. 25 λεγεας 1 τῦας δέκα, ποιν 
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1ο. Ἄρτι γὰρ ἀνθρώπους πείθω ἢ τὸν Θεόν; ἢ ζητῶ ἀνθρώποις 
ἀρέσκειν ; εἰ ἔτι ῖ ἀνθρώποις ἤρεσκον, Χριστοῦ δοῦλος οὐκ ἂν ἤμην. 

τι. Γνωρίζω δὲ 3 ὑμῖν, ἀδελφοὶ, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ᾽ 
ἐμοῦ, ὅτι οὐκ ἔστι κατὰ ἄνθρωπον" 12. οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου 

παρέλαβον αὐτὸ, οὔτε ὃ ἐδιδάχθην, ἀλλὰ δι᾽ ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ 
Χριστοῦ. 13. Ἠκούσατε γὰρ τὴν ἐμὴν ἀναστροφήν ποτε ἐν τῷ 

1 ει ετι ΦΑΒΌΕΟ 17, εἴς. ; εἰ γαρ ετι ὈςΕΈΚΙΡ. 

Ξ3δὲ ΒΑΡ ΈΚΕΡ; γαρ ΒΡ ΕΟ 17. 
Ξουτε Ὀεΐοτε εδιδ. ΒΌΞΕΚΙ, ; ουδε ΦΑΌΙΕΘΡ 3ι:, εἴς. 

1 496 ΔΡῬεαᾶῖβ ἴο ςοπίγδάϊςϊ τ 18 νίενν οὗ 
ἄρτι, ἰξ τᾶν ὃ6 ννεῖῖ ἴο ροῖπι ουἕ τπδὲ 
ὧν ἀοεβ ποῖ πηδᾶῃ τυλέγεας 1 τῦας, Ὀυϊ 
τῆδι τπὸ βρδακειθ ΤεΔ]ὶ τηεδηΐπρ νν 88, 1 
δεὶηρ (5ε., ὉΥ πδῖυγε) δὲϊμα ποῖσ 5Ξε6. 

Ἴδε ττοε γαπάσγίηρ [8 οὗ βοπηε Ὠἰβίογί δὶ 
ἱπιρογίδποε, ἃ8 δνίάεπος [πὶ νναγηΐπηρβ 
οη ἴδε βυδήεοι οὗἁὨ οἰγουτης βίου παὰ Ρεεπ 
εΕἰνεη ἴο τπε Οδϊδιίαπβ ὃν Ῥαὺ] δηὰ 5 
φζοπηρδηίομβ ἀυτίηρ ἃ τεζεπὶ νἱβίς (866 
Ιπιγοά,, Ρ. 146). 

νν. 10-24. ἘΕΡΟΡΙΑΤΙΟΝ ΟΡ ΠσΟΒΕΌΡΤ 
ΜΟΤΙΝΕΒ. ἘΝΙΡΕΝΟΕ ΡΕΟΜ ΡΑΌῚ,᾽Β ΡΕΕ- 
ΒΟΝΑΙ, ΗΙΒΤΟΕῪ ΤΗΑᾺΤ ΗΙΒ ΟΟΝΝΕΆΒΙΟΝ 
ΜΑΒ Ὁ0Ε ΤΟ 6ΟΡ, ΑΝῸ ΤΗΑΤ ΗΕ ννΑᾺ8 
ταύοητ ΤῊ ΟὌΒΡΕΙ, ΒΥ ΟΡ ΙΝΡΕ- 
ῬΕΝΡΕΝΤΙῪ ΟΕ ΤῊΕ ΤΜΨΕΙΝΕ ΑΝῸ ΟΡ 
]εκυβαυεν.--- νεῖ. το. Τῆς ογάεσ οἵ 
ψοτγάβ ἴῃ ἴῃς ατεεκ ἴεχὶ ἐογθ 8 ἴῃς βίγεββ 
Ἰαϊὰ ἰπ Οὐζγ νεγβίοπβϑ ου ἴῇς δἰϊεσπδίίνε 
"πᾶν ὁΥ Οοά; ἴπε πιεδηΐπρ οὗ ννῃϊοἢ 18 
Ὀεξίἀεβ ἃ {{ππ||6 οὔϑουτε ἰπ 118 σοηπεοιίοη. 
Τῆς ἴγὰς τεηδεγίπρ οὗ ἥ ἰδ γαέλεγ ἰλαη 
(Ξ μᾶλλον ἥἤ), 45 ἰπ Μαῖϊ. χνίϊϊ. 8, Ππὺκε 
χν. 7, Χν!ϊ, 2,1 Οογ. χὶν. 19: (ρει 1 ποῖῦ 
ῥενεμαάίηρ νιέη γαίλεν ἰπμαπ Οοά  ΤῊΪ8 
Ἰδηρύυᾶρε ἱπάϊςαϊεβ οἰεαγὶν ννμδὶ Κίπὰ οὗ 
οδΙυπιηΐεβ πδά βεεπ οἰτουϊαῖεά. Ηἰ8 
ἁἀειτγδοίοσβ δοουβεὰ Ηἰπὶ οἵ βδοσιβεοίηρ ἴπε 
ἢ οὗ αοά ἔος ἴδε 88κε οἵ ρεγβιιδάϊησ 
τίδη. [τ νναβ, ννγὲ Κπονν, ἢπἰ8. Ὀοαδβὲ ἴπδὶ 
ἢε δεεαρις αἱ ἐπίπρες ἰο αἷἱΐ »νιεη, Ὁυϊ 
Ψ Ὠετεαβ ἢἰβ γεδὶ πιοῖϊνε ννᾶβ παὶ δε 
τηῖσδς νη 411 τὸ ΟἾσίϑε, τθεν ἱπδίπυδιεά 
τῆδι πε ννᾶβ τῆοσε θεπῖ οη "νἱππίηρ ἔδνουγ 
τ ππεη ἐπδλπ ὁπ βεουγίπρ ἴπε ἀρργονδὶ 
οἵ αοἁ. Ὀυτίπρ [δί8 τεοεης νἱβὶϊ δε δαά 
πιδάς ἵνοὸ ςοποεβϑίοῃβ ἴο [εν βἢ ἔα! ηρ ; 
ἢς πδὰ οἰτουπιοίβεά Τἰπιοῖῃγ, δηὰ παὰ 
τεςοπητηεπδεὰ ἴον δάορίίοη τερυϊδιίοπβ 
τεηάϊης ἴο ρσγοπιοῖς διαττηοπίουβ ἱπίεγ- 
φουτδε Ὀεῖννεεη ]|εννῖϑῆ πὰ Θεπεῖ]ε 
ςοηνοσῖβ. [τ ννᾶβ δελϑυ ἴο πιϊβσεργεβεηῖϊ 
ἴΠε86 σοποδββίοῃβ ἃ8 Δπη δὐδπηάοηχηἷἦπὶ οὗ 
ἰδ ἔοσπιεσ ρτὶ ποίρ᾽εβ : δηὰ {δεν ἔωσηϊβῃεὰ 
Ηἷβ ἐπεπιῖεβ δοσοσγάϊηρὶν ἢ ἃ πδπάϊε 
ἴοτ ἀεςτγίπρ Ὠἰπὶ 48 ἃ {ἰπλε- δεσνεσ πους 
Βχεά ργίποιρ!εβ, πονν θεὴὶ οπ ννἱππίῃηρς 

7ον δ ἕδνουτ, 8 πε παὰ Ὀεεη δείογε ου 
ξαϊηίηρσ [πὰ Οςπε}]65 (8εε Ἱπιγοά., Ρ. 145, 
πὰ ΓΝ ν. σι) --Αρτι. Τμε Οτεεῖς τεχὲ 
τῆγοννβ ἴῃ ἐπιρἢδβίβ οἡ τπ|8 τνογὰ, ἀπά 
118 ΒΌ 116 ἰγοην ἰδ Ὀτουρδέ οὐὔἱ ὃν ἴδε ἔτι 
ὮΙ οἢ ΤΟ]]οννΒ. “Απὶ 1 ἀοίηρ [Π]8 ποῖσ ὁ 
Ἀο γου οδᾶγρε πιὲ ποῖσ (με βᾶγβ ἰπ εβεςι 
ἴο ἴπε8εὲ ραγίίβαπβ οὔ [{ιάἀδ᾽β) τι 
τεραζάϊηρ πιεη ποτε ἔπῆδη αοὰ ὙὙΠεῖε 
τοᾶϑβ ἃ ἴἴτης, Ὀεΐοσα 1 κπὲνν ΟἾτίβῖ, νπδο 
Ι ἀϊά βιυάγ ἴο ρίεαβε τηεη: ἰξ τπδὲ ννεῖς 
81}}} τὴν ἀδδίσε, 1 βμουϊᾷά ποὶ βανε Ῥεδη 
ἃ βεγνδπέ οὗ Οἢσίβι." 
ες. τι. γνωρίζω. Ἦετε, 48 ἱπ 1 Οος. 

χίϊ. 3, χν. Σ, {Π|8 νεγῦ Πᾶ8 δε ἔογος οὗ 
γενιά δηρ ταῖμετῦ τῃδη οὗ νιαλίηρ ἀποτοη. 
ἴπ 81] τῆτες ραββαρεβ ἴδε δυΐποσ ςδ]]8 
αἰϊεπείοη ἴο ξογροιίεπ ἰσυῖῃβ, ννδοἢ παᾶ 
οηςα ὕδθη νν6]] κποννῃ. 
ες. 12. ἐγὼ. Τῇε ρεσβοηδὶ ργτοπουη 

ἰδ ἰπβεσίεά, θεοαυβε τῇς δυΐποῦ ἰ8 ἤεσα 
Ἰαγὶπρ βίγεββ οἡ ἴδε βρεοίαὶ εὐυςαιίοπ πε 
Βιδά γεοεϊνεα ἔοτ Πἰ5 πηϊπἰ βίτυ οὔ πε αοβρεὶ. 
ἩΗςε παὰ ποι ἰοάγηῖ ἴἴ, {κὸ ἢ18 σοηνοτγίβ, 
ἔτοτη δυπιαη ἰεδοδίησ, Ὀὰϊ ὉγΥ ἀϊΐτεςὶ 
ςοτηπηυπίοη ἢ Ασα ἱπ βρίγιι, 48 ἴῃς 
Ὑ μεῖνε μὰ Ἰεάγπὶ ἰξ ἔτοπι ΟἾ τ δι᾿ Β οννῃ 
τεδομίπα. Τῆΐβ ἱπδερεπάεπος οὗ οἷο 
ΑἸ γβείδῃβ ἰ8 ἃ πιδικεὰ ἔεδίυγε ἴῃ ἴδε 
διἰδίογυ οὐ Βἰ8β 116. Τῆς ἄρέπου οὐ Αηδηΐδβ 
ννᾶ5 Παοεββασυ ἴογ ἢΠὶβ δάἀπηϊββίοη ἱπῖο πε 
Οπυγοι, Ὀυϊ αἴτεγ Πἰβ Ὀαριίβπι πὸ οἷἄες 
ΟΠ τι βείδπ ἀρρεᾶγβ ου ἴῃς βοεῃε δἱ Πδπηδβ- 
οὐ. 

νεῖ. 13. Ἠκούσατε. Τῆς ἀἰδιίδηβ 
μδὰ πο ἄουδι πεαγά ἔγοπιὶ Ρδὺϊ Πίγηβεῖ 
οὗ [ιἰ8 ἔογπλεσγ ρεγβεουκτίοη οὗ τπῸ πυγοῖ. 
Ηον Εαυ ΠΝ, ἐξ ογπιςὰ ἴδε τορὶς οἵ δῖ 
δάάγεββεβ ἴο ]ενν δὴ Πεάγεσβ ΠΊΔΥ δὲ 
ξαϊμεσεὰ ἔτοση δἰ ἀείεηςε οἵ δἰ πηβεῖ 
δὶ ]εγυβδίεπὶ ἴῃ Αςὶβ χχίϊ., δηὰ θείοτε 
Αρτῖρρα ἴῃ Αοὶβ χχν!.--- Ἰονδαϊσμῷ. Τῆε 
τεπάεσγίπρς οὗ [Π|8 ννοτὰᾷ ἰπ οὖζγ νεγβίοῃβ, 
ϑσιοίξα γεϊρίοπ, 15 ἀπίοστυπδιῖα: ἰξ ἱπι- 
Ῥ᾽ϊεβ ἃ ἀεῆηϊϊε βεραζγαϊίΐοη Ὀεΐννεεπ ἴδε 
ἕνο τε ίοπβ νὩοἢ ἀἰὰ ποὶ τΠεη εχίβι, 
ἴον Ομ γίβείδπβ ννεσε 811} ἢαδίτυδὶ ννοῖ- 
ΒΒίρρεγβ ἱπ {πε βγπάροριυε; δηὰ ἰξ ρυΐϊδ 
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᾿ἸΙουδαϊσμῷ, ὅτι καθ᾽ ὑπερβολὴν ἐδίωκον τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ, 

καὶ ἐπόρθουν αὐτήν. 14. καὶ προέκοπτον ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ ὑπὲρ 
πολλοὺς συνηλικιώτας ἐν τῷ γένει μου, περισσοτέρως ζηλωτὴς 
ὑπάρχων τῶν πατρικῶν μου παραδόσεων. 15. ὅτε δὲ εὐδόκησεν 

ὁ Θεὸς ὁ ἀφορίσας με ἐκ κοιλίας μητρός μου, καὶ καλέσας διὰ τῆς 
χάριτος αὑτοῦ, 16. ἀποκαλύψαι τὸν υἱὸν αὑτοῦ ἐν ἐμοὶ, ἵνα εὐαγγελί-. 

ζωμαι αὐτὸν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, εὐθέως οὐ προσανεθέμην σαρκὶ καὶ 

1818 νίενν ἱπῖο ἴδε τηουτῇ οὗ Ραυ, ψῆο 
ΒβἰοδΆ ΒΕ] ρεγβίβιεὰ ἴῃ ἰάδπεγίπρ ἴδε 
1411 οἵ ΟΠ γῖβε νι ἐπε πδείοηδὶ σε! ρίοη. 
Τῆς ψογά ᾿ἸΙουδαΐζειν ἀεποῖεβ ἴῃς δἀοριίοη 
οὗ }ενν᾽βῃ Πδθὶ 8, ἰαπρυαρα, οσ ροϊϊον (οὐ. 11. 
14). 80 ἢεσε Ἰονδαῖσμός ἀεποίεβ [εὐν8ἢ 
Ῥασι βαηβῆίρ, ἀπὰ δοσυγαίεὶν ἀδβογῖθεβ πε 
δίετες ραγὶγ βρίγίε νυν ῃϊςἢ ρσοπιριεὰ ὅδ] ἴὸ 
[ΔΚε {πε Ἰεδά ἴῃ τε πηδγίγγάοπ οἵ ϑίερῃεη 
δηὰ τῆς ρετβεουκίοη οὗ ἴπε Ουτοῦ. ἴηςί- 
ἀεηιδιὶγ {πε ραγιβαπβῃρ ννᾶ8 θδβεά ου 
ἃ ἴλϊβε νίενν οἵ τεϊ!ρίοη, ἔοσ τῇς πᾶγγονν 
ἱπιοϊδεγαηςε οἵ ἔπε ϑογῖθεβ ἀπά Ῥῃδγίβεαβ 
Ψ858 ἃ ῥγενδι]ϊπρ ουτγθα οὗἩ [ενν 88 βοςίεῖν 
αἱ τῇς εἰπε; Ῥυς ᾿Ιουδαῖσμός ἐχρτεββεβ 
πε Ῥαγίν βρίτις, ποῖ τπῸ τε ρίοθ. 511] 
τήοσα 4]]16ἢ ἴο ἴῃς βρίγί: οὐ Ῥδὺϊ ἰβ τπε 
ἰαῆρσυᾶρσε αἰἰγίδυϊεὰ το Ηἷπὶ πὶ ἴῃς πεχὶ 
νεῖδε, 1 ῥνοβίεα ἐπ ἐκ Ἄειυϑ' γνεϊρὶον 
(Α.Ν.) : ἕοσ τ ᾿πάϊοαϊεϑβ βατιϑδέδοιτίοη δἱ {πὰ 
βύςοςβδβ οὗ δὶβ [δνν]8}} οάτεεῦ, ψἤεσεδβ μα 
πενεῦ οεδβαὰ τὸ τεραγὰ ἰὲ ψ τ ΠΠΠεἰοπς 
τεῖλοσβαε. Ηἰβ σεδὶ δβϑβεγίίοῃ ἤεσς 15 (Βαϊ 
Βε δἀνδηςεᾶ Ῥεγοπά ἢἰβ {εἴϊοννβ ἰπ βες- 
τατίδη ῥγο)υάϊος πὰ ρεγβεουτίπρ Ζε8]--- 
ἃ 5ἰδίεπιεπὶ Ῥογπα οὐ Ὀγ ἴῃς ἢἰβίοτυ οὗ 
τῆς ρεγβεσυζκίοη.---ποτε. ΤῊΐβ δάνοτγῦ ἰ8 
ΟὈνίουβὶν αἰϊδοῃεὰ ἴο πε ρτγεςεάϊπρ 50Ὁ- 
βίδηϊίνε ἀναστροφήν. 

Τῆς ἱπιρετίεςιϊβ ἐδίωκον . .. ἀεβογίδε 
ἴδε σςουγβε οὗἉ δοϊίοπι ςοπεϊπυουδῖν ρυσβυδά 
ὈΥ 880} ἄοννῃ ἴο ἢΐβ ςοηνετγβίοῃ.---πόρ- 
θουν. ΤῊϊΒ τεγπὶ ἰ8 {κευνίβε ἀρρὶἰεὰ τπ 
Αοἰβ ἰχ. 2: ἴο δε πανος ψτουρῃὶ ὃν ϑ88υ] 
ἴῃ τῆς ΟΒυτοῇ. 

γεγ. 14. σνυνηλικιώτας. 840] πὰ 
Ὀδεη εἀιυςαίεὰ δὲ [εγυβδίεπι, δᾶ {πί8 
ννοσὰ ροϊπῖβ ἴο 8 σοπίειῃρογαδσίεβ ἰῃ ἴῃς 
Βοβοοΐβ οἵ {πε ῬΒασίβεεβ.--- γένει. ΤῊΐΒ 
ἴεγπὶ Βοπηεῖπλε5 ἀθποῖεβ γαρεΐγ, Ὀὰϊ Ποτα 
γαζε αμὰ παίϊοη, ἃ5 ἴῃ Αοῖβ χνη. 2, 24. 
50 80 συγγενής 'ἱπ Εοπι. ἰχ. 3, χνὶ. 7, 
ὑΗβ α Ἐδιῤ μάν. ἐπα 15 ποῖ ἤεγε ἴδε 
ῥεόρει ΠᾶπιῈ οὗ ἃ βεςῖ, δείηρ ςουρίεὰ 
ψἱτἢ ἃ ρεηίεῖνε, 45 ἰπ Ας(8 χχί. 2οθ. ϑδὺυϊ] 
᾿ιδὰ πο βυτῃρδῖδυ υνἱτἢ της δηδγοῇίοδὶ βεοὶ 
οὗ Ζεαϊοιῖβ ννῆο ργεδοῃεὰᾶ ἴμε βαογεὰ ἀυν 
οὗ τενοῖς ἔτοπὶ οτης, ἰπουρῇ ἢς δαά {πε 
Ρετβεουτίηρ Ζεαὶ οἵ απ οτϊποάοχ Ῥῃδσγίβεε. 
--πατρικῶν. ΤῊΪΒ ἀϊετβ ἴῃ βεπβε ἴγοτῃ 
πατρῷος. Τῆς ἰδιίεν ἀεποῖεβ {πε πδίίοπδὶ 

ἴανν ἀπά ουδίοπ)β οὗ Ιδβεδεὶ (Αςῖβ χχίὶϊ. 3, 
χχνἱ!. 17), ἴπε ἔογπιεγ ἴδε δεγεάϊδγΥ 
τεάϊοπβ οὗ {πε ἐαπηγ, 48 {πε δἀάϊίοη 
οὗ μου ἔιγῖπες βίρπιῆεβ. [Ιἢ Αςίβ χχιὶϊὶ. 6 
Ῥδυ] ἀεβογίθεβ Πἰπηβεῖ τ 28 ἃ βοὴ οὗ ῬΒαγὶ- 
8668. 

γες. 15. ἀφορίσας. ΡδΑυ] Ιοοκβ Ῥδοῖς 
ΟἹ δὶβΒ ραγεπίαρε δηὰ δϑγὶν γεᾶσβ 8ἃ5 ἃ 
Ῥτονίἀδητίαὶ ργεραγαϊίοη ἴογ ἢὶβ ἕαΐυσε 
ταϊπἰβῖσυ : {Π|8 νίενν ἰ8β Ἰυβιβεά Ὁγ δῖ 
δπιεοεάεηϊβ. Βυ Ὀίσγιἢ δἵ οπος ἃ Ηθῦσγενν, 
ἃ ατεοκ δἀπὰ Βοπιδη οἰίζεη, εἀυοαϊεά πὶ 
ἰᾷς Ηεῦτγενν ϑογίρίυγεβ δηᾶ ἵπ ατεεκ 
Ἰεασηΐπρ, ἢε σοπηδιπαά ἴῃ 15 οὐνῃ ρεύβοῃ 
ἴῃς πηοϑβὶ εββεητίδὶ γεαυ βι[65 ἔογ 8ὴ Αροβῖὶε 
τὸ ἴῆε αεπεεβ. Ηε ννᾶβ δυγίδεσ τηουϊἀεὰ 
ὃγ ἴδε βρίγίτυδι ἀϊβοὶ ρ πε οὗἨ ἂπ ἱπίεηβε, 
τπουρῇ πηϊδίδκεη, ζεδὶ ἔογ {πε ,Ὧνν οὗ δῖ5 
αοά, ν»ῃϊοῦ ἰββυεὰ ἴῃ δἰτῖεσ τεσηοσβε. ΒΥ 
τῖβ σάγεες ἢῈ ννᾶβ διϊεὰ ἴὸ Ὀεσοτης ἃ 
οἤόβεη νεββεῖ ἴο Ὀεᾶγ ἴδε πᾶπὶε οἵ ΟἸσίϑβι 
δεΐοτε τς Οεπεϊε ννοτϊά. Ηε ἀϊὰ ποὶ 
Βεδίϊδίς δοσοσγάϊηρν ἴο γεραγὰ Ὠϊπηβεῖξ, 
{κε Ηεῦτενν ργορῃεῖβ οὗ οἷά {{-- χ] ἶχ. 
Ι, 5, ]6γ. ἱ. 5), 848 ἀεάϊςαιε ἔτοπι Πὶς 
δίΓἢ τὸ τπε βεγνίςς οὗ αἀοά. 

Ψψες. 16. ἀποκαλύψαι . ... ἐν ἐμοὶ. 
ΎΠεβε ψνογάὰβ ἴάκεη δίοης πιῖρῃς ἀεποῖς 
εἰϊθει δὴ ἱπιναγὰ τενεϊδιίοη ἴο Ρδὺϊ Ὠἰπι- 
8610, οὐ ἃ τενεϊδιίοη τὨγουρῇ Ὠἰπὶ ἴο τῆς 
Θεπεῖεβ. Βυῖς πε ςοπίοεχε ἰ8 ἀεοϊβῖνε ἱπ 
ἕδλνους οἵ ἴῃε ἰογπιεσ: ἴος [158 γενοϊδτίοη 
8 ποῖ ΟΠΙΥ δββοοίδιεὰ οἱοβεῖν νυ Ὠΐ5 
ςοηνεοῖβίου ἀπά ἢὶβ ρεΐβοηδὶ Ὠἰβίοσυ ὃὲ- 
ἔνεοη ταὶ δηὰ ἴπὰ νἱβὶϊ το Αγαδία, δυῖ 
ἐξ 18 Ἐχργαβϑὶυ ϑιδιεὰ πὶ ᾿ξ 'ν88 ρτδηϊεὰ 
ἢ ἃ νίενν το ἔπαγε ργθδοδίηρ (να .. .). 

ὙΤΠα οοηΐεχιὶ ἀϊβεϊηριβῆεβ [Π18 γενεῖδ- 
τίοη ἴτοτι τῆς (411 ; ἴῖ φάπηοῖ {πεγείοσε ὃς 
ἰδεπειβεὰ σὰ ἀπε ργενίουβ νἱβίοπ οὗ 
Ομτῖβὲ ὁπ ἴῃς ΨΥ, δυϊ (45 ἴδε ννοσὰβ 
ἐν ἐμοί ἱπιροτ) ννᾶβ δἃπ ἰηννατὰ δηὰ 
βρίγιταδὶ γενεϊδτιοη νι ῖο ἢ ΟΠ] οννεά τῃδὲ 
ἌΡΡεδὶ ἰο εγὲ ἀπά εδσ0 Τῆς ἢἰβίογυ 
ςοττοδογαίεβ {Πὶ5 νῖενν : ἴου ἰξ γεϊδῖεβ τῃδι 
ϑδϊ, δἴτες ἢἰβ νἰβίοῃ, βρεὴϊ ἴπγεε ἄδυβ 
π᾿ 801 1πΑτῪ σοτηπιιπίοι νυ ΠπΊΒε}  ἀπὰ 
αοὰ Ρείοτε δε ννδβ δάπηιιεᾶ το ΟἸ γί βεῖαπ 
Ὀαριίβπι. --- προσανεθέμην. ΤἼΐΒ οοπ)- 
Ῥουπά νετῦ ἀεποίῖεβ (8 ἰπ ἰϊ. 6) «ἀάἀϊέϊοπαϊ 
ςοπιπλυηϊςαιίοη. Αἴτεσ ἀΐγεςε σενεϊδιίοπ 
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αἵματι, 17. οὐδὲ ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα πρὸς τοὺς πρὸ ἐμοῦ ἀποστό- 

λους, ἀλλ᾽ ἀπῆλθον εἰς ᾿Αραβίαν, καὶ πάλιν ὑπέστρεψα εἰς Δαμασκόν. 
18. Ἔπειτα μετὰ τρία ἔτη ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα ἱστορῆσαι 

τσρια ἐτὴ ΝΑΡ 17, εἴς. ; ἐτὴ τρια ΒΌΕΕΟΚΙ.. 

ἔἴτοτη αοά 540] πδὰ πὸ οοσδβίοῃ ἴο βεεΐ 
Δυγῖπει δάνίςε ἔτοπὶ πηίᾶη. ὙΠεῖε ἰβ δΔῃ 
Δρράγεηῖ σοπηϊηίβοαποα ἱπ τπουρῆς δπὰ 
ἵδησυᾶρε οὗ Οἢγίδι β ψνογάβ, Μεσὰ ἀπά 
διοοά μαέᾳκ ποΐ γευεαϊεα ἰέ μπίο ἐδέε, δμέ 
Μγ Ραίδεν. 

γεν. 17. ἀνῆλθον. Τῇε τεϊϊρίουβ 
Ροβιιίοη οὗ Τ7εγυβαίεπὶ 48 βεαὶ οὗ πε 
Τεπιρὶς δηά πηοίμεσ- οἰτν οὗ ἴῆε Ομυτοῇ, 
ἰῖ8 ΡοΪ τῖσα] ἱπιροτίδποθ, δπάὰ 118 ρμεο- 
δταρὮϊςδὶ ροβιτομ οα τπ6 σεηῖγαὶ μεῖ ρἢῖδ 
οὗ Ῥαϊεβεῖίηθ, σοπιδιπεὰ ἴὸ βυρρεβὶ ἴπῸ 
ΔΡρἰοδιίοα οὐ πε ἴεῖτηϑ μῤ δπὰ ἀοιυν 
ἴο ᾿ουγπευβ ἴο δπὰ ἔγοπιὶ [εγιβδ] 6). -- 
ἀποστόλους. [π ἴπε (πἰτὰ αοβρεῖ δηὰ 
εαεὶν οπαρίειβ οὗ ἰΠε Αςὶβ τὴϊ8 {{{|6 ἰ8 
μιδδιτυδιγ ἀρρὶϊεά το {πε Τνεῖνε. [ἰ ννᾶ8 
εχιεηδεὰ ἴο Ῥδυΐ απὰ Βδγπαῦδβ ου ἴδε 
οοςαβίοη οὗ τπεὶς τπιϊβϑδίοη. [πι Οος. ἰχ. 
2 Ῥαυὶ δῃὰ Βαγπδῦδβ γε ἀϊβεϊποιῖν επὺ- 
πιεγαῖε δηγίἀβι {πε γεοορηϊβεά Αροβι!δβ. 
Εοπι. χνὶ. 7 πυρρεϑὶβ ἃ δισῖ μεσ ἐχίεπβίο. 
οὗ ἴδε εἰεἰα, ργορδοϊν ἴο 411 ἐουπάεσγβ οὗ 
σἤστοπεβ. Βυῖ ἢ ἴῃς ῥοΞεέδὶθ ἐχοερ- 
του οὗ 3}4πι|ε8, πο δά ἀϊίοη 8 τεςογάεά ἴὸ 
16 πυπλρες οὗ ἴῃς Ὑννεῖνε δὲ [ἐγ 5816 πὶ 
Αἴϊες Μδιιῃίδβ.-- -ραβίαν. Νο πιεητίοη 
ἰ πιδάς εἰβενῆεγε οἱ τΠ|8 ἰουγηου ; ἰδ 
οὔἼεςξ ἰβ οἸεαγὶν ἰηἀϊοαϊεά ὃγ ἐπε οοηϊεχι; 
ἴοσ ἰξ ἰ8 ρ᾽δςεὰ ἴῃ βίγσοῃρ οοπίσαβὲ νντ 
δΒυπηδη ἱπέεγοουγδο, δηὰ ννᾶβ8, ἱπεζείοσγε, 
υπάοτίακεη ἴοσ ἴπε βακε οὗ βοϊϊδγυ Ἷοπὶ- 
τηυπίοῃ ἢ αοὰ. ὙΤΠε Ατδδίδη ἀθβεγίβ 
ννεῖε ἱΠΠ ἔαδῪ γεᾶοῃ οὗ ᾿απιδβοῦβ. 
τὶρπείοοι βυρροβίβ, ἱπάεθὰ, τη Ρδὺ] 
Ρεῖδδρβ τεραϊγεὰ τὸ Μουηὶ ϑϊἰπδὶ; δυῖ 1 
τῆς Αροβῇὶς δά Ὀδβεη ργαπίεά σοπηπιυπίοη 
ἢ Οαοά οὐ Μουπὲ ϑιπαὶ, ἴῃς πᾶπὶα 
Μοῦ ἤανα σοπδιϊςυϊεὰ ἴοο εξξοιίνε δη 
δισυπιεηὶ ἰπ ἔδνους οὗ Πὶξ Ὀἰϊνίης σοτη- 
τπιϊβδίου ἴὸ Ὅς δβυρρτεβδβεά ἤπεῖαεὲ.0 ζ7ῇῃε 
ϑδίπαιτς ρεπίπβυϊα ννα8, ἴῃ ἴδοϊ, στετηοῖα 
ἔτοπη ᾿Παπιᾶβοιβ; ἴῃς ἰουσπευ ννᾶβ ἂἱ 81] 
εἰπεβ ἀδῆρεγοιιβ ἔοσ γᾶνε ετβ ντπουῖ 
εβοογῖ, ἀπά ἰπ ἴῃ γεᾶσγ 37 (1ῃε πιοβί 
Ῥγοδαῦϊε ἀδίς οἵ ὅ41}᾽5 σοηνεγβίοη) νγᾶ8 
Πδγάϊγ ροββίθ]ς οὔ δοοουηὶ οὗ ννᾶγ δὲ- 
ὑνεαη Κίηρ Ατεῖδ8 δηὰ ἴτε Βοπίδηβ. 

γες. 1:8. Ἔπειτα. Τῇε ιἤτγίςε-τε- 
Ῥεδιεὰ “Ἔπειτα ἱπ τῃϊ8 νεῖβε, ἰῇ νεῖ. 21, 
δηὰ ἴῃ ἰΐ. 1, βἰπρίεβ οὔὖἕ ἰἧγεε Ἴνεηῖβ ἴῃ 
πε Αροβεῖε᾽β 116 Ὀδαγὶπρ οὐ Πὶβ ἱπίεσ- 
σουσβε ἢ τῆς ΟΠυσοῆ οὗ ]εγυβδίεπη: 
ἢἰδ ἤγβι ἱπιγοάυςιίοη ἰο {Πεπὶ, Πἰβ ἀεραγ- 
ἴυτε ἰο 4 ἀϊδίαπε βρῆεσε οὗ ἰδδουγ, δπὰ 

διὶβ τεΐῃγη το [Ἔγυβα]επὶ νυ Βαγπδαῦᾶβ. 
Τῆς οδήεςς οὗ [Πϊ5 βκείςἢ}β. ψὰβ ποῖ ἴὸ 
νυτῖϊε ἃ Πίβίοσυ οὐ τῆοβε γϑᾶγβ, δυὶϊ ἴο 
ἢχ διτεπιίοη οσυ ςετῖαίπ βαϊίεπεὶ ἱποϊ θη 
ψνΒϊςἢ ἴῆτενν Ἰρῆς οα τῆς τεαὶ πδίυγε οὗ 
μἰβ ἱπίεσοουσβε νι ]εγυβδίεπι. --- μετὰ 
τρία ἔτη. Α ἀϊβετεπε ργεροβιιίοη 8 πεζὰ 
εἰηρίογεὰ ἔγοπι ὑπαὶ υδεὰ ἰπ 1ϊ. τ, νι ἢ 
ἀεβοσίθεβ ἃ πηϊββίοῃ νυ ἱτπίη ἐουγίεεη γεδγβ. 
Ιπ τΠϊ8 σαβ6 πὸ ργεοῖβε ἀδίε ἰ8 ἱπιρ!εά ; 
ἔοσ ἴῃς οδ]εοῖ 18 ποῖ ἴο ἀδῖε δε νἱβιῖ, δυῖ 
ἴο 5ῃονν ἴπδι ἴσας [.]1] γεθᾶγβ αἵ ἰεαβὲ μδὰ 
εἰαρβεά δείογε Ραὺ]ὶ δαᾷ δὴγ ἱπιεγοουζβε 
ΜΙ ἢ ἰδ Ὑ νεῖνε.---ἰστορῆσαι : ἐο ἐπφμῖγε 
οὗ Οεῤλας, ἐ.ε., το οδιδίη ἱπέοττηδιίου ἔγοπι 
Βίπι. Τῆΐδβ 'β ἴῃς ἀδυδ] πιεαπὶπρ οὗ ἴῃε 
νεσδ; ἴῃ Ηετζοάοίϊυβ, δηὰ οἴβενδετγε, τ 
ἀεποῖεβ νἱβϑῖ8 ραϊὰ ἴο ρίδοεβ οἵ ἱπίεγεδι 
νυἱτἢ ἃ νίεν τὸ ρειείηρ ἱπίογγηδτίοπ δδουῖ 
ἐδεπὶ οἡ πε βροῖ. Τῆς οἰτουπιδίδῃςεβ ἰῃ 
ψΒῖοἢ Ῥδὺ] ἐουπὰ ΠἰπΊ861Ὁ δὲ {μδὶ {πιὰ 
πλλκα (Π]8 βεῆ8ε νεσὺ ἀρριοργίαῖς:. Ἧς 
Βαὰ ὕεεπ βυάάεθηϊν ἀγίνεῃ ἔγοπι ἰδ πὶ πί8- 
τ δἱ Ῥδπιᾶβουβ, ἀπά τννᾶβ ᾿οπιρεϊ!εὰ ἴὸ 
8βεεὶς ἃ πενν βΒρῆῇεγε. Ης οουϊά ποῖ ἴυτη 
ἴο δὴν δάνίβεσ τῆογε νϑίυδοϊε ἤδη Ῥεῖεσ 
ἴος ἀειϊετγηϊπίπρ δἰ ξαΐϊυτα σουγθα. ΕῸΓ 
ἴπαι Αροβεῖε ννᾶβ ποῖ οῃἱυ ργοπιίπεηϊ ἰῃ 
πε ρεηεσαὶ ρονεγηστηεπὶ οὗ ἴδε Οπυτοῖ, 
Ῥυϊ δὰ ἰάκεὴ τῆς ᾿εδὰ ἰπ ἰἰ8 εχραπβίοῃ 
ἘῪ δ νἱβἰ18 ἴο ϑαπιαγία, ἰο ἴῃς πηδγιεἶπια 
Ρἰαίη, δπὰ το σξεβᾶσεδ, ἀπά ὃν πὶβ Ῥαρ- 
τἴδπι οὗ ἀδηεῖεβ. [Ιπ βρίϊε, ἐπεσεΐογε, οὗ 
ἴδε ἄδηρετι οὗἉ τενί βἰτίηρ [Ἔγυβαὶεπὶ, Ρδ0] 
τεραἰγεὰ {πι πε τὸ οοηϑυΐϊ Ρεῖεσ 88 ἴο 
δονν πε ςουἹά Ὀεξῖ βεγνε ΟἾτίβι.-- -Κηφᾶν. 
ϑενεσαὶ Μ55. ρῖνε τε ατεεκ ἴογπι, Πέ- 
τρον, οὗ {τΠ|8 παπιε; δυῖ τῆε Ηεῦτγεν 
ἔοττλ ἄρρεαγβ ἴο θὲ ἴδε οτὶρίῃηαδὶ τεδάϊηρ 
τγουρδουϊ τπε Ἐρίβε]ς, Ἄχοερὶ ἰπ ἰϊ. 7, 8. 
Αὐἱ ]εγυβαῖεπὶ πε ννὰβ ρσοῦδῦϊν Κπονῃ 
ὈΓγ ἴδε πᾶπῖὲ σερῆδβ, δὺς ἰπ τἴπε ατεεκ 
ΟΒυτοῦ δὲ ἴαγρε ὉῪ ἴπεῸ πᾶπὶς Ρεῖετ.-- 
ἐπέμεινα. Βοιῇ ἰπ {πε Αςιβ πὰ ἰη ἴδε 
Ῥαυϊπε Ἐρίβεῖεβ τη18 νεσὺ ἀεποῖθβ ἴῃς 
ςοπϊπυδηςε οἵ ὑχγοϊοηρδίίοη οἵ ἃ βιῖδυ.-- 
πρὸς αὐτόν. ΤΠὶβ οαπ Παγάϊγ ὕε -- παρ᾽ 
αὐτῷ, 1 αδοάε «ευἱἐλ΄ πὴ. ὙὍὙῆε οἴδυδε 
ΕΧΡΓΕΒ568 σαῖμοσ ἴῃς πιοῖϊνε ἕο Ρδυ}Β 
1ἰπρσεγίηρ δὲ ]εγυβαίεπι, 1 ἐαγγίεά ἰο 5:ὲ 
κἷνι ἥεοη ἀαγε5. 

ΤὨϊΚ παγγαῖίνε 18 80 ἱπάερεπάεπὶ οὗ ἴῃ 8 
δοοουης ρίνεη οἵ Ῥδυ]8 ἤτβι πιεεῖϊηρ 
ἢ τῆς Ὑνεῖνε ἴῃ Αςῖβ ἰχ. 26-20, παῖ 
δοχῆε οσίτἰοβ φυοβιίοη ἴτας ἰάεπεῖν οἵ τΠ 8 
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Κηφᾶν,;: καὶ ἐπέμεινα πρὸς αὐτὸν ἡμέρας δεκαπέντε 19. ἕτερον 
δὲ τῶν ἀποστόλων οὐκ εἶδον, εἰ μὴ ᾿άκωβον τὸν ἀδελφὸν τοῦ Κυρίου. 
20. ἃ δὲ γράφω ὑμῖν, ἰδοὺ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὅτι οὐ ψεύδομαι. 

21. Ἔπειτα ἦλθον εἰς τὰ κλίματα τῆς Συρίας καὶ τῆς Κιλικίας " 

᾿ Κηφαν ΜΑΒ 17, εἰς. ; Πέτρον ΜΟΘΕΕΟΚΙΡ, ἢ 

νο νἱδῖβ. Βυῖ ἰξ 8 οἷδασ ἰῃαὶ ὈοΙἢ 
Ραβδαρεδ αἰϊκε γεῖεσ ἴὸ Ρδυ}᾽ 8 ἤγβι τεϊυγῃ 
ἴο ]εγυβδίεση, αἴϊεγ ἃ ῬοΙοπβοᾶ βοϊουγῃ 
αἱ ᾿Παχηδβουβ; δηὰ πε βυδιΐε ΒΑΓΠΊΟΩΥ 
οἵ ἴᾷε ἴννο παγγδῖνεβ ἰ8 ἃ8 φοπβρίςυοιβ 
848 πεῖς ἱἰπάερεπάδπος ἰῃ ἀείδὶϊβ. ὙΤΒῈ 
Ἡἰδίοσυ ϑβίδῖεβ ἴδε ὕδαγε ἕδος ἰπᾶὶ Ρδυὶϊ, 
Βηάϊηπρ Πἰδ {π|| ἰπ ἱπηπγίπεπε ἀδπρετ ἤἴτοτι 
τῆς ]εννβ δὲ δδζηδβουβ, ἤεά ἰο γι βδ τι; 
τε Ερίδβεϊε ἐχρίδἱπ8 ἣν πε ἐποουπίεγεὰ 
80 ΟὈνίοι!ϑ 4 ἀδηρεγ; ἴῃε Ερίβεῖε βίδίεβ 
τπδῖ πε ρῥγοϊοηρεά ἢἰβ βίδα ἴο 8εὲ Ρεῖεγ; 
τς Πιίβίογυ εχρίδίπβ ἴδ 6 ννᾶβ ὑπαδὶς 
ἴο ρψαὶπ δοςεββ ἴο ἴπε Αροβίῖεβ ἔοσ ἃ {ἰπ|6. 
Τῆς Πιβίογυ τεοοσγὰβ ἴῃς ῥγίποραὶ Ἴνεηῖβ 
οὗ {πε νίδιῖ ἔτγοπι {πε Ὠἰβίογιοδὶ ροὶπιὶ οὗ 
νῖενν, ΖΦ...» [Ὡς ἀρργεπεηβίοηβ ἔεϊς Ὁγ ἴπ6 
ΟἸὨσγίβείδῃ θοάυ, πε ἰπιεγνοπίίοη οὗ Βδγ- 
ὨΔΡ845, {πε αἰϊεπιρίβ οὐ Ῥδυ] 8 1ἰξε ; τῆς 
δυϊτοδὶ ορτΡἢΥ Ρ48868 ἴῃ68ε ὃν 485 ἑοσεῖίρῃ 
ἴο [18 ρύγροβε, δὲ 15 ἔδγ σίομεσ ἰπ ρεῖ- 
ΒΟΠΔ] ἀεῖα:}8, τεϊδείηρ ἱποίἀεπίδ!ν τπὰ 
ἀαῖςε, τπε τηοῖϊνε, ἀπά {πε ἀυγαιίοη οὗ ἴπε 
νἱβὶῖ, δηᾶᾷ ραγιϊου δ βίηρ τῃῈ Ὀγαίδγεη 
ψνἤοπι ΡδυΐΪ βανν οα ἴπε οσοδβίοη ; ννβοσα- 
48 ἰῃ ἴπ6 Αςῖβ πιεπίίοη ἰ8. τπεγεὶν τηδὰς 
οὗ τῆς ἀϊδοῖρ᾽εβ ρεπεγδαιγ. 

Ψες. 19. εἰ μὴ Ἰάκωβον. εἰ μή πιᾶγν 
εἰζμεσ βίδίε ἂη Ἴχοερίίοη ἴο ἴῃς ρτεοεάϊης 
περϑῖῖνε οἶδυδε (- ἐχοεῤέ, Ξαὐε), οἵ τιογεῖν 
αυδίϊέν ἴε (Ξ δέ ομἱγ), Ὧ5 ἰ ἀοββ ἱπ [κα 
ἰν. 26, ἐο ποπδ οἵἩ ἐλένε, οςς., τὰς ψἱάονΒ ἱπ 
Ιβγϑεὶ, διέ ομὶγ ἰο ϑαγεῤία ἱπ δέάοη ; απὰ 
ἴῃ 64]. ἱ.. 7, πο οὐδεν Οοεῤεῖ, ομὶν (εἰ μή) 
ἐᾷεγε αγό σονριε ἐδαΐ ῥεγυεγέ κε Οαοεῤεί. 
ΤὨς ἰδιῖεγ ἀρρϑᾶτβ ἴο δὲ ἰΐ8β πηεδηὶπρ 
Βετθ. [1 ]8πιεὲβ μδά Ὀεεπ επεεεὰ δῃ 
Αροϑβεῖε, πε δυΐμοσ ννουἱὰ ργοῦρδοὶν δανε 
νυττίοη {παῖ ἢς βανν πὸ οἵποσ Αροϑβίΐθβ Ῥὰς 
Ρεῖεν δπὰ Ϊαπ|εβ. Βυΐ πεῖε δε βίδίεβ 
εὐ ρδ δίς! ἴμδὶ ἢς 8ανν ΠΟ βεοοπὰ (ὅτε- 
ον) Αροβίϊε, οπἱν [λπιεβ. Τῆς Ἐρίβιϊε, 
κε 186 Αοἷἰβ (βθε χίϊ. 17, χν. 13. χχὶ. 18), 
ΓΑΙ τεοορηίβεβ ἴῃς Ἰεδάϊηρ ροβίτίοπ οὗ 
7Άταεβ ἰπ τῆς Ἰοςαὶ σδυτοῦ ((γ. ἰϊ. 9, 12) ; 
δη ἴῃς δςοϊεβίαβειοαὶ ἰγδάιτίοη νυ ἢ 
δητ 1168 ἰπὶ Βίβπορ οἵ εγυβαΐεπι σοσσο- 
ΒΡΟπάβ ἴο τῃΐ8. ΑἹ] {πε δνίδεηπος Ἰεῖ οὗ 
[15 11ξπ βυρ ρεβῖβ {πὶ πε οἰυπρ τπγουρβουὶ 
818 ΟΠ σι βεῖδπ 11ξε τὸ ]εγυβαετὶ ἀπά ἀϊὰ ποῖ 
υπάεγίακε βοῇ πλββίοπασυ ἰδθουσθ 85 
ψουἹὰ δητίεῖε Ὠίπη ἴο τῆς ἀεείρηδιίίοη οὗ 
Αροβεῖε.-- -τὸν ἀδελφὸν... 4π|ὲβ 5 

Βεῖα ἀεβογι θεὰ 45 ἐλε ὀγοίδεν οὔ ἐὰε Γογά 
ἴῃ ογάεσ ἴο ἀϊβεϊηρσυΐϊϑβῃ πὶ οπὶ [8πι68 
πε βοη οἵ Ζερεάες, ψγῇο ννᾶβ ᾿ἰνίπρ δ [Ὡς 
εἰπε οὗ Ῥαυ}8 βγϑὶ νἱβί ; δαϊ εἰβεννπογα 
ἃ5 ]Άπιεβ: αδϊεγ ἴῃς ἀδαιἢ οὗ τε οἵἴδεγ 
]Άπιεβ ἴθογε Ἵοουἱὰ δε πο υεδβίίοη ννῇο 
Ψ88 τηεδηῖ. 

γεσ. 2ο. Τα βοϊεπιηίυ οὗ τηϊδ ἀρρεδὶ 
ἴο ἀοά ἰπ δεἰεβιδιίοη οἵ Η!β ἰγυτῃ πλᾶγκβ δὶ 
οπος ἴπε ἱπιροτίαπος ψῃὶο ἢ Ρδυΐ διιδομεὰ 
ἴο δῖ ἱπάερεπάεπος οὗ Ὠυτηδπ ἰεδοῇεσβ, 
δηὰ τῃε ρεγβίβίεηου οὗ τῆς τηϊβγεργεβεηῖδ- 
ἄοη ἴο ψηοῆ Πα πδὰ θεὲ Ὄχροβαά.--- 
ἰδοὺ. ΤῊΐδ ἱπιρεζαῖϊνε ἰ8 δἰνναυβ υδβεὰ 
ἱπιει)εοι ΠΑ Ιν ἴθ ϑογίριυγεβ: ἔπε βυῦ- 
βεαιδηῖ ὅτι ἀδρεπάβ ου ἐνώπιον τ. Θεοῦ, 
ὙΠΟ [48 ἴδε ἔοτος οἵ 8ῃ αἰτεβϑιδιίοη. 

νν. 21-23. Αδουϊΐ ἴεῃ γεδζβ οἵ ἴῃς 1ἰξπ 
οὔ Ῥδυϊ, θεΐννεεη 15 Πίσης ἔτοτὶ [εἐτυβδϊεπι 
ἴο Ταγβυβ ἀπά ἢΐβ γεΐυγη ο [εγυβδίεπι ἔοσ 
186 Αροβίοϊϊς σουης!!, ἃσε πεσε ραββεὰ 
ονεσ. ὙΠΟΥ Μέγα βρεηΐῖ, ραγίν ἴῃ δπὰ 
δτουπά Τδτδὺβ ἀπὰ Απιϊοοῖ, ραγὶγ ἴπ ἴῃ ε 
7οἷπὶ τηϊβδίοη ἢ Βαγηαθαβ ἴοὸ Οὐρσυβ 
δηὰ Αϑβία Μίπου. Ὑῶε Οδ᾽αϊίδπβ ννεγὲ 
αἰτεδάγ δοαυαϊπιεά νττ {πε Ἰεδάϊηρ ἔαςῖ8 
οὗ τῃδῖ ρεγιοά, δπὰ ἰξ ννδ8 πεβάϊεββ ἴὸ γεῖδσ 
ἴο [Βεπὶ Πεγε : ἐπουρῇ τπαῖ Πα βρεπὶ ἴποβα 
γοᾶγϑ, ᾿ἶκα ἴποβα δὲ ᾿Πϑαπηδβουβ, ἱπ δη ἰη- 
ἀερεπάεπε τηϊπίβίσυ δὶ ἃ ἀϊβίδπος ἔσοτῃ 
7εγυβαίεπι. Ης ἀϊά ἰηδεεὰ τεραῖγ {1 Πὲτ 
οποα ψἱἢ Βαγηδῦδβ ἴο Ὁ: 8]πι8 τοσῃ 
Απιίοςῃ ἴο τῇς ΕἸάετβ  ὃδυῖ οἰτουπι- 
βίδῃςεβ ργενεηϊθαᾶ δὴν ἰπίεσοουσθε ντἢ 
τε Ὑννεῖνε δὲ μδὲ εἰπε: ἴου Ὀείογε 
186 τεδοδεὰ ἔπε οἷν τῆε Ηετγοάϊδη ρετ- 
βεουϊΐοη δαὰ Ὀερυπ, δηὰ {πε ᾿εδαϊηρ 
ΟἈγιβείδπβ γασα ἐπ μετ! οὐ ἀεδίῃ δὲ ἴπε 
παπάβ οἵ Ηεγτοά. ϑυϊ πἰπιβεὶζ οἂπ ΟἿΪΥ 
Ὧδνε ραϊὰ ἃ βεοζεῖ δπὰ δυγιίεά νἱβί: ἴο 
ἴδε εἰν, δηὰ ᾿πουρμς ἰξ πεεάϊεββ ἀρρϑτ- 
Ἔπογ ἴο πιεπιίοη ἃ ἰπ τΠϊ5 ρίδςε.---κλί- 
ματα. ΤὨῖβ ννοτὰ ἀεποῖεβ ἴῃς ἔτίπρεβ 
οὗ οοαϑβιϊαπὰ 58ἰορίηρ ἄοννῃ ἔτοπὶ ἴδε 
τηουηϊαίηβ ἴο ἴπε 8εᾶ ἱπ ποσί -ννεβίεσῃ 
ϑυτία δηὰ εαβίεσῃ, ἐ.5. Βοπιδη, ΟἸ] ἰδ. 
11 1ῖἋ8 ἀρριἰεὰ ἰπ 2 ον. χί. το ἴο ἴδε 
ςοδβιϊδηὰβ οὗ Αςδμδίδ. 

Τῆδ πᾶπια ϑγτία 18 ρἰδοεὰ θείοσε ΟἹ] ϊςΐα, 
τπουϑῆ {πὲ τηϊηἰβῖγυ δὲ Τασβὰβ ργεοςδὰ 
τῆαῖ αἱ Απιίοοῃ : ἕο ἴῃς ἰδεῖε ννὰβ ὈῪ 
ἴαε ἴῃς πιοτε ἱπιροτίαπι δηά ργοϊοηρεά 
τηϊηἰβίσυ. Α ἄωγίμες τεάβοπ ἴοσγ ῥ᾽ δοὶη 
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22. ἥμην δὲ ἀγνοούμενος τῷ προσώπῳ ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Ἰουδαίας 

ταῖς ἐν Χριστῷ" 23. μόνον δὲ ἀκούοντες ἦσαν ὅτι ὁ διώκων ἡμᾶς ποτε 
νῦν εὐαγγελίζεται τὴν πίστιν ἦν ποτε ἐπόρθει. 

11. τ᾿. Ἕπειτα διὰ δεκατεσσάρων ἐτῶν πάλιν ἐν ἐμοὶ τὸν Θεόν. 

ϑυτία ἤγϑε ψγα8 ἴῃς βυδοτγάϊηαις ροβίτίομ 
οἱ ΟἰΠοὶα: ἔος Κοπιδη ΟἸ]ςα νναβ, {|Κκὲ 
]αάξεα, ομἱν ἃ ἀϊβισγίοι οἵ ἴπε στεδὶ ρτο- 
νίπος οὗ ϑυτία, βεραγαίεῖυ δάπιϊπιβιεσεά 
ὉΥ δη ἱπιρεσγίδὶ ργοουγδῖογ δὶ ΤἌγβιι8. 

Ιῃ Αοἰβ χν. 41: ϑυτγία δηὰ Οἰ]οῖα ἅγα 
σουρίεά ἰορεῖμε 88 ἔογπηὶπρ ἃ 3ίπρὶἊ 
τερίου (τὴν Συρίαν καὶ Κιλικίαν), πο 
Δτῦςο]ε Ὀεὶπρ ἰηβεσιεὰ Ῥείοτε Κιλικίαν; 
ποῖ 80 πετα, ἴοσ ἴῃς ἤχει πιιηϊβίγυ δὲ Ττ- 
8.18 ννᾶβ ἀϊβιίποι ἔτοπὶ ἴπδὶ δὲ Απιίοςδ. 

Ψες. 22. ἥμην δὲ ἀγν. Τῇε οοττεοὶ 
τδηβἰδιίοη 15 ποῖ 1 τας μπχποιση (45 οὔσ 
νεγβϑίοῃϑ τοηάεγ (1), αι 1 τσας δεεονμὴμρ᾽ 
μπλποιυπ. Αὐ τὲ Ῥερίππίηρ οὗ τῃϊ8 
Ρεσίοά ἢς ννᾶβ ἃ ἔδιη]αν ἄρσυτε ἴῃ ]εγὰ- 
βαΐϊδηι, δυῖ ἴῃ τῆς Τςουζδς οὗ ἴδῃ γβδγϑ' 
αὔβεηος πα ρτδάυδιν θεσδπιε ἃ βίγθηροῦ 
το πε ΟἨτίβεῖδπβ οὗ [υἀ:58.---ἐκκλησίαις. 
Τηβ ραβϑᾶρε βρεᾶκδβ οὗ [δε ΟὨυτοπ68 οὗ 
7υάξεα ἱπ τῆς ῥ᾽ υγαί, 48 ἄοεβ 4150 σ Τεββ8. 
ἰϊ. 14. [πῃ τὲ Αςῖβ ἴῃς Οδυτγοῦ τπτουρἢ- 
ουὖῖ Τυάκα, αΑ11εε ἀπά ϑαπιαγία 18 ἀε- 
βοδεά 88 ἃ βίηρὶε Οπυγοῦ δοοοζγάϊηρ τὸ 
πε ἰεχὶ οὗ τῆε Ῥεβὲ Μ958. (ἴχ. 31): ἴπ6 
ἔυπάβ σοπιτθυϊεά ον {πε ταϊϊεῖ οὐ {πὲ 
Ῥοος ΟἸ τί βείδπβ ἱπ 1υάδα ἂγεὲ παπάεά 
ονεσ ἴο (δε ΕἸάδιβ δὲ }εγυβδίεπι (χί. 20, 
χὶϊ. 25) ; Ὀσεῖῆγεπ ἴτοση [δα ἃγε Ἴσεη- 
ϑυτοὰ 8ἃ8 τηειηῦεῖβ οὗ ἱππεῖς ον δοὰγ 
ΌΥ ἴπε Δββεπιθὶεά μυχοῦ δὲ [δγυβδίθτη 
(χν. 1, 24). τ νουϊὰ 5εεπ ἔγοτι [818 ἴῃ δὲ 
ἂπ εἤεςεινε υηϊν οὗἁ δἀπιίπἰβιγαϊίοη δηὰ 
οοπῖσοϊ εχίβιεὰ ἴῃ 1εγυβαίετα β'ἀε ΌῪ δίς 
ψ ἢ ἰοςα] ογραπίβαϊίοη οὗ ἴδε βενεζαὶ 
Οδυγοῆεβ οὗ [υἄςά. 

γες. 223. ΤἼῖἼε ψαΐέμ βδετὴβ ἴο Ὀε Βεζε 
ἰδεπειβεὰ νἢ τῆς ᾿ἰνίπς Ὀοὰγ οἵ δΡε- 
Ἰίενεσῦβ, ἴοσ τ]8 νεῖβϑε ἀεβοσῖρεβ ϑδὺ] 25 
ταλιεῖηρ μᾶνος οὗ ἐλε ζαξέᾳ, ΜΈΆΠε νεῖ. χ3 
ΔΡΡΙΙε8 ἴμδϊ ἴεσπὶ ἴο τπε Οληγολ. 

εἴ. 24. ὙΒΕῪ ρἱογιβεὰ αοά ἰπ 8αυ], 
δβοσί δίης ἴπ6 οθδηρε δπτίγεϊυ τὸ ἴῃ 6 στᾶος 
οἵ αοά ννοτϊεῖηρ οη δὶβ Βεασῖ. 

ΟΠΆΑΡΤΕᾺ 1].--ῆν. 1-το.ς ΝΑΒΕΑΤΙΝΕ 
ΟΡ ΤΗΕ ΑὐΤΗΟΒ᾿ Β ΝΊΒΙΤΥ ΨΙΤΗ ΒΑΚΝΑΒΑΒ 
ΤῸ ΤΗΕῈ ΟηὕκΟΗ ΟΡ ΪΕεύδβαιεμ, Ηι8 
ῬΕΌΙΤΙΕΒΒ ΝΕΟΟΤΙΑΤΙΟΝΒ ἍΙΤΗ ΡΑΒΤῪ 
ΨΕΛΌΕΕΒ, ΑΝῸ ΤΗΕ ΒΕΟΤΗΕΕΡῪ ΜΨΈΠΟΟΜΕ 
ΑΝῸ ΒΕΓΟΟΝΙΤΙΟΝ ΗΒ ἘΕΟΕΙΝΕΡ ΡΕΟΜ 
ΑΜΕΒ ΡΕΤΕΒ ΑΝῸ ΪΙΟΗΝ.-- Ὡς δυΐδοτ 
88 βῆονπ Ὁ ἃ ταρὶ ἃ ρίδηςε ονεῖ ἴῃς 

ἢγβε τηϊσίεεπ γεᾶσβ οὐ ἢὶβ Οἢγιβείδη [1 
δον ἱπάερεπάεπι πε πὰ ὕεεη οὗ μυπιδη 
τεδοπίηρ δἱ ἢδίβ Ἴοηνεζβίουη δπά βυῦ- 
δεφυθηῖίν. Ηε πον ργοζεεάβ ἴο γεςοσζὰ 

24. καὶ ἐδόξαζον 

186 ἴσὰε Ὠίβίογυ οὔτπε περοιίδιίοπβ  ὨΙ ἢ 
ὃς παὰ υπάετίακεη ἂἱ 16γυβαὶεπὶ ἰη οοπ- 
7πποκίοη νυν Βαγπδῦδδβ ἴπ ἔπε Τουτίεα πι ἢ 
γεᾶσ οὗἉ Πὶβ πιὶηἰβῖσγ. (Οη τῆς ἰάεπεῖςν 
οὗἨ τηϊ5. οοπέεγεπος υνἱτῇ τς Αροβίοϊϊς 
Οουποῖ!, ἤοβε ργοςεεάϊηρβ ἀγα γεοογάεὰ 
ἰῃ Αςἰβ χν., 8ε6ὲ ἱπιτοά., Ρρ. 141-144). 
Τῆς Οαἰδιίαπβ ψγεγε ννῈ}} ἀννᾶσε οὗ πὸ 
Ῥοβίτου οὗ Ρδυΐ δπὰ Βαγπαῦαβ ἴῃ {δε 
ΟΒυτοῖ οὗ Απιίοςῃ : ἰἴὶ ννὰβ ποῖ τποσείοσγε 
ὨδΟδββῶσγυ (0 βίδίε ἱπ ὄχρσεββ ἰθγπΊβ ἴῃ δὶ 
πεγ νετε ἀερυϊεὰ ἴο τεργεβεηὶ (μδὶ 
Ομῃυτοῦ. ἘΕπουρῃ πὶ {πεῖς ἤγβὲ δοι 
85 ἴο ἴαγ Ὀείοτε ἴπε Οπυτοῖ οὗ ]εγυβαϊεπι 
ἂῃ δοοουπὶ οὗ {πε αοβρεὶ πεν Μετὰ 
Ρτεδοδίηρ ἴο ἴῃς ΟΘεπεῖεβ, δὰ τμδι ἐμεῖς 
αἰνίπε Τοοπηπβδίοη ἴο {πε ΟΘεπι]ε8 ννα5 
ΠΥ τεοορηπίβεά Ὺ τῆς ᾿ἰεδάδιβ οὗ πὰ 
ΟΒυτοῇ αἱ εγυβαίετη. Ὑῆεν πεν δἰγεδάν 
ἴλε ρέπεγδὶ οὐκπε οὗἨ Ἔνεπίῖβ: ἴογ ἴδ8 
τεβοϊυτίοη δάοριεά δὲ 17εγυβαίεπη, πὰ 
Βυ βευθπεν ἀρργονεὰ δὲ Απιίοομ, μδβαά 
θεεη ἀυΐν σοπιπιυπίςαιεὰ ἰοὸ ἴπεπὶ Ὀγ 
Ῥαδὺὶ Βίπιδεῖῖ, Ηἰ5 οὔγεοι ἰπ τῖ8 Ἐρίβεϊα 
ἰ8 ἴο τεπιονς πιθοοπβίγυσεομ 845 ἴὸ ἢὶδ 
οντι ρΡοβίτίου. Ηἰβ τείεσεπος οἵ {πὶβ 
αυεϑιίοη τὸ πὸ Ομυγοῦ οὗἉ εγυβαϊεπι πδά 
Ῥεδη πιϊβγεργεβεηιεὰ Ὧ5 δὴ δοῖ οἵ βυῦ- 
τηϊβδίοη δηᾶ δοκπονη)εάρτηεπηι οἵ ἢϊβ οὐνῃ 
ἱηξεσίοσίν, ννβεγεδβ πε δὰ γεδ!}ν ργοουτγεά 
πε οοπάετπηπαιίοη οὗ ἐΐε γαΐ5ε ὀγείμγεν 
ψ ῃῸ ἀεπίεὰ Πὶβ δυϊμοσιῖν, παὰ βιεηςεᾶ 
δῖ8β ορροπεηΐβ, πὰ πιεῖ υνἱτἢ ὉγοιπΠεσῖν 
ξε]Ἰοννβῃΐρ ἀπὰ [Ὁ]}] στεοορπιοη δὲ {δε 
Βιαηᾶβ οὗ [π|ε8 Ρεῖεγ δηὰ [οδῃ. 

ες. 1. διὰ δεκατ. ἐτῶν. Οτεεῖς υβαρε 
ἴῃ οαἰουϊδιίηρ ἱπίεγναϊβ οὗ ετης Ὀεΐννεεη 
ἵν Ἔνεηῖβ γδοίοῃ8Β ἴννο γ6δγ8 ἔογ ἔπε ἴννο 
Ὁγόκθῃ γεᾶσβ δὲ ἴῃς Ὀερίπηΐηρς δπὰ επὰ 
οὗ τε ρεγίοά. ϑοπὶε οτἰτἰςβ, ποίδοϊν 
1τὶρδείοοι, οσαἱσυαία τἢϊ8 ρετίοά ἔτοηι [8 
τηδεῖίηρ ἢ Ρεῖεσ πιεπποποὰ ἰῃ ἱ. 18: 
δυῖ τΠϊ5 δἰίδοπεβ ἔασ ἴοο ταυςῇ ἱπιροτίδπος 
ἴο ἴδιαι ἱπίεγνίενν. [1 15. Οὐἱν τηεπιϊοπεὰ 
Δηὰ ἰἴ8 ἀδῖε Ἰοοβεῖγ ἱπάϊςαιϊεά ἰῃ ογάες ἴο 
8ῆον παῖ τἴσες 7011 γεοασβ ραββεὰ θεΐοσες 
πεν Βαᾶά δὴν ἱπίδιοουγβε. Τῆς ἀοπιίπαπι 
ποῖε οὗ τἰπης τπγουρδους ἴῃ ἔπε τη οὗ 
τε δυῖμοσ 15 βυγεῖν τῆς οοπνετβίοη : δηά 
πε οδγεςὶ οἵ βρεςϊγίπρ ἃ ρεγίοἁ οἵ {ἰπι8 
Πεῖα, ἃ5 ἰπ ἱ. 18, ἰβ ἴο βῇονν πον τΏΔΩΥ 
γεδτβ οὗ ΟΠσίβείδη [πὸ ἢδὰ ραββεὰ εΐογε 
ἴδε ἐνεηι.---Τίτον. ΤΠε πᾶπιεβ οὗ ἴδε 
ΟΠ τ βείαπβ ψῆο δοοοπηραπίεἃ Ῥδὺϊ δηάὰ 
Βαιπαραβ ἅτε ποῖ ρίνεῃ ἰπ Αςῖβ χν. 2. 
τ ἀρρεᾶαγβ δαὶ Τίτυβ, ἃ ατσοεῖς ΟΠ γί βείδη, 
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ἀνέβην εἰς Ἱεροσόλυμα μετὰ Βαρνάβα, συμπαραλαβὼν καὶ Τίτον" 

2. ἀνέβην δὲ κατὰ ἀποκάλυψιν, καὶ ἀνεθέμην αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον 

ὃ κηρύσσω ἐν τοῖς ἔθνεσι, κατ᾽ ἰδίαν δὲ τοῖς δοκοῦσι, μή πως εἰς 

κενὸν τρέχω ἢ ἔδραμον 3. (ἀλλ᾽ οὐδὲ Τίτος ὁ σὺν ἐμοὶ, Ἕλλην ὧν, 

οπς οὗ Ραδυ]β οὐῆὶι οἰ άσεπ ἱπ ΟἾσίβε, 
48 δποηρ ἔπεπι, δπὰ ἰπᾶὲ Ῥαὺϊ ννδβ 
τεβροηβίδ]ε ἔοσ Πἰ8 βεϊεοτίοα. Η!8 οποίος 
οὗ 4 ἀτεεκ ἔογ Πῖ8 σοπιραπίοη Ἂνίποθβ 
πε ἀειεττηίπεά βρίγις ἢ ὙΠοἢ με 
βίατιςἃ ου ἢἰβ πηϊββίοῃ. 

νες. 2. κατὰ ἀποκάλνψιν. ΤῊϊΒ 
Βίδιεπηθης οὐ Ῥδυβ πιοῖϊνε ἰβ ἰπ πὸ 
ὙΑΥ ἱποοηβίβιεπε ἢ πε ἱπάερεπάεπι 
βἰδιεπγεηὶ ἰη τς Αςἴϑ πὶ ἢε ννᾶ58 ἀερυϊεά 
ΌΥ ἴῃς Οῃυτοῆ. Τῇὲ τενεϊδιίοη τῆᾶῪ 
δᾶνε σοπὶς ἴο Ῥαυΐ Ὠἰπηβοῖζ, ἀπά ἰπ τῆδὲ 
οᾶδβε ἢε ρτιοπιριεὰ {πε ἀεοϊβίοη οὗ ἴδε 
ΟΠυτοῦ, οὗ νν»ῆϊοῆ πε δπὰ Βδγπδῦδβ ννεγα 
δἵ τῃδῖ τἰπις ἴῃς τυ ]ηρ Βρίγιβ ; οἵ 'ἴ τῇδ 
Βᾶνε Ὀδθη πιδάς τπγουρῇ ἴῃς ϑρίγις ἴὸ 
ἴδε ΟΠυγοῆ, ἱπ ννΠϊοἢ οαβς Ῥδὰὶ ννουϊὰ 
οουπὶ ἰξ τρις δῖ οπος ἴο οὔεν ἢἰβ νοὶςδ. 
--ἀνεθέμην . .. Τνο ἀϊβετεηῖ τηεῖῃοάβ 
οἵ δοῖϊϊοη γε ἤεεὲ βρεοϊῆεᾶ, ρυδ]ῖς 
δἀάτεββεβ ἀεβογίδίηρ ἴῃς παῖυτε δηὰ 
τεϑαϊὶ οὗ της Αροβεῖε᾽ 5 ργεδοῃϊῃρ ἀπιοης 
{πε Οστεεῖκβ, ἀπά ργίναιϊε ἱπιεγνίεννβ υτἢ 
ἰπάϊνϊάυα] Ὀγεῖμγεη οσ ὅτου οὗ Ὀγεΐσεθη. 
ὙΒε ἰετπη κατ᾽ ἰδίαν ἀοεβ ποῖ ἱπιρὶν 
ΒΕΟΓΕΟΥ ἰῃ ἴπεβε οοτητημπηίςαιίοηβ. ΤΠα 
οοπίεχι βῆονβ παῖ τῆς ροὶπὶ δὲ ἰββιια 
ΜΆ8 ἴῃς οἰγουπιοϊδίοη οὗ Οεητ]ε ςοηνετγίβ. 
-- τοῖς δοκοῦσιν. ΑΒ τη18 ρῆγαβε γεοὺγβ 
ἴουγ τἰπ|65 ἴῃ εἰρῃι νεγβεβ, ἰξ 18 πεοδββᾶγυ 
ἴο ἀεϊεγπγίης [8 ἴσας τηεαπίηρ νυ ἢ 5οπλα 
Ῥτεςϊβίοη. δοκεῖν πονδεγε εἶδε οοπνευβ 
πε ἰάεα οὗ βυρετίοτγι εν ἱπιρ!εὰ ἰπ οὺγ 
νεγβίοῃβ, οὕ γεῤμέαδοη (ο7 γεῤμέε Ἐ.Ν.). 
Τῆε ἵνο ρδββᾶρεβ δά υςεά ἴῃ 1185 δυρρογί 
ἀο ποὶ βίδηὰ τῆς ἴεβϑὶ οὗ οτγιεἰςϊβαι: ἰπ 
Εατ., Ἡεγαοῖ., 807 ἴπετε ἰ8 ἂπ οὈνϊουβ 
εἰΠρ5ῖ8 οὐ εὐτυχεῖν, ἱἰπ Ηεε., 295 οἵ δόξαν 
ἔχειν. [Ιπ ἴδε ἰδῖτε ἱπάεεά δοκούντων 
ἌΡΡεδγβ ἴο δε ἃ ογπίςδὶ οοπιπιεπί οἵ {πε 
ἁἀεροβεά χιεεη οἡ ἴῃς ὑπτεδιν οὐουϊννατὰ 
εἴονγ. 

[πη ἕδος δοκεῖν, [κε σεενὶ ἰπ ἘΠ] 8ῃ, 
88 εἰἴμοσ ἃ πευῖγαὶ ἔεγπὶ νυν ίςἢ ἐχργοββδοά 
δοςογάϊηρ ἴο {πε ςοπίεχὶ Δ᾿Υ ἱπιργαβϑίοῃ, 
βοοά οτ Ὀαά, ρτοάυςεά Ὀγ ἴδε ἀρρεάγδποε 
οὗ δὴ οδ]εοϊ, οὐ ἰξ ἰαϊά βἴγεββ οἡ τῆς 
πησθα ν οὔ ἴῃς πηεγε ουϊννατά Βεπιδίδηςς. 
Τῆς ατεεκβ ἄννεὶς οἴἴεη οἡ ἴῃ σοηϊγαβὲ 
Ὀεύμψεεη δοκεῖν ἀπά εἶναι επιδοάϊεὰ ἱπ 
τε ἴαπιουβ ᾿ἰπε οἵ “ἘΈβομγίυβ οὐ γὰρ 
δοκεῖν δίκαιος ἀλλ᾽ εἶναι θέλει. [Ιπ 
νεῖ. 6 (18 σοπίγαβδὶ γεᾶρρεδβ ἰπ ἴδε 
Δημεβῖ5 θεϊννεεη δοκοῦντες εἶναι ἀπά 
ποτε ἦσαν. ἴπ νεῖ. 9, Οἡ ἴδε σοπίγαγυ, 

οἱ δοκοῦντες, σουρ]εὰ 45 ἴξ 18 (πεῖε ἱτἢ 
στύλοι εἶναι, ἀεποίεβ ἴῃς πίρῆ εβιϊπιαῖς 
ἑοτιεὰ οὗ τς Τῆτεε. Τῆς εἰ] ριῖςαὶ 
Ρῆτγαβε ἀνεθέμην τοῖς δοκοῦσιν ἰπ νεῖ. 
2 βῃουϊὰ ἱπ ἴκε τδηπεσ δε ἱπιεγργεῖεά 
ὃΥ πε οοπίεχι. 1 ἴδκε ἰξ ἴο πιεᾶπ ἀνε- 
θέμην οἷς ἐδόκει δεῖν ἀναθέσθαι. Ραυϊ, 
8 ὧς πἰδίεβ, ὕὑσουρῃϊς ἴπς πηαϊῖε ἴῃ 
Ῥείναιε ἱπίογνίενβ Ὀείογε ἴποϑα ῃοτα ἴἴ 
βεεστηεὰ τὶρῆις ἴο ἀρργοδοῇ ἴῃ [ἢδῖ ννᾶυ, 5(., 
ἱπδυεηκίαὶ ορροπεηΐῖβ, γἤοβε Ποϑ ν πα 
ΜΆΒ Δηχίουβ ἴο ἀεργεοδῖε. πως... 
1 ννδβ οἵ νίταὶ πιοπηεπὲ ἴοὸ ἴτε '᾿νεϊέδγε 
οὗ τῆς ατεεῖκ Οπυγοῆεβ δὲ ταὶ εἰπῆς ἴὸ 
ἃνοϊά ἃ Ὀτεαςῖ ἢ ]εγυβαΐεπ. Βεβίδεβ 
εαλδγδοίηρ ἃ πιϊπογίτγ οὗ [ενγβῃ ΟἸ γί βιίδηβ, 
ἴδεν ψεῖς Ἰεανεπεὰ τπτουρῇ δηὰ τπγουρἢ 
ν ἢ 1 νν 8ἢ ἰηβπεποεβ, 50 τμδὶ ἃ αυάτγτγαὶ 
ταῖσδε πᾶνε ἰεὰ τὸ ἃ ἀϊβαβίγσουβ βο:8πὶ ἴῃ 
41} τῆς εχ βίην Ομυσγοῆεβ. Μοζε ἴδδῃ 
τηϊδ, τμδῪ τε εὰ 51}}} πιαίπῖν οὐ τῃς ΟἹά 
Τεβιαπιεηῖ ἔογ ἴῃς Ὀ4518 οὗ τπεὶγ [πε οϊ οοΎ 
ἃπὰ πιοταῖὶβ. Τῆς δρυπάδπε ρῥγοχηῖβα οὗ 
Βαγνεβὶ ἀπιοηρ ἴῃε Οταεκβ γεβιεὰ 5{}}] 
οη ἴδε πυςίευβ οὗ ἀενουϊ Θεηι6 8 ννῃο 
μδὰ Ῥεεπ ργερατεά ὃν τῆς τεδοδίηρ οὗ 
δε βυπάρορὺς ἴοσγ ἔπε ἰἊββοπβ οἵ Ομ γίβι᾽ 5 
Αροβῖϊεβ. τρέχω . .. ἔδραμον. Τῆς 
Ῥγεβεηῖ βυδ᾽υηςτῖνε ἰ8δ οουρ!εὰ Πέτα ψ ἢ 
ἴῃς δογίβι ἱπάϊοδιίνε, 48 ἰξ ἰβ 'ἰπ 1 Τῆ688. 
εἰ. 5, ἴο εχργθββ ἴδε ἔεαγ οὗ ργεβεηὶϊ 
(ἰϊυτε, σουρὶεὰ νυν 4 ἀσεδὰ {παῖ ρϑδὶ 
Ιαῦουτβ πδὰ Ὀεεπ γτεπάεγεά ἤμ]ς. 

νει. 3. Ἡοιυδεὶξ ευεη Τίΐμς, τοῖο τσας 
τοί ἐκ νιφ, δείηρ α αγεες, μαὰ ποὲ δὲέεν 
εονιῤῥεϊ τὰ ἰο δὲ εἰγεμνιεῖςσεά, ὙΤὮς ΙΔδὶ 
νεῖβε γεϊαϊεὰ ἐπε βίερβ ἴδκεηῃ ὃν Ῥδυΐ ἴο 
ἀΐϊβαγπι ορροϑβιτίου. Ηδ ννᾶ8, ονγενεσ, πὸ 
1ε88 τεβοϊυϊε ἱπ Πὶβ γεβιἰβίδπος ἴο ΔπῪν επ- 
οτοδοῆσηεπε οἡ ΟἨείβείδη ἐσεεάοση. Τῆς 
Ῥτγεέβεηςς οὗ Τίτυβ νντἢ ἰπὶ διϊεβιθα ἢϊς 
ἀειετπιϊπαϊίοη ; ἔογ ἴδε οἰγουπιςϊϑίοη οὗ 
Τίταβ μαά θεεη ἀεπιαπάεά, απὰ γεϑβίβιεὰ 
εν! ἀεητῖγ ὃν ῬΑ] πίτηβεῖῖ. [« 8 ἃ βίγαπρε 
πηϊδοοηποεριίοη οὗἉ ογίεἰςβ ἴο ἄγρς 48 ἱ{ τΠϊ6 
βίγυρρίε ονεῦ Τίταβ τοοῖκ ρίδος δὲ [Ἔγὺ- 
β8επι. Ὅῆε ἀεπιαπὰ ἴοσ {πε οἰγουπιοϊβίοπι 
οἵ 411] σοηνετγίβ ννᾶ5 πιδάε δ Απιίοοῃ ἂδπά 
Ρτγαββεά δραϊπϑβὶ τῆς δῖ πογιτυ οἵ Ραυϊ ἀπά 
Βαγπδδδβ (Αςῖβ χχ. 2) : {πε ὄἌἐχργεβ5 οὔ)εςῖ 
οὗ τῆς ἀερυϊαιίοη νγᾶ5 ἴο ῥὑγοΐεβδι δραϊηβί 
τηϊ8 ἀεπιαπά, νοῦ ἴμεν ἀϊά ψἱτἢ δηεῖγε 
βύςςεββ. Τῆς Οτεεκ δογίβε ἠναγκάσθη 
ΔηδΜΕΙΒ ἤεγα ἴο ἴπῃε Επρ] 8ῃ ρἱαρετίεςι, 
88 οἥεηῃ εἰβεύδπεσε (οἷ. ΝΥ πεσ, χὶ., 5). 
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ἠναγκάσθη περιτμηθῆναι "), 4. διὰ δὲ τοὺς παρεισάκτους ψευδαδέλ- 
φους, οἵτινες παρεισῆλθον κατασκοπῆσαι τὴν ἐλευθερίαν ἡμῶν ἣν 

ἔχομεν ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, ἵνα ἡμᾶς καταδουλώσουσιν - 5. οἷς οὐδὲ ᾧ 

πρὸς ὥραν εἴξαμεν τῇ ὑποταγῇ, ἵνα ἡ ἀλήθεια τοῦ εὐαγγελίου δια- 
μείνῃ πρὸς ὑμᾶς. 6. ᾿Απὸ δὲ τῶν δοκούντων εἶναί τι (ὁποῖοί ποτε 

Ἰ καταδουλωσουσιν ΑΒΟΌΕΕΟΘ; -σονται [,; «σωνται Κ. 

3οιᾳ ουὐδε ΦΑΒΟΌΟΟΓΕΕΝΟΚΚΕΡ; οπι. Ὁ. 

νεῖ. 4. Τῆς παχγδαῖῖνε τεϊυγηβ ἤεσε, 
αἴχϊεγ ἴῃς ραγεπιμεῖοδὶ γείεγεηςςε ἴο Τίτα5, 
ἴο πε βυδ)εςϊ οὗ νν. 1, 2, δαηὰ ἴπε νεῖ 
ἀνέβην, αἰτεδάγ τερεδιῖεά ἰπ νετ. 2, πιυϑί 
δεγε δἷβο ὃε βυρρίίεά το Τοοπιρὶεῖς (Πς 
8εῆβε: Βηέ ἐξ τοὰς δεεαμξε οὗ ἐπε γαΐξε 
ὀνεέλγεν ῥγὶυδίν δγομρλὶ ἱπ ἰδαὲ 1 τυοπὲ 
πῤ, νεέμ τολὸ σαν ἴμ. . .. ὙΠε δάιτίοη 
οὗ τὰς αγίίοϊε, γίρμεῖν ἰπβεγιεά γ τῆς 
ΕΚενίδβεά Μεγδβίοη δείοτς μαΐίςε ὀγείλγεη, 
8ῃοννβ {πὶ ἴον ννεγε ἃ ραγιίουϊαγ ὈοάγῪ 
οὗ οοηνίοιεά οἤεπάετβ ἀραίπβε ΟΠ γίβι, οὗ 
ψἤοβ6 συνε τῇς Οαἰδιίδπβ μαά Ὀεεπ δἱ- 
τεδάν ἱπίοσπηεσἃ. Τῆς ἔογοε οἵ παρεισ- 
ἄκτους ἰΒ ννε]] {Ππ8ϊγαιεὰ ὃν δέγαδο, χνῖϊ., 
Ῥ- 794, Ψῆετε ἰτ ἀσποίεβ ἴπε ἰγεδοπογουβ 
Ἰηισοάδυςείοη οὗἩἨ ἔογεῖρῃ Ἔπεπλΐεβ ἱπίο ἃ 
οἷν ὈΥ ἃ ἐδοϊίοη υνἱτπῖπ {πὸ νν 4115. [ἢ 
ἀπε πεχὶ οἴδυβε παρεισῆλθον ἀεδβοτίθεβ 
18ς 5ιθδι τῆν επίγαπος οἵ ἴΠ68ε βεοσζεῖ ο6β ; 
κατασκοπῆσαι τηλγκ8 {πεῖς Ποβεϊε ἱπιεηῖ, 
δηὰ ᾿ἰΚεηβ ἔπεπὶ ἴο βρὶεβ νῆο δγὲ Ῥεηΐ οῃ 
ἀϊδοονετίπρ ἴο ἀπ σπεπν ἔπε ννεδῖὶς ροϊπίβ 
ἰῃ ἃ τα] αγν ροϑίτίοη : τῆς ἐγεεάοτῃ οὗ ἴῃς 
Οτεεκ ΟΠυσοῆαβ ἴῃ ΟἾγίϑι ἰ5 ἔασῖποσ ἀ6- 
εἰαγεὰ ἴο δε ἴῃε οὔεοι οὗ τπεὶγ Βοβε γ, 
Τῆΐβ ἀεβογιριοπ Ὀγίπρϑ ἴῃς Ερίβι]ε ἱπίο 
οἷοβε ἰουοῃ ἢ της Αςίβ: ἕοσ 1 ἰβ ποτα 
βίδιεα τῃδὶ Ρδυ] ἀπά Βαγπαῦδϑννεγε ἀσίνθη 
ἴο ΡῸ ὑρ ἴο [Ἔγυβαίετη ὃν ἴδε δοιτίουβ ορρο- 
βίτιοη οὗ οσεγίδίπ ἐογείρτι δηλ ββαγίεβ ἔσοπι 
]7υάκα νῆο αἰϊδολεά τῆς τεεάοτῃ οἵ ἴμε 
ὅτεεκ οοηνεγῖβ ποπὶ οἰτουπιςοϊ βίου δπᾶ 
ἀϊβιυγθεὰ ἴῃς ρεᾶςς οὗ ἴῃς Ομυγοῖ ; αἷ5ο 
τῃδλῖ ἴπεβεὲ πῆεη 'νεῖε δϊορεῖμεσ τερυ- 
ἀϊαιεὰ δηθὰ ςοπάεπιπεά δὲ }εγυβαίεπὶ ὉῪ 
{πε Αροβιῖεβ δηὰ Ὀγείΐῆγεη, δπὰ παλιν 
τῆδῖ {πε ἀοουπιεπὶ επιργαςίπς [πὶ β6η- 
ἴεηςε οὗ ςοπάετηπαιίοη Πμδά Ῥεθη ρἰδοεά 
ὉγΥ Ῥαὰ! ΠἰπΊβεῖῦ ἴῃ τπεῈ απάβ οὗ ἴῃς 
(αϊαιίαπβ. ὙΠοτα σᾶ ὃς πο ἀουδῖ, ἰπ 
νίενν οὗ 1Π15 οἷοβε ςογζεβροπάεηςε, [πὶ 
τῆς ἕαδε Ὀγείῆγεη ννῇοπὶ ἴῃς Ερίβεϊε ἀε- 
πουποαβ ἅτε ἰάδηεῖςαὶ ἢ τῆς ῬΠατγίβαις 
Θπι ββδγῖαβ ὯΟ βιἱσγεὰ ὑρ βιίγιε δἱ Απεοοῆ. 
--κα υλώσουσιν. ΑἹ! ἴῃς θεβε Μ55. 
τες ἴῃ τεδάϊπρ τῃ18 ξυΐυτε ἱπάϊοδιϊνε ἰπ- 
βἰελά οἵ τῆς βυδ) υποιίνε ἀἤετ ἵνα ; ροβϑί Ὁ] Ὺ 
1ῆε δυῖπον τηεδηὶ ἴο ἜἼχρΊεββ ποσοῦ ἴδε 
αββυγεὰ ἤορε οὗ βυσοεββ, ἀπά ποῖ πλέα ῖυ 
τῆς ἱπιεητίοη οὗ ἴπε ςοπϑρίταΐοσβ. 

γει. 5. εἴξαμεν. ΡΑυ] πεῖτεὲ σουρίεῶ 
Βαγπαῦδβ 1 Ὠἰτηβεῖ ἰπ τεοοσζάϊηρ {πε 
ἀειετγηιϊπεά τγεβίβίδηος οεγεὰ Ὀν δοιἢ ἴο 
1ῃε ἀεπηδηὰ ἕοσ τῆς οἰγουπ)οϊδίοη οὗἩ δ4]} 
Ομ γίβιιδπβ ργείειτεὰ δἱ Απιίοοῃ. Βατγ- 
πΑΌΔ5 ννᾶβ8 δὲ ἴῃαϊ {ἰπ|Ὲὲ ἃ βίδυποῦ 580Ρ- 
Ῥοτῖεγ οὔ ἄἀτεεκ ἐγεθάοπι. Ὅὴῇε νεζβε 
ΟὈνίουθν τείεβ ἴο {Ππεῖγ διιτυάς δὲ 
Απείοοἢ Ῥεΐοτε ροϊπρ ἴο [δγυβαίεπι.--- τῇ 
ὑποταγῇ : ὃν ομγ τμδηι:δσεσίοη. Ἡετε, 88 
ἷπ 2 ὦοτ. ἰχ. 1:3, ὑποταγή ἀεποῖεβ ἃ 
νοϊυπίασυ δςοῖ, ποῖ οπε ἱπηιροβεὰ ἵροῃ 
ἃ βυδ)εοῖ. Τῆε 8άπιε γεηάδογίηρ ἀρρεᾶζβ 
τῆογε ἀρρτοργίαϊε ἔογ ἐχργεββίπρ ἴῃς ἄυς 
αἰττυάς οὗὨ υνἱῆε δπὰ Ἵομι]άσγεπ ἴῃ τ Τίπι. 
τὰ, ααῷ, ἴν. 4. ὙΠε πιὰ άϊε νοῖςς ὑποτάσ- 
σεσθαι ἰΒ ἤνε {ἰπ|6ὲ8 τεπάετεά σμδιεῖέ ἴῃ 
τε Αυτϊποτίβεά Νεγβίοη, δπά ἴῃς ἔογος οὗ 
πε οτγἱ ρίπδὶ 18 ἱπιραίγεά Ὁγ 115 Ἔχοϊυβίοπ 
ἔτοπὶ ἴῃς ἴεχὶ οὗ τῆς Βενίβεὰ Νετγβίοη.-- 
ἵνα... 7ὕῇῶε πιοῖϊνε ἴοσ ἤγτηπεββ νγ88 ἴῃς 
τηαλϊπίεπδπος οὗ ἴπς ἴσῃ οὗ [86 ΟοΒβρεῖ, 
ἐ.ε., οἴ τῃςε ἐγεεάοπι ἴο ννῃιοἢ τῆ υποίτουτη- 
οεἰβεὰ νγεσε ἐπεὶ εὰ ἱπ ΟἾγίβι, ---πρὸς ὑμᾶς : 
ῶν γοι,, ἴ.6., Μἰ ἢ ἃ νῖενν ἴο γουγ ννεϊαγε. 
Τῆς τεπάεγίηρ οὗ οὖγ νεσβϑίοῃβ, τοΐέλ γομ, 
ννουἹὰ θὲ ῥγορεσίὶυν ἜἼχργεββεᾶ ὃγ ἐν ὑμῖν. 

Ψψεῖ. 6. Τῆς δυΐῖποσ ἤεῖε τεβυπηεβ ἴῃς 
Ὀγοόίεη τγεδὰ οὗ {πε παγγαῖῖνε, ννϊοῃ ἢς 
ἱπιεσσυριε ἃ αδῇεγ νεῖ. 2 ἴῃ ογάεσ ἴο βῇου 
τι π΄8 σοποι]δίογν διιτυάς δὲ Τεγυβαί τι 
νγ88 ποῖ ἀυε ἰ0 γε πα 88 ΟΥΓ ἱγγεβοϊ υτίοη. 
Ηε πονν ριοςδεάβ ἴἰὸ γεΐδλῖς ἴπε βεαυεὶ οὗ 
τπὸ δάνδποεβ ννῃϊ ἢ ἢς τηδᾶς δὲ }ἐγυβδθπὶ 
ἴο ἴδε Ῥῃατγίβαϊς ρατῖυ. Τῆς τερειείοη οὗ 
τῆς ρῆγαβε οἱ δοκοῦντες, Δηά (πες ἔτεβῇ 
τιδηβίτίοη ἔγοτη ἴπε ρίυγαὶ εἴξαμεν ἴο ἴπε 
βίηρσυϊας ἐμοί, ἱπάϊςαϊε τἴπε ἔγθβϑῇ βῃϊ της 
οὗ ἴῃς βεεῆς ἔγοπὶ Απιίίοοῃ δδοῖς ἴο ]6γὰ- 
βδίοζη. Τῆς ἢτβιὶ οἴδυβε ἰ58 ἰεἴζ πῆ πἰβῃςά, 
ἔοσ πε πιεπίίοη οὗ ἴπεβε γτηδη τσῖο ςεεπιαὰ 
ἐο δὲ αηγέλκίηρ ἰεαᾶβ ἴῃε δυῖΐπογ ἴο ἰη- 
τετταρὶ ΠῚΒ παγγαίίνε ἀρδὶῃ τπδὶ ἢς ΠΙΔΥ͂ 
οὔ δΙεηρε τπεὶγ τίρῃς το θὲ Πεαγὰ ; δα 
Ὀτγεδκβ, δοςογάϊηρ!υ, ἱπῖο {πε ἀϊβραγαρίηρ 
ςοπηπηεηῖ, τολαΐ πιαΉ 67 Οὗ νιέη ἐλὲν καά 
πος δέεη, νιακείκ πὸ μια ξέεν---- ἰοτοῖθ]ς 
ἐχργεββίοῃ οὗ ἢἰβ ἀϊβαρροϊπισηεπὶ δὲ ἤπά- 
ἱπῷ 30 Ππ||ὸ ΟἸ γίβιίαπ βυπιρδίῃυ οσ ᾿ς 
ψνΏετε ἢε Πδὰ πορεά ἴο πὰ βο τηυςῇ. 
Αἴϊες τηϊ5 ραγεπιπεβϑὶβ πα τεπηουάς τῆς 
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ἦσαν οὐδέν μοι διαφέρει - πρόσωπον Θεὸς ἀνθρώπου οὐ λαμβάνει)---- 
ἐμοὶ γὰρ οἱ δοκοῦντες οὐδὲν προσανέθεντο. 7. ᾿Αλλὰ τοὐναντίον, 

ἰδόντες ὅτι πεπίστευμαι τὸ εὐαγγέλιον τῆς ἀκροβυστίας, καθὼς 
Πέτρος τῆς περιτομῆς 8. (ὁ γὰρ ἐνεργήσας Πέτρῳ εἰς ἀποστολὴν 
τῆς περιτομῆς ἐνήργησε καὶ ἐμοὶ εἰς τὰ ἔθνη), 9. καὶ γνόντες τὴν 
χάριν τὴν δοθεῖσάν μοι, Ἰάκωβος καὶ Κηφᾶς ; καὶ Ἰωάννης, οἱ 

11, και Κηφας ΜΒΟΚΙΡ; Πετρος και ἰ. ΠΕΕ6α. 

ἔοτπη οὗ Πὶ8Β βεπίεςηος ; ἂπά οἱ δοκοῦντες, 
ἴδε βυδ]εςι οὗ ἧσαν, ὈεσοπΊε8 ἴῃς βυδ)]εςῖ 
οἵδε νετῦ προσανέθεντο. Ιηείεδά, τΠετε- 
ἴοτε, οὗ οοποϊυάΐϊης ἴπε βεηΐδηςς ἰπ 118 
οτὶ ψίπαὶ ἕογτη, δηὰ βιδιίηρ ἴμδὶ ὕγονι ἐμοσς 
τσῆο 50 5δενιεά ἣὯε σοῖ ὯῸ τέϑροηβα, πε 
νυτίϊεβ, ἐο ηξ, 1 σαν, ἐμοςς τῦῆο 50 5εεμισά 
εονερεμπίεαίεά ποίλὶηρ ζωγίκεν.--- τῶν δο- 
κούντων εἶναί τι. Τεβε αἴτε ἰδεπεδεά 
Ὑ τοῖς δοκοῦσιν ἰπ νεῖ. 2. ΤἬΘΥ ἅτε 
ἴῆετε ἀδβογί θεὰ δἃ8 πιὲπ ψνθοπὶ ἰδ ννὰ8 
τδουρῆι δάνίβαδὶς ἴο ἀρργοδοῇ ἰῃ ργίνδϊς, 
Παῖς 485 τπῖεπ ψὙῆὸ ννεσε (πουρῃὶ ἐο δέ 
αηγέλέπρ, 1.ε., ἴο ἢᾶνε δὴν ννεϊρἢϊ ἴῃ [ῃς 
Οδυτοῆ. Τῆς Επρ 5} νετδίοη φορεεισκαὲ 
βυρρεδβίβ {πὶ (ΠΥ δεῖϊά Πιρῃ οβῇῆςε ἂδπὰ 
ψνεσα ἰπ ροβίοηβ οἵ ἀϊρτιν, ρεσθᾶρβ 
Αροβίῖεβ ; θὰ {πε ατεεκ ογάεγ πη τμδὶ 
οΑ8Ὲ τηυβὶ ἢανε Ὀεδεη τί εἶναι, ποῖ ςΔη 
τῆι ἐπιρῃδβίὶβ δε ᾿υδεϊβεά π᾿ τεπάετίπρ 
186 ἐποϊεὶς τι δῆεσ εἶναι. ΤΕΥ ννεῖε 
ΡΓΟΌΔΡΙΥ ραγίγ-εαάεσβ, δὰ: {πε Αροϑβὶς 
Ὑτὶτε8 οὗ ἔπεπὶ ἢ βοᾶπὶ τεβρεςὶ 85 πιεπ 
Ψ ὯΟ ψγεσα πονν {{π||6 δειες ἤδη ἃ πᾶσηδ. 
---ὁποῖοί ποτε ἦσαν .. .: λα  πιακΉ δ 
ΟΓ πιέη ἐπκέὲν καά οπος δέεη νιαξεί ἃ πὸ 
"»μαΐέεν ἰ9 μιεέ. Τῆς πιατρὶη οὗ (ῃς Ἐε- 
νίϑεὰ Ψετγβίοη στ ΒΕ τεπάοιβ ὁποῖοι 85 
ὯΠ ἱπάϊγεοι ἱπίεισοραῖῖνε ἀερεπάεης ου 
διαφέρει, ἀπὰ ρίνεβ ἴο ποτε [18 ἴτι1ς Βεῦ88 
οὗ )οννιενγῖν, ἐπ ἔνια ῥαΞξέ (45 ἴῃ ἷ. 13, 23). 
Οουρϊεὰ 48 ἰξ ἴ8 πεῖεὲ ἢ ποτε, ἦσαν 
Βα8 ἴῃς ἔογοε οὗ ἃ ρ]υρετγίεοι, ἀπά Ἴου- 
ἰταϑίβ ἴῃς οἽπαγδοῖεσ οὗ ἴῃεϑεὲ τεῃ 88 
τερογίβα ἔτοπι ραβὲ {ἰπς ἢ νπδὶ δὰ] 
δοῖυδ!ν ἐουπά τπδπὶ το Ὀε: ἢς οουϊά ρεῖ 
πο Ὀγοίμασῖν μεῖρ οὐ οουπβεὶ ἔγοτη {Ποπι. 
ὙΒετοΐοσα ἢ ῥγοπουποςβ ἴδε δάνεγδε 
Ἰυάρτηεπε ὕὑροῦ ἔπεπὶ (πρόσωπον . . . 
αμβάνει); ἔοτ, κε πὶ8Β Μαβίεγ (Ἰνυκε 

χχ. 21), Ὧε τεχαγάθἃ πὸ πιδῃ 8 ρεΐβοῃ, 
1 ψεϊρμεά ἱπ τῆς δαίδπος ἀπά ἑουπὰ 
νδπίπρ.---ἐμοὶ ... προσανέθεντο. ΤῊΪ8 
οἴδιβε ἔοττηβ ἂῃ δηιπεβὶβ ἴο ἀνεθέμην 
τοῖς δοκοῦσιν ἱπ νεῖ. 2. ΡΔι] παὰ ἰαϊὰ 
θεΐοτε {πεπὶ δῃ δοσοουηῖς οὗ Πἰβ βισςεββέυ! 
ταἰϊηἰ βίσυ ἀιηοηρ ἴπε ατεεκβ, δυῖ ἴμεν μδά 
πο ξισῖ πεῖ τεβροηβα ἴο τηᾶκε ἴῃ ἔπε βῆδρε 
οὗ Ομ βιίδη βυτηρδίῃυ, ογ οὗ ἔγεβδῇ ἀγρὶ- 
ταεηὶ ἰπ ᾿υβεϊβοαιίοη οὗ {πεῖς ῥγεϊιάϊςεβ 
ἀραϊπϑβὲ Πι:πὶ ἀπά δ΄8 ἰϑδοξίης. 

νει. 7. Ἴῆε εἐπιρῃδεῖς ορεηίηρ οὗ ἐπὶ 
νεῖβε, ᾿Αλλὰ τοὐναντίον, ρῖνεβ ῥτοπηΐ- 
πεπος ἴο ἴῃς τπογζουρῇ οοηίϊγαβί ῥσα- 
βεηϊεά ὈΥ ]ᾶπ|ε8, Οερῆδβ δπὰ ]οπη τὸ 
ἴπε οοἷά τεβεγνε οἵ ἴπεβε βυβρίοίουβ δηὰ 
Ρτεϊυάϊοεά ορροπεπίβ. [τ ἰβ ες εἶν 
οἷεασ ἴῃ τς ἀτεεῖκ ἰοχίῖ, τπουρῇ υπέοτ- 
τυπδίον ποῖ ἱἰπ ἴπε Επρ 8) νεγβϑίοῃβ, 
δας ἐλεν δὲ ἴῃς βυδήεοι πγοῦρθοῦι 
νν. 7-9, ἀπά τῃδι τς τβαριος ἰδόντες 
δηὰ γνόντες τεῖες ἴὸ ἐλένε ἃ5 νγ6}] 28 {πε 
νεῖ ἔδωκαν. Βηέ εομπίγαγίποίδε Ὑανιθς 
απὰ Οεῤλας απάὰ ἕολη. .. ὡἴεπ ἐκ 
βδαῖν. .. απά ῥεγοείυεαὰ ἐζὰε ργαοε ἐκαὲ 
τοας ρίυεη μπίο με, γραῦς ἰὸ νδ αμπά 
Βαγπαδας γίρλέ παμάς 0. Κεϊϊοισελῤ. 
ὙΠΕΥ βἂνν ἰπ τῆς τηδγνοϊουβ βυσοαββ οὗ 
Ῥαυὶ πὰ Βαγπαῦδβ ἃ νίβίδἷς ἴοκεὴ οὗ 
τλεῖγ ἀϊνίης οοπηπχϑδίοη ἂπὰ οὗ ἴμε σσδος 
Ῥεβίονεά ὕροη ἵπεπὶ. ὙΠεβε ννεῖς ἀουρι- 
1688 με γϑαὶ δυῖμοσδ οὗ ἔπε ἤπ8] γεβοϊ υϊΐοῃ 
δάοριεὰ Ὁγ ἴπε Οουποὶῖ!; δηὰ ἰΐ8 μεδσγίυ 
Δρριεςϊδλιίοη οὗ {πεῖς δείουεά Βαγκαδας 
ακὰ Ῥαμῖ, νιδη ἐμαί καυε μαεαγάεαά ἐδεὶγ 
ἰἶυες ὕον ἐκε πανιέ οΥΓ ἱἐὺλε 1ιογὰ Ἅεϑης 
ΟἈνὶςέ ςοἰποίάεβ ἢ ἴπε ἰδησυαρε οὗ 
τῆς ἘΕρίξες.---Πέτρος. Ιπ τπ|8 ἀπά δε 
ποχὲ νεῖβα ἴῃς ατεεῖς παπίς ἰβ υβεὰ τὸ 
ἀεπίσηδις τς Αροβεῖς οὗ τῆς οἰγουπγοίβίοη, 
Ῥτοῦδδὶν Ὀεσαυβε ἢ ννᾶδ δἰγεδυ κπονη 
ἴο ἴδς ψῃοῖς ατεεῖς νοτ ἃ 88 δὴ Αροβεὶε 
υπάετγ δὶ παππθ. [ἢ ]εγυβαίοτη, ποννενεσ, 
δηὰ 88 ἃ πιᾶῃ, ἢε δαῦδίτυ 41} ψγεηὶ ὉΥ δ 
Ἡεῦτεν, δυγπᾶπια Οερῆδ85, ἀπά ἴπδὶ πᾶπις 
8 δοοοτάϊηρσί᾽Υ φίνεη πἰπὶ εἰβενπαγε ἰη ἴδε 
Ἐρίβιϊ!ε. 

γεν. 8. ἐνεργήσας. ΔΏεη 1818 νετῦ 
͵8 ἀρρίἰεἄ το τῆς ννοτίκ οὗ τς ϑρίγιξ ἰπ δα 
δεδγίβ οἵ τηεη, ἴδε ρσεροβίτίοῃ ἐν ἰ8β αὐ ἐς 
ἴο ἴξ. Τῆς ὔβεηςε οὗ ἐν δεΐοτε Πέτρῳ 
δηὰ ἐμοί ἱπάϊςαιε8 (πὶ {18 νεγβϑε ἰ8 ποῖ 
ἀεβογιρίης {πε ἡγοῦκ οὗ στᾶςε ἰπ τῆς πελγίβ 
οἵ Ρεῖεγ πὰ Ρδυΐ, Ῥυς τῆς ψοτκ οὗ σοά 
ῶν ιδεπι, ἐ.ε., ἔος τῆς ξυτίπετᾶπος οὗ ἴδ ς 
(οβρεὶ ννδϊο τπὸν ργεδοπαά. 

Νες. 9. Τῆς πῆς οἵ [Δπ|ε8 8 ρἰδοεά 
Ῥείοτε ἴδοβς οὗ τς Αροβεῖεβ Ρεῖες δηὰ 
7]1ο8π. Ταηῖβ ννᾶβ ρὑγοῦδοϊυ Ὀεσᾶῦϑε ἃ5 
Ῥεστηδηθηῖ μεδὰ οὗ ἴδε ἰοοαὶ Οδυτοῦ Πα 
λρωοὸς δῖ πιεοιῖπρβ (ο΄. Αςίβ χχὶ. 18). 
με ψψε]1-Κηοννη βιγισῖηθβθβ οὗ ἢΐβ οὐγῃ 
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δοκοῦντες στύλοι εἶναι, δεξιὰς ἔδωκαν ἐμοὶ καὶ Βαρνάβᾳ κοινωνίας, 

ἵνα ἡμεῖς 1 εἰς τὰ ἔθνη, αὐτοὶ δὲ εἰς τὴν περιτομήν - 1ο. μόνον τῶν 
πτωχῶν ἵνα μνημονεύωμεν, ὃ καὶ ἐσπούδασα αὐτὸ τοῦτο ποιῆσαι. 
11. Ὅτε δὲ ἦλθε Κηφᾶς 2 εἰς ᾿Αντιόχειαν, κατὰ πρόσωπον αὐτῷ 

τημεις ΜΒΕΟΚΕΡ; 

3, Κηφας ΝΑΒΟΗΡ; 

Ἰεραὶ οὐβενδηςς ρᾶνε βρεςίδὶ ννείψῃς ἴὸ 
δὶ5. βυρρογι οὗ ἀτεεῖ τεεάοπη οὐ τηΐβ 
οοοαβίοη. Α σοπιραζίβοη οὗ Πί8 δά ἀγεββ 
ἢ [ῃς βυρδεαυεπὶ τεβοϊυϊίοη οὗ τδς 
Οοαποὶ! βυρσρεβίβ ἐπὶ ἣς ἰοοῖς ἃ ἰεδάϊησ 
Ῥᾶχὶ ἰῃ ἵπῷ βοπηα ρᾶγί οὗ ἰϊ δἱ ἰϑᾶβί. 
--αοὶ δοκοῦντες στύλοι εἶναι. ΤῊΣ Πδδίϊ- 
84] δρρ]!οδιίοη ἴο τῆς ΟΠυτοῦ οἵ ἤρυτεβ 
Ὀοττοννεὰ ἔγοπι ἃ ἰδρὶε οἵ αοἁ βυρρεβίεά 
δε ἀεδβοτίρείοπ οὔ Αροβίῖϊεβ 48 ῥ᾽} ]Δγϑ. 
ἴτ οσσυτβ αἰδο ἴῃ ΟἹεπιεηὶ οὗ οπιε δηὰ 
Ιρηδῖυβ. Τῆς τερεϊ τοι οὗ ἴῃς ρῆγαβα 

δοκοῦντες ἰβ Δρράτεπεν ἀεβίρπεά τὸ 
οοηίτγαϑβὲ ἴῃς ὨΙρἢ εϑεϊπχδῖς ἐοστηεὰ οὗ {πε 
Τῆτγες ἢ τπς υπίουπηάεά δηὰ ᾿πάεβηϊε 
εβιϊπιαῖε οὗ οἴπετβ ψῇο Παά ργονεά ἴο ὃς 
ταετε πδζηεβ.--ἶνα . . . 6 πιυῖυδὶ 
υηδετβιαπάϊηρ θεΐνεεη τς ὕνο στοὺρβ 
οἵ Αροβίίεβ οὈνϊουδὶν ἀϊά ποῖ ἱπιρὶν ἂμ 
Δρδοϊυϊε τεϑίγὶςιοη οἵ εαςῇ ἴο οπε βεοιίοη 
οὔ ἰδὲ Ομυτοῦ,. ΑἹ] σοηνετγίβ δἰῖκα νεγα 
τιετηθεῖβ οὗ 4 βίπρὶε υπίιεὰ ΟΠυγοῖ: 
εἰσουπηδίδποαϑ οὗ {ποι βοῖνοδβ ἑοσθα ας ΔἢΥ 
ἀεῆηίϊε ἀϊνίβίοπ : Ραυ] ορεπεά 88 πχίηΐβ- 
ὮΥ ενεσγνῆετε ἱπ τῆς βγπᾶροριυς, δπὰ 
παυπηδετεὰ [ενν8 458 ννε]} 248 σγεεκβ απ άϑι 
Βί8 σοηνοσίβ. 80 Ρεῖες δραίῃ ἰ8 πεχὶ 
Τουπά αἱ Απιϊοςῆ. 

Νες. το. Ον . . . ἵνα. Α νεῖ 
τασβὲ ὃς βυρρίϊεὰ ουὐ οἵ δεξιὰς ἔδωκαν 
ἐχργεββῖνε οὗ {δε ρεᾶρψε ἐμαὶ ἴ8ς οἵδε 
Αροβιῖΐεβ εχαςιεά ἔτοπὶ Βαγπαῦαβ πὰ 
Ῥαυ!. τῶν πτωχῶν. Ὑμεδε Ψψογάβ γα 
ἀϊδρίαςεά ἔτοπὶ {μεῖς σταπηπιδεῖοαὶ ροβίοῃ 
δβῆεσ μνημονεύωμεν ἱπ οτάετ ἴο ἰδγν 8ῖγεββ 
ρου τδ6 ροοσ Ῥεὶπρ ἴδε Τεπίσγαὶ οὐ͵εςοὶ 
οὗ ἴῃς ἀρρεδὶ. }υ 4 βυβετεά οἔεῃ ἔτοτι 
ἔαταῖϊης ἴῃ δροϑβιοὶὶς εἰπιεβ, απ ΟΒσίβιῖδηβ 
ΨΕΓα ργοῦδ ον ἴῃς ᾿νοσβὲ βυ βεγεγβ ονηρ 
ἴο τεϊ ἐρίου 111--ν}}} δῃ ἃ βοοίδὶ ρεγβεουκίοη. 
Τὶ ραββϑαρε ἱτῃρ ϊεβ σῃγοπὶίς ρονογίυ. 
80 4180 ἄοεβ ἴῃς Ὠἰβίοσυ οὗ ἔπε Ρδυ πε 
ςοπιτιδυκίοη, Ὑνπϊο ΒΒ ννὰϑ ποῖ δηῃ εβοσι 
ἴο πιεεὶ ἃ βρεοΐδὶ ἐπιεγρεηου, ἔοσ ἰξ τοοῖς 
τῆοσς ἔπδπ ἃ Ὑδᾶσγ ἴο οοϊϊεοῖ, Ρυῖ ἃ διπά 
οτρδηίβεὰ ἰο πιεεῖ ἃ ρετπιδπεπὶ ἀεπηδπάᾶ 
ἔοτ βγυβίεσηδιεὶς μεἷρ.---ἃ. ὍΤῇὲ δάάϊτίοη 
οἵ τοῦτο ἴεν αὐτό βῆονβ ἐπὶ ὅ ἰδ ποῖ 
τᾶς οὔ]εςὶ οὗ ποιῆσαι, Ὀυϊ ἰ6 υδεὰ νητἢ 
δάνετθ!2] ἔοτος ἴοσς ἃ οοηῃεοϊίης ραγίοϊς, 
85 ἰῃ ἱ. 7, α5 δον τοκὶολ.---καὶ ἃ ύδασα: 
ποῖ 1 αἰ50, ἴοτ τῃ15 Ψου]ὰ τεφυῖγε καὶ ἐγώ 

ΥΟΙ.. 1]. 

ἡμεῖς μὲν ΒΔΑΟΌΕ. 

Πετρος ὈΕΕΟΚΙ,. 

ἴῃ πε ατεεῖ ἰεχ, ὙΠε ἔοσος οὗ καί 18 
ἴο ἱπίεπβιν ἴῆς ΤΟ] οννίης νεσῦ. 1 τσᾶς 
ποὲ ομπῖγ τοῦ ]ἕηρ, μὲ τοας ἱμάεεά ξεαΐομς 
ἐο ἀο 50. 

νν. 11-14.- ΙἹΝΤΕΙΟΌΕ ΑΥ̓ ΑΝΤΙΟΟΗ 
ἸῸ ΑΕΕῚΧ ΤῊΒ 5ΤΊΟΜΑ ΟΡ ὈΝΟΣΕΑΝΝΕΒΒ 
ΟΝ Ὁνοιπκούμοιβερ ΒΕΕΤΗΒΕΝ, ΟΟΥΝΤΕ- 
ΝΑΝΟΕῸ ΒΥ ΡΕΤΕΝ ΑΝῸ ΒΑΞΝΝΑΒΑΒ, ΒῦΤ 
ΟΡΕΝΙῪΥ ΒΕΒΌΚΕΡ ΒΥὺ Ραυ,.-- Τῆς ρδίμεῖ- 
πῃ οὗ πιᾶπὺ ΟἿ γί βδηβ ἂδἱ Απιοςδ δῆτε 
τῆς Αροβίοϊς σουποῖ! ἀυγίηρ ἔπε βο)ουγη 
οἵ Ῥαυϊ δηὰ Βαγπαῦδβ ἰπ ἴμαὶ οἰ ἰδ 
τεοοτάδά ἱπ ἴῃς Αςῖβ, θυϊ Ὧ0 πιεηείοη ἴ8 
ταδάς οὗ Ρεῖεγ ογ οὗ (ἢ ϊ8 ορίβοάεσ. Τῆς 
οτηϊβϑίομ ἰ8 ἰπβιγυςεῖνα, ἴοτ ἰξὲ Ὀδᾶσβ ουΐ 
ἴῃε ἱπιργεβδίοη ψΒοἢ ἴῃς Ἐρίβεϊς ἰδεῖ 
φοηνουβ [ἢδῖ ἢ ΠΟ] Πἰβίοη τν88 ἃ ἰγδηβι ΟΥΥ 
ἱποίάεπε, δηὰ παὰ πο ἰδβεὶπρ εἥεςι οπ 
ΟΒυτοἢ Πιβίοσυ. Τῆς ἴδςοϊ, ποψνενεσ, παῖ 
Ῥεῖεν δπηᾶὰ Βαγηδρδβ Ὀοΐἢ ςοπϑεπίεὰ ἰὸ 
δίῆχ (ῃς βεϊρτηα οὗ ὑποίξλμπεββ οἡ πεῖς 
τἀὐποϊγουπςδεα Ὀγεϊῆγεη ταῖπογ τμᾶπ ἱποὺσ 
τῆς οὐοαυν οὗ εδείπρ νἱἢ τμεπὶ Ὀεᾶσδ 
βισικίηρ ἰεβεϊ πον ἴο ἴδε βίσεπρίῃ οὗ (δ 
Ῥτευάίςε8. νυ οἢ τμεη ργεναι θὰ νὰ 
7ον ἢ ΟΠ τιβείαπθ. Νεῖῖμεσ οἵ ἐπεπὶ 
ΔΩΥ ΓΕΔ] βογιρὶεβ ἀδους ἱπίεγοουσβα 
1μεβε ὑτεϊδγεπ: Ῥεῖεσς δὰ ὕεεη ἰδυρῆι 
οὗ ἀοά Ἰοπρ ᾶἃρο ποῖ ἴο 081} δὴν ὑποίεδη 
νοι αοά οἰεδληβεᾶ, δηὰ δαά γσεοεηῖν 
Ῥτοιϊεβίεά δὲ [εγιβαῖεπὶ ἀραΐηβι ἰαγίηρ ἴῃς 
γοκς οὗ {πε [νν ἀροη ἴπε πεοῖ οἵ τδς 
ἀϊδεῖρὶεβ; Βασπαρδδ πὰ πκϊπίβιετεὰ ἔοσ 
γδδγβ ἴο ἀτεεῖΐς ςοηνοσίβ, μδά ομασηρίοηδα 
τποῖς σαυδε δὲ 1εγυβαίεσὶ νἢ Ρδαὶ, ἀπά 
μά [κε Ῥεῖεσ οοπβοσίεὰ υυἱτἢ {μεπὶ τεεῖν 
οὗ ἰαῖε: γαῖ πείίμε οὗ 1πεπὶ δαὰ (δες 
ΤΆΟΤΔΙ οουγᾶφε ἴο ἃςῖ ὑὉρ ἴο {δεῖν οοη- 
νἱοιϊοπβ ὑπᾶάες ἴπε αυδϑ οἵ {πε Ὀγεϊδγεμ 
ἄοπὶ ]εγυβαίεμ. ΤΠεὶν νδοϊ]δείοη δεϊεβὲβ 
τῆς ἀϊθῆσυϊγ οἴτειϊδίηίησ 1εννβ δηὰ Οτεεκβ 
ἴῃ οης οοτητηθηίοη, δη ἴπς τνυϊβάοπι δηᾶ 
Ῥτυάεπος ψΒῖοἢ συϊάεαὰ ἴῃς ἀεςϊδίοη οὗ 
τδε Αροβίοϊις σουηςοὶ!. Βυῖ τμαὶ δες! βίοῃ 
ιδά τηδίεσιδ!ν βίγεηρίβεπεά Ραδυ] 8 ροϑβὶ- 
τἴοῃ. Α δαβἰ8β οὗ υπίοῃ μὰ θεεπ ἔοσπηδ!ν 
ταιϊβεά Ὀεΐννεεη τς ἴννο Οδυσομεβ οὗ 
7εγυβαῖεπὶ δηὰ Απιίοςβ. Τῆς ΟΠυτοῦ οὗὨ 
7εγυβαϊεπὶ ὈΥ οΔ]]πρ οπ ατεεῖκ ΟἩγίδείδπο 
ἴο ςοπβεηῖ, 88 ἔπεν πδά ἄοπε, ἴο οετίδίη 
Ῥτεβοσί δεὰ ἔογπηβ οὗ δρδιίπεπος μιδά νὶγ- 
τΌΔΙΥ Ὀουπά τΠετηβεῖνεϑ τὴ δοςερὲ (Βεβὲ 
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ἀντέστην, ὅτι κατεγνωσμένος ἦν. 12. πρὸ τοῦ γὰρ ἐλθεῖν τινὰς ἀπὸ 

᾿Ιακώβου, μετὰ τῶν ἐθνῶν συνήσθιεν - ὅτε δὲ ἦλθον,; ὑπέστελλε καὶ 

᾿ηλθον ΑΟΡΡΕΗΚΕΡ; ηλθὲν ΝΜΒΡΙΕΘ. 

85 ςοηάϊπϊοπβ οὗ ἱπίεγοουτβε, δηᾶὰ {πε 
τ άγανναὶ ἔτοση ἴῃς οοτηπίοη πηθδ] νῖο- 
Ιαϊεά τποτείοσε τῆς βρίτις οὗ 4 βοϊεπιη 
ἰσεδῖγ. Ρδὺυϊ] μδά ἐπεγείογε βίγσοηρ ρτουπὰ 
ἴοτ τοπηοπβίσγδηςς, ἱπάερεπάεπην οὗ δἰβ 
Δυϊποσν ἱπ πἰβ οὐγη ΟΠυτγοῦ, δηὰ δῖ5 
Βεϑῖδει ννᾶ8 ενίἀεηεὶν εβεοῖαδὶ, ἘΠΟΌΡὮ 
ς τείταϊπβ ἔγοπι τεοογάϊηρ Ῥεΐεγ᾽Β ἢ. πῈ}}- 

ἰατῖπρ τείγεαὶ ἔτοπι ἃ ἔδ]δε ροβί[ίοῃ. Εογ 
1:18 τεςογτάςα Πεῖς ἔοσ ἴῃς Ἔἐχργεβδβ ρυγροβε 
οἵ ἐχεπιρ γίπρ πἰ8 βυσοεββῆι νἱπάϊοδιίοη 
οἵ μἰβ ἀροβιίοὶϊὶς γὶρῃῖβ. 

ΎΠε εαΥὶγ Ἑδίμετβ βῃγαηὶς ἔτοπι δά- 
τα τἰηρ ἴπ6 πιοταὶ οονναγάϊοε οἵ νος ἢ 
Ῥεῖεσ ννὰᾶβ ρυ  ν οπ 115 οςςδβίοπ, δπά 
τηδᾶς νατίουβ εἴοτγίβ ἴο ενδάς [πε ρἱδίῃ 
βεπβε. ΟἸεπιεηὶ οἵ ΑἸἰεχδπάγία αυβϑδιοπεά 
τῆς ἰάδητν οὐ σερῆδβ ἢ τῆς ΑΡοβις. 
Οτίρεπ ρτορουπάεὰ 4 ἵπεοσν ὑπαὶ τῆς 
βοξῆς νγᾶβϑ ἃ ργεοοποεσίεἃ ρἷοϊ Ῥεΐννεεπ 
τῆς ὑνο Αροβίῖεβ ἔος ἴῃς Ἴσοπδιϊδιίοη οὗ 
τῆς ]υάαίδετβ; δπὰ τΠ|8 ἔμεογυ ργενδιϊεὰ 
«χιεηβίνεϊν ἰπ βρίτε οὗ ἴῃς ἀϊβογεάϊι νῃ]Οἢ 
τ σαβὲ οπ ἴῃς Ἵομαγασῖεγ οἵ Ῥοῖβμ ἀπὲ] 
νγᾶ8 εἴεςτιλ!Υ ἐχροβεά ὃν Αὐυρυδβίϊπε ἱπ 
ςοπίζονεσβυ ἢ [εγοπις, νῆο Πδὰ Ἠἰπι- 
861 δάοριεά ἴι. ᾿ 

Αραΐη, ειῖβ πιοπηεπίδγυ οοἰ βίοπ ὃς 
ψεεη ἴῃ ἴνὸ ρτεαὶ Αροβίίεβ "ννᾺ8 ἀϊ8- 
τοτίεὰ ὉΥ ῥραγΥ βρίγιε ἱπίο πῃ ενίάθηςε 
οὗ ρεζβοπδὶ γίναϊγυ. ὙΤΒοῖσ ργεεπιηθηςς 
ἐπ τῃεἰσγ πο τεβρεςεῖνε βρῆογεβ 88 Ὀεθη 
Αἰγεδάῦ ποῖεά 88 βαγὶν 88 ἴῃς Αροβίοϊϊς 
Οουποὶῖ, δά ἐ15 Ἰεᾶ, ρεγπαρ5 ἱπεν αθὶγ, 
ἴο Ρεζβοπδὶ οοπιραγίβοα. ἴω τῇς Οογίη- 
τΐαπ Οδυτο ορροβίτε ρατβαπβ δάοριεὰ 
{πεῖς πᾶσπεβ ἕο γῖναὶ νναϊοῃ- ψοτάβ. Αἱ 
ἃ ἰαῖες εἰπ)ς εἰδθογαῖς βοιίοπβ οἵ {πεῖς 
Ἰ:εϊοηρ ἀπιαροπίβτη ψγεσὲ ἱηνεπῖθά δηὰ 
οἰτουϊαϊεά π΄ τῆς ΟἸεπιεητίπε 1ἰτεγαΐατε. 
Βυις ἐπε «οἰ βίου. μετα πιεπιϊοηεά νγᾶ8 
ΟὈνϊουδῖν ἃ ἰταπβίτοσυ ἱποίδεπι.0 Τῇὲ 
Ἰαπρυᾶρε οἵ ρταίϊτυάε ἀπά εβίεεπι ἂρ- 
Ρ᾽εἀ το Ῥεῖεσ εἴβεννῃετε ἴῃ τῆς Ἐρίβεὶς 
Ρτεοϊυδεβ ἀπ ἰάθεα οἵ ρεγπιδαπεπηῖ ς8- 
τταηρεπιεηῖ. --- ὅτι κατεγνωσμένος ἦν. 
Ουῖ νεγβίοῃβ γε βυγεῖυ ψτοης ἰῃ ρίνίηρ 
ἃ οδυβ8] ἔοτος ἴο ὅτι ἱπ τ 8 οἴδυδε, ἴογ 
δάδυςεβ πο εἶεας ἀπά γεδβοηδὸϊε ᾿υϑιϊῆςδ- 
τἴίοη οὔ δε ορροβίτίοπ οἴεγεά. [{ ἰβ πιυοῇ 
Ῥεῖτες ἴο ἴᾶκε ὅτι 8 ἀεοϊδιαιίνε: Ρδυΐ ἰβ 
δεῖς βίδιϊηρ ἴῃς ρτουπά ννῃϊςἢ ᾿ς ἴοοκ ἃΡ 
ἀραΐηβε Ῥεῖεγ: 1 τοἱἑκείοοά ἀἶπι, φαγὶ 
ἐμαὲ κε καὰ εοπάενινισά ἀἰνισο. Ἠς 
υτρεοᾶ τπαὶ Ῥεῖεσ νγαβ οοπάετηπεὰ ὈῪ δὲ8 
οὐῃ ἱποοηβίβίεπου. ΒΥ ἤγδι εδἰΐπρ γ ἢ 

αεηῦϊεβ ἀπὰ τΠποπ ῥγεβϑίηρ {2} 
οΟὔδβεγνδηος οὗ {πὸ νεῖν ργίῃοιρ᾽εβ (παῖ 
δε πὰ νἱοαϊεά ἢε να 8 ρίαγίπρ ἔδβι δπὰ 
Ἰοοβε ἢ τῆς [(ἅνν. 

ΨΝεσ. 12. ᾿Ιακώβον. ΑΩΥὶ νί βἰἴοτβ ἔγοτῃ 
ἴῃε Ομυτοῦ οὗὨἩ ]επιβδίεπη ταῖς Ρετμᾶρ8 
δε 8ἰὰ ἴο οοπὶε ἔγοπὶ ]ἀπιεβ, ῬὯΟ ννᾶβ 
ἰϊ8 Ρεσπιᾶπεπὶ πεδᾶ; δυῖ ἴπεδε Ὀγείἤγθῃ 
ΔΡΡεδσ ἴο πᾶνε Ῥδεπ ἴῃ βρεοΐδὶ βυτῃρδίῃυ 
ὙΠ Πάπιεβ ἱπ τεραγὰ το {μεῖς βίγιος οὔ- 
βεῖνάπος οὗ τῆς ἴανν, δπὰ (πε γεβρεοὶ 
Ραϊὰ Ὀγ Ρεῖεσ ἴο {δεὶς ορίπίοῃ βυρρεβὶς 
παι ἴΠῈῪ ψνεσα τερτοβεηϊδεῖνς πιεη, ρτο- 
ὈΔΌΪν ἀερυϊεά ἔοτ βοπιὲ ρυτροβε ὃν ἰμεὶς 
Ομυτοῆ. ὙὙδεοῖε ἰδ, ονενεσ, πὸ γοάβοῃ 
ἴο ςοποίϊυάς ἴπαῖ [4π|ὲ8 ργοπιρίεἀ οἵ 
ἀρρτονεὰ τπε ἱπιίρῃε δρδίπβὲ Θεπεῖϊς 
πεεάοτῃ δὲ Απείοομ. ϑογυρυΐουβ 8285 δ 
ΜΆᾺ5 δῦουϊ ορβεγνίπρ ἴῃς [ἂνν, πε πᾶ 
ἴδκεη ἃ ἰεδάϊπρ ραγὶ δἱ ]εγυβαὶεπὶ ἴῃ 
βδδρίηρ τε τεςεηξΐ οοπίγαος υνἱτἢ τΠεὶγ 
Θεπῆς Ὀτγείῆγεη, ἀπά ννᾶ8 με 1δϑδὲ πῃ 
ἴο βαποίίοῃ ἅπ ενδϑβίοῃ οὗ ἰΐβ ἰθσπηβ. 

Τῆς ἱπηρετέεςι ἰεπβεβ ὑπέστελλεν, ἀφώ- 
ριζεν ρῖνε ἃ ᾳτδρῃϊς ρίςιυγε οἵ Ῥείεγ᾽ 8 
τ1ττεβοίυϊε πᾶ τεπιδίῖνε εἤοτγίβ τὸ νἢ- 
ἅγανν ρτδάυδιν ἔτοπιὶ δη ἱπίογοουγβε ἴπδὲ 
βανε οἤεηςςε ἴο τῆς νἱβἰῖοτβ.---τ, ἐκ περι- 
τομῆς. ΤΠε οπηϊββίου οἵ τῆς Ὀεΐοτε περι- 
τομῆς ἰδ οοποϊιιϑῖνε ἀραϊηϑι {πε τεπάδεγίη 
οὗ οὖς νετβίοῃβ, ἑλδρε. .. οὗ ἐδε εἰγομηι- 
εἰςξίοπ. Ἐοτ περιτομή ψἱϊπουΐ Δη ἀτίῖοϊε 
ἄοεβ ποῖ ἀεποῖε τῇς Ῥοάν οἵ πιδη, δυΐϊ τῇς 
τε. Βγυ τ. ἐκ περιτομῆς ἅτ6 πιεᾶπὶ 1ῃς 
Ῥαγῖγυ ψνῆο δῬαβεὰ {πεῖς δι ου οἰσουπι- 
οἰβίοπ, δηά πιδὰς ἴπδι ἴῃς οπαγίεσ οὗ ἀοὐ'β 
ςονεηδηῖ γαῖμεσ ἴπδη Ὀδριίβπι, πὰ ποῖ ἴῃς 
7εν βῃ ΟἩγιβείδπβ πὶ ζεπογαὶ. [{ 18 οἴεασ 
ἴτοτῃ ἴδε σοπίοχε τῃδι ἴῃς Οἰτουπιςοί βίοπ ἃ8 
ἃ Ὀοάν ἀϊὰ εαὶ 8 τπεῖγ Ὀγείῆγεη ἀπι] 
Ῥεῖεσ βεῖ ἴπε εχαπιρὶς οὔ νἱτπάγαννδὶ 
τῆγουρἢ ἔδασ οὗ (ἢϊ5 ἀδιϊεσγηϊπεά πλοῦ Υ 
οὗ ρατιίβαπβ. ἴπ Αοίβ χὶ. 2 ἴπ6 ρῆσαβε 
ὗν! ΒΙΥ 8 πρῖεβ οὐἱ ἃ ρδγίίουϊασ ῬΑγΙΥ͂ 
ΠΟ ρῥγεββϑᾶ ἴῃς οἱαἰπηβ οὗ οἰγουπιοϊ βίοι 
ἰπ Δπ Δ586, Ὁ ]Υ Τοοπϑβιβεϊπρ ΠΟΙ οὗὨ ςοἷτ- 
ουπηοϊβεάᾶ πιεη. [πῃ Αςίβ χ. 45 οἱ ἐκ π. 
πιστοί ἀϊειϊηρυΐϊδῃεβ ἰποβα ψῆο Ὀεϊϊενεά 
δῆϊτεγ οςἰγουπ)οϊβίοη ἔγοσῃ ἴῃς υποϊγουπιοϊβοὰ 
ΨΠο Ὀεϊενοᾶ ; δηὰ ἰη Οοἱ. ἵν. ττ οἱ ὄντες 
ἐκ π᾿ οὗτοι μόνοι συνεργοί ἀεεὶρπαῖεα 
ἑλοσε ρῖεπ τυλὸ τσόγέ μῖν ομπῖν ἐεϊίοιο- 
τοογλενς αὐίενγ εἰγεμπιείσοπ. (οι τῃε 
ἴοτος οἵ ἴδε οἰἹρεῖςαὶ ρῆγαβε οἱ ἐκ οὐ {{]. 
7, 9, Εοπι. ἰν. 14.) 

γει. 13. συνυπεκρίθησαν... . ὑποκρί- 



12-15. 

ἀφώριζεν ἑαυτὸν, φοβούμενος τοὺς ἐκ περιτομῆς. 

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 16, 

13. καὶ συνυπε- 

κρίθησαν αὐτῷ καὶ οἱ λοιποὶ Ἰουδαῖοι, ὦστε καὶ Βαρνάβας συναπήχθη 
αὐτῶν τῇ ὑποκρίσει. 
τὴν ἀλήθειαν τοῦ εὐαγγελίου, εἶπον τῷ 

14. ᾿Αλλ᾽ ὅτε εἶδον ὅτι οὐκ ὀρθοποδοῦσι πρὸς 

ᾧ Κηφᾷ! ἔμπροσθεν πάντων, 
Εἰ σὺ, ᾿Ιουδαῖος ὑπάρχων, ἐθνικῶς ζῇς καὶ οὐκ ᾿Ιουδαϊκῶς, πῶς 2 τὰ 

ἔθνη ἀναγκάζεις Ἰουδαΐζειν ; 15. ἡμεῖς φύσει ᾿ἸΙουδαῖοι, καὶ οὐκ ἐξ 

᾿Κηφᾳ ΜΜΑΒΟ 17, εἴς. 

3 ως ΜΒΑΒΟΌΕΕΘΟΡ; 

σει. Τῃε νεῖ ὑποκρίνεσθαι 5. οἴϊεῃ 
υδεά οὗὨ ρἰαγὶπρ 4 μαζὶ 85 δῇ δεοῖογ ἰῃ 
ἃ Ρἷδυ πους δὴν ἰηνίἀΐουβ πηεαπίηρ ; 
υὶ ὑπόκρισις σοττεβροη 8 (πσουρῆουϊ 
16 Ν.Τ. το 18 Επρ 8 ἐχαυίναϊεπι ἀγῥο- 
ἐγίσν, πὰ Πά εἰν το τῆς ατεεῖς ἐεχὶ δἰπιοβὲ 
ἀεπιαπὰβ ἴπδι τεπάεσγίπρ πεῖς. ΤΏς πιθῃ 
Ψ πο Πμδά διιΠπογῖο εδἴεη νὴ τῆς ἀποῖτ- 
οὐπιςοϊβεά ἀπά πονν υνἱε μάταν Ὀδοαυδε ὑΠαῪ 
βθγδηκ ἔτοτι ρίνίπρ οἤεπος ψεῖε, ἰη ἰδςῖ, 
δῇεςιηρ ταὶ ρου Βοσρ]εβ νν δἰ οἢ ἴδον ἀϊά 
ποῖ ἔξεὶ, ἀπά ἴῃς Αροβιὶε ἄοεβ ποὶ ῃμεδίϊδί 8 
ἴο ἀεπουπος βοῇ ἱπβίποοσιεν ΌῪ ἰΐβ ἴσια 
Ὡᾶπιε ἀγῤοονὶ5γ.---κ᾿αὶ Βαρνάβας: ενυεη 
Βανμπαδας. Ἴδε ἀείδοιίοη οὗ Βαγπαῦδβ 
ννὰ5 ἃ Ὠδάνίεσ δἷονν ἴο [π6 οαυδε οὗ 
ΟΘεπεῖς ἐτεεάοπι τπδη τῆς νδςοϊ ]δείοη οὗ 
Ρεῖεσ. ΜῈ ὑπὰ δἰπρὶε εχοεριίοη οἵ 
Ῥαὺὰϊ Ὠἰτηβεῖξ, Βαγπαῦαβ παὰ ὕεεη τῆς 
ταοϑὲ οἴϊεςτίνα πιϊπἰβίες οὐ ΟἾσίδι ἔοσ {πε 
ςοηνεζδβίοη οὗ ατεοῖκβ; ἢε δά Ὀεδεη οἵ δῖα 
ἀερυϊεά ἴο Ἄρρεᾶσ υυἱἢ Ῥδὺ] 85 τπεὶγ σα- 
Ρτεβεηϊδιϊνα ἱπ ]εγυβδίεπι, ἀπά ἢἰ8 υνἢ- 
ἀγαννὶ ἴτοπιὶ βοοῖδὶ ςοπιπιαηίοη ὑἸἢ 
Οτεεὶς ΟΠ γί βιίδηβ [611 ἀροη {πεπὶ ἢ 
ἴῃς ἔοτος οἵ ἃ δεῖγαγαὶ. Ὗεὶ Ραυ], νῆο 
μδά Ὀεδη Ὸσ πιδῆν γδᾶγβ ἢἰβ πιοδὲ ἱπᾷ- 
τπηδλῖς οοπηραπίοη, δηἃ Κπενν ἢἰβ ἤεδεῖ, 
νντε8. πΊογα ἰῃ βοῖσονν [Δ ἰπ Δῆροσ οὗ 
Πῖ5 ἰαπηθπία!ε ὑνεακπεββ ἰη δεὶπρ ἰεὰ 
ΑΥΨΆΥ ὉΥ δν}} ἐχατηρίς. Εογ ἢε βαν Πδί 
ἢ νγ88 ἴῃς νἱςτίπη οὗὨ βιγοηρετγ νν}}}58 [Πδῃ 
δῖ58. οψῃ. εἜγυβαὶεπὶ ἢδὰ Ῥδεη δἰβ δγὶν 
Ὠοπῖς δηά πε ρίδςε οὗἁ ἢ᾽5 δαγίϊεβϑὶ τηΐη- 
ἰβῖτ᾽γ. Ὑπεὲ Ὑ Νεῖνε μδὰά Ῥεεη ἢϊβ ἢγϑβι 
τεδο ποτ ἰῃ ΟἸγίβε : ἢίβ οουδίπ ]οἢπ Ματῖς, 
ΨΠῸ ννᾶβ8 ὄνθὴ ἔδεη ἴῃ Απιίοςῃ, ννᾶβ 30 
ἄεαγ ἴο πὶπιὶ ἴῃλϊ Βαγπαῦαβ, ννβδη ἀσίνθη 
ἴο σποοβε Ὀεΐννεεσπ Ὠἰπὶ ἀπὰ Ῥδιυϊΐ, ςῇοβς 
Μαῖκ ἴογ ἴῃς Ἴοπιραπίοη οἵ δὶβ ἔαΐυγα 
τηϊηἰβῖσυ. Ὑνηδι ψψοπάσν ἰπεπ τῆαὶ δε 
ννᾶ5 ἱεπηρίεὰ οπἡ {Π18 οσςδβίοη ἴοσ ἃ πηο- 
τηεηῖ ἴο γίεἰὰ το ἴτε ἰπῆυεποε οὗ Ρεῖεγ 
Δηὰ {πε Ὀτεϊῆγεη ἴτοπὶ 76γυβαίςεπι! 

γεγ. 14. πρὸς τ. ἀλήθειαν. Ουτ νεῖ- 
5108 γεηάεσ πρός, αεεογάϊηρ ἰο, 'ἴκε κατά: 
πὰ 80 ἱπιρυρῃ ἴπεβε τηδῃ ἴοὸγ ννᾶπίὶ οὗ 
ΡΠ ΙΠΕ88 ἴῃ πεῖς οοπάυοι ταῖπες τμδῃ 
ἴοτ ἱῃοοπϑίβιεπου οὗ ἀοοισίπθε. Βα τῇς 

; Πέτρῳ ΒΕΕΟΚΡΡ. 

τι Κι,. 

οοπβυζε οὗ {πε Αροβίῖε ἰβ γεδ}γ ἀϊγεοιοά 
το ἴῃς (Δ᾿βεῃοοά οὗἉ ἐπεὶγ ἱεδο βίης. ὙΠΕΥῪ 
τσόγε ποὲ ἀεαϊἑηρ Ξεἰγαὶρ κέξογισαγαϊγ τοὶ ἐᾷ 
ἐλ ἐγμίκ ἴῃ ςαβιῖηρ τπς δίυγ οὗ υποϊεδη- 
Πε88 οὐ ἴποβε ῃοπὶ αοὰ πὰ οἰεαπβεά 
ἰπ ΟὨγίβι.---ἀναγκάζεις. Ρεῖες νν 48 Ὀγ ἢΐ5 
ἐχᾶσηρὶς γον Ρυζτπρ ἃ βενογα ργεββυγα 
οη ἀεπιῖϊε ςοηνεγῖβ ἴο δάορι ἃ [εν δῇ 
ταῖς οὗἉ [1ξπ, που ρ ἢ ρεγθδρ5 υπἰηιεπιίοη- 
411γ.---ὁπάρχων. ΤῊΐ8 ρατγιϊςῖρὶε ποῖεβ 
πε δελγίηρ οὗ δπιεοβάεηιϊβ. ου ργεϑεπὶ 
δοϊΐοη. Ρεῖεν δείπρ ἃ [ενν τπαϊρας πᾶνε 
Ὀεεπ εχρεοιεά το δοῖ οἴδπεγνῖβε. 

γν. 15-21. ΤΕἘΝΝ5 ΤΗΕΜΒΕΙΝΕΒ ΨΈΚΕ 
ὈΚΙΝῈΝ ΤῸ ΒΕΒΟΚῚ ΤῸ ΟΗΕΚΙΒΤ ΑΒ8 91᾿ν- 
ΝΕΚΒ ΡΟᾺ ΡΑΚΌΟΝ ΒΕΟΑῦΒΕ ΤΗΕΥ σοῦ 
ΝΟΤ ΟΒΤΑΙ͂Ν ᾿υϑτιεΊ ΆΤΙΟΝ ΒΥ ΡΕΆΡΕΟΤ 
ΟΒΕΡΙΕΝΟΕ ΤῸ ΤῊΞΒ ΤΑ - ΝΟΥ ΤΗΑΤ 
ΤΕΥ ΜΙΟῊΤ ΤΗΒΒΕΒῪ ΒΕΟΟΜῈ ΜΟΒΕ 
ῬΕΕΕ ΤῸ 81Ν, ΒΌΤ ΕῸᾺΚ ΤῊΞ 5.ΚΕ ΟΕ 
ΝΕΜ ΨΠῈ ΙΝ ΟΗΕΙΒΤ, ΕΝῈΝ Α58 Ραῦΐ, 
ἨΙΜΒΕΙΡ ἘΝΌΌΚΕΡ ΟΕΟΟΘΙΡΙΧΙΟΝ ΨΙΤῊ 
ΟἬΚΙΒΤ, ΤῊΑΤ ΟΗΕΙΒΤΥ ΜΙΟΗ͂Τ {ἱΝΕ ΙΝ 
ΗΙΜ. Μ,εῖ. 15. ΑΒ ἴδε πεχί νεζϑὲ ὀρεῃδ, 
δοςογάϊηρ ἴο ἴῃς ἀτεεκ Μ55.., νἡτἢ εἰδότες 
δὲ, ἰτ ἰδ Ποοαββάσζυ ἴο υὑπάεγϑιδπὰ ἤετε ἃ 
βπηίϊς νεγῦ, Κῦε αγε ζειυς, εἴς. 
Τῆς ρεΐβϑομαὶ παγαῖῖνε ὕγεδκβ οἱ 

ΔΌΓΟρΡΕ αἵ τηἷἰβ ροῖπι. Ρεῖεγ ἀγσορβ ουἱ 
οἔὗ βἰρῆϊ, ἀπά τῆε Εριβεῖε ραβ868 ἔτοπὶ ἃ 
Ῥιοίεβι δρδίπβι ἢὶβ νδο]]διίοη ἱπῖο ἂπ 
εἰαδογαῖε ἀγρυπιεηὶ ἀρϑίπβι πε ἀοςίγιπδὶ 
εἴτοσβ οἵ {πε Ῥῃαγίβαὶς ραγίγν, νυν ἢ ἔοτπὶβ 
ἴοο ἱπῖερταὶ ἃ ρογιίοη οὔτπε ψῃοῖε ἘΡίβ8]ς 
ἴο Ὀε ἀεϊδομεὰ ἔτοπι ἴ. Υεῖ τπεῸ πεν 
βίγαίη οὗ τπουρῆξ βργίπρβ 50 ἀϊγεςν ουὖἱ 
οὗ τῃ6 ργενίουβ τεπηοηβίγσαπος πὶ ἰΐ 
ταὶρῆς νεῖ] πᾶνε θεέ δάάγεβθεὰ τποτς 
απὰ τπεη ἴοὸ ἴπε 1εννιϑἢ ΟΠ γι βιῖδῃβ. δὲ 
Απεοςἢ. ΤΠε οὐΐϑροκεη ρῥγοῖεβὶ ἀραϊπβὶ 
δη ἰηδβίἀϊουβ διϊεπιρὶ ἴο ἴοτος οὐ ΟἊπε]ε8 
τῆς ]Θνν δ τοῖς οὐ 11 ἸΙεδὰβ πδίυγα!ν ἴὸ 
8ῃ δησυΐγυ Ψψῆδι 15. τὰς 85 ἄοπε ἔογ 
τε ΨΠῸ ἃγὰὲ ἴεννβ ὃν διγῖῃ. δά ἱξ 
Ἰυβεν ἴμεπὶ Ῥείοσε αοὰ ὁ νε Κπον πὶ 
ἴς ἀϊά ποῖ: {πεν Πδά ἴο τυτη το ΟἸτίβί ἕο 
τῆς ρεᾶςς ψίἢ Οοά ψ Ὡς ἢ τῆς [(ἂνν οςουϊά 
ποῖ ρῖνε. [π βδοσγῖ, νν. 15-21 ἅγε ζοη- 
πεοῖςὰ δἱ οῃςς νυν τπε ργεοεάϊηρ πηαῖίες 



τόᾳ4 ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ Π. 

ἐθνῶν ἁμαρτωλοὶ, 16. εἰδότες δὲ ῖ ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ 
ἔργων νόμου, ἐὰν μὴ διὰ πίστεως Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ,2 καὶ ἡμεῖς εἰς 
Χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν, ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ, 

καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου - ὅτι ὃ 
17. εἰ δὲ ζητοῦντες δικαιωθῆναι ἐν Χριστῷ εὑρέθημεν πᾶσα σάρξ. 

ἐξ ἔργων νόμου" οὐ δικαιωθήσεται 

1δὲ ΘΜ ΒΟΘΙΕΊΕΟΙ,; οαι. ΑὈ ΚΡ. 

ἘΧριστον ἰησον ΑΒ 17; ἰ. Χριστον ΟΠΕΕΟΚΙΕΡ. 

5οτι ΦΑΒΌΕΑ 17, εἴς. ; διοτι Ο ΕΚΕΡ. 

4 εξ εργων νομου Ὀείοτε ον δικ. ΑΒΟΌΕΕΟΡ. 

δηὰ τῆς βυϊθβεαυεηῖ; ἀπὰ Δρράδζεπεὶν τε- 
Ρτοάυοε ἰῃ βυδβίδπος δὴ δγρυπιεηξ νυ Ὡς ἢ 
δά αἰγεδὰν δεεὴ δά ἀγεββαά, υἱνα υοοε, ἴο 
δε οἰχοιπγοίϊβίοη-ΡΑτῖγ δὲ Απιίοςῃ, ννποπὶ 
ἴδε Αροβϊε ἰάεπιῆςβ ἰῃ βρίτὶ ἀπὰ ροἱον 
1} τῆς βυθβεαυεηῖι ἀρίἰδΐοτβ ἰπ Οαἰδιίδ. 
-οὐκ ἐξ ἐθνῶν ἀμ. ΤῊϊ8 οἰδυβε Ἔχργεββεβ 
Ροϊπιίςάϊν ἐπε ἰπβοίεπε ςοπίεπιρὶ οὗ ἴδε 
Ῥμαγίβαϊς ραγίν ἔος ἀσπε!εβ, νῆο ἀϊὰ ποῖ 
Ῥεϊοπς ἴο τμε Ποῖγ παιίοη ποτ ἱπβεγὶς τῆς 
[μἂνν ἀπὰ τῇς Οονεπδηίβ. Ὑεῖ ἴῃ βρίϊε οὗ 
ἴπεβε διγορᾶπὶ ργείηβίοπβ ἴο βιρεγίοσ 
βαποιεγ (1 ἰ5 δά ἀ6 4) ἴον ψεγα ἀσίνεη ὈῪ 
ἴῃς νετάϊοι οὗἩ πεῖς οὐνῃ σοπβοίεπος ἴο 
ετργασε {πὸ ἕδίτα οὐ ΟἸγίβε θεσᾶυβε ΠΟῪ 
Κηπενν τμδῖ πὸ ἤξβϑῃ Ἵοουϊά ροββί δ᾽ Υ Ὅς 80 
Ῥεγίεοι ἰπ οδεάϊεπος ἴο ἴνᾶνν 48 ἴο ὃς 
1δεσεῦν ᾿υϑεϊβεά, 

γεσ. 16. οὐ δικαιοῦται. .. Τνο 
τηείμοάβ οὗ βεεκίηρ ᾿υδιιποδιίοη ἴῃ (ῃς 
εν οἵ αοὰ ἅγε δεζε ἀϊβιϊηρυϊδῃςά. 
Τα ἴογγμεσ τοοῖς δοςουπὶ οὗ ποιμίηρ δυῖ 
δβιβάϊαβι οδεάΐϊεπος ἴο {πε ἴανν οἵ ἀοά. 
Βείοτς μίβ Ἴοηνειβίοη Ῥδὺ] Κπὸν πὸ 
οἴδετ: ἢε μαά θεδθη ἱδυρῃς ὈῪ δί5 ἰε ρα] 
τσαϊπίπρ ἰο θά8εὲ δἰβ βιδπάδγά οἵ γίρβι δηά 
ψτοηρ ἐπεγεϊγ οὐ ἴπε τγενεαϊεά ἷδνν, ἴὸ 
Βηὰ ἴῃ ἴτ {πε δοῖς συΐϊάε οὗἩ ςοπβοίεπος, 
Δηὰ ἴο τπιδάβυγε τἰρῃιεουβηεββ ὉΥ οοη- 
Τοσγαϊυ ἴο [18 σοπηπηαηάπιεπίβ δἴοπε. 

Βυϊ Πὶ8 νίενν οὗ αοά᾽ Β ̓υάρτηεπι μαά 
Ὀδεη ρσοίουπαϊν πιοάϊδεά Ὁ 5 Τοοη- 
νειϑίοη. Ηε ἤδά ἰεαγπὶ οὐ {πε οπἠς 
Βαηὰ ἔγοπι ἴῃς τεδοπίπρ οὐ ΟἸγίβε ον 
ἱπιροββίδ]ε ἰξ ννὰ8 ἔοσ πιδῃ ἴο δεϊδίπ ἴο 
Ῥαγίεος τὶ ρμιδουβηεβδ, βεεὶηρ τπαὶ αοά 
οἰαίπιβ ποῖ οπὶν οδεάϊεπος ἴο ἴῃς ἰείίοσ 
οὗ ἴῃε ἴανν, θαϊ δῃ δι]ερίαηος οἵ {πε Ὠεαγὶ 
ἴοο ᾿ἱπογσουρῇ ἴο ὃς αδἰϊαίπαῦῖς ὃν ἢυπιδῃ 
ἰηβγγηγ. Βυξοη ἴῃς οἵπε μδπά ἢς 
Κπενν πον ἴμαι αοά ἰβ8 ἃ ἰονίπρ Εδῖδεσγ 
ἰπ ΟΒτῖβῖ, ὄἼνοσ βεεκίηρ ουὲ Ηἰβ εγγίπρ 
Ομ! άγεη τᾶ ΗςἜ πᾶν ψἱῶ ἴπεπὶ ὉΔΟΚ, 
ενεῖ σεδὰν ἴο ἰεπιρεῖ βίσιοϊ ᾿πβιῖοε νυν τἢ 
ἰπβπίτε πλοῖον, ἀπά νναϊ εἶπ ρ ΟΩΪῪ ἔοτ τε 
Ὥσβε τεβροπβε οὗ ἱπηρετγίεοι ἐδίτῃ δηὰ ἰπὶ- 
Ῥεγίεοϊ τερεπίδηςε, 80 ἔπε δὲ δἱ δὶ] 
βίηοετις, ἴο δῖοι ουδὲ 4 συϊν ρδβῖ, δπὰ 

Ρτοπουηςε ἃ ἐδνουγαῦϊε Ἰυάρτηεπι οη ἴῃς 
βίηπεσ. Ηε ρετγοεϊνδά τῃδὶ ἴμεγα 18 γοοτλ 
ἴθ τῇς Ἰυάρτηεης οἵ αοά ἔος δποῖπε 
εἰεπιθης δεδίάς δίσίοι Ἰυδιῖςε, υἱὴς., τῃε 
τῆεσου οἵ τῆς Ἰυάψε, δηὰ τῃδὲ ἃ ργίβοπεσ, 
Βοννανοσ οἶδασ ΠΊΔΥῪ Ὅς ἢὶβ ρα} οη πα 
ενίάεηςς οὗὨ 88 1ἰξε, πᾶν πενεγίῃεῖεδββ θα 
αβϑιγεὰ οὗ ραγάοῃ δηᾶ δοςερίαπος ὉΥῪ 
τγοννίπα Βἰπιβεῖῖ ἱπ Πυπιδὶς ἴσυδὶ οἡ 
παῖ τηετογ. [ὶπ ἴδ6 Ἐρίβεϊεβ οὗ Ραὺυ] 
δοςογάϊησὶν )υβεϊβοξδίίοη δοαυϊτεᾶ ἃ πεν 
τηεδηπίηρ, Ὀεοσοπηίηρ ἐαυίϊνα!οπὶ ἴο δοςερῖ- 
δποε δείοτε αοά, ἀπά ἴδε ἰογπὶ τἰρῃϊεοιβ- 
655 νν88 δρρ ἱεά το ἴῃς πγεγοϊ} δοφαῖῖδὶ 
οὗ τῆς συϊν ας ρΡεπιϊεπὶ οἤδεπάετ. 

Τῆς οἴαυδε ἐξ ἔργων νόμον ἀεῆπεβ ἃπ 
δοφυΐτ8] οπ {πε πιεσὶῖδ οὗ τῆς οᾶβε δἰοπε, 
Ῥαβεά ου ἃ [{ππὸὶ οἵ μοῖγν οδεάϊεηςε, ννῃ1]ς 
διὰ πίστεως ᾿Ι. Χρ. ροϊπῖδ το ἐλίτΒ ἴῃ 
ΟἸὨτίβὲ 85 ἴπε ἀρροϊπιεά σἤδηπεὶ οἵ οὐ 
τηετογ.--ἐπιστεύσαμεν. Ηετε, 848. ἰη 
Εοῃι. χίϊ!. τα, 118 νεγ ἀδποῖςβ ἴῃς δοῖ 
οἵ επιδγαςοίηρ ἴῃς ἔδίτῃ. [εν 18ῃ ΟἸ τι βιδπ5 
μαᾶά Όγ {πεῖς οοηνογβίοη ἀεοϊαγεὰ τς 
Βορεΐδββηθββ οἵ τπεὶς ροβέϊτίου ὑηάεγ (πε 
1ἂὰνν “πους ΟὨγίβε. Ἑδι ἰπ Πἰπὶ ννὰ8 
(δεν 84.) ἴῇς οπΐν πιεδηβ οἵ οδίδίηίηρ 
7αδειολείοη.---διότε . . . Ταΐβ οἷδυβε 
σοτγοδογδῖεβ ἴῃς νεγάϊοι οὗ ςοπβοίεπος ἀπά 
εχρεζίεπος Ὀγ ἴπε δυϊποσίεν οὗ ϑογίρευτε, 
ἴοσ ἰξ δάοριβ ἴπε ἰδῆσυάᾶρε οὗ Ρβ8. οχ]ῇ. 
(οχ 11.) 2, οὐ δικαιωθήσεται ἐνώπιόν σον 
πᾶς ζῶν, νἱἢ οπΐγ δοπιε νεῦρα] δἰτεγαιίοπβ 
βυρρεδίεά ὮὉγ τἢς Τςοηϊεχὶ οὗ ἴῃε ΕΡίδι]6. 
ΑΒ ἵνο ἰκὶπάβ οἵ ᾿υβιίποδίίοη πᾶνε θθθη 
πιεητοπαδά, ἴῃς οἴδυδε ἐξ ἔργων νόμον 
8 τεφυϊγεὰ ποῖα ἴοὸ τῆδκε ἰξ οἰεαγ παῖ 
τῆς )υδεϊβοαιίοη ἴο ψνϊοἢ τὰς ῬΒδὶπὶ γείδγβ 
νν»8 ἴεραὶ, ἴἰῆς ννογὰάβ ἐνώπιόν σον ἅτε 
ἀτορρεὰ 28 ὑεεάϊεββ ἴῃ [18 σοπίεχί, δηὰ 
πᾶσα σάρξ ἰΞ5 κυδδιϊτυϊεὰ ἴος πᾶς ζῶν ἱπ 
ογάεσ ἴο 5δῃονν ἴπαι ἴῃς Ῥβδ]πὶ γεξεσγεά ἴο. 
δδγίῆυ 16. ΤΏ ρδββᾶρα ἰ5 αυοϊεὰ νυ» τῇ 
φογγεβροηάϊηρ νεγῦαὶ σβαηρεβ ἱπ Κοπι. 
1, 2ο. 

νει. 17. εἰ δὲ. . . ἁμαρτωλοὶ. Τῆε 
ἰλϑί νεγϑδεὲ γιίνεά δὲ ἴπε σοποϊ υβίοη τπδῖ 
7 εν δῃ οοηνεγῖβ ὉῪ τπεὶγ οὐνη δοῖ οοη- 



16--10. ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 

καὶ αὐτοὶ ἁμαρτωλοὶ, ἄρα Χριστὸς ἁμαρτίας διάκονος ; μὴ γένοιτο, 

18. εἰ γὰρ ἃ κατέλυσα, ταῦτα πάλιν οἰκοδομῶ, παραβάτην ἐμαυτὸν 
συνιστάνω.; 19. Ἐγὼ γὰρ διὰ νόμου νόμῳ ἀπέθανον, ἵνα Θεῷ ζήσω. 

τσυνιστανω ΦΑΒΟΌΕΘΡ. 

ἀεπηπεά τπεπιβεῖνεβ τὸ 6 συν οὗ ἃ 
Ῥτόκεη ἶανν. Ὑπε ἀγρυπιεπὶ πονν ὑσοσεθάβ 
Οἡ 1Π18 δβϑυγηρίίοθ “17 ἴ δε ττὰς (48 
848 θεξπ βῇονη) {πᾶϊ τος ὃν ςεεκίηρ ἰο δὲ 
7μπεβεά ἐπ ΟἈγισέ τσεγε γομηπα ἰο δὲ οἱγ- 
φείυες αἶ50 5 Μ6ΥΣ 5 ΜΕ ἃ5 τῆς Οςης 168 
--ἰξους βπ νᾷ8 ἴῃ ἀϊδβοονετεά, ἀπά ἰξ 
Ὅε δάπιτοὰ τπδὶ σοπέεββίοη οἵ εἰπ [ἰε8 
δῖ πε τοοῖ οἵ 411 ΟἩ γί ϑείαπ [1ἴε, ννῆδὶ ἤδη 
5 πε διτἰτυάε οὐἨ ΟὨτγῖβε τοννατὰ βίῃ ὃ ""-- 

α Χ. ἁ. διάκονος; ΤἼϊΐβ οἶαυβε ἰβ 
οἰδατῖγ ἱπιειτορδίϊνε, δηὰ τῆς ἴτας τοδάϊησ 
'8 ἄρα, ποῖ ἄρα (ἰπέετεπεῖ41). Εοτ Πέτα, 
85 Αἰ ννΑΥβ εἰβεύνβεγε ἰπ Ρδυΐης ἰδηρσυδρα, 
μὴ γένοιτο τερυάϊαϊεΒ ἃ πιοηβίγουβ 80- 
Βεδβίίοη, ρυΐϊ ἔογινασά ἱπ τῇς ἴοστη οὗ ἃ 
ᾳιυεδβείοη, ἴδε τηεγα βίδιεπηεηϊ οὗ ννῃϊςἢ ἰβ 
τερυρτιδηΐ (0 ἴῃς πιοσαὶ βθηϑ8ε. 
ιν 85 οδ)εςῖεά ἴο {Π|8 ἀοοιτίπε οἴ αοὐ 

ἔδεε ρσύᾶςοα ἱπ Οἢγίβε ἴο ρυ ν δβίπηογβ 
παῖ ἴὲ Πεϊὰ οὐκ ἃ ᾿ίςεπβε ἴο βίη Ὀγ ἀοίῃρ 
ΔΨΆΥ ἴῃς ΨΠοΪεδοπιε τεβίγαϊπίβ οὐ ἴῃς 
1μἂνν, ἀῃὰ 80 ἐποουτᾶρεὰ τηεη ἴο σοητίπυς 
ἴῃ 5ἰπ ὃν ἰΐ8β ἀββυσαηςε οὗ ρατάοῃ. Τῆς 
(ΑἸΔΟΥ 18 πεσε ἀϊβηιίβδεά ὑν βοοόση οα 
τῆς βΒισεηρτῃ οἵ τἢς νεῦγ παῖυτε οὐ ΟὮσῖβι, 
Βυὲ 8 τῆοτα ἔν εχροβεὰ ἴῃ ἴῃς βἰχίῃ 
Πἤδριοσ ἴο ἴπε ΒοπΊδηβ. 

νες. 18. “1 ᾿Ἰηάδεεά, 1 ἀο τϑεβιδ Ὁ] 8 ἢ 
τῆς δυϊμοτίτν οὗ ἴῃς [ψᾶνν ονεῦ ΟἩγί βιίδη 
1ἴς, ἴτε Ὀεσοπιεβ ἴσας ταὶ ΟἸγῖϑε ἀἱά Ἰελά 
τε ἴο ἰγδηϑρταββίοη, 90 δζριιεβ (πε 
Αροβεῖε δ8 πες ἴυσγῃβ ἴο 8 οὐνῃ {Π{π ἴος 
δη {Πυβιγαιϊίοη οὗ τε ἱποοσηρδι  γ οὗ 
Αἰ!ερίαποε ἴο Οἤγίδε στ {πε σοπεϊηυδά 
Βιρσγεηδου οὗ ἴῃς [,ἂνν. 

νετς. τις. Ἐγὼ. ὙΤῇε βίγεββ ἰδ οἡ τῇς 
Ῥετβοπδὶ ρσοπουη βῆονβ δὶ Ρδυΐ 5 πεσε 
τείεττίηρ ἴο ἴῃς ζδοῖβ οὗ 8 ρεγβοηδί ἢϊ8- 
ἴοτγ. Ηε βἰπρίεβ ουξ ἢΐβ οὐνῃ σοηνεζβίοῃ 
ἴον ἰῆς βᾶκε οὗ ἴῃς ογυςΐδὶ Ἄχαπιρὶς νοι 
τ αβοτγάεά οὗἉ τῆς ΔΙ ΒΓ Ϊ οΥὗὁἨἁ τεσοποι!πρ 
τῆε οοπιτηδηὰβ οὐ Οἤγίδε ννἢ πε ἴτᾶ- 
ἀϊεκίοπαὶ ἴᾶνν οἵ βγϑεὶ, ἴογῦ πῃ ννῶβ δοῖυ- 
ΑἸ1ν Ὀεαγίηρ ἴῃς Τοοπιπιββίοη οὗ (ἢε ἈΙΕΡ 
Ῥτίεβι, ἀπά σδιτγίπρ ουἕ πε ογάεγβ οὗ τῇς 
ϑαππεάσί πηι νῆεη ΟἾγίβε τηεὶ Πὶπὶ ἴῃ τπε 
ΨΑΥ δηά ᾿Ἰαϊὰ Ηἰ5 σοτηστηδπβ ὑροη Πίπι. 
Ηε μαδὰ ἴο οβοοβε δεΐνεεη ἴῃς ἵνο : πὰ 
ἂὶ ΟἸγβε ῖβ ψνογὰ ες ππρ ᾧρ Πίβ οβῆοα 
δηά τεπουποεὰ ἔος ἕνεῦ (ἴῃς βεγνίος οὗ 
πε [ἅνν. --- διὰ : ἐλοιρὰ μνᾶν 
ἰαισ. ὙΠα ττδηβίδιίοη οὗ ἔπεβε ννογάϑ ἴῃ 
οὖς νετβίοηβ ἑλγομρὰ ἐὰε ἰαισ βϑεετὴβ ἴοὸ 
τὴς ἔλιαὶ ἴο ἴδε β8εῆβε: ἕογ ἴῃς ἀδβαῖῃ ἴοὸ 

1νν ΜὨΙΟἢ 15. ποτε τεςοσάςα ννᾶ8 ποίΐ ἄυς 
ἴο τε ἱπβιγυπηθηιδῖ ιν οὐ ἴ[νν, ὃυῖ 
ΨΜΑ8 ἴῃς ἱπιπηεάϊαλιϊε εἤεςοι οὗ ἴῃς νἱβίοῃ 
διὰ ννογτὰβ οἵ Οἤσίβι; δηὰ τῇς ἽἼχργοββ 
οὐεοὶ οὗὨ 1Π18 τεΐξεγεπος ἴο ἴῃς σοηνεγβίοη 
οἵ ϑαυ] ἰβ ἴο βῆον ἢονν υπίοη νεῖ ΟὨγίδι 
πη εδῖεβ ἴῃς δυϊπουεν οὗ δῃ ουϊννατά 
ἴανν. διὰ νόμον ἰ8 τελὶ]γ δκίπ ἴο διὰ 
γράμματος καὶ περιτομῆς ἱπ Εοπι. ἴΐ. 27, 
ἀπὰ ἴἰο δι᾽ ἀκροβυστίας ἱπ Εοπ,. ἱν. 11. 
ἴῃ 411 τπεβε οδδοβ διά ἀεποῖεβ (δε βη- 
νἱτοππγχεπῖ, ννπεῖδει οἵ τῆς Ἰεϊίες, οἵ οἷς- 
ουτηςϊβίοη, οὗ υποϊτουτης βίοη, ος οὗ ἰανν, 
ΨὨΙΟΝ ννᾶ8 βυδβίδιίηρ δὲ τῆς εἰπὲ. ὅ40] 
νγᾺ5 οὐ ομῇῆςϊα] ἀυῖν, βυτγουπάδὰ Ὀγ ἴδε 
οἰτουπηβέδηοεβ δἂπὰ τηδοπίπειυ οὗ [ἂν 
ψ θη ΟἾγίβε βιαγεά Πίπ), ἀπὰ δε Ὀεςᾶπηα 
αἱ οπος ἀεδὰ ἴο τῆς οἷαὶπι οὗ [ἂνν ὕροη 
δίπι. --- νόμῳ ἀπέθανον. ὙὙΠεβε ννοσάς 
ξεῖνε ἃ νἱνὶὰ ἀεδβοτίρείοη οὐ πε βριγίτυδὶ 
τενυϊδίοπ ὑγοδυςεὰ Ὁν δὶβ σοηνεγβίοη ἰῇ 
τῆς Βεαγίὶ οἵ ὅδ]. ΨὙνθεγεδβ, πἰἐμοσγίο, μΐβ8 
Ὑ»ΠοἿε τιϊηπά πδά θεεη βεῖ οἡ δ] Π]1ἰπρ πε 
ΜΠ οἷς 1ὰνν, ἀπά ἢς δὰ οουπίεὰ [18 ΟΌ]!- 
ξαιϊοηβ 41] ἰπ 411} ἴο πἰπι, ς πονν ἐπείγει! Υ 
τεπουποεὰ ἐπα ἀστγ οὗ οδεάΐεπος ἴο ἴϊ5 
ςοπηπιαπάβ δηὰ γερυάίαιεὰ [18 δυϊμοτίεγ. 
Απὰ ᾿Ἰυδβὲ 48 ἄδδιἢῃ νοσῖκβ ἃ ἤπαὶ οπδησςε, 
δηὰ Ἰεανεβ δεμιίπὰ δὴ ἰπάς!δ]ε εεςῖ, 8ὸ 
ἀϊά πὶβ σοπνειβίοη δθὴχ ἃ ρμειπιδπεηΐ 
δι πιΡ οὗ ᾿Πεἰοηρ οἤδηρε οἡ δἱϊ πἰβ ἀδεὲς 
γεᾶσβ : τποποοίοσιῃ πα βδεγνεὰ δηοίμεγ 
Μαβίεσ, ονπεά δρβοϊυίς οὐεάϊδπος ἰὸ 
Ηἰ8 νἹ]], ἰδιοπεὰ ἕο Ηἰβ ἰηνναγά νοῖςς 
οἵ ουϊννατά τενεϊδιίοη, ἀπά ἄγδηκ οἵ Ηἰβ 
ϑρίπι. 
Τα δὔβεπος οἵ τῆς δγίϊς!ε δεΐοστε νόμῳ 

8 ποιϊεννοσίγΥ; ψνεγεῶβ (πὸ [ἂν οὗ 
Μοβεβ, θείη {ες οης γενελί δὰ 1,ανν, 18 
Αἰνναγβ ἀδείρηδίεά ἐλ ζαισ (ὃ νόμοι), 
νόμῳ ἀεποῖεβ ἴανν ἱπ ἴῃς δρϑίγαςϊ, 80 
τπδὲ τΠ|8 οἴδυβε σοπιργοῃεπάβ εἐπιδηςοίρα- 
τίοη ἔγοπῃ 811 ςοπίσοὶ οἵ εχίεγηδὶ ἷανν. Τῆς 
ἐτεεάοπη ννᾶβ, οὗ σουζβε, ρυγεὶν βρίγίἴυ δ]: 
Ῥαὰ] οσοπεπυςεά (ΠΥ το δοκηονϊεάσε ἴῃς 
ἅἄυτν οὗ ουϊννατά Βιυῦδπιὶββίοη ἴὸ 411 ἀν 
ογάδλιπεὰ δυϊπογίῖυ, Ῥυῖ πιδιπιδίηθαἁ τῆς 
ΔὈβοίυϊε ἱηδερεπάεπος οὗ δί8 βρὶ τς δηὰ 
οοπβοίεπος ἔτοπὶ 18 ἀϊςιδίεβ.---ἶνα Θεῷ 

. ΤΗϊβ οἴδυδε δά ἀβ τῆς πηοῖϊνε ἕοτ 
1η15 ἀδδῖῃ ἰο [νν. [ἐ ννᾶ8 ἃ νεγίΔ0]6 
ἀεδίἢ υπίο 16: 84] πδὰ βιγίνεπ ἰῃ ναΐῃ 
το οδιδίη [{πἰ Ὀείοτε αοἁ Ὁγ Ζεαΐουβ ἔ]- 
ΒΙπιεπὶ οὗ δνεγυ σοτητηδηάτηεπι ; ἢς πον 
δοκηονϊεάρεά πὶβ. υἱέος ἔαί]υτε, βυγγθῆ- 



τ66 ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 11. 2ο---2ι:. 

20. Χριστῷ συνεσταύρωμαι- ζῶ δὲ οὐκ ἔτι ἐγὼ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ 
Χριστός - ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκὶ, ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, 

τοῦ ἀγαπήσαντός με καὶ παραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ. 
ἀθετῶ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ 

Χριστὸς δωρεὰν ἀπέθανεν. 

21. οὐκ 

εἰ γὰρ διὰ νόμου δικαιοσύνη, ἄρα 

ἐχι νιονυ τ. Θεον ΦΑΟΌΣΕΚΕΡ ; τ΄ Θεον και Χριστον ΒΌ ΕΠ. 

ἀετεὰ 411 τῆε ργίάς δπὰ δπιδιτίοη οὐ πὶβ 
1, πὰ οαβὲ Ὠἰπιβοὶ ἰπ Πα πΊδ]6 ἔσυβὲ δὲ 
με ἔεεϊ οὗ [6808 ἴο τεοεῖνε ἔτοπη Ηἱπὶ 
τὲ ργεςίουβ [πῸὸὶ νῃο ἢ μς Βδά βουρῆι 
πῃ ναΐη ὈῪ Πἰβ πιοβὶ ζεαίουβ εἴογιβ ὑπάδγ 
τῆς [ἅἃνν. 

ψγες. 2ο. Χριστῷ συνεστ. ΤΠο ατεεῖκ 
οσζάεσ ἤτον β ορκοίαὶ ἐπιρμιαείς οπη Χριστῷ: 
υπίοη ψτἢ ΟἸγίβε θεσᾶπηα ἔσο τῃδὲ τἰπλα 
τ οοηῖγαὶ ἔεαίυγε οὗ 18 [1ξππ; [τ δηται]εὰ 
ἰπ τῆς Ὀερὶπηίπρ ἃ {ε]Ἰοννβὶρ ἢ Πὶ8 
οτυοϊβχίοη, ἃ τϑᾶὶ οσυοι ἥχίοη οὗ ἤδαγὶ 
δηὰ νυ}. ΒΥ {π|8 ἤρυτε πε ἀδβογίθεβ 
1τῃε ἱπίεηβε ἃροτν οὗ βρίσγι[πὶ σοηῆϊοϊ, 
πα οτυβηΐπρ ἰοδὰ οὗ βῆδιης δπᾶ δἰζτοσ 
τεπιοῦβα ΨΠΙΟἢ ἣς ὑπάσγνεπιὶ ἀυτγίηρ (ἢ ς 
τῆγες ἀδγβ οὗ ἀδγκηεββ δηά βἰἰεηὶ ἀδβραὶγ 
τῆι [Ο]οννεά ἢ νἰβίοπ οὔ τῆς ΟἾτγῖβι.---ζῶ 
δὲ: 4541 [ἐυε. 1 ἙςΔῃ Ῥεγοεῖνε πὸ ρτουπὰ 
ἴον τοπάεγίηρ δέ πευεγέλεϊδες (Α.Ν.) οἵ γεΐ 
(Ε.Ν.). ὝΠπεῖε 15 πο ἼἽοηϊγαβὲ ἤεγε δ6- 
ὕνδεη ἴδε ἔς ἀπά τπῸ ρῥγενίουβ ἀδδίῆ : 
ου ἴδε ςοπίσγαγυ, ἴῃς 11{π 8 ργεβεπίεδ δ8 
τῃε ἀΐτεςϊ ουϊοοπης οὗ (ἢς ἄξαιἢ, Α5 τῆς 
τεβυγσγοοιίίοη οὗ ΟΠ γίδιὶ ννὰ8 ἴῃς βεαιεὶ οὗ 
τε οτυςτβχίοπ, δοὸ Ῥᾶὺ] ννᾶβ Ἰοϊπεὰ ἰὸ 
ΟὨτγίβε ἰπ ἀδδῖῃ τπδὲ πε πιίρῃς δὲ Ἰοϊποά 
ἰο Ηἰπιὶ ἰπ βρίγίξυδὶ [1{ε.---οὐκ ἔτι . .. 
Ὑῆε πενν [ἔξ 15 πὸ ἰοηρεγ, {κα ἘΠ ογπιοσ, 
δερεπάεηι οπα ἴῃς βίγυρ]ηρ εβοτγὶβ οὗ ἃ 
ΤΑΘΙΟ πΊᾶη ἴὸ ἀγανν Πεᾶγ ἴο σοὰ ἰπ ἢίβ 
νη σὶβμϊεουβηεβδ. (ἰγίδε Ηἰσηβεὶ 18 
ἰϊ8 βουζος, 85 ἴπὸ νίδ ἰβ ἴῃς βουγος οὗ 
1|ῖς το ἴπε Ὀγάποῆεβ8.---ὃ δὲ ζῶ: Βπὲ ἐπ 
ἐμαὶ 1 Πυε. Οὐυἵν νεγβίοπβ τῆᾶκε [ἢ ]15 τὸ 
ἣν ζωὴν ζῶ; ὃυϊ ἰξ βεεπὶβ ἴὁ πὶὲ τῇογε 
δοοογσάδης υἱτἢ ἴπΠ6 ςοπίεχὶ δπά ψ ἢ 
Οτεεκ ἔογπιβ οὗ ἜἼχργεββίοῃ ἴο πιᾶῖκε ὅ - 
ἐπ ἐκαΐ, ἀΒ ἴϊ ἰ5Β τεπάεγεά ὃν ΑΝ... ἰπ Εοπι. 
νὶ. το. ὙΝοΟ ἱπβίδηςεβ οἵ {5 δάἀνεγθίαὶ 
υ8ς οἵ ὅ ογ ἃ ςοππεοιίπρ' ρατίϊοα ἤᾶνα 
Ὀεεη αἰγεαάυν ποῖϊεά ἴῃ τῃ18 Ερίβε]ε ([. 7, 
ἴϊ. το). Ῥδὺϊ 18 βεζὲ δοοουπείπρ ἔογ ἴῃς 
λοι ταὶ ἢῈ ποῦν ροββεβ86β βρίγιϊυ 8] [Πδ, 
τπουρῇ 511} ἴῃ τπε ἤεβῃ δπά βυδ]εοὶ ἴὸ 
πιοῖίοῃϑ οὗ δἰπ ἰῃ ὮΪΒ τε πΊθεῖβ : ἴξ θεΐοπρ8 
ἴο Πίπι ἰπ νίγῖαα οὗἩ Πὶβ (41 ἴθ τπε ὅ0π 
οἵ ἀοά.--με. .. ἐμοῦ. ὙΤΠε ρτενίοιβ 
οἴαυϑεβ πᾶνε ἐχργεββεὰ ἴῃς ἱπεϊπηαῖε ρεῖ- 
ΒΟΠΑΪ υπίοη δεΐννεαη πε βρίγιε οὐ Ρδυϊ 
ἃηὰ δῖβ Ὀϊνίπε Μαβίεσ. [πὸ ΠΑΣΠΊΟΩΥ 
ψἢ τπδὲ νῖενν δὴ εχοϊαβῖνε ρεγβοπδὶ 

τις 

Ἂς 

δϑβρεςῖ ἰβ ργεβεηίεά οὗ τε ἴονε οὗ Οἢτίβὲ 
ἃπά οἵ Ηἰβ βδογίῆος οὐ [πε Οτοββ, δ 
τουρῇ Ρδὺϊ Ὠίτηβεῖ μαὰ θεεη {πεῖς βοῖς 
οδήεοι. 

6σ. 21. ΟἾγίβι ἀϊδὰ ἴῃ ογάεσ [ῃδι πιεπ 
τηῖρῆς ᾿νε Ὀεΐίοτε αοὰ ὈγΥ Ηἰβ ρτᾶςε ἰπ 
Βρίϊε οὗ ἃ ὕσοκθη [ἂν ; ἱζ πιεπ οουἹά 
Κεαρ ἴπε 1ᾶνν οὗ {πετηβεῖνεβ δπὰ Ἶἷνε, 
ἔπεγε ννουϊά ὈξῈ πὸ ο41] ἔοσ σγᾶςς, ἂπὰ 
πε ἀδδίῃ οὐ ΟὨτγίδὲ νουϊά θὲ ρῥτονεά ἃ 
8εῖ688 βδογίῆςε.---διὰ νόμον. [,ἂνν ννᾶ5 
πδνεσ, κε [δι τἢ, ἱπβεγυγηθηῖδὶ τὸ 15118- 
οδιίοπ (ο( νεγ. 16). Ασοοτγάϊηρὶγ, Ῥαδὺ! 
πΕνοσ βρεᾶκβ οὐ ᾿υδβιϊβολιίίοη [Ὠγοιρῃ 
[αν Ὀὰϊ εἰἴΠπετ ἐκ νόμον οΥ ἐν νόμῳ. 
Ηετε, 48 ἰπ νϑῖ. 19, ξὰ γόμον τεδ}}ν 
ἀεποῖεβ 4 ἰεραὶ εηνίγοηπηδηῖ, δπά {πε 
νεῖβε δγριεβ ἴμδῖ 11 τὶρῃιεουβπαββ ν88 
τελ]ν ὙΠ π πηθη 5 σεᾶοῃ ὑπάες ἃ Ἰερδὶ 
ἀϊδβρεπβαιϊίοη, ἔπεη ποτα ννᾶβ πο οσοδβίοη 
ἴοσ ἴδε ἀεδίῃ οὗ Ὁ γίβε δὲ 4]1. 

ΟΠΑΡΤΕΚΙΙ].--ῆνν. τ-6. ΝνΉΑΤ ΒΕΝΒ5Ε- 
ΚἘῈΒ5 ΒΟΙΓΥῪ 15 1Τ ΒΟᾺ γοῦ, ΗΟ ἨΔῸ ΤῊΞΚ 
ΟΚΌΟΘΙΕΙΧΙΟΝ ΟΕ ΟΗΕΙΒΤ ΒΕΤ ΡΓΑΙΝΕΥ ΒΕ- 
ἙΟΚΕ Υοῦξ ΕΥΕΒ, ΤῸ ΚΕΒΟΆΤ ΝΟ ΤῸ 
ΟἸκούμοιϑιον ἢ ΤΗῊΗΙΝΚ ΟΝΤΥ ΗΟ ΙΤ 
ΨΑΒ ΤΗΑῚ ὑοῦ ΒΚΕΘΕΙΝΕ. ΤῊΗΕ ϑριειτ: 
ΜΑΒ Τ᾽ ΒΥ ΟΒΕΡΙΕΝΟΕ ΤΟ [ἂν ΟΚ ΒΥ 
ΠΙΒΤΈΝΙΝΟ ΙΝ ΒΑΙΤΗ ἢ Οἂν ὑοῦ ςομ- 
ῬΙΕΤΕ Α ΒΡΙΕΙΤΌΑΙ, ΨΟΝΚ ΒΥ ΑΝ ΟἈΡΙ- 
ΝΑΝΟΕ ΟΕ ΤΗῈ ἘΓΕΒΗ ἢ Ὀ1ῦ γοῦ ΒΌΡΡΕΚ 
ΑΙ, ΤῊΗΑΤ ΡΕΚΒΕΟΌΤΙΟΝ ΚΟΚ ΝΟΤΗΙΝΟ ὃ 
ΨΝΑΒ ΙΤ ΥὙοῦΒ ΟΒΕΡΙΕΝΟΕ ΤῸ ἴὰΨ ΟΚ 
ΥΟΚ ΓΙΒΤΕΝΙΝΟ ΙΝ ΕΑΙΤῊ ΤΗΑΤ ΚΕ ΤῸ 
ΟΟΡ᾽Β ἵἹΜΡΑΆΤΙΝΩ ΤῸ ὑοῦ ΤῊΞ ϑριβιτ 
ΜΊΤΗ ΡΟΜΈΝ, ΕΝῈΝ ΑΒ ΤῊΕ ΡΑΙΤῊ ΟΡ 
ΑΒΒΑΗΑΜ ΜΑΒ ΚΕΟΚΟΝΕ. ΤῸ ΗΙΜ ΕΟΚ 
ΚΙΘΟΗΤΕΟΌΒΝΕΒΒ ὃ---νεγ. 1. ἐβάσκανεν. 
ΤΠὶβ νογὰ ἀεποίεά εἰπε (ῃς ἰλβοϊηδιϊοη 
οἵ δῃ εν] εγε οἵ βοπὶε πιαϊρηδηΐὶ ἰπῆυ- 
εποα ακὶπ ἴο ἴτ ; ἰἢς ἱπέδιυδιίοη οὗ βοπια 
(αϊδιίδηβ δὲ τπὶ5 οσίβι8β ἰ8 αἰιγσιδυϊεά τὸ ἴῃς 
Ὀᾶπεδι! εβεςι οἵ δοπιε τηγβιίεσίουβ ροννεσδ 
οἔ εν]!. 

Τὰς τεδάϊηρ ἐβάσκηνεν ἢ48 ρῥτγοῦδο! Υ 
ἴουπά ἰἴ8 ΑΥ ἱπῖο βδοπὶὲ Μ55. ἔτοπὶ 
οἸαββίοδὶ υβᾶρε ; πιοβὶ νεσῦβϑ ἱπ «αίνειν 
ἔοττι τπε δογίϑὲ ἱπ ἅ ἱπ {πὲ Ν.Τ., Ζ..ν 
λευκᾶναι ἐσήμανεν ποιμάνατε. 

Τῆε δάάϊιίοπβ τῇ ἀληθείᾳ μὴ πείθεσθαι 
δἴϊεν ἐβάσκανεν, ἀπά ἐν ὑμῖν δἴϊεῖ προε- 
γράφη ἰπ τῃε Κερείνεά Τεχί ἅτε εν  ἀθθι Υ 
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ΠΙ. τ. Ὦ ᾽ἌΝΟΗΤΟΙ Γαλάται, τίς ὑμᾶς ἐβάσκανεν,; οἷς κατ᾽ 
ὀφθαλμοὺς ᾿Ιησοῦς Χριστὸς προεγράφη 2 ἐσταυρωμένος ; 2. τοῦτο 
μόνον θέλω μαθεῖν ἀφ᾽ ὑμῶν - Ἐξ ἔργων νόμου τὸ πνεῦμα ἐλάβετε, 

ἢ ἐξ ἀκοῆς πίστεως ; 3. οὕτως ἀνόητοί ἐστε ; ἐναρξάμενοι πνεύματι, 

νῦν σαρκὶ ἐπιτελεῖσθε ; 4. τοσαῦτα ἐπάθετε εἰκῆ ; εἴ γε καὶ εἰκῆ. 

5. ὁ οὖν ἐπιχορηγῶν ὑμῖν τὸ πνεῦμα, καὶ ἐνεργῶν δυνάμεις ἐν ὑμῖν, 

τῇ αληθειᾳ μη πειθεσθαι δἴϊετ ἐεβασκανεν ΠΟ ἘΚΠΡ ; οπι. ΑΒΌΝΕΘ 17, 67. 

3 ἐν υμιν Δἴε προεγραάφη ὈΕΕΟΚΚΡ; οπι. ΒΜ ΑΒΟ 17, εἰς. 

δρυτίουβΒ. ΤΕ ἔοσγπηεσ [5 ρσορδοὶν ἀπε τὸ 
ἃ τεπιϊηίβοεηςε οὗ ν. 7, νῆεγε ἴῃς οἰδυϑς 
οὐοςυΓβ.---προεγράφη. ΤΠΐβ νοτὰ ἰ5 ἐννίοε 
επιρίογεά Ὀγ ἴῃς Αροβεῖς, οποε ἱπ ἔῃ. 
χν. 4 ΜΙ τείεγεπος ἴο ἴπε ϑογίρυγεβ, 
οπος ἱπ Ερῆῇ. ἰϊϊ. 3 νυν ἱἢ τείεσεηςε ἴὸ 4 
ἔοσπιεσ ἱεζίες οἵ πἰϑοννῃ. Ηετσς, ργοῦδοϊυ, 
1 τεΐδιβ ἴῃ {κα τηδππεσ ἴο βοῆς ἀοουτηεης 
Ψ ΠΟΙ δε Παά ρίδοεά ἰπ τῆς πδπάβ οἵ πε 
ΟΘαϊακίαπ5, οὐ βοπῖα ἰεϊϊεσς ἢς μδὰ ντί[επ 
ἴοσ {μεῖς ριϊάδηςς ἀυτίηρ Π8β ἀῦβεηςε, 'π 
ψΠΙοἢ τῃς νἱτα] τγυτ οὗ τὰς οτυοϊβχίοι 
μδὰ Ῥεδπ επέοσοεά. Ὑπδαῖ ἢς ντοῖε ΠΆΩ 
ΔΡοδβιίο]ὶς Ἰεϊίεγβ ἴο ἢῖβ οοηνεγίβ ἰ5 οἷἰθᾶσ 
ἥοτὰ 2 ΤΏΕΒβ8. ἰϊϊ. 17. ὙΠε δάάϊείοη κατ᾽ 
ὀφθάλμονς ἰβ 'π ΠαγπιοπΥ ὉΠ ἘΠ8 νίενν. 
γράφειν πενεξς π28 ἴῃς βεῆβε οὗ ραϊπείῃ, 
ἴῃ ἴδε Ν.Τ.--σταυρωμένος. ΤῊΣ Οτεε 
ογάογ οὗ ννογάβ ἱπάιςδίεβ ἐμὲ ἐπ 18 ραγιὶ- 
οἷρίε μα8 ἴπε ἕοτος οὗ ἃ ργεάϊςδίε. Τῆς 
ἕλςϊ οὗ τῆς Οτυοϊῆχίοη ννἱ 411 τμαῖ {πε 
ἴδοι ἱπνοϊνεά ννδβ ἴῃς (σὰ Ὡς δὰ 
Ὀεεη 80 ἀϊβεϊποιΐγ βεῖ Ὀεΐοσε τς εγεβ οὗ 
1δε Οαἰδιίαπβ ἱπ ὈΪδοῖ δηὰ ννὩϊϊε. 

ψετ. 2. Τῆς Αροβιεῖες ἀρρεδὶβ τ 
ςοηῆάεπος ἴο ἔπε ρεζβοῃδὶ εἘχρεζίεπος 
οὗ δ΄8 σοπνεσίβι ὙΠῸ νοῦ {πετηβεῖνεβ 
ςοπβοίουβ οὗ μανίηρ τοοεϊνεά οἡ ἰδεὶγ 
ςοηνετβίοη ρίβ οὗ ἴδε ϑρίγ:. ὙΝΏαπος 
τπεπ οᾶτης ἅμ ἰηννασά οὔδηρεῦ Μγδβ ἴὲ 
1πὸ τεβυ]ῖ οὗ Π1Β]Πἶηρ ἴᾶνν, οἵ οὗ ᾿ἰβιθπίης 
ἴῃ 8} ὙΠε αυεβεϊοη ἡδεάβ πὸ ἀπδινεῖ: 
ἴοσ τὲ ννγὰβ οὈνϊ ουϑὶν ἔπε σεβυϊὲ οἵ ̓ Ιβιεπίησ 
ἰπ αἰ. ὙΠπε βεοοπάᾶ οἷδυβε σουρ]ε8 
τορεῖβεγ ἵψο δββεπίίδὶ γϑαυ βὶῖεβ ἴὸσ 
ςοηνεγδίοη : τῇδε πυδὲ ποῖ ΟΠΪΥ [ἰἰδίεπ, 
Ῥυϊ ᾿ἰβίεῃ ἱπ ἃ τίρῃι βρισίς, ἀεβιγίπρ τὸ 
Κπονν ἀπά ἄο Οοάΐβ νη]]. Τῆς ρεπῖίνε 
πίστεως αἀὰβ (ἢϊ18 εδβεπιίαὶ σοπάπίοη.--- 
τὸ πνεῦμα. Τε τῤιπι ςοπϑιεϊυϊεδβ 'π τΠϊ5 
Ἐρίβε]ε ἃ ἀεῆπιῖε εἰεπιεπι η πε ταρεπεγαῖς 
πδῖυγο, ἄυς ἴο 5ρίσίτυδὶ ογεδιίοη 45 ἴπε 
βεβἢ 18 ἴο παίυγαδὶ σγεδιίοη---δὴ ἱπίεγπδὶ 
οτρᾶη Ὁ ψ Πίσῃ τς ΗοΙγ ϑρίγις ορεγαίεβ 
ουὐ πε Ψ1] δηὰ ρῥγοπιρίβ ἴδε δοϊίοῃ οὗ 
τοδῃ (οἶ. ν. τ6-22). [τ Ῥεσοπ,εβ {πεγεΐοσα 
ἃ Ἰίνίπρ Βυπιδη ἔοτος τυ πὶπ (ῃς Ὠεδσί, 
ἀϊεδιίπος ἔτοπὶ [ἢ Ῥεγβοηδ! τυ οὗ πε ΗΟΙΥ 
ϑρίτ. Βυῖ οἡ (τἢς οἵδε παηὰ ἰΐ ἰβ 

ΔΡβοΪυϊεῖν ἀερεπάεηις ἕογ ἰΐ8β νἱξδ] ἔογος 
οη ἴδε οτὶρίπαὶ ἱπβρίγαιϊίοη οὗ [Ὡς ΗΟΙ͂ 
ϑρίτι, δηὰ οἂπ ποιῖθεγ ᾿ἷνε ΠΟΥ στον 
ψπουῖ σοπείηναὶ που βῆτηεηι δηά δὺ8- 
ἴεπαηςε ἔτοπι Η τη. 

κὶ. Ὑπεβε νει. 3. πνεύματι. .. 
ἴψο ἀφένει ἀξοοῖς τῆε ἴων ἱπίεγηδὶ 
ΒρΏεσεβ βυβοεριδ]ε οὗ τηογαὶ ἰηβυεπος. 
Οοηνετβίοη δδά Ὀγουρῃι δδουΐϊ ἃ βρίτίτυ] 
ομδῆξε 88 18 ἱπηπιεάίαις τεβυΐξ: 11 νγᾶβ 
Το ἴο Ιοοῖκ ἔοσ ἃ ςοπϑβυπηπιδίίοη οὗἉ {πὶ8 
οἴδηρσε ἴοπὶ ἂπ οσζγάϊπδηπος οὗ ἴδε ἤξβῃ 
1|κα οἰγουπηοϊδίοη. ΤΗΪΒ ννᾶβ ἰο Ὄὄχδὶῖ 
βεβἢ ἀδονε βρίσιιὶ ἱπβίεδὰ οἵ τἰβὶπρ ἔγοτη 
βεβἢ το βρίσιι.---ἐνάρχεσθαι ἀπὰ ἐπιτελεῖν 
816 σουρίεά τορεῖμει ἱπ 2 Οος. νἱϊΐ. 6 ἀπά 
ῬΠΪ]. 1. 6 το Ἔχργεββ ἔπε Ῥερίπηΐηρ δηὰ 
σοπϑυπηπιδίίοη οὗ νου οὗἁἨ τηειοῦ δπά 
βδηςιΒοδιίοη. Οτεθκ δυΐμογβ υβὲ ἐνάρ- 
χέσθαι ν»ἹὮ τείεγεπος τὸ ἴδε ἱπίεῖαὶ σεγα- 
ΤΩΟΩΥ οὗ ἃ βδογίδος (Ευτ., ῤΆ., Α. 147, 
435, 955), ἐπιτελεῖν ἴῃ ΗδςΡ. ἰχ. 6 τείεσβ 
το ἴδε ρεζίοστηδπος οἔσίυδὶ. Τς πιά ]ε 
νοΐος ἐπιτελεῖσθε ἰΞ υϑεὰ Βεῖε Ὀεοδυδε 
τῆς βρίγίευα] ργοοεββ 'ἰβ ἴο δε ψτουρῃϊ ὉῪ 
τπεπὶ ὑρὸπ ἐπεπηβεῖνεβ. 

γεςσ. 4. Τῆε ρεγβεουϊίοηβ δπάυγεδ Ὁ 
{πε Οαἰδείδη οοηνεγίβ μδά 411] Ὀεεπ ἄυς 
ἴο ἴδε ͵εδίουβ δηϊπιοϑίυ οὗ τῃε ]ενν: 1 
1ΠῸΥ γεσε πον ἴο δοσερὲ ἴδε ἴ»ν δεν 
411, {πεν ΨψουἹὰ ργοοϊαίπη τπεὶγ ἔοστηεσ 
τεβίβίδηος ἴο δᾶνς Ὀεοπ ναηΐοπ σδρτίος 
ου τπεῖγ μαζὶ, νοῦ πδὰ ἰεά τπεπὶ το 
Ῥζονοκε ρεσβεουξΐοπ ἴο πὸ ρυτγροϑβε (εἰκῆ) 
νΒουϊ δὴν δβυβῆςϊοης οδ]εςῖ. 

γεῖ. 5. ἐπιχορηγῶν. ΤἼε νετῦ χορη- 
εἶν δοηυϊτεά [18 τηεαπίηρ ἴτοπὶ ἴπὸ 
υποϊίοι οὗ τε χορηγός ννῆοβε ἀυΐν ἰ 
ΨΜΆΒ ἴο ΒΌΡΡΙΥ ἴῃς πιεπΊδεγδ οὗ ᾿ἰ8 σμογὰβ 
ν ἢ 411 πεσεββάγυ δαυΐϊρπιεπὶ ἰη ἴῃς σους 
οὗ μεῖς ἐγαϊπίπρ ἀπά ρεγίογσπιδπος. Αϑ 
τηξη ἴοοὸκ ρῥγίὰς ἰπ τἰδς {{ εταὶ Ὁ] ΔΊ πιεπὶ 
οὗ (πὶβ ἄυσίγ, τῆς ννογᾷ σᾶπὶα ἴο ἀεποίς 
4 1ἸΡεγα] βΒαρρίγ. Τῆς ςοπιρουπά ἐπιχορη- 
γεῖν ἀδποῖεβ. ἀρράγεπῖὶν δῃ ἐπβαποετηθηὶ 
οὔ τηϊ8 Βουπῖγν (2 Οοτ. 1χ. 10). ---ὄδννάμεις. 
Ὑπὶβ νοσγὰ ἰβ βοπιεῖϊϊπηεβ δρρ]εὰ ἱπ τς 
(οβρεῖβ ἴο νἱβι0]ε πιίγας!θβ, Ὀυϊ ἱπ ἴπ6 
ἰδῆσυάρε οὗ Ραυϊ, 25 εἰβεννῆεσε, 1 ἀσποίεβ 
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ἐξ ἔργων νόμου ἣ ἐξ ἀκοῆς πίστεως ; 6. καθὼς ᾿Αβραὰμ ἐπίστευσε 
τῷ Θεῷ, καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην. 1. γινώσ- 

κετε ἄρα ὅτι οἱ ἐκ πίστεως, οὗτοί εἰσιν υἱοὶ ᾿Αβραάμ. 8. προϊδοῦσα 
δὲ ἡ γραφὴ ὅτι ἐκ πίστεως δικαιοῖ τὰ ἔθνη ὁ Θεὸς, προευηγγελίσατο 
τῷ ᾿Αβραὰμ, ὅτι Ἐνευλογηθήσονται ἐν σοὶ πάντα τὰ ἔθνη. 

9. ὥστε οἱ ἐκ πίστεως εὐλογοῦνται σὺν τῷ πιστῷ ᾿Αβραάμ. 

ἔοσοεβ ογὐ ρονγεῖβ. Ηδεγε δοοογάϊηρὶν ἰξ 
τείεσβ ἴο (ἢς βυρογπαῖαγαὶ ροννεῖβ ἱπιρατγιεὰ 
Ὀγ τῆς ϑρίγι: το ΟἸγιβεϊδηβ. 

ψεσ. 6. Ὑῆε (11 οἵ ἐπε (αἰδίίδηβ 18 
ἸκΚεηεά το ταὶ οἵ Αὔγδμαζω, ἱπ (παι ἰΐ 
Τουηὰ ἔπε βάπιῈὲ δοσερίδηος ἢ Οαοά. 

Τῆς ᾳυοιϊδιίίαη οὗ αεη. χν. 6 τοαᾶς 
γεοκομεά ἰοἰϊονΒ τῆς ΓΧΧ, ν ἤογοδβ ΟοὐἱΣὨ 
νετϑβίοπ, ἔο]οννίηρ ἴῃς Ηεῦτενν τεχί, γοΐεγβ 
το αοά, ἀς εομπίεά ἐξ. ὙΠὶΒ ραββαᾶρα ἰβ 
τερεδίςαάϊγ ςοτηπιεηϊεάᾶ οἡ ὉΥ ῬΏΣ]Ο 45 νν6}} 
88 ἰῃ ἴπε ΝΙΉΤ. Ῥδὺϊ] Ὀ4568 [8 ἀιριιπιεηῖ 
ρου ἰξ ἰπ σπι. ἵν. 3 ΌΥῪ ψγᾶν οὗ ργοοῦ 
τῆδῖ αοά ἱπιρυῖεβ σεἰρῃιθουβπεββ οα {86 
ξτουπὰ οὗ ζλιτῃ, ποξ οἵ ψογκβ, ἀπά }λπιεβ 
δυατὰβ ἰξ ἀραϊπϑὶ πιὶβἰ πιεγργαϊδιίοπ ὈΥῪ 
τεᾶοῃοσβ νὯΟ ἀερταάεά (Αἰ 1 πο ἃ Ῥάσγεπ 
ββεηΐ οὗ ἴῃς ἰπίεϊεοι (14π|ὲβ 1ϊ, 17-23). 
ΟὐὈν! οὐδ [εννιβῃ ἰεδοῆεῖβ πδά αδἰγεδάυν 
Ποποεηιγαϊδα διζεπείοα οπ ἐπ|8 ρϑββᾶρα 
οπυ δοοουηΐ οὗ ἴδε εχρί ἰοὶϊς τεβεϊ πποον 
ΨὩΙΘΒ ἴτ Ῥεᾶγβ το (πα (ἢ οἵ ΑὈγδῆδπὶ 
ἃπά το αοά᾽β δοςερίαπος οἵ {πδὲ ἋΤἈ ἢ; 
δηά βίτεββ πδά Ὀεθὴ ἰδ ὑροη 18 δυι ποτ 
ἴῃ τμεῖγ βοῇ ο]8 οἵ ἐπεοίορυ. 

γν. γβιρὼ4. ΒΥ ἙΑΙΤῊ ΜῈΝ ΒΕΟΟΜΕ 
ΒΟΝΒ ΟΚ ΑΒΒΑΗΑΜ ΑΝῸ ἹΝΗΕΕΙΤ ΗΙΒ 
ΒΙΈΒΒΙΝΟ, ΜΗΒΕΕΑΒ ΤΗΟΒΕῈ ΜῊΟ ΟΓΑΙΜ 
ΤΟΝ ΤῊΕΒ Β0ΟΒΕ ΟΕ! ΟΒΕΡΙΕΝΟΕ ΤῸ [ΑΨ 
ΑΚῈ ΒυΒ)ΈΟΥ ΤῸ ΤΗΕ ΟὔΈΒΕ ΟΕ Α ΒΒΟΚΕΝ 
ανν; ΡΆΟΜ ΜΨΗΉΙΘΗ ΟΗΕΙΒΤ ΚΕΡΕΕΜΕΡ 
υὕ8, ΟΕΝΤΙΚΕΒ Α8 ΜΈΠῚ Α8 [ΕἘΨ}8, ΒΥ 
ΒΕΛΕΙΝΟ ΤΗΕ ΟὔΚΒΕ ΗΙΜΒΕΙΕ.---ν εσ. 7. 
Γινώσκετε: γέ ῥεγεεῖυε. Τἢε επρῃδις 
δἀτηοπίτίοπ, ποῖ γε, δδοριεά ἱπ οὖγ 
νεγβίοπβ, ΨνουἹὰ γεαυῖγα δῃ δοσγὶβὲ ἱπιρεγα- 
εἶνε γνῶτε, 845 ἱἰπ Ηεῦ. νἱϊ!. 11. ΤΠ 
νεῖβε οοηϊδίπβ 4 ἀεάυοϊίοη ἔτοπὶ ἴῃς 
ἔοσπΊοσ, 85 ἰβ ϑυρρεβιεὰ Ὁγ ἴδε ἱηίεγεπεῖδὶ 
ἄρα. ϑίποε 1} 88 ἴῃς ρτουπὰ οἵ 
ΑΡγαμδπιλΒ ᾿υδιϊΠοδιίοπ, [τ το] οννβ {πδὲ 
ἴδοβς πο ἱπδογῖς Πἰ8 ἔα ἀγὰ ἰδ σὰς 
8οη8.---ο ἐκ πίστεως, 4ς. νἱοὶ ὄντες. 
Τῇῆε ἔοστῃ οἵ ἴῃς ὅτεεκ βεπίεπος βυρρεβίβ 
ἴῃς ἱπβεγιίοη οὔ ἔπεβϑε ννογάβ ἴο σοπιρίεῖα 
δε εΠρ58. ΝΙΝ 1818 δά ἀϊτοη τῆς νεῦβα 
φᾶττῖθβ οὐ ἴῃς ῥγενίουβ δγρυπιθηξ ἴο ἐΐ8 
πδῖυγαϊ βεαυεὶ. Τῆς (41 οὗ ΑὈταβατα 
ΨΆΒ ἴπετε ἀεοϊαγεά τὸ ὃε ἃ ζιπάλπιεηϊαὶ 
σοηάπίοη οὔτπε ἀϊνίπε δοςερίαπος. ὙΤποβα 
τπεγεΐοσε νῆο ἱππεῖς ἢὶ8. ἐδ ἀγα Πὶ8 
Β0Π8 ἱπάδεά δηά ἢεὶγβ οἵ ἢὶβ δ᾽ εββίηρ, 
ΤΠς ἄϊδβοουτγθε οὗἨ ΟἾγίβὲ τεοογάςὰ πη τἰῃς 

1ο. ὅσοι 

αοβρεῖ ἔο !οννβ πε βᾶπιε ᾿ΐπε οἔαγζυτηεπί: 
νὰ 74 τοεγό Αὐγαλαν»ες ἐλ ϊάγεη, γε τοομϊά 

ἐκ τοογὰς οΥΓ Αὔναλανι (Ἰ οἴη υἱῖϊ. 30). 
Βοῖδ δἰϊκε υὑγρῈ τπδὶ γεβεπιθίδηςς ἰπ 1ἰέα 
δηὰ Ἑ᾿μαγδοῖοσ ἰ8 ἐπε ἴγυε ἰεβὶ οὗ βοῃβῆίρ. 
Οεπεϊεβ ἐπεγείοσες νἢο ργονε ἐμεπιβεῖνεβ 
80η8 οὗ ΑὈγδμδηὶ Ὁ Ἐχπὶ διε πρ κα (Δ 
ΔτῈ Πίβ 80η8 ἱπάεεά, πὰ ἱπῃοσῖς τῆς 
δΙεβδίηρ ΡῬζοπηίβεά ἴἰο πὶβ βεεὰ. τῇς 
ΔΓ 6815 πῃ νοσ, το, ὅσοι ἐξ ἔργων νόμον 
εἰσίν, 4. υἱοί, ρῥτεδεπίβ ἃ {ἰκε εἰ" ρβὶβ: 
τς ἐχοϊυβῖνε οἷδὶπὶ οὗ [εννβ ἴο Ὅς 8008 
οὗ Αργδπδπὶ ἰῃ νίττας οὗ {πεῖς οὈδβεγναποα 
οὗ τῆς 1 ἰ8 ἔπεσε ἀϊβροβεὰ οἵ ου 
ςοτγεβροπάϊηρ στουπάβ. 
ες. 8. δικαιοῖ: ὑπο βείκ. ὙὍὌΒδὲ 

μή αν ἴεηβο ἰ8 υδεὰ Ὀεοδυβο δι Ποδέοα 
Ὑ [Αἰ τἢ, Ἰπουρῃ ποὶ τενεδαϊεὰ ἴἰὸ τῆς 

(οπεῖ]68 111 Ὁ γίβε σάπια, ννᾶ8 ἃπ εἴοσηδὶ 
τατῇ οὗ αοάΒ ἀεα!πρθ ἢ πιδη, ἴο Ὀς 
τενεαϊεὰ 'π ἄυε τῆς. ὙΠεῖε Ψψεσε ἴῃ 
Οεπεβὶβ δητιςὶ ραιίοηβ οὗ {π|5 τσυϊῃ, δηὰ 
ΑΡγαῦῆδηι Ηἰπηβοϊζ, τῆς ἔδέμοι οὗ (ῃς ἔδιτἢ- 
ἴω], τννᾶ8 ἃ κὶπὰ οὗ βγβσυϊι5 οὐ ἴῃς σεπιῖες 
(οπι. ἱν. 190-12. ΤΒε αυοϊδιίοη ἤεζγε 
Εἴνεη σοπίδὶπβ ἔπε βυδβίδησε οὗἉ ργοπηῖβεβ 
τεοοσγάςά ἰπ αςη. χίϊ. 3, δηὰ χνὶϊ!. 18 ἢ 
δ᾽ ̓ ρῆς νεγῦδ! αἰϊεγαιίοηυ. ὙΠαβε Μέγε απ 
ελεϊΐες αοβρεῖ, Ὀυϊ ποὶ (45 οὖσ νεγβίοπδ 
ἱπεϊπιδις) ἐξε αοβρεὶ. 

γεῖς. 9. οἱ ἐκ πίστεως. ὅ8εε ποῖς οη 
νεσ. 7. 

νεῖ. το. Ὑῆε Αροβεῖς πεσε ργοςεεὰβ 
ἴο ἄεδὶ στ τς τγἰνδὶ οἰδίπὶ ἴο ἃ βρεοϊδὶ 
δ]εβδίπρ ου ἔπε βοογε οὐορεάϊεηοε ἴο [ψᾶνν. 
7ενβ τηδϊπιαϊπεά τπδὶ {πεὶγ Κπονϊεάρε 
οὗ τδε 1,ἂ»ν ἐπε ]ἐα ἐπεπὶ το τπε Ὀ]εββίπρ 
δἰιδοῃεᾶὰ το {πε 8οπ8 οὗ Αὐγαῆδπ. Ηξςε 
ὍΓρεΒ Οὐ ἴδε Τοπίγασγυν ἴπδὲ τη 18 επιδιϊεὰ 
Οὐ ἴποπὶ ἴς οὐυζβε οὗ ἃ δτοκεη [μνν: 
ἴος πὸ ἔἤεβῃ σου Κεὲρ ἴδε ψμοῖς [νανν 
(ο΄. 1. 16). Τῆς [λίίυτε οὗ πγδη ἴο βδιϊβεν 
τδε τεχυϊγειηεηῖβ οὔ πε [ἃἰἂνν [8 ποῖ Πἰπιϊτεὰ 
το ἴῃς Μοβαῖς ἴ[ϑ,νν, Ὀυξ 18 ἱποίάεηϊαδὶ 
ἴο ἴδε ἰάεα οἵ γἰρῃίεουβ ἴὰνν ἰη (πα 
δὐϑίγαοι. Ηξεπος [πε δχργεββίοη νόμου 
ταῖμεγ ἰδδη τοῦ νόμον. Τῆς Ἐοπιδᾶπ 
Ἐριβὰς δοοογάϊησίν Ῥγοηοῦποαβ δεπίεπος 
οἵ ρυΐϊε οὐ τε Οεπῆῖε 485 ννεῖ δ τπε 
7 εν βῃ νου] ἕοσ Ὀγεδσῇ οὗ ἔπε [,ἂνν8 οὗ 
παΐαγαϊ οἵ τονθαὶ θά γε! ρίου. Ηδστε, μονν- 
ἐνεγ, ἴῃς οδ)εοῖ ἰΒ ἴο πηεεῖ οἰαἰπβ ἑουπάεά 
οὐ ἴδε Μοβδῖς 1,ἂνν, 80 ἴπς ουγβεβ οὗ ἴπδξ 
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γὰρ ἐξ ἔργων νόμου εἰσὶν, ὑπὸ κατάραν εἰσί - γέγραπται γὰρ ὅτι ̓ 
Ἐπικατάρατος πᾶς ὃς οὐκ ἐμμένει ἐν πᾶσι τοῖς γεγραμ- 

μένοις ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ νόμου, τοῦ ποιῆσαι αὐτά. 11. ὅτι 

δὲ ἐν νόμῳ οὐδεὶς δικαιοῦται παρὰ τῷ Θεῷ, δῆλον " ὅτι Ὁ δίκαιος 

ἐκ πίστεως ζήσεται" 12. ὁ δὲ νόμος οὐκ ἔστιν ἐκ πίστεως, ἀλλ᾽ 

Ὁ ποιήσας αὐτὰ ζήσεται ἐν αὐτοῖς. 13. Χριστὸς ἡμᾶς 

ἐξηγόρασεν ἐκ τῆς κατάρας τοῦ νόμου, γενόμενος ὑπὲρ ἡμῶν κα- 

τάρα- (γέγραπται γὰρ, Ἐπικατάρατος πᾶς ὁ κρεμάμενος 

ἐπὶ ξύλου") 14. ἵνα εἰς τὰ ἔθνη ἡ εὐλογία τοῦ ᾿Αβραὰμ γένηται 

τι ΦΑΒΟΌΕΕΟΡ 17, εἴς. ; οτῃ. ΚΙ,. 

3 ανθρωπος αἴεῖ αντα ὈΞΕΚΙ,; οπι. ΦΑΒΟΌΙΕΟΡ 17, εἴς. 

1νν αἴ δάάυςεά ἱπ βυρροτί οὗ ἴδε 
διρυγηεπι. Τῆς ἱπιρτθοδέίοη ἤεγα ρίνεη 
ἰ8 ποῖ ἃ νεγθδὶ ᾳυοϊδίίοη, Ὀυϊ τεργοάδςεβ 
ἰῇ βυθβίδηος τἢς βετῖ68 οἱ οὐτδε8 ὕζτο- 
πουποεὰ ἔοπὶ Μουπὶ ΕΡαὶ (Πευϊ. χχνὶϊ. 
15-26), δβυτητηΐηρ ἴπεπὶ ἋΡ ἴπ ἃ βίηρὶε 
βεηΐεηςα. 

νν. 11,12. Τα ἔδίϊυτε οὗ ἴῃς [ἂν τὸ 
7υδν 5 αγῖμεσ ἊβιδὈ! βηεὰ Ὁν ἃ σοπι- 
Ῥαγίβοη οὗ Ηδρδκκυκ 1ἰ. 4 νὰ [(ἐν. 
χνίϊ!. 5: ἴδε Ἰαϊίεσς Ἂπιθοάϊεβ τἢς βρίσίς 
οὗ τὴε [νν: ἔος ἴτ ἀετηδηβ οὐεάϊεπος 
8 ἃ πεδοεββᾶγν Ἵοπάϊιίου δηϊεοεάςηϊ το 
τῆς κἰδὶ οὗ 1ἴπ ἔγουι αοά (ο(, Εοπι. χ. 5). 
ΤΠα ργορῆεὶ ου {πῸὶ σοπίγαγυ τηᾶκεβ ᾿"ἴς 
ἀερεπάεης ὑροῦ (δῆ. Βυ τπ8 δβιδ8ι:- 
τυϊτίπρ ἐδ ἔοσ οδεάϊεηςε ἢς νἱγίυδ!ν 
βυρετβεάεβ (πε εχίβιὶπρ [ἅνν, ἀπά εβιδὃ- 
5ὴε8β8 ἃ πενν οτἰϊοσίοη, ψ Ὡς ἰδκεβ 
δοςουηῖ οὗἉ τἢς διίαϊε οὗ πεατὶ ἰπβίεδὰ οὗ 
πε ουϊναγὰ 1|ὲ (ο΄, Εοπι. ἱ. 17). ΤΕΣ 
ΒΆΓ16 ρᾶββαρε ἰ8β δάδυςεά ἰπ Ηεὗ. χ. 38 
'π ῥγοοῦ οὗ τῆς νῖτ4] ἱπηροτγίδπος οὗ ἔα. 
ΑΙΙ τῆτες νντίϊεσβ ἄστεα ἰῃπ Ὀαβίπρ ἴσῃς 
τε! σίου ἀροη παεγίξεϊξ ἴγυϑὲ πῃ Οσοά: ὃυι 
ΨΠοτεῶβ ἴῃς Ερίβιϊε ἴο {πε Ηεῦτγεννβ 
τερατᾶβ (αἰ ἔτοπι ἴῃς βᾶπὶιε βἰαπάροϊπι 
ἃ5 ἴπΠ6 Ηεῦτεν ργορῃεῖ, δηά ἰάεπεῖῆθβ 
κὸν τπς βιελάξαβι ἰογαὶτν ἴο Δη ὑπβεεη 
αοά ν»ῆϊοἢἢ! βυρρογῖβ ἴῃς Ὀεϊΐϊενες ὑπάδτς 
ταληϊ οἱ ἰγίαἰβ, Ῥαὺΐ πεγα 1ἰτηϊτ8 ἢΐ5 νίενν 
ἴο ἔπε ἔδιτἢ ψ Ποἢ ργοπιρῖβ ἴῃς οοπνεσγι 
ἴο ατηῦσαος Οἤγίϑι. Βεραγάϊπηρ ἰὶ τπεγε- 
ἴοτε ἔτοπη ἃ ρυγεῖν ΟΠ γιβύδη βιδηάροϊπε, 
ἢς εἐπιδοάϊεβ ἴῃ Πὶβ οοποερίίοη ἴῃ παν 
τενεϊδιοη οὗ ἴῃς Ἐδίπετγ᾽ 5 σπαγδοῖεγ τηδᾶς 
ἐπ Ομ γίβι. Τα ἤδιτῆ Ποῖ ἢς ΠΔ5 ἴῃ 
ταϊη ἰβ Ἰυδειγίηρ ἑατὮ, τῆς δι ἐπ αοά᾽ 5 
Ρἰγίπρ ἴονα ὮΙ ἀββυγαβ ἃ γτερεπίδηϊ 
βίππεσ οἵ ἐογρίνεηεββ δηὰ πιεοῖι] δοςερῖ- 
ἃποε ἰῃ βρίϊε οἵ ἃ συν ρδϑβῖ. 

νεῖ. 13. Τῆς [μὰν ριοπουποεὰ 84 
ὈΙεββὶπρ ἀπὰ ἃ οὐτβε; Ὀυϊ βίπος ἰξ τηιδὰς 
ΠΟ δἰΐονναπος ἴογ Ὠυπιδῃ ἱπβγην, ἴῃς 
διεββίηρς ργονεὰ Ὀδάγγεη ἴῃ γεβϑυϊῖ ; νυν Ὦ1]ς6 

τε ουζβε, Ὡς ἢ ἱηνοκεὰ τῆς υδὲ Ψταῖῃ 
οὗ ἂἃῃ οεπάεὰ Οοὰ ἴος {πε ρυπίβῃπιεπίε 
οὗ ἴδε ρυϊεν, ργονεά, ου ἴτε ᾿οπίγαγυ, 
τυϊιδι] ἴῃ ςοπΔεπιπδιίοη. 

Ετοτὰ τΠΐβ Πορεΐεββ βίδιῖς οὗ ͵υ8ὲ οοη- 
ἀεπιηδείοη Οἢγίβι ἀεϊ νεγεὰ 8 Ὁ τενβαὶ- 
ἱπρ ἴδε ἱπῆπίτε πλεσον οὗ δὴ Αἰπιθν 
Εδίμεσ, ἀπά 80 τενὶνίπρ πόρε δηά τμδηϊς- 
[1] ἴονε ἰπ ἴῃς πεαγὶ οὗ ἰῆε οςοπάετηπεὰ 
βίηπεσ ΌΥ ἔδίτἢ ἰπ Ηἱβ Ιονε.---ἐξηγόρασεν. 
Τῆς ἤρυτγε οὗἉ ἃ τᾶηβοπι, ννϊ ἢ τῃϊ8 ννογά 
σοηνουβ, ἰ8 ἀουδὶν ἀρργοργίδϊες ἰῃ τπὶ8 
οοπηδοιϊίοη. Μεη πεεάεὰ ἃ γϑηβοπὶ, ἴοσ 
ἴδε [ων Πδά ἰεῖς ἐπεπὶ ρτίβοποιε ὑπᾶεσ 
βεηΐεπος οὗ ἀεαϊῃ, δαπὰ ΟἾσίϑε μδά Ηἰπι- 
86} το μὰν τῆς ρεῖίοςς. Ης πὰ ἴο θεζοπιε 
ἃ τὰ 'ἰκε Ηἰβ δγεϊῆγθη βανὲ ἰπ βίῃ, δηᾶ 
ἴο ἐεπάυτε ἴδε ρεπδὶτν ἀεπουποεὰ ου πιδὶε- 
λοῖοιβ ἀπά πδηρ οἡ ἴδε δοουζγβεὰ Ἵσοββ, 
85 [[Ης μδὰ Ὀεεῃ συν ΠΚὸ ΤΠ τ.---γενό- 

κατ Ηεῦγαν τπουρῆὶ τεπάδά 
ἴο ἰάαπιῖν πε πᾶ οἡ ννῆοπι ἃ οὐτϑὲ 
ννᾶ8 ἰαϊὰ ὑὐἱτἢ τῆς οὐγβα, 28 ἰξ ἰδεπιῆεά 
ἴδε 5ἰπ-οἤετγίηρ ντἢ (Π6 δὶη, οδ]]ηρ τε 
ἁμαρτία (1,εν. ἷν. 21.25). Ηεποε τῃς 
βοδρεροαὶ ννὰβ τεραγάεά δβ υἱιει ὑη- 
οἰεδη ὃν τεᾶϑοῃ οὗ ἴπε βἰπβ Ἰδἰὰ ὑροῃ ἰξ. 
- Ἐπικατάρατος ... Τῆΐβ ραββᾶρε ἰβ 
υοιϊεά ἔτοπι Ὠευϊ. χχί. 23 υὑἢ οης 
βιρηίοδης αἰτεγαϊίοηυ. [πὸ ἴΠς οτὶρίπδὶ 
18 στἰπλίηδὶ εχεςυϊεά ὑπάες βεπίεπος οὗ 
τῆς 1ἂνν 18 ργοπουποδά κεκαταρ, 
ὑπὸ Θεοῦ, 80 τῃδλὶ {πε 1ἂνν 18 δ γπχεὰ τὸ 
ὃς τῆς νοῖος οὗ αἀοά, οατεγίπρ, ψ ἢ τὸ τῆς 
ἔ1πε88 οὗ ἀϊνὶπε βαποιϊίοη. Βυϊῖ Πεῖε ἴῃς 
ννοτὰβ ὑπὸ Θεοῦ δε οπιχίτἰεά, ἱπαβπιυς ἢ 
85 ἴῃε πενν γτενεϊδιίοη οἵ αοά᾽Β πιέγον ἴῃ 
ΟὨγῖϑε μαβ βυρετβεάεὰ ἔογ Οἢγίβεϊδπε τῆς 
Ργενίουβ ςοπδεπιηδίίοη οἵ ἴῃς [,ἀνν. 

Τῆς οτίρίπαὶ ραββᾶρε τείεζβ ἴο ογί πε αἷβ 
εἐχεουϊεά ὑπάος τῇς εν δ [ἀνν, δπὰᾶ 
ςοτητηδπᾶβ ἴδε βρεεάυν Ὀυτγίαὶ οὗ {ῇεὶγ 
ἀεαὰ Ροάϊεβ Ὀεΐοσε βιπβεῖ ἰη ορροβίτοῃ 
ἴο {πε νἱπάϊςτίνε ῥτγαςιῖςεβ ργεναιπρ ἴῃ 
Ῥαϊεβιῖπε ἀπιοηρ ἴΠπ6 βυτγουπάϊπρ πδίϊοπβ 
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ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ἵνα τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πνεύματος λάβωμεν διὰ 
τῆς πίστεως. 15. ᾿Αδελφοὶ, κατὰ ἄνθρωπον λέγω, ὅμως ἀνθρώπου 

κεκυρωμένην διαθήκην οὐδεὶς ἀθετεῖ ἢ ἐπιδιατάσσεται. 16. τῷ δὲ 

᾿Αβραὰμ ἐῤῥέθησαν αἱ ἐπαγγελίαι, καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ οὐ 

λέγει, " Καὶ τοῖς σπέρμασιν,᾽ ὡς ἐπὶ πολλῶν, ἀλλ᾽ ὡς ἐφ᾽ ἑνὸς, Καὶ 

οἵ πδι]ϊπρ ἃρΡ ἀπδυτγίεά Βοάϊεβ ἴθ ρυδ]ὶς 
Ρίαςεβ (ὡἷ 1 ϑ8πι. χχχίὶ. 1ο, 2 841). 
χχὶ. το]. [τ πιδάθ, οἵ Ἴοουζϑα, πο σβεἕεγ- 
πος ἴο ογυοϊῆχίοη, νυνὶ ἢ νν88 ἃ Βοπηδῃ 
τηοάς οἵ ἐχεουκίοη, ποῖ ἃ [εν βῆ. 

νει. 14- ἵνα. .. ἵνα. .. Τνο 
ἔξλεῖους Ρυγροβεβ οὗ ἴπε Βεάεεπηεσ δὰ 
εγε οουρὶεὰ τορεῖπετ: (1) ἴῃς Ἔχιεηβίοη 

οὔ τῃε δ᾽ εβδὶπρ το ΘἜπι168 885 ννε}] 28 αν; 
(2) ἰδ ουϊρουτγίηρ οὔ τῆς ϑρίτγι: ἀρου τποβα 
παῖ επιυγασαά ἐπε (δἰ οὗ ΟΠτίβι. 

νν.15-18. ΟΟΡ᾽Β ΨΟΚῸ Μ»ὰ8 ΡΙΙΟΗΤΕΡ 
ΤῸ ΑΒΒΑΗΑΜ ΤΗΑΤ ΗῈ Ψψοῦ!Ὁ ΒΕΒΤΟΥ; 
ΤῊΕ ἹΝΗΕΕΙΤΑΝΟΕ ΟΝ ΗΙΒ 5ΕΕΡ (ΝΟΤ ΟΝ 
ΑΙ ΗΙ5 ὈΕΒΟΕΝΌΑΝΤΒ, ΒΌΤ ΟΝ ΟΝῈ 
ῬΑΚΤΙΟΓΑΕ ΒΕΕΡ), ΑΝῸ σοῦ ΝῸΤ 
ΤΗΕΒΕΡΟΒΕ ΒΕ 8ΕΤ ΑΒΙΡῈ ΒΥ 5083Ε- 
ΟΥΕΝΤ ΒΤΙΡΟΌΓΑΤΙΟΝΒ ΙΝ ΤῊΣ [,ΑΜν.-- 
γες. 15. κ' ἄνθρωπον λέγω. ΤΗΪ8 ρτεΐλος 
ἰπάϊςαϊεβ ἐμαὶ τῆς ἀγχυπηθηῖ ϑνὩἰς ἢ ἰξ ἰα- 
ἰτοάυοοβ 15 Ἰουπάεά οἡ τπε ργὶποΐρ  εβ οὗ 
Βυτηδη ἰανν δηά συβίοτη.---διαθήκην. ΤῊς 
τηεαπίηρ ἐεςέανιεηέ αῆχεά ἴο 118 ψνοτὰ 
ἴῃ οἰδββίςδὶ σσεεκ δείοηρβ ἴο (ἢες ατεεκ 
Ῥτδςτίςε οὐ [δβιδι)επίδγυ ἀϊβροβίκίοπ, οἴμεσ 
οονεπδηΐβ Ῥεὶπηρ ἀεβίρπαῖεά ὃν συνθήκη, 
εἴς. Βαυϊ πο βυςῇ ἰᾶὺν οἵ ουδίοτῃ δχίβϑιεά 
διηοπρ ἴδε δηοίεπι Ηδῦγεννβ, 50 ἴῃς υΧΧ 
ἐπιρίογεά ἴῃς ψνογά ἴο ἜἌχργϑεβ ἴἢς Ηεῦσεν 
ςοποεριίοη οὗ ἃ εουνεπαμπέ Ὀεῖννεεη αοά 
πὰ Ηἰβ ρβεορῖες. Αβ ἐπῖβ ννδβ πε ουτοοπια 
οἵ 6οἀ᾽8 βονετεῖρῃηι ὅτάςε δηὰ Ὀουπῖν, ἀπά 
ποῖ ἃ τηδίίεσ οἵ πγυΐυδὶ ἀτγαηρεπιεηῖ, ἴτ 
οουἱά Βαγάϊν δὲ ἀεβογίδεά ὃν δπν οἵ ἴπε 
Οτεεκ ἰογπΊ8 ἔοσ εουεπαηέ; ἰἴΐ ννᾶβ, ου ἴῃς 
οἴμεγ παπά, δηδίορουβ ἴο ἃ ἀϊβροβίτίοη 
οἵ Ῥγτορεγῖῦ Ὦγ τεβίδπιεηῖ, δηὰ ννὰβ δοοοσ- 
ἀϊηρὶν ἀεβιρπαιεὰ ὃγ {πε ἰεγπὶ διαθήκη. 
ΤΏεπος ἰδ ννᾶ5 ἐχιεπα θα αἶβο ἴο σονεπδηῖβ 
δεΐνδεη πιδπ δηὰ πηδῃ ἰὴ (πε ΓΧΧ. Τῆς 
8ᾶΠΊ6ὲ ϑεῆξβε οἵ σονεηδηῖ 8 δἰδοῃεά το της 
Μογά Ἀρρᾶγεπι τπτουρθους τῆς ΝΤ. 
Ηδετζε, δὲ 411] ὄὌνεηῖβ, ἴῃς αἰϊβείποι τεΐετ- 
εῆςς ἴο ἴπε σονεπαπὶ τῆ ΑὈτγαμᾶπι 
Ιεαᾶνεβ πὸ ἀουδὲ οἵ [18 τηεαπίπρ.---ὅμως 
ἀνθρώπον. ΤῊΐΒ ρῆταβε (- καίπερ ἀν- 
θρώπον οὖσαν ὅμως) ἱπιϊπιαῖε5 [ῃδϊ ἐνθῃ 
τε ἅτε Ῥουπὰ ὃν 4 ςοηπίγαςϊ ἀυ]ν ταῖὶ- 
Βεά: α μονέϊονὶ, (σὰ ἰ5 Ῥουπά ὃγ Ηἰβ 
ΡΠ ρμιεὰ ννογά, Ὑο ἀϊδβεῖποι τηειποάβ οὗ 
Βυρεγβεάϊηρ ἃ σοπίγαςι ἃγα βυρρεβῖθά Ὁγ 
ἀθετεῖ ἀΔηὰ ἐπιδιατάσσεται:: ἰἰ τηῖρῃϊ ὃς 
ΕΧΡΓΟΒϑΙῪ ἀπηυ]]ε, οὐ ἰ ταὶρμς δ6 ὀνεῖ- 
Ἰαϊά ὉγΥ πενν βιϊρυϊδιίοπδβ. 

γεγ. τ6. Τῆε εἴαυδε καὶ τῷ σπέρματι 
αὐτοῦ ἰβ αυοϊεά ἔτοπι αοάΒ ᾿τοπιῖβαβ ἴο 
Αὐγαμᾶτη ἰπ αεη. χίϊϊ. 15 δηά χνὶϊ. 8 (ἢ 
ΟὨἷν τἴμὲ πεοαββᾶσυ οἤδηρε οἵ ἴπε βεςοπὰ 
Ῥέζβοη σὸν ἱπῖο αὐτοῦ. Τμε οτὶρίπδὶ 
Ῥτοπιῖβε ννὰβ ᾿ἰπηίτεὰ το με Ρροββεδββίοη οὗ 
τῆς ῥγοπιίβεά Ἰδπά, Ὀὰϊ ννὰβ οουρ!εὰ ν ἢ 
ἃ Ῥεγρεῖυδὶ σονεπᾶπὲὶ δεῖννεεη αοά ἀπά 
τῃε βεεὰ οὐ Αθσδῆδηι : 1 τοῦ! δε ἐκεὶν αοά, 
Τῆομ «μαϊξ κεοῤ νῖν εουεπαπὲ, λοι απὰ 
ἐὰν τοεὰ αὐίεν ἐκε ἐπ ἐμοὶν ρεκεγαΐίοης. 
Ηεϑδος Ηδῦγενν ρτοόρδεου ἱπιροτίεά ἰηῖο 
ἰτ ἴδε ἰάθα οἵ ἃ βρίγίτιδὶ ἱπμεγίϊδηςς, ἀπ 
τῆς Ερίβε]ε δὰορίβ "18 ἱπιεγργεϊδεοη υνἱἢ- 
ουΐϊ πεδἰτατίοη.---οὐ λέγει; 5Ξς. ὁ Θεός. ΑΒ 
τδε οἴδυβε ἰπ φυεβιίοη νν88 υοιϊεὰ ἔγοπη Δῃ 
υἱΐοεταπος οὗ αοά, ᾿ξ ννᾶ8 ποῖ πδοδββᾶγυ ἴὸ 
βρεοϊν πε βυδήεοι οἵἩ λέγει.---καὶ τοῖς 
σπέρ; ν: Απά ἰο πὲς ςεεάς, ἱ.6., ΤΑτη 11 ε8. 
Τδῖβ οοπίγαβι ρείννεεη {πε πΊΔῺΥ ζΑπΊ 1168 
δπὰ τῃε οπς σβοβεη ἔδτηἶν ἰβ τῆογα τμδη 
τῆετε νεγθαὶ οτἰτἰοίβπι : ἰξ σοπίδίπβ ἴδε 
εἴσῃ οὗ τπᾶὶ ἀοςιτίηε οὗ οοπίϊπαουβ 
ἱνὶπε εἱεςτίοη τυ τἰπ ἢ ε βίοςκ οὗ Αὔτα- 

Βαπὶ ΨὨΙοἢ 5 ἀενεϊορεά ἱπ (πε ηἰπὶμ 
ςδαρίες οὗ τῇς Ερίβεῖε ἴο [πε Ἐοπιᾶηβ. 
Εοτ Αὐταπαπὶ παὰ πιδὴν οπι]άγεπ δἴετς 
δε ἤδβῃ ; δπᾶ (δες ἜἼχοϊυβίοη οὗ 1βῆσηδεϊ, 
Πεάδη, Μιάϊδη, Εβαὺὰ ἱπ ραϊγίαγοῃδὶ 
Ὄπιεβ ἴῃ ἕδνους οὗ ἰβᾶδς δηὰ οὐ ]δοοὸῦ 
Θβ[Δ δ 158εἀ τῆς ρῥγίποίρὶς νυνί ἢ ουϊπιίη- 
αἰεὰ ἰπ ἴδε τεὐδοϊοη οὗ ἴπε } νυ δ πδίίοι 
ἴῃ ἕλνους οὗ ΟἸτίβι. Τῆῖβ οοποερτίοη οὗ 
ἃ ςοπιίπυουβ ΠΟΙ ἕδσηϊν ᾿ἰπκίπρ ΟἸτίβι 
ψ Αὐγαπαπὶ τὰπβ ᾿πγουρῃ ἴπε πεχὶ 
βεοιίοη οὔ {πε Ἐρίδβεϊε ἢ ̓υδὲ 85 πολλῶν 
πὰ ἑνός εῖε πιεᾶῃ π᾿ σπερμάτων δηὰ 
ἃ. σπέρματος, 850 ἑνός ἴῃ νεῖ. 20 τηξᾶῃ8 
ἑνὸς σπέρματος ἀπά τὰ πάντα ἰπ νεῖ. 22 
τὰ πάντα σπέρματα. [πὸ |ἰκε τηδηηεσ 
ΟἸγίβε 15 οοπίεπιρ[αϊεᾶ, ποῖ Ὀν Ηπιβεῖξ 
δίομς 48 σοηϑιεκυείηρ ἰπ ἴῃς ἀπιῖν οὗ Η8 
Ῥεΐβοη ἔπε Ἵσἤοβεη βεεὰ, Ὀυϊ 838 ἃ πὲνν 
ςεηίτε οὐ οὗἩἁ Ψῆοπι {πε απην οὗ Οοά 
Ῥγαπομεὰ ἔοτιἢ δίτεβῃ. Ηδ Ὀεσδᾶσηε ἴῃ ἃ 
ἴα Πίρμογ βεπβε πη ἰβᾶᾶς οσ᾽ ἴδςοῦ ἃ 
πενν Πμεδὰ οἵ τῆς σἽμοβεηῃ ἐδπιϊν : ἔοσ 81] 
ΑΡταμαπιβ ΟΠ άγεη ἴτε (πε βεβ {παῖ 
τεςεἰνεά Ηἱπι ποὶ ννεγα βῃυϊ ουἱ οσῃ ἴπε 
δ᾽ εβδίηρ, ὑν116 411 νἢο Ὀεϊϊενεά ἰπ Ηἰπὶ 
Ὀεσαπῖε ὉΥ δι βοηβ οἵ Αὐγαμαπὶ δπὰ 
τηετ θεῖ οὗ ἴῃς ἴσυς λτην οἵ Οὐ. Τα 
ψΒοΪε ΟΠυγοῦ οἵ ΟΠγίβε ἅτε π᾿ δδογί 
τεραγάεά δ8 οπε νἱτῃ ΟΠ γῖβε-τοης ἰπ [ἔς 
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τῷ σπέρματί σου, ὅς ἐστι Χριστός. 
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17. τοῦτο δὲ λέγω, διαθήκην 

προκεκυρωμένην ὑπὸ τοῦ Θεοῦ! ὁ μετὰ ἔτη τετρακόσια καὶ τριάκοντα 

γεγονὼς νόμος οὐκ ἀκυροῖ, εἰς τὸ καταργῆσαι τὴν ἐπαγγελίαν. 18. 

εἰ γὰρ ἐκ νόμου ἡ κληρονομία, οὐκ ἔτι ἐξ ἐπαγγελίας - τῷ δὲ ᾿Αβραὰμ 
δι᾿ ἐπαγγελίας κεχάρισται ὁ Θεός. 19. Τί οὖν ὁ νόμος ; τῶν παρα- 

βάσεων χάριν προσετέθη, ἄχρις οὗ ἔλθῃ τὸ σπέρμα ᾧ ἐπήγγελται, 

ἵεις Χριστον δἴϊες Θεον ΠΕΕΟΚΙ,; οπι. ΑΒΟΡ 17, εἴς. 

3 προσετεθη ΜΑΒΌΞΕΚΙ,; εἐτεθη ὈΕῸ 7:1, εἴς. 

ἃπά βρίγις, ἔογ εν ἅγε τῃεπΊρεῖβ οἵ Ηἰβ 
Ὀοάγ ἀπά ραγίδκε οἵ Ηἰβ 5ρίτγις (οΐ. νν. 
28, 20). 

νν. 17, 18: Τπε ᾿ηνϊοΐαϊε βδηςτν οὗἁ 
(οὐ Β βαγίϊεσ ςονεηᾶπὶ ἰπ ργεβεπςε οὗ ἴῃς 
βυρβεαυδηὶ ῥγοπγυϊσαϊίοη οἵ ἴῃς [Ὧν ἰ5 
οσς δηγπιεά ἰπ νίτίαε οὗ ἴδε ῥγίπεὶρὶε 
ἐβιδὈ ἰβῃςἃ ἰπ νεῖ. 15. Ηδὰ {δ ἱπμοτῖ- 
δηςε Ὀεεη τηδάε ςοπίίϊπρεηὶ οἡ οδεάϊεηςε 
ἴο [κᾶνν, ἴπ6 ῥγενίουβ ργοπιῖβε νουἹὰ μαναὰ 
θεεη τπεγεῦνυ ἱπνα!ἀδιεά. 

Τῆε Ἐεοείνεά Τεχὶ ἱπβεσγίβ εἰς Χριστόν 
αῆεσ Θεοῦ. Τμε ψνογάβ ἄρρεᾶσ ἔγτοπι ἴῃς 
Μ5. ενίἄεποε ἴο θὲ ἃ ἰδῖες δά ἀϊτίοη τὸ πὰ 
ἰεχῖ, βυρρεβιθά ργοῦδοὶν ὃν ἴῃς ῥγενίουβ 
διρυπηεηῖ, ννῃΐοἢ δββϑοοϊαῖϊεά τῆς ργοπηίβα 
ἴο Αργαῆδπὶ νν τ της οοτηίηρς οἵ ΟἨἩτῖβε, 
'ἰπ ψ Πότ δἷοπε ἴπαῖ ργοιηΐβε βηὰβ [8 
ΤΙ πλεηιὶ. ΤΕ νεγγ ἔοσπῃ οὔ τδε βεπίεπος 
ογϑιἀβ τπῸ δοοερίδπος οὗ τῇς δάάϊιίοη 
Βεῖε: οσ διαθήκην ἰπ τς ἀὔϑβεηοε οὗ δῃ 
ἁτῖϊςῖε ἀοεβ ποῖ ἀεποίς ἴῃς ραγιίουϊασς 
ςονεπαπὶ ςοποίυδεά ᾿ ΑΡγάπατη, δα 
βἰρτιβεβ δὴν σονεπαπηὶ ἰπ ἴπε δρβιγαοῖ, 
ἱξ ἄυϊγ ταυδεὰ ὃν αοά, νηαίενοσ ἰϊ8 
πδίυτε.---δι᾿ ἐπαγγ. κεχάρισται. Τῆε 
Ὧ21 Ὀελγίηρ οὗ ἴηε ἰδῆρυασε οὔ ἴδε 
Διρυτήεπὶ οαπ Παγάϊγ δὲ Ὄχργεββεὰ ἰῃ 
Επρ ἴδῃ ψπουϊ ἃ ραταρῆτγαβα. χαρίζεσθαι 
ἀεποῖθββ ποῖ τλεγαὶν ἃ ρίξ, Ὀυϊ ἃ ἔτεα οἷα 
δεβίοννεά ΌΥ τε ρτᾶςς οὗ σοάὰ νἱτδουῖ 
τεβεῖνς, ἀπὰ ἐπαγγελία πηλτκβ {πε ρτοπηῖβα 
88 ἃ βροηῃϊδπϑουβ οδπσ, ἀπά ποῖ δη υὑπάετ- 
ἰακίπρ (ὑπόσχεσις) Ὀαβεὰ οπ ἰεγπὶ8 οὗ 
ταυτὶ ἀρτεετηεηῖ. 

νν. 19-2. ΤῊΒ [ἃ ΜᾺΒ α ΤῈΜ- 
ῬΟΒΑΒῪ ΕΝΑΟΥΜΕΝΤ ΟΚΡΑΙΝΕΡ ΤῸ ὈΒΑΙ, 
ΨΙΤΗ ΤῊΒ ΟΕΡΕΝΟΕΒ ΜΉΗΙΟΗ Τ᾽ ὈῈΕ- 
ΝΟΟΝΟΕΒ ὕδντιν ΤῊΕ ΟΟΜΙΝῈ ΟΡ ΤῊΕ 
ΡΕΟΜΊΒΕΡ ΒΕῈΕΡ. ΤῊΕ αΟΡ ΕΚΟΜ ΨΗΟΜ 
1Τ ΡΕΟΟΕΕΌΕΡ ΨΜᾺΒ ΤΗΕ 6ΟὉ ΟΕ ΑΒπα- 
ΛΜ, ΒῦΤ ΗΕ ΡΒομυ ΌΆΤΕῸ 1Τ ΤΗΚΟΌΘΗ 
ΑΝΟΕΙΒ ΑΝῸ ΑΝ ΑΡΡΟΙΝΤΕ. ΜΕΡΙΑΤΟΚ ΤῸ 
ΑΙ ΤῊΗΒΞ ΟΗΙΠΌΕΕΝ ΟΡ ΑΒΕΑΗΛΑΜ ΑΕΤΕῈΚ 
ΤΗΕΡΙΈΒΗ, ΝΟΤ ΤΟΤΗΕ ΟΝΕ ΟΗΟΒῈΝ ΒΕΕΌ. 
ὈῚΡ ΤΥ ΤῊΕΝ ΘΟΝΤΈΑΝΕΝΕ ΗΒ ΡΕΟΜΙΒΕΒ) 
ΝΑΥ ΝΕΒΙΥ. Ρ ΙΝΘΕΕΡ ΙΤ ΗΑΌ ΒΕῈΝ 
ΘΠΑΡΑΒΙῈ ΟΡ! ΟὈΊΟΚΕΝΙΝΟ ΡῈ, 1 ΨΟυ Ὁ 
ΒΑΝῈ ΡΕΟΝΙΡΕ. ΝΕ ΜΕΑΝΒ ΟΕ )υ 5Τ1Ι1Ε1- 

ΘΟΑΤΊΟΝ: ΒΌΤ ΨΗΑΤ Τ᾽ ΚΕΑΙΠΥ ὈΓ0 ΨΜΑ5 
ΤῸ ΘΟΝΝΙΟΤ ΑἸ ΑΠΪΚΕ ΟΡ 81Ν, ΤΗΑΤ 
ΤῊΕ ΡΕΟΜΙΒῈ ΜΙΟΗΤ ΒΕ ΟΙΝΕΝ ΤῸ ΤΗΟΒΕ 
ἍΗΟ ΒΕΙΙΕΝΕ ΟΝ ΡΑΙΤῊ ΙΝ ΟἨἩΒΙΒΤ. 
-τΤί οὖν ὁ νόμος. ΥΠηδι ἔμποίίοη τπεπ 
μδὰ τῆς 1ἅνν, 1 ἐξ μδὰ δριβοϊυϊεῖν πὸ 
εἴεοϊ οὐ οὐ β ργονίουβ ςονεπδηὶ Ψ ἢ 
Αργαδδπὶὺ --- τῶν παραβάσεων χάριν. 
Ουὖγ νεζβίοπβ γεπάθ {Ππ|8β δεζαμδς οὗ 
ἐγαπεργεσοίοης, ἱρτιοτίηρ ἴῃς ατεεὶς ἀγιςϊε. 
Βυὲ ἴδετε οουἹὰ ΟὈνϊουδὶν Ὀς πο ἰγᾶπϑ8- 
Ετεββίομβ ὑπὲ]} τῆς 1[ν»ν ἐχίβιεά, ποννενοῦ 
δτίενουβ ἴῃς πιοσὰὶ ἀερτδάδιίου. Τῆς 
τοδὶ τηεδπὶπρ ἰ8 δαὶ ἰξ νγαβ δὰἀδεὰ ντἢ 
ἃ νῖενν ἴο ἐλε οἤεποεβ ὑμϊος ἰἰ Βρεςιῆεδ, 
τδεγοῦυ ῥγοηουηποίης ἴδε ἴο θὲ ἔτοπι δὲ 
{ἰπ|6 ἐοσυναγὰ ἰγαπβρτεβδίοπβ οὗ ἴπε [{ἂνν. 
118 ἀεβίζῃ ἰβ ψαϊμοιεά ἱπ βῃογί ἔτοπι 118 
οοπίεηίβ. ὙΠε ρῥγοϊἰ δ τἰοπβ οὗ τῃς Τα 
Οοπιηπιδηἀπιεηίδβτενεδὶ {πεὶγοννῃ Ρυγροβε: 
πεν 'νεγε επδοίεά ἴῃ Ἵγάδσ ἴο γεργεββ ἴπε 
ΜΟΓΒΠΐρ οὗ [218ς ζοάβ, ἰδοϊδίγυ, ὈΪδβρ θαυ, 
ΘδΌΡΔΙΝ Ὀγεαλικίηρ, ἀἰδοδεάϊεηοε το ραγεπίβ, 
τηυτᾶετ, δάυϊίεγυ, πεῖ, αϊβε υνἱέπεββ, 
οονείουβπεβδ. Ὑθεβε 81Π5 ργεναιεὰ ὃε- 
ἴοτε ἴπε [ᾶνν, θὰ: Ὁ ρτοπουποίης ἵπεηὶ 
ἴο θὲ ἀεβηίιςε ἱταπβρτεββίοηβ ἰξ Τα] εά ἴῃ 
τδε ἔεασ οὗ αοά᾽ 5 ννυγαῖῃ ἴο τεϊπέοσοα τπὰ 
ΜΕΔΚΠΕΒ5 οὗ ἴπε πλογὰὶ βεῆ86 δηὰ δἀὐυσδίε 
τηδη᾽ 5 σοηβοίεηοςς. Ὑῶε βαπὶὲ δβρεοὶ οὗ 
πε [,νν 18. ἔογοι ΙΥ ργεβεπίεὰ ἰπ τ Τίμ,. 
ἰ,.9. Γαι ἰς ποὶ πιαΐάδ ζογ α γὲρκίεδοις 
"»παπ, διέ ζον ἐπε ἰατυΐε55 απ μηγμΐγ.. 
Αἰτεπείοη ἰβ ἰη θοῖῃ οοποεηϊγαίςα οὐ πα 
τηογᾷὶ [Ἂ»ν ἴο ἴπε εχοϊυδίοη οὗ ἴῃς βδοτγί- 
βοΐδὶ ἀπά ςδγεπηοηΐαὶ. --ἄχρις οὗ. ΤΒε 
αἰϊεγηδίίνε τεδάϊηρ ἄχρις ἄν ἀοεβ ποὶ 
αἤεςς ἴπε βεῆβε. [τ ἰδ δβϑυπηεὰ οὐ ἴῃ8 
Βγθηρί ἢ οἵ ρῥγενίουβ ἀγριπιεηὶ τπαῖ τῃς 
ἀϊδρεπϑβαϊίοη οὗ τἰᾷς [ϑὰνν σᾶπιε ἴο ἃπη οπά 
στῇ τῃς σοπιίηρ οὗ Οἢτγῖδε. Βυ τῇς γᾶ 
οὗ ἃπ ἱπάννε!ϊπρ βρίτς Ης επιαποὶραϊεά 
Ηἱ8 ἐδίτηδα! ἀϊβοῖρ!εβ ἔτοπιὶ δ]ερίαπος ἴὸ 
δη ουϊνατὰ 1,δνν.---πήγγελται: ΗΞ (ἱ.ε., 
(οά) ἀαέλ ῥγονπϊσεά (7. ἔοτῃ. ἰν. 21, 
Ηεδ. χὶ!. 26). ἐπα: εσθαι πενεῖ πδὲ 
ἃ Ραββῖνε 86εῆβε ἰπ (ες Ν.Τ.--διαταγεὶς 
δι᾽ ἀγγέλων. Τῆῇε ΝΤ. τείειβ (ἥγες 
εἰπιεθ ἴοὸ {με ἱπιεγροβιτίοη οὗ δηρεὶβ ἰπ 
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διαταγεὶς δι᾿ ἀγγέλων, ἐν χειρὶ μεσίτου " 20. ὁ δὲ μεσίτης ἑνὸς οὐκ 

ἔστιν, ὁ δὲ Θεὸς εἷς ἐστίν. 21. Ὁ οὖν νόμος κατὰ τῶν ἐπαγγελιῶν 

τοῦ Θεοῦ] ; μὴ γένοιτο. εἰ γὰρ ἐδόθη νόμος ὁ δυνάμενος ζωοποιῆσαι, 

᾿τον Θεον ΒΑΟΌΕΚΙΕΡ ; Θεον ΕΘ; οπι. Β. 

τῆς ρτγοπιυϊραϊίοη οἵ τπὲὸ 1νν: Οοά᾽β 
ἱπῖεγοουγβε ἢ Μοβαβ ἰπτουρῇ ἴδε δηρεὶ 
οὗ Ηἰβ ργεβἜβῆςβ ννὰβ δυϊὰθ πον ἃ σοστητηοη 
τορῖς ἰπ 1 Ἐννβἢ βοποοΐβ οὗ τπεοΐορσυ. [π 
Αςῖἴϑ νἱϊ. 53 ἴδε ἔαοϊ [8 τεςογάεὰ Όν ννᾶν οὗ 
ἐπδαποίηρ τς δυϊπογν οἵ ἴῃς [ἂν ; ἴῃ 
ΗεὉ. ἰϊ. 2 ἴῖ ἰβ ςοπιταβιεὰ ἢ σά βγανε- 
Ἰλοπ ἰπ Ηἰβ8 ὅοηῃ: πεγε ἰΐ 185 οοπίγαβιβὰ 
νι Οοὐ δ πιοτεὲ ἔδπλ δι ἱπίεσοουγβα 
ψ ἢ Αὐτά. Ης ἄγεν πίρῇ τὸ αοά, 
δηά τοας εαἰϊεά ἐπε γγίοπά οΓ Οοά : ὉὈυϊ 
αἱ ϑῖπδι πε ρεορῖὶς βιοοὰ ἔδσγ οεΐ, ἀπά {πε 
{ων ν᾽88 τηδὰς Κπονσι ᾿γουρἢ τῆς ἀουδ]ς 
ἱπεεγνεπίίοη οὗ δηρεὶβ δπὰ οἵ ἃ δυπιδπ 
πιεάϊαῖοτ.---ἐν χειρὶ μεσίτον. ΤΠε ἴεγη 
πέδον ΨΜΔ5 Δρρίίεά υἱτ τῆς υἰπιοβὲ 
διτυάε ἴο δὴν ἱπιεγπιεάϊαιϊε Ὀεΐνγεεῃ ἵννο 
Ρατίίεβ, νεῖ τ νὰ8 ἴΠεῈ οὴς ρτϑαῖ 
Μεάϊαιογ θεΐννεεη αοὰ δπὰ πιᾶῃ οὐ ΔὴῪ 
οὗἨ {δε πβυδοτάϊπαϊες βεγνδηῖβ οὔ αοά 
τπγουρ ἢ νἤοπὶ Ης πλᾶκεβ Κποννῃ Ηΐ8 νν}}] 
ἴο πιδὲπ οἵ ἐχοοίβεβ Ηἰβ δυϊπογίῖγ. Τῆς 
Ρῆγαϑε ἐν χειρί ἀεῆπεδβ ἰϊ8 τηεδλπίηρ Πεσε, 
ἴοτ ἴτ ἱτρ 165 ἴῆδι ΜΟβαβ νν88 ρυΐϊ ἰῃ σπᾶγρε 
οἵ ἴδε ρῥσοπιυϊραιίίοη οὔ ἴπε [ᾶ᾿ν (οὐ 
Νυπιῦ. ἵν. 28, 37) ἱπ ΧΧ), πὰ ννδβ8 
Οοά᾽ 58 ἀρροϊπιεὰ δρεπὶ ἔοσ ἴπε ρύγροβε. 
ὙΠῖδ ἱπτεγροβίκοη οὗ ἃ τηβάϊδίος Ὀεϊννεεη 
(οά «πὰ τῆε ρεορίε ννᾶ8 ἃ πιαγκεά ζεδίυγε 
οἵ ἀϊβεϊποιίοη Ῥεΐννεεη τῆς ϑιπαϊτὶς ἀπά 
ἴπε ρδιγίδγομδὶ ἀϊβρεπβδίίοη. 

γεν. 2οθ. Τῆε τεπάεγίπρ οὗ πε ἤγϑί 
οἶδιιδα ἰπ οὖζ νεγβίοηβϑ, Νοῖυ α νιεάξαίΐον 
ἐς ποέ α πιδά!αίον ΟΥ̓ οπξ, τεάυοςϑβ ἰζ ἴο δῇ 
υπτηδαπίης ἴγυΐϊϑη. Τῆς δυΐδοσ ἰβ ποὶ 
τεεδτίηρ οἵ πιεάϊδίοτβ 'π τῃε δοβίγαςϊ, Ὀὰὲ 
νυ τἰῖ68 οὗ Μοβεβ ἴῃς πιεάϊδίον οὗ ἴπΠς [ἂν 
τῃδὲ ἢε 88 ποῖ τηεάϊδῖογ οὗ οὔθ σῆοβεῃ 
ἔλταῖν ; Δπηἃ 80 ςοπίσαβὶβ αοά᾿β γτθνοϊδιίίοη 
τγου δῇ Πίπὶ ἢ ἴῃς ῥγενίουβ σονεπδηῖ. 
ὙΠδῖ οονεπδᾶηΐ πδὰ Ὀεεη τηδάς ψνἢ ΑὈτγὰ- 
Παπὶ ἴῃ ρεΐβοη, ἂπά επιργασεά ἃ ϑβϑίηρὶε 
σδόβεη ἔδηην (ε7. νετ. 16) τεδιγιοϊεά ἔτοπὶ 
δεπεγαίίοη ἴὸ ρεπεγδέοη ὃῪ οοπίϊπυουϑ 
βεϊεοιϊίοη οὗ αοά' 5 εἴεςι ὑπ] 1 σεπιίγεά ἴῃ 
Ομ γίϑε Ηἰπιβεῖ. Νοῖ 80 ἴδε σονεπδηΐ οὗ 
ϑιπαὶ: 11 νν28 δ ἀγεββεά, ποῖ ἴο οῃς ΓΔ ΠΏΥ 
(ἑνὸς, Ξε. σπέρματοτ), Ὁυϊ ἴο πιᾶτν ΓΔ Π|1}168 
οἵ ΑΡτϑμαπ)ὶ᾿β Τοπιϊάγεη δἱϊεγσ ἴῃς ἢεβῇ. 
Τῆΐβ σῆδηρε οἵ τεσ ρίεπιβ ἰηνοϊνεά ἃ νἰταὶ 
οἤδηρε ἴῃ ἴπε γενεϊδιίομ 4180: ψ μεγθᾶβ 
ἴῃς ῥγοπηβα πὰ αυϊοκεπεὰ ἐδίτῆ Ὁ πη 
Ἄρρϑδὶ ἴο ρτδιυδς ἂἀπά ἴονε, {πε ἴνἂνν 
υιβεά (πγεδῖβ οὗ ψτδῖῃ ἀπά ρυπίβῃπιεπὶ τὸ 
ἀεῖες οοτγαρὶ δηᾶ σᾶγπαὶ πϑίυγεβ ἔτοπὶ 
ἱπάδυϊσίπρ ἰπε νίςεβ οὗ τῃε δεβῃ. 

Τῆς δἴγεββ ἰδίά οπ ἴῃς υπίϊν οὗ {πε 
οδοβεη βεαὰ ἰῃ νεσ. 16 δηὰ {πε ε}}1ρ818 οὗ 
σπέρματα ν͵ἱτἢ τὰ πάντα ἰπ νετ. 22 [181] 
υ8 ἴῃ υμγάετβιδηάϊπρ σπέρματος ἔετα νυν 
ἑνός.- ὁ δὲ Θεὸς εἷς ἐστιν. Τῇε τεουτ- 
τεπος οἵ ἴπε βάπιε ρῆγαβε εἷς ὁ Θεός ἢ 
ἃ τςοττεβροηάϊπρ ἴοσος ἱπ Εοπι. ἰἰ. 30 
βυρρεβίβ ἰἴ8 ἰγὰα ἔοτος ἂπᾶά Ἴσοππεοίίοη 
Ψ ἢ ἀπε Τσοπίεχε ἱπ τη15 ρἷδος. Τῆε 
Αροβίῖε ἰβ ἵπεγε ὑγρίπρ {πε τ6 8] ΠΑΣΤΊΟΩΥ 
οἵ αοἀ Β ἀεα]πρβ ἢ [ενν8 ἀπὰ ΘΟ πτ εβ, 
Βονανεοσ ἀϊβεγεπὶ ἴῃς τηεϊποά επιρογεά 
ἔος Ἰυδιϊγίπρ τπὲ ἴνο βενεγαῖγ; δπὰ 
δῖρυδβ ἴπαὶ ἴξ ἰδ Ὡδνογίμεῖςββ οπς ἂπὰ 
πε βᾶπὶῈὲ αοά ψῆο ν]}} δεν δίῃ. 
80 ἤεσε δῖτεγ ἀϊβεγεηείδτηρ ἵπε γενεϊδείοη 
τλδᾶς σου ρἢ Μοβεβ ἔγοπῃ ἴπδῖ τὸ ΑΡγᾶἂ- 
μᾶπι, ἢς ἰ8 οατοία! το δὐά πὶ τπε Οοά 
οὔ ϑ:πδὶ [8 οης ψἱῃ πε αοὰ οὗἩ ΑὈγαθᾶσω, 
ποννενοτσ ἀϊβεῖηςι ταῖρῆς ὈῈ {πε το τενεῖδ- 
τίοπβ. Τῇα ἴτας ἔοτος οὗ ἴπε οδυδε πΠΊᾶν 
θὲ εχργεβεεὰ 48 ἔοϊϊονβ, δμέ ἑὰς Οοά (5ε. 
τῆς αοά οὗ 5:π8|) ἐς οης τοῖέλ ἐλκε Οοά οὗ 
ῥγονιέδε. Τῆς Ὁνοίοϊ τγενεϊαιίοπ οὗ ἴπε 
πᾶτε οἵ αοἁ ἴο Μοβεβ 88 ἴδε αοά οὗ 
ΑΡγδπμαπὶ, 18β88ς δπὰ ]δςοῦ, ἂπὰ 48 ἴῃς 
εἴεσηδὶ αοάὰ 1 αν» ἐμαὲ 1 ανι, ϑαρρεβῖβ 
τε βάπ)ε (πουρῆϊ οὗ ἴῃς ἀϊνίπε πὶ ἴῃ 
Βρίϊε οὗ τῆε νατίουβ δβρεοῖβ ἱπ ψὩϊ ἢ 
Οοάτενεδβ Ηἰπιβεῖ το βυςοαββῖνε ρεπεσγα- 
τοηβ οὗ πηεῃ. 

ες. 21. ἴῃ νίεν οἵ πε οοπιπυϊςν οὗ 
ἄϊντηε Ῥγονϊάβηςε ἴῃς δυβξοδείοη τῆδι πε 
1ἂνν ςοηίτανεπαά οὐ πα  ΠΠεά τπε ργενίουβ 
Ἄοονεηδηΐῖ οὗ αοά «ἢ Αὐταπαπὶ δηὰ τς 
Ῥαϊγίατοβ ἰβ ἀϊβπ)ιβϑεά 48 τηοπβίγουβ. ἵἴ{ 
ννᾶ8 ἱποοπιρδιδῖε νἱἢ τῆς ΚΑ 1 Ὠ Ὸ]Π658 οὗ 
αοά το Ηἰβ ρἱεάρεά νοτά, δηὰ ἰ8 ἐπεγεΐογε 
τερυάϊαιεά ννῖτἢ τῆς συβιοπιατΥ οτπιυΐα μὴ 
νοιτοι Τῆς ἀρρδγεηξῖ βαποιίοη ρίνθη 
ἘῪ δε 1,Ὧ'ν ἴο ἃ πονν πιεϊπμοά οἵἁ ̓ υβε1ῆοδ- 
κίοῃ (υὲς., ΌΥ ψοτκΚβ) οουἹά ἰεδὰ τὸ πο 
ἃεοίυδὶ] ταβυΐο, ὑη]1688 ἰἃ δὰ δι [ἢς βδπὶς 
τἴπηε ροββεββεᾶ {πε ροννεγ ψῃὶςἢ ἰτ Ἰδοκεά 
οἵ ᾳυϊοκεηΐπρ βρίγιτυδὶ 116.--- τοῦ Θεοῦ. 
ὙΠαβε ννοτάβ ἂτα οπιτιθά ἴῃ βοπὶς Μ595., 
δυῖ τῆε ρτεροπάεγαηςε οὗ δυϊδμουιν ἰ8 ἰπ 
ἕδνουγ οἵ {πεῖς γεϊεπιίοη. Ὅῆς βθῆβε ἰδ 
τῆς βάτης νεῖμεν ΤΠΕῪ θεὲ ἐχργεββεά οσ 
υἀπάοτβιοοά. Τῆς δά άἀϊτίοπ πᾶν ρεῦῆδρε 
θεὲ ἄυε ἴο ἃ πιδγρίπαὶ σογησηθπὲ ὙΠΟ 
ἰουπά 118 ΨΑΥ ἱπίο ἰῆε ἰεχί. 

γετς. 22. πε τεαὶ διηοιίοη οὗ ἴπε ἴ[νἂνν 
νν»88 ποῖ ἴο ᾿υβεϊεν δαϊ ἴο σοηνὶςϊ οὗὨ 5[η, 
τθδὲ τηε τῖρῃς τῆς πιογε τοϑ"ν ἴυγῃ ἴῃ 
ΒαπΊΌ]6 ἐλ τἢ το ΟἾτίϑὲ ἴοσ ταὶ "εἴ ἔγοτα ἴΠῈ 
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ὄντως ἐκ νόμου ἦν ἂν] ἡ δικαιοσύνη " 22. ἀλλὰ συνέκλεισεν ἡ γραφὴ 
τὰ πάντα ὑπὸ ἁμαρτίαν, ἵνα ἡ ἐπαγγελία ἐκ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ 
δοθῇ τοῖς πιστεύουσι. 23. Πρὸ τοῦ δὲ ἐλθεῖν τὴν πίστιν, ὑπὸ νόμον 

ἐφρουρούμεθα συγκλειόμενοι 2 εἰς τὴν μέλλουσαν πίστιν ἀποκαλυφ- 

θῆναι" 24. ὥὦστε ὁ νόμος παιδαγωγὸς ἡμῶν γέγονεν εἰς Χριστὸν, ἵνα 

Ἰ εκ νομὸν ἣν αν ΑΒΟ 3, εἴς, ; οπι. ἣν αν ΕΌ; ἂν ἐκ νομον ἣν ὈἘΚΨΡ. 

3 σννκλειομένοι  ΑΒΌΣΕΟΡ 17, εἴς. ; συνκεκλεισμενοι ΟὈΞΕΚΙ,. 

Ὀυτάεῃ οὗ Δπ δοουδβίηρ ΓΤοπβοίεποε.---ἡ 
γραφὴ. ΤῊς ΟΙὰ Τεβιᾶπιεπὶ ννᾺ8 δἰνναᾶυβ 
ἀεβιρηαιοὰ Ὀγ τπῸ Ρ]υγα] γραφαί ἰπ ἀρο- 
βίοϊ!ο τἰπηθβ, ἴοσ ἴπ6 βενεγαὶ Ὀοοκβ ὑνεγε 
Ῥτεβεγνεὰ ἰπ βεραγαῖε το Ἱ]β δηά ἀϊὰ τοὶ 
ἴογτη ἃ ϑἰπρὶε ννῇοϊς. Ηξετχε, τπεσζεΐοσς, ἡ 
Ὺ Ροΐηῖβ ἴὸ βοπὶς ρδγίίου δσ ̓ . Ο 
οὗτῃε ἴ,ἂνν το ννΒῖ ἢ τῆς δυῖμοσ Π88 αἰγεδν 
ἄτγαννῃ αδἰϊεπιίοη 45 επηιροάγίηρ ἰξ8 βρίσιξ. 
Τῆς ράββᾶρε οὗ Ὀευϊ. χχνι, 26 φυοίϊεὰ ἴῃ 
ΝΘΙ. 10 δῆβννεσβ [8 ἀεβογίριίοῃ, ἔογ ἴἰ 
ἱπιργεοδῖεβ ἃ ουτβϑε οἡ 811] ψψῇῆο [61] βῆοτγε 
οὗ ρεγΐεοι οδρεάϊεηςε.---συνέκλεισεν . . . 
τὰ πάντα. Τῇ ἤρυτε Πεῖε ῥγαβθηϊεά οὗ 
Ῥείβομοσβ ὑπάδσ βεπίεηςε, οοηδεπχηςὰ ἴο 
ΡᾶΥ ἴπ6 Ῥεπδῖιν οἵ βίῃ, τηδκεβ ἰξ οἷεασ τῃδὶ 
ἴδε οδήεςϊ οὗ συνέκλεισεν ἰ5 ῥέγεοης, ποῖ 
ταϊηρβ: δηὰ δοςογάϊπρν ἴπθβε ργίβοπειβ 
τς ἀεβοτι θεὰ ἴῃ νεγ. 23 48 συγκλειόμενοι 
(πιδβς.). Αὶ πευῖεσ ρίυγαὶ βυδβιαπενε 
τησϑὲ τπεγείογα Ὀ6 υηδετβοιοοὰ ψἱἢ τὰ 
πάντα ὙὨΪΟΝ 5. Δρρ]οαὉ]ς ἴο ρεγβοῃβ. 
Ηεηςε 1 ἱπέεγ τλαὶ Ὁγ τὰ πάντα ἰ5 τηεαπὲ 
τὰ πάντα σπέρματα, ἱ.6., 411 τῃι6 ΓΆΤΑ] ε5 
οὗ Αὐγαπαπὶ δέϊεσς {πε ἔς βῃ, 'π οἵπεσ ννογὰβ 
τῆς ννο]ς [εν 188 παιίοη.---ἶνα ... Τῆς 
ἀεβίρῃ οὗ ἴδε [νη νν8 ἴο ρᾶνς ἴδε ΨΑῪ 
ἴος ἴῆς ἐνεπίυ] ἔα] ] πιεηὶ οἵ ἴῃς ργοπιῖβα 
ἴο 411} τπδὲ θεϊίενε ὈΥ (δι τἢ ἴῃ ΟΠ τῖβι. 

νν. 23, 24. ΤῊΞ ΡΟΒΙΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΞ 
ΤΑΌΚ ΘΟΗΙΌΝΕΝ ΟΥ ΟΟΡ ΒΕΡΟΒΕ ΤῊΕ 
ΟΟΜΙΝῸ ΟΡ ΟΗΕΙΒΤ 15 ΠΡΌ ΒΤΚΑΤΕΡ ΒΥ 
ΤῊΞ ΟΟΝΤΕΟΙ͂, ΕΧΕΒΟΙΒΕῸ ΟΝῈΕΒ ΟΗΙΌΒΕΝ 
ΙΝ ΤΗΕΙΒ ΡΑΤΗΕΕ᾽Β ἨΟΟΒΕ ΒΥ ΜΕΜΒΕᾺΒ 
ὉΡ ΗΙ85 Ηούβεηοιυῦ. Ὅῃεβε νεσβ68 δχ- 
Ῥαίῃ τῆς ρμοβίτίοη οὗ τῆς βλιΠ] ὑπάετ 
18ε [ἂνν. ΤΕΥ ἅγε βεγεὰ δϑοβοοίδι ἃ ἢ 
Ομ σγιβείδηβ Ὁν ἴῃς υβε οὗ ἴῃς ἤγδβὶ ρεγβοῃ 
ῬίυγΑὶ ; ἔογ (πεν ἴοο ννεσε ἱπ {μεσ ρεπεγα- 
ὕοη Ὀεϊίενεῖβ ἰῃ Οαοά, ἴμεν Ὀεϊοηρεοά το 
ἴῃ6 βαπια ἰεββεὰ ἔδγν πὰ ἱπῃεγιεὰ 
ἴδε οτὶρίπαὶ ργοσγηΐβε. Υἵεῖ βίπος 411 [5γδε] 
ἤτοπὶ ἴπε εἰπε οἵ Μοβεβ ἴο ἴμε Αάνεπε 
Ψετὸ βυδ)]εςτεὰ το ἴῃς οοπίτοὶ οὗ ἴῃς [ἅνν, 
πεν ἴοο ννεσα βυιῦήεςς τὸ ϑοπάαρες Βυι 
118 ννᾶβ στρα] ἄμε ἴο τῇς ννδῖς πῃ] ἰονε 
οὗ «πεῖς Ηεδνεηὶν Εαῖπεσ, πο τἴπυ5 ρτο- 
νἰἀεὰ πεεάξῃ! βἤεϊ τε δπὰ συϊάδηςε, 7.181 
ἂἃ5 ΔῈ ΘΑΙΙΠΪΥ ἔδίπες ρίδοεβ Πίβ8 γουπηρ' 
Ομ άσεη ἀυγίηρ γεᾶγβ οὗ ψεᾶκπεββ δπὰ 
ἱποχρογίεποα ὑπάεσ {πε οἤδγρε οὗ πουδε- 

Βοϊά βεγναπίβ8.---τὴν πίστιν. ΤῊς Δτίίο]ς, 
τπουρ ἱρπογεᾶ ἰῇ Οὺζ νοσβίοῃβ, ἰβ εββεη- 
εἰ] το τῆς βεηβε. ΒΥ δε Ἴοοπιηρ οὗ ἐΐξ 
(Αἰ 8 πηεᾶπὶ ἴπ6 Ὠἰδβιοσὶς ἕδοὶ οὗ ἴδε 
ΟΠ τ βιίδη τεϊϊρίοπ, πε βργεδά οὗ ἴπε ἀοβ- 
ΡΕΙ οἡ αὐτί. Τῆς ἴεστὶ Ππ85 ἴῃς βϑᾶπὶς 
οὐ)εςτῖνε 8εη8ε 88 ἴω ἱ. 23, 11}. 25, Αοῖβ 
νί. 7, ἀπά Εοπι. ἰἰϊ. 30, ΒΕΓ 4150 ἃ Ἵἰδᾶγ 
ἀϊξεϊποιίοη ἰ5 ἄγαινῃ Ὀεῖνεεη πίστεως, 
αὶ ἴπ τε ἀρβιαςῖ, δηά τῆς πίστεως, 
ἐλό ἕαιτῃ οὗ ΟἸγίβε. Ονίουδὶν ἑδτἢ ἀϊά 
ποῖ οοπια ἢ ΟἾγίβῖ, 11 ννὰβ τς πιοβῖ 
οοηϑβρίσυοιβ νἱτῖας οὗ τὴ6 [εὐννίβῃ ΟΠυγΟΣ, 
δηᾶ Αὐγαμᾶπὶ ννὰβ θὰὲ (πε ἤγβὶ οὗ τηδτν 
βρ᾽ εηἀϊ ἃ ἐχαπιρίςβ οὗ ἰϊ.---συγκλειόμενοι. 
Μ5. δυϊδοσίτν 18 Βίσοη ΡΥ ἰῃ ἔανουτ οἵ ἴῃς 
Ῥιαβεηΐ ρασγιϊςὶρὶς, ΠΟ 18. αἰδὸ τῆοσε 
Δρρτορῆίδῖες πη ἴπε ρεγίεοϊ συγκε- 

᾿σμένοι ἔοτ ἀεδοτ προ τῇς σοπιίπυουβ 
ῬτοσαΒ8 οὗ Ἰερ] σοπάετηπαίίοη νυν ϊ ἢ ρῥτα- 
ναι ]εὰ ἔτοπὶ ρεπεγδίοη ἴοὸ ρεπεγδίίοῃ.--- 
παιδαγωγὸς. Νὼ ἘπρΊ 5} εαυΐϊναϊεπέ ἴοσ 
1ῆϊ]8 ἴεγπὶ οδῃ σοΏνεΥ ἰΐ8 τεᾶὶ ἔογος, ἔοσ ἴξ 
845 πὸ Ἔχᾶςὶ οουπίεγραγί ἰπ δῃ Ἐπρ] 58 
Βοτηῆθ. Τβε ροβίϊτίοῃ οὗ ἃ πυγβε ἰοννγάὰβ 
γουπρ ΟΠ! άσεπ Ἀρργοόδομεδβ πλογε ΠΕΑΥΪΥῪ 
ἴλη τἰδδὶ οὗ βομοοϊπηδβίεσ οὔ τυϊοσ ἴὸ 
τῃς οδῆος οὗ ἴδε παιδαγωγός, ἔοτ Βε ν»88 
ἃ εοπῆάεπεϊδὶ ἀερεπάςηϊ, υβυδ!}ν ἃ βἷανε, 
πεῖῖδες φυλιῆεά ἴο ᾿ηβίγυςξ, ποτ ἱπνεβίεὰ 
ἢ δυϊδοεν ἴο. σοπσοὶ δὶβ γουπρ 
τηδβίεσ, Ὀυῖ δρροϊπιθὰ ἴο διϊεπά οῃ ἢϊπ), 
ἴο βαϊεριιατά Πίτη, ἀπά ἴο τεροσγῖ ἴο πἰβ8 
Δῖον δὴν ἀϊβογάεευ οὐ ἱπισηογαὶ ΠδΌϊτ5 
οὐ ψὩϊοἢ ἰξ πλὶρῆε Ὅς ποοεββασγυ ἴοσ {πε 
ἔαϊμεγ ἰο ρίδλοε ἃ οβεοκ. Τῆς [ἂν ἰπ 
κε πιᾶππεῖ τερυαιϊεὰ ουξννατὰ ΠΑΔΌΙ5, 
επίοτοεἃ ογάες ἀπά ἄεσεπου, δπά πιδίη- 
τδίπεά ἃ οεγίδίη βιδπάδλσά οὐ πλογα! νυ 
δῖηοηρ [βγδοἰ τεβ ἀπ] ἴῃ ἄυὰς εἰπια ΠΟῪ 
Ὀεςδπα σίρε ἴοσ βρίτίτυδὶ σεεάογη. [1 ννδβ 
τοῖ τῆς ἔπποιίοη οὗ τῃε ἴψᾶνν ἴο δάγεββ 
ἰῖβε 1} ἀϊγεσῖγ ἴο τἴμῈ σοπβοίθεπος [ἶἶἱα τπῈ 
Ῥτορῇεῖβ, οἵ ἴο οἰδίτλ βρί γιὰ] δυ μοῦ 
ονεσ τῇς ννῆοϊε πῆᾶπ, Ὀυϊ ἴο ἱπηροβα ἃ 
ΟΒεοκ οἡ ἴῃς ορθη ἵγτάπην οὗ εν, ἴο 
εηΐοσος οπ ἴπε ςοπιπηηὙ ἃ Ὠρμοῦ 
βιδπάλγά οἵ πιοσαῖβ, ἀπ 80 ἴο ἔοβίεγ 
ἱπάϊγες εν της ργοντῃ οὗ βρίσγίτυδὶ 11ξε. 

γν. 25-9ς.0. ΒυτΤ νοῦν ΨῈ ΑΒΕ ΝῸ 
ΜΌΝΘΕΚΝ ΟΗΙΜΌΒΚΕΝ. ὙῈΕ ΑΒΕ Αἴ, 80Ν8 
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ἐκ πίστεως δικαιωθῶμεν " 25. 

26. πάντες γὰρ υἱοὶ Θεοῦ ἐστὲ διὰ τῆς πίστεως παιδαγωγόν ἐσμεν. 

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ ΠῚ. 

ἐλθούσης δὲ τῆς πίστεως, οὐκ ἔτι ὑπὸ 

ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ 27. ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ριστῷ ἴῃ γ 
ἐνεδύσασθε. 28. οὐκ ἔνι ᾿Ιουδαῖος, οὐδὲ Ἕλλην - οὐκ ἔνι δοῦλος, 

οὐδὲ ἐλεύθερος - οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ " πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστὲ 

ΟΡ ον: ΑΥ̓͂ γοῦξ ΒΑΡΤΙΒΜ ΥῈ ΡΌΤ ΟΝ 
ΟῊΒΙΒΤ, ΑΝ ΜΈΞΚΕ ΙΝΝΕΒΤΕΡ ΨΊΤΗ 
ΒΡΙΕΙΤΌΑΙ, ΜΑΝΗΟΟΡ: Αἷ» ΡΕΕνΙΟῦΒ 
ὈΙΒΤΙΝΟΤΙΟΝΒ ΟΕ ΟΚΕΕΡ ΟΝ ΚΑΟΘΕ, ΟΕ 
ΡΟΒΙΤΙΟΝ ΟΚ ΝΑΤΌΞΒΕ, ΨΕΒΚΕ ῬΟΝΕ ΑΨΜΑΥ: 
ΥῈ ΔΚΕ ΑἸ ΟΝΕ ΙΝ ΟΗΕΙΒΤ.--ΤῊς δυάδάδη 
Τἤδηρε ἔτοση ἴῃε ἢἤγβὶ ἴο ἴπε βϑεοοπά 
Ῥεζβοη Ρίυγαὶ Ὀείοκεπβ 8ἃπ δχίεηβίοῃ ἰπ 
ἴῃς ροΐϊπε οἵ νίενν ἴτοπὶ ἴβγδεὶῖ ἴο {πε 
Οεπηῖε ψοσϊἁ. Τὴε Ἐρίβεϊς μδ8 θθθῃ 
ἀεδιίπρ βίπος 1. 17 νὰ τπε ροβίκίοη 
οἵ Ιβγαϑιτεβ ὑπᾶδυ {πὲ [νν Ῥεΐογε {6 
Αἄνεπε οὗ τε ΟἸγίβι. Βυῖ τμαὶ ὄνεηὶ 
Ὀγοῦρπι Οαητ]εβ. Αἰ8ὸ νη πὲ βοορε 
οὗἩἨὨ Οοά᾽ 8 τονεαϊεά ργοπιῖβϑεβ δηά οὗ Ηἰβ 
δΙιεβδίπρβ ἰπ Οἤγίδε. 80 τῆς Αροβεῖε 
ἴυγηδ ἴο Πἰβ σοηναγίβ, ἰδγρεῖν ἐπ᾿ ἰβιθά οαὐἱϊ 
οὗ Θεπί]εβ, ἢ τΠῈ ἀββυσγαηςς, “Ὑε ἅγα 
Δ]1 βοῃβ οὗ αοά, νμδΐενεγ γοὺσ δηίε- 
ςοάεπῖβ᾿. Ὑπεὶγ δάορτίοη 18 αβϑυτγηεά, ἃ5 
τμεῖσ ροββεββίοη οὗ ἐπε ρὶβ οὗ ἐπε ϑρίσί: 
15 δββυπηεὰ ἴῃ 11].2. ΤΉε βρίτγίε οἔδάορίίοι, 
οὗ ψὮΙΟΒ (ΠΟΥ ἡνεγα σοηβοίουβ νη τΠεῖσς 
δΒεδγίβ, αββυγεά {μετὰ τπδὶ ἴΠΕῪ γεσγε βοη5 
οἵ αοὰ (ς΄. Εοπι. νἱϊ!. 15, 16). 

γες 27. ἐνεδύσασθε. ΤῊΞΕ οοποεριίοη 
οὗ βρίγιτυ8] τηδπμοοά ἰ8 πεσε δϑβοςϊ διε 
ΜΠ θαρεΐθπλ ὉῪ 4 ἤρσυτε Ὀοττοννεὰ ἔγοπη 
Οτεεκ δηὰ Βοπιᾶη ὑβᾶρε. Αἱ 4 οςεγίδίῃ 
θεὲ ἴπε βοπιᾶὰη γουτῃ ἐχομδηρεά τῆς 
ἑορα ῥγαείεχία ἴον ἴῃε ἐορα υἱγε]ὲς ἀπὰ 
Ῥαββεὰ ἱπίο {πε στᾷπκ οὗ οἰξίζεπβ. 80 
ἴπε ΟἸτίβιίδη παά ὕδεπ ἰηνεβίεὰ δἱ Πῖ8 
Ῥαρτίβαι ἢ τπε τοῦε οὗ βρίγίταδὶ τηδη- 
Βοοά. νΏγεδβ ἢς μὰ Ὀείογε θεθη ὑπάοσ 
ἴπε ςοπ ΟἹ] οὗἉ γυϊεβ δπὰ στερυϊδιίοηβ, κα 
ἃ “ὨΠ]ὰ ἴπ δ8 ἐδῖ μετ᾽ β βουβε, πε ροββεββεά 
τον ἴπε ἰπἀερεπάεηοε οὗδ ρτοννῃ ὉΡ β8οη. 
Τηβ ἤρυτε οὗὁὨ οἱοιπίπρ 15 δρρίἱεὰ ἴῃ 
νᾶτουΒ νΑῪ8 ἰπ ϑοσίρίυγε: πε εβεςι8 
οἵ ἀεδῖῃ δηά τγεβυσγεοϊίοη ἂτς ἀεβογίρεά 
ἰῃ 2 Οοτ. ν. 4 ὃν ἴδε ἤρσυτε οὗ μποϊοίκήηρ 
δηὰ γεοϊοίλίπρ: τῆς ἤρυγεβ οὗ ῥημέξίηρ᾽ 5 
ΟἈγῖσὶ ἀτπιὰ ῥμέϊἑηρ ὁπ ανθριοηῃν ἅτε υβεὰ 
ἴῃ Εοπι. ΧΙ. 12, 14, ΕΡΉ. νὶ. 11 ἴο 
ΕΧΡΓΕ55 τῆς πὲνν ἰξ βιρροτῖ ἀπά βίγεηρτῃ 
τεαυϊγεὰ ἴογ οὺγ Οἢγίβειαπ νναγίδασο. Ὑῆα 
εχδςῖ ἔογεα οὗ τῆς ἤρυτε ἀξερεπάβ 'π Ἔν εγΥ 
οα868 ὕροη ἴῃς σοηΐεχΕ. Ηδγε ἴπε δυῖμοσ 
ενϊἀθητν Ππᾶβ5 ἰπ πιὶπὰ τπεῈ οἤδηρε οὗ 
ἄγεββ νυν ἢ τηατκεά τῆς ἰγαηβίτίοπ ἔγοπὶ 
Ὀογποοά ἴο τπιδηβοοά. ἄτεεκβ δπάᾶ 
Ἐοπηδηβ πηδάς τηυςοἢ οἵ 1Π18 οσςαβίοη δπά 
οεἰενγαϊεά μὲ ἱπυεδίτηεπε οὗ ἃ γουτῃ 

ΜΠ πηδπ δ ἀγοδβ Ὁν ἔδπιΥ σαϊπεγίηρδ 
δπά γεϊρίουβ στίϊεβ. Τῆς γουϊῃ, πἰτμογῖο 
βυδήεοϊ ἰο ἀοπιεδβῖῖς συϊς, ννὰ8 ἴπθη δά- 
ταϊἰεά το τπε τίρμ!β ἀπὰ γεβροῃβι 1116 8 
οὗ ἃ οἰκίζεη, δηᾶ ἰοοῖὶς ἢ18 ρίαςς δεβίάς 
[18 δῖ πε ἴῃ ἴῃ σουης!]β οὗ τπε ἔαπ]γ. 

Βαρτίβηι ἰ5 ἰπ ἴδοι ΠἸΚεπεὰ ἴὸ ἃ ϑρίγιτυδὶ 
οοπηϊηρ οὗ ἀρε: [ΠῈ σοηνοσῖ, πο παά 
Εἰ πετῖο Ὀδεη Ὀουπὰ ἴο οὔεν ἀεῆηϊϊα 
οοτητηδηἀπηεπίβ ἀπά [16] ἀεβπίῖς ἀυτίεϑ, 
νν»ὰ8 πον βεὶ ἔγτεε ἴο ἰεάγῃ ἀοάβ ψ}} 
ποπὶ {π6 ἱπννασά νοῖςες οὗ {πε ϑριγίε, 
Δηὰ ἀϊδοπατρε ἴῃς Βεανίογ Οὔ] μαϊοπβ 
ἱπουπηρεπὶ οα 8 οἰζεη οὗ πε πεάνεπὶν 
ςοτηπιοηννεα ἢ ὑπάδ {ΠῈ συϊάαπος οὗ 
8ῃ επ]ϊρμϊεπεὰ Τοπβοίσπςσε. ΗἊ μιδά 
εἐπίεσεἁ οἡ ἢῖβ βρίγίτυδ! τπιδπποοά, δηά 
ΜΆ5 δοσοσάϊηρν δπηδποὶραϊεὰ ἔγοπιὶ ἢῖ5 
Ελιὶΐεγ Ῥοπάαρε ἴο ἂἃπ ουξιναγά [ὑἂνν. 

ὙΠεῖε 18. δπ οὈνίουβ σοττεβροπάεηςς 
Ὀδεΐψαοη τπ|5 ἤρυτε οὗ ῤῥκιέξἑηρ οπ Οὐγὶςέ 
αἱ Ὀαρίϊβηι, ἀπᾶὰ {πῸῈὶ σεγεηοαυ 'νΒϊοἢ 
Ρτεναιϊςὰ τπγουρποις τπε ΟΒυτοῖ ἰπ βυῦ- 
Βεαιεπὶ σεπίυσιεβ οὗ ἰηναβεηρ οδίεσῃυ- 
τεῆβ ἢ νἱῖε τοῦεβ οὐ ἴῃς οσοδβίοη 
οἵ «πεῖς Ῥαριίβη. Βοιἢ ρῖνε Ἔχργεββίοη 
ἴο 4 κΚιίπάγεὰ πουρπῦ: βδοσὴς οἵ {δὲ 
Ἑδίμεσβ δβϑβοςίδῖς ἴμεπὶ τορείμεγ, δηά 
ῬεΙαρβ ἴῃς ἰαηρυαρε οὗὐ τῇς Αροβίῖε 
φοπεϊδυϊεά το ἴῃς βργεδὰ οἵ ἴτε Ἴετε- 
τηοηῖαὶ. Ὅς βυγλρο δηλ πόννενεσ ἀϊβεγεά 
ταδῖεγίδ!ν : [ῃ6 νὨϊτα τοῦδβ σοσγεβροη δε 
ταῖμεσ τὸ ἴπε νεάάϊηρ ραγπιεπὶ ἱπ {πὰ 
ΡΑγΔΌΪε : ἴΠοῪ ψεσα 8η ετηδίεπι οὗὨ ρυγὶ ἐγ 
δηὰ 5ιρηϊβεά (ῃς οἰεαπβίηρ εῆδοὶ οὗ 
Ὀαριίβπὶ, ὑνπαγεῶβ ἴῃς τΤοηίεχὲ οὗ (πὰ 
Ερίβεῖα ροϊπῖβ ἴο εηίσγαποῃβεπιεης πὰ 
ἐππδποϊρδίίοη ἔγοπι σοπίτγοὶ. 

νει. 28. Ηανίπρ πονν εβιΔ0]5ῃςἀ (πε 
τεπιροσαγν ἂπὰ βυδοσζάϊπαιϊες ζαποιϊίοπ οὗ 
τε 1μἅνν, ἔπε Αροβῖὶϊε ἤπα!!ν τερυάϊαϊεβ 
ἐνεσυ οἷδίτη, ψθβεῖμεσ οὐ τπδὶ οὐ ΔΠῪ 
οἴπες στουπᾶ, οπ Ὁε ΠΑ] οὗ δὴν ἀϊβίποι 
οἸ4858 ἴο βΌρθυοσ βαποῦν ἱπ ΟἾγῖδε. ΑἹ] 
ΟἸ τι βιίδηβ, ννυπδίενεσ {πεὶγ ἀπιεοεάςπβ, 
816 οπ6 ἰη ΟΠ γίβε.---οὐκ ἔνι. Ὀ ἰβεϊποτίοπβ 
οὗ οτεεά οὐ σᾶσὲ ᾶἂζὲ ἱποοῃρδιῦε ἢ 
ἴγῃς τηποτηεγβῃὶρ οὗ ΟΠτίβε: ἴπὲ ἰεραὶ 
Ὀατγτίειβ δἂπά βοςοίδὶ οἱεῖς νυν ἢ βενεγεά 
{τεοσηδη ἔγοτῃ βίανα, ἄνθη πδίμυγαὶ ἀϊν βίοπδ 
85 ἀεερ-ϑεδίεὰ δ5 ἴῃοβε οὗ δεχ, ἀϊβαρρεασγ 
ἰπ ῥσεβεπος οὗ {πε 411-βοσθίπρ υπιὶγ οὗ 
τῆς Ὀοάν οὗὨ ΟΠ τῖβε. ἕνι 15 ἃ βιγεηριπεηεά 
ἔοττη οἵ ἐν υϑεά ἴος ἔνεστιν, 48 πάρα, πέρι, 



25---29. ΙΝ] 1---3. ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ ιγς 

ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ 20. εἰ δὲ ὑμεῖς Χριστοῦ, ἄρα τοῦ ᾿Αβραὰμ σπέρμα 
ἐστὲ, κατ᾽ ἐπαγγελίαν κληρονόμοι. ΙΝ. τ. Λέγω δὲ, Ἐφ᾽ ὅσον 
χρόνον ὁ κληρονόμος νήπιός ἐστιν, οὐδὲν διαφέρει δούλου, κύριος 
πάντων ὧν - 2. ἀλλὰ ὑπὸ ἐπιτρόπους ἐστὶ καὶ οἰκονόμους, ἄχρι τῆς 

προθεσμίας τοῦ πατρός. 3. οὕτω καὶ ἡμεῖς, ὅτε ἦμεν νήπιοι ὑπὸ τὰ 

ἵςστε καὶ ΕΟΚΕΡ; οπι. καὶ ΦΑΒΟΒῈΕ 17, εἴς. 

μέτα τε ἴον πάρεστιν, περιέστιν, μέτεσ- 
τιν.--ὑμεῖς. ϑρεςῖί! βἴγεββ 5 ἰαϊά οἡ 1Π 15 
Ῥιοπουη ὃγ [18 ἰηδετίίου νἱτἢ πάντες: 
τῆς ααἰαιίαπβ ννεῖς τπαιηβεῖνεβ ἃ βρη 8) 
ἱπβίδηςε οὗ ἴῃς ρονεσ οὔ ἴῃς ἀοβρεὶ ἴο 
ΤλΆΚῈ τῆεη οπα ἱπ Οἢτίβε: ἔἴογ δεῖς 
ΟΒυτομεβ ννεσε ραϊμεγεὰ ουἱ οὗ τε πχοβὶ 
ἀΐϊνετβε εἰετηεηῖβ.: [ἐν ἀπά σεηιε, βανε 
ἃπὰ ἔγεεπηδη, πηδῖὶες δηά ἔσπιαϊς, δά 41] 
ςοηιτδυϊεά το {πεῖς ςοπηροβίτίοη. 

νεῖ. 29ς. ὑμεῖς. ὙΤῇε επιρμαῖίς ἰη- 
βειίίοη οἵ ὑμεῖς Ῥείοτε Χριστοῦ ἰπ ῥτε- 
ἔετεπος ἴο Χριστοῦ ἐστέ Δγ8 5βίγεββ 
ΔΡΡΆΤΕΠΕΥ οπ ἴδε ᾿νοπάοτγα! ἰγαπβέογγηδ- 
ἴοπμ οὗ πθὴ ψῆο παὰ Ὀδεη δ᾽ επ8 ἔγοπι 
ἐε ρεορίε οὔ ἀαοὰ ἱπίο στηδηλδεῖβ οὗ 
ΟἸγίβι. 

ΟΠΆΑΡΤΕᾺ ΙΝ.---νῆν. 1-7). ΤΉΞΒΕΕ ΜΈΒΕ 
ῚΝ ΤῊΕ ΟΕΝΤΙΜΕ ΜΟΙ ΑΠ,80 ΒΕΡΟΒΕ 
ΟἩΒΙΒΥ ΘΗΙΠΌΚΕΝ ΟΡ ΟΟΡ ΙΝ ΒΟΝΌΑΟΘΕ 
ΤῸ ΗὔὕΜΑΝ ΕὔΨΕ, ΤΗΑΤ ΚΝΕΝ ΝΟῸΤ ΤῊΕ 
ὌΝΒΕΕΝ ΒΑΤΗΒΕ ΙΝ ΗΕΒΑΝΕΝ ΜΗῸ ΜΑΒ 
ΟΚΡΕΕΙΝΘ ΤΗΕΒΙΝ {ΝῈ8. ΤΉΕΥ ΨΜΈΒΚΕ 
ΠΜΙΚΕ ΟΕΡΗΑΝ ΟΗΙΠΌΚΕΝ, ΝΉΟΜ ἃ ΡΕ- 
ῬΑΚΤΕῸ ΡΑΤΗΒΕ ΗΑΒ ΜΙΤῊ ΓΟΝΊΝΟ ΟΑΚΕ 
ΘΟΝΒΙΟΝΕΡ ὈΌΚΙΝΟ ΘΗΙΡΗΟΟΌ ΤῸ ΤΗΕΒΕ 
ΘΗΑΚΟΕ ΟΡ ΟΥΛΕΆΡΙΑΝΒ ΑΝῸ 5ΤΕΨΑΚΌΒ. 
Ϊν ὈὉ.Ε ΤΙΜΕ, ἨΟΜΈΝΕΚ, αΟὉὺ Β5ΕΝΤ 
ΡΟΒΤῊΗ ΗΙ8 50Ν ΤΟ ΚΕΡΕΕΜ ΤΗΕΜ ΑἸ.850 
ἙΚΟΜ ΒΟΝΌΑΟΘΕ, ΑΝῸ ΗΑ8 ΜΑΡΕ ὕ8 50Ν8 
ΑΝῸ ἨΕΙΕΒ, ΒΕΝΌΙΝΟ ΒΟΚΤῊ ΤΗΕ ΘΡΙΕΙΤ 
ΟΡ Ηἰβ ὅ50Ν ἵ'νΤῸὼ οὔβ ἨΕξΑΒΥΒ.---ἰη 
ἀεαϊπρ ἢ τὰς τεϊδιτίοη οὗ ἴῃς Μοβαὶς 
[νν ἴο τῆς δπίεοσεδεης σονεηδης δπὰ 
ντἢ [18 Βα ϑεαυςης ζ] Π]σλεπς ἴῃ ΟΠ τί βι, 
τῆς Αροβῖῖε πεοεβδαγν {᾿πιϊτεὰ Πἰβ νίενν 
οἵ τιπε βεεὰ οὗ Αὐγδπδτα, ννῆο Ψψεγε σονε- 
πδηϊεά Πείγβ οὗ βαϊναιίοη θεΐννεεη Μοβοβ 
δηά τῆς Αἀνεπῖ, ἴο [5:46]. Ηἴε Ιἰκοπεάᾶ 
ἴπεβε δοοογάϊη συ ἴο Τομ] ἄγεθ στονηρ 
ὉΡ ἰῃ {πεῖν ἔδίπεγ᾽ 8 πουβε ὑπάες ἀοπηεβίὶς 
ςοπῖτοὶ. Βιυῖ 48 πιοβῖ οὗ ἴποβε ἴο ννῇοπῃ 
ἢς ψτοῖε μαὰ θεεη ςοηνεσῖβ τομῇ πεδίπεη- 
ἰβπι, ῃς πονν Ἔβχίβηδβ ἢϊβ νίανν οὗ τῆς ννοτ! ἃ 
Ὀεΐοτε ΟΠ γίϑι 80 48 ἴο Ἔπίρταοε Θεπῖ 68 
Αἶ80 νυ ἢὶπ [85 σοορε. Απιίάβε πε μεδίῃεπ 
ψεῖς οἴδοτ ΟΠ] άτγεη οὕ αοά, ἃ δι ἢ ι] βεεὰ, 
Ῥοϊεπιίαὶ μεὶγβ οὗ βαϊναϊίοη, ννῆο ραββεὰ 
τῆτγου ἢ ἃ ἴκς βίαρε οἵ βρίτἰτυ] “μά ποοὰ 
υπάογ ἀϊβεγεπιὶ οοπάϊτίΊοπβ. ὙΠΟ ννεσε 
κε ογσρῆδῃ οπι]άγεπ Ἴοπητἰοὰ Ὁγ 1ΠῈ 
νγαϊο Ὁ} οἂτς οὗ δὴ υὑηβϑεεπ δηάᾶ υὑπ- 

Κποννη [Δῖμεῖ ἴο τε ουδιοάγν οἵ οἴδεῖβ. 
Εοτ ἴμεν ἡνέγς δυδ)εςὶ το πυπηδῃ βυβίθπι 
οὗ τεϊσίοη, ρονεσγητηεπέ πὰ ἴδνν, πείϊμεσ 
Κπονίηρς τΠεἰγ Ηδάνθπὶν Εδῖμεσ πος οοσὰ- 
Ῥτεμεπάϊην Ηἰδβ ἴονε ἴοτ ἴῆεπιὶ.0 Τῆε σοη- 
ςερτίοη οὗ ἃ ἀεδά ἔδι μεσ ργονὶ ἀΐϊπρ' ὉῪ Πί8 
Μ}}}} ἔογ τῆς ἀυε εἀὐυσδιίοη οἵ Π᾽8 Ογρθδπ 
ΤΠ άγεη βεῦνεβ δάση γα Ό ΪΎ ἴὸ 1Π1υϑίγαῖς ἴῃς 
ταυΐυδ] τεϊδιίοβ Ὀείννεεη αοά ἀπά ἰῃςε 
Θεπηῖ!ε ψογὶὰ, πὰ το βεῖ ἔοσίῃ τῆς σοσὰ- 
Ὀιπβίίοη οὗ βιθδάΐαβε ἷονε οπ οης 8146 
ντἢ ατίετγ ἱρπόγάποε οα ἴμε οἵδεῖ. Τα 
᾿Πυδιγατίοη 8 οὈνίουϑὶν Ὀοτγοννεά ἔσο 
τεϑιδηηθηΐϊδσγυ βϑυϑ[ε ΠΊ8 ὑσονδι!!ηρ ἀπλοπς 
Οτεακβ ἀπά Κοπιδπβ (ποῖ ἀπίοηρ Ηε- 
Ὀτανν8) ψὨ ἢ ἐπδοὶεὰ ἃ ἔδῖμεσ ἰο ἀρροΐηϊ 
Βυλτιάϊδπβ ἴοσ ἢ18 οσρῆδπ οἰ ἄγε ἄὰτ- 
ἱπῷ 1Π εἰσ ταϊποσγ. ὙΠεβς ἰοβίδπηεπίδλσυ 
Ῥονγεῖβ ἀϊβεγεά ςοπβίθγαῦυ ἰη ἀϊβετεπε 
Ῥαγῖβ οὗ ἔπε Εοπιδη νου] ἃ δοοοτάϊηρ ἴο 
τῆς πιυηϊςὶραὶ ἴαννβ οἵ νατγίουβ οἰτίε8. 
ὙνΒετεδβ Εοπιᾶη οἰτΖεηβ θεσαπὶς ννατάβ 
οὗ τῆς 5ἴαϊε δἱ ἐουτίθοῃ, 80 ἴπδὶ τῆς 
Ῥοννεσβ οἵ ἰεβίδτηεπίασυ ρυδγάΐϊδηβ ννεγε 
ΒΕ ΟΕ Πἰπιϊτεὰ, ἐπε ἀϊδογεῖίου οὗ ἴδε 
λιμπε ννὰ8 αἰϊονεά α Ψψίδετ στᾶηρε ἴῃ 
ατεοκ οἰτίε5. Αἱ Αἴδῆδηβ, ἔοσ ἱπβίδηςο, 
τὰς ρσυδτγάϊαπβ οἵ Πεπιοβίμεηεβ τοϊδϊπεὰ 
ΠΟΠΙΓΟΙ οναὸσ δὶβ ρσορεγῖυ {}}} ἢς Ὀδσοᾶπια 
ἃ [Ὁ] οἰκίζεῃ δες εἰρῃίδεεη ; ἂπά ἴῃ 
᾿Αϑβίδις ατεοοα ἴῃς οὐβιοάν οὗὨ ρῥτορεσίυ 
48 βοπηεϊπηε8 ργοϊοηρεά ἴο τνεπιγ-ῆνε, 
τπουρῇ {μὲ ρεγβοπδὶ δυϊμοσιν ςεαβεὰ δὲ 
ἰουτίεεη. Τμε ἀερεπάεηϊ ροΒβίτίοη οὗ δη 
οΥΡμδη ἰ8 ἀεβογι δε ἴῃ ρορυϊαγ ἰδηρυᾶρα 
ψπουῖ Ἰεραὶ ῥτεοϊβίοη ; νήπιος ἰ5 ποῖ ἃ 
Ἰερᾷὶ ταγπὶ, Ὀὰϊ Δη ἀρργοργίδιε ἀεβογὶ ριίοσ 
ἴοτ ἃ ομιϊὰ οὗ ἰεπάεσ γεᾶγβ, παῖυγα!υ βυδ- 
Ἶεοι το τπε σοπίγοὶ οὗ ρυατγάϊδηβ (ἐπιτρό- 
πους) ληά βιιυδογάϊπαϊς αρϑηῖβ νῃοπὶ ΠΕῪ 
τηῖρἢϊ ἐπρίου ἔοσ πουβεῃο] ἃ πηπαπαρεπιεηῖ 
οζγ οδῖς οὗ ργορεγυ (οἰκονόμους). [ἱ οςἂπ 
μαγάϊν δὲ τίρμι το ἰδεπειν τῆς Ἰατῖεγ τ 
ἴῆε ΕΚοπιᾶη εμγαίογες, ἴος τῇς βρεςίδὶ 
ξυποιίοη οὗ {πεβ8ὲ οὐῆςεοιβ ννὰ8 οὐυδίοάαγ 
οΥὗἩ ρτορεγυ ἂπᾶ ποῖ ρεγβοῃδὶ. 

ες. 3. νήπιοι: εὐϊάνεν, ἱ.ε., βρίτίτ- 
τ] οδ ἄγεθ. Τῆς οἰαυβε ροϊηίβ ἴὸ 
τῆε βϑἴδρε οὗ υπάενεϊορεά 58ρίτγίτυα! [16 
τῆγου σῇ ψνὨςἢ σοηνετγίδβ ἔτοπὶ ἢεαιῃεηΐ5πὶ 
μά ραββεά, τῇς βρί γί τὰ] σμ] ἀποοὰ νυ πο ἢ 
πιδὰ Ὀεεη τῆς ἰοὶ οἵ εαγί ες ρεπογαιίοηβ ὃε- 
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στοιχεῖα τοῦ κόσμου ἦμεν δεδουλωμένοι - 4. ὅτε δὲ ἦλθε τὸ πλήρωμα 
τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὑτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναι- 

κὸς, γενόμενον ὑπὸ νόμον, 5. ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν 

υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν. 6. ὅτι δέ ἐστε υἱοὶ, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸ 

πνεῦμα τοῦ υἱοῦ αὑτοῦ εἰς τὰς καρδίας ἡμῶν, κράζον, ᾿Αββᾶ, ὁ 

πατήρ. Ἴ. ὥὦστε οὐκ ἔτι εἴ δοῦλος, ἀλλ᾽ υἱός - εἰ δὲ υἱὸς, καὶ 

κληρονόμος διὰ Θεοῦ. 8. ᾿Αλλὰ τότε μὲν, οὐκ εἰδότες Θεὸν, ἐδου- 

Δ μων ΒΑΒΟΒΙΕΟΡ; νμων ὈΞἘΚΙ,. 
3 δια Θεον ΑΒΟΙ 17; δια Θεον Εα; Θεον δια Χριστον ΟΟἾΌΕΚΙΙΡ. 

ἴοτε ἔπε τἰπηε ννᾶ8 σίρε ἔοσ ἴῆε Αάνεηι.--- 
στοιχεῖα. Τῆς Δβϑβοοίδίιοη οἵ [Π18 ννοστάὰ 
ἢ νήπιοι ἤχεβ οη ἰξ της σοηςερτίοη οὗ 
ἃ τυἀὶ πγχεπίδτυ ἰγαϊηίηρ ἴο ΨΏΙΘὮ τῆς νου] ά 
ΨΔΒ βιιδ)]εοιεᾶ ἀυτγίπρ [15 δρί τι] ἱπέλπουν 
Ὁγ ΨΦΆΥ οὗ ρῥτεραγδίίοη ἴοσ ἴῃς ἀοβρεὶ οὗ 
ΑἸ γίβε ἀαπὰ ἴπε ἀϊβρεηβδείοη οὗ τῆς ϑρίτιι. 
Βείοτε πιεπ οουϊὰ επίεγ ἱπίο ἴῃς βρίγις 
οὗ Ηἰβ εδοπίηρ, ἴπον παὰ ἴο ἰεάγῃ τδς 
εἰεπιεηίαγυ ρτίης ρ]68 οἵ τε] ρίοη δηά τηο- 
ταῖν. Οοπιρυΐδοιυ ορεάϊεηςε ἴο ἀεβηίϊα 
τὰ ]ε8 οὗ ἡπβιῖςε δπὰ ογάδγ νν88 ἃ πεςε: 
Ρτεραγαδίίοη ἔοσ ἴπε ἐγεεάοτι οὗ ἴῃς ϑρ γι. 
ΤΒῖ8 γε! πλίπαγυ εὐποδιίοη ννὰ8 ρίνεη ἴο 
τπε Ηεῦτγενβ ἱπ πε Ταη Οοτηπιδηἀτηεηβ 
δηὰ τῆς 1ἅνν, ἰἃ ν88 ἱπιραγιεά ἴο ἃ υνἱάδγ 
νοῦ ἴῃ ατγεεκ οἰν Πβαϊτίοη δπὰ ρῃϊ]ο- 
ΒΟΡΠΥ, ἰπ Βοτηδη ἰανν πὰ ρονεγησηεηῖ, 
δηὰ τπ οἴμετ ἔογῃβ οὗ πδίίοπδὶ ἀπά βοοίαὶ 
1ε. ὙΠεβε τυάϊπηεπῖβ λτε ἀϊβραγαρεά ἴῃ 
να. 9 88 τοφαὰ απά δερραγὶγ ἴῃ σςονηρασὶ- 
δοη ΙΔ τπὰ ἰεδοβίηρ οἵ ἴῃς ϑρίγιϊ, ἴοσ 
ΟὨγίβείδπ τηδη οὐρῆς ἴο ἢᾶνς ουΐρτονῃ 
τῃεὶς βρίσιταδὶ σμΠ]ἀποοά. 80, δραΐπ, ἰῃ 
Οοἱ. 12. 8, 20, ἴδεν δῖε ἽἼοοπάεπηηδὰ 
ψ Βεσευοσ {μεῖς ἰγαάϊοηδὶ μοὶά οπ ἢυ- 
ΤΩΔΠ βοοίειυ ργοάυοεβ δὴ δηϊδροηὶβπὶ ἴὸ 
ἴδε δίρμες ἰεδοπίηρ οὗ Οἢσίβε. Βυῖ Ῥείογε 
ἴδε Αἄνεπὶ {πεῪ ἰοττηεά ἃ νϑ]υδῦὶς ἀϊ8- 
εἰρ! πε ἔος ἴδε εἀυςδιίοη οὗἉ ἴῃς ννοτ]ά. 

ψεσ. 4. ΝΥ Βεπ ἀοά βὰν {παι {πε ψοχὶ ἃ 
ΨΆ8 τίρε ἴογ ἴδε Αἄνεπι, Ης βεης ζοσιῃ 
Ηἱβ8 ϑοη. ὕ0π|} ψεπεγαϊίομβ οἵ πιδηκίπὰ 
Βαά Ιεᾶγηξ τπσουρἢ γεαγε οἴ βοςοίδὶ) ἰσαϊπίρ' 
ἴο Ἑσοπίσζοὶ βοπηε οὗ (ἢς δπἰπιδὶ ἱπβιηοῖβ 
οὗ {πεῖς ἴοννεσ παῖυγα, ἴο σϑῦεὶ αρδϊηϑί 
118 Ὀσυῖδὶ ραββίοπβ, δπᾶὰ Ἵπεγίβῃ ἃ ἀδβῖσε 
ἴο ἴἵνε ἴῃ οδεάϊεποε ἴο {πεῖς Βίρθος παίαγε, 
8] πεν μδά ἀενεϊορεὰ βοῆς βεῆβε οὗ 
βἰπ δηὰ βοῖπε Ἵγανίπρ δίϊζεγ ἃ μοὶ 'π6 88 
Ῥεγοηά τπεὶς τεδοῖ, ἴπανῪ νεγε ποῖ τεδν 
τὸ ψεϊσοπηε ἃ Ἐεάβεπιει.---γενόμενον . . . 
νόμον. ΤΠἼε ἱποαγπδίε ϑοη οἵ ἀοὰ τοοῖς 
ρου Ηἰπὶ οὖς παίυσε δῃηὰ οἷς ἀμπίεβ. 
Ης ννᾶβ (1) Ὀούῃ οὗ ψογηδη, (2) πηδάδ 
Βυδ)εςς ἴὸ [ανν. Ηἰβ βυδ]εςτίοη ἰο [Ὧν 
ἰβΒ 80 ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ δϑϑοοίδιε νὰ ἴῃς βυῦ- 
Ἰεοείοη οἵ 186 ννοτ] ἃ ἰπ ψεπεζδαὶ ἴὸ [,ἂνν 

ὌΝ 

τῆαι τῇς τεγπλ σδηποῖ δὲ ἰἰπιϊϊεὰ (15 οὐγ 
νεσβίοῃβ ᾿ἰπλῖε 11) ἴοὸ ἐλ [ψᾶνν οὗ Μοβεϑβ. 
ΟἸὨσιβὲ ννᾶβ ἐπ ἔδλςιϊ βυυδ)εοϊεά 4180 ἴο Εοπλδῃ 
1ἂνν, δῃὰ ἀϊεά ὃν ἰ18 βεπίεποε. 

νεῖ. 5. ἵνα. .. ἵνα. ΤΠεβε ἵΨο 
βηδὶ οἰδυβεβ σουρὶς ἰορεῖπεσ ἵννο σταςοίουβϑ 
Ῥυζροβαβ οὗ αοὰ ἴῃ ἴδε βομεπὶς οὗ τε- 
ἀεπιρὅοη, (1) ἴμ ΟὈἸαγδιίίοη οὗ ἃ συν 
Ραϑβῖ, (2) ἀϊνιπε δἀορτίοη νυ τ τΠα Ὀ᾽ εββίηρβ 
ΜΟΙ βοπβῆΐρ επίδὶϊ8. Τῆς ἀεβογιριίοπ 
μπάδν Γατῦ ἰποϊαἀεβ απ] 68. 88. ΜΜῈ}} δ8 
7εννε : ἔογ τπουρῇ ἴδεν παὰ ποῖ ἐΐδ 1 αι, 
πον ννεῖε ποῖ ψἱϊπουῖ [ἂψν τὸ αοά (ο΄. 
Εοπι. ἰϊ. 14. . .): ἴδον πᾶνε ἱπάεεδ 
θδαπ Ὁχργεβϑὶν ἐρδοιβεὰ ἰπ ἰδ. 14 45 
ἱποιυάδεά ἱπ τῆς τεἀεπιριίοη ἔοτλ ἴδ 
ουγϑε οὗ ἴῃς [υἃιν.---ἀΛπολάβωμεν. Τηΐδ 
νετῦ ἀεποίεβ γεοσέυΐπρ δαεῖ, 48 ἀποδι- 
δόναι ἀοεβ ρσίυἱηρ βαεὰ (δ. ἴοὐκο χίχ. 8): 
δοροοσάϊηρν ἴ᾿ ἀεβοτγίθεβ ἔπε δἀοριίοη ἴῃ 
ΟΠ γιβὲ δ5 ἃ σεβίοσαίίοη οὗ ἴῃς ογίρίηδὶ 
Ὀἰτιπεῖρῃῖ, ποῖά τὨγουρῃοις πλϑην 

Θγδιίοηβ ἔοσ ἴῃς βᾶκε οὗ πεοδββᾶγυ 
ἰβοὶρ] πα. 
γες. 6. ϑοπβῃὶρ ἱηνοῖνεβ γεϊδιίοῃβ οὗ 

ταυΐυα] ςοηβάεπος ἀπὰ ἰονε Ὀεΐϊννεεη {πε 
Ἑδίδεγ πο ὈῬεβίονβ Ηἰβ Ἵοδοίςεβε ρὶ 5, 
ἂπὰ {πε ὅοὴ ΨΠῸ τεβροπβ ψἱἢ Ηἰἱ8 
ψνΒοΐε Πεᾶγί. 

ψες. ). διὰ Θεοῦ. ΤῊΪΒ ἰληρυάᾶρε ἰ8 
ὑπυδβιλὶ, ἀπὰ τῆδην νδγίδιοηβ ᾶγα ἔουπά 
ἱπ Μ55. πὰ νεζβίοῃβ, ἀπιίἀβι ἐπ θη τς 
Κεοεϊνεά Τεχὲ Θεοῦ διὰ Χριστοῦ, ὃδυϊ 
ἴδετε οἂῃ θὲ {π|ὲ ᾳυεδίίοθπ οὐ Μϑ. 
ενϊάεπος τπδὲ ἴῃῈ αῦονε ἰβ {πε ρεπιιΐπε 
εχ. ΑΒ ἴοσ ἴῃς σις ἔογοε οἵ ἴῃς ννοσάβ, 
τῆς Ερίβεῖα μΒαὰ8 πονν ἰγσδοδὰ ἴπε βοβεπια 
οὗ τεἀδετηριίοη πὰ ἀδβίρτι οἵ Ῥεβίονϊπρ 
ἃ ελνοηΐν ἱπμεγίίδπος πῃ ΟἨσίβὶ 85 ἔλσ 
Ῥδοκ 48 ἴπε ραίγίδγοἢβ, δῃὰ ἢδ8 βῆοντ 
τπδῖ τοτῃ ἴδε εἴσηα οὐ Αργαμαπὶ ἀοννηνναγάβ 
Αοὰ ννᾶ8 ἀϊβοὶ ρ! πίη [δβγαεὶ ἢ ἃ νίενν 
το δεῖς θεσοπηίπς 8οη8 οἵ αοά, δηὰ ἀρδίῃ 
ἴπδῖ Ηδ ννᾶβ γεβ!γ ογάεσίηρ ἴῃς 1ἶνεβ οὗ 
ΟΘεπεῖεβ Πκεννῖβα, Ἰπβουρῃ ἵμογ Κπὲν 
Ηἱπὶ ποῖ, ψῖῖ τμε βᾶπὶς ἱπίεηι. ΜῈ 
ξοοὰ τεᾶβοῃ {μεγείοσε ἰξ ἰβ πεῖς βαϊά 
“τσουρῃ Οοἀ---ἰΒτουρῃ Ηἰ8. οτγὶ ρίπαὶ 
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λεύσατε τοῖς φύσει μὴ οὖσι θεοῖς" 9. 
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νῦν δὲ, γνόντες Θεὸν, μᾶλλον 

δὲ γνωσθέντες ὑπὸ Θεοῦ, πῶς ἐπιστρέφετε πάλιν ἐπὶ τὰ ἀσθενῆ καὶ 

πτωχὰ στοιχεῖα, οἷς πάλιν ἄνωθεν δουλεύειν θέλετε; Ιο. ἡμέρας 

παρατηρεῖσθε, καὶ μῆνας, καὶ καιροὺς, καὶ ἐνιαυτούς. 

11. Φοβοῦμαι ὑμᾶς, μή πως εἰκῆ κεκοπίακα εἰς ὑμᾶς. 12. Γίνεσθε 

1 φυσει μη ΜΑΒΟΒΙΕΡ; μη φυσει ὈΈΘΟΚΙ, 

ἀεβίρῃ δηά ρεονϊ ἀδεπεῖαὶ οαγε---ἰῃου παβὶ 
πον Ὀεοοῖπε δοη δηὰ δείγ᾽". 

νγν. 8-:ιο. Βυτ ΤΗΟΌΘΗ ΙΝ ΤΙΜῈ ΡΑΒΤ 
ἍΨΗΕΝ γοῦ ΚΝΕᾺΣ ΝῸΤ Οὐ γοῦ ΨΕΒΕ 
ΒΙΑΝῈΒ ΤΟ ΕΑΠ8Ε ΟΟΌΒ, ΗΟ ΤΑΝ γοῦ, 
ΝΟΜ ΤΗΛΑΥ γὙοῦ ΗΑΝῈ ΨΈΛΕΝΤ ΤῸ ΚΝΟΥ͂, 
ΗΙΜ, ΟΚ ΒΑΤΗΕΞ ΗΛΝΕ ΒΕΕΝ ΚΕΟΟΟΝΙΒΕΡ 
ΒΥ ΗΙΜ, ΤΌΝΝ ΒΑΟΚ ΤΟ ΤῊΞ 1ΕΒΒΟΝΒ ΟΕ 
ΘΗΙΠΌΗΟΟΡ ΑΝῸ ΟΒΑΝῈ Α ΒΟΝΡΌΑΘΕ ΤῸ 
ΤΙΜῈΒ ΑΝῸ ΒΕΑΒΟΝΒ ὃ---ΤῊς ρα} οὗ ραβδὶ 
ἰδοϊαιγν 18 ρα!]αϊεά οὐ τῇς βοοῖεὲ οὗ 
ἱρπογδηςε, ἰπ ἴῃς βᾶπιὲ βριγὶὶ 88 ἴῃ Αοῖβ 
χνΐ!. 30, ἰπ ογάεσ (ὁ ῥγεββ βοῆς ἴδε 
τεεροραΙρι εν οὗ ἴῆοβε πο Πᾶνε ἰεᾶγηῖ 
ἴο κπονν αἀοἄ (γνόντες Θεόν) ἰῃ ΟἸτῖδι. 
ΤΒετε νν88 ΒΟπΊ6 ὄχοιβα ἴοσ {πεῖν ἔοσηλοσ 
δοπάδρε ἰο ἱπιαρίπαγν ροάβ ψῃο μδά πὸ 
ΤΕΔ] εχιβίεσποε : δυῖ μον οἂπ ἴΠπῈῪ πον 
ἴσῃ δαοῖς ἴῃ Βεδγῖ ἴο ἴπε ψεὰκ δηὰ 
δεξεασῖν ἰεββοηβ οἵ μεῖγ βρίγιυδὶ ςὨ]]ά- 
Βοοάὰ αὐτν ΜΕΥ δᾶνς τεςεῖνεά τῆς 5ρίτιξ 
οὗ βοπβῃρ ἡ [πβιεδὰ οἵ γσυϊπρ ἰΒεῖς οννῃ 
᾿ῖνεβ Ὁν τεᾶβοῃ δπᾶ οοπεβοίεπος υπάετσ (Π 6 
ξυϊάδληςς οὗ {πε ϑρίγίιτ πὰ ππεπ ἰπ ΟΒσιβῖ, 
ἴμεν δὲ Ῥεπὲ οὐ βυδ)εοϊίηρ τμετηβεῖνεβ 
κε οἰ] ἄγε το εἰεπιεπίδγυ σγὰ]εβ οἵ ἔοσγηδὶ 
βεσνίςε. 

γεγ. 9. μᾶλλον δὲ. ΤὨΐβ οοττεοϊίοη 
᾽8 δά ἀεά, Ιεβὲ δὴν βῃοιυϊά ργίἀε ἱπεπιβεῖνεβ 
οη πεῖς Κπον]εάρε οἵ αοά, ἴο ννάγῃ ἴπεπὶ 
δαι ἰξ 18 ποῖ ἄυς ἴο τμεῖγς οὐ δςῖ, δι 
ἴο αοά νἘο τεςορτιϊβεὰ ἴμεπὶ 258 Η:8 βοπ8 
δηὰ τενελιεὰ ΗἱπΊ861 ἴο {Πεπὶ. ῆ 
καὶ πτωχὰ- ἨΗϊΒετῖο {πε Αροβεὶς [μδ8 
Βροίκεη ὙῺ ταβρεοὶ οἵ {πε εἀυσαιίοη 
Εἰνοη ἴο δε νοι Ὀείοσε Οἤσίβε (ἰν. 1.-3), 

ἴῃ ἰῃ πιὶπὰ ἴμε ργορτεβδ οὔπε ατεεῖ 
δηὰ Βοηιᾶπη νοὶ ἃ ἴῃ βοςίδὶ πδθιῖβ, ἰη- 
βιτυϊοπβ δηὰ ἴανν: πον παά ἴῃ ἕλοι 
Ἰεασηῖ πιυςἢ ἴῃ ἴδε βρῆεγε οἵ πλοσγα]β ἀπά 
πδίυγαὶ το] ρίου ἴδδὶ νουϊά ὕεασ οοτω- 
Ῥαγίϑοη ὑἢ ἴῃς Ργόρτεδβ οὗ [δγϑε] ὑπᾶεσ 
ἴῃς ᾿ρδὶ οἵ (δες τενεαϊοὰ [ἂνν οὗ αοά. 
Βυϊ νΏδπ πε οοπηρᾶγεβ ἴἢς τηβοπδηίοδὶ 
τουϊίπε οὗ ἔοτπιδὶ οὐβεζνᾶποεβ ὑῃ τ 
οττηεά τῆς βίδρὶε οἵ τεϊρίουη ἴογ ἴδε 
Βεδίμδη δπὰ ἴοσ τηδην 80-ςΔ]]ςἃ τε! ρίουβ 
1ενβ νὰ τΠς 5ρίσίῖυαὶ ἰεδοπίηρ οὗ τῆς 
αοβρεὶϊ, ἢς ἀοεςβ ποὶ πεβίϊδιῖε ἰο ἄεπουπος 
1δεπὶ 88 εκ δηά δερραγίὶγ. 

Μεγ. το. Τῆς οὔβεγνδηςε οὗ ϑδῦραιῃβ 
δηὰδ πενν πιοοηβ, οὗ ἔδαλβδίβ δηὰ ἔδβίβ, οὗ 

ΝΟΙ, 11. 

βαδυδιϊοϑὶ ἀπά 0 11εῈ γεᾶγβ, ννὰβ οἰ εδυῖν 
εἐπ)οϊπεὰ ὉΥ τῇς ςεγεπιοηΐδὶ [ὅν ; δηὰ 
Ῥδὺ] δάγηϊεά τἰῃς ΟὈ] ραιίοηβ οὗ ἴμδι Ἂν 
ἴοτ Πἰπι56} δπὰ ἔοσ 811 τῆς Οἰγουπηοϊβίοῃ. 
Ηε οοπεπυεά το πεφιεηὶ τῇς ϑαρθδιῃ- 
ΜΟΣΒἢΪΡ οὗ ἴπε βυπᾶρορυε, δἰϊεπάςεὰ ἴῃς 
[εδβϑίβ, Ὀουπά Πἰπηβεῖζ ὑπάος νοϊυπίδγυ 
νοννβ. ΝΥ Πδῖ πε οοπάεπηπβ ἰ8 τῃς δἀορεοη 
οὔτπε8βε ὑγδοίίςεβ ὃν δαριϊδεὰ αεπιε8: ἴοσς 
τηϊ8 ἱτηρυϊεά το {Ππεπὶ Δπ ἱππεγεπῖὶ βδογοά- 
ἢε688 ἱποοπηρδί δε ἢ τῆς ἴσγὰς ἔγοεου, 
οἵ τῆλε ϑρίηε. 

γν. 11-2ο6. ὈΙΒΑΡΡΟΙΝΥΎΜΕΝΤ ΟΕ ΤΗΒ 
ΑΡΟΒΤΙΕ ΑΥ̓ ΤῊΗΕ ΘΗΑΝΟΕΡ ἘΕΕΙ͂ΝΟ ΟΡ 
Η15 ΟΟΝΝΕΕΤΒ; ΚΕΜΙΝΙΒΟΕΝΟΕΒ ΟΥ̓ ΤΗΕΞ 
ΡΑΒΤ; ΡΑΤΗΕΤΙΟ ΑΡΡΕΑΙ, ΤΟ ΟἿὉ ΔΕΡΕΟ- 
ΤΙΟΝ; ΡΕΟΤΕΒΤ ΑΟΑΙΝΒΤ ΡΕΈΕΒΕΝΤ Ε8- 
ΤἈΑΝΟΕΜΕΝΤ.-- εσ. 12. ΟΥὖὺ νεζβίοπβ 
ΔΌΓΟΡΕΥ δβένεσ {πε οοηπεςιίοη οὐ [δῖ5 
νεσβε ὑἱτἢ τῆς ῥσενίουβ ςοηϊεχὶ, ἀπά ἀο 
ξτεαὶ νίοϊεπος ἴο ἴῃς ατεεῖ ἰεχὲ ἰῃ Ῥοιἢ 
οἴαυδεβ. ὙΒεΥ ἴγαηδβροβε ἴδε ᾿νοτάβ ἀδελ- 
φοὶ δέομαι ὑμῶν ἴτοπι τμεῖγ ἐγὰς ρίαοε ἂὲ 
τῆς ἐεπὰ οἵ τ8ε νεγβε ἴο 18ε θερίπηϊηρ, ἀπά 
τεηᾶες γίνεσθε ὡς ἐγώ, Βεὲ γε ας 1 αι. 
Βυὲ δὶ8 τῆᾶκεβ ἴξ -Ξ- γίνεσθε ὁποῖος ἐγώ 
εἶμι ( Αςῖβ χχνὶ. 29), που ρῇ ἴξ ἰδ ἰπι- 
ῬοβϑδίδΪες ἴο υπάετγβίδπά εἶμι ἰπ τῃς ατεεῖκ 
ἴεχὶ δῆει γίνεσθε. ὙΠε οοπίεχε ροϊπίβ 
ἀϊδιίποι!ν ἴὸ ἐγενόμην 485 ἴδε ρῥζορεῖ 
ΒΌΡΡΙεπιεπὶ δἴτεγ ὡς ἐγώ. ΤΉε ἰΔβὲ νεῦβϑὲ 
828 ολιτίεὰ Ῥβοὶς ἰΒς δυΐδοτ'᾽ 8 ̓μου ἢ ἴο 
δῖβ οτ ξίῃαὶ ταϊπίβισυ, δηὰ με ργοοδςάβ ἴο 
τενῖνς 186 τετηεηδγαηος οὗ [πδὶ ρετίοά. 
“Αςἴ 8481 ἀϊά (με ἐχο δι πη); ἄς! στ 
ἴΏς 88 1 ἀεδὶὶ ψἱἢ γου." [πειεδά οὗ ἃ 
τοῖα νᾶρυς δἀὐπηοηϊτίοπ ἴοὸ ἱπιϊϊδῖε ἢ ΐ8 
Τμαγαοῖοσ ἢς 18 μοϊ ἀΐϊπρ ὑἃρ Πίβ δοίυδὶ 
ςοπάυοι ἴος δὴ Ἴχαπιρὶς ἴοὸ πεπὶ, δπὰ 
Ῥιοσεθάβ ἴο βρεοίν ἴδε ραγεςσυϊας οσοᾶ- 
βίο ἴο ϑνῃ ἢ ἢς τεΐετβ.---ὅτι κἀγὼ .. .: 
Ἐν 1 ἐοο δεφεεος γοι ας γομ, ὀδγείκγεν, 
δεδομρλέ νιϑ. 11 ἰβ ἂπ οὈνίουβ Ἔτσοσ ἴο 
ἀείδος κἀγώ ἔτοπὶ ἴῃς [ΟἹ] οννίὶπῦ νετὺ 
δέομαι Δη ἙΝ εἶμι, 45 ἰΒ ἄοπε ἱπ 
οὺς νετβίοηβ. Τὰς Οτεεκ τααυΐγεβ ἃ νεστὺ 
ἴο θὲ βιρρὶϊεὰ δέϊες ὑμεῖς οοττεβροπάϊη 
ἴο κἀγὼ δέομαι ὑμῶν, ἀπά 1 δὲ βμύνσος 
δεοοοτάϊηρ!ν ἐδεήθητέ μον. 

Ἴδε Οδιδείδπβ οουϊά ποι δὶ] τὸ σου εςς 
τῃε οςοδβίοη ἴὸ ϑνῃϊςἢ ἴπεβε ψοσγάβ τγείεσ; 
ἴον ἰὲὶ 88 ἴδε ἴτὺς δἰτι μάλ οὐ {δεῖν 
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ὡς ἐγὼ, ὅτι κἀγὼ ὡς ὑμεῖς, ἀδελφοὶ, δέομαι ὑμῶν. 
ἠδικήσατε " οἴδατε δὲ ὅτι δι᾿ 

ΟΒυγοῖ, ἴῃ τησπηογαῦϊς ογίϑῖὶβ νῃθη δὲ 
τῆς οἷοβε οἵ Ῥαδυ β δάάγεββ ἰῆς 7ενν8 ἀ6- 
Ρατιαά ἔτοτι ἴπε βυπαρόρια, θυ ἴπε αεη- 
8168 θεβδουρῃι Πἰπὶ ἴο ταρεδῖ ἴὸ μετ ἴπς 
Μοσάβ οὗ που ἴδε [ο]]ονηρ ϑαθθδι ; 
αἴνει ὙὮο ἢ την εν ἀπά ρῥγοβεϊ γίεβ 
(οοννεὰ Ῥδὺϊ! δπὰ Βαδγηδῦαβ ρεγβιιδάϊηρ 
τδετῃ ἴο δοὶάς Ὁγ {86 ἀοοίτιπε οἵ ἔπε σταςα 
οὗ αοὔ. (8εε Αςιβ χίϊ. 42,43. [Ι͂η τῆς 
ατεεκ τεχί ἰς 15 οἴεαγ ἴπδὲ ἴδε ρεγβυδβίοη 
Ῥγοςεεάεά ἔτοπι {Πεπὶ, ἀπά ποῖ ἔτοπῃ Ῥδυΐ 
δηὰ Βαγπδῦαβ.) Τῆς Οαϊδείδπβ ἢδά ἔπεη 
Ῥεςη δυίζοτβ ἴο Ρδὺ] ἴο πηδὶπίδίη πε ἔτεα- 
ἄοπι οἵ ἴπε ἀοβρεῖ, Βε ννᾶβ πον ἃ βυϊζοσ 
ἴο 186 πὶ ἴῃ ΠΒ χη ἔου [15 πηδἰπίεπδποα. 
--οὐδέν με ἠδικήσατε: Υε λαὰ ἄοπε νι6 πὸ 
τυγοηρ. Τῆς ἕοτος οὗ [Π|8 οἴδυβε ἄρρεᾶγβ 
ἔτοτι ννῆδί ἕο] οννΒ: δὼ] 18 ἄννε!πρ οα 
ἴδε πιυΐμ] γεϊδείοηβ Ὀείννεθη πἰπὶ ἀπά ἴπ 6 
Ααϊαιίδηβ δὲ με εἰπε οὗ παΐ πιεπλογαῦ]ς 

εἰιίοη. ὙΒΕΥῪ οἡ {μεὶς βίδε μδά ἄοπε 
πὶ πὸ ὕτοηρ, πον μαά ποὶ ἀγίνεη Πἰπὶ 

ΔΥΆΥ ὉΥ ρεζϑεουϊίοη οἵ {ΠΠἰτεαίϊπηεηὶ, γεῖ 
ὉΡ ἴο ἴπδῖ της (τὸ πρότερον) πε ἢαά ΟΠ 
Ῥδβϑη ἱπάποεά ὃὈγ 111 πῈ58 ἴο ργεδοῖ ἴο ἴπεπ|. 
Τῆς Οαδἰαιίαπβ πδά, 'ἰπ βῃογὶ, ξίνεη Ηἰπὶ ἢῸ 
ἐχουβς ἴοτ ραββίπρ ἔπεπιὶ Ὁγ, 88 ἢς ἴη- 
τεπάς ἰο ἀο, ὑπ μα ννᾶβ δἰίδοκεά Ὁγ 
8η 1Π1π688 νι ἢ Ἰεἴς Πἰπὰ πο οριίοη. 

Μες. 13. δι᾽ ἀσθένειαν. ΤῊΪ8 σΔπ ΟΠΪΥ 
τηεδῃ οἵσίηρ᾽ ἰο ἐπβγνιέέγ οὐ ἐκε ἤεελ, ἱ.6., 
ἴο ἱΠἸπεβ8. διά νἱτἢ δοουβαῖίνε Π88 ἴδε 
ϑᾶτης οδιβαὶ ἔοσος ἴῃ ἴῃε Ν.Τ'. 48 ἰπ Ακες 
ατεεκ. Αἰ ρῶγαβε ἴἴκε διὰ νύκτα, ὃγ πέρ κί, 
8 ἰουπὰ πῃ Ηοπηεσ, θὰϊ διά δι Ὀδεαυ ΠΥ 
1οβὲ [18 τεπιρογαὶ ἔοσος, δπὰ ομἱγν γεραϊπεὰ 
ἴξ ἰῃ τῆς 1νΑτηϊδοὰ ἀτεεῖς οὐ δῖε οεπιυγίεβ 
ἔοτη οοπἔμβίοη ψἱ ἐπε 1, δεη ῥέγ. ὙΠα 
ῥοοἰέση οἵ δι᾽ ἀσθένειαν Ὀείοτε τῆς νετὉ 
ΑΥ̓8 Βῖγ688 Ἰροη {πὸ ἕδος τῃαὶ ἴῃς τα ΠΙβίσΥ 
ννᾶ8 ἄυε ἴο {1|π688 δίοης, δπὰ ποῖ ἴο βροη- 
Ἰδλπεουβ γεβοῖνε. 
, Τξ ἀρρθᾶγβ ἔτοσῃ τπ18 ἀπά ἴῃς Ὁ] οννίης 
νεῦβε8 [πὶ {πε {Π|πε88 οοσυτγγεά αηάετ [Ὡς 
εγεβ οὗ τῆς Οαἰδιίδηβ, ννῆο νναϊομοά 118 
Ῥιοόρτεββ, ννεσε ἐαγη ας τὶ ἰἐ8 τερυ]βῖνα 
ΒΥτηΡίΟΠΊ5, δηὰ ἀϊβρίαγεά τεπάετς βυτηραῖμυ 
ἢ δε βυβέγεγ, ὙΠΟΥ νγεσε ἄννᾶγε 4180 
οἵ τῆς αἰτεγδείοη ἰτ δὰ τηδὰδ ἴῃ 8 ρ'δῃβ. 
ΤΒς ἱπέεσεηος ἔτοπιὶ 8686 ἔδοϊβ 18 οἰεαζ, 
τπαῖ ἢς ἀϊά ποῖ ἱπιεπᾷ δἱ ἴδε εἰπις οἵ πὶβ 
ατεῖναὶ ἴῃ Οδ᾽διία ἴο ργεαοῦ πεσε δἱ 8]], 
Ῥυῖϊ ννὯ8 ργοβιίσαϊεά ἱπηπιεάδίδίει Υ δἴταν ὃ 
βυάδάςσῃ {Π|πε88, ἀπά 80 ἔογοβά ἴο γε πη 8015 
Ὧ8 ργενίουβ ργοΐεςὶ δηὰ δραπάοη ἔογ ἴἢς 
Ῥγεβεηῖ ΔΩΥ ἔαγίμοσ ᾿ουσπεγ. ὙΠεὲ οπὶν 
ςοποείνδο!ες ννᾶν, ἴῃ βῃοτσίῖ, ἱπ νη ἢ δῃ 
αἰϊδοῖς οὗ {Π|1π|88 ἰπ Οαἰδιία οδὴ πᾶνε 
Τορςδδίοπεά Πί5 ργεδομίπρ ἴμεγε ννδ8 Ὁγ ἰπ- 
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13. οὐδέν με 
ἀσθένειαν τῆς σαρκὸς εὐηγγελισάμην 

νοϊυπίδτν ἀεϊεπείοθ. Ηδετε, δοοογάϊηρ!γ, 
τε πηοᾶνε ἔοτ τπηεπιοηΐης ἰδ ἰβ ἴο 8δῇονν 
μονν {{ππ||6 οἰαΐπι δε Βαά οη τδε ρστδθτυάς 
οὗ {πε Οαἰφιίαπβ δὲ ἴπδὲ εἴπηε, ἀπά δον 
{|| ἢς παὰ ἀεβεγνεὰ (ἢε ἰεηάεσ βυτιραῖδυ 
ΜΒ ςἢ τῆεν ἐχῃϊδιτεᾶ, Ὑῆε Βίβίοσγίςαὶ οοη- 
περιίοη οὗἁ {π|5 Π1π685 νυ τἢ τΠ6 τα πἰβίγυ οὗ 
Ῥδὰὶ] δπὰ Βαγηδῦδβ ἰβ ἱπνεβιϊραϊεά ἴῃ ἴῃς 
Ιπισοδυςσιίοη (ρΡ. 135-7)- 

[τ Βᾶβ θεθη βυρρεβίεά {πδὶ {Π|8 αἰίδοῖς 
ΜΆΒ ρεγῆδρβ ἰάςεητϊτίςαὶ ἢ ἐπε σκόλοψ 
τῇ σαρκί πιεηιοπεά ἱπ 2 Οος. χίϊ. 7, ἀπά 
118 πᾶν δε ἴτας, Ὀὰϊ τῆς τϑαὰὶ παίυσε οὗ 
τε σκόλοψ 15 ἀπκποννη. ϑόοῖης ἐεδῖυγεβ 
οὗ 118 διΐδοϊς ου ἔπῈ σοπίσγασυ τῇδὺ ὃς 
ἱπέεγγεά ἔτοτῃ ἴῃς ἀδβοσιριίοη ρίνεπ οὗ ἰϊ8 
εβέεοῖβ: ἴτ ἱποαρβοϊϊαϊεά τπῈ ραϊίεπὶ ἴοσ 
τγανεῖΐ, ρσοδυςεὰ ἀϊδῆρσυτγεπιεης δπηὰ οἤεη- ἡ 
δῖνα βυπιρίοπιβ, Ὀυϊ δἱϊοννεά ἔτες ἱπίεγ- 
οουτβα ἢ τποβαὲ δγουπὰ πΐπ. Ηἰβ 
βυςςαβ8 ἱπ ἱπηΐηρ ἴπ6 Πεαγῖβ οὗ ἴῃοβα 
ὙΠῸ νἱδἰεὰ Ὠἰπὶ ἴπ ἢΐβ δἰοῖκ σμαπιθες 
Βυρρεβίβ ἃ ἌἿῃγοηῖς δἰϊπιεπὶ ργοϊοηρεᾶ 
ἴοι ἃ οοπϑβίἀογδθ]α {ἰπΊ6, 8ἃ5 ἄοεβ αἷβο ἴδ 
ςοπιρ εἰς σπδηρε ἰη 8 ρίαπβ. ὙὴΕ ΟΠΪΥ 
ἄἀεδηϊτε ὨΠίπὶ ρίνεη οὗ ἃ βρεοϊῆς πιαΐδάγ 
ἰ8 ἴῃς Ιαηρυάᾶρε οὗ νεζ. 15: ἴτοπὶ ψῃϊο ἢ 
Ι ραῖπεγ παῖ πε αγεβίρ μι ννᾶβ ἱπιρεγ]εά 
ὈῪ ἃ νἱγυϊεπὶ αἰΐδοκ οὗ ορῃιμαϊπλα. Ὑπαὶ 
ἀϊβεδβε ννὰβ ποίογίουβὶυ᾽ ργεναίεπὶ 'π {πε 
Ἰονδηάβ οὗ Ῥαιῃραυϊα τπγουρῃ ὉΠ ἢ 
με παὰ Ὀδεπ τγανε ]πρ, δπὰ 1ἢ 8οὸ ᾿οη- 
τταοῖεὰ, ψουϊὰ ργοάυσςς πε βυπιρίοπιβ 
ἀεβοσιρεά. Τῇε ραϊπεῖς ἀρρεᾶὶ ἴο αδἰδ- 
τἰᾶπ βυτρδίῃυ οἡ ἴπε βοοσε οἵ ἱπιρεγέεςϊ 
δίρῃι ἴῃ νὶ. ΙΣ ΘΟπῆγπιβ {π|8 νον. [{ 
διῖ8 εἰρῃμε μΒαά Ὀεεη ἱπηραίγεά ὉῪ δη 11πε88 
ἴο ΒΊΟΝ ἴδεν Βαά Ἐπετηβεῖνεβ ταϊηἰβίεγεὰ 
᾿ν τεπάες βοϊοϊαἀε, {πεν ψνουϊά θὲ 
αυϊοκ το ἔεεὶ ἔοσ πὶβ ργιναιίοη.---τὸ πρό- 
τερον. [ἱρπιίοος σοπίεηβ νν ᾿αδβεῖςς 
(δδὲ τῃ18 ρῆταβε σδηποῖ οἡ δεοςουπὶ οὗ 
τῆε ριεῆχεά δγιίςϊε τεῖεγ (ο ἂη ἱπάεβηϊιε 
βεποά ἴῃ εἴτε ρᾶβϑέ. Τμα δυΐπογ οἰ αγῖν 
δὰ ἴῃ Πὶβ πιά ἴννο ἀϊδβείηςι ρετὶοάβ, δῇ 

εατΐες δἀπὰ ἃ ἰδῖεσ, ἀυγίπρ ἴδε εαγὶϊεσ οὗ 
ΜὮΙΟΒ Πα βἴδιεβ {πὶ ἢπὶβ ργεδοπίηρ παά 
Ὀεεπ οοςδείοπεά ὉΥ {ΠΠ|Ππεβ8Β. [ἱρπείοοι 
βυρρεβὶβ (παῖ με ταξεσγεά ρεγθδρβ ἴο ἴπῈ 
Ὁνο νἱβίι8 ψῃῖο ἢ πε παὰ ραϊὰ τὸ {πὲ 
Οαϊδιίδῃ Οἤυσοῃεβ: ἀπά τῃε βυρρεβιίίοη 
8 τεαβοηδδϊς ἰ{ ἢἰ8 ᾿βεοσυ ὃς δοςερίεά 
οἵ 5ἰῖε8 ἰη Νοσγίπεγη Οαϊἰδίία, ἴοσ πο ἀθῖδι!β 
ἃτε κποννῃ οὗ εἰμεν νίϑιι, Βυῖ ἰξ 15 αυϊῖς 
ἱποοιηρδῖθὶς νὰ μὲ Πίβίοσν οὗ ἢὶς 
ταἰΠΙβίσΥ ἴῃ ϑουΐπεῖη Οδίδιια τεοοσάε 
ἰπ Αςῖβ χιϊ., χίν. Ὑηδὲ ἰαβεθὰ ονοσ ἔννο 
υνἱπίειβ ἂἱ πε νεγὺ εαβὲ, σοπιρτίβε ἔννο 
νἰ5:18 δὲ οοπβίδεγδοίς ἱπέεγνα!β ἴὸ εδοῖ οὗ 
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ὑμῖν τὸ πρότερον, 14. καὶ τὸν πειρασμὸν ὑμῶν 1 ἐν τῇ σαρκί μου οὐκ 
ἐξουθενήσατε οὐδὲ ἐξεπτύσατε, ἀλλ᾽ ὡς ἄγγελον Θεοῦ ἐδέξασθέ με, 

ὡς Χριστὸν ἸΙησοῦν. 15. ποῦ 3 οὖν ὁ μακαρισμὸς ὑμῶν; μαρτυρῶ 

γὰρ ὑμῖν ὅτι, εἰ δυνατὸν, τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν ἐξορύξαντες ἐδώκατέ 

μοι. 16. ὦστε ἐχθρὸς ὑμῶν γέγονα ἀληθεύων ὑμῖν, 17. Ζηλοῦσιν 

ὑμᾶς οὐ καλῶς, ἀλλὰ ἐκκλεῖσαι ὑμᾶς θέλουσιν, ἵνα αὐτοὺς ζηλοῦτε. 

λυμων ΜΑΒΌΞΕΟ 17, εἴς. ; μον τὸν ὈἜΚΚΡΕΡ. 
53 πον ΦΑΒΟΕῸΡ 5, εἴς. ; τις ΠΕΚΙ,. 

3 εδωκατε ΑΒΟΒ)! 17,47: αν ἐδωκατε ΟἘΚΙ,Ρ. 

1π8εὲ Ομυγοῆεβ, ἀπά ἀϊβρίαγε τπγουρῃ- 
ουΐϊ 48 τεδοίϊυϊε δὴ ἰπιτιαῖῖνθ, 48 ἀδῖοσ- 
ταϊηεά ἘπεσρΎ, 885 νίρογοιβ δοιίνὶ γ, 848 
οδη ὃς ἰουπὰ ἰπ τῆς ννῆοῖα οουζγβε οὗ Πἰ8 
Δροβίοϊίς οάγεεσ. ὙὙμαὶ πιϊπίβισυ ρᾶνς 
ςεγίδι ΠΥ πὸ βίψτι οἵ {Π|ππε88, Ῥυϊ (δες 
ςοπίτασυ. ὅγε πᾶνε βεεῆ, πονενεσ, τμδὶ 
ἰς ννᾶβ ργεοεδεά Ὀγν ἃ ργοϊοηρεά {1Π|π 688, 
ἀυτγίπρ νϊςῃ ἣς ννᾶ8 ργοῦδθὶΥ σοπῆποὰ 
ἴο δῖ8 βίοκ Ἵπαιῆδες δπά οοιϊά οπῖν 
τηϊηἰβῖοσ ἴὸ [μῃο8ε ΨῃΟ νἱ βἰτεἀ Πίπ ἔδετε. 
Ηἰδβ ἢγβέ πιϊπἰβίγυ ἰῃ Οαἰδιία ραββεά ἱπ 
βμογὶ πγουρῃ ἵνὸ ἀϊδιϊποὶ βίαρεβ, ἢἤγβε 
τῆς ῥγναϊα πικὶπἰβιγαϊίοηβ οὗ ἃ δι. κ πιᾶῃ, 
πὰ ἴπεὲπ ἃ ρυῦ]ς σάγεεσ οὗ ὑπεχδπιρὶεὰ 
νίρους ἂπὰ ϑυοοςββ. Ὑπὲ ἰδβὶ νεῖβε 
Ρἰδοεά τῇς τεδάἄειβ οἡ ἴδε ἀϊνὶβίοη [πὰ 
Ὀεΐννεεη τῆς ἵννο, ἴον ἴξ τεπγηἀδά τΠ6πὶ 
οὗ τἴπ6 πηετηοσγαῦϊς ρεϊϊείοη δἀάἀγεββεά ἴὸ 
δὶπὶ δηδ Βαγπαῦραβ δὲ {πε οἷοβε οὗ δίβ 
ἢτϑβι Ῥυσὴς αὐάτεββ ἰπ τ186 βυπᾶροριε οὗ 
ἐς Ριβιάϊδη Απιος. [Ιἐ ἴ8, (πεγεΐογε, 
οὗ τπε ρτγεςεάϊηρ ρεγίοά δαὶ με ντὶϊεβ 
Βεγς, “"Οαὔυθοοὺῦ κηον πὲ ἴὰ ννὰ8β ονἱηρ ἴο 
{Π|πε88 τπας 1 μαά ργεδοῃεᾶ ἴο γου μῤ ίο 
ἐλπαὲ ἐἕνιε (τὸ πρότερον) ᾿.. [1 ἰΒ πεςάϊε88 
ἴο ἄννε!] οἡ τῃς ςοπιρὶεῖε Πασποηγ οἵ 1π18 
ἰλεοτρσδίδησῃ ὀόλα μας ε ψρ αν ΆΡ ἯΙ 

Ἔ͵. 14. πει; ὧν. ε 
δεβὶ Μ59. 41] ελὰ ὅμων: ποῖ μον οἵ 

ν τον. Τῆς δοουδβαῖϊνε τὸν πειρασμόν 
15 ποῖ ρονεγπεὰ ὃν ἐξουθενήσατε οἵ 
ἐξεπτύσατε, ννῆοξε τε] οὐ)εοὶ ἰ8 ἴῃς με 
ὙΠῚΟΠ (ΟἸοννΒ ἐδέξασθε: ἴἰξ 8 τελ]ν ἃ 
Ῥεπάεπι δοουβαιῖνε ἱπ ἀρροβίτίοη τὸ ἴδε 
δβεηΐεηος: (5 γον ἐΐε ἐενιῤίαξίοη ἰο γομ 
ἐπ μῖν βεδὰ (ἐ.4., τὴς τετηριδείοη ἴο τεΐεος 
τὴς ψἱτἢ σοηϊεπηρι δηὰ ἀϊδβρυβῖ οη δοοουηὶ 
οὗἉ τὴν ἀϊδεαβϑεά ἐϑίον γον αἱά κοί... .. 

ψεῦ. 15. ποῦ Τῆς Μ955. 
ἅτε ἀεδοϊβίνε ἴῃ ἕδλνους οὗ ποῦ, Ἐς ἢ 
ΤΊΔΚΕ8 Ἔσο α!επὶ βεπβε. “Ὑυὔυοὰ ςοηρταῖυ- 
ἰδϊεά γουγδβεῖνεβ,᾽" ἰξ ἰβ υτρεᾶ, “ΟἹ ΤΩΥ 
Τοπλπα Ἀπιοηρ γοῦ, γοὺ ννεϊοοπχεά της 
8 Δῃ δηρεῖ, 8485 ΟἾγίβὲ Ηἰπιβεῖῖ: νψδδί 
μ88 Ὀεοοσῆς οὗ τῃαὶ ἐδεϊ πρὶ πον ἢ ννῆεσς 
ἰδ γοῦς βαιβίδοιίοη δὲ γόους ἴοι ""--- 
ἐδώκατε. ϑοπὶς Μ55. ἱπβετὶ αν δείοτγε 

τηϊβ νοτῦ : τῆς δἀάϊτοι τνου]ὰ Ὀε πε  ββαγΥ 
ἰπ Ατεὶς ατεεῖς ἴο ἐχργεβ8 {πε σοπάϊτοπ δ] 
ἔοτος οὗ τῆς οἰδυβα, Ὀυϊ 15 ποὶ πεεάβά 
ἰῃ Ηεϊεπίβεῖς Οτεεῖ---τοὺς ὀφθαλμοὺς 
ὑμῶν. Τῆς []1] ἔοτοε οὗ ὑμῶν πιᾶν Ὀὲ 
δῖνεπ ἰπ Ἐπρ ἢ ὉΥ πε τεηάεσίῃρ γομῦ 
οἵση ἐγές : ἴοτ ἴϊ [ἴδ γ8 βῖγεβϑ οῃ ἴδε σοπιγαϑὶ 
θεΐννεεη {μεῖς ἐγεβ ἀπά ἴμοβς οἵ Ραϑυϊ. 
ΤΕςε δἀάϊτίοη ἰβ βἰρηίβοδηξ, ἀπά βιγοῦρν 
ςοπῆστηβ (δε νίενν παι Πἷϑ εγεβ ψεζς ἴῃς 
οτρϑῃ βρεςίδι νυ δβεςιεὰ ὃν 15 πηδδάν. 
ἵε. 16. ὥστε 15 οἴξη υβεὰ ἱπ ἴπε 

βεηβε οἵ ἐλεγέίογε ἴο ἱπισοάυοςε δη ἰἱσῃ- 
Ῥεγδαῖῖνε οὔ ἂῃ δίηγγηδίίνε οοποϊιβίου ἴῃ 
τᾶε Ἐρίβι!εβ οὗ Ῥδὺυϊ, θυΐϊ ποῖ δπ ἱπίεστγο- 
ξαϊίοη. 1 οδπ 86Ὲὲ ΠΟ γϑᾶβοῃ δεῖς ἴογ 
τηλικίπρ ἴῃ οἴαυβε ἱπιειγοραῖνε: τῇς 
τεπάεσιπρ 1 ανι ἐμεγεΐογε ὅδοονς απ 
“πδηιν (0 γομ ἴδ αυἱῖε 1π Βαγπιοτν νυ ῈΒ 
1ῃα ςοπίοχῖ, ννῃϊςἢ ἀβδυσηςβ ἔπε ἐχιβίεηςε 
οὗ βοτῆς δοῖυδὶ εβϑιγαηρεπίεηῖ. ΤῊΪ8 68- 
{ταηρεπγθηῖ 8 αἰγὶ υϊεὰ το ῥ᾽ αἰπ βρεαικίπρ 
ψΠϊςἢ ἢδά ρφίνεη οἤεηπος ἴο τῆς ἀϊδβςο!Ρ] 68. 
Α58 δε Παά βεεῃ πὸ ἴγδοε οὗ ςοϊπεββ δὶ 
τὰς εἰπιε οὗ μί8 τεσεπὶ νἱβίϊ, ῃς πλυδὲ θὲ 
τεξεττίηρ ἴο βοτης ἰδηριαρο νυ ῖο ἢ ἢς πδά 
υϑεὰ οὐ παῖ οοςαβίοη. Οἰγουσηδίδποςβ 
[οτοεὰ πὶπὶ ἴο ἴᾶκαὲ ὕρ βύοηρ ϑτουπὰ αἱ 
δαὶ εἰπε ου ἔπε βυῦδ͵]εςὶ οἵἁ οἰγουπςοϊβίοη 
ἂπά το ἀεπουπος (δε ορροϑίτοη δηὰ ἰπ- 
τρῖσυοθβ νος ἢε δὰ εἐποουπίετεά ἔγοτη 
τῆς Ῥμαγίβαϊς ραγίγ. . 

νν. 17, 18. Τδε βυδείδητίνε ζῆλος 
(ργοραδὶν ἀεγίνεά ἴτοπὰ ζέειν, δωγη) ἀε- 
ποίεβ βοῖης κίπά οἵ ραβδβίοηαϊς ἀεϑίγε. 
ὙνΒεῖμεςσ ᾿ξ ννὰ8 οἵ ροοὰ οἵ ὃν] ἰεηάεπου 
ἀερεπάεά οη ἴπὸ παίυγε οἵ ἰϊ8 οδ)εςὶ ἀπά 
τδε 8ρ γι ἰπ νυ ῖ ἢ ἰἴ ννὰ8 ρυγβυεά : ἴος τῇς 
ΒΆΤΊΕ ἴεΓπΊ νγ88 υϑεὰ ἴο ἀςδβίρπαϊε ΖΕΔ] ἴοσ 
αοά οτ ἔος βοπὲ ποῦἷε οὐ)]εςῖ, ρεγβοπδὶ 

ἴοῃ, οὐ Ὧπ δχοϊιϑῖνε βρίγις οἵ βε] ἤ8ῇ 
)ελίουθν. Τῇε νεγῦ ζηλοῦν ρατῖᾶκεβ οὗ 
πε 54π|6 πευῖγαὶ αυδ|γν. [18 πχυτγαῖῖνε 
ταδαπίηρ ἰβ Βεσα Ὀογγοννεὰ ἔγοτηῃ τῆς εῆογι 
οὗ ἃ ἰονεῖ ἴο νῶ ἔδνουσ. Ὑπε ῬΒασίβαίς 
Ρδγὶν αὐεείφά (ἰ.6., ςουγις4) ἐπε Οαἰδιαπο 
ἴῃ ἃ βε  ῆβῃ βριγὶῖ, θείπρ' τιϊπάεὰ τὸ βδυϊ 
τῆεπὶ ουἱ οὗὨ ἐπεὶς τὶ σμεα! ἱπμεγίϊδηος ἴῃ 
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18. καλὸν δὲ τὸ ζηλοῦσθαι ἐν καλῷ πάντοτε, καὶ μὴ μόνον ἐν τῷ 
παρεῖναί με πρὸς ὑμᾶς, 19. τεκνία ' μου, οὖς πάλιν ὠδίνω, μεχρις 
οὗ μορφωθῇ Χριστὸς ἐν ὑμῖν: 2ο. ἤθελον δὲ παρεῖναι πρὸς ὑμᾶς 

ἄρτι, καὶ ἀλλάξαι τὴν φωνήν μου, ὅτι ἀποροῦμαι ἐν ὑμῖν. 

21. Λέγετέ μοι, οἱ ὑπὸ νόμον θέλοντες εἶναι, τὸν νόμον οὐκ ἀκούετε ; 

᾿σεκνια ΟΑΟΠΈΚΙΡ; τεκνα ΜΝ ΒΌΕΟ. 

ΟὨσῖβε, ἰδδι {παν ταῖρδς γεάυος {πεῖ τὸ 
ἀερεπάεηος οὐ {πεὶσ ον 1ἃνν. Ῥδὺυΐ 
αἶβο οουτίεἀ {Ππεπὶ, ποῖ ἔοτς ἢὶβ οὐνῃ ρίογυ, 
Ῥυῖ τπδὲ ἢδ πιῖρῃϊ )Ἰοίη τμεπὶ το ΟὨτῖβι, απὰ 
ἢε ννὰβ σὰ ἔβαι ἴδεν βῃου]ά θὲ ςουτιεὰ 
δῖ 41] εἰπιεβ, ἐνεπ ὈῪ οἵἴεῖβ πη ἢἷβ αῦβεηςα, 
ἢ  ’ὸ 88 ἄοης ἴῃ ἃ τἰρδι βρίτιι. Τὰξν 
αϑεοὶ γοι (ἢε νυτίϊεβ, ἐ.6., οουγὲ γου) πο 
κοπομγαδίν, διέ αγε νιλιάεά ἰο φἄμέ γομ 
ομέ ἐπα γομ ν»νιᾶὰγ αὔεεὶ ἐδενι. Βμέ τέ ἐς 
ξοοά γον γομ ἰο δε αὔέεοίεά αἱ αἷΐ ἐένιες 
αμπὰ ποὶ ομῖγ τολέη 1 απι ῥγέξεμέ το ἐλ 
γομ.--ζηλοῦτε. ΑΒ ἴδετε ἅτε πῸ οἵπεσ 
ἰπβίδηοεβ οὗ ἵνα Ὀείηρ [οἰ]ονεὰ Ὀγ δὴ 
ἰπάϊεδενε ργεβεπὲ ἰπ Ῥαυϊίπε ἰδηριάᾶρε, 
τ [8 ργοθδῦϊε τπδὶ (Π|8 πᾶ φυσιοῦσθε ἴῃ 
1 Οος. ἱν. 6 ἅγὲ γϑᾶϊν ἔοσπὶβ οὗ δες βυῦ- 
)υηςξῖνε, [που ρὴ ζηλῶτε ἰδ τπε οοπιίτγαριεᾶ 
ἔοστῃ ἴῃ βεπεσδὶ 86. 
ες. 19. τεκνία μον. Τηὶβ ἰβ δὴ 

δοουβαῖϊνε ἰπ 8) ἱείοα ἴο ὑμᾶς, ποῖ 
ἃ νοςδῖϊνε ἐπα μαι ἃ ἌΚῃ ἌΡΡΕΔ]. 
[τ [5 οἶδασ ἔτοτῃ ἴπε δάάϊείοη οἵ {πε σοη- 
πεοίίηρ ραγίϊοῖς δέ δῆτες ἤθελον {παῖ τπαὶ 
νοτὰ Ῥερῖπβ ἃ πον βεπίεηςε. τεκνία ἴ8 
υβυ}8 1} ἃ ἰεγπὶ οὗ τηδίεγπαὶ ἐπάεαγηεηϊς; 
δηᾶ τπουρ δάἀάτεββεά Ὁν [Ομ ἴῃ 8 Βτβὲ 
Ἐρίβεῖς ἴο μἰβ οἰ] σε ἰῃ ΟἸγίβε, 8 οὶ 
υδεὰ εἴβενμεγε Ὁ Ραυϊ, ψγῆο ρῥγείεγβ ἴὸ 
δάάτγεββ ἵμεπὶ 85 Ἵῃ ἄγε (τέκνα), ταῖμεσ 
ἴδδη 88 Ῥαρεβ. Βυῖ ἱπ {π18 ραββᾶρε πε 
'5 δἀορείηρ ἴῃς ἤρυτε οὗ ἃ ςὨ ]ά-δεαγίῃ 
τοοῖδβεσ; με ἰβ ἰῃ ἱγανδὶϊ ἔος πε βρίγίτα 
δίγῖ οὗ ΟΠ σγίβε υυἱίη τΠ πὶ (48 ἢς ΒΑ γ8), 
ἃηὰ βιγαϊπίηρ 811 Ηΐ8β ροννεῖβ ἴο γεπεὺ 
οπος τῆοτῖς ἴῃς βρίτίτιαὶ 1" νος ἢ Ππδὰ 
ἀϊεά ἱπ τμεπὶ ὑπ} ἢς οουἹά δυςςεεά ἴῃ 
Βῃδρίηρ τπεῖγ ἴππεῦ πλᾶπ Δ γΈβἢ ἱπίο τῃς 
ἱπιαρε οἵ ΟἸγίβί. 

Μεγ. 2ο. ἤθελον. ΤΗΐΒ ἱπιρετίεςξ ἐχ- 
ῬΓεβ868 ἃ πηιοάϊῃεά τνῖϑῃ, φυδ!πεά ὈΥ ἱπι- 
Ρ] ὦ ςοπάϊείοπδ, κε ηὐχόμην ἰπ ἔοπι. 
ἴχ. 3 δηὰ ἐβονλόμην ἰπ ᾿ἀςῖβ χχν. 22. 
Ης νου]ὰ ἔλὶπ ὃς νυ τπδπὶ πον (ἄρτι) 
ἰῃβίςδά οἵὗὨἉ νναἰείη ρ ἴοσ βοπὶς ξυΐυγε ὀρροτ- 
τυπίτγ, ἡνογε ἰξ ποῖ ἴπᾶὶ με ψ88 υπανοίά- 
ΔΌΪν ἀειδίπεά ὃν οἵἰμεῖ οἱδίπιβ.---ἀλλάξαι. 
ὙΒΙ8 ἴδ ἱπιεγργεῖεά Όγ βοπης 88 4 ἴπγεβδὶ 
Οὗ ἱπογθαββά βενεγίίυ, ΌῪ οἰμεῖβ ἃ8 ἃ 
οτανίηρ ἴος τπε δὲ οΟὗἨ ρεπῆε ψνογάβ; 
δυϊ πεῖῖμετς ἱπεεγρεοιατίου ἅρτεεβ τ 
πε τερχυΐϊας ἀσεεὲκ ὑβᾶρε οὗ ἴπε Ψοσά. 

Τῆς παῖυγαὶ! πηεδηΐϊηρ οὗ ἴῃς Οτεεΐκ εχ- 
Ῥιαβϑίοη 18 ἴὸ δχοῆδηρε ἴδε νοῖος ἔογ 
Βοὴς οἴδμεῖ πηεδῃβ οὗ ρεγβυδείοη, ἰη τ ΐ5 
ολ8ε ἔογ ἴῃς ρεῆ, δηὰ {Π|8 βεῆβε ἰ8 οἰ εαγν 
ἰηάιςαιεὰ Ὀγ τς ςοπίεχι. Ραδὺ] ἰοπρβ ἴο 
οοσῆς 8ηἀ βρϑᾶκ ἴο {Ποῖ ἱἰπβίεδά οὗ ντιτηρ, 
δηὰ 5 ςοηδάεηϊι οἵ μἰδ ροννεῖ ἴο οἰεασ αννᾶὺ 
ἀουδεβ δπά εἴτοῦβ ὈῪ ρεσβοηδὶ ἱπίεγοουσθε. 
--ἀποροῦμαι. ΤΠῖδ πιά ἀ]ς νοῖςε ἀεποίεδ 
τῆς ἱπννασὰ ἀϊδβίσεββ οἵ ἃ πηϊπὰ τοββεὰ ἴὸ δηὰ 
το ὈῪ Ἴοοηβίοιηρ ἀουδιβ ἀπά ἔξασϑβ. 

γν. 21-3.ο. ΡΑΤΕΙΑΒΟΗ͂ΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ 15 
ἘΜΡΙΟΥΕΡ ΤῸ 1 ΒΤΚΑΤΕ ΤῊΣ ΡΕΚΒΕ- 
ΟΤΙΟΝ ΟΡ ΟἩΒΙΒΤΙΑΝΒ, ΨῊΟ ΔΒΕ ΤΗΒ 
ΡΕΟΜΙΒΕΏ ΒΕΕΡ ΟΕ ΑΒΕΑΗΑΜ, ΒΥ [ενν8 
ΜΗῊΟ ΑΒΕ ΗΙΒ8 ΒΕΕ. ΑΡΤΕΚ ΤῊΣ ΕΙΈΒΗ. 
Ηλολξ ΑΝῸ ΗΞΕ 80Ν, ΘΑΒΑΗ ΑΝῸ ΕΞ 
ΒΟΝ, ΕΟΚΝΙΒῊ ῬΒΟΡΗΕΤΙΟ ΤΎΡΕῈΒ ΟΕ 
ΤῊΕ μυτῦαλι, ΚΕΨΑΤΙΟΝΒ ΒΕΥΨΨΕΕΝ ΤῊΕ 
το. ΑΒ ΗΙΒ ἘΠΌΕΕ 80Ν, ΤΗΕ ΒΓΑΝῈ- 
ΒΟῈΝ [ΙΒΗΜΑΕῚ, ΑΒ ΟΑΒΥ ΟἹ ΡΒΟΚ 
ΜΟΟΚΙΝΟ ΤΗῊΗΕ ΡΕΕΕΒΟΕΝ ΘΗ, 80 ΤῊΗΒ 
ΟΥΡΕΞ ΙΒΕΑΕῚ, ὕΝΌΕΒΕ ΒΟΝΌΛΟΕ ΤΟ ΤῊΕ 
κνν ΨΙΣ ΒΕΙΝῸ ΟΝ ΤΗΕΜΒΕΙΝΕΒ ΤΗΕ 
ΌΟΟΜ ΟΡ ΝΑΤΙΟΝΑΙ͂, ΒΕΙΕΟΤΙΟΝ ΒΥ ΡΕΒ- 
ΒΕΟΌΤΙΝΟ ΤῊΞ ΤΕΑΌΕΞ ΙΒΕΑΕΙ, ΟΕ ΟΟΡ 
ΨΗΟΜ ΟἩΕΙΒΤ ἨΑΤῊ ἘΝΡΟΨῈΡ ΨΙΤΗ 
ΤῊΒ ΡῬΒΕΕΡΟΜ ΟΕ ΤῊΞ ΒρΡΙΕ1Τ.--ΤῊς 
ἴοτοςε οἵ τπΐ5 1ΠΠυδιταϊῖίοη ἀερεπάβ οη {πε 
ἀϊβιϊποιίοθ ἄγαννῃ ἰπ 111, 16-22 δεΐῖνεεη 
πε οὗ ργοπηῖβε δηὰ τῆς βεεὰ οὗ 
ΑΡγδπδῃ αἷεσ ἴῃς βεβῆ. Τῆς δερυπιεηῖ 
οἵ Εοπῃ. ἰχ. 6... ἰ8β ᾿ἰκεννῖβε Ῥαβεὰ οα 
τὰς βυςςεββῖνε ὄχοϊυβίοη οὗ τῆς ἰδίίες 
ἔτοπὶ ἱπμεγίιδηος οὗ ἴῃς δ᾽ εββίηρ. [Ϊ μη 
πε Βαρεῖβὲ δαπᾶ }εβδ85 Ηἰπηβεῖ ἐχργεβεῖν 
ννατπεά (ἢε [ἐν ποῖ ἴο γεὶϊν οὐ {πεῖν 
οἰαὶπιὶ ἰο Ὀε βοῃβ οὗ Αὐγαπϑηη. 

Ιβδδς ἐπε Ομ ἃ οὗ ρτοπιῖβε, ουἱυ βοὴ οἵ 
ἃ ἴτεα τοῖος δῆε γεᾶγβ οἱ δδσγεπηεββ, 
δηὰ πεῖς ἴο δὴ ἱπάϊβρυίδοϊς δἰγιμγίρδι, 
ΔΡΕΥ ργεβρυτεά ἴδε Οἤυσοι οὗὁἨ ΟὨσίβι, 
Ῥοσῃ ἰπ {πὸ ἔυϊηδββ οὗ {ἰπηε, πδάε ἴτες 
Ὁγ τῆς φῆ οὗ {πε ϑ5ρίγιι, δηὰ Ἂβι δ] βῃ θά 
ἔοι Ἔνὲσ ἰῇ ἴδε μοιιβα οὗ τδεῖγ πδανεπὶ]ν 
Ἑδῖδεσ ὈῪ δῃ εἴθγηδὶ οονεπᾶηὶ οἴδάορτίοπ. 
Ιβῃπηδεὶ ἀραΐϊη, ψνῃο πὰ ἔοσ βοπῆβ γϑᾶσβ 
δΙ1εὰ τε Ῥοβίείοπ οὗ ἃ βοῃ υυἱέμουΐ ἴῃς 
ὈἰπιΒερμε ψΒῖομ οουἹά επες πἰπὶ ἴο 
ἱπμεῦῖς πὲ ὈΙεββίηρ, Ῥυϊ ννᾶβ Ἔνεπίυδ!Υ 
ἀγίνεη οαΐ ἔοτ Πΐδ τηοο κου οὔτῃς ργοπηβεά 
ΟὨ ἃ, δυρριϊεά δη εἊχαοὶ ργοϊοιγρε οὗ 
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22. Γέγραπται γὰρ, ὅτι ᾿Αβραὰμ δύο υἱοὺς ἔσχεν, ἕνα ἐκ τῆς παι- 

δίσκης, καὶ ἕνα ἐκ τῆς ἐλευθέρας - ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἐκ τῆς παιδίσκης 
κατὰ σάρκα γεγέννηται, 23. ὁ δὲ ἐκ τῆς ἐλευθέρας δι᾽ ἐπαγ- 
γελίας.} 24. ἅτινά ἐστιν ἀλληγορούμενα - αὗται γάρ εἰσιν δύο 3 
διαθῆκαι - μία μὲν ἀπὸ ὄρους Σινᾶ, εἰς δουλείαν γεννῶσα, ἥτις ἐστὶν 

Αγαρ 25. (τὸ γὰρ 3 Σινᾶ ὄρος ἐστὶν ἐν τῇ ᾿Αραβίᾳ), συστοιχεῖ δὲ τῇ 

1 δι᾽ ἐπαγγελιας ΑΘ 17, 723; ϑια της επ. ΒΌΕΕΘΟΚΡΡ. 

ὃνο (νἱτπουξ αι) ΟΑΒΟΘΕΕΒΟΚΕΡΡ. 
δτογαρ ΜΟΕΘ; το δε 17; το ΑγαρΒ; 

Ιβγδεὶ δίϊεσ {πε ἤςβϑῃ, 'οπρ τεςορηίβεὰ 8 
τῆς ρεορὶε οὗ αοά, θυὲ Ὀουπά υπάετ ἴῃς 
[μᾶνν, ἀῃιὰ ἜἼνεπίθδιν ἀεβεϊπεά το θὲ 5μυϊ 
οὔ ἔγοπη {πε Βουβεπο]ὰ οὗ αοά οτ ἐμεῖς 
δυϊείη ρεγβεουτη  ΟἾτιβὶ αηὰ Ηἰβ ΟΒυγο. 
--τ. νόμον οὐκ ἀκούετε. ΤῊΪΒ ἰ8 8 τε- 
τηοηβίσαπος δἀγεββεά ἴὸ τἤεῃ ΨὴῸ ἅγα 
Ὀεπὲ οἡ ὑρδοϊἀϊηρ τῆς δυϊμογιν οἵ {πε 
{κδνν, Ὀυϊ αὔὰ ἱπάβεγοπὶ ἴο ἴΠ6 Ι6880Π8 
ψΠϊς ἢ ἴτ τεᾶς με8. ἀκούειν Π45 [Π|5 ἔοτος 
οὗ ἰἰσίομέπρ, ποῖ οὐἷν ψνπεη υδεὰ δὉ- 
βοϊυτεῖγ, υῖ πεη οουρ]εὰ 48 ἰξ ἰ8 Ὦετα 
ΜΝ δεουβαῖϊνε (οἷ. ἴυκα χ. 39, ΕΡΏ. 
ῖ.. 13). 

γεσ. 22. ραπται ὅτι. ΤῊς 5ϊαῖε- 
τλδης ννὨὶο ἢ ἔο]ονν8 ἰ8 ποῖ ἃ αυοίϊδιίοη, 
Ῥυϊ ἃ ΒυπητηδτΥ οὗ γεοογάεά ἔδοϊβ. 

Ηδρᾶσ δῃὰ ϑδγδὴ δα εποιεὰ ἐὰς παπά- 
τηαϊά δηὰ ἐλε πεενοπιὰπ Ὀεσᾶυβε (ΠΕΥ 
ἅτε δοςερίεά ἔγρεβ οὗ εϑο}} οἶδββ ἰῃ 
ϑεγρίυσε. [ἢ τῆς ΟΧΧ παιδίσκη ἀεποῖεβ 
απ} γουηρ Μογηδῃ (4.6., μι) 88 ἴἴ ἀοεβ 
ἐπ Απὸῖς ατεςκ, Ὀυῖ ἰπ τῆ Ν.Τ.. παιδίσκη, 
ἃ λακάν»εαϊά, ςοττεβροηάβ ἴο παῖς, ἃ πιαῖε 
βεγνδηῖ. 
ες. 23. ΤΕς ἵννο ψῆο νεζε οουρϊεὰ 

τορεῖπογ ἴῃ τῆς 1άϑὲ νεῦβε 88 ΒΟΠ8 οὗ οὔς 
ἔλιπεν ἂὲ πεῖε ςοπίγαβιεςα ἰῃ γεβρεοὶ οὗ 
ἐπεὶ, ἀϊβεζεπὶ ταοίδεσζβ. ---- γεγέννηται. 
ΤΒε ρετγίεσι ἰ8 υβεά ἴῃ ογάεσ ἴὸ ργεβεηῖ 
τῃς ΙΓ 48 ἃ ϑοείριυσγε τοοογά πον ἰπ 
εχἰβίεηςς (οὐ, ΗΕ. χὶ, 17, 28... .): οἴδες- 
ννῖδε ἴῃς δογίβι ἐγεννήθη ννου]ά πᾶνε θεθη 
Δρρτγορτίδίε. --- δι’ ἐπαγγελίας. ὙΤΠοτε 
ἰθ δη Δδἰϊεγπαῖίνε τεδάϊηρ διὰ τῆς ἐπ. 
βιρροτίεά Ὁ δαυλὶ Μ5. δυϊμογίγ: δυῖ 
ἰξ 18 ἀϊδίου! τἰο διτδοῦ δὴν πιεδπίηρ ἴὸ 
δε ἀγίῖοὶς, νβεγεδβ δι᾽ ἔπαγγ. ἴΟΓΠῚΒ 8ΔΠ 
ρρτορτίαια ἈΠΕ ςβῖ8 τὸ κατὰ σάρκα. 
{|κε διὰ νόμον ἰπ ἰΐ. 19, 21 ἱξ ἀεβοτίθεβ 
ἴῃς διϊεπάδπι οἰγουπηβίδηςεβ ὑπάετ νος ἢ 
με Ὀἰτἢ τἰοοῖς ρίαςε, διά ποι Πανίηρ πὴ 
ἸΠΜΣ ταοΠΙαΙ ἔσεςςε, 

ΕἼ. 24. ἅτινά ἐστιν ἀλληγορούμενα. 
Νο ἄουδε 8 τἤγονη ου ΚῊΝ Ἐποιθτίκαὶ 
τευ οὔ ἴδε ρδιγίαγομδὶ ῃἰβίογυ ὃν οἰδββϑίηρ 
ἴῃς βίογυ οὐ ᾿βῃπιδεὶ υνἱτῇ Αἰεροτγίςβ: 
τπουρ πη δάάϊτίοπμαὶ ναῖυς ἰβ ἐπασεΌν 

το δεάγαρ ΑΌὉΕ; το γαρ Αγαρ ΚΕΡ. 

εἰδίπιςα το ἦτ 85 επηδοάγίηρ Ἐρίσιαι 
τυ, δη ἱγίπρ ἴῃς Ρεγπιαπεπῖ γεϊδιίοπ 
δεῖνα ἡ έλνόνα βεεάε.---αοὗται γάρ εἰσιν. 
Τῆς ἵννο ψοσηδη ἀγα ἰἀεπει πε ἢ ἴπ 6 
ἴνο ςονεπαπίβ, τῆς ϑιπαῖτίς δπὰ ἴδε 
ΟἸγίβείαη, ννμῖς ἢ πεν ἰὙρίν : δπά {δε 
οδασγδςίεγιβιὶς δαῖυσεβ οὗ ἴπῈὸὶ ἴννο ὅγε 
ἀεοϊαγεὰ ἰο θὲ βίανεσυ δπὰ βεεάοπ.--- 
γεννῶσα. ΤῊΪΐδ ἴογπὶ ἰ8 Δρρὶἰεά το ἴδε 
οοπορθρίίοη οὗ ἴῃς πιοῖμεσ ἴθ Πὰκα ἱ. 13, 
57 αἷβο, [πουρῇ τότε οἴη δρρεὰ ἴο {8 Ἃ 
λῖμεσγ. 

γες. 25. τὸ γὰρ. Τῆε νδτίειν οἵ τεδά- 
ἰῃξ8 ἰη τῆς Μ55., το Αγαρ, το γαρ Αγαρ, 
το δε Αγαρ, το γαρ, ἱπάϊςαϊεβ Βοτης Ὀτίπιὶ- 
εἶνε οὔσοσ οὗ ἱγαπβογίρίίοθ. [1 18 Πδγάϊυ 
Ῥοββίδϊ]ε ἴο δχίγαςξ ἀν γεαβϑοηδῦΐε βεηβε 
ἔτοτλ ἴῃς ἴῆγεε ἤτγβε : ἕο τὸ Ἄγαρ ςᾶπποὶ 
ταεᾶη Ηδρασ πειβεῖξ: ἰἰ ἀεηοίεβ ἴῃς πᾶπὶς 
Ηδρασ, δηὰ ϑιδπ|ε γ᾽ 5 διϊεπηρί ἴο οοππεοῖ 
τ 15 πᾶπλα  ΠἩ 5᾽πδἱ ργονεά ἔ||6. Ηονν 
πε σδη {πε βιδίεπηθπὶ θὲ υπάετειοοά 
1πᾶῖ τῆς πᾶς Ηδρατγ ἰβ δἰπαὶ, ογ {παῖ ἰϊ 
Δίβνεῖβ ἴο εγυϑαίειη ἢ Ηονν ἀραίπ οἂπ 
ἴδε βυρετῆμουβ ἀεβοτίριίοη οἵ ϑ:πδὶ 88 ἃ 
πιουπίδίη ἴῃ Αταδία ὃς ἐχρδίπεά ἡ Μοζε- 
ονεσ, πε τεδάϊπρ τὸ Ἅγαρ νἱϊδουΐς ΔηΥ 
ςοππηεοκίηρ ράγίοῖε 18 ἱπιοςγαδ]ς ἴῃ τος κ 
Ιαῆρυᾶρε, ἀπὰ δέ οἦὁ γάρ ννᾶ8 ρῥτοῦὈὶν 
δάάεά το οογγεοὶ τῇς βοϊεςίβῃ. Ηδπος 
Ι οοποϊυάς τπδὲ Ἄγαρ νγᾶ8 Ῥγοῦα ἷῪ ἅπ 
Εἴσοσ ἴῃ τγαπβοσίρείοη ἔογ τῆς ογὶ ψίπαὶ γάρ, 
βυββοβιοά ὈΥ ἐϊβ οσουτγταπος ἱπιπχεάίαιεϊ Υ 
Ὀείοτα. 

Τῆς 5βιδιεπιεπε ἴῃ τμε ἰεχὶ οα ἴῃς οοη- 
ἵγᾶσυ, ον ϑὶπαὶ ἐς α νιομπίαϊη ἐπ Αναδία, 
ἰ5 (1}} οὗ πιεαπίηρ ψνεη ἰξ 18 τεπγεσηδετεά 
παῖ Ηδραγ δὰ πο σοππεοιίοη νυ 5᾽πδὶ 
ἰϊβεῖ, θὰς (πὲ δῆς ἰουπά 4 ποπὶς ἴος 
ΒοΙβο ἀπά ἤεῦ οπι! ἄγεπ ἴῃ Ατγαρίδ.--- 
συστοιχεῖ. Τῆς ρῥτενίουβ οἴδυϑε τὸ γὰρ 
... ᾿Αραβίᾳ 18. ἃ ρδγεπίμεβίβ, ἥτις 15 
τῃεγεΐοσς ἔπε βυδγεςὶ οὗ συστοιχεῖ. ΤὨε 
Αροβῖῖε ἢπάβ ἱπ τῆς δοῖυδὶ βιδῖς οὗ 
]εγτυαβαίειημ πᾶ πε οδι]άγεη ἴῃς βδηλς 
οδμαγδοιοσγίβεϊς ἰδδϊυγε οὗ βίανευ 848 ἰπ 
τῆς σονεηδπεὶ οἵ 5ἰπδὶ. 

νεῖ. 26. ἡ ἄνω Ἵερ. Τῇε Ῥδαὶπιβ δπά 
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νῦν Ἱερουσαλὴμ, δουλεύει γὰρ μετὰ τῶν τέκνων αὐτῆς. 26. ἡ δὲ ἄνω 
Ἱερουσαλὴμ ἐλευθέρα ἐστὶν, ἥτις ἐστὶ μήτηρ ἡμῶν. 27. γέγραπται 

γὰρ, Εὐφράνθητι, στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα ῥῆξον καὶ βόη- 
σον, ἡ οὐκ ὠδίνουσα’ ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου 

μᾶλλον ἢ τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα. 

κατὰ ᾿Ισαὰκ ἐπαγγελίας τέκνα ἐσμέν. 

28. ἡμεῖς δὲ, ἀδελφοὶ, 
29. ᾿Αλλ᾽ ὥσπερ τότε ὁ κατὰ 

Ἰ δονλενει γὰρ ΦΑΒΟΡΌΕΘΡ; δ. δε ΣΟ ἘΚΙ,. 

Ῥτορῇεῖβ δίζεβὲ {πε επιμυβίδβεὶς ἀενοιίοη 
οὔ βγδο ϊτε8 ἴο τῆς εἰν οὗ [ετυβαίεπι. δίηοα 
τῆς τερ]6 οὗ αοά ἀπὰ δε ραΐδςε οὗ ἴδε 
ἤουβε οὗ ανίὰ ννεσὲ ᾿νἱτπιπ ᾿ἰἴ8. νν 4115, 
ἰξ ννᾶ5 δῖ οὔσα ἴῃς ΠΟΙ͂ οἷν σουη ψῃιοἢ 
οἸυδῖετεά τῃς τγεϊρίουβ ἔεε! πρβ οὗ [βγδεὶ, 
δηά {πε οἰἵγ οὗ τῆς ρτεδὲ Κίπρ, οἵ ννῇοτῃ 
πε τουδὶ ἤουβε οὗ αν ννεγε γεργεβεη- 
ἰλεϊνεβ (οὐ, ῬΒ. χὶν!1.). Ὑὴε Ὄνεπῖβ οὗ 
τῆς οαρονν ἀπά τεβιογδιίοη δββοςίδιθά 
ἰξ 8[}}} τχογε ἱπείπιδξεῖν ννῖεῃ τῆς παϊοηδὶ 
ογῖυπε8 δηὰ δϑρίγδίίοπβ οἵ [8γαεὶ. Ηεποε 
Ὀοιἢ Ιβαϊδῃ δηὰ Ἐζεκίεὶ ἱπνεβίεά ἴὰ τ ἢ 
ἰά68] ρίοτγ ἱπ πεῖς ργορῃεῖὶς δπες ραϊίοηβ 
οὗ τῆς Μεββίδηϊς κίηράομῃ. Ὑμεὶσ νἰβίοπβ 
οἵ ἰῖ8 διΐατε ἀδβιίην ἰοοκεὰ ἐογιναγὰ τὸ 118 
Ῥεοοπλίηρ ἴδε ςεηῖσε οὗ 4 νοτὶ -νϊὰς 
ΜΟΓΒἢΪΡ : ἴπετὰ τῆς στεαὶ Κίηρ οἵ 811] ἐπε 
οδσῖ οι πηλπίίεδι Ηἰ5 ργεβεποε, δηὰ 
τπι πες νου]ὰ ἤον 411 παιίοῃβ, οβεγίηρ 
τοῖν ποτῆαρε δπά δεαγίηρ ἄμε ἐγίδυϊε οὗ 
Ρἰδ8. δηᾶὰ βδογίῆςεβ. Βυῖ τς Ηεῦτεν 
ἰάθαὶ βοδσἼοεὶν τοβδὲ ἃῦονε ἱπιαρίπδίίοῃβ 
οὗ δῇ δδγῃ]ν οἷν δπά ἃ ἴεπιρὶε οὐ τῇς 
ταουηῖδίη8 οὗ [ϑβγταεὶ. [τ ννᾶβ ἴμε ἑπποιίοη 
οἵ ΟΠ γι βείδη ᾿πϑρίγαϊίοη ἴὸ βρίτ δ] δε τῃϊβ 
ςοποερτίοῃ, ἴο εἰ᾿πλίπδῖς ἰϊ5 Ιος 8] δββοςίδ- 
τίοη ἢ τῆς ἐγρίοδὶ ἐεπιρὶς οἡ εαγίῃ, 
δηὰ ἴο βιιδβεϊτυξε ἃ Πεᾶνεη]ν ἴον ἢ ἐλγί ἢ 
οἷν. Τῆς Αροοδίγρβε θεᾶγβ ννἱπεβ8 ἴὸ 
δε ῥγοςβββ οὗ ἰγδηβίτίοη. Ὑπουρῃ ἰξ 
δάπεγεβ οἰ βεὶν ἴο τῆς νἱϑίοπ οἵ ΕΖεκίεϊ, 
Δηἃ σςοπεημ 68 ἴο ἘΠΊΡΙΟΥ πιδῖετίδὶ ἱπηαρεγν 
ἴον ἐχργεβδίηρ ἴῃς ἀδΖΖζΖιίηρ Ὀγίσῖπεββ 
δηὰ ἱπίεπβε ρυτγίν οὗ τῆς τειρ]ε-οἰτγ, 
γεῖ τῃς Νενν [εγυβαίεπῃ 15 πον βεεπ ςοπῖ- 
ἴὴρ ἄοννη ἔγοπι μεᾶνεη ἴο ἃ πδᾶνν βἀγίἢ ; 
ἴῃ ρίδοε οὗ δαγί]ν Πἰρῆς τς 15 ΠΠυπλϊπαῖεὰ 
ΌΥ τπὸ Ἰίρῆς ννῃϊοἢ επιᾶπδαίεβ ἔτοση πε 
ἴῆσγοπε οἱ αοάἁ ἀπά οὗ τῇς 1,Δ4πὴὉ ; δηά 
τηδίεγίαὶ ἰτηαρεβ ἃγε ἱπιεγργεῖεὰ δ5 βϑυτη- 
ὈοΪ]8 οὗ πιοταὶ θεδυῖΐγ ἀπᾷ δρί γα] ΠΟ] ]- 
658. Τῆς Ερίβε]ε ἰο δε Ηεῦτγεννβ νῖεννβ 
1ῃ6 Πεάνεην [εγυβα]επὶ ἴτοπὶ Ἀποῖμεῦ 
βἰάε. ὙνΒεγεαβ τπηε Αροοάῖυρβε ἀερίςοιβ 
18 δυϊάϊηρβ, βίγεςῖϊβ δηὰ τίνεγβ, ἴπ6 
Ἐρίβεϊις ἀδβοσῖθεβ ἔπε τγοηρ οἵ δηρεῖβ, 
186 ΔΒ5επΊΪΥ οὗ {πε ἤσβι-θόσγῃ, ἴπὰ βριγὶῖ5 
οὗ ἀερατιεὰ βαϊηῖϊβ πὶ δῖε ραϊπεγεὰ 
δεῖς τουπὰ τῇς ἴῆσγοπε οἵ ἀαοά, δηά 
ςοπίγαϑίβ ἴῃς ἀυντῺ}]} πηδ᾽εβίν οἵ {πὸ νη σ᾽ 

αοά νἱῖ ἀπὲ πηαΐεγίαὶ ἰεγγοσβ οἵ ϑ5ἰηδὶ. 
ὙΗῖ8 Ἐρίβεῖε ργεβεπῖβ ἴῆε σοπίγαβὲ θε- 
ὕνεεη ἴπε εασῖπ]γ ἀπά ἴῃς πεᾶνεηὶν 
7εγυβαίεπι, ἀπά Ῥεΐνεεη ἴδε ςονεπϑηΐβ 
οὗ ϑιπαὶ δπὰ οἵ Οδγίδε ἱπ Α ἀϊβεγεης 
βρεοῖ. Ἐοσ ἴπε Αροϑιῖὶς Ἂεπιδοάϊεβ ἴῃ 
δῖβ. ςοποεριίοη ἃ ρυτγεῖγ ατεεῖ ἰάεαὶ οὗ 
8ἃ οἰτγν, ἴπε τπιοῖμεῖ ἀπά ἤόσηὲ οὗ ἔγεεγηεῃ. 
Α εεϊξρονετηεά Ὀοὰγ οὗἩ ἔτεες οἰξίζβῃβ, 
βυδήεοι ἴο πο ἔογείρῃ ςοπίσοϊ, Ὀαϊ τηδίη- 
ταϊπίηρ ͵υβεῖςε ἀπὰ οσάδσγ ἴῃ ρεγίεοϊ ρεδος 
ΌΥ τπεῖὶς οὐνῃ βονεγείσῃ Ψ}}}, ἔαγηίβῃεβ 
δὶπὶ Ψ ἢ δπ ἀρργοργιδῖα ἴγρε οἵ ἴῃς 
Βδάνθη!ν ςοπηπιοηννεδίτη, ννβεγεοῦ ΟΒγῖβ- 
ἴδπβ ἃτὸ Ἔνεῃ πον οἰ Ζεη5, ἄννε! Πρ ἰπ 

ςς τορεῖπες ἰπ ἐπε ὑπιτν οὗἩ ΟὨγιβιδη 
δεριμετμοοά, δηὰ ἱπάερεηάεπει οἵ δ]] 
τεβίσαίπίβ οὗ ἷανν Ῥεσδυβε ἴμεν ᾿ποσηβεῖνεβ 
ἄο τπε νν»}}} οὗ αοά ἔτοπι ἴῃς πεδζί. 

Τῆς Ηεῦτον ἴοσπη Ἱερουσαλήμ ἰ8 
πδίιγα!ν ῥτείετσεά ἴὸ {πε ἀτεεκ ἴῃ 8]] 
τδεβε ρᾶββαᾶρεβ, δαοᾶυῦβε [εγυβαὶεπ) ἰβ 

τϑοπίβεά 48 δηῃ ἰάεαὶ εἰϊγν. Ὑῶμε βίγεββ 
εἴς ἰαϊὰ οὐ τῇς ἐγεεάοτῃη οἵ Ομ γίβε 5 

ἀϊδβοὶρίεβ τε}]ὶβ τῃεὲ Τοηπνειβαϊΐοη οὗ 
ΟὨγίϑε ἢ τῇς [εννβ ἰη ]οἤπ νιϊ!. 32 
Φνν Βυῖ ἰδὲ θοπάδρε ἰβ ἴπεγε τῆογε 
ἀϊβιεϊπο ιν αϑβοοίδιεά νυ δοῖμδὶ βίη. 

Ννες. 27. ὙΠε ρεόρῆεον οὗ ἰβαϊδῇ ἰἷν. 1, 
Βεγε φυοϊεά ἔγοπι ἴῃς ΓΧΧ,, ἀεβογίθεβ (ἢ ς 
τεβιογαϊίοη οὗ Ζίοῃ, ἴῃς επἰαγρεπιεπῖ οὗ 
μεν θογάθγβ δηὰά ἱποζεᾶβε οὗ πεῖ ρεορΐε, 
υπάεγ ἰδε ἤρυτε οἵ ἃ νἱΐε ἸΙοπῷ περ]εοιεὰ 
δηά Ὅδάδγγεη, Ὀυϊ πον τοβίοτεά ἴο τῆς 
ἕλνους οἵ πεῖ πυδραηὰ δπὰ ἔγυϊτέα! ἴῃ 
οἰ] άγεθ. ὙὌΤΠΒ Ρἱοῖυτε ννᾶ8 ρεῦῆδρβ 
βυρρεβίεά το {π6 ρτορῃεῖ ὉΥ τῇς ἢ βίοσυ 
οὗ ϑαγδῆ᾽β ργοϊοηρεά θδγγεῆπεβϑβ Ῥεΐογε 
86 Ὀεολπὶς (ἢ6 γα] τηοῖποσ οὗ [5γδεὶῖ, 
δηὰ ἰ5 ρεου αν ΡΡΙΟΡΗΙΑις ἴοτ ἀεβοσγ πο 
τῆς Ἰοπρ ἀεϊαγεά Ὀυλ ἐδγῖ!]ε στονντῃ οὗ τ 8 
ΟὨτιβείαη Οπυτοῆ, οὐ ψ ῃϊο ἢ 5ῃ6 ννᾶ8 ἴπε 
ἐγρίςδὶ τηοίμετ. 

ες. 29Φ. ἐδίωκεν. ΤῊΪΒ ἱπιρετίεςι ἀε- 
ποῖεβ 8 ἰεηάεῃου δπά ἀϊβροβίτίοπ ταῖμοῦ 
τ8δη δοῖυμδὶ! ρεγβεουϊίοα οὐ πε ραγὶ οὗ 
Ιβῃπιαδοὶ. Τῆς πεαζεβὶ ἀρργοδοῦ ἴο ἰΐ 
τεςογάεὰά 18 ἴῃ ἔδοι 8 πιοοκεγν οἵ [8δδς 
ου ἴδε οσολβίου οὗ πὶβ ψεδηιηρ (αεη. 
χχὶ. 9. Τῆο χΧΧ ρῖνεβ ἃ ἀϊβεγεπι 
νογϑβίοη οὗ ἢῖβ8 οοηάυοςὶ οη παΐ οςοδβίοῃ, 



26---31. Ν. τ. ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 

σάρκα γεννηθεὶς ἐδίωκε τὸν κατὰ πνεῦμα, οὕτω καὶ νῦν - 20. ἀλλὰ 

τί λέγει ἡ γραφή; Ἔκβαλε τὴν παιδίσκην καὶ τὸν υἱὸν 

αὐτῆς" οὐ γὰρ μὴ κληρονομήσῃ ὁ υἱὸς τῆς παιδίσκης 

μετὰ τοῦ υἱοῦ τῆς ἐλευθέρας. 

31. Διό, ἀδελφοὶ, οὐκ ἐσμὲν παιδίσκης τέκνα, ἀλλὰ τῆς ἐλευθέρας 

Υ. τ. τῇ ' ἐλευθερίᾳ ἡμᾶς 2 Χριστὸς ἠλευθέρωσε - στήκετε ὃ οὖν καὶ 

1 τῃ εἐλευθεριᾳ ΦΑΒΟΌΡ; τῇ ελ. ουν ΟἾΚΙ,; τῇ ελ. ἢ ὈΈΚΙ,; ῃ ελ. Εα. 

ξημας Χρ. ΜΑΒΌΕΕΟΩΡ 17, εἴς. ; Χρ. ἡμᾶς ΜΟΚΙ,. 
ὃ στήκετε ουν ΦΑΒΟΕῸΡ 17, εἴς. ; οπι. ουν ΠΕΚΙ,. 

ΨΏΙΟΝ 8 δοςεριεά ἴῃ ἔπε πηατρὶη οὗ τ86 
ἙΕενίβοά Μεγβίου, δπᾶ 86επ8 πιοσεὲ ἴῃ 
δΒαιγῆοον Ψ|Π τπ6 Οἰτουπιβίαποεβ, στὲξ., 
παι ΒῈ ννὰβ ρίαγίπρ ἢ τε οὨ]ά, 
δεατὶπρ Πιπίβεῖ ἢ ἴῃ βΒῃογτί 8458 δη εἰάεσ 
Ῥγοῖμεσ ἰῃ ἴῃε απλΐγ, δπὰ τπᾶὶ {πε 
)εαϊουβν οἵ ϑδαγδὴ ννὰβ δγουβεά ᾿δϑϑῖ πα 
Βμου]ὰ οἰαἰπι δῇ εἰάες Ὀγοῖμεσ᾽β 5πᾶγε οὗ 
πε ἱηματίίαπος. Βαξ ἴῃς Αροβιῖὶε δάορίβ 
τῆς τγταάϊτίοπ] νίενν οὗ Π8 σοπάυοι νι ἢ 
ΨΆΒ δοοερίεά ὃν {πε [|ενν8, ἰπ σοηβε- 
ἀυεπος ρεγῆδρβ οἵ τῆς βυρβεφιεηὶ ἐευὰ 
Ῥεΐνεεη ἴμεῈ ἔννο σάςαβ; δηά ἀϊβοονεῖβ ἴῃ 
Ιβῃπηδεὶ τς βᾶπὶς ἰεδίουβ ἴεηρεσ ὑπαὶ 
νν8 Ἐχδιδιεὰ Ὁν [εν 8 ρογρεουϊογδ 
τονναγὰβ πε ἱπίδηε Οδυγοῆ. 

γετ. 30θ.0 Αραίη, πε Ὄχρυϊβδίοη οὗ 
ΙΒῃπηδεὶ ργίνεβ ννατηίηρ πὶ ἴΠο86 ννῦο 
οὔδβεγνε ἴῃς ἰεϊῖεσ οἵ ἴῃς ,ᾶνν Οηἱγ, ἂἀπὰ 
Ἰᾶοκ {δε σὰς βρίγιε οἵ ϑοπβῆίρ, ἵδουρῃ 
ἴπεν τεπάοσ ἔοσπηδὶ οδεάϊεπος ἴο {86 νν}}}} 
οὔτδε Εδιίδοσ, πᾶνε πὸ δι ϊπρ ἱπμεγιίδπος 
ἰπ Ηἰ8 Βουβε. 
ΟΠΑΡΤΕΚΒ ΙΝ. 31-ῦν. 12. ΕἜΈΒΕΡΟΜ 

18 ΟΥΚ ΒΙΚΤΗΒΙΟΗΤ ΙΝ ΟΗΕΒΙΒΤ ΑΝῸ ΑΝ 
ἘΒΒΕΝΤΙΑΙ, ΟΟΝΌΙΤΙΟΝ ΟΕ ΟὔΥΆ ΟΑΙ,. 
ΑΟΟΘΟΒΡΌΙΝΟΙΥ ΤῊΒ ΑΡΟΒΤΙῈ ΡΕΒΟΤΕΒΤΒ 
ΑΘΑΙΝΒΥ ΤῊΕ ΟΚΑΙΜ ΤΗΑΤ Αἴ, ΟΗΒΙ5- 
ΤΙΑΝΒ ΒΗΟΌΙΡ ΒΕ ΟἸΒΟΟΜΟΙΒΕΡ, Α5.ἋΑ 
ῬΕΡΑΒΤΌΚΕ ΕΚΟΜ ΤῊΒ β8ΡΙΊΕΙΤ ΟΕ ΟΗΒΕΙΒΊ, 
Α ὈΑΝΟΕΒΟῦΒ ΙΝΝΟΨΑΤΙΟΝ ΨΉΙΟΘΗ ΤΗΕ 
ΟΗΝΟΗΕΒ ΜΙ, ΘΕΕΤΑΙΝΙῪ ΟΟΝΡΕΜΝ, 
ΑΝΌ Α ΒΟΡΕΚΒΤΙΤΙ͂ΟΝ ΟΕ ΤῊΗΕ ΕΨΕΒΗ ΟΝ 
Α ΡΑΒΚ ΨΙΤΗ ΤῊΕΒ ΟΝΟΒΒΕΒΤ ΗΕΑΤΗΕΝ 
ΒΟΡΕΚΒΤΙΤΙΟΝΒ.---  εσ. 31. Τῆς ρῥτεοεά- 
ἴῃ 4]Π}Ἔροῦν π45 {Πυδιγαιϊεά τῃς εδββεπίδὶ 
ἀϊξετεπες Ὀεΐνδεη ἴ6 Πετίϊαρε οὗ [ενν8 
πὰ ΟὨτίβιίαπβ. ὙΝΒεγθαβ [εὺννβ ἱππεῖς 
Ῥοπάδρε ἴο ἴ,ἀνν, ἔγεεάοπὶ ἰβ ἴῃς ΟἸ γι βιίδη 
Ὀίγι πείρας, ἀετινοὰ ἔτοπι τποῖς μεᾶνεηὶν 
ταοΐμει. Τῆς Αροβῖῖε πον ρζοςεεάβ ἴὸ 
επέοσοε ἴδε ἱσαϊ τμδὶ ΟΠ γῖβε Ὀεβιονεά 
τοῖβ τεεάοπι ὑροη ι.8, ἀηὰ ἐπδὲ ἰτ ἰβ δῃ 
δββεηιία] ρχίποὶρὶς οὗ οὖσ οδὶ!. 

ΟΗΆΑΡΤΕΕ Υ.--Ν ες. τ. [π᾿ ἴπε οτἰρίπαὶ 
ἰοχῖ, ὨΙΟΒΟ 1 πανὲ δάοριεᾶ ἰῃ δοςοοζά- 
ἅπος ἢ {πε Ῥεδὶ ΜΒ. δυϊῃοτγίιγ, τῆς 
βτβὶ οἴδυβε οὗ {πὶ8 νοῖβε ἰβ οἰεαγὶν ἀε- 

ἰδομεὰ ἔτοπι τπε βεοοπά στήκετε οὖν, 
δηᾶ αἰϊδομπεά ἰὸ {πε ρῥτγεοεάϊηρ ἀλλὰ 
τῆς ἐλευθέρας ψἱπουϊ Δπν σοππεριίης 
Ρδτιίςϊε. αὐ 118. ῥτἰπιάγῪ οοπηςοζίοη 
ἢ {με ργεοεάϊηρ νεσβὲ ννᾶ8 ΔρρΆσγεπιν 
οὐβουτεά αἱ δὴ δαεῖν ρεγίοά οἵ Ομυσο 
διίβίοσυ, ουνίπρ ργορδθὶν ἴο ἔπε τεαυεηὶ 
υ8ὲ οὗ ἴπε ἱπιροτίδηϊ δβεοϊίοῃ ν. 1 ἢ, 85 ἃ 
ΟὨυγΟ ἢ ἰεββοη ὉΥ ἰΐβεϊ ἀρᾶτὶ ἴγοπὶ ἴῃ 8 
Ρτγεςβάϊπρ δἰϊεσογυ. [ἰ ἰ8 ἀϊθῆςυϊο οἴδοσ- 
ν8ε ἴο ἀσοουηὶ ἴοσ ἴῃς ρτεδὶῖ νδιίεῖν οἵ 
σοηπεοίίπρ ρδγίοϊεβ επιρίογεά ἱἰπ Μ5. 
νεγβίοῃβ δηά αυοϊδιοηβ ἴο ἱγαπβέογτ ἐπα 
τταρτηεπὶ τῇ ἔλενθ. ἡμᾶς Χριστὸς ἠλευθ. 
ἰηΐο ἃ ςοπιρίδῖς βεπίεποθ, Ζ.5., ἔπε δά- 
ἀϊείοῃ οὗ ἦ, οὖν, οΓ γάρ, δηὰ ἴδε οπιϊβδίοη 
οἵ οὖν Δἴτες στήκετε; 21} εν ἀεπιν σοττεο- 
τίοπϑ τηδάς νν ἢ οπε οὔεοι. ὙΒε ἀϊνί βίοι 
οὗ σμαρίεγβ 849 υπίογιυπαῖςοϊν ρεγρεϊυδιθὰ 
1818 οὐσοσ Βυξ [πε τεπιονδὶ οὗ {με []}] 
βῖορ δἔϊεγ ἐλενθέρας αἱ οπςε τεϑίογεβ {πε 
ἔα] ἔογοε οὗ τῃε ογίρί παὶ ραββαρε: γγάδγε- 
ονε, ὀγείδγεν, τοὸϑό αγὸ ποέ οὐλῥϊάγενη οὗ α 
λκαπκάνιαϊά, διέ ΟἸἠγὶσέ τε μα ὅγε τοὐϊέδ ἐπα 
“νεεάονι οὗ ἐδ ἡγεειυονιαμ. Τῆς τὨτεείο!ά 
ἱκεγαιίοη, ὕγες, ἤγεεάονι, [γεεισοπιαπ, πλλτ κα 
νι εἰρεεβθίνε επλρῃδϑβίβ ἴπε ἱπιρογίδπος 
οἵ 118 (τ βίδη δἰγιῃσίρῃι.---ἡμᾶς Χρισ- 
τὸς. Τῆς δεβὲ Μ55. ρίδοε τῇς οὔ)εοὶ 
ἡμᾶς Ὀείοτς 1Πε 5υδ]εςε Χριστός, ἰηνετῖ- 
ἱπρ ἴῇς υδι.4] ογάεσγ οἵ ννογτάβ. Τῆΐβ ἰπ- 
νεζϑίοῃ τἤγοννβ ἃΠ τι ρ ἢ δδὶβ ου ἡμᾶς, 48 
τῆς βιπνιους ςοπίεχιὶ ἀετηδλπάβ; ἴοσς ἴῃς 
ΨΒοἷς ραββᾶρα [ογοι ὈΪΥ σοπίσαβίβ ἴῃς ἴσεε- 
ἄοτῃ ρταπίεα ἴο υβ8 ΟΠ γί βείδπβ νι τδς 
θοπάαρε νῃϊο τὰς [εἰν ἱπῃεγίι.--- μὴ 
πάλιν. .. Οὐοηνεοῖῖβ δά 4]1 δἱῖκε, 
Ψ ΠΕΙΠΟΙ ἴεν οὐ Οσεεκβ, Ὀεεπ υὑπάος 
ϑοπάαρε ἴο βοπης ἶᾶνν, μυπηδη οἵ ἀϊνίπε: 
811 παὰ Ὀδεη βεῖ ἴτες Ὁγ ΟΒγίβι, δυϊ τηὶρδι 
πον, ὈΥ ἴῃς νο]υπίαγυ δάοριίϊοη οἵ ςἰτ- 
οὐπιςοϊβίοπ, ἔογίεϊς 1818 σεεάοπι δπὰ γἰνεῖ 
{πε γοῖα οὗ 1νἂνν δδουΐῖ τπεῖγ οὐνῃ πεοῖκβ. 

νεῖ. 2. ἐγὼ. Τῆς Αροβῖὶε ἢπάβ ἰϊ 
ΠΕΟΘβΒΆσΤΥ ἴο Ἔχργεβ8 ροϊπιθαϊν Πῖ5. οννῃ 
Ῥετβοηϑὶ Ἰυάρτηεπε οἡ {πε εἤεςος οἔὨ οἷτ- 
ουπης δίοη ἴῃ φοπβεαυεηςε οἵἉ [4186 τερογίβ 
ψΒίοἢ Βδά Ὀδεη οἰτουϊαῖεά τπδὲ με πδά 



μὴ πάλιν ζυγῴ δουλείας ἐνέχεσθε. 

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ ν. 

4. ἴδε ἐγὼ Παῦλος λέγω ὑμῖν, 
ὅτι ἐὰν περιτέμνησθε, Χριστὸς ὑμᾶς οὐδὲν ὠφελήσει - 3. μαρτύρομαι 

δὲ πάλιν παντὶ ἀνθρώπῳ περιτεμνομένῳ, ὅτι ὀφειλέτης ἐστὶν ὅλον 
τὸν νόμον ποιῆσαι. 4. κατηργήθητε ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ, οἵτινες ἐν 

νόμῳ δικαιοῦσθε, τῆς χάριτος ἐξεπέσατε ς. ἡμεῖς γὰρ πνεύματι ἐκ 

πίστεως ἐλπίδα δικαιοσύνης ἀπεκδεχόμεθα. 6. ἐν γὰρ Χριστῷ 
᾿Ιησοῦ οὔτε περιτομή τι ἰσχύει, οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ πίστις δι᾿ 
ἀγάπης ἐνεργουμένη. ἡ. Ἐτρέχετε καλῶς - τίς ὑμᾶς ἐνέκοψεν ἷ 

ενεκοψεν ΦΑΒΟΘΕΕΟΚΕΙΡΡ; ἀνεκοψεν τες. 

βίνεη βοπιε βαποιίοη ἴὸ ἴῃς πενν ἀοοίτίπα. 
(ϑ8ες νετ. 11.) 

νει. 3. μαρτύρομαι. ΤῊΪΒ νετῦ, ννὨϊο ἢ 
πῃ Ατεῖς αἀτεεῖΐς ἀεποῖεβ ἔπε οΔ]]Ππρ οὗ ννὶῖ- 
Πεδδε8, 15 Δρρ]εἀ ἱπ Ῥαυ!πε ἰδηρυᾶρε ἴο 
πε Αροϑβεῖε᾽ 8 ουνῃ ἰεβιίπιοηνυ .---περιτέμ- 
γησϑε, περιτεμνομένῳ. Τὴε υβε οἵ ἴπε 
Ρτεβεηῖ ἴεπβε ᾿πιϊπιδῖεβ τπ δὶ [Πς νναγηίηρ 
15 ποῖ αδἰπηεά δἱ ἰβοϊδιεςά δοῖβ, δυϊ δὶ ἴῃς 
ἱπιγοδυςτίοη οὗ ἃ δγβιεπιδῖῖς ργδςοίϊος ἰη- 
νοϊνίηρ 4 νἱγτῖυδὶ ἰγαπβέε οἵ αἱϊερίδηςς 
ἴτοσὴ Ο(Ἶγίδὲ ἴοὸ τπε [νἂνν. 
ες. 4. κατηργήθητε. ΤΙΐ8 νεγῦ 18 

ΔΡΡΙΙεά νυν] οοπηργεμδηβῖνε ἔογοε ἴο ΠΥ 
ἀεδιπιςτίοη οὗἩἨ ρτοντῃ ἂἀπά [1π, ρα γβίοδι 
Οὐ ϑρίγιτυδὶ, δεπεῆςία! ογ ἀεϊείετίουϑ. 
7]οϊπεά ντἢ ἀπό ἰξ ἀεποῖεβ. ἴῃ6 ἴοββ οὗ 
ΒΟπΊΕ εβδεπίία] εἰεπηεηὶ οὗ ἴἰξε Ὀγ {πε 
δβενεζᾶποα οὗ ργενίουβ ἱπιϊπιαῖς τεϊδιίοπδβ, 
4.8.» ΔΛ υ]πηεηῖ Ὁγ ἀδδιῃ οὗ ἃ ννἱζε᾽ 5 ΟΌ]:- 
ξαϊίοηβ ἴο πεγ υβδαπά (Εοπ,. νἱϊ. 2), ἀπά 
επηαποὶραίοη ἔγοπι ἴῃς σοηττοὶ οὔ με {,ανν 
ὉΥ 5ρίγίτυαὶ ἀεαῃ (Εοπι. νἱ!. 6). Ηδετε, 
ἰπ κε πιδηπογ, ἰξ ἀεηοῖεβ ἴπε ρδγαϊ γβὶβ 
οὗ βρίττυδὶ 1 ΌῪ βενεσγᾶπος οὗ υπίοῃ 
ψ ἢ ΟἸγῖβὲ. ΤΠΐΒ ραγαὶ γβὶβ ργοάυσαβ ἃ 
ἀεαδοπίηρ εβεοι οὐ πὰ ννποὶε βρισίτυδὶ 
πδίυτε, δπὰ σαβϑυϊ8 πὶ ἴῃς ςοπίϊηυουβ 
ογανίηρ ἴοσ ἱεραὶ ᾿υδιϊβοδίίοπ τυ οἢ ἰδ 
ἐχργεβϑβεὰ ὃγ δικαιοῦσθε. --- ἐξεπέσατε. 
Α8. τδὲ θβοίτραδοῖνε νεῖῦ ἐκπίπτειν 
φοτγεβροπάβ ἴὸ τῆς δοῖνε νεῖ ἐκβάλ- 
λειν, τ1π|8 δογίβ: σοσγεβροηβ ἴο ἔκβαλε 
πῃ ἰν. 30; 80 (δι ἴῃς Τοπιϑίπαδιίοη οὗ 
κατηργήθητε νἱἱἢ ἐξεπέσατε ςοπίδίηβ ἃ 
ΒΡεςΙ4] δ] υδίοη ἴο τῆς ἀοοπὶ οὗ ᾿βῃτηδεῖ, 
Ψνηο βυδετεᾶ ἴῃς 1088 οὗ ἢίβ. ἱππετίίδηςα 
δὲ {πε βᾶσηςε πῆς [πὶ ἢε ννᾶ5 Ἷᾶβὲ ουἱ 
ἔτοτη 18 [δῖ ποτ'β ποῦθε. Ὀἰβίογαδὶ Ἵἢἱ]- 
ἄγτεη οἵ αοά, ψῆο ρτγεΐεσ θοπάδρε ἴο 
8114] τεεάοπη, πᾶνε Ὁγ πεῖς οννη δεῖ 
[οτέεϊτεά τῆς ὈἰγιΠτῖρμι οὗ βοπβ, πὰ Ὀεεπ 
οαβὲ οὔ ἔτοπῃ ΗἰΒ ἔδνους δηά δ᾽ εββίπρ. 

γεσ. 5. πνεύματι. [Ι͂π {πε ἀΔὔβεπος οὗ 
8η δτιϊοἷὶς τηϊ8 ἀδιϊνε πλυδὲ ἢᾶνε δὴ δά- 
νεγθίδὶ ἔοτοα, ἀπά βῃουϊά ὃε γεπάεγεά ἐμ 
νἠβῥβᾷ Τῆς Ηοΐγ ϑρίγι 15 ὑπ! οστην 
εϑἰφπαιοά τὸ Πνεῦμα. --- ἀπεκδεχόμεθα. 

ὙΠβΒ νεγὉ Ἔχργεββαβ εαρεῦ εἐχρεοίδιοη 
ταῖῃμες ἴλη τς δετυὰς οὗ ραιίεπε ννἂὶι- 
ἱπρ δειγσιδυιςά τὸ ἰξ ἰπ οὺγ νετδίοθβ. Ὅσας 
[αϊτῃ ἱπ ΟἸγίδε ἱπβρῖγεβ ἃ ςοπβ ἄεηι πορε 
οὗ δοοερίδηςε (δικαιοσύνης) Ὀείοτε αοά,. 

Χνες. 6. Οἰγουπιοϊδῖίοαπ ςοηνεγεὰ πὸ 
βρί τι] Ὀ]εββίηρ ἰπ σεϊυγῃ ἔοσ [15 δἰπηά- 
ἰῃρ ρίεάγε οἵ ονεάϊεπος ἴο ἴπε [ὑἂνν΄ 
Ϊπ τ Οοτ. νἱΐ. 17-22 ἰξ ἰβ ρἰαοεὰ ἴῃ τ86 
δΑτις ΤΔΙΘΡΌΓΥ 88 τηϑιτίαρε ἀπά βίδνεγυ, 
ουξιναγά οοπάϊιϊοηβ οὐὗὁἨἁ ε΄ ΨΨϊοἢ ἄγε 
πεϊϊπες ροοά ποσ ενὶ! ἴῃ τδεσηβεῖνεβ, θὰϊ 
ἃτε ἴτε δρροϊπιεὰ ρογιίοπη οἵ βοῦς, ψνῆο 
δῃου]ά τῃετεΐοσε ἰου δι δοςερὶ ἴῃς Ὀυγάεξη 
οἵ ἴδε δ]εββίηρ. Ῥδὺὶ ποῖ οἠἱν ραϊά ἀυε 
τεβρεςὶ ἴο ἴῃς [,νν Πίτηβε! ἢ, θὰϊ ἀνε οἷτ- 
ουπιοϑεά Τιπλοῖηυ, βεη πα ἀεβισεὰ ἴὸ 
τᾶκε δίπι ΨΠΠ τ 8458 Πὶ8 τηϊπίβιεσ ἱπ 
ΟἸσίβε αὐ άϑε [ονν8, ἴπδὶ πε πιῖρῆς ἀνοϊά 
πεεάϊεββ οἴδηςε. Βαϊ πε νναγηεὰ δἰ5 ἀϊ5- 
οἶρ[ε8 δἱ ἴπε βαπὶς τἰπιὲ ἐμαὶ ἰπ γεβοσίίην ἴο 
ἰε ἔος βαϊνδιίου ἴμεν ννεῖς γεϑῖν ἀεηγίπν 
τῆς ἔλιτ, δπά ἐογίεϊιπρ τπεῖγ Ὀἰσι σῖρδὲ 
οἵ ΟΠ βείδη ἐτεδάοπν.. ἦν ἀγάπης. Τῇε 
τοπάετίηρ οὗ οὺγ νεγϑίοῃβ ὅν οἵ ἑμγομρὰ 
ἰοῦ σοπῆϊβεβ ἔδίτπ ἢ ἰονς, 45 που ἢ 
[αὶ ννὰδ τπε σαϑυϊς οἵ ἴονε οσ ννοσκοά 
τῆγουρη 115 ἰπϑισυτηεπίδιγ. Βυῖ ἴδε 
οἴαυβϑε τε! ν ἀεβογῖθεβ ἃ ςοπιδίπαιίίοη οὗ 
ἵμνο ἀϊδιίποι στᾶςαβ : ποτα τὴδὺ δε ἰπίδηβε 
ἴαϊτῃ νους να { 1 Οον. χἱϊὶ. 2); Ὀυιῖ 
ἔα οὐρῆς τὸ ννοσκ ἐπ ἰουε, ἐ.σ., ἴῃ ἃ 
δρίσις οὗ ἰΙονε. ἴωονε ἰβ ἴῃ6 αἰπηόϑρπεγε 
δτηϊὰ υνῃϊσἢ ἐδ 9μουά ρὰϊ ἴοσι ἢ ἰτδ 
ἐπεσρυ. Τῆΐβ ἔοσοε οὗ διά 45 δεεῃ 
αἰτεδάν ποις ἱπ τπε ᾿δβε οἵ διὰ νόμον 
(ἰϊ. 19).---ἐνεργονμένη. Τῶε πιάἀϊε νοῖοε 
ἰ8 πεζὰ επιρίογεά ἴὸ ἀεϑβογῖδε τε ἵππος 
ψΜοσκίηρ οὗ {πε βρίγι οὗ πηδη, ἴδε δςῖϊνε 
5 υϑοὰ ἴοτ τεοοτάϊηρ αοἄ᾽ 5 ννοτῖκ ἔοσ πιᾶπ 
ἴῃ 11. 8. 

Ψψεσ. 7. ἐνέκοψεν. Τῆε ἤρυτε οἷα τᾶςς, 
ἱπιγοδυςεὰ Ὀγ ἐτρέχετε, ἰ5 Πετα οαττιεὰ οη. 
Ηἰιπεγῖο ὑπεν μδά τὰη ἃ βιποοῖῃ οουγβε 
οἵ οὐεάϊεπος ἴο ἐγυτῆ ; πὸ πδά τἤσοννη 
ΟὈβίδοϊεβ ἰῃ ἰδεῖς ΨΥ ὃ 

γεσ. 8. [τ ννδ8 αοὰ ννῆο οδἱεά Αὐγᾶ- 
μη), Μοβεβ, ϑδιυυεὶ δἀπὰ {με ργορπεῖβ οἵ 
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ἀληθείᾳ ' μὴ πείθεσθαι; 8. ἡ πεισμονὴ οὐκ ἐκ τοῦ καλοῦντος ὑμᾶς. 
9. Μικρὰ ζύμη ὅλον τὸ φύραμα ζυμοῖ. 1ο. ἐγὼ πέποιθα εἰς ὑμᾶς ἐν 

Κυρίῳ, ὅτι οὐδὲν ἄλλο φρονήσετε: ὁ δὲ ταράσσων ὑμᾶς βαστάσει 
11. ἐγὼ δὲ, ἀδελφοὶ, εἰ περιτομὴν ἔτι 

κηρύσσω, τί ἔτι διώκομαι; ἄρα κατήργηται τὸ σκάνδαλον τοῦ 
σταυροῦ ; 12. ὄφελον καὶ ἀποκόψονται οἱ ἀναστατοῦντες ὑμᾶς. 

13. Ὑμεῖς γὰρ ἐπ᾽ ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε, ἀδελφοί - μόνον μὴ τὴν 

ἐλευθερίαν εἰς ἀφορμὴν τῇ σαρκὶ, ἀλλὰ διὰ τῆς ἀγάπης δουλεύετε 

᾿ ἀληθείᾳ ΑΒ; τῇ αλ. ΟΟΕΕΟΚΙ,. 

οἷά δηὰ ννᾶβ πον Ἵδ᾽ ἱπρ τῇς Οα᾽διίδπβ 
τὰσουρῃ ἴπς αοβρεὶ οὗ νψνῃϊοῃ Ρδὺ] ννᾶβ 
τηϊηίβίεσ, δυϊ {818 πὲνν ρειβυδβίοῃ νν88 πὸ 
βόπα ξοβρεῖ, δπηὰ ἀϊά ποῖ οοπὶς ἔοσι ἢ ἔγοτι 

πα. 
νεσ. 9. [μεᾶνεη Ὀεοδπηε ἃ ἴγρε οὗ 

τλογὶ δπὰ βρί γι] σοτγιριίοη ἴῃ νἱτῖαα 
οἵ τῆς ἐεγπηεηιδιίοη ἰξ εηρεπάεγβ. Α νεῦυ 
5ΓΛΔΙ ἀτὰρ τηϊσῃε γεδάϊ ἷγ ἔογτα ἃ ςεπῖσγα 
οὗ νἱἀεβρτγεδά Ἴοσγγυρίίοη ; 50 βίτίπρεηι 
Ρτεοδυθοηβ ψεῖς δάοριεά 'ἱπ εν 8 
Βουβεμοϊάβ ἕοσ ἔπε τοπιοναὶ οὗ ὄνεῖυ 
δέσμιος Ῥείοστες ἴπε ἄδγβ οἵ υπἰεανεηδά 
τεδᾶ. Ηεπος [πε οτὶρίη οὗ ἴπε ργονεγὺ 

ηυοῖϊεοὰ πεῖε αδπὰ ἱπ τ Οοσ. ν. 6. [ΐἰ ἰβ 
οἰεᾶσ ἰπδὲ {πε ἰδὶπὶ οὗ πεγεβν πδά ποῖ 
γεῖ βρτεδὰ νἱάεῖν τγοιρῃ {πε Οδ᾽ αιίδπ 
ΟΒυτοΒα8: ἰτ τνᾶ8 τόσα 118 ἱπβίϊουβ πᾶ- 
ἴὰγα τμδη 118 δοῖι2] ἜἼχίεπι τῃδὶ δἱαγηγεά 
τῆς Αροϑιϊε. 

ψετς. το. Τῆς επιρῃδεῖς ἐγώ ν τ νὨΙ ἢ 
1185 νεῖβε ὀρεῃβ τεπηπάβ {πε οοηνετγίβ οὗ 
τῆς Αροβιὶε᾽ 5 ρείβοῃδὶ οἰ δίπιβ ἴῃ ἴμε 1νογά 
οη τοῖς δ]ερίαποε. Ηε τεοκοῦβ ψ ἢ 
τοηβάεπος οη {πεῖς βυρροτῖ ἱπ ρσοπουπο- 
ἵπρ ἴδε Ἰυάρτηεπι οὗ πεῖς σμυσο ἢ Οἢ ΔΠΥ 
ΠΟ τῆδῪ ἀϊβγερασά τΠ|8 ψαγηίησ. Ενεγυ 
οὔεπάες 5841] Ὀεᾶσ ἢΐβ8 οὐνῃ γεβροῃβι Ὁ Π1γ, 
ψνῆοενεῖ ἢς πᾶν Ὁς. 

Ψνετ. 11. [τ ββεῖηβ βίγδηρε 'ἱπ νίενν οὗ 
Ῥαυ] 5 ἰδῖεσ σάγεεσ τ[μδὶ ἢς βῃουϊὰ μανε 
πεαράςά το τερυάίαϊς, πονγενεῖ Ὀγεν δηὰ 
ΒΟΟΣΤΏΔΙΠΥ, τπ6 μαῦρα οὗ 81}}} ργεδοδίηρ 
αἸγξυχηςϊ βίου 48 ἢε πδὰ Ῥεΐογε δὶ8 ἼἿοη- 
νετβίοη. Αἴτεσ ἢΪ8 ορεὴ Ὀγεαςῇ υντἢ τΠ 6 
ξγῃάσορυς, ἱπάεεἃ, δὲ Οογίπιῃ δηά οἱ 
ἙἘρμαβυβ ἰξ ννουἹὰ πᾶνε Ὀεαπ Πδγάϊν ροβ- 
8:01ς τὸ δάνδηςε βυςἢ ἃ ρίεβ. Βιυῖ ἢς πδά 
τεσεηῖγυ, Ὀεΐογε υυτὶ εἶπ 115 Ερίβεϊε, ἴα κεη 
ἵΜΟ βῖερϑ ὀρβῇ ἴο [Π|5 τηϊϑοοπϑβίγιοσιίίοη οα 
ψΒΙΟἢ ἀριϊαῖοτβ σου]ά ἐλβίεη. Ης μαά 
ἀεροκίιεἀ νἱ τμῃςῈ Οδ᾽διίδηβ ἔογ ἐμεῖς 
Ευϊάαποε {πε γεβοϊυτίου δάοριεὰ ὈγΥ τῆς 
ΟΒυτοῦ δ [εγυβαί θην ν᾽ ἢ τεσοπιτηεπάςεά 
ϑογαρυϊουβ τεραγά ἴοσ {πὸ [,ἂνν ἰπ ςεγίδίη 
πιδίίεσβ, δηὰ ἢ6 μὰ Ὠἰτηβ61 ςἰτουπηςϊβεά 
ἃ Οαἰδείδη οοηνεσὶ νμοβε ἔδῖμπεν ῃδὰ θῬεεη 

ἃ αἀτεεῖς. δὰ! σοπίεπῖβ Πίπηβ6] υνἱτἢ 
Ροϊπείηρ ἔογ ἄπβνυγεσ ἴο ἔπε ρεγβεου θη 
ΜὨοῃ ΠΕ ΨΜΜΆ5 581}}} ἐπάυτίηρ δὲ τ8ε μβδπάβ 
οὗ εν, ρεοῦδοὶν ἴποβε ννπιοἢ Ὀςεῖεὶ πὶ 
ἴῃ Μαςεάοπηιδ. α. Τῇε ἱπιεγγορδῖνε 
ἄρα ἰΒ ἴδ᾽ τιοσγε δρργορσίδίε ἴο πε ςοπίεχι 
ἴδῃ ἴπε ἱπίεγεπιιδὶ ἄρα. Τῆς Αροβίϊς, 
Ὀεΐηρ δοουβεά οὗ ουτεγίηρ ἴανους νἱὮ 
ἴῆε ]εἰνβ, ροϊπὲβ ἱπάϊρπδπην ἴο ἴπς ρετ- 
βεουξίοῃϑ δε 'ινᾶ8 βυβετγίηρ ἔγοσῃ ἴπεπὶ δηά 
εχοϊαὶπιβ, “" διῇ τε βιυπ ] πρ-δίοοκ οὗ 
186 Οτοββ θεεπ ἄοῃς ἀννᾶν ὃ ̓"" 

Ψνεῖ. 12. ὄφελον. ΤἼὶβ δάνεσῃ ὁοουγβ 
4180 ἰπ σ Οοσ. ἱν. 8, 2 Οος. χὶ. τ, Κδν. 
1]. 15. [πη 411 τἔγεςε ρίδςεβ ἰξ ὄχργεββεβ 
ἀϊββαιβέδοικίοη στῇ 16 δοῖυαὶ ροβίτίοη, 
“Ὑγουϊά τιμαὶ ἰξ τνετε οἰμεγινῖβε". Βυῖ 
ἴε δοηυΐῖτεβ [18 ἔοτος ἔγοπι 118 ςοπη δἰ πδιίοη 
ΜΠ ραβὲ ἔεπβαβ, κα ἴπε δογῖϑε ὥφελον 
πη Ατεῖς αἀτεεκ ννθεη οουρ!εά πονγενος 
ΜΙ ἃ ἔπΐυτε δ8 ἰδ ἰ8 Πογε, ἰξ ἀοθβϑ ποῖ 
Εχργεββ ἃ ΨβὮ, Ὀυῖ {κα {πε ἔπαγε οὗ 
ὀφείλειν ἀεοίατεβ ννπαῖ ουρῃὶ το ΡῈ ἴπε 
Ἰορίοδὶ ουΐϊοοπις οὗ ἴπε ργεβεηῖ.0 Τα 
οἴδυβε ργεάϊςιβ ἰπ Ὀϊτίεῦ ἴσου ἴο ννῆῃδῖ 
βὅπαὶ ςοηϑυτητηδίίοη (πἰ8 βυροτγβεϊκίουβ 
ΜΟγΒΗρ οὗ οἰγουτηςϊ βίου τηυβι Ἰεδά. Μεη 
Ψ)0 ἐχϑὶὶ δη ογάϊπαηος οὗ ἴπε ἤεβἢ αῦονε 
ἔπε βρίγιε οὐ Οῃγίϑε ψν1}} θὲ Ὀουπά ἴῃ τς 
εηᾶ ἴο ρτοςεδά ἴο τηυτ]δτίοη οἵ ἴδε ἤεβῃ 
1|κῈ πεδίμεπ νοϊδτίεβ. ---- ἀποκόψονται. 
Τῆΐβ ννοτά ννᾶ8 παρ} υϑεά το ἀε- 
βογίδε τε ργδοῖίος οὗ τηυτδιίο νυ ΒΙ ἢ 
ννὰ8 80 ρῥτεναϊεπέ ἰπ ἔπε Ῥηγυρίαη ννος- 
βῃϊΐρ οὗ Ογθεῖε. τῇς Οδίδιίδῃβ ννεζε 
ΠΕρΕΒΒΑΤΙΪΥ ἐατλ ας τυ ἰξ, ἀπά ἰξ σαπ 
Βαγάϊν Ῥεδσ δπν οἵδες β8επ86.- -ἀναστα- 
τοῦντεςς ΤΠηΐθΒ νογά ἔογοι ΙῪ Ἔχργαββεβ 
186 γτενοϊυϊοπαγν οπαγαςῖοσ οὗ {πὸ ἀρίτᾶ- 
τίου ἢ ϊοἢ νγᾶ8. ἀρϑεϊεὶπρ ἴῃς ρεᾶςε δπά 
οσάεγ οὗ τῇς ααδἰδιίδαη Ομυγομθβ. [ζ ἰ5 
υδεὰ ἰπ Αςἰβ χνϊ. 6, χχὶ. 38 ἴὸ ἀεπουποα 
βεάϊιίουβ δηὰ σἰοῖοιιβ ςοηάυςι. 

γν. 13-15. ἘΠΕΕΌΟΜ ΙΒ ΑΝ ΕΒΒΕΝΤΙΑΙ, 
ἘΨΕΈΜΕΝΤ ΟΡ ΟΗΒΙΒΤΙΑΝ {ὺΡΠΡΕ, ΤῸ ΒΕ 
ὕδϑΕῦ ΝΟῚ ΒΟᾺΚ ΒΕΙΕ-ΙΝΟΌΤΘΕΝΟΕ, Βῦ0Τ 
ἘῸΝ ΜΙΩΡΙΝΟ ΒΕΆΝΙΟΕ ΤῸ ΤῊΗΕ [ἊΨ ΟΕ 
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ἀλλήλοις. 14. Ὁ γὰρ πᾶς νόμος ἐν ἑνὶ λόγῳ πεπλήρωται,͵ ἐν τῷ, 

᾿λγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.2 :ς. εἰ δὲ ἀλλή- 
λους δάκνετε καὶ κατεσθίετε, βλέπετε μὴ ὑπὸ ἀλλήλων ἀναλωθῆτε. 

16. Λέγω δὲ, Πνεύματι περιπατεῖτε, καὶ ἐπιθυμίαν σαρκὸς οὐ μὴ 
τελέσητε. 17. ἡ γὰρ σὰρξ ἐπιθυμεῖ κατὰ τοῦ πνεύματος, τὸ δὲ 

πνεῦμα κατὰ τῆς σαρκός " ταῦτα γὰρ ὃ ἀλλήχοις ἀντίκειται," ἵνα μὴ 

1 πεπλήρωται ΑΒΟ 17, εἴς. ; πληρονται ΠΕΕΟΚΙΕΡ. 
3 σεαντον ΦΑΒΟΒῈΕΚ 17; ἐαντον ΕΟΓΡ. 
ὅσταντα γαρ  ΒΌΝΕΕΟΑ 17; ταντα δε ΟΑΟΌΣΚΙΡ, 
4 αλλ. αντικ. ΑΒΟΘΕΕΟ; αἀντικ. φλλ. ΝΚΙΕΡ. 

ΨΜΟΝῈ.--νετ. 13. ἐπ᾿ ἐλευθερίᾳ. Ουτ 
γδβίοπβ τεπάεσ ἰπἰβ μπίο (,ον ἘᾺΝ.) 
ὕνεεάονι, ἃβ ᾿πουρῇ ἴτ γεγε ἴῃς ἀεβίρῃ οὗ 
με ἀοβρεῖ το Ἰεδά το τεεάοῃ. Βαϊ ἴῃς 
Οτεεκ ἰεχὲ δϑῆγπιβ ταῖπες {πδὶ αοά᾽ Β ο8}} 
Μ 88 Ὀαβεὰ ὕροη ἐτεεάοπ, ἀπά 50 τῆδκεβ 
ἴξ δῇ Θββεπίδὶ οἰεσηθπε ἰῃ βρίσιτιαὶ [1ἴς 
ἀπὰ πὲ ἰπδιίἜπϑῦ]ς τίρῃς οὗ Ἄνεσν ἴσὰς 
ΟὨσίβιίδη.-- μόνον μὴ Α ψΆτπΙηρ 8 
δἀάεά παῖ ἐγεεάοπι, εββεπῖδὶ 848 ἰϊ 8 ἴο 
δρίγιτυδὶ 11ξε, 15 ὀρθὴ τὸ αῦυδε ὈῪ οᾶγπαὶ 
τήεῃ, ἀπά τῆδιὶ ἰξ 18 βυ δ )εςι το τῆς ἀεπιαπὰβ 
οὔτδε Βίρμοσ Γἂνν οὗ πλυΐυδ] Ιονε. “ΟἾΪΥ 
ἄο ποῖ ἰτεαῖ ἴξ 48 ἂπ ορεπίηρ ἴοσ Ἴᾶγηδὶ 
86: ἰπάυϊζεηςε, θὰς ἔοτ Ἰονίπρ βεσνίος ἴὸ 
ἐδοῖ οἴπετ." μόνον ἰΒ υδεὰ ἴῃ {πε Βᾶπης 
Εἰ ρεῖο4] νναν ἴῃ ἰδ, τὸ ἂπά 2 Τῇεββ8. ἰϊ. 7; 
ἃπὰ τῃε εἸ]Π1ρ818 οὔ ἴμε νεῷ αἴεσ μή 18 
ςοπηποη ἰῃ τῇεϊοσίοδὶ ραββαρεβ.---ἀφορ- 
μήν. ΤΙβ ἴεγτλ ννᾷβ δρρί!εά ἴῃ τα ΠΑ γΥ 
δῆρυᾶρε ἴο 4 ἢά48βε οὗ ορεγαϊίομβ, δπὰ 
Βεπεγα νυ ἴο ΔηῪ βίδσγεηρ-Ροίπε ἔογ δςξίοη. 
ἴῃ οπι. νἱϊ. 8, τ1, 2 Οος. χί. 12 ἱξ ἀδποίεβ 
ΔΠ Ορεηΐηρ ἴοσ βίῃ, 88 ἰξ ἀοεβ ἤεζα. -- 
δουλεύετε. ΤῊΪΒ ἰη]υποϊίοη ςοηίδίηβ ἂῃ 
ἰῃδβίγυςενε ραγαάοχ. ΟἸτίβιίδῃβ ἀγε ἔγεεὰ 
ἔσοσῃ ἴῃς ἰγασηπλεῖβ οὗ ουτννατά 1,ἅνν, ποῖ 
παῖ {ΠπεῪ τπᾶν ρίεδβε {πμεγηδβεῖνεβ, δυῖ 
ται {ΠΟῪ τδὺ Ὀδοοσης β8ἰανεβ ἴο ἴπε [ἂν 
οὗ τηυΐϊυλ] ἶονε. Ὑπε ἴσας ἰάδαὶ οἵ {πε 
ΟὨτιβιίδη 15 ποῖ ἐγεεάοσζη, θυξ υηέεζτετεά 
βαγνίςε ἴο ἴπε ἰονε οὗ αοά δπά γηδῃ, νι ἢ 
ΔΠΏΙΠΔῖο5 861, δηά βιδοζάϊπαϊεβ 8]} 
561 8} ἀδβίγεϑ ἴο ρεσγίεοϊ Ιονε. Α βι πη ]ᾶσ 
Ρδγδάοχ 8 ἐουιπά ἴῃ σ Ὅος. νἱϊ. 22, ἀφ ἐλαΐ 
τοας οαἰϊεά, δεῖηρ ὕγέε, ἐς ἐδε δοκπάεγυαπὲ 
οΓ Ολγίξί. 

γεσ. 14. πεπλήρωται. ΜΒ. δυϊποιῖν 
15 ἀεςϊδῖνε ἴῃ ἔλνουγ οἵ τῃϊ8 ρεγέεοι αραϊπϑι 
ἴῃς ῥγεβεπὶ πληροῦται. ἴ Ρεσίεςϊ ἰ8 
ΠΚκεννίβα ἀδοριοὰ ἰπ ἐπε ΡῬᾶγϑ]]εὶ ραββᾶρε 
Εοπι. ΧΙ. 8, ὁ ἀγαπῶν νόμον πεπλήρω- 
κεν. Εοσοτ [πε νετὺ εχίἰβίεηςε οὗ ἷονε ἴῃ {πε 
Βελγῖ διζεβίβ ἴῃς οοσωρεἴοη οἵδ ργενίουβ 
ἰηνναγά δοῖ οὔ τῆς ν"}}].---ἀν ἑνὶ λόγῳ. 
ΤΕ βίπρίε ργεοαρὲ ψῃῖς ἢ ἐΟ]]ονν8 ἐπὶ- 
Ῥοάϊεβ ἴῃ ἰϊβεῖ 7 τπὲ ψμοῖς ἄυν ἴο τηδη. 

-τὸν πλησίον. Τῆε Ἰαηρσυάᾶρε οὗ ἴεν. 
χίχ. 18 ἰβ πεσε ἱπνεβίεά υυἱτἢ ἴῃς σοπρτα- 
Βεηβίνε ἕογος ψπίοῃ ΟἸγίβε διιδοῃεὰ τὸ 
πε νοτγὰ περ δομν ὉΥ Ἦ8 ᾿εδοῃίηρ. 

Ψψεσ. 15. 1ξ με βρὶπὶ οὗ πχυΐαδὶ ἰονα 
ἄοεβ ποῖ ργενεπὶ ΟἨγβιίδη Ὀγείξγεη ἔγομι 
ῬΓεγΐπρ οὔ οπὲ δποίμεσ, ἔπαν ἃγε ἰπ 
ἄδηρεσ οἵ υἱέες ἀεδισυςτίοπ. 

νν. 1τ6-24(. ΜΕΝ ΝΗΟ ΚΕσύΓΑΤΕ ΤΗΕΙΕ 
ΓΠΙΝῈΒ ΒΥ ΤῊΕ ΒΡΙΚΙΤ ΜΙ: ΝΟΤ ΘΑΚΕῪ 
ΟΤ ΡΕΒΙΚΕΒ ΟΕ ΤῊΕ ΕΙΕΒΗ. Εοκ αΟΡ 
ἨΛΒ ΒΕῈΤ ΤΗΕΒΕ ΤΥ Ὸ ΒΟΚΟΕΒΊΝ ΜΌΤΌΑΙ, 
ΑΝΤΑΘΟΝΙΒΜ ΜΙΤΗΙΝ ΟΥΚ ἨΕΑΕΤΒ ΕῸᾺΚ 
ἼΤΗΕ ΕΧΡΒΕΒΒ ΡΌΚΡΟΒΕ ΟΕ ΚΕΕΡΙΝΟ Ὁ0Ὲ 
ΘΗΕΟΚ ὕΡΟΝ ΤῊΞ ΜΙ. 90 ΙΕ ΥῈ ΒΕ 
ΟΥΤΌΕΡ ΒΥ ΤῊΕ ΒΡ: ΕἾΤ, ὙΕῈ ΑΒΕ ΝΟΤ 508- 
ἹΕΟΥ ΤΟ ἊΨ : ῬΟᾺ ΤῊΕ ΒΡΙΕΙΤ ΜΑΒΤΕΕΒ 
ὑνιάνθυι, ΌΒΤΒ ΒΕΒΟΒΕ ΤΗΕΥ 580 
ἽΝ ΑΟΤΙΟΝ: ΑΝῸ ΙΤ5 ΕΕΌΙΤΒ ΑΚῈ ΒΗ 
ΑΒ ΝῸ [ἊΜ ΟΑΝ ΟΟΝΡΕΜΝ.- ες. τό. 
Πνεύματι περιπ.: ἡγαϊξ ὃγ ἐλκε εῤὶνιξ, 
ἐ.ε., Ἐερυϊδίε γοῦν ᾿ἵνεβ ὉῪ ἴδε τυῖς οὗ 
τῆε βρὶσι. Ὑοὺυ Ψ}} ποῖ ἴδεπ [Ὁ]Η] 
πε ἀεδβίγε οἵ τῇς ἢξβῃ. 

Ψες. 17. σὰρξ .. . πνεῦμα. ΑἹ] ἐπε 
νδιίουβ τηοῖίνεβ ννπίοἢ ορεγαῖε οἡ ἴῃς 
ταῖὶπὰ ἂπά υ"1}} ἴο ργοπιρὶ ἱπιεπιίοη δπὰ 
δοίίοῃ ἀγὸ σοτηργεῃεηάεᾶ ὑπάδγ οης οὗ 
{πε ὉνΟ οδἰεροτίεβ, βρίτὶε δηὰ ἤεβῃ. ὍΠε 
Ἰῖπε οἵ ἀϊνί5ίοη Ῥεῖννεεη ἴΠετὴ οοσσεβροπάβ 
τὸ ἴπαι ἄγαννῃ ἴπ τ Οος. ᾿ϊ. 14 δεῦννεεη τῆς 
πδῖυγδὶ τηὰπ (ψυχικός) ἀπά τῃε 58ρἰτίτιδ!]. 
Τῆς βρίγις οὐ τπῆᾶπ οννεβ 118 οτὶ ίπαὶ 
εχίβίεηςε ἴο τῆς αυϊοκεπίηρ ἰηβρίγαιίοη 
οὗ τῆς Ηοὶν ϑριγιξ, δαπά ἀερεπάβ ἔοσ 118 
οοπιϊηπεὰ [16 οη {πε οοηβίδηϊς ΒΌΡΡΙΥ οὗ 
88. 11ξ6- σἰνίηρ ροννεῦ: [18 ἱπηρυ 885. ἅτ 
τπεγεΐογε ρυγεὶν βρίγιτυαὶ. [ἢ τῆς ἰδστλ 
βεβῃ ἅτε ἱποϊυδεά 411 οἵδε ἀεβίγεβ οὗ πε 
παῖυτγαὶ ταβδη, ποῖ οἷν πὰ ἀρρεϊίϊεβ δπὰ 
Ῥδββίοῃβ ὑοῦ δε ᾿Πῃοσῖῖβ ἰη σοτητηοη 
ἢ τῆς δηίπλδὶ οτεαϊΐοη, ὃὰῖϊ 411 τῆς 
ἀεβίγαβ ἴπλὶ με σοποεῖνεβ ἔογ (ῃς 88ῖ18- 
λοϊίου οὗ ἢεατὶ οἵ πιὶπά. --- ἐπιθυμεῖ. 
ὙΤμὶβ ἰδ ἃ πευῖγαὶ ἴεγπὶ Ἔαυδ}}ν Δρρ! δῖε 
ἴο ἔπε βοοὰ ἀεβίγεβ οἵ τῆς βρὶσὶς δηὰ πε 
ΕΝ] Ἰυδῖ8 οὗ {πε βεβῇ. ἀντίκειται ἀλλ. 
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ἃ ἂν θέλητε, ταῦτα ποιῆτε. 

ὑπὸ νόμον. 

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΊΑΣ 187 

18. εἰ δὲ πνεύματι ἄγεσθε, οὐκ ἐστὲ 

19. φανερὰ δέ ἐστι τὰ ἔργα τῆς σαρκὸς,) ἅτινά 

ἐστι πορνεία, ἀκαθαρσία, ἀσέλγεια, 20. εἰδωλολατρεία, φαρμακεία, 

ἔχθραι, ἔρις, ζῆλος, θυμοὶ, ἐριθεῖαι, διχοστασίαι, αἱρέσεις, 21. 
φθόνοι, ὃ φόνοι, μέθαι, κῶμοι, καὶ τὰ ὅμοια τούτοις “ ἃ προλέγω ὑμῖν, 
καθὼς προεῖπον, ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες βασιλείαν Θεοῦ οὐ 

1 ερις ΦΑΒΌΙ; ἐρεις ΟΟ ἘΒΟΚΡΕΡ. 
ϑζηλος ΒΌΕΕΘΡ 17; ζηλοι ΟΡ ΚΙ. 

5 [Ὡβετὶ φονοι ΑΟΘΕΕΟΘΚΕΡ αἴτετσ φθονοι ; οπγ. δ Β 17, εἴς. 

ἵνα. Αἴτες ἴπε ςοεχίβίεηςε οὗ ἵνο Ἷοοπ- 
βιοιηρ ἴογοεβ, βρίγι: δπὰ ἤεβῃ, ἰπ ἴῃς 
Βεαγί οὗ τῆλ ἢδ8 Ῥδεὴ ἀεβηϊεῖν δηετγηεά, 
ἰςἰ5 βεγε δάάεὰ πὶ ἴπεβεὲ γε βεῖ (5. ὈΥῪ 
ἀϊνίπε δρροϊπιπγεπῦ) ἰπ πηυΐυδὶ δπίδρο- 
Ὠἰδπὶ ἴο δδ ἢ οΟἴποῦ ἴοσ ἴῃς Ἴχρσεββ ρῦγροβε 
οἵ ἄυε σοπίσζοὶ ονεῦ {πε ἢυπιαη Ψ]]. 
Βοῖδ αἰΐκε ἀεγίνε τπεὶς Ὀεὶπρ ἔγοπὶ ἴ88 
βᾶπης Οτεδῖοσ, [που ρ ἢ οπε Ὀεϊοηρβ ἴο τῇς 
παίωγαι, πε οἵμεσ ἴο ἴῃς βρίτίτυδὶ, ογεδιίοῃ : 
ὈΟΓΒ ἷκε ςοπείπυς ὃγῪ Ηἰὶβ ν]} τὸ 16] 
{πεῖς βανεσαὶ ρασὶβ ἴῃ ἴπε βοῆπεπιε οὗ 
ΟΒγβιίδη 146, [κ 15 θεβίάς ἴῃς Ρ' 
οὗ τὰς Ἐρίβεϊῖε τὸ δηδῖγβε ἴῃς ἔπποιϊίοπβ 
οὗ τῇς βεβῇ ἱπ τῆς εοοποσην οἵ πδῖυτε, 
ΟΥ ἴο αϑῆγτηῃ 186 αὐβοίΐυϊε ἀερεπάεηςς οὗ 
τδς ΒυπΊδη ν}}} οα ἴῆε βροπίδπεουβ δοιίοη 
οὗ [8 ἀδδβίγεβ ἔοσ νῖϊα] ἔοσος ἀπά ἐπεγρυ: 
ἐπουρὴ παῖ "γν τ86 Ψ}}} οὗ αοἁ {πεν ἴοο 
ἴοττα Δῃ ἜἘββεηῖῖδὶ εἰεπχεηῖ η ΟἸ σι βείδη [1 : 
τῆς Ερίβεῖς ἀθαὶβ ποῖ νντἢ {πεῖς θεπεβοίδ) 
δοιίοη, δυῖ «τ τπεὶσ ΠΑ ΌῚΠΕΥ το ρεσγνετ- 
βίοῃ. Εογ {πεὶγ ἱπάϊβογίτηϊπαῖε ογανίης 
ἴος ἱπάυϊσεμος τεπάσεβ ἴπεπὶ σοηβίδπον 
1ιαὉ]ε το Ὀεδοοπιε πιϊπίβίεγβ οὗ 38:πΠ. Τῆς 
ταϊηά οὗ τῃε βεβῇ, {ξ εἴς νβουΐϊ ἃ οπεοκ, 
ἰβϑ68 ἰπ εηπλϊν το αοά «πὰ ἀεδι (οὐ. 
Εοπι. νἱϊ. 6, 7). ΜΝ Βοϊεβοτηε γεβισαὶπε 
ἰδ ᾿μεγοΐογε ἃ σοπάϊτοη εββοητδὶ τὸ {πεῖς 
ΠΟΔΙΥ δοιϊϊοη. [πῃ ὄνεσῪ ςοτηγη ΠΥ 
1818 ἰβ ἴο ἃ ςεγιδίη ἐχίεπι ργονίἀθὰ ὃν τῇς 
ἀϊβοίρ! πε οὗ εἀυςδιίοη, ὈΥ βοςίαὶ ογάεγ 
ἃηὰ ἶανν. Βυῖ 'ἰπ ἴσὰς ΟἨἩγίβιίδηβ ἃ ἔδγ 
πιοῖς εἤεοιίνε ςοπίγοὶ '8 πηαϊπιδίηεᾶ Ὀγ 
1πε βρίτὶξ, βίηςε 1 18 σαρϑῦ]ε οὗ σοτηραῖίηρ 
Ἔνογυ Ψτοηρ ἀδβίγε νυ τΐη πε πεδζί θεΐοσε 
τ Ιβθ}68 ἰῃ βίῃ} δοιίοα, δπὰ 8580 ὃν 
ΠΟηΒίΔΠΟΪΥ ομοο κηρῷ ἀπ ψτοηρ ἱπάυϊ- 
ἕεπος τ ρταάυδ!ν πευῖγα! βεβ ἴπε ρόννεσ 
οὗ 5618} δρρεῖίϊεβ, ἀπά εβιδὈ ἰ8μεβ δῃ 
Βδδίταα] Βα ργοπίδου νεῖ {πε ΨΠοῖε ταϊπὰ 
δηὰ ν}}}}, ὑπ] ἴθ τῆς ἰάεαὶ ΟΠτγίβιίδη τ᾿ 
Ὀσίπρβ 1π6πὶ πο ρεγίεοϊ μαγπίοπν ἢ 
τῃς τὰ οὗἩ Οἤγίβε. 

γες. 18. [μἂνν Βηᾶβ πὸ ͵υ8ὲ οοςδβίοῃ 
δραϊηβὶ ἤθη νῆῸ ἃῖς ἰεά Ὀγ (δε βρίτὶϊ, 
ἴοσ ἴπεν τπεπηβεϊνεβ οὔθ κΚ ὄνεγΥ ντοηρ 
ἀεβῖσε νη τπδαλ, δηὰ 80 ἤυ18] τῃμὰ 

νἤοΐε [ἅνν. Ὅς ᾿Ἰἀεηίν οὗ [νν ψτἢ 
7υδιῖςε δπηὰ σχἰρῃι 15, οὗ σουγβε, αββυτηςά, 

νεγ. 1τι9θ. Τδουρῇ {818 νεγβαὲ δηυπ)ε- 
ταῖθ8 οὔΪν εν} ννογκβ οὗ ἴῃς ἤξβα, ἴτ ἰβ 
ποῖ 1βογεῦν βυρρεβίεά ἐμαὶ ἰϊ8 δοιϊίοη ἰβ 
ὙΏΟΙΥ εν]; ἔοσ τῃε ἤεβἢ Ὧδ8 θεεη βῆοννῃ 
ἴο Βᾶνε ἰϊ8 δρροϊητεὰ ἐπποιίοη ἔτοση αοά, 
δηὰ το Ῥὲ εββϑεπίίδὶ ἴο ἴῃς δυπιᾶη ν"}}}. 
ὙΠς ορςηΐηρ ἅτινα ρυῖ8 τῃε [οἰονίης 
οδίδίοσυς οὗ ογίσηεβ ἀπά νίςεβ ἱπ ἰϊ8 τὰ 8 
᾿ἶρμι 88 βδρίεβ, ργοάυςεά Ὀν ννᾶν οὗ 
Ββρεοϊπιεη οὗ ἴπε εν] εβεοις στουρῆς Ὀν 
ἐχοἼββίῖνε ἱπάδυΐρεηςε οὗ πδίυγαὶ ἀρρεῖτεβ 
νιϊίπους ἄυς οοπιτοὶ, ἀπά ποῖ Δπ ἐχῆδι8- 
εἶνε 1181 οὗ τῆς ννογκβ οὗ ἴῃς βδβῇ, 48 ἴῃ 6 
τεηδετίπρ τυλέολ, ἱπ ΟΌΓ νεγβίοπβ, γαῖμα 
βιρρεβῖβ. Τῇε ἰδὲ Ῥερὶπβ ἂἀπά επὰβ ψ ἢ 
Βεηβι4) νἱοςεβ ἄπε ἴὸ ἴῃε ἴοννεῖ δηΐτηδὶ 
πδῖυγε ; ἴξ σουρ]ε8 ἑάοϊαίγν ἢ 118. Ὠλ- 
δίταα) 411 ϑογοενν: ἰῇ Ξρεοἰίγίπρ τὰς 
νᾶτῖουβ αυᾶτγαῖβ Ὀεινεεη τηᾶπη ἀπά πιδη 
1: δἀάβ τὸ διχοστασίαι 4πά αἱρέσεις ἴο 
τῆ Τφοτγεβροηάϊηρς ἰδὲ πῃ 2 Οὐογ. χίΐ. 20, 
Ρεσπαρθ ονὴρ ἴο {δε ργεναίεπος οἵ 
ταὶ σίουβ ἀϊββεηβίοηβ ἰῇ ἴδε Ἃἀαϊἰδιίδη 
Τδυγοῆεβ.---ἀσέλγεια. ΤῊΪδ τεγπι, νυν] Οἢ 
ἐπ οαββίοδὶ ατεοκ Ἔχργεββεβ ἱπβοϊεπῖ σοη- 
τετηρὶ ἔοσ ρυδ] 1. ορὶπίοη, ἀδηοίεβ ἰη τῆς 
ΝΑΊ. βμαπιεῖεβθ οὐϊαρεθ οπ Ρυδ]ὶς 
ἀεοεπον---ἃ πὲ οἸἰτηαχ ἴο ἐογηϊσδιίοη ἂπά 
ὉΠΟΪΘΔΠΠΕΒΒ. 

γεςσ. 2ο. ζῆλος. 866 ποῖα οῃ ἱἷν. 17.-- 
ἐριθίαι. Τῆς Δρρᾶγεπὶ ἀεγίναιίοη οἵ τπϊ5 
νογά ἔτοπὶ ἔριθος (α ἀΐγεϊ!ηΡ) ρΡοΐπιβ ἴο 
τρεγοεηδσυ πηοίίνεβι Τῆς Αροβίὶε εἶβε- 
πεῖς δβϑοοίδιεβ ἰὲ νὰ Ἰεδίουβυ, Εν 
δηὰ νδηρίοσυ, πὰ σοπίγαϑίβ ἰτ υἱἢ βἰη- 
ςεγτν, υηΐοη πὰ ἰονε. [1ἴ ἀεποῖεβ, ργο- 
ῬδὈϊν, 56] ἤβἢ ἱπιγίρυεβ.- --αἱρέσεις. ΤΙ 
ἴδγηι 15 υδεὰ ἴῃ τῆς Ν.Τ. ἴο ἀεβί παῖς Δὴγ 
τε] ρίουβ βεςῖ οἵ ρᾶσγίῖγ, ἐς... ἴπε Ῥῃδγίβεεϑ, 
ϑαάάυςεεβ, ΝΆ Ζαγεπεβ (45 πε [εν ἀεδίρ- 
παίεά ΟΠ γί βι14Π8). 

νεῖ. 21. προεῖπον. Νὼο ρδγίουϊαγ 
δἀτηοηϊκίοη ἰ8 Πετε βρεοϊβεὰ: ννασπίῃρβ 
δραϊπβὶ {Πεβς 5ἰπ8 δὰ, οἵ σουγβε, ἐογπηεά 
τῆς 5ίδρ!ὶς οἵ πηᾶτν ἔογπιεσ ἀϊβοοιγβεβ. 

ὙΤῆε Ερίβεϊα μδ8 αἰγεδάν οἰδίτηεὰ ἔογ 
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κληρονομήσουσιν. 

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ ΡΝ. 22---26. 

22. ὁ δὲ καρπὸς τοῦ πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, 
χαρὰ, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, 23. πρᾳύ- 
τῆς, ἐγκράτεια" κατὰ τῶν τοιούτων οὐκ ἔστι νόμος. 24. οἱ δὲ τοῦ 

Χριστοῦ ἸΙησοῦ ' τὴν σάρκα ἐσταύρωσαν σὺν τοῖς παθήμασι καὶ ταῖς 

ἐπιθυμίαις. 25. Εἰ ζῶμεν πνεύματι, πνεύματι καὶ στοιχῶμεν. 26. 

μὴ γινώμεθα κενόδοξοι, ἀλλήλους προκαλούμενοι, ἀλλήλοις φθονοῦν- 

τες. ΥΙ. 1. ᾿Αδελφοὶ, ἐὰν καὶ προληφθῇ ἄνθρωπος ἔν τινι παρα- 

πτώματι, ὑμεῖς οἱ πνευματικοὶ καταρτίζετε τὸν τοιοῦτον ἐν πνεύματι 

1Χρ. ἴησον ΑΒΟΡ 17, εἴς. ; οπι. ησον ὈΕΕΟΚΙ,. 

ΟὨ τ βείδηβ πε ἱππεγίϊδηςε οὗ βδοῆβ. Ὑπαὶ 
1τη1|8 ἱππογίίαποε ἱποϊυδεὰ 4 Κίηράοπι 
πεεάεά πο ριοοῦ; ἔογ πε ςοποθρτίοη οὗ ἃ 
Μεββίδηϊς Κίηράοπι γᾶπ τῃσουρῃ Ηεῦτγεν 
ῬΙΌΡΠΘΟΥ δηά Ἴοονετεὰ τπε ψνῃοΐς τᾶηρε 
οὗ σοβρεὶ τεδοπίπρ. 

γεσ. 22. ϑίπεος ἴῃε οὐ]εςῖ οὗ 118 νεῦβα 
ἰ8 ἴο εχ δίς τῆς Παγτηοπυ δεῖννεθη ἴῃε 
ἔγαϊς οὗ τῇς βρίγί ἀπά τῆς τεβιγαϊπίβ οὗ 
ἴανν, ἴῆοβε φυδιιεῖεβ οπὶν δῖα βρεοϊβεά 
ψΠ ἢ αθεοὶ πιαπ᾽β ἀυτν ἴο Πίβ πεϊρῃδουτ. 
Τουε νυἱτῃ 118 ἀπία!Ππρ αἰιοπἀδηίβ, ἱπνναγὰ 
70» πὰ ῥέεαξε, ΒῈΡΡ]168 ἴπε τηοῖνε ροννεσ; 
ἰοπρ-δι  εγίπρ' ἴῃ τς ἕλος οὗ ντοηρβ δπὰ 
{Π-ἰτεδίπγεπε, ἀϊπάρδος ἴθ τεπάεγίηρ βεῖ- 
νίςε ἴο οἴπεοῖβ, ἀπὰ ροοάμεθς ἴῃ ἴπε ἔτες 
Ῥεβίονναὶ οἵ Ὀουπίν οη ἴθοβα πο πεεά, 
σᾶπποὶ [81] τὸ ργαὶπ ροοάνν"]}}; σοοά ζαϊέξ, 
γιδεζηεδ5, ϑοἰ εεοπίγοί δη]181 σοηβάδηςε 
δπά τεβρεοι.--- πίστις. [τ ἰΒ οἰεαγ ἔτοπὶ 
πε δυδοτγάϊπαιε ρίαςε πεγε δββίρῃβά ἴὸ 
πίστις τῆι ἴἰι ἀοεβ ποῖ πετε ἄσποῖε ἴδε 
οατγάϊπαὶ στᾶςς οὗἉ [ἢ ἱπ αοά ΨΠοἢ ἰ5 
ἴῃς νεῦγν τοοῖ οἵ 841]] τεϊρίοη, Ὀυϊ γαῖμα 
βοοὰ ἴα! ἱπ ἀεαὶπρϑ νυν ἢ τηεπ, δπὰ ἄυς 
τερατὰ το 1Πεὶγ ᾿ιι8ὲ οἷα πΊ8. 

γε. 23. πραύτης: Μεεΐπεος ἰβ 1ὴ6 
ουϊοοπια οὗ ἴγὰς Ὠυπη] ν, τπῈ Ὀεαγὶπρ 
ἰονναγὰβ οἴπεῖβ νυ ταβυ]β ἔγοπὶ ἃ 
Ἰοννν εϑιϊπιαῖε οἵ ουγβεῖνεβ.---ἐγκράτεια : 
ϑεϊεομένοί σοταργεμεηβ ὄνεσν ἴογγη οὗ 
τετηρεγδηςε, δηὰ ἱποϊυάδβ τῇς τηδβίεγυ οὗ 
411 ἀρρειίεβϑ, ᾿απιρεῦβ ἃπά ραϑβϑβίοῃβ. 

γε. 24. ἐσταύρωσαν. Τῆε Αροβιϊε 
88 αἰγεδὰυν ἱγαςεὰ δοῖκ ἢῖ8 οὐνῃ βρίγίτυδὶ 
1πῖο τῆς {Ἐ]]οννβῃΐρ ἢ ἴῃς ογυοιπχίομ 
οἵ ΟἸγίβε, νυ ῖοἢ μα δᾶ ὑπάετροπε δἵ ἢ 15 
ςοηνετζβίοη (ἰϊ. 2Ζο). Ηδε αβϑυπιεβ ἴπδὶ 5 
ςοηνεγίβ πᾶνε [Πκαννῖβε ογυςϊβεά τῃ6 ψν}}]} 
οὗ τπε ἤεβῃ---ποῖ, πόννενοῦ (48 ἴῃς ργε- 
νίουβ ςοηϊεχὲ 83Π0.ν8), {πὶ τπᾶῖ νν}}} ἰδ 
αἰγεαάν ἀεδὰ, δυῖ πὶ τῃ6 8ριτξ μὰ8 ὉῪ 
οηε ἀεοϊβίνε νἱςἴοτΥ δββεγιεὰ [18 σοπιρ εἴθ 
ΒΌΡΓΟΠΊΔΟΥ ἱπ 41] ἰσὰς ΟἸ τ βιίδπβ, δηά 80 
Βίνεῃ πῃ δαγπεϑὲ οἵ 118 Ἔπεῖγα (τ ὑπ] Ρἢ ἴῃ 
ἴῃς επά.---παθήμασιν. ΤῊΐβ Μοτά ἀε- 
Ῥαγίβ ἤεζῈ ἴγοπὶ 118 808] τηεαπίπρ, ϑι- 
᾿νίηρς, ἀτιὰ ὄἜχργεββεβ ἱπιναγά επηοιίοηβ, 

88 πῃ οπι. νὶϊ. 56. Οτεεῖκ ρῥῃ:]οβορῆεγβ 
ΔΡΡΙἰεά πάθος ἱπ |κε πάππε ἴο ἀεποῖς 
ἃςῖίνε ἱπιρυ βεβ οὗ ραββίοῃ. 

ΟπΆρΡτΕκ Ν᾿. 25.--Ν]. 6. Εὔνεβ ΟΕ 
ΟὐνΝρῦΟΤ ὈΙΟΤΑΤΕΡ ΒΥ ΤῊΣ ΒΡΙΕΙΤ ΟΡ 
Μυτύῦαι, [Ινονε.---Ν ετ, 25. Ηετζε, 88 ἰπ 
ἰϊ. 20, ἴπε τπουρῆς οὗ ογυοϊβχίοη ψ ἢ 
ΟἸγίβὲ βυρρεβὶβ [δὶ οὗ ἴπε πενν 1 νυ ἢ 
8. 118 βεφιεὶ. 1). τδεπ, τος ἰἐσα ἐπ εῤῥγι 
(͵.ε.,ὄ (ἡ νὰ πᾶνε βρίγιταδὶ 11{επ), ἰεῖ ἃ 
τᾶΚε ἴῃς βρίγι ἔογ ἴἰῆς γυῖα ἴο συϊάς οὐγ 
ςοπάυςι. 

γεῖ. 26. Τῆς Ἐπρ] θη νεγϑίοη ῥγο- 
πυολίηρ ἰπιτοάυσεβ ἃπ ἰάεα οὐ ννδπίοῃ 
φτονοοδίίοη νν Ὡς ἢ ἄοεβ ποῖ Ὀείοπρ ἴο πε 
1 αὔπ ῥγουοσαπέξς, ποῖ ἴο τῆς Οτϑακ προ- 
καλούμενοι, ἴοτ 18 ἄσποῖεβ σἢ Δ! ]εηρε8 
το ςοπιραῖ, ἀη ἃ 50 ἀδβογῖθεβ ἴῃ βρίτὶῖ οἵ ἀε- 
ἤδηςε νη ΐοἢ δηϊπιαῖθά τἶναὶ ραγίίεβ ἀπιίὰ 
τῇδε Πεαϊεὰ διπιοβρῆογε οὗ τγεϊ!ρίουβϑ οοπ- 
ον σβΥ. Τῆε νεῖβε ἀεπουηςεβ ἴῃς ναΐη- 
ΕἸοπουΒ τεπιρεσ οἵ ραγίν ἰεδάεγβ ψν Ὡς ἢ 
Ουπά νεηΐ ἰπ πιυῖυαὶ ἀεῆδηςε πὰ 111-ν}}}}. 
Νες. 1. ᾿Αδελφοὶ. ΤΠἼε ͵Δβϑῖ νεῖβε ργο- 

ἰεδίεά ραίηβι ὈΠΌΓγΟΙΠΕΣΙΥ τΕπΊρεγβ ; [ἢ 5 
ἌΡΡΘδ] ργεβεπῖβ, ὉῪ νυ οἵ Ἴοοπίγαβι, ἴΠ 6 
οἰαἰπιβ οὗ Ὀὑγοιπογίν ἴονα ἄνθη πη τῃς οᾶ8εὲ 
οἵ τεὰϊ ψτοπράοίπρ. --- καὶ προλημφθῇ. 
Τῆς Επρ] 8}: νεγβίοπ ουεγέαξεη βυρσρεβῖβ 
τῆς ἰάδεα οὗ βυάδάεη ἰεπιριδιίοη, ἀπά 80 
τεπάβ ἴὸ ρα] δῖε της σα] οἵ ἴπε οβεπάετσ, 
Ῥυϊ τπε Οτεεκ ἀεποίεβ γϑῖμεγ ἢἰ8 βυγργίβα 
ἴῃ τε νϑῦὺ δοῖ, δηὰ 80 ἰδὺβ ϑβἴγεββ οῃ 
ἴῃς ταδὶ ν οὗἩ πἰβ σας, ὙΠε Ραββᾶρε 15 
υγρίπρ ἴῃς τεπάεσ (τεδιπηθηὶ οὐ δοῖυδὶ 
οβεπάετγβ, ἀπά ἴῃς ργεοεάϊηρ καί επίογοεβ 
ἴῃς οἰαϊπηβ ὄνβὴ οὐ συ Ὀταῖῆγεπ οἡ 
ΟἸγιβείδη σπαγίτν: “ Βγείῆγεη, ἰ 4 πιδῃ 
Ὅδ φοίυδ!ν ἀειεοιεά. .. ἄδαὶ τεη θεν 
ἢ πὶ ἰπ 4 8ρίγις οἵ πιεεκηςββ."--- 
καταρτίζετε. ΤΠ15 νετῦ ἀεξηοίεβ βοπιε- 
Ἐπι68 [Πα οτὶ ρίπαὶ ἐγαπιίηρ οὗ ἃ τη μδηϊδηι 
(6.9.. οὐ πε πυπιαπ Ῥοάν δπά οὗ ἴδε 
ἀπίνεσβε ἰῃ Ηεῦ. χ. 5, χὶ. 3), δυαϊ πιογε 
οἴϊεη [18 τεδάϊυδβιπιεηι (ε.6΄., (πε βειτπρ 
οἵ ἃ ὕγοκεη 1᾿π|ῦ, οἵ πε τηεπάϊηρ οἵ πεῖβ 
ἰπ Μαῖὶ. ἱν. 21). Ηετζε ἰτ ἰηάϊςαῖεβ ἴῃς 
ςοτγεςτίοη οὗ Ὧἃη οἥεπάδγ νν τῇ ἃ νῖενν ἴὸ 
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πρᾳύτητος, σκοπῶν σεαυτὸν μὴ καὶ σὺ πειρασθῇς - 2. ἀλλήλων τὰ 

βάρη βαστάζετε, καὶ οὕτως ἀναπληρώσατε τὸν νόμον τοῦ Χριστοῦ. 

3. εἰ γὰρ δοκεῖ τις εἶναί τι μηδὲν ὧν, φρεναπατᾷ ἑαυτὸν" - 4. τὸ 
δὲ ἔργον ἑαυτοῦ δοκιμαζέτω ἕκαστος, καὶ τότε εἰς ἑαυτὸν μόνον τὸ 

καύχημα ἕξει, καὶ οὐκ εἰς τὸν ἕτερον" 5. ἕκαστος γὰρ τὸ ἴδιον 
φορτίον βαστάσει. 

κατηχοῦντι ἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς. 

6. Κοινωνείτω δὲ ὁ κατηχούμενος τὸν λόγον τῷ 

ἡ. μὴ πλανᾶσθε, Θεὸς οὐ μυκτηρί- 

1 φρεναπατ ε. ΦΑΒΟ 17, εἴς. ; ἐαντον φρ. ΠΕΕΟΚΙΕΡ, 

Ὧἰ8 τεβιογδίίοη ; δὰ ἴῃς πεεά οὗ πιδοίκποββ 
δηὰ {ογθεάγαπος ἕοσ {πε ἀπε εχεσυτίοη οὗ 
1815 ἀε! ςαῖε ἰΔ5Κ 18 επίογοεά. 

Τῇε τταπβίοη ἔτσοπὶ ἴπε ρίυγαὶ καταρτί- 
ζετε το τῆς βίηρυϊαι σκοπῶν ἰ5 ἱπδισιιςῖίνα. 
Τῆς τεδύηεπι οἵ οἤεπάειβ Ὀθεϊοηρεὰ ἴο 
τδε ΟΠυχοῇ ΤΟΙ] ες νεῖν, θὰ Θᾶσ ἢ ππετηθεῖ 
πεεάεά το ἐχαπιῖης ἢ πιβεὶῦ ἰηάϊνι ἀμ 41}γ, 
ἴῃ ογάεσ ἴπαὶ με πιρῆς ἐ16] ΠἰΒ ρατὶ ἢ 
ἄυς Βυπι] ν ἀπά βυτηρδίῃυ. 

γες. 2. ἄζετε. Ετοπὶ [18 οτὶ ρίπδὶ 
8εηβε οὗ (ακίπρ ὑρ, 118 νεγρ δοφυίγεβ ἴῃς 
τηοϑὲ νδγίουβ πιεδηΐηρδ, ἐ.6΄., ἐαγγγὶμρ ἴῃ 
Μδῖϊ. χχ. 12, »πὲπὲςγαξίοπ ἴῇ Μαιῖ. ΠΠΟΙΣ, 
γοδδενγ ἴπ Ϊοδη χιὶ. 6. Ηειτς ἰΐ βἰρηΐῆεβ 
Ἰεπάϊηρ ἃ παπὰ το πεὶρ ὃν ̓ ἰπίπρ πεᾶνυ 
Ἰοαάβ. ΤῊ 8 ἄοςεβ ποῖ ἱηνοῖνε ᾿τηβέεγσεηος 
οἵ τε Ὀυγάεη, ἴοτ ἴἰ 18 βαϊά ἴῃ 2 Οοσ. νἱϊ!. 
13, 1 »ιέαμ ποὲ ἱκαὲ οὐδεν νιν δὲ εαφεὰ 
απὰ γε δεγάσμεά : ἀπὰ ἴῃ νεῖ. 5 11 8 αὐδεά 
τπαῖ δα ἢ νν}}] ἤᾶνα 8 οννῃ ρδοκ ἴο Ὁδᾶγ,; 
Ὀυιῖ ΟἸτιβείδη ἴονε πιυβὲ ἐνεσ θὲ Τςδγεΐῃ] ἴὸ 
τεϊϊενε Ἵβοῦ ἰπ τὰσγη ἤθη ονετίαχεά ὉγῪ 
ςτυβδϊηρ Ἰοδάδβ. 

γν. 3-5. ΑἸΥ οοποεῖϊ οἵ οὖς ονῃ 
ΒΈΕΩΡΤΗ οἵ ροοάπεββ ἰβ ἃ νδῖῃ ἀεϊυδίοῃ, 
ἴοτ ψψεὲ ἅτὲ ποίη. [κεἴ ηο πιᾶῃ Τοη- 
ρῬᾶσε δῖβ οὐ ἢ οἴδπεῖβ᾽ ννοσῖκ : τἢϊ8 
ΜῊ οὨἷγ ἐεεὰ ΐ8 νδπίτν; δυϊ 1Ἰεῖ ἐβο ἢ 
δογυϊπῖβε δ᾽8 οὐ ψοῖκ. ΤΏδη, ἴἢ δα 
Βπά τπετα ρτουπά ἕοσ τεϊοϊοἰπρ, ἴὰ νν}} θὲ 
ἰῃ τὰς δ Πν ταὶ μ48 θδεπ ρίνεη Ὀγ οὐ 8 

ἴο ΒΓ ἢ ἃ ΟΠ6 88 ἢε ἰΒ: ἔογ εδοῇ ν"}} 
δᾶνε ἢῖβ οὐνῃὶ Ὀυγάςη ἴο Ὀεᾶτ οἵ ςοπβοίουβ 
δύ ἀπά 8μδπιε. 

Μετ. 4. τὸν ἕτερον. ΤῊΪϊΒ ρῆγαβε ἀε- 
ποίς8 οτ ρίπαι!γ [με οἴμεῦ οὗ ἵννο βείϑοῃβ, 
δυῖ ἰπ τηϊδ σοηπεχίοη ανοέλενρ ἐπα τεἰ, 
τῆς Ψου]ά Βείπρ οἰδββϑίβεὰ υπάστ νο πεδᾶβ 
--οϑροὶῦ ἀπὰ ποέ ςεἰ, βο τῃδῖ δῃν οἵπεσ πηδῃ 
ἢ Βοπὶ νγε ἀγα Ὀγουρῆι ἱπῖο ςοπίδοι 
Ῥεϊοπρβ ἴο ἴδε βεςοπὰ ἀϊνίβίοη. 

ψετ. 5. φορτίον. Τῆηΐϊβδ Ψογά ννδβ 
Δρρὶεὰ το τῆς ρδοῖ υϑυδὶν οαττὶεὰ Ὁγ ἃ 
Ῥοτῖες οἵ ἃ βοϊάϊεγ οὐ ἴῃ τηᾶγοῦ. [ὶἢ 
Μαῖι. χὶ. 30 Οπγίβε Ἔπηρίογβ τἢϊ18 ἤσυτε 
το ἀεβοσίθε τῆς Ὀυγάεη ψὨ ἢ ἢς ἰάγβ οα 
ες οὗ Πίβ ἀϊθοῖρ᾽ε8 (τὸ φορτίον μον), 

δηὰ πεῖς ἰξ ἀεποίεβ ἴπε τερυΐασ ἀδι]ν Ὀυτ- 
ἄεη ἰαϊά οὐ ΟΠ γίβιίαπβ. ἴϊ 18 περεββδγυ 
το ἀϊβείπρυ ϑῃ: τΠ15. ἔγοπι ἴῆε πεᾶνγυ Ἰοδᾶβ 
(βάρη) ἴο νν»ῆϊςἢ νεῖ. 2 γείειβ. 88 πεεάϊπρ 

6 Π6]Ρ οἵ ΟΠτίβιίδη Ὀγείηγεπ ἴοσ τῃ8 
τεϊεῖ οὗ ονετγίαχεά σδττίεσβ. 

νες. 6. ζεὶ μένε ἰδμαΐ ἐς ἰαμρλί «καγε 
τοὐἐὰλ πὲνε ἱκαὶ ἱεασκείκ. ὙὍὙὰε ψνοζά 
κοινωνεῖν ςοπίδίηβ ἴῃς ΚεΥ ἴο ἴπε ἴγυς 
τηξαηὶηρ Οὗ τηϊ]8 νοῖβεὲ. Οἵ νεγβίοῃβ 
υπάετβίαπά ἰξ Παῖς, ἀπ ἴῃ Βοπι. χίϊ. 13, 
ῬΏΙ], ἵν. 15, ἰη πε βεπβε οὗ εορερεμηίςαΐ- 
ἐπρ ἴο οἴδεῖβ; μι 1 σδη ἢπά πο ννᾶσγδηϊ 
ἴογ 1Π18 ἰη ατεαῖκ ὑβᾶρε. [π ἔοπι. χν. 27 
1 εἰρηῖῆεβ ἀἰβι πον τὸ γεοσῖνε ἃ βδᾶζγε, 
πὰ εἰβενῆοτε ἴὸ 6 Δ Ρδγίῃποσ 
(κοινωνὸς γενέσθαι) ἀπά 5Πάτε ἴῃ σοπὶ- 
του νἱἢ οἴπεῖβ (ι Τίπι. ν. 22, τ Ρεῖ. 
ἷν. 13,2 ]οῇη σἱ, ΗδἊῦ. 11. 14). Ηδτζε ἰῃ 
{κε παπποῦ 1 επ]οΐπβ ὑὩροη ἴα ἰδεδάθγβ 
οὗ ἴδε Οπυγοῆεβ ἴπε ἀυΐγ οὗ δἀπιϊκίηρ 
411 τῆς πιεπηθεῖβ ἴὸ ραγιςοὶ ρατίοη ἰπ ΔΠΥ 
βρί για] δ] εββίηρβ πεν πον. [ὲ Τοη- 
εἴπυεβ, ἱπ ἔασι, τῆς ῥγοίεβὶ δραῖπϑὲ τῇς 
διτορδηῖ ργεϊθηβίοπβ δῃὰ 861 8ἢ Ἔχοϊυβίνε- 
π638 οὗ [υἀδίβίπρ Ἰεδάετβ.---ἀγαθοῖς. [ἰ 
ἰ8 ἱπηροβϑί]ε το γεβίσιοι 118 ννογὰ ἴο πλοῖα 
νου] αν ροοάβ, ἐχοερὶ Ὠετς ἴῃς ἰδηριᾶρε 
οἵ τπε ςοπίεχι βυρρβεβῖβ οἵὔ ννδιγδπίβ δ ἢ 
ἃ ταβιγιοιίοη, 48 ἰ8β ἴῆε οδϑε 'ἰπ [ὐκὸ χίΐ. 
18, χνί. 25. Τῆς ἰλδξοδξς Βεγα ροίπιβ 
ἴο τῆς ὈΙεββίηρψβ οὗ Οἤγίβείιδη δι δηὰ 
ἀοοιτῖπε. -- κατηχούμενοςφ. Οταὶ τεΔοῆ- 
ἱπρ ἰ8 βρεοϊ εὰ Ὀεοδυδε ἰἃ νψ88 ἴῃς ΟΠΪΥ 
ἔογτῃ οὗ ἱπβίγυςτίοη ἴπδη Ἔχε ἰπ ἴῃς 
ΟΒυτοῆεβ. 

νν. γτ-1ιο. Οορ᾽Β ΙΡΟΜΕΝΤ 18 υὑν- 
ἘΚΕΙ͂ΝΟ. ΤΉΟΒΕ ΜΗῸΟ 80 ΕἸΤΗΕΕ ΤΟ 
ΤῊΕΞ ΕΓΈΒΗ ΟΚ ΤῸ ΤῊΣ ΒΡΙΕῚΤ β8ηαυ, 
ΑΠΪΚΕ ΒΕΑΡ ΤῊΞ ΗΑΕΝΕΒΤ ΕΟΕῈ ΝΨΉΙΟΗ 
ΤΉΕΥ ΗΑΝῈ ΒΟΥ͂Ν. ΒΌΤ ΡΑΙΝΤ ΝΟΤ ΙΝ 
ΨΕΠΓΌΟΙΝΟ, ΕΟΚ ΜῈ ΒΗΑΓ, ΙΝ ὈΌῈ ΤΙΜΕ 
ΒΕΑΡ {ΡῈ ΕΤΈΒΝΑΙ,. --- ες. 7. μνκ- 
τηρίζεται. Ετοπὶ ἰϊ8 οτὶ ψίπαὶ βεῆβϑε οἵ 
4.467 1ἢ 5 νεσῦ ννᾶβ δρρί!εὦ πη τῃεϊοτγι δὶ 
Ἰδλησυᾶρε ἴο τῃε Ὀείγαγδ!) οὗ οονετι 111-ν}}} 
δηὰᾶ ςοπίεπιρὶ Ὀγ σγπίςδὶ ρεβίυγεβ ἰη βρῖτα 
οὗ (Δἷς ννογάβ. Τῇογε οδη δε πο ἀουδ]ε- 
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ἵεται: ὃ γὰρ ἐὰν σπείρῃ ἄνθρωπος, τοῦτο καὶ θερίσει - 8. ὅτι ὁ 
σπείρων εἰς τὴν σάρκα ἑαυτοῦ ἐκ τῆς σαρκὸς θερίσει φθοράν - ὁ δὲ 
σπείρων εἰς τὸ πνεῦμα ἐκ τοῦ πνεύματος θερίσει ζωὴν αἰώνιον. 9. 

τὸ δὲ καλὸν ποιοῦντες μὴ ἐγκακῶμεν καιρῷ γὰρ ἰδίῳ θερίσομεν, 
μὴ ἐκλυόμενοι. 1ο. ἄρα οὖν ὡς καιρὸν ἔχομεν, ἐργαζώμεθα τὸ 

ἀγαθὸν πρὸς πάντας, μάλιστα δὲ πρὸς τοὺς οἰκείους τῆς πίστεως. 
11. Ἴδετε πηλίκοις ὑμῖν γράμμασιν ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί. 12. 

ὅσοι θέλουσιν εὐπροσωπῆσαι ἐν σαρκὶ, οὗτοι ἀναγκάζουσιν ὑμᾶς 
περιτέμνεσθαι, μόνον ἵνα τῷ σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ μὴ 1 διώκωνται. 

μη δἴϊτογ Χριστον ΑΒΟΌΕῈΕ 17, εἴς. ; δἴεγ ινα ΕΟ ΚΙ,. 

ἄεδ!πρ ἢ αοά, ἕος Ηε Κποννβ 811 πε 
τπουρῆι8 ἀπά ἰηΐεηιβ οὗ {πε πεδτγί. 
γε. 8. νεῖν δοιίοη ργοάυσεβ δη 

εθεςϊ οἡ ἴπε Ἵπαγαςσίῖεσ οὗ ἴῃε δοῖοσ ςοτγ- 
τεβροηάϊηρ 845 Ὄχδοῖν ἴο ἰἰ8 τηοῖϊνε 845 
τῆε ἔταϊς τὸ ἴπε βεεὰά. {τ βργίπρβ ἔτοπι 
56] 8}: ἀεϑίγε, [ἃ βιϊτηυ]δῖεβ ἴπε στοντῃ οὗ 
ΕΥΪ] Ἰυδι8, ἀπ ἰββ8 ἰπ ἃ Παᾶγνεβῖ οὗ ἰπ- 
ΨΑΓὰ σοττυριίοη. {0 οη ἴπε Ποπίσαγυ, ἰΐ 
θὲ ἄοπε ἴῃ οδεάϊεηςε ἴο τῆς 5ρίγιῖ, 11 
αυΐϊοκεηβ βρίγίτυδ! στον, ἀπά ἰββυθβ 
ἐνδηςΌ ἢν ἴῃ ἃ Πᾶγνεβδὲ οὗ εἴδεσηδὶ 116. 
Τῆς Πεατὶ οἵ πιᾶπ γεβεπ]ε8 ἃ βεϊά ἱπ 
ΜΗϊσἢ ἢς βοννβ, ΌΥ ἴῃς πῆεγε ὄὌχεγοῖβε οἵ 
85 ΨΠ], ἃ ἔσζαγα πάγνεβὲ οἵ ροοὰά οἵ Ἵν]]. 

γεσ. 9. Τῆς νναγπίῃϑβ μὲ ἐγκακῶμεν 
δηὰ μὴ ἐκλνόμενοι ΟἝτΙΥ ΟΠ ἤφυτγεβ Ὀοτ- 
τονε ἔτοτῃ δαγνεϑὲ ψοσκ : τς ἐογγηεσ 
ἀερίςιβ πυβθαπάπηεπ ἱεπιριεὰ ἴο βἰδοίκεη 
{πεῖν Ἔχογίοπβ ὈΥ ψεαγῖ 685 οὗ ργοϊοηρεά 
Ἰαρουσ, ἐπε ἰδίιεγ τεᾶρεγβ ονογοοπια ὉῪ 
Πεδὲ δηά τοἱ]. 

νεῖ. το. καιρὸν. Τῆς ἰδΔϑὲ νεῖβε 
δἰἴθτιιηεά {παῖ (ποτε ἴβ ἃ ἄτα βεδβϑοη ἴοσ 
1ῃε δρίγίτμα] πᾶγνεβὲ 848 ννεῖ δὲ ἔπε 
δαγίδ]υ ; {πε βᾶπης ἀπδίορυ βυρρεβίβ ἴῃε 
οχίβίθποα οὗ ἃ βρίγιτυ] βεδάτπης 4180, 
ΜΠΙΟΒ ψῈ ἅτε Ὀουηά ἴο 81|86. --- τὸ 
ἀγαθὸν. ΤῊΪΒ ννογὰ ναγῖεβ νυἱάεϊν ἰπ 
τηεαπίηρ, ἴα ροοά ἱπ Ἐπρ]Βῃ; ἱξ ἰβ 
Δρρ δὰ Ῥοΐη το τῃς ἱπέγίπϑις ροοάπεββ 
οἵ αοἀἂ Ηἰϊπιβεῖ (Μαῖι. χῖχ. 17), ἀπά τὸ 
πε πεσε πηδηϊξεβίδείοη οὗ 4 Κιπάϊν τεπὶ- 
Ῥεῖ ἰοναγάβ οἴμειβ. 80. αἷβο ἰἴ8 σοπὶ- 
Ῥουπάβ ἀγαθοποιεῖν, ἀγαθουργεῖν. ΤῊΣ 
οἴδυδε πρὸς πάντας Αἰέδοῇε8β ἴο ἴἴ Πετε ἴῃς 
δῖος ἴοσοε : δο ἴῃδι ἴῃς ροοάπεββ βροκβη 
οἵ ἰβΒ ροοάπεβ8β ἴο οἴδεζβ.---τ. οἰκείους. 
ΟὨγίβιδηβ ἅτε πεῖεὲ ἀδβίρηδίεά 8485 ἐλε 
λοπδελοίὰ οὗ ἐλε γαξέλ, ἀτιὰ ἴθ ἘρΡῇ. ἰϊ. τὸ 
85 ἐλε πομσελοϊα τ ΟΘοά. 

νγν. 11-18. ἫΞ ΑΡΟΒΤΙΕ ΝΝΕΙΤῈΒ 
ΤῊΕ ΡΕΚΟΒΑΤΙΟΝ ΨΊΤΗ ΗΙΒ ΟΥ̓͂Ν ἨΑΝΌ, 
ῬΕΝΟΌΝΟΙΝΟ ΤῊΞ ΜΟΤΙΝῈΒ ΟΕ ΤῊΕΞ 
ῬΗΑΛΕΙΒΑΙ͂Ο ΡΑΕΤΥ, ΑΡΕΊΗΜΙΝΟ ΗΙΒ ΟὟΥΝ 

Ϊ'' 

ΑΒΒΟΓΌΤΕ ΚΕΙΙΑΝΟΕῈ ΟΝ ΤῊΗΕ ΟΚΟΒΒ8 ΑΝῸ 
ΤΗΕ ΝΕΨ ΜΙΕῈ ΟΕ ΤῊΗΕ ΚΡΙΕῚΤ, ΑΝῸ ΟΟΝ- 
ΟΌΡΙΝΟ ΜΙΤῊ Α ΡΕΆΒΟΝΑΙ, ΑΡΡΕΑΙ, ΑΝῸ 
ΕἾΝΑΙ, ΒΡΕΒΒΙΝΟ εν ες. τι. Τῆς Οτεοκ 
τεχὶ δάπηιῖβ θὰ: πα πιδδηΐπρ. Τῆς υ868 
οὗ τε ἱπβίγυπιεπίδὶ ἀδίϊνα ργεοϊάε8 πὰ 
τεηάοείηρ, ὅεε ποῖο ἰαγρε α ἰεἰέεν 1 τὐγίέε, 
ψὨΙΟ Μψουϊὰ τεαφυῖτε πηλίκα γράμματα: 
80 ἴπδι τῆς νεσβὲ ΟὈν!ουΒ]ν Το 4118 διτεπιίοη 
το ἴῃε Ἰαγρε ἰεϊτίετβ επηρίογεά ὃγ ἴπε νντίϊετ 
ἴτοπὶ 1Π15 ροὶπεὶ οηννασάβ. Ὑῆε βιδίεσηεπιὶ 
ἰῃ 2 ΤΉςΒβ8. ἰϊϊ. σ7, ἴπδῖ πα τε ρυ]αγῖν ἀϊΐς- 
ταῖδὰ τῆς Ὀοάγ οἵὗὨ ἢῖ5 Ἐρίβι1ε8 (ο΄. «1530 
Βοπι. χνΐ. 22), πλεσεὶν διιδοῃίπρ Πἰ8 βὶρ- 
πδίυτε Ὁ ᾿ΑΥ οὗὨ διϊεβιίδιίοη, Ἂχρ]δίηβ 
118 Ἄρρεὰὶ. ὙΤῇς ἷζε οἵ ἴδε ἰεϊίεγα 
αἰτεβιεὰ τῆς αἰ συ ἡ Βῖ ἢ ἢς ἐουπὰ ἰπ 
Ὑτιεῖπρ ἢ Πἰδβ ἱπιρεγέεςι βῖρπε, πὰ τῃς 
εβοτγι ἣε ννᾶ8 πονν πηδκίηρ' ου {πεῖς δε δ! 
Ῥτονεὰ ἢϊβ δηχίθςυ ἔος τῆς ννεϊΐδσε οὗ Πῖ8 
Οαἰδιείδη ἀϊβοὶρ!εβ. ΤΠεν νεσα ον επΕν 
ΕἾ] ἀννᾶσε οὗ δὶβ ἱπῆστη ν, δἀπὰ πεεὰεὰ 
ΠΟ εχρίδπδιίίοη οἵ τηϊβ ραϊῃειϊὶς δἱυδίοσι 
ἴο Πἰ8 ΓΙ πάπεββ. [ἰ τπδυ, ἱμεογείογε, ὈῈ 
ΤΕΔΒΟΠΔΌΪ τεδὰ ἱπ σοπποχίοη τ ἰν. 
15. Ῥτορδοὶν ἴπε ρῥγοϊοηρεὰ δἰΐδοκ οἵ 
οΡΠΕμ δἰ πλα ὑνϊο ἢ Παᾶά τπτεαϊεπεά τῃς 
ἀεβιγυςίίοη οὗἨ ἢίβ ϑῖρῃξ διδὰ βεγίουβὶ 
ἱπιραϊγεά ἰξ, ἀηὰ {πεν Ψῆο Ππαά ννδιςῃεᾶ 
δὶδ βυ εσῖη σ8 ἢ δυ σῇ τεηἄογ βυτηρδῖῃν 
νου πονν δα φυϊςκ το ἔξεὶ ἔοσ {πε ργῖνα- 
τίοπ νυ ἢ {πε δἰίδοκ μαᾶ επιδιϊεὰ ὑροπ 
δῖπι. ἔγραψα: 1 τογίέε. ΤῊε ερί βίον 
δοτίϑε ἰ8 σοπϑβίδηςν υδεά ἴἰο ἀεηοίῖε ρετῖ- 
ΒΟΠΑΪ δοῖβ οὗ ἴῆε νυτίϊεσ δὲ {πε {ἰπιὶὲ (2 
Οος. ἰχ. 3, Ερῇ. νὶ. 22, (οἱ. ἱν. 8, ΡΏ ]επι. 
19, 21). 

νν. 12,13. Ραυ] ἱπιρυρη8 ἴπε 5' ποαγ 
οὗ τῆς δρίϊαῖοσβ : τπεὶγ αἤεοϊεὰ Ζεδὶ ἴοτγ 
τε 1νν Ψὰ5 ἃ ρτγείαχὲ ἢ ἃ νίενν ἴὸ 
ἀϊδαγπιίηρς ]ενν βῆ εἐηπηῖγ: {πεῪ υτρεά 
τῆς οἰτουπιςοϊδίοη οὗ Θἐπεῖ]ε8 αἶβο ἴὸ σγα τ ν 
τπεῖς οὐ ναηϊγ. ὙΠΕΥ Ππδά ρῥγοῦδδίν, 
Ἐκε τὴε ]ενβῃ ΟἸγίβιϊαπβ δὲ Απιίοος 
(τ. κ1. 13), θδεπ συν οὗ ἱποοηβίβίεπου 
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13. οὐδὲ γὰρ οἱ περιτεμνόμενοι αὐτοὶ νόμον φυλάσσουσιν - ἀλλὰ 

θέλουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, ἵνα ἐν τῇ ὑμετέρᾳ σαρκὶ καυχήσωνται. 

14. ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου 

ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ δι᾽ οὗ ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται, κἀγὼ τῷ 
κόσμῳ. 

ἀκροβυστία, ἀλλὰ καινὴ κτίσις. 

15. ἐν γὰρ Χριστῷ ᾿Ιησοῦ οὔτε περιτομή τι ἔστιν, οὔτε 
16. καὶ ὅσοι τῷ κανόνι τούτῳ 

στοιχήσουσιν, εἰρήνη ἐπ᾽ αὐτοὺς καὶ ἔλεος, καὶ ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ 
τοῦ Θεοῦ. 

ἐστιν ΦΑΒΟΌΕΕΟ 17, εἰς. ; ισχνει ΠΟ ΌΟΚΙΡ. 

ἴῃ τῃεῖς ῥγαςιίος: δὰῖ Ῥαὺϊ δρρδγεπεν 
το δ8 αἰ8δοὸ οὐ ἢἰβ ἀγρυγηθηῖϊ ἰπ ἰϊ. τό πὶ 
7ενν δ σοηνεγῖβ παὰ Ὁγν ἔπε πιεῖ ἂςῖ οὗ 
επιυσαςίηρ ΟἾγίϑὲ ςοπἔεββεδ {πεῖς οὐνῃ 
᾿πδθι τ το Κεερ τῃε [,ἂνν, ἀπά σουϊὰ ποῖ 
τπεγείοσς δὲ βίησεγε ἰῃ ργεδοδίπρ ἴο οἴποτβ 
οδεάϊδηοε ἴο ἰἴβ γι 168.---τῷ σταυρῷ. ΤῊΪ8 
ἀδλῖῖνε οαπποὶ ϑυγεῖὶν πηεᾶη γὸγ (ἑ.ε., ὃν 
γεαξον 07) ἐλέ εγοςς. [{τῃϊ18 πδὰ δδεη ἴῃς 
τηςδηΐϊπα, ἰἃ νου] ἢᾶνε Ὀεδη Ἔχργεββεά 
διὰ τὸν στανρόν. ΤῊε ςοττεοὶ ἱγαπϑ]διίοη 
ΒΕΕΠῚΒ ἴο ΡΕ, ῥεγοεομέεα τοὐ ἐἧ ἐὰε ογος5, ἱ.4.. 
πε ογοββ οὗ ουϊννατά βυβετίηρ νυ! ἢ ννᾶ8 
π ἴποβε ἀδγβ ἔπε ἰοὶ οὗ 30 πιδῆν οοηνοτίεά 
]εννβ, ἀπά ποιϊδϑϊν οὗ Ραδὺυὶ] Ηἰπιβεῖ. Τῆς 
Οτοβ8 οὗ Οἢγίβι ἰβ πεγε ἰδεπι βεά νἱεἢ ρεῖ- 
δεουτίοη 88 ἰΐ 18 ἰπ ῬΆΙ] 11. 18 ννἱτἢ 561 - 
ἀεηίδὶ. 

γες. 1:3. περιτεμνόμενοι. Τῆε ρτεβεηῖ 
Ῥαγιὶοῖρὶς ἰδ τῆοσε ἀρρτγοργίδϊε ἴδπ τῆς 
Ῥετγίεςι περιτετμημένοι; νν»Ὡϊοἢ 15 τεδᾶ ὈῪ 
βοπὶς Μ558.: ἴογ ἴπε δυῖμοσ ἢ88 ἴῃ πιὶπᾶ 
{πε δάορεοη οἵ 4 βυβίεπι, 848 ἴῃ ν. 3. 

γες. 14. Ῥδὺυ] οοηιγαβῖβ ἢϊβ ονγῃ δρ᾽τὶϊ 
σῇ παῖ Ὡς ἢ ἢ 8 γῖνα!β ἀγα πηδη!εβίιηρ. 
ΎΠΕΥ γα δηἰπιαιθὰ ὮὉν βε ῃ8ἢ ἀδβίγεϑ ἴὸ 
ΒἴοΥΥ ονες τῆς ἤεβ: οὗ οἴπεῖβ, ῃς ν"]] 
ΒΟΥ ΟΠΪΥ ἱπ [δ τἰαπιρῃ οὗ ἴπ6 ογοββ 
νοῦ ἢἰβ οὐνὴ ἤδβῆ, ψνπειοῦν ἴῃς ροννεῦ 
οἵ τῆς ννοτ]ά ονες ᾿ἰπι, πὰ ἢ 15 σᾶγηδὶ 'ονε 
οἵ τῆς νοτ]ά, ἀγε Ὀοῖῃ ἄοπε αννᾶυ. 

ες. 15. Οἰτγουπηοϊβίοη 18 ἀραΐϊη ἀε- 
οἰλτεά, 48 ἰπ ν. 6, ἴο δε ἃ πεσε δοοϊάδηξ 
οὗ ουξινατὰ οἰτουτηδίδπος ἀπά οὗ πο 58ρίτίτ- 
υ4] πηροτῖ: ψμαξέξ τοογκίηρ ἐπ ἰουε νγὰ8 
ἴδετε ργοπουποεά δββοηῖξίδὶ ἔοσ ΟὨ σι βιίδη 
᾿ς, ἀαπὰ ἤεζε α πεῖσ ἐγεαίίομ, ἴῃ ε Ὀἰγ ἢ οὗ 
δε βρίγί ἰπ ἴπῸ Πεασγί οὗ πγδῃ. 

γες. τ6. κανόνι. Μεπ πεεά ἃ τυϊε ἴὸ 
ξυϊάς «πεῖς ᾿ἵνεβ 48 τῆς βϑυγνευοσ οἵ ἴῃ 6 
Τλτρεηῖεσ ἔογ ἴῃς τἰρῃιϊ δά)αβιίπιεπὶ οὗἩ ἢ 8 
ψοῦκ. ὙΠὶβ τὰῦῖε 88 βιρρίδὰ ἴο τ86 
71ἐν ὃγ τῆς [μἂνν ἴῃ ἃ οοάς οἵ πιογα]8, δαϊ 
τῆς ϑρίτιε φυϊοκεπβ ἰπ ΟἸγίβείαπβ ἃ πεν 
1 νυ βεγθῦυ τΠς οοπϑβοίεπος ἰ8 ἐπ] ρδιεπεὰ 
ἴο ἀΐβοεσῃ ροοά δπά ενὶ] ἴογ ἴῃς τερυϊδ- 
τίοπ οἵ {πεῖς ᾿ἰνε8.---καὶ ἐπὶ τὸν ᾿Ισραὴλ : 

γ)γεα μρον ἐπε ἰσγαεὶ οὔ Οοά. καί ἰδ ποὶ 
Ῥτορειν Τσορυϊαίϊνε ἤατα, δὰϊ ἱπιδπβῖνα. 
Τῆοβε πο νγαὶκ Ὁ ἴδ γυὶε οὔ ἐπε ϑρίγις 
416 ἀεδοϊατεὰ ἴο ὃς ἱπάδεδ τῇς ἴσυς [δβγδαὶ 
οἵ αοά, ποῖ πε 7εννβ νγῆο πᾶνε ἴῃ πᾶπι 
οἵ βγαεὶ, Ὀυϊ γε γε! ΟΠΙῪ ΤοὨ ἄγε οὗ 
ΑΡγδαῃαπὶ δἔϊεγ ἴῃς ἤεϑβῃ. 

νει. 17). τοῦ λοιποῦ... ἴη ἀερτεοδ- 
πρὶ Δηγ τεπενναὶ οὗ ἴπε ργεβεπὶ ἀρὶτϑιίοη 
Ῥαυὶ] ἰγεδῖβ νἱἢ σοηίετηρι ἴῃς ργοόβρεοὶ οὗ 
βοτίουβ ἄδῆρεγ ἔτοπι ἰϊ. [τ ἢδὰ ἀϊβιυγθεὰ 
Ὧ18 ρεᾶος δηά ἴπε ρεᾶςε οὗ ἴπε Οδυτγοῖ, 
δηὰ πιυϑὲ θε ροῖ τά οὗ, θὰῖ δε ἀδβογίδε 
ἰξ 48 ἃ νγνελγίϑοπης δηπουύδηςα γαῖποῦ ἴλη 
ἃ τε] ρετζί!.---στίγματα. ΤἬεβε Μέγα ἰπ- 
ἀ6110]ς πιαγκβ Ὀγαπάεά οἡ τῆς ἤἊβῃ. ὙΠΕΥ 
ταῖρι θὲ 561{-ἰπθὶςοῖεά : ἰπβίδποςβ ἄγε τὰ- 
οογάεά οὗ βοϊ ἀΐεγθ Ὀγαπάϊπρ τμαπγβεῖνεδ 
ΜΚ τῃ6 πᾶπὶς οὗ {πεῖς ρϑηςγαὶ ἱπ τοκεη 
οὗ τδεῖγ δϑβοίυϊς ἀενοϊίοπ ἴὸ πὶβ σᾶυδε. 
Βυς 1πεν ναῖε 88 ἃ τυῖε ἰηβιίοϊεὰ ἴοσ ἃ 
Ὀαάγσε οἵ ΠΠεἰοπρ βεγνίςα ; ἴπε ἄρυτε ἴῃ 
18 τεχὲ 8 θοτγοννεά ἔγοπι ἴῃς ἰδτίοσ, νυνί ἢ 
ΜΈΣΟ Εἶτα ῥεπαὶ οἵ βαογεά. Ὧδε ρεπαὶ 
ΜΕ βιδπιρεά οὐ πιδίεδοίογθ, γυ ΠΑ ΑΥ 
δβίανεβ, βοπιεϊϊπεὲ8 οἡ οδρίϊνεβ; Ὀυξ ἰτ ἴα 
οἰεᾶσ ἔγοπι ἰῆς σοπίεχιὶ τπδῖ πε δυῖποτ δ 
ἴπ πιϊπά τῆς στίγματα ἱρά πιεπιϊοηεά ὉῪ 
Ηετοάοιιυβ ἰῃ ἰΐ., στ, ἢ νος ἢ τῆς 
αἰ διίαπβ Α'8δο νγεγε (Δ πλ}]} ας ἴῃ Ἐπεγ κίας 
τε ρ]ε8. Α οἷἶδββ οὗ βίανεβ {ρόδον ι 
διἰιδοῃεά ἔοσ [1ξπ τὸ τῆς βεγνίςε οἵ ἃ ἱεπιρὶς 
Ψετα ὑσαηάεὰ νἱτἢ της πᾶπὶς οὗ ἴῃς ἀείτγ. 
Ῥδὼὺ] ΠΠΚαπβ Πἰ πιεῖ ἴο {Π68ςε ἰπ τεβρθοῖ οὗ 
ἢἷ8. Πξεϊοηρ ἀςάϊςαϊίοη το ἴπ6 πᾶπιεὲ οἵ 
7εβυ5, δηὰ οἵ τῇς πιᾶγκβ ἱπιργίπιθἃ οα 
δὶ8Β Ὀοάγ, Ὁ ννπῖο Ὡς νγὰ8 βϑϑδὶβὰ ἴοσ ἃ 
βενδηὶ οἵ [εβϑ8 ἴῃ ρεγρεϊυϊγ. Τῆδδε 
Μετε ἀουθεῖςβ8 ἴῃς βοᾶγβ ἰεῖ ὉΥῪ [ον 88 
βοουγρίηρ, ὈΥ {πὲ βίοπεβ οὗ [γβῖγα δπὰ 
ἴτε Εοπιδη τοὰβ αἱ ΡΒ ρρὶ, 411 τοκεηβ οὗ 
[Αἰ τ α] βεγνίος το ἢϊβ Μαβίεγ ἰπ νυνὶ οἢ Πα 
εἰοτίεά. 

ψεγ. 1:8. μετὰ τ. πνεύματος. ΤΗϊΐς 
ἔογπι οὗ τπεῈὲ ἤπδὶ Ὁ] εββίηρ οσουΓγβ 80 ἱπ 
2 Τίπι. ἵν. 22 ἀπά ῬῃΣδπιοη 25, Ὀπὶ ποῖ 
εἰβεννῆεγε: ἴτ νγὰβ ῬγΟΌΔΟΪΥ βυρρεδιεὰ 
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17. Τοῦ λοιποῦ, κόπους μοι μηδεὶς παρεχέτω " ἐγὼ γὰρ τὰ στίγ- 
ματα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ' ἐν τῷ σώματί μου βαστάζω. 18. Ἡ χάρις 
τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν, ἀδελφοί. 

ἀμήν: 
Πρὸς Γαλάτας. 3 

1] ησὸν ΑΒΟῚ 17; Κυριον ἰησον ΟΣ ἘΚΙ, ; Κ. Ι. Χριστον ἐδ. 

3 προς γαλατας ΝΑΒΟ 6, 17, 135; δά ετελεσθη ΕΟ; δδά ἐπληρωϑη ὈΕ; αἀὰ 
ἐγράφη απο Ρωμης ΚΡ 47. 

δαγε ὈγῪ πε βίγεββ ἰδ οχ τῆς 11 οὗ τῆς οἱάεβὲ Μ958. βίδπιηρβ ἰϊ δβ δὴ δδάϊιίοη οἵ 
ϑρίτι πη τῆς Ἐρίϑι]ε. Ἰλῖεν ἀδλίε. Τῆς Ἐρίβειῖς ννᾶβ εν ἀεπῖὶν 
Τῆε βυδεβοτίράοη ἀπὸ Ρώμης ἰ5 πεῖῖμε, ττίτεη Ῥείοστε ἔπε Εοπιᾶπ Προ ΝΠ (βεε 

δεπυΐης ποῖ οοσγεςῖ. 115 ἄῦβεπος ἰη ἰῆς ἱἹπιτοδυςιίοη, ΡΡ. 144-7). 



ΑΡΡΕΝΟΌΙΧ Α. 

ΡΑΌΠΙΝΕ ΟΗΝΟΝΟΠΟΟΥ. 

ΤῊΝ Αροβίοϊίς σουποὶ! ἔογπις ἃ Ἵσεηΐγαὶ ἰαπάπηαγίς ἴῃ τῆς ΟἨἩγίβείδῃ 

11ἴλ οὗ Ραιμ] θεΐνψεεη Πίβ σοηνεγβίοη δηά ἢίβ Ἐοπιδη ἱπηργίβοππιεηΐ, 

ἀϊνιάϊησ {πε ἱπέεσναὶ ἱπίο ἔψο ὑἀπεαυδὶ ρογιίοηβ. Τῆε Ἰεησίῃ οὗ δε 

ΘΑγΙίεγ ἰβ οοπηραΐεά ἰῃ ΟδΔΙ. ἰϊ. 1 αἵ ἰουγίεθη γεαγβ; Ὀαΐ [Π|8 πιᾶν ποῖ 

ἱπηρῖν ἃ ἴοΐδὶ οὗ πιογε ἤδη τῃϊγίεεη ; ἕογ {π6 Ὀγοίεπη γϑαγβ δὲ ἴῃς 
Ῥερίππίηρ ἀπά εηά γε οί ἱποϊυαάδά βεραγαίεϊν ἰπ ἰπαΐ ἰοία]. Τῆς 
ἴῆγεε ἢγϑὶ οὗ ἴπεβε ψεγε βρεηΐ ἰῇ ᾿Ὠαπηδβουβ, εχοερί ἃ ὑγίεῖ βοήουγηῃ 

ἴπ Αγαρίδ, δοσογάϊηρ ἴο ΟἍ]. ἱ. 18 : ῆς γεπιαίηάεογ ἰπ ογ ἀγουπά Τάγϑυβ 

Δηά Απεϊοςἢ, ψἰεῇ τ[ῃς ἐχοεριίοη οὗ οπς Ὀγίεϊ νἱβίξ ἴο ΔΦεγυβαίεηι ἴογ 

δε σοηνεγδηος οὗ Δ]πΊ8, ἀπά ἃ βαδβεαυξηΐ τηϊββίοη τὶ ἢ Βαγπαρδβ ἴο 

Ογργὰβ δηά Αβδία Μίηογ. ΤὭε νί8ἰῖ ἴο Φεγυβαίεπι νγαβ ἴοο ἀπενεηξία! ἰο 

(811 ἔογ ποξίςε ἐπ ἔπε Ερίβεῖε. [18 ἱποίάεηξαὶ σοππεοείοη τυἱξμ ἐπε Ὠ βίου 
οἵ Ηεγοά Αρτγίρρα ἀείεγηγίῃεβ ἰ8 ἀαΐε : Ηεγοά γεϊρηεά ἔγοη 41 το 44; 

Βίβ ρεγβεουϊίοη οὗ πε ΟΠμυγοῦ οσσαγγεά ποῖ ἰοησ Ῥεΐογε ἢίβ ἀδαΐῃ, 

Δηὰ δεά αἰγεδάν Ῥεσύῃ πνῆδη ἴῃ δηνουβ αγγίνεά δὲ δΦεγαβαίεηι. Τα 

7οἰπί πγίββίοη οσσυρίεά αἱ ἰεαϑί ἔνο γεαγβθ, ργοῦϑΟν πιαςἢ ποτε ; ἰξ8 

Βύσςεββ ἘβιδὈ }!|5Πηε4 ἐῆς ροδβίτίοη οὗ Βαγπαραβ δηά ῥϑυ] ῃγουσῆουξ 

ἴδε ΟΒυγοῦ 848 Αροβίίεβ ἴο {πε Οεηΐεβ, ἀπά 1εὰ ο ἴμε σοπίγονεγβυ 

ἰη τεραγά ἴο οἰγουπγοίβίοη το νγᾶ8 βεξεα ὃ. ἴῃς Αροβίοϊ!ς σουποὶϊ 

Αἴ δεγυβαίεπι; εν ἀθηεν πὸ Ἰορς {{π|6 ἱπέεγνεηςά Ὀεΐψεεη [8 ἔσγ- 

τηϊηδεοη ἀπά {πε Οουποί!. Εγοσὰ μαξ {ἰπης ἔογνγαγά {πε σοπείϊπυουβ 
Ὠαγταῖϊνε οὗ Ἔνεηΐβ ἰω τε Αοΐβ ἔαγη βῃε8 πιαΐϊογίαὶ! ἔογ ἀδείηρσ ἀρργοχί- 

τηλίεϊυ ἴῃς βυσοσεβδίνε βίασψεβ οἵ Ια} 8 δροβίοϊίς οαγεεσ. Ης δηά 
Βαγῆδαραβ γεϊυγηεα δ οὔςς ἔγοτῃ Φεγαβαίεπι ἴο Απιίοσῃ, ἀπά πιϑην 

ΟΠ γί βείδηβ σαϊμογεά ἔπεγε ἔγοπιὶ Φεγυβαίεπι, ἱποϊυδϊης Ῥεΐεγ δπά 
οἴπεγβ ψῇοβα παπΊὲβ ἅγε πιεηϊίοηεά. Τῆς ᾿ἰεηρίῃ οὗ ἐμεῖγ βο͵ουγῃ 
ἴῃ Απεοομ δηά ἐμὲ πεϊσῃρουγίησς Ομαγοθεβ σαπηοῖ ΡῈ ἀείεγπιίηθά 

στἢ ργεςίβίοη, ἃ8 ἰξ ἰ8 οῖ πονῇ δἱ νψῆδξ βεάβοη ἔπε Οοόαηο!! ἴοοῖ 

Ρίαςε; ἰἔ δὲ {ῃε Ὀεσίπηίηρ οὗ σνἱηΐεγ, ἔπε ν πιυαβὲ ἢανα γεπηδίπεά ἔπεγα 
ἴδε ψΠοΙῈ ψηΐεγ; [ἢ πεᾶγ ἴδ επηά, ρεγῆδρβ οὐ ἃ ἴεν ψεεῖβ. [|π 

εἰμεν σαϑε ἴἴ ἰ8 σογίδίῃ {παΐ πείϊπον Βαγηαραβ ποῦ Ῥαϑυΐ βίαγίεά 
ΝΟΙ, ΠΙ. 13 
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Ὀεΐογε βργίηρσ, ἔογ ἴῃς πανίσαιίίοη οὗ πε [μεναπὲ ἀπά ἐδα ρβββεβ οὗ 

Μουπὶ Ταυγυβ Ὀεΐννεθεη ΟἿ οα δηὰ Οδίαϊία σψεγα δἰ οἱοβοα ἰῇ 

νἰπίεγ ἴο ογάϊηδγυ ἔγανεῖεγβ. Τῆς απιουηξ οὗ {{π|ὲ δρεπέ ἱπ δα 

βεςοηά νίϑιξ ἴο Βα Οαἰακίαη ΟΠ αγοῆΒ, ἰη Μαςσεαοηία, αἱ Αἰπεπβ, δηά 

οὐ ἴδε ΨΥ ἴο Οογίητςῃ, ἰ8 ἀποεγίαίη, Ραξ ἐχοεεάεά δα] ἃ γεᾶγ δὲ ἔα 
Ιοψεβὲ σοπιρυϊατίοη, ἀπά τἢε Οογίηςίαη πιίηϊβέγυ σαπηοῖ μαννα ἴδ! ]!ο 
ἴατ ββογί οὗ ἵἴνο γξεαγβ, 88 ἰἴζ Ἐπιργασεά βανογαὶ ϑαρραίῃβ ἰὴ δα . 

Βυπαφοραε, εἰσῃπέεθη τηοητῆβ ἰῃ ἴῃς ἤουβε οὗ δυβίυβ, Δηά ἃ ἔαγέδεν ί 
ἰπἀεβηϊζε δοϊουγη (γεέ »ιαην 4475) ἴῃ τῆς οἰγ. [ἃ πᾶν Ῥε ργεβαπιεώ, 

88 δες δΒαβίεηεά ἔγοπιὶ Οδηςσῆγες ἴο Φεγυβαίεπι) ἴο σοπιρίεῖα ἢἰ8β νον 

δηά Κϑερ {δε ἔεαϑε ἕπογε, (παΐ ἢς αγγίνεά Ὀεΐίογε Ῥεηΐεοοβί, δρουξ { 

τῆς 88π|6 βεάβοὴ (δας ἣς ἀεραγίεά ἔγοπι Αηϊίοοῦ οἡ ἢί8 ἔγανεΐβ ; 80 : 

ἔδαῖ ἔδε ἱπέεγνδι ψὰ8 δροιξ τἤγεα γεαγβ ἴῃ αἱ]. Αμοίπογ ρεγίοά οὗ 

ἴῆγεε γεαγβ Ἴαγγίεβ οὐ (ες δίβίογυ ἴο {δε επὰ οὗ ἔπε Ερβμεβίαῃ 
τηἰηἰβέγυ ; ἴ ἰηοϊαάεβ Ηγβὲ ἃ ἰουγηεν ἔγοπι ΨΦεγυβαίεπι ἴο Ερἤεβαβ, 
ἰῃ τῆς οουγϑα οὗ ψῃϊοἢ ἣς 5ῤέηέ δοριὸ ἐΐρις ἴῃ ᾿Απεοοῦ ἀπά σψεηξ 

Ονεγ 411 [πε Οαἰακίαῃ σουπίγν ἰῃ ογάεγ, ἔπε ἴῆγεε πιοπίῃβ᾽ πιϊηϊβέγν 

ἰῃ ἴδε βγπαροψίε, δηά ἔψο γϑαγβ ἰῇ ἴῃ βοῇοοὶ οὗ Τγγάππυβ, απά εηά8 
δρουΐ Ρεπίεοοβε (1 Οος. χνί. 8). Αποίῖπεγ γεαγ Ὀγουσῆς (πε Αροβίϊε 
ο δεγυβαδίεπι, αἴζεγ νἰ βίείησ ἴῃς Μαςεάοηίδη ἀπά Οογίπεπίδη ΟΠ γα 68. 
Ηἰἴδβ ἱπηργίβοηπηθηί---ἢγϑὲ δὲ δεγαβαίεπ), (ἤθη δὲ ὕξεβαγεα ἀυγίησ (Πς 
ἰαϑὲ ἔσο γεαγβ οἵ ἴδε σονεγηπιεηΐ οὗ ΕεΙχ δηά ἰῃε ἤγβε ραγί οὗ ἴῃς 
ταῖς οὗ Βεβίαβ, δηά ᾿δβεῖν οὐ {π6 ψᾶὺ ἴο Ποπιε---οσουηΐβ ἴογ Ὠδαγὶν 
τῆγεε γεαγβ πιογε, τηβμίην ἃ ρεγίοά οὗ ἴδῃ γεαγβ ἰῃ 411] Ῥεΐννεεη ἢΐβ 
ἀερατγίωγε ἔγοπι Αηξίοσἢ οἡ Πὶβ βεσοηά πκίββίοη- ουγΕΥ δηά ἢἰβ ἀγγίνα 

ἴῃ Εοιηε. 
Α ναϊυαρίε οἷα ἔογ ἀεϊεγπγίηίηρ πε ἀαέε οὗ ἐπαξ ἐνεηξ ἰβ δυρρ!ε4] 

ΌΥ {δε Ὠίβίοτυ οἵ Εεϊίχ. Ηἰβ γεςδὶὶ ἑοοῖκ ρίαοε 6 ββογί ἔπιε Ρεξογ8: 
ἴδε ἀερατίαγε οὗ Ραα] ἔγοπι σβεβαγεα. Ηες ψ88 ἔο οννεά ὈῪ ἃ Βοβεὶ! 
ἀεραϊαϊτίοη ἔγοπι Οξεϑᾶγεα σοπιρίαἰηίησ οὗ 8 πιὶβρονεγηπιεπῖ; Ὁ 

ΔΡΡΑγοπεν ἵἔπεγε μαά ὔοΐ εξ {εἰπὲ ἴο ογβδηΐίβαε πὰ ἀδβραίοῃ 

Ὀεΐογε πανίραϊίοη οἰοβεά ἴογ ἔπε πίπέοεγ, οἰμβεγνίβε {πε Ποπιδη δε 
ψουἹά πᾶνε μεαγά οἵ Ῥαυ]}5 ἀρρϑαὶ ἰο βεϑαγ (ὡ(. Αςΐβ χχνίϊ!. 21 

80 ἔπαΐ Εεἰἰπ τναβ 8Ε}}] αὐναϊ τίη Ηἷβ ἐγίαὶ δὲ ἔοπιε. Νον ἰΐ [8 ργεῖδ 

ςογίαίπ ἐπαῖ Εεϊὶχ γεϊαίπεά ἐπ σονεγηπιεηξ οὗ Φυάξεα ον ἴῃε ἢγ' 

ἔἢνε γεαγβ δἴϊζεγ ἔπε βοςεββίοη οἵ Νέετγο, ἰῃ βρίϊε οὗ ἔπε ἀΐβργασε οὗ πᾷ8 

Ὀγοῖδον Ῥᾳ!δβ δὲ ἔδμε ἱπιρεγία! οουγί---β ἰοηρ, ἰπ ββογί, δἃ8 Βυγγῃυβ 

τηὰ ϑεηεοα ἀϊοίαξεά ἐπε ροϊίον οὗἉ ἐπε επιρίγε, αηά τνὰβ ποῖ γεςδ ε 

Ῥεΐογε 59. ἴῃ βρίξε οἵ μἰβ ογυειευ ἀπά εχίογιίοη μὲ τεϊαίπεά {δι 

οοηδάδηοε οἵ Βυγγῆαβ ἴο ῃε ἰαβὲ, ρεγῆαρβ Υ ἴπε νίρουγ οὗ Πί8 

ξονετγηπιεηξ, ρεγθαρβ ἔγοπι ρεγβοῇδὶ πιοίϊίνεβ ; ἀπά ἰξ νὰ ργοῦδθὶν 

ἴδε βαρρογέ οἱ Βυγγῆιβ Ἔνεη πιογα ἔπαπ ἐπα τα! τῃ οὗ Ῥα!45 νυ μος 

." 

ὈΙο Ζθα (δοοσίο 
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βΒεσαγεα ἢίβ δοαυϊξία! δὲ βοπιε; ἴον Βαγγῆαβ Ῥγοσαγοά ἔγοπι ἐῃς ἘΠΊΡΕΙΓΟΓ, ἃ5 {Π6 γεβαΐε οἵ ἐῆς ἐηααίγν, ἐΠε αἰβέγα πο βοπηοπε οἵ τῆς Δεν 88 οἰείζεηβ οἵ σξεβαγθα γῆ παά ἱπιρισπεά ἐς οοπάμςε οὗ Βεἰΐχ, ἈΠ4 ἐπε βυβίεπιαξίς δάἀορείοη οἔ ἃ τίρογουβ ροϊον ἔον ἐμε τεργεββίοῃ οὗ ψεννίβῃ βεάϊείοπ Αβ ἐῃε ἀθαίῃ οὗ Βαγγῃιβ ἕοοῖς Ρίασε ἱπ Ἐβργυαγυ, 
62, ἐμε ἐγία! οἵ Ἐδιὶχ σαπποῖ ἢανὸ Ῥεδη ἰαΐον ἐμδη 61. 1 σοποίαάς, 
τπεγεΐογε, ἐμαξ ἢΐβ γεοδῇ! ἕοοῖ Ρίαςε εἰπε ἰῃ 59 οὐ 60, αηά ἐμαὶ ῥᾳαὶ 
γεδομεά ἢοπια βαγὶν ἰπ 60 ογ 61. [1 Ρχοξ. ἘαπΊβαν ἰβ γίσῃε ἱπ ἢΐβ 
οοπέεπέϊοη (Ε χροσίέον, νοὶ. ϊ., 1896, ρ. 886), ἐῃαξ ἐῃε νογαρε οἵ 
Ῥδαὶ! ἕο Ῥαϊδβεῖπε ἕοοῖ Ρίασα ἱπ 57, ἐῃΐβ 18 ἃ ἀβοϊβίνε σοπῆγπιαΐίοη 
οὗ ἐῃς φβαγίίεγ ἀδίο. Πεοκοηίηρσ Ῥδοῖς ἔθη γεαγβ νὰ αγγίνε αἕ ἐπ 
βργίηρ οἵ 50 ογ 51 ἕογ ἐῆς ἀαίε οἵ ῥα! ἀεραγέαγε τυϊεῃ 5:85 ἔγοπι 
Ἀπείοςῃ. [ τῆς δαγίίοσ ἀδξς Β6 Ἀβϑιπηθά, 1 ἔφα ἴξ ἐπαξ ἐπε Αροβίοιίς 
Οὐαποῖ! τναβ Βείά βοπὶε πγβεῖκβ θαγίϊου ἴῃ 80; 1 τῆς ἰαξέεν θς ργε- 
ἔεγγεά, ἴ δ πὶ αἀἰβροβεὰ ἕο ἀδΐε ἐῆε ἈΑροβίοϊς (οαποὶϊ ἰαΐρ ἰπ 50, «ηὰ 
ἴο σοποίιάς ἐπαξ τῆς υυϊπέογ οἵ 50-51 τγαᾶβ Βρεπέ ἰπ Απείοοῃ ογ ἐξβ8 
ποῖβῃθοιυγῃοοά. Εἰτμονγ τβοκοπίησ ἰϑαάβ ἕο ἐῃε Ἵδβοῖςς οἵ 837 ἴογ ἐπ 
γϑαγ οὔ ἔπε σοηνογβίοη, Δοσογάϊης ἴο ἐπε σοπιραξαξίοπ πιαάς ἰπ Οαί. 
1. 1. 

ΤῈ [5 ἔγαθ ἐῃαξ πιοβὲ ογίεἰοβ ἕανοαγ ἐδ δἀορίίοη οἵ Δῃ φαγί ον ἀδέε 
ἴπδη 837 ἴογ τῆ σοηνογβίοῃ, θαξ “ἢ εΗν (651 τΠ|πΚ) θεοαυβα 80 {{ξπε|ς 
8 Κπουγῃ οὗ {6 γϑαγβ ἱπηπιεάϊαξεῖν ἕο! ουνίησ τς ἢγβὲ Ρεπέεοοβέ. [ξ 
5ΕῈΠΊ8 ἴο ΠΊΘ, οη ἔπε σοπέγαγυν, ργοθαῦδίε ἐμαξ βϑνθγαὶ ὕεαγβ οὗ βἰἰθηΐξ 
γον ἱπέογνεποα Ῥείογε ἐῃς ἀἰβοίρ!εβ ὑγεγε βέγοηρ ἐπουρῇ ἰπ ἐμεὶγ 
[αΙ ἢ ἕο Ἔβέα δ] 15ῃ} Ἐμεπιβοῖνεβ ἰπ Φδγαβαίθπιὶ απά ἕασεα τῆς ρογβεσαξίοη 
οἵ ἔπε γυΐεγβ ; απά 1 Βπά ἰπ ἐῃε Αοῖβ πιδηΥ ἱπαϊσαείοπβ οὗ ἃ σοπδβίάθγ- 
8016 ἱπέεγνα!. Βαὲ ἰξ ἰβ ἐπουρῃ Πογα ἴο σοπιραγα ἔδα Πἰβίογυ οἵ 
πε ἢγβε σγεαξ ρογβεοιιξίοπ οἵ ἐῃε σμαγοῃ, νηΐ 8ανα οσσββίοη ἔογ 
πε σοπνογβίοη οὗ ϑααὶ, υυἱτῃ ἐπὸ Ραγείσαϊαν οἰγσαπιβέαηοεβ οἵ ἐδ 
γεν 87 γεσογάβά ἰπ Ψοβερῆιβ ψῃϊοῆ ἱπγργεββ οὔ πΊ6Ὲ ἐδ σοηνίςείοα 
τπαξ ἔπε σοπνογβίοπ οσσαγγεά ἰπ ἐπαΐ γεαγ. Τῇα παγγαξίνε οἵ Αςξβ 
ΥἹ.-ἰχ, Ἐχῃ δ 8 ἃ γεπηδγκα δ] βογίοβ οἵ δνυδηέβ :--- 

1. ϑέερμεη νγαὰβ ἱπαϊςξεα ἔογ ὈΙΑΒρμ πΊν, πὰ αἴξογ ἃ γεσαίαν ἐγίαὶ 
Βεΐογε ἐπε Φεννίβῃ δαςμογίειεβ νσαβ σοπάθπιποά ὈῪ δοοϊαπιαίίοη, σαγγίοά 
νἱεμουξ ἐΠῈ νγα]!8, ἀπά βίοποά ἰο ἀδαίῃ ἰπ βέγίοξ αοοογάαπςθ σε ἐμ δ 
Ργοσδάαγα οὗ ἔπε Νίοβαϊς ἃν. 

2. ΤΗϊΒ νγὰβ ἐο]οννεά ὃ. ἀοπη ΟΠ Ἰαγν νἱβίἐβ ἕο ἔς ἤουβοβ οἵ 
ΟὨ γι βείαπβ, γῆο τόσο Ὁγγαβέεα, ἱπιργίβοηθά, απὰ σοπάεπηποά ἕο ἀφαίῃ 
ὃν ἐπε Δεν ίβῃ δαϊπογίεϊθβ, ὅδα] Πἰπηβοὶ δἰνίησ Πίβ νοΐε ἀαραίηβέ ἐῃεπὶ 
(Αςβ χχνί. 10). Α βυάάεη γείρῃ οὔ ἔδγγογ Ργαναῖθά ἔογ ἃ βῃογέ ξἰπης 
ἴῃ δεγαβαίεπι; απά ἐἤδπ οδαβεά δ8 βυάάξηϊν, Ἰεανίηρ ἐῃε Αροβεῖεβ 
πε ΠΊΟΓΕ ἔγεε ἴο σοπια ἀπά σὸ ργεδοπίηρ ἐῆς ξαϊξῃ. 

ριοσοα γα ΟΦ 
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8. Τῇε ϑαημβεάγίπ ψεγα δ0]ε ἴο ρίνε ϑὅδι! δυϊμογίεν ἕο Ὀγίην 

ΟὨ γι βείδηβ ἔγοπη ἴῃς ργονίπος οἵ ϑυγία ουϊβίάςα δυάξα Ὀουμπά ἴο 
Φεγαβαίετη ἴογ ἐγία!. 

Ηἰβζογίδῃβϑ βανε ψἱ τ βοπιε γεαβοη αὐεβιίίοπεα ἐπε ροββί δ ΠΠν οὗ 
βυοῇ ργοσθεάϊησβ 48 ἴπεβε ἱπ ἃ Νοχπίδη ρῥγονίηςε : ἔογ ἴδε ἱπιρεγίαὶ 

ϑονεγηπιεηΐ τηδίπίαίηθὰ τὴ ἔπε αἰπιοβὲ ᾿εαϊουβυ [18 ἐχοϊαβίνε ργε- 
τοραῖϊνε οὗ [πὸ δηά ἀξαίῃ ονεγ ἰΐβ βυδήεοϊβ [ῃγουσπουΐ τε επιρίγο ; 
με Ἔχίγεγηα νἱοίεησς οὗ γε σίουβ ἕδοϊίοηβ τηδάς ἴῃς επίογοεπιεηΐ οὗ 
ἴ8!18. ῥγίῃςίρίες πογεὲ εββεπίδαὶ ἰὰ Φυάξδοα ἔπδη εἰβενθεγε, ἀπά ἔπε 

τερεδίεα Ὀυΐ ἔμεε εἴογίβ οὗ ἕῆε ϑαημεάγίπι ἴο ργοσαγε ἴῃε ἀδαίῃ 

οὗ Ῥαυϊ, βγϑὲ Ὀν αϑϑαββίπαϊίοη, ἔπεη ὉΥ ᾿υαἱςοία! βεηΐεπος οὗ {πε 
Βοπίδη βονεγῃογ, Ἔχε ΠΊρΠ ν δὲ οπος {πεῖν ἱπιροΐεησε ἔογ με ἰη- 
Βιοξίοη οὗ σαρίζα! ραηιβῃπιαπέ, ἀπά ἐδε ναὶ] ἱπιρογίαπος οὗ Ἐοπιδη 

Ῥγοίεσξίοη το ἔς Αροβίοϊίς σδυγοῆ. [1 [8 ἔγας τδξ οπε οἵπογ ποϊεὰ 
ΟὨΒγίβείδη, δαπιεβ ἐπε Ὀγοΐδμεογ οὗ [πε [,ογά, ψαβ βίοηπεά ἴο ἀδβαίῃ, {τὰ 

Θίερῃεη: δυῖ {παΐῖ νψὰ8 δὴ ἰβοίαϊε δοΐ οἵ πιοῦ νἱοίεπος ἀυγίης δῇ 
ἱπέεγγερηατη, ἰηβεϊψαίεά ὉΥ 4 ἴαπαίξίοα! Ὠίρη-ργίοβϑε, πὰ ργοπΊρεν 

Ῥυηίβῃεά 48 84η ουὔΐγασε οη Βοπίδη δυϊβογιίυ. 
Τῆς πιοβέ βιγικίης ραγαεὶ το {πε ἐγίαὶ οὗ ϑίερπεη ἰβ ργεβεηΐζεά 

ὈΥ ταὶ οἵ Πίβ Ὠἰνίπε Μίαβίεσ. Βοίῃ αἰΐϊκε ψεγε ἔουπά συϊν οὗ 
ὈΪΔΒΡΏΕΠΊΥ, ΡΑΓΕΪΝ οὐ πε ενίάεπος οἵ ψίϊπεββεβ, ΑΓΕ οἡ {πεὶγ 

οὐγῃ σοηξεδβίοη οὗ ἔλα. Βυΐ ψδη τῆς ϑαπμεάγίπι) ἀρρεαϊεά ἴο 

Ριαῖε ἴον σοηβγιηδίίοη οὔ ἔπε βεηΐεησα, μὲ τππεὲ {πε ἀρρεαὶ στ 

διτέεν βοογῃ, Ἵμπαιεησίησς {πεπὶ ἰῃ ἀσγίβίοη οὗ ἐπεὶγ ἱπηιροΐεπος ἴο 

ΠΑΡ οὐ {πεπιδεῖνεβ {πε βεηΐεησε οἵ ἀθαῖ ψῃϊο ἔμεν Βαά ργε- 
βαιηεά ἴο ρῥγοηουησα ἀροὴ τς ργίβοηεσ. Τῆηΐβ ψὰβ ἱπάδεεάδ τὸ 
5Βο] ΠὰγνῪ ἰηβίαησε οὗ {πε ΠαυσΠ δηά ἀγγοραηΐ βρίγὶς σῃΐοῃ ΡΙ]αΐα 
ἀϊβρίαγεά [γουρῃουΐς Πί8 δὐπιίηἰδίγαϊίοη. Εογ πΊδην γεαγβ ἢς σοη- 
τἰπυεά ἕο φαγῃ {πῸ δαίγεά οὗ πε δεν ὈῪ Πί8 ἱπιρεγίουιβ τεπιρεγ 

8ηά εχοαββῖνε βενεγίίυ. [{ 8 ατίογν ἱπογεάϊθ!ε ἔμπας ἰηϊοίεγαδίε οὐἵ- 
ΓΆσεβ οὐ ΝοπΊδῃ Δυξῃογίυ, Πκὸ ἐπα ρυδ]ὶς βιοπίηρ οὗ ϑίερδεη δπά 

᾿ 70 αἱἹοΐα! πχαγάεγβ οὗ οἵπογ ΟΠ γι βείδηβ αἱ Φεγαβαίεπι, σδῃ ἢανε οοουγγεά 

απάον ἴδε σονεγηπΊιεηΐ οἵ ΡΪαῖε. Νον ἐπαξ σονεγηπΊεηΐϊ ἰαδίεά ἴεη 
γεαγβ, δῃὰ ΟἿΪν οαπὶα ἴο 8η εηά ὃγῪ δίβ ἀεροδβί[οη ἰῃ {ππ γεαγ 37. 

Ηἰβ τεπιοναῖ πιδάάα νγὰν ἴογ πεν γυΐεγβ δῃά πεν πιδαβυγεβ ἰῃ Φυάξεα, 

ἔονς τῆς Επιρεγος Τιρεγίαβ, μανίησ ἔπε Ὀεσοπῆε ἰηνοίνεά ἱπ γὰγ 
στ Αγεΐαβ οὐίησ ἴο 6 αὐᾶγγεῖ δεΐνεθη {παΐ κίησς ἀπά Ηεγοά 
Απεραβ, μαά σοπιπηιίβείοηεά ΜΝ εἰ ὰ85 ργοσοηβϑαΐ οἵ ϑυγία ἴο ἰεδά δὴ 

ἐχρεαϊτίοη ἱπίο Αγαδία απὰ δἰΐδοκ ἢίηι ἰῃ Πἷβ σαρίία] Ρεῖγα. Αβ τῆ ϊ8 
ἔογος μά ἴο πιᾶγοῦ δογοββ ιαάδβα δπά τηδῖο ἰξ ἔπε Ραβε οὗ ορεγδίίοῃϑβ,. 
Ν εεἸΠ 8 ψὰ8 ἰηνεβίεά τη βαργεπηα δυϊπογιν ἴῃ παὶ σουπίγγ. 
Τῆς βυρροτγτὲ οἵ {πε Δεν ίβῃ πἡδζίοη Ὀδοδπιε ἰηάϊβρεηβαδίε ἴον ἢ 8. 



ΡΑΠΙΝΕ ΟΗΕΟΝΟΙΟΟΥ͂ 197 

βυςςεββ, δηά ΜΝ τε ]1Π18, ἃ Βαρρία δά ἀπβογαρυΐουβ σουγίίεγ, αἴζεγνγαγάβ 

ποίογίουβ 848 ἴῆς Ῥαβεβϑί βυσορῃαπε δὲ τῆς ἱπιρεγίαὶ Ἴουτγέ, εξ πὸ 
βίοηε υηζυγηεά ἴο ψίη {πεῖς ἔανοαγ. Ηεξ αἵ οὔσε αἰβηχίββε Ρι δῖα 

ἰῃ ἀΐδσγαςε,1 τεπι τε οὐποχίουβ ἕαχεβ, γεβοϊπάεά ὑπρορυΐαῦ γεραΐα- 
τίοηβ, δηά γερβίγεά ἰῃ ρεγβοὴ ἰὸ Φεγυβαίεπι ἴο συγγν ἕανουγ ὈῪ ἔεββἕβ 

8ηά βδογίῆοεβ ψῆϊε Ηἰβ ΓΙ ψὰ8 ου ἔδε πιᾶάγοῆ. δὲ ἕπονν ἔγοῃι 

Φοβερῆυβ παξ Ὠίβ πιοϑδί οβίεηϊαίίουβ απὰ ϑβυσσεββίμ! ἀϊβρίαν οἵ 

βυπιραΐῃν σι τῆς δενβ ψα8 ἴῃς γεβιογαξίοη οἵ ἴῃς βασγεὰ νεβίπιεηξβ 

ἴο {πε συβίοαν οἵ {πε ργίεβιεμοοά, ννῃϊοῇ δἰβ ργεάξοδββογβ παά Ὠἰτπεγίο 
τεϊαίηεά ἰῃ {πεὶγ οσ παπάβ ψίξῃ ἰεαΐουβ σᾶγα 48 ἃ δοβίαψε ἔογ 
Φενίβῃ ἰογαίιγ, απὰ ἐμαὶ με Ὀεβίονεά ἔπε οῆσε οἵ Πίρῇ ρῥγίεϑδε ου 
ἃ 8οῃ οὗ Αππδβ δε ροψεγία! ἢεδά οὗ ἴῃς ρῥγίεβεὶν οἰϊσαγοῦγ. Τῇαῖ 

Οἰἰσαγοῦν παά ὈΥῪ ἐμαὶ {πὸ σοποείνεά δε 88π|6 [εδίουβ ἢαΐϊγεά 

ϑαϊηβί ἴῃς ἀἰϊδβοίρίεβ οἵ Οἤγίϑε δ δραϊηδὲ ἐπεὶγ πιδβίεγ; δπὰ δῇ 

υἀηβογαρυΐίουβ σοναγηογ {πὸ Νιτ6ΠΠἰὰ8 σουἹά Βηά πο σἤδαροῦ τηδδηβ 

οὗ σγατγίησ πεπὶ ἔμδη πε βυγγεηάογ οὗ δῇ ἀπρορυΐαγ βεςῖ ἴο ἐμεῖς 

ἍΜ. τὲ πιαγίγγάοπι οὗ ΟὨγίβείαηβ ὉγῪ Φενίβῃ ζΖεαίοίβ ἴογ {πε 

μα᾿ν Ὀεοδίης ἰῃ βπογί ἃ8 παΐωγαὶ ὑπάδγ ἴδε οἰγοιπιβίθηοαβ 88 ἰἴ ΜᾺ 8 
ΠΟΠΐΓΑΓΥ ἴο ἔπε ἱπιρεγία! ργίποίρὶε οὗ γεϊσίουβ ἰοϊεγαιίοω, δά δά 

Ῥεθη ἱπσοηςείναρίε ἀπάονρ Ριαῖε. ΤὮς ργεέβεησς αρδϑίη οὗ Ν 6118 

ἰπ δεγυβαίοπὶ βυρσροβίβ ἃ γεαβϑοηδῦϊε ἐχρίδηδίίοη οὗ ἴδε τηϊββίοη ἴο 
Παπίαβουβ, ψῃϊοῆ οουά Παγαϊν δανεὲ ὕεεη υὑπάεγίδκεη ψίτβουΐ 

Ἔχργεββ βαησίίοη ἔγοπι (ἢς ργοσοηβαί. 

Εἰπαῖν, {πε εἰγοαπιδίδηςεβ οὗ {πε γεαγ 87 σοπιρίεἰεῖν ἐχρίαίη {πα 

γαρίά τεγηγίηδίίοη οὗ ἔῃς γείσῃ οὗ ἴεγγογ ἰπ ἔπε Ομαγοῆ. Εογ δδουΐ 

Ῥεηΐζεοοβὲ ΜΝ το] 8 γεςεῖνεά τἰἀΐησβ οἵ [πε δπιρογογ᾽β ἀθδαῖῃ, δηά 
Ὀεΐης ρεγβοηδίν ἀϊβροβεά ἴο 846 ψ τ Αγεῖδβ ἀσαίηβε Ἡεγοά Απεΐραδβ, 

ἢε δῖ οὔςσε αραπάοηεά (ἢς ἐχρεαϊιίοη, ἀπά σίαά!ν τεϊαγηεά ἴο Απτιοςῇ. 
Εγοτῃ ἔδε ἀαν οὗ Τιδεγίαβ᾽ ἄδοεαβα πὸ πιοίϊνε γεπιαὶηεά ἔογ σουγίίης 

δενίβῃ ἕανουγ : ἴῃς πεν γείσῃ Ὀγουσῃξς τἱτῇ ἰξ ἰπ ἕαςς δὴ εηίίγε γὸ- 

νεγβαὶ οὗ Βοπιδῃ ροϊον ἰῇ ῃθ8β6 γερίοηβ ; ἴῆς ΟΒαγο εηϊογεά οησε 
τῆογε οοπιραγαῖϊνε ρεαοα ἀηάεγ {πε Βῃεῖζεγ οἵ Ἐοπίδη ἱπαϊβεγεηςσε ; 

δηά Ὀείΐογε ἰοης ἔπε τῃγεαΐβ οἵ Οδίυβ Οσεβαγ ἴο εἐγεοῖ ἢΐβ ονῃ βίδξας 
ἴῃ ἴδε τεπιρίε οὗ Οοά ἐαγηεά ἐπε ἐπουρῃίβ οὗ ἔπε δενβ ἔγοπι δεέϊδοκβ 

οὐ ἴδε ΟὨγίβιίδη γεϊσίοη ἰο ἔπε ἀεΐεηος οὗ ἐμεῖγ ονη. ὙὉΤπεγα (8 ἴῃ 

βδογῖ οὔὲ ρεγίοά, δηά οπε οὐΐυ, ἰπ {με Βοπηδη σονεγηπιεηΐ οὗ δυάξεα 
ἀυγίησ νῃϊσἢ ἴῃς πιαγέγγάοπι οὗ ϑίερμεη δηά πιδὴν οἵμεγ ΟΠγίβιίδηβ 
ἰῃ Φεγυβαίεπὶ 88 εἰἴϊμεγ ργοῦαθὶε οὔ ἔεαβίρίε, αῃὰ ἐδαΐ ἰβ τῆς βγβί 

[41 οὗ τῆς γεαγ 87. 

1Υὖὧἕ΄ἢἂε ἀδῖς οὗ Ρι]αις᾿Β ἀδροβίείου ἀπά οἵ τῆς βυθβεαυεηὶ ὄνεπῖϑ 16 βχεὰ νυν 
80πὶ6 Ρῥγεοϊβίοῃη ὈῪ ἴπε επηε οὗ δ'8 αγγείναὶ ἰη οπιε: τβουρῇ ἢε μαβιεπεὰ τ ἘΠ Ὸγ 
Δοοοτάϊηρ ἴο δὶ8 ἰπβιγιςτίοηβ, ἢς ἀϊὰ ποὶ διτῖνε Ῥείοτε ἴῃς ἀφαῖῃ οἱ Τιδεγίυβ ὁπ 

τό Μασζοῦ, 37 (305. Α4πέ., χνι!,, ἐν.» 2). 



ΑΡΡΕΝΟΙΧ Β. 

ΟΟΜΡΑΕΙΘΟΝ ΟΕ ΤΗΒΕ ΕΟΜΑΝ ΨΊΤΗ ΤΗΒ ΟΘΑΙΜΑΑΤΙΑΝ 
ΕΡΙΒΘΤΙΚΕ. 

ΤΗΕ ροβίτίοη οὗ Ραα] ἐοναγά ἴῃς Ποπιδη ΟΒατγοῆ ἀϊδεγεά συ άεἰν ἔγοηι 
παῖ ψῃϊοῃ ἢ Πεϊά ἴῃ γεραγά ἰο ἔῃε Οαἰδιίαη, ἀπά ἢϊβ δἰζτυάς ἱπ {πε 

ἴνο Ερίβιεβ αἀἰεγβ δοοογάϊησίγν. Ηε μαά ἴδε βίγοηρεϑὶ ροβϑίδίε 
οἰαίπὶ οὐ ἴδε Ιογαίεν οὗ ἴῃς Οαἰαϊίαηβ, ἴον ἢς μδά βρθηΐ πιοῃῖῇῃβ ἴῃ 
[ουηάϊησ δηὰ εβιδὈ!βηίης εδοῦ οὗ {πεῈ Οδμαγοῆαβ, δά γεσθηεὶν 

νἱβἰτεά τῃ6πὶῈ αἴγεβῃ, απὰ ψγοῖς ἴογ ἴῃς ὄἼχργεββ ρύγροβε οὗ Ἵσῃεοκίησ 

ἃ (ῃτεδξεπαά γενοῖξ ἀραίπβε ἢΐβ Οοδρεὶ δπὰ ἢίβ δυϊμογίίιγυ. Ηε ν88, 
οὔ ἴδῃς σοηέγαγυ, 81}}} ἃ βίγδησεγ ἴο Ἐοπιε, ῃδά πο ρεγβοηῃδὶ Ἴχρεγίεηος 

οὗ {πεῖν δοΐυδ! σοηάϊείοη οὐ βρεοίαὶ ξεπιρίδείοηβ, ἀδῃά πο τογε οἰδἰ πὶ 

οὐ {δεῖν αἰϊερίαπος ἕδη οὐ δὴν οἵδεγ σοηνετίοά Οεης68. Ης ν 88, 

ἰμάεεά, ἀεερὶν ἱπιεγεϑίεά ἰῇ ἔῃ ψεϊίαγε οἵ ἴῃς Οδυτγοῆ, ἀπά Παά 

Ρεγῆαρβ σοπηπηϊδβίοηεα Ααμα δηὰ Ῥυγίβοια ἢ οἴμεγβ οὗ Πὶβ οὐ 

ἀϊβοείρ[ε8 ἴο ργοοεεά {ῃὶῖπεογ ἀπά ργεραγε ἴῆς ψὰν ἴογ ἢϊ8 οὐγῃ ἱπεεηάεά 

νἱϑῖ ; Ὀυΐζ τῆς οτγίρίηδὶ ἐοαηἀαξίοη οὗ ἕῃς Νοπιαη ΟΠ αγοἢ ψὰ8 ργορ δ 

ἄμε ἴο οἴδεγβ. [πάδγ ἔπεβε οἰγουπιδίδηοαβ ἴπε σοἰποίάεησε Ῥεῦψεεη 

οογίδίη σμαρίογβ οὗ ἴῃς ἔνο Ερί81168 ἰΒ γεπιαγμαῦϊε. [{ἴπετγε [ἰηγεὰ 
ἴο {δε εχργεββίοη οὗ σεγίαίῃ δἴογηδὶ ἐγαςῃ8 [πὸ τῆς δηΐϊαροηίβηι οὗ 

Βεβῇ απά 8ρίγίί, απά ἐμαί ἴονε ἰβ τῆς {ι]8]|πτεηΐ οὗ ἴῃς [νν, ἴῃς σογτγε- 

βΒροηάξησς πιρῃξς γεαβοηδΌΪγ Ὀὲ ἐχρεοίϊεά. Βυῖ ἰξ εχίεηάβ ἴο ἐδε 

αυοΐαιίοη αηὰ δρρ[σαϊίοη οὗὨἨ ἴῃς β8απιῈ ἰεχίβ, δηά ἴο {πε σοποϊϑίοπβ8 

ἰουπάεα οη ἔδεπι. Βοίῃ δάάυοσε ἴπε β8π)Ὲ ϑογίρζαγαι ἀγραπιεηΐβ ἴο 

ὉρδοΙά υϑεβοαίίοη Ὁγ ζαϊἢ αἴοης ἀρσαϊπβῖ ἱεραὶ γρῃϊζεουβποθβθ. Βοίῇῃ 

ββοσίδίε ἔπε δάορίίοη δηά ἱημεογίϊδησε οὗ ἔῃῈ βοηβ8 οὗ Οοά ἴῃ ΘΟ γίβε 

στ Ηἰἷβ δηςσίεηξ ργοηιίβεϑ ἴοὸ ΑὈγαῃαπὶ δηά ἢίβ βεεά. ΒΒοίῇῃ αἰϊκε 

γεβίγίος τπς ἕιποξίοη οὗ [μὰν ἴο ἴπΠε σοπαεηγχηδίίοη ἀπά ρυπίβῃπιεηξ οὗ 

βίῃ, ἀπά σοηΐγαβί ἰἴ8 Ὀοπάασε ἢ ἔῃ ἔγεεάοπι οἵ ἔς Οοβρεὶ ἰπ 

σογγεβροηάίης ἰδησυασε. [ἰἱσπείοοξ ἀγρυεβ ἔγοπι (58 οοἰποίάεπος 

τπαῖ τε ἔνο Ερίβϑιϊεβ ἀρργοχίπιαϊεά ἴῃ ἀδΐς, ἴω βρίϊε οὗ τῆς νίάς 

ἀΐνεγβεποε ἰῃ ἐπεὶγ σεησγαὶ ἔεποσ. Βαξ ἔπε οοἰποίάξηςε ἰ8 ἀϊδιίησε!ν 
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[ἰπλϊϊεὰ ἰπ ἰἴ8β βοορε: ἰξ 8 νϑῦὺ βίγικίης σπεγενερ (Π6 δυΐθογ ἰ5 

ἀδαϊ ησ τι τῆς ἀοοσίγίηα! αμεβέίοηβ δὲ ἰββας Ὀεΐνψαεη Φυάαίβηι δηά 

ΟΠ γί βείδηι εν πὰ ἰβ βοδγοεῖν ρεγοερεῖδίε εἰβενῆεγε. Τῆς [ἰπλϊταιίοη 
8 ἰπβίγυςείινεα, ἔογ [ βυχρεβίβ ταὶ {π6 δυΐποῦ μαά πηδάς ῆεδβα 
8 δ)]εοῖβ ἀπά δε ραβϑβαψεβ οἵ ἴῃς ΟΙἹά Τεβίδαπιεης ψῃϊσῇ ῬεαγΓ ἀροη 

τποπὶ δὴ δαρίζαδ! ἰορὶος οἵ σοηίγονεγβυ ἢ Φεν βῃ τεδοῆογβ ἴῃ {πα 
δγηδφοσας. Τῆϊδβ νίενν ἰ8 Ὀογῆς ουἕξ ὈΚν σοπιραγίβοη οὗ {π6 ἰαησυᾶρεα 

υδεά Ὀγ οἵδε διυΐπογβ. Ενεη δες Ερίβεε οἵ δαπιεβ, νίάεϊν ἀϊδεγεης 

88 γε ἢΐ8 ἰδσββοῇβ οὔ ἔπε βυδγεςΐ οὗ ἔδιἢ δηά ψόογβ, Ῥαϑε8 [ῃεπὶ οὐ 

ἴδε 88π|ε ἰεχί 848 ἔδεβε Ερίβι[εβ, “" ΑΡγαμδπὶ Ὀεϊενεά Οοά δηά ἰξ ννδ8 

τεοκοηεά αηΐο Πἰπὶ ἴογ γἰρῃίθουδβηεββ. ΝῺ ψδβ8 {πΠἰ8} Βεσδυβε 
ἴδε Ὀϊεββίησ οὗ Αδγαμᾶπι, μἰ8 ἔα δηά δἰβ γἰρῃζεουβηθββ ψαγα ργε- 

ν δ Πρ τορίοβ ἴῃ τῆς τγεϊρίουβ εδοξίηρ οὗ ἢίβ αν. Ρῃΐο {Πκευνῖβα 

γεΐεγβ σοῃβίβῃηξίν ἴο ες βαπιῈ ραββαζεβ οὗ ϑογίρίυγε δηά Ὀαϑαβ ἢ 8 

Δρραπιεηῖϊβ ἀροη ἔμεπ|. Νον, ψῆαΐῖ παὰ δε ἴδε βηϊεσεάεηΐβ οὗ 
Ῥααϊ Ὀεΐογε δηά αἴξεγ μίβ σοηνεγβίοη ἢ Εαἀμυσαίϊεά ἰῃ Ψεγυβαίεηι δἵ 

ἴῃς ἔεοι οὗ Οδπδ]οὶ, ας δαά Ὀδδη ἃ Ζααίοϊς ἴογ δε [,αν7ν,͵ δηά ἃ βίποογε 

ὈεΙενεῦ ἰη ἴῃς ἐεδοπίησ οὗ πε ῬΠαγίϑοεβ. Αἴεγ σγονίηρ ἃρ ἴο πδῆ- 

Βοοά ἴῃ ἐπϊβ αι, ἢς δά ἴον ουγίεεη γεαγβ Ὀεΐογε ἢς ψγοῖς ἴΠ6 

Οαἰαϊίαη Ερίβεῖϊες θεεη εησασεά ἰῃ ρεγρεΐυαὶ! σοηϊγονεγθυ ψίτὰ ἢ18 

ἰογπιογ ἰεδοῆσγβ, ἐποουηίεγίησ ἰῇ ἄνευ βυμάροσύς ἴδ βᾶπι6 οὔ)εο- 

τίοηβ, δηά σοτηραιίησ ἢ επὶ ψὶτἢ δἰ πλαγ ἀγρυπιεηΐβ. παν] ἢ 8 
τῃουρσῆῖδβ δά ἰδησύασε οὐ βυςῇ βαδ)]εςίδβ 85 ἴῃς δεββίησ οὗ Αργαμᾶπι, 

ἔαϊτἢ δπά ψόγῖβ, ἴῃς δ δηά ἐς Οοβρεῖ, μαά Ὀεοσοπλε ἱπ ἃ πιεδδυγα 

βίεγεοϊγρεά; 8πηά ἰῃ αὐάγεββίησ [ΟγπΊεσ αἰ βοῖρ᾽68 οὗ ἔῃ βυπαβόρας, 

νυ ῃεῖδεγ ἰῃ Οαδίδεία ογ ἰπ οπις, Ὧς ἔε!] αἰπιοϑὲ υῃποοηβοίοιβ Υ ἰηῖο 
Ἰάφπεῖοα! ἰδῆσυασε δηά ἐγαΐπβ οἵ ἐπουρῆί. 

Τῆε εἶοβα ἀπαίοσυ, μονανεγ, οὗ ἔπε ἐνο Ερ 868 ἴῃ σεγίδίη ραγίβ 

ΒΕγνε8 [0 ὕγίηρ ουξ ἰῃ δέγοηρεγ γε! εΐ {πεὶγ ψάς ἀϊνεγρεησε ἰηῃ βρίγὶς 
ϑηά βυδβίδησςθ. Τῆς Οαϊαιίαη Ἐρίβεϊε 88 ἐνοκεά Ὁ. δ ἰῃβίαϊουβ 

αἰϊδοῖς οὴ δε ΟἸγίβιίδη ἔγεεάογῃ οὗ Ογαοῖς Οδυγοῦεβ, δηά ἰΐβ ἴοῆθ 15 

Ἐπογουσῃγ σοηϊτονογδίαι. [Ὁ ἰπβίβιβ οὐ {δ {μΈΠγ ΟΥ̓ βεεκίησ 

7υβειβοκίίοη Ὀγ οδεάϊεηοσςε ἴο {πε [ανν, ἰξ ἀγρεβ παὶ δεν ίβῃ ΟΠ γί βείδῃβ 
ἢανε 41] σοηξεββεά {πεπιβεῖνεβ σαν βίπηεγβ, δπὰ ονεὲ ἰο Οἢγίβι 

{εὶς γεδεπηρείοη ἔγοπι {πῃ ουγβεβ οὗ ἔς [(αν7; ἰἴ εβίβὈ Π8ῃ 68 τῆς 
Ργονίβίοηδὶ σπαγαςοῖεγ οὗ ἐπε ϑίπαίϊτίς αἀϊβρεηβαιίίοη, ἀπά γεάαςαβ ἰξ ἴο 

ἃ πιεγα ργεραγδαίογυ αἰβοίρίίπς ἀδδίσηθα ἴον δὴ δε οὗ βρί γίζια! οῃἑ]ά- 
Βοοά «ἀπά ψ ΠΟῪ ἀπϑῆϊ ἴον ΟἨγίβιίαηβ, βεείησ {δεν πᾶνε δἰίαίηεά 

ἴο βρίγίτυδὶ πηδηῃοοά; ἰξ ἀνε! ]8 οα ἴδε θοπάασε οὗὨ [8γδεὶ] δἴζεγ {πε 
βεβῇ, ἀπά ἰάδεπεῖῆεβ υηρεϊϊενίησ θεν ἢ Βῃπιδεὶ ἰῃ ἐῃεῖγ ργεβεηξ 
ἴεπίρεγ ἀπά ἕυΐζαγτε ἀδβιίηγ. ἴῃ ἴδε Νοπια Ἐρίβείϊας γε Ὀγεδίῃε ἃ 
ἀϊδεγεπε αἰπιοβρῆεγε. [{ ἰβ ἃ σοπιργεμεηβίνε Ἐχροβίτίοη οἵ Οἢγίβιίδῃ 

ΘΙ ὦ 
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[αϊἢ δῃὰ ἀυῖν αὐ άγεββεά ἔο ἴῃς σεπέγαὶ Ομ υγοῃ οὗ δε Ἐπιρίγε ἔγοτῃ 
ἴδε βιαπάροϊηξ οὗ απ Αροβίίες ψῆο οἰαίπιβ ἴῃς γίσῃξ ἴο ργοπηυϊραίς ἃ 

ὯΘΨ ἰανν ἰῃ τῆς παπιε οἵ ΟἸγίβε ἴογ ἕῇς ψῃοῖς Ἐογηδη ψογίά ; [ἔ ἰπϑίβίβ 

Οὐ τδδ υπίνογβαὶϊ ϑβἰηζαΐηεββ οὗ δεν δπὰ Οεηζε αἰϊκα; πκὸ τδς 

Οαἰαξίαη ἰξ δοςερίβ Αργαῆδπὶ 85 ἔαΐμεγ οὗ ἴδε ἔαϊτῃξα!, θαξ 18 σαγεζα! 

ἴο δαά δαὶ εξ ἰ8 80 ποῖ οὗ ἴδε οἰγουπηοϊβίοη οηἷν Ῥυΐ «80 οὗ ἴδε 

αποϊγουπιοίβίοη ; [ἴ ἰβ ποξ σοηΐεηξ ἴο ρᾷ88 ονεγ Οοά᾿ β εαγὶίεγ ἀδαϊίησβ 

νυ τ πιαηκίηα Ῥεΐογε Αὔγαμαπι δηά ἴο ἰάεηςν ΟὮγίβὲ στῇ ἐς βεεά 

οὗ Αργαδδπι, Ῥυῖΐ ροεβ Ῥδοῖ ἴο ἴῃς ΕΔ], ἀπά ἀεβογίθεβ ἢϊτ 85 πε 

βεσοηά Αάδηὶ γεάεεπηίης [ἢ 6 ψ᾿ὮοΪε γᾶος ἔγοπι ἴῃς ἀοπιἰηΐοη οὗ βίη ἀπά 

ἀεαῖῃ ; ἰξ ἄοεβ ποῖ θογγονν [8 ἰάεα οὗ ἰανν, πὸ τε Οαἰδείαη Ἐρίδβεϊε, 

ἔγοπι τῆς Μοβαίς, θυαξ ἀενεῖίορβ ἐπε Ἴσοποερίίοη οὗ δ υπίνεγβαὶ ἰαν 

οὗ σοπβείξηςε ἄνα ἰπ ἴδε πεαίμεη ψογίά ψῃϊσἢ τηαἰπίαίηβ ρεγρεζυδὶ 

σοηδίος ἢ ἐδε ἰανν οὗ βίπ ἀπά ἀδαίῃ ἴῃ οὖγ τηεπΊθογβ. 
Τῇε γεδάδγ σδὴ δαγάϊν [81] ἰο γεσορηΐβε ἱπ ἴῃς σπαησεά δἰίταάς 

οὗ δε Αροϑέϊε ἢίβ αἰΐϊεγεά ροβίτίοη, αηὰ ἕῆε ἰγαηβίογτηδζίοη ἴμαΐῖ Βς 

δαά Ῥεεη ἱπβεγαπηεηΐαὶ ἰῃ εἴεοιίησ ἴῃ ὄτγεεος δηά Αβία Ὀεΐνεεη {πε 

ἀαίεβ οὗ τῆς ἵνο Ερίϑ[1.8β. Τῆς δαγίίεῦ 18 δηϊπιαῖϊθά τῃγουρσπουΐ νυ ἢ 

τδς 8ρίγὶ οὗ οοηῆϊοϊ, ἀπά νἱνία!ν τασδὶ] ]8β ἐς ρεγίοά σἤεη Ραὰυΐ ψδβ 

δαγηθβν αι Ωρ ἴος ἐῃς 8ρίγίξυδὶ [πὸ οὗ δἰβ αοβρεὶ αραίπβὲ ἐδα 
βυγνίνίην ϑβρίγί: οὐ Φαάαίϑηι τὶς τῆς ΟΠυγοῆ. Βαΐξ σῆδη ἢε σγοία 

ἔγοσῃ Οογίπιῃ τὸ {πε δοπιδη Οδυγοῇ, οα ἴπε εἐνε οὗ πὶβ ἀεραγίωυγε, 

Πανίης πο πιοῦα ρίἷδοε ἰῃ ἔποβε ραγίβ, ἴῃς ἰββιε οἵ ἴδε σοῃῆϊςος δά 

Ὀεεη νἱγίυδ! ν βειιεὰ ὉΥ τῆς ψοπάογίαϊ! ἐχραηβίοη οὗ {πε Οτγεοῖκ 

ΟΒαγοδεβ, Φυάαίβηη παα ἰοβὲ [18 Ὠοϊά, αηά πε ἱπάερεπάεηςε οὗ ἐπα 

ΟΠ γίβείαη Οπαγοῦ πὸ ἰοησεγ δἀπρτεά οὗ ἃ ἄοαρέ. Ηξηςε ἴδε Αροβίϊς 
ἄοεβ ποῖ Πεβίϊαϊε ἴο πυγίϊε οὗ ἴπῸ ἡδέϊομδὶ γε)εσιίοη οἵ [βγεῖ δ8 δῇ 

ΔΟσΟΟΠΊρ ἰβῃεά ἴασξ, ἄδερὶν 88 με ἀερίογεά ἰξ, αηὰ δαγηθϑὶν 88 δε 

ογανεά ἔογ {πεῖγ γεβίογαϊίοη ἔο ἃ ἄμε βῆαγε ἰπ ἐμεὶγ ἱπῃπεγίζαπος αηά 
8 Ρίαςε ἰῃ ἔπε Ὀοάν οὗ Οἤγίβε. Τῆς Ἐοπιδη Ερίβεϊε Ὀεϊοηρβ, ἰῃ βῃοτγέ, 
ἴο ἃ αἰδείησενν ἰαΐεγ βίαρσε ἱπ ἴῃς Ὠἰβίογυν οὗ ῃς ΟΠυγοῖ ἴμδη ἔδεε 

Οαϊατίαη. [8 ἀεοίβίνε ἱποϊ υβίοη οἵ δεν δηά Οεηΐε ἰπ οης οδίερογν, 
1[ἴ5 ἸΔεπεϊβοαίίοη οὗ [τὺ τὰ ἔπε σοηβοίδηος οὗ πιδηκίηά, ἰἔ8. σοη- 

Ρτγεβεηβίνε βοῆεπια οὗ Ομγίβείδη ἰεσίβίατίοη, Ῥαβεά οὐ ἴμε εἴεγηδὶ 

Ῥγίποιρίεβ οἵ γἰσῃζεξουβηςββ, ἔγαϊτῃ δηά ἴονε, ἰξβ πγαξυγν οἵ ΟὨγί βείδη 

τπουρσῃϊ, ργονεά ἴῃαξ ἴῃς Αροβέίῖες μαά ραββεά Ὀεγοπά ἴδε εβδγίΐογ 
βίασε οὗ σοπίγονεγδυ στ Ψυάαίϑεῃ ἰπῖο ἃ γερίοη οἵ βρίγίξαβὶ σοηῆϊςξ 

ΜΠ εν!]8 οὗ ἕαϊεῃ δηά ργδςίίοε, ἀπά σγαβρίης ἴῃς Ἴσοποεριίοη οὗ ἃ 
απίνεγβαὶ γεϊ σίοη μαὰ Ὀγαοεά Πἰπιβοῖε τὸ πιεεῖ [8 ἀεπιαπά ἴογ ἃ πεν 

[μων ἀπά ἃ πεν [6 οἵ ἔς ϑρίγίξε ἰω ΟἸγίβε. 
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1. Ερηξβυβ." Τῇε οἷν σῇ ννϊσἢ τῃ18 βυδ]ίπιε Ἐρίβεϊς ἰ8 ἐγαάϊ- 

ἘἰοηΔΙΥ αϑϑοςίαϊεά ἢδά ἃ ποΐδδίε παπιε ἰῃ ἔς δησίεπε Ογεεῖ πψογίά. 
Α τεπιδγκδῦῖε ρίαςσε Ὀεϊοηϑβ ἴο ἰξ αἰ8ο ἰῃ πε Πἰβίογυν οὗ {πε ογίρίῃβ οὗ 

τῆς ΟΠ βείδη σπυγοῃ. [{ ἐπιεγρεβ ἕαγ Ὀδοῖ ἰῃ ργε- ΟἩγίβείδη {πε 8, 
δηὰ {πὸ σἰϊπηρβεβ νῃΐϊοἢ ψὰ ρεῖ οὗἉ ἰξ ἔγοπι ροἰπί ἴο ροϊπξ ἰη ἔπε σουγβε 

οὗ ἰζ8 ἔογίυαπεβ βῆον 8 [Ὠΐηρβ οὗ σγεαΐῖ δηὰ ναγίεά ἰηΐεγεβί. [{8 γίβα 
ἱπΐο δὴ ἱπιρογίδηςε ψῃϊοῃ Ῥεοδπλε νψογά- σίας, [8 ΔοΠίενεπγεηΐβ ἀυγίης 
ἴδε ραἱπιν ρεγίοά οὗ [8 ργοβρεγίν δηὰ ρόονψεγ, ἴῃς σῆδηροβ ᾿ῃγουρσῇ 
φϊοῃ ἰἃ ραββεά ἔγοπι ἴπε ἄδγβ οὗ [8 ργε-πγίπεησε ἰῃ Αβία Μίμογ 

οη ἴο ἰΐ8 ἀεβίγασιίοη ΟΥ̓ ἴῃς Οοἴδβ αδπάὰ ἰΐβ8 πηίβεγαῦῖς βαγνίναί ἴῃ 
δε ἱπδίηιβοδης τηοάδγῃ νἱασε οὗ Αγαβδαί εκ τα 8η ἱπιργαβϑίῖνα 

βίογυ. [18 ᾿πῃαδίϊδηϊβ ψεγε ἀγαννῃ ἔγοπι ναγίουβ βουγοεβ, Ηεεηΐς 
δηὰ Ογίεηῖαί. [τ ψἂβ οπς οἵ ἴῇς οπίεξ σεηΐγεβ οὗ ἴῃς ἰοηΐδη βες!εγβ. 
Βυΐ ψε ἄγε τοϊά οὗ βίγβηρεγβ ψῆο οσουρίεά ἴδε ρίαςε ογ [18 πεἰσῃρουτ- 

Ποοά Ἰοης Ὀεΐογε {πε Ἰοπίδη ἱπηπιίσγαϊίοη. Ὑἤεβε ἀγὲ γεΐεγγεά ἴο ὉΚ 
Ῥαυβαηίαβ (νἱῖ., 26), ψῇο βρεδῖβ οὗ ἔπεπὶ 48 Οαγίδηβ ; διυξ βοπιε 
πιοάεγῃ βοῃοίδγβ βύρροβε ἴπεπὶ ἴο ἤανε Ῥεεὴ Ηἰτεζεβ (οὐ. αγέίοϊ ε 

“ Ἐρβεβυβ᾽ ἰῃ Επογο. Βὲδἰἰοα). Τῆε οἰζγ να8 οοἰοηίβεα πγοϑεϊν ἔγοπι 
Αἴδεηβ, δηά βοπιεϊῃίπρ οἵ ἔπε Αἰπεηίδη σεηΐι8 πηδᾶν Ὀς γεσορηϊβοά ἰῃ 

[ἴ8 ρεορίε. Βιυΐ [ξ ἰ8 οἰδαγ παῖ ἰξ ἤδά ἃ ἴαγψρε ἱπίιβίοη οὗ Αβίαιις 

εἰεπηοηΐϑ8. ; 
Ιη δποίεηξ {1π|68 ΕρΡἤθϑιβ νγ88 ἃ ρἷδος οἵ σοπηπχαηάίηρ σοπηπιογοίδϊ 

ἱπιρογίδησε. [ἴξ οὐνεά {18 ποῖ [688 ἴο [8 σεοσγαρῃίοαδίὶ ροβίξίοη ἴλη 

ἴο ἔπε ποῦν δπά επίεγργίβε οὗ ἰξ8β ρεορίε. Νὸο Οτεεῖς οἱἐυ ἴῃ Αϑβία 
Μίπον ψὰβ8 πίογα δἀνδηίαρεοιϑιν ρίαπίεα. [1 βίοοά αἵ πε πιεείίησ 
Ροίϊηξ οὗ τοδά8 ψῇῃϊοῃ σαγγίεά ἔγαάς τῇ ἴΠπεπὶ ἀπά σοηνεγρεά οη ἴδε 

στελῖ [πε οὗ σοπηπιαηἰςαίίοη Ὀεΐνεεη ἴῃς Εαϑὲ δηά ἴῃε πιείγοροί!β οὗ 
πε ννογίά. [τ νψαβ {πε σῃίεῖ εἰν οὗ οηε οἵ ἔπε ἔοι σγεδὲ γίνεγ νϑ!!ενβ 

τδαῖ ρεηπεϊγαϊεά Αβία Μιίηον, θείης ἴο {πε Οαϑβϑίεγ σαὶ Μηδεξαβ νὰ 8 
ἴο ἴπε Μεαπάεγ, Ῥεγβαπιιβ ἴο ἴῃς Οαδΐου8, αηὰ ϑηγγηα ἴο ἐπε Ηεγηηυ. 
Τῆς πιοβῖ ἱπιρογίδηϊ οὗ πε Αϑίαϊίς ἴγαάε γουΐεβ δηά σγεαῖ [1πε8 οὗ 

ἰπίεγοουγβε ὈῬεΐνεεη ἔοπιε ἀπά ἔπε Εδβὲ ψὰ8 ἴπε οπε ῃδϊ ραββεὰ ᾧρ 
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ΌΥ ἴῃε Μεαπάεγ δηὰ ἴπε [ἃςγοὺβ ἕο ],δοάΐοεξα δηὰ Αρᾶπιεα. Τῆϊβ 

Ὀεΐηρ 80, {πε σοπιπηογοία! Βα ργε ΠΟΥ͂ νὰ8 Ὠεἰὰ Ὀγ ΜΙΠδἴμ8 ἴον ἃ ἰεησίῃ 
οἵ τίπηε, ἴπε γτοδά ψῇῆῃϊοἢ νὰ 8 σοπηπχαηάεά ὈΥ ἰξ πανίης ἴπε δἀναπίαρε 

οὗ θεΐηρ 5ῃπογίεγ απὰ [688 ἀϊῆσυϊε πα ἐπαΐ ἴο ψῃϊοῃ Ερμαβυβ νὰ 
πε κεν. Βαυῖ υπάεγ ἴῃε ορεγδζίοη οὗ ἱπῆεησεβ νης τα σδΠ ΟΩΪΥ 
ΡΑγίαΙν ἴγασε τῆΐησβ ομδηρεά ἰῇ πε ἰαΐογ ρεγίοά οὗ δες Οτγεοῖκ 

βονογείσηίυ, ἀπά ὑἀπηάογ {πε Ποπιδηβ Ερἤδβυϑ μαά {πε ρίασς ψῃϊοῆ 

δά οηςε Ῥεϊοηρεά ἴο Μιηεῖυ8. [τ ραϊηεά ἰαγρεῖν ὈῪ πε ἀεοϊίπε οἵ 
οἴμεν σγεαῖ σοπηπιεγοίαὶ οἰτίεβ. Τα ονεγίῆγον οὗ ϑπιγγηα Ὁ. {πε 

1 γάϊδηβ ἀδουΐ Β.Ο. 525 αηά {παῖ οὗ δι Πεῖαβ Ὀγ πε Ῥεγβίδηβ ἴῃ Β.0. 
494 οοηίγίθαυϊεα πιυςῇ ἴο [8 ἀβοαπάεηου. Τἤαβ [τ σαπιε δροιΐ παῖ 
ἀυγίηρς ἴπε Εοπιδη Επιρίγε ἰδ γαηκεά ἢ Απτίοςἢ δηά ΑἸεχαπάγία 88 

οπε οὗ ἴπε ἔῆγεε σγεδί ετηρογία οὗ {πε ἔγαάς οὗ ἴῃε Εδβέεγη Μεάϊξοσγ- 

. ΓΆΠοΔη, ἃπα ἐογπγχεά τῆς σοπηπιεγοίαὶ σαρίζα] ἴον τπῈ νίάε δηά ναγίεά 

τεγγίίοσν ψεδῖ οὗ {πῸ ΟΠ οί σαῖεβ. [τ γοβϑὲ ἴο {πε ἀΐϊρφηϊγ οὗ 

πιείγορο β οὗ ἐπε Ἐοπιαη Ῥγονίηςε οἵ Αβϑία.0. [ἃ ψ8 ἃ ἔγεε οἰΐγ. 
[τ ἢαά δὴ ““ΒβεπΊΌΪν ᾿ δηά ““΄σουηο! ᾿ οὗ [8 ον, δηά ἃ ρονεγηογ, 

ΟΓ ῥγο-ςοηβαϊ, ἀνθύπατος (7. Αςΐβ χίχ. 38). [πη {πε σεπεγδὶ ἀπά παΐαγαὶ 

ἄεσαν οὗ ροραΐαν σονεγηπηεπί, ποννενογ, αηάδγ ἐπε ἱπηρεγία! βγυβίεπι, 
Ρονψεγ ἔε]} ἰηῖο πε ἢδηάβ οὗ οὔῆοία!β, αῃά ἰῃ Ἐρἤεβαβ ἔπε γραμματεύς, 
τῆς “τονη-οἸ γ᾿ (Αςΐβ χίχ. 35) οὐ “ γεοογάεγ," ψὰϑ {δε σγεδΐ 
Δυϊπογίεγ. 

Ερδεβυβ νψὰ8 ογίίηδ!ν ἃ 8εα- ρογῖ. [{ βίοοά οὐ {πε ἰεἴξ δῆ οὗ 

ἀπε Οαϑϑβίεγ, ἰῈ 18 ἴσας, ἃ ἔενν πη]68 ἂρ ἔγοπχ ἔπε 8εα, δι ἴον ἃ ἰεησίῃ 

οὗ ἔπιε {πε σῆδππεὶ οὗ τῆς γίνε ψγὰ5 σαγε μα Ὁ δἰιεηάεά ἴο ἀπά Κερὲ 

ορεη. [ἰΐτ ψᾶβ πενεῦ δπ δαϑὺ ἴαβί, πδοψψενεσγ, ἴο τηδἰπίβίη 8 οἷεδγ ᾺῪ 

Ὀεῦνεεη πε πάγου δηά ἴῃς δβδεα. ΤἸῇε αυδπίν οὗ 81 ἀεροδβίϊεά Ὁγ 
πε Οαϑβίεγ 8 σγεαῖ. Βιυηάογίης εηρίπεογίης, απἀογέακεη ἰπ ἐπα 
βεοοπά ἢ4]} οὗ ἴῃς βεσοηά σεηΐζιγν Β.0. αηάεν Ατίαϊαβ 11. ΡΗ ἀεἰρῃαδβ, 

της πιαΐϊζεγβ ογβε. Βυ δι} {ἰπτὲ ἴπε ραββαψε παά ψοῖ ἱπίο βυςῇ 
ἃ οοπάϊτίοη παῖ, πουσῇ ἴπε οἰΕΥ 5811} γεϊξαϊηεά 1:8 ργε-επχίπεπος, 

πιατίπεγβ ἀνοϊάεά Ἐρἤεβιβ ἰξ ἘπῈῪ σουϊά. Α βεγίουβ δἰϊζεπιρὲ ἴο 

ἱπΊργονε ἴπε σῇαπηδὶ 8 πιδάς Ὁγ ἴπε Οονεγηον οὗ Αβία, ἃ8 Ταςίζυβ 

ἰηίογπιβ 08 (4πη., χνὶ., 28), ἀδουξ αῦ. 656. Βυὲξ εβδογί βἰδοκεπεά 

φαίη, δηὰ {πίησβ νεγε ἰεΐζ ἴο ἴδε {πεὶγρ σουγβε. ὍΤπὲ γεβυ ἴῃ 

σουγδε οὗ {ἰπ|6ὸ ψὰβ ἴπας τε οὔσε ἔφπιοιιβ παγῦοιγ Ὀεοαπιε ἃ 
τρου δ] βοπια τπηᾶγϑῇ. Ερἤεβυβ οὐδβεά ἴο ΡῈ «ἃ 8ε8-ρογῖ, [18 ἔγαάςε 

ἀεοϊίπεά, «πὰ {πὰ ἔπ ψεπὲ ουΐ οὗ {πε οἰξγ. 
Τῆς ἱπιρογίδηςε οὗ Ερἤδβαβ, πονψενογ, ἰῃ δηοίεπε εἰΠ168 τγᾶ8 οΐ 

ἅἄυε ἴο [18 σοπιπιεγοίαὶ ροβίτίοη αἴοπθ. [ὃ δά ἃ σοηβίάθγαθ!ε παπιὲ 
8.8 ἃ 80Π00) οὗ αγί. Τῇε σγεδῖ ραϊπίεγβ Ραγγῃαβίυβ οὗ {πε βῆ σεη- 

ἴωυγγ Β.0. δηά Αρεϊ]εβ οὗ ἔπε ἐουγίῃ Ὀεϊοηρσεά το ἔδε εἰΐγ. Αδονε 4]!, 
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ἴξ ννὰ8 ἃ ρίαςε οὗ ραγαπηουηΐ γε] σίουβ ἱπέεγεβξ. [ἃ νναβ πε σεπίγε οὗ 

πε ψογβῃϊρ οὗ ἴῃς σοάάεββ ψῇο νὰβ Κπογῃ πιοηρς ἴῃς Οτγεοβ 48 

Αγίεπηβ δηά απιοηρς ἔπε ἘοπΊδπβ 88 Ὀίαπα. Τῇε ἰεπιρίε εγεοϊεά ἴῃ 
Ποῦ ποπουῦ 8 οὔς οὗ ἔπε βενθῶ ψοηάογβ οἵ ἴπ6 δηοίεηΐ ψογὶά, ἃ 

ΒρΙ πὰ βἐγασίαγε οὗ βῃϊπίηρ πιαγῦῖε, βιαϊεὰ ὃν Ρην (Ναί. Ηϊπί., 
χνί., 40, 218) ἴο πανεὲ Ῥεεῃ 425 ἔεεϊ ἰοὴῷ δπὰ 220 νίάες (ρα Ὁ 

Με. ἡ. Τ. Ννοοά ἴο πανε πιεδβϑυγεά 8348 ἔεεϊς ὃὉγ 164), ψίτἢ 127 σοἰαπηη5 

80ηλ6 60 ἔεεϊ μίσῃ. [{ ἰβ τερογίεἀ ἴο ἢανε τε ἀρουΐ 220 γεϑαγβ ἴο 
Βηϊδῃ. Ιπη ἰξ Ψ88 ἰγεαβυγεά δὴ ἱπιασὲ οὗ ἴῃε σοάάε85 ψῃϊοῃ Ψψα5 

Ὀεϊενεὰ το ἢανε ἔβη ἔγοπι ἤδάνθη ἰῃ γεπιοῖς {ἰπιε8. Βεπίηά τῆς 

8ῃγίπε ψ88 ἴδε “ ἰγεδϑυγυ," ψῃϊσἢ 858 πε ὈΔηΐ οὗ Αβϑία. Τῆς τεπιρὶς 

νὰ5 ἀεδίγογεά ὃν {πε Οοίῇβ ἴῃ Α.Ὁ. 262. 

Μαρηϊβοεπί 48 πε τεπιρίε 88, ἰξ 8 ηοΐ [Π6 οηΐγ ἀγοῃιτζεσζαγαῖ 

ψοηάογ ροβϑεββεὰ ὉῪ Ερῆθβϑυβ. ΤΠεγε 88 ἔπε σγεδῖ ἐπεδῖγε, οἡ πε 

νψαϑβί 8ἀς οὗ ουηΐ Οογεββιιβ, ἃ ναϑί βιίγυσζαγα, ἔπε ἰαγρεβὲ Οσγεεῖκ Πεαῖγε 

ἰπ Αβία Μίωον δηὰ ἰη ἔπε αποίεπε σσεεῖ νογίά, γερυῖεά ἴο ἀοοοπιπιοάκζεα 

50,000 βρεοσίαῖοτβ.0. Νογίῇῃ οὗ [ἴ ννὰ8 ἔπε οἰσάϊμρι, ψῇεγε γάσαβ εγα 

τα δηὰ νὰ θεαϑβϑὲ ἢρῃῖβ σψεγε σοηάδυςίεά.,. ΙΙἴ ψὰβ ἴπ6 ἰεπιρίε, 

Βοψενεγ, ἔπαξ πιδάς ἴπς οἢϊεῖ σίογν οἵ ἴπε οἰἴγ. [ἴ νᾶ8 ἴῃς τεπιρίς 
τῃαῖ δάάφά πιογεὲ ἔπδπ δηνίπίηρ εἶδε ἴο 8 ἱπιρογίδηοαε. Τῇῃε οδπίεξ 
Ὀοαβὲ οὗ Βρῆεβυβ ννᾶβ ἴῃς {ἰπ|6 οὗ νεωκόρος, οΥ “ τεπτρίε- νάγάδῃ 
(Πταγα!ν “ τεπηρίε-ϑνεερεγ ᾽), γεηάεγεά “ ψογβῃίρρεγ" ἰπ Αςῖβ χίχ. 

35 ὃγ ἴῃε ΑΝ, ἀπά “ τεπιρίε-Κεερεγ᾽" ὉΥ τῆς ἮΝ. [{ ἰβ ἴγας τῃαῖ {πα 
{{π|6 ννὰβ πίογε υϑιδ!ν ρσίνεη ἴο Αβίαξις οἰτίεβ 48 νψαγάδηβ οὗ τε πΊρίεβ 
οὗ {πε Ἱπιρογία! ψόογβῆρ, δπὰ Βρἤεβϑι8 88 νεωκόρος ἢγδί οὗ οπε 

τεπιρίς, ἴπεη οὗ ἔνο, δηά ἰαΐεγ 83{1}} Ἄνεη οὗ ἔπγεαε. Βυῖΐῖδη ἰπβογίριίοη 

οἵ ἴῃε βεσοηά σεπέυγν ἀπά οοἰη8 οὗ ἔπε {πίγὰ ὈδΑΓ τυϊζπεβ8 ἴο ἴῃς ἕδος 
ϑίαϊεά ἰῃ Αςἰβ χίχ. 855 ἐπαὲ Ἐρπεβυβ πδά ἴδε εἰ οὗ νναγάεη οὔ {πε 
Τεπιρίε οὗ Ὀίαπα (ο΄. Ῥεοῖ. Βαπιβανβ γίίοίε οὐ ““Ἐρῃεβυβ᾽᾿ ἰῃ 

Ηκαβείησβ᾽ Π οέίοπαγγ» οὗ ἐμὲ Βιδ᾽6). ΤῊϊβ ναϑὲ τεπιρίε ψα8 ποῖ ἔπε 
ΟΩΪΥ 8δογεά βίγυσξαγε ἔπαξ ἔουπὰ 8 ρίασε οπ ῃς β8ίορεβ οὗ {πε ἢ1]} 
ψὨΙσ ἢ πιδάς {πε ογί σία! γεϊσίουβ σεηῖσε. Ηεγε νψὰβ ὑαἷε ἔπε σγεαῖ 
ΟἸὨγίβιίαη Οπαγοῦ πη ἢ 88 ἀεάϊςσαϊςεά ὈΥ ν᾽ αδεἰπίδη το 851. ὅομη ἴδε 
Ἐνδηρεῖίβι. Ηδετε, ἴοο, αἵ ἃ ἰδῖεγ ἀδῖε, ναθ Ἔγεοϊεά {πε τηοβαιε 

ψ ἢ ίσἢ ἰβ γερογίεά ἴο δᾶνε Ῥεδη οπε οὗ ἔπε δεϑβὲ βρεοίπηεηβ οὗ Αγαδίδη- 

Ῥεγϑβίδῃ ατγί. 
2. ΤῊ ΟησπΟΗ ᾿ν ΕΡηΗεβύῦβ. ἴξ 18 ψτἢ ἴῃς σγεδῖ πᾶπη68 οἵ Ρααϊ 

Δπὰ ϑομη ἰπαὲ ἴδε βίογυ οἵ ἔπε ργίπιτνε Οἢγίβείδη σοπηπιαηϊν ἴῃ 
Ἑρἤεϑυβ 18 βρεοίδ!ν δββοοίαϊεά, βοῖῃ πὰ ἴπε Νὲν Τεβίαδπιεης {861} 
δηὰ ἴῃ ἰγαάϊείἼοη. Φοῆπ᾽ 5 οοπηδοζίοη ἢ ἴπῈ ἙρΠεβίδη ΟΠαγοῦ θε- 

Ιοησβ ἴο ἔπε ἰαϊξεγ ραγί οὗ ἴπε ἢγβε σεπίυσυ. ὅνε πᾶνε ὄνεγγὺ τεδβοηῃ 

ἴο Ῥεϊΐενε παῖ, αἴζεγ ἔπε ἀεϑεγασιίοη οὗ δεγυβαίεπι δηὰ {πε ἀϊβρεγβίου 
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οὗ πε πηεπιρεγβ οὗ ἴδε πιοΐῖπεγ Οἤυτοῃ, πὲ Αροβέῖε πιδάς Ερἤεβιιβ 

Πῖ8 οῆς. Τῇε Πίβίογίδη Ευβεδίαβ βρεδῖβ οὗ ἢί8β γεϑίάεηςε ἔπογε, δηά 

τερογίβ Ἴσεγίαίη ἱπιογεβεηνς οσσυγγεησεβ ΜΠ οἢ τοοῖς ρίασς ἀμγίηρσ Πίδ 
βίδαυ. ΟἿδεγ πδπ1ε8 Κπόοψῃ ἴο ἃ ἰπ ἴῃε βαογεά ἢίβίογυ ἢανε [80 σεγ- 
ταίῃ αβϑοοίβειοηβ νι ίτῃ ἐπε Ἐρῃαβίαη Ομαγοῃ. Οπε οἵ ἔπε8ς ἰ8 ῃαΐ οὗ 

Τιπιοῖῃνυ, το ἀρρεᾶγβ ἴο πᾶνε θεεη σογηπἰβϑίοηδα ὃν Ιααὶ ἑονναγάβ ΠῈΣ 
εηὰ οὗ Πἰβ σᾶγεεῦ ἴο ἀο βοπλε βρεοΐδὶ νψογῖ ἰῃ Ερἤεβαβ. ἴω 1 Τιπιοῖῆν 

(ἰ. 8) τε Αροϑβίϊίε ἰβ8 γεργεβεηϊεά δ8 γεπ)ιηάίηρσ {Πὶ8β Πὶβ “"οὐῃ δοὴ ἰῃ 

τῆς ἕα!τἢ " παῖ ἢε παά Ὀεβουσῃς ἢίπη ἴο αδίάς “ 8.}}} ἰῃ Ερἤεβαβ," 
ψΠἱῈ πε Πἰπιβεὶ ἢ νεηξ ἱπῖο Μασεαοηία, παξ ἢς πιϊσῃξ “ παῦρα βοπια 
παῖ πὲν τεδοῇ πὸ οἵμεγ ἀοοίγίης "Ὁ. [{ ΠπΊᾶγ αἶ8ο δε ἰηΐεγγεά ἔγοπι 
ψΠδῖ ἰ8 βαίά οἵ θοῇ ίαγι ἰη αἰβεγεηε ραβϑβασεοβ οἵ ἴῃε Νὲν Τεβία- 

πχεηΐ ((ο]. ἱν. 10; 1 Ρεῖεγ ν. 13; 2 Τιπιοῖῃν ἱν. 11) παῖ πε ἴοο 
Βδὰ ποῖ ἃ {{|ὲὰ ἴο ἀο ψῆ ἐπα ΟΠυγοῆεβ οἵ Αϑβία ; δηὰ παξ θείης 
80, ἰξ σδῇ ψεῖ] Ὀ6 υαηδἀογβίοοάύ ἐπαξ 6 ψὰ8 Κπονψῃ ἴο {πε ΟΠυγοῇ οὗ 

Ερδδϑβιι8 δηὰ νἰβίτεα {πε αἰέν ἰπ Π5 ]ουγηεγίησβ. [{ Π85 Ὀδδθη βιρροβεοά 

ΓΚ βοηῖε {παῖ πε Ἐναηρε ίβε ὰΚὸ αἰδο πδά βοηλε σοπηδοϊίοη ψίτἢ 

ΕἘρπῃεβϑυβ. Βαῖΐῖ τἋδπογε ἰβ Ω0 δίδίογίσδαὶ ἑουηάεδίίοη ἔογ ἴπΠ18. Μυ. Ψ. Τ. 

Μνοοά ἱπάεεά ἔδκεβ {πε παπὶαὲ ὕογῃα Ὀγν {πε πιοάεγη νἱασε νυ ἢ 
γΓεργεβεηΐβ ἴπΠῸ δηοίεπε Ἐρἤεβυβ ἴο δὲ ἃ σογγυρίίοῃ Οὗ αγιος λουκας, 
“81, [κε Βαῖ Αγαβαίαῖκ οὐ Αγαββαίαἷς ἄρρεᾶγβ ἴο ΡῈ ἃ Ἷογγυρ- 

κίοη οὗ Αγο-τΠεοΐος, Αγο-ἘΠο]ου, αγιος θεολογος, ἴῃς παπιε Ὀείηρ ἴθ 

ἔγοπι ἔπε ΟΠπαυγοῇ οἵ 51. θομη δα ἔπεγε ὃν δ υδεϊηίδη. 
Ιε ἰἴ8 στ δὰ] Πίπιηβε!, ἐπεγείογε, ἔπαξ ἔπε θεσίπηίησβ οἵ [ῃς 

ΟΠυγοῆ οὗ Ερμεβὰβ ἅγε δϑϑοοίαϊεά. ίεη ἔγοηι Αβϑία ψεγε ἀπιοης ἴπα 

ται εἰξα 68 ἰῃ Ψεγαβαίεπὶ νῆο Πεαγὰ {πε Αροβίεβ βρεαῖκ στ τοησιεβ οα 

πε ἀδγ οὗ Ρεηΐεοοϑὲ (Ασίβ ἰΐ. 9), ἀπά ἰἴ [8 ροβϑβίδ!ε ἴπαξ ἴῃς γϑὲ τίαΐησβ 

οἵ πε πον [Αἰ τἢ πλᾶν ἢανε εξ σαγγίεα ὈΥ βοπλε οἵ ἴΠ686 ἴο πε σαρίξαὶ 

οὗ ἔπε Ῥγονίηοαεα. Βαὲΐ οἵ {παξ ἔπεγε ἰβ πο γεοογά. Τῇε εϑβείπιοην οὗ 
τῃῈ Βοοῖ οἵ Αςἴβ ἰ58 [παῖ Ῥαα!, αὲ πε Ὀερίηπίηρ οὗ 8 βεσοηά σγεβδῖ 

ΠλἰΒΒΙ ΟΩΔΡῪ ἰΟύΓΠΕΥ, αἴζεγ ἢς παά σοπε τπγουρπουΐξ ῬΠγυϑία δπὰ {πε 
τερίοη οἵ Οαϊδιία, νγα8 “Τογϑίἀάδη οἵ ἰῆς Ηοῖγ Οἤμοβε᾽ ἴο ργεδοῇ ἔδε 

νογά ἰη Αβία (χνί. 6); δυΐ {παῖ δ {πε οἷοβε οἵ ἐπαξ Ἰουγπευ, ψἤδη μα 
ΔΒ Οἡ ἢ ΨΑΥ ἔγοπη Ογεεσα ἴο ϑυγία, ἢε αἱά νίβίε Ερῆεβϑυβ ἀπά 

“ τεαβοηεὰ στῇ πε ενν8 ἴῃ ἴῃς βυπάροσιε᾽". Τῇδί Πε πηδάς βοπις 

ἱπιργεββίοω οὐ {18 οσσαβίοῃ ἀρρεαγβ ἔγοιῃ ῆς ἕασϊς ἴπαξ ἢ ψδ8 

Δϑκεά ἴο βίαν. Τῆϊ8 ἢς σουϊά ποῖ ἀο, Ὀδσαυβε ἢς Πδά ἴο ργεββ οὔ ἴο 

Ψεγυβαίεπι ἕο κεερ ἴπε ἔεαβὲ ἴῇεγε. Βαΐ ἢε [εἴ Ααυΐϊα αηά Ῥγίβοι Πα 

ἰπ Ερῆεβαβ δηὰ ργοπηίβεά ἢὨἰπβεῖῇ ἐο γεΐαγη (Αςῖβ χνιϊΐ. 19-21). Τὸ 

τη 8. Ὀγίεξ νἱβίς οἵ ἴηε Αροβίϊε οὗ ἐῃε Οεπείίεβ, ἕο] ονεά αρ ὉΥ πα 
εἴἴογίβ οὗ Αυΐξπ δηὰ Ῥγίβοι!α, τῆς ρίαπιίης οὗ ἃ ΟΠ γίβείδη ΟΠ αγοῖῆ 

ἰπ ἴδε σαρίζα! οὗ ἐπε Ῥγονίησε οἵ Αϑβϑία ἄρρεαγβ ἴο δε ἄμε. Νἤεα 



ΙΝΤΕΟΟΌΟΤΙΟΝ 207 

Ῥαιυὶ τὰβ ΑΑΥ ἰῃ ϑγγία δαπά Αβία (Αςῖβ χνὶ. 22, 28) βοπιεϊῃίησ 
ἔυγίδον νὰβ εδεοίεά ἰῃ ἀποίμεγ ψὰῦ. Αροϊϊοβ οδηα ἴο Βρἤδβυβ, 
Κηονίηρ οηἷγ οὗ ἴδε Ὀαρτίδπι οὗ θοῆη. Ηε παά ἐπε να΄ οὗ Οοά εσ- 
Ρουῃάεά το Πἰπὶ πιογε ἔν ὈῪ ἴῃε ἔνο ἀενοίεά ἔγίεη 8 ψῃοπὶ Ῥααΐ 
Βαά [εἴξ Ὀεπίηά Πίπιὶ ἰῃ Ερῆεβαβ. Τῇα γοβυῖς ταβ τῃπαΐ, υπάεγβιίαπάϊης 
θεϊζογ 88 ἢς οοὺν ἀἰά ἴῃς ἔα Β]πιεηΐ οὗ ἐπε ργοπ)ίβεά Ν εββίδηίς βαϊνα- 

τίοη, δ “ πιμΕΠν σοηνίηοεά {πὰ Ψεννβ, δηὰ ἐμαΐ ρυθ] εἶν, Βμοσίης 

ὃγ πε βογίρζαγεβ (Ππαξ Φεβιι8 νγὰβ ΟἾγίβε  (Αοΐβ χν!. 24-28). Αἴζεγ 
Αροΐϊοβ μαά ραββεὰ οἡ ἴο Οογίπεῃ Ρδαΐ γεϊαγηβά, ἃ8 με δαά υἀπάετ- 

(ΔΚεη ἴο ἀο, ἴο Ερῃεβαβ (Αςῖβ χίχ. 1). Ου τ} 8 οσσαδβίοῃ ἢἰ8 βίαν νγαβ 
8. Ργοίγαοϊεαά οης, εχίεπαϊησ ονεὲγ πογε ἤδη ἔγο γοᾶγβ δηά τῆγεε 

τηοηῖτἢ8 (Αςίβ χίχ. 8, 10), οὐ ἃ8 ἢ Ἴχργεββεά ἰζ ἴω τουπά πιπΊρεγβ ἴῃ 

ἢἰ8 δάάγεββ ἴο ἔπε εἰάδγβ αἱ Μη Π]εΐυ 8 “ΟΥ̓ [86 βρασε οὗ ἴῆγεε γεαγβ" 

(Δοῖβ χχ. 81). 
Εἰγβὲ ἢς ἀενοίεά Πἰπη86} ἴο ἐπε ἱπβίγασζίοη οὗ σεγίδίη αἰβοίρ!εβ 

“0 δαά Ὀεεη Ὀαρίίβεά ΟὨΙΥ αηἴο Φοῇη᾽ 5 Ὀαρεί8βπ) δῃὰ πεν ποϊῃίησ 
οὔ τε Ηοῖγν ΟΠοβὲ (Αςῖβ8 χίχ. 1-7). Τἤεη ἔογ τῆγες τηοηΐῃ8 δε 
βροῖς οὗ (ἢε τΠίησχβ οὗ ἔπε Κίησάοηι οὗ Οοά ἴο πε ψενγβ ἴῃ ἔπε 

βυπαοριε ἴω 1818 ἢε ἢαὰ ΟὨΪΥ ραγίίαὶ βυσςαββ, ἀπά βοοὴ πε πδά 

ἴο εποουηΐεῦ δἰξζεν ορροβιίοη. Ηε σαν ᾧρ ἢἰβ ἀρρεαϊ, ἐπεγείογε, 

ἴο ἴῃς δεν, δπά τοοῖς τῆς βοῆοοί οὗ “ Τγγδηηυβ,᾽᾿ ἰῇ νῃϊσοἢ ἢ “ αἰδ8- 

Ρυϊεά ἀεί" ἔογ ἔπε βρᾶςε οἵ ἔνψο γεαγβι Ηε ἀϊά {ῃἰ8 σιίτῃ βυσῇ 
γτεβϑυΐϊὲ τπαὶ πε ταγπεά πηδηΥ ἔγοπι ἴῃς ργαςσείος οὗ ἴπε πηασίςα! ατγίβ 

νὩϊοῇ ψεγε ἰη σγεαῖΐῖ ἴανουγ ἴῃ Ερἤοβαβ, δηὰ “ 411 [πεν ψῃϊοἢ ἅννεῖξ ἰῃ 

Αϑβίαᾳ ἢεαγά τῇς σνογά οἴ ἴδε [ογά δεβιβ, Ὀοϊῃ εν δὰ Ογεεῖβ " (Αςσῖβ 
χίχ. 10, 20). ἴῃ οἵπενγ ψογάβ, ἴδε γερογέ οὗ ἴῃς Οοβρεῖ σψῆϊοῃ δαὶ 

Ὀγεδοῆαά ρεηείγαϊεά τῆγουσῇ ἴῃς Ῥτγονίηςε, θείην σαγγίεα πο ἀουρὲ ἴο 

ἴδε σγεαῖ οἰξίεβ Ὀγ ἔγανε!!οσβ τῇο νἱβίϊεά Ερἤαβαβ, δηά ὈΥ πιίβϑίοπαγίεβ 
ΟΥ Π᾽αβϑθηρεγβ κὸ Εραρῆγαβ. Απηά ἴογ πε ρυγροβε οὗ ἀἰββεπιίηδίησ 
πε Κηον]εάσε οὗ ἔπε πεν αἰ τὨγουρῇ ἴῃς Αδβίατίς Ῥγονίποε, Βρῆεβαβ 
"88 ποῖ 688 βιησυϊαγίγ βιεά ὃΥ 18 σεοσγαρῃίοαϊ ροβίςοη δηὰ Ἵοηϊ- 
τηεγοία! σοπηπγαηϊοαιίοηβ πα σγὰ8 Απεοοσῇ ἴον ϑυγία ογὐ Εοπις ἴογ 

τε ἔυγίμεν Νεβὲ. Τῆε {υπγυϊζύουβ ορροΒίτίοη, πονενεγ, νι ΐσἢ να 8 

τουβεά ὈΥ͂ Ὀεηγείγίι8 ἀσαίϊηδὲ Ρδμὶ 88 ἃ ἀεβέγογεγ οἵ ἴῃε βι᾿νεγβηλ ἢ 8 
ογαῖξ δηά 4 βυδνεγίεγ οὗ ἔς πογβῃίρ οὗ Ὀίαπα, Ὀγουσῆϊξ 8 ψογῖς ἰῃ 

ἙΕρδεβυβ ἴο ἃ εἷοβε δπὰ Ἵοπιρεϊϊεὰ Ὠἰπὶ ἴο Παϑίεη ἢἰβ ἀεραγέωγε ἰηΐο 

Οἴεεοε (Αςῖβ χίχ. 21]1---χχ. 1). Ὀατγίηρ δἰβ ἰαϑὲ νογασε ἴο ϑυγία ες 
αἰά ποῖ νἱϑί Ερἤαβι8 ἰζβείξ; θαξζ, τουσπίηρς αἱ Μιεῖαδβ, ἢῈ ϑεπὲ ἴογ 
{πε εἰάετγβ οὗ ἴῃς Ερῃεβίδη ΟΠυγοῦ δηά τοοῖκ Ὠΐδ ρατῃείίς ἕαγεννε!! οὗ 

ἔδποηι ἔδεγε (Αςΐβ χχ. 17-38). 
80 ἔαγ 88 ἴῃε Βοοῖκ οἵ Δοίβ ἰβ σοησεγηεά, [Πδΐ ἰ8 πε ἰαδὲ σἰίπιρδε 

νὰ βεῖ οὗ Ραυΐ ἰῃ δίδ σοηπεοίίοη πίῃ Ερἤδβυθ. ἴπ ἔπε Ῥαβίογα! 
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Ἐρίβε!εβ, ποννενεγ, ψὲ ἤᾶνε 80Π16 ἔμγίῃεῦ γείεγεηςθβ ἴο Ερἤῆεβαβ δηά 

το Ραυ} 8 σαγε ον ἔπε Οπυγοῆ ἴπεγε. [ἢ 1 Τιπιοῖῆν (ἰ. 8), ἃ8 ννε ἕδνα 
βεε, ψὲ ἤηά ἐπαΐῖ Τίπιοίῃυ παά Ὀεεη ρίασεά ἰη ἔπε οἰἐγ ψ ἢ 4 νίενν 

ἴο ἔπε ρτγεβεγναίίοη οἵ βοιιηά ἀοοϊγίπε, ἀπά ἔπαὶς Ῥααΐ ἀεβίγεά ἢίπὶ 

ἴο τεπιδίη ἔπεγε ἤθη ἢς Πἰπιβοῖ ἢ ψεηΐ ἱπῖο Μαςεάοηία; απὰ ἴῃ 2 

Τιπιοῖῆν πιεπίίοῃ ἰ8 πιδάς Ῥοΐῇ οὗ ἔπε ψὰὺ ἴῃ ψῃΐοῃ Οπεβίρμογυβ 

πιϊηἰβίεγεά το Ραμ ἰπ Ερἤαβαβ ((. 18), ἀπά οὗ δε ἕαςξ ἐπαξ Τυγοδίουβ 
νὰ8 βεηΐ ΟΥ̓ Ραμ! ἴο Ερπεβαβ (ἰν. 12). Τῆς γεϊδείομβ, ἐπεγεΐογε, 

Ῥεΐψεεη Ραμ δπά {πΐβ Οπυγοῦ ψεγὰ οὗ ἴδε οἰοβεϑὲ δηὰ πιοβὲ οοη- 
Βάεπεία! κἰπά. Α58 ἴο πε σοπηροδβίτίοη οὗ {πε ΟΠ γί βείδη σοπιπγαηϊίυ, 
ἰξ ἀρρεᾶγβ ἴο ἢανε ἱποϊυἀεδά ἔγοπι ἔπε ἤγβὲ Ῥοΐῇ Δενβ δαπά Ογεεῖβ 
(Αςῖβ8 χίχ. 1-10, χκ. 21). Τῆς Οεηξῖίε εἰεπιεηῖ, ἤοννενεγ, βε6Π18 ἴὸ 

δανε Ὀδεη {πε ἰαγϑογ δῃά ἴο πᾶνε σγονῇ πιογα δηά πιοσγε, 80 ἴπδξ πε 

Ερίβειε ἀεαΐβ σίἢ τῆς ΟΠαΓο ἃ8 ργασείσα!ν ἃ Οεπεῖε- ΟΠ γι βείδη θοάγ. 
Ιη 1 ῬΡεῖεγ (ἰ. 1) ἔῆοβε ἰῃ Αβία, ἱποϊυάίης ἀουδείεββ ἐπε πιοτηθεγβ 

οἴ ἴδε πιεϊγοροϊἴαη ΟΠυγοῇ, ἄγε παπγεά ἀπιοης ἔπε βίγαηρογβ βοδξζεγεά 
τηγουρποαῖΐξ ναγίουϑ ἰαηά8, ἰονναγά8 ψῇοτη ἴπε τυγίζεγ ἢ88 ἃ σεγίδίη γὰ- 

ΒρΟηΒί ΠΥ ἀπά το ψῃοπὶ πε δἀὐάγεββεβ ἢϊβ Ερίβεϊα. ἴΙπ {πε Αροσα- 
'γρβε ψῆΐοῃ Ῥεαγβ πε ἤδηῖε οὗ ὑοδη, {πε ΟΠαγοῆ οὗ Βρἤεβιβ ἄρρεαγβ 
Δηλοης ἴδε βενεη (πυγοπεβ οὗ Αβία ἴο ψῃϊοἢ Φομπ᾽ 8 πιεββασα ἰ8 
αϊγεςϊεά ; πὰ ἔπαξ {πὸ Ερπεαβίαη Ομαγοῃ ψγα8 γεσορηίβεά 85 ἴδε οπίεῦ 

οἵ {πε βενε πΊδῪ Ὅς ἱπίεγγεά ρεγῆδαρβ ἔγοπι ἴπε ἕαςς {παΐ ἰ ἢα5 πε 

βγϑὲ ρίασε ἰῃ ἴῃε ἰδὲ ἀπά ἰπ ἔπε δάάγεββ (ἰ. 11, ἰ1. 1). [τ 18. αἷβὸ 
ψ ἢ σόπη παῖ ἰγααϊτίοη σοπηεςΐβ ἴῃς ΒἙρδεβίαη ΟΠαγοῦ δἴξογ δα] 8 
ἄεοεαβα. ΟΥ̓ ἰΐ8β ἰδῖεγ ῃἰβίογυ, ἰξ ἰβ επουσῇ ἴο βαὺ ἴπαξ ἰ( ἰοηρ γεϊαίπεά 

[8 ᾿πηρογίδηπος δπιοὴς ἴπε ΟΠαγοῇεΒ, ἀπά τπαΐ, ἀπιοης οἴπεν τΐηρ8, ἰ 
ν 885 ἴῃε βεδῖ οὗ οἠς οὗ ἴῃς σγεαΐ (ξβουπιεηΐοαὶ Οοαηο 8 (Α.Ὁ. 481), πὰ 

αἶδβο οὗ ἐπε ῃἠοϊογίουβ Ποῦθεγ- ϑγηοά (Α.0. 440). 
8. ΤῊΕ ΕΡΙ5Τ[Ε--ἰτθ ΟΕΝΒΕΑΙ, ΟΗΑΒΑΟΤΕΕ, ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΑΝῸ ῬΙΑΝ. 

Απιοὴρς ἴδε Ερίϑι]ϊε8β Ὀεαγίηρ ἴῃ6 πᾶπιὲ οἵ 8.. Ραυϊ πεγε 18 ποτε 

στεδῖεγ ἔπαη ἐΠὶ8, ὯῸΓ ΔῺΥ ψἱτἢ ἃ Θπαγαοῖεγ πιογὰ ἐπξγεῖν ἰ(8 οσῃ. 
ΤΒογα μανε Ὀεδη βιυάεηΐβ, ἰδ ἰ5 ἔγαε, τῆο νὴ ἢ δη δἰπιοβὲ ἱπογεάϊδ!α 

Ἰαοῖκ οὗ ἰῃϑίσῃς πᾶνε σοηβίἀθγεὰ ἰξ δὴ ἰπϑιρίά ργοάυσείοη ογ ἃ [εάϊΐοιις 
δῃὰ πἀηβκ 1] σοπιριτίοη. Απιοὴρ ἴπεϑβε τιυβὲ Ὅς παπιεά ὄνε 80 
δουΐε ἃ Βομοίδγ 48 ε Νγείίε. ϑασοῇ ργοηουῃποεπηεηῖβ, πόνένεγ, 

Ὀεϊοης ἰο δε [αίϊατεβ ἀπά εσςσεηίγίοἰτεβ οὗ ογἰεἰοίβπ), ἀηά σουηΐ ἔογ 
{ππε|6. ΜΝ ἔενν ἐχοερίίοηβ βομοίαγβ οὗ 41} αἰ εγεηξΐ βοῇοοίβ ψῇο ἢανα 

βίυα!εα ἀπά ἰηϊεγργεῖεά (8 Ερίβεϊῖς ἢανε ὈδοΩ δὲ οὔδ ἰῃ γεψαγάΐηρ ἰξ 
88 οὔδ οὗ ες 5βυδ[᾿πηλεβὲ δηά πιοβδῖ ργοίουηά οὗ 411 ἴῃε Νὲν Τεβία- 

ταεηΐ ψυγτίησβ. ἴπ ἔπε Ἰμάρπιεηξ οὗ πᾶν ψΟ αγὰ νεῖ] επεπεά τὸ 
ἀεἶνεῦ δη ορίηίοη, ἴξ ἰ8 ἴπε σγαπάεϑε οὗ 41] πε ῥααϊίης ἰεξέεγβ, ΤΏογε 

ἰ8 ἃ ρεου αν ἀπά βυβίαίπεα Ἰοξιπαβ8β ἰη 118 (δοίης πο Π88 ἀδερίν 
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ἱτηργεββεά ἴδε σγεδίεβϑε πιίηάβ δηὰά ἢδ8 εαγηεβά ἴογ ἰξ ἴῃς πε οὗ ἐῆε 
“ Ἐρίβεϊε οἵ ἔπε Αβοεηβίοη ". [8 ἰαγγίεβ ἰαγβεῖν απηοὴς “ ἴῃς Πεδνεη- 
Ιἴε8,᾿ δηά 1 (β ἱπῖο πε εἴεγηϊτίεβ α ῥαγίς απέε πὰ α ῥαγίε ῥοϑί. 
11 18 σμαγαοίεγίβεά Ὀγν ἃ ἀἰψηιν δηὰ ἃ βεγεηϊυ σι ῃίοἢ γε εηξίγεῖὶν ἴῃ 
ΠΑΓΠΊΟΩΥ τ ἴπε εἰεναϊίοη οὗ ἰἰ8 ᾿ῃουρῃΐθ. [ἐξ ἴακεβ {π|||Ὶ6 ἕο ἀο 
εἴἴμεγ στ τἢς αυεδβιίοηβ οὗ σεγεπιοῃ δ  8π| οὐ ἢ ἔπε ρεγβοηδὶ νίη- 

ἀϊοαϊίοηβ πιῇηΐϊοῃ 81] 80 ἰαῦζε ἃ βρᾶοε ἰῃ οἵμεγβ οἵ ἔπε σγεαίΐεγ Ερίβί!εβ 
οὗ ϑὲ. Ραυ!]. Τδε ροϊεπιίσα! εἰεπιεηΐ ἰ8 σοηϑρίοσυοιβ ὈΥ [18 αὔϑεηςεα. 
ΤΠεγε 18 βοαγοαῖν ἐνεῃ ἀπ δοἢο οἵ {πε σγεαῖ σοηίγονεγβίεβ νῃ ἢ τίη 
80 ἰουαϊν ἰη ἔπε Ερίβεϊεβ ἕο πε Ἐοπιδηβ ἀπά ἴῃς Οαἰαϊτίαπβ. [ξ πον 
ΜΈΓ 811} δοξίνε ἰῷ ἢν πηδάϑιγε ογ δὲ 41} ἰῃ ἴῃς ννγίζεγ᾽ 8 νίετν ἤδη 

δε δά άγεββεά ὨἰπΊβ6 1 το ἔμεβεὲ Αϑίδϊζίςα Ομυγοῃεβ, ἴπεν ἀγὲ ποῖ οἡ {πὰ 

βυγίαςε αἱ ἰεαϑὲ οἵ {Πϊ8 πια᾽εϑίέίς Ερίβεῖεσ. Τῆς πεαγεβὲ ἀρργοβοῦ ἴο 
ΔΩΥ͂ ἜχρίἸοἱξ ΑἸ] βίο το βοῇ πίη ,8 18 ἰὴ ννῆδξ ἰ8 βαἃ ἴῃ ἃ βίησίε νεγβε 

(ςδαρ. ἰ!. 11) τεραγάϊηρ {πε Οἰγουπιοϊδίοη ἀπά ἔπε )πεϊγουπηοί βίοη, 
Τἤογε ἰ8 ἃ γεηιλγκαῦϊε σοπεαβίοη, ἴοο, ἰΏ ἴπε σοπιροβίξίοη, ραγί 

Βειίησ ἰῃ νι ραγὲ παζυγα!ν ἀπά νους εὔογε. [ἢ [8 βίγυασζυγε 

ἴηε Ερίβεῖε ἰ8 δὴ «ηπΊ Βίδκαῦίε ππὶγ. Τῆς ψῃοῖε ἀγρυμηεηΐ πλονεβ 
τουηά ἃ ἔενν σγεαῖ ἰάθαβ. Τηε ρίδῃ ἰ8 βἰπιρίε. Τῆς Ἐρίβιεϊε ορεηβ 

δηά οἴοβεβ ἰῃ ἴπε ἀβυδὶ Ραυ πε νὰν, δηὰ ἰξ ἀἰνίάε58 παΐζαγα!ν ἱπίο ἔνο 
στεαῖ βεοϊίοηβ, οης ἀοοσίγίηδι δπὰ πε οἵπεν ργασείοδὶ ογ πογίδϊογυ. 

Τπετγε ἰβ θγβὲ {πε ἀϑι8] ἰηβογρείοη ογ σγεεζίηρ (ἰ. 1, 2), ἰο!]οννεά ΌῪ 
ἃ τῃδηϊκδρίνίησ νηϊσῃ ταῖκεβ [ῃς ἴογηι οὗ ἃ βοϊεπηη δβογίριίοη οὗ ργαῖβε 

ἴο Οοά ἴον ἴδε βριγίζυδὶ Ὀϊεββϑίησψβ επ)ογεὰ ὉΥ πε ψγίϊεγ δηά ἢί8 
τοδλάεγβ. Τῆε πιεηείοη οὗ ἴπεβε Ὀ]εββίηψβθ ἀδνεῖορβ ἱπῖο ἃ ἀοςίγίπαὶ 

βιαϊεπηεηΐ πῃίοῇ ἀ6α18 στ {πε ον {Παπγε8 οἵ εἰεσϊίοη, ργεάεβεϊπα- 

τίοη, γεάεπιηριίοη δηά πε ἔογρίνεπεβϑβ οἵ βίηβ; πε πιγβίογυ οἵ δε Ὀϊνὶπε 
ΜΠ; πὲ σγαςς οὗ ἴῃς ΗοΙγ ϑρίγίξ δἃ8 βεδ] δηδ δαγπεβί ; ἔπε ρονγεῦ οὗ 

Οοά ἰη {πε γεβωγγεσίζίοῃ δηά εχαϊδείοη οὗ (ῃγίβε ; ἔπε βονεγείζπευ οὗ 
ΟἸὨγίβε ονεγ ἔπε νογὶά δπάὰ Ηἰβ Ηεδάβῃϊρ ονεγ ἴῃς Οδαγοῇ ; [δε Ὀἰϊνίης 
αυϊοκεηίης οὗ ἔπε 8ρίγίζυδ!ν ἀεαά ; ἴῆς αὐργοραϊίοη οἵ [6 [Ὧν παῖ 

ἕογπαιεά τῆς νγαἹ] οὗ ραγεϊτίοη Ὀεΐεθη δὲν δὰ Οεηΐξίε ; ἔμ6 ἰονα οὗ 

ΟΠ γίβε δπά Ηἰβ ἱπάνε!Πσ ἰῃ πε Ρεϊϊενεγσ. Εδοὴῦ οὗ πεβε σγεδῖ 

1πεπιεβ ἰεβὰβ δαϑίϊν ἴο ἴῃς σχῖ. ἴῃ {πε σοαγβὲα οὗ {πεὶγ ἐχροβίξίοῃ 

τῆς Αροβεῖε εηΐαγχεβ Ἵβρεοία ! νγ οὐ ἴῃς υἱτἰπιαῖε ρυγροβε οὗ Οοά ἴο 

8βυτὰ ᾧρ 411] τῆσδ ἰῃ ΟΠγίβὲ (ἰ. 9-11); τῆς τεϊδτίοη ἴῃ ψῃϊσῃ ΟἾγίδὲ 

βίδηδβε ἴο ἴῃς απίνεγβε δηά ἴο ἴῃς ΟΠαγοῇ (ἰ. 20-28) ; {πε Δ᾽βοίτεῖν 
φιδοίουβ οπαγαςῖεγ οἵ ἴῃς βαϊναϊίοη, ἴῃς πενν [{ξε, αηὰ τΠε σίἔϊβ Ὀεβίονεά 

ρου Ὀεϊΐενεγβ ὈῪ Οοά (ἰΪ. 1-10) ; τῆ γενεϊδτίοη δηά ἔμ Β] πηεπὶ οὗ {πε 
Ρύγροβε οὗ Οοά, πίάάεηῃ ἔογ αξεβ, ἴο τῆδε της Οεηξε ραγίαϊκεγ στῇ 
ἴδε δεν (ἰϊ. 11-22) ; δηά {με πιᾶάγνεῖ οὗ ἔπε σγαςε παΐ ἢδ8 εβϑιδὈ! βηεά 
Θαυδ! τ δηὰ ὑπ ψπογε οτος ἴπεγε ψεγε ργίνιερε δηά βεραγαίίοῃ 

ΝΟΙ, 11. 14 

" 



210 ΙἹΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 

({ἰ. 1-19). ΤῊϊβ Ηἤγβὲ οὗ πε ἔνο ργίπιαγυ αἰνίβίοῃβ οἵ ἕἢς Ερίδβεῖε σοη- 
οἷυάεβ τῇ ἃ ἀοχοίοσυ, νι ΐοἢ ἀραίῃ σεἰεδγαΐεβ ἐπαΐ σγαοίουβ ρόνεγ οὗ 

Οοά νος ψογβ 41} ἔογ υβ δηὰ νυ τίη (8. 
Α58 ἴπε ἀοοίγίηα! βεςξίοη οσσαρίεβ ἴῃε βγβῖ τἤγες οπαρίογβ, πε 

Βογέδϊζογυ βεοίίοη ἐχίεηάβ ονογ ἴπε ἰαϑὲ ἴἤγεαε. ΤΉρβϑα ομαρίεγβ δγὰ 
ἴβίθη ᾧρ ψίξῃ ργαςείςα! γπηδίίζεγβ----ἰῃ 6 ἤθοεββί Ὑ οὗ ἃ νυ ς ἰῃ ΠΑΓΠΊΟΩΥ 

στ ἀπὸ Ὀἰϊνίηε ς41] ; ἔπε σοτηγηεηάαδιίοη οὗ Ὠαπι Π ν, πλεεηθ88, ἔογ- 

Ὀεδγδηςε, σοηςογά, ρεᾶςε δηά 811} σοοά ὈτοΙΠεΥΙν γεϊδείοπβ ; [πε ἀν οἵ 

δτονίης ἴῃ Π|κεηεβ8 το Ὁ γίβὲ δηά ἰη οδεάϊεηςε ἴο Ηΐπι ; ἐπε ογβακίης 
οἵ Αἱ] μεδΐμεη νίςδβ ; πε ργδοῖίςε οὗ ἐγας ἔα! πε88 δηὰ Ποπεβίυ, αὐβίίη- 

ἔπος ἔγοηι 811 σογγαρί σοπιπγχαηϊςδίίοηβ, ἔγοηι 411 ὈἰἘεγῆεββ πὰ γαίῃ 
δηὰ εν] -ϑρεακίης δηά πιαίΐοε ; βεάαϊουβ τνναιοῃξαϊπεββ ασαίηϑε ΔΩΥ 
{ας Ὀαοΐς ἱπῖο εαϑὺ σοζαρίίασε σε τῆς ἔνο οπαγαςίεγίβεις ρασαη 
ἔογπιβ οἵ τηογδὶ ον]ΐ, βεηϑυδὶν δηὰ σγεεά, ογ ἰηΐο ΔΥ 88 πε 88 ἰῃ ἴῃς 
βεηβε οὗ {πεὶγ ἄδαρ βἰηζαΐηεββ ; ἴῃ γενεγεηῖ γεραγά οὗ ἴῃε Οἢγίβιίδη 

τεϊαιίοηβ δεϊψεεη πυβθαπά αηά σἱΐε, ραγεηΐβ δπὰ οπιάγεη, πηαβέογε 

δηά εἷανεβ, δηΐ ἴῃς σαγεΐα! οὔβεγναηςσε οὗ πε ἀμείεβ αγίβίησ οὐ οὗ 
δε ΟΠ γίβείδη ἰάθα οὗ ἴπεβε γεϊείοῃβ ; ἴῃς ηεεά ἴογ {πε ἔμ} βρίγίτααὶ 
εαυϊρηχεηξ ργονί δα Ὁ Οοά ἴον {πε πιπβιδηάίησ οὗἉ 4] ενίϊ. Τῆαβα 
ναγίουβ εἰῃίοαὶ γεᾳυϊγεσηεηῖβ δηὰ γεσοπιπιεηάδιίοηβ γε ργεβεηϊεά 
88 811 Πμανίηρ {πεὶγ γοοῖβ ἴῃ ἴπε σγεαῖ ἔβοϊβ δηά ἀοοίϊγίηεβ οὗ σγδος 
νι οἢ ἄγε ἐχρουπάεά ἴῃ ἐῃε ἔογπιεν ἀϊνίβίοη οἵ πε Ἐρίβεϊε, δηά 88 41] 

ϑτονίης ὑρ ουξ οὗ παῖ 8ο11. [ἡ {ῃεὶγ εηΐογοεπιεηῖ βρεοίαὶ ργοπγίμεπος 
ἰ8 ξίνεη ἴο ἔπε πηαϊπίεπδηςε οὗ σοποογά δπά ρεᾶοε ἰῃ ἔπε ΟΠυγοῦ (ἶν. 
4); {δε σγεαῖ οδήεςξ σψῇῃϊοῇ 411 ΟΠ γι ϑδη σβ ἄγε πγχεδηΐ ἴο βεγνε (ἰν. 
12-16) ; ἐπε ἐογβινεαγίης οἵ 41] βίῃβ οἵ υποϊδαηπεββ ἃ8 πίησβ ΠΟῪ 
Α]Ἰεἢ το πε ΟἩγίβείδη [πὶ (ν. 8-14); τῆς βαογεάπεββ οὗ ἔδε ργίπηαγυ 

ἀοπιεβείς δηά γεϊδεϊνε ἀμεῖεβ, [ῆοϑα ἀῦονε 411 ρεγίαϊπίηρ ἴο ἴδε γεία- 

εἰοηβ οἵ Ὠυβραηά απηὰ νἱῆε (ν. 22---νὶ. 1-9) ; τπε βεγίουβϑῃεβϑϑβ οὗ ἴδε 
ΟΠ γί βείδη 8 νναγίαγε δηὰ ἴπε βυβῆοίεηον οὗ πε ΟΠ γί βείδη᾽ 8 ἀγπιουγ (ν. 
10-18).. Τῇε Ερίβεϊε ἰ8 Ὀγουσῆςξ ἴο ἰϊ8 οἴοβα ὉΥ βοῦιε ρεύβοῃδὶ γείεγ- 

ξῆσε8 Ὀδαγίηρ οὐ ἴπε νγίξεγ᾽ 5 γεχυϊγεπηεηῖβ ἀπά σοπηπγϊββίοη (νί. 19, 

20) ; ἃ Ὀγίεξ ποιϊίςε οὗ ἔπε πιίββίοη οἵ Τυοῃίςαβ (νὶ. 21, 22); αηά ἃ Βπαὶ 

βαϊαϊατίοη ογ Ὀεηεαϊοτίοη, τ ῃϊοἢ ἰ8 σφίνεη ἴῃ ἴεγῃ}β οἱ σγασε δηά ρεβεε 
(υι. 28, 24). 

ἴω δε σουῦβε οὗ (πουρσῇς τῃ8 [ΟΠ οννεά οὐξ ἴῃ τῆς Ἐρίϑβεϊε ἔπεγα 

ΑΓΕ σεγίδίη ζγεαῖ ἰάεαβ ἴπαὶΐ πανε ρεουϊαγ ργοπιίπεηοε σίνεη πεπι. 
Οὗ τδεβε {πε ἰαγρεβὲ ἰ8 {παὶ οὗ {πε Ὀϊνίηε ργαρε---ἴῆς ἰδ γπΊ χάρις 
οσσαγτγίης υπάεγ οαε δϑρεοξ ογ δῃοῖπεγ βοπης [Πἰγίεεη ἐἰηε8. Αηοῖπογ 

ἰ5 (Παῖ οὗ “ἴῃε Πεανεη τε 8, ἢ ἢ Πᾶ8 δὴ εηείγεῖν ρεσυ αν ρασε ἀπά 
Δρρ᾿ἰσατίοη ἰῃ τῃ 8 Ἐρίβεῖε. Μυοῃ, ἴοο, ἰβ πιδάε οἵ ἔπεα σοποερείοηβ 

οὗ τῃε Ὀἰνίης γμεΐηε55 (πλήρωμα) ; {Π6 »:}, 5467} (μυστήριον) ; ἔπε δσοΜ ΟΡ: 
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(οἰκονομία) ; πε βρίγίξυα! μπάεγείαπαϊηρ (γνῶσις, ἐπίγνωσις, σοφία, σύνε- 

σις, φρόνησις) ργορεγ ἴο ἔα ΟἨ γί βείδη δηά ἴῃ νμίοῃ ἢς ἰβ ἴο ἱπογδαβα. 
ΤὭετγε ἃγὲ αἷβο ἴδε ἰάθαβ οὗ μπίοη ἀπά μπίξγ, απίοη τ ΟἨγῖβε, αηίοα 

δηά {εἰΠοννϑῃίρ οας ἢ δηοΐδπεογ, τε ἀπἰν οὗ πε ΟΠαγοῦ, (πα οὔο- 

τε88 οἵ δεν δηά Οεηξίε, ἔπε ἀη!ὐ ἰπ ἔμα ἀϊνεγβίεν οὗ φίἔίβ, πε ἀπ ν 

οὗ {πε (αἰ. ὙΤὭεβε σγεαξ σοποθρίίοηβ γαη Τῃγουσῇ {πε Ερίβιϊς, απά 

ἐχργεββ ἘΠπεπῃβεῖνεβ ἰη βυοῇ σοπιροιηά [ΟΓΠῚΒ 48 συνεζωποίησε, συνήγειρε, 
συνεκάθισεν, συμπολῖται, συγκληρονόμοι, συναρμολογουμένη, συνοικοδομεῖσθε, 
σύσσωμος. 

Τῆε Ερίδβε!ε 18 γεπηαγαῦ!ε 4|80 ἕογ [ῃ6 ᾧ8εὲ νβίοἢ ἰξ τηδίτεο οὗ ἃ 
βεγίεβ οὗ ἱεγῃηβ οὗ ἔδγ-γεδοῃίηρ βἰρηίβοδπος, πιϊσἢ Ὀεΐοης ἔο ἔπε νεῦῪ 
ἐβϑεηςα οὗ [8 τπουρῃϊξ δῃὰ ἤοσῆεγε κεῖ ἴῃς ρίασε δπά ἔπε ἰξογαϊίου 
πο ΓΠΕΥ πᾶνε ἤαγα, Ἔχοερὲ ἰῃ 8οπΊε τηδάβαγε ἰῃ ἴῃς Ερίβεϊε ἴο δε 
Βοπιαπβ. Ατηοης ἴπεβα αγὰ ἴῃς οονημϑεὶ (βουλή) οὗ Οοά, Ηἰξβ τοὲϊϊ 
(θέλημα), Η!5 ῥμγῥοϑέ (πρόθεσις), Ηἰβ8 φοοά-ρίεαβιγε (εὐδοκία), ΗΒ ογε- 

ογάαϊπὶηρ οὐ ῥγε-ἀδέεγηιίπίηρ (προορίζειν), Η 8 αἴογε ῥγεῤῥαγίηρ (προετοι- 
μάζειν), εἴς. 

Τῇ νοοσαδυΐαγν οὗ ἴῃς Ερίβεϊε 4180 8 βίησωυϊας δηά ἔμ]! οἵ ἱπξεγεβῖ. 
Τῇε ἰεξέεγ σοηζαίῃβ ἃ Πυπιρεγ οὗ πογάβ δηά ρῆγαβεβ το ἢ τὰ ρεσου αν 

ἴο ἰδεῖ αηά {δε εἰβὲογ Ερίβεϊε το ἔῆε (ο]οββίαδῃβ, 80 ἔἕαγ 88 (ῆς Νοὸν 
Τεβίαπιεπε πε σβ ἄγε οοποογηθά---ϑὰαοἢ 88 ἀνθρωποπάρεσκος, ἁφή, 
ἀποκαταλλάσσειν, ἀπαλλοτριοῦσθαι, αὔξειν, αῃά [8 ἡουη αὔξησις, ὀφθαλμο- 

δουλεία, ῥιζοῦν, συζωοποιεῖν, συμβιβάζειν, ἐκ ψυχῆς. [ἴ 48 οἴδπεγβ νϑϊςἢ 

ΔΓΕ σοηῆπεά ἴο ἰϊβεῖξ δηὰ Ἴσεγίδίη οἴπεγβ οὗ ἴῃς Ῥαα!ης ἘΕρίβε!οδ : 

ἀγαθωσύνη, ἀληθεύειν, ἀνεξιχνίαστος, ἐπιχορηγία, εὔνοια, εὐωδία, θάλπειν, 
κάμπτειν, περικεφαλαία, πλεονέκτης, ποίημα, πρεσβεύειν, προετοιμάζειν, 

προσαγωγή, προτίθεσθαι, υἱοθεσία, ὑπερβάλλειν, ὑπερεκπερισσοῦ. 
Οη [δε οἵπες παπᾶ, ἔπεγε ἀγὰ ἃ ροοά δὴν ψογάβ ψἢϊοῃ ὁσουγ ἰη 

τ 18 Ερίβι6 αἴοης οὗ 4} οἰαίπηίησς ἴο δε ὃν Ῥδιϊῇ, αἰ πουρσῇ ἴμεν ἀγα 
ἴουηά οσσαβίοηαί!ν εἰβεσῆεγε ἰῃ ἴπεῈ Νενν Τεβίαπιεηΐϊ, ϑασῇ 48 ἄγνοια, 

ἀγρυπνεῖν, ἀκρογωνιαῖος, ἀμφότεροι, ἄνεμος, ἀνιέναι, ἅπας, ἀπειλή, εὔσπλαγχ- 

νος, μακράν, ὀργίζεσθαι, ὁσιότης, ὀσφύς, πανοπλία, πάροικος, περιζωννύναι, 

πλάτος, ποιμήν, ἰῃ 6 Β6η86 οἔαξέογ, πολιτεία, σαπρός, σπῖλος, συγκαθίζειν, 

σωτήριον, ὕδωρ, ὑποδεῖσθαι, ὕψος, φραγμός, φρόνησις, χαριτοῦν, χειροποίητος. 
ϑοπε οὗ ἴπεβε οὈνίου βίη ἄγε οὗ βιη}} πηοπγηεηῖ. Οἴδογβ ἤδνε 80πὶ6 
βἰψηίβοδποθ. Ου {πεβς ᾿ἰδὲβ 8εεὲ Αρθοι᾿β Ογίέ. απὰ Εχερ. Οοηῖηι. ὁπ 
ἐδ:ε ΕρῤιΞεϊος ἐο ἐπε ἘῤΠᾶεδίατις ἀπά ἐο ἐπε (ΟοἱοΞςδίαη5, πὰ τηογε εϑβρεοί- 
Αγ ΗοϊΖπηαηη᾿ 5 Εἰπίοἰέμηρ ἀπὰ Κγίδκ ἀον ἘῤΠεδεν- μπᾶ Κοίοϑϑεν- 
Βγίεζε. ἴῃ δἀάϊκίοη ἴο ἔβεβε χε μανε ἃ σοηϑίἀθεγαῦϊε ᾿ἰ8ὲ οὗ ρυαγε ἅπαξ 
λεγόμενα, ἱποϊμαΐης, ἄθεος, αἰσχρότης, αἰχμαλωτεύειν, ἀνανεόω, ἄνοιξις, 
ἀπαλγεῖν, ἄσοφος, βέλος, ἐκτρέφω, ἐλαχιστότερος, ἐνότης, ἐξισχύειν, ἐπιδύειν, 
ἐπιφαύσκειν, ἑτοιμασία, εὔνοια, εὐτραπελία, ὁ ἠγαπημένος, 85 ἀρρίἰεὰ ἴο 

΄-- 

() 
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ΟὨγίβε, θυρεός, καταρτισμός, κατώτερος, κληροῦν, κλυδωνίζεσθαι, κοσμοκράτωρ, 

κρυφῆ, κυβεία, μακροχρόνιος, μέγεθος, μεθοδεία, μεσότοιχον, μωρολογία, πάλη, 
παροργισμός, πολυποίκιλος, προελπίζειν, προσκαρτέρησις, ῥυτίς, συμμέτοχος, 

συμπολίτης, συναρμολογεῖν, συνοικοδομεῖν, σύσσωμος. [πῃ πε οδ8ε οὗ ἔνο 
οὗ ἴπεβε, αἰχμαλωτεύειν ἀπά εὔνοια, ες ΤΕ ρίνεβ ἐαοῇ ἰῃ οἠς οἵδεῦ 

ραββαρε (2 Τίη. ἰϊ. 6; 1 Οον. νἱΐ. 8), θαξ οὐ ἰπβυυξῆοίεπε ἀοσαπιεηΐαῖν 
ενϊάεηος. Τῆς ἱπεγοάποξίοη οὗ βοπιε οὗ ἴπεβε εγηιβ πὸ ἀοαδὲ ἰ8 ἄμα 
ἴο αἰγουπιδίαηοε. Βαξ δὴ βδῃηαρίγϑβίβ οἵ πε νοσαθυΐατν 848 ἃ ψῃοῖς 
Ὀτίηβ ου πε ἕδος ἐπαξ ἱπ ἰαησύαρε ἃ8 τε }] 85 ἰῃ τπουρῆξ Ἐπἰ8 Ἐρίβεϊς 

848 ἃ σμαγδοίεγ οἵ ἰζϊβ ονγῃ. 
4. ΤΗΕΒ ΑΕΕΙΝΙΤΙΕΒ ΟΕ ΤΗΒ ΕΡΙΒΤΙΕ. ΤὭεγε ἅγε ΒοπῈ γεβεη δηοεβ 

ψὨϊοἢ ἄσβεγνε ποίϊοςς Ὀεΐννεεη (Πς τεΓΠῚ8 οὗ {Π|8 Ἐρίδβεϊας δηὰ ἴποβε οἵ 

τῆς αὐάγεββ γεοογάεά ἰπ Αςίβ (χχ. 17-88) 8 ἀεϊίνετεά ὃν Ῥαμΐ ἴο {πε 
Ἑρμεβίδη εἰάεγβ αἱ Μιϊεΐυ8, ἐ.5., μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης, ἱν. 2., οε΄. 
Αοΐδβ χχ. 19; ἐκληρώθημεν, κληρονομία, ἱ. 11, 14, οὐ, Αςΐδβ χχ. 82; {πε 

Ὀϊνίης βουλή, ἱ. 11, οΥ͂ Αοΐἴβ χχ, 27; της Ὠϊνίπε δύναμις Δῃὰ κράτος, ἱ. 
19, ς Αςῖβ χχ. 832; ἴδε θείης ὀνέαεά, συνοικοδομεῖσθε, ἰΐ. 21, οὗ. Αοἴδ 
χχ. 32. Βιυΐ ἀραγί ἔγοπι ἴπεϑδε νὰ Βπά ἃ πυπιρεγ οἵ γεβεπ)δίδησαϑ 

Ὀεΐνεεη τῃἰβ8 Ἐρίβϑιϊε ἀπά οἵμεγ ΝΎ νγιτἰρσβ ψῃοἢ ἄγε οὗἉ ἱπέίεγεβέ, 
δῃά ψνῆϊοἢ πΊΑΥ ροἰϊπέ ἴο σεγίαίη γεϊατἰοηβῃΐρβ θεΐψεεη ἔῃεπὶ. Τδεγα 
Αγε ἃ ἔενν ροίηΐϊβ οὗ οοπίδοξ, 4.Ρ., Βεΐψεεη τἢΐ8 Ερίβε]ε δηά ἐπε ἔῆγες 

Ῥαβίογαὶ Ἐρίβεϊεβ (6.Ρ.» ἰη 2 Τίπι. 1. 9, 10, ἰΐ, 1), σῇ πᾶνε Ῥεεη οοη- 
βίἀεγεά ἴο Κο 8οπ)ὲ ΨΔΑΥ ἴο εβίδὈ! 8ῃ ἰάεηξίν οὗ ααΠογβῃίρ, ογ αἱ ἰεαβῖ 
οἵ αἰείππαξε βδουγοε, Βαῖ ἴῃε86 ἀο ἠοῖ δπιομηΐ ἴο πιαοῆ. Τἤεγε ἅγὰ 
οἴδεγ σογγεβροηάξῃσεβ ψῇῆϊςἢ ἀγα ἐπουρῆξ ἴο ἱπάϊσαῖε ἃ σοτγίδίη αἱ 
Ὀεΐψεε {Πϊ8 Ερίβεϊα ἀπά ἴῃς Ἐουγίῃ Οοδρεῖ. Απιοης ἔδεβε δγε 
γεοκοπεά τῆς ργοπιίπεησε σίνεη ἱπ Ὀοΐῃ ἴο πε σγεδξ οοποερίίοηβ οὗ 
ἀγάπη ἀπά γνῶσις ; {πε ἀεϑίρηαιίοη οἵ ΟΠγίϑε 8 ὁ ἠγαπημένος (ΕΡΗ. ἱ. 
4) ἃβ ςοηπηραγεά ψτἢ {πε τεγπλ8 οὗ ὅοδη ἰἰΐ. 85, χ, 17, χν. 9, χνὶϊ. 28, 24͵ 

26; ἴδε ἐξελέξατο πρὸ καταβολῆς κόσμου οὗ Βρῆῇ. ἰ. 4, αηά τῆς ἠγάπησάς 

με πρὸ καταβολῆς κόσμου οἵ δοῇη χνίϊ. 24; {πε σοπηπίοη δε οἵ ἴδε 
Βσυγεβ οὗ ἐρπμὲέ αὐὰ ἀαγζμεςος (Ἐρῃ. ν. 11,18; δοδη ἐϊ. 20, 21), αῃά 

ἔπε ραγιίουϊαν ρῆγαβεβ ὡς τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε (Ερῆ. ν. 8), περιπατεῖτε 

ὡς τὸ φῶς ἔχετε (ὐοδη χί!. 85) ; (πε ἀεβίσηδιίοη οὗ ἴῃς σψογῖ οὗ γε- 
δεπεγαϊίοη 48 ἃ φηϊοξεπίηρ οἵΓἨ ἐπε ἀεαά (ΕΡΏ. ἰΐ, 5, 6; Φοδη ν. 21, 25, 

28). ἴπ Ὀοΐῇῃ τυγίτίηρβ αρϑίη σὲ ἤανε ἔπε ψόογι οὗ γεἀεπιριίοη ρῥγε- 
βεηϊεά ἀπάεγ ἔπε δβρεςὶ οὗ ἃ ταποξ βοαΐίοη οὐ δοἐξϊηρ ἀῤαγί (ἁγιάζειν, 
Ἐρῆ. ν. 26; Δομη χνίϊ. 17, 19); ἀπά ἰῃ Ῥοίῃ τη 8 18. σίνεῃ 88 (βκίησ 

εεοϊ Ὀγ ΨΔῪ οὗ ἃ οἰδαπϑῖπρ οὐ ῥμεγ γίηρ ὃγ ἐδε τυογά---καθαρίσας ... 
ἐν ῥήματι (Ερῃ. ν. 26), καθαρὸς διὰ τὸν λόγον (ὐοπ χν. 8). δε δαᾶνε 
αἶδο πε ἰάδα οὗ ργαος ἀοροογάϊηρ' ἰο γιεαδεγε (ἡ χάρις κατὰ τὸ μέτρον τῆς 

δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ, Ερῆῇ. ἱν. 17), ἀπά ργαζε ιυἱέπομέ πιεαδμγε ἴῃ ἴῃ πα 
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οδβε οἵ ΟΠγίβε (ὐοῃη [ἰϊ. 81). Τῆς βεγίκίηρσ γεβεπιδίαησε δεΐνεεη {πὸ 
ἀνέβη... κατέβη, ὁ καταβάς... ὁ ἀναβάς ἰη Ἐρῆ. ἱν. 9, 10, ἀπά πα 

ἀεοϊαγαϊίοη οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς 

ἰῃ Φοδη ἰἰϊ. 18 18 αἰ8δο ηοϊίοσεά, Βαΐ [ε88 σδῃ ὲ τῃδάε οὗ {πί8, ἃ8 ἴδε 

ἴεγηῖβ ἴῃ Ερῃεοβίδηβ ἄγε ἄγαν ἔγοπη δῃ ΟΤ αυοϊαιϊίοη. Νογ οδη 

ταιςῇ Ὅς πιαάς εἰζπογ οὗ ἔπε σοπιεηείοη παῖ ψῃαΐ ἰ8 βαϊά οἵ Οἢγίβε δ8 

ἴδε ροίηξ οὗ απίοη ογ γεβίογαϊζίςοη ἴογ ἃ ἀϊνίάεά ψογίά τη Ἐρῇ. ἱ. 10 ἰ8 
ἐββθητδ!ν ἴῃ 6 βαπΊε 88 ἔπε γεργεβεηϊαδίίοη οἵ Ηἰπὶ ἃ8 ἴῃε Λόγος ἰῃ {πε 
Ῥγοίοσας ἴο ἴῃς Εουγίῃ Οοβρεῖ; ογ οὗ ἔπε ράγαῖ!εὶ ἴῃ βυασῇ ραββασοβ 
ἰῃ Φοδῃ 88 χ. 16, χί. 52, χνίϊ. 20, 21 το πε ἴεγῃ}β ἰῃ ψῃϊοῃ τπἰ8β Ερίβεα 

ἐηίαγρεβ οἡ ἴδε ἱποϊ υβίοη οὗ ἴῃς ΟφηΈ 68 (ἰἰ. 138-22, ἰϊϊ. 6). Τῆς τογε 
τεϊεναηΐ οὗ ἔπεβε οοἰηοίάοησεβ, ἤονγενεγ, ΠΊΔΥ Ρεγῆαρβ ὃὲ ἴδε ἴο 

ἰηάϊοαϊε 4η δοαυδίηΐδησε οἡ ἴδε ραγὶ οἵ πε τῳτγίϊεγ οὗ ἔπε Εουγίῇ 
Οὐοβρεὶ στ τηἰ8 Ερίβιϊε. ΤἼΕΥ βῆον δὲ ἰεαδὲ τπδξ τῆς δυΐπογβ οὗ 
ἴπεβε ἔννο τυγίεἰησ8 παά πχασῇ ἴῃ σοτηπιοη ὈΟΙ᾿ ἰῃ ἐεγπιβ δηά ἰῃ ἰάδαδβ. 

ΤΏὭεγε ἄγε Ἵοεγίδίη ροϊηΐϊβ οὗ σοηϊδοΐ αἴβο δεΐψεε Ερλόοίαης δηά 
τε “4οοαίγῥδὙε, οὗ ψῃϊοῃ τηρσῇ ἢδ8 Ὀεε τπδάς ὃν Ηοϊιζπδῃη. 
Μίπονγ γεβεπδίαησεβ αγὲ ἀἰβοονεγεά δεΐπτεεω βυσῇ ραββαζεβ 88 Ερῆ. 

ἱ. 8 ἀπά Αρος. χίϊ!. 18; Ερῆ. ἰϊ. 18 ἀπά Αροο. ν. 9; Ερῇ. ἰϊ. 9 αηά 
Αρος. ἱν. 11, χ. 6; Ερῆῇ. {ἰ|. 18 ἀπά Αρος. χί. 1, χχὶ. 15-17; Ερδ. 
ν. 32 αηά Αρος. ἱ. 206. Βυΐῖ {πεβὲ αγὲ ἴοο υὑποεογίδαίη δηά γεπιοίς ἴο 

ἴγαβὲ ἴο. ΟΥὨ πιογε ἱπιρογίδηος αγὲ {πε οοἰποίάθησεβ Ὀεΐψεεω {πα 
νἱενν οἵ ΟὨγίβι᾽ 5 γεϊδϊίοη ἴο ἴδε Ομυγοῦ ἱπ ΕρΏ. ν. 25, εἴς., αηά {δα 
βΒσυτε οἵ ἔπε ΟΠυγοῦ 48 {πε Βγίάε οὗ ἴπε [δ ἰῃ Αρος. χίχ. 7; {86 
ταεητίοη οἵ {πε “4οκ5ἐ65 ἀπά ῥγοῤΠείς ἴῃ Ἐρῇ. ἰϊ. 20 ἀηὰ Αρος. χχί. 
14; {πε μυστήριον γευεαίεἀ (ἀπεκαλύφθη) “ἴο Ηἰ5 ΒοΙγ Αροβίεβ. ἀπά 

ργορδεῖβ (Ερῆῇ. 11. 5) αηὰ πε μυστήριον Θεοῦ π΄ Αροο. χ. 7; {δε μὴ 
συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις οὗ Βρῇ. ν. 11] δηά ἴπε ἵνα μὴ 
συγκοινωνήσητε ταῖς ἁμαρτίαις αὐτῆς οὗ Αρος. χνίϊ!. 4. [{ σαηηοῖ θὲ 
βαὶά, ἤονγενεγ, ἴπαΐ {686 δηιουηΐ ἴο σῇ. εν νου ργοηουηοα 
1Πεπὶ βυϑδῆςίεηξ ἴο ργονὲ δὴν [ἰξεγαγυ ογ ἀοςίγίπαὶ ἀερεπάεησε οὗ δε 

πα υυνγίτἰπς οἡ {πε οἴμεγ. Ηοϊεζπιδῆη, ἤόψενεγ, ἰηέεγβ ἔγοπι ἰπεαὶ 
δα ἴπε ντγίϊεγ οὗ Εῤλεδίαης πγαάς βοπὶὲ ἀβὲ οὗ τῆς 4οοσραΐγῥεε. 

Δηοίδογ πγίηρσ στ νῆίοῃ Εῤλεδίαμα ἰβΒ τ[πουσῆς ἴο ΡῈ ἰῇ δἴδηΐ 

ἰ8 ἰῃε Ερίϑε]ε ἕο πε Ηεύγεισς. Οοπβίάογαδίς γεβεπιδίδηος ἰβ ἔουπά 
Ὀδεΐψεεη πε ἔπο ἰπ ἐπεὶγ νίενν οὗ {πε Ῥεγβοη οὗ Οἤγίβι, 6.5., ἰη ΕἘρῆ. 

᾿. 10, 20-22, ἱν. 8:10, 15 αηά Ηεθ. ἱ. 8-18, 11. 9, χ. 12, 18, εἰς. Τῆε 
δεαΐΐηρ οἵ ΟἸγίβϑε οὐ ἐπε γἱρ᾽ μαμὰ οὗ αοά ἀρρεατβ ἰπ Ὀοΐῃ Ερίβεϊεβ 
(Ερῆ. 1. 20; Ηεδϑ. ἱ. 8, νἱϊ!. 1, χ. 12). 80 ἰ8 ἰξ αἷβδο στῇ ἔπε δὲ οὗἉ 
με τεγπὶ παρρησία ΜΓ τεΐεγεησε ἴο δοοθββ ἴο Οοά (Ερβᾷ. {ἰϊ. 12. 
ΗΘ. ἰν. 16) ; νίτἢ ἔς σοποερτίοη οὗ ΟἾγίβι 8 σογὰ δ8 α ςαποί γίηρ 
(ἁγιάζειν, Ερἢ. ν. 25, 26; Ηεῦ. χἰϊ. 12, χ. 10); ἀπά ψίἢ τῆς ρίαςς 
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δίνεη ἴο ἐΐε ὀίοοά οἵ ΟὨγῖβε (Ερῆῃ. ἱ. 7; Ηδεδ. ἰχ. 12). [πη {δε αἀβε οὗ 
τογη,8, ἴοο, ἔπεγε ἃγὲ γεβεπ)δίδηςεβ οἵ βοπῖε βἰξηίβοδπσα. ἴῃ Ῥοϊῃ σε 

δανε ἔπε ρῆγαβεβ αἷμα καὶ σάρξ (ἴον {πε πΊογε υδιιδ] σὰρξ καὶ αἷμα), 
ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν, αἰὼν μέλλων, προσφορὰ καὶ θυσία, εἰς ἀπολύ- 
τρωσιν. Απά σετγίαίη ἐχργεβδίνε ψογάβ ἄγε ἔουπά ἴῃ Ῥοΐῃ, βυοῇ ἃ8 

ἀγρυπνεῖν, κραυγή, ὑπεράνω, βουλή. ΤεΒβε τπίηρβ πᾶνε Ῥεξη βυρροβεά 
ἴο ροϊπξ ἴο ἐδε ργίογιν οὐ Εῤῥεβίαγιϑ, ψὮϊΠε βοπιε, ο ἐπε οἴπεγ μαπά 
(ε.ρ.». νοῦ ϑοάεξη), ἢανε γεραγάβεαά Ππ6η1] 88 ἰηάισβείης ἐπαὶ Πεύγεισς ἴβ 
ἴῃε δαγιίογ νυγτίης. Βαῖ τ νου]ά θὲ ἴῃ ἴδε Πίρῃεβὲ ἄεσγεε ργεσαγίουβ 
ἴο ἄγαν δὴν ἱπέεγεησε ἔγοτη βυοῃ ἀδΐα ἢ γεβρεοῖ ἴο ἔπε σἤγοηο- 
Ἰογσίςα! γεϊαϊίοη οὗ ἔπε οὴς Ἐρίβείε ἴο με οἵἴδεγ. 

Οὗ πιογε ἱπίεγεβί ἰβ ἔπε σοηπεσζίοη Ὀεΐνεεη οὖν Ερίδεϊε δηὰ 1 
Ῥείεγ. Τῆε ροίηξβ οἵ αἴῆηϊν Ῥεΐνεεη ἴπεβὲ ἴνο υγϊἰησ8 πᾶνε Ὀεεη οχ- 

αὐρεταῖεά, [ἰ 5 ἴγαε, ἀπά σοποϊαβίοηβ ἢανε Ὀεεη ἀγασψη ἔγοπι ἐμεπὶ τ ἢ 

ἃ σοηῆἥάεηοε ψῃϊοἢ ἔπαν ἀο ποῖ ψαγγβηῖ. ΤΠΟΥ ἀπάουδεεραϊν ἀσβογνε 
αἰτεηξίοη, πονενεγ, Ὀοῖῃ ἴογ πεὶγ Ὡυπιθεγ δηά ἔογ {πεῖν βίσηίβοδηςε. 
Αἱ δε 846π|ε {πε ἔδε 188 ργεραγεά ὃν Ἠοϊἐζγηδῃη δηά οἵμεγβ γεχαΐῖγε 
ἴο δε σαγείι ν 5 ἔτεά δηὰ σοῃβίἀογαον γεάμσεά. Απηοης ἴπε πιογα 

ταϊεναηΐ σοἰποίάεποαβ ἀγα ἔπε ζοϊονίης : {πε ρίαςε σίνεη ἴο λοῤέ; ἴδε 

εοπηροζίοη οὗ ἔπε ΟἩγβεία ἤορε νψίτ τΠ6 γεβυγγεσείοη οὗ ΟΠ γίϑε δηὰ 

στη τἢε κληρονομία (Ερῆ. ἱ. 18-20 ; 1 Ρεῖ. ἱ. 8-5) ; {πε ργοπιίπεηςε οὗ 
ἴδε ἰάεα οἵ {πε Ὀϊνίπε ρονεῦ (δύναμις Θεοῦ, Ερῇ. ἰ. 19; 1 Ῥεῖ, ἰ. 5); 

ἴδε πιεηζίοη οὗ πε αροέδ5 ογ ἐπίγοάμοξίομ (τὴν προσαγωγὴν πρὸς τὸν 
πατέρα, ΕρΡΉ. ἰΐ. 18) το Οοά νῇῃΐϊοἢ ψὰ ἢανε τῃγοασῇ ΟἾγίβε ἴῃ ἴῃς οηε, 

δῃά {δε ἀεβηϊτίοη οἵ {πε οδήεςϊ οὗ ΟἸ γί. 8 βυξεγίηρβ ἰπ ἔπε οἵδεγ (ἵνα 
ἡμᾶς προσαγάγῃ τῷ Θεῷ, 1 Ρεῖ. {ϊϊ. 18) ; τε »εγεέεγγν Ὠἰϊά πρὸ καταβολῆς 
κόσμου ἴῃ Ερῇ. ἐϊ. 9, ἀπά τῆλε “ογε-ογαϊπαΐϊοπ οἵ ΟἾ γίβὲ πρὸ καταβολῆς 
κόσμου ἰη 1 Ρεῖ. ἱ. 206.ἁἩ Ῥεγῆαρβ οὗ γεῖ φγεαῖεγ βἰφηίβοδηος ἀγὸ δε 

ῬΑγβ εἷἶβ ἰὼ ἰάεα δηά ἴω ἐχργεββϑίοη ψίτῃ γεραγά ἴο πε ἀεοσπείοπ οὗ 

ΟὨγίβε (Ερῇ. ἱν. 8:10; 1 Ῥεῖ. ἐϊ. 22); ἐπε ϑεδδίοη: οἵ Οἢγίϑε αὖ Οοά᾽ε 

τίσῃε παηά πῃ πεανεη (ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ αὐτοῦ ἐν τοῖς ἐπουρανίοις, ΕΡΉ. ἱ. 
20 ; ὅς ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ, πορευθεὶς εἰς οὐρανόν, 1 Ῥεῖ. ἰϊϊ. 22) ; {πε 

δμδγεοίίοη οὗ αἰΐ απροίῖε ῥβοισέγς το ΟἸγίβε (Ερῆ. ἰ. 21 ; 1 Ῥεῖ. 1. 22). 
Τἤεγε ἀγὰ οἵδεν Ἴοοἰποίάξησεβ ἴο ψηΐοῃ σγεαΐ ἱπιρογίαπος ἢδ8 

Ὀεεη βδἰϊδοῃεά, δι ν᾿ Ὠἰσἢ ἀγὲ οὗ ποσὰ ἀουδτξα! γεϊασναηου. Τῇ πιοβὲ 
βεγικίηρσ οὗ ἔμεβε αγὲ {Πς δπαίοσρουβ βίδίειηθηΐβ αδουΐ ἴῃς γοῤΠείς, 
πε Πιάϊης οὗ πε πιεδηΐπῷ οὗ {πεῖν ργορῃαοίεβ ἔγοπι {Πα πηβεῖναβ, δηά 

{δε εχίεπέ οὗ ἔπε γενεϊδείοη τδάς το ἔμεπὶ (1 Ῥεῖ. ἱ. 10-12 ; Ερᾷ. {ἰΐ. 
5, 10). Βαῖ [ ἰβ ποῖ ἔπε βαπὶε οἶδβ8 οὗ ργορῃεῖβ ἴῃ 18 ἰη νίεννγ ἰῶ 
Ὀοΐῃ. Ιη 1 Ρεῖεγ ἰξ ἰ8β τῆς ΟΤ᾽ ργορῃεῖβ ; ἰῃ Ερμεβίδηβ ἰξ ἄρρϑαγβ ἴο 
Ῥε ἐπε ΝΤ ργορῃεῖβ. Τῆε γεβεπιίβησε θεΐννεεη Ερῆ. ἰΪ. 18-22 δηά 
1 Ῥεῖ, 1ἰ. 4-6 πιυδὲ Ὀὲ αἀἰδοοιηϊεά ἴο 4. σοηδβίἀδγαρδίε ἐχίεηϊ, Ῥεσϑυβα 
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ὈοΐῊ τγίξεγβ αγὰ χυοξίης ἔπε ἔην ραββασε ἰη 8. οχν !. 22, οσ ἢανα 

ἰἴβ ἱεγπιβ ἰῃ πηὶπά. Νογ ἀοε6β8 ἴμε οοἰποίάεησε Ῥεΐννεεη πε ορεηίΐησ 
ἀοχοίοφίεβ (1 Ῥεῖ. ἱ. 8; Ερῆῇ. ἱ. 8.--ἰη Ῥοζῃ εὐλογητὸς ὁ Θεὸς καὶ πατὴρ 
τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ) σΑΓΓ 8 νεγνῪ ἴαγ. Οη πε οἴπεγ παηά 
ἴδεγε ᾶγὰ 80ΠΊ6 πιγκεά γεβεπηθίδποοβ ἰῃ βυηΐαχ δπὰ Ἴσοηβίγαυοζίοη, 

ἐβρεοίδιν ἰπ ἴπῸ ραγασγαρἢβ ἱπηπγχεάίαξεῖϊν [οἱ] οὐνίη ς ἴπε8ε ἀοχοϊορίεβ. 
Οα {δεβε ἀαέα νετγ σοπίγααϊςσίογν σοηοἰ ιϑίοηβ ἤανε Ὀεδη βιιϑρεπάεά. 

Θοπια ἢανε ἰηΐεγγεά ἐπαΐ ἔπε δαῖμον οὗ Εῤλεδίαης ψὰ8 ἃ ἀεῦζογ ἴο 
1 Ρείεν (Ηἰϊσεηΐε!ά, νγεῖβ8). Οἰπογβ πᾶνε ἰδίεη ἴπε δυΐμον οὗ 1 

Ῥείεν ἴο ὃε ἃ Ὀογγονγεγ ἔγοπιὶ Εῤἠεβίαηις. ὍΤῃὲε ἴπθογὺ ἢα8 αἷβο εξ 
Ὀγοδοπεά ἐπαὶ Ὀοτῃ Ερίβείεβ ργοσεδὰ ἔγοπη οπὲ ἢδηά, ροββίίν παΐ οὗ 

πε ψτίζεγ οὗ Αοΐβ απά ἐπε ΤΗῖΐγά σόϑρεὶ. Οὐἰπεῦβ πᾶνε ἐχρίαἰπαά τῇς 
οΆ86 ὈΥ βυρροβίηρ παὶ ᾿εῖεγ πιᾶὺ πᾶνε πεαγά δαὶ! ἰπ ἔοπηχε, ογ ἴδαΐ 

ἴπεγε ΠΊΑΥ πᾶνε ὈῬεοη σοήνεγβε δεΐψεεη ἴῃς ἔνο Αροϑβίϊεβ ἰῇ Κοπια 

ψὨσἢ ἰ8 γεβεοϊεά ἴῃ ἔπδβε ραγα !εἶ8ι 80 αἰ εγεπε ἀγε (ἢ δβρεοῖβ ἴω 
ψὨσἢ ἴμεβε τΠίηρβ ργεβεηΐ ἘπεπΊβεῖνεβ ἴο αἰ εγεης πλίηάβ. Οπε (πίη 

αἱ ᾿εαϑὲ ἰξ ἰ8 νεγν ἀϊβῆσυ!ε ἴο ἱπηιασίπε. Τῇδὲ ἰ8, ἰῃαϊ ἃ νυγίζεγ οὗ {πε 
δεηίαβ δηά ροψεγ ψῃϊοῆ ἐπε Ερίβεϊε ἴο ἔπε Ἐρμεβίδηβ ἀἰβοίοβεβ σουϊά 

δανε Ῥεεη ἃ Ῥογγονεγ ὄνεη ἔγοπι ἔπε δὐυΐπογ οὗ 1 Ῥείΐενγ. 
Τῆς αυεβείοη οἵ σγεαίεβί ἱπίεγεϑθί, πονένεγ, ἰ8 ἔπαξ τουσδίησ 

τῆς τγεϊαϊίοη Ῥεΐννεε πε Ερίβεϊες ἰο ἐπε Ερλεδίαης δῃὰ τῆς Ἐρίδεϊε 

ἴο ἔπε Οὐοἱοςείαμσ. ετγε {πε γεβεηιδίδησεβ δηὰ ἴδε ἀϊβεγεησεβ 
ΔΓΕ ἐαυα!ν βιγικίησ δηὰ ὑηπιδίδκαριε. Τῆς σεηθγαὶ ΠΙΚοηθβ8 ἴῃ 
ἴδε σἐγμοίμγε οἵ ἴῃς ἔννο τυνρίεἰημβ αγγεβίβ αἰζεπιίοη αἵ οηςε---ἰη πὰ 
αἰν! βίοη οὗ ἔπε πχαίζος θεΐνεεη {Π6 ἀοοίγίηα! δηά ἴδε ργαςίίοαὶ, ἱπ πῃ ς 

ἴογπι οἵ ἴπε ραγαζγαρῆβ, δηὰ ἰη πιυςῇ οἵ (πες ἀϊσείοη. [{ 18 οαἱοσυ]αῖεά, 
ἰηάεεά, ἐπαξ ἰῃ βοπιὲ βενεηϊγ-εἰσῃὲ οαἵ οὗ 155 νεγβεβ ψὲ ἤδνε πιισῇ 
ἴῃε βᾶπιε ρῃγαβεοίοσυ. [ω1ῖβῖὲ8β ἢανε ὕεεη σοπιρίϊεά ὃγῪ Ὠε Ννεῖξε 
δηά οἴπεγβ ἱποϊυἀδίηρς πε ἕο! ονίησ ραββασεβ: Ἐρῆ. ἱ. 4; (οἱ. ἰ. 22 : 
Ερῇ. ἱ. 6, 7; (οί. 1. 18, 14: Ερῇ. ἱ. 10; Οοἱ. 1. 20 : Ερῃ. ἰ. 15-17; 
Οοϊ. 1. 8, 4: Ερῃ. 1. 18; Οοἱ. ἱ. 27: Ερῆῇ. ἰ. 21; Οοἱ]. ἱ. 16: Ερῆ. Ι. 
22 ἔ. ; ΟΟΙ. ἰ. 18 ἢ : Ερῆ. 11.1, 12; ΟΟΙ. ἱ. 21 : Ερῇ. ἰἰ. 5; Οοί. ἰ,. 18: 
Ερῆ. ἰϊ. 15; Οοἱ. ἰϊ. 14: Ερῃ. 11. 16; (οἱ. ἰϊ. 20: Ερῃ. 1.1; Οἱ. ᾿. 
24: Ἐρῆῇ. {{|.. 2; (οἱ. 1. 25 : Ερῆ. 111. 8; Οοἱ. 1. 26: Ερῆ. εἰ. 7; Ο(οἱ. 
ι. 23, 25: Ερῇ. {{ϊ. 8 δ, ; Οοἱ. 1. 27 : Ερῃ. ἱν. 1; Οοί. ἱ. 10: Ερῆ. ἰν. 
2; Οοἱ. {ἰϊ. 12 ἢ. : Ἐρῆ. ἵν. 8 ἢ; Οοἱ. {{ϊ.. 14 Εἰ. : ΕρΉ. ἱν. 15 ἢ; ΟΟ!. ἢ. 
19 : Ερῃ. ἰν. 19; οἱ. {Π|. 1, 5: Ερῆ. ἵν. 22 ἢ. ; ΟοἹ. {. 8 δ΄. : Ερῆ. 
ἷν. 25 ἔ, ; Οοί. {{ϊ. 8 ἢ. - ΕρΏ. ἰν. 29; (οἱ. [1|. 8., ἰν. 6: Ερῆ. ἰν. 31; 

(οἱ. [᾿. 12 ἢ, : Ερῆ. ν. 8; Οοἱ. {Π|. 5: Ερῃ. ν. 4; Οοἱ. ᾿ἰϊ. 8: Ἐρῆ. ν. 
5; ΟοΪ. ἐ. 5: Ερῆῇ. ν. 6; Οοἱ. 1. 6: Ερῆ. ν. 15; ΟΟ!. ἱν. 5: Ερῇ. ν. 

19 ἢ; Οοἱ. {1.16 ξ( : Ερῃ.ν. 21; ΟΟἱ. {1.18 : Ερἢ. ν. 25; ΟΟἱ. {|..19 : 

Ερῆ. νί. 1; ΟοἹ. {1.20 : Ερῆῇ. νἱ. 4; Οοἱ. {{|.. 21 : Ερῆ. νἱ. 5 Βὲ;; Οοἱ. 



φιό ΙΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 

{1,22 δ΄. : Ερῆῇ. νί. 9; ΟΟἱ. νἱ. 1 : Ερῆ. νὶ. 18 ΕἾ ; ΟΟἱ. ἰν. 2 δ΄, : Ερῆ. 
νί. 21 ἢ, ; Οοί. ἱν. 7 ἢ. 

ΤὭεβε ραγα ]εἶβ ἀγα ΌΥ ὯῸ πΊθδῃ8 41] οὗ [πε βαπ)εὲ ναΐαε. Ὗεῖ νἱτ 

411 πεσεββαγν ἀεάμςςοηβ πεν ἀγὰ γεπηδγκαῦίε Ροῖῃ ἰπ παπιῦεγ δηά ἰῃ 
αυδ!ν. ΤἸΤαΐεη δἰοης στ ἐπα ἰαῦρα γεϑεπιδίδηςε ἰη πιδίζεγ, σοῦ 

ἐχίεηάβ ἰῃ βοπιε ραγίβ ονεγ σοηπϑβίἀθγαδίε βεοϊίοῃβ, ἘΠΟῪ Ἔχῃ δὲ ἃ γε- 
Ιαϊτίοηβῃΐρ οἷοβε εηουψῇ ἴο ναγγαηΐ 68 ἴο ϑρεδϑὶς οἵ ἴπε ἔννο ἃ8 βἰβίεγ 

ἘρίβΕ|68. . 

Ιε ἀοεβ ηοῖ ἴο!ονν ἔγοηι [Π|8, ἄοψψενεγ, ἔμπας ἐπῈ οὔς 8 ἀδρεπάδβη 

ο ἴδε οἴμεγ. Τἤεγε γε, ἱπάδεά, ἱπιρογίαηϊ ἀϊδεγεησεβ Ὀεΐνεεη ἐπα 

ἔνο Κιηάγεά υυγτἰησβ ψῃὶσἢ πιακε ἰτ ἀπ ῆσυε ἴο γεζαγά ἴῃς οὔτε ἂ8 
πιδὰς ἃρ οὔ οὗ ἔπε οἴμεγ. Τῇα βέγίε 18 ἀϊβεγεηῖ, ἴπαΐ οἵ Εῤῥεδίαη5 
θείη τοαηά, ἔμ}, αηά γῆγιΠηλίσαὶ, σπεγε τῃδὶ οἵ ΟοἰοΞϑέαρι5 ἰβ τῆογε 

Ροἰηίεά, Ἰορίοαὶϊ δηά σοποίδβε. Τῇ αυεβέίοη οὗ ἴῃς Οὐμγοῖ ἢδβ ὯΟ 

δύσῃ ρίασες ἴῃ ἴῃς ἰαἰζεγ 88 ἴῃ ἴῃς ἴογπηεγ. Τῃε Ερίβιϊε ἴο τῆς 

Ἑρμεβίδῃβ ἢδβ πιασῇ πιογε οὗ δὴ ΟΤ᾽ οοϊουγίης πα ἐπαΐ ἴο ἴδε 
Οοἱοββίαδηβ. ἴω {πε ἰδεῖϊεσ ψὰ ἤανε οὴἷν οὴς ΟΤ᾽ σαυοίϊεαιίοη οὗ 
ΔΙΙαϑίοη. [ἢ ἐπε ἔογπιεγ γε πᾶνα εἰσῃξ ογ πίηςδ, υἱξ. : Οεη. ἰϊ. 24 
(Ερῆ. ν. 81); Εχοά. χχ. 12 (Ερῆῇ. νὶ. 2); 58. ἱν. 4 (ΕρΆ. ἱν. 26) ; ΡΒ. 
νἱ". 6 (Ερῃ. ἰ. 22); 8. ἰχνι!. 18 (Ερῆῇ. ἱν. 8); 8. οχνί!. 22 (ΕρΆ. ἰΐ. 
20); ϑοηξς οἵ ϑοῃρβ ἰν. 7 (Ερῇ. ν. 27, ρεγῇαδρϑβ) ; [β86. [νὶϊ, 9 (Ερῆ. ἰΐ. 
17); 188. ἴχ. 1 (Ερῇ. ν. 14). ΤὭεγε ἀγὲ ρῆγαβεβ ψῇῃϊοῃ ἄγε ἀἰβιϊποξίνα 

οὗ {πε Ερίβεϊε ἕο ἔῆς Βρδεβίδηβ, θυξ ψῃϊοῃ ἀο ὔοΐῖ γεαρρεαγ ἴω ἔδμαῖ 
ἴο ἐῃε Οοἰοβδβίβῃβ, ἐ.5., τὰ ἐπούρανια. Απά δεβίάεβ 411 ἘΠ18 ἴπεγε αγὲ 
ΜὮΟΪΕ ρΑγασγαρῆβ ἰῃ ΕῤΛλεδίαης ΜὨϊοδ Πᾶνα ποίῃίησ {{κὸ τῃ6ηὶ ἰῃ 
ΟοἰοΞς5ἰαηπ5---ἰἤοβε ἀδα!ὶηρ νυ ἀπε απίοη οἵ δεν δά Οεηξῖε ἰη ἐπε 

οἣε ΟΒμαγοῇ οὗ Οοά 88 ἴδε βυδ]εςξ οἵ ἔπε Ὠϊνίης ργεἀεβειπαείοη (Ερῆῇ. 
ἰ. 8-14); ἔπε υπϊΐν οὗ ἔπε [αἰτῃ δπά οἵ ἐπε Οπυγοῇ (ἰν. 5-16) ; ἔπε σοη- 
τγαβὲ θεΐψεθη τῆς ἰἰσπὶ δηά ἔπ ἀδγηεβ τ ἱἘἢ Ἐπεὶγ σογγεβροηάϊης 

γεϑβαΐῖβ (ν. 8-14); τῆς πγγβίεγυ οἵ ἴπε πγχαγγίασε- απίοη ἃ8 ἃ γεβεοϊίοη οὗ 

ἴδε υπίοη δεΐψεεη Οἢγίβὲ δά {πε Ομυτγοῇ (ν. 22-88) ; {πε ἀεβογίρείοη 
οὗ ἴῃς ρδηορὶν οὗ Οοά (νί. 10-17).. Απά ἰηῃ [{πὸ πχαπῶεγ ἔπαγε γα 
ΜΠοΪε βεστίοηβ ἰῃ Οοἰοδδίαρι5, ϑισἢ ἃ8 πε ροϊεπγισαὶ ραββαϑε ἴῃ σῃδρ. 
ἰϊ. αηά ἔδεε βαϊυἱαϊίοπβ ἰῃ σπαρ. ν., ψῃϊςἢ Πᾶνε πο ρίδοε ἰπ ΕρΠεξίαης. 

Τῆε αυεβείοη γαϊβϑεά Ὁγ ἴῃς ςο-εχίβίδπος οὗ {πεβε [{κεῆθ88ε8 δηά 
ἀἰϊδεγεηοαϑ 88 δε νεγν ναγίουϑν δηβεγεά ϑοπια πᾶνε ἰηξεγγεά 

παῖ Οὐοἰἱοδδίαης τηῦϑὲ πᾶνε Ὀδεη ἴπε οτίσίπαι ψυγίτίησ, δηάὰ παῖ 
Ἐῤλεδίαμϑ γΓεβετηῦ 68 ἰξ δὶ 80 πΊΔΩΥ ροϊηῖβ Ὀεσδιυβε ἰξ 48 Ὀεεη Ὀογ- 

τοννεά ἰΑγρεῖν ἴγοπ 1. ΟἴΠεγβ πᾶνε γεραγάεά Εῤ᾿ῥεδίαρς ἃ8 ἴῃς δαγί ἰοῦ 
᾿δῃά πιοόγε ογίσίηδι οοπιροβίξϊἼοη. Τῆς βοῆοίαν ψῆῇο πᾶ8 σοῆς πιοβὲ 

Ἰαογίουβίὶν ἱπῖο ἴῃς ἀφέαὶ8 οὗ [8 χιιεβιίοη, υἱξ., Η. Φ. ΗοἰἐΖπταηη, 

οΑΠΊΕ ἴο ἴῃς σοπο[υϑίοη ἔμπας {πὰ ῥγίογι ν᾽ σου] οοἵ Ῥὲ φίνεη ψΠΟΙν ἴο 
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εἰἴμεν Ἐρίβεϊς, θαξ τπδΐ ποτα ψεγε βεοϊίοηβ οἵ Ἐῤλεβίαης (6.ρ., '. 4, 
τ΄. Οοί. 1. 22; ἰ. 6, 7, οί, Οοἱ. ἱ. 18,14 {|. 8, 5, 9, οί, Οοἱ. ἱ. 26, 1ἰ. 2) 
τ σοἢ ροϊπέεά ἴο ἴδε ῥγίογιν οὗ τηαΐ Ερίβεε, νυν 1]6 τῃογε ψεγε ἃ σοη- 

βίάεγαδία παπιρεῦ ἴπαξ ροϊπίεά ἴῃ ἔπε ορροβίϊε ἀϊγεσζίοη. Ηε ἴοοξ 
τεΐαρε, ἐπετγείογε, ἰη πε σοπιρ]σαῖεα Ἐἤεογν (Ππαξ Οοἰἱοσοίαη5 ἃ8 ΨῈ 

δανα ἰΐ ἰβ ποῖ ἴῃς Ερίβεϊε δ ἰ[ ογί ίῃμα! ν να; [πΠαὶ ἴπογα γὰ8 ἃ Ὀγίεϊεγ 
Ῥααϊίηε Ερίβϑιε]ε το ἐπε (οϊοββίαη Οἤυγοῦ οἡ ψπίοἢ πε δαΐδπον οὗ ἔπε 
Ερίδβεϊε το ἴῆε Ερμεβίαπβ Ὀαβεὰά ἢἰβ ψογῖ ; παῖ ἴῃς Οοἰοββίδη Ερίβιϊς 
“88 δἴζεγιναγάβ εηἰαγχεά ὉΥ 118 δυΐπογ ; δπὰ ἐπαὶ ἔπε παπά {παὶ ἀἷά 
411 τῃϊ8 ννὰ8 ηοΐ αι} νη, Ὀυϊ ρεγῆαρβ ἴΠπαΐ οὗ {πε τίϊεγ πο δά άεά 
τῆε οἰοβίηψ ἀοχοίοσυ ἴο ἴῃς Ερίβι1ς ἴο πε Ποπιδηβ. 

ΤῊΪΒ 8 ἃ ἔαγ- ἔειοῃεά εχρίδηδιίοη, δηὰά οπε βεβεῖ ὈγῪ τηδην αἰῆσα!- 
τἰε8β. Τῇε τογηλβ διρροβεά ἴο πανε δε ἴδε ἔγοπι ἴῃς Ἐρίβεϊε ἴὸ 

ἴδε ΟοἸἹοδββίβηβ σοπὶε ἰῃ αυἱΐε 5Βἰπιρῖίν δηά ωδίυγα! ἵν ἰῃ τπ6 5ἰβίεγ 

Ερίϑβεϊε, θαξ ὉΥ Ὧο πιεδῆβ ἰῃ ἴπε βαπΊε σοπίοχι οὐ οοηῃπεοίίοῃ. Τα 
πιοβὲ αἰβεϊηςτίνε βεοιϊίοηβ οἵ με (οϊοββίαη Ερίβιϊε, ἔποβε ἀεαϊησ νττἢ 
{πε βἴγβησε, βρεουϊαξίνε νίετνβ οἵ ΟΠ γίβε᾽ 5 ρεγϑοη δηά γεϊδιίοηβ, δανα 
ὯΟ ρίαος ἰῃ ῃε Ἐρδεβίαη Ἐρίβεϊε, δηά ἰξ ἰ8 βυγεῖν ἃ βαγργίβίηρ οἷγ- 

σαπιβίαηος ἴπαΐῖ ἃ Ὀογγονγεῦ ϑυσῇ 848 πε σοπλριίεγ οἵ Εῤῥεδίαης ἰ8 

βυρροβεὰ ἴο Ὀὲ βῃοι!ά ἤἢανε 80 σαγείυϊν ανοίάεά ἔπεβε ἐπίωσβα δοά 

Βῃου!ά ἢανε ἀρργορτγίαξεά οηἱν ἴῃς ἰεαβὲ οπαγδοϊεγίϑεις ραγίβ οὗ ἴδε 
τρίτης τψῃϊσῃ ἤς οἤοβα ἴογ ἴπε Ῥαβίβ οἵ ἢϊβ οὐνῃ Ἴσοπιγηγχαηϊοδίίοη. 
[τ 8. 851} πιογε βϑιιγργίϑίηρ ἔμαῖϊ ἃ νγίϊεγ σαραῦῖίε οὔ ργοάυσίης {δα 
Ἑρδεβίδη Ἐρίβεῖε βηου]ά μανε ἰπουρῆξ οἵ υδίησ ἀποΐδεγ οοπηροδβίτίοη 

ἰῃ τΠ8 ἀερεπάεδηξ πιάπηεγ. [πῃ ροίπε οἵ ἕαςξ ἔπεγε ἰβ ποξῃίης ἴῃ ἔπε 

Ερίϑβεϊε το με Ἑρπεβίδηβ, νῃεῖπεν οἵ ᾿κεπα88 ογ οὗ ὑπ! κεηεββ, {παῖ 
ΤΏΔΥ ποῖ Ὀς δοσουηΐεξα ἴογ ἰῃ ἃ ἔα βίἰπιρίεγ δηὰ πῆογὲ ἡβδίυγαὶ ΜΨΑΆΥ. 

Α υτίζεγ δά ἀγεββίης ἢἰπιβο 1 ἰη ἔνο αἰ εγεηΐ σοπηπχαηἰοείίοηβ, ργεραγεά 

ταυςἢ ἀδουΐ πε 8ᾶπ|ε εἰπε, ἴὸ ΟΠ υγο ἢ 68 ἰη {πε βαπς ραγί οὗ [πμ6 ψνογὶά, 

ποῖ ψίάεϊν βεραγαῖεά ἔγοπι εασῇ οἴπεγ, ἢ τη ῇ ἰῃ σοπηπηοη, Ραῖ 
ἢ βοπιειπίηρ οὗ ἀϊδεγεηςε αἴβο ἴῃ ἐμεῖγ οἰγοιπιβίαῃοαβ, ἔπεὶγ ἀδήσογβ 
δηά πεῖν ἡδεθάβ, ἡβίυγα ν ἴα} 18 ἰηΐο ἃ βίγε ἀπά 4 ἴεηογ οὗ δά άγεββ 
νι ἢ 1] θὲ ἴο ἃ σοηβίἀεγαῦϊε ἐχίεης {πε βδηλε ἰη ὈοΓἢ τυγιτίησα δηά 

γεῖ παν αἰ εγεηςεβ γίβίησ πδζυγαιν ουἱ οὗ ἴῃς ἀϊδεγεηξ ροδβίξοηβ. 
5. ΑΥΤΗΟΒΒΗῚΡ ΟΕ ΤῊΒ ΕΡΙΒΤΙΕ. Τῆε Πιβίογίοα! ενίάδηςε ἰῃ ἕανοιγ 

οὗ πε Ῥαυΐίπε δυϊπογβδὶρ οὗ τπΐ8 ΕἘρίβεῖε 18 νεγὺ βίσγοησ. νὲε πᾶνε 
πε δεβῖ γεάβοη ἴογ βαγίηῷ ἴπαΐ Ὁν ἴπε βηὰ οὗ {πε βεσοηά σεπίυγν ἰδ 
8 βεπεγα ν γεραγάςά 845 ἴἢς ψογκ οὗ Ραμ]. Τβετγε ἰ8 ενίάδησε 4180 

παῖ [ἃ ψαϑ ἰῃ αἰγου!ατίοη ὈΥ͂ πε οἷοβε οὗ ἔπε βγβὲ σεπίυγυ ογ πε 
δεσίπηίησ οὗ πε βεςοηά. Τῇε ρίδος ψῃίςἢ ἰξ μαὰ ἔπεη, δά ἔπε δε 
ΨΒΙΟ ἢ 88 πιδάε οὗ ἰξ, α'80 ἱπάϊσαίε ἐπαΐῖ [ἃ 8 γεοορηΐϊδεά 48 πιογε 

πη δῇ ογαϊωαγυ πυύίτίηρ---παῖ ἰἃ 88 δοσερίεά ἰηάεεά ἴογ ψῇῃαΐ 
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ἰξ ργοξεββεά ἴο Ῥεὲ. ἴω βῃογῖ, ἰῃ οἱάεβδὲ δηξίαυϊεν ἴπεγε ἰδ ἡοΐῃίησ ἴο 
βῇον [πὲ τῃς οἷαίπι νυν οἢ ἰ Ῥοτε ἀροὺ ἰδ ἕδος ψαβ υεϑβιϊοηεά, οὐ 

παῖ [ τγδβ δββίρηεά ἴο δὴν οἵδπεγ νγίτεγ [ἤδη ῥϑαυΐ. 

ἴτ [8 ροββίδίε ας τ πίη ἴῃς ΝΤΊ τνιτίησβ {Ππεπηβεῖνεβ γα ἤανε δη 
ἱπιρογίβης ἱπάϊςακίοη οὗ ἴῆς δυϊζπογβῃὶρ. [ἢ Οοἱ. ἱν. 16 πιεητίοη ἰβ 
τηδάς οὗ δὴ Ερίβιε “ ἔγοπι [«δοάΐσεα "Ὁ. [{ Οοἱοςείαης ἰβ Δοσερίεα 85 

ψἢδὲ ἰξ ργοΐεββεβ ἴο Ῥε, δηά {ῃδὲ Ερίβεϊς “Ἅ ἔγοπι [,δοάϊοδα "ἢ σδη Ὀὲ 

ἰἀεηεϊβοά, 48 πιὴν μοίά ἴΈ σδη, ἢ οὖν Ερίδβεϊε ἴο ἴῃς Ἐρδεβίδῃβ, 

ΜῈ ἢδνε 8 νεγὺ ἀΐγεοξ νυ πεββ ἴοὸ {πε Ῥααυϊΐηε δυϊμογβῃίρ. Βαΐ αραγε 
ἔγοπι ἴῃδί ἔδεγε ἀγε ἐπίησβ οὗ σγεαδῖ ἰπίεγεβέ ἴῃ γεϊβείοη ἴο ἴῃς αυεϑβείοη 

οἵ δυϊπογβῆϊρ ἴῃ νϑγὺ εαγὶν ΟὨγίβείδη ΠΠογδίαγε. Ἐνεη ἰῃ Οἰεπιεπέ οὗ 
οηε ἴδπεγε γε ἔογπιβ οὗ εχργεββίοη ν;ϊςἢ ἰοοῖ Π|͵ὸ εοῇοεβ οὗ ἰάεαβ 

Δπὰ ἰεγπὶβ σῃμαγαοζεγίβεις οἵ [ῃϊ8 Ἐρίβεῖϊε. Τῆαβ ἴῃς ρῆγαβε ἠνεῴχθησαν 
ἡμῶν οἱ ὀφθαλμοὶ τῆς καρδίας ἰῃ οἤαρ. 36 τεςα1}8 Ερῆ. ἱ, 18. ΤΕ δβίδξε- 
τηθηΐ ἰη Ερῆ. ἱ. 4 οὗ οὐὖἦ εἰεςζίοη οὗ Οοά ἰῃ Οἢγίβε (καθὼς ἐξελέξατο 

ἡμᾶς ἐν αὐτῷ, εἴς.) πιὰν ρεγῇδρβ θὲ γεβεοῖεά πῃ ψηδὲ 15 βαϊά οἵ Οῃγίβε 
Ηἰπι8ε1 ἀπά ἃ ἰῃ οἤδρ. 64---ὁ ἐκλεξάμενος τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ 

ἡμᾶς δι᾽ αὐτοῦ εἰς λαὸν περιούσιον. ΤῊΣ ραγΓΑσΓΑΡἢ οἡ αηϊΐν, ἴοο, ἰῃ 
Ερῆ. ἰν. 4-6 τηᾶν θὲ τεδεοίεά ἴῃ οἤαρ. 46---ἢ οὐχὶ ἕνα Θεὸν ἔχομεν καὶ 
ἕνα Χριστόν; καὶ ἕν πνεῦμα τῆς χάριτος τὸ ἐκχυθὲν ἐφ᾽ ἡμᾶς, καὶ μία 
κλῆσις ἐν Χριστῷ. ΤἼε πιοδί ἴπαΐ οαη Ῥὲ βαϊά, πονενεγ, οὗ ἴπεβε 
Δηδίορίεβ 8 ἔπαΐ {πεν ἀγὲ βυσρεβῖινε 9511] 1ε88 σδὴ Ῥὲ πιδάς οὗ 

τῆς νυίηεβ88 οἵ ἔς  έάαολξ ον οὗ σεγίδίη ρδββαρεβ ἰῃ (ες Ερίβε]ε οὗ 
Βαγηδθδβ (νί. 15, χίχ. 7). [ἢ τπὲ ἢγβὲ οἵ ἴμεβε ἔψνο τψυγίείησβ νὰ δανα 
ἴδεδβε ἔπο βίδϊεπγχεηΐβ νος Πᾶνε ἃ φεπεγαὶ, θα οηἷν ἃ σεπεγαὶί, γεβεπι- 

δίδηςε ἴο Ερῇ. νί. 5, 9, υἱξ., ὑμεῖς δὲ οἱ δοῦλοι ὑποταγήσεσθε τοῖς κυρίοις 

ὑμῶν ὡς τύπῳ Θεοῦ ἐν αἰσχύνῃ καὶ φόβῳ (ὲά., ἱν., 11), Δῃηά οὐκ ἐπιτάξεις 
δούλῳ σου ἢ παιδίσκῃ τοῖς ἐπὶ τὸν αὐτὸν Θεὸν ἐλπίζουσιν, ἐν πικρίᾳ σου. Βυΐ 

τ 8 ἰ8 81]. 
[τ ἰ8. ἀϊδεγεης τ [Πς τεβείπηοην οὗ ἰψηδίίαβ. [ἴΙτ ἰβ οἰαἰπιεά 

ἰηάεεά ὈΥ 8οπὶε Ἔχοθεης βοποΐαγβ δὲ ἰπ οἠς ἰηιεγεβίίη ραδβασα 
Ἰφηδίίαβ βρεδῖβ ἀεβηϊςεἶγ δηά ἀηπιίβίακαρίν οἵ Ῥδυΐ δ8 ἴῆε ττγίϊεγ 
οὗ δὴ Ερίβεϊῖε ἐο ἴῆε Ερῃεβίαηβυ Τῇδϊς ἰβ ῃε βίδίεπηεπε ἰῃ Ε. 
αὦ Ερῤῆ., ο. 12, Παύλου συμμύσται (ἐστε) τοῦ ἡγιασμένου . .. ὃς ἐν 
πάσῃ ἐπιστολῇ μνημονεύει ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Τῆε αἰ συν αἰίδοῦ- 
ἰῃξ ἴο ἴδε ἱηϊεγργείδείοη οὗ [ῃε βεοοηά οἷδυβε ἰβδ βεεὲπ ρεγῇδρβ 
ἴῃ ςεγίαίπ ἀποίεης ναγίδιίομβ οὗ γεδάϊηρ---ἰῃ τῆς βυρβιίζατϊίοη οὗ μνη- 

μονεύω ἴῃ ἴῆε Αγπηεηίδη Νεγβίοη, ἀπά ἰῃ ἴδε δπιρ  βοδίίοη ὃς πάντοτε 
ἐν ταῖς δεήσεσιν αὐτοῦ μνημονεύει ὑμῶν ΨὨϊΟὮ ἰξ τεσείνεβ ἰῃ [με Ιοηροῦ 
ἴογπιὶ οὗ ᾿ἰπαῖίυ8. [π ογάεγ ἴο τῆλε ἰξ σαγγν πε ἰηΐεγεησε ἄγανγῃ 
ἔγοηι ἰξ ἔπε γεπάδγίηρ “ ἰπ 411 τῆς Ἐρίβείε " ογ “ ἱπ ἐνεγὺ ραγΐ οὗ πε 
Ερίβεις ἕο γοι " πιυβὲ Ὀὲ φίνεη ἴΞ.-. Βαῖ, ποῖ ἴο βρεδᾷ οὗ ἴδε ἱπερῖ 
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τπηεδηίης ἰπαῖ ψουΐά ἔπα8 εὲ ἐπε γεβυϊξ, 1 8 νεγὺ ἀουδεξα! ννῆεςπεγ 
ἴδαιϊ γεηάδεγίης οδπ Ὀεὲ δοςερίεά 88 σγαγηπηδεσα!ν 75:84 016. Νοης 

οἵ ἴῃς ἔενν ἰαβίαποθϑ σῆς γε δά ἀπςοά ἰῃ βυρρογί οὗ ἴῃς οοηϊεηξίοη 

ἴδαϊ πᾶς ψΠουζ τΠπ ἀγίϊοῖα σδῃ πιοδῇ “ τε ψῇοϊς " σδη Ὀς 54ἰά ἴο ὃς 

ἔγεε οἵ ἀουδί, ὅϑϑοπΊε, ἐ.Ρ., πᾶσα Ἱεροσόλυμα (Νίαϊςε. 11. 83), πᾶς Ἰσραήλ 
(Εοπι. χί. 26), αγε ποῖ ρεγίπεηΐξ, ἰραβπγασῆ 85 ἴπε πουπ8 δγῈ ρἤγορεγ 

Ὡδῆηεβ. Οἰδεγβ αγὰ αἰπιοϑὲ εαυδὶν ἀουδιξα! ἔος οἴπεγ γεϑβοῃβ, ἐ..» 

ἐπὶ παντὸς προσώπου τῆς γῆς (Αςἴβ χνὶ!. 26), ψτπετγε πε ρῆγαβε πρόσωπον 
τῆς γῆς 48 πηυσῇ ἴδε ἔογοε οὗ ἃ ργόορεῦ ὩδπΊε, ἔπεγε Ῥείη οὐἱυ οὔς 

βυσῇ της. Τῆε βδπ|ε ἰη εδἶεοξ ἰβ πε σαβε νυ ἢ πᾶν σῶμα ἰῃ ἃ ραδβασα 

οὗ Αγίβεοιε ψῃϊς ἢ ἢδ8 Ὀεεη νεγὺ σοηβάεξηςν ἀρρεαϊεά ἴο, υἱΖ., δεῖ τὸν 
πολιτικὸν εἰδέναι πῶς τὰ περὶ ψυχῆς “ ὥσπερ καὶ τὸν ὀφθαλμοὺς θεραπεύοντα, 
καὶ πᾶν σῶμα (Εἰ. Νίε., '., 13, 7). Εογ σῶμα [8 ἀαϑεά ἔδεγε ποῖ ἰῃ ἴδε 
8εῃ86 οἵὗἙ ΔΠγ ραγίίουϊαν Ὀοάγ, Ὀαΐ ἰη ἐπαΐ οὗ δοάν 88 ἀϊδείησαϊθηεά ἔγοπι 

δομὶ, Ἰξ {πε βεηΐεπος τηαβὲ Ῥὲ ἰγαηβϑίαϊεά ἴῃ δοσογάδησς ψἱτἢ πε 

βίδίεά ἴογοε οἵ πᾶς ἰῃ σοπ] αηοτίοη τυ δη δηδγίῆγοιβ ἤουῃ, υἱξ., ἃ8 τ 

“ἯἿἾ ἐνεγυ ἰετέογ,᾿᾿ 1Ὲ σδπποῖ βαΐεϊν δε ςοποϊαἀεἀ ἐπαῖ Ισπατίια8 μαά ἴῃ Πὶ8 

τιϊηά ἃ ραγιϊουΐαν Ερίβεῖς οἵ 51. αι Κηόονψῃ ἴο Ῥε δἀάγεββεά ἴο {πε 

Ἑρπδεβίαηβ. [τ νουἹά θὲ βίγαηρε, ἰηάεεά, 48 Ῥτγοΐεββου Αδδθοῖξ γεπηδγῖβ 

(μὲ σεῤ., Ρ. χὶ), τας ἰξ Ισηδζίαβ νἰβῃεά ἴο γεπηίηά ἴῃς ἙρΠαβίδηβ οἵ 
Ῥαυ!β γεραγά ἔογ ῃεπὶ ἢς βῃουϊά “ΟὨΪΥ τεῖεγ ἴο ἴδε πηεητίοη οὗ Πεπὶ 

ἰῃ οἴδεν Ερίβεῖίεβ, δά ὠοΐ αἵ 411] ἴο ὑπαὶ ψῃίο δά Ὀεεπ βρεοία!ν 

δαἀάγεββεά ἴο {Πεπὶ", Βαΐ «αἰονίηρς [Π18 σοηϊεβίεαά ραββασε ἴο βίδπαά 

αϑίάε, ψε βηπά ᾿ἰψηδίίαβ εἰβενῆεγε υδίης ψνογάβ ογ ρῆγαβεβ ψῇϊο ἢ 

ἌΡρΘδγ ἴο ἱπάϊοαϊε δῇ δοαιδίπέβπος τῇ σπαγαοϊεγίβεις Ἐχργεββίοῃβ ἰῃ 

οὐὖς Ερίϑεῖε, βυσῇ 85 πλήρωμα, προορίζεσθαι, ἐκλέγειν, θέλημα τοῦ Πατρός, 
λίθοι ναοῦ πατρός, ἡτοιμασμένοι εἰς οἰκοδομὴν Θεοῦ πατρός (οὮδρ. ἰχ. ; ο΄. 
Ερῆ. 11. 20-22), μιμηταὶ ὄντες τοῦ Θεοῦ (οδαρ. ἰ. ; οί Ερῆ. ν. 1). 

Τῇε νἱἴηεβ8 οὗ Ροΐγοαγρ, Ηεγπιδβ δπά Ηἰρροίγιαβ 18 αἴβο οὗ βοπΊε 

εἰσηϊβσδησε. ἴω Ῥοίγοαγρ ψὲ ἢανε ἴψο ραββᾶρεβ ννῃϊςἢ ἢδνε 41] ἰῇς 
Δρρεάγδαπος οὗ συοίαίίοηβ ἔγοπιὶ οὐγ Ἐρίβείας οὐ γεπ)ίηἰβοεησεβ οὗ ἰΐ8 

ἴαγπιβ, υἱξ. : χάριτί ἐστε σεσωσμένοι, οὐκ ἐξ ἔργων (Ε. αὦ Ῥαμέῥῥ.», 

σὮδρ. ἰ.; οἷ. ΕρΆ. 11. 5, 8, 9); δπά (πη {πε [,ατίη ἔογηι, [με Οτεεῖ ποῖ 
Ὀείης εχϊδητ) “ αἱ Πίβ βογίρζυγίβ ἀϊσξαπΊ εδβὲ, ἐγασοῖνερῖ εἰ ποἰτές ῥεοοαγέ 
εἰ σοὶ μπορ οοοϊάαΐ δμεῤε} ἱγαοσμπάίαηι υφδέγαρι ᾽" (ςὮδΔΡ. χιϊ.; οὐ. Ἐρῆ. ἰν. 
26). ἴῃ Ηετγπιαβ, θοῖ ἴο πιεπίίοη οἵμπεγ βεηΐεησεβ Μηϊοῆ ἅγε [688 
ἀεβηϊίε, ψε ἢανε ἔῃεδβε---μηδὲ λύπην ἐπάγειν τῷ πνεύματι τῷ σεμνῷ καὶ 

ἀληθεῖ (Μαμά. ; οἵ. Ἐρῆῃ. 111. 80); ἀπά ἔσονται εἰς ἐν πνεῦμα καὶ ἕν σῶμα 
(δέηι., ἰχ., 18; οὗ. Ἐρῇ. ἱν. 4, 5. Εγοπι Ηἰρροίγίαβ ψεὲ φαῖμεν {παῖ 
Ερῆ. 11. 4-18 νγᾶβ αυοϊεά 88 γραφή ὃγ ἴδε Ν᾽αϊεπεϊπίαηβ (Ῥλ ϊο5., νὶ., 84). 

Τῆε υάρσπιεηῖβ οὗ βοῇοϊαγβ ανε ἀϊβδεγεά δηά το ἄουδὲ ν}}} σοη- 

τίησε ἴο αἰ εν 28 ἴο ἴῃε γείενα που δηά ἴδε νϑίιε οὗ ἔπεβε τεϑεϊπιοπίεϑ. 

ΠΗ π ἢΣ ἰς 
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Βαῖ νυν ᾿γεηρουβ δὲ ἰεαδί δηά τῆς Νίαγαϊογίαδη ὕδποη νὲ γεδοῦ 

Βυγε πὰ ἰηάϊβρυΐϊαρδίε σγτοαπά. ἰγεῆδευβ γεΐεγβ ἴοὸ Ραμ! ὉΚ παπια 

848 ἴα δυΐδογ οὗ οὐυν Ἐρίδβείας ἀπά αυοῖεβ ἰξ 48 ἢίβι Ηε οἰξεβ. Ερᾶᾷ. 

ν. 13 δβ νογάβ οὗ Ραδυ  (4ἀν. Ηαν., ἰ., 8, 5); ἀπά Ὧς ἐχργεββεβ πἰπιβεὶῇ 
τῆι8--κάθως ὁ μακάριος Παῦλός φησιν ἐν τῇ πρός Ἐφεσίους ἐπιστολῇ " ὅτι 
μέλη ἐσμὲν τοῦ σώματος αὐτοῦ, ἐκ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ καὶ τῶν ὀστέων αὐτοῦ 

(4ἀυ. Ηαν., ν., 2, 8; ο΄. Ἐρῇ. ν. 8380). Τῇε Μαυγαϊογίδη δῆοῃ 

πιοπτίοηβ ἴδε ἙἘρδεβίδηβ 848 οπς οὗ τῆς Οδυγοῆεβ ἴο ψῃϊο Ῥααὶ 

ψτοῖε Ερίβεῖεβ. Τῆς τεϑεϊπηοον οὗ Οἰεπιεηξ οἵ Αἰεχαηάγία ἰ8 {|3ὲ 
παῖ οὗ ἰγεῆβδευβ. Τῆαβ, αἴξεγ οἰξίηρ 2 Οογ. χί. 2 88 δὴ ἱπ) υποζίοῃ 

οὗ ἴῃε Αροβεῖε᾽ β (ὁ ἀπόστολος ἐπιστέλλων πρὸς Κορινθίους φησίν), δε 

ἱπέγοάυςε8 Ερῇ. ἱν. 138-15 ἴῃ ἔδεβε ἰεγηγβ--σαφέστατα δὲ Ἐφεσίοις 
γράφων... λέγων: μεχρὶ καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἐνότητα τῆς 

πίστεως, κιτλ. (Ραεά., ἰ.,ὄ 18). ἴῃ ἴδε βαπὶῈὲ ΨᾺΥῪ Ὧξ αυοΐεβ 1 Οον. 
χί. 8 αηά Οαὶ. ν. 16 Β΄. 28 ψογάβ οἵ Ῥαυΐ (φησὶν ὁ ἀπόστολος), δηά 
Ῥιοσεεάβ τῃυ8--διὸ καὶ ἐν τῇ πρὸς Ἐφεσίους γράφει - ὑποτασσόμενοι 
ἀλλήλοις ἐν φόβῳ Θεοῦ, εἴο., 485 ἰη ΕΡἢ. ν. 21-25 (ϑέγο»"., ἷν.» 65). 
Τῆς ἐεβεπιοην οὗ Νίαγοίοη ἰβ ἴο ἔπε βαπιὲ εἴἶεςϊ, Αἰ πουσῇ δε σανε 

τῆς Ερίϑεῖς ἐῃς εἰπε “ δά 1,δοάϊςεηοβ" (Τεγῖ., ἀν. Μαγε., ν., 17); 

Μ᾿ Ὦ11ε Τεγεα Πίδη, ἢ18 ορροηεηΐ, πγεπιίοηβ Ερῆδβαβ ἀπηοης ἔπε ΟΠυγοδμαβ 
τῆαϊς δά ογὶψίηαὶ, αροβίοϊ!ς Ἐρίβεϊεβϑ, δά Ἵοογγεοῖβ Μίαγοίοη οὐἠἱν οὔ 

ἴδε πηδτίεῦ οὗ ἔπε ἀεβείηδείοη--- ΕςοΙεβίας αυϊάεπι νεγίϊαϊε ερί βίοϊδπι 
ἰδίαπιὶ δά Ἐρμαοϑίοβ παρεπΊὰβ επηίββαπι, ἤοὴ δά [1,δοάΐϊσεηοβ (4 ἀυ. 

Μανγοε., ν.ν 17). Απά ἔγοπι ἔδε ἰαΐϊίεν ραγξ οὗ ἴῃς βεσοηά οεηζυγν ἴδε 
βίγεδπ) οὗ ἐεβϑιϊποὴν ἴο ἔπε ἕδος ἐπαὶ ἔπε Ἐρίβεϊες ναβ γεοορφηΐϊβεά 88 

Ῥαυ 8 ἔονγβ βἰεδαάϊ οὐ. 
Νοιν πδιδηάϊηρ πε βιγεησίῇ οὗ ἔπε ἐχΐεγηδὶ τεβεπηοωυ, μόψενεογ, 

τῆογα ἤανα Ῥδθη ποῖ ἃ ἔεν ἰῇ πιοάδγη {ἰπ|68, ἔγοπῃ Θοἢ] εἰογιδοῦοῦ 

δηά ἰὐβέεγί οἡ ἴο ἔδε ργεβεηΐ ἀδυ, ψῇο δανε ἀουδίεά ον ἀεηϊεά [δα 

Ῥαυϊίΐππε δυϊπογβῃὶρ.Ό. Απιοης ἴδεβε δε Ννεῖίς, Βαυγ δηά Ηοϊϊζ- 

ΤηΔΏΠ ΟΟΟΌΡΥ ἃ σοηδβρίουουβ ρίασε. [τ ἰβ ἴο θὲ οὔβεγνεά, ἤονγενεγ, 
τῃαΐϊ βοπιεὲ ψῆο δᾶνε πιοβὲ βίγεηυουϑίν χυεβιίοηεά ἴῃς σεηαυίπεηαβ8 οὗ 
ἴδε Ερίβε1ε 8{1}} δάπιὶξ ἰξ το Ὀε οὗἉ νεγνὺ εαγίν ἀδζε---8ἃ. 8 εαγὶν 88 Α.Ὁ. 75 
οὐ 80. Ὀε Ννεῖίε, ε.ρ., αἰΐοννβ [ἴ το δε ἃ ργοάυοξ οὗ τῆς Αροϑίοϊίς αϑε, 
ἴδε ψογῖ ἱπάδεά οὗ βοπιε Ὠίρῃϊν ρίξεεά βοῃοίαν οὗ ἐδε Αροϑβίϊε᾽ 5, ἀπά 
Εν α]ά᾽8 ροβίτοῃ 8 βοπιεϊῃίηρ 5ἰπηΐαγ. ΟΥπογβ ἴδε ᾧρ δη ἰπάεξετ- 

τηϊηδίῖε ροβίξίου. Τῆς σοηοίϊυβίοη οὗ Ψ ὑ{Ἰςδεν, 6.6.» (5 ἔπας ἔἢε Ῥαυϊης 

Βυϊπογβῃϊρ σα πείξπον ες ςεγίδίηϊγ δοοερίεά ποῦ ρϑβοίϊαζεϊν ἀεηϊεά, 
Τῆς ἀγραπιηεηΐβ ἰεδάϊηρ αρ ἴο ἴδε ἀουδὲ οτγ ἀεηΐα! οὗ ἴῃς φεπαίπε- 

Ὧ688 οὗ τῇς Ερίϑι16 αὔτ Ῥαβεά ἀροη ἰηΐεγηδί σοηδβίἀδγαιϊ οῃϑβ---βίγῖε, 

ἰαῆρυᾶσε, ρεου!ίαῦ ἀϑασεδβ, ἴῃε πδζαγε οὗ ἴδε ἰάδφαϑ, εἴο. Τῇυβ δὲ 

νεῖΐε γεραγάβ πε σοπηροβίτοὮ 88 αη]κὸ Ῥαυΐ 8 νὰν οὗ τίη ρ---ἰη [ἴ5 
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ψδηΐ οὗ σοηπεοίίοη δηά 18 πίλων ραγεηΐῃ 868, ἰῃ πχαςῇ οὗἉ 18 ρῆγαδε- 

ΟἷορΎ, δπά ἱπ ἴῆε ρονεγίυ οἵ [18 οοηΐζεηῖβ. Τὸ Πίπιὶ ἰἴ ἰ8Β ἃ σοπιροβίτίοη 

ςορίουβ ἰῃ ψογάβ Ὀυξ ροογ ἴω ἰάδδβ, ἰδοκίησ ογί σι πα! ἔν, 8ὸ ἀερεπάεης 
ἰπάεεά οἡ ἔδε Ερίδβιεϊες ἴο ἴῃς Οοϊοββίαδῃβ 845 ἴο ἰοοῖς {πὸ ἃ “ νεγῦοβε 

Δι ρΠβοδείοη ᾿ οἵ ἱξ, ἴδε τνογίς ηοΐ οἵ Ραμ! Ὠίπηβε} Ὀαϊ οὗ δῇ ᾿πηϊξδζογ. 
Βυῖ {ἢς βἰπηαγίτῖε8 θεΐνψεεη ἘῤὙἠεοίαμς πὰ Οοἰοσδίαηδ, ἃ8 ΜῈ Ὦδλνε 

βεεῃ, δάπιϊξ οὗ ἃ βἰπιρίε ἐχρίαπαίίἝοω, δηά ἰξ ἰβ ἃ βυγργίβίηρ Ἰυάφπηιεηῖ, 

οε ἴπαϊ ἔενν σογίδίηἱν ψν0}} δοσερί, ψῃϊοἢ Ὠς Ννεῖίζε ργοηουηοαβ οα 

οὖν Ερίβεῖες ψἤεη ἢς βρεβῖβ οὗ ἰξ 48 ανίηρ πο ἀϊδβιίησξίνε σμαγδοΐογ, 

88 ἃ ἀερεηάεης ρῥγοάυοίίοη, δηά ἠοη- Ραμ ης ἰὴ βίγίε. γε βδου!ά 
ταῖμονγ 88. ψ τ Νίεγεγ τῃδὶ ἰτ ἰβ 80 [πὸ Ῥϑα! ἰῇ ἴοπε, ἔδωογ δηά 

τυςσῇ εἶδε δ5 ἴο πιδῖα [ ἢαγά ἱηάεεά ἴο ἱπιασίηε παῖ ἴἴ σδη ΡῈ δε 
νοῦς οὗ ἃ πιοσγα ἰπγιξαῖϊογ; 411 δε πογα 80 ἰδ ἰΐ 15, α8β ἢ ννεῖῖε ἐπίπκ 

1, ψουϊ δὴν βρεοίαί οδ]εςί, 

Βαυγ, ϑοδνψεσίεγ, δὰ οἵπεγ δάπεγεηΐβ οἵ τῆς Τὐδίησεη ϑοδοοί 

ἀϊαΐῖε οΠἰεΗν οὐ [ἴ8 ἀοοιγίηδ! σμαγαοῖεῦ ἃ8 ἱποοηβίβεεηϊ ψτἢ ἴῃς Ῥαυΐ- 
ἰηε δυϊπογβῃίρ. ὙΒΕΥ βΒηά ἰξ ἔα]! οὗ Οποβιϊς ἀπά Μοηΐξαδηΐβὲ ἐπουρδὲ 
Δηά τεγηποίΐοσυ. ΤΏΕΥ ἰαγ βέγεββ οὐ ἴῃς α8ε οὗ βυςῇ τε ΓΠΊ8 ἃ8 πλήρωμα, 
οὔ ἴῃε ρεοσυϊαγίείεβ οὗ ἴῃς ΟὨγίβιοίοσυ, εἴς., ἀπά ἰυαάσε ἰξ ἴο Ῥὲ δε 

Ργοάυςξ οὗ πε βεσοηά σεηΐζαγν, ἤδη Οποβίίο βρεουϊβείοβ δά βίεη 
βῆδρε δηά ἢδά Ὀεσοπὶς απ ἶαγ. Βαΐῖ τΠΐδ νίενν οὗ ἔπε Ἐρίϑιε ἰβ ἢο 
Ιοῆψεν αϑβϑϑβεγίεά στῇ πε ἴογπιεγ οοηβάδησς οὐ ἴῃ τῆς ργοπουησεά 
ἴογτῃ ἴῃ ννῃϊοἢ ἰδ νὰ 5 εἰαρογαΐεά Ὁν Βδυγ ἢίπιβε!. [{ 8 αοκηον]εάρσεά 
ΤΟΤΕ σΟΏΘΓΑΙΥ πον Ππαὶ {πε ῤῥεποριέπα ἴῃ τῆς Ερίβι[6 οὐ ψῇῃϊοῆ ἔπε 
οἷά Τὐδίησεη ὅϑοΠοο! ἐδβίεηεαά πηδᾶν Ὀ6 δοσουηΐεά ἴον Ὀγ ἴῃς ορεγαίίοη 

οἵ ἰάεδϑβ ννῃιοἢ ψεγε ἴῃ δδηϊευ τσ ἢ ἔῆοβα πονῇ 88 Οηοβέϊς, θυῖ ψὨϊοἢ 

ξδτης βῃογ οὗ ἴῆες ἀενείορεά Οποβεϊοίβπι οὗ ἴῃς πάϊς οὗὨ πε βεοοηά 

σεηΐυγΥ ; δηά ἑυγίῃεγ τπαΐ [ῃ6 ραββϑαραβ πιοβῖ ἰῃϑίβίεά οὐ ὉγῪ Βδυγ, 

ψδεη ζΑ εἶν ἱπίεγργεῖεά, αγε ααϊξε σοηϑίβίεηϊ ψ τ [ἢς ἔογπι οὗ ἀοςἐτίης 

ἴουηά ἰη ἔπε ργίπιαγσυ Ῥαυϊίης Ερίβι[68. 
Το οδὐεοσξίοπμϑ πιοβῖ ζεηθγα! ν ἀγρεά αραίϊπϑὲ πε Ῥαυ]ης δαΐδογ- 

βῃϊρ ἴδε με ζο]]οννίης ἔοσηβ. ἴῃ ἔπε ἢγβὲ ρίαςε ἔπε υοσαδιίαγγ οἵ 

δε ἘΕρίβιε, ἰ 18 βαϊά, ργεβεηΐβ σγεαΐ ἀπ ῆσα!ν. Τῆε ἅπαξ λεγόμενα 
τὰ τπουρῃΐ ἕο Ὀε 80 πυπιεγοιβ δηὰ οἵ βυςῇ ἃ Κίηά ἃ8 ἴο γαΐβε ἃ 

ΨΕΓῪ βεγίουβ αυεβίίοη. Βαυῖ ψπεη {δε ἰδὲ ἰδ Ἔχαπιίηεά ἴῃς Ἵοαᾶδβε ἰ8 

᾿οηβίἀεγαδιν πιοάϊθεά. Ὑῆὲ σοῖς πυμορεγ οὗ ννογάβ σῇ! οἢ ἅγε ἔοαηά 
ἴῃ τη ϊ8 Ερίβείς ἀπά πονδεγε εἶθε ἰῃ ἴῃς ΝΤ ἰβ ἑογίγ-ἴνο. Τῆς παπηρεγ 

οὗ ψογάβ ἔουηά ἰη [8 Ερίϑ:1ε ἀηὰ οσσαβίοπα! ν εἰβενδεγε ἴῃ τῆς σαηοη- 

ἴσα] Ὀοοῖβ, Ὀαῖ ἴῃ ἤοης οὗ ἔπε οἵδπεν τ γίείησβ σεηογα Πν γεσορηϊβεά ἃ8 

Ῥαυϊΐηε ὈΥ ἔπε ογίεἰσβ ἰῃ φυεσβείοῃ, ἰβ {πἰγίγ-πίης, δοσογάϊης ἴο {δε 

τεοκοηίης οὐ ΗοϊτΖπαθη. Βαῖ {πε Ερίδβεῖες ἴο τῆς Οοἰοββίαῃηβ δηά 

τῆς τῆτες Ῥαβίογαὶ Ερίβεϊεβ γε ἰεἴξ ουῖ οἵ δοσουπὲ ἰη [δϊ8 σοπιραΐα- 

Σ--:.: 
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κίοη, αῃὰ αἵ δε πιοδὲ ἴδε ὠυπῆρεῦ οὐ ἴπεβε ἅπαξ λεγόμενα ἰ8 ποῖ 
Ῥγορογἰοπαίεϊν σγεαῖεγ τμδη ἰῃ βοπιε οὗ ἔπε δοκηονίεάσεά Ῥααϊπε 

Ἐρίβιίεβι ἴω Οαϊαέίαμς5, ἐ.ρ., ἴδετε γε τῆϊγίγιἤγες πογάβ υδεά 

οηἷν ἔμπεγε ἀπά πονδεγε εἶβε ἰω ἐδε ΝΤ ; ἰῃ Ῥλεῤῥίαης ἴῃετα ἀγα 
τογίγ-οης; ἰῃ 2 Οογιπέμίαης ἴῃεγε αγὲ ηἰπείγ-θνε ; δῖα ἴῃ Κοριαης 

ἴδεγε ἀγὲ πο [ε88 ἔῆδη οὔς Ὠυπάγεά δηά ἰη 1 (ογίπέπίαη5 πα μαηπάγεά 
αηά εἰσιν. Ευγίπεγ, βοπῖα οὗ ἔμεβε [εγπΊ8, 6.ρ., ἴῆοβε Ῥεϊοησίηρ ἴο 
τῆς ἀεβογίριίοη οὗ ἴδε ῥῬϑηορίν οὗ Οοά ἰῃ οἤδρ. νὶ., ἄγε οδνίουϑίγ δε 

Ργοάυοίβ οὗ ἴδε θσυγε ογ΄ ἔπε οσοαβίοη. ϑοπῆε, αϑαΐῃ, αγε Ὀαΐζ βίηρίε 

οσσυγγεηςθβ, δΔηά ἰη τῆς σαδε οὗ βενογαὶ ἔπογα ἀγὸ γοϊαϊεά ἔογπ)β ουπὰ 

ἴῃ οἴδεγβ οὗ {πε Ερίβε]εβ. Βογ εἘχαπιρίε, καταρτίζω, κατάρτισις, ὁσίως, 
προσκαρτερεῖν ἀρρεαᾶῦ εἰβενδεγε, [πΠουρσῇ καταρτισμός, ὁσιότης, προσκαρ- 
τέρησις Ὠᾶρρεη ἴο Ρε υϑεά Οηἷγ ἰῃ ΕῤΠεέξίαης. 

Ιηὴ ἴδε βεοοῃά ρίδος 1 ἰ5 οδεοξζεά ἐπαὶ ἴπεγε ἀγὲ σεγίαίη Ῥαυϊπε 

πογάβ ψῃϊοῆ μεῖ ἃ πεὺν βεῆβε ἰῃ ἰῃ8 Ἐρίδβεῖϊθ. [᾿πβίδηςσςβ οἵ τμΐβ 

ἅτε αἰϊεψεά ἴο Ῥε ἔουηά ἰῃ βυσῇ ἔεγπι8β ἃ8 μυστήριον, οἰκονομία, περιποί- 
σις. Βαυῖ νἱτῇ τεβρεοὶ ἴο ἔπε θγϑὲ οὗ ἔπεβε {πε ΟἹ ραββασε ἱπ 
πῇϊσῃ ἰδ σα Ὀὲ βαϊά ἴο δανε δηγίῃηίησ [πὰ ἃ ἡονεῖ ἀρρ]οαϊίοη [8 
ν. 32. Ιη ἴδε οἴδπεν ἔουγ οσσαυγγεησαβ ἰΐ ἰ8 ἀδεὰ ἰπ γε ν νεγὺ πιυςῇ 
88 ἰξ ἰδ υδεά εἰβενῃεγε Ὁν Ῥαμ]. Τῇδ ἰεγπὶ οἰκονομία, ἀραίη, 48 ἴξ 8 
Βαπάϊεά ἰῃ τΠἰ8 Ἐρίβι]ε, 88 ἴῃς 8ᾶπ)ὲ βεηδγαί βεῆβε οἵ σέεισαγάςδεῤ 

88 ἰξ Ὧδ8 ἰῇ 1 Οον. ἰχ. 17, πουσῇ σε 4 ἀϊδεγεης ἀρρ!ςαξίοη. Απά 

{ἴ περιποίησις, ννῃϊοἢ Ὧδδ ἔπε αὐρβίγαοϊ βεηῆβε ἴῃ 1 Τῇεββ. ν. 9, 2 ΤΏεββϑβ. 

11. 14, Βα8 ἴο ῬῈ υαπάεγβίοοά 88 σοησγεῖς ἤσγε ἰῇ οδδρ. ἱ. 14, [ῃαὶ ἰβ ἃ 

ναγίδτίοη το ἀρρεδγβ ἴῃ ἴδε υβ8ὲ οὗ οἶμον ἴογπὶβ ἰπ τῆς Ῥαϑαϊΐδηα 
σττσβ δηά εἰβενῆεγε. 

[Ι͂ἡ ἐδε τῃϊγά ρίαςε ἰτ 18 οδ]εοϊεά τπαΐ ἰη τ 8 Ἐρίβεῖίε σογίδίη ἰάθαβ 

ΔΓΕ εχργαββεά Ὁγ ἴεγηβ ψῇῃϊος ἀἰδεν ἔγοπι ἴποβε επιρίογεά Ὀγ Ῥαυΐ] 

εἰβενοεγε ἴον ἴδε βᾶπὶῈ ρύγροβθε. ΤῸ τηϊβ οἶαδ8β αγὲ βοπι)εί πιεβ 

τεοκοπεά βυοῦ Ψψογάβ δηά ρῆγββεϑ 858 ἀγαπᾶν τὸν Κύριον, ἀγαπᾶν τὴν 

ἐκκλησίαν, δίδοναί τινα τί, ἀγαθὸς πρός τι, δέσμιος, ἴστε γινώσκοντες, εἰς 
πάσας τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος τῶν αἰώνων, πρὸ καταβολῆς τοῦ κόσμου, σωτήριον, 

αἱ διάνοιαι, τὰ θελήματα, πνεῦμα τοῦ νοός. [μ1||6 πεεὰ Ὀε 864 οἵ 
Ρεου]ΠαΡίείε8 οὗ ἐπΐ8 κὶηά. ϑοηιε οὗ ἐῃεπὶ ἢανε {μεῖς ἐχρίαπαίζίοη ἴῃ 
τῆς παῖυγε οἵ ἔπε βυδ)εσῖ ογ΄ ἱπ βἰπιρίε ναγίες  ἰῃ βέγίε δηά εχ- 

Ργεβϑίοθυ. Οἰδεῦβ ἴᾶνε δἰῆηϊίεβ εἴβεννμεγε ἰη τῆς Ῥαυ]ης τυγίτηρσβ. 
ον νατγίεά, ε.ς., ἰΒ Ῥαυ 5 νγὰν οὗ βρεδκίης οὗ μηδεγείαπάϊηρ, εῤίτίξ, 
εἴς. [8 4 νυίϊεγ κὸ 5ι. Ραμ! το Ὅὲ βῃμξς ἃρ ἴο πε βαπὶῈ βἴεσγεο- 

ἰγρεά ἔογπιβ οὗ ἐχργεββίοῃ ἱπ οὔς νψγίτίηρς αὔζεγ δποίπογ ἢ [18 ἢε ἴο 
Ὅ6 ἀεραγγεά ἔγοπι υδίηρς ἔπε νογά ἀγαπᾶν “ΙΓ τεΐεγεηος τὸ ΟΠ γίβε 
ογ ἴο ἴδε Ομυτγοῇ ἴῃ {Πὶ8 Ερίδβεϊε, πιεγεῖνγ Ὀεσαυβε ἰῃ οἴπεγ Ερίβι!εβ 
δε ἀδ8ε8 ἰξ νιίτῃ γεραγά ἴο Οοάῦ Απά ἰβ ἰξ ἱπιροβϑίδίς ἔογ ἢίπιὶ ἴο 
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αὐάτεββ ἢίβ ἤδάγεγβ ἃ8 τέκνα ἀγαπητά ψιἤεη ἴπε ἱπιίαίοη οὗ Οοά ἰδ 
ἴω νἱενν, θεσαυβε εἰβενῆεγε ἢς ΠΊΔΥ δὲ ἴῃαΐ ἀεβίσηδίίοη ψ ἢ γεραγά 

ἴο πεῖν γεϊδτοηβ ἴο Πἰπι8ε 1 ἢ 

ϑοηιε οὗ ἴδε ἰπβίδηοεβ πιοϑὲ σοτηπηοηΐν οἰϊεά, Ὠονενεῦ, ἄσβογνε 
τοογα διϊζεηϊίοη. Τῆετγε ἰ8β, 6.5... ἴῃε ἀ8ε οὗ φωτίζειν ἰη 1. 9, ἰὴ ἀρρ!σαξίοα 

ἴο ἴῃς Αροβείε᾽ 8 σοπιηπιββίοη ἴο Ἔεπιϊσῃζεη ογ ἰηβϑέγαςσι. ΤῊ 8, ἰξ ἰ8 ἀαγρεά, 
18 8η δρρί!ςδείοη οὗ {πε ψογά ποῖ ἔουηά εἰβδενῆεγε ἰη ἴῃς Ῥαυ!ης τυγῖτ- 

ἰησβ. Βαυῖ {παῖ πισῆς ᾿ς [πε σα8ε δηά γεῖ [8 υ86 ἢεγε πιίσῃς Πᾶνε [8 
7υβεἰβοαϊίοη. Τῆε γεδάϊης ἰβ ωοΐ σεγίαίθ. Τῆε αυεδιίοη 18 ἡ μεῖμογ 

πάντας Βῃοι!ά Ὀε ἰηβεγίεά ογ οί. [Ἐ ἰΐ ἰ8 οπιηείεά, ἴδῃ {Π6 Δβρεοῖϊ οὗ 

ἴδε χαεσδβίίοη ἰ5 οσῃαησεά. [{{ 8 ἰπβεγίεά, πεσε ἀγὲ δπαίορίεβ ἴο {Π|8 
αβε οὗ φωτίζειν ἰη ἴῃς χχ (Φυά. χιϊ!. 8; 2 Κίηρβ χί!. 2, χυϊὶ. 27, 28), αηά 

Ῥαα! πᾶν Ὦανο ἰοϊ]οννεά τἢε86. ΤὭετγε ἰ8 ἀσαίη ἴῃς ἀεδίσηδίίοη οὗ Οοά 
88 ὁ Θεὸς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ (.. 17). ΤὨῊϊ8 ἱπάεεά ἰ58 ἃ ταγε 
ἀεαίφηαϊίοη, δηά ἴογ ἴπδξ νεγῪ γεδβοὴ οπς πιοϑὲ πη] κεῖν ἕο ἢανε 

Ὀεεω υδεά ὈΥ ἃ ἔογρεγ οἵ ἃ πιεγὲ ἰηπγίϊδίοσ. Βαΐ ἰξ ἰβ ἃ ἀεβίφηασιίοη 
Ρεγίεςε! Υ σοηβίβίεηξ τυ ῖεῃ ἔπε Πίσῆεδβὶ νίενν οὐ Ογίβε β Ρεγβοη, δπά 
οης ΜὮὭϊοἢ δδ8 ἰξ8 1ϑε]θορείοη ἴῃ ΟὨγίβε 5 ονπ ψογάβ, δ8 γεοογάθραά 

απ ἔς Ἐουγίῃ Οοκρεῖ (θοῆη χχ. 17). Τῆς ρῆγαβε τὰ ἐπουράνια, 
ψὨϊοἢ 8 αϑεά ἔνε εἰπιε8 ἴω Ἐπὶβ Ερίβεϊε δηά, 48 ἰξ βθεπιβ, υἱτἢ ἐπε 

Ιοσδ] βεῆβε, ἰ8δ οοπῆηεά, ἴδ ἰ8 ἴγαε, ἴο 18 οὔα τγιτηρ ἀπιοης 81] 

τδοβε αἰεγίδαϊεά ἰο Ραυ!]. Βαΐ ἔπε δάϊεςσεὶνς, ἐπουράνιος, ἰῃ ἔῃε 86 η86 
οὗ πεαυεπῖγ, ἴθ υδεὰ αἷβδο ἰπ 1 Οοσ. χν. 40, 48, 49; Ῥῃ!. ἰ1, 10. [1 

ἰ8 ἀπῆσα!ε ἴο 8βεεὲ Ὧν Ρδυΐ βῃουϊά ποῖ θὲ βουσῃὲ δὲ ΠΡεγγ ἴο α86 

ογ εὐεν ἴο οοίῃ βυςῇ ἃ ρῆγαϑε, ογὔῦ ΨὮΥ ἢς πιὶσῃς ηοΐ βείεος ἴδε 
ἴεγπΊ τὰ πνευματικά ἰῃϑίεδά οὗ τὰ πνεύματα ἰῃ ἴῃς ἰᾶγρε δηά βρεοίαὶ 
8εηβε ψῇοἢ ἰδ Πδ8 ἰῃ τπϊ8 Ερίβιῖε. ΨΝΏΥ, ἴοο, βῃου!ά ἰξ θεὲ ἐῃουσδε 

ἐπαῖ ἃ ψογά {|ε κοσμοκράτωρ, οΥ ἃ ρῇγαξε {πὲ ὁ ἄρχων τῆς ἐξουσίας τοῦ 
ἀέρος, 80 ἀρρτγορτγίαϊε ἴο ἔπε ἰάδαβ ἰῃ πδηά, πγαβὲ Ὀε αἰΐεω ἴο Ραυ] 

80 ἰδ ἰξ αἰ8ὸ ψί τῆς σψογά διάβολος ψὨϊοἢ πχεεῖβ ἃ8 ἴῃ τῆϊβ Ερίβεε, 

Μ{ΏΠΕ ἰῇ οἴδογβ, 1 ἰ8 βαϊά, Ραμ] βρεδίβ οἠἱν οἵ Σατανᾶς. Βαξ διάβολος 

ἰβ αἰ8δο αβεά ἴῃ 1 δηά 2 Τίπη. Τῇῆε ἔνο ψογάβ ἱπάεεά ἂγὲ ργδοίίςα! νυ 

{πε βαπὶεὲ ἰῷ βδεῆβεὲ. ΤΠΕΥ δγὲ επηρίογεά ἱπίεγοπαησεαῖν ὈΥ οἴδπεγ 
ΝΤ νυτίζεγβ, ς.5., ἴῃς δαΐδογβ οὗ τῆς Ἐουγίῃ Οοβρεῖ δηά ἴδε Βοοῖ οὗ 

ΑςῖβΒ. ΨνῺν βδουϊά ἃ ψείζεγ οὗ τῆς ρονεγ δηά ἴῃς νεγβδε εν οὗ Ρδαΐὶ 
Ὀε τἰεά ἄονῃ ἴο ἴῃς υ8ὲ οὗ οηε οὗ ἴπεβϑε ψογάβ ἴῃ 41] ἢ8 τυ ίησϑ, 

ἰαΐεγ 88 ψῈ}} ἃ8 εαγίίεσ ἢ ΤΏσγε γειηδίηβ ἴῃς ρῆγαδβε οὗ ψῃϊοἢ ρεγῆδαρβ 
πιοϑί ἢδβ Ὀξεῃ πιδάε, τοῖς ἁγίοις ἀποστόλοις καὶ προφήταις. ΤὭΪΒ, ἰξ 8 

βαϊά, βηγδοῖβ οὗ τῆς ἰαῖεῦ ρεγίοά ψῇξη πιεη᾿ 8 ἰπουρῇτβ οὗ ἴῃς Αροβίεβ 

δηά {δε ρῥγορδεῖβ οὗ της ΝΤ ΟδΠυγοῦ πδά οὔδησεά. [18 αβ8ε ἢεγε ἢδ8 

εεη ἴεϊε ἴο Ῥὲ βυσῇ 4 αἰ ῆσυ τ ὉΥ βοπε ἴπδὲ ἴΠεῪ ἢανε ἰγίεά ἴο 
ἀΐβροβε οὗὨ ἰξ 88 ἃ [088 οὔ 8ἃ8 8 Ἷϑβε οὗ ἀϊβίοσδιίοη ἰη ἐπε εχ. Βυϊῖ 
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ἴδετε 18 ποϊῃίης 80 νεγὺ βἔγαησε ἰῃ τῆϊ8 ἀρρ[!ςατίοη οὗ ἔπε ἴεγπι ἅγιος 

1 ψὰ σῖνε {πε ψογά ἴῃς Ὀγοδά βεῆβε ψῇηϊοῃ 8 [18 ργορεγ βεῆβε, δπά 
νυ Ὡϊςἢ ἰξ δ48 ἰπάφεά ἰῃ {πε νεγὺ βαπὶε σοηΐεχέὲ ἰπ [ες ρῆγαβε ἐμοὶ τῷ 
ἐλαχιστοτέρῳ πάντων ἁγίων (ἰ|. 8). 

[π ἔς ἔουγίῃ ρίασα βεγίουβ οὐ͵εσϊίοη ἰδ ἴδε ἴο ἴδε Ῥαυϊπε 

Δυϊπογβῆϊρ οἡ ἴα σγουηά οὗ ψῇῆδέ ἰβ πείά ἴο θὲ ἴῃς ἀη-Ῥαυϊῇ!πε ἴγρε 

οὗ ἐπουρῆς τ Βί ἢ ἀρρεδᾶγβ ἀρϑαίῃ ἀπά δραίη ἰῃ ἐπε Ἐρίβείε. [ξ ἰβ βαϊά, 
4.5.» ἴμαι {πε αυεβείοη οὗ ἐπε ἱποἰμδίοη οὐὕὁ ει απά Οεπέϊϊε ἱπὶ οπα 
Οπμγοῖ 18 ργεβεηϊεά ἰῃ ἃ ἀϊδεγεης Πρῃς ἔγοηι ἰμαΐ ἴῃ ψΠοἢ [ξ 18 βεεη 
ἴῃ οἵπεν Ραυΐϊίηε Ερίβεῖεβ. Οηὶν Πεγε, ἱξ 18 βαὶά, 18 ἰξ ραῖ Βεΐογε 8 ἃ8 

ἴδε στγεαῖ οὐδ]εςῖ ογ, δ ἰεαβί, ἃ ρυίπιαγυ οδήεος οἵ Ὁ γίβε᾽ 8 ψογὶς απά οὗ 
τῆς Ὀἰνίπε ργεάεβιιπαιίοη (ἰ}. 18-18, 19-22, ἰἱϊ. 5, εἴα.» ἰν. 7-16) ; ἀηά 

ψὮδί ἰβ πτογε, ἰξ ἰβ ἱπίγοάυοεά 5ἰΠ|ΡῚῪ 48 ἃ πιαϊξεγ οὗ γενείιίοη δηά 

Ὡοΐῖ 88 ἃ τίηρ ονεῦ ψῆϊοῃ ἴῃεγε μαά Ῥεεη βῆαγρ σοηίγονεγβυ. [{ ἰ8 

σογίδίην ἃ γεηαγκαῦϊα ρίασε ἐπαὶ ἰ8 σίνεη ἰῃ τὨΐ8 Ερίβείς ἴο {δε 

τπουρσῆς οὗ τε αηἰτν οὗ ἴῃς Ομυγοῦ δηά ἴδε ρεγίεσς εαυδ εν οἵ δεν 

αηά Οεηξε τη τ. Βα ἴῆεγε ἰ8 πὸ Ἴοοηϊγαάϊοϊίοη Ὀεΐναεη τ 8 
ΨΆΥ οὗ Ἰοοκίης δὲ με ἱποιυαβίοα οὗ τε Οεηίεβ ἀπά τμαΐῖ νῃϊοἢ 
Ῥγενδὶβ ἰῃ δε οἵδεγ Ἐρίβϑείεβ. Τπε βἰαίεπγεηξ ἰβ 'π ῃαγπΊοοΥ ψ τ ἴΠῈ 
ζεπογαὶ ἀϊβροβίξίοη οὗ ἴπε ἘΕρίδβιϊε, ννῃίςἢ ἰβ ἴο σα 811 τ σ5 Ὁδοκ 
ἴο ἴῃ εἴεγηδὶ νν}}] ἀπά ρυγροβε οἵ σοά. Τῇε σοηΐγονεγδυ, πιογεόνεγ, 
νᾺ48 εηάεά, ἀπά Ραμ δαά πο οοσςδβίοη ἴο γενῖνε ἔπε πιοηογυ οὗ ἰξ ἰῃ 

τῆς πιεββαρε πεεάεά ὃ. ἴῇοβε ψῃοηὶ ἣς άάγεββοβ ἤδγε. 
Τῆς νίενν, αϑαίπ, ψοἢ 8 φίνεη οὗ ἔπε ζαισ ἰῃ τηϊ8 Ερίβεϊε ἰ5 

τπουσῆς το θὲ βίηραίατ. Τῆς [μὰν ἰβ ποὲ εχῃίριζεά, ἰξ ἰ8 βαἰά, 88 

δανίην δὴν γεδὶ πιογα] νας ογ γεϊἰίουβ α8ε, θυ 88 πανίηρ βἰ πρὶν ἃ 
τΥρίςα! βἰφηίβοαησε αηά δ8 πε οᾶυβε οὗ εηπλ τυ δηά βεραγαίίοη Ῥὲ- 
ἔνοο δεν δηά Οεηςθ. Απαά ΟἹγομριοϊδίοη ἰἴβο! ἢ, ἰΕ 8 δαάδά, 8 

Ῥτγεβεηϊεά δ5 ἃ πιεγεῖίν ἔογῃγαὶ τίη, δηά οοηϊετμηρίαουβ ψογάβ ἅγὰ 

βροΐεη οὗἉ ἰξ (ἡ λεγομένη περιτομή, ἰἰ. 11) τίς ἢ ψουἹά σοπ1ε βέγθηρεῖν 
ἔγογῃ Ῥαϑαυϊ, Ὠίπηβεοῖῦ ἃ οἰγουπικοίϑεα Δεν δηὰ οὔθ ψῆο εἰβενῆογα 

αἰίδοδαβ γεϊρίουβ ναΐαε ἴο οἰγουπηοίβίοη ἀπά βδαγβ φοοά [Πίηρβ οὗ 1ξ. 
Βαυῖ ψῆεγε δε δά ἔογ δίβ βρεςίαὶ βυδήεοσὶ δε οὔθπεββ οὗ δεν δηά 
Οεπεῖε 8 εδδεοϊεά ὃν Οἢτίβι ἀπά 8 βεεὴ ἰπ ἔπε ΟΠαγοῇ, [τ νγαβ πηδίζεγ 

οὗ οουγβε ἴῃαϊ ἢς Βῃοι!ἃ βρεαῖ ραγιουΐατίν οὗ τῆς αἰνίάϊησ εδεςς οὗ 
ῆε [,μν 88 1 νψὰβ νυϊπαββαά ἰη τῆς ργε- Ο γι βιίδη τπ]ε8. Απά δε ἀοεβ 
ποῖ βρεδαῖς εἰβενῆεγε οὗ {πε [ἂν οηΐν ἱπ οπε ψᾶγ. Ηεξ ἢδ8 νϑῦῪ 
αἀἰδεγεης ἐπίησβ ἴο βδαὺ οἱ ἰΐξ δοσογάϊης ἴο οἰγοαπηδίδῃοεβ ; δηά ἢς 
Ῥταβεηίβ ἰξ ἰῇ αϑρεοῖβ ννῇϊςἢ βεεπὶ ὄνεη Ἴοηϊγδαϊοΐογυ, βρεδκίηρ οὗ 

[ἴ, 48 ἢς ἄοεβ, ποῦν 48 ποῖν (ἔοηι. νἱῖ!. 9) ἀπά αραΐίῃ 48 ἱποοιιρείεηξ 
(Βοηι. νἱϊ. 8); πονν ἃ8 ἃ παιδαγωγὸς εἰς Χριστόν (0 Δ]. ἰϊϊ. 25) ἀπά 
Αρϑϑλίη 848 ΠΑΡ ΠΣ ἃ οὐγδα (κατάρα) ἀηά σοηάεπγηρίίοη νἱτἢ ἰε (Οἱ. 
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1:. 10). Απά τε βαπιε ἰ8 ἴγαε οἵ ἴπε να β ἰῃ ψῃοἢ οἰγομηιοι σίοΉ 18 
τεφαγάεά ἰη ἴῃς Ῥαυ πε Ερίβι|εβ : οὐ Εοπι. ἰΪ. 26-29, {1}. 1; 64]. ν. 6, 

νὶ. 15; ΡΏ1]. {1!. 5; Οοἱ. 11. 11, 18, εἴς. 

Α νεῖν ἀϊξεγεηΐ ροβίζίοῃ, ἴοο, ἰ8 ἐβουσῇξ ἴο θὲ σίνεη ἴο δες 

εαίᾷ οὗ ΟὨγίβε ἱπ τΠ|8 Ἐρίβι!ε ἔγοπι τ ῃδὲ ἰξ ἢδΒ ἰη τῆς δοκπονίεάρεά 
Ῥαδυϊίΐηε τγιείησβ. [Ι͂ἢ Ερίβι|68 {πὸ ἕῆοβε ἕο {πε Ἐοπιδπβ, ἔπε Οδί- 
αἰίδηβ ἀπά {πε Οογίηιίδηβ 118 ἐαῤίαΐογν ἀπὰ ῥγοῤι(ἑαίονγν ναῖας 18 

τῆς ἐδεπῖε οὐ ψῇῃϊοῃ Ῥϑὰ! ἀννε} 8 σῇ τποβὲ οπιρῃδβϑίβ. Βαΐ πογα 

118 ἰ8δ ραββεά ονεγ ἰῃ βίίεησε, δῃά Ἴσοπιραγαίίνεϊυ {{π||6 15 πιδάς οὗ 

δε Ὠεαϊῇ οἵ ΟΠ γίϑε Ἔνθ ἰπ οἵδεῦ αβρεοΐβ. [|{ 8 γαῖῃεγ Ηἰ8 Ἔχαϊξα- 

τίοη νι τἢ 411 παῖ ἰξ ἱηνοῖνεβ [δὲ ἰ8 ἄννεϊς ου. Βαὲ (ἢε ἀϊδεγεησα, 80 

ἕατ δ8 ἰξ οχίβίβ, ἰβ ἄιες ἴο ἴῃς οσσαϑίοη απά ἴο ἔπε βἴαϊε οὗ ἔῆοβε 

δἀὐάτεββεά. [{ 8 ἔγαε {παῖ [ἰ 15 48 τῆς πιεδῃβ ὈῪ νης ἰῆς γεσοηοί]!- 
Δἴίοη οὗ εν απά Οεηῖίε ἰβ εβεοσίεά ῃδὲε ἐῇς (γος5 [8 ϑρεοίδ!ν 
τπιεπείοηεά (ἰϊ. 16), αηά ἰξ ἰ8 τὴ γεΐεγεπος τὸ ἔπε ὑπέξαέίοη οὗ Οοά 
τῆλε Οἢγίβι 8 σίινίησ οἵ Ηἰπη86 1 ἰ8 ἀεβογίρδεά 386 δὴ οὔεγίπρ δῃά ἃ 
δαογίῇοε ἰο αοά. Βαϊ ἴδετε ἰ8β ποϊῃίηρ ἴῃ [8 ἴο πιδίκε ἰξ ἱπῃροββίθ!ε 

ἴο βυρροβε ἔδαῖ τῆς βᾶπιε δυΐῃογ, νγιτησ ψ τ ἀη ἐγε οα οἴδεγ οοη- 
αἰτίοηβ, πιὶρῃς βρεαῖς οἵ τῆς Ογοββ ἀπά ἴδε Ὠεδεῆ οὗ Ογίβε ἰῃ σοπηθο- 

είοῃ τῇ τῆς τεσοποηίδιίοη οὗ τῃῈ ψογιά οὐ οὗ ἴῃς ἰηάϊνίάμα!. Μίογε- 

ονεγ, ψὰ ανα πεγε ἴδε ὀίοοά οὔ ΟἈλγὶςί, γεάφερπιῤέίοπ ἐπγομρὴ Ηὶς διοοά, 

δηά {δε “ογρίυδηε55 οὗ 5ἷης ἃ8 τεϊλίεά το Ηἰ8 Ὀἱοοά---4}} ψῃϊσἢ ἀγὲ 
ἀἰβεϊμοι Ῥααυϊίπς, 1 ΠΕΡ ἅγε αἷδοὸ Φομαηηίΐηθ, [εγπὶβ δηά ἰάεδβ (ἰ. 7, 
τ, 13). 

Ευγίδπεν, {πἰ8 Ἐρίβε16 ἰβ αἰἰεσεά ἴο ἀεραγὶ νψἱάεἶν ἔγοπι ἴῃς γεσος- 

ηἰβεά Ῥαυϊίης Ερίβειεβ ἰῇ [15 Οὐ γίδίοίοργ, ἰῖἰβ ἀοσίγίης οὗ ΟΠ γίβι 8 

Ἡδεαάςπῤ, ἀπὰ ἴξβ νίενν οὗ ἔῆε Ῥαγοπμδία. ΔΜ ΊΚΩ τεμαγά ἴο πε βΒγβὲ οὗ 
{πεβε ραγεσυϊατβ τΠ18 Ερίδβείε ἰ8 πιογε ἰῇ αἰδηϊςν πιῇ {παῖ ἴο τῆς 
Οοἰοββίδηβ ἤδη στὶς ΘῺΥ ΟἔΠοΓ, ἴῃ 80 ἴὰγ 88 1ξ ἐχῃ!ἱῖβ Οἢ γε ἰῃ Ηἰβ 

Ιαγζεβὲ τεϊδιίοηβ ἴο ογεδίίοω, δά ργεβεηῖβ Η πὶ 88 ἀδδίσηεά ἴῃ πε 
εἴεγηδὶ ράγροβε οἵ Οοά ἴο δε ἴῃε Ὀοηά οὗ υηΐοη οὗ γευηίοη ἴογ ἃ 

ννογ]ά εχίϑιίησ δὲ ργεβεηξ ἴω ἃ σοηάϊίοη οὗ ἀἰβοςβείοη δηά αἰϊνίβίοη. 

Βαῖ τδεγα ἀγεὲ δἵ ἰεαβὲ ἴῃς γυάϊπιεηΐβ δηά ἔογεῖο θη οὗ {π18 ἀοςίγίης οὗ 
ΟἸ είβι᾽ 8 ςοβηιίςδ γεϊαξίοπβ εἰβενῆεγε. ΤΠεγε ἰ8, 6.ρ., {πε βιβξεπιεηΐϊ οὗ 

ἴδε “οηε [μογὰ Φεβιβ ΟΠ γίβὲ, Ὁ ψῃοηι ἅγε 4}} πίη δ," ἰὴ 1 (ον. νἱϊ. 6 ; 

δηά ἴδεγε [5 ἴῆε ἰαγβενγ δηδίοσυ ἰῃ ἴῃς στεδῖ ρᾶγασγαρῇ οἡ ες Ἐνδηρεῖ 

οὗ Ογεαζίοη ἰη ἔοι. νἱῖ!. 19-20. 1{ πηδὺ Ῥε, ἀσαΐη, ἐδδξ ἰῃ οἴδεν Ῥαυϊΐης 

Ραββᾶρεβ ἴδε δοάγ 8 βαἰά ἴο Ὀε 88 Οὐγίϑέ (1 (συ. χἱΐ. 12) ογ θὲ ἐς Ο γὶϑξέ 
(Εοηι. χὶϊ. 4, 5), αηά ἐπε δεαά ἰδ γεοκοηξά βἰπΊρῚῪ ἀπιοὴς {πε τηεπθαγβ 
(1 Οον. χίβ. 21); νυῆεγεδβ ἤεγε, 85 ἰη Οοἱοξϑίαρις, Ὀδϊίενεῦβ ἄγε ἔπε 

γπεδεγς, ΟἾγῖβε [8 τῆς Ηεαά, ἀπά ἴδε ΟΠυγοῦ ἰδ {πε δοάγ. Βαῖ πες 

ἀϊδεγεπὲ δρρίσαϊίοπβ οὗ ἔδεβε ἤσυγεβ ἤανε {πεῖν βαβῆοίεηξ ἐχρίαδηαδ- 
ΨΟΙ, ΠΙ. 15 

[[Ζθα ὉΚ ΟΡ 
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τίοη ἰη δε ἀϊδεγεηξς βυδ᾽εοῖβ. [ἢ {πε ργεβεηῖ σδϑα ἴδε βυδήεςϊ ἰ5 
τῆς τγοϊαϊτίοη Ὀεΐσγοεη ΟἾγίϑὲ δηά {π6 Οδυγοῆ ; ἰῃ τὰς οἴπογβ ἐξ ἰ8 ἴῃς 

τεϊατίοη Ῥεῖψεεη ἔπε πιεπρεγβ οὗ ἴπε ΟΠυγοῦ {πεπιβεῖνεβ. Απά δ8 

τεραγάβ ἔπε βαγομδῖα, ἴῃς αϑϑεγίίοη 18 ἴῃαζ, ἰηβίεδά οὗ Ἰοοϊκίησ, 8 Ῥααὶ 

ἄοεβ εἰβενῆεγε, ἴο ἔπαΐ σγεαὶ ὄνεηΐ 848 ἴῆε ὥξδγ ἀπά Ἴεογίδίη ςἼοη- 

οἰυδίοη οὗ ἴῃς ᾿νοῦ] ά᾽ 8 επὰ δηά ἴῃς σοηβαπιπιαίίοη οὗ πε Κίησάοηι οὗ 
Οοά, δε ψτγίξεν οὗ {π18 Ἐρίβεϊε νίετυβ ἴῃς ἕαΐυγε 48 πηδάς ᾧρ οὗ ἃ βογίθβ 

οὗ αρε8 ἴο!]ονίης οπα ρου ἐπε οἴπεγσ. Βαΐξ (8 ονεγίοοϊβ ἔπε σοη- 
βἰἀεγαϊίοη ἴπδς ἔῃ αἰῶνες ἐπερχόμενοι πηᾶῦ Ὅς ἴποδβε ἴπαΐ ἀγε ἴο τηδα 
ἃ ἴδε Εἰεγηΐϊν πῃ οἢ Τρεηβ αἴξεγ ἴῃς ϑεοοπά Οοπιησς. Τῆς ἕαςξ 
τεπηαίηβ, ἤόψανεσγ, παῖ. τε Ῥαγομδία ἄορεβ ὔοῖ οσουρν πε ρίασε 
ψῃϊοἢ ἰδ ὯΔ8 ἰπ βυοῇ Ἐρίβείεβ 48 ῆοβε ἴο ἴπε Ὑμεββαϊοηίδηβ, ἀπά 

τῇαϊς {ποτε ἰ8 ποϊπίησ ἴο δῆον τῆδς ἰ 8118 ἴῆς τυυίζεγ᾽ 8 νἱβδίοη ἤδγα 

848 ἰξ ἀοε8 ἴπεγε. Βαῖ τῃ18 Ερίβι]ς 'β βεραγαῖεά ὈΥ γεαγβ ἔγοπι ἴῃοβϑα 
εαγίϊεϑὲ τυγίεἰσβ αἰιγίδυϊεά ἴο Ραυ!. Μίαοῃ δαά ἰαΐζεη ρἷασε ἰῃ πε 

ἱπίογναι ; ἴδε Βεΐαγη οὗ Οἤγιδὲ δά ποῖ Ὀδεη σἱξηεββεά, θας δα 

Κιηρψάοπι οὗ Οοά παά Ὀεδη βεεη Ἂβίβ ἰβῃίην 1861} ἔα δηὰ ψἱάς Ὁ. 

δε ργεδοπίηρ οἵ ἴῆε Οοβρεῖ. Ενεῃ ἰπ πε ϑεοοηά Ερίβεϊε ἴο ἔπε 
Τμεββαϊοηίδηβ ἰδ ἰβ γτεσορηϊβεά ἐπαὶ τῇς Ῥαγομεία σαπηοῖ επῖεγ ἀηπ}] 

ςεγίδίη {πίησβ ἢανε ἢαρρεηεά; δηά ἴῃ ἔπε ἔαγίπεῦ ἐχρεγίεησε οὗ Οοά᾽ 5 
ὙΆΥ5 88 τεραγάβ {πε {{π|ὲ8 δηά ἴῇε βεᾶβοῃβ, με ϑεοοηά Οοπηίηρ, 
τπουφσῇ ἴῃς ἐχρεοϊαδίίοη οὗ [ἃ ψὰ8 ποῖ ἰοβῖ, σαπις ἴο Ὀὲ γεραγάδά 88 ἃ 
[ε85 ἱπιπιεάϊαξεῖν ἱπιρεηάϊησ ἐνεηῖ. 

Εἰηδίϊν, ἱξ ἰβ αϑῆγπηεά ἐῃαξ [8 Ερίβε!]ε αἰ βέεγβ εβϑβϑηξίδ! !ν ἔγοπι ἐπα 
δοκηονϊεάρσεά Ῥαμϊηε τυγίεἰηρβ ἴῃ 118 νίενν οὗ ἔδε Οληγοῖ, απὰ πδξ 

ἴῃ πιογε ἔπδη οὔὲ γεβρεοῖ. [{ 18 βίησυϊαγ, ἰξ ἰ8 88ἰά, ἰῶ βρεακίηρ οὗ 
ἴδε Οδαγοῦ 858 ομό, δηά ἰξ σίνεβ ἃ νίενν οὗ ἔῆε Ομυγοῦ πψῃϊσοἢ οουἹά 
ποῖ Πᾶνε ἐπιεγρεά {1} ἃ σοηβίἀογαῖν Ἰαῖεγ ἀδίε ἔπη {παξ ἴο ψ Ὡς ἢ 
Ἐρ)]ιεδίαη5 τααβῖ ὃε ϑββίσηεά [ἢ 1 ἰβ Όν Ρϑαα!]. Τὸ τἢἰβ ἰξ ἰ8β επουψῇ ἴο 
τερὶν 3ιγεί τας ἔπαγε [8 ηοϊζῃίησ ἴῃ ἴῃς Ερίβείες ἕο ροίηξ ἴο ἃ διρῃϊν 

Δενεϊορεά σοπάϊξίοη οὗ ἴῃς Οσδυγτοῦ. Τῇε ογραπιπαέίοη οὗ τε ΟΠυγοῖ 
ἰ8 ποῖ οπε οὗ {πε βυδ)εςῖβ ἄδαϊε σι. Τῆς ρσίδίς δεβίονψεά ἀροη ἔῃε 

ΟΒαυγοῆ ἀγὰ Ὁγουρῆξ ἰηΐο νίενν, αηά ἄγε βῆονψῃ ἴο θεὲ οὗ ναγίουϑ κίἰηά5. 
Βυῖ {πεν ἃγε ποῖ βιοῇ 48 ἱπίεγ ἃ σοπιραγαίίνεϊν ἰδῖε ρεγίοά. Ὑπεγε 

8 πο πγχεηζίοη οὗ γαΐς ὃν Ὀίβῃορβ δηά ἀεδοοῆβ, ποῦ ἀοεβ ἰῆς ἐχίογηαϊὶ 

αὐἰϊΐν οὗ πε ΟΠ υΓοἢ ἔογηι ἃ ἔεδΐαγε οὗ (Πὶβ Ερίβεῖα, Τῇα νίενν ψῃϊοἢ 
ἰΒ φίνεη οὗ ἐπῆε Ομυγοῇ 88 ομέ ἰβ ἱπάεεά τῆς Πίσπεβε ἔουπά ἰῃ {δα 
Ῥαδυϊίπε τ ειτίησβ. Βαΐ ἰξ ἰ8Β ποῖ τ ΠΟΙΥ πεν. [{ ἢδβ ἰ[8 ἰουπάδείοπβ δὲ 

Ιεαϑὲ ἴῃ εαγίίεγ Ῥαυ πε πγίτίησβ, 88, 6.5... ἰῃ 1 Οον. χιὶ, 28 (ἔθετο ὁ Θεὸς 
ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ πρῶτον ἀποστόλους, εἴα.) ; χν. 9 (διότι ἐδίωξα τὴν ἐκκλησίαν 

τοῦ Θεοῦ) ; ΟΔΙ. ἱ. 13 (ἐδίωκον τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ) ; ΡΗΪ]. {{1. 6 (διώκων 
τὴν ἐκκλησίαν) ; οὗ. ἰη πε Βοοῖ οὗ Αςξβ (πε σοπιροβίξίοη οὗ ἃ Ραυϊΐης 
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ντίτεγ), τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ [Κυρίου] ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ αἵματος 
αὐτοῦ, χχ. 28. ἴη τς 8ἰβίεγ ἘΕρίβεϊε, ἴοο, ἐπε ἴεγπὶ ἐκκλησία ἰΒ αδεά 

ὈοτΏ οἵ ἔπε Ιοσαὶ ΟὨυγοι δηά οὗὨ ἔπε απίνεγβαὶ (1. 18, 24, ἰν. 15, 16). 
Βαῖ, ἀραγί ἔγοηι [πδαΐ, [6 υὐἱτν 18 4 σρίγίέμαϊ αηἰΐν, ἃ οπδηαϑδι νος 
ςοῃβίβῖβ ἰῃ ἴδε αηίοη οὗἉὨ ἱηάϊνίάυαἷ5, ΠΕ ἅγιοι, ἴῃ ξαϊτὨ---οξ ἐπα απηἱεν 
οὗ ἃ σογρογδίίοῃ οὔ δὴ ογραηϊβαϊίἼοῃρορο Τῇεγε ἰ8 ποιϊῃίηρ ἴῃ τ ΐ8. ἴπι- 
Ῥογίδηξ βεοϊίοῃ οὗ πε τεδοπίηρ οὗ {πε Ερίβείε ἕο πιαῖε ἰξ ἤεοεββαγυ 

ἴο δυρροβε ἰδαὶ ἰξ γα τνυίτεη αἱ ἃ {ἰπ|ὸὲ πε ἰδῆς πιαϊ τας οὗ 

δεραγαίε ἰοοδὶ Οἤυγοῆεβ ψεγε ἀγίνεπ ὉΥ ἴπε πεεάβ οὗ ἀδἔεπος ἴὸ 
ἴογτῃ {πεπηβεῖνεβ ἰηΐο οἠς ἴαγῴε, βέγοησ ογραηϊβαξίοη. 

ἴῃ ὔοῆὲς οὗ ἔβεβε ραγιἰουΐαγβ ἰπ σνϊςἢ ἘΠ Ερίβε!α ἰβ αββογίεά τὸ 
βίδηά ἀραγὶ ἰβ ἔπεγε δὴν εββεηϊίαὶ ἀἰδεγεπος Ῥεΐψεθη ἰξ δηά ἴδε 

ϑοκπον)εάσεά Ῥααυΐίᾳης Ερίβεῖεβ. Τἤογε ἅγε ἀϊδεγεησεβ, Ὀας ΠΕ ἀγα 

ἀϊθδεγεηοεβ νι ἢϊοἢ δάπιξ ἰῃ εδοῦ σαβε οὗ ἃ παΐυγαὶ Ἄεχρδηδείοη, δηά 
ψἰοἢ ἴῃ ὯΟ ςα86 ἃπιουπξ ἴο δηγίίηρ τῃαξ ἰ8 ἱποοπιραῖθ]ς τ ἐδς 
τεςοφηϊβεά Ραυϊίΐπε ἀοοϊγίπε. Οη {πε οἵπεγ ἢδηά, 848 βοῃοΐαγβ {κα 

Ψαϊοδεν ἔγαπκίγ δάπιϊϊ, σὲ βπά ἴῃ {η18 Ἐρίβεῖϊες πηδῶν ἀϊδβιϊηςεινα 
Ῥδυϊηε ἰάεαβ, [αγηβ οὗ ἐχργεββίοη, δηά αυδ τῖεβ οὗ βίγ1ε---ῆς υ86 οὗ 

σπαγδοζεγίβεις τε γπβ ποῖ ἴουπά εἰβενπεγε ἰη ἴῃς ΝΊΤ,, οὗ ραγιίςοϊεβ κὰ 
διό, ἄρα οὖν, εἴς. ; οὗ ἰάδαϑβ {Πππὸ ἐπαΐ οὗ ἴῃς Ὠἰνίης γίολμές, εἴο,, 48 πς: 1] 

85 ἴπε Ὀγοδά [πεβ οἵ Ῥδαϊΐηε ἀοςίγίπε. ΑἸονίης 411] γεδβοηδθίε 
νεῖσῃς ἴο {ΠεῸὶ ἱπΐογηδὶ σοπϑίἀθγαϊίοηβ, οὔ ψῇῃίοἢ 50 πιυοῇ 18 πιδάς, 

ΠΟΥ σοπλε αν βῃογί οὗ θαϊδηοίηρ πε βίγοης δηά σοπβίβιεηϊ ἀγραπιεηῖ 

Ργονίἀεά Ὀγ {πε Ὠϊδέογί σαί τεβεϊπιοην ἴο τῆς Ῥααΐπε αυξπογβῃίρ. 
6. ΤΗΕ ὈΕΒΤΙΝΑΤΙΟΝ ΟΡ ΤΗΒ ΕΡΙΒΤΙΕ. Τῇε ἰγδαϊτἰοηδὶ νίενν ἰ8 

{Πδῖ τῆε Ερίδβεῖϊε νψαὰ8 δάάγεββεά ἴο ἔπε Ἐρμεβίδη Οπαγοῆ---ἴο παῖ 
ΟΒαγςοῇ ἀεβηϊξεῖν δηά ὈΥ (861. ΤΠΙΒ νίενν πὰ8 511} [πῃ βυρρογέ οὗ 

5οπΊε ἱπηρογίδηϊ δυϊῃογίεϊεβ. [ἢ πιοάσγη εἰπε, ἢοψενογ, [ἃ ἢδ5 σοπΊα 

ἴο Ὅς ἰαγρεῖν Ππεϊά παΐ τῆς Ερίβιϊε ἰβ δὴ Επογοϊοαί Ἰεϊξεγ, πιεδηξ ποῖ 
ἔον ἴτῆε Ερπεβίδη ΟΠπυγοῇ βρεσι ἔσαν, θμξ ἔογ ἃ παπηδεγ οἵ ΟὨυγοῇο8, 
οὗ γδῖπεογ ἴογ ἴῃε (ῃγίβιίδη ρεορίς ἰουηά ἱπ ἐς Ποπιδη Ῥχγονίηςς οὗ 

Αϑία, οὔ πιογε ραγε σα αγὶν ἴῃ τῆς ῬΗγυσίδη ἰεγγίϊοσυ. Τῆς αᾳαεβιίοη 

15---Νῃιο ἢ οὗ ἴῃεβε ἔνο νίεννβ οὗ ἴῃε ἀεβείηδείοη οὗ ἰῃς Ερίβείς θεβδὲ 
βδιίβῆεβ (ες ἀδία δ οὖγ ἀϊβροβαὶ, ἰηίεγηδὶ δηά εχίεγηδὶ ἢ 

Αἱ Βγβέ δε σδϑβε ἔογ ἔπε ἐγδάϊοηδὶ νίενν βεεπη8β ἴο ὈῈ ἴδγ βίγοηρεγ 
τῆλ {πε οἴδεγ, Ἵβρεοία!ν οὐ {πε δἰάς οὗ {πε Ὠἰβίογίοδι τεβεϊπιοην. 
Ηεγε πιαοῇ ἀδρεπάβ οη πον (πε γεδάίϊηρ ἐν ᾿Εφέσῳ ἴῃ {πε ἰπβογίρείοῃ ἰ5 

τεραγάεά. Τῆς τεχίυδὶ αιεϑβίίοη ἰβ ηοΐ ΌὉΚῪ Δ πηεδηβ [6 ΟὨΪΥ εἰεπγεηΐ 

ἴη ἴῃε οαβε. Βαὲξ ἰΐ 5 δὴ ἱπιρογίδηξς εἰεπιεηξ, αηά με ἔδεϊβ8 ψῇῃϊοῃ 

ἕοπιε ἱπίο νίενν αγὲ οὗ σγεδί ἱπίεγεβί. ΤἼΕΥ γε αἷβο ρἰαίῃ ἀπά ἱπάϊβ8- 
Ρυΐαρίε. Εἰγβῖ ἴδεγε ἰβ ἴῃς ἕδος παῖ 41] τηδηυϑβογιρίβ, Ὀοτἢ ποία! δηά 

ουγείνεα, ψἰ τ {πε ἐχοερίίοω οὗ ἴἤγεε, μανα τῆς ψογάβ ἐν Ἐφέσῳ ἱπ [ῃε 
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ορεηίης νεγβεὲ. Τδεγε ἰβ τῆς βεοοηά ἔδοϊ ἔμαΐ 411 πηαπυδβογίρίβ, 80 ἔαγ 
88 κηονψῃ ἴο ὧδ, ψἰξῃουϊς ΔΩν ἐχοθριίοα ἢανα παά [18 Ἔχργεββ ἠοΐς οὗ 

ἀεσβείηδείοη ἰῃ ἐς ἰηβογίρτίοη δὲ οτς {πιὸ ογ οἵπερ. Τῆρχγε ἰβ τῆς τὨϊγά 

ἴαοξ ἐδαΐς ἴδε ἀεδβογίρείοη οὗ ἴῃς ἱηϊεηάεά τεδάσγβ 88 [ες βαϊηΐβ ἐπ 

Ἐρδέϑις 18 ἰοαηά ἴῃ 411] ἔπε δησίεπε Ναγβίοωβ. Απά ἰη δάάϊτίοη ἴο τπ 8 
ψῈ Ὦανε ἴῃς ἕαςξ παῖ ἐνεγγνπεγε ἴῃς ἐΐέίς οἵ τῆς Ερίϑε1ε Ῥεδγβ ἐμαὶ ἰΐ 

ἰ8 αὐ ἀγεββεά ἴο ἰῆε Ερῃεβίδηβ. Τἤαεβε {Πίησβ τηδῖς {πεὶγ ἱπηργεββίοη. 
ΤὮεν ἅγὰ ἴδκεη ΌὉΥ 80 ἰῇ δῃ δυϊῃοῦν 45 Νίοεγεγ ἴο πιεαη τῃδὲ ἴῃς εα- 

εἶγε δηοίεης Ομυγοῦ (δίατγοίοη Ὀείηρ ἀϊδοοαηΐξεά), ἔγοηι ἐς Ν᾽ αγαϊοτίδῃ 
Οδηοη (βϑοπηενῆεγε δροαῖ Α.Ὁ. 180), ἰγεηρειβ, ΟἹεπηεπὲ οὗ Αἰεχαηπάγία 
δηά Τεγια!Π]δη, 614 τῆς Ερίβιε]ε ἴο θὲ δά ἀγεββεά ἴο ἔῆε Ἑρπεβίδηβ. 

Τῆς ἀγρυπιεηξ ἔγοπι Πἰβιογίοαὶ [εβεϊπποὴν ἰη ἕανουγ οὗ [Πς γεξεηξίοη 
οὗ “ἴῃ Ερδεβαβ᾽ ἴῃ {πε ἰηβογίριίοη 8 αἰϑο βυρρογίεά ὈΥ βυςῇ οου- 

βἰἀεγαίίοηβ 88 ἔμεβε---παΐ ἰῃ ἐπε Ἐρίβεϊεβ σεηεγα! ν δοκηον εάσεά το 
Ὀε Ὀγ αι! πε γεδάθγβ ἰῇ νίενν ἄγε ἀδεβηϊζείυ ἀεβίσπαϊεά, ἐνεὴ ἤθη 
δε Αροβέίε ἰβ ποῖ υγίείης ἴο ἴπε ΟΠ γι βείδπβ οὗ ἃ βίησίε σῃπυγοῦ ογ οἱξν 

(σαι. ἱ. 2; 1 σον. ἰ. 1 ; 2 Οος. ἱ. 1); τπδὲ ἰξ ἐν Ἐφέσῳ 18 οὐτεά, ἴῃς 

Ἰεξξεγ Ὀεοοπιεβ ἃ οἰγουΐαν ἰεςίεγ “ ψὶπουξ δὴν Πἰπιϊατίου νπαΐενογ οὗ 

Ἰοςδ εν οὐ παιοηδ τυ," 48 Νίεγες ραΐβ ἰξ, αηά ἐῃαῖ {Πὶ8 ἀοε8 ποὶῖ Βῖ ἰῃ 
εἰπε ψἱδ ἔπε ἀεοϊαγεά τηϊββίοη οὗ Τγυοδίσυβ (νὶ. 21), οὐ τὶ τνμαὶ 18 
βεϊά ἴῃ βυοῦ ραββαρεβ 88. 15, ἰϊ. 11, 1.1, ἵν. 17, εἴο. [τ ἰβ ἔαγέῃεγ 
υγρεά παῖ ἴῃ ἐνεγυ οἴπεγ οδβε ἰπ ψῃϊο δα! πηδῖκεβ υδὲ οὗ ἔπε ρῆγαβε 

τοῖς οὖσιν ἰπ ἂῃ ἰπδογίριίοη, ἢῈ δἰίδοῃεβ ἴο ἰξ πε δπὶα οὗ ἔπε οἰἵν 
ΟΓ τεγγίζογυ ἴο ψῆΐϊοῃ τῆς τεδάθγβ Ὀεϊοηξ (45 ἰπ οη., Οογ., ΡΒ11.), 

δηά {παῖ πἰζπουΐ ἐν Ἐφέσῳ ἴπε τοῖς οὖσιν ἀοε8 ποῖ φἀπιϊξ οὗ ἃ βεῆβε 
τδδῖ ἰβ δὐεχυδῖε ογ ἔνε παίυγαί. [{ πᾶν θὲ δάάεά ῃδξ βοπιηε [ξίηκ 
ἴδεγε ἰβ8 δὴ δἰ υβίοη ἴο ἔπε νόγὶ- πγεά τεπιρίε οὗ Ὠίδηα δὲ Ερῃοβαβ 

ἰῇ οἴδρ. ἰΐ. [τ 18 αἰ8ο βγοη συ αγρυεὰ τῆδξ ἰἴ ἰ8 ἱῃογεάϊδίε ἔπαΐ πὸ 

Ιεϊίεγ βῃου!ἀ δανε εξ δἀάγεββεά Ὁν δαὶ ἴο ἃ Οπυγοῦ [πὸ Π18 υυϊεῇ 

ψὨοἢ Πα δά 580 πιδὴν ἱπεϊπιαῖϊε σοπηεςοῖϊίοηβ, δηά ψῃϊοἢ 88 οὗ βιιοἢ 

ἱπηρογίδηςε ἰῃ ἴδε ἔμ]Β]πηεηΐ οὗ ἢ 8 πιἰββίοῃ. Τῇε σαβε 88 ἴπι8 βίαϊεὰά 
Βε6ΕπΊ8 ΨΕ}]-ὩἸσἢ σοποίυάεά. 

Βαῖ ἔδογε 18 ἀποίδογ βίάς ἴο ἰ. Τῆς αγρϑυπιεηΐβ ἰαβὲ πηεητοηθά 

ἅτε οὈνίουδίγ. οὗ ἔπε πηοβὲ ργεοδγίουβ κίηά. ὙὙεγε ἀγὲ οἵπεγ Οδυγομεβ. 
ψῖτἢ τ ίοι Ια] ἢδά νεγὺ οἷοβε σοηπεοίίοηβ, Ὀαϊ νυνί ἤδνε ἢο ἰεξζον 
δρεοί βοα!ν δἀὐάγεββεά ἴο ἔπεπὶ απιοης 411 της Ῥαυϊΐπε τπγιείησβ ἐμαῖς 
δανε σοπὶα ἀονψη ἴο 8. [ἔ ἴπεγε ἰβ δη δἰ υϑίοη ἴο δὴν ραγιίσαϊαῦ 

τετηρίς ἰῃ σἤδρ. ἰΐ. ἰξ πγίσῃε Ρὲ ἐπαὶ οὗ Φεγαβαίθπὶ γαΐμεν ἤδη ῃδὲ οὗ 
Ερβεβυβ8β. Τῆς ρῆγβαβα τοῖς οὖσιν ΠΔΥ Ὀὰ οοηβίγιεα 8ειβἰδοϊογίϊν, 

88 Μὸ 588} βεὲ (ε΄, Νοξεβ οἡ ἱ. 1), ὄἌνεὴ ἰδ ἐν Ἐφέσῳ ἰβ οπηίκἑεά. ΤΕ 
ἰεξῖεν πᾶν Ὀς ἃ οἰγουίαγ ἰεϊῖεγ οὗ ἀποίπεογ πἰηά ἐπα ἐπαῖ βαρροβεὰ 

Όν Μεγεγ ἴο ὃε ἰηάϊοαϊεά ὉΥ {πε σοπίθηίβ. Απά ἴπεγα πηδῦ ὃῈ 8 
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βυϊοίεπε γεάβοη ἔογ Ῥϑυ}!᾽)8 ἀεραγίαγε ἰῃ τῆϊβ σᾶ8ε ἔγοηι ἢΐ8 αϑυδὶ 

Ὠαδὶς οὗ ἀεβίσηδείην Ὁγν {πεὶγ Ιοςα! γ ἐῆς τεδάσγβ ἢ δάάγεββεβ. 

Βαξ [ἴ [5 οὗ πιογε ἱπιρογίδηςε ἴο βεὲ ῃον ἀϊβεγεηξΐ δῇ αβρεοξ ἴδε 
τεχίυδ! αυεβίίοη δϑβιιπηίεβ ἤθη ἰξ ἰ8 ΠΊΟΓΕ οἰοβοὶν Ἵχαηηίηεά. ἘῸὸγ 

{πε μεσ ἕδος ργεβεηῖβ ἰΐβε! ἢ τας τῆς ψνογάβ ἐν Ἐφέσῳ γε ποῖ 
[ουπά ἰῃ οὖς ἔνο οἰάεβε απ δεβί πχαπιβογίρίβ, ἡ Β. Τῇαν πᾶνε αἷ8ὸ 

Ὀεδη βίγαοϊ ουξ οὗ συγβίνε 67 Ὀγ ἃ βεοοπά ἤδπά ψῇῃϊοἢ ΠΊΔΥ Ὦδνε 8οπΊ6 

αἰῆηϊν ἢ Β. ΤΠΐβ 15 ἃ ἕδος οὗ εββεπίίδί ἱπιρογίδησε ἰῃ νίαν οὔ 
ναὶ ἴπε8ὲ ἴνο σγεδὲ υποϊαῖβ παν Ὀεδη ργονεά ἴο ὃε ἴῃ γεβρεςξ οὗ 

νδίαε 88 νν 6] ἃ5 ασεὲ. [{ ἰΒ γτεϊηίογοεά ὉγΚ ἰγαπβογίρείοηδὶ ργοῦδο εν, 

τ Ῥεΐῃρ ἔαγ [ἰε88 Πεῖγ ἐμαὶ ἃ ἰοςδὶ ἀεβίσῃαίίοη 80 πιασῇ ἴῃ Ῥαυ]} 8 

ΜΨΑΥ, 1 1 Ὀεϊοησεά το ἴῃς ογίρίηδὶ τεχί, βδῃου!ά ἢανε Ὀδεη ἀγορρεά οὐ 
οΓ ἀεϊεῖεά ὈΥ ἃ βυςοσεββίοη οὗ βογίρεβ [ἤδη (ἢδξ, ποῖ [ογπιίηρ ραγί οὗ 

τῆς οτίρσίηδὶ ἱπβογίρείοη, ἰδ βΒῃου!ὰ ἢανε Ὀεεη ἰηβεγίεά ὃν ἰαΐεγ μαηάβ. 
Νογ σδῇ {πε ψίζηεβα οὗ ἴπε δποίεης Νεγβίοηβ ουϊνείσῃ {Π|8 τοχέυδὶ 

ἐνίάεποθ. Εογ, ἱπιρογίαπε 48 ἰδαὶ νἱπεββ ἰβ, ἰξ ἰβ τῇς ψέπεββ οὗ 
ἀοουπιεηῖδ, ἴπε εχίδηϊ τηδηυβογρίβ οὗ ψ ἢ σῇ ἀγὲ ποῖ εαυδ] ἰη δη- 

τἰαυϊν ἴο τῆς Οτγεεῖς πποίΔ]8. 

Βυῖ τς τεχίυδ! οᾶ86 ἀοε8 ποῖ εηὰ ἤεγσε. [τ ἰβ βυρρογίεὰ ὃν 

Ραιγίβεις ξεβεϊπιοην οὗ σγεαῖ βἰρηίἤσαδηος. Εγοπὶ Τεγίωυ Πα τε ἰεαγη 

ται Μαγοίοη δηά ἢἰ8 ἕο! οννετβ δροῖε οἵ {πε Ερίβιίε 48 δά άγεββεά ἴο 

ἴδε Σ᾿ αοάϊεσεπες. ΤὍΤδε τγεϊενδηΐ ραβϑαβεβ αγεὲ ἴἢ68ε το : (1) Ῥγδεΐεγεο 
Ὠὶς εἴ ἄς αἰΐα Ἂρίβίοία, φαδπὶ 08 δὰ Ἐρμεβϑίοβ ργδεβογίρίαπι. παρα πΊυβ, 

Ὠδεγείοὶ νεγοὸ δά [,δοάϊςεποβ (4 ἀν. Ματγο., ν., 11); δηά (2) Εςοἰ βίας 

αυϊάεπι νεγϊαῖε ερί βοίαπὶ ἰβίαπι δὰ Ἐρμεβίοβ πα Όεπλιι8 ἐπΊίβϑαγη, ΠΟ 

δά 1,δΔοάϊςοηοβ, βεά Ματγοίοη εἰ εἰξαϊαηι αἰ χυδηάο ἱπέεγροίαγε σεβε 

4υδδὶ εἴ ἰῃ ἰβίο ἀϊΠιρεηββίπηαβ ἐχρίογαϊογ ; τι} δαΐεπὶ ἀ6 εἰζα 18 
ἰηϊεγεβῖ, ουπὶ δα οπιηεβ δροβίοίιβ βογίρβεγίζ, ἄστη δά αἀυοβάδηι (ὁ. 17). 

[η ἔδλες οὗ {Π|8 βἰαϊεπηεης ἰξ ἰ8 Ἔσο] ἱπάεεά ἕο βαρροβε (δαὶ Νίαγοίοη 

οουἹά πᾶνε Ππαά πε ψογάβ ἐν Ἐφέσῳ ἴῃ ἢί8 εχ. 
Τἤεη ἴξ ἀρρεᾶγβ ἔγοπι ψῃδὶ [8 γερογίεα οἵ Ογίρεπ᾽ Β σοπηπηεπίαγυ 

τπαΐ ἢε, ἴοο, Παά ποῖ ἴῃς ψογάβ ἰη ἢϊβ (εχ. Τῆς ραββαρε γυπβ8 ἴπι8 : 

᾿ὨὨριγένης δέ φησι, ἐπὶ μόνων ᾿Εφεσίων εὕρομεν κείμενον τὸ “τοῖς ἁγίοις τοῖς 
οὖσι," καὶ ζητοῦμεν εἰ μὴ παρέλκει προσκείμενον τὸ “τοῖς ἁγίοις τοῖς οὖσι " 
τί δύναται σημαίνειν - ὅρα οὖν εἰ μὴ ὥσπερ ἐν τῇ ᾿Εξόδῳ ὄνομά φησιν ἑαυτοῦ 
ὁ χρηματίζων Μωσεῖ τὸ ὧν, οὕτως οἱ μετέχοντες τοῦ ὄντος, γίνονται ὄντες, 

καλούμενοι οἱονεὶ ἐκ τοῦ μὴ εἶναι εἰς τὸ εἶναι, ““ ἐξελέξατο γὰρ ὁ Θεὸς τὰ 

μὴ ὄντα " φησὶν ὁ αὐτὸς Παῦλος, “ἵνα τὰ ὄντα καταργήσῃ;,᾽ εἴο. ((γαπΊεΓ, 
Οαίεηα). Ἦετε Οτίρξεη βίαϊεβ ἀϊβιησοε  τπαΐ {πε ρῆγαβε νγὰβ ψίτπουΐ 
ἐν ᾿Εφέσῳ, ἀπά [ἢλί τϊ8 γα 8 ρεου αγ ἴο ἴΠ6 ςα8ε οἵ Εῤῥεδίαηβ; ἀπά 

ἢε ρῬγοροβεβ ἃ ραγέςσυϊαγ αν οὗ σεϊζίης ἃ βυϊξαδίε πιεδηίηρς ουαἵ οὗ 
ἴῃς ρῆγαβε, ρίνίηρ ἰἰ ἃ πιεϊαρῃγείςαί βεῆβε. 
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Ἐατγίδπεγ, 88 γεσαγάβ Τεγίυ ἕδη, ἔγοσαι {ΠῈ ραββασοβ αἰγεδαάν αυοίεά, 

ἐξ πιαν ὃς ἰηξεγγεά νυἱτῇ πιασ ργοραὈ ταὶ ἢ, 5 με]! ἃ8 Μίαγοίοη, 
ἀϊά ποῖ δανε ἐν Ἐφέσῳ ἰῃ Πίβ εχ. ον ἰξ ἰ8 οὗ ἴῃς ἐἐέϊε τῃδὲ Πα 
Βρεδίβ, δά ψῇῆδὶ πα οἤαγρεβ Μαγοίοη τη ἔα βι ἔγίησ 18 ποὲ πε 

τεχὲ 1861 θαξ τῆς τἰ6. 1 πε δά δαά ἔπε ψογάβ ἐν Ἐφέσῳ ἰπ πε 
ἐεχέ Ὧς ψουϊά δυγεῖγ ἤανε ἀρρεαϑίςεά ἴο παῖ ἰῃ γεξαϊκίης Ματγοίοη. Βαῖ 

ἰηβιεδά οὗ ἔπῃαξ ἢς ἀρρεαδὶβ ἴο [ῃς υεγίέας5 ἐοοϊεπῖαε. 

Τἤδη ψὰ ἢανε ἃ βίδϊεπιεπέ οὗ σγεαῖ ἱπηρογίδησε πηδάς ὃν Βαϑί!. 

[Ὁ 18 88 ἴο!]οννβ : τοῖς Ἐφεσίοις ἐπιστέλλων, ὡς γνησίως ἡνωμένοις τῷ ὄντι 
δι᾿ ἐπιγνώσεως ὄντας αὐτοὺς ἰδιαζόντως ὠνόμασεν, εἰπών - τοῖς ἁγίοις τοῖς 

οὖσι καὶ πιστοῖς ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ - οὕτω γὰρ καὶ οἱ πρὸ ἡμῶν παραδεδώκασι 
καὶ ἡμεῖς ἐν τοῖς παλαιοῖς τῶν ἀντιγράφων εὑρήκαμεν (4 ἀν. Επηπορῖι., ἰἰ.» 
19). Ηετγε Βδϑί! ἰβ οὐνίοιβὶν γεξεγγίησ ἴο {πε ἐν ᾿Ἐεφέσῳ ; ποῖ, 48 ΒοπΊε 
Ρδίηξα!ν ἐπάεανουν ἴο πταῖα ουΐζ, ἴο ἴδε τοῖς οὗ ἴο ὑῇς οὖσι. ἴη ἀοίηρ 
80 ὃς φίνεβ 08 ἴο υπηάεγβίδηά ἴπδξ ἴῃς ἰοσαὶ ἀεβίρπαϊίοη τγ88 δοϑβεηϊ, 
Δηά Πίβ βιδίειηεηξ ἰ8 ἴῃς πογὸ ἱπιρογίδηϊ θεσοαυβ8ε ἢς βρεδξβ ποῖ οἠἱν 

οὗ (ῃε δηοίεηξ σορίεβ ἐμπεπηβεῖνεβ, Ῥαΐ αἰβο οὗ ἔπε ἐγδάϊίοη οἵ ἴδε 

θη ΨψΏο ψεγε Ὀεΐογε ἢἰπΊ, δηά ἀδβογίθεβ {Π6 οἶαιι8ε 458 Ὀείπρ ἴῃ δοΐῃ 

(4868 ΒΙΠΊΡΙΥ τοῖς ἁγίοις τοῖς οὖσι καὶ πιστοῖς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 
Τἤεγε ἀγὲ οἴμεγ τ ὶῖποββεβ [ἢδξ ἄγε οοηβίάογεά ἴο βρεδῖ ἴο ἔπε βαπια 

εβεςι. Βαξ ἴδεν ἃγε [688 σογίαίη δηά δ ἴ[ῆε δεβί οὐἱυ οὗ βδυδογάϊηδξε 
ἱπιροτίαποε. Τῇετγε [8 ἃ βίδτεπιεηΐ ὉΥ Φεγογης ἴο ἴδε ξο]ονίης οδεοῖ: 

Ουϊάκπι συγίοβία5 συδπὶ πεοαββε δβῖ ραΐβηΐϊ εχ εο αυοά Μαογϑί ἀϊοΐϊαπὶ 

δἰ: “δες αἀΐςεβ Η11|8 18γδεὶ : χαΐ εϑὲ πχίβί εξ πε, εἰίαπι εο5 αὶ ΒΡ 6βί 
δαπί βδποῖί εἰ βάε]εβ εββεηξίας νοσδϑυΐο πυπουραΐοβ.. .. ΑΙ νεῦὸ 

5[ΠΊρ|Ἰοἱτεγ ποὴ δά 605 φμΐ οσἱπέ, βεά δά 608 αυϊ Ερῃεβί βαηοίὶ εἰ βά οἶος 

βἰηϊ, βογίρζαπι αγοιἐγαηΐαγ (Οη Ερῇ. ἱ. 1 ; νοί. νἱΐῖ., ». 545). [ἡ τῆϊ5 

Φεγοπιθ 86 6ΠΊ8 ἴο γεΐεγ ἴο Ογίψζεη δηά ἢἰβ ἱπιεγργεζαϊίοη οὗ τοῖς οὖσι, 

δηά το ἴδε ρεου δῦ γεδάϊησ. Βαΐῖ ἰἴ ἰβ αἱ ἰεαϑὲ οςϑείὑϊε, ἃ8Β Μεγεγ 

1Δ 68 ἱξ, τπδξ τῆς νογάβ ἐος φμὶ Εῤ᾿οξὶ ἐμπέ σαποίἑ δὲ βάεῖες τᾶν τα- 
Ργεβεηΐ τοῖς ἁγίοις τοῖς οὖσιν ἐν ᾿Εφέσῳ καὶ πιστοῖς ; ΟΥ ἰξ πηδᾶν Ὀε, 48 

οἴδεγβ, 6.5., Αἰξογά, ἐπί, ἐμαξ Φεγοπὶα ἰβ ἀδαϊϊηρσ οπἱυ σε ἔννο ροϑβ- 
βίδ᾽ε ἰηξεγργεζαιίοηβ οὗ τοῖς οὖσιν, νυίΠουϊ βαγίης δηγιπίηρ ἴο ἱπιρῖν 

τῆδι [Ὡς πψογάβ ἐν Ἐφέσῳ ψεγε δθβεηξ ἔγοπι ἴδε ἰηβογίρείοη. 
ΤΒεγε 18, ἢονενεγ, βοπιειῃίης ἴο ποίίσε ἰῇ {πε οαβ8ε οὗ οογίδίῃ 

[ματίη σοπηπιεηϊαίογβ. ἴω βοπὶὲ οὗ ἔπεβε ἔπε ἰπβογίριίοη ἰβ ἀδαϊξ 
ΜΠ ἰῇ ἃ νὰν δαὶ βυσρεβίβ εἰἴμεγ ἐπαΐ ΤΕΥ παά ποῖ δε ψογά 
Ἐρβεσὶ ἰῃ τῇς σορίε8 {πον ἔο!ονεά, ον τας ἰξ οσσυρίεά ἃ ἀϊδεγεπί 

Ρίασε. Τῆαβ Απηργοβίδξζεγ ρᾶβ8ε8 ονεγ (ες ψογὰ Εῤῥεξὶ ἰῃ ἢϊβ σοπι- 
τηεηῖ---Ὥοη βοίαπι βΒάο!ἰΌ..8 βογίδίς, βεὰά οἵ βαηςιίβ: υὧἵ πῆς νογὰ 

βάεϊεβ βἰηξΐ, 8ὶ ἕωασγίης βαποῖὶ ἰη ΟΠείβίο Φεβα. ΨΜιοϊογίηυβ Αἴδγ᾽ 8 

βίαιεπιθηΐ ροϊηΐβ ἴο ἃ ἀϊδεγεηξϊ ἀγγαηρεπιεηξΐ οὗ ἔῆε ψογάϑβ8---8θὰ δες 
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συπὶ ἀἰἱςοῖς “ ϑαποῖίβ χαΐ βιηξ βάεἸδυ5 ΕρΠεβὶ" αυἱά αἀαηρίίυγ Ὁ “ [ἢ 

(Βεϊδίο δεϑβι " (Μαὶ, δογίῤέ. Κοει. πουα (οἰϊεοί., (.,) ». 87). Αἴ ἃ πγυασῇ 
Ἰαῖεν ρεγίοά ϑδεάυϊι8 ϑοοῖΐαβ αἷδο σοπηπιοηΐβ οἡ ἴῃε ραββαρε ἔδαβ: 

ϑδποῖίβ. Νόοη οπηηίραβ ΕρΠαβίϊβ, βεά ἢἰ8 ααΐ ογεάμηξ ἴῃ ΟὨτίβο. Εἰ 
ΒαειΌυ8. Οπιηαβ βαποῖὶ βάοεβ βυπί, πο οπιποβ βάεϊεβ βαηςίί, εἴς. 

Οὖἱ 5υπῖ ἴῃ ΟὨγίβίο Φεβα. Ρίυγεβ δάεϊεβ βαπί βεὰ ποὴ ἴῃ Ὁ γίβίο, 
εἴς. (οὐ [ιϊσῃπείοοι, Βεδιίϊοαὶ Ἐ55αγ5, Ῥρ. 384, 385, απὰ Αδδοει, κέ φμῤτγα, 

Ὠοψενεγ, [ε8. ψίτῃ ΝΒ δηά {πε (εβιϊπηοηΐεβ οἵ Μίαγοίοη, Οτίρεη δηά 

Βαβι]. [{ αἀπιουηίβ ἴο τῃϊ8, [ῃας ἔπεσε ἰβ ῶὩ0 ενίάεηςες ἴπδξ ἔπε ττογάβ 
ἐν ᾿Εφέσῳ [ογηγεά ραγί οὗ ἴῃς Οτεεκ ἴεχέ οὗ {πε ἔγβε ἕῆγεε οεπέυτγίεβ. 
118 ποῖ {1 τὰ σοπῖα ἴο ἔπε ἰαζίεν ἢδ]ὲ οὗ τε ἔουγίῃ σεπίυγν παῖ 

ἴτε δανε ΔΩΥ Τεγίδίπ ἱπαϊσδιίοη οὗ ἔπε ἰοςσα] ἀεβίσηδίοω Ῥεΐηρσ ἱποϊαἀεά 
ἴη. πε ἰπβογίριίοη, ἀπά τῃδξ ἱπαϊσαϊίοη ἰ8Β οαηά ἰπ Β48118 ἱπιρίεἀ ἀϊ8- 
τίποξίοη θεΐνγεεη ἔπε ἀποίθηέ σορί68 (τοῖς παλαιοῖς τῶν ἀντιγράφων) ἀηά 
οἴδεγβ. 

Βαξ ἴδε αυεξβίίοη ἀοαβ ποΐ ἐεγπιίπαΐε ἔθεσε. Τῆς οπαγαοίογ οὗ ἴα 

Ερίϑε!ε 1ῖ8ε1 δηά τῆς γεϊδιίοηβ Ὀξίνεεη Ια δηά ἴπε Ερμεβίδη ΟΠ γοῦ 

ἕογπι ψεϊσῃςν εἰεπιεηῖβ ἰη τἢ6 οσα86. Ενεγυίπίηρ σοο8 ἴο ΒΠ0) ὨΟ, 
ἱπείπιδῖε ἴπεδβε γεϊαϊ 8 ψεέγε, ον ρεσυ αγ τγὰ8 ἔπα ρίαος ἔπαΐ ἐπΐβ 

ΟΒαγοῇ δαά ἴῃ ἴῃε Αροβι[6᾽8 πεαγί, ἕονν πιυσῆ ἰξ νγὰ8 ἢϊβ σαγε. Νοῖ 

ΟἿΪΥ ψα8 ἢς {πε ἴουπάεν οὗ ἴῃς Οδυγοῦ οὗ Ερἤεβιυβ, θαῖ πε βρεπί 

ΒΟΠΊΕ ἴῆγεε γεδγβ ργεδοῃίης ἀπά (εδοίηρ ἰῃ {πε εἰν. αγίηρ ἔδπαῖ 

Ἰοῃξ γεβϑίάθηςε ἢί8β ἰηΐεγαβὲ ἰη ἢἰβ Ερῃεβίδη σοηνεγῖβ γὰ8 80 Κεεὴ δηά 
δηχίουβ δηά ἢίβ ἰαδοιγβ ἰῇ {πεῖγ ὈεΠΑΙἢ δὸ σγεαῖ ἐπαΐῖ πῈ ἀσβογίθεβ 
ΒΙπη561} δ8 "" οδδϑίης ποῖ ἴο ἜγΠ ἜνεσῪ πε ἀδν δηά ηἰρῃς ἱ ἢ ἴδαγβ ᾿ 

(Αςἴβ χχ. 31). Ναγίουβ {πίπσβ ἔπαϊ γε πιεπείοπεά οὐ αἰϊυάδά ἴο ἴῃ 
δῖ8 ΕρΡίβι1ε8 ἱπάϊσαϊε ἢον σοπβίδητυ ἢα παά πεῖ ἰῃ Πὶδ πιπά. Αηά 
τδε ἤλγεννε!! νος ἢ πε τοοῖς οὗ {πεῖν εἰάεγβ αἱ Μη] εἴω8 ἰ8Β ἀπιοης δα 

τηοβί ραϊδμεῖις ράββασεβ οὗ ἴῆε ΝΤ. Οη δἰ8 βίἰάς ἔπεσε ψεγε ψογάβ οὗ 

τεπάεγ βοϊ!οίζαάε δηά ἰονίησ ψαγηίηρ; οἡ {πεῖγβ [παπμξαη 688, αθδεοτίοη, 
8 επιοίίοη 850 ργοίοιπά πδὶ πεν “ ἔε]1 οὐ δίβ πεοῖ δηά μίββεά ἢΐπι, 

βογγοψίησ πιοβὲ οὗ 41] ἔογ τῆς ψογάβ ψῃίϊοῃ πα βραῖο, ἐπαΐ ἴΠεῪ βΒῃπουϊά 
866 δίβ ἕδος πὸ πῖογε". [ἐ ἰ8 ἀΠΠῆςσαϊξ ἴο βδύρροβε {παὶ δὶ οουἹά 
Βανε ψγίεη ἃ ἰεΐζίζεγ ἱπίεπάεά βρεοϊβσα!ν ἴον τΠὶβ Ομυγοῦ νἰτδουϊ 
εἰνίπς βοπιε ἰπάϊοδείοη οὗ νῆας ἰξ νγδβ ἴο ἢἰπΊ ρεγβοηδίϊυ, τους βοπια 
τεΐεγεηςς ἴο ψῆἢδξε ἢς παά ἄοηες ἴογ ἰξ δηά ἴπε στγταϊεία! γεβροῆβε ψῇῃϊοἢ 

δὶ ἰἸαδουγβ παά ἴουπά ἰῃ ἴἰ, ψίέπουΐ ἰετείης 8. ἔεεϊηνς τονγαγάβ (8 

ΤΩΘΠΊΡΕΓΒ ΕΧρΡΓΕΒ88 ἰΐβεῖ ἢ ἰῇ ΒοπΊε ἴογῃι. 
Υεῖ {18 Ερίβι1ε 18 ἰὴ 411 {πε8ὲ γεϑρεοῖβ ἃ βίηψυϊαγίν πευΐγαϊὶ σοπη- 

Ροβίτίοη, ψίιίπουΐῖ {πε ρεγβοηδὶ ἤοῖε [μαξ πηαῖκεβ ἰΐβεῖ ἔεϊς ἴω βυςῇ 
Ἐρίβί[εβ 45 ἴποβε ἴο Οογίπτἢ δηά ῬΠΠρρί, στ ἡοϊῃίης ἴο βὰν δροιῖ 
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δὴν ἰηάϊνίάυαί Ὀᾳὲ ἔπε Ῥεᾶγεν οὗ ἔδε ἰεζξεγ, τ ἠοξΒίηρ ἴο σοηπεοῖ ἰξ 
στὰ τῆς ραγισαϊαν Ἰοσα! ν, τί τ {π||6 ογ ποι πίων ἴο γεσϑῇ! Ραμ} 8 βίαν 
ἴῃ Ερἤεβυβ οὔ δΔὴῪ οὗ ἔπε πιδὴν τὨΐησβ (Παὲ πιλάς [ἰβ ψογῖς ἀπποη 

τῆς Ἐρδεβίδηβ 80 τῃηθπιογα ας δηά τῆς ἴαγπιβ οἡ νος ἢ ἢε ἀπά {δεν 
βίοοά ἴο εδοἢ οἵδεσ 8οὸ οἴοβε δηά αἴδεἼοιίοηαίε. [ἡ τῆς ργεβεηΐ σᾷβε 
{παγα ἰβ οἷν ἔΠῸ νεῦῪ βεπεγαὶ βαϊυϊδίίοη ψῃϊοἢ 8 σίνεη ἰῃ πε ἰαϑβὲ 
ἴνο νϑῦβεβ; δηά [Πδῖ ἰ8β βοπηεϊῃίηρ [ε88 ραγισαΐαγ ἤδη ἴῃς βαϊαἱαιίοι 

ἢ τοῦ ἔῃε Ερίδε]ς ἴο ἴδε Ῥῃρρίαηβ οοβεβ; ἢ ΐς τότε ἀγα 

ποηα οἵ ἴποβε ρεγβοηδὶ ἴουσμεβ ἕγουρσῃουΐ {πε Ερίβι1ε ἴο γεϊΐϊενε μα 
ἱπῃηρεγβοηδὶ σοποίυ βίο ϑυοἢ 848 ψε βπά ἰῃ ἴδεβε οἵδεῦ ἰεϊῖεγβ. Απά 
ἰη δάἀάϊτίοη ἴο δε ἀγραπηεηΐ ψῃϊοἢ ουπάβ οὐ ξῃϊ5 ἡευέγαὶ, ἱπηρεγβοηδὶ 
αυδ!γ οὗ ἴδε Ερίβεϊε, ἔπεγε ἂγὲ ἐχργεββίοῃβ ἢεγε δηά ἔπεγε ψῃϊοἢ ρεγ- 

Π80ρ8 βυσρεβὲ γεϊδιίοῃβ οἵ ἃ ἀἰξεγεης κἰηά ἔγοηι ἔμοβε σης ἢ τε πον ἴο 
Ὦανε εχ ϑιεά θεΐψεε δαὶ δπά {πε Ἐρμεβίδηβ. Νοῖ ἴο βρεδῖ οἵ βυςῇ 

Ρδδββαζεδ 848 ἱἰ. 15, ἔπεγε ἰ8 ἴῃς βίβζεπιηεηξ ἴῃ [. 4, ψῃϊοἢ βεεπΊ8 ἴὸ 
ΒΟΠΊΣ ἴο τηξᾶῃ δαὶ ἴποβε δὐάγεββεά ἢδά γεῖ ἴο ἰεᾶγῃ ψῆδέ δι} 8 

“κηον]εάρσε οὗ {πε τηγϑίεγυν ἰπ Οἢγίβι " ψ88; ψῃϊοῃ οουϊά ποῖ Ῥε 
βαϊά οἵ τῆς Ερδεβίαθβ. Ὑδεγε αγὲ αἶβο [Ὡς ἔνψο ραββαᾶρσεβ ἰη ψὨοἢ 
Ῥδὰ (868 ἴδε ἔογγημία : “ 1 ἰηάεεά ᾿" (, 2, ἵν. 21, 22); οἵ ψῇῃϊοῃ ἴἰ 

ΤΏΔΥ Ὀε βαϊά ἰῃδΐ, αἰ πουρῇ εἴγε ἀοε8 ποῖ πεοαββαγιν Ἔχργεβ8 δοΐυβδὶ 
ἀουδί, ᾿ξ ἰ8 4 ραγίίοϊες πιογε ἰῇ ρίαος ψῆογε ἔπε βρεακοῦβ οσῃ 6χ- 

Ρεγίεησε ογ οὶ ἰ8 ποῖ ἰῃ νίετν, [ἤδη ψῆσεγε ῃῈ δὐάγεββεβ ἔῆοβε ψῇο 

οἶα ἴο ἢϊπὶ ψῃαὶ ἴδον αγα δηά τῖϊῃ ψἤσπι ἢἰ8 γεϊδείοηβ αγὰ ἀΐγεοῖ 
δηά ἱπεϊπγχαῖα. 

Τῆς γαβαϊὶ, τπεγεΐογε, ἴο νϊοἢ πᾶν Πᾶνα Ὀεδη ἰοά βίπος Αγοῖ- 

Ὀίδῆορ ἴὕ88βπεν βγβὲ γεν ουΐ (πε βυσρεοβίίοη ἰ8 ἴῃς [8 Ερίβεϊε ἰβ ἃ 

εἰγουΐαγ Ἰεϊζεῦ πιεαηΐ ἕογ ἃ πυτῆρεγ οὗ Ομαγοδεβ ἴῃ ἃ ραγιϊσυΐαγ ραγὶ 
οὗ ἔπε Αδβίδιϊς ργονίησε, οἵ ψῃϊσῇ Ερῆοβαβ 88 οπθ. Τῆίϊβ νίενν 18 

δΔοσερίεά ἴῃ ομὰὲ νὰν ογ οἵδεγ ὈΥῪ βδυσῇ δαυϊμογίτίεβ 85 Βεηρεὶῖ, 
Νεδηάογ, Ηδγεββ, Οἰβμδιβεη, ευββ, ΕἸ] σοῖε, [ἰσῃείοοι, Ηογσῖ, 

ννείββ, ννοίάεπιαγ ϑοϊ;πιίάξ, Αρροῖὶ, εἴς. Τῆΐβ σεπεγαὶ σοποίβίοη, 
μονγανεγ, ἰβ ραΐῖ ἰπ πιοόγε [ἤδη οὔθ ἔογπη. ὅοπιε γεραγά ἴῃς βεη- 
ἴεῃος Ὧ8 Ἴοοπιρίεϊε ἰῃ ἰΐβε! ἢ δηά 885 γεαυϊγίηξ ποίῃίησ ἴο 6 ἰη- 

βεγίεά αἴεγ {πε τοῖς οὖσιν. Βεηρείῖ, 64.9., Ἰοοκίηρ ἴο ἔῃε κατὰ τὴν 
οὖσαν ἐκκλησίαν οὗ Αοἴβ χίἰϊ!. 1, ἀηα {πε αἱ δὲ οὖσαι ἐξουσίαι οὗ οηι. χἰϊὶ. 

1, τεπάεγεά ἰξ “" σαηποίὶς εἰ βαάεἰϊδι5 φμὶ ϑεηπέ ἴῃ ὁπιηΐθαβ 118 Ἰοςὶβ, αὰο 

Τυοδίοαβ οσυπὶ πᾶς Ερίβίοία νεηϊξ ". Βαΐξ {δε ἱπιγοάαοξίοη οὗ ἐν 
᾿Αντιοχείᾳ ἰη τῆς ἔογπιεγ δηά ἴδε ἔογος οὗ ἔπε οὖσιν ἰπ {πε ἰδζξεῦ τῇδκα 
τῇδε ἱπιρεγέεοϊ ραγβ !εῖ8.1. Οἰδογβ σίνε με ψογάβ ἢ βεῆβε οὔ “ἔπεα 

βαίηῖβ ψῆο ἃγὰ γα! βσἢ ᾿᾿ ογ΄ “ἴδε 8αἰπῖβ εχίβείησ απά ξαϊξῃξα! ἴῃ 
ΟὨγῖβε δεβϑὰβ", Βαῖ πείϊδεγ οὗ ἴῃεβε γεδάΐησβ οσδη δὲ [υδιϊῆεά. ΤῇΣ 

ΟὨΪΥ ἱπιεγργεϊζαζίοη οἵ με οἴδιβε παῖ ἰβ αυἱΐε σοπβίβεέεηξ νυἱεἢ σγαπιηατ, 
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ἴῃ τηδκίηρ ἰξ ἃ βεηΐεηςσε σοτηρίεῖε τίη ἰξ8ε 1, [8 “ της βαίηΐβ ῇο ἀγα 
Αἰ8ο ξαϊτπ μα! ", Αἀορέεϊηρς (Ὠΐβ, βοπηε (ε.ρ., ΑΡΡοξε, ἕο! οννίης Βείοδα, 
Εναἱά, εἰς.) ἴδε πε Ἐρίδβι]ε ἕο θὲ δἀάγεββεά ποῖ ἴο δὴν ραγίσυϊαγ 

ΟΒαγοῦ οὐ ΟΠυγοθεβ 848 βυσῇ, θυαΐ σοησγαιν ἴο 41} τς ΟὨγίβείδῃ 
Ρεορίε ἰῃ {πε Ῥηγυρίαη ραγίβι Τῆηΐβ Ὠυροίμεβίβ, ᾿ς ἰ8 Πεϊά, εσ- 
ΡΙαίπβ {πῈ δὔβεπος οὗ ἰοοδὶ ραγεϊσυϊαγβ ; ανοίάβ ἔπῸ Ὡδοαββιεν οὗ 

βυρροβίης παΐ ἃ ὈΐΪαπε βραοα ἢδά Ὀδεη ἰεξξ δξονγ {πε τοῖς οὖσιν ; Δηά 

ΕΩΔΌΪΕΒ (8 ἴο ἀπάἀεγβίαῃά ἴπῈ ρῆγαβε “πε ερίβιίε ἔγοπ [δοάϊσοα " 
ἴῃ ΟοἹΪ. ἱν. 16. Οεδογβ, πονάνογ, ἐπίῃ ἢ οαδε ἰ8 Ὀεξίεν τηεῖ Ὁγ 

βαρροδίης [Παΐ 4 βραοε νγἂβ ἰεἴξ ἰπ ψϊςἢ {πε παπΊε οἵ ἴῃς ραγιίουϊαν 

σΠυγοῦ τὶσῃς Ὀςὲ ἰηβογίεά τὸ ψῃϊοῃ (ῃς ἰεϊῖεῦ νὰβ δά άγεββεά ἴῃ [86 

σούγβα οὗ [8 οἰγουΐαγ ᾿ουγηογίησβ ; ογ, 88 ΗἩογί ργεΐεγβ ἴο ρυΐ [ἴ, [μαΐ 

ἴῃς Ὀίαηκ ἰῃ ἐπε ογίσίηαὶ σορὺ βεπὲ νυ ἱτῃ Τυομίουβ τνὰβ ΒΠ1εἀ ἴῃ πῃ 
πε ἤδπις οὗ ἐπῈ ΟΠυγοῦ οὗ δαςῆ ρίαςσε ἰῃ ψὨϊοἢ [τ τνα8 γεδά. 

Τῆς ἰαϑὲ ἰβ ρεῦῆαρβ ἴῃς πιοϑὲ παίωγαὶ ἐχρίδηδτίοηθ. Απά οἡ 

ἴῃς ψῃοΐς φυκβείοη ἰξ τῆαν Ὅς βαίά ἐπαΐῖ ἰξ ἰβ πηυσῇ εδβίεγ ἴο ὑηάεγ- 
βίαπά πον ἴῃς ἰοσαὶ ἀεβίρηδίίοη βῃουϊά πανε σοπης ἴο Ὀε ἰπβεγίεά 

ἴμαη ἴο ἱπιασίπε μον, ἰξ ογίρίωδ!ν ἰῃ ἴῃς ἰοχί, ἱξ βῃου!ά ἢανε σοπηα 
ἴο ες οπιίτίεά, δηά ἐπαΐ, ἴοο, α 80 εαγὶν ἃ ἀδαΐε. Τῇε ἕδος παΐ ἴῃς 

Ἑρδεβίαη Ομαγοῦ ψα8 ἴῃς ΟΒυγοῦ οὗ δε οδίεῦ οἷἵγ οὗ ἐπε Αβίδξιο 

Ῥγονίπος απά ἴῃς τηοβί ἱπιρογίδης Οπυγοῖ ἰῃ 41} πΠε8εὲ ραγίβ νουἱά 
δοσοιπί ἕογ {με ἱπβογίίοη οὗ ἐν Ἐφέσῳ, εδβρεοία!ν ἰξ, ἃ8 ἰ8 πιοβί 

ῬτοΡΔΡΙε, ἴΕ ναβ8 ἔγοπιὶ Βρἤῆαβαβ [Πδξ σορίε8 νγεγὰ βεηΐ εἰβεῆεγε. Τα 
ἔλοῖ (παῖ πε Ερίβειε ννγαβ πιεαπέ ἴογ ἃ ψίάεγ αὐυάΐεηςε ἔῃδη ἐδαΐ Τουπά 

ἴῃ Ερμαβαβ ἰΐβεῖ ἔ νουἹά δοοουπε ἕον {πε οἰγουϊαείοη οὗ βυσῇ ἃ ἰεϊξεγ 

88 {παΐ γείεγγεά ἴο 88 “(δε ερίβείς ἔγοπι 1,δοάϊσεα "ἡ. Οη {μὰ οἵμογ 

δαηά, {πε βαρροδίτίοη ἔπαΐ {πε Ερίβι!ε τνᾶβ8 πιοαηΐ ογίσί μα! ν οὐ ἴογ 
Ερδεβυβ, δηὰ ἐδαΐ {πε ἐν Ἐφέσῳ σαπιε ἴο Ὀὲ ἀγορρεά εἰξπεῦ Ὁν αοοί- 

ἀδηΐ ογ Ὀγ ἀεβίψῃ, ἰδ οης μαγά ἴο επίεγίαίη. [{ ἰβ ἀῆσαϊε ἴο ἱπιασίπα 

Βονῦν πῖεγα δοοίάεπε σουϊά δοσοιηΐ ἴογ πε οπιίββίοη, δῃά ἴο βδὺ ἴδαΐ 

τῆς ἰοςσαὶ ἀεβίσηδιίοη νγα8 βίγυοκ ουΐ οὗ σεγίαίῃ νεγὺ δηοίεπε οορίεβ 

Ὀεσδιιδε ἰΐ ἀϊά ποῖ ἀρρεᾶγ ἴο 6 ἰῃ παγπιοὴν συ τ της οοπίεηξβ οὗ πε 
Ιεξίεγ ἰ8 ἴο αἴγίραζε ἴο {686 νεγὺ εαγίν {ἰπ|Ὲὲ8 {πε ορεγδιίίοῃ οὗ ἃ 
ογιεἰςίβαι οὗ ψῃϊο ἢ τα Ππανε νεγὺ {{π{ε|6 ενίάσποα. 

7. ΤΙΜῈ ΑΝῸ ΡΠΑΟΘΕ ΟΡ ΟΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝ. ΤῊ ἀδΐε ἢδ8 Ῥεε ραυΐ 

νΑγίουϑβί νυ, 6.6΄., ἃῖ 4.0. 55-58 (Με ίβετε) ; 60 ογ 6] (Μενγετ); 62 (Ζαμη) ; 
61-68 ({ἱρπείοου) ; 75 ἴο 80 (Εννα]ά) ; δρουῖ α.Ὁ. 80 (ϑεμοίξε}) ; ἀρουΐ 
4.Ὁ. 100 (Ηοϊέζπιαπη, Μίαηροϊα); 180-140 (Βαυγ, Πανίάβοη). Τῆς 
αμεδβέϊοπ οὗ {πε ἀαέε ἀδρεπάβ ἰαγρεῖν οὐ {πε αυξϑβίίοη οὗ {πε ῥίαοε. 
Τῆς Ἐρίδβεϊε ἰξβει ἢ πλακαβ ἰξ οἰεαγ ἰδὲ Ραμ τγᾶβ ἃ ῥγίβομερ θη 

πε ψγοῖε ἰξ ({|. 1, ἵν. 1, νἱ. 20). [ἐξ σοπέαίηβ ἐπίησβ, ἔοο, ψῃίςἢ 

Ροΐηξ ἴο βοπιε αἰδβηΐϊγ θεΐψεεπ ἰξ ἀπά οἵπογ Ἐρίβεϊεβ ἰῃ πῃ ῖς ἢ {πε 
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ττίτεγ ἰ8 ἃ ργίβδοηεσς. Τῆς γεΐεγεπος ἴο Τυοῃίουβ 45 ἴπε Ῥεαγεῦ σοη- 
πεοῖβ ἰξ τῇ της Ερίβε!ε8 ἴο ῬὨ πιο ἀπά ἐπε Οοἰοβδβίαπβ (ς. νἱ. 
21, ΡΗϊ]. 18, Οοἱ. ἱν. 7), ἀπά βυρσροβὲβ παῖ ἔπεβε ἕῆγεε ἰεζίεγβ θείοησ 
ΨΟΓῪ πιυσἢ ἴο πε βαπὶῈ ρεγίοά, δαπά ἱἐπαΐ ἴπεγ μέγα πγιτεη πε 

Ῥαὺὰ! νψὰβ οἼσουρίεά νεγγ πιυσῇ ψῖῃ {πῸ βαπὶα αιυεβίίοπβ. Το 

ἱπχργβοηπιεηΐβ, ποννενογ, οοπης ἱπίο νίεν---πς οης ἰπ ὕξεβαγεα (Αςίβ. 

χχὶ. 835, χχίν. 27), ἐπε οἵπεογ ἰῃ ἤοπιε (Αςῖβ σαν .). Εδςῇ οὗ {Πε8ὲ 
ἢ48 ἰἴβ βιρρογίεγϑβ. 

Τῇῆε νίενν παΐ (Πἰ8 Ἐρίβεϊε Ὀεϊοηζβ ἴο (πε ρεγίοά οὗ ἴπε Οξεβαγεδη 
Οδαριεϊνίν ἰ8 αἀνοςαίεαά νυ ἢ σγεαΐ ΔΌ ΠΥ ὈΥ ευββ δά Νίεγεγ ἀπιοῆς 
οἴπεγβ. Εδευββ σοπίεηάβ παῖ πε τπεογὺ ἐπαΐ ἴΠῸ ναγίουβ Ἐρίβεεβ 

οὗ {ῃε Οαρείνιν ψαγεὲ 41] πυείτθη ἔγοπι Ἐοπια γεβίβ πΊοϑ οὐ “ ἀἢ- 
δυϊπεοπείοαίεά ἐγαάϊξίοη "; ἴπαξ ἴῃς πιοοά οὗ {πε Αροβεῖίῖες ἰπ {πα 

Ἐρίβεῖεβ ἴο {πε Ἑρῃεβίαπβ, Οοἰοββίδηβ, απὰ μι ]επίοη βυϊίβ Πἰβ οἰγοαπι- 

βίδηςεοβ ἰῇ δβαγοα δοεϊζεγ τπδη ἴποβα ἴῃ ἢοπιε; ἐμαὶ τἤογα γα 

ΠΒγοποίορίοα! αἰ συ 68 οὗ ἃ βεγίουβ παΐυγε ἴῃ {πῸ ννὰὺ οὗ τγεξεγγίησ 
{πεβε ἵῆγες Ερίβείεβ ἰορείπεσ σῇ ΡῬλῤῥίαης ἀπὰ 2 Τωπμοίμγν ἴο 

Εοπια; ἐμαὶ {18 πΊακοβ ἰξ παεοδββαγν ἴο αἰϊνίάε (πε ἤνε Ὀεΐψνεεη 

Οεεβαγοα δηὰ οπιε; ἀπά ἐμαί {πὰ ναγίουβ 4]Ππ|8ἰοῆς το ἱπάϊν 418, 
δύσῃ δ8 Τγοδίουβ, ΤΙπιοίῃν ἀπά Πεπιεϊγίαβ, ἰῃ {πε8ε Ἐρίβι6εβ ἅγε 

Ῥεβὲ παγπιοπίβεά, δπά Ἵσεγίαίῃ ραγείσυϊας βιαίεπιεηΐβ, βαοῆ 8458 ἴδε 

πρὸς ὥραν ἴῃ ῬΗΪ. 15, Ὀεδξὲ ἀπάεγβίοοά, οα ἴῃς {πεογὺ ἴπαΐ ποδβε ἴο 

Ἑρμεβίδηβ, (ὐοϊοββϑίαδπβ, αηά Ῥῃϊδπιοη ψεγε τγιδη ἴῃ Οδεϑαγθα. 

Μεγενγ δάπιίῖβ παΐ βοπιεὲ οὗ {πε δγρυπιεηΐβ ἴπι8 ἀδεὰ ὃν ἤευβ8 
σαπηοῖ ὃς ργεβϑββά, εβρϑοίδ!ν ἔποβα ἔουπαΐῃσ οα βυσῇ ἰηάϊςαςίοηβ 88 

ἴΠε πρὸς ὥραν, ἀηὰ ου [πε ἰάδα ἴπαΐ πε ἔγίεηάβ οἵ ῥα! πιεπιοηδά ἴῃ 
ΟοϊοΞςΐαης (ἰν. 9-14) ἀπὰ Ῥλίίοριοη (10, 28) σου]ά ποῖ μανε Ῥεεη ψ τῇ 
Πίπι δ ἤοπιθ. Βαΐῖ ἢε αδἴίβοῃεβ σγεαΐ ἱπιρογίαπος ἴο ἴῃεβε Ἴοη- 
βἰἀεγαιοηβ---ὐΐΖ., (1) ἐμαὶ ἰ ἰβ τῆογε ργορδαδίς παῖ Οπεβίπιαβ Βῃου!ά 
ἢανα βουσῇῆξ βαΐείυ ἰῃ Οοίοββα ἔπδη ἔπαΐ ἢα βῃου!ά πᾶνε γίϑκεά {πὰ 

Ἰοῃ ἰουγπεν ὈΥ 866 ἴο ἤοπιε, ἀπά ἴῃς ροβϑβϑίδιεἰ68 οὗ σαρίαγε ἰῃ 

Βοπιε; (2) ἴδπαῖ [ἢ ἘρῤΠεξίαης δἀπὰ Οοἰἱοσδίαης δὰ Ὀδεη 8εηΐ ἔγοτῃ 

οπις, Τγοδίουβ ἀπά Οπεοβίπηβ νου ἤανα αγγίνεά αἱ Ερἤδβιβ ἢγβε 
πὰ αἴεγναγάβ δὲ Οοοββρ ; ἴῃ ψῃϊοἢ οα8ε ἰξ ψουὰ Ὀὲ γεαϑοηδῦϊε ἴο 
βύρροβε ἴδε δὰ! ψουὰ Πᾶνε πιεηξίοπεά Οπεβίπηαβ ἴο ἰπ6 ἘΕΡΒαβίδηβ, 

88 Πα 4068 ἰη {πε ἘΕρίδβε16 ἴο (Πε Οοἰἱοββίδηβ ; (3) ἐμαὶ τῆς ἵνα εἰδῆτε 
καὶ ὑμεῖς ἴῃ Ερῇ. νὶ. 21 ἱπιρί΄ε8 ἐμαῖς θη Τγοπίουβ γεδομεά Βρἤῆεβυβ 

Πα ““σψουἹά αἰγεδάν πᾶνε ἔμ 811εἀ (πε αἷπὶ πεγα Ἔχργεββεά ἰη πε σαβα 
οὗ οἴπεγβ," δῃὰ {686 οἴβεγβ αγὔὲ ἴῃς Οοἱοββίαῃβ ((οἱ. ἱν. 8, 9); δπὰ 
(4) ἴῃαξ ἴῃ ΡΗΐ. 22 Ιδυ! αβίβ ἃ Ἰοάσίης ἴο Ὀε ργεραγεά ἴογ ἢϊ8 βδρεεάν 

υ8ε---ἃ δίαίεπιεηΐ ἱπηρὶ γίης τπαξ ἰδ ρίασε οὗ ἱπιργίβοηπιεηΐ 8 ἠοῖ 

80 αἰβίδηϊ ἔγοπῃ (οίοββϑ ἃ8 ἤοπ)ε να 8. 

ον 
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Τἤεβε ἀγρυπιεηΐβ, πονενογ, ἤθη ΠΑΓΓΟΝΪΥ ἐχαπιίηεα, ἀγα ποῖ 50 

ςοηνίηοίης 848 ἴΠ6Υ ἀρροᾶγ αἱ ἢγβί βίρῃϊ ἴο ῬΡε. Α γυπᾶνδγν βίανε ψουϊά 
ἰῃ γεδὶ εν θὲ πηογε Πκεὶγ ἴο εβοαρε αἀἰβοονεγν ἰῃ {πὸ (Πίος πιαβ8868 οὗ 
ἴῃς ρορυϊαίίοη οὗ ἔπε ψογὶ 8 πιεΐγοροιβ ἔῆδη ἴθ ὕξεβασεα. Ουγ 

ἰξηόγαπος οὗ {πε οἰγουπιδίδησεβ οὗ {πῸ Ηἰσῃξ οἵ Οπεβίπιβ ἀπά {ῃε 

βυρροβίείοπ ἐπαξ {πε Ερίβεϊε 5 δὰ Ἐπογο σαὶ πιακα (πς ἀγρυπιεηΐξ 
ἔγοπι {πῸ ἰδοῖκ οὗ δὴν βασῇ τηεητίοη οἵ Οπαβίπιαβ ἃ8 ψὲ Ηβπά ἴῃ Οοἱοβ- 
βίδῃβ ἀποογίαίη. Τῆε ἵνα δὲ εἰδῆτε καὶ ὑμεῖς ἀοε8 ποῖ ΠΕασΕββαγιῖν ἱπΊρὶν 
ψῆδῖ Μεγεγ ἰηέεγβ ἔγοπι ἰἴ, αηά {πε 88π|6 πΊαν ὃε βαἰά οἵ [πε γεΐεγεποα 

ἴο {πε ἰοάσίηρ ἱπ ῬΒΠεπιοη. 
Οη {δε οἴπεγ μαπά ἔπεγε γε ψεϊρῃεν οδ)εςξίοπβ ἴο γεΐεγγίησ [18 

Ἐρίϑεϊιες ἴο ἐπε Οδεβαγεδῃ ἱπιργίβοηπιεπέ. Τῆαυβ, ἴῃς οἰγουπηβίαποςβ 

οἵ πε οαρεϊν! ἐγ βεαπὶ το βιἱ οχηε Ὀεϊζεσ πα ὕεβαγεα. Εογ σῆθη 

νὰ σοπιραᾶγε Αοΐβ χχίν. 23 στ Αοίβ χχνίϊ!. 16, εἴς., γε σαΐπογ {παῖ 
{Πε Αροβεῖε παά 1688 Πἰρεγίν ἰπῃ Οξεβαγεα ἔπαη ἰῃ ἔοπηε, δπά {ἢ 8 

δοςσογάβ {Π] τυ δασῇ ράββαρθβ 88 Ερῆῇ. νἱ. 19,20. Τῇε πυπιρογ οὗ 
ἔγίεπάβ πχεπεϊοπεά ἰπ {π68ε Ερίβεεβ οἵ {πε Οδριείνιεν 88 οοριῤαγιίοης οὗ 

Ραυ!----Αγίβίαγομιυβ, Μαγουβ, εβυβ υϑξα5, .ο88, Πεπιαβ, Ἐραρῆγαβ, 

Τγοδίοσυβ, Οπεβίπγιβ---ἰβ σοηβίἀεγαδίε, 8ο σοηϑίἀθγαθ!α 848 ἴο πηδμε ἰξ 

Ργορδδίε, ἃ8 Αἰΐογά, 4.ρ., ςεοηξζεπάβ, ἔπαὶ ἢς ψὰβ ἰπ ἢοπΊε ; ἴογ ἴξ τνὰ8 

ἴδετε γδίμπεγ ἴπδη ἰπ δεβαγεα παΐ 80 τηδην πιίσῃὶ πᾶνε Ῥδεη ἢ 
Πἰπ|. ὙὙΠεη {πεγε ἰ8 {πε ἀγραπιεπὶ ἄγαννη ἔγοτη {πε γεϊδείοηβ Ὀεΐνεεη 
τε Ερίβε1ε8 το ἐπε Ερπμεβίδηβ, Οο᾽οββίδηβ, Ρῃ Πεπιοη, απὰ ῬΒΠρρίαπϑ. 

16 {μεβε ἰεϊέεγβ Ὀείοης ἴο πιασῇ ἐπα βᾶπὶεὲ ρογίοά ἰῇ Ῥϑι]8 σᾶγεεγ 

(Δηά {πογὰ 18 πιυςῃ ἴο ἕανουγ {π4{}, πε ἐς πιεπιίοη οὗ “Οξβαγ᾽ 8 
Πουβεποίά " ἰπ ΡΆΪ]. ἱν. 22 ροϊηΐα πιυσῇ πιογὲ ἴο ἤοπιε τπδη ἴο 

Οκεβαγεα 88 {πε ρίασε οὔ {πε Αροβεῖίε᾽ β γεβίάεδησε σψῆεη πα ψγοία 

ἴπ68ε Ηἰπάγεά σοπχπγχαηἰςδέίοηβ; απὰ {π6 8ᾳπὶε Βοίάβ σοοά οὗ ἴδε 

βίδίαπιοεηϊς οὗ Πὶ5 ργοζγεββ ἰῇ ΡΏὮ]]. ἱ. 21, εἴς. [πὸ πείῖπεγ σᾶδα σδῃ 

Οξεβᾶγοα δε ἔαϊγὶν βαίά ἴο ϑαΐϊξ ἔπε αἰγουπιβίαποθβ, ογ ἴο δὲ οὗ ἔπε 
ἱπιρογίδησε ἱπιρ! !εὦ. Τα ἐχρεςξαίίοη αἷδο ψῃΐϊοῃ ἔμ Αροβέία ἀρρϑαγβ 

ἴο οηΐεγίαίπ θη δε ψγοῖς Ῥλίϊῤῥίανι5 Μὰ8 τας οὗ βρεεάν γείεαβϑε 
ϑηὰ ἃ νἱβὶξ το Μαςεάοηία (1. 26, ἰϊ. 24, ΗΠ]. 22); Ὀυϊ ψῃδῖ πε Ἰοοκεὰ 
ἴο ψἤξη ἢα νγ88 ἴῃ ὕξεβαγεα νγᾶβ γϑίπεγ {παξ Πα πιίσῃξ σο ἴο Κοπηα. 

Τῇδβε δγρυπιοηΐβ Ψν1}} Ὀεσοπις 411 {πε βίγοησογ ἰξ ἰξ [8 πγαάε οαΐ 
τπας Ῥλιρῥῥίαης ντὰ8 πτιτίεη Βεΐογε Εῤλεσίαηθ. ὍΤΏσγε ἰ8 πε σγεδίεγ 
τεάβοη ἔπεη ἴογ τακίηρσ {πε ἰαϊίεγ ἴο ἤανε Ῥεθὴ ψυτγίζεη αἵ Ἐοπηα. 
ΤΙ 18 ἃ αἀυδϑβεέίοη ψῃϊοῆ πεεά ποῖ Ὀὲ αἰβουββεά αἵ ἰεησίῃ Πογα. 
Ιε ἰ8Β δπουσῇ ἴο β88ὺῪ ἰπαξ {πε αγρυπιεηΐβ ἀσαίηϑε (ΠῸ ργίογ ν οὗ 

Ῥμῤῥίαης ἴῃ τῆς πὰ οὗ ἔπαβε ἔουγ ἰεζίεγβ οὗ {πε Οδρείνν ἀγα 
ΠΕ ΈΠΕΡ να οογίαϊῃ ποῦ νεγῪ μεϊσῃέν, ψῆϊα ἔπαγε ἄγε ναγίουβ 
ἰπίεγῃδὶ ςοηβίἀεγαιίίοηβ ψῃϊο ἢ ἕανουγ πε ργίογιγ. ΟΥἨ ἔμεβε {πὰ 
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τηοβὲ ἱπιρογίαπι ρεγῆδρβ ἰ8 ἔουπά ἰῃ ἴδε ροίηϊβ οἵ σοπίδςξ οη {πα 
οὔς Βαπά δεΐίψεεη Ῥλίπῤῥίαης ἀπά ἴῃς δαγίίεγ Ραυϊπε Ἐρίβείεβ, 
ἐβρθοία!ν Κοριαπδ, πὰ οἡ {πε οἵμεγ δαπά Ὀείνεεη λέ ῤῥίαῃς 
δηά {πε οἵμεογ ἔῆγες Ερίδβι1εβ οἵ ἴῃς Οαριϊνιγ. ὙΤίεβε πᾶνε Ὀδεη 
ψογκεά οὐὐ ψῖῖπ σαγὲ ὉΥ Γἰσῃιίοοξ ἀπιοὴς οἴπεγβ, αἴ οὔσας ἢ 

τεραγά ἴο ραγείσυϊαγ Ἐχργεββίοηβ ἀπά ἴο ραγδ]16}8 ἴῃ ἐπουσῆς, ΤΠον 

δᾶνε ἰεά ἰπὶ απ οἵπογβ ἴο πε σοῃοϊαδίοη (Παξ ἴῃς Ερίδβιεϊε ἴο ἴδε 
ῬΒΙΠρρίβηβ ἰ8 ἴῃς πιά άϊς ΠΚ Ὀεΐνεεη {πε σγοαῖ ἰεξζεγ ἴο ἔπε ἘοπΊδπβ 
αηά {ῃοβὲ ἴο πε Ἑρμεαβίαηβ, (ἢς Οοἰἱοββίαπβ, δηά Ρβίϊεπίοη. Τῇα 

πιδ)] ογίγ οὗ βοῃοίαγβ, πεγεΐογε, ἕακε οὐγ Ερίβεϊε ἕο αν θδδὴ ψγίτεη 
αἰ Εοπιαε. [1 80, ἰῖ8 ἀαΐε πᾶν Ὀε δδοιυΐ Α.Ὁ. 62 ογ 68. 

Τῇε ᾳυκβιίοη Π88 4͵80 Ὀδεῃ σοηβίἀογαδῖίν ἀϊβουββεά ψῃεῖμπεγ οὐγ 
Ἐρίϑε]ε ἰβ ργίογ ἴο ἐπαξ ἴο ἴῃς (ΟοἸοββίδῃβ ογ ροβίεγίογ ἴο ἰξ. Τῇδΐ 
ἰξ ἰβ ῥὑγίογ ἰβ αγριεὰ ἔγοχι ἰΐβ πιογε ζεπεγαὶ αἰπὶ; ἔγοηι ἴἢε πλογα 

αὐὈδίγαος ομαγδοΐῖον οὗ [8 εσοηΐοηΐβ ; δηὰ ἔγοπῃ ἴἢς οσοηδίἀογαίίοη (πδξ, 

88 ἰξ ἰδ δὴ Ερίδβεῖες ψῃϊς ἢ ψνουά Ὀὲ πιυσῇ πηογε αἰ ῆσυϊε ἴἰο ἄγαν υρ 
τῆδη (παΐ ἴο {πε (Οὐοϊοββίδηβ, ἔπ γοβεπιθίδησθβ Ὀεΐννεεη 6 ἔτο δὰ 

Ὀεβὲ δοοουηΐϊεά ἴον ὈΥ βυρροβίηξ ἴπαΐ βοηιε οἵ πε ἰάθαβ ἐποιυρῆξ 

ουἵ ἰη {Π6 ἔογπιεσ ψεγε ἰγδηβίεγγεα ἴο (ἢς ἰαϊίεασ. Οη ἴῃς οἵπογ 
Παηά, ἰξ ἰ5 μεά ἐπαΐῖ, 48 (ὐοίοββεε γαὰ8 πεᾶάγεγ ὕξβεβαγοα δηά σψουἱά ὃἊὲ 

τεδοῃεά ΌΥ Τγοδίουβ Ὀεΐογε ἢε σοῖ ἴο Εραβυϑβ, ἰς ἰ8 πΊογα παΐυγαὶ ἴο 

τὨηκ παῖ τῆς Ερίβεϊῖς ἴο ἔμπας Οἤυγοῦ νου 6 ψτγίτζεη Ὀεΐογε ἴῃ 6 

οἴδθεγ, 88 [1 ψουἹά θὲ ἀεἰνετεά Ὀεΐογε ἰ. Βαΐ τϊ8 ργεβϑυρροβεβ {παῖ 
ἴδε ρίαςε οὗ σοπγτροβίτίοη νγὰ8 ὕξβαγεα. Απά [ἢς βᾶπΊ6 ἰ5 ἴΠ6 σαβ86 ἢ 

δε σοπέεητκίοη ἐπαΐ {δε καὶ ὑμεῖς οὗ Ερῇ. νί. 21 γεΐεγβ ἴο {πε ΟοἸ]οββίαπβ 
(7. Οοι. ἱν. 7), μὰ ργεβιρροβεβ ας Ραμ! πὰ αἰγεδάν οοπχπιαπίοαϊεα 
σι ΟοΙοββεε. Τἤσδβε ἅγὰ 411] νϑγῪ ργεσοδγίουβ ἀγυπηεηΐβ, δηὰ τς 

παρσδιίοη πιαβὲ ὈῈ γεραγάεά 848 πηὐἀεοίάοά. 
8. ΤῊΕ ΠΟΟΤΕΙΝῈ ΟΕ ΤΗΒ ΕΡΙΒΤΙΕ. Τῇε (εδοπίης οὗ {πε Ερίδβε!ε 

ἰ8 αἴ οὔςε 80 ἰοἵξυ ἀπά βο ργοϊζομηά 85 ἴο πιογε ἔπδη 81 ν 411 πδὲ ἢδ8 

Ῥδεη 8αἰά οἵ {πε σγαηάδωυγ οὗ {πε σοπιροδίτίοι ὃν ἀϊδοεγηίης πλπά8 ἴῃ 
δηρσίεπξ Δπά ἰῃ πιοάεγῃ {ἰπιε5. ΟΠ γυβοβίοπι βρθδῖβ οὗ ῃς Ερίβ[[6 ἃ8 

“ρνογονίηρς ψίτῆ ον τπουρῃέβ δηά ἀοοσίγίηθϑβ " --- οὐὲ. ἰη ψῃϊςοἢ 

Ῥαμΐ ἐχρουηάβ τπίησβ “ νι ῃϊσἢ Π6 Βοδγοοὶν δηγνῆσγε εἶβε αἱέεγβ ᾿᾿. 

(ὑψηλῶν σφόδρα γέμει τῶν νοημάτων καὶ ὑπερόγκων " ἃ γὰρ μηδαμοῦ σχέδον 

ἐφθέγξατο, ταῦτα ἐνταῦθα δηλοῖ) Ὑπεορηγίαςσς, Οτοξίι5, ΚΝ ἰδία 8 ἀπά 

οἴμεγβ βρεδῖ οὗ [ξ ἰῃ δι Π}1δῦ τεγπΊ8. Ἀάο!ρῃς Μίοποά, ἴῃ Πί8 Εχῤίϊοα- 
ἐΐοη, ἀδβογίθεβ 1 ἃ 8 “ Ἐπιδγδοίης ἰη [8 Ὀγενίυ {π6 τ ῃοΐς Βε]ά οὗ πε 

ΟὨγιβείδη γεϊσίοη," 8458 ἐχρουαηάϊηρ “ τον ἰ8 ἀοσίγίηα8, ον ἰἴ8 ΠΊΟΓΑ 8 

ψἱἢ ϑυασῇ σοποίβεμθββ ἀπ βϑισῇ ἔμπα 88 σογηρίπεά {παῖ ἰξ σψου]ϊά 6 
αἰβῆσυ!ε το παπιὲ δὴν σγοδί ἀοσίγίηε οὐ 8Δην εβϑεηζίαὶ ἀν πο Πα8 

ποῖ ἰἴ8 ρίασε πηαγκεά ἴῃ ἰξ ", Αηά Οοϊεγίάψε ψγοίς οἵ [ἴ ἃ5. “οπε οὗ 
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{πε αἰϊνίηεδβε σοπηροβί(ίοηβ οὗ πηδῃ,᾽" δπιγδοίησ “ ἐνεγν ἀοοίγίπε οὗ 

ΟΠ γι βείαηϊεν---β σαὶ τμοβε ἀοσίγίποβ ρεσυ αν ἰο ΟΠ γιβεϊαπίτγ, δά ἐμθη 

ἴδοβε ργεσερίβ σοπΊπιοη ἴο ἴτ νυ παίαγαὶ γε] ἰσίοη " (Ταὐϊε Ταὶκ). 
ννμδῖ ρίνεβ ἰἴ [8 ρεσυ]αγ πια) ϑίν ἰ8β τῆς ψᾺν ἰῃ ΜΠ ΐσἢ ἰξ σαγγίοβ 

ἐνεγυίπίης Ὀδοκ το Οοά Ηἰπιβεῖἢ, Η18 ψἢ], Ηἰ8. εἴεγηδὶ ράγροβε δπά 
σουπδβεῖ. [{ ἰ8 ἃ ἀϊδεϊηςείνεϊγ ἐμεοίοριοαὶ ἘρίΞεἸε, ἰα ἔπε 86ῆβε ἱπ ψῃϊς ἢ 

τῆς Ερίβεῖς ἰο ἴῃς Κοπιδηβ ἰβ8 ἀἰβεϊποιίνεϊν απέμγοῤοϊορίοαὶ ον ῥογοῖιο- 
ἰορίεαὶ, ἀπὰ τῃαῖ ἴο τῆς Οοἰοββίαπβ Ολγίϑίοίορίοαὶ, Τῆς στγεδί βαδ)]εςβ 

οὗ ργεάοβείηδίίοη ἀπά πε Ὀϊνίπε ρίδη, εἴεγπαὶ ἴῃ (πε πιίηαά οὗ Οοά, 
σοηϊγίης ἰῃ ΟΠ γίδες αἀπα ἔμ1811εὰ ἴῃ Ηἰπι, ἢανεῈ ἃ ἰαγζογ δῃά πΊογε 

ἀεβηίίε ρίαςς ἴῃ {Πἰ8 Ἐρίβιϊε ἤδη ἴῃ δὴν οἵπεγ, εχοερίίησς ἔοπι. νἱϊ!.- 

χὶ. [τ ῃδ8 αἵ [ῃξς βδαπΊε {{π|6, ποννενεγ, ἃ γίοῃῃ Οῃγίβίοίοσυ. Ὁ γίβε ἰ8 

βεῖ ἑογίῃ δ8 ἴπε ὅοη οἵ σοά ((. 8, ἰν. 13); τπε Βεϊονεά οὗ πε Εδέμεγ 

((. 6); ργε-εχίβεεηϊ ((. 4); γαϊβεά ἔγοπι ἴῃς ἀεαά δηά Ἵχαϊϊεά ἴο βιιργεπιε 
βονεγείσπε ονογ 41] {Πίησϑ---Κίησ οὗ ἴδ αηίνεγβε δηὰ Ηδδά οὗ δε 

Οδυγοῦ (ἰ. 20-28, 11. 6, ἱν. 9, 12, ν. 28); {πε Οἷνεγ οὗ Δ1] βρίγίξαδι 

εἰ 8 (ἰν. 7, 8); ἴ[ἢε Ττεαβυγυ οἵ 41] Κπονϊεάσε δηά γίομεβ (ἐ|. 8-10) ; 
Βανίης {πΠῸ ρίαςε φίνεη ἰῃ (ῃς ΟΤ᾽ το Ψεδβονδῇ (ἰν. 8). 

118 δοίεγίοίοργ αἶδο ἰ8 οὗ ψίάε σοπιραβ8β. [{ βρεϑῖβ οὗ Οἢγίβε 68 
{πε τπηεάϊαπι οἵ Οοὐ’ 5 ἔογρίνεηεββ οὗ βίρηδγβ (ἷν. 32); οὗ γεάεπιρείοῃ 
88 σοπγίης ἴο υ8 Ὀγ΄ Ηἰπὶ ((. 7); οὗ {πε οἥδεγίην ἀπά {πε βαογίῆςε γτηδάς ἴο 
Οοά ἴῃ ΟΠ γίβι 8 σίνίησ οὗ Ηἰπηβεῖ (ν. 2) ; οὗ πε γεσοποι]ατίοη οὗ δεν 
αηὐ Οεπίε 845 δοοοπερ  βῃεά ὃν Ηἰπι; οὗ (δε στγαςίουβ γεβυ 8 οὗ Η!5 
σνογίς 8 Ῥείη εδεοίεά Ὀγ Ηἰ8 δίοοά απὰ Ηἰ 5 εγο55 (ἰ. 7, 11. 16). Τα 

ἀοςιγίης οἵ ἴῃς Ολπμγοῖι αἰβδο γεδοῦθβ [8 Πίσπεβϑὲ ροίηξ ἰῇ {π|8 Ερίϑβεϊε. 

Νοῖ οηἷγν 8 τῆς Οδαγοῦ {με Βείάς οὗ Οἢγίβε (ν. 25.27) δπά Ηἰ5 Βοάγν 
Δηά {δε ἔμ ηε88 οὗ Ηἰβ σίἔβ, Ὀυϊ [ἴ ἰΒ τῆς ΟΠαγοῦ ἰάδα]--τοῶς στγεδῖ, 

σδίμοϊ!ς, 8ρίγίξυαὶ ον ἱποϊυαϊη 41] (ἢς οἤοβεη, γεάεεπιθά απά 

ββαηοιίῆοα. Απά απιοης οἴπεογ ἀοοίγίπεβ ψῃϊοῃ Πᾶνα ἃ ρίασε ἰῃ ἰδ ἰ8 

{ηαξ οἵ τῆς Ηοὶγν ϑριίγίε 48 δοῖίνε ἰπ ἴῃς ργορπεῖβ ([ϊ. 5), ἀπά 45 ἴδε 
ὈεΙανεγ᾽ 8 8684] δά εαγησϑὲ (1. 18, 14, ἱν. 80) ; {παΐ οὗ γεφεπεγαίίοη 88 

τῃε ορεγβϑίίοη οἵ Οοά (ἰΐ. 25); ἀπὰ (δαξ οὗ ἔπε εοχίβίδηος ἀπά ροννοῦ 

οὗ εν] βρίγιε8 (ἰ]. 2, νὶ. 12). Τῆς ἄξδερ ἔουπαάκτιίοηβ οὗ {πε σοηξεββίοηδι 

ἀοοϊγίης οὗ οτἰφίηδὶ βίῃ ἀγὲ αἷβδο ἰουπά ὈΚ τηδηγ ἰη ἰΐ. 8, αηὰ {πε σγεαῖ 

Βεϊογπηδείοη ἀοςέγίηε οὗ με ργίογίευ οὗ σγαςε ἢα8 ἰζβ γοοῖβ ἴῃ ἰϊ. 5-8. 
9. ΤῊΒΕ [ΙΤΕΒΑΤΟΒΕ ΟΡ ΤΗΒ ΕΡΙΞΤΒΕ. Τῇε Πἰτεγαΐυγε ἰ8 οορίουβ. 

Νοῖ ἴο πιεπέϊοη ἔῃ ννε}}-ππόννῃ ὈοΟΙΒ οα Νὸν Τοβίαπγχεηΐς [πἰγοάαοσιίοη, 

{πε ναγίουβ ψνογῖβ οὐ ἴῃς ΒΙΡΙΙοα] ΤὨεοΙοσΥ οὗ ἴῃς Νεὲν Τεϑβιαπιεηῖζ, 
δηά {πε αγίίοϊεβ ἰπ ἴῃς σγεδὲ ΒιδΙε ᾿Ὀϊοξοπαγίεβ απ Ἐπογοϊορεαϊαβ, 

ἔδεε αγὲ πιδὴν ἰγεαίίβεβ οὗ ἱπηρογίδησε ἴῃ δααϊτίοη το ἴῃς ἔογηηαδὶ 

Ποπιπηεηΐαγίεβ. ΑπΊοης ἴποβε πιὰὺ Ὀε πηεηιϊίοπεά Ο. ΒΕ. Βαυγ᾽β 
Ῥαμῖμςε ἀεγ Αῤοϑκίεἰί ὕεδς ΟἸιγιδέϊ ; Η. 4. ἩοϊιΖηηδπη᾿β Κγίέᾳ ἀδν 
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Ἐῤῆῥεϑον- μπᾶ Κοϊοσϑεγ-δγίοζε; Φ. Κόβε π᾿ 8 εν 1, εὐ γδερνὶβ 4:5 Ευαηπρ. 
μη εν υογισαπάίεη Ν. Τ. 1,εἠγδερνίθε; Α. Τιἀπειηδηπ᾿β ἢ ὲ Εῤιςίοία 
αὐ Ἐῤῥεδὶος Αμίμεπέα; ὁ. Ἐ, Βδοδίροτ'᾽β 1)ὴὲ ΟἸιγίὶξίοἰορία Ῥαμίέπα 
εοπίγα Βαμγίμηι Οοριγιεπίαϊο; Ο. νου ΝΝεἰζββοϊκεγ᾽ β. 4οϑΞέ. Ζειίαϊέον ; 

Ι,. υϑιεν᾽ 5 Εηεσίοκίμηρ ἀες Ῥαμὶ. 1,εἰιγδεργὶβης; Ο. Ῥβείάεγεγ᾽β 6 ̓ 

Ῥαμἰπίοριμς (Ραμ πέδη, τῦ. Ὁγ Ε. Ῥεῖεγβ) δῃά ἢἰβ ὕγολγιδίοπίμη; 
Α. ϑαβαζίογ᾽ 8} ̓ 4 ῤόδίγε Ῥαμὶ (Τῆε 4ῤοϑΞίϊε Ῥαμὶ, τ᾿. ὉΥ Α. Μ. ΗεΠογ) ; 
Ψ. Τ. Ννοοά᾽ 8 Μοάεγη ᾿ιβοουεγίες ομ ἐπε ϑἰίε οὗΓἩ Αποίεπέ Ἐῤῥεβθης,; 
Α. σ. Μ᾽ Οἰδεγι᾽β Ηἰςίουν οὗ Ολγιϑἐαπὶέν ἐπ ἐπε Αροσίοϊϊε Αρε; 
Ο. σ. Εἰπαϊαγ᾽ 5 Εῤῥεοίαης (ΤῊς Ἐχροςίίογ'ς Βὲδίε); Ἐν, 8. Οδπαά 88’ 8 
Ῥαμίῖ᾽ς Εῤίοιϊε ἰο ἐπε ἘῤΠεδίαπ5, ἐχῤῥομμάφά ἱπ α 5εγὶδς οὔ Πιδοομῦσες ; 

Φ. Ρυϊδβέογα᾽ 5 Ολγίεέ απὰ Η ἰς ϑεθά, σἐπέγαϊ ἰο αἰΐ ἐπῖπιρς, δεῖπρ α Ξεγὶδς 
οὗ ἘχῤοΞιίογν Τιδοομγδες οὐ Ἐῤῥεσίαπ5; Ἐ. ΔΝ. δῖε β Τλε Ερῤίϑβεϊε 
ἰο ἐδο ἘῤῥεΞίαης, ἐἐ5 οοίγίμε απὰ Εἰβῖος; Φ. Β. Πιἱϊσπιίοοι 5 Βέδίϊοαὶ 

Εϑϑαγςε; Ἑ. δ. Α. Ηογί᾿ β Ῥηγοίερογιενα ἰοὸ δέ. Ῥαμὶς Ερῤίξέϊος ἐο ἐπε 
Κονπαης αμὰ ἐπε Ἐῤῥεείαης; ΝΝ. Μ.. Βδγηβανβ Οὐέξίες απὰ ΒΞ μΟῤγίος 

οΠἹ Ῥηνγρία, Ηἰσίογίοαϊ Οεοργαῤὴν οὗἨὨ 454 Μίπον, Ομμγοῖ ἱπ ἐδε 
Κοπαη Ἐπιῤῖγε, δῃὰ δὲ. Ῥαμὶ ἐμ Τγαυείϊϊεγ. 

Απιοης σοπιπηεηΐαγίεβ ἐΠς ἴον πιὰν Ὀὰ ποιίςθά : ἔποβε ὈῪ 
ΟΠτγυβοβίοηι, Τμεοάογε οὗ Μορϑβυεδδβίία, Τπεοάογεῖϊ, Τπεορηγίδοϊξ, δεγ- 
οἵὴς δπὰ (ξουπιεηΐα8 ἰῃ ἀποίοηξ {ἰπ|68 ; [Π086 Ὀγ Γαἴπεγ, Βυρσεηπαρθη, 
Βαςεγ δηά Ὁ αϊνίη ἰη {με Νεξογπιδίίοη ρεγίοά---οὗ τυ ῃίοῃ Οαἰν π᾿ 15 ὈῪ 
ἔα {πὸ Ῥεβὲ; Ρ. Βαγπε᾽β Οογριριέμίαγυ οἡ ἐῆε Ἐῤιδέϊο ἰο ἐπε Ε ῤῥ᾿εδίαης 
(1648); 4. Εεγρυβοηβ 4 Βυὶοῦῇ Ἐχροϑιίοη οὗ ἐπε Ἐρῤίπσέϊες οὗ Ῥαμὶ ἰο 

{πε Οαϊαίίαης απὰ Ἐῤ]ιοδίαπς (1659) ; Τοπιαβ σοοσνίη᾽Β Ε χροϑίξϊοη 

(4681); 1.. Εἰά!εγ᾽ 5 Οο»ηριεπέαγγ (1546); ΚΕ. ἘοΙΠοο κ᾿ 8.1» Ἐῤ. Ῥαμὶῖ 

αὐ ΕῤΠεοῖος Οονημεπίαγίμς (1580) ; αἰδο Η. Ζαηομίυβ, Οογηρπεμέ. ἱπ 
Εῤ. αἀὦ ἘῤΠεξῖος (1594); ΚΕ. Βογά οἵ Ττοοσξεῖς, 1: Ἐρῤϊςίοίανι Ῥαμὶϊ 
4οεὶ. αἀὦ ἘΕῤῥεδῖος Ῥγαεϊεοέίομες (1652); Φοῆη Ιμοοκε, Ῥαγαῤῆγαϑδε 
αμά Νοίες οπ ἐδε Ἐρῤίξεϊες οΓ 8:. Ῥαμὶ ἰο ἐπε Οαἰαΐίαης, Οογιημεδίαη5, 

ΚΒογιαης, ἘῤΠεσίαης (1707); 4. Ὁ. Μισπδοῖβ, Ῥαγαῤίγαδο μ. Αηηιόγ- 

ἐμηρόη δεν ἀϊε Βγίεζε Ῥακμίὶ απ ἀϊε Οαίαΐί., Εῤλ., ῬΑ, Οοί. 

(1750, 1769) ; 5. Ε. Ν. Μοτιυβ, Αἐγοαξες ἐπ ΕΡῥ᾿ Ῥαμίίπας αἀ Οαἰαΐας 
εἰ Ερ]ιοεσῖος (1795); Ρ. Ψ. ϑρεηεγ, Ἐγκίαγμηρ ἀν Ἐρῤίιοίοίη απ αἷε 
Ἐρῆόσδον πὰ (οίοϑϑον (1706) ; Ο. Τ. Ζαοματγίο, Ραγαῤἧγακί πολι Εγἢ- 

ἰἄγμηρ ἀν Βνίοξε Ῥακῖὶ απ ἀϊε Οαἱ., Εῤῆ., ῬΙΗΙρ., κι. Τῆ665. (1771, 
1787). 

Οἱ νογῖβ οὗ πιογε γεσθηΐ ἀδΐε ἴῃοβα ὈΥ {πε ἴο!]οννησ πᾶν Ὅς πιοη- 
τίοηςά: Ὠν. ΑἸ ἔγεά Βαγγυ, ἰῃ ΕΠ σοῦ 8 Νειν Τεςέανιεηπέ (Οογηρνιεπέανγ Κον 
Εηρ δι Κεαάογς; 1. Ε΄ Ο. Βαυπηρφαγίεη Ογυβίαβ, Οορη»ι. δεν ἀϊο Βγίοζο 
Ῥαμὶὰδ απ ἀϊε ΕΡῤ]. κ. Κοὶ. (1847); . Α. Βεεξ, Οο᾽ηρηιομέανν οὐ ἐπε 

ἘΕρ δέϊος ἰο ἐπε ἘῤΠόοδίαης, ῬΗ ῤῥίαης, Οοἱοδδίαης απά Ῥλιϊϊεριον ; ὁ. 
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Τ. Βεςκ, Ἐγκίαάγμηρ ἀἐ5 Βγίεζες Ῥαμίὶϊ απ αἀϊε ἘῤΠέδεν; Ἐ, ΒΙεοκ, 

Ῥονίεσμηρεη δεν αἷς Βγίοξε απ ἀϊε Κοὶ,, ἀ. ῬΑϊεπιοη, με. ἃ. Εῤόδον; 
Κ. Βεδαυηε, ἰῃ [μαηρεβ Βίδεϊισεγᾷ ; ὁ. Ο. Οδηάϊβηῃ, Τὴε Ερῤίκεϊσ 
ΟΥ Ῥαμὶ ἐἰο ἐπε ἘῤὙεδίαπδ; Φ. 1.. Ῥανίεβ, Τε Εῤίδέϊες ἐο ἐΐὸ 
Ἐρπεξίαης, Οοἱοοείαης απὰ Ῥλϊϊομιοη; δοδη Εδάϊε, Οοηινιεμέανν οπ 

ἐπε Ονεεὰ Τεχέ οὗ ἐπε ἘῤιΞεϊε οὗ Ῥαμὶ ἰο ἐπε Ἐῤῥεξίαης; Ο. 4. ΕΠ|:- 
ςοῖξ, Ογέξοαὶ απά Ογαπιπιαίίοαὶ Οογηριεπίαγγν οὐ ἘῤδΠεδίαης, τοῖν ἃ 
Ἀευϊεεά Τγαπεοίαίίοη; Ο. Η. Α. Ἐναϊά, δὲε ϑεμπάξολγείδεη ἀδς Αῤ. 
Ῥακμπίμς ὠδεγ5. μ. εγκἰαγί, δὰ ϑίεδοη ϑεμάςξομγείδεη ἀες Ν. Β.; ὁ. 
Ε. Εἰαδῖε, ψογίεσμηρεη δον αἷς Βγίεξε απ ἀΐε Οαϊ. μ. ἀΐε Ἐῤῥέξον; 

Ο. σ. Α. Ηκείεββ, Οορεη. δὴν ἀδη Βγίεῦ Ῥαμὶὶ απ ἀὲε ἘῤΠέϑβον; 

Γσ. Ηοάρε, Οοπιριδηιίαγν οπ Ἐῤίσεϊε ἐο ἐπε Ἐῤῥεδίαης; ὅ. Ο, Κι. νοῦ 
Ηοΐπιαπη, )εγ Βγὶεῦ Ῥαμῖὶ απ ἀΐϊε Ἐῤδέδογ; Ἐ. Α. Ηοϊεζῃααιβεη, 

Δὲν Βγίε[ απ ἀϊε Εῤῥεβεν ὥδεγβ. μ. ἐγχϊᾶγε; ΜΙ. ΚΑΏΉΪογ, δὲν δορόη. 
ΕρΆ. ἀες Ῥ. ἱπ ρεμαμϑῦ ὙΜιεάεγραδε Ξεῖπες Οεάαπλοηραηρες ; Α. 
ΚΙόρρεονγ, θεν Βυίεῇ απ ἀϊε Ἐῤῥέβεν; ὅ. Μἴδορῃεγβοη, Οοριημιθμέανγ ὁπ 
δ.. Ραμῖ'ς Εῤῥκίϊε ἰο ἐπε Ἐῤἠεδίαης; Ἐ. Καὶ. ΜΜείενγ, Οονιμιεηίαν ὥδεν ἀ. 

Βγὶε Ῥαμῖϊ απ ἀϊε Εῤῥέξδεν, Ἡ. Α. ΝΝ. εγετγ, ᾿Κγιξϑομ-εχερείποἶιος 
Ηαπάδεοι δεν ἄτη Βνὶοῇ Ῥαμίὶ απ ἀϊε Ἐῤῥέξεν; τἰἢς βᾶπΊε, εὐϊξεά Ὁγ 

Μνοϊάεπιαν ϑοῆγηίάς (1878, 1886), ἀπά ὃν Ἐγίοἢ Ηαδυρε (1897); Η. Ο. 

Οσ. Μουϊε, “Τῇε Ερίβεϊς ἴο ἐπε Ἑρμεβίδηβ" (Οανηδγίάρε Βίδ᾽ε ὅογ 
ϑολοοῖς απά Οοἰϊερε5); Ἡ. Οἰτγαπηαγα, Οονιῦι. 57 ἰες Εῤῖέγες 46 5. 

Ῥαμὶ αμλ ΟοἷοΞςς., αχς Ἐῤδός. εἰ ἃ Ῥλιϊδγοη,; 1.. 4. Βὔοκογι, δὲν 

Βνὶς Ῥαμίξ αἡ ἀϊε Εῤῥέεϑβεν ογί ἅμέεγέ πα υογίπεϊάϊρε; Ο. ϑεβπεάεγ- 
ταβῆῃ, ἰπ ϑίγαοις ἃ. Ζδοκίεγ᾽ 8 Κηγερεί. Κονιριεμίαν (1885); Η. νοῇ 

Θοάεη, ἰπ αηπάσονυμπεπέαν σι Ν. Τ. ; Β΄. Ε. ϑείογ, δὲς σεριεϊμᾶς ἐπ 

ΟἈγίςίο ϑεδμε: Απμοίερμηρ ἀ(ἐς Βγίεξες απ ἀϊε Εῤῆέεδεν; Β. ΜΝ εῖββ, 
Τὲς Ῥαμἰἐπἰξοίόη Βγίοζε ἐπι δογιοἰἐρίεη Τεχέ, νεῖ ἔμγσεν Εγἰμίογο 
πῆρ; Ο. ΨΜοΒΙεηΡεγς, θέε Βνίεξε απ ἀϊο ἘΡῤδέεξδον, αρ' ἀΐα Οοίοςϑον, απ 

Ρπμίϊεσιοη μ. απ ἀϊε Ῥπῤῥεν ἀμδρεϊερέ (ϑίγαςῖκ α. Ζδοκίεν᾿ 8 Καγερεζ. 
Οονιρηι., 1895). 

Αὐδδνευϊαίϊο»5.---- Ὡς ΔΡΌγενίδιτίοπβ δάορίεά ἰῃ 8 Οοπιηπιεπίδγυ 
γα εἰμεν ἔποβα ἀδυδὶν επηρίογεά ογ βυςῇ 45 Ἔχρίαίῃ ἐπεπηδβεῖναβ. 



ὈΙΟ Ζθα Ὀγ (οοοῖς 



ΠΡΟΣ ἘΦΕΣΙΟΥ͂Σ. 

1. τ. ΠΑΥ͂ΛΟΣ "ἀπόστολος ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ̓  "διὰ θελήματος Θεοῦ, Α «σου 1; 
τοῖς “ἁγίοις τοῖς 5 οὖσιν ἐν Ἐφέσῳ 5 καὶ “πιστοῖς ἐν Χριστῷ τ γΤίαι. ἱ 

1:  Τίην. 
να; Ὑἱτυκ ἱ. ας δἷβο όσα. ἰ. σ᾿; 6]. ἱ. σ᾿; ΡΒ]. ἐ. τ. Ὁ χ᾽ Οος. ἴ. σ; 2 Οος. ἱ. σ᾿; Οοἱ. ἱ σ; 2 Τίπι. 
ἀνα; οἰκο Κοζῃ. χν. 32; 2 (ος. νἱϊὶ, 5. ς (οἱ. ἱ.2; ΡΒ]. ἱ. τ; αἷδο  δῃ. νἱΐ. 18; Αςἰδ ἰχ. 13,5. 41. 
Βου. ἱ. γ; Ηεδ. 11. Σ΄ σ. {ϊ. τ4. ἃ Οοἱ. ἱ. σ᾿; 4180 ΝΝ δά. 11}. ο; Αςἰδ χ. 445; τ Τίτ) ν. 16; Εεν. χ' 

λ)ησον Χριστου, ΤῈ ἢ ΜΑΕΚΙ,, εἰς., Να]., ὅ.τ.-Ρ, Αστῃ., εἴς., ατ. ἀπά [,{. 
Ἑδίμειβ. Χριστου ἰησον, ΒΌΡ 17, εἰς. ; ΝΕ. ἀπ|., 5υτ:.-Η, ΒοΒ., Οορι., αοιμ., εἰς. ; 
Οτρεη, εἰς. ; ΤΤΙΝΗΕνΝ. 

3 πασιὶν ἰ5 ἱπβετιεὰ Ὀγ Μ᾿ Α, Νυΐρ., Οορι., Ογτὶ! [ετ., εἰς. Ὁ οπιῖῖβ τοὺς Ὀεΐοτς ουσιν. 

δεν ἔφεσῳ οπιττεὰ Ὀγ ΒΝ 6732, Οτῖρ., Ματγο., Βαβί!. [1{ ἰβ οπηετιθὰ ὃν ΝΗ, δηά 
8 ᾿ἰταπϑέεγσεα ἴο πιασρὶπ ὉῪ ΤΣ δπὰ ΕΝ. 

Τιτι Ε.---Ααποίεπι ἀοουπιεηῖβ ρῖνε ἴῃς 
Ἐ|ε οὗἩ τῃ15 Ερίβεϊς ἴῃ νατίουβ ἔοσπιβ. [π 
ουζ οἸἀεβὶ τηδπυδβοσίρίβ, ΒΑΚ, εἰς., [18 
παρὶν προς Εφεσιονς, ἀπά [15 ἰ5 10]- 
ἱοννεά, ὈγΥ ΠΥΤΙΝΝΗ. [μδἴεσ, ἰὶ θεσοπΊαβ 
προς Εφεσιους εἐπιστολη, 38 ἰη ὦ; επι- 
στολη προς ἔφεσιους, 48 ἰη ἰ; Παυλον 
επιστολη προς ἔφεσιους, 48 ἰῃ Ρ; τον 
ἀγιον αποστολονυ Παυλον επιστολη 
προς Ἐφεσιους, 148 ἴῃ 1,; προς Εφεσιους 
«πιστολη τον αγιον ἀποστολου Παυλουν, 
ἃ5 ἰῃ ἃ. Νὸοῦ δζεὲ ἴπεβε ἴῃ ΟὐΪυ ἔογτηβ. 
ἴῃ ΠΕ νε ἢᾶνε ἀρχεται προς ἔφεσιους ; 
Οοά. 4π|. ψῖνεβ ἐποῤίέ ἐῤῥπέμία αὐ ἘΕῤᾷε- 
οἷο5, ἀπᾶὰ ,Κ)͵ Βᾶβ τοις εἐφεσιοις μυσταις 
ταντα διδασκαλος εσθλοςς Τῆε ἴοι 
ἐο]ονεά ὉγΥ τθεῈ ΑΝ ἰδ τπᾶὶ οὗ τε 
ΕἸσενὶγ ἰεχὲ, Πανλον τον αποστολουν ἡ 
προς ἐφεσιους ἐπιστολη.. 
ΟΗΆΡΤΕΝ 1.-νν. τ,2. Αἀὐάγεςς αμκά 

ϑαϊμέαίϊοπ.---Ἴ πὶ τῃς ἴοστι οὗ μἰ8 Ἐρίβε!ςβ, 
ἐβρεςίδιὶν ἴθ ἴδε ορεπίηρ δά άγεββ ἀπά ἱπ 
ἴδε ςοποϊυδίοη, δὰ 1ο]]οννΒ (ῃς πιεῖ ποάβ 
οἰ ειῖεν τί ἢρ νὨϊς ἢ γεσα ουβιοπΊΆΓΥ ἴῃ 
ἴδε ἀποίεπε ννοτὶ ἃ, ἰπ ραγείςυϊασ ἰθὰ ατεεοα 
ἃπὰ Εοπις, ἴῃ ἢὶβ ον τἰπι|6θ. νὰ πονν 
ῬΟββεδβ ἃ ζοηβίεγδῦ]Ὲ Το] εοοπ οὗ δη- 
οἴεπε ἰεϊῖεσβ, Ἔβρεςῖδ!]ν ςοπηπιυπίςδιίοπβ 
οἵα δῬυβίπεββ Κίπὰ δηὰά Ἰεϊϊεσβ οὗ ἔασα! ας 
τηΐετοουτβαε. Νοῖ ἃ ἔενν οὗ ἴπ686 Ῥείοῃ 
ἴο ἴδε ρετίοαβ ἱτηγηεάϊαιε!ϊ γ ργεοεάϊηρ ἀπ 
Φο ]ονντης τμς Ὀἰγτῃ οἵἩ ΟἩγῖβε, ὙΕΥ περ 
Ὧ8 ἴο ἃ δεῖϊες υπάετγβίδπάϊηρ οὗἁὨ βοπια 
τὐΐηγα ἴῃ Ῥ0}}8 Ἐρίβεϊςβ. ΕΥ̓ αἷβο 

ΥΟΙ,. ΠΙ. 

Ἰεῖ υβ 5ΒεῈὲ δονν δε ἱπέιβεά τῆς πενν βρίσι! 
οὗ ΟΠ τ βιϊαπί εν ἱπο τῆς οἷά δοουδιοπιεὰ 
Βεδίμεη ἔογπηβ οὗ ερίβίοίδγυ οοτγεβροπά- 
επος. 

Τηῖβ Ἐρίβεϊς ορεπβ ἱπ Ῥάδυ])Β υδιυδὶ 
ΨΆΥ, ὙΠ ἃ ρτεεῖηρ ἱπ πο ἢ ὈοΙ ἴδ 6 
ντὶῖεῖ ἀπά τἢὰ τελάεγβ δὲ βρεοϊοδι!ν 
ἀεί ρηδιεἃ. Αἱ ἰἢς βᾶπὶς τἰπὶς ἴῃς δάγοββ 
[848 ςογίδίη ἔεαΐϊυσεβ οὗ [8 οννῆ, Ψ ΒΙΟὮ 
δανε {πεῖς ἐχρίδπδιίοα ἴῃ τῆς οἰτουπι- 
βίδῃςεβ.---Παῦλος. [πῆς ΕΡί51168 ν Βϊς ἢ 
Ὡς αἀὐάγεββεβ ἴο Οῃυσοῆςβ, Ρδὺ] υδ08!} 
Δββοοδίεβ βοῦπίε οὔς εἶβθ, οἵ πιο ἴπδπ 
οπα, υνἱτἢ ΠΙΠΊ56 17 ἴῃ (πε βυρετγβοσίρείοη--- 
ϑοβίμεῃεβ ἰῇ σ οί πιῃίδηβ; ΤΙπιοῖῃν ἴῃ 
2 Οοεἰπιμίδπβ, ΡΒ ρρίαπϑ δπὰ Οοΐοβ- 
ΒΑ π8; ϑι]Ινάπυβ δπά ΤίμιοιΥ ἰπ σ δηὰ 
4 Ὑμεββαϊοηΐδηβ; “411 ἰῆς Ὀτεΐδσγεη "᾿ ἴῃ 
(δἰδιίαπβ. Ὅς ΟἿΪγ εχοεριίοη ἰβ ἴδε 
Ἐρίβεὶς το τε Βοπιᾶπβ. [}ἢ ΡΒΙ]επιοπη, 
ἴοο, ἃ ἰεἰζεσ οὗ ἃ ρείβοῃδὶ δπά ργίναϊς 
οδδσγαοίεσ, ἰβουρῃ πιεᾶπὶ αἷἶβο ἴοσ ἴδα 
ΟΠυτοἢ ἰπ τῆς πουδε οὗ (ὃς τεοϊρίεπὲ 
νεῖ. 2), ἢς ῃᾶπιεβ ΤίπιοῖπΥ ἢ Πἰπιδβοῖῖ, 
αὐ ἴῃ τὲ ργεβεπὶ Ερίβιϊε πὸ οὴς ἰ8 

ςοη͵οϊπεά ν ἢ Ηΐπὶ ἴῃ τῆς ρτεειπρ. [᾿ 
ἰδ ἀϊθῆςυϊε το βυρροβε ἴδδὶ 6 ννὰβ δὸ- 
Βο υἱεῖγ δἴοπε δὲ με εἰπὲ νἤεπ με Ψτοῖς 
1Π|8 Ἰεῖῖεσ. Τῆς ἐχρί δπδιίοη [ἰε8 ργορδΌ 
ἴῃ τῆς ἕλοι (παι ἴπε Ερίβ:16 ννὰβ ψυϊ τε 88. 
ἃ Τοοπγπιυπίοακτίοη οὗ ἃ βΈπεγαδὶ ομασγαδοῖεσ, 
ἱπιοπάεά το ροὸ τουηά ἃ οςοηδβίἀετγαδῖε οἰγοῖα 
οὗ ΟΒυτοβεβ.--- ἀπόστολος. ἴβυλ!ν [Π18 
ἴεγτ δδ48 τῆς ἀσδηΐίε, ο΄ οἶδ] βεηϑε οἵ ἃ 

16 
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ἀεϊεραΐε, ἃ ταεββεηρος ἢ ἃ Οοπιπιἰ βίου. 
Οςοδβίομδιν ἰὰ μδᾶ8 ἃ νίάδ δπὰ 1688 
βρεοίῆς πηεδπίηρ, 88 ἴῃ Αςίβ χίν. 4, 14, 
1 Οος. ἰχ. 5, 6; 6]. ἰΐ. 9, πᾶ ργοῦδοὶν 
Εοτη. χνὶ. 7:1 Ὅοσ. χν. 5, 7; 2 Οοσ. 
νἱ. 23; 1 ΤΒεββ. ἰϊ. 6. [π ἴῃς (οβρεῖβ, 
ψνὮ]ε ἰτ Τοουῖβ οὔἴσπεσ ἰὰ Τὰὺκε, [τ 15 
ἴουπὰ ΟὨΪΥ οπος ἱπ εδοῇ οὗ ἴπε οἵδμεσ 
ἴῆγθθ. [πὲ ΠΧΧ ἰτ ὀσουτβ οπος, 848 

ἴπε τεργεβοπίβδεϊννε οὗ πρὸ (. Κίπρβ 
χῖν. 6). [π ἰδῖεσ [υἀδίδπι ἰὶ ἀεποῖεβ ομα 
ἢ 18 βεηΐ ουϊ οη Τογείρῃ βεγνῖίςς, Ζ.6΄.. ἴο 
οοἴϊεςι πε Τεπιρίε-τῖρυῖε. ὅ8ὲ:ςε {ὶρδῖ., 
Οαϊαέταπς, ῬΡ. 92-ιοΙ. Χριστοῦ Ἰησοῦ. 
ΤΠ ογάεσ 18 ἰο δε ρῥγεξετσεᾶ, ἢ τῃς 
ΕΝ πὰ ΤΤΕΝΗ, ἴο ἴδε Ἰησοῦ Χριστοῦ 
οὔτδε ΤΕ ἀπά τῃε ΑΝ. Τῆε ρεπίτῖνε πᾶν 
Ῥε ἴδε ογάϊπαγυν ροββεββῖνε ρϑηϊίνε, “"δῃ 
δροβίῖε θεϊοηρίπρ ἴο ΟἸγίβε [6808 ; οἵ ἰΐ 
ΤΑΔΥ ὃε ἴῃς γεηίτίνε οὗ ἀεοτίναιϊοη Οἵ 
ΒΟουΓΟα, “ Δη ἀΡΟΒί! 8 βεπὶ ὃγ ΟἸγίβε [650}5,᾿" 
δε τεστὴ ἀπόστολος τειϊαἰπίηρ βοτπει πίη 
οὗ [18 οτίρί πὶ βεπβε οὗ οπὲ σεπέ ὉΥ 
δποίῃεσ. Τῆς ἔογπιασ [8 ἴῃς πιοσε ργοῦδοϊς 
νίενν, ἰοοκίπρ ἴο ἴπε δηδίορυ οἵ 5υςῇ 
ῬὮΓΑΒΕΒ 848 οὗ εἶμι (ἀςῖβ χχνίϊ. 23). Τῆς 
πᾶπὶῈ Χριστός, ΜὮὨΙΟΝ ἴῃ ἴδε Οοβρεῖβ 
Ῥίδβεγνεβ [18 τεοπηΐοαὶ βεῆβε οὗ “ἴδε 
ΟἸγῖδε" ἴῃ 411 δὰϊ ἃ ἔενν ἰπϑίδῃςεβ (έ..» 
Μαζί. '. σ᾿, 8; ΜΚ. ἱ. α; ]᾿οδη χνὶϊ. 3), 
[88 Ῥεσοζηξ ἃ ρεγβοηδὶ παπλὲ ἰῃ {πε Ραδυϊ- 
ἴῃς Ερίβειεβ. Τῆς ςοπιδίπδιίοη “ [εβ5 
ΟἸσῖβε," οὐ “ΟἘγίβϑε [εβ0}5,᾽" νυ! ἢ 18 τὰτα 
ἴῃ τῇς Οοβρεῖβ, οοσυγβ ἡτεαυθητῖν ἰπ (ἢ ς 
Βοοκ οὗ Αςῖβ δπᾶὰ πιοβδὲ ἐγεαυθηιν ἱπ 
ἀπε Ερίβε!εβ. 

ΎΠΕτε ἰ8 ἃ νᾶτίειν πὶ τπῸὸ γᾶν ἴῃ ὨΙοἢ 
Ῥδϊ ἀεβίρπδίεβ Πιγηβ6} ἴπ ΠὶΒ ἘΡ 8168 
παῖ ἰβ οὗ ἱπίεσεβὲ ἀπά Π485 118 πηεδηίηρ. 
1η βοπὶῈ πε ρῖνεβ οὔΪἱν ἢΠὶβ πᾶπιε, ἀπά 
ΤΊΔΚΕΒ ΠΟ ταΐεγεποε ἴο ἢἰβ8 θεὶπρ εἰς ποῦ 
ΔΠ ἀῤοΞίϊς οἵ ἃ βξεγυαπέ οἵ [6808 ΟἸγίβί. 
50 ἰπ 1 δηὰ 2 τῇμεββαϊοηΐϊδπβ. [πὸ οπε 
(ΡΒΙεποηα) πε ἀδβογίρεβ Ἠἰπιβε 45 ἃ 
“ἐρτίϑομπεσ οὐ [|εβϑὺ5 ΟἾγίβε ". [Ι͂π οπα 
(ΡΒΠΙρρίαπ5) πε ἴ8 “""βεγναπὶ" οἠἱν ; ἰῃ 
ὕνο (οπιδηβ δπά Τί 8) με 18 θο(ἢ “ 861- 
νηὶ δπὰ ““δροβί]ε ". [τ βεένδβὴ (1: δῃά 
2 Οοτἰπιπίδηβ, αδ᾽διίδηβ, Οοϊοββίδπβ, 1ἱ 
πᾷ 2 Τἰπιοίῃυ, δπὰ πεγε 'ἰπ ΕΡρἢεβίδΠ8) ἱξ 
8 ΟὨΪΥ τπε Δροβεεβῃιρ ὑπαὶ 18 ἰπβίδποθά, 
δυϊ ἴῃ ἐδοῦ σᾶ56 νυ ἃ ἔυγίμεσ βἰδϊοπιθηὶ 
οὗ δον ἴδ σασιε ἴο Πἰπι.---διὰ θελήματος 
Θεοῦ. 80 «Ϊἴ80 'ἰπ ἵ:ὶ δῃηά 2 Οοεἑπιμίαπο, 
ΟοἹοββίαπβ δηὰ 2 Τἰπιοῖῃν. [1π δ διίαπβ 
ΜῈ πᾶνε οὐκ ἀπ᾽ ἀνθρώπων, οὐδὲ δι᾽ ἀν- 
θρώπον, ἀλλὰ διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, καὶ 
Θεοῦ πατρός, κιτιλ.; ἀπά ἰπ τ Τἰπιοίῃυ : 
κατ᾽ ἐπιταγὴν Θεοῦ σωτῆρος ἡμῶν καὶ 
Χριστοῦ Ἰησοῦ (ΕΝ); ς΄ κατ᾽ ἐπιταγὴν 
τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Θεοῦ, »ἱτ} τεΐεγεποα 
το (ῃς οοπηπιίδβιοη ἴοὸ ργεδοῦ (Τίτιβ ἱ. 3). 
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Τδε ρῆγαβε υδεὰ ποτε ἰῃ ΕΡἢεϑβϑίδπβ ἀεῆπεβ 
τῆς ΔΡΟΒΕ ΙΒ! Ρ 85 Δη οῇῖος νυν οἢ οᾶπις ἴο 
Ῥαὺϊ παοίῖμοσ ὉΥ δίδ οὐνὴ Ὑ111 πος δῪ ἰδς 
ἃςῖ οὗ Δηγ τπηᾶη, δαὶ Ὁν ἀϊτεοι Ὀϊνίηε οΔ1] 
δηὰ δρροϊπιγηεηῖ. Ηἰβ Ερίβεῖεβ οεσγίδι ΠΙν 
τεβεοῖ Πί5 ςοπβοίουβη 88 οἵ 1{Π|8 ίδλοι. Ηἰ5 
ψΌτκ, Π18 ἀϊβοουτβεβ, ἢπἰ5 ᾿εϊζασβ 411 411 
τενεδὶ ἴῃς οοηνϊςτίοη {πὶ ΠΕ νν85 ἴῃ δοίυ- 
Δἰν παῖ πε πᾶ ὕεεη ἀεοϊαγεὰ τὸ ὃἊε 
ἰπ ἴῃς πηεββᾶρα ἴο Απδηΐδϑ--“ ἃ νβϑβϑβεΐ οὗ 
εἰεοστίοη ᾿" (Αςιβ 'χ. 15). ὙΠΐβ ἰ8 τῆς πιδίπ 
ἰάεα ἴῃ ἴδε ἀεβηπίπρ δεπΐεηςε ἀπά [18 ἐαυΐν- 
δἰεηῖβ. ὙΠ νὶπάϊςαϊε ῬΑυ]5 δυΐδοσ- 
ἵν, ἰπάδεά, νμεπ τπαὶ ἰ5 σμα!]επρεὰ, Ῥὰς 
πεν ἜΧργε 85 Ὀσίγηδγ Υ τῆς ἕδος {Ππδι ἰτ νὰ 5 
ὉΥ ρύᾶσεὲ ἢεὲ 8 ναι ἢ νδ8 (1 Οος. 
χν. 1το).--τοῖς ἁγίοις. ΤΠοβε δἀάτεββεά 
ᾶτα ἀεβίρπαῖθὰ ἢἤτγβι ΌῪ ἃ ἴεσπι ψῃϊςἢ ἐχ- 
Ῥσϑββεβ ἴῃε ρτεαὶ Οἱὰ Τεϑβϑίδιηθπηι ἰἄθα οὗ 
πεῖς σεῤαγαίίοη. Ιτ ἄοεβ ποῖ ἱπιπιεάϊ- 
δεῖν οἵ ἀϊδβεϊηοι νεῖν ἄεποῖς τπεὶγ ρεῖ- 
80Π8] ρίεῖν οἵ βαποῖΥ ἴῃ οὖγ 5εη8ε οὗ ἴδε 
Μοτᾶ, Ἰπουρῇ τπδὲ ἰβ ἀδαὶὲ ϑἱ ἢ 48 σοίπρ 
ΜΠ τῃ6 οἴμοι. [τ Ἔχργεββαβ ἴπε ἰαγρεῖ 
ἕἴαςι τπᾶὶ {ΠαῪ ἅγε βεῖ ἀρατί ἰο αοὰ δπὰ 
1ΆΚεη ἰπίο ἃ βρεοίδὶ τεϊδίίοη ἴο Ηἰπι. [πῃ 
ἴῆτεε οἵ πε Ερίβι]6β οὗ τπε Οδριϊνιν 
(Ερμεβίδπβ, ΡΗΠρρίαπβ, Οοϊοβϑίαπβϑ) ἴἴ 
ἴακεβ τε ρίδοε ποῦ τῃε ΟΠυτοῦ μᾶ5 
'ἴπ τῆ6 Ββιυρετγβοσίριίοπβ οὐ τῇς δαγίϊεσ 
Ερίβεῖεβ (Ὑπεββαϊοπίαπβ, Οοσί τ ῃίδηβ, 
Οδιδιίδπβ). ὙΠδ ταᾶβοη ἔογ {πε νατγίδᾶ- 
τίοπ 18 ποῖ δαδὺ ἴο 886. [τ 88 δεεη 
βυρροδεὰ ἴο δὲ ἄυε ἴο {πε ἀεβίτε ἴὸ 
Εἶνε “ἃ ποτα ρεβοπδὶ οοϊουτίηρ ἴο ἴδε 
Ἐρίβῖ]6 45 1ξ δἀάγεββεά ἴὸ πε πιοτηθεῖβ 
οὗ ἴπε ΟΠυσοῦ 85 ἱπάϊνιἀυα1]5 γαῖμες ἐδη 
8ἃ5 ἃ δον" (Αὐδοῖ). Τῇε ἀϊδβιϊηςιτίοπ, 
ἰηάδεςά, ἰΒ ποῖ οαιτίεὰ τπτουρ ἴδε ὑνὸ 
δτοὺυρβ οὗ Ερίβεῖ6εβ ; ἴογ ἱπ ΡΒ πίοι ἰξ ἰ8 
Δραὶπ “ες ΟΠυτοῆ," ποῖ “τἢς βαϊπῖβ". 
--τοῖς οὖσιν ἐν ᾿Εφέσῳ.: Τῇε ἰοςδὶ 
ἀεβηϊίίου ἐν Ἐφέσῳ (οπ ννὨϊοἢ 5εὲ τότε 
ἐπ πε Ἱπισοάυςτοη) ἰ5 ἰπβεσίεά ὃν ἴδε 
ναᾶϑῖ τηδ)]ογίυ οὗ τηδηυβογρίβ, Ῥοῖἢ ὑπςοίαὶ 
δηὰ οὐυγϑῖνε, ἀπὰ Ἐδίμεγβ, δηὰ, 88 ἕδσ 85 
νε Κπονν, Ὁ. 411] (πε Μειβίοπβ. [τ 15 
βυρροτίεά 4130 ἴο 8οπιε Ἔχίθπὶ Ὀγ {Π6 ἕδοι 
τῆδι ἴη {πε οἰἀεβὲ τηδηυβοσὶριβ ἴῃς {{|6 οἵ 
πε Ἐρίβεϊε ἰ8 πρὸς ἔφεσιους; ὃν ἴδε 
ΔΡΡαγεπεῖν ὑπδηϊιτιουβ γα! το οὗ τὰς 
ἘΔ Οπυτοῦ πὶ {πὶ Ερίβι]ς ννδβ 
δἀάτεββεδ το ἐς Ἑρπεβίδηβ ; ὃν ἴδε 
αὔβεποε οἵ 81] ενίδεπος ἱπάϊοδιίηρ τπδὶ 
ἴδε Ἐρίβεῖε ννᾶβ οἰαἰπιδά ἰπ ἀποίεηϊ {{π|ὲ5 
ἴον Δ} οἵμε Ομυγοῦ ἀεῆβπηίςεἶγ παπιεὰ ; 
δηὰ ὈῪ ςετῖαίπ ρδγα] !εἶβ ἰπ Ἱρπδίυ8. Οἡ 
τῆς οἴδες Παπά, ἰξ ἰ8. οπιττεὰ Ὀγ τῃ6 ἔνο 
οἰάεβὲ δπὰ στιοβὶ ἱπηροσίδηϊ υποῖα]8, Β πὰ 
δ ((π νΒίοἢ ἰε Βα8 θεεη ἱπβαογίεά ΌῪ ἰδίεσ 
4η 45); ἰξ 18 ἐχρυγρεὰ ἔγοπι ἐπε ουγεῖνε 

67 ὈΥ ἃ οοτγεοῖοσ Ῥῆ0 866 πὶ8 ἴο πᾶνε 8δά 
8η οἷάες ἀοουπιεηι Ὀεΐογα δῖπὶ; ἰξ ἀϊὰ ποῖ 



τ---2. ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥ͂Σ 243 

Ἰησοῦ. 2. "χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη 

κυρίου 1 ̓Ιησοῦ χριστοῦ. 
ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ ς Ομἱ.ἱ. 34]. 

1 Χρ. Ὀείοτε Ιησ. Β. 

δεΐοπρ ἴο τῇς ἴεχὶ οὔ (ἢς πιαπυδβοτγίρίβ 
[ο!]οννεὰ ὃν Οτίρεη εαεὶν ἰπ πε τῆιγά 
Παπίυγυ, Ποῖ ἴὸ ἴπαι οὗἩ τῃοβε τηεπιϊοπεὰ 
ὃν Βαϑιὶϊ αδουῖ ἃ ςεπίυγυ ἀπά ἃ Πδ]ῇ ἰδίεσ. 
ΤΠε οτηϊββίοπ 8 βυρρογιεὰ δ[᾽50 ἴὸ βοπηξ 
εχίεπε ὃν ἃ βίαϊεππεηῖ πιδάςε Ὁν Τεγιυ δ η 
τεραγάϊηρ Μαζοίοη ; ἂπὰ τῆογε ἀεςίἀβάϊγ 
ὃν {πὸ σερηεγαὶ σπδγαςοῖεσ οἵ ἴπε ΕΡρίβι]ε 
(118 Ἰδοκ οὔ βεζβοῃδὶ γεΐεγεηςεβ, 58] υϊατίοπ8 
το ἱπάϊν! ι1418, εἰς.), 48. ννε]] ἂἃ8 ὉγῪ {πε 
ἀππῆουϊν οὐ υπἀετγβιδηάίηρ ἢν ἴδε ρῆγαβε 
Βῃουϊὰ ἢανε θεεπ ἀτορρεὰ [{ τ ἀϊὰ ὃὲε- 
Ἰοῆξ ἴο τε οτίρίπαὶ ταχὲ. Τἰβοπεηάοτσί, 
Νννεβίοοιε δαπὰ ΗἩοτὶ δηά οἰμοῖβ, ἴδοσα- 
ίοσε, ὕγδοκεῖ τς ἴῃ τῃεὶγ τεχῖβ ; Τύορε ε8 
Ὀσδοκαῖβ ἰὲ ἴπ Πἰ5 πιαγρὶπη ἀπὰ τῆς Κενίβογβ 
δῖνε ἰξ ἃ5. δῃ αδἰϊεγηδῖννε γεδάϊηρ ἴῃ {πεὶγ 
πιᾶτρίη. 
Π ἐν ᾿Εφέσῳ ἰ5 τεϊαἰπεά, 41] ἰβ ραίη. 1 

τῆς Πυροιεβὶβ ἰ8 δοσεριεᾶ (ου ννῃϊοἢ 8566 
Ἱπιτοάυοστίοπ) τπᾶὶ ἃ ὈΪΔηκ βρᾶοα νν88 ἰεῖς 
δἴϊεγ ἴῃς τοῖς οὖσιν ἴο Ρὲ Π]]εὰ ἴῃ νν ἢ τῃ 6 
ΠΑΠΊΕΒ, εδςοἢ ἴῃ ἰ18 τὐγη, οἵ ἴῃς ῥαγιο αγ 
ΟΒυτοἤ 68 ἴῃ {πε Ῥτγονίηςε οἵ Αϑβἰ8 ἴο νῃϊοἢ 
{πε Ἰεϊῖεσ σάπια 'ἴπ ἰἴϊ8 του πάβ διηοηρ {Πα 
ςοηρτεραίίοηβ, 411 51}}} τεπγαῖπβ ρ]δίη. 
Βυιῖ [ἢ τῆς οἴδιδε ἰ8. οπιτεὰ ἀπά 11 τῆς 
ἈΥΡοΙΠεβὶβ τπεπιϊοπεᾶ [8 ποῖ δοοεριεά, 
ἃ ἀιθῆουϊον αγίβεβ ἴῃ ἀεα!ηρ ἢ τὰ 
οοπιδίηδίίοη τοῖς οὖσιν καὶ πιστοῖς. 
ὙΠεῖε γε ἔδγ- εις πεὰ εἐχρεάϊεηιβ ἢ ἢ 
πεεὰ οηἱν ἴο δε παπιεὰ ἴῃ ογάεσγ ἴο ὃς 
ἀϊϑπλ ββε-- δυο 45 Οτίρεπ᾽ 5 ποϊίοῃ δαὶ 
1Π6 τοῖς οὖσιν Π85 ἃ ἰΓαπβοδη δηλ] βθηβς, 
τηεδηΐηρ ἴπαὶ {πε βαἰπὶβ ΑΕΕ, 45 αοὰ ἰ5 
ΟΑΠεὰ 1 ΑΜ, δηὰ ἐχργεββδίηρ ἴῃς ἰάθα, 45 
τ τᾶν δε, ἴπδὶ πεν γε ἴποβε νῆο ἤδνε 
Ῥεδη ςαἱϊεὰ οὐ οὗ ποη-εχίβίεπος ἱπίο τε] 
εχίβίεηςς οὔ δῇ εχίβίεηςς ᾿νοσίῃν οὗ {πὲ 
πάπα; ἂπά τῆς βοπιεννῆδι βἰγηΐαγ ἰάεα 
ταὶ {πε τοῖς οὖσιν ἀεποῖεβ ἴῃς ταδὶ 
οἵ τπεὶτ βαϊπιποοά: “τῆ6 5ῖπι8 ΨῆΟ 8ΔΓα 
τε Δ ΙΪν βυς ἢ ̓̓; οἵ ἴῃς γεδ!ν οὗ {πεῖς βαίηι- 
ποοά δπὰ (ἢ : “πε βαϊπίβ ἀπά θεϊϊενεγβ 
Μ{Ὸ ἅτε ττυϊνγ βυςἢ "᾿. Ὑῆε οἽμοῖοα 1168 
δεϊννεεη ἴννο εχρ᾽δηδιίοηβ, υὲς., (1) “ἴο 
πε βαϊπίβ ῆΟ γε αἷβο δε! ανεῖβ ἱπ ΟΠ σίβι 
7εβ8," δηὰ (2) “"ἴο ἴπ6 βαϊπῖβ Ψνῆο γε 
Αἰἶβο (4 πῖ] ἴῃ ΟἸγίβε ]εβὺ8. Τῆς ἴοτ- 
ΤΊΣΙ μῖνεβ ἴο πιστοῖς ἴδε 8ρεοία! Νενν 
Τεβίδπιεηὶ βεηβε ψνὨϊοἢ ἰτ μᾶ5 ἰπ βυςἢ 
Ῥαυΐπε ραββαρεβ 48 2 Οος. νὶ. 15; (δ]. 
1.9; 2 Τίπι. ἵν. 3; Τίτυδβ 1. 6. [τ τᾶκε8 
τε τετπὶ ἴο θὲ δά ἀδεὰ ἴῃ ογάεγ ἴο Ἴοπὶ- 
Ρἰεῖς τπε ἀεβογίριίοη οὐ ἴῃς τεδάειβ 45 
ΟἈνϊφαπ5---ποῖ τηεγεὶνγ σεέ αἀῤαγί, 88 
ταῖρι θὲ τς οᾶβε νυ [εν ΤΣ τοῖς 

ἁγίοις ὃν ἰἴϑε]. ποῖ σοίπρ πεοεββδγι 
θεγοπά τῆς ΟΥ ἰάεα δηὰ τῇς [βγϑϑὶ τε 
τεϊδιῖοπ), θὰϊ Βρεοϊἤςδιὶν δείδευεγς ἐπ 
ΟἈνὶσί. ὙὍπε Ἰδίῖεσγ ρῖνεβ ἴπε δά)εο- 
ἴϊνε ἴπ6 βεῆβε οἵ ἐγμϑείσογίλγ, ςἐξαά- 
)αξί, ννϑϊο ἢ 15. 118. οἰαββίςδὶ βεπβε, δυΐ 
ΜΏΙΟΝ 1 αἶδὸ Ὧδ5 ἴῃ ἃ ᾿ἰδίεσ ράββᾶρε οἵ 
118 Ερίβεϊε (νὶ. 21), ἰῇ οἵπεῦ Ρδυϊπα 
Ερίβειιεβ ((ο]. ἱν. 9; 1: Τίηι. ἱ. 12; 
2 Τίπι. 1ἷ.. 2), ἀπιὰ οσοδβίοπδιν εἰβεννῆεγε 
ἰπ τὴὲῈ ΝΊ (“.,., τ Ῥεῖ. ν. 12; Ηερ. 
11. 17). Τῆε ἴεγπι ἴππ5 ἀεῆπεβ ἴΠε γεδάεσε, 
ΨΠ)Ὸ ὅστε υπάετβίοοά τὸ Ὀὲ ΟἸ γι βιίΔΠ8Β, 45 
,")}αϊλζεϊ, εονςίαπε ἴῃ τπεῖὶγ ΟἩγιβιίδη ργο- 
[εββίοη. ὙΠ18 ἰβ ἑανουγεὰ ὃν τῃε ἀεδβὶρ- 
παῖίοη οὗ πε δσγείῆγεη ἰπ Οοἱϊ. 1. 2, νι ἢ 
ἰβ πε οἴοβεδβὲ ρᾶγδί!εἰ δπὰ ἴθ ψνῃίοἢ {πα 
πιστοῖς 5εεπ15 ἴο πᾶνε ἴῃς 5εη8ε οἵ ζαϊἐλ- 
μι. πὰ 15 οδ]εςιεά τῆδι, 16 τηϊ5 νγεγε {με 
τηεδηΐηρ, ἴπε πιστοῖς 5ῃου!ᾶ πᾶνε ὕδεη 
(οἹοννεὰ ὃγ πε 5βἰπιρίς ἀδῖϊνε Χριστῷ 
ἸΙησοῦ, 45 ἰη Ηεῦ. ἰἰϊ.. 2. [πΊ1Κα πιδηπαῖ 
ἴς ἰβ οδ]εςιεὰ το {δε ἔογπιεσ ὌἼχρ᾽δηδιίοη 
ται ἴῃ ςοππεοιίπρ ἴῃς πιστοῖς ἱπγπιεά!- 
αἰεῖν νυ τπε ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, “Ῥὲε- 
Πενίηρ ἵπ ΟἸγίβε 16885,᾿" ἴὲ Πᾶ8 ὑβαρσε 
δραϊπδι ἰϊ, πιστὸς ἐν ποῖ Ὀεϊπρ Ἰουπά τῇ 
τῆι βεῆβε ἴῃ τπεὲ ΝΤ αἰτπουρῇ ννεὲ ὅπὰ 
πίστις ἐν οσολβίοπαι Υ ἰπ Ῥαυϊπε Ρ88- 
8ᾶδεβ (ΕΡΉ. ἰ. 15; δ]. {{|. 26) δπὰ πισ- 
τεύειν ἐν αἱ ἰεᾶϑὶ οπος εἰβενῆετε (ΜΚ. 
'. 15). Βαυῖη ροίπε οἵ ἔδςι ἴπε ἐν Χριστῷ 
Ἰησοῦ 18 Ὀεδὲ τᾶ κεη Βετε ἴῃ τῆς ἀεῆπίϊε 
ῬΑυΐϊπε βεπβε νῃῖοἢ ᾿ς Πᾶ5 85 8η ἱπάδθ- 
Ῥεπάεπι ρῆταϑε Ἵχργεβϑίηρ ἃ ἀϊβιίηςι δὰ 
Ῥεοίουπά ἰάεα---ἢδι οὔ {ΕἸ οννβῃ!ρ οσ υπίοῃ 
ψ ἢ ΟὨἸτίβε, οὐ βίαπάϊπρ ἰπ Ηϊπι. [εἐ ἰ8 
ἀουδιίυ! ψΒεῖπ γ [τ ἰβ τπεαπὶ ἴο αυδ] 
Ῥοῖῃ τῇς ἁγίοις ἀπά {πε πιστοῖς (580 
ΑΡροῖῖ, εἰς"). Μογε ργοδδϑὶγυ ἴὲ φυ 118 68 
πε πρᾶγεσ δάϊεςϊινε, δηὰ ὄἼχργεββεβ ἴῃς 
ἴδοι τπᾶῖ τ 15 ἴῃ νίτεας οὗ τ1πεὶγ υπίοη νυ ἢ 
ΟΠ γῖβε ἐμαῖ ἴῆε γεδάδβ ᾶἅσε πιστοί. Τβεῖγ 
οοπδβίδηου [Π85 ἰἴ8 πηεδπὶηρ ἀπά [5 "πε πὶ 
τῃοῖτ ἔεΠοννβῃΐρ νι Ηἰπι. ΟΥὨ της ἵννο 
ἐχρίδπδιίοηβ ἴῃς βεςοπά ἰβ ἴο θὲ ργεξειτεὰ 
οπυ ἴδε ψνῃοῖς (ἢ 1ἰρμείοοι, εἰς.), ἃ]- 
του ΡῈ τῆς ἤγβι μ48 ἴῃς βυρροσὶ οὗ Μεγεσ, 
ΕἸΙΠςοῖς, εἴς. 

γετγ. 2. χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη : Ογαεε 
ίο γομ απὰ ῥέαρξ. ϑυρρὶν εἴη, οπ τῃ6 
δηδίορυ οὗ οἴπεσ ορίδιϊνεβ, ἐς... ἰπ τ᾿ Ῥεῖ. 
ἱ. 2; 2 Ρεῖ. ᾿. 2; ]υὰεὲ 2. ΤἼΙΒ ἰ8 ἴδε 
ΟΠ βείδη τεηδετίηρ οὗ {πε στεειης ννἱἢ 
ΨὨΙΟὮ ἰεϊίεῖβ θέρη. [Ιζἐ σοπιδὶπεβ {πε 
τρεῖς ἔοττῃ νι τῆς Ηεῦτενν, Ὀυϊ ἰγλῃδ- 
1αῖεβ8 τῆς χαίρειν οἵ {δε ἔοτπιεσ ἱπῖο ἴῃς 

πο, 
«ἂ 
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Ἐοπ-. ἱχ. 
5 το. Ἢ 

ἐξ: Εσπι. συ. 29; Ηεῦ. νἱ. γ1; Οεῃ. χχχίϊι τι. 

4. ᾿Εὐλογητὴς ὁ θεὸς καὶ πατὴρ; τοῦ κυρίου ἡμῶν 2 ̓Ιησοῦ 
ἘΠ χριστοῦ, ὁ " εὐλογήσας ἡμᾶς ὃ " ἐν πάσῃ 'Ψ εὐλογίᾳ " πνευματικῇ ἐν 

Ἐ-- Αεἰδ δἰ. 46; ΟἹ. [1]. ο; Ηδδ. νἱ, τ4 Αἱ. 
Ἰεξξ Εοχῃ. ἱ.τ; 1: Οοσ. ἐχ. τα; 

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥ͂Σ 

«-- 

ἢ οοπβίζσ,, δεσγε οοἶγ. ϑ8ες [δζαεϑ Σὲ. 9. 
“ἕο; 1 Ῥεῖ ἱἰ. α (. 

1 και πατὴρ οπιῖς Β, ΗΙ1.185; ο θεος και οπιίς ΝΊοἰοτίη., ΗΠ].239, ἐστὶ 

3 τὶ κυρ. και σωτηρος ἡμῶν ἐδ". 

ἐνδηρε!ῖςαὶ χάρις. μαι Ῥᾶὰ] ἀεβίγεβ 
ἴοτ Ὧ18 ταδάειβ ἰ8 ἴῃς δπη]ογτπεπὶ οὗ {πα 
δεε, ἰονίπρ ἔδλνους οἵ αοἄ δπὰ {πε ρεᾶοε 
ψνΠςἢ ταβ]5 ἔτγοτι ἰς. ΤῊΙΒ 18 ἴῃ6 υδ08] 
(οττα ννῃ οι τῃς ορεηίπρ βαϊυϊδιοπ [ΆΚα8 
ἴῃ ἴδε ἘΕρίϑεῖεβ οἵ τὲ ΝΤ. 80 [ἴ ἰ5 ἱπ 
Ἐοπιδηβ, : πὰ 2 Οογιπιπίδηβ, αδἰδιίδπβ, 
ΡΒ ρρίδηβ, Οοἱοββίαπβ, : ἀπὰ 2 Τ᾽ εββᾶ- 
Ἰοπίαπϑβ, ΡῃΠ] πιο, τ ἀπὰ 2 Ρείΐεσ ; 88 αἷἶβο 
ἰῃ Εενεϊδιίοη ἱ. 4. [ἴ ἰδ ποῖ, βοψδνεζ, 
τῆς ΟΠ ἔοτπι. [π [84π|65, Ῥαΐ οηἱν ἴῃ 
Ηἰπι, ΜῈ πᾶνε ἴῃς οἷά ζοτπιΐα χαίρειν 
(ἰ. 1). [π᾿ τ δπᾶ 2 Τιπιοῖδυ ἀπά 2 [οβῃ 
(δυὰς ποῖ ἰπ Τίτυβ δοοογάϊπρ το τλε δεβὶ 
τεδάϊηρ) ἰτ ἰβ χάρις, ἔλεος, εἰρήνη ; δηὰ 
ἴθ ]υΔε Ψε πὰ ἔλεος ὑμῖν καὶ εἰρήνη 
καὶ ἀγάπη πληθυνθείη.-- ἀπὸ Θεοῦ πα- 
τρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ: 
ἴονι αοά οἷν Ἑαίΐμεν απὰ ἐλε 1,ογὰ Ἅεϑμς 
Ολγὶςί. ὙὯα ργαοε δὰ ῥέαρο ἀεπιτεὰ ἴοσ 
1μ6 τεδάθγβ ὉῪ ἴπε γε γε Ὁ] εββίῃ ρ8 
ννὨο ἢ οοπλε Οηἷγ ἔτοπη αοά {πὲ δῖε 
ηὰ ἴοῖ ΟΠτβι. Ὑῆὲ “Τωογά [εβὺ8 
ΟΒτῖβι "᾿ 18 παπιεᾶ αἱοπρ τ “ αοά ουὖς 
Ἑδιποῦ" 28 ἴ86 ρίνεγ οὗ τπε στᾶσα δηὰᾶ 
Ῥεδος---α οοἰϊοσατίομ ἱπιροββίθ]ε εχοερὶ 
ου ἴδε βυρροβίκίοη τπᾶὶ ἴῃς νντίτετ Πεϊὰ 
ΟἈΠσίβε ἴο βε οὗ ἴδε βαπης γτάπκ ἢ αοά 
οἵ 'π ἃ υπίᾳις τεϊδιίοη το Ηἴπι. ὙΒετα ἰ8 
ἃ ἀϊβεϊποιίοη ἱπάϊςαιεά πετὲ δεῖννεεη αοά 
δηὰ 1688 ΟΠ γῖϑι. Βαΐῖ ἴξ 15 ποῖ ἰη ννμδὲ 
{πεν τὲ δθϊ]ε ἴο ρίνε; ἴος ἴῃς μι β οὗ 
δτᾶςε δηὰ ρεᾶςε οογῆς ἔτοπὶ ὑῬοῖῃ. Νὸος 
8 ΔΠΥ ἀϊδιιποϊίοη βυρρεβίεά Πεγε ἴῃ τα- 
βρεςι οὕ παένγε. Βυτίδετε ἰβ ἃ ἀϊβεϊποιίοη 
ἴῃ τεβρεςῖ οἵ γεϊαἑίομ το Ὀεϊΐενεγβ. Τὸ ἴῃς 
τεςςείνετβ οὗ ρτᾶςε δπὰ ρεᾶςε αοά ἰ8 ἰη τῆς 
τεϊδιίοπ οὗ αίμεν; το πε βάτης βυδ᾽εςϊβ 
ΑἸ γίβε 18 'π τῆς τεϊδιίοη οὗ "ογά. ἀοά ἰβ 
αίδλεν, Ὠανὶπρ τηδὰθ ἴπμεπὶ Ηἰ5 μι] σε 
Ὀγ δἀοριίοη. ΟΠγίϑβὲ 18 "ογά, δείπρ οοη- 
βιτυϊεὰ Ηεδά οὗ τπε Ομυτγοῦ ἀπά μανίηρ 
Μοῦ ἴδε σἰσῃὶ τὸ {πεὶτ Ἰονίηρ οδεάϊεποε 
δηὰ ποπουγ; οὔ. Μδ0Ρ., ἐπ ἰοζο. 

γν. 3.8. ὨΟΧΟΙΟΟΥ, ΟΚ ΑΒΟΕΙΡΤΙΟΝ 
ΟΡ ῬΒΑΙΒΕῈ ΤῸ ΟΡ ΒΟΚ ΤῊΗΞ ΒΙΕΒΒΙΝΟΒ 
ΟΡ ΗΙΒ όνῈ ἀνῇ ὅκάςε. Τῆϊβ Ἴχίεπάβ 
ονεῖ βἰχ νεῦβεβ, ἰῆ οὴε τηδρηῆἔςεπι βεη- 
ἴεπος ἱπιγίοδίεϊν γεῖ ΒΚ ΠΥ σοπδίγυςιεά, 
τὨτοδδίπρ πὶ ἐδοῇ οἴδυδε νυ {πε δάογίι πο 
βεηβε οἵ [πε πηδ)εβίν οἵ τῃδι Ὀϊνίης σουη- 
86] δπὰ {πε τίοπεβ οἵ ἴπαὶ Ὀινίπε ἅταςε 
ΜΈΪΟΒ Πδά πιδᾶςδ ἴξ ροβϑι 8 ἴο ψνγα ἴῃ 

5 Οηε ἡμᾶς δ᾿". 

ΒΌΟΘΝ ἰεγπιβ ἴο Θςη.}1ε8 πὶ ἃ ἀϊβῖδπι ργο- 
νίηςε οὗ ἰῃς Πεαῖμεπ Εοσιδη Ετηρίῖσα. ἷἰ 
18 ῬΑυ] 8 ννᾶυν ἴο Ὀερὶπ ἢ ἃ ἀοχοϊορυ 
οἵ ἃ Ὀυτβὶ οὗ ἐπδηκβρίνίπρ. ΤΏς ἰδίϊζεσ, 
εχργεββοὰ Ὀγ εὐχαριστῶ, ἀχώρωτοῦ ᾿ 
εἰς., 15 ἴῆς πιοῖς υδυδὶ, πὰ ἰβ ἔουπαᾶ ἱπ 
πα ἴογῃ οἵ ἀποίβοσγ ἰῃ Εοπιδηβ, τ (οσίη- 
τηΐδπ5, ΡὨΠ  ρρίδπβ, ΡΗΪ]επιοπ, Οοἱ οββίδηβ, 
1 δηὰ 2 Τβεββδίοπίδηβ, : Τί πιοῖῃν (ἰ. 12}, 
2 Τιπιοῖῆγ. ΤὉῆε ἔογπιεγ ἰ8 βεεῃ ἰπ 2 
Οοτὶπιδίδηβ ἀπά (1 4 ἀϊβεσγεπὶ ἰοσπὶ) ἱπ 
(αἰδιίδπβ ἃ85 ΨῈῚ}] δ8 βεῖε. Ὅτε οηἱΐν 
Ἐρίβιϊε ἐμαὶ ἴδοκβ ὈῬοῖι ἰ5 ἴπαι ἰὸ Τίτυ5. 
ες. 3. εὐλογητός: Βἰε::εά. ΤΒς 

ΠΧΧ εαυϊναίεπε ἔος πε Ηεῦτγενν 7, 

Νυϊρ. Βερμεάϊείμς. πὶ τπε ΝΤ᾽ τῆς ἰάεα 
οἵ Ὀεΐηρ δισεσοάὰ ἷἰ8Β εχργεββεά οι ὃν 
εὐλογητός (1(κε ἰ. 68; Εοπι. ἱ. 25, ἰχ. 
5; 2 Οος. ἱ. 3, χὶ. 31; 1 Ρεῖ. ἱ. 3), δὰ 
ΌΥ εὐλογημένος (Μδῖί. χχί. ο, χχί!. 30; 
Ματῖ χί. 9; υὺΚε χίϊὶ. 35, χίχ. 38; [οδπ 
χὶϊ, 13, εἴς.). Οπ ἴδε δπδίορυ οἵ δβίτλῖϊασ 
νετδβ εὐλογητός πιεᾶη8 “ἴο ὃς ρῥγαϊβεά,᾿ 
“ΝΟ Ι᾽ν οὗ ρῥταίβα,᾿ δηὰ ἰξ ἰδ βοπιεῖίπηεβ 
βαὰ το ἀϊθῖες ἴτοπὶ εὐλογημένος ἱπ τπᾶι 
{πε Ἰἰαίῖτεσ ἀεποῖεβ οπε οπ ψνβοπι δ᾽ εϑβὶπρ 
ἐς ριοπουποεά. Βυΐ παὶ ἀϊδβεϊποιίίοπ ἰ8 
ἃ πε οπε ἀπά υποοτῖδῖὶη. ῬΠΠο ρυῖ5 ἴδς 
ἀϊδεγεπος ἐπυ8: εὐλογητός, οὐ μόνον 
εὐλογημένος . . . τὸ μὲν γὰρ τῷ πεφυ- 
κέναι, τὸ δὲ τῷ νομίζεσθαι λέγεται μόνον 
..... τῷ πεφυκέναι εὐλογίας ἄξιον. .. 
ὅπερ εὐλογητὸν ἐν τοῖς χρησμοῖς ᾷδεται 
(0ε Μίρν. Αὃν., ὶ το, ἱ.) 453, Μδπρ.; οἷ. 
Ὑδπδγεῖ- τ πιπὶ, σε υοο.). Τῆς ἀϊδεϊποεξίοη 
18 ϑῃοσίν Ἔχργεββϑά ἴπ5 ὃγ 1υἱρῆς., “ν Β1ςῈ 
εὐλογημένος ροϊπῖβ ἴο 4η ἰδοΐαϊεὰ δοῖ οἵ 
δοῖβ, εὐλογητός ἀεβοτίθεβ ἴῃς ἰπισιπδὶς 
Τδαγαοίεσ᾽᾿" (Νοέες οπ ἐπε Ἐῤὶϑέϊες οἕ δι. 
Ῥαμὶ, Ῥ. 310). [π ἴδε ΝΤ εὐλογητός ἰΞ5 
υδεὰ οὨἷγν οὗ αοἄ; ἰη οης ςδ86, ἱπάεεά, 
ΔΌΞοΟΪ εν, “ὙΠΕ ΒΙεββεᾶ ᾿" (Μαζκ χὶν. 
61). [πίιῃε ΓΧΧ τὲ [8 υϑεὰ Ῥοτῃ οὗ αοά 
(6 εη. ἰχ. 26, χῖὶν. 20 ; 1 84π|ι. χχν. 32: 
Ῥβ. ᾿Ιχχὶ!. 17, 18, το, εἰς), δπὰ ([ε88 
ἐγεφυςηι]γ) οὗ »ιαη ((6π. χὶϊ, 2, χχὶν. 31, 
χχνὶ. 29; Ὀεαυϊ. νἱΐ, 14; [υἀ. χνὶϊ. 2; 
Ι ϑᾶπι. χν. 13, χχν. 33; Ευτῃ 1ἰ. 30): 
[π τῆς ΓΧΧ εὐλογημένος [5 οσςαβίοπα! ν 
υδεὰ οὗ αοὗ. [Ιπ ἴδε ΝΤ ἰϊ ἰ8 υβεὰ ΟΠΪΥ 
οὗ πιδη (Μδῖι. χχν. 34; [κε ἱ. 28, 42), 
οὔ τῆε Μεββίδῃ (Μαῖϊ. χχὶ, ο, χχίἰὶ. 309: 
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Μαῖκ χί. ο; 1υπὲ χίδ, 3-ς, χίχ, 38; [οῇη 
χὶϊ, 13), ΟΓΥ οὗ ἴπε Μεβείδπῖς Κίπράοπι 
{Μδχκ χί. το. [1π ἀοχοϊορίεβ ψε ἃταῈ 
ὉΒ0 4} εἴς τὸ ΒΌΡΡΙΥ πε νετῦ, ΜΠ Οἢ τιν 
Ῥε ἔστιν (ΑΡὈοι) ; ἔστω οπ ἴπε ΔπδΙ ΟΡ 
οὗ ἔστω... ηὐλογημένος ἱπ 2 Οἤτοη. 
ἰχ. 8; οζ εἴη οη ἴπε δπδίορυ οἵ ]οὉ ἱ. 21, 
Ῥβδῖὶτῃ οχὶϊὶ. 2, ἰπ νυ Πίσῃ Ραββαρεβ, πον- 
ἐνεσ, ἴπε ἔοτπι 18 εὐλογημένος. Ηετα, 85 
Βεπεγδν νἤετα εὐλογητός [5 ἴπε ννογά 
υϑεᾶ ἀπά ποῖ εὐλογημένος, πε 5επίεπος 
ἰ8 δεβὲ ἴδκεὴ 88 δη δηγπιδιίίοπ, ἐστίν 
δεὶπρ βυρριίεὰ ; οἷ Ῥϑβαὶπὶ οχίχ. 12 ἰπ 
ςοηίγαβὲ Ὁ Ῥβαὶπὶ οχὶ!. 2; [00 ἱ. 21; 
2 Οἤτοη. ἰχ. 8. [πῃ πιοβὲ σαβ8ε8 με εὐλο- 
γητός 5ιἀπάϑ ἤτϑβι ἰῃ [15 Ξεπίεηςε. Τεσε 
ἅ16 ἐχοερτίοπβ, ῆεγε ἴπε νεσὺ οἵ ραγιὶ- 
εἰρὶε μ88 ἃ ροβιτίοη ννπὶπ [Πς βεπίεποα 
οἵ δὲ [15 οἶοβε. Ὑῆδβε ᾶτε ἐχρ᾽ αἰπεᾶ ὉῪ 
βογης (ΥΝ. ϑομπηιάς, εἰς.) δ5 ἄυε το ἔπε 
ἕλοι τπᾶὶ τπῸ ἐπιρῃδβὶβ 18 τηεᾶηὶ ἴὸ 6 
ου ἴδε διδηεεέ οἵ τπε ἀοχοίορυ, ποὶ οὐ 
{δε ἰάδα οὗ ἴῃς ῥσγαῖβε ἰἴβεϊῖ; Ὀγ οἴμεῖβ 
(Ηδυρι, εἰς.) ποτε βἰπιρῖὶν 48 στεραγάβ 
τηοβὶ ὁσουγζεηςςβ, ἱξ ποῖ 41}, 45 ἀνε ἴο ἰδ 
ἕαςι {παῖ ἴῃ σορυΐα (εἶναι, γιγνέσθαι) 5 
ἐχρσεββεά. ὍὙπΠὲ 4865 πιοϑβὲ ἴῃ ροϊπὶ ἅγε 
1 Κιίπρβ χ. 9; 2 Οἤτσοῃ. ἰχ. 8; [90 ἷἱ. 21; 
Ῥβδὶπὶ ᾿ἰχν!. 109, ΟΧίϊ. 2. [π 4}1} τῃεβς 
Ἰροίκηςες ἐχεερε τπε " τῆε τόπη ἰδ 

ογημένος ἀπά {πε γένοιτο οἵ εἴη 15 
ἐχργεββεῦ. [1π Ῥβαΐπηὶ ἰχνἱϊ. 1 αἷοπε 
ΜῈ δᾶνς Κύριος ὁ θεὸς εὐλογητός, ἀπά 
τῃαῖ [ο]οννεὰ ἱπιπιεάϊαιεῖν ὈῪ εὐλογητὸς 
Κύριος ἡμέραν καθ᾽ ἡμέραν.---ὁ Θεὸς καὶ 
πατὴρ τοῦ Κυρίον ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ: 
ἐπε Οοά απὰ Βαΐδεγ οΥΓ ομν 1ογὰ Ἅεσης 
ΟἈγίσί. ὝὙὍΠε βᾶπις ἀδειβπαιίοη οἱ αοά 
ὉςουΓβ αἷβο ἴῃ Εοπι. χν. 6; 2 Οοσ. ἱ. 3, 
ἰϊ, 31; χα Ῥεῖ, ἱ. 3. [ἢ Οοϊ. ἱ. 3, τὰ καὶ 
Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ οὗ ιπὲ ΤῈ ἰδ 
ἴοο 5]επάεσΥ βυρρογιεὰ ἴο ὃε τεϊαἰπεὰ, 
Μδην ροοὰ οςοπιῃπεηίδίοτβ (Μεν., ΕἸ]., 
Ηδυρίὶ, ϑομπιίεά., εἰς.) ἰακε τῆς Θεός δαπὰ 
ἴδε πατήρ ἀρατὶ Πετε, ρίαςίπρ ἴπε βεπιτῖνα 
ἴῃ τεϊδιίοπ οΠΪῪ ἴο τῃς ἰδῖῖεσ δπὰ τηδκίπρ 
ἴδε βθῆβε “" ΒΙεδβεὰ δε αοὰ δπὰ δε Εδιῆεσ 
οὗ ουγ Τοτὰ [εβὺ8 ΟἾγίβι," οἵ “"" ΒΙεββεά 
Ὀε αοάἂ νῇο [8 αἷδο ἴπε Ἐδίπεσ οὗ οὖσ 
Τιοτὰ 1εϑ8 ΟἸγῖϑε ", Οἰδεῖβ (Ἰποϊυδϊης 
ὙΤΒδεοά., ]εσ., ὙΠεορῆυ!., δ1εσ, ΒΙΚ., 
Νν. Ηοΐπ., Ν. ϑοάςη, ΟΙττ., ΚΙόρ., Βεςκ., 
ΑΙ, Πῖρδε., Νν. Βομπιάς, ΑΡΡοῖ) ἀπάετ- 
βιδπὰ αοὰ ἴο Ῥε ργδίβεὰ ἤεζε 48 ἴδε αοὰ 
οἴου Τοτὰ [ε808 ΟἾσίδὲ 85. ννεὶ] δδ Ηἰβ8 
Ἑδῖπεσ. Οτασγηπηασ ἰεᾶνεβ ἴπε αυεξβιίοη 
Ορδη; ἴοσ ἴπε ἱποϊυβίοη οὗ Θεός δηά 
πατήρ υηάδτ οπα ἰπίτα] γιῖςε ἀοεβ ποῖ 
Ἔϑ.Δ Ὁ ]Π15} τῆς βεσοηά νίανν, ποῦ ἄοθβ τῇς 
υ8ςὲ οὗἩ καί ἰπβιεδά οὗ τε καί ἀΐξρτγονε ἰΐ 
(σ΄. ἵν. 6; τ Ρεῖ. ἰϊ. 25). Ὑῆε ἢἤτϑι τεη- 
ἀετίηρ ἰ8 δἀνοςαιεά οὐ δοοουπὶ οὗ πὸ 
εχίσεπ)ς γαχὶὙ οὗ ἴῃς ἀεβιρηδίίοη “ τῃε 

24ς 
Οοάὰ οὗ οὖς Ιμοτὰ [εβι8 ΟἸτίβε"" (Ε11.; 
οη ἴῃς στουπά ἐπὶ Θεὸς καὶ πατήρ Ὀεΐηρ 
ἃ " βιδιεὰ ΟΠτγίβιίδη ἀδδβίρηδιίοι οὗ αοά,᾽" 
οπἷγ τπῸ πατήρ τεαυΐγεβ δὴν ἕυσῖπεν ἀεῆ- 
πἰτίοα ὉΥ ἃ ρεηϊίνε (Μεγ); οζ ἴογ {δε 
τεάϑοη (δὶ τῇς ραββᾶρεβ 'ἰπ ψηΐϊοἢ τῇς 
Ρῆγδβε θεὸς καὶ πατὴρ ἡμῶν οςουγβ 5ῃον 
τ ἴο πᾶνε ὈῬδεεπ Ρδυ]β παὺϊξ ἴο υβ6 θεός 
Δὐβοϊυϊεῖν, πε ἀρροβίτοπδὶ πατὴρ κιτιλ. 
δεγνίπσ ἴο ἀεῆπε τῆοσγε ραγίϊου δεῖν τπα 
ΟἈγίξέίαη ἰᾶεα οἵ αοὐ (Ηδιυρι). Ὑῆε 
βεοοπὰ ταηάεείηρ ἰ8 ἴο δὲ ρταοξειγσεὰ, 
Βοννενεσ, ἃ8 ἴπε πιοσα παῖίυγαὶ, δηὰ [8 
Βυρροτίιεὰ ὉΥ ἴδε δπαϊορουβ Ρδυϊπα 
οοηπβισυςτίοη ὁ Θεὸς καὶ πατὴρ ἡμῶν 
((4!. 1. 4; 1: Ὑπεββ. ἱ. 3, {Π, σὰ, 13). 
Νοτ ἰ8 ἴδεγα δηγιῃίπρ βίγαπρε οὐ υη- 
Ῥαυϊπα ἰπ αοἁ Ὀείπρ «οδἰϊεά “τῆς αοὰ 
οὗ οὖ Ιογὰ [}εβὺ8 ΟἾτίβ".. ΛΒ ττὰρ 
Μδη Οπγίϑε μαὰ ἀοὰ ἴοσ Η:8 ἀοὰ 85 νγε 
πᾶνε Ηἱἰπὶ ἴοσ οὖἦγ ασοά. Ης Ηἰπιβεῖζ 
Βροκε οὗ αοὰ 48 “μΜυ Οοά" 'π ἴδε οὔ 
οἵ ἀεβοϊδιίίοη ἔτοπι ἴῆε Οτοββ ἀπὰ δραΐῃ 
ἴῃ Ηἰδ ννογά το Μδῖγ δϊεγ Ηἰβ βεδβυγγεο- 
τίου (1 ὁ μη χχ. 17). [π τι ϊ8 βᾶπις Ἐρίϑβιϊε, 
ἴοο, Ψ πᾶνε ἴπε ὄδχρζεββ ἀεβίρηδίίοῃ 
ὁ Θεὸς τοῦ Κυρίον ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 
(ἰ. 17). 

ὙΤΠ15 ἔοτπὶ οὗ ἀοχοίορυ (45 ννεῖ] δβ8 τμε 
ΡΙΆγει ἴῃ {πε ρτεοιίηρ ἴογ σγαζε απὰ 
εαςε) οσου8 ἀρϑΐπ ἰπ 2 Οος. ἱ. 3 (48 4180 

ἴΏ τ Ρεῖ. ἴ. 3), δυϊ νὴ ἃ ἀϊβετγεηι 
τείεεπος--ΠεῖῈ ἢ τεραγὰ τὸ Ῥδυ] 8 
ονῃ εχρασίδποαβ, ποσς ἢ ταραζά ἴο τῆς 
ΟὨΒγβείδη Ἵπὶαγρεπηεπῖ οἵ οἴπετβ.---ὖ εὐλο- 
γήσας ἡμᾶς: τοῖο δἰεςςεά μ5. ΤΟ 50} 
τπδῖ τπε ἡμᾶς τεΐετβ ἴο Ῥδι] Πίτηβεὶῦ ἰ5 
ἱποοπβίβίεηϊ ὑὴ τῆς πος ἴεποσ οἵ ἴδε 

τΑΘΤΆΡΗ δπὰ ἢ ἰῃς κἀγώ ἰπ νεῖ. 15. 
ΓΡΡΑΣ ἐρέλνα οἵ αοά 458 εὐλογητός ἴἰ 18 
θεοδιυδε οὗ {πε ρτεᾶὶ δπὰ σεπογουβ τΠΐπρ8 
Ης διδά δοῖυδιν ἄοπε ἴοσ Ἀἰπιβεῖ ἀπά 
ἴοσ ἴμε886 Ἑρδεβίδῃβ, Ὑῇεβε τἰπίηρβ ἣς 
Ῥτοςοςάβ ἴο βεὶῖ ἔογί ἢ ἱπ τεβϑρεοὶ Ὀοιῇ οὗ 
τπεῖς παΐέμγε απιὰ τμεῖσ ρισαφσμγε. Ἠδς 8ᾶγ8 
βτϑι ἴηι “" αοἁ Ὀ᾽εββεὰ 8" (ποῖ “δίῃ 
δ]εββεὰ υ8᾽}). Τῇε ᾳυδβίίοη ἰ8β δον ἴδε 
ἢς 18 Ἰοοκίηρ Ῥδοῖκ πεῖε. [8 ἰξ ἴο τῆς 
τίπιε πε αοἀ ἢἤτγβι πιδάς Πὶπὶ ἀπά ἔῆοβε 
ἀάτεβεεά Ηἰβ οὐ ὉγΥ στᾶςε ἢ Οἵ. ἰβ ἰϊ 
ἴο ἴπΠ6 εἴεγῃδὶ σοιπβεὶ οὐ {παῖ γγαςε} 
ΎΠεῖς ἰ8 τῆς τὸ ες βαίὰ ἴῃ ἕδνουσ οὗ 
τῆς βεσοηὰ οὗ ἴπεβ6 ἴννο σεΐεγσεποαβ. [ἰ 
ἌΡΡΘΔΙβ ἴο δε τῆοσε παῖυγα! ἢν βυρρεβίεά 
ὈΥ ἴπε ἴεχὲ ἐπδη τῆς οἴπεσ. Κε τηᾶυ, 
Ῥεσῆδρβ, ρίεδά οὐ ἰϊ8 θε ἢ] τπε δηδορῪ 
οὗ {πε δοσίβιβ ἴπ οπι. νἱϊ!. 29, 3ο. [ΐ 
δῖνεβ ὑπ το ἴῃς ᾿νΠοῖς ϑβιαϊοπηεηὶ, ἀπά 
τᾶ Καϑ5 ἴῃς ἱπιεγργείϊδιίοη οὗ ἴπε ἐο] νη ρ 
οἴδυβεβ, εαςἢ ἱπιγοάυσεά ὃγ ἐν, εδϑβίεσ. 
Υεῖοη ἴπθ Ψ ῃοὶε (ες ἢτϑι 18 ἴο δε ὑγε- 
1εττεὰ, εβϑρεοίδ!ν ἱπ νῖενν οὗἩ τῃε ἔυγίποτ 
ἀεβηϊτίοη ἱπιγοδυσεά ὃν ἴΠ6 καθώς οὗ 
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νεῖ. 4. Ὑῆε ἴάεδ, τπεγείοσε, ἰβ ἴῃ δῖ ἴῃ 
ΟΠ Πρ ὰ8 το ΟΠ τ βείαη ἔδ ἢ Οοὰ δ᾽εββεὰ 
8, Δηά ἰδὲ {πὸ ρστεδὶ ἀεεά οὗ δ]εββὶπρ 
Μ Ὡς ἢ τῆυ8 ἴοοκ εῆξοϊ πὶ εἶπα δὰ 15 
Τουπάδιϊοη ἰη 8Δη εἴθγπαὶ εἰεοϊίοη. ΑἹ] πδῖ 
ΟΠ γιβυίδηβ ᾶτα ἰ8 ἴπ5 ταζεσσεά Ῥδοκ ἴὸ 
(οὐβ ἔγεε, ἀδοϊβίνε δοὶῖ οἵ εὐλογεῖν; 
“ δ] εββδίπρ " ἷπ Ηἰβ ςαβ6 πιεδπίηρ ποῖ 
ννογάβ οἵ ροοά δυῖ ἀεεὰβ οἵ γστᾶςε. 80, 
ἴοο, ἴπ6 εὐλογητός ν᾿» ϊοἢ σοπλεβ ἔγοπη οὐ 
11Ρ5 δῆβυεῖβ ἴο, δπὰ ἰ5 ἴῃς γείυση ἴοσ, ἴῃ 8 
εὐλογήσας οἵ αοά. [πη Μοτὰ ἀπὰ ᾿[πουρδὶ 
ΜῈ δῖεβ5 αοἄ Βεοσδυδε ἰῃ ἀδεὰ δηὰ ροβίτινε 
εἴεοι Ηε Ὀἰεββεὰ υ8; οὐ 15. ἰχν. 16.---ν 
πάσῃ εὐλογίᾳ πνευματικῇ : τοὐἐλ εὐενν 
οῤῥίγίίια! διίεδσίηρ. ΤὮΐΒ ἀεῆπεβ τῆς 
παῖυγε οὗ πε “ δἰεββίη σ᾿ ὙΠ ΠΙΘἢ 
αοά 80 5ίἰβηδιγ δ᾽εβθεά υ5. Τῇῆε ἐν 
τηῖρδι δε υπάετγβίοοάα ἰπ τπ6 ἰοεαί βεῆϑβε, 
848 ἀεποιίπρ ἴπῈὸὶ βϑρῆεγε υντππ ΝΠ ϊοἢ 
τῆε εὐλογεῖν ρτοςεεάεά. Βυϊῖ ἴῃ νῖενν οὗ 
τῇς ζο]]οννίπρ ἐν τοῖς ἐπουρανίοις, ἰΐ ἰδ 
βίτηρίεβι ἴὸ ἴᾶκε 1[ἴ 25 (ῃς ἐπείγηρισηέαὶ 
ἐν, ““ὉΥ τιεδηβ οἵ; οὐ. τ Τῆδβ8. ἱν. 18; 
]Άπιεβ εἰ. 9; ἀπά τῆς δπδίοροιβ ἐν μέτρῳ 
μετρεῖν, ἐν ἄλατι ἁλίζειν (Μαῖϊς. νἱΐ. 2, 
ν. 13; ΜΚ. ἴν. 24, ἰχ. 40), εἴσ. 8ε6 
Μνίπετ- Μουϊε., σγαριαν, Ὁ. 485; Βυῖϊ- 
πιδηη-Ὑπαγοῖ, Ογαμιριαῦ, Ρ. 32ῶὃ. ΤΠε 
πνευματικῇ ἰ5 ἴΔΚεπ ὉΥ 80πΊς ἴο πηδᾶπῃ 
ἱπιυαγά ἃ5 ορροβεά ἴο ομέισαγα ὈΪεδδίπρ, 
οὐ δεββίηρ τεϊδτίπρ ἴοὸ {πε βρίγίε οὗ 
τηδῃ, ποῖ ἴο τῆς Ὀοάν (Εταβῆλιβ, εἴς.) 
-τ ϑεῆϑβε ἴοο γαϑίσιοτεά το ἤἥξ {πε υβᾶρὲ 
οὗ τῃε τεσὴ ἰπ τῆς ΝΤ. Οἰπεῖβ ὑπάετ- 
βίδπα ἴἰτ το πιθᾶπ “ οἵ {πε Ηοὶν ϑριτι," 
1.6.. Ὀ]εδϑίηρ ργοσεεάϊηρ ἔσγοπὶ τῃ6 Ηοἱγν 
ϑριεῖῖ. 80. Μεγ., ΑἸξ. (πο τπακαβ τ 
“ Ὀ]αββίπρ οὗ τπεὲ ϑρίγιε᾽}), εἴς. ; 50, ἴοο, 
ΕἸ]., ννῆο 'νουἹὰ τείδεγ τῆς τεγπὶ {έγεοίγν 
ἴο ἴῃε Ηοὶν ϑριγίι, ου τε θαβὶβ οὗ 7οεὶ 
1 ὦ Ηδ.; Αςἴβ 1. 16. Βυῖ τΠ1|5 ννουἹὰ θὲ 
ΤοΟΓΕ πδίυγα! ν ἐχργεββεὰ ὃν ἀπὸ οἵ ἐκ 
τοῦ Πνεύματος, ἀπά ἰτ ἰ5 τῃε ἀὐπά οὗ 
δΙεββίηρ ταῖμεγ τΠδη 115 βονγοὶ ἴῃ δῖ [5 'π 
νίενν ἤθγα. [1 ἰ8. θεβῖ, [πεγείογα, ἴο ἴδκα 
πνευματικῇ ἴο ἀεῆπε {πε Ὀ]εβδὶπρθ ἰπ 
πἰδβίίοη 85 δῥίγέϊμαὶ ἴθ της βεπεὲ τπδῖ 

1Πεν γε πε δ᾽ εβϑὶπρβ οὗ ρστᾶςβ, Ὁ] 6ββδίπρ8 
οὗ ἃ Ὀϊνίπε ογάεγ, δεϊοπρίπρ ἴο ἴῃς βρῇεσε 
οὗ ἱπιπχιεάίϊαιε τεϊδείοης Ῥεῦνεεη σοα δπὰ 
τηδῃ ((΄. οτη. ἱ. αὶ χῖν. ᾿ς χν. 27; 1 (οσ. 
ἰχ. χα]. [τ ἰβ για τῃδὶ ἴπεξε σοῖηα ἔγοση 
αοά τπτουρῇ τῆς ϑρίτιι. Βυῖ {πε ροΐπε 
ἴῃ νίενν ἰδ νῃδῖ {ΠῸῪ ἅτε, ποῖ ον {ΠῸῪ 
τεᾶο ἢ υ5. ὙΠεΙΕ 5. {{π||6 τὸ βυρρεβί 
εἰπε τἰπδὶ ἃ οοηίγαβδε ἰδ ἄγαννῃ δὲε- 
ννεεη ἴδε δ]εββίηρβ οἵ ἴηε ἀοβρεὶ δηὰ 
{πε ποτε ἰεπηροζγαΐ δ᾽ εβδίπρβ οὔ ἴῃ ΟΤ 
ἘσοποτηΥυ, 485 Οἤσγγβ., Οτγοίβ, εἴς., 5Βὰρ- 
Ροβθ. ΤΠαγα ἰ8 51}}} 1685 ἴο βυρρεβι τῃδῖ 
τε 5ἰδϊειηεηὶ 18 ἴο θὲ [ἰπλιιεὰ τὸ (ἢε 
ΕΧιγδοσάϊπαευ οὶ 5 οὗ {πὸ ϑρίτις, πεα!πρ, 

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥ͂Σ ϊ. 

ἰοηρυεβ, εἴς., ἀεαῖς ἢ πα Οος. χίϊ., 
εἴς. Τηΐβ ἰδίζεσ βυρροδβίτίοη ἰ5 τεξυϊεά 
ὃΥ τῆς ἱποϊυβῖνε πάσῃ. Τῆε εχργεβϑίοη 
15 ἃ ἴατρε οπε, οονεσίηρ δ᾽] τπε ροοὰ ἴπᾶὶ 
ΠΟΠΊ68 ἴο υ8 ὉΥ ρτδρε---ν Πεῖῃοτ ἴῃς ἀ55υτγ- 
δηςε οὗ ἱπιγηογιδι ἐν, τ(ῃς ρτοπιίβε οὗ τδὲ 
τεβυγγεςτίοη, {πε ἱπμεγίϊαπος οἵ ἴῃς Κὶπρ- 
ἄοπι οὗ πεᾶνεη, {πε ργίνι!ερε οὗ ἀδδοριίοη, 
εἴς., 45 Τπεοάοτεϊ ρυΐϊβ ἰἢ; οζ δἱἱ δῖ 
Βεϊοπρβθ ἴο ἴπεῸὶ ἔγαϊξ οὐ τπε ϑρίτγις, με 
δτᾶςαβ οὗ ἰονε, Ἰογ, εἴς. (6 4]. ν. 22, 23), 
ἃ5 Αδροῖξ ἐχρ]αίπϑ ἴἴ ; οὐ ἴῃ6 ρεουϊίαν 
δἰεεδίηρε οἵ ρεβᾶςε οἵ ςοπβοίεηςε, ἀδϑυτγ- 
8πςε οὗ αοά᾿ ἰονε, ον ἰη Οοά, τε πόρε 
οἵ ρΊογυ, εἴο., 85 ἰϊ ἰβ απ ἀεγβιοοά ὃγ οἵἰμεσϑ. 
Τῆς ὈΙεββίπρ' νι νος ἢ αοὰ Ὀἰεββεά 5 
18. ἴπη6 Πίρῃαβδὶ ογάεγ οὗ Ὀ]εββίπρ, ποὶ οὗ 
τηλίεγίδὶ Κίηὰ οὐ σμδηρεῦ πδίυγε, Ὀυϊ οὗἉ 
Βαδανεηΐν αυδ] ν δηὰ επάυτγίπρ 5διϊβέδο- 
Ὅοπ, δηὰ βδυοῇ δ᾽εβϑίηρ Ης δεβίοννεά 
ὭΡΟΠ ὺ8 ἰῃ [15 Ἔνεσυ ἴογγῃ δηὰ πηδηϊίεβ- 
τατίοῃ. --- ἐν τοῖς ἐπουρανίοις : ἐπ ἐλέ 
λεαυεμῖὶν ῥίαςες. Ἑστίῃει ἀεβηϊτίοπ οὗ 
1πῸ δέεοσιηρ ἴῃ τεβρεοῖ οὐ ἰἴ8 Ἴῤλέγε 
πη τὰς Πελνδη 8". [πὶ τῆ ΝΤ 
186 δάϊεςεῖνε ἐπουράνιος οσουτε ὈΟΙΉ ἱπ 
τῆε ΠΠπεγα] βεπδε δπὰ ἰπ ἴῃς πιεϊδρδοσίοδὶ, 
δηὰ ἰπ ἃ νατίεῖν οὗ δρρ]!ςαιϊοηπ5---ἐαέσέη 
ἐπ Ἀεαυόη (ὃ πατήρ μον ὁ ἐπ., Μαῖί. χνὶϊ!. 
35»ν. 1. οὐράνιος) ; οὗ Πεᾶνεη]ν ογά ΕΥ̓ ΟΥ̓ 
ἀεξεεμέ (ἴλε ϑεοοπά Αἀδπὶ, ὁ ἐπουράνιος, 
1 Οον. χν. 48) ; ογίρὶπαϊηρ ἴθ ἢδάνεη, δε- 
ἰοηρίηρ ἴο Ὠξάνθη, ἡεαυφηΐν ἴῃ ςοπίταβὶ 
Μἢ φαγέλὶν (κλῆσις ἐπ., Ηδδ. {Π. τἰ; 
δωρέα ἐπ., ἩεδὉ. νὶ. 4; πατρίς ἐπ., Ηεὺ. 
χί. τό; Ἱερουσαλὴμ ἐπ., ΗδΌ. χίϊ. 22; 
βασιλεία ἐπ., 2 Τίπι. ἰν. 18). [Ιἰ ἰ5 ποῖ 
ΕΑΒΥ ἴο ἀεϊεγπιίπε ἴπε ῥσεοῖβε βῃδάε οὗ 
τηδδηΐηρ ἰπ ἐδοῃ 8456. Τῆς ρίυταὶ τὰ 
ἐπονράνια ἰ5 υϑεὰ οὗἉ τῆε εἴετη] ἄξογεεβ 
ΟΥ ῬΌΓΡΟΒΕΒ οὗ ργᾶςε 88 ςοηπίτγαβιεὰ 
1Πε ορεγαιίοῃβ οἵ ρτᾶςε δοςοπιρ  βμεὰ δπὰ 
ἐχρεγεποεάᾶ οἡ εαγῖῃ (]οῆπ ἰϊ. 12); 
οὗ τῆε οοἰεδιίαὶ Ὀοάϊεβ, βδιπ, πΊοοῦ 
Πα βίαγβ (1 (ογ. χν. 40); οἵ {πίπρβ 
ΟΥ Ὀεϊπρβ ἰῃ ἢεάνεῃ δβ8 σοπίγαξιε υἱτἢ 
ἴῆοβε οὐ εαγῖῃ οὐ ὑπάεσ δαγῖῃ (ΡΠ. 
ἰϊ. 10) ; οὔ πα ἢεάνεηὶν ἴγρεβ ἀπά γϑδ [πε 8 
οἵ τεϊρίουβ βεγνίςεβ. οἵ ψῇϊο ἢ δαγὶν 
ογάϊπδηςεβ ἀπά τηϊπίβιγίθβ ἀγα ἴπ6 5βῃιδᾶονν, 
(ΗεὉ. νη. 5). Ὑῆε ρατγιουϊαγ ρῆταβε ἐν 
τοῖς ἐπουρανίοις, ποννενετ, Π45 115 ρεοὺ- 
Ἰἰαγίτν, ἴηι ἰξ ὀσουτβ να εἰπιε8. ἴῃ τ 15 
Ἐρίβειες δπά πονῇεγε εἶβε ἰπ ἴδε ΝΤ. 
11 5. ἃ βίπρυΐαγ δος τῃδὲ Ἔνεὴ ἱπ {πα 
ΤΠ Ρ5. δεαγίηρ Ρ8}]}}8 πᾶπια ἰΐ ἰ8 οοη- 
βπεὰ το τῃϊ5 οπε ἰεϊζεσ, ἀπά ἰβ ποῖ ἰουπά 
ἐνεῃ ἰπ τη6 σοτηραπίοπ Ἐρίβεϊε ἴὸ {6 
Οοἱοββίαπβ νος Βεοη Β τὸ ἴπε βᾶπια 
τἰπιθ, ἢ45 50 πιυοῦ ἴῃ ςοτηπιοπ, δπὰ ἱπ 
Ροΐπὶ οὗἩ ἔἕαςς ρτεβεηῖβ τῆοσε ἴλη οπὸ 
ΤΡΡοτιυπίῖν, ἃΑ5 Μεγοσ οὔβεσγνεβ, ἴογ ἴπ8 
ἱπιτοδυοτίοη οὗ δυο ἃ ρῆγαβε (Ι. 5, 16, 20). 
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Ιπ τἥτγεε ουἱ οἵ ἴπε ἤνε οσουζγαποαβ ἴῃς 
ἴοσπὶ ἢᾶ5 ἴῃς ἰοεαὶ βεπβε (1. 20, ἰϊ. 6, {Π|. 
10), ἀηὰ ἴῃ ἃ Ἰουτίῃ (νὶ. 12) ἴπαΐ 5επβε ἰ5 
4180 ροβϑβίδὶε, που ρῃ ποῖ ςεγίδαϊπ. Τῆς 
ἐχργεββίοῃ ἰῇ 411 ργου Ὁ ΠΥ ἢΔ5 ἴΠ6 58 Πι6 
ΔΡΡ]ΠΙςδιίοη ἱπ τε ῥργεβεπί ἰπβίαποε. Τὸ 
τᾶκε ἴ, ἢ ΟἾτγβ., Τπάϊ,, Βεηρ., ἀπά 
ΤΏΟΓΕ τεσθητ νυ ΒΕΟΚ, 48 ἃ δασῖποσ ἀδββοσὶρ- 
τίοη οὔ πε Ὀἰεββίηρ ἴῃ γεβρεςῖ οὔ 118 παέηγε 
858 τῤῥγῥίμαϊ οὐ ἀεαυεπὶγ Ὧὰ5 ποῖ ΟΪΥ 
υδᾶρε δρϑίηβι ἰξ, δὰ 4150 ἴπε ςοπβί ἄθγα- 
τίοη τπδῖ τῆς βεοοπά οἵ {πε ἴννο ἀεβοσγίρεινε 
οἰδυβεβ ννουἹὰ τπεη δάὰ Π{π||6 οὐ ποϊῃίπρ 
τὸ νηδῖ [5 ἐχργεββεά ὃγ ἴῃς ἢσϑι. Πεοίάϊηρ 
ἴος ἴῃς Ἰοσδ] β5εῆβθ, βοννδνοσ, ννὲ πᾶνὰ 
811}} το Δ8κ ον {πῈ ρῆγαβε ἰ5 ἴο θὲ ςοῆ- 
πεοϊεὰ δπὰ ννῆδι 18 118 ραγιίσυϊασ ροίηϊ. 
ϑοπῖε σοππεςῖ ἰϊ (ε.ρ΄., Β6Ζ8) ἱπιπγεά! δέον 
στ ὁ Θεός, τηδκιηρ ἴπε δεηβε “σοά 
ΨὮΟ ἰβ ἰη πεᾶνεη Ὀἰεββεὰ υ5᾽. Βυῖ [Π18 
Ρυϊδ ἴδε φυδι!ἔγίηρ οἴαυβε αἵ δὴ αὐννκνναγά 
ἀϊδίδπος ἴτοπι 118 βυῦίεοι. ὙὍῆε οἷαυβα 
ΤᾺΔΥ ὃε ςοππεοιεὰ ψΠἢ ἴῃς εὐλογήσας 
8ἃ8 ἀεβογιδίπρ ἴῃς ἀεεὰ οἵ Ὀϊεββίηρ ἰπ 
τεβρεοὶ οἵ [18 βϑρῆεγε; ψῃϊοἢ τ᾿νουϊὰ θὲ 
τηοϑὲ βυ δῦϊε το {πε οαβε ἱξ πε εὐλογήσας 
ψετς ὑπάετγϑιοοά οὗ {πε Ὠϊνὶπε ἀεογέε οὗ 
ξτᾶςς. ϑοπῖις, δάοριείπρ ἴπε βᾶπιε οοῆπεο- 
τίοπ, γηακε [ἴ τείεσ τάς! ν οὐ ῥγοίεριςδ!ν 
το τῆς Ὀ]εβδίηρβ ἰδίὰ πρ ἕο οὐὖἵζ διΐυτα 
επ͵ογτηεηὶ ἴῃ {πε πεάνεηὶν [τε (6.ρ., ΤΕ. 
Αφ4υϊη.)}; δυῖ τπΠεῈ Τοπίεχε π88 ἰπ νίαν 
δ᾽ εββίηρβ ῃΐοἢ ἅτε Οὐγβ ἰπ γεδ!ν πον. 
Οἰδεῖβ ἴακε ἴ τὸ τεΐεσ ἴο {πε Οληγοὰ 
858 ἴπε Κιηράοπι οἵ αοά οἡ εβϑγῃ, ἐπε 
Ρτεβεπί ἀεροβίίογυν οὔ τῆς Ὀίνίπε δ] εββίηρβ 
(ϑ{επὴ; δὰῖ τπε ΟΠυτοῖ ἰ8 ποῖ ᾿ἰἀεπιιδεὰ 
ἴῃ 1Π|8 νᾶ ἢ ἴδε Κίπράοτῃ οὗ αοά 
ἴῃ πε Ραυϊπε υυτϊηρβ. [ΙΕ ἰ8 δεβῖ, 
τῃοδτείοσγε, ἴο ςοππεοῖ ἐν τοῖς ἐπουρανίοις 
ἱτυσιεάϊδιειν ἢ ἴῃς ῥσενίουβ ἐν πάσῃ 
εὐλογίᾳ πνευματικῇ, ἀπὰ ἴο υἱπάετείδπι 
1 28 ἀδϑβοσδίπρ ἴῃς τερίοη ἱπ νη] οἢ 1Π15 
κε ΒρΙστυ4] Ὁ] εβδίπρ "᾿ 15 ἰουπά. Νοῖ ἃ 
ἔενν ἱπτεγργεῖεγβ, ἱπάεεά, ροϊπεῖηρ τὸ πε 
ΔΠΔΙΟΡΥ οὗ ἰΪ. 6, ΡΉΙ]. 1]. 20 (νδεζς, 
Βοννενοσ, ἰτ ἰ8 οὐγ οὐ σον πὶ τΠδῖ 15 βαιά 
ἴο θεὲ 'π ἤδάνβη, ποῖ ννὲ ουγβεῖνθβ), εἴς.» 
Ἰπισοάυος ἃ πηνβιϊςα! βεπβὲ ἤετε, ἀπά ἴακα 
“1ἢ6. Πεδνεη 5 ἴο Ὅε, ποῖ “Πτεγαὶ 
Ἰοσδιῖν Ῥὰς.. . τπε Πεᾶνεηὶν τερίοη ἱπ 
ἉΠΙΟΠ Οὐ οἰ ΖΕ βἢρ 18." (ΑΌΡοῖι), {πε 
Βεάνεη ἴπδὶ ἰ85 ογσεδίεὰά νη ὰ8. Ὦετα 
πὰ ποὺν ὉΥῪ ρτᾶςθ. “ἼΠε ἤεάνεη οὗ 
ΨὨΏϊΟἢ τῆς Αροβῖῖε ἤεγε βρεᾶῖβ," βᾶγ8 
1ιρδείοοι, “15. ποῖ δον γεριοέε ἰοοαϊ έν, 
βοίης ὑμέμγε αδοάε; ἰξ ἰ5Β ἴπε ἤεάᾶνεῃ 
Μ ΠΟ 1165. τη δηᾶ δῦουϊ τπε ἴτὰς 
ΟὨ βία." ὅϑ80 ϑβι βίδα! αἷβο ΑἹΐ,, 
ΕἸ]. (1πεῸ Ιδτίογ σοππεοιίηρ ἵτ, ποννένεσ, 
ἢ εὐλογήσας), ΟΔπά., εἰς. Βυῖ ψῆδῖὶ 
πε νυτίτεσ ἢδ8 βρεςῖδ! ἢν ἴῃ νίενν Πετγε ἰ5 
πε εἴεσηδὶ οουπϑβεῖ οὗ ἀοἁ ἀπά τῃε εῆεςιὶ 
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Εἶνεπ ἴο ἰξ οἡ βαγίῃ, δπὰ ἵπεγε ἰβ ποι πίπρ 
ἴο βυρραβί {παῖ δἱ (ἢϊβ ροϊπί ἢε 15 τπἰπκίηρ 
οἵ Ὀείιενετβ 845 δείπρ τπετηβεῖνεβ ἱπ ἃ 
ςογίδίπ 8εη8ε ἰῃ εᾶνεπ ὄνεη πον. [ἴΐτ 
ἰ5 Ὀαδβῖ, τπεγείογε, ἴο τεϊδὶπ ἴῃς βιπιρὶε 
Ἰοςδὶ πιεαπίηρ' (5 πε ϑυτγίας δπὰ Ετῃίορίς 
Μεγβίοηβ γεηάεσ ἰτ, “ἰπ πεάνϑη,᾽" “ἴῃ τὰ 
μαᾶνεῃβ), δηὰά ἴδκε ἰξ τὸ ἀεβογὶρε {πε 
Ὀ]αββίπρβ νυ ῃὶςἢ ἃτγα διδιεὰ ἴο ὃς ἰῃ {πεῖς 
παίυγε βρίγίτυδὶ ἔυγίοσ 45 Ὀεὶηρ ἑουπὰ ἱπ 
Βεάνεπ. Τὸ {πὶ {πεν Ῥεϊοηρ, πὰ ἔγοπὶ 
{δεπος ἴἴ 5 τπδὶ {πεν σοπιε ἴο υδ ἴο δὲ 
ΟἿγ ργεβεηῖ ροββεβϑίοῃ οἡ εϑιίῃ. (50 
ϑυῦδι., Μεν., Ηδυρῖ, εἴς.) Τῇε οἽδοῖςε 
οὗ {π6 ὑπυβυδὶ ἔοστπιὶ ἤεῖε πιὰ δὲ ἀνε 
ἴο {πε Ἰάγρεπεββ οὗ τῇς ἰάει. [« ἰ8 ποῖ 
τλθσεῖν τπᾶὶ ἴπεῈ Ὀ]εβδίπρβ νἢ ΨὨΙΟΝ 
οὐ διεββοά 5 δε δ᾽ εββίηρβ Πανίηρ 
τες οτἰρίη ἰπ πεάνεη (ν Βοἢ τηϊρπὶ 
δᾶνε Ῥεεῆ Ἴχργεβϑβεὰ ὈγῪ ἀπ᾽ οὐρανοῦ οἵ 
ΒΟΠΊ6 δίτααγ ρηγαβε), ὰῖ πὶ τπεν ἅτε 
δ᾽ εββίπρβ νοῦ πᾶνε {πεὶς σεαέ νΠοσα 
αοὰ Η: πε} 15 ἀπὰ νπεγε ΟὨγίβι τεὶρπβ. 
--ἐν Χριστῷ: ἐπ Οὐγίςί. Νοῖ τησγεὶν 
“ἐβγομρὴ ΟἾτῖβι ", ΤἼς ρῆγαβε Ἴχργαββεβ 
1πῸ δυρτεπηε ἰάεα παῖ ρεγνδάεβ {πε 
Ερίβεῖβ. Ηδσγε ἴ[ἴ φυδ]ῆεβ {πε ΨΠΟΪς 
βιδίεπιεης οὗ ἴῃς δἰεςςίηρ, ἴῃ [15 Ὀεβίοναδὶ, 
ἰἰ8 παίυγα, δηὰ ἰϊβ βεδι.0 Τῆς ᾿Ὀϊνίπα 
εὐλογεῖν Π48 ἰΐϊ8 ρτουπὰ ἀπά τεάϑοῃ ἰπ 
ΟἸὨγίβι, 80 ἴπαῖ δραγὶ ἔγοπῃ Ηἱπὶ ἰξ οου]ὰ 
Βᾶνε πο σαεϊδιίοπ ἴὸ υ8. [ζ 8 οὐγβ ὈῪ 
τεᾶϑοη οὗ οὺὐσ δείπρ ἱπ Ηἰπὶ 848 οὔγ 
Ἐερτγεβεπίδεῖνε δπὰ Ἡεδᾶ; “ὃν νίττυς 
οὗ ουὖῖς ἱποοτρογδίίοη ἰπ, οὺσ υπίοη ἢ, 
ΓΟ σίβε ᾿" {{πΕῚ}0. “1ηὴ Ηἰπὶ ἰὰν δὲ 
οαυβε πὶ Οαοά ὑεββεά ᾧ8β νἱἢ ἜνετΥ 
δβρίτίτυδὶ Ὀ᾽ αβϑίηρ, βίπος Ηἰβ δοὶ οἵ τε- 
Δετηριίοπ ἰβ ἴπε σαμδα »πεγίέογία οὗ τῃϊ5 
Ὀϊνίπε δεβίονναι οἵ δἰεββίηρσ " (Μεγ.). 

ψεῖ. 4. καθώς: ἐνεη α56. Νοῖ “δε-- 
ολυβε, Ὀυϊ “ δοοογάϊπρ 85,᾿ ““ἷπ ςοῦ- 
[οτπηϊν νυν ἐπε ἴδοι τι. ΟἿ καθότι, 
νη οἢ 15. υδεὰ ἰπ τς ΝΤ οπἱν ὃν ἴψ0κΚὲ 
ἃπὰ τηεᾶπβ ὕὉοτῃ “ δοςοσάϊηρ 45 δπὰ 
“Ῥοσδιβε᾽᾿; δηά τῆς Αἰτς καθά, καθό, 
ἔοσ ννηϊςῃ, ἰπάεεά, καθώς 15 οςςΔϑίοη Δ} ν 
υδεὰ ἴῃ οἰδϑβϑίσαὶ ατεακ, δὲ ἰθαβὲ ἔγοπὶ 
Ατίβιοις᾽ 5 ἔπιε, Ηετε καθώς ἀεβίρπαῖεβ 
1ῃε ρσσοιυπά οἵ {πε “Ὀ]εββίηρ ̓" ἀπὰ 50 ἰ58 
αἶβο ἴῃε ποῖβ οὔ τ σταπάδυσ. Τῆς “ ὉΪε58- 
ἱπρ ̓ " Ργοςβεάεά οῃ ἃ ὈὨϊνίπε εἰεςτίοη, απ 
τοοῖ εῆξοι ἴῃ δοοογάδποε ἢ τπδῖ. 1 
[ιᾶ5 ἰΐϊ8 ἐουπάειίοη, {Ππετείοτγε, ἰπ εἴθγηῖν, 
ἀπά ἰβ πεῖῖπεσ ἂπ ἱποίάεπιδὶ τπὶπρ' ποῦ Δη 
δε μουρηι οἵ σοά. 580 ἱπ στ Ρεῖ. ἱ. 2, 
πε ἐκλογή Ππᾶ5 [15 στουπά ἀπὰ ποῖπὶ 
ἰπ πε πρόγνωσις, ἴῃε ἐοτεκπονεάρε 
οἵ αοἀ τῆε Ἑαδϊποσ, δπᾶ τπδὲ “ ἑογεκηονν- 
ἸἹεάρε ᾽᾿ 15 ποῖ ἃ τπεοζγεῖίοδὶ Ὀυῖ δὴ εβῆςίεπε 
Κπον]εάρε.---ἐξελέξατο ἡμᾶς: Ηε ἐλοκε 
μ5 (ποῖ “Πδῖῃ ἼἽπόβεη ἃ8᾽᾽}, οἵ εἰεοίσα 
5. ὙΠα νοῦ, ννῃϊο ἢ οσουζβ 'π ἴῃς ΝΤ 
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Ἰπινεν, αο; τοῖς ' ἐπουρανίοις " ἐν' χριστῷ, 4. καθὼς " ἐξελέξατο ἡμᾶς " ἐν 

Μ1. το, νί. αὐτῷ ὃ ̓ πρὸ" “καταβολῆς κόσμου, " εἶναι ἡμᾶς ἁγίους καὶ ἃ ἀμώμους 
Σ2 ΟὨΪγ; 
Μαεῖι. χνίϊϊὶ. 395; δῇ. ἵν. 23. 
ἰῃ Ερρ.); ουϊ. νἱΐ. 7. 
ἀπό, Μαιι. χίϊί. 35 αἱ. 
ἶχ. 24; 2 Κίηῃκεβ χχὶϊ. 24. 

1 Οχηξ ἐν βοπὶὲ ουζδίνεβ, ΖΦ...» 7- 

τα-- Μετ χἰϊὶ, 20; ] μη νὶ. 70 τεῆ. (τ Οοσ. ἱ. 27; 1αταβ ἱΐ. 5 ΟὨΪΥ 
Ὡ-- Οοἱ. ἱ. τό; βες Αςοἰβ ἱ 

Ρ εοπϑβῖσ., (οἱ. ἱ. το, 22. 
χν. 7. ὁ ]οἙδῃ χνίϊ. 24; σ Ρεῖ. ἱ. 20 οὔἱγ. 

ᾳ (ἢ. ν. 27; ΟΟοἹ. ἱ. 22 ΟὨΪγ ἰῃ Ραυϊ; Ηεδ. 

5 Αβεῖ Χριστω ἱπβετῖ Ιησον Ὁ» ῈΚ 4, 46, 47, 76, τορ, 115, ϑυτ.-Ρ., Εἴὰ., Ὑπεορῆγὶ., 
Νιςοιοτίη., δε άυ!. 

3 Ἐὸγὺσ εν αντω, εαντω ΕΟ, Ὀϊά., Αἰμδη. 

οηἷν ἰη ἴῃς Μίιάάϊε (εχοερῖ, βεσῆδρβ, ἱπ 
κα ἴχ. 35), ἰ8 τῆς ΓΧΧ εαυϊναϊεπὶ ἴοσ 

ὝΤΙΞ, πὰ ἐχργεββεβ ἐπε ἰάεα οἵ βεϊδεέξηρ' 

“νυν ομεϑεὶ οἱ οὔ α πμριδεγ. [1 ἰβ βϑοτηε- 
τἰπχεδ δ] εσεᾶ τπδὶ ννὲ ἅσὲ ποῖ επιεὶεὰ τὸ 
εἶνε ἰξ 50 ἀεβηῖϊε ἃ τηεαπίηρ ἰπ ἀοςίτιπδὶ 
ῬΑΙΑΡΤΑΡὮΒ ᾿ἰκὸ τπε ργεβεηΐ, Ὀεοδυδε ματα 
16 ΡῬαββᾶρεβ ἴῃ ὨΙΟΒ ἰξ ἀρρδᾶσβ ἴο εχ- 
ΡῬτεβ88 ποίῃϊπρ τῆογε ἴπᾶπ πε βαπεζαὶ ἰάεα 
οὗ ἐελοῖοσε, που τεξεγεηςα εἰῖμεσ ἴο ἀπΥ 
Βρεςῖδὶ γεϊδιίοῃ ἴο ἴῃς ρεσβοη Ἅσμοοβίηρ οἵ 
το ἔδε Ιεανίηρ οὗ οἴπεῖβ ὑποῆοόβεη. (80, 
ε.8.»ν ΑΌροι..) Βυὲ πε ραββαρεβ δὐδυςεὰ 
ἰπ βυρρογὶ οὗ {Π18 ὅγε ἔενν ἱπ υταδεῦ δηὰ 
ΌΥ πὸ πιεᾶῃβ Ῥεᾶγ ουΐ ἴδε οοπιεπεέίοη. [πὶ 
1υκς ἰχ. 35, 4.9.» ΨΒετε ἐκλε Ὃς ἰ8 
βαϊὰ οἵ (πε ϑοη, τς ἰάεδ οἵ ἃ οβοιος οτὴ 
ΔΙΏΟΩΡ ΟἴΠεΓβ ἰ8 σεσίδ ΠΥ ποῖ 8η δἰΐεπ 
ἰᾶάεα (τ΄. Ὑμανε- ασίπ., ψέχ., σμδ υοι.}); 
δηὰ πῃ Αςῖβ ἵν. 5, χν. 22, 25, ἴδε Ροϊηξ 18 
ἃ Ἄοδοῖος ἔοσ οπεβεῖζ ἰπ ἴῃς ἔοσπιὶ οὗ δῇ 
ΔΡΡοϊπιπηθηὶ ἴο ἃ Ραγέϊουδασ βαγνίςα οὐ 
οἴῆςε. Τῆδι (ἢς νετῦ ἀεποίεβ ἴπε οποίος 
οὗ οπε οἵσ πιοῖε ουῖὶὲ οὗ οἴπετϑ ἰβ ᾿σαρ!εὰ ἴῃ 
118 οοτηρουπά ἔοτπι, δηὰ 18 τηδᾶς δϑυπ- 
ἀδηῖν οἶδα ΌῪ δοῖυδὶ ὑδᾶρε, 4.6.» ἰπ {πε 
ο88ε οἵ {πε βεϊεοιτίοη οἵ πε Ὑ ψεῖνε (]οΒη 
νἱ. 70, χί ἢ, 18, χν. 16), τῆς ἀρροϊπιίπιεπὶ οὗ 
ἃ ϑυςςαβδοσ ἴο [υάδ8 (Ας(8 ἱ. 24, εἰς.). [πῃ 
ποῖ ἃ ἔδνν ρῬΡΆΒ5δρ68 ἰΐ 18 τηδδ πιογε οεγίδί ῃ 
5111] Ὀγ τῃς δἀάϊτίοη οὗἩ ἐχρ᾽ δηδίοσγυ ἰθγτηβ, 
“.5., ἀπό τινων (1υκε νἱὶ. 13), ἐκ κόσμον 
(]΄οδπ χν. 190), ἕκ τινων (Αςίβ ἰ. 24), ἐν 
ἡμῖν (Αοἰβ χν. 7). ὙΤμδῖ ἴξ πηεᾶπβ ἴο 
δβοοες ουὲ ,ὸγν οπεϑοὶ  ἀρρεᾶγβ ἔγοτη βυς 
ῬΑΒβαρεβ 8ἃ8 [6 χ. 42, χῖν. 7. Ὑῆε νετῦ 
ἐκλέγεσθαι ἰ5 5ρεοία! Ἵν υδεὰ οὗἨἩἁ Ἁ6οά᾽ 8 
εἰεςιίοη οὗ βοπιε οὖ οὗ πηδηκίπὰ ρεπετῖ- 
ΑΙΙγ ἰο θὲ Ηἰβ οννὴ ἴῃ ἃ Ῥεου δ 86 πβ8ε, 
πε οδήεςϊβ οὗ Ηἰβ ρτδᾶςε, ἀεβιϊηθὰ ἔος 
δρεςῖδὶ ργίν!!ερε, Βρεςῖδὶ] γεϊδιίοπβ, βρεοίδὶ 
βογνῖςε ; οὔ. Ας(Β χιϊ!. χ7 (οὗ [5γϑε]); Μαγὶς 
ΧΙ, 2ο; ]ομπ χν. το; χη. ἰχ. 1ζ, χί. 5, 
7. 28; τ Οοτ. ἱ. 27 ἢ. ; [48. 1ἴ. 5; 1 Ρεῖ. 
᾿ν 9 ΗΕ. Ὑᾶῆε ἐουπάδιϊοη οὗἩ {πὸ 5βΒίδίε- 
τηθηὶ ἰβ ἴπε ρτεδὶ ΟἹ ἰάεα οἵ [βγδεὶ 88 
ἃ πδίίοη σμοβεη ὈΥ ἴδε Γοζὰ ἰο δὲ “ἃ 
Ῥεουϊας ρεορῖε υπίο Ηἰπιβεῖξ, ἀδονε 81] 

προς ΕΑ. 

Ρέορίεβ :πδὶ ᾶἅσεὲ ὕὑροπ {με ἴδε οἵ [δε 
δασῖπ" (Πειῖ. χὶν. 2; οὗ 58. χχχίϊ. ἱἱ, 
12, οχχχν. 4; 188. χ]ὶ. 8, 9, χιῖ. ἡ). ΨΥ Βδιὶ 
8 τηδδηῖ, ἱπεγείοσα, ἰ8 ἴῃαι τμε ὈΙεββίησ 
ΜΏΙΟΠ αοἂ δεβιοννεά οἡ ἴπεβε ἘΡἢμεβίαπβ 
ν8 ποῖ ἃ τδίηρ οὗἉ ἴῃς εἰπε τηεγεῖν, δυῖ 
τδς ἴδβὰε οὗ δη οἰεςιίοῃ ῥσίοσ ἴο ἔδμεῖγ 981] 
ΟΥ ΤςοηνεΙβίοη, ἃ Ὁ βϑίπρ ὑπαὶ σᾶπὶε ἴὸ 
ἔδοτη ἱπ δοοοσγάδπος ψ 1 ἃ ἀεβηῖϊϊε ομοῖος 
οὗ τλδπὶ ουξ οὗἩ ἴῃς πη888 οὗ οἴπειβ ὃν αοὰ 
ἴοσ Η!πηβεϊξ.----ν αὐτῷ: ἐπ Ηἶνι; τῇαῖ ἴδ, 
ἴῃ Οἤγίβι, ποῖ “τπγουρῃ Ηἱπι" δβἰπιρὶγ. 
Βυῖη Ψῆδῖὶ βεπδε ὃ [85 ἔγυε δὲ ΟΠσὶ δὶ 
ἰ8 ἴῆς ὅτδι “ ΕἸεςι᾽" οἵ αοά, δηά δαὶ ουτ 
εἰεςείοη 8 σοπιδίπεὰ ἴπ Ηϊβ. Βυϊ Ηἰβ 
εἰεοιίοη 18 ποῖ τἴῃ6 πηδίϊοσ ἰῃ μαηὰ ποῖα, 
δηὰ τῆς ροϊπί, ἐπεγεΐοσε, ἰβ ποῖ {δαὶ ἴῃ 
εἰεοσπρ ΟὨγίβε αοά δ]βο εἰεςιϊεά υ8 ((δὶν., 
Βεηρ., εἰς.). Νογ, αραίη, ἰ5 1 τδαῖ ννὲ ἅγε 
ἐποϊμάεα ἴῃ Ηΐπι (Ηοἴπι.), ἔοσ πείιμοσ ἴα 
1158. ἴδε ρΡοίπεὶ ἴῃ νίενν πετε. Τῆς ἱπὶ- 
τηδάϊαίς βυδήεςς ἰΒ ποῖ γαῖ τσ γε οἵ ἅγα 
τηδάε, δυῖϊ ννδαι Οοὐ ἄοε9---Ηἰδ εἰεςοη 
δηὰ πονν ἴξ ργοσεεάβ. Απὰ {δε ἰάδα ἰβ ταὶ 
τιδῖ αἰδοίου 885 118 στουπὰᾶ ἰῃ ΟἾγίβι, ἴῃ 
τδε δεῆβε ἴῃδὶ δραζί ἔγοπι ΟἸσγῖϑι δαηὰ νυ ἱἢ- 
ουΐ τεβρεοῖ (0 Ηἰ8 βρεοῖδὶ γεϊδιίοη ἴο υδ, 
δπὰ ΗἹ 5 ἔοσεβδωῚ ννοσῖς, πεγα τνουϊὰ Ὀ6 πὸ 
εἰεςτίοη οὗ 8. Απ εχίσδογάϊ ΠΑ βεπβε ἴδ 
αἰϊδοῃεά ἰο ἴπε ἐν αὐτῷ Ὀγ Βεγ5., ψῃο 
ἴα Κεβ ἴῃς ροῖΐπε ἴο ΡῈ {παῖ {πε “" ἀϊνί πεῖν 
οοποεῖνοά ρῥτοίϊοιγρεβ οἵ ρεγίεοϊεὰ δθὲ- 
ἸΙενθῖβ ἀγα ἔγσγοπι εἰεγπίυ ροβιτεὰ ὃν αοά 
'ἴπ τῆς Οπε Ρτοϊοῖυρε οἵ διιπηδηῖν δοσερι- 
40 ]ε υπῖο Ηἰπὶ᾿" ((λγὶςέ. ἀ. Ν. Τ΄, Ὁ. 141). 
ΤΙ 18 ἃ ρῃΠ]οβορῃίοδὶ ποϊίοη νυ ΠΟΥ αἰΐεῃ. 
το Ραυΐ, οη νυ ῃὶςἢ 8εὲὲ Μεγεσ, ἐπ ἰος. Ἴδε 
ἐν αὐτῷ τηῖρῃϊ τηεϑη τπδὲ αοά᾽ 5 εἰεοϊίομ 
οὗ υβ ννᾶ8β ἐπ Ολγίςέ ἴῃ 80 ἔᾺγ 85 Οἢγίβι νγὰ 8 
ςοπιίεπιρίαϊθα 88 δανίηρ πε τοϊδίίοη οὗ 
““Βεδὰ δηᾷ γεργεβεηίΐδενε οὗ βρίγιταδὶ, 85 
Αἄδπη ννᾶβ πε τεργεβεηιδίίνε οἵ πδίυγαὶ, 
Βυπιδηϊν ᾿" (Ο]5., ΕἸ1.). Βαῖ 11 18. θεβί 
τλκεη 88 ἜἼχργεββίηρ δρδίη (δε Ὀγοδά ἰάθα 
τ8δῖ “ἴπ ΟΠ γῖδε 'δν ἴοσ αοὰ ἴῃς σαμδα »εεγὶ- 
ἐογία οἵ ουζ εἰεςείοη " (Μεν.).---πρὸ κατα- 
βολῆς τοῦ κόσμον : δεύογε ἐπε γομπάαίίονπ 
Ὁ ἐλιε τοογἰἀ. ΤὨΪΒ ἴ8 ἔπ 6 ΟὨ]Υ οσούγγεπος 
οὔ τὨΐβ ραττίςυας ἐχργεββίοη ἴθ ἴῃς Ραυ πα 
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τ Ρ8, Ὀὰΐ [ἴ ΟσουΓβ αἷἰδοὸ οπος ἰη ]οἤη 
(χνιϊ. 24) ἀῃὰ οπος ἱπ Ρείεσ (1: Ρεῖ. ἱ. 20). 
τ ἰβ ακίπ το τε ἔοσπῃ ἀπὸ καταβολῆς 
(Μαῖι. χε, 35, οὐ τπηρ κόσμον νἱἢ 
ΨΤΤΙΨΝΗΚ »ιαγρ.), ἀπὸ καταβολῆς κόσ- 
μον (Ἰμυκε χὶ. 5ο; ΗδΘδ. ἵν. 3; εν. χιιὶ. 8); 
ὯΒ Αἶδβο ἴο ἴ8εβε βῆγαβεβ: ἀπ᾿ ἀρχῆς (1 
ΤΠεββ. ἰϊ, 13), πρὸ τῶν αἰώνων (1 (οι. 
ἴ:, 7), πρὸ χρόνων αἰωνίων (2 Τίπη. 1. 9). 
[τ Ἔχργεββεβ τοδὶ ἀθβηϊτεῖν τπε ἕλοι (πα 
δε εἰδεέϊομ ἴθ φυεϑείοη ἰ5 ποῖ τπε βειτίπρ 
ἀραγὶ οὗ ςεγίδίῃ ρεΐβϑοηβ δἱ ἃ ἀδῆηϊίε 
Ῥειίοά, δὴ δοὲ ἴπ ἰἰπ|ὲ, 4 ἀϊδέογέεαϊ 
βεϊδοιοη, 45 βοζηε (6.»'., Βευ58.) βέγίνε ἴο 
Ῥίονε, Ὀυϊ δὴ εἴεγηδὶ Ἵποῖςθ, ἃ ἀεδῖογ- 
ταϊπδίίοη οὗ ἔπε Ὀϊνίπες Μιπὰ Ῥεΐοσγε 41] 
τππε. Τῆς ἰάεα οἵ (δε Ὀἰνὶπα αἷδο- 
ἤἄοπ ἱπ ἴπ6Ὲ ΝΤ᾽ ἰβ ποῖ ἃ μῇῃ]οβορῃϊοδὶ 
ἰάδα εχργεββίηρ ἴπ6 υἱεπγαῖς ἐχρ᾽ δηδιίοη 
οὗ ἴῃς ϑγβίεπὶ οὗ Ρη6Ὲ οὐ ρινίηρ ἴδε 
χαξοπαϊε οἵ ἴῃς βίοτυ οἱ 1π6 ἢυπίδη τᾶσδε 
88 8Β0ςἢ, Ῥυϊ ἃ τεϊρίουθ ἰάεα, ἃ ποῖε οὗ 
δτᾶςε, ἐχργαββίηρ ἴῃς ἕδος τμαὶ βαϊναδιίίοῃ 
18. οὐ ρίπα! ν δὰ νον οὗ ασοά. [πῃ 
Ῥδυϊίηας τεδοπίηρ ἴπῸ βυδήεςϊβ οὗἨ τἢΠΐ8 
Ὀίνίης εἰεςτίοη ἀγα πείτπεγ τὰς Οπυτοῖ 
Ὧ8 δ} (ΕΓ 5.0 1), ΠΟΙ πιαηκίπὰ 45 βυςῃ 
(Βεςκ), θὰ: ΟΠ γιβείδη πιεπ πὰ ψόοσηδπ, 
ἀεδιρπδιεά δ5 ἡμεῖς, ὑμεῖς. [ἰ 15, 45 ἰ8 
δαῖτα οἰεαεὶν ἱπιϊπιδίεα, δῃ εἴεγπδὶ ἀδΐοτ- 
τηϊηδίίοη οὗ ἴπε Ὀϊνίης ΝΝῚ], ἀπᾶ ες μδ8 
118 στουπὰ ἴῃ τῆς ἐγεεάοπι οἵ ἀοά, ποῖ ἱπ 
δΔηγιπίπρ οσεβεδη ἴπ ἰἴ8 βυρ]εςῖ5. Οἵ ἃ 
Ῥτενίβίοη οὗἉ ἔπ 8458 ἴμε θ4518 οἵ πχοῖνε 
οἵ 1π6 εἰεςτίοη ἔπεσε ἰ8 πὸ ἰηάὶςαιίοι Βετε. 
Οη ἴδε Τοπίγαγυ, ἴῃς ἌἽπδγαοῖοσ οἵ ἀϊ8- 
πἰηρσυϊδῃΐηρ ἱηνναγὰ αυ λιν οὗ της 80] εοῖβ 
οἵ ἴδε εἰεςιίοη 15 ργεβεηϊεά ἰπ ἴῃς πεχὶ 
οἴδυβε 48 ἴῃς οὐϊεοέ οἵ τῆς εἰεςτίοη, ἴδ 
επᾶ ἴτ μαὰ ἰπ νίενν. (ες εβρεςίδ!ν 
Ηαυρί, ἐμ ἰοε.)---εἶναι ἡμᾶς ἁγίους καὶ 

φ : ἐπα τὸ «ὀλομία δὲ κοὶν αμά 
τοϊέκομέ διονιϊσῆ. ὙΤΠς αἰδοιίοη, τπετγα- 
ἴοστε, μβαά ἃ ἀεῆηΐϊϊε ρυγροβε Ὀείογε ἰι--- 
δε νιαλίηρ οἵ 115 βυδΊεςιβ ἁγίους καὶ 
ἀμώμους. Τῆε Βίπιρῖε ᾿πβηϊτίνε ἰδ ἔγεεῖ 
υδεὰ ἴο Εχργεβϑ8 ἴδε ἰάεα οἵ δηγῥοςς οἵ 
ἀεεὶρη τοὶ ΟἿΪΥ ἰπ ἴδε ΝΤ δυῖ ἱπ 
οἰδεϑίςδὶ ἄἀσεὰκ (ϑορῃ., Οεά. Οοὶ., τ2; 
Τπυς., ἱ., 50, ἱν., 8; Ηετοά,, νἱΐ., 208, 
εἴς. ; ο΄. ννίπεγ- Μουῖε., Ογαρε., Ρ. 399). 
Οη τδε ἁγίους 3εε ὑυπᾶετ νεῖ. 1. Τογα 
8 ἃ φυεβιίοη, ποννενεσ, 45 ἴο ἴῃς ργεςῖβε 
5εῆδβε οἵ ἀμώμους. Τῆε Δδάϊεςιϊἷνε τηδδπ8 
Ῥοῖῖ “ νίπους δίαπιε" (ἑπεμὶῥαΐμ5) πὰ 
““νπουῖ ὈΪεπΊ 5ἢ "ἢ (ἑνεριαομίαἐμ5). [π 
τῆς ΠΧΧΟ ἴὸ ἰ8 ἃ βδογιῆςίδὶ ἴεγτη, δρρίεὰ 
ἰπ ἴδε Ἰδῖῖεσ βεηβε ἴο νἱςττηε (Εχοά. χχῖχ. 
1 [μὲν. ἱ. 3, τὸ, Π|. χ, 6, 9, το, χχῖϊ. 19, 
εἴς). [τ Π28 (πῖβ 86ὲπβὲ οὔ “νους 
ΙΕ 88 ̓ ᾿ 4180 ἰπ Ηξεδ. ἰχ, 14; 1: Ρεῖ. 
ἱ, το; ο΄. 1ῃ6 υδὲ οὗ ἴπ6 πουη ἱπ 2 Ρεῖ. 
ἶ. 13. [πὶ τὰ Ραδυϊπε ντιτπρβ ἰτ 18 

249 
ουηά, ἴῃ δἀάι[ίοη ἴο ἴπε ργεβεηῖ ράββᾶρε, 
ἰπ ΕΡΏὮ. ν. 27; ΡΠ]. 1]. χ5 (δσςοτγάϊηρ ἴο 
πε Ῥεβὲ σεδάϊηρ); (ΟἹ. ἱ. 22. [π ἴδε 
ἢγϑι δπά τηϊγὰ οἵ ἴμεβε ὁσουγγεηςεβ ἰξ ἰ8 
τεπάεγαά ὃγ ἴδε ΕΝ ““ντπουΐ Ὀ] τ 5ἢ,᾽ ἴπ 
τδε βεοοηά, “ ὈΙασλεῖε85 "Ὁ. Ου ἴδε στουπά 
οὗ υδᾶρε, ἐβρεοίδ!ν ἰπ ἴπε ΤΠ ΧΧ, πλὴν 
φοτηπηδηΐϊδίοτβ σοποίυθἀε ἴοσ ἴῃς βεσοοπά 
86η56. [1 ἰρῃῖ., δ.5., ἴα Κε8 (πε ροϊπὶ οὗ 
πε ἵνο δάεςιῖνεβ ἴο θὲ {παῖ τῆς ἔογπιεγ 
ἀεποῖεβ {πε εοησδογαίίου οὗ τπεὲ νἱοτίπη 
δηὰ {πὰ ἰδιίει 118 βέμεςς ἴογ ἴπε Ἴοη- 
βεοσδίίοῃ (Νοέες οβ Εῤίβέϊες οΓ Ῥαμὶ, 
Ῥ. 313). Τῇε Νυϊρ. ρῖνεβ ἐπιριαςμίαί, 
διὰ Νννγοὶ. “ψπδους τὐόης", Οη δὲ 
οἴδεσ παηά, ἴπεγε 8 ποιϊιῃίηρ ἰπ ἴπε νεῦβε 
ἴὸ βυρρεβί ἔπε ἰάεα οὐ βαςγίβεε οἵ ἃ υἱοέϊηι. 
Τῆα ρδγδ]]εὶ ραββαρε, 4150, π᾿ (Οἱ. ἱ. 22, 
μετα ΜῈ πᾶνε ποῖ οηἱὺ ἁγίους Δπηὰ 
ἀμώμους Ὀυϊ ἃ (πιτὰ δἀϊεςίίνε ἀνεγκλή- 
τους, ἰ8Β Οἡ ἴπΠ6 ΨνΠοΟΪς οἡ τΠδ βἰᾷς οὗ 
“ ΒΙΔτηεἰ 688. Τῆδῖ, ἴοο, ἰ5 ἴῃς ππιεδηΐηρ 
οἵ τε Ψοτὰ ἰπ οἰδββϑίςδὶ ἄτεεκ (6.6., 
Ἡετγοά. ἱΐϊ., 177), πὰ ἴῃ ἰπβοσιριίοηβ 
(Ο. 1., 1974). {ἱτεῖε ἱπάεεὰ ἀδρεη 8 θυ 
τῆς ἀεοίδιοηυ Ὀεῖννεεπ τῆς ἴννο β6ῆβεδβ; 
ἔοσ Ὀοΐἢ ἴοστηβ, “ μους ὈΪπλ  Βἢ ᾿" δηὰ 
“πους Β᾽Ατηα,᾽ τᾶν πᾶνε εἰλέςαϊ ἀρΡΪ1- 
οδιίομβ. ΤΠετῖα ἰβ {π6 ἔαγῖμεὶ αυεδείοῃ, 
δΒονενοσ,  ποῖποσ ἴῃ {Πὶ8 βιδίοιηθπιὶ Ῥδὺϊ 
828 ἴῃ νίενν ἴῃς σέαμάϊηρ οἵ Ὀεϊενεσβ οσ 
τπεῖς ολαγαεέεν---ὨΕῖμοΥ πε ἘΠηΚΒ. οὗ 
ἴδετη 48 ᾿υβιϊβεᾶά οἵ 25 ἀδδίριιεὰ ἴο δὲ 
βδηοιῆεά, ΥὙῆῶε δγριιπιθπίβ 'π βυρροσῖ οὗ 
τδε οδ]εςτίνε τεϊδιίοη το αοὰ θεΐπρ ἃ νίενν 
Ὠετε (Μεν., Ηδυρι, εἰς.) ἀγα ψεϊρῆιγ. 1ἰ 
ἰβ Βεϊά, 4.9.» [πὶ γίγνεσθαι Ψψουϊὰ ὃὲ 
τος ἀρργοργίδῖες ἴπδη εἶναι ἰξ πε ρεῖ- 
80η8] βδηοιιβοδιίοη οὐ Ὀεϊϊενθγβ ννὰ8 ἴῃ 
16 ντίτεσ᾽ 8 τηϊπὰ ; τὶ πη ἐμαὶ οαβε ἴῃς 
ἐν ἀγάπῃ νουΐϊά πιοτε παίυγα! γ μαναὰ 
ςοσλα ἰῃ δείογε ἴῃς κατενώπιον αὐτοῦ ; 
αῦονεα 8411, τἰδαι ἔπε ἴεποσ οὗ ἴπε βεςιίοπ 
88 ἃ ὙΠΟΪῈ ἰ8 οπ ἴπε εἰὰε οὗ τῃε ἢἤγβι 
νίεινν, ἰῆς Ἰάε8 41] ΠΣΟΜΡῊ τῆε Ραγαρταρῃ 
(νν. 3-14) θείης ναι ἀοἃ ἀοεβ ἔοσ 5, 
ποῖ ννῆδι ννὲ ἅγα πονν οἵ ἅσε πιδδπῖ ἴο ΡῈ 
ἱπυναγάϊυ το Ηἰπι, ἀπὰ (ἢς οδ]εςτίνε ἔδοῖ5 
οὔ ἴῃς ζογρίνεηθββ οὗ βἰη, δάἀορείοη, εἴς., 
Ῥείη οἰεατγῖν ἰηισοάυςεά ἰη νν. 7 Η΄. Οπ ἴῃς 
οἵἴδες παπὰ ἴδε εἰ ῖοαὶ βεῆβε 18 ΒΟ ΡΥ 
δἀνοςαϊεἃ ΌΥ πιδὴν (ΟἤὮγγβ., Ταξόρδυυ 
ΑἹΗ,, ΕἸ]., Οδπάϊ., ΑδΡ., εἰς.) οἡ ἴδ 
Ὁτοδὰ στουπά τῃδι ἰξ 18 80 πιυςῇ Ῥδυ} 8 
ΨΆΥ ἴο ροϊηϊ ὺ8 ἴο πεννῃε85 δπὰ πο 'πε88 
οὗ θ᾿ 245 ἴδε ρτεαῖ επὰ οὗ ἴῃε ᾿Ὀϊνίης 
ΡῬύτζροβε δηὰ ἴῃς Ὀϊνὶπε ς411 (Ρ1]. 1ϊ. 15; 
Ι ΤΏεβ8. ἱν. 7; 2 Τἤεββ. ἰϊ. 13; Τίιῖυ8 
ἰϊ, 14). ΤἼϊΒ ἰ8 βυρροτιεὰ διγίπεσ ὈῪ 
τῆς ργεϑεηςε οὗ ἴδε χυδὶ γίηρ ἐν ἀγάπῃ, 
1 τε 15 δἰιασπεά ἴὸ νοσ. 4; δηὰά ὃν ἴδε 
νεῖ ῃιν σοπβίἀεγαϊίοα τπᾶὶ τὰς ἁγίους 
καὶ ἀμώμους καὶ ἀνεγκλήτους ἰῃ ἴδε 
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τ ἃ Οογ. (. 'κατενώπιον αὐτοῦ ἐν ἀγάπῃ, 5. " προορίσας 3 ἡμᾶς εἰς " υἱοθεσίαν 
τοι ν, 22) διὰ Ἰησοῦ χριστοῦ 3. " εἰς αὐτὸν, κατὰ τὴν “Ὑ εὐδοκίαν τοῦ θελήματος 

οι ἀς 24: 
ονῖς. ἵν. 17 ναῖ. 5 ΝΕΓ. τι τα. τ Εοπι. νἱϊὶ. 15, 23, ἰχ. 4; Δ]. ἐν. 5 ΟὨΪΥ {. τ (Οἱ. ἱ. 20. 

ν Μαῖι. χὶ. 26}; [«υἱς 11. 14; ΡΒ]. 1. 15, ἐϊ. 13;.2 Τεβε. ἱ. στ; Ρβ. ν. 12. 

Ἐξν ἀγαπ. ἰβ ἰοίϊπεὰ νἱτἢ τῃς ογεροίπρ Ὀγ ΚΡ, ἔ, ΝΊβ. ; ἢ ἀπε 1οἸοννίπρ ὈῪ ἁ, 5, 
Οτῖς., Οἢγυβ., Τ μάτι, 

3 προωρισας Ὠ"Ρ. 

ΡΑγαἸεὶ ραββᾶρε ἰη (οἱ. ἱ. 22 ἰβ [ο]- 
οννεὰ ἱπιππεάϊδιεῖν Ὁ ἃ τϑίεσεπος ἴο 
ςοπείπυΐπρ “ἴῃ {πὸ ἔδλιτῃ, ρτουπάεά δπὰ 
βίεάέαβι, δπὰ ποῖ πιονεὰ αννᾶν ἔζοπ) 
1π6 ΒορῈ οὗ {π86 (οϑρεὶ". ϑογηβιῃίηρ 
ἁἀερεπάβ, ποννενεσ, οὐ ἴπε ροβίιἰοη οὗ 
1πε (ο]ονίηρ ἐν ἀγάπῃ, οὐ ΨΜὨΪΟἢ 5εὲ 
Ῥεῖονν.---κατενώπιον αὐτοῦ : δείογε Η νι; 
δας 15, Ὀείογε αοά. Ἐεδὰ αὐτοῦ, ποι 
(45 Ηδι]., εἴς.) αὑτοῦ ; δεε ΝΝίπετ-Μου!., 
Ογαρι., ῬΡ. 188, 189. 80, ἴοο, ἱπ {πε 
ῬΆτ4116ὶ ραββαρε (οἱ. ἱ. 22ὥ. Τῇε ργεβϑεηὶ 
ΔΡρτοραίίοη οἵ αοά ἰβ5 ἰπ νίενν, ποῖ Ηἰβ 
ξαΐυτα πμάρτηεπι. [ἰρῆς. τπιηκ8 τΠδὶ 
αοάὰ Ηϊπιβεῖξ ἰδ ἴπυ8 τεραγάεὰ 48 τῃὲ 
δτεδῖὶ μωμοσκόπος, ν»ῇῆο ἰπδβρεςίβ ἴπε νίς- 
Ὁἰπὶ5 δηἀ ἴδ κεβ σορπίζαπος οἵ Ὀ]επ δ 68. 
Βυῖ 1Π15 15 ἴο ἱτηροζὶ ἃ ῥγίεβι Υ ποῖίοῃ 
ΜΏΪΟΒ ἰδ ποῖ Ἔχργεββεά ἴῃ ἴπε σοπισχῖ. 
ΤῊϊβ ρῆγαβε τηὶρῃς δὲ βρθοίδ!]Υ ἄρρτο- 
Ρταῖς ἴο τῆς ἰάεα οἵ [6 βέαμαϊηρ οσ 
γείαίίοη οἵ Ὀεϊΐενεῖβ 8ἃ5 βυρροβεὰ ἴο ὃε 
ςοηνεγεὰ ὃὉν ἀμώμους. Βυΐ ἰϊ 4150 δυ 18 
1η6 ἰάεα οἵ ελαγαεέεν --- ἀμώμους “ἰπ 
αοά᾽ 5 βῖρῃι," “ἀπάες {πε εγε οὗ ἀοὰ 
45 νϊτηεβ8 ἀπὰ [υάρε, ἀπά 80 τη ἐγμέλ 
απ γεαϊδίν". ὙΠε τετπιβ ἐνώπιον, κατε- 
γώπιον, κατέναντι ἃτα 450 υδεἀ ἰπ [ἢ 5 
56η58 ἴῃ ἴῃε ΝΤ, πὰ ἄο ποῖ ἄρρεᾶσγ 
ἴο οὐοὺυγ ἴῃ ῥγοΐαπε ασεακ. ὙΠὲν ἅτε 
Ρεου αν ἴο {πὸθὶ ΓΤ ΧΧ, τπε Αῤοογγῥίια, 
πὰ ἴπε ΝΤ. ΑἹΙ ἴτε ἂγαὲ ϑεὰ ὃν 
Ρδυ], κατενώπιον Δηᾶ κατέναντι 5ρδτΓ- 
ἱπρὶν (1πῈ ἔογπιεσ οὐἱν ἤεῖε δηὰ ἴῃ 
ΟοἹ. ἱ. 22, 1λε ἰδῖῖεγ ἱπ οχῃ. ἵν. 17; 
2 (ος. 1ϊ. 17, χὶϊ. 190); πιοϑὲ γσεαιεηεν 
ἐνώπιον (Κοπι. [ἰ.- 20, Χίί. 17, χῖν. 
22; 1 Οοτ. ἰ. 29; 2 Οος. ἰν. 2, εἴς.), 
ΜΉΘ 15. αἷβὸ πιισῇ επηρονεά ἴῃ Πυ Κα 
ηὰ Βενεϊαιίοη, Ὥδνεσ ἴῃ Μαῖῖμεν οἵ 
Μασκ.---ἐν ἀγάπῃ: ἐπ ἰουε. Ννῆδι ἄοεβ 
1π|8 4υδΠν} ὙὉὙΠὲ ἀϊνίπα εἰδοίϊονι, 5ᾺῪ 
βοτης (α:ς., εἰς.). Βαϊ τπε γεπιοίεπεϑβ οὗ 
1π6 ἐν ἀγάπῃ ποπι ἴπε ἐξελέξατο πιακεβ 
{πῖ5, 1Γ ποῖ ἃπ ἱπηργαστςδῦϊα, αἱ ἰεαβὶ ἃ 
1685. Ππκεὶν σοππεοιίοηθ. [τ ἰβ ροββίδίε, 
ἰπάεεὰ, αἷβϑο ἴο γτεϊδὶπ ἴπε σοππεςιίοη οὗ 
ἴῃς ἐν ἀγάπῃ νυν νεῖ. 4 δπὰ γεῖ ρίνε ἴὲ 
πε βεηῆβε οἱ ἴπε ᾿ιυΐπε ἴονα, τ νὸ ἴακα 
τ τὸ φυα! εν ποῖ ἔπε ἐξελέξατο 4]οπε, Ὀυῖ 
πε ΨΠΟΙε οἰδυβε ννΠσἢ ἴτ σοποϊυάαβ. 
Ιπ τπδὲ οαβε {πε 1ἄδεα ννουἹὰ θὲ τῃδὲ τπῈ 

Ὁ Χρ. [ησ. Β, ΟἾτ. ; Χρ. Οτ., ΗΙἸ]. 

εἰεστίηρ ἂςὶ ἀπά τῆς οδ]εοὶ ᾿ς δά ἱπ νίενν, 
ΠΑΙΊΕΪΥ ΠΟΙ π688 πᾶ δ᾽απηεΐεββπεββ οἡ 
ουγ ρᾶγῖ, νγεσε Ὀοΐῃ ἄυς το αοά᾽β ἴονε 
δηᾶ δαὰ τπεὶς ἐχρίδηδίίοη ἰπ ἢ Τῆε 
οδοῖςε, ποννενεσ, ἄρρεᾶτβ ἴο ὃὈς Ὀδνεε 
αἰϊδοπίηρ ἴπε οἴδιιβα ἴο ἴπε ρῥτεοεάϊησ 
ἁγίους καὶ ἀμώμους ἀπά διιδοπίηρ ἰτ τὸ 
ἴπε [ο]οννίπρ προορίσας. (οπιπιεπίδίοτβ 
δηὰ ΜΝεγβίοηβ γα νεῖν ἀϊνἀεὰ οα τδε 
ηυεβιίοη. ΤΠ ἕογπιεσ 8 ἴπε σοππδοίίοη 
ἰπ ΤΡ, τὴε αἀοίῃ. «πὰ (ορι. Νν., τδε 
νυϊρ., ἴπε τεχὶβ οὗ ϑίερδεηβ, ΝΗ, δπὰ 
τῆς Εενίδβεῖβ, δηὰ ἰἴ ἰ5 ργεξεγσγεὰ Ὁγ Ετδϑβ., 
1ὰτἢ., ΒεΖα, Οαϊν., ατοι., ννεῖϑβι., ΑἸ, 
εἰρῆς. Τα Ἰδίϊεσ ἰδ ἴηε ςοπηβοιίοη ἰπ 
τε ὅ5γ7Γ.-Ρ, δηὰ ἰβ [οἱϊοννεά ὃν 1ΤῸῪτ 
πιαγρ.. ἘΝ νιαγρ., Οτῖρ.ν Οἴγυβ., τμάγι., 
ὙΠεορῆν., Αὐρυβι., Βεπρ., Ηδτ]., ἀε 
Μνεῖιε, ΟΙ8}., Ηοἕ., ΒΙεεκ., Μευ., ΕἸΠῸΝ. 
8οά., Ηδυρί, ΑΡδροῖὶ, εἰσ. ὙΠΘ ργορσίειν 
οὗ υπάετειδηάίηρ πε ἐν ἀγάπῃ 43 τιεᾶπὶ 
ἴο 4υδ]ν τπῸ προορίσας ἰ5 υτρεά οη 
ΒΌΟΝ στουπηάβ 85 {Π65ε---ἰμαὶ τε δι πα 
Ἐρίβεϊεβ. ἔσγηιβῃ πὸ Οἴμε ἰπβίδηςς οὗ 
ἅγιος ο᾽ ἅμωμος Πανίπρ αἰϊδοῃεᾶ το ἴτ 
ΔΩΥ ργαςε οἵ υἱγίις ἀεῆηεά ὃν ἐν δὲ {πῸ 
ἕοττῃ ἰπ ψῃϊςἢ τε ΠΟΙ πε585 οἵ ὈΪδ πε 6 585- 
Πε85 βῆονβ [ἴ56ε1}{ (Ηδυρι); {παῖ ἴτ ἰβ 
δεδιίηρ τπαὶ τπε ἰους νΠΙΟΝ ἰβ 18 ῥγίη- 
οἰρίε δηᾶ ρτουπά βῃου]ᾶ ρμεῖ εσηρῃδις 
ἐχργεδβίοῃ νπεπ {πε Ὀἰνίπε προορισμός 
15. ἤγβε ἱπιτοάυςοά (ΕἸ]., εἴς.) ; ταὶ τη 15 
οοπηεοῖίοη ἰ5 πτοϑὲ ἴῃ Παγπιοην νυν τε 
δβογιριίοη οἵ ργαῖβε (Μεγν.), δαηὰ νντῇ τπὰ 
Βαπίυβ οὗ πὸ ραγαρταρῇ 48 ἃ ὑνῃοΐε, νυ Ποἢ 
18 οοποογηεά σῇ ναὶ αοά ἰβ ἴο υ8 
ταῖμεσ ἴπᾶπ ννπᾶὶ νὰ γα τεαυίγεά τὸ θὲ 
ἴο Ηἰπι. Οη ἴπε οἴπεσ Βαπᾶ ἴῃ βυρρογῖ 
οὗ διϊδςῃίπρ ἴπε ἐν ἀγάπῃ (ο {πε ρῥτεςεά- 
ἱηρ, ἰξ ἰβ ρΡοϊπιεὰ ουἍἝ τπᾶὶ ἰπ νειν οὗ ἴῃς 
Βυβεαιεηῖ κατ᾽ εὐδοκίαν ἐπετε ἰ8. 1655 
τϑάβδοῃ ἔοσ ἱπιγοδυσὶηρ ἐν ἀγάπῃ ἰπ 50 
τ ρἤδις 4 ροϑβίτοη Ὀείογε ἴπε προορί- 
σας; τπδῖ, 1 ποῖ ἰη ἴῃς Ῥδυΐπε Ἐρίβι]εβ 
1πεπιβεῖνεβ, γαῖ εἰβενῆεσε οι πίη 
δηά νἱπους τπῈὸ ΝΤ ννὲ ἢανε ἰπβίδηποες 
ΔηΔΙορουβ ἴὁ {πὸ οοππεοϊίοη οὗ ἐν 
ἀγάπῃ υἱἢ ἀμώμους δπετε --- Ζ.5., 2 
Ρεῖ. π|. 14, ἀμώμητοι ... ἐν εἰρήνῃ ; 
1.ἅ. 24, ἀμώμους ἐν ἀγαλλιάσει ; Οἴει. 
Ἐονι., 50, ἵνα ἐν ἀγάπῃ εὑρεθῶμεν δίχα 
προσκλίσεως ἀνθρωπίνης ἔκωμοι (εἰεεά. 
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ὉΥ [Γἰᾳμι., Νοίες; μὲ σμῤ., 313), ἀπά 
αῦονε 411 παῖ ἴἰ 15 Ρδυ]5 υϑυδὶ, ἢ ποῖ 
ςοπβίδπι, μαδὶς ἴο ρίαςε ἐν ἀγάπῃ αὔίεγ 
1π6 οἴδυβε ἴτ φυδιῆεβ (Ερῇἢ. ἵν. 2, 15, 16, 
ν. 2; Οοϊ. ἰἰ.. 2; τ ΤΠεδβ. ν. 13; οὗ αἷβο, 
τπουρῇ ἴῃ δβδοοίδιίοπ νυ ΟΥΠΟΙ [ΕΓΠΊ5, 
ι Τίπι. ἱν. 12; 2 Τίτη. ἱ. 13). Οπ τῆς 
ΨνΠΟΪ6 1815 οοππεοίίοη 15 ἴο Ὀς ρῥγεξεσγεὰ, 
πὰ ἐπε ἐν ἀγάπῃ ν}}] τπΠεη ἀεῆπε τῆς 
Βοϊΐπεβ5 δηὰ δ᾽απιεΐαββπεββ, Ἰνοἢ ἅτα 
τε ἐεπὰ αδπὰ οὔ)εοὶ οἵ ἀοά᾿ 5 οἰεςιτίοη οὗ 
8, ἃ5 Πανίπρ ἱμεῖγ ἰἸσυτῃ δηὰ ρετίεοϊοη 
ἴῃ πε βαργεπις ΟΠ γίβιίαη σταςς οὗ ἰονε. 
γε. 5. προορίσας ἡμᾶς: λαυὶπρ γογε- 

ογάἀαϊπεά μ5. Βεῖϊεγ, 15 ἐλαέ Ηδ ὕογε- 
ογάἀαϊπεά μ5. ΜΝ γοὶϊ. ρξῖνεβ “Πδίῃ Ὀιέοσα 
οτἀευπεὰ 8; Ὑγηά. δηὰ Οτδηπίοσ, 
“ ογάεγηδά υ8᾽; δῃηά 50 {πε ΕΝ, “ἴογε- 
οτἀδιπεὰ ", Βυς ἴδε Οεπενδη, [πὸ 
ἘΒεπιίδῃ δηὰ τῆε ΑΝ, ἐο!οννης ἴδε 
ῥναεάεσίἑπαυϊέ οἵ τῇς Νυϊρ., εῖνε “ ἀϊὰ 
Ῥγεάεβείηδῖς υ5,᾿ “παῖ ρτγεάεβιϊπαιεὰ 
ι.5,᾿ “ Πανίηρ ργεάεβειπαϊεὰ υ5. νΏ1ε 
ἰῃ Εοπηδηβ δπὰ Ερῃεδδβίδπβ ἴπε ΑΝ δάοριβ 
“ ῥγεδεβιϊηδίεα," ἱπ σ Οοσ. ἰΐ. 7 ἰξ Π48 
“ Ἰοσεοσάδιπεά ". [}κ 5 Ῥεβὲ ἴο δάορι 
“νεογάαὶπ «ἱἱ τπσουρῃ, 8Ἃ8 προορίζειν 
πλεδη8 ἴο ἀείεγηιίης δείογε. πε νεῖῦ 
βεεπὶδ ποὶ ἴο οοσὺς εἰἴμεῖ ἰπ τπὸ ΤΧΧ 
ΟΥ ἰῇ δὴν ἄτεεκ υντίϊεγ είοσε Ρδυ]. 
[ς 18 ἐουπὰ ἱπ Ηεϊϊοάογυβ, Ιρηδιίϊυβ, 
εἰς. [ἴπ τῆῃεὲ ΝΤ ἰτ ἰβ δἷνναυβ υβεὰ 
οἵ ἀοὰ 45 ἀειεογπιπίηρ ἔτοτη εἰεγηϊτυ, 
ΒοπΊ ΘΙ ΠΊ65 ὙΠ τῆς ἐυγίμεγ ἀεβηϊίοη 
πρὸ τῶν αἰώνων (1 Οοτ. ἰ!. γ)---ἀεοτεεὶπα 
ἴο ἀο ϑοπιειῃίπρ (Αςῖβ ἱν. 28); ἔογε- 
οτάδι ππημ ἱπίπβο ΟΥ Ρεγβοῃβ (1 Οος. ἰϊ. 7; 
Ἐοπη. νὴ}. 29 ΠΗ.) ; οζ, 45 βεγε, ἀρροϊπιίῃ 
οπ6 δεΐργεμδηὰ το βοπηεϊπίηρ. Τα πρ 
ἴπ ἴπε σοτηρουπὰ νεγῦ δχργεββεβ ἴῃς ἴδοι 
{παι τῆς ἄξογεε 15 ργίοσ ἴο {πε γεα] βαιίοη 
οὗ 1ἴ8 οὔεςι. Γῇδ δοζ. ραγῖ. πᾶν δὲ 
τ κε 48 ἐωριῤογαὶ (50 ἴπ6ὸ ὅ'ζ.- Ρἢ1].), ἴῃ 
ὙΠΟ οα5ε ἴδε γογεογάϊ παέίοη νουἹὰ θὲ 
ΒοπλοιΠὶπρ' ῥγίοτ (ποῖ ἰπ ἐΐ»φ, ἰπάεεά, δας 
ἰπ ἰορίεαί οτὰετ) ἴο τῃε εἰδοί᾽ον, πὰ τῆς 
εἰεσιίοη ννου]ὰ δε ἀεβηπεὰ 458 ργοςεεάϊηρ 
οη ἴπε ἑογεογάϊπδιίοη (ΕἸ}., ΑἸΓ,, εἴς.). 
Βυϊῖ ἴἴ πᾶν αἷβδο Ῥὲ ἴᾷάκεῃ ἂ5 "ποάαϊὶ, ποῖ 
Ρτίογ ἴο πε εἰθοτίοπ Ὀὰὲ σοϊποϊάεηϊ ἐνίιἢ 
τ, ἃηἀ ἐχργεββίηρ ἴπε πιοάε οἱ ἰϊ5 δαί! οη ΟΣ 
τῆς ἔογγη νν ϊςἢ [τ τοοῖ--- ἢ τῆλι Ηε ἔοσε- 
ογἀδίπεὰ τ᾿ (Μεν., εἴς). οἷ τῃϊ8 δε 
οὗ τῃε δοσ. ραγί. βεὲ ὑν᾽πεγ- Μουϊ., σγαρη., 
Ῥ. 430. ΤΠΙβ 5 ἴπε τῆοόγὸ ργοῦδοθίε νίενν, 
Ὀεσαυβθα πὸ γϑαὶ ἀϊβεϊποιϊίοθ Ἄρρεϑτβ ἴὸ 
θὲ πιδάε δείννεεη ἴπε ἐκλογή δπὰ τπε 
προορισμός Ῥεγοπά ννῆαι πιᾶὺ ὃὲ βυρ- 
Βεβιεὰ ὃν τπὸ ἐκ ἰπ τῆς οπε δηὰ ἴῃ πρό 
ἴπ πε οἵδεσ; τῆς ἰάξα ἴπ πε ἐκλογή ὑεὶης 
υπηάδετβιοοὰ ἴο θὲ ται οὗ ἴπε παςς ἥγοηι 
ΜΠΪςἢ τῃς βεϊδοϊίοη 15 τηδᾶς, δηὰ {παῖ οὗ 
1πε προορισμός {πε ῥγίογὲέν οὗ ἴπε ἀεςτες 

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 251 

(ΕἸ1.). [τ 8 αἷβο το δε ποιϊςεὰ (ο( Μεγ.) 
τπαῖ θοΙῃ ἴῃ Εοπιδηβ (νῖ!. 209) ἀπά ἴῃ 
1 Ρεῖεσγ (Ἷ. 2) ἰξ ἰδ τῆς πρόγνωσις, ποῖ 
1πε προορισμός, τπᾶὶ 5 τερτεβεπιοὰ 45 
δηϊεςεάδης ἴο ἴπε αἰεοϊίοη οὐ 45 ζοσπιὶηρ 
ἰϊ8 ρτουπά. Τῆΐβ Ὠἰϊνίπε προορισμός, 
{κε ἴῃς Ὀϊνῖπε ἐκλογή, Π45 ἰπ τ6 Ρδυ πα 
νυττηρ5, ἰπ νΠΙ ἢ ἴξ τεσεῖναβ [15 ἰο ει εβὶ, 
τηοϑὲ ςοπιρίεῖθ, δηὰ πιοβδῖ υπηυαϊβεὰ 
βίαϊετηεηῖ, ποῖ ἃ βρεουϊαῖνε δυϊ δη ἰη- 
ἰδηβαῖν ργδοιῖςαὶ ἱπίεγεβί, εβρεςίδ!ν ἢ 
τερατά ἴο ἵννο τπὶπρβ οὗ πιοϑὲ ἱπηπιεάϊδίε 
Ῥεγβοηδὶ σοηςεγη---ἰῆς δε] ενεγβ ἰποεη- 
ἔνα ἴο ᾿ἷνε ἴπ πενγπαββ ἀπά Ποϊἑπαβδ οὗ 
1πππ (ο 11. 10), ἀπά πἰβ ἐποουγαρεπιεηῖ ἴο 
τεϑῖ 'π ἴῃς Ὠινίης βαἰνδείοη 88 ἔοσ ἢἰπὶ 8π 
αβϑυγεὰ βαϊνδιίοη.---ε:ς νἱοθεσίαν : ππίο 
αἀοῤίοη. Οτ, 85 ἴῃς ΕΝ ρίῖνεβ ἰξ, (οἹον- 
ἱπρ τμῈ αὐοῤέϊο βίέονμνι οἵ τῃε ΝΌ]Ε., 
“ὉΠίο δἀορίιοη 48 βοηβ ᾿". [{ἰ8 Ρδυϊΐπα 
ἴεγπι, ἀπά σοῆνουβ δῃ ἰάεβ ἀϊβείποι ἔγοπι 
ἀπὲ οὗ σομπελὶῤ δπὰ εἐχρίδπδίογυ οἱ ἰξ. 
Τῆς βοπδῆϊρ οἵ Ὀεϊϊενοτβ, ἴπὸὶ ἴδοι τηδί 
ΠΕ ἃγα οδιϊάσεη οὗ αοά, ΝΠ ἢ τῃς ρτῖνὶ- 
Ιερεβ δπηὰ στεβροπβί δι τε θεϊοηρίπρ ἴο 
βυς ἢ, ἤπάβ ἐγεαιθηὶ ἐχργεβδίοη ἴῃ (ἢ ς 
ΝΤ ντίπρβ. Βυΐϊ ἰξ 18 οηἷν ἱπ πε 
Ῥαυϊπε Ἐρίβεῖεβ τπαῖ τὰς βρεοίῆς ἰάεα 
οἵ υἱοθεσία οζουτθ, δΔηὰ ἰπεῖε ἰη ἔνε 
ἰπβίδηςεβϑ (Εοπῃ. νἱῖϊ!. 15, 23, ἰχ. 4; αἱ. 
ἷν. 5; ΕΡΏὮ. ἱ. 5). ἴπ οπε οᾶϑε ἰτ ἰβ ἀρρίεὰ 
ἴο ἴπε βρεοΐδὶ τεϊδιίοη οὗ [βγαεὶ ἰο αοά 
(Εοπι. ἰχ. 4) ; τῃσίςα (πῃ. νἱ". τς; δ]. 
ἵν. 5; ΕΡΉ. ᾿. 5) [ἴ ἰβ υβεὰ οὗ {πε ργεϑεηῖ 
ΡῬοβιϊίΐοη οὐ δεϊϊενεῖθ ἱἰπ ΟἾγιβ ; οπςς 
(Εοπι. νἱϊ, 23) ἰξ τεΐεσβ ἴο τῆθῖγ ἔαΐυτα 
οοπδβυπητησίίοη, ἔπε ταϑυγγεοιϊίοη οἵ {πε 
τῆδι Ψ}] δὲ τπὲ6 [Ὁ]] τηδηιζεβιδτίοη οἱ 
1πεῖγ βοπβῆρ. [τ ἰ8β ἃ ἴεγπὶ οὗ γείαίίοη, 
Χριαββίπρ ΟἿΓ 5οηβῆὶρ ἰπ τεβρεοὶ οἱ 
σἰαπάϊηρ. [ἴ Ἄρρεατβ ἴο ὃς ἴάκβη ἔγοτη 
τε Βοπιδᾶη ουδίοπι, ἢ ΜΚ ΠΙσἢ Ρδὺὶ 
ςου]ά ποῖ [41] ἴἸο ΡῈ δοᾳφιδίπιεά. Απηοηρ 
πε 1ενν5 πότε ννεῖε σαβεβ οἵ ἱπίογπιδὶ 
δάορτίοῃ, 85 ἰπ τῇς ἰπβίδπςε οἵ Μογάδοδὶ 
δηὰ Εβῖπες (βίῃ. τ. 7). Βυῖ δάορτίοῃ 
ἰπ πε βεῆβε οὗ ἴδε ἱεραὶ ἰγαπβίεγεηοε οὗ 
ἃ οἰ] ἴο ἃ (ϑπΉΪν ἴο ννϊςἢ ἰς ἀϊά ποῖ 
Ὀείοης Υ ὑἱτῖ Παὰ πο ρίδαςε ἱπ ἴπε 
7εννΊ 5 ἰᾶνν. [ἢ Εοπιδη ἴᾶνν, οἡ ἴῃς οἵδ 
μιαπά, ῥγονίβίοῃ ννἃ5 πιαάς ἴογ {πε ἴγᾶπ8- 
δοίίοη Κηοινη 48 αὐοῤίϊο, τῆε τακίπρ οὗ ἃ 
οὨ ἃ ΠΟ ννὰ5 ποῖ οπε᾿ 5 τὰ Ὀν Ὀιγῃ ἴο 
θὲ δ΄᾽5 βοη, ἀπά αγγοραἰΐο. ἴῃς ᾿ταηϑίεσθηοα 
οὗ ἃ 5θ0η ννῆο ν'85 ἱπάδβρεπάεπι, 45 ΌῪ 188 
ἀεδδῖῃ οὐἩ ἢΠίβ ργορεσ δίπεσ, ἴο δηποῖποσ 
(ΔῖΠπεῦ ΌΥ 8οϊεπηπ ρυῦδὶῖς δοῖ οἵ πὲ 
Ῥεορίε. Τῇῆυβ ἁπιοηρ ἴδε Ἐοπιδπβ ἃ 
οἰΖεπ ταῖρμς τεσεῖνε ἃ μὰ ννμο ν 85 
ποῖ Πἰ5 οὐνη ὉΥ δίγ ἱπῖο 5 (Ἀπ ἀπά 
δῖνε Πἰπὶ Πῖ5 πάπα, θὰ πὰ ςουἱά ἀο 50 
ΠΥ ΌΥῪ ἃ ζογπιδὶ ἂςῖ, αἰϊεβιεά Ὁν ννἱῖ- 
πεββεβ, ἀπά ἴπῸ βοὴ ἴῃυ5 δάοριεὰ παὰ 
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ἰπ 4}} 15 επτίγεῖν ἴῃς ρῬοβιτίοη οὗ ἃ ἍἽμἹά 
ὃγ Ὀἰγίῃ, ννἢ 411 τπε τίρμιβ ἀπὰ 411 {πε 
ΟδΙ ραιίοπβ ρεγιδι πίπρ το παῖ. ΒῪ “δάορ- 
τίοη,᾽ τῃετείοτε, Ρδυϊ ἀοεβ ποῖ τηξᾶπ ἴδε 
Ὀεβίονδι οὔ τῆς ἢ} ρῥτίν!]ρεβ οὐ τῆς 
ΆτΑΙΪν οα ἴποβα ννῃο ἅτε 80Πη8 ὃν πδίυγε, 
δυῖ τῆς δοςερίαπος ἱπῖο {πῃῈ ἰδπηΐν οὗ 
ἴῆοβε ννῆο ἀο ποῖ ὉγΥ παῖυγε δαίοπρ ἴο 
ἴῖ, ἀπᾶ τε ρἱδοίπρ οὗ ἴῆοβε ψνῇῆο δὲ ποῖ 
80Π8 ΟΥ̓ ΡΊΠΑΙν δηὰ ὃῪ τίρπμε ἴῃ τῆς ταῖδ- 
τίοη Ῥσορεσ ἴο ἴποβα ννῆο δῖε 80η8 ὉΥῪ 
νιγῃ. Ηδξεηςε νἱοθεσία ἰδ πενεῖ δβιγπεὰ 
οὗἩ ΟἸσίβι ; ἔοσ δε δἷοῃμε ἰβ ὅοη οὗ αοὰ ὃν 
παῖυγε. 80 Ῥδὺϊ γεραγὰβ οἱσ βοπβῆ!ρ, 
ποῖ ἃ5 ἱγίηρ ἴθ ἴῃς παίυγαὶ γεϊδιίοπ τῃ 
ψΠΙΓἢ πηεη βίδηᾷ ἴο αοἀ 5 Ηἰ5β ςπι]άγεη, 
δυϊ δ5 ἱπιρὶ γίηρ ἃ πενν τεϊδίϊοπ οὗ ργᾶςβ, 
Ιουπάεά οη 84 σονεπδηῖ τεϊδίίοη οἵ αοά 
δηὰ οἡ ἴπε ννοσκ οἵ Οῃγίβε ((ἱ. ἵν. 5 Η1.. 
--διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ: ἑλγομρὰ Ἅέτης 
ΟἈγέσε; ἴῃ τῆϊ]5 οαβὲ ποῖ ἐπ ΟἾσίϑβε δυϊ 
ἑλγομρὴ Ἡϊτα. Τῆι ἰ8, ἰξ ἰδ [σου ρῃ τῃα 
τηδάϊδιίοη οἵ ΟΠγῖβε ἰδὲ οὺυγ δάοριίοη 85 
80Π8 ἰδ ταὶ δε; οὔ (δἱ. 111. 26-ἷν. 7. 
ΕἸβενπεγε {πε δέλέσαὶ 5᾽ἀε οἵ πε βοπβῆ!ρ 
ἷθ ἐχργεββεά, Εος ἀοά ποῖ οπἱν Ὀτίηρβ 
8 ἱπῖο τῆς ταϊδιίοη οἵ βοῆβ8, Ὀὰϊ πηᾶκεϑ 
υ8 Β0Π8 ἰπ ἱπινατὰ γεδ!ν δηὰ σπαγαςίογ, 
δὶνίπρ υ8 τῆς δα] τηϊηά, Ιεδάϊπρ α5. ὈῪ 
Ἦ!8 ϑρίσίς, ἐγαπβ αἰτίη 8 ἱπῖο ἴῃς Πἰδεγῖν 
οὗ τδε ρίογυ οἵ Ηἰβ Ἵοπιάσεη (Εοπι. νῖϊ!. 
12,14, 21; 64]. ἱν. 6).---εἰς αὐτόν: μπίο 
Η:Ἰπιεεῖ, ἰμδὲὶ 15, ποῖ υπῖο Ολγὲςέ, 85 ᾿ὲ 
γνεῖϊε, Ν. ϑοάδη, εἴς., 81}}} τῖπκ, Ὀυῖ 
υπίο Οοά. Ἡδετς, 48 ἰπ νοῖ. 4, ννε τεδὰ 
αὐτοῦ, ποὶ αὑτοῦ (45 ϑίερῃεηβ, ΜΠΠ, 
Οτεβθδοῇ, εἴς., ρὰΐ 10), {πε νυτίτετ ρινίπα 
[τ 28 ἔτοπὶ ἢΐ5 οὐγῃ ϑιδπάροϊηι. Ηονν ἴ8 
116 ἴο 6 υπάετειοοά ϑ [τ τΔῪ τηδδῃ 
ΒΙΤΊΡΙῪ ἵπαῖ αοά ΗἰπΊ5ε}7 ἰβ τπε Εδίμεσ το 
ΜΠοπ ΜῈ ἅτ ὅσουρῃε ἱπίο 114] τεΐδ- 
εἰοη ὈγῪ δάοριίοη. [π ἐμαὶ σαβε ἴπε ροΐπι 
ψουὰ ΡῈ τῆς ρίογυ οἵ ἴπε δάορτίοη, ἰπ- 
ΒΠΊυΟἢ 48 ἰξ ἰΒ αοἀ Ηἰπιβεῖϊῖ πὰ ποῆς 
1688 ἴῃδπ Ηε ννῆο Ῥεσοπηεβ οὺγ Εδίπεσ ὉῪ 
ἴς ἀπά ἴο Ψῇοπὶ (πε ἰογεογάϊηδιίοη ἱπίο 
τῆς Ροβίτίοη οἵ βϑοηβ8 ἰοοκβ. ΟΥ̓ ἰΐ ΠΊΔΥ 
Ῥε τπ6 ἀεερεσ ἰάεα τπαὶ αοά Ηἰπιβεῖζ ἰβ 
δε επ6 οὗ ἴτε οτεογάϊπαιίοη, 45 ΟΠγίβι 
ἰ8. 118 τηεάϊιπι οὐ σμδηπεὶ. Τῆε εἰς ἰ5 
ποῖ ἴο Ὀ6 οοηδιδεά «γἱῖἢ ἐν, ποῦ ννουϊά 
ἴδ6 ἰάεα ἴπὰβ δὲ τεἀυσεὰ ἴο {παῖ οἵ 
δίσωρίε ροββεββίο᾽θ. Ηετσζε ἴπε εἰς πῦδῪ 
ταῖμογ ἤᾶνε 115 τηοβί ἀεβηΐίε ἕογοε, εχ- 
Ῥτεβδίηρ τε ροαὶ οἵ 4]1. Τῆε ἢπαὶ 
οὔ)εοῖ οὗ αοά᾽ 5 ἑογεογάϊπδιοη οὗ υ8 ἴοὸ 
{πε βίδηδίπρ οὗ β80η8 18 ἴο Ὀσγίπρ' υ8 ἴο 
Ηἰπιβεῖξ, ἱπίο ρεγέεςς ξεν ΒΡ ν ἢ 
Ηἰπι, ἱπίο δάοτίῃρ, ἰονίηρ τεϊδιίοη ἴὸ 
Ηἰπιβεῖῦ δ {πῸὸὶ ἴσὰὺς Ἐπά δπά Οδ]εοι 
οὗ οὖς Ῥείῃρ.---κατὰ τὴν εὐδοκίαν τοῦ 
θελήματος αὐτοῦ: αεορογάϊηρ ἰο ἐλε ροοάὰ 
}.|6αϑεγε ΟἹ Ηὶς τοῖ!!. ΝΥ ςἷ. ρῖνεβ “"Ὁγ ἴῃς 
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Ῥυγροβε οἵ Ηἰβ νν}]}"; ἘΠ πλ., “᾿δοοοτγάϊπρ' 
ἴο ἴπε ρυγροβε οὗ Ηἰβ νν1}}""; Τγπά., “δς- 
οογάϊπρ ἴο {πε ρίεαβυγτε οἵ Ηἰβ ψν}}} "; 
Οεδη., αςη., ΑΥ, “"" δεςοτάϊηρ ἴο ἴδε σοοὰ 
Ρίεαβυτε οἵ Ηἰβ νν}}} ". Τῆς πουη εὐδοκία 
(νυ ]ε.-ΟἸεπι., δεμοῤ[αοὶἐπνη) 18. ἃ ὈΓΠ0]1ςΑ] 
ἴεστη. [ἐ ἰδ ποῖ ουγγεηῖ ἰη ὑγοΐαπε Οτεεκ, 

Ῥυϊ τεργθϑεπίβ πε ἿΣῚ οἵ τμε ΟΤ᾽ (ε5- 
Ῥδοίδιν ἰη ἴῃς Ῥβ4!γ}5), ἀπὰ οσουγβ ἃ ροοὰ 
ΤΏΔΗΥ ἔἰπη68 ἴῃ ϑῖτ. [Ιη ἴπεὲ ΝΤ 1 ἰ5 ἐουπά 
τῃσίοε ἰπ πε αοβρεῖβ (Μδῖι. χὶ. 26; [υκεὲ 
1ϊ, 14, χ. 21), δῃὰ 5ῖχ {ἰπ|ε8 ἰπ τἴπῈ Ῥδιυ πε 
Ἐρίβε165 (οπι. χ. συ; ΕρὮ. ἱ. 5, 9; ΡΏ!. 
ἦ. 15. 1. 13; 2 ΤἼΒΒ8. ἱ. 11), θὰ: ποννῆεσα 
εἶδε. [τ πδ8 ἴῆε βεῆϑβε (4) οὗ τοῦ (Μδζῖ. 
χὶ. 26; [νυκς χ. 21), ρΡαβϑίηρ ἱπίο ἴμαΐϊ οἵ 
ἀεεὶγε (οτι. χ. 1); δπὰ (δ) οὗ ροοα «εσὲϊὶ 
((ὐκε ἰἰ. χᾳ; Ερῆῃ. ἴ. οἱ ΡῬΒΠ. 1. 15, 1ϊ. 
13)» ραϑϑίηρ ἰηῖο δὲ οἵ ἀεί λέ οἵ εαἐΐ5- 
“αείίοη (, Τ 688. ἱ. ἔλνν Ηετε ἰδ ἰβ ἰδίκεῃ 
ΌΥ πιοβὲ (Μευν., δὲ εἴίε, ϑ8ιίεσ., ΑἹ, 
ΕἸΙ., ΑΡδοιέ, εἰς.) ἰπ τῆς βεῆβε οὗ δεμε- 
ῥίἰαείέμνι, ῥμγῥοσε, ϑουεγεῖρηι σομηϑεὶ, ἃ5 
εαυίναϊ!εηι ἴο κατὰ τὴν βονλὴν τοῦ θελή- 
μᾶτος αὐτοῦ ἰπ νεῖ. 11. [Γιρῆι., Φ.΄., 15 
οὗ ορϊπίοη τπαῖ, νῆες [18 σεπίγαὶ ἰάθα 15 
“ΒΑ ὈΒίδοιοη,᾿᾿ τ ΠῚ ὁ Οπν ἴΠπεπ πιεᾶῃ 
“Ῥεπενοίδηςε ̓  νπεη πὰ οοπίεχι ροϊηϊβ 
ἴο Βοπιὲ ρεΐβοῃ ἐοιυαγάς τυλορι ἴῃς 548115- 
ἐλοϊίοη 18 ἐεϊς ". ΗἜ τεΐεγβ ἴο ἐν ᾧ εὐδό- 
κησα ἰπ Μδῖι. 1]. 17, ἀπά ςοπιεηάβ ἴπαὶ 
ψΜΠουϊ βυσῇῃ ἱπάϊοαιοη οὗ ἃ ρεγβοπαδὶ 
οὔΐεοε “τῆς 58ιϑἔδοιίοῃ 18 ἔεϊς ἴῃ τς 
δοϊίοη ἰἴβεῖζ, 80 παῖ τῆς ψοτὰ ἰβ. υϑεὰ 
ΔὈΌΒοΪυϊεῖγ, ἀπὰ βρη ῆςεβ " σοοά ρἰεδβυτε, 
ἴῃ τε βδεῆβε οὗἉ Ἅ" ἀεβίγε, "ρυγροβε, " ἀε- 
βρη" (Νοέες, μέ φεῤ., 314). Βαυῖ ἰπ τπε 
Ῥαυϊπα ἘΡΙδΗτα ψΏεη ἰξ ἰ8 υδεὰ οὗ αοὰ, 
1 18. ἃ ἴεσπὶ οὗ στᾶςς, Ἔχργεβϑίπρ “ ροοὰ 
Ρἰεδβυγε" δ8 αϑιὰ προς ἀναξίως Ψ]}, 
Διὰ ὄνεη ἤθη υδεᾶ οὗ τηδπ ἰξ σοῆνευβ 
186 βᾶγπης ἰάδα οὗ ροοάμες5 (οπι. χ. 1ἱ; 
ῬΏΠ. ᾿. 15). Νοσ ἄοεβ ἴῃε οοπποίδιίομ 
ἌΡΡθᾶσ ἴο δε ἀϊβεγεπὶ ἱπ 186 οσουγτεηοαβ 
ἰπ τπε σοβρεῖὶβ (Μαδῖί. χί. )6; [ὐὺΚε ἰἰ. 14; 
χ. 21). [π τΠδ ῥργαεβεηῖΐ ρᾷββαρε ἰξ ἰ8 οτἱν ἴῃ 
τεϊδίιοη ἴο {πε ρτδος οὗ Ηἰβ ἀβα!πρβ ἢ 
δἰπῆ]} τηθη {πὶ τεέεγεηος ἰ8 τηδᾶς ἴο ἴδε 
ΨΙΠ οὗ αοἁ. Τῇε οἴδυβε ἰπ ᾳυεϑβιίοη ὕγε- 
βεηῖβ ἴπδὶ ρσᾶςβ ἰπ πὸ ραγίουϊαγ ἀβρεςὶ 
οὗἩὨ [18 βονεγεῖρτι, υππηεγιίεὰ δοίίΐοη [ἴἰ 
δἀὐὰβ ἴτε ἰδϑδὶ ποῖε ἴο {πε βίδιεπιθηὶ οὗ 
πε ννοηάετιβ οὔ ἴπε Ὀϊνίπε εἰεσιίίοπ ὉΥ 
ἐχργεδββίηρ τῆς ἴδοις τπδὶ (ἢδϊ εἰεςτίοη ἀπά 
Αοά᾽5 ἑογεογάϊπαιίίοη οἵ υ8 ὑπο δδοριϊοη 
ΤῈ ποῖ ἀυε ἴο Δγν ἀεβεγῖ ἴῃ ὕ8 ΟΥ̓ ΔΠΥ- 
τπῖηρ ουϊδίάς αοὐ Ηἰπιβεῖδ, θὰς ἅτε δοὶβ 
οὗ Ηἰβ ονη ρυτε ροοάπεββ, ογὶ σ᾽ παιϊηρ 
ΟἿΪγ πὰ ψ ΠΟΙ ἴῃ ἴπε ἐγεεάοτη οὗ Ηἰβ 
οννῇ ἵἱπουρῆῖβ δηὰ ἰονὶπρ' σουηδεὶ. 

Μετ, 6. εἰς ἔπαινον δόξης τῆς χάριτος 
αὐτοῦ: ἰο ἰδτ ῥγαΐδε οΓΓ ἐδιε ρίονγν οὔ λὲς 
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αὐτοῦ, 6. εἰς “ ἔπαινον " δόξης τῆς ἢ χάριτος αὐτοῦ, " ἧς ὃ " ἐχαρί- ν 5:ε ΡΒ. 
ΔΙῚ 

τωσεν ἡμᾶς "ἐν τῷ ἠγαπημένῳ, 7. " ἐν ᾧ ἔχομεν " τὴν " ἀπολύτρωσιν Ρι. ἰ. 7. 

423: ΟΟΪ. ἱ. 27. ἃ δίισ., Αςίδ ἱ. 1 γε. 
ἃν. 3, 4 τεῦς Ὁ (οὶ 1. 1, 14; τ Οοσ. ἱ. 

χΞ Εοχα. ἱϊΐ. 
Ζ1,Κε ἱ. 28 οὨἱν ἐ; ϑ5ὲσ. χνἱϊἹ, 1γ,; Ῥβ. χνὶΐ. 25 ϑυτηωγῃ. 
ς [μυκε χχὶ. 38; σεν, ΠῚ ᾿ ἰ, 24; τ (οσ. ἑ. 3ο; (οί. ἱ, τᾷ; 

Ἡδεδ. ἰχ. 15, χὶ. 35; Ὠδῃ. ἶν. 32, ΟΠΐ8. Μ8.; βες Ῥξς. ᾿ἰχνἱϊ]. 18; 158. ᾿χίϊΐ. 4. 

᾿ τῆς δοξης ὈΕ. 
δεν ἡ, ψ 1 ἢ 

Τμάτι,, Πδπι., 

3 τῆς οπ]. Ὠλτη. 

30 ΕΕῈ (οπι. η)ὴ αΚΙ;,, πιοδὲ Μ55., 5υ1:.-Ρ., Βδ8., Οἢσ. (λος ἰοϑο), 
ἰςϊογίπ., Ασηθγβίσ. ; τεχὲ ΑΒ 6, 17, 23}, 47, 57, 8].. Οτίβ. Οἢσ. ; η ΤῊ. ; 

και. Αἴεσ ἡγαπ. ἰπβετῖ νιω αντον ὈΕΕῸ, δβυτγ.", ἅ, ες, ᾧ, σ, νξ., ὅγτ.- Ρ., σοιῇ,, εἴς. 
4ἐσχομεν Ὦ, Οορέ. (αεεεῤίνιμ5), ΕΤΏ., [τεπ.210. εχ 9 ΑΒΙῸ» ἜΕΟΘΚΙΡ, ἀ, ε, 

ἔ, 6. Νυὶξ., ϑυτοῦι. Ασπλ., Οοίὰ., Ιγεη.33. Οἵ, Ογτγ,, Τβάϊ., ΝἹοιτοτίη., [ετ. 

εἴαιε. Ὑνῖςε ἀραῖΐπ ἴῃ [ῃε βάπὶιῈ ςοηίεχί 
νε Πᾶνα ἴδε ρῆγαβε “ ἴο {πε ῥγαΐβε οἵ ἢ15 
ἴον" (νν. 12, 14). Ηετε ἴξ 18 πε βίογυ 
δΡεοἤ Αγ οὗ αοἄ 5 στδᾶςς, δπὰ τπε ργαΐϊβε 
οὗ τῃδὶ ἰβ πον βιδιεὰ ἴο Ὀ6 τπε υἱεπιδῖα 
εηάὰ οὗ αοάΒ ἐογεογάϊπδιίίοη οἵ 8 υπίο 
δἀοριίοη, 45 οὐζ δάορζίοη [1561{ ἢδ5 Ῥεεῃ 
ἀεοϊατεά το ῬῈ {πε οὐ͵εςὶ οὗ {δε ἔογε- 
ογάϊπδεϊοαθ. ἀοά᾽β ἤἥπαδὶ ρυγροβε ἰπ Ηἰβ 
εἴεγηδὶ ἀειεσπιιπαιίοηβ, δηὰ ἴῃς βυργεπλα 
επὰ ἴο ννῆϊοἢ 411 τπαὲ Ηε νν"1}}18 τερζάϊηρ 
Ὁ5 Ιοοκϑβ, ᾶσε πε τηλη δβίδτίοη δηἃ δάογίηρ 
τεοορηίτίοη οἵ Ηἰ5 στδος ἴῃ 118 ρἱογίουβ- 
Πε85. 80 Οἤσυβ. ρυΐβ 11 Ὀτεὴγ ἵνα ἡ τῆς 
χάριτος αὐτοῦ δόξα δειχθῇ. Τῆε ρῆγαβε 
ΤΆΕΔΠ8 τῇοτς ἔπδη “τὴς ῥγαῖβε οἵ ἢίβ8 
εἰοτίουβ στᾶσα ᾿. ΙΓ ΟΧργεξβεβ Πα βεϊεὶπη 
ἴοι οα ἀοὐἷβ ρασῖ, δπὰ ἴδε Ἰογζῶι 
ςοπίεβϑίοη οὐ πηᾶπ᾿5 ρασῖ, οἵ ψνπαὶ {πὰ 
Ὀϊνίπε ρσᾶοα ἴῃ ἴπεβε εἴδγηαὶ οουπβεῖβ 
18. πῃ τῇς ὐδίτεν οὗ 1158 βρίεπάουγ, ἰϊ8 
πιαρηίῆςεποα. μᾶῖ τπῖβ ἰ8 τε ἰάθα 
ἰ8 ϑῆονη ὉΥῪ ἴδς ϑβυρδβεαυδπὶ τηεηϊίοη 
οὗ τἴπεὲ “τίς μ65᾽ οὗ ἴῇ6 βᾶπιὶδὲ ρτδοα 
(νετ. 7).-τὲν ἡ ἐχαρίτωσεν ἡμᾶς: τούέβ 
τολιοῖ ἤε γεεῖν ριζξίφα μα; [᾿τετα]γ, τού κα 
τυλίελ δέ ργαζεά μ5. ΤῈ ΑΝ (ο]ον 5 
Βεζδ᾽β ἐμ φμὰα πὸς αζοεῥίος εἰ δὲ ἐβεοῖέ ἴῃ 
τεηδετίηρ τ “Ψ Πετείη ἢς πιδᾶς ἃ δο- 
οερίοά ". Τῆς ΕΝ, ψῃϊοἢ ρῖνεβ “" νοτε- 
ἢ ἢς ἐπάυκά υ15 "Δ ἷἰπ 6 τηατρίη, ἀ6 818 
Ὀεῖῖες ΨὮ ἴ ἴῃ τῆς τοχὲ, ““νὩϊοἢ Πα 
ἔγεεῖν Ῥεβίοννεἃ οπ 8. Τῆς τεδάϊηρ 
ἐν ἦι. πε ΤΕ, βυρροτιεὰ ὃγ 5υςἢ Μ58. 
ἃ5 ὉΕΟΙ,, πὲ πιδ88 οὗ ἴπε συτγβίναβ, ἴῃς 
Νυΐκ.ν εἴς,, πιυϑὲ ρῖνε ρίαος ἴο ἧς, ννΒϊοῃ 
ἰβ ρίνεπ ὃν ΒΑ, Ετῇ., ὅγχσ., εἴς., δπά 
8 δἀοριεὰ Ὀγ ΚΤ (εἰρῃτῃ εἀ.) ΤΥΝΉΕΝ. 
Τδε ἧς ἴδ ὉΥ αἰἰγαςιίοη ἴοσ ἣν (ο΄. 5: πυῖ]ας 
Βεπίτῖινεβ ΌΥ διϊγαοίίοη ἴῃ ἵν. 1; 2 Οογ. 
1. 4), ἴῃς ἐχρ᾽δπδιίοη δείηρ ἑουπὰ ἴῃ ἴδε 
ἱπδυξηξε οὔ βυςἢ υϑᾶρεβ 88 μάχην μάχεσ- 
θαι, ὕβριν ὑβρίζειν, κλῆσιν καλεῖν, χάριν 
χαριτοῦν. 8εε ΝΊΠ.-Μουϊι., Ογανι., Ρ. 
203; Βυϊζῖπχ., Ογαπι., Ρ. 280. Τῆς νεῖρ 
χαριτόω, [οἸοννίπρ τπΠ6 ἀπαίορυ οἵ οἵπεσ 
νΕΓΌ5 ἰπ τοω, Π]6Δ5 ργαΐξία αἰλφμόηι αἢ- 
εέγε. Βαϊ 1ῃ185 πᾶν ἢδνε ἵΨῸ βεπβ6β (οὔ. 

Ηατῖ., ΕἸ1.)}, εἰπε το »ναὰδ οπδ ἀργεε- 
αδίες, ῥοςεεσδεά οὗ ργαζε (ϑῖ:. χν]!. 17; 
ΡΒ. χνῖϊ. 26 (ϑυτηγιδοῃιβ), ΟἹ ἐπὶ. ΑἸεχ., 
Ῥαμά., ἰϊϊ., 11), οΥ ἴο δεξέοισ ργαξξ ο" ομέ, 
ἴο εορῥαθ5 ομέ τοῖἐὰ αυομν (Τεβί. χίϊ 
Ῥαῖγ., 105. 1.). ὙΠα νεῖ ἰβ οὗ γᾶγε ὁσουγ- 
τεῆςε,  ΠεῖΠος τίη οὐ νους τῆς ΝΤ. 
11 15 σοπησηοηαϑὲ ἰπ εςοϊεβἰαβεῖσαὶ δπᾶ 
ΒγζΖαπεῖπε ατγεεκ. ἴπ με ΝΤ ἰξ [5 ἐουπὰ 
ΟὨΪγ τννίςςα, πεσε δηὰ ἰπ ΠὺκΚε ἰ. 28. [π 
οί ἱπβίδποεβ βοπῖε ᾿νουἹὰ ρίνε ἴτ τῆὰ 
ἔοσπηοσ βεῆδ6. ἴῃ ἴπε ῥγδβθηὶ ρᾷββαψε, 
4.6., ΟἾγΥ5. τᾶ Κα5 ἰἴ ἐπεραστοὺς ἐποίησε, 
Δηὰ 80 βυδβιίδῃτδιν Οογπεὶ. ἃ 1 ριάε, 
Βιβρίπρ, δηά νδγίουβ ΕΟ ἱπιεγργεῖδγβ. 
ΤῊε ἰδἴϊεσ βεῆβε, βοσζενεσ, 8 τὶ ρθε 
Ρτείεισεὰ ὈγῪ Βεηρ., ΕἸ]., ΑΙ, Πίρδε,, 
Μεγ., Ηαυρι, εἰς., 45 τῆοσα ἴῃ ΠΑΓΓΊΟΠΥ 
ΜΙ {πὲ ρεπεγαὶ βεῆβε οὗ χάρις 'π τῃε 
Ῥαδυ πε ΕΡίβεῖεβ, ἀπά νυ της ἕλοι τπαὶ 
1ῃε τηδίπ ἰάεα ἰη τΠε ςοπίοχι ἰ5 νπδὶ αοὰ 
ἰπ Ηἰβ σγδευϊουβ σοοάπεββ ἄοςβ ἴοσ ι1.8.--- 
ἐν τῷ ἠγαπημένῳ: ἐπ ἐκε Βεϊουεά. ΤΕ 
ἀουριείι εχρίδπδίοσν ἰετπὶ υἱῷ αὐτοῦ 
ἰ8 δάάδεδ ὃν βοπὶὲ δηςΐδβηϊς δυϊῃμοσίεεβ 
(ΌΕΕΟ, νυΐρ., Θοιμ., 16ες., εἰς). Αμαΐπ 
1 15 ποῖ “" ἑλγομρὰ Ἠϊΐτη,᾽" δυϊ “ἐπ Βίτα᾽). 
Τῆς ρτᾶςε ἰδ θεβεοννεὰ ἴῃ δηὰ ἢ ΟἸγῖδὲ 
ΗΙπιβεῖῖ, [τ ἰδ ἴῃ (δε γᾶ οὔ τε ὅοη 
ἴπαιὶ {πε αἰ οὗὨἨ σταςε Ὀεοοσηεβ ουζγβ δηὰ 
παῖ τπε βρίεπάουγ οὗ {πε ρστᾶςς ἰβ βεεῆ. 
Τῆς ἀεβιρτιδίίοη ὁ ἠγαπημένος 45 Δρρ΄Ἰεὰ 
ἴο ΟΒσίδι ἰβ ρεου ας ἴο τὨϊ8 οπε ραββᾶρε 
50 ἔδτ ἃ5 ἴπ6ὸ ΝΤ [8 σοηςετπεά. [π ὃς 
ΝΤ ἰἴἰ8 πεᾶτεβὶ εαυίϊναίεπι ἰβ {πε Ἐ|Ὸ 
τοῦ νἱοῦ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ ἰπ ἴῃς 5Ξοπιε- 
ὙΠδὶ βί πη γ ράββαρσε ἰπ ΟἹ. ἴ. χ3. ΟΛ 
Αἶ5ο ὁ υἱός μον ὁ ἀγαπητός (Μδῖι. 1]. 17, 
χνίϊ. 5; ΜΚ. 1. τα, ἰχ. 7; ἴ[υ0κς Π|. 22, 
ἰχ. 35), ὁ ἀγαπητός μον (Μδῖι. χίϊ. 18); 
δηὰ ἴθ τῆς ΟἹ ΡΒ. χχνὶϊ. 6 (1,ΧΧ); 18. 
ν. 1. Ουϊδβίάε [ἃς ΝΤῚ {πε ἴεγηὶ ὁ ἠγαπη- 
μένος αὐτοῦ ἰ5 υϑεὰ οὗἩἉ ΟΠἩτῖβὲ ἰη τῆς Εῤ. 
οἵ Βαγη. (3, 4). 1ιῖᾳρδξ. ροϊπίβ αἷβο ἴο 
δι ΠΏ] ἀεδιρτιδίϊοηβ ἱπ Ἰρηδείιβ, ΟἹ πὶ. 
Εοπι., ἀπά ἴδε “ξεερϑείο 1Ξαΐας (Νοίες, μὲ 
5Μῤ., 316). 

γες. 7. ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν ἀπολύτρω- 

΄σος 
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σιν: ἱμ τολοηι τὸ μαὺς ἰδέ γεάενιῤέίοη. 
Ηετε δπά ἱπ τῆς ρδγδὶ εἰ ραββᾶρε ἱπ 
(ΟἹ. 1. 14 τε τεδάϊπρβ νῦν Ὀεῦνεεη 
ἔχομεν ἀπὰ ἔσχομεν. [π ἴδε ρτεδβεηὶ 
βεπΐεηςς, ᾿πουρἢ ἔσχομεν Π45 ἴῃε βὺΡ- 
Ῥογῖ οὗ βοπὶὲ ροοά δυϊπογίῖιεβ (δ Ὁ, 
Οορι., Ετῇ., εἰς.), πε ννεῖρδι οἵ ἀοσυτηεη- 
ἸΑΤῪ ενίδεησε ἰβ8 ἰάγρεῖν οὐ πε βἰὰβ οὗ 
ἔχομεν (ΒΒ ΟΑΡΡΕΕΟΚΙ,, Νυὶρ.. ὅ5υτ., 
Οσοτῇ., εἰς). ΨΥ δὲ 5 ἰπ νίενν, -πεσγείοσε, 
ἰ8 Βοιηείπιηρ ροββεββεά πον, δπὰ ἴῃε 
ντίτετ ἀεβοτίθεβ τῃδὶ 48 τὴν ἀπολύτρωσιν 
ποι ἐλε τεἀετηρτίοη, ̓" ἐ.6., {πε τεάδεστηρίίοη 
[απ τ τὸ ἐνεγυ Οἢ τι βείδη, ἰοπρ ἐχρεοϊεὰ 
ἀπά πονν δοςοιῃρ ἰδῃεὰ. ΤῊΙδ ἀπολύτρω- 
σις 15 νἱεινεὰά Βοπγειίπηεβ 48 ἃ τῃϊπρ οὗ 
τῆς ἤχτυγε (υκε χχὶ. 28; Εοπη. νι]. 23 ; 
Ερῆ. ἵν. 30; δηὰά ργορδϑϊν αἷ8ϑο ἘΕρῆῇ. 
᾿. 14: 1 Οοτ. ἱ. 30); ϑ80οπΊες ΠΊῈ8 ἃ5 ἃ 
ῥγεβϑεπὶ ροββεββίοη (45 πεγα ; Εοχη. ἢ. 24; 
(οἱ. 1. τᾳ; Ηερ. ἰχ. 15. Τῇῆδὶ ιῃς 
ἀπολύτρωσις Πεῖε ἰ5 ἃ τεἀεπιρτίοπ ποὶ 
ἔτοσπὶ 16 ροννεσ οσὔ᾽ ροϊ]υτίοη οὗ βίπ, θυ 
τόσ ἰϊ8 ρα, [18 σοπάεπηπδίίοη, ἰϊ8 
Ρεπδὶῖυ, ἰ5 πηδᾶς ραίπ Ὁν τῆς ἀεβηΐϊηρ 
οἴαυβε νος ἢ [Ο]]οννβ, ἱἰδοη εἰ γίπρ τ ἢ 
πε γονγρίυεπεςς οὗ βὶῃβ. ὙΠὶβ 15. ποῖ ἴπε 
ΟἾΪΥ ἀβρϑοῖ ἰπ νὴ τ ἰδ ργεβαπίεά ἴῃ ἐπα 
Ῥαυϊπε Ερίβεεβ. ὙΤῆὲ νετῦ λντροῦσθαι 
8. δρρι!εὰ τπεγε ἴὸ ἃ γτεἀεπιριίοη ἔτοτῃ 
“4}} ᾿πίφυϊγ," Τίς. ἢ. 14, 45 ἴῃ σ Ρεῖ. 
'. 18 ἰξ 18 υϑεὰ οὗ ἃ τεδεπιριίοῃ ἔγομι ἃ 
μένα Π ΤἸΔΠΏΕΙ οὗἁ π᾿. Βαυῖ ἰξ ἴδ τῆε 
ΡτΓίπηασΥ ἅβρεςῖ οὔ τῆς Ψογὰ πὰ ἰΐ8 
ςορῃδῖεβ, ἀπά ἴτε οπα ἰῃδὶ 18 δὶ τῃεὲ 
Ιουπάδιίοη οὗἩ ἴπε οἵμετ. Τῆς που 
ἀπολύτρωσις ἰ5 οὗ τάτε οσούυττεηςο, ἰουπὰ 
ΟΠΪγ ἴῃ ἃ ἔενν ραββᾶβεβ ἰῃ ργοΐδπε Οτεακ 
(ΡΙυς., Ῥοπιῤ., χχῖν., 2; ]οβερῇ., Απέϊᾳ., 
χίϊ,, 110, 3; ιοά,, ἔγαρ., ἰ10. χχχνί!., 
5, 3 (Ὀἰπάοτγί); ΡΏ:]ο, θμοά ονιη. ῥνοδ. 
ἰδ. «ἑἐ,, 817); δηᾶ ἴη ἴῃς ΝΊΤ ἰἴβεϊ ἔοπὶ)ν δα 
εἰπιῈ8 ἴῃ 411. Τῆς νεγῦ ἀπολντροῦσθαι 
ἰ8 ποῖ ἔουπὰ ἱπ ἴῃς ΝΤ᾽ αἵ δ] ; τῃ6 βίπιρὶς 
λντροῦν, λυτροῦσθαι (ἢτῖςε (τ Ρεῖ. ἱ. τ8 ; 
Πυκς χχίν. 21; Τίς. [1. 14) ἀπά {πε πουῃ 
λύτρωσις τῃτῖςε (ΠνυΚε ἰ. 68, 11. 38; Ηεδ. 
ἴχ. 12). Τῆε ρῥζορεγ ἰάεδ ἰβ τπδῖ οἵ ἃ τε- 
Ἰεαβε, ἀΔεἰνεγαηςε, οσ γεδεσηιριίοη εβεοιεὰᾶ 
ὃγῪ ραγιπεηΐῖ οἵ ργίςε οἵ γτάπβοπὶ (λύτρον). 
1 18 ἀγριιεά ἱπάβεδ {πδὶ τῃ18 ἰάδα σαπποὶ 
θὲ βαἰὰ ἴο Ῥὲ ἴπε εἊβϑβεητίδὶ οὐ᾽ ὈΧΙ ΠΠΊΔΤΥ 
ἰάεα οἵ ἀπολύτρωσις, δεοαιϑε ἰξ ἰ5 υϑεὰ 
ἰπ σοππεοιίοηβ ἴῃ ψνῃϊοἢ τῆς ποιίοη οὗ 
ἃ ῥαγνιεμέ ἰβ ποῖ ἴῃ νίενν (5ο ΑὈΡοΙ) ; 
δηὰ {πῖ, ᾿ἱπεσγοίογα, ννε ἅτε ποῖ ἊἽπιιεἊὰ 
ἴο 880 [Πδῖ ἰΐ πχδδῃβ πιοσε ἴῆδη ἀδίἐυεγαρεο. 
1158 ἴσῃε τπδῖ, 45 18 {πε οδαβδε νυυἱτῇ πηοδὲ 
ψογάβ, τπεὸ ἀεδηϊίε, βρεοϊῆς βεῆβε ρᾷββεβ 
αἱ {ἰπ|ὲβ ἱπίο ἴπεῈὶ πιοῦεὲ βεπεσζδὶ 86η86 
οἵ “ ἀεϊίνεγδηςε " (Ηδεδ. χὶ. 35; ο΄. Εχοά. 
νί, 6). Βαϊ ἴῃ ῥγοίδπε ατεεκ δπὰ ἴῃ τπα 
ΠΧΧ τδὲ ῥτίπηασυ βεηβε οὗ ἴπ6 νεγῦ, [πῈ 
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πουη, δηὰᾶ [πεῖν ςορπαδῖεβ [5 ἐμδὶ οὗ ἃ τὸ - 
ἀεπιριίοπ εβεοιεὰ Ὀγ ραγπιεπὶ οἵ ἃ ρεῖςς, 
ΟΓ ἃ τεΐεδβε ργαπιεὰ ου σεςεϊνίπρ ἃ ῥγίος 
(ΡΙας., Ῥονηῤ., 24; ῬΙδίο, Γέρές, τι, Ὁ. 
οτορ(α) ; ΡοΪγὉ., χχίϊ., 21, 8; Εχοὰ. χχί. 8; 
ΖερΆ. {{. 1); δηά 'ἱπ τπε Ῥαυϊπε Ερίβεεβ 
11 ἀεποῖεβ τῆς ἀεϊίνετδπος δοςσοτηρ ἰϑηῃςά 
αἱ ἴῃε οοβὶ οὗ Ὁ ίβι᾽Β ἀεαίῃ ἔγοπι ἴδε 
Ὀἰνίης νντϑῖν ἂἀπά {πε ρεπδῖεν οὗ βίη. 850 
ἴτ ἰ8 υπἀετγβιοοὰ, ς.5., ὈῪ Οτΐίφεπ, ἐπ ἰος.. 
Μεγ., ΑΙῈ,, ΕἸ]., εἴς. ; ἀπά 45 πε ἄφεσιν 
κιτιλ. βΒῆονβ ἴπδῖ τῆς “ σδαγηριίοη " πεῖς 
ἰῃ νίενν ἰ5 ὁπὲ ἰῃ τεϊδιίου ἴο τπὸ ρηνέδ ογ 
ῥεπαϊέν οὗ 5ὶπ, 8δο {πε διὰ τοῦ αἵματος 
αὐτοῦ 5ῆοννΒ τῃδῖὲ ἴξ ἰ ἃ τεδεπιριίοη ὃν 
Ῥαγτηεπὶ οὗ ἃ ρτῖςε. Τῆΐβ ἰβ σοπβίβιεπε 
Μη ῬΑυ}}5 ἀοςιτίπα οὗ τῆς Ὠϊνίπε ψγδίῃ, 
τεάἀετηρτίοη, ρῥσορίτἰδιίοη, ἐχρίϑιίοπ, δπὰ 
ἴπῃε ουὐτϑε οὗ ἴπε ἰᾶνν (Εοπι. ἱ. 1, {1}. 
23, ν. 5 ἢ; τ Οοτ. νὶ. 2ο; 68]. ἵν. 4) 
[τ [45 [18 ἰουπάδεϊοη 4150 ἰπ ΟΠ τίβε᾽ 8 ονγῃ 
ἀεοϊαγαίίοη οὔ πε ρύγροβε οὗ Ηἰβ σςοπιίπρ, 
υἱς., ἴο ρῖνε Ηϊβ ᾿ἴε. ἃ λύτρον ἀντὶ πολ- 
λῶν (Μαῖι. χχ. 28; ΜΚ. χ. 45).---διὰ 
τοῦ αἵματος αὐτοῦ : ἐλγοπρὶ, Ηἰς δίοοά. 
ΟΠ γίβο 5 “ δ]οοά,᾽" {πεγείοτε, ἰβ μὲ Ὀγ 
ΜΠΙΟΣ τῆς τεἀεπιριίοη ἰ5 εβεςιεά---ἰῃς 
Ῥτῖςε (τιμή, τ Οοτ. νὶ. 20, νἱϊ. 23) οἵ τὰς 
ἀεϊνεγάποθ, τῆς “ταηβοόση " τἴπαῖ παὰ ἴο 
δε ραϊ!ὰ ἔογ τὶ (Μαῖι. χχ. 28; ΜΚ. χ. 45). 
Τῆε βᾶπηθ ἰάδα ἀρρεᾶῖβ 'ἴπ' ἔῃε τεδοπὶπα 
ΟΊ οἵ Ρεῖεγ δηὰ οἵ [οῇπ (1: Ρεῖ. ἰ. 18; 
εν. ν. ο). Τῆε ἴεσπὶ οσουτβ γεροδίεα!υ 
ἰῃ τῆς ΝΎ, δπάὰ ἴῃ νασίοιιβ [ογπηβ8---τὸ 
αἷμα τοῦ Χριστοῦ (1 Οοτ. χ. 16), τοῦ 
Κυρίον (1 Οος. χὶ. 27), τοῦ ἀρνίον (εν. 
νἱϊ. 14, χίϊ. τὴ, τοῦ σταυροῦ ((οἱ. ἱ. 2ο). 
Ὑνῆδῖ ἰβ ἰἴ8 ἱπηροτὶ ὃ [τ πχεδῃβ πιοζς 
τη τῆς ἀεαέπ οὗ ΟΠ τγίβε. [1 πηεδπβ (Βδὶ 
ἀεαδιῇ ἴῃ ἃ ραγίίου!ας βρεοῖ---β ἃ βδογὶ- 
ἤςε, ἃ ἀξβδίῃ πανίπρ ἃ ἀεῆηίϊε εἰῆοδου. 
115 ἃ βαογίβεία! τεττὴ, Ὀαβεά οὐ ἴῃ υ8ὲ 
οὗ τπε δοοά οἔὗἉ νἱςξἰπι5, οδετεὰ υπάεγ (ἢ 
ΟΤ [νἂνν, ἴοσ ρυγροβεβ οὗ ρυγβοδιίοπ δηὰ 
εχρίδιίοη (1μὰν. χνὶϊ, τὰ; Ηεδ. ἰχ. 7, 12, 
18-22, 25, Χ, 4, χὶί. 28, χίϊ. σα). [ἰ 
Ἰοοκβ Ῥδςκ αἷ8ο ἴο (ἢ σίβι᾽β οννῃ ννογὰβ8 
ἴῃ τπε ἰπϑεϊατίοη οὗ τε ϑυρρες (Μαῖι. 
χχνΐ. 28; ΜΚ. χίν. 20), ἀπὰ ἀεηοίεβ πε 
ται βοδίίοη οἵ ἃ πενν γεϊδιίοη ρεΐίννεεη αοὰ 
Δηὰ τῆδη ὉῪ ἃ πεὶν ςονεπδηὶϊ ϑβδοτγίῆςε. 
[τ|5 υβεὰ ψν ἢ ταΐεγεηςε ἴο τῆς ρυτοῆαβα 
οὔτμε Ομυγοῦ (Αςῖβ χχ. 28; εν. ν. 9), 
ἴδε στᾶςε οὗ δοςεββ ἴο ἀοὰ (Ηεβ. χ. 19), 
τῆς δἀπικίϑβίοπμ οἵ τῆς Οδηι 68. οα εαυδὶ 
ἰεσιηβ ἢ τῃςῈ [ἐν (ΕΡῃ. ἰἰ. 13), {πε 
τεςοηο!]ΠἸἰοη οὗὨ 4}1 {πῖπρϑ το ἀοά ((ο]. 
ἰ. 20); δυΐῖ «αἰβοὸ δηή πιοϑὲ ἀεβηϊςεϊν ἴο 
τε Ἑομδηρεά οοπάϊτίοπ οὐὨ 5ἰπέμϊ πηεῃ, 
δηὰ {παῖ πιοβὶ ἐτεαυεηον οἡ ἐπε οδ]εςῖίνε 
βἰάε, 48 4 πενν τεϊαϊίΐοη. Α8 ἴῃ ἴδε 
[μεν εἰς] βγβίεπι ἔπαγε ννὰ8 ἃ ρυγί βοβδίοσυ 
86 οἵ δίοοά ἰπ τπε οα56 οἵ οεγίαίπ πιδίζεγβ 
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οὗ υποϊεαππεββ ([νεν. χὶν. 5, 50), 80 ἰῇ 
τε ΝΤ τδε ““Ὀἱοοά " οἵὨ Οἤτῖβε ἰἴ8 υδεὰ 
ν ἢ ταΐεγεπος ἴο {π6 εἰπῖς 8] ρόννεσ οὗ 
ΟἸἾγίβε' 8 ἄεαιῃ ἴπ ρυτγίἔγίηρ οσγ 'ἰπ ὀνεγοοτη- 
πε (τ Ρεῖ. ᾿ν το; 1 ]οδη 1. 7; εν. χίϊ. χα). 
Βιιῖ ἰϊ8 βρεοίδὶ υ86ὲ 18 νὴ τοΐεγεπος ἴὸ 
7υδεϊοδίίοη (εν. ν. 9), 1π6 ροβίξίοη οὗ 
ποη-ςοηδεπιπαίίοη (Ηερ. χίϊ. 24), {πε 
οἰεαπδίηρ οἵ τῃε ςοπβοίεποε (ΗςΌ. ἴχ. 14), 
τῆς πιδκιπρ οἵ ρεδος δείννεεη αοά δπὰ 
πε ννοτ! ((οἱ. 1. 20), {πε τηδηὶ εβίδιίοη 
οὔ τΠα τἰρπίεουβηεββ οἵ αοά ἰῃ ἴῃς Ραββίηρ 
ονεσ οἵ βὶπβ8 (ἔπι. [1]. 25), ἴΠ6 τε πη ββίοη 
οἵ 5βὶπ5 (Ηε. ἰχ. 22). [18 Ῥγίπιασυ ἰάβα, 
85 18 ϑῆοννῃ ὈῪ υϑᾶρὲ δπὰ Ὁγ ΟἿ δπδίορυ, 
ἰ8 ποῖ παῖ οἵ τεπεινίπρ ροόννεσ οἵ ̓  πιογϑὶ 
εὔξεςι, θυῖ ἴῃδτ οὗἩ ἐχρίδιίοη, ἴῃ τεπιονδὶ 
οἔρυϊε, {πε γεβιογδίίοη οὐ ὕγοκεη γϑἰεοῃβ 
ψἢ αοά. Τῆε ἱπιροτίαπι ραββᾶρε ἱπάεεᾶ 
ἰη ἴμεν. χνῖ. τ, Ποἢ Βρεθακβ οὗ πε 
“ δΙοοά " 45 τεβεγνεά ὃν [ἐπονδῇ ἔογ πε 
Αἰτᾶσ, ἔοσ πε ρυγροβε οὗ “""σονεγίηρ' ᾿ βίῃ οἵΓἁ 
ταλκίηρ ""διοπεπηθηῖ᾽" ἴογ ἰἴ, δηὰ ἀξοίδτεβ 
τπαῖ ἴῃε διἰοπεγηεηὶ ἰβ πχδάς ὃν ἴῃε δ]οοά 
ὈΥ τεάβοη οἵ “τῆς ἐΐ(ε οὔ πε ἤββἢῃ " τηδὲ ἰ5 
ἰπ τ, 45 Ὀεεη Πεϊὰ ὃν ποῖ ἃ ἔενν (πο υἀϊηρ 
Βδδγ δπᾶ οἵπεῖ ἀϊβιϊησυΐϊβῃεα βοῇ οἶδγ5) 
ἴο ἐἔχργεββ οὐἱΪυ {πε ἰάεα οἵ 561-ϑυτγαπάεσ. 
Οη τῃϊ8 στουπά {πε ρίαουϊας εβῆσαον οὗ 
τῆς ΟΤ᾽ βδοτίῆςεβ, δπά, πεγείοσγε, οὗ τπ6 
βδοσίῆςε οὗ Ογῖβι, 88 θεεη ἀεηϊεὰ. Βυὶ 
ἴδε ““σονεγηρ " οἵ 8η οἵ πγακίηρ “ δίοπε- 
πηεητ᾽ ἴογ ἰξ ὈΥ Βββογίῆςβ, ἰβ ἱπ ΠΊΔΩΥ 
Ῥαββαρεβ οὔιῃε ΟΤ᾽ ἀεβηϊιτεῖν ςοπηεοιεά 
Μ ἢ τη Μογρίνεη δες οὗ 5ὶπ (ἴμεν. ἵν, 26, 
ν. 18, εἴς.) ; 1Π6 ραββᾶρε ἰῇ [,δν. χνυἱ! Σὰ 
ετηδοάϊεβ τῆς ἰἄεα τπᾶὶ “1 π᾿ 18. τδε 
οἤετίηρ ὃΥῪ Ψ πιο τε ὑγαηβρτεβϑοσ 
“ρονεῖβ ᾿ ΙΒ 8ἱη οἵ βηᾶ8 ἐογρίνεμεβϑβ ἴοσ 
ἴτ; πὰ ἴῃ ραββαρεδ {Κα ἴῃς ργδϑεπὶ ἰξ 
15 1815 Κὶπά οὗ ξδικαςν τπᾶῖ 8 ἀδῆπιτεῖν 
δϑογ δεά ἴο {πε “" δοοά ᾽ οἵ Οἢτσίβι. 

Τῆς διίοσηρὶ μα8 ὕεοη τηδᾶς ἴο ὕζονε 
τῆδῖ τῃ15 στεαῖ ρῆγαβε, “πε δίοοά οὗ 
ΟἸγίβε," σόνεῖβ ἵννο ἰἄεαβ ψν πο οὐρπς 
ἴο ὕὲ ἀϊδεϊπρυϊβῃςεά, παπιεῖν, (πὶ οὗ πε 
Ὀἱοοά 48 «λεά ἀπὰ τῆαι οἵ ἴπε δὶοοά 8 
οδεγεά, οὐ ἀφαίᾳ απὰ {{ε 45 ὑνο ἀϊβεγεηιῖ 
ςοποεριίοηβ. ΤΉ πε ρῆγαβε ἰπ φυεβιίοη 
ἰ5 ἰπτεγργεῖεὰ 885 βεϊείηρ ἔοσίῃ ΟἾσιβι᾿ 5 {γε 
ἰπ ὕνὸ ἀϊβείηος αδρεςῖβ, Ὡδτηεἶυ, 48 ἑαξά 
ἄοτοπ ἰπ ἴῃς δοὶ οὗ ἀγίηρ δηὰ δ8 ἐϊδεγαίεά 
ὈΥ ἴδε βᾶπὶὲ δοῖ δὰ τηδάς αυαΐξἑαδίας ἴοτ 
8, 80 ἴπδὶ νε δγεὲ βανεὰ Ὀγ πανίηρ ἰΐ σοπη- 
πιμηϊςαϊεά το υ8. 80 Νεϑβι., Εῤῥβέϊε ἰο ἐπε 
Ηεδνειος, ΡΡ. 293 ἢ. ς Εῤ͵Ξέϊε5 οὗ δέ. ϑοδη, 
ΡΡ. 348. Βυϊῖ πειῖΠεγ ἰπ πε ργεβεηΐ ρᾶγα- 
ΒτΔΡὮ ποῖ ἰῃ δΔῃΥ οἴπεῦ Ρδυϊΐπα ρδβϑϑᾶρβ 
15 πεσε δηγιῃὶπρ ἴο δεαγ 1818 ουὐἱ. Ραχιϊ, 
ἰηάεεά, βρεδίκβ ἰαγρεῖγ οἵ (ες ΟἈγίϑὲ νὯῸ 
πανίηρ ἀϊεὰ ἰβ πονν αἷΐνε, δπᾶ οἵ ννῇδὲ 15 
εβεοιεὰ ἔοτ υκ8 ὃν Ηἰ8 {ε (Εοπι. ν. 8-1ττ; 
ῬΒΙ]. 111. το, εἴς.). Βυῖ νδαῖ ἴδε ἱνὶπρ 
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ΟὨγίβι ἀοεβ ἴοσ υ8 ἱπ τῆς ἐογρίνεπεββ οὗ 
βἰπ, οὐυ 'ἴπ ἴῃς βυδ) υραιίοπ οἵ βίη, 5 ἄοπε ἃ8 
πε ροννεσ οὗ ψῆδιὶ Ηες ἀϊά ἱπ ἁγίηρ ἔος 
ι.8.---τὴν ἄφεσιν τῶν παραπτωμάτων :: ἐΐε 
)ονρίυσηοες οὗ Ομ ἐγέσῥαδϑες. Ὑ86 ἴαγπὶ 
ἄφεσις, ννϊῖΐε υδεὰ οσοδβίοηδι ἴθ τῆς 
ἔξπεῖβι 8εηβε οἴ γείφαξε (υυκε ἰν. 18; οὐ 
88. ἰχὶ. 1), ὄἌὄχργεββεβ βίδιεα!υ τῃς ἰάθδ οὗ 

{πὸ ἰδέξϊηρ᾽ ρο οἵ βἰη (ἀφιέναι τὴν ὀφειλήν, 
Μαῖῖ. χνίῃ. 32; ἀφιέναι τὰ ὀφειλήματα, 
τὰ παραπτώματα, Μαῖι. νὶ. 12, 14, εἴς.), 
118 ἀἰβηηβ8α] οὐ ραγάοῃπ, ἰπ ἴῃε βεη86 οὗ 
πε τγεπηββϑίοη οἵ 118 ρεπδῖιν (Μαῖῖ. χχν!. 
28; Μαχκ ἱ. 4: [πε 1. 77, 1. 3, χχὶν. 
47: Δοῖβ ἰἰ. 38, ν. 31, χ. 43, ΧΙ. 38, 
εἴς.), ἀπά 45 ἀϊξείηρυϊδηεά ἴτοπὶ πάρεσις, 
18ε ῥγαεέογνελδοίον οὐ ραβϑίηρ ΌῪ οὗἉ 8ἰπ ἴῃ 
β'τηρὶθ ἠογθεάγαπος (ἔπι. 11]. 25). Τῆς 
ἴετπὶ παράπτωμα ἀεβοτθεβ βἰπ 85 ἰαῤβϑβε, 
»εἰδάδοα, ἐγέσῥαςς (πεαιὶν εαυϊναϊεηϊ ἴο 
παράβασις, ἐγανοργεςοίοη, ἀπὰ ἁμάρτη- 

ευἱ! ἀεεά, ἴλεβ8ςὲ ἀβοτίης ποῖ 50 πτυοῖ 
1ῇ 1Ππεῖγ 8ὲ 45 γδῖπεσ ἱπ ἴπ6 πλεῖδρἤογβ 
υπάετ γίηρ {6 π), 45 ἀϊβείηρυ βῃεά ἔγοπὶ 
ἀνομία, ἰατοίἐςδηεες οὐ ἐπέφμὶγν, ἀδικία, 
μηγὶρπίδξομδηδες Οἵ τυγοπρ, απὰ ἁμαρτία, 
ΠΟ ἰ8 ἀρρ θὰ ποῖ ΟὨΪΥ ἴοὸ αείς οὗ 
βἰπ, Ὀυϊ ἴο β'π 48 ἃ ῤοιῖσένγ, ἃ καδὲϊ, ἃ 
εομάέϊοη (οΥ. Ὑτεησῃ, 57),., ὃ ᾿ἰχνὶ; 
ἘτχιΖβοῆς, ἄονε., ἱ. 289; [ἰρῆς,, Νοέδς, 
μέ ξεῤ., οὐ. Κοπμι., ν., 20).---κατὰ τὸν 
πλοῦτον τῆς χάριτος αὐτοῦ : αζοογάϊηρ 
ἐο ἐπε γίεμες οΥ Ηΐ ργαεε. Τῆς τεδά- 
ἱῃρβ ναγῪ Ῥείψεεη τὸν πλοῦτον (ΤῈ, 
[ο]]οννίηρ 3 5ΚΙ,, εἴς.) δῃὰ τὸ πλοῦ- 
τος (ΤΎΓΨΨΗΕΝ, το] οννίηρ ΒΜΜΊΑΏ:, 
εἴς). ΤΠ τηδβου]πα 15. ἘΠ υδυδ] ἔογπι, 
θυ ἴδε πευΐῖες 18 ἰουπᾶὰ ἱπ τῇε δεβὶ 
Μ955. ἴῃ βενεγαὶ ρδββδρεβ ἰπ ἴπε Ρδυϊ]πε 
Ἐρίϑβεῖεβ (2 σοσ. νιϊϊ. 2; ΕΡΏ. ἱ. 7, ἰδ. 7, 
11}. 8, τό; ΡΗΪ!. ἵν. το; ΟΟοἹΪ. ἱ. 27, ἰϊ. 2). 
ΕἸἰβενπετῖε ἰη ἴδε ΝΤ ἴδε τπηδβουϊίπςε ργε- 
νδιϊ8. ὙΝίπογ Ἴχρίδίηβ ἴῃς ὄἌχοῆδηρε δε- 
ὕνεεη ἴδε ἔννο ἔουΠη8 88 ἀπε ἴο (δε ρορυΐασ 
Ἰδιιριιαρε, 88 ὁ ἀπά τὸ πλοῦτος δτε υβεὰ 
ἐπα! εγεηεῖν ἱπ πιοάετῃ ἀτεὸκ (ΝΝ πει- 
Μουϊε., Ονγανι., Ρ. 76. Τῇε ρτεαὶ ψνογὰ 
χάρις, ““σταος,᾽" ΠΟΙ Π48 δεεη υϑεὰ 
νος αἰτοδάν ἴῃ ἴπεβῈὲ ορεπὶπηρ νεῦβαδ, 
τουςῃ 65 πε ραΐϊδε οἵ 4}] Ρδυ}᾽ 8 τεϑοῃίπρ οη 
ἴδε τεἀεπηρέιοη οὗ 5ἰ πῆι] τη. [τ δᾶ ἃ 
ἴδιρε ρίδςε ἴῃ 811 πὶ5 Ἐρί βε!εβ, ἀπά ποι ᾿εαβὶ 
ἴῃ τῃϊ]8 πα. Ἐογ Πεζε ἰϊ πηθεῖδβ υ5 δἰ ἐν δσῪ 
ταγηϊηρ-Ροίηξ ἴῃ τ(Π6 στεδῖ ϑἰδίοσηεπὶ οὗ 
τῆς Ὀινίπε οουπβεὶ, ἴῃς ϑεουγίε65 οὗ πὸ 
[οτρίνεπεββ οὗ 5ἷη, ἴῃς ννδὺ οὗ βαϊναϊίοη. 
νῆα ἰε μᾶ5 ἴῃς οςοαβίοπαὶ ἀπᾶ βυδοῦ- 
ἀϊπαῖε βεηβεβ οἵ ἰουείϊκεςς ((ο]. ἱν. 6), 
“αυοιιγ οἵ ροοά τοῖἱϊ, ν Ποῖμεσ οἵ αοά οἵ οὗ 
τηδῇ (νυ κα 11. 40, 52; ΑΟοἴβ ἴϊ. 47, ἰν. 33, 
νἱϊ, το, εἴς.), ἰπ τπεὲ Ῥαυΐπα νυτίἰηρβ 1 
μ48 ἴδε ραγιίουϊασ βεῆβε οἱ ὅγε εἰ, 
μηπάεσεγυεά δομπέγ, πιὰ 18 υϑοὰ βρεοῖϑ!ν 
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ἀΒετε οαὶσ: διὰ τοῦ αἵματος αὐτοῦ, τὴν ἄφεσιν τῶν ᾿ παραπτωμάτων, κατὰ τὸ 
. 1. 

Ἢ “πλοῦτος ' τῆς χάριτος 2 αὐτοῦ, 8. ' ἧς ὃ " ἐπερίσσευσεν εἰς ἡμᾶς " ἐν 
ε (Ε. ἰδ, γι 
ἰ, 8, τ6; ῬΒΪ]. ἐν. το; (Οἱ. ἐΐ. 2. 
4 Οον. ἰν. 1:5, ἰχ. 8; ᾿ ὙΒεξδδβ. {1}. 12. 

Ἐχτο πλοντος 
εἴς., Οτ., Ογτ., Βδβ., Οἤγγβ., Εὐ1ῃ8]., εἴς. 

ἔ διῖσ., Εοην. ἵν. σγ; ΟΟἱ. ἱ. 23 ; οὮ. ἐξ, 4, 10 ἃ]. 
δέσει. 17; δοῖ. ἴ0 0, 28. Ἵ 

Κκοε. 

ΑΒΗ ἜΕΟΡ 31, 47, 59,67; το πληθος 17; τον πλοντον ἾὈ ΚΙ,, 

3 Ἐρτ χαριτος, χρηήστοτητος Α 1ορ, Οορί.; ἰεχὶ ΒΏΟ, ἢ, εἰς. 

5 Ἐὸς ης, φμαφ ἃ, ε, ἔ, 5, Απιργβῖ. 

οὗ τῇδε ροοάπεββ οἵ αοὰ ψϑῖοῃ Ῥεβίοννδ 
ἔανους ου ἴποβε ῆο ἢδνε πὸ οἷδὶπὶ οσ 
τηοεῖς πη Ἐποτηβεῖνεβ (Εοπλ. 1ἰϊ. 24, ν. 17, 
20; 1 ὍΟος. χν. το; 6(Δ!]. ἱ. σ5, εἴς., εἴς.), 
οἵ οὔ παῖ ἔγεε ίανουσ οὗ σά 48 ἃ ροννεσ 
Ἐς ἢ τεπενβ πε ἃπὰ βυβίδίηβ {Ππεπὶ ἴῃ 
τε ΟΠ τίβείαπ [ἰξε, δἰάϊπρ {πεῖς εβοτγίβ, 
Κεερίπρ ἴδεπὶ ἔγοπι (4]Π|1π 6, βεσυτίηρ ἐΠεῖτ 
Ρίορτεββ ἴῃ ΒοΙη658 (2 (οσ. ἱν. 1:5; νὶ. αὶ; 
2 ΤΏεβ8. ἱ. 12, εἴς.). Τῆς ,γέεξηἐ55 οὗ [815 
Ὀϊνίπε ἕδνους ἱπ {πε ἔοτπὶ οὗ ρτγᾶςε, ἴπε 
μηνιογίεα πλῖατε οὗ ἴπε Ὀϊνίπε ροοάπεββ, 
ἰ8 ψῃδὲ Ρδὺϊ πηοϑὲ τεαυεπεν πλᾶρηΐῆεβ 
ψ ἢ ρῥγαῖβε δπάὰ ννοηάεσ. Ηδξετχε ἰϊ 15 τπῈ 
τηῖρδτν πιδάβυσγε οὗ ἴῃς ἰάγρεδδβα, πε σᾶς 
ἴῃ 118 φυδ! ν οὗἉ γίολες, τμδῖ ἰ5 ἱπισοάυςεά. 
ΤῊ πιαρηϊἔςεηι ςοποδριίοη οὐ ἴῃς τσφαϊέᾳ 
οὗ ἴδε ρτάος ἴμδὶ 18 δεβίοννεἃ οἡ δ ὉΥ͂ 
αοά «ηὰ παῖ ψηΐοῃ ἰ8Β ἰπ ΟἾγίδε ἴοσ 
5, ἰδ ἃ ΡῬεου]Π αν Ῥδυϊΐὶπε ἰάδα. [ἱ 
τηθεῖβ 8, ἱπάεεᾶ, εἰβεννῆοιε (ο}. ἴδε 
ῥἱὶεπίεομς τεὰετηριίοη οὐ τῇς Ῥϑβαδϊ πιῖβὶ, 
8. οχχχ, 7; ἴδε ριμἑ ἑέμάς οἵ τῆς Ὠινὶπα 
ταογοίεβ, Ρβ. ᾿ἰχίχ. 13, τό, δπὰ ἰονίηξ 
Κιπάπεββεβ, Ρβ. ᾿χἰϊϊ. 7; ἴδε μείπεβς οὗ 
ΟΒείβι, ]οβη ἱ. τ6; Οοἱ. ἱ. 1ο, εἴς.) ; Βυῖ 
ποννθασε 80 ἔγεαυθ ΠΕ οὐ ἢ δυςἢ ἰπ- 
δἰβίεαποα ἃ8 ἢ Ῥαὰ]. ΟΥ̓ τῃὲ γίολας οὗ 
αοά᾽ δ ροοάηεβ8 (Εοπι. 1ϊ. 4), ΗΙ5. σίογυ 
(Εοπι. ἰχ. 23), Ηἰ8 νβάοτῃ (ἔοπι. χὶ. 33), 
ΗΪ8 τιεγουὺ (Ερῇ. 1]. 4), τῆς βίογυ οἵ Ηἰβ 
ἱππεγίῖδηος (ἔρῃ. ἰ. χϑ), ἴδε ρίογυ οὗ ἴδε 
ταγβίεσυ ((οἱ. ἱ. 27); αἷβο {ΠῸ εχοβεδιπρ 
τίς πεβ οὗ Ηἰβ στᾶςε (ΕΡῇ. ἱϊ. 7), μἰ5 σις μεβ 
ἴῃ σἴοσυ ὈῪ ΟὨγίβὶ [εβὺ8 (ΡΗ1]. ἱν. χ9), τς 
τίς δεβ οἵ ἴῃς ῥτε-ποασηαῖε Οἢγίβι (2 Οοσ. 
νἶ, 9), ἴ8ε τίςμεβ οἵ Οπσίβὲ τῆς Ιμογὰ 
(ἔοπι. χ. 12), τῆς ὑπβθασοδῦ]6 σὶςμεβ οὗ 
Ομεβὲ (ΕρΡΗ. ||. 8). Τῆδῖ οὖ τεδεπιριίοη 
ςοβὲ 80 ατεδῖ ἃ ρτίςε, ἴῃς δοοά οὗἉ ΟὨτίβέ, 
18 ἴπε Βρτγεπια ενϊάεησε οὗ ἴῃς τίοῃεβ οὗ 
τῆς Ὀἰϊνίηα στᾶςθ. Απά τε πιεᾶβυγε οὗ 
ψ παι αοἀ ἀ068 ἔοτ 08 15 ποϊπίηρ [688 ἴδῃ 
186 1ἰπι 1} 685 νυν θα ἢ οὗ Ηἰ8 Ἰονίηρ ἔδνουτ. 

Ψψεῖ. 8. ἧς ἐπερίσσευσεν εἰς ἡμᾶς: 
τολκίολ κε πιαάε ἰο αδομπᾶ ἰοιυαγάς π5. 
Βοῖδ ἴῃ ρῥγοίδπε δπὰ Βι ]ςαὶ Οτεεῖκ 
περισσεύειν ἰ5 υϑι2}}ν ἱπίγαπβ.0 [τ ἰβ 
80 υϑεὰ ἱπ τπ6 ναϑὲ πηδ᾽οσίν Οὗ οΆ5868 ἱπ 
τῆε Ῥαυϊπε ἘΡίβε1εβ (οπλ. ν. το; σ Οοσ. 
χὶν. 12; 2 Οοτ. ἱ. 5, Υἱῖ!. 2, ἰχ. 12; 

ΡΒ]. 1. 26, εἰς.). Ιπ ἰδῖεγ ἀτεεκ, πον- 
Ἔνεασ, ἰϊ Πᾶ8 αἷβο, ᾿πουρῇ ποῖ τεφυεηῖγ, 
ἴε ἰτᾶηβ. 86η8ε, δἀπὰ ἵπεσε ἅτε ϑοῖης 
ἰμβϑίδῃοαβ οὗ 158 8180 ἰη ἴτε ΝΊ ([νυκε 
χν. 17, δοςογάϊηρ τὸ τῃε Ῥείζεσ τεδάϊηρ ἃ 
2 Ὅοτ. ἱν. 15, ἰχ. 8; 1 Τῆεββ. {ϊ. «2). 
Ηετε, τπεγείογε, ἴννο ἱπιεγργείδτίοηβ ἂγα 
ῬΟΒβίΌ]ε, υἱς., “ν βεγενν ἢ πα δρουπάεά 
(45 'π 5υζ.,  υἱρ., Αστη., ΑΝ, ΕΝ τιᾶγρ., 
εἴς.), οὐ “ΠΟ π ἣς πιδάε ἴο δἀδουπά᾽" 
(48 ἴπ αοιῇ., Ετὰ., ΕΝ, εἰς.). Τα Ἰδιζεσ 
Βεη86, παΐ οὗ υγπιϑῃϊης τίς 50 ἴδδὶ 
ἴδετε ἴδ ποῖ Οὔ]Ὺ ἐπουρῇ δαΐϊ της ἢ πηογε, 
ἰ8 οη 1ῃ6 ΨΠοΙε ἴῃ θεῖος Πασηοην 18 
τῆς σοπίοχί. [τ ἰβ δἷβο βυρρογιεὰ ὃν 

ΔΙητηᾶτ, ἸΠΑΒΙΩΠΟΝ 45. ἰξ ἰ8 ὑποογίδὶῃ 
ψΒεῖμεσ πε ΝΤῚ ῥγεβεπίβ Δηγ ἱπβίδποε οὗ 
αἰσδοιίοη πεσε τῆς ρεηϊτνε οἵ {πε τεὶδ- 
ἔνε τεργεβεηΐβ ἴῇς ἀδῖῖνε. ϑυςῇ διϊγας- 
τίοη ἰ8 Ῥοβϑί Ὁ]6 'π οἰαβϑὶςδαὶ Οτεεκ (οὐ α. 
Κτιῦρει, ὕμέεγομοϊ., Ὁ. 274; [εἰξ, σγανι., 
822; ΝΜ ΊΠπες- Μουΐε., Ογανι., Ρ. 204); δυῖ 
186 ἰπδίαποαϑ τεξετγαὰ (ο ἰπ πε ΝΊ (Εοπι. 
ἷν. 7; 1 Τίπι. ἱν. 6) την δά οὗ ἀποῖδον 
εχρίδηδίίοη. [ὲ ἰβ αἷβο ροβϑβίδ]ε, ἱπάεεά, 
ἴο τδῖκε {πε ἧς, ποῖ 85 ἃ οᾶ8ε οὗ διἱγαςείοη, 
Ὁυϊ 45 ὑπάεογ τῆς ἱπιπηεάϊαϊε τερίπιεη οὗ 
ἐπερίσσευσεν. Εὸτ ἵπετε ἅγα αἱ ἰεᾶβὲ 
ΒΟπΊς ἱπβίδποεβ οὗ περισσεύειν τινος ἰπ 
ἴδε βεῆβὲ οὗ αδϑουπάϊηρ ἐμ βοπιειπίηρ ; 
ζ΄. ἵνα... παντὸς χαρίσματος περισ- 
σεύῃε 'π Ιρπαῖ., Ροϊ,, 2, ἀπά περισσεύου- 
σιν ἄρτων ἴἰπ [κε χν. 17 (1Πς τεδάϊηρ οὗ 
ΠΕ Τ Ὲ ΜΠ ΦΌΟΕ, εἰς.; περισσεύονται, 
ποψνεσ, δεῖπρ δοςερίεὰ ὉγῪ ΤΥΝΗ ΕΝ 
ψ ΒΑΡ, εἰς). Ὑῆε τδηβίεινα βθηβς, 
δΒοψένετ, ἰ8 ζαγίμοσ ἑδνουτεά ὃγ τε ἔοσος 
οὔ τῆε ἰο]ονίηρ γνωρίσας, 48 ΝΥΪποῖ 
Ῥοϊπῖβ ουί. Τῆε εἰς ἡμᾶς, εχρτεδδίῃη, 
πε οδ]εςῖβ ἴο ψνοπι ἴῃ “ δδϑουπάϊηρ 
58. ἀϊτεςιεά, ἰ8. {κε τῆς εἰς τοὺς πολλούς 
οὗ ἔοπι. ν. 15, ἴδε εἰς ἡμᾶς οἵ 2 Οος. 
ἷ, 5. με εἰς ὑμᾶς οὗ 2 (οτ. ἰχ. 8. [π τῃς 
Ἰαβί-παπιεὰ ρβββαρε, ἱπάεεςά, περισσεύειν 
οὐουγβ Ὀοΐἢ ἰπ τῆς βεῆβὲ οὗ »ιαλέηρ ἴο 
αϑομπά ἀπὰ ἴῃ τἴπδὶ οὗ αδομπαΐηρ, δπὰ ἱπ 
Ῥοιἢ οαβεδβ, που ρἢ ἢ ἀϊετοης βῃδάθβ 
οἴτηεδπίηρ, τ 18 (ο]οννεὰ ὃὉγ εἰς.---ν π' 
σοφίᾳ καὶ φρονήσει: ἐπ αἰΐ τοϊΞάονι 
ῥγμάεμπος. ὍΤὮε οἴδυβε ὄἼχργεββεβ ἴῃς ρᾶσ- 
τίουϊας ἐογσλβ ἴῃ ΨΒίςῃ αοά πηδᾶς Ηἱΐβ 



͵---3. 

στᾶος ἰο ἀδδουηά ἰοννατάβ υδ, οἐ ἴδε ρἰἣδ 
ἴῃ ψ ΒΟ Ηἰβ ἀρουπάϊηρ στᾶςε ννὰδ ἴο 
θῈ βεθῃ, πδιηεῖὶυν, ἴβοβε οἱ ἱπβίρῃι δπὰ 
Ργαςιὶςὶ ἱπιε!]ΐρεπος οὐ ἀϊβοεσησημεηὶ ἢ 
τερατὰ ἴο ἴμε ἄδερ ἐπε οὗ Ηἰβ βανὶπρ 
οουηβεὶ. ΤΒετα 18 οοπβίεγαρὶε ἀϊβεγεπος 
οὗ ορἰπίοη, βονγενεσ, ἢ τεβρεοῖ ἴο πα 
ςοππεςίίοῃ οὗἉ ἴδε οἴδυδβε, [18 ΔΡΡΙΙοδιίοη, 
δηά δὲ ργεςίβε ἱπηροζγί οὗ ἰϊ8 ἰεσπι8. ΒΥ 
βοπῖε (Τπεοά., Οτίε8Ὁ., εἰς.) με ψογάβ σε 
Αἰιδομβεά ἴο τῆς [ο]]Ἱονήίηρ γνωρίσας δηὰ 
1ΆΚεη το ἀεῆπε ἴπε ΨΔῪ ἰπ ψ πιο αοά 
ταδάε Κποννῃ ἴδε “ τηγβίετυ οὗ Ηἰβ νν}}}", 
Βαυῖ τῆς τεάβοη αἰτεδὰν ρίνεη, ἄγαννῃ ἔγοσῃ 
Ῥδυ]5 υβαρε, ἴοσ διδοίης ἴπς ἐν ἀγάπῃ 
(νες. 4) ἴο ἴδε βιδίεπιεπι ργεσεάϊηρ ᾿ξ, μοὶ ἀβ 
οοὰ 4'5ο ἢεσε. Νοῖ ἃ ἔεν (Κὔςκεσι, "Ἂς 
εἴς, ΑἸΙ,, εἴς.) υπάετβιδηά τῆς οἴδυβε ἴο 

τείεσ ἴο σοά, ἀπὰ ἴο ἐχργεββ {πε ᾿πουρῃὶ 
τῆαῖ {πε βυρτετηδου οἵ Ηΐ85 νυἱβάοπι ννῶβ 
βεεῃ ἰη ἴδε δεβίοννδὶ οὔ Ηἰβ ρτᾶσε 80 
ΔΌυπαληπον οἡ υ8, [μα ᾿ξ ννὰ8 ““ἰπ Ηἰβ 
τηδηϊοϊὰ τυϊϑάοπη δἀηὰ ργυάεδπος, πηδηϊ- 
[εϑιεά ἱπ 411] ψγᾶγβ ροβϑιῖς ἴογ υ8, ἴπδὶ 
Ἡερουτεά οὖ Ηἰδ στᾶςε ὕροη ὑ8᾽ (Α1{.). 
Βυι τ 15 ἀϊβῆσυϊε ἰο δάϊυβε τπε ἰεγπλβ ἴὸ 
ΒΌΟΝ ἃ υ86. Εοτγ ἰξ 8 ἀουδε.} ψ Πεῖπεσ 
φρόνησις ἰπ {πε Βεη8ε Ψ»ΠΙΓἢ ἰτ θδᾶγβ μοσε 
οδπ δε ρτγεάϊοδιεᾶ οἱ αοἁ. Τδε ἰηβίαποεβ 
ψὨΙΟὮ ἀγα οἰτεά (Ῥτον. 11. το; ]εγ. χ. 12) 
δ Εχ γον ἴεν. ὙΠΟΥῪ ἅτ αἷ80 οὗ 
ἄουδιδι] τοίοναηονι ᾿παβπιυς ἢ 848 ἴδε 

νησὶς ἰπ ἴΠε8β6 ραββαζεβ τερσγεβεπίβ ἃ 
ἡ εὗτενν ννογὰ ἢ ἃ μεν  ΡΉβ ἀϊδεγεης 
ἰάςα, τεπάεγεάᾶ Ὁγ τῆε ΕΝ ““υηδετβιδηά- 
ἱπα ". Νείϊδες ἰβ ἔπε πολνποίκιλος 
σοφία τοῦ Θεοῦ (Ερῃ. ἱϊϊ. 10) 4 να]ά 
δηδίοσυ, ἴῃς τπουρῃὶ σεβδε ἴποτα 
Ῥεΐπρ τῃδῖ οὗ τῇς τηδπυ πὰ νασζίουβϑ ννᾶγβ 
ἴῃ ψ ϊςἢ της Ὀινῖπε ν]βάοπι 18 πηδηἰξεβιοά 
δηὰ τοδὶ βεά. Ὁδὲε βᾶπιεὲ πηυδὲ δε βαϊὰ οὗ 
τῆς Ρῆγδϑε φρόνησις θεοῦ ἰη ἴῃς πατταῖῖνε 
οὗ ϑοϊοπιοπ᾽β ἀεοϊβίοπ (1 Κίπρβ {ἰὶ. 28); 
ἴοτ ἰξ Ἔἐχργεββ86β ἃ ργυάδποα οσ ἱπίε!]ρεποε 
εἰνεη ἴο ϑοϊοπιοη ὃν (οά ογ ἀϊνὶπε ἴῃ 
αυδὶῖῖγ. Ενεη ψεσε ἰξ τῆογς Τεγίδίη [ἤδη 
ἰς 15 τῆδλι ἔθεσε 18 ὈΪΌ]Ϊςα] τναγγαπὶ ἔοσ 
δίμγπλίηρ φρόνησις οὗ αοά, τε πάσῃ 
Ρυΐϊδ τῃδὲ τεΐδγσεησε ουὔἱϊ οὗ ἴπε αυεβεοσμ 
δεσε; πᾶς Ῥεΐπρ Δη δχίεπβῖνε, ποῖ Δη ἰπ- 
τεηβῖνε, ἀεβηϊτιίοη, ἐχργεββίηρ ποῖ τδς 
πἰρλεοὲ νϑάοτη ἀπά ρῥγυάεπος, δαΐ αἱ 
ῥοσεὶδίς νἡβᾶοτῃ δπὰ ργυάεηςε, εὐενν ἀἰπὰ 
οὗ βυςῇ δι δυίεβ ((Γ. ΝΊπει- Μουΐε., 
137). [1 [8 ἔγυε παῖ ἴπετε ἃγὲ σᾶ868 1π 
ο]αδββίοδὶ ατεεῖ ννμο ἢ πηῖρῃς ἐπῖῖτ]ς α8 ἴο 
ἴδλκε πᾶσα σοφία 45 εαυϊναϊεηϊ ἰο πᾶσα 
ἡ σοφία, “δε ψΠο]ε οὗ ν͵βάοπι,᾽" “τς 
80π| οὗ ννἱϑάοτῃ " (οἡ Κὔδπεσ, σγαν., ἰἰ., 
 46ς; Απρι., 8). Βαυῖ ἴδετε ἄοεβ ποὶ 
ἌΡΡδᾶσ ἴο ΡῈ Δγ ςεσίδίη ἜἼχδτηρὶς οὗ ἴ[μδὲ 
ἴῃ ΝΤ Οτεεῖ. Εὐυχίπεσ, ἴτ ἰ8 τε ργάδες 
οἵ ἀοά τδαῖ 18 πιαρηιῆςεά ἴῃ ̓ ς ραγαρταρῇ, 

ΥΝΟΙ. 11. 
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δηὰ τῃδί ποῖ ἴῃ γτεβρεςὶ οἵ οἵδε φυλδιϊεῖεβ 
ἰπ αοἁ Ηἰ τ 861, θὰϊ π᾿ τεβρεςὲ οὗ ννδαδι 
ἴι ἀοε8 ἔοσ υ8. Ηδεποε τηοβί (Ηδι]., Μεγ., 
ΕἸΙ., ΑνΡ., Ηδυρι, εἰς.) υηάἀετειδπά τδς 
οἴδυβε ἴο τείεσ ποῖ το αοὰ ἴδε Οἴνες, δὰῖ 
το υθ᾽ πε τερεινετές ΤΠ ἪΝ ἔθῆις ουΐ 
αἰβο ὃν ἴδε ἵνα πληρωθῆτε τὴν ἐπίγνωσιν 
τοῦ θελήματος αὐτοῦ ἐν πάσῃ σοφίᾳ 
καὶ συνέσει οἵ (οἱ. ἱ. 9; ὃν ἴδε ρίδλοα 
δβϑίρπεὰ τὸ ΟἸγίβιίδῃ νψϑάοπι ἴῃ ἴδς 
Ἐρίβειεβ το ἴδε Ἑρδβεβίαπβ δηὰδ (οΐοβ- 
Βίδῃβ; δηὰ δἷδοὸ ἴο βοῆς Ἔχίεπι ὃν δυο ἢ 
Ῥατῖία! ρᾶγα!]εῖβ 48 ἴπεβε: ἐν 
(Οοἱ. 111. 16) ; ἐπλοντίσθητε ἐν αὐτῷ, ἐν 
παντὶ λόγῳ καὶ πάσῃ γνώσει (τ: Οοτ. 
ἷ, 5), εἴς. : 

Βεγα ταπιδίπβ, ἄοόνγενεσ, πε φυςβείοη 
Ὧ8 ἴο ἴῃς ῥγεςῖβε βεπη86 οὗ ἴῃς νῸ πουπβ. 

ία ἰ5 οἵ σεαυεηὶ οσουζτεποε ἱπ πα 
ΝΤ βεπεγδιν δηὰ ἰῃ τλς Ραυ πε ντ τῆσδ 
ἰπ Ραγιίουϊας ; φρόνησις οοουτε οηἱγν τνΐοε 
ἴῃ τς ψδοῖὶε ΝΤ, υὲς., ἴῃ 1υκε ἱ. 17 
(νεῖ ἴπεὲ ἘΝ τεπάσγβ ἰὲ “" νβάοχῃ"᾽} 
ἃπᾶ πεσε. Αβ ἰπ ἴῃ ργεϑεπὶ ραββᾶρὲ [Ὡς 
ἘΨΜΟ ΠΟΙΠΒ ἃγε 4150 ςοπ)]οἰπεὰ ἱπ 1: Κίπρβ 
1. 12, ἵν. 29; Ρτον. ἱ. 2, νἱϊ. χα; Ὠδῃ. 
ἵ. 17, ἰϊ. 21, 23. 80, ἴοο, ἱπ [οβερᾷ., 
Απέϊᾳ., κϊ., 5, 7, νἱϊ!., 7, 5. ΤΏεῖε ἰβ ἃ 
ἀϊδιϊποιίοα δεΐννεεπ ἐπὲπὶ νυ ὨΙΟἢ ἰδ νδτὶ- 
ΟὐΒΙῪ ὧν ἰπ ὅτοοι μβαιλν τα πὰ ᾿τεγαῖατα. 
Ασίβιίοι!ε, 6. ρ., ἀεῆπαβ 88 ἐπιστήμ' 
καὶ νοῦς τῶν τιρτυτότων τῇ φύσει, ὑμαν 
ἐρόνησιε 88 περὶ τὰ ἀνθρώπινα καὶ περὶ 

ἔστι βουλεύσασθαι (Εἐλ. Νέε., νἱ., 7). 
Ριαῖο ἀδαὶβ ψ τ φρόνησις 45 (ες νἱ8- 
ἄοπιλ οὗ δοϊίοη, ργυάεπεῖδὶ υνἰβάοπι οσ 
βαρϑςῖϊτν (Γατυς, ἱ., 631: Ο ; 632 Ε, εἴς.), 
Δηἃ 48 ἴῃς δου εν ὃν Ὡς ἢ ΜῈ Ἰυάρσε τί 
πρακτέον καὶ τἰ οἰ πρακτέον ([Ρ]Δἴο], 
Δεΐ., 41τ). ῬΒΙΟ ἴᾶκεβ σοφία ἴο τεϊαὶς 
πρὸς θεραπείαν Θεοῦ ἀηὰ φρόνησις (Ὁ 
τεῖδλίς πρὸς ἀνθρωπίνον βίον διοίκησιν 
ες Ῥγονι. εἰ Ῥοέμ., 14). ὈΟἴοεῖο δραίη 
ἐβοσίρεβ [ἢς ἔοσπιε 85 γέγμηι ἀϊυίπανμνε 

“ἰ ἀκιαπαγμηι Ξοϊεμέϊα ἀπὰ τῆς ἰδιίες 
88 γέγμηι ἐχβείεπαγμνι γμερίεπαγμνιφμσ 
τοἰεκέία (Οὔὴ.ν ἴ.ν 43); ΜΏΠΕ οἴπεῖβ ἐχ- 
Ἰλῖπι ᾿ 38. ἰστήμη θείων τε καὶ 

ρωπίνων Δῃ νησὶς 88 μη 
ἀγαθῶν καὶ μϑλ ἰαντέβυνὰ Επιρ., Ρ. 720; 
ΡΊαξ,, Μον., τοῦ6 Ὁ). [ἢ 81] ιμεβε ἄεδηϊ- 
τἴοπβ σοφία ἴ5 ἴπε Ιαγρες ἰάεα, ννϊϑάοτῃ ἱπ 
ἰῆε τηοϑὲ ρεπεαὶ βεῆβε, πὰ φρόνησις 
8 ἴῃε βεοοῃι ἰάεα, τεββίηρ' ἃ ρᾶσγ- 
τἰουϊδτ τεβϑυϊς οὐ ἀρρίϊςδίίοη οὗ Ν 
80 1ἴ βδεπὶβ (ο Ὀε 4ἷ8δο βυυ βίαπεδν πὶ 
ἴῃς ΒΙὈ]Ποαΐ υ8ε οὗἩ ἔπε ἴεγπιβ. Σοφία 8 
τῆς ςοἸ!] ἐςῖῖνε τηοζδὶ ἱπιε]!ρεηςε, “ἰπδῖρδι 
ἱπῖο πε ἔγῃε πδίυγε οὗ {ιπρβ" (υἱρδε.), 
δηᾶ ἰη ἴδε Ραυ πε ΕΡ 58:168 1 18 [ἢ 18 ἴητς}}}- 

πος ἐπ εβρεοῖαὶ 485 κηον οὗ τῆε 
ἱνίηε ρίδη οὗἉ βαϊναϊίοη ἰοπρ πιδάδη πὰ 

πον σενθαϊεᾶ; ννἢ}]ε φρόνησις ἰβ ἴπε ρτας- 

17 
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Τα ἰ, α7 πάσῃ σοφίᾳ καὶ ' φρονήσει ' 9. " γνωρίσας 3 ἡμῖν τὸ ' μυστήριον τοῦ 

48. 
Κ [οδῃ χνἱϊ. 26; Εσεκ. χιῖν. 23; ΕΡΒ. διά οἱ. ἔτ. 

ἵν. ; δῇ, ἰΐ. 20 αἱ. Τὰ νε τ. 5 τεῆ. 

ἸΈοσ φρονησ., γνωσει 17; σννεσει 71. 

Ὁ ΟΣ. ἱ. 13, 1). 25 ΟὨΪΥ; 

ΚΙθκ ἯΙ. θελήματος αὐτοῦ, κατὰ τὴν " εὐδοκίαν αὐτοῦ,2 ἣν " προέθετο " ἐν 

1 Οπ. {.. 3, ἀφ 41]. ; (οἱ. ἱ. 26 4]. ; Μασὰ 
Εχοά. χὶ. 4. ο ἣν. 3,4 τεβ. 

Ξγνωρισαι ΕᾺὉ γό, ἃ, ε, ἔ, 5, ΝΙς.» Θοιἢ., ΗΙ]., ὙΒεορῆγ!., Νἱοιϊογίη., Απιῦτβε., 
Αὐξ. εἰς. 

5 αντον οηγ. ὈΕΕΟΘ, ἀ, ε, α, Θοίδ., Οορι., Τετῖ,, Νιςιϊοτγίη., ΗΠ]. 

ἶσα! υβε οὐ ννϊβάοπι, πε ργοάυςι οἵ ννὶδάοπη 
(ψ΄. Ῥτον. χ. 23, ἡ δὲ σοφία ἀνδρὶ τίκτει 
ρόνησιν), “πε τίρμι υδε δπὰ δρρ]ϊοᾶ- 

τίου οὔ τῆς φρήν " (Ττεποἢ), ἴπε δου εν οὗ 
ἀϊδβοογηίης ἴπε ργορετ ἀϊβροϑβιείοι οσ δοιίοη. 
ΤΒς τίςδεβ, ἴδε δουπάᾶϊπρ τίςμεβ, οἵ ἴδε 
ξταος εἐχρεηάδεὰ οἡ υβ βίοοά τενεδλὶεὰ 
ἰπ ἴδε Ὀεβίονναὶ οἵ ἐβεβε ρίἔϊδβ οὗ βρίγίτυδὶ 
Τοτργεπεηβίοη ἂπὰ ῥγαςιίςαὶ ἀϊβοεγηπηθηῖϊ 
ἢ τείεγεπος ἴὸ ἴῃῈ ἄεερ τπῖπρβ οἵ (με 
Ῥίνϊηε σουπβεὶ δπὰ {πε Ὀϊνίπε Βδνεΐα- 
τίοη. 

ψεσ. 9. γνωρίσας ἡμῖν : λαυίηρ νιαάε 
ἔμοιυμ μπίο μ5β. Βεῖίζεσ, “"ἷἴπ ἴπαὶ Ης 
ταλὰβς κπονῃ ὑπο ὑ5᾽᾿. ΑΒ ἴῃ νεῖ. 5 
τῆς δοζσ. ρασζῖ. ἰβ »ποάαὶ, ποὶ ἐφ ῥογαΐ, εχ- 
Ῥτεββίπρ 8 δεῖ ποῖ ςοποείνεά 88 ῥχγίοσγ ἴο 
παῖ ἱπεπιαϊεὰ Ὀγ τε ἀεῆπίίε ἴεπβο, δυϊ 
φοἰποίϊάεης ν τ ἰξ δηὰ βιατίπρ ἴπα νὰν ἷπ 
ΜΠΙοἢ ττ τοοῖς εἴεςι, Ὑῇε ἡμῖν τηεδηβ 
ἴο 5 Ολγίσέαμς βεπεγδιγ, ποῖ ἴο 8 
ΑῤοΞἐϊες ρατιϊουϊαγῖν, ἀπά ἐπε Κπονϊεάρα 
πῃ φυεϑείοῃ 8 βρίτίτυδὶ υπάετγβίαπάϊηρ οσ 
ἐπβίρῃι. [τ ννᾶβ ἴῃ ρίνίηρ υ8 ἴο Κπον ἃ 
οετιδίη βεςγεΐ οὗ Ηἰβ σουηβεὶ ἔπαὶ αοὰ 
τηδλᾶε Ηἰβ στᾶςε ἴο δρουπά τονδγζὰ ὺ5 ἱῃ 
411 ννϑάοτῃη δπὰ ἀϊβοεσησωεηῖ. Τῆς γενε- 
Ἰλτίου οὗ τηϊ5 βεογεὶ ἴο οὖσ τηϊπᾶς τηδᾶπὶ 
τῆε Ὀεβίονναὶ ου υ8 οὗ 811 [ῃδι ἰ8 ἱταρ] !εὰ ἴῃ 
υνϊβάοπι δηά ἱπεε!]!!ρεπςε.---τὸ μυστήριον 
τοῦ θελήματος αὐτοῦ: ἐΐε πιγϑέεγν (οτ 
σεογεῖ) οὐ Ηἰς5 τοἱϊ!. ὙΠα ρεη. ἰβ {86 
οτάϊπαγυ ρεη. οδ]εοϊὶ, τῇς τηγβίεσυ ἐομολ- 
ἐπρ οἵ εομοεγμὶηρ Ηἰβ ν1]}]; ποῖ ἴδε σέ. 
σε δ᾽εοίδ, (πε ταγβίεγυ ογί ρίμαέϊπς ἴῃ ἨΪ8 
δεῖ! ποῖ ἴπε ἀῤῥοΞίέξυε σεῃ., ἃ5 16 1 ψνετα 
ΒΙΤΆΡΙΥ Δποίδποσ ἔογπὶ ἴογ “Ηἰβ8 πίάάεῃ 
1" ὙΠε Ψογὰ μνστήριον, νν»ῃϊςἢ ἰπ 
εἰδββίςδὶ τεθεὶς πιεᾶπὶ βοπιοιῃϊηρ σδογεΐ, 
Θβρϑοίδ!ν ἴἢε βεογεῖβ οὗ τεϊρίοπ Ἴοσὰ- 
πιλυπϊςαιεἃ οἷν ἴο ἴδε ἱπίλιεἀ δπὰ ὉῪ 
δεῖ ἴο Ὀὲ Κερέ υπίο]ᾶ, ἰ5 υδεὰ ἱπ ἴῃς 
ΑΡΟΟΓΥΡΉΔΙ ῬοΟΚΒ οἵ [Πὶπρβ μἰάάεη, ἐ.΄., 
ἴδε σουπβεῖβ οὗ αοἁ (ΝΥ ̓5ἅ. 11. 22; [υἀττ8 
1.2), ἀπά ἴῃ ἴπε ΝΤ οσοξϑβίοπαδι!ν οἵ [πη ρβ 
ῃοί οἶεασ ἴο ἴδε υπάετοιδηάίηρ (1 Οος. χὶϊ. 
2, χῖν. 2), οἵ οὗ τδε τηγϑίϊς τηεαπὶπρ οὗ 
τη ρ8 -- Βαυΐπρβ, πᾶπιεβ, ἃρρεάσγβηοεβ 
(Ερῆ. ν. 32; Βεν. ἱ. 20, χνὶϊ. 5). Βυΐ 
115 ἀϊβείποιίνε 56η86ὲ ἰπ ἴδε ΝΤ ἰβ (δῖ οὗ 
βοσρεϊπίπρ οηςε πίδδεη ἀπά πον τενεαδὶεά, 

ἃ δβεοεῖ πο ορβῆ. [π {Π|8 βεῆβε ἰΐ ἰ5 
ΔΡρ] ἰδ το τῆς Ὠϊνίπε ρίαῃ οὗ τεδεπιριίου 
858 ἃ ΜὮΟΪε (Εοπι. χυϊ. 25; σ« Οος. τἷ. 7; 
ΕρΆ. νὶ. το; (ΟἹ. 1. )6; τ Τίπι. 111. 9, τό, 
εἴς.), οὐ ἴο ραγείουϊασ τῃϊπρ8 θεϊοηρίηρ τὸ 
τ8δὲ Ὀινίης ρδη---πε ἱποϊ υβίοη οὗ τε 
Θεπῖε8 (ἔοπι. χὶ. 25; Ερἢ. ἰϊΐ. 3, 9), 
τῆς ἰτδηβίοσπηδτίοη οὐ Ὁ γί βεῖδηβ αἰϊνε οα 
ΕΑΓ δἱ Ὁ γίβι' β γεΐυγη (1 Οος. χν. 52), 
πε υπίοη οἵ ΟΠ γῖβὲ δηὰ πε Ομυτγοῖ (ΕΡΉ. 
ν. 32). [τ ἄοεβ ποῖ σοῆνευ ἴμε ἰάεα οὗ 
Βοπηθιπίηρ παῖ ννεὲ σᾶπποῖ ἴδκε ἰπ οἵ 
υπάετβίδηἀ ὄνὲπ ννμεπ ἰξ ἰ5 ἀεοίαγεά τὸ 
08. [ἱ ἰ8 ρῥεου]αγῖν ττεαυεπῖ ἴθ {δε 
Κιπάγεά Ἐρίβεῖεβ ἰο ἴῆεΣ Ερμεβίαπε δηά 
Οοἱοπββίδπβ, ἴδῃ οὖΐ οὗ ἴῃς τυνεπιγ-βῖχ ος 
τυνεηίγ-δενεη Θσουστεποαεβ δεὶπρ ἰουπά ἴῃ 
ἴπετι. Νὸοτγ ἰβ ἴξ οοπῆπεά δρβοϊυἴεϊυ ἴὸ 
τπ6 τΐηρβ οὗ στᾶσε. Ρδιυὶ βρεᾶκβ δῖβο οὗ 
16 ““πιγδίεγυ οὗ ἰδνν]εββῆεββ" (2 ΤΒεββ. 
ιν. 7). Ὑῆὲε σεάεπιριίοη δοσοπιρ! ἰϑμεὰ 
τῆσγουρἢ ΟὨγίβι--- 8 8 τμ6 βεογεῖ δἰάάεπ 
ἴοσ ἃρεβ ἰπ ἴπε Ὀϊνίπε Οουηβεὶ ἀπὰ πον 
τενεαϊεὰ, Τῆΐβ αἷβο ἰβ ἴῃς ἐγσυτῃ, τῃς ἀϊ8- 
οἰοβυγε οὗ νῃϊοῃ το οὖγ υπάἀετβιδηάϊηρβ 
τηδληΐ 80 ἰδσρε ἃ ριΠϊ οὗ στδζσε ἰπ ἴπε νὰν 
οὗ ἰπϑῖσῃμι δηὰ βρίγίςυαὶ ἀϊβοαγππιθηῖ.--- 
κατὰ τὴν εὐδοκίαν αὐτοῦ : αεεογάϊηρ ἰο 
Η!ς ροοά ῥίεατμγε. ΤῊΪΒ 15 ἴο θὲ αἰίδςβοὰ 
πεῖῖπες ἴο ἴπε μυστήριον τοῦ θελήματος 
αὐτοῦ, νι ϊςἢ πεεάβ πο ᾿υσίπεσς ἀεδηϊείου, 
πος ἴο ἴδε [ο]]ονῖπε προέθετο, κιτιλ., δυϊ 
ἴο ἴδε γνωρίσας, ρτεςίδεῖγ 88 ἴπε ργενίουβ 
προορίσας νγ85 ἀεοϊατεά το δε κατὰ τὴν 
εὐδοκίαν τοῦ θελήματος αὐτοῦ (νεῖ. 5). 
Ἴδε ορεπίηρ οὗἉ {818 βεοζεῖ ἴο ὰ8 ἅβεσ ἴῃς 
δί!επος οὗ αρεβ δὰ 118 στουπά δηὰ γεββϑοη 
ἰπ ποιδίπρ εἶδε ἴδπ ἔπε ρταςίοιιβ οουπδεὶ 
ΟΥ ἔτεα ρύγροβε οὗ ἀοὰ.---ἣν προέθετο: 
τολίοι ΗΔ ῥμγῥοτεά. ὙΠὶθ νεῖ προτί- 
θεμαι οσουτβ ΟὨΪγ τῆγίος ἰπ τπε ΝΤ,, δπὰ 

ἴγεε ἰπβίδηςεβ ἅγε ἰῇ τῇς Ρδυϊπα 
Ἐρίβ:1εβ : οπσε οὗ δυπιδη ρυγροβε (Εοπι. 
ἱ. 13), οὔςε οὗ ἴδε Ὀϊνίης δοιϊίοη (ἔσοπι. 
11... 25), ἀπά οπςε (μεγε) οὗ ἔπε Ὀϊνὶπε 

ὭὌΓΡροδαε. ΤΒε δέεγπαί ρυτροβε οἵ ἀαοὰ 
158. ἰῃ νίενν, 88 ἴηε οοπίοχὶ βῆονβ. Τῆς 
προ ἴῃ [86 ςοπηρουηὰ νετῦ, ποννενεσ, ἄοες 
ποῖ ΟΧΡγεβ8 ἴδε ἰάελ οὗ ἴδε ῥγε-ἐφῤῥογαί. 
1τ ἀρρεαῖβ ἴο δανε ἴδε ἰοοδϑὶ βεηβε--- 
φεέἐπρ δέΐογε οπεςοὶ ἀτιὰ 80 ἀείεγνιηρ. 
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αὑτῷ το. ' εἰς 1 “ οἰκονομίαν τοῦ " πληρώματος τῶν " καιρῶν, ᾿ ἀνα- ῬΈΜαι, κ. 
: δι ος Ἢ 

κεφαλαιώσασθαι τὰ πάντα ἐν τῷ χριστῷ," τὰ 8 ἐπὶ ( τοῖς οὐρανοῖς 4 - ΑΒ. ἱ, 

«ἢ. ἐδ. 2; Οοἱ. ἱ. 25; [«ὑκε χνὶ. 2 τε]. 
34 τε. τ οι. χἱϊἱ. ο οοἱγ {. 

1 Ἐοσ εἰς, κατα τὴν Α. 

“εν τοις 

τ-- 6. ἱν. 4 οὐἱυ. 
οἱ 

8. ὅεεὲ Μαζκ ΐ. 15; 1. ΣΧχὶ. 

35 Οηξ τῷ ττό, 143; Χρ. ἰησ. 143. 
5 Ἰῃβεσῖ τε, ἃ ἔδνν ουγβίνεβ, ἘΡΙΡΏ., Ογτσ., 

᾿ΑΕΟΘΚΡ, εἰς., Οορι., Οἢτ., Τμάτγι., Ερίρῃ., ΤῊΙ., [το ; εχ  ΒΌΕΙ,, 

εἰς. 

ΟΘοιδ., Εὐ5., Τπάτι., Πδπι., Οες., Τετι., εἴς. 

--ν αὐτῷ: ἐπ Ηἰνιδεῖῦ, ϑόγης πιᾶκε ἰΐ 
“1 Βἷπι," τπᾶῖ ἰβ, ἰπ Οὐγέδέ ((ἤγυβ., 
Πυῖ., Βεπρεῖ, Ηοῖπ., Πιίρπι., Κνγεὶ., 
Να]Ε., εἰς.), ἀπά ἐπὶ8β ννου]ᾶ ὃς αυΐϊίε ἱπ 
δεοςοτάδηςα ννἱτἢ {πὸ βαδβεαυεηῖ βιδϊοσηεπὲ 
οἵ τῆε εἴεγπαὶ ρυγροβε 48 ὁθα ψῃ ἢ Οοά 
“Ῥυγροβεὰά ἰπ ΟἨτίδε [|εβὺ8 {πε 1οτά " 
(Ερᾷ. 11. 1). Βυῖ σοὰ «ἀπά Ηἰβ ν}} 
816 ἴπε β)εοῖβ ἱπ νὶεν Πετγα, δπὰ {πὲ 
τηεητίοη οὗἩ Ολγίβέ βεεπὶβ ἴοο τετποίε ἴοσ 
1ῃε αὐτῷ το τεῖει παῖυγδ!ν ἰο Ηἰπι. ὙΠ 
Ῥάχροβε 15 αοὐ᾽Β οννῃ ἴτεε ἀεϊεγπηϊπδίοη, 
οτἰφίπαιπρ ἰπ Ηἰβ οὐνῆ στδοίουβ τχηϊηά. 
ΤΒε γεδάϊηρ ἐν αὑτῷ 18 δΔἀοριεὰ Ὀγ Μεν., 
ΕἸΙ., εἴς., ψἢΠεῸ ἐν αὐτῷ ἰ8 ρίνεπ ὉΥ 
1μςἤπι., Τίβοι., ΝΗ, Ηδτὶ., εἴς. ΤΒε 
ᾳυεβίῖοθ ψμεῖδει τς ΝΎΊ Κποννβ δὴν 
Οἴπες ἔοσπι ἴπδη ἑαυτοῦ 45 ἴπε γεῆεχίνε 
οὗ τῆς τὨϊγά ρεσβοῃ ἰβ 81}}} ἀεδαιεὰ, [{ 18 
υτρεά (σ.ρ., ὉΥ ΒΙεεκ, Βυϊίπι., εἴς.) {πὶ 
{πε ΝΤ ἄοεβ ποὶ υϑεὲ αὑτοῦ, Ὀυϊ ΟΠΙΥ 
ἑαντοῦ ἰπ πιοβὶ ζᾶβεβ οἵ δἱ ἰεδβῖ ἴπε νδβί 
το Δ)οσὶ γ, οἡ βυςἢ! στουπάβ 48 1ῃ65ε, υἱΣ., 
τἴῆδι τῆς Μ55. ᾶνε ἀπό, ἐπί, ὑπό, εἰς., 
πὰ ποῖ ἀφ᾽, ἐφ᾽, ὑφ᾽, Ὀείοτε αὐτοῦ ; {παῖ 
ἰπ τῆε βεοοπά ρεζβοη με πὰ οπὶν σεαν- 
τοῦ, ποῖ σαντοῦ; δηὰ (παῖ ἴπε ἔτγβι δηὰ 
ϑεοοπὰ ρεζβοηδὶ ργοπουηβ ἅτε οἴϊεη υδεὰ 
ἴῶ τῆς ΝΤ ᾿ηβιεδὰ οὗ ἴδε σεβεχίνε, ᾿πουρἢ 
ποῖ ΨΏδη ἴδε ρστοπουῃ 18 ἱπηπηοά δον ἄς- 
Ῥεπάξητϊ οη ἴδε νεσῦ. Γἰρδιίοοι οοποϊυάεβ 
τῆδι “αὐτοῦ, εἴς., τᾶν ὃς υδβεὰ ἴος ἑαντοῦ, 
εἴς,, ἴῃ Αἰπιοβὲ Ἐνεσυ σοπηεοίίοη, ἐχοερὶ 
ψὮετε ἰἴ 15 ἴῃς ἀΐτεος οὔ͵εςὶ οἵ ἴῃς νετῦ "᾿ 
(δες ὨΪ5 ποίε οἡ (οἱ. '. Ζο). Οη ἴδε οἵδιεσ 
μαπά, ΕἸ]. 18 οὗ ορίπίοη ἴπαὶ ἴῃς τεβεχῖνε 
ἔοτπι ἰδ ἱπ ρίδςς “"“νπογε ἴῃς διζεπίίοη 8 
Ῥείης ραν ἀϊγεοιεά το τπε βυθ]εοι,᾽" ἀπά 
πε ποῃ-τεβεχῖνε νπετε ἰΐ 18 “"' ἀϊνετίεἃ Ὁγ 
1δε ἱτηροτίδηςε οἵ ἴῃς ἀςφιδὶϊθ᾽. Δ ίπασ, 
Ὑ 86 δάπηττπρ ὑπαὶ ἴῃ πιοδβῖ ρᾶββαρεβ 
αὐτοῦ, εἴς., νουϊά Βυβῆςε, νουϊὰ ντίϊα 
αὑτοῦ, εἰς., σοτίδί ΠΥ ἰπ ἃ ἔενν σ8868 Βι ςἢ 
85 ]οἤη ἴχ. 21 (αὐτὸς περὶ αὑτοῦ λαλήσει) 
δηὰ ἔοῃι. ἰϊϊ. 25 (ὃν προέθετο ὁ Θεὸς .. . 
εἰς ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὑτοῦ), ἀπά 
νου ργοίεσ ἴξ 4180 'ῃ δ ἢ ρᾶββαρεβ 88 
Μαιῖς νιὶ. 35; [,ὑΚε χίΐ, 34, χίχ. 15; Κοχῃ. 
χῖν. 14; εν. χί. 7, ΧΙ. 2; 28 αἷ8ὸ πεσε 
ἴπ Ἐρῆ. ἰ. 9. 8εςε Βυζίπ)., Ρ. τας; ΜΊη.- 
Μουϊὶςε., Ρ. 188 ; ΒΙεεκ, Ηεδ., ἴϊ., Ρ. 69. 

γεῖ. το. εἰς οἰκονομίαν: μηΐο ἃ αἀἐ5- 
ῥεπσαίέοα. ὙὨὶβ Ἔχργεββαβ ἴδε ἐμά νὨΙ ἢ 
αοά παά ἴῃ νῖίενν ἰπ τῆᾶῖ ψ δῖος Ηε 
Ρυτροβεά. ϑοιμε (Ετβϑπι., Οαίν., εἰς.) 
ἵνα εἰς (πε ἐερῤογαὶ βεῆβῈ οἵ μϑᾷμέ αὐ. 
αὐ τε ἰάεα ἰ8 ταῖπεγ τῆς τόσα ἀεβηϊξε 

οπε οὗ ἀξεῖρη. αοὰ Παὰ Ηἰβ γϑᾶβοῃ ἔογ 
πε Ἰοὴρ ἄδίαν ἴπ τῇς τενεϊδιίοη οἵ ἴπε 
“γβίογΥ ". ὙΤμδῖ τεάβοη ἴδὺ ἰῃ ἴῃς ἔδοϊ 
παῖ τ1ὴ6 ννοτϊά ννὰᾶβ ποῖ τῖρε ἴογ ἴδε 
ἀϊδβρεπβδίίοη οὗ σταςε ννῃίοῃ Ἰογτηεά τπὰ 
ςοηπίεηιβ οὗ ἴπε πηγυβίεσυ. [|π οἰδββίςδὶ 
ατεεκ ἴῃς ννογά οἰκονομία μαᾶ ἴπε ἴνοὸ 
πλεαπίπρβ οἵ (α) αἀνιϊμπὶϑίγαξέοη, πὲ 
τηδηδρετηεηὶ οὗ ἃ ἤουδε Οἵ Οὗ ργορεζγίυ, 
πᾶ ὃ τπε οδῖῆοε οἵ δἀτηϊπιβίγαϊοσ οὐ 
βιενασά, [{ ψγὰβ ιβεὰ οὗ βυοῖ τπίηρβ 
485 ἴμε αἰταηρεῖπεηῖ οὗ {πε ρϑγίβ οὗ ἃ 
δυϊάϊηρ, (Ντέταν., 1., 2), πε ἀϊδβροβιπίοη 
οὗ ἴῃε ρμαγίβ οὗ ἃ βρεεςῃ (Ουΐηϊ., [π5ὲ., 
111.,. 3), δηᾶ τπῆοσε ραγιου αεῖν οὗ ἴδε 
βηδηςίδὶ δά πιϊηἰβιγατίοπ οὗ ἃ οἴ (Ασίβε., 
Ροί., ιν. τ; ο΄. Ττίρδι., Νοίες, τμδ υος.). 
1 [5 ἴδε βαπὶὲ {νοΐοϊὰ βεῆβε ἱπ ἴδε 
ΝΊ--ὴ αγγαηρενιεηΐ οἵ αὐἀνιϊπἰσέγαξίον 
οὗ τπῖηρβ (1π τπῈ ραββαρεβ ἰπ ἴδε ργεϑεηῖ 
Ἐρίβϑιια δηὰ ἴπ σ Τίπ). ἴ. 4), δῃὰ ἴδῈ 
οὔἶεε οἵ δἀταϊπίβιγαῖογ---ἰπ ρατιϊςυΐατ πὰ 
βίενναγάβῃιρ ἢ ἩνὨϊοἢ Ῥαὺΐ νν88 επ- 
ἐιδίεά Ὁγ αοὰ (τ Οοτ. ἰχ. 17; (Οἱ. 1. 25). 
ΎΠε ἰάεα δὲ τπε Ῥαβίβ οὗ ἴπε βιδίεσηεηῖ 
δεῖς, ᾿πεσζεΐογε, 48 αἷβο ἰη ἴῃς βοιηενν αὶ 
δηδίορουβ ραββαᾶρε ἴῃ Οδ]. ἱν. 1-ἰὶ, ἰδ 
τῆι οὗἩἨ ἃ στθαὶ πουβεῃοϊὰ οἵ ννῆϊοῃ αοὰ 
ἰ5Β ἴτε Μαβῖες δπὰ ννῆϊο ἢ μᾶ5 ἃ οογίδίπ 
βυβδίοπὶ οὐ πιδηδρεπηεηὶ τ ϊβεῖν ογάεγεὰ 
ὃν Ηἰπι. ΟΥ τῇε ἤρυγε οἵ τῆε ΟΠυγοῖ 
85 ἴπε Πουδεβοϊὰᾷ οὗ ἀαοά (τι Τίπι. ἱἰὶ. 
15; Ηεῦ. ἰ᾿. 2-6; τ Ρεῖ. ἱν. 17), ἀπά ἴδε 
ῬΆγΑΡΙεβ πίοι τὰμ ἰπ ἴογπὶβ οὗ ἀοά 88 
οἰκοδεσπότης (Μαῖι. χί!!. 27, ΧΧΟΟ1, 1Σ, 
χχὶ. 33; [ὑκὲ ΧΙ, 25, χίν. 21).---τοῦ 
πληρώματος τῶν καιρῶν: ογ΄ ἐδε γμί»ε5ς 
οὗ ἐλε ἐἥνριεβ. Ὑμαῖ ἴδ, ἃ ἀϊβρεπβαιίοη 
δείοησίηρ ἰο τε [απεββ οὗ ἴῃς {ἰπηεδ. 
Τῆς ρεῃ. οδπποῖ θὲ πε ρσεη. οδγεοίϊ 
ϑίοσσ, εἴς), πος ἴῆε ἐῤεέχερείές σεπ. 
Ηχ11.}, θὰϊ πγυβὲ Ὀς [πὲ οἵ ομαγαδοίεσιβιῖς. 
ΔΙ ἐν, “4. ἀϊδρεηβαίίοη ῥγοῤὲν ἐοὸ ἴῃς 

ἐππεῦι οἵ {πε εἶσλεβ " (Μεγ.), οὐ ἰξ πᾶν 
Εχρύεββ ἴῃς γείαίέον Οὗ ἐΐνις, ἃ5 ἰπ ἡμέρα 
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ὀργῆς (οπι. ἰϊ. 5), κρίσις μεγάλης 
ἡμέρας (]υἀε 6). [π ΟΔὶ. ἱν. 4 ἘΠΕ μῆτδσς 
τᾶκεβ {ΠῈ πιοτε ρεηεγαὶ ἔοστῃη τὸ πλήρωμα 
τοῦ χρόνον ; Πετε  δ45 1ῃ6 τηοτε βρεςϊῆς 
ἕοττα τὸ πλήρωμα τῶν καιρῶν, ἰῇς δι}- 
Π688 οἵ ἴΠε ΞέαΞοη 5, οἵ βεγίεβ οδρροϊπιεά, 
ἀειϊετταίηδῖε {ἰπιε8βι Ὑὴε ἰάδα οἵ {Π6 
Μίένιεςς οἵ με εἰπιαβ, ἰδ 18 ργοδδθῖε, 15 αἰβὸ 
ἐχργεββεά ὃγ [ἢς καιρῶν 48 ἀϊπιϊπρι βῃςεά 
ἴτοπὶ χρόνων, ἴῃς ἔογπλεσ θεΐπρ' ἃ 4υ81114- 
εἶνε ταγη, πε ἰαῖῖετ ἃ φυδηπείιδῖνε (86 ε 
μίρδι., Νοίες, Ρ. 70). ΟΥ̓ Ηεθ. 1. τ, δἀπὰ 
ἐβρεοία!ν τπεὲ πεπλήρωται ὁ καιρός οὗ 
Μαῖκ . 15. [ῖἢ οἰαββίοαδαὶ ατεεκ πλήρωμα 
ἌΡΡΘΔΙΒβ ἴο πᾶνε Ὀοϊῇ ἴπε ραβδῖνε βεηβε, 
“ἢδλι ψΠΙΟΘὮ ἰ8. Π]1εἀ,᾽) δηὰ ἴῃς δςοῖϊνε, 
“ἢδϊ ννῆϊοῦ 8115. Ὑῆ ἐογπΊΟσ 18 γᾶγα, 
πε Ἰαίζες 18. βυ βιοίεπιν σοπιοη. 866 
1144. ἀηὰ ϑοοῖί, Κέχ., απὰ βοβῖ υ. Ῥαϊπλ., 
Ἡψογίέδ., τμὖ υοτσ. ἴπ τῆς. ΝΤ ἸἰΚονν δα 
ἰξ 866 Π18 ἴο ἢᾶνε θοϊῃ βεῆβεβ (που ρῇ Π18 
8 φυδδτοποα) ; {πε ραββίνε θεὶπρ ἑουπὰ ἴῃ 
τῆς ρτεδῖ ἀοοιγί πη] ραββαρεδβ 'η τῆς Ρδυϊΐπα 
Ἐρίβε!εβ (ΕρΡΏ. 1. το, ἵν. 13, εἴς.), τῆς δοῖῖνα 
οσουτγτίηρ ποτα ἔγεαυ πον δπὰ ἴῃ ἃ νατιεῖν 
οὗ δρρ] !ςδιίοηβ (Μαῖι. ἰχ. 6; Μαχκ ἰϊ. 21, 
νἱ. 43, νἱϊ, 20; οπι. χὶ. 12; στ Ὅος. 
χ. 26). ΜΠ τείδγεπος ἴο ἐΐνηδ ᾽ξ τη θα π8 
“ φοπΊρΙ]επλεηὶ ᾽"᾿---ῖδε ραγίουϊας εἶπιε ταὶ 
Τοπλρίεἰε5 ἃ ἰοηρ ὑγίοσ ρεσίοἁ οἵ ἃ ργενίουβ 
βασίεβ οὗ βεαᾶβϑοῦβ. Τῆς ρυτροτὶ οἵ ἴπε 
βίδίεπιεπί, ἱπαγεῖογε, ἄρρεᾶγβ ἴο θὲ [Πί8: 
οὐ πᾶβ Ηἰβ πουδβεμοϊά, τῆς Κίπράοπι 
οὗ Ββεάνβῃ, υνἱτἢ 118 βρεςῖδὶ ἀϊβροβίτίοη οὗ 
Αἤδίτϑ, [18 οἰκονόμος οΥ 5ἰειννατὰ (γῆ ἰ5 
ΟὨγῖβι), [18 οντὶ ῥσόρεσγ τηεϊῃοά οἵ δά- 
πχἰηἰδίγαϊίοη, ἀπά 115 μ᾽ ἣβ δηὰ ργίν!!ερεβ 
ἰηιεηάεα ἔογ [18 πιεπίρεῖβ.Ό Βυΐ ἴπεβὲ 
εἰδδ δηὰ ρτίνίϊερεβ σουἹὰ ποῖ θὲ ἀϊβρεπβεὰ 
ἴπ ἐπεὶγ ξυΐπαβ8 116 τἴποβε ἴος ψγθοτα 
πεν ννεσα πηεδηϊ ψνεσε ὑπᾶεσ ρὲ (Οδὶ. 
ν. 1-3) δηὰ υπρτεραγεὰ ἴογ ἴδεπ. αὶ 
Ρεγίοά οἵ νναϊεὶπρ παὰ ἴο εἴαρβε, δπὰ 
ΨΏδη ἴῃ Ῥτοόςεββ οὗ ἰσαϊ πίη 848 πη βῃεά 
δηᾶ τῆς εἰπς οὗἩ τηδίυγὙ ψγν68 τεδομεά 
τῆε ρβ οουἱά θὲ Ῥεβίονεά ἰπ τπεὶγ 
ςοπλρίείεπαββ. ἀοά, δε Μαβίεσ οὗ τῃῈ 
Ηουβε, μαὰ τΠϊ5 δι εἰπια ἴπ νίονν 8 πε 
Βίιάάεπ ρυζροβε οἵ Ηἰἱ ρταςς. ἤθη 
τπδῖ {πὲ σᾶτηε Ηπς ἀϊδβοϊοβεὰ Ηἰβ βεογεῖ 
ἱπ τῆς ἱποασπδιίίοη οὐ Οἤγῖβε δηὰ ἱπῖγο- 
ἀυςεὰ {πε πενν ἀϊβροβίτίου οἵ {πίπρδ 
ΨὮΙΟΒ εχρίδϊπεᾶὰ Ηἰβ ἔογπιες ἀεαϊϊπρβ 
ἢ πιο ἀπά {πε ἴοπρ ἀεῖαν ἰπ τῇδε 
τενεϊδιίοη οὗ (δες σοτηρίεῖε ρυγροβα οὗ 
Ηἰ8 στᾶςε. 80 ἴδε Εδίῃεγβ οδπιε ἴο βρεακ 
οὗ πε ἱποαγπδίίου 848 ἴῃ οἰκονομία 
(1υ8ι., Διίαϊ., 45, τ2ο; ἴτεπ., ἱ., τὸ; 
Οτῖρ., Ο. Οεἰς., ἰϊ., 9, εἴς.). Ὑηῖ8 
“ὉΒΟΟΠΟΠῚΥ Οὗ ἴπῸ ἔυΐπεββ οὗ [πε βεᾶ- 
8ΒΟ0Π8," τπατεΐογα, ἰδ τμδῖ βιενναγάβῃϊρ οὗ 
της Ὀἰνίπε στᾶσα νΠὶοΒ ᾿ν85 το ὃς δα 
τυδὲ οὗ ΟὨγιβὲ, ἰπ οἴει ννογάβ, ἴῃ ἀϊ8- 

ΠΡΟΣ ἘΦΕΣΙΟΥ͂Σ Ι: 

Ῥεπβδιίίοῃ οἵ ἰμε αοβρεῖ, δῃὰ ἐμαὶ ἀΐβρεη- 
βαίίοη ἃ5 ἤ] Π]]Ππρ τἰ8617 ἴῃ ἀπε ΨΒοὶς 
Ῥειίοά ἔγοσηθ τῆε ἢτβε δάνεηι οὗ Οβγίβι 
ἴο ἴδε βεοοηά. [π τῆϊ8 ἰαβϑῖ τεβρεςὶ (ἢς 
Ῥταβεηῖ ρᾶββαρε ἀϊἔεγβ ἔγοπι (πὶ ἰπ ΟΔ]. 
ἵν. 4. ἴπ τῆς ἰδεϊεσ “τῆς ἔπε 88 οὗ τπῈ 
εἰπιε ᾿᾿ Ἄρρεδῖβ ἴο τγείε ἀςδηϊ εν ἴο ἴδε 
τηϊββίοη οὗ Ομ γῖβε ἰπῖο ἴῃς ννογ ἃ ἀπά Ηἰ5 
ψοτΐ ἴῆετα. Ηδετσε ἴδε οοηῖοχι (εβρεοῖδ! ν 
πε Ἰάδα εἐχργεββεὰ ὃν ἴῃε πεχί οἰἶδιβε) 
εἐχίεηάβ (Πς τεΐεγεπος ἴο ἴῃε ἢἤπδὶ Ἷοοσὰ- 
ΡΙειϊίοη οἵ πὸ ψνοτί---ηὰ {πε οἷοβε οἵ ἴῃς 
ἀἰβρεπβαϊίίοη δ {πε ϑεοοπὰ Οοχηΐπρ.--- 
ἀνακεφαλαιώσασθαι: ἐο “νι πῤ. Οτ, 
μανὶπρ τερατὰ το τε Μιάάϊε Ψοιςε, “το 
Β0ΠῈ ὉΡ ίοσ Ηἰπιβεῖ ἢ". ὙΤῇε βεπίεπος 
τῇδ ἱπιτοδυςεὰ 18 ὁπε οὗ ἴπε δβείβοϊ οἷδθ5. 
οὗ ραββᾶρεβ ὑοῦ τείεγ τὸ ἴπε σοβπιῖοαὶ 
τεϊδιίοηβ οὗ ΟἩγίβι᾽ 8 Ῥεγβοη οὐ ὕνογκ. [τ 
ἰδ οπε οὗ στοαὶ ἀοοιγίπαὶ ἱσηρογτίδηςθ. [18 
ἐχδοὶ ἱστηρογῖ, πονένεχ, 15 νεγὺ ἰ γε 
υπηδετδίοοὰ ὃγ ἀϊβεγεηὶ ἱπίδγργεϊογβ. 
Ενεῖν ψοζὰᾷὰ τῃθ ἰΐ τεχυῖσεβ διζεπίίοη. 
ΤΒετε ἰβ βγεέ τπε αυεδιίοη οὗἉ ἰΐδ ῥγεςῖβε 
τεϊδιίοη ἴο ἴπε ρδιαρταρῇῃ οἵ ψ πο ἴἰ 
ἔοσπιβ ρατῖ. Τῆε ἱπί. ἰ5 ἴάκεὴ ὈΥ τῖοβὶ 
(Μεν., ΕἸΙ., εἰς.) το θὲ πε ἐῤεχερ εἰὶς ἱπῇ,, 
᾿οηνεγίπρ βοπιείπρ' σοτηρΙ εἐπιθηίδγυ ἴο, 
ΟΥ εχρίπδίοσυ οὗ, ἴδε ργεοεάδίπρ 5ἰδῖε- 
τιδηῖ, Δη ἃ 80 -- “πα πλεἶν (οΓ ἴο νυ), ἴο βυπὶ 
ἀρ. [Ιἐ ἰ5 τῆαι ἱπῆ., ποννενεγ, ἱπ' {πὲ 
Ραγιίουϊασ ἀβροοὶ οὗ ομδέφμεμεε οἵ ξοῆ- 
ἐενεῤ᾿αἰεὰ γεςμἶέ τα "80 48 ἴο Βυπιὶ Ρ᾿ (50 
τῖρδε.; τ΄. ΝΝὶπ.-Μουΐϊε,, ΡΡ. 399, 400). 
Βυὶ ἢ ννμδὲ ραγὶ οὗ ἴπεὶ ραγαριδρῇ 15 
τῆϊ5 σοπιρ᾽ ἐπιεπίδγυ βεηΐεησε ἱτηπχεά δίεϊν 
ςοπηεοιεὰ δ ὙΤῇε ἁἀοοιίτίηδὶ ἰρηίβοδηςε 
οὔτδε βεηΐεηςε ἀερεηάβ ἴο ἃ ςοῃβίἀεγαδὶς 
ἐχίεπί οἡ ἴδε ἀπϑινεσ ἴο ἴπε φυεδβιίοῃ, ἀπά 
πε ἀπδννεσ [δ Κεβ ἀϊβεγεπε ἔοσπιβ. ϑόοπῖε 
υπάετεβίδπά ἐπε ταΐηρ νος ἢ 15 ἐχρ αἰπθὰ 
ος ςοπιρϊεπιεηϊεά ἴο ὃς ἴπε ψποῖε ἰάδδ 
οοπιδίπαά ἰπ {πα βιδίεπιεπιὶ τοῦ γνωρίσας 
οηνναγάβ, "αἱ οὔςε ἴῃς Ἵοπίθης οἵ ἴδε 
μυστήριον, ἴῃς οδήεοι οὗἩἨἁ τε εὐδοκία, 
ἸΌΝ οδ͵εςι ἐεϑεῖγεά ἴον ἴδε οἷκ.᾽ 
Α0Ὁ.). Οἰδεῖβ ᾿ἴπις ἴ τὸ ἴῃς ὑστὴ ν 
δ.) Ηδσὶ., ΚΙ.), οσ ἴὸ ἐδ τ δε 
ΕἸδῖς, Ἡοΐπι.). ΟἸΒοτδ υπάετβιδπά τὲ ἴο 
τεῖε ἴο πε εὐδοκίαν ἱπ ρματγιίουϊατ, ἴῃς 
ἣν . .. καιρῶν οἴαυε θείη τερατάεα 85 
ἃ φῬατεηιπεβίβ (Α1ξ., Ηδυρῇ) ; δπὰ οἵἴπετβ 
τερατὰ ἰἴξ 48 υπίοϊἀϊπρ ἴΠῸ πηεαπίηρ οὗ 
τε ἱπιπγεάϊδίεῖν ῥγεοεάϊηρ οἶδυβε---ῆς 
οἰκονομίαν τ. π. τ. κι (Μεγ., εἰς). Τῆς 
λβε βθεπηβ ἴο ὃς πε 5ἰπηρίςϑέ νίαν, ἴῃς 
Οἴπεῖβ ἱπνοϊνίπρ ΠΊΟΓΕ Οἵ 1688 τε ποθ 655 
οὗ τῆς ἐχρδηδίογυ βθηΐδηςε ἔτοπὶ ἴδε βεη- 
ἕεπος ἴο ὃε εχρίδἰπεά. 80 τᾷς ροϊπι 
ννουὰ Ῥὲ τπαὶ τῇς αεομπονην, τῇς πεν 
οτγάες οὗ {ππρβ ψῃ ἢ Οοά ἴῃ ἴπε ρυγροβς 
οὗ Ηἰβ ρατᾶςς δαᾶ ἴῃ νίενν ἔοσ ἴπ6 ἔπε 885 
οὗ δε βθαβϑοῆβ, ψνᾷβ οπαὲ ΐοἢ Πδὰ ἕο 
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ἰἴ8 ἐπὰ οσγ οὐ͵εςϊ ἃ Τςεγίδίῃ σηρερεμρ 
οἵ 411 τπΐηρβ. Βυΐῖ ἱπ νν δῖ βεῆβε ἰ8 {Π|8 
σμπεριρ μῤ ἴο ὃς υπάειβιοοὰ ἢ Τῆε 
Ρτεςῖβε τηδαπίπρ οὗ 1π|8 τάσε ογὰ ἀνακε- 
φαλαιώσασθαι Πδ56 ἴο ὃε ἰοοκεά Δδί. 
ἴῃ τῆς οἰαββίοβ ἰδ ἰδ υβεά οὗ γεῤεαέϊηρ᾽ 
σεριπιαγὶγ ἴῃς Ροϊπῖβ οὗ ἃ βρεεςῆ, γραϊπει- 
πᾷ 118 ἀγρυστηθηῖ ἰορεῖπεσ ἰῃ ἃ δι ΠΊΔΤΎῪ 
ἴογτῃῃ. 80. Ουϊπη!δη ἀχρὶδίηβ ἴδε που 
ἀνακεφαλαίωσις 45 γέγμηι γεῤείἑο εὲ 
εοπργεραίο (νὶ., 1), ἀπά Ατίβιοῖς βρεαῖκβ 
οὗ ἴπε ἔργον ῥητορικῆς 45 Ὀείπρ ἀνακε- 
φαλαιώσασθαι πρὸς ἀνάμνησιν (Εγαρ., 
123). [πη ἰαἴς στεεῖκ τπῈ να πιθβῃ8 4150 
ἴο ργεβεπὶ ἰπ εοριῤεπαΐομς ἤογνι οὐ ἴὸ 
γεῤνοάπμος (Ῥγοίευ. αε., 13). Τῆε 5ἰπιρὶε 
νετῦ κεφαλαιοῦν ἴῃ ἰδ οἰΔββίςβ ἀεποῖεβ 
ἴῃ 'πκὲ πηᾶππεσ ἴο βέαέέ τνηρυμαγὶἷν, οἵ 
ὀγίηρ μπάεν κεαάς (Τυς,, 11]., 67, νἱ.» ο΄, 
εἴς.), ἀηὰ τπε πουη κεφάλαιον 8 υϑεὰ ἱπ 
1τδς βεῆβε οὗ {πε ελέεί ῥοὶπέ (ΡΙΔῖο, 1 τος, 
643 Ὁ), τε των οὗ ἐπε πιαέίεν (Ριπά,, 
Ῥ᾿, 4, 206), ἃ λεαὰ οἵ ἰοῤίς ἴῃ ἀτρυπγεπῖ 
(Ὀίοηγβ. Ηδὶ., δε Ἀλεὶ., χ., 5), ἃ γέ- 
εαῤὶἰμἰαἐϊοη οἵ ἀτὶ ἀτρυτηεπὶ (Ρ]Αῖο, Τίνι. 
26, εἰς.). [π ἴτε ΝΤ {πε νετῦ ἀνακε- 
φαλαιώσασθαι οζοιτϑ ΟΠΪΥ ἔνῖςε, Πατηεἷν 
Πεῖε ἂπηὰ ἱπ Ἐοπι. χίϊὶ. 9; ἱπ ψϊςἢ 
Ἰδίξες ραββᾶρε ἰὲ 15 υβεὰ οὗ ἴῃε σηνρηρεῖη 
μῤ οὗ τῃε νᾶτίουβ ςοτητηδητηεηῖβ ἴῃ ἴΠ6 
οπς τεαυϊτεσηεπίὶ οὗ ἰονε ἴο οὔθ᾿ β πεϊρῇ- 
Ὅουτ. ὙΤε βίπιρῖε νεῖ κεφαλαιοῦν 
σου ΟΠΪΥ οπςς, υἱΖ., ἰπ Μασ χίϊ. 4, 
ψ Πετε ἰὶ Πα8 ἴῃε βεῆβε οἱ τυομημάϊηρ ἴη 
ἐλε μεαά; Ὀυϊ τῇς ἴεχὶ ἰ8 υποεγῖαϊῃ 
ἴδετε, ΤΤΥΨΝΗ τεδάϊπρ ἐκεφαλίωσαν 
ψ ἢ ΒΜ, εἰς, ὙΒα πουη κεφάλαιον 
8 ἐουπά τννῖςα, υἱξ., ἴῃ Αςἰβ χχίϊ. 28, 
ψΏετα ἰς Πᾶ5 τπὲ βεηβε οὗ ἃ σηηὶ οΓ πιόθεν 
(45 ἴπ [νεν. νὶ. 5; Νυχτῃ. ν. 7, χχχί. 26), αηὰ 
ἰπ ΗδΡ. νιϊϊ. τ, νμεγα ἰτ τηεᾶπβ {με ολίεῦ 
{πηι ἴπ ἴῃς (πἰηρβ παῖ ἴδε νυτίϊεγ [85 

Ἢ βαυίηρ. Τῇ ῥγθνδι!πρ ἰάεα ςοη- 
νεγεά ὃν ἴΠεβ6 ἴεγπηβ, (πεγείογα, ἀρρεᾶσβ 
τὸ δὲ (ῃδῖ οὔα ἰορίςαὶ, γῃμεϊοσίοαδι, οἵ γί ἢ- 
ταδῖῖϊοϑ] βυπηπλὶηρ ἃρΡ. Τῆε βυδβεαιεηὶ 
δρεςιβοδίίοπ οὗ ἴδε οδ͵εςῖβ οὗ ἴῃς ἀνακε- 
φαλαιώσασθαι, ποννενεῖ, τηᾶΚαβ ἰΐ ρ᾽αίη 
τδᾶῖ ψῃδῖὶ 5 ἴῃ νίενν ἤεσα 18 ποῖ ἃ ἰορίςδὶ 
οζ τῃειοτγίςαὶ, Ὀυϊ ἃ γθαὶ οσ οδ͵εςοιῖνα 5ι1π|- 
τὴῖηρσ ὑρΡ. Εὐτίδει, 88 ἴΠ6 νεῖτῦ σοπιεβ 
ποῖ ἔτοπὶ κεφαλή Ὀυϊ ἔτοπὶ κεφάλαιον, ἰϊ 
ἄοεβ ποῖ τείεσ ἴὸ (πε ϑυγηπλὶπρ ᾧρ οὗ 
τοίηρβ ὑπάεγ ἃ λεαά, ἀπὰ {πε ροίης οὗ 
νίενν, ἰΠετζείοσα, 15 ποῖ παῖ οὗ ἴδε Ηεαά- 
σλὶῤ οἵ ΟΒεῖβι---ν πο σοπιεβ ἴο ἀϊβείπος 
ἐχργεββίοη δὲ ἴδε οἷοβε οἵ ἴδε Ἴπδρίεσ. 
Οἡ ἴπὰ οἵπες παπὰ ἰζ ἄοεβ ποὶ 56 ῈΠῚ 
ΠερεββάσΥ ἴο ἰἰπιῖς τἴῃ6 βεηβε οὔ ἴδε 
νοτά (ἢ Ηδυρῦ) το {πε ἰάεα οἵ ἃ 
γέσμνιέ οἵ «ονιῤεκάϊοης ῥγεσεμπίαίίοη οὗ 
τίη ρβ ἴῃ ἃ βίηρίε ρεγβοῦ. Τδε χυεβιίοη 
τετηδὶπβ 88 ἴο τῆς ἕογςε οἵ τῆς ῥσερ. ἱῃ ἴδε 
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ςοπιρουπά νεῖ. ὙΤῆε ἀνα [8 ἰΔκεη ὈῪ 
ΤΩΔΩΥ ἴο δάά ἰἢε ἰάεα οὗ αραΐπ, ἀπὰ ἴο 
τοᾶκα ἴῃ γαβυϊ οὐ ἐπᾶὰ ἴῃ νίενν ἴδε 
Ὀγιπρίπρ τπίηρα Ὀδοκ ἴο 4 ὑπ ὙΜΠΙΓὮ 
Βαά οηςε εχίβιεὰ θυϊ μαὰ δε ἰοβὲ. 80 
ε ἰδ υπάετβιοοά ὃν ἴῃς Ῥεβῇῃ., ἴπε νυ ]ρ., 
Τεγ]]!. (6. 5.» ἰπ Ππἰ8β 4άν. Μαγε., ν., 17, 
“Δῇηττηδὶ οπηηΐα δὰ ἱπιτ πὶ τες] ρὶ ̓ π 
ΟὨΠγίβιο"; ἱπ ἴἰῆε δὲ Μοπορ., 5, “ δᾷεο 
ἴῃ ΟΠ σίβῖο οπιηΐα γενοοδηπίυσ δὰ ᾿πιεῖα πα," 
εἴς.), Μεν., ΑἸΣ,, ΑΌΡ., εἰς. Οη τῆε οἵδε 
δΒαπὰ, Οἤγυβ. πιᾶκεβ ἴδε σοπιρουπὰ νεῖ 
εἐφυϊνα!επὶ ἴο συνάψαι; δηά τῃε ἰάεα οὗ ἃ 
τεΐυγη ἴο 8 [ογπΊεσ οοπάϊτίοη 15 περαινεά 
ΌΥ τῆδην, ἴδε ἀνα Ὀείπρ ἰάᾶκεη ἴο πᾶνε 
ΒΙ ΠΊΡΙΥ ἴπῸ βεῆβε ΜΟΙ ᾽ξ [48 ἴῃ ἀνα- 
γινώσκειν, ἀνακρίνειν, ἀνακυκᾶν, ἀνα- 
λογίζεσθαι, ἀναμάνθανειν, εἴς., ἀπά (ο 
Ἔχργεββ ἴπε ἰάεα οὔ “ροίηρ οὐεῦ ἴδε 
βερδγαῖς εἰεπιεηῖβ ἴογ ἴπῈ ρύυγροβε οἵ 
υπϊτηρ ἴπεπι (Πἰρῆς., Νοίες, Ῥ. 322). 
ὕβαρε ου {πε νῆο]ε ἰ8 ου ἴδε βἰάς οὗ τπε 
Ἰαϊίασ νῖενν, δηὰ δοοογάϊηρν {πε οοη- 
οἰυδίοη ἰβ ἄσαννῃ ὉΥ βοῆς ἴπαὶ {818 
“ ΒΓΊΠΙΠΡ ὉΡ᾿᾿ 5. ποῖ {πε τεοονογυ οὗ 
ἃ ὕὉγοίκεῃ ῥγίβιης υπίτγ, θὰ ἴῃς ραϊπετίησ 
τορεῖπεσ οὗ οδήεςιβ πονν δρᾶγὶ ἀπά υὑητε- 
Ἰαϊεὰ ἰπῖο 4 ἤπδὶ, ρεγίεςϊ υπὶῖυ. Νενεῖ- 
1Πε|688 ἰἴ πᾶν θὲ βαϊά ἐπαῖ {πε νεγῦ, ἱΓ ἰξ 
ἄοεβ ποῖ ἰδεῖ ἀεῆπίςεϊυ ἐχργεβ8 ἴπε ἰάεα 
οὗ τδε τεϑβίοταιίοῃ οὗ ἃ ἰοβὶ υπὶῖν, ρεῖβ 
τπαῖ ἰάεα ἴτοπὶ ἴπε οοπίεχι. Εοσ ἴδε 
ψΒοΪς βἰδιοπιεηῖ, οὗ ννῆῖο ἢ πε ἀνακε- 
φαλαιώσασθαι οἸαυξε ἔοττΒ ρᾶγί, τὰπϑ ἴῃ 
τεγπιβ οἵ ἃ γεάενιῤέίοη, ἀπὰ πε σορηδῖς 
Ράββᾶρε ἰπ Οὐοΐ. ᾿. 20 βρεᾶκβ οὗ ἃ ἤπαδὶ 
γεοοποῖἑαἰίοη οἵ 411 τῃϊπρ5.---τὰ πάντα: 
αἱ! ἐμίηρε. Απ 4}1-ἰπο]υδῖνα ρῇγαβε, 
εἐαυΐϊνα!ϊεπι ἴο τῃε ἰοια! ν οὗὨ οτεδιίοη ; 
ποῖ ἐλὲμρα ΟΠΪΎ, πος νεῖ "πη οἵ ἰηῖεὶ- 
Ἰίρεπε Βεῖπρβ οπἷν (αἰϊπουρῃ τπ6 ΡὮγαβε 
τοῖσι θεᾶγ τῃδΐ βεηβε, οὐ Δ]. [11.. 22}, Βαϊ, 
85 ἴπε σοηϊοχὶ 5ῆοννδΒ, 411 ογσεαιεὰ οδ)εςίβ, 
πλεη δηὰ τπίηρβ. ΟΥ̓ τε υπίνετβαὶ! εχ- 
ΡῬτεββίοη ἱπ (ΟἹ. ἱ. 20.---ἰν τῷ Χριστῷ: 
Ἐπ Ολγίσί, οὐ ταῖμεσ “"ἷἰπ τὰς ΟἾτγίβε," 
ἴδε ἱπιτοδυςείοη οὗὨ ἐπε αγιίοϊε ἱπάϊοδεης 
παῖ (πε τεγτὴ Πᾶ5 118 οβοίΑ] βεηβε πεσε. 
Ὺῆε 8δπὶα ἰδ οἰεαγίν ἰἢς σᾶβε ἴῃ νεσ. 12, 
δηά, 45 ΑἸίογά ποιῖςεβ, τῆς δγιϊςὶς ἀοεβ 
ποῖ βεεῖὴ ἴο ὃς διϊδοῃεὰ τὸ ἴῃε ἴεγπὶ 
Χριστός δἴϊετ ἃ Ργερ. ὕπ|ε85 ΒοπὶῈ βρεςῖδὶ 
Ῥοΐης ἰ8 ἰη νίενν. Τπε ροϊπϊ οὗἩ υπίοη ἱπ 
1818 ραι ποίη τορεῖπεὶ οὗὨ 411 τπὶπρ8 15 
ἴᾶε Οἤγίϑι οὐ Οοά. [π Ηἰπι {πεν ἅτε ἴῸ 
ὃς υηϊβεά.---τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ 
ἐπὶ τῆς γῆς: ἐλε ἐλίηρς ἐπ κε κεαυφης, 
απὰ ἐδε ἰλίηρς μῤοπ ἐᾷὰε ταγίᾳ. Οτ, 
δοςογάϊηρ ἴο ἴδε Ὀεῖῖες τεδάϊπρ δῃὰ 88 ἴῃ 
ἘΝ πιᾶγρ., ἐὰς ἐπίπρς μῤοη ἐλ ἀεαυεης, 
απὰ ἱκε ἐλὶηρς μῥοη ἐκε εαγίᾳ. Τῆε 
τεδάϊηρ οὗ τπεὲ ΤΕ, τπουρῃ βυρροτιεά 
ὉΥ ΑΟΚ, πιοβὶ οὐυγϑίνεβ, ΟἾγγβ., εἴς, 
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ἃ Ἠετεοαίγ. καὶ τὰ ἐπὶ γῆς" 11. ἐν αὐτῷ, ἐν ᾧ καὶ "ἐκληρώθημεν " προορισθέντες 
χ Κίηρε 
χὶν. 41. 

γΥ Αείεὶν. 
48; Εσπι. νἱϊὶ. 29, 

ΖΞ Αςίδ ἰδ. 23, ἰν. 28, χἱϊ!. 26; Ηδ6δ. νἱ. 17. 

Σ 1 ον. ἰδ. 7; νδσ, 4 οἷν 1. 
αι; (Β. ἐν ατ; 4 Τίσ. ἱ. ο; Αςἰδ χχνὶϊ. 13; 2 Μδςς. ἰἿ. 8. 

" κατὰ " πρόθεσιν 3 τοῦ τὰ ὃ πάντα " ἐνεργοῦντος κατὰ τὴν " βουλὴν 

ν-- ΡῈ]. ἰδ. 
γι 

τοῦ. χΞ οι. νἱϊ:, 28, ἰχ. 
ΟΥ. χἰὶΐ. 6, τα; ῬΒΙ. ἱΐ. 13. 

1 Ἐὸσ ἐκληρ., ἐκληθημεν (ρ'ο55) ΑΌΕΈΟΘ, ἰξ., ἃ, ε, αι; ἴεχὶ ΒΜ ΚΙ;Ρ, ἱ., ἃ, ε, ἔ, β, 
ΥΊς., Ευβεῦ., Εὐυτη]., Ογτ., Οἤγγβ., Τῆάις,, Πδπι., εἰς. 

3 Βείοσε προθ. ἰηβετὶ την Ὁ ΕΟ, αἱ. Αδεῖ προθ. ἱπεετί τον Θεον ὈΕΕῸ τ:ο, 46, 
71-3, 80, (ορῖ., ΕἸἢ., 514ν.ν Αστηργδῖ. 

3 Βοίοσε παντα οπῃ. τα ὈΕ6 τορ, Ττῃάσι. 

τπηυϑὲ ρῖνε ρἷδοε ἴο τὰ ἐπὶ τοῖς οὐρανοῖς, 
ΜΏΙΟΝ ἰ6 δἀοριεὰ Ὁν Γ ΤΎΥΝΗ οη ἴπα 
Ραβὶβ οὔ ΒΜ 01,, εἴο. [τ ἴδ ἂπ' υπυδυδὶ 
ἕοστῃ ἔογ {π6ὶ σοπιρουπὰ ρῆγαβε, πε ἴεγπὶ 
ἐπὶ τῆς γῆς Ὀείπρ οτάϊπαγιν σουρίεὰ 
ἢ ἐν τοῖς οὐρανοῖς (οὐ. ἰἰϊ. 15; 4͵50 
τῆς Ραγϑι!εἰ π᾿ (ΟἹ. ἱ. 20, νῆεσε ἴῃε ἐπί 
18. ῬΡοοσὶν αδἰϊεβιεά). Τῆς ἐπί ἴῃ ἐπὶ τοῖς 
οὐρανοῖς, Ποννενεῖ, πιᾶγ πᾶνε ἴῃε ἔογοε 
οὗ αἱ, ΜΏΙΟΝ ἴτ Π48 ἴῃ βδῦςῃ ρἤγαβεβ 88 
ἐπὶ πύλῃσιν (1]., 111., 149), ἐπὶ πύργῳ 
(11., νἱ., 431), ἐπὶ τῇ προβατικῇ (Αςῖ5 
11. το, χα), {πε ἤδάνεπβ ὑεὶπρ τεραζάδά, 
8ἃ8 Μεγεῦ τπίηκβ, 485 “ἴπε βίδιίοπβ δἱ 
ψΠίοη τῆς τπίπρβ σοποογπεὰ ἃγε ἴο ὃ 
ἔουπᾶ". Τῆς ρῆγαβε ἱπ [186 ὕνο Ἷοη- 
τταϑίεἀ ραζίβ ἀεῆπεβ ἴῃς ργεςεάϊπρ τὰ 
πάντα, τηλίκίπρ ἴπε 411-᾿ποϊ υϑῖνε πδίυτα 
ΟΥ̓ ἰἴ8 ἀπίνογβαιν οἷδαγ ὈῪ παπλπρ ἰΐ8 
δτεαιὶ ἀϊνίβίοπβ. [τ ἰβδ ποὲ ἴο δε υπάετ- 
βἴοοά 48 τείεγγίπρ ἴῃ [18 ἢτβῖ βεοϊίοη ἴο 
ΔΩΥ Ρατγιίου δ οἶλ88, σῤίγὲίς ἐπ΄ ἀεαύόη, 
ἀεῤαγίεά Ξαὶπίς οὗ ΟΙά Τεσίανιεης ἐΐπιές, 
αηρεὶς (5 ἐνεῃ ΟΠγυβ. δὰ (αἱν. ᾿βουρῃη), 
Ἄξειυς, αὐτιὰ ἴῃ 118 βεσοηά βεοιίοῃ βρεοῖ ο δὶ] 
ἴο »πδρ οἵ ἴο Ο εηέξίες. [ἰ ἐχρ  δίηβ ἴπε ὑπι- 
νεσβδιν ἐχργεββεά ὃν τὰ πάντα 45 {πε 
ννϊάεβὲ ροβϑδῖρ]ε πὰ τηοβῖ σοπιργεμϑηξῖνε 
ἀπίνογβα! νυ, ἱποϊυάίϊηρ τπε διιπὶ τοί] οἵ 
ογεδίεά οδ]εςῖδβ, 'νβεγενοσ ἔουηᾶ, ψπεῖβοτ 
τῆδη οἵ ἵπιηρβ8.-- -ἐν αὐτῷ: ἐπ λένε. Ετὴ- 
Ῥδκίς σεβυπιριίοη οὗ ἴπῈὸ ἐν τῷ Χριστῷ 
δηὰ τγαπδίτου ἴὸ πε [οἰϊοννὶπρ 5ιδίε- 
ταξηΐῖ, Βοϊ θην τα - βπτγηίηρ αἷβο, ἃ5 ΕἸ]. 
βυρρεβίβ, τολέγό ἴπε ἔστε ροῖπι οὗ υπϊῖν 
ἀεδιρπεά Ὁν ἀοά, ογ΄ ἴπε βρῇετε οὗ 1ϊ8 
τιδηϊ εβίδιίοη, 18 ἴο δα ἑουηά. 

Τῆς ραβδβᾶρε 85 Ῥεεῃ βδυρροβεὰ (Οτίρ., 
Οτεὶ!., εἰς.) το τεῦ τε ἀοςιτῖπε οὗ ἃ 
ὕπίνετβαὶ Κεβίοσγαιϊίοη. Βυῖ ἱπιεγργεῖθά 
848 ἃῦονε ἰὶ πα5 ποίπίηρ ἴο ἀο νυ ΔπῪ 
ΒΌΓΠ ἀοςίτγίπε, ννβεῖδμες ἴῃ (ἢ βαπβὲ οὗ ἃ 
ἤηδὶ βαϊνδιίοη οὐ 411] υπγρῃίθουβ δἀπὰ 
πε] ενίπρ πηθη οἵ ἷπ τῃδὲ οὗ ἃ ἢπαὶ 
τεοονθευ οὗ 411 εν] Ῥείηρβ, ἀδνὶ]β δπὰ 
τθη αἰϊκε. Νοσ, δραῖπ, ἄοεβ ἰξ τείεσγ 
ῬΑΓΕΟΟΪ ΑΙ ἴο της οαβεὲ οἵ ἴδε ἑηαῖ- 
υἱάμαί. Ἰὶ βρεᾶκβ, 8 Μεγεσ ποίίςςβ, οἵ 
πε “ἀρρτεραῖς οἵ πεανεηΐγ πὰ δαγῖῆν 

τίη ρ5," δπά οὗ δὶ 88 ἀεβιίη δὰ το πιᾶκε 
ἃ ἴτε υπὶῖν δἱ ἰδϑὶ, Αποίμεσ νίενν οὗ 
1ῃε6 ραπεγδὶ ἱπιροτῖ οἵ με βίδιετηεηι, 
ΜΗΪΟΝ 48 ὕεαπ εἰδρογαιϊεὰ νυν πιυςῖ 
ΔΌΪν ὉΥῪ Ηδυρί, τοαυΐγεβ βοπιε ποῖϊςε. 
Ῥτγεβϑίπε ἴο ἰΐ8 υἱπιοϑὲ {πε βεῆϑβε οἵ ἃ γέ- 
δηνιό οἵ σωριριανν, ΝΜ ὨΪΟἢ Ἧς τερατὰβ 85 {πε 
ἰάθα Ἔεββεητα!ν οοπιαϊπεὰ ἴῃ ἴδε τεγπὶβ ἴῃ 
υσβίίοη, δα σΤοηϊεηάςξ παῖ ἴῃς πιεαπὶπρ 
οὗ {8 βίδϊειπεπι ἰ5 τπαὶ ἵπ Οἢγίβε, τῆο 
Ῥεΐοπρβ δὲ οηςε ἴο Πυπιδηϊν ἂπὰ το τῆς 
Βεάνθηϊν ννοτ]ά, βΒῃου ἃ ὃ6 βεὲπ τῆς σοση- 
Ῥεπάϊουβ ργεβεηϊδίίοη οὗ 411 Ὀείπρβ δπά 
τηίπρ8--ἰπαῖ ἰπ Ηἰβ ρεΐβοη βῃουϊὰ ὃς 
βυτητηδτγιβαὰ τῆ τοί} οὐ οτεαϊεά οὔὈ- 
εςῖ8, ὈοΓἢ ἐαγίμὶν δηθὰ Πεᾶνεηΐυ, 50 παῖ 
ουϊδὰε Ηἰπὶ ποιϊπίηρ μου! οχίϑι, Ης 
Ἰοοῖκβ ἔογ τπ6ὸ ρσορεγ ρᾶσγβδὶϊεὶ το τῃϊ8. ποῖ 
ἴῃ Οοἱ. ἱ. 20, δυαϊ ἱπ Οοἱ. ἰ. τ6, 17, πεγα 
ἴς 15 βαίά οἵ Οἤγίβε τπδὲ “ἰπ ΗἸπὶ νετα 
411 τῆϊηρβ ογεαϊθὰ" ἀπά {πδὶ ““1θ Ηϊτη 
4}1} τη ρ8 σοπβίδι ". Απὰ Πα ἃρρεδ]β ἰῃ 
Β0Ρ οὗ δὶβ νίενν ἴο ἴπε υ8ὲ οἵ ἴδε 
Ιπάγεά νετῦ συγκεφαλαιοῦσθαι ἰπ Χεη. 
(ὦψν.» νιν, 1, 15, νἱϊ., 6, 14), ψπεγα τὲ 
Ἔχργαββεβ ἴῃ6 ογρϑηϊβδιίίοη οὗ ἃ τηυϊεταᾶς 
οὗ βἰανεβ ὑπᾶδ οπε τερσεβεπίαιϊνε, ἴῃ 
ΨΠΟπὶ παν δπά {πεῖς δοῖβ ἵνεγα 850 δζῦ- 
Ῥοάϊεά τπδὶ Ουγὺβ οουἹά τγταπβαοὶ ψἱτἢ 
411} ψῆεη ἀεδίηρ ψ ἢ τῆς οας. Βαϊ 
τῆς ἰάεα οὗ Οἢσγίβι᾽ιβ ἀβέπου ἱπ τῇς ἤγβι 
οτθαϊίοη δπά ἐπε σοπτίπαουβ πηαϊπιεηᾶπος 
οὗ τηΐπρϑ ἰβ ποῖ ἐχργεββεά ἰπ τῆς ραβϑᾶρεὲ 
ἷπ Ἐρδμεβίδηβ, απὰ ψῃ]ε ἰὲ 5 τῇς ργε- 
εχίβιεπε ΟΠ γίβε τῆδι ἰβ ἰη νῖενν ἐπ ΟΟΪ. ἱ. τό, 
Βεγα ἰξ ἰ5 ἴῃς τίβεη Οἤσγίβι. [{ γεπιδίῃβ, 
τπετγείοσγε, {παὶ τπε ργεϑεπὶ ραββᾶρε ὃε- 
Ἰοπ!β ἴο ἴδε βαᾷπΊ6 85 85 ἔοχι. νι". 2ο-. 
22; ὍΟοἱΪ. ἱ. 20, εἴς., δηὰ εχργεββεβ τῇς 
ἀσὰῖῃ τπᾶὶ ΟἸτίβε ἰ8 τὸ 6 ἴτε ροῖπε οὗ 
ὑπίοη δπὰ σεςοηο ]Παιτίοη ἔοσ 41} τῆΐϊηρϑβ, 
80 ἴηι τπ6 ψψῃοἱε ογεδιίοη 5411} δε ἅπαν 
τεβϑίογθὰ Ὁν Ηἰπὶ ἴο 118 ποστηδὶ σοηάϊιίοι 
οἵ Πατπλσην δηὰ υπὶῖγ. 

Μετ, τ᾿. ἐν ᾧ καὶ: ἐπ τσλονι αἰ5ὸ τοῦ. 
Τε καί ἄοεβ ποὶ 4υδι ιν ἴπε «πό)εοὲς 
(ἴογ ἴπεγα 18. τὸ δπηρῃδιίς ἡμεῖς, ποτ ἰ5 
{Ππεῦε ΔΥ βυςἢ οοπίγαβι Ῥεΐνψεεη ἡμεῖς 
δηά ὑμεῖς Πετε 45 Δρρεᾶζϑ ἴῃ νεῦβϑεβ 12, 13), 
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Ῥυὲ τεῖειβ ἴὸ ναὶ 18 Ἴχργεββεὰ ὃν ἴδε 
νεῖ δηὰ ργεβεηῖϊβ ἴδδὶ 88 βοπιςεΒίσις 
δἀδάϊτίοπαὶ ἴο νῆδὲ μ88 Ὀξεεῃ Ἔχργαββαι 
ὃγ ἴῃς ξνοκοάϊπε νεῖ. Ὑῇὲ “ ψα," 1Πεγε- 
ἴογε, ἀεβίριιδῖεβ ΟἨγίβιίδῃβ ἱποϊ υβίνοϊυ, 
δηά {δε καί ρῖνεβ {πε βεπίεποα {Πῖ5 ἔογοα 
--΄ ποῖ οπἱγ νγᾶ8 ἰξ ἴτε ρυγροβε οἵ σοά 
ἴο πιᾶκε Κποννῃ ἴδε βεογεῖ οὔ Ηἰβ ρτδοε 
ἴο ὃ8 ΟΒτβείδηβ, δας (8 Ρυγροβε ννᾶβ 
αἶβο Δ] Π]Πεἄ ἱπ ὰ8 ἰη ροίπε οἵ ἕδοϊ δπὰ 
ψῈ ἽνεΓα σηδάς Ηἰ5 ονντ--- ποῖ ΟΠὨΪΥ σποβεη 
ἴογ Ηἰβ ρογιίοη Ῥυϊ δοῖυδ!ν πιδάς τπδῖ᾿". 
Τῆε ΑΝ “1π ψν ποτὶ αἰβὸ ΜῈ" 86 6ΠῚ8 ἴο 
ἴοϊ!ονν ἴῃς ετγοπθοὺβ τεπάεσίπρ οὗ {δε 
νυΐϊε., ἐπ 4μὸ εἰΐανι ποσ. ἙδυδΠγ αἵ 
ἴδυϊϊ ἀγα πόδε (πο! υάδϊπρ ἐνοη ἿΝ εἰβίείη 
ἃπά Ηδι|ε88) ννῆο ἰἰπιϊς τῇς “νε" τὸ 
]7ενῖβῃ ΟΠ γιβείαπβ πεγε.--ἐκληρώθημεν : 
τὐέγέ »ιαᾶάςε α δεγίίαρε. ὙὍῆε τεδάϊηρ 
ἐκλήθημεν, ἰουπά ἰπ ἃ ἔενν υποῖα!5 ἀπά 
ἑανουτεὰ Ὀγ Οτίε5., Ιψαοῆπι., ΕὔςΚ., πᾶν 
ὈΕ ἃ ρῖοββ ἔγοπι Κοζῃ. νἱϊϊ. 13, οὐ ροβϑβί ᾽ν 
ἃ 5ἰπιρὶς σαϑε οὗ πιϊβίδκεη ἰγαηβοσίρεοη 
ἄυς το ἴῃς ἔδυ!ν εγεβ οὗ βοῖηε 5βογίθα. 
Τῆς νεῖρ ἐκληρώθημεν ἰ8 οἵ ἀϊδρυϊεὰ 
τηεδληΐηρ πεσε. ὙΤΏΙΒ 18 ἰἴϊ8 ΟὨΪΥ οςσουτγ- 
τεπος ἰη ἴπε ΝΤ. Τῇε σοτῃηρουπά ἴογπι 
προσκληροῦν 4130 ΟὐουΓ8 ἴῃ ἴε ΝΤ, 
Ῥυζ οπίγ οποε (Αςίβ χνϊὶ. 4). [π᾿ οἱαβϑβίςδὶ 
Οτεεῖὶς κληροῦν τηεδη8 ἴο εαεέ ἐλε ἰοέ, ἴο 
ἐλοοσε ὃν ἰοέ, ἀπιὰ ἰο αἰϊοέ. Βοιῇ ἰπ ἰδς 
οἰαββίςβ δπὰ ἱπ ἴἰπε ΝΤ κλῆρος ἀεποῖεβ 
ἃ ἰοὶ, ἀπᾶ τῇδη ἃ ροσγϊίοηῃ αἰγρεμκά. Τῆς 
οορπαῖς κληρονομεῖν πλεδη5 ἴο ρεΐ ὃγ ἰοΐ, 
ἴο οδίδίη δηῃ αἰοίέεά ῥογέϊον;, ἀπιὰ 50 ἴο 
ἑπλεγῖέ; δπὰ κληρονομία, ἰπ ἴτε ΤΧΧ 

οἴζεῃ τγεργεϑεητπρ ΤΥ ΤΊΣ, δβίσηϊβεβ ἃ 

ῥγοβεγίῳ ἱπλεγέίεά, οὐ ἃ ῥοΞςοδϑσίοπ. ἴπ 
τῆς ΟἹ ἴξ ἰβ υβεὰ τεοβηίςδ!ν οὗ τπε ροτ- 
τίοῃ δβδίσπθαά ὃν οὶ ἴο δεδοῦ πε ἰῃ (Πα 
Ρτοπιίβεά ἰδαπά, δαπὰ οὗ τπε Ηοὶν [δὰ 
1561 258 [βγεῖ 8 ροββεβϑίοη ρίνεη ὃν αοά 
(θεαῖς. ἱν. 38, χν. 4). [πη τπὸ ΝΤ ἴὲ ρεῖβ 
τῆς Πίρδεσ βεῆβε οὗ ἴπε δ᾽ εββεάπεββ οὔ πε 
Μεββίδπις κίηράοπι, τῇς ΟἨγίβεϊαπ᾽ 5 ἀεβ8- 
ὑπεά ροββεββίοη ἱπ ἴπε σοηβυπηπιδίίοπ οὗἉ 
τς Κιηράοπι οἵ αοάἅ. Τῆς δϑῆπίεεβ οὗ 
κληροῦν 8ῃον τπδὶ [ἃ πᾶν πᾶνε ἴπε 
ἀεῆηίϊε βεηβε οὗ λεγέέαρε. ἴὶ ἰβ αἰἱϊερεὰ 
ἱπάεεὰ Ὀγ 5οσγῃε (4.ρ., ΑὉὉ.) τιμαὶ πε ΟὨΪν 
ἰάεα εχργεββεὰ ἴῃ κληροῦν ἰβΒ τπαὶ οἵ 
δβεϊρηίηρ ἃ ἰοέ οἵ ῥογίϊοη, δπὰ ἴῆδι τῆς 
ποῖίοη οὗ δη ἑηλεγίέαπες ἀοεβ ποῖ δείοη, 
ἴο ἴΞ. Βυῖ τῆς ροτ[οη8 οἵ ἰαπὰ δββίρπε 
ΌΥ ἴος ἴο ἴπ6 {|δεβ8 οὗ [βγϑε] οἡ {πεῖγ 
επίσδηοε ἱπίο Οδπδᾶη ννεσεὲ βεουγεὰ 
ἱπδ] μα γ, ἂπά πε ἰοῖβ εϊοηρσίπρ ἴο 
Ἑδοῦ ἔΑΠΊ ΪΥ ἡνεγα 80 βεσυγεά τὸ ἴῃς ἔΑπΉΪΥ 
ἤτοτὴ ἴδίπεγ ἴὸ 8ὸῃ παῖ ἰ ννὰ5 ἱπιρίουβ 
ἴο [εἴ {ῃεπ| βῸ ἱπῖο ἴδε βιδπὰβ οἵ βίγαῃρεῦβ 
ψ πε οςαβε οἵ Νδροῖῃ, 1 Κίπρϑ χχί. 3). 
ἨῈ8 {πε ἰάεα οὗ ἰοέ οσ ῥογίϊοη ραββεά 
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ονοσ ἱπῖο ἴπδὶ οἵ ἐμλεγίίαμες. ὙΠυ8, ἴοο, 
ἴῃ ἴῃς ΟἹ τπε Ὀ]εββίηρβ οὗ ἴπε ρεορὶε οὗ 
Οοά, τεοορηίβεά ἴο θ6 ροββεββεὰ ὃν σοά᾽ 5 
ες ριῆ δηὰ ποὶ ὃν ἴδε ρεορῖςε᾽ 8 πιοσίϊ, 
οᾶπ,ε ἴο δε ἀεβογί θεά ἴῃ ἴεσπὶβ οἵα κεγίέαρε, 
δηᾶ αοάἁ Ηἰπιβεῖζ, ἴῃς Οἷνεσ οὗ 811, ννᾶβ 
Ἰοοκεὰ ἴο δβ ἴτε βυργεπια ρογίίοῃ οὗ Ηἰβ 
Ρεορῖε, ἴπε ροββεββίοη παῖ πιδάς {πεῖν 
ἱπῃεγίίδηςε (Ρ8. χνί. 5-11). Βυῖ ἴῃ ἴῃς 
ΟΤ τῆεγε ννὰβ 4180 ἴπε σουπίεγ ἰάεα {πὶ 
Ιβγϑθὶ ψψὰ8 ἴπεῸ ρογίίοῃ οἵ ἱππετΐδηςς οὗ 
δε Τμογἄ, οὔοβεπ ὃν Ηἰπιβεῖξ τὸ θεὲ Ηἰβ 
Ρεου δτ ροββεβϑίοῃ. Αἱ εἴπιεβ {πεϑε ἴννο 
τάδαβ πηεεῖ ἰῃ οἠς βίδίεπιεπηι (7εζ. χ. 16). 
ὙΤῆε αμεδβιίοη, τπεγείοσγα, ἰ5---νϊο ἢ οὗ 
τῆεβε ἔννο σοποεριίοπβ ἰ8 ἐπιδοάϊεά πῃ τἢα 
ἐκληρώθημεν πετε ΟΥ πιᾶγ ἰξ δε τΠαὶ 
1ῃε ννογὰ ἢδ8 ἃ βεῆπβα βοπιδινῆδι ἀϊῆεγεηι 
ἔτοπι εἰ πὸγ ὃ ϑόπῖε ἴᾶκε 1815 Ἰδῖίεσ νίανν, 
υπάετβιαηάίηρ [με νογά τὸ πιεδη αῤῥοϊπέεά 
ὃν ἰοέ, οἵ εἰεοἐεά ὃγ ἰοΐ, Ξογέε υοσαΐε Ξμπες 
45 ἴδε Νυϊρ. πιᾶκαβ ἰξ. 80 8ϑγυτζ., αοιῇ., 
ΟἾτγγβ., Εταβη)., Εβιίι8, εἴς. 80 αἷβο {πε 
6επενδη Νεγβίοη ρῖνεβ “ννε ἅγα σῃοβαη,᾽" 
πὰ τε ἘΠεγηἰβἢ “νε ἀγα σα! εὰ ὃγ ἰοῖ"". 
Υῆε ροίπε τῆυ5 ννουὰ δὲ δραῖϊπ ἴδε 
Βονεγειρπν οὗ τῆς Ὀϊνίπα «οΒοίςε, {πὰ 
ΟἸ είβιίαπβ ἰπ νίενν δείηρ ἀεβογί θεὰ 45 
δρροϊπιεᾶ το (πεῖς ΟΠ σίβιιδη ροβίτοπ ας 
᾿ ὃγ ἴοι. Βυῖ ψ Βεη οὖν αῤῥοϊπένιεπέ οἵ 
εἰφοίϊοπ ἰΒ βροκδθη οὗ ἰξ ἰβ πονῇεσε εἶβε 
βαϊά ἴο θὲ ὃν ἰσέ, Ῥυϊ ὈῪ ἴπε ρύγροβε οἵ 
ςουηβεῖ οὗ αοὗ, Βεϊδιπίηρ, τῃεγείογε, 
τῆς ρεπεσαὶ οοποεροη οὗ δὴ ἐπλεγίέαμποε, 
βοπηε ἴᾶκε ἴπε ραββῖνε ἐκληρώθημεν ἴοτ ἴῃε 
τηϊἀάϊε, δἀπὰ τεπάεσ ἰξ βἰτιρὶν ““ψε πᾶν 
οδίδἰπεά δη ἰηδεγίίαποε" (ΑΥΝ., ΟοηυὉ.). 
Ὑῆε ραββίνε, βοννενεσ, τχσδὲ ὃς δοςεριεὰ 
88 ἃ τοᾶὶ ραβϑῖνε, ἀπὰ (πε Ἵοποῖίςε σοπιεβ 
ἴο Ὀς Ὀεῖννεεη ἴΠ 686 ἵν ἱπιεγργείδιίοηϑ: 
(α) τε τοῖγὲέ τιαάε ῥαγίακενς οΓ ἐπε 
ἐππεγίέαηπες, ἐπ ποεγεέίαίενι αὐτο, ἐπ- 
“κοβεά ἴῃ ἴ (Εδάϊε), δπὰ (δ) τὸς τσέγε 
"»ιαὰς α δπενγίέαρε (ἘΝ), Οοά᾽Ξ λαὸς ἔγ- 
κληρος, ἴᾶκεη ὃν Ηἰΐπὶ 48 Ηἰβ ονῃ 
Ῥεου ας ροτίοθ. ΤῊ ἔογπιεσ ἰδ ἴΠ6 νίενν 
οὗ Ηδεὶ]., Μευν., Ηδυριῖ, εἰς., ἀπά 8ο ἔδς 
αἰβο οὗ Τγπάδϊε δπᾶ Ογδηπιεσ, γῆ ἰσαπβ- 
Ἰαῖς “ψε ᾶἅγὰ τηδᾶβ ἢεῖγβ ". [ἰ ἀεδὶβ ννττἢ 
τπε ρᾶβ8. κληροῦσθαι οη ἴπε ἀπδίοργ οὗ 
Βυςἢ ραββίνεβ 45 πιστεύομαι, φθονοῦμαι, 
διακονοῦμαι; ἰ Π458 ἴῃε δάἀνδηίΐαρε οὗ 
Ὀεΐπρ ἱπ δοοογάδπος ἢ τῆς ἰάεδ τερὰ- 
ἸΔεν τονεγο, ὈΥ τδε᾿ βοεπαῖς ἴογστηβ 
κληρονομία, κληρονομεῖν ; δΔηὰ ἰξ ροἰϊπὶδ 
ἴο ΥΠ εἰᾶ οὗ (σά οἱ ἰῆς βᾶπιε ογάεγ 
νυ πε ργενίουβ ἔν ---ἰογρίνεπεββ, νυν 8- 
ἄοπι, ἱπμεγίίδηοςςε. Τῆε οἴδπεῖ ἱπίεγργε- 
τδιίοη, δονενοσ --- “τηδάε ἃ πετίϊδρε," 
“ἴβκδη ἴοσ αοά᾽β ἱππεγίιδηςε "---ἰἶβ το Ὀς 
Ῥτείεσσεὰ (ἢ ατοῖ., ΟΙδῃ., θς ὙΜεῖῖς, 
δέίεσ., ΑἸξ,, εἰς.) 258. δεῖπρ οὐ ἴπε ψῃοὶς 
τῦοτε ᾿οηβίβιεηι ΜΠ ὑβαρε; πιογε ἴῃ 
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5. Αεῖν ἡ! τοῦ θελήματος αὐτοῦ, 12. " εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς εἰς " ἔπαινον δόξης ' 
19; 

Ἐροται τ" αὐτοῦ 3 τοὺς “ προηλπικότας “ἐν τῷ χριστῷ δ΄ 13. ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς," 
11, 20 δὶ. 

Ὁ Μες. 6 τεβ,. ς ετε οοἷγ. ἃ τ: Οος. χν. το; ῬεἊ. χχχίϊ. 21. 

1 χης δοξ. Α, «αἹ., ΟἾτ., Τπάγι., Οες.; ἰεχὶ ΦΒΟΕΕΟΚΕΡ σ, 35, 48, 57, 411 Επ8. 
Ογτε., Ώδπι., ΤῊΙ. 

.Αἤεσ δοξ. οπιῖ αυτον ὈἸ ΕΟ, ἁ, ε, ρ, Τετί. 
δτονς ἴο Χρ. ΟἿ. 115; τω οπι. ΕῸ Σ, 59. 
4Ἐργ νμεις, ἡμεῖς ΑΚΙ, 13, 30, 44-6, 411 ΤῊ]., Οες. 

δστοοη ντἢ τῆς ἱπιροτὶ οὗ ἴδε οἵβεῖ 
Ῥαβδῖνεβ ἰῃ ἴπε ραγβρτδρῃ; βιιδβιαίπεά, 
Ῥεγπαρβ, ΌῪ ἴῃς υβε οὗ προσκληροῦν ἱπ 
Αςῖβ χνΐϊ. 4, νεῖςε δε ἰάδα 8 γδίποσ ἴπδὶ 
οἵ δεῖηρ αἰϊοίίεα το Ῥαυ] 45 ἀϊδβοῖρίεβ {Δ ῃ 
τηδῖ οὗ Ἰοϊπίηρ τῃςεὶς ΄οὲ (ΑΝ δηὰ ΕΝ -- 
“ φοηβοσγιοᾶ ν᾽} ν ἢ Ρδυ] ; ἀπά, ἰπ ρᾶτ- 
εἰςυϊατ, 48 βυρρεβίεα ὃν ἴδε εἰς τὸ εἶναι 
τῃαὶ [ς0]]1ονν8---εἰς τὸ ἔχειν ταῖπει τπλῃ 
εἰς τὸ εἶναι Ῥεὶπρ ᾿ψπαὶ ᾿νουϊά παίυγα! ν 
[οϊϊονν {πε βιδίεπιεπὶ οὗ δῃ ἱππεγίίδηςς 
ὙΒΙ ἢ νε τεοεϊνεά.--- προορισθέντες κατὰ 
πρόθεσιν: λαυΐπρ δέεη γογεογάαίμεά αἀο- 
εογάϊηρ ἰο ἐπε ῥμγῥοσε. Τῆς ἴδοι [παῖ νὰ 
Ψετε τηδάς ἴῃς Πετίϊαρε οὗ αοά ἰβ8 τπυ8 
ἀεοϊατεά το πᾶνε Ῥβεῃ πο ἱποίάεπίδὶ τπίηρ, 
ποῖ δῃ ενεηϊ Ῥεϊοηρίηρ ΟΠΪν ἴο {ἰπ|ὲ ΟΥ 
οπε Βανίηρ ἰΐβ ἐχρίαπδίίοη ἴῃ ουγβεῖνεβ, 
Ῥυϊ ἃ οἤδηρε ἱπ ουὖυγ [Πἴ ἰουπάεά οη δπηὰ 
τεϑυϊτίηρ ποσὶ πε δἴεγπδὶ) ἐογεογάδι πἰηρ 
Ρυζροεβς οὗ ἀοάἁ Ηἰπηθε!. ΤΠε ῥηνγῥοσο 
οὗ ἀοὰ ἰ8 ἐχργεββεαὰ πεῖς ὈῪ ἴῃς ἴδγτὴ 
πρόθεσις, {πε ταάϊοα] ἰάεα ἰπ' νυ ἢ ἰ8 
τῆαλι οὗ ἴδε βειπρ οὗ ἃ τπὶπρ Ὀεΐογε οπε. 
Ιτοοςυτζβ βὶχ τἰπγ68 ἰπ ἴπε Ῥδυϊπε Ερίβι1εβ, 
δηὰ ἰβ ποῖ οοπῆπεά ἴο οης οἶδ85 οὗ ἴπεδδς, 
Ῥυϊ Δρρεᾶγβ δἰῖκε ἰπ τῆς Ῥγίτηδγυν ΕΡίβί!ε8, 
τῆε ἘρΡΊ5ε1εβ οὗ ἰπε Οσαριϊνίτγ, ἀπά ἴῃς Ρα8- 
τογδὶ Ἐρίβεϊεβ (Εοπι. νἱϊϊ. 28, ἰχ. χὰ Ερῃ. 
ἀραι, να; 2 Τίπι. ἱ. 9, 11. το). Ουϊϑιάς 
τῦεβε ΕΡρίβε1εβ8 ἰξ ὀσσυγβ οη]Ὺ ἴννῖςα ἴῃ {πα 
ΝΎ, Ῥοιῇ εἰπιεβ ἰη Αςιβ (χί. 23, χχν!ΐ. 13) 
δηὰ οἵ Βυπιᾶη ρυγροβε.---τοῦ τὰ πάντα 
ἐνεργοῦντος: οΓ Η νι τοῖο τοογἀκείλ αἱϊ 
ἐλίηρο. ὙὍὙΒε πάντα Πα8 ἴπε δρβοϊυϊα 
Βεπβε, δπά ἰβ ποῖ ἴο 6 ταεβϑίσιοιεὰ τὸ 
τῆς “411 τηϊηρδ᾽ τμδὲ Ὀείοπρ ἴο ἴδε 
Ὀϊνῖπε ρίαος δηὰ τεάεσηριίου. Ὅτε 
Τοτεογάϊηδιίοη οὗ πιεῆ ἴο ἃ βρεςΐδὶ τε - 
Ἰαϊίΐοπ ἴο αοά ἰβδ οοππεοίιεὰ ἢ ἴῃς 
ἰοτεοσάϊηδιίοθπ οἵ επίπρβ υπίνογβα!γ. 
Τῆε αοὰά οὗ ἴδε σἤοβεη ἰβ ες Οοά οἵ 
ἴῃε υπίνετδε; ἴΠε ρυγροϑεὲ ᾿νῃίσἢ ἰδ 
ἴδε στουπά οἵὗἨ οὐυγ δεῖπρ πιδᾶς αοά᾽ 5 
Βετίταρε ἰ8 ἴΠ6 ρυγροβε δὶ ἐπηργδοςβ ἴῃς 
ψνΠοΪε ρίδη οὔ πε ψοσὶά ; ἀπὰ οὖσ ροβίτίομ 
88 ἴῃε κλῆρος ἀπά ροβϑβεδβίοη οὗ σοά 885 
Ῥεϊπίπά ἰξ Ὀοϊ᾿ ἴῃς βονεγείσπῖν ἀπά τῃε 
εἰδοίεπον οὐ ἐς ΝΥΝῚ] τμδὶ ἐρμγρ δες οἵ '8 
ορετζδῖίνε ἰπ 811} τη πρ5.--- κατὰ τὴν βουλὴν 

τοῦ θελήματος αὐτοῦ: αὐίενγ ἐλε εομπεεὶ 
Οὐ ἀὶς «τοἱἱϊίΐ. ὍὌΠε ἀϊδεϊποιίοπ Ρεῖννεαπ 

λή ἀπά θέλημα ἰ5. 51}}} τηο ἀε- 
δαϊςᾶ, Βοβοῖαγβ σοπείπυΐϊπρ ἴο ἴᾶκα ὕῬγε- 
οἰβεὶν ορροβίτε νίεννβ οὔ 1. Οχ τῆς οπς 
παπᾶ, ἴπεσε δὲ ἴῇοβε ψῃο ποϊὰ ἰδδὶ 
θέλειν ἀπά ἰἰ8 οορῃαῖεβ ἜἼχργεβϑβ ἴπα νυν] 
48 Ῥτοςεεάϊηρ ἤἴοτ ἐπεί παΐίοη, ἀπά τμαὶ 
βούλεσθαι ἀπά ἰ(8 σορτιαῖεβ ἐχργεββ τῆς 
ΜΗ 45 ργοςδεάϊηρ ἔτοπὶ ἐεδίἐδεγαίίον 
(ἀτίπιτα, ΝΝΊΚε, Τῖρδῖ., εἰς.). Οη τἢς 
οἴδες μαηά, ἴποσγα ἀγὰ ἴῆοβε ῆο οοηϊεπὰ 
ἴῃδῖ θέλειν 8 {πε ἔοττῃ {πὶ σοηνεγβ τῆς 
ἰάςα οἵ ἀεϊἐδεγαίϊοη ἀπὰ βούλεσθαι (παι 
ψΠϊσὮ σατγῖθ 5 νἘ ἰς ἐπα τάθα οὗὨ ἱποϊίπα- 
τίοη. [ἴῃ ΠΊΔΩΥ ραβδᾶρεβ ἰΐ ἰ8 ἀϊ ῆςυ]ι, 1 
ποῖ ἱπῃροβϑιδὶςβ, ἴο βιιδδίδπεδῖς δηγ τεδὶ 
ἀϊϑιϊποκίοη, ἴππ τεγπὶβ Ὀείπρ οἴεπ υϑεὰ 
ἱπάβογίπιϊπαῖεῖγ. Βαῖ ἱπ ςοππεςείοηϑ "κα 
πε ργεβεηῖ ἰξ [5 παῖυγαὶ ἴο 'οοκ ἔοσ ἃ ἀϊβ8- 
εἰποϊίοη, δπὰ ἴῃ βυο ἢ! οαδεβ τε ἰάδδ οὔ 
ἐπίεἰρέηος ἀπὰ ἀεἰδδεγαίΐέοκπ βεεῖωβ ἴὸ 
διίδος το ἴπε βονλή. ΤΙΐδ ἀρρεᾶσβ ἴὸ 
Ὀε βυρροτιεά ὈΚΥ τἰδε υβϑᾶρε ψ ΒΟ ρτε- 
νδὶ]β ἱπ ροΐπε οὗ ἕδος ἰπ τῆς πια)ογίἐν οὗ 
ΝΤ ράββαρεβ, δπὰ ἴῃ ραγιίουϊασ Ὁ. βοῇ 
Οοουγζοηοαβ ἃ5 Μαϑίϊ. '. το. Ἦετε, τπεγο- 
ἴίοτε, τῆς ν"}} οὐ σοὰ νῆιϊςἢ δοῖβ ἴῃ Ηις 
ἑοτεογάἀαδϊπίπρ' ρυγροβε οἵ ἄεοσεε, ἴῃ δεὶ 
ἀεοϊαγεά ἴο πᾶνε ᾿ϊ8 βουλή οτ “σουηϑεὶ, 
ἰ8 βεῖ ἔοσί ἢ 88 δοϊίηρ ποῖ αγδὲίέγαγέϊγ, Ὀυϊ 
ἐπιεϊρεπέϊν ἀπὰ Ὁν ἀεὶ θεγαιτίοη, ποῖ 
νυἱϊπουξ τεάβο, Ὀυϊ ἔοσ σεᾶβοηβ, πίδάθη 
ἴξ τῇδ δ6 ἔτοπιὶ 8, γεῖ ὕσόροσγ ἴο τῆς 
Ηίρπεβὲ Μιπὰ δπὰ Μοβὲ Ρεγίες: Μογδὶ 
Ναῖυγε. “"ὙΠὸν εττ,᾿"᾿ βᾶγβ Ἡοοκεσ, υυἱτἢ 
τείδειεηος ἴο τΠἰϊβ ραβϑβαᾶρε, ““Ψνῆο τδϊηἰκ 
παῖ οὗ αοὐ᾽ δ ψ}}} τπετγα 18 πὸ γεάβοῃ ἐχ- 
ςερὶ Ηἰἶδβ ψ}}1" (Εες. Ῥοΐ., ἴ., 2). [Ιε ἰ5 
4180 ἱτῃρ εὰ ἴῃ {18 βίδιεπηεηὶ τῃδὲ ἴπς 
Ὀινίης ἐοτεοτάϊηδιίοη, τ μεῖπεσ οὗ {πὶπρβ 
τη νεγβα!ν οἵ οὗ πιεπ᾿ Β Ἰοῖβ ἰπ ραγιςυαγ, 
8. πεῖῖμεῦ ἃ τπὶηρ οὗ περεββί τυ οη {πε οπα 
Βαπὰ ποῖ οὗ σδρεῖςς οἡ ἴδε οἵἴμεσγ, Ὀυϊ ἃ 
ταϊηρ οἵ πεεάοτῃ ἀπά οὗ ᾿πουρῆι; δπὰ 
ξυγίπετ, ἐπὶ τῆς τϑαβοηβ ἔογ ἴπαιὶ ἔοσε- 
οτγάϊπδιίοη ἄο ποῖ ᾿ἰς 'ἰπ τῇς οὈ)εςῖβ ἴῃ 6πι- 
8εῖνεϑ, Ῥυϊ ἅγε ἱπηιγίπβις το ἴπε Ὀϊνίπε 
Μιπά δηὰ τῆε ἴεε ἀειϊεγπιίπδιίοη οὗ ἴδε 
Ὀίνίπε ΝΗ]. 



ΣΙ--ἈἼ 2. 

γεν. 12. εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς εἰς ἔπαινον 
τῆς δόξης αὐτοῦ: ἰο ἐπε “μα ἐλαὲ τοῦ 
ϑλομία δὲ ὠμπίο ἐλε ῥναΐξε οὗ Ηὶΐς ρίογγ. 
Τῆς γί. τῆς ἰ5 ἱπβεγίεα Ὁγν ἴπε ΤῈ Ὀεΐοσε 
δόξης, Ριι οὐ 5ἰεπάει δυϊπογίεγ. [ἐ 18 
οπχϊτιεὰ Ὁγ πιοϑὶ οὔ ἴῃε ῥγίπιδγυ ὑποίβ 8 
πὰ οἷδε ἱπιροτίδης ἀοσυπιεηῖβ. Οη 
πε οἵδε μαπά, ἐπε αὐτοῦ δἢε δόξης 
8 Οὐλϊττεὰ ὃν ἃ ἔενν δποίεπε δυϊῃοσγίε8, 
ἐβρεοία! ν ὨΪΕ. ὙΤτὨΐβ οἴδιδβα βίδιεβ {πε 
υἱεῖς ἐπὰ νης αοὰἁ δαά ἰπ νίενν ἴπ 
ἰοτεογάαἰπίηρ' υβ το θς πηδάς Ηἰβ κλῆρος. 
ἴε νῶβ ποῖ ἔογ οὔὖγ οὐνῃ ρτγίνιερε (48 τῆς 
]ενβ ἢ τπεὶς Πἰππεὰ ἀπά εχοϊυβῖνε 
ἰάδεαβ πδά πιἰβιπιεγργεῖεὰ τῆς οδ͵εοι οὗ 
αοὰ ἱἰπ Ηἰ8β εἰεςϊίοη οὗ {Π6πὶ}, δυὰς τπδὶ 
τγουρῃ υ8 ΗἰΒ ρίογυ τηϊβῆς θὲ 5εὶ ἑοσῖῃ. 
ΟΠ τῇς ρεορδειὶς ἀεοϊαγατίοη, “ἐπε ρεορὶς 
ΨΨΏΙΟΙ 1 Τογπγδὰ ἴοσ τυ β6] ἢ, [μαι τΠοῪ πιῖρμς 
βεῖ ἰουτῃ πὰ ργδῖβε᾽ (184. χε. 21); ἀπά 
ΒΟἢ ραββᾶρεβ 88 ΡΒ. οχίίν. 12; ϑίγαςῃῃ 
χχχίχ. το; ΡἢΠ. ἱ. τα; τ Ρεῖ. ἰ. 7. Τῆς 
βεηΐεξηοε ἰ8 Ὀεδὲ σοππεοίεά ἢ ἴῃς ρτὶη- 
οἶραὶ νεγῦ, ποῖ νυ τῆς προορισθέντες 
νΠΙς ἢ ἀεῆπεβ πε ἐκληρώθημεν, Βαϊ ν ΙΒ 
τῆς ἐκληρώθημεν ἰἴ5ε}. 1 15 4150 το θὲ 
τάκεη δ8.84 ψῇοϊς, σοπίδίηἷπρ οπς ἰάεα, 
ῬΓΘΟΙβοΙν 88 ἰ8 ἴῃς σαβ8ε ντἢ τῆς οἵδετς εἰς 
ἔπαινον Ξεπίεποαβ ἱπ νν. 6, 14. ΤῸ ὕὑτεακ 
Ρ ἴῃς οἰδυδε 80 88 ἴὸ ἴδκε ἴδε εἰς τὸ 
εἶναι ἡμᾶς ἴο ἔἐχρτεβ5 ἴῃε ἐπά οἵ οδ)εεέ, 
ξυσῖπες ἀεβηςεά ὃν ἴῃς τοὺς προηλπικό- 
τας, ἀπὰ τὸ πιᾶκε εἰς ἔπαινον τῆς δόξης 
αὐτοῦ λη΄ ἱποίάεπιαὶ οἵ ραγεπιπεῖςδὶ 
οἴδιιϑε, 15 ἰπ τῆς Πίρμεβε ἄερτεε γι βοῖαὶ 
πὰ οὔἱ οὗ πδιπίοπυ υἱτῆ ἴῃς οἵδε 
βεπίεποεβ. Τῶμε αυεϑιίίομ τγεπηαΐπθ 48 
ἴο ἴδε Ρεγϑοηβ ἱποϊυδεὰ ἱπ τῆς ἡμᾶς 
-- ὙΒεῖπες ΟἸγιβείαπβ βεηθγα νυ, οὐ [ενν8 
οἵ εν 188} ΟἸ σι βιίδηβ βρεοίϑ!γ. [Ι͂Ιη ογάεσ 
ἴο ἀπδυνοῦ ἴπδι ΄φυεβίίοπ {πε ἔογος οὗ τῆς 
[ο]]Ἱονίης οἰαυβο τπηυϑὲ Ῥς ἀειεγηγίπεά.--- 
τοὺς προηλπικότας ἐν τῷ Χριστῷ: :τ0ς 
τοῖο μαά (ἘΝ πιᾶτρ., “πᾶνε δείογε 
ἐγεσίεα ἐπ Ολγὶςεὶ. ΕΝΒᾺ τόσ, ἰο τὖοὲὲ, 
τοῖο δαῦε αὔογείένιε κοῤεά ἐπ ἐπε Ολιγὶξέ. 
Τῆς αγίϊοϊε ἀεπηΐϊπρ ἴῃς προηλπικότας 
8. τπηοδὲ πδιυγα! υ ἰακεη 88 ρδοίηρ ἴδε 
“προηλπικότας ἰπ αὐρολμον ἴο τπε ἡμᾶς 
δηὰ 48 εχρίαἱπίηρ ἵἴπε ἡμᾶς πονν ἴῃ νῖενν 
το Ὀεὲ ἃ ρδσγίίοιιἷαγ οἰδββ, ἀπᾶὰ ποῖ δε 
5Βυδ᾽εοῖβ οὗ οὐδ᾽ ὅτᾶσε ρεπεγαῖν. Τῆς 
αἰϊεπηρί 18 πηδάβ, ἱπάεεᾶ, ἰπ πιογε ἴΠδπ 
Οπε ΨΝᾺΥ (ε.ρ., ὉΥ Ηοδῃ., ΗδΔτ]., ΑΌΡ., 
Ηδυριῖ, εἰς.) ἴο σοπβίσυς τοὺς προηλπι- 
κότας 45 ἴῃς ῥτγεάϊςαϊε, 80 ἴῃδὲ με 8688 
8ῃου]ά ὃς, “το {πε πὰ ἐῆδιὶ ννεὲ βῃουϊά ὃς 
ἴποβε ννῃο Βᾶνε Ὀεΐοσε πορεὰ (οσ θεϊϊενεά) 
π᾿ ΟἸγῖβε". Βυΐῖ τη 8 ποῖ ἃ ςοπβισυςτίοῃ 
πδῖυγα! γ βυρρεδβιεὰ Ὁγ ἴπὲ βίγιρ!ε ἴογτη 
οὗ ἴῇε ϑ8επίεηοε. [ὲ ἢδ8 4180 ἴδε ἀϊΐβ8- 
δάἀνδηϊαρε οἵ ποῖ Ὀεῖπρ 'ἰπ παγπιοην ἢ 
ννπδῖ 18 ἴῃς ῥργενδίεπὶ, [δου σῇ ποῖ ἱπνασὶ- 
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ΔΌΪε, υδεὲ οὗ πε δγίίοϊε ἂἃβ ἀϊβιϊπρυ βῃϊπρ 
βυῦ)εοι ἔἴτοπὶ ργεάϊοαϊε, ἀπά ἰξ τὐσγῃβ ἴῃς 
εἰς ἔπαινον κιτιλ. αν κινλτα!γ ἱπίο ἃ ράγεη- 
τιειίοαὶ βεηΐεηςο--- το τε ἐπά τὶ ννε, 
ἴο ἴῃε ῥὑγαῖβε οἵ Ηἰ8β ρίογυ, βΒῃου]ὰ θε ἴῃοβε 
ΨΠοῸ πᾶνε δείοσε πορεά ἴπ ΟΠ σγίβε". ἷἰ 
8 ἴο Ὀ6 ἔγῖποσ ποιϊςεὰ τπδὶ ἴπΠῸ προ ἱἰπ 
προηλπικότας πγιδὲ πᾶνε ἰἴ8 ῬΙΟΡΕΤ ἴοτοα, 
ἐχργοβδίης ἃ πόρε Ἴδμεγίβϑῃβα Ῥείοσε ἴῃ8 
ενεπῖ. ϑοῖῆε υπάετγβίδηὰ ἢ 158 ἀϊβεσγεπευ, 
τακίπρ ἴῆε προ ἴο Ἔχργεββ ἴῃς ἴδοι πὶ 
]εν ϑἢ ΟΠ βείδπβ ῥγεοεάεα ἀεπεῖ]ε ΟὨγί5- 
τίαπβ ἴῃ πορίπρ ἰη ΟΠγῖδι (ΒεΖζα, ατοί., 
Βεηξ., ΑΙ Οἰδεῖβ ()ε Ννεῖις, εἴς.) 
ννουϊὰ πιᾶκα τῆ ἐνεπὶ ἰπ νίενν 88 τῃς 
οὔ͵εοι οἵ πορε ἴτε σέοοπμά Αάνεπὶ οὗ 
ΟὨτγίβι, τῆς Ῥαγομδία οἵ ἴῆε Ἐρίβι!εβ. 
Βυῖ τῆε ροΐπε ἀρρθᾶγβ ἴο Ὀ6 ἴπας ἵῃετα 
ἀνεσα ἴποβα, πατηεῖγ, ρίουβ [ἐν οὗ ΟΤ 
αἰτπηεβ, ψνῆο οδειίβῃεά ἃ ἤορε ἱπ ἴπε 
Ομ τίβε οὗ ργοπιῖβε ἀπὰ ργορῆεου Ὀθέογε 
1πε ἀρρδᾶσγδηςε οὗ Οἢγίβε ἱπ Πἰβίοσυ. Τα 
ννοσάβ ἀγὲ επιίγεϊν ἀρργοργίδϊε ἃ8 ἃ ἀε- 
βογριίοπ οὗ ἔμῆοβε Ψῆο Ἰοοκεά ἔος Ὁ ῃγῖβὲ 
Ῥεΐοσε Ηε οᾶπιὲ. Τᾷῇε ρῥζερ. ἐν 8 πιοβῖ 
πδίυγα!ν ὑυηἀειδίοοά 88 ἰβ τπε ἐν δίϊεγ 
τῆς βίπιρὶς ἐλπίζειν, 4.σ., ἰπ τ Οοτγ. χν. 
19, δηὰ τῆς ἐλπίζειν ἰϊδ61 τηυβὲ πᾶνε ἴπὰ 
πδῖυγαὶ βεηβε οὗ λοῤίπρ, ποὶ δεἰευϊηρ᾽ οἵ 
ἐγμεέϊρ. Ὑεῖ, ἀραῖπ, πε οδ)εςῖ οἵ ἴδε 
Βορςε ἰβ πεῖς ποῖ Χριστὸς, Ὀυὶ ὁ Χριστός, 
“ἐφ ΟἩγίβι,"" “τῆς Μεββίδῃ ᾽ν. Ὑἢα βεπβα 
σοΠΒοαυθΠΕἾὮΥ ἰ8, “να, ἴο νἱῖ, ννῆο Πᾶνα 
τεροβεᾶ οὔυὖγ ἤορε ἰπ ἴπε ΟἸγίβε Ῥείογς 
Ηε δρρεδγεᾶά᾽". Ὑῆεβε τπίηρβ Παρ υ5 10 
δηβινεῦῖῃε αυδδιίοη--- πο ἅγε ἴῃ ρεγβοηβ 
τεξεγγεὰ το ΤΠΕΥ ἃγα, 88 Υ βοῆς, Ολγὲς- 
ἐΐαης ρεπεγαϊϊγ, ἃ8 ἴῇοβε ψῆο πορς ἱπ 
τε ΟὨτίβε 8 ἰβ ἴο γεΐυγη, δπὰ οὗ ννβοσι 
ἰξ πῆᾶν ὃς 5αϊά, βρεαικίηρ οὐ τπεπὶ ἔγοπι 
πε βιαπάροίπι οὗ {πε ἤπαὶ! ζυ]δ]πιεηὶ 
αἱ ΟἸγίβι β βεοοπά Αάνεηϊς, ἴπᾶὶ ἴδεν 
816 ἴποβε ψῆο πᾶνε τεροβεά {πεῖς πορα 
ἰῃ {πὲ ΟἸγίβε ψηο ἰβ ἴο σοπιεὲ0 ΤῆΪΐβ 
ἰ8 υτρεὰά 5ρεοίδ!ν οπ ἴῃς ρτουπὰ ἰδαῖ, 
85 811 τῃσουρῇ ἴδε ῥγεςςάϊηρ' ρασαρτδρῇῃ 
Ῥαδὰὶ πα8 βροκεη οὗ {πϊπρβ ρμεγίδιπίπρ 
το ΟἸ τ βιίδηβ ρεπεγα!ν ἀπά [88 υϑεὰ πα 
ταγπβ “ἦν 6,᾽ δ 5᾽ οἵ ΟΠ τι βιίδηβ νδους 
ἀϊβιϊποείοη, ἰξ ἰ8 ἀγεαβοπαῦῖα ἴο ϑυρροβε 
παῖ δἱ τῃϊ8 ροΐηε μὲ οβδηρεβ 411 δηὰ ρυῖ8 
ἃ τεβισίοιϊεά πιεαηίηρ οὐ ἴπε ἡμᾶφ. Οη 
τὴῖβ νῖενν τῆς (οἸονγίπρς ὑμεῖς τηυδὶ 4150 
δε ἴΔΚεη ποῖ 88 γείεσγίπρ ἴο ἃ ἀϊβεϊποὶ 9158 
οὗ ΟἸτγιβείδηβ, δυϊ βἰΊρὶν 845 δρρ γίπρ ἴὸ 
πε Ἐρδεβίαη τεδάεγβ ἴῃ ραγιίουϊασ ννῃδὶ 
15 βαϊἃ οἵὗἉ 411 ΟἩ γι βιίδηβ 48 βϑυςοῃ. [{ πιυβὶ 
Ὀς δἱϊοννεά ται πιο πιᾶν ὃε δβαϊὰ ἱπ 
ἔδλνους οὗ τΠϊ8 νίεψν. Βιυϊ οπ ἴπε οἴπει 
Βαπά ἰξ 5 ᾿υ8ὲ αἵ 1818 ροίπι ταὶ Ρδυὶ 
ἱπιγοάυοεβ ἃ ὑμεῖς 45 ν»Ὲ2}}] ἃ5 ἃ ἡμᾶς-- 
ἃ ἴδοι {παὶ παίυγα!ν βαρ ρεβῖβ ἃ ἀϊβιϊποιίοπ 
Ὀεΐνεεη ἵνο οἴδββεβ; 45 ἴῃ οἤδρ. ἰϊ. 



266 ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥ͂Σ 1. 

«2 Οοτ, νί. ἀκούσαντες τὸν " λόγον τῆς " ἀληθείας, τὸ εὐαγγέλιον τῆς ' σωτηρίας 
5: 4 Τίπι. 

{Ξ2 Οος. ἱ. 22; οἷ. ἐν. 
χὶ. 8; 42 Όος. ἱν. 13; 2 Τίπι. ἰ.γ); Ἡδῦ. χ. 29. 

1 τὴς οἵω. Εα. 

: δεε Εεν. νἱὶ. 3 Δ]. ε ἤετε οὐἷν ; 5εε Ἐοπι, ἱ. 4, υἱϊὶ. 15; 

μων Καὶ 74, 115, 122, Οορὶ., εἴς. 

5 εν ὦ καὶ οπΊ. Απιῦτβῖ. ; οὔ. και ὈΕΕΟ, ἀ, ε, ρ, Οορι., αοιδ., Ασπι., εἰς. 

4εσφραγισθη Β; -ἡμεν Ὠἱά. 

11-22 πε ἄγανβ οὐδ (πε ἀϊδιϊποιϊίοπ ἀε- 
βηϊτεῖν δἀηὰ νυν ἢ ἃ ρυζροβε Ὀεΐννεεη ἵννο 
Οἶδδθεβ ὑνῦῆο Ὀδοᾶπηε Ὀδίϊενεῖβ ἴῃ ἴπε 
ΟΠμεῖβι ἴῃ ἀϊβεγεπιὶ ννᾶγβ ἀπά δἱ ἀϊεγεπὶ 
{{π|εδ8δ.. Ηδεπςοε ἰξ ἌΡῥθδγβ 5βἰπιρίεϑε (ν ἢ 
Μεν., εἰς.) ἴο τεραγὰ Ρᾷδι! 48 βρεακίηρ' 
ἴῃ τηϊβ οἰδυβε βρεοία!ν οὗ [ποβὲ ψνῃο {ἰκὲ 
Ἠἰπβεῖ μΒαὰ οὔσας θεεῃ [ενν8, Ψηο δαὰ 
τὴε Μεββίδπὶς ργορμεςῖεβ δπὰ Ἰοοκεὰ ἴοσς 
τῆε Μεβδβίδῃ, δπὰ Ὁγν αοά᾽β ρσδοε πδά 
Ῥεεη Ἰδὰ το 8ες ἰῆαϊ ἰπ Οἢγίβε ἴμεν πδὰ 
ουπὰ τῇς Μεδββίδῃ. ἴπ τπε ἐοϊ] ον ηρ 
ὑμεῖς, ᾿πετγεΐοτε, με γϑέεγβ τὸ ἔῇοβϑε ννῇο 
μδά οποεὲ δεεη (επί ]εβ ἀπά ἢδὰ Ἴοπιὲ 
ἴο ὃε Ῥεϊΐενεῖβ ἰπ ΟἸσίϑδὶ, ΤῊΪΒ 18 50- 
Ροτγίεἀ Ὁν ἴπε ἐχρίδπδίοσυ πδίισγε οὗ τπε 
εἴδυδε ἱπιγοδυςεἃ Ὁγ τούς, Ὀγ πε ργορεῖ 
8εη8ε οὗ ἴπε προηλπικότας, ἀπά ὃγ ἴῃς 
ἰηϊιγοάδυςείοη οὗ τῷ Χριστῷ ἱπ ρίαςε οὗ 
Χριστῷ. 

ψεῖ. 13. ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς : ἐπ τσλονι γε 
αἰτο. Τῆε τεδάϊπρ ἡμεῖς ἀρρεᾶγβ ἰῃ ςεῖ- 
ταῖῃ πιδηυβογίριβ οἵ ἱπηροτίδηςε (ΑἸ ΚΙ 3 
«, Γ, 6. εἰς.); δὰῖ τῃε νεῖρῃι οἵ ἀοουτηεηῖ- 
ἴᾶγυ δυῖπογον ἰβ στεδῖὶν οπ ἴῃς εἰάς οὗἉ 
ὑμεῖς. Τακίπρ, τπετγείοσε, (δε καὶ ὑμεῖς, 
ἃ5 οοπίταβιεὰ νντἢ ἐπε ργενίουβ ἡμᾶς, 
ἴο τεΐεσ ἴο ἴπε γεδάεβ οἵ πες Ἐρίβιϊα ἃ5 
Οεπέϊϊες ἴῃ ἀϊδεϊποτίοη ἔγοτῃ ἴῃς νντίτεγ δηὰ 
1ποβε ννῆοπι ἣς σουρίεβ νι Ὠἰπιδαὶξ 45 
Βανίηρ Τοσπλεσὶν θεεη ὕειος, γε πᾶνθ ἰπ 
1η18 νεῦβα ἀπά τῆς ζο]οννίπρ' ἃ Ρδγαργαρῃ 
ΨΜὨϊοΝ ρῖνεβ ἄγει ἃ ἀεβογίριοη οὗ ἴπε ενδη- 
βεῖοαι βίδπάϊηρ᾽ δηὰ ἐχρεγίεηοε οἵ αεπεῖϊε 
Ἡγίϑείαπ8 βοῇ 45 ἔῃεβῈ ἘΡρἢεβίδπβ ὑγεῦα, 

δηᾶ τπδη ἃ βίδιεπιεπὶ οὗ τῆς ἔδλοϊ τῃδῖ, 
1ηὴ 1πεὶσ σᾶβε 48 ἴῃ ἴπδὲ οὔ τῆε οἴπετβ, αοά 8 
υἱαπιαῖε εηὰ ἰπ ΗΙ5 ρτδοίουβ ἀεαϊπρ ννττῃ 
τπεπὶ νν85 ἴῃ ργαῖβε οἵ Ηἰβ ρίογυ. τΤῇὲ 
ορεπὶπρ οἶδυβα, ποννενασ, ρσαβεηῖβ ΒΟΠΊΘ 
ἀϊθῆουϊν. Ὑῃημὲ βεπίεηςε ἰβ ἰεῖ ψἢ 
βοιηθτῃίηρ ὑπεχργεββαά, οὐ 118 ἔογπι ἰβ 
ἀϊξκιυτρεά. Ησοιν ἰβ ἴ τὸ θὲ σοπβιίγμεά ἢ 
τ 15 παίωγαὶ τὸ {πίη κ ἤτβε οἵ Ἐχρ᾽ αἰπὶπρ 
ἰξ ΌΥ ϑυρρίγίηρ βοῦς νεῖ ἴογσ ἴπῈ 
ὑμεῖς, ἀπὰ 45 ἴτε βυθβιαπεῖνε νεγῦ ἰ5 
οἴϊεη Ἰεῖ ἴο ες υππάεοτγβοιοοά, βοσης ἱπίσο- 
ἄυοε ἐστέ πεῖε -Ξ-Ἦ “κ'π ΨΠΟΠΊ γε 4'80 
ἃτε,᾿ "ἴπ Ψ Ποπὶ γα 4180 ἢᾶνα ἃ ραγι " 
(Μεν., 416). Βυὲ (πὲ ρτεᾶὰὶ Ῥαυϊπε 
τοττηα ἐν Χριστῷ εἶναι οδη 5οδγοαῖυ 6 
ἄεδ!ὶ ψ τ τπ5, πε εἶναι ἰπ ἴτ δΔ5 ἴοο 

Ρτοίουπά ἃ 8εηβε ἴο αἷΐονν οὗ ἰ θεὶπρ 
ἀτορρεὰ «πὰ ἰεῖϊ το δε υπάδετβιοοά 85 ἰ5 
Ῥοβϑίδῖς σῇ τε οτγάϊπαγυ βυδϑίδπεῖνε 
νετῦ. Οἰδεῖβ, τδογείοσε, ἰοοκ ἴο δες 
ἱπιπχεάϊδιεῖν ργεσεάδϊηρ προηλπικότας ἴος 
τῆε ννογτὰ ιἰὰ 18 ἴο δε βυρρίἰεὰ (Εταβηι. 
(αῖν., Βεζα, Εδβῖ., εἴς. ; δπὰ 50 Αν 
“ἴη ΨΒοηὶ γε δἷβο ἐγμδέεα ᾿). Βυϊ το 
τακε τπἰβ δρρίἰοδδῖίας ἴοὸ Οεπεῆῖε ὃε- 
Ἰίενεῖβ σεχυΐγεβ ὰ5 (ππ|εβ8 τῆς ϑεοοπὰ 
Αάνεηι ἰβ βυρροβεὰ ἴο ὕὲ ἴῃε οδήεςς οἵ 
πε Πορς) ἴο βυρρὶυ οπῖν ἠλπίκατε ποὶ 
προηλπίκατε, ἀπά ἴο ρίνε ἴῃς νεγῦ ἴδε 
τηοάιῆεά 5εηβε οὗ ἐγμϑέϊηρ οἵ δεϊϊευϊπρ. 
Μυςῇ πιοῖε πᾶν Ὀὲ βαϊὰ ἰπ ἕδνουγ οὗ 
βιρρὶ γίπρ τλε ἀεῆπίτε νεγῦ ἐκληρώθημεν 
ΜΏΙΟΙ τὰ ]68 τπῸ ἰάγρες βεπίεπος (Ετγαϑῃι. 
ἴῃ δὲβ Ῥαγαῤήγαϑδο, (οτηεὶ. ἃ 1, 4ρ., Ηδτε]., 
ΟἸ5ῃ., εἴς.) τὸ ""'ἵπ Ψψῇοπὶ γε αἷϑο ΨΈσε 
τηλὰςε οὐ κλῆρος, οἵἦ ροββεββίοῃ ᾿". 
ὙΠε Τςοτηραγαέϊνε ἀϊδίαπος οἵ {πε ἐν ᾧ 
καὶ ὑμεῖς τοπὶ ἐκληρώθητε [5 πο 5ετίουβ 
οὈ)εςτίοη, Ἔβρεοῖδ!ν ἰπ νἱενν οὗ τῆς ἴδοϊ 
τηδῖ [τ 15 {πε ἀεῆπίτε νετῦ, ἀπά ποῖ ἃ υδ]:- 
ἐγίηρ ρᾶγεϊοῖρίε, παι 15 ἴπ νίενν. Τθοτε 
τεπιδίηβ, ποννενεσ, γεῖ ἀποῖδπεσ πηεϊμοά οὗ 
εχρίδπαιίοη, υἱς., ἴο τεραγὰ ἴδε βεπίεπος 
85 δἃῃ ἱπιετσυριεά ςοπδβίσυςτίοπ, ἰπ ΠΟ ἢ 
τῆς ἐχργεββδίοῃ οὗ ἴ86 πιδίη τπουρῆι, τπδλῖ 
οἵ τδε ἐσφραγίσθητε, 15 ἀεἸαγεά ὃν οἵδεῖ 
Ῥταὶπλίπαγν ἰάθαβ, τῃε βεοοπὰ ἐν ᾧ Ὀεΐϊηξ 
ἃ γεσμβῥίϊοη ἀπὰ ςοητἰπυδείοη οὗἉ ἴδε ἤτβι 
(Τπεοά. Μορϑ5., ]εγ., Βεηρ. δε ΜΜεῖίε, 
Εὔοςκ., ΒΙεεκ, Βῖβρ., ΕἸ]., Ηυπιρῆσγαυ, 
ΑΡΌ., νου 5οά., Ηδυρῇ). Ὑῖ5 βοϊυϊίοι 
οὗ τπε ἀϊῆσυϊν ἀρρεᾶγβ οα ἔπε ψῃοὶς ἴὸ 
Ῥε τπε θεβῖ, ἀπά ἰτ μᾶ58 δεεη ρῥγεξεγσεὰ Ὁγ 
τῆς πια)οτὶν οὗ ἱπιεγργεΐετβ. [1 ϑε6πὶβ ἴὸ 
Ῥε ἑανουγεὰ ὃν τῃε ϑυζ., Οορί. δηὰ Ετῇ. 
Μειβίοπβ, δπὰ ἰβ δἀοριεὰ ὃν ἴδε ΕΥ̓-- 
“ἴῃ ΨΠοπὶ γα αἷδο, μανίπρ Βεαγὰ ἴπε ννογὰ 
οὗ δε ἴσατῃ, τπ6 ροβροὶ οὗ γοὺγ βαϊνδίίοῃ 
-οἰπ νἤοση, πανὶπρ αἴ8δο Ῥεϊϊενεὰ, γε ννεῖς 
βεαϊεὰ ". Ὑᾷε ἱπιεγγυριίοη οἵ ἐπε γερυΐασ 
ςοπδιίγυοτίοη ἴῃ ἴπε βίδιεπιεπὶ οὗ τῃ6 δεῖ 
οἵ τπεὶς πανίπρ Ὀεδη ὁ 5681 εἀ ̓" ἀρρεᾶγβ ἴο 
Ῥε οαιιδεά ὃν ἴπε ἱπιτοἀποτίοη οὗἩ {πε ἰάθα 
οὗ ἴπε ργίπιαγσυ Ὁ" σίϑείδη τεαυϊγετηεπῖ οὗἁ 
αιίὰ αἴτετ τῃε τηεπιίοη οὐ τῆς ἀεαγέηρ. 
1 15. οδ]εοιϊεὰ τῆι ἐπε ἀϊβίδπος θεῖννεαα 
πε οἷς ἐν ᾧ ἀπά {πε οἵδεῖ ἰβ τοῦ [ε55 
τπᾶπ ἰβ αϑυδὶ ἴῃ βυσἢ οᾶ565, δηὰ τῃδὶ ἰῃ ἃ 
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γεσωνεῤῥλοπ νὰ βῃουϊά Ἔχρεοῖ ποῖ ἐν ᾧ καί, 
δυϊ ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς. Βυϊ αγπαεοίϊομέλα ἅτ 
4υϊΐε ἰπ ῬΑ} 5 Ἄγ, ἀπ πεν ἀγα ποὶ 81] οἵ 
οπε ἴγρε οζ οπὲ εχίεπείοη (ς}. νΊπ.- Μου!., 
Ρ- 704), ἀπά τῆς καί ζῥπέμκες τΠε ὑμεῖς) ἰΒ 
ἈΡΡτορσίδϊε 88 ρίνίπρ πη δβοεπβῖνα ἔοσος 
ἴο ἴῃς πιστεύσαντες. ΤἼῊΙ5 νῖενν οὗ πε 
ςοηδβίσυοιίίοη μᾶ8 ἴδε δἀνδηϊαρε δ[βδο οἵ 
ἘπδὈ]ηρ ὃ ἴο τεϊδίη βι δβιαπ δ! ἴῃς 
ΒΆΤΏΣ Β6η8ε [Ὁ ἴδε ἐν ᾧ ἰπ ἴδεβε ἴῆτες 
Οσσυγγοηςςβ (νν. ΣΙ, 13), ἀπὰ ἰἴ πᾶ Κεβ ἴδε 
ἀεβηΐηρ ραγιϊοἰρίεβ ἀκούσαντες (ν ἢ 
ἰῖ8. οἴδυβε) δηὰ πιστεύσαντες ἱπιροτίδηι 
Ῥτερδγαδαίίοπϑ ἔογ πε βίδιεπιεηῖ οὗ ργίν!]ερε 
ἴῃ ἴδε ἐσφραγίσθητε, εαςἢ σοπιγίδυτίπρ 
βοπιειπίηρ ργορεζ ἴῃ ἰξ8 οννῃ ρἷαςς ἴο {πε 
οτγᾶεσ οὗ ἰάεαβ. Ηδξεηςε Ὀοιϊῇ τῆς ἤτϑβι ἐν ᾧ 
δπὰ {πε βεσοπὰ δε ἴο ΡῈ οοηπεοῖδά ν τῇ 
πε ἐσφραγίσθητε -- “ἴῃ τ ἤοπι, οἡ Πεᾶτ- 
ἰηρ ἀπά δεϊϊενίπρ, γε ᾿νεῖς βεαϊεᾶ᾽"; [1 
Βεῖηρ ἐπ Ολγίσέ, ἴθ νίγτας οὗ οὺσγ υπίοη 
νυ Ηἰπι, τηαὶ ννς τεοεῖνε ἴῃς ρα οὗ τῆς 
ϑρίγιτ --ἀχκκούσαντες: λαυΐπρ ἀεαγά (οτ, 
ὁπ ἀεαγίμρ). ΤῊΐΒ σοπιεβ ἰῇ ἰϊ8δ Ῥγορεσ 
ογᾶἄδσ, τῆς νεὶ ἴὰ τε βεγίεβ οὐ {πίπρϑβ, 
Ρτεραγίπρ ἴπ6 ννᾶὺ ἴοσ ἴπε βϑδὶἐπρ οὗ ἴῃς 
ϑρίγιι [πὶ τὰ παγγαῖϊῖϊνεβ οἵ Ἷᾶβ8ε8 οὗ 
τεςερίίοη ἱπῖο ἴπε ΟἸχβείδη Οἤυσοῇ ἴῃ 
πε ΒοΟΚ οὗ Αςῖβ νγε ἀΐβοονετγ [18 οσάεσ 
οἵ ρτᾶοε: πεαείπρ, γερεπίδηςς, δαριβηι, 
τῆς ρ οὗ τπηεὲ Ηοΐγν αδοϑβὲ (1]. 37, 38), οὐ 
μεασγίηρ, ἔδίιη, δαριίϑπι, τῆς ρἰἤς οὗ τῆς 
Ηοῖγ ἀδποβῖ (νίϊ!. 6, 12, 17). Ὑεἰ 1ἢ]5 ἰ8 
ποῖ δΔῃ ἱηναγίδθϊε ογάεγ, ϑοπιεῖπηεβ ΟἹΪῪ 
Βεαγίπρ, δαριίβπι, δὰ τῇς ρμἰἴτ οὗ τῆε 
Ηοῖγ ἀποϑβι (χίχ. 5, 6) ᾶἂγε πιεπποπεᾶ; δπὰ 
ἰῃ ϑυς ἢ ἰπβίδῃςεβ 48 ἴποϑβε οὗ Ρδυὶ (ἴχ. ᾿7) 
πὰ τῆς τηεη οὗ σξεβάγθα (χ. 44-47), ἴῃς 
εἰῖ οὗ τδς Ηοῖὶγν σδοβὶ ἀρρεᾶῖβ ἴο πᾶνε 
Ρτεςεάεα τῆς δάπιϊηἰβιγαϊίοη οὐ θαριίβπι. 
Οπ δε ἱπιροτίδηςε οἵ ἀδαγίηρ, ἴῃαι ἰβ, 
Ἅςοεβ85 ἴο {πε ργεδομεὰ ψοζά, οὐ. Εοχι. χ. 
13-:7, Ψἤδτε ἴδε πιστεύειν ἰ8 ἀεοϊατεά τὸ 
σοπὶς ὈῪ ἴπε ἀκούειν.-- τὸν λόγον τῆς 
ἀληθείας: ἐλε τυογάὰ οΓ ἐλε ἱγμίλ. ὙΠε 
λόγος πεῖε ἰ8β ενίἀεπιν ἴῃς νογά οὗ 
ΡΓεδοΠίπρ, δηὰ ἰϊ 18 βαιά τὸ ὃς “οἵ ἴῃς 
ἀτατ,᾿᾿ ποῖ ἱἢ δὴν ραγιίουϊας τεΐεσεπος, 
88 Μαγεσ ᾿υβεὶν οὔβεζνεβ, ἴοὸ πε ΟΤ 
νοτὰ ἃ5 οπς ἴπδὶ ἄδαϊε ν ἢ ἴγρεβ δπά 
βῃιδάονν γδῖπεσ ἴἤδη γεδ  ἰε8 (Ὁ ἢγγ8.), οὐ 
ἴο ἴπε νογὰά οὗ μεδιῃεπίβπι 485 ἴῃς ᾿νογὰ 
οὗὨ εττοσῦ (Ὁογη. 4 1,8ρ., εἴς.), δυῖ ἴπ ἴῃς 
86 η86 ἰῃ ννῆϊ ἢ οὖὐγ 1 ,οτὰ Ηἰπιβεὶ βροκε οὗ 
τῆς ἐγ δηὰ τῆς τοογά (] πη χνὶϊ. 17; 
δὲ ΟΟἱ. ἱ. 5; 2 Τίπη. ᾿ἴ. 15; 74π|ε8 ἰ]. 17). 
Ὡς βεη. 18. ποῖ τπδῖ οὗ ἀρροϑβιτίοη (Η 21].), 

δυϊ τῆς ρέπ. οὐγεοίξ, “τῆς ννοτὰ σοποεσγη- 
ἱπῷ ἴτε τυϊῇ ;᾿" οτ, 48 ΕἸ]. βυρρεβίβ, 
τῆε ρεη. οὗ εἰπίοδὶ σωδείαπες οσ εἰῃιςδὶ 
εοπέεπὶ, τῆς ψογά οὔ ννῆιςἢ τδς ἰσγυϊῇ 
ἰ8. ἴπε' νΕΥῪ εββεῆςς, οὔ οοηϊθην᾽".--τὸ 
εὐαγγέλιον τῆς σωτηρίας ὑμῶν: ἐλε 
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βοΞεῤῥεί οΓ γομγ ταἰυαέίοη. Ἐυτῖμογ ἀεῆ- 
ηἰτοη οὗ “πε νοζὰ οἵ τπε ἐγυτῃ ἢ", ὙΠὲ 
ΡῬτεδοῃεὰ ννοσὰ ννῃίοῃ ἢδ8 ἴῃς τγυϊτῇ ἴον [18 
εβϑϑεπίδὶ οοπίεπὶ 15 {πὶ ννῃϊοἢ Ὁγουρπὶ 
γου ἴπε ροοά τἰάϊηρβ οὗ βαϊναϊίοπθ. Ηξετχε, 
δραΐη, ἴῃς ρεη. ἰ8β ποῖ ταδὶ οἵ αῤῥος. οἵ 
ἑἀεκεέγ (Η:]., εἰς.), θυϊ πιοβὲ ὑσοῦϑοὶν 
παῖ οὗ σοπέεμέ οἵ σωδ7δεὶ νιαξέεγ (Μεγ., 
ΕἸ]., εἰς). ΕἸἰβενπεγε ννε πᾶνε {πε εὐαγ- 

ιον ἀεβηεὰ 48 ἴπδὶ οἵ ἐὺς Κίηράονι 
Μδῖι. ἰχ. 35), οὐ σοά (Βοηι. ἰ. 1), οὗ ἐΐε 
Κιηράονι οὗ Οοά (Μετ ἰ. 14), οἵ Ολγὶςέ, 
ὅεεμς Ολγίὶςέ, Ηἰς ϑοη, εἰς. (οπι. 1. σ, 9, 
16; Μαχΐ ἱ. 1), οὗ ῥέαες (Ερῆἢ. νἱ. 15), οὗ 
ἐπε ργασε οὗ Θοά (Αςῖβ χχ. 24), οἵ ἐλὲ 
είονν οΓ ἐπε δίεςεεὰ Οοά (τι Τίπι. ἱ. τ1), 
οἵ ἐλε ρσίονγν οὗ Ολιγὶςί (2 Οοτ. ἵν. 4). Νο- 
πεσε ἴῃ ἴῆς ΝΤ ἰβ πε ννογὰ εὐαγγέλιον 
υϑεὰ 50 ΠΓεαυεηεὶν δηὰ ἰπ βυοῇ ἃ ναγίεῖν 
οἵ δρρ]!οβιίοπβ 85 ἰῃ ἴῃς Ραυϊΐης ΕΡΊ511ε8. 
11 [5 πενεὲσ υδεὰ ἰη Γυκο 5 αοβρεῖ, ἴῃ 
7οΒπ᾿8 Θοϑβρεὶ οσς Ερίβιϊεβ, ἰηῃ Ηδεῦτγεννβ, 
ΟΥ ἴῃ Ϊαπι|6ὲ8; ἱπ Μαῖπενβ ἀοβρεὶ ἰῖ 
Οὐουτβ ἔουΣ {ἰπηθ5, ἰη Μασκ εἰρῆς εἰπης8, 
ἰη Αςῖβ ἵνῖςς, ἰη Ῥεῖοσ οπςς, δηὰ ἱπ τς 
ΑΡοσαῖγρβε οπςβ.0 Τδὲ πουη σωτηρία, 
ΜΙΝ ΠΔ45 80 ἰαῦρε ἃ ρίδος ἰῃ τῆς τγεϑβὶ οὗ 
τῆε Ραυΐΐηε νυ τηρβ, 18 οὗἨ τγῶγὲ οζουτγ- 
τεῆς 'ἰπ ἔμπεδα Ερίβι]εβ οὗ τῆς (δριϊνίτν. 
[τ ἰ5 ἰουπά τπτίςε ἰπ τῆς Ερίβεϊες ἴο ἴδε 
ῬὨΠΙΡρίδηβ, θὰϊ οηἷγ οπος ἰπ τ ργο- 
Τουπά Ερίϑεϊε ἴο τε ΕΡἢεϑβίδῃβ (ἰπ νῖ. 17 
Με δᾶνε ἴπε οἴδεν ἰοτπὶ τὸ ριον), 
πὰ Ὡοΐ ἐνϑῆ οποε ἰπ {πε βἰϑίοτ Ερίβι]α 
ἴο τῆς Οο]οββίδηϑ.---ἐν ᾧ: ---ἰπ τσλονη, 1 
5αγ. ΝΙΝ τε ἔοττμεσ ἐν ᾧ τπῸ ντίτες 
τυτηεά ἴτοπὶ τῃ6 οᾶ5ς οἵ τῃοβε ἴἰκε Πἰπι- 
8617 ψῆο, πανίηρ Ὀεεη ]εννβ, δά δεθῃ 
τηδλάς αοὐβ κλῆρος πη ΟἸτῖδι, το {παῖ οὗ 
Οεπεῖεβ ἧκε ἐἤθβε Ερμεβίαδηβ ννῆο 4130 
μιὰ θδδη πιδᾶὰς ρδγίαδκετβ οὔ αοά β ρτᾶςς 
ἴπ ΟΠ γίβι, που ρἢ ἴῃ ἃ ἀϊβεγεπι ννᾶν, ποῖ 
8ἃ5 πανὶπρ δὰ ἴῃε πορς οὗ τῆς [εν ἰπ ἃ 
Ῥτγοπιιβεά Μεββίδῃ, Ὀυϊ βιΊρὶν ἃ8 μανίηρ 
᾿εαγὰ τπεὸὶ ψογὰ οὗ Οπμειβιϊδη ργεδοῃίηρ. 
ΤῊς ραγείουϊαν ρις οὗ ρτᾶςε νυν ἢ ἴξ νν 858 
ἴῃ Πἰ5 πηϊηά το βῖαϊε 88 δεβίοννεὰά οη ἴμεβε 
αεπῆῖς ΟΠ τί βιίδηβ ννδ8 ἴῃς βεαϊπρ οἵ ἴδε 
ϑρίτιι. ΨΜῈΠ τΠ|8 βεοοπὰ ἐν ᾧ, “ --ἰπ 
ΨΒΟΠΊ, 1 βαν,᾿ Πα ἴδκεβ ὉΡ ἴπε βίδιεπιεηὶ 
νΒοἢ Πδὰ Ὀεεη ἱπιεγγυριθὰ ὃν τῇς τηεπ- 
τίου οὗ τε ννᾶν ἱπ νι ἢ πεν Ππδά οοπις 
ἴο τεςεὶνας πε τᾶςς, ἀπὰ ὑτίηψβ ἰὶ (ἢ 
ἃ ἔατῖπεγ γαξεγεπος τὸ ἴΠε δηϊεςεάεηίβ τὸ 
1πὲ 5836] ]}5ὴ ἴο [18 ᾿πϊεπἀεὰ ςοποΙ υβίοπ. 
ΤΗηΐϑ ἐν ᾧ, [πετγείογε, ἰ8 ποῖ ἴο ὃς ἄεαῖε ἢ 
ἀἰβεγεπιῖν ἔστοσλὶ ἴΠ6 ἰογπιεγ δηά πιδᾶς τὸ 
τεῖαῖς τὸ ἴδε εὐαγγέλιον, 45 ἰἴ -- “ἷπ 
ψΏϊοἢ Οοδβρεὶ μανὶπρ δἷ8βο Ῥεϊϊενεά, γε 
ννεγε βεαεά᾽" (Μεγν.). [{ βί πιρῖγν σοπιϊπιιθδ 
τῆε ἰάεα οὗ ἐπε ργενίουβ ἐν ᾧ, ἐχργεββίηϑ 
τῆς ἕδος τπδῖ ἴῃς στᾶςε ννῃϊς ἢ ςᾶπιε ἴο {πε 
Θδπηε ες 80 Πεδζά πε ννογὰ οὗ ργεδςῃίηρ, 
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Κι Αςῖβ χχ. 32; (οἱ. 11}. 24; 
688. ν. 9;  Ὑεβδ. ἱϊ. τ4; Ηςθ. χ. 39; 1: Ρεῖ. ἰΐ. ο ἴσοτι 
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Ὁ (οπεῖτ. Ἐ φπαγγελίας τῷ ἁγίῳ, 14. " ὅς ἰ ἐστιν ' ἀῤῥαβὼν 5 τῆς " κληρονομίας 
ΔΙΚχν. 

161 41" ἡμῶν εἰς ' ἀπολύτρωσιν τῆς " περιποιήσεως, εἰς " ἔπαινον τῆς δόξης 
ἱ. τ; «ἢ. Ν 

111. 13. νί, αὐτοῦ. 
σγι: ῬΏΠ. 
ἷ. 28 δ]. ἔσ. ἱ 4 Οος. ἱ. 22, ν. 5 ουἱυ; αδῃ. χχχνίϊ. 17, 18, 20. 
τ Ῥεῖ. ἱ. 4. Τ᾽ Νενσ. γ τε. ΠῚ 
Μαι. ἐδ). σ7; 2 ΟΒτσου. χὶν. 13. Ὁ δες. 6 τεῆ΄. 

1 Ἐογ ος, ο (ργανενι. εριοημάημ.) ΑΒΕΟΤΓῚΡ 57, 673, 71, 411, Αἰῇ., Ευϊπαὶ., Οἢτ. ; ἴεχὲ 
ΝΌΕΚ, ποδὶ Μ55., ἀ, Οἢτσ.-οοσηγι., Τμάσγι., Ὠἱά., ΤῊΙ., Οες. 

3αραβων ΕΑ 37, γ6, ΕὐτπΠ4]., εἴς, 

1|κε τηε σταος νυ ῃϊο σάπια ἴο ἴπε [ενν νῃῸ 
μδὰ τῆς Μεββίδηϊς ἤορε, ψαβ δεβίονεδ 
“1η ΟΠ γίϑι,᾿" ἀπά ἢδὰ ἰἴβ στουιπὰ ἱπ Η!π|.--- 
καὶ πιστεύσαντες: λαυΐπρ αἷξο δεϊϊευεά. 
ΤἼε καί Ῥεϊοπρβ ποῖ ἴο δῃ ἱπιρ!εὰ ὑμεῖς 
δυῖ ἴο τπε πιστεύσαντες. [ἰ 15 1Πς ἀδοεη- 
σὲνε καί, δά ἀϊηρ ἴο τῆς ἢτβι οοπάϊτίοη οὗ 
ἀεαγὶηρ τε βεοοηὰ δπά πίρῃεγ οὐ δε- 
ἰῥευίηρ. Ὑῆὲ οδ]εςε οὗ τε πιστεύσαντες 
ἰ8 [πε ργενίουβ λόγον τῆς ἀληθείας, ““Παᾶν- 
ἱπᾷ αἰβο δεϊενεὰ {πὶ ννογά οὔ ργεδομίηρ ;᾿ 
ποῖ ἴῃς ᾧ, “ Ῥεϊενίπρ αἰβο ἱπ' ποτ 
((αἱν., ΒεΖ., Μεγν.). [π Βιδ]ῖςαὶ ατεεκ 
ἴδε ρῆγαβε πιστεύειν ἔν τινι ἰ5 ΟὗἨ νΕΓῪ 
ΓῶσΘ οσσυγγεποα, Ἐβρθοῖδ!ν ἱπ ἴΠπῸ 86η56 
οἵ Ρεϊ!ενίπρ οὐ οοηβάϊηρ ἵπ ἃ ῥέγιοη (Ρ5. 
Ιχχν!, 22; [εγ. χίϊ. 6). [ἢ Μαγικ' ἵν α ἰὲ 
[88 τὸ εὐογγδλιον 88 ἴῃε οδ͵εοῖ. [Ιπ 
7ομπ ἢ]. τ θοῖῃ τς τεδάϊπρ ἂπά τῆς 
φοπηδοίίοη ἅγὲ υὑποοτγίαίη ; ἴῃ ]οῆπ χνὶ. 
30 ἴδε ἰάεα ἰ8 “ὃν τῃϊ18". Τῆε πιστεύ- 
σαντες ἤετε ὄἼχργεββεβ βοιηείῃίηρ ῥτίοσ ἴὸ 
με ἴασι σςοηνογεά ὃν τῃε ἀεβηϊϊε νεγῦ, 
ποῖ ςοπίεπ)ρογαπθουβ ὑνῖἢ ἴς (ΗδΔ1].). 
ΤΕ βεδίϊπρ ννᾶβ ἐμ Ολγὶξὲ (ἐν ᾧ), δπὰ 
ἰξ Πο]Ποννεὰ οπ τϑεὶς πίστις.---ἐσφραγίσ- 
θητε: γε τοεγέ «εαἰϊεᾶ. Τὰ νεῖῦ σφρα- 

γίζειν (Ξ ὩΣ) ἱπ τῇς ΝΤ ἐχργεββεβ 

βενεγδὶ ἀϊβιεῖποι ἰάεαβ, 6.ρ΄., ἐοπβγπιΐπρ' ΟΥ 
απέλεπίϊςαιίΐηρ (Ἰοδη 11. 32, νὶ. 27; «7. 
σφραγίς ἰη Βοπι. ἱν. τα; τ Οος. ἰχ. 2); 
φοογίηρ (Μαῖϊ. χχνὶϊ, 66; Βεν. χχ. 3); 
ἀεεῤίηρ Ξεεγεί (Ἀεν. χ. 4, χχὶϊ. το; οἱ 
σφραγίς ἱπ εν. ν. 1,2, 5, 9, νὶ. 1, νἱΠ 6, 
εἰς.); »παγλϊηρ ἃ5. ὁπ ε᾽ 8 ροβϑϑεββίοῃ Οἱ 88 
ἀεϑβιϊπεὰ ἔοσ βοτηειπίπρ (εν. νἱϊϊ. 3-8; οὐ, 
σφραγίς ἰπ 2 Τίπι. ἰπ. 4; Κεν. ἴχ. 4). 
Ηδστε δηὰ ἰπ ἰν. 30 ἴῃς ἰάδᾶ 86 6πὶ8 ἴο ὈῈ 
εἰϊδετ τπαὶ οὗ απέλεη οαίδηρ οἵ οεγεἐ νἐηρ 
τῇεπι ἴο ὃς οὗ αοὐ᾽ 5 Βεγίϊαρε, οσ τῆδι οὗ 
»ιαγλίηρ ἴῃεπὶ 45 βυςῇ. Τῆς ἵννο ἰάθδϑβ 
816 πᾶσ ακὶπ. Τπε ἰδίζτεσ ννἢ}} θὲ ποσὰ 
ΔΡΡΙΙσδδ]ς, ἰΣ (ἢ ὙΠεορῆν!., ΟἾτγγ8., 
Οογπεὶ. ἃ 1.8ρ., ΑἸ ἢ, εἴς.) ννὲ ἴακε τῆς 
δἰτεβιδιίοη τὸ Ὀς τῆς οδ)εςξίνε αἰξεβιδιίοη 
ἴο οἴδεῖβ, ἴπε δνϊάεπος ἴο οὖσ ἔδ!οννβ τπ δὲ 
ΜῈ ἅτε πε σῆοβεη οἵ σοᾶ; ἴδε ἔογπιεσ, { 
(ἢ Μεν., ΕἸ]., εἰς.) ννὲ τάκε ἴ το δὲ 
τῆς αἰτεβίδιοπ ἴο ουγ οὐνῃ σοηϑβοίουβηςεββ. 

ΤῊϊΒ πόρε οἵγ ἀββϑύσαηςε ψ ἢ ἢ 15 ρίνεϑη ἴο 
ΟὐγΒανεβ 866 ΠΊ5 ΓϑῖΠΕῚ ἱπ νίενν ες (οἷ 
Εοπι. νἱϊ. 16). ὙΠεῖα ἰδ ΠΟ γεᾶβϑοῃ ἴο 
ΒΌΡΡΟΒΕ παῖ ποτα ἰδ δὴν δἰ] υβίοη ἤδγα 
ἴο ΔπΥ Ῥδουαγ υ86 οὗ πε 868] ψνπεῖμει 
ἰῃ 7εννβῃ συδίοτη οσ 'π ἢδδΐπεη σεϊρίουβ 
βοσνίςε. Νοσ ἰβ ἴπε6 τε οἵ Βαριίβπι 
ΒΡΘοΙΔΠν ταίεττεά ἴο. ἴπ δροϊεβίβεῖςσαδὶ 
ατεεκ, ἱπάεεὰ, Ὀαρείδι σάπια ἴο ὈῈ ἄε- 
ποιεὰ ὉγΥ ἴδε ἴεγπὶ σφραγίς; δυῖ ἴπεγα 
15 Π0 ἰπβίδηςς οὗ παῖ ἱπ {πὸ ΝΥ. Τῇὲ 
τοῖτηβ σφραγίς, σφραγίζειν, τε υϑεἀ ἴῃ 
τῃε Ῥδυϊπα ΕΡ 5168 οὗ εἰγεμνιοίξέοη (Εοπι. 
ἷν. 11), οὗ ἴῃς εομέγίδμίδοη ἴτοτη Μδρε- 
ἁἀοπία ἀπά Αςμδία (οπι. χν. 28), οὗ τδε 
Οοτὶπιίᾶπϑ δ8 ἴῃς τοϊέπεσδες ἴὸ Ῥαδυΐ᾽ 
ΔΡοβυ εβῃῖρ (1 Οοσ. ἰχ. 2), οὗ ἴδε ἱπυναγά 
εογέϊ βεοαΐξίομ οἵ Ὀεϊίενετβ (2 Οοσ. ἱ. 22; 
ΕρΏ. ᾿. 13, ἰν. 30), ἀπά οὗἩ ἴδε ἀεεέϊπαέΐοκ 
οΓ φωπέγενῖε οὗ τὴ6 Ομυτγοῖ ογ σοηρτερα- 
τἴοη οὗ δεϊϊενειβ (2 Τίπι. ἴ,. 19). τῷ 
Πνεύματι τῆς ἐπαγγελίας τῷ ἁγίῳ: τοίέ 
ἐπε Ηοὶν ϑῤὲνὶἐ οΥΓ ῥγονιέδσε. Τῆς ϑρίπι 
ἰβ τῆι γΥ ψμὶοἢ (ἐησέγιωπσπέα! ἀδιῖνε) 
1πε6 5βϑδϊΐπηρ 8 εβεοϊεά ; δπά τῃδιῖ ϑρίγι 
ἰδ. ο]]εἀ της 5ρίτίε οὔ ῥγονιῖσε, ποῖ ἴῃ τῃς 
Δοῖνε 8εῆβε οἵ ὑγίηρίπρ οἵ'᾽ εοπβννεηρ 
1πε Ργοπιίβε (Ὁαῖν., ΒεζΖ., εἴς.), δὰξ ἰπ {πὲ 
ζβϑενς 86π86 οὗ πανίηρ' Ῥεεπ διιπουπορά 
Υ ἴδε ῬγοπἸίβε, οὔ δείπρ' ἴῃς οδγεεέ οἵ 

οοπίεπί οἵ ἴπε ργοπηῖβε ἰπ τῆς ΟΥ. Τῆς 
τῷ ἁγίῳ, τὔγοννπ εὐ ρμδιίοδ!ν τὸ με 
εηὰ οὗ {πὰ οἴδυδβε, ἀεβιρπαῖεβ ἴῃς ϑρίπι 
ΒΟ] ΕΠΊΠΪΥ ἴῃ τεβρεςῖ οἵ ἴδε Ἵββεπεῖαὶ ρεῖ- 
βοηδὶ ΄υδ] ν οὗ Ποϊπεββ. Τάκεη τορεῖμεῦ 
ἢ τπε ξέπεγαὶ ἕεποσ οὗ ἴ8ε ραγαρτδρῇ 
δηὰ ννἱἢ {πε ἕλοι τῆατ ἴπ με ὑμεῖς ἀςητε 
ΟἸ τ βείδηβ 85 4 ψῃοΐε ἀγὲ δά ἀγεββεά, δπὰ 
ποῖ ΔΠΥ βείεοξ πυπηθεσ οἵ οἶ488, ἰΐ 15 οἰθᾶγ 
τπδῖ ννῃδϊ [5 π᾿ νίενν πετα ἰ5 ποῖ ἴῃς εχίγα- 
οτάϊπαγυ οἵ πιϊγαουϊουβ ρὶ ἢ οὗ τῆε ϑρίτγιι, 
δυῖ τπαὶ Ῥεβίοννδὶ οὗ {με ϑρίτγίς ἴπ ψὨίοῃ 
4}} Ὀδ᾽ΐθνεσβ βϑῃδγοά, ἢ! ἢ ννα8 τῆς βυδ]εοῖ 
οὗ τῆς στεαῖ ΟἹ ρτορδεοίββ (70εἰ εἴ}, 1- δ; 
188. χχχίϊ. 15, χὶῖν. 3; Εζεζκ. χχχνὶ. 26, 
χχχίχ. 29; Ζερωῆῇ. χίϊ. το), δηὰ οὗ ψῆϊςἢ ἃ 
πενν παοαζῖ, ἃ πὲνν βρίγιι, νὰ8 ἴο ὃς ἴδε 
ταβυϊ. 

γες. 14. ὅς ἐστιν ἀρραβὼν τῆς κλη- 
ρονομίας ἡμῶν : τολὶελ ἐξ απ εαγηεπί Οὗ ΟἿ 



13--.1.4. 

ἱπλογίίαμος. 80 ντἢ τῃς ΕΝ, γταῖποτ ἤδη 
ἜὯὮΟ ἰ5 ἴδε εαγησδί," εἰς,, οὗ τῆς ΑΝ. 
Τῆς τελάϊηρ ὅ ἰ8 ῥγεξειτεά ὃν 1,δομπι., 
ΑἸΩ, ΜΉ, εἴς., 48 βυρροτίεἀ ὃν ΑΒΟΙ,, 
Αἰἴδδη., Ογτ., Οἤγγβ., εἰς. Τῆς ΤῈ ἰβ ἴῃς 
τελάϊηρ οὐ ΟΚ, Τπάτι,, θάπιαβο., ΤΠεο- 
ῬΒΥ]., εἴς. ; 1Πε πηᾶ80. ἔογπὶ ὅς Ὀείηρ' ἄπ ς 
ἴο διἰγδοιίοη ἴο {πε ἐο!]ονίηρ ἀρραβών, 
88, 4.9.» ἴῃ τῷ σπέρματί σον ὅς ἐστι 
Χριστός, 6 Δ]. "|, 16. ΤΠε ννοτά ἀρραβών 
(οτς ἀραβών, (ἢε ἔοτπι Ῥτείετγεὰ ὃν Τίβοϊ. 
δηὰ τεραγάεὰ ὃν ΝΗ 88 οπὶν Ννεβίοσγη, 
ε΄. ΝΝεβίοοις αηὰ Ἡογὶβ Νεῖυ Τεςέανιεπέ 
ἐπ Ογεοὰ, 11., Αρρ., Ρ. 148) ἰ5 τῆ ΧΧ 

τερτοδυοιίοη οἵ τπε Ηεδ. ΠΡ ἈΡ ΩΝ 

Οὐοουτβ ἰῃ αεη. χχχν ϊϊ, 17, 18, 20 δπὰ 
15 τεηάδδογεὰ “ ρεάρε"". [Ι( ἰ5 ἰουπὰ ἴπ 
οἰαβδβίςδὶ αγεθκ οἵ δδγιϊεγ ἄδιε δὴ τπα 
ΧΧ (ε.ρ., ἴδαευβ, ὲ Οἷν. ἅεγ., 23; 
Ατίϑβίοιϊς, Ῥοί., ., τι; Μεηδπάεσ, ἔγαρ. 
Οονι. (Μεϊπεκε), ἵν., ρΡρ. 268, 283; εἴς., 
ΖΓ τάρῃι,, Νοίες, μὲ σεῤ., Ῥ. 323), δηὰ ἰ5 
βυρροβεά, τπεγεΐογε, ἰο ᾶνε σοπηθ ἔγοπι 
τῆς Ῥῃαηϊοίδηβ ἰηῖο ατεακ υ8ὲ. Αἱ 8π 
ει ἄδιε ἴ ψνὰβ ἱπισοάυςεά «4͵50 ἱπῖο 
1μἀτῖη, δὰϊ Ὁ. ννμδὶ σμδηπεὶ ννα Κπον ποῖ. 
Ιῃ [τίη ἴὲ οοουτα ἱπ {πε τῆγες ἔογπηβ 
-αγγαδο, γαδο (ε.Ρ., ἴχ ῬΙαυϊτυβ, Τγμε., 111.» 
20), ἀπὰ ἀγγα (ἐ.ρ., Αὐἱ]. 6ε]]., χνὶϊ., 2). 
[τ βυγνῖνεβ ἰῇ τῆς ἔογπηβ αγγζὰ, αγγὰξς ἴῃ 
τῆς Ἰαηρυαραεβ τηοβὶ ἀΐγες ον ἀεγίνεὰ ἔγομι 
τῆς [,Δἴπ; 48 δἷβο ἴπ οὐὖἵ αγίες, ἴῃς οῦ- 
βοΐειες ἘΠρ] Βἢ ἐαγίεοῥεπην, εἰς. Εἴγτηο- 
Ἰορφίςδ!!ν, τ᾿ ἀρρεδγβ ἴο ἢᾶνε Ἴχργεββεά ἴῃ68 
ἰάεα οὗ ἐχεπαμρε, ἀπιὰ 80 18 ρει σηδσυ Βεη58 
τῦδὺ ἢᾶνε θεδη ἴΠδὶ οὗ ἃ“ ρἰεάρε " βίιρὶυ. 
Βαϊ [τ ςᾶπια ἴο τηδδῃ πιοῖς ἴμδη ἐνέχυρον, 
οἵ ῥίεάρε, ἰπ ἴῃῆε δεῆβε οὗ βοπιεϊπίηρ ἐχ- 
οδδηρεὰ δεΐνεεη ἴννο ραγεὶςβ ἴο ἃ σοηίσδοϊ 
οὐ ρτεεπιθηῖ, [18 ῥσοόρεῖσ βεῆβε ἰ8 ἴδδίι 
οἵ εαγπεςί---ρατὶ οὗ τῆς ρχίος ἴο ὃς τε- 
ςεἰνεά οἵ ρατὶ οὗ ἴῃς τῃΐηρ (Πδὲ ἰβ ἴο δε 
Ροββεβδβεά, ρίνεπ ἴῃ δβϑβυγαπος ἔδδαιὶ ἰῃς 
[11 ραγτηεηΐ οὐ ἴῃε σοτπηρίεῖε ροβϑεβϑβϑίοῃ 
Ψ11 [ο]ονν. γε]. ρίνεβ “ Ἔγπεβ᾽" ; τῃ6 
ἘΒεπιίβΒ, “ ρἰεάρε""; Ὑγηά., Ογδη., δηὰ 
τῆς ἀεηενδη, “ εαγηθϑὶ ἡ. Τῆς ἰάδθα ἰβ 
βἰπλ]γ τὸ πὶ εἰβενῆετε Ἐχργεββεὰ ὃν 
ἀπαρχή, “" Βτϑβι-ἔγυ8" (Εοπι. νἱϊ!. 23). 
ΤὨε “εαγηβὶ οἵ τῆς ϑρί σις" 15 τηδπείοπεά 
ὉΥῪ ἰἰβεϊ ἴῃ 2 Οος. ν. 5; ἱπ τ Οοσ. ἱ. 22, 
88 Ὦετς, ἰδ 15 ἱπιγοδυςεᾶ δἰοπρ νυ τΠα 
φεαϊδηρ οἵ τῆς ϑρίτιι, Τὸ {πε ἰγυτ ἐχ- 
Ρτεββϑεὰ ὃν τῆς Ἰαϊζεγ ἰξ δἀὐάἀβ τε πίρβες 
Ἰάεα τπᾶὶ τπῸῈ Ῥεϊϊενεσ ροόββεββεβ δἰγεδάγ 
ἴῃ ταδὶ ϊν, τπουρῇ δὰϊ ἰπ ρᾶγῖ, τπς Ποῦ 
ἴδε ἕατατε ; τ8ε ᾿πμεείίδηςε οὗ ἴῃς ργεβεηῖ 
δηά τῃε ἱππεγίίδποε οὗ τῆς ἔματυτα ἀϊβετγίηρ 
ποῖ ἴῃ Κίπὰ Ῥυῖ οπἷγ ἱπ ἄερτεα, 80 ἴπδὶ 
ἐνεῆ πον ννὲ πᾶνε τῆς [{{ἰ ἀπὰ δ εββεά- 
πε88 οὗ {πΠ6 ἔαΐυτγε ἰη ἴῃς ννᾶν οἵ ἐογεϊδβίε. 
[τ ἰ5 ἀουδε!  Πεῖθον τῆς ἴοτπὶ 18. 4130 
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ταοδηῖΐ ἴο βιυρρεδβὶ ἴῃς ἰάθα οὗ οὐϊέραέϊοη 
οἡ ἴδε Ὀεϊϊενεγ᾽ 8 δἰάε, 45 Γἰρδι. τπίπκο, 
ΨΠῸ (Δ Κ68 ἴξ το ἱπείπιαῖς ἴῃδὶ “τῆς ϑρίσγιε 
148, 848 ἴξ ννοε, ἃ ᾿Ιδὴ ὕροπ .8᾽".---σῆἰς 
ἀπολύτρωσιν: πμπέο ἐδε γεάεηιῤίίοτι. ΤῊΣ 
“Ἃηἴ0 ̓  οὗ ἴπε ΕΝ ἰβ ἴο δε ρῥτείεγγεά ἴὸ 
τῆς “ἀπ|}}" οὗ τε ΑΝ. Τῇε εἴδυβε ἰ8 
ἴο θὲ οοππεοιεᾶ ποῖ νἱἢ τῆς ὅς ἐστιν 
ἀρραβών, κιτιλ., υ:. ΜΠ της πιδίη 
βἰδίεπιεηῖ, υὲξ., [6 ἐσφραγίσθητε, ἀπά 
τῆς εἰς ἜΧργεββεβ ποί ἴπε ἰάεα οἵ ἐΐηρεέ 
Ῥυῖ τῃδῖ οἵ ῥηνγῥοϑε. [Ιτ ἰ8β τῆς ἔτγβι οὗ 
ἴνψο Ρυσροβεβ ψῃϊοΒ αοά ἰΒ ἤεζτε ἀεδ- 
οἰαγσεὰ το δᾶνε ῃδὰ ἴῃ σεαίέπρ ἴβεση. [π 
τῆαιὶ ορεγδίίοη οἵ Ηἰβ στᾶςς αοὰ πδά 
ἐς ἰἴπ νίενν ἴο πῖδκα τῃςπὶ σεγίαίπ οὗ ἴδς 
ςοπιρίεῖε τεἀεπηριίοη νὨϊοἢ νν88 ἴο σοπὶς 
δὲ ἴδε σοπβαπιπιαιίίοη οὗἩ τπ6 Κίηράοπι 
οἵ αοά. Τῆε ἀπολύτρωσις ἢετε, 45 τῃε 
ἴεσποσ οὗ τς ραββᾶβε ρίδίπὶν ἱπάϊοδιαβ, 
ἰ8 τῆς δηλ], ρεγξεςιεὰ τεἀεπιριίοη, 45 ἴῃ 
ἰν. 30, Εοπι. νἱϊ!. 23, ἀηὰ ργοθδοΪν τ Οος. 
ἰ. 30.---τῆς περιποιήσεως : οΥΓ ἐπε ῥο556:- 
δίοη. ὙὍῆδὲ “ ῥιγολπαςεά ροββεϑδίοη "᾿ οἵ 
ῖῆε ΑΝ [5 1688 ἂρῖ, 45 ἴῃς νεγ περι- 
ποιεῖσθαι ΕΧρΙΕΒ565 ἴῃ6 ρεπεγαὶ ἰάδα οὗ 
ῥγεσογυΐηρ, αὐφμίγίηρ, ραϊπίηρ ζὺγ οπεσεῖ, 
νἱϊδουῖ βρεοϊῆς τεΐεγεπος ἴὸ ἃ ῥγίοσ. Βυὶ 
νῆδι 8 ἴῃς ἱπιροτγὶ οὗ ἴπε ρῆγαβε ἤοσζεῦ 
Τῆς ἔογπι οὗ ἴπε πουπ περιποίησις δηὰ 
[8 υδὲ Ροϊηϊ ἴο [6 δοῖΐνε βεῆβε, ῤγές- 
σεγυίηρ, αὐφιϊγίπρ. [τ 2 Οἤτοη. χίν. 13 
ἴξ ἰ8. βαϊὰ οἵ ἴῃς Ετπιορίδπβ τπδὶ {πεν {ε]] 
ὥστε μὴ εἶναι ἐν αὐτοῖς περιποίησιν, 850 
“1Πδττδεν οου]ά ποῖ τεοονεσ τπεπιβεῖνεβ᾽" 
(ΕΝ τεχῦ), οτ, “80 ἴῆαϊ ποης τετηβϊπεὰ 
Αἰΐνε" (ΕΝ τρᾶγρ.). Ὑπὲε νογὰ οσουζβ ἴῃ 
τῆς ΝΊ ἤνε τἰπγεβ ἴῃ 4}1 (ΕΡΒ. ἱ. τ4; 
1 Τμεββ. ν. 9; 2 Τῃεββ. ἱϊ. σ4; Ηεοῦ. 
χ. 39;:1 Ρεῖ. 1. 9). Ιπ τῆτες οὗ 8686 
ἰπβίδηςββ ἰξ οσογιαίηἶγ δδ5 ἴῃς δεῖνα 5εη85 
(1: Τεββ. ν. 9, περιπ. σωτηρίας ; 2 Τῇε88. 
ἰϊ. 14, περιπ. δόξης; Ηεῦ. χ. 39, περιπ. 
ψνχῆς), ἀπὰ ἴτ ννου]ά 6 πιοβῖ ηδίυσδὶ ἴὸ 
τᾶΚε τὲ ἰῃ τῃδιὶ βεῆβε Ββεσε. Βυϊῖ τ ἰ8 ἀϊθῆ- 
ουἱε ἴο δάζαδι τῆδιὶ ἴο τῇς ρεηϊτῖνε οᾶβε 
ἀερεπάεης οὐ ἴῃς ἀπολύτρωσιν. ΤΒε 
ταοβὶ Ρ]δυβὶθ]ς τεπά ΠΡ. ου ἴπδὶ νίενν 
ἰδ ται ῥγοροβεὰά ὉγνῪ Αὐδοῖϊ, υὲς., “ἃ 
οοτηρίεῖς τεἀεπιριίοη νυ μὶς ἢ τοῦδἑ σίυε 

φοσεσίοπ". Τῃε ποὺπ πιᾶὺ ὃὉς ἰᾶκεπ, 
ονανεσ, ἰπ πὰ ραβδβῖνες 8εη86, δπὰ ἃ 

τῆοζγε πδῖαγαὶ τηεαπὶπρ γεβυ} 8. ὅ5όπιε ἴΒεπ 
υπάδετβίδηά ἰτ οὗ ἴῃς ἱππεσίίδπος ννὰ ἃζα 
ἴο ροββεββ. 80 Αυρ. ἀδπὰ Οδῖν. τηακε ἱξ 
Ξε λαεγεάξέας αεημὶςιία; Μλιίῃίεβ, “τδς 
Ῥγουηϊβεὰ ρ]ογίοιβ ροββαββίοῃ᾿"; Βίεεϊ, 
“ἢς τεἀοπιριίοη ΠΟ 18 ἴο Ὀεσοσπης 
ΟἿΓ ροββεββίοῃ. 80, ἴοο, Μδορἤεγβϑοη 
τᾶ Κεβ τῆς “ροββεβδίοῃ " ἴο ὃς τῆς ““ἰη- 
Βεγιίίδηςα οὗ τῆς βαϊπῖβ᾽" πεῖα, 248 δα 
τᾶκεβ {με ῥγενίουβ ἐκληρώθημεν ἴο πιεδλη 
“τηδὰς ροββεββοσβ οὗ οὺγζ ἰοὶ ". Βαϊ 8]} 
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Ὁ ςοῃβίσ., 
Μαῖιι. χί., 

1ς. Διὰ τοῦτο κἀγὼ, “ἀκούσας τὴν "καθ᾽ ὑμᾶς " πίστιν ἐν τῷ κυρίῳ 
4; Αὐα, Ἰησοῦ καὶ τὴν ἃ ἀγάπην τὴν 3 ̓ εἰς πάντας τοὺς ᾿ ἁγίους, 16. οὐ 
Χχὶϊ!. 16 ; 
6]. ἱ. 13: (οἱ. ἱ. 4; ῬΒ ΙΕ π,. νες. 
1. 26; οἱ. ἱ. ᾳ: τι Τίπι, ἰἰ. 13; ἢ Ἶ αν. {ε 15; Ῥδὺ] οηϊγ. 
τεὰγ ἐν, τ [΄οδη ἰν. 16. τξενεσ. ἱ, τε 

Ρ “οηεῖγ., Αεῖς χνίϊ. 28, χυτ!ϊ. 15, χχνί. 1; πίστ. ἐν, ( Δ]. 
ᾳ οτα. νυ. 8; Οοὶ. 1. 4; σ Ῥεῖ, ἱν. 8. 

1Ἰπβεγῖ Χριστω ὈΕΈΟΘ, , ε, ρ, αοιῇ., 5γτ.-Ῥ., Ετῇ., ΝἸοϊογίπ, 

3 ἀγαπὴν τὴν οπι. (λονεζοέεὶ.) ΑΒ 17, ἃ]., Ογτ., 7εῖ., Αὰρ. : τὴν οπι. ὈΕῸ αἷβο. 

Ὀεοοπιθβ τἱδίπο ἰξ ψψε υπάετοίαπά τε 
ἰάεα το ὃς γαῖῃμεγ ἴπαιὶ οὗ αοά᾽β ροββεβ- 
βίοῃ ἰπ υ8, ἴπε περιποίησις Ὀεῖὶπρ ἴδκεπ 

88 ἴπε εαυϊναίεπι οὗ τῆς ΟΤΥ τίρϑρ, 

ΘΥΤΤ Ὁ9Ὸ τί), ὃγ ψνὨϊο ἢ [βγδ6] 

ἰ8 ἀεβίσηδιεά 85 ἴῃῆε ροββεββίοῃ δοαυϊγεά 
ὉΥ τῆς Ιοτὰ ἴογ Ηἰπιβεῖζ (Εχοά. χιίχ. 5; 
ο΄. Ὅευι. νἱῖ. 6, χίν. 2, χχνϊ. 18; 8. 
σχχχν. 4). [τ 18 ἴγὰες ἴπδῖ τπὸ ΤΧΧ 

τεπάετγίηρ οὗ ἜΣ: ἰβ δι! περιού- 
σιος. Βυὶ τηδῖ 5 ποὶ ἴῃς ΟὨΪῪ ἔοστῃ τπδὶ 
ἰ8 Δἀοριεὰ, [πη 8. οσχχχν. 4 τῇς ρῇγαβε ἰ8 
εἰς περιουσιασμὸν ἑαντῷ; ἀπά ἰπ Μαὶ. 
εἰϊ. α7, ψΒεσε Αια Π45 περιούσιος, ἴῃς 
υυχχ μ48 εἰς περιποίησιν. Εὐυτίπετ, ἴῃ 
184. χἱ τ, 2 ἴπε βᾶπιε ἰάδα 18 εχργεϑβεὰ 
ὉΥ ἴπε οοτγεβροηάίπρ νεγΌ---λαόν ἰ τὰ ὃν 
περιεποιησάμην (“7. Αοἴ8 χχ. 28, τὴν 
κκλησίαν τοῦ Θεοῦ ἣν περιεποιήσατο). 
80, ἴοο, Ρεΐεσ, νυ ἱἢ 118 ραβϑᾶρε ἰπ νίεν,, 
ἀεβογίδεβ τῆς βρίσιτυ δὶ [βγϑεὶ οὗ της ΝΤ 
858 λαὸς εἰς περιποίησιν (1 Ρεῖ. ἰΐ. 9); 
νὮΠῸ ἴῃ Τίταδβ, ἰἴ. 14, αρδίπ, ννὲ πᾶνε 
λαὸν περιούσιον. ΤΠΙ8 ἱπιετρταίϊδιίοη ἰ8 
παῖ οὗ τς ϑγτγίας, Εγᾶβηι., (δἰνίη, εἴς., 
δηὰ ἰὰ ἰ5 ργείεγσγεά Ὀγ τηοβῖ γτεςεπίὶ σοπῃ- 
πιεηϊδίοσβ, ἱποϊμάϊπρ Ηδγὶεββ, Μεγετσ, ΕἸ]., 
ΑΙΣ,, εἴς, [τ ἰβ δἀοριεὰ 450 ὃγ ἴῃε ΕΝ, 
Ἐς ἢ τοηάοτβ ἰτ “ Οοά᾽ ς οὐνῃ ροββεββίοπ᾽". 
γνγο ῆς, ποννενεσ, σίνεβ “ ρΡυσομάϑυηρε"; 
τε αεπενδη, “ τμδὲ ννὲ πείρας ὃς ἡεμέϊν τα- 
βιἰογεὰ τὸ ᾿δεγῖγ""; τὲ Ἐπεπιίβη, “ἀπε 
τεἀετηριίοη οἵ δοφυϊβιείοη ᾿᾿; ἴῇε ΑΝ, 
ὙΤγηάδι! αἀπὰ Ογαηπιεγ ρῖνε “τἴῃ6 Ρυτ- 
ςπαβεὰ ροββεββίοη ".---ες ἔπαινον τῆς 
δόξης αὐτοῦ: μπίο ἐπε ῥγαΐξε οὗ ἡις 
εἴογγ. ὙΠὲ βεςοπά επά οἵ τε σεαίϊηρ, 
οζ τδῖμεσ ἴδε βεςοπά δβρεοὶ οἵ πὸ υἱτὶ- 
πιδῖε ρυγροβε οἵ ἀοά ἰπ ἐπε βεαϊΐπρ. Ὑῇε 
βπδὶ επὰά οἱ οὺγ βἰὰε οὗ τῃαὶ ρτεαῖ δεῖ οὗ 
δτᾶςε ἰβ ἴῃε Τςοπδυπηπιαιίοη οὗἩ πε τα- 
ἀεπιρτίοη οὗ ἴῆοβϑε ψῆο ἢᾶνε Ὀεεη πιδᾶς 
οὐ οννῃ ρεορίες. Οη Οοά᾽β 5ἰάς τῆς 
βη8] επά οἵ {πε βᾶπιε ρτᾶςε ἰβ "" [Π6 ργαΐῖβε 
οἵ Ηἰϑβ ρίογυ "---ἴηε δάογίηρ σοηξεββίοη οὗ 
τῆς ρἱογίεβ οὗ τῆς Ὀινίπε Νδῖυτε δηά 
Μιπά 80 τενελὶεά ἴο πιεπ.0 Τῆς αὐτοῦ 
τεῖειβ ἴο ἴῃ6 πιαὶπ ϑυῦήθοι ἤεγα, ποῖ 
ΟὨτίδι ἐπ ἤοσὰ ννα οδιαὶπ τῆς στάςε, δὰ 

αοἁ ὃν ψδοπὶ ἰτ ἰβ νυ ]Πεἀ---ἰῃε Εἰετηδὶ 
Οεἰρὶπ οἵ δ]]. 

γν. 15-23. ΘΈΘΟΝΌ ΘΕΟΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ 
ἘΡΙΒΤΡΕ : ἴῃ ψὨΙΟἢ τπ6 νυτίτεσ Ἔχργεβδεβ 
Πῖ8 οὐνῃ ἐεαϊίηρβ ἀπὰ ἀεβϑίγεβ ἰονναγάβ ἴδε 
ἘΡδΠεβίδῃβ, δηὰ ἴῃ ἀοίηρ 8ο Ἰεδὰβ ἴπεπὶ το 
{πε Πίρῃεβὲ οσοποερίίοη Ὀοιῃ οὗ ΟΠ γίβι 5 
ΟΜ ΒυργεπΊδου δηὰ οὔτε ρταπάευγ οὔτπδι 
Ομυτγοῦ οὗ Ηἰβ οἵ νῃϊςἢ {πεν μαὰ θεεπ 
τηδᾶς πιειῆρετβ. Τῆς ὑνοη άετβ οὔτε ρτᾶςε 
τδυβ8 βῆοννῃ ἴῃ επὶ ρῖνε Πῖπι οοςδβίοπ, ας 
1618. ἐπεπὶ, ἴογ ἱπογεδβίηρ τῃδηκδρίνίπρ. 
Βυϊ Πὶδ -παπκβρίνίὶπρ 4150 ργοπῃρῖβ ἢϊπὶ ἴο 
Ῥιαγοῦ οἡ ἐπεὶ Ῥεῖ. ϑεεὶηρ ἴο ψδδὶ 
ἴπεγ Πδὰ αἰγεδάγυ διιδίπεὰ ἰπ τμε ΟἩγίβείδη 
116 ἰπῖο ννῃίοἢ ἐμαὶ τηάγνεϊουβ στᾶος δδὰ 
Ῥγουρῆς ἴῃ οπι, ἐβρεοία!ν ἰπ ἐδ ἢ δηὰ ἰπ 
ὉτοιπεσὶῪ ἰονς, ἢ8 ῥγάυεγ ἰβ τῃαΐ {86 
ταδΥ ἴθογεδβα ἴῃ ἴπ686 γεῖ τηοτε πᾶ τποσε, 
δηὰ ἱπ ρατιίουϊατ τΠᾶὶ ΠΟΥ πιὰ πᾶνε ἂἃπ 
επἰασσίηρ ἱπβίρμει ἱπίο ἴπε πόρε ἰδὲ 
ϑρείῃ 98 ἔτοτι ἰΠεὶγ οΔ]]Ππρ, ἴῃς ἱππεγίϊδπος 
ΜΈΙΘΗ 15 τοβεγνεὰ ἔογ μεπι, απ ἴῃ ργεϑεαὶ 
Ῥοννεῖ οὗ Ομ γίϑὲ νυ πο ἢ 18 τῆς συδτγαηῖεε 
ἴον 411 πὶ {πον πᾶνε δπὰ ἴοοκ ἔοσ. 
γε. 15. Διὰ τοῦτο κἀγώ: Εὸν ἐλὶς 

εαμδὸ 1 ἰοο. διὰ τοῦτο πιϊρῆιϊ οονεῖ ἴδε 
οοπίεπιβ οὗ ἴῃς επῖϊγε ργεοεάϊηρ ρᾶγᾶ- 
δτάλρῆ, ροϊπιίηρ Ὀαοΐκς ἴο νεσ. 3 δηά ἰη- 
αἰκλιηδ τηϑε ἰπ πὶ8 τῃηδηκερίνίηρ το αοά, 
ἰπ θεαὶ οἵ τμεβε Ερῃεβίδηβ, ἴῃς ἄροβες 
δά ἴῃ Ὧῖ5 πηὶπὰ τῇς ψῃοῖε οουπδεῖ δπὰ 
εἴεγπδὶ οδοῖος οἵ αοἁ οἵ νῃϊς ἢ με Άγβι 
τηδάε πιεπιίοπ, ἀπά τε ψψῃμοὶς ορεγαιίοη 
οὗ στᾶςε ἰπ ἴῃς ᾿ἷνεβ οἵ τῆς Ἐρἢμεβίδπβ ἱπ 
ἴδς βενεγαὶ ραγίίσυϊατβ δἰεγνναγὰβ ἰη- 
βίαποςά. [ἷπ νίεν, βοννενεσ, οὗ τῆς ᾿σδη- 
βίτἰοη ἔσοσῃ ἔπε πιογα ρἜποσαὶ “5 ἴο ἴδε 
τῶοτε ἀδδηϊϊα “ γε αἰβο " ἰπ νεῖ. 13 ἰξ ἰβ 
ΡΙΟΌΔΌΪΥ πιογὰ δοοογάδπι ἢ {πε ἴεποῦ 
οὗ τπουρῆς τὸ ἴδκε τῆς διὰ τοῦτο ἴο τε- 
ἴεσ ἴο ἴδε βίρπαὶ πιδηϊεβιδιίοη οἵ αοά'5 
ἕτδςβ ἰῃ ἴΠ6 βεα]πρ οἵ ἴπεβε Ὀε]ΐανεγβ, 
Ψ8ο Ππαὰ θεεη ἴάκεη ἔγοτῇ ἴῃς ἀδτκ ραρδῃ 
ννοτὶὰ, ἢ τῆς ϑρίγίε ϑνῃΙο ἢ νγὰ8. θοῖ ἢ 
αϑϑυγᾶπος δηὰ ἰογείδβις οἵ δὴ ἱπβεσί- 
ἴδποα ὑπάτεαπι οὗ ἰπ τῃεὶς πεδι πεηίβαι. 
Τῆε κἀγώ ἰ5 δεβὲ εχραἰπεά ὃν τῆς βᾶτιε 
καὶ ὑμεῖς. [τ πιεδπβ βἰπΊρῪ “1 ΟΠ τὯΥ 
βἰάς,᾽᾿ ἀπὰ ἀοεβ ποὶ ἱπιρὶν 845 βοπς, ἰῃ- 
οἰυάϊηρ, ἐἀνεη Μεγεσ, βαρροβε, παῖ ἴῃς 
ντίτος ψγ 845 τπϊη Κη ρ οὗ ἃ ςο-ορετγαϊίοη δ6- 
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ἔνεεπ ἴθοθε δάἀγεββεὰ δηὰ Πἰπλβεῖ ἱπ 
τοδηκβρίινίηρ δηὰ ργάγετγ---κούσας τὴν 
«αθ' ὑμᾶς πίστιν ἐν τῷ Κυρίῳ Ἰησοῦ: 
λαυὶπρ λεαγά οὗ γον μαέἐκ τη ἰδ 1 ογά 
ϑεϑωες. [τ ηδ5 Ὀεεη το ρῖν ἱπέεγσεά ἔγοπι 
ἴδε ἀκούσας {παῖ τπεὲ ντίτες δά πο ρετ- 
5Ο0Π8Α] δοφιαδϊπίδηος νἱτἢ ἴποβεὲ δά ἀγεββοᾶ 
ἃηὰ Κπενν οὗ {πεὶγ σοηνογβίοπ ΟὔΪΥ ὉΥ 
1δὲ τεροτὶ οἵ οἴπετβ. ῬὨΠ]Πετηοη νν88 τνς]] 
Κηονστι ἴο Ρδυΐ, νὯο βραίκε οὗ Πίπὶ ᾿πἀεεά 
ἃ5 ἢἰβ ἀγαπητός, Πἷἰδ συνεργός, ἀπά ἢί8 
30η ἰπ τῆς ΓΔ. (νεζ. 10). ψεὶ Ῥαὺ] υ8ε5 
ΣῈ ταΐεσεποε ἴο ἢἰπὶ αἰπιοδὶ ἴῃς βᾶπια 
ἴειτηβ 45 ἴποβε υϑεὰ ΠδῚ' ἀριστῶ... 
μνείαν σον ποιούμενος... ἀκούων σον 
τὴν ἀγάπην καὶ τὴν πίστιν κιτιλ. (νεῖ. 
4. 5). Βεδβίεβ, ννῆδι τῆς υντίτεσ βρεᾶκβ οὗ 
δεῖς ἰ5 ποῖ {πεῖς ςοπνεγβίοη θυϊ {Πεῖτ (τῇ 
δηά ἴονς, δπὰ ἰϊ 18. οπὶν ἰπ μαγπιοην ἢ 
411} ταὶ νὰ Κπον οὗ Ῥδὺ] τπδὶ πε βῃου!ά 
δάνε υϑεὰ ἐνοῖν Τρροσγίυπι τυ οὗ Κεορίπε 
δ᾽ πι561 ἴπ οοτητηυπιοδίίοι υνἱτἢ ἴῃς πῇ ἀπά 
ννϊοδίηρ ΤΠΕΙ͂Γ ῥγορτθββ. Τητγουρῇ ΤΥ- 
«δίςυ, οἵ Βοπιε οἵδεσ ν᾽ βίου οἵ πηθββεη μοῦ, 
τ άϊπρβ οἵ {πεῖς ΟΠ γίβείαπ νναὶκ πιδὺ πᾶνε 
οοπια ἴὸ Πἰπὶ πον (ς΄. [πιτοάυςιοη). [ἴπ 
ΔΩΥ Τςῶβε πε ἥπάβ ἢΠίβ ἤγβε ἀπά ἐογεπιοβί 
τεᾶβοῃ ἴοσ ᾿πδπκερίνίηρ ἴῃ τῆς τεροτί οὔ δα 
ΨΆΥ ἱπ ψνῃϊ ἢ τπὰ ἑμπάξτηςπιίδὶ ΟΠ βιϊδη 
τεαυϊγεπγεπὶ ννᾶβ πχαάς ροοά διηοηρ ἴῃ ἐπὶ 
ποῖαι οἵ μαίέκ, τμεὶγ ἕπῃ ἰπ τε 1ογά 
7εβὺβ Ηἰπιβεῖῖ, ὙΤῆς ρῆγαβε πεγεὰ ἰβ ποῖ 
τδε ὑδ0.8] τὴν ὑμετέραν πίστιν, οΓ τὴν 
πίστιν ὑμῶν, Ὀυϊ τὴν καθ᾽ ὑμᾶς πίστιν. 
ΤΠε βεηβε, βοννένεσ, ἰ8 βιιδβεδηείδ! νυ ἐπε 
Βλῃιε. ϑόολς ροοά ργαγηπηδγίδπβ ἱπάεεὰ 
8εεἷκ ἴο εἘβϑιδὈ] 18} ἃ αἰβιϊποιίοπ Ὀεῦνεεη 
δε ὑνο ρῆσαβεβ, δπὰ οἷἶδὶπὶ ἃ βρεοΐδὶ 
Ραγίτῖνε οἵ ἀϊβεγίαϊίνα 8εηβε ἔοσ ἴπε οπα 
18 κατά, ΕἸ]Ϊςοιῖ, 4.,΄., Ροΐπῖβ ἴο {πε 
ίλοῖ πὶ τῃς ἔογπι ἡ καθ᾽ ὑμᾶς πίστις ἰδ 
λδοριεὰ ΟὨΪΥ οποε Ὀγ Ῥδαυὶ, ννΐϊε πίστις 
ὑμῶν οσουτβ βοπὶε βενεπίδεῃ {ἰπ|68 ἰῃ ἢἷ8 
Ἐρίβειεβ, δἀπὰ Ἵοποίυδεβ οὐ ἴδε ψῃοΐε 
τῆλιὲ τῆς ἔοιτωεσ τᾶν ἀεποῖς “τε ἔδίτῃ 
οἵ τῆε ςοπητηυπίν νίεννεά οδ]εςτίνεῖν,᾽ 
“ἐᾷς γα ἐκ τολίοκ ἐς ἀπιοηρ γομ,᾽" νν Βεγεᾶβ 
δε Ἰδῖζετ Ἔχργεββεβ “ ἴπε βυβ)εςξῖνε ΓΑ Ἢ 
οἵ ᾿πάϊντυλῖβ". ΑἸ ογά, αἰβο, ρῖνεβ ἴῃς 
ἔοττηεσ ἴε βεπβε οὗ ἴδε “ἋΔτἢ πὶ ἢ 
Ρτένδιὶβ Ἀτλοηρ᾽ γοὺ " (οη ἴἢς δπδίορυ οὗ 
τῷ κατ᾽ αὐτοὺς βίῳ ἰπ ΤΕυς,, νἱ., 16), 
δηὰ ἰδκεβ 'ξ ἴο ἱπιρὶν πὶ βοπὶς ἰπ ἴῃς 
ἘΕρμεβίδη Ομυσο πᾶν ποῖ ἤᾶνε πὰ [πε 
ἔλιιῃ. 80 τς ΕΝ ρῖνεβ ἰῇ ἰΐ8 τεχί “τα 
1... ΨἘΙΟΝ [8 ἀτηοηρ γου ᾽᾿; ΠΊΔΓΡ.»ν 
“ἐπ γου᾽. Βαξ τῆς δπαϊορίεβ γείεσγεᾶ 
ἰο (4.9.» τῷ νόμῳ τῷ ὑμετέρῳ, [οδη νἱῖί!. 
17, 8ἃ8 ςοπιταϑιοδ ΨΠΠ νόμον τοῦ καθ᾽ 
ὑμᾶς ἰη Αςἰβ χνι!. 15; οὗ, ΕἸ1.) βοδγοοὶν 
Ὀελγ [δῖ8 ουξ, ἀπά ποτα 15 πιο ἢ ἴο δον 
ἴῆδλε τῆς ἰδιῖεος ἔογπι δὰ ῬεςοπΊα, οἵ ννᾶ8 
ου τῆς ΨΆΥ ἴο Ρεσοηης, βἰγζηρίυ ἃ ρεζί- 
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ΡὮγαβὶβ ἔοσ ἴῆε ἔοσπηετ. ϑυςἢ ρἤγαβεβ 45 
ὡς καί τινες τῶν καθ᾽ ὑμᾶς ποιητῶν ; ἴῃς 
ἃδονε νό; τοῦ καθ' ὑμᾶς; δηὰ τῶν 
κατὰ ᾿Ιονδαίους ἐθῶν (Αςῖϑ χν!ΐ. 28, χνϊϊ. 
15, χχνΐ. 3) πᾶν δὲ τῇ εχρ᾽αἰπεὰ ; δηᾶ 
ἴῃ ἰαῖεσ ἄσεεκ κατά νυν δπ δος. ἰ8. ἔγε- 
ἀυε ΠΥ υϑεά ᾿νῆεγε ἴτε οἷο οἰδββίοδὶ 
ατεεκ ννουἹὰ ἢανε δὰ [πε ρεη. σᾶ86, 4.8.» 
ἡ κατὰ τὴν ἀρχὴν ἀπόθεσις -- ἐλ γέξερ- 
παίϊοη 4 ουεγηριεπέ, Ὀϊοά,, 8..). ,.. 65. 
80, ν»ϊΐς ἴῃ τπὸ ΝΎ κατά πᾶν ὑδυδ}}ν 
τεϊδίη 115 ἀϊβιγι δυτῖνα ἴοσοα, ἰῃ οαδ68 ννῇεσα 
1τ:|5 “ο]οννεά Ὀγ τῆς δος. οἵ ἃ ρεγβοῃδὶ ργο- 
πουῃ ἰξ ΠΊΑΥ πιεδη ποϊπίηρ τῆογα ἔπδπ πα 
ΡῬΟΒ8. δά). οὐ ἴπε ρεη. οὗ πε ρεσβοῃδὶ ργο- 
ποῦη. Αβ Βυϊπιδπη ροϊπῇβ οιμῶ, 5. ΓΙ ΕῪ 
βρεδκίηρ ἰξ 1ἴβ ποῖ 80 πιο πὶ “πε 
οᾶ8εὲ Ψ85 ρεγρησαβεὰ δυῖ τπαὶ {πε ργε- 
Ροβίτἰοη8] ρῆγαβε αὐἐςῥίαςεά τε 5ἰπιρίε 
οᾶβε; ἃ8 ἰξ ννᾶβ βᾶϑύ ἴοσ ἴπε ατεεκ 
Ιαηρυᾶσε ἴο τηᾶκε ργεροβίκίομδὶ ρα γαβεϑ 
ἀεῤεπάεπέ ἐπιπιεάϊαίείν ὑρου βυρβιαπιίνεβ, 
δηὰ παιυσαὶ, -πεγείοσε, ἴοσ ἰξ ἰῃ 118 ἰδῖεσ 
ἀενεϊορτμεηῖβ ἴο σΑΥγΥ τΠϊ8 Γαῖα δηὰ 
Ἐταρίου “ Ῥσεροβιίκίομδὶ ἐχργεββίοηβ Ἔνεῃ 
Ψ Ώετε ἴδς δι] ες ἰδηρυαρα 5111} ργεξοστεὰ 
ἴδε 5ἰπιρίε ςδβε " (Ογαρε. οΚΓ Ν. Τ. αυεεὶ, 
Ρ- 156; ο΄. Βετημαγάγ᾽β ϑγπίαχ, Ρ. 241; 
Δνίη.-Μουϊε., ῬΡΡ. 199, 241, 409; ΒίΔ458, 
Ογαπι. οΥΓ Ν. Τ΄ αγεεκ, Ρ. 133)----καὶ τὴν 
ἀγάπην τὴν εἰς πάντας τοὺς ἁγίους: 
απᾶὰ γον ἴἰουε ἰοιυαγά αἰΐ ἐπὲ Ξαϊπές. 
Τῆς τεδάϊηρ ἰβ υποεγῖδίη. Τῆς Εεςεϊνεὰ 
Τεχὶ ἰηβετῖβ τὴν ἀγάπην, ΜὨϊΟἢ [485 ἴῃς 
Βυρροτί οὗ βυςἢ δυϊπογίτἶεβ δ8 ὍΘ ΚΙ,, 
5υτ., ΒΟΣΒ., [υ8ῖ., Οορι., αοῖῃ. Τμάτι., εἴς.» 
δηὰ 18 δἀοριεᾶ ὃν Τίβοῃ. ἀπά Ττεροῖ!ε5 
(1πε Ἰαϊτεσ Ὀγδοκειίηρ ἰὲ ἴῃ ἐλρδινον 1 
18 τεραγάεὰ ὃν ΝΗ 45 ὁ ννεβίεγῃ δπὰ 
ϑυτίδη ἰπβεζιίοη ἔγοπι (οἱ. 1. 4. Ὑῆε τὴν 
ἀγάπην ἰΒ οπχίτεὰὦ ὃν ΒΑΡ, 17, Οτίξ.» 
Ογτ., ]ετγ., εἴς., δπὰ 15 ἀεϊεϊεά Ὀν [,4ςἢ., 
ΨῊ απὰ ΕΝ. Τῇὸε ἀοουτηεηίδευ εἐνϊάεηος 
ἰ8β οη ἴδε βἰάε οὗ με οπιϊββίοωῃ. Βαϊ τα 
ἀϊβῆσυϊιν ἰβ το ἢπὰ ἰπ τπδὶ οἄβε ἃ βυϊίδθϊε 
86η86. οὶ τπῖπ Κ8 ἐμαὶ ῬΗ 6 πὶ. 5. ἢιτ- 
Ὠἶθῆεβ ἃ ρδγβί]εὶ, δ5 ἰξ τηῖρῃς θῈ τεπάεγεά 
(ἢ ἘΝ πιαγρ.) “ Βεαγίηρ οἵ τὴν ἴον 
δηὰ (Αἰτὰ ννίς τπου Ππαβὲ τοννασγὰ τπ6 
Τιοτὰ 1εβ8 δηὰ τοννασά 411 ἴπε βαϊπιβ᾽᾽᾿". 
Βυῖ τε ἰους ἰβ Ἔχργεββεά ἴἤεσς. ἢ αἷς 
ψουὰ τεπάεγ ἰτ “ πανίηρ Πεαγά οὗ ἴδῃς 
(Αἰτἢ πὶ τῆς Ιογά 6808 ΟΠ τίβε νυν ϊο ἢ ἴα 
ἈΠΊΟΠΡ γου δπά βῆονῃ τοννασά 411 ἴπε 
βϑἰηῖ8,, 4Ἃ5 ἰΓ τῆς ροΐϊπὶ οὗ ἴδε ἰδεῖογ 
οἴαυϑε ννᾶβ τῆς γεαίἐέν οὐ νιαπὶ εσέαϊοη 
οὗἉ τῆς δίῃ. Βυῖ ἱπ ἴῃς Οτεεῖς {ποτα ἰ8 
ποιϊδίηρ οσοττεβροπάϊπρ ἴο {πε “ 5πονσι᾽᾿. 
Τῆς πίστις, ἱπ 5ποτῖ, ἰξ ἴὲ Ὀεϊοπρβ ἴὸ 
Ῥοιδ οἴδιιβεβ, τυϑὲ ὃὲῈ ἱπισοάυςεὰ ἰη 
ὑνὸ ἀϊθβετεπὶ δϑρεοῖβ, 845 δοίΐφ ἰπ ἴῃς 
βτβὲ οἴδυβε δηὰ δ ζαξέλ{ζωϊκεςς πὶ τΠ6 
βεοοπὰ. Βυῖ ἱπ ἴτε δῦβεηςε οἵ δηΥ 
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“πΆξις νὶ. "παύομαι 1 ' εὐχαριστῶν ὑπὲρ ὑμῶν " μνείαν ὑμῶν 3 ποιούμενος "ἧ ἐπὶ 
ζ ο; τῶν προφευχῶν μου, 17. ἵνα ὁ “θεὸς “τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ χριστοῦ, 
χαχν!. ὁ ᾿ πατὴρ τῆς " δόξης, δῴη " ὑμῖν " πνεῦμα "σοφίας καὶ " ἀποκαλό- 
20. 

1Ξ: ὁδῃ χὶ. 41; Ἐοπι. ἱ. 8 4]. ἔσ. πα οι. ἱ. 
δὺυ] ΟὨΪγ. ν-- Κοπι. ἱ. το; ᾿ ΤὮςεβ. ΐ, 2 

τι Ῥεῖ. ἱ. 3 οηἱν; δϑβ., Βεζε οὐΐϊγ. 
χχνἱ!. 3; δες 2 Τίπι. ἱ. 7. 8.-- ἢ. ἰἰΐ. 3. 

Ἰπανσομαι ὈῈ, Νςοϊοτίη. 

ἧ, 3; 7δτβεβ ὶ. 17. 

ο; ῬΒΪ1 ἱ,.3; ἡ ὙΒεβδ. ἱ. 2, 11, 6; 2 Τίσι. ἱ. 3; ΒΔ ετα. 4. 
᾿ ῬΒίδαν 2 αν. Ἶ 

χ- 2 ὀοι. 
ν οιη. χν. 6; 2 Οος. ἰ. 3, σί. 31; 

Υ Αςῖδ νἱϊ, 2. Ζ Ἐχοά. 

3 Οπιῖϊ υμων ΦΑΒῸ 17, 33-5-7-9, 73, 116-8, Αἰϊ, ἅ, ε, αοιμ., ΗἹ].; τιεχὶ ΠΣ ΕἜΚΙ,Ρ, 
νᾷ.» ϑυτ ῦιγ., Οορ.» Αγ.» 

5 δω Β, 63, Ογτ. 

ἱπειπιδιίίοπ οὔ 4 ἄουδὶς ρῥγεβεηϊδιίίοη οὗ 
πίστις τηἷβ 15. ἀνκναγᾷ εχοεεάϊηρ]υ. 
Τῆς Εενίβεγβ πενεγῖθε ε885 γεηᾶευ ἴτ--- τς 
ται ἴῃ ἴῃς ΤἸμογά }εϑὺ8 ΨνὨὩΙ ἢ ἴθ ἀπιοηρ 
γου, ἀπά Μηοἢ γέ σλέῖῦ ἰοννατὰ 411 πε 
Βαϊ πῖβ.". τ{ῇῆε ἰηβεγίίοῃ ἰπ ἂτν οδ86 ἰβ 
οἵ εατγὶν ἀδῖς, ἀπὰ τε οσηϊβδίοῃ τηδυ ἢᾶνε 
Ῥεεη ἀτς τὸ ἴδε εγε οὔ βοπιδ ἀποίεηϊ βουῖθε 
Ῥεΐπρ ἀεςείνεά ὉΥ {πε ἴννο οσουτγεησεβ 
οὗ τήν. Τῆς στᾶζε ἴῃ ἡμεβίοη, ὑνμοῖμοσ 
{πεῖν ἴονε οὐ τποὶς ἔδι τ απεβ8, νγὰ5. οὗ 
οδίδοιὶς αυδ]τγ, ἰακίπρ αὐΐ {με βαϊπίβ ἔοσ 
[18 οδ]εςοῖβ. 

ψες. τ6. οὐ παύομαι εὐχαριστῶν ὑπὲρ 
ὑμῶν: ἐεαδε μοὲ ἰο ρέυε ἰλαπὰς Γ07 γοι. 
Ἧς παύομαι ἰ5 πχοβῖ παΐυτα! Υ οοπηδοῖεά 

ψ ἢ τῆς πδᾶγεσ ρασις ρα. ὙΤΏεγα ἰ8 ηῸ 
τεᾶβοη ΨὮΥ ἴπε γοπιοίεσ ρασζιςῖρὶς βΒῃουἹά 
ες πιαάε ἴδε ἰεδάϊηρ ἴεγπη, 45 βοῖηξς σοῃ- 
βίσυς τ, τεπἀεγίηρ 1᾽ 80--“1 σοᾶβε ποῖ, 
ΨΠΠῸ ρἰνίπρ Ἰπαηκβ ἔοσ γου, ἴο πιᾶκε 
πιεπείοη,᾽" εἴς. (ΑὉθοιῖ). ὙΠε νεῖ εὑ- 
ἀριστεῖν, ΜΨΠΙΟΝ ἰ8 υϑεὰ ἴῃ ΙΔῖεῖ Οτεεῖς 
τῇ ἴῃ τῆς δεπβε οὗ  εεϊῥηρ ἐπαπάζμϊ ἀπὰ 

ἴῃ τπδῖ οὗ ἰυΐπε ἐκαπᾶς, οοουζβ ἴῃ ποης 
οὔτε ΝΤ Ἐρίο 68 Ἔχοερῖ ἱπ (πὶ Ὀεδγίης 
ῬΑ} 5 πᾶσα. [πῖΐ68ε 1ἴ 18 ἰουπὰ βοσης 
ὑννεπίγ -δίχ εἶπιεβ. [1 480 Ἄρρεδῖβ οπος 
ἴῃ Βενεϊατίοη, ὑννίος πὶ Αςῖβ, ἀπά σῆοσε 
ἐτεαυεπεν ἰπ ἴθε Οοβρεῖβ.--- μνείαν ὑμῶν 
ποιούμενος : "παλὶπρ "πεμέϊοπ οὗ γον. 
Ποουπιεπίδσυ ενϊάσποε ἰδ αρδίπϑδὶ τ8Ὲ 
ἰπβεσίίοπ οὗ ὑμῶν. ΤΒουρΒ ἰτ ἰδ δὰ 
Ροσιεὰ ὃν ςοπβίάεγαθ!ε δυϊῃπογίῖεβ (Ὁ 
ΚΡ, Νυϊᾳ., ϑγτ., ΒοΒ., Οτίᾳ. εἴς.), ἰξ πὰ5 
πο Ρίδοε ἱπ 9 ΒΑΌΙ, εἴς., ἀπὰ 18 οτηιοὰ 
Υ ΨΤΤΙΜΝΗ αδπά ἴμε Κενίδετθ. Τα 
δυδ]εοὶ οὗ τῆς μνεία, τῃετείοτε, πηυδὲ ὃς 
υπάετθιοοά. [Ιἴ πιᾶῪ θὲ ὑμῶν, οἵ ἰξ τη 
ταῖμβεν Ὅὲ ἴπε ργεοεάϊπρ πίστιν δηὰ 
ἀγάπην. [Ιπ τῆε ρῆγαβε μνείαν ποιεῖσ- 
θαι ἴπε πουῃ Βεεπηβ ἴο ἢᾶνε ἴῃς β6ῆη8ε οὗ 
»ιεοη. ἴπ οἵδε σοπῃεοίοηβ ἰδ ἢΔ48 ἴδε 
8επεβς οἵ ρεἰπάζηϊε55 (μνείαν ἔχειν τινός, 
1 Ὑδεββ. 111. 6) οὐ ἴδδὶ οὗ γερεεριδγαμος 
(ΡΒ. 1. 3).τ-τδηιὶ τῶν προσευχῶν μον: 
15 πἴν ῥγαγέγς. Οὐ ἐπί 58 δεῖε -- ἐμ βεὲ 

Οτίξ., Οἤγυβ., Τμάσι., εἴς. 

ΒΙ488, αγαρνι. οὔ Ν. Τ. Ονεελ, Ρ. 137; 
γνίη.-Μουϊι., Ρ. 470; Βεγηξδ., ϑ5γμκέ., Ὁ. 
246. ΤῊςε ἰοεαὶ τεΐεγεπος ὑγορεὶ ἴὸ ἐπί 
88 ἴδε ργαροβίτίοη δηβινεσίηρ (ἢς αυεβείοη 

Πότε ὃ), ποννενεζ, ἰβ ποῖ νν ΒΟ] βυπκ ἴῃ 
δε ἐεγιῤογαὶ βεηβεὲ. 8εε ΕἸ]. ου σ ΤὮΏςββ. 
ἱ. 2. ἵπεῖ ἴδῖκεβ ἰϊ ἴο ἐχργεββ ἴῃς ἰάεα οὗ 
βοιμειῃίπρ αἰέαολίηρ ἰἰ86} ἴο βοπιεϊμίηρ 
εἶϑε. Τῆς νυοτγὰ ἴοσ ργᾶγεσ υϑεά Πεγε ἰβ 
οπα οὗ ἔτεᾳυεπὶ οσσυίγεπος ἰπ (ἢς ΝΊΤ, 
δβογηειπιε8 Ἰοϊηεᾶ νἢ δέησις (4.ς΄., ΕΡΗ. 
νὶ. 8; ΡΠ]. ἵν. 6, εἴς.), ἀπά βοπιςει πηε5 
νυ ἔντενξις 45 ννῈ}} (1 Τίπι. ἰϊ. ). Ὅς 
τηοβῖ βΈΠΟοΓαΙ ἴδστη ἰ8 προσενχή -- ῥγέεα- 
ἐΐο, ἀπιὰ τῃδῖ ἴοτηὶ '5 ποῖ υδεὰ δὰϊ οὔ ργανες 
το σοά. Δέησις, ν»ῃϊςἢ σδη ὃς υβεά 450 
οἵ ἀ άγεββεβ ἴὸ τηξῃ, 888 ἰἢς τῆοζε ἀεῆηίις 
8βεηβε οἵ ῥεέϊέϊο, γοραΐϊο; ψὨ1]1Ὲ ἔντενξις, 
ΨΚ ΒΙΟἢ τηςαπβ ἃ Κα δνρ ἐπ τοϊ ἐδ, σοπζεγεηοε, 
εοπυεγϑαίίοκ, ἀπὰ ροεβ Ὀεγοπά τἢε ἰάεδ οἵ 
ἐπέογοεσσίοη (15 οὔὐγ ΑΝ τεπάεγε ἴ0), εχ- 
ῬταΒ868 ῬΓΑΥΘΙ 48 ἴῃε ςοηήνεγεα οὗ ἴδε 
800] νι Οοά, νττἢ ἴῃς ποιϊίοι οἵ ὑγρέπον 
δηὰ 8114] οοπβάεηςε. ὅεε Ηυΐμεῖ ἂπᾶ 
ΕἸ]. ου σ Τίπι. ἰϊ. τ; νη. -Μουϊι., σνὸ 
δέησις; Τῖρδι. οα ΡΉΠ]. ἱν. 6; Ττεηςξ, 
83)η5., σμδ υοζε. 

γες. 1:7. ἵνα ὁ Θεὸς τοῦ Κυρίου ἡμῶν 
ἸΙησοῦ Χριστοῦ : ἐλαέ ἐλε Οοα οἴου 1 ονὰ 
ϑέεσμς Ολγίςί. [πὶ τἴῃε ρδγδι!εὶ ραββαρε 'ἴπ 
(οἱ. ἱ. ο ἴδε ἵνα ἰ8Β ρτεςεάεά ἱπηπιεά!λίεῖν 
Όγ αἰτούμενοι, ἀπὰ 888 ἴπε τεάδυςεά οσ 
80-[εἰϊς ἔοσος νι ἢ ἴς μ45 δίεσ νεγθβ οὗ 
δεκίπρ, Ἴχργεβδίπρῷ ἴδε Ἴοπίεπε οὗ ἴδε 
ξγάγεῖ Ῥυΐ τπᾶῖ ἰπ ἴδε ἴρδε οὗ ῥεγῤογί. 

εἴς τῆς ἵνα τεϊδίεβ ἴο ἴπε ρεπεζαὶ ἰάεα 
οἵ ἴδε βεηΐεποε, ἱπδβιεδά οὗ Ῥεϊηρ ἱσηγηεάϊ- 
δῖε! γ ἀερεπάεηι οὐ Δὴγ νεγὺ ἴοσ αϑάϊη. 
[1 Πᾶ8 πιοσα οὗ ἴπε ἰἄεα οἵ ῥηγῥοζς, ἴβεζε- 
ἴοτε, ἴῃ τ, [τ 18 ἴο ὃς δάτηϊ6ἀ, ποννενεσ, 
τηδῖ 'ἰπ ΝΤ ατεεῖὶς ἴδε ῥσορεσ ἐφ ἐς βεῆδε 
οἵ ἵνα ἰ8 δεεη ἴῃ ἴδε ῥγοσεββ οὗ τυεακεπὲπ 
δηὰ ρδβδβίῃρ ονεσς ἱπῖο {πε ἕοτοε οὗ ἵνα 
88 ἴπε δβῖρτι οὗ {πε ἱπῆ, ἴῃ πιοάεγη Οτεεῖς. 
Υεῖ, ἐνεη εη ἐχργεβδίηρ βιπιρὶς γος 
οἵ ἐυεηί, ἰὶ 848 Ὀςδιηά ἰτ τῆς Ηεῦτενν ἰάδα 
οἵ ενεηίβ 88 ἴῃς γεβ0}18 οἵ Ὀϊνίπα ρύγροβε; 
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ο΄. ΒΙ.55, Ογανι. οὔ Ν.Τ.. Ονεεῖ. Ῥρ. 224, 
225; Βυζίπι., Ογανι. οΥ Ν.Τ΄. Οτεεξ, Ρρ. 
236-241; ΕἸ]. οὐ ΡΒ]. ἱ. 9. [ἐ ἰβ ποδὶ 
Ὡδυδὶ ἔος Ῥαὺ] ἴο βρεαῖκ οἵ σοὰ δ8 τ8εὲ 
Ῥαΐέκεν οἵ ουζ Ἰυοτὰ εβυβ Οτίβὶ οὐ 85 Ηἰ8 
Οοά ακὰ Ἑαέλεν. Ἡετε Βε Βρεβκβ 5 ρ  Ὺ 
οὗ “ὃς αοὰ οὗ οὖν [οτὰ Ϊε8ὺ8 ΟὨτίβε᾽". 
ὙΤπε ἀεβίρηπδίοη, ᾿πουρὮ πιβυηἀετβιοοά 
δηὰ τηϊβδρρ εὰ Ὀγ τ1πεῈ Ατίδηβ δηὰ {πεῖς 
ΒΌΓσΟΕΒδοΟΙΒ ἱπ πιοάδγῃ {ἰπ|68, 8 Ἔπιγεῖν 
οοηβίβίοης νἱτἢ ΟἸ γί βε᾽ 5 ουνη νογάβ (Μαδῖῖ. 
χχνυ!!. 46; Ϊοἤη χχ. 17) ἀπά ννιἢ τἰῃς πὶρῃ- 
εβῖ νίενν οἵ Ηἰβ Ρεσβοθ. [π ἴδε Εἴεγπδὶ 
Οοάβδεδᾷ ἴῃς ὅοη 88 Ηἰἴ8 11π ἔγοπι ἴδε 
Ἑαδῖδοσ, ἰΒς Οπς Εουπὶ οὗ Ὀεῖϊν, πὰ 18 
βυδογάϊπαϊε ἰπ {πε βεῆβε ἰπ νυν ἢ 505 8 
βυδοτάϊπαϊε ἴο μαέλεν, ΝὮὨΠεῈ Ἠς [48 τπε 
βᾶπιε Ὀϊνὶπε θείηρ. ἴπ ἴδε πιὶηἰβῖσυ οὗ 
τεἀετηριίοη οὖς [οτά, τ δες της ὅοη οὗ 
τῆς Εἰεγηδὶ Βδίποσ, ἰ5 τὰς Οπγῖβε οὗ αοά, 
αοὰ Ῥείΐπρ τενεδεά ἱπ Ηΐπη, σεπΐηρ Ηἰὶπὶ 
(6 4]. ἱν. 4), ἐχαϊξίηρ Ηἱΐπι (ΡΆ:]. 11. 9), 
τεςεϊνίπρ Ὀδοῖς ἴπε Κίηράοπι ἔγοπι Ηἰπὶ 
1 Οος. χν. 24). ἴπ τεβρεςοῖ οἵ Ηἰβ πιϊββίοῃ, 
18 τηεἀϊδιίοη, Ηἰβ οἰ πείαι ννογκ δηᾶ το- 

Ἰαιίίοηβ, ες μδ8 αοὰ 48 Ηἰς αοά, ννῇοβε 
ςοπηπ)ιβδίοη Ηδ Ὀεδῖβ ἂπὰ ψῆοβε τε- 
ἀεεπιὶπρ Ρυτ ἘΣ Ἧς " Ὁ ἜΣ 
“πατὴρ τῆς : ἐπε Ἑαΐδπεν ὁ ὸ 
ΤΠ ποι ἴ ὑε τᾶκεη ἴῃ ἴδε τεάιοσά 
8Βεπβε οὗ “τῆς ρἱοτίουβ Εδίπεγ". Οη 
τῆς οἵμεῖ παπᾶ ἰξ ἰβ ποῖ ἴο δὲ ἄεαῖε 
ἢ Ὧ58 1 τῆς δόξα τεξεττεὰ το ΟἾγίβι᾽ 8 
ἀξυϊπὶέν, 48 ἴῃ ἴῃς εχ βεηοὶεβ οὗ ἔπε οοη- 
᾿ονεῦθΥ ψἱ Ατίαπ νίεννβ ΒοῈ ΨΕΓΕ 
ἀτίνεηῃ ἴο ἱπίεγργεξ ἷἱξ, δγρυΐπρ δαὶ 
ἴδε οπε ρῆγαβς, “ἴτε αοά οὗ ουὖςε Ι,οτὰ 
7εβὺ8 Οδεῖβι," δρριεὰ το Ηἰβ ΒυπΊδη 
πδίυγε δηὰ ἴῆς οἴδες, “ἴδε Εδίπεῖ οὗ ἴῃς 
ἴον," ἴο Ηἰβ ἀϊνίπε πδίυσε (Αἴδδη., 

ἔτεν. Να2.. Νοι γεῖ, αραίη, ἰ8 δόξα 
ἴο δὲ τεραγάεά 245 τεξεσγτίηρ ἴοὸ ΟΒγίβι᾽ 8 
Ἰοτ πε Βυπιαηίτν (Θιετ). Τακὶπρ τῆς 

ἔξξης ἴῃ 1:8 ργορεῖ βεῆϑε ἀπὰ νἱἢ τῆς 
[11 ἔοχος οὗ ἴπε ρεη. Ἴϑβε, βοπὶὲ γίνε 
ἴδε πατήρ ἴῃ δεπδβε οὗ αμέλον οἵ "»παΐεν, 
υπἀοτβιαπάϊηρ αοὰ το ὃε ἀεδίρτιδϊεὰ 28 
τε ϑουτος οὗ ρίογσνυ (Ετγαβπι., Οτοῖ., 
ΟΙ5ῃ., εἰς). Εογ 1Π18 βοῆς Ἔρρβαὶ ἴο 
Βυςἢ ἰπδβίδποεβ 88 [οῦ χχχνὶϊ. 28; [88. 
1. 17. Βυῖ τῃαῖ 8 δὲ ἴ8ε Ὀεβὲ ἃ σζᾶσε βεπβα 
οἵ πατήρ Δλπὰ οπε οἴπεγνυσῖβε ὑκηονη ἴο 
Ῥαυϊ. Μοτε ἰ8 ἴο δὲ βαϊἃ ἴῃ ἕδλνουτγ οὗ ἴῃς 
ἰἄεα τμαὶ με ρεη. ἀεεϊρπδιεβ αοὰ 88 ἴδε 
Ἑδίμπεν ψ8οὸ ψένες ρίοτυ, ἴῃς ρίοσυ Ὁς- ἡ 
βίοννεά οἡ ΟἾσίϑι Η!πγδε ἢ (ο Αςῖβ 1]. 13} 
ΠΟ ἰς88 ἴπδπ ἴπδι τεβεγνεὰ ἔος ΟΠ γί βιίδηβ. 
118 Ὀεδβὲ, ποννενεσ, ἴο ἴακε ᾿ξ 45 ἴῆς ρεη. 
οὗ εἐδαγαεέογί ἐς φμαῖ  γ---ἰὴς Εδῖδμες τὸ 
ΨΒοπὶ ρίογυ Ὀεϊοηρβ (Μεγ., ΕἸ]., εἰς.) ; 
ο΄, ἴῃς βᾶπιε ἀεβίρτιδαϊΐοη ἴη Ῥβ. χχῖὶχ. 3: 
Αςὶβ νὶϊ. 2; δἷβο “ἴῃς Κιηρ οἵ ρίοσγυ," 
ΡΒ. χχῖν. 7; “ἴῃς 1,ογὰ οὗ ρίογυ,᾽ 1 ὅος. 
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11, 8; “τε σμεγυθίπιβ οὗ ρίογυ," Ηερ. 
ἶχ. 5, εἰς. Ὑῆε δρργοργίδίεπεββ οὗ ἴδε 
τ8]}ς Βετε 1ἰεβ ἴῃ ἴπε ρῥτεσεάϊηρ ἀεβηϊείοη 
οὗ ἴδε ἤπαὶ επὰ οἵ αοά᾽β οουηβεὶ δπὰᾶ 

ςε---ἰς ἔπαινον τῆς δόξης αὐτοῦ .--- 
ὑμῖν: »ιαν ρίυε μπίο γομ. 1,ἈςὮπι,, 

Ετίτζβομε (Κονε., κϊ., 230) ἀπά ἀὐρη μόγῥος 
τείετβ ἴο ἴπε σοπβτιτηδίίοη ἔυγηϊβπεὰ τα- 
ΕΠ Ὁ ὑνο ἱπβοσίριίοπβ οὗ ἴῃς βεοοηὰ 
οεπίυγν ρίνεη ἱπ ὈϊτίεηΡ., 5γ11., 462)» 
466,) ρῖνε τῆς Ιοπὶς οοη). δώῃ ; ΝῊ ρῖνε 
δώῃ υεἰ δῷ ἰπ ἴῃς πιατρίπ, θὰῖ δῴη ἰπ τῆς 
ἴεχῖ. ΤΠε Ἰδοῦ ἔοσγτῃ 18 ἴο ὃς ργείετγεά, 
δ᾿ Βουρἢ ορίπίοη 18 51}}} ἀϊνίἀεὰ το βοπὶς 
εχίεηϊ ου ἴδ ς ςοηΐ. δπά ορῖ. ἔογπηβ. Β]288, 
4.0.» ἸΚεΒ τῆς πῃ πε ρτεβεπὶ ραββᾶρε 
ἴο Ὅς τεα νυ ἃ σςοη]. ἀπά ἴο ὃς δεβῖ γεργε- 
βεπιεὰ ὃν {με δῷ οἵ Οοά. Β. Ηε ἰΒ ἰη- 
οἸϊπεὰ τὸ τερασγὰ τς ἔοσπιβ δοῖ, δώῃ 45 
Ῥοιἢ οοη]. δηά ορῖ. (Ογανι. οὗΓ Ν.Τ.. αγεελ, 
ῬΡ. 49, 211). ΑΒ ἱπ τε ΝΤ᾽ ἵνα ἰπ τῇς 
νδϑὲ ΠΊΔ) οὐ οὗ οδ8εδ ἰ8 ἕο] ουνεά ὃν ἴπε 
ςοπ). οὐ (δε ἔωϊ. ἱπάϊς. ἐνεπ δος ραβὲ 
ἰεπβε8, ἰξ νου ]Ἱὰ Ὀε πηοϑὲ πδίυσαὶ ἴὸ δοςαθρὶ 
τῆε οοηΐ. ἔογπη ἤεγε. Βυῖ {Π|8 Ιοηῖς ἔογπι 
οὗ τῆς οοπ). ἀρρεᾶγβ ἴο δε βίγδηρε ἴο ἴδε 
ΝΤ «πὰ ἴο Ὀε ““νδουΐ δπδϊορίεβ ἱπ 
Ἰαῖεγ Οτεεκ " (Βαυῖι., αγανι. οΓ Ν.ΥΤ. 
Ογεελ, Ρ. 46). Οη {δε οἴδεῖ μαπά, {δε 
ἴοττη δῴη 5εεπ)8 ἴο ὃς τεσορπίβεά 8 ἃ 
Ἰλῖες ατεεῖς ἐφυϊναϊεηϊ ἴο δοίη, αηὰ Ννίπετ 
δοςερίβ ἰξ 45 8η ορῖ. ργεβ. ἰη ΝΎ Οτεεῖς, 
Ῥοϊπείηρ ἴο βυςἢ ραββαρεβ 48 Εοπ,. χν. 5; 
2 Τίπι 1. τό, 18 (11. 7); ]ομπ χν. 1, 88 
ΜΙ] 45 ἘΡΆΏ. ἱ. 17, 111. τό, ἀπά ἴδε σοπρ. 
ἀποδῴη οἵ 2 Τίπ;. ἵν. 14 (νι ἱπ.-Μουΐι, 
Ογανν., Ὁ. 94. --πνεῦμα σοφίας καὶ ἀπο- 
καλύψεως : ἐπε ϑῤιγίέ ΟΥ τοϊξάονε απὰ 
γευεϊαέίοη. ΤὮς αυεδείοη Ποτὲ ἰβ νΒεῖμοτ 
ἴδε πνεῦμα 18 ἴο Ῥε υπάετεϊοοά ἱπ ἴῃς δυῦ- 
)εςῖῖνε βεπβε οἵ οὖὺγ Ἔτι ογ ἰη τῆς οὉ- 
)εςτῖνε βεπβε οὗ τς ον ϑρίγιι. Τῆς 
ἕοσπλεσ νἷεν ἰ8 δάοριεᾶ Ὀγ ΟΒτυβ., Τπάσι., 
Εὔοκετει, Ὡς Ννεῖϊςε, ΒΙεοεΚ, δηὰ τῆοσα το- 
σεπεἶγ ὉΥ ΑΡθοῖὶ πὰ ἴῃς ἘΒενίβετβ, ἴδε 
ΕΝ τεηπάεσγίηρ δεὶπρ “ἃ βρίγιε οὗ τυϊϑάοστ 
δηὰ τενοϊλιίοη ". Τῖβ 8 υγρεά οἡ ἴδε 
ΔηδΙορΥ οἵ βυσῇ ὀσσυσγεποαβ 85 ἔοι. νἱϊ!. 
15, χὶ. 8; 6]. νὶ. τ; 2 Τίῃ. ἱ. 7. Βυῖ 
ἴδετε ἰ8 τῆνος αραῖπϑι (8. Αβ Μεγεγ 
αὶ ουξ, ἰξ 8 ἀουδία ψπῃεῖποσ ἰπ της 
Τ ἴδετε ἴ8 ΔΠΥ οᾶϑε ἰπ ψΠοῆ, ν Βεη ἰδς 

πνεῦμα ἰδ βροκεη οὗ 45 σέσεη, ἰξ 5 ποῖ 
τε οδ᾽εεέδυε πνεῖ! Βυῖ ἀράᾶγὶ ἴτοτι 
118, ἴδε πιδίῖεσ ἴθ νίενν 15 ψῆδαι ἰδὲ 
Ἐρβεβίαπβ ννεσε τπεπιβεῖνεβ ἴοὸ ὃς, ποὶ 
ψβαι πεν Ψψέτε ἴὸ ἀο ἴογ οἴμεγβ, δηά 
ΔΙΠουρὮ ἰτ 18 βᾶβΥ εἐπουρῇ τὸ 58 τῆς 
βυδ᾽εςτίνε νίενν οἵ τε πνεῦμα σοφίας 
(Σ ννῖβε βρίγι τ᾽ το τηϊβ, τῆς αἰ βῆ υν ἰδ 
ἴο δάὐιιβε ἴο τῆϊ8 τπε βυδ)εσεῖνε νίενν οὗ 
ἴδε πνεῦμα ἀποκάλνψεως. Τῆς ἔλίαὶ 
οδ]εςείοη, ἱπάεεδ, ἐο τῆς ἱπιεγργεϊδιίοη 

ΝΟΙ, 11. 18 

[5]. 

- 
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δπροι, ἰ. 9. ψεὼς " ἐν " ἐπιγνώσει “ αὐτοῦ, 18. " πεφωτισμένους τοὺς ὀφθαλμοὺς 
ΞΘ. ἵν. , - ᾽ - , ᾿ - ἀν οοί. ἢ, τῆς ' καρδίας ὑμῶν,1 5 εἰς τὸ εἰδέναι ὑμᾶς 2 τίς ἐστιν ἡ " ἐλπὶς τῆς 
Ῥ ΤΩ. ΓῚ " 8]. ; Ηεδ. χ. 26: 2 Ρεῖ. ἱ. 2, 3, 8, ̓ ΐ. 20; Ῥαυϊ δηά 2 Ῥεῖ. ουἱγ. ἁ οδί.. δἵι. ἐπ. 
δἰνναγι. δ ́ -ποὮ. ἰδ 0; ἦἤπεν. νἱ. 4: 8εε χ. 32; Ῥβ. χν δ, 8. {ΉΗξτε οΟἿΪΥ ; βεἊ Μεαῖίι. χἱϊὶ. :ς. 

Ενδες. 12 τεϑ. Β ΟὮ. ἵν. 4 οἷν; ςοῃϑβίγ., δες (οἱ. ἱ. 23. 

1 τὶ οφθ. τ. διανοιας υμ. (εχῤίαηγ. σογνη.), Ψἰτἢ Μ55., Ογτ.-]} ετ., Τμάγι., Οες. ; τεχὲ 
ΜΑΒΌΕΕΘΚΕΡ, πιοβὲ ουγβ., αοῖῃ., 5γτ., ΟΟρ., νῷ.» Αγπλ., εἴς, ὑμῶν οἵ. Β 17. εἰς. 

3γὰα οιἰδατε ΕῸ. 

ἴῃ φυεβίίοη [168 ἴῃ ἴῃς βεηβε οὗ ἴῃς ἀπο- 
κάλνψις, ψΨὨϊοἢ ΠΔ8 τῇς 5βιδιεά πηεαπίηρ 
ποὶ οὗ μπαεγείαπαϊηρ ταγβίεγιαβ Ὀυς οὗ 
αϊξοϊοοηρ τπεπι; ἀπά ἴῃς ἴεποσ οὗ (δες 
Ῥδγαρτδρὴ τηᾶκεβ ἰξ ἱπιροββί]ε ἴὸ βϑῃρροβε 
παῖ ἴῃ ἴδε οπε οδβα, παι οὗ ἴἰπε σοφία, 
Ῥϑὰὶ μαά ἰπ νίαν ἃ ιΐς ἰῃδι ννὰβ ἴο τηδκε 
τ πειχβοῖνοβ ννῖ8ς, δηὰ ἰῇ τῃς οἴδεῖ, ἴῃς 
ἀποκάλυψις, ἃ ρἰῆκ τπαὶ ννὰβ ἴο στεηᾶος 
τδεπὶ σἀρδῦϊς οἱ ἀϊδβοϊοβὶπρ γτυγβίεγιεβ ἴὸ 
οἴδετβ. Ηονν ἀϊθῆςυϊε 1 18 ἴο ρσὶνε ἀπο- 
κάλνψις [18 ῥτορεῖ βεῆβε οχ ἴδε βυδ)εςτνε 
νίενν Ἄρρεδῖβ ἔτγοπι {πε τεπάοσίπρβ ῥγο- 

βεὰ, ἐ..., ες Μνεῖιεβ, Εὔςκεγι᾽Β, οἵ 
ΑὐδΡοιι δ. Τῆς ἤτγβε τδίεβ ἰΐ -ὸὀὶ “τῆς 
Ὁ Δ} οὗἨ πλϊπὰ νυ ϑίο ἢ σομβίβιβ ἱπ υνῖβ8- 
οτὴ (πιεάϊαῖε Κηον]εάρε) δληὰ τενεϊδίίοι 

(δυβοερι ιν ἕο τῆς ἱπιπχδάϊδιε πον- 
Ἰεάψε οἵὨ ἀϊνίης τυ} ᾿; πε βεςοπὰ ἴβκεβ 
ἰι 485 -Ξ-. "δ ψῖϑε μεατῖὶ δληὰ ορϑὴ ἔογ Ηἰβ 
τενεϊδείοπ "᾿; τῆς {πιτὰ ρίνεβ “ἃ βρίτιξ οὗ 
τνϊδάοπη,"" Ὀυΐϊ Ιεανεβ [πε ταδὶ υπαιτεηριεά. 
Βυϊ ἀποκάλυψις ἰβ ποὶ ἃ Σκοοοῥε  δέϊλἐγν ἴοι 
Κπον]εάρε, πο ἃ ρεἰμὰ οῤέη ἴὸ τενεϊδιίοη, 
Ὧοσ ἀπγίπίηρ κε ἰπαῖ. Ιε ἰδ πθοαββᾶσγυ, 
τπετείοσς, ἴο ἴᾶκε πνεῦμα 48 -- τῆς Η οἷν 
δῤέγιέ, “ἢ Μεγ., ΕἸ]., Ηδυριί. ληὰ πλοβι. 
Τῇε ἕδος ἐμαὶ τῆς ρῆγαβε ἰ8 πνεῦμα πὰ 
ποῖ τὸ πνεῦμα ἰ5 πο οδ)εςτίοη το ἴδαι. Τῇε 
δἰϊεπηρὶβ πιδᾶάς Ὁγν Μιίιάάϊείοη, Ηδ:]685, 
δηὰ οἴδμεῖβ ἴο πῆᾶκε ουΐδ δῃ εϑιδὈ] Ἰβῃεά 
ἀϊδιϊποϊίοα Ὀεῖννθεπ ἴῃς ἴννο ἔοσπιβ, δα 
οης τεξεσγίηρ τερυϊαγὶν ἴο {πε ρεγβοηδὶ 
ϑρίγιε οἵ αἀοά δηὰ ἴδε οἵδεσ ἴο ἰῆς ἰη- 
ἀννε! πηρ ἰπβαεπος οὗἨ ἴ6 ϑρίγι: οὐ τῆς 
βρίγί: οὗ τῃς Ῥεϊίενεῖβ 85 γυ]εὰ ὃν ἴδε 
ΗἩοῖγν ϑρίγιι, οαπποῖ ὃ τεραγάεά 88 
δυσοςβδίω! ; ἴῃς ἰετπιβ πνεῦμα, πνεῦμα 
ἅγιον, πνεῦμα Θεοῦ Ὀεὶπρ ἔγεε ἴο ἄτορ 
ἴδε δγίίοϊε δ8 ὑγορεσ πᾶπιεβ ΟἵὐΓ ἴεγπῃβ οὗ 
υπάδετβῖοοά τηδαπιηρ. Βυΐῖ ν παῖ ἰ8 {πε 
Ρασιίουϊαγ ἰάθςα τπθη πὶ δδοῦ οὗ ἴδε ἴννο 
ννογάβ σοφία Δηὰ ἀποκάλνψις ὃ [Ιἰ οδη- 
ποῖ ὃς μδῖ τῆς ἰδεϊες γεΐεγβ βρεςϊ δὶ ν το 
τῆε χάρισμα οἵ ρτορἤεογ (80 Οἰ5ἢ., εἴς.). 
Ἐος ἴδδι [8 ργεβεηίεά 85 ἃ γρίς Ὀεδιονε 
ΟΠΙΥ οἡ τοριέ, ΨΏεσααβ ἴῃ6 ῥγᾶυεσ ἤεσα 
ςοπίεπιρ δῖα8 ρίἔϊ8 ον αἱ τ[ῃο86ὲ δἀἀγεββεὰ, 
δηὰ τπετε ἰβ ποι βίην ἴο ἱπάϊςαϊς ἰπδὶ ἃ οι 
ἴον ἴῃς τἰπιε Ὀεὶπρ ΟἡΪγ 8 ἰῃ νίενν. Νοῦ 
σδη ἱξ ψ6}} Ὀς ἴπδὲ τῆλε βεοοπὰ πουῃ εχ- 

ῬΙεββεβ {με τηεβῃβ ὈγῪ πο ἴδε γῇ ἴη- 
εἰπιαῖεά Ὁγ ἴδε ἤτγβθε ποὺὰῃ ννᾶβ ἴο ἴδίε 
εἤεςι,---ἴῃε κι οἵ τενεϊδιίου Ὀγίησιησ 
δρουϊ (ῃε κἱῆ οὗ ννἱβάοπι (Η::1.) ; ἴον ψῈ 
Βῃουὰ ἐχρεοῖ {πε ογάεσ ἴπ τῃδὶ οᾶβε ἴὸ 
Ῥε τενετβεὰ. τε ἀϊβεϊηςιτίοι δεΐννθεη ἴῃς 
ἴεγΠΊ5 ἰ8 γδῖπεν τπδῖ οὗ ἴῃς ρίι οὗ βρίγίτυδὶ 
υπηἀεγβίδηάϊηρ ψΈπογα! ν δπά ἴδε γῆ οὗ 
Βρεςί] γενεϊδιίομϑ ἴῃ ραγιςυϊατ, ς, τ Οοσ. 
ἴϊ, το ; δηά 8ο ἔασ ες βεςοηά [8 ἰῆς Βίψβει 
ἰάεα. ννμδὶ Ρδυὶ ργαγβ ἕο οὐ Ὀεμαῖ οἵ 
ἴδεθες Ερμεβίδπ Ἴοηνεγίβ ἰ8 ἰπδὲ αοά 
ταῖρῆς οοπιίηυς ἴὸ δεβίονν ὕὑροη ἴδετε 
ἴδε εἰ οὐ Ηἰβ Ηοὶγν ϑρίγις αἰτεδὰν ἰτη- 
Ρασιεὰ ἴο ἴδεπι, δπὰ παὶ ἴο ἴδ εϑεςὶ 
Ὀοιἢ οὗ πιακὶπρ' ἴΠεπὶ ννῖβε ἴο ππἀδετειληὰ 
ἴδε τῃΐπρβ οὗ Ηἰ8 στᾶςε δπὰ οἵ ἀϊβοϊοβίπρ 
ἴο ἴδεπὶ πιοσὲ οὗ ἴδε πηγβίεγίεβ οἵ Ηἰς 
Κη ράοπι.---ἂν ἐπιγνώσει αὐτοῦ: ἐπ ἐΐε 
ἀποιοίεάρε ὁ πἰνι. ΤὨς αὐτοῦ τείετβ ἴο 
Οοά, 88 ἴδε οοπίεχιὶ βονβ, ποῖ ἰο Οὐγίςέ. 
ΤΒς ἴεγηὶ ἐπίγνωσις Οοὐσυτα νυ βρεοῖδὶ 
Γτεαυδηον ἰπ τῆς Ἐρ 81168 οἵ ἰς Οδρενίν 
δηπὰ ἰῃ 2 Ρεῖες νἱτἢ ταΐεσεηος ἴὸ τπὰ 
Κηονϊεάρε οἵ ΘΟοά οἵ οἵ Οὐγίςξέ, ἃ5 ἴῃ 
τῆς Ραβίογαὶ Ερίβιϊεβ δῃηὰ Ἡεῦγενβ ἴὶ ἰ8 
υδεᾶ οὗ τῆς Κπονϊεάρε οὗ τε ἐγμέλ. 1 
"πα ἃ Κπον ξάξο 1πδι 18 ἴγσυῃς, δοοὺυ- 
ταῖς, ἱποτουρῇ, δπὰ 80 πιῖρῃι ὃς γεπδεγεὰ 
“}}} Κπονϊεάρε,᾽᾿ ποιν τ βιδηάϊης τῃς 
ἕλος τπδῖ τπε βιπηρῖε γνῶσις πιᾶγ Ὀς υδεὰ 
δὶ {π|68 ἰπ τηυοἢ ὧς δΒδπιῈ 86η8ε (85 
Ῥοββί οἷν ἴῃ σ Οος. χὶϊ. 8, χιἱΐ. 8). Τῆς ὑδὲ 
οὗ γινώσκω δηὰ ἐπιγινώσκω ἱπ 1: Ὅος. 
ΧΙ. 12 ροϊπῖβ ἴο {πε ἱπιεπβίνε βεῆβε οὗ 
τῆε οοτηρουηὰ ἔοττη. Τῆε ἐν ἰβ ποὶ ἴο ὈῈ 
ἄεαϊς υνἱἢ δ5 -- εἰς (ατοῖ.) οτ διά (Βε:α), 
Ῥυΐ τὴῦβὲ πᾶνε εἰπε ἴδε ἐμεέγκνεπέαί 
86η86 Οἵ ἴδε ἰοεαί. [τ Ψψᾷ8 ὃγ τπε κπον;- 
Ἰεάρε οἵ αοὐ Ηἰπιβεϊῖ, οτ, 45 ἰξ τῆᾶὺ δὲ 
Ὀεῖϊες ρυῖ, τοϊέλέπ τπε δρῆεῦε οὗ δαὶ 
Κηον]εάρε ἴπαι τς απ οὗ ἐπ! ϊεησηεπὶ 
δηὰ τῆς τεςεριίοη οὗ ἔτει ἀϊδοίοβυτεβ 
οὗ ἴδε Ὀϊνίπε σουπδεὶῖ ψνεῖε ἴο πιδίςς 
τπεπιβεῖνεβ ροοά. ὍΤμε οἠἱν μἰι8 ἀς- 
δἰγεὰ ἴοτ ἴμεβε Ἴοηνεσίβ νγεσα μὴ οἵὗ ἃ 
βρίγιυδἱὶ ογάθσ, τιεαπίηρ ἃ Ὀεῖίζε 8ο- 
αυδίηΐαπος ψἱιἢ αοἁ ἨἩΐπιβεῖ. Ὅδὲ 
εἴδυβε ἐν ἐπιγνώσει αὐτοῦ 18 οοπηεοῖςά 
ΕΥ͂ βοπιῈ (Ὁῆγυβ., [.δοῆπι., ΟἸβῃ., εἰς.) 
τ της δεπίεπος μι οἢ γοίοιος, ἀπιὰ ὉΥ 



χγ--τϑ. 

οἴδεῖβ ΟἿΪΥ υἱτἢ τς ἀποκαλύψεως. Βυϊ 
ἴδε οουτβε οἵ Ἰπουρῆϊ ἀπά {πε Ὀαίαπος οὗ 
ἴδε τεγπῃ8 ροΐπε ἴὸ 1ξ 28 φυδι γίπρ {πε ἔννὸ 
εἰξιβ βρεοιδεά ἱπ τῆς ργεοεάϊηρ βεπίεπος. 

ψετ. τὸν το ὅν τοὺς ὀφθαλ- 
μοὺς τῆς διανοίας ὑμῶν: ἐΐέ 6γες οὗ γΟΜΥ͂ 
μπαάεγείαπαϊηρ (σατο, δεὶ ΠΑ ἐϑιεαι 
Ἑοτ τῇς διανοίας ο ἧς ΤᾺ, ΨΜὨΪΟΒ 18 
ΨΝΕΙΥ ῬοΟΣΙν δἰἰεβίςά, καρδίας ἰ5 ἴο ὃς 
τεδά (ψπ ᾿ΤΥΤΥΨΝΗ͂ΒΝ) οὐ τδς δυ- 
τδογιεν οὗ τς θεβὲ Μ55., τεργεβεπεηρ 
(ῃς ἀϊβέετγεηι ξΑπιι!εβ (Σ᾽ ΒΑΕ ΚΙ, εἴς.). 
Τῆς ὑμῶν ἰ5 ἴο δε τεϊδίπεά, [πουρῇ ἰξ 18 
οτητττεὰ Ὁγ Β 17, εἴς., ἀπά ἰ8 Ὀγαςκειθά 
Ὀγ ΝΗ. Τβε βυπίαχ οἵ ἴῃς βεπίεποε ἰ8 
ἀϊῆουϊι, Ὀὰϊ ἰ5 θεβὲ τδίκδη (νι ΑΝ, Βεζ., 
Βεηξ., ΒΙεεῖκ, Μου., εἴς.) 28 δ δςο. δῦ8βοἱ. 
Τῆε εχίβίθηςς, ἰπάεεά, οὗὨ τῆς δος. δΌβοϊ. 
ἐπ τῆς ΝΤῚ [8 51}}} ἀουδιεὰ Ὀγ Ξοπὶῖς ροοά 
Βιλτητηδτίδηβ (ννίπες, Β[485, εἴς.), δηά 
ΔΙΙερεὰ οα8ε8 ἂτε ἀϊβροβεὰ οἵ 28 αμα- 
«οἱομίπα. Βυϊ βυοὰ ἃ οοπβιγυοιίοη, 
τρουρῖι οὗὨ πιο τάσγοῦ ὁσουττοπος ἴμΔπ 
τδςε ρεη. δῦ05ο]., νν88 ποῖ ὑπκηονσι ἴὸ οἷ28- 
βίοδὶ Οτεεῖς (οὐ. [6], αν. Οτγαρι., ἰϊ., Ρ. 
406), ενεῆ ννῆεγε ἴθεγε τννᾶ8 πὸ τερειϊτίοι 
οὔ τις βυδήεςι (ο΄ Μεγ.» ἐπ ἰος.), ληὰ τῆεγα 
Ἄρρεασ ἴο δ6 δἱ ᾿εᾶβὶ ἃ ἔεν" ἱπβίδῃοεβ οὗ 
τ τη τῃς ΝΤ, 4.6., ςετιδῖην ἴῃ Αςῖβ χχνί. 
3 (αἀπιιτιεὰ Ὁγ Βυζῖπι.., Ογανι. οὗ Ν. Τ. 
Ογεεῖ, Ῥ. 347), ἀπὰ ργοῦδδθὶν ἴῃ Εσηλ. 
νἱϊ!, 3, εἴς, Ἴδα βυπίαχ 8 οἰμπεγινίβε Ἔχ- 
Ρἰδιίπεὰ ἤετε (6.5., ΌὉῪ Ηδτ]., ϑιείεσ, εἴς.) 
85 ἃ 088ε οὗ Δρροβίτίοη, τῆς ὀφθαλμούς 
«οπεϊηυίηρ ἴῃς πνεῦμα, 48 [ἴ -- “τῃαὶ Ης 
ΤΊΔΥ βῖνε ὑπο γου ἴῃς 8ρίγις οὗ ννϊϑάοπι 
δηὰ τενεϊδιίοη.---επ]ρῃϊεπεά εγεβ,᾿" ἃπ 
εχρίδηδιίοη πῃ {πε πιρδεβὲ ἄερτες αννκ- 
Ψδτά δηὰ πεχὶ τὸ ἱπῃροβϑίδ!ε ἰπ νὶενν οὗ 
ἴδε τούς. Τῇε ρῥγεβεηςς οἵ ἴπε δγίίςοϊς 
Ὀείοτε ὀφθαλμούς Δηὰ [15 αὔδεπος ὃε- 
ἴοτς πε γους Ῥοΐηϊ ἰο ἃ (48ε οὗ 
τεγιίδγυ ργεάϊοαιϊς (Βυτζῖπλ.), 80 τῆδιὶ {πε 
βεῆβε νουἹὰ γαῖμα δὲ “ ξίνε υπῖο γου 
ἴῃς ϑρίτγι---τ ψῖῖ, αγεβ εὐ] ρδιεπεά᾽, 
Οἴδεῖβ (ΕἸ1., εἴς.) ἀσοουπὶ ἔογ ἰξ 8 δὴ 
ἰηβίδηςς οὗ ἰαχ σοπβίσυστίοη πὰ δῦποσ- 
τῖϑι οᾶϑε (ΌΥ πὸ πιεδῃβ8 τε ἐπ τῆε ΝΤῚ), 

ε πεφωτισμένους Ξιλπάϊηρ ἔοτ πεφωτισ- 
μένοις ἀπά ἴπε τοὺς ὀφθαλμούς Ῥεὶπρ {πε 
ἀεδηίπρ δος. ΞΞ “ταὶ ἢε τὴδν σίνε ὑπο 
γου--- είηρ ἐπ! ρσῃϊτεπεὰ 45 ἴο ἴῃς ἐγεβ οὗ 
γουγ πεαγι᾽" (ΕἸ]., εἰς.). ΟἾΪγ ἴῃ 16] 1οΑὶ 
δηὰ εοοἸεβίαβιιςαὶ ατεεῖς ἰ8Β φωτίζω υβεὰ 
οὔ τῆ ἰπιναγὰ Ἔη]ρῃιεηπηεπὶ νν ΠΟ τηδδῃ8 
ἃ 5ῤὶνγίἐμαϊ, ταυὶηρ πον ]εάρε οὔτδε τη ρΒ 
οἵ ἀοά; οὐ ἐς 85 δρρὶεὰ ἴο 
ἴδοθε νῆο Πδὰ δεοοσης Ὁ γί βεϊδηβ (Ηςὃ. 
νἱ. 4, χ. 32), ἀπά τε βυθβεαιεηὶ υδς οὗ 
τῆε 5άπ|ε ἴδγτῃ ἴο ἀεϑογῖρε ἴῃς “ Ὀαριβεά " 
ἰπ οδὺῖγ Ομτίβιίαπ ᾿ἰτεγαίυσε. Ὁῆς υπ- 
802] ἄχυτε οὗ βρεεςΐ, “τῆς εγξ5 οἵ γους 
δΒεατῖ,᾽᾿ ἰδ ρεουϊαγὶν δρργορεὶαῖς πεσε. 
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Τῆς κἰἔτ ἴῃ αυεδιίοη ἰ8 ἴῃς βρεοίδὶ σε 
οἵ ἀποισίεαρε οἵ ἱπβίψῃϊ, Βεποε τῆς ἄρσυτε 
οὗ ἴδε ἐγε5. Τϑε Κπον)εάρε 18 ἃ ςῤὶγίέμαὶ 
Κπον]εᾶρε; Βεπος “πε ἐγεβ οὔ τς ἀδαγέ," 
καρδία Ὀεΐπρ' {πε “ἱππεῖ πηδη,᾽ ἴ8ε βεδῖ 
δηὰ οεηῖσε οὗ ἴῃε πηεπῖδὶ δπὰ βρίγιτυδὶ 
16, νυν δρεςῖδὶ τεΐεγεηςε δὲ εἰπιθ8 ἴὸ 
ἔπε ἔδου εν οἵὗἉ ἱπέει έρεμος (Μαῖι. χιῖϊ. το ; 
]οπη χίϊ. 40; Αςῖβ χχνῖϊ!. 27; Εσπλ. ἱ. 21; 
2 Οοτ. ἱν. 6; Ηεϑ. ἱν. 12, εἰς.).---εἰς τὸ 
εἰδέναι ὑμᾶς: ἐλαέ γε πᾶν ἄποισ. ΤΒε 
οδ)εοί οὗ τα εη]σῃίεππιεπὲ, συὲΣ., ἀποιῦ- 
ἱεάγσε, ἃ ἴᾺ}1ἐς κπον]εάρςε οὗ ςετιδίη τη 
πον βρεοϊβεά.---τίς ἐστιν ἡ ἐλπίς τῇ 
κλήσεως αὐτοῦ : τολαΐ ἐξ ἐπ ἀοῤε ο δὲς 
εαἰΐίηρ. ὙὍῆς τίς ἰ8 ἴο δ6 τακδη 'π [18 
Ῥῖορεῖ βεῆβε, ποῖ “δον ρτεδῖ᾽" ποῖ “οὗ 
ψπδὶ Κίηα,"" δυὰς ἦν παι" -πνμαῖ τῆς Πορε 
ΤΕΔΙΪγ ἀπά δββεηια!ν ἰ5. Τῆς κλῆσις 
αὐτοῦ ἰ8 ἴῃς ς8}} οἵ νος Οοά ἰ5 τῆς 
δυΐδον, πᾶ ἐπαὶ 18 δὴ εβδεςίυ δὶ οα]}. [π 
τῇς ἀοβρεῖβ ἴῃς κλητοί δε Ἴοπίιγαδιεὰ 
τῆ τἰῃς ἐκλεκτοί, τῆς “οδοβεη " Ὀεὶηρ 
ἴδε βείεςι ἔενν οὗ τῆς “ο411εἀ" (Μαῖῖ. χχὶϊ. 
14). ἴπ ἴῃς Ἐρίβ:1ε8 τῆς “εαἰϊεά οἵ αοά᾽ 
ἅτ6 ΑἰνΑΥ8 ἴποϑα ἴὸ ννδοπι {πε εαἰΐ Πδ5 
οοπια γί εδεςῖ, ΨΠο Βᾶνε ᾿ἰδιεπεά ἰο ἰξ 
δηὰ Ῥδεη τπηδάς δεϊίενετβ. Τῆς κλήσεως 
ἰβ θεβὶ ἴδ Κεῃ 85 {πε βεηῃ. οἵ εθοίεπε σαυδβε 
(Μεν., ΕἸ]., εἰς.)--ἶδε πορε “εοίφά, 
τογορἠέ ὉγΥ τῆε “211. Ηξεηςε τδε ἐλπίς 
ἰ8 ποῖ τῆε οδ)σεέ πορεά ἕο (4 βεῆβε 
ΨὨΙΟΝ [τ 888 Τσςδϑίοπαιν ἰη ἴῃς ΝΤ, 
4.ρ.. Τίς, 1. τ; ΟΟΪ. ἱ. 5; Ργοῦδ]ν 4180 
6Ἁ!1. ν. 5; Ηεδ. νἱ. 18), Ὀυϊ (πε δἰττυάς 
οὗ πιϊηά, ἴδε βυδ)εςξῖνε πορα, ἴδε δβϑυγεὰ 
Ἐμὲ ἡ πὸ εὐρεοίλεισπι τα τίς ὁ πλοῦτον 
ἣς δόξης τῆς ονομίας αὐτοῦ : [αν] 

τλαι ἣν γίολες ὀρ ηλε ἐπβι οΓ κὶς ἑπλενὶ- 
ἑαπεε. Τῆς δεβὶ οτιτῖοβ (ΤΤΊΓΨΗΕΝ) 
οὐχ τῆς καί οὗ τῆς ΕΝ, τῆς ἀϊρ!οταδεῖς 
ενίάεποες (ΒΑΕ 17, εἰς.) Ὀεὶπρ ἄςε- 
οἰἀεάϊν ἀραϊπδὲ ἰϊ, δἰτβουρὴ ἰὲ μ48 τῇς 
βυρροτὶ οὗ ΚΙ, 48 ννε]] 248 Ἴεγίδίπ 
Μετγϑίοπβ ἂπὰ Ἐδίμπεγβ. [τ ἄοεβς ποῖ {ο]- 
ἴονν ἔγοπι τἢ}ϊ18 οπιὶββίοη, μοννενοσ, ἴπαὶ νὰ 
δᾶνε ποὶ ἴῆγες ἀϊϑείηος τππρΒ πιεπιοηεὰ 
ἴῃ τῆς τῆτες οἰδυβεβ, οὐ [δι τῆς βεοοπὰ 
δηά τδϊγά, ννυβὶςἢ τεΐες ἴο δε ἑπλογίέαπος 
δηὰ τε ῥοισεγ, ἃτὲ ΟἿΪΥ ςοσ-ογάϊπδϊα 
ἢ τῆς ἤτδι, βρεοϊ ἐγίπρ το (δίηρ8 τε- 
Ἰατὶπρ ἴο ες ἐλπίς (6ο Ηδυρ). ΤΒς 
κληρονομία ἰ5 ποῖ τῆς ἱππετίίδηςε ᾿νΒοἢ 
αοά δ[ι45 ἱπ 8 (4 βεηβε νοι ἔπε ννογά 
ΒΕ 6 ΠῚΒ Πενδσ ἴο ἢᾶνς ἰπ ἔπε ΝΤῚ), νυῖ τῆς 
ἱηποεγίίδποες δῖος αοά ρίνεβ ἴο υ8 ἀπά 
ψ ΠΟΙ 18 τῆς οὔ͵]εςῖ οἵ ουὖγ ἤορε. Τῆς 
αὐτοῦ ἰ5 τῆς ρεη. οἵ ογέρίπ. ΤΆς πιδρ- 
πἰῆοσεηςος οὔ ἱημεγδπος, ἴῃς Ρετίεοιεα 
διεββοάπεββ οὗ ἴῃε Οοπϑυπηπχαιίοη, ἰ8 ἐχ- 
ῥτγεββοᾶ ὃγ ἃ β86τίεβϑ οἵ ̓ ετπΊ8 βεϊτίης ἰΐ ἔογῃ 
πῃ τεβρεοῖ οἵ {πε ρίογυν Ὀεϊοησίηρ ἴο ἰξ 
Δηὰ τῆς τίομεβ ρεσίδιπίπρ ἴο τμδὶ ρίογυ, 

κι, 
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1 σαι. χὶ. δ᾽ κλήσεως "αὐτοῦ, καὶ τίς ὁ "πλοῦτος τῆς ' δόξης τῆς "κληρονομίας 
; ῬΒΙ. ᾿ Η 

ἴπ π. ππαὐτοῦ ἐν τοῖς " ἁγίοις, 10. 
Κϑ:εε νεσ. 

ἡδδει '. 27. 
τὰ δες. τ τεβῖ.; οςοπεῖσ., Βεζὰ οἷἶΐν. 

Βεα ]οὐὉ χν. 1ἱσ. ΡΉετιε 

καὶ τί τὸ " ὑπερβάλλον 2 » μέγεθος τῆς 

"7 δυνάμεως αὐτοῦ " εἷς ἡμᾶς ὃ τοὺς πιστεύοντας " κατὰ τὴν " ἐνέργειαν 

Ὁ ες. σ σεῆ,. 
Ἐχοά. χν. τό. 

ο Ἅ Οος. ἐϊΐ. το, ἰχ. τ4; ςὮ. ἐΐ, γ, ἰδ, 9 Ον ; 
4ᾳ--4 Οος. ἰχ. 13; οἷ. ἰἰϊ. 2; ὅδ ἐδ᾽, ἢ ἢ Ν 

τξινες. 5; Οοἱ. ἰ. στ. 8. ῬΒΪ,. αν «ἃ. ἐδ, ), ἐν. τ6; (οἱ. ἱ. 20, ἐξ, χ2; 2 Ὑ Βεξϑ. ἴΐ. 9, αὶ; δαὶ οεΐν. 

1 καὶ δείοτε τις οὔ. ΦΑΒΌΕΟΘ, 17, 59, Θοῖβ., Απιδσϑί. ; ἰπβεγὶ δ ΕΚΙ,Ρ, Μ55. 
πεΔΣΪΥ νβ8., ΟἿς., Τβάγι., Πδπι., Ασηδτϑί. Μϑ8., 16ετ., αἱ. 

3 υκπερβ. οπι. ΕΟ; ὑπερμεγεθος 63. 

δηὰ ἴπεϑεὲ 85 συλ τεβ ἴογ {πε Ὀείίεγ 
κπονϊεάσε οἵ ννηϊομ ἃ ηενν ΠΠυπιϊπατίοη 
οἵ τδε ϑρίγιι ἰ8 ἀεβίγεά, ΤΆς δόξης ἀπά 
τῆς κληρονομίας τε ρεηίτἶνεβ οὗ ῤος5ές- 
φίοη οἵ οἵ ἐελαγαείενί ἐς φμαϊὶέν.---ν τοῖς 
ἁγίοις: ἐκ ἐδε Ξκαἰκπίς. Ἦον; ἰδ [Πἰ8 ἴο ὃς 
ςοπηδοῖιςά ) Μδηγν (Ηδεὶ., Εὔοϊ., ΟἹ5Β., 
ΑΙξ,, εἴς.) αἰίδοῖ τὸ ἱπησηεάϊατεῖν ἴο κληρο- 

γομίας -- “τῆς ἱπῃετίίδποε εἶνεη ὃν ἀοά 
δΙηοηρ ἴδε 5βαἰπίβ,᾽ οἵ, 8ἃ8 ΑΙ ρασγαρῆγαβεβ 
1, “Ηἰἷς ἱπκονίέαηποσ ἐπ, ἤοβε Ἐχϑηιρὶε 
δηὰ ἔυϊπεββ ἀπά εἊπιροάγίπρ 18 ἴῃ, ἐδδ 
φαἰκίς ". Ὑηΐβ ψουἹά μανε Ὀεδη ἃ ποσὰ 
τϑαβοπδῦῖε ἱπιεγργεϊδιίοη ἴἢ τς κληρο- 
νομίας Παά Ῥεεη ἐο]]οννεά Ὀγ τῆς ; ἰπ {πε 
δθβεηος οἵ ἴῃ6 ἀτίίοϊε ἰξ νου] δαϊὶ Ὀεῖίεσ 
16 τῆε κληρονομία οουϊὰ δε (ΔΚεπ 48 
ταεδηίηρ αοἀ᾽β ἱππειίϊδησε ἱπ υ8. [ζ ἰδ 
δεβὶ οὐ τῆς ψνῃοῖς ἰοὸ τεμαγὰ ἴπε ἐν τοῖς 
ἀγίοις 485 τεϊλιεὰ ἴο {πε ἰάεδ οἵ τῆς οἴδυβε 
88 ἃ οἷς ἀπὰ 88 ἐἼχργεβδίηρ ἴπε βρβεσε 
νη Ιοἢ (ἐν τε ἀπηοηρ) ἴμ68ε σίομεβ 
οὔ ἴδε ρίοτυ οἵ τῆς ἱπβεγίϊδηος ἄγε κπονῃ 
ἃπὰ τεδιβεά. Τῆς κληρονομία ἰδ 1πῈ 
"κέωγε ἰπβετίίδπος, ΨΏΙΟΒ 18 οὐσβ δἵ 
Ῥγεβεπὶ οἱ ἱπ ἰογεϊαβϑιε. ΤῊς “βδίπίβ " 
ἃτε τῇς ψῇοῖὶς ςοπιπιυπί τ οὗ ἴῆοβε βεῖ 
δρασὶ ἴο Θοὰ ἰπ 7εβιιβ Οβγίβε (ςβ Αςῖβ 
χχ. 32, χχνί. 18), ἀπὰ παῖ ςοπηπιυ ΠΥ 
ςοπιεπιρίαιεὰ βρεοίδ!γ ἱπ [18 ἕαταγς ςοτα- 
ΡΙεΐίεπεββ. ΤῊΪΒ ἰβ ἔπε βεαῖ οὔ τ8ε ἱπῃεσί- 
ἴδπος, οἵ ἴδε οἰτοῖς νἱτπίη νῃοΒ δίοης ἱξ 
8 ἴο ὃς ἰουπά ἰπ [8 τίς μεβ ἀπά ρίοσγ. 

Ψψεκ. το. καὶ τί τὸ ὑπερβάλλον 
τῆς ως αὐτοῦ: ακὰ τοδαΐ ἐΐλε ἐχ- 
εὐεαϊηρ ργεαίμεςς ΟΥΓ ἀϊς ῥοῖσεγ. Τἢε 
αὐτοῦ τείετ8 ἀραίῃ τὸ Οοά, δηά ἴῃε ῥοτῦεν 
οἵ αοὰ ἰδ ἱπιτοάυςεά ἱπ τεβρεοῖ οὗ παῖ 
ΒΌΣραββίῃρ ρτεαίπεβϑ ϑΐοΒ ὈΕΪΟΠρΒ ἴο ἐξ 
δἴοπε δηὰ νος 8 ἴῃς ρυάταπίες οὗ ἴδε 
Φ]Β]πιεπὶ οὗ τῆς ΟὨγίβείδη πόρε. ΤΒε 
οοπίεχιὶ απ (τς βυδδεαυεπηι τηεπύοη οὗ 
ἴδε τεβυτγεοιίοη δηὰ εχδιιδιίοη οἵ ΟἩσίϑε 
βῆον δαὶ ἴξ ἴβ τῆς Μμέμγε οὐ Ὀε]ανεσβ 
18δὲ ἰδ 5:11} ἀϊδεϊηοι νεῖν ἴῃ νίενν. 80 ἱπ 
ἴῆεβε τῆγεε οἶδυβεβ Ραυΐ [ελά8 ἴπε τεδάογς 
οη ἴτοπὶ ἴπε πορς ἰἴδεϊἢ νοῦ Ὀεσοσηθβ 
τροῖγβ ἴῃ νίγτῖας οὗ τπεῖγ Ὀεὶπρ' οδ]]εὰ οὗ 
αοά, το ἴδε βρίεπάουγ οὗ ἴπε ἱπῃεγίϊδηος 
το ψΕϊςἢ τα πορε ροίπιβ, ἀπά ἤουῃ [Π18 

5 εὶς υμας ΠΕῸΡ 17, 31:-7, ἃ1].2, Ατηδτβῖ. 

αρϑίη ἴο [δι ἴῃ οὐ Ηἰπλβεῖ νυ ςἢ πιᾶκεβ 
ἴδε δ] ΒΙπηεηϊ οὗ ἴδε Βορε δηά {με ροββεϑ- 
βίοη οἵ τδς ἱπβεγίίδηοε οογίδίπ, πατεῖν 
δε 1πιῖτ16 88 Ἐς πον ψΙο ἢ ἰβ Ηἰβ ργε- 
τοραῖϊνε.---αἰς ἡμᾶς τοὺς πιστεύοντας: 
ἐο μ5-τυαγάὰ τῦλὸ δείέευε. Νο Ὁεῖῖες τεη- 
ἁἀετίπρ οὗ εἰς ἡμᾶς Πετε οουά δε ἀενίϑεὰ 
ἀπδη ἴδε “τὸ υδ-τνατὰ " οἵ τπεὲ ΑΥ ψὨιοἢ 
18 ννιβεῖυ γτεϊδίπεά Ὁγ δες ΕΝ. Το οἴδυδε 
18 θεβὲ διϊδοῃεά ἰο τῇς Ψψδοῖε τπουρῆϊ οὗ 
πε ῥγεοεάϊηρᾳ βεηΐεηςε, ἀπά ποῖ ἴο τδε 
δνν. αὐτοῦ αἰοπε. Τῆς εἰς ἐχρτεβδεβ 
πε Ἰάεα οἱὗἉ “ εἰίςδὶ ἀϊτεοτίοη "" (Ε]1.), 
ἰηάιςαιίηρ τῆε οὈ͵εοῖβ τοννασὰ ννῆοτι 
τῆι Ὀϊνὶπε ρονγασ νὙ}}} ροὸ ἐοσγιῃ---ἴῃοβε, 
Πασοἶγ, πῸ γα δεϊενειβ. Τῆς ἡμᾶς 
ςοππεοῖβ ἴπεβε Ἐρδεβίαπ δεϊΐενετθ, ἴῃ 
Ψ ποῖ τὰς Ὀϊνίηε ρόνεῦ 8885 νοτζκεά 
ταὶ ΒΕ ἐνεπ πον (οἷ ἴδε ςοπ)υποιοι 
οἵ αλλ πὰ τῆς ῥοισεν οὕ Οοά ἴῃ τ Οοτ. 
ἰϊ, 5), ἢ τπδὶ νοὶς σοπηπλαπεν οὗ ἴδε 
βαὶϊπῖβ νΒϊο ἢ ν 88 πιεπιϊοπεά ἴῃ ἴῃ ἴοττηες 
βεηΐεποθ 5 ἴδε οἰγοῖε πη νΙ ἢ δὲ 
ἰαδὲ τε σοτιρὶεῖε ροββεβϑίοῃ οὗ {πε ἱπ- 
Βετίξαπος ν1}} Ὁς πιδάς ροοά.---κατὰ τὴν 
ἐνέργειαν τοῦ κράτονς τῆς ἰσχύος αὐτοῦ: 
σεορογάϊηρ ἰο ἐπε τοονἧπρ ο7 ἐΐκε «ἐγεηρίκ 
οΓ λὶς νιὲρλέ. Αποῖμες ἱπιργεββῖνε δο- 
ςυπχυαιίοη οὗὨ ἰεγσηβ, ξυγίμες ἀσβογ δίηρσ 
ἴῆδι Ὀουπάϊεβ8 εἰοίεπου οὔ αοὰ ἰῃ 
ὙΔΙΟΝ ψὰὲ πᾶνε οὐγ βεουσιγ ἕο ἴδε 
τεδ  βαϊίοη οὗ ἴπε βορε βοννενεσ πεν, δῃηὰᾶ 
ἴδε ροεϑβϑεββίοῃ οὗ τῆς ἱπῃπεείΐαπος ἤοννενεσ 
τίς ἴῃ [18 ρίογυ. ᾿Ἐνέργεια, νὩϊοἢ ἱπ 
τῆε ΝΤ ἰβ πενεσ υβεὰ θυϊ οὗ βυρεσμυπιδη 
Ῥονεῖ ψῃεῖβεσ Ὀϊνῖπε (ΕΡΉ. 11. 7, ἰν. τό; 
(οἱ. 1. 29, ἰϊ. 2) οὐ ϑαίδηϊς (2 Τῇεβϑβ. 
1ϊ, 9), ἀεποίεβ ροννεσ 85 εβιείέμεν, οῤέεγα- 
εἶνε, ἐπεγρίσὶπρ ρονεῖ. Κράτος 18 ροννεῖ 
88 τες, »ιαδίεῦ, ῬΟΨΜΕΙ 48 ΒΟ ἴῃ 
αείΐοπκ : ἰσχύς 18 ρονγεῖ 48 ἑηλεγεπέ, ρονεσς 
85 Ῥοβϑεββεά, δυϊ ρδββῖίνε. ὙΠε Ῥῆγαδαβε, 
τεγείοσγα, τλεᾶπβ “ἴπε εβϊοίεπου οἵ ἴδῈ 
δοῖϊνε ροννεσ ὑΒο ἢ Ἐχργεββεβ ἱππεγεηὶ 
ταῖρῆς", ΤΠΐδ ἀραΐίη ἰβ Ὀεϑὲ υπάοσγειοοά 
88 ἀεβηΐϊπρ ἴῆε ψῃοῖε ργεςεάϊηρ βιδῖε- 
τηεηῖ, ποῖ 88 δεϊοηρίηρ βιπρν ἴοὸ ἴῃς 
πιστεύοντας. Εοτγ, ψΏὮϊς (ἢς ἰάδα ἴπαὶ 
οὐγ γαϊἐκ 8 τπε τεβυὶς οὗ αοα᾽β ρονεσ, 
18 οἰεασν Ἔχργεββεὰ εἰβεινῆεσε (ς..ν ΟΟἹ. 
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τοῦ " κράτους τῆς ᾿ἰσχύος αὐτοῦ, 20. "ἣν "ἐνήργησενϊ ἐν τῷ χριστῷ, τ (8. νἱ. τὸ 

ἐγείρας αὐτὸν ἐκ νεκρῶν, " καὶ “ ἐκάθισεν 3." ἐν δεξιᾷ αὐτοῦ ἐν τοῖς 
᾽ ἐπουρανίοις ὃ 21. "ὑπεράνω πάσης " ἀρχῆς καὶ " ἐξουσίας “ καὶ 

“δυνάμεως καὶ “ κυριότητος καὶ παντὸς " ὀνόματος ᾿ ὀνομαζομένου 

ν Οοπεῖς., (ΟἹ. ἰ. 21, 26: Ηςδ. νἱϊ!, το; 2 7ὁ8α 2. 
χΧΞΈΟσΩ. νἱΐϊ, 34 τεβ'. 

δῦςξιυκοε χὶϊ. τα; όσα. νἱϊ. 38:1 ἡ χν. 
ἃ ΟοἹ]. ἱ. τ6; 2 Ῥεῖ. ἰξ. το; 1υἀς 8 951 ̓ 
{μυκὸ νἱ. 13, 14; Αςῖς χίχ. 13; ἔσαι. χν. 

Ὁ εσ. αὶ σεβῖ. 
ἱμίγδῃξ,, δὲ 2 1888. ἰϊ. 4 τε. 
ἰχ. 5 οἷν; Ὀευι. χχνὶ. το. 
τίς, εν στ. 
Κεν. ἐἰϊξ, 5. 
4 Τίτα. ἰΐ. το οὐϊγ. 

ΟἿΪΥ ; 188. 
Χ]. 26; 
Ὅπη. ἰν. 
ΓΑ δε 

οἷ. ἢ σα; 
2 ΤΒεβε. 
ἰ. 

ν᾿ Ὑσδης,, τος. ὙΣ οηϊγ; 
τεῦ. Ζ (ἢ. ἐν. το; Ηεδ. 

Σ Οἱ. ἰ. τό, ἱΐ, χ6; 
δξΑεῖδ ὶν. 12; Ῥδ1,, ἰΐ, 9; Ηςθ. ἱ, 4; 
40:1 Οος. ν. σ᾿, τα; (8. Εἰ, 15, ν. 13; 

γνει. 

᾿ ἀνηργηκεν ΑΒ, Ευξ., Ογτ., Ρτγοοορ. ; ἰδχί ἩΡΕΕΟΚΓΕ, ΜϑΘ95. δρρυ. (Ν 88. απά 
.) [μ4ι. Ἑδίπεῖβ ἀπιδίχυουβ), Εὐ5., Ογτ., ΟἿτ., ΤΆ 

ΜΑΒ το, 17, 23, 57, 80, ἃ].}υ, Εὐ8., Ογτ., Ῥτοοορ,, Τετῖ., 3 Ἐοὸσ εκαθισεν, καθισας 

Πδπι., ἱ. 

7ετ., Απιδσ., Ρεϊ. ; τεχὲ τεβὲ οὔ Μ59., μ88., ἴἴ.. Οορῖ., αοιῇ., Οἢσ., Τπάγι., θάσα., ΤῊΙ., 
Οες., 4]. Αἴετς καθισας ἰπβετὶ αντον ΝᾺ 1:7, 23, 57, 80, ἃ]., Οορῖ., α]., Ευ8., Ρτοοορ., 
1μαι. ἘΔίδετβ. 

5Έο: εἐπουρ.; ονρανοις Β, 71, 213, ΗἸΪ. 

ἰϊ. 12), ἰδδὲ ἰδ ποῖ ψνῆδὶ 18 'π νῖίενν Βεζγε. 
ΤΒε κατά ἰβ δεβὲ ἴδκεη Βεζε ἰπ [8 ὑγορεγ 
8εη8ς6 οὔ κιεασωγε, ξἰαπάαγά οἵ ῥγοῤῥογέΐοη. 
ννῆδι ἴδε εἴδυιδε βεῖβ δεΐογε υ8, [ῃεγείοσγε, 
ἷβ τπδὲ τῇς »σᾶσμγε οἵ {παὶ βυγραββίπρ 
Ῥοννεσ οὗ ἀοά νϑϊοἢ ἰ8 τε βρυαγδηΐεε οἵ 
οὺσ ὮΟΡΕ, ἰ8 πε ορετγαιίοῃ οὗ ἴπε Ἴχεσίίοη 
οὔ ιδε τηῖρδι ἴπδῖ ἄννε!β ἱπ αοά 48 βεεῃ 
ἱπ τδε διβιογίςδὶ οδϑε ἱπβίδποεὰ ἴπ δε 
[ο]Ἱονίηρ βεπίεηςε, υἱΣ., τῆς τεβυττεοϊίοη 
δηά σιε μέρ οὐρα 

Ψνες. 2ο. ἣν γησὲεν ἐν τῷ Χριστῷ 
ἐγείρας αὐτὸν ἐκιγικρὸν: τ λοι Ηε 
τογομρπέ ἐπ ἐὴδφ ΟἈγίδέ τολδη Ης ναϊφϑεά 
Ηἰνι ἥγονι ἐπε ἀσαά, ΤῊς ἣν τείετβ ἴο πε 
Ῥτεοεάϊηρ ἐνέργειαν. ΤὮς ἀοουπιεπίλτυ 
δυϊῃοτῖτῖεβ νΑτῪ δεῖνεεη ἴδε ἐνήργησεν 
οὗ τπεὲι ΤῈ (αἶες Μ ΌΕΚΙ,, εἰς.) δηά 

ργήῆκεν ΜΗϊΟΝ 18 {πε τεδάϊηρ οὗ ΒΑ, 
εἰς., ἀηά ἰβ ρῥτείεστεά ὉγῪ υ7ΤΎΤ (πιᾶτρ.) 
ΨῊ (νὰ τῆς οἷδεῖ ἰπ τηαγρίη). Ὁδὲ 
δογῖϑι 15 τὭοσα ἰῃ κεερίηρ ἢ τῆς ἀεβηϊτα 
Βὶδιοτίοδὶ Ἄνεηὶ γείοιτεὰ το; δ βυςοςοά- 
ἴῃ δογὶβϑὶβ ου ἴπε οἵπεγ Βαπά ἔδνουγ ἴῃς 
Ραγίεςς, πιακίπρ ἰξ ἴῆς πιο ἀϊβῆςυϊι 
τελάϊηρ ἴο ἀδοοουηΐ ἔοσ. Ηδστγε δρδῖη ἴ8ε 
δτῖῖοῖε ἢ ἴῃς Χριστῷ πολὺ ρίνε ἴ τῃς 
οὔῆςοϊΔ] βεη8ε “ἴδε Ομγιβῖ ", ὙΠῚ5 8 τῆς 
τῆοσε ργοῦδῦϊε ἱπ νίενν οὗ ἴδε α8ε οἵ {πε 
ἐν 25 ΨῈ]}} 28 ἴῃς τεϊδιίοπ οὔ δε βιδϊεσηεηῖ 
ἴο ἴδε ἀοῤε δηὰ ἰδς ἑπλεγίίαμεσ. Τῆς 

δδβϑίηρ ροόννεῖ οἵ αοὰ νὯ8β ποῖ οπὶν 
"παπϊ εείεά ἴῃ τῆς ςαδε οὗ οὖς [,οτά, δὺς 
25 ντουρδὶ ἐη Ηΐπι, δπὰ ἰπ Ηἰπὶ ποῖ 
8ἃ5 8η ἱπάϊνϊἀυαὶ πηεπλχῦες οὗ ἴῃ ταςς, Ὀυϊ 
85 “ἴῃς ΟΠχίβι," τῆε Αποϊπιςεά οὗ σοΐ, 
ἴῃ ποσὰ νὰ γε τεργεβεπιςᾶ δηὰ δᾶνε 
οὖν Ηελᾶ. Τῇε τγέβυϊι οὗ τπδὲ ννοσκίηρ οὗ 
Οοά᾽ 8 ἐπεῦρυ ἱπ Ηἰἶπι ννὰβ Ηἰ5 γεβυγγεςῖίοῃ 
τοῦ ἴῃς ἀελά---Δη ἐνεηὶ ννῆϊοῃ, 45 Ρδι] 
ὨΠΙΟΓΤΩΪΥ ἰεᾶομεβ, μδά ἃ ροννεσ ποὶ ἴογ 
ΗΙΪπιβεὶῦ ον Ὁυὲ ἔος υ8. Τῆς ἐγείρας 

4 ξξουσιας και ἀρχης Β. 

ΤΑΔΥ δᾶνε ἴδε ἕοσος (Ἴοοϊποίάεπος ἰπ 
τπις) ρίνεη ἰεὲ ὃῪ ἴδε ΑΝ δπά τε ΕΥ, 
εἴς,, “ἦν Πεη ἢε τγαίβϑεὰ Η πὶ"; οἵ ἰξ ΤΏΔΥ 
Ὁς Ὀεῖξέετ ἐπε 88 ἘΠΕ ἜΠΡΙΝΕΙ ἐχρίδη- 
Δἴογυ δος. (45 ἰῃ » ΚΕΊ. 0), “ἴῃ 
τὰ Ηε ταϊβεά Ὧῃ ἬΝ καὶ εδλρσον 
ἐν δεξιᾷ αὐτοῦ: ανὰ :εαἰδὰ Ηΐνε οκ Η:ἰς 
χίρκε λαπά. ΤὮς ἐκάθισεν οὗ πε ΤΕ, 
βυρροτιεὰ ὈΥ βυς δ Μ55. 248 ὈΕ ΚΙ, τδς 
Οορι. δπὰ Οοιμ. Μετζγβίοπβ, εἴς., πιυβὲ 
Εἶνε Ρίαςς ἴο καθίσας, ἴδε τεδάϊηρ οὗ 
ΝΑ 17, εἴς., ἀὐοριεὰ ὃγ ΤΤΙΜΗΕΝ. 

Α ἔενν δυϊπογίτεβ ΔΑ 17, εἴς.) ἰπβεγι 
αὐτόν Ὀείοτε ἐν δεξιξ. ΤΕ εχδϊιδιίοα 
το τε ρίαοςς οὗ βοποὺς δπᾶ δυϊπουν 
[ο]οννίηρ ἴδε τεβυγγεοιίοη ἰ8 ἃ ξωσί μεν 
αἰῖποβ8 τὸ ναὶ ἴπε ἐνέργεια οἵ αοὰ 
Τλπ εβξεοι.---ἐν τοῖς ἐπονρανίοις: ἐπ ἐξ 
ἀφαυεμίϊες. Ὑπαᾶὶ ἴτε ρῆγαβε μᾶ8 ἴδε 
ἰοεαὶ βεῦιβε ἤετε (οἷ. οπ νεσ. 3 ἅδονε) ἰβ 
ταδὰβ δουπάδπην οἶδα ὉΥ 186 ἴεγῃηδ 
ἐγείρας, καθίσας, ἐν δεξιῷ--411 ετπιδ8 νν» τ 
ἃ ἰοςδὶ τεΐεγεηςς, Τῆς ρῆγαβε οὐρανοῖς 
ἰπάεοά 5 Τουπά ἱπϑιελά οὗ ἐπουρανίοις 
ἴῃ ἃ ἔενν δποίδης δυιϊιμοσιτίεβ (Β, ΗἸἱ., 
ΝΈΑΣ ἜΜΕ ΘΕΈ: ἀρχῆς καὶ 

Εἴ. 21. ἐράνω πάσης ἀρχῆς κ' 
ἐξουσίας καὶ δυνάμεως καὶ κυρ' ᾿ 
Οὔεν αδουε αἷΐ γμῖς, απάὰ αμέκογὶἐν, ακὰ 
ῥοιϑεν, απὰ ἰογάφτπἰῤῥ. ΤΕ ἱπιεπβίνε ἔστε 
“7αν αδονε" ἰβ φινεὴ το ἴῃς ὑπεράνω ὈῪ 
ΟἾγγβ., Τβεορῆ., ϑιϊες, {πε ΑΝ, τῆε ΕΝ, 
εἴς. Βυῖ τ: σδη βοδιςεῖν ὃς βυβίαϊ πὰ ἱπ 
ἴλοε οὗ ἴδε δοῖυδὶ υβεὲ οὗ (Ὡς ψοτγά ἰπ 
ἩεΡ. ἰχ. 5 (. ἘζΖεῖκ. χἱτ. χα); δες 
ἰεπάεπου οὗ ἰδαῖς Οστεεῖς τὸ βυδβιίζαίε 
ςοπηρουπά ἴοσ βίπηρίς ἔογπιβ υνἱπουΐ Β0Ὁ- 
βίδητίδὶ οἤδηρε οἔβεηβε; ἴδε ποη-πϊεπβῖνα 
υ86 οὗ ἴῆε οορπαῖε ἔοστῃ ὑποκάτω (Ματίς 
νὶ. σας [Κὰ νὴ. τό; ]Ιομη ἱ. 51); δηὰ 
ἰδς τεβαπηοηυ οὗ ἴμε ϑυτίας απὰ οἵδεσς 
δηςίεπιὶ Νετγδίοηβ, τ μῖς ἢ τεηᾶσς ἰξ Βί ΠΊΡΙΥ 
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“ΔΡονε᾽" (ε.Ρ., Νυΐϊᾳ., Ξτεῤγα). “Ονεῖ 
ῦονε,᾽" τῃετείοσε, ἰ8Β ἴο ὃς ργεξεστεὰ ἴο 
“3. δῦονε "0. Τῆς πάσης [5 “41}᾽ ἰπ 
ἴδε βεηβε οὐ “"ὄνεσυ," ὄνεσυ Ῥδγίου ας 
κιπὰ οἵ ἀρχή τπαὶ «πη ὃε παιπηεὰ. Τῆς 
τεῖτηβ ἅτε ψίνεη ἰῃ ἴῃς δρδβίσαςξ ἔογπι, ποῖ 
88 ἴζ ΠΥ ῥγίμείῥίες πιὰ ὕογεος νετε ἴῃ 
νίενν, ἀπά ποῖ ῥέγεοναὶ ροννεῖβ, Ὀυϊ ὃε- 
οῶυδβε “εἰαςδές οἵ εαἰερογίες οἵ ῬετΒΟΠ8] 
Ῥεΐπρβ ἅτε ἐχργεββεά, )γυδὶ 85, .6.. ἐξονσία 
8 βιὰ οὗ υπιδῃ αμέλογίίἑες, ννὨϊ ἢ οοπ- 
βἰβὶ οἵ ῥεγφομς"" (Μεγ.). Τῆε υὑβε οἵ ἴα 
δὐδιγαςῖ ἀρχαί, εἴς., ἰηδιςα οὔ πε ςοποτεῖς 

ελοι, εἰς., ἐππδηοεβ ἴῃς ςοποδρίίοῃ 
οἵ ἴῃς δϑβοϊυϊε, 411-επιδγαςίηρ ἀοπιπίοπ 
οὗ ΟἸσίβει. Βυὶ ψῇδῖ τῇδῃπεσ οἵ ρονεῖβ 
οζ δυϊπογίεϊεβ ἀο ἴμεβε ἰεσπὶβ ἀεβίρηδίε ὃ 
ΤΒε ἴδοι ται τῆς ἱτπηπχεάϊαϊε βυῦδ]εςι πετα 
ἰδ τδε λεαυεμίῖες ἀπὰ ΟΠ γίβι᾽ 5 ροβιτίοη ἰπ 
1δέση δἵ οὔος Ἴχοϊυάεβ βυςῇ ἱπιεγργείδτοηβ 
ἂ8 ἰάεπιϊ ἐν ἴπεβε ἀρχαί, εἰς. νι δαγέλιν 
Ῥοννεῖβ (Μοσιβ); ἢ ἄνεσυ Κιπάᾶ οἵ 
ἀϊηίεν νβεγεβοενεσ ἰουπά (Ετδβῃ)., ΟἸΒἢ.,᾿ 
εἰς.); ἢ τῆς [εν 8 δίεγαγοῦν (ϑοδοεῖϊ.); 
οὐ ψ ἢ ἰδς νατίουβ ογάεσβ οὐ Ο επέΐ 
Ῥοννεῖβ (νη Τί). Τῆς ᾿εδάϊηρ ἰάεα οὗ 
ἴδε βεςιίοη δηὰ ἴπε ἀρρδσγεπὶ ρυσροσὶ οὗ 
εἰσ ας βιδιετηεπῖβ (ἘΡΉ. 1. το; Οοϊ. 
'. τό; Εοπι. νἱϊϊ. 38; τ Ρεῖ. ἰ". 22) Ροΐϊπὶ 
ἴο ἴδε δηρεῖῖς νου ἂβ τηεᾶπὶ.0 Τῇε 
ἕλοι (δαὶ ποιπίπρ 18 βαϊά Βεσε οὗ Ομ γί βι᾽ 8 
φυτὰ ονεῖ ϑαϊδηϊς ροννεῖβ βυ ρ ρεδβίβ ἔυσ- 
τδοῖ πὶ ΟἿΪΥ ἀπρεὶβ οὗ ξοοὰ,---εανεπὶν 
πιο]! σεῆςεβ, ἅτε ἴῃ νὰν. Οδὴ δπῪ 
ἀεβπηίιϊς ἀϊδεϊποιϊίοη ἰπεὲπ ὃς τηδᾶὰς ουἱ 
θεΐνεεη ἴδε τετπηβ ὃ Απὰ οδη ἰὶ Ῥὲ βαϊὰ 
τἰῶαλι τῆς επυπιεγαϊίίοη πηεᾶπβ ἴμδαὶ Ὡς 
ψοτ]ἁ οὗ ροοὰ δηρεῖὶβ πα8 118 ἀϊβιίποι 
ογάειβ δὰ ριδάεβ οἵ δηρεῖϊς ἀϊρηϊυ δηά 
Ροννεγὺ ὙὍῇῆε ρδββᾶρε στηυδὶ ὃς τεδὰ ἰπ 
ςοηπεςτίοη υνἱτῇ ἐπε ἀπαίορουβ Ἔπυτηεσα- 
τίοπβ ἰῇ Ερῆῃ. {, το; οχῃ. νἱϊ. 38; 
τ Ρεῖ. {Π|. 22, ἀπά εβρεοῖδιν (οἱ. ἱ. τό. 
Ὀϊεγεποαβ ἰπ ἴπῸ επυτηθσγδίοηβ τπεη δὲ 
Οποα ἄρρεᾶσ. ἴἷπ Ἐρῇ. ἱϊϊ. το νὰ πᾶνε 
ΟἿΪΥ τῆς ἀρχαί «ἀπά ἐξονσίαι ; ἰπ Βοπι. 
νἱ, 38, ἄγγελοι, ἀρχαί, δυνάμεις ; 'π 
1 Ρεῖ. 1. 22, ἄγγελοι, ἐξονσίαι, δυνά- 

ι4Φ. Απὰ ἰπ (ἢς πιοβὲ ἀΐγεςϊ ρδγϑὶϊεὶ 
ΟΟἱἹ. ἴ. 16) ννε πὰ θρόνοι, κνριότητες, 
χαί, ἐξουσίαι. Τῆς Ῥαυϊΐπε ραββαρεβ 

τπεπηβεῖνεβ, ἱπεγείοσα, δῆον πὸ βυςῇ 
ἰδεποῖν εἰῖπεῦ ἴῃ ἀπὸ πηρεδεῦ οὐ ἰη {πε 
φμοοέξοίομ οὗ δυϊποσίτε8 45 νουἹὰ δε οοη- 
βἰδίεπε υἱτ ἃ ἀεϊεγπίπδῖς ἀοςιτίπε οὗ 

δἀυαϊεὰ οτάετβ. Νοτγ σδη ἰξ θὲ ἱπέετσεά 
Ὅτῃ ἴῃς ψνογὰβ ἰη Μδῖι. χνἧϊ. τὸ (45 Μεγεσς 

τρϊη 8) ἐμαὶ δυο ρστδάδιίοπβ ἃγε τεοορ- 
πἰβεά ὃν οὖς [οτὰ Ηἰπηϑε]. [ἐ ἰδ ἔγυα 
1δδῖ ἴῃ τπε ποη-οςαποηϊςδὶ υυτ ἴῃ ρδ οὗ τῃς 
7εν (4.6., Τεοί. ΧΙΙ. Ραίν., εἰς.) τῃε ἰάεα 
οὗ νατὶεῖγ οὗ ταπῖκβ διηοηρ ἴδε δηρεῖβ 
Ἄρρεδϑζβϑ, ἀπὰ τῆδι ἴῃ {πε δῖε ΚδΌΡί μι δ] 

ΠΡΟΣ ἘΕΦΕΣΙΟΥΣ 1. 

1τεταῖυγε ἴε ἰοοῖκ βίσαηρε δπὰ εἰαδογαῖς 
ἴοττηβ, Βυῖ Ῥεῦνεεπ ἴπεβε δηὰ ἴδε βίτρ] 
βίδιετηθηῖβ οὔτε ΝΤ ἴδεζε ἰβ τὸ γεδὶ 11 
Ὧδ88, Δηᾶ ἴδετε ἰδ ποι πὶπρ Βετε ἴὸ ροϊηϊ 
φασί ΗῪ εἰϊδεσ ἴο δὴ ἀςομαέηρ Β08]ε οσ ἴο 
ἃ ἀσεεεμαΐηρ. Ικ ἰδ μεϊὰ Ὀγ βοιπε ἱπάεεὰ 
(ε.5.. Μεγετῖ) ἴδδιὶ τῆς δηρεὶῖς δυϊμβοσεβ 
διε παιηεὰ πεσε δοοογάϊπρ ἴο ἴῃς ἰαἴίες 
δοδίθ, δερίπηΐϊηρ νἱῖ τῆς δίρμεβὲ δπὰ 
Εἰοοξοϑϊοβ ἴο τῆε ἴοννες δηὰ ἴδε Ἰοννεβί. 

οσ 1818 ἔννο τεάβοῃϑβ ᾶἅσε οεσζεά, υἱςΣ., γε 
ται ἴὲ ψουϊὰ θὲ παίυτγαὶ ἔοσ τε υυτίϊεσ, 
Ὑ 80 [88 1εἄ τπε τεαάεσ υρ ἴο τε τρῆϊ παπὰ 
οἱ Οοά δβ8 ἴδε ροβίτίοῃ Ρο 
ΟὨεῖβε, ἴο γίνε δὶβ εηυπιετδιίοη οἵ ἴδε 
Ῥοόψεῖβ βυδ)εςϊ το ΟΠ γίβι ἰπ ἐπε βυςοεββίοι 
οὗ ἔτβι, βεςοπὰ δηὰ τπϊτὰ ἰῇ σηκ; δηὰ 
σδομάᾶ, ταὶ πὶ ἴῃς νατίουβ σεΐεσεποαβ 
τπλδάε τὸ τπεπὶ, ἰῃς ἀρχαί, ἐξουσίαι, ὄννά- 
μεῖς ἅτε ρίνεη ἴῃ ἴδε βᾶτης ογάεσ. Βυῖ δε 
ζοτπιεσ 8 ἃ νεῦυ ρῥγεζασίοιιβ σεᾶβοῃ ; ἃπά 
τῆς ἰαῖίοι 18 ποῖ να]ά, ἱπαβηυς ἢ 88 ἐπ 
ποης οὗ ἴπε ρϑββᾶρεβ δρρεαδὶεά ἴο ἀο ννε 
ξεῖ 411 ἐἴεβε 1ῆγες ἰεττηβ ἱορείμες (ΕΡἈ. 
πὶ, το; ΟοἱΪ. ἱ, τό, ἰϊ. το; σ Ῥεῖ. [1]. 22). 
Νὸος ἰβ ἰξ ροββί δε ἴο Ἂββίδθ] 5 ἢ Δτν οἷ βᾶσ 
ἀϊξεϊποιίου οὗ βεπβε δηὰ δρρ]ἰοδιίοη ὃὲ- 
ἔνε ἴῃς ἔους ἰογπιβ ἰηϊγοδυςεά Πεῖα, 
ΒΌΓΝ 845 ἴῃδὶ διϊετηρίεά, 6.9.» ὉῪ ΑΙ ογὰ 
ψΠο, ἱποϊυάίηρ ἰπ τπε ἰδὲ δαγέλίν 45 ψ"εὶ] 
88 Πεδνεηυ ρόννεῖβ δηά εὐ 8ἃ5 ΜΨΕ}] 45 
ξοοὰ δβρίτἰ᾽8, γερατὰβ ἀρχή 85 ἴδε βυρζεπιε 
εχρζεββίοῃ οὗ ἀϊηΐυ, ἐξονσία 48 οδὶοίαὶ 
Ρονεσ ἰῃ 811 118 ἔοσζηβ, ρείπιαγυ οζ ἀεὶς- 
ξαϊεά, δύναμις 45 »πίρλΐ οἵ ἴδε “τᾶν 
τηδίεσίδὶ "᾿ οὗὁἨἩ ρονεσ, δἀπὰ κυριότης, δἃ5 
ἴδε ργε-ετηίΐπεηος οἵ ἰογάβῃὶρ. ἵνε 
τηυβὲ ἴακε τῇς ἰεγτηβ, τπεζείοτε, ποῖ 
88 ἀορτηδίίς ἰειπὶβ εἰπεῖ ἰοδοπίπρ ΟΥ 
ἱτηρὶ γίπς ἅτ ἀοοισίπε οἵ ρτδἀυδίεὰ 
τ ηΚβ, ἀϊβετεπείδιεὰ ἐππηςτίοηβ, οσ ογζδη- 
ἰβεὰ ογάεσ ἱπ ἴπὸ ννοσὶὰ οὗ δηρεῖβ, θυϊ 
ἃ8 τῃείογίςδὶ ἰεστηβ ὑγουρδι ἰορεῖπες ἴῃ 
οτάες ἴο ὄχργεββ ἴπε ὑπιαὰς ΒΌΡΓΕΊΔΟΥ 
δηὰ δρβοίυϊε βονεγείρ πῖν ργορεῖ το ΟἸγίβι, 
δηδτηεδηίηρ βἰπιρὶν ἔπδι νῃδίενεσ 
οὐ ἀϊρηϊκίεβ εχίβιεὰ δηὰ Ὁν ψπδίενεγ 
ὩΑΠΊΕΒ {ΠΕῪ πιΐρῃι θὲ ἀεβίρηαϊεά, Οἢγίβι᾿ 8 
ἀοπιϊηίοη νν88 ἀῦονε ἴπεπὶ 411. ΤὨΙ8 ἰ8 
βυρρεβίεά αἷβο ὈῪ ἴδε ἔυσίπεῦ ρεπεσγα  δα- 
τίου τπδὶ ἔο]]οννε.---καὶ παντὸς ὀνόματος 
ὀνομαζομένου : απά φυον παρις ἐλαΐ ἐς 
παριεά. Τῃε ὄνομα Πεῖε ἰβΒ ποῖ ἴο δε 
ἴδκεη 845 ἃ τ|ὲ οὗ ἀϊφηίεν, Ὀὰϊ (45 1π6 
ὀνομαζομένον δον») δ45 ἴδε ἰπιηρὶς 
δεπβα οὗ παρέ. ὙὙπεῖε ἰβ δὴ δάνδπος 
ἰπ τπε βίδιεσηεης οἵ ΟἾγίβι 8 βΌρσεπης 
τη, αὶ ἰξ [8 βίτηρίν ἔγοπῃ ἴῃς ἰάεα οἵ ἃ 
ΒΌΡΓΕΠΊΔΟΥ ονεῖσ 411 μεανεηΐν ἱπιε]!ρεηοεβ 
ἴο παῖ οἵ ἃ βιυιρσεπίδου ονεῖ 1] ογεδίθά 
οὔ͵εοῖβ ὉῪ ννβαΐβοενεσ ἤᾶπηε Ἵδι]εά.---οὐ 
μόνον ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ, ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ 
μέλλοντι : πο οκῖν ἐπ ἐκὲς τον] (οτ ἀρε), 
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οὐ μόνον ἐν τῷ " αἰῶνι τούτῳ ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ " μέλλοντι " 22. καὶ ε Μειι. 
πάντα ' ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ, καὶ αὐτὸν "ἔδωκεν ἱκεφαλὴν 

1 1μυκο 1, δὲ "᾿ τ. ῬΕ. νἱϊ!. 6. 
Ξι 

ἘΜεῖι. χὶϊ. 32; ΗδδὍ. νὶ. 5. 
Ηεδ. νἱϊ, το, χ. σΣ6; . Ῥαδβδίῃ. 
19 οὐΪγ. Ρ᾿ 

διέ αἷδο ἐπ ἐμαὶ τολίεκ ἰς ἰὁο ἐορεθ. ΤΏς 
βιδίετηεπι οὗ ΟἾγίβι᾽Β δῦβοϊυϊε δπὰ ὑἡ- 
ταδί μβεά βυρσγεπιδου ἰ8 ὕσουρῃξ ἴὸ [8 
μεῖς ΌῪ {πὶ8 Ιαδὲ ψεπεγα βαιϊίοη, νυ ἢ 
εὐσαςεβ νυν ἐπίῃ [18 ΒΕ ῈΡ πε τοι} οὗ 
οτεδιεὰ οδ]εοῖβ ποῖ ΟἹΪῪ 45 ἴμεν πον ἃγε, 
Ῥυξ 285 πεν πιᾶν δεοδῆεσ ὃς ἴῃ ΔΗ 
Ῥοββί δῖε ἔπῖυτε. Τῆς ψογὰ αἰών Πεῖε 45 
εἰβεννῃεγε, ἢδβ ἴδε ἰάεα οἵ ἀμγαίέοπ αἵ 118 
τουπάδιίοη. [τ πιεδῃβ “ἂρε,᾽" “ἀ20γ1:,᾿" 
δηὰ 25 υπεᾶ οὗἩ ἴῃς τσογία ρτεβεηῖβ ἰξ, ἴῃ 
ἀϊβεϊηοείοη ἔγοτι κόσμος, ἴῃ [18 τεπηρογαὶ 
Δδρεςῖ, “118 ργεβεηῖ βίδῖε οὗ τπίηρβ᾽". 
Τῆς ἐν βροκε οὗ ἴδε ρεγίοά Ῥεΐογε 

Μεροία!᾽ 5 Αἄνεηι ας ΓΉΙ ὈΡΣΤΊ, 
“1518 ἀρε,᾿" ἀπά οἵ ἴῃς ρετίοά ἰηϊσοάυοςά 

ὃ ἴδαι ενεηΐ 25 ΝΞ Ὀδ»ΙΠ, “ἴῃς 
οοπιίηρ ἀρε᾽". 80 τε ΝΤ ντίϊεγβ ἀεδβὶρ- 
ηδῖς ἴπε ρεγίοάἁ ργεοεάϊηρ ἴδε ἤη8] Κεϊυγη 
ος Ῥατουξία οἵ ΟἾ τὲ ὁ αἰὼν οὗτος (4150 
ὁ νῦν αἰών, : Τίπι. νὶἱ. 17; ὁ ἐνεστὼς 
αἰών, ΟαἹ. ἱ. 4; οΥ βΒἰπιρίυ ὁ αἰών, Μαῖϊ. 
χὶν. 22), δῃὰ ἴδε ρεγίοά Ὀερίππίηρ ἡ1ἢ 
ἴδε Ῥασγουδβία ὁ εἶν ὁ (α18ο ὁ 
αἰὼν ἐκεῖνος, [Κ. χχ. 35; ὁ αἰὼν ὁ ἐρχό- 
μενος, ΜΚ. χ. 30; [Κκ. χνι!. 30; οὗ οἱ 
αἰῶνες οἷ ἐπερχόμενοι, ἘΡΏ. ἰἱ. 7). 

ὙΠῖβ ραγαρταρῇ ρίναβ ΒΙΓΊΡΙΥ ἃ ροβίτνε 
ϑίδιειηθηϊς οὗ ἴδε εοχαϊιδιίοη οὐ (Ἠσίβι, 
Ηἰ5 βονεγείψῃ ἂπὰ ὑπβῃασεὰ δβυρσοτηᾶς: 
ονες ἃ]. [ἰ πγδῖκεβ πο γεΐεσεηςε ἴὸ Ἰενίβα 
οἵ αποϑεῖς βρεοιυϊδιϊοηβ ἱποοηβίβίεης νυν ἢ 
1815. [τ ἰδ ἀἰδετεπε ννἱἢ τῆς στεαῖ βεο- 
τίου ἴῃ ἴα 5ἰβῖες Ἐρίβι]ε ἴο ἴῃ Οο]οββίδηβ. 
ΎΠετε Ψὲ δεε (δὶ βυοῦ βρεουϊδιίοηβ νασα 
τίς ἴῃ δὲ Ἰεδβὲ οὴς οὗ ἔς σπυσοβαβ οὗ τῇς 
1υγοὺδ νᾶ]]εγ. Ὁμε βιδιεπηεηῖβ ἰπ παὶ 
Ἐρίβεϊε ανε δὴ υῃσηβίδκδοϊε γείεγεηςε ἴοὸ 
Ἐπεοβορῃϊς ποιίομβ δἰκίη ἴο τῇς Οποβίῖς 
ἰάεδβ οὗ επιδπδιίοῃβ-- -ποιίοηβ οὗ δηρεὶῖς 
ἱπιεστηεάϊασίεβ δεῖίνεεη Οοὰἂ δπὰ τδε 
νοσ]ά; βεβίπϑε ΨΠΙΟΠ τῆε Αροβεε Πᾶ5 
ἴο ἀ5ββετγὶ ἴῃς Ἔχοϊυϑῖνε τεϊδτίοη οὐ Ὁ σγίβε 
τὸ ἔπε ψῃοἷε βγϑβίεπι οὗ [πίηρβ, βεε ἂπηὰ 
Ὥπβεεη, δαί πν δηὰ οἼείεβιδὶ, 5 τῆς 
Οτεδῖοσ οὗ 11, {πε Ὁρῃοϊ ες οἵ 11, τῆς 
Οηε Βείπρ ἱπ ποτὶ γεβ δὰ 41} τπε ἴογοεβ 
Ρεσιδίηίηρ ἴο τῆς πηαϊπίεμαποε δηά δά- 
ταϊηϊβιγαϊίοη οἵ τῃίηρβ. ὙΤῆε ᾿ἰτεγδίυτε οὗ 
7υἀαίβηι πλαίκεβ ἰϊ 4150 οἰδαγ δι Ὁγ Ρδι]}᾿ 8 
εἰπε τῆς 7ενν8 παὰ σοηπϑβιγυςιεὰ ἃ βοτης- 
ψνπδὶ εἰλθοσαῖς βυβίεπῃη οὐ Απρεϊοϊοσυ, 
νὴ Ἰπεοσῖεβ οὗ ρτδάυδιεα ροβίτίοηβ ἀπά 

χίϊ. 32; 
Ἐοπι. χἰϊ. 
2 8]. ἔτ. 

Κ͵]οδα ἐϊ, 1:6, 35; ςὮ. ἱν. τα; 
ὦσε. χί. 31 ΟὮ, ἵν. 15; ναζ. 23; ΟΟΪ, ἱ. 18, ἰδ. το, 

ἀϊδιϊηςτίνε διποξίοηβ. Τιε Βοοῖ οΓ Ἑποολ 
(ἰχὶ. 10) βρεδκβ οὗ “ΔΗΡΕΙΒ οἵ ροννεῖ δἃπὰ 
ΔΏρεἶβ οἵ ργίπείρα! ιν". ὙΠε Βοοῖ οὗ 
ἐλε ϑειγείς οΓ Ἑποιὰλ (χχ. τ, 3) ἀδβογίθεβ 
ἴδε Ππεᾶνεηὶν μοϑὲ 848 Ἵοηῃβίβιίηρ οὗ ἴδῃ 
ττοορβ8---ἰογάβῃϊ!ρβ, ρσὶ ποῖ ρα! ῖςβ, ρόούνεῖδ, 
Τδογυδίπι, Βοεγδρἢ πὶ, τἤγοηαβ, εἰς, ἴῃ της 
Τεςξίανιεηίς ο7 ἐδε Τιοεῖυε Ραϊγίαγολς (Ἰ,ενὶ 
3) δὶχ ογάεσβ ἀγε παπιεῖ, οὗ βοῇ τῃε Ὠίρἢ- 
ἐδβὶ σε ἴῃς θρόνοι, ἐξονσίαι, οσουργίηρ ἴδε 
βενθηῖῃ Πεᾶνεη, ΨὮ1]6 τμς δυνάμεις ἅτε 
τ8ς ΒΓ ἰπ οσάεγ δπὰ δγεὲ δββίρηςὰ ἰο (δες 
τοῖγὰ πεάνεη. Τῆε βᾶπὶς ρεπεσγαὶ ἀοςίτίης 
ὍΡΡεδσβ δἷβὸο ἱπ Ἐρῆγδεπιὶ ϑυγυβ ()., Ὁ. 
270), ῆΟ ρίνεβ ἴῆσεε ρτεαῖ ἀϊνίβίοπβ οὗ 
τδε ςοἰεβεῖαὶ γος τ υἱς. ῳ προς ὙΜΡΗ 
κυριότητες ; (2) ἀρχάγγελοι, ἀρχαί, ἐξ- 
ουσίαι ;; (3) ἄγγελοι, δυνάμεις, χερουβίμ, 
σεραφίμ. ἴπίῃε δὲ Ῥγίπεὶῥ. οἵ Οτίβζεη 
(ἴ.ν 5, 3, εἰς.) ἤνε οτάειβ ἅτε παπιεὰ, 
τἰβίηρ ἔτοπῃ ἴδε τάξις ἀγγελική το ἀρχαί, 
ἐξονσίαι, θρόνοι, ἀπὰ βηΔ}}Υ κυριότητες. 
Βιὲ τῃς ςοποεριίοη οὗ ἃ ρτεδῖ, ὅταδυδιςἀ 
δηρεὶὶς Πιεσασοῦυ ννᾶ8 εἰαδογαιεὰ τηοβὶ 
Δ ὉνΥ τῆς δυῖποσ οὗ τῆς τεγηδεκδῦῖε 
Ὀοοκ, 2ὲε Οοεϊεςέϊ Ηἱϊεγαγελία, τῇς 58ο- 
ςα]]εὰ ΠὨἰοηγδίιβ [πε Ατεοραρίῖθε. Ὑπεσε 
Με πᾶ ἃ βοῆεπιε οὗ ογάεζϑβ ἰῃ ἴῆτεε βεῖβ οὗ 
ἴῆτες, ἀεβοεηάϊηρ τοπὶ τῆς Πίρπμεβὶ τὸ ἴδε 
ἴοννεβὲ : ϑεγαρῃίπι, ΟΠεσγυρίπι, ΤὭτγομαβ ; 
Βοπιϊπδϊϊοπβ, Ν᾽τῖυεβ, Ροννεσβ (ογ Αὐΐδοτ- 
.ι1ε8) ; Ῥτίποῖρα 68, Ασοπδηρεὶβ, Απρεΐβ. 
Ηξεηςςε πε βυδιίπιε ἀεδβογιρεοη ἴῃ Πδπίε 
(Ραγαάϊξο, ςαπῖο χχχνὶ!.) δηὰ Μιποπ' 8 
“ ΤὭτστοπεβ, [οπηϊπδιίοηβ, Ριεϊποθάοπῃβ, 
Νιτῖυεβ, Ροννεσβ᾽᾿ (Ῥαγαάὲτε ],ο5ὲ, ν., δο1). 

Νες. 22. καὶ πάντα ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς 
πόδας αὐτοῦ: αν" Ηε ῥπέ αἰ! ἐκλίπρς μπάεῦ 
Ηἰς γεεί. Τῆς ὑπέταξεν [5 ςοοτάϊπαϊε νν ἢ 
πε ργενίουβ ἐνήργησε. ὙΠεκε ἴννο [Βΐηρ8 
Οσοὰ ἀϊά : Ηε ψτουρῆι Ηἰδ πιρμτν ροννεσ 
ἴῃ γαϊβῖπρ δπὰ Ἴχδιηρ Οἢγίϑιὶ ἀηὰ Ης βυδ- 
)εςιτεὰ 411 ιμΐπρβ ἴο Ηίτῃ. Τῇε ἰάςδ εἐχ- 
Ρτεββεά Ὁγν ἴδε ὑπέταξεν Πετε [8 ποῖ {πε 
Ἰιπυῖςὰ ἰάεα οὗ ἃ βυδ)]εςείοη οὗ ορροβίηξ 
οὐ]εςῖβ, ν Π ἢ ᾿νε ἢᾶνς ἴῃ τ Οοσ. χν. 27, 
Ῥυῖ τῆς τ άεν ἰάεα οὗ ρ᾽δοίῃρ 11 ογεαϊθά 
τπϊηρβ ὑπάσος πε βονεγεῖ στιν οὐ Οσίβε. 
Τῆς τνοσγάβ τεςδ]! τῃοβε οἵ 5. νἱΐϊϊ. 7, δὰ 
ἄο ποῖ ρῖνε ἴπεξε ἰπ {πε ἴογπιὶ οὗ ἃ αυοίδ- 
τίου. Τῇδιὶ Ῥβαὶπιὶ βρεδκβ8 οἵ Μδπ 85 δε 
ΔΒ τηεϑηῖ ὃν Οοά το ὕες, ψν ἢ ἀοπιίηΐοη 
ονεῖ 811 πε ογεδίυσεβ. Ηεσε πὶ ἰάεδὶ 
ἰ8 Ργεβεηϊεὰ δ8 στῃηδάε σεᾶὶ ἱπ ΟἾγίβι, πε 
εχδιιθά, βονεγείζῃ Οἤγίϑι. Ὑπὲε δορὶ τὰ - 
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τῷ Αδδοῖ,, ὑπὲρ πάντα τῇ " ἐκκλησίᾳ, 23. ἥτις ἐστὶ τὸ " σῶμα αὐτοῦ, τὸ " πλή- 

ΠΡΣΕ ρωμα τοῦ τὰ 1 πάντα " ἐν πᾶσιν " πληρουμένου. 
δῖϊ. χν!. 

18; ἐρρ. μαβϑὶπ,. 
Μεινῆ. τ 

ὭΞΞΕοΙ,. χίΐ. 5; τ Οος. χίΐ. 22; οἷ. ἱν. 4 αἱ. ; (οἱ. ἱ. 18 δἱ. ο Μεῖι. ἰχ. τι; 
21, νἱϊϊ, 2ο; ]οΒὴ ἱ. τό ; ΒΕοτα. χὶ. 12, 25, χί ̓ΐ. 15, χν. 209; 1 Οος. χ' 26, 28; Οἱ. ἵν. ς; Ἐρδ. 

1. στο, ἐν. 1:3; Οοἱ. ἰ. 19, ἱἰ. 9. ΡΞεδ. ἦν. το; Οοΐ. ἰ.9; ΟΘαΐϊ. ν. ᾿4. 

1 Βεΐογε παντ. οὔ. τὰ βοπὶα πΠΊ88.; ἰπβετὶ Μ9598., πηοβί πιβ8.- 

[εττϑά ἰο, ἰμεζείοσγε, ὈῪ ἴπε δοζ. ὑπέταξεν 
τῆδυ ὃε ἴῃς ἀεῆηίϊε ρος οἵ δρβοίυϊε ἀο- 
τηϊηίου Τοπβεαυθπὶ οὐ ἴα εχδιϊδίίοῃ. 
Τδα ταϊβίπρ οὗ Οἢγίβε ἰο αοάβ τίρῃι βαπὰ 
ΨΆ5 ΤΟ] οννεά ὃγ ἴδε ρῥ]δοὶπρ οὗἁ κῇ τοῖηρβ 
υπάςτ Ηἰ8 ἕεεϊ δηὰ πηδκίηρ Ηἰπι, ἐδ γ)αείο, 
βονεγείρῃ ονεῖ 8]].---καὶ αὐτὸν ἔδωκεν κε- 
φαλὴν ὑπὲρ πάντα τῇ ἐκκλησίᾳ: απά 
ξαυε Ηἰἷνι ας κεαὰ οὐεν αἷΐ ἐλιηρς ἰο ἐπε 
Ολμγελ. Τῆς ἘΝ ἀρτεεβ ἢ τς ΑΥ̓͂ 
δηὰ {πε Βίβῃορϑβ᾽ Β δῖε ἰπ τεηάετίηρ ἰξ 
“δηὰ ρᾶνε Ηἰπὶ ἐο δὲ ἢεδά ". Ὑγηά. ἀπά 
Ογδη. δᾶνε “ πδῖῃ πιδάες Ηἰπὶ ἀρονὲε 81] 
τϊηρβ ἴπε πεδά᾽"; ([ἢε ἘΠΒεπιϊβῃ, “ Βδῖῃ 
ταδὰς Ηἰπὶ πεδὰ ονεζ 411 τες Ομυγοῖ ᾽". 
Τῆς Ὅνο ἰάεδβ οὗ Ὁ σίβι 'β Ἠεδάϑῃϊρ ονεῖ 
411 τηϊηρβ ἂπὰ Ηἰβ Ἡεδάβῃίρ ονες ἴδε 
Ομυσοδ ἀρρεᾶσ ἴο ὃς ἴῃ τῆς δβιίδίετηδηιϊ. 
ὙΠς αυεδβείοη ἰ8 ἤονν ἔἤον ἅτ τεϊαϊεά, 
δπᾶ νῆα ἰ5 ἴῃε ργεοῖβε ἰάδα διϊαςῃίηρ ἴὸ 
ἐδ. οὗ ἴπε βἰρπιβοδης ἴεσπβ. Τῆς ἕξω. 
κεν ἷἰ8β ποῖ (ο ὃε ἴδίκεη ἰπ ἔπε τεοδηίςαὶ 
βεηδς οἵ αῤῥοϊπέεά, ἱπεία!ἰςα (45 ἐχρτεββεὰ 

ὃν ἸΣ3, τιθέναι), δυι, 88 ἰδ ἱπάϊοδιεὰ Ὀγ 
δε βἰπιρὶα αι. τῇ ἐκκλησίᾳ, ἰπ [18 οτάϊ- 
ΠΆΓΥ βεῆβε οὗγανε. (γίβε ἰῇ ἔπε σαρδοῖεν 
ΟΥ Ῥοβιτίοη ἤεγε δϑογίρεά τὸ Ηΐπὶ ἰβ ὑσθ- 
δεηϊεὰ 45 ἃ ρὲγέ οὗ αοἁ ἴο [πε ΟΠυτοῆ. 
Ἡδανίηρ εχαϊιεὰ Ηἰπὶ ἴο τς δίρμεβι πὰ 
ἰηνεδιδὰ Ηἰπὶ ννἱἢ βυρτεπὶς ἀοπιίηίοῃ, 
αοὰ ργίνες Ηἰπὶι ἴο τπε Ομυτοῦ. Τδε 
πάντα ἴῃ ὑπὲρ πάντα τηυβὲ πανε [ΠΕ Βεῆ8ε 
1 δδ8 'ῃ πάντα ὑπέταξεν, ποῖ “411 αμέλον- 
ἐέὶε5,᾿"" Ὀὰϊ “411 ἐλέηρς᾽". Τῇε κεφαλή, 
τετείογα, τηυδὲ Ἔχργαββ Δη δοβοΐυϊε μεδά- 
ΒῃϊΡ ονεῖ 811 τῆς οσεδῖεά ννοσγὶά, ν᾽ 8: 0]6 απὰ 
ἰην δῖα, ποῖ ἃ ραγιίουϊασ, πῖσθες πεδά- 
88 ρ ονεῦ οἴμεγ βυδογάϊπαιϊς πεδάβῃϊρβ, 
ΑΡοβίῖεβ, Βίβῃορβ, εἴς., ἱἰπ τῃὴ6 Οπυτοῇ. 
Ευγίῃοσ, 28 ἴπε βδυδβϑεαυεηὶ δβίδϊεσηεπὶ 
δῦουϊ ἴτε σῶμα 5ῃοννδ, ἰξ πιυδὲ Βᾶνα {πὸ 
4] ἐεδος δὲ, λεαά, οτραπῖς δεδά, δηὰ 
πεϊῖπες τπδὲ οὗ σιρρη ποὺ ἴδαϊ οὗ λίρλεϑέ 
ἀἐρηὶέν οπὶγ. Τῆε ἰετπὶ ἐκκλησία, ἀραίη, 
ΟὈνϊ Οὐ ΒΥ Βα8 παῖε ἰΐ8 τ άεβὲ ΟΠ γί βιίδη 
8βεῆδαε. ἰὐδεὰ ὃν ἴδε Οτεεῖκβ ἴο ἀςδίρτιδϊς 
ΔΠ ἀΞϑενιδὶγ οΥΓ ἰλε ῥεοῤῖε εαἰϊεά γον ἀε- 
ἐϊδεγαέίοι (ς΄. ΑςῖΒ χῖχ. 30), δηὰ ὃν τδς 
ΤΧΧ δβ ἴδε εαυΐϊναϊεπε οὗ ἴδε Ηδσδτγον 

Ὅτ, πε εοηργεραξίοπ ὁ Ἰτγαεὶ, εβρεοὶ- 
Αἰἰγ με π οδ!]δά ἰπ ταὶ σίουβ ςοηνεηϊίοι 
(Όεαϊ. χχχὶ. 30, εἴς.), ἰξ ἐχργεββεβ ἰῃ ἴῃς 

ΝΤῚ τῃε ἰάεα οἵ {δε ἔε!]Ποννβδῖρ οΣ πρρτορ η 
οὔ Ὀεϊΐενετβ πιεειίηρ ἔοσ ννοσβδὶρ ος ἴος 
ταἰπι βισαϊίοθ. Απά ἴτ Ἵχργεββεβ {π|8 ἱπ 
νδτίουϑ ἄσρτεεβ οἔεχιεηβίοῃ, γληρίηρ σΌτα 
18ε 5π18}} σοπηραπυ ραϊδβεγίηρ ἔοτ ννουβῆρ 
π᾿ οπς᾽Β δουβε (δε ἐκκλησία κατ᾽ οἶκον, 
Εοπι. χνΐ. 5: 1 Οονς. χνὶ. :ο, εἴς.), οἵ δὲ 
βίηρίε ςοηρτεραιίοη οὔ ν]Πλσε οτ ςτῖν (Αεῖς 
ν. Σ, νι. 3; σ Οος. ἵν. 17, εἴς.), ἴο ἴδε 
ἰατξετ ΟὨγιβείδη οοσησηυη τε οὗ ργονίηςες 
δηὰ ςουηίτίεβ (τῆς ᾿Ασίας, Γαλατίας, Ἰον- 
δαίας, : Οοτ. χνΐ. Σ, το; 2 Οος. νιϊ. α: 
6 Δ]. ἱ. 2, 22), απὰ ἤπαιγ ἴο ἔπε Οδυσοδ 
υηΐνετϑαὶ, ἔπε ΟΠυτοῦ ςοἸ]εςείνεῖγ, ἴδε 
ψνΒοῖΐε ἔΕΠοννΒῃΐΡ οὗἩ δεϊϊενετβ ἤτοι Ἷ 
{δε νοτἱά (Μδῖῖ. χνὶ. 18; σ Οος. χὶϊ. 28; 
ῬῃΪ]. 111. 6; Οοἱ. ἱ. 18, 24, εἴς.). Ηετεε δοά 
ἰπ τῇς οἴπες οσουϊτεηςαβ ἰπ τπ 8 Ἐρίςις 
ἴδε ψοσζὰ ἢαβ (818 ἰδγρεδὲ εχιεηβίοη οἵ 
πιεδηίηρ, νἱ με ες τυγειῖςδ!] ἰάεδ 
οὗ ἃ υηϊῖγ νι τα} τεϊδιεὰ ἰο ΟἸσίδὶ, ἰα- 
ςοτγροσδῖεά ἴῃ Ηττῃ, ἀπά δανὶηρ Ηἰβ ἴτε 
ἴῃ ἴ-. ΙΓ τπὰ ἰεσπῆβ πεη ἅτε ἴο δε 80 
υπάετβιοοά, μον ἰ8 τδεὶς οοπηεςιίου ἱπ 
1ῃς βεηΐδησε ἴο δε ςοπβίσυς ) ὙὉΤε τῇ 
ἐκκλησίᾳ ἰ5. ἱπιπιεάϊλιεἶγ ἀερεπάεης ου 
ἔδωκεν, Δηἃ σδηποῖ ννε]] δε ἴδκεπ 85 ἃ ἐδέ. 
εονππιοαὲ τε “ ἴοτ ἴῃς ροοά οὗ ῆε ΟΒυτοδ" 
(Όε ννειϊεε), 88 ἐξ νοσε δἰιδοῃεὰ ἱπηπηεάϊ- 
αἰεῖν ἴο τῆς ὑπὲρ πάντα. Τῆς κεφαλὴν 
ὑπὲρ πάντα τηᾶγ ἴδει ὕὈὲ ἰδίκεπ εἰϊῆεν 28 
ἰπ ἀῤῥοσιἐέοπ τὸ αὐτόν---" ρανε Ηίπι, Βελὰ 
ονεῖσ 81} τπΐηρβ, το τῆς ΟΒυσοἢ,᾽ ὁ.ε., γᾶνε 
Ηἰπι, ἐλὲς πεδὰ ονεσ 8]} τίπρβ, το δε 
Ομυγοῦ (Ὁ γγα., 5είεσ, εἰς.) ; οὐ 28 βανίῃ 
ἃ ῥτγεάϊοδενε ἔοτοε---“" ρανε Ηἰ πὶ ἂς ἢ 
ονετ 411 τπϊπρβ᾽" (ΕἸΙ., εἰς). Ὑδε Ἰδιῖες 
ἰ5 ἴο ὃς ρτείεσσεὰ Ὀοιἢ 858 ἴδε δδϑίεσ οοῦ- 
βιγυοιίίοη ἀπά 28 πιοσὲ σοηρτυουβ νυ 
τε ἀπαγίμγουβ κεφαλήν. Τδυβ τδε ρυτ- 
Ροτὶ οἵ πε οἴδυβε ἰ8 ἐμαὶ Οοά, ἰπ φίνίπα 
ΟἸὨεῖβε το τῆς Οδμυτοῦ, ργᾶανε Ηἰπὶ ἴω ἐξα 
εαῤαεὶέν οἵ Ἠεδὰ ονετ 4}} ἐμΐπρβ. Ὑβεζε 
18 Ὧο ἀιδιϊποξίοη οὐ σοπιρατίϑοη, ἱμεγείοσε, 
δεῖννεεπ ἴνο Πελάβῃ!ρβ, 88 ἰζ οπὲ ννεῖε 
ονες ἴῃε ννοτ ἃ ογ ονεσ ἴῃς βιδῖε, απὰ ἴδς 
οἶμεῖ ονεῦ ἴπε Ομυτοῖ. ΟὨγίβι᾽ Β Ηεδά- 
8ἢϊΡ ὀνεῖ ἴπε ΟΠυσοῇ, 50 ἔλσ 8 15 οἴδλυϑε 
ἷ8 ςοποετηςᾷ, ἰ τδῖμεσ ἱπιρ!εὰ τμδπ εχ- 
Ῥιεβϑεά. Τῆς ἰάεα οἵ ἴπε Ηεαάβῃϊρ ονες 
ἴδε Ομυσοῖ ἰβ πιοσγε ἀϊβεπο εν οοπνεγεὰ 
ὉΥ τς βεηΐεπος ψ Ὡς ἢ ἐο]] οὐ, νυ ἱδ τδς 
ἔιαγίπεῖ ἀεβοσρείοη οὗ ἴδε ΟΠυσοἢ δ8 ἰδ 
σῶμα Χριστοῦ. Ἡδξετε {πε ρτελὶ ἰάελ ἰδ 



22---23. 

81}}1} τῃαι οὗ τς Ηεδάβῃϊρ οἵ Οἢγίβε ονας 
411 τπίπρβ. Ηανίηρ τμαὶ βυρτεδου Ης 
ἰ8 ρίνεη ΡΥ Οοά ἴο ἴῃς ΟΠυγοῖ, ἀπά 88 

6η ἰπ ἴῆς σαρδοϊϊυ οὗ υπίνετβα] Ηεδὰ 
ἧς ἰβ ξίνεπ ἴο τῆς Ομυτο ἢ 45 πεν Ηεδά 
4ϊ18ο. 

Μει. 23. ἐστὶν τὸ σῶμα αὐτοῦ: 
τολίολ ἐς Ἡ παν Τῆς ἥτις (ποι ἥ) 
ἱπικοάυςοεβ ἃ ρχοίουπὰ δβιδίεγηεπηῖ, ἴῃς ἰη- 
τεγρσειδιίοη οὗ νος ἢ 18 πιυοἢ σοπεεβίεά. 
1118 ΒΌΡΡΙεπιεηίδγυ ἴο ἔπ 6 ργεσεάϊηρ, ἀπὰ 
ξυσῖπετ ἀεῆηεϑ ἴῃς γεϊδιίοη Ὀεῖνεεη (γῖϑὲ 
ἃπά τπε ΟΒυγοῦ ἰῃ γεβρεοὶ οὗ Ηἰβ Ηεδά- 
Βῃϊρ. Τῆε ἥτις, [πετείοτε, μὰ5 βοπιοιὶπρ 
οἵ 18 φιλὶ δεῖνα ἔοτοε, ροϊπείης ἴο ψμδὶ 
Ῥεϊοπρβ ἴο τῇς πδίυτε οὗ ἴπῈὸ Ουγοῇ 
(Μεγεῖ), δηά ἰη ταὶ νὰν σινίηρ ἴδε 

ουπὰ οἵ Οοά᾽ δ γῆ οὗ Οἤσίβε ἴο τῃς 
ἵκαλησία, Ος (ντῇ ΕἸΙ., εἰς.) ἰτ τὰν ὃς 
τάίκεη ἴῃ ἴδε βυράυςεά, ἐχῤῥαπαίονγυ βεηβε--- 
“νΒΙ ἢ ̓πάεεὰ ". ΤῊΣ νοσζὰ σῶμα, ννΠο ἢ 
5868 τϑδϊν ἴγογῃ ἰϊ8 ᾿ἰϊεσαὶ πηεδηίηρ 

ἱπῖο ἴδε ἤριυγαῖνε βεῆβε οὗ ἃ ϑοείεέγ, ἃ 
πυπιῦες οὗ πηεῃ ςοπϑιϊτυτπρ' ἃ βοοίδὶ οσ 
εἴδιςδ] υπίοη (οὐ. ἘΡΆ. ἰν. 4), 18 ἵτεαυσπεν 
Φρρ]ϊεά ἴῃ πε ΝΎ Ερίβ:1εβ ἴο τς Οπυτοῖ, 
ἢ οὐ που τοῦ Χριστοῦ, Δ5. ἴδε 
τηγβίῖςαὶ Ὀοάγν οὗ ΟὨτγίδι, τπε ἔε]Π]οννβῃὶρ 
οἵ Ῥεϊϊενετῖϑ τεραγάεὰ 5 δὴ ογρϑηίο, βρίτὶ - 
02] υπίτν ἰῃ ἃ ᾿ἰνίπρ τεϊδιίοη τὸ ΟἾσίβι, 
δυδ)εοῖ το Ηἰπι, δηϊσηδιεὰ ὃν Ηἰπι, δπὰ 
πανίηρ Ηἰβ ροννεγ ορεσγαϊίηρ ἱπ ἰξ. Ὑῆὲε 
τεϊλίύοη δεΐννεεη ΟὨτῖβὲ ἀπ τῆς ΟΒυτοῇ, 
τηετείοσγε, ἰ8 ποῖ δῇ δχίογηδὶ ταϊδτίομ, οσ 
Ὁπε δἰπιρὶν οὗ ϑυρετγίοσ δηὰ ἱπέεσίοσ, ϑονε- 
τεῖρξτι δπὰ βυδ͵εοὶ, ῬυΣ οπς οἵ [1 ἀπά 
ἱποογρογδιίίοηυ. Τῆς ΟΠυγοξ 15 ποῖ ΠΊΕ Ὺ 
8η ἱπβιίτυϊτίοη γυ]εά Ὁγ Ηἰπὶ 48 Ργεβίἀεπῖ, 
ἃ Κιηράοτῃ ἰπ Ὡς ἢ Ηε ἰ8 ἴῃς ϑυρτγεπης 
Αὐἱδοείιγ, οὐ ἃ νᾶδὲ σοπιρδην οὗ πιδῃ ἴῃ 
τῆοσαὶ βυτηραῖον ψἱἢ Η τη, Ὀυς ἃ ϑοςί εν 
ΨἘΙΟΝ 18 ἰπ νἱτα] ςοππεοιίοη νι Η τὰ, 
Βανίηβ, {πὸ βουτος οὗἉ ἰϊ8 1|ό 'π Ηἰπη, 805- 
τλιπεὰ δηὰ ἀϊγεοϊιεὰ ὃν Ηἰβ ροννεῖζ, ἴδε 
ἐπβισυπηεπὲ 4180 ὉῪ ψῃϊο Ηδ 'νοσίκβ.---τὸ 
πλήρωμα τοῦ πάντα ἐν πᾶσιν πλη, 
μένου: ἐλ γμίπε:5 οὗ Η νι ἐλαΐ βιϊεελ αἰϊ 
π αἷϊ. Τῆς ῥγεοεάϊηρ βεπίεπος οαγσίεβ 
ἴδε ἰάεα οὗ της Οληγοὰ ἕλτ Ὀεγοπὰ τε 
Ἰταϊτεὰ ςοποερείοη οὗ ἃ ςοποτζεῖςε ἰπϑιῖτυ- 
τοῃ οἵ ουϊνατά, νίϑ:01ε ογραηϊβαϊίοη, δὰ 
1ι:|ὸ υ8 ἴο τῇς ταράξει ςοποερίίοη οὗ ἃ 
ξιεαὶ βρίτγίτυδὶ ἐε! ον βῃρ, ὑνΒῖο ἢ ἰδ ομ δ 
ὑπάσς 411 ναγίοιεβ οἵ δχίεγηδὶ ἔογτῃ πὰ 
ςοηδεϊυϊτίοη ἴῃ νίτίας οὗ ἴπε ργεβεπος οὗ 
ΟἸ γίβε β ϑρίγιε ἴῃ ἰξ, δηὰ εαἰλοίές 45 επὶ- 
Ὁγαςίπρ 4}1} Ὀεϊϊενεῖβ δπὰ Ἔχ δεῖ νἤεγανεσ 
ΔΠΥ δυο ἢ ἃγε ἔουπά. 11 ἰβ ἴπε ςοποοθρίίοη 
οἵ τῇς ΟΠυγοῖ ννὨϊοῦ ρεγνδά 8 [ἢἰ5 Ερίβεε 
υ. ἐπ. Το, 21; ν. 23, 24, 25, 27, 20, 32). 
 ἌΡΡεδιβ δρϑίῃ ἰῇ βι ΠῚ 118 Ὶ ἰεγπιβ ἰῃ τη 6 

εἰδίες Ἐρίβιϊς ((οἱ. ἱ. 18, 24), δηὰ εἶβε- 
τ Ὦετε ἴῃ ἴῃς νατίοὰ ρῃγαβεοίορυ οὗ δε 
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“ΤοΥἍ] ργίεβιμοοᾶ"" (1 Ρεῖ. 11. 9) ἀπὰ τῇς 
“ΟΒυσοῇ οἵ ἴδε ΕἸγβίδοσγη " (Ηςῦ. χίϊ. 23). 
Ιπ ἰβ τηϊ8 βυργετης ἰάεα οὔ τπ 6 ΟΠυτοῖ 45 ἃ 
ΒΡ τ 8] ογάοσ ἴῃς Ἔββεῆςς οὗ ψβϊοῖ ἰβ ἃ 
1ἰνίηρ τεϊαιϊίοη το ΟΒτίβε, τπαὲ σεςεῖναβ 
ξασίπεῖ ἀχργεββίοη ἰῃ ἔπε ὑγοίουπαά βεη- 
ἴδπος ψ ἢ νυ δὶς ἢ τΠ6 ΡΑσγαρταρῇῃ οἴοβεβ. 
Τῆδ ρτεᾶὶ ἀπ ου Πέτα [8 ννἱτἢ τῃς ἴδττὴ 
πλήρωμα ἰἴδε!. Ὑῇὴε οἵδε ἰδσπηβ ἅτε 
οδϑβίεσ. Εοσγ ἴδε πάντα οὗ ἰῆε ΤῈ, νὩϊο ἢ 
845 ἴῃς τηοβὲ τίεᾶρτο διϊεβιδιίοπ, τὰ πάντα 
(βϑαρρογιεὰ ὃγ ἴῃς ἔραν τηοίΑ]8, εἴς.) πγυϑὲ 
δε ϑυδδιϊτυϊεὰ (“τῆ Βεηρ., Οτίεβῦ., ΤΤε 
ΨΉΗΒΝΝ). ΥὙῆε “8}} ᾿"" τπετεΐογε πιυβὲ ὃς 
ἴᾶκβη Πόσα ἰῃ ἴῃς βεῆϑε νν ῃίοἢ ἴξ Πδ5 ἱπ ἰ. 
το---" ἐλε Αἱ], τῆε νῃοῖε βγβίεπι οὔτ ρβ, 
τηδᾶάες Ὁγ Οἤγίβὶ ἀπά πανίηρ ἰπ Ηἰπὶ ἥξε 
Ετουπὰ οὗὨ [8 Ὀεΐηρ, ἰ(8Β ςοπείπυδηςς, ἰΐ8 
οτάες (Ηεῦ. ἱ. 3; (οἱ. ἱ. τ6, 17; Σ Οος. 
νἱϊ!. 6). ὙΠε ἐν πᾶσιν ν»}}} πᾶνε ἃ Ἴογγε- 
βροπάϊηρ ἐχιεηβίοῃ οὗ πιεδηίηρ, “ ψνἱἢ 411 
ἐλίηρΞ,᾽" ποῖ ππεγεῖϊγ νυ 411] δίεςοίνρο, 
εὐ οὐ τρὶγέέμα! γεφμέγενιοηίς. δε 
υπηίνεγβε ἰἴ8ε 1} δηά 41} τε πίπρβ {πὶ 
τῆλε [18 ἔ]πε658 (οΥ “ τἰῃς εαγίᾳ. .. δηὰ 
τδς γμῖίπεςς τμεγεοί," 58. χχίν. 1) ἄγε δἰἴκε 
τααάς δηὰ πιλίπιδαίπεὰ ὃν ΟἸγίδι. Τῆς 
ῬΙΕΡ. ἰδ ἰδκεη ὉΥ βοῖηε ἱπ 118 Ὀγί ΠΊΑΣΥ 
ἴοτος οὗ ἐπ. Βυείς 18 ἀἰβῆουϊο μαπ τὸ ἡπὰ 
ἃ πδῖυγαϊὶ βεη86 ἔοσ ἴδε οἴδυβε; τς ἱπίετ- 
γεϊδι:!οη8 ρχοροβεί, ς.6΄.ν “" 'π 41} ροϊπίβ᾽᾽᾿ 
Ἠδεῖΐεββ), “ἴῃ 411 πιοάςβ οἵ πηδηϊξεβιδ- 

τίου ᾿"᾿ (ΒΙεςἊκ), εἰς., ροίηρ δεγοηὰ πε 
δοῖυδὶ ἰεγπῖβ. [1 5 δεβὶ ἴο υπδετδβίαπὰ τἰ 
85 ἴδε ἰπβίγυπηδηϊαὶ ἐν, οὗ νὨϊοἢ γε ἢᾶνε 
δη ἰηβίδηςε ἰπ ςἢ. ν. 18 (Μεγ., ΕἸ!., ΑἸ, 
δηἃ πιοβὶ)ὺ “ἢ 411 τΐπρβ". ϑοπὶς 
ΒΓΔΩΡΕΪΥ ἴᾶκε ἐν πᾶσιν 48 πΊᾶδο. Πετε, 
Βυρροδβίπρ {πε ροΐπεὶ ἴο Ὀς ἴπαὲ ΟΒγίβι 
ΒΌΡΡΙΕ8 1η αἱἱ Ηὶς δεϊϊουίηρ πιενεδεγς αἱϊ 
ἴδε τηϊηρβ ἢ ννῖ ἢ πεν περὰ ἴοὸ δὲ 
Ῥτονι δά (ἥδυρι, Μουϊε). Τῆς πληρου- 
μένον πιδᾶγ ὃς ἃ ρυτε ρδδβῖνε, ἀπά 80 ἰὲ ἰ8 
τᾶκεη ὉῪ βοπὶς ἄτι ., ΟἾγγβ., εἷἴς.). [π 
τηδιοαβε ΟΠτιβειννου!ᾶ δε ἀεβογ θεὰ 8 Ηἰπι- 
561 “ Β]1εὰ δβ ἴο 811} τπίηρβ "᾿. [ἰ ὀσουζβ, 
Βοψενεσ, αἶβο 88 ἃ πη ἀϊς νυνὶ δη δοῖῖνα 
8εῆβε (Χεη., Η εἰ. ν., 4, 56; νἱ., 2, 14, 
εἴς.). 980 ἰξ [8 τεπάεγεά πεγε Ὁγ βοπΊα οἵ 
τπε Νεγβίοῃβ (ϑγτ., Οορι., αοιῆ., Ασπλ.), 
δηά {πε βεῆβε οἵ “ δΠἰηρ " Ὀεβῖ βυ 8 {πε 
᾿οοπῖεχι. Τῆς πιϊἀάϊε, ποννενεσ, ρσορδῦϊν 
τεϊδίῃβ βοπιειῃίηρ οὗ 118 ρσορεσ γεοΐργοςδὶ 
οἵ τεβεχίνε ἔογςς, ςοηνεγίηρ ἴπε ἰάδα οὗ 
ΒΠΠπρ τῆς τοιδ! ν οὗ τϊηρ8 ,0γ Ηἐνιξεῖζ, 
ὑνμαι ἰδ ἴο Ῥ6 βαϊὰ πον οὗ {πε ἴεσπὶ 

πλήρωμα ἰἴ5ε|} Ὑδετε ἃγε βοπὶς ἰηΐοσ- 
Ῥτεϊδιίοωβ ΨὩοἢ πᾶν ἃ οπςε δε 8βεῖ 
δείάε, 6... ἐκ νεϑαη5 οἵ {μὶ δ Ππρ (ΕὔςΚ.), 
τῆς Οδυτοῦ Ῥείη ἀεβογίδεά 45 τς πηεάϊυπι 
ΟΓ ἰπβίσυπηεπὲ ΌὉΥ ῃο ἢ ΟἾσίβὲ δοσοσ- 
Ρ᾿ 5868 Ηἰς ἀεβείπεδ ὑνοσς οὐ Ῥτγίηρίης 
411 τηπχα Ὀαοκ ἴο αοά; εοδέμς Ἐμρε47- 
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ο5μ8, ΜΠ τείεγοποε ἴο τῆς »εμἱέεένας οὗ 
ἴῆοθε ν᾿ ῆο ἅτε βυδήεςι ἴο Οἤγίβι (ϑίοεσ, 
Ἐοβεηπι., εἰς.) ; ῤαγγεοίίοπ, ἴῃ τῆς οὔ͵ες- 
εἶνε βεῆβε οὗ ἴδε ἴεστῃ, ἴῃς ΟΠυτγο ἢ Ὀεὶπς 
ΟἸτίβι᾽ 5 ρεγίες: νου (ΟἹ εγ.)---α τηεδηΐηρ 
ννΠοἢ ρσοεβ Ὀεγοπὰ τῆς ἴοζτη ἰτβεῖῦ; ἐδε 
ἐοέαἰτέν οΥΓ ἐπε αἀεοπς, ἴθ ἴῇε Οποβεῖς 
8Βεηβ86, ΟΠγίδὲ δηὰ ἴδε Οπυσοῦ Βεϊηρ 
νἱεννεὰ ἤεζε ἰῃ υπίοη δηᾶ {πε ἴννο ἰάεδδ, 
“παῖ ΜΠΙΟΝ πηᾶκεβ [0]1] ᾿" ἀπά “ τῃδὲὶ 
ψΠΙΟΗ 18 πιδάς 11," Ὀείπρ βυρροβεᾶ 
ἴο Ρᾶδβ8 ονεσγ ἴπε οὴς ἱπίο ἴδε οἵδες 
(Βαυτ). ὙὙμὲε οδμοῖος ἰβ δείννεεπ {8Ὲ 
ἃςῖϊνε δεῆβε οὗ “πὶ νης 6118 οΥ 
ΤΟπΠΊρΙεἴεβ ᾿᾿ ἀπά τὰ ραββίνε βεῆβε οὗ 
“΄1ῆλι ψ Πῖοῃ ἴδ ΒΙ]εὰ ". Ὑῆς ἔογπιεσ 
ἰ8 ἠλνουτεά ὃν ΟἾτγυ8β., (Ξουπ,., Ααυίΐη., 
ϑοδινψερίεγ, ΑΌΡ., εἴς., δηὰ ἴξ πισβὶ 
θεὲ Δἀπκίιιεὰ ἴο δὲ ἰἰπρυΐβες 8} Ροβ- 
βῖ06. Μεσῦδὶβ ἰπ “μα, τὲ ἰ8 ἴγῃε, πᾶνε 
υδυδιὶγ τπῈ Ραβ8. ϑεπβε, δηὰ [ἢ]8 οὔς 
ἐοτηγεὰ ἔτοτπι πληροῦν (νν ἰςο ἢ πιεᾶπ8 θοιἢ 
ἴο ΑΜ δπὰ τὸ πὴ ψΨουὰ ταοϑὲ παῖ- 
ὉγΑΐΪγ Ὀε (δα 48 -- “" ἴπδὲ ψῃίς ἢ ἰ8 
Β]Ιεἀ,᾽" οὐ “δαὶ νυ ἢ ἰ8 ζ]Η]1ς ἃ οτ ςοτ- 
Ρεῖεά ", Ικ ἰἴ5 ἀγρυεὰ ἱπάεεά ὃν [υἱρῆι. 
ἴῃ ἃ ννεὶ " ἀϊδβεσιδείοη Υ “ἜἼΠὮε πιδδη- 
περ οἵ πὶ " (δαΐπέ Ῥαμῖδ'ς Ἐῤῥτέϊες 
ἐο ἐδε Ὀοίρεθίανις ὥρι ἐο Ῥμρνιοαι ῬΡ. 
257-273) ἴπαὶ ποι οὗὨ [18 ἑογτηδιίοη ἃσα 
Αἰννυβ Ῥδβδῖνς, Ἴχργεβδίηρ εἰἴδεσ πε 2γο- 
ἀμεῖ οἵ ἴῃε δοιίοη ἀεποιεὰ ὃγ {πε δοῖϊνε 
νεγῦ, οὐ ἐπδὲ δοιίοῃ ἰϊβεὶξ γεραγάεά 5 ἃ 
εονῥἰείεαά τὶπρ; πὰ ξυγῖμεν ἐπδὲ ἴῃ {86 
ολδε οὗ πλήρωμα, ἰξννε ἔο!]ονν ουἱ ἴδε ἰάεα 
οἵ γμι δι πῆρ ταῖλετ τπδη τηδὲ οὗ β  ίηρ, μα 
8021] ποὶ τεχαίγε ἴο γίνε ἰξ πονν δῃ δοῖϊνε 
8εῆβε πὰ δραΐῃ ἃ ραβϑβῖνε, Ὀυξ 58] θεὲ δθϊς 
ἴο ἴδε ἴξ 'π 411 118 οσσυγγεησεβ 88 ἃ γεαὶ 
ῥαςεῖυε, ἀεποιὶπς γέρε ἴῃ ομε ἀβρεοῖ οσΣ 
δηοίπεσ. Βυῖ, ψΏΪ]ε ἴξ 18 ροββί]ς εσπουρἢ 
ἴο υπάετδιαπὰ ἴτ ἰπ (πϊβ ννᾶν ἴῃ 411] τῆς 
Ῥᾶββαρεβ ἰῃ τῆς Ερίϑβεϊεβ, ἰξ 18 ἀϊθῆουϊε τὸ 
οᾶστυ ἴῃς ραββίνεβεηβε ΠγΟῸ ἢ {πε νΑτίουβ 
οσουττοποςβ τη {πε ΟοΒβρεῖβ (ε.ρ., Μαῖι. ἰχ. 
16; Μαῖγῖ ἰϊ. 27. νἱϊ. 20). Νον ἀοεβ ἴΐ 
ΒΕ 6 πὶ δᾶβυ ἴὸ δάϊιβὲ ἴῃς Ῥσορειν Ρδββῖνε 
86η86 ἴο 811 ἴΠ6 Ῥαββαρεβ εἰμεν π τε ΧΧ 
(υ. ἘξΖεϊ. ν. 2; Πδῃ. χ. 3), οἵ ἰῃ Ὁσοίδπε 
Οτεεῖ (ε.’., ϑορῇ., Τγαοΐ., 1203 ; Ευτίρ., 
Τγοαά., 824; ῬὨΐο, ὧε Αὖν., ἰὶ., Ῥ. 39), 
νπδουῖ ρυϊτῦηρ βοπιεννῃδὶ βιγαϊπεὰ ἰηΐεσ- 

αἰδίίοηβ οὔ βοῖης οὗ ἴδε Ἷᾶδβεβ. Τῆς 
Ἰᾶςα, δονενεσ, ἴπδῖ σεβυ δ ἔγσοση δ᾽ ̓ οννίη 
πλήρωμα το δᾶνε ἴῃς δοῖϊνε Βεηβς πεῖς 18 
ποῖ ρεϊτηδης ἴο ἴπε σεηεσζαὶ βοορε οὗ ἴῃς 
Διδρταρῃ. Τῆδὶ Ἰάδα ἰδ ἴῃδὶ τῆς ΟΠυτοῦ 

15 ἴπδὶ ννπίοἢ πιακεβ ΟἸγίβε Ηἰτηβε]  οοπι- 
Ρίεῖε. Α πεδά, ἤοννενεσς ρεγίεςϊ ἰπ ἰβεῖζ, 
1 ἴε 186. ψἱῆουϊ πιεπίρεσβ, 18 βοτηςι πίηρ 
ἱποοπιρίεῖαε. 80 ΟἾτσίβι, ψῆο ἰ8 ἴῃς Ηεδά 
οὗ ἴδε Ομυτοῖ, τεαυΐῖτεϑ ἴῃς Ομυι ἢ ἴὸ 
τοᾶκε Ηἰἴβ ςοπιρ!εΐεπεββ, ἰυδὶ δ8 ἴδε 
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ΟΒυγοῖ ννὩοἢ ἰ8 ΗἾ8 Ὀοάν τεφυΐίτεβ Ηἰπα 
85 ἴῃε ΗἩεδὰ ἴο πιδῖκε ἴ' ἃ οοπιρὶεῖε δηὰ 
Εἰνίης της. Βυὲ τπε πιαὶπ τδουρδὲ οὗ 
τε ψῃοῖε ΡὮ ἰ8 ψδδι ΟὨγίδι ἰ8 
διὰ ἀοεβ ἰη σεϊδιίοη ἴὸ τῆς υπηΐνετβε δηὰ 
τῆς Οδυτοῦ, ποῖ δῖ τς ΟΠυτοῦ ἰβ ἴὸ 
Ηἱπι οὐ ἀοεβ ἴογ Ηἰπι, δὰ τε πλήρους 

ον οδῃποῖ ἤᾶνε ἴπε βεπβε οὗ “" Ηἰπ 
Ψ8Ὸ0 ἰ8. δείπρ δ]1εὰ" ἰῖπουῖ ρυϊιπρ ἃ 
Τοτςεὰ πηεαπίῃρ οὐ ἴδε τὰ πάντα ἐν πᾶσιν. 
Ηξεποςε πλήρωμα ἰδ ἴο δε ἰᾶκεη ἱπ ἴδε 
Ῥδβδῖίνε βεῆβε ἤέγε, 358 18 ἄοπε ταοβῖ 
ςοπιπιεηιδίοσβ, ἀπὰ {πε ἰάφα ἰ8 ἴπδὲ {πε 
ΟΒυσο ἢ ἰ8 ποῖ οπἱγν ΟἘσίβι' 8 Ὀοὰν Ὀυὶ (δαὶ 
ψὩΙΟΝ ἰ5. ΜΠ: ὃν Ηΐνι. πὶ (Οἱ. ἱ. 109, 11. 
9 ἴϊε ννῇοῖε πλ' ὁ ὉΓ ἔνόσυ ρίεηϊτυάς 
οὗ τῆς Θοάπεδὰ, ἴπε νεῦὺ ἔυϊπεββ οἵ 186 
Αοὐπεαά, {πε ἰοιδ]ν οὗ τῆς Ὀϊνὶπε 
Ῥοννεῖβ ἂηά αυδ]ε8, ἰ8β βαιά ἴο δε ἰῃ 
ΟἸσίβε, 5ο τπαῖ Ηδ δἱοπμε ἰ8 ἴο ὃῈ γτεςορ- 
πἰβεὰ 28 Ετάπιεῦ ἀπὰ Οονεγποσ οὗ ἴδε 
νου]ᾶ, ἀπὰ ἴπεσε ἰδ πείτδεν πεεὰ πος ρίδος 
ἴοσ ΔΏΥ ἱπιεσγηεάϊδιε θεϊηρβ 45 ἀρεηῖβ ἰῇ 
ἴδοβε ννογκβ οὗ ογσεδίίηρ, ὑρδβοϊ ἀϊηρ δηὰ 
δάἀπηϊηϊδιετίηρ. Ηετε ἴῃς σοηςερὕοῃ ἰδ 
1δδῖ τηϊδ ρ]επίτυάὰς οὗὨ τῆς Ὠἰνίπε ροννεῖβ 
δηὰ αυλιῖεβ ἩΠΙσἢ 8 ἰη ΟἾγίβε 8 ἴσὰ- 
Ῥασγίεὰ ὃγ Ηἰπὶ ἴο Ηἰ5 Οπυγοῆ, 8ο ἐμδῖ ἴδε 
Ἰατίες ἰβ ρετνδάεὰ Ὁγν Ηἰβ ργεβεπςς, δηϊ- 
τηδϊεὰ ὉγΥ Ηἰδ [τἰῸ, ΠΠΠεὰ ἢ Ηἰ5 εἰδ8 
Δηὰ Ἔπειρῖεβ ἀπὰ ρτᾶςεβ. Ης ἰβ ἴδε εοὶε 
Ἡεδά οἵ ἴπε υπίνετβο, ὑνὩΙΟὮ 18 Βυρρ]ςὰ 
ὃΥ Ηἰπι ννἱἢ 411 ἐπαὶ 18 πεεάςὰ ἴοσ 118 
Ῥεὶπρ δηᾶ ογάεσ. Ἧς ἰβ αἷβο ἴῆε βοὶς 
Ηεδά οἵ τῆς ΟΠυτοῦ, ν᾿ δἰςἢ τεςεῖνεβ ἔγοπι 
Ηΐπ ψῆδὶ ες Ηϊπιβεϊῇ 8. δΔηά ἰδ 
επάοινεὰ Ὀν Ηἰπὶ ψγἱ ἢ 411} ἐπὶ ἰξ τεαυΐγεϑ 
ἴον ἴδε τε] βαιίοη οὗ ἰϊ8 νοσδίοπ. 

ΟΠΝΑΆΡΤΕΚ 1. Ὗν. τ-το. Α πεν ρᾶγα- 
ΡὮΏ Ὀερίπβ δὲ {π|ὶ8 ροίὶπι. ὙὍῆ18 15 

τ κά ἰπάδεεοδ ΡΥ βοῦῖεα, ψῆο νου]Ἱά 
ςοππεςὶ ἴἣς καὶ ὑμᾶς οὔ". σα ἱπιπχεάϊαιεῖν 
νὰ τε ἡμᾶς τοὺς πιστεύοντας Οὗ. 10 
ἹΚπαιομδα η, τμὸ ἐνήργησεν οὗ ἱ. 20 (Βεη- 
δε), οἵ ἴδε καὶ αὐτὸν ἔδωκεν, εἰς., Οὗ. 22 
([μλςδπι., Ηδ1].). Βυϊ ποπε οὗ ἴπεβε ζοη- 
πεοιίοῃβ υἱεῖ ἀβ ἃ βιβῆς ΘΕ οἷεασ δηὰ 
Βαττηοηίουβ βδεπβε. ὙΤῶμὲε ἰδβὶῖ, ἱπάεεά, 
ὙΠΟ ργόροβαβ ἴο βεραγαῖς ἴϊ. σ ἔτοπὶ 
ἷ,. 23 πιεσεῖν ὉῪ ἃ οοπιπιὰ δὰ ννὩϊο ἢ 
νου τηᾶκε ἴδε καὶ . . . συνεζωοποίησεν 
ἃ βἰδιειηεηὶ ρᾶγαβ]]εὶ τὸ τῆς αὐτὸν ἔδωκεν, 
εἴς., 88. ννε]] δἃ8 σοπιίϊπυοιβ οἡ ἰϊ, ουἹά 
τααυΐτα ἡμᾶς ταῖμεῖ ἔπδη ὑμᾶς. ΑἹ] ἔῆτεε, 
ἴοο, ἴᾶκε βεγίουβ Υ ἄοτῃ ἴῃς ροὶπὲ δπὰ 
Ῥοννεσ οἵ ἴῃς οἱοβίπρ νεῦβεϑ οἵ ομδρίεσ ἱ., 
ΨΏΙΘΝ ἀσὰ ρίνεῃ ἰπ ἃ βιγαίη οἵ ἰοῆγ δηὰ 
τηδ)εβεὶς δθιγπιδείοῃ βυϊδθῖς ἴο τῆς νἱηὰ- 
ἱπῷ ὰρΡ οὗ ἃ ρτεαῖ ἀγρυγζίεηῖ, Ψνε πᾶνε, 
τπετείοσε, ἃ πενν βεοιίοη πεσε, ἴθ ΝΏΟἢ 
ἃ Ῥατγίίουϊασ δρρ!!ςδιίοη ἰβ τηδάς οὗ ναὶ 
888 Ῥεεῃ δθηγτπιεὰ ἰπ τῆς ῥσεςεάϊηρ ρᾶγα- 
ξιαρῃ. ὙΠεβε ἢγδθι ἴδῃ νεσβεβ βρεδὶς οἵ 



1--2. ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥ͂Σ 282 

1. χ. Καὶ ὑμᾶς 1 ὄντας " νεκροὺς τοῖς " παραπτώμασιν καὶ ταῖς «--]οΒ ν. 
25; Ἀοα. 

ἡ ἁμαρτίαις,2 2. ἐν αἷς ποτὲ 3 " περιεπατήσατε " κατὰ τὸν “ αἰῶνα τοῦ τἰ 15: 

4 κόσμου τούτου, “κατὰ τὸν " ἄρχοντα τῆς ᾿ ἐξουσίας τοῦ “ἀέρος, τοῦ! : 

ῬΉΉδετεε ΟὨΪΥ; παρ. Μείι. νἱ. τ 
ἁ ετε σαν: ὅδ ὍΔ᾽ ὦ μᾷ 

1: Οος. ἰχ. 26, χίν. 9; 1 ἔμειι, ἶν. 17; εν. ἰχ. 2, χνὶ. 17 ΟὨἷγν ; Ρ8. χνὶϊ. 11. 

λημας 44, 45, 48, εἴς. 
3 ἘΤῚΣ 

(οὶ. ιἱ. 
: εν. 

ΠΕ 
ς Κοχῃ. Υἱῖί. 1, 4, χὶν. 16; 1 Οοσ. {ἰΐ. 3 4]. ; 2 ᾿οδ 6. Ν 

6-:] 8 χίϊ. 31, χίν. 30, χνὶ. σσ. ΓΟ Ἡ. ἱ. 21 τε, Ε Αςῖε χχὶϊΐ. 23; 

ἀμαρτ.; ἐπιθυμιαις Β. Αἴτεῖ αμ. ἰπ8. υμων ἢ ΒΟΕΞΟΡ, ἀ, ε, ἢ, ε, πἰδ, νυ ϊς.» 
5υγ., Οορι., Ετῇ., σοιῇῃ., Οσ., Εὐτῃα]., Ὑπάσγι., ἴνὰς., Νιςιοτίη., εἴς. ; ἰεχὶ ΚΙ,, τηοβὲ 
ΤῊ88.; ΑἵἹ.-Ρο]., ΟὨτ.-εχί-ςοπητλ., Πδσ., ΤῊΙΪ., Οες. 

5 Οπῖῖ, ἴ,. 

ἃ ἔυσῖμεσ τηδηϊεβιδείοη οὗ τπαὶ ρονεσ οὗ 
αοά ν»"ϊο ἢ ννᾶβ ββεῆ ἴῃ τῆς σγεβυγγεςτοη 
δηὰ εχαϊιδιίοη οὗ Οἤτίβι, παπλεῖγ, ἱπ τῇς 
ταϊβίηξ οἵ τὴς ἘΡΠεβίδηβ τΠπεπιβεῖνεϑ ἔσοση 
τῆς ἀεαιῇ οἵ βίη ἱπῖο ἃ πενν 16 ὑπὸ αοά, 
δηᾶ τπδὶ ποῖ οὗἩ ψνοσκβ Ὀυὲ οὗ ρτδος. 

γες. :. καὶ ὑμᾶς ὄντας νεκρούς: απὰ 
γομ, δεὶηρ ἀεαά. Ὑμε ςοπειγυςτίοη ἰδ 
Ὀγοίκεπ, {πες τυτίϊεγ τυγπίηρ ΟΗ͂ ἱπίο ἵννο 
τεϊδιῖνε ϑεπίεποεβ (νν. 2, 3) δεΐίογε ἢςε 
ἱπιγοάυςεβ ἢἰ5 Ἰεδάϊηρ νεσῦ. Η! 5 ογ ρί πὶ 
βιδιεπηἷεηῖ ἰδ τάκ Ὁ ἴῃ, 88 δος [πιηκ, 
αἱ ἴδε καὶ ὄντας νεκρούς οἵ νεῖ. 5 (ατίεξὈ., 
Ἑῦςκ., εἰς). Βυῖ ἴπε τεβυπιριίοη Ὀερὶπδ 
τδῖμεῦ ἢ τῆς ὁ δὲ Θεὸς οἵ νετ. 4 (Μεν., 
ΕἸΙ., εἰς.)., 850. τδὲ ὑμᾶς ὄντας Πεῖε ἰδ 
υπάετ τῆς γερίνεφη οὗ ἴῆε συνεζωοποίησε 
(νες. 5), ἀπά {δὲ καί π88 τῆς ἴοτος οὗ 
“Δηὰ γοὺ ἴοο,᾽᾿ “γοι, 4180, 88 ψγῈ}} ἃ8 
ΟΒτῖδε ", ὙἼὨἼε ὄντας εἐχρτεββεβ ἴῃς ᾿οη- 
ἀἰτίοη {πεν νεῖε ἴθ ἡ ἤεη Οοά᾽ δ ρονγεσ 
ντουρπὲ ἴπ τπεπὶ. Τῆς νεκρούς πιεᾶπβ 
πεῖῖμεῦ ἀγίρρ ποῖ "πονίαί, ποῖ γεῖ, ἀρϑίη, 
εοπνάενιμεα ἰοὸ ἀξαίλ, Ὁὰϊ ἀεαά. Μεγει, 
ἰπάεεά, οοπίεπάᾶβ ἔοτ τῆς βεῆβε οὗ “ πιδὰς 
1120]6 ἴο εἴεγηδὶ ἀςβδίῃ,᾽" 45 ἢε αἷβοῖαϊςεβ ἴῃς 
Το] ονίης συνεζώοποιησεν, συνήγειρεν, 
συνεκάθισεν 85 ΡτοΪερτῖς ἰετπιβ. Βυῖ της 
ννΏο]ς βεγίεβ οὗ ἰεγπβ 8 δεδῖ υηδετβιοοά 
ἴο ἐχργεββ ἱπίηρβ ἄοπε ἴἤεη δηὰ βίδίεβ 
δεϊοηρίηρ ἴο τἴῃε δεῖυδὶ ργεβεηῖ.0 Τῆς 
νεκρούς, τπεταΐογε, πιεβηβ εἰλίεαϊγ οἵ 
τῥὶν ἐμαὶ ν ἀεαὰ, ἀπὰ τνῆδιὶ μαὰ εξ βαιά 
οὗ τῆς ρονεῖ οἵ σοὰ ἴῃ Οἢτίβι᾽᾿β ᾿δβε ἰβ 
πον ἀρρί!εὰ ἴο τε οδβε οἵ ἴδε τεδάειβ 
1πεπιδεῖνεβ. Τῆς ροννεσ ἴπαὶ ταϊβεὰ Οἢγῖβι 
ἴτοτὰ ἴδε ἀεδά δπὰ εχαϊιεὰ Ηἰπὶ ἰβ αἰδὸ ἴδε 
Ροννεσ τπδῖ τοοῖς ἔπεπὶ οὐυὲ οὗ ἴπε βίδϊε οὗ 
βρίστυδὶ ἀεαῖῃ πὰ ρᾶνε ἴπεπὶ ἃ πενν [{π 
δηά πεν ἀϊρηϊν νν ἢ ΟἾγίϑι.--- τοῖς παρ- 
απτώμασιν καὶ ταῖς ἁ ίαις : ἐπγομρὰ 
)οιν ἐγεοῥας5ες απ οἷης. ΟἹ τῃε δυῖποσιῖν 
οἴδυςἢ υποὶδ]5 5  ΒΏΌΟ, βυςἢ Μεγβίοηβ 
ἃ8 ἴπε ὅϑυῖ. δηὰ τπε Νυϊρ., δπὰ βυςῇ 
Ἑλίδεῖβ 88 Τμεοά., ὑμῶν ἰδ ἴο Ὀὲ ἰπβετιεά 
δες ίαις. Τε ἀδῖ. ἰβ τῆς ἰπβίσυ- 
τηεπίαὶ ἀδῖ., “"ὉῪ τγεβραββεβ," ποῖ ἐπ 
τπαπὶ, ΠΟΙ ἄνὲπ ἐμ γέεῤῥεεί οἵ ἴδεπὶ 

ὁτοντον ΕΘ, εἴς. 

(Μου!ε). Εἰγπιοϊορίςα!ν, παράπτωμα 
Ῥοίηιβ ἰο βίῃ ἃ8 ἃ ἍΝ, δηὰ ρτία ἴο 
δίῃ 88 γαΐϊηγε. Ιὶ 18 ἱπιροββιθϊε ἴο 68- 
1218} ΔΩ οἰεαγ ἀϊδιϊηςείοη Ῥεΐψεεη τπὰ 
ὉΜΟ που ἰῃ ἔπε ο᾽υγαὶ ἔογῃβ, 45 ἰζ τῇς 
Οὔς εχργεββεά σεές ἀπά ἴῃς οἴπεὶ ςέαέες 
οὗ 5β'π, οἵ ἃ8 ἰξ {πε ἴογζησσ σηεδηὶ βίπρὶε 
Ἐεβραββεβ ἃηὰ ἴδε ἰδιίεσ δ]] κὶ πὰ οἵ βίῃ8. 
Ηετε βἰη ἰδ τῆλε ννίοἢ τῆδκεβ ἀεδά---ἰἢς 
οᾶυδε οὗ ἴῃς ἀεδι-δίδῖε. [πδς Κίπάγεὰ 
Ῥαββαρε ἴῃ (οἱ. ἰϊ. 13 να πᾶνε ἴῃς βᾶπὶὲ 
ἰάεα ἐχργεββεά ὃν τοῖς παραπτώμασι καὶ 
ρο τῆς σαρκὸς ὑμῶν, {{, ν ἢ {πε 

Ρεβι Μ595. δηὰ ογίτῖςβ, ννὲ οὔ ἐν. Τῆς 
ΤῊ ἰπβεγῖβ ἐν Ὀείοσε παραπτώ ἴῃ 
ΨΠ ἢ οᾶβε βίη ννουϊά ὃς ῥσεβεηϊεὰ τποτα 
88 ᾿ἴβε1 (δε βίδϊε οἵ ἀθδῖῃ. 

ψες. 2. ἐν αἷς ποτὲ πε τήσατε: 
τολεγεὶπ ἐπ ἐΐνες ῥα (ΕΝ, "' ίοτεϊίπιε "ἢ 
)ε τοαϊλεά. Τδε αἷς τάκε8 ἴπε ρεπάετ οὗ 
ἴτε πεᾶσεσ πουῃ, Ὀυϊ ταίεγβ ἴὸ Ὀοῖἢ ἴῃς 
παραπτώ δηὰ ἰῆε ἁμαρτίαις. Ττεδ- 
ῬΆ8568 Δπὦ 8ὶπ8 Ψεσε ἴῃς ἀοπηδίη ἴῃ νν ἰςἢ 
πεν μδά τῃεῖς παθτὰδ] σουγες οἵἁ [ἰξε ἰπ 
ἐδεὶς ἤογπιεσ μεδίμπεη ἀδγβ.---κατὰ τὸν 
αἰῶνα τοῦ κι τούτον: ακεογάδη ἴἰο 
ἐλα ἐομγϑ6 (οἵ ἀρε) ο7 ἐλπὶς τοογϊ. ΑΒ πε 
ἐν οὗ τῆς ἰοττηε οἴδιδε γᾶνα τῇς δβιαίεὰ 
ΒΡΏεγε νυ πίπ ΠΟ ἢ τποῖγ ργς- ἢ τ βεῖδη 
11 π τπιονςά, 8δο πε κατά οἵ τἢϊ5 οἴδιιδε απὰ 
τῆς πεχὶ ρίνεβ ἴπε βιδπάλγά ἴο ψῃϊς ἢ ἰΐ 
τοποπρεάν δηὰ {πε βρίσι Ὁν ΜΙ ΟὮ ἰτ ννὰ8 
τυϊεὰ. Τῆε ρῆγαβε κατὰ τὸν αἰῶνα τοῦτον 
ταῖρι πᾶνε βυβῆςςά ; τῆς ΛΙΠετ ίογπι νν Π ἢ 
ἱπισοάυςεβ θοιῃ αἰὼν πὰ κι ἰδ τῦοσα 
εχργεββῖνε Τἢε κόσμος ἴ8 ἴδε ννοτ]ὰ 85 
πε οδ)]εςτίνε βγβίεπι οἵ τπΐη ΡΒ, πὰ ιμδὶ ἃ8 
εν]. ΥΤῆε αἰών ἰ8 τῆς νοι] 45. ἃ ννου]ά- 
Ρετίοά---ε ννοτ] ἃ δβ τγαηβϑίϊοσυ. [πϑυςῃ ἃ 
ςοππεοιίου 88 ἴῃς ργεϑεπῖ αἰὼν ςοπηε8 Πεᾶσγ 
ννπδῖ ννε υηδετβιδηὰ ὃν “ἴδε 5ρίσιϊ οὗ ἴῃς 
Ὅρε,᾽᾿ δυῖ 18 ΡεΓ δρ5 πιοϑὲ ὨΔΡΡΙΪΥ τεη- 
ἁἀεσεὰ ἐομγϑέ, 45 ἴῃδλι ννογὰ οοῆνευβ ἴδε 
ἴῆτες ἰάεαβ οὗ ἑέμογ, ἀφυείοῤηιεπί, ἀπὰ 
ἐἰνιέεά εοπέϊπμαποο. ὙΠΙ5 οουτδς οὗ ἃ 
ννοι]ὰ νυ πίις ἢ 18 εν] 15. 1186 17 ἐνὶ], ἀπά ἴὸ 
ἵνα ἴῃ δοςογάδπος τ ἰτ 15 τὸ ᾿ἷνε ἱπ 
ἰσεβρᾶββεβ δηὰ βἰῃβ8.---κατὰ τὸν ἄρχοντα 



284 

τῆς ἐξουσίας τοῦ ἀέρος: σεεογάϊηρ ἰο ἐλε 
ῥγίμοε οὗ ἐλε ῥοτσον οὗ ἐλε αἷγν. Αἥ γεὶῖ 
ἄλικεσ οοΐουτ 8 πονν ρίνεη ἴο ἴῃς ἀεβογίρ- 
τίοη οἵ τῆς ἔογπιεσ πεδίπεπ ννϑὶς οὗ τῆοβε 
δὐάτεββεἃά. Ὑπεὶγ 1Πὸὶ νναἂβ ἀειετγπιϊπεὰ 
δηὰ βῃαρεά ὃν ἴῃς πιαβίες οἵ 411] εν]], {πε 
ΒΌΡτεζης τυ ϊεσ οὗ 411} τς ρόννεῖβ οἵ ννἱοϊκαά- 
Ππε88.. Ὑὴηα ἴοτπιβ ΟὈν! Οὐ ΒΥ ἀεβίρπαῖς 
ϑαίδη, θυῖ {πεῖς ργεοῖβε δεῆβε 18 ϑοπιδ- 
νδδὶ ἀϊῆσυς τὸ ἀεςάε. Τῆτες ἀϊβετεηὶ 
βῃδλάεβ οὗ πιεαπίπρ δῖε βυρρεβίεά ἴον ἐξ- 
ονσία Πεῖε, υἱς., (4) διργεπιε γέρλέ οἵ 
ῥοισεγ, ἴθ ΜΟΙ οα8ὲ τπ6 ἰάεα ᾿νουἹὰ ὈἊὲ 
τῆς ρΐποε ἴο ῇοπι Ὀεϊομρβ ἴῃς δυϊ ποσίν 
οὗ {πε δἱγ; (δ) τῆς ἀονναὶπ οὐ φεῤάξεγε οἱ 
δυϊῃποτίτν, 88 ροββί δ γ ἴῃ Οοἱ. ἱ. 13 (Ὁ ἤγγ38.», 
Τπεοά., Ηοέΐπι., ΟἸττ.); (ε) δυϊδογίεν ἱπ 
πὸ εοἰσοίδυε 8εη8ε, ἴῃε τοι! ν οὗὨἨ ενὶϊ 
γε Β, 411] τΠ δὲ 15 Κπονντὶ 45 αν] δου Πποσίτγ. 
με τηϊτά βθῆβε ἰβ βυρροτίε ἴῃ βοπιε 

ταδεάβυσγε ὃν Εοπι. χίϊὶ, ᾿, 2, δη ἰβ ργείεσγεὰ 
ΌΥ πιοβῖ. Τῆε ἰάθα ἴω8 Ὀεοοπλεβ “ ἴδε 
Ῥηποα ἡ ῆο στΌ]εβ ονὲσ 411 ἴμαὶ 18 οδἱ]ϑὰ 
Δαιπογιγ ". ὙΠ ἀέρος ἴδεη 18 δεβί ἰδκεη 
88 ἴδε ρεπ. οὗ ρίδοε, ἀεποίηρ {πε σεαέ οὗ 
τϊβ ονετογάβῃιρ οὗ εν]. ὙΠπὲε ννοσά ἀήρ 
οδηποὶ δα ἰΔΚεη ἃ8 εαυϊνα!επὶ τὸ »μπάημς 
(Αᾳυΐη.) οὐ οὐρανός (Ο]5}..) ο᾽ σκότος (ΚΙ.) 
οἵ πνεῦμα (Ηοἴπι.) ; πεϊ[πετ οἂῃ [ἴ Ἔχρτεβ8 
τῆς φιαϊ έν οὗἩἨ τῃεβε ενιϊ ροννεσβ--- ἰἢεὶγ 
ἸΠΡΌΓΡΟΓΕΑΙ ογ δεγίίογπῃ πδίυγς (Ηδῃπ). 
ἴπ 411 118 οἵπεσ ΝΤ οσοουττεηςεδ (Αςἰ8 χχί!. 
23:1 Οος. ἰχ. 26, χῖν. ο; : 7 ε88. ἱν. 17; 
Κεν. ἰχ. 2, χνί. 17) ἰ: Ὧ45 {πε [ἰτεσα] βεῆβε. 
11 μαβ ἴξ Πεῖε, δηὰ ἰξ ἀεβογίρεβ ἴπεβε 
ἀεπιοηὶς ροννεῖβ 485 δείννεεπ εαγίῃ δηὰ 
Βεάνεη, ἰπ παῖ “ δυρτγα-εγγεβισίαὶ θυϊ δὰ Ὁ- 
Τεἰεβεῖα! τερίου (ὁ ὑπουράνιον τόπος, 
ΘΟ γγ8.) ψὨΙΟη βεεῖηβ ἴο δα, ἰζ ποῖ ἴδε 
δροᾶε, γεῖ ἴδ πδυηῖὶ οὗ εν] βρίγιιβ " (Ε|1.). 
Τῦυβ τῆς ῥγίποε οὗ εν] 18 ἀεϑβογί δεά 
88 ἴπε 1οτγὰά - Ῥαγατηουπὶ ονεῖ 411] (ἢς 
ἀεπιοηὶς ροννεῖβ; δηά ἴπεβε ἀεπιοηῖς 
Ῥονγεσβ, ἃ8 δανίπρ {πεῖς βεᾶὶ ἱπ (δε 
Αἰτ, ἃτὲ ἀϊδβιϊηρυϊδῃεὰ ἔτοπι ἴπε δηρεῖβ 
ψ ἤοβε αδοάς ἰβ ἰπ ἤεδνεη (ἄγγελοι τῶν 
οὐρανῶν, Μαῖι. χχὶν. 36. Ὑηε ἘΔΌΡίπἰςαὶ 
ππτογδῖυσε 8485 τῆᾶπυ αχισγδοσγάϊπαγυν πὰ 
δτοίεβᾳμε βρεουϊδιϊοηβ δἀρουϊ ἴῃς ἀεςπιοηβ 
85 θείη τοίηιρεα (Ταϊπιυά, Ολαρὲρ., 2), 88 
ἀνε! ἶπρ ἴῃ τῆς αἷγ (Ε. Βεοδαι, Ῥοωμέ., ἴ, 
130, 4), δδουῖ ἴδε βου 8 οὗἉ ἀενὶ]β 48 ἄννε]]- 
ἱπς ἴῃ ἃ βιπιαπιεηξ ὑπάεσ ἴθ ϑρῆεῖς οὗ 
τῆς τίοου (ΤΊ λσαγες, ἴ. 9, 2), εἰς. ϑυςῇ 
ἔλποῖϊεβ νεῖ δῖίβο επίεσιδίηθά ὃν ἴδε 
ατεεκ ρἢ]οβοόρδοσβ, ἐ.ρ., ἴπε Ργιδαροόσζεδηβ 
(Ὀίος. Ινμϑεγὲ., νι. 2). Βαϊ ἴπεβε πᾶνα 
{ππ||ς οσ πὸ σεϊδιίοη ἴο πε ργεβεπὶ ραβϑᾶρε. 
[πη ῬηΠοΟ δηὰ ἰπ ἴῃς ]εννϑῃ Ῥβευάερὶ- 
ταρῃϊς νντι εἶπ ρβ τ ρΒ πιοσε αδκὶη ἴο ἱξ 
ἅτε ἰουπά. Τδετε ἰδ, 4.5΄., ἴῃς ἀεβοτί ρείοη 
οὗ Βεϊϊασ 85 ἴμε ἀέριον πνεῦμα (Τεςέ. χίϊ. 
Ῥαίν. Ῥ. 720); οἵ ἴπε ““ΡῬείπος οὗ πὶβ 
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νοὶ " 8 ἀνε! ας ἰπ τῆς βγνιανιενέ 
(Αξεεης. 15α., το) ; οὗ ἴπε “ αἱ" 25 ρεορὶεὰ 
ὃγ φοπἰς (Ρῃΐϊο, Οἐρ., '. χ63).. Βυϊ ἐνεῆ 
τῆεδε ἔογηι νεγὺ ρασίϊαὶ δηδίοσίεβ, πὰ ἴῃς 
ῬΑββαρεβ ἰπ ἴῃς Βοοὶ οΥΓὙ Ἐποεὰ (ςὮ. χν., 
1Ο, 11, 12; χνὶ., 1), Ψϊοδ πᾶνε δδδη 
ἴαίκεη ἴο γείεγ ἴὸ {πε βυιδ᾽εςὶ, ἅγε οὗ υη- 
οετίδίη ἱπιεσγργεϊδείοη (οἷς Ομδε]εβ, Βοοῖ 
αΓ Ἐποελ, Ρ. 84). Μὲ ἢανε πὸ ἀεβπίιε 
Κηον]εάρε, (ετείοσα, οὗ τπε οτἱ σὶπ οὗ ἰδ ϊ5 
ἰάεα. Βαὶῖ ἰξ βεεπιβ ἴο πᾶνε Ὀδεη ἐγ ᾶγ 
ἐπουρἢ το ἴῃς τεδάετγβ ἴὸ γεαυῖγε πὸ ἐχρὶδ- 
πδιίοῃ.---τοῦ πνεύματος τοῦ νῦν ἐνεργοῦν- 
τὸς ἐν τοῖς υἱοῖς τῆς ἀπειθείας: ο΄ ἐἀε 
φῤίγὲέ ἐπα τοογχεκ ποῖ ἐπ ἐΐδ 50η5 Ὁ 
ἀϊτοδεάέεπεε. Ἦον; ἰβ τε ρεῃ. τοῦ πνεύ- 
ματος ἴο ὃε οοπβίτυεδ) [τ πδίυσγδιν 
βυρξεβίβ ᾿ἴβεϊζ ἴὸ τεραγὰ τῆς “βρίγι" 
πον πιεπιϊοπεά 88 ἰπ δρροβίοη ἴὸ ἴδε 
“ Ῥχίηςα " 7υδὲ ἀεξογίδεά. Βαὲ ἴο υὑπάστ- 
βίδη ἔπε ρεπ. ἢεσε 85 ςοπιπυίϊηρ ἴμς δος. 
ἄρχοντα (Εὕςκ., δε ννεῖίε, ΒΙεεῖς, εἰς.) ἰ5 
το ἴαϊκε ἴοο ν]οϊβηῖ 4 ᾿ἰρεγῖγ νυ τἢ σταπηηιαγ. 
Τῆε τοῦ πνεύματος ἰΒ υὑπάετ ἴδε τερίπηεη 
οὔ ιπε ἄρχοντα 88 ἴδε ἐξονσίας ἰ5, ἀπὰ ἴΐ 
αἀὰβ βοππειῃίηρ ἴο ἴδε ἰάεα. Τῆε συϊες 
ονεσ 411 τπαὶ ἰβ οδἹεά δυϊμογὶεν ἰ8 αἷβο ἴῃς 
τυαῖες ονες {π|8 ραγιϊουϊαγ βρίγιι. [Ἃἐ ἰ8 
οδ᾽εοιεἀ τμαὶ τπε ἀεβίρπαϊῖίοη οὗ ἃ γυϊες 
ονεῖ ὦ οῤῥνγἑέ ἰΒ ἂῃ ἀποτηδῖνυ. Βιυΐῖ νε 
δᾶνε ἃ ρΑγδ]]εἰ ἰπ τῆς Ῥαυΐϊΐπε ἀξβοσγιριίοπ 
οἵ ΟὨτγίβε 8 Κυρίον πνεύματος (2 Οος. ἰἰϊϊ. 
18). Τῆε πνεῦμα πετῖε 185 ποῖ ἴδε 8βρίτίξ 
οἵ τηϊηὰ οὗ "παρ (ννϊςἢ ψουά Ὀς ἱποοη- 
εἰβίεπι τ τς ἕοτος οὗ τῇς ἐξονσίαε), 
ποῖ ἰβ ἴξ ἃ εοοἰϊφοέδυε ἴεῖτὰ εαυϊνα!επὲ τὸ 
τδε ἐξουσία ((οτ 1185 ἔοττῃ ἰβ ἀραΐπβι (Βαῖ, 
5 18 8150 τῆς βιδίεπιεπὶ οἵ [18 ὁρεγαίοη). 
1 18 εἰμεν (α) τῆς ενὶ] ἰωως ἷφ οὐ ῥοιϑεν 
παῖ σοπηεβ ἰπῖο τδη ἔγοπὶ ϑαίΐδῃ, τῷ τὸ 
πνεῦμα τοῦ κόσμον, : Οος. ἰϊ. 12; τὸ τοῦ 
ἀντιχρίστον, : [οπη ϊν. 3; τερον πνεῦμα 
λαμβάνειν, ἘρΡΉ. ἱν. 23 ; οΥ (δ) ἐδε Ρεῖ- 
8Βοηδὶ ϑρίσίτ---π δὲ ρασγιίου ας ϑριγῖ ννδοθς 
ἀοπιαίῃ δπὰ ννοσκ σὲ ἴῃ ενὶ πιεπ.0 Τῆς 
Ἰαΐιατ 18 ρεσῆδρβ ἴο Ῥε ργεξεγγεά, ἃ8 ἰπ πόσα 
ἀεβηίτε δοςογάδησε νντἢ ἔπ σοηῖγαβὲ ντἢ 
τὰς Ηοῖγ ϑρίτι: οὐ αοά νυ ῃϊοἢ βεαπιβ ἴὸ 
δε ἴῃ νίεψν. ΒΥ ἀπειθεία ἰ8 πιεληὶ ποὶ 
τΆοΓΟΙΥ τ αδειεῦ Ῥυῖ αἀἐξοδεάέεπος. 115 
βιδιεὰ βεῆβε ἱπ τῆς ΝΤῚ ἰβ τμδῖ οὗ “ οὐϑβι- 
παῖς ορροϑίκίοῃ ἴοὸ ἴῇς Ὀϊνὶπε νη} " 
(ΤΒαν.- Οτίπιπι, σμὸ υοοεὴ. Τῆς ἰεῖτὰ 
νὶός ἴπ ἰϊ6 τορίςδὶ βεῆβε δηὰ [οἱ] οννεά 
ὃν ἴδε βεη. οἵ ἃ ἐλένιρ, ἐχργεββεβ νῃδὶ ἰ8 
ἴῃ ἱπείπηδῖε τεϊδιίου ἴο ἔπε τπίπρ, νυδδὶ 
δεΐοπρβ ἴο ἰξ δπὰ πδβ ἰΐζ 88 118 ἱππαῖς 
αδγ. ““8οπη8 οἵ ἀϊβορεάΐεηοε" δῖ 
οϑε ἴο Ψοπι ἀϊβορεάϊΐδηςος 18 ἐπ εἷς ΝΟ ΤΥ 

πδῖυγε δη ἃ οβδβεηκαὶ ομασζαοῖοσ, ννῆο Ὀεϊοπί 
Ψ ΠΟΙ ἴο ἴξ. [ἐ ἰ8 ἃ με ]1-κπονσῃ Ἡεῦγεν 
ἰάϊοπι, οοςσυττίηρ οἴξεη ἰπ τῆς ΝΤ,, εβρεοὶ- 
ΑΙ ἰπ ἴδε οᾶβε οἵ Ηεργαίβπιβ οὗ ἰγδη8- 
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Ὁ πνεύματος τοῦ νῦν ' ἐνεργοῦντος ἐν τοῖς "υἱοῖς τῆς " ἀπειθείας, 3. ἐν Β-Ί,ακε ἰς. 
οἷς καὶ ἡμεῖς 1 πάντες ̓  ' ἀνεστράφημεν ποτὲ ἐν ταῖς " ἐπιθυμίαις 
τῆς "σαρκὸς ἡμῶν, ποιοῦντες τὰ "θελήματα τῆς σαρκὸς καὶ τῶν 

ὀργῆς " ὡς καὶ "οἱ λοιποί" 

ΚΟ. ν. 6; (οἱ. ἐξ. 6 ΟΩΙΥ; νὶ. Ξ Ιοδ χυῖ 12: Σ Ὑβεεῖ ἰὲ ς; βεὲ 152. ἱνϊξ. ς: 
(διὰ ςουξίτ. : Ηεδ. ἐν. 6, τι Ὁ 1Ξ Οος. 

εἰ αχῆὶ 

“ διανοιῶν, καὶ ἦμεν 3 " τέκνα “ φύσει 

2 Ρει. ᾿ξ. 18; βες Ἠεῦδ. χ. 31; Ἐσεκ. χίχ. 6. 
1. 2 ουἷγ, ; ΧχΙῖΐ, 26. 
ος σαν. 1Σ. ὃ: «ἃ. ν. 8; τ Ρεῖ. ἱ. 

ἱϊ. 15, ἰν. 8 ΟΟΙΥ. 

Ἰ και ἡμεῖς οπι. ΕΟ, ἢ νμ. ΑΠΚ. 

5 παντ. οἵη. 17, 68, 74, 115, ν.-Π18., 9γΓ., 
“ἔ πος σὶ ονρῃίπες Ἑοτιυη-π Αὐὑν. 

55.1 Βοαι. 
στῆ. τς: 
: (ος. ἐν. 
1: 8 
Τί. ἱ. 

ἘΠῚ τς 
Ὁ Ἀν 12 )ν ᾿ Τίσι. ἢ! 15: τ Ῥεῖ. ἐ. 17): 

τῇ Οἱ. ν. 16: σ᾿ Ῥεῖ 1. 1; τ ]οὁδὸ ἕϊ. τό. 
ο-Ξ--Οοἱ. ἱ. 21 ; ςὮ. ἵν. 18; δὲε ὅοῖε. ΡΞ:Μεῖι. χὶ. τὸ: 

: 46ὉὈεῖ. ἰὰ τῷ; ἱξδ. ἱνῖ. ς. 
ει ΎΒεεα. ἐν. 13, ν. 6; : Τίσω. ν. 20; 

ᾳ σου. ἱϊ. τᾳ; 64]. 
Βεν. χὶ. 13 δὶ. 

Ατ.-ετρ.. Τεεῖ., Απηδγει. ᾿ πάαντες μ.- 73: 

53 Ἐοσ μεν, ημεθα 9) 17, 73. Οτίξ.ς; ἴεχὶ ΑΘΕΕΟΚΕΡ, ΟἸεπ., Ὀϊά., ΟἿς., Τβάσι., 
Ὅλαι., Αἱ. 

ἐφυσ. τεκ. ΑὈΕΕΟΓΡ 3, 37, 80, τοῦδ.8-τ6, 1-., ΝΊΕ., Ατπι., Οτῖρι,, Ὀϊά., ΤΒάτε., 
[μχἰ. Ἑαϊδπεῖβ; ἰεχὶ ΒΚ, 4]. ρὶες. Οὐ.» Οἢσ., δπι., Τεσγῖι. ; φυσει οπ). το, ΕἸ᾿., 
ΟΙε πὶ. ; τεκνα ὀργῆς φυσει Ογτ. ; οργης τεκνα ΟἸεπ). 

Ἰλιῖίου. Βαϊ ἴδε βάπηε οἱ βίσωϊ ας ἔοττηβ 
ἅτε ἰουπὰ ποὺνν πὰ δρδίῃ ἱπ ρτοίδῃε 
Οτεεκ, Ἄβρεοῖα!ν ἴπ ἱπβοσίρομβ δπὰ ἴῃ 
ἀϊρηϊβεά βρεεςῇ (οἷ. ΡΙδιο᾽ β υβε οὗ ἔκγο- 
γος, Ῥλαεάν., Ὁ. 275 Ὁ), ἴδε νϊὸς τύχης οὗ 
τε Ὑταρεάϊδηβ, εἴς. ; 8εὲεὲ ᾿εἰββπιᾶπη, 
Βὲδὶς δέναϊες, ρῃ. 1τ61:-ἰό6. Τῇῆε νῦν 
ἄοεβ ποῖ τείεσ ἴο ἴδε ργεϑεηϊ ἴῃ οοπίγαβὲ 
τ τῆς ἔυΐυτα οὗ ἴῃς Ῥασγοιι βία (ΟΙ8}.), 
πος ἢ δὴν οἵπεῖ ἔμΐυτχε ; ποῖ ἀρδίη 18 τὲ 
-- “ Ευέεη πονν,᾽" ψὨῖςἢ νουϊά ἢανε Ὀεεα 
καὶ νῦν. [τ ἸοοῖκΒ Ῥδοῖ ὕροη ἴδε ργενίουβ 
πότε, Δτιὰ ςοπίταβίβ ἴπε ργεβεηῖ ννουϊηρ᾽ 
οὗ τῃε πνεῦμα «ἱἢ τε ραβδί. Οοπες δαὶ 
δρί τὶς νογκεὰ ἱπ 411 τ ϑε δἀἀγεββεὰ ; ποῖσ 
1 ψοτίκβ ποῖ ἰπ ἴμοτ ἱπάεςά, Ὀυϊ πῃ τποβ6 
εἰνεη ονεῖ ἴο ἀϊξοδεάΐεηςε ἴο Οοά᾽ 5 ψ}}}]. 
80 ἴδε Ἰοτάξδιρ Ὀεϊοηρίῃρ ἴο ἴῃς Ῥηηοε οὗ 
εν]] εχίεπάβ ποῖ οἹἱυ ονετ 211} [ῃοδε τηδ] στ 
Ῥοννεῖβ ὑ"ῃοβε βεδῖ ἰ8 'π ἴῃε δἱἷἱγ, δυϊ αἰβὸ 
ἃηὰ τῦοτε ραγιου εν ονεῖ τῆδὲ ϑρί πὶ 
ΨῆΟ ορεογαῖεβ 38 ἃπ ἘΠΕσΩῪ Οὗ υυ͵ἱοκεάπεββ 
ἴῃ ἴδε Πελεῖβ οὗ πίεῃ ορροβεά ἰο σοὰ. 

ψετ. 3. ἐν οἷς καὶ ἡμεῖς πάντες ἀνεσ- 
τράφημέν ποτε: α"ΟΉΡρ' τολονι αἷδο τος αἰ 
λαά ομν ἰΐζε απὰ τοαἱὰ αὔογείένιε. ΤΣ 
ΑΝ εἶνεβ "αἰϑδὸ νε 411᾽"; Τγπά., Οον., 
αεπ., “ννε αἷδο δδά""; Βίβῃ., “νὰ 811} 
μδὰ"; ΕΝ, “ν᾿ε δἷ8βοὸ 811". Ὑτῆε ἐν οἷς 
ολπηοὶ πιεδη “πη ἩνΠΙοἢ ἐγέσῥας5ε5" (80 
85υτ1., [ετ., Βεης., εἴς,); ἔοσ ἴῃς ὑμῶν οὗ 
ΨΕΓΟΙ 15 ἀραϊηβὶ ἴῃδι, δηὰ ἴῃς ἔογηι ννουἱά 
πᾶνε θέε ἐν αἷς 485 τυϊεὰ Όγ τῆς πεδγεβὶ 
που ἁμαρτίαις. [ἰ οΔη ΟΠΪΥ τεΐεσ ἴο τπε 
νἱοὶ τῆς ἀπειθείας. ΤἼε καὶ ἡμεῖς πάν- 
τες ἰβ ἴῃ σοπίταβὶ ἢ πε κῶν ὑμᾶς οὗ 
νει. 1 δηά ἴδε περιεπατήσατε οἵ νεῖ. Δ. 
Ῥαυ! Πδὰ ὃς; ΌΥ πρεαμιηξ οἴ πε πηογὰ] 
ςοηάιτίοη οὐ ἴπεεε ΟεπΈ}]εβ Ὀεΐοσε ἐμεῖς 
ςοηνεζβίοθ. Ηδς πον δάάς δὲ τΠε86 

ΟεηΈ1ε8 ψεσε 'ἰπ πὸ ἐχοεριίοπαδὶ ροβου 
ἰῃ τῃδὶ τεβρεςῖ, πὶ ταὶ 411, 1ενν8 45 ννεὶ] 
85 ἀτεεῖβ, [εν ϑἢῃ- ΟἸ τ βείδηβ {κα Πἰπιβεὶς 
ὯΟ ͵εβ85 ἴῃλὴ ἀεπεῖε ΟἸτιβιϊαπβ {πὸ Πὶβ 
τεδλᾶετβ, ἢδὰ Ὀεεη δπιοηρ ἴβοβε νῆο οπςε 
Ἰνεὰ πῃ οὐὈβείπαιε αἰβουεάϊεπος ἴο ἀοά. 
Ῥαυΐ βεϊἀοπιὶ πιῖββεβ ἴῃε ορρογίυηί οὗ 
ἀεοϊαγίηρ τπε ἀπίνετϑαὶ δἰ. ἢ 658 οὗ τηεπ, 
ἴδε ἀϊτε ἰενεῖ οἵ σοσγτιρίπεββ οα Ὡς ἢ 41], 
δοννενεσ ἴμεν ἀϊβετεά ἰπ γος οἵ ρτίνιεξε, 
βιοοά. 850 Πεσὲ ἴῃε ἡμεῖς πάντες ἴ5 δεδῖ 
ἴδκεη πὶ [8 υἱπιοδὲ Ὀγεδάτῃ---ποῖ πηεγεῖν 
“41} τῆς 1ενν88- ΟΠ τι βείδηβ " (Μεγ.), δυϊ 
Ξε πε ψΒοῖε δοάγ οὔυβ ΟἸτγίβείαῃβ, [εν 88 
δηὰ Οαπεε αἰϊκε ἱποίυεά. Εοι {δὲ 
περιεπατήσατε οἵ νεῖ. 2 ΜῈ πᾶνε πον 
ἀνεστράφημεν, ““Πεὰ οὐὖτ ςοηνεγβαιίοη " 

» “ ςοηνετβεᾶ " (ΕΠεπ,.), “ [ἱνεὰ ᾽" 

(Εν). τἴκε τε Ηερ. Ἴ 27 τε ἀεποῖεβ 
οὔς᾽ 5 να, δἰ8β δοῦνε, ορεη ἴτε, 18. ννδ 
οὗ οοηδυςείηρ Πίπηϑε!.---ν ταῖς ἐπιθυμί- 
αις τῆς ἡμῶν: ἐκ ἐλ ἱμςἐς οΥΓ ΟΩν 
,Μέσκ. Ῥεἤπίκτίοη οὗ ἴῃς ἀοπιαὶπ ος εἰε- 
ταεπῖ ἴῃ ΨὩϊοἢ τπεὶγ {πὶ οπος νν85 βρεηῖ. 
Τὶ κερὶ υἱτδὶπ τς σοπῆηεβ οὔτπς ἀρρεῖτεβ 
ἃηὰ ἱπιρυΐδεβ ἤγορεσ ἴο αϊΐεθ ἢυπιδη 
πδῖυγε οἵ βρτίηρσὶπα ἔτοπι ἰ. Τῆς που 
ἐπιθυμία Πα 118 υδυδ] βεηβς οἵ ἐγαυϊΐνᾷ, 
τῆε οτγανίηρ ἰη ραγιϊςυϊας οὐἨ ννυπαῖ 8 ἔοσ- 
διάδεη ; σάρξ ἰῃ κε πιδῆπεσ ἴδ ἰΐβ 
ἴατψε, τῃεοϊορίοα! 8επβε, δυπιᾶη πδῖυτο 
Ὧἃ8 δυσῃ, ἰῃ ἰϊ8 ΡὮγδίςαὶ, πιοηῖλὶ δηὰ 
τηογαϊὶ επτγεῖν, οοπδβιδογεά ἃς δραγὶ ἔγοπὶ 
Αοά δπὰ υπάες τῇς ἀοπιϊπίοη οἵ δίῃ. --- 
ποιοῦντες τὰ θελήματα τῆς σαρκὸς καὶ 
τῶν διανοιῶν: ἀοικᾳ ἰδο ἀφεῖγεΣ ο7Γ ἐδ 
»Μεελ απὰ οΥ ἐκ’ ἐδονχλίς. Τῆς ποι- 
οὗντες ἰδ Βυ Πς ἘΠ ῚῪ ταρτοβοπιϑὰ Ὁγ τη 6 
“ ἀοΐηρ " οἵ ννγεϊ., ὥὦον,, Εἴνεπι., ΕΝ. 
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8.- δεῖε 

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥ͂Σ 

4. ὁ δὲ θεὸς, "πλούσιος ὧν "ἐνὶ " ἐλέει, διὰ τὴν πολλὴν ἀγάπην 

1. 

ΟΩΪγ ; βεὲ ἈΣΣ δ. Ὁ δ. Σ "5 5.32 ν» Ἦ ςἈ.1.γ,.18. αὐτοῦ 2 “ἣν ἠγάπησεν ἡμᾶς, 5. καὶ ὄντας ἡμᾶς ὃ “νεκροὺς τοῖς 
τ ὐοηβίσ., α 

Τίη. νἱ. 
18; ]δηεβ 

5. τ Βοχι. ἰχ. 23 δὶ. κα ἱ. ραβϑίγη. 
χ Οοἱ. ἰϊ..13 ΟὨΪγ ἢ. 

1 πὶ ἐν . 

“παραπτώμασιν "συνεζωοποίησεν τῷ χριστῷ (" χάριτίὁ ἐστε σεσωσ- 

νΟΒ.ὶ γ; ἴνυκο ἰδ, 8; }08η νἱΐ. 24; 1 Τίτα. ἱ. 18 ἃ]. 
γ5 Εοχω. ἰϊϊ. 24, δῇ ὰ Ῥδὺϊ ραβεὶπι. 

ξαντον οπι. ΠΕ 73, 118, ἃ, ε, α, ["αἰ. Ἐδίῃεγβ,; ἰπβεγὶ δοΐίοτε αγαπ. 30, 115-20. 

Ξημας οηϊ. 73, 118, Ογτ.-] ἐγ. 

4 Ἐὸοτ τοις παραπτ.; ταις ἀμαρτιαις ὨῈΕ, εἴς. ; ἐν τ. παραπτ. Β, ὅγτ., Οορί., αἱ. ; 
Β δἀάβ και ταις ἐπιθυμιαις. ͵ 

δΊΩβεγι ἐν ὈῬείογε τω Χριστω Β 17,73, 118, τοῖ, Οορι., Ατηλ., Οὔτ. Ῥδπι., Νἱοϊοτίη., 
εἴς. 

5 Βείοτε χαριτι ἰπβετὶ ον (-- εν7)μδ), ὈΕΈΟ, ἀ, ε, ἢ, σν7 νας. ΝἹςτοτγίη., Απιργοβίαβε., 
Αὐυρ., εἴς. ; ον τη Ὁ Ἑ. 

Τῆς ΑΚ δπά οἵδε Νετγβίοπβ γὶνἜς “ἢ]- 
ΒΠῚπρ ". ὙδΒε ννοοτὰ θέλημα ἰδ οἵ νετγ τᾶγα 

᾿ Ορούγτεποε, εχοερῖ ἰπ [0] 1οΑ] δηὰ εος] 65ἰ- 
δϑιίοαὶ ατεεῖς. [ὁ ἀεποῖοβ ργορεγὶν {πε 
ἐλὶπρ τοὶ ες, Ὀὰὶ 18 υδεά 4͵5ο οὐῆς Ὠϊνίπς 
ἜΝ (4.5... ἘΡΏ. ἱ. 9), οἵ εονπεαπα ᾿ξ ὰ 
Ἐρῇ. ν. 17), εἴς. Ηδετε, 48 αἷβο ἴῃ ᾿οΐῆπ 
ἰ. 13, ἰ Δεποῖεβ ἑποϊπαξέοη οὐ ἀεοὶγς. ὙΠα 
ῬΙ. διανοιῶν ἰ5 Ῥεβὶ τεπδετεᾶ “1Ππουρδιδ,᾽" 
ϑτἢ ννγοἹ., Οον., ΕΠ πὶ. πὰ ΕΝ πιαιρὶπ; 
ΕΝ τεχι, Το] ον πε ΑΝ δπὰ οἵδε Ν εσ- 
βίοῃβ, ρίνεβ “ πηὶηα "Ὁ, [ἢ τῆς ΕΧΧ τῃε 

βίπσυϊατς τεργεβεηῖβ ἰδ ΟΥ 3, δηὰ ἀε- 
ποῖεβ ἐπεπὲπα ἴῃ τῆς ἴαγσε βεῆβε, ἱπο᾽ υδῖνς 
οὗ υπάετβιδηάϊηρ, ἔδεϊϊπρ απὰ ἀεβίγίπρ. ἵἰ 
18 οηΐγν ἴῃς σοηΐϊεχὶ δαὶ ρῖνεβ ἴἴ τὴς Β6η8ς 
οἵ τοἱελεὰ τῃουρσῆί8. Ὑννο βουζοεβ οὗ ἐνὶ] 
ἅἀεβῖγε δηά ἱπηραΐβε, τπεγοίοσα, ἀγα ἰηάϊ- 
οδιςὰ δεῖε, υἱς., οὖζγ ἔδίϊεη πδῖυσε ἴῃ 
Βόπεσγαὶ δηά τῆς ἰδϑοσδίογυ οἵ ρεγνεγίεὰ 
τῃουρῆῖδβ, ἱπιργεββίοηβ, ἱπιαρίπατίοηβ, νο- 
Ἰπίοπβ, πῃ ραγιςυϊασ.---καὶ ἦμεν τέκνα 
φύσει ὀργῆς: αμά τοεγε οὐξάγεπ ὃγ 
παίμγο οὗΓἩἍ ὠὡγαίξ. ““ΟΠΠάγοη,᾽" ταῖποτ 
δα “ ἐλε οὨ]άτεη," δ5. ἰτ ἰβ ρίνεῃ ὉῪ 
ΑΝ πά 41] ἴῃς οἵπες οἷά Εηρ θη Νετ- 
βίοπβ (εχεερὶ γοὶ., ψῆο [88 “τῆς 
805). Ετοπὶ ψνπδὶ ἢς δηὰ ἢῖ58 ἐεἶϊον,- 
ΟὨ γί ϑιῖδπβ ἐξά ἴῃ {πεῖς ῥργε- ΟΠ τ βείδη [τς, 
Ῥαυΐ τυτη8 πον ἴο ννῆδιὶ πον τσεγό ἴΠεη. 
ὙΠε βιδιετηεης 18 80 οοπβιίσυοϊε 48 (ο 
ἴῆγονν τπε οι εῦ ἐπιρμαβὶβ οα ἴπε ἦμεν 
ἃπὰ τε ὀργῆς. Εος ἦμεν τῆς Ὀεῖίει 
αἰϊεβῖεά ἴοτη ἰβ ἤ ϑοόοσῦὶς ροοὰ 
Μ995. «δπὰ νεγβίοηβ («ΘΟ Ρ, ϑυτ.- δτζοῖ., 
Μνυΐε.) τεδὰ φύσει τέκνα, Δηἀ τῃδἱ οτάετ ἰδ 
δοοεριεά ΌΥ 1,Δοῃπιᾶπη, νυ ἢ ἃ ρίδος ἰ5 
εἰνεη ἴτ ἰπ ἴῃς τηλγρὶη Ὁν Ττερεῖ ]εβ. Τῆς 
ογάες τέκνα φύσει, ἢοννενεῖ, νος ἰδ 
παῖ οὗ ΜΒΚ, ΟἾγγϑβ., εἴς., ἀπᾶὰ δοῖἢ {πα 
ΤΑ δπά τἣς ΕΝ, ἰ5 ἴο θὲ ργεξεγσεαά. Τῆς 
ἦμεν τηᾶκεβ ἴξ οἰεας τπδὶ ἰξ 18 ὯὩΟ Ιοῆρεῖ 

ἀοὶπρ' (ποιοῦντες) ΒΤ ρΙΥ τδδί 5 ἴῃ νίενν, 
Ῥυῖ ὀειίηρ, εοπάϊέίον. ΤὨς τέκνα ἰ5 τ8ς 
δᾶτις κίπὰ οἵ ἰἀϊοπηαῖὶς ρῆγαβθε 88 {πε 
ἔογπιεσ υἱοί, οηἷν, ἱΓ [όϑϑιδις, βίζοηρεσ δηὰ 
τῦογα βίριιίβοδηι. ἴε ἀεβοῦθεβ ἴδοβε ἱπ 
νίενν ἃ8 ποῖ ΟΠΙῪ ὑνογίῃυ οὗ ἴτε ὀργή, Ὀυὶ 
δοῖυλ!ν σμδγεεέ τὸ ἰϊ, ἀεβηϊιεῖν πάν ἴς. 
Βυι διαὶ 8. τη15 ὀργή ἰϊδε!) Ιἁ ἴ5 ποῖ 
ἴο Ῥ6 ἰάεπιδεά νἱϊἢ ῥμηέέσε νὲρ βέδοιμς- 
πέος (τιμωρία), ῤιηίσλνιεκπέ (κόλασιε), 
ξαΐυτα ἡμάρν»εεπέ, οὐ {πὲ οὔεεέ οἵ αοά Β 
Ῥιεβεηῖ ἰυάρτηεπε οὗ πε, Ὀυϊ ἀεποῖεβ 
ἴῆς φναϊτέγ οἵ αὔέεείμς οἵ σταῖῃ. Βαῖ 85 
ἰξ ν»ιαπ᾿ς ψταῖῦ οἵ Οοαἷς ὃ Τῆς νοζὰ ἰ5 
σεγίδιἶΥ υϑεὰ οὗὨ ἔπε ραββίοη οὗ ψτδῖῃ ἴῃ 
Ὁ5 (Ερῃ. ἵν. 31; Οοἱ. 1{|, 8; 45. ᾿. 19, 
εἴς.), ἀπά 30 ἴδε ψνῃοῖε ρῆγαβε ἰ5 υπάετ- 
βῖοοά Ὀγ βοπιε ἴο τπεδη ποιῃίπρ' πιοσε ἤδη 
τῆδὲ ἴποβε τείειγεὰ ἴο ννεζε ρίνεη ἴο νίο- 
Ἰεηῖ δηρες οἵ πηρονεγηδῦϊε ἱπιρυΐδβε (ε.6΄.ν 
Μαυτῖςε, ὕπέέν, Ρ. 538). Βυϊ τῃϊ8 νουἹὰ 
δἀά 1ππ|6 οὐ ποιῃίηρ ἴο ναὶ νγὰβ βαϊὰ οἵ 
τῆς Ἰυβὲ8 οὗ ἴπε ἤεβῃ δπὰ ἱπουρῆϊβ, ἀπά 
ψουὰ διτὶρ τη ΨΠοῖς βιδιεπηεηὶ οὗ ἰϊβ 
Ῥοίΐηξ, ἐϊ8 Βοϊεσπητῖν, δηὰ ἴἴ5 απ νεγβα! γ. 
[τ 18 τὴ6 Ὠινίπε ψτδῇ τὶ [5 ἰπ νίενν πετε; 
88 ἰἰ 18, ἱπάεςεά, ἴῃ τῆϊγίδεη ουὔἱ οὗ τννεπιν 
Τσουγγεποςβ ἰῇ {πε Ῥαιυϊΐΐηε τ επρε, πὰ 
ἴπαϊ, ἴοο, ψ ῃεῖπες ἢ οἵ υυϊϊπουῖ τπε 
ἀεβηίτε δγιῖοῖς οὐ τε ἀεδηΐηρ Θεοῦ (ο. 
Μουϊς, ἐπ ἰος.). ὙΠὶ8 ΠοΙ͂Υ ἀϊδρίεαβυγα 
οἵ Οοὰ ν»ἱτἢ 8ἰπ ἰ8 ποῖ ἱποοπβίβίεπι ν ἰῇ 
Η!5 ἰονε, δυὶ ἰ5 ἴῃς τεαςϊίοη οὗ τπδῖ ἷἶονε 
ἀξδίπες ἴδε ἀεπίαὶ οὗ ἰϊβ ϑονετεῖρῃ τίρμιβ 
οὗ τεβροηβῖνς ἰονε. Τῆς ἴογηὶ φύσις, 
τπουρἢ ἰδ πᾶν οςοαβίοπ δ Ὀς ΔρΡΙοὰ ἴο 
ννδδιὶ ἰβ λαδίέκαϊ! οὐ ἴο σπδγδοῖεσ 85 ἀε- 
τυεϊοῤεά, τλεῶ 8 ῬτΟΡΕΥ͂Υ ννῆδι ἰ8 ἑμπαίε, 
ἐνιῤῥαπέεά, ἴῃ ὁτὲ ὉΥ καίηγε, ἀπὰ {π|8 ἢ 
ἀϊῆεγεηὶ βμδάεβ οὗ πιεδπίπρ (ς7}., 6.8. 
Εοπι. 11. 14; Οδ1]. ᾿ϊ. 1:5, ἵν. 8, εἴς.). 
Τῆς οἷαυδε πιεᾶπβ, ἱπογείοσα, ἴδδξ ἰπ 
τπεῖγ ῥγε- γί βιίδη 1ὸθὶ ἴῆοβς τιδαπὶ ὉῪ 
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τε ἡμεῖς πάντες Ψνεῖε ἴῃ ἴδ οοπάϊκίοη 
οὗ δυδ)εςτίοη ἴο {με Ὀινίπα ᾿γαῖῃ; ἀπά 
ταὶ {πεν Ψψετε 80 ποῖ ὃν ἀεεά πιεγεὶγυ, 
ποῖ ὈΥ οἰτουπηδίαπος, ΠΟΙ ὉΥ Ρδβϑβίῃ, 
ἱπῖο 1, Ῥὰῖ ΌΥ παῖαγε. Ὑπεὶσ υηΐνετ! 
δἰπ 848 ὕεεῃ αἰτεδλὰν δβησιηεά. Τηΐβ 
υπίνοτβαὶ! βίη 18 πον ἀεβογί θεά 845 δὶπ ὈῪ 
ῃδῖυτε. Βεγοπὰ (ἢϊ8 Ρδυΐ ἄοεβ ποῖ δὸ 
ἴῃ ἴθ ργεβεηὶ ραϑβᾶρε. Βυῖ πε οπε 18 
ἴδε ἐχραπδιίοη οἵ ἴδε οἴπεσ. [Πηἱνεγβαὶ 
βἴῃ ἱτπιρίϊεβ ἃ ἰᾶνν οὗ βϑἰπηΐπρ, ἃ βίη (ῃδὲ 15 
οὗ ἴδε πδῖυτγς ; ἀπά τῃϊ8, αραίπ, ἰβ {πε ἐχ- 
Ῥἰαπδιίοη οὗ ἴῃς ἔδοι δαὶ 41} δὲ υηάεσ 
τῶς Ὀϊνίπε ταί. Εοσ πε Ὀϊνὶπε ψνταῖῃ 
Τρεσγδαίεβ ΟἹΪΥ 'νῆεσα βίῃ ἰ8Ί. Ηδετε ἰ5 τῆς 
εββεπίίαὶ πηεαηΐὶηρ οὗ ἔπε ἀοςιγίπε οὗ 
ογὶ ρίπαὶ οἷπ. ὙὍμαὶ ἰξ ἥπάβ δὴγ Ἰυβι- 
ολίίοη ἢεγα ἰ8 ἀεηϊεάᾶ, ἱπάεεδ, ΌῪ 8οπιε; 
Ἔνθ Ὁγ Μεγεσ, ψγῆο δάπιῖδ, βουνενεσ, ἐμαὶ 
εἰβϑεννῆεγα (5. ἴπ Εοπι. νὶ.) Ραμ] τε ε8 
τῆδι ἴδετε 15 ἃ ργίποίρὶε οὗ βίῃ ἰῇ πιδη ὈγῪ 
πδῖυτε, ἂἀπά ἰπδαϊς πιᾶῃ δἰη8 δοίυδ!ν ὃε- 
οᾶυβε οὗ τῃδῖ ἰηπαῖε ρῥγίποῖρίε. Βυῖ Βα 
Διρυεβ ἔπαὶ ἰξ ἰ8 ἱπ νἱπυς ποὶ οἵὨ 186 
Ῥειῃοίρὶς ἰἴ86 1, θυϊ οὗ ἴπε δοῖβ οὗ βὶπ ὉῪ 
ΜΏΙΟἢ τῆδξ ῥεποῖρὶα Ἔχργε 5868 [861 ξ, ἰδὲ 
ΜῈ ἅτε ἴῃ ἃ βίδϊς οὗ βυδ)εοϊΐοη ἴοὸ ἴδε 
Ὀϊνίπε ψταῖῃ. ΤὨΐδ, ποννενεῖ, [8 ἴο τπᾶκε 
ἃ παῖυτε ΨὮΟΒ οτἰ ξίπδιεβ βἰπέωϊ δοὶβ ἀπὰ 
ψ ΠΟ ἄοεβ ἐμαὶ ἰπ ἴπεῸ Τάδε οὗ αἱ] πηεῆ 
νι βουῖ ἐχοθριίοη, ἰδεῖ ἃ πευῖγαὶ τπίηρ. 

νεῖ. 4. ὁ δὲ Θεὸς, πλούσιος ὧν ἐν 
ἐλέει : ὁκέ Οοά (οτ, Οοἁ, ποννενετ), δείηρ' 
γσίοὶ ἐπ νεέγον. ΑΔ τεῖυγη ἰΒ πονν πηδάς ἴὸ 
τῆς βιδιεσηδηῖ νυ ἢ ννΑ8 ἱπιετγυριεὰ δἱ 
νεσ. 2. ὙΠε τεβυπιρτίοη πιῖρῃξ πᾶνε θεαεη 
ταλὰς Ὁγ οὖν. ΤἼΠε δάνετβαϊίνε δέ, πον- 
ἐνεσ, ἰ8 [Ὡς πιοσε δρργορτίδιε, 88 ἴῃε οἵπεσ 
δίἀε οἵ ουὖζ οἂβε ἰ8β πον ἴο ὃε δεῖ ἔοτιῃ-- 
δε Ὀινίης στᾶος ῬΠΙοἢ πιεεῖβ ἰῃς 5βἰπίωϊ, 
ςοπάετηπεά ςοηάϊιοη, δἀηὰ ψὨϊοὮ βίδηβ 
ονεσς ἴμε ἀδγκ θαςκρτουπά οὗ ους ἀεδίἢ 
ὉΥ βίῃ δηὰ οὖς βυδ)εοιίοη Ὁ παίυτε ἴο 
ἴὰς Ὀϊνὶπε νταῖῃ. αοά ννῆο ἰβ ψτοῖῃ 
ΜΠ βίη, ἰ5 ἃ αοἁ οὗ ρτᾶςε. Ηϊβ8 ἀϊ58- 
Ῥοβιείοη τονναγάβ ἴποβε ννῆο δῖε ἀεδλὰ ὃν 
ἔτεδρΆ8868 Δηἃ 5β[π8 18 πα οὗἉ πιεγου, δπά 
1Π|8. πο 5εἰπιεὰ τησγον, θυ ἃ τπεσου παῖ 
ἰ8 γίοκ, ἐχβδυβι1ε88 (ἰογ πλούσιος, πλου- 
τίζειν, εἰς,, εὐ τ Οος. ἱ. σ; 2 Οοσ. ἰχ. ἱὰ; 
τ: Τίηι. νὶ. 17, 18; [48. ἰϊ. 5).--διὰ τὴν 
πολλὴν ἀγάπην ἣν ἠγάπησεν ἡμᾶς: ὁ 
γεάδον οὕΓὁἨἩἍ Ηὶς ργεαί ἴουε τολεγεισί ἐκ "Δ 
ἰουεὰ μ5. Ὑδα υβε οὗ τῆς ςορῃ. δος. ἣν 
ἀὰβ το {πε ἔοτγος οἵ ἰῃε ἰάεα ; οὔ. ἐπε υβς 
οὗ πε βάπιε ρῶῆσαβε Ὀγν ουὖζ ογὰ Ηἰπιβεϊῖ 
ὙὮ τείεγεηος ἴο Ηἰ5 διε 8 Ἰονδὶ Τοδα 
χνίϊ. 26. 1 »πόρὸν ἰ8 αοἀ᾽ 8 διτιτυᾶς τὸ 
βίη πλδη, ἰοσῦε ἰ5 Ηἰ8 πιοῖίνα ἰπ 411 ἰδὲ 
Ηε ἄοεβ ψίιἢ τπεπὶ; δηὰ ΔΒ ἴῃς πΊεσου ἰβ 
ΚΤ ἢ" 50 ἴῃε ἴονε ἰ8 " στεδῖ". ὙΝΊΉ 1Π|8 
ξτεαὶ ονε αοὰ Ἰονεά υ5β ψ πε Ηε Ἵοἤοβε 
υς, ἀηὰ ἰξ 8 ὁ" σερομνέ οὕ τμαῖ ἴονε (ποῖ 
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“ἸΒΓΟΌρΡὮ ᾿ς, 48 Γυτπεῖ ρα 10) τμλι Ης 
ἃςῖ8 ψγτἢ ὰ5 88 Ηε ἀοεβ. ὙΤὴε ἡμᾶς [α5 
τῆς ννἱάεδβι βεῆβα ἤοσζε---]] οὗ 5, ψνῃεῖποῦ 
7εν ογ αδηεῖς. 

νεῖ. 5. καὶ ὄντας ἡμᾶς νεκροὺς τοῖς 
παραπτώμασιν: ευέη τολέη τσ τσέγε ἀξαά 
ὃγ ΟὩΡ ἐγέδῥα55ε5. ὙὮε ςοπάϊτίοη οὗ ἀεδιἢ 
ἴῃ ψὨϊοἢ να δῖ ὉΥ παῖυγε ἰβ πον τα- 
δἰηττηεὰ, δπὰ ἴῃ ἃ 581:}}} πχογε επιρἤδῖῖς νναν 
τπδη ἰπ νεσ σ. Ὑῆε καί ἰ5 ποῖ ἴῆς οορυϊᾶ, 
Βἰ ΠΊΡΙῪ διϊδοπίπρ οης βιδίεπιεηῖ ἴὸ ἀποῖμοσ 
(Μεγ.), πος ἃ πιεζε τερεϊίοη οὗ {πε καί 
οὔτμε ορεηΐϊπᾷ νεγβς, ΠΟῚ - “ 81530,᾽" “ αἷβὸ 
υ.8᾽ ςο]]εσιίνε!ΙΥ (ννῖσ ἢ ψνουά τεαυΐτγα 
καί ἡμᾶς), Ὀυϊ τῃε δϑοεηβίνε καί -- ἐσέν 
ϑυτΡΗΝ, ΑΝ, ΕΝ, ΕἸΙ., εἰς.). 1 φυα]!- 
ε8 ἴῃε ὄντας ἐνδῆς ἴδε νεκροὺς [5 ̓ Ὡτοννη 

Ἐπιρῃ δίς! ἑογνναγά), ἀπά Πεὶρῃίεπβ πε 
8επϑ8ς οὗ ἰῃε γγεαέμεςς οὗ τῆς Ὠἰνίηα ρονναῦ 
πῶ8 ἃ Ροψεσ ορογδλίϊῃρ οὔ ὕ8β ννῆεῃ ννὲ 
ΨΜετῖε γεῖ ποῖά ἔαβι ἴῃ τῆς βίδϊε οὐ ἱπεχογδῦϊε 
ἀεαῖῃ. ὙΤῆε τοῖς ἀεῆπεβ ἴῃς ἰτεβραββεβ 
858 ἴῃοβε αἰτεδὰν πηεπιϊοπεά ἰπ ςοπηεοιίοη 
ψ ἢ τῆι βίδιε οὗ ἀδαῖῃ, δλῃὰ 30 ἢδβ πιυς ἢ 
τῃς 5επβε οἵ " ους᾽".--σννεζωοποίησεν τῷ 
Χριστῷ: φμίελεπεά μς ἰορείκεν τοίἐΐ ἐλε 
αἱνῖτε τὴς αὐ Ποῖ τ1ε8 (πο υἀΐης Β 
17, Αγπι.) ἰηβεστὶ ἐν Ὀείοτε τῷ Χριστῷ; 
ΜΟΙ ἰ8 ἰδλνουτεὰ 80 ἔα ὃν 1Ἁ,δοῆπι. ἀπὰ 
Βεῖβ ἃ ρἷαςς ἰπ ἴῃς πιαγρὶπ νἢ ΝῊ δηά 
ἘΝ. Βαυὲτδε πιδ88 οἵ δυϊπογίτὶεβ οπιὶς ἰξ, 
Τῆε συν-, τπετείοσε, οἵ ἴπε οοτηρουπὰ 
νοτῦ τείεσβ ἴο ἴπε Χριστῷ, πὰ πε ἰάεα 
Εχργαεββεὰ ἰ8 ἴῃδιὶ οἵ ἔε!]οννβῃὶρ ἢ Η πὶ, 
ποῖ ἴπε [εἰ]οννβῃΐρ ος σοτηργεμεπβίοη οὗ 
]εν δπὰ σεπεῖς αἰϊκα ἰπ τπε Ὀϊνίπα δοὶ 
οὗ αυϊοκεπίηρ (ΒεΖζα). Ηετε δραίη ἴπε 
Δτῖῖς]ς ργο Δ ὈΙῪ ἀεβίρηδίεβ ΟὨγίβι πῃ Ηἰ5 
ΟἹ οἷ] τεϊδιίοπ ἰοὸ υ5β. Τῆς φπέελοπίηρ 
Βετε ἴῃ νίενν 18 υπάδετβίοοά Ὀγ βοπῖε (ἰπ- 
ουάίης Μεγεσ) ἴο τεΐίεγ ἴο ἴδε ἤσγβι δοῖ 
ἴῃ πε ταϊβίὶπρ οὗ τῆς ἀεδὰ δἱ ἴῃς ρτεδὶ 
ἄδυ; ἴῆες (οἸϊονίηρς νειῦβ συνήγειρεν, 
συνεκάθισεν Ὀεΐπρ 5: ΠΉ}ΠΑτῖν ὑπάετβιοοά 
ἰπ τῆς Ππεταὶ βεῆβε, 48 γεξεγγίηρ ργοϊεριὶ- 
οΑΙγ ἴο ἐνεηῖβ τπδὲ Ὀεϊοηρ ἴο {πε υἱεϊτηαῖα 
ταἴυτε. ΤὨυβ ἴῃς Ξσἑαμαάΐμ ταῖπον ἴπᾶη 
τῆς πιοσὰϊὶ σοπάϊτίοη ἰδ βδυρροβεά ἴο δὲ 
Ῥεἰπιδῖν ἱπ νίενν, {πε ἰάεα δείηρ τπᾶὶ 
ψ ἤεη ΟἾσίβε ννᾶ8 γαϊβεά ἔγοπιὶ ἴῃς ἀεδλά 
ΜῈ αἶβο ἃ8 πλετηρεῖβ οὗ Ηἰβ Ῥοάν ννεγεὲ 
ταϊβεὰ ἴῃ ὑγίποὶρ!ε ἢ Ηἱπὶ, 5ο (πδὶ πε 
τεβυγγεοιίοη οὗ τῆς ἔπζυτε ν᾿ ὨΙΠἢ ννε ἀνναῖς 
ΜΠ θὲ βίσῃρὶν ἴδε δρρὶϊςαιϊίοη ἴο {δε 
ἱπάϊν[ἄυα] οὗ ννδαῖ ννὯβ δοςοπιρ  ἰβῃθά οὔσας 
ἴοσ 1] ἔοσ πε ννῆοῖϊε οἵ Ηἰ8 πιεσηθεῖβ ἵπεη. 
1 πιυβὲ Ὀς δάἀπιιτιεὰ τπᾶὲ ἴδε ἀπαίορουβ 
Ρᾶββᾶρε ἰη Οὐἱ. ἰϊ. 12, 13, Ψ ὩΙΟἢ δββοςιδῖεβ 
ἴδε σπέοκεμίπρ αἰϊῃ τῆς ἐογρίνεπεββ οὗ 
ἵγέβραβθεβ δπὰ τῆς δοϊτίπρ οὐυΐ οὗ πε 
Βαηά-νντίτηρ οὗ ογάϊπδποεβ, ου ἴπε ὑνῆοϊε 
ἕλνουτβ ἴπδῖ ἱπιεσρτειδιίίοηυ. [ἴ,ωοοϊίπρ, 
Βονενεσ, ἴὸ ἴπε Ὕχργεβδ δηὰ ραγιίουϊασ 
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ἃ Ἴτδης., 
Βοτα ΟὨΪΥ, ἰαίσ,, [μὑϊο χχὶΐ. 55, Ἐχοά. χν δ. 13. 
ἰχ, 16; τ Τία. ἱ. 16 α1(δ), θυὲ ῥά! ΟὨΪγ. 

ε ΟἩ. ἰ. 1:ο τε. ΟΒ. ἱ. γ τε. 

ΠΡΟΣ ἘΦΕΣΙΟΥΣ 1. 

τὸ "ὑπερβάλλον ΄' πλοῦτος 3 τῆς χάριτος αὐτοῦ ἐν " χρηστότητι ἦ "ἐφ᾽ 

Ὁ ΟΒ. ἡ. 3 τεβ. ς Εοπι. ἰχ.:7, ἔγοσω Εσχοά. 
ὰ Ηετε ουἱγ; ἐπ. π ΚΕ χχί. 26; [δσροα ν. σ᾿. 

Ε Ἐοκα. ἱἰΐ. ς 41(δ), θαὶ Ῥαυὶ οὐἱγ. Ὁ 86ε ἱ. 19, εἰς ἦμ. 

Δεν Χ. 1. οπι. ΕΟ, κα, ΗἹ]. ; εἐωγρφρε Ολγ. ὅες. Ἑοτγῖυη. ; οπιῖς Ιησον Οτίρ., Ογτ. 

3.τον υπερβαλλο ντα πλοντον, 'υνἱῆ ὨΡΈΓΡ, Οἵ., Εὐυδεῦ., ΟἾγ., Τδάτσι., εἰς. ; τῷ 
υπερβαλλον πλοντος ΒΑΌΕΟ 17, 6γ5, Οτίξ., Εὐἴὰ., εἰς, 

3 Βεΐοτε χρηστ. ἰηδετί τη ὈΕ. 

ἀεεοτίρεοπ οὗ ἴδ νου] ϊγ ννΑ]κ ἀπά {πε 
ςοηνετβαίίϊΐοη ἰῃ (ἢ ἰυ818 οὐ ἐῆς Πεβα, 
ΜΝ ΠΙΟἢ ἰδ φίνεπ ἴῃ νεῖβ. 2, 3, ἀπά ψῃο ἢ 
Βεεπὶβ ἴο Ἔχρίαίπ ννπδὶ ἰβ δά ἴῃ νεῖ α 
οἴ τς βίαϊε οὗἉ θείης “ ἀεδὰ Ὁν ἰγεβρᾶββεβ 
δηὰ Ξἰπβ᾿᾽"; δηὰ πανίηρ τεραγὰ αἷβο ἴο ἴῃς 
Δρρ!ἰςδιίοη ἴο ἐπε πιοσαὶ [126 νυνὶ ἢ ἰ8 τλδάς 
ἴῃ ἴῃς βεοοπὰ Πα οὗ τῆς Ερίδι1ε, πιοδὶ ἴη- 
τεγργεῖεσβ υπὰἀεγβιδηὰ ἴῃς φμίςκεπίηρ Ὠετε 
δίθττηεά το Ῥε {πὶ οὗ τεφεπεγαίίο.---ἰῆς 
ςοπιπχαπίςδιίοη οὗὨ βρίτίτα δ! [1 π.---χάριτί 
ἐστε σεσωσμένον: ὃν ργαζε λαῦε γε δέξμ 
Σαυεά. ϑοῖῃε ΕΝ, ψ Π11|ς τῆς ΑΝ ̓ 8 οοπίεπι 
ἢ “ὅτε γε βανεᾶ ". Τῇε ἰάδθα ἰ8 ἴδδὶ 
πον ψψεσε βανεὰ δπὰ Ἴςοπιϊηυεά ἴο ὃς 8ο. 
ΤΠ χάριτι 5 Ρυῖ ἐπ ρῃδΏς Δ ΠΠγ ἤσϑί---“ ὈΥ 
ὅτᾶςε ἴς ̓ 8 ἐμαῖ γε δανε Ὀεεη βανεά ᾿᾽. Τῆε 
Ῥαγεηςῃεῖῖςαὶ πιεπείοη οἵ ργασε ἰδ ἰῃ ρίδςβ. 
Νοιπίπρ εἶβε ἴπαπ στᾶσα οου]ά γίνε [16 
ἴο {πε ἀεαά, θὰ ρτᾶςε ςουϊὰ ἱπάεεὰ ἀο 
ἐνϑη τπδῖ. 

Μετ. 6. καὶ συνήγειρεν: ακάὰ γαϊΐςεά 
ν τοῖὰχ Ηἷνι. ΤὮδι ἴδ. τὸ [πὸ πονν, ἴῃ ἃ 
Ῥγεβεης βρίγίτυδὶ τεηενναὶ. Τῆς συνήγει- 
ρὲν ἐχργεββεβίῖῃε ἀςῆηῖϊο ἰάε8 οὗἉ γέφηγγέο- 
ἐΐοπ, πιὰ ρτιπιδγν ἀπαὶ οὗἩ ἴπε ρἢγδίοδὶ 
τεβυττοοιίοη. Τῆς ἱηϊτοδυοιίοι οὗὨ 1818 
ἕεσπὶ απὰ τῆς [Ο]]ον προ πλλκεβ ἰΐ ποὶ ἱπι- 
Ῥτοόθαδῖες τπαῖ Ῥοῖὰ ἰάεαβ, πὶ οὔ {δὲ 
Ῥιεδβεηὶ τηοσὰϊ τγεβυσγεοίίοη δπά πὶ οὗ 
τε ζυΐυτε Ὀοάϊν τεβυγγεσίοη, ψψεσα ἴῃ 
Ῥαδυϊ᾽β τη, δπὰ τπδὲ με ἀϊὰ ποῖ βῃδγρὶ Υ 
ἀϊβεϊπρυϊβῃ δεῦνεθη ἐπ επὶ, δυῖ ᾿πουρῃὶ οὗ 
τπεπὶ 25 οπὲ δτεδὶ ρμὶἢ οὗ [1Π|{π.---κ͵αὶ συνε- 
κάθισεν ἐν τοῖς ἐπονρανίοις: απά ςεαίεαὰ 
μ5 (οσ, ἐπι πγοηθᾶ 8) τοίέλ ΗΠ ρι ἐπὶ ἐπε 
ἀλεαυεμῖϊες. Μαᾶς ὺβ βδγεσβ ννἱἢ Ηἱπὶ 
ἴῃ ἀϊρηὶϊν δηά ἀοπιϊηίοη, 80 ἐπδὲ ενεπ 
ον, ἀπά ἴῃ ἐοτεϊδβῖς οὗ οὖγ ἔπαγε δχ- 
αἰ δείοη, οὖσ 1ὸ δπά τπουρῇὲ γε σαϊβεά 
το τῆς πεδνθη]εβ νυ πετε ες τεῖρηθ. Βαϊ 
88 Βεηρεὶ ποιίςεβ, Ρδυΐϊ ραυβεβ βεσε δηὰ 
ἄοεβ ποῖ δὰά ἴδε ἐν δεξιᾷ αὐτοῦ νι ῖςοἢ ἰ8 
βαϊὰ οἵ Ὁ" γίβε ἴῃ ἱ. 20 ---ν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ: 
ἐπ ΟἈγὶσέ εσις. Νοῖ ἴπε συνεκάθισεν 
οηΐν, δυϊ τπε ννδο]ε βιδιεσηεηι ἰβ αυδ!!βεὰ 
ὃν τη18. ΤΠὶβ φυϊοκαπίπρ, {Π18 τεβυγγεο- 
τίου, τΠὶβ βθαϊίηρ οὗ υβ ἢ Ηἰπι ἰδία 

εβεςὶ ἴῃ 80 ἔα 28 ψὰ ἅσζε ἐπ Ηἰπὶ δβ οὔὐσ 
Ἐερτγεβεηϊδιίῖνε, πανίπρ οὖσ 11 ἀπά οὖσ 
ςοπλρ]εΐεηςεββ ἰπ ουν Ηεδά. 

Ψει. 7. ἵνα ἐνδείξηται ἐν τοῖς αἰῶσιν 
τοῖς ἐπερχομένοις τὸν ὑπερ ντα 
πλοῦτον τῆς χάριτος αὐτοῦ: ἐλαί Ηε 
νεῖρλέ «ἤει 7ογίὰ ἱπ ἐὰε ἀρες ἐλαὲ ατε 
εονπίμν ἐπε ἐχεεεάΐδηρ νἱελες οὗ Ηὶς ργαξε. 
Εοτ ἴτε τὸν ὑπερ πλοῦτον οἵ 
τὰς ΤῈ τῆς πευίες ἔογπι τὸ ὑπερβάλλον 
πλοῦτος ἰ5 ρῥτείειτεάὰ Ὁν πιοβὲ βἀϊίοῖβ 
(Υ̓ΤΙΝΉ ΕΝ). Τῆς βαιβίδοικίοη οὗ Ηἰβ 
ἴονε ννᾶβ8 αοἄ᾽ 5 πιοῖίνε ἴῃ φυϊοκεπίηρ δηὰ 
ταἰβίπρ ἴῆεπι. Τῆς πιαηίεβιδιίοη οἵ Ηἰβ 
Εἷοτγ ἴῃ [ἴδ δυγραββίηρ νεϑ] ἢ 18 Ηἰδ ἤὅπδὶ 
Ῥύυγροβε ἰῃ ἴδε βᾶπιε. Τῆε νεῖ ἐνδείκ- 
γυσθαι οςουτβ εἰενεη {ἰπηεβ ἴῃ ἴῃς Ῥδυϊΐπε 
Ἐρίβειεβ. δἀπὰ Ηδῦτγεννβ, ἀπά ποννῆεσε εἶξε 
ἰπ τῆς ΝΤ. Τῆς δοῖϊνε ἰβ νεσυ τάσε ὄνεὴ ἴῃ 
τῆς οἰαβδβίςβ, δῃ ἃ 18 πανοσ ουηὰ ἰπ ἴῇς ΝΎ. 
Ηξεῶοε ἴδε ἐνδείξηται ἰΒ τὸ Ὀὲ ἴᾷκεη 88 ἃ 
βίπιρὶε δοῖϊνε (ποι δβτσβδενν ἐοσιῇ γον Η ἐνε- 
ἰῇ, 4}} τΠῸ πιοσε Ὀν γεᾶβοῃ οὗ ἴῃς αὐτοῦ. 

Ὁ ἴδ πηδᾶπὶ ὃν ἴῆε τοῖς αἰῶσιν τοῖς 
ἐπερχομένοις ἡ ὅϑοπῖε ρῖνε ἴξ τῆς νἱάεβι 
Ροββιδῖς 8επβε, 4.6., ῥὲγ ον υέείγωνε 
ἐειῤης γεϊέφμον σμμηε ἐπὶ κας υἱέα ἔμπε 
ἐπ 7μέμγα φμοφμε (Μοτυβ), “δε βυοςεβ- 
βίνεϊ Υ ἀτγίνίπρ ἀρε8 δηὰ ρεηεγαίίοηβ το πὶ 
τῆδι εἴπιε ἴο ῆε ϑεοοπὰ ςοπιίπρ' οὗ ΟΠ τίβι " 
(ΕΙ1.). Βυὲ ἴε '5 ταῖμεσγ ἀποῖπες ἔοσπι οὗ 
τῆε αἰὼν ὁ (Η σεὶ., Οἱβῃ., Μεγ. 
Ηαυρί, εἰς.), ἴδε ρατί. ἐπερχόμενος Ὀείηρ 
υδεὰ οὔτδε ἔπέυτο (ε. 9.» [ετ. χίνὶϊ, τα; 184. 
χΙϊ. 4, 22, 23, ΧΙ. 23; [χυκε χχί. 26; 45. 
ν. α, εἰς), δπά τῆς διῖυτε Ὀείπρ οοη- 
ςεἰνεά οὗ 45 πιαὰδ ὕρ οὗ ἂἃη υὑπάεβηπεά 
Βεγὶεβ οὗ ρεγίοάὐβ. [Ι͂η οἵδε ᾿δϑεβ σεάῃρῖ!- 
οδιεὰ εχργεββίοηβ, αἰῶνες τῶν αἰώνων, 
εἰς., ἅτε υϑεὰ ἴο ἐχργεβ8β ἴδε ἰάεδ οὗ εἴες- 
πἰῖγ. Οοάβ ρυγροβε, ἐμεγεῖοτε, ἱξ {πδὶ 
ἴῃ τῆς εἴεσγηδὶ δΐυτο, ἴῃς ἔπαυσε ΠΟ ἢ 
ΟΡοπΒ ἢ ΟἾτίβι᾽ 5 ΡῬαγουβία, ἀπά ἴῃ 81] 
τῆς οοπιϊπυΐηρ Ἰεπρτῃ οὗ ἴπαὶ ἔσταζε, ἴδε 
ξίᾶςε οὗ Ηἰβ ννᾶνβ νἱτ ἴποβε πος ἀεδὰ 
ἴῃ 8:π8 βπῃουϊά θὲ ἀεοϊατεά δπὰ υηδετβιοοᾶ 
ἴῃ 411 πε σταηάευτγ οἵ ἰϊβ εχοεεάϊηρ γἰςἢς8. 
--ἰν χρηστότητι ἐφ᾽ ἡμᾶς: ἐπ ἀίπάνεος 



5---1ο. 

ἡμᾶς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 

ἔργων, ἵνα μή τις " καυχήσηται. Ι1ο. 

ΡΒ]. ἐπ. 
τὰ 2 (οσ. εὗ᾿ ὁ 
τὴν Ῥαὶ Βα 

σ᾿ Οος. ἱ. 30. 
Ὁ] ἐοαῖνν ἐχς. [δ γ268 ἱ. 
Ῥ ΆοΣα. ἱ. 20 οἷν; Ο ᾿νε, 17. 

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 

(οὶ. ἐπα αι τ: Ῥεῖ. ἱ. 5; -ϑεε Αςῖίδ χν. 9. 
2-Ξ Βετο ον; δωρεά, 

; ἦν, τ6, ποῖ ἴῃ 
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1 8. τῇ γὰρ ἐχάριτί 5 ἐστε ϑσυσμέμαι Χδιὰ; ἱ ἔν στε. 

αὐτοῦ ὅ γάρ ἐσμεν » ποίημα, 

1 τ Οος. νὶ. 6; ΡΆ]]. ἱ. 28. 
8]. ὁ Εοαι. ἰΐ. 17 Ἴδμαι ἷν. το; 2 Οοσ. ἰχ. 

"“ὁδ' καύχησις, εχς. [Δπλεδ Ἰ.; δὸ ΡΥ καύχημα ἃ. 

11ῃσ΄ οτγ. ὈΕΕΟ, ἀ, ες, α, Εἰὰ., Νιοτϊοσίη., εἴς. 

Ξαυτου χαριτι σεσ. ἐσμεν ὈΕ, ἀ, ε, ]., ΧΝβ8. 

3 Βεΐοτε πιστεως οπι. της ΒΌΪΕΟ 17, 6η5, γ6, 80, ΟὮτ., ΤῊ]. -ἰεχὶ, εἴς, ; ἰπβεζὶ 
ΏΕΚΙ,, πιοβῖ πι88., Τμάσι., ἢ λπ)ι., ΤῊ].- ςοτηση., Οες. 

ὁυμων ὈΕῸ6 46, 52, 73, εἴο., Αγπχ. ΟἾτ., 

ὅθεον γαρ Σὲ. 

ἐοιυαγά μ5. ΤὯῆε ἐν ἰβ ἴδκδεὴ ὃν βοπιε 
(Μεν., εἰς.) 28 ἴῃ ἱπβισυσηθηίδὶ ἐν, “ Ὁ 
τλΕ8Π8 Οὗ Κιπάπεββ ". [Ιἰ 5 πιογε παῖυγα! 
ἴο ρίνε ἴξ τπε ῥργορεσ ἔοτοε οὗ “͵π,᾿" 88 
ἀεβηίηρ ἴπε ταν ἰπ ψνϊοῃ ἴδε ρτδος 
δῃονεά ἱἐϊβειῦ ἰπ 18 βυγραβϑίπρ τγίομεβ. 
Ιτ ννᾶβ πὶ (Π6 ἔογτι οὗ κίπάηεβββ ἀϊγεοιεὰ 
τἰοννασάβ τ8. Τῆὲε ς, νὩϊοἢ 
ΤΕΔηΒ "πογαὶ ροοάπέςς ἴὰ Ἐοπι. [ἰϊ. 12, 
[888 μεγε με πῖοσε ὑβ08] βεῆβε οἵ δεμὲψ- 
πὲέν (σ΄. οπι. 1Ϊ, 4, χί. 2; 2 Οος. νὶ. 6; 
64]. ν. 22; Οοἱ. ἰ1. 12; ᾿Τιι, (ἢ. 4).-- 
ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ: ἐπ Ολγίεέ Ἅεδιις. 
Αραΐη ἰ58 “ν Ῥαυϊ σαγείυ! ἴο τγεπηϊπὰ ἢὶ8 
τελάεγβ ἐπὶ 11 τῖ8 στᾶσοε ἀπά πε πιδηΐ- 
ἰεβιίδιίοη οὗ ἰδ ἰπ 118 γίςῃεβ δανε (δεὶς 
ἔτουπά ἀπά τεάβοῃ ἱπ (βγίϑι. 

Ψνες. 8. τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσ- 
βῦϑι: ον ὃν ργαοε ΠΡ ὴ » δέέη ταυσά. 

Ογα Ἔχδοῖν “ ὉΥ πε ρτδςς,᾽ ἑἐ.6., Ὁν (818 
ξίαςε, ἴῇς ρτδος δἰγεδυ τλεηεοηεά. 
Οναος ἰ8 ἴῆε εχρ᾽απδιίίοη οὗ τπεῖς ον 
βαϊνδιίοη, ἀπὰ πον βυγραββίηρῖν τίσ τΠς 

ἃςα τηυδὶ 6 (δὶ σουά εἤδοι τι 1--- 
τῆς πίστεως: ἑλγομρὴ γαίῃ, Τὶ 

δ, Ὁν [ΔἸ δ8 τῆς ἱπβίγυπηεηϊ ΟΥ τηβδη8. 
Ῥααϊ πενες βᾶυϑ5 διὰ τὴν πίστιν, ἀ8 ἰ 1πε 
ἔα ἢ ννεσε τπεὰ ρτουπὰ οἵ Ῥζοουτίπρ οδιδε 
οὗ ἴδε βαϊνδίϊοηυ. [Ιὲ 18 (πε χάριτι, ἴοο, 
ποῖ {δε εχρίδηδίογυ πίστεως ἰῃαὶ Π48 ἴδε 
δγβὲ ρίαςς ἴῃ Ῥδι 8 ᾿Ἰῃουρμβ Ὠετα.---καὶ 
τοῦτο οὐκ ἐξ ἡμῶν: ἀπά ἐδαὲ "οὲ οὗ γοιν- 
φεἶυε5. ΤΒαῖ 15, ποὶ 88 γοζεεαέῃρ ζγονι 
γουχδβεῖνεβ οἵ οὗ γοῦγ οὐγὴ ρετίογπγχδηςα. 
ΤΏς ϑεπίεπος τπυ5 Ῥορίπηΐπρ νυ καὶ 
τοῦτο («7. οπι. χίϊί. 11) ἰβ ποῖ ρᾶσθη- 
τπειῖςδὶ, ὈυΣ δη ἱπίερταὶ ρατὶ οὗ τπε βίδαϊο- 
τηεηῖ, Βυὶ ἴο ΨΒδὶ ἀοεβ ἔπε τοῦτο τεΐεσ ὃ 
Τοιδε πίστεως 58 γ δοπε (ΟἾτγβ., Ὑπεοά,., 
ἦκτο ΒεΖ., Βεπᾷ., Β΄8ρΡ., Μουὶε, εἰς.). 
Ὅς πευῖ. τοῦτο νουϊὰ ποῖ Ὀε ἱτσεσοῦ- 

οἰϊδθ]ε νι παῖ, Ὑῆε ἰοσηιυΐα καὶ τοῦτο 
ἰπάςεὰ πιΐρμι ταῖπες ἕδνουτ ἰξ, 28 ἰξ οἴϊεπ 
αἀάε το τε Ἰάεα ἕο ΨὨΙςὮ ἐξ 8 δειδομεά, [ἰ 
ΤΏΔΥ 4150 ὃ ρτδηϊεὰ [Πδὲ ἃ ρεου ταγὶν βυϊτ- 

ΥΟΙ,. ΠΙ. 

Ὅδα,., εἴς. 
δ ποιηματα 47. 

Δ Ό0]ς ἰΙάεα γεβυ}18----ἰἣε ορρογίυπα γοπιϊπᾶοσ 
τηδέονεη {πεῖν ,αἑέλ, ἴῃ Ἡν ΠΙ ἢ δὲ ᾿Ιεαβὲ ΠΥ 
ταῖσδ τπῖηκ ἴβετε νγὰ5 βοπιειδὶπρ οὔ τμεὶτ 
οννῃ, 825 [18 οτἱρίῃ ἴῃ αοά᾽β στᾶςε, ποῖ 
ἴῃ {πεῖς οννὴ εῇοτί. Βαῖ οη ἔπε οἵδμες 
Βαπὰ τε σαϊναίἑοπ ἰΒ ἴῃς τηδὶη ἰάδα ἴῃ 
πε ῥγεοθάϊῃρ βιδίεμιεηι, ἀπὰ ἰξ βεεπὶβ 
Ῥεβὲ ἴο υπάετβίαπά ἰἢὰ καὶ τοῦτο 45 
τεξεγγίηρ ἴο πὶ βαϊναιίοη ἴῃ 118 δητίσα οοσῃ- 
ΡάΑ88, ἀπὰ ποῖ πιεγεῖν ἴο ἔπε οης εἰεπιεηί 
ἴῃ 1ξ, 118 ἱπβιγυπηδηϊδὶ ςᾶυδε, Ῥεπάεά ὃγ 
“ΑΥ Οὗ ἐχρδπαιίοῃ. Θεοῦ τὸ δῶ δῶρον: {ἐ 
ἐς ἐλε Γὰ φ' Θοά. ων ῬεΙΠΔρΒ, “ Οοἀ᾽ 5 
εἴτ ἰε 18. Τῆς βαϊνδείου ἰβ ποὶ πὴ 
ἀςβίθνεπιεπί δὰϊ ἃ εἰ, δἀπὰ ἃ ρῖὶ τοτι 
ποης οἴπεσ ἵδη Ο Τῆηΐβ ἀεοϊαταιίοη 
οὗἨ τῆς ἔγες, υητηοτίεᾶ, ςοπίοτγο ηδῖυγα 
οἵ δε βαϊνδιίοῃ 8 πιδᾶς τῇς Βίγοηρεγ ποὶ 
οὐἷν ὉΥ πε οοπίγαβὲ "ἢ τῃς ἐξ ὑμῶν, ὃυς 
ὉΥ ἴῃς ἀτορρίπξ οὗ ἀπ σοπηδοῖηρ Ρᾶτ- 
τοῖα. 

νες. 9. οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καν- 
χήσηται.: πο οὔ τονᾷς, ἐλαΐ πο οηε «κομίά 
Εἰονν. Τδε ΟΤ' ρτοίεβε βαῖπϑι εἰογγίης 
ἸΏ Δὴγ ὃδυῖ (ῃς Ιοτά δη. ΟΡ 5 
7εδουβυ ἴος τῆς. ποποὺσ οὗ δῦ θὲς. ἰχ. 
23, 24; 8. ΧΙ, 8, 14, εἴς.) Ῥυγῃ τ 

εἰ ἱπέξηβεσ βαπῆθ ἴῃ Ῥαυϊ, τηοϑβὲ οὗ 41} 
δῇ ἢ τους 65 ἴἢς ρτεδὲ τῆεπιε οἵ πιδη᾿Β 

αν κεϊοῇ, Τῆδιὲ τῆς βίογυ οὗ τδδὲ βαϊνα- 
τίοη Ὀεϊοηρβ νον ἴο Οοά ἀπά ἱπ πὸ 
ἅἄερτεε ἴοὸ τηδη, δηὰ ἐμαὶ ἰξ 88 Ῥδε 80 
Ῥίαδππεά δηά βο εβεἌοιεὰ 245 ἴο ἴδκε ἔγοστη 
᾿ς δ} ξουπά ἴοι Βοαβείηρ, ἱ [Ὶ επίοσοεὰ οη 
Ῥϑυ 8 πδάγεσβ αρδίη ἀπά δραδίῃ, ἰπ ἀϊβεσεης 
ςοπηροιίοῃβ, νν ἢ δηχίουβ οοποόγη δπά υἵ- 
τηοβὲ ρδίππεββ οἵ ἐχργεββίοη (οὔ Εοπι. 
1, τ) χα Όος. 1. 29, ἴν. 7; Οἱ. νί. τ4; 
ΡΒ]. [11.. 3, εἴς.). 

Μες. το. αὐτοῦ γάρ ὲἐ ποίημα: 
)ὸν τὸὸ αγε Ηὶς τοογχπιαμσλεῤ (οτ, Βδπάϊ- 
ψοΥ). Ὑῆε αὐτοῦ 18 επηρδδῖις---“ Η ἐς 
μαπάϊοτκ ἀγα να". Τῆς ψοζά ποίημα 
οὐςυζβ οηἷν πος δφαὶπ ἰπ τὰς ΝΤ (Εοπι. 
ἱ, 20, νὴ τεΐσγοηος ἴο πα Ψνοσκβ οὗ 

Ιο 

66 Ὀγ δ᾽ Ὁ 



290 ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥ͂Σ ῃ. 

4- ἢ ΕΙ. 9, ἢ κτισθέντες ἐν χριστῷ Ἰησοῦ " ἐπὶ " ἔργοις " ἀγαθοῖς, ' οἷς " προητοί- 
ζοντο, μασεν ὁ θεὸς ἵνα “ ἐν αὐτοῖς " περιπατήσωμεν. 
11. τὸ 

τ--Οἱὶ!. ν. 
13:1 
ρὸν ἵν; 8 Αςεῖς ἰχ. 36; Βα. ἰδ. γ, χἰϊὶ. 
ΟὨΪΥ ; [«Ἀ. 1. 24. ν ἔοι. νὶ. 4; 2 

ν Ὁ. ὅτι, ῬδΌ] ΟΟΥ; Αεῖς χχ, 31; ς ΤΒεςα. ἰΐ. 5. 
Υ Βοπι. ἐΐ. 28 τε. 

συμ. οιποτε . . . ΕΟ, ὈϊΔ]... Βες. νμ. ποτε 

11. Διὸ “μνημονεύετε ὅτι 1 " ποτὲ ὑμεῖς τὰ ἔθνη " ἐν σαρκὶ, οἱ 

38]. ἔς. τ Αια; ἰδ. 7 τεβ. - Εοα;. ἰχ. 
. ἦν. 2, χ. 3, δ. ν. 2; (οἱ. 11. 6, ἵν. 5; τ ]οδῃ ἱ. 6,7 

χΞ]οΒα ἰχ. 13; οπι, νἱΐ. Ὁ, χί; 30 ἃ]. 

ΓΌΊΚΙ;Ρ, ὶ δια τοντο πγημονενοντεν 
ϑυτ.-Ρ., Οἢσ., Τβάσι., εἰς. ; ποτε υμεις ᾽ἈΒῸῈΕ 17, 37, 73, 115, τό, ἁ, ε, ἔ, νυ]ξ.» 
Ἀίδὶ., Ὀϊοά., εἴς. 

πῃδῖυγε). Ηεζα, 45 ἴῃς [Ὁ] ον ὶπρ οἰαυβε 
βῆονβ, ἰξ ἐχργεββεβ ποῖ αῤῥοίπυμεμέ τὸ 
βοιηδιπίηρ, Ὀυῖ Δ δεοῖυδὶ "πμαζίηρ. Τῆε 
εἴδυξε ρίνεβ ἴῃς τεᾶϑοη ἔοσ ἴδε βιδίεπιεηΐϊ 
ἴδιαι οὖς βαϊνδιίοῃ ἰβ ποῖ οὗ τοογὰςβ. Ὑὲε 
Οὐγβαῖνεβ δἵς ἃ τσοσὰ, ἴῃς δαπάϊνοτὶς οὗ 
αοά, πιδάε δεν Ὁγ Ηΐπι, ἀπὰ ουὖζ βαϊνα- 
ἔοπ, τποσείοτο, ἰ5 ἄυε το Ηἰπι, ποῖ ἴο 
Οὐγβεῖνεβ.---κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ 
ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς : ἐγεαέεά ἐπ ΟὐγὶΞέ 
ὅεφμς ἴον ροοὰ τοογὰς. Ἑυτῖμες ἀεβ- 
πίείου οὗ τῆε ποίημα αὐτοῦ. γε ἅτε 
Αοά᾽ 5 βρίσιτυδ] παηάϊννοτικ, ἰπ τῆς βεῆβς 
τδδῖ σε ννεγε ἐγεαέεά ὉΥ Ηἰπι, τηδάς ἃ 
πενν βρίγίτυδὶ ἐγεαέμγε Ὁ Ηΐτὰ ψἤεη Ηἰδ 
βτᾶοε πιλᾶς υ8β ΟἸτγίβίδπβ. Ὑ8ὶβ πεν 
ογολιίοη ννᾶβ ἐπ Ολγίσέ, βο τῃδὶ Ἄχοερὶ ὉῪ 
υπίοη θεΐνεοη Ηἰπὶ δπὰ υβ ἰξ οου]ά ποῖ 
Βανε ἰδκεη ρίδος (Ερῃ. ἰϊ. 15, ἷν. 24; 
2 Οοτ. ν. 17; Οαἱ. νὶ. 15; ΟΟοἱ. εἰ, 10). 
ΑΙβο 1 ννᾶβ τοὐέλ α υἱεῖ ἴο ροοά νοτῖβ, 
ἐπί Ὀείῃρ υϑεὰ πεῖε (πιο 88 ἴῃ ΟΔ]. 
ν. 13:1 Τεββ. ἱν, 7; 2 Τίπι. 12. 14) ἴὸ 
Ἔχρσεββ οδγεεῖ; οὗ. ΜΝίη.-Μουϊι., Ρ. 492. 
ΝΥ ε ουγβεῖνεβ ἴΠεη Βανίηρ Ὀεεη ογεδιεά 
ἅπεν ὉΥ Οοά, δηὰ ροοὰ ννοσκβ δείηρ ἴῃς 
οδ)εεὲ το ΜΉΤ τπδὲ ἢενν ογεδίοη Ἰοοϊκεά, 
Ὡοῖ ἴῃς ολυδε ἴδ 1εἀ το ἰϊ, 411 πγυϑὲ θὲ οὗ 
δτᾶςε ποῖ οὗ ἀεεάβ (ἔργων), ἀπά ἴπετε οδῃ 
δε πο τοοσὶ ἔοσ δοδϑιπρ,.---οἷς προητοίμα- 
σεν ὁ Θεὸς: τυλίελ Οοά αὔονγε ῥγεῤαγεά. 
Τῆε οἷς οαπηοῖ τ ΔηΥ ργορτγίεϊν ὃς οοη- 
βυεά 45 4 π1250., “ ἔογ ννῆοπι Ης Ὀείογε 
ἀρροϊηιεὰ " (Εγαβηλ.); ποὺ σᾶῃ ἴξ ψε]] 8 

48 ἴῃς ἀδί. οὗ ἀσδβιϊπαιίίοη, “ ὑπο 
ΨΜΠΙΟἢ αοά ρτεραγοὰ υ5᾽ (υτ8., Βοδεη- 
Κεῖ, εἰς); ἴογ τ1πᾶὶ ψουϊά τεχυῖγε πε 
ἰπβεσιίοη οὗ ἃ ἡμᾶς. Νοτ, δραίῃ, οδῃ 
ἦς θὲ ταίκεῃ ἰπ ἔπε ἱπίγδῃβ. βεῆϑε, 80 848 
ἴο ρίνε τῃε ἰάεα ““ἴοσ ψῃίοῃ αοὰ πιδάς 
Ργανίουβ ργερδγδίίοη᾿" (ϑείεγ) ; ἔογ μας 
ἑτοιμάζειν αν ὃε υδεὰά ἱπιγαηβιτνεν 
(μυκς ᾿ἴχ. 52), ἔδεε οοπιρουπά νετῦ ἄοεβ 
ποῖ ἅρρεᾶσ ἴο δε 80 υβεὰ. [τ 18. Ῥεβὶ 
τδίκεη (ἢ τῆς 5γτ., αοῖῃ. δπά Νυΐρ. 
Μεγβίοπβ δηὰ ἴῃς Ὀεδὶ ἐχερεῖς8) 48 ἃ Ἷδᾶδε 
οἵ αἰἱγδοιοη---οἷς ἔος ἅ. Τὴε προετοιμά- 
ζειν ἰβ ποῖ υϊϊε ἴδε βᾶπιε 85 προορίζειν. 
τ πηεδῃβ ἴο φγεῤαγε οἵ ῥίαοε ἐπ νδαάὲ- 

πε55 δείογε, τοὶ βρεςϊ βοῦν ἴο “υγεογαὶνκ 
(Αυρ.. Ηα1].. Τῆς προ- ἀεβογῖρεβ {δε 
ῥγεῤαγαΐέον 45 ὑτῖοσ ἴο τῆς ἐγεαέϊον (κτισ- 
θέντες). Τῆε 50 )εςῖβ οἵ ἴπε ργεραγαῖίοπ 
4130 ἂῖὲ ἴῃς ροοά τσογὰς ἐκενεξεῖυες, ποῖ 
18ς τοαγς ἴῃ νος πεν ἅσζε τὸ Ῥε ἄοπε. 
[πῃ τεϊδϊοη τὸ ἔπε αυεβίίοη οἵ υπιλη 
ταεγῖϊ οἵ Εἰοιγίπρ, τῃετγείοσε, ξοοά ψογίκβ 
ἅτε νἱεννεὰ ἴῃ τνΟ ἀϊδείποι ἀβροοῖβ. ὙΠΕΥ 
ἅτε ἴδε ροδὶ ἴο ννϊςῃ αοὔ᾽ 5 πεν οσεδύοη 
οὗ υ5 Ἰοοκεὰ; {πεν δὲ αἷδο ἱπ ἀοὰβ 
εἴεσπδὶ ρίδῃ. Βεῖοτε Ηες ογεαϊςὰ υβ ἴῃ 
ΑἸ σίβε Ὀγ οὖγ ςοηνετβίοη Ης πὰ ἀεξειπεὰ 
ἴλεβε ροοὰ ννοσκβ δὰ πιδάς ἴπεπὶ τεδάν 
ἔοτ υ8 ἴῃ Ηἰδβ ρυγροβε δηά ἄεογες. ΤΒεγε 
ἴδ τε ὑπβεεη βουζος ἔτοπὶ ΨΕοὮ ὙΠεΥ 
Βρτίπε, διὰ ἴπεσα ἰδ μεῖς ἥδ] εχρ᾽δπδεέοη. 
--ο-ἶνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν : ἐλαέ τος 
«λομίά τοαὶὰ ἴπ ἐλπεηι. Αοἀ᾽β ρυγροϑε ἴῃ 
τὰς ρίαςε ψ Ὡς Ης ρψᾶνε ἴο ροοὰ ψογκς 
ἰπ Ηἰβ ἄεοτεε νν5 μι 1πῈν βῃουϊά δοῖυ- 
ΑΙ πὰ παῦίτυδὶν Ὅὲ ἄοπε Ὁγ υ5. Ηἰϊς 
ἤπᾶ] οὐήεος ννᾶβ ἴο τῆδκε ροοά ψοσκβ ἴῃς 
νεΓῪ εἰεπιεηὶ οὗ ουὖς [{{π, ἴπε ἀοπχαὶη ἰπ 
ὙὮΙΟΒ οὖζ δοιίοη βῃουϊὰ πιονεὲ. ὙἘπᾶῖ τὩ 15 
βῃουϊά θὲ ἴῃς πδΐυγε οἵους ννδῖϊς [8 ἱτιρ! εὰ 
ἴῃ οὖς Ῥείηρ Ηἰξ5 παηάϊνοτσὶς, τηδὰς ἅπενν 
ὃὉγΥ Ηἰἴπι ἴῃ ΟὨεῖβε ; τπαὶ τε σοοά ννοῦκβ 
ψΠϊσἢ ἔοττη {πε Ὀἰνίπε αἱπὶ οὗ οὖς [16 
8881} ὃς τε] βεὰ 158 ἱτιρ!ϊεά ἰη πεῖς θεὶπσ 
ἀεδὶσπεὰ δπὰ πιδάς τεδάν ἴοσ υ5 ἱπ αοά᾽ δ 
ἄεογες; ἀπά παῖ πεν ἅτε οὗ αοά᾿β ογίρ- 
ἱπαϊίηρ, ἂπά ποῖ οἵ οὺσ οντι δοϊίοη δπὰ 
πχετῖς, ἰ8 ἱπιρ!!εἀ ἰπ τῆς ἔδει ἰμαὶ ψε παὰ 
Ουγδεῖνεβ ἴοὸ δε πιδάς ἃ πεν ογεδίίοη ἴῃ 
Ομτβὲ τ ἃ νίενν ἴο πετη. 

νν. 11-22.. Τῆε βεοοηά [1 οἵ τδϊ5 
Τδμαρίοσ τῆλ καβ ἃ ῬάτΤΑΒΤΑΡ ὃγ ἰἴϑε!. 1ἰ5 
βυδ)εςι ἰβ ἴῃε ςαβς οἱ ἔῆοβε αεπεῖς δε- 
Ἰενεῖβ ῃοπὶ δὼ! Πα8 ἱπηγηεάϊδίεῖὶν ἱπ 
νίενν---ἰ πεῖς πεδίμεη ρδβὶ πὰ τμεῖγ ΟὨγὶβῖ- 
ἰδπ ργεβεηῖ. ὙΠΟῪ ἅτε ταπιϊηἀεὰ οὗ ψνμαὶ 
μευ οποε ννεγε---ουϊδίάς ΟἾγίβὲ, ουϊδί ες 
τῆς δρεοίδὶ ργίνίερε οἵ ἴβγαεῖ, νυἱιμουῖ 
Ὡορε, δηὰ ψίμους αοά; δπά οἵ νδδῖ 
πεν Βᾶνε σοπια ἴο ὃ6 ὃν ἴπε ρονεσ οὗ 
ΟἸτίβοβ ἀεδίῃ---ρίδςεδ οὐ ἂἃπ δαυδὶν 
τ τῆς σἤόβεη ρεορίε, Ῥγουρῃξ ἱρὰ 
το τς Ἑδίμεσ, πιαάς ραγὶ οὗ ἴῃς πμουβε- 
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"λεγόμενοι " ἀκροβυστία ὑπὸ τὴς "λεγομένης " περιτομῆς " ἐν σαρκὶ « Μοιι. χε; 
, ᾿ ᾿Ξ Αι. δ]. 

“χειροποιήτου, 12. ὅτι ἦτε τῷ καιρῷ ἐκείνῳ χωρὶς χριστοῦ "ἀπηλ- 4:1 0ος. 

ὙΒ ες. ἰἱ. 4 αἱ. 
22,13; Αςἰδ νἱΐ, 8, χ. 45, χί. 2; 
11, 24 ΟὨΪΥ; [δ88. ἰδ). 1:8, οἵ ἰάοϊ. 

8᾽'ἑῬαυ ΘαΙσ δ κα. ἡεβρδν ἐχς. Αεἰ8 χὶ. 43; αδὩ. χνὶϊ. σ:, εἰς. 

ἁ Βοαι. ἐἰΐ, δι αἱ. 

ἰΐ, 5; 4 
Ὁ Ῥααυὶ οηἷγ, εσς, [δῶ νἱϊ. 

ς Μειῖ χὶν. ῥδ' Αςἰδ νἱὶ. 48, χνὶϊ. 4: Ἠδοῦ. ἱχ. 
6 ΟΆὨ. ἵν. 1:8; (οἱ. ἱ. 21: οὐἱγ ; Ῥε. ̓ χνίϊέ. 8. 

τ σι ΝΗ 

Δ ες. θεΐοτε τω καιρ. ἰπδβετῖ ἐν ἢ ὈΡΈΚΙ,Ρ, Ν88., Ἑδίδετιβ ; οπι. ΦΑΒΌΪΕΟ, 
ΟΒγ.-ςοπηπι., Ερὶρῆ., Ογτ., [.δἱ. Ἑδίπεσβ. 

Βοϊὰ οὗ αοἁ δηὰ ἴδε ἰ[ἱνίηρ ἰεπῖρῖε οὗ ἰδ 

- Διὸ ὅτι ὑμέ Εγ. 11. νεύετε ἧς 
ποτὲ: Ἡ͵ Ἀγ ογὲ ἐν κοάν σγηβὰ ἐλαέ αὐονείδνες 
)4. ὙὍῆε οτγάες οὗ ἰῆε ΤΕ, ὑμεῖς ποτέ, 
ἷ5 πυρΡοτίςᾷ ὉΥ δυςἢ δυϊπουῖτε8 85 5 06 
(νἢ οἱ Ὀείοτα . 5.01. -Ηδζοὶ., εἰς, 
ϑόσῆς δυϊδβογίεῖεβ ρίδος ἴῃς ποτέ δῇος 
ἴδε ἔθνη (5γτ.-Ρ., ΒοὨ.). Βιυὲ ποτὲ ὑμεῖς 
15 ἴηε ογάεν οὗ ἴδε δεβὶ δηά οἱἄεβϑὶ Μ55. 
Δ ΑΒ), με Ν υἱρ., εἴς., δηὰ 18 Δἀοριεά 
ΌΥ τπιοδὲ (1 ΤΊΎΊΝΗ ΕΝ). Α5 διὸ ἱπάϊ- 
οδῖεβ, νυν δὶ ἔο!ονν8 'ἴβ ἃ ρεγβοηδὶ, εἰ ῖςαὶ 
ΔρΡΙ ἰςδῖίοη οὔννῃδι 848 Ὀεεη βαϊά ; δηὰ ἴῃς 
ΔΡΡΙΙοδιίοη ἰβ ἄγαννῃ ποῖ ἔτοπιὶ ἴῃε ἱπὶ- 
τηεάϊδιεὶν ῥγεσεάϊπρ βεηΐεπος, δαϊ ἔτοπὶ 
18ε σςοπίεηϊβ οὗ ἴπε ῥγίογ ρασαρτδρῇ 848 ἃ 
ψΒοῖθ. Ὅπε ρτεδὶ τπίπρϑ ἄοπα ἔοσ ἴμεπὶ 
ὃν αοά᾽ 5 στᾶςε ββουϊὰ ἱποϊϊπε ἴβεπὶ ἴὸ 
τοίη οὗ τὴς ραβὲ ἔγοπῃ ψ Ὡς ἴεν πανα 
Ὀεεη ἀεϊϊνετεά. Τς τεππεπιῦσαπος οὗ 
ἴῆλι ραβὲ υν}}} πγδκα τῇδπι τηογε ἐπδηϊκξα! 
ἔοτς τβεῖς δγεοεῆε Ῥτίν!ερε, ἀπά πιο σᾶγε- 
αι] τὸ νναἰϊκ ἴὴ τε ροοά ννογκβ ψῃϊοη αοά 
Βᾶβ ἴῃ νίεν ἴογ πε). Ὑὴε βεπίεπος ἰ8 
ἰπιειγαρίεά Ὀγ ἀεβοτίριϊνα οἰαυδεβ, Ὀυὶ 8 
ἸΔΚεῦ ξιι ἰπ ἴδε πεχὶ νεζβε; ψὮεσα 
ἃ βεςοηὰ δηὰ τῆς Ψοζάβ τῷ καιρῷ 
ἐκείνῳ ἀτε ἱπιτοάυςεά, τεβυπιίπρ {πε 
δηὰ τἴῃε ποτέοίνοτ. ΣΙ. ὙΒοτα 18 0 πεςά, 
τῃετγείοσε, ἴο ΚΟΡΡΙΥ εἰἴπες ὄντες οἵ ἧἦτε 
ἂι τηϊ8 ροίπι. τὰ ἔθνη ἐν σαρκί: Οεπέϊϊες 
ἐπ ἐδε ἥεελ. ὙΠε δγιίοῖε ἰ8 ρίνεη ἴο ἴπε 
ἔϑνη, ἴδε εἰα55 ἴο ΨὨΙΓΝ ἴῃς τεδάεσβ Ὀεΐοη 
Ῥεῖπε ἴῃ νῖενν (ὙνΊη.- Μουε., ΡΡ. 132, 217). 
[τ ἰδ ποῖ τερεδιεά Ὀείοτς ἴῃς σαρκί, 45 
τπε ἐν σαρκί τηλκεβ οπς ἰάθα νἢ τῃς τὰ 
ἔθνη (ννὶπ.-Μουϊε., Ρ. 1690). Τῆς ἴδτῃ 
σάρξ 4160 ἰδ ἴο δε ἰδίκεπ ᾿Πτασα γ, ποῖ ἃ8 
τείειτίηρ ἴο ἴῃς ἐοσπιοσ υπγερεπεγδῖα [{{π, 
Ῥυὲ (45 ἴδε βυδβεαυδηῖ βεπίεποαβ βῆον) ἰπ 
ἴδε βεῆβε οὔ πε Μεεὰ το ψνῃϊςἢ εἰγεμηιοί σον 
͵ἰ8 Δρρὶςδῦϊε. ὙΠῈῪ ἃγὰ τεπιϊπάεὰ τπδὶ 
ἴδεν Ῥεϊοηρεά τὸ τῇς οἶΔ88 οὔ με σεπι!εβ, 
δεῖς Ὀοάϊεβ ρτγοοίδίπιίηρ {πεῖς Πελίῃθη 
Τδδγαδείει. ---ο λεγόμενοι ἀκροβυστία: 
τνλο αγεεαϊ σὰ πεὶγειοϊ σοι. Α ἔασῖμεσ 
ἀεβηιϊτίοη οὗἩ ννδὶ ἴπεν ννεγε 48 ἔθνη, 8υρ- 
ξεβῖνςε οὔτε ἴον τεραγά ἰπ Ὡς ἢ ἸΔΟῪ 
ψεῖε πεϊά 858 πη ΠΊΡΕΓΒ οὗ [ῃδὶ οἶλβ8. Τῆς 
πᾶπηε ὕὐμεϊγομνοί σον [-ττῷ πᾶτης οὗ ςοῦ- 
τεσηρῖ, ννγὰ8 ἤυσπρ δὲ ἴδε. ὙὉὙῆῃὲε ἴεσηι 

ἀκροβυστία, νν»Ὡϊςἢ ἰδ πκηονη ἴο ργοΐίδαα 
ατεεῖ ὃυϊ 18 υϑεά ἴῃ πε ΓΧΧ, ἰ5 κε 
ἴο θεὲ δὴ Αἰεχαηάγίδη οοτγυριίοη οὗ ἀκρο- 
ποσθία.---ὑ πὸ τῆς λεγομένης περιτομῆς 
ἐν σαρκὶ χειροποιήτον: ὃν ἐλαΐ τολίολ 
ἐς ἀἰβὰ Οιγεμρπιεϊςίοη, ἐπ ἐλε βεσὴ, νιαάφς 
ὃγ μαμὰ. ϑοῖπε ΕΝ. Βεῖζες ρεσθδρβ “ Ὁ 
δε 8ο-ςα]εὰ Οἰγουπηςϊδίοη, ρεγίοστηθα Ὁ 
Βαπὰ ἰπ τῆς βεβῇ " (ΕἸ1.). ΨνΊς]. ρίνεβ 
“ πχλᾶάε ὃν Παπὰ ἴῃ ἤεβῃ ". Α ἀεβοσγίριίομ 
οἵ τπε 7ενν, ψίνεη ἴῃ ἃ ἴοης οὗ ἀερτεοίδ- 
ΠΑ͂Σ Ἡεποςε γενεραδισε οἤδηρα ἔγοπι 
ο ι ἴο τῆς περιτομῆς. 
Τῆῖ πεπίδπος Ὧνο ΠῚ ἐπιυδυςοά ἘΝ 
τείεσεποςε ἴο ἴδε ρονεγίγ οὗ πε ργενίουβ 
ςοηάϊιίοη οὗ {πεβε ἀοάϊεββ, ΟὨγίβι]εββ 
6 επεε8. Ὑῆε ροϊηϊ βεεσῃβ ἴο ὃς ἴῃλῖ (πε 
πίε ποσὶ ἰῃ πο τπεγ ννετε μεϊὰ, ἀπά 
ψὨΙ ἢ 85 ἐχρτεββεὰ ὃν {πε οοπιετηρίυουβ 
πάη ὕὕπεςγεμηεοϊσίον, ταεληὶ 41} ἰῃς πιοσα 
85 ἰἰ ννὯϑ λβιεπεά οπἡ ἴπεπὶ ὉΥ ἴποβ6 ἴὸ 
ψ Βοπὶ, ἡ» Ὠ 116 ῥγουάϊν Τα] ρ ἐμεπηβεῖνεβ 
τῆς Οἱγεμηιεϊσίοπ, ἴῃς ἀϊδβιϊποιίοθ νν88 
ποιδίηρ πιοζα ἴδῃ δη ουϊνατὰ πιλησδὶ 
δεῖ ρΡετίοστηε οἡ ἐπεὶγ Ὀοάϊεβ. Τῆς τἰϊε 
ψΒ πη 118 δρί σι τΠ4] βἰρπίβοδηος δηὰ υ86 ἅτε 
ἰπ νίενν, 18 βροΐκεῃ οἱ νυ Βοποὺς ὉγῪ Ῥδυΐ 
(οι. ἵν. 11). ΑΒ ἃ πιεῖε ρεγίοστηδηςβ, ἃ 
δαττίες θεΐνεεπ εν πὰ ἀδηΐ!ε, ἃ γοῖκε 
ἱτηροβεὰ ὃν ἴπε ἔογπιεγ οἡ ἴδε ἰδίϊεσ, ἃ 
τοίην πιδάς εββεηϊταὶ ἴἰὸ βδαϊναϊΐοη, ἢς 
δροκε οὗἉ ἱξ ἴῃ ἴεγῃβ οὗ δοοῦῃ ἂπὰ τερυ- 
πρερτον ὅτι ἧτε ἐν τῷ πῶ 

ΕἸ. 12. καιρῷ ἐκε 
ὶς Χριστοῦ: ἐλπαέ Ἢ τεὴν αἱ ἐλᾶν 

ἔτηις αῤαγέ ἵγονι ΟἈγίσί. ΤῊς βεηΐοπος 
ἱπεετσγυριεά ΌὈΥῪ {πε ἀεβογιρίίοη οἵ ἴδοβς 
δἀὐάτεββεά 845 τὰ ἔθνη κιτιλ. ἰδ πον τε- 
βυγηεά---ορπεμιδεν, 1 σαν, ἐκαὶ γε τὐέγε. 
Τῆς τῷ καιρῷ, σοττεβροηάίϊηρ ἴο ἴῃς ὕτε- 
νίουβ ποτέ, τείετβϑ ἴὸ τῃεῖν ργε- γί βείδη 
ἄλυβ. [ἢ βϑυςῇ ρῆτγαβεβ ἰδ 'ἰ8β υϑ08] ἴὸ 
ἰπβεγῖ ἐν (Ποπαὶὰ., Ογεεὰ ναι. Ῥ' 487), 
δηὰ ἰε ἰ8 ἰπβεσιεὰ ὃν τῆς ΤῈ ((οἰοννίηρ 
ΑΠΌ ῈΕΟ, εἰς). Βυὲ τἴπιὲ τολόν ἰ8. αἴ8οὸ 
οἴεη επουρῇ εχργεββεὰ Ὁ {πε βἰπιρίε 
ἄλι. (ννίη.- Μουΐϊτ., Ρρ. 273, 274), ἀπά 
τῆε θαίαπος οἵ ενίάεηςοε ἰδ ἰδ ρεῖγν δραίηβι 
τὰε. ργαβεῆςς οὗ ἴπε ρσερ. πεῖ Τῆς 
χωρὶς Χριστοῦ ἰ5 ἴῃς ρτεάϊςαϊε ἰο ἦτε, 
δηά ἰ8 ποῖ ἃ ἀεβηίπρ οἴδυδβε ταὶ “" δεΐπρ δὲ 
τῆδιῖ εἶπα ψίϊπους ΟὨγίβε"" (Πε ΝΜ εῖϊε, 
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1 Αεῖα χαὶ!, λοτριωμένοι τῆς ᾿“ πολιτείας τοῦ ᾿Ισραὴλ καὶ " ξένοι τῶν ᾿ διαθηκῶν 
4 Μαςς, τῆς 

ε Οοιδα. Βαγε οἷν; οἵ. ἢ, (Ξ 4. Τγν.ν 31. 
ἷχ. 4; [τὰ ἶν. μά τ ἐᾷ ἡκὰ ὧθΘε!. ἱν. 43; 

1 ἐπαγγελίας, ἐλπίδα μὴ ἔχοντες καὶ " ἄθεοι ἐν τῷ κόσμῳ - 
48Ὅ0, Ρ]ίο, 4ροϊ. ἱ, 
Ὁ. ἦν. 17 Δ]. Ῥοὶο 

ΒΑεῖὰα ἐδ. 45; »ῖυσ., Βοτ. 
Ἡξετο οὐἱγ. 

1 κοσμ. τουτω ΕΟ, Ον,, εἴς. 

ΒΙεεκ). Ιἐ ἀεβοσίθοβ τμεῖσ ἐόγπιεσ σοη- 
ἀϊιίοη δ8 οὴς ἰπ Ψ ὮΝ ἴμεν μαά πο 
ςοππεοιϊίοη ψἱἢ ΟἾγίβε ἴῃ ψνδιςο ἢ τα- 

πον Ψψετα ἰῃ ἃ ροβίτοη βδάϊγ ἰη- 
ἕατίος ἴο ἰπαὶ οἵ ἴδε [εν νῆοβε δἰιὶ- 
τυδς νᾶ5 οης οὗ δορίῃρ δπά νναϊἰπρ ἔος 
ΟΒείβι, τὴς Μεββίδῃ. Ὑπεὶς ἀραζίμεββ 
ἴτοπι ΟἾγίβι, ᾿πεὶς Ἰαςὶς οὗ 1]1} τεϊδείοη ἴὸ 
Ηἰπι---ἘΠ18 18. με ἢσϑὲ βίσοκε ἰπ τῆς ἀδτὶς 
Ῥίοζυτε οὗ τῃεὶς ἑογηες ῃεαίδεη [ἰε, ἀπὰ 
ἴδε ἴους το ψῃϊς ἴδε ογς ἰ8 ἀϊτεοιςά ἱπ 
ἴδε βυδδβεαυεπὶ οἷαυδβεβ 411 ἔοϊ]ονν ἔσοπι 
τιαῖ.---ἀάἀπηλλοτρ, ι τῆς πολιτείας 
τοῦ Ἰσραήλ : αἰἱτεπαίεα ὕγονι ἐκ σονενιοη- 
τυσαϊέλ ο7 Ιφγαεὶ. ὙὨς αἰϊεπαξίοη ἰ8 εχ- 
Ῥιεββεὰ ὃν ἀπαλλοτριοῦσθαι, ἃ 5ίτοηρ 
νετῦ, σοτηπιοη ἐπουρὰ ἰπ οἰΔββὶςδ] ατεεΐς 
(αἱ Ιεδϑι ἔγοπι Ρ[διο᾽ 8 ἐἰπιε), ςοσγεβροπϊης 

το ἴδ ΟἹ ὙΙ (ο΄. Ρ5. ἱνι. 4), απὰ υβεὰ 
δραὶη ἴῃ ἘΡΏ. ἱν. τ; ΟοἱΪ. ἱ. 21. [{ ἀοεβ 
ποῖ πεοαββαγι!ν ἱτα ΡΥ ἃ 'αρϑε ἔγοπὶ ἃ ἔογσπιε 
οοπάϊείοη οὗ δἰτϊδοπιθηϊ οὐ ἔθ! οννβδῖρ, Ὀυὲ 
ἔχρυεββεβ βΈΠΕΓΑΙΥ ἴῃς ἰάεα οὗ Ὀείηρ ἃ 
δέγαηρ:7 8ἃ8 σοπίγδβίεά ἢ οτς Ψῆο ἰ8 
αἕ κονεθ ἰῇ ἃ Ῥεγβοη οἵ δὴ οὔ͵εοῖ. Τῆς 
ἴετπὶ πολιτεία 48 ἐψΨῸ τηδίπ βεηϑεβ---ἃ 
Σέαίε οὐ εονιμιοπισεαϊ ἐλ (6. 5., 2 Μδος. ἱν. 
1σ, νη. χ7), ἀπά εὐέέσεησλεῤ οἵ ἴδε τἰρῃῖ8 
οὔ εἰζεη (Αςἰβ χχίϊ. 28). Τῆε ἤτβε οὗ 
ἴπεβε ἰβ πιοϑὲ ἰῃ Πδγιίοην 8 ἴῃς {Πεο- 
οταῖίς ἰεσπὶ τοῦ Ἰσραήλ, ἀηὰ 50 ἰδ ἴ8 
υπάετβίοο ὃν τηοβέ. Ὑῆεδα ΕΡἢμεβίδηβ, 
τπετγείοσε, μβαὰ πὸ μαζί ἰπ ἴπε ἱμεοοσδου, 
τῆς ΟἹ οοπϑετυϊτίοη ὑπάες ψνδίοῃ αοὰ 
ταδᾶς Ηἰπιβοῖ κπόνῃ το πε [εν ἀπά επ- 
τεσεὰ ἱπῖο σεϊδύοη υἱεῖ Ὠίπι.---καὶ ξένοι 
τῶν διαθηκῶν τῆς ἐπαγγελίας : απ Ξςἰγαη- 
έν: ὕγονι ἐπε οουεπαπὲς οὕ ἰἕλε Ῥγονπεἶξα. 
ΤΒε τῶν διαθηκῶν 18 ῬτοῦΔὈΐν ἴπε ρέῃ. 
οὗ ἐξάγεθον οζ γερμουαί. Ὑπαὶ ἰάδα ἰδ 
ἀδυ δὶ ἐχρτεβϑεὰ ὃν ἃ ρτερ., δαϊ ἢ 
νεσῦ ᾿καὰ ὑποχωρεῖν, ἐαφι ἐν, ἀπο- 
στερεῖσθαι, Δηἃ νυ δοπῖε δά]εοιίνεβ, ἱξ 
ἰδ 4180 εχργεββεᾶ ὃν ἴπε βἰπιρίε βεηῃ. 
πεῖνα τ, ΡΡ. 243, 244). Τὰς ψογὰ 

,» ΨὨΙΟὮ π48 ἴδε ρΡαγιίςυϊαγ πηδδηϊηρ 
οὗ οπε ψ8ο ἰδ ποῖ ἃ τῃθπρεσ οἵ ἃ βίδϊε οσ 
εἰῖν, ἰς υδεά Βεζε ἴῃ ἴῆς φεπεσζαδὶ βεηβα οὗ 
ἠονεὶρῃ ἴο ἃ (μίπρ, βανίῃρ πο βδιασε ἰῃ ἰξ. 

ε ἧκαι ἃτε ἔδε σονεηδηίβ ΨΩ 
ΑΡγαῆᾶπι πὰ δε ραϊσίδγοδα (ς, ΝΝ 8. 
αν. 22; 2 Μδζο. νἱϊ, 15). [τ ἰδ οὔ- 
νἱουβῖγ ἴδε οονεηδπίβ οὗ Μεβείϑηϊς δἰξ- 

πἰδοᾶπος ἴπαὶ ὅγα ἴῃ νίεν. Τῇῆδὲ τδς 
Μοκαὶς ἴ,νν οὐ ἴῃς ϑἰπαῖτῖς σονεηδηῖ 15 
ποῖ ἰῃ νίενν ΒεΈσΩ8 ἴο [ΟὉ]1ονν ἔτοτα ἴδε τῦεη- 
τίοη οὗ τᾶς ἐπαγγελία ; ἴοτ ἴ[λι σονεπαπι 
ΨῺΒ ποῖ ἀϊδβεϊποι νεῖν οὗ ἴδε Ῥχοτηῖβε, Ὀαὶ 
18 ἀεβογίρεὰ ὃὉγ Ῥαυΐ δἃβ5 ςοπικίπρ ἴῃ δδες ἴὲ 
δηὰ ργονι βίοπαι!ν (6 8]. 11. 17-τ0). Τα 
ἐπαγγελία ἰΒ τπε Ῥτοπγῖβε, ἴδε οης ἀϊε- 
ἐποείνεϊΥ 8δο οαδἹ]εά, {πε στεαὶ Μεεβδίδηϊς 
Ρτοταΐβε ρίνεη ἴο ἴδε ἔδίμεσβ οἵ τδς 
Ηεῦτεν ρεορὶς (ἄξεη. χίϊὶ. 1:5, χν. 1:δ, 
χνῖϊ. 8, εἰς.). Τῆς ἀεβηίηρς τῆς ἐπαγ- 
γελίας ἰ5 αἰιλομεά ὃν βοζτης (Ἐοβεηγηῦ!εσ, 
εἰς.) ἴο ἴῃς (ο]ονίηρ ἐλπίδα μὴ ἔχοντες. 
Βυῖ τε εοσεναπές ἀπά τπῸ ῥγονιῖδ6 ἅτε 
ἰηπάτγεδ ἰάεδβ, πὰ πιᾶκε οπς τπουρδῖι 
μεῖς. --λπίδα μὴ ἔχοντες : λανὲπρ πο 
ἄοῤῥε. ΜΙ ρατγεςιρίεβ ἴδε βυδ)εοῦνε 
περϑῖϊνε 8 τη οὉ τῆογα ἐγεαυεη!ν υδοὰ 
ἴδῃ οὐ. [ἢ οδβ68 ᾿ἶκε [π ργεβεηῖ, θεσα 
τὰς ραγοῖρ!ε ἄἀοεβ ἤοὲ δεϊοηρ ἴο {με οἷἶ855 
οἵ τποβε εχρεββιης ςοπηπχαηά, ΡΌΓΡοΟΘΕ, 
Τοηάϊιίου οὐ ἔπε ἰἶκα, ἰῇ υ8ὲ οὗ μή ἰΞ 
ἅἄυε το ἔπε ἀφῤεεέ ἴῃ δίς ἔπε πιδῖῖεσ ἴῃ 
προ να Ρτδβεηΐβ ἰϊ8ε} το {πε νυτίτεσ--ἰο 

ε ἕλςϊ, 4... [ῃατ δε 8485 ἃ ρέπμς, ποῖ ἴδε 
ἱπάϊν!άταὶ], ἰῃ νίαν; οἷ. ΕἸ]. οη τ Τῇεβς. 
1ἴ, 15, ἀπά Ννίπ.-Μουῖΐι., Ρ. δοθδ. Τδε 
βιδίετπεπὶ βεσε 8 δρβοϊυϊε---λπίδα, ποὶ 
τὴν ἐλπίδα. Ιἱ ἰδ ποῖ οηἱγν παῖ {πεν Βδὰ 
ποῖ ἐλς δορε, ἴδε Μεββίδηϊς πορε ψ Ὡς ἢ 
ν 88 οἠδ οὗ {πε ἀϊδιϊποιοηΒ οὗ πε βγδεὶ- 
ἴῖς, δυῖϊ (δαὶ {πεν ννδγε υἱεῖ ννπουϊ 
Βορβε. ἴρπογᾶπὲ οὗ πε Ὀϊνίπα βαϊνδοη 
δηὰ οὗἩ ΟἸσῖβι ἴῃ νοτη ἰτ τνδ8 ἔουηά, [ΠΕ Ὺ 
διδά ποιῃίπρ ἴο μορε ἔοσ βεγοῃά [18 τνυουἹά. 
--καὶ ἄθεοι ἐν τῷ κι : ἀπά ενἱἐπομὲ 
Οοά ἵπ ἐπε τοογϊά. Ὑδὲε ᾿δϑὲ εἰεπηεηΐ ἴῃ 
τῆε ἀδικηεββ δηά σωΐβεῦυ οἱ {δεῖς ἔοστηοσ 
116. ΤὩε δά). ἄθεος, νος ἰ8β πανεσ 
(ουπᾶ ἴῃ ἴῃς ΠΕΧΧ ογ ἴῃ δε Α᾿ 
δηὰ οηἱγ τῃἷβ οἕος ἴῃ τῆς ΝΊΤ, ἴῃ οἰαβδίςαδὶ 
ατεεῖς τρεδηβ ἐριῤίομς ἴῃ ἴπε βεῆξε οὗ 
ἀεηγίηρ οὐ περίεοϊίηρ ἴδε φοάβ οὗ τδε 
ϑιαῖς; δαῖ ἰξ 18 80 υϑεὰ Τσοδβίοηδιν 
ἰπ δε βθῆβς οἵ ἀνοισέμρ οἵ τνογελῤῥῥὶπῇ 
κο Οοὰ (2Ε1., Ν. Ἀ., 2, 31), οὐ ἴῃ ται οὗ 
αδαπάοπεά ὃγ Οοά (ϑορῆ., (Ξά. Κ., 633). 
Τῶτγες τεηδοτίπρβ ἃστὲ ροββίδ]ε Βεῖο-- 
ἐρπονγαπὲ οἵ αοὰ, ἀεηγίηρ αοά, ῥογεαλον 
οὗ αοἁ. Τβε τὨϊτὰ 18 ργείειτεά Ὁγ τηδῶν 
Μεγ., ΕἸ]., εἰς.), ψῇο ταῖπις ἐπδὶ τ8ὲ 

ἵκεβὲ ςοίους ἰ8 ρίνεη ἴο ἴδς ρἱςίυτε οὗ 
τπεὶν οἷά μεαΐμεη οοηάϊτποη Ὁγ (δῖ8 πηθη- 
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13. ᾿' νυνὶ δὲ ἐν χριστῷ Ἰησοῦ ὑμεῖς οἱ " ποτὲ ὄντες " μακρὰν " ἐγγὺς 1 Αεῖο χαὶ!, 
ἐγενήθητε ἐν τῷ αἵματι τοῦ χριστοῦ. 

τῇ τ. 11 τεῆ. Ἔσοπα. νἱ. 22 41(13); Ῥαὺ] οηἷν. 
γ. 17 οὐἷγ ἱπ Ῥαδυ]; [δ8. ἵν1ϊ. το ; Ὦδῃ. ἰχ. 7. 

14. αὐτὸς γάρ ἐστιν ἡ ἐἰμπεν 

ἢ αἰ ραϊδ αν τὸ οἷν Αείε τς τ. παν μοὰ 
ο Αδϑβ., [υυκεὲ χίχ. τα; ]οδῃ χίχ. 42; ἀμ. ἵν. 5. 

ΡῬΊμυκε χχίὶ. 20; οχα. ἰϊΐ. 25, ν. 9; Ηδοῦ. χ. το; εν. ἱ. 5; ν. 9. 

.» 4γγ. ΝΑΒ 17, 31,37, εἴς,, Ευ8,, Εὐυτδ., Ὠ14]., ΕρΡΙΡὨ., [τ., Τετῖ,, αἱ. ; ἴεχὲ 1 ἐγεν 
ΘΕΈΟΘΚΙ,, τοοβῖ π|88., Οἢσ., 

τίοη οὗ ἰδς δος παῖ {δεν ννεῦε νἱϊδους 
τῆς δΒεῖρ δπὰ ριοϊοοἴοη οὗ αοά. Τῇε 
δτβὶ οὗ ἴῆς ἴσος βεῆβεβ, ποννενεσ, 866 Π18 
Ἔνεη τόσα ἰῃ αγιηοην ὙἱὮ τμς ργεοεάϊηρ 
Ὡεραϊίοηβ. ΑΒ ἴδεν ψεγεὲ υἱπουῖ Οἢτίϑι, 
ἐκεῖν ψϊδουῖ Πορε, 80 ννεσε {πεν ψιουϊ 
Θοά---ὐἰΐπουε πες Κπον]εάρε οὗ ἐπε οπα 
ἴσας δηὰ Πἰνίπρ δηὰ ἐπυ5 ἀεβιϊταϊς οὗὨ ΔΩΥ 
Οαοά. 80 ἱπ 68]. ἱν. 8 Ῥδὺϊ βρεᾶκβ οὗ 
Οεηεε8 {κε τπε8ε 28 ἀποισίηρ ποῖ αοὰ 
δηὰ ἀοίπρ 5βεγνίος υπῖο ποτὶ τσλίος ὃν 
μναΐμγε αγὲ πὸ ροάς. ΤΏς οἴδυβε ἐν τῷ 
κόσμῳ ἰ8 ςοππεοῖεά Υ δος νυν [80 
ψνΒοῖε ργεσεάϊηρ ἀςβοσγίριίοη (Κορρε, εἰς.); 
ὈΥ οἰδεῖβ ἢ ἴπε ἔν Δβι βεηίεηςεβ ἴῃ 
τῆς ἀεδοτίριίοη---ἰἣς ἐλπίδα μὴ ἔχοντες 
δηάτδε ἄθεοι (Α00.). Βαε  ϊ ταῖμεσ πλᾶκεβ 
οὔε ἰάεδα ἢ τπς ᾿πιπηεάϊατεῖν ργεσεάϊηρ 
ἴαστ ἄθεοι. [{ 15 ἀϊ ῆσυτ ἴο 5δῪ ἱπ νμδῖ 
Ῥαζιίουϊας βεη8ε ἴμε κόσμος ἰ8 υδεὰ Πετε--- 
νυ βεῖπεν ἴῃ ἴῃ βιπιρίθ, ποη- εἰς 4] βεῆβα, 
οτ ἴῃ ἴδε ἀεερεῦ βεηβε ΨὨςἢ ἰἴ ἢΔ8 ἰπ ]οΒη 
δηὰ 4190 αἱ {ἰπλ68 'π δοπὶς ἄδρτε ἰη Ρδυΐ 
(1 Οος. ἱ. 21, νί. 2, χί. 32; 2 ὕογ. νἱϊ. το). 
ννμίοδενεος 18 ργείεγεά----νβεῖπες “1 8- 
ουἱ Θοἄ ἰη πε ννοτ]ὰ οὗ τηθη,᾽" οὕ “ννἱέβους 
αοά ἰπ τ815 ευἱΐ νοσὶ ἀ "---δὴ ἀρρζορσίδίβ 
ἰάδα γτεβυϊϊ8. Βυῖ τῃ6 ἱτπηρ!!εὰ οοπίγαβε 
ψἱτἢ της ῥσενίουβ πολιτεία τοῦ ᾿Ισραὴλ 
1εδά8 πιοϑβὲ ἰο ἀεςϊάε ἔοσ {πε ἰδίϊεσ. ὙΠὲ 
ἀοπηδίη οὗ τμεὶς 1ξπ νν85 118 ρσεβεηξ εν]] 
ψοσὶά, δηὰ ἴῃ ἰτ, αἰἱδπαϊεα 85 1ἴ νν88 ἔγοπι 
αοά, τπεν μαά πο αοά. 

Ψες. 13. νυνὶ δὲ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ 
ὑμεῖς οἵ ποτε ὄντες μακρὰν ἐγγὺς ἐγενη- 

μὲ ποῖσ ἵπ ΟἈλγίδέ εσες γε ἐλαὶ 
ΣῊ τοῖγε [αν οἵ αγε δεσονιε πίρᾷ. 
Π οἰαβδβίςδὶ ατεεῖ νυνί ἰβ υβεὰ ΟὨΪΥ οὗ 

ἐένιθ, ταοϑῖν  γόσσηέ ἴεηδ68, γαγοὶν 
νυ τὰς ξαΐυτε, ἀπὰ τηεᾶπβ αὐ ἐλὶς υϑνν 
"ππορεσηί. ἴῃ ἴδε ΝΊΤ ἰΐ ἰβ υϑεὰ πηοβιν 
οὗ εἶπιθ, Ῥυϊ αἷβὸ δ8 ἃ ἰορίςδλὶ ρασίίϊοϊς, 
Ὀγίηρὶπρ 8 ϑἰδίεπιεηὶ ἴο ἃ ζοποϊ ιβίοῃ, τ 
γεδμς 5. ςἰαμκέϊδμς, α5 ἐΐδό εαδε Ξἰαμάς 
Ἑοχα. νἱϊ. 17; 1 Οος. χν. 20, εἰς.). Ηδεσε 

ἴι μδ8 ἴπε υβυδὶ ἐδροσζαὶ πιεδπίηρ---ποῖῦ 
85 οοπιταϑίεὰ ἢ ἴῃς ῥγενίουβ ρεσίοά, 
τῆς καιρῷ ἐκείνῳ. Τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ 
ἰδ Ρυξ ἐπα ρμαιοδιν ἢἤτγβθε δηὰ ἰβ ἴο δὲ 
ςοπηεοιεᾷ ψ 1 ἴδ νυνί (ΕἸ]., εἰς.) ταῖδες 
τῆδλη τὰ τἰῃς ἐγενήθητε, ἴπε ρΡοΐϊπὶ θείην 
τιῖ8---ἰλον γε Μετὰ βεραγαῖς ἔγουλ ΟἸγίβε, 

ἄγι., Πδπ., αἱ. Εοζ αιματι, ὀνοματι 40. 

δυῖ ποτὸ γε ἂζε ἴῃ Ηΐηι, υηἰτοὰ ἢ ΗἰπΣ, 
πὰ 50 ἃγε δεοοης πίρᾷ. [8 ἀϊβῆουϊεο, 
ἱξ ποῖ ἱπιργδοιςδδῖςε, ἐο ἀΐβοονες ἱπ δας ἢ 
᾿ᾶ8βε 8 τεᾶβϑοη ἴοσ ἴδε υ8ὲ οὗ Χριστὸς 
᾿Ιησοῦς ᾿ἰπϑιεδὰ οἵ πε 5ἰπηρίε Χριστός; 
δηά ἴδε Ἰησοῦ ἱπάεεά 18 ἀτορρεὰ ὃγ δοπις 
δηοίεπι δας ποσί εῖεβ (1.., [γεη., Οτῖρ., Τοσῖ., 
εἰς). Βυῖ τῆς ἀουδὶε ἀεβίρπδιίοη ἰδ 
ἀρρτιορτσίδϊε πετο---ἔλεμ παν ννεσα νους 
Ολγέσέ, μβανὶπρ πὸ ρατγὶ ἴῃ ἴῃς Μεββίδῃ ἰῃ 
ΨΒοπΣ ἴῃς [ἐνν Πδὰ Βορε; ποῖσ ἴδεν δῖα 
ἰπ 1νίηρ, ργεβεηΐ, ρεγβοῃδὶ 6 Ποννβῆὶρ νἱτὰ 
τῆς ϑανίουγ Κπονντ διηοηρ τηεη 85 ΟΠ γίβε 
]εβϑυ8. Τῇ μακράν ταρεαῖβ πε ἰάεα οὗ 
ἀϊδίαπος δπά βεραγαϊίίΐοη ργενίουβὶ ν᾽ Ἔχ- 
ἀπορία ΌΥ ἀπηλλοτριωμένοι ἀπά ξένοι. 
με εχρζεββίοη ἐγγὺς γίνεσθαι, ἴο ἐο»5 

οἵ δδεονιδ μδαγ, ΜὮΙΟὮ ἰ8 οοπησηοη ἐπουρἢ 
ἴῃ ἜΡαας Οτρεῖς, οσσιγβ οὐΪν ἤετγα ἱπ τῆς 
ΝΊ. ὙΤπμε οσάεσ οὔ τδε ΤῈ, ἐγγὺς ἐγενή- 
θητε, ἰβ βυρροτίεἂ ὃν ὈΕΚΙ,, εἰς. ; δὰ 

θητε ἐγγύς ἰ8 [πε τεδάϊηρ οὗ ΒΙΜΦΑ, 
17, Ναϊρ., αοιῇῃ., εἴς., ἀπά 15 δἀοριεὰ ὈγῪ 
τηοβὲ (ΤΎΓΝΝΗ ΕΝ). Εὸος ἰῃς ἀεβίρηδ- 
οῃ οὗ ἴῃς ΘἽπε]ε8 88 “ ἕδν οδ᾽ " δηὰ τῆς 
56 οὗἩ ἴῃς ρῆγαβε “ Ὀγὶπρ πἰρα᾿᾽" ἴῃ τῆς 
Βεῆβα οὗ τηλκίπρ ἴπεπὶ τηεπηδεῖβ οὗ ἴῃς 
τπεοογδον, οὔ. 158. ἱνὶϊ. το; δη. ἰχ. 7; 
δηὰ ἔοσς Ἔχδιῃρὶ 68 ἰη [εν 8} [ἰτεγαΐαγε, 868 
γνεῖβι., ἐπε ἰοο.; ϑοδδιῖρ., ἥογας Ηεδν., 
'., 7γ6.. ὙΤΕς νεγβϑεβ ἡ Βιο ἱπγπιεάϊδίεῖν 
ἔοΠονν τεξδσ τὸ ἔπε γεπιοναὶ οὗ ἴῃς δποίεης 
ϑατγγίεγ Ὀεΐνεεη [εν δηὰ ἀεπεῖε. Τδς 
ἐγενήθητε ἐγγύς, Βονενετ, πεεὰ ποῖ ὃἊ 
τεβισιςιεὰ ἴο ἴπηαὶ. [{ 15 ἰῃ οοπίγαβι 
ἴδε ἡ ΒοΪε ρσγενίουβ οοπάϊτίοη οὗὨ βερᾶζα- 
ἴοπ ἔτοπι ΟἸσίβε, τ 411 παι μαι πιοδης 
ἢ τεραγὰ τὸ ἴῃς οοπιπιοηννθαῖ τ οὗ 
[βγδεὶ, ἴπε σονεηδπίβ, Βορε, δπὰ ἀοά. 
[ε 18 Ῥγοδδον ἴο ὃς ἴδκεπ, τπεγείοσγε, ἴῃ 
Ἐδε ἰαγρε βεῆβε οὗ δείηρ Ὀσουρῆε ἱπῖο ἴπε 
Κιπράοτῃ οὗ αοάᾶ, πιδάε πεᾶγ ἴο 
ΗἰΪπιβε!  δηὰ 8ο ὑσουρῆι ἴο πορε δηά ρσίνί- 
Ἰερψε.---ν τῷ αἵματι τοῦ Χριστοῦ: ἐπ (οτ, 
δγὴ ἐλε δίοοά ὁ ΟἈγὶΞι. Οπἡ {πε ἱσηροσὶ 
οὗ ἴδε ρῆγαβε “τῆς ὈΪοοά οὗἩἉ Οἤτῖβε᾽ β6ςὲ 
ὑπάετ ἱ. 7) ἀῦονε. Τῇπε ἐν ἤεγε ἢ88 τυ ἢ 
ἴδε βᾶπ)Ὲ Βθῆ8ε ἃ5 ἴῃς διὰ (πεῖ. ΤΏΟΥ 
ῬΟΙδ ἐχργεβ8 ἐπείγιωνεμία ἐγ. [{ἤδτα 18 
ΔΩΥ ἀϊβετεπος Ὀεῦνεεη ἰπεπὶ ἰτ 18 ἔπαὶ 

Θχὶ δβίτιρίς, οδ)εςξῖνε, ἱπδίσυ- 
τηθηιδιγ, Ὁ δ 116 ἐν ἀεηοίεβ ναὶ ΕἸ]. 

τ ἵ 
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4-Ξ βεζε 

ΠΡΟΣ ἘΦΕΣΙΟΥ͂Σ 

« εἰρήνη ἡμῶν, ὁ ποιήσας τὰ ἀμφότερα ἕν καὶ τὸ " μεσότοιχον τοῦ 

ῃ. 

ΓΝ τι, "φραγμοῦ ἐλύσας, 15. τὴν " ἔχθραν, ἐν τῇ σαρκὶ αὐτοῦ, τὸν “ νόμον 
τ ΟΤα 

ΟἿΪγ. 
2 Ῥεῖ. ἐξ, το, τι, 12. [ 
βεε οχα. ἱϊὶ. 27, νἱΐ. 2, νἱϊΐ, 2. 

ς8118 ἐνινφιανισηί ᾿πβίγυση θη ᾽ν, ἐπα δοιϊίοη 
οὗ τῆς νεζῦ δεὶπρ τεραγάεὰ 88 δχίξεϊηρ ἐπ 
ἐλδε νιεαης. ϑεὲ ΕἸ]. οὐ τῇς ργεβεηῖ 

ε ἀπά οἡ σἵ Τῇεββ. ἷν. 8. ΤΠεῖα 
18 {{π||6 το θεὲ ψαϊηεᾶ, οψενετ, ὈῪ διϊετηρῖ- 
ἱπῷ πιυς ἢ ἤπεββε ἴῃ βυςἢ τηδίϊεγβ. 
ες. 14. αὐτὸς γάρ ἐστιν ἡ εἰρήνη 

ἡμῶν: ,0γ δ ἐς ομγρ Ῥεαζθ. Αβ πιοβῖ 
ςοπητηδηίϊδίοεβ ποξΐϊος, τὰς οτηρμδβἰ8 ἰδ οα 
τὰς αὐτός--“Ης δπηὰ πο οἴδπετ᾽". Βαυῖ 
ἴδεῖς ἰβ ὑσορδθῖν πιοσα ἰπ ἰδ ἴῆαπ ἐδαῖ. 
ΤὨς 5εϊεςτίοη οὗ (πε δρβίσαςϊ εἰρήνη, ἰη- 
βἰεδά οὗ πε βἰπιρὶς εἰρηνοποιός, βυρρεδὶβ 
ἴλας τῆς ροΐπε οὗ τῆς αὐτός ἰ5 ποῖ ΟΩΪΥ 
“Ηξε αἴοπε,᾽ δυϊ “Ηε ἐπ Ηἰς οτον ῥεγφοη". 
11 ἰδ ποῖ οἡἱυ ἵπδῖ τῆς ρεᾶςς νν»88 πγδάς 
ὃγ ΟὨτῖβε ἀπά γϑῆκβ δ Ηϊ8 δομιενεπιεηῖ, 
Ὀυῖ ταὶ ἰξ ἰ8 8ο ἰδεπεὶδοὰ ἢ Ηἰπὶ τΒδὶ 
ψεῖε Ης ἀννᾶὺ ἰδ '᾿νου]ὰ 4'8ο ἔαἱ],---8ὸ ἀε- 
Ῥεπάεηϊ οἡ Ηἰπὶ ἐπδὲ ἀραζὶ ἔτοση Η πὶ ννα 
ςδηποῖ ἢᾶνς ἰϊ. Απάὰ Ηε ἰβ 188 ἔοσ υ8 
“ἐκλ6 Ῥεδος" (ἡ εἰρήνη), Ρεᾶοε ἱπ ἴῃς 
δὐβοϊαιες βεῆβε ἴο {πε δχοϊυβίοη οὗ δ] 
οἴμες. φαεε, ἴῃς ρεᾶος οὗ ἴδε Μεββίδπις 
ἃξε, ἴῃς ρεᾶοε ἴμδὲ [8 ἴο ςοπις ὃν Μεββίδῃ, 
ἰδ. ἃ ἔτεαυεπὶ ποῖς ἱπ ΟΤ᾽ ργορῆεον ([58. 
ἰΧχ. 5, 6, ᾿ἰϊ. γ, 1|.. 5, ἵν. το; Μίς. ν. 5: 
Ηδξ. ἰϊ. οἱ Ζεςῃ. ἴχ. το). Ηξετεε, 88 ἴῃς 
πεχί βεηΐθησε βῆονβ, π6 ρεᾶσς ἌἜβρεοῖδ!ν 
ἰῃ νἱενν ἰΒ [παῖ θεϊνεεη [εν δπὰ Οεπεῖῖε. 
-- ὃ ποιήσας τὰ ἕν: τολο ν»εαφ 
δοέξ ομε. Νοῖ “πδιῖῇ τηδάς," δυὲὶ “τηλάς͵,᾽ 
νι τείεσεηος ἴο ἴδε φοθητίς δεῖ Ὀὔδς 
«αἴ, 48 βυρρεβίε Ὁγ ἴῃς ἐν τῷ αἵματι. 

Τῆε ἀμφότερα ἰ8 ἴῃε δὐδίγαςς πευΐζετ---ἴῆα 
νο ῥαγέδες οἵ οἰλββεβ. Τα βίηρ. πευῖ, 
ἕν (-- οπε ἐλὲμερ', οπε ογραμὶϑηι) ἜΧΡΊεδ8ε8 
τῆς ἰάεα οὗ τῆς κπέξν, τὰς πενν υπίτγ ΠΟ ἢ 
τὰς ὕνο ἰοπρ βεραγαῖ δηὰ δηιδροπίβεὶς 
Ῥαγῖῖεβ θεσᾶπιε; οὔ. ἴδε ἕν υδεὰ ἐνεη οὗ 
τὰς τεϊαείοη Ὀεῖννεεη ΟἸγίβδὶ ἀπὰ αοὰ ἰπ 
]οΒη χ. τό, δπά ἔος ἴδε ὑπ Πατα ἱπ 
νίαν, οὗ. οπλ. χ, 12; 1 Οος. χίϊ. 13; αδἱ. 
11. 28; ΟοἹ. ἰϊϊ. χτ.---κ᾿’α]͵ὶ τὸ μεσότοιχον 
τοῦ ὃ λύσας: αμκὰ ὅγοῖϊε ἀοισι 
ἐμε νμδάϊε ταὶ! οὗ ἐπε ῥαγεϊ ον. ὙΒε 
ἕοσπιεσ οἴδιβε Ὀερᾶπ ἴῃς ἐχρ᾽δηδλίίοη οὗ 
μον ΟἾγίβε Ῥεσᾶσης ουὐῦ Ρεᾶςβ. Τδδὶ 
εχρ᾽δπδίίοη 18 οοηεπυεᾶ ἴῃ τ 8 οἰαυδβα 
δηά ἴῃ ἴδε ζοϊ]ονίης. Τα καί, ἴδετε- 
ἴοτε, 8 Ἔρεχερεῖϊς τ ἐο τοὶέ, οἵ ἐπ ἐλαΐ 
(.. Ννιπ.-Μουϊε., Ρ. 545. Τῆε βεη. 
φραγμοῦ [5 ποὶ ἃ τηετε εαυϊναϊεηΐ ἰο Δῃ 
ἀὐϊοῖν, οζ ἃ ρασίίς., 8 1 --, τὸ μεσότοιχον 
διαφράσσον (6τοῖ., Εοβεππηι., εἴς.), ποτ 

5. Μαῖι. χχὶ. 33; ἢ Μασκ {κε χίν. 23, ἐερρ.. βεσε οὐἶγ; Νύπι. χχὶϊ. 24. 
ὍΤυΚο χχίϊὶ. τώ; [δῆλα ἱν. 4 αἱ. ; Ῥδὺ! οὔἱν ; σε ῃ. ἰϊΐ. 15. 

ἔξ ]ο Βα ἔΐ το; 
ἐπ Ἡραό τε 

ἷ8 ἴξ τῆε φεη. οὗ φιαϊέέν, τε “τὔε τι ά]ς 
Δ] ννῆοβε οἤδγαοῖοσ ἰτ 18 ἴο ἀϊνι ς᾽"; 
δυϊ εἶπες (α) {πε αῤῥος. βεῆ. οἵ σεη. οὗ 
ἑάδεπεϊέν, τε “τῆς πιά ά]ε τνλ]} ἐμαὶ 15. (οσ,, 
ςοπββίβ ἴη) ἴῃς ραχζιοη," οἵ (δ) ἰδὲ 
ῥοσ5εβ. ρεπ., τὸ “τῆ8δ Ψ8}} ρεγίδϊηηρ ἴο 
πε ραγιτίοη Ὁ. Οη τῆς ἰαέέεγ νῖενν οὗ 
τῆε ξεη. τῆς ἰχον (Α ννογτὰ ἑουπάᾶ 
ΟΥΪΥ 118 οὔος ἰπ τε ΝΤ δπὰ οὗ γᾶσε 
οὐούττεηος αἰβενμεγε) Ὀεοοτηςβ ἴῃς πιοσα 
ἀεβηῖις ἀπὰ βρεςίῆς ἴεγπι, τῆς φραγμός 
τῆς τῆοσγε βεπεσζαὶ, ἴῃς ἔογσπιεσ Ὀεῖπρ, ἰῃ- 
ἀεεά, ἃ ραγί οὗ ἐπε ἰδίίεσ. Τῆδι ἰβ ἴο δᾶγ, 
τῆς φραγμός ἰ8 1πε ννῃοῖϊςε ξγβίεπι οὔ τ ρβ 
τδδὲ κερὶ [ενν ἀπά (θπί!]ε ἀρασῖ, δπὰ ἴδε 
μεσότοιχον ἰ8 ἴῃς «ίπα ἴῃ τῆς βγβίε τδδῖ 
τοοϑὲ σοηϑρίουουβὶν ἀϊνίἀεὰ {πεηλ, δᾶ 
τπδῖ οοηβετυϊοά τῆς “ ἀππιὶῖγ," σἱΣ., τς 
[μοὸν. [ἷἰ ἰβ θεβῖ, βοννανεσ, ἴο ἴδε 18 
εστηβ μεσότοιχον ἀπά φραγμός ἰπ ἴδε 
δἰπηρῖς Πτεταὶ βδεηδεοῦ, σι δίοΝ δηὰ ςεῤῥαγα- 
ἐΐοη, νϊοἢ ἀγα ποῖ Ἔχρ]αἰηεὰ το ὃς ἴδε 
1ᾷνν {1 τῆς νόμος ἰ8 δοιυλ!γ ἱπϊσοδυςεὰ 
ἴῃ τῆς βυδβεαυεπὶ οἶδυδε ; αηὰ, ἰπετείοζε, 
ἴδε ,ογρεεν νῖενν οὗ τῆς ξεη. ἀρρεᾶσβ ἴο 
Ὀε Ρῥγείοσαδῖθς. [« 18 δυρρεβιεὰ τπδὶ ννδδιὲ 
ῬΑᾺΪ τοῦ] ἔχρεββεβ ἴἤεη ἰβ ἐδε ἕδοὶ 
ἴδαὶ τῆς Ἰεραὶ βυβίεπι, πο γαβ τηεδηῖ 
Ῥτίπλασὶν ἰο ῥγοίεσςς τῇς [εν ϑἢ ρΡεορῖς 
δξαϊπβι ἴῃς οοτγυρτίοη οὔ πεδίμεπ ἰάοϊδίγυ, 
δεσδᾶχτης τῆς δίτιετ τοοί οὗ [ἐνν18} ἐχοϊυβῖνε- 
Ὧ688 ἴῃ τεϊδίίοη ἴο ἴῃς Οεπι]ςε5. ΤΆ ἰ5 
ἴο εἶνε δε φραγμός πεῖε ἴδε 5εῆβε οὗ 
βοπιεϊμίηρ (δαὶ ἔεηςεβ ἐμ οἵ φηείοξες, 
ΨΏΙΘΕ ἰξ οσοδδβίοπα! ν πα8 (ϑορῆ., (Ξά. 
Τγγν., 1385). Βυῖ ταὶ ἰδ ἃ γᾶγε βϑεῆϑε, 
δηά {πε ἰάεα βεεπὶβ ἴο ὃὈε βἰπιρίεσ. [{ 18 
ἀουδι!, ἴοο, νπεῖπος Ρδὺ] παὰ ἴῃ νίενν 
ἤεσα ΔΩΥῪ τηδιίοσιαὶ ραγιϊτίοη ἢ ΒΟ Ὦ 
ἢς ΨνΔ8 ἔδτηας. ἴξ σου]ὰ Ββολγοεϊυ θὲ 
ἴδε νοὶ] οὗ {πε Τειηρίε ἴμδὶ τνᾶβ τεπὶ δὶ 
τῆς Οτυοϊχίοη ; ἔογ παῖ νεῖ] ἀϊά ποι 
βεῖνε ἴο βερασαῖς ἴῃς ΟἊπε]ς ἔγοπι ἴδε 
1ενν. [Ιεὲ πιρῆς σταῖπες ὃς (48 Αῃβεϊπῃ, 
Βεηξεὶ, ἀπά τηᾶπν τῆοσζε πᾶνο ἱβουρῃῦ 
1δε νν8}] οὐ βογθεη (δαὶ ἀϊνϊἀεὰ τμ6 οουσὶ 
οὔτῆς ἀεπιῖ168 ἔτοσῃ ἴῃς βαποίυδσγυ ργορεςσ, 
πὰ οὐ ψ ῃϊοἢ ]οβερῆυ 6115 8 τπδῖ ἰς Ὀοτα 
ἂπ ἰηδβοσίριίοη ἑογυ! ἀἀΐπρ Δὴν αἜπες ἔγοσῃ 
Ῥεπείσαιηρ ἔυσίμοσ ( ευ. Ῥ αγ5, ν.ν 5, 2; 
νἱ., 2, 4; Απέϊᾳ., νἱῖ!., 3, 2; ΧΡ. ΙΙ, 5). 
Βυὶϊὶ ἐνεβη τῃϊ8 18 αυεβεϊοηδῦ]α, ἀπά 411 ἴῃς 
Τῆοσε 80 85 ἴπε νν8]}} υνδβ 5{}}} διδπάϊηρ δῖ 
τὰς εἶπα νβθη τΠ15 ψγᾶ8 νυτϊεη. Εοσ ἴδς 
86 οἵ λύσας οἰ, ]οδη ἰΐ. το. 
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τῶν " ἐντολῶν ἐν “ δόγμασιν " καταργήσας,, ἵνα τοὺς δύο " κτίσῃ " ἐν »ΙΚυΚο 1; 

" ἑαυτῷ " εἰς ἕνα " καινὸν 2 ἢ ἄνθρωπον, “ποιῶν εἰρήνην, 16. καὶ “ἀπο- 

ΟὨἱν ; δ. νὶ. ο. 
ΖΞ: ετε οἠἱγ. 

δες 2 Οογσ. ν. 17; Ο]. νἱ. 15. 

χ Ίμυκε χὶ τ. 7, θαϊτ- (24) Ῥαὺΐ ΟἿΪΥ ; βες Εοπι. ἰἰΐ. 3 αἱ. 
8--Μδῖι. χίϊὶ. 30, χχν!. οἱ ῃ Μασίς; εν. χνὶ. το; 1υἀ. ἰχ. 43. 

ς ]απλεβ 1]. 18 οὨἱΥ ; βεε Μαῖῖί. ν᾿. ο. 

Αεἰβ χνὶ. 
» χν]ϊ. 72; 

1. ἡ, 14 
Υ Νοσ. τὸ τεῆ. 
Ὁ ΟἿ. ἵν. 24 ΟὨΪΥ ; 

ἃ ΟΟἱ. ἱ. 20, 21 οὨΪγ. 

3 καταρτισας ὈΕ. ΒἘὸος εαντω, αὐυτω ΦΑΒΕΡ 3,14, 17, εἴς., 4]. ; «αυτω ΕΚ 
ΠΡ, πιοβῖὲ πι88., Αἴἢ..ν ΟἿσ., Ττβάσι., Πδπὶ., 

3. κοινον Εα. 

γετς. 15. τὴν ἔχθραν: ἐο τυΐέ ἐπ εηνιὶέγ. 
Μδην (υτἢ., Οδἷν., Ὡς ΜΜνείϊε, εἴς.) 
ἴᾶκε τη18 τὸ θεὲ ἃ ἤρσυτα ἴοσ ἴπε Μοβδὶς 
Γαν. Βυϊ (ῃς ἔχθρα ἰ8 'π ΔηΕΠε518 ἴὸ 
δε εἰρήνη οἴνετ. 14, ἀηὰ {πε Βρεοϊ βοδίίοη 
οὔτῃς [ανν οοπλεβ ἰη ἰαῖεσ. [ῖ{τ|ἰ5 Ὀείϊίεσ, 
τπεζείοσς, ἴὸ ἰδκε τῇς ἔχθρα πεῖε ἴῃ 
ἴδε αὐϑίγδαος βεπβε οὗ λοϑέϊίς, σϑῥαγαΐϊίηρ 
“κεϊϊηρ. Βαϊ ἰβ ἰξ τπ6 ἐππλτν οὗ [εν πὰ 
ΟΘεπεῖε το αοἁ (Οἢγγβ., Ηδεϊ., εἰς.) οσ ἴπ6 
φησ Ὀεῖνεεπ [ἐνν ἀπὰ αεπηε ΤΣ 
δβιδιοπιεηὶ οὗ ἴἰῆε μεσότοιχον 45 8 πιΡΙά- 
ΨΆ}} Ὀείννεεπ τὰ ἀμφότερα ἀεοίάε8 ἔοτ 
ἀπε ἰαιίεσ, Ὑῇὴα ἀγρυγμεηῖ ἱπ ἕανους οὗ 
1816 νίενν ἰδ βίγσοηρες 51} ψπεη {μὲ 
Τογπλεσ νὶενν 8 οοπηεοιεά ἱτἢ πε ἰάδα 
τῆδὶ τῃε ἔχθρα ἰβ 16 Μοβαῖςο [νν. Εοσ 
τῆς Μοβαῖς [,ὰνν οουἱὰ ποὶ ΡῈ βαϊά ἴο 
δᾶνε Ῥεδη ἐδς οδυβε οὗ ποβίὶὶς ἔξεϊ πρὶ οα 
ἴδε ραγὶ οὗ ΘἽπεῖ]ε8 το ἀοά.---ν τῇ κί 
αὐτοῦ: ἐπ Ηὶς Πεεῖ. Τῆς ἴογτη ἀρ [ΠῚ 
ἰλκθη ὉΥ βοῆς (ϑιίεσ, εἴς.) ἰπ ἃ βεῆβε 
νᾶες ἐπουρῇ ἴο οονες ΟἾσίβι᾽ 8 ἱποδγηδιίοη 
δηὰ Ηἰδβ επεῖγε ἱποαγηδῖς [π. Βαϊ, ἀραγὶ 
ποηὶ οἵπες ἀϊβηουε8, [18 18 ἱποοηβιβίεης 
νητῇ τῆς ἀεβηΐϊϊε πιεπιίοη οὗ Ηἰ5 δίοοά ἀπὰ 
Ηἰ8 εγος9. Τῆε ἴεσπὶ τοΐεσβ, ἱπεγείοσε, ἴὸ 
ΗΙ5 ἀεδίῃ, δηὰ πηθδηβ Ηἰβ οσυοϊῆεά ἤεβἢ 
(οἵ. Οοἱ. ἱ. 22). ΤΒς ρτεᾶὶ ἀϊθῆουγ Πατε, 
δοννόνεῦ, ἰ8 τε σοπηδοιίοη. ϑόοπια δἰίδο ἢ 
ἴτε ρῆγαβε ἱπηπιεάϊδιεἶῖν ἴοὸ τὴν ἔχθραν 
(ΟΒγυβ., εἰς.), “τῆς ἐπι ΨΕΙοἢ νὰ8 ἴῃ 
ΗΙ8 βεβη," 48 ἰὖ τῆς ἰάθα ννεῖς “τῆς 
μΒαϊγεὰ ἱπ ἴῃς υτηδη τὰος ρΈΠεσγα ΠΥ "ΟΣ 
“Ἴδε παίίοπαδὶ ῃαϊγεᾶ,᾽" τῆς Παισεὰ ἴῃ (ες 
7εν δ ρεορῖίε. Βυῖ τπ18 νουϊά τεχυΐγα 
τήν Ὀείοτε ἐν σαρκί, ἀπὰ ἔυτγπίβιεβ δὶ 
Ῥεβὶ ἃ ἐογοεά πηεδπίηρ. Μοβῖ σογηπιεη- 
ἰδίοσβ οοπηεοῖ ἴξ ἢ καταργήσας, 5ιΡ- 
Ῥοβίηψ ἰξ ἴο Ὀς ρυΐ επρῃδεςϑν ἢἤτβι. 
80 ἴἰ 15 ἴδίκεη, 6.9., ΌΥ Μεγεσ, νῇο τηᾶκεβ 
ἐν σαρκί Ῥερίη ἴπε πεν οἴδυβε. Τῆς ΕΝ 
Δ Κεβ πε βᾶπὶς νίενν, δυς Ὀτίη 8 ἴπε ἔχθραν 
αηάετ ἴΠ6 τερίπιεη οὗ πε καταργήσας---- 
““Βανίηρ ΔΡο Ἰβῃεὰ ἴῃ Ηἰ5 ἤεϑβ [ἢ ς ἐπτη ν, 
ἐτυεη ἴδε ἰᾶνν ᾽"΄. ὙΏΕΓΕ 18 πη Γ ἢ ἴο0 βᾶν 1π 
ΒΌρροτέε οὗἉ 118, Ἔβρεςοῖδ!]ν ἴῃ νίενν οὗ τῇς 
Ῥαυϊΐηε βἰδιϊεπηεηῖβ ἱπ ἔστη. 111. 2:, χ. 14: 
64]. 1. 13; Οο]. 11. 14, εἴς. Οη ἴδε 
οἷδε μαηὰ ἰῇεγε ἰβ δὴ υννκινατάπεββ ἴῃ 
Ῥείη γίπρ ἴῃ τῇς ρῥσγεάϊοδιίοθ δείογε τῇς 

ΤῊΙ., Οες. 

νετῦ, δπὰ τῆς ρδγδὶ εἰ 1βπὶ 18 Ὁσοκεη (ολ 
Α11). [π|8 Ὀεβῖ, τπογεΐοσε, ἴο διδοῖ μα 
ἐν σαρκὶ αὐτοῦ ἰο ἴδε λύσας ((δὶν., 
Εῦοςκ., ΑἸῈ,, εἰς.). Τῆς ἔοσπι οὗ πε βεη- 
ἴεπος ἰβ Ῥεξίεσ Κερὲ 'π τὶ γᾶν. Τῆς ἂρ- 
Ῥτορτί ίθῃεββ οἵ ἴῃς υδὲ οὗ λύσας ἰδ ἴΠεπ 
Βεεη; ἔογ ἴδε νεγῦ λύειν (-- ἐςπδυεγέ, 
ἀϊςοοϊ υε), ἰ86 ξαυδιν ἀρρ᾽ϊςαῦὶς το τῆς 

σότοιχον πὰ ἴο ἴῃς ἔχθραν, πε ρΡξτα85 
ὕειν τ ν Ὀεΐπρ σοτηπιοη πῃ Οτ ΠΑΣΥῪ 

σιεεκ. θη τῆς οἵδες παηά καταργεῖν ἰΒ 
ταῦ ἢ [ε88 ΔρΡ] Δ ]6 ἴο ἔχθραν. 850 τπε 
Βεη8ε ἰ8---““ ῆο ἱπ Ηἰβ ογυςοϊεὰ ἤεβῃ 
(ἡ.5., Όν Ηἰβ ἀεδαῖῃ οὐ τῆς οτοββϑ)ὺ ὕγοκε 
ἄονπ ἐπε πηι ά]ε-νν8}} οὗ Ἐπ ραγεϊτίοη, ἴο 
τ τἢ6 δηπλτν " (ἐ.6., ἴῃς Ποβιῖε ἔδεε! 
Ῥεῖννεεπ [εν δπὰ Οεπε}]ε).---τὸν νόμον 
τῶν ἐντολῶν ἐν δόγμασιν καταργήσας: 
λαυΐηρ αδοϊ ἐς κε (οτ, τα παι Ης 400] 18} 
ἐμ ἰαιτο οὗ εονινιαη ἀριεηὲς (εχρτεββεά) ἐμ 
ογάϊπαποεθ. Ἑυτῖπει βίαίεπηθπὶ οὗ ἴῃς 
ΨΆΥ ἴῃ νὨΙοἢ ΟἸγῖβε ὃν Ηἴβ ἄδαῖῃ οἡ τς 
οτοββ τετηονεὰ ἴῃς βερδζγδῖίΐοη πὰ ἴῃ6 
Βοβεῖ]ε ἔξει Ὀεῦνεςεη [εν πὰ Θεπεῖ!ς, 
υἱα., ὉΥ αὐτοραϊίηρ τῆς ἀϊνίάϊπρ [ἂν 
ἰϊ8ε1}, ὙΠὲ [μἂνν 18 πον ἱηισοάυςεά, ἀπὰ 
ἴδε ἴεσπὶ ὁ νόμος 18 ἰο δ ἑδκεη ἱπ [18 ζ01] 
8εη8ε, ποὶ [δς εεγεριορέαὶ ἴδ Οηἶγ, Ὁὰϊ 
τῆς Μοβαῖς [νὰν 885 ἃ ψνῃοῖς, δοοογάϊηρ ἴὸ 
1δε βιδιεὰ ι86 οὗ 88 ρῆσαβε. ΤῊ [ἂν 
18 αδοϊἐε κε ἴῃ τε 5εηβς οὗ θεΐπρ τεπάεγεὰ 
ἱποῤεγαξίυε (Δ8 καταργεῖν τηεΔη8), ἀπά ἴξ 
ἰδ ἀεῆηεὰ 8 ἴτε ἴ,ἂνν τῶν ἐντολῶν ἐν 
δό ν. παῖ [8 τῆς ροϊπὶ οἵ ἰδς 
ἀεδηϊτίοη ἡ Τῆς δτγίίοϊε, νος ἰ8 ἴῃ 
Ρίαςς ἢ τπε ἐντολῶν, 18 οπἰειεὰ Ὀεΐοτα 
τῆς δόγμασιν, 45 ἴδε ἸΑίτες τηλῖκεβ ὁπ 
ἰάεα στῆ {πε ἴοσγπιεσ ἀπά δισῖπεσ ἰβ ὑπάεσ 
τδε τερίπηθη οὗ ἃ ρσερ. (οἷ. ΝνΊπ.- Μουΐε., 
ῬΡ. 139, 149, [51, 158)... Τῆς [,ἂνν ἰβ οπα 
οὗ “ σοτῃηπηαηἀπγεη8-᾿ π-ἄξοτεεβ ᾿. μαι 
ἰδ ἰῃ νίενν 18 18 οΠαγδοῖεσ 88 πηαπάδίογυ, 
δηὰ οοπδβιβεηρ ἴῃ ἃ τπηυϊἰτυάε οὗὨ ρτεβογρ- 
τἰοπβ οὐ βιδίῃϊεβ. [τ δη)οίμεά, δπὰ ἰξ 
ἐχρζεββεᾶ [15 ἱπ᾽ υποϊΐοπβ ἱπ 80 τΩΔΠΥ͂ 
ἄεοτζεεβθ, ὃδυῖ 1 ἀϊὰ ποῖ εἐπαῦϊε. Τῆς 
1» "88 ταδὰς ὺὕρ οὗ ἐντολαί Δηὰά ἴπεβε 
ἐντολαί εχργεββεὰ {πεγηβεῖνεβ δηα ὀρεγᾶ- 
τεὰ ἰπ τῆς ἕογηι οὗ δόγματα, ογάέπαπεες. 
Τῆς νοτγὰ δόγμα ἰπ τῇς ΝΤ πενεσ τηεδπβ 
δηγιῃίηρ εἶβε ἤδη ςἑαένέε, ἀεογεε, ογαϊνι- 

πο ἂν 

« 
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« Άοπι. χίϊ, καταλλάξῃ ' τοὺς ἀμφοτέρους ἐν " ἑνὶ σώματι τῷ θεῷ ̓ “διὰ τοῦ 
δα: χα. τ σταυροῦ, "ἀποκτείνας τὴν " ἔχθραν ἐν αὐτῷ 17. καὶ ' ἐλθὼν "εὐηγ- 

6 (οἱ. ἰ 50. γελίσατο " εἰρήνην ὑμῖν ὁ τοῖς '᾿ μακρὰν καὶ εἰρήνην ὅ τοῖς “ ἐγγὺς, 
εΞοΟ' 

οὐϊγ. Ὁ οι. νἱϊ(. γ τε. 
{τὰ ΝΖ. 13 τε, ὕ 

1 αποκαταλλαξει ΚΙΙΡ 72, 80, 4]. 

Ξ3ἐν ἐνι πνευματι προς τὸν θεον Τβάτί. 

-- Μαῖς, ἱΐ, 8, 9, 23, ἶν. 13 4]. κ Βοπ;. ΣΧ. 15 οαἷγ. 

δεγ εαντω ἘΟ 115, 1,41.-188.-ἴη.-7 εγ.. ΘοΙἢ., Αστλ., [4ι. ΕΔίδεῖϑ (μοί Τετί., [ετσ., 41.). 

φυμιν οὔ. 73 ; ἡμῖν 31, 44, 4]..» ΕἴΏ., 514ν.-τη58., ΤῊ].- τη 8. 
Α ἔμ, ἐμάτι,, ἕξι, ἔυθω Εσιμ,, απο εἰσ, ; ἱπβετέ ΜΑΒΌΕΕΟΡ ΚΙ,, ]., 5γτ., 81., 

Εες. οπι. εἰρήνην 18 

17, 71, 80, ἴτ, ΝΊ]ς., Οορε., Εἰῃ., Αττ., Επ8.. Ῥτοοορ., Ογρζ., Η1Ἱ]., 41}. 

ὄέσχομεν ἐδ. 

απεε (ς΄. Τὰς 11. α; Αςδβ χνΐ. 4, χν]ϊ. 7; 
(οἱ. ἰΐ, χ4ᾳ; ἴῃ Ηςδ. χὶ. 23 ἰξ 8 ἃ ναγίδπε 
ἔος διάταγμα). Ηεηοε ἴἰ σλπποῖ πᾶνε ΔΠῪ 
ΒΌΟΝ βΒ6η86 ἤεσε ἃ5 ἀοοέγίμες, ευαηπρεϊοαὶ 
ἐεαελίηρ (ΤΒεοά.), ευαηρείεαὶ ῥγεοεῤές 
(ΕτιῖΖ.), τε ,αὐἐκ ἰοίμεγοῦ. ϑοῦχε ἴδ κιηρ 
ἔπε ἐν δ8 ἴῃς ἐηεέγμνιδηπία! ἐν τήδῖς ἰϊ -- 
“Ἡλνίηρ δρο  δῃεά τῆα ἰὰνν ὉῪ ἱπ͵υμπο- 
τίοηβ᾽᾽ (ϑυσ., Ννυἱρ., Ατδῦ., ατοῖ., Βεηξ., 
εἰς). Βυῖ δε ΝΤ υπίξοττιϊν βρεακβ οὗ 
πε δργορδίίοπ οὔ ἴῃ σοπἀδεπηπὶπρ ἰᾶνν 88 
Ῥείηρ εἰεοιεὰ ὉγΥ ΟἾτγίβι᾿ 8 ἀδαῖῃ, πενὲγ 
ὃν ΗἰΞς ἐσαολίηρ, οὐ ὉΥ Ἔνδηρεῖοδὶ ῤγέ- 
εὐῤίδ. Αποῖποσ ἴση ἰβ ρίνεη ἴο τῆς 
βεπίδηςε ὃῪ τακὶπρ ἐν ἱπ {πε βεῆβε οὗ 
“ἸῺ τεβρεοῖ οὗ," “οη ἴδε βίἀε οὔ" (Ηδ:].), 
85 ἰδ τῆε ἰάεα ψψεσα ταὶ ἴπε δυσχορϑίίοη 
οὗ ἴῃς [ϑνν ννᾶ8 ᾿ἰπγιτεὰ το ἰ18 τπηιδπἀδίοσυ 
βἰάς,---ἰο ἴδε ογάεγς οςοηϊαϊπεὰ ἴῃ τ. Βυῖ 
τοῖβ νου τεαυῖτε τοῖς Ὀεΐοτε πὸ δόγ- 
μασιν; ποτ ἰΒβ ἰὶ τῆς ννᾶν οὗ δε ΝΤ ἴο 
Βρεδκ οὗ ἴδε Μοβαῖς 1ἂνν 48 ἄοπε ἄννᾶὺ 
ὃγ ΟΠ τίβε οπ]γν θη οπε βίἰάε.---ἶνα τοὺς δύο 
κτίσῃ ἐν ἑαντῷ εἰς ἕνα καινὸν ἄνθρωπον: 
ἐπα Ἧς νιέρλὲ ἐγεαέε ἐπ Η ἰνιδεὶ ἐπε ἔισο 
ἑπίο ομδ πέὶσ νμιᾶη. ϑιαϊειηεηϊ οὗ ἴδς 
οδήεοι οὗ δε καταργεῖν. ΤῊ πηᾶδο. δύο 
16 Ἰηϊγοάυςεά πονν, 1Ἰπβιεδὰ οἵ τῆς ἀμφό- 
τέρα, υἱ1ἢ ἃ νίενν ἴο πε ἄνθρωπον. Οπε 
να" νν85 ἴο Ὀε τηϑάε ουὖὲ οὗ ἔπε ἴννο »κφη. 
ΤΒε κτίσῃ ἰΒ Ὀεϊϊες τεηδογεὰ ἐγσαΐές πἰτα 
τδε ΕΝ τλδη »ρἸαζε ψἱἢ ἴῃ ΑΝ. Α πεν 
εγεαέΐοτι ἰΒ ἴῃ νῖανν. Εος ἐν ἑαντῷ οἵ τῇς 
ΤΕ (νῷ ὈΚΙΜ5, εἰς.) αὐτῷ 15. ἴο δὲ 
Ῥταξεσσεὰ 285 ἴπε σεδάϊηρ οὗ ΒΑΕ, εἰς. 
(ΤΎΤΕΝ); ΜῊ ρίνεβ αὑτῷ. [π εἰμεν 
᾿ᾶ86 ἴΠ6 86η8ς 8 “1η Ηἰ πη5 617; ποῖ “ὉῪ 
1 (ατοῖ.) δ8 1ξ τῆς τεέεσεπος ψγεγε ἴὸ 
ΟὨγίβε᾽ 8 ἀοεέγέ"δ, ποῖ “ τηγου βρῇ Ηἰ πλ86 17 
88 ἱξτῖ ννεσε δι᾽ αὐτοῦ. Τῆς πεῖν ογεδιίομ 
δηὰ {πὲ πεν υπίοπ πᾶνε ἐμεῖς στουπά 
δηὰ ρῥγίποιρὶβ ἐπ Οἢγῖϑε, Ψννμδῖ ννὰβ οοη- 
τεπιρίδιεά, ἴοο, ννΆ5 ποῖ βί ιρὶν ἴπε πα κί 
οὔοπε νιαη (ἕνα ἄνθρωπον) υνῆετε ΤογπΊο Ϊν 
ἴδετε νεῖς ἔνο, Ὀὰ: πὰ τηλκίηρ οὗ οπέ 
πεῖν (καινὸν) "παη. Ὅς τεβυϊε τνᾶ8 ποῖ 

τδδι, ἰουρῈ ἴδε ϑεραγαδείοη θεϊνεεη ἴπετα 
ΔΒ τεπιονεά, {πε [ενν 511} τεπιδίηθα [ετν 
δηὰ τῆς Θεπες 581}}} σεπαε. [τ ννᾶ5 
Βοπηοῖ πίη πεῖν, ἴπε οἷά ἀϊδεϊποιοπβ ὃὲ- 
ὕνδεη εν δπὰ αεπίε θείης ἰοβὲ ἴῃ ἃ 
τηῖγὰ ογάεγ οὗ πρωτὰ "ἡ ἰὰς ΟὨἢγσίβιίδη 
πιδῃ.---ποιῶν εἰρήνην : »πακίη; ξ. 
Τῆς εἰρήνη ἰδ 811} ρεδος τὰν Αδ ον τὰ 
εδβίγαηρεά [ενν δηὰ σθηπ!ε, ἀπὰ ἴῃς ποιῶν 
(ῥγες., ποῖ 407.) Ὀεϊοηρβ ἴο ἴῃς οδ]εςι 
ἐχργεββεᾶ Ὁγ ἴδε ἵνα. [πῃ ολεεγίπρ ουὐϊ 
ταὶ ρυγροβε Ηδβ ννὰβ ἴὸ σῃδκε ρεᾶςε ἴδ 
οὐδ ἢ τῆς οἵδε. 

νει. τ6. καὶ ἀποκαταλλάξῃ τοὺς ἀμ- 
φοτέρους: αμάὰ ἐκπαὲ Ηδς "πὶρλὲ γεσομκοιὶσ 
ἐλέει δοίλ. Ἑυτῖμεῖ βιδίεπηεπὶ οἵ οδ)εςῖ, 
ἴδε καί οοπείπυίηρ ἀπά εχίεπάϊπρ ἴξ. 
Οἠἱϊγ δὲ {πὶβ ροίης ἰβ πε ργίοσ δπὰ ἴασρες 
ἰάςα οἵ πε τεσοποι]διίοη ἐο Οοά ἱπίτο- 
ἀυςεά, δηὰ εἐνεπ πονν ἰξ ἰ8 ἴῃ σοππεςίοη 
ψ ἢ τῆς ἰάδα οὗ ἴδε τεσοποδίοη οὗ ]ενν 
πὰ αἀεηιε. Εοσ τοὺς δύο ψε πον πᾶνε 
τοὺς ἀμφοτέρους, ποῖ “τὰς ὑνο" δὰ 
“ῬοΙἢ οὗ τπεπὶ ὰ πθ μην Ὀεῖπς 
δῆς δβρεοὶ ἱπ ψνϊοἢ ἘΠΕΥ ἅγε πον ῥτεὸ- 
βεηϊεὰ. Τῆε ἀπο- ἰπ Βυςἢ ςοπιρουηάβ δ88 
Βογῃει πΠΊῈ8. 5ΣΏΡΙΥ Δ ἱπέεπβῖνε τηθϑηίηρ 
(ἀποθαρρεῖν, ἀποθαυμάζειν, ἀποκαρα- 
δοκεῖν, ἀπεκδέχεσθαι, εἰς.) ; Βοπιείπιεϑ8, 
τῃουρἢ 1655 ἐγεαυεπεῖγν, τΠ 6 βεηϑε οἵ σραἱπ 
(ἀποδίδωμι, ἀποκαθίστημι, ἀποκατορ- 
θόω, ἀποκαταλαμβάνω). Ιἱ 18 ἀουδ! 
ὙΠΟ 15 τῆς ἴοσος οὗ τῃε ἀπο- ἢετε. [πῃ 
τῆε οοπίεχί, ἰτ 5 ἔγῃδ, 80 ἕδσ 88 ἴῃς τεϊδ- 
τίοπϑ οὗ [εἐνν πὰ σσεπίῖ]ε ἴο ἐδ οἵμεσ ᾶτα 
ἄἀεαῖε ννἢ, ννὲ μάνα βαρ ἴδε ἰάδα οὗ ἃ 
βῖδίε οὗ βεραζγαδίίοῃ ἱπίο ἔννο Ποϑβεῖϊε στη ρβ 
Εἰνίηρ Ρἷαςε ἴὸ ἃ βίδίε οὗ υπἰῖγ. Βαυΐ 
ἴῃ τῆς ῥγεβαηῖ οἴδυβε ἴῃς ἰαγρεγ ἵγατῃ οὗ 
ἃ τεςοηῃοιδιίοη ἐο αοά 18 ἱπ νίενν, δπὰ 
1818 ἕανουτβ ἴῃς ἰάεα οὗ ἃ γεςέογαίΐοπ ἴὸ 
ἃ ςοπάϊιίοη Ψ ΗΟ πὰ Ὀδεη Ἰοϑ. Τῆς 
ἴοτῃῃ ἀποκαταλλάσσειν Οσουτβ ἱπ (ἢς 
ΝΤ οηἷν πεζεὲ δπὰ ἴπ Οὐοϊ. ἱ. 20, 21. ἴῃ 
ἴδε ΤΧΧ ἀπά οπος ἱπ ἴδε ΝΤ (Μδῖῖ. 
ν. 24) ννε βᾶνες δἷβο διαλλάττεσθαι. Βυϊ 
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πε ἴνο ἄρρεᾶγ ἴο δε Ῥγδοιίοδιν ἰπάϊ8- 
εἰπρσυ μαρία. Α8 ἀετγίνδιινεβ οἵ ἀλλάσ- 
σεῖν ἴμεν ῬΟΙΒ σοηνον ἴμς ἰάδα οὗ ἃ 
Ἄ«ἤδηρε, ποὶ ρει πιδεν ἴθ γεεϊἑηρ (Ὡς ἢ 
18 ἐχργεββεᾶ ὃν ἱλάσκε δηά [18 οοπὶ- 
Ῥουπά8), δυϊ ἴῃ γείαέίοη, ατιὰ ἴῃ ρεμέναί 
τεϊαιίοη, οἡ ἴδε βἰάς οὗ αοά ἴο τηδη δηὰ 
οὐ ἴδε δἰάε οὗ πιᾶὰπ ἴο αοά (ο7. Εοπι. 
νυ ρσττ; 2 Οογ. ν. 18-20).---ἐν ἑνὶ σώματι 
διὰ τοῦ σταυροῦ: ἐπ οη6 δοάν ἐδγομρπ 
ἐλε εγος5. ΤῊΪΐβ οαπηοὶ τεῖεσ ἰο Ολγίϑές 
Ὀοάν (Οἤτγγυβ., Βεηρ., Ηδγὶ., Ηοΐηλ.), 248 ἱξ 
τὰς ροΐπὶ ννεγα εἰπε {πε τεοοποι διίοη 
οὗ ἐϊσο ρατγῖϊεβ ὉῪ ομὲέ δοάν, οἵ ἴδε ομδ 
οβετίηρ οὗ ΟὨτῖβε ἐμαὶ πεεάεά πο τερε- 
εἰείοι. ἕηεδ. νἱϊ. 27, εἴς.), οὐ, δζαίπ, ἴ8 
Ὧμπ6 βδοτίῆβος δἃ8 οοηϊγαβίεἃ υἱε {πὰ 
ταυϊππυάς οὗ τῆς [,ενιεῖςαὶ οὐϊδιίοτϑ. 
ΎἼΒεθε ἅστα ἰάθαβ αἱΐεῃ ἴο τῆς ςοπίοχῖ, 
πὰ {ΠεΥ ἃζὰ τῆς 1ε88 ἀρργοργίδιϊς θεοδυβε 
ΟὨγίβε Ηἰπιβοῖῦ ἰβ ἴπε ςμδ)εεέ οὗ ἴμ6 ἀπο- 
καταλλάξῃ. Τῆς τεΐεγεηοε ἰΒ ἴο τῆς [δν8 
δηὰ ΟΘεπεῖῖε8 πονν πηακίπρ οὴς Ὀοάν; οὕ. 
τῆε ἕν σῶμα ἰπ τ Οοτ. χ. 17; Ερῇ. ἵν. 4; 
δη εβρεοιδ!ν ἰπ ΟΟΪ. [1ϊ. 156. Ηἰδ8 οδ͵εςς 
τ 885 ἴο δτίπρ ἴδε νο ἰοπρ-ϑυπάετεὰ ἀπὰ 
δηϊλροηίβϑεὶς ραγίίεβ 8485 ὁπῈ ννῃοῖς, οπὲ 
δὲ Ὀοάγ, ἱπῖο πρὶ τεϊδιίοη ἴο αοά 

ἔν Ηἰ8 εγοββ. Τῆε διὰ τοῦ στανροῦ δε- 
Ἰοηρβ γταῖπες ἴο τε ἀποκατι ἤδη 
ἴο ἴῃς Ζο]Ποὐνην ἀποκτείνας (νοῃ ϑοάεη). 
- ἀποκτείνας τὴν ἔχθραν ἐν αὐτῷ: λανὶπρ 
“ἰαΐμ ἐπε ἐπρεὶέν ἐμπογδῦγ. Ἐρι ἐν αὐτῷ 
ἴδετε ἰ8 ἃ νατίδηϊ γεδάϊηρ ἐν ἑαντῷ, 5΄εη- 
ἀεεῖν βαρροτιεὰ (Ε 115, εἴς.) ; ἀπά βοπιὲ 
Ρίοροβε ἐν αὑτῷ (νοη ϑοάεπ). Βαϊ [5 
ἐν αὐτῷ τείετβ ἰο ἴῃς στανροῦ, ἀπά {δε 
ἰάεα ἰδ ποῖ τπδὲ Οἢσίβι βίενν τῆς. δηπιν 
ἴῃ Ηἰπιβεῖξ, δυὰς ἴῃ Ηε ἀἱά ἴτ “Ὁγ τῃε 
ΟτΟβ8,᾽ ΟΥΓ, 88 ϑόζὴς ἴδκε ἰὶ (ΑἹξ, εἰς.), 
“0ῃ ἴδε ογοββ". Τῇὸ ἔχθρα ἤετε, ἀραίπ, 
ἰ8β ποῖ ἰῇῆς Ζατσ ἰἴ8ε1ζ, πος τε δπταϊν οὗ 
7ενν ἀπά ἀεπῆῖε ἐο σοά (τπουρὰ πιοϑὲ 
ἴδε ἰϊ 80), θαϊ γαῖπεσ τῆς ἔχθρα ρτενίουϑὶν 
πχεπιϊοπεά---ἰἢε εππιγ θεῖννεεη [ἐν δηὰ 
Θεηῖε. Ἑυγίπετς, ἰπῈ ἀποκτείνας ννϊο ἢ 
"πίρκέ ἄεποιῖς δὴ δοιίοη ςοἰϊποίάδης ἢ 
τῃμδῖ ἀεηοιοὰ Ὀγ τῆς τηδίη νεγῦ, οὐ πῆῖρῃὶ 
ἀεῆης {πε νὰν ἱπ ννῃϊοῇ τῆς ἰατίοσ ννδϑ 
ταλὰς ροοά, βεεπὶβ ἴο ἤἴδλνε ἰΐ8 ῥῖο 
8εηβε οὗ ῥγίογίεν ---" δἴϊτεσ Ης μδά Κι! εὰ "᾿, 
Ης Βιαδὰ ἢτγβὲ το ΚΙ] τῆϊ8 επηιν Ὀεῖνεεη 
τὰς Ὁνο Ῥεΐογτς ες οουϊὰ Ὀτίηρ ἔπεπι ῬΟΓ 
ἱπῖο γἰρῆι σεϊδιίοηβ ἰο αοὰ ἴῃ ἴῆε νγᾶῪ 
ἰηάϊοαιεά, υἱΣ., ἰπ οπε Ὀοάγ, 48 οπε ϑτεδῖ, 
υπἰτεὰ ᾿νΠΟΪς. 

γεῖ. 17. καὶ ἐλθὼν εὐηγγελίσατο εἰ- 
ν ὑμῖν τοῖς μακρὰν καὶ εἰρήνην τοῖς 

γϑ Ἰραὺῤ Ηε ἐμὴ ἀπό ῥτγεασλεά ῥεαξε 
ἐο γον ἐλαὲ τοεγό αν οὔ, απ ῥδαεε ἰο ἐδεπι 
ἐλαΐ τύῦέγε πίρῃ. Ὑὰε ΤῈ τεδλάβ βἰ πρὶν 
καὶ τοῖς ἐγγύς (ἢ ΚΙ,, τῆς πιᾶ88 οὗ 
Ουγβῖνεβ, ἴῃ6 ὅ5γτ(., εἴς). ὙὉὍμε ῥγίπιδγυ 
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ποία 5 δηὰ οἵδεσ ἱπιροτίδης δυϊδβογί το 
ΒΑΡ 17, Νυϊᾳ., εἴς.) ἰπβεγὲ εἰρήνην 
80 ΓΤΤΥΝΗΕΚ Τῆε τερεῦεοη μδς 
τῇεϊογί δὶ] ἔοσος. Τῆς καί, ἀραίπ, ἄοεββ 
ποῖ πΊοΓΕν οοηποςοῖ Πἰ8 βιδίεπιεηὶ γἱ τα 
1π6 ἔογτππθσ. [Ἢ δάάβ το ἴδε τπουρῆιὶ, 
Νοῖ οπἷν ἀϊά Οδεῖδε εἴες: (ὃς τεοοη- 
εἰ! ατίοα, δυὰς Ηε 4180 οᾶπιε δπά ργεδοῃβεά 
ἴς ρλὰ εἰάϊηρβε οὗ ἱξ, ἀπά παῖ τοὶ 
ἴο ομα οἶδβ Ῥυξ ἴὸ ὈοίΏ. ΤΒε δοζ. 
Ῥαγίϊς. 88 ῬγοῦδῪ [8 ῥσορεγ ἔογος οὗ 
ῥνίονὶἐν ἴῃ τεϊδιίοη ἴοὸ ἴῃς ἀεξ, δοσ. εὐ- 
ηγγελίσατο. ΤῊΣ εορέηρ ἰπ ηυεδάοῃ 
Ῥτγεςεάεὰ τς ργεδοβίηρς. Τδς Ἀεβὶ γϑη- 
ἀετίης, τμεγείοσς, νυ} Παῖῖμος “ σοτη- 
ἬΝ (Εδάϊε), ποὺ “ σᾶπιῈ δηὰ ργεδοδεά " 
(ΑἮ δπά ΕΝ), Ὀὰϊ “ πανίηρ σοτης " (Μεγ.» 
ΕἸΙ., εἰς). Βυῖ ο ψῆδὶ ἐονεηρ ἄοεβ ἴῃς 
ἐλθών τείεΓ) Νοὲ ἴο ἴδε ἑἐπεαγκπαίξον 
(Ογυβ., Απβεΐπ, Ηδεὶ., εἰς); ἴοσ δε 
τες εάϊπρ' δβεπίδηςεϑβ, νυνὶ ἢ βρεαῖΐς οὐ Ηἰβ 
Ἰοοά ἀπά οἵ ἴμε ρεδος εβεςιεὰ τπτουρῃ 

Ηἰβ Ἄςζοββ, τῇδκε ἰξ οἰϑαγ πδὶ τῆς {{πηὲ ἴῃ 
νίενν 15 ποῖ Ὀεΐοσς ἴῃς ογσυοϊβχίοη θὰ αὐέαν 
ἰξ. Νος οδῃ ἴδε τεέεσεπος ννῈ]} Ὀς ἴο τῇς 
ἐνοηὶ οὗ Ηἰβ8 Βεβυττεοϊίοη, ἢοσ ἐνεη ἰὸ 
Ηἰβ ον ἀΐτεςι ἰεδοπίηρ ἀυτὶπρ ἴδε ἴοτν 
ἀλγβ (Βεηρ.). μαῖ 8 ἰῃ νίενν ἰ8 γαῖ μεσ 
Ηἰβ ςοπιίηρ ἴῃ Ηἰβ5 ϑρίγιι (οἷ ]ομη χὶν. 
18; Αςἴβ χχνῖ. 23, εἴς.). Ταῦ τδς ἰάεα 
οἵ Ηἰδ βρίγιτυαὶ Αἄνεης τη ἴΠ6 Ηοἷγ αποβὲ 
ψνὨϊΟἢ ἰ8 ργοπχίπεπὶ ἰπ τῆς ΕουτΒ αο8ρεὶ 
18 ποῖ ἃ Ϊοπδηπίπα ἰάεα οπὶν, Ῥυϊ οἷς 
επείγεῖν ςοπϑβίβίεπε ἢ ῬΑ 5 τεδοπίηρ, 
ἌΡΡεαγβ ἔγοπι {πε Ρδυϊΐϊης ἀοοίτιπε οὗ [86 
ἀννε!!ηρ οὗ ΟΒτῖβε Ηἰπλβεὶῇ ος ΗῚ5 ϑριεις 
ἐπ τῆς Ὀεϊΐενες (Εοπλ. νἱϊ!. 9, το ; 2 Οοσ. 
χἰϊ, χ7, χί δὶ. ς; Οἱ. 11. 20) ; 45 δῖ5ο ἔτοῃι 
ἐπε τεϊδιίοη οὔ τὲ Ηοΐγ ποδὶ ἴο τῆς 
Αροϑβιῖε᾽ 5 Ργεδομὶπα (ἔσπι: χν. 18), εἴς. 
Τῆς ργεδοῃίηρ πχεϑης ὃν ἴδε εὐηγγελίσα- 
το, ἰΒετείογε, 8 ΟΠ γί βι' 8πηςἀϊδῖς ργεδοπίηρ 
τοτουρῇ Ηἰβ Αροβεῖεβ δπὰ οἴμεζβ, ββρεςι- 
ΑΙ τπδὶ ἀεοϊαγαιίοη οὗ Ηἰβ τσυϊῃ νη ἢ 
τηλὰς ἴμεβε εἊπῆε8β ΟἸγίβιίαπβ. ὙΠοδα 
“αἴαι οὔ᾽" δῖα πιεπιίοηεὰ ἢγβῖ, 48 ἴπῸ 
Θομα]εβ ἰπ ἔπε ρεΐβοηβ οὗ ἴπεβε Ερδε- 
βίδῃς δηὰ οἵδες Αϑβίδιϊςβ νγεγε ἴῃς νψτί τεσ 8 
ἰγσητηεάϊαϊε σοηοδγη. 

γες. 18. ἤδη δι᾽ αὐτοῦ ἔχομεν τὴν προ- 
σαγωγὴν οἱ ἐμφύτε ι ἐν πνεύματι 
πρὸς τὸν πατέρα: ν ἐλγομρὰ Ηἰἶνι τὸς 
δοιᾷ βαῦε ομν ἀξοέ55 ἱπ οπ6 ϑῤίνίἐ μπίο 
ἐλΦ Ἑαΐλεν. ϑοτὴς ἴᾶκε ὅτι 438 -- ἐλαΐ, 
ἴῃ τηδπείοη οὗ [με σοπηπιοῃ ἄσοςβ8 θείῃ 
ΚΆΚοη 45 ἴδε οοπέθηἐς οἵ ἴῃς ὐηγηλθ 
σατο. Βιυῖ Πα βυδήεςι οὗ (ες ρτελοβίης 
888 αἰτεδάν ὕεεὴ ψίνεη, υἱΣ., εἰρήνη. 
Ήξεηος ὅτι Ξ γον, ἀῃιὰ τῆς νεῦϑε ἰ8β ἃ σοῆ- 
Βετηδιίοη οὗὐὁἨ ἴῃ ρῥσενίοιϑ ἐιουυραν ἴῃ 
πε ἔογπι οὗ δῇ Δρ' ἴο ἴῆς εχρεζίεπος 
οὗ τμοβς μἐ ποι μας ΤΒε ἕλος τμδὲ ννε, 
Ῥοῖδ οὗ υβ8, ὅτε πον Ὀτουρῆϊ ἴο αοά 
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ἩΒοσα,ν. α; 18. ὅτι δι᾿ αὐτοῦ ἔχομεν; τὴν ᾿" προσαγωγὴν οἱ ἀμφότεροι ἐν " ἑνὶ 
, 11, τ2 » ΝΠ Ν πνεύματι πρὸς τὸν "ἢ πατέρα. 19. ᾿ ἄρα οὖν ὃ οὐκέτι ἐστὲ ᾿ ξένοι καὶ 

47; οΒ, ἵν. "πάροικοι, ἀλλ᾽ ἐστὲ ὃ 'συμπολῖται τῶν "ἁγίων καὶ "οἰκεῖοι τοῦ θεοῦ, 
3ν 4: 

Ρ-ει (ος. νἱΐϊϊ. 6; τ Ρεῖ. ἱ. 17; ]Ἑἤω, ραβϑβίῃι. 
413., Ῥδὺ!] οὔἱγ. 

ΒΑ Αοεῖβ νι. 6,29; τ Ρεϊ. ἱΐν αὶ ΟΩΪΥ ; αςη. χχὶϊὶ. 4. 
τ τοί. ν--Οδ!. νὶ. το; 1 

᾿ᾳσχομεν δ". 

4 ἔοπι. ν. 18, νἱΐ. 3, νἱϊϊ. 12, ἰχ. τό, 18 ; ( 4]. νἱ. το 
τ: Μαῖῖ. χχ. 5, 35 ἃ].; Αςίβ χνίϊ. δι ; Ηδθῦ. χί. 13; 3 ]Βὴ 5; Ευιῃ. 11. το. 

τ στε οἱἱγ ; ]08., 4"|Ἴ|., χὶχ., 2, 2. τ: 6Β.ἱ. 
ἴσα. ν. 8 οὐἱγῃ ; 184, ἰἰΐ. 6. 

3 Οηγίὶ ουν Εα., Ος. 

5 ες. οπι. ἐστε ἢ ὈΞΕΚΙ,, 5υζτ., Οορ., Ασηι., Οτίρ., Βδβ., Εὐυτῇ., εἴς. ; ἰπϑεγῖ 
ΔΑΒΟΒΊΕΕΟ 31, 71-3, ἴἴς, ΝΊρ., αοι., Β48.,ὄ [υδἱ. Ἐδίμεσβ. 

τῶσγουρἢ Ηἰπὶ ἰβ ἃ ννἱἵπεβ8 ἴο {πε γι τῇ οὗ 
ψῆδι 1 πᾶνε ͵υδὲ 8αϊὰ, υἱς.. [παῖ ΟΠτῖβὲ 
οἄπιε δηὰ ργεβδοῃμεὰ ρεᾶςς ἴο Ῥοίῇ. Τῆς 
Ῥτείν!ερε τεξετσεὰ ἴο 15 ἃ ργεβεηὶ δπὰ σοη- 
Ὡπυΐπρ ρτίν!ερε (ἔχομεν, ποὶ ἐσχήκαμεν 
88 ἰπ ἔσῃ. ν. 2)-τοπε ἴο ψῃϊςἢ εἤεςξ 18 
Ὀεΐηρ ρίνεη πονν, υἱς., τὴν προσαγωγήν, 
“1ἢς ἱπιτοάυοσιίοη,᾽" οὐ “ον ἱπίσοάυο- 
ἄοη ". ὙΤῆΐβ ποὺ ἀεποίεβ, ῥσορειν 
βρεδκίηρ, {πε αεέ οὗ δγίηρίηρ ο οπε, απὰ 
τδεη ἴῃς ἀῤῥγοαοσὴ οἵ ἀεεέ5ς (Ηετοά,, ἰϊ., 
58; Χεη., Ογγν., νἱῖ,, 5, 45). [1 5 υτρεὰ 
Ὁ βογῖε (Μεγ., ΕἸ]., εἰς.) τπδὲ ὈοιΒ Πέτα 
ἃηὰ ἰῃ ἔοπι. ν. 2 ἰξ 88 {πε ῥσί πιᾶσΥ 
ἐγαης. βεῆβε, δηὰ ἀεποῖεβ ἴπε ρῥγίνιεσε 
οἵ Ὀείπρ ὀγομρλέ ἰο ἀοά οτ ἱπέγοάμοεά 
τὸ Ηἰπ). ΟὨγίβε ψουϊὰ τπὰ8 Ὅς ῥζε- 
βεηϊοά ἴῃ {πε Τδαγαςῖει οὗ “ Βείηρεγ," 
Ῥεσῆδρβ ἢ βοπια δ] υδίοη ἰο ἴῃς οἢῖος 
οἱ ἴπε προσαγωγεύς τπτουσῇ ψοπιὶ ἴῃ 
Οτίθηϊαὶ οουγίβ οπς ννᾶβ ὑσουρῆις ἱπίο 
τῆς τουδὶ ργεβεῆςα. Βυὶῖ ἴῃε ἀιβεγεπος 
ἴῃ ἰάδα δεῦνψεαπ αοοδες (πρόσοδος) ἀπὰ 
“ ἀπηἰββίου " (Ε11.) ος “" Ὀγιηρὶπρ ᾿" (προ- 
σαγωγή) ἰ5 5] 1ρδὲ, δηὰ ἴπδτα βεοπὶβ δυΐ- 
Βοίεπὶ ᾿υδε!βοδεοη ἕος ἴδε ἐπέγαης. βεῆξε. 
ΤΒε ἐν ἑνὶ πνεύματι, νν»ῇϊο ἢ ἰβ ΒΙΓΑΠΡΟΙΥ 
ἰδία ΌῪ δοπιὰ (Απβεῖπι, Ἐοβεησῃ.) 88 τοὶ 
ὁμοθυμαδόν, “ἸΏ οπε ταϊη ἃ," οὈνίουΒΙῪ 
τεΐετβ ἰο ἴδε Ηοὶγ αμοβι. Ὑῆδδῖ ἰβ πιδάς 
οἷεασ θοῇ Ὁγ ἔπε τηεπιίοη οὗ ἴπῸ εορεη 
δηὰ ῥγεαολήηρ ἴῃ τς ϑρίγιι, αηᾶὰ ὃν τῃς 
τεΐεσεηςε ὈΟΙἢ ἰο Ολγέσέηά το ἴῃς Παέδλεν. 
Τῆε ἐν ἰ5 ποῖ - ὃν, Ὁ ἐπ,  ΠὩ τείεγεπος 
το ἴδε εἰενηοηέ ἴῃ ΜΏΙΟΗ δίοπε γε πανο ἴμ 6 
Ἄςοεβ5. Αβἴῃδῖ σίρῆς ἰ8 οὔζβ οηἱν ἑλγομρ 
ΘΟ γῖβε (δι᾿ αὐτοῦ), 50 ἴϊ 1 τηδάς οὐζγβ 'π 
δεοίυδὶ Ἔχρεγίδηςςε οπἱν ἐπ ἴἢς ϑριγῖ, ἀπά 
ενν δηὰ σεπεῖε πᾶνε ἰὲ Αἰῖκα Ὀεσδυδε ἰξ 

18 ὁπεῈ δπὰ ἐπε βάσης ϑρίγὶ: [πὶ ννοσκβ ἰῃ 
Ὀοῖῃ. 80 Ῥοῖῃ μανε σοπιίπυουβ δοοαδβ 
ἴο ἀοά ἔτοπη ννῆοπι οπος {ΠῈῪ Μεέτα ἴδσ 
τετηονεᾶ, ἰἴο Ἡΐϊπι, ἴοο, ἰπ τῆς θεηΐρη 
οδαγαςῖεσ οὐ ἐπε αΐλεγ (τὸν πατέρα) 
ὙΠοσὶ ΠΟΥ σᾶπ ἀρργοδοῃ ψἱπουὶ ἔεαγ. 

ψεγ. το. ἄρα οὐκέτι ἐστὲ ξένοι 
καὶ πάροικοι: 50 ἐλέη γὲ αΥ̓́ό μῸ μιογδ 
ϑδίγαηρενς αμαᾶ 50) οπγπέῦς. Αἵ 118 ροίης 
Ῥαυΐ Ὀσίηρβ ἴο πεῖς ςοποϊιβίοη τῆς βιαΐο- 

τηεδηῖβ πιδάς ἴῃ νν. 14-18, πὰ ἄγαννβ ἵτοτι 
ἔδεπι της παῖυγαὶ, σοτηξογιηρ ἰπίεγεπος. 
Τῆς οοποΙυβῖνε ἄρα ἰΒ οπε οἵ Ραυ!᾽ 5 
ἔλνουταῦῖς ρασγιίοϊεβ. ἴπ 8ἷὶβ υντιἰπρδ 
δηὰ ἰπ ἴῆε ΝΤ ρεπεγαιν ἱξ ἰβ βϑοζης- 
εἰπιεβ ρἰαςεὰ βεοοηὰ ἱπ ἰῆς βεηΐειος, 
δηὰ βοσζηείίπηεβ (ςοπίγασυ ἴο οἰδββίςδὶ 
1586) ἢἤτβί. Τῆς οοπιρίπαιίίοη ἄρα οὖν 
ἰδ ρεου]δγ ἴο Ραδιυΐ, δπὰ ἰακεβ ἴῃς δγεὶ 
ἴδλος πῃ τς βεπίεποθ. [πὸ 1Π|18 ἔογπι ἰξ 
[᾿ 1ε88 οὗ ἴῃς γαέϊοοὶμα ξένε ίοτος δηὰᾶ 
τοοσς οἵ ἴδε εοἰφοέοε; οὗ. Βυϊῖπι., Ογανι. 
7 Ν. Τ. Ογεεκ, Ρ. 371; Β[δββ, γανι. οὔ 
Ν. Τ. ἀνεεκ, Ὁ. 273. ξένοι καὶ πάροικοι, 
ἃ ςοπιργεμεηβῖνα ἐχρσγαδβίοῃ, ἱποϊυδηρ 
“.ἃ}1} ψνὯο, ψ πεῖμες ΌῪ παῖυγαὶ πὰ ἰεσγγ- 
τοτίαὶ ἀεπιδγοδίίοη, οσ ὉῪ ἴ8ς δῦξεπος οὗ 
εἰνῖς ρτίν!]εξεβ, ννεῖς ποῖ οἰτἰΖε 5." (Ε}1.). 
Ὑῆα ἴεῖτὴ πάροικος ἰπ οτάϊπασν ἧς 
Τοεᾶπβ ἃ μείράδοιγ. ἴῃ ἴτε ΟΧΧ ἷ 

τεργεϑεηῖβ ΣΙ (πἰπς εἰτιςβ) οὐ Δ 
(εἰενθη εἰπιε8). Ηστε ἰξ βίαπάβ ἕο ἴδε 
οἰαββίςδὶ μέτοικος, ᾿ς πονεῖ οσοῦτγα ἴῃ 
τῆς ΝΤ, 18 ἔουπὰ ον οπος ἰπ ἴδε ΟΧΧ 
{ει χχ, 3) δηὰ πηεᾶῃβ ὁπ ΨῆΟ ςογηεδ 
ὉΠ) ΟἿΘ ΘΟΥΠΙΣΥ ΟΥἩ Οἱἵγ απά β8ειεβ ἰῃ 

δηοῖμεσς, θυ ἄοεβ ποῖ γτπκ 85 ἃ πολίτης 
οἵ ἀστός Πανίηρ ἴπε τἰρῃϊ οὗ οἰ εἰ σεηβδῖρ 
(τ΄. Αοίδ νἱϊ. 6, 29; τ Ρεῖ. ᾿ϊ. 1). ὙΒεῖα 
18 ἢο τεέεσεποα ἴὸ ῥγοςείγέες ἴῃ ραγεϊουϊας 
ἔβαυ .).τ-ἀλλὰ συμπολῖται τῶν ἁγίων: 

ὁ γεἰ Ἰοτο- οὐ εἰ πονς τοτέβ ἐκε ταἰπί5. Μοδὶ 
οτίτιοδὶ εὐϊτοτβ (11 Ἴ ΣΝῊ ΕΝ) ἰπβετὶ ἐστέ 
αῇες ἀλλά, οπ τῆς δυϊποτίτγ οὗ ΒΒΑΟΏΌ, 
εἴς. Τῆς ἴογιη συνπολῖται 15 ργεξειτεὰ 
ΌΥ Τίβοῆ., ΝΗ, ΕἸ]., ΑΙ, εἴς. Τῇε 
ψογὰ Ὀεϊοηϑβ τηοβιϊν τὸ ἰδῖε ἀτεεῖ. 
ΎΤΒςε ἁγίων 18 ποὶ ἴο δε τεβιτςιςὰ τὸ 
ἔξω», με ῥαέγίαγελς, οἱ ΟἿ᾽ δεϊέευενς, 
αἴ ἰ8 ἃ Ποπιργεμεηβῖνε πᾶσα ἔοσ Ολγὲς- 

ἐΐαης, ἰλ6 οἷα σοτητηυη τ οὗἁὨ εἰ ενεῖβ 
ἱπ ΟὨγῖβε ψιδους ἀϊδεϊποιίοι οὗὨ [εν ἀπά 
Οεπεῖε. Τῆς εν ἰδῆ ρεορίε ννεγε πος 
“τῆς βαἰηιβ᾽" οὗ ἀοἅ, ἀαπὰ Θδηῖ]εβ βιοο 
ουϊδίάε Βανίηξ πο ρασί ἴῃ {πεῖς πολιτεία. 
Νον 411] ἀεπι]ς Ὀεϊίενεσβ, {{κὰ τπεβὲ 
Ἑρβεβίδηβ, ἔοστη ραστὶ οἵ παῖ ρτεδῖες 
“Ἶδγβεὶ οὗ αοἁ (6Δ]. νἱ. 16) νν»ῆϊςἢ οοη- 
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20. “ ἐποικοδομηθέντες ἐπὶ τῷ " θεμελίῳ τῶν ἀποστόλων καὶ προφη- ν Αεἴε χα. 
τῶν, ̓  ὄντος " ἀκρογωνιαίου 3 αὐτοῦ ὃ χριστοῦ Ἰησοῦ," 21. ἐν ᾧ πᾶσα ὅ 

(οι. ἰΐ. τ 7.άε 20 οοἱν. 
γι ει. ἰδ, 6 ΟὨΪΥ ; 184. χχν ϊὶ. στό. 

᾿ κ, προφ. οὔ. 4', Ματοϊοη-ἱπ, Τετσῖ. 

5 Οὐτ αντου δ", Οορι., Οτὶρ., Νὶοἰοτίη. 

2 (τες.) ; 
Ἢ Όοι. ἐἱ 
10, εἴς. ; 

χΞοπι. χν. 20; σ Οος. ἱϊ. το, εἰ ; 2 Τίῃ. ἰΐ. το; Ηδδ. νἱ. τ. 

31ηβεσῖ λιθον ΠΕΕΟ, Οτίρ., Ευ8., ΟἿτ. 

4ες. 'ῆσ. Χρ. ἢ ΟΡΕΕΟΚΓΡΡ, εἰς., ἁ, ε, 5, 5υτ., Ρβ8.-} υβὲ. Οτίρ.),, Επ8.ν, 
Ευτὰ., ΤΆ Οῆν., Νὶςἰογίη, [ἐς Ες. 40,16.6δ0; Χριστον ἰησον ΑΒ τ , 47, 81.» 
ΝΊᾳ., Θοεῆ., Οορε., Οτίρ., ΤῊΙ., Απηδγβέ., α χὴν οὐδοῦ. νιν 7ε:. Ε:.5. Αὐ.» οἷ. 811. 

δες. δἴει πασα ἰπβετί ἡ νἱἢ ΆΑΟΡ, Ατπὶ, Οτίρ., Εὐϊῃ., Βαβ., Οἢς., Ὑπάτι,, 
εἰς. ; ἔοχὶ δ" ΒΟΕΕΌΟΚΙ, πιοβῖ πι88., ΟἸεπι., Οτίρ., Βδ8., εἰς. 

δἰβῖβ οὗ 411] ΟἩ τ βιίαπβ, ἀπά βῆαγε ἴῃ 41] 
δε τι οὗ βυςῇ.---καὶ οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ: 
απὰ οὗἉ ἐπε πομδελοϊά 77 αοά. 80. ἴῃ ΑΔ]. 
νὶ. το, πρὸς τοὺς οἰκείους τῆς ως. 
ἴῃ Οτεεῖς νυτίτετβ οὐ πε ἰδῖες ρεγίοά 
οἰκεῖος ἰΒ υδεὰ ἐγεφυςπην ἢ ἴῃς ρεηβ. 
οὗ δὐβίγαος που (οἰκεῖοι φιλοσοφίας, 
ὀλιγαρχίας, εἰς.) ἰπ τῆς ρεπεγαὶ βεηβε οἵ 
οπε εἰοςοῖν εοπμφοίεα νεῖ ΡὨΠΟΒοΟΡὮΥ, 
εἴς., δυῖ ἱπουῖϊ ΔΩγ βρεςοϊῆς τεΐεγεπος 
εἶπες ἴο {πεὸ ἄἀομβε οὗ αοά, ος ἴο τῆς 
οἰκεῖοι 88 ἰοσπιίηρ οὔς γαρεῖΐγ. ΜΒ 
τῆς ριεδεηὶ οᾶδε, ἤοόννενεσ, ἰὲ ἰβ ἀϊεσγεηῖ. 
Τῆς ρῆτγαδδε οἰκεῖοι Θεοῦ πδίυγδ!ν βὰρ- 
᾿λῆνβε ἴδε ἰάεα οὗὁἨ τῃερεῖβ οὔ (οά᾿β 

λοίὰ οἵ ζα»ιϊγ (Μεγ.); ο΄. τ Τίπι. 
ἰ. 15; Ηεῦ. [{|,Φ 2, 5, 6, χ. 21; τ ῥεῖ. 
ἷν. 17. 

ψες. 2ο. ἐποικοδομηθέντες ἐπὶ τῷ θε- 
βλι: δεὶηρ διε μῤοη ἐπε γζομπάαέίοι. 

τοτὰ ἴΠε ἰάελ οὗ ἴδε ἄονξε οὐ λομεελοϊά 
οὗ ἀοὰ οςοηπιαϊπεά ἰπ ἴδ οἰκεῖοι Ραυΐ 

8 ὈΥ Δῃ ΘΑΒΥ ἰγδηβίτίοη ἴο τμδὶ οὗ [6 
ἰἰάὶπρ οὗ (μ6 βρίείτυλὶ οἶκος. ΤΏε ἐπι- 

ἴῃ τῆς οοπιρ. νετῦ ργορδῦ νυ ἐχργεββεβ ἴῃς 
ποὔοη οὗ δυϊάϊησ κῤ; ἴῃς βεοοηὰ ἐπί 
στ τὰς ἀλῖῖνε θέ » ἴδαι οὗ γεσέΐηρ᾽ ὁπ 
ἴδε Ἰουπάδίοη--νν ἢ αἴ8ο πιρῃϊ δανα 
Ὀεεη εχργεββεά ὃν ἴῃς ρεη. Τῆς ἔοσπιδ 
ὁ θεμέλιος ἀπὰ τὸ θεμέλιον ὈοΙἢ οςουτ, 
ἴδε ἴογπημεσ τις ἢ τῆοσε γεαυθηογ (μδῃ 
ἴδε ἰαἰῖες ἰῃ ατεεῖς ᾿ἰτεσαΐαγε σεπεσαῖν. 
ΤΏς ἰδΔιῖεσ, ἤονενεσ, 18 ἔουπὰ ἕερυεπεν 
ἴῃ τῆς ΧΧ, ἀπά δὲ ἰεαβϑὲ οπος φιυε υη- 
τα βίδα ἰῃ τῇς ΝΎ (Αοὶδ χνὶ. 26).--- 
τῶν ἀποστόλων καὶ π ῶν: οὕ ἐλε 
ΑῤοΞεϊες ακὰ Ργοῤῥείς. ΤᾺ οπιίββίοπ οὗ 
τῶν Ὀείοτε προφητῶν ἄοεβ ποὶ πεςεβ- 
Βασι ἰἀεητ ιν ἴῃς Αροβιῖεβ ἀπά Ῥγορδμεῖβ 
85 οὔς Δληά ἴδε βίης ρεγβοῦβ (Ηδτι].); οἱ. 
ΜΝ π.-Μουΐε., Ρ. 162. [ε ἱπάϊςαϊεβ, μον- 
ἐνεσ, πὶ ἴμεν ΟΠ Ῥεϊοηρ ἴο (πε βαπιε 
εἶαες. Τῆς ρέμ. ἴβ ντὶ ουβῖΥ ὑπάετβίοοά 
88 (1) ἴῆς σεη. οὗ αῤῥοΞέξίοη -- ἴῆς ἐουπάδ- 
ὕοη ὙΠ ἢ ἐς οσ οοη ϑἰδίς ἐπ τῃε Αροβῇίεβ ; 
Ω τῆς ρεη. οὗ ογίρίκμαξϊηρ οαμϑε -- [ῃς 
ουπάδιίϊοι ἰαἑά ὃν ὀὑμαδὴ ῶ) τῆς ῤοΞδές5. 

ἔεη. - “πε Αροβεεβ᾽ ἐουπάδτιίοη "---ἰη 
δε βεῆβε οὗ ἔπαὶ οὐ νυῃῖοἢ ἴμεν Ὁ 
(Απβεῖπι, Βεζα, εἴς.), ΟἹ 88 -- ἴπαὶ οἡ 
ΜΠΙΟΠ (ΠΥ 4150 ννεγε δι (Α11). ΤΒς 
οδοῖςε βεεπὶβ ἴο ὃς Ὀεϊννεοη (1) δηὰ (2). 
Ὑῆε ἔογπηεσς 888 Ὀδεὴ δε νίενν οὗ πιδην 
ἴτοτσλὰ ΟἾγυβ. ἄονπ ἴοὸ νου ϑοάεη δπὰ 
ΑΡροῖξ, δηὰ 15 δνουτεὰ 50 ἔα ὉῪ δν. 
χχί. 14. Βυῖ δα βεοοπά 48 {πε βυβταρεβ 
οὔτδε πια)ογὶιγ οὐσηοάεδγη ἐχερεῖε (Εὔοϊς., 
Ηδγ1]., ΒΙεεκ, Μευ., ΕἸ]., εἰς.). [{18 πλογα 
ἰπ δοοοτάδηος τ ἱὮ τ Οος. 1}. το (ΑἸ δου ρἢ 
ἰς 8 τ1π6ὲ ψνοσῖ οὗἨ ἱεδσπεσδ τμδὶ ἰβ ἰτη- 
τηςάϊδίεϊν ἴῃ νῖενν ἴΠετε), ἀπά τηογε Ἔβρεςῖ- 
ΑΙἰν ἢ Εοτῃ. χν. 2ο, πεσε τῆς Οοεῤεὶ 
85 ργεδοῃεὰ ὉγῪ Ῥδὺ] ἀρρεᾶσβ ἴὸ ὃς ἴπ6 
“τουηάδιίοη᾽᾿. Ηδετε, (πετγεΐοσε, 1ἴ 866 πΊ8 
δεβῖ ου ἔπε ψδοῖς ἴο υπάεγβίδπὰ {πε Ο08- 
Ῥεῖ οὗ ΟἸτίβεὲ 88 ρσεδοῃεά Ὁγ τῃ8 Ἀρδδεοα 
ἴο δὲ τε ““Τουπάδιίοη" οα ΜὨοἢ τμεὶς 
οοηνεγίβ γετα ὈΌΪῈ ὑρ ἱπῖο ἔπε βρί ταδὶ] 
Βουδε. Βυῖ ψῆο ἅτε ἴδεβε προφῆται ἡ 
ἼΒς ΟΤ᾽ ρεορῃείῖβ, βαὺ τηδὴν (Ο(γυβ., 
Τπεοά., 7ες., Οαἱν., Εἄοϊς., εἰς.)---ἃ νίενν 
φεσίδίη!υ ἑλνουγεὰ Ὁγ πε υδε πηδᾶς οὗ (δε 
ψυτιτηρ8 οὗ ἴπεβς ρσορῃεῖδβ ἰη ἰἢς ΝΤ,, δηὰ 
ὃγ ἴδε νὶενν ρίνεη οὗ τπεὲπὶ 8 “ ενᾶηρε- 
[1818 Ὀείογε (ἢς εἶπιε ᾿" (Μου]ε); οὐ [υκς 
χχίν. 25; Αοἰβ ἰἰΐ, 18, 21, 24, χ. 43; Βοπὶ. 
χνὶ. 26,51 Βυῖ πε παίυγαὶ ογάεσ ἱπ {παῖ 
ολϑε ψουὰ πᾶνε Ὀεεη “ Ῥτορῃεῖὶβ δηά 
Αροβίῖεβ," δηά με ργενίουβ βίδιεπιεηΐβ 
τείεττεὰ οἰ εαγὶν το Ολγίςέέαπ τἰπλεβ---ο ἴῃς 
Ῥτεδοπίηρ δῆϊεσ Οἢ γί β ἄεαῖῃ. Ηδπος 
ἴῆε προφῆται ἅτε ἴο δε ὑπάετεϊοοά 45 πε 
ΟἈνιςίέαπ ρτορῃεῖβ, οὗ σνῇοπι ἰᾶγρε πηδῃ- 
είοη ἰ8 τηδάς 'ἰπ πε Βοοκ οὗ Ας(Β δπὰ ἴῃς 
Ἐρίβειεβ8---ἰῃς ΝΎ ργορῃεῖβ ψνῇο ἰπ δῖ 
βᾶπης Ἐρίφι]ς (111. 5) ἂζς ἀεδίιδιςά δ8 
ΟἈν Ξε ς ξέορβεΣ δηὰ ἅτε πατηεὰ (ἰν. 1:1) 
Ἀτηοηρ ἴπε ρίδβ οὗὨ τῆς Δβοεπάεὰ 1 ογὰ 
ἴο Ηἰβ Οἔυτοῃ. Τῆε ἤεφυεπου νἱ ἢ 
ὙἘΙΟἢ {πεν ἅτε τεϊειγεὰ ἴο (Αςῖβ χὶ. 28, 
χν. 32; 1 Οος. χίν., εἴς.) ἂπὰ τῆς ρἷδος 
δδδίρηεά το {πεπὶ πεχὶ ἴο ἴῃς Αροβιῖϊεβ 
(Ερῆῇ. ἱν. 11) ϑῆονν ἴπε ργοπιίπεηϊ ροβιτίοη 
δεν παὰ ἰῃ ἴδ ῥτιταϊεῖνε Ομυτοῆ. ΤΣ 

“΄ 
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ς σαι. χνΐ. ΙΣ, 12 8]. ἐγ; Ῥδὺϊ 
εν. χνὶϊΐ. 2 οαἹΥ; Ῥα. ἶχχν. 2. 

1 ὸσ τ. θεον, τ. Χριστον Β. 

βίαιεσμεηῖδ τηδάς τερδγάϊπρ τῃεπὶ ἰη ἰδ ς 
ελεὶν ποπ-ςδποηΐοδὶ ᾿ξετγαίυτε (Τὰς Τεαοῖ- 
ἐμξ ἐξ ἐᾷλε Τινεῖνε, ΟἸετα. ΑἸεχ., δέγονι., 
τὰς ὁλεῤλεγά οὗ εννιας, εἰς.) βϑῆονν πον 
1θεν ςοπείπυςά το εχίβι πὰ ψγοσκ Ῥεγοπὰ 
ἴδε Αροβίοϊίς Αρε, δῃηὰ πεῖὶρ υ8 ἴο ἀϊ8- 
εἰπ συΐβῃ πεῖν πλἰβέγυ 85 μὲ εβϑθηι δ! 
οὗ ᾿ελοποῖβ δηὰ Ἐχπογίεσγβ, δεῖ μοσ ἰτη- 
ετδηΐ ος τϑβίἀθηϊ, οπὶ ἴῃς εἊββεπι αν 
τη ἶδϑὶ ταϊηἰβίσυ οὗ τε Αροβι!εβ. 
Ἑυγῖδετ τῆς αϑϑβοοίαϊίοη οὗ ἴπεβ6 ῥ᾽ Ἀεὶς 
νυ ἱτἢ πε 4ῤοςΞέϊες βυρρεβὶβ ἴμδι τῆς ἰδιϊος 
ἴοττ ἰδ ποῖ ἴο ὃς τεβίσιοιεά πεῖ ἴὸ ἴπ6 
ἸὙνεῖνε, Ὀυϊ ἰΒ ἴο Ὀς ἰΚδ 48 ἱπουάϊηρ, 
αἰϊ τἴῃοβε ἴο ννῇοπι ἴῃς πᾶπιε “Αροϑβίῖε " 
ἰ8 φίνεη ἴῃ τῆς ΝΤ.---ὄντος ἀκρογωνιαίον 
αὐτοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ: γέτες Οἀγίεέ 
Ηἰνιςοῖ δείηρ ἐπε ολ ες σογμεν-σίοπε. Α 
ἔενν ἀοουπιεοηῖδ, ἱποιυάϊηβ ΝΜ}, οπιῖς Ἰησοῦ. 
Τῆς Ἰησοῦ Χριστοῦ οἱ ἴῃς ΤῈ ἰδ 8ὺρ- 
Ῥογίεὰ Ὁγν βυςῇ δυϊῃογίιϊεβ δ8 ΟὈΕΚΙ,. 
ΤΒςε Ὀεδὲ τεδάϊηρ, ποινενεσ, ἰ5 Χριστοῦ 
᾿Ιησοῦ, ““ ΟὨτίδε ε80.5,᾽ τινι ἢ 18 ἑουπά ἰπ 
ΒΑΝ»-᾿οετ., 17, νος... Οορε., ἀοιῇ., εἴς., 
δηὰ 15 δἀοριεὰ ὃν ΓΥΤΤΊΝΝΗΕΝ. Τῆς 

ννοτὰ ἀκρογωνιαῖος ((}. τε ΓΞ ἹῈΝ 

οὗ [58. χχνῖι. 1) ἰ8 Ρεου ας τὸ ὈΙ ΙϊςΔ] 
δηὰ εςο!εβἰαβείςαὶ ατεεκ, δπὰ 18 δρρὶἰεὰ 
ἴο ΟἸγίβϑι δἷϑο ἰπ σ Ρεῖ, ἴϊ. 6. [ξ ἀεδ- 
ποίεβϑ ἴῃς βίοης ρ᾽δοεὰ δὲ (ῃς εχίγεπια 
ΠΟΥΠΕΙ, 80 48 ἴο δἰπά ἴῃς ΟἾΠΕΙ βίοπεβ ἰῇ 
δε ὈυΠάϊπρ τορεῖμες---ἰπε πιοβὲ ἱπηροτ- 
τδηΐ βίοπε ἴῃ {πε βίσυσίυτε, ἴπΠ6 οὔθ ὁπ 
ψνΠΟἢ [18 5:40} Υγ ἀερεπάεᾶ. ΤΠε αὐτοῦ 
τείειϑ ἴο Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ, ποῖ ἴο {πε ἀκρο- 
γωνιαίον, ποτ ἴο ἰῃε θεμελίῳ (ΒεηρΡ.), {πε 
Ροΐπι Ῥεὶηρ ἴπδὶ το Ογίϑὲ Ηἰπλβεὶῦ δηά 
ποῆς οἵἴμες ἴδε δυϊΠ]άϊηρ οννεβ ἰῖ8. εχίβ- 
ἴδηςα, [18 ΒΓΕ ΡΤ δηὰ [18 ἰπογεαβα. Ης 
Ηἰπιβεϊξ, δηὰ πεϊῖπες Αροβεῖε πος Ρσορδεῖ, 
15 δὲ οηςε ἴδε υἱιίπιαῖε ἐουπάδιϊοη (1 Οος. 
111. τα) δηὰ τε Ηεδά-βίοπε οὔ τε Οογπεσ. 
ϑοπιε πᾶνε βϑυρροβεά ταὶ, πε ἀκρογωνι- 
αἷος Ὀείπρ ἴῃς Βἴοῃς ἰπϑβετίεὰ θεῖν 
ἔν οἴ εῖβ ἴὸ ρὶνς βιγαηρίῃ δπὰ ςομεβίοη 
το ἴδε ννῃοῖς, ἴπετς 18 ἃ γτείειθηςς ἰπ [86 
Ῥῶγαβε ἴο {πε υπίοη οὗ [δνν δπὰ αεπεῖ]α. 
Βυὲ τΠΐ8 5 ἴο ρυβῇ τ86 τα ἴοο ἔδσ. 
γε. 21. ἐν ᾧ πᾶσα ἦ οἰκοδομὴ συν- 

γιον ἐν «ἁρμολογουμένη αὔξει εἰς ναὸν 
Κυρίῳ: ἐκ τόπονι ἐαςῖ φεὐεγαὶ διιίϊαϊηρ 

(ΕΝ τεχε; “Ἄνευ Ὀυϊάϊηρ, "᾿ΕΝ πᾶς}, 
δεῖν "νανιρά ἐορείδεν, ργοτοείᾳ ἱπίο α κοῖν 
ἐφ ῤίε ἐπ ἐπε 1,ονά. ΤΈς τεϊδιῖνε τεΐεγα 
ΒΆΡΙΑΠν το ἜΠΕ Ἀξνόκας πνγεβός ψμδῖ 8 

80 (ῃς ᾿Ἰελάϊπρ βυῦδ᾽εςι, Χριστῷ Ἰησοῦ, 
ποῖ ἴο ἴδε ἀκρογωνιαίον, ἔατ 685 ἴο 
τῆς ταπγοῖεσ ; ἴδε ἐν αἷδο δδ85 ἰξς 
1} βεῆβε οὗ ἐπ, ποῖ ὃν ογ ορο . Τῆδι ἰβ 
ἴο 88; ἰξ ἰ8 ἐπὶ Ολγὶςέ Ἴέσμς, απ ΟὨΪν ὉΥ 
ςοηπεοείοη ννἱἢ Ηΐπι, ἐμαὶ τμε οἰκοδομή 
5 δῖ ἰξ ἰβ πεζὰ ἀεοϊασεἃ ἴο Ῥε. Τῆς 
νοτὰ οἰκοδομή Ἄρρεᾶτβ ἴο δε ᾿ςοηῆηεὰ 
ἴο Ἰαῖϊε Οτεεῖς, πὸ εἐγέαέμ ἱπβίαπος οὗ ἱξ 
μανίηρ Ῥεεη ἰουπὰ ἴῃ οἰλββίοαδὶ αἀτεεῖς. 1᾿ 
Οὐουγβ ἰῃ Ὠοά., ΡΒ, ΡΙας,, [ΟΒερΆ., 
τῆς ΧΧ, Μαᾶος., εἴς. [Ια ἰβ υδεὰ δὈοιῖδ 
ἴον οἰκοδόμησις ἀπά οἰκοδόμημα. [πη ἴδε 
ΝΤῚ ἰξ μαβ βοπγχειπηεβ ἴῃς 1Πτετὰ] βεηϑα οὗ 
οἰκοδόμημα (4.,., Μαῖῖ. χχίν. τ; Ματῖκ 
χιϊ!. χα; 2 Οοσ. ν. 1); δηὰ βοπιειίηχεβ [Ὡς 
δρυγαῖνα βεηβε οἵ δσάϊβεαέοι (Εοτῃ χὶν. 
19, χν. 2; 2 Οος. χιϊὶ, το; Ερῇ. ἱν. 20), 
ΟΥ, ἃ8 Ὦεζα, ἴῃπδὶ οὗ ἃ δοάγ 4 ΟἈνιδέέαν 
δείίφυεγς. Τῆς ᾳυεκβιίοη οὗἉἨ ἴπε ἰεχὶ πεῖὸ 
8 ἱπιροτίδηι. ὙΠεῖς ἰβ οοηδίἀεγανίς 
δυρροτῖ ἴον πᾶσα ἡ οἰκοδομή (9 ΑΟΡ, 
Ασηιϊ., εἴς.), ἀπὰ ἰξ ἰβ οοποείνδδὶες ἰδὲ 
ἰταςῖβπι πιρμς ἤᾶνα Ἴδυβεά τῆς οπιϊδβίοῃ 
οὗ ιτἰλεὲ ἡ. Βυῖ ἀϊρ᾽οπιαεῖς ενίάεπος ἰ5 
ἀεοϊάεά!ν ἱπ ἔδλνους οὗ πᾶσα οἰκοδομή 
(ΒΓ ΌΘΚΙ,, εἰς). Αἀοριίΐπρ 15 τοδά- 
ἱπρ (ἢ ΤὙΥΤΎΨΝΗ ΕΝ) νὰ πᾶνε ἴο δαὶς 
ν Ποῖον [πε Ρῆγαβε ἰβ ἴὸ θὲ τεπάεγεὰ ἐᾷς 
τολοῖς διέϊἀϊπρ οὐ ευενν δι αΐηρ. ΤΒς 
ἔογπιεσ σεπάεγιηρ ἰβ σεγίδίηγ ἴΠ6 οἠς ἔδαὶ 
ἤσβε ϑυβέεϑίδ 1861, νυ ἢ τῆς 1Δἴτετ βθαπ5 
αἱ ἤγϑι ἀιθῆςσυε τὸ τεϊαῖς ἴο τῇς Τοοηϊοχε, 
Τῆς ἐογπιεσ 18 ἀείεπάεὰ 45 Ἰερίεἰπιδῖς ΌῪ 
βοπηα ει τυ δυϊμογίεςεβ; 4.9... ΝΝίπεσ, οα 
ἴδ στουηὰ ἴδδι τῃς δι ]εςὶ ἰδ “τπς ΟΒυγοῦ 
οὗ Οπτδι 245 ἃ ψνῃοϊς,᾽" δηὰ ΕἸ]ΠἸοοῖῖ, ν᾿ ἢοὸ 
ἰδῖκ68 ἰξ ἰο ὃς ἃ οᾶδ8ε οὗ ρτδιητηδςδὶ ἰΑχί τυ. 
Βαϊ πε ἀϊδεϊποιίοη θεῦνδεη πᾶς ἱτ τὰς 
διῖίοὶς πὰ πᾶς υἱῖπουι ἰξ 18 80 ννε]] πιδίη- 
ταιηβᾶ ἰὴ ἴπε ΝΤ τδδὶ Οπγ λῃ 0580] υιεὶν 
ἱπιοϊεγαῦὶς βεπβε οἂπ ᾿υβιϊν 8 ἴῃ ἀδ- 
Ῥαγιίηρ ἄοπι [. ὙΤΒς οπἱγν ἐχοεριίοπβ 
ἴο ἴῃς ρεπεγαὶ σὰὶε ἄρρεᾶσ ἴο ὃς ἴδοβε 
παῖ μοϊὰ ρσοοά αἷβο ἕο ογάϊπαγυ ατεεῖς 
--ἰῃ ρεπεγαὶ δπὰ ὑπαυδὶβεά βιδιεπηεηῖδ, 
ΨΥ ργορεσ πδαπΊεβ, ἀπά ψ ἢ ποὰπ8 νυν ἢ 
πᾶνε δοαυϊγεὰ 80 βιδίεὰ ἃ τηεαπίηρ δαὶ 
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ἴδεν οδη ἄγορ ἴδε δειίοϊς, εἰς. (ο΄. Ὑνίω.- 
Μουϊξ., Ρ. 138, δηὰ εβρεοῖδ!ν Βυϊίπι., 
Ογαρι. φ Ν. Τ. Ονεεξ, Ῥρ. τι9, 1:20; 
ΒΙ488, σγαν". οὔ Ν. Τ. Ογεεῖ, Ρρ. τι, 
162. Τῆς ρῥγεβϑεπὶ ἱπβίδπος ἄοεβ ποὶ 
οοπης τ ἰπ ἴῃς Βοορα οὗ ἴΠ686 Ἔχε 
κἴοπβ. [ἐ [8 ποῖ ἴκε πᾶς οἶκος Ἰσραήλ 
(Αςῖδβ 11, 36), ποσ ἰ8 ἰξ σεδ!ν δπδϊορουβ 
ἔνεῃ ἴο βϑυςἢ ς88ε8 48 ἴπε πᾶσα γῆ οὗ 
Τμυογά., ἰϊ., 43, ΟΓΥ πε πᾶσα ἐπιστολή 
οἵ Ιρπαι., Εῤλ., τ2Ζ. Ἦεποε {πε τεη- 
ἀετίηρ Παγα πιυϑὲ Ὀ6. “"δνεσὺ δυϊ]άϊπρ ̓"ἢ 
ΟΥ “ἜνΈΌΥ βανεσαὶ Ὀυϊ]άϊπρ ̓. ὙΠε ρῥτε- 
βεπί ραγιϊοῖρῖεα συναρμολογουμένη (πε 
νεγῸ Οσσυγβ ἱπ ἐπα ΝῚ οεν Βεσα δηὰ ἱπ 
ἷν, τ6, απηᾶ σοτγεβροπᾶβ ἴο {πῸ οἱαβϑίςαδὶ 
συναρμόζειν) ἀεβοτίθε5. ἐπεὶ Ἰοἰπὶπρ ἴο- 
ξεΙΠασ 48 ἃ Ῥσοοθββ πον ροὶπρ οπσ. ΤΠα 
Ρτεβ. αὔξει (4 ἔοτπι οσουτγτίηρ ἴπ {πὸ ΝΤ 
ΟΠΪν Πετε δπᾶ ἴῃ ΟΟἱ. 11. το, θὰϊ σοπιπιοῃ 
π᾿ ϑοόορῇ., Τμυογά., Ριπά., εἰς.) ἱπ {κε 
ΤΊΔΠΠΘΙ ΘΧΡΓΟ5565 νΠδϊ 15 ΠαρΡρε πη Πονν, 
οτ, ἴ τπῆᾶν 6, νν»ῆδι 15 πογβιαὶ. ὙὍΠὲ 
ΡῬῆγαβε νάον ἅγιον ἰ5 5 8Πς!Ἐπεν τεη- 
ἀεγεᾶ “ἃ ΠοΙ͂Υ ἰεπηρ]6 ἡ οτἵ᾽ “ βαποίυδτγυ ᾿᾿. 
ϑοπια (ε.,΄., Μεν.), βυρροβίηρ ἵπαὶ Ῥδὰϊ 
8885 τῃς8 1 νν᾽8ἢ τε πΊρ]6 ἴῃ νῖενν ἀπ πιθδη8 
ἴο Β8Υ ἴπαΐ {πε ΟΠἢτιβιίαπ ΟΠ Όγο 15 ΠΟῪ 
πε ἴσια ΤαπΊρ]ε οἵ αοἄ, {πα πουδε πηχδᾶς 
ΗΙβ οὐνῃ βαποίυδγυν ὃν Ηἰβ ἀἄννε!Πἶπρ ἰπ ἰξ, 
νου] γεπάσσ ἴὲ “ἐλε ΠοΙ͂ν ταπηρ!ε ". Τῆς 
ἐν Κυρίῳ ἰ5 σοππεοιεἃ Ὀγ 5οπια (Ηδα1]., 
εἴς.) ἱπηπηεάϊδίε! ν ἢ ἅγιον, -- ἃ τεπηρῖε 
τηδε 15 ΠοΙ͂ν 45 Ὀεὶπρ ἰπ {πε Ἰιοστά ; ὈγῪ 
Οἴπετβ υνἱἢ ναὸν ἅγιον (Ε11].}; Ὁ οἴεῖβ5 
ψ ἢ αὔξει (Μεν.). Βυῖ τ τε δ!ν 4 411ἔε5 
16 νΠοΪε βίαϊεπιεπε οὗ {πε γοέγιῖγιρ ἀπὰ 
εγοτοίηισ. ΑἸῚ 1}15 15 ἴπ τπ6 1 οσγά, ἐ,ε., 
ἦη ΟἸιγὶδί, Ἂ5. Ὀοῖῃ τΠ6 Τοπίοχι δπὰ {πὰ 
Βεπεγαὶ ΝΊ δρρ]οαφίίοη οἵ Κύριος 5Πονν. 
ΤΠΗε βεπβε οἵ ἴπ6 ψῃοΐθ, τποτγεΐογε, 15 
1ῃ15---ἶἰἶπ ΟΗγῖβὲ {πὸ Τιογὰ ἄνεγν βενεγαὶ 
υϊάϊπρ {πᾶὶ σοαβ ἴὸ πηακα ὑρ {πε ἰάθαὶ 
Τεπιρίε οἵ αοά, ἐνεγν ΟΠτγιβεϊαπ οοπη- 
τηυπιῖν, ἴη6 ὉΠῈ ΠΟῪ δἀάγεββεά ποῖ 655 
ἴλη οἴμεῖβ, 18 αἱ ργεβεηΐ Ῥεὶπρ' ΒΌΓΕΙΥ 
[τατηεὰ δηὰ διιϊεὰ ἱορείμεσ, πὰ 15 στον- 
ἰηρ απὰ μαγπιοπίουϑὶν ἀενεϊορίπρ 50 παΐ 
ἴξ τηδύ ἴογπιὶ ραγὶ οἵ {πε στεδὶ πιυβίϊοδὶ 
Βοάν οἵ ΟἸἩτῖβε, {πὸ ναβὲ βρί γί} ἔδ!Πονν- 
Βῃϊρ ΟΥ̓ ὈεΙενεῖβ ΠΟ 15 αοα᾽β ἴτας 
Τεπιρῖε. 

ψεγ. 22. ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς συνοικοδο- 
μεῖσθε εἰς κατοικητήριον τοῦ Θεοῦ ἐν 
πνεύματι: ἱη τυποηι γὲ αἷδο αγε δεῖηρ 
δμῖϊε ἐορείλεν ἱμπίο α μαδίἑαίίοη οὗ Οοά 
ἐν διε ϑῤίγέ, Ὑ8ε τεϊδεϊνε τεῖειβ αραίπ, 
85 ἴῃ νεσ. 21, ἰοὸ Ολγίσέ, {πε Κυρίῳ ἴυ81 
πατηδᾶ, ποὶ ἴο ἴπε ναόν. Τῇε καί ( -- 
αἷτο, ποῖ ευεη) Ῥοϊπίβ ἴο ἴπε ἀϊρτιῖν οἵ 
ἴῆε ργεβεηὶ ροβίοη---" της ἐχαϊἐεᾶ παίασα 
οὗ ἴτε αββοοϊβιϊοη ἱπ νΒϊοἢ πε ἘΡ ἢ βίδηβ 
βῃδγεὰ "᾿ (Ε}1.). ὙἼε συνοικοδομεῖσθε ἰ5 
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ποῖ ἱπηρεῖ. (Ὁ αἱν.), δυῖ ἱπάϊς., τς δυγάδη 
οὗ ἐπε ΨΠΟΪ]ς βεοϊίοη θείην ψνῃδὶ νᾶ 5 
ἄοπε ἴοσ {πε τεδλάδιβ ἀπὰ ννῃδὶ τνᾶβ πιδάς 
οὗ πεπ. Τπε συν- ἴῃ ἴῃς σοπιρ. νετῦ 
ταῖρμς σοηνεν τὰς ἰάεα οὗ θείπρ δυΐκ 
Ἰοετίθει Ἄρι οἴποσβ Ὄ ὑμῖν νίενν οὗ τῆς 
οτος οὗ ἴπε συναρμολογ: 1: 18 γταῖδες 
ἴο 6 απάογοισοαι αα ἀρποιης 1δε ςοτ- 
Ῥδοὶ οοππβοιίοη οὗ οπε ραγὶ ἢ ἀποίδοτσ, 
τῆς ογάεγ! νὶ οοη]ποίίοη πὰ ςο-ογάϊπδιϊοη 
οὗ 811 πε νατγίουβ ραγίβ οἵ {πε οἰκοδομή 
(Μεν., ΕἸ1.}; οὐ τπε συνέκλεισεν ἱπ 64]. 
11, 2. κατοικητήριον ἰ5 Ῥεβὲ ἱταπβίδίεᾶ 
“Πδθιτδιοη "Ὁ. ϑόπιε ἄγαν ἃ ἀϊβεϊποιίοη 
Ῥεΐννεεη {πε ναόν 45 {πε νῇοϊα ΟΠ σΟἢ 
απᾶ {πε κατοικητήριον 45 πε ἱπάϊνϊ ἀυ 8] 
ΟΠ γίβεῖδπβ (Η4τἊ].). Βαὲ {πε Ἰδίτεσγ ρῆγαβε 
ΒΙΓΊΡΙΥ ΕΧργεββεβ ἴῃ Δποΐμει ἔογπ {πε 
ΒΆΠῚ6 ἰά68 845 {πε ἔογπηεσ. Ὅπὲ κατοικη- 
τήριον Ὀεΐπρ τπαὶ οΥΓ Οοά (τοῦ Θεοῦ), 
Ῥαεϊοπρὶπρ ἴο Ηἰπι), ἱπμαριτεᾶ Ὁγ Ηἱπὶ, 15 
{πε βᾶπιε 48 πε ναός. ΤἼε ἐν πνεύματι 
ἰβΒ ποῖ ἴθ θὲ ἔδκβη 48 τ ""ἴπ ἃ βρίγιξυδὶ 
ΤΊΔΠΠΕΓΙ,᾽" 45 {{1π σοπίγαβε "ἢ ἐν σαρκί; 
ΠΟΙ 885 πιακίηρ νυ τΠῸ ποὺπ ἰΠς ἰάδα οὗ 
“ἐᾷ βρί γίταα] Ποσβε ᾿᾿; αΐ 45 -ἦρ ἐλε Ηοἷν 
ϑῤέγες, [Π6 ἀπδγίῆγουβ πνεῦμα Πανὶπρ οἴζεη 
τπαΐβεηβε ἀπᾶτῃε βι πη τ ἐν Κυρίῳ Ξιιρρε5- 
τπρ τ᾿. Νὸοσ βῃουϊά {πῸ ἐν Ῥὲ τεπάεγεᾶ 
“ΚΠτουρἢ ᾿" (ΑΝ) οὐ “Ὁγ" (Μεν.). [115 
ἔγαε πδὶ πὸ ἐμσέγεριεηίαϊ ὑ5ε οὗἉ ἐν ρῖνεβ 
ἃ 1πογουρηϊν ροοᾶ 5εῆβε, υἱζ., παῖ ννὰ 
ὅτε ὈΌΠΕ τορεῖμοσ ἰπ ΟΠ γῖβε ὃ. {πε ἀρέπον 
οὗ τε Ηοΐν ϑρίγιι---ἶἰπ τεβρεςὶ οἵ Ηἴβ 
ἄννε! !ηρ ἀπᾶ ορεγαϊίπρ 'ἴπ 5. Βυῖ {πὸ 
ἰάξα ἰ5 γδίμεγ τῃαὶ οἵ ἐμ ἴῃς ϑρίτγιε δβ {πε 
εἰενιεπέ οἵ {πὸ Π|π οὐ {πε ον ἀτέξον οἵ ἴῃς 
τοσαββΒ. ὙΤΠὲ ρῆγαβε πᾶν δε σοππεοίεά 

1πηπηεάϊαίεὶν ὉΠ {πε κατοικητήριον 858 ἴΓ 
-- "ὶ Βαδιίδίίοη οἵ αοά τε ἰβεά ἴπ τπς 
ϑριγις, οἵ ἴξ πᾶν θὲ ςοπβίγυεά 85 ἃ ἰεσίϊ- 
ΔΤῪ ρῥγεάϊσδτίοη (Ε1].) τε “" ἀπά ἴἰ 15 ἱπ {πε 
ϑρίγιε ςν, Βα τ ἰβ θεβὲ ἕλκε ἴὸ 4υδ! ν 
{πε ὑνΠποΪε βίαϊεπηεπὶ οὗ πε συνοικοδο- 
μεῖσθε, -- “ἴῃ ΟἩτγῖβε 48 ἴπε στουπᾶ δπὰ 
Ῥτίποῖρὶε οὗ 811 γε ἴοο ἃγὲ Ῥεῖὶπρ 01] το- 
Βεῖποσ ἱπῖο 4 μαδίτείοη οἵ αοά, ἀπά ἰξ 5 
ὈΥ γουγ Ῥεὶηρ ἰπ πε ϑρίγιε πὲ {15 18 
τακῖηρ εἤεοι ̓ς. ὕὐπίοπ ἢ ΟἸγίῖβε, 1 π 
ἰπ {π6 ϑρίγιι---τῆῖβ ἐχρ  δἰπεὰ ννμδὶ {πεν 
ψνετε ; {Π|5 τηδαπί ῃδὲ πεν, ἂἃ5. ὙνῈ}} 85 
οἴμεν ΟΠ τ βείαη Ὀοάϊεβ, τνεγε θεὶπρ' ὈμΠῈε 
ῸΡ 50 85 ἴο θεὲ ἃ παδίϊβίοηπ οἵ Θοᾶ. 

ΟΠΗΑΡΤΕΚΊ ΊΠΙ. Ὗν. 1-13. ὙΠ δβα νεγβαβ 
τῆδκα ἃ ρΡαγαρτδρῇ ὃν {πεπηβεῖνεβ. ὙΠεὶγ 
τηδῖη βυ )εσῖ 15 {πε “411 οἵ τπεὲ Θεπεῖῖεβ 
απὰ Ῥαυ]5 Αροβίοϊίς νοσφιίοη ἱπ γεϊδιϊοη 
τπεγεῖο. Ηε τεπιπᾶβ ἢΐβ τεδάειβ οὗ πε 
τηγβίογυ οὗ (ῃδί οἹδὶ], 18. τενεϊδείοπ το {δε 
ΑΡροβίῖεβ. απὰ ρῬγορμείβ, δῖβ οὐνῃ ἀεβεη- 
δἴίοη ἴο πε πηϊπίβέγυ οὗ ργεδοῃίπρ' ἀπιοηρ᾽ 
ἴτε Θεπέ!εβ, απὰ ἐπε στα ρίνεπ Ηἰπὶ ἴο 
τῆᾶκε Κπονη ἴπεῸὸὶ Ὀινίπε αἰπρεπβδιίοπ 
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ΔΊ Κε νἱΐ. 
ΠΩ Θκὶ. 

ἱ. το; 
ΝΟΣ. 14; 
τίει ἱ. 
Ἡδεθ. χιϊὶ. 3. 

ἃ ΟὩ. ἱ. 15 τε. δ Ξε: (ος. ἷχ. 17. 

1 Ἐὸσ χριστ., κνριον ; 

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥ͂Σ 

ς: Σ ]οΒὴ ἰϊϊ. τ2; 1υἀς τ6 οὐἱγ; Ῥτον. χνὶϊΐ. σ7. 2 
ΣΤῚ ΖεςΒ. ἰχ. τ2. Ἐς Ξ- (οἱ. ἰ. 23; οἱ. ν. 2: ; 2 Οοε. ν. 3; ἋδἹ. ἰἰΐ, ς; Ῥαὺυ] οοἱγ. 

1Π. 

111. τ. Τούτου "χάριν ἐγὼ Παῦλος ὁ " δέσμιος τοῦ χριστοῦ Ἰησοῦ 
ὑπὲρ ὑμῶν τῶν ἐθνῶν,2 2. " εἴγε “ἠκούσατε τὴν "οἰκονομίαν τῆς χάριτος 

Ὁ Αςῖδ χχὶϊὶ. τϑ; 2 Τί. ἱ. 8; ῬΒΠςα. ἱ. 9; 

ἢσ΄. οπι. ΕΘ 6ιχΣ, Ετἢ., Νὶςοϊοτίη, ; ιησ. χρ. 115, ἱεςῖ, ΠῚ 
1, 501.» Ασγω., Οἢσγ., Ογτ., Τβεορῇγῖ., [ετ., Απιδσ., εἴς. 

35.Αδετ εϑν. ὐά πρεσβενω ὈῈΕ το, 5[Αν., Απιδγβί.-σοπηπι. ; κεκανυχημαι 71, 122, 210. 

τὰλι ορεπεὰ πε Οπυτοῖ ἴο τῆοβε ψ πὸ 
ΜΕτΕ ποῖ οὗ ἴβγλε]. Τῆϊβ ψἱἢ τς νίενν 
ται {ΠΕ βῃου!ὰ ποὶ πικίβδυηδετοιαπὰ μἷ8 
Ῥτεβεηῖ ροβιξοη οσ δε ἀϊβοουγταρεὰ Ὁγ ἴϊ. 
ες. 1. τούτον χάριν ἐγὼ Παῦλος ὁ 

δέσμιος τοῦ Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ: ,0γ ἐλὲς 
«αμ5ε1 Ῥαμὶ, ἐκ ῥγίδοκεν οὐ Ολγὶϑὲ Ἅεϑισς. 
Τῆς τούτον χάριν ἰδ8 τεΐειτεά ὈΥ 5οπὶα 
(Μενγ., εἰς.) το τῆς ἱπηπγεάϊιεῖν ργεοςάϊηρ 
βεπίεποο; ἴῃε ἔαςς τῃδὶ {πὲ ν γε ἀεβιϊπεὰ 
ἴο τᾶκε ἃ δαρίϊδιίίοη οἵ αοά, ἀπὰ δσζε 
δεΐηρ Ὀυ11 τοροῖπος νυ ἱἢ ἃ νίενν τὸ ἴπδὶ 
επὰ, δείηρ Ραυΐ᾿8 γεᾶβοῃ ἴοσ ρ᾽εδάϊπρ ἢ 
ἴδεπὶ ἀπά ργαγίπρ ἴογ {ῃεπὶ. [ῖἐ 18. δεβί 
τοίετσεά, ποννενεσ, ἰο τπ6 ρυτροτῖ οὗἉ ἴῃς 
ὙΠΟΪς δέαϊεσηεπξ ᾽υ8ὲ Ὀσουρδὶ ἰο [8 σοη- 
οἰυδίοη ; ἴδε ἕλοι τμδὲ ἴον ᾶτε πον δαὶ 
αοάβ ρᾶος πα8 πχαάες ἴπεπὶ ἀπά ἃγε 
ταεδηῖ Ὁ Ηἰπιὶ ἴο ἔογπι ἃ βρίγίτιὶ μαδί- 
ἰδιίοη ἴογ Ηἰπιβεϊξ, θεὶπρ Η18 τεᾶβοπ ἴοσ 
νβδὶ Ηες υὑτρεβ οὔ ἴδεπὶ δπὰ ψῆδὶ Ης 
ἄοεβ ἔογ ἴβεπι. ἐγὼ Παῦλος, ἃ 5ο]επΊη 
δηά ετηρβδῖίς ἀεβι ρπδιίοπ οἵ τῆς νυτῖῖεσ ὉῪ 
δἰ π15614, ἐχργεββῖνε γσαῖμεσ οὗ Πἰ8 ρεῦβοηδὶ 
ἰπιεγεβὲ ἴῃ τμ6πὶ ἴπαπ ἴδε σοπβοϊουβηββ οὗ 
διῖ5 δυϊποτιγ (Μεγ.). Ἐὸος βίπηασ ὁσουτγ- 
τοῆςεβ οὗ ἴῃς ἐπιρμδιῖς ρεσβοηδὶ ἀεβίρηδ- 
ὕοη, ν τ ἀϊδεγεης 565 οὗ τηςδηίΐηρ, δες 
2 Οοσ. χ. σ; 61]. ν. 2; Οοϊ. ἱ. 23; ΡΣ] επ,. 
19. Τῆε δτγίϊοῖς ψΠ τμς δέσμιος εχ- 
ῬΙΕΒΒΕ8 ΒΡ τῇς ἐλαγαεσίεν ἴῃ νΒὶοΒ 
ῬΑ] ἀρρεᾶτβ δὲ ὑγεβεηΐ οἵ ἴῃς εἶαες ἴο 
ψὩϊςἢ ἢς Ῥεϊοηρβ (οΥ. Τιμόθεος ὁ ἀδελφός, 
ῬΒΙΙ6πι. 1); ποὲ δἰΒ 2γ6-ἐνεΐδμοθ ἀτποην, 
ἴδε Ιμοτά᾿ 8 ργίϑοπεγβ, 85 11 τ τῆς ρχίβομεσ 
αν εχοοίϊεμοε (Μεγ.) --- ἃ οἰδίτη βυγεῖγν 
ΜΒΙΟΒ ουϊά πεῖτπες δε κε δὰ ποσ ἰῃ 
Βιαστήοην Ὁ ἐμὲ τπουρῆςὶ οὗ [πε ρᾶγα- 
ΒιΆΡΒ. Τῃα ρεη. Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ ἴδ 
Ῥτοῦδθὶν ἐμαὶ οὗ ογίσίπαΐέηρ σαμ56---Οὴς 
ὙὯ0 Πᾶ8Β Ὀδεη πᾶς ἃ ρχίβοπεσ Ὁ ΟἘγίβε ; 
ο΄. 2 Τίπι. 1. 8; ΡΏΣεπΊ. 9, 45 αῖϑο ΕΡΈ. ἱν. 
ι. Τῆε Ἰησοῦ ἰδ οπιίττεὰ Ὁν ΤίΒοἢ. οἡ ἐπε 
δυϊδογίτν οὗ δυο Μ59. δ8 0 6; δυῖ 
1 18 τ ΠΥ τεϊδίπεὰ ὈῪ πιοδὲ 88 ἐουπὰ ἴῃ 
ΒΝ -οοστ ΑΟΌ 5.3, νυ]. εἴς.---ὐπὲρ ὑμῶν 
τῶν ἔθνων : οκ ὀόλαϊ ΚΗ γομ ἐπε Οφηέιες. 
Ῥααὶ ννὰβ Ἷδ᾽οὰ βρεςίδ ἢν το ὃς ἃ πιϊηϊβίεσ 
οὗ ΟΠ είβε ἴο τῆς ἀεπῆϊεβ (Αοὶβ χχὶ. 21, 
28, χχίϊ. 21), δηὰ δἰβ ργεδομίπρ Ομ γίβι 48 
ἴον ἴῃς ἀδητῖ]εβ Ἔαυ δ! ἢ τὰς 1ενν8 

τονοκεὰ τδδῖ δηγηϊυ οὗ τδε [εἐννβ μι δ 
μὰ το δἰ ἱπιρτίϑοησηεηῖ. [ὃ νγὰβ ἴπ8 ἴος 
τε ἀεηῖ 168 ἴπδὶ με ννὰβ ἃ ργίβοπεσγ; δπά 
ἴδεγε ἰ8 ὑσοῦδοϊυ αἷβο τῆς ἕυγίμες τπουρδὶ 
ἴῃ ἴῃς ὑπὲρ ὑμῶν τπαἰ Ῥαυ!᾿ 8 ἱπιρτϑοηπιεπὶ 
85 ἴο Ὀε ἴοσ ἐπεὶς γροοά, πεϊρέωϊ! ἴο τῃεὶς 
ΟΠ γβείδη 16. Ἐρτ πε Ἰάδα ἢ ΒΙΟΒ 
τῆς ΡΔγαρτΑρΡΉ οἷο868 ἰβ {πὶ 8 βίοι οηδ 
Ψεσα {πεῖς ρίογν (νεσ. 13). Βυῖ ψνῆδῖ οἵ 
τῆς ςοπδίσυοτίοη ἀπά σοππεοιίοη Πετε ὃ 
ΤΒε 5ἰπιρίεβϑε δἀϊυβίσηεης ἰ8 ἴο ἰηβεγὶ εἰμί 
δίτες ὁ δέσμιος Χριστοῦ Ἰησοῦ: “1 ΡΔυ] 
δὰ ἴῃς ρτίβοπεγ," εἰσ.Ό 80 ἴδε ϑ8ϑγτζτ., 
ΟΒγυβ., Μεν. δπὰ οἴμεγβ Βυῖ τμ|8 τλῖκοβ 
δε ροίπι ἔτοπι ἴῃς ὑπὲρ ὑμῶν ληὰ τηλίκοβ 
Ῥαυὶ βϑϑβεγὶ δηὰ ὄἼχδὶς ἢ: πηβε] 85 ἃ βυβεσεσ 
ἰῃ ἃ ΜΆΥ ὕπ|1κὲ ἰπι. [Ιε ἰβ Ὀεδὶ ἴο κε 
͵ἴϊ 48 ἃ ὑσοίκεδη ςοπβίγυςείοη, τς βιδίςπεης 
σἱἢ ν πο Ῥαὰϊ Ὀερὶπβ θείην, 28 'π 8ὸ 
τΩΔΠΥ Οἴει ολ568, ἀϊνετιοά ἱπίο ἃ ἀϊβετεης 
σμαπηεῖ Ὀγ ἴδε ἰηϊτοάυοιίοη οὗ βοπὶς βαδ- 
βἰάϊαγυ γεσηλγκ. Ηδγε Βς ἰβ ἰυτηεὰ ο ἔτοπι 
ναὶ ἢς τηεδπῖ ἴο 880 ὃν ἴῃς ροϊ τε γεΐεσ- 
ἔπος ἱπ (δε εἴγε οἶδλυδε. πεῖε τπεῃ 
δΒᾶνα ΜῈ τῆς γτεβυτηρείοη ἢ Νοῖ δὶ Ἵῆδρ. 
ἰν. τ (ἢ τς ΑΝ, Μίςξ., ννίπεσ, εἰς.), 
ἔοτ οβδρ. 1}. 18 ποὶ ραγὶ οὗ ἃ ραγεηϊδμεβῖβ, 
Ὀυϊ ἃ ρΑΙΑΣΤΑΡΏ Τοτηρίεις υνἱπίη ἰἴϑεῖῖ; 
Ὧος δῖ νεῖ. 13, ῬΏΪΟΣ ἰ8 οὗ ἰοο Ἰἰττοᾶ 
ΒΟΡ6 δἃπὰ (118 ἴο τηδεὶ ἴδς (1}} ἔογος οἵ 
τῆς τούτον χάριν; Ῥυϊ δὲ νεῖ. 14, Ψδεῖε 
τῆς τούτον χάριν [38 τερεδϊεά. 

γες. 2. εἴγε ἠκούσατε τὴν οἰκονομίαν 
τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ τῆς ίσης μοι εἰς 
ἡμᾶς: ἐγ, 50 δὲ ἐπαὲ γε ἀϊά ταν οὗ ἐλε ἀἐς:- 
ῥεηδαίίοη οΥ ἐδε ργαςε οὗ Οοά ἐδπαὲ τσας 
δίυση νια ἐο γομ-τοσαγά. ΤὮε Τσοτηρ. ρᾶγ- 
τίοϊε εἴγε, ος εἴ γε (λοςοτάϊηρ ἴο ΤῸΝ Η), 
τολαβ ἃ βιρροβίζίοῃ ννςἢ ἰ5 ταίκθη ἴοσ 
σταηίεά, - “12, Ἰηἀεεᾶ, 451 τιᾶν ἀββιυπης ᾿". 
νμεῖδεσ ἴδε οεογίαϊπν οὗ ἴπ6 αϑϑυτηριίοη 
8 ἰῃ τς ραγίίο]ς [861 οὐ ἰ8 ἀεγίνεά ἔγοσα 
τῆς σοηιεχὶ 18 51}}} ἀεδαϊεὰ ἀπηοηρ ρτᾶτα- 
τηδτίαπβ. ϑόοῦγε ποϊά τῃδὲ ἴῃ 118 σᾶ86 88 
'ῃ οἴδοτβ ἴῃς γέ 5ἰτηρν βισεηρίμεηβ ἴδς 
ἴοτος οὗ ἴῃς 5βἰπιρὶς ραγίίςϊβ, νυν} 6 οἵ μεγδ 
τηϊηῖς ἐπὶ ἘΠ|8 15 18 βίρηίβοδηςε, ἱΥ ποὲ 
ἵπ ἀνεσν ἰπβίδποα, δὲ ἰεαβὶ ἰη ἃ οοηβίάεσ- 
ΔὺΪῈ πυπῆροῦ οὗ οσουτζεποοβ; οὖς Μεγ. 
δηὰ ΕἸ]., ἐπ ἰοο.; ΝΝίη.-Μουῦϊε., Ρ. σόχ; 
Βαυπιιείη, Ραγέϊκείπ, Ρ. 64. Ηετε τἰ 
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τοῦ θεοῦ 1; τῆς δοθείσης μοι ' εἰς ὑμᾶς, 3. ὅτι 2 " κατὰ ξ ἀποκάλυψιν {παῖς το 
Ὁ ἐγνωρίσθη ὃ μοι τὸ ' μυστήριον, καθὼς " προέγραψα ἐν ' ὀλίγῳ, 4. εἴξοτι κνὶ. 
" πρὸς ὃ δύνασθε " ἀναγινώσκοντες " νοῆσαι τὴν " σύνεσίν μου 3 ἐν τῷ ̓  ἴ : ον. 

τεῦ, 
Αςῖβ χχυὶΐ. 28,29; δεε 1ἰὶ 
2 Οος. ἱ. Ν 
ἵν 9: Οοἱ. ἷ. 9, 

εἰ. ν. 12. τὴ υϊκ 

11..2; 2 Τί. ἰΐ, 7. 

ἱκιβεσγε οαἷν; βοπι. χν. 4; 64]. ἰ11. 1; 1πᾶάε 4 ΟὐἿγ ; : Μαος. χ. 36. 
χὶϊ. 47; 2 Οοτ. ν. το; ΟΔ!]. ἐΐ. 14. 

ο Μεῖι. χχίν. 165; ἔοι, ἱ. 2ο; : Τίπι. ἱ. γ; 2 Τίπι. ἘΦ Ξῖνυκε ἰΐ. 47; τ᾿ Οος. 
4 (ΟἘ. ἱ. 15); 2 ΟΒτγοῦ. χχχίν. 12; Νεδ. χἰϊὶ. 7 

Ἰξβεγε ἜΡΙΝ 
Ὁ Μεῖι. χἰΐ. 3; 

; 3 Ἐβάσ. ἱ. 33. 

τσὶ θέον ἰπεεγίεὰ δεΐογε τῆς χαριτος Ὁ ΠἜΕΟ, ἀ, ε, κ, ἀοιῇ. ; ἴος τον θεου, του 
Α Χριστου Ρ; αντον Α. 

3οτι οἴῃ. ΒΕΌ, ἁ, ε, Νἱοιοτίη., Απιδτγβῖ., εἴς. 

2 ὈΈΈΚΙ, Ετῇ., Πά4πι., ΤΒεοραγϊ!., Οες,, εἴς. ; ἐεγνωρισθη ΜΑΒΟΌΕΟΡ εγνωρισε ἢ ᾿ ᾿ ῬὮΣΪ., » Εἴο. ; ἐγνωρ' Ν 
6, 1ο, 17, 23, 31, 67, 73, 80, 137, 177, Ν]Ε.» ὅγτ., Ασγπγ., αοῖῃ., Οορ., Βαβ. 

ἱπιτοάυςεβ ἃ ροϊϊϊς τετηϊπάεσ οὔ ψ δαὶ 
ἴδεδε Ερδεβίδηβ Ἴεγίδιπῖν πδὰ πεαγά-- 
“ἃ ρεπίὶε Ἄρρεδὶ, Ἴχργεββεὰ ἴῃ ἃ Ὦγρο- 
ταειϊςα! ἔογπι, δπὰ ἼἽοηνεγίηρ πε πορα 
τῆλι Πὶβ ψνογάβ παὰ ποὶ δδδὴ αυΐϊῖϊε ἴος- 
ξοιίεη " (Ε!1.). Οπ οἰκονομίαν, ννὩϊς ἢ 
τοελῃ8 ἴΠε ἀἐεῥεηξαΐξίοη, τὰς ἀγγαηρεηιδηέ 
"παάδε ῃ ἴῃς τηδίϊεσ οὗ βοπιεϊῃίηρ, ποῖ “186 
δροβίοϊ!ς οβῆος " (ΥνΊε8ε1.), βεὲ υπάᾶεςσ ἱ. 
το. Τῇε τῆς χάριτος ἰ8 (ἢς ρεη. οὐγεοίὲ 
οσ ἴδαῖ οὗ “"τπὲ ροϊπὶ οὗ νίενν " (Ε1.) τ- 
ἴδε λιγδηρεπΊεπὶ οἵ ἀϊβροβίτοη ἐπ γεέςῤεοέ 
οΥΓ ἴῃς ρτᾶος οἵ αοά. Τῆς χάρις ἰξ86} [5 
ποῖ τῆς αῤοεέοϊϊς οὔδῆεε (ἔφ), θυῖ τῆε ΕἸᾺ 
οὗ ρτᾶςε ἴῃδὶ βεϊεςιδὰ Ῥαὺ] δπά αυα!πεά 
Πίπλ ἔος ἰμδὶ οβῇῆος ; δηὰ 80 ἱξ (ποῖ ἴδε 
οἰκονομία, Ὀυῖ ἴδε χάρις) 15 ἀεβοτί θεὰ 5 
δοθείσης, σίυεη. Τῆε εἰς ὑμᾶς, δΔάπλίτΑ Ὁ 
τεπάεγεὰ Ὁγ πε ΑΝ “το γου-νατά,᾽" ἀε- 
ποῖεβ ἴῃς “ εἰδῖςαὶ ἀϊγεςείου " (Ε|}.) οὗ 
δε εἰΐ οἵἨ ρτᾶςε---ἰῃς ἕλοι τπαὶ ἰδ ννᾶβ 
δεβίοννεά οπ Ῥδιυ] ποῖ ἔοσ δἰ8β ονντι βδΐϊεβ, 
δυὲ 8 ἃ νίενν ἰο τπεῖὶγ ροβίτίοη. 

νες. 3. ὅτι κατὰ ἀποκάλυψιν ἐγνώ- 
ρισέ μοι τὸ μυστήριον: λοῖυ ἐλαὲ ὃγ ταν 
ο7 γευεϊαἰίοπ ᾽ς τιαάδ ποῖσε (νν8 τηδᾶὰς 
Κπον) ἰο γιὲ ἐΐε νηγϑίονΥ. Τῆς ὅτι ἰ5 
οτϊτιεὰ ὃν ΒῊ-ἶαι., Απιῦτοβ., εἴς., δπὰ ἰ5 
Ὀγαςκειοά ὃν 1, απὰ ΝΗ, δῖ ἰβ τεϊαϊπεὰ 
ὃὈγ πηοϑὲ. Τῇε ἐγνώρισε οὗ ἴῃε ΤῈ (5υρ- 
Ρογιεὰά ὃν 5 ΚΙ,, εἰς.) πηυβὲ ρῖνε ρίδςε 
ἴο ἐγνωρίσθη, ψ ΠΟΙ 16 τπε τελάϊηρ οὗ 
ΒΜΑΟΡΙΕ τ7, [ναἱ., ϑυτ., Οορι., εἴς., ἀπά 
ἰδ Δάοριεά Ὁν ΤΤΊΝΝΗΕΝ. Οη μυσ- 
τήριον 8εε υηάες ἴ. 9. Ηετε ἰξ ἰ5 τῆς 
Ῥαγίουϊας μυστήριον οἵ “5Βεοτεῖ᾽" ΟὗἨἍ 186 
δαπκ:βδίοη οὗ με ἀεητ 168 ου ἐ408] ξεγπλβ 
ΜΠ τῆς σμοβεη ρεορῖε---α ἀϊβοίοβυγε οὗ 
ἴδε Ὀινίης ρύγροβε νος 80 οϊεη 9118 
ἔοσῖ ἢ Ῥδυ} 8 δάογίπρ νοπᾶθσ. Τἢε βεη- 
ἴεηος Ὄχρ᾽ αΐηβ δηὰ ἀδνεῖορβ ἴδε ῥτεοεά- 
πᾷ ιἰδιεπηεπὶ, ρσίνίπρ ναὶ {πεν Πεαλγὰ 
(ἠκούσατε) οὗ ἴδε ρεου] ας ἀϊβρεπβαιίοι 
ταλᾶς Ὁν ἀοά νἱῖῇ Ῥδὺὶ] ; αηὰ ἴπε ρσζοπιῖ- 
πεπὶ τπίηρ Πεῖα, 88 ἰηάϊςαίϊεά ὉγΥ τπα 
εἰ ρῃδιῖς ροβιτίου οὗ κατὰ ἀποκάλνψιν, 
ἰ5 ἴῃς ννᾶν ἰπ ψῃϊ ἢ ἴδε “ πιγβίεσυ " ννᾶβ 

πιδάς Κπονῃ ἴο ἢΐπι, υἱξ., ἴπ6 ψᾶγ οἵ 
γευεϊαίίοη.--- καθὼς προέγραψα ἐν ὀλίγῳ: 
ας 1 τὐγοίε αἴόογε ἐπ ἔξιο τοογάς. ΤὮς 
ὀλίγῳ ἴδ ΨΙΟΠΡΙΥ ἕδη ὉΥ 8οπὶε 88 --- 
πρὸ ὀλίγον, “Δ 5ῃοτῖ {ἰπὶς Ὀείοτε ". [ἰ 
18. δφυϊναϊεπὶ ἴο {πε δι᾽ ὀλίγων οἵ ἴδε ἐν 
βραχεῖ, ἐν βραχέσι οἵὨ οἰλββίςα] ἀτεεῖς, 
δηὰ τπηεδηβ ὄγιϑῖγ (οἷ. Αςῖβ χχνὶ. 28 δπὰ 
πε συντόμως ἰῃ Αςἰ8β χχίν. 4). Βυῖ Ψπᾶὲ 
8 πε νυτιτηρ τοξεσγεὰ το [ἐ πυρῆς ὃς 
ἃ Ῥσζενίουβ ἰεϊζεσ πονν ἰοβὲ (σπεγϑι (ἅῖν., 
εἰς.). Τῇε ἀογ. τιϊρῆι 80 ἔδσ ἔδνουσ [ἢ)ϊ18, 
δηά (ἢς ἀναγινώσκοντες οἴ ννετ. 4, νὩϊο ἢ 
Μεγες {πη κβ ἐχοϊυεβ ἰτ, 18 ποῖ πϑοαββ- 
ΒΑΤΙΪΥ ἱποοπδίβιθης ν ἢ ἰ, Τῆς δύνασθε 
ἀναγινώσκοντες νοῆσαι πεεά ποῖ ὃς [ἰπ|- 
ἰξεά το ἐπε τεδάϊηρ οἵ πε ργεβεηὶ Ερίϑβεϊς, 
Ῥυὲ τηῖρμι ἐαυ Δ }}νν νν6}} ἈΡΡΙῪ ἴο ἴδε δοὶ 
οὗ τεδάϊπρ Δηγ οἵδετ Ἰεϊῖεσ, αηὰ τῆς ἰεγπλα 
τιῖρῃς βυρρεβὶ ἱπάδεά ἃ ἔ]1εσ βιδίεπιεηι οὗ 
ἴδε “ τηγϑβίογυ " ἰπ φυεβιίοη ἴλη ἰβ ρίνεῃ 
δηγνῆετς ἰη ἑῆς ἢτβι ραγὶ οὗ τῃϊ8 Ἐρίδβιϊε. 
Τῆς τεΐεγεπος, Βονγανεσ, πιρς α͵80 ὃς 
ἴο βοπιεϊῃίηρ αἰγεδλάν βαϊὰ ἴῃ ἴπε ργεβεηῖ 
Ἰεῖῖεσ, ἴθ ψῃΐοη σᾶβε ἴῃς ραψα 
ψΟῦ]ἃ πᾶνε ἴῃς ἔοτος οὗ “1 λαῦε τὶ τδη 
Αἰτελάν δὔονε"". Τηΐβ 18 πε βϑπεσαι νυ 
δοςερῖοά ἰπιεγρσοιαϊίοη, τς ρασιίουϊατ 
βιδίαπιεπέ ἴῃ νῖονν Ὀεΐπρ δαὶ ἴῃ οἤδρ. ἱ. 
9, 10, οΥ τᾶῖδεσ (80 Με ., εἴς.) παῖ ἴῃ 
ΤἤΒδρ. ἱϊ. 11-22, ἱπ υννϊοἢ τ[Π6 ἱποϊιιβίοη οὗ 
τε ἀεπεεβ ἰβ τῆς βρεςίδὶ τορίς. 

γες. 4. πρὸς ὃ δύνασθε ἀναγινώσ- 
κοντες νοῆσαι τὴν σύνεσίν μον ἐν τῷ 
μνστηρίῳ τοῦ Χριστοῦ: ἐπ αεοογάαπεας 
τοὐέλ τολίολ, τολεπ γε γεαΐ, γὲ σαν ῥέν- 
ἐδὶτε Ἦν μπάεγείακάϊηρ ἐπ ἐκ 6 νιγϑίσνν οὗ 
ἐπε Ολγίδέ. Τῆς ὅ τεΐετβ ἴο τπὲ προγε- 
γραμμένον ἱπάϊςαιϊεά ἴῃ ἴτε προέγραψα, 
ἴπε πρός νυν! δος. Ἂχργεβϑίηρβ βεῖε, 28 
οἴεπ, τῆς ἰάδα οὗ τῆς εἰαπάἀαγαὰ οἵ νιέξασωγα 
οὔιμε νοῆσαι (γ1π.- Μουΐι., Ρ. 5ος ; Βεζη- 
δΒαγάυ, ϑγπέ., Ρ. 205). ΨΝΊοἹ. ρψίνεβ “ δβ᾽"; 
Οον., “Ἰἰκε 48"; Ἐδβεπι., "" δοσογάϊηρ 
85." ; Τγηὰά., αεη., ΑΝ δηά ΕΝ, “νι δεγε- 
ὃγ". Τῆε Δλογ. νοῆσαι (ΟἸ]ονν5 πε ργεβεηὶ 
ἀναγινώσκοντες, ἴδε ῥεγεεῤέϊοπ Ὀεὶηρ τα- 



ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥ͂Σ ΠῚ. 

τ Αςῖς χίν. ' μυστηρίῳ τοῦ χριστοῦ, 5. ὃ ἑτέραις 1 ̓ γενεαῖς οὐκ " ἐγνωρίσθη τοῖς 
τό, χν. 2: 
νεται; "υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων, ὡς νῦν ᾿᾿ἀπεκαλύφθη τοῖς " ἁγίοις 5 “"ἀποσ- 
(οἱ. ἱ. 46. 

8 ετε οὐἱγ; Ρε. χχν. 7 αἱ. 
81 οἷν. νι Οος. χὶϊ. 8; Κεδν. χνϊϊὲ. 

τ Μαῖι.᾿ χί. 25; 1 Οοσ. ἰϊ. το; ῬΒ]]. ἰὐΐ, τ; « Ῥεῖ. ἐ. σᾷ. 
20; «Ὦ. ἰΐ. 20, ἱν. τ. 

Ὁ ον. χυἹἱ. 

1 ες. Ῥείοτε ετερ. ἰπβεγὶβ ἐν ὑ ἢ ἃ ἔενν πιβ8., Οορὶ., ὅυτ. ; οπι. ἐν ΦΑΒΟΘΕΕΟΚ 
ΚΡ, πιοϑβῖ οἴδεσβ, ἴτ., Νυἷς., Αστὰ., 58ῖαν., ΟἹεπι., Οσῖρ., Οἢσ., Ογτστ. 7εσ., ἃ] 

3 Οπξ τοις αγιοις Οτῖρ., ΤΠάτι. 

ξατάεὰ 88 ἃ βἰηρίε, δοσοσηρ με ἂςί, ἴῃς 
γεσμὶέ οἵ τῇς ργοοςββ οὗ γελάϊηρ. ζ7δε 
νεγῦ8 νοεῖν ἀπά σννιέναι ννῇεπ ςοηϊταδιεά 
ἅτε δυρΡροθεᾶ (ε΄. Τιτιπιαπη, 5)» ".,) Ρ. ΙΟῚ, 
δηὰ ΕἸ]., ἐπ ἰος.) ἴο ἀϊῆϊες 25 μιεγζεη, "" Ῥεῖ- 
ςεἶνε,᾽" ἀϊβῖετβ ἴτοπὶ ϑεγείφλον, “" ὑπάει- 
διληὰ"", Βυΐ βυςἢ ἀϊδιϊηοιοηβ ἅτε ῥὑγε- 
ελιίουβ 88 τεραγὰβ ΝΤ ἀτεεῖς. Τῆς που 
σύνεσις, νὨΙΟἢ ἴ8 ἀρρ]ἰεὰ βοτηειπηεβ τὸ 
τῆς υπάετδιδηάϊηρ »εηπὰὦ (Μασὶς χἱϊ!. 33; 
νι βά. ἵν. 11), οσσυγβ τερεδίςα!υ ἰπ (Π 6 
ΝΤ ἴῃ ἐπε βεπβε οὗ πιεηΐδὶ αῤῥγελεηςίοη 
(κε 1ἰ.. 47); τ Οος. 1. το ; Οοἱ. 1. 9, ἰϊ. 2; 
2 Τίπι. ἰϊ.. 7). [τ ἰ5 ἀεδηεά δ5 “ἐπερλέ 
ἀερεηάϊπρ οπ Ἰυάρτηεπι δηὰ ἱπίεσγεπος " 
(Μεγ. οπ (οι. 1". 9), υϑυ!}ν ἱπ τΒς τΠδοτ- 
εἰς δ] βεηβε, Ὀυ: ϑοτπγειπηεδ 'π τῇς ργδςῖιοδὶ 
(ο΄. Μαγὶς χιὶ. 33). [τ ἀρρεᾶσγβ ἴο ἀεποῖς 
εγίεαὶ υπδετβιαηάϊηρ, {πε Δρργεβεπβίοῃ 
οἵ ἴδε θεαλγίηρβ οὗ [ῃηρβ, νΒ1ε φρόνησις 
ςοηνευβ ἴδε ἰάεα οἵ ργδςιίοδὶ, εἰῃίςδὶ 
υπάἀετγβιδηάϊηρ (οὐ. υἱσμς. οὐ ΟΟἱ. ἱ. ο; 
ϑοδηχάς, δγποηγνιΐα, οδάᾶρ. χίϊὶ., 8 το, 
οἤδρ. οχίνὶ!., 8 8. Ηετζγε σύνεσις ἰΒ 
οἰ ]οννεὰ Ὁγ ἐν (ο7. αἷβϑο 3 Ἐβάγαδβ, ἱ. 3), 
συνιέναι ἐν Ὀεΐηρ ἃ ςοτητηοη ρῆγαβε ἴοσ 
Βανίηξς, υπάετβίαπαάϊπρ ἱπ ἃ πιδίῖϊεσ ἡ 
Οδζοη. χχχίν. 12; ]οβῇ. ἱ. 7; ἤδη. 1. 17). 
Αϑ ἴδε σύνεσίν μου ἐν τῷ, εἰς., τηᾶκεβ οπῈ 
Ἰάδα, ἴῃς για 18 ἀϊβρεηβεὰ ἢ δεν 
πε ρσερ. ὙΤῇπὲε τοῦ Χριστοῦ ἰΒ ἴΔκεη ὉΥῪ 
δοίης 48 ἴῃαι οὗ ογέρίπαΐέπρ εαμεε (Η οἴτη.), 
τε ἴπε τηγβίεσυ οὗ ΜΕΐκα ΟἸὨγῖβὲ ἰβ τῆς 
δυΐποτ; ὈγῪ οἴδμετιβ 88 ἴπε ρϑη. οδ)δεϊξ, -- 
186 πηγβίεγυ γείαέέπρ ὁ ἴῃς ΟὨγίϑὲ (ΑὉΌ., 
Ηδαυρί, εἰς.), ὉΥ οἰπεῖβ 51}}} 28 τῇς ρεη. 
οὗ ἀῤῥοείέίοη (Μεγ., ΑἸῈ,, εἰς.), ος οὗ 
ἑάδεκέξέν (Ε]1.), τ, πὲ πιγβίεγσν ψῃϊ ἢ ἐς 
τῆς Ομ τίβι, ννϊςἢ Ης πηᾶκαβ, οσ νν ϊςῇ 18 
οοπίαϊπαὰ ἰη Ηἰπα. ΤῊς ἰδϊῖες 18 Ἐπουρβὲ 
ἴο ὃς ἑδλνουτεὰ ὉΥ ΟοἹ. ἱ. 27. Βυὲϊ τῇς 
ἰάεα ἴῆοσε 18 ἴπδῖ οὗ ἴῃς ΟὨγίβε ἐπ 8, 
ΨΒΙΟὮ [5 ποῖ αυϊίς ἴῃς ΒδπΊε ; δῃὰ ἴϊ βεετιδ 
Ῥεδῖ ου ἴδε ψνῃοΐε ἴο ἴᾶκε ἴῃ ξεοοηὰ νίενν, 
“δε τηγβίετυ σεϊδεηρ ἴο τς ΟὨγίδβι," ἐκ δ., 
ἴδε τενεϊδιίοη οὗ ἴῃς ἔπ -πιάάδη ρυγροβςα 
οἵ ἀαοὰἁ τερατγάϊηρ τε ΟἸτίβὲ 88 ποῖ ἴοσ 
ἐετ: ὉδΙγη θα πὴ ἴοσ τῆς ΑΜ ΟΕΕ 

Ἔσ. 5. ἐφ γενεαῖς οὐκ 
ρίσθη τοῖς υἱοῖς τον ἐθρώπων: τολίολ ἐπ 
οἶμεν ρεπεγαΐδονι5 τας κοί τεαἦδ ἀποιυπ ἰὸ 
ἐλε ςοης “ὉΓ νιθηῚὺ Τῆς ΤῈ ἱπβεσίβ ἐν 

Ὀεΐοτε ἑτέραις, 43 ἴπ ϑ'γτ.- ΡΗ]. ἀπά Οορί. 
Βυὲ τΠε ἱπβετίίοη ἰβ ἄμε ργοῦδοϊν ἴο τῆς 
ἀουδὶες ἀδένςε, ἀηὰ ἴῃς ἐν (νυν πο ἢ ἰΒ ποῖ 
ἰουπὰ ἱπ ΒΦΑΟΘΌΕΚΙ,, εἰς.) 8. τίμα 
οπιτῖεὰ Ὁγ ΟΤΎΥΎΓΝΗΕΝ. Τῇε γενεαῖς, 
τδεγείοσις, ἰ8 τῆς ἀδὶ. οὗὨ ἐΐνιφ; τῇς τεστὰ 

γενεά, κε τῆς ΟΥ ΥἿ (οὗ ψΒΙοΒ ἰε ἰδ 
τῆς υδυδ] ταπάεγίηρ ἰπ τῆς [,ΧΧ)ὺ, τηεδη- 
ἱπρ ἴῃς ῥεγίοὐ ςονετεὰ ὃγ ἃ ρεπεσζαϊίοῃ οὗ 
τήδη (υἷε ἱ. 20; Αςἰβ χίν. τό, χν. 21; 
ΟΟΙ. ἱ. 26) 45 ννε]] 25 τῆς ρεπεγαίξοι οἵ γαξς 
1186}, Βγ τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων ἅτε 
ἴο ὃ6 υπάετοιοοά, ποῖ τῆς ΟἿ ρτορβεῖς 
(Βεηξ.) 8 οοηϊγαβιςὰ υυἱτἢ πε “ Αροβιεβ 
διὰ ργορπεῖβ᾽" οὗ ἴδε ὠςχὲ οἴδυβε, Ὀυϊ 
ῬιΦΉ ΒΕΠΕΙΔΙΥ δηὰ ἴπ πε δυβοϊΐυϊε βεῆβε, 
ἴῃ ςοπίοστηϊ τυ νἱἢ τὰς γενεαῖς.--ὡς νῦν, 
ἀπεκαλύφθη τοῖς ἁγίοις ἀποστόλοις αὐ- 
τοῦ καὶ προφήταις ἐν πνεύματι: ας ποῖ 
ἐὲ τοὰς γευεαϊεά ἐο Ηἰς κοὶγ ΑῤοΞίϊες ἀπά 
ῥγοῤλείς ἐπ ἐπε δῤίνέί,. ΤῊε ὡς ἢδ5 ἰϊδ 
Ῥῖόορεσ εονριῤαγαξίϊυε ἴοτοθε. Τῆς ὕαεί οὗ 
πε τενεϊδιίου πιδᾶς ἱπ ὕσε- ΟὨσιβδη 
εἰπηεβ ἰο τῆς ἐδλίμειβ δπὰ ἴπε ρτορδεῖβ 18 
ποῖ αυεδιοηςά, Ὅς τηδίζε ἴῃ νῖεν ἰ5 
τε »ιδαδμζε οἵ »ιαμηεν οἵ ἴῃε τενεϊλιίοη. 
ΤΠς νῦν -- ““πονν,᾽" ἐπ ἐλεδε Ο γί ξέϊαπ 
ἐΐηεος, απιὰ τῆς δοζ. ἀπεκαλ' ἀεῆπεβ 
ἴδε ΠΠ1εγ τενεϊδιίοη 45 πιδάς ἀδῆπιιεὶγ 
δὶ ἃ ἰογηιεσ ρετίοά ἱπ ἴμεβε {ἰπιοβ. ὙΤΒῈ 
νετρ αἶβο [Π88 118 ὑσορεῖ ἔοτοε, 88 ἀϊ8- 
εἰπρυϊδῃεᾶ ἔτοπι ἴῃς ἐγνωρίσθη δηὰ ἃς 
ἀεβογιδίηρ τῇς νναν, υἱς., ΌῪ γουδίαέίον, 
ἴδε τῇς ἔγυτῃ νὰ8 πηδᾶς Κποννῇ. ΤΒε 
Ῥιορβεῖβ οὗ με ΟἹ ἀϊβρεπβαϊίοπ νγεῖε 
ἀεδιρηαῖεά ἅγιοι (2 Κίπρβ 'ν. ο; [υυκς ἱ. 
20 ; 2 Ρεῖ. ἰ. 21). Ὑποβε οἵ ἴπεβεὲ ΟἸσί3- 
εἴδη εἰπηθβ ἀγε ἴῃ κε τηᾶππες ἀεί ρπαδιεὰ 
ἅγιοι, 45 πιεῃ βεραγαϊεὰ δηὰ σοηβεοζαιεὰ 
το ἴῃς οβῆος αὐ ἀϊδεϊησυϊδπεά ἔτοπι ἴῃς 
τὴ 88 οὔ ἴῃε υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων. ΤΕΥ ἅτε 
ξυσῖπες ἀδβοσ θεὰ 8 Ηἰς (αὐτοῦ), ἑ.6., Οοά"ς 
Αροβῖῖεβ ἂπὰ ριορῃείβ, αοάὰ Ῥοίπρ ἴδε 
80) οι ἱπιρ!εἄ ἴῃ ἰδ ς ἐγνωρίσθη δηᾶ τῆς 
ἀπέκολύφῥη. Ἴδε ἔδστῃβ ἀ’ λοις ἀηὰ 
προφήταις πᾶνε [πε Βᾶτηε Βεη8ε Πεῖδ 38 
ἴῃ 11. 20, υὲς., ἴς Οἀγίξέέαπ Αροβίῖεο ἀπά 
Ῥιορδεῖβ. Τῆς οἴδυδε ἐν Πνεύματι ἀεῆπες 
δε ἀπεκαλύφθη ; ποῖ τε προφήταις, 

, 85 ἷξ -- προφῆται θεόπνευστοι (ΗοΐΣῃ. 
Κορρε), ίος ἔπε προφῆται πεεὰ 20 δυς ἢ 



5-7. ΠΡΟΣ ἘΦΕΣΙΟΥ͂Σ γος 

τόλοις αὐτοῦ καὶ " προφήταις “ ἐν πνεύματι, 6. εἶναι τὰ ἔθνη " συγ- ν᾽ ΟΒ. ἡ. 25. 
Ἐσαι. νἱϊΐ. 

κληρονόμα καὶ "σύνσωμα καὶ "συμμέτοχα τῆς " ἐπαγγελίας 3 ἐν ἢ 17; Ηδθ. 

Χριστῷ Ἰησοῦ " διὰ τοῦ εὐαγγελίου, 7. οὗ ἐγενήθην 4 " διάκονος Ῥεΐ ἢ. 7. 
κατὰ τὴν “δωρεὰν τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ τῆν δοθεῖσάν ὃ μοι κατὰ " ἔκ 

ἃ Αεἰδὶ. 4 τεῆ,. Ὀτει Οος. ᾿ἰϊ. 5 δἱ. ; (οἱ. ἱ. 7, 23, 25. 
: ΟΒ. ν. 7). 

ς ]ὁδὴ ἱν. το; δ. χ.ν σξα. ν. 15. 

1Αδεσ πνευματι ἰηδετῖ αἀγιω ὨῈ 4, 10, 34, 38, 55, ΟΣ, 72, 74, 91, ἅ, α, Ετῇ. 

3 Αἢεσ ἐπαγγ. ἱπβετῖί αυτον ὈὭΡΕΕΟΚΙ,, εἰς., Ννυ]ρ.-εἀ., ὅ5γτ,, Τμάγι., Πδπὶ., 
ΗΙ]., αἱ. ; οαὶ. ΦΑΒΟῺΡ 1:7, 73, 1τοῦ-9, 1.4ϊ., ἁ, ε, ἴοϊ., ὅγζ., Οορῖ., Ασζῃ., ἃ, Ἂε, 
Οτίξ.,ν Ογσ., Οἢσ., ες. Ρεϊ., ϑεάυ!. 

5Ξεν τω χριστω ΠΕΕΟΚΙ, εἰς., Οἴς., Ὑπάτγι., Πδπι., εἴς. ; εν Χριστω ἰησον ΜΑΒ 
ΟΡ 17, 47, 73. Νναἷᾳ., αοιμ., Οορ., εἴς. 

4 ἐγενηθην ΦΑΒΌΕΟΡ 17, 31, 47, 72, 80, Εὐτἢ., Οες. ; ἐγενομην ΟΌΣΕΚΙ,, ΟΒσ., 
Τπάτι., Πδπηι., εἴς. 

δ τῆς δοθεισης ΜΑΒΟΌΕΟΡ το, 17, 23, 31, 39, 47, 57, 73, 80, 137, ἃ, ε, ἔ, αὶ, Νυἱξ., 
Οορ., ἄοιΒ., Εὐτῃ., ΝΊοῖος., Απλργοβίσ. ; τὴν 
Ῥδπι., ΤὨεοραγ!., Οες. 

ἀεξδηϊίοη. ΑΒ ἴῃ ἱϊ. 22 ἴῃε πνεῦμα ετε 
8 τε Ηοὶγν ϑρίγις, δηά ἴῃς ἐν ννου]ὰ πιοβὲ 
πδῖυγα!ν Ὅς ἴΔκαη ἰπ ἴῃ6 βᾶτηθ βεῖϑὲε 28 
Ἔδεδο. Ηετσε, ἢονδνεοσ, ποδὲ υπάἀεζβίδηά 
ἴτ 25. ἰδε ἐπείγμιπσκία! ἐν. [τ δεεπὶβ ἴὸ 
οοπιρδίηε τἴπε ἵννο ἰάδδβ οὗ ρέων δηπά 
“ἰοπεμπί οὐ εοπαἐέίοπ, απὰ ἀςβοσγίρεθ ἴδ ς 
τενεϊδιίοη 45 μανίηρ δε πιδάς ἐπ απὰ 
ὃγ τῆε ϑριίγε. 

γεσ. 6. εἶναι τὰ ἔθνη σνυγκληρονόμα: 
[ἴο νν» 1}, ἐλαὲ ἐπε Οτηε ες γε ζεἰϊοτο- Ἀεὶγς. 
ΎΤΠε εἶναι -- αγε, ποῖ «λομίά ὅτε, ἴδ 
κ Τ,γβίεγυ " ΟΥ 5εοζεῖ τενελίεὰ δείπρ ἃ 
κεῖ, ποῖ ἃ ρυγροβε. Τῇε οδ΄. ἐμῇ εχ- 
ΡΙεββεβ ἴπε οομίεηές οἵ ἔλσρστι οὗ τπὸ 
ἀποκεκαλυμμένον (γη.- Μουϊι., Ρ. 400). 
σνγκληρονόμα (ο᾽ συνκληρονόμα, {{ἰ ΡΤ τ 
ΨΨΗΚΝῚ -Ξ ἔε!ονν- πεὶγβ τονέλ ἐκε Ῥστος, 
τδε ΟὨΪΥ οσουζζεηςε οὗ ἴδε νογσὰ πὶ τπῈ 
ΝΤ ἰπ τπῖ8β δρρ!σαϊίοη (ἕος οἵμες δρρὶὶ- 
οδιίίοηβ ο΄. οπι. νιϊ. 17; Ηδῦ. χί. ο; 1 
Ρει. 11. 7).-τκαὶ σύσσωμα : απὰ χεϊϊοτο- 
»εεηιδεγ:. σύ ος ἰσύνσωμος, ττιε 
ΨΨΜΗΕΝ) ἴῃ τὰς Ν οοςυτβ οηἷγ πεῖς ἀπά 
ἰ5 ππκηόνη το οἰλβϑῖςδὶ ατεεκ, δἰπουφζῃ 
Ατίβι. υ5ε8 συσσωματοποιεῖν ()ε Μμράο, 
ἱν., 30). [κ᾿ ννᾶβ ργοῦδθ!υ οοπβίγυοιεὰ ὉΥ 
Ρλυ] ἕοσ πὶβ ργεβεηῖ ρυγροβε. [ἰ πηεᾶῃδ 
δεϊοπρίηρ 1οἱπεϊν ἰο ἐδ Ξανιθ δοάγ.---καὶ 
σνμμέτοχα τῆς ἐπαγγελίας: απὰ Μεϊϊοισ- 
ῥανίαλεγς οΥΓ ἐμε ῥγονιῖσε. συμμέτοχος 
(σννμέτοχος, [ὠΤΤΊΨΝΗ ΕΝ) ἰ8 ἐουπὰ ἱπ 
τῆς ΝΤ᾽ οηἱγν πεῖε δπὰ ἰπ ν. 7. [ἴ οσουγβ 
4150 ἱπ ΪοὈβερῇ. (ϑέειο. γαγς, ἰ., 24, 6), 
δηὰ ἴῃ ]υβεὶη (Α4οὶ. 1ϊ., 13). Τῆς νετῦ 
συμ ὦ, Ὠοννενοσ, ἰβ υϑεᾶὰ ἰπ οἶδ8- 
8ὶ ατεεῖ (Εὐυτῖρ., ϑηῤῥ.ν 648; Ρ]Δίο, 
ΤἈεαεί., τϑ8ι ο, εἰς.), ΑΠουΡὮ ἰὲ ἰ8 ποῖ 
ἰουπὰ ἰπ ἴῃς ΝΎ. τῆς ἐπαγγελίας, ποῖ 
ϑΡες ἤσδ}}ν ἴῃς ρσγοσγαῖβε οὗ τῆς ϑρίσγιε, Βαῖ, 

δοθεισαν Ὀ᾽ΕΚΙ,, 4]., ρίες., αοιῃ., Τῃάσι., 

ἃ5 υπάεβηςά, ἴῃς ῥτγοπιῖβε οὗ δαϊναέίον, 
πε Μεσσέαπὶς Ῥτοτηΐβε ἰῃ [ἴ5 ἰεσηρστῃ διὰ 
Ὀτελάϊῃ. Τμε ἴἄγες ἰογπ8 ἀεβογιρε τς 
Οεπε!εβ, ἰμεγεΐοσγε, ἄγβὲ ρεποσα!υ 45 Πείτα 
τορεῖμπον ἢ τῆς δαϊενίηρ [εν ἴῃ 41] 
ἐπίηρβ, δηὰ ἴπεπ τῆογα ραγιουϊαγὶν 89 
Ὀεϊοηρσίηρ δαυδ}}γ ντἢ {Πεπὶ ἴο {ΠῈ βδηλε 
οοτρογαῖς Ῥοάγν δηὰ βῃασίπρ εηυδὶν υντἢ 
δεῖ ἰπ τπε Μεββίδηϊς ργογῖβε. ΤΟΤΕ 
ἰπβϑεστῖβ αὐτοῦ δῆει ἐπαγγελίας. [Ιεἐ ἰ5 
νδηϊηρ, πονένοτ, ἰη ἴπε θεβὲ ἀοουπιεπῖβ 
(ΒΝΑΟΌΝ, 17, εἰς.) Δηᾷ ἰ8 ἴο Ὀς οπτεά. 

ν τῷ Χριστῷ διὰ τοῦ εὐαγγελίον: ἐπ 
Ολνίτέ ἐκγομρὰ ἐλε Οοεῤεῖ. Ἐοτ τμε τῷ 
Χριστῷ οὗ ἴῆε ΤΕ (ν ὈΕΚΙ,, εἰς.) 
τελὰ Χριστῷ Ἰησοῦ (ἢ ΒΜ, 17, εἴς.). 
ὙΠεβε ννοσάβ ἀτε δεβὶ (αίκεη 85 αυδιγίησ 
811 της τῆτες ἔογσπιεσ ἰθγπβ. Ἴδε ἰοἱηῖ- 
Βεῖγϑῃϊ!ρ, πηεπηθεγβῃρ, πὰ ρατιϊοὶ ρατίοη 
διδὰ {δεῖν οὐ]εςῖῖνε ρσγομπάὰ πὰ γεάσοη ἴῃ 
Ομ είβε [ε85, πὰ ννεσε πιδᾶς τῆς δοῖυδλὶ 
Ροββεβϑίοῃ οἵ ἴμεβε Ἁδηεεβ ὉΥῪ τπε 
ν»ιεάδμηι οἵ ἀρέμπον οὗ (πε αοβρεῖ ἰδδὶ 
Ψ25 ργεδςβμεὰ ἴο (ἢεπι. 

ψει. γ. οὗ ἐγενόμην διάκονος κατὰ τὴν 
δωρεὰν τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ: οἡ τολίεκ 
1 δεέεανιθ α τπϊπιὶϑεεν ἀορεογάϊηρ ἰο ἐκ ρὶζε 
οΥΓ ἐμε ργαες οΓ αοά. ΤΒε ΤῈ τελᾶβ 
ἐγενόμην (8 ΟΠΚΙ,, εἰς.). Τῆς [ε55 
υϑ0δὶ ἔογσπὶ ἐγενήθην, ποννενετ, ἰ5 ρίνεῃ 
Όγ ΒΜ ΠΕ, 17, εἴς., ἀπά 8 ἴο δε Ρῥζε- 
ἐεττεά. ὙὝΠετα 18 πὸ ἀϊδεγεηςςε, ποννενοῦ, 
ἴῃ πε βεῆβε; ἐγενήθην Ῥείη 5ἰπηρὶγ ἴπε 
Ῥοτῖς εφυίναϊεπε ἴο ἐγενόμην, νν Ὡς ἢ τε- 
δρρεαγεά ἴῃ τε υχΧΧ ἀπὰ ἴῃ ἰδῖες ἀτεεὶς 
ξεηεγα!γ. διάκονος ἰδ ἃ Ξςεγυαπέ, αἐΐεη- 
ἀαπέ οὗ τὺ κίπὰ; 4130 ἃ ἀδξάεοπ ἴῃ Ῥᾶγ- 
τἰσαίας (ΡὮ1]. 0: τ Τίπι, 11, 8, 12), οἵ ἃ 
ἀεαεομεςς (Βοπι. χνί. 1), ἀπὰ ρεγπᾶρβ ἃ 
τοαϊέεγ͵ ΟΥα ΨὯΟ βεζνεβ δὲ τδοὶς (]Ὁ μη 

ΨΝΟΙ,. ΠΙ. 20 

ὈΙο θα ν( 
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τὴν " ἐνέργειαν τῆς “δυνάμεως αὐτοῦ. 8. ἐμοὶ τῷ " ἐλαχιστοτέρῳ 1 

ΠῚ. 

ΟΝ πάντων 'ἁγίων" ἐδόθη ἡ χάρις αὕτη,2 τοῖς" ἔθνεσιν "εὐαγγελίσασθαι 
6 εγε οαὶγυ ; μειζότεροε, 3 ἸοΒη 4. 

1 ἐλαχιστω ΕῸ 40. 

ΟΒ. ἱ. σ τε. κ ΟΒ. ἰξ, 1) τεῆ. 

Ιηβοσὶ των θείοτε παντων Ρ, δἷ., σηββ., αοίῃ., Ογτζ., τπάτσι., 
ὙΠΟΟΡΏΥ,. ; οπιῖε των ΦΑΟΌΕΈΕΘΚΙ, πιοβὲ πιββ., Οτίρ., Ὠ14]., ᾿ϊά. 

3Ἰηβεστί ἀποστολων Ατοδεϊ. 
5. Αἶες αντη ἰπβετῖ τον θεον ΕὉ. 
4 Βείοσα τοις εθν. ἰπβετὶ εν ἢ ὈΕΕΟΚΙ,, τηβ8., πεαγῖν ἴ1ε., νυ ρ., αἀοίμ., ϑγττ., 

4]., ΟἿγ., Τμάγι., ὕαπι., αἱ., [υαἱ. Ἐδίμοϑ ; 

ἰὶ. 5, 90). Ηδετιε ἰἴ μδβ ἴπε ρεηδζγδὶ βεπβε 
οὗ νεὐριέξέεγ, ἃ5 Ῥδυὶ ἀεβίρῃηδῖθβ Ὠίσηβεὶῖ 
ἃραῖη ἴῃ 2 ον. ἰϊϊ,. 6; Οοἱ. ἱ. 23. Οπος 
δε (4118 πίπηβεὶξ ὑπηρέτην (1 Οος. ἰν. χ); 
ὑὕυῖ ἢ πὸ ἐδηρί οἷς ἀϊβετεπος ἴῃ ἰάεα, 
ἐχοερὶ τμᾶὶ ὑπη ΤΩΔΥ βυρρεβῖ ἃ 54}} 
ξιελῖεν ἄερτεε οὗ βυδοτάϊπαϊίοη τπᾶπ διά- 
κονος. Τῆε ἀϊδιϊποιίοα ἄγαν ὈΥ 8ογῦς 
{Πδεῖειο) ὈῬεΐνεεῃ τῇς ἵνο τεγηλβ, 28 ἰΐ 

άκονος εχρτεββεά δοιϊνὶ ἐν ἴῃ τεϊδιϊοη ἴὸ 
τῆς Ξεγυίοε ἀπὰ ὑπηρέτης λοι} ἰπ τε- 
Ἰδιϊοπ ἴο ἰῇς "παξέεγ, οδῆποῖ ὃε πηδάς 
ξοοά. τῆς χάριτος ἰ8 ρτοῦΔοΐὶν ἴδ 6 ρεη. 
οἵ αῤῥοοϊείον οὐ ἑάεπεξέν (15 ἴῃς χάρις 'π 
νεῖ. ὃ ἱπάϊςδιββ), -- πε βἱῆἔ εοηςὶςέΐηρ ἐπ 
τῆς στᾶςε; ἀπά τῃε Ῥαγιουϊᾶς “ ρτδος " ἴῃ 
νἱενν ἰ8 τπε οὔεε οὗ ἐπε αῤοσέϊεελὲῤ οὐ τ 
»εἰκίσίγυ ἰο ἐπε Οεμπεϊες (Δ8 νν. 2, ὃ βυρ- 
ξεβῦ), ποῖ τᾶς ρὲ οὗ ἱοπρμες (ατοί.) οἵ 
ἴδε εἱᾶ οἵ τῆς Ηοὶν Ολοοεί (Εἰαῖι, εἰς.). 
Ὑμδὶ “ἰρταςς,᾽" ἴοο, ννᾶ8 Οοά"ς γι (τοῦ 
Θεοῦ) .---τὴν δοθεῖσάν μοι κατὰ τὴν ἐνέρ- 
γειαν τῆς δυνάμεως αὐτοῦ : τολίολ τοας 
φύσει ἰο πιε ἀσεογάϊηρ ἐο ἐπε τοογκΐηρ οΥ̓͂ 
Ηἰς ῥοτοεγ. Ἐὸοτ τῆς τὴν δοθεῖσαν, 4114}}- 
ἐγίηρ ἴδε δωρεάν, οἴτδε ΤῈ (ΨΠΠ ΟΡΡΚΙ,, 
εἰς.) ἴῃ Ὀεῖϊες τεδλάϊηρ ἰβ τῆς δοθείσης, 
φυδὶἐγίης τε χάριτος (ἢ ΒΦΑΘΊΕ, 
17, εἴς. ; 80 ΧΊΤΕΝΗΚΝ). Α5 τᾶς 
ἴοττηε βδεηΐεπος αθῆγπιεὰ τὰ γί οὗ 
ἴῆε γστᾶςς, [18 οὔς βιδίεβ ἴῃς ρα" 7 οὗ 
τδςε ἴονγαὶ. Τῆς σέαπάαγά οἵ ῥγο- 
ῥονέίον οἵ ἴῃς ρἰνίηρ νγαβ ἴῃς εὐιείδηεν, 
ἴῃς εέοαρίομς τοογλίπρ (ἐνέργειαν) οὗ 
(οὐ δ ονῃ ροννε. Τ8ε σῆδηρε ἱπ Ρδυὶ 
ἤδη αοά πιδὰς Πίπι ἂπ Αροβιὶε οὗ ΟὨγίβε 
το ἴδε ἀεπΈ]ε8 τγᾶ8 80 στεαὶ παῖ ἢς βανν 
ἴῃ ἰξ ποιμίηρ ἰεδ8 ἴμβαπ πε τεδβυϊὲ οὗ {πῃ 
Ὀϊνὶπε ΙΙΜ ΡΟ ΕΡΟΡι Ε 

Νες. 8. ἐμοὶ τῷ ἐλαχιστοτέρῳ πάντων 
τῶν ἁγίων ἰδόθη ἡ χέδιν αὕτη: ἰο »ιε, 
τοῖο απὶ ἰε55 ἐμαπ ἐΐκε ἱεασὲ οὗ αἱΐ Ξαἱπές, 
τνας ρίυεκ ἐδὶς ργαοε. ὍΤδε τῶν ἱπδβεγιεά 
ὃΥ ἴἢε ΤΕ, οἡ 5ἰεπάεγ ἀοουπηεπίδσγυ εν]- 
ἄεηοςε, Ὀείοτε ἁγίων τηιδὲ ὃς οπϊἰεὰ 25 
νληϊπρ ἴθ ΒΜΑΟΒΡΕΚΙ, εἰς. Τῆε 
᾿Ἰπουρῆς οὗἩ πε ἀϊρηίτν οὗ τπ6 οβῆος δε 
Βδά τεςείνεά δὲ ἴπε Ἴοβὶ οὗ βυιςοἢ στᾶος 
δηὰ ροννεσ δὲ οποε ὄνοόίεβ {με βεῆβε οὗ 

Οὐ ΦΑΒΟ 23,31, όχι, ὕορι. 

δὶβ οὐνῃ υἱέες πυνοτσιίπεββ, τὸ Μἢϊοδ Βα 
ξίνεδ βιτοηῆρες Ἴχργεββίοῃ μεῖς ἵἴμδὴ ὄνὲπ 
ἴΏ 1 ὥος. χν. 9, οσ. 2 Οος. χίϊ. τι. Τῆς 
ἕοστι ἐλαχιστότερος, ἃ οοτηράαταῖῖνς οὗ 
ἴδε βυρετίλιϊνε ἔλαχιστος, ἰ5 Τουπα ΟὨΪΥ 
Βετα. [α Βεϊίοηρβ ἴο ἃ οἶδββ οὗ ἀοῦδὶε 
οοταρασγίβοηβ Ὁνἰϊοἢ πὰ ἃ μίδος ὕσο- 
ὈΔΌΪΥ πὶ τπε ρορυΐατ πιοάες οὗ βρεεςδ, 
ὃδυξ οὗ ψὨϊςἢ ἃ οοπβίδεγαδ!ε πυπιθες ἀγε 
ουπὰ ἴῃ ἰαΐες [ἰτεταῖασγε, ἐβρεςῖα!γ ἰπ 

Τῆς οἠἷν οἵδεῖ ἐχαπιρὶς ἴῃ ἴδε 
ΝΤ ἰβ8 τε ἀουδίε οοπιραγδῖινε μειζό- 
τερος ἰῃ 3 ]0δΠη 4; οὗ. Βυϊίπι., αγάνε. οὗ 
ΝΤ Ογεεκ, Ρ. 28.---ν τοῖς ἔθνεσιν εὐαγ- 
γε τὸν ἀνεξιχνίαστον πλοῦτον 
τοῦ Χριστοῦ : ἐο ῥγεαεὰ ἰο ἰδε Οεπέϊίες 
ἐλε μηδεαγολαδὶς γἱολος ο7 ΟἈγίςί. Τῆς 
ΤῈ ἰηβεσγίβ ἐν Ὀεΐοτε τοῖς ἔθνεσιν νγἱ18) 
ΏΕΧΚΙ,, εἴς.) ; ὃυῖ ἴὲ ἴ5 ποῖ ουπὰ ἴῃ 
ΒΙΦΑΟ, εἴς., ἀπά ἰδ Ῥεβὲ οπιϊξιςὰ, Τῆς 
ἔοττηες στεδάϊηρ νου ἀεῆης ἴῃς τῤῆεγε 
δδδίρηεὰ τὸ Ῥδὺϊ ἰπ δὶβ πιϊπίβσυ ; ἴδε 
ἰδίῖεσ, 186 ςμδγεείς οὗ τῃδὶ τηϊηἰδίσγ. Εοὶ 
τὸν πλοῦτον ἴῃε Ὀεξῖες δοογεάϊιεά ἔοτστῃ ἰς 
τὸ πλοῦτος. ΤἼε τοῦ Χριστοῦ ἰ5 ῥχτοῦ. 
πῆς ρεη. οὗ οςςέ55., τὸ ἴδε τίςβεβ τῃδὶ 
ΟὨεῖβε λας, οὐ ἴδαι ἅτε ἰπ Ηί. Τῇε 
πλοῦτος τυ οοηϊδίπεά πῃ ΟἸ σὲ ἰ5 ἴδε 
ψ Ποΐε νελ! ἢ οὗ τῆς βαϊνδιίίοη Ηε ὕῬε- 
δίοννβ:; δπὰ τῃϊ8 15 "" υϑεδγομδῦϊς,᾽ ἐ.Ζ., 
ποῖ ἴῃ ἴδε δεπβε οὗ ἱπευλακμείἐ δίς, δυὶ 
ταῖμεσ ἴῃ ἴμᾶὶ οὗ μηγαίλονιαδίε, “ ρμδϑὶ 
Βηάϊηρ οὐ," δυςοῇ δ8. ᾿λπποὶ δὲ ἔν 
ςοτηρσεμεπάςεά Ὀν πιδη; οἰ. Εοπι. χὶ. 33, 
τὰς ΟἿΪΥ οἵδε ΝΤ οσουζτεηςε οἵ ἀνεξιχ- 
γίαστον ; 4150 ]οῦ ν. 9, ἰχ. το, χχχῖν. 24, 
τῆς ΟἿΪΥ Τσουγζεηςαβ ἰῃ ἴἢς ΓΧΧ. [Ι᾿ 
8 ἃ ρἰοϊυτεδαυς δηὰ βϑυρρεδίῖνε νοσά, 
ταεδηΐϊηρ ἰἰτογα! γ δυο 885 Ἴδηποὶ δὲ 
ἐναεσάὰ ομὲ ὃγ 7οοίῥγίπές. 

γεῖερ; καὶ ἰατῤλδύνρ τῶντος τίς ἡ 
κοινωνία τοῦ μνστηρίον τοῦ ἀποκεκρυμ- 
μένον ἀπὸ τῶν αἰώνων : ἀπά ἐο πιαΐε Η 
546 τολαὲ ἰς ἐπε 7εἰ ἰοτστλὴῤ (ἀπρομαιοη) 
ΟΓ ἐκε νεγϑέενν τολίολ ὕγονι αἱ αρες καὶ 
δεεη κἰδάδη. Τῆς πάντας ψῃϊςἢ τπε ΤᾺ 
ἰῃβεγίβ δίεοσ ι 8 οπχίττεὰ ὉΥ βοσῆςε 
Μ55. ἰδαν νον ΝΑ) δηὰ Τεγίδίη Βδίμεσα. 
(ΗἸ!., 76τ., Αὰρ., εἰς.). [18 τεὐεςιεὰ Ὁ 
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τὸ " ἀνεξιχνίαστον ' πλοῦτος ' τοῦ χριστοῦ, 9. καὶ " φωτίσαι πάντας 3 5 Βα. αἴ. 

τίς ᾿ἡ οἰκονομία 5 τοῦ " μυστηρίου τοῦ " ἀποκεκρυμμένου ἀπὸ τῶν ἴδον ὁ οὔ. ν. 
ἱ Νουι., «ἃ. 

ἷ. γ τεβ. ΜΚ ].οδα ἱ. ο; «ἢ. ἱ. 18 τεθ΄. 1 ΟΒ. ἱ. τὸ τεῆ,. τῷ ΟΆἈ. ἱ. ο τεβ. 
25} κα; τ Οος. ἱϊ. γ; ΟἹ. ἱ. 26; 4 Κίηρε ἱν. 27. 

Ὡ Μεῖι. χί. 

1 σον α. πλοντον, ΠῈ Δ ΌΞΕΚΙΤ,Ρ, 4]., Εδίμεγβ; τὸ . . . πλοντος ΦΑΒΟΌΕΑ 17, 
6γ3. Ἐὸοτ του χρ., αντου 17. 

5 Ἰηβετὶ παντας ὁ ΒΟΘΕΕΟΚΕΙΡ, Νυὶρ., ΟὩς., Ὀ1ά,, Ευτῃ., εἴς, ; οὐ 8Ὰ 67, 
Ογσ., ΗἸ]., Αὐρ., εἴς. 

5 Ἐοζ οικον., κοινωνια ν]Π 57, 8]. 

Τίβοἢ., δεςεριεὰ Ὁγ ΕΝ ἰπ ἴδε ἰεχὶ, ἀπά 
ἄεαϊι νυ Ὁν ΝῊ 88 ἃ :εεοθηάανγ τεδάϊηρ. 
Τῆα κοινωνία οἵ ἴῃς ΤΕ, »Πῃοἢ Πδ5 ἴῃς 
5ϊεπάεγεβε ροββίρ᾽ε δυζπογίυ, τηδὲ ρῖνε 
Ρἷδλος ἴο ἴδε οἰκονομία οὗ πε ΕΝ νἱῖὰ 
ΓΤΤΩΝΗ, νψπϊοῃ ἰ8 ἴπε τεδάϊηρ οὗ Ἐκ 
ΑΟΌ ΚΕΙ͂, εἴς. Ι{πτῃε πάντας ἰ5 οπλϊτε 
ἴδε 86η86 Ὀεσοσῃββ, 48 ἴἴ 15 ρίνεη ἰῃ ἴῃς 
ταλιρίη οὔ τῆς ΕΝ, “ἴο Ὀτγίηρ ἴο ἰρδῖ ννμδὲ 
5. τῆε ἀϊδρεπβαϊίοη. [ΙΓ ἰξ ἰβ τεϊαϊπεά, 
τὰς ἄτα νν1}} Ὀς τπαὶ οὗ τε ἐμέ κέσηνεεπ 
ΟΥ αἰ )5 τον μαῖ τς ἀϊδρεπβαίίοη ἰ8. Τῆς 
πάντας, Ποινενεῖ, δὶς οσσυρίεβ ἅπ υπ- 
επηρμαῖὶς ροβίτίοη πεῖς, αὐέεν ἴῃς νετῦ (1 
οοηίσαϑὲ ὙΠ ἴῃς δτηρμδιὶς ροβίτοη οὗ 
τοῖς ἔθνεσιν δείογε ἰ18 νετὉ) σἂπ βοδγοεῖυ 
θεᾶς τῆς δυβοϊιυϊε βεπβς οὗ 411 γιέρι, εἶμ 
δηὰ αεπηεῖϊε ἰϊκο, θὰϊ τοΐδσϑ ἴο 41] πὸ 
Ῥτανίουϑβὶν πχεπείοπεά. Ὑῆε νετῦ φωτίσαι 
ἰ5. τῖοτς ἴδδαη διδάξαι οἵ κηρύξαι. [᾿ 
τηεᾶῃβ ἴο ἐϊϊμηιπαίε. Ῥαδὰϊ ννᾶβ ποῖ Ομ 
το ἀεἶϊνες μΐ8 Αροβίοϊ!ς πιεββᾶββ, Ῥυῖ 4150 
ἴο δρί τυ "ν ἐπ] ρμίεη ἴμοδα πο Πελγὰ 
ἰξ, 5ο τμδὲ τπαν 5μουϊὰ υπάεδτβϑιδηά ᾿᾿. Τῆς 
δειϊςαϊαγ ἐΐπρ ἴῃ τπαὶ τπεϑβᾶρσε νυν] ἢ 8 

α ἰῃ νίενν ἰ8 τῆς οἰκονομία (οη ὙνΠΟΒ 
8εεὲ ὑπάστ '. 10), ἴπαὶ 18, τῆς ἐἀἐςῤεηδαέϊομ 
οσ ἀγγαηρεριεπέ οἱ ἴπε τηγβίεγυ, ἴο ννἱὲῖ 
ἴδε δάπιιββίοπ οὗ τῆς (επῖ]εβ οα δαυλὶ] 
τεγστλβ Ἡνῖ τῆς [εἰν ; [πε μυστήριον Πετα 
μανίην ἴῃς βᾶπὶς δρρ᾽ἰσαίίοη 8 ἴῃ ἰἰϊ. 6. 
ὙΠε ἰογιιυΐ ἀπὸ τῶν αἰώνων Οὐουτδ ἱπ 
πε ΝΤῚ οὔἱν Βεῖε δπὰ ἴῃ Οοἱ. ἱ. 26; 186 
ἔοτπιβ ἀπὸ αἰῶνος ἀπά ἐκ τοῦ αἰῶνος 4150 
οοους, [Πε ἔογπιοσ ἰη [ΚΕ ἱ. 70 δηὰ Αςίϑ {{ϊ. 
41, ἴδε Ἰαϊέξεσ πῃ Ϊομπ ἱχ. 32. [{ τηεδῃ8 
᾿τογ!ν “ τοπὶ ἴδε ἀρεβ," “ ἔσοπὶ ἴπε 
ννοτ] ἀ-ρετίοβ,᾽"" παὶ ἴβ, ἥγονι ἐδ δερίη- 
Ἐΐηρ, Οἵ σἴπες ἰδε τρογϊὰ δέραπ. Ιϊ ἰβ ἴο 
Ῥε ἀϊδεϊπρυϊεῃεά ἔτοπι πρὸ τῶν αἰώνων 
(1 σον. 1. γ). Τῆς Ὀϊνίπε ἄδοσθα ννᾶ8 
ἰοττηεὰ δείογε ἴἰἣς αρεβ οἵ ἴδε τνοῦ]ά 
δερδη; ἴδε Κεερίηρ οὗ πὲ ἄεοσεε πιάάθη 
ὙΓΆΒ οἰκο ἴῃς ἅρεβ οὗ [πε ννοτ] ἃ Ὀεβδῃ, 
ἐ.ε., “ ΄τοῦῖῦ ἴδε ςοπιπχεποοπηεπὶ οὗ ἴδε 
ἅξεβ ννῦση ἱπιε! !ἰρεπὶ Ὀεϊηρβ ἴσο ἤοτα 
ἰξ οουἹά Ῥὲ οοποεαϊεὰ 'νεσὲ Ἵδ]εά ἱπῖο 
εχίβῖεηος ᾿᾿ (Ε11.). [π᾿ Εοπ). χνὶ. 25 
δᾶνε ἴῃς βί πη ἀεβοσίρύοη οὗ ἔπε μνσ- 

τήριον 45 χρόνοις αἰωνίοις σεσιγημένον. 
-παὲν τῷ Θεῷ τῷ τὰ πάντα κτίσαντι διὰ 
Ἰησοῦ Χριστοῦ: ἐκ Οσοά τοῖο ἐγφαέρα 
αἱἱ ἐλπίπρς [ἐἰγομρὰ Ῥεσμς ΟἈγὶσ]. ΤΏε 
““τηγβίεγυ " Βιλὰ 118 Ραςε οὗ σοποβαϊπγεπὶ 
ἷῃ αοά Ἡϊπλβεῖξ, ἴῃ ἴδε Ὀἰνίπε τηϊπά. 
Απὰ Οοά ἰ5 ἀεϑίρπαϊεά βρες δ! ἴπ γεβρεοὶ 
ΟΓῊΗ!8 ἐγφαέϊυε ῥοτοογ----“ Ασα ννῆο οτεαϊεὰ 
411 τπϊηρ8᾿" (ποῖ “ ἐπιασριμοῖ ας Ης ςτεαιεά 
411 πίη ρβ,᾿ ἢ ννουἹά τεχαῖτε δε ογαΐβ- 
βίοη οὗ δε τῷ). Τῇε τὰ πάντα, ννηϊς ἢ 
Αἶβο οσσυρίεβ ἃ βοπιεννῃδί ἐπα ρῃδιϊς ροεὶ- 
ἔοη Πεζα, ἰ5 ποῖ ἴο Ὀε τεϑιτςϊεά οἰἴπασ ἴὸ 
ἴῃς ῥλγεέεσαὶ οτελιίοι ((Ὦγγβ.), οὐ (ο ἴδε 
φῥίγιέμαὶ ((αἷν.), Ὀυϊ α5 τ8ε δϑδβοίυϊε 
86η86 οὗ αἱΐ ἐλπαέ εχὶξίΞ. Τῆς ΤῈ δάά9 
διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ το ἰδς κτίσαντι (νν ἢ 
ὈΓΚΙ,, εἰς.) ; θυῖ {Βεβὲ ννογὰβ τπηυβὲ ὃς 
οπικεά, 45 ἴμε Ῥεβὲ δυϊπογίτιεβ (ΒΑ 
ὉΕ, τ7, εἴς.) ἀο ποὶ ρῖνε ἴδε. Βυϊ ΨὮΥ 
᾽8 τηϊ8 τεέεσεηςς το αοά 85 ἴῃς Ογεαέον οὔ 
αἰϊ ἐλὶπρ5 ἱπιτοδυςεά δὲ [18 ροϊπεῦ ΒΥ 
ΑΥ οὗ ςοπῆτγπγαιίοη, βᾶῪ βοῆς, οὗ ννδαῖ 
ὯΔ5 ι5ὲ θδεη βαϊὰ οἵ ἴῃς “ πιγβίεγυ "85 
δΒανίηρ θεεη πιάάεδη ἔτοπι ἰἢς Ῥερφίππίης 
ἰπ ἀοᾶ; {δε ροΐπε Ῥεὶπρ ἴα Ης νῇο 
οτεδίεὰ 811] ἐπὶ ρ8 πιυδὲ πᾶνε ἢδά τῃε σοη- 
τεπῖβ οὗ τηϊβ “ πιγβίεγυ ᾿"ἷπ Ηἰβ εἴεγῃδὶ 
ἴδῃ (Μεγ.). Τὸ “εὔῆδησς {πε ἰάεα οὗ 
15. ογηπίροίδηςε,᾽" βᾶὺ οἵἴπεῖβ ; Ηδ ννῇῆο 

οτεδιεὰ 411} τῃϊηρβ δανίπρ “ ογάααίμεά τῇς 
ταγϑίογυ ἰΐβεὶζ ἰῃ ἴῃς ἐχεσςοῖβε οὗ Η! 5 υπ- 
ἀουδιεὰ ργεζοραῖίνε οὗἨ ϑβονεγείρῃῃ δηὰ 
ογεδῖῖνε ροόννεσ᾽ (Ε|1.). Οὐ, 48 οἴδεσβ 
Ῥυὶ ἰϊ ποτε ρτεοίβεϊυ, [18 οὔγεςι ἴ8 το ἴδκε 
ἴῃς ννοηάδος ἔγοπι ἴπε ἰάθα οἵ πε “" τὴγβ- 
ἴσγυ ᾿᾿ Πανίηρ ὈεδΩ 80 ἰοηρ υπητανεδϊεὰ ; 
1πε οτγεδίίοη οἵ δ]1} [πῃ ρβ Ὁγ αοὰἁ Ῥεὶπρ 
ἔλοι νἈΙΟἢ ἱπνοῖνεβ Ηΐ ρετίεοι τίσμι τὸ 
δά)υϑε 411 τὨίηρβ δ8 Ἂς ν"Ἱ}} " (Α11.}---ἰῆς 
Ογεαίον οἵ αἰϊ ἔην “ἴτοε ἴο τηῆδλίκα ννῃδῖ 
διτδηρεπιδηῖβ Ης ρῥ]εδβεὰ 5 ἴο ἴῃς Ἴου- 
Τεαϊτηεηὶ πὰ γενεϊδείοη οὗ Ηἰβ ρυγροβςε " 
(Α00.).. Νοπε οἵ ἔδπεβε ἱπιεγργεϊδιίοηβ 
οδῃ ὃς βαἰά ἴο Ῥε εἰπεῖ νεσυ οἱδᾶσ οἵ νεσῪ 
δάεᾳυδλῖς. ΤῊϊΒ ἀεβίρπδιίίοη οὗ αοά 85 
τῇς Οτεαίος οὗ 411 ἐπαὶ εχίβϑὲβ ἰβ ἱπιεπὰεὰ 
ταῖποσ ἴὸ ὄἼχργεββ ἴῃς ργεαέμδ:5 οὗ ἴδε 
“4. ΤΥΒΊΟΙΥ " 1Παὶ 15 πον ἀϊβοϊοβεὰ δηὰ οὗ 

οἷ 
ἜΘΕΙ 
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ὁ (οἱ. ἰ. 26;" αἰώνων ̓  ἀν τῷ θεῷ τῷ τὰ πάντα “ κτίσαντι,2 1ο. ἵνα " γνωρισθῇ 
Ἰ τ... 

ἶχ, 5 Δ: 
κὴ ἔστ; τ (ον. ἰϊ. γ, χ. σα; Ἂἢ. ἰἰ..); χ Τί πὶ. ἱ, 17; Η6Ὁ. ἱ. 4, χὶ, 3. 

ἱ Ὦ. ἱ. 3 τεῆ. Σ ΟΒ. ἱ. 9 τεῆ'. 8. ΟὨ. ἱ. 21 τεῆ. [οἱ 

οτῃ. ᾿. νῦν ὃ ταῖς " ἀρχαῖς καὶ ταῖς " ἐξουσίαις ἐν τοῖς ᾿" ἐπουρανίοις διὰ τῆς 

ῬόΌοι. {1}. 5. ᾳ ΟΚΒ. {ΐ. το τε. 

1ΑΒδεῖ τ᾿ αἴων. ἰηδετῖ και απὸ των γενεων ΕὉ, κα, ὅγζ. 

3 Αἴϊεσ κτισαντι ἰηβεζί δια Χριστον Ὀ ΚΙ, εἴς,, ὅγτ., ἃ]., Οἴτ., Ὑδβάτι., 
ΤΙΙ]., Οες. ; οπι. ΦΑΒΟΏΕΟΡ 17, 73, 177-8, αἷ., 1τ., Νυἱρ., 5υτ., Ατγ.-ετγρ., Οορί., 
Ε:ὰ., Αστὰ., Ὠί]., Βαβ., Ογτσ., Τετγί., 1ες., Απιδσ., Ἄυρ,, Απκῦτβί., ΝΊρ., Ρεὶ. 

5 γυν οηι. ΕΟ, ὅ5γτ., 11 Οτίρ., Τετῖ., 411; Ἰηβετγ (εἰς.) ΑἸδ., ΟὩς., Τβάσι., Πδπι., δἱ., 

7.1... 

ΨΏΪΟΠ ῬΔῸΪ ἰ8Β ἰο ὃς ἃ ρῥγεᾶοῆεσ. Τῆς 
ταδῖπ τπουρῆς ἴῃ τπε νεῖβα ἴῃ ᾳυεβείοη 18 
πε τπουρῆι ἢ ἩΒΙΟΒ ἰτ βιαγίιβ, σὲξ., 
1Πε πιᾶγνεὶ οἵ ται Αροβίοϊ!ς ςοπηγββίοῃ 
οὗ ΨΒιοἢ Ῥαὺϊ! πδά ὕεεπ ρυΐ ἴῃ ἴγυβὲ ὉῪ 
πε στᾶςε οἵ ἀοά; δπά {πε πιδϑεβὶν δπὰ 
ἴδε ψοπάετς οἵ τῃδι σοπηπηϊβϑίοη ἄγε πηδάς 
ἴδε ρτεδίεσ ὉΥ ἴῃε σταπάευτγ οἵ {πε “τηγβ- 
ἴεγυ " τὰς Ὀϊνίης ἀϊδροβίτίοη οὐ ψνῃϊοἢ Πα 
τννᾶΒ δρροϊπιε ἴο ἀξοΐατγε ἴο 81} ζεη. τῇδ 
“Τγγβίογυ," 1πουρῇ Ἰοηρ Βιδάεη, μδά Ῥθεη 
ἴῃ τῆς Ὀινίης σϊπὰ ἔγοπι τῆς ἄτγϑι, δηὰ ἰτ 
μιδὰ Ὀδεη ἴπετε ἴῃ βυςἢ ἃ βδεῆβε {παὶ [88 
ΟἿ βοεσηε οὗ ογεαϊεὰ τπίηρβ μὰ ἰτ ἰῃ 
νίενν, δηὰ ἴῃ δυο υνῖϑε τῃμδὲ {πε Κπον)- 
Ἰεάρε οὗἁ ἰξ ννὰβ ἴο ὃς ἱπιραγίεἃ ὄβνεῃ ἴοὸ 
δε δηρεῖϊς ψοτὶά (ο΄ Ηδυρῦ). Οσ, δβ ᾿ξ 
ΤΆΔΥ Ὅς Ὀείϊες ρυΐϊ, [ῃς “ τηγδβίεσγυ ᾿"᾿ ποὺ 
Αἵ ἶδβὲ πενεαϊεά, ὃν αοά πὰ ρῥτσοοϊδιτηεὰ 
ὃν ΡῬδυὶ ἴο 411] πιδη ἴῃ 11 ἴδε βονεζγεῖρῃ 
ἃπὰ βυγραββίηρ υν͵ἱβάοπη οὗ {πε Ὀϊνίπα 
ἀϊδρεπβαίίοη ὉῪ ὑπο ἰὶ ννᾶ5 Ὠιάδεη 
ἰοπρ δῃὰ ἴῃ πε δι]πε885 οἵ ἔπιε δἱ ἰδβϑὲ 
ἀϊδβοϊοβεά, ννδβ οης οἵ αοά᾽β οννῃ εἴεγπαῖ 
βεογεῖβ, οπε οἵ Ηἰ5 υπβεαγοῆδοϊε ᾿που ρἢϊ8, 
ἃ τπίηρ τπδι Παὰ [15 ρίδος ἔγοπὶ ἴῃς Ῥερίη- 
τῆτρ ἴῃ Ηἰβ ςτεδῖϊνε ρίδη, ἃ γτεϑεσνε ἴῃ τῇς 
Ετεῖπδὶ ταϊπὰ τπδὶ ρυγτροδεά δηὰ ογπιεᾶ 
411 τῃδὶ εχίβίβ. Απά τὸ Ρδυ} 8 μβαπάβ ἀϊά 
ἴδε βυγραββίηρ ργᾶοε οὗ αοά Ἴοπιπλῖῖ ἴΠς 
Ῥτοοϊαπιδιίίοῃ ΑΝ τῇ οὗ βυς ἢ τηδρηΐ- 
τυᾶάς, τς ἐπηνέπαξοη (φωτίσαι) οἵ 80 
ὈΠΒΕΔΙΟΒΔΡΪΕ ἃ ἀϊβροβιτίοη οὗ ἴῆε Ὀινίης 
υνϊβάοσῃ 

Ψεσ. το. ἵνα γνωρισθῇ νῦν ταῖς ἀρχαῖς 
καὶ ταῖς ἐξουσίαις ἐν τοῖς ἐπουρανίοις : 
ἐπ ογάερ ἐκαὶ ποῖσ μπίο ἰλε ῥγὶποὶῥαϊἐϊες 
«πὰ ἐπε ῥδτ: ἐπ ἐκε κεαυεπ δος νιὲρ κέ 
δὲ »ιααδ ἀποῖυη. ΤῸ πιᾶῖε πε τηδηϊ οὶ 
ννἰβάοτῃ οἵ αοά Κποννῃ πεσε ἐοσγπηεγὶν ἴΐ 
ΨΆΒ ποῖ υπάἀετβιοοά 18 πονν ἀςοϊαγεά ἴοὸ 
δε ἴδε οδῥεεέ ἴῃ νίενν. Βαϊ {πε οδήεςξ οὗ 
τολαὶ ὁ Τῆε οτεδιοη οὗ 411 {πίπρβ8, βαυβ 
Ητῖεββ ; Ψῆο ςοππεςῖβ ἴπε ἵνα γνωρισθῇ 
ἱπιπιεάϊαιεῖν νι τῆς τῷ τὰ ϑ θαι κτί- 
σαντι. Βυΐῖ, ννΠ1|16 ἴτ 15 ἴτὰς δαὶ τε- 
ἀετηριίοη 8 βοπηεϊίπηθβ ἐχῃϊδίϊεά ἰῃ τα- 
Ἰαϊίοη ἴο ογεδιίοη (]}Ὁῃπ ἱ, 1-14, εἴς.), 
δηὰ ψνὮ1ε ΟΠἸγίδι Ηἱγαβεὶ 18 ργεβεηϊεὰ δὲ 

εἰπιεβ ποῖ ΟὨΪΥ 88 ἴπε δυΐποσ δὰ ρστουπᾶ 
οἵ οτεδίίοη Ὀυΐ αἶβο 45 ἰ18 επὰ οἵ οὔ͵εςὶ 
(ΌοἱἹ. ἱ. 16), τπε ἰἄθα γεβϑυϊ ας Ποτὲ οα 
μαι νίενν ουὰ θὲ παῖ τῆς ρυτροβε οὗ 
ασοά ἱπ ογεαιίηρ 411 τπίπρβ ννᾶ8 ἴδε ρζο- 
οἰαπιδιίοη οἵ Ηἰ5 ννἱϑάοπι ἴο {πε απ ρεϊὲς 
τοογἃ ὃν ἐπε Ολμγολ. ὙΤΒῖδβ, βονένεσ, 
ψουϊά Ὀὲ ἃ βἰδίεπιεηὶ ψιϊπουϊ ΠΥ Ρᾶσ- 
4116] εἰϑευνβεε ἰῃ τῆς ΝΎ. Ι« 15 Ὀεϊίεσ, 
«Πεγείοσε, ἴο οοππεςὶ ἴῃς βοπίοεπος ἱπὶ- 
τηεάϊδιεϊν ὙΠῸ τἰῃς τοῦ μνστηρίον τοῦ 
ἀποκεκρυμμένον, λ5 ἰ5 ἄοπε ὈΥῪ Μεγετ 
Δπὰ πιδην πιοσα. ἴῃ ἴῃδῖ οδϑς ἴῃς ἰάςα 
τννουϊά θὲ πὶ τς ““ πηγβίεγυ " ννὰ5 ἴοπρ 
μίάάδεη ἱπάςεά, δυῖ πΠἰάδεη οὐ ἢ ἀπε 
ἀεβίρη οὗ θείπρ πιδάς Καοννῃ, ἀπά τῃδῖ οπ 
ἴδε νι άεβε ροββίδ]ς βοαϊε---ἰο δηρεῖβ πὸ 
1ε588 ἴπδπ ἴο πιεη---ἰπ ἄυε τἰπιε (οὐ. δα 
ξεπεζαὶ βιδιίοπηθηΐ οὗ ρτγϊποῖρίε ἴῃ Ματῖκ ἵν. 
22). ὙΠετε ἰβ πλυοῇ το ὃς 5814 ἴῃ βυρροτγῖ 
οἔὗἉ 115, 4.6... ἴῃς ἀπε Πεϑὶβ οὐ {πε νῦν τὸ 
πε ἀπὸ τῶν αἰώνων, ἀπά ἴπε γνωρισθῇ το 
ἴδε ἀποκεκρυμμένον, εἰς. Βιιῖ ἰζ ἰ5 Ῥεϑβὶ 
ἴο ἴᾶκε ἴῃς νεσϑὲ ἃ5 σαίεγγιηρ' ἴο ἴπε ῥγε- 
νίουβ ἐδόθη ἡ χάρις αὕτη, εἰς. (Ε].. 
ΑἸΖ. ; δηά βυϊδβιδπεδιν ὲ ννεῖϊε, Ηοἴω., 
εἰς). Ὑῇε τηδίη ἰάεα ἴῃ τπεῸὶ ραγαρτδρῇ 
ἴτοπὶ νεῖ, 7 οπνναᾶγάβ ἰβ ἀπτη βια καῦν ἐΠδὶ 
οὗ τῃε πιᾶγνε! ]ουβ 641} ἀπ σοτητηϊββίοη οὗ 
Ῥδυϊ, απὰ τπε ννοπᾶεσ οὗ ἴπε ρτδος τδδιὶ 
τηδάε δὴ Αροβιῖς δηὰ ργεᾶςπε οὗ δἰπὶ ἰ8 
ταλρηϊδεά τὲ πιογε ὃν ἴῃς Ὀϊνίπε ρυτ- 
Ῥοβὲε γενεδὶεά ἰῃ παῖ σοτησηϊββίοη, ἴο υντῖ, 
ἴδε πιακίηρ Κποννη ἴπε πηδηϊξο] ὰ νυνϊϑάοπι 
οὗ αοά ἰπ Ηἰβ ννᾶγ8 νυἱτῃ 5: η 1 τπηεπ δπὰ 
ψ ἢ τῆς ουϊοαβὶβ οὗ ἴῃς Οεη]ε ννογίἁ ἰπ 
Ραγιίουϊασ. [τ ἰ8 οδ)εοϊεὰ ἱπάεεά τῆδι 
118 ἰ5 ἴο πῖᾶκε Ῥδὺὶ] οἷαί πὶ ἔοσ μὶβ. ουγῃ 
Ῥτεδοπίηρ δηά 28 Πἰβ οὐνγῃ βρεοίδὶ ὑνογκ 
ψπᾶὶ δεϊοηρεὰ ἴο οἴπεῖ Αροβεῖεβ ἀπά 
ῬΙΘΔΟΠΟΓΒ ΠΟ 1658 ἴδῃ ἴο πίπι. Βυῖϊ 4]]} 
18αῖ ἰ5 βίαϊεὰ πεε ϑε ἐπ ροΐπι οὗ 
ἔασι ἴο επῆᾶποα τε ἰάβα οὗ Ρδυ]5 ουγῃ 
Ῥεζβοπηδὶ ᾿πβὶρηπίβοαποε, ἴπε εἜχίγδογάϊ ΠΑΓΥ 
δηὰ υπτηετίιςἃ πδΐυτε οὗ ἰδ ο8]1], δῃὰ ἢϊ5 
δὐβοίΐυϊε ἱπάεδιοπεββ ἴὸ στᾶςθ. “ΕῸΓ 
{Π158. Βυῦ πιὸ οδυ56,᾽"" δ8 ΑἸέοτά δάπιϊιτγ- 
ΔΌΪ εχργεββϑεβ ἰΐ, “τῇς δυπηῦὶς Ρδὰ] 
νν8 ταίβεὰ ὑρ---ἰο ὑτίπρ δρουϊ---ἢε, τῆς 
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" ἀκκλησίας ἡ " πολυποίκιλος “ σοφία τοῦ θεοῦ, 11. κατὰ ᾿ πρόθεσιν υ Οἱ 1. τα 
τῶν "αἰώνων ἣν ἐποίησεν "ἐν χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν,ν εις 

οι 
τ - Κογω. χί. 33; Σ ΟἿΟΊ. ἱ. 21, εἴς. ; Βδν. ν. 12 ἃ]. 

1 Βείοσς Χριστω ἰηβεγὶ τω 
Αἰδ., Οἢςσ., Τβάγι., θδπι.; Ε 

Ἰεᾶβδὶ ψνοσίῃυ οὗ ἴδε βδίηιβ---ἰῃδὶ ἴὸ τῃς 
Βελνεηϊν ροννεῖβ βεπηβεῖνεβ βῃουϊὰ 6 
τηδᾶὰς Κκποννῃ, ὉΥ τῆεδῃβ οὗ ἴβοβε Ψῃοση 
δε νγᾶβ ἐπιροννεγεὰ ἴο ἐπ] ρίξη "--ἰης 
ταλη το] υνιϑάοτη οὐ αοὰ. Τῇε ἀρχαί 
δηὰ ἐξονσίαι οςλη ΟὨΪΥ τηδδη σοοά ἀηρεῖδ 
(ς΄. υπάετ ἱ. 21 δϑονε) ; δπὰ ἴπεβε πδπιεβ 
οἱ ἀϊρπὶέν (18ε ἰετπὶ ἄγγελος ἰ5 ποῖ υϑεὰ 
ἰπ 1218 Ἐρι8ι1ε) ἃσε ἀρργοργίαϊε εῖε 88 
δυρρεδιίηρ ἀραῖη τῆς σγεαίμες5 οὗ Ρδυ}᾿ 8 
ςοτηπλβϑίοη, ἀπ ρεγβαρβ 4180 (48 Μευ. 
τη) τῆς αίογυ ρυῖ ὑροη ἴδε ἐκκλησία. 
Ἰδμδῖῖδε ἀρχαί Δηὰ ἐξονσίαι ςαπηοῖ τηελῃ 
ΔῺΥ οτάεσε οἵ εαγῖμ!ν ροννεσβ--- [εἰν 88, 
αδεηςῖε οὐ ΟὨγιϑιίδη τυ] εγβ οσ ἴῃς ἴἶκε, ἰδ 
δῆονῃ ὃΥ {πε ἐν τοῖς ἐπουρανίοις. Νοῖ 
οδῃ ἴΠῈγ τεέεσ ἴὸ ἀεριομπὲς ροννεσδ, νὨεῖ μος 
ὈΥ {πειηβεῖνεβ δίομε οἵ 48 μαζὶ οἵ (ἢς 
δηρεῖῖς ννοσ] ἃ, ἴοσ τ ϊ8 υνουἱά βοδγοεῖν ὃἊ 
ςοηβίβιίςηϊ νυ ἴῃς πηεητίοη οὔτε Οληγχελ, 
ἃπά ζυγῖπες ἴδε Ὀϊνίπε ῥοῖσεν νουϊὰ ἰῃ 
ἴμδαῖ οαβεὲ Ὅς πῆοσε ἰῇ ροὶπὶ τἢδπη ἴῃς 
Ὀϊνίπε τοϊξάονι. Νοῖ δραὶπ ἰβ ἵμεζε δηγ- 
τηΐπρ 'ἰπ ἐπε σοπίεχὶ τὸ βυρρεβὲ τμδὲ Ρδυΐ 
[88 ἴῃ νῖενν ἴπε Δηρεὶδβ παῖ τηϊηἰδιεγεά (ἢ ς 
ἴλνν ἀπά πε εἰεπηεηῖδὶ ροόννεσβ ῃοπουγοάᾶ 
ὃγ ἴῃς πεαίμεη (Ν. ϑοάεη). Τδε ἐν τοῖς 
ἐπουρανίοις Πεῖε, 45 εἰδεννβετε ἰπ {δε 
Ερίδβεϊε, μδβ ἴδε βεῆβε -Ὃ-β ἐπ ἀεαυξη ; δεὲ 
υπάετς ἱ. 3 ἀῦονε. ΤὮς ἐν, τπετείοσε, δ85 
ἰῖ8. Ῥγορεζ ἰοοδὶ βεῆβε, πὰ [8 ποῖ -- ἐπ γέ- 
2ῤῥέεεέ οἵ, 85 16 τΒε οἴδυδβε τηεδηῖ “ἰπ ἴῃς σᾶ8ς 
οὗ τε πεᾶνεηὶν τὨΐηρβ". ΑΒ ἴδε ρῆγαβε 
ΤΩΆΚεβ οἠε ἰάςλ, ἴοο, 8 {πε ἀρχαῖς ἀπά 
ἐξουσίαις, ἀεβηΐπρ τεπὶ 48 ἀεανυενὶν, ἰὰ 
τεφυΐγεβ ΠΟ ταῖς ἶσον ἴδε ἐξονσίαις.---διὰ 
τῇ ἐκκλησίας : ἑλγομρὰ ἐδε Οκωγολκ. ὙΤΒς 
Ολωγοῖ, τμετείογε, ἐμαὶ 5, 48 ἰ8 εν επεν 
τηεδηΐ Πεσς, ἴῃς νος Ὀοὰγ οἵ Ὀεϊἑενοῦβ 
ἐπ ἴδε υπὶῖγ ἴῃ ψ ΠΟ [εν δπὰ ΟΘεπεὶς 
ἃτε ον πιδάς οη6, ἰ5 ἴπε νιδαν 5 Ὁγ ἡ ο ἢ 
πε Ὀινίης ννϊϑάοσῃ ἰδ ἴο Ὀς τηδᾶὰς Κκποννῃ 
διὰ Ῥδιυ}8 οοτγηπ)ίββίοη ἴῃ ἴ8δὶ τεβρεςὶ 
ταδᾶς ροοὰ. Τῆς Οδυτοῖ, ννὩ ἢ ἰξ ννᾶ8 
δβ δ σῃ Αροβίοϊὶς νοσδίϊοπ ἴο δυϊ ἃ Ὡρ ὉΥ 
δτϊηρσίηρ πιυϊετυάε8 οὗἨ Οεηι]ε Βεϊίενετα 
ἱπῖο ἰδ τπετη θεγΒὮΡ --- τἰἢς ΟΠυτο ἱπ 
ψΠἰς δ τῃς Ὀτεακίηρς ἄονῃ οὗ δποίεης δᾶτ- 
τίετβ δηὰ τε γεπιονδὶ οὗ τῆς οἱὰ Ἐπηλ 
ἍΕΙΕ ΠΟΥ 86δῇ, τνὯ8 ἰἴδεϊ} τῆς Εἰνίην ννὶῖ- 
πεβ8 (ο ἴπε Ὠἰϊνὶπε σοφία, ἴπε “' πλίττοτ,᾽" 
85. Οδἰνίῃ ρυϊβδ τ, “ἴῃ Ψ ΒΙΟΒ δηρεὶδβ οοη- 
τεπιρίδιε ἴῃς ννοηάεγίῃ! νυϊϑάοπι οἵ αοά ᾿". 
Απά ἐδαιῖ ὨὈἰνίηε νἱϑάομη ἰβ ἀεβογ δεὰ δ5 

χ ΟὮ. ἱ. τὶ το. 
γ. 

ΥγετΤί. 1.9. σ-ῦοί. ἰ. τόσεβῖ. 

ἼΑΒΟ 17, 37, 116, εἰς. ; οὐ ΦΟΣΌΕΚΙ,, πιοβὲ πι88., 
οτλ. Χ. ἰησ. ; ΟΙεπι. οι. ἰησ. 

πολνποίκιλος (Δ ννοτὰ ἰουπὰ ον [Ὠΐδ 
οὔος ἴῃ ἴδε ΝΤ})--ὔοῖ τῇ Δπν τεέεγεπος 
ἴο σποςέϊς ἰᾶεαβ οὗ σοφία (45 Βαυτ ἱπιᾶ- 
Ἰηςἅ), ἕος τῆς υβε οὗ βυςἢ ἃ ἴετπι 88 [818 

1ὴ τπδὲ σοπηεςιίοη ἰ8 οὗ ἰδίεσ ἀδίε ([γϑρ., 
Ἡαεν., ἷ., 4, 1); ΠΟΥ 5 ΡΥ ἰπ ([ἢε βεῆβε 
οὗ τεῦ τοῖξε, ἴοσ ΠΟ Αςβοῃ., Ῥγονε., 
1308, ἰδ τηϊβίδκαηΐγ οἰϊεά ἢ δυΐ 85 -- 
τιμ!εἰσαγίμς, νι εἰ ογηιὶς (Ν ὰ]ρ.), καυὲηρ 
α ργεαὲ νυαγὶείν οὕΓἩ ὕοννις. Τῆε δάϊ. 15 
υδεὰ οὗ τῆς τς νᾶες οὗὨ ςοΐουτβ ἰῃ 
οἱοῖμβ, ἤοννεσβ, ραϊπιίηρβ, εἴς. (Ευτίρ., 
ΤρᾺ. Τὸ ττ40; Ευδυϊυβ, αῤ. Αἰλεη., 16, 
Ρ 6γ9ο Ὁ; Ονῤὰ. Ἡγρηε., νὶ., τ; ἰχὶ., 4). 
πῃ ἀϊδετεηι ᾶγβ δὰ αοὐ ἄεαῖς ἢ 

τηεη, ἢ τδς 7ενν ἴῃ οπς ΨΑΥ δηά νἱ 
τῆε Θεπες ἴῃ ἀποῖδοσ, ἰη ἴῃς ἰοηρ σουγβα 
οὗ ἴδε ἀρεβ. Βυῖ ἰπ 411} τ1ῆεβεὲ ες μαά 
Βαᾶ οπε ρτεαὶ επάὰ ἰπ νίεν. Νον ἱπ 
ἴδε Οληγοῖ ἴῃς τεα]!βδιίοη οὗ τπαὶ επὰ ἴ8 
βέεγ, πὰ ἰῃ τῃδὶ ρτεδῖ βρί γί] Παγπιοην 
δηρεὶβ σδῃ ρεγοεῖνε πε τῃδη το] ἀπεββ ἀπά 
ΤΑΔ) εβῖν οἵ ἴτπᾶὶ Ὀϊνῖπε ννβάοση νος ἢ ὈῪ 
ΨΆΥΒ 580 ἀΐνετβε πδά ὕεεπ ννοσκίηρ ἴὸ 
τ 18. στοαὶ τεβυῖϊ. Ὑμδὶ δῆρεοὶβ πᾶνε δῇ 
ἰηϊεσεβὲ ἰῃ πιλπ᾿ 8 τεἀεπηρίίοη δηά ἀεβίσε 
ἴο Ἰοοῖκ ἱπίο ἰξ 18 βίδϊεὰ ἱπ στ Ρεῖ. ἱ. 12. 
Ηετε ἰξ 18 ἰπάϊςαιεά τῃδι ἴΠῸῪ ἀτὲ σαραῦδὶε 
οἵ λπ επί αυρεγηεπί οὗ ἰῃβίρῃὶ ἰπο ἰϊ. 

γες. τι. κατὰ πρόθεσιν τῶν αἰώνων: 
αεεογαάδπρ ἰο ἐπε εἰεγπαὶ ῥμγῥοσε. 1 ἰϊεῖ- 
Αἰϊγ, “δοςοσγάϊηγ ἴο ἴδε ρυζροβε οὗ ἴῃς 
ἃξεβ᾽ οἐ “ νοι ἀ-ρεγίοάβ"; δυῖ τερτε- 
βεηιεὰ νἱἢ βυθδίδηταὶ δοουσγᾶου ὉΥῪ τὰς 
“δίογῃδὶ " οὗ τῆς ΑΥ̓͂ δηὰ {πε οἵπεσ οἱὰ 
ἘΡΊΩΝ Μεγβίοηβ νἱτ ἐχοεριίοη οὗ ΝΥΊςΪ. 
δηὰ {πε ἘΠετηΐδῃ. Τῆε ἴεττὰ πρόθεσις 
ταυδβὲ Ὀς ἰΔκδη ἤεζε 85 εἰβεννῃεγε ἰῃ ἴδε 
Ρτορεῖ βεηβε οὗ ῥηζῥοβε, ποῖ ἰπ {παὶ οὗ 
)ονεληποτοϊεάρε ((Ὦτγ5.) ; ἀπά τῇς οἶδυδε 
ἴδ ἴο ὃς ςοηπεςίςὰ ποίῖπεῖ ἢ τε σοφία 
ποῦ γῇ ἴῃε πολνποίκιλος ἰπ ρατιϊουΐατ, 
δυῖ ἢ τῆς γνωρισθῇ. ΤὨε ἀϊδοϊοδυτε 
οὗ τῆς πιδηϊίοϊά νυϊβάοπι οὗ σοά ἰο (δε 
δηρεῖϊ!ς ννοσ]ά, εοπιίετηρδιςὰ ἴῃ {πε Τςοπι- 
τηϊββίοη γίνεπ ὃν οὐδ στᾶςς ἰο Ῥϑυΐϊ, 
ΨΜΆ8 οὗ ες- τεδο ίηρ τηοπλθης ἴδῃ 
ἴαῖ. [Ιε ν»88 Τοπίεπιρίδιεὰ ἱπ αοά᾽ 
εἴεγηδὶ ρυγροβε δπὰ τοοῖ ρίδλοε ἴῃ δοςοσ- 
ἄληςς ἐπ τῆαι. Τῆς γεη. αἰώνων πιᾶγ 
Ῥε ἃ χεη. οἵ ἐΐνιε (οὐ. 1υἀε 6); ΑἸΈ, οοπι- 
Ῥᾶζεβ οὺζσ ρῆγδαβε “Δη ορί πίοῃ οὗ γεᾶγβ"; 
οσ ἴΐ τᾶν ταῖμεσ θὲ οπε οὗ ἴδε τλϑην ἔογπις 
οἵ τὰς ϑεη. οὗ ῥοΞ5ε52,0η---" τε ρυγροθα 
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κΑρα ἢ, 69 1. ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν "παῤῥησίαν καὶ τὴν: " προξαγωγὴν ἐν “πεποιθή- 

τεῆ. ς 2 Οοτ. ἱ. χ6; ῬΒΪ]. 111. 4. ΟὨἹΥ 
Αςίδ 1]. τό αἱ. ἔγ. (οἱ. ἱ.ο; 
9: 2ὙΒεες. ἰἰϊ. 13 οὔἱν. ΒΞ]οΒα ν. 35; 

"8 Μ Μ Οος. Ὧ!. σει “διὰ τῆς πίστεως "αὐτοῦ. 
4, υἱΐ. 4; 
ταία ἐν τ} ΡΙΜΠΣΩ δὲ ΕῖδΡ. ΕΠ. δὲν Τοβα ἱϊ, «δ᾽; δἀνεσθϊδ!}ν οἷν ἱπ Θοερεῖς. 5 

.,.4 Κίηρε ξ “ΟΝ ζει, 
Σ )οβη ν. 2επἰς. εἴμακε χνίϊϊ, τ; 2 Οος. ἱν. σ, τό; . νὶ. 
[ΤΊ . 23 ἃ]. 

13. διὸ 'αἰτοῦμαι "μὴ ἐγκακεῖν 5 "ἐν 

Ὁ ΟΠ. ἱΐ 18 
συν ἱ. το. ἁ (Β. 1ἰ. 8 τε. 

1 τὴν οὔ. Δ ΑΒ 17, 80; ἰπβεῖὶ ΟὈἾΚΨΡ, Αἰῇ., ΕὐϊπΠΑ]., ΤΒάτι,, εἰς, 

3οτ εν πεπ., ἐν τω ελενθερωθηναι Ὁ". 
ξεκκακειν ΟΌΞΕΟΚΙ, εἴς., Εδίδετδ ; ἐνκακειν (1 ΒΒ", αἱ., εγκακειν), ΑΒΌ 13, 17, 

37, 39, 46, 47, εἴς. 

ῥενέαϊκπὶηρ ἰο ἴἰλε ἀρε8,᾿ ἐοττηεὰ δεΐογε ἐκ 
7) ουκάαξδοη οὕ ἐΐε τοογία (ϊ. 3), ἰἸοπς Βιάάεῃ 
ἴῃ ἴῆε ὈὨινίπε Μίιηὰ (ἰἰ]. 9), Ὀὰϊ εχϊβέεηι ἀπὰ 
"ἢ Θοᾶν νίαν μον τὰς δοριηπίηξ {1 πον 
ο΄. 2 Τίτα. 1, 9).---ἣν σεν ἐν Χριστῷ 
Ἰησοῦ τῷ κυρὶν ἡμῶν: τολίολ ἀδ τογομρ πὲ 
ἦπ ΟἈγίδέ Ὑέσμς ομν Γογά. ὙΤδα βυδ]εςί 
οὗ {πε ἐποίησεν ἰ5 ἴῃε πρόθεσις, ποῖ ἴῃς 
σοφία (]6ετς., Γυι8., εἰς). Τϑε νεγῦ ἴ5 
τεπάετγεά “ ρΡυτροβεᾶ᾽" ὃγ τἢς ΚΝ ; 48 ἰξ 18 
Αἰ80 ἴδίκεπ ὉΥ σῆδην ἴο πιεϑη ογρεεὰ, εοη- 
σἐμμέεά ((δὶν., ΗΔτὶ., Ηοΐπ., ᾿ς ΝΥ εἴϊε, 
ΑἸΩ, ΑΡΌ., εἰς.). ὙΠΐδβ υ8ε οὗ ἴδε νεῖν 18 
βοσηεννῆδιῖ ἴκὰ τῆδλὲὶ ἱἰπ Μαχῖκ 11}. 6, χν σ 
(συμβούλιον ποιεῖν), εἴς., ἀηὰ ρἶνεβ ἃ 
δοοά Ξεπβε. Οη (δε οἵδει πδηά, ἴπε υ8βὲ 
οὗ ποιεῖν ἴῃ βυς ἢ! σοπηδοϊίοῃβ 88 θέλη; 
ποιεῖν (Μαῖί. χχί. 31; [οδη νὶ. 38; ΕΡΒ. 
11,3), γνώμην ποιεῖν (εν. χνὶϊ. 17), εἴς. 
ϑεεῖῃβ ἴὸ Ὅς βυβῆςϊεπί Ἰυδι βοβίοη ἔος 
εἰνίηρ ἴτ τ[λς βεηβε οἵ ΔΑ ΗΕ. εαγγγὶηρ᾽ 
ομέ; δπὰ (με ἀεβίηδιίίοη Ολγίδέ σις 
(ποι Ολγίσέ βἰπιρὶ γ), ροϊπεῖηρ 88 ἴξ ἀοεβ 
ἴο ἴδε Πίδιοτγίςαὶ Ῥεγβοῃ, βιιρρεβϑίβ ἴμδὶ 
ννδδὶ ἰβ ἰπ νίενν πονν ἰ5 ἴδε γεαϊί  αέΐοπ οὗ 
πε ρύγροβε ταῖμε (μη ἴϊ8 ῥογηιαέϊον. 
Οη ἴδε νῆοῖς, ἱδεζείογε, τ 18. ρεγῆδρδ 
Ὀεβί ἴο τεηάεγ ἰΐ “νῃΐο Ηε τογομρλί, 
οἵ εαγγίσα ἑπίο εἴεεί, ἰὰ Η τι ποτ γα 
᾿ἰλγαμὸ 85 ΟἾτίβε [ε8ι8 οὖσ [οτὰ " (Μεγ., 

11., εἰς). Ὑῆε ΤῈ (νι 9 ΌΡΟΚΙ, 
εἰς.) φίνεβ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ; ἴπε Ὀεδὶ 
οεἴειςβ (ΤΎΤΨΝΗ ΕΝ), οὐ {δε δυιβοῦν 
οἵ ΒΙΜΑΟ 17, εἴς., ἰπβετὲέ τῷ δείοτε 
Χριστῷ. Τῆς ἀεβίρπδίίοη ὁ Χριστὸς 
᾿Ιησοῦς ὁ Κύριος ἡμῶν 15 δἰπρυαγ; οὗ, 
Ἀονγενασ, ἴπε τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν τὸν 
Κύριον οὗ οὶ: ἕως τὴ τῷ 

ἘΣ. 12. χι ν Ψ 
καὶ τὴν ἀροσώνονηνε ἐὰ ΦΚΟΝ ὧν κατὰ 
δοϊάνεςς απὰ αὐοέςς. Τδε βεοοηὰ τήν, 
ὙΨΏΪΟΏ ἰ8 ἰπβεσιεδ ὉῪ τῇς ΤΕ, 88 τῇς 
ϑυρροτσὶ οὗ βοπχε ροοά δυϊδβοτγίεῖεβ, ΟἿ 
ΚΙΙΡ, Οἤγγϑβ., εἴς. ; δαὶ 18 ποῖ ἐουπά ἴῃ 
ΒΙΦΑ 17, εἰς., δηὰ ἰβ ἴο Ὀε οπιττεά (8 
Ε͵ΤΙΨΝΗΕΝ). ΑΒ {δε παρρησία ἀπά 
ἴδε προσαγωγή πιεεῖ ἰῃ οης ἰάεα (δε 
“τήν ἀοεβ ποῖ τεηυῖτε ἴο ὃὲ τερεδῖεά. 
ΤΒε δγίίοϊς δεΐοσε ἴῃς ποὺπβ πᾶ8 πιο ἢ 

νεράονι οὗ τῥεεολ, τεεάοτα ἴῃ 

πε ἔοτςε οὗ ““ομγ Ὀοϊάεβϑβ δῃηὰ δςοεδβ "᾿. 
Τῇε παρρησίαν ἰβ ποὶ ἰο ὃε 1᾿πλϊεὰ το 

ῥγεαελίπρ, 
οἵ δοϊάπεββ 1π ῥγαγεῦ, Ὀαΐ 15 ἴο δε (δκεη 
ἰῃ ἴδε Ἰαγρε βεῦδβε ΨΠΙΟὮ τ 885 'π ΡὮΠ. 
ἷἱ, 2ο; σ Τίπι. ἰ1. σ3; Ηςδ. χ. το; διηὰ 
εδρεοίδ!ν ἴῃ σ Ιοδη ἰἰ. 28, 11}. 21, ἷν. 17, 
ν. 1τ4- [γεεάονν οἵ τῤίγίε, ἐμ εεγγμί δοίάνεες, 
“ἐπε 7ογζμὶ νιοοά ὁ ἐμοςα γεεονείϊεα ἴο 
Οοά" ({εγ.. ΤΠε οοπ͵υποιίοη οὗὨ ἴδε 
προσαγωγή ν᾽} τα ἱπίταηβ. παρρησία 
ταλεβ ἴῃς ἱπίγαπβ. βεῆβε οὗ ἄδζέβς σῆοσε 
ἀρργορσίαϊε μεγε ἴμδη ἴ(δς ἴγβηβ. βεῆβε οὗ 
ἐπέγοάδμοξίοη ; οὗ. ἁτιᾶετ ἰϊ. 18. ---ῶἂν πεποι- 
θήσει: ἐμ εοπβμάεηοε. Τῆς που πεκποί- 
ϑησιε δεϊοπρβ ἰο ἰαίς ἀτεεῖς (7οϑερᾷ., 
ῬὮ1]ο., ϑεχι. Ἐπιρῖγ, εἴς). [ἃὲῖπ ἴδε 
1 ΧΧ τὰ ὀοουτα οπος (2 Κίηρβ χνῖ. 19); 
ἴῃ ἴδε ΝΤ ἴξ 1ἰῖβ ἐουπᾶ οπἱγ ἴῃ Ῥαυϊ (2 
οι. ἱ. 15, ἰϊπ, 4, νἱῖῖ, 22, χ, 2; ΡΒ]. 
1. 4, δηὰ Βετο. νι ἐπι ρρο νου οας ἀφ᾽ 
Ῥοβίοη πὶ ΨὩϊ ε παρ, ἃῃ. 
προσαγωγή τε τηδὰς ροοά.--διὰ τῆς 
πίστεως αὐτοῦ: ἑλγοιρὰ οἱ ζαξέλ τπ 
Ἡΐνι. ὙὍδε αὐτοῦ ἰ8 Ὀεδὲ τΔκεπ 85 ἴδε 
δη. οδγεοέῤ; οἵ. Έοτα. [11. 22 ; (4]. 11. τό. 
ἢ, 85 πε ἐν ᾧ Ἔχργεββεβ ἴδε ἕδος ἴῆδλι 

ΟἈινὶςε ἰδ τῆς ργονηπά οἵ ουογσ παρρησία ἀηὰ 
προσαγωγή, δηὰ ἴῃε ἐν πεποιθήσει τδε 
βἰδίς οὗ πιηὰ ἴῃ νὩΪο ἢ ̓νε Θηον τδεβς 
διεββίηρβ, 50 1π|8 οἷδυεςε ἀεοΐδλγεβ (πε 
»βξαγι5 ὉΥ ΜὮΙΓΗ ἴμεν Ῥεσοπιε οὖγ δοῖμῃδὶ 
Ῥοββεββίοὼῃ. Τῃε ψ8οΪς νεῦϑε, πιογεοόνεσ, 
ἰδ ποῖ 80 τῃυςῇ ἃ βίγηρὶες δά άϊτίοη τὸ ἐδε 
Ρῥτεςεάϊηρ βιδίοπιεπί 5 γαῖπεῦ δη ἱπάϊγεςς 
ἌΡΡΘΑΪ [0 Ρεζβοῃδὶ ἜἼχρεγίεηςς, ἰπ ςοπδσγτη- 
δἴίοη οὗ ννδὶ ΨἈ8 βαίὰ οὗ ἴῃς ξυ]δίπιεπι 
οὗ αοά᾽ Ε εἴεγπδὶ ρυγροβε ἱπ Οδγῖϑὶ [ε808 
οὖσ [»οτγὰ, ἴῃε ἐν ᾧ πανίῃρ, 85 ΕἸ]. ἐχρίδίπβ 
ἱξ, πλυς ἢ ἴδε βάζηε ἔογςε 88 ἐν αὐτῷ γάρ. 

ψετῖ. 13. διὸ αἰτοῦμαι μὴ ἐγκακεῖν ἐν 
ταῖς θλίψεσί ὑπὲρ ὑμῶν : ἐολεγείογε 
1 αΞὰ ἐλμαὲ γε ἰοξε ποέ πεαγί ἐπ νιν ἐνὶ διεία- 
ἐΐοης ἐπὶ γομν δεκαϊζ. ΤΏς διό [8 τεΐετγοά 
ὃΥ βογῖς (Μευ., εἴς.) ἴο ἐμὲ ἱπιπιεάιδιεὶυ 
Ρσεοεάϊπρ νεζβε, ἴδε ροββεϑβίοῃ οἵἉ (δεϑς 
δτεδὶ ργίν! εξ ε5 οὗ“ ὈοΪάπεβ5 δηὰ δοσςββ " 
ου ἴδε ρατί οὗ ἴῃε ΕΡἢεβίδπβ θεὶηρ Ρδυ}᾽5 
τεᾶβοη ἴοσ υτρίηρ οὐ ἴπεπὶ ἴῃς τεφυσϑὶ 
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τὶς ἢ ΓΟ] ον 8. [ΙΕ 15 Ὀεϊίες, μοννενοσ, ἴὸ 
τεῖεσ ἴδε διό ἴο ἴδε στεᾶί ᾿πουρῆϊ οὗ ἴδε 
ΨνΒοΐΪε ραγαρταρῇ, ἴο ΨὨΪΟΝ ἴῃς βιδιεσηεης 
ἴῃ νεζσ. 12 ἰ5 πυθοτάϊπαίε, υἱξ., ἴῆε ἀϊ τ 
οὗ δε οῆςε ςοπιπιἰεὰ το Ῥαυϊ ἀπά ἰϊ8 
βἰρηίβοδηςς ἔοσγ πε. Βεζαυβε ἴδε στοαὶ 
(τυδὲ οὗ τῆς ΑΡοβεεβῃϊρ ἀιηοηρ ἴπε αεη- 
ὉΠ|65 ἰβ νῃδὶ πε μδ5 ἀεοϊασεά ἴἴ ἴο Ὀς [ῸΓ 
δίπιβε δηὰ ἕοσ ἴμεπὶ, πε ρυ 8 {πὶ8 τεαυεϑβὲ 
Ὀεΐοσε ἴδεη. Τῆς αἰτεῖν, ν»ϊςοἢ 5οπια- 
Εἰπη68 Ἴχργεββεβ ἃ ἀϑηπανὰ (Ἰὐυκε 1. 63:ὁ 
(τος. ἱ. 22), μ48 ἴπε βίπιρὶε βεῆβε οὗ αςζέηρ' 
Βεῖα ; δηᾶά ἴῃ βυοῦ ςοηπεςιίοπβ 45 ἴδε 
ΡΙεβϑεηὶ αἰτοῦμαι 848 ἴῃς [Ὁ]] δεῆϑε οὗ 
Δεικίης γῸν ομεὶς τε. [τ ἰβ ἐοϊϊονγεὰ 
Βοπιείπηεβ ὉΥ πε ἂςο. δηὰ ἱπῆ. (υκε 
χχῖ. 23; Αοἱβ ἐϊ. 14), δπᾶ βογηεζίπηἷἐβ, 
88 Πεζγε, ΕΥ̓͂ ἴπε βίπιρὶε ἰηΐ, (Αςδ νἱϊ!. 46). 
ΤΒς ἰάεα ἴθ τε νεῖ ἐγκακεῖν ἰ8 ἴπδὶ 
οἵ ἰοείηρ εομγαρε, δεοονιέηρ ζαϊκπέ οὗ 
λεαγέ. ὝὙὍΠπε ἔοστῃ ἐκκακεῖν, ὙΏΙΟἢ 8 
ξἴνεη ἰπ ἴδε ΤΕ, ἀρρεϑᾶτβ ἰπ ΟΠ ἘΚΙ,, 
εἴς. [Ιἐ ἰ58 ἀουδίωΐ, Βονγανοσ, ψποῖμεσ 
παῖ ἴοστῃ οοσυσβ δηγννῆεγε ἴῃ ογάϊ παγΥ. 
ατεεκ. [τ πᾶν δᾶνε πδὰ ἃ ρίδος ἰῃ 
Ρορυΐασ, ογαΐ υ8ὲ.Ὀ Τῆς τογίέέεμ [ΟΣ πὶ 
ΨΜΆΒ ἐγκακεῖν, Δηὰ παῖ ἴοττῃ ἄρρεᾶγβ 
Βεσε ἴῃ πιοβί οὗ ἴῃς δεβὲ Μ55. (ΒΑ Ὠ;, 
εἰς.). Ηδεπος ΓΤΙῈΝ δάορι ἐγκακεῖν ; 
ΎΨΨΗ, ἐνκακεῖν. Βυὶ ννιδδὲ 15 ἴπε οοῦ- 
βἰγυοῖίοη ετε ὃ ϑόσηα Βυρρὶν Θεόν, δηὰ 
τρᾶκε ἴῃς βεῆβς εἰϊμεσ (1) “1 ργὰγ αοά 
ἴῃδι γε ἔαῖπε ποῖ," οἵ (2) “1 ργὰν σοὰ 
ἴμδι 1 ἐδίπε ποῖ". Βαιῖ {{ τπε βυδ)εςῖ οὗ 
πε αἰτοῦμαι μαὰ Ὀεεη ἀοά, ἴδε Θεόν 
Του] Ξολγοεῖν ἢανςε δεεπ οπχϊτιοά, 45 ἔπεα 
ἰδ ποιπίηρ ἰπ {πε σοπίεχι οἰ εάν ἴὸ βυρ- 
δεβὲὶ τ Απὰ τῃδϊ ἴἴ 18 τε γεαάεγς, ποῖ 
Ῥδμ] δι πιδεῖξ, νῆοβε ροβϑίδ]ς ἐδί πι-ἢελσι- 
εἄπεβ8 ἰ8 τεΐειτεὰ ἴοὸ ἀρρεᾶασβ ἴτοσῃ (ῃς 
ἴοτος οὗ ἰδς ὑπὲρ ὑμῶν δηὰ ἴδε ἥτις ἐστὶ 
δόξα ὑμῶν. Ῥδυΐ Πίπηβε!} τε]οϊοε ἴῃ δ΄5 
τὐυϊδιίοπβ (2 Οοσ. χίϊ. 5, το : (οἱ. ἱ. 24, 
εἰς.), ἀπά ἃ ργᾶγεσ ἰῃ βυςῇ οἰγουτηβίαποεβ 
85 ἴδε ῥ οδεαι Ὀεϊγαγίηρ δὴν ἔεασ δδουϊ 
Ὠπη8ε 1} νου ὃς υἱκει! τὑη]ϊκε δῖπι. 
Βυὶ δε πιρῃδε Βᾶνε οαυβα ἐπουρῇ ἴο 
ἃρρυεδβεπά τπδὶ ἴἢς5ε σοηνετζίβ τηὶρῃϊ ποῖ 

νῖενν ραίηξαυϊ πρβ 88 ἢε ἀϊὰ, Ηδπος 
ὑμᾶς ἴδ τὸ ὈῈ υπάετγβίοοά 45 ἴδε βυδ)εςῖ 
οἵ αἰτοῦμαι (ω,. 2 Οοτ. ν. 20; Ηεδ. χε. 
10). Τῆε ἐν Ὀείοτε θλίψεσι [88 ἴῃς ρτορες 
8εῆβς οὗ ἐπ (ποῖ “δι 5 ΕΝ ρυΐβ τ), 
Ῥοϊπείηρ ἴο τῆς οἰτουπιδίδηςε5, ΞΒρΒεγε, οἵ 
τεϊαιϊίου ἐπ πμῖο ἢ Πα ἑαϊηι- μελγιεάπεββ 
οὐρδῖ ποῖ ἴο 5ῃον [186] (δ νίη.- Μουϊε., 

. 482, 483, ἀπὰ Ε]., ἐπ ἰος.). Ὑδεβα 
ψειῖς νετε ὑπὲρ ὑμῶν (τς βέγθδς ὑπὲρ 

ὑμῶν ροΐπρ βυτεῖν νη ἴῃς θλίψεσί μου, 
ποῖ ἢ αἰτοῦμαι 45 Ηλτίε88 δβίγδηρεὶν 
Ῥυϊβ ἰἴ), 48 βυβετίπρϑβ επάυτεά ἰη νίτταε οὗ 
Ῥαυ ̓β Αροβιεβῃ!ρ ἀπιοηρ τε Θεπα 68 ; 
τ7. ῬΏΣ. 1. σ7. Τῶε ἀεβηίηρ δγιῖςὶε ἀραΐπ 

ΠΡΟΣ ἘΕΦΕΣΙΟΥ͂Σ 211 

18 ποῖ τεαυϊγεὰ Ὀείοτε ὑπὲρ ὑμῶν, 48 τῇς 
ΡὮταβε πλᾶκεβ ἰῃ γε! ν οἠς ἰά6Δ.---ἥτις 
ἐστὶ δόξα ὑμῶν : τολίοκ ἀγε γομν ρίονγ. 
ΎΤΒε ἀϊδεϊποιίοη Ὀεΐννεεη ἐπε ἀεβηϊε οὐ 
οδ]εςιῖνε τε]. ὅς δηὰ τΠ6 ἱπάεδηίϊε, σεη- 
ετῖς, οἵ υλ᾽Πδεῖνε ταὶ, ὅστις (ο΄. Τεῖξ, 
Ον. Ογαρ., 816) ἰ8 ποῖ αἰννδὺβ πιαίῃ- 
ταϊπεὰ ἱπ τῆς ΝΤ, δηὰ ἱπάβε ἴῃς υϑς οὗ 
ὅστις ἴοι ὅς 'Ξ 48 οἷά 45 Ἡετοά. (ἰϊ., 92) 
δηῃὰ Ιοηἷς Οτεεῖς ρεπεσδν (Κάβπεσ, Ογ. 
Ογαρι., ἰὶ.. οοδ). ἴπ δε Ραυϊΐπε Ερίβιϊεβ, 
μονενεςσ, ἴῃς ἀϊβεϊηςείοτ 86 ατηβ ἴο ὃς 211} 
τηδι πἰδίποὰ (ΒΙ485, Ογαρι. οΓ Ν. Τ΄ Ογεεὶ, 
Ῥ. 173), ἀπὰ ἥτις ἀρρεᾶγβ μεγε ἴὸ πᾶνε ἴῃε 
ἴοτος οἵ δῃ ἐχῤἰαπαίίοη---“ Ἰπλαβταυς ἢ 48 
186 ν σα," “ἴοσ ἱπάδεά ἴδεν ας". Τποτεῖ. 
8 τεξεσγεὰ ὃν βοτης (Τ πεοά., ΟἸβῃ., Ηδγὶ.) 
ἴο ἴδε μὴ ἐγκακεῖν, οὐ ἴο ἴῃς ψ»ῃοΐε βεη- 
ἴεηςς θερίπηίηρ τ τδαῖ; ἴῃ ΠΙοἢ οᾶδε 
ἥτις νου]ά βιαπὰ ἴοσ ὅ. Βαυὶ ἴξ 18 τωοδὶ 
πδῖυγα!ν ταξετγοὰ τὸ τς θλίψεσι. [τ ἰς 
ἃ οᾶβε οἵ διἱγδοϊτίοη, θα οης ἴῃ Ὡς ἢ τΠς 
πουη οὗὨ τῃε ταὶ. οἴδυβε χίνεβ 118 πυγηθεῦ 
(. Βεπι. ε. Αῤλοῦ., Ρ. 853, 31, δπὰ ἴῃ 
τῆε ΝΤῚ ᾿δεϊζ, Ας(β χχίν. σσ ; ΡΒ1]. 1. 20) 
8 ὙΕ6Ὶ1] 48 118 σεπάεσ ἴο ἴδε τεὶ. (ὑγίη.- 
Μουΐε., Ρ. 2οδ; Βυζίπι., Ογαν. οὗ ΝΤ 
Ογεεκ, Ρ. 281; Ποπαὶά., Ον. Ογανε., ἢ. 
362; Μαάνὶρ, 5γ»., 8 95). Τδε οἴδυβε, 
τθετείοσς, σίνεβ ἴῃς τεδάεσ ἃ γεβδοῦ οἵυὐ 
ταοῖϊνε ἔοτ ποῖ υἱεϊδϊηρ τὸ ξαϊπίπεββ οὗ 
Βεατῖ. ΡῬδυ}᾽ 8 {ὶδυϊλιοπβ μεσ ἐπάδυγεὰ 
ἴῃ τποῖς Ὀοθαῦ, πὰ νεῖς οὗ ναΐυς ἔος 
ἔδπεπι. ΤὙῇῆε ρτεδῖεσ ἴδε οἢῖςε οὗ δε 
βυβετγεσ, ἴα τόσα ἀϊά τῆς αΒιςτοης ΒΟ ὮΝ 
δε νᾶ8 σοηίεπί ἰο εηδυτε ἴοσ ἴπεπὶ τε- 
ἄουπά το τπεῖς Ποπουγ; δηὰ ἴδε Ὀεῖῖες 
118 “χᾶ8 υπάετβιοοά Ὁγ ἴδετ, ἴῃς [ε85 
βΒδουϊά {1πὲν χίνε ΨΑΥ ἴὸ φϑεδπαδα δηὰ 
ἀϊδοουγαφετηθηΐξ. 

γν. 14-1:19. Α Ῥασζαρστδαρῇ οοηιδιπίηρ δῇ 
εασζηεδὲ ργᾶγεσ ἔοσ ἴῃς ἱπννασά βιγεηρσίπεη- 
πᾷ οἵ τῆς τεδάεσβ, ἴῃ ργεβεηῆςς οὗ Ομ γῖβι 
ἰπ ἴδοσα, ἐμεῖς ἐπίσρεπιεηὶ πη ἴῃς κηον- 
Ἰεάρε οὗ ἴδε ἴονα οὗ Ο τγίβι, απᾶ ἴῃς τεδ]:- 
βδῖίοη ἴῃ ἔπεπὶ οὗ {πε Ὠἰνίης ρετγίες το. 

γες. 14. τούτον χάριν: )0γ ἐλὲς εαμξ4. 
ὙΒα βεπίεηςε Ὀερυη δἱ 11, ΟΣ δηᾶ ἱπίει- 
τυρίεὰ δῖ νεῖ. 2 18 πον ἴΔΚεὴη ὺὑρ δρδίῃ. 
Ἴδε τούτον χάριν, ἰπετείοτε, τεΐεζβ ἴὸ τῃς 
δτεαὶ βιδιεπιεηῖ οὗ ρτίνιαρε ἰπ ἴῃς ἰαἰτες 
Ρατγὶ οὗ ἴῃε ργενίουβ ομαρίεσ. Ὑῆπε ἰάθδβ 
ΜΉΙΟΝ σᾶτης ἴο ἐχργεββϑίοη ἴῃ ἴδε ἀΐρτεβ- 
βίοῃ ἴῃ νν. 2-13, ἅτε δῖβο πὸ ἀουδὲ ἰπ νίενν 
ἴῃ βοπῖς πιεᾶϑυγαε. Τπε ἱπουρῆι οὗἉ τῆς 
πεν τεϊδιίοπβ ἱπῖο Ὡς ἴῃς ἙΡΠεαβίδπβ 
Βαὰ θεεη Ὀγουρδξε ΌῪ στᾶος τοναγὰ αοά 
δηὰ τοναγὰ ἔπε [ενν8---ἴμε τεσοποι]δεοπ 
οὗ τε Οτοββ, ρεᾶοε εβεςιεὰ ψιβετα οτος 
ἴδετε νγᾶϑ ΟἹΪΥ εησηΐϊν, ἴῃς ρίδος ρίνεῃ 
ἴηεπὶ ἱπ τ86 δουθεμοϊά οὗ ἀοά νε 
Ῥδὺϊ οὐδε ἔοσ ργδγεσ ἴῃ {πεῖς δε} 1{.--- 
κάμπτω τὰ γόνατά μον: 1 δοτο νν ἀμεες. 
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ἔπ Βοπν, ν. ταῖς 'θλίψεσίν μου ὑπὲρ ὑμῶν, "ἥτις ἐστὶν 'δόξα μῶν. 14. "τούτου 
3; 4 (οτ. 

Ῥεῖ ἵν. 
χάριν " κάμπτω τὰ "γόνατά μου “ πρὸς τὸν πατέρα,2 15. Ῥὲξ οὗ πᾶσα 

μι: Οοῖ. “πατριὰ ἐν οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ γῆς "ὀνομάζεται, 16. ἵνα δῴη ὃ ὑμῖν 
κ Αὐττ οἢ. ἱ. 8 τῆ; 
Ὁ Εοχ;. χὶ. 4, χίν. τσ; ῬΒ1]. ἰϊ. το οὔ. 

Μενν., ἵν. 6, 12. 

1-Ξξ 1: ΟΌος. ἱΐ. γν χὶ. 15; ῬΒ1]. ἐἱἱ. το; σ᾿ ὙΒεβε. ἰΐ. 2ο. 
οξμυκο χίϊ. 

ᾳ [μὑΚε ἰ. 4; Αοἰδ ἐϊ, 25 Οὔἱν ; 

τὰ Ν εις. 1 τεβ. 
; 1 Οος. χἰϊὶ, 12. δ᾿ ἅδε σον; Χεῶ.. 
χὰ. ἱ. 18. τ ΟΕ. ἱ, 21: γεβ. 

Σημων Ο 17,31, 33, 37, 71, 72, 80, 116, ΟοΡ., Ατπι., Εὐτῃ. 
3Ἰηρβετγῖ του Κυριον ἡμων ἰησον 

ὉΠΕ., εἰς. ; οπῖῖ ΦΡΑΒΟΡ Ι 
Ἑυϊδ., 

Χριστον  ὍΕΕΟΚΙ, Νυϊρ., 
7, 6γ", ]., Οορι., ΖΕτἢ., Ασ.-ετρ., ἢ 

αοιῆ., ϑγχε., Αστῃ.ν 
ἀγι,, Οτὶψ., ΕΡίρὮ.. 

Ογτσ., Πδπ., ες. (“ ποη, υἱ ἴῃ ἰδεὶπίβ οοἀά. δἀὐάϊευπι εδι, " αὐ Ῥαέγενι Όονι. 
ποσίγὶ Ὑ. Ο.,᾽.--δεὰ εἰγηρ! οτος " αὐ Ῥαέγενε,; Ἰερεπάυτ ᾽). 

5 δω 
Οτίᾳ., ἀτδ., Οτ., Εαϊμαὶ,, εἰς. 

Α βἰπιρῖὶς, παῖυσγαδὶ ἤρυτε ἔος ῥγαγέν, ἐαγπδσέ 
ταγεῖ ((δ]ν.)---ποὶ 48 ἰξ Ῥδὺ] δοῖυδιν 
εἶς ἃ8 Βε ντοῖς ((αἷον.). Ὑῇῆε βιδηάϊηρ 
ἴυτε ἱπ ῥγᾶγεσ δά ἴῃς Κηθεϊϊηρ ἅτε 
1 τηεπιϊοπεά ἰπ τς ΝΤ (ε.»΄., ἔματς 

χὶ. 25; [κὲ χνη. ΣΙ, 13, ἔοτ {86 ἔοσγσμοσ, 
ἃπά [κε χχίϊ. 41; Αςἴβ νίϊ, ὅο, χχ. 36, 
χχὶ. 5, ἴοσ ἴδε ἰδίϊεσ). ἙἘοσ ἀμεείἑηρ ὶπ 
τῆε ΟΤ βεε ι Κίηρβ νἱϊ. 54; Ὠδῃ. νὶ. το ; 
47. αἰδὸ 1 Κίπρβ χίχ. 18.---πρὸς τὸν πα- 
τέρα: ἰο ἐκε Βαίκεγ. ὍΤὮε πρὸς τακεβ ἴῃς 
Ρίαςς οἵ δε βίπηρὶς ἀδι. ψ οι ἀβυδιν 
[οι οννβ ἴτε ρῆγαβε κάμπτω γόνν (Εοπι. 
χὶ. 4, χίν. 11), ἴδε ἰΙάδα ἤεῖς θεὶπρ ἴῃδιὶ οὗ 
2ταγεν, ἀπιὰ οἵ αοάἁ δβ ἴμε Ηδᾶγεσ ἴὸ ννθοστα 
" ψψὯ8β αἐγεοίσά. ὙὍὙπὲ ΤῈ, {ο]ονίησ 
ΜΡΌΕΚΙ,, [,4ἴ., 5υτ., Οοίῆ,, εἴς., δλἀάδ 
τοῦ κυρίον ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. ΤΕῖὶε 
ἴθ. δῃ δάάϊτίου νος ἢ πιῖρῆς νοῦν τεϑάΠν 
δηᾶ ἃ ρἷδος ἰῃ ἴδε τεχῖ, ἰῃῆς ἀεβίρηδίίοη 
Ῥείπρ ἃ ἔαγη πα οης, οσουτγτίηρ αἰγεδάν 
ἰμάεεά τ τη18 Ἐρί δεῖς (1. 3). [τ ἄοεβ ποῖ 
ΕἾ , Βοννοσ, ἱἰπ ΒΒ Ὁ, 17, Οορι., 
Ἐπδς, εἴς, δηὰ ἴὶ 18 ἤπιον, ὃγ {δε Ἐδοὶ 
οσίἶοβ (υΤ ΤΨΝΗ ΕΝ). 

γες. 15. ἐξ οὗ πᾶσα πατριὰ ἐν οὐ- 
ρανοῖς καὶ ἐπὶ γῆς ὀνομάζεται: ἵὕγονι 
τοῆονι εὐε7} ζανιδῖν ἐπ ἔξαυει απὰ οπ 
εαγίς ἐς πανιεά. ἸῶὮς ἐξ οὗ ἀεηοῖεδ ἴδε 
Πάρε οὗ ἴδε πᾶπις, ἴδ σομσος Ώδηοα ἴΐ 
ἰ8. ἀετίνεά ((( Ήοπι., 1]., χ., 68 ; Χεη., 
Ἅεν., ἵν., 5. 8; ϑορῆ,, ΟΞ. Κ., 1036). 
Τῆς νεγῦ ὀνομάζομαι ἰ8 ἷδο ζο]]οννεὰ ὈῪ 
ἀπό (Ηετοά., νἱ., 120) ; δυῖ ἐκ σοηνευβ 
τῆς ἰάεα οὗἨ πιογε ἀΐγεςϊ ογἱ ριπδέοῃ (οὔ, 
ΕἸΙ., ἐπ ἰοο). Ὑδα ποὺπ πατριά, ἴος 
ΜΙ ὨΙΟἢ πάτρα ἴβ ἴῃς πιοῖα υδι.4] ἔοσγτῃ ἰῇ 
οἸαββίςδι ατεεῖς, πενες 88 ἴῃς βδεῆβε οὗ 
πατ ς; ῥαίεγμκέίας (ϑγτ., αοἴῃ., Ναϊς.ν 
1υτῆ., ἀπά, 580 ἔδσ, 150 ἔα). τ πχεᾶπβ 
βοπιειίπιεβ αποεςέγν (Ηετγοά,, ἰΐ., 143 ; ἐἰϊ., 
75), Ὀπὲ υβιλ}}ν γανιέΐν (Εχοά. νἱ. 15, χίϊ. 
3; Νύχτα. ἱ. 2; ἴνυκο ᾿ἴ. 4), σχαεε οσ ἐγέδε, 
ῥ.6.., ἃ πυτηδες οὗ ἔδγη ]ε8 ἀσβοεη δά ἔγοσι 

ΒΑΒΟΕΟ 17, 37-9, ττ6, Μεῖδ., Βδ8., Ογστ., εἴς. ; δωη ὈΕΚΙΡ, ΜΝ ΐϊεηιϊ., 

ἃ ςοπητηοη βίος (Ηετζοά., ἱ., 2οο ; ΝΌσω. ἱ. 
16), παξέονι οἵ ῥεοῤίε (1 ΟὮτοη. χνΐ. 28 ; 
Ῥβ, χχίΐ. 28 ; Αςῖβ ἰϊϊ. 25). [ἢ τῆς ΓΧΧ τδε 

πατριαί κτε (ῃς ΓΕ ἃ5. ἀϊ5- 

ἀἰπρυϊεπεά ἔτοπι τπε φυλαί, ΓΘ. 
Τῆς [δγϑεὶεβ νεγε σοηδβειτυϊεὰ οὗὨἉ τννεῖνε 
φνλαί ἀϊνίἀεὰ ἱπίο ἃ πυπιθεῖ οὗ πατριαί, 
ξἄςἢ οὗ ἴΠεβε ἰαϊῖεσ αρδίπ οοπβίβεέηρ οὗ 50 
ΤΑΔΠΥ οἶκοι. στε ἴῃς ννοζὰ 5εςπ18 ἴὸ βᾶνε 
τῆς νἱάεβι βεῆβε οἵ εἶαςς, ογάεν, παέΐον, 
εοπεμηδέν, ἃ5 ἴῃς ἰάεα οὗ γανιέίγ ἱπ τε 
Ῥῖορεσ βεῆβε οὗ ἴδε ἴδγγηῃ ἰβ Ἰπδρρ] οδῦὶς ἴο 
πε οᾶδς οὗ ἴπε ἀπρ εἰς, νὯο γε ἱπάϊςαϊεὰ 
Ὁγ ἐν οὐρανοῖς. Εὐυτίῃετς, {πε ἀπατίῆγουβ 
πᾶσα πατριά ρτατηπλδιο δ! ν τἂπ ΟἿΪΥ 
τηελῃ “ ἘΝΟΓΥ͂ ἐσθυν " (5εε ὑπάετ ἰΐ. 21 
δθονε), οὶ “ἔπε ἡ πος ἕδτην ᾿᾿ (ΜΊςΒ,, 
ΟΙἸκῃ., εἴς). ΑΙ βυςῃ Ἰάεδβ, (Βεγείοσε, 
88 ἴπαὶ ἀπρεῖβ δηὰ τιεῃ, ογ ἴπε δ εββεά ἴῃ 
δΒεάνθη δηά ἴῃς Ὀθεϊϊενί πρὶ ο εαγίῃ, ὅγε ἰπ 
νίενν 48 ΠΟᾺ τηλκὶπρ οπε ρτεδὶ ἔλα, 
ἃτε εχοϊυδεά. Νος οδη ὀνομάζεται ὃε 
τηδᾶς ἴο τηεδῃ δηγίμίπηρ εἶβε [ἤΔη “τε 
παπιεὰ ""---ςεγίδί ΠΥ ποῖ εαίσέ, οσ εαἰϊφά 
ἑπίο ἐχϊσέεμος (Ἐβιϊυδ, εἴς.), οἵ “δῖα πασηεὰ 
ἐκε εἰέϊάγεν οὗ Οοά ᾽" (Βεηρ., εἰς). ΤΒε 
Β6η86, ἰπεγοίοσε, 18 “τς Ἑδίδεσ, δότῃ 
τ Ποπὶ 811} τῆς τεϊαϊεά ογάετγβ οὗ ἱπιε!]σεης 
Ῥείπρβ, δυπιδη δηὰ δηρεῖῖς, εας Ὀγ ἰΐβεῖ, 
ξεῖ τῆς βἰρηϊβοδηιϊ πᾶπιε οὗ γανιίγ, ἐονι- 
τιμπὲίν ". Τῆς νλτίουβ (͵45568 οὗ τῆξῃ οὔ 
ελεῖδ, εν βα, αεπηϊε, ἀπά οἴπετβ, ἀπὰ 
τὰς νατίουδ ογάεγε οὗ ἀῃρεῖβ ἱπ πεᾶνεπ, ἃσε 
811} τεϊαϊεὰ ἰο αοά, ἴδ ςοπιπίοο Ἐδίδμοσ, 
ἃπὰ οηἷν ἰῃ νἱγίυς οὗ {παὶ τεϊατίοη δ88 
ΔΏΥ οὗἩ δεπὶ τἢς πᾶτης οὗ μαρεέΐν. Τῆε 
72 αἰλεν ταῦκεβ τῇς ἐαπηΐν ; αοά ἰβ5 {δε 
Ἑδιίδες οἵ 8]1]; δηὰ ἰἢ δῶν ςοπηπιυπίτγ οὗ 
ἱπιε!]σεπὶ Ὀεΐπ 8, Βυπιδῃ οἵ δηρεῖϊς, δεᾶσε 
ἴδε ρτεδὶ πᾶπις οἵ γανεἰΐγ, ἴῃε τεάβοη ἔοτ 
ἰἴῆδλι 1ἴε8 ἰῃ τΠϊ8 τεϊαϊίοπ οὐ ἀοά (ο ἱϊ. 
Τῆε εἰ ρηιβοδης πάσης 888 118 ογὶ ρὶῃ ἰῃ ἴδ 6 
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κατὰ τὸ " πλοῦτος 1 τῆς δόξης αὐτοῦ " δυνάμει 2 " κραταιωθῆναι " διὰ 5 οἱ. 7 
το. 

τοῦ πνεύματος αὐτοῦ “εἰς τὸν " ἔσω " ἄνθρωπον, 17. ᾽ κατοικῆσαι τὸν ἐ-- (.].1. τε. 

᾿ΐ. 40; σ ΟΌος. χνὶ. 13 οὐἹἱυ ; Νεῆ, ἰΐ. 18. 
ν -- (ἢ. ἰΐ. 21 4]. 

υ 
ν Αείδ χχὶ. 4; Εοχω. ν. 5; 1 Ο(οσ. ἐΐ, 10 ἱἹ. 

χ Βοχῃ. νἱΐ. 22; βες 2 Οοσ. ἱν. 16. 

[μυκς!. 8ο, 

Υ Οοἱ. ἱ. το, 1]. ο δ]. 

τον πλουτον, νἱτῃ 5ΚΙ,, εἰς., Εδίμετβ ; τὸ πλουτος ΦΑΒΟΌΕΕΟΡ 673, ττό, 
Ατὰ.-πὴ8., Ἐρῆσ. ; τὸ πληθος 17. 

35ἐν δυν. ΕῸ, Οορι. ; ὄνναμιν Μᾶς. 

δρίσιτυδὶ τοδὶ οηβῃῖρ. [Ιε 15 ποῖ ροββίδὶς, 
δοννενες, ἴο ρὶνς Ῥγόορεσ ὄδχργεββίοῃ ἴο (δ 
1πουρδι ἴῃ ΕὨρΊ8ῃ. [Ιἢ ἴῃς ατεεῖς πεῖς 
ἰ5 ἃ Ρἷδυ ὕροη ἴδε ννογὰβ πατήρ, πατριά, 
Ψ᾿ὨΙΟΣ σλπηοί ὃς τερτοάδυςεᾶ. ϑοπὶε Βᾶνα 
ΒΌΡ τῆλι Ρδὺὶ] ἢδ8 ςεγιδίη δοίη δὶ 
ποίιοηϑ ἰῃ νίενν Πεζα, οσ ἴμδι ἢε 18 ρ ποίη 
αἱ οετιδὶη αποβιὶς [Ππεοσίεβ, οσ δὲ {πε νδὶῃ 
ὙγΟΥΒΠΡ οἱ δηρεῖβΒ. Βαϊ δετε ἰβ πὸ στουπὰ 
ἴος δυςῇ ἔλγ-ἰεἰομεὰ βυρροδίείοηβ. ΤΒΣς 
ἘΚδϑδιπῖςδὶ οοποεὶ!β τεραγάϊπρ δηροὶβ ἀπά 
ἴδε αποβιὶς βρεουϊδείομβ ψγεγε Βοῖἢ νεσΎ 
ἀϊδδττεηι ἔγοπὶ ἀηγιπίηρ βυρρεβίεά Πεγε. 

γεσ. 16. ἵνα ὑμῖν κατὰ τὸν πλοῦ- 
τον τῆς ς αὐτοῦ : ἐλαέ Ηε τυομίὰ 
Ἔτγαπέ γον ἀζοογάϊηρ ἰο ἐμέ γἱελες οΓ Ηὶς 
ξἰονγ. Τῆε ἵνα ἱπιοάυςεβ ἴῃς 5υδ)εςι οὗ 
ἴῃς Ῥγάγεσ, γτεργεβεηιίηρ ἰξ, πονψενεσ, 4180 
8ἃ5 ἴῃς τδὶπρ ψ Ὠίοἢ με Πδά ἐπ υέετσ ἴῃ ῥγᾶν- 
ἴῃ δηᾶ ψῃϊοἢ τπηδᾶς ἴῃς ῥηγῥοϑε οἵ Πὶβ 
γάγες (8ες υπάοσὶ. 17 ἀδονε). Εοτγ ἴδε 

οὗ τε ΤῈ (νὰ ΚΙ, εἰς.), τς ΕΝ 
(ἢ ΓΠΥ͵ΤΙΝῊ) εἶνεβ δῷ 45 'π ΒΑΟΕ, 
17, εἴς. (5εε υπάετ ἱ. 17 αῦονε). Ἐογ τὸν 
πλοῦτον (ΤΕ, ἢ ὈΡ̓ΚΙ,, εἰς.) τεδὰ 
ἀραὶῃ τὸ πλοῦτος, ἢ ΒΑΟΌΕ, εἴς. 
Τῶε δόξα ἴ5 [με ΨΠοΪε γευεαίεὰ ῥεγζεεέέονις 
οὗ αοά, ποὶ πιεσγεὶν Ηἰἴβ ργαζς οἵ Ηἰβ 
ῥοῦν; ἀπὰ (μὲ οἴδυϑε θεϊοηρβ πιοζε Εν 
ἴο πε δῷ τῃλη ἴο τῆς 1ο] ον ίηρ δυνάμει 
κρα ἦναι. ΤὨς πιεᾶϑυγε οἵ ἴῃε οἰδι 
ἴον Ὡϊοῆ Ῥδὺϊ ργδγβ ου Ῥεῖ οἵ τῆς 
Ἐρδεβίδηβ ἰβ ποιῃίηρ βμογὶ οὗ ἴποβε ρεῖ- 
{εςοηβ οὗ αοὐ νψῃϊςἢ ἃγὲ τονϑαὶεὰ πον 
πῃ πεῖς Ἰτῖοος ἔμ πιεῖα δηὰ ̓ λοχμααδεδς 
νελ οὗ. '.. γ, 18; 11. 4, 7). νάμει 
κραταιωθῆναι ἐὰ τοῦ ύματος ὑεόκν : 
ἐο δὲ Ξἐγεηρίλεμεα ὃν ῥοτσεν ἑλγομρὰ Ηἰςἷ 
δῤίγίέ. ὙΤδε δυνάμει ἰ5 τλίκεη ὉγῪ Ββοπ)α 
ἃ8 ἴδε ἀδλι. οὗ »ιαημεγ, οἵ 835 δὴ δάνεγδιδὶ 
ἐχργεββίοη - »ίρμεϊγ. Βυϊ τε ἔογπιεσ 
πιεπτίου οὗ πε ἐγκακεῖν βυρρεδίβ [ῃδὶ τῇς 
Ῥοννεσ ἰ8β γτεραγάεά Πεῖε 28 1" ἰῆς βυδ)εςῖβ 
ταῖμες δ 85 ρυῖ ἔοσῖἢ ὉῪ αοά, Οἰἴλετῖδ 
τηδίκς 1 τῃς ἄδι, οὗ γεΐεγεπεε, οἵ ἴᾶκε ἰξ τὸ 
ἁἀεηοῖς {πε ραγίουϊασ ἴογηι ἴῃ ψῃΐς ἢ ἴῃς 
σέγενρίλοπίηρ ννᾶ5 ἴο ἰδία εβεςι, υἱδ., ἰπ 
18 ἴοττη οἱ ῥοῖυεν 88 Ἴςοηιγαβίεὰ νυ 
ἀποινίσαρε οὐ οἴπεν Κη ἀβ8 οἵ ρίδβ. Βυὲ 
ἴδετε ἰβ ποι ῃίηρ ἴο βυρρεβι ᾿Πἰπλϊτδτίοη τὸ 
οὔς βρεςίδὶ ςαρδοίϊϊυ. ϑυςῇ [ἰπιϊδιίοη 
ἰηάδεεὰ νουϊά ἰποοηβίβίεης νυ τῃς 

Τοτηργεμεπβίνε εἰς τὸν ἔσω ἄνθρωπον. 
τ 6 Ῥεβὲ υπάδετβιοοά 88 ἴῃς ἀαέ. ἐμεέγμρι. 
ὙΤδε ςἐγεπριπεμὶηρ "85 ἴὸο ἴακε εἤεος Ὁγ 
τλεᾶπ8 οὗ ῤοισεν ἱριῤαγίεά οἐ ἰπξυβεά, ἀπά 
τοῖς ἱρρΑτιδίίοα οὗ ροννεῦ ννᾶβ ἴο δε πηδάς 
τγουρῇ τπε ϑρίσις οὐ αοά.---εἰς τὸν ἔσω 
ἄνθρωπον : ἱκπίο ἐλμε ἱπιυαγά ν»ιαη. ΤὨς 
“Ἰηναγὰ πδη 18 νίεννεά πετα 88 ἴδε γδοὲῤῥ- 
ἐεπὲ, ταὶ ἱπέο Ὡς ἴῃς βισεπριπεπίηρ 
ΜΆ5 ἴο δε ρουτεᾶ, οἵ ἴῃε οὐγεεί ἐοτοαγάς 
ννπιο {πε νἱἢ ννα8 ἀϊγτεοιεά, Τῇε εἰς, 
τῃογείοσα, Π88 118 111} ἔοσος οὗ “ἱπῖο,᾽" δηὰ 
ἰδ ποῖ ἴο ὃς γεάδυςεὰ εἰπεῖ ἴο “π᾿ (ΕΝ), 
οζσ ἴο “ἴῃ τερατά οὔ" (Μεγ). ὙΠΕΡ τΆδε 
ὁ ἔσω ἄνθρωπος [45 οετίδίη ράᾶγ8}1ε]5 ἱπ 
οἰδβϑίςαὶ ἀτεεῖ, ἐ.5., ὃ ἐντὸς ἄνθρωπος 
Ρίδῖο, Κεῤ., 'κ., Ρ. 580), ὃ εἴσω ἄνθρωπος 
ΡΙοιίῃ., Εππ., ν., 1, 10) ; δπά ἰξ ἰβ οοῃ- 
ςεἰνδῦ]ε ἴπαὶ ἴπε68ὲ ἢ] οϑορῃίοδὶ ἐχργεβ- 
δβίοπβ δά θεσογηε ρορυϊατγίβεά ἱπ σουγδα 
οὗ εἰπιε, δηὰ μαά ρμεπειγσαϊεά ὄνεὴ ἱπίο 
ἴδε ςοπιπίοη βρεθοῇ οὗ ͵εννβ, οἵ δὲ ἰεαϑὶ 
ἱπίο τδε γδεάβαίεεν οὗ εἀυςαιεά [ενν8. 
Βυϊ (πε αυεβιίοη 15---Ἶ δι ἰ5 δε ἔογςε οὗ 
{πὲ ρβγαε ἴῃ ἴῃς ΝΤ ἰἰβεϊὴ Τῆς ἵνο 
ἴεςπὶ5 ὁ ἔσω ἄνθρωπος, ὁ ἕξω ἄνθρωπος 
ἄεποια {πε ἴννο βίάεβ οὔ ἀβρεςῖβ οἵ {πε 
πδῖυγε οὗ πίδῃ, βου] ἂἀπά Ὀοάγν, γε] δπά 
ῬΠεποσηεηδὶ, επδυσίηρ δηὰ ρεγιβῆδοϊε (ς. 
{πε ςοπέγαβι ἴῃ 2 Οος. ἱν. 16) ; 48 ἴδε ἴεγπ)β 
ὁ παλαιὸς ἄνθρωπος, ὁ καινὸς (νέος) ἄν- 
θ, ἄεποῖς ἰδ ἰννοίο]ὰ τηογὰὶ πδίυσα. 
Ὡς ὁ ἔσω ἄνθ ἰτ86 1 ὁσουγβ ΟὨΪΥ 

κῶγίος ἰπ τῆς ΝΤ. ἃηὰ 411] τῆγες οἼουγ- 
ΤεποαΒ ἅγὰ ἰῃ τς Ραυϊ πε Ἐρίϑε]εβ (ἔσπι. 
νἱϊ. 22; 2 Οοσ. ἱν. τ6; Ερϑ. {ϊϊ. 6). [τ 
Βᾶ8 ἀϊβεγεηὶ βῃἤδαάεβ οἵ τηβαπίπρ ἵπεσζε, 
Ῥυϊ {Βε βᾶπιε βεῃεγαὶ βεῆβε, υἱβ., [παι οὗ 
τῆς ῤεγοοναΐ τηδ᾽εεέ, τὰς γαίΐίοπαί, νιογαὶ 
σοῖζ, βοπιεννῆδὶ βἰπηας ἴο ἴῃς νοῦς ἰπ 
Εοπι. νἱϊ. 23, ἀπά τς ὁ κρνπτὸς τῆς 
καρδίας ἄνθρωπος οἵ τ: Ρεῖ. 11. 4. ἴῃ 
1π|5 ἔσω ἄνθρωπος ἴδε ροοάπεββ οὗ πε 
Ἰανν οὗ αοἅἄ οδη ὃς τεοορηίβεᾶ 8ο [μδὲ οπε 
ςδη ἀεἰρδς ἰπ τπδὶ αν. Βαϊ (μετα ἰδ 
δηοῖπεσ αν παῖ ναγβ αραϊπϑὶ ἴ ἀπά Ὀτίπρα 
ἱεῖπῖο βυδ)]εςτίοη (Εοπι. νἱϊ. τ9-23). ἤεπος 
τδε ἔσω ἄνθρωπος [45 ἴο θεὲ τερεπογαῖεά, 
δα 80 δεσογηεβ “ἴδε πεῖν πηᾶη,᾽" ὃ καινὸς 
ἄνθρωπος, τπδὶ ἰΒ οτεαϊεά «αἴες αοὰ (ὁ 
κατὰ Θεὸν κτισθείς, ΕΡΏ. ἱν. 24), οἵ ὁ 
γέος ἄνθρωπος, [δὶ ἰδ τεπενγεὰ (ἀνακαι- 
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τσ οαει., χριστὸν διὰ τῆς πίστεως ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, 18. ἐν ἀγάπῃ 
ἶν. 4 
. ἐϊ. 2 δὶ νρ" δβῥιζωμένοι καὶ "τεθεμελιωμένοι, ἵνα " ἐξισχύσητε "καταλαβέσθαι 

ῥ.. (οἱ. 
αν; ὁ σὺν πᾶσιν τοῖς “ ἁγίοις τί τὸ ΄ πλάτος καὶ " μῆκος καὶ ἢ βάθος; καὶ 
ΒΔ.Χ]. 24. 

α Μειι. ἄν 25 Γκὲ; Οοἱ. ἱ. 43; Εἶεδ. ἱ. το, ἔγοτ Ῥε. οἷ. 85; τ Ῥοί. ν. το. 
Υἱὶ. 6 ναὶ. ς Αεἴδ ἶν. 13, χ. 34, χχν. 25; ῬΏΪ!. ἰἰϊ, 15, 13.) 

ἔς Ἐεν. Σχ. ἡ, χχὶ. τό ουἷγ; ας. ἱ. 15. Ἔξ: .Β. ἱ. ᾿ τεβ. 

Ὁ εσε οἷἱγ ; 5: 
ἀ-- Αςὶε χ. 2, σἷν. 13 ἃ]. ἔσ. 

δὲ 566 ΒΕοχω. νἱϊϊ. 30. 

Ἰ νψ. κι βαθ. ΒΟΘΕΕΟ 17, 37, 57, 73, 116, 1ἴ., Νυἱς., ὅ.τ., Ατ. -εγρ., σοριῖ., Ε:ἢ., 
Ατσῃ., Αἴῇ., Ογτ., [μυς.. Ατρτδε., Ρεὶ., [ες ; 
Οτίᾳ., ΟἾσγβ., ΤΒάσι,, αἱ 

γούμενος, (οἱ. 11. το). Το σἐγεηρίλ, 
τἰετγείοσο, νος ἢ ννᾶ8 ἐὰ Ὀςε βου ξυυξία εν 
ὃν δε ἱπιρασίδιιοη οἵ ἣὲν βρίγίδὶ ροννεσ 
τγουρῃ ἴτε ΗοΙγ ϑρίσγιε ννᾶβ ἃ σἱᾶ ἴὸ εἢ- 
τίς δηά ἰηνίροτγαῖε τῆς ἀεερεδιὶ ἃπὰ στποδὲ 
οεητδὶ τπὶηρ ἰῃ τΠεπν5--δεὶς νΒοῖε σοῦ- 
βεοίουβ, ρεζβοπδὶ δείῃν. 

Μνες. 17. κατοικῆσαι τὸν Χριστὸν διὰ 
ῆἣς πίστεως ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν : ἐλαὲ 

οἶνει να} ἀινεῖϊ πὰ γον πεαγίς ἐλγομρὰ 
“ἐκ. ὙὩδ ρῥγεβεποε οὗ Ὁ γῖβε, Η18 ςσέαέφα 
Ῥέεδβεῆςε (κατοικεῖν 285 ςοπίταβίεά υἱτἢ 
παροικεῖν -- ξοϊουγη, ο΄. αεη. χχχνῖϊ. 1), 
τδς τακίηρ υρ οὗ Ηἰς αδοάε ἴῃ τδεπ (οὐ. 
τῆς υὑδὲ οὗ κατοικεῖν ἱἰπ Μαῖϊ. χίΐ. 45; 
1υκε χὶ. 26; 2 Ρεῖ. 111. 13; δηὰ αἷβδο 
ϊ8 ἀρρ!σδιίοη το ΟἾγίβε Ηἱπιβοῖξ ἴῃ δη- 
οἴδες σεϊδιίοη ἴῃ ΟΟΪ. ἱ. 19), 8 α'8ὸ ἐπὶ- 
Ὀγαοεὰ ἱπ ἴῃς βοορε οὗ Ῥδυ}}8 ργᾶγεσ. 
ΤὩς ἐπαεσειϊπρ εἐχργεββεὰ μετα ὃν ἴῃς 
ΤΟπΡ. κατοικεῖν ἰ8 4150 εἐχργεββεῦ ὃν 
ἴῃς 5ἰπιρὶε οἰκεῖν (Εοπι. νἱϊϊ. ο; ὦ ᾿ 
1, 16). [18 5εαέ [8 ἴῃε καρδία---(ῃς ςεπῖτα 
οὔἐεεϊϊπρ, [ἰηϊκίην, ἹΠπρ (οὐ. Π 6! Ζϑοα, 
Βῖδ. Ῥεγελ., ἵν., 5). Απά τἢς τηξᾶπβ οἵ 
«λανπεῖ, τῆγουρῃ ΜΠ οἢ ἴξ τΔκεβ Ροββεβ- 
βίοη οὔ τῆς πεαγὶ ἰβ μβαἑέδ, ἴδε διὰ πίστεως 
᾿πάϊορεηρ πε τεσερενιν μος 8 {πε 
φοπάϊιίοη οα οὖῖ 8:46. ὙΠετα γεπΊδίπβ, 
Βοννενεσ, ἴπς φυεβείοη οὗ πε εοπεέγμοίέοπ. 
ὙΠε κατοικῆσαι, εἴς., τΔΥ δε ἴΔΚ6Π ἃ8 
ἀερεπάεπι οἡ (δε δῷ δηὰά 48 ἔοττηΐπῷ 8 
βεοοηᾶ δοοη οοηιεπιρίαιεὰ ἱπ ἴπ0 γῆ 
Ρταγεὰ ἴοσ, δ8 ἴΐ --Ξ “δηά τῃδὲ Ηξ πηδ 
διδηῖ γου αἷϑο ἐμαὶ ΟἾγίβι πιδὺ ἄννε!! ἴῃ 
γουγ Ὠεασγῖβ"" (Μεγ., ΑδΡ., εἰς). Οἵ τὶ 
ΤΩΔΥ Ὅς ἴΔκεδὴ 85 ἀερεπάεπε οἡ ἴδε κρα- 
ταιωθῆναι, εἰς., εχρτεδδὶπρ ἴῃς ςοπίεδπη- 
Ρἰαιεὰ γεσμὶέ οὗ τῆε γἿΆ οὗἉ βέγεηρτῃ (Ἰπῇ, 
οἵ σοπϑδεφμοροε; ε΄. Αςῖδ ν. 3; Ηεδ. νὶ. 
το; Αρος. ν. 5, χνΐ. 9, εἴς.), τα ""ἴο τπ6 
εεος ταὶ ΟὨγίβε πιᾶν ἅνγεῖ! ἰπ γοὺσ 
Βεαγῖβ ", ὙΠε οπιίββιοη οὗ πε Ἴοη- 
πεοιίηρ καί ἰβ πο ἰπβυρεγδῦϊε οδ)]εςτίοι 
το ἴδς ἑοτγγησσ; ἔος οἂδβε8 οὗ δδεαυῃδεΐοῃ ἅτε 
ΒΟ Ε ΠΕ σοποη. Βυῖ ἴδε βεοοπά 
νίενν (8ο ΕἸΙ., ΑΙΝ,, εἴς.) 15 οὐ (πε ψΒο]ς 
ἴο θὲ ρῥγείειτεά, 28 ἰξ ἀθδὶβ Ῥεϊίεσ Ὀοτῃ 
ὙΠ ἢ ἴδε ρταπιπιδεῖοα] σοππεοίοη δηὰ ἢ 
πε επυρηδεϊς ροβίτίοη οὗ ἐπε κατοικῆσαι. 

βαθϑος και υψος ΝΝΑΚΙ,, εἰς., ϑγτ., 8]., 

ΤΒε ἔοτγγηεσ νίενν ἢ88 ἴῃε ἀϊ ΕΠ ς οὗὨ τδῖ- 
ἱπρ ἵνο βοσηενμδὶ ἀϊβογεηὶ ρτατηγηδῖῖςδὶ 
ςοπβίσυςτομβ 85 ρασγδιεἶβ, δπὰ ἰἰ [3115 τὸ 
ὑσίηρ οὔϊ 48 ἴδε ἰδϊῖεσ ἀοεβ ἴπε αάναρεε ἴῃ 
τς ἰδουρῆς. Τε ἐπάτει ηρ οΥ ΟἈγὲςσε ἴ5 
δε Βίρβεσ θοῦ ΨΒΙΟΒ 15 'ἴῃ νῖεν" 45 ἴδς 
πὸ δηὰ ἯΣ οἵ τὰς εὐ πειμεπιπρι ἐν 
γάπῃ μένοι καὶ τεθεμελ' :)ε 

λαυίηρ μα γοοέεὰ απὰ ργομπάεά ἱκ ἰουε. 
Νοιδίπρ οδη Ἰεφί εἰσιδίεὶν θὲ τηδᾶε οὗ ἴῃς 
δηδείβγουβ ἀγάπῃ; ἴδε ἀτίίοἱς θεΐπρ' οὔἴϊεη 
ἀτορρεά Ῥεΐογε αὐβίσαςϊ πουπβ, ἀπά εΞ- 
Ῥεςιδ ιν αῆεσ ἃ ργεροβίτίοη (νΊη.- Μουϊε., 
ῬΡ. 148, 140. ΑΒ ἴπε ἀγάπῃ ἰ5 δἀἰεο 
νπουΐ Δην αὐτοῦ οἵ οἴδει ἀεβηϊηρ ρεα., 
τ ἀρρεᾶσγβ ἴο βᾶνε [18 τηοβὲ βεέπεγδὶ βεῦβε 
Βεζε, ποῖ “πε ἴονε οὗ Οοά " οἵ “ἴδε 
ἴονε οὗ Ολγνὲςέ" ἴῃ ρασίίουϊασ, Ὀυϊ ἦοϑε, 
ἴδε ΟΠσίβείδη ρεϊηςὶ ρὶς οσ ὅτᾶςε ψυΒΙ ἢ ἰ8 
“ῃς Ὀοηὰ οὗὨ ρετέεοϊπεββ " (6οἱἹ. ἰδ]. 1.4). 
ἴῃ τοῖ8 ἴονε ἴδεν ἀγε ἀεϑοσι ρεὰ (ὉΥ ἵνο 
Ῥετσί. ρασζιϊςβ.) ἃ8 “""μανίηρ δεεη γοοίφά διὰ 
εγομμάεά"". 1 τῆε ἴεσπιβ ἐῤῥιζωμένοι, 
τεθεμελιωμένοι ννεῖε υδεὰ ἰπ {Πεὶτ ῥγορεῖ 
εἰγτιοίοσιοδὶ οοπποιδιίο, {ΠῸῪ ταῖσδε 
δυρρεβὶ θοῇ. ὙὍΒα ἔοττηεσ τηῖρδι Τοου- 
Ὑεὺ ἴδε ἰάεα οὗ βυδ)εοῖβ ἀετίνίηρ {δεῖς 
1:ε δηὰ στον ἔτοπι ἶονε ; δπὰ δε Ἰδῖϊες 
{δε ἰάεα οἵ βυδ)εοῖδ δι} υΡ θη {πε Ὀαϑβὶβ 
οὗ ἴονε 88 ᾿ἰνίηρ βίοπεβ ἴῃ (ἢς Ὀϊνὶπε 
τεπηρίε. Βυὲῖ ἴῃς ἰεττηβ ἃγε 4150 πβοὰ 
νηϊῆουϊ δὴν τεΐεσεπος ἴὸ {πεὶσς ογὶ ρίηδὶ, 
εἰντιο!ο ρίζαι 8βεῆβα -- ῥιζοῦν, «.ς., ἱπ 
ϑόρῃ., (Σά. Ος, 1501, τηδᾶῃβ βἰπιρὶν ἴὸ 
45ἐαδἰἐδκ βοτηειπίηρ βγηιῖγ. 80 δετς τᾶς 
ἴνο ννογὰβ ργοῦδοϊν ὄὌχρίεββ ἴδε οἷς 
δἰγυρὶς ἰάεα οἵ Ὀθεὶῃρ σεεηγεὶγ Ξεἰϊεὰ πὰ 
ἀεεῤὶν γομπάεά. ὙΒοτουρΡΕΙΥ ἐβιδΌ Π 8ῃεὰ 
ἴῃ ἶονα, πανὶπρ 'ὲ ποῖ Ὧἃ5 δῃ υὑποεσίδίπ 
ξεεϊηρ οδαηρίηρ υνἱ ἐνεσυ οἤδηρε οἱ 
εχρεσίεηςς, δυῖ 45 ἴῃς ςοπδίδηϊ ῥγποῖρὶς 
οὗ τπεῖς 1|{6----ἰῃ8 ΤΟΥ πλυϑὲ ὍῈ ἰξ 18 ν 
ἅτε [ὉΠῪ ἴο ἀρργεβεηά {πε τηδρτιίτυάε οὗ 
ΟἸγῖβεβ ἶἴονε. Ηεγε, δραίϊη, ἴδε οοη- 
Ξέγμοξέοη ἰβΒ ἃ ἀϊῆσυϊ: αυεδιίοη. νγεβί- 
οοἵε δηὰ Ἡοτὶ διϊδοῃ;:. ἐν ἀγάπῃ ὃο ἴδε 
κατοικῆσαι οἶαι8ε δΔηὰ [δε ἐῤῥιζωμένοι 
καὶ τεθεμελιωμένοι (ὁ ἴῃς ἵνα οἶδυδε. 
Βυϊ τΠε ἐν καρδίαις ὑμῶν 5εεπι5 ἃ ὕΤΟρΕΣ 
δηὰ δάδαυδῖε σοποϊυδιοη δηὰᾶ σοτζηρ]εϊίοι 



τγ---το. 

οὔ ἐδε ἰάεα οἵ τῆς ἱματοοί ἑηρ. Μδηγ (ἰπ- 
οἰυάδί!ηρ Μεγεσ, ννίηεσ, Βαϊπι., ΑΝ, ΕΝ, 
εἰς.) οοππεςοὶ τς ψμοἱς οἴδυβε τὶ τῆς 
ἵνα, -Ξ- “ἴῃ ογάεγ πὶ, δεὶηρ τοοϊεὰ δηά 
βτουηάεὰ ἴῃ ἴονε, γε πιδὺ ὃς 80]ε". ΤῊΐ5 
Εἶνεβ δ ἐχοαΐεπὶ βεηβε, ἀπ ἃ ἐχδτηρίεβ οὗ 
ἴδε σδπβροβικίοη οἵ ρασὶ οὗ ἃ βεηΐεηος 
ποῖ ἴδε παίυγαὶ ρίδος δῆεσ με ἵνα ἴο οπς 
δείογε ἴὶ ἅτε ἴουπά εἰβενδετε ἰπ ἴδε ΝΤ 
(4..» Αοῖἴδβ χίχ. 4; 1: Οοσ. ἰχ' σ5; 2 ὕοσ. 
τ 4; 68]. ἰΐ,. το; Οοἱ. ἵν. τ6; 2 Τῇεββ. 
{71 ο΄. Βαϊίῃ., αν. οὐ Ν. Τ΄ Ογεελ, Ρ. 
380). Οη (δε οἵδες Βαπά, ἴπε τεϊενδ που 
οἵ πιοβιί, ἱζ τοὶ 411, οὗ ἔμεβε Ἐχδτηρ]ςβ 'β ποῖ 
ἃδονςε βυβρίοίοη (ο". ΕἸΪ. ἀπ ἃ ΑΒΌ. ἐπ ἰος.), 
δηά [ἰ ἀοεβ ποῖ ἄρρεᾶσ τδδί ἰπ ἔῃε ργεβεηὶ 
Ῥάδββασε ἴμεῖε ἰδ ΔΠΥῪ Βυο ἢ ἐστ ρμδβὶβ οα 
ἴδε ἐν ἀγάπῃ 45 οΔη εχρίαίη ἰϊ8 Ἢ 
Ῥοβιείοα. Ηξηος ἰϊ ἰβ Ὀεϊϊεῖ οα 6 ψΒοῖς 
ἴο ςοπηδοῖ ἰξ νυν τῆς ῥγεοσαάϊηρ (845 ἰ5 
ἄοπε ἴπ οὔς ΨΑΥ οὐ οἴμε ὉῪ ΟἾτγβ., 
[αιὰ,, Ηδτεὶ., ΒΙεεῖς, ᾿ς ννείιε, ΑἸΣ,, ΕἸ]. 
ΑΡΡ., εἰς.), ἀπὰ ἰδῖο ἰϊ 28 ἀποῖδποσ ἱπϑίδησα 
οἵ {πε ποι. δὖβο]. οὐ ραγιἰοἰρίαὶ ἀπδοο- 
Ἰουΐδοη (ογ. ννίη.- Μουϊέ., Ρ. γ15; Κεᾶρες, 
ϑῤγαθλὶ., 8 56,0, 4; Βυϊίπι., Ογ. ΓΝ. Τ. 

γεεζ, Ὁ. 208; Β]1885, Ον. οὔ Ν. Τ. Ονεεκ, 
. 285). 80 ννε ἰγδηϑίδίς 1:-- γε Βανίπῷ 
ἅαι τοοϊεὰ δηά ρτουηπάεά ἴῃ ἴονε ἰῇ ογάδσ 
δαὶ γε τᾶν ὃς δθϊς,᾽" εἰς. ὙΤε γοοέΐ 
ἃπά ργομπάϊηρ ἃτε ἐχργεββεὰ ὃγ ἴδε ρεζί. 
Ῥαγῖ., δβ ἴπεῪ ἰπάϊοαϊε {πὰ βίαίες ννὩο ἢ 
ταυδὲ ὃς τεδ] βεὰ ἰῃ σοηπεοϊίοη υνἱτὰ (πα 
ἰῃάννε! τς οὗ ΟἸσῖβε δφίογε [μα δ ἔοσ 
ςοταργεβεηάίϊηρ τῃς ἴονε οὗ ΟἈτῖβὲ οδ ὃς 

αἰγεά. ἵνα ἐξ 
ες. 18. ἵνα ἐξισχύσητε κα' σ᾿ 
σῦν πᾶσι τοῖς ἁγίοις: ἐλαέ γέ "αν 

δὲ {μιν αδὶε ἐο τοπεῤτέλεπᾶ τοῖκ αἱϊ ἐπα 
ξαἰπίς. Ὑδε “ΤΏΔΥ ὃ βίου" οἵ ἴδε ΕΝ 
ἰδ ἃ ἰε55 ὮΔΡΡΥ τεπάετίηρ τμᾶπ υβυδ], 88 
οὔδουγεβ ἰἣς ἕλοι τπδι (Πς νετῦ 18 ἀϊεγεηςὶ 
ἴτοτι ἴμαὶ εχργεβϑίηρ ἴῃς ςέγεηρέλεησα ἴῃ 
νεῖ. 16. ΤἼε βίσοηρ ςοπιρουπὰ ἐξισχύ- 
«ιν; -- ἰὁ ὃς ορνἰπεέΐγ αδίς, το αῦὺς {μ|1 
«αῤαρέέγ, οοςυτβ ΟὨΪΥ 188 οησε ἰπ πς ΝΤ 
δηᾷ [8 τᾶσε ἴῃ ογάϊπαγυ Οσεεῖς. καταλαμ- 
βάνειν, -- ““11Κε Ὠοϊά οἵ᾽᾽ (1 Οος. ἰχ. 24; 
ῬΏΙ]. 1. χ2, εἴς.) οσ ἰὴ ἴδε βθβῆβε οὗ νπμδηέαΐ 
ξταβρ (Ρίδιο, Ῥλαφάγ., 250 Ὁ), ἱπ 118. νατὶ- 
οὐυδ ΝΊ οσουγτεηςεβ ἴῃ τῆς Μέδάϊε Νοῖος 
(Αςῖδβ ἵν. 13, χ᾿ 34, χχν. 25) 8858 οἠΐυ ἴῃς 
ἰλεῖες πιεδηΐηρ. Ηδετε, τπεγείοσα, ἰ ἰ8 τε 
μπάεγείαπα, ποι Ξε οεεμῥατε, ἑαὶε ῥοςςεσεῖον 
ογ(ἀοιξμ., ΚΥρίε). Τῆς ΕΝ βυδδιϊτυτεβ μα 
τῦοζε πευῖγαὶ αῤῥγελεμά---ἃ νοτὰ σάρδδῖε 
οἵ εἰϊδες βεηβε---ἴοσ τῆς “"" σοτηργεπεηά ᾽ οὗ 
δες ΑΝ. Τῆίβ γῆ οὗ βρίγίτυδ] σοπερτγα- 
δεπδίου 8 σοπιεπιρίαιεά ἔχθος 88 ἴὸ δε 
Βοεθεσδεα δηὰ εχεσοίβεά σῦν πᾶσι τοῖς 
Ὑίοις, ποῖ 45 ἃ πιδῖζεσ οὗ ρεῖνδίες ὃχ- 

Ῥεσείεπος, ἴδε ρεου ας δου οὗἁ βοπε, οἵ 
“Ἅπ ἐχοερἕοπαδὶ δεβιοντηεης πὸ τῆς τῶσε 

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥ͂Σ γλις 

Ῥείν!εζε οὗ νἱβίοπβ, αὶ 85 ἃ στ ργορεσς 
τὸ ἴδε ΨΒοΙε σοτηγαυηεν οὗ δεϊενεῖβ δηὰ 
οἷς ἰῃ ψνὩῖ ἢ ἴπε5ε ΕΡΒεβίδῃβ τοὶ ρῆὶ βῆδγε 
τορεῖδεσ νυ 41} αοά 8 ρεορῖςε; ἕογ ἴδε 
Ὦγαβε οὔ. '. 15, νὶ. χ8; ΟΟ].ἱ. 4; ἡ ΤΒεββ. 

11. 13; ΡΠΠἊΕτΩ. 5; εν. νἱϊϊ. 3; δηᾶ ἔος 
ἴδε βεπβε οὗ ἅγιος δεε υηάεσ ἱ. τ ἄῦονε. 
-τί τὸ πλάτος καὶ μῆκος καὶ βάθος καὶ 
ὕψος: τομαὲ ἐς ἐπε ὀγεαάίπ ἀπά ἐὰ 

ἰ8 τδαὶ οὗ ΒΟΌῈ, 17, Νυϊρ., Βοἢ., εἴς. 
ἼΒε ἰδίϊοσς 18 ργείοιτεὰ ὉῪ ἘΛΨΗ, τῆς 
ἔογτηεσ φεϊείηνς ἃ ρίδοε ἱπ ἴδε πιαυρὶπ νντἢ 
Τταπά ΝΗ. δὲ 8 τῃς οδ]εςϊ ἰῃ νίενν 
ἴῃ ἴ86 τπηεπέου οὗ ἔμεβε ἀϊπιεηβίοπβ  [ἰ 
ὶς ἰεῖξ υππαιεά. Ηδεπος πε τῆδην οοη- 
Ἰεσῖυγεβ οἡ ἴΠε βυδ)εοῖ; 4.6... ἴμδὲ ἰξ 5 τῆς 
Ολγίσαπ Ολμγολ (Μιςἢ., Κορρε, εἰς.), 
οζ Τερνιῤίς (Βεηφεῖ), ἴδ τσογὰ οὐ γεάφηῤῥ- 
ἐΐομ, οὐ ἴῆε »εγϑέενν ῥσενίουβὶνῪ ποιίςεά 
(Τπεορῆν., Ἠατῖ., ΟἹβῃ., ΒΙ δεῖς, εἰς.), τῆς 
ΤαΥβίεσυ οὗ ἴῃς Ογοςς (Ε53:.), τε ἴουε οὗ 
ΟΘοὰ (ΟὮτυβ., Εταβπὶ., ατοῖ., εἰς.), {πε 
τοϊξάοηι οἵ αοά (Ὠε Ννειιε), ἰουε (Μουΐε), 
οἷ! ἐκαὲ Οσοά μας γτευεαϊεά οΥ ἄοηε ἐμ τι5 
αμπὰ ὕον ὡς (Α11)). Βαε (δε οοηϊεχὲ πδῖυσ- 
ΑΙΙγ βυρρεδῖβ ἴῃς ἰονε οΓ Ολγίξέ ((δἱν., 
Μεν., ΕἸ1.), τπᾶὲ δεΐηρ {με βυρτεπὶς ἔβεπὶς 
δηά {πε οης ᾿νΠίςἢ ἰ8 ἰγηγηοά!δίεἶν δεῖ Ὀε- 
ἔοτε υ8 'ῃ Ἔχργεδϑ εσηβ. Τῆς ἱπιαρίπδιῖοη 
οὔτπε Εδίδεσθ, Αὐρυβέϊης, Οτεροτν Νγ88., 
]εΐοπιε δπᾶ οἴδεβ, γαη τῖίοι ἴπ τῆς επ- 
ἅἀελνοῦτς ἴἰο πὰ βοζης ἀϊβιϊηςεῖνε, δβρίγίτυδὶ 
ταεδηΐϊηρ ἴῃ ἐΔο ἢ οὗ ἴδε ἴουτν {Πίηρβ Βεγα 
πατηςά, ἴπε βῆδρε οὗ {πε Οσοξβ, ἐ. Κ΄.» Ὀεΐῃ 
βυρροβεὰ ἴο ὃὉς δἰρηίβεά (Εβευ8), ἴδε 
Ῥινιηῖν οὗ ΟὨγῖϑε θείης ουπᾶ ἱπ τΠῈ 
ἤρυτε οὗ ἴπε ἀείρλέ, Ηἰδ Ὠυπχδη πδίυσα 
ἰη τῆς ἀεῤῥλ, τιῃς εχίεπε οἵ πε Αροβιίοϊὶς 
(οχητϊβϑίοη ἴῃ ἴῃς ἱεηρίᾳ απὰ ὀγεαάίῃ, 
εἰς. Νογ ἅτε ἴῃε ἔεδίβ οὗ ἱπιεγρζείδιίοη 
1ε88 ἑοσοεὰ οὕ ἕβποίξῃ! ὑνῃΐομ πᾶνε Ῥθεα 
Ῥετίοιτηεά ὉΥ βοῖῆε πιοῖε τηοάεγῃ δχα- 
εἴε8. Βαϊ (πα ἴετπιβ ἱσηρίλ, ὀγεαάέλ, 
ΕΗ λεὶσ πὲ ατα ἱππκοάμποςεά ν]ἢ Ὧο οἵδε 
Ῥύτροβε ἴδδη {πε βίτυρίε ἀπὰ οοπδίβιεηϊ 
οὁπε οὗ βεϊτίπρ ἔοσίῃ ἴῃς βυγραββίηρ τολρη- 
τυᾶε οὗ ΟὨγίβι᾽ 5 ἷονε ἔογ υ8. Τὴε ρονγεσ 
ἴο Τοπιργεπεηὰ ἐμαὶ ἴονε ἰπ [18 υἱπχοϑὲ 
ςοπςείναδία ρταπάευς δηὰ [15 γι πεδῖ- 
τεδοῃίηρ τεϊδιίοπβ ἰβ ννῆδι Ραὺυΐ ὑγᾶγβ 
αοὰ το ρσταπὶ δὶβ ΕΡρἢεβίδηβ. 

γες. το. γένει τετὴν ὑπερβέλλονσαν, 
ἧς γνώσεως ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ : α» 
το λκρω ἐλε ἰουε μὰ ΟἈνίϑὲ πλέα }αςΞεείκ 
ἀποιοίεάρε. Τλιεγαῖν, “πε Κπον]εάρε- 
βυτραβϑίῃρ Ιονε οἵ Οπεῖβε ". Τῆς ρεη. 
γνώσεως 18 ἄυε ἴο {πε ὑπερβάλλουσαν 
δανίης ἴδε ἴογοε οἵ ἃ εομριῤαγαέέυς (7. 
Αςβοι., Ῥγοηι., 944; Ἡσαμ., 7]., ΧΧΙΣ.» 



16 ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥ͂Σ ΠῚ. 

ΚΟ {19 ᾿ ὕψος, 19. γνῶναί τε] τὴν ἢ ὑπερβάλλουσαν τῆς ᾿' γνώσεως ἀγάπην 
1-Ξ τ ὅος. 

αἱϊὶν σ, 
αἰ, 2, 8 (Ββες : Τίω. νἱ. 20). 

τα οπι. ὨΕῸ6, Οορι, 

ταῖς Ἐοτ. ἱ. 20, χν. 13; 2 (ος. νυἱΐ. 4 αἱ. 

τοῦ Χριστοῦ, ἵνα “᾿ πληρωθῆτε “ἥ εἰς πᾶν ὃ τὸ " πλήρωμα τοῦ θεοῦ. 

Ὦ -- οσ. χν. 20. 

34γ. τῆς γν. Α 74, 115, ϑὅγ7τ., Ατ.-Ροϊ., [6ς. (σοῤομέέανε εαγίἐαξς ΑὉΡ..). 
5ιγα πληρωθη παν Β 73, 116. 

847; Βετηπασζάν, 5.γ»,., 111., 48 8). Τρδὶ 
ἴδε Χριστοῦ ἰδ ἴῃς σέη. σμδ)., ΟἾσίδι 8 
ἴονε ἰο μ5, 18 ταδᾶς οἰδεῶσ ὈΥ ἴδε ἀεδβοσὶρ- 
ὕση οὗ ἴξ 28 βυγραβδβίηρ κπονϊεάρε, ν ΒΙ ἢ 
οουά ποῖ ὃὍε 8εἰὰ οὗ οὖς ἴονε ἰο Ηἰπι. 
Τῆς τερειϊείοπ οὗ ἴπῈ βᾶπης ἰάεβ ἱπ ςοη- 
ἐταβεϊηρ βεη868 ἴῃ τῆς γνῶναι ἀπά πε γνώ- 
σεως 45 [18 ροΐηΐ ποῖ ἱπ ΔΩ ΔπΕ ἢ ε5ἰ8 
Βεΐνεεη ἐμεογεέϊεαὶ οὐ ἀἰδειγείυε Κπον- 
Ἱεάρε (Ε!1.) ἀπά ῤγαεέϊεαί Κκαον]εάρε, ος 
δείψνεεη ,αἷςε Κπον]εάρε δπὰ ἐγμε (Ηο]2), 
οζσ Ὀεΐνεε λνιαη Κπονϊεᾶρε ἀπά ἀὐυέμε 
(Οἢγυ5.), δυῖ ἴῃ τε βίπυρὶς ἕδος πὶ ἴμεγα 
5 ἃ γεαὶ κπονϊεάρε οὗ ΟἸσίβι' 8 'ονε Ροβ- 
δἰ δ]ε ἴο υ8, ἃ Κπονεάρε [πδὶ 18 σᾶρδῦϊε 
οὗ ᾿πογεαβα 85 ψν»ὲε ἅγε ἴπε τῆοσγβε βέγεηρέλ- 
ἐπεὰ ὉΥ Ῥοννεῦ ἰπ {πε ἴππεῖ τῆλ, υν ἢ 116 
ἃ εσοπιῤἰείε οἱ ἐχμαμςέδυε Κπονϊεάρσα ταυβὲ 
ἐνεὲσ τεηδίῃ θεγοπὰ οὐγ οἀραοϊϊγν. ΤῊΐ5 
ξέθθου ἴοσ πε οὶ οὗ ἴσαις δά οΠΙατβίηβ 

ον]εάρε (4 Κπονϊεάρε ννῃϊο ἢ ἰ8. οὗν!- 
Οὐϑ]γ ποῖ ἃ πιδίϊεσ οὗ πιεγε ἱπίειεσὶ δας 
οἵ οοπϑβοίουβ, ρείδοηδὶ δχρεσζίεηοθ) ἰβ8 
οοπηεοιεὰ νὰ της ἰογπιες ρει τίοπ ἴον 
βρίγιτυδὶ ον ῤγελεησίοπ ὉΥ τε, ἀπά τῃ 18 
18 Ῥτεβεηίεά ἴῃ {πε σπασζαςοίεγ, ποῖ οἵ ἃ 
εἰἴνιαχ, Ὀὰϊ οὗ δὴ αἀϊμηςέ, ἀπ δἀάϊτοπδὶ 
βίδιεσηθηϊς ἰῃ βυρρίεμηεηϊ οὗ [πε ἔογγηεσ. 
Ὑδε δἰ πιρῖε τε (45 ἀϊδεϊη συ ϊϑηεὰ ἔγοπὶ τε 
..... καί) οσουζβ γάγεὶν τῷ ἴῃς Οοβρεῖὶβ, 
ΜΠ ρτοδίεσ οοτηρασγδίίνε ἔγεαυεπου ἴῃ 
Ἐοπιᾶπβ δηπὰ Ἡεῦτγεννβ, δυϊ οἰϊεπεβὶ ὉῪ 
ἴατ ἱπ Αςῖβ8. [11 15 υϑεά ἴο σοηηβοὶ βίπρ]ε 
ἰάδαβ πῃ Οτεεῖς ροείσυ (βεάοσῃ ἱπ ατεοῖς 
Ῥεοβο), δηἃ 18 οὐσαβίοπ δ ν 80 υϑεά ἴῃ τῃς 
Τ (τ΄. Αοἰβ ἰϊ. 37, 40, χχνῖϊ. 4; δηὰ 5εὲ 

Βεγηῆ., ϑ5γηπέ., χχ,, 17). ἴπ 1015 σᾶβε ἱξ 
δεαπΊ8 ἴο ἱπάϊσαίε ἃ “ οἴοβε οοηηςεοτίοπ 
δηὰ Δβληϊν ̓ ἴπδη καί (ο, ΒΙ485, Ογ. οὔ 
Ν. Τ΄ Ονεεξ, Ῥ. 263).---ἶνα πληρώθῆτε εἰς 
πᾶν τὸ πλήρωμα τοῦ Θεοῦ : ἐλαΐ γε ηιαγ 
δὲ βιὰ μπέο αἰἷΪ ἐκε Μιΐπε5ς5 οΓ Οοά (οτ, 
ἱπῖο τπ6 ψΒοῖς ἐυ]πεββ οὐ ἀοά). με 
ξτεαι Ναιίοαη Οοάεχ ((ο]]οννεά Ὀν 17, 73, 
116) 48 8ῃ ἱπίεγεβίίηρ νατίειν οὗ τεδάϊηρ 
Βοτε, υἱζ., πληρωθῇ ἴος πληρωθῆτε, ἴδε 
εἰς Ὀείπρ αἷδο ἀγορρεὰά. Τηὶβ τεδάϊηρ 
Βεῖϑ ἃ ρίδος ἴῃ ἴῃς σηδγρὶπ οὗ ΝῊ. οπ 
πε ἀϊῆουε ἰεσὴλ πλήρωμα δεε υὑπᾶες 
ἷ. τὸ ἃπά εἊβρβοίδιν 1. 23 ἀδονε. Τῆς 
ἱπιεγργεϊδιίοη οὗ 118 οἴδιβε 18 τυ ἀΪ8- 
Ρυϊτεά, Τδε εἰς ςαπποῖ τηεδῃ τοὐέλ οἵ ἐπ, 

88 ἴξ 18 ἴα κεη Ὀγ βοόσηδ, θυϊ πγυϑῖ-ε “ἰηῖο" 
οΥ ““υπῖο;,᾽" ἐχργεββίηρ δε πιδασεγέ πῇ ἰο 
ψΠΙοἢ ἴπε θείης ΠἸ]εὰ ἰβ το ἴᾶκε εῆξεςῖ,. 
τῆς ἰνηξ οὗ τπε ΔΙΠἰπρ, οὐ ἴδε ροαὶ τὲ 
[88 Ὀθείοτε ἰ, Τῇοαε ΑΝ δηά {με οἵδβεῖ 
ΟΙά Ἐπεὶ βῃ Νεγβίοπβ ετγοπεουδὶν ψῖνε 
“αν ἢ"; ὄχοορὲ Υνίς]., το τοδᾶῖεβ ἴα 
“η," Οον., ψῆο τοηάδιβ “"ἴηῖο,᾽ δηὰ 
ἘΒεπι., “ἀπίο", ὙΒε Θεοῦ πᾶν ὕες τπε 
ἔφη, οὗ ογίρὶκπαξἑπρ σαι5ε, τὸ [6 ἔ]π6 55 
ἐδέοτυνεά ὉΥ αοὰ; οτ, Ὀεϊίεγ, ἴπε ῥοςς. 

ξξμο τὸ {πε δυϊπδβ8 ροββεββεὰ Ὁγ Οοά. 
Ὦς πιαίη αἰ συ] 18 τη βεῦπϑθε οὗ ἴδε 

πλήρωμα ἴἴ8ε1. ὅϑόπιε ἐχρίδηδί!οῃβ πΊδΥ 
Ῥε 8εὶ αϑβίἄε 48 ρδιδρῆγαβεβ ταῖϊῃεος ἴπδῃ 
ἱπιεσγργείδιίοπβ ἢ 4.9., ἴπαὶ πλήρωμα - 
τῆς Ολεγελ (Κορρε, εἴς.) ; τε ργαείομς 
2γέξεμος οὗ Οοά, ἴλς Ὀϊνίηε δόξα, Δι κρ 
πε ρεορὶες (Η)11.)}; τ86ε ῥογήεεέϊοπ οἵ 
αοά, ἱπ ἴδε βεῆβε οἵ ἴδε δίρῃεβε τηογδὶ 
ἰάεδὶ ταὶ σδὴ Ὀε ρῥγεβεηϊεά τὸ Ὠὶπὶ “ἷπ 
ΜΠοβς6 πεατὲ ΟἾγῖδὲ ἄννε 8" (Ο]ε:.), εἴς. 
Νὸογ οδῃ δὴν ροοὰ βεῆβε "6 ἱερι ὐἰσηδίεϊν 
δοι ὃν ἰακίπρ ἴξ 45 -- πλήρωσις---““ἴῃαὶ 
γε τῇδὺ ὃς Π]]εὰ νἱτἢ τῆς οἰ ἢ νΒί ἢ 
Οοὰ ἰ5 ψοης το διγηίβῃ τη" (ατοιῖ.)-- 
80 ἱπίεσγργαϊδείοη τμδὶ σδηποῖ δε δάϊυβιεὰ 
ἴο ἴδε εἰς. ὙΒε οποῖςος [165 θεΐννεεη ΝΟ 
νίεννβ, υἱζ., (1) ἴδαι πλήρωμα ἢδ5 [ἴ5 
Ρτίπλαγυ, ΡΆᾶ58. βεηβε---ἰῃε ἔμ] η688 ἰμδὶ ἰ5 
1π αοά, ος ν τ πο Οοἀ Ηἰτηβεὶ ἰβ 
ΒΠ1εά ; ογ (2) τμδὲ ἴς μδβ ἴδε βεῆβε ἀδεινεά 
ἔτοτα {Π|8, υὲζ., γείπεςς, εοῤία, πλοῦτος, 
πλῆθος. ΤῊς Ἰδίτετ 'β ργείειτεὰ ὃν Μεγεζ, 
ΜΏΟ Δρρεδ]β ἴο βυςῇ ραββαρεβ 88 δοηρ οὗ 
ϑοηρξ, ν., 12; Κοτῃ. χν. 29; ΕΡῆ. ἵν. 13, 
εἴς., πῃ βυρροτί οὗ ἰξ, ἀπά υηάετβίαπάβ ἐξ 
ἴο σοῆνεν [δε βρεςῖαδὶ :άεα οὗ ελαγίδνιαίε 
ζα]π688 88 δεβίονεά ὃν αοά. 80 δε 
τεπάοτβ ἴτ, ““ἷἴπ ογάεγ [μὲ γε πιᾶῪ δε 
ΒΙΙεὰ νυν Ὀινῖπε ρ᾽ 8 οὗ στδᾶος ἴο βυοῇ 
εχίεης {πᾶὶ ἴῃ6 ψμοῖε ἔμϊπεββ οἵ {μεπὶ 
(πᾶν πα8 ἴῃε ἐπιρἢ!4515) 5Π411 ἢανε ραββε 
ονεσ ὑροη γου ". 80. αἷβο βυδϑιδητίδιν 
δε Ννεῖῖς, Αδθοιϊ, απὰ οἴπεγβ, ν8ο τείεσ 
ἴο 2 Ρεῖ. ἱ, 4. Βυῖ ἴδετε δὲ νεῖν 
ΤΕΆΒΟΠΒ ἴοσ ρῥτγείεγείπρ ἴπε ἔοστηεσ νἱ εν 
ψ ἢ ΑἹῈ,, ΕἸΙ., δυρι, εἴς. 1ἰ Εἶνε πλή-. 
ρωμα τῆς ἰατρεβδὶ δηὰ ργοϊουπάεβε βεῆβε, 
ποῖ τεβιγίοείηρ ἰτ τὸ σ᾽ βοΐρτγαςε Ὀεβιονεὰ, 
Ῥυῖ τακίηρ ἱξ ἴο ἐχργεββ ἴδε σμρε οὗ ἐλ 
Ῥέυϊηε ῥεγζεοεϊοηϑ (Βο Βα δίδητἰ8}Π}γ ΟἾγγβ., 
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20. τῷ δὲ δυναμένῳ " ὑπὲρ πάντα ποιῆσαι " ὑπερεκπερισσοῦ “ ὧν ο - Ραΐίεπι. 

αἰτούμεϑα ἢ "νοοῦμεν κατὰ τὴν δύναμιν τὴν "ἐνεργουμένην ἐν ἡμῖν. ». ὕποιι. 
ἐϊ!. τοὶ ν. 

13, Μαῖι. νυ. 37. ᾳ ες. 13 σεϑ.. 
τ διὰ οος Ἶ δ, ἵν. τὶ Εἰ 

τες. 4 τεῆ. 
6 (ἱ. ἐξ. 8, ἐδϊ. 5, Ῥαὺ] εβρ. 

8-- Μεῖι. χὶν. 2; ἔσω. νὶὶϊ. ς: τ (οι. 

λνπερ οτ". ὈΕΈΩΘ, ἀ, ε, ἔ, ζ,  υϊρ., Απηρτϑι., εἴς. 

5και νπερεκ. 5.01., 50ἢτ. εἰ Ρ., Απιδτβε. 

Ἑῦοκ,, εἰς.), τλε  Βοῖε ἀρετή οἵ “πεείϊεπος 
ὑιαὲ ἰς ἴῃ αοά; σ΄. τ: 
πληροῦσθαι πάσης ἀρετῆς ἧς π“π' 
᾿ἰστὶν ὁ Θεός. [τ ὑγίηρβ τῆς ψΒοῖς ὍπΩς 
ῬΤΆΡΏ ἴο ἃ οοποϊυδίοη ννογῖῃγ οὗἁ 1186], 
Ἰδίηρ υΒ ἴο 4 ςοποερτίοη Ὁ ΒΙοΣ βυ- 
Ῥᾶββεβ ἃ11] τηλιὶ πδβ ψτεοεάεὰά ἰϊ, δηά 
οδιτγίηρ 08 οῦὶ πε ρστεδῖ ἰάδα οὔ ἴπε 
ξυ]πεβ85 τη ΟἾἤγίβι ἴὸ ἴΠπῸ 51}}} στοδῖεσ ἰάςα 
οὗ τε ἔιϊπεββ ἰηῃ αοά. Νογ ἴβ ἴξ ΔῃΥ 
νδιιὰ οδ)]εςείοη ἴο ἰξ ταὶ ψνμδὶ 18 1ππ8 ρυϊ 
Βεΐογε υ8 ἰβ ψῇδι οἂῃ πενοσ Ὀς αἰϊδἰπθᾶ ἴῃ 
τ 15 1ε. [τ|ἰ8 δὴ ἰάεαϊὶ, εβϑεητίδ!ν τῆς 
88 πη6 88 ἴμαϊ σοπιδϊπεὰ ἴῃ τς ἰπ)αποιίοη 
το ὃς ῥεγζεεί ἃ5 οὐγ δῖμογ ἴῃ πδάνβῃ ἰ5 
Ρεγέεςι (Μδῖι. ν. 48). ΤῊΪβ ἱπιεγργοίδιίοη 
4Ἶ50 ἱς πλοϑβὶ ἰῇ παστηοτν τ ἢ της στεδῖ ἰάθα 
οὗ τῆς ἐπατοεϊηρ οἵ ΟἸ γιὲ ἰπ ουΐ Πεαγῖβ, 
εχργεβδίηρ ἰπἀεεὰ ννπαὶ 8 ἱσωρ ἰεὰ ἴῃ τπδῖ. 
[πη ΟὨγίβε τῆς πλήρωμα οἵ ἀοά ἀννεὶϊϑ5 ; 
80 ἔδλι 848 Οἢτίβι ἄννε 18 ἐπ 5 ἴπε πλή, 
οἵ ἀοὰ ἰ5 ἴῃ υ8. [πη τπαὶ ἱπάννε!]ϊηρ [168 
ἴδε ροβϑίδ:Π Ἐν οὗἨ οὖσ στοννὶπρ ἰπ πιογαὶ 
ἐχοοίίεηςς οη ἴο πε νον ᾿ἰπιὶτ οὗ 4}1 τπδὲ 
ἰ8 ἰπ αἀοάἁ Ηἰπιβοῖῖ, Τμδὶ πον πιΐρῆς Ὀς 
σἰγεηρικεμπεαὰ ἴθ ἴηε ἱππασ τᾶη 80 48 ἴὸ 
Βᾶνε ΟἾγβι᾽ 8 ̓ἰνίηρ, ἀπά δἰ ἀϊπρ' ργεβεπος 
ἰπ ἴπεπλ, δπὰ ὃς πο [ΠετεῦΥ το πε ςοτὰ- 
τεμεπβίοη οὗ Ηἰβ ἰονε δηὰ ἴῃς ρεγβοπδὶ 
ον]εάρε οὗ τμδῖ ψνῆϊοἢ γεῖ ΒυΓΡΑ 8868 41] 

κηον]εάρε, ἀπά δἱ ἰδδὲ ὃς δἰ]εὰ υν πῃ 411 
δρί γί τυ] ἐχοθ]εηςε ἐνοη ὉΡ ἴο {Π6 πηεᾶδυσα 
οὔ τμε σοτηρϊεῖε ρεγίεοτίοη ἴηδιὲ ἰδ ἱη αοά 
Ηἱπιβε!--- ἢ 15 ἰ8 τπ6 βύγεερ οὗ νῇδι Ῥδυ] 
ἴῃ δῖ8Β ργάυδθσ ἀεβίγεβ ἴου ἴῆ6βε ἘΡἢεβίδῃβ 
50 ἰδῖς βυπκ ἰπ μεδίμεπ Βορείεββπεββ δηὰ 
δοάϊεββηςββ. 

Νν. 209-21. Α ἔεγνεηϊ δϑογίριίου οὗ 
Ῥγαῖβε ἴο αοὰ εἼνοϊκεά ὃν ἴδε τῃουρῃε οὗ 
τῆς ρτεδὶ τππρθ ΨΏΙΟΒ ΗἰΒ στᾶοε 88 
δἰτεδὰν ψτουρῆς ἴῃ ἴπεβεὲ ααπε]εβ, ἀπά 
(δε ρτεδῖοσ {πππρ8 οὗ ἴῃς ἔαΐυγα νι ἢ τῆς 
βᾶπιε ργᾶος ἀδβίϊπεβ ἔογ ἴπεπὶ δπὰ ψουϊά 
Ὠδνε τΠ6πῈ δἰϊδίη ἴο. 

γεσ. 2ο. τῷ δὲ δνναμένῳ ὑπὲρ πάντα 
ποιῆσαι ὑπερεκπερισσοῦ αἰτούμεθα 
ἢ νοοῦμεν: Νοῖῦ μπίο Ηἴνι ἐλαὶ ἐς αδὶε ἰο 
ἀο ἐχεεεάϊηρ αδεπάαμπέϊν αδουε αἷΐ ἐμπαὲ 
τοῦ ατὰ ον ἐλίπλ. 80 ὈοΓἢ ΑΝ δπά ΕΝ; 
25 αἷ5ο ἴπε οἷά Επρὶβῃ Ν εγβίοηβ, Ἴχοςρ- 
τς ΥΝΊς!. (““πιοτε ῥ᾽ επιεουβὶυ ἵπδη ΜῈ 
ἄχεη ᾽᾽, ον. δηὰ Εδεπ). (““πιογε δϑυη- 

δεν νμιν Α 30, 63. 

ἀδληῖν τπδῃ ννε ἀεϑίγε ἢ. Μοῖε Ἵχδςιὶν 
ἐς ΞΞ "“"δὸϊςε ἴο ἀο Ὀεγοπὰ αἱ! τπίηρβ, ει ροτ- 
δϑυπάληςν Ὀεγοη ν»Βαῖννε ἀϑκ οσ τη η κ᾽ 
(ΕΙ1.). Ἄδε τῷ τεΐετβ παΐυγα!ν τὸ Οοώ, 
τῆς πηδὶπ βυδΊεςς οὗ τπε οἷς ρδγαρταρῃ. 
ΤΒε δέ Πα58 βογηεϊπὶπρ οὗἉ ἰϊβ ργορεγ δά- 
νογβδῖνε ἴοτος, ἴῃς οσοηίγαβὲ Ὀεῖννεοη ἴῃς 
Βυδ)εςῖβ οὗ τῆς Ὀϊνίπε ζταςε ἂδηὰ τῇς 
Ὀίνιης Οἴνεσ οὗ ἴλ6 σταος δεὶῃ ἴο βοπὶς 
εχίεπι ἴῃ νίεν. Τῆς ἀσΚΟΙΘΑΥ ὑεῖπ ες τῆς 
Ψ»Βοῖε ργεοεάϊης ῬΆΤΑΡΤΡΕ δηὰᾶ τῆε ἤτει 
ταλῖη ἀινβίοπ οὗ τῆς Ἐρίβιϊς ἴο ἃ βεῖίηρ 
οἷοβα. [18 θεδὲ ρασγαϊ οἱ ἰ8β ἱπ Εοπιῃ. χνὶ. 
25-22. ΤὍΠε ὑπὲρ οᾶπηοὶ ὃς τᾶΚεη 8 δῃ 
δάνετο (Βεηρ.), θυῖ ρονεζῃβ8 τῆς πάντα. 
ΤὨς πάντα Δραὶπ ἰδ ποῖ ἴο δε ςοηπεςῖεὰ 
ψ ἢ ἀπε ὧν 48 ἰἔτα “411 ἐπα νγὰ δ8κ"; τῆς 
εη. ὧν ἰ5 ἀυε το τῆς οογεῤαγαξέυε ἴῃ της 

ὑπερεκπερισσοῦ, 48 ἰπ ἴῃς ρτενίουιβ ςᾶ85 
οὗ τῇε ὑπερβάλλονσαν τῆς γνώσεως. 
Ευτίδεσ, τῆς ὑπὲρ πάντα ἄοεβ8 ποι Ῥεΐοπ 
ἴο ἴῃς δυναμένῳ, Ὀυὶ πιακεβ οης ἰάεα νἱϊ 
ἴῃε ποιῆσαι. ΤὭυΒ ννε Πᾶνε ἵννο ἀϊβείηςι 
ἀεβοτίριίοηβ οἵ αοἁ πεγα, ἴῃς βεοοηὰ οὗ 
ψΠΙΟἢ ἐχρ᾽δίπϑ ἀπά ἀδνεῖορβ ἴπε ᾿μουρῆι 
οἵ τῃε ἤτγβι. Ἧς ἰβ ἀεβογί θεά ἤγβι χεποτ- 
ΑΙΙν ἴῃ τεβρεςὶ οἵ {πε δυβοϊ αἵδηςββ οἵ Η 59 
Ῥοννεσ, 88 “" δὃϊε ἴο ἀο Ὀεγοηά 81]1} (ἢΐη δ," 
“Δ ὉΪ6 ἴο ἄο ποτε ἴδῃ 41],᾽" ἐ.6., Οης ἴο 
ΨΠοβς εἰϊοίεπου τπεο ἰ8 πὸ [ἰπιϊς ; πὰ 
{πε Ψ ἢ πιοῖς ρατγιΐσυϊα τείδγεπος ἴὸ 
τῆς οα86 οὗ Ραυΐ δπὰ ἢίβ ἔεϊ ονν- ες] ενοῖβ, 
8. δϑϊες ἴο ἀο δῦονε τιεάϑυγε ὑεγοπηὰ 
δηγιμίηρ ντἢ ΠΟ οὖν δδκίπρ οὐ ἐνεπ 
οὐὖγ τπηϊηκὶπρ ἰδ ςοηνογβαηῖ ; πυρεγαδυη- 
ἀδπεν Ὀθεγοπᾶ πε υἱπιοδὲ τεαυεβῖβ ννα 
οἂῃ τᾶκα ἰῇ ῥγαυεσ, ΠΔῪ Ὀεγοπά δ]] 
ἴπαῖ οδῃ βυρρεβὶ 86} το οὐγ τηϊπβ ἱπ 
τπεῖγ πἰσῆεβίὶ νεπίυτεβ. Τῆς νετῦ νοεῖν, 
δεῖς υβεὰ οἵὗἉ ἐλένκέηρ οὗ 5 ἀϊδβιϊ συ ϊδηοά 
ἔτοτι ἀϑελέηρ ἴοτ, ἢδ8 ἴννο πηαίῃ [ἰηςβ οἵ 
ταδδηΐηρ, υἱΣ., ἴο ππδεγείαπα ἀπὰ τὸ ῥοη- 
ἀδν οἵ εομιείδγ. ΤῊε Ἰατίεγ 5 ἰη νίενν Πετε. 
ΤΕ βίγοηρ, ουπιυϊδεῖνε ὑπερεκπερισσοῦ 
Οὐουβ ἀραΐῃ ἰπ 1: ΤΏΕΒΒ. ἰ". 10, ν. 11. 
ϑυοῃ σοταρουπάβ υἱτἢ ὑπέρ ἀὐπερλίαν, 
ὑπερπερισσεύω, ὑπερινικάω, ὑπερυψόω, 
ὑπερανξάνω, ὑπερπλεονάζω) ἀτε οἤατας- 
ἰετίβεϊῖς οὗ Ῥαυϊ. ὙΠΕΥῪ ὅγε ποῖ επείγεὶ 
Ἰἰπυιεὰ το Ὠίπι (6... ὑπερπερισσῶφ, Μαι 
νἱϊ. 37; ὑπερεκχυννόμενον, [κε νἱ, 38). 
Βυΐ Τῆεν ἃτα πιο πῆοτε υϑεὰ Ὁγ Πὶπὶ 
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ει Οογ, χἶν. 21. αὐτῷ ἡ δόξα "ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἐν χριστῷ Ἰησοῦ εἰς πάσας τὰς 
19, 2ὅ. 

ὶ ἐν τ΄ εκκ. και ἐν Χρ. [η. 
και (εν Απλδτβὶ.), τ᾿ ἐεκκλ. ὈΕΘ, ἀ, ε, ἔ, ρ, 

ενεὰς τοῦ " αἰῶνος 2 τῶν αἰώνων, ἀμήν. Υ 

ΑΒΟ 17, 73, 80, 213, ν., Οορὶ., [ες., εἴς. ; ἐν Χρ. [η- 
᾿ ᾿ἱειοτίπ.ν εἰς. ἐν τῇ ἐκαλησια εν Χρ 

Ιησον ἰεχῖ, Ὀ(Χρ. |η. εν τ. εκκ. ΕἸΚΤῚΡ, πιοβῖ τηββ., ϑγττγ., δἱ., Οὔγγεβ., Τπάσι,, Πδση.- 
τεχί, ΤῊΪ., Οες. 

3.του αἰων. οπι, ΕΌ, ιοΐ. ; ἐκ ον πέα Ξσεμία ςσεμίογμνι, ἃ, ε, Ατηρτεῖ. 

5 ἀμὴν οπ|. 57, 67}, 

τἴῆδη ὈΥ ΔηῪ οἵδε ΝΊ νυτίϊεσγ, οσουγτίηρ 
ΠΕΑΓΪ τπγίοας 285 οἥεῃ ἱπ ἴπῸ Ρδυ πα 
Ἐρίβεῖεβ. δηὰ τῆς Ἐρίβε]ε το τῆς Ἠξεδγεννβ 
ἃ5 ἷπ 41} ἐδε οἴμε ΝΎ δοοίβ (οὐ. ΕἸ]., 
ἐπ ἰοθ.). ϑομ ῬοΪά σοπηρουπάβ ἅγε “ἷπ 
κεερίὶπρ ἢ τῆς ἱπιεπβιν οὗ δὶβ ρίουβ 
δα], νΒί ἢ βιταρρ]ε8 δἴῖεγ δάεαυδίε 
εχρζεβϑίοη ᾿" (Μεγ.).---κατὰ τὴν δύναμιν 
τὴν ἐνεργουμένην ἐν ἡμῖν: αεοογάμις ἰδ 
ἐκε ῥοιοεν ἐλαὲ τυογλείκ ἐπ π5. Ὡς 
“ροννεῖ " ἴῃ αμαϑιίοῃ 18 ἀουδιςββ ἴῃς 
ἰηννατὰ ορεγαϊίου οὔ ἴπε Ηοΐγ ϑρίτίς. 
Τῆς ἐν ἡμῖν πᾶ5 {πε ἴοτοε οἵ ἂπ ἄρρεδὶ 
ἴο οςοπϑοϊίουδηεββι Ὑπὸ ροννεσ ἴμαὶ ψα 
Κπονν ἴο ὃς ορεγαῖϊνες ἰπ οὐγδεῖνεβ ἰδ 
ἃ νήϊπεβ8 ἴο ἀοά᾽β Δδι πὴ Υ ἴο ἄο βυρετ- 
ΔΌυπἀΔπεν Ὀεγοηὰ ναὶ ννε δβὶς οὐ {πιηκ. 
ΤΒς εἰηοίεπε ροννεσ οὐ ψ Ὡς νὰ δᾶνε 
εχρεσζίεπος ἱπ ουγβεῖνεβ τεργεβεηῖὶβ ἴδε 
τηεάβυσε δηὰ πηοάς οὗ {πε {ἰπ|:|1688 οἃ- 
Ῥδοίν τῃδὶ 18 ἱπ αοά, δπὰ ὃν ἴδε οπε 
Ψε οἂπ οοποεῖνε οὗ ἴδε οἵδε απὰ ἐζυβὲ 
ἴι. ὙὯὔμεε ἐνεργουμένην τηυδὲ Ὅς ἰᾶίκεη 
Βεῖε ποῖ 88 ρ888., ὑυῖ 25 τη άϊε (οὐ. 6]. 
ν. 6). ἴη Οὐ. ἱ. 29 ε βανε ἴῃε βἰπχίϊδς 
Ῥἕτγαβε κατὰ τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ τὴν 
ἐνεργονμένην ἐν ἐμοὶ ἐν δυνάμει. ΤὙἸπεῖς 
ἴε ἰβ υδεὰ νυν ἢ τείεγεπος ἴὸ ἴπε ΑΡροβιῖς 8 
ἰαδομν πὰ εἰγίυἱηρ αἱ τἴπε εἰπῆς; Πεῖε 
σΠἸ τεΐεσεηςε ἴο ἴπε 1δι1π|ε8 οὗ αοἀ 5 
ξαΐυτε ἀδδὶη 8 ἢ ΠἰΒ σοηνετίβ. 

Ψψεῖ. 21. αὐτῷ ἡ δόξα ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ 
ἐνχ ᾧ ᾿Ιησοῦ : μπίο Η ἐπι δὲ ἐλκε ρίονΥ 
ἐπ ἐπε Ομμγολ ἐπ ΟἈγὶσέ ϑέεσμς (Ὀεῖίετγ, 
“δηὰ ἴῃ ΟΒγίδε [1ε808᾽}). [π ἴῃ αὐτῷ 
πε ρτεαὶ ϑυδΊεοι οὐ ἔπε δβογίριίοη ἰδ 
παιηεά τπς βεοοπά {ἰπ|ὸὲ ἢ τεϊοσγίςδὶ 
εἰαρμδβίβ, πὰ δ8 ἰΐ ϑίδπᾶβ ἤγεβι ἱπ ἴῃς 
βεπίεπος εἴη (ποὶ ἐστί) [8 ἴο ὃς Ξυρρ ϊεά. 
Ὅῆς δγιοὶς ἢ δόξα ἀεῆπεβ ἰὶ 45 ἴδε 
ἼοτΥ ἴμδὶ ἰδ ἄυε το Ηἰπι, ογ (παῖ Ὀεδτ8 
ἱπι. Απὰ {πᾶὶ “ ρίογυ " 8 ἴο ὃς ρίνεη 

Ηἰπι ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, πε Οδυτοῦ δεὶηρ 
{πε ἀοπιαίη ἰπ Ὡς πε ργαῖδε τμ δὶ ὃ6- 
Ἰοπρβ ἴο Ηἰπὶ ἷβ ἴο θὲ τεπάεγεά Ηίπι. 
ὙΒε τεδάϊπρ οἵ πὸ ΤΕ, ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἐν 
Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, [ΟἸἸοννΒ Βυ ἢ δυϊπογί τε 
85 ὈἾΚΙ,Ρ, ὅυσγ., Ετῇ., Ασπι., αοῖῃ. [ἰ ἰ8 
τεπάεγεά Ὀν βοπῖς “ἴῃ (ες ΟΒυτοῦ τολέολ 
ἐς ἱπ Οἢτίβε ]6βυ5᾽", Βαϊ ἴΠετε ἰ8 ΠΟ ενΐ- 

ἄεπι γϑαβοπ ἔογ ἀεῆπίπρ ἐπε Ομυτοῖ μετα 
δρεοί πολ! ν 45 ἐμ ΟἈγίδέ ; ἴογ ἴϊ ἰβ ἴδε 
ΟἈγίσίέαπ ΟΠυτοῇ τῆλ ἰβ οδνίουβὶν πλεᾶπε, 
πὰ {πετε ἰδ πὸ πεεὰ ἴο ἀϊβεϊη ρυιΐβῃ ἰΐ 
ἔοπὶ ἴπῸ ΟΒυτοῦ οὗ ἰβγαεῖ. ϑυςῇ ἃ Ἴςοη- 
βίγυστίοη, ἴοο, ἀϊβεῖπ ρυ 5 ϊπρ οπς Ομυτοὶ 
προ ἈΠΟΤΊΣΕΙ γοσ!α βανε θέτο εἰεᾶγεσς ἱξ 
τῇ ἀρρεδγεὰ Ὀεΐογε ἱστῷ, 4]- 
τπουρῃ ἴῃς αὔβεπος οὗ ἴῃς δγίιοὶς ἰβ ποῖ 
ἔαιαὶ τὸ ἐξ { 1: ΤΏςδ5. ἰ. 1, εἴς). Ηεηςς 
ἴδοβε ννῆο ἰοἷϊονν ἰῆς ΤΕ ἰδῖκε ἴῃς ᾿νοσὰβ 
85 ἴννο ἀϊδείποι οἴδυβεβ, ἐν τῇ ἐκκλ' 
ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, υπάετϑιδπάϊηρ τΠεπὶ ἴο 
τρεϑῃ τΒαἴ {πε ῥγαίβε ννῃϊςῇ ἰβ ρίνεη ἰπ τὰς 
ΟΒυτγοῇ ἰ5 ῥγαῖδβε ξίνεπ ἰπ Οἤγβὲ ἴῃ νίστας 
οὗ Πεσ υπίοη ψ ἢ Ηἰπι 45 πες Ηοδά, ος 
τακίηρ ἴῃςπι ἴο ροΐπε ἢγβὲ ἴο τες ΟπυσοΒ 
85 “ἴδε ουϊννατά ἀοπιαίπ ἰπ Ὡς αοά 
ἶβ ἴο Ῥὲ ρῥτγαϊβεδ ̓" δηὰ ἴπεπ ἴο ΟὮεῖδὲ 
ἃ8 τῆς “δρίγίτυ] βρῆεσε ἱπ ψ Ὡς ἢ Ἐπὶ 
Ἀβογριίοη οὗἩἨ ργαίβε ἰβ ἴο ἴἰδᾶκε ρίδςς"" 
(Μεγ.), 1 θείπρ οπἷν ἐπ Ολγίσέ τῃαὶ 
Ὀεϊΐανες ογ Οπυτοῆ σδη γε δ]}}γ ργαῖβε αοά. 
Τδετε 15, ποννενεσ, ἃ 5π|8}1, Ὀυὶ ἱπηροτγίαπε 
δάάϊτίοτ τάς ἴο τῃε τεχὲ Ὁν βοπις οὗ ἴδε 
οἷ ἀεβὶ δπὰ Ῥεβὲ δυϊποτίτἰεβ, Ὁ. ἴδε ἰπδοῖ- 
τίοη οὗ καί Ὀεέοτε πε ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ. 
Τῆς ανίάεηος ἰδ 80 βίτοπρ (ΒΙΑΟ, 17, 
ΜνΝυΐϊρ., ΒοΒ., εἴς.) τδδὶ τῆς καί οδη 
βοδιςεὶν θὲ τεΐυ δῃὰ 1 ἰβ δοςεριεά ὉῪ 
ΓΤΤΕΝΗΚΝ. 80 τἢε βεπίεπος Ῥεοοσηες 
“Ἴ1η ἴῃς ΟΠυτοῦ ἀπά ἰπ ΟἨτῖδι [δ ου,᾽" ἀπά 
δε ἰάςα ἰβ ται ῥγαῖβε 'ἴβ ἴο ὃς ρίνεη ἴθ 
αοὰ δηὰ Ηἰ5 ρἱοτίουβ ρετέεςτοηβ βῆονγπ 
ἔοτῖ ἢ ῬοΙΠ ἴῃ τῆς ΟδασοΒ Ἐς ἢ ἰ8 (δα 
Ὀοάν, ἀπά ἴῃ ἢ τίβεὲ ψνῆο ἰς ἴῃς Ηεαά---ἰπ 
τὴς Ομυγοῦ 48 ομοβεη ὃῪ Ηἰπὶ, ἀπά ἴῃ 
{πε ΟὨγίῖβι 35 ρίνβ, γαϊβεά, δηὰ εἼχαϊιεὰ 
ὃγΥ Ηἰπι. 8580 αυρι, νἱἢ 4 βογηεννῃδὲ 
Βιπι αν ἰάδα, υπάετοιδπᾶβ ἴδε βεῆβε τὸ 
ΡῈ ἴπαι τῆς ρἱογινίηρ οὗ αοὰ τᾶκεβ 
Ρίδος ἱπ ουϊννατά-τνῖβε ἰπ ἴῃς ςοἶγοὶς οἵ 
ἴδε Οδυγοῆ ἂπά δὲ ἴπε βαπηα {ἰπὲ ἴῃ 
βυςῇ ἰηνναγά-νν8ε τῆδῖ ἴτ ἰδ ἰπ ΟἾσίβι.--- 
εἰς πάσας τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος τῶν 
αἰώνων. ἀμήν: μπίο αἱϊ ρεκπογαίἑοης 70᾽ 
ἐυέν απὰ εὐέγ. Απιεν. οτε ὄχδοῖν 
“ἀὨῖΟ 811 τῆς ρεπετγαίίοῃβ οὗ ἔπε ἀρε οὗ 
{πε ἀρεβ. Απιεη." Αποίῖβογ οἵ ἴδβεθε 
τεδυρ]ςδιεά, ουπκυϊαιῖνε ἐχργεββίομϑ ὈΥ 
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1. 26; 

᾿εν Χριστω ἡ ΕἸἢ. 

Ὡς ἢ ἴδε πιϊπὰ οὗ τη ννοσκίηρ στ τας 
Ιάεδ58 οἵ τἶπλε ἰδ θουσβ ἴο σοῆνευ ἴδε ἰάδα οὗ 
τῆς εἴεσηδί. ΤὩς ἰοσγπιυΐα τᾶν Ό6, 85 ννᾶ8 
βυρρεδιεὰ ὉγΥ Οτοίίυβ, 4 σοπιυϊπαιίοη οὗ 
ἔνο ἀϊδείηςι ρΏταβεβ οἵἉ βί τη ας πιεδηΐηρ, 
οπε ἰπ ψὩιοἢ Τςοπιίηυληςε, οπάϊε88 σοη- 
ἄπυδηος, 5 ἐχρτεββεά ἰπ ἴθγτηβ οἵ γενεά, 
γενεαί (,7. ε.ρ.. ἴυκε ἱ. 5ο; εἰς γενεὰς 
γενεῶν, οἵ εἰς γενεὰς καὶ γενεὰς νγἱ(ἢ 
ΓΤΤΓΨΝΗΚΝ) ; δπὰ δηοίμει ἴῃ πὶ ς ἢ 
18ς βαπὶῈὲ ἰάεβ ἰ8 εχργεββεὰ ἴῃ ἴεγπὶβ οὗ 
αἰών, αἰῶνες (τ. εἰς αἰῶνας αἰώνων, εν. 
χὶν. 1; εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ΟΔ]. 
'. 5, εἰς.). Τϑε ρεουϊατγίεν ὕεγε ἰβ τῆς 
ςοπ)υποιίοη οὗ με ἔνο ἔογπιυϊα δπὰ τῆς 
υϑβς οὗ ἴδε βίηρ. αἰών ἰπ ἴῃς Ἰδίίετ; οὐ. εἰς 
τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος, 3 ΕΒβάτ. ἱν. 38; ἕως 
αἰῶνος τῶν αἰώνων, Ὠλη. νἱϊ. τ ; εἰς τὸν 
αἰῶνα [τοῦ αἰῶνος], Ηεδ. ἱ. 8; εἰς ἡμέραν 
αἰῶνος, 2 Ῥεῖ. ἰϊϊ. 18. ΤῊς ῥγεςίβε ἰάθβα 
υπάετϊγίπρ ἴἢῈ ρῆγαβε ἰ8 ποῖ αυϊῖε οἰθᾶσ., 
[τ πᾶν ὃὲ ἴπαὶ τπε δνεγβεῖπρ ἕαΐυτε ἴα 
τπουρῆι οὗ 48 οπε ἰοήᾳ “ἂρε᾿" εὐ γος 
ἴῃ ἰξ δη υπηυπηδετεὰ βυςςαββίοη οὗ “ ρεῆ- 
εζϑιίομβ ᾿ δηὰ πηδκίηρ ἴῃς δυπὶ δπὰ σγονγῃ 
οἵ 411] ρΡοββϑι]ς ""αζεβ". Οὖ ἴπε “δρε οὗ 
18ὲ ἀρεβ᾽᾽ τῇδ  δᾶνςε ἴδε οτος οἵ ἃ δυρεῖ- 
Ἰδῖῖνε, “τῆς ἀρε ῥαν ἐχοείϊεπος,᾽ τῆς “ 
θεβίάες νοι τῆετε ἰ8 ποηα ΟἾΠΕΙ ἴο 
παπγεά," δηὰ τμδὶ τεραγάεά 45 σοπιδίηὶπρ᾽ 
ἴῃ 1861} 411 ςοποείναρδ!ςε “" επεγδιοηβ "". 
Μοτε ργεοίβαϊν, ἴδε ἰάεα οἵ ἴῃς βαγοιμςία 
ΤΑΔΥ ὃς ὈεΠὶπά 411, ἰπε ἀρε (ὁ αἰών) Ρεΐηρ 
ἴδε Μεκβίδηϊς ἂρεὲ ψῃϊ ἢ ορθηβ ἢ ἴῃς 
Ῥαζουδία, Ὀγίηρβ [1 οἴπεγ ""αρεβ᾽" στ 
τπε “ ρεπεγδίίοηβ "" δεϊοπρίης ἴο ἵπετι τὸ 
Δ επά, δηὰά ἰ8 ἰδεῖ τὸ ἐπάυτγε ἔοσ ὄνος. 
ΤὮυβ, ἃ8 Μεγεῖ ρυῖβ ἰϊ, ἴλ6 ἰάεβ 15 τμδὶ 
πε οἴου ἴο ὃε ρίνεη ἴο αοὰ ἴῃ ἴδε 
ΟΒυγοῦ δηὰ ἱπ ΟἾγίϑε ἰἴΒ Ἡεδὰ ἰβ ἴο 
“δῃηάυτε ποῖ ΟΠΪΥ ὑρΡ ἴο {πε Ῥασουδία, 
δυῖ τῃδη αἷβο Ἔνεῖ οηννασζᾷ ἔγοπιὶ ψεπεγᾶ- 
τίοη ἴο ρεπεγδιίοη ἰπ ἴῃς Μεββίδηϊς ὅβοῦ 
--σοπβεαυεηιὶν ἴο Δ8ι ποῖ πηεγεῖν εἰς τὸ 
παρόν, Ὀυϊ 480 εἰς τὸ ἀΐδιον᾽᾿΄. Τῆς 
ἀμήν, ν»Γ ἢ Οὐουτβ 80 ἐΓεα ΠΕ ἰπ οὺζ 
1μογά 8 ἀϊδβοουτβοβ δὲ ἴπεῈ Ὀερίπηίηρ οὗ 
ἂπ Δδβῆγηδιίοη, ἰ8 ὑϑεῦ δοῖε, 248 80 
οἴεη ἴω ἴῃς ΟἹ, δὲ ἴῃς οἷοβο οὗ {πε 
βεηΐδηοεα ἰπ ἴῃς βεηβε οἵ 50 δε ἐέ (υΧΧ, 
γένοιτο; ο΄. Νυπι. ν. 22, εἰς.). [τ ννᾶ8 
τε ρεορίε᾽β δαβϑϑεπὶ ἴῃ ΟΤ εἰπηεβ ἰῸ ἀε- 
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ΟὩ]γ, κις 1οὁδη 6. ἁτι Αςίς χχὶ. 21 αἱ. ἔγ. ; ργίως. Ῥαὺ δηὰ [ δ. 

3 περιπατήησατε 17. 

οἰαταϊίοηβ πηδᾶς δἱ βοϊεζηπ δββεπιδίϊεα 
(Όευι. χχνῖϊ. 15; Νεῇ. ν. 13, νὴῖ!. 6, εἴς.). 
ἴτ ννὰβ αἷβο {Ππεὶγ γεβροῆβε ἴὸ ἴῃς ργϑυδγβ 
οἤξετεά ἴῃ ἴπε βυπαρορις, δηὰ ἔτοπὶ 
τ Όος. χίν, τό ψνὲ ρϑίμεν τπδὶ τῃϊ18 αδε οὗ 
πε Ψογά νγᾶβ οοπιπυεά ἰη τῃς ΟὨ τ βείδῃ 
Οδυτοῦ. 
ΟἸΆΡΤΕΕ ΙΝ. ν. 1:--ἰ6. ΜΠ τδὲ 

ἴουσί σπαρίες θερίηβ ἔπε βεσοπὰ πιδίῃ ἀϊ- 
νἰβίοη οὗ τδε Ερίβιῖβ. Αβ ἱπ οἴμεῖβ οὗ 
Ῥαυ}᾽5 Ερί81:1ε8 τῆε ἀοςιτίπ8] βιδίεσχμγεηι ἴ8 
Τοϊ]οννεά ὃν τῆε ρῥγαςτίςδὶ επίογοεπχεηι 
οἵ ἀυϊγ. Ποοιτίπδὶ οοηβίἀεγαιίοπβ ἅτε αἵ 
18ε 84π|6 {ἰπ)ς ἱπιτοδυςεὰ ἀρδίῃ ἔτοσα ροῖπιὶ 
ἴο Ροίηξ ἰπ βυρρογῖ οὔ τῆς ἀυεῖ65 επ)οϊηςεά. 
ὙΠε δΒογίδίοσυ βεςιίοη σοπηπηεηοαβ ϑἱ ἢ 
ἴδε δαγπεϑὲ τεσοπηγηεπάδιίοη οὗ ἃ [Ππ ἰπ 
οοπίοσγπη τυ νυν τῆς ΟὨ γί βείδη νοσαιίοη, 
ὙΠ Βρεςίδὶ τείεσεπος τὸ ἰῃε πεεὰ οἵ 
Βυσλ] ν, Ἰονὶπρ φοΒειβεγαθοῦ δηᾷ υπίτν. 

γε. 1. παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς ἐγὼ ὁ 
δέσμιος ἐν Κνρίῳ: 1 ἐλεγεΐογε, ἐλε ῥγίς- 
ΟΜΦΥ ἐπ ἐπε Γ,ογά, δεεεεολ (ος, ἐχμοσι) γοω. 
ἴῃ πιοσε Ἔχαςὶ δοοογάδπος ἢ τῆς ογάεν 
οὔ δε ννογάϑ9---"1 Ὀαβεεοῃ γου, τΠεγεΐοτε, 
Ιτῆε ρῥείβοπεσ ἰπ ἴῃς [ογὰ ". Τῆς οὖν 
οοπποςῖβ [6 ῥγβϑοῖίοδὶ οἤαγσε ψνἱἢ τς 
Ρτγεοδάϊηρ βιαϊδπιεπὶ οὗ ἀοςίτίηε δπὰ ργίνὶ- 
Ἰερε, δῃηᾶ Ἂβι Ὁ} 8Π65 ἴπ6 οπε ὕροὴ ἴδε 
οἴδες, ΤἼῇα ςοππεοιίοη ἰβ ἴάΚεπ ὉΥ 8οπὶε 
ἴο Ὀς νι ἢ τῆς Βιδίετηεπὶ ἰυϑὲὶ τηλάς ἰπ 
111, 21 τεραγάϊηρς τῃε Οδυτοὴ (Μεγ.). Α 
τείετεηςε οὗ ἃ ἰαγσρεγ βοορε, πονένεσ, 
ξεεπΊ8 τῇοτα ἰῃ Παστήοην νυ ἢ πε σοπίςηῖο 
οὗ τπεὲ ραγαρταρῇ. [τ ἰ8 δεβὶ, ἱπεζγείοσγε, 
ἴο υπάἀετοιδηᾶ ἴῃς οὖν 48 Ὀαβίπρ ἴἢε ἐχ- 
Βοτγίδιίοπβ ὑνῃϊ ἢ ἐο ον οα τῆς ννῆοϊς 
Ῥιςοςάϊηρ 5βιδιεπχεπὶ οὗ ἴῃε στεδῖ τῃϊηρβ 
ἄοπε ἔοσγ ἰῃς τεδάετβ Ὁ αοά᾽β ρστᾶςε-- 
ἔτοπὶ σἤδρ. ἰἰ]. 6 οπννασάβ. Τῆς νετῦ 
παρακαλῶ ἰβΒ τεπάετεά “Ὀοδβεςςῇ " ὃγῪ 
γνιςοϊ., Οον. (Τεβι.), Εδεπι., ΑΚ, ΕΝ, 
ψῆΠς τῆς Οεπαναη ρίνεβ “ΡΓΑΥ ". 
Βυὶϊ ἱπ Τγπά., Οον., ὕταπ., Βίβῆ., ἰὲ 
ἰ8 “Ἔχμογῖ," δπὰ τ ϊβ 15 ἴπε πιοῦε ῥτο- 
Ῥαδὶε βδάς οὗ πιεαδπίπρ μεγε ἰπ νίενγ 
οὗ τῃε ςοπίῖεχι (ΑΙΣ,, ΕἸ].). [π᾿ οἰαρβίοδὶ 
ατεεῖς {δε ἀοπικίπαπὶ ἰάςα οὗ με νετζῦ, 
εχοερίὶ νῆα ἰξ ἴα ὑυδεὰ ννἱ ἢ τεΐεγεπος τὸ 
ἴῃς ροάς, [5 τ1μδὲ οὗ αὐνιονέτλϊηρ οἵ ἐκ- 
λογέϊηρ. ἴῃ ἰαῖεῖ ατεεΐκ ἀπᾶ ἰπ τῆς ΝΤ 
τῆς ἰάεα οὗ ἐπένγοαξέπρ Ὧδ8 ἰϊ8 ρίαος δοπρ 
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ἢ πε οἰδεσ. Εοῖ ἴῃς ἔοτςς οὗ {δε 
τεῖος ἴῃ ὁ δέσμιος Δηὰ (πε Δπαγίῆγουβ 
ἐν Κυρίῳ, βεε ὑπάστ ἰἰ]. Σ ἀῦονε. Τῆς 
ἐν Κυρίῳ δεϊοπρβ ποῖ ἴο ἴδε παρακαλῶ 
(ϑεπιὶετ), θα το ἴῃς δέσμιος. [{εχρτεδβεβ 
{δε σεῤίξεγε νι πίη νΠΙΟἢ 18 οαρείντν βυῦ- 
αἰδίεὰ οὐ ἴπε ργομμά οἵ ταὶ οδριϊνιγ. 
Ηε ννᾶβ ἃ ῥγίβοπεσ δδεοδυβε οὗ δϊ5 ςοῆ- 
πεςιίοη νὰ ΟἾγίβί, τπὰῈ Ιμοσά, δηὰ ἕος 
ὯΟ οΟἵπεσ γσεᾶβοῦ. Αβ ἴῃ ομαρίεσ 1Ϊϊ., 80 
Βεζε τῆς ἰάεα οἵ ἴπε ἀϊρηϊεν οὗ δ᾽8 οβῇῆςε 
8εοτῚ5 ἴ0 1ἰεὲ θεξπὰ (δε πιεπιίοη οὗ ίβ 
ἱτυρτιβοησηεηῖ. Ης ἀεβίρηδῖεβ Ὠἰπιβοὶῖ 
“τῆς ρῥγίβοπεσ ἱπ τπῸ Τογά ᾽"᾽ ἢοῖ ψ ἢ ἃ 
Υἱεν ἴο βεὶς ἴῃς σγνηῤαέλγ οὗ τῇς τεδάεγβ 
Δηὰ επΐογοε πἰβ ἐχπογίδιιοη ὃν δὴ ἀρρεδὶ 
ἴο ἔεεϊπρ, θυ 45 πε ψῆο οουϊὰ τε͵οῖοα 
ἰπ 8 βυβετίπρβ δηὰ βρεᾶκ οἵ ἢίβ (γῖδυ- 
Ἰδιίοπβ 45 1πεὶσ “ βίογυ ̓ (11. 13; 6]. νἱ. 
τγ).---ἀξίως περιπατῆσαι τῆς κλήσεως ἧς 
ἐκλήθητε : ἰ0 τοαϊὰ τσογέκεϊν οὗ ἐπε σαἰπρ 
τοεγετοί ἦι γε τῦεγε οαἰϊεά, Α5 τῆε ρῆταβε 
καλεῖν κλήσει οσουγβ (ο΄. 2 Τίπι. ἱ. 9, δηὰ, 
ψἱἢ ἐν, τ Οος. νἱϊ. 20), τε ἧς τηᾶγ ὃς 
ὉΥ αἰἰγαςϊίοη ἴογ ἧ. ΑΒ τμδῖ, ἤονενεσ, ἰ5 
ἃ ἀουδιτῆι δρρ!ςδιίοη οὗ τε ἴανν οὗ αἰίγδο- 
τίου, δπὰ 85 ἴδε ἔοσσηυΐα κλῆσιν καλεῖν ἴς 
[ουπὰ ἴῃ Αττίαη, Εῤίοξ,, Ῥ. 122, ἰξ 15 ἴο δὲ 
εχρ]αἰπεὰ γταῖμεῦ 88 -- ἦν (οὐ ἱ. 6; 2 Οοσ. 
ἷἱ. 4; δπηὰ ννίη.-Μουϊε., Ρ. 2οὰ). ΜΗ 
τῆς ἀξίως τῆς κλήσεως ο7΄. πολιτεύεσθαι 
ἀξίως τοῦ εὐαγγελίον, ΡὮϊ]. ἱ. 27; περι- 
πατεῖν ἀξίως τοῦ Θεοῦ τοῦ καλοῦντος 
(καλέσαντος), 1 ΤΙ Πε55. ἰΐ. 12 ; περιπα- 
τῆσαι ἀξίως τοῦ Κυρίον, (οἱ. ἱ. το. 

νεῖ. 2. μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης 
καὶ πρᾳότητος : τοΐέὰ αἱ! ἰοτυϊδέπεες απὰ 
»ιεεληέσς. ϑιδλίεπιεηϊ οὗ πλοσὰὶ ἀϊβροβί- 
τίοπβ νος βῃουϊὰ αἐέεηα τῃεὶγ ναὶ; 
μετά ςοπνεγίπρ ἴδε ἰάςα οἵ αεεοπιῤαπὶ- 
»ιεπέ, γεϊαίίομ, αϑεοείαἰϊομ, ννὨϊς σύν 
βυρεεδίδ οἴοβεγ εοπίωπεέϊοι, ἐεἰἰοευελίΡ, 
Εϑρθοῖδ!]ν ἃ [6] οννβδιρ νυν πο λεἰῤε. Κτῦ- 
δεν (ϑῤγαολί., ὶ 68, 13, 1) Ραϊβ τῆς ἀϊ8- 
εἰποῖίοη τΠ5--- σύν τινι ἀσποῖεβ γαῖμες 
εοὐεγεηεέε, μετά τινος ταῖμετ σοεχέξέεμοε "᾽ 
(τ΄. Νῖη.-Μουϊε., ΡΡ. 470, 488). ΑΒ5 ἰῃ 
ἴδε οαβς οὗ πᾶσα σοφία (!. 8), πᾶσα τα- 
πεινοφροσύνη οδη τηεδη ΟΠΪΥ “411 Ἰονν]}- 
Π658,᾽ “11 ῥοςοὶ δίς Ἰον»} πε 85,᾽ οὐ “" ἐν ἜΥῪ 
ἀἰἱπὰ οἵ Ἰονν] πε 58,᾿ ποῖ σηήφρρηα κρέας. 
ΤΠε νοσζὰ ταπεινοφροσύνη [5 οὗ νΕΓῪ τᾶζς 
οσούττεπος ἴῃ ποη- δ᾽ 'οα! ατεεκ, ἂπά 
ψ βεη ἴτ ἄοεβ οὐοςὺγ ἰτ Π45 ἴπ6 βεῆβε οὗ 
ῥωειΠαπίηιέγν (Ἐρίοῖει., Π155., 3ν 24, 56; 
7οβερῃ., γ,ειοίει ὕαγς, ἵν., 9, 2). [ἴ 18 
ποῖ υβεά ἰη ἴδε ΟΤ; υϊ ἱπ τε ΝΤ ἐξ 
ἀεποῖεβ οπὲ οὗ ἰπε ῥαςϑέυέ ρίϑςδβ, ὑῃ-. 
τεςορηϊβεά ογτερυάίαϊεά ἴῃ ατεςο- Κοπηδη 
εἰπῖοβ, νΒίο ἢ ΟΠ τί βείαηι εν ἢ45 ρ]οτγίπεά--- 
τῆς Ἰον }πεβ8 οὗ πὶ ννῃῖςοἢ βρη ρ8 το 
ἃ ἴσυε εϑιἰτηδίε οἵ οιγβεῖνεβ---ἃ ἄεερ βεηβα 
οὗ οὔγ οὐ πιογαΐ βγη] ] η688 δηἃ ἀεπιεσίε 
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(σ΄. Αςῖς χχ. το ; ΡΒ]. 11,.3.; (οἱ. 111. χ2; 
Σ Ρεῖ. ν. 5; ΟἹ. ἰΐ. 18, 23, οὗ ἃ ξ215ε 
Βυχλ 1 ν). πρᾳότης, οτ δείϊες πραύτης 
(ΤΤΥΝῊ) ἴῃ ἴδε ἰδῖεσ ἔοσπιὶ δηὰ ντδουῖ 
ἰοῖᾶ βυῦδβοσίρι; οἷ. Βυϊίπι., Ογαρι. οΓΝ. Τ. 
Οτεεκ, Ρ. 26 (“Ὧο τεραγάβ με ἔοσπι πρᾷος 
85 ΔΡΡΑΓΕΠΕΥ “ ἀπίποινῃ το ἴῃς ἴΔπ ε 
οὔτε ΝΤ᾽᾽); δηὰ Β]485, σγαρη. ΜΝ) Τ. 
αγεεκ, ρ. 7 (νῆο {Πηκ5 τπεγε ἰ8 ποῖ 
Βυβηςίεης ανίάδπος ἴἰὸ ἀεοίάς Ῥεΐψεεη 
πραότης ἀπά πρᾳότης). [Ιἰ πιεᾶπδ πιοῖε 
τῆδη πιοάσείία (Νν]6.), πιαπεμείμαάο, ἁταρ-. 
αξία, ρσεκέϊενεςς, οἵ ἐφμαπὶνε ἐγ, ἰπδβτηυς ἢ 
85 ᾿ξ [48 τεραγὰ ἴο ουὖζ διεἰϊυἀς ἐονναγάς 
(οά 88 ννε]] 28 ἰονναγβ πιεπ, δῃὰ ἱποϊυάδς 
τῆοσε ἴπδη ουϊννατὰ Ὀεμπανίουν οὐ πδίυσγδι 
ἀϊδροβίτίου. [ζΚ 18. ἃ ρτᾶςς οἵ ἵμε ϑρίει:, 
τε ἀϊδροδβίκίοη οὗ ἰονιηρ βυ δ π)ιββίνεπεδο 
ἰπ τπε Ἔκ Ρἷαςε ἴο αοἂ διὰ Ηἰ5 ἀεαϊηρο 
ψ ἢ 8, ἀπά, 45 ἴδε οσοπβεαυεπος οὔ δδῖ, 
οὗ ᾳυϊεῖ τεβίσαϊηϊ, πι! πεββ πὰ ραεϊεηι 
δὐπερδίοη οὗ 561} ἰπ ἕδος οὗ πε ρσγονοοᾶ- 
τἰίοῃβ οὗ οἴμεγβ. [τ ἰβ ἃ πιογϑὶ φυδίϊξυ, 
τπεγείογε, νι ἃ ἔδσ νἸάεσ δοορεα, ἃ ἰαγρεῖ 
βἰρηίβοαποε, ἃ ἄδερεγ ἀπά πιοσζε υἱῖδὶ γε- 
Ἰαϊίοη ἴο σπαγαοῖθσ ἴΠ8ῃ ννῶβ 1πουρδὶ οὗ 
ὃν ἴπε ΡΠ] Οβορθεῖβ δηά πηογδ  ἰδῖβ οὗ (πε 
οἷα ννοτὶά, ψνῆο τεραγάεά ᾿ξ ΠΥ 45 ἴδε 
ορροϑίϊε οἵ ἀγριότης, σκαναρέπεςς (Ρ]Δῖο, 
ϑγπιῤ., 107 ἤ χαλεπότης, λαγεάπεες 
ΗΝ Ἡτέ, Απίρι., ἴχ., τὴ, οἵ ἀποτομία, 
γομρήπεος (ΡΙαῖ,, 6 18. εἀ., 18); ε΄. 
Ὑτεηςῖ, 57γ»., ΡΡ. 143, εἴς. ; ϑοδπχίάι, 
ϑγποη., ο8, 2.---μετὰ μακροθυμίας : ερίέλ 
ἰοηρ-Ξ ογίηρ. ΤῊΪΒ 15 δεϑὶ ἱΆΚεη 25 δ 
ἱπάδερεπάεηι οἴλυκε, Ψ Ὠϊςἢ ἰ5 ἀενεϊορεά ἴῃ 
τῆς ἰοἸ]Ποννπρ βεηΐεηςς. ϑοπὶς (Τεοά., 
Βεπᾷ-., εἴς.) ατέδςῃ Ὀοιὴ ἐμὲ πάσης 
ταπ., εἴς., δηὰ τῃε μετὰ μακρ. ἴο ἴῃς 
ἀνεχόμενοι οἴαυδε. Βαϊ τὨϊδ5 ρίνεβ οηε ἴοῃ 
βεηΐδηςς, ΒΟ Οὔβουγεβ (ἢς ἐταπβιτίοα 
ἴτοτῃ ἰάεα ἴο ἰάβα πὰ πιδκεβ ἴῃς βενεσδὶ 
οἴδυβεβ 1685 ἀϊβείποιῖῖνε. Οἰδεῦβ ((δῖν., 
Ηεχ1]., Εὐοκ., ΟἹΒ., εἰς.) δίταςῃ! τὰς μετὰ 
μακρ. ἴο ἀνεχόμενοι ; Ῥυΐ το τηᾶκς ἰξ ρᾶτί 
οὗ τῃδϊ οἴδυδε τΔΚε5 ἔγτοπι ἴῃς ροϊπὶ οὗ {πε 
μακροθυμία ἀπά ἀϊδιυγθβ τε Ὀαΐδπςς οὗ 
πε οἴδυβαβ, ἴῃ ὙνΠὶο ἢ γε ἢᾶνε ἄσγϑὲ ἐπε 
δεηετγαὶ ἰάεδα οὗ ψνοσίῃη6 88 οὗ ψναὶκ, ἴπεῃ 
ςοειδὶπ ραγιϊουΐατα ἱπνοϊνεά πῃ τπδῖ, δηᾶ 
ἴδε τῆς ἔυγῖμει ἐχρίαπδῦοη (ἴῃ δε 
ἀνεχόμενοι οἷαυ56) οὗ ἔπε8ς νᾶγίουβ ρᾶτ- 
τἰςυϊατβ ος οὗ (ες οπα ἰδϑὶ ποιίοςἃ. Τῇε 
(εγπὶ μακροθυμία πιεᾶπα δΟΙΏ ἐπάμγαπεε 
ΟΣ εὐμσέαπον ἴθ ὑτεβεηςς οὗ {Π|πε85 ἀπά 
τοῦδε ((οἱ. ἱ. τι ; 2 Τίπι. 1. το; Ηςδ. 
νὶ. 12; ]τπηεβ ν. 1οὴ), δπά, 85 δεῖς (οἷ 
αἷἶβδο Εοχῃ. ἴϊ. 4, ἰχ. 2; 2 Ὅον. νὶ. 6, 
εἰς.), ἴπε δὐπεραιίου οἵ τενεῆρε ἰπ 
Ῥῖεβεηςς οὗ ὑτοηρ--ἴῃε ορροβίϊε οὗ ὀργή 
(Ρτον. χνὶ. 32), ὀξοθυμία (]4π|ε5 ἱ. 10), 
εἰς., ἀηὰ ακίη ἰο ὑπομονή (2 Οος. νἱ. 4, 
6; (οἱ. ἱ. τι; 2 Τίπι. 1]. το; ]ᾶπιεβ ν. 
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πεινοφροσύνης καὶ ᾿' πρᾳύτητος, μετὰ " μακροθυμίας, ' ἀνεχόμενοι 11 σον, ἵν. 
ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ, 3. " σπουδάζοντες "τηρεῖν τὴν " ἑνότητα τοῦ Ῥα: χἰν. 

“ Ν πνεύματος ἐν τῷ " συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης.2 4. “ἕν σῶμα καὶ "ἕνα ἤσα. ΠΩ 
10 Ῥδυ!; 

7δῆλεβ ν. το; σ Ῥεῖ. 11. 20; 2 Ῥεῖ. 11}, τς; Ῥσον. χχν. 15. : 
Ὁ ΙΣ; Οοἱ. 1]. 13 Ῥαι]; [54. [χἰϊἱ. 15. ᾿ Αςῖς χνὶϊὶ. 4; σ Οοσ. ἱν. 12; 2 (οσ. 

1: ὙΒ688, ἱἱ. 17; 4 Ρεῖ. ἱ. το, 15, ἰδ. 14; 184. χχί. 
ν. 23 Δ].; ]δρεβ ἷ. Ὁ ες. 13 οἷν. 
᾿ν Σ. 6. ᾳ ΟΒ. 3 

ἃ]. 
ἢ 16 τεῆ. τ ΟἹ. Ἷϊ. τὸ τε. 

᾿ 

Ἴετπὶ δηὰ ςοηβίσ,, Μδίῖ. χνὶϊ, 17; 
τὰ Οἱ. ἰἱ. το; 

3. Ὡτει (ον. νἱΐ. 32; 2 Οος. χὶ. οἱ σ᾿ Ὑ8εδβ. 
ΡΆΑςα νἱϊ!. 23; ΟΟοἱ, ἰδ. 19, ἰϊϊ. τᾷ ΟὨΪΥ; 188. 

τ πραότητος ΑὈΠΕΕΘΓΟ, πιοβὲ οἴμετσβ, Οῆσ., Εὐυτῃ., ΤΒάτι,, δπηι., εἴς. ; πραν- 

τήτος ΒΟ 17; νπακοῆς 117. 

3 Ἐοσ ειρ. ἀαγαπης Κι. 

10, 11. Τα νογά Ῥεϊοηρβ ἴο ἰαῖεσ 
ατεεῖς (ΡΙαξ., Μδος., εἰς.), ϑρδι τ ΧΧ; 
δυῖ ἴπ πεῖ ποῦ 885 ἴ ἴῃς εχδοὶ βεπβε ἰΐ 
Βεῖβ ἴθ ἴδε ΝΤ.---ἀνεχόμενοι ἀλλήλων 
ἐν ἀγάπῃ: Μογδεαγίηρ ομε αποίλεν ἐμ 
ἴουε. Ἐχρ᾽απδίίοη δηά δρρίϊςατίοπ οὗ 
τε μακροθυμίαᾳ. Βγ ἃ παῖυγα! ἀπά 
γαῖαν ἱἹττερυ!ατίν ΜὨΙοἢ ρῖνοβ εθεςὶ 
το ἴῆε Ἰορὶς οὗ τε βιαίετωεπὶ γαῖπεῦ ἴΠδη 
ἴο τῆς οοπδιίγυςζίοι τς ραζίίς. γενογῖβ 
ἴτοηι {πε ἃςς. ἴο πε ποηι. (οἷ ΟΟἱΪ. ἱ. το ; 
Κεῦρετ, δῤγαςλ!,., 8ὶ 56, 9, 4]. Τὸ διίδοῃ 
ἐν ἀγάπῃ (Οτίρ., Ινμἀοῃπι., ΟἸβῃ., εἰς.) ἴο 
τῆς ζο]οννης σπουδάζοντες ἰ5 ἴο πλᾶκε 
1πε ἀνεχόμενοι αὐτιρὶ πὰ Ὀδτε, ἀπὰ ἴὸ 
ἀϊδιυγο τς Βαττηοηίουβ ἔοσσῃ οὗ {πε ρᾶγ- 
εἰς ρία! βεπίεπςαβ. Τῆς ἀυΐν οὗ πιυῖυδὶ 
Τοτθεαγαηος ἰ8 ἴο δε ρῥγαςιἰβεὰ ἐμ ἰουε. 
τ 8 ἴο Ὀς ἃ ἰουΐπρ ἰογθεάγαποο--ἃ 
[ογϑεδγαπος μανίην [15 τηοῖϊνα, [18 ἰηδρὶτ- 
διίοῃ, ἰΐ8 1ἰἴε, ἴῃ ἴονε. 

νει. 3. σπουδάζοντες τηρεῖν τὴν ἑνό- 
τήτα τοῦ πνεύματος: ρέυϊηρ ἀϊέρεέποε ἰο 
ἀδεῤ ἐδ μπὶὲγ ὁ ἐπε δῤιίγὲέ. Ἑσυτῖδεῖ ἀς- 
βογιρτίοη οὗ ἴδε τηυϊυα] ἰογϑεάγαπος ἰη τα- 
βρεςοὶ οὗ ἴδε ἱπισαγά ἐὔογέ τεηυϊτεὰ, Ὀυς 
ἱηϊσοάδυςσίης 4180 τῆς ἰαγρεσ, ξυπάδγηςηιδὶ 
ἰάςδ οὗ μμδίγ. σπουδάζω, νῃϊοὮ σοηνεγβ 
δε ἰάεα οὗ ἐχεγέξδοη, 15 Ὀεϊῖες στεπάδσεάὰ 
“ ρινίηρ ἀϊ]ρεπος" (ΕΝ) οὐ “ ξασπεβεν 
εἰγινίηρ " (Α14), τ1πδπ “ ἐπάεανουπηρ ̓"᾿ 
(ΑΝ). τηρεῖν -- ζέεεῤ, ἴῃ ἴδε βεῆβε οὗ 
τηδι πιδι πίη ἢ τναῖο} σᾶτε; βυφ- 
βεβιηρ αἶϑο ἴπαῖ ναὶ ἰβ ἴὸ ὃς ζεῤέ 15 
βογηἷειίηρ αἰγεδάν ἰῇ οὺὖζ ροββεβϑίοῃ. 
τοῦ Πνεύματος ἰδ ἴπε ρεη. οὗἉ ογίρέπαίέηρ᾽ 
εἄμ56, -- ἴῆε υπὶν νπιςἢ ἴῃς ϑρίτς ῥγο- 
ἅἄυςςεβ οὗ ψνογῖεβ, αηᾷ ἤογε ἴ8 6 οπαπαδβδ ἴῃ 
ἔεεϊηρ, ἰπίογεδε δηά Ῥυγροβε ΨὨΙΟἢ ἰ5 
ἀρρτορσγίαϊε ἴο ἴῃς ὁπεπεβδ Ίη ἀοοίσίης δηὰ 
Ῥτίν!ερα ἡ εσζεοῦ με τεδάογβ ἀγε ἱπγγηεάϊ- 
δἴεῖν τεγηϊη δε. Οογητηεηϊδίοσγβ, ἐνεῃ οὗ 
τε γᾶπκ οὗ Οδϊνίῃ, πᾶνε ἱπιεγργείεά τῆς 

ατὸος πεῖε δἃβ ἴδε ἀμριᾶπ Ἂῤίγιέ, 
τδε ΟΠτιβείαη βρίγις οὗ οοηςοσὰ; ψδιε 
οἴδεῖα ()ε ννεῖϊε, εἰς.) βᾶνε ἴδίκεη ἰξ ἴο 
ἄεποιῖς {πε βρίσιε οὔ τς ΟΠ γιβιίδη οοπι- 
ταυηΐϊγ. Βυῖ τδε ἕν Πνεῦμα οἵ (ἂς 

(οἸ]οννίπς νετβα, ἴῃ ρεπεγαὶ ΝΤ ἀοςοιτίπε 
οὗ τλε ϑρίγιε οἵ αοά 45 ορεγαιίηρ ἰπ τς 
Ὀαϊϊενετ δηὰ ἰῃ τῆς Οπυτγοῦ (ο΄ ᾿ἰ. 22), 
ἃπὰ {πε ἁπδίορυ οὗ βυοῇ ρᾶββαρεβ Δ81 
Οος. χίϊ, 13, ροῖπε οἱδασὶν το τῆς Ηοῖν 
ϑρίσιξ.--τ-ὲν τῷ τῆς εἰρήνης: ἐπ 
ἐλε δοπά οΓ ῥέαεθ. ΤὨΪϊβΒ ἰβ ποῖ ἴο δε 
Δἰδοπεά τὸ ἴῃς πεχὶ νεγβὲ (1.8..}, ἃ 
ςοηηεοιίοα Πίος ψουϊὰ ἀρδῖπ ἀϊδευγο 
πε Βυπιπιεῖγυ οὗ {πε ραγεῖς [4] ββηϊθηςαβ 
δηᾶ τοῦ βοπὶε οἵ ἔπε βιδιειηεηῖϊβ ννῃϊ ἢ 
Το ονν οὗ τμεῖγ ἀρργορτίδίεπεββ. [ἰ ἀεῆηεβ 
τῆς νὰν ἴῃ ννϊοἢ {ΠῈ ὉΠ ἰ8 ἴο δε Κερί. 
ΤΕ ἐν 18 ποὶ ἔπε ἐπεέγμριοπίαὶ ἕν, ΞΞ “" ὉΥ 
τιδδῃβ οὗ ἴδε Ὀοπά οὗ ρεδοε ""; δυΐ, 25 ἰπ 
ἐν ἀγάπῃ, ἴδε ἰσεαὶ ἐν οτ μαι οἵἉ γεϊαέΐον 
βρεοι γίηρ ἴῃς τῤλφγε (Ε!}.), οὐ ἰδς φέλέεαϊ 
γεϊαέίον ( εγ} ἐπ Ὡς ἢ {πε υπΐτγ [8 ἴοὸ 
Ὅδ τηδϊπιαίπεά. Τῆς εἰρήνης τηῖρῃι ὃς 
ἴῃς φέρ. οδ]., -Ξ- “τῆς Ὀοπὰ ὃγ νν»ῆΐοἢ ρεᾶος 
ἷ8 Καερι," τὸ νἱξ, ἰοσε (Βεηξ.. εἴς). Βυι 
ἰ: ἴδ δεβὲ υπἀεγβιοο 88 {πε ἕδη. οἵ αῤῥο- 
σἰεΐοη (Μεγ.), οἵ ἐάείην (Ε|1.), τε, “τῆ 
Ῥοπά Ψῆϊςἢ ἐς ρεᾶςε"". Τῆς ὑπ|ῖγ, ἴῃδτα- 
ἔοτε, ννϑῖοῃ ἰ8 ντουρῆς ἀπιοηρ ἵδεβα 
Ἐρπεβίδπβ ὉῪ τῇς ϑρίγις οἵ ἀοάὰ ν"}}} θὲ 
16 ῖγβ ἰῇ 80 [Ὧγ ἃ8 ΠΕΥ τῇᾶκε ρεᾶσε 
τῆς τεϊατίου πο {πεν πηαϊπιαῖπ οπς ἴὸ 
ἃποίδεσ, οἵ ἴῃς Ὀοηὰ ἴῃ νος {πεν νναῇὶς 
τορεῖπεσ. [ἢ (ΟἹ. [1]. τ4 ἰοῦε ἰβ ἴπε “ δοπά 
οἔ ρεγίεςξπεββ᾽᾿ ; Ὀυϊ ἴῃς σοπεδίγυοτίοη δηὰ 
πε ἰάεα δε ἀϊβεγεηὶ Πεῖς. 

γε. 4. ἕν σῶμα καὶ ἕν πνεῦμα: Τῆενγα 
ὶς ον δοάν αμὰ οπς δῤίγίέ. ΤὨΪΒ ἰδ ποὶ 
ἴο ὃε ἴδ Κεη 88 ρασῖ οὔ τῆς ἐχβογιδιίοη, ἐστέ 
οὁζ γίνεσθε Ῥείπρ υηδετειοοά ((αἱν., Εϑε., 
Ἡοΐῃι., εἰς.) ; ἔογ τῃδὲ ουϊὰ ποῖ ΡῈ οοπ- 
βἰβίεης ν ἡ τΒς ζοϊ]οννίηρ εἷς Κύριος, εἷς 
Θεός. [ἐ158 ἃ ροβίεϊνε βιδιοπιεηῖ, πηδάς 411 
τῆε πῖοσε ἱπιργεββίνε ὃγ ἴῃε ἴδοῖκ οὗ γάρ οΓ 
ΠΥ Τοπηδοίίηρ Ῥαγίίοὶε, ἀπά γίνη τπε 
οδ᾽]εςῖίνε στουηά, οὐ δ4δβὶ5 ἴῃ ἑδοῖ, ου νυ ἢ 
δε νναῖῖς ἴῃ ον πα ββ, πηθακηθββ, ἰοηρ- 
βυδετίης δπὰ Ἰονίηρ ἑογδεδσγαηος ἰβ υσ εἥ, 
δηὰ οὗ ψΨὨΐςἢ ἰξ που! θὲ τῆς τοβυϊε. ἴῃς 
σῶμα ἴ5 τπε ΨΠΟΪ6 ἔς] !]ονν ΒΡ οὗ Ρεϊΐενετβ, 
τῆς πιγβεϊςαὶ Ῥοάγ οὗ ΟἈγίβε (ο ἰἱ. 16 ; 
Εοπι. χὶΐϊ. 5: σ Οος. χ. σ7, χὶϊ. 13; σ (οἱ. 

ΥΟΙ, 11. 21 
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δα (τ. νῇ, πνεῦμα, καθὼς καὶ 1 ἐκλήθητε "ἐν μιᾷ ἐλπίδι τῆς " κλήσεως ὑμῶν - 

Ἄἄκενιῖν. 5. εἷς κύριος, μία πίστις, ἕν βάπτισμα, 6. εἷς θεὸς καὶ 2 πατὴρ 

1 και (αἴϊες καθωξ) οτι. Β 10, 32, 39, 43, 55, 114, 213-38, 4]., Ν]ᾳ., 5γ1., αοίδ., 
ΟὨτ.,, Απηρσβῖ. 

3 Αἤει θεος οπ;. καὶ 38, 47, 114, 501.» ΑΓ.-εγρ., ΕἸἢ., ΟἾσ.-ἴοχε, Ισεη., Ἐυβεῦ. 

ἱ, 24). Τῇο Πνεῦμα, 45 ἰπ ἴΐ. 18, 5 πε 
Ηοὶν ϑρίσιε ψῆο 18 ἰπ ἴπ6 Οδυτοῦ δηὰ 
ἴῃ ΨΠοπὶ ΜῈ ἅγα “ αριϊβεά ἰπῖο οης Ὀοάν" 
(1: Οος. χίϊ, 13). Τῆς ἰἄδα τηδῖ τπϊβ στεαὶ 
βεηίθηοε πηθᾶηβ οἠἷΐν πδὶ ννεὲ ἃστε ἴο δε 
υηϊτεά 80 48 ἴο δε οπε Ὀοάγ πὰ οἣς βουϊ, 
1πουρἢ βυρροτιίεὰ ὃν Οαϊνίπ, ἰ8 ουἱ οὗ 
Βαιτήοην ἢ τς ἰαγρεῖ βοορε οὗ ἴδε 
(οἸοννίπρ' νεζβεβ, πὰ ἰῃ Δ᾿γ οᾶβα βίδπαάβ 
ΟἹ 4118 ὑνἢ της νίενν τπδὲ {Πὶ8 νεῖβε 15 
Ῥατί οὗ ῃε ἐχῃοσίδιίοη.---καθὼς καὶ ἐκλή- 
θητε ἐν μιᾷ ἐλπίδι τῆς κλήσεως ὑμῶν: 
εὐοη α5 αἶΞ0 γε τόεγε σαἰϊσὰ ἱπ οπα κοῤέ οὔ 
)ομν εαἰϊίηρ. καθὼς (ἸΔἴε Οτεεῖ ἕοσ {πε 
καθά, καθό, καθάπερ οἵ {πε Αἰεϊοϊβῖ8 δηὰ 
186 φαηίίει νυτίϊεγβ ; οὐ ὑπάεσ ἱ. 4, 111. 3 
δῦονε) [|Ἰυδίταϊεβ δηὰ ἐπέογοεβ ἴδε πὶ 
85 βουηεί πρὶ Ἐπ γεν ἴῃ δοοοσζάδηςε νν ἢ 
{δμεῖγ οδ] Πρ, τἰδς καί πηαγκίπρ τ 18 88 ἃ 
βεοοηὰ τπουρῃὶ βυρρεβίεὰδ ὃν τῃε ἢγβι. 
ἼπΠε ἐν τῶδυ ὃς ἐμείγηριοπέαί (580 ΜΕΥ.» 
τεϊεστίπρ ἴο ἀκ]. 1, 6), {με ροϊπς ἴδε 
Ὀείΐηρ τΠδι της οΔ]]Π[Πππρ οάτης ὅν νιδαηβ οὗ 
πε Βορε, υὲξ., ἴδαι οὗ ἴδε Μεββίδηϊς 84]- 
νδίίοη. Βαϊ τ 8 ταῖπεσ -Ξ ἐμ, ἐεχργεββὶπρ᾽ 
{δε εἰμῖςδὶ ἀοπιαῖπ οἵ εἰεσμεπὲ ἴῃ νῃϊ ἢ 
ἴδε αἰ] τ ρ ἴοοῖκ ρίδος (Ε11.). ὙΒε κλήσ- 
εὡς ἰ8 ἴπε ρεη. οὗ ογίρεπ οἵ οὐβεῖδηξ 
εαπμϑέ, -- ἴῆε ἢορε ογίρίπαΐφά οἵ τογομρἀέ 
ἰπ γοῦ Ὀγ γουζ οΔΙ Πρ, 45 ἴῃ ἱ. 18 (ΕἸ]., 
Μεγ.); ταῖδεσ ἤδη ἰῆς ρεη. οἵ ῥοςςέϑ5., -Ξ 
πε Ὦορε δείοησίπρ ἴο γοὺγ ΟἹ πρ. Τῆς 
ἕλοι (Πδῖ, ννῆδθη δεν ννεσε οδιεὰ ουἍξ οὗ 
Βεδιπεηίβγη, οηε δπά ἴῃς βᾶπιε ἀοῤέ νν88 
Ῥοτῃ ἰπ ἴπεπὶ, ἰδ ἃ ἕδος ἴῃ ρετίςοϊ Κεερίησ 
ΜΠ τὰς ὑπιῖν οὗ τῆς ΟΝ τιβιδη Ὀοάγν δπὰ 
ἀπε υπὶγν οὗ {πε Ὀίνίπε ϑρίσιε ορεγδείης 
ἴῃ ἴξ, ἀηᾶ ἐπε οπα οοπῆστῃβ δπά {ΠΠυπλῖπεβ 
τῆς οἵδπες. 

Ψες. 5. εἷς Κύριος, μία πίστις, ἕν 
βά : ομὲ Ἰ,ογά, ομὲ ζαϊέλ, ομε δα. 
ἔσει. “Οης Τιοτὰᾷ,᾽ τῆδῖ ἰΒ Οἤσίδὶ, Ης 
δίοῃς δηὰ Ης ἕοσ 411 εαυδῖὶν ψῃεῖπεῖ 
αεπεῖε ος εν. “Οπο (81{|,᾽" ἐ.6., οπε 
Ὀεϊεἴ Βανίηρ Ηἰπιὶ 88 118 οὐδ)εςοῖ; πίστις 
δΒανίηρ Βεζε 118 υϑυδὶ βυδ᾽εςῖϊίνε βεηβε οὗ 
ταὐίπς, ἐγμδέ, ποῖ τε δαὶ νυ ΙΟὮ ἰ6 Ὀεϊενεά, 
τε ΟἸτγβείδη ἀοοέγίπε οὐ ἐγεεά (ατοι.)--- 
ἃ τηδδηΐπρ ΨΏΪΟΝ 8 δὲ ἔπε θεϑὲ νεσὺ γᾶγε 
ἴῃ τδε ΝΈ δηὰ ποὶ χψυΐϊϊε ςετγίδίῃη ἐνεπ ἴῃ 
τοδὶ οὗ ἴῃς ρδββᾶρεβ ὑβυδ]}γ οἰϊεὰ ἰη βὰρ- 

τὶ οὗ (Αςἰ8 νὶ. 7; 64]. ἱ. 23; τ Τίπι. 
1. 4, 10, ἱἰ. 7, ἵν τ, 6, ν. 8, νὶ. το, 21), δαὶ 
ταοβί ρεορϑῦϊε ἴἰπ 7υάε {ϊ. 20. ““Οπς 

Ῥαριίβηι "---ῖμε τἰϊα, οπς δηὰ {πὸ βᾶπὶς 
ἴοσ 41], ὉῪ ψνπίοῃ Ῥεϊΐενετβ ἰπ ΟἸχίβι ἅγε 
δἀπικιοὰ ἱπίο ἴῃς {6]!]οννβῆρ οἵ Ηἰς 
ΟΠΒυτςοῇ, δηὰ ννῆιοἢ ἰ5 ἀδβογιυε 88 “"ἱπίο 
ΟἾγίβε ᾿"᾿ (Εοπι. νὶ. 3; 64]. 11... 27}, ἱπίο 
Ηἰβ παριέ (Αοἰβ χ. 38, 48, χίχ. 5), ἱπῖο ἴδε 
“ἔὭδτης οὗ ἴῃς Εδίδπεσ δηᾶ οἵ ἴἰῃε ὅοπ δηά 
οὗ τδεὲ Ηοῖΐγ αποϑβιὶ ᾿" (Μαῖῖ. χχνιῖ!. 19). 
Νο πιεπιίΐοη [8 πιδᾶς οἵ ἴμ6 1,ογά᾽ 5 ϑυρρες. 
ΤΠΐβ ἰδ ἔπε πῖογε γειηδγκαδὶς ἴῃ νίαν οὗ 
τῆς ἔδοι τῃδι εἰβεννῃεσε ἱξ 15 γεξεσγεὰ ἴὸ 28 
ἃ ἴοκεη οὗ υπἰτν (1 Οοσ. χ. 17). ψαγίουβ 
ἐχρ᾽δπαίίοηβ οὗ τε οπιίββίου πᾶνε ὕεεα 
ξἰνεη---“.ρ., ἴπε ἀεβῖγε ἴο ργέβεγσνε ἴπ6 
τὨγτΠπιὶς 4] ἔογπι οὗ ἴδε βεπίεηςε, τοροῖδες 
ψ ἢ ἔπε ἴδοι τδδὲ τῆς Τ,οτὰ᾽ 5 ϑυρρεῖ ἀϊὰ 
ποῖ 88 γεῖ βιαπὰ ὃγ ἰϊβεῖξ, Ὀυϊ ννὰβ σοζη- 
Ῥίπεά νυν οτάϊπαγσν ΟΠ γίβιίαη τηεαὶς 
(Μεν.); ἴδε ἔδοι παῖ 1 νναᾶβ πογε ἃ γέ- 
ἐγ μίτον τπδη ἃ εοπάδέϊοπ οἵ υπῖὲν (Ὠε 

εἴτε) ; ἴπε σοηβίἀεγαϊίοη ἰμδὲ ἰξ ἰβ ποῖ 
{κε Ὀαρεῖβπι δὴ ἐπίέίαὶ, ἡεπάανιεπίαὶ τῖτε, 
Ὁυϊ οπε πὶ ςοπιεβ ἴο δε οὐβεγνεὰ δῆεγ 
δἀπγιββίοη (Η δ:].). Νόοπε οὔδμεβε γεαᾶβοῦβ 
οἂπ ὃς οΔ]1εἃ βδιϊβέβοίογυ, ποῦ δανε ννὲ 
τῆς πιαίεγία!β ἔοτ ἂἃπ δάδβαυδίε Ὄχρίδηδ- 
τίοη. 

γεσ. 6. εἷς Θεὸς καὶ πατὴρ πάντων: 
οπε Οοἄ απὰ Ἑαέλεν οὗ αἱ. ὙΠΙ5 Βυρτετης 
πᾶτηε, Θεὸς οΥ ὁ Θεὸς καὶ πατήρ, ἰβ8 υβεὰ 
δοΙΩ δϑβοϊυίζεϊυ (1 Οοσ. χν. 24; ΕΡΏ. νυ. 
20; 48. ἰ. 27), βηᾶ νι ἀεβηϊηρ ἴετπιβ, 
4.5.» τοῦ Κυρίον ἡμῶν, :. χ. (Εοπι. χν. 6; 
Ἐφβ. 1.3; 2 Οος. ἱ. 3; 1 Ρεῖ. ἱ. 3), ἡμῶν 
(ἀ 4]. ἱ. 4; ῬΒΐ]. ἱν. 20; σ ΚΤ εβ8. {ϊ]. σὲ, 
13; 2 Ὑδεββ. ἴϊ. χ6), πάντων (πετε; ἐλ 
τῆς ἰοῆρες ἀεβίρηδίίοη εἷς Θεὸς ὁ πατὴρ 
ἐξ οὗ τὰ πάντα, τ Οος. νἱϊϊ. 6). Οἀγίξεαι 
αηὐῖν Ῥεΐηρ Βεγε ἰπ νῖονν, [με πᾶτὴς ἂρ- 
ΡΙε8 ἴο τπε βρεοίαὶ Εδιβετῃοοά οἵ αοὰ 
ἴῃ στᾶςε, ποὶ (ν ἢ ΗοἱΖ., ΑδΌ.) ἐο τδς 
τηίνετβαὶ Ἐαϊπεσῃοοά οὗ ἀαοὰ δπὰ ΗἰἊ 
τεϊδιίοη ἴο αἰ τε. Αἰιεπιίοη 18 τ ρῃγ 
οδ]εὰ ὉνΥ Μεν. δπὰ οἴδεγβ ἴο ἔπε σάναπες 
ἰῃ τδὲ τπουρῆς ἰπ τῆεβε νεῖβεβ ἴτοπε 
Οκαγοκ τὸ ΟἈγὲςέ, ἀπὰ ἔγουι Ολγίϑέ ἴὸ 
Οοά νλο ἰβ Οπε ἴῃ τῆς Βίρμεβε ἀπά πηοβὶ 
δὈβοϊαϊε βεηβε---ἰῆε Οἷς βουτος οἵ [1Ὲ 
δηὰ ροοὰ ἴῃ 41} Ηἰβ ρβεορίες, [πε οπε ἴοὸ 
ΨΒοπλ ὈΟΪΒ ΟὨτίϑὲ ἀπά τῆς ϑρίγις ἅτε 
τεϊδλιςά.--- ἐπὶ πάντων, καὶ διὰ πάντων, 
καὶ ἐν πᾶσιν ὑμῖν: τοῖο ἴ5 οὐεν αἷϊ, απά 
ἐλγομρ αἷΐ͵, απὰ ἐπ [γομ] αἰ. Τῆε ὑμῖν 
οὗ {δε ΤῈ ((οἸ]οννίηρ βοπὶα ουγβῖνεβ ἀπά 
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πάντων, ὁ " ἐπὶ πάντων καὶ " διὰ πάντων καὶ ἐν πᾶσιν.2 

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 323 

η. ἡ ἑνὶ: σαι, ἰχ. 5 

δὲ ἑκάστῳ ἡμῶν ὃ ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τὸ “ μέτρον τῆς " δωρεᾶς τοῦ υ Οόποιτ., 
8εε Ο(ἱ. ἱ. 

Χριστοῦ. 8. διὸ " λέγει "᾿Αναβὰς εἰς " ὕψος " ἠχμαλώτευσεν “ “ αἰχ- τ; Οοἱ. 1. 
χἰϊ. 8; Εσοπι. ἐἱΐ, 22; ᾿ς ἴο Ῥδυ!]. νεῖ. 16 γῆ. 
Ῥαὺυ! οηΐϊγ. Χ ὧν ας γ τεβ. 

2 ῬΆ. ᾿χνὶΐ. 18. ΔΈΙΟΚε ἰ. 78, χχίν. 40. 
Νυαι. χχὶ. ᾿; [υἀ. ν. 12; 2 Οἤτοη. χχν ϊί. 17. 

16; τ Οος. 
νΞ Κοχζῃ. χίϊ. 3; 2 Οοσ. χ.Ἱ 13; νν. 14. 16; 

Υ αἱ. 11. 16; τ: Οος. νΐ. 16; [4π|68 ἱν. 6; Ηοῦ. χ. 5. 
Ὁ 2 Τίπι. {ἰϊ. 6 οηϊγ. σΞ εν. χἰϊΐ. τὸ οοἱγ ;; 

το ἐπ. παντ. οτῃ. 2, 46, Ρ8.-ἴρῃ., Ογζ., Η1]. 

3 Αἴϊτεσ πασιν αἀὐά 
23, 37-9, 44-8, ἴτ., υἱρ., ὅτ.» 

ἐν Βοπηε οσυγβίνεβ, Οἢ., Τῇάτι,, Τ Πεορῆγ]., Οες.; ημιν ΠΕΕΟΚΙ, 
αοιῆ., 4]., Ὀιὰ., δπλ., ἴγεη., ἃ]. ; πασιν δίοῃε, 

ΔΆΑΒΟΟΒΡ 17, 31, 67,71, 73ν 80, τορ, 177, Οορῖ., Ετῃ., Ατπι., Μδτο., Οτίβ., Ευβεῦ., εἴς. 

μων Β 38, τορ, Τβάτι. 

ηχμαλωτενσας ΑΙ, 71, 114, 8]... ΕΠ. (ἀπ ἐδωκας αἢἤεῖ) ; αἰχμαλωτευσας 47,71. 

Ἑδιίδεῖβ), πὰ ἴδε νατίδηι ἡμῖν (ἴπ ΠΕΚΙ,, 
[μ4ἰ., ϑγτ., αοιῆ., εἰς.) πιυβὲ Ὀς οπιϊεὰ 
(ἢ Π͵ΤΤΥΝΝΗ ΕΝ) 88 μανίης πὸ βυρροτγὶ 
ποτὰ ΒΜΑΟ, 17, Οορι., Εἰῇ., εἰς. ὍΤῆε 
πάντων δηὰ τῆς πᾶσιν ἅτε πιοδὶ παίαγα! ν 
τάκεὴ 45 πηδϑου πεβ πεῖς, ἰῇ ΠΑΓΠΊΟΠΥ 
ψ ἢ τῇς ρῥγενίουβ πάντων. Τῆε οἴδυβε, 
τπετεΐογε, Ἴχργεββεβ ἃ [ἤτεε- οἱ γεϊδιίοσ 
οὗ τἰπε Οπε Οοά «απὰ Ἐδίπεγ ἴο ἴδῃς αἱ 
ὙὙἢο ἅτε Ηἰβ: 3γεέ, ἴῃς τεϊδιίοη οὗ ἐγαρ5- 
ἐσπάφηος (Μεγ.) οτ βουεγεῖρτνιὶγ---ἂπί (-Ξ 
ὑπεράνω, οὐε οἵ αδουεὴ ἐχρτεββίηρ ἴῃς 
ΒΌρΓΕΠΊΔοΥ οὗ δϑβοίυϊῖς ἀοάπεδά δπὰ 
Ἑδιμεσῃοοά ; ςεοημά, ἴμαὶ οὗ ἐνωηαπεέηος 
-διά (-- ἐλγομρλ) εχργαεββίηρ ἴδε ῥεζ- 
νδάϊηρ, δηϊπιατίηρ, σοπίγο τς Ῥτεβεποα 
οὗ τιπαξῖ Οπε αοὰ δηὰ Εδίδεσ; δηὰ ἐλέγά, 
παι οὗ ἐπατοει ηρ---ἰῆς ἐν εχρτεβδβίηρ πὲ 
᾿οηβίαπὶ δροάς οὐ ἴδε πες ἀοὰ κδπὰ 
Ἑδιμες ἴῃ Ηἰβ ρεορίε ὉΥ Ηἰβ ϑρίτγιξ. 
Νείιδεγ ἴῃς οτεδῖνε δοιίοη οὗ αοὰ ἘΦ 
ποῖ Ηἰβ ργονϊ ἀεπεῖδὶ γυϊε (Ὁἤγυβ., ατοιῖ.), 
ἴδ ἰῃ νῖενν, Ὀυῖ ννῆδι Ηδε 18 ἴο ἴῃς ΟἸ τ βείδη 
Ῥεορῖς ἱπ Ηἰβ ἀοπιϊπίοπ ονεσ ἴπεπὶ ἀπά 
ΗἰΚ ρταοίοιιβ ορεσχαῖϊνε ργεβεηςε ἴῃ {πε π]. 

νεῖ. γ. ἑνὶ δὲ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ 
χάρις: κέ μπίο εασὴ οπε οὗ μ5 τοα3 σίυεπ 
ἑλερτγαεε. Ἐοτ ἡμῶν βοπιε ἔενν Δυϊπογίτεβ 
(᾿ποϊυάϊηρ, ποννενεσ, Β) τεδά ὑμῶν. Αἴϊες 
ἡ χάρις βοπηε ἔεν" ἰπβετὶ αἱ (Ο3, 31, 
εἰς.). Τα δίοϊε δεΐογς χάρις 15 ομἰοὰ 
ἴπ ΒΌΕΙ,, εἰς. Βυϊ ἰπβεγιεά ἴῃ ΑΘ ΌΡΚ, 
εἰς. ΤὨε ενίδεποςε [8 Ῥγεῖυ Ἔνεηὶν ὃ4]- 
πος. Ηεποε ΝΝῊ ὕτγάδοκεὶ ἡ; ΤῊΝ τε- 
τδίη ἰξ ; {771 οπιῖε ᾿ς. Τῆς δσιῖοῖϊε ἀεβῆπεβ 
χάρις 48 ἐΐλέ ρτᾶος οὗ ψῃς ἴῃς νντίϊεῦ 
δηὰ ἢἰ5 ἔε!]ον-ὈεϊἜνεῖβ μὰ ἐχρεγίεηςς, 
νν πο ἢ πεν Κπενν τὸ Πᾶνα θεθη ρίνεη ἔπ οπὶ 
(ἐδόθη), ἀπὰ ὃν νῃϊοῃ αοά ψογκεὰ ἴῃ 
πε. ὙΝΠΔι ἰδ ρίνεῃ ἰβ ποῖ πε χάρισμα 
δυῖ τπε χάρις, ἴῃς 5υδ)]εςεῖνε ρσταςε ἴῃδὲ 
ψογκ8 ψΠπ ἀπὰ δῆμον ἰδεῖ ἴῃ [8 
τεβυϊε---τῆς ἐλαγίοηι, {πε στασίουβ ἔδου εν 
οἵ φυδί!γ. Τῆς ἐπιρἢδβίβ 18 ου ἴῃς ἑκάσ- 
τῳ, πὰ (πε δέ 18 ταῖμεγ ἴῃς σὐἀυεγεαίέυε 

Ῥαγίίοϊε ἔμδπ τῆς ἱγαπϑίτίοπαὶ. [τ ἄοςς 
ποῖ ΠΊΕΤΕΙΥ πηλτκ ἃ οἤδηρε ἴτοπὶ οὔς 
8υδ)εςι ἴο ἀποίδεγ, δὰϊ βεῖβ ἐΐδ δαεὴ ονεῖ 
ἀραϊηβὲ ἴῃς αἱΐ, ἀπὰ ῃϊ8 ἴῃ σοππεοιίοη 
ἢ τῃς ἱπ) υποιίοη το Κεαρ ἴῃς υὑπίτγ οὗ 
τῆς ϑριγι. Οοὐβ ρταςίουβ γεϊδείοη το αἱΐ 
8 ἃ τοϊδιίοῃ αἷβο ἴο εδοῖ ἐμάέυἑάμαὶ. Νοῖ 
οπς οὗὨ 1ῃεπὶ ννᾶβ είς πηγεραγάεὰ ὃν Ηἰπι 
Ψ ΠΟ ἰ58 ἰδῆς αοά ἀπὰ Ἐλέαν οἵ «11, Ὀυῖ 
εδοῖ ννᾶβ πηδᾶς ρδγίδκεσ οἵ ΟἈγίβι᾽ 8 σἱ ἢ 
οἵ ρτᾶςε, πὰ εαςῇ, πεγείοσε, ἰ8 δῖε δηὰ 
βίδηδβ ρἱεάρεὰ ἴο ἀο ἢίβ8 ραζί ἰοννασά ἴῃς 
τιδϊπίαπδησς οὗ υπὶν δηὰ ρεᾶςς. (ᾧ,. 
Εοπι. χί!. 6.)---κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς 
τοῦ Χριστοῦ; αεοογάϊηρ ἰο ἐπε νεξαϑηγέ 
οὗ ἐλε ρσίὶγὲ οΥ ΟἈγῖςέ. ϑιαϊετηεηι οὗ ἴῃς 

τὸ οὗ ἴῃς δεβίοναὶ οὔ ρστᾶςε. Ἑδοῖ 
ξεῖβ πε σταος πο ΟἾτίβὲ μ88 ἴο ρίνε, 
ἃπὰ εδοῇ ρμεῖβ ἰξ ἰπ τε ρτγορογίίοη ἰῃ 
ΜΏΙΟΒ τῆς αἴνετς ἰ8 ρ᾽εαβεὰ το δεβίον ἰϊ; 
οπς μανίηρ ἰξ ἰπ ἰάγρε πιεάϑυγε δπὰ 
Δηοῖπες ἴπ βπΊΆ]1ετ, Ὀὰϊ εαςἢ ρειίηρ ἰὲ 
ἔτοπι ἴῃς βάᾶπης Ηδηὰ δηὰ ψ ἢ τῆς βᾶπια 

Τῆς δωρεᾶς ἰ8 τῆς ρεη. οὗ ἴπε 
δμδ᾽)εοῖ οἵ ἀρεπί---ἰῃς σῆς νν Ὡς ΟἾγίῖβε 
ἵνεβ, 48 ἰδ δῆοννῃ ὃγ ἔπε [ο]οννίπρ ἔδωκε 

ἵει 8. διὸ λέγει : τολεγεΐογε Ητ ταἰέλ, 
τολέπ Ης ατξοεπάεὰ ὁπ δέρῃ. ὙΠε διό 
ἱπισγοάυοεβ ἴῃς ννογὰβ ννίοῆ ἔοϊίονν ἃ8 ἃ 
εοπβγνιαέξίοη οὗ ναι ὯΔ5 7υ8ὲ Ὀεδ βαϊὰ ; 
ἃπὰ ἴπεβὲ Ψψογάβ δε ποῖ ἃ ρδγεηίαβίβ, 
δυϊ ρᾶτὶ οὗ ἃ ἀΐτεοϊ δηὰ σοπιϊπυουβ δίδιε- 
τηδηῖ; - "τῆς ἕλοις τπδὶ [ἃ ἰ8 τυ ΜΗ 
ΟὨγῖβε δαπὰ ΗΝ γρία, απὰ παῖ τς στᾶσα 
ψ»ΠΙ ἢ ΜῈ ΡΟΒ8688 ἰ5 Ὀεβίοννεά ὈγῪ Ηἰἱπὶ οπ 
ἐλοἢ οὗ υ8 ἴῃ νᾶτγίηρ' πηεᾶϑυγεβ ἃ8 Ης ἀϊ8- 
τὐϊδαΐῖαβ ἰϊ, ἢ45 ἴῃς ννἱῖπεβ88 οὗ ἀοὰ Ηἰπι- 
861 ἴπ ΟΤ ϑοσγίριυγε ", Ὑῆε αυοϊαδιίοη 
νυν ἢ ΤΟ]Π]οννΒ 8 οΟὈνίουβν ἴαίκαπ ἔγοπὶ 
Ῥβδὶῖπι ᾿ἰχνιϊϊ. 18, ἀπὰ ἱπ {πε πιδίῃ ἱπ ἴπς 
ἔοτπι ἰπ νοι ἰδ 8 ρίνεη ἰπ ἴῃς ΧΧ. 
ὙΠεῖε ἅτε αἰ που ἶε8 ἴθ ἴπε τοπάεγίηρ 
ψΠοἢ ΡδυΪ υδε8 ἀπὰ ἴῃ {πε ἀρρϊσδιίοη πα 
τοᾶκεβ οὗ. Βυῖ ἴΠεγ ἄγε ποῖ βυςἢ 48 ἴὸ 

ὈΙρ σα Κ᾿ 
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υδιϊέν ἰἢς δββεγιίοη τπαὶ ἴπῈ ρβαββαβε ἰβ ἃ 
ᾳυοιδιίοη ἔτοπι βοπὶς ΟἩ γί βιίδη Ἀγτηη, ἀπά 
ποῖ ἴτοπὶ ϑογίρίυσε. ΤΠοτα 18 ποι πίηρ ἴῃ 
τὰς νεζδε οἵ ἴῃ ἴπε οοπίοχί ἴο βδυρσξεβιὶ δην- 
ταΐπρ εἶδε ἴμβδη ἴῃς Ῥβαϊπι. ΤῊς αυςδιίοπ 
8 τδιβεῖ ψυπεῖμεγ ἴῃς ἱπιγοάυςίοτγ λέγει 
ἰδ Ῥεβοπδὶ οἵ᾽ ἱπῃηρεγβοηδὶ; δπὰ ψῃεῖδεσ, 
ἰξ ρεγβϑοηδὶ, ὁ Θεός, οὐ ἡ γραφή, οἱ τὸ 
πνεῦμα ἰ8 ἴο Ὀε υπάετϑβιοοά. ΟΤ᾽ ᾳυοίῖα- 
τἴοπβ ἅγα υβυδ}ν ἱπισοδυσεά Ὁν ἔπε ρεῖ- 
ΒΟΠΔ] ἴογηι ἴῃ Βυ ἢ ἔοσπηβ 48 ὁ προφήτης 
λέγει (Αςἰβ 11. 1γ), ἡ γραφὴ λέγει (Εοπι. 
χ. 17), Ἡσαΐας λέγει (Εοπι. χ. 16, 20), 
Μωνσῆς λέγει (Εοη;. χ. 10), Δαβὶδ ι 
(Εοπι. ἵν. 6), ἡ δὲ ἐκ πίστεως δικ 
λέγει (Εοπι. χ. 6). ϑοπιοίίπιεβ, δρδίῃ, 
Ῥαββίνε ἔογπβ ἅτε υβεὰ, γέγραπται (Εοπι. 
Χ. 15), μαρτυρεῖται (Ηεῦ. νἱϊ. 17), εἴς. 
[π᾿ οἴδετ σα8εβ ἴῃς βἰπιρίε φησί (1 Οος. 
νὶ. τ6; Ηεδ. νἱϊϊ. 15), εἴρηκε (Η εὖ. ἱν. 4), 
οζ λέγει (6 Δ]. 111. 16; 2 ον. νὶ. 2; Ερῆ. 
ν. 8, ν. 14) 18 υδεὰ ; πὰ ἰῃ οπε οᾶβς ἴῃε 
λέγει ἰ8 ἱπιτοδυςεά 45 ςοπεπυΐπηρ γέγραπ- 
ται (Εοπ). χν. το). ϑόζῶς, πεγεΐογε, Βοϊὰ 
τῆδι, ἴῃ οδβεβ ἴἶκῈ ἔπε ῥτέβεηῖς, λέγει ἰ8 
ἱπιρεγβοηδὶ, - "" ἰξ ἰ8 βδιὰ,᾽" δ8 ἰδ 
δε ἱπηροιβοπδν ἱπ Αἰις (ΑὉΡ. ; οἷ 
τεῦς. οη ΘΔ]. 1. 16). ΑΒ τπε ΝΤ, Βον- 
ἐνεσ, πιᾶκεϑ ἃ νεγΥ ἰἰπιϊτεὰ 86 οὗὨἉ ἱπηρεῖ- 
ΒΟΠΔΙ] νεγῦ8 οὗ δπῪ Κιίπά, τποβὲ ἴδκε τῆεβε 
υπάεβηεὰ νετῦβϑ ὈῪ ννϊοἢ αυοϊδιίοιβ ἅτε 
ἱηισοδυςεᾶ 48 Ῥδγβοηδὶ, ἀπά 80 ἱΐ 8 ψν ἢ 
λέγει ετε. ΤΒε βυδήεςὶ το δε βυρρ]εὰ 
πιυβὲ Ὀς ἴῃς οπε πιοβῖ γεϑν βυρρεβιεᾶ 
ΌΥ ἴδε οοπίεχι ; δἀπὰ ἤεγε, δ8 ἰῃ πιοϑὲ 
οΆ8ε8, {πὶ νν1}} θὲ πειεμεν ἡ γραφή πος 
τὸ Πνεῦμα, Ὀυὶϊ ὁ Θεός. Τῆε []] ἐοτπιυΐδ 
λέγει ὁ Θεός οοουτδ ἴῃ Αςἰβ ἱϊ. 17, ἀπά ἰβ 
Ἰαριοὰ πη ἴδε πάλιν τινὰ δρίζει ἡμέραν, 
“ Σήμερον," ἐν Δανεὶδ λέγων οὗ Ηεδ. ἰν. 
γ. ἴε|8 ἰβο οοηβγηγεά ἴῃ βοπῖε ἄερτες ὉῪ 
τῆς ἀπαίορουβ πχοητίοη οὗ τῆς Ηοἷγ Ολοςέ 
ἰπ Ηεδ. χ. 15 (οὐ. ννΊπ.-Μουϊι., Ρ. 656; 
ΒΙ458, αγαπι. οἵ Ν. Τ. Ογεεΐ, Ὁ. 75).--- 
᾿Αναβὰς εἰς ὕψος : τολεη Ηε αξοεπάεά 
οπ πίρῃ. ἴῃ τὰς Ρβαϊπιὶ ἴῃς νἹοϊοτίουβ 
ϑυδ)εςι 15 δἀ ἀτεββεά ἱπ ἴπε βεοοπά ρεῖ- 
δοη; δοζα (πε “ ὙΒου ᾿ Ὀεσοπηεβ “ Ης"., 
πη τῆς Ρβαὶπὶ ἴῆε δϑοδηῖ Ἴχργεββεά ὃγῪ 

ὈλοὉ τον (Ξ “Ὅπου Βαβὲ ροπε 
ὑρΡ ἴο ἴδε Βεὶρπι᾽} 8 ἴ86 τεἰυπιρμδηὶ 
αβοθηῖ οὔτῆς αοά οὗὉἉ Ιδγαεὶ ἰο Ζίομ, ἴῃ 
Ρίδος οὗ Ηἰβ βαγίῃ]ν τεϑὶ, ογ (Ὀεῖζετ) ἴὸ 
Ὠεᾶνεπ Ηἰβ ῥγορεῖ δμαδιϊδίίοη, δέζεσ ἴῃς 
νἱοίοτν Ης δοπίενεδ ἕογυ Ηἰβ ρεορῖε. 
Ηξετκε ἴἰ ἰβ ἴῆε δβοεηβίοη οὗ Οἤσγίβε ἴο τῃς 
τίρῃι παπά οἵ ἀοὰ (ο΄ Αςίβ ιἴ. 33). Τῆς 
δος. ραγί. μδβ 118 πιοϑὶ ὕσορεζ τεπΊροσδὶ 
οζἵος, ἀεποιίπρ βογηειῃίπρ ἴπδὲ ργεοεδεά 
δε πχαίη ἐνεπῖὶ ἰπ νίενν. [τ πηδᾶπϑ8 ἤεδζγα, 
τπετζείογε, ἐμαὶ ΟἾγιβι᾽ 5 δϑοδηβίοη ἢδά 
ἰακεη ρἷασε δείογε Ης ἀϊβιγίδυιϊιςὰ τῃς 

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥ͂Σ ἵν. 

εἰδβ οἵ βίβρο,- -ἐχμάλωτενσεν δἰχμαλως 
σίαν: "6 ἱεὰ εαῤῥποϊέγ εαῤῆῖυε. ἴπ ἴδε 

οτἱρῖπα! ὙΔῺ ΓΛΎ ΟΣ, ἕλε ἀϑδίτγαοι αἴχ- 
μαλωσίαν (-Ξ- “4 Ὀοάγν οἵ σδριίϊνεβ ᾽" 
ςδοβεη δοςοσγάϊηᾳ ἴο ἃ ἐἈπλ}] τ ἀϑᾶσε ἊΝ 
Νυπι. χχχὶ. 12; 2 Οἤσγοη. χχυϊΐ. Σὰ ; 5ες 
Ννίη.-Μουϊε., Ρ. 282), ἱπβιδδά οἵ πε Ἵοη- 
οτγεῖε αἰχμαλώτους (“ ςαρίῖνεϑ")), ἀξ το 
τῆς ἴοτος οὗ ἔδε βεπίεηςας. Τα νετῦ αἶχ- 
μαλωτεύω Ῥείοηρβ ἴο ἰαῖε Οτεοκ ; ἴξ ἰδ 
Ῥιεῖν ἔτεεὶν υδεά ἰη ἴδε υΧΧ δηὰ ἴδε 
Αροσσυρῆα. Τῆς ῥῆγαδβε ἰβ ἃ ρβεῃεσζδὶ οπε, 
τηεδηίηρ ποιϊδίηρ πιογε ἴμδη ἐπδὶ Ης "παάξ 
εαῤέξυες ((7. Ἰυᾶρεβ ν. 12), ἀπὰ Ξυρσρεδιπρ 
ποιπίπρ 45 ἴο Ψ8ο ἴπεϑε οδρῖνεβ Ψεῖα. 
Νεῖτπες ἰη τῆς ῥβδ]πὶ ποῦ ἰῃ Ῥδυ} 5 υβε οὗ 
ἰξ παῖε ἰ8 ἴῇεγα δηυτπὶπρ ἴοὸ νγαγγαηὶ τὰς 
ἰάεα παῖ τπε οαριϊνεβ ἀτα τῆς γεώξενεσα 
(Τῃεοά.), ος νιν ἐπ΄ ἐπε δοπάᾶς οὔ τὶπ ον 
εαγίὰ (Η41].), οὐ Ξομὶς ἀείαἱπεά ἱπκ Ηαάες 
(Εβι., Κδηϊρ, θεϊε,, εἰς). Ὑδς τωοβὶ 
ἴπδῖ τῇς νψογάβ {πεπιβεῖνοβ, οὐ ραββᾶρεβ 
τῆοσε οἵ .ε88 Ἀπδίοβρουβ (1 ὕοσ. χν. 25, 
26) νναιγαπίὶ 8 ἴο βᾶν ἰδ (δὶ [ῃς ἐαῤέίνες 
4τε ἴῃς ἐνερείες οἵ ΟἸτῖβε ; ̓υδῖ 48 τὴ (δες 
Ῥαὶΐπι ἴμεν ἂζε ἴπε Ἔεπετιῖεβ οὗ [βγδεὶ δηὰ 
1βτδε} 8 αοά. Βυῖ ἐπεβε ἂγζὲ ἰεξ υϊίε 
υπάεβπεά, απ ἴδε νΠοΙςε ἄδα οὔτῆς οἴδλυδε 
15 ϑυδοτγάϊηαις ἴο παι πεχὶ Ἴχργεβϑεά, υἱς., 
ἴδε εἰνίπρ οὔτδς γ᾽ 8. ---καὶ ἔδωκε δόματα 
τοῖς ἀνθρώποις: από ρανε ρι {5 μπίοεεν. 
ΤΒε καί οἵ τπε ΤῈ ἰ58 ἐουπὰ ἱπ ΒΟ 
ΚΙ, εἰς, ; Ὀυΐ ἰ5 οπχἰεὰ ἰπ ΑΘ) 56, 
17, εἴς. [κ ἰδ ρὰὶϊ ἴῃ Ὀγδοκεῖβ ὃῪ ΝΗ, 
δηὰ οπιϊτιεὰ Ὁν ΕΤ,, Ὀυϊ τεϊαἰπεά (οη ἰδὲ 
Ποῖος τὶ ρμε]γ) Ὁγ ΕΝ. στε ἴδε φυοϊδέοι 
ἀϊνετρεβ ννἱ εἶν, Ὀοιἢ ἴσοσιὶ {πε οτὶ ρίῃδὶ 

Ἡεῦτενν, ν δῖοι μα5 ΤΊΣ ΤΠ 

ὉΝΞ (ΞΞ- “ὝΒου παδὲ τεοεϊνοά εἰββ 
διηοηρ τηεη ᾽)}) ; δπὰ σοῦ ἴῃς υχΧ ΜὨΙΟΒ 
τεηάεεβ ἰὶ ς δόματα ἐν ἀνθρώπῳ (οτς 
ἀνθρώποις). ΤῊε ἰάεδ ἰπ τε Ῥβαὶπι ἰβ ἐπὶ 
οὔ ]εμονδῇῃ, ἴπε σοπαυετζοσ, γέοεέυϊηρ ρὶξι5, 
τη δι 18 ἴο βᾶυ, σύψές οὐ πβοπιαρε; οἵ, ροβϑϑβί ̓ ν, 
τεοεϊνίηρ ἴῃς οαρίυτεά πιεπ τπεπιίβεῖνες 

τερατἀεὰ 85 εἰβ ογ οβεσίηρβ, ἰς ὩΣ 
δείπρ ςαραδὶς οὗ πὲ βεπβε (οδ. Ενναὶ]ά, 
Ἄς. Γιολνὸ. ἡ. Ηεδν. δῤγασῖε, ἢ 287 Ἀ). 
ΤΩΣ ἰάεα ἐχργεββὰ δοῖς ἰβ ἴπδὶ οὗ ἴῃς 
δϑδοεπάεὰ Οπγίβε ρέυΐηρ μὶἂβ ἴο πίεξῃ ; 
ἔδωκε Ὀείης Ξυθδβικυϊεά ἕος ἔλαβες, ἀπά 
τοῖς ἀνθρώποις ἴοτ τπε ρεπετῖς ἐν ἀνθρώ- 
πῳ (οτ ἐν ἀνθρώποι5).---Τ Πυβ ἴῃ οτάεσ ἴὸ 
δυϊ τῆς ρύγροβς οὗ ἃ τεβιϊπιοηυ τὸ ἴδε 
βιδίεπιεπὶ πιδᾶς τοξατάϊπε ΟἸγίβὲ πὰ τῆε 
εἰξι οἴ κτᾶςς, τς ΟἿ ραββᾶφςε ἰ8 τηδιεσιδν 
οδδηρεά. ΟἹ αᾳυοιδιίοηβ ἱπιτοάυοσςὰ ἰπ 
τε ΝΤ ἅτε ρίνεη ψἱέμους πιυςἢ τεραγὰ 
ἴο δε [ἰτογαὶ αι] πε 88 νὰ ννὨϊ ἢ 
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μαλωσίαν καὶ ἔδωκεν “δόματα τοῖς ἀνθρώποις.1 
τί ἐστιν εἰ μὴ ὅτι καὶ “κατέβη 3 εἰς τὰ ᾿κατώτερα τῆς γῆς; 
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9. τὸ δὲ ἀνέβη, ἁ Μαιι. νῇ. 
Σὰ [ΚὑΚα; 
ῬΒΙΙ. ἱν. 
17 οὐΪγ. 7 

εἐΞ Εοζω. χ. 7. {ετε οαὶν; 5. ᾿χΐ. ο. 

ἐξν ανθρωποις ΕΟ, Οτῖρ., Εὐδςρ., ΗΙ]., [ες., εἰς. 

5Αδεῖ κατ. ἰηβεγί προτον ΕΠ ΒΟΚΤΡ, ]., Ν88., Τῃάσι., ἤδη, Απηδτβί.-πιβ., ΟἽς.- 
ζοτηπι. ; προτέρον 120; δ" ΌΒΕΘΟ 17, 46, 63, 43, 8]., [τ., ἅπι., Οορι., ϑαηϊά,, 
Εμᾷᾶ., ΤὙπάτι., Ογτ., Οἢτ.-σοπηπι., Οες.-ἴεχε, Ιτεη., Ιψυςϊξ,, ΗΠ., [ετ., Αὐυρ., ἃ]. 

3 Αδἣες κατ τ. ἰπβεσῖ μερη ἢ ΑΒΟΌΞΚΡΡ, εἰς., νβ8. Οτίρ.),» 411 Αὑρ..ν ἃ]. ; οι. 
ῬΕΡΌΟ, ἀ, ε, εξ, ὅγτ. Αὐ. -εγρ., Ττβάγι., Ογίβ.,» ἴγοπ.9, Τετε,, [νυοἱξ,, ΗΠ., Απιθτϑε., 7ετ᾿; 
κατωτατα ΤΠάτι., Οτίρ., Εὐδβεῦ., Ογτ. 

ᾳυοϊδιίοηβ ἅτε ἐχρεςιεὰ ἴο ὕε πιδάς ἴῃ 
τηοάδγῃ {ἰπηεβ ; ἀπά ἰπ οἵδε ξε8 
ταδάς υ8ὲ οὗ Ὁ Ρδυ] (ε.ρ., Εοπι. χ. 6-10) 
να ἀΐβοονεσ ἃ σεπιαγκαδὶς ᾿ἰθεγῖν Ὀοιἢ ἴῃ 
τεργτοδυςοη δηὰ ἱπ ἀρρ!!ςδιίοα. Βαΐ ἰπ 
ποης ἰ8 ἴπε οἤδηρε 80 ρτεδὶ ἃ5 ἰπ ἰῇςε 
Ῥίεβεπὶ οῶβα6. ΤΠεῖς ἰ8 ἦγαι ἴῃς ἀερατί- 
τε ἴτοῦι ἴπε Πίβίοσί οὶ τηεδηΐηρ οἵ δε 
Ῥεαὶπὶ; ἱπ ννῆϊοῃ, ποννανεγ, [Π18 ραββαρσε 
βίδηδβ ὈΥ ΠΟ τηεδηβ δίοπθε. Τῆς Ρβδὶπὶ 
ἰπ ΨὨΙΟΝ 1Π18 πηαρτιϊῆοεπὶ ἀεβογίριίοη οὗ 
πε νἱοιϊοτίουβ πιᾶγο οὗ [βγεῖ β αοά 
Οὐσουτγδ, ςεἰςὐταϊεβ ἴῃς Εβιϑ Ὁ ἰβῃσηεπὶ οὗ 
7εΒοναῃ᾽ 8 ἰπηρσάοπι ἱπ τῆς ραβϑὲ δπὰ ὑτγο- 
οἰδίπιβ ἴῃ σογίδιπίγ οὗὨ [18 ἰσἰ απὰρΡἢ ονεῖ 41] 
ἐπεπιῖεβ δηὰ ἰῃ 411 παϊίοπβ ἱπ ἴῃς διΐυγε. 
Ιπ ἀοεβ τϊβ ἴῃ σοππεοιίοη νυν τ βοπὶε στεαῖ 
ἐνεπὲ ἴῃ ἴδε Πίβίοσυ οἵ 1βγδεὶ. ΑἹ] ροβ- 
δἰδ]ε ορί πίοπβ πᾶνε Ὀεεη εἐχργεββεὰ 5 ἰὸ 
πε ραγιίουϊας οσοδδίοη οὗ τῇς Ῥβαὶπι. ἵἰ 
88 Ῥεθη ἰδεπιϊβεά ψἱτῆ ἴδε τεπιονδὶ οὗ 
ἴδε Ατῖς το Ζίοη ἰη Ὀανὶἀ᾽ 8 ἔπιε (2 84π|. 
νὶ. 12, εἴς. ; Σ Οδτοη. χν.); ψ ἢ 8οπΊα 
υπηπδπηεὰ νϊἱοίοτγ οὗ Ὠανὶὰ οὐ ἢ αν! 5 
υἱοϊοσίεβ βεπεσα! νυ ; υνἱτἢ τῃς ῥἱαοίηρ οὗ 
τῆε Ατίς ἰπ ϑοϊοπιοπ᾽β Τεπιρὶε; νἱἢ ἀπε 
νἱοἴοτυ οὗ [ἐποββαρῃδιὶ δπὰ [Ἐπογᾶπὶ ονεσ 
Μοδὺ (2 Κίηψβ ἰϊ. ; Ηἰεζὶρ) ; νἱτ τῆς 
ΤΒεοκΚ ρίνεη ἴο ἴπε Αβδβγτγίαπβ ἱπ εζε- 
Κια ἢ 5 τὲ ; ἢ τῆς οοπβεογαδίίοη οὗ πὰ 
Τεπιρῖε οὗ ἰπς Κεβιογαιίίοη (Εννα]ά) ; ἢ 
τῆς τεΐυση ἴσου ἴῃς οἀριϊνιγ (Ηυρέεϊὰ) ; 
ψ ἢ ἀπὲ βίσαρρὶε Ὀείνεεη Εργρὶ δπὰ 
ϑυτῖα ἔοσ ἴπε ροββεββίοῃ οὐδε Ηοὶγν [υδπὰ 
τοννατὰβ {πε οἷοβε οὗ τῆς τηϊγὰ σεπῖυγν 
Β.α. ; Ψ ἢ {πε νἱοϊοτίεβ οὗ ]οπαίπδη οὐ 
διίπιοη ἴῃ ἴπῸῈ Μδοοδδεδῃ ννᾶσβ (Ο]53}.) ; 
ψ ἢ τῃς βίγσυρρὶε Ὀείννεεη Ριοϊεπὶν ῬΠΙο- 
πιεῖοσ ἀπά ΑἸεχαηάεν ΒαΪδβ (1 Μδϑδος. χίν.), 
εἰς. Βυϊ 411 [Πϊ8 υποεγιδίπεν 89 ἴο ἴδε ρᾶσ- 
τἰσυϊας ἀδίε δὰ οοςαβϑίοη ἀοεβ ποὶ δῆςεςς 
τῆς ἕδος ἴπαὶ ψῇῃαῖ 5 ἄδαϊς νυν 18 βοπηα 
ξτεδὶ ράββᾶρε ἰπ ἴδε Πἰβίοσυ οὗ τῃε [εν 58 
πδοη. Τῇε Ῥγοῦδοι τἰεβ ἀα ἴπᾶὶ τμς 
Ῥεβαὶπιὶ Ὀεϊοηρβ ἴὸ 1ῃς ἰδίϊεγ μαζὶ οἵ ἴδε 
ΒαθυἹοηίδη εχίϊε ; Ὀυϊ Ῥϑὺ! ραββεβ ὉῪ 
16 δἼῖυδὶ Πιίβιίογίςαὶ ἱπιεπιίοη οὔ ἴπὰ 
νυοτᾶὰβ ἀπά ρυῖβ οη ἴπεπὶ ἃ αυΐϊϊε ἀϊβετ- 

ἐπὶ βεῆβθὲ. Ὅπεῖς ἰβ, σδοομάϊγ, ἴδε 
ποῖδλδϊὶς σδηρε ἔτοπὶ [εβονδὴ γερεέυίηρ 
εἰδβ ἴο ΟἸτῖβι ρίυέηρ ἰδ. ϑόπὶς πᾶνε 
εχρίαϊπεά 8. ΌῪ βυρροβίηρ ἴμαὶ δὰ 
Το]οννεά 4 Ηεῦτεν ἴεχὶ ψῇῃϊοῦ τεδά 

ΤΑΣ, οσ. βοπις βυςοῦ ἔοττη, ἰπβιεδᾶ οὗ 

ἜΑ, ; δυῖ οὗ 1Π|8 τῆεῖςο ἰβ πὸ δνίδεηςς. 

[τ ᾿ἴ8 ροβϑβίδὶς, ἱπάεε, ἴπδὲ τῆς Αροβεῖε 
δάἀοριεὰ ἃ ἐγααὶἐϊοπαὶ νετβίοπ οσ ἱπίεσρτα- 
τδιίϊοπ οὗ ἴπε ραββᾶρε ψῃϊοἢ ννᾶ8 ἐδηγ ϊασ, 
δηὰ οὗ ψῃϊο ἢ βοπὶε ἰπάϊςδιίοπ ἰ5 ἑουπὰ 
ἐπ τῆς Ρεβδια ϑγγίας ἀπά ἴτε Ομδ]άθς 
Ῥαγδρῆγαβε (Ὀοτἢ ανίηρ ἃ τεπάεσγίηρ - 
“ὝὍΒου ἀϊάϑε ρῖνε ρΙἣδ τὸ ἴδε ομ!άσεη οὗ 
τηθη ᾽". ϑοπιειϊῃίηρ 4180 τπῆᾶν ὃς βαίὰ ἴῃ 

ΒυΡροτι οὗ ἴῃς ἐχρίαπδιίοη ἐμαὶ τῆς το 
οἵ τῆς οτἱρίπαὶ, ννῃϊοἢ 18 υβεὰ εἰβεννῆεσε 
ἰπ τῆς βεπβε οἵ γεέλίηρ οἱ ἰδἰκίπρ ἐπ ογάεν 
ἐο ρίυε (αεπ. χν!ϊ!. 5, χχνΐϊ. 13, χ!. τό, 
χῖν!!. 9, εἰς.), Π48 τπδῖ πιδδηΐηρ πεῖ. 
Βυϊ αἢογ ἃ11] βυςἢ εχρίπδιίοηβ (ἧς ἔδει 
τεπιδῖηβ ἔπαὶ Ὀοϊἢ ἐπε τετπηβ ἀπὰ {πε ἰάεα 
ἃτε οἤδηρεά, ὙΠετε 18 ἐλέγαϊγ ἴῃς Μεβ- 
βἰδηὶς ἱπίετργεϊδιίοη. [ἰ ἰβ Βογε τἴῆδι τῆς 
)υδεϊβοδιίοη οὗ {με σπαπρε ἰβ ἔουπᾶ. Τῆς 
Ῥβαΐπι, ἴδετε ἰδ βορὰ τεᾶβοη ἴο Ὀεῖϊϊενε, 
δὰ Ὀεεπ τεραγάεὰά 88 ἃ Μεβϑβίαπὶς ῥβαΐπι : 
δηὰ τῆς υδε πιδάς οἵἉ ἰξ Ὁγ ΡΔ]} ννᾶβ ἱπ 1} 
ΤΟ ΔΌΣ ἰπ δοσογάδηος ἢ νίεννβ οὗ 

ἱμεκοίαηὶς ῬΙΌΡἤεοΥ ψΠοἢ πὰ θεσοῦηα 
οὐττεηῖ, ἂἀπὰ ΨἹ ἃ τηειποά οὗ ἀεαϊϊηρ 
ἢ τπε ΟΥ̓ οἢ νν88 ρεπεσαι!ν υπᾶοτ- 
βίοοά. Βυϊῖ ἰπ Δῃγ οᾶϑε 1ἴ ἰβ δὴ αῤῥἑίεα- 
ἐΐοη ταῖπεσ ἤδη δη ἐμέεγῤγείαἑέοη ἴῃ ἀπε 
βίσίςϊ βεπβε οὗ ἴπε νοζγὰ τπδὲὶ νε ἤδᾶνε 
Βεῖαε. Απὰά τῆς ᾿υκεϊβοδιίοπ οὗ βυσῇ ἂπ 
ΔΡΡ ἰσατίοη [168 ἴῃ τῆς ἴδοι ἴπαὶ τῆς υπ- 
Κπονῃ ἐνεηῖ ςοἰεδταϊεὰ ἰη ἴῃς Ῥβδὶ πὴ ννὰ8 
ἃ νἱοίοτυ οὗ τῆς Τπεοοσγαιῖῖς Κίηρ, δπὰ ἱπ 
τῃαϊ βεηβε ἃ ρατγὶ οὗ (πδὶ ἰσϊυπιρῇ οἵ {πε 
Κιπράοπι οὗ αοἀ ψῃϊς ἢ ννᾶβ8 ἴο δε σαττίεά 
το 118 ςοηϑυπιτηλιίοη ὃν τῆς Μεβϑβίδῃ. 

γεσ. 9. Τὸ δέ, ἀνέβη, τί ἐστιν εἰ μὴ 
ὅτι καὶ κατέβη πρῶτον: Νοιυ ἐλὶς, “ ἢ: 
αεοφηάεα,," τολαΐ ἰς ἰξ δι ἐλαέ Ηε αἷτο 
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ἀεεεεπάεὰ [3 νε]} ὙΠὲ ΤῈ ἰπβεσίβ πρῶ- 
στον, ἢ ΒΦ ΟΡΚΙ,Ρ, πιοβὶ ουτείνεδβ, ὅϑυτ., 
ψαϊς., αοίδ., Ατηι., εἰς. Ὑῆε οπβϑίοη 
οἵ πρῶτον '5 διιρροτίεἃ ὃν "ΑΘ" Ό6, 17, 
Βοῇ., 54ῇ.. ΕἸἢ., εἰς. Τῆς ἀοσυτηεηίαγυ 
ενίδεπος ἰ8β ῥγεῖν [αἰσῖγ Ὀαϊαποςά. Τῆς 
τεροπάεγδηςθ, πονένεσ, οἡ ἴῃς ψΠοΐς, 

18 οἡ (ἢς βἰάς οὗὨ ἴδε οπιίββίομ, Ἔβρεοῖδ 
ἴῃ νίενν οἵὁἨ ττδηβοσγιρείομδὶ ργο δ 1 εἰ68. 
Τῆς νοζὰ ἰ8 ἀεϊειοὰ ὃν ΠΥ Ττ; νἤ1]ε ΜῊ 
ἂηὰ ΕΝ εἶνε ἴτ ἃ ρίδος ἴῃ {πε πιδγρίῃ. 
ΤΒς δέ Πα8 ἰἴ5 υ804] ἐγαπείξέϊοπαὶ ἴοτςα, 
Ῥυϊ ἘΠ βοπιειπίπρ δἀάεὰ. [τ ςοπεπυεβ 
τῆς τπουρπε, Ὀυϊ ἀοεβ τπαὶ ἴῃ {πε ἔογπι οὗ 
ἂῃ ἐχῤίαπαίζίομ οἵ αῤῥἰἑεαξίοπ; οἵ. ααὶϊ. 
ἰϊ.. 2; ἘΡὮ. ν. 3; 866 αΑ'βδο Βυϊζίπι., Ο γα». 
ΟΓΝ. Τ. αγεεῖ, Ῥ. 303; ΝΝίπεγ-Μουϊε,, 
Ῥ.- 553: παὶ τῆς ρῥγεοῖΐβε ροίϊηϊ οἵ ἴδε 
αυοιδιίοη ἰδ, ἀπὰ ννῆδὲ ἔπε ἐχρίδπδίίοῃ 
ἃτιηουπίβ ἴο ννῃϊςἢ 15 τῆυβ ἱπιτοάυςςά, τα 
ᾳυεδιίοπβ οὗ πὸ 58π|8}} ἀϊῆουγ. Τῆς 
ΔΉβννοῦ ΨΨ1] ἀρρεᾶσ νν ἤδη {πε ρασγιϊουϊασ 
ἴεστβ ἢᾶνε Ὀδεη ἐχαπιὶπεὰ. Τῆς οἴδυδε 
τὸ δέ, ἀνέβη 15 ποῖ ἴο Ὀς ἴᾶκεη 48 ἰζ Ραδυϊ 
ΜΜετς [πη εἰ ρ᾽ ΠἰπηβεῖΓ τὸ ἃ ραν ὡροὸπ ἴδε 
νογὰ, ΨνΠδὶ ἔο]οννΒ βποννβ ταὶ ἢς δδὰ 
π᾿ νίενν ἴῃς Ὠἰδίοτίοαὶ ἕδοϊ Ἴχργεββεά ἴῃ 
ἴδε ἀναβάς, υἱς., τῆς Αδοεηβίοθ. Α8 ἴῃ 
Μαῖι. ἰχ. 3; ]οὴπ χ, 6, χνΐ. 17, ἴδε τί 
ἐστιν Ὧ48 ἴπε ἴογος οἵ---7ααί ἀοές ἐὲ 
περαπ λαέ ἐς ἐριῤ᾿ίεά ἴπ ἐπε βέαΐε- 
"πεπὲ  Απὰ ἴδ τερὶν σίνεη ὉῪ Ρδυϊ ἴπ 
ὅτι καὶ κατέβη 15 (πα ἐδε ἀξεεπέ ῥτε- 
ΒΌΡΡΟΒεΒ ἃ ργενίουβ ἀδξοεηί. Τηΐβ οὗ 
οουζϑε ἰ8 ποῖ ρίνεῃ 848 Δῃ ἱπέεγσεηςε οὗ 
απίνοτιβαὶ ἀρρὶοδιίίοα, Ὀὰϊ 4ἃ5 οπε ἴπδὶ 
Βοϊάβ ροοὰ ἴῃ τῆς οᾶ86 ἴπ νίενν, ἀπά οἣς 
ΨὮΙΘΕ ρῖνεβ Ῥδὰϊ ἴῃς ννδιγᾶπὶ ἴὸ 86 ἴῃς 
ᾳυοιδιίοη 48 ἢε ἄοεβ. [π {πε Ῥβαὶπι ἴξ 
Μ25 ]επονδῇ ἴπδὶ δβοεηάεά, Ὀυϊ τῃδι ννδβ 
οηῖν δέϊτες Ης δὰ ἢτγει ἀεβοεπάεα τὸ ελγι ἢ 
ἴῃ δε 41 οὗ Ηἰβ ρεορὶε ἴτοτῃ Ηἰβ ργορεσ 
δαδιταϊίοη ἴπ ἤεανεη. Απά δβο ἴπε Οίνεσ 
οὗ ρ'β ἴὸ ψῇοπὶ Ρδὺϊ ἀδδίγεβ ἴο ἀΐγεςξ 
δ15 τεδάεγβ ννγὰβ πε ῃο παά ἢγβι ςοπια 
ἅἄονπ ἴο εαγίῃ βείογτε Ης δβοεπάεά. [τννᾶ8 
τε δε!!εῖ οὗ [ῇοβε νποπὶ Ῥδὺϊ δά ἀγεββεὰ 
(υ΄. ιἰῃς ἐχρτεββ βίδϊεπιεπὶ πὶ [οδπ 111. 13) 
1ἴηδι ΟΠ τῖβυ᾿ 8 ργορεσ αῦοάε νν85 ἰπ πεάνβῃ. 
ὙΤμαδὶ δε τε 15 μετα ἴάκϑῆ ἔοσ σταηϊεά, δὰ 
δε σοποϊ υϑίοη σοπβεαυ θην 15 ἄγαννη ἢ δὶ 
πε Εαἴνεν ψνῆο δβοεηάεὰ 5. (Ὁ σίϑβι.--οἰς 
τὰ κατώτερα τῆς γῆς: ἱκπίο ἐπε 
ἰοισεν ῥαγίς οὗ μὴ εαγίᾷ. ὙΠε ἠοεαϊὶέν 
οσ ἰῃε ἐχέεμέ οὔ τπε ἀεβοεηῖ ἰβ πον ἀεβηεά. 
ὙΠε αυεδβιίοη ἰδ ΨΠεῖμογ {πε ἸΟσΔΙΥ ἰῃ 
νῖίενν 18 1Π|8 ννου] ἃ 5 ἃ βοεπα οἵ ἐχἰβίδπος 
Ἰονγοσ ἴπᾶπ πεᾶνεπ, ογ ἴῃς ὑπάθσ ννοσὶ ἃ 85 
ἃ ἄεξερεν ἀεριἢ τπδη δαὶ ἰϊβεῖ, Ποα8 
186 βεπίεηςε τγεῖεσ ἴο ΟἸ γί ϑι᾽8 ἱπηεαγπαΐξίοι 
δπὰ τπε βιιδ)εςτίοπ ἴο ννῃϊςἢ Ηε Βυπ)οϊεά 
Ηἰπιβε ἢ οα βατῖῃ ἐνεη υηΐο ἀδαῖῃ }) Οἵγ 
ἄοαβ ἰξ ροίπιὶ το Ηἰβ ἐδεοειὲ ἰο Ηαάες ὃ 

ΠΡΟΣ ἘΦΕΣΙΟΥ͂Σ ἵν. 

Απὰ [Γ τε ἰδίϊεσ ἰβ ἰῆς οδδβε, ἱπ ψῆδι 
ἀβρεοὶ δἀπὰ ὑἱἢ νμδὶ ραγιίουϊας βίρτιίῆ- 
οᾶποε ἰβ Ηἶβ νἱβἰξ το {πε ννοτ]ά οὗ δε ἀεδά 
τεβεηῖϊεὰ ἡ Οἡ ἔδεβε αυεβίϊοης ἴδεῖα 
88 Ὀδεη ἂπὰ ἴπογα ςοπεπυεβ ἴο ὃε ρτεδῖ 

ἀϊνετειτν οἵ ορἰπίοη. Βοιῖῖ ἱπιεγργειϊδιίίοης 
μᾶνε Ἴατρε βυρροτῖί. Τδαῖ δε “ἰοννες 
διῖβ οὗ ἴπε δαγίἢ " ΠΊΘΔΠ 5 τ ΡΥ δαστῇ 

1156 1 ἰπ ἀϊδποιίοη οπὶ πεάνδη ἰ5 ἴδε 
νῖενν οὗ Οδὶν., ατοῖ., ΜιςΒ., ννίποσ, Ηδσεὶ., 
ΤΒοηι., Κείοδε, ἄς θεῖε, Ηοίπι., Βεγ- 
βοῆϊαρ, ϑεδινείίΖες, ννεῖββ, Ρἢεϊά,, Β[5- 
Ρίπρ, ΑΌΡ., Ηδυρι δπηὰ οἴμπετβ.0 Τῆδὶ 
δεν πιεδῃ Ἡδάδβ ἰβ ἴῃς νίενν ἑδνουτεὰ 
ὃν ἴμε Οορί. δηὰ ΕἸ. Ψψεγβίοπβ, ἀπά Ὁγ 
δυο ἢ ἱπίεγργείειβ 845 ἴγεη., Τεγία]}., [ετ.,ὕ 
Ετγάαβιῃ., Εβεῖυβ, Βεηρ., Εῦςκ., ΟἸβῃ., Ὀεὶ., 
ΒΙεεκ, Μεν., ΑἸζ,, ΕἼ]. (ου τς ψΒοΪε), 
εἴς. Τθοβε Ψ ΒΟ δάορι τπ18 ἰδία νίενν, 
Βονάνεσ, ἅτε ποῖ Ψ ΠΟΙ δὲ οπα. Τῆε 
δτεδὶ πηδ)ογιν ἱπάεεά, Ἔϑρεοὶϑ!ν ἀπιοηρ 
Ῥαιγβεὶς δηὰ [υτπεγαπ ἐχερεῖεβ, υὑπάετ- 
βίδηά Ρδὺυ] ἰο δϑῆγπι τηδἱ Οἢγίβὲ δἔϊεσ Ηἰβ 
ἀδδαῖῃ πιδάςε ἃ τηδπἰ εβιδιίοη οὗ ΗἰπιβεὶΓ 
ἐπ ἐτυπιρῃ ἴοὸ τῆς ψοτ] ἃ οὗ ἴπε ἀερατίεά, 
πὰ ΠΑΝ ἃ οεγίδίη πιηἰβίσυ ἴδοσε. 
Ὑμδὶ πιϊηϊβίγυ ἰδ υπάεγϑιίοοά ὉΥν βοζῶς, 
εϑρεοίδιν δπιοηρ ἴῃς Ἐδίπεγβ, ἴο Ὦδνε 
Ῥεεη σοποετηδὰ ἢ τῃε τγοίεαβε οἵ ἴῃς 
800}8 οἵ ΟΤ 5αἰπῖβ ἔγοπι δε Ζΐγιδις Ῥαΐ- 
γί; ΌΥ οἴδεῖβ, εβρϑοῖδ!!ν ἃσηοηρ σεγίδίη 
οἶδββεβ οὗ πηοάδγῃ οοπηπιεηϊδίογβ, ἴο πᾶνα 
Ὀεεη ἃ πενν ὑγοοϊαγηδίίοη οὗ ρτᾶζε ἴο ἴῃς 
ψΠο]ς Μνοι]ὰ οὗ πε ἀεραγιεά οζ ἴο ςεγίδὶπ 
βεςιίοπβ οἵ ἴῆς ἀςδά : εὖ Ῥεδγβοη οπ τε 
Ογεεά, ςτωδ Ατι. ν.; ϑαϊπιοη δ᾽ 5 Ολγές ταν 
οείγίηε οὗ Ινινιονίαἰ έν, Ὁ. 421, εἰς. Βυς 
πεσε δα ἴξοβε, εἼβρθοία!ν Οαϊνίπίκες 
τπεοϊορίδηβ, ννῆο ἴδκε τῆς νγίτεσ το πλεδη 
ποιπίπρ πιοσα, ἰξ ἢ τείετβ ἰο Ηδάεϑ8 δἵ 8]], 
πη τῆδι κε οὐπες πλεπ ΟΠ σῖβε ραβϑεά δὶ 
ἀεδίῃ ἱπῖο ἴῃς νοι] οἵ τπε ἀεραγίεά ἀπά 
δὰ Ἐχρετιεῆος ἴπετε οὗ ἴπε ρονεσ οὗ 
ἀεδῖῃ ἴοι ἃ τἰπιε. ϑόοπῆς (ε.ρ., ΟἾγυβ., 
Τπεοά., Οες.) σε οὗ ορὶπίοη δαὶ {πὰ 
Ῥῆγαβε ροϊπίβ ἴο πε ἀδεαές οὐ τπε διισίαϊ 
οἵ Οἢίβε, Ὀὰϊ ἀο ποὶ ργεβ8 ἰξ Ὀεγοηά ἔπδι. 
Οη {δε οἵδπεγ παπά, ἴῆεγε ἀγε ῆοϑε (ε. 6.» 
ψοη ϑοάεη, ΑΡ0.) πο τᾶκε τπε ἀεβοεπὶ 
ἴο 6 ἴο ἐαγέδϊι ἀπά ποῖ ἴο Ηδάες, διι 
ἰπϑιεδὰ οὗ ἀεπιένιηρ ἰτ νν ἢ τῆε ἱποᾶγηδ- 
τίοη τεραγὰ ἰξ 45 ση σεφμεη τὸ ἴπε ἀβοςη- 
βίου. ναὶ ἴπεπ ἰ5 ἴῃς πιοϑβῖ γεδϑοηδὸϊς 
ἱπιεγρτγεϊδιίοη ἢ 

1ε πιυβὲ Ὀ6 βαϊὰ ἴπ πε ἢἤγβε ρίαςς τπδᾶιὶ 
ποῖῖπεῖ ργαπιτηᾶσ ποῦ ἰαχίυδὶ οτἰςίδπι 
δῖνεβ ἃ ἀδοϊβῖνε ἄηϑδινεῖ. Τῆε τῆς γῆς 
ΤΙΔΥ ὃε ἴακε ἐαυ δ] ννῈ}} 45 ἐπε αῤῥο-. 
ξεπ., Ξ κ'τῆε ἴοννεγ ραγίβ νυνὶ ἀγέ ΟΣ 
γμιαζε ἴπε εαγῖῃ ᾽᾿ ; τς ῥοςς. βεη., ΞΞ “"τῃε 
Ἰονεσ ραγίβ δείομηρίηρ ἴο δδγῖῃ," Ηδάες 
Ὀεῖΐπρ σοποεϊνεᾷ το Ὀε ρᾶτὶ οὗ ἔπε δαγίῃ, 
Ὀυϊ [18 ἰοννεσ ραζῖ ; οἵ [86 εονιῤ. ξεη., -- 
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“δε ραγίβ ἰοννεγ {πη ἴῆε εαγῃ". Βυῖ 
δε εονεῤαγαέϊυε ἰᾶεα ἰΒ ποῖ ποτε ρεσιϊπεηὶ 
το ἴῆε οπε πηδίη Ἰΐπε οὗ ἱπιεγρτειδείοη ἤδη 
το ἴῆςε οἴπεσ. Τῆς κατώτερα τηδγ πιεδη 
τῆς ρΡαγῖβ ἰΙοννεσ ἴπδπ {πε δαγίἢ ἰϊδβεϊῖ, ἑ.  ., 
Ἡλάεβ ; Ὀυϊ ᾿ξ πιᾶῦ Αἷἶβο πιεᾶπ ἴδε ραγίβ 
Ἰοννεσς τῆδπ πεάνεη, ἐ.6., [τῆς εὐαγῆ. Νοσ 
ἄοεβ ἴδε νασίοῖν ἰπ γεδάϊπρ αῇεςος τπε 
8επβςε, βου πιυςἢ 885 δε τηδάς οἵ ἰϊ. 
Τῆς νογὰ μέρη 18 ἰπβετίεὰ αἴϊοτ κατώτερα 
ὃν ΒΜΟΡΈΚΕΡ, 8υι.-Ρ., Βοῇ., Ναϊρ., 
Αστὴ., Οἤτγβ,, εἴς. [ζ 18 οπριιεὰ Ἂν 
"6, σοιῖῇ., Ετἢ., Ιτεη., εἴς. [Ιἰ πιυβὲ 
Ὀε Πεϊά, ἐπετεΐοσε, ἴο θεϊοπρ ἴο τῆς ἰεχῖ, 
Ὀαξ ἰξ 18 ποῖ ἱποοπβίβιεπί ψἸὮ εἰϊῃογ ἰπίοτ- 
Ῥεεϊδιίοηθ. Τα πιαὶπ ἀγρυπιεηΐθϑ ἰῃ ἕλνουσ 
οὗ Ηαάες Ὀεῖπρ ἴῃ νίενν ἅγε ἴπεβε ; τῃδῖ ἴζ 
“αγίλ Μετ τηδδηϊ, ἰ ἰ8 ἀϊθῆσυ!ς τὸ υπάετ- 
βἰδη ννν 8οῆηε 8: ΊΡ] ες [ΌγπῚ δυο ἢ 85 εἰς 
τὴν γῆν οἵ εἰς τὴν γῆν κάτω (Αςἰβ ἰΐ. 10) 
"35 ποῖ σβοόβεη ; [παῖ πε 186 Οἔὗ80 βίηρυϊασγ 
ΔΡρῆγαβε 28 τὰ κατώτερα, ννὩ]Οἢ τες 8118 τῆς 

ΠἰΧΧ τεπάεσγηρ ἔογ ΝΠ ΓΟΛΕΤΠΣΙ, 

οπε οὔ δε ΟἿ εχργεβϑβίοῃβ ἔογ ἴῃς ὑπᾶετ- 
ψοτὶά, βυρρεδὶβ δὲ οπος τπδὲ βοπιεϊπίης 
Ἰοννες πη δασιῇ ἱΐβοῖῖ, ἃ γεῖ ἀεερεῦ ἀθριῃ, 
ψΜ28 ἱπιεπά θὰ (Μεγ) Στῆδι ἐπε δοσοιηρϑηγ- 
ἵπρ Ρῇγαβεβ ὑπερ. γω πάντων τῶν οὐρανῶν 
ἃπὰ ἵνα πληρώσῃ τὰ πάντα, Ὀείηγρ εχ- 
Ῥτεββϑίοῃβ οὗ ἰαγρεβὲ οχίεπϑίοη, παῖς ἰτ 
τελβοηϑῦϊε ἴο ρῖνε ἴῃς νἱάεβε Ροβϑβίδῖς 
Β6Ώ86 4180 ἴο ἴδε κατώτερα; πὰ (δαὶ 
7υβεῖςε 18 ἄοπε ἴο ἴδε ρεουϊατον ἀπά ἴῃς 
δτηρ τὰ άε οὗ ἴῃς νατίουβ ἐχργεβδίοῃβ ΟὨΪΥ 
ὃγ τακίηρ Ῥδυ]᾽ 51 ά6 το ὃς ἴπαὶ 48 Ομγίβι 
τοβα ἴῃ οζάεσ ἴο Η]} τῆς νος ννοτ]ά, Ης 
μαὰ βγϑβὶ ἴο ρ888 ἰπ Ηἰβ νἱοϊοτίουβ ροννεσ 
ττουρῇ 411 τπε ρτεαὶ ἀϊν βίοηβ οὗ ἴδε 
πἀηίνεγδε---ἤδανεπ ἀῦονς, εαγί Ὀεπθδίῃ, 
ἃπά ὄνεη ἴῃς βυδιεισαπεδη νοτὶᾶ, ἰη τῆς 
Δβδβετίίου οἵ Ηἰβ υπίνεγβαὶ βονεγεί ρηῖγ. 
Βυϊ τμετα 18 της το ὃὈς βαϊὰ οῃ πε οἵδεσ 
εἰάε. Τβε βυρετεϊδιϊνε ἰοττηυϊδ τὰ κατώ- 
τατὰ νουὰ ἢανε Ῥεεῃ πιογε ἰη ροὶπι ἢ 
ἴδε ἰάεα το ὃς ἐχργεββεά ῃδὰ θεεη ἐμαὶ οὗ 
ἃ ἀερτῃ ἴμδη νὨίοἢ ἔπεσε τννᾶβ ποπε ἄδξερεσ 
(ΑὉ6}.), ος τδαι οὗ ἃ ἀξεςεηὶ επιδγδςοίπρ 41] 
ἴῆς βενεῖᾷὶ ραγῖβ οὗ ἴπε υπίνετβε. ἴπ 
Ῥοίηι οἵ ἔδοϊ, ἴοο, ἰξ 15 ποῖ τὰ κατώτερα, 
δυῖ τὰ κατώτατα, τἢδῖ τῆς 1,ΧΧ εἐπιρίονβ 

ἴπ τερτοδυοίηρ τς Ηεῦτεν ΣΥΝ ΓΙΣΙ 

ΥῊΝΙ ΤΕ Παάες Βαὰ Ῥεεη ἱπιεηάεά, 

1 [5 βίγδηρε ἴῃαι Ρδὺ! ἀϊά ποῖ βεῖθςϊ οπα 
οζ οἴδεσς οὗ {Π6 πιογε ἔαπη!]ἶαγ ἀπά αυΐϊῖε 
υπαηλδίσυουβ ρἤγαϑθεβ Ψ ΒΟ ὅσα υδεά 
εἰβενῆεγε, 6.9... ἕως δον (Μδῖι. χί. 23), 
εἰς δον (Αοἷβ ἰΐ. 27), οΥ δι ςἢ ἃ ἰογπιῖδ 
28 εἰς τὴν καρδίαν τῆς γῆς (Μαῖι. χί!. 
42). εἰς τὴν ἄβυσσον (Κοπ;. χ. 7). 11 ἰδ 

Ὁ ἴο δε σοηβίἀεγεοὰ παῖ, σγαπίπρ ἰἰ ἰ8 

τδε Ατορησίομ ἀπά ποῖ πγεγεῖν ἴπε Κόϑωγ- 
σεεέοη οἵ ΟἸτῖβῖ {Ππδὶ ἰβ ἐχργεββθὰ ὃν ἴῃς 
ἀνέβη, ἰτ ννᾶ5 ποῖ τοῦτ Ηδάεβ, δυξ τοτὴ 
εδσῖῃ τμδἱὶ Ηε ἀϊὰ δβοεπᾶ. Ευτγίπεσ, ἴῃς Ὁ 
Ῥοΐπῃε ἱπιπιεάϊαιεῖν ἰπ νίενν ἰβ ποῖ ΔῃῪ 
ννοτὶς τῃδὲ ΟἸγίβε ἀϊά ἴῃ τῇς ννογὶ ἃ δηὰ ἰΐ8 
βενοτδὶ ραγίβ, δυῖ τῃε ἰδεπείτγ οὗ ἐς Ῥετ- 
800 Ψνῆο ἀεβοεπᾶεά, Δηᾶ δβοεηάεά, δπὰ 
ἄνες σὶδιΒ. ΤῊ 8 [8 τηδὰς δ οἰ ἘΠΕ Το εᾶγ 
ἐν τῃ6 τερεδῖεὰ αὐτός (νν. 10, ᾿ Η δηὰ 
τῆς ἰάεα οἵ α Ηδάεβ-νίϑιϊ οὐ ἃ Ηδάεβς-- 
ΤΑΪ ἸΒΈΓΥ π48 πΠ0 ΟὈνίουϑ τεἰαιίοη ἴο {Παῖ. 
ὙΠε ρτεαὶῖ ραγαρταρῷ ἱπ ΡἢΪ]. 1]. 5-10, 
ν Ὡς 8 ἰπ βΒοπὶε βεῆβε ἃ ράᾶγδὶ]εῖ, π88 
4ἰβο ἴο ὃε ἰᾶκεη ἱπίο δοοουηῖ. ὙΤβεῖα 
ἀραὶπ τπε Ψνῃοὶς δβιδιεπιεπὶ ἴυγηβ ὕροη 
δε ὕνο στεδὶ ἰάδξαβ οὗ τῆς ἱποδγπαιίοη 
ἢ ἀπε Πυπι]Ἰδιίοη ἱηνοῖϊνεὰ ἴῃ τ ἀπά 
ἴδε ἐχαϊδιίοη, δηά ποιμίηρ ἰ8 βαίά δρουξ 
ΔΠΥ νἱεῖς οὗ ΟἩτγῖβε ἴο δε υὑπάεγννοσϊά. 
Ηετεε, ἴοο, ἰδῆς ψῇοϊε ἰάεα οὗ ἃ ἀεβοεπὶ 
ἴο Ηδάεβ ἀρρεᾶγβ ἴο ὕες ἐογεῖίρῃ ἴο ἴΠς 
τπουρδι. [κα ἰβ ποῖ δυρρεϑιοά ὉΥ τῃε 
ΡῬαδββᾶρε ἴῃ ἴῃς Ῥβαίσῃ; ἴοσ ἔποῖς 8 ποῖ 
8 Μνογὰ δουϊ ϑῆεοϊ ἴῃ τι, Νείϊδες ἰβ 
ἴδετε δὴν ἰπάϊοδιίοη οἵἉ ἰξ ἰπ τῆς σοπίεχι 
ἴῃ τῆς Ἐρίβεῖιε. Ἐρῖ ἔδεγε τς δεβίονδλὶ 
οὗ εἰδβ 15 γείεγγεά ποῖ ἴο ΟὨγίβι᾽ 8 ἀεεςεηῖ, 
Ῥυΐϊῖο Ηἰ5 αβοεηβίοπ, δη ἃ πο Ηϊηὶ ἰβ ρίνεη 
οἵ ἀπ νοῦ ἄοπε Ὁν Ηἰπὶ ἰπ Ηδάεβ νν τα 
ἃ νίενν το ἔμδὲ Ὀεδβίονδὶ, οσ οὗ ΔῃῪ γοϊδιίοῃ 
ἰπ ψὨϊοἢ τμε ννου]ὰ οὗ ἔπε ἀεδά βιδπὰβ ἴὸ 
Ηἰ8 ρῥγεγοψαῖϊνε οὗ πίε, Ἐος ἴδπεβε 
τεᾶβοῦβ ψ Τοποίυάς (μᾶὶ τῆς ρῆγαβε 
τὰ κατώτερα μέρη τῆς γῆς πιεᾶπε ἴδε 
εαγίκ 48 ἃ βοεῆε οἵ δχίβίεηςς, ἰοννεσ ἴβδη 
Ηἱἷ8 παῖΐίνε πεάνεπβ, ἴο νης ΟἾτίβι 
ἀεβοεηάςά. 

Μνες. το. ὁ καταβάς, αὐτός ἐστι καὶ ὁ 
ἀναβάς: ἀε ἐλαέ ἀεεεεπάεά, λό ἐέ ἐς ἐκαὲ 
αἰ50 αΞφεερἀεα (οτ, δε ΛΗμεῦ αἰ5ο ἀξεσμ δα). 
1 νγᾶβ τὰς θτβὶ ᾿πουρῆϊ οἱ ἐνεγυ ΟἸ γί βείδη 
ταϊηἀ ταὶ ΟἾγίϑεὲ δὰ σοπὶς ἄοννῃ ἴτγοτη 
Βεᾶνεη ἴο ᾿ἷνε ἀπὰ ννογῖκ ἀποηρ πε οα 
εατῖῃ ἴοσ πεῖς βαϊνδίοα. Εουπάϊηρ οη 
τηῖ8 Ρδυ] ἀδοίαγεβ ἴῃδι Ηε ννὯο ἀεβοεηάεά, 
ψνοτῃ 411 κπενν ἴο ὃς Οἢτγίβι, Ηε δῃά πὸ 
Οἴδοσ νν88 α'8ο ἴπε Ῥεγβοη ννῆο δβδοεπάςά, 
80 ἢε τεηιϊηβ ἢἰ8 τεδάεγε οὗ ἴῃς βουγος 
οὗ 411 τπε εἰ ἔϊβ ἰπ ορεγατίοη ἰῃ ἴἢς Ομυτοῃ 
οἵ επὐογεά ὃν ἱπάϊνϊἀυα! ΟἨτίβεϊδηδβ--- 
πε δϑοεηάεά ΟἾγϑι. Α ρδου]δγ ἔογος 
8. οαιπιεὰ Ὁν βοῆς (νοη ϑοάεη, ΑΡΌ., 
Βτευδίοπ) ἴοτ τῃε καί ἱπ καὶ κατέβη. Ι᾿ 
ἰδ ἀτρυεὰ τπαὶ ἰξ τεργεβεηῖβ ἴπε ἀδβοθηΐ 
88 τεδεεφμεπί το ἴῃς δβοεηῖ, δηά οοπίθπι- 
Ῥογαπεοὺβ υἱἢ τῆς ρίνίπε οὗ ἴδε ρίξδ. 
80 ἴδε ροίπε ἰ5 τάΚεη ἴο ὃς {π|8---παῖ τῇς 
ἀβοεπὶ ψουϊά πᾶνε Ῥεεη Ψ Πουϊ ἃ ρυγροβα 
υη1685 ἐς μὰ Ὀεεη [οἸ]οννεά Ὀγ ἃ ἄεβοεηῖ. 
Τῖ5, ἰτ 15 τιοῦεδη, ἰ8 ἴῃς τεάβοῃ ννῆγν Ρδυΐ 
Ῥᾶυδβε8 ἴο ϑὰν ἴῃδλι ἴπε δβοεηάϊηρ ἱπιρ] θὰ 
4180 ἃ ἀεβοεπάϊπηρ δηά τμδὶ τῆς Ῥεγϑοη ἰπ 

΄ 
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εσθαι ΤΟ. ὁ καταβὰς αὐτός ἐστιν καὶ ὁ ἀναβὰς " ὑπεράνω πάντων ' τῶν 
5 ὅτῳ ι. 4, οὐρανῶν, ἵνα ἢ πληρώσῃ 3 τὰ πάντα. 11. καὶ αὐτὸς ' ἔδωκεν τοὺς 

Ψ. 

Ἐπ, αν. 1. ὀ [0Β. ἱ. 22 το. 

Ἰοπιῖς, Ρ 113 ΤΠῇάτι,, Εὐδεῦ. 

νίὶεν ποῖ Οπἷν δβοεπᾶεά Ὀυϊ 4180 ἀδβοεη- 
ἁἀεὰ. Ηεποε νμδῖ ἰδ ἰπ τῆς νντίτετ᾽᾿ 5 πεὶπὰ 
δεῖ ἰ8 μεϊὰ ποὶ ἴο ὃε ἴδε ἱποασπαίϊοη οἵ 
Βυχλ]αϊίοη οὗ ἴῃς ῥγε-εχίβίεπε ΟἸσίβῖ, 
Ῥυϊ τῆς ἀεδοεπὶ οὗ ἴδε εχαϊεὰ Οἢγίδὲ ἴὸ 
Ηἰἱβ8 Ομυτοδ, βυρροβεά ἴο Ὀε τείεσγεά ἴο 
Αἰδο ἴῃ βυο ἢ ραββαρεβ 885 1ϊ. 17, 11]. 17, ν. 
31,32. Βαῖ ἰδ πονπεγα ἰδυρῆς ἴῃ τΠς 
Ῥαυϊίΐπε ἘΕρίβεῖεβ ἴμδιὶ ἃ ἀεβοεηΐ οἵ ἃ ἀε- 
Ῥασγίυγε ἔτοτη βεάνθη δῆξγ ἴδς εχαϊδιίοη 
ΨΆΒ ΠαρΟββΩσΥ ἴῃ ογάεσ ἴμδι ἴῆς δβοεη δε ὰ 
1μοτὰ πιρδι Ὀεβίον σὶ 8 ὑροη Ηἰβ ΟΒυσο. 
Ὑῆδ ραββαρεβ οἰϊεὰ ἀο ποῖ Ῥεᾶσ ουὔυξ ΠΥ 
δυο ἰάεα. Τῆς ὅτβὲ (ἰϊ. τῇ ἄοεβ ποῖ 
τεῖεσ ἴο α οοπηίηρ οὗ ἴῃς εἰοτὶ εὖ ΟἸγῖβε; 
ἴῃς βεοοπὰ (11. 17) 8 8 ΟὨἿΪγ οὗ {πὰ 
βρί τ] ργεβεπος οὗ (ἢ εῖϑι ἰη τῃς Πελσῖ; 
δηὰ τῆς (Ὠἰτὰ (ν. 31, 32) ἀεα18 οὈνίουδβ!Ὺ 
ψ ἢ ἃ“ τηγδβίεγν " οἵἉ γεαίξοης, ἀπὰ Ὧδ5 
ποιδίης ἴο ἀο νυ ἢ δὴν οογίηρ οὗ ΟὨγίβὲ 
οὐυῖ οὗ πεάνεῃ ἐο]]ονιηρς οα Ηἰβ δβοεη- 
βίοῃ ος τεαυϊγεὰ ἴος ἴδε Ὀεβίοναὶ οὗ Ηΐ8 
εἶδ. Νὸος ἰ8 ἔβεγε δὴν τϑᾶβοῃ ἢν πε 
καί δῃουϊά πανε τῆοσε ἐδδη ἴπς ΑπΊ] ας 
αὐάϊέέυε ἴοτοε.---ὑπεράνω πάντων τῶν οὐ- 
ανῶν : μῤ αδουε αἱΐ ἐπε ἀεαυεπς. 80 ἴῃ 
ἤν. νἱϊ. 27 οὺΣς ΗἸ ἢ Ργίεβε 15 ἀεβοσὶ δεά 
8ἃ8 ὑψηλότερος τῶν οὐρανῶν γενόμενος. 
ΎΠεΙε πιᾶὺ ὃε 4η δἰ υϑίοη πεσε ἴο ἴδε 
εν βῃ ἰάδαβ οὗ 4 ρταάδιίοη οἵ μβεᾶνεῃβ, 
ἃ 586τῖεβ οὐ ἐλγές οἵ, 48 ἴῃε Ἷαβε γαῖῃεῖ 
ἌΡρεᾶσβ ἴο βίδπά, -εϑέβ ἤεᾶνεῃβ, ἢ 
ψΠΐοἢ τπε Ῥαυϊίηε τρίτος οὐρανός (2 Οος. 
χὶϊ. 2) πιᾶν αἷβο ὃε σοππεςιεά; οπ ἴδε 
ςοποερίίοηβ οὗ ἃ Ρἰυγα! Υ οὐ πεᾶνεπβ 
ΨὨΙΟΝ ρῥγεναιεὰ δπιοηρ ἔδεε [εἐνν8, ἴδε 
Βαδγἱοηίδηβ δπὰ οἵπες δηςίεπε ρεορίεδ, 
8Βεε ἴδε νντίϊετ᾽ 8 ἀγίΐοϊς οὐ “"" Ηδβάνεη᾽᾽" ἴῃ 
Ἠκϑβιίηρϑβ᾽ ίοέέομανγ οὗ ἐπε Βίδῖε. Βυῖ 
τῆς ροίϊπι οὗ ἴπε ρῆγδβε 88 ννεὲ πᾶνε ἰΐ ἤεγε 
ἰδ βίσυρὶν 1Π18---ἰπαὶ τνμαΐενεγ ἤδάνεπβ 
ἴδετε ἂῖὲ ΟἵΓὁ πᾶ ὃς, ΟἸ γε ἰβ αῦονε 
1πεπη 411. 80 πίρῃ 888 Ηἰβ δβδοδηβίοῃ 
ολτίεὰ Ηἰπι. [τ πιεᾶπβ (πε Πίρπεβί 
Ροββίδὶς Ἂχδιιδιιοη---ἰῆε δβυργείηδου οὗ 
Οπε ψῆο βῆδζγεβ πῃ ἴἢς βονεγείρην οὗ 
αοά. Ἐοτγ ἴδε ἰοτπὶ ὑπεράνω 566 οη 
ἰ. )Ζ1.--Ἶνα πληρώσῃ τὰ πάντα: ἐλαέ τε 
νὲρλέ 511 αἱ! ἐπίηρε. Ὑπε υδὲ οὗἩ ἴδε 
οοη]. ΨΠὩ ἵνα ἴτε ἃ ραβδὶ ἴεπβε πᾶῦ ὃς 
ἅἄυς ἴο ἴῃς ἕλοι τπαὶ {πε “Β]ΠἸΠρ ἰδ τὸ 
Ὅς νἱεννεὰ 848 ἃ ςοπιίπυοιβ δοιϊίοη (Ε|}., 
ΑΙΣ; ο΄. ΚΙοιζ, Ῥευαν., ἰϊ., Ρ. 618), 6 ἴὲ 
8 ποῖ ἴο δε οχρίαἰπαά βἰ ΠΡ ῚῪ ΌΥ ἴδε ἰάχας 
επηρ᾽ ουτηεηὶ οὗ ἴδε οοπὶ). ἰπ ΝΎ ἀτεεῖκ. 

3 πληρ. ἐαντω 47. 

Τῆς βεπβε οὗ “εἰμι ηρ οὐ οονεῤἰείϊαρ Ἀδ5 
θεδ ρίνεη ὈΥ πιᾶην ἴο ἴδε πληρώσῃ. 
Τῆυβ ἴδε ἰάδα 8 Ὀεεη ἰδίκοη ΌΥ ϑοπῖε 
ἴο ὃς τπᾶὶ οὗ τῃς Φ]ΗΙ]]ΠἸπρ οὗὅἨὨ ῥγοῤ, 
(Απβείπι, εἴς.), τῆς ἀρεορεῤ[ἐςπνιεπέ οἵ 41] 
τηΐηρβ τῃδι ΟἾγίδε πδὰ το ἄο ἴω Ηἰβ τε- 
ἀεεπλίπρ πιἰββίοη (Εὔοκ.), τῆς "παλὲὶνρ οὗ 
αἷϊ ῥενζεε (ΟἸκ:.), εἰς. Βυΐῖ, 28 ἰπ ὶ. 23, 
ἴδε νετῦ μᾶ8 ἴῃς βεπβε οὗ Μη έηρ, ἀπὰ τὰ 
πάντα ἰΞ το Ὀς ἰαίκεπ ἀραΐπ ἰπ 15 ννεβὲ 
ΔΡΡΙἰςδίοη, πὰ ἰβ ποῖ ἴο ὃς τγεβίγςϊεά ἰὸ 
τπε νψνοτὶ ἃ οὗ δείέφυεγς οἵ ἴο ἴπες Οδυτοι οἵ 
71ἐν δπὰ Οεπεῖς (ατοῖ., ϑοπεηῖς., εἴς). 
Νοτ ἴ8 ἵβεγε δηυιμὶηρ ἴο βυρραβὶ τμαὶ {με 
μδιαμεον οὗ ΟὨγίβι᾽ Β Ὀοάν 18 ἰῃ νίενν, ἃς 
βοῆς ζυϊπειδηβ πᾶνε διρυεὰ (Ημππη., 
Οαῖον., εἰς). Τῇε ἰάεδ τπδι 18 ἰπ τῆς 
ῬΑσγαρταρῇ ἰ8 ποὶ δαὶ οὗ ἃ “"" ἀϊδυϑεὰ δηὰ 
υδϊᾳυϊουβ σοτγρογεῖϊυ," 88 ΕΠ]Ποοῖὶ ᾿νε] 
ἜΧΡΓΕΒ868 ἰτ, Ὀυ τπαῖ οὗ ἃ “ ρΡεγνδάϊηρ δηὰ 
ἐπεγρ βίη οσηηίργεβεηςς ". ὙΒεῖπουρδὶ 
8 ἴῃς ἰατροῦ οὴς ἴπαι ἴῃς οὈ]εοῖ οὗἩ ΟΒγίβε᾽ς 
δϑοεπβίοῃ 88 [δὶ Ης πιῖρῃὶ επῖεσ ᾿ηῖο 
τερᾶὶ τεϊδιίίου νὰ τπε ΨνΠοΪς ννοσ ἃ δπὰ 
ἴῃ ἴθδι ροβίτίοη δηὰ ργεζσοραῖϊνε θεδίου 
ΗΚ ρ'ῆβ δβ Ης υἹ]εὰ ἀπά 48 ἴπεν ψεσε 
πεεάεά. Ηε ννὰβ εχαϊεὰ ἴῃ οτάδγ πδὶ 
Ηε πιρῃι ταῖκο Κίπρὶν βυγαγ, 811 τῆς τηϊ- 
νεῖβε ΨῈ Ηἰβ ΔΟΌΝ 48 ἰϊ8 ϑονετζεὶ 
δηὰ ἀονετποσ, απὰ Ηἰβ ΟΒυσοῖ Με τὴς: ἃ 
ῬΙέβεηος 848 ἰϊβ Ηεδά, δηὰ ργονἀς Ηἰβ5 
βοός ψῊΠ 411 πεεάξυϊ ὅτᾶοε δπὰ ρίβ. 
π ΟΤ ριορῆεου ἴο “ ἢ] πεάνεῃ δηά 
ἐαγῖ" 8 (ῃῆε ποῖς οὗ Ὀεῖϊν (]εσ. χχίϊ. 
24).-ννε τὰν Ὅς ἴπ ἃ ρΡοβιοη πον ἴο 
ἀειεγτηίης Ῥδυ} 8 τὰ τὰ ἰπ ἱπισοδυςίης 
τε ραββᾶρε ἔτοπι 8. ἰχνὶϊ. δηὰ ἰπ 
ΔΡΡίγίηρ ἴξ δβ ἢς ἄοεβ. Τῆε ρέπεδὶ 
ΠΟπποοίίοη ἰδ οἶεᾶσ ἐπουρῇ. Ηε δά 
Ηἰβ τεδάεγβ βιυάν Ἰον πεβ8, ἔογδεάγαπος 
δηὰ υπϊῖγ, Ὀεσδιβε ποτα ἰβ οπα ἔδι τ, πε 
Ὀαρείδπι, εἰς. ὙΠΕΥ ἅγε ποῖ ἴο ὕες νεχϑὰ 
οἵ ἀϊν!ἀεὰ Ὀεσαυβε οπε πιᾶὺ ἢᾶνα ποτα 
οὗ ἴδε ρίῆ οὗ ρτᾶςς ἴδῃ ἃποίβεσ. ΑἹ] 
τεςεῖνα ἔγοση ΟἩγίβι, σδο ἢ ἰπ Πΐ8 οὐντὶ ΨΨΆΥ 
δηὰ πηδαϑιγεα 48 ΟἾσίϑε νυν] 18; ἴοσ, 45 τῇς 
Ῥβδὶπιὶ βῆονβ, 411 σ'ἣβ οοτῖε ἥσοτῃ Ηΐπι. 
Νονν βοπῖε ἴακε ἴδε ροὶπί οὗ ἴπε φυοιδιίοη 
ἴο ὃε 18 ϊ8--- ΕΗὀ ΠΟ 18 ἴδε βυδ)εοϊ οὗ ἴδε 
Ῥβδὶπι 15 Οπε ψῇοβς βεδῖ 8 ἴῃ ἤδανδθη, ἃ 
ϑοναγείρτι αἴνεν οὗ ρει (Ε11.). Οἰδεῖβ 
ἅτε οὗ ορϊπίοη δαὶ ἴῃ νγογάβ ἀγὲ οἰτεὰ ἴῃ 
ογάες το ὃσίηρ ουἵ πε ἴδοι ἐπαὶ ΟΠ το 8 
Ῥεϑίονναὶ οἵ γί ι8 “βίδηβ ἱπ πεοεββάγυ 
ςοπηθοϊίοη ΜῈ Ὡ Ηἰἷβ ρεπαγαὶ ροβίτίοπ οὗ 
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μὲν " ἀποστόλους, τοὺς δὲ " προφήτας, τοὺς δὲ ᾿ εὐαγγελιστὰς, τοὺς κ Οἱ Βὲ. 5 
δὲ " ποιμένας καὶ " διδασκάλους, 12. πρὸς τὸν ' “ καταρτισμὸν τῶν 1 Αεἰε χαὶ. 

ἶν. 5. 
τ Όος. χὶϊ. 

τῷ ]οδη χ. 2, εἴς., θαῖ-- Βεσθ ΟὨΪΥ ; δεὲ ες. ἐἰϊϊ. τς; Ε ζεῖκ. χχχὶν. ραβαίωι. 
20; 2 Τίπι. ἱν. 3; Ηεῦ. ν. 12; [4π|68 ἰἰΐ. τ. 

8; 2 Τίη. 
Ὁ Αοἰϑ8 χἰϊί ας; 

ο ετγε οὔἱγ. 

ἸΟπξ τὸν 1, 09, 114, 121, 178. 

ΔΠΠπρ ἴῃς ψΠοῖς απίνεῖβε (Μεγ.). Βυῖ 
τῆς οἄδε ἀρρεδζβ ἴο ὃς 688 ἰηνοϊνεά ἴδῃ 
τηδῖ, ἀπά ἴο ἴυγῃ 5ἰ ΠΊΡῚῪ οπ ἴδε ἰἀεπεῆςοα- 
είοπ οὗ {πε Ῥεσϑοη ΨΠ0 ἰβ ἴῃς βουγος οὗ 
τῆς εἶῆ8. Ρδὺ! μᾶ8 βροίεῃ οὗ ἴῆς ρτᾶςος 
845 ρίυεκ (ἐδόθη, νεῖ. 7), ἀπὰ πε ἢδ8 
υοϊεὰ {Ἐπεὶ Νογὰβ οὔ ἴπε Ῥβαὶπι υνῃϊο ἢ 
δΑΥ ἴῃπαϊ “Βε γᾶνε ρἰ 8 (ὅδωκεν δόματα, 
νεῖ. 8. Βαϊ δε Π48 ποῖ παριδά ἴῃε ἰἵνετ. 
Νον ἢς εἐχρ]δἱπβ ἴπδὶ τὰς αἵνετ ᾽5 ΟἸτίβι: 
δηὰ τῃδὲ 15 18 ἰηἀϊσδιεὰ Ὁγ ἴμε Ῥβαὶτι 
ἐτ86 1, θεσδυβε ἰξ βἰπρβ οὗ Οης ψῆο Ψψεηῖ 
ὋΡ οἡ δίψῃ, δπὰ οὗ δπ ἀβοεπὶ νῃ ἢ ῥγε- 
βυρροβεά ἃ ῥγενίουβ ἄεβοςηι. Τῆυβ δε 
ἰδοπεῖβεβ τπε βυδ)εςε οὗὨ τῃε Ῥβαὶπι υνττῃ 
ΟἸτγίβι ; 848 εἰβεινῆεγε (πε [επονδὴ οἵ δε 
Ρτορῆεῖβ ἂπά ἴῃς Ῥβδὶ πη ἰβ ἰἀεπιϊβεὰᾶ 
ψ ἢ τῆς ΟἾσίβι οὗ τῆς Αροβῖεβ, πὰ ννῆδς 
18 δἰηττηεά οὗ ἴῃς ἔογπιεσ ἰπ {πε ΟἿ᾽ ἰ8 
δϑοσϊδεὰ τὸ ἴδε ἰδιίεσ ἰπ τῆς ΝΤ. 

γετῖ. 1σ. καὶ αὐτὸς ἔδωκε τοὺς μὲν 
ἀποστόλους: απὰ Ηξ ραυε Ξονιε Αῤοςέϊε5. 
Τρδὶ ἰ8, “Ης ρᾶνε βοπὶε ας ἀροβιΐεβ,᾽" οἵ 
{(Ὑ ἘΝ) ““βοπὶς ἐο δε Αροϑβιῖεβ ". Αἱ 
1Π|8 ροϊπὶ Ῥδὺὶ] τενεγῖβ ἴο τῇς βιδίεπιεπὶ 
ἴῃ νεσ. 7, ἃπὰ πανίης ββονη ἴπαὶ τῆς 
ἀεοϊαγαύοη ἴῃ ΡΒ. ᾿ἰχνἱϊ!. ἀρρ]68 ἴο ΟΠγίδβι, 
ἢε Ῥσοςεςθάβ ἴο βεῖ ἔοσίἢ ἴῃς ρυγροβε (νετ. 
12) ἢ νΒΙΟΒ τῆς ρι8 οἱ τῆε εχαϊ θὰ 
σίνεσ ᾶσε Ῥεβίοννεὰ απὰ Ηἰβ στᾶςε ρίνεη 
ἴο βυςῇ. 
Ῥύζροβε ἢε βρεοῖῆεβ ἃ βεσίεβ οὗ γί β γίνε 
ψ ἢ τπλῖ ἴῃ νίενν. Νε ἢδνε ἃ βοπηεννῃδι 
δίτιῖ δι ἐπυπιεταίίοη ἱπ 1 Οοσ. χίϊ. 28. 
Βυῖ ΨἈΠ|Ε ἴπς τυ]πρ ἰάεα ἴδετε ἰ8 τπαῖ οὗ 
αἰἐδημβ λα: (ἔθετο) δηὰ τῆς βυδ)εος ἰ8 

οἷ, ἤετς πε ραγιίουϊας ἰάδα ἴ5 ἴῃδι οὗ 
{πε (ἔδωκε) ἀπὰ τπε βυῦδήεςς ἰ ΟὨτίβε. 

ἀτίπεσ, ΜῈ τῆς ἰδὲ ἐπ Ἐρμεβίδπβ δὲ- 
Εἷπβ ΨὩ ΑῤοΞςέϊες, ῥγοῤλείς, ἐυαηρεϊἐ εἰς, 
ἐεαελεγς, πιὰ ςοπίίηυεβ ἴῃ τογτη8 οὗ ῥέ7- 
ϑοπς, ἰῆς βίδίοιηδης ἰπ 1 Οοσ. ἴακεβ ποίῖς 
ἰπάςεά οὗ 4 ῤῥοΞέϊες, ῥγοῤλείς, ἀπὰ ἐεαρσλεγς, 
δυῖ τ[πετεδῆεσ ρᾶ5868 ἥτοσῃ ῥέγξορις ἴὸ ρὲ ς 
ογ νεῤνἐξέγίος---τηίγαο!εβ, πε! πρβ, μεῖρβ, 
ξδονετηπιδηΐβ, ἰοπρος8. ΤῊ ΪΒ ΠΔ8 ἰἴ8 βίρ- 
πίδοληςε, 45 ψγε 8302}} βεε0 Τῆε αὐτός 15 
ραὶπ εἰ ρἤδιῖς, τε “' ἢς ΠΙπΊβεῖζ,᾽" “ Ὡς ἀπά 
πο οἵδε". Τῇῆε ἔδωκε ἰΒ ποῖ ἴο δε τΆΚαη 
88 -Ξ- ἔθετο, αῤῥοϊκπέεά οἵ -εἰὲ. ΤΠδῖ ἰς ὨΔ5 

ῬΙΟΡεσ 86εη86 οὗ γαῦε ἰ5 οἶδας ἔγοτη [18 
τεϊδιίοη ἴο ἴῃς ῥγεςσεάϊηρ ἔδωκε δόματα. 
τῆς “ ρἰνίης " τεῖδιβ ἴο {πε εαἱΐ οὗ ἴδε 
ὍΠυτοπ᾿β Ηεοδά, τπε ροῖπι δεΐπρ {πε εἷδ 

Βυιῖ Ὀεΐοτε ἢς οχρίδπβ παῖ 

οἵ ΟὨγίβε το τς Οπυγοῖῦ ἰπ ἴδε ἴογπι οὗ 
ςογίδίπ πίε σποβεη ὃν Ηἰπ δηὰ εαυΐρ 
ὉῪ Ηἰπη ἴο ἀο βεγνῖςε τονναγά {πε Ὀυ]άϊηρ 
ὮΡ οὗ Ηἰδβ Ῥοάγν δπὰ ἴδε Ὀγίηρίπε οὗὨ 41] 
ἐξ8 ΠΊΕ ΠΊΡΕΙΒ ἴο ἴπε πιεάϑυτς οἵὗἉ [ἢς βίδίυτε 
οἵ Ηἴβ δυϊπεβ8. Ευτίῆῃετ, ἰῃς ἐχπογίδιοπ 
ἴο ἀπίγ (νεῖ. 3) 8. 81}}} ἐπ νίενν, Οἤσιβὲ 
δΒανίηρ φίνεη ἴμεβε “" Αροϑβίζεβ " δηὰ οἴμεσβ 
ἴῃ ογᾶοσγ ἴῃδιὶ 411 Ηἰδβ ἀϊβοῖρ]ε8. πιδὺ οοπὶς 
ἴο ἔπε υπίτγ οὗἩ τῆς δι (νεγ. 13). ΑἹ] 
τῆτουρ τΠ6 βιδιεπιςηῖ, ἴοο, [Π6 ἈτΤΙ ΠΊΑΓΥ 
τπίπρ ἰ8 τπε ῥέγβορς, ποῖ πε ομῆοςβ. 
Νοιδίηρ 18 βαίὰ οὗ δὴν βρεςΐδὶ ογάεσ οσ 
ογάεγβ ἴῃ (πε ΟΠυγοῦ ροββεβϑίπρ' ὄἼχοαρ- 
τίοῃδὶ ργοσοραῖίνεβ, οἵ ΔῃΥ οβῆςε οἵ γὰπίς 
ἴο ΨΠΙΟΝ Ρεουϊίας οὐ ἐχοϊϑίνε ΡΟνγΕΙ δ 
οὗ ρτᾶςε ννεγε διἰδοῆεά. ὙΠπε "πη δῖε 
ΘΟ γι᾿ 8 ρίβ ἴο ἴε Οδυγοῦ ἀπά ἴο ὄἜνεσυ 
ταεπιδεῖ οὗ ἰὰ ; δπὰ ἴπεν ἅτε ρίνεῃ ἴο ἀο 
ἃ ςετίδίη ψογκ ἰοοκίηρ ἴο ἃ ρτεδὶ επά, 
υἱς., ἴο ἔαγηῖβῃ Ηἰβ ρεορίε δπὰ ὄνεῦυ 
ἰηάινίάυα! Ὀεϊΐενες ἀτηοηρ ἴπεπὶ (νν. 7, 
16) ἴος τδοὶς ραγιίσυϊασ βεγνίος δπὰ {δεὶγ 
Ῥασιουϊας ςοηιτίδυϊίοη το ἔπε Ὀυϊ]άϊπρ υρ 
οἵ ΟὨγίβι᾽ 8 ὑοάγ. Νοιϊδιηρ ἰβ βαϊὰ οἵ ἴῃς 
ἐΐπιε ἤεπ {πεβε ρβ ψεῖς ρίνεη. Βυῖ 
88 πεν δῖε ἴδε γ᾽ 8 οἵ ἴδε εχαϊτεὰ Οτίεϊ, 
ἐξ ἰδ ρἰαὶπ τας ἴδε ἀποστόλους τε ποῖ ἴο 
Ῥε τεβισίςιδὰ το τῆς οτἱρίπαὶ Ττυνεῖνε, Ὀυϊ 
ἃτε ἴο ὃς ἰᾶκεη ἴῃ τὴ6 νίάει βεπβο, ἰη- 
οἰυάϊπρ ποῖ οπἷν Ρδυΐ, υϊ Βαγπδῦδβ 
(Αςῖβ χίν. 4, 14), ΡΓΟΌΔΌΪΥ [8π|ε8 (1 Οοτσ. 
χν. 7; Οἱ. ἱ. 19), ϑ]νδηυβ (1 ΤΠεββ. ἰϊ. 
δ ῬεσπαρΒ α͵5ο Απάγοηίουβ ἀπὰ [υπίᾶ8 
(Εοπι. χνὶ. γ.. Τῆς “ Αροβιῖε᾽" 8 ἀς- 
βουίδεά 48 ους Ἵοδ᾽εὰ ὃν Ομγίβε (6 δ]. 1. 
1); οπς ΨῆΟ Πᾶβ βθεὴ ΟἸγίβι δπὰ ὕεδεπ 
ἃ ν᾽ῖηεβ8 οἵ Ηἴ8 γεβυγγεςίίοη (1 ΟΟσ. ἰχ. ῖ, 
2; Αοἴβ [. 8, 21-23) ; οπς Ψῆοβε “ 5:68" 
ψνατα στουρῆς. .. ὈῪ 583ϊρη8, ἀπά ννοη- 
ἄετβ, ἀπά πὶ τυ τνοσκβ᾽" (2 Οοσ. χἰΐ. 12) ; 
ΜΏΟΒε ΟΠΓςε 4180 ννᾶβ ποῖ [{ἰπιϊῖϑὰ ἴο ἃ 
βἴπρίε σμυγοῦ οἵ Ἰοςα!γ, θυϊ ννδ8 τεϊαϊοά 
ἴο ἴπε ννοῖϊὰ ψεπεγα!ν δηὰ τὸ 41] τῆς 
σΒυγοπεβ (Μαῖι. χχνῖ!. τὸ; τ Οοσ. χί. 28). 
ὅεε αἶβο ου Ἵἤδρ. ἱ. 1.--- τοὺς δὲ πρ' 
τας: απὰ 206 ας ῥγοῤλείς. Ὑἤεβε ἅτε 
τείειτεὰ ἴο αἱοηρ ψιῖ τῆς ΑΡροβιϊεβ αἷβο 
ἰπ ἰϊ. 20, ἴϊϊ. 5, ἀπὰ ἴπ 1 Ὅος. χὶὶ. 28. 
νη ΝΤ ρῥτορδεὶβ νγὲ ᾶνε αἷδο ΝΤ 
Ῥγορδείεββεβ. Αράᾶβρυβ, ἴποϑε οὗ Απιίοςοῃ 
]υάδθΒ δπὰ 5:1145, πὲ ἔουγ ἀδυρῃίειβ ὁ 
ῬΒΝΡ, ἄγε πιεπιοηςὰ 8ἃ5 μανίηρ ἴῃς οἷδ 
οὗ ρΡτορῆεου. ΑΒ ἰπ ἴπε οδβε οὗ ἀραῦδυβ 
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Ῥᾳ ετε ἁγίων, εἰς ᾿ ἔργον “ διακονίας, εἰς "οἰκοδομὴν τοῦ "σώματος τοῦ 

4Ξ σαι. χί." χριστοῦ, 13. "μέχρι "καταντήσωμεν 2 " οἱ 5. “πάντες “εἰς τὴν 
1 

τ-Ξ- ἕζοτη. χὶν. 19, χν. 2; Ῥδὺυϊ οὐΪγ. 
Μεατῖὶκ χἰϊὶ. 30. 

8--1 (ος. χὶϊ. 27); Οοἱ, ἰἑ. 17. 
υ Αςἰδ χνί. τ; 1: Οσς. χίν. 36; ΡΒ]. “ἱ. στ; τ ῬΡαὺ] ΟἿ. 

τ Οσηβίσ., Βεσε οὐἱγ; ξεὲ 
νι Οος. κ 17 

Ζ2Όος. ν. το ; Οδἱν. τ4; ΡΒΙ!. ἰΐ. δὲ; Ῥδὺϊ οὨΪγ : τὰ πάντα Ραδεδίπι. 

1 Ἰπρβογὶ τῆς Ὀείοτε διακονιας Ὁ ἘΘσ. 

5 καταντησομεν 44-8, 72: 113, 219, ΟἾτ. ; καταντησωμον (Ἰεπι., Οτίρ., εἰς. ; καταν- 
τήσω ΕΟ. 

5 οι οτῃ. ΕΘ, ΟἸεπι.,ν Οτίρ... 

1818 οἱ οὗ ρσορῆεςυ ἱποϊυάεὰ τῃς ῥγεάϊο- 
οπ οὗ Ἔνθηῖβ (Αςίβ χί. 28, χχί. 10), δυὶ 
18 οὨίεῦ διποιίοη νγ85 εἀὐϊδοεαιίοη. ὙΤῆε 
Ῥτορπεῖβ νεγα ὑγαδοθεσβ οἵ Ἐχποζίεσβ, ἴοὸ 
Μἤοτη σενοϊδιίοηβ οὗ βρίσίτδ] ἐσυτῃ ννεγα 
ἱπιρατίεὰ, ἀπά ψῆο βροκε ἴῃ ἴπε ϑρίτγιι 
(ἐν πνεύματι; ΕΡ᾿. {Π|. 5; Αρος. ἱ. το), 
Ῥυϊ ποῖ 'π εοβίδου οἵ 88 οπς ἰῃ ἃ ἴγαποε (ἐν 
ἐκστάσει, Αςῖδ χ. το, χχί!. 17). Ευγίδες, 
δε ΨΜΆΒ αϑ0 8}, 16 ποὶ δἰνναγβ, ᾿ἰπεγδηῖ. 
ΤῊϊ8 ογάεσ οὗ ργορδεῖβ σοπιϊπυεὰ το Πᾶνα 
ἃ Ρίαςε ἰπ ἴῃς ΟΠυτγοῦ ἴον ἃ οοπδίἀεγαδ]ς 

ἰοὰ. [Ι,μἀτρὲ τηεπίίοη ἰ8 πηδάς οὗ ἱξ 
ἴπ ἴῇε διάαελέ, ἀπὰ ἱἰπ Ευβεδίυβ, Η ἐπέ. 
Ἑοεΐες., ν., 17, τείεσεηςς ἰδ τηδάς ἴο Ουδά- 
ταῖυβ δη Απιηπγία ἰπ ΡῃΠδάεΙ ρα. ΤΕΐβ 
ΤΩΔῪ ἴαϊε {πε ογσάεσ οἡ ἴο Ἡδάγί π᾿ τἰπηε ; 
ζ΄. ϑείνγη, Τὰς ΟἈγί σαι Ῥγοῤλείς, απὰ 
Οννδικίη᾽ β ἀζῖίςϊε ἴῃ ΗἨδβεηρβ᾽ δίοέίομπανγ 
Οὗ ἐλμε Βὲδίε, ἵν., Ρ. 127. 85:ε 4180 οῃ ἱϊ. 
20 δδονε.---τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς: απά 
δονιέ 5 συαπρεϊ δίς. ἴπ τ Οος. χίϊ. 28 πε 
ἐυαηροὶ πὲ ἰδ ποῖ τηεπιοπεά, Ηετζε ἢ ἰ5 
ἀϊδιϊπρυϊδηεὰ ποσὰ ἴδε ΑῤοΞξέϊε ἀπὰ ἴδπε 
ῥγοῤῆεὶ πὰ παιηεὰ δ8 τπε {πίγὰ ἱπ τῆς 
ογάετ οἵ Οἢγβι᾿ 8 σὶἣβ ἴο ἰῆς Οῃυτοῦ, ΤΗΣ 
εὐαγγελιστής ἰ58 πιεπιοπεά ΟΠΙΥ Ὀνΐῖσα 
ρϑῖῃ ἰπ ἴπε ΝΤ, υἷξ., ἱπ Αςἴβ χχίὶ. 8, 
εις ΡὨΠΡ, οπα οὗ τῃε βδενεὴ ἀεδοοηβ 
ἰ8. 80 ἀεβίρηδιεά; ἀπὰ 2 Τίπι. ἱν. 5, εγα 
ΤΙπιοῖῆν 18 ομαγρεὰ ἴο “ ἀο πε ννογκ οὗ ἂπ 
ἐνδηρεῖῖβι ἡ, 1{1Κε τῆς ῥγοῤλείς τ1πῈ ευαη- 
ξεἰέςές ψἸατε ρεπεγα!ν [τ πεσγαπὶ ργεδοθατβ 
Οἵ τηϊββίοπδσίεβ, [Ποῦ ἢ δοπιειπηθβ ἵΠΕΥ 
δὰ ἃ βιδιεὰ ρἷδος οὗ δῦοάε οἵ τηϊπι βίσυ. 
Τῆε ἰεγπὶ βεεπιβ, ἐπεγείοσε, ἴο Ὀείοηρ ἴο 
ἴπε Ρδυ πε νοσαθυϊαγγ. Ὑμεδε ἐυαπρε- 
ἰϊξές ννετε ἱπέεγίοττο ἴδε Αροϑβεῖεβ, ἃβδι βίη 
1πεπὶ οἵ ἀεϊεραιεὰ ὃν ἴπεπι, δυϊ νππουῖ 
τπεὶς δυϊποτιῖγ. ὙΒΟΥῪ μδά {πε ρἱδὶ (χάρ-- 
ισμα) οὗ τῇς ϑρίτιι, 45 ἴπ πε οᾶβε οὗ 
Τιπιοῖῃν (1 Τίπι. ἵν. 14; 2 Τίπι. ἱ. 6) ; 
Ῥυϊ, [ἢ ψε πιὰν ἰυάρε Ὁν ῬὮΪ]Πρ᾽5 οδβε 
(Αςῖβ νἱϊϊ. 5-18), πεν οουά ποῖ ἱπιρασὶ 
πε Ηοὶν ἀπῃοβὶ. Νοῖ ἄο ἴπεν β86επὶ ἴὸ 
αν παὰ ἴδε βρεοίδὶ τενεϊδιίοπβ νυ Πῖο ἢ 
ψετε ρίνεη ἴο ἴπε ργορβεῖβ.---τοὺς δὲ 
ποιμένας καὶ διδασκάλους: απ Ξονῖε ας 
ῥασίογς απὰ ἱεαεμεῦς. ὙΠε ποιμένες ἀπά 
διδάσκαλοι ἅτε ἀϊπεϊησυ!βηεὰ ἔγοπι τΠε 

ἰοττλες ογάεγβ ἃβ ὑεὶπρ σοππεοίεὰ ψ ἢ 
Ῥαγιίσυϊαγ σμυτο ΕΒ, γεβιάεηϊ δηὰ ποί τηῖ8- 
δβίοπδσγυ οἵ ἰξἰπεσαηῖ. Τῆς ἀὔβεηςε οἵ ἴδε 
τοὺς δέ Ῥεΐοτε διδασκάλονς ἰπάϊςδίεϑ Α͵50 
ται τε ποιμένες δηὰ δε διδάσκαλοι 
ψετε ποῖ ἵνο ἀϊβείηοι οσγάογβ, θυὶ ἀεείρ- 
πδίίοῃβ οὗ ἴδε βᾶπ)ὲ πιδη (ς}. ἴδε πρεσβύ- 
τεροι οἵ ἐπίσκοποι ; Αςἰ8 χχ. 28; τ Ρεῖ. ἰϊ. 
25, ν. 2), ἰῃ ἀϊετεης ξυποιίοηβ, ἴμε ἔογπιες 
ἀεδηίΐηρ τπεπὶ δοοοτάϊπρ ἴο τμεὶς οβῆςε οὗ 
Τνογβίσῃς, τῆς ᾿ἰαϊίεγ δοοογάϊηρ ἴο {δεῖς 
ομῆοε οὗἁὨ ἱπβιγσυςιίοη δπά συϊάαπος. Τῆς 
ποιμήν νουϊὰ παιυγα!ν αἷβο ὃς ἃ διδάσ- 
καλος; Ὀυϊ ἴποτε [5 ποῖ ἴπε βαπὶε τεᾶθοη ἴοσ 
βυρροβίπς τμαὶ ἐνεῖν διδάσκαλος νου]ὰ 
αἶβο δε ἃ ποιμήν. Νοιπίπρ ἰδ βαϊά Βετε οὗ 
πρεσβύτεροι, ἐπίσκοποι, διάκονοι, ΤῊΣ 
Ὄξεηοε οἵ Βυοἢ ΟΠΉς 4] ἰετπὶβ ροὶπῖβ ρεῖ- 
ΠΑΡΒ ἴο ἴῃς σοπηραγδείνεϊΥ εαγὶν ἄδις οὗ 
τῆς Ερίβεϊε. 

Ψνει. 12. πρὸς τὸν καταρτισχὸν τῶν 
ἁγίων : τοΐἐὰ μ υἱεῖσ ἰο ἐκε γμὶ1 ἐφπὶῤ- 
νιεηί οΥΓ ἐπε ταϊμίΣ. ὙΠε οδήεο ἢ 
ΨΈΙΟΘΝ ΟἩγβὶ ρανς βοῖηε πλεῖ 48 Αροβίίεβ, 
δηὰ βοπὶε 85 ρυορδείβ, εἴο., ἰβ πονν βιδιο 
ἴῃ ἃ βεπίεηςε οοῃβίβϑιϊηρ οὗἉ ἴῆγες οἰδῦβεβ. 
ὙΠε ῥγεοῖβε σοπβίσυσιου ἃπὰ τηεδηΐης 
οὗ ἴπεβὲ οἰδυβεβ δὲ ὉΥ ΠΟ τήδδῃβ δᾶϑυ 
ἴο ἀεϊειτηῖηε. Τῆς πιαίη αἰ Π αν ἴ5 τ8Ὲ 
τεϊδιίοπ ἱπ ψῃοἢ {πεν βίαπάὰ ἴο δδοῦ 
οἴει δπὰ ἰο ἔπε ργεςεάϊηρ ἔδωκε. νΥΠΔιὶ 
παῖ τεϊδιίοη 15 ν}} Ὅς Ὀεβϑὶ βεεπ ψἤεπ 
{πε βενεσζαὶ [εγπΠΊΒ ἤᾶνε ὅδεπ εχδιηϊπεὰ. 
ΤΠε βεπίθηοε Ὀερῖπβ νυ πρός, Ὀυϊ τῆς 
ἴννο οἰαυβϑεβ ννϊο ἢ [ΙΟ]]ονν ἂζὲ ἱπιτοδυςεὰ 
ἐδοῦ Ὁγ εἰς. ἐΙτΕε σδη Ὀ6 πιδᾶε, ἢονν- 
νεῖ, οὗ τη. Τῆς πηἷος ἀϊδεϊηςτίοη5. οὗ 
τῃε οἰαββίςδὶ ρεγίοά ννεγε ποῖ πιαϊηιαιπεὰ 
ἰπ ἰαῖες ασθακ; δπά, ννδι]α Ῥδιυ}5 υϑς οὗ 
Ῥτεροβίτομβ 15 ἴοσ ἔπε πιοϑὲ ραγί γεπηδγκ- 
ΔΌΪΥ Ῥτεςίβε, ἰΐ ἰ8 ἢϊβ Πδδίῖϊ ἴὸ νᾶγυν πεπ, 
νϊδουϊ δὴν οὈνίουβ ἀϊβετεπος ἴῃ βεῆδβε. 
Ἐβρδοίδι!ν 15 τπὶβ ἢϊβ νναὰν ψντἢ τδοβε οὗ 
Κιπάγεά πιεδηὶπρ δηά [ΟἹ] οννεὰ ὃν πὰ 
ΒΆτηε οᾶβε: οἵ. εἰς ἀπά πρός ἰῃ Εοπι. 
11. 25, ἀπά 5ε6 Δ Ίη.- Μουϊε., ΡΡ. 512, 513. 
Τῆς ποὺυπ καταρτισμός οσουτΓδ ΟἿΪΥ ἢετα 
ἰπ τῆεὲ ΝΤ ; ἰπ 2 Οος. χίϊ. 9 ννεὲ μᾶνε 
κατάρτισις. ΤἼε νετῦ καταρτίζω ννῆϊοι 
18 ἰουπὰ πηοῖε ἴσεαυθηιν δηὰ Ἔχργεβδεβ 



12. 

18δε ρεπειαὶ ἰάςα οἵ πηαίκίπρ ἄρτιος, Πέ, 
εονῥίδίε, ἰδ ἀβεὰ ἴῃ τῆς βεῆϑβε οἵ γεῤαΐγιπρ 
᾿τογαῖν (Μαῖι. ἵν. Δ; Μασκ ἱ. 10), γέ- 
βἰογὶπρ ἴῃ ἃ βρίγίτυαὶ οἵ ἀϊβοὶ ρ ̓πᾶτυ βεη 88 
6 Δ]. νὶ. 1), ῥεγζεοίἑηρ οὐ νιαλίηιρ ῥονξεοί 
Μαῖι. χχὶ. 16; σ Τῆδββ. 11]. το; 1 Ρεῖ. 

Υ. 10, εἴς.), ἀπὰ αἷβο ἴῃ δαὶ οὗ ῤγεβαγίηρ, 
Μινπέδλίηρ, ἐφμέῤῥίηρ (ῬοΙγὉ., 1., 47, 6; 
υ., 2, τι; Ηάι. ἰχ. 66; [μυκς νὶ. 40; 
Ἡδεῦ. χ. 5, χὶ. 3, αἷδο ἔοχι. ἰχ. 22, ψ ἢ 
εἰς»). Τῆς πουη, τπεγεΐίογα, πᾶν ψνεῖϊ 
Βανε ἴδε πιεδηίηρ οὗ ἐφμέῤνιεμέ ἤδτε.--- 
εἰς ἔργον διακονίας: ῥὸγ ἐΐε τσογὰ οἵ 
"εἰπὶςἰγαίδοη. ἔργον ἢδ5 τῇς δἰπιρ!ε βεῆβε 
οὗ διςὶνμθϑς---τἰἣς ννοτῖς ἄοης ἱπ πγιηἰβῖγα- 
τἴοῃ. διακονίας ἰβ8 ἰΔΚεπ ὉΥ τηοβί ἰπ ἴῃς 
βρεοίῆς 8εηδε οὗ πμἑεέετίαὶ βεγνίοε, 86ῖ- 
γος οὗ δὴ ογείαὶ κὶπὰ ἱπ ἴῃς Οπυτοῇ. 
Βυϊ, ψΒΠ]ς τῆϊβ ἰδ ἃ νεῖυ ἔγεχυεηὶ υ86 

χί. 13, χί!. 7, εἴς.), ἴῆε νογά 8 α'8ο 
ἴῃς πλογε φΈΠεσϑὶ βεπδς οὗἁ τεγυίεε (ΗςὉ. 

κονέω, διάκονος πᾶνε 4150 [ἢ6 Β4π|ὲ Β6Π86 
(Μαῖε. χχ. 8; Μαχκ χ. 45; [οδη χὶϊ. 26; 

νἱ. 4, χί. 15, 6οἴο.). [ἐ 18 φαΐϊε Ἰερτπχαῖε, 
τῃετείοσε, ἴο ψίνε (δε πουη πετε ἴπε ποη- 

ται. ὙΠΒ αἷβο 18 ἰπ Βαγπιοην νἱὮ (Πα 
απαγίλγοις διακονίας. --- εἰς δἰκοδομὴν 
τοῦ σώματος Το. Χριστοῦ: “ον {πε 
δμίαϊηρ μῤ 97 ἐπε δοάγ οὗ Ολγισί. Οἵ. 

ἦν ἰπ ἵν. 209, δηὰ πὶ 
οἰκοδομὴν τῆς ἐκκλησίας 'ἰπ τ Οοτ. 

48 ἃ ὁμίϊἀὲπρ ἀπὰ ἃ δοάν ατε σςοπιρίπεὰ 
Βεῖε. Βυῖ ἴῃ ψνῆαὶ τεϊαϊίου ἄο ἴπεβε 

ἔδωκε: Ταΐβ ἰ8 νεῦν αἰ εσεπιν ρΡυῖ. 
ϑόζης ἴδε ἵμεπὶ ἴο ὃὈς ἴἥτες ῥαγαϊἰεὶ οΥ 

88 ἰ{-Ξ “' ΟὨτίβι ρᾶνε βοπῖε 88 Αροϑβίῖεβ, πὰ 
βοῖηε 8458 ὑζορδεῖβ, εἴς., νν ἢ ἃ νίενν ἴο 

φδίηῖβ αϑμὰ ἴπὲ ἱνοσκ οὗ ἴδε πηϊπίβῖσυ, σμὰ 
τῆς οὐ δήπε οὔτις θοάγ οἵ ΟΠ τῖϑε. 850 βυῦ- 

Βεηρ., ΚΙόρ., εἴς,, ἀπά τε ΑΝ. Το τῃϊ5 
11 16 οδ)εςιεά τῃαἱ τε εἰς ἔργον διακονίας 

τῆδῖ τῃε παῖυγαὶ ογάεγ ννουϊὰ ἤανε δεεη 
εἰς ἔργον διακονίας, πρὸς καταρτισμὸν, 

οἵ τῆε οἶδυβεβ βοπιὲ (ατοῖ., εἰς.) πᾶνε 
Ἔνθη βυρροδεᾶ ἃ (τγα᾽εοϊΐοη. ὐΟἴπεῖβ 

Μεγ., νου ϑοάεη, ΕἸ]., ΑΙΔ., ΑΌΌ., εἰς.) 
18Κε τπὰ βϑεοοπά δηὰ τπιγὰ οἴδυβεβ, ες ἢ 

οἴδετ, πὰ ἀϊγεςιν ἀερεδάςηι οητῆε ἔδωκε. 
ΤΕΥ τδυ5 ἐχργεβε ἴῃς ἐνυηοάϊαίε οὈ)εςὶ, 

(Αςιδ 1. 17, 25, χχ. 24, χχί. 19; Βόοπι. 

ἴ. 14; 2 Τίπι. ἵν. 11). [18 οορπαῖεβ δια- 

Αοὶδβ χίχ, 22; ΡἢΪ]. 13; ΟΟἱ. ἱ. 25; 2 Οοσ. 

οἷῆς41] βεηβε, ἱζ ἴῃς οοπίεβε ροϊηξβ ἴοὸ 

πρὸς οἰκοδομ' 

χίν. 12. Τῆς ἵνο ἤρυτεβ οὔ ἴπε σμυγοῦ 

οἰἶδυβεβ βίδπά ἴο δας οἵδε ἀπά ἴο (ῃς 

εοογαϊπαίΐε οἴαυδεβ ἀερεπάςης οη κε, 

ἴῃεβ8ε τῆτες τ πρβ---ἰῆς ᾿ρεέοειαθ οὔ τῆς 

βιδητία! Ἵν τγβ., Τπεορῆγ., Οες., Οαὶν., 

που ΟςσΌΡΥ 8η ννκνναγὰ ροβιτίοη, ἀπά 

εἰς. νι τΠ18 βεῆβε οὗ πηδ δά] υβιπιεπὶ 

(μας δπι., Ηδτ]., Τίβοῃ., ΒΙεςκ, Ηοΐῃπι., 

᾿ηιγοδυοεά ὃν εἰς, ἴο θὲ ρᾶγα]]εὶ το οδοῖ 

νἢΠς πρὸς καταρτισμὸν κιτιλ. ἀεποῖεβ 
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τῆς κι παίε ἐπὰ; 45 1ἴζ -- “" Ὁ σίβῖ, νυττἢ 
ἃ νῖενν ἴο ἴπε ]1, ἤπαὶ ρεγίεςἱπρ οὗ 
τῆς δαί πίβ, γᾶνε Αροβίίεβ, ργορδεῖβ, εἴς. 
ἴος ἴπε ννογίς οὗ ἴῃε πλϊηϊβίγυ, ἴοσ τπ6 
εὐϊέγίπρ οὗ ἴῃς Ῥοάν οἵ Οἤσίβι ", Βυῖ 
118 ρῖνεβ ἃ βοπιενναὶ αὐ κινασὰ δηὰ 
ἱηνοϊνεά ςοπδιτυςτίοη, δπά τοάυοεβ ἐπα 
ἕοστος οὗ τῆς τϊτὰ οεἴδυβε, ννϊοἢ ννουϊᾶ 
πδίυγα! ν Ὀε ἐχρεοϊεὰ ἴο Ὀτίπρ' υ8 ἴο ἴδε 
ἵγρεσ, υἱεἰπχδῖε ρυγροβα οὗ Οἤ σι βι᾽ 5 εἰνίηρ. 
ΟἸδπαυδβεπ πηοάϊῆςεβ {Π|8 ἱπιεγργεϊδίίοη ἴὸ 
τῆς εβεοι οὗ τακίπρ ἴπε βεοοπὰ δηά ἐπιγὰ 
οἴδυϑεβ ἃ5 βυδάϊνιϑίομβ οὗ τῆς ἢτγϑῖ, -- 
“ΟΠ γίβι ρᾶνες Αροβίίεβ, εἴς., ἔογ ἴπε ρετ- 
Ἱεοιϊίηρ οὗ ἴῃς βαἰηῖβ, οὐ ἴῃς οπὲ παπὰ 
ἴον τὰς δ] θΙοπὶ οὗ ἴδ τοδοοτ᾽ 8 οἢῆςς, 
δὴά οἡ ἴπε οἵδε παπᾶ, δ8 τεραγάβ ἴῃς 
Βεᾶγεσβ, ἴοσ εἀὐϊβοδίοη". Βυῖ πὸ δβδυςῇ 
ἀϊδιϊποτίοη ἰ8 ἴῃ νίενν δεῖς δεῖννεεπ 
ἐφαελεγς διὰ ἀεαγόγς, ἴπε βυδ᾽εςῖβ Ὀεΐῃ 
τε ἅγιοι ζεπεγαιγ. Νοπε οὗ ἴπεβε δά- 
ἠυδιπιεηῖβ οὗ ἴῃς οἴδιδαβ αυΐϊῖε πιεεῖβ ἴῃς 
ζα8εὲ. Τῆς ργορογ οοπβισυοιίοη, γτθοορ- 
πἰβεὰ 50 ἔα ὈὉγῪ Ετσδαβγη., ϑτπεσ, ᾿ς ΝΝνεῖῖε, 
Ευοίκεσι, Ννεῖδβ, απὰ πιοῦε σεοςηιν δο- 
ςερῖεὰ ὉγΥ Ηδυρι, ἰ8Β (πς βἰπηρίεδι. [ἰ 
ἴα κεβ ἴπεῸ βεπίεπος ἴο ὃε ἀερεπάδθηϊ 48 
ἃ ΜὮοΪε οὐ ἴδε ἔδωκε, ἀπὰ υηάετβίδη 5 
τῆς τἢτες οἴδιβε8 48 βυσςεββῖνε, (ες ἤγϑι 
Ἰοοκίῃρ ἴο ἴπε βεςοπᾶ, {πε βεςοπὰ ἴο ἴδε 
τοϊγά, τῆς τηϊτά ἐογπιηρ {πε οἰϊπιαχ δπὰ 
εχργεββίηρ ἴπε υἱεϊπιαῖς οὐγεοὶ οὐ ἴδῃς 
ἱἹνίηρ οἡ ἴῃς ρατὶ οὗ ἴπε ἀβδοεπάς ΟἨσίβί. 
Ἤὰ8 ἔπε βδεπβε δεοοπηεβ---"" Οἤγβὲ σάνε 

ΒΟΠῚΣ ΠΊεη 48 Αροβιῖεβ, βοπὶς 28 ργορδεῖβ, 
εἰς., ΜΠ ἃ νίενν ἴο {πε [0}} δαυϊρηλεηὶ οὗ 
{πὸ βαἰπίβ ἴοσ (πθ ψνογκ οἵ πιϊπιβίγαϊίοη οσ 
βογνίοα πα Ὺ πᾶνς βδοῦ ἴἰο ἀο ἱπ ογᾶἄεσ ἴο 
τῆς Ὀυϊάϊης ἃρ οὗ τε Ῥοάγ οἵ Οἤτίδι "".. 
ὙΠπε Ὀυϊάϊπρ ἃρΡ οὔτδε ΟΠατοἢ---πδί ἰδῖμε 
στεαῖ αἰπὶ απ ἤπα] οδή]εςῖ ; ἴο {πδῖ Ἔνεσυ 
Ὀεϊίενεῖ Π848 δῖ5 ςοηπιτίδυϊίοη ἴο πιᾶῖε ; 
πὰ το ᾳυδιτν 411 ἔοτ {πὶ5 ἰ8 τῆς ρυζροβε 
οὗ ΟὨτίϑβε ἰη ρινίπρ “ΑΡροβιῖεβ, ργορπεῖβ, 
ενδηρε ἰβῖβ, ραβϑίοσβ δπά τεδοῃεσβ ". ἴπ. 
τοῖδ ννᾶὺ βαςἢ οἴδιιβε δ18 ἴπ πδίυγα! νυ νντἢ 
{πε πεχὶ, δπὰ ἐπε υἱεϊπηαῖε οὔ]εοῖ 8 εχ- 
Ῥγεββεὰ ἰαδῖ, Τῆ]8, ἴοο, ἰ8 ἴῆε οηἱν Τςοη- 
πέμματος ὙΜΙΟΒ ἄροο ἡυϑίος ἴο ἴδε ἑνὶ δὲ 
κάστῳ αἱ {πε Ὀερ᾽πηίηρ οὗ πε βιδιειηεηϊ 
(νεσ. 7) δπὰ {πε ἑνὸς ἐλέστον δἱ ᾿ἴ5 οἷοβε. 
ὙΠεβε ἀγὲ τῆς ἰεγπὶβ ΨὨϊοἢ σοηνου πα 
τυϊπρ ἰάεα, υἱς., τῃδι ἐδοῖ πιεηθετ ρεῖβ 
τῆς εἰ οὗ ρτᾶςε, ἀπὰ ἍἽεδοῦ [48 Πἰβ ραγὶ ἴο 
ἂο τοννατάβ ἴπδι ἁρδυ!]άϊηρ οὗ τπς ΟΠυτοῃ 
ΨΕϊςἢ 15 πε στεδὶ οδ᾽εοι οἵ ΘΟ γῖβι᾿β ῬῈ- 
βιοντηςηῖβ ; δηᾶ ἴπεβς Αροϑιῖεβ, ὑσγορῇῃεῖβ, 
εἴς., τὲ ἴπε πιεᾶπβ ργον δὰ Ὀγ Οἤσίβι 
ΥΠΕΓΘΌΥ 411 τπεῸὶ ππεπηθειβ 584} θεὲ τηδάς 
οἂρϑῦϊς οὗ ρετίοτγπηϊπρ πεῖς βενεγαὶ ραγῖβ 
ἵπ ογάδς ἐμαὶ δὲ ἰδϑὲ τῇς ψῃοῖε ΟΠυτοῖ 
ΤΊΔΥῪ ὃς δ] ὰρ ἰπ [15 σοπηρ᾽εἴεηεββ 88 
πε Ὀοάγ οὗ (Ὠεῖβι. 
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πνεῖ. 3 

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ Ιν. 

“ἐνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς "ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ 
«ἶαν, 1) εἰς " ἄνδρα " τέλειον, εἰς "μέτρον " ἡλικίας τοῦ " πληρώματος τοῦ 

τοῦ, 

ζ ΔΙΔΘΒ ἰἰϊ, 2; 866 (οἱ. ἱ, 28, ἱν. 12. 
δι. 

τες. ») τε. ΔΈΙΪΟΚε ἰἱ. 52, χὶχ. 3 οαἷγ; [οδῃ ἰχ. 21 

1 στο νιον οἵ. ΕΌ, ΟἸετη.), [«υοἱξ, 

γετσ. 13. μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάν- 
τες εἰς τὴν : ΜΝΗϊ τοῦ αἷΐ αἰταὶπ 
ππϑπίο ἐλε μπὲέγν. Ὑὕῆε ΑΝ Ψτοηρῖν πιᾶκεβ 
ἴξ “'σοτηε ἱπ᾿᾽"; Τγπά., “ρτονν ὕρ υπίο᾽᾿; 
Ογάᾶη., δεῖϊεσ, “᾿οπὶς ἴο". Βιυΐῖ δεβῖ, 
“αττῖνε δ," οσ (ννἱἢ ἘΝῚ “" αἰτδίπ υπῖο᾿". 
ΎὙΒε 5ιαϊεπιεηὶ οὗ ἴδε ργεᾶῖ οδήεςϊ οὗ 
ΑἸ γί 515 γί ἣβ δπὰ ἴῆε ργονίβίοη τηδᾶὰς Ὁν 
Η πὰ ἴοσ 118 Ὁ] ΕἸ] πλεπε 18 πονν ΓΟ]]οννεὰ ὉΥῪ 
ἃ βιδίεγηεηῖ οὗ ἴδε ἐΐνες {Π|8 ργονϊβίοῃ ἀπά 
πε σοηβεαᾳιοπῖ βοσνίοςε ἅσγὰ ἴο ἰδβί, οσ ἰῆς 

ἱπε δὲ ψῃϊοῃ τῆς ρτεδὶ επὰ ἴῃ νίενν ἰβ ἴο 
τελ᾽ἰβεὰ, [ἰ ἰβ ψἤπεπ {πε πιεπιθετβ οὗ 

τῆς ΟΠυγοῦ πᾶνε 811] οοπια ἴο {πεῖν ργοροσ 
οὐῆρᾳ πὰ πιδῖυσν ἱπ τπεῖς Ηεδά. Τπῃε 
τεπάεπου οὗ δῖε ὅτεεκ ἴο υβε ἴδε βυδ]. 
νἱϊπουιϊ ἄν, εβρεοίαιν δἴζεσ τεπηρογαὶ ρδᾶγ- 
τἰςῖεβ, τεπθσβ τὲ ἀουθι!} νυν πεῖπος τυοῆ 
ΤΊΔΥ Ὀς πιδάς οἵ ἴπε ἀυποοηάἰκἰοπεὰ μέχρι 
δεῖς. Τῇα δὔϑβεηςς οὗ ἄν, πονόνεσ, δηὰ 
τῆς υβε οὗ πε :ς"δή., βεεπὶ ἴο ροΐηξ ἴο ἴδε 
ἐνεηὶ 88 ἐχῤεοίεά, ἀτπιὰἃ ποὶ 88 ἃ πιδζε 
Ἐγροιμεεῖςαὶ ροβϑί δ; εὖ Μαεὶς χίι!, 
30; ἂπὰ βεὲ Ηασγυηρ, Ῥαγέϊκϊ., ἴϊ., Ρ. 
291; Ηετγπιδπη, Ρανγέ., ἄν, ». 66; ΝΝίη.- 
Μου!ε., ΡὈ. 378, 387. καταντάω, [0] οννεὰ 
ἴῃ ΝΤῚ ὃν εἰς, εἰβεννῆετε αἷβδο ὃν ἐπί, σοη- 
νεΥ8 ἴῃς ἰάδδ οἵ αετίνίπρ δὶ ἃ βοδὶ ((ὔ. 
Αςἰ8β χχν]. 7; ΡΏ1]. 1}.. 11ἡ, ἴδε δου. βυδ]. 
αἰβο πανὶπῷ ἴπε ἴογτος οὗ “583}411] ἤανς 
διιαϊπεά". οἱ πάντες ενϊἀεηι}ν τεΐετϑ ποὶ 
ἴο πίε ρεπογα νυ, δὰϊ το Ολγίκέίαπς δπὰ 
ἴο ἴπεδε ἱπ {πεῖς ἰοϊα! γ. Τῆς δγῖς]ς 
ἔοεβ δρρτορτίδιεῖ ̓ ν στὰ τπε ἑνότητα, 
186 ὑπὴν ἴῃ νίενν Ὀείπρ τπεὲ ἀδβηέέξ 
υηΐΥ ἀεποιεά Ὀγ ἴῃς ννοτὰβ πὲ (οἱονν. 
--τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ 
υἱοῦ τοῦ Θεοῦ: ογ΄ ἐλε γαϊξ απὰ ἐλε 
ἀποιοϊεάρε οΥ7 ἐκε δοπ οὔ Οοά. τοῦ νὶοῦ 
8 ἴῃς σέπ, οὗ)., ἀπὰ ἴξ 18 θεβϑὲ ἴδ κθὴ 88 
ἀερεπάεπι οἡ ὈΟΪδ πουπβ. ϑοπῆβ (ε. 6.» 
Ηδυρι), βοννενεσ, ἄγε οὗ ορἱπίοη {παῖ ἴῃς 
τερεϊ που οὔ πα ἀσιῖοϊε Ὀεΐογε ἐπιγνώσεως 
ἱπιρ! 168 ται ἴτε τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ ἰ5 
ἀερεπάεπι οπἷν οἡ ἴδε ἰδιϊεσ. Τῆς καί 
βῆονν5 ἴπαι {πε ἐπιγνώσεως [8 ποῖ Δη ερ- 
εἐχερεβὶβ οὗ τῆς πίστεως ; ἀπὰ ἴῃς πίστις 
(Ποτε ἰπ 118 αβυδὶ Ραδυϊπε βθηβ6 οὔ ἐγαβείηρ, 
βᾶνὶπρ [411}} ἀπά ἰἢς ἐπίγνωσις ἐχρτεβ85 
ἀϊδεῖηςϊ, τπουρῇ τεϊδιεά, ἰάεαβ (εὐ. ῬΒ]], 
1. 9, τοὶ σ᾿ ]οδπ ἱν. τ6). ΤῆΣ μηδέν ἴῃ 
νίενν, ἱπεγείοσε, 18 οὔθπεββ ἰπ ἕαϊτῃ ἱπ 
ΟἾγῖβὲ δῃὰ ὁπεπαββ αἷδο ἱπ ἴῃς ἔμ} εχ- 

Ἢ 

Ῥεσίπιεπίδὶ κπονϊεάρε οἵ Ηΐπι. ΤΒςε ροὶπι 
οἵ ἴδε οἴαυδε ἰ8 ποῖ ΔπῪ υπὶτγ Ὀεῖνεςι 
ἑλϊἢ δἀπᾶ Κηονϊεᾶρε τπεπιβεῖνεβ, ἴο ἰδς 
εβεςῖ, 4.9.» οὗἁ τἰϑίηρ ἴτοπι ἔμε ἔοσπιεσ ἕο 
δὲ ἰατίον 48 ἃ πίρῃπες Ὁ τγιβδιίδη δηάονν- 
τηεηῖ (ΟἸ8.), Ὀὰϊ Δ ὑμὶν νυ πο 881] 
τηᾶκς 411} ἴῃς τηεπίθεγ οὗ ΟΠ τίδι᾽ 5 Ὀοάγ δἱ 
οπε ἴῃ δεϊϊενίηρ ἰῃ Ηἰπὶ δἀπὰ Κπονπησ 
Ηἰπι. ΤΠς εἰπε νἱὸς τοῦ Θεοῦ 45 Δρρ!ϊεὰ 
το Ομ τίβι ὀσσυζβ σεφαεηι ἰπ τμε Ρδυ πα 
858 νγῈ}] 48 ἱπ πε [οπδηπὶπε ντὶτηρσβ, δυΐ 
πδνοσ ἴῃ 2 Τῆςεββ., ΡΗΪ., ῬΏΙεπι., οὐ τδς 
Ῥαβίογα Ἐρίδβιῖεβ. [πὸ ρδββαρεβ {ἴκε ἴδε 
Ρτεβεηῖ, ἱξ ἴμεν 5ἰοοά ὃὈγ {πευηβεῖνεβ, ἰξ 
ταῖσῃε Ὀς ἀϊ θῇς]: τὸ 5 Ὺ τυ μεῖδοσ με τηεΐδ- 
ῬὨγβίοαὶ, τῇς «πεοοταῖῖς, οὐ ἴὴ6 εἰ μίςδὶ 
Ἰάδᾶ ἰ8 ἱπ νίενν. Βυϊ τῆς ἀπαίορυ οἵ βυςῃ 
δβίδιεστηεηβ 45 ἴἢοϑε ἰπ Εοτη. ἱ. 4, ν11}. 3,32; 
ΘἉιἱ. ἱν. 4, δηὰ τπε ρεπεσαὶ Ῥδυϊπε σοη- 
ςεριίοη οὗἩ Οῃγίβε 858 ἃ ἱγδηβοεπάδης Ρεσ- 
Βοηδ ν, ἀϊδεγεπὶ ἔσοπι τηδη 45 βυςῖ, δηὰ 
ἴο ὃ6 παιηεὰ τρξείμες στ αοά, Ροΐηε ἴο 
ἃ τεϊδιίίοη ἰο ἀοὰ ἰπ τεβρεςὶ δὲ πᾶϊυτε 
85 τῃς ἕοτος οὗ {πε ἀεβιριηδιίοπ Βετε.--- 
εἰς ἄνδρα τέλειον: μηΐο ἃ ῥεγζεεξ νιαπ. 
τέλειος, 45 ἰπ τ Οος. ἱϊ, 6, χῖν. 2ο; Ηεςδ. 
ν. 14, ἀπὰ ἃ8 18 βυρρεβίεά Όγ ἴῃς βυῦδβε- 
ηυεηῖ νήπιοι, πηεΔη5 ῥεγζεοέ ἴῃ ἴῃς βεῆβε 
οὗ γμὶ] ργοῖση. Τῆε βίαδίε ἰπ ὩΙΟἢ πρέν 
᾽8 Ἰλοκίπ ες 18 1ἰῃς βῖδρε οἵ ἱτπηπιχαϊυγίτν ; ἴπε 
βῖδῖε ἰπ' νυ πὶ ἢ ΟΠ ΘΠ 688 ἴῃ ΓΔ: απὰ Κηον- 
Ἰεάρε 8 τεδοῃεᾶ ἰ8 τῆς βιδίε οὗἉ τηδῖυγε 
τηδηποοά ἱπ ΟἸγίβι (οἷ. τ Οος. χιϊ. τα]. 
Τῆε 5βἰηρυῖας ἄνδρα ἱπειελὰ οἵ ἄνδρας ἰ5 
ΔΡργοργιδίεϊυ υδεὰ (45 νγὲ πᾶνε αἰγεδάγ 
μιά ὁ καινὸς ἄνθρωπος) ΨΠεη τῃε ἰάφᾶ οὗ 
μπὲξν 18 ἴῃ νίενν. ΤΠ ρῸΔ] ἴο Ὀς τεδομεά 
ἰ8 τῃαὶ οὗ ἃ πεν Ηυτηδηῖῖν, γτερεπεσγαιεᾶ 
δηὰ βρ᾽ τίει! ν πιδίυγε ἰπ 411 118 της πη ογβ. 
--εἰς μέτρον ἡλικίας: μηέο ἐδλε νισαφεγε οὗ 
ἐκε εἰαίμγα. Α εἴδυβε ἰῃ δρροβίτίοη ἴο δε 
ἑοτγηεσ, ἕυσῖ πες ἀεβηῖηρ ἴῃς τέλειον, ἀπά 
ἱνίηρ ἃ ἔυ]Π|6τ ἀπά γεὶ πιοῖεὲ ῥγεςίβε 
εϑβοσίριίοη οὗ ἴπε ροδὶ υυδίςἢ ἰβ το ὃς 

τεδοῃεᾶά, [15 ἡλικίας, ποννενεσ, ἴο Ὀε τεῆ- 
ἀετεὰ αρέ οἵ Ξἑαίμγε δ ΤὭς πουπ Ἀρρεδζϑ 
ἴο μανε Ὀοϊ᾿ βεῆβεβ. ἴπ τ υκε χίχ. 3 [ἴ ἰδ 
ςεγίδ ὩΪΥ Ξ σἐαέμγε, ἀπὰ ργοῦδθν 80 4150 
ἰπ Γὺκα 11. 52; ΨΏΠΕ ἴῃ [μη ἰχ. 21, 23 ἴ 
8 οἰδασῖν τῷ αρε, ἀπὰ πιοβὲ ὈγορδθὶνΥ 50 
4130 ἰη Μαῖε. νὶ, 27 ἀπά [κε χΙΐ. 25, αἴτῆο 
τῆς ἰαϊίοῦ ἔνο ἃγα μεϊὰ ὃν βοπὶὲ ἴο ὃς 
τοξεγδῦϊε ἴο ἴῃς οἵπεσ πιβαπίπρ ; οὐ. Εἰεϊὰ, 
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Χριστοῦ, 14. ἵνα μηκέτι ὦμεν " νήπιοι, “ κλυδωνιζόμενοι καὶ " περι- «πὰ (σε. 

φερόμενοι παντὶ ᾿ἀνέμῳ τῆς " διδασκαλίας ἐν τῇ " κυβείᾳ τῶν Ρεὶ, 
εγε 

ΟὨΪΥ ; [58. ἵνἱϊ. 20 ναὶ. [05.. 4 2:., ἰχ. α1Ἁ, 
{Μαῖι. χὶ. γ; 1υάς χ2. 
ΒΉετσο οοἱγ. 

3. 
ε(Μαῖι. χν. 9, Μασ); 

εΞΗξεῦ. χίϊ!. ο; ]υἀς 12; Ἐςεϊ. νἱΐ. 8. 
ΟΟΙ. ἐΐ. 22 Ῥαυΐ οὐἱν ; Ῥζονυ. ἱΐ. 17. 

᾿κυβεια ΑΒΟΒΡΕΚΙ, εἰς. ; κνβια 9. Β" Ὀ"ΕΘΟΞΒΡ, ΕυιῃΔ!]., εἴς. 

Οεΐε Νονυ., ἴἰϊ., Ρ.. 4. Ὑῆε δάϊ. ἥλικος 
ἰπ τὲ ΝΤ δαβ ἴδε ἰάςα οἵ »ιαρπἰέμάε 
ΟΟΙ. 11. α; 14πι|ὲ8 1, 5), δπὰ τῃδὲ ἰ8 [18 
τηοβὶ ἐγεαυδηΐβεηβε ἰῃ ποη- ΒΙ ΡΠ ς 4] ατεεῖ. 
Μυοὴ ἀερεηάβ, ἐπογοίοτε οἡ τῆς οοπίεχί. 
Τῆς δηκμεβὶβ Ὀείννεεπ τέλειον δπὰ νή- 
πιοι ανουτβ ἴπε ἰἄςα οὗ αρε (β8ο ΜεΥ., 
Ηδεϊ., ΑΌΡ., εἰς.). Βαϊ τε ἰάεα οὗ Ξἐαένγε 
ἰβ βυρεεδιεὰ ὃν ἴῃε μέτρον, (πε πληρώ- 
ματος, ἴῃς αὐξήσωμεν Δηά τῃε αὔξησιν, 
δηὰ ἰ8 οἡ ἴπε ννῃοῖε ἴο ὃς ρῥτεξεττεὰ (80 
ϑυζ., αοιῇ., Οορὶ., ΕἸ. Ῥέοϑι, ΑΝ. ΕΝ., 
Ετάβγη., ατοῖ., Βεηρ., Εῦοκ., ΑΙ, ΕἸ]., 
εἰς.). ---τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ: 
Οὗ ἐκε γῥμίμεςς οὐ Ολγίσί. ὙἼπε πλήρωμα 
Ὠεῖς ἰ8 Κα ὈΥ 8οπΊε ἴῃ 186 βεῆβε οἵ ῥέγ- 
Μμεομ. 80 Εὔοϊς., ννῆο πιᾶκεβ ἰξ “πε 
Ῥεγίεοιίοη ροββεββεὰ Ὁν ΟἾγίϑβι," δηὰ ΟἹ- 
τραπιᾶσε ΨΏΟ τεπάογβ ἰ κ ἀπε πηεάβυγε οὗ 
1πε Βεῖρῃι οὗἩ τῆς Ρετγέεοϊτίοη οὗ Οἤγίβιε "". 
Βυι τολείοτης 18 οπε ἰάθα, ἀπά πλήρωμα 
ἃηοῖπεῖ. Νοῖ [ε88 ἔογεῖρτι ἴο ἴδε τεδὶ 
τηεδηίηρ οὗ ἴπε που ἅσε βοῃ ἱπίει- 
Ῥτεϊδιίοηβ 45 “ἴῆς ρστδσίουβ ργεβεῆςα οὗ 
ΟἸτίβε " (Ηδ1:1.} ; “τῆς ρεγίεοϊ ἂρε οὗ 
ΟἸὨσίβε" (μὰ. ; οὐ Οαἰνίπ᾽ 8 ῥίεμπα αδέα5) ; 
“δε βίδίυτε οὗ ἴπε γμΐ] σγοτυη ΟἈγίςέ," 
εἰς. Νοῦς οἂπ ἔπε ρῆταβε ὃε [ἅΚθὴ 85 
ἃ ἀεκὶρπαιίοη οὗ ἴῃς Ολεγολ (ϑίοστ; αἷβο 
Βδυγ, ννῆο δοϊάβ ἰτ -- τῆδλι ψ ἢ ννὩΙΟ ἢ 
ΟΠ γίβε 8118 Ηἰπιβε ἢ οἵ 18 σοπιρ  εἰεά, ἱ.6., 
ἴῆς Οἤυτο ἢ). Εογ τπαὶ ψου]Ἱὰ ρίνε {πα 
ἱποοηρτυουβ ἰάεα τπαὶ ννε ἀγε ἴο σέἑαέμ ἐὸ 
ἐμε Ολωηγοῖλ. Τῆς Χριστοῦ ἰ5 πε ῥο:ς. 
ϑέη.. ἀῃὰ ἴπῸ ῥῇσαβε τηδᾶηβ ἴπε διΐϊπεβ8 
ται Ὀεϊοηρβ ἴο ΟἸτγίβϑέ, τῆς βυπὶ οὗ ἴδε 
αυδίϊίεβ νυ ο ἢ τηᾶκε Ηϊτη νῃδὶ Ης ἰ8β. 
ὙΠεβε Ἃζὲ ἴο ὃς ἱπιαρεά ἱπ τῆε Ομυτοῦ 
({. ἱ. 23), ᾶαηὰ ψ ἤδη ἴμεβϑὲ ἅτε ἰἱη ἃ8 να 
8.41} ἤᾶανὲ τεδοῃεὰ οὔἷγ πιδίυγιΥ δηὰ 
αἰταἰπεὰ ἰο {πε ροαὶ βεῖ Ὀείογε υ8. Τῆυ8 
δε ΨΠοῖς ἰάδα ν.1}} δὲ [ἢ 19--- τΠ πιεάβυγα 
οὗ {πε ἀρε, οὐ (Ὀεϊῖεγ) τῆς βιδζυγε, ἐπδὲ 
δγίηρδ ἢ ἴα (πε [1] ροββεββίοη οἡ οὐζ 
8[ἀε οὗ τπαὶ ψνπῖο ἢ ΟἾγιβὲ Δ8 τὸ ἱπηραγί--- 
τῆς εὐ οάϊπηδηὶ ἰπ υ8 ἴῆ6 τηθπιθεῦβ, οὗ 
πε στᾶσεβ δηὰ αυδ]}168 ΠΟ ἄγε ἰπ 
Ηἰπι ἴδε Ηεδαὰ". [1 Πδ8 αἷβο Ὀεεπ δϑκεὰὲ 
νεῖμεν τῆς ροαὶ (Π8 8βεῖ Ὀεΐοτε ἃ8 ἰ8 
τερατάεὰ 25 οπε ἴο ὃς τεδοπϑὰ ἴῃ οὐγ 
Ῥγεβεηῖ τετηροσγδὶ ᾿ἰἶε ὉΥ ννᾶγ οὗ ἀενεῖορ- 
τααπί, ΟἹ οπε ἴο ὃς δἰἰδϊπεᾶ ἴοὸ οπἷν ἱπ 
1πε ἔμζυτε 116. Α8 δεΐννεεη ἴπεβε ἴννο 

ἰάεδβ τῇς ργεΐεγεπος πιυβὲ δε ρίνεη (ἢ 
Οἤγυβ8., Οες., [6τ.,ὄ ὰ1ἢ., ἄς Ννεῖῖς, εἰς.) 
ἴο ἴῃε ἔοσγπιεσ, ἰη νῖενν οὐ τῆς ρεπεῖαὶ ἴδῆογ 
οὔ τῆς Ἔχποτγίδιοη ἱπίγσοδυςσίηρ τῆς ρᾶσᾶ- 
δταρΏ, ἴμε ροίηϊ οἵ {1, το, ἴῆς Ρίαςε ρίνεπ 
ἴο ππὶὲέν δηὰ "μαέμγίέγ, εἰς. 80 Μεγ. 
τα ϊπκ 1 τείεσβ ἴο ἴπῸ ἀπτίβείαπ ςοηπάϊιίοη 
ἴο ὃς τεδοπεὰ “δῇεσ ἴπε ἰαβϑὶ βίογπηϑ δπὰ 
Ὀεΐοτε {πε Ῥαγουβίβ ". Νοῖ ἃ ἔενν οὗ {δε 
Ἑδίδεγβ, ἤοννενεσ, κε τῆς γεβηγγεείδομ 
το Ὀὲ ΒΡΘοΙΑΙ ἰπ νίενν, δηὰ ἱπιεγρσεΐεγς 
π|κε Τῆεοά., Οδϊν., εἴς., [Ὠῖπκ τ ἸΙσοκβ ἴὸ 
τῆς ρεγέεοιϊεά 11ἴπ οὔ πε οἴπεν νου, Βαϊ 
Ῥαυὶ ρῖνεϑ πο οἷςασ ἰηἀϊοδιίοη οἵ ἴδε ἐΐνεφ, 
δηὰ ἴξ ταν Ὅε, (δετγείοτθ, ἴμαὶ πε Πδ8 ἵπ 
νίενν ΟΠΪΥ ἴδε 504] ἰϊβεῖ7 δπὰ τῆς διἰδίπ- 
τηδβηῖ οὗ ἴ δὲ ννῆαϊενετ εἰπλ6 ἴπδἴ πᾶν ἴδε 
εἤξεςι. 
Με τσ. 14. ἵνα μηκέτι ὦμεν νήπιοι: ἐλαί 

τὸ μίαν ὃ6 πὸ ἰοηρὲν εὐ άγεμ. ϑιαιετηεπιὶ 
οἵ αἷνι [ο]]ονν προ οὐ ἴπε ργενίουβ βίδίε- 
πιεηῖ οὗ ροαΐ οὐ ἐϊνιϊέ, ὙΠῸ νεῖβε ἰβ 
τερασάεὰ ὈΥ βοπιὲ (Ηδτ]., εἴς.) 45 Ἴοη- 
πεοίεὰ ἱτπηπχεάϊαιεῖν ψνἱἢ νν. 11, σ2, ἂἀπά 
εοογαϊπαίε νἱϊῃ νεῖ. 13. Οἰδπεῖβ ὑηᾶετ- 
βίδπά ἰξ 8ἃ5 Ὧπ Ἔχρπαιϊοη οὗ ννπδὶ ἔπε 
αἰταϊηνιεπέ οὗ {πε ροδὶ βροκεη οὗ ἰπ νεῖ. 
13 πιεᾶηβ. Βιυῖ ἰΐ 15 Ὀεβὲ ἴο ἴᾶκε ἰξ 88 
σωδογαἐκαέε το ἴδε ἱπηπηοάϊδιεῖν ργεοθάϊηρ 
βίδίεπιεηῖ. ὙΠδί '8 ἴο ΒΥ, 838 νεῖ. 13 885 
5βεῖ ἑοσίἢ {ΠῸ ροαίὶ ἴο ὃς τεδοπεὰ δπὰ τῆς 
ἔνεΐέ ρὰϊ ὑροπ τπε Ὀεβίονναὶ οὗ ἴῃς ρίῆβ 
τείετγεὰᾶ ἰο 88 ρίνεπ ὉῪ ΟἸγίβι, {18 νεσβε 
πονν ρῖνεβ ἴῃς Ρυγροβε νὨϊοἢ νν85 ἴῃ νὶενν 
ἴῃ βειιίπρ βυσῇ ἃ ροδὶ Ὀεΐοσε υ8 δπᾶ ἱπ 
εἰνίηρ ἴδε ρἰἤδβ οὗ Αροβίίεβ, ργορμεῖβ, 
εἴς. ἵμεγ., ΕἸΙ., εἰς). Τῇδῖ ρυζροβε 
Ἰοοῖκβ ἰο ἃ ἐλαηρε ὨΪϊςἢ [885 ἴο ἴδε ρίδοε 
ἴῃ υ8 τοί ἴδε Τσοπάϊείοη οὗ νήπιοι Δηὰ 
κλυδωνιζόμενοι ἴο τῃδι οὗ ἀληθεύοντες, 
αὐξάνοντες, εἰς. Τῇε μηκέτι ἱπ1ρ 1168 
βοπιεῖϊπίηρ ἀϊβετεπε ἔγοπὶ τῆς εχ βίη 
ςοπάϊτίοη, ἀπά {πδὲῖ εχίβιίηρ σοπάϊείοη, 
Ψε 566, ἰ8 οπε οὗ ἱτηπιδίυσιν, αβϑδιϊθὰ, 
ννανετίηρ ἰδ ἢ, ἀπ βυδ)εςείοη ἴο {πε ἀϊ5- 
ττδοϊίηρ ἰπῆυεποε οὗὨ ἔαἰβε ἱεδσῆεῖβ. [π 
[8 δά άγεββ ἰο (ἢς εἰάετβ δἱ Μι|εἴυβ (Αςῖβ8 
χχ. 290) Ῥαὺὰ] παὰ βροίκεη οὗ “ φτίενουβ 
ΜΟΪνεβ ἢ τλδὶ ψουϊὰ επῖεσ {πε ἘΡἢεβίδη 
Οπυτοῦ αἴεσ πἰβ ἀδεραγίυσε. Βυῖ τε 
βίδίεπιεηι ἤετα ἰ8 ννἱάες ἐπουρῇ ἴο ΔΡΡΙν 
το ἴπε ΟΠυγοῦ βεπεγα! ν ἀπὰ ποῖ τρεγεῖυ 
το ἴῃς Ἐρδεβίαπβ. νήπιοι, ΠΠπετΑ}}γ ἐπ απὲς 
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(Μδῖι. χχί. 6; σ Οος, χίϊὶ. 11), δπὰ τπδπ 
γείπονς (( 4]. ἰν. 1), ἴῃς ἐρεπαέμγα οὐ μη- 
ἑαμρμέ (Μαῖϊ. χί. 25; ἔοπι. ἰϊ. 2ο; Ηςδ. 
ν. 13, 6ἴς.).--2κ΄λυδωνιζόμενοι: ἐοςεεά ἰο 
απὰ ὕγο. κλύδων πιεᾶπβ 4 ἀδβηϊπρ οἵ 
Ξυτεῖπε ννᾶνε (ἴνυϊκε νη. 24 ; [4π|68 1.6; 
ς΄. Τπαγετ- τί πιπλ᾿ 8 1 εχ., σεὸ υοοε); πὰ 
κλυδωνιζόμενοι πιεᾶπβ τοβδεὰ δδουϊ ὈῪ 
ννᾶνεβ (, ΧΧ οἵ 1534. ἵνὶϊ. 20). [π πε 
σμδηροἤιπε588 δηὰ ἀρίϊδιίοη ὑπο ἢ ννετα 
τῆς τοβ0}18 οὗ τῃεῖτ ὑπιΠἰπίκίπρ' δυπιϊβδίοπ 
ἴο [2156 τεδοπίηρ τπεὶγ βαριὰ, δθρ: ογ ἰδοὶς 
οἵ Οπτείβείδῃ παρ μοοζς δ) 85 πρερο τσὶ 
περιφερόμενοι πάντι ἀν. ἣ - 
κ Πκέρεον εαγγίεὰ αδομὶ ἂν τα» τοὐμά 
μ᾿ ἀοείγίπε. Τῆς ἀνέμῳ ἰδ ἴῃς ἐπεέγεσι. 

αἵ, ; τῆς ἀτγίὶςϊε τῆς ἀεποῖεβ [ῃδι ἀοςιτγίης 
ἴη ἴπε δρϑδβίγαοϊ ἰ8 πιεδηῖ--- Ἔνεγυ Κὶπὰ 
δηὰ ἄερτεε οὗ ἰτ᾽" (Ε11.). διδασκαλία 
τπιδδηβ ἐσασλίηρ, εἰἴμετ ἴθ τπῈ βεπβα οἱ 
ἱπείγμοίπρ (Άοπι. χίϊ. 7, χν. 4; τσ Τίπι. ἵν. 
13, 16, ν. 17; 2 Τίπι. 1. το, τ6; Τίϊ. 1, 
7), οἵ ἴῃ πὲ οἵ ἀοείγένηε, τῆς [πϊηρ τα ρῆι 
(1 Τίπι. ἱ. το, ἱν. 6, νὶ. τ, 3; 2 Τίπι, ἱν. 3; 
Τίς. ἱ. 9, 1. 1, το). Ηετχε ΑΝ, ΕΝ, ΕἸ!., 
εἴς,» ἴάΚα [πε βεοοπὰ βεῆβε. “Ἶ}ἢ ἴῃς ἕδοι 
τπαὲ πον {π|8, ποὺν {πδῖ, ἰ8 τυ ρ!ς δοοοτ- 
ἀΐηρ ἴο ναγγίπρ ἰεπάεηςοϊεβ, ἴπεγε δον, 
πονν ἴΠ|8, ἸΔον τς δ ΚΑ ἀοείγίνε ̓" 
(Μεγ.) ---ν τῇ εἰᾳ τῶν ὕπων: ἐπ 
ἐλε εἰεὶρ πὲ Ν) "έν. Ἐοτ κυβείς. ΤΥΝΗ 
δῖνε πε ἔοσπὶ κνβίᾳ, Τῆς ργερ. πιᾶν δε 
τῆς ἐπεέγηνιομίαὶ ἐν (Ξο Μεγ., Ηαυρι, 
εἰς.). Βυῖ (πε σοπίγαβε νυν τῆς (Ο]Π]ονν- 
ἱῃρ ἐν ἀγάπῃ (νετ. 15) ροϊπῖδ γαῖμεσ ἴο τῇς 
508] ἔοτοε οὗ ἐν 48 -- ἰ (ϑ8ο Νυἷρ., Οορί., 
εἰς.), [ῃε κυβεία Ὀεΐπρ ἴδε “ εἰενιεπέ, τπε 
εν] αὐνποσῤῆσγε, 45 ἴὰ νετε, ἐπὶ νυ Ὡς ἢ τῃς 
νδυυΐηρ οὐγτεπίβ οὐ ἀοςίτγίπε οχίδὲ δηά 
εἐχεσὶ {πεῖς ἔοσγοε "᾿ (ΕἸΝ. κυβεία τηεᾶπ8 
ἀϊεε-ῥίαγίηρ (ε.ρ.. ἴῃ ῬΙΑῖο,͵ Ρλαεάνγ., Ὁ. 
274 Ὁ), ἀπά {πεῃ βεκέρίοπ, ,"»αμά. ϑοπις 
(6.ρ.. Βεζα, νοῃ ἢ, εἴς.) σῖνε ἰξ ἴδ 
8επδε οὗ ἐευΐέν, οἵ ῥμέξίμρ αὐ εἰακε---ἃ 
βῃδάε οὗ τηεδηΐηρ οσοαβίοηδιν ἐχργεβϑοᾶ 
Υ τῃς νετΌ κυβεύειν (ε.ρ., Ρίαιο, Ῥγοί., 
Ῥ. 314 α). Τῆε ἰάεα ἐχργεββεὰ πεῖς ὈῪ 
πε κυβεία 1861 πιῖρῃε Ὀς δἰ πρὶν τπαὶ οὗ 
λαεαγά, ὠπεεξἐϊενιεμέ, νυνὶ τοέεσεηος ἴο 
τῆς πποεγέαίπεϊος ἰπῖο ψΒίος τῆς νήπιοι 
τνετε σαβὲ ΌΥ ἴδε ἀΐνεῖβε ἔοσγπιβ οἵ ἔδ᾽βε 
τελοπίηρ ὑπάες ΨὨΙΟἢ πεν ἐε}} (οὐ, Ηδυρῃ). 
Βυι τε ἰ8 'π πε οπαταςῖοσ, ποῖ οὗ σψα»πεεέεγς, 
Ὁυϊ ἀδεσίυεγς τπδὲ (πε ἔδ[βε ᾿βασμογβ ἅτε 
ἱπηπηεάϊ αἰ εἶν ρτεβεπιςὰ (ς. Μεγ.). Ταΐβ 
4 β]εῖρῃς οὗ πιεπ᾿" 8 ἰῃ οοπίγαβὲ ἢ 
“τῆς ἔλτἢ ἀπὰ τς Κηον]εάρε οὐ Ολτίςέ," 
οὗ ἰξ τπῆᾶν ὃε ψψνἰἢ τμε ρυτο, βυγε ᾿νογὰ οὗ 
αοά ὃὈγ νῇςἢ τπε (ἢ δηὰ Κπον]εάρσε 
οὗἉ ἴδε ϑοη οὗ αοά οδπιε.---ἐν πανουργ 
πρὸς τὴν μεθοδείαν τῆς πλάνης : ἐπ ἐγα Ἢ- 
Μέδ5 τοἰἐλ α υἱδῖσ ἰο ἐλε νιασλίπαξίοη Ο 
ἜΥΟΥ. Τῆε γεηδεογίη ρβ οὗ πε ρτεαῖ Ν εῖ- 

δίοῃβ πον ἴον ἀϊβῆσυϊε τ 15 το ἀο ᾿πβεῖςε 
ἴο τηϊ5 βεπίεποε ἴῃ Ἐπρ βῆ. Τῆς ΑΝ 
τΆΚε8 τεΐωρε ἴῃ ἃ ῬΈΆΡΡταδο, ““δηᾶ ουη- 
πίῃς ογαβιπαβ8 ΏΕΓΘΌΥ {ΠΕῪ 116 πῃ νναὶς 
το ἀεςεῖνε ᾿᾿. ΝΟ]. σίνεβ “τὸ τῆς ἀεςεῖν- 
ἱπρ οὗ θγγοσγ᾿᾽᾽" ; Οον., “το ἴπε ἀεοεϊςἔπε85 
οὗ εττογ᾽᾿ ; Βίβἢ., “ἴῃ ογαδίποβα ἴοὸ τῆς 
ἰαγίηρ ἴῃ νναῖϊ οὗ εγγογ ᾿᾽ ; Βδεπι., “τὸ 
τῆς οἰτουπινεπίίοη οὗὨ εττγοῦ "ἡ; ΕΝ, “ἴῃ 
ογδἢιίηθβϑ, δτοσ [ΠῸ νυ 1165 οὕ οσγοσ ", ΤῈςἊς 
νυΐε. μα8 ἐπ αξίμῆα αὐ εἰγεμπιυεηἑίοπεν 
ἜγγοΟΥὶ5. πανουργία, υϑεὰ ἱπ τ Οος. 1}. 
19, οὗ ἃ ,αἴξε τοϊδάονι, τηεβῃβ Ποῖα, 45 ἰπ 
οἰαββίςδὶ δπὰ δἷβο ἰπ ἰδῖες ασεεκ, ἐμημέμ, 
ἀμπαυϊδλπεςς, ἐγφασλάγομς αἰσοει ἐζμῖπε5ς. 
Τῇε ἐν πανουργίᾳ ἰδΒ ἰΔκΚεη ὉΥ 5οῃλε 25 
ἃ ἀεβηϊιίοη οὗ ἴῃς ἐν κυβείᾳ, δἀάϊπε το 
τῆς ἰάεα οὗ λαξαγά πὰ ἐἀεεέγμείίοη ςοη- 
ταϊπεά ἰπ τῆς ἰδιίες, ἴῃς ἰἄεα οἵ ,χγαμά. 
Βυιϊ ἰτ ἰβ τδίπο ἃ ἐϊϑβιίποιϊ οἴδυθς, επὶ- 
Ῥμαβιϑίπρ πε ἀϊβμοπεβῖν δηὰ τποίκογυ οὗ 
ἴδε (αἰβε ἰεδοπίπρ. [18 δυΐποτιβ υβεὰ 41} 
πε αγίβ οἵ ἀεςεριίοη ἴο ρεγβυδάε (πε 
γήπιοι τῃδλι {πεῖς βε! {-πιαάς ἀοςιτὶπε νγᾶβ 
ἴδε Ὀϊνίπε ἔσῃ. Ὑῆς ρτερ. πρός ἰΒβ ποὶ 
το ὃ6 ἰἀεπιβεὰ ἰῇ κατά (-Ξ- αγέεγ, ἀεεογά- 
ἱπρ (0), Ὀὰϊ ΔΒ ἰΐβ βεηξβε οἵ τοέέλ α νἱξιν 
ἰο, {ινεκενίηρ, ἱεπάϊηρ ἰο. ὍΤὴε πουπ 

ία (ος μεθοδία δΔοςογάϊηρ ἰο ΤῊ) 
15 πονἤεσγε ἔουπά ἱπ τε ΝΤ ἐχοερὶ ἔστε 
δηὰ οποε δρδαίῃ ἱπ ἐπὶ8 βᾶπὶς Ερίβι]ς (νὶ. 
11), δηὰ βεεῖηβ ποῖ ἴο οσοὺυγ ἰῃ ποη- ΒΙΌ- 
1ίςαὶ ατεςκ, ν βοῖποῦ τπδὶ οὗ ἰῃς ΠΧΧ ος 
ται οὗ τπε ΟἸαββίςβ. [118 πηεαπὶπρ Πεζε, 
Βονγενεσ, ΠΔΥ Ὅς βαίεϊν ἰδ καϑη τὸ Ῥὲ ἐγίεζ- 
ΕἾ, σμμπὶπρ αγίς, ἱγεασκεγοις τολίε5; 45 
118 νετΌ μεϑοδεύω, ν»ῃϊο ἢ τε δη8 ρει πιλγιὶν 
ἴο ῥηγεμε α ῥίακ, ννϑεῖμεσ λονεςέ (Ὀϊοά. 
δίς, ἱ., 81), οὐ ἀὐδλομεσςὲ (ῬοΙΥὉ., χχχῖν., 
4. 10), σᾶτης ἴο μανε ἴδε βεηβς οὗ Μοϊίοεν- 
ἐπρ γα ἶν, ῥταςεἰβίπρ ἀεοεϊἐζωί ἀεσίεες 
(Ὀϊοά., νἱΐ., 16; 2 ϑδπι. χὶχ. 27). ΤΏε ρεπ. 
πλάνης ἰ5 υ80.}} ἴἀΚεπ 88 [ῃς ρσέη. ςμδ)., 
Ξε πε πλάνη νὨϊοῆ ῥγαςιῖβεβ οσαθ. Βαϊ 
ἴξ λυ ταῖπεσ ὃε ἴῃς ρεη. οὗ)., εχρτεβϑίηρ 
τὰς οδ᾽)δοέ οὐ γεβμὶὲ οἵ ἴδε μεθοδεία, -- 
“1ῆς οσυπηΐϊηρ αὶ ἴπδὲ ψνουκβ τὸ οσγοσ ᾽". 
Τῆς δτιῖοϊε ρῖνεβ ἴθῈ ποὺπ ἴῃ δοβῖγαςι 
8686 ΟΥἉ {πε ἴοτοε οὗ ἃ ρεγβοηϊβοδιίίοη, - 
Εττοσ. Ηξετε, 28 εἴβεννπεῖε, πλάνη [25 
ἴπε ραββῖνε βεηβὲ οἵ δγγοσ, ποῖ ἴῃς δοῖϊνε 
8εῆβε οὗ σεάὐμεέίοη, οἵ ριξε εαάϊηρ (Ἰμὰ18.. 
ἂς Μνεῖῖε, εἰς.). Βυὶῖ (ες ᾳυξβιίοη τε- 
ταδῖῃβ 88 ἴο ἴπε ργεςῖβε ἰάεα δεῖε. 
Τῆα ἴεσπὶ πιθᾶηβ ΡγΟρΡΕΥΪΎ βρελκίηρ ἜνΤῸΥ 
ἴῃ ἴδε βεῆβε οἵ ςἐγαγίπρ ἤγονι ἐλε τϑαγ, 
τοαπάεγίηρ δίέλεν απάὰ ἐλίέλεγ. Τὰῆδι 
δεηβε ἰβ ἐγεαυεηῖ ἴῃ οἰαϑβίοδὶ Οατεείς--- 
Αεβοῆν!., Ευτγὶρ., Ρίαιο, εἰς. [πῆς ΝΤ 
ἴδε νογά ἰβ ὑβυδιν 86ἰἃ ἴοὸ Ὅε υδοὰ οἵ 
»ισηίαϊ εττοῖ, τος Ορίηΐίοα, ἃ8 ς..» 

Γ᾽ ἰπ τ ΤἬεββ. ἰϊ. 3; 2 ὙἽπεββ. ἴϊ. τα; 2 Ρεῖ. 
ἐϊ, 18, ἔπ, 17; ][.ἀς τ; 1 [Ιοδη ἰἱν. 6. 
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ἀνθρώπων, ἐν ' πανουργίᾳ πρὸς τὴν " μεθοδείαν 2 τῆς ᾿' πλάνης, 1-Ξ Ίἁυκε χα. 
τος. 

15. ἢ ἀληθεύοντες ὁ δὲ ἐν ἀγάπῃ " αὐξήσωμεν "εἰς αὐτὸν τὰ πάντα, [ἢ τοι 2 
χὶ. 3 οηἱγ; [ο8Ὦ. ἰχ. 
ΜΠΦΤΝ Ὑ}} ᾿ 

τ ΟΒ. ἰϊ. 2:1. 

Οον. ἵν. 2, 
ὼ ἰς ΟΒ. νἱί. 11 ΟὨΪΥ, 5εὲ 2 Κίηρβ χίχ. 321 Ῥοϊγολγρ. δὰ ΡΒ}. γ; 2 Μδεος. 

1 Μαῖι. χχνίϊ. 64 ; Εοπι. ἱ. 27; Ῥτον. χίν. 8. τὰ ΘΑ] Π . ἐν. τό οὐἱγ; αεα. αἰΐ, 16. 

1 Ἰηβεγὶ τῇ Ῥείοτε πανουργια ΕᾺ 39, 116. 

Ἐμεθοδειαν ΒΟ ΠΡΕ, εἰς., ΟἾτ., εἴς. ; μεθοδιαν ᾿ Β"ὈἜΘΚΙ,ΟΣ, εἰς., Εὐτῃ. ; τας 
μβεθοδιας Α. 

3 Αδεῖ πλαν. Δἀὰ τον διαβολον Α. 

Βυῖ ἰξ ἰ8 ἀουδι! ψῃεῖπες τῆδὲ βεηβα 
ΟΠ πιεεῖβ ἴ[ΠῈ οᾶβε ἴῃ βοῆῖε οἵ ἴδε 
λδδαβεβ ἴδ οἰϊεά, 4.5.» 1 ]οη ἵν. 6. 
π δυο ραββᾶρεβ 485 ἔοπι. ἰ. 27; 

7Άτλεβ ἱ. 20, ἰξ ἀδηοῖεβ εττοσ ἰπ ργδςιίςε, 
ἃ ΜτΟΩΡ ΨΑΥ οὗ |ἰεὲ οἵ δοϊίοῃ. ΤὨϊβ 
Βεαπὶδ ἴο δε ἰ(5 ἔοτοα πεῖεὄ0 ὄὅοπβε- 
ΠΕπΗΣ τῆς Ἰάθα οἵ τῆς οἶαυβε 18. πιοσα 
εἤπιῖς ἐπᾶπ “ἷἰπ οτγαίεηεβϑ ἱεπάϊπρ ἴο 

ἴπε βειεἰεὰ βγϑβίεπι οὗ εἴγοσ" (Ε}1.). 1 
τλεδὴβ8 ““ἷπ ογδῆίπεββ, ἰυγιεγίπρ τῃε 
βοδεπιίηρ, ἀεοείδι! ἀτὸ νυν ὶσ ἢ δ85 ἴοσ [8 
ταβυϊς τῆς αἰ8δε νὰν οὗ [1ἶὸὶ (Πδὶ βίγανβ 
ἔλιδ!ν ἔσοτλ ἰγἢ.᾽ 

γεσ. 15. ἀληθεύοντες δέ: ὑμέ ἐγμέκὶπρ᾽ 
ἐξ. (Α ραγιοιριαὶ οἴδυβε αυδ! γίπρ {πε 
Το] ον αὶ αὐξήσωμεν δηὰ ἱπιτοάυσίηρ ἴῃς 
Ροϑβίεῖνε βἰάς οὗ τε οβδηρε ἱπ νίενν ἃ8 
ςοπιγαβιεὰ ψ ἢ τῆς περαῖίνε ἀβρεοὶ οὗ 
πε βᾶπὶς ἰῃ ἴδε μηκέτι οἶδυδε. Τῆς δέ 
δ)45 ἴῃε ἔογςε οὗ “Ὀυϊ γαῖποτ ᾿᾿ οἵ “ Ὀυΐϊ οη 
πε οἴμετ βαπᾶ", Οῤῥοςἑεΐοπ οἴ οπε ᾿μίηρ 
ἴο Δποῖδμεσ ἰβ ὑβυδιν ἐχργεββεά ὃῪ ἀλλά; 
ὃδυῖ (ες δάνεγβ, δέ ἰβ αἰδο υβϑεὰ δὶ εἰπιε8 
ἢ τῆδῖ ἔοτος, ψ τ ἴῃς ἀϊβετγεπος, πον- 
ἐνοσ, ἴπδι δέ εοππεείς ψμς ΠῚ ΞοΠΕΓΆΞΙΔῸΣ 
ΟΡροβεβ; ο΄ ΝνΊη.-Μουϊί., Ρ. 551. ε 
Ῥτεοῖβε ἐπράξνὰ οὗ ἀληϑεύοντος 18. ἀϊ8- 
Ῥυϊεά. Τῆε ΕΝ πγᾶγρ. τᾶκεβ ἴτ “" ἀεδιίησ 
ἀτυϊγ ἡ; δυς τῆδὲ ἰ8 ἃ ἀουρίδι! βεηβε. 
Οαϊνὶπ ἴδ κεβ ἰξ -- υδγέέαέέ οῤέγανι ἄαγε; 
Εύοσκεσι, “ Βοϊάϊηρ᾽ ἔλϑὲ τῃς ἰγυιῃ "᾿; ΕἸ]. 
““Βοϊάϊηνρ τῆς ἐγυτῃ "; ΟἸβῃ., “ νναϊΚίην ἴῃ 
τυ"; ΑἸΕ, ““θείηρ ΤΟ] οννετβ οὗ ἐτυτῇ ", 
Βυῖῖη οἰδρείςαι στεεῖὶς ἐς νεγῦ τ ῖο 
τηδδῃ ἰὸ τῤεαὰ ἐγμέδ 88 ορροβεὰ το ψεύ- 
δεσθαι εἴκιο, Κεῤ., Ρ. 589 ο; Χεη., 
Απαδ., ἰ., 7, τ8, ἵν., 4, 15, εἴς.), ἀπά {παῖ 
8 ἰῖ8 Β6ῃ86 4180 ἱῃ (ἱ. τν. 16. [{ ἰβ Ὀεβῖ 
ἴο ἴᾶκα ἰξ Πεῖε, ἴοο, 845 -- “ βρεδίι πα 
ἀπ "ἢ; ΟΥ ποτε ἀςβη! εἰν “ σοηξεββίηρ 
δε τυ". ΤΕ ροϊπὶ οὗὨἩ {Π|8 Ὀτὶεῖ, Ὀὰϊ 
βἰαηίβοδηι οἴδυβε, ἰπετεΐοσε, πιᾶν ὃς ΤΠ ΐ8 
--ἴδεβε Ερἢεβίδηβ πδά ᾿Ἰεαγπεὰ ἴδε βανίηρ' 
τσυῖῃ (ἡ ἀληθεία ; οὐ, 62]. ἰἱ. 5, 14; 2 Οοτ. 
ἵν. 2; 1 Ῥεῖ. 1. 22; Ηδερ. χ. 26, εἰς.) οὗ 
ΟὨγίβε. ὙΠεν δὰ ὕεεπ το ἴῃς 
ἘΓΕΔΟΠογίοΒ πὰ σγίβκβ οὗ ἔλῖβε ἰεδοπίηρ. 
ΟὨεῖβε μῃδὰ ρίνεπ ἴπεπὶ Αροβεεβ, ργορῃεῖβ, 
δηὰ εἐνδηρε ϑῖβ ἴὸ δεουγα ἔπεπὶ ἀρδὶπβὲ 

4Ἐοτ αληθ. δε, αληθιαν δε ποιουντες ΕὉ. 

41} τεδομεῖβ οἵ ογδῆτ, ἀπά πεν ἀτὲ πεῖς 
οπαγρεὰ τὸ σοπιίπυε ἴο ςοηΐεββ ἔπε ττυ τ 
ἴῃ ννὩϊςἢ παν παὰ Ὀεεη ᾿πβίγυςιεά δηὰ 850 
ὅτονν ἴο πε πιατυγιτν οὗ τῃε ΟΠ γί βείδη [ἔς 
-ἰν ἀγάπῃ : ἱη ἰουε. Τῆε ᾳυεδβείοη ἴ8-- 
ἴο Ψῆδε ἰ8 [ἢ5 ἴο δε διἰδοῃεὰ ὃ [ἰ ἰβ οοη- 
πεοιθὰ ὉΥ πιᾶπυ (ϑγυτ., Ετῇ., Ὑβεορῆν., 
Οεουπι., Εταβῶ., Οδῖν., Εὔοϊς., ΒΙΊ-ςεῖς, 
ἂς Ννεῖϊε, ΑΙἢ., ΑΝ, ΕΝ, εἰς.) ἢ τῆς 
ἀληθεύοντες, ἀηὰ ἰϊ ἰΒ [ἀΚεη ἴο Ἔχργαβ8 
ἴδε Ἰάςα ἴῃδι ἴονε ἰβ ἴδε εἰεππεπὶ ἰπ νυν ἢ 
ἀγαῖῃ ἰβ το ὃς βροίεη (ογ {πε γα οοη- 
ξεββεά), 1ξ [1 1Ί8Β ἴο οοπάυος ἴὸ ὑπιν ἂπᾶ 
δτοι ει πεβ8. ΤῊΐ5 οοπβίγυςσιίοη 18 5ὰρ- 
Ῥοτιοὰ ὈΥ ἔπε Τοπείἀεγαιίοηβ ἴπᾶὶ ἴδς 
βϑἰτηρίε ἀληθεύοντες δέ ννουϊὰ ὃὈε 5οπιε- 
ψνμδὲ Ὀαϊὰ 1 ἰδ διοοά ννΠο ν ὌΥ ἰϊβεϊξ ; 
παῖ 1 18 Ὡδῖυσγαὶ ἴο δββοοίδίες ἰους δπὰ 
ἐγ ; τηδῖ ἴῃς ροϑβιείοη οἵ ἐν ἀγάπῃ αὐξεν 
ἴδε ἀληθεύοντες ἀπά 4150 τῇς ῥᾶγβ]]εὶ 
βισγυςίυτα ΟὗἨ νεῖ. 14 ροϊπὶ ἴο [815 σοη- 
πεςιίοη ; δπὰ ἰβδεῦ Ψε τὰ εἰ ἃ σοηΐγαβὲ 
δεῖνεεη πανουργία ἀπ ἀγάπη Δηὰ ἀραΐη 
Ὀδεΐϊνεεη πλάνη «πὰ ἀληθεύειν. ἤδε 
τηδίη ἀγρυπιεηὶ ἔοσ σοππεοιίηρ ἴῃς οἴδυβα 
ταῖπες τ (ῃς ΓΟ] νης αὐξήσωμεν (-Ξ 
“Ῥαΐ βρελκίηρ (συ τἢ (ος ταϊδογ, οοηζεββίηρ 
τῆς (Σ18} τῆδὺ ἴῃ ἰονε στον ἃν ᾽}) ἰ5. τδε 
ἔαςι τμδὲ ἰπ νεῖ. τό, ννῆεγε τῆς οἰϊπιαχ ἰ8 
τελοῃεά, ἐν ἀγάπῃ αᾳυλίίῆεβ τῇς πιαΐπ 
τπουρῆι---τῆδι ΔΝ φγνοτοέλ οἵ ἴδε εἀὲ- 
Μβεαέίοκ οὗ ΟἸτῖδε 8 θοάγν. Τῆΐβ ἰβ ἃ οοῃ- 
βἰἀεγαϊίοη οὗ βυοἢ ψεῖρδϊ 45 ἴο ἴσον τῇς 
ῬΓΟΌΔΌΙ τ οα ἔπε πος οα ἐπε βίδε οἱ 
τῃε βεςοηᾶ ςοπηεοξίζοη (Μεγ., ΑἸξ,, Ηδυρι, 
εἰς.).---αὖ᾿ εἰς αὐτὸν τὰ πάντα: 
αν βγοῦν μῤ μπίο λἰρι ἐπ αἷἱ ἐπίπρε, 
αὐ εν, ΜὨΪΟὮ 18 ὑπάσγ τῃς τερίτηεη 
οὗ τῆς ἵνα, ΠΔ5 ΠεΙδ, 88 ἴῃ ἰΐ. 21 δηὰ ἴῃ 
νατίουβ οΟἴδεῖ ρδββᾶρεβ οὗ ἴπε ΝΤ, ἴδε 
ἱπῖγ. βεῆβς οὗ ργοισίπρ. [τὶ εαιϊίεν οἸαββίςαὶ 
ατεεκ ἴξ τηεᾶπὶ ἴο σαμδα ἐο σγοῖν. Τῆδιὶ 
86εη8ε ἰΐ ἣδ8 ἰη ἴῃς 1,ΧΧ δηὰ αἷβο οοςδϑβίοπ- 
411 πη πε ΝΤ (1 Οος. {ἰ}. 6,7; 2 Οος. ἰχ. 10), 
ΜΏΠε ἴῃς Ρ458. 15 υϑεά ἴο ἜἘχργεβ8 σγοισίηρ. 
Βυὲϊ ἔτοπι Ατίβεξ. οηνναγάβ 1 σάπια 4180 ἴο 
δανε τῆς ἐμέν. βεηβεὲ. Μεγεῖ τδκεβ εἰς 
αὐτόν ἴο πιεᾶπ 5 πρὶν “ἐμ γεΐεγεπος ἴο 
πἰπι". ὙΤδε ἰάδα (ἤδη ννουϊὰ Ὅε {πᾶὶ ἴὰ 
ἰ8 ΟὨΪγῪ ὉΥ θείην ἐπ γείαίίοκ ἴο ΟἩγίβε ἐμαὶ 



436 ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ ιν. 

ὁ ΟἈ.ἱ. 5 ὅς ἐστιν ἡ " κεφαλὴ, χριστὸς, 16. ἐξ οὗ πᾶν τὸ σῶμα 'συναρμολο- 

» ὅδε, εἰ γούμενον καὶ ᾿ συμβιβαζόμενον διὰ πάσης ᾿ ἀφῆς τῆς " ἐπιχορηγίας 

ᾳ (οϊ. τ. 19 ΟὨΪΥ; 148. Χ]. 14 δ]. τ (οἱ. ἰδ. το οαὐἱν. 8. ῬῈΪ. ἑ. 19 ΟὩΪΥ 

1ο Χρ. Ὀσ, εἰς. ; οπιῖξ οΑΒΟ 17, 673, 73, Βαβ8., Ογσ., Ὀ1ά., θδπι. 

ν6 οη στον. Βυῖ ψὮϊς [ἴ 18. τσὰς {πὶ 
ἴδε στον τὴ ΠΟΙ 18 δεῖ Ὀεΐοσε υ5. 38 οὐγ 
αἰτὰ ἀερεπάβ ὑν ΠΟ οἡ ουζ τεπιαϊπίηρ ἰπ 
1ινίηρ τεϊατίοπ το ΟΠτίβε, τῆς ρῆγαβε εἰς 
αὐτόν ολη βοδγοεῖν ὑεᾶσ [ἢἷβ οαῖ, Ὀυΐ, 45 
τεϑισϊοϊοὰ ὃν Μεγεσ, νουἹὰ πχεᾶπ Ομ 
“85 τορατάβ Πἰπὶ". ΤΠε εἰς αὐτόν πιυϑὲ 
ἢᾶνε ἃ πιοῖε ἀεβηϊΐϊϊε βεῆδε. [{ στηΐρῃς 
τοθᾶη “ἰπῖο πίπλι᾽ (ΑΝ, ΕΝ, Ε!]., εἴς.), 
ἰπ ἴδε βεηβε οὗ δεςοπιίηρ ψνΒΟΙΪν ἑποογ- 
ῥοναέεά ἴῃ Ηΐτα, οὐ πιδᾶε οπς νὰ Ηἰπι, 
οΓ ἴῃ πε βεπβε οἵ στονίηρ {1 οὖς {πΞπ! 
[45 ““ἰἴ8 σεπίτε ἐπ Ηἰ πὶ, 45 ΕἸ]. νουϊὰ 
Ρυὲ ᾿ς. Βυὲ τ8]18 ἰβ δὴ ἰάεα ἀϊβῆουϊε ἴοὸ 
ξτᾶβρ, δπὰ ποῖ πεν π᾿ Βαγπιοτν ΜῈ 
ἴδε οοποεριίοη οὐ Οἤτίϑὲὶ 8ἃ8 Ηεαά. ἙἘος 
ἴῃ πιετήθετῖβ ἴο στον ἑπέο ἴῃς μεδά ἰβ ποῖ 
ἃ οφοηρτυουβ ἰάςα. [ἰ ἰ8 Ὀεβὲ, 1πεγεΐοσε, 
ἴο ρίῖνε εἰς ἴῃς 8εη86 οὗ “υηΐο,᾽" ΟἾτγὶδὲ 
τῆς Ἠεδὰ δῬείπρ τῇς ἐπ ὦ δπὰ οὐγεεέ οὗ τῇς 
στον οὗ {πε πλεπιρεῖβ. ΤὭϊβ τηεᾶπδ 
τιοτς ἴδδη παῖ ψε ἀγὲ ἴο στον ἱπίο γέ- 
φορδίαμπος ἴο ΗἩΐπι, οὐ παῖ οὖῦγ στοντῇ 
ἰβ Ὀς δοοοσάϊηρ ἴο Ηἰβ ἐχωρμῤίε. Ιὶ 
Ταδδη8 ἴἰπαὶ 48 ας ἰβ ἴῇες βουγοε ἥγονι 
ννὩϊο ἢ (ἐξ οὗ, νετ. 16) ἴπε στᾶσε οἵ βονψεσ 
φοῖηεβ {δαὶ τπηᾶκεβ ἰξ ροββίθὶε ἴοσ υ8 ἴὸ 
ξῖονν, Ηε 18 αἷβο ἰῃς οὐγεεέ ἀπὰ ροαΐ ἴο 
ΨΜὨΙΟἢ οὐ στον ἰπ 118 Ἔν συ βῖαρε πιυδβὲ 
Ἰοοκ δπὰ ἰβ ἴο ὃε ἀϊγεοϊθἃ. ΤῊΪ5 15 τότε 
ἰπ᾿ παττιοαυ υνἱτὰ ἴπὰ Ῥγενίουβ εἰς ἄνδρα 
τέλειον πὰ εἰς μέτρον ἡλικίας, κιτιλ. 
Τῆε ἐχέσπέ οἵ σοοῤε οὗ τιΐβ στοννπρ ἱπίο 
ΟἸγῖβε 8 εχργεββεὰ ΌὉΥ τὰ πάντα (πε 
δος, οἵ ἀφ. οτ δος. οἵ φμαπέῤἑαἐέτθε οὈ]εοῖ, ; 
τ΄. Κτῦρετ, δῤγαολί., 8 46, 5, 4), ΞΞ ἴῃ 81] 
τῆς Ὀεΐοηρβ ἴο ουγ στοψίῃ; ἴῃ 4}} {δε 
βυν ες δηὰ οἰγουπηδίδηοεβ οὗ οὔὖζ στονίῃ. 

Ὧς δἰπιρὶε πάντα ἰΒ 80 υιδεἀ ἴῃ τ: Οος. ἰχ. 
25, χ. 33, χὶ. 2. Ηειε τὰ πάντα ἰ8 'π 
Ρίαςε, ἴδε ἰάεα Ῥεΐπρ, 88 Μεγεῖ σἰρμεν 
οὔβεγνεβ, ἴῃς ἀεβηΐτε Ιάεα οὗ αἱΐ ἐπε ῥοὶπές 
ἐπ τολίολ το ργουῦ.---ὅᾳ ἐστιν ἡ κεφαλή, ὁ 
Χριστόε: τσὴο ἐς ἐπε ἀσαά εὐεπι Ολγὶςί. 

ἘΠ ΠΟΚΙ,, Οἤτγϑ., εἰς., τῆς ΤΕ τεδάβ 
ὁ Χριστός. Τῇε ἀτίῖο]ε 5 τί ραν οπιεὰ, 
Βονενες, Ὁ υΤΤΥΨΝΗ ΕΝ οη δε δυῖπου- 
ἐξν οὗ πε οἹάεβι δπὰ θεβϑὲ Μ55., ΒΜΑΌΟ, 
νη ΒΔ8., Ογτ., εἰς. [πϑεεδὰ οὗ ἴδε οτἵ- 
ἀἴπδγυ ἔοσγῃ οἵ ἀΐγεςὶ ἀρροβίτίοη εἰς αὐτὸν, 
Χριστόν, {πε τεϊαιῖνε ἔοσπλ ἰ8β δάορίεά, 
ῬΙΟΌΔΌΪΥ υνἱτἢ ἃ νίενν Ῥοῖα ἴὸ ἐπι ρἢΔβί8, 
ἃπὰ το ἀεδηϊϊζεπεββ ἰπ ἴπε σοπηεοίίοη 
ΜῈ ἐξ οὗ, κιτιλ. ϑυςῇ ςοηδίγυςτοηβ 
ἍΜ εσῈ υ80.4] ἰῃ Οτεεῖς οὗ 411 ρεσίοάβ ; οἵ 

ὙΠΘΕΜΌΟΙΕ, Ῥ.- δός; «ἴβδο 2 Οος. χ. 13; 
Ριδῖο, 4οΐ., Ῥ. 414; Εατ΄, Η“ε., γδ4. 
νετ. ΓΗ ἐξ οὗ πᾶν τὸ σῶμα: ,γονπ 

τόκον ἐδε τοὐλοίε δοάν. ϑιδιδτηεηι οἱ 
τῆς τεϊδιίοη οὗ τῆς τσλοῖε, (οἸ]οννίηρ ἐδδὲ 
αἰγεδάν τηδάς τεραγάϊηρ [Πς βϑδνεσδὶ πιεῖι- 
Ὀεῖβ. πᾶν τὸ σῶμα ἰοοῖβ ὕδςοίς οη (δε 
οἱ πάντες. Τῆς ἐξ Πᾶβ ἰϊ5 Ῥσορεῖσ ἕοτος 
οὗ ογίρίη (ο7. τ Οοτ. νἱϊ. 6; 2 ὗοσ. νι .σ, 
χὶϊ!. 4, ἀπὰ ἐβρεοίδ!ν τῆς ῥσεςῖβε ρᾶγα]]εὶ 
ἴπ Οοἱ. ἰ1. 19), ἀπά ςδηποῖ ὃς τεάυοςά τὸ 
τρεδῃ κὐδι μεῖλῳι (Μονσυβ., εἴς.). ΑἹ! στοὰ 
Ἢ τις γ Βδβ8 ὧν αϑλινμοι Τδπδὺ τε 

εδὰ.---συναρμο; κα σνμβι- 
βαζόμενον: δείηβ, δεῖν "νανιεὰ ἐορε 
απὰ οονιῤαοίεά. Οτ, 48 ΕΝ, “ δεῖν ἐγταπιθά 
δηά Κηϊ τορεῖπετς". ΤΒε ραζιςῖρ!εβ ἅσε 
Ῥτεϑεπίβ, 88 Ἔχργοβδίηρ ἃ Ῥγοόσαδββ ἴμδῖ ἰβ 
δοίηρ οη. Εογ ἴδε ἰόγπιεσ δες οη σΒΔΡ. ἰϊ. 
21 αῦονθο. Τῆς ἰδιίΐεσ, ἰο ψδιο ΤΥΝΗ 
εἶνε τδε ἔοτπι συνβιβαζόμενον, ἐχρτεββες 
ἴδε ρεηεσδὶ ἰάεα οὗ ῥμέξέηρ ἑορείλσν, Ὀαὶ 
ὙΠ νατίουβ βῃδάθβθ οἵ πιελπίηνμ, Ζ.Ρ.. 
τεσοποὶ!ηρ οπε ἴο ἀποίπες (Ηεζοά., ἱ., 
74); εοπεϊἀεγὲπρ οἵ εοπείμαάϊηρ (Αςῖδβ χνὶ. 
10); ἀενποησίγαξϊρ (ΑςιΒ ἰχ. 22) ; ἐπσέγμε- 
ἐπ (1 Οος. ἰϊ. 16) ; ἀηὰ (45 Πεῖε δηὰ ἴῃ 
Οοὶ. ιἰ. 19) εονεῤαείίηρ οἵ ἐπέξέϊηρ ἱορείλεν 
ἰηῖο οὔςὲ ψγῇοϊε. Ὀιβεηςστίοηβ μανε Ὀεεα 
ἄγανται Ὀεῦνεεη ἴα ἔννο ἴεῖτῃβ; 4.6.» ὈῪ 
Βεηρεῖ, 8ο ἴοοϊ ἴδε συνερμολογουμένη 
ἴο ἜΧΡγεβ8 βρεοίδ!ν τῆς λαγεοημν οἱ ἴδε 
Ῥυϊ!άϊπρ δηὰ [πε συμβιβαζόμενον ἰϊ5 Ὁο- 
Ἰιάϊεν; δἀπὰ ὃν ΕἸ]Ποοῖῖ, ψῆο τμϊηκβ τδς 
ἰάςα οἵ {πε ἔογπιεσ ἰβ ἔδαι οὗ {πε ἀρργε- 
δβαέϊοη οἵ ἴῃε ρατῖβ, δπὰ οἵ ἴδε Ἰδῖῖεγ [δι 
οὗ τμεὶγ ἐπέεγ-αὐαῤίϊοπ. Βαϊ δἱ {δε τηοβὲ 
1τ8ε ἀϊβετεηςε ἀοεβ ποὶ βεεπὶ ἴο ΡῸ θεγοηᾶ 
τῃς ποιίοῃβ οἵ 7οὐπέπρ (ἁρμός -- ἃ γοϊκέ 

Οαΐφϑοε.--- 

" 

δηὰ εονπιῤῥασέϊηρ οἵ νιαλιπρ ἰο ὁ 
διὰ πάσης ἁφῆς τῆς ἐπιχορηγίας : ὃν 
"πέαλς5 οἵ εὐενγ 7οἱπέ ψ ἐκετηῤῥίγ. Ἡετε 
τε ΑΝ δπά ἰδῆς ΕΝ δῖε ἱπ βδυδβίδηταδὶ 
δρτεετηεπὶ, (ἢς ἔογπιες ρίνίηρ “ ὉΥ ἴδδὶ 
ὮΙ ΟὮ Ἔνεγυ )οἷπξ ΒΌΡΡΙΘτἢ "᾿; τῆς ἰδῖτες 
“Κορ ἴπᾶὶῖ ψΠσἢ ἀνεσυ Ἰοΐπεὶ βὺρ- 
Ρ]ειἢ," ἢ τῆς πιατρῖπαὶ τεπάεγπρ 
“ΣΟ ΡὮ ἀνεγΥ ͵οὶπε οὗ ἴδε βυρρὶγ ᾿". 
Τῆς Νυΐϊραῖε ρίνεβ ῥέγ ονινθηε 7μπεέμγανε 
Τῆς οἱὰ ΕπρΠΒἢ Ν εγβίοηβ νᾶγυ, "ρ΄. ΥΝΊςΪ., 
“ὈΥ «δοῇ Ἰοϊπίυγε οὗ υπᾶεγ βεγνίηρ ᾿ ; 
Ὑγπά., “ἴῃ ἐνεσυ ἰοῖὶης  Βεγεσα οης 
ταϊηϊβίογει ἢ τὸ ἀποῖδοσ""; Οον., “Ἔνεῖγ 
͵οίπε οὗἩἨ βυῦδπϊηϊδίταϊίοη " ; αεη., “ ὉγῪ 
ἜΝΟΙΥ Ἰοΐπι ἔοσ πε υτηίζυτε τδεγεοῖ "" ; 
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ὁ κατ᾽ "ἐνέργειαν ' ἐν " μέτρῳ 2 " ἑνὸς " ἑκάστου “μέρους 8 τὴν ᾿"αὔξη- τ (Β. ἀνα, 
ἐπ. γ; (ο 

σιν τοῦ σώματος “ ᾽ ποιεῖται εἰς " οἰκοδομὴν ἑαυτοῦ ἐν ἀγάπῃ. 

9 οηἷν. Ὁ ες. γ σεβ. ν Αεῖδ ἰἱ. 6 τεβ. 
ἕνεκα κ. κάλλους τῶν τοῦ σώματος αὐτοῦ μελῶν κ. μερῶν. 

Υ Οοπεῖςσ., ἕὑκε ν. 33; ῬΒΣ. ἱ. 4; σ Τίπι. 1ἱ. σ δἱ. 

ἱ. 29:2 

Ῥιαι., Ζ. "Ἢ λαφρέντ τὸς αι ΞΡΙΔδι., Ζ εε6.» νἱὶ., Ρ. Ε, ἐ τε 
ὦ ΘΟΕ ῚΝ τὸ θην ἃ Μδεξιν, 16. 

ΖΝ ες. τ τε. 

Ἰ κατ ἐνεργ. οὔ. ΕὉ, ἀ, ς, ἔ, 5, Αττὰ., [γσερ., [χυςἱξ,, Αἱ. 

3 ἐν μετρ. οπ,. Καὶ 3, Ατηι. 

3 Ἐὸος 

[σ., 1χὰς-, εἰς. 

τον σωμ. οτῃ. Κ. 

Βίβἢ., “ὉῪ δνεσζυ 7οἷπὶ γίεἸ ἀϊπρ πουτί88- 
ταεηῖ᾽". ς οἴδυδε ἰβ οης οἵ τυ ἀἱΠΗΙ- 
οὐ εν, εβρεςοία!ν 85 τεραγάβ τῆς ἀφῆς. Τῆε 
ννοτγὰ ὁσουτβ ΟὨΪΥ Ὁνῖοε ἰη τπε ΝΎ, Πεῖα 
ἃπὰ ἴἰπ ΟοΪ. ᾿ξ. το. Τῇα φυδβιίοη ἰβ 
ΠΕΙΠεσ ἰτ πιεδπβ 7οἐπέ, οοπέαςέ, οἵ 56η- 
βαέΐοκ. [πὶ οἰλββίςδλὶ ατεεῖς ᾿ὲ μ88 ἃ ναί εἴν 
οὗ πηεδπίηρβ, 4.ρ.ν ἑομοῖ (ΑΕβοῦγ]., Ῥγονι., 
850), ἴπε 5556 οὗ ἑομεὰ (Ρίαιο, Καῤ., 523 
ΕἾ, ρσγαϑῤ (Ρίμι., 2, 86 Ε), ἃ ἡμμποέδοη οἵ 
7οὐπέ ἴῃ τῆς θοὰγν (Ατίβε,, δὲ Ο ἐρ. εἰ Οονγ., 
'., 8, 24), ἀπὰ 4150, ἰξ ἰ8 ςοπιεηπάεά, ,εεἰϊηρ 
(ΡΙαῖο, Ζοον., Ὁ. τοο ν, Ε; Ῥοὶ., νἱῖ., Ρ. 
523 Ε, εἴς). [Ιπ [πὲ ῥγεβεπὲ ραββᾶρε 
Οἤτυβ. δηὰ Τῆοοά. ρίνε τ᾿ 1Π|8 1λ8ι βεῆβε, 
αἱ ς, ,κεἰέηρ᾽, ῥεγεεῤῥέϊοπ ; ἀπὰ ἀτηοης 
οἴδειβ Μευ. ἔοϊϊοννβ {πἰβ, τεπἀεσίηρ ἴπε 
οἴδυβα “ ΌΥ τηξεᾶῃβ οὗ δυοῦ βεηβδίίοη οὗ 
τῆς δυρΡΡΙγ " δπὰ ἀεηγίηρ ἱπάεεά πὶ ἀφή 
ενεῖ δ88 ἴῃε βεπξε οὗ συναφή, υἱπονίπηι. 
Βυὲ 1: 8εςπὶβ οἰεαγ [παῖ ἰπ πε ράββᾶρε ἱπ 
Ατἰβίοιϊε γοΐεσγε ἴο ἀῦονα δπά ἱπ οἴδπεζβ, 
(..ς., Αἴδι., [ὲ Οοεῖο, ἱ., ατ; Ρὶδῖο, 
Αχαίοοκ., Ρ. 365 4) ἰξ 828 ἴῃς βεῆβε οὗ 
7οὐκίπρ, μποίμνε, )οἶπέ, Ικ 8 αἶβο οἰεδγ 
τῆδις [1 μᾶ8 ἴῃς βεηβὲ οὗ σὐλεξίον, εοπίαεσί 
(Αγίβε., Μείαῤάγπ., ἵν, 4, χ.ν 3; ῬΆγς. 
Αμεε., ἵν. 6; δὲ Οεη. εἰ ὍΟονν., ἱ., 6). 
ΎΤδε πγελπίηρ ἰπάςεεὰ ἔος ψῃϊοἢ Μεν. οοπ- 
τεπὰδ βεςπι8 ἴο πᾶνε {Ππ||ὲ οὐ πο ἑουηάαιίοη 
ἴῃ δποίεπε Οστεεῖς υδ6ὲ. Τῆς οποίος [168 
Ῥεΐνεεη ἴδε οἴπες ἴννο. Τῆς βεηβε οὗ 
εοπέαεέ ἰΒ Ῥτεξετγεὰ ὈΥ βοπηε (ε.9΄., Οες., 
νου Ἡοξη.), ἴδε ἰάεα {πεπ Ὀεϊηρ “ὉΥ 
Τοσδπ8 Οὗ Ἔνεγὺ οοπίδος Πίος ἢ 8έεγνεβ ἔὸγ 
ΒΌΡΡΙ γί πρ,᾿ οἵ “ ὉΥ πιεᾶπβ οὗ ἐνεζυ οοη- 
τᾶςῖ οὗ ἐδ οῦ πιεσαῦεῖ οὗ ἴτε Ὀοάγ νυ 186 
Ῥονγεῦ ννϊοἢ ΟἾῖϑὲ βαρ 68", Βαϊ πιοβὲ 
Ῥτείες (6 βεῆϑβε οἵ “ Ἰοίπι,᾽" δοῖῃ Ῥεσδιϑθς 
811 τῆε πιοδβὶ ἀποίεηϊ Νεγείομβ ὑπάογβίδπὰ 
πε οἴλιβε ἴο δᾶνε τῆς πλεπηρετῖβ οἵ ἴῃς 
Ὁοάν δηὰ τΠεὶτς γεϊδίίοη οπὲ ἴὸ ἀποίπο ἴῃ 
νίενν, ἀηὰ Ὀεσδυδε ἰῃ τῆς ρᾶγδ εἶ ρᾶββαρε 
(Όοἱ. ἰἱ. 19) ἀφῶν 18 ςουρ!εὰ »»ἱτἢ συνδέσ- 
μων. 1 ἴδε βεῆβε οἵ ἐφείϊηρ ἰ8 δἀοριεά 
ἴδε οἴδυδβε υν}}} παίυγαῖν Ὀς διιδοποά τὸ 
τῆς ΤΟ] ονίης αὔξησιν . .. ποιεῖται, ἀπά 

ΝΟΙ, ΠΙ. 

ρους, μέλους ΑΟ 14, 4]., Ναἱρ., ϑυτ., Οορῖ,, Ατπι,, 4]., Ογτ., Οἤγγβ,, [ετ., 
Ρεὶ, δ]. ἐεχὶ ΜΒΡΌΕΕΟΘΙΙΟΣ ἢ α, 5γι.-Ῥ., Εἴὰ., Θοίῆ,, Βαβ., Εὐεπ., Τπάτί,, Ὁ ΔΤ... 

Ψ1 δρεοίδν ἴπε ἂν ἱπ ψ Ὠΐς ἢ τῃς ργοισέκ 
8 ἴο Ὀς τηδάς. ΔΝ ἴῃς βεῆβε οὗ 7οίμκὲ 
ἴδε οἴδυβε νν}}} δὲ Ὀεδβὲ διϊδοῃεἊά τὸ τς 
Ῥασεοὶρ εβ ργεοςάϊηρ ἰξ (εβρεοῖδιν ἰπ νίενν 
οὔτδε οἴδιβε ἴῃ ΟΟἱ. 1]. 10), απὰ Ψ}]} ἀεῆπε 
ἴδε τρεδῃβ ὈῪ νος τῆς ἡγαρεὶνρ πὰ 
εονῤαςέΐϊηρ ἅτε εἤεςιϊεά. (ὅ8εε εβρεςίδ! ν 
Πιρδς, οα Οοἱ. [ἷ. 19.) δε ἴεσπὶ ἐπι- 
χορηγία, ν πιο ὁσουτδβ ἀραὶπ ἰη ΡὨΪ]. ἰ. 
10, ΠιΕΔΠ8 σηῤῥίν, ρειβαρβ νυ ἢ βοσηει πίη 
οὗ ἴῃς ἰάεα οἵ {πε ἰαγρε δπὰ ἱέδεναί, 48 
ΕἸ]. δυρεεβίβ, δεϊοηρίηρ το ἐδε ῥσίπιασυ 
υβς οὗ ἐπιχορηγεῖν. Τῆς τῆς ροϊηῖβ ἴο 
τλε ραγίίσυ!ϊδι ΒυΡΡΙΥῪ ἴπᾶὶ σοπηεβ τοῦ 
ΟἸγίβε, απὰ τε ρεῃ. ταν ὃς ἴᾶκεη 25 τῃαΐ 
οὗ ἡμπεν γείαἰίοη οἵ ἀδειμαίΐίον (οἷ. σκεύη 
τῆς λειτουργίας, Ηεῦ. ἴχ. 21 ; βεε ΝΥ η.- 
Μουϊῖ., Ρ. 235). Τῇε ἰάεα, :πετεΐοσγε, 
ἌΡΡεδιβ ἴο Ὅε ἴπαὶ {πε Ὀοάν ἰβ δεῖν 
ττατηεὰ δηὰ κηϊὶ ἰοβεῖμος ὉΥ πηεᾶῃβ οὗ δε 
)οἰπῖβ, Ἄἐνεγυ οπς οὗ ἴπεπὶ ἰῃ 1ϊ8 οννῃ ρἷδος 
δηά διποιίοῃ, 45 ἰἢς ροϊπιβ οὗ οοπηεοίίοη 
δεΐννδεη τηετηθεσ δηὰ τπεπῖρες δπὰ {πε 
Ῥοϊπίβ οἵ Ἴοπιπιυηίςδιίοη Ὀδεῖννεεπ ἔπε 
ἀϊβέγεπι ραγῖβ ἀπ ἔπε βυρρὶν νυ πίοι οοπλεβ 
ποπὶ ἴῃς Ηελὰ. Τῆε 7οἰπίβ δζε ἔπε σοη- 
διϊϊυθηῖβ οὗ υπίοῃ ἰῃ ἴπς Ῥοάν δηὰ τε 
τηεάϊα οὗ πε ἱπιρατιδείοη οὗ τῆς [16 ἀγαννῃ 
Ὁγ τδς τπεπθεσβ ὅοπὶ πε μερά, Ργεςίβεὶυ 
80 ἴῃ Οοϊ. ἰΐ. το ἴπε 7οἱκπές πὰ ἐρανεεπὶς 
τε πηεπιϊοηςά ἰορεῖπει δπὰ ἄγε ἀεβοσδεὰ 
88 ἴπε ραγίβ Ὁγ ψνῃὶοἢ πε Ὀοὰγ τεςεῖνεδ ἰϊ8 
ΒΌΡΡΙΪεβ (ἐπιχορηγούμενον) ἀπά [8 Κερὶ 
οοτηραοὶ τορείπες (συμβιβαζόμενον). --- 
κατ᾽ ἐνέργειαν ἐν μέτρῳ ἑκάστον 
μέρους: αεεογαάϊπρ ἰο απ ἐβιείεπον ἐπ ἐκὲ 
"πέαϑμγε οὗ σαεὰ ἱκναϊυάμαϊ ῥαγί. ἙἘὸοτ 

ρους 5οπιε ροοὰ Μ595.. εἴς., τεδά μέλους 
(ΑΟ, 8ϑυ:., Βοῇ., Νυϊρ., εἴς.), δὰ ΝΗ 
Εἶνε ἰξ ἃ ρίδος ἰπ 1πεὶγ πηασρίὶπ. Βυϊ μέ- 
ρους ἰβ ἴο ὃς ῥτείειτεά, 48 ϑορρογιοά ὃγ 
ΒΌΓΝ δυϊποτίτῖεβ 88 ΒΦ ΌΟΚΙΕΡ, Αση., 
εἰς. ἐνέργειαν -- ἐπεγρῪ ἴῃ ἴῃς βεῆβε οὗ 
αοεέϊυϊέν, τοογἀΐηρ. ἂν μέτρῳ -- ἐπ ἐλ 
"πέαϑμγέ, ἑ.6., ῥγοῤονἑοπαίε ἰο, ἐπ ἀεεῤὲπρ᾽ 
τοὐ ἢ (Μεγ.), οἵ εονενιεησμγαὲε τοὶ ἐλ (Ε1].). 
ἐν σδῃ πενεσ ἤδνε ἴδε βεηβε οἴκατά, Βιυὶϊ 
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4Ξὅα].ν.3; 17. Τοῦτο οὖν λέγω καὶ " μαρτύρομαι ' " ἐν κυρίῳ, μηκέτι ὁμᾶς 
Αεῖδ χχ. 
26 (Ρ5α}}) " περιπατεῖν καθὼς καὶ τὰ λοιπὰ ἔθνη 2 περιπατεῖ ἐν “ ματαιότητι 
οηϊν. 

δι τύεει. ἶν. τ δἱ. ἔτ. ; Ῥδὺϊ οὔἱγ. 

ἢ μαρτυρωμαι Ρ. 

ἐ ες. τ τεβ. ἁ σα. νἱϊὶ. 20; 2 Ῥεῖ. ἐξ. τ8 σον; Ῥε8. χχσ. 6. 

3 Βείογε εθν. οπι. λοιπα ΦΑΒΌΣΙΕΟΟΞ το, 17, 47, 51, 6η5, ἃ, ε, ἔ, σ, τὰ, Ναΐψ., Οορι., 
84}., 1... ΟἹ επι., Ογτ., [ναϊ. Ἑδίδετγε ; ἱπβετὶ λοιπα δ Ὦ"» ΞΕΚΙ, ἕ ΠΟΥ ΕΙΣ πῳ 
Οοιῆ,., Οἢσ., ἤδη, Τπάγι., ΤῊΙ., Οες. 

ἴξ ἰδ υϑεὰ οσοαβίοπδι!ν {κα τῆς Ηςδ. 3., 
π᾿ Ρἤῆγαβεβ Ἴχργεββίηρ ἴπε ῥγοῤογίἑομπ οἵ 
ἰατο ἱπ ατεογάαποσ ννἱϊ νὨϊς ἢ βοπηειπρ 
8 ἄοπε (Τῆυς., ἱ.. 77, νἱϊ!, 89; Ηεδ. ἱν. 
αι: 5ες νίη.- Μουϊς,, Ρ. 483). Τῆε οἴλυβα 
8 ςοππεςιεά ὃγ δοπηε (ἄς νν εἴῖε, εἰς.) » τ 
τῆς ἐπιχορηγίας ; ὃν οἴπεῖδ (Η4τ]., εἴς.) 
ψ ἢ τῆς συναρμολογούμενον καὶ συμβι- 
βαζόμενον ; δυὶ ἴὲ ἴ6 Ὀεδὲ διιδοῃπεὰά τὸ πε 
αὔξησιν . . . ποιεῖται. 80 ἰἰ ἀεῆπεβ ἴπε 
παέμτγε, ἰαισ, οἵ ογάὰξν οὗ ἴπε ρστονίῆ, ἀς- 
βοχί δίηρ ἰξ 28 ργοςεεάϊπρ ἴῃ δοοογάδαποε 
τ πη ἱπνναγὰ ορεγαῖοη παῖ δάδριβ 
ἰδεῖ τὸ τῆς ἡδίυτγε δπὰ ἕυποιίοη οὗ δες ἢ 
8ενεγαὶ ρδτὶ πὰ ρῖνεβ ἴο ϑδοῦ ἰΐβ ὑσορεγ 
τηεᾶβυγα. [ἰ 5 ἃ ρτοντῃ ὑπαὶ ἴ8 πεῖτπε 
ΤΑΟΠΒΙΓΟΣΒ πος ἀϊβργοροτιοης, δυϊ ποῖ- 
τοδὶ, Ὠαγγηοπίουβ, σαγεῖι! οὗ ἴῃς σαρδςῖ 
δηά Ξυϊτεά το τῆς βεγνῖςε οὗ εδςἢ ἰηάϊνίά 4] 
τηετηδεῖ οὗ Ὁ γίβι᾽ 5 Ὀοάν. --τὴν αὔξησιν 
τοῦ σώματος ποιεῖται: »καλσίλ ἐλε ργοιοίὰ 
οὗ ἱκε δοάγ. αὔξησις, σοπιπιοη ἐπουρῇ, 
τορεῖδες νυν αὔξη, π᾿ οἰαββίοδὶ ἀτεεῖς, 
Οὐσυζβ ΟΠἿῪ ἵνῆος ἴῃ τῆς ΝΤ, Πεῖε δπὰ 
(οί. ἰδ. τς. Τῆε ΜΙά. ποιεῖται σοπνεγβ 
τῆς ἰάφα οὗ πιακίηρ 707 ομεϑεῖ ; οἵ ἴξ ΠΥ 
τλῖμεσ ςγσηρίλεμ τε βεῆβε, βυρρεβιίηρ 
“τῆς ἐπεγρῪ ἢ Ὠϊσἢ πε ῥγόςεββ ἰδ 
ολιτίεᾶ οπ ᾿" {Ε|1.). ὅ8ες ἘΕρεοιΑΙΙν Ῥοη- 
αἰάβοπ, Ογεέελ Οναρε., Ὁ. 438, ἕο τῆς υ8δὲ 
οὗ τῆς ἀῤῥγοῤνία ΐυο ἀπὰ ἐπέεηςίυε Μιδάϊε. 
Τῆς τερεϊείοη οἵ πε σῶμα, “τῆς Ψῃο]ς 
Ὁοᾶγν . .. πιακεβ τῇς ἴησγεαβς οἵ τῃε 
δοάν,᾽ 18 ἄυς ῥγοΌΔΌΙν ἴο με ἀεβίσε ἴὸ 
ἀνοϊὰ δπιθίρυϊγ, 245 τῆς ργοπουῃ πιρῃϊ 
πᾶνε Ὀεεη ἴᾶκεη ἴο τεΐεσ ἴο ἴδε μέρους.--- 
εἰς οἰκοδομὴν ἑαντοῦ ἐν ἀγάπῃ: κηέο ἐπέ 
διέαϊηρ εῤ οὗ ἐπεὶ ἰπ ἰους. εἰς ἐχρτεβ8ε8 
τῆς οδ᾽σεὶ ἀπὰ οὗ τῇς οσατγγὶπρ οπἡ οὗ 
τῆε ρτοντῆ, υἱΣ., τῆς οοπιρ!εϊίοη οὗ {πε 
θοάγ. Τῆε ἐν ἀγάπῃ πιϊρῃιϊ υλιγ πε 
αὔξησιν ποιεῖται (Ξο Μεγ.); δυῖ ἰξ 18 
τῆοτς δεῖν οοπηεςοιεὰ νυν τῆς οἰκοδομήν, 
ἃ58 ἀεποιίηρ τῆς εἰῃίςαὶ εἰεπιεης οὐ σοη- 
αἰτίοπ οὗἨ τῇδι οοπβυπιτηαιίοη ἃπὰ ςοπι- 
Ρἰεϊίοῃ οὗ τῇς Ομυγοῇ ννϊςἢ ἰδ τῆς οδ]εςῖ 
οἵ τῆς Ἰοπρ-ςοπεπυςά ργοςεββ οὗ ρτοντῃ. 

γν. 1γ-24. Α ραγδρστδρὴ νι ἢ τΑίκα5 
ὮΡ ρδίη τῆς ργᾶςῖιςδὶ αὐ άγεβ8 δερυπ ἢ 
τλε ἢγβὶ νεῦβς οὗ ἴπε οπαρῖεγ, Ὀυϊ ἱπῖετ- 

τυρίεᾶ δὲ νεῖ. 4, ἃπᾶ ᾿οπίδί 8 βοΐεπιῃ 
ογίδιίομβ ἴο ψνπάγανν ότι 411 οου- 

ἔογταν τ ἴῃς οἱὰ ναῖπ ράζαπ ᾿ἰξς. 
Νετ. 17. τοῦτο οὖν λέγω καὶ μ' 

ρομαι ἐν Κνρίῳ: ἑλὲς 1 Ξαγ, ἐκεγείογε, απᾶ 
ἐεσίδγ ἐπ ἐλε ᾿,ονά. Ὑῆε οὖν μΔ5 Πετε ἰϊ5 
βἰπιρὶς, τεβυτηρῆῖνε ἴογοε (“}. Ὀουλὶά., 
Ογεεῖ Ονανε., ὃ 548, 31; νιη.-Μουΐε., Ρ. 
555). [τ ταΐκαβ ὕρ ἴδε ἰγαῖπ οὗ τδουσδε 
ΜΠΙΟῆ παὰ Ὀεεη ὕγοίεη οἱ δὶ νεσ. 4. 
Ὑῆε τοῦτο τγείεστε ἴο ἴῃς εχβοτιδοη 
τθδὲ ἐοϊοννβ. μαρτύρομαι ἰ5 υϑεὰ οὗ ἃ 
βοϊεπιη ἀεοϊαγαϊοη, ργοῖςδῖ, οὐ ἰη)αηςοτι 
οὗ {πε παῖυτε οὗ ἂἃπ ἅρρεδὶ ἴὸ (ῳ 
Αςῖδβ χχ. 26, χχνὶ. 22; (Ἅ]. ν. 3, εἰς.)- 
ἐν Κυρίῳ, ποι -- ὃν ἐλε 1, ογά, ποτ οπ ἐὰς 
1εονὰ"ς αμέκογίέγ, Ὁαϊ ἐπ τᾶς ,οτά, ἐπε 
νυτίτες ἸΔς πε ἔγιηρ Πίτηϑε! ἢ ΟἩσὶδὶ ἀπὰ 
ἱνὶηρ ἴῃς εχπογίδίίοη 88 οπς πιδάς ὃ 
Ἡγίδὲ Ηἰπιβεὶ (ο΄. Εοπι. ἰχ. τ ; 2 Οος. ἱ!. 

17}1 ΤΏεββ. ἱν. 1; 4150 τῆς ςἰλβεὶς δὶ εἶναι 
ἕν τινι, 45 ἰη ϑορῇ., Οεά. Τυν., 314: Οεά. 
Οοΐ., 247, εἴς., ἀηὰ ΑδΌ., ἐπ ἰοε.).---πηκέτι 
ὑμᾶς περιπατεῖν: ἐλαέ γέ πὸ ἰοκπρεν τοαὶὰ. 
Ὦς εχδοτιδιίοη δερᾶπ (νεσ. 1) 85 ἃ ροεὶ- 

εἶνε ἰπ)υποῦίοη ἴο ἃ Ψνοσῖδυ ννδῖς. ἴὲ ἰς 
ον σεβυπιεά ἰπ τῆς βεξαανε ἔοτῃ 9 ΟῚ 
ἱπ]υποιίοη ἀραϊπδὶ ἂπ ὑπινογῖθυΥ Ράρσᾶη 
Νὰ Ὑμε περιπατεῖν, τῆς οτγάϊηδγυ 
οὐγεοέϊυε ἰπί., ἐχργεββεβ ἴπε οὔ]εςι οἵ τς 
τυϊπηρ νετῦ. Αδεσ νογῦὺβ 'κε μαρτύ͵ 
ΒΌΓ ἢ ̓ηξ. σοηνεγβ ἴπε Ἰάθδ οὗ ννῆλι ομνῇ δὲ 
ἴο δε ἀπὰ δδ5 βοπιείίηρ οὗ ἴῃς ἕοσος οἵ 
ἃη ἱπιρεγ. (οὐ. Αςἰβ χχὶ. 4, 21; Τίξ. ἴἰ. 2, 
εἴς.). [( τεψυῖτεβ πὸ δεῖν ἴο δε βυρρίεὰ 
(ϑ8εε 7εἴ,, Ογεεκ Ονανι., Ρ. 884, {ᾳ; Βαϊτηι., 
Ογανι. οὗ Ν. Τ. Οτγεελ, Ρ. 273; Ντα.- 
Μουΐϊε., ΡΡ. 403, 405).---καθὼς καὶ τὰ 
λοιπὰ περιπατεῖ: ας ἐκε[γεΞέ ο7 ἐπε] 
Οεπέδίες αἶξο τοαὶκ. λοιπὰ ἰδ ἱπβετίεὰ ὉῪ 
τῆε ΤῈ Ῥείοτε » Δπὰ 5. βυρρογιεὰ ὈγΥ 
ΝΡ ΚΙ, ὅ5υτ., αοίῃ., Οἤσγβ., εἰς. ἴτ 
15. οπιχϊτεά, πονένεσ, Ὁ ΒΑ Ὁ, 
Βοῃ., Επῃ., Νυϊ]ρ., εἴς., ἀπὰ πιαβὲ δὲ 
ἀεϊειεὰ πετε (ἢ ΓὙΤΙΝΗΕΝ). Τῆς 
καί «εβϑβοςίδίεβϑ τῇς ΨΑ]κ ννδίος πο ἅτε 
οπαγρεᾶ ἴο ςοπεϊηυε πὸ ἰοπρὲς νἱ τδδι 
οὗ τε ΘἊπο]ε8 σεπογαῖν, ἀπά υἱτ τμεῖτ 
ονντὶ ἕογπηεσ νυνὶ ἴῃ τπεὶς ἡοη- ΟἸὨ τι διῖδη 
ἄδγε.---ν μα’ τοῦ νοὸς αὐτῶν: ἐπ 
ἐλε υαπὶέγ οΥΓ ἐλεὶνγ νκά. νοῦς ἰδ ποῖ 
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τοῦ νοὸς αὐτῶν, 18. " ἐσκοτισμένοι 1 τῇ “διανοίᾳ ὄντες,2 " ἀπηλλοτ- ε- Βοπι. ἱ. 
“ τι, χὶ. τὸ 

ριωμένοι τῆς "ζωῆς τοῦ "θεοῦ, διὰ τὴν ᾿ἄγνοιαν 8 τὴν οὖσαν δον Ῥε. 

60. ἱΐ. 3 τα. κ΄ ΟὨ. ἰΐ. 12 το. δ ογο οὐἹἱγ. ἡ Αεὶς ἰἰϊ. 17, χυϊϊ. 30; τ Ῥεῖ. ἱ. τᾷ; ἴμεν. χκὶϊ. τ. 

1 «σκοτωμένοι ΑΒ, ΑἸΏ. ; ΜΜΑΒ 17, εἴς. ; ἐσκοτισμενοι ὈΕΕΟΚΊΙ,ΟΊΡ, πη88., ἌΡΡΥ.. 
ΟἸεπι., ΟὩς., Ὑπάτε,, 1] 

Ξοντες οτη. ΕᾺὉ 1τς, ΤῊΪ. 

τηεγεῖν ἴῃς ἱπιε!]ςοῖυ 4] ἔδουν οὐ ὑπάετ- 
δἰδηάιϊηρ, Ὀυϊ δἰβο ἴπε ἔασυν ἔοσ σεοορ- 
ηἰδίπρ πιοσὰὶ σοοὰ πὰ βρίτίτυ8] ἰγυϊῃ 
(Εοπι. ἱ. 28, νἱϊ. 23; 1 Τίπι. νὶ. 5, εἴς.). 
ματαιότης, ἃ Ῥεου]εῖν Ὀἱ ᾽ οὶ ἀπά ες- 
οἰεδίαϑβεῖςαὶ ἴδστα, οσσυγτίπρ ἰη ΝΎ οπΐν 
Βεζε δηά ἴῃ σαι. νἱϊ!. 20; 2 Ρεῖ, ἰϊ, 18, αηὰ 

οοττεβροπάϊπᾳ ἴο ἴῃς Ηςδ. ὅπ, οογῦ, 
τηεᾶπδ σακίέν ἰπ τῆς βεῆβε οἵ ῥηνγβῥοςεΐφς:- 
πεῖς, μϑείεςεμεςς. ὙΠετῖς ἰ8 ποιϊπίηρ ἴῃ {πε 
οἰδλαδβε ἴο σεβιγίοι ἴὲ ἴο ἴδε Τοαβε οἵ ἑάοί- 
τοογελέῤῥεγς οὐ ἴο τῃδὲ οὗ ἴῃς πελίμεη 
ληοεοῤῥογς (ατοῖ.). Ιἐ 18. ἃ ἀεβοσγιριίομ 
οὔτε νγδῖῖς οὔ ἴδε μεδίμεμ νου] ἃ ψεπεσα!ν 
--ὦ ννδϊϊκ πιονίηρς νη τῆς [ἰπηιῖ8 οὗ ἴῃ- 
τεἰ]εςτυλὶ ἀπὰ τηοσγαὶ γαβυ εἰ εββηεββ, ρίνθῃ 
ονεσ ἴο τπῖηρ8 ἀενοϊά οἵ τννογίῃ οἵ γθδ! ν 
ς΄. Ἄοπι. ἱἴ. 21, ἐματαιώθησαν ἐν τοῖς 

οἷς αὐτῶν). 
Μες. τ8. ἐσκοτισμένοι τῇ διανοίᾳ ὄν- 

τες: δεῖπρ ἀαγλενεί ἐπ ἐκεῖν μπαεγεέαπά- 
ἐπρ. Ἐοτ ἐσκοτισμένοι οὗ ἴῃε ΤΕ, “ἢ 
ΣΈ ΩΣ τῆς τορτθ. οἰαβδιςαὶ ἔσται 

ι 8 ρίνεη ἴῃ ΒΙΜΑ, εἴς., δῃ 
ἰ5 ργείεισεά ὈγῪ ἔττινη. Τῆς ὄντες ἰ5 
τῆοτε ἀρρτοργίδίεϊν διιδοῃπεά (ἢ υΤΤΣ 
ΨΉΕΝ, Τπεοὰ., Βεπρ., Ηαΐ]., ἀε ννεῖῖε, 
ΑΙΣ, ΕἸ]... ΑδΌ., Μεν., εἰς.) ἴο τ 18 οἴδυδε 
τῆδη το τῆς 1ο]]οννίπρ ἀπηλλοτριωμένοι 
(Βεζα, Ἀὔεϊς., εἰς). Τῇε ρδγδι]ς 8πὶ οὗ 
τῆς ὕνοὸ οἴδυβε8 [8 Ὀεϊῖετ κερὶ ἴῃ τΠ|8 ννᾶν, 
ψἘΠε τῆς ἐπιρῃλείβ 15 τῆγοννη ἢγβι οη ἴῃς 
ἐσκοτωμένοι ἀπά τῃεπ οπἡ ἴδε ἀπηλλο- 
τριωμένοι. Τῆς Βεπίεηος ἰδ ἃ ἔγῖπεῖ 
ἀεβογίριίοα οὗ τπε ννδῖῖκ οὗ τῆς Οεπεῖεβ 
δηά δὴ ἐχῤίαπαίίον οὗ ἰϊ8 ναπῖέγ. ὙΠεῖγ 
ννΑἱς 8 νῃδὲ ἰξ 15 θεοαυθε οὗ ἴῃς ςοπάϊτοη 
οὗ πιογὰὶ ἀδείκπεββ ἱπῖο ψνϊς ἢ τΠεΥ (ς]] 
Ἀπά ἱπ ΨὨΙΟἢ πεν οοπίϊπυς. ΝΠ ἐσ- 
κοτωμένοι σοπλρατε ἴῃς ἐσκοτίσθη, κιτ.λ. 
οἵ Εοπι. ἰ. 21, Δηὰ ςοηίγαβῖ τῆς πεφωτισ- 

νοι 88 ἰῇς ποῖε οἵ ἴπε πενν ςοπάϊτίοη ἱπ 
ἢ. ἰ. 18. Τῆς τῇ διανοίᾳ 15 ποῖ ἴο ὃς 

ἘΝοΝ 85 1 τη 158 οἴδυδβε τεξετγεὰ ΟὨΪΥ ἴο ἴπε 
ἱπέοϊεείμα! οοπάϊτίοπ. διάνοια ᾿ονεῖβ 
τῆς ἰάεαβ ποῖ οπὶν οὗ μη δεγεέαπαϊηρ, Ὀυῖ 
αἶβο οὗ Μεἶϊηρ απὰ ἀεςίγίηρ. Ιτ 18 ἴδε 
ἔλουν οὐ βεαὶ οὗ τῃϊηκίπρ δηὰ ἔεεϊηρ 
(Μδῖῖι. χχίϊ. 37: χοὸς ἰ. σι, χ. 27; Οοϊ. ἵ. 
21; 2 Ῥεῖ. ἐἰὶ. : Τα ἀδῖ. 18 τῃαλι ἱκηοννῃ 
82ὲ ἴτε ἄδλι. οἵ εῤλεγε οἵ γείεγεμες (ς΄. 

5 αγνωσιαν ΕΟ. 

Βετηῆ., 5γηέ., ρ. 84; Ννίπ.-Μουϊε., ῬΡ. 
263, 270), οΓ ἧδε “Ἰοσδὶ ἀδί. ΕΒ ΚΆΝΥ 
υρεὰ" (ΕἸΙ. ἐν πίη ἷ. 22; Ὠοπαϊά., εμέ 
γαρι., Ὁ. 488). λλοτριωμένοι: αἰΐεη- 

αἰεά. Βεὶπρ ἱπ ἃ πιλιε οὐ πποταὶ ἀδείκηδεβ 
πεν 4130 Ὀεοοσῆς δἰϊεπαιεά ἔγοπι ἴδε ἴσυς 
πὸ. Τῆς ᾿ννοσά ἰ5 υβϑεὰ οὔἴδοβε νῦο δᾶνε 
εϑιγαηρεὰ τπεπηβεῖνεβ σοσπὶ αοά, ετε πὰ 

ἵπ ἴς χῷ; οἱ. ἱ. δὲ (υ". τᾶς ΟΥ 
ἴῃ Ρβ. ἵνιϊ.. 3; Εσεῖς. χίν. 5, 7.--τῆς ζωῆς 
τοῦ Θεοῦ: ὕγονι ἐλε ἰδε οΥ Οοά. ΤὨϊ6 
Τδπποὶ πιοδη ἴῃς ροαν [ἐς, 186 ΨὯΥ οὗ 
1ἴς ἀρργεονεᾷ ὃν ἃοά. ἔοι ζωή ἴῃ (δε 
Τ βεεπιβ πένεσ ἴο τηεᾶπ ἴδε οομγες οὗ 

πε, Ὀὰκ Ζξγ Ἰιβεῖζ, ἐπε ρείποῖρὶς οὗ 1:π 88 
ορροϑβεᾶ ἴο ἀφαέλ. Ὑὴε ἴννο τπίηρβ ἅτε 
ἀϊδιϊπρυϊϑηςεά, 4.9.,ὄ ἰπ 64]. ν. 25. Νοτ ἰ8 
1δεγα Δ τείεγεπος ἤστγα ἴο ἴῃς [π|πι οὗ ἴτε 
Ιοροβ (]}ὁδῃ ἱ. 3) ἴπ τἴπε ργε- Ο γι βιίδῃ 
ννοτὶ ἃ (Η 4γὶ.). Εογ ἰξ 18 τε ἔθνη 25 πεν 
ψγετε κῆοννῃ ἴο Πἰπὶ παὶ Ρδυΐ ὯΔ5 ἰῃ νίενν 
Βεῖδο Τῆε Θεοῦ, τπετείοτε, ᾿εὐρή θεύαὶ 
48 ἴδε ρεη. οἵ ογίρίε (45 ἴῃ δικι 
Θεοῦ, ἔοπι. ἱ. ἘΠΕ ἢ ΤΙ τοῦ Θεοῦ, 
ΡΗΙ]. ἵν. γ; ο΄ ΝΝῖη.-Μουΐε,, Ρ. 233), Ξ 
“τῆς {πτῆδἴ σογλεβ ἴτοπὶ αοά," τῆς δβρίτῖτ- 
18] τ ςοτηπιυπίςαιεᾶ Ὁν αοά, ϑοπίε 
(ΕἸΙ., ΑδὉ., εἰς.) τηῖϊπῖς ταὶ τῆς ρῆγαβε 
τιεΔῃ8 πιοα ἴπλη 815, πὰ ἱπάϊςδιεβ ἴπδὲ 
18ε 1|π τῆ ἱπιρατγιεὰ ἴο ἃ8 Ὁγ αοά '5 Η!5 
οννῇ [ἰξε, τῆς νεῖν 1 ροβϑεβϑεᾶά Ὁν Ηἱἰπι- 
8ε]ζ, ἰὴ τῆς ρῥγοίουπάεδβι δηὰᾷ πιοβὲ σε] 
8686 “ἴδε {θ᾿ οὗ αοά" ἴῃ υ8.--διὰ τὴν 
ἄγνοιαν τὴν οὖσαν ἐν αὐτοῖς : δεσαμδε ΟΥ̓ 
ἐλε ἱρπογαπες ἐμπαὲ ἰς ἐπ ἐδκενι. Ἐχρ] οι 
βιδιετηεηῖϊ οὗ τῆς οαμδς οὗ τπεὶσ ἐεβίσδηρε- 
τηεηΐ, ὙΠ ἢ ννᾶ5 ἱπιρ! οἰ ΕἾ ρίνεη ἱπ ἰἢς 
ἐσκοτωμένοι. ΤῊς ἴετπὶ ἄγνοια ἀραΐῃ ἰΒ 
ποῖ ἃ ἴεστῃ τηεγεῖὶν οἵ ἱπιεῖεςι. [τ ἀδηοῖαβ 
8ῃ ἱρπογᾶηος οὗ Ὀϊνίης τὨΐηρβ, ἃ ννδηῖ οὗ 
Κηπονϊεάρε τπδὲ 8 ἱπεχουβδθὶς δηὰ ἰπ- 
νοἶνεβ πιογαὶ δΓπάπεβς (Αςῖ8 1}. χ7, χν]ϊ. 
30; σ Ρεῖ. ἱ. 14). [τ [5 ωσίμες ἀςβηεά 
δεῦτε ποῖ βἰπιρὶν 25 αὐτῶν “ἐκεῖν ἰρῆῇοσ- 
πος," ὃυῖϊ 45 ἅπ ἱρποιᾶπος οὖσαν ἐν 
αὐτοῖς---ϑυτεῖνγ ἃ ρῆγαβε ἴπδὶ ἰβ πεῖ με 
τδυτοϊορίςαὶ! πος υἱπουῖ ἃ ρυτροβε, δαὶ 
οης ἴδιαι ἀδβογίθεβ τΠεὶγ ἱσποζᾶπος ἰπ σὰ- 
βρεςὶ οἵ ἰϊβ σεαί. ὙΠοεῖσς αδεηδιίοη μδαᾶ [15 
οᾶυϑε ποῖ ἱπ βοιηειῃπίηρ ἐχίεγπδὶ, σαβυδὶ, 
οἵ βυρετῆςϊαὶ, Ὀπὶ ἐπ ἐλόηιξεῖυες---ἰη ἃ ς]- 

“΄ΠΠ  Ὼ 
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ἀ Μαιὶ μὶ. ἐν αὐτοῖς, διὰ τὴν " πώρωσιν τῆς "καρδίας αὐτῶν, 10. 'ἕ᾽οἕτινες 
ἔοο, χὶ " ἀπηλγηκότες 1 δαυτοὺς " παρέδωκαν τῇ " ἀσελγείᾳ εἰς " ἐργασίαν 

1- [κε {ἰ, ὁ αἱ. τι ξτο οἹΐν. 
ο Μεκῖ νἱΐ. 22; Εσοπι. χὶϊὶ. 13 δἱ. 
]ομδῈ ὶ, 8. 

ὯΞ οι. ἱ. 84 εἴς. ; σ Οοσιν, 5; 1 Τίσα. ἱ. 20; 2 Ῥεῖ. ἰΐ. 4. 
ῬΞΉΞετσε οοὧἷγν ; [υὑκὸ χὶΐ, 58; Αεῖς χνὶ. 16, 19, χἰχ. 24, 25 οαἷν ; 

1 απηλγήκοτες 5γ1.-Ῥ-, ΟἸεηι., Οτῖς., εἰς. ; αφηλπικοτες ΕΟ ; αἀπηλπικοτες ὈῈ. 

Ὅ]ε ἰφηοόζαπος ἰπ ἐμεῖς οὐνῃ πδίυγε Οὗ 
εατὶ (οὐ τῆς ἐσκοτίσθη ἡ ἀσύνετος αὐτῶν 

κα ἴῃ Εοπι. ἱ. 21). τὴν ν 
τῆς καρδίας αὐτῶν : δεέεαιι5ε ο7 ἐκε καγά- 
ἐπὶπρ οὗ ἱλκεὶγ ἀεαγέ. ΤὨϊβ οἴδυδε, ἱπίσο- 
ἁἀυςεὰ ὃγ διά, 28 ἴδε ἰοττηεσ 4180 ἰ8, ἰ8 
ἴλκεη Ὁγ πιοβῖ (Ηδτ1]., ΟἸβῇ., ἄς ννεῖίε, 
ΕἸΙ., ΑΙῈ,, εἰς.) ἴο Ῥ6 8η ἱπάερεηάεηι 
δβιδίετηεπι, οοοτάϊπαϊς ϑἢ τῆς τὴν 
ἄγνοιαν, Δηὰ ρἰνίπρ ἃ ἰασῖπες ἐχρ᾽ απδιίοη 
οὗ τῆς αἰϊεκπαξέοπ. ϑυς ἢ Τςοοτάϊπαδιίοη οὗ 
οἴδυβεβ ἰβ δοπηεννῃδι τεφυεηΐ ννἢ Ρδὺ] 
(υ΄. Θαἱ. ἵν. 4, εἰς). Οἴδετῖβ (Μεγ., ΑΡδ., 
εἰς.) διίδς ἢ τὲ το τῃε ἔογπιεσ οἴδυβε, δπὰ 
τᾶκς ἰξ ἴο Ὀ6 ἃ βιδιεσηεηὶ οἵ ἴῃς σδυβε οὗ 
τῆε ἄγνοια. ΤΉυβ ἐμεῖς δεηδίίοη ννουἱά 
ὃς ἄυς το ἰδεῖς ἐρπόγαποε, ἀπὰ τ ϊ8 ἐρημογ- 
ἀπες ουϊὰ ὃε οαυδεά ὮὉΥ ἴπε παγάεπίηρ 
οὗ ιῃμεὶς Ὠελγῖβ. Τῆς τὴν οὖσαν ἐν αὖ- 
τοῖς (8 ἰοβεβ [18 βἰ'ρηϊδοδπος, ἀπά ννε 
βῃουϊά μᾶανε ἴο τεραγὰ ἰξ 5 δάοριεὰ ἰη- 
βἰεδὰ οὗ τῆς δβἰπιρὶε αὐτῶν πηετεῖν ν᾿ ἃ 
νίενν ἴο οἰεάγηςββ οὗ οοππεοίίοη δείψεεη 
ἴῆε ἄγνοιαν ἀπά τῆς διὰ τὴν πώρωσιν. 
Τῆς πουη πώρωσις πηεληδ8 λαγάπεςς, ποῖ 
διέπάπκεςς. Ἑοιτηεὰ ἴτοπὶ πῶρος -- ἀαγάὰ 
«ἀέη οἵ ἱπάμναξίοκ, ἴὶ ταδδῃβ [ΠΠ γα γ ἐμὲ 
ἐουεγίηρ τοὶκ α εαἰΐμ5, ἀπὰ ἱπ ἰϊ8 ἴῆγες 
Τςουττεηςαβ ἰῃ ἴδε ΝΤ (πεῖε δπὰ Μαγί 
1], 5; Εοπῃ. χὶ. 25) ἰδ ἰ8 υϑεὰ οὗὨ »πεηέαϊ 
οσ νπιογαὶ καγάεμέηρ ; 45 18 αἰδο ἴῃς νεγὺ 
πωρόω (Ματῖκ νἱ. 52, νἱῖϊδ. 17; ]οδπ χὶϊ. 
40; Εοπι. χὶ. 7; 2 Ὅος. {ἰϊ, 4). 

γες. 19. οἵτινες ἀπηλγηκότες : τοΐλο 
λαυΐηρ δέεονιε ῥαφὲ {εείεπρ. οἴτινες 28 
118 αδυ δ] φυαϊ!ϊαιῖνε οὐ ἐχῤίακαίονγ ἴοτος, 
Ξ “νν ῆο ἂς πῖεὲπ ρᾶϑὲ ἔεεϊϊηρ "ἡ. Τῆς 
ἀπηλγηκότες 8 πδῖυγα! νυ βυρρεδίεά ὉΥῪ 
1πε πώρωσιν. [ἰ ΕΧρτεβ868 ἴπε ςοπάϊκίοη, 
ποὶ οἱ ἀεεῥαὲν ταετεῖγ (ϑγυτ., Νυἱρ., Αὐπλ., 
εἴς.), δυῖ οἵὗὁἨὨ πιογαὶ ἰπβεηβι δέν, “τῆς 
ἀεδάπεββ παῖ βυρεγνεπεβ νδεη ἴῃς Βεαγῖ 
[ι88 ςεδβεὰ ἴο Ῥὲ βεῃβίδ]ε οἵ τε ' βιεϊπλα Ὁ 
οἵ ἴῃε οοπβοίεπος᾽᾿ (Ε|1.). ΑἜὄὕἔεν Μ55. 
(Ρ ΕΟ, εἰς.) πιϊϑιακεηῖν τεδὰ ἀπηλπικό- 
τες οἵ ἀφηλπικότες, -- ἀἐεῤῥεγαπέες (1 αἰϊ., 
ὅτ. Ασπι., εἴς.).--αντοὺς παρέδωκαν τῇ 
ἀσελγείᾳ: ρσαυε ἐλενιτεῖυες μῤ ἐο ἰαδεί- 
υἱομδηεθς. ἴπ ἔοπι. ἱ. 26 Ῥαδυΐ ρίνεβ υ8 
τῆς οἵδεσ βἰάς οἵ {πε βᾶπὶῈὲ πηΠΆΡΡΥ ἴδεῖ 
-πάρεδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεός. [{ ἰ8 δῖ οποε 
ἃ βυϊν σποῖςς οὗ τηεπ δπὰ ἃ Ἰυάϊοϊδ] δοὶ 
οὗ αοἁ. ἀσέλγεια ἰΞ5 τσαπέοπρεςς, «λαπιό- 

ἰφ55, ομέγαρεομϑ ΒεΠβυδιΥ (ς΄. 2 ος. χιὶ. 
21: 68]. νῖ. το; 2 Ρεῖ. ἰϊ. 7, εἰς.).---αἰς 
ἐργασίαν ς πάσης ἐν πλεο- 
νεξίᾳ: ἰο ἐκε πότερ οΓ αἰξ μπείξαππεες 
τοι ἐλ ργεεάϊπεςς. ΤὨε πουῃ ἐργασία 5 
υϑοὰ δοτπηεϊίπηεβ οὗ τσογὰ οἵ δνμϑιτιές5 (Αςις 
χίχ. 25) ; βοπγειίπηεβ οὗ ἴῃς φαὶκ σοί δ᾽ 
τοογὰ (Αςῖβ χνί. το ; ρεσῇαρβ δἷϑο Αςιξ 
χνὶ. 16, χίχ. 24) ; βοπιει πιεβ οὗ ἴῃς ῥαΐπ: 
οἵ ἐνάξαυομν (ἴα χὶὶ, 658). εηςςε βοπις 
εἶνε ἴτ τῇς ϑεπδβε οὗ ἐγαάξς ἢεγε (Κ' 
ἘΝ πιᾶγρ. ΞΞ ""ἴο παῖε ἃ ἰγδάς οἵ ᾿"). [ἰ 
τοῖρδε ρεῖπᾶρβ δε τεπάοσεδ ἤεσε “50 83 
ἴο πηᾶκε ἃ διεβέμεςς οὗ ὄἜνεσυ ἱεῖπὰ οὗ υπ- 
οἰεδηπεββ᾽. Βυὲ [ἴ δεεπὶβ γδῖμες ἴο δε 
βἰπιρὶν -- τὸ ἐργάζεσθαι. ΤὮε εἰς ἀεποῖε 
τῆε οὐεεέ, τπε ςοηδοίουβ οὔὐεςῖ (Ε1}.} οὗ 
τῃε κεἰ βυγγεπᾶεσ. πάσης -- ἐνετν ἱππὰ 
οὖ; ἀ α ἰ8 πιογὰϊ ὑποϊεδηπεξβ ἴῃ 
τῆε νἱάεβὲ βεῆβε ; ἐν πλεονεξίᾳ ἀεδοτῖρθες 
τῃε ςοηάϊτίοη οἵ ἔγαπηε οὗ πυϊπὰ ἐπ ᾿ ΒΓ ἢ 
πεν ντουρης ἴῃς ἀκαθ. τἱα., τῃδι 
οὗ εουεέομσπεες οἵ ργεεάϊηει5. πλεονεξία 
18 ἸΆΚεπ Ὁ βοπὶς ἴο τηεᾶῃ ἀμετρία, ἱποι- 
ἀϊπαῖς ἀδβῖτς οὔ ἐπβαξίαδίεπεςς ((Ὦτγγβ., 
Οες., ΟΑἱν., Ττεποῖ, εἰς.). [ ἰβ τερεᾶαῖ- 
εαϊγν ςουρΙεά ἱπάεεά ντἢ β'πβ οὗ τ8ε θεϑῃ 
ἰπ πε ΝΤ (1 Οοσ. ν. τσ; ΕΡΆ ν. 3; Οοἱ. 
ἐν. 5) πὰ ἰ8 ακίη ἴο ἴδετὶ 85 Ἰμεὺ 81]} ἰῃ- 
νοῖνς Ξεἰγ-Ξεελέηρ. Βαὲ ἰΐ5 ονντὶ ἤσορεῖ 
ταελπίηρ 8 ργεεά, εουείομσηεες, απὰ τδδὶ 
8έη86ε ἰβ 4υἱξε Δρρίϊςαδῖες Ὦετε. ϑ8ϑες 
ἔυγίποῖ οἡ ν. 3, 5. Τμεβε ἔνο δίπρε 
ἀκαθαρσία Δπὰ πλεονεξία ταηκεὰ 25 (δε 
νο ρτεαὶ πεδίδεη νίςεβ. 950 ἴπε Θεπεῖεβ, 
ἀλικεπεά δηὰ αδἱεπαϊεὰ ἔτοπῃ ἴῃς [ἰἶε οἵ 
αοά, πμαὰ Ὀεοοπιε τῆθπη οὗ βυςἢ ἃ οἶδι- 
δοῖεν (πὶ ἴμεν ρᾶνε {πεπηδεῖνεβ ὙΠ] ν 
Ονδσ ἴο ννδῃίοῃ βεηβυδιν, ἰπ οσάεσ τμδὶ 
πεν τπαῖρῆι ργαςτίβε Ἄνεγυ Κη οὗ υποϊεδη- 
688 δηὰ ὅο τπᾶὶ ἢ ἀπσιἀ]εὰ στεςὰν 

πεεετ ο δὲ οὐχ οὕτως ἐμάθετε ψες. 20. ὃς 
τὸν Χριστόν αὶ )ε ἀϊὰ ποὲ ἐλμ5 ἰεαγπ 
ἐλε ΟἈγὶοί. ὑμεῖς, ἱπ ἐπιρῃαῖς οοπδϑὶ 
ν ἢ τε ἔθνη γεῖ υὑποοηνετίεα. ΤὨς οὐχ 
οὕτως ἰ5 Δπ ΟὈνίουβ ἐέοέες, βυρρεβιπρ 
τῆοσα τΠδη ἰβ ἐχργεββεά. Μεγοῖοπιρᾶσεβ 
εις. χνιϊ. 14. Τῆε ρῆτγαβε ἐμάθετε τὸν 
Χριστόν ἢ48 Π0 ρῥτεοῖβε ρᾶγδ]]εὶ εχοερί ἴῃς 
[οϊϊονίπε αὐτὸν ἠκούσατε. ΤῊς πελτεεῖ 
Δηδίορίεβ ἴο ἰξ δῖε ἴῃς ρῆγαβεβ υυῆίς ἢ 
δρεακ οἵ ῥγεαολίπρ ΟἈγίςἐ (κηρύσσειν τὸν 



19---2:. 

4 ἀκαθαρσίας πάσης ' ἐν "πλεονεξίᾳ.2 

"ἐμάθετε τὸν "χριστὸν, 21. "εἴγε αὐτὸν " ἠκούσατε καὶ "ἐν αὐτῷ 
Ῥτον. νὶ. 16. τ Ξ εσε οὐΪυ ; βεὰ (οὶ. 
τ Οογ. χίν. 35; ῬΒ]!. ἱν. ο; εν. χίν. 3. 
ςφοὩδίσ. ΒΕΓγα ΟὨΪΥ. 

εἰ, 5. 

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥ͂Σ 

τ ΟΒ. ἐἰϊ. 2 τε δ. υ (ΒΒ 
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20. ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως ᾳ Ποαι. ἱ. 2; 

Ῥδυ] οηϊγ, 
εχς. Μεαῖι. 
χχίϊὶ. 27): 

8 (οηϑβίς,, Μαῖι. χχίν. 32, Μασῖκ ; όσ}. χνί. 17); 
. ἦν 15 τε. νΞΟΒ.ἰ.16; 

ἸΈΟςσ «. ἐργ. ακ. π.»-- . . .« θαρσιαν πασηεΑ. 

ΞΈἘοσ εν πλ.,--και πλεονεξιας ΠΕΕΟ 30, ἀ, ε, ἔ, 5, πὶ, δῖαν. (ποὶ στες.), Οἴεπι., 
Απιδγβὲ., Αὐρ., ϑεάυ]., Ρεὶ.-ςοπητα. 

Χριστόν ; ΟΔ]. ἱ. 16; σ Οος. ἱ. 23; 2 Όος. 
1. το; ΡὨΪ). ἱ. 15), ἴῃς γνῶναι αὐτόν ἴῃ 
ῬΗΠ. τ. το, δπὰ τῆε παρελάβετε τὸν 
Χριστὸν ᾿Ιησοῦν τὸν Κύριον ἰη (ΟἹ. ἰἰ. 6. 
τ ςᾶπποὶ τὸ “"υς ἰεαγηςά τῆς ἀοείγίπε οὗ 
ΟἸγβι᾽" ; ποῖ οἂπ ἰδ θεὲ ἴβκδῃ 38 - "γε 
ἐεαγπεὰ ἐο ἀμοιῖν ΟὮτὶβε᾽" ; ἴοσ ἴποῖα ἂζὰ 
ὯΟ ταϊενδπὶ ἘχϑπΊρ]68 οὐ δυο υβᾶραβ. 
Χριστόν τηυϑὲ ὃε ἰάκεη 458 ἴῃς οδγεεέ οἵ 
τῆς Ἰεατηΐη, δπὰᾷ ἔῃς ἴογπη τὸν Χριστόν, 
εβρεοίδιν ἸΟΟΚΙΩΘ τὸ τῆς (οΠονηης Ἤγσον 
(νετ. 21}, ῥγοραῦϊυ ἱπάϊςδιεβ. τῆδι ἐπε 
οδἐείαὶ βεπβε ἰβ ἰῃ νὶενν ἤεσε. Τῆς ἂοσ. 

τῖπες ροΐπιβ ἴο τῆς ἀεδηϊίε τἰπηε οὗὨ πεῖς 
ςοηνεσβίοη. Τῆς ΟὨγίβε, τῆς Μεββίδῃ, 
Ηξε ρεσβοῃδιγ---ἴμαιὶ τννὰ8 ἴπε σοπίεπιβ οἱ 
πε ρΡτεδομίπρ νῃϊο ἸΠΟῪ Ὠεᾶγά, ἴπε σηρε 
οἵ δε ἰῃβιγυςείοη πεν τεςεϊνεὰ δηὰ τῇς 
Κηονϊεάρε ἴον ραϊηοὰ τῃςη. 

Μψες. 21. εἴγε αὑτὸν ἠκούσατε: ἐγ ἐη- 
ἀεεά γε κεαγὰ Ηΐνι. Οτ εἴγε, “1 5ο Ὀε 
δαὶ," “1Γ[δ51 αβϑβυπὶς ἰξ ἴο ὃς ἴῃς ςᾶβ6,᾽ 
8εε ἰπ 1. 2 ἄρονε. [π ἴδε ἔογπι οὗ ἃ ἀε]}- 
οδῖς βυρροδίτίοη ἰδ ἴδ κεβ ἰξ 88 ςεσιαίῃ ἰδὲ 
ἴδεν ἀϊά πεᾶσ. Ὑπε αὐτὸν ἠκούσατε '8 ἴο 
ὃς υπάετεϊοοά 45 ἴδε ἐμάθετε τὸν Χριστόν. 
Τῆς ρτοπουη ἰβ ρίδοεά ἴοσ Ἔγηρῃδϑὶβ ὃὲ- 
ἴοτε [18 νεῖ. Τῆς ροϊπι, τπετγείοσγε, ἰ8 
1Π|8---οἰξ, 85. 1 τᾶκε ἰξ τὸ δε τῆς ἕαςϊ, ἱξ 
ν885 Ης, ἴῃς ΟἸτῖβι, τπδὶ ννᾶβ τς βκυδ᾽εςς 
δηὰ τε βυπὶ οὗ ἴπε ρῥγεδοπίπῷ ννὩϊο ἢ 
χου πεασὰ {ἤεη".--καὶ ἐν αὐτῷ ἐδι- 

χθητε: ακὰ πη Ηἰνι τόνε ἱμείγμείεά. 
ἐν αὐτῷ ἰ5 ποῖ ἴο ὃὲ τεἀυςεὰ τὸ “ὃν 
Ηἰπι" (Ατπι. ; αἷδϑο ΑΥ͂ “ἴδυρῆς Ὁγ 
Ηἰπι, οὐ ““δουὲ Ηἰπι,"" οὐ “πη Ηἰβ8 
πᾶτῃς " (Βεηρ.), δυϊ [45 118 ργορεσ βεῆβδε 
οὗ “᾿π Ηἰπὶ". Τῇῆαε υπάετ γίπρ ἰάεα ἰδ 
τμδὶ οὗ υπίοη στ ΟἸγίϑι. Τῆς ἐδιδάχ- 
θητε, τπετείοσς, τεΐεγβ ργοῦ δ ἴο ἰπβῖσυς- 
τἰοπβ βυρβεαυςπὶ ἰο ἴποβα ὑπο ἢ νετε 
δίνεη τπεπὶ δὲ ἐμεῖς ἤγβὲ πεαγίηρ (ἠκού- 
σατε). [τ ννᾶβ ἐπ γε οτος ὴῤ νυἱτῃ ΟἾ τὲ 
παῖ τΠοῪ ταοεϊνεὰ ἐπεβε ἰπϑιγυςτοηβ.--- 
καθώς ἐστιν ἀλήθεια ἐν τῷ ᾿Ιησοῦ: ἐνεέπ 
ἂς ἐγμέλ ἐς ἐπ ἘΣ: ΨῊ ξεῖνε καθώς 
ἐστιν ἀληθείᾳ, ἐν τῷ ᾿Ιησοῦ 48 ἃ τηλτρὶπΑ] 
τελάϊηρ. Τῆς πηεδηΐϊπρ οὗ ἴπὰ οἴδυδε ἰ8 
τῆς ἀϊδρυϊεά. ὙΠαῖ ἱὲ εἐχργεβϑβϑαβ ἴῃ 
ΒΟΠΊΣ ῬΑΥ ἴῃς να" Ε οἵ σἰαμάαγά οὗ ἴῃε 
ἱπαισυςτίοπβ (ἐδιδάχθητε) [8 οἰεας τοῦ ἴῃς 

καθώς. Βυῖ ννῆδλι τῆς Ροϊπὶ δπὰ οοπηδο- 
τίοη οὔ τῆς οἴδλιιβε ἅτε ἰξ 18 ὈὉΚῪ ΠΟ σλεδῃ8 68 
ἴο ἀΔεϊετπηῖπθ. ΨΝΊΟΪ. σῖναβ “848 ἷβ ἵτὰ 
ἰπ ]εβὺ5; ΑΝ δπὰ οἵδες οἱάὰ Ἐπρ δα 
Μετγβίοῃβ, “88 τῆς γυϊῃ 18 ἴῃ [6808,᾿" 45 
{τὸ ννετε ἡ ἀλήθεια. ϑοπιε ἀΐβροβε οἵ ἰΐ 
ἃ8 ἃ ρΡΑγεπιῃεβίβ (ΒεΖ., Εὔοϊο., εἴς.), δβ ἱξ 
Ξε οἰ γε ΜΕῚς 80 ἱπβισυςῖεὰ δδους ΟἨἩείβι, 
τῆδε ννουἹὰ ὃς ἔα]8βε" (485 ἰη Ηἰπι ἔπεσε ἰ8 
ΟΥΪ αὐϊῃ, πιογαὶ ἀπά τεϊρίουιβ ἐγαῃ). 
Οἰδεῖβ (ατοῖ., εἰς.) πιᾶκα ἰξ τ-- "48 1ἴἴ 
τε! ν 5,᾽ ἐ.6., “1 γε ννεζε ἱπβεγυςιςὰ ἱπ 
ἴῃε ἀορεῖ 48 ἴξ το ν 18 ἰπ [6808 ᾿" ; οἵ 
({ετ., Ἐσδαβπι., Ἐβῖ., εἴς.) {πεν ΒυρΡΙΥ ἃ 
οὕτως ἴο ἴῃε ἀποθέσθαι Δπὰ υπάετβιαπά 
δε καθὼς οἴδιιδε το τείεσ ἴο εβϑ8 85 ἴῃς 
Ῥαιίεσῃ οὗ τιογαὶ ἰσυϊῃ οὐ Ποϊΐπεββ. [ετ- 
Οπλε᾽ 8 ἐχρἰδπδίίοη, ἐ.9., 8 1Π|8---σμοριοάο 
ἐπί υεγίέας ἱη Ἴέἐϑε σἰς εγὶξ εἰ ἐπ πυοδὲς φεὲὶ 
ἀϊα εἰ ςἐἰς ΟἈγεξέμνι. ϑοπιενῃδι βἰ πιεῖν 
οἴδεσβ, οοηπεςείην ἰἴ ἢ ἀποθέσθαι, Δ Κο 
ἰξ το πηεδῃ τμαὶ 85 τηοζαὶ συ τῇ 8 ἰῃ [εϑ08, 
80 {πεν οἡ τἰρεὶς θατὲ ἅτε ἴο αν δϑίὰς τῆς 
οἱ πιδῃ (Ηδεὶ., ΟἸβῇ., εἰς.). Οἵ, οοηπεςῖ- 
ἴῃς ἰε ἢ ἐδιδάχθητε, {πεν υπάετδιδληὰ 
τῆς Ροΐηϊ το θὲ τπδὲ πεν ννεῖε ἱπβιγυοιεά 
ἷπ ἃ ΑΥ̓͂ ἱπιρὶ γίηρ ἃ ποσὰ! σμδηρε, 48 ἰῃ 
7εβ08 ἴπετε 18 ἴσα ἀπά, ἐπετείοσς, Ποῖ ἐ- 
πε88 (Ξο ἀε ννεῖϊς βυδβιδητίδιγ). Μεγεσ 
τλλκεβ ἵἴπε ἀποθέσθαι ἀερεπάεπι ὁπ 1ῃ6 
καθὼς οἴδλιβε, 80 ἴπδὶ ἴῆε βεῆβε ῬεςοπΊεδ 
τ ῖ5---ο τγυτῃ [τ [8 ἰπ ]εβὺβ τπδὶ γε ρυὶ οΥ̓ 
ἴδε οἷά πλδη ᾽" ; δπὰ Αὐδοῖς ἀρρεδὶπρ ἴο 
ἴδε υὑδὲ οὗ ἀλήθεια ἰη νεῖ. 24 ἀπά ἴῃ ]οππ 
ἀἰϊν 2Σ, πηϑῖκοβ ἰξ τῷὸ "'" 88 ἰξ 18 ἴγῃς ᾿θαςῃϊη, 
ἐπ [ε808 τπαὶ γε βῃου]ά ρυὶ ΟΗ͂,᾽᾽ εἰς. Α 
ἴπεβε ἱπιεγργεϊδιίοπβ ἱηνοῖνς ἀυδίουβ οοη- 
δβίγυς 08 οἵ ἱπιροβε ὑπ) υδ: 18 ἷς ϑεῆβεβ 
οη ἴδε ἀλήθεια. Ἐξεϊϊπρ {π|8 οἴμετβ πᾶνε 
δδοριεὰ τῆς Ῥοϊάες ἐχρεάϊεπι οὗ τπιδκίηρ 
Χριστός τῇς 5υδΊεοι οὗ ἐστιν, ἴῃς δεῆβ8ε 
τῇεη δεοσοπιίηρ “48 Ηες (Ὁ γίβι) 18 τσυῖἢ 
ἰπ 1685" (Οτεά., νου ϑοάεπ). Α δεῖίζεσγ 
ἴυγη ἰ8 φίνεη ἴο (ΐ8 Ὁγ ΝΗ, ννῆο νουἹά 
τεδὰ ἀληθείᾳ ἀπά 50 ρεῖ ἴπε 56π8ε “88 
Ηε (ΟὨτίβϑ:) 8. ἴῃ 1}εβϑὺ8 ἴπ τυῖῃ". ἴπ 
βυρροτὶ οἵ 1Πϊ8 ἰτ ἰβ υγρεὰ τπδῖ τῆς αὐτόν, 
ἐν αὐτῷ 5δον τμδὲ Ολγίςέ, [Ὡς Μεςείακ, ἰ8 
της Ιελάδϊηρ βυδήεοςῖ. Βυῖς 1{π18 οοπεῖγυο- 
κίοπ πιεδηβ ἴπδῖ τ ννᾶβ ποῖ ἐποαεΒ ἴο ὃς 
ἰπϑιγσυςιεὰ ἰπ Δ Μεβείδῃ; ἴπδλῖ ἴπεν μαά 
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δ ων " ἐδιδάχθητε καθώς ἐστιν “ ἀλήθεια "ἐν τῷ Ἰησοῦ, 22. ᾽ ἀποθέσθαι ξ 

ἤσαν ἴα. ὑμᾶς "κατὰ τὴν προτέραν "ἀναστροφὴν ὃ τὸν ὃ παλαιὸν » ἄνθρωπον 
1 

χϑεες Τδεες. ἰν. 14: τος. ἵν. 11. 
ἀπλδ ὶ. 21; 1: Ρεῖ. ἰΐ. 1. 
δσηθδ ἰϊϊ. 13; 1 Ῥεῖ. ἱ, 1.5. Ὁ Εοαι. νὶ. 6; 

Α]ηβεσγὶ ἡ Ὀεΐοτε αληθεια Εα. 
5 Ογΐξ τὴν προτεραν ἀγαστροφην ],. 

8150 ἴο τεζορηΐβε ἴπδὲ Μεβείδιῃ ἱπ ἔπε 
Ὠἰϊδβιοσίςδι 188, δηὰ τῇδι ἱπ Ηἰπὶ ἴδον 
νου βες ἴπς [πὶ νος δἰρηϊδεά ἕο 
δεπὶ ἃ ρυκείηρ ΟΗ͂ οὗ τῆε οἷ πιᾶὰπ. ὙΠετε 
ἰ8 ἢο ἰηάϊςαιίοη, ποννενεῖ, ἰπ ἰἢς οοπίεχε 
οζ 'ἰπ δὴν Μογᾷ οἱ Ραυ] 8 Ὀεϊοηρὶῃρ ἴο [8 

ἰοὰ οἵ ἃ ἔοττῃ οὗ ἔαϊβε Ολγίςέέαπ ἱεδοῃ- 
τὴς ὨΙΓὮ ἀϊδεϊησυϊδηεά Ὀεΐννεεη Ολγίσέ 
Ὡηὰ ζέξης, οἱ οἵ (επῆ!εβ ῥγοξεββίηρ ἴο 
Ὀεῖϊενε ἰπΠ ἃ Μεββίδῃ δυῖ ἠοῖ ἰῃ [ε808 48 
ἴδὲ Μεββίδῃ. [τ οἠἱγ σεσηδίηβ, ἱμεζείογε, 
ἴο [411 Ὀαοῖς οπυ ἴπε ἱπιεγργεϊδιίοη “1 γε 
ψνεῖε ἱπδισυςιεὰ δοςοτγάϊπρ ἰο ἴμδὶ ΨὨΙοὮ 
5 ἴπ|} ἱπ [ἐδ "", δε οεἴδυβϑε νἹ}]} 
τλεη ἀεβοσίδε τε παέμγε οὐ "παημεν οὗ 
τῆς ἱπβιίγυςτίοη, 48 ἴῃς (ο]]οννίπρ οἰδυδθςε 
ἜχρΊεββεβ 18 βιυρβίδπος. [Ιἢ ἔογῃ οὐ σῆδγ- 
δεῖες ἴπε ἱπβιγυςιίοι ννὰβ ἰῃ δοοογάδηςς 
ν 8 νπδὲ ννᾶδ σὰς, ἢ ν᾿ μδὶ ννᾶβ ἴσια 
ἐπ 7έβις, ἴπαὶ ἰβ ἴο βᾶγ, τῶ ἴσα 85 
βεε επηρούϊεά ἰηῃ Ηἰπι (ο΄. ΑἸΖ,, ΕἸ1.). 
Απὰ ἱπβιγαςείοη οὗἨ δῖ Κὶπὰ τπεδηὶ ἐμαὶ 
ἴδεν βῃουϊά ρυὲ οὔ τπε οἷά τηδη. 

ει. 22. ἀποθέσθαι ὑμᾶς κατὰ τὴν 
προτέραν ἀναστροφὴν τὸν παλαιὸν ἄν- 
θρωπον: ἐλαΐ γε ῥμέ οὔ", ας γεραγὰς γΟοΏ 
3 ,οννινεν νιαμμεῦ οὗ ἰδγε, ἐκε οἰά νιαβ. ΤὨϊβ 
6 Ὀεδὲ σοππεοῖεά νἱἢ της ἐδιδάχθητε. 
τ ρῖνεβ ἴτε ῥηιγῥογέ οἵ σομπίσηίς οἵ ἴῃς 
Ἀπ σθν Τῆς ἰηξ,, ἀμετείοτε; ἰ8 τῆς 
οὐ)εείδυε ἰηῖ, (ο7. ἴθ μηκέτι περιπατεῖν, 
νεῖ. σ7 δῦονε, . Ῥομαϊά, ΜῊ Ογτανι., 
4 584). [τ Π45 βοπιειῃίπρ οἵ ἴδε ἔοτος οὗ 
8 ἱπιρεγαῖίνε, δυῖ 18 ποῖ ἴο ὃς ἰᾶκεῆ 88 
πε βᾶπὶε 845 8η ἱπηρεγαῖίνε, ἰἢδι δς οὗ {πε 
ἰηζ. Ὀεΐῃρ' νεῖν τᾶγε ἱπ τπε ΝΊΤ, δπὰ Ἰουπὰ 

ΠοτΆΠγ ᾿μἀεεάοη]γ ἴῃ ἴῃς σλδεούογαδςϊεβ, 
νν8 δηά τῆς [ἰκε (οὐ ΝΝ η.- Μουΐε., Ρ. 397). 
π᾿ βυςῖ σοηδιγυοιίοπβ 48 ἴῃς ργεβεπὶ πε 
ἐπ. ἄοεβ ποῖ γεαυΐτς ἴα ργοπουπ; δυὲ 
ὑμᾶς ἴδ ἱπιτοάυςεά ἤετε ἢ ἃ νίενν ἴὸ 
Ἰαςτἀϊεγ, αἴτεσ της γεΐεσεηςς ἴο ἐπι ἴῃ νος. 
21 (8ο ΕἸ]., ΑἸΖ,, εἴς). Τῆς ἤφυτε ἰπ ἴπε 
ἀποθέσθαι ἰ5 τλκεη ἴτοπῃ ἴδε ρΡυξεὶπρ οδ οὗ 
ἔλεπηςπίθι δηὰ ἰβ ραγδ]]εὶ το πε ἐνδύσασ- 

οὗ νεσ. 24. Τῆε κατὰ οἴδλυδε ἀεῆπεδ 
τθαῖ ἱπ τεβρεςὶ οὗ νης τπ|5 ῥηιέέίηρ οὗ 
ἰδ ἴο ἴᾶκς εἴπεςι, τῆς ῥτερ. μανίπηρ πεγε τῆς 
ξξῃεΓΆ] βεηβε οὔ “ἴῃ γείεγοποε ἴο,᾽ ποῖ παῖ 
οὗ “1ὴ οοπίοσγ τυ υνῖτ ". τὸν παλαιὸν 
ἄνθρωπον, ςοπιτλείεά τ τῆς καινὸς 
ἄνθρωπος (νετ. 24), τς νέος ἄνθρωπος 

Υ Αςῖδ νἱΐ. 58; -- Ησπι. χἱϊξ. τς; Οοἱ. 11}. 8; Ἡεῦ. χίΐ. α: 
Ζ-- Εοζ. ἷχ. 3, ἄς! " ἃ 64]. ἐ. 13:1 Τίαι. ἱν. :ς; Ηοῦ. χἕϊ. γ: 

ἱ, 9. 

3 ἀαποθεσθε Ε.Ή., Ν!οιοτίη., Ῥεΐαγ., Πάσ,. 

(Οοἱ. 1}. το), ἔδε καινὴ κτίσις (Ο6Δ2]. νἱ. 
15), ἰ τηε ἔοστμες υπσερεπεσαῖς 8εἶ7 ἴῃ τ 
επτίγεῖν (ο΄. οπι. νὶ. 6; (οἱ. 11}. ο).---τὸν 

ον: τολίες τυαχείᾷ εογγεῤί. ΤῊΣ 
Ρζτεβ. ἘΝΕ τλᾶσκβ τἰῃς σοττυαριίοη 85 ἃ ζχο- 
6685 τἰῃδὶ ροεβ οὔ, ἃ οοπάϊτοη δαὶ 
ξ7έ55ε5. Τῆε ροίηϊ ἰδ πηϊββοὰ ὃν ἴῃς “ἰ5 
φοτγυρῖ ᾿᾿ οὗ τῆε ΑΝ, ὃυϊ ἰβ ννε]] ρυῖ ΌῪ 
“ΜΆΧΕΙΠ σογγυρι ᾿᾿ (ΕἸ]., ΕΝ); οἷ αἷδο 
6]. νὶ. 8. Τῆε “ ςοττυρεοη," Βονενεσ, 
ἰδ ἴο ὈεΕ υπάετβίοοά 45 “ ἀεβισυςἕοηῃ ᾿". 
Τῆε “οἷά πηδη" ἰΒ ἰῇ ἃ οοηάιθίοη οὗ 
δἀναποίηρ ἀεβίσυςτοπ οὗ συΐπ, δηὰ, ἐμεσε- 
ἔοτε, Βῃου]ὰ 411 (πε πῖοσα ὃς “ρυῖ οὔ". 
ὅόχῖε (ε.9., Μεγετ) ἴδε εέεγμαὶ ἀεβίσυς- 
τίοη ἴο ῬῪὲ ἴῃ νίενν, {πε ῤγέβ. ραγῖ. Ἴχρζεββ- 
ἱπρ ννμδὶ ἰβ ἴο ἔδεμέ ἰπ ἀεδισυςτίοη οΣ 
ἱπάϊοδείηρ τπε εεγέαϊ κέν οὗ ἴῃς διυτε.--- 
κατὰ τὰς ἐπιθυμίας τῆς ἀπάτης : σεεογά- 
ἐπρ ἰο ἐλε ἱμςίς οὗ ἀεεεῖί. ἀπάτης ἴδ ἴδε 
ΦΉ. 5μὖ)., ὨΟΙ τα “δε ἀδοείτξαϊ ᾿μξὲβ " 

ἔν), δυῖ Ξ-- τῆε Ἰυ5ῖ85 Ψῃϊςἢ ἀεςεῖϊ δες 
οσ ΨὮΏΪΟΝ ἃγε [18 ἱπβισυπιεπίβ. Τῆς ἀπάτη 
ἰδ ἱπ οοπίγαϑὲ τ ἀλήθεια, τῃ6 Δγας]α 
εἰνίπρ ἰξ τπε δοϑβίγαςϊ ἔοσοε ἀρργοδοῃίηνσ 
ἃ ρετβοηἰβοδίίοη. κατά δεῖς -Ξ ἐπ ἀδεογ- 
ἄαπεε τοὶϊλ. ὙἼΠα ῥγοςεββ οὗ οοεζωρείου 
ος τυὶϊπ ρόεβ ου ἰῇ ργεςίδε ςοπίοστῃ 
ἢ τῆς πδίυσε οὗ τῆς ἰυδῖ5. ΨΠΙΟΒ τῃς 
ἀεςοεῖα! ροννεσ οὗ βὶπ 88 ἴῃ ἰϊ8 βεγνῖοε. 

γεσ. 23. ἀνανεοῦσθαι δέ: απὰ ἐλαὲ γε 
δὲ γεμπετσεά. Ἐοι ἀνανεοῦσθαι ἃ ἴεν 
Μ585. (Ὁ 17, 47, εἴς.) ἀπά βοπιε Ν᾽ εσβίοηβ 
(ϑγ:., Οορι., Νυϊρ.) τεαὰ ἀνανεοῦσθε, 
ΜΏΠς δέ ἰΒ οπιτιεὰ Ὁγ Ε. Ιπ βυςἢ ςοη- 
πεςείοπβ δέ ἐχργεββεβ δῖ αὐάϊ ἑέοκ πὰ 
ἐοπίγασέ. ἴῖτ ἱπιτοάυςεβ ἃ δϑίιδϊεσγηεηῖ 
ςοηπεςίεἀ νη {πε ἑοτεροὶπρ δυϊ ρνίης 
τῆς οἴπες βὰς οὗ τμαῖ. Ηδσσε ἴδ 15 τῆς 
Ῥοβίεῖνε σὔδηρε ψνπὶς ἢ τῆυβὲ ἕοϊονν ἴδε 
ῥμεεηε οὖ. 48 τῆς πιϊάά]ε οὗἁ τδϊ15 νεῖῦ 

8ἃ5 ἴῃε δεῖνα βεῆβε, ἀνανεοῦσθαι πιυδὲ 
Ῥὲ ἴάκεη 48 ραββῖνς δεῖε, ΞΞ "Ὅς τεπεννεὰ,᾽" 
ποῖ “τεχεν" γούγβεϊνεβ " (1νὺ1}.)}. Τε 
νει ἐχργαβ88685 ἃ βρίγίαδ] σπδηρε, ἃ ἴγπ5- 
Τοττηδιίοη ἔγοτη οἷά το ἢενν. ὙνΒεῖδοσ ἰὲ 
8180 οοὔνευβ ἴῃς ἰάθα οὗ γεξέογαίέοκ ἴο ἃ 
ννιεν οἵ ἃ ῥγίριαὶ βιδῖε 'ἰβ ἀουθε!, 5ὸ 
τοᾶτΥ οοπιρουπάβ ὑἱ ἀνά (ἀναπλη- 
ροῦν, ἀνακοινοῦν, ἀνισοῦν, ἀνιεροῦν, εἰς.) 
ἐχργεβϑίπῷς ποιδίηρ πόσα ἴπᾶη ἐλαπζε. 
ον ἴδε ππρρουτά, ἀϊειπςοη Ῥεΐνεεη 



22---24. ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥ͂Σ 343 

τὸν " φθειρόμενον κατὰ τὰς “ ἐπιθυμίας; τῆς "ἀπάτης, 23. ἰἀνανεοῦσ- «--: (οτ. 
θαι 3 δὲ τῷ " πνεύματι τοῦ "νοὸς ὑμῶν 24. καὶ " ἐνδύσασθαι Σ τὸν (ον εἰ 1; 

υάς το. 
ε Μεῖίι. χί!. 22, Μασυῖ; Οοἱ. ἱΐ. 8; 2 Τεες. ἰΐ. το; Ηδφδ. 1. 13; 2 Ῥεῖ. ἴδ. 13 οηἷν, 

ΓΉετε οἠἷν : ]οὉ χχχίϊὶ. 3: ἐπ κ« ετε οἱ; ν.-- οι. ἱ. 28, νἱὶ. 32, 
οἱ. 11}. το. 

ἃ Μεαικ ἵν. το. 
ςουβίσ., 2 Ῥεῖ. ἐΐ. το. 
χὶϊ. 2 δ]. ΒΞ: Εοακι. χἰϊὶ, 12, τᾷ; 1 Ὁοῦ. χν. 53, 54; 

τας ἐπιθυμιας ΟἸεπι., Οτίρ., Ογτ., ΗΙ]., 
Τετι., [νυς., εἴς. 

Αὐυρ., ]ετ., εἰς. ; τὴν ἐπιθυμιαν ὈΕ, ἀ, ε, 

Ξνανεουσθε 5, 1ο, 14, 17, 31, 33, 37, εἴς., ἅ, ς, ἢ, 5, πὶ, 588., Οορῖ., ὅγτ., ΟἸδηι., 
Οἢνσ., Ογσ., εἴς. 

8 εγδνσασθε ἢ τπιυςἢ τ(ἢς Ξάπις δυϊῃοτίεῖςβ 88 ἀνανεουσθε. 

ἀνανεοῦσϑαι 25 ἐχρτγεδδὶπρ γεπουαξίοΉ, 
τηλκίπρ ἢξνν, οὗ ρίνίηρ ἃ ἴεβῇῃ δερὶπ- 
πίηρ, ἂἃπὰ ἀνακαινοῦσθαι 458 τείεττίπρ' ἴο 
γερεκεγαίΐίοπ οὐ σἤδηρε οὗ πδῖυτε, δεὲ 
Ἡδυρὶ πὰ ΕἸ]. ἐμ ἰοὺς, ἀπά Μεγεγ οῃ 
(οἱ. "ϊ. το.---τῷ πνεύματι τοῦ νοὸς ὑμῶν: 
ἐπ ἐλε εῤῥγὲε οὐ γομν τεἱμά. ΤὮε ροβίτίου 
οὗ τπε ὑμῶν ρῖνεβ ἰξ ἃ πιεάβιυγε οὗ επὶ- 
ΡΒαβίβ, ΟΜ ταῖϊπὰ,, “δε πιπὰ τπᾶὶ 
18. ἴῃ γομ,᾽," ὑπ|ε88 ἰξ Ὀὲ ἴδίεη (ψτἢ 
Ηδυρῇ) ἴο ὃς ρίδοεὰ ἰαβὲ Ὀεοδυβε ἰὶ 
40.411:ῆ:8 ποῖ τῆς νοὸς ΟἸγ Ὀυς τε ΨνὨοἷε 
ἰάεα 'π τῷ πνεύματι τοῦ νοός. ΤΙ 5 ἀἰΠῆ- 
οὐ] δεπίεηςςε δδ5 θεεη υπάετείοοὰ ἴο τεΐες 
ἴο ἴῃς Ἡοῖὶν ϑῤίνέἑ, τἰῆε νοός Ὀεὶπρ ἀεαῖς 
ὙΠ 25 βοτὴς ἴογπὶ οὗ ἴπε ῥος5. ρΈν. οἵ 
τῆς γέμ. τμδῆ., ἀπὰ {πε πνεύματι 45 
ἀαέ. ἱπείγ. 8 τε βεῆβς ψουϊὰ δε 
“τεπενεὰ Ὁγ ἴδε Ηοΐγν ϑρίτγιι δεςέοισεά 
ΟΝ, οἱ ῥοσεαεσφά ὅγ, γουτ τηϊηὰ" ((Ες., 
ὙΠεορῆγ., ΒΟΠ, Ὑνδιεγδηὰ, ΕτσὶιΖ., εἴς.). 
ΤΙῖβ ρσοοεεάβ οπυ ἴῃς ΝΤ ἀοςιτίπε τῆδι 
ἰε ἰ8 Ὁ {δε ϑρίσιε οὐ αοάὰ τπᾶὶ ψε δζὲ 
τερεπειδῖεὰ οἵ σεπεννοά. Βυῖ ἰξ ἰεανεδ 
ἴδε ροΐπε οὔ τῆς δάάϊιίοη οἵ τοῦ νοός 
οὔβουτε. ΤΗΐδβ αποίεπι ἱπιεγργειδιίοη ἢα8 
Ὀεεη δάοριοά Ὀν 5βοπὶε τεςεπίὶ ὄχερεῖεβ 
ψ ἢ ςεγίδίπ τηοάϊβοδιίοπβ. Τῆι ΕἸ]ςοῖς 
15 οὗ ορ᾽πίοῃ ἴδδὶ ἴπε πνεύματι τεΐετδ ποὶ 
το ἰῆς Ἡοῖγν δῤέγὲέ ἀϊδιίηςγ ἀπά βεραγ- 
αἰεῖὶγ 28 ἴπε ᾿ἱνίης Αρεπὶ, Ὀὰὲ τὸ πὶ 
ϑρίγις δ μηἱέφα τοὶ ἐλ ἐλε Ἀμριαη τῤὶγὶέ. 
ἴῃ τοϊθ νᾶὺ ἢς τπίπκβ ἴῃς ῥοςς. ρέη. 5 ἴῃ 
Ῥοίηϊ, δηὰ τῆς ἱπισοάυςτίοη οἵ τῆς νοός 
Δοςουπῖοά ἴοσ 48 ἰῃς γεσεῤῥέασμίμνι οὗ τπε 
“νεῖ; Βυῖ, ἘΠΕ ἴα 18 ἴσα ἀπδὲ ἰξ ἰ8 
οῆεη ἀϊβίουϊε ἴο βὰῪ ψμεῖπες τς τα- 
επεγδαιεὰ τηϊπὰ οἵ τπιᾶη οὐ ἴπε ὨὈϊνῖπε 
Ρίγιῖ ἰδ Ῥαγιου αι ἰπ νίενν ἴῃ δε 

Ῥαυΐίπε υδε οὗ πνεῦμα, ἴπεῖε 566 Π18 ἴὸ 
Ὀε πο ςᾶδε ἰῃ Ῥῃϊς ἢ δε ΝΤ βρεᾶκβ οὔ τῆς 
Ηοὶν ϑρίγίιε δ5 »εαης ϑριγίϊ, οὐ δἰϊαςῃεβ 
ἴο πνεῦμα ἱπ ἴπε ξΞεηβε οἵ τε Ὀϊνίπε 
ϑρίτι δὴν δυοῦ ἀεβηὶπς ἰετπὶ 486 ὑμῶν 
οἵ τοῦ νοὸς ὑμῶν. Νὸοτ οδη ἰϊ ὃς βαἰὰ 
ταὶ πνεῦμα, ἰπ τε 5δεηβὲ οὗ τῆς Ὀϊνίης 
ϑρίγιε ἰπ υπίοη νυν πηδλη᾿ 5 βρίγιῖ, δ88 
Δηγνετε εἶβε ΠΥ ΒΓ ἢ ἀςείρπδιίίοη 85 
τῆς οης ἱπ ἴδε εχ. Νοσ, δραίη, ἄοεβ 

ἴῃς ᾿πιεγργοϊδιίοη νν ἢ ἢ τυτηβ ὕροη τῆ ϊ5 
ἰάδα οὗ μπέίοη Ὀεῖννεεπ Οοά᾽β ϑρίτίϊ: δηὰ 
οὔχ δρίτὶϊ, ἀπά ποῖ δίσυρὶν οπ τῆς πάτο - 
ἑηρ οἵ ἴδε Ὀϊνίηε ϑρίγις ἱπ υ8, τεϑ!] 
δορουπὶ ἱπ ΠΥ δβδιιβέδοϊοσυ ΨΆΥ ἴογ τὲς 
γοός. [Ιἱ ἰβ πεοεββᾶσυ, τπετείοσγε, ἴο ἴδκα 
πνεῦμα Ἰεῖα 48 -Ξ ΟΝ Βρίτίϊ, δπὰ παῖ ἃ5 
δῖ οπςε ἀϊεδιϊηρυϊϑῃεά ἔσγοπὶ ἂπὰ τεϊδιεά 
ἴο ἴπε νοῦς. Τῆε πνεῦμα, ἴπεπ|, ἀρρεδτβ 
ἴο Ὀὲ τῆς δίρμες δου! ἱπ πιᾶπ, ἴπε 
ἔλουν τἴπᾶὶ πλᾶκεβ Πἰπὶ πιοϑὲ ἀκίῃ ἴο 
αοά, ἴδε οτρβϑη οἵ Πὶ8β δρίγιτυαὶ 1 δηὰ 
818 ἔθ! οννΒὮΡ ἢ Οοά, υπάστ τμς Ὀοπά- 
ἃζε οὗ βίη ὃν παῖυτε, δυϊ δεῖ ἴτεε ἔγοτῃ 
ἴῆαι δηὰ πηδάς δὲ ἴογ πε ρυγροβεβ οἵ ἴδε 
Ὀϊνίπε [πὶ ὉΥ τῆς Ηοὶγ ϑρίτγιι. ὍΠπε 
γοῦς (ς7. οπ νεζ. 17 δῦονε) 15 ἰῆς δου! 
οὗ υπάετειαπάϊηρ, ἐεεϊϊηρ, δπὰ ἀεῖει- 
τηϊπίηρ, ἀἰβιηρυιθμεῦ Ὁν Ῥδὺὶ ἔτοπι της 
πνεῦμα (1 Οοςτ. χίν. 14), τερτεβεηιεά 88 
{ αρς οὗ ἀρρτονίπρ ἴῃς ἴανν, θυὶ ἱποαρ- 
αδε οὗ ψνἱΠεϊδηάίπρ ἴῃς τηοιϊίοηβ οἵ βιπ 
(Εοπι. νἱΐ. 23), ἀπά ἰἴ8ε 1 τῆς βυδήεοι οἵ 
βεδῖ οἵ τεπενναΐ (ἀνακαίνωσις, Βοῃι. 
χίϊ, 2). Ἑυτγίδες ἴῃς τερεπεγαῖε πυπιᾶπ 
βρίσὶ: ἀπὰ τῆς Ὀίνιπε ϑριγῖς ἄγε ἀδβοσι ρεὰ 
85 ἀϊβιίπος δἀπὰ γεῖ Ἵοο-ορεγαπὶ (Ἐοπι. 
νἷτ. τ6). Ηετε ἴδε ἴδε πνεύματι πιυδὶ 
ὃς ἴακεπ ποῖ ἃβ5 ἴῃς ἐηεέγηριεπέαὶ ἀδιῖνα 
(ἴον τεπενναὶ ἀοεβ ποῖ ἴδκε εῆεςξ ὃγ 
πιεδῃδ οἵ οὐ βρίγὶ)}, Ῥυϊ 28 ἴῃς ἀαέ. οὗ 
γεΐ., απὰ τῆς νοός ν"}}} Ὀς τῃε σον. σμδ). 
Τῆυ5 τῆς βεῆβε Ῥεσοπιεβ “τεπεννεὰ ἴῃ 
τεβρεοῖ οἵ {πε δρίγι ὉΥ ψὩῖοΒ γους 
τηϊπὰ ἰβ ρονεγηςά ᾿" (Μςγ., ται ἰ8, ἰῃ 
σεβρεςὶ οἵ ἴδε βρίτγίτυδὶ ἑδουΐον, ἴΒς τόσα] 
Ῥεσβοπδὶϊον ὑνῆοβε ογρᾷπ ἰ8 ἴπε πιὰ ΟΣ 
τεάβοῦ. ϑοῖηε, μοϊἀϊπρ ὉΥῪ ἴδε ἰηϊεγ- 
Ῥιεϊδιίοη οἱ πνεῦμα 45 ΟΝ 5Βρίτίῖ, ἴακε 
ἴδε νοός ἰο ὕε (δε ρεη. οὗ ἀῤῥος. (ἐ..» 
Αὐρυκῖ., ἐς Ττίπ., χῖν., 16, εῤῥγέέμς φμαφ 
νέης υοοαίμ}), οὐ τῆς ῥαγέ. ρέη., τε “ἴδε 
Βονετηίης βρίγιι οὗ γοὺγ πιϊπὰ '' (Ὀὲε 
νεῖ). Βυῖ τῆς δῦονε ςοπβισυςίίοῃ 18 
δεῖϊῖες, δὰ ἰὸ ἰ5 τῆς οὔς δὰοριεὰ βυὃ- 
δίδπιαιν ὉΥ ἴῃς ΑΥ δπὰ τῆς οἵπεσ οἱά 
Ἐπρ βῃ Ψεγβίοηβ, τῆς ΕΝ, Μεγ., δυρι, 
Αδῦ., δηὰ τηοϑβϑὲ σοπητηεηίδιογβ. 

Ψψες. 24. καὶ ἐνδύσασθαι τὸν καινὸν 
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{σΒ. ἢ, 15. ' καινὸν ' ἄνθρωπον τὸν "ἢ κατὰ θεὸν ' κτισθέντα ἐν δικαιοσύνῃ καὶ 
8. , 

κα ον. νἱ!. Ὁ ὁσιότητι τῆς ἀληθείας.; 
9, το, τὶ 
ΟὨΪγ ; 866 ποίε. 1 ΟΕ. ἱΐ. τὸ τεβ. τῷ [ρυκκ ἱ. 75 ΟὨἹΥ ; Ὠεαῖ. ἰχ. 5 ἃ]. 

ΤΈΟσ τῆς αλ.; και αληθεια ΕΟ, ἀ, ε, κ, τὰ. Ογτ., ΗΙ]., Ινυςτἢ, 

ἄνθρωπον: απὰ ῥμὲ οκ ἐδλε μπεὶσ »παη. 
Εοτ ἐνδύσασθαι δε ἱπιρετ. ἐνδύσασθε ἰ5 
τεδὰ ὉΥ δοῖηξε δυϊβογίτθβ οὗ ςοπβεαυεποα 
(Δ ΚΒΙΌΣ, εἰς). Τῆς δοῖ. 18 ἄρρτο- 
Ῥιίδιεῖϊυ υϑεὰ ἀραίπ, 88 Ὀεΐογε ἱπ νεῖ. 22 ; 
“ Ρυϊεπρ ΟΠ" δηὰ ““ρυϊτὶπρ οἡ ᾿" Ὀεΐπᾷ 
ἃςίβ, ὙΠ||ς γερισσαί (ἀνανεοῦσθαι) ἰ8 ἃ 
Ῥτοόςεβ8. Ἐὸοσ καινὸς ἄνθ δες. οἡ 
τὶ. σ5 ἃρονε.---τὸν κατὰ Θεὸν κτισθέντα: 
τολίολ αὐίεν Οσοά τοας ἐγεαίφά. Τδε δοσ. 
κτισθέντα Ξυρρεβῖβ ἴῃδι τῆς “Ὧδν τηδῃ " 
ἰβ τεραγάςά μεῖε ποῖ 48 ἃ πϑίυσε ογεδλίεά 
ἃπενν (οσ ἴῃς ἱπάϊνϊ 8], θὰ: 48 “τῆς ΠΟΙ͂Υ 
ἔοτπι οἵ πυπιδη 1ἰ{ε νυν ἢ ταβῸ 5 ἔσοτῃ τα- 
ἀεπιρτίοη,᾽" ογεαίϊεά οηος ἴοσς 811 ἴῃ δπὰ Ὀν 
ΟΒεῖβε, ἀπά ραγεἰςὶραϊεὰ π᾿ ὉῪ πε ἱπάϊ- 
νϊάυδὶ σοηνεσὶ. (8ες ΕἸ]., ἐπ ἴος., ἀπὰ 
Μᾶϊιες, Ολνίςέ.  οείν. οὗ δέη, ἰἰ., Ρ. 392). 
ΤὨς ρῆταβε κατὰ Θεόν ἦδλ8 βοπιεξίπιεβ ἴῃς 
βίτηρίε βεῆβε οὗ “" φοάϊγ," “ἴῃ ἃ ΕΥΡΟ 
τηδηποῖ᾽ (2 Οοτ. νιὶ. 9, 1ο, 11). ἐπος 
1 ἰ πεϊά Ὀγ βοπὶς ἴο πιδεᾶῃ ποίπίπρ' πλοῦς 
μεῖς ἴβδη Ἵσγεδιςά “ ἀϊνίπεῖγ " (Ηοἴπι.) ος 
“ δοοοσάϊηρ ἴο τῆε ν"}} οὐ σοά ᾽ (Αδ0.). 
Βαϊ κατά [5 4150 υϑεὰ ἴο εχργεββ ἐξζδηδβς 
(τ Κίηρβ χί. το; Ηδδ. νἱϊ!. 8; 64]. ἱν. 28; 
τ: Ῥεῖ. ἱ. χσ, ἷν. 6). Ηδετε, τπετγείοσγε, ἱξ 
ΤΩΔΥ τηδᾶη κἾἸΚε αοά " οΥἦ “αἴϊεσγ τῆς 
ἰγλᾶβε οἵ αοά". ὙΤᾷδῖ τ ΐβ ἰβ τῆς βεῆβε 
ἰ8δ ςοπβτιπιεᾶ ὃν τῆς υδὲ οὗ κτισθέντα 
ὙΒΙ ἢ τες 8]}8 αςπ. ἱ. 27), πὰ ὃν τῆς 
Ποὺ ραγαὶ!εὶ βιαϊεπιεπε ἴῃ ΟΟἹ. 1]. το: 

τὸν νεὸν, τὸν ἀνακαινούμενον εἰς ἐπίγ- 
γωσὶιν κατ᾽ εἰκόνα τοῦ κτίσαντος αὐτόν. 
Τῆς οἷαυβε, τπεγείοσς, ΔΗΓΠῚΒ ἃ πον 
ογεδιίοη οὗ πιᾶπ, δηὰ ἀδβογίθεβ (μδὲ οσθᾶ- 
τίοη 45 δεΐπρ' δοοοσάϊηρ ἴο ἴῃς ἱπιᾶρε οσ 
᾿ἰΚεῆεββ οἵ αοά. [τ πείεμες βἰδίεβ ποῖ 
βυσρεβίβ, πδοννενεῦ, (δι τῆς ἱπιαρε οἵ Οοά 
ἴῃ Ψ ΠΙΟΝ τπϑη νν48 ἤγβι ογεαῖςὰ ννᾶβ ἰοβὲ 
δηὰ δᾶβ Ῥεδεῃ σεϑίογεὰ ἰῃ ΟἾτίϑε. ὟνΠδὶ 
ἴι ἄοαβ βιδῖε ἰβ βἰ ηρὶν {πὶ τηἷ8 βεσςοπά 
ογεδίίοη, {κε ἴῃς ἤγβε, νναβ ἱπ σοῃήοστην 
ἢ τῆε Ὀϊνίπε ΠΙΚεπε88 οἵ δέϊτεγ τῆς ἐχ- 
Δτηρ]ε οὔννῃαι αοὰ ἰ8.---ν δικαιοσύνῃ καὶ 
ὁσιότητι τῆς ἀληθείας: ἐπ γὶρλέξομδηέϑς 
αμπάὰ ΠΛοϊϊπεςς οΓ ἐλε ἐγμίὰλ. Ἐσοι τῆς 
ἀληθείας βοπης ἔενν δυϊποτγίεῖεβ σίνε καὶ 
ἀληθείᾳ (016, Ογρε., ΗΙΙ., εἰς). Τῆΐβ 
οἴδυβς βρεοϊῆεβ τῆς τπΐϊηρβ ἴῃ ψὨϊοἢ 
τῆς πεν πηδῃ νν88 οτεαῖεά δπηὰ ἴῃ ὑπο ἢ 
τῆς Κεπεβ8 Ὀεῦνεεπ δἰπὶ ἀπά αοὰ οοη- 
βἰδῖθδά. ἐν, ἐπεγείοσε, ἀεποῖεβ ἴῃς φυδὶ ἐν 
οζ εἴπίςαὶ ςοπάϊτίοπ ἱπ νοι {πε οτεδιίοη 
τε! ἰβεὰ δε]. δικαιοσύνη ἀπὰ ὁσιότης 

τὰς 

τε ςουρὶεἀ δραίῃ ἰπ ἴχκε ἱ. 75 (οἵ. αἷϑο 
νυ θά. τχ. 3; ΓὉΙεπι. οτ., Εἰγε Οονίη- 
ἐλίαπς, χῖνὶ., 4. Ρίδῖο ἀϊβείη συ βῆεβ ἴῃ 
ἵνο Ψᾶγβ Ῥεΐϊψεεη ἴῃς ἰάεδ οἱ δίκαιος 
δηὰ ιμδὶ οἵ ὅσιος. Ηε ἀεῆπεξ δίκαιος 
85 ἴῃς ρεπεγίς ἴεγπὶ δἀπὰ ὅσιος 45 ἴδε 
τῤεοῖβε (Ἐμέλνῥ., Ῥ- 12 Ἐ); δπὰ ἢς ἀε- 
Βοτῖθεϑ ἴῃς ἰὈγπιεσ 45 ἢανὶπηρ τερατὰ ἴὸ 
οὖ σοϊδιϊοηβ ἴοὸ »μόρη, ἴῃε ἰδίζες ἴο οὖς 
τεϊδιίοπα ἴο αοά (Οογρ.ν Ρ. 507) Β.. Τῆε 
Ἰαῖῖεν ἀιβαιποιίοπ 18 αἷβο ρίνεῃ Ὀγ οἵδες 
Οτεεὶς ντιΐετβ (ῬοΟΪ γὉ., χχιϊ!., το, 8, εἴς.). 
τ ἰ8 ποῖ εαβύ, ἱπάεςὰ, ἰο βὰν ἴον ἔα τηϊς 
ἀϊξιϊηστίοη μοἰάβ ροοὰ ἱπ τῆς ΝΤ. Βαυιῖ 
Ῥοιῃ ἴπ ῥργοΐδης δηὰ ἱπ 1] οὶ ατεεῖ δε 
ἔννο ννοζγάβ, δάεςεῖνε, δάνεγ οσ πουῃ, ἅτε 
οἴϊτεη ςοτηδίποὰ ἰπ οπε βίδιεπχεηϊ (ε. ρ., 
ΡΙαῖο, Ῥγοίαρ., 329 ο; ΤἈφεαεί., 176 8; 
Ἀεῤ., χ., 615 Β; [ατῦς, ἰϊ., 663 Β; ἸοΒερὮ., 
Απίέΐᾳ., νὶϊ!., 9, τ [Κα ἱ, 75; 1 ΤΏ 688. 
ἰδ. το; Τιίϊυβ 1. 8). Ιῃ τπῆλην οἵ ἴδεβε 
οὔδεβ ἴῃς ἀϊδβιϊποϊίοη Ὀεῖννεε ἐπέερντεν 
δηὰ ῥίδὲν ἴ5 ςετιδίπ, δηὰ ἰὶ ἰβ βυ ταὶς τὸ 
411. Τῆς ΝΤῚ [530 οἱεαγὶν ἀϊβεϊ συΐβῃεβ δε- 
ὕννεεη δίκαιος ἀπά εὐλαβής ἀνα ἰϊ.. 25} 
ἔτ τδὺ θὲ βαϊὰ, ἐπεγείοσε, ἰμδὶ δικαιοσύνη 
δηὰ ἰσότης ἅτε ποῖ υϑεὰ νλριυεῖν οἵ 
ἱπιοτοαηρεδῦϊν, Ὀὰς τῃδῖ, ννὯ116 ὈΟΓὮ ἅτε 
οὗ σταςεὲ δηὰ Ὀοϊῃ ςοπβεαυςπεν μᾶνε ἃ 
πον τηεληίηρ αοάιννατᾶ, ἴῃς ἔοτγμεσ εχ- 
ῬΙεβδεβ ἴπε τρῶς σοπάυςϊ οὗ ἴῃς ΟὨ τ 5εῖαπ 
τῆδῃ ποτε ἀἰβεϊποιίνεῖν ἰη 15 Ὀεασίηρβ οα 
5. ἔθ! Πονν-τηεη, δπὰ τῆς ἰδιῖετ τῆς βατὴς 
ςοπάυοις ἀϊδιϊποιίνοῖν ἱπ 18 τεϊδϊίοπ ἴὸ 
αοά. τῆς ἀληθείας ἰ5 ποὶ ἴο δε τεδυςοὰ 
ἴο “ἴτυς ΠΟΙ] Π 6585 45 ἴῃ ΑΝ, δυϊ ἰΒ το ὃς 
τακδη 85 ἴδε ρεῃ. οἵ ογί ρὲ δπά 45 αυδὶὶ- 
ἔγίπε δοίλ πουῦπβ. Ευσίδεῖ, ἀλήθεια 8 
τῆς Ατείοϊς, οοπίγαβίίηρ ἢ τῆς ἀπάτης 
οὗ νεῖ. 22, 866π|8 ἴο δ6 τῆοσε ἴδῃ Ττυϊἢ 
ἰπ τῆς δρϑίσγαςϊ οἵζ ἃ 4υδβὶ-ρετβοηϊπορβιίοη 
οὐ Ττυῖῃ. [τ τῆᾶὺ τηβδῃ “ ἐὰλδ τσ " ῥαγ 
ἐχεείϊεηοε, ἴῃς συαπρεϊέοαὶ ταεββασςε, ἴδε 
οδ͵εςεῖνε ταῖρι ρίνοη ἴῃ ἐπε σοβρεὶ (ἡ 
ἀλήθεια τοῦ εὐαγγελίον, 64]. ἰϊ. 5, 14; 
ΟΓ 5ἰπιρὶγν, ἃ8 πεῖς, ἡ ἀλήθεια, Ἰοδπ νἱῖ:. 
32, 40, χνίϊ. το; Οδὶ. ν. 7; 2 Οος. ἱν. 2, 
χίϊ!. 8, εἴς.). Ὅλα οτεδιίοη οὗ ἴδε πεν 
ταδῃ ἴῃ ἴδε Ὠἰνίης Κα π 688 σελ β6β ἰϊβεϊ, 
τιεγεΐογε, ἰπ βοπιειῃίπρ δεῖϊοτ ἐπδη μα 
ςετετηοπίαϊ τεστυδε οὗ τπε [εν οἵ τς 
βεϊ οοηιϊαϊπεάᾶ νἱτῖυς οὗ τ1πε Πεδίμοη---ἰη 
ἃ τιρβίεουδβηςβ δπὰ ἃ Ποϊἰπεββ Ὀόγῃ οὗ ἴλ8 
πεν (τυ σοπιαἰϊπεὰ ἴῃ τῆς Ἐνδηρεὶ. 

νν. 25-32. Α Ρδγάρτδρῇ Ἴςοῃίδϊπίηρ ἃ 
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25. Διὸ " ἀποθέμενοι τὸ " ψεῦδος "λαλεῖτε " ἀλήθειαν ἕκαστος α Νετ. “ὲ 

μετὰ τοῦ πλησίον αὐτοῦ, ὅτι ἐσμὲν ἀλλήλων “μέλη. 26. "Ὑ ὀργί- ο ]ο8ὴ νἱί!. 

ζεσθε! καὶ τάνετε. ὁ ἥλιος " ἐπιδυέτω ἐπὶ2 τῷ ζ22ς;9Ὀα, μ᾽ μ' ΣΉ 5.3» 
Ρ Ζεεβ. νἱϊΐ. 16. 

1᾿Αἤεσ οργ. ἰπδετὶ δὲ ΡῈ ; και οπι. 54 ἢ. 
5 τω οχ. ΑΒ, εἰς. 

8εσί68 οὗ ἀεϊδοῃεά, ργδοιὶςαὶ Ἄχποτγιδιίοηβ, 
ἀελιηρ ννἱἢ ςετιδίη ἐν}]β τὸ θ6 ἔογβνγοσῃ 
δηὰ ἀυτῖεβ ἴο δε []8]1εὰ., ΤὨεβα ἰπἼυπο- 
οπΒ ἃσε ἃ}1} θδβεᾶ ου ἴῃς ργεςεάϊηρ βιαϊε- 
τηεηῖ, οσ δὲ ἀεἰνεγεὰ δ8 δρρίἰςδιϊοπβ οὗ 
{ΠῚ ἰοτεξοίηβ οἰαγρε ἴοὸ ρυῖ οδ' τῆς οἷά 
τήδῃ δπὰ ρυΐ οη τῆς πενν. 
ες. 25. Διὸ ἀποθέμενοι τὸ ψεῦδος, 

λαλεῖτε ἀλήθειαν ἕκαστος μετὰ τοῦ πλη- 
σίον αὐτοῦ: γνλεγείογε, ῥμέδηρ οἵ {αϊ5ε- 
λοοά, τῤεαὰ {ε ἐγμίᾳ ἐαςὰ μέ ισέἐλ ἀὶς 
πείρκδοιν. » ΜῊ τῆς εηϊαγρεά ἔοτπλ8 
διότι, διόπερ, [8 τάτε ἰη τῆς ΝΤ ἐχοερῖ ἴῃ 
Ζμκε ἀηὰ Ῥαυΐϊ, Ὀυῖ ἔγεφυεηῖ ΜΠ Ὦ τΠεβς, 
Ἐβρεςίδ!!Υ νι τῆς Ιαϊῖοσ. [Ιἐ ἰβ τὸ φηήαρε- 
οὗγενε, οἡ τολκίεὐ ἀοοομπέ, ἀπιὰ τεῖετϑ ἤεσα 
ἴο ψνῆδὲ ννᾶ5 584 δρουῖ {πε πενν πηδῃ δπὰ 
διῖ8 σγεδίίοη κατὰ Θεόν 48 ἴῃς ρτουηὰ ἴος 
ννδαιὶ τοΟἹοννβ. τὸ ψεῦδος ᾿ποϊυςε8 }αὶςε- 
ἀοοά ἴῃ ἐνετν ἐοτπὶ, οἵ υνϑϊςῃ ἐγίηρ τὸ 
ψεύδεσθαι ((οἹ]. 11. 8) ἰΞ οης οΠίεῖ ἴη- 
βίδηςθ. Ὑῇῆα ρᾶτγίϊς. Ὧδ8 118 ῬΓΟΡΕΥ 407. 
ἔοτςε, εχργεββίηρ ἃ (πίπηρ υπάεγβίοοά ἴο θὲ 
ἄοπε, σοτηρίεἰεῖὶν δαηὰ ἤπδ νυ, Ξε “ μανὶπα 
Ρυϊ ΟἿ τἢεπ οπος ἔοσ 4]] [α]βεῃποοὰ ἱἰπ 115 
ἜνεσΥ ἴογπι᾽"". λαλεῖτε, [ες ςοπείπυουβ 
ΡΓ68. ζο]]οννίηρ οὐ ἴδε ρδβὶ δςῖ, ἢδ8 τῆς 
ἴοτοε οὗ “"᾿βρεᾶῖ συϊῃ δηά βρεᾶκ ἰϊ οοπιίπυ- 
Δ[1ν,᾽" 28 τδε γεβυὶὶ οὗ ἔπδὶ ῥτίογ “" ρυϊηρ 
οὔ", Τλε ρτερ. μετά 8 ἀρρτορτίαῖςε μεῖς 
88 ἴῇς ῥγερ. οἵ ρεγβοῃδὶ δββοοιδιίίοη δηὰ 
τουΐυαὶ δοιϊίοπ (Ννίη.- Μουΐι., ρρ. 470, 
471). [« 18 {τυ ἰπ ἱπίεσοουτβε Ὀεΐννεεη 
ΟὨ γί βείδη Ὀγείῆγεπ (τοῦ πλησίον αὐτοῦ), 
ποῖ Ῥεΐννεαη ΟἸγίβεϊληβ ἀπά τπεὶς ἔεϊϊονν- 
τπεη ἷἱπ βεπεσαδὶ, τῆδὲ ἰβ ἱἰπ νῖενν ἤεῖς 
(ς΄ Ζεςξι. νἱϊ!. 16).---ὅτι ἐσμὲν ἀλλήλων 

λη: )ὺν τὸς αγὲ νιεριδεγς ογις οὔ αἀποίδεν. 
6Ά50ῃ ἔοσ 1ῃ18 ργαςιίςε οἵ τγυτῃ---ἃ τεᾶβοι 

ἄγανστι ποῖ ἔτοτὴ ἴπε σοπηηοπ σοποεριίοηβ 
οὗ ἀυῖν οτ βοςίαϊ ννεδὶ, θυὶ ἔγοτη ἴῃς ργο- 
ἔουπὰ ΟὨτιβείδη ἰάεα οἵ υπίοη οπε υνἱτἢ 
δποῖδεγ τπσουρῃ υπίοη ἢ ΟὨγῖβι. Α8 
ἴῃ ἴδ6 πυπιᾶῃ Ὑ εαςῇ πιεπιῦοτ ἰβ οὐ ἔπε 
οἵδε ἴῃ ςοπηςςτίοη δηὰ Μὸν ἴῃε οἵπεσ ἰπ 
8εγνίςα, 50 ἰῃ τῇς 5ρίτίϊυαὶ θοὰγν οὗ νῃίςῃ 
Ομεῖβι 15 τῆς ΗἩεδά τῃε τηεπηθεῖβ Ὀεΐοπρ 
οπε ἴο ἀποῖῃες δηὰ δᾶςῇ βεγνεβῖπῃε οἴδετ; 
ς΄. οπι. χίϊ. α; σ Οοσ. χὶϊ. 15. Βυῖ σἂπ 
υπίσυϊῃ ςοηβίβὲ ννἱἢ ἃ υπίοη ἴῃ ννῃϊ ἢ 
εδοΐ ἰ8 οὗ δπὰ ἴος ἔπε οἰπεὺ ΝῊ ἴδε 
δἰη οἵ [δἰβεβοοὰ ἰ8 ἤγει παπηεᾶ, ἀπὰ νυν 

ᾳ Ἀοπι. χἰϊ. 5; 1: Οος. χὶΐ. 27. ΓΡε. ἱν. 4. 8. εσε οὐἱυ; δας. χχίν. τ6. 

5 Ἐοτ ἐπι, εν Ὦ 3, ἃ, ς, ἔ, πι, Ν αἷς.» εἴς. 

ἴδε βὶπβ οὗ δῆρεσ, ἀἰβῃοπεβῖν ἀπά ςογγαρὶ 
ΒΡεεοΠ ἂς πεχὶ ἀεδὶὶ ἢ, να πᾶνε ὯῸ 
τιεδη8 οὗἉ ἀεϊεγηπίηρ. Τῆε ἐχρ᾽δηδιίοη 
11ε8 Ὡο ἄουδι ἰη Ἰοςαὶ ἀπὰ οοηρτεραιοπαὶ 
οἰτουπηδβίδποςβ ᾿ς ἢ Ῥδὰὶ] αἰ, ποῖ πεεὰ 
ἴο ρδγιϊςυ]ατίβε. 

γε. )6. ὀργίζεσθε καὶ μὴ ἁμαρτάνετε: 
δὲ γε ἀπρΥΥ, απὰ εἰὶβ ποί. Τῆς ννοτὰβ ἂγε 
ἰδκεὴ ἔγοπὶ Ῥβ. ἵν. 4, δπὰ ἕο! ὶονν ἴῃς 
ΤΧΧ τεπάεσίηρ. Τῆς οτρίπδὶ Ηςῦτγεν, 

γΒΝΌΟΓΙΙ 5.0) Δ, ἰδ τεπάεγεά ὉῪ 
βΒοπῖς “Ττεπῦ]ε ἀπά βίη ποῖ᾽ (Ενναϊά ; 
ΑΝ, “" ϑιδηὰ ἰπ αννε δηὰ βίη ποῖ᾽ἢ) ἑ.ε., -Ὃ- 
“εἰ νΒοεβοπιε ἔδασ Κεὲρ γοῦ ἴτοπὶ τμῖ5 
Βα} οουτβε᾽᾿; ὉΥ ΟἴΠεῖβ, 48 ἴῆε ΧΧ 
ἵνε8 ἰς (ΗἰιΖ., Βεϊ., εἰς.). ΑΒ υϑεά ὃγΥ 
80] πετε ἴῆς ψοσγάβ γεοορηίβε ἔπε ἕδος ἴμδὲ 

ΔΉΡΕΥ ἮΔ5 ἰῖ5 τὶ ρ πιὰ] ρίλος δηὰ πλᾶν Ὀε ἃ 
ἀυῖγ, νῆες τπ εν ἱπάϊςαϊε αἰδὸ μον βαβιϊν ἱξ 
ΤΩΔΥ ΡΆ58 ἱπῖο ἴδε βίπῦω!. ἀτεδι ἀϊ σου εν 
888 Ῥδεὴ ἔεϊς ἢ (Π18, ἀπά ἴῃ νᾶτγίουβ 
ΨΆΥ5 ἴξ ἢ48 Ῥδεη βου ρῆϊ τὸ ἐπιρῖν ἴδε ἰπ- 
)υποείου οἵὨ ἰΐ8 οὐνίουβ πηεδηίησ. ϑοπῖς 
ἴᾶκα τῆς ἤτβι ἱπιρεγαῖνε εοκπάοπαϊγ, 8 
1 τὸ “ἼΓ γε ἅτὲ ΔΠΡΤΥ, ἀο ποῖ δίῃ" (ΟἸ58Ά., 
ΒΙεεκ, εἴς.) ; οἴπεγβ, ἴῃ ἃ να  υἱέοτ! δὲ 
νδτίδηος ἢ τῆς αυοϊδιίοη, ἴᾶκε ὀργί- 
ζεσθε 25 λη ἑμέεγγορ αἰδυς (ΒεΖα, ατοι.); 
οἴδετα ἀδοίαγε ἰτ ἱπῃηροββίδ᾽ε ἴο ἴδκε τῃς 
ἢτβιὶ ςοτηπιδπά 85 αἱγεεί (Βυζίπι., Ογανι. 
ΟΥ̓͂Ν. Τ. Οτγεεᾷ, Ῥ. 290), οὐ ἀεαὶ ν τῇ τπς 
τϑὶ ἱπηρεῖ, 85 ῥεγηείδδίυς, απὰ υντἢ τἢς 

βεςοῃὰ 85 ἡμεςέυνε (ποτ, ἢς ννεῖίε, εἰς.), 
88 ἰξ Ξ-Ξ “"Ὅε γε ἅπρτυ [{ ἰξ πιυδῖ ὃε 50, Ὀυῖ 
ΟὨΪΥ ἀο ποῖ πίη". ϑυςῇ ἃ σοηβίσιςτίοη 
ταῖρῆϊ ὃς Αἱϊοννδῦῖε ἢ τῆ ἤγβι ἱτηρεσ. ννεσα 
(οἸ]οννεὰ Ὀγν ἀλλὰ καί οἵ 8οπ)ε δἰπηΐασ 
ἀϊδ)αηςιίνε: δυῖ ἢ ἀπε δβίγαρὶε καί ἰὲ 
ἰ8 ἰηφά πη! ϑ5:0]ς. Βοῖῇ ἱπιρεγβ. ἂζς τεδΐ 
Ἰυβδῖνεβ, ἰἢς οηἱγν ἀἰδετεηςς Ὀεῖννεξη {Πεπὶ 
εἰηρ ἰπ ἴδε μή--ονν Ὡς ἢ 4150 τῆγοννβ βοπια 

εἰ ρῃδβίβ οἡ ἴπε βεοοηά. Τῆς καί ἢ48 
δεῖς τῃς τῃεϊοτγίοαὶ βεῆηβε ψν Ὡς ἢ 18 ἰουπᾶ 
αἰθο ἱπ αἶφμε, λἀάϊηρ Ββοιγειῃίηρ τμᾶῖ 
8εεπὶ8 ποῖ 4υἱϊε ςοπδίβιεπιὶ νἱἢ τπὸ ρτε- 
ςεάϊηρ οσ ἴπδι 4υ.8118ε8 ἴϊ, Ξε “᾿δηά γεῖ" (οὐ. 
Μαῖι. 11. σ4, νὶ. 26, χ. 29, εἴς.) Νοῦ 18 
τῆς ἀϊῆσυν ἰῃ δἀπιϊτιπρ ὀργίζεσθε ἴο Ὀε 
ἃ τεαὶ ἱπ) υποιίοη οὗ δῆμοῦ δηγιπίηρ ποτε 
1δδη ἃ βεϊπιδάς ἀϊβῆσυ!γ. Μογαί!βῖβ οὗ 
ἀϊδετοηῖ δοῆοοΐβ, ἴῃς ϑιοὶςβ Ἴχοερίςά, 



Ἂς 
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1Ηετε οοἱν; " παροργισμῷ ὑμῶν, 27. μηδὲ 1 " δίδοτε " τόπον τῷ "διαβόλῳ. 28. 
3 Κίηξε 
χν.9.0; ὁ "κλέπτων μηκέτι κλεπτέτω, μᾶλλον δὲ “κοπιάτω " ἐργαζόμενος 

τἰχ 54]. τὸ " ἀγαθὸν ταῖς χερσὶν,2 ἵνα ἔχῃ " μεταδιδόναι ὃ τῷ " χρείαν ἔχοντι. 
ὉΙυΚο χὶν. 

; οι. χὶϊ. το; δεε Ηεῦ. χὶϊ. 17. 
χ Μαῖιι. νἱϊ. 22, χχνὶ. το; Αςῖδ χ. 35. 

χὶΐ. 8; τ ΤΏςεςε. ἰϊ, 8 ΟὨΥ ; [οὐ χχχὶ. 17. 

Υ Ῥαγιϊςΐρ., ( δ]. ἱ. 43 δ]. ἐσ. 
ΧΥ Βοτα. ἰΐ. το; Οἱ]. νἱ. το. ΖΣῖρυκε 

ν Μεῖι. νὶἱ. ε8 ; Βοιη. σχνὶ. 6. 
δὲ. χα, Εοσα. ἱ. τα, 

ἃ Μαῖῖ. ἰϊ. τφ; ἀοαρεὶς Ῥαδε.; 1 Ὅος. χἱϊ. ξι, 24; 
1 ὙΒεδβδ. ἱ. 8, ἐν. 9 δὶ. Ῥαυϊ; 1 ]οδῃ ἰδ. 27, ἰἰξ. 1) (6 08.); δν. 1, 17 δἱ. 

ἐμητε πιδ8. Οἤγγβη Τ μάτι; μηδε ΦΑΒΌΕΕΟΚΙ;Ρ, Οἴεπι., εἰς, 
Ξ ταῖς ιδιαις χ. το αγαϑ. ΦΑΌΕΕΟ 37, 57, 73, 116, ἃ]... ἰξ., ν., Οορῖ,, 54}., Ξεὰ. 

Αττη., Βαβ., Νδζ., Ἐρίρῆ., [ετ., Αἄὔυὕς.ν Ῥεὶ νὉ τ αγ. τοιδι χ Καὶ 10, 4η-8, 71-2, 80, 117, 
ϑυτ., Τπάτγι. ; τὸ αγ.- (οπιρ. τ. χερσ΄) 17, 675, ΟἸεπι.2; ταῖς χερ. (οπηρ. τὸ 4γ.), Τετί. ; 

᾿ νἌΤΥ ; ταῖς χερσι τὸ α΄ 
δ μεταδονναι ὈΕΟ. 

δᾶνε τεοορηίβεά τῇς Ρίδος οὗ ἀν ρεν ἷπ ἃ 
τηοσγαϊ πδῖυτγε; οὔ, .6.» Ρίαῖο᾽ 5 τὸ θυμοει- 
δέᾳς; Βυιετ᾽ 8 ϑιδῖοτηεης οὗ ἰῃς ἑυπποιϊίοη 
οὗ ἀηβεζ ἰπ ἃ πιοσαὶ βυβίεπι 88 “ἃ θαΐδπος 
το ἴπε ννεακηςβ8 οὗ ριῖν " δηὰ ἃ “" σουπίει- 
Ῥοΐβε ἴο ροββί᾽ε Ἔχοεββ πῃ ἃποῖῃετ Ρατί οὗ 
οδγ πδῖυτε," δεγβοης, Οδετηίς δος} εά., 
Ῥ. 126, 128. Α ὄτἱρῃίεουβ ψγαῖἢ 18 δ.- 

ἵβονεάροά ἐπ ϑοσίριυσς 48 δουγεϊΐηρ τμδὲ 
ποῖ ΟὨἿΪΥ ν»αγ δε δυὲῖ ομρἀέ το Ὀε, Δηὰ 18 
8βεδη ἰπ ΟΠ τῖδι Ηἰ πλβεῖζ (Μασ. 11}. 56). 850 
Ῥαὺυΐ βρεᾶκβ ἤεσε οὗ δπ δηβεῦ ἴδμδὶ [8 
ἀρριονδῦϊε δἀπά ἴο ὃε Ἂπ)οϊπεὰ, νν8ϊ]ςε ἰπ 
τδε καὶ μὴ γετε Ὡς ἰοτθὶ ἀβ οπἷν ἃ 
Ῥαγιίςυϊαν ἔοσπὶ οἵ πιεᾶβυγς οὗ ἀῦρεσ. Α5 
ἴῃε ἐο]]ονίηρ οἴαυθς βυρροβίβ, ἔνὲῃ ἃ 
τ ρμίεουβ νταῖῃ Ὀγ ονετ-ἰπάυ!σαηος πΊᾶ' 
Ῥάᾶββ 411] ἴοο εδβὶἱγ ἱπῖο βἰη.---ὁ ἥλιος μ' 
ἐπιδνέτω ἐπὶ τῷ παροργισμῷ ὑμῶν : ἱεὲ 
κοΐ ἐκ σμη ρὸ ἀοτονκ μῤον γομῦ ῥγονυοζα- 
ἐΐοη. Ἐοτ τῆε ἐχργεββίοη ὁ ἥλιος μὴ ἐπι- 
δνέτω ο΄. Πευϊ, χχῖν. 13,15; ]ετ. χν. 9; 
αἶβο οπι., 11... 1., 413, δπὰ Ρ᾽υϊδτο ἢ Ἐ 
βιδίεσγεηι οὗ ἴ[ῆε Ῥγιπαρογεδη ουδίοπι--- 
εἴποτε προαχθεῖεν εἰς λοιδορίας ὑπ΄ ἐρ- 
γῆς, πρὶν ἢ τὸν ἥλιον δῦναι τὰς δεξιᾶς 
ἐμβάλλοντες ἀλλήλοις καὶ ἀσπασάμενοι 
διέλνοντο (4 4». 7γαὲ., Ρ. 488 Β). τῷ, 
᾿πδεσίςά ὈῪ ἴῃς ΤῈ, ἰβ δυρροτῖεὰ ὃν ΠΕ 
ΚΙ", εἰς, ; ἴτε 18. οὐγεῖεὰ ὈγῪ τῇς δεδὶ 
ογίειςβ (ΤΎΓΝΝΗΕΝ) οα ἴπε δυϊβογιν 
οὗ ΒΑ, εἰς. Τῆε που παροργισμός 
ΟὐουΓβ ΟΩΪΥ Πετε ἰπ ἴῃς ΝΤ ; πενοῖ, 88 ἴΐ 
ννουἹὰ ἀρρεᾶγ, ἰῃ ποη- Ὁ] 1.4] στεεκ; Ὀυϊ 
οοςΑδβίοηδ!Υ ἰη τς ΧΧ (1 Κίηρεχν. 30; 
2 Κίηρϑ χχὶϊ. 26; Νεῆ. ἰχ. 18). 11 ἀϊῆεῖβ 
ποτὶ ὀργή ἱπ ἀεποιίηρ ποὶ ἴδε ἀἐεῥοσίέϊον 
οὗ δῆβεῖ οσ Δῆβεζ 85 ἃ ἰδβιίηρ τηοοὰ, δυῖ 
ῥτουοεαδοη, ἐχατῤῥεγαέΐοη, βϑαάδεη, νὶοἱςηὶ 
Δῆρεῖ. ϑυςῇ δηρεῖῦ σαπποὶ ὃς ἱπάυϊρεά 
Ἰοπρ, Ὀὰι τηυβὲ ὃὉς σμεοκεά δηὰ βυτγεη- 
ἀετεὰ υἱίπουϊ ἀεῖλγ. Τὸ βϑυρροδβε δῆγ 
ΔΙ]υβίοη εῖε ἰο βυπβεῖ δ8 τῇς {{π)Ὲ ἴῸΓ 
{παγεν οὐ ἴο πίρῃε 48 ἱπογεαβδίηρ ννγαῖῃ 
Υ αἰνίπρ ορρογίυπιιν οὗ Ὀγοοάϊην, ἰ5 ἴο 

Ἢἢᾧ 

γαθον δ᾿ Β, πιοβῖ πηβ8., σῆγγβ., ΤῊΪ., Οες. 

ἱπηροτὶ βοπηεϊμίηρ επιίγεῖν ἰογείζη ἴο τ8ε 
Βἰ ΓᾺΡ] οἰ τν οὗ τπε ννογάβ 5 ἃ βιδίεσηεηι οὗ 
ἱμπεαίέοκ. 

Ψεν. 272. μήτε δίδοτε τόπον τῷ δια- 
βόλῳ: »εἰἰλεν ρσὲνε ῥίαοο ἰο ἐκε ἀεοιῖ. 
ΤΒς μήτε οὗ (πε ΤῈ ἰ8 ξυρροτγίεὰ ὉΥ͂ 
Οουγβῖνεβ ἀλη οογιαὶη Ἐδίμεσβ, Ὀυϊ τηυδὲ 
Ὅε ἀϊδρίαςεά Ὁν μηδέ, ἔος ψΠοΏ τε 
ενϊάεπος ἰ5 ονεσγνῃεϊτλίηρ (ΒΜ ΌΕΚΙ, 
εἰς.). μήτε ρῥτγορεσὶν υξεὰ Ψψουϊὰ πᾶνε 
γεσαϊα, μήτε, ποῖ μή, ἴῃ τμ6 ψσγενίους 
Ῥγομί δου. μηδέ οπ ἴδε οἴβες μαπά 
18 Ρταπηπιδες αν οοττεςὶ 88 ἰὶ δάάβ ἃ 
περ περαῖϊνε οἴδυβε, -- “αϑο ἀο ποῖ," 
“ποῦ γεῖ" (Ηδτγίυπρ, Ῥαγέκὶ. ἰ., Ρ. 21ο; 
Βυϊίπι., Ογανε. οὐ Ν. Τ. Ονεελ, ρ. 366: 
7ε, σνεελ Οτναμι., ξὶ 776). τόπον, -- 
γόον, οῤῥονγίμκεέν; οὐ. Ἄοπι. χίϊ. 1ο. 
διάβολος ἰ5 ποῖ -- εαἰκμπίαίον (Ἰ,ατὰ., 
εἰς.), 45 17 τῆς τεΐετεπος νέγε ἴο ῃεδῖπεῃ 
βἰδηάδγειβ οἵ Οπτίβιίαπε (Ετϑβπι.), ὕυῖ 
Ξε ἐμὲ ἀευϊΐ, τῆς νοζὰ μανίῃρ αἰννᾶγβ 
ἰῆλι βεῆβε ἰπ ἴῆε ΝΤ πε υϑεά 25 ἃ 
πουπ (ἴῃ τ Τίπι. [1. τσ; 2 Τίπι. 111. 3; 
Τις, ἢἴ.. 3. 1 [5 ῬΡσο δ ἂπ αἀγεεί.); «ε΄. 
Μαῖξ. ἱν. σ, 5, χὶ τὶ. 39, χχν. 41, εἴς. ἴε 
Ἠδβ τὶ βεῆβε αρϑὶπ 'ἱπ 1 Τίπ) ἰϊ). 6. 
Τῆς πιογε ρεγβοπδὶ πᾶπης Σατανᾶς οζουτδ 
τῆοσε ἔγεαυςπεν ἰπ τῆς Ῥδυ]πςε ντιείηρε, 
ΨὮΠΕ τ 18 υϑεὰ ΟἿΪΥῪ οπος ἰπ ]οὔπ’ 5 
Θοϑρεῖ (χἰϊϊ. 27) ἀπὰ πενεσ ἰῃ ἢ'8 Ερίβεϊεβ. 
Οη τῆς οἵπεν παπά διάβολος 18 βἴταπξε 
το Μαγκ. 

νει. 28, ὁ κλέπτων μηκέτι κλεπτέτω: 
ἰεὲ ἐὰλε οἰεαϊεν πὸ ἰοπρεν είεαί. Νοὶῖ ὃ 
κλέψας, -- “πε ΨὯΟ 5διοϊε,᾽" Ὀὰϊ ργεβ. 
Ῥασί. υἱτἢ ἃ βυῦδι. ἴοτος (οὐ. ΝΥ Ίπ.- Μουϊε., 
Ῥ.- 444). ϑιεδιηρ ννὰβ ποῖ Ψν ΠΟΙ ςοη- 
ἀεπηπεά Ὀγ ἀπεοίεπι μεδίμπεη ορίπίοπὶ ἴὲ 
ΜΆΒ ἔνε δἱοννεὰ Ὁν ἴδε 1,δοεάδεσηοηϊδπβ 
(Μάμεσ, θον., ἰϊ., Ρ.. 310). 1 ννῶβ ἃ νῖςε 
ἱπῖο ν Ὡοἢ ἴππ τεςεπην ςοηνετίςὰ Πἰνὶπς 
ἰπ τε οἱὰ ραρᾶῃ βυττουπάϊηρβ, εβρεςῖ- 
ΑΙἸΙν ΨὮοη υπεπιρίογεά, ταϊρῆς 411 ἴοο 
τεδ αν 810. [ἰ ἢδ8 Ὀδεη τπουρῆϊ δίσδηρε, 



27----20. 

48; [(ὑΚκὸ νἱ. 43 ΟὨΪγ. 
ἀ-- ΡΒΪ]. ἱν. 8. δὼ ἤξανεν. 12 τεβῖ, 
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ς Μεῖῖί. ἱν. 4 (ἔγοπιὶ θοαὶ. νἱῖξ, 3), χν. τα; εν. φαεεῖτη : Ραυὶ, ἐδ οὐϊγ. 
ΓΑΒα., Αςίδ χχαν ϊϊ. το; δεε ΡΒ]. ἰὶ. . 25. ἵν, τό. 

Ε--]Ιαγλεα ἱν. 6; σ Ῥαϊ. νυ. 4; βεα Εχοὰ. ἰϊΐ. 2; Ρα. ἰχχχίν. 12. 

ἸΈοσ χρειας, πιστεως ὈΕΕΟ 46, ἀἁ, ε, ἔ, ξ, ]ετ., Β458.-οὔι., Νασ., Απίοη., Μαχ., 
Τεῖῖ., Ογτ., Η1]., Αὔὐς., Απιῦτβι., Ρεὶ., ἃ]. 

5 Ἐὸὸσ δω, δοι ΠΕ6. 

Βοδιοεῖν οτεάϊ 0] ἱπάςεά, τπδὶ Ῥγοίεββίπ 
ΘΟ γί βεῖδηβ πὶ τμε8ς Αβἰδεῖς ΟΠυγοῆ 85 οουΐ 
δᾶνε βίνεῃ ΨΑΥῪ ἴὸ τπϊενίπρ. Βυῖ ἴδε 
Ἐριβι]εβ Ὀδᾶσ υνἱίμςβϑ ἴο ἴῃς εχίβίεηςς οὗ 
πόθοι οδεποεβ ἀρϑίηβι πιοσδι τ ἰπ ἴδε 
Βύσοδεβ (ε.6., χα Οοτ. ν. 1).--μᾶλλον δὲ 

κοπιάτω: ὑμέ γαίΐλεγ ἱεὲ ἀΐπε ἰαδοιν. 
μᾶλλον δέ 25 ἃ εογγεζέϊυε ἴοτοε, -- παν 
γαίλον, διέ οὐ ἐΐλε εομέγανν ταίλεν; εἴ. 
Ἐσπι. νἱϊϊ!. 34; 64]. ἵν. ο.---ἐργαζόμενος 
τὸ ἀγαθὸν ταῖς χερσίν: τοογκέηρ ἰὰδ 
ἐλὶπρ ἰλαὲ ἐς ροοά ιτοικ πὲς δαπάς. ΤὩς 
τελάϊηρβ βεῖε νῶσζῪ ςἼοπβίἀδγαδοὶγ, πού- 
ἱιπβιαπάϊηρ τῃς δι ρ οἰ οὗἁ πε βιδϊε- 
τεηῖϊ. Τῆς ΤῈ δάοριβ ἴῃς τεδάϊπρ ρίνεπ 
ὉΥ Ϊ,, ΠΊΔΩΥ ουγδῖνεβ, ϑίαν., Οῆσγϑβ., εἰς. 
ἴῃ Β, απι., εἴς., ἰῆε ταῖς χερσίν ρτεςεάεβ8 
τὸ ἀγαθόν. ΤΗΪΐβ ἰδιῖες νι ἰδίαις 
ἰπβεσιεὰ Ὀείννεεπ τὸ ἀγαθόν ἀπὰ ταῖς 
χερσίν ἰ6 ουπά ἰπ Κ, βοπὶς οὐγεῖνεβ, 
ϑυτ.-ΡΏ]]., εἰς. ; 81 ταῖς ἰδίαις χερσὶν 

ἀγαθόν ἰξ5 ἴῃε τεδλάϊηρ οὗ ΑὈ ΕΘ, 
37, εἰς., Νυἱρ.ν αοἴῃ., Οορι., 54ῃ., Ετῃ., 
Απῇ., ]ες., Ἐρίρῇῆ., εἰς. Τῇΐβ ἰδδὲ ἰβ 
ἴδε θεδῖ, ἀπά ἰβ δάοριεά δγ ΟΤῚ δπὰ ὈὉῪ 
ΨῊ ἰπ ἴδε τρδλγρ., ᾿πουρῇ ποῖ ἱπ τῆς 
τεχὶ. τὸ ἀγαθόν 25 ορροβεά ἴο ἴδε κακόν 
οὗ τῃεῖ -- ἰαδοωγ, ποῖ ἑάϊομεσς; κοηδεί 
ἰσογὰ, τοὶ Ξἰεαίϊἑπρ᾽; τῇς υβς οὗ οκδ᾽ς οἱσπ 
᾿πγήβδῃ ἴῃ ὅκα Ἧς ποῖ τοῦθίηρ ἴῃς παπάβ οὗ 

εἴβ. ἵνα ἔχῃ μεταδιδόναι τῷ ίαν 
ἔχοντι: ἐλαὲ λέ Ων λανε ἰο ΝΣ πρ ξα 
ἐλαὲ κας μεεάβ. ἴι Ὧδβ Ὀεεπ τπουρῆς 
βίγδηρςε ὈΥ 80πὶε ἴπαὶ ῬΑ] 5βίσηρὶν [ογθ148 
βίεδιὶπρ ἀπά τηᾶκεβ πὸ τεέδγεηος ἴο τῆς 
ἀυῖν οἵ τεβεϊτυϊτίοθ. [ἢ ροΐπε οἵ ἕδος δε 
ἀοεβ ποτε ἴἤδη ἴπδῖ; ἔοσ ἣς ἀδοίατεβ ἴῃ ςα 
Ῥκορεῖ οὐγεςὶ οὗ 41} ΟὨτίβείδπ ἰαδουὺτς (ψ. 
ΟΙ5ἢ.), υὲς., ἴο δοᾳυίσγε ποῖ πιογεὶν ἴοσ 
Οὐγϑεῖνοεβ δηὰ οὖγ οὐνῦὴ παρά, ὃδυϊ νἱἢ 
ἴδε νίενν οὗ Ῥεΐηρ δ0]ε ἴο πεῖρ οἰδεζϑβ. 

Ψες. 2ς. πᾶς λόγος σαπρὸς ἐκ τοῦ 
στόματος ὑμῶν μὴ ἐκπορενέσθω: ἰεΐ πο 
φονΡΗῤῥὲ τῤεεεὰ ῥγοσεεά ομὲ οὕ γομν νεομίᾳ. 
πᾶς... μή, τῃε νν»ε!!-Κπονῃ Ηεντγαίβιις 
ἴοστηῃ, ἴτε ἡερδῖϊνε διδοίης ἴδε! το τῆς 
νεῖῦ, --. “" ποη-εἰέξεγαποε---ἰεῖ τἰῃδὶ Ὀ6 ἴοι 
ἜνεσΥ οοτγυρὲ νοζὰ "", ξΞ τοογά, ἰῃ 
ἴδε βεῆβε οἵ ἃ σαγὲηρ, εῤεεοΐκ οἵ μέϊεγαπκεε. 
σαπρός, ἰἰτ. γοέίεκ οἵ τοογη οἱμέ απὰ υηδὶ 
ἔος υ8ςὲ, δπὰ ἵπεπ τοογίλίεος, δαά (ε.Ρ.» 

φιιλιένίπρ ἐγεες, ἐγμὲ, βοὶ 45 ἴῃε ορροβίϊε 
οἵ κ ,» Μαῖι. νἱΐ. σ7, χίϊ, 33, χιῖ!. 48; 
1μὰκς νὶ. 43, εἰς.). Ηετς ἰξ ἀοεβ ποῖ 566 πὲ 
ἴο πιεδη βἰ ἐὰν, Ὀυϊ, 45 με [ΟΠ] οννῖπρ οἴδαδε, 
ἀγαθός, κιτ.λ., δυξρεδίβ, δαά, ῥγοβίϊε55, 
οἵ πο ροοά ἰο απνοπε. ϑόοῖης, ῃοψενεσ, 
εἶνε ἴξ τῆς πιοσε βρεοίῆς βεῆβε, --Φ ον, 
85 ἱποϊμάϊπρ σομγγίίομς πὰ μηδεζονεὶη 
υἱΐετδηος (Αδ}.).---ἀλλ᾽ εἴ τις ἀγαθὸς 
πρὸς οἰκοδομὴν τῆς χρείας: ὁκέ «εὐ ας 
ἐς ροοά ὕον εἀϊβεαδίοη οΥ ἐλε κεεὰά. ἀλλ᾽ 
εἴ τις, -- μέ «μοὶ ας, δπμέ τολαίευον; 1ἷτ. 
Ξ  “δυῖ  τπετς ἷ5 Ἅπν --- Ἰεῖ τ᾿ ῥργσοςεςὰ 
οὐ οὗ γοὺυς τηουτδ ἢ ἐΜογ.). ἀγαθός 
ἢ πρός οτ εἰς ἰ5 δυ διοίς πον τεασυςηὶ 
π᾿ οἰαβϑίςαδαὶ ατεεῖς 'π τμε βεῆβς οὗ Ξσμέέ- 
αδίε, Ξεγυϊεεαδίς ζ0γ βοιιειπὶπρ (6. .ν 
Ῥιδίο, Κεῤ., νἱϊ., Ρ. 522 α). Τῆς ρῆγαβε 
οἰκοδομὴν τῆς χρείας ἰβ δοπιεννῃδι ἀϊἢ- 
οὐἱε το οοπϑίσαα. [1185 ἀἰηουϊγ ργορδοὶν 
δοοουπίβ ἔοσ ἴῃε τεδάϊηρ πίστεως ἱπβιεδά 
οἔ χρείας ἰη Ὠ}Ε, εἰς. [τ σᾶηποὶ ὃς ἀεαὶῖ 
ἢ ΌΥ ἱπνεγβίοη 48 ἴξ ἰβ ρυῖ ἱπ ἴῃς 
ΑΝ, “το ἴδε υδς οὗὨ εὐϊέγίηρ"; ποῖ 85 
ἐαυϊναϊεπεὶ ἴο “1τποδε πο δᾶνα πεεὰ" 
(Εὔςκ.); ποῖ 88 -- “"δ8 ἴδπεγε πιῶ ὃς 
πεεὰ" (Ετγδβπι., φηᾷ οἱέ οῤμδ). Νεῖῖδεσ 
ολπ ἰὲ δὲ ἃ ββῆ. οἵ φυδίγ, δβ ἰΐ-- 
“ βεβοηδθὶς εὐϊβοαιίοη ἡ. Τῃε τῆς 
τουδὶ δανςε ἰδ [0}1 ναΐυς, ἐβρεςοὶδ!ν δῖε 
ἴδε ἀπαγίῆτουβ οἰκοδομήν ; ἀηᾶ τἴῃε χρείας 
ἰβ Ὀεβὲὶ τάκεη εἰἴπεγ 85 ἴῃς γεν. οδῇ., τε 
“ ρἀϊβολιίοη ἀρρ!εὰ το ἴῃς πεςὰ ᾿" (Μεν., 
ΑΙΙ, 4.00.), ος ἴε ρεῃ. οἵ γονιοέθ γείεγσμοα 
ΕἸΙ.; οὐ ΜΝ π.-Μουϊι., Ρ. 235), “οἀϊ- 
οδἰίοι ἰπ σείεσεηςς ἴο ἴῃς πες," {.Ζ., ἴο 

τῆς ῥγέδεμέ πεεὰ. 80 τῇς Νυ]ρ. (4πι.) 
ἷνε8 αὐ αεαάϊβεαέίοπενε οῤῥονέμηι ἑαέϊ5.--- 
να δῷ χάριν τοῖς ἀκούουσι: ἐλαέ ἐέ νεαγ 
ἐυε ργασέ ἰο ἐλε ἄσαγεγς. 80 τῆς ΕΝ. 
ες ΑΝ Ἂ͵50 ρίνεβ “" πηϊηἰβίεσ ρσγᾶςε ὑπο 

τῆς Βεᾶγειβ ". Τῇῆε οἵδε οἱὰ Ἐπρ]8ῃ 
νετϊβίοῃβ ἰἰκεννῖϑε τεπάεσ χάριν, ργαζέ, 
ἐχοερὶ Τγπά., νὯΟ τηᾶκαβ ἰὰ “τηδὲ 11 πᾶν 
δᾶνς ἔανουτ,," ἀηὰ Οον., νν»ῦῆο τεπάεγβ τἴ 
“δαὶ τὲ θὲ ριδοίουβ ἴο ἤεαγ ". Νοῖ ἃ 
εν (Τῃεοά., τυτἢ., Εὔοκ,, εἰς.) πιᾶκς 
ἱξ τὸ γίνε ῥίεαφμγε. Βυϊ χάρις υϑυ δ} 
τηεδπ8 γαυομγ οἵ δεμεβέ, απὰ τπε ρῆγαβες 
διδόναι χάριν ἐχρτεβδεβ τῇς ἰάεα οἵ ἀοίπ 
α κἰπάνεςς ἴο οπε (ϑορῇ., 476χ., 1333; 
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ΒΞ: ἔοι. τοῖς ἀκούουσιν. 
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30. καὶ μὴ "λυπεῖτε! τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον 3 τοῦ 
ἐν Ὁ θεοῦ, ἐν ᾧ ' ἐσφραγίσθητε "' εἰς ' ἡμέραν ' ἀπολυτρώσεως. 31. πᾶσα 

ΚΕΡΒΙ. ἡ. "' πικρία καὶ θυμὸς καὶ ὀργὴ “ καὶ " κραυγὴ καὶ “ βλασφημία " ἀρ- 
16;2 Τίσι. 

Ἂ 1Ηῆετε οὐΐϊγ; β6ες οὮ. ἱ. γ τε, 
αἰ. τς οηΪγ. Ὡ-- Αεἰς χχἰϊί. ο οτΐυ ; δβεε Μδῖίι. χίΐ. το. 

τι Αεἴα υἱῖ!. 23; Εοχα. {{ϊ. τ4, ἔγοσα Ρε. ἴχ. 27; Ηςδ. 
οΞΟοι. ἐἰϊ. 8 4]. ΡΞ (απ ερρ.) 

(οὶ. 1]. τ4 οοἷγ ; Μαῖίι. χἰϊί. 12 δηὰ αοςρ. ραβεὶτῃ ; Αςὶβ χχίϊ. 22. 

λλνπητε ΚΙ,, Ογε., 8]., Βαβ., Τῃάτγι. 3 τὸ αγ. πν. ὈΕΈΕΟ, ἁ, ε, α, σοιδ. 

3'τι θεον οὔ. 2, 49, ΖἜτῃ., ΟἾγ., Ερίρᾷ., Τεσι. 

4ὁργ. κι θυμ. ὈΕΕΟ 37, 46, 55, 73, 116, ἃ, ε, ἔ, α, αἷς.» Οορὶ., ΟἸεπι., Απηδτεῖ., εἰς. 

ΡΙαῖο, 1ατος, 111., Ρ. 7ο2 ε; ἘΕχοά. 11. 21; 
Ρβ8. ᾿ἰχχχίν. 11); ἀπά τὴ ἴς ΝΤῚ 1τἴ δδ58 τη ϊ8 
8εῆβε νἱτἢ τῆς βρεςϊῆς ποιϊίοη οὗ ργασίονμβ 
Κίπάπεββ οἵ βεγνίςε (2 Οοσ. ἱ. 15, ν"Ἱ. 6; 
ἍΠ16Β ἷν. δ; 1 Ρεῖ. ν. 5). 80 ἰτ ἴ8 πεσε. 
δε λόγος ἰβ πε :"δ)., ἀπὰ τῆς οἴδυβε 

Εἶνεβ ἴῃς ΟΠτβιίδη οδ)δςὶ οὗ ἐνεῖν ςῤεεοὰ 
ΟΥ μέξεγαποε, υἱκ., ἴο ἀο ξοοὰ τὸ τῇς 
Βεᾶγεσβ, ἴο ἐρμιῤῥαγί α δίδεσιηρ ἴο τῃεπὶ 
(ΕἸ1.).. Ἐοσ ννογάβ νν τῇ ἃ ἀϊδεγεπε τεβυϊς 
ο΄. 2 Τίπι. ἰἱ. χ4. 

γει. 3.ο. καὶ μὴ λνπεῖτε τὸ πνεῦμα τὸ 
ἅγιον τοῦ Θεοῦ: απὁ ργίευε "οὐ ἐλε οἷν 
ϑῤίγὶ ο7 ασοά. ΤῊϊΒ ἰ8 ποῖ ἃ ρεπεγαὶ 
Ἐχῃοσγίδιίοη, Ὀυϊ οτς Ὀελσίηρ, 48 ἰῆς καί 
ἰπάϊςαῖεβ, ραγιϊουϊαεῖγ οα τδς ρῥγεσεάϊηρ 
ἱπ]υποίοη. Τῆς υἱίετᾶπος οὗ εν] οσΣ 
ΨΟΓΙὮ 655 τνογάβ ἰβ γερυρτιαπὶ ἴο δε ΒοΪ!- 
πε88 οἵ τῆς ϑρίτγίιῖ, ἀπὰ 18 ἴο ὃς τείγαϊπεά 
ποπὶ 858 οαϊουϊδιεά το ρτίενε Ηἰπι. Τῇε 
ἱπ)υπούίοη 8 τηδᾶς [πὰ πιογε βοϊεσηη ὉΥ 
ἴῆε ἀεδβίρπδιίοη οὗ τπε ϑρίγιε 45 “πε 
Ἡοὶν ϑριτῖι"" δηὰ τπε ϑρίγιι “ οἵ αοά᾽". 
Τῆε ϑριγῖι ἰβ εσε στεραγάεά δ5 ςδραδὶς οὗ 
δε! ηρ, δη ἃ 8ὸ 48 ρεϑοπδὶ. [π 1858. ᾿χίϊὶ. 
το να πᾶνε ἃ βίπη αν ἰάθα, [ο]]οννίπρ ἴῃς 
βιδίεσπιεηϊ ἐπαὶ ᾿ς ονδῃ ννὰ8 αὐή]είεά ἴῃ 
411 Ηἰβ ρεορὶε᾽β δῆηιςιίοη. ὙΤΠεβε ἰετπηβ, 
πο ἀουδι, ἀτε δπιπτορορδίδίς, 88 411 ἰετπιβ 
ΜὨΙΘἢ να σᾶη ὑδβς οὗ αοά δτςε ἀπίπγορο- 
τλογρῆϊς οσ ἀπηπορόρβίαις; Βυῖ τπον 
πᾶνε τοδί Ὀεπίπά τῆςπὶ, πὰ τῆδὲ 48 
τερατὰβ Οοὐ᾽β μπαέμγε πὰ ποῖ τῃεγεῖν 
Η:8Β δοῖβ. Οἰδμεγννῖδε να βΒπου]ὰ δανε δῃ 
ἀπκπονη αοὰ δηὰ Οπε Ψ8ο ταϊσῃις δὲ 
“Ξ:επέα!ἱγ ἀϊβετεης ἔτοπὶ ννῆδϊ νὰ ἅγα 
υὑπάετ ἴῃς πιεπῖδὶ πεζαββιευ οὗ τπϊηκίπ σ᾽ 
Ηἰπὶ ἴο δε. μαι ἰους ἰβ ἰῃ 8 ρΡοϊπιβ 
ἐγμῖγ, ᾿πουρΡῊ ἱτεπιυ]ουβῖγ, ἴο ννῃδὶ ἶονε ἰδ 
ἰῃ αοά. Βυϊ ἰπ δ ἴονε, πῃ Ῥσοροσίίοῃ 
88 ἰξ ἰδ ἴγῃς δηά βονεγεῖξτι, [88 Ὀοῖῃ [18 
τογαί᾿-5ἴάε δηὰ 118 ργίεγ.51ἀς; πιὰ 8Βο πγυβὲ 
ἰ θῈ ἢ αοά, μοννόνες αἰ ῆουε ἔοσ 8 
ἴο {πῖπκ ἴτ ουἱ.---ν ᾧ ἐσφραγίσθητε: ἐπ 
τολονε γε τοῦῦ σεαϊεξά, ἂν ᾧ, ποῖ “ ὉῪ 
ψΠοτη " (Τγπά., Οταππι., αςπ., Βί8ἢ.), ος 
“ἐν ΒεΓοΌΥ "ἢ (ΑΝ), Ὀυὲ “᾿π Ψ Βοτη," τῆς 
Ἡοῖγν ϑρίγι: Ὀεὶπρ τῆε ἐπυΐγοηπιομέ οὗ 
τῆς 8εδὶ, ἴδε τῤλεέγε οἵ εἰϑρβεημέ ἴῃ νυ Ὠῖ ἢ 

ἰϊ τλκεβ εῆεςῖ. Οπ τε σεαξέηρ βεεὲ ου 
ἱ. 13 ἀδονε.---εἰς ἡμέραν ἀπολυτρώσεως: 
μπίο ἐλε ἀαν οὗ γεάενεῤέίοπ. εἰς 15 τηοβὲ 
Βἰ πυρὶ ἰακε 48 τ τοί ἐᾷ α υἱξτσ ἰο. ἀπολύ- 
Γι 4; 85 ἴπὶ. 14, Γὺκς χχὶ. 28, Εοπηδηβ 

ἰϊ. 2); κρίσις ἧς « (Λυάε 
Τῆς ἀπδὶ ποτὰ σὴ, εωτὲν κε ̓ ἢ τ ΠΝ 
ἴδε ϑριτίε ἔμεν δᾶνε πεῖς βεουγτν δηὰ 
{πεῖς ἀββύσγαπος οὗ γεδοῃίηρ ἴῃε ἀδὺ βεη 
τπεῖγ σεἀεγηριίοι 5141} Ὀς πιδάς μεσίεςϊ, 
8 ἂπ δἀάϊτίοηα! τεάβοῦ ἕο δνοί ἀϊπῷ 
ἐνεγυίπίηρ οὐὐ οὗὐ Βασηοην ἢ Ηἰβ 
Βοῖὶγ δείπρ πὰ δοϊίοῃ. 

νει. 31. πᾶσα πικρία: ἱεέ αἰΐ δὲἑέεγ- 
πέος. Τῆς πουη πικρία οσουτβ τἢτῖοε 
ἃραὶῃ ἴῃ τῆς ΝΊ,, δπὰ ν τῇ ἀἰϊεγεης Ξηδάςα 
οἵ πιεαπὶπρ' (Αςβ νἱϊ!. 23; οχῃ. 11. 14; 
ΗεὉ. χίϊ. 16). Μεγετῖ πῃᾶῖεβ ἱτ - ζγεξέέπρ 
κὐῤοίς ἀκὴν δεγα. Βαϊ ς βεεπὶβ ἴο θεὲ τότε 
ἴῆδη ἐμαὶ (ο΄. χολὴ πικρίας 25 ἃ ἀεδετίρ- 
τίου οἵ ἐχοαδριίοηδὶ υνἱοκεάπεββ ἴῃ Αςῖβ 
νἱϊ. 23), ἀπὰ το πιθᾶῃ γέβεπέζμϊηεςς, 
λαγεληέβς, υἱγμίεποθ. ἸΙὰ ἸΆτηςβ ἰϊϊ. αἱ 
τὸ πικρόν ἰ5 ςοπιταϑιοῦ ἢ τὸ γλυκύ, 
δηὰ ἰῃ νεσ. 14. ἰδ αι! ῆςε8 ζῆλον Ὡς ἢ 
Δραῖῃ 8 σουρὶςὰ «τ ἐρίθειαν. Τῆς 
πᾶσα [45 (δε ἴοτοε οὗ “211 τηᾶπηεσ οἔ"". 
Ηδεβῆπεβδ ἱπ 411 115 ἔογτωβ ὑνβεῖμοεσ ἴῃ 
ΒΡΕςΟἢ οἵ ἴῃ δε πρ (τς ἰδτίοτ, ρεγῆδρϑ, 
Ῥεΐπξ βρεςί δ) ἱπ νῖενν 25 ἴῃς ςοπιγαβῦπρ 
χρηστοί βυρρεβῖ8) 8 ἴο δὲ ρυῖϊ ἃννᾶγ. 
-- καὶ θυμὸς καὶ ὀργή: απά τογαίἈ απὰ 
απρεγ. Τδεδε ἵννο ψνογάβ ἃσγε οἴεη ᾿οῦ- 
)οἰηεὰ ἱπ ποη-ἰ Ὁ] ς 4] ατεεκ, ἰπ τς ΧΧ 
δηὰ ἱπ ἴῆε ΝΤ᾽ (ε.ρ., Εοπι. ἰϊ. 8; Οοὶ. 
1. 8; εν. χνί. 19, χίχ. 156). 50 ἴδγ 88 
ἴδεν ἀϊβετ, τῆς ἀϊπεϊηςτίοη 15 τμδὲ θυμός 
8 ϑεσγ, ἴῆς πιοσε ραββίοπδϊε δηὰ ρϑββίη, 
8επιϊπηςηΐ, ἴμε δηγσέ οὗ δῆρεσ, ἂἀπά ὁ 
τῆς βειϊιΙεὰ ἀϊπροβίτίοη. 80. ἱῃ Ἐσοεΐυδ. 
χίνη, τὸ Ψψὲ βρεῖ τῆς ρῆταβε κοπάσαι 
ὀργὴν πρὸ θυμοῦ. 8:ε Ττεηςῇ, ὅγπ., 
ῬΡ. 113-125.--καὶ κρανγή: απά εἰαπιοιν. 
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θήτω ἀφ᾽ ὑμῶν σὺν πάσῃ “ κακίᾳ, 32. γίνεσθε δὲ ' εἰς ἀλλήλους 4 οτος, ἱὶ 

"χρηστοὶ, "εὔσπλαγχνοι, " χαριζόμενοι " ἑαυτοῖς καθὼς καὶ ὁ θεὸς [6 

ἐν χριστῷ 3 ἐχαρίσατο ὑμῖν.ὃ 

35; 8εε (ἢ. ἰΐ. 7 τε. 81 Ῥεῖ. ἐϊ!. 8 οὐγ ἡ. 
τὶ. 13. ἔυ (οἱ. ἰἰ. 13. 

τε (Ὡ Ἔρρ. ἐπθὸ ΡΡ.) 

ἘΠυΚο νἱΐ. 42, 43; 2 (ος. ἰδ. γ, το, χἰϊ. 13; (οἱ. 

το κῖι δε Β 32, 47, 69, 177, Ἰεοῖ. 14, ΟἸεηλ., Οτψ.. Πδηι., Οες. ; ἴοσ δε, ουν ΕΟ, 
Ἰεςῖ. 6, τ4, ἰξ. ; τε ὅγτ., 
αἰ., Οἤγγβ., τπάτι., ΤῊ]., Τεσι,, 16τ., 4]. 

ἢ. ; δε ΦΑΠΡΈΚΙ;Ρ, πιοβὲ πη88., Ν αἱξ., Οορι., 54Ἀ., 5γζ., 

3 Ἐὸτ οθ. εν Χρο ο Χριστος 14, 48, 62, 4]., Απτίοςἢ.), Τοτῖ, ; ο θεος 11, 30, ΤὨάτι,, 
Ῥλπι. ; μιν ΒΌ ΚΙ, αἱ., 25, ϑυτ., ΟὮτγ.-ςοσηπι., Τῇάτι., ΤῊΙ. 

ξΞυμιν ΝΑΕΟΡ, 41} ἀ, ε, ἔ, Ννυΐρ., Οορι., ϑ84ῃ., σοῖδ., αἱ., ΟἹ βῆ)., Ογτζ., ΟἾσ.-ἴεχε, 
ΤῊ]. -πηᾶτρ., Οες., Τετί., Απιῦγει. -αἱ. 

κρανγή ἰδ βοπγειἑ πιὲβ ἴῃς οΥὙ οἵἉ ἀἰςέγες5 
{{πε|ν ν. 7; εν. χχί. 4). Ηστε τ ἰδ τῆς 
ουΐςτΥ οὗ ῥαςςίοη (Αςἴβ χχῖ!!. 9). καὶ βλασ- 
φημία: απάὰ ευἱ! τῤεαλίηρ. ἨἩετε ἰξ ἰ8 
οὈνίουδὶν βίδαπάεγουβ οἵ ἱπ᾽υγίουβ βρεεςἢ 
ψ ἢ τεΐεγεηςε ἴο ὀγεέλγεπ (Μαῖξ. χιΐ. 31, 
χν. το; Μαζκ ἰἰϊ.. 28, νἱϊ. 22; (οἱ. 11]. 8 ; 
τ Τίη, νἱ. 4). 80 πικρία, (ἢς Πατδῶ, 
νίγυ!επε ἐεπιρεσ, ννοσκβ θυμὸν καὶ ὀργήν, 
νταῖ δηὰ πρό τος δρϑὶη ἱπάυος 
κ ν καὶ ν, ρΡϑββίοπδϊς 
εἰλεῖσας δηά ΠΥ Υ εςἢ.---ἀρθήτω 
ἀφ᾽ ὑμῶν σὺν πάσῃ κακίᾳ: δὲ ῥκέ αἴσαν 
7 γονε γοι ἐορείμεν τοΐίκ αἱ »ιαϊδεε. κακία 
ΤἸΊΔΥ τηεδη εἰϊπετ τσίελοάμεε5 σΘΠΕΙΔΙΪΥ 
᾿Αςβ νἱϊῖ. 22; τ Οοτ. ν. 8, χῖν. 2Ζο; σ Ῥεῖ. 

1,, 16); οἵ ἐϊϊ-εοίἱϊ, »εαϊέρηεν ἴῃ ρατιϊςυϊαγ 
(Άοπι. 1. 29; Οο. [ἴϊ. 8; Τικ. 1. 3; 
7απιεβ '. 21; 1« Ρεῖ. ἰϊ. 1). Τῆε ςοηίῖεχὶ 
Ῥοϊπίβ ἴο {πε ἰδίίες εῖς. 80 Μοὶ. 
Οον., Επε., ΑΝ, Εν; νι Ὑγηά. 
Εἶνεβ “ τηδ᾽οἰουδπεββ," ἂπὰ πε ΒΙβἢ. 
“ ὩΔΌΡὨεη 658 ̓ . 

Ψψεῖ. 32. γίνεσθε δὲ εἰς ἀλλήλους 
{: διέ δεεομε γε ἀἰμά ομϑ ἰο 

αποίλεγ. Τῆς δέ [8 οὐϊτιεὰ Ὁγ Β, ἀ, 
177, ΟἸεπι., εἰς., ΨὨ1Πε οὖν ἰ6 Ξυδειτυϊεὰ 
ἴος ἰὶ ἰῃ ΠΕ, τ14. [τ ἰ8 ὑσαςκεῖεὰ ὉῪ 
ΝΗ πὰ ὃν τι πιᾶγρ., δπὰ ἰβ οπγίεῖςὰ ὈῪ 
1. Βυῖ τ ἰ8 φυίϊε ἴῃ ρίδος, Βανίπρ 18 
ςοπιδίπεὰ εοππεοίϊηρ πὰ οῤῥονίνε ἴοτος; 
ε΄. οτι νεῖ. 15 ἀῦονε. γίνεσθε (ποι ἐστῶ), 
ΞΞ “Βεζοπὶς γε," ΟΥ Δ 5δον γουτβείνεβ,᾽" 
ταῖμεσ τπᾶπ "δε γε". Τῆς ἰάεδ ἰ5 παῖ 
πεν δδὰ ἴο δραηάοῃ οπς πηεηῖδὶ ςοη- 
ἀϊείοπ ἂἀπά πιᾶκε τπεὶγ νῶν, Ὀερὶππίπρ 
ἴδετε δηὰ τπεπ, ἱπῖο 118 ορροβίῖς. χρησ- 
τοί, -- ἀἱπά, δεμὶρμαπέ, υϑεὰ οἵ Οσοά 
([μυκε νὶ. 35; Εσοπι. ἰϊ. 4; 1 Ρεῖ. 1]. 3), 
Ὀυϊ Πεῖε (1185 ΟΠΪν οσουττοπος πὶ τὰ 
Ερί5εῖς8) οἵ νιοηι.---εαὔσπλαγχνοι : ἐεηεγ- 
κεαγίεά. Τδεῖε οουἹά πὸ δεῖϊεσς 
τεηάδεγίπς. ἴη Οοἱ. ἰϊ. 12 ἴδε βᾶπὶὲ 
ἀϊβροβίτίοπ 18 εχργεββεὰ ὃΥῪ σπλάγχνα 
οἰκτιρμοῦ. [τ ἰδ ΟὨΪΚ ἴῃ ϑοτίρίυτε δἀπὰ 
ἴῃ εοςῖεβ. στεεῖς τπδὶ {πε δάϊεςϊ. σοῆνεγβ 

ἴδε ἰάεα οἵ εογιῤασείον (Ῥγαγ. οΥ Μαηας-., 
γ; Τεσί. ΧΙ]. Ῥαΐγ., Τεςί. Ζαδ., ὶ 9). 
τι Χορ ζόμενοι ἑαντοῖς: γογρίυἱπρ ταεκ 
οἶκεν. Ῥατῖὶς. ςο-οτάϊπαιϊιε αὐτῇ τῆς 
χρηστοί, εὔσπλαγχνοι, ἀεποιΐηρ οπε 
ΒΡεοίδὶ ἔογπὶ ἰπ πὶ ἢ ἴῃς Κιπάπεββ δπὰ 
τοηδετ-Πελσίεποββ ψγεσε ἴὸ πον {π6πὶ- 
βεῖίνεβ. χαρίζομαι πιεᾶῃ5 εἰϊπεῖ ἴὸ σὲνέ 
ταρίσιοι παθς νἱϊ, 21; ἔοπι, νἱϊ!. 32; 
ῬΏΠ]. 1ἴ. ο, εἰς.), οὐ το ογρίνε (1μυκε 
νῖϊ, 42; 2 Ὅοτ. ἰϊ. 7, το, χὶ! σ3; Οοϊ. 
ιἰ, χ3, 11. 13). ϑοπια δάορι ἴῃς ἰογπηεσ 
Βεηὴ86Ὲ ἤεσγε (Νυΐϊρ., ἀοναμπέίες ; Ἐτβδβ., 
ἰαγρίεκίε). Βαϊ ἴμε βεσοπὰ ἰβ τποῦς ἰῃ 
ΒΑγποην νὴ Ὦ ἐπε ςοπίεχι. Ἐὸσ ἴδε ὑδς 
οὗ ἑαντοῖς 458 -- ἀλλήλοις ἰῃ οἰαβδίςδ]) 
στεεκ (ζ. ϑορῇ., “μπέϊρ., 145) βεὲ 
Κὕππες, Ονεολ αγαρι., ἰϊ., Ὁ. 497; 7] εἰ, 
Ογεελ Ογαηι., ὃ 54, 2. ἴπ τῇς ΝΤ τε 
βΒδης υ86 Ρῥτεναὶϊβ (1 Οος. νὶ. 7; (οὶ. 
1. χ8, τό, εἰς). Τῆς ἵνο ἴοττηβ ἅγε 
οἴϊεπ οοπ͵οϊπδὰ ἰπ {πε βᾶπις ραγαρταρῃ 
ΟΣ βεπίεηςε, ὕοϊῃ ἰπ οἰδββϑίςαὶ ὅτεεκ 
(Χεπ., Δίενε., ἰϊ., 7, 11}., 6. 16, εἴς.) δηὰ 
ἴπ τῆς ΝΤ (485 δετγε, Οοἱ. ἰϊ. 13; 1 Ῥεῖ. 
ἶν. 8, εἴς.). Ι{ ἴποτς ἰβ δὴν ἀϊδιϊηςοιίοη 
Ὀεῖνδεπ ἴποπὶ, ἰὶ ἰ8Β τῃδὲ τῆς ἰἀδὰ οὗ 
“ιοιυςκὲῤ οὐ οογῥοναίς μπὶΐν ἰ8 τῆοτε 
Ρτογηίπεης ἰπ ἑαντοῖς ; οἷ, ΒΙ485, Ογανι. 
“ΠΝ. Τ. Ονεεξ, ΡῬρ. τόρ, 17γο; Σἱρῶϊ. πὰ 
ΤΙ: οπῃ ἕν 13.--κααθὼς καὶ ὁ Θεὸς ἐν 

ἱστῷ ἰσατο ὑμῖν: εὐεξ ας αἷξο 
Ονὰ ἐπ ΟἈγὶϑί γαιθνξα δῇ καθὼς ροϊηϊδ 
το ἴῆς Ὀινίης Ἔχαπιρῖε; καὶ ρ͵αςε8 τῇς 
ἴννο ἰπϑίδποςβ, ἰῆς Ὠινίης δά τῃς Πυπηδη, 
νεῖ δϑδϊῃϑὲ εαςῇ οἵπεσ; τἢς τεΐίεγεηος 
δηᾶ τῆς οοτηρατίβουι ἱπάϊοδιε ἴῃς βυργεπις 
τεᾶβοη οἵ πιοῖϊνε ἔοσ οὖ ]Πἰπιεηὶ οὗ πε 
᾿π]υποῖίοη. ἐν Χριστῷ ἰ8 ποῖ “ἴοι 
ΟἸγίβτ᾽β βακς᾽ (ΑΝ) οὐ ῤῥὲγ Ολγίβέμηι 
((αἱν.), θυῖ ""’| ΟΠ γίβε"" δβ8 ἰπ 2 (οσ. 
ν. το; ἴπε αοὐ νῆο ἴοτρίνεβ δεὶπρ ἴῃς 
αοὰἁ ννῦῆο τηδηϊεβϑὶβ Ηἰ πιβεῖ δηὰ δςὶβ ἐν 
τᾶς βυβετίηρ, τεςοποῖ!πρ ΟἾγίβε. Ὅς 
δος. βΒῃουϊὰ ἕς τεπάετεὰ ἀϊά Τογρίνε ντἢ 
νυ ο]., Τγπὰ., αεη., Βιβῆ., ΕΝ (ποι ““μαῖῃ 
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δι ζος. ἐν. 
τό, χί τ; 

ΠΡΟΣ ἘΦΕΣΙΟΥ͂Σ 

Υ. 1. Γίνεσθε οὖν "μιμηταὶ τοῦ θεοῦ ὡς " τέκνα " ἀγαπητά, 

ν. 

τ βο, ἃ. καὶ " περιπατεῖτε “ἐν ἀγάπῃ, καθὼς καὶ ὁ χριστὸς ἠγάπησεν 

σοῦ. νἱ. ἡμᾶς] καὶ ὁ παρέδωκεν “ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν "προσφορὰν καὶ ᾿θυσίανϑ 
12 ΟὨΪΥ. 

δ: Οος. ἱν. 14, 1); 2 Τί. ἱ. 2; εος ΡΒ]. ἱΐ. 15. 
εξ Αςῖδ χχί. 26, χχὶν. 17; βοπι. χν. 16; Ηδεδ. (5). 

ς ΟΕ. ἰΐ. τὸ τεῆ,. ἁ ΟΑ,. ἰϊ. 20; νεσ. 25 ΟἹὩΪυ. 
εἴ Ηδοδ. χ. 5, ἔσοτῃ Ῥε. χχχὶχ. 6. 5 

τημας ΙΓ ὍΕΕΟΚΙ,, ἀ, ς, ἢ, ρν. Νυὶρ., 5γγ., Οορ., ἄστη. εἴς. ; υμας ΡΑΒΡ 32, 37. 
71, 73» ἜΥΕΕΣ Ετι., Αἷεπι., Ευτδ., Ῥδπηι., εἴς. 

Ξυμὼν Β 37, 73, 116, 54ῃ., Ετῇ.., Ῥδτι., εἰς. 

οτρίνεη " δ8 ἴῃ ΑΝ, εἴς.), ἴῃς ροὶπὶ 
δείης {πε ἰογρίνεπεββ εῆεςοϊεὰ ψῃδη 
ΟἸὨτίδβι ἀϊεςὰ. Τῆς τεδάϊηρ ὑμῖν, δυρροτιεὰ 
ὃγΥ ΑΟΡ, 37, 84}., Βοδ., Νυρ., αοιδ., 
Ετὰ., εἴς. ἰ8 ἴο ὃς ῥτείετγεά οἡ ἴδε ψῃοῖς 
ἴο ἡμῖν ψ»ὩΪΟἢ Ἄρρεᾶγβ ἰπ ὈΚΙ,, σ7, 47, 
ϑυτ., Αγῃ., εἴς. 0 ρῖνεβ ἡμῖν ἰπ ἰεχῖ; 
ΤΙΥΝΗΕΚΝ κἰἶνε ἰξ ἴῃ πιαγρίη. 

Οηάρτεξκ Ν. νδν. 1-14. Α ρῥδζδρυδρῇῃ 
τυϊεὰ Ὀγ ἴδε ξεπετσαὶ ἰάςδ οἵ τῆς ἱπιιϊδιίοη 
οἵ ἀοὰἁ ἰη τῆς οτρίνίηρ ἴονε νος δ 
Ὀεδη ἀρρεδὶεᾶ ἴο ἰπ τῆς ργεσεάϊπρ νεζβε. 
ἴπ τῆς Ἰτρπὶ οὗ τπδῖ Ὀινίης εχαπιρὶς Ῥδυὶ 
σμᾶγρεβ ἢΐβ τεδάεγβ ἴὸ {οἷον ρυγιγ, υπ- 
δε ββῆπεβδβ, βοῦτγιεῖν δἂπὰ οἴπεσ ρτᾶςςβ, 
ἃπάὰ το δνοίά 1] πεδίπεη νὶςεβ ἀπὰ ἰη- 
ἀυϊρεποεβ ορροιεά ἴο ἴῃ ε8ε. 

νεῖ. τ. γίνεσθε οὖν μιμηταὶ τοῦ Θεοῦ: 
δεέρονι γα ἐλεγείογε ἱνιβἑαίογς οΓ Οοά. 
γίνεσθε, 45 ἴῃ ἵν. 32, -- “ Ὀαζογης γε," 
ταῖμες τἤδη “Ὀε γε". Τῆϊδβ γίνεσθε 4150 
τεβυπιεβ [πε ἔοττηοσ γίνεσθε (ἰν. 32), δηὰ 
ςοπέηυεβ ἴΠε ρεηοταὶ ᾿π ποϊίοη ἐχργεββεὰ 
ὃγΥ ἱε, ΤῊς οὖν ροϊπὶβ ἴο ἴῃς 5δλπιὲ ςοη- 
περοιίοη οὗ ἰάδθαβϑ, νυ ἢϊ]ς ἴτ ἱπισοάμποςβ πανν 
ἐχμογίδιίοηβ δαβεά οη ἴπε βυργεπὶε ἴδοϊ οὗ 
(οά' 5 ἔοτρίνίπρ ἴονε ἰῃ ΟἾγίβε. ΟΥἁ {δε 
ἁἀυτὶςβ ἱπουϊσαιεὰ οπ τπδὶ Ὀδβὶβ ἴῃς ἤγδβι 
δηὰ τῆς οπε τηοβὲ ἱσησηεάϊδιεϊν ἰπ νον 18 
ἐπαῖ οὔτδε ἔογρίνεπεββ οὔ ἴποβε νῆο Ψτοηῦ 
υ8--- ἰογρίνεπεββ ὑπ οἢ βηουϊά θὲ ἴγες, 
Ἰονίηρ, υπρτυάρίηρ, οοπηρὶεῖς 48 0 ίοι- 
εἰνεπεββ ἰ8. Τῆς ἴεττῃ μιμητής ἰ5 υδεὰ οὗ 
τῆς ἱπιτατίοη οὗ »εὲπ ἁ Οος. ἵν. τό, χί. 
1; τ Τῆεββ. ἱ. 6; Ηςῦ. νὶ. 12), Οληγελες 
(1 Τῆεββ. ἰΐ. χ4), ἐλίηρς (1 Ῥεῖ. εἰ]. χ3 
ἢ ζηλωταί 45 νᾶτ. τεδάϊηρ). Οπὶγν Βεγε 
15. ἰξ υδεὰ οἵ τῃε ἱπιίξαιίοπ οὐ Οοά---ἴῃε 
Ἰοπίεβι δηὰ πηοϑὶ Ἔχδ εἶπ ἐπάδανους τῃδί 
ςϑῃ Ροββί ὈΪΥ δε β8εῖ Ὀεΐογς πηδη, ργοροβεὰ 
ἴο υ8 αἰδο ὉΥ ΟἾτγίβὲ Ηἰπιβεὶ (Μδῖί. ν. 
45, 48).---ς τέκνα ἀ; : ἂς οἰκί άγενι 
δείουεά. Νοῖ πιεγεὶν “ἀβαγ οἰ άγεη "᾽ 
(ΑΝ). Ὑπε ςοπιρασ. ρᾶγῖ. ὡς ροϊπίβ ἴο 
ἴδε »ιαημεν οἵ ἐμαγασίεν ἴῃ ΜὨϊςἢ τῆς 
ἐνιϊέαξίον ἰδ ἴὸ Ὀε πιδάε ροοὰ, ἀπά ἰηάϊ- 
οδῖεβ ἂἱ ἴδε βᾶγης τἰπ)ὲ ἃ γέαϑδοη ἴοτ ἴΐ 
(βίαεο, Ογανι. οὔ Ν. Τ. σγεεξ, Ρ. 270). 
ἬΟΥ ἃτα οἰ] άγεη οβ Οοά, εχρεσιεηοὶπα 

Ηἱβ ἴονε. δι άσεη βἐδουϊὰ δὲ κε τῇς 

8 θυσιαν και προσφοραν ἐ᾿. 

ἕδλιίδεγ, ἀπὰ ἴονε βῃμουϊὰ τηεεῖ ἴονε; εκ 
Μεΐ: ν. 45. τ ᾿ν ἀγά 

εσ. 2. καὶ περιπατεῖτε Ξ 
απᾶ τοαϊὰ ἱπ ἰουε. ἀὐ πὸ ἃραίῃ, ΩΣ 
ἰαΐκς ἴθ οοππεεέϊηρ ἀπὰ αὐάδέηρ. ὙὍῆς 
“εἸπηϊτατίοη " πηιυϑὲ ἴδε εἴεος ἱπ ἴπα 
Ῥγαςιῖςαὶ, υῃπιι βίαια Ὁ]ε ἔογπι οὗ ἃ Ἰονίπ 
οουγθς οὗ [1ξε.--καθὼς καὶ ὁ Χ 
ἠγάπησεν ἡμᾶς : εὐέι ας Οὐγίὶξέ αἰτο 
ἰουεὰ πο [γοΜ]. Τῆς τεδάϊηρ ὑμᾶς (“8 
ΒΊΑ, 588., Ετὰ., εἴς.; ΟΥΨΗΕ [ΠῚ 
ἴο ὃς ῥτεΐεγσσεά ἴο τῆς ἡμᾶς οὗ ΤῈ (“ἢ 
ὈΚΕΙ ΜΝ εἰς). Ὑῆς δοσ. βῃουϊᾷ ἤᾶνε 
ἰϊβ ῥσόρασ διἰβίογιςδὶ οτος, “"Ἰονεὰ," ποῖ 
“διῇ ἰονεὰ ᾿(ΑΝ). Ολγίξέ ἰβ ηονν ἱπῖγο- 
ἀυςεά 48 τ1ῃς ρτεᾶὶ Εχαπιρῖς, ἰπϑιεδά οὗ 
Οοά, απὰ τιμε Ὠϊνίης ἶονε ἃ5 Ορεηὶν βεὸπ 
ἴῃ ΟἸσίβε 18 σίνεη 48 ἴῃς "ποέένε δηὰ τῆς 
ῥαέίενη οἵ τῇς ἴονε τπαὶ 5Βπουϊά πιλεῖς ους 
ννα]ὶς.---καὶ κεν ἑαυτὸν: ἀπά σανε 
ΗἩἰνισεΓ μῤ. ϑιαϊεπιεπὶ οὗ {πε ἂςὲ ἴῃ 
ψν πο ΟΠ γιδι᾿β ἰονε τεςεϊνοά [15 ἴδε πὰ 
πἰρμεβὲ ἐχρσεββίοη, υἱσ., τπε βυττεηάεσ οὗ 
Ηϊτηβεῖ ἴο ἄεδιῃ. Τῆς καί 45 βοζηῆςε- 
τῆϊηρς οἵἁἉ ἰἴβ ἀξεεπσίυε ἴοτοε. Τῆς ἰάδδ οὗ 
ἀεαίᾳ ἃ5 τπαὶ ἴο Ὡς Ηε ρᾶνε Ηϊπλϑεῖζ 
ὉΡ ἰδ ἱπηρίεὰ ἴῃ τῆς στεαὶ Ῥαυϊίης ἀεςϊλγα- 
τίοῃ 8, “ζ. Εοπι. ἱν. 25, νἱῖ!. 32; αΔ!. ἰϊ. 
20; Ἐρῶῇ, ν. 25.--πὲρ ἡμῶν: {ον ες. 
Τῆς ἡμῶν οὗ τπε ΤΕ, ϑβυρροτιεά ὃγ 
ΜΑΘΕΚΙ,, εἴς. ἰδ ἴο ὈῈ ρῥγεΐξεστεὰ οὐ 
ἴδε ψνῃοῖς ἴο τ1Π6 ὑμῶν οἵ Β, πὶ, 116, εἰς., 
ΠΙΟἢ ἰβ τερατάςἀ ν ΜῊ 85 τῆς ρῥτίπιασυ 
τεδάϊηρ δπὰ ρσίνεῃ ἴῃ πηᾶῦρ. ὃν ΕΝ. Τῇε 
Ῥτερ. ὑπέρ βεἰάοτιῃ ροεβ εγοπά ἴδε ἰάξεα 
οἵ ““οη δοοουπί οὗ," “ἴοτ τῆς δεπεῆξ οὔ"". 
1π οἸαββίςαὶ ατεεκ, ἤοννενετ, ἰξ ἀοεβ βοπια- 
τἰπις8 Ῥεσοπὶς πιυςἢ τῆς Ξάπηε 45 ἀντί (ε.., 
Ευτίρ., Αἴε., 7οο; Ραῖο, Οονρ., 515 (), 
πὰ ἴῃ τῆς ΝΤ νε ἢπᾶ ἃ οἷεᾶσ ἱπβίδποε 
ἴῃ ῬΗΠεπι. 13. [π βοπιὲ οὗ ἴπε πιοῖα 
ἀεβηίϊε βἰαϊεπηεηῖβ, ἰπογεΐογε, οα ΟἸ σῖβι 5 
ἀεδιῃ 45 ἃ βαογίῆος (2 (οσ. ν. 14, 15, 21; 
αϑ]. πὶ. 13, δπᾶ δεσς) ἰτ 5 Ἰβουρπι τπδὶ 
πε πῆοσα βέπεσαὶ βεπβε ἰβ ββδγρεπεὰ 
ΌΥ ἴπε ςοπίεχι ἱπῖο τῃδὲ οὗ “ἷπ ρἷδος 
οὔ". Βυὲ ΥΘπ ΗΠ 1τῆε8ς ἰοῦ Ἰάεα οἱ βυῦ- 
βιταϊοπ, ψΠϊσἢ ἰ8 ργορεῦῖγ εϑϑοὰ 
ΌΥ ἀντί (Μδῖς. χχ. 28; Μαζί βρῇ ΠῚ 
ποῖ ἱπ ἴῆε ὑπέρ ἰἴβεῖξ, αἰ πουρἢ τς πιὰ 



ΤΊ ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ ξι 

τῷ θεῷ " εἰς " ὀσμὴν " εὐωδίας. 3. ' πορνεία ' δὲ καὶ " ἀκαθαρσία ς (Ἡ. ἰἰ. 2:1 
πᾶσα" 'ἢ ' πλεονεξία μηδὲ " ὀνομαζέσθω ἐν ὑμῖν, καθὼς 5 πρέπει αὶ διῇ, ἵν. 

66. νἱϊ!. Σὲ; ἴὅν.ἱ, 9 διὰ Ἢ 
Υ ΤΟ; ψεσ. 5. πΟδι ἜΣ τοῖς 

ἰκ (οἱ. 111. 5; ΘΔ]. ν. το; 2 Οοες. χἱἰΐ. 2:. 
Ὁ Ὀοαεῖς., τ Τίσι. ἱΐ. τὸ ; Τίς. ἰΐ. τ; Ηδδ. ἐΐ. το, νἱΐ. 26 οαἱγ. 

8 ; 
1 ἐδοριχις 

ἱπορνεια ΒΟ ΚΙ, εἰς. ; πορνια ΑΌΕΟΡ, εἰς, 

3 πασα αἴίεν ἀκαθαρσια ΣΑΡ 17, 31, 39, Οορι., Οτὶξ.» εἰς. ; δεΐογε αἀκαθαρσια ὉΕ 
ΕΘΚΙ,, ΒδἊ., Οἢσς., τῇάσι., ἤδσ., εἴς. 

ὃε ἰῃ τῆς σοπίεχι; οὗ ΝνΊπ.- Μουϊι., Ρρ. 
434. ΕΝ Μεγς μὴ Ἐοπ. ν. 6, ΟΔ]. ἵν 
13; . Οἡ Οαΐ. 1. 13.-προσι ν 
καὶ θυσίαν τῷ Θεῷ: απ βῇ." πβόνι απὰ 
α :Ξαογίβεςε ἰο αοά. Τῆς ῥτίπιαγυ ἰάδα 
ἐπ τἰῆε ΨΠοΙε βιδιεπηεπὶ ἰ8 ἴῃς ἴονε οὗ 
ΟὨτίβῖ, δπὰ τπᾶὶ ἴονε ἃ8 βῆοννῃ ἱπ ρὶν- 
ἱπρ Ηἰπιβεῖῦ υὺρ ἴο ἄεδλῖ!. Τηὶδ ρίνιηρ 
ὯΡ οὗ Ηἰπιβε] το ἀεδιῃ ἰβ πεχὶ δεβηςὰ ᾿η 
τεβρεςὶ οὗ [18 ςπαγδοίεσς ἃπὰ τηςδηΐηρ, δηά 
τη18 ἀραίη νἱτἢ τἢς ἱπιπχεάϊαϊε ριγροβε οἵ 
ταβρτιϊνίηβ τῆς ἴονε ννὨϊο ἢ 18 τἰῃς πιδίῃ 
βυδ)εοι. Τἢε ἀςο., ἱπετεΐοτε, ἰδ τῆς ἡ 
ἃςς., ΞΞ- “88 δΔῃ οβστίπξ τς Τῆε ἀεβηΐηρ 

ᾧ Θεῷ, 45 ἰϊ8 ροβίτίου ἱμάϊοδιςβ, ἰβ θεβὲ 
ταπηκειεὰ ἢ τπς προσφορὰν καὶ θυ- 
σίαν; ποῖ νυν παρέδωκεν αὐτόν, το 
ΠΟ εἰς θάνατον ἰ5 [πε παῖυγα] βυρρὶε- 
ταςπῖ; ποῦ ἢ εἰς ἣν εὐωδίας, ἴοι 
ἴδδι ννουϊὰ ρίαλοσε τῷ Θφῷ ἱπ δὴ ερηιῤλαέϊε 
Ῥοβίτίοη ποὶ εαδὺ ἴο ἀζοουπὶ ίοσυ. Τῆς 
ἴετπὶ προσφορά ἰβ8 υβεὰ ἰπ τῆς ΝΤ οὗ 
οἤετίηρβ οὗ αἱ! ἱίηβ, νυμεῖπει Ὀἱοοάν οἵ 
υπρϊοοάγ, ψνβεῖμεν οὗ τῆς "πεαὶ οἤενίηρ, 

ΤΙΣ (Ηεν. κ. 6; Ῥβ. χὶ. 7), οἵ οὔ τδὲ 

ὈΙοοάγ οβετίπρ (Ηςδ. χ. 10) δηὰ ἴδε εχ- 
Ρίδίοτυ βαςγίθοε (Ηεῦ. χ. 18). ΨΜΒεη τὲ 
ἢδβ {πε ἰδίτος βεῆβε, ἰξ ἢ48 υβυδιν βοσης 
ἀεβηίηρ ἴεγπὶ διδοπεὰ ἴο ἰξ (περὶ ἁμαρ- 
τίας (ΗςὉ. χ. 18), τοῦ σώματος ᾿]. Χ. (Ηεὃ. 
χ. 10)). Τε τεγπὶ θυσία ἴη [κε τηδηπεῖ 
ἷδ υϑεὰ ἴος ἀϊβετεηὶ κίπάβ οὗ οετίπρβ. 

ἴπ ἰδὲ ΕΧΧ ἴξ τερτεβεπὶβ δοῖῃ ΓΊΓΊΣΝ 

απὰ ΓΊΞΙ, πᾶ ἱπ τπεὲ ΝΤ ἴῃ βυοῇ 
Ρᾶββαζεβ 88 Μαῖίς. ἰχ. 13, χίϊ. 7, εἰς. ἰξ ἰ8 
υδεὰ ρεπεγαν. ϑϑοσπει πη65 ἰξ ἰβ ἀρρὶϊεὰ 
το υποϊοοὰγ οὐϊδιῖοπβ (Ηεδ. χὶ. 4). Αραΐη 
(4... Ηεῦ. ἴχ. 23, χ. 5, 26) ἰξ ἰ8 βἰη-οἴετ- 
ἴῃρ8, εχρίδΐοσυ οἤεσίπρβ τῃδι σε ἰπ νίενν. 
Τῆς ἴννο ἰογπιδβ, ἱμεσείογε, ολπηοὶ ἰπ [Ποτη- 
δβεἶῖνεβ ὈῈ 5ῃπαγρὶν ἀϊβιϊησυϊβῃεά, Ὀὰϊ ἸΠΟΥ 

τ τῃεῖς ἀϊδειποιῖίνε βεπβε ἴῃ εᾶςῃ οᾶδε 
Ὁτῇ ἴδε ςοπίεχι. Ηξετε, 88 ἱπ Ηςῦ. ν. 8, 

εἰς,, ἰξ ἰ8 ροββίδ]ς ται ἴῃς ἴνο τεττὴβ ἅγε 
δεὰ ἴο σονεσ ἴῃς τνο ψτεαὶ οἰαββεβ οὗ 
οὔετίηρβ; ἰπ ΠΙ ἢ ςᾶδβε, 45 ἰη 8. χὶ. 6, 
8, ἴδε {111 τεῖος τὸ τῆς βδςγίῆςς οὗ 
ἰδίῃ Ὀεδϑδίβ, {δὶ [8 80, ἴῆε β' η- οἤεσίηρ, 
ος οδϊδιίοη ρεεϑεπιεὰ νν ἢ ἃ νῖενν ἴὸ τῆς 

τεϑιογαϊίοη οὗ δγοίκῃ {θ!]οννβῃΐρ νν ἢ] Ὀς 
ἴῃ νίεν. Απὰ τιϊβ ἰ8 ἰῃ δοσοσάδηςς υἱτἢ 
τῆς ρατίουϊλι ΝΤ ἀοοιτίπε οὐ Ομ σίβι 
ἀεδῖῃ 45 ἃ ῥγοῤῥἑίαέϊοπ, ννἈϊο ἢ Πα8. ἃ 
ἀϊδιίποις δηὰ ᾿ππλιβίδ καῦ]α Ρίαςε 'ἴπ ῬΡαυ]}8 
Ἐρίβιϊεβ, ἐπουρῇ ποῖ ἰπ 818 ον (Εοπι. 
νἰϊ, 23; α Ἰοδπ ᾿Ϊ, 2, ἱν. τολεϑπά ἃ γέοσον- 
εἰδταέίοπ (Εοπι. ν. τα; 2 (ογ. ν. 18, 10), 
88 ὙῈ11 δ υνἱἱῃ τπε ΟΤ᾽ νὶενν οὗ 8δοσί- 
ἤος οβετεὰ ἰπ ογτάες τὸ εῆςοι ἰογρίνε- 
πεδ8 πὰ σεσηοναὶ οἵ ρυΐε (1νεν. ἱν. 20, 
26, 35, ν. 1ο, 13, 16, εἰς.).---οὃς ὀσμὴν 
εὐωδίας: μῸὼΥ α τανομν οὕ τισεεὶ τμϑὶϊ, 
50 ΕἸ]. ; “1[ἴὉο. δἂη οάουτ οὗ ἃ δννεεῖ 
8π|6}1 (ΚΝ); “ἴῸγ ἃ βινδεὶῖ βιηε!πρσ 
βδνουγ᾽" (ΑΥ, Οεη., Βῖ5ἢ.) ; ““ἰπ το δα 
οάουτ οὗ βινεείη688" (ΝΥ ς1.}); "ἰπ δῇ 
οάους οὗ βινεείπεββ᾿ (ΕΠεπὶ.) ; “" βαςγὶ- 
ἢςς οὗ ἃ δινεεῖ βανουγ᾽" (Ἰγπά,, (ον., 
Οτδηπ).). ϑιδιἽσηεης οἵ τῆς σοεεῤῥαδέϊι 
οἵ ΟΒγίβι᾽ β βδογίῆςς, ἴδκεη ἴτοτι τῆς Οἱ 

ΤΣ ΠΤ, 1μεν. ἱ. 9, 13, 17, ἴ΄. χ2, 

11}, 5, εἴς. (ἡ. ἄπ. νἱῖ!. 21 ; ΡΒΪ]. ἵν. 18), 
ΠΩ ὀσμὴν εὐωδίας ἰ5 ἀεῆπεὰ 88 θυσίαν 
δεκτήν, εὐάρεστον τῷ Θεῷ. Τῆς [ουπάδ- 
τίοη οὗ τῆς ρῆγαβε ἰβ οἵ οουγβε ἴῃς δηοίεηι 
ἰάςα τμδῖ τῆς βυιοῖκε οἵ ἴῃς οἤδετγίπρβ τόδε 
ἴο τῃε ποβιγι]β οἵ δε ροά, ἀπὰ τῃδι ἴῃ τῃϊ8 
ΜΆΥ τῆς Ὠεῖτν θεοδτλς ρασίδκεσ οὗ ἴῃς οὔ- 
Ἰαϊίοη δἰοπρ υυἱτῃ ἐπα ννοτβδίρρες (Ηοπι., 
11., χχῖν., 69, 70). ΤΕ ρῆγαβε ννᾶ8 πδῖυσ- 
4] υδεὰ οἔεηεβὲ οὗ ἰἢς Ὀυγης οἤξετγίη 
(μεν. τ. 9, 13,17)» ἀπ βοτῆε δᾶνε ἄγρα 
τπαὶ τπετε 18 ποϊπίπρ ποτε ἴῃ νίενν ἤετε 
τῆδη ἴῃς ἰάελ οἵ βεϊ-ἀεάϊςδίοη σοηϊδϊπεὰ 
ἰπ ἴδαι οἤετίηρ. Βυῖ τῇς ρῆγαβε ἰ8 υβϑεὰ 
4130 οἔ τῆς ἐχρίδίοσυ οἤετγίηρ ([νεν. ἱν. 31). 

γες. 3. πορνεία δὲ καὶ πᾶσα ἀκαθαρ- 
σία: ὀμὲ μογπίεαΐξίδοη αμπά αἱ μηοίεαν- 
πέ55. Τῆς Ὀεῖῖεῖ ογάες ἀκαθαρσία πᾶσα 
(ΤΙΝ ΕΝ) τῆγοννβ μὲ ἐπηρμαβὶβ οα 
πᾶσα, -- “" [οτηϊςαϊίοη πὰ υὑυποϊεδππεββ, 
Ἔνετυ κιὶπά οὔτ". Τῆε πιειαραιίς δέςαττιεβ 
τῆς ἐχποσιδιίοη ονεσ ἴο ἃ ργοῃίδιτίοη ἐχ- 
[ποδιά ἐπ τῆς δβιγτοηρεδβὶ ἴεγηβ, νυν ς ἢ ἰδ 
νος ἀραΐϊπϑι οης οἵ τῆς ἀεδάϊ]ϊεβϑὲ πὰ 
τοδὶ ἱηνεΐεσγαϊς ἱεπιρίδιίουβ ἴο ὑὶο ἢ 
Θεπεῖῖε ΟΠγιβείδηβ ννετε Ἴεχροϑβεὰ. Τῆς 
ἴεζηι πορνεία ἰ5 ἴο Ὀε τᾶίκεη ἰπ [ἴδ Ῥσορεσ 
βΒεπβε δηὰ ἰβ ποῖ ἴο ὃς τεδβίτςιεά ἴο ΔὮῪ 
οὔς ρατιϊςυϊας ἰογπι---ἰῆς Ἰίσεπθε ρῥγᾶς- 

Ὁ 
ΠΟΝΝ 

ιε 
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ΟΟΒ. 1 
σεῆ. 

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ Υ: 

ο ἁγίοις, 4. καὶ " αἰσχρότης ' καὶ " μωρολογία ἢ " εὐτραπελία τὰ οὐκ 

Ῥᾳτ ἤειε " ἀνήκοντα,2 ἀλλὰ μᾶλλον ᾿ εὐχαριστία. δ“. τοῦτο “ γὰρ ἴστε 3 γινώ- 
γ-. 

8 (οἱ. ἐἰϊ. τ8; ῬΆΪ]επι. 8 ΟὨΪγ; : Μδςς. χὶ. 35. 
διὰ Ρδῃὶ] ΟὨΪγ; εχς. εν. ἱν. ο, νἱΐ. 12. 

Ἰ και 

τπ Αεῖδ χχὶν. 3; ῬΒ]]. ἱν. 6; ΤΟΣ ΑΕ ὍΒΕΕ 
"Ἢ ὕ Οσπδβίσ., Βεσε οὐἱυ; δες [ὐκὸ ἱν. 44 τεβ!.; Οεα. 

ΝΒΡΌΣΚΕΡ, 85υ1.-Ρ., Οορὲ., Αστι., ΟἸετη., Βδβ., εἴς. ; η αἰσχροτης 
ΑΠ ἜΘ 23, 31, 39, Νυᾳ.» 84ἢ., Εὐτὰ., εἰς. 

53 οὐκ ἀνῆκεν 
τα ονκ ανηκοντα 

ΑΒΡ 3:, 6γ5, 73 (17 οπῃρ. ἄ), ΟἸεπλ.,, Ερἢι., Απιίοςξ., Ογτ., (ἰδεῖ.); 
ἘΕΟΘΞΕΚΙ,, πιοβὲ πι88., ΟἹ επλ., ΟὮσ., ΤὨάγι., θδπι., αἱ. 

ϑεστε γιν. ννἱ ἢ ὈΡΕΚΙ,, εἴς., ὅ5γτ., 4]., Τπάγι., απ. ΤῊ]. ; τε 73; ιστε ΑΒΌ 
ἙἘΘῸ 233, 31-9, 44-7, 57, 81. ν αἱ. Οορι., Ασπι., Οἴεπι., Ογτ., Οἢς., Οες., ϑυϊά., γρς., 
7ες., Νιρ., Ρεζ., δἱ! 

εἰδεά αἱ μβεδίμεη ἐεβείναϊβ, οοπουδίπαρε, 
τολιτίαρε νη ρῥτοπϊ εὰ ἄερτεεβ, οἵ 
τῆς Κὸ. Τῇς τπποσαὶ 11 οὗ τῆς Οτδεςο- 
Ἐοπιδη ννοτὶ ἃ μδά βυπὶς δο ἷονν ἰῃαϊ, ννῃϊς 
Ρτοῖεβίβ ἀρδίπβι ἰῆς ργενδι!ϊηρ σοσγυρτίοη 
ΜΕῖς Πανὸσ δητί γεν Ἰνδητίηρ, ἰοσηϊοδίίοι 
μδὰ ἰοὴρ οοπῖς ἴο Ὀς τεραγάεὰ 88 ἃ 
τηδίτεσ οὗ τποσαὶ ἱπάϊδεγεποε, δηὰ νγ88β 
ἱπάυϊρεά ἰπ πους βἤαπιε οἵ δοσυρὶς ποῖ 
οἡ] Ἢ τε πιᾶβ8, Ὀυϊ ὈγῪ ΡΠὨΙ]Οβορῆετβ 
δηὰ τδη οἵ ἀϊβιϊποϊίοη ννῆο ἴῃ οἴδετ τε- 
βρεςίϑ ᾿εἀ Ἄχεπιρίδγυ ᾿ἶνεβ.---ἢ πλεονεξία: 
ΟΥ̓ εουείομεηές5. Ἡδξετς, 88 ἴῃ ἵν. 19, πλεο- 
νεξία ἰ5 παπιδά δἱοπρ ννἱἢ ἀκαθαρσία. 
Ιὴ τὴῖβ ραββᾶψε, 38 ἴῃ ἴδε ἐοσγπηεγ, πιοϑὲ 
ςοτηπιεπίδϊοτβ ἴακε ἴπῸῈ ἵἴννο [Ἐ8 ἴὸ 
ἀεείρηδιε ἵννὸ ἀϊβιϊηςι ἑοιτῃβ οὗ βίπ, υὲς., 
τὰς ἔννο νίος8 ἴο ΨὨϊοἢ πε δηοίεπε Βεδίῃςη 
νοι] ννᾶβ πιοβί εηϑίανεά, ἱπηπιογα  ν δηὰ 
ετεεὰ ; ννὮΠς βοπὶς υπάετβίαπα πλεονεξία 
ἴο Ὅε ταῖμεσ ἃ ἕυσῖμεν ἀεβηϊτίοη οὗ ἀκα- 

ία ἀπά γίνε ἰξ τῆς δεῆβε οἵἉ ἐηςαέξα- 
ἐγ, ἱπογαϊπαίε αϑεεέϊοη, Ξεμσμαὶ ρτεεὰ. 

ὙΠε πουη ἰβ ἔουπά τε {ἰπη68 ἰπ ἴῃς ΝΤ 
δηὰ τς νετῦ πλεονεκτεῖν ἤνε {ἰπ|δ86. [πῃ 
βοῖης οὗ ἴδεβε οοουτγεποεβ πλεονεξία ςδη 
τηδᾶη ποιῃίπρ εἶβε ἴδῃ Ἴσυδέοιπηε5ς (6. ., 
Το χίϊ, σ5; 2 Οοσ. ἰχ. 5; 1 Τεββ. ἰϊ. 5). 
Βαὲ τῃε αᾳυεβείοπ ἰδ ν μεῖποῦ τὲ 858 τῇδ 
Βδπδε ἰῃ 411 τὴῆε ραββᾶβεβ, οὔ ἢδβ δίκη 
ου ἴδε δοᾳυίϊγτεά βεπβε οὗ σεησμαὶ ρτεεὰ 
ΟΣ ονεσσεδοδίηρ ἰπ βοῆς οὗ ἰἢεπι. Τῇαὶ 
ἰβ ποῖ νεσὺ δαβὺ ἴὸ ἀεςἰϊὰς. Τῆς δβδβοοίδ- 
εἴοη οὗ τῆς νοζὰ πλεονέκτης νἹτὮ 51Π8 οὗ 
τῆς δεβῇ (6... 'π α Οοσ. ν. 1ο, 11) ἰ8 υγρεά 
ἴπῃ ἕλνους οὗ ἴπε ἰαϊξεγ δρρ οδιίοη (οὐ 
Ττεης, 5)». οὐ ἐκ Ν. Τ., Ρ. 79). Βα 
͵8 ἀὐρυοὰ ντἢ τεάδοη πὶ ἴΠ6 υδς οὗ τῆς 
ἀϊδ)ιυποιίνε ἢ θεϊννεεη πόρνοις ἀπά πλεο- 
γέκταις ἴῆετε ἀπὰ ἴπε ςοππεςτίηρ οὕ πλεο- 
γέκταις νἱ ἄρπαξιν Ὁγ καί ροΐπὶ ἴο ἃ 
ἀϊβεϊποιίοη θεῦνεεη τῆς ξογπε ἵννο δηὰ δῇ 
ἰδεπεῖῖν Ὀεῖτνεεπ ἴῃς Ἰαίῖεγ. 80, ἴοο, ἱπ 
Οοὶ. [ἴ. 5 ἴπε πουπ πλεονεξίαν ἰ5 ἀϊετεη- 
εἰδιῖεά ἔτοπι δε πορνείαν, εἴς., ὃν τήν. Οἡ 
τῆε οἴπες παπά, ἴῃς ραββᾶρεβ πη οχῃ. ἰ. 29 
δηὰ 2 Ρεῖ. 1ϊ. 14 866 πὶ ἴο βιιρ;ρεβῖ βοτηειϊπρ 

θα, 
δὲ 

πιοῖς ἤδη εουείομδηεες, δῃᾶ ἴἴ 18 415ο ἴο 
Ὀε ποιίςεά τδδι ἴπε οτἰρίπδὶ ἰάεα οἵ βεβε 
εττηβ νν85 ἴπδὶ οὗ πανὶπρ οἵ ἰδκῖπρ δπ 
αὐἀναπίαρε ονεῖ οἴμεῖβ. ἴῃ σ Τῆςβϑ. ἰν. 
6 τῇε νετὉ πλέονεκτεῖν ἰ5 υϑεὰά δΔΙοηνρ ννἱῖἢ 
ὑπερβαίνειν ἴῃ τΠϊ5 δεῆβε, νυν τεΐεγεηςς 
ἴο 1ῃ6 5ἰπ οὗ δάυϊετγ. πε ργεϑεηῖ 
ΑΒΒΑΡῈ ἰδ ΡΙΟΌΔΟΌΪΥ {ΠῸ Οὔς, 50 ἔλ 85 
Δυ} πε ὑδς 5 ςοποετηθά, ἴῃδὶ πιοδὶ 

ἵλνουτβ ἰῆς βεοοηὰ 86ῆβ8ε, δηά ᾿ξ τηυβὲ 
δε αἀὐάεὰ τῇαϊ ἐνεὴ ἴπε διρυπηεηῖ ἔγοσῃ 
πε ἕοτος οἵ τε ἀϊβ᾽ υπςιῖνε ἦ πιαβὲ ποῖ 
ὃε πηδάε ἴοοὸ πηυοῖ οἵ. Εὸγ ἴῃ Ἵῆδρ. ν. ς 
Με πὰ πόρνος ἀπὰ ἀκ. ςοηπεςϊεὰ 
ὉΥ ἢ.--μηδὲ ὀνομαζέσθω ἐν ὑμῖν: ἱεέ ἐξ 
πο δὲ ἐὐεμκ παρμισὰ γοω. Ογδπσι., 
αςη., Βί8ἢ. τεπάδγ τὲ “δε οπςς παιιεᾶ ᾿.. 
Τῆς βυοηρ περ. μηδέ ρίνεβ ἰὲ (Π18 ἕοτος 
--ο Νοῖ ἴο βρεαῖκ οὗ ἀοϊηῃρ βυςἢ ἃ τδίηρ, 
εξ ἴ ποῖ ὈῈ Ἔενεπ 80 σης 85 τηεπιϊοηεὰ 
διηοηρ γοὰ". Τῆς ραγῖδὶ ρδγαὶ]εὶ ἴῃ 
Ἡδενοά., ἱ., 138, ἅσσα δέ σφι ποιέειν 
οὐκ ἔξεστι, ταῦτα οὐδὲ λέγειν ἔξεστι, ἰ5 
ποιίςεὰ Βεῖεὲ ὃΥ τηοϑί.---καθὼς πρέπει 
ἁγίοις: ας δεεονιοίμ Ξαἱπίς. ΤΣ ρΡοβὶ- 
τίοη οὗ βαϊπιβοοά οἵ βερασγαϊίοῃ ἴο αοά, 
ἰπ νὩϊςἢ τῆς (όδρει Ῥίαςεβ ἴῃ ΟΠ τ βείδη, 
ἰδ 80 ἴδ δραζὶ ἴτοπὶ τῆς ἰίσεπϑε οὗ τῆς 
ννοτ]ὰ 25 ἴὸ πηϑκε ἰξ υἱεῖ ἱποοηρτυους 
Ἔνθ ἴο βρεᾶξκ οὗ ἴδε ἱωνείοσαϊε βίπβ οὗ 
ἃ ςογγυρὶ Ὠεδι μ η 8π|. 

γες. 4. καὶ αἱ : ανὰ ξιἐκίνμεςς. 
ΤΙ ἰδ ἰάκεη ὃῃ πῆδηγ (ΕτΏ., Τπεορῆγὶ., 
Οες., Εὔοκ., Ηδτ]., εἰς.) ἴο τεΐες ἴο ἴπ- 
ἄεςεηι ἑαίᾳ, Ὡς, ἢοννενεσ, νου δε 
εχργεββεὰ ὃν αἰσχρολογία ((οἱ. [ἰϊ. 8). 
Τῆε ςοπίεχι βῆοννβ ἱξ ἴο τεΐεσ ἴο βίπβ οὗ 
πε ἤεβῃ, Ὀὰς τπετε ἰδ ποιμίηρ ἴο 1ἰπιῖϊ ἰξ 
ἴο βίπδι! φῤέέομβ, Ιὲ ἀδποῖεβ ββαπιεῖεββ, 
ἱπιπιοσαὶ ςοηάυςι ἴῃ σεπεζγδί. μωρο- 
λογία ἢ εὐτραπελία: απά ἠοοϊἑΞ ἑαϊκιπρ 
οΥ [αμ4] 7εσίϊηρ. Τῆς τελάϊηρβ ἤετε δες 
βοεν δὶ πποεγίαῖπ ἃ8 τεραγάβ ἴῃς ρᾶγ- 
τίοῖεβ. Τῆς ΤῈ ἢ45 ἴδε βυρροτι οὗ δβυςἢ 
δυϊποτγίτῖεβ δ8 δὰ Ρ, 5.1. - δσγοῖ., Αὐπι. ἕος 
καί. . . ἤἥ; ΑὉ56, Νυϊρ., 81}., εἰς., 
εἶνε ἦ.. .ἥ; ΒΜ ΡΣ Κ, Βοδ., Ετι., 
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σκοντες, ὅτι πᾶς " πόρνος ἢ “ ἀκάθαρτος ἢ " πλεονέκτης, δ] ἐστινν: Οοτ. ν. 
Υ εἰδωλολάτρης, οὐκ ἔχει "κληρονομίαν ἐν τῇ βασιλείᾳ" τοῦ "χριστοῦ ῬαΩΙ σοῖν, 

ὅχς. εν. 
χχὶ. 8, χχίϊ. 1 5. ν [ἢ Οοερεῖδ δηὰ εν. ΟὨΪΥ τι πνεῦμα ; Ιεθ], Αςἴβ χ. 14, 28, χὶ. 8; σ Οοσ. 
νἱ!. τ4; 2 Οογ. νἱ. 17; Ξε βεζε οὐἷῃ. ΧΙ ἦν ΤΟ, στ, νἱ. 10 ΟἹΪΥ ; δἰγ. χὶν. 9. γι ον. ν. 
10, 11, νἱ. 9, χ. 7; εν. χχὶ. 8, χχ!ΐ. 15. Ζ ΟἹ. ἱ. τ΄ τεβ. αι Τίτω. ν. 2:1; εν. χχ. 6. 

ΔΈον ὅ ὅς ΑΕ ΚΙ,, πιοϑὲ π188., ὥδρε: ϑυγ., ΟἸεσ., Οἢγ., Τηάτγι,, 411; ο)Β 17, 
λολατρ, 67, ἰεςξ. 40, 4]., Ογτ., [6τ..» 4180 ψ1Π ια ΕᾺ, [τ Νουα... ΟΥρΡ., 7 ετ., Απιθγβί., 

4]. Ἐοτγ  ἐστ.; ἢ οἵγ και ὅγζ., Ασὐ. -εγρ., Ετῇ. 

3 εἰς τὴν βας. τ. θ. κι Χρ. ΕὉ, Απιρτεῖ,, 4]. 

εἴς., ἴᾶνὲ καί. «. καί. Τῇε ἢτγβι ἰ5 
δοοεριεὰ ὃν ΤΕΝ ; {πε βεςοπὰ ὃν 1.; τῆς 
τοιγὰ ὃν ΝΗ. Τῇε οποίος ἰ5 δεΐννεδη 
ἴδε ἢγβὶ απὰ επὶγά, δἀπὰ τῆς Ὀαίδηςςε οὗ 
ενίάεπος ἰβ οὐ ἴδε ψῃοῖς, αἰτπου σῇ ποῖ 
ΝΕ ἀεςί εάν, οα ἴῃς 5:46 οἵ καί... 
καί. Τῆς πουη μωρολογία ἰΒ οὗὁ νεῖγ 
τα οσουγζεηςα. ἔπ βοπαηση αταεκ ἰὲ ἰ8 
Ιουπὰ ΟὨΪΥ ἃ νεγὺ ἴενν εἰπγε8 (Ασγίβι,, Ηἰ5έ. 
Απ., .,. ταν ΡΙαῖ,, Μον., 504 Α); ἴῃ τπ6 
ΝΤ οπἱν τῃϊβ οπςβ. [118 βεῆβθ, βοννενεζ, 
8. Βυῆς επΕ οἷςατ.---καὶ εὐτραπελία: 
απὰ 7γεξέϊηρ. ΤΠὶβ ἴ5 τῆς 80] }Ὁᾶγν οσςυτ- 
τεῆςε οὗ [ἢ6 ποὺυπ ἱἰπ τε ΝΎΊ. Ιεἐ ἰ8 
Ἰουπᾶ, οννενεσ, ἰπ Ασγίβιοιε (νῆο ἀδ- 
ἤπεβ ἴξ δ8 πεπαιδευμένη ὕβρις, Εἰλ. 
Νὶς., ἵν., 14), Ριπάαγ (Ῥγέλκ., ἰ., 178), 
εἴς. [{ἀρρεᾶγβ ἴο ἢδνε τηεδηξ οτὶ σί Πα] Ὺ 
νεγεαϊἑ τέγ, ζασοίϊομαπεθα, ἀπὰ ἴο πᾶνε 
δουίγεᾶ τῆς εν] βεηβε οὗ ,ηέυοίϊἑέν οσ 
δομγγιγ., Ἡδξετε ἰτ 5 ἰάκεὴ Ὀγ 50πιε 
(ς.5., Ὑτεποῖ, ΕἸ1.) το θὲ αἰδέϊηρ μέσ κεα 
ἔτοπὶ μωρολογία Δηὰ ἰο ἀεποῖε, τπετεΐοτε, 
ποῖ {δε 5ἰπ οἵ ἔπε τορι τηεγεῖγ, θυ τῃς 
“ον “σδαηϊῖαβ᾽ (1π πηᾶππεῖβ οὐ ἩῬνοτ 5) 
οἵ τῃς νἱν, σοάϊεβ8 πλδη οἵ τῆς ννουἹά "᾿ 
(ΕἸ1.). ΤῊϊβ ἀδρεηά8 90 ἴδσ οη πε δοςερί- 
δηςε οἵ τῆς ἀϊβ)υηςεῖνε ἥ 45 ἴῃς ῥγορεσ 
τελάϊηρ, Ὀυξ τᾶν Ῥὲ Ἂβϑεπιδ!ν οοτταοῖ. 
ΑΝ δηὰ οἵδεγ οἷά Ἐπρ] 8 Νεγβίοπβ ρὶνα 
7εβῆηρ, εχοερὶ ΝΊοΙ., νἤο ἢδ8 λαγίοένν, 
πὰ {πε ΕΠεπι. νυ ἢ ρίνεβ βονγεν.---- 
τὰ οὐκ ἀνήκοντα: ἐλίηρς τολίεν αγε ποὲ 
δεεπιΐν. Τῆς δτίίοϊς 888 πε ργεά. ἔογος 
το "ας τίηρβ ΒΟ τε ποὶ 56 θην" 
(Μεν.; οὐ ννίη.-Μουϊι., Ρ. 610). Τῆς 
τεδάϊησ, ἢονενεσ, νατῖεβ. Τῆὲ ΤΕ ἴἰβ 
βυρροτγιεᾶ ΌΥ ἴῃε ρτεδὶ π|488 οἵ Μ55--- 
ῬΟΚΙ, εἴς.; δυῖ ΒΜΑΡ, εἰς,, ρῖνε ἃ οὐκ 
ἀνῆκεν, νὨϊοἢ 18 ἰο Ῥὲ ῥτγείειτεά. Τῆς 
οἴδυβε 15 ἴῃ δρροβιτοπη ἴο {πε ργεοεάϊηρ ; 
δυὲ ΡγοΌΔΟΪΥ Οπἰν ἴο τε Ἰαϊξοσ ἔννο πουῃβ, 
μωρολογία Δηά εὐτραπελία, 48 ἴπεδε ἔοτπὶ 
τῆς ἀϊτεςι οςοπιίταϑβί τὸ {πε (Ο]]ονγηρ εὐχαρ- 
ἱστία. Οἵ. τὰ μὴ καθήκοντα οἵ Κοῃη. 1. 28. 
--ἀλλὰ μᾶλλον εὐχαριστία: ὀὁμέ γαΐ)ιεν 
εἰνίηρ ὁ ἱμαπὰς. Ἴδε Ὀγαομυ]ορν (ο΄. 
161, Ονεολ Οναρε., ὶ 7γο5, 3) τεαυΐγεβ ἔστω 
οζ τδῖπεσ γί ἴο Ὀε βυρρ!εὰ, ΤΕΣ 
εὐχαριστία 8 υπάειϑίοοά ὉΥ 8οπὶῈ ἴο 

ΝΟΙ, ΠΙ. 

τθδη ργαξίοις εῤεεοῖ (Οἴετα. ΑἹ.; «1830 
7ετ., τῇ ἃ ῥεγλαῤδη), οὐ ῥίοις, οἀὐϊγέηρ 
ἀΐβοουτγβε ρεπεσγαῖ γ ((αἷν., οὐ ἴπε Δπδίοσυ 
οἵ (οἱ. ἱν. 6; Ρτον. χί. 6). Οἰπετβ αῖνς τἰ 
ἴῃς 8εῆβε οἵ εομεγέξομς βϑρεεςῇ (Μοσ.). Βυὲ 
τῆς Ἰάεα οὗἩ ρταοίουβ βρεεςῇ ψουἹά ὃς εχ- 
Ῥτεββεὰ γδῖῃεγ ὃν εὔχαρι, ἀπά, Δ5 Μεγες 
Ῥοϊπῖβ ουξ, ἴῃς σοπίγαβὲ ννῃϊς ἢ νου ]ά τὰ. 
ταϑα] νου Ἱά δε 1655 ἴῃ Κεερίηρ τ “ τῆς 
ΟΒτίβιίδῃ Ἵδβασγαςῖεσ δπᾶ τῆς ῥγοίουπαάϊν 
νἱνί ριεἰγ οἵ (πε Αροβεῖς", Οοχ ποιδίησ 
ἄοαβ ἢε πῖοσγε ἰπϑίβὲ τπδπ οἡ ἴῃς ργδος οὗ 
τπαηκία!πεββ, ἀπά {πε ἐχργεϑϑίομ οἵ ἰδ, ἴο 
αοά ἴον ἴδε γί οὗ Ηἰβ ἴονε ἴο 5ἰπίῃ 
τηεῆ. 
γε. 5. τοῦτο γὰρ ἴστε γινώσκοντες: 

ον εκὶς γε ἄποιο, δείηρ ατσαγε καί. ΤὩς 
ΤᾺ τεδάβ ἐστε -- γε αγὸ (ἢ Ὀ5ΚΙ,, 
Τμεοά., ὙΠεορΉν!., εἰς.), τακίπρ τ να 
τῆς ρδτγείς!ρ]ε 5 3Ξ "γε δῖα αννᾶγε ". Βυϊ 
ἴστε (νῃϊςἢ ἰδ βυρροτίεὰ Ὁγν ΒΦΑΌ"6Ρ, 
ΜΝυΐς., αοιῇ., ϑ84ἢ., Βοΐ., Ασπὶ., ΟἾγυϑβ., 
εἰς.) πλυβὲ θὲ ρτείετγεᾶ. Τῆς ρῆγαβε ἴστε 
γινώσκοντες 158 ἐχρίαἰηεὰ ὉΥ 5Ξοπὶδ 458 ἃ 
Ηδῦτ. ἔογπι, ἰοϊ]οννίης τα ννε]]-Κποινη 
8εὲ οὗὁἨ ἴδε ᾿ηΐ. ννἱτἢ τῆς ἤπ. νεγῦ, οἵ δ5 
δΒανίηρ ἴδε οτος οὔ ἴδε ραγιϊοὶ ρ]ς ἢ 
τς ἤη. νεῖ ἱπ βυο δχργαββϑίοηβ 45 
γινώσκων γνώσῃ (ἄεῃ. χν. 13); ἀπά 50 
τε ἘΝ τεπάδιβ ἴτ--ἦ γε Κπον οὗ ἃ 
Βυγεῖν ". Βυῖ ἰπ βοῇ ἐογπγυῖς τἰἢς 
βαρεθ νετῸ οσουζβ ἰῃ ὈΟΪ οΆ565, ννυῆεσοδβ 
Βεσε ψὰ ᾶνε ἴννο ἀϊβιίηςι νεγῦ8. Ηεπος 
ἰξ 185. θεβϑὲ τεηδογεά--- γε Κπον, θεΐηρ 
Αννᾶτε τπαῖ᾽". ΙΕ 5 δῇ ἀρρεδὶ τὸ {πεῖν 
ςοπεοίουδηςββ οὗ ἴῃς ἱποοτῃρδε δ ν οὗ 
Ἡτρ μεν Μ 8 ἐπε πἰρπεηίαπος οἵ τδε 
ἰηχάοπι Οἱ . [π|Ὶ5 ποῖ πεοδββᾶγυ, 

ἐβειϑίοτε (ἢ νου Ἡοϊηδππη), ἴοὸ ρυῖ 
ἃ []] βίορ βεΐνψες πε ἴστε ἀπά ἴπε 
γινώσκοντες, ἀΔηὰ πιᾶκε ἴστε τείες ἴο ἴδε 
ῥγεοεάϊηρ βἰδιετηθηῖ. Νογ ἰβ ἴπετε ΔῃΥ 
τεᾶβοῃ ἴοσ ἰακίηρ ἴστε 85 Δη ἱγηρεζ. (80 
ΨΝυϊς., Βεηξ., εἴς.) ἰπδίεδλά οὗ πη ἱπάϊς. 
Τῆς τοῦτο τείειβ ἴο ννῆαιὶ ζοϊΐοισς, απὰ 
ἴδε γάρ ἱπεγοάτιοεβ ἃ τράβοῃ ἰοσ ἴῃς ἔογγηεσ 
ἱπ)υποιίοπβ. ὙΠαβε ἱπ) υποιϊίοηβ ἀγὲ δη- 
ἰοτοςὰ ὃὉΥ ἃ τεΐεσεηςε τὸ ἴῃς γεδάεγ'Β συνῇ 
Κηονϊεάψε, ἂἀπά ἐμαὶ τείδσεπος ἴοὸ {ῃεὶγ 
Κηπονϊεάρσε ἰ8 τηλάς ἱπ ἀϊγεο ἄρρεβὶ ἴοὸ 

23 
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δ: Τίπι. ἐἰ, καὶ "θεοῦ. 6. μηδεὶς ὑμᾶς " ἀπατάτω " κενοῖς λόγοις - διὰ ταῦτα 

ετῖος. 
τὸ, 14. 58 αἱ. ; (ΟἹ. (1. 8; 16πιεϑ ἰΐ. 20 ; Εχοά. ν. ο; ]οδ. νί. 6. 

ἔῤρεν, γὰρ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ θεοῦ ἐπὶ τοὺς “υἱοὺς τῆς “ ἀπειθείας. 
Σ 

ἁ ΟΒ. ἐΐ. 2 τεβ, 

ἸΧριστον 14, Δ]. ; θ. κ᾿. Χ. Ατ.-ἐγρ., Ασηθγβῖ,, αἱ. ; Χ. τον θεον ΕΞΏ., Ατ.-ροὶ., Τβάτσε,,. 

τῆεῖς σοπβοϊουβηεβ8.---ὅτι πᾶς πόρνος ἣ 
ἀκάθαρτος : ἐλαέ πο γογπίεαίον οΥ μπείφαμ 
ῥέγθοθ. Οη {πε Ηεῦτ. ἐογπιυϊα πᾶς . . . 
οὐκ, “Ενεγυ οὔς.. .. 841] ποῖ, βεὲ ὁῃ 
ἵν. 29 ᾶδονε δπὰ ίπ.- Μουΐε., Ρ. 209.--- 
ἣ πλεονέκτης : οΥ εουείομς 'νεαη. Τῆς 
πλεονέκτης ἀρρεᾶτβ Πεῖε ἀραὶῃ ἴὸ ἢανς 
ἰϊ8 Ῥσορεῖ βεῆβε, δῃὰ ποῖ 8ηγ βεοοηδδγυ 
Δρρ!ἰςδιίοη. --- ὅς ἐστιν εἰδωλολάτρης: 
τοῆο ἐς απ ἑάοίαίεν. ΤῊΪ5 τεδάϊπ οἱ τὴς 
ΤΕ [48 ἴδε βυρρογτὶ οἵ ΑΌΚΙΕΡ, 8ὅγτι.- 
Ηδτχοὶ., Βοἢ., Ασγῃ., Οἤγυβ., εἰς. Βιυὶ 
ἔπετα ἅτε ἴννο ἱπιεγεβιίηρ νατίαπίβ, υἷς., ὅ 
ἐστιν εἰδωλολατρεία, ν»Ὡϊςἢ ἴΒ ἴῃς τελάϊπρ 
οἵ 6, Νυϊς., ἀοίῇῃ., ϑγγ.- Ρεβ. (ργοῦδ}]}γ), 
δηὰ ὅ ἐστιν εἰδωλολάτρης, ννῃ]Οἢ ἰδ ρίνεῃ 
ὃὉγ ΒΙΝ), 63, ]εγ., εἴς. ΤὭε «οδοῖςς τηυβὲ 
Ῥε Ὀεῖννεεη ἰδ ἰΔϑὲ δηᾶ πε ΤΕ. Οη (δε 
νος ἴδε ἔογημεσ 8 ἴο Ῥε ρῥσγείεγγεά (ν18 
ΓΠΥΤΊΝΗ ΕΝ) οα τεχίυδὶ στουπάβ, δπᾶ 
παῖ τεδάϊπρ νν}}} τπδπ ἢᾶνς ἴῃς ἴοσος οὗ 
“ἦν Ποἢ [8 τῆς βᾶπιεὲ 88 δὴ ἰάοϊδίεσ"". 
ϑοζης (Η σὶ., εἰς.) τεῖεγ ἴῃς γεϊδιῖνς (ὅς) 
ἴο 411 (ἢχεε ρζενίουβ ποιπβ; δυὲ τῆς 
δηδίορυ οἵ (οἱ. ἰϊ}. ς ἰ8 ἀραϊηβί {μαῖ. 1᾿ 
ἰ8 τὰς παῖ Μογπίοαξοη ἀτιὰ μπεϊδαηπεςς 
ταῖρι αἶβο ννε}] θὲ ςδ]16ἀ ἔοστῃβ οὗ ἰΔοϊ δῖγυ. 
Βυϊ τς ροῖΐπε ἤεγε βεεπὶδ ἴο ὃς {παὶ ἴῃς 
εουείοιι5, ργαϑῤίπρ ταδῃ ἴῃ ραγίίοιυατ, ννῆο 
τλᾶκεβ ἃ ροὰ οὗ Μασηπιοη, ἰ8 τους ἢ ἴδε 
βᾶτης 85 ἴε ψνογβῃίρρεῖ οὗ δ ἰάο] ; δηὰᾶ 
τῆς πλεονέκτης ἰ8Β ἴ818 τηδάε βυηοην- 
τηοῦβ στ τῃς εἰδωλολάτρης ἱπ οτάετ 
ἴο 5βεϊρτηδίίβς ἀναῆίος 848 ἃ βρεοι ἤοΔ ΠΥ 
Δηιὶ- ΟὨγίβείαθ νὶςς, δβϑεπίδ!ν ἱποοπ,- 
Ραῖδὶς ἢ τς δβρίγις οὐ 58ε1ςβδογίῆςς 
ψΒΙΟἢ 15 οὗ ἴπε νεγν Ὀείπρ οὗ ΟἸγίβιϊδη τ 
Ὡπά ννᾶβ ἱποιϊοαϊεὰ 90 βίγεπυουβῖν ὉΥῪ 
Ῥαὺὰϊ πἰπιβεῖῖ.---οὐκ ἔχει κληρονομίαν: 
λας ἱπμεγίίαποο. ὙΠε ἔχει 18 τ Κεη ὉῪ 
Μεγεῦ ἃ8 ἃ ᾿ᾶβε οὗ ῥγέφεηέ ἴοτ γμέμγε, 
τολικίηρ ἃ ἰοοκεά-ἔο Ἴνεηὶ ἃ5 Ἰυδῖ 8 
φεταίϊπ 48 ἢ ἰἴξ ννεσεὲ δἰτεδὰν νὰ 8. 
Βυε ὶξ 8 γαῖ μεσ ἃ ὑσορεσ ργεβθηΐ, ἄρρτο- 
Ῥτίαϊς ἤεγε 88 ἔπε Ἴχρζεββίοῃ οἵ ἃ ὑσχίῃς!ρ]Ὲ 
Οτ ἴαν; οἵ. Ννῖη.- Μουϊε., Ρ. 331.-ἐν τῇ 
βασιλείᾳ τοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ: ἐπ ἐδε 
Κιίηράοηι ο7 Ογίςσὲ απᾶὰ Οοά. ΤὍῆε οἴδιυβε 
888 Ὀξεη ὑπάεϊβίοοά 88 ἂπ δβηττηδίίοη οὗ 
ΟἸ γίβει'β ἀοάπμελδά, 48 1 -- “τῆς Κιηγάοτῃ 
οὗ Ηἰπὶ ψῆο [8 δὲ οῆςε Ομγίβε αηά ἀοὰ" 
(Βεζαᾳ, Βεης., Εὔςκ., Ηα1].); ἀπά βοπῖς, 
στ (5 νον οὗ 118 ἱπιρογί, πᾶνε μεὶά τ 
ἴο θὲ δῃ Ἐχδπηρῖς οὗ τῆς δρρ!ἰςαιίοη οὗ 

ϑ58Βδγρ᾽ βτυϊε. Βιυῖπμαῖ γα]ε 18 ἐπαρρ  ςαΡ]ς 
Βεῖε ὈΥ τεᾶβοῃ οἵ ἰἢς ας: ἰδαὶ Θεός ἰ5 
ἰπάερεπάεπε οὗἤἨ τῆς δγίίςϊς δπὰ οἽςῦσβ 
ἰηάεςά νἱίβους ἴξ ἴῃ ἕῃς ρῆγαϑε βασιλεία 
Θεοῦ (ἱ Οος. νἱ. 9, 1ο, χν. 50; Δ]. ν. 21). 
Θεοῦ δῶ8 ἴδε βᾶπὶς εὐῤμαςίίς ἴοτος Βετε 
88 ἴῃ τ Οος. ἰϊϊ. 22, εἰς. Ὅβε ἰήπράοπι ἰ5 
ΟἈγίςἰ᾿ 5, ςοτηπι το το Ηἰπὶ πονν, Ὀὰϊ το 
Ὀς ἀεϊϊνετεά Ὁρ αἱ 1.8ὲ το αοά, ννῆο ἰ5 ἴο 
ὃς 8οἷε ἃπά δϑβοϊιιϊς ϑονεγεῖίσῃ (1 Οος. 
χΥ. 24, 28). 

ψες. 6. μηδεὶς ὑμᾶς ἀπατάτω κενοῖς 
λόγοις: ἱεέ πο οπ6 ἀξεεῖσε γον τοὶ ἐλ ναὶπ 
τοογάς. Α β8οϊεπιη νναγηίηρ, πιδάς ἴδε 
τόσα ροϊπιεὰ ὃν Ῥεὶπρ' ρίνεπ πους Δηγ 
ςοπηεοϊηρ ρασίῖςϊε. κενός ἰβ “"ναϊῃ "" ἴΏ 
τῆς 5δεηβε οὗ ερεῤἐν, ψἰῖους με βυδείδηςς 
οὗ τσυτῃ οἵ τρα]ῖν, δηά 30 - «οῤλίξέϊξαϊ ; 
ς΄. κενολογεῖν ἰῃ 188. νἱΐ!. το. Βυῖ τπλῖ 
ἰ8 τῆς ταΐδγεποε ἡ ϑοῖὴῆς {πὶπκ ἀεαέλεπ 
ῥΜίοθοβδετε δηὰ Ὑετυς ἅτε ἴῃ νῖενν (α τοῦ), 
οσς γμάαϊδεγς ἴῃ ραγιουϊας (Νεαπά.), ος 
απέϊπονεαη Ολγίϑἐίαπς (ΟἸ8}.), οὐ ἐεαεΐενς 
ψ Οεπ δίς ἱεμάεποίες (Μεγεῖ), οὐ μαΐτε 
γεέδγεπ ἐπ ἐλα Οπμγελες (ΑὉΡ.). Βαις 

ἴδς εχργεββίοῃ 18 ἃ βοπεγαὶ οπς, ἀρρ γίησ 
ἴο 811] ψῆο βουρμε Όγ τδεὶς βορῃϊβιγιθβ τὸ 
ΡΑΠἸαῖα τῆς νὶοεβ ἰῃπ αυεβίίοῃ οἵ σῶδκε 
τπεπὶ 8Ρ ἴο θεὲ πο νίοεβ. Τεβε νουϊά 
Ῥε ἰουπά πιοβεὶγ (που ἢ ὉΥ πο ταδῆπεσ οὗ 
πεοαβδί τυ Ἔχοϊυβίνογ) ἀπιοηρ ἴμε μεδίμεη, 
ἐβρεοῖδ! νυ ἀπιοπς δυο Οεη.1]ε8 25 μελγά 
τῆς (τ ἢ ἀπά τετηδϊηςὰ υπρεϊϊενίηρ. ΤΕὶς 
ἰδ πιοϑὲ δοοογάδπε ἢ ἐπε ἀεποτχίρεῖνε 
τεζπιβ νυν οἢ ἕο] ον, υὲΣ.--ουἱοὺς τῆς ἀπει- 
θείας; μὴ . . . συμμέτοχοι αὐτῶν; ἧἦτε 
άρ ποτε σκότος. (80 Μεγ., ΕἸ].. εἰς.)--- 
ἐὰ ταῦτα γὰρ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ: 
“νδεεαμδε οὕ ἐλεσε ἐκίηρς οονεεέλ ἐλ  τογαίκ 
οὕ αοἄ. Τῆε διὰ ταῦτα, »ν»ῃ]οἢ ἰδ ρ]αςεὰ 
εὐρμβεςοα!γ ἢτβι, τεΐετβ οὗ σουζβε ἴὸ 
18ὲ «ἐμ5 ἴπ αυεδβίίοη ; ποῖ ἴο ἴδε “ναὶπ 
τνοτάβ,᾽᾽ 28 ΟἾτγυβ., “.}΄.. δισδηγρεῖγν ἱπουρδε. 
ΤΠε Τεγίδιπιν οἵ ἴῃς Ὀϊνίης τοῖσι υξίοι ἰ5 
δἀάδεά 48 Δῃ επίογοεσηεηϊ οἵ ἴδε ργενίους 
ΜΆΙΠΪΏΡΒ. [1 ἰ8 ρίνδῃ ἱπ ἰεγπὶβ οὗ ἃ 
80] πη ργεβεηί (ἔρχεται) ἀπά ἰη τῆς ἴοττα 
οὗ “τῆς ψταῖῃ οὗ ἀοἀ "---δὴ ἐχργεββίοτι 
ΜὮΏΙΘΏ Τσσυρίεβ ἃ νεσὺ ἰάσρε ρίαςς θοῖἢ 
ἰπ τε ΟΤ «πὰ ἰη τε ΝΤ. ἵτηὶο ὀργὴ 
τοῦ Θεοῦ ἰ5 ποῖ ἴο δε [{ἰπιϊϊεὰ (ἢ 
ἘΪΈΒΟΠ1.) ἴὸ τῆς Ἰυάρτηεπε οἵ πε ἴδϑὲ 
ἄδλγυ, οἵ ἰδκεῃ 8ἃ8 βυποηγτήουβ υ ἢ τῆς 
υἱκαϊεία οὶ, οὐ τεβοϊνεὰ ἱπίο ἃ ἔἄρυτε 
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8. [ἦτε γάρ ποτε " σκότος, « ΟΕ. [. 6 

νῦν δὲ ἐ φῶς ἐν κυρίῳ- ὡς " τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε 9. (ὁ γὰρ « ἦκτο, νἱ. 
1 

ε Λεὶδ χχνὶ. 18; Εοσω. ἱἰϊ. 40, χἱἱἱ. 12; 2 Οοσ. ἱν. 6 αἱ. 

οὗ Βρεεοβ ψἱἢ πὸ τεϑῖ εν Ὀςδὶπὰ ἴξ, ος 
ἰδεπαβεά βιτηρὶνγ ννἱἢ οεγιαίη οϑεεές--- 
ες ννοσκίηρβ οἵ σοηβοίεπος, ἴῃς βδοσῖ- 
Ὧε88 δηὰ ἰἢς {118 οὗ Ππἴπ, ἴὩς ρεπδιείεβ οὗ 
ἴδε ῥγεβεηῖ δχίβίεηςοα, εἴς. [ἐ ἰβ σίνεη ἴῃ 
ϑοσίρίυγε, ᾿υ8ὲ ἃ8 ἴπε ἴονε, ἴπε γἰφβιεουβ- 
π688, ἰῆς ὨοΙ'πε88 οἵ αοὰ ἅτε ρίνεη, 45 
8η αϑεεοίμς ἀπιὰ ποῖ πιεγεῖν ἂπ ἐβεεέως, ἃ 
ὉΔΠΠῪ οὗἨ τΠ6 ρμεγίεοξ τηογαὶ πδῖυσε οὗ 
ΟἿ, δὴ διττὰς πὰ βεηβιὈ1Π ἩΥ οὗ τπε 

Ὄινίης Μίπὰ τονναγὰ εν]. [εἰ ἰβ Ἄχ δι τεὰ 
85 ορεγδίίηρ πονν, Ὀυϊ 480 48 Ἰοοκίῃρ ἴοὸ 
Φ1Π] 1186} σοπρ] εἰεἰν ἰπ τΠ 6 ἤπδὶ] δάὐιδβι- 
ταεηῖ, Ηδστε 118 ΐατε ορετγδίίοη ἱπ [πα 
υἱεϊτηαίς ἀνναγβ πᾶν ὃς Βρεςίδ!γ ἴῃ νίενν, 
Ὀυϊ ποῖ τὶ δἴοπθε.0 Μεγυδσ ρυϊδβ ἰξ ἴοο 
ΠΆΓΓΟΝΪΥ ἤδη ἢς Β8Υ8 ἴΐ ἰβ “ἴῃς νταῖδ 
οἵ ἀοὰ ἐπ ἐλε αν οὗ ἡμάρνισπέ, ΜὨΙΟΗ 
ξυΐυγε, 88 ἴῃ νεζ. 5, 18 γε  1βεὰ ἃ8 ργεβεηῖ "". 
-͵Οπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας : πῤοη ἐδε 
3055 ο ἀϊξοδεάίεηεε. Ἐὸοτ ἀπειθείας ΝΗ 
Ῥτείεσ ἀπειθίαφς. Ὑἤε ρῆγαβε 88 ὕεεη 
υδεὰ αἰτελν ἰῇ ἰϊ. 2, δἀπὰ παῖε ψ 
τεΐδσεηος ἴὸ {πεῈὶ υὑπταρεπεσαῖθ. Ηδτε, 
ἀραῖη, ἴξ ἀεβογίδεβ ες ρεγβοῃβ ἴῃ τεβρεςὶ 
οὗ τπεῖγ “ ἐβδβεπίὶαὶ ἀπά ἰηπαῖς ἀϊβοθεάι!- 
Ἔπος᾿ (Ε1.). ὙΒε ἀπειθεία ἰῃ νίενν 8 
τῃς ἀεπιδὶ οὗ ἔλιτἢ, ἀϊδοδεάϊεπος ἴο {πα 
ἔτ οὗὁἩ τ1πε ἀοβρεὶ οἵ ἀοά, δηὰ 530 ἴο 
αοά Ηἰπιβεῖζ; βες οἡ ἰϊ. 2, απὰ οὔ. Εοζῃ. 
χὶ. 30, 32, χν. 31; Ηεῦ. ἱν. 6, 1τ. 

γες. 7. γίνεσθε συμ; οι 
αὐτῶν : δέζονιε ποὲ γε ἐζεη ῥαγίακεγς τοξ ἐᾷ 
Ἴκορι. γίνεσθε Δρδὶῃ -- “ ἀο ποῖ Ῥεσοπς," 
“Βιῆει ποῖ γουγβεῖνεβ ἴο Ὀς"; ποῖ ἐστε, 
“ΡῈ ποῖ". Ὑνδι ἰβ τηεᾶδηξ ἰβ ἃ ροββί δὶς 
[Ἀ]ΠΠπρ ῬδοΚ ἱπῖο νγᾶγϑ ὉΥ ρτᾶοε ἑογβαίκεῃ. 
Τῆς ῥαγέϊεϊῥαξέοπ νι ἢ 15 περατίνεά ἰ8 
ΟὈν Οὐ ΒΥ ἰακίπρ ραστὶ ἢ τς βοπδ οὗ 
ἀϊδοδεάϊεπος (αὐτῶν) ἱπ τῃεῖγ σέεές, ποῖ 
ΠΊΘΓΕΙΥ ἱπ πεῖς ρυπίβῃτηεηῖς οὐ ἴῃ {πὸ 
ὀργή. Τῆε ἴεττι συμμέτοχος (οτ συνμέ- 
τοχος, ΤΥΝῊ) οσουτβ ΟἿἷν δετε ἀπά ἴῃ 
ἐπ, 6 ἀῦονες. Τῆς οὖν [28 ἴδε ἴοτος νυ οἢ 
1 88 ἴῃ ν. σ, ρίνίηρ τῆς ἱπέεσεηςς ἴὸ δε 
ἄγαννῃ ἥτοτῃ ἴῃς βιδίεπηεης οὗ {πὸ τυγαέᾷ 
οὗ Θοά. 

ψεσ. 8. ἦτε γάρ ποτεσκότος: [07 γε 
“νεγε ὁπὸς ἀαγάμεςς. Α ςοπείἀεσγαϊίοη ἴπ 
ΒΌΡΡοτί οὗ τῃε ργενίουβ Ἄχδογίδιίομ, υὲς., 
ἴῃς ςοπϑβίδεγατίοη ἴπδῖ νν τ τΠ ἐπὶ ἴῃς οοη- 
αἰτίου ἱπ νοὮ Βυο ἢ 5'π8 οουἹά ὃὲε ἰη- 
ἀυϊγεά ννᾶβ ΠΟῪ ραβδὶ ἀπά ροπε. Τῇ 
ἦτε ἴΒ ρυΐ επρἤ δος ἢγθὲ ἴὸ τῆτονν 
Βἴ[Γ688 οὐ πε ἴδοι πὶ 411] ἐλαέ ἰ8β πον 
δελίμκα τἴῇετη, ἀπά ϑυγεῖνγ ποῖ ἃ σοοπάϊτίοη 
10 ψ ΒΙΟΒ ἴπον οου]ά τενεσί. Νὸ μέν τε- 

ι οὐ 3 τεῦ. 

4υῖτεβ ἴο θὲ βιιρρὶἰεὰ βεσα. [18 οπηϊββίοῃ 
ἰῃ ἐμὶν εἴδυβε, Ψῃ1Πε της πεχὲ ὑπὸ δέ, ἰδ 
ποιδίηρ βίγσαηρε οἵγ ἱγγερυΐασ, τῆς 
δεΐηρ ἐπ πτοὶ ΟἾἾΥ “Ψδεη τῆς "ΝΗ 
οἴδυβε 8 ἱπιεη δά ἴο βίδη ἴῃ σοππεςιίοη 
ἢ ἀπά ργερᾶγε ἴῃς τεδᾶδσ ἴογ ἔπε ορρο- 
δἰ τίοη το ἔδε βεςοη ἃ " (ΕἸ1). ϑες ΕἸ]. οα 
6]. ἰϊ. τς; [ε1| Ογοελ σγανι., ἢ γὅς ; 
Βοηαϊάβοη, Ογεεὶ Ονγαρ.ν ῬΡ. 575-578. 
1 Βᾶ5 ἴο δὲ σεπιεπιθεγεά δἷβο ἴπδὲ τῆς οοσ- 
τεϊδϊίοη οὗ ἴβοβε ἔτνο ραγίῖοῖεβ ἤἢδβ ὉῪ πὸ 
ταδᾶπδ ἴδε ροβίτίοη ἰπ ΝΤΊ Οτεεῖς δὶς ἢ 
τ Πᾶ8 ἴῃ οἰδβϑίςδὶ αἀτεεὶς. [ἢ ροΐηϊ οὗ ἕδος 
τ 88 Π|Ὶ|6 ογ πὸ ρίδοε ἰῃ τς Οδιμοῖϊς 
Ἐρίβε1εβ εχοδβρὶ σ Ῥεῖ. (ἴο βοπὶς Ὄχίεπί), 
Οἱ ἰῃ 2 ΤΒεξβ., 1: Τίαη., Τίς, ῬΏΣ] τ... 
δηᾶ τῃς Αρος., δηὰ ἰβ σοπηραγδιίνεϊ Υ στᾶσα 
Ἔνεη ἴῃ ἴῃς ἀοβρεῖβ; οἷ ΒΙ}ββ, αγανη. οὕ 
Ν. Τ. ατεελ, ΡρΡ. 266, 26)ς. Τῆς αρδίγαος 
σκότος, ᾿ἰπεϊεδὰ οἵ ἐσκοτισμένοι οἵ 5ίσ,]ᾶΣ 
ςοποτεῖς ἔογπι, δ ἀβ στεαῖγ ἴο [Πε ἔογσςς οὗ 
ἴδε τεργεββηϊδίίου. ὙΠΟΥ Ψνεσε ἀδγκηεβ8 
1186 1},-τρεγβοπδ “ ἰπ νὮοπι ἀλγκπεββ ὃ6- 
Οοτηςβ ν᾽ 50] ες δηὰ ἢοϊάβ βδυναν " (ΤΒδγ.- 
Οτἰπητ), 50 υἱέεε!ν βυηκ ἴῃ ἰσπόγδηςς οὗ 
Ὀϊνίπε τπίηρβ, 8ο ὑν ΒΟ Ϊγ Ἰοβὲ ἴῃ τῆς εν! 8 
δοςοτηρδηγίης 5υοῇ ἱρπογᾶηοςς ---νῦν δὲ 
φῶς ἐν Κυρίῳ: διέ ποῖο γε αγέ ἱὲρδὲ ἐπ 
ἐλα Γιογά. Ἰηβιελὰ οὗ δὶ ΤΠεῪ οποο 
Μεῖς ΠΕ παὰ Ὀεσοπια επὶρδιεπεὰ Ὺ 
τδε ἀοβρεὶ, ἀϊβοεγηοτβ οὗ Ὀϊνίης ἐγυτῇ 
δηά βυδ)εοῖβ οἵ τῆς πενν [πὶ νϊςἢ ἐξ 
ΟΡεἢ8 ἴο τηεῃ. ΤὉῆε ςοπιρΙεἴςηεβδ οὗ ἴδε 
οὔδηρςε ἰ5 ἱπάϊςδιεά ἀραΐπ ὃν ἴδε υδς οὗ 
τις δρβίσαςς ἴδγῃ)---δὸ ροββεββεὰ δηὰ 
Ρεπεϊγαϊεὰ ψψεγε ἴον ὉΥ (δαὶ (συ ἴμαὶ 
ἴμεν οουἹὰ Ὀς ἀεβογίρεά τοὶ βίΊρῚν 88 
επἰϊρλίεπεά Ὀὰϊ 88 τμεπιβεῖνεβ πονν ἱερ λέ. 
Απά τΠ1|8 “ἴῃ τῆς Ι,οτγά,᾽" ἕοσ ἴξ ννῶβ ἴῃ 
νίγτας οὗ {δεῖς {ε]Ἰοννβὶρ νυ ΟἾγίβι 
παῖ τ818 παν Δρργεμαηβίοη οὗ ἰπίηρβ 
οᾶχης ἴο ἴπεῖη, ἱγαηβίογπγίπρ τμεὶγ ᾿ἵνεϑ. 
-ὡς τέκνα Τϑ περιπατεῖτε: τοαΐὰ ας 
ει άγεπ οὕ ἐἐρκέ. Ὑῆε βισοπρ δρβίγαςιβ 
σκότος, φῶς, σοπιε ἰπ δεν Ὀείοτε τῃς 
ἐχῃοσγιδιίοη πὰ πιᾶκα ἰξ τῆοσε ροἰϊπιςά. 
Τῆς οπιίαβίοη οὗ οὖν ΟΥ ΔΠΥ 5: ΠΊΠΔΣ Ρᾶτγ- 
οϊε δάάβ ζωσῖπεσ τὸ ἴῃς ἕοσος οὗ ἰῃςε 
εχμοσγιδιίοη [{ τπεβεὲ Ἑρμεβίδπβ ννεῖς 
τον “Ἰρῆι ἴπ τῆς Τυογὰ,᾽ ἰὸ νᾶ8 ποῖ ἴογ 
τπεπηβεῖνεβ οπἱν δυῖ ἴοσς οἴμεῖβ. ΤΟΥ 
νέα Τα ]εὰ το ᾿ἵνε ἃ [1 Ὀεβεσπιίηρς [μ088 
ἴο νῇοπι ΟἸγίβιίαπ Ἐπ] ριεηπιεης πὰ 
ῬΌΓΙΥ μαά Ὀεοογὴς {πεὶσ ρσορεσ παῖυσα; 
ο΄. ἴρὰκς χνὶ. 8; ]οἢπ χίϊ. 36; τ Τ685. 
ν. 5. Νοιδίηρ 15 ἴο ὃς πηδάε οὗ ἴδε 
δῦϑεπος οὗ πε δγίϊοῖς βεγε ἱπ οομίγαβε 
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1 Βοπα, αν. καρπὸς τοῦ φωτὸς Σ ἐν πάσῃ ᾿ἀγαθωσύνῃ 5 καὶ δικαιοσύνῃ καὶ 
χ4; αἱ 
ν. 22; 
4 ΤΒεεδ. 

1. 11. 20 ἷν. τ8; ἃἀ Ηεῦ.) οὨΪγ. 

ἀληθείᾳ), 1ο. "δοκιμάζοντες τί ἐστιν 'εὐάρεστον τῷ κυρίῳ 11. καὶ 
ἴσα οοἶν; ΝεΒ. ἰχ. 35. κ Οοπβίσ., Εοτῃ. χἰϊ. 2; βεα ακα χίν. τὸ σε. 

(ΩΣ εἰ Ῥαυ! (δῆ 
1 Κοσα. χὶϊ. σ ; ῬΒ1. 

᾿πνευματος ὈΞΕἾΚΙ, εἰς., ὅγτ., α]., Οἢτ., Τβάγι,, ἤδη, αἱ. ; φωτος ΒΑΒΌΕΕΕΡ 
6, το, 17, 47, 672, 179, 213, 4]., 1τ., νας.» ὅτ. Ασ.-εγρ., Οορε., 8848., Εἰὰ., Αστὰ., 
Μακετίοη., 1,41. Εδίδετβ. 

3 ἀγαθοσυνη ὈΕΕῸᾺΡ 37, Αἱ. 
ΣΈΟσ κυρ.» θεω ὈΕΟΘ, ἴϊ., ν.» 1υαὲ. ἙΔίδεΙΒβ (εχο. Αὐρ.). 

ΗΠ} τοῦ φωτὸς οἵ νεῖ. 2, ἔπε ρεηεγαὶ 
Ργαςῖος Ῥεΐπρ' ἴο ἱπβεσγὶ ογ οσηῖε ἔπε ἀγεῖςοὶς 
ἴῃ ἴδε οα8ς οὗ τῆς ρονετηεὰ που ἀςοογά- 
ἰῃρ' 85 πε ψονετηΐηρ ποὺπ [88 ἰΐ οσ 'ναπῖβ 
τ Ἐοβε᾽ 5 Μιάάϊείοη, Ο» ἐλ αγεοὶ Αγέϊεῖσ, 

111.» 3» 7, Ρ- 49)- 
ες. 9. ΣᾺ καρπὸς τοῦ πνεύματος 

[φωτός]: Μὸν ἐδε ὕγμεὶ οΥΓ ἐπε ϑρίπε [ἐμὲ 
ἐλ]. δε τεδάϊπρ οἵ ἴδε ΤΕ, τοῦ 
πνεύματος, ΜὨϊοἢ ἰΒ τπαὶ οὗἩ βΒυς ἢ υποῖδ]8 
85 ὨΚΙ,, πιοβὲ ουγεῖνεβ, ϑυτ.- Ρ., ΟἾγυϑβ., 
εἴς., πιυδὲ ρῖνε ρίαςε ἴο τοῦ φωτός, ννῃϊο ἢ 
ἰβ ϑυρροτιεὰ Ὁγν ΒΑΡ ΠΕΡ, 62, νυϊᾳ., 
αοιΒ., Βοδ., Αγπι., Οτίρ., εἰς. Τῆς πνεύ- 
ματος ἰ5 ρτοῦδοΐν ἃ οοτγεοιίοη ἔγοπι Οἱ]. 
ν. 22ὥ. Τα ψ μοΐε νεγβα ἰβ ἴῃ Ἴεἴεοι ἃ 
Ῥδσεηιῃοβὶβ, ἀπὰ ἰβ ῥγίπιβὰ ἃ8 δυο ὉΥῪ 
τε ΕΥ͂. Βυὲ ἰξ 18. ἃ ραγεηιῃοβὶβ υν ἢ ἃ 
Ῥύγροβεα, ἴῃς δείπῷ δῖ οπος ἐχρίδπδ- 
ἸΟΤΥ ἀπά οοπῆσπηδίοσυ. [1Ἐ ρίνεβ ἃ τβᾶδοπ 
ἴοσ ἔπε ργενίουβ ἱπ͵ ποίου δηὰ δὴ εη- 
(ογοεπιεηῖ οἵ ἱξ ; ἰῃς ροΐηϊ Ὀθείῃρ 1Π|8--- 
“ ΝΑΙΚ ἃ5 1 ομάγρε γοῦ; ἔοσ δηγιπῖπς 
εἶβε τνουἹὰ ὃς ουὧἭξ οὗ Κεερίπρ ἢ νῃδῖ 
ἰδ Ῥγορεζσ ἴο τῆς ᾿ἰρῆϊ δηά ἰβ ρσοάδυςθᾶ ὈὉγ 
ἱε", καρπός, ἡγμὶέ, ἃ Βρυταῖῖνε ἕεττη ἴοσ 
διε πιογδὶ γεϑυ 5 οἵ τῆς ᾿τρῆτ, [18 ργοάυοῖβ 
8ἃ8 ἃ ὙΠοῖε; οὐ Μαῖξ. 1. 8; ΡὮ1]. ἱν αὶ, 
εἴς. [Ιπ τῆς οοτγεβροηάϊπε βίδίεπηθηϊ ἴῃ 
(41. ν. 22, ννῇεις ἰἢς καρπὸς τοῦ πνεύ- 
ματος 15 οοπίταϑίεὰ νυν τὰ ἔργα τῆς 
σαρκός, {πε δίπρυϊασ ἰεγπι τῇδ 8150 5ὺρ- 
δεβὲ [δε ἰάεα οὗ ἐπε ὑπιγ οὗ τῆς 1Πεὶ δπὰ 
ςμδζαοίεσ γεβυϊ πρ ἔγοπι ἴῃς ϑρίτίτ.---ἐν 
πάσῃ ἀγαθωσύνῃ: ἰς ἐπ αἰΐ ροοάπέςς. 
ἐστι, ἐς, οοησὲδίς, 15 ἰεῖς ππεχργαββεὰ αἤογ 
καρπός. Τῆς πάσῃ Πεῖε ἀρϑίῃ [88 ἴπε 
ἴοτος οὗ “ἐνεγυ ἴογπιὶ οἵ," --ἰη ροοάπεββ 
ἴῃ 811 118 ἔογγιβ. ΤΒς ποὺ ἀγαθωσύνη 
ἌρΡΡεδιβ δραὶπ ἴῃ Ἐοπὶ. χνὶ. ἱ4; Οδὶ. ν. 
22; 2 ΤὭεβδ. ἱ. τι. Ὑδυβ ἰτ οσσυτβ ΟἿΪΥ 
ἔουτ τἰπη68 ἴῃ (ς Ῥαυϊης νυτιτπρβ. [Ιἰ ἴ5 
υϑεᾶ ἰπ ἴδε ΤΧΧ, Ὀυϊ ἀρρεᾶτβ ποὶ ἴο 
Ῥεϊοηβ ἴο οἰαββίοδι ατεεῖς, [11 νδγὶεβ 
βοῖηενν δῖ ἰη βεῆβε. [τ ἴῃς ΟἿ᾽ ἰξ πγθᾶπβ 
βοπιεϊπηε8 ροοά ἃ8 Ορροβϑά ἴο ὃν] (Ρβ. 
χχχν!. 20, 11, 3), Βογηετπη65 Φη 70» δέ 
(Εςοῖεβ. ἵν. 8), δβοχηδίίπηεβ δεηευοίσμοε, 
ἴδε Ὀουπιὶδι! ροοάπεββ οὗ αοἀἁ (Νεῇ. 

ἰχ. 25). Ηετε δπά ἰπ {πε οἴμεγ Ρδυϊπε 
Ῥαββᾶρεβ ἰϊ 18 ἌΚεη Ὀν βοζῃς 'ἴπ ἴῃε βεπβς 
οὔωῤγιίρσλίπεςς, Ὀὰϊ Δρρεδγβ γαῖ εσ ἴὸ τῆσδ 
αεέϊυε σοοάπεβ8, δειεῆεέπος; οὗ. Ττεπςδ, 
δ». Ρ. 218.---καὶ δικαιοσύνῃ: απὰ γὶρ ἀί- 
ἐοι5μό55. δικα Βεγε 85 με βεῆβ8ς 
οὗ γεοξἐμαάς, ῥγοδίίν, πεεάοπι ἴτοτχ ἐδε 
ΤΑΟΓΑΠΥ ᾿τοηρ᾽ οἵ ἱπιρετέεςξ, 45 ἰπ Μδῖι. 
1ϊΠ|. 15, ν. 6, το, 20, εἴο., ἀπά 45 3180 ἱπ 
βυςἢ! Ῥαυ] Ὦης ραββαρεβ ἃ5 οι. νἱ. 13, τό, 
18-20, νἱῖϊΐ. το; 2 Όος. νὶ. 7, 14, εἴς.--- 
καὶ ἀληθείᾳ : ἀπά ἐγμέλ. ἤθεια δετε 
ἴπ ἴδε βυδ)εςτῖνε βεῆβε οὗ ν»ιογαΐ γῆ, 
δἰποοσΥ ἂπά ἱπίερτι 845 ΟΡ, το 
“αϊφελκοοά, Ἀἀγῥοογίαν ἀπὰ ἴῃς ἴἶκε; οἱ 
]Ἰοπη 11]. 21 ; σ Οος. ν. 8; Ρῃϊ]. ἱ. σϑ, εἴς. 
ετε, ἴμεπ, ΟἸσίβείδη τηοσα εν 8 ρίνεπ 
ἴπ [18 ἴῆγεε ρστεδὶ ἔογπιβ οἵ ἔπε ροοά, τς 
7ι6ὲ, τῆς ἐγμε. ΑὉδοῖς ςοπηρᾶγεβ τδὲ 
“)υδβεῖος, πλεγον, δηά ἐγυ τ " οἵ τε αο5- 
Ῥεῖβ δηὰ Βυιίετγ'β “"7}υϑέῖςε, (ταῦ, δηά 
τεψατὰ ἴο πε λυ δὸ το Ἴ 

ἐσ. το. δοκιμάζοντες τί ἐστιν εὐάρεσ- 
τὸν τῷ Κυρίῳ: ῥῤγουΐηρ τολαὶ ἐς τοοῖ!- 
ῥΙεασὶπρ ἰο ἐπε 1,ογά. Τῆς ἐχβογίδείοα 
Εἶνε ἵπ νεῖ. 8, ἰηϊετγυριεᾶ ὈΥ ἔδα επ- 
οτοαπηεηὶ ἱπίσοάδυςεά ἰπ νεῖ. 9, ἰβ πον 
οοπιϊπυεὰ δη ἐχρίδἰπεᾶ. Τῆς ἰεϊ ρίαὶ 
βεηΐδηςε ἀεῆπεβ ἴδε ταί αὶ ΜνΠΙΟ ἢ ννᾶ8 δπ- 
ἡοἰπεὰ ἰπ τεβρεοὲ οὗ τῆς νῶν ἴῃ ψ Ὡς ἢ ἰξ 
15 ἴο Ὀ6 τηδάε ροοὰ. [ζ ἰβ ἃ τσαἱὰ νι ῃῖς ἢ 
ἰ8 ἴο θὲ ἴᾶκεπ ὕρ δηά οδετίεὰ οικ ἱπ ἴδε 
᾿ρῆι οὗὨ ἃ οοπβίδης {ταὶ οὗἩ ννδδὲ ρίεδλϑες 
τῆς Ιμογτά. ΤἌε νεῖ δοκιμάζειν Βετε ἢλ5 
[18 τί πηᾶσυ 56η8ε οὗ ῤγουίηρ, ἐεεέϊηρ᾽ (ο΄. 
Εοπι. χίϊΐ. 2), ταῖπεσ ἰῃδη [185 βθοοῃ 
βεηβε οὗ ἀῤῥγουΐηρ (ς΄. Εοτι. χίν. 22; 
1: Οος. χνὶ. 3, εἴς). Ηεσε, τδεγείοσγε, ἰδς 
δοκιμάζοντες ἐχρζεβθεβ ἴδε ἰάεα οὗ {δε 
οΑγθῖι! τα], “τῆς δρείν!γ ἀπά εἐχρετὶ- 
ταεηῖδὶ ἐπεγρυ ᾿ (Ε1.), πεοεββαγυ ἴο τδς 
ΨΚ. Τῆς δῆϑννεσ οὗ ἴῃς ςοηπβοίδεπος 
(Κοπι. χὶν. 23), ΟΓ σοπίοσπη Ὑ ἴο ἴδε 
ἀοβρεὶ (Εοπι. 1. τό; ΡΒ], ἱ, 27), ἰβ φίνεη 
εἰβεννῆεσε 88 {πε ἰεβϑὶ οὗ ἰδς Ομ βείδη 
γ ΑΚ. Ηδετε ἰϊβ οοττεβϑροηάδηςς υδ 
ψν παῖ ἰβ ρῥ᾽δδβίηρ ἴὸ αοά ἰ5 ρσίνεῃ 885 ἰϊ5 
ΒΔ] ργτοοῦ δῃὰ [18 πιοβὲ ἀϊβείηςξῖνε ομαγαο- 
τεγίβεις, εὐάρεστον ἰβ Ῥεϊϊεῖ τεηἀεγοά οα 
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μὴ " συγκοινωνεῖτε τοῖς “ ἔργοις τοῖς " ἀκάρποις τοῦ " σκότους, τὰ ῬΒΪΙ. ἱν. 

μᾶλλον δὲ καὶ " ἐλέγχετε. 12. τὰ γὰρ “ κρυφῆ γινόμενα ὑπ᾿ αὐτῶν ΠΝ "δή 
ΟὨΪΥ. 

Ὁ Εογα. χἰϊὶ. 12 οὨἱυ; δεὲ 1 Οος. ἷν. 4; πᾶ. χχΐχ.' 1.5. ο Μαῖι. χὶϊὶ. 24 Μασγῖς; Τίς. ἢν τᾷ; ἃ Ῥξε, 1.8; 
7πᾶε 12; δες σ (οσ. χίν. 14; Ὑνἰβά. χν. 4. Ῥπ οδα 1:}.. 20; τ Οος. χὶν. 24; 2 Τίτῃ. ἱν. 2; Τίς. ἱ. 
9, 13, ἰΐ. 15; Χεη., 5 γρεῤ.» νἱῖλ!., 43. ᾳ ετε οηἷΐν ; ἀεῃ. χχχί. 26 αἱ. 

1 Έὸγ ακαρπ.; ἀκαθαρτοις 61-2 ; ατακτοις 30), 5ϊΑν.- "5. 

1ῆε ψΒοΙς ““ννε]- ρ]εαβίηρ " (ΕΝ), Ἔβρεοῖ- 
ΑἸ ψἤεη ΟΟοΪ. ἱ. το ἰ8 σοπιρατεὰ, ἴμδῃ 
““δορορίδοὶς" (ΑΝ). 

Μνεσ. τσ. καὶ μὴ σνυγκοινωνεῖτε τοῖς 
ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους : αγια 
λανε πο γεἰϊοινεκὴῤ τοιέλ ἐπε πρΐγμ γε 
τοογὰς οὐ ἀαγζηεες. ὙΔΝῊ δραῖπ ρῥτείεσ 
ἴπε ἰοτπὶ συνκοινωνεῖτε. Τῆδ νετὺ Π88 
ἰϊβ 808] ἔοτος ἢετε, δηά (δ κεβ υ 8 Ὀδοῖς ἴὸ 
1δς συμμέτοχοι αὐτῶν οὗ νεῖ. 7. Τῇε 
ΟΠΪΥ ᾳυκδίίοη ἰβ νεῖμεν ἰὶ 8 (ὃς 
ἔργοις [156], οΥ 4π αὐτοῖς οἵ αὑτῶν υπάετ- 
βῖοοά. Ἰιοοκίπᾳ ἰο ἔπε συμμέτοχοι αὖ- 
τῶν ἅδονε, ἴδε σνγκοινωνήσαντές μον τῇ 
θλίψει οἵ ΡῬΏΙ]. ἵν. 14, εἴς., δοτε ῥσγεῖεσ 
ἴδε Ἰαϊξεσ, τὸ “"'βανεὲ τὸ ζἔε!ἰοννβδὶρ ἢ 
τδεπὶ ἱπ ἴπε ννοτῖκβ ". Βυϊῖ πε σέη. ργοῦ- 
ΔὈΪΥ ψουά ἴπεπ θὲ τῆς ῥγορεσ οᾶϑε ἴογ 
δε ἐλίηρε ἴῃ ΜΜὨΪοἢ ἐπε ραγεοϊρακίοη τοοῖς 
Ρίδοςε; ο΄. τς υδε οἵ συγκοινωνεῖν ἘΠ 
τινί τινος (Ὁ ἐο Οα5ς., χχχνῖϊ., 41, εἴς.), 
δηά συγκοινωνὸς τῆς ῥίζης, εἰς. (Εοηι. 
χὶ. 17). Ηδετς, ἐπεγεΐοσγε, 88 ἰπ ἴῆε οδβε 
οὔ ἴδ ίαις 'π εν. χνίϊ!. 4 ἀπά ἐνβῃ 
ἴῃς θλίψει ἱπ ῬΗΙ. ἵν. 14, πε νετῦ ἴ5 
Ὀεβῖ υπάετβιοοὰ 48 ρονεγηΐης ἴδε ἔργοις 
ἀΐτεςιγ. ΕἸβεννβεῖε ψνε τεδὰ οὗ ἔργα 
πονηρά ((οἱ. ἱ. 21), ἀπὰ νεκρὰ ἔργα 
(Η-ὅ. νἱ. 1) ; Βετε οἵ ἔργα ἄκαρπα, νος 
ΨΏΙΟὮ ταβυϊε ἴῃ πὸ ραϊη, γίεἰὰ ποιμίπρ 
Ρεδβαπὶ ογ ὑσοῆίδοϊς, δείηρ πὸ δ᾽ εββίπηρ 
οἵΓ τεννασὰ ἢ ἴπεπὶ; οὐ ἴπε οοηίταβε 
Ῥεῦνεεη {πὲ τοογζς οὗ τῆς ἤεβῃῃ; δηὰ τπὰ 
“γιὶε οἵ τμὲ ϑρίγιε ἴῃ αδ]. ν. το, 22.-- 
μᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε: ὀμέ γαϊλεγ εὐεη 
γεῤγουε ἐκενι. ΤὨΪ5 τεπδεγίης οἵ ἴπε ΕΝ 
'5 οη ε ψῃοὶς πε δεδ. ΑΝ οπιῖῖβ τπε 
ἐνεπ. Τῇε οἵδμες οἷά Επρ! 8 ΜΝ εγβίοηβ 
τεηᾶεσ δἰ πιεῖν, ἐχοερὲ ΔΝ οὶ., ψνο ἢᾶ8 
“δα πιοζε "; ἀεη., 2, ννῃίςἢ ρῖνεβ “" δυξ 
Ἔνδη τέρζονα ἴπεπὶ γαίῃεσ᾽" ; ἀπά Βίβῇ., 
“Βα ἐνεη γεῦυκε"", Τῆς ἔογπιυϊα μᾶλλον 
δὲ καί, ςοπιδίπεβ ἴῃς ἰάεδ8 οἵ ἴῆε οοσζεο- 
ἔνε (μᾶλλον), ἴῃε λάνετγβαϊίνε (δέ) ἀηὰ τδς 
ἀβοεηβῖνε (καί), δἀπά πιεϑπβ, ἱπεζείοσε, 
“Ῥυξ ταῖπεσ ὄἌνεπ," ποῖ τησγεῖν “ γεᾶ, 
τουςἢ τῆογε ᾿ς. ὉΝΊπουῖ τῆς καί ἐε ρῃγαβα 
μᾶλλον δέ Πλ48 ἴδε ἔοτος οὗ ἃ σοτγεοῖῖνα 
οΟἰιπιαχ ; οὗ Μεγ. ου Βοχῃ. νυἱῖ!. 34, 6]. 
ἷν. 9, ἀηὰ ΕτὶτΖ. οα Εοχπι. νῖϊ!. 34. [τ τνᾶβ 
ποῖ επουρ, ἱπετγείοσε, ἴοσ ἔθεπη βία Ρν ἴὸ 
αδείαὶπ ἔτοτη βυςἢ ψγοσβ ; ἴπαῪ πιυβῖ ἐνεπ 
γεῤγουε ἴμετα. Ὅῆε αιαδίίοη, μότνενεσ, ἰδ 

ννΒδι ἴδ [με ῥγορεσ βεῆδε οἵ ἐλέγχετε πεῖς, 
δηὰ ννῇῃδὶ ἰβ {πε ἔογος οὗ ἴπε ψνῆοΐε βεη- 
ἴεηος ὃ ϑοπῖς γίνε ἴπ νετῦ τῇς βεπδε οὗ 
γεῤγουέηρ, Ὀυὶ ἀπἀετβιδηά ἴῃς γεῤγοοῦ ἴῃ 
νίαν ἴο δε ὈοΙδ ἰπ τσογά πὰ ἰη ἀδεά 
(ΟἸ5}.}, οὐ. οὐἱυ ἱπ ἀεεὰ, ἐ.6., τε τθρσοοῦ 
οοηνεγεὰ ὃν {πε βρεοΐδοϊε οὗ ἃ ρυτς {ἰξε 
ἃηὰ ΤοηβίβίεπΕΥῪ ΠΊΟΓΤΑΙ νναὶκ. Οἰδεσβ, 
Ἰοοκίηρ ἴο τπε ἴο]]οννίπρ τὰ γὰρ κρνφῆ 
γινόμενα, εἰς., ἀπὰ τῃϊηκίπρ ἰξ ἱποοηρτυ- 
Οὐβ ἴο βρεᾶκ οὗ δη ογαὶ τεῦυκε ἴῃ σοη- 
πεςίίοη Ψ ἃ βίδιεπιεπὶ οὗ ἴῃς βῃαπια ἰξ 
ἰδ δνεὴ ἴο φῤεαὰ οὗ ἴπε βἰῃβ ἰῃ χυεδιίοη, 
ψνουἹὰ ρῖνε ἴῃς νετῦ {πε βδεπβε οἵ δαῤοβξίηρ 
(ΑὉ0.). Βυῖ Ῥοιἢ τῆς σοηίεχιὶ δπὰ τὰς 
ξεπεγαὶ ἰάθα ςοππεοιεᾶ υἱτἢ ἐλέγχειν ἴῃ 
πε Ραυ]πςε ντίτηρβ (οζ,, 6.6.» τ Οος. χίν. 
24; 2 Τίπι. ἱν. 2; Τιῖ. ἵἴ, 9, 13, ἰΐ. 15) 
Ροϊπξ το ἴῃς ποιίοη οἵ ογαὶ τερτοοῖ. Τῆς 
1Ἰάδα, τπεγείοτε, 15 τῆδὲ ἴπ6β6 ΟἩσίβεϊαπβ 
Ψεσα ποῖ δὲ ᾿ἰδεσὶν ἰοὸ ἄδδὶ ᾿ἰρμογ ττἢ 
ΒΟΟΝ 5[η8, οὐ ςοηηῖνα δ ἴβεπ), οἵ Ὀε βἰΐεπὶ 
δῦους μετὰ, Ὀυς Πα ἴο δρεᾶκ ουὲ ἀραϊπϑὲ 
τδεπὶ δηὰ μοϊά ἐμεπὶ ἃΡ ἴὸ τοῦυκε, υυἱτὰ 
πε νῖενν οὗ Ὀστίηρίηρ {πεῖς μβεδίμεη πείρἢ- 
ὈῬουτβ ἴὸ ἀρργεδῃεπηὰ πεῖ τυγριτπᾶάς ἀπά 
ἔοτβδακςε τεσ Η 
γε. 12. τὰ γὰρ κρυφῆ γινόμενα ὑπ᾽ 

αὐτῶν αἰσχρόν ἴτε καὶ λέγειν τ ἐλ 
ἐκὲπρς τολοῖ αγε ἄοηε ὃν ἐλόηι ἐπὶ Ξεογεὲ ἐὲ 
ἐς α «βανιε εὐεπ ἰο οῤεαλ οἵ. ΤὨϊΒ τεηάετ- 
ἴῃ οὗ τῆς ΕΝ, νῃϊο ἢ [ῸΟἹονν8 ΕΠΠ οοτῖ᾽ 8, 
ἀοεβ τῆοσε ᾿υβίίος ἴο τῃς ογάε7 οὗ ἴῃς 
ατεεῖκς ἐπδη παῖ οὗ τῆς ΑΝ. Τῆς ἴετπὶ 
κρνυφῆ οοφουτδ ΟἸΪγΥ [Π18 πος ἰη ἴδε ΝΤ ; 
Ὀυξ τι 15 ου πὰ οσςαβίοπδιν ἴῃ ἴῃς ΟΧΧ. 
1μαςἢ., ΨΗ͂, Μεν., εἰς., ῥγεῖεσς τῆς ἔογτω 
κρυφῇ ; πιοϑῖ οὐϊΐοτβ δἀπὰ ρτγαπιπηδτῖαπβ 
ΚΥ͂ΜΑ Τίβοβ., ΑἹδ, 16, ΜνΊη., εἴς.) 
δάορι κρυφῆ; ο΄. ΝνΊη.-Μουϊε., ΡΡ. 52, 
53. ΤΒε γάρ ἱπιτοάυςεβ ἃ τεᾶβοῃ (οσ, Οσὕ ἃ 
ςοπβετηδίίοη οὗ, {πε σμᾶγβε ἴο γεῤγοῦε ἴῃς 
βἷπβ. Βυῖ ννῆδι οἵ ἴῃς βρεςίδὶ ροίπι δπηὰᾶ 
ςοππεοίίοη ὃ ϑοπια (ε.6., Ητ].) ννου]ά 
τείεσ ἴπε γάρ ἴο (δε μὴ σνγκοινωνεῖτε, 38 
ἱ τ “ἀο ποὶ ἴακε ραγί ἰῃ {πεῖς βίῃβ, ἔογ 
ἴδεν γε ἴοο νῖὶϊε Ἄνεὴ ἴο πηεπιίοη ᾽ν. Βυῖ 
1ηϊ18 ἀοεδβ ποῖ ἀο ᾿μιδιῖϊςε ἴο ἴῃς ἀϊβετεποα 
δείνεεη ἔπε κρυφῆ γινόμενα ἀπά {πε ἔργα 
τοῦ σκότονς. ΟἸδετῖδ, ρυϊζεπρ τηοτε ἱπίο 
ἴδε λέγειν ἴδῃ ἰδ σἂπ ῥσορεγὶν δὃεᾶσ, 
υπδετβίαπὰ ἰξ 85 τὸ “" σθῦυκε {π686ὲ βίῃ 
ΟΡΕηΐΥ, ἔοσ ἴο βρθᾶκ οὗ [μεπὶ ἰῃ δὴν οἴδεῖ 
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ταγτιβ ἴμδη {πὲ οὗ τεδυκε 15 βῃαπιεῖα]"". 
Βεηρεὶ ἢπάβ ἰπ ἰδ ἃ τεᾶβοῃ ἔος ἴδε βὶπβ 
δεΐπρ ΟὨΪΥ τείεσσεά ἴο ἀπά ποῖ βρεοϊδεὰ 
ὉΥ πᾶπιε. ϑιίεσ, βυρροβίπρ ἴδε τεργοοῦ 
ἀξ 7αείο ἴο Ὀε ἴῃ νίενν, πιδῖκεβ 1ϊ τ--; “ ἀο 
ποῖ Ἔνεη πᾶτης ἴΠ686 βίη5, ἴοσ ἰἔγου ἀϊά 80 
γου Ψουϊά γουτγθεῖνεβ ὃς δἰπηΐην, ἡ Βετα- 
88 γοὺσ ναὶ ἰπ τῆς ᾿ἰρῆς Ψ1}} Ὀς τῃεῖς 
τερεοοῦ . Οἰδεῖβ (νοῦ ϑ8οά,, Αδ0.), 
δἀορείπρ τῆς βεῆβε οὗ “εχ » τος 
ἐλέγχειν, τἴᾶΚε ἰδς ἰάεα το ὃε---“ ἀο ποῖ 
Ῥαγεςίραίε ἱπ 1πε8ὲ ννοσκβ, δυϊ Ἔχροβε 
ἴδεπι, ἴογ τῆς τὨΐπρβ ἴΠεν ἀο βεογεῖὶγ ἴὶ 18 
ἃ βῆδζης Ἴνεὴ ἴὸ στηθπίοπ; Ὀυϊ 411] ἴπ 686 
τοϊηρβ βδη ἐχροβεὰ Ὀν ἴδε Ἰἰρῃῖ ἅτα 
τηλᾶς πιδηϊζεβι ἴῃ τπεῖγ ἔγὰς σμπαγαςῖοσ "᾿. 
Βυξῖβδε οουτβε οὔ ἐπουρῆι [8 βίτηρίεγ. Τῆς 
54074.}) οὗ ἴῃς ψνοσκβ ἴῃ αυεβιίοη ἴ5 ἴῃς 
τεᾶβοῦ ΨὮΥ {παῪ τεαυΐτα ἴοὸ ὃὈς ΟΡΕΠΙΥ 
τεριονεὰ ; ἂπά ἴπε ροϊπι ἰ8 τ ϊ5---ἰῃς 
Βεδίμθη ργδςίίβε ἰπ βεογεί νίσεβ ἴοο δδοπη- 
ἱπδὺϊε ἜἼνεη ἴο πιδηϊίοη ; 411 τῇς ποτε ἰ8 
τὰς πεεὰ οὗ ορεῆ τεδυκε ἱπϑιεδά οἱ 5ἰΐεπὶ 
ονεσϊοοϊκίπρ οσ σοπηίνδηοε (Μεγ., ΕἸ]., 
εἰς.). [τ 15 ποὲ αἱΐ Πεδίμεη 5ἰπ5, ἴπετγε- 
ἴοτα, μαι ἅγε ἴῃ νίενν ; ἕοσ ἴξ ννουἹά θὲ δῃ 
ἐχαρβεγδίίοη ἴὸ βδαὺ ἴπαὶ αἱΐ δυο νὶςε8 
Με τε οὗ ἃ Κίπὰ ἴοο βῃδπηεῖι ἐνεη το βρεᾶκ 
οἵ; δυῖ ἃ ςετγίδίῃ οἶ455 οὗ β'πβ, πὶ νγοσβῖ 
οἶαβ5 νη ἢ ἅσὰ ἄοπε ἴῃ βεογεῖ. ΤΪβ ἰ8 
ἰῃ ΠαιτλοηΥ ὙΠ ἴῃς ἐπιρῃδιῖς ροβίτίοη οὗ 
δε κρνφῆ δηὰ νὴ ἴδε σοπίγαβι ἴῃ ἴπα 
φανεροῦται. Βυῖ: πε ἐχρτγεββίοη κρυφῆ 
γινόμενα ᾿ονεῖβ ἰε58 ἴπδπ ἴδε ἔργα τοῦ 
σκότους, ἴδετε 8 ποιῃὶπρ οα πε οἴδεῖ 
δΒαπὰ το ἱπάϊςαϊε (δαὶ ἰξ τείεγβ βρεο σα! 
ἴο ἴδε ἱπηπιογαὶ ᾿ἴσεποα οὗ {πε Ραρδη »":γς- 
ἑεγίες, οἵ ΠΥ Οἴδπετ βίηρὶε ἰπβίδηος οἵ ἀδγκ 
δηὰ ἱπίδτηουβ ὄἐχοἊββ. ἴτίπου 68 8411 [Ποβα 
Βῃδπηςῖεββ δεδίῃεη ἱπάυϊρεποεβ ψὨΙΟὮ 
βουσῆξ ἴῃ σονεῖ οὗ βεογεου. 

γες. 13. τὰ δὲ πάντα ἐλεγχόμενα ὑπὸ 
τοῦ φωτὸς φανεροῦται, πᾶν γὰρ τὸ φανε- 
ρούμενον φῶς ἐστί: ὁκέ αἰϊ, τολεπ ἐκεγν ἀγε 
γεῤγουεά, αγε ν»ιαάξ πιαμίζεκί ὃν ἐλε πρλέ; 
“ον ἐνεγγέλίηρ ἐδπαΐ ἰ5 πιαάς νιαπὶζεκέ ἐς 
ἐϊρλί. Βοιῃ τὲ οοππεοίίΐοη ἂπὰ [δες 
ἱπηροζτί οὗ βοπὶς οὗ ἴπε ψοσὰβ ἤεγε ἅτε 
ἀϊβίουϊε το ἀειϊογηιίπς, πὰ νατγίουβ ἱπίεσγ- 
Ρτεϊδιίοῃβ Ββανε ὑεεη ργοροβεά. ΤῊε ΕΝ 
τεπάεεβ ἰξ “ Ῥαϊ 411 τπηρβ ΨΒεπη ἴΒΕῪ ἅτε 
τερσονεὰ γε τηδάς τηδπιίεβι," τγερίηρ [ἃ 
88 ἃ ΒεπεΊδὶ βιδίεπιεηῖ. Βυὲ τῆς ροϊπὶ 
πὰ τἴῃ6 Βδστῆοην οὗ τπε ΨῃοΪε νεῦβα ἅτε 
δεδβῖ βεϑῃ ἰξ τπε ρῆταβς τὰ πάντα 15 τλ κε 
ἴο τεΐδσ ἴο {πὸ βεογεῖ ργδοῖίοεβ ψῃο ἢ 
Βανα Ὀδεη ἱπηηδάϊαιεῖν ἴῃ νίενν, - “ 41] 
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οἵ τῃεπὶ,᾽" “811 ἐλεςό τπηρ8᾽". ΤἼε ἐλεγ- 
χόμενα, αραὶπ, πιυδὶ πᾶνε 118 έορε 8εῆδε 
οὗ γεῤνουεά οἵ γεδεκεά, ἀιὰ ςληποῖ Ὀς 
ἄεαϊε ἢ 858 δυποηυτηουβ Π πεέφανε- 
ροῦται. Τμε Δπαγίῆσοιβ ραγίϊςῖρ]6 νυν} 
Εχρίεββ ἴδε ρισηηπεῦ οἵ ἴῃς ἐένις οὗ τδε 
δεοϊίίοη ἰπ πυεβίίοη, ἀπά ἰβ8 ποῖ -- “" ἃ] 
τῆΐηρβ τολέολ τε τεργονεά " (Ννυΐρ. ΑΚ, 
εἴς.), δυῖ 58 Ξ "411 ἐλεθε τπὶηρβ ψβεα 
δεν ὅγε τεργτονεδ". Τῆς πᾶν πιαβὶ δε 
δοςερίεὰ 458 ἃ πειΐεσς, ἴδετε Ῥεΐπξ το 
τεᾶβου ἴον ἰδκίπς ἰὲ (ἢ Βεηρεὶ) ἃς 
αὐδίγαςὶ ἔοσ σςοηῃογεῖς ἃπᾶ 50 -- ""Ἔἔνέσγ 
"απ". Ἑυτίπες, (ες φανερούμενον Δηὰ 
τε φανεροῦται Δτε παίυγΑ! [ν ἴο Ὀ6 ἴδκεῃ 
88 οἵ ἴῃς δᾶπις Νοῖςε. Τδδῖ δε ἴοττηες 
οᾶπηοῖ Βῶνε ἴπε ἔογος οἵ ἴδε Μιάάϊε, 
“παῖ ΜΕΙΟΏ τηᾶκαβ πγχαηϊξεβι,᾽" ἀρρεᾶγς 
δτοτὰ ἴπε ἕλοι {παῖ ἴῆογε ἄοεβ ποῖ Ἄρρεᾶσς 
ἴο δε δηγ ἱπβίδποε οὗ φανεροῦσθαι ἰἐεανν 
δηγτδίηρ εἶδε ἴ8ᾶπ ἃ ρυζα ρβϑββίνε ἰῃ τὰς 
ΝΤ, διιπουρ ἰξ οσουγβ βοῦς Αγ ὕτηεβ 
ἴδετε. Ὑνν ραγίίουϊαν ἀϊ συ τες τεγηδίῃ, 
υἱΣ.. (α) ἴῃε σοππεοιίοη οὗ ὑπὸ τοῦ φωτός, 
δηὰ (δ) {πε βεπβε οὐ φῶς ἰπ ἴΠε ἔνο οἰαυβεβ. 
ΑΒ ἴο (α), δογης διϊβοἢ: ἴμε ννογάβ ἴο ἴδε 
ἐλεγχόμενα, -- ““ΨΠδΠ ΠΥ ἅτε τεργονοὰ 
ὃγῪ ἴδε Ἰἱρμε" (ϑ5γτ., Οοριί., εἰς). Βαϊ, 
885 ἴῃπε ἐλέγχετε (νεῖ. 11) ννᾶ5 ἱπισοδυςςὰ 
νι βουϊ ΔὴΥ βρεοϊβοδείοη οὗ ἴῃς ἀρεηῖ, 
1 ἰδ τηοβὲ πδῖαγαὶ ἰο οοππεοῖ ἴπε ὑπὸ τοῦ 
φωτός Πετε ποὶ τ ἴῃς ρατεςῖρε Βὺῖ 
ψ τε ἤη. νετῦ, δηὰ τῆς Ὀεβὲ βεῆϑβς 5 
οἵ {πεγεῦγ. Α8 τὸ (6), ἰξ 18 μβεϊὰ ὃῃ βοπιε 
ἕξ, ΕἸ1.) ἰλᾶὶ πὸ ἴσσπὶ φῶς πιυδὲ Βᾶνε 
δε βᾶσῃξ βδεηβὲ ἰῇ Ὀοιϊἢ οἴδιιβοβ, νεῖδες 
τῆς ῥτίπχαγν βεῆβδε οἵ ἴῃς πηεϊδρῃοτζίςδὶ. 
Βυὲῖ τὶ [8 ἀϊῆςυϊε το ρεῖ ἃ οἶδας ἀπά Ἵοη- 
δἰβίδηϊς 86 η86 ἴοσ {πε βιδίεπηεηὶ οὐ τδδὲ 
δυρροβιτίοπ, πεῖ μετ ἰ8 ̓ ξ προέσσαγν ἴῃδιὶ ἴδε 
τοῦ φωτός ἰπ τῆς ἤτοι οἶδυβε βῃου!ὰ Βᾶνς 
ἰάδηοςαιν τς βαπὶα βεηβε ἃ5 φῶς ἴῃ τἰδς 
δβεοοπά. [π ροϊπΐϊ οἵ ἕδος ἱπ ἴδε ἔογπιες 
ἴδε ἰάεα οὗ ἐπε Ολγίξέϊαη Ἰρῃι, ἂς πρδς 
οὔ τπε ΟΒ τί βείδη ἰγυτῃ ργενϊουβὶν γείειτοὰ 
ἴο, βεεπὶβ ἴοῸ ὃς ἱπ νειν ; ψνὮ1]ε ἰπ ἴῃς 
Ἰδιῖος οἴδυδε, ννΒ ἢ ρίνεβ ἃ ρεμεγαί βιλῖε- 
τηεηῖ ἴῃ βυρροζῖ οὗ τῆς ρῥτγεςεάϊπα ῥαγ- 
ἐἰομίαν αἰῆτπιαιίοη, φῶς [25 ἰΐβ ῥγἰ ΠΙΑΓΥ͂ 
βεηβε. [ βῃουϊά Ῥε δ ἀςεὰ ἐπδῖ, τ φανε- 
ρούμενον ἰδ ρατὶ οὗὨ ἴ8ε Βιδίεπιεπι οὗ ἃ 
δεπεσαὶ ττυῖῃ, ἴῃς οὐ]εοιϊίοπ ἰδίκεπ ὉΥ 
βοπῖε (ε.,., ΑὉὉ.} ἴο ἴδε ἱπιεγργείδοῃ 
τῆδιῖ ἀδαὶβ τε 11 45 ἃ ἴσυς ρμαββῖνς, υἱζ., 
ἀῆδὲ ἴξ βῃουϊὰ ἔβεῖ ὃς πεφανερωμένον, 
115 το τπε στουπὰ. ὙὍὙθεβε οοπείάεγα- 
πἴοηβ, (δεγοΐοσε, περαῖϊνε 411 βυςἢ ἰπίος- 
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14. διὸ "λέγει ᾿ Ἔγειρε! ὁ “καθεύδων καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν, « σβ. ἵν. 8 
" καὶ " ἐπιφαύσει σοι ὁ χριστός.Σ 15. " βλέπετε οὖν " πῶς ᾿ ἀκριβῶς ε κα. χανὶ. 

Ιχ. 1. τ: ΤΏεεκ. ν. 6 τεῆ'. νΞ 7]Ζδὔγεβ ἱν. γ; ἔδν. ἰΐ. το. 
το; (Ηε5.) 

- . ν Ἡετε οπὶγ ; ]οὉ χχν. 5. 
χ-Μαῖὶ. χχίν. 4 δἱ.; τ Οοσς. ἰΐϊ. το, νυἱῖξ, ο,χ. 22, χνὶ. το; Οαἱ]Ἱ. ν. 15; (οἱ. ἱϊ. 8; Ηςϑ. ἐϊ1: τ2, χίὶ. 25. 
Υ ὅ8εε ποίε. Ζί-Βεσζε οηϊν; 8εὲ Αςδ χχνὶ. 5. 

1 ἐγειραι ἢ ΒοπΊε π158. ; ἐγειρε Μ595., 4]. 
3φπιψαυσεις του Χριστον Ὁ) Δηὰ τη88. ἰπ ΟἾτ.-]εγ., ἅ, Ἂ, {, Ὑ πάγει, (νῇο βοψενοσ 

οἶϊεβ εχ ἴτοσὴ ἔνια τῶν ἀντιγρ. ψἱ1ἢ ἀρρτοναὶ), Οτίρ., Απιῦγβι. ; ἐπιφανσει σοι 
ο Χριστος Ματς., ΟἸεπι., Οτὶξ..ν ΑἸΆ., ΟἾγ., Ῥδπ)., Ατοδεὶ. (οπι. σοι), [ετ., Απιδτσ., 
Αὐυρ., Νὶξ.ν Ρεὶϊ., 4]. 

Ρῥτεϊδείοπβ 8 1πεβε---(1)ὴ “δε ψῆο ἄοεβ 
τοῖ τοῖυβε ἴο δε τηδᾶάς τπηδηϊεβί, ὈςοοπΊο8 
8η εηἰϊσπιεπεὰ οπς (Βεπρν: (2) ““ἴος 
411 τῆδὲ 18 επιὶρῃϊεπεὰ Ῥγ ἐπε ἰτραῖ, 18 
ἰιβεῖγ σῆς" (ΟἸ5}.); (3) “811 τπίηρβ 
ΨὨΙΘΒ ἅτ ἰοϑιεὰ Ὀγ ἴδε ᾿ἰχπὶ οὗ {πε 
ἀοοεῖπε οὗ Οἤγίβι, οὔς δᾶβ πὸ πεεὰ τὸ 
Κεερ δεοσεῖ; 411, βοψενεσ, ννῃϊο οπα 
οδπ Ρογίοσπιὶ ορεηΐν ἰ8 ᾿ἴ8ε1 ᾿ἰρπε᾽"; (4) 
411 τῇοβε σοπδιίσυςτίοηβ ΜΏϊοὮ ρσῖνε φανε- 
ρούμενον ἴπε Μιάάϊε δβεηβε, 4.9., οππδ 
ἐπῖρι ἐμά, φμοά νιαπὶ εεία γαοέ αἰΐα, ἱμα 
ἐςέ(Εταδβπι.); ἑπιχ οηῖρε ἐπα ἐπ φμοά ονιπῖα 
“)αειὲ νιαπὶ σία (ΒεΖα ; 5ιγη]αγὶγ Οαὶν., 
ΒΙεεκ, εἰς.)}; (5) ἀπὰ 411 ταὶ πιᾶκε ἴῃς 
ἰἰρλέ τῇς ἄρεπὶ οὗ τε ἐλέγχειν (Ὠε 
ννεῖῖε, εἰς.) ὙΤΒε βεπβε, ἱδβεζείογε, ἰ8 
τ ϊ9-- “411 τπεϑεὲ βμδπιεῖω τπίπρβ νι ἢ 
ἃτ6 ἄοπε ΟΥ̓ ἴπεπὶ ἰπ βεογεῖ, νῆεη ΤΠ 
ἃτε βυδ)εοιεά ἴο τπε ορεπ τεῦυκα νῃϊς ἢ 
ΟἸ σε βιίδπβ ουὐρῶς ἴο ρῖνε ἴΠπεπὶ, ἀγε ἰδιὰ 
Ὅτε ὃν τπῸ Ἰ᾿ΐρβει οὗ τἴηε ΟἩ γί βείδπ ἱγυτἢ 
δειὶπρ ἴπ πεἰς τεργοοῦ, δο ἴμδὶ ἴῃς ἀοοῖβ 
οὗ τδεῖλ ἅτε τηδάς ἴὸ 866 ἴπεπὶ ἴπ 86 
οἀϊουδπα885 οὗ {πεῖς γα] παῖαγε ; ἴοτ ὄἐνεσγυ- 
της ἰμδι ἰ8 ἀϊβοϊοδεά ἴπ ἐϊ8 γε] σοΐουσβ 
ςεδβεβ ἴο ὃε δεογεὶ δπὰ Ὀδοογηθβ οὗ ἴῃς 
πδῖυγε οὗ Ἰίρῃς". 80 βυδβίδπιδι Μεν., 
ΕἸΙ., εἰς. Ἴδε δέ αἰἷδο παβ 118 ῥτορεζ, 
δἀνεγβαῖίνε ἴοτοε, 88 1 - "μ68ὲ {πη ρ5 
ἰπάεεά ἅγεὲ ἄοπε ἱπ βεογεῖ; ὀμέ (οσ γεξ) 
{πεν ἃγε πιδάε πιδηϊξζεδὲ δηά ἀϊβρ᾽ γε ἴῃ 
τπεῖς σὰς οπαγδοίοσ, ἤθη γοῦ τερον 
πεῖ ἰπ ἔπε ροννεσ οὗ ΟἨγίβείδη τυ ̓̓, 
ΤΒυδ, τπεὲ Ψῃο]ς βεπίεπος Ὀεσοπιεβ ἃ 
Φυγῖμεσ τεάβοη, ἀεγίνεὰ ἔγοπὶ τῇς εεείς 
οὗ τῆς δςῖ, ίογ ρῥγδοιϑίπρ ἴδε ἐλέγχειν ; 
δηὰ {πε βεςοπὰ οἴδιιβε σοπῆγπιβ τῆς ρᾶγ- 
πςσυΐλς ροννεσ δβογίδεά ἴο ἴῃς Ὁ σίβιίδη 
φῶς ὃν τείετεπος ἴο [πε γεηεγαὶ βιδϊεπιεπὶ 
οὗ ἴδε σοηπεοίίοη δεΐννεεη νιαπέ εςἐαέϊοη 
δηὰ ρὲ. δὰ ἀέρι Ἔ ΩΝ 

γε. 14. .Ἔγει καθεύ- 
δων καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν τϑεβῶν; καὶ ἐπι- 
φαύσει σοι ὁ Χριστός: ἡ λεγεΐογε κε 
βαέίᾷ, Ατοαΐε ἱλκοι ἐλαὲ εἰδεῤεδέ ἀπά αγὶδε 
ον ἐὰε ἀεαά, απὰ ΟἈγὶΞἐ «λαἱΐ «κἰπε εῤοη 
ἐλεε. ϑοῖδε ΕΥ͂, δεϊζεσ ου τῆς ννοΐα ἤδη 
δε “88.411 σῖνε ἴπες ρας" οὗ τῆς ΑΝ. 
Τδε νεῖβε Τοηϊδίπβ ἃ αυοϊδιίοπ, ὃδυῖ τῆς 

δτεαῖ ἀϊ συ] 8 ἰῃ ἀβοογίδί πίη [18 ϑοῦγος 
πᾶ υπάετβιαπάϊηρ 18 ῥγεοίβε ροὶπί, [ἰ 
5 ἱπποάυςεά ὃγ τς βυδοτάϊπαιίη, οο- 
οτάϊπδιίηρ, δὰ ςαυβδὶ ραγίίοϊε διό (θη 
ΜΒΙΟὮ 8ες ὑπάετ ἰΐ. τι, δπὰ οὔ. Βυϊίπι., 
ανανι. οὗ Ν. Τ. Ογεεξ, Ὁ. 233; Β]488, 
Ογανι, οὗΓ Ν. Τ. Οτεεκ, Ρ. 274) -- δι’ ὅ, 
“ὁη Ψ ΠΙ͂ΟΝ δοσουηῖς,᾽" ἐ.Φ., “τῆϊησ8 δεΐπρ 
85 1 πᾶνε βίαϊεὰ ἴπεπὶ ννε ἢδνε ἴπ6 Ὠϊνὶπε 
ψογά, " Ατίδβε,." εἴς. Τῆε λέγει ἰβ τἀ Κεῃ 
ὃν βοπιεὲ (Ηδυρι, Αδ0.) 88 -- ἐξέ ἐς σαϊά ; 
Ῥυϊ ἴῃ ῬΑυ] 8 ρεπεσαὶ υ8ὲ ἰδ 18 ρεσβοηδῖ, 
ὁ Θεός οἵ 5ἰπηϊας βυ δες δεὶπρ ὑπάετι- 
βίοοά; ΨὮ1ε φησὶ ἰ8. τῆς ἰοττηυϊα ἐπδὶ 
ΤΑᾺΥ δ υδεά ἱπγηρειβοηαῖγ. (ες οὐ ἷν. 
8, πὰ οἵ. Βεγπῆ., δ)ηπέ,, χίϊ., 4, Ρ. 419.) 
Ἐοὸς ἔγειραι οὗ τῆς ΤΕ, νΠϊοἢ ἰ5. τῆε 
τεδάϊηρ οὗ τῃ6 ουτδίνεβ, ἔγειρε, ννἰςἢ 8 
βυρροτγῖεά Ὀγ ΒΝΝΑΌΟΕΙ, δηὰ ρῥγδοιίον 
411 απ οῖα]5, πλαϑὲ δε δοςεριεά. [τ τεαυΐῖγεβ 
ὯΟ σεαντόν ἴο δε δυρρὶ ϊεὰ ; πείτῃοτ 18 ἴξ ἰοὸ 
Ὅε εχρίαἰπεὰ 48 δὴ Αςιίνε νυν ἃ ΜΙάάϊς 
Β6η8Β6; δυῖ 8 Ὀεϑὲ υπάεογβιοοά 485 ἃ ἔοστηυϊα 
{κε ἄγε, νν τ τῆς ἔοτοε οἵω! ὙΠε ἱπηρεγ. 
ἀνάστα ἴο: ἀνάστηθι οςουτϑ Δραϊπ ἱπ Αςῖβ 
ΧΙ, 7, 88 αἷδο ἰπ τ πεοοσ., 24,36; Μεπαπᾶδσ 
(Μείπη.), Ρ. 48, εἴς. ; οΥ͂ ἀνάβα (εν. ἰν. 1), 
κατάβα (Μδτκ χν. 30; ὃδυὲ νἱτἢ ἃ συ. ἰ.). 
Τπε νετῦ ἐπιφαύσει πηελῃ8 ῥσορετγῖν ἴο 
ἄαιση, ςοττεβροπάϊηρ ἴοὸ τῆς ογάϊπασγυ 
ατεεκ ἐπιφώσκω, ἘΚ ἰδ υδεᾶ 4150 ἰπῃ 
16 παγγαῖῖνεβ οὗ ἴῃς Ἐεβυγγεοϊίοη ἴῃ 
Μαῖς. χχνῖ α; [ὐΚῸ χχί. 564. ΤΉΙΒ 18 
πε οὔἱν οσουγζεπος ἰη {πε ΝΤῚ οὔ πε ἔογπι 
ἐπιφαύσκω, ν»ῃΐοἢ ἰδ ἰουπὰ Οσοδβίοπδιγ, 
δονέενετ, ἰη τὰς ΟΧΧ (]οὉ χχν. 5, χχχί. 6, 
ΧΙΣ. το, εἰκῆ ΤΒε πουη ὑπόφανσις 4150 
οοουτβθ ἰῃ Ἡδετοά., νἱϊ., 30. Ιπδίεδά οὗ 
ἐπιφαύσει σοι ὁ Χριστός Ὀ" ἀπά ςετίδίη 
τηδηυϑβοτίριβ πχεπιϊοπεὰ Ὁγ Οὔ γγβ., ΤΠεοά,, 
1ετ., εἴς., τεδὰ ἐπιψαύσει σοι ὁ Χρισ- 
τός οἵ ἐπιψαύσεις τοῦ Χριστοῦ. ΤΗΪ8 
τελάϊηρ νγᾶ8 ςοηπεςοίεὰ ἢ {πε Ἰερεπὰ 
παῖ οὖν [οτά᾽Β Οσοββ ννᾶ8 ρἰδπιεὰ αδονε 
Αἀδηλ 5 δυτίΑ]-ρΙαςε, δπὰ παῖ ουζ ἢγβι 
ἔλιπε ννᾶβ ἴὸ ταὶβεὰ ἔγτοπὶ ἴῃς ἀεδὰ 
Βγ ἴῃς τουοῇ οὗ ἔπε ϑανίουτγ᾽ ΒΒ Ὀοάγ δηὰ 
Ὀϊοοά. Τῆε οἴδιβε 88 ννὲ ἢᾶνε ἰξ πηεᾶπβ 
τοὶ πιοσοῖν “ΟΠ γε Ψν 1} οαυβε Ηἰβ ἕδος 
ἴο βῃίπε ρτδοίουβὶυ ὕροὴη ἴπες," δυῖ 
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“Ὁ χίβε νν} βῃίης ὑροῦ τἴὔθε νἢ ἴδε 
᾿ρδι οὗ Ηἰβ ἔσῃ ἀπά Ὀγίπρ ἴμεὰ ουὔὲ οὗ 
τὰς Ραβαῃ ἀλυκπεβϑθ οὔ ἱρποόγάπος δηά 
ἱπησλοσγαὶ εν ".. 

80 πιυςἢ ἕογ ἴδε ἰεῖτηβ. Βυΐϊ Ὥδηος 
ἄοεβ ἴδε ραββαᾶρε οοπιεῦ Τῆε ἄπδννοῦ 
ΨΏΙΟΣ θτϑὲ βυρρεβῖβ 1861, δηὰ ψ δὶς ἢ 
8 φίνεη ΌΥ πιδηγν ((αὶν., Ἐδβί., Βεηᾷο, 
Ηκχ1]., ΟἸβῆ., Ἡοῖπι., ννεῖβα, ΑἹ, ΕἸ!., 
εἰς.), 8. ἐδαῖ ἴὲ 15. ἃ αυοϊδιίοπ ἔγοπι τῆς 
ΟἹ, δβ ἰδε ἐογπια λέγει ἰηάϊσαῖεβ, ἀπὰ 
ἰπ ἴδοι ἃ νεῖν ἔτες τεργοδυςτίοη ἂπὰ 
ΔρΡ ἰςδιίοη οὗ ἴβα. ἴχ. :. Τῆς ἀϊῆου ν 
1168 ἵπ τε εχίγεπιε ἔγεεάοπι νὴ νπῖ ἢ 
τῆς οτἱρίπαὶ ννογάβ ἂσὲ μβαπάϊεὰ. Ὑδετα 
8 διῖ ἃ ΝΕ 8ἰεηάει γεβεπιδίδηος ὃ6- 
ὕνέεη δὶ Ψψὰ πᾶνε δεῖε ἀπά {πε υχχ 
νετείοη οὗ ἴπε Ρτορμειίς νεζες, υἱΣ., φωτί- 
ζον, φωτίζον, ᾿Ιερονσαλήμ, ἥκει γάρ σον 
τὸ φῶς καὶ ἡ δόξα Κυρίου ἐπί σε ἀνατέ- 
ταλκεν. Νὸοσ 5ῃουϊά ννε ἢᾶνε ἃ ἀϊβεγεηὶ 
ςοηάϊείοη, ἱζ ᾿νε βιρροβεὰά Ρδὺὶ ἰῃ τη ϊ5 
φᾶβε ἴο ἢαᾶνε Το] οννεὰ ἐπε Ηδεῦτενν ἰεχῖ. 
Ηεηςε βοπιε (Βεζα, εἰς.) ἱπηαρσίπε ἴπδὲ 
ῬΑ] 845 σοπιδίπεά υνἱτἢ 188. 'χ. τ οἴμεσ 
1ϑ3αἰδηὶς Ρᾶβϑαρεβ (6... χ. 1, χχνῖ. 10, 
11. ἡ. Βυὲ ἘΠ ἰτ 15 ἔγὰς παῖ Ῥδὺϊ ἄοεβ 
εἰβεννβεγε υ86 ρτεδὲ {ΠΡ ογγ ἴῃ πιοάϊ γίηρ, 
φοτηδἰπίηρ, δηὰ δρρί γίηρ ΟἿ ραββαζεβ, τὲ 
ςᾶπποῖ ὃς βαἰὰ εἰϊμεσ (παι {Π686 ννογὰβ οὗ 
Ιβδί δῇ ἢανε πηυςἢ τοϊδιίοη τοῖμε αυοϊδιίοῃ, 
οζσ ἴπδι ψνε ἕδνε ἴῃ Ῥδι}}5 νντί εἶπ ρβ (ενθῃ 
Εοπι. χ. 6, εἴς., ποῖ ἐχοερίθα) δτὺ οᾶβε 
αυΐξε ραγα] οὶ το ἐπἰ8. Οἰδεῖβ, ἐπετεΐοσγε, 
φοποϊυάς τπὶ ἴπε ραββᾶρε ἰβ ἔγοπὶ 8οπια 
ΔΡΟΟΙΥΡΒΑΙ τυτιτηρ, τε Αῤοοαῖϊγῥεε οὗ 
Εἰϊας (ἘΕΡῚΡἢ.), αὶ ρτόορῆδου υὑπάδσ ἴῃς 
πᾶπις οὗ εγενιίαμ ( εογ. ϑυηςε]}.), οπς 
οἵ τῆς ντιτηρ5 δι υϊεά τὸ Ἐποοῖ ((οά. 
α, πιδυρὶπ). Βαυϊ τβουρᾷ Ρδὺ νεὶρ λέ 
πᾶνε αυοϊεά ἴτοπὶ 8ἃπ Δροοσυρῆδὶ Ὀοοκ, 
πᾶ βογης {πίη μὲ δᾶ5 ἄοπε ἰΐ, 4.ρ., ἱπ 
1 Ὁον. 1. 9, ἰξ 18 οεγίδιπ τῆι δ15 δὶς 18 
ἴο φυοῖε ΟΥΪγ ἔγοπι ἴπε ΟἿ, δπά ζιυγίπες 
1Π|15 ἰοσπιυΐα οὗ οἰϊαξίου ἀρρεδγβϑ δἰννδυβ ἴο 
ἱπισοάυςε ἂπ ΟΤ᾽ ραββϑᾶρθὲ. Μεγεσ {τε 
ἴο δοῖνε {πε ἀϊῆσυ ΠΥ ὉΥ ἴπε βοχηεννῃαὶ 
ἔατ-[εἰοπεὰ ξυρροβίτίοπ τπᾶὶ Ῥδὺϊ τε! 
αυοτεὰ ἔτοπὶ βοσὴς Δροοσυρῃδὶ υνυτιτπρ, δὰϊ 
ΌΥ ἃ ἴαρβε οἵ πιεποσυ ἴοοὸκ ἰὶ ἕοσ ἃ ρατὶ οὗ 
φδποηῖοδὶ ϑογρίυσαε. ΟἸΠοῖβ βυρ ρεβὶ (παῖ 
δε 18 φυοϊίπρ ἃ βαγίηρ οἵ οὖς [ογὰ ποῖ 
τεοοσάθδ ἴῃ τπῃῈ ἀοϑρεὶβ (ς΄. Κεβοῆ., 
Αρναῤλα, Ῥῃ. 222, 280), οὐ ἃ δαῤίϊενκαὶ 
ρννιμία, οὐ βοπὶὲ ἀγρθηη (Μίςξ., ϑίοσσ, 
εἰς.). Τα οποῖςε πιυβὲ θεὲ Ὀεῖννεεπ τπε 
Βτβι-τηεητοπεὰ ἐχρ᾽απδιίίοη δηὰ τῆς 1δϑβῖ. 
Νοιυν βιδπάϊηρ ἔπε οοηέεββεά ἀϊ οἴ 8 
οἵ πε ςᾶβ6, ἴδεζα 15 ποῖ ἃ {π||6 ἴο ἱποὶ πα 
8 ἴο ἴῃς Ιάδα τῃδῖ, δ! ἐπουρῇ ἴπ ἃ νεγὺ ἰη- 
εχδοῖ πᾶ ὑπυβ08] ἔοστη, ννὲ ἤανε ἃ ὈΪ ᾽ς δ] 
αυοίϊδιίοη δαΐοτα 8 ἢεσε. Οη ἴπε οἴποσ 
Βαπὰ ἰὲ 15 υτρεὰ (δ.5., ὉῪ Ηλδυρι) ψ τῇ 
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βοπῆς ἔοσος ἔπαὲ τὰς τινι ῃσωϊ δ] σπαγαςῖες 
οὗ τὰς ρᾶββαρε ἔδνουγβ ἴδε βυρροβίοῃ 
παῖ νὰ ἤᾶνε Πότε ἃ βηδίςἢ ἔἴτοτη βοῦς 
ΨΕΙΥ δηοίεης Ὦγτηη οἵ ᾿ἰτυγρὶς 8] οοτα- 
ῬοβιτίἼου. ὙΤὴς αυεδιίϊοη πιῦδὲ ὃς Τοη- 
ξεββεὰ ἴο θὲ 581}}} ορεβ. Βυῖ νῇδὲ ἴπ 8ὩΥ 
οϑδε ἰ8 ἴπε ῥοὲπέ οὗ τ1π6 αυοίδιίοη Βετε ἢ 
ΤΠΕ ραββϑᾶρς 15 ἱπισοάυοεά 'ἴπ σοππεςιίοη 
νυ ἢ τἢς ταέεγεηςε ἴο ἴῃς ε)7έεές οὗ ἃ [2 1τ8- 
1] ἔλεγξις ἀπά υὑπάες ἴπε ἱτηρτεββίοη οὗ 
τῆς ἄριυτςε οἵ πε ἐσ λέ. [1 τὰ κεβ τῆς ἔοττῃ 
οὗ δῇ δρρεδὶ ἴο Ψψᾶκε ουἱ οἵ ἴδε ραρδπ 
ςοπάϊείοη οὗ 5ἰη, ἀεβογιρεὰ ὃγ με τνο- 
[οϊΪὰ ἤρυτε οὗἉ εἰδεῤ ἀπὰ ἀεαΐβ, ἀπὰ οἵ ἃ 
ΡῬτοσιῖβε ἴπδι ἴπεη ΟἸγίβε νν1}} βΒῃῖπε ἀροα 
ἴῆε βίηπες ἢ ἴῃς βανίπρ ᾿ἰρῆι οἵ Ηἰς 
ταῖῃ. ὙΠα φυοιδιίοῃ σοπη68 ἴῃ σε ενδηῖγ, 
τπεγείογε, 88 ἃ ἔασι μεσ εηίοσοεπηεηῖ ὈΟΤἢ οὗ 
τῆς πεεὰ ἔογ ἔπε γεῤγοο ννὩϊςἢ 15 επ)οϊπεά, 
δηὰ οὗ πε ροοὰ εἤξπεςι5 οὗ βις ἃ γχεῤγοοῦ 
[Αἰ εχογοιβεά. 

νν. 15-21.. Α Ρδγδρυαρῇ οἱοβεῖυν οοη- 
πεοιεὰ νὴ} ἴδε ἔοσπιεσ, ἀπὰ δρεςιγιηρ 
νδῆουβ τπίηρβ Ὀεϊοηρίηρ ἴο τδε οοττεςῖ- 
Ὧε88 ἂπά Ἴοῃβίβίεπου οὗ ἴπεῸ ΟἸσίβείδη 
ψνΑὶΚ. 
ες. 15. βλέπετε οὖν πῶς ἀκριβῶς 

[ἀκριβῶς πως] περιπατεῖτε: ἑαλε Ἀεεά 
ἑδεμ ἤοτῦ γε τσαίᾳ τοί ἐκ Ξεἰγὶείμες5 [οτ, ἑαλε 
λεεὰ ἐανεζμν λοιῖῦ γε τυαϊἀ]. ὙΠε ντίϊες 
ῬΆ88εβ ἔτοπι ἴῃε βιαϊεπιεηὶ οὗ ἔπε ποεὰ οἵ 
ἴδε ἔλεγξις ἀπὰ 115 ργοβίδοϊε εἴεςῖβ ἱπίο 
ψὨΙΟἢ Πα μαά Ῥεεη ἰεὰ ἔοσ ἃ βρᾶςε, δηὰ 
τεΐυγπβ ἴο ἴδε ἐχβογίδεοη οἵ νεσ. 8. Τα 
οὖν 45 [18 γεσῤέϊυε ἴοτςε ετγε; 85 
ἰπάεεά ἴτ 8 ἃ ραγιϊο!ε ποῖ 8ὸ της οἵ ἐπζεγ- 
ἐπε 85 οὗ “ ςοπιϊπυδιίίοη δηὰ γεϊσοβρεο- 
τἰοπ " (οπαὶά.), ἀπά ἰ5 Ῥεῖϊϊεσ τεπάεγεά 
“τῆςη,᾿" “δοοοτάϊηρὶν,᾽" “το ργοςεςά," 
τπδη ““τῃοτεΐοσε ᾿"᾿ (38ες ΝΊη.- Μουϊι., Ρ. 
553; ΕἸ]. οη ΟΔ]. 111. 5; δῃά εἊβρεοίδιν 
Ῥοπαϊάβοη, Ογεεὰ ανγανι., Ὁ. 571). [τ 15 
ουξ οἵὗ ρίαςε ἴο ρἷνε βλέπετε ΔΥ βυοἢ 
86 Π88 45 “τῇλκε δὲ οὗ {πε ΠΙρῃὶ 50 845 ἴὸ 
8ε8,᾽ 85 ἰξ 1 πδὰ γτεραγά ἴο ἴῃς φῶς ρῥτε- 
νἱἰουθῖγ πιεπείοης ἃ. [ἐ Ππᾶ5 τῇς βἰπῖρὶε 
ἕοτος οὗ ““ἴδακε μοεὰ,᾽" δβ ἱπ Μαῖϊ. χιϊ. 
23, 3311 Οος. χ. 7; ΡΠΠ. 111.. 2; ΟΟἱ. ἱν. 
17. [15 Το] οννεά Ὁγ πῶς ἀραίπ ἴῃ ΓὺΚς 
νη. τ8; τ Οοσ. ἰϊ. το. Τῆς ραγίσυϊας 
βδάε οὗ πιεδηΐπρ διτγ υϊαδὶε το ἀκριβῶς 
Βεγα ἴυγπβ ἰπ βοπιε ἄδρτεε οἡ ἴδε γτεδάϊηρ. 
Τῆε ΤῈ ρίνεβ πῶς ἀκριβῶς, ἐο]]ονν πα 
ΜΆΑΘΘΟΚΕΡ πὰ τῆοϑὶ Μ55., στ τδὲ 
νυΐς., ὅυζ., Αγῆι. Νεγβίοπβ, δηὰ υςῖ 
Ἑδίμειβ 48 Ὑπεοάοσ., ]ετοπια, εἴς. [ΠῚ 
118. ογάεσγ ἰ8 δάοριεά ἀκριβῶς, νι ]ςἢ -- 
4 ΘΧΔΟΙΪγ,᾿" “ἀπ ρεπεν "ἢ (Μδῖς. ἢ... 8; 
1υκε ὶ. 3; Αςβ χυῖϊ!. 25; σ Τῆεβ5. ν. 2), 
Ψ1Π ἜΧργαδβ ἐπα ἰάεα οὗ βέγίος σοπέοσπ Υ 
ἴο ἃ 5ιἰαπάαγά, σαγείυϊπεββ ραϊπϑὶ Δ"Υ 
ἀερατγίυγε ἔτοτὰ ννῆδῖ ἰ8 ργορεσ ἴο ἃ ΟὮτγί5- 
εἴδη νναὶκ. 850 ἴδε ΑΝ δπὰ οἱβεσ οἱά 
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περιπατεῖτε, μὴ ὡς " ἄσοφοι, ἀλλ᾽ ὡς σοφοὶ, τό. " ἐξαγοραζόμενοι « Ἠετο 
τὸν " καιρὸν, ὅτι αἱ 

δ (οἱ. ἱν. 5; δα. ἰὲ. 8. ἷν. 5 οηϊγ. 
εΞ- 6{ἱ. ἱ. 4; οἢ. νἱ. 13. ἃ ε Ρε. χί. σ. 

Ἐπ βῃ Μετγβίοπβ τεπᾶοσ τὲ “ οἰγουπι- 
ΒΡΕΓΕγ " οΥ (ΥΝΊοΪ., ἘΠεπλ.)} “να ᾽"" 
-τ-ἃ νεῖν βοοὰ ἱγαπβίδιίοηυ. ἴπ ΒΝ "17, 
Οείψεη, εἰς., ἔπε οτάεγ ἰ8 ἀκριβῶς πῶς, 
δηὰ 1Π18 18 λδοριε Ὁν ΤΎΤ πᾶσ. ΗΕΝ. 
πη τθᾶῖ οαβε τῆς ἱπ͵υποιίΐοη ἰοβεβ ἐΐ8 
ἀϊδεϊηςεῖνε ποῖς, δηᾶὰ ἱπβιεδὰ οἵ πε 
οἤαγρε ἴο ἴακε μεεά ποὺ (πεν νναϊκεά 
“ὙΠ δέγίοι σΑγο 658," ψνῈ ἢᾶνε πε 
Ρἷδίπ Ἴχπογίδιίοη ἴὸ “τ8Κε πεεὰ Ἴᾶγε- 
ΠΥ δον ἴπεγ ναϊκεᾶ, ὙΠμε πῶς ἴῃ 
εἰπε οαβὲ βῃουϊά πᾶνε ἰἴβ ὑγορεσ β6ῆ88 
“ἢονν ᾽ (45 ἴῃ Ογδη., Ὁον., δπεπ). δπὰ 
5βἰ γεν ΨΝ]Ο].)}, ποῖ “ τπδὲ" (45 ἱπ| ΑΥ 
δηὰ {πε τεβὲ οἵ με οἱὰ Επρ]]8ῃ Ν εγβίοπβ). 
Ευσίδετγ, {πε περιπατεῖτε 15 ποῖ ἅπ ἱπάϊο. 
ψ ἢ 4 εομημηποξϊυε ἴοτοε, ἃ5. ἴΐ τὸ “" τδῖκε 
μεεὰ μον γα σλομία νναὶῖς," δὰϊ ἃ ῥσορεσ 
ἰηάϊς. ; {πε ροΐπε Ῥείηρ ἴῃς πεεὰ οὐ Ἰοοκιπῷ 
ΤΔγο ΡΥ δἵ με τνᾶν ἰπ ϊοἢ τῆς ΟἸ σι βείδη 
ψνΑΙΚ νδ5 θεὶηρ σατγγὶο ἃ ουἱ ἔπεσα δηᾶ ἴπεῃ. 
8ες ΝνΊη.- Μουϊῖ., Ρ. 376, ἀπά οὐ, ἕκαστος 
βλεπέτω πῶς οἰκοδομεῖ ἱἰπ τ Οοτ. [{. το. 
--μὴ ὡς ἄσοφοι, ἀλλ᾽ ὡς σοφοί : κοΐ ας 
μπτοῖδό, μέ ας τοῖβέ. ϑοῖης (Ὠϊηἷς (παῖ 
δοπὴς βυςἢ ἴογτ ἃ8 περιπατοῦντες τηυδῖ 
Ῥα Βυρρ!!εὰ πετε. Βυῖ τ 15 ὑππεςαββᾶγυ, 
τδε μὴ ὡς ι δεΐηρ ἀερεπάεπι ου ἴδε 
πῶς περιπατεῖτε Δηὰ εχρίδηδίοτυ οὗἉ ἰζ,-- 
“Βονν γε ψψδῖκ, ἐο τοῖέ, ποῖ δ υηννῖβε, θυὶ 
88 νγῖ8ε ". Τῆς βυδ)]εςιϊνε περαίϊνε μή ἰβ 
ἱπ ροΐϊηϊ Βεσδυδβε ἴμε ᾿νῇοϊε βεπίεπος 18 αἶβο 
«ἀερεπάεπι οἡ πε βλέπετε. ὙΠ πδίυτε 
οὗ πε νναὶκ ἴο Ῥε ςοηβίβιεπεν ρυτϑιεὰ ἰ8 
Ρίδοεά ἴῃ τἰῃς βίγοη μεν ̓ ἰρδῖ ὈΥ ἴῃς δπίϊ- 
τμετὶς ραγδ!}]6 1 15πὸ; ἃ ἔογπῃ εβρεοῖδ! ομαγ- 
δοιετίβεὶς οἵ {πε Ἰομαππῖπε τι ἴηρβ; οί 
νη. -Μουϊε., Ρ. 762. Ὑ ΠΟΥ ἡγεῖ ἴο νναὶκ 
88 ἴδοβε ννῃο πδὰ τῆς Ἵβδγαςίεσγ (ὡς) ποῖ 
οἵ ἴοοϊβ, Ὀυϊ οὗ ννῖϑε πιεη. 

γες. 16. ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν: 
διγίηρ μῤ 7ον γομγεεῖυες ἐξδε οῤῥογίμπιέγ. 
ΒῬεδηϊίοη οἵ ἴδε ὡς σοφοί, Ξρεοίἐγίπρ ἴδε 
ὙΆΥ πη ΨὨΙΟἢ πεν νετα ἴο ἔνε ἴοκεπ οὗ 
τῃε φυλιν οὗ νἱβϑάοση. Τῆε ἐχργεββίοῃ 
οοουζδ οἷν οποα ἀρϑίῃ ἰπ πε ΝΤῚ (1η ΟΟἱ. 
ἶν. 5); δηὰ {ποτὰ ἀγα Ὀυὲ ἔενν Ῥσορεῖ Ῥᾶγ- 
411ε}8 ἴο ᾿Ξ. ΤῊς ρῆγαβε 5 υβεὰ ἴπ Πδη. ἱϊ. 
8 [48 ταῖμεγ ἴῃς βεῆβε οἵ ραϊπίηρ ἐΐπιέ, 
ἀεϊαγίηρ. Τῆς οἰδββίςαὶ ρῆγαβε καιρὸν 
πρίασθαι (υδεὰ, ε.6΄., ὉΥῪ ΠεπιοΒβίΠεΠ68) 
888 [πε ρδιπ πιεδηϊηρ οὗ ρυτομαβίηρ ἴογ 
πιοπεν. Ενεη (ἣς κερδαντέον τὸ παρόν 
εἰϊεὰ ἴτοτη Απίοη., νὶ., 26, ἀηὰ ἴπε καιρὸν 
ἁρπάζειν οἵ ΡΙυι, (Ῥλῤίοῤ., 15) ατὲ δυῖ 
ΡΑγι4] δηδϊορίεβ. ἴπ τῇς ΝΤ τὲ νεῖ 

ὁ ἡμέραι " πονηραί εἰσιν. 17. διὰ τοῦτο μὴ δεῖ ίμαν 
ἷν. 5; Οοἱἷ. 

ἀ-:2 Τίπι. εἰσ; Ηδῦ. χ. 32; σ Ῥεῖ. ἰἰ. το. 

ἐξαγοράζειν μλ8 δἱ {ἰπιαβ {πὸ βθῆβε οἵ 
γεάεενιίηρ, ταμλβοτηίης οἷς ἴτοτὴ ἀποῖμεςγ 
ὃν ραγτηεηῖ οἵ ἃ ρτῖςε, πὰ 80 [{ ἰβ δρρ!!εὰ 
ἴο ΟὨγίβι' 8 νἱοαγίοιιϑ ἀβδίῃ (( 8]. 11}. 13, ἵν. 
5). 11 48 ἴδε βεῆβε οὗ γαπβονεὶνρ' ὁσοδ- 
Βίοη δ Υ ἱπ ῥγοίαπε ἀτεεκ (6.5., Ποάος., 
36,1, Ρ. 530). Ηεπος βοπηα δῖε ἴῃς ἰάθδ 
ἢεγε ἴο Ρὲ ἐδδὲ οἵ γεώεενεέηρ', 8 ἴτοπι δε 
Ῥονεσ οὗ ϑαίδη ((ἱν.), οσ ἔγοπι ἴῃς ρονγεῖ 
οὗ εν]]} πιδη (Βεηξ.) ; ἴπε βδογίῆςε οἵ εδσῖῃ- 
ἵν τῆίπρβϑ δείης ἰάκεὴ ΌΥῪ βοπῖε (Ὁσυβ. 
ὙΒΕΟΡΉγ!., Οες., εἰς.) ἴο δε ἴδε ρυτ- 
οδαβε-ρεῖςε. Βυΐ ἰξ 18 ἀουδιδι τυ βεῖμετς 
ΔΏΥ 500 ἢ τες πίοδ] οἵ ππεϊδρῃογίοδὶ βεηβε 
οδη ὃς δἰίδοπεά ἴο τε νογὰ πεῖς, Βεσα 
πε βυδΊεςς ἰπ νίενν 18 τῆς ρἰαίπ ἀστν οὗ 
8 φαγί! ΟΒγίβεϊδη νναὶκ. ὙΠε βίτρὶες 
δεῆβε οὗ δηγὲηρ ἰἴΒ τῆογε ἀρρτορτγίαϊς ἴο 
τε σοπίεχι. Τῆς ἐξ- ργοῦδοϊν μ45 [18 
ἱπεεηβίνε ἔοτος, δἰἐβουσῇ ΕἸ] οοῖς τα κεβ τὲ 
ἴο τεΐεσ τλεγεῖν ἴο ἴῆς “ ἀυπάδεβηεά τἰπης οὐ 
οἰσουπηβίδποεβ, ονέ οὐ Ἀν ΒΙΟΒ, ἴῃ ἐδοῖ ρᾶγ- 
εἰουϊασς οαβς, ἴδε καιρός ἰΒ ἴο Ῥε ὈουρὮτ᾽". 
αἰνίηρ ἴδε Μιάά]ε αἰβο [18 ὑσορεῖ βεῆβε, 
νῈ βεῖ ἴπε β6ῆϑβε οὗ “ δυγίπρς ὉΡ ἔογ γουτ- 
βεῖνεβ᾽, ΤΆς τΠὶπρ ἴο Ὅς “Ῥουρῃϊρ" 
ἦ8 πε καιρός, ποῖ “18ε ππις,᾽" δὰϊ “δε 
2 ἄπιε," τε ““ορροτέυπίιϊν,᾽" δηὰ ἐπε 
ὈΓΟΠΔ56-ΏΟΠΟΥ ἱτῃρ! Ἔα ἴῃ τπε ἤρυτε ἰδ 
εἴς υπάεῆπεά, δαϊ πᾶ ὃς ἴδε εαγεζεΐ 
λεεά εχρεπδεὰ ου ἐμεῖς νναῖκ. ὙΒυδ δε 
8εῆ8ε σοπη68 ἴο Ὀς [ἢ]18---ἰῃε σπδσδςίεσ οὗ 
ννβάοπι ὉΥ ΒΙΟ ἐμεῖς ναὶ κ τνᾶβ ἴο δε 
ἀϊδιϊπρυϊβῃεά ννὰ8 ἴο βῇον, 156} ἴῃ [86 
ΡῬιοπηρὲ δηά ἀϊδβοεγηίπῳ Ζεδὶ υντἢ ΠΟ ἢ 
μὲν τηδάς ἐνεγΥ ορροσζιυπὶν τμεῖγ ονντι, 
δηὰ βυβετεά πο διείηρ βεᾶβοη ἴοσ ἴῃς ἔμ]- 
ΒΙπιαπὶ οὗ ΟὨγίβιίδη ἄσν ἴο ρᾶ88 υπυβεά. 
1 Πογ 8 “' βυΐϊξ γουγβεῖνεβ ἴο [ἴῃς τἴτηε ᾽᾿ 
Μοῦ] ἃ τεχυΐῖτε βοπε ϑυςσ ρῆγαδβε 45 δου- 
λεύειν τῷ καιρῷ (Εοτῃ. χίϊ. 11), ἀπά ἰ5 
οἴδεσννίϑε ἱπαρργοργίδῖθ. Οἱπεὶ εχρὶδ- 
παίίοηβ, βιοῦ δ8 Ηδιίεββ᾽ 5 βυρροβίτίοῃ 
παῖ τῆς τηδίϊεσ ἰπ νῖενν ἰδ τῆς δὲ εἰπιε ἴοσγ 
Ἰεϊείπρ τς ἔλεγξις Ὀτεακ 'ἰπ ἀροη {πε 
ἀδείςπεββ οἵ βίη, σε γεπηοῖς ἴσοτῃ ἴδε ἱπ|- 
τηεάϊδϊε βυδ)]εςσὶ οἵ ἱτηραγὶ ἰάδδβ νυ ὶς ἢ ἀγα 
ποῖ ἰη {πε τεχῖ. Τῆε ΕΝ είνεβ “ τεάξεπι- 
ἱπᾳ ἴδε εἰπγε ᾿᾿ ἐπ ἴῆς τεχῖ, ἀπά “Ὀυγὶπρ 
Ρ ἴῃς ορροτίυπιν " ἷἰπ (Πα πηατρίη.--- 
ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσι : ὀέεοαπ5ε ἐλε 
αγς5 αγέ ευἱΐ, ϑιλϊετηεπι οὗ πιοῖῖνα ἴοτ 
δυγίπα ὑρΡ ἴπε ορροτίυπίτγ, υὲς., δε εν] 
οἵ ἰῆε εἰπὲ. Ὑῆα οοπίεχὶ πηᾶκαδ ἰϊ οἶδας 
ταὶ ννῆδῖ [8 ἱπ νίενν ἰ5 ἴῆε τηοσγδὶ εν] οὗ 
πε ἄαγβ, ποῖ πλεῖν ἃ5, .Ρ.. ἰπ αεῃ. 
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ΠΊμακε αἰ." γίνεσθε “ἄφρονες, ἀλλὰ συνιόντες τί τὸ “θέλημα τοῦ " κυρίου.Σ 

4]. ; 
Ῥαυὶ οὐἱυ, Ἔχς. σ Ῥεῖ. ἱΐ. ΕΝ 7οῦ ν. 
1: ὙἼΒε6δ8. ν. 7 οηἱγ. ὑτι 
42; Ἐοπι. ἱ. 29, Σν. 13 δ]. 

3: Ε Αεῖαδ χχί. 14 οἱἱῃ ; οἷβυν. τοῦ θεοῦ. 
“06; χσ Ρεῖ. ἵν. 4 οοἷγ ; σον. χχν ϊὶ. γ; 2 Μδαςς. ἐν. 6. 

Κοπι κ 18. καὶ μὴ " μεθύσκεσθε οἴνῳ, ἐν ᾧ ἐστιν ' ἀσωτία, ἀλλὰ ὃ " πλη- οσι 
δ Ίμακε χἰϊ. 45 ; 

᾿Ξ- Αςῖ5 ΕΙΝ 

ἢ σννιεντες ὈΡΕΚΙ,, π188., πεδεὶυ, ὅγτ., Ασπι., ΕἸΏ., 4]., ΟὩσ., Τμάσι., ὕδτὰ., εἴς. ; 
συνίετε ΦΑΒΡ 6η, 73, 118, ΟἾὮτ.-π|8., [ετ᾿ ; συνιοντς ὈΕῸ (1τ., Νυϊᾳ., αοιῇῃ., 5υτσ., 
11, Ἰμὰ οἱ ,, 411). 

3 Αἴἴεῖ κυρ. ἱπβοτ ἡμων Β; ἴος κυρ.» θεον Α 14, 55, δ᾽, 109-15-78, ἃ, ε, ἔ, ὅγτ., 
ΤΩΙ., ]ετ., Αὐς.-Ρεὶ. 

βϑαλλα μαλλον το, 37, 71, 116, Ατηϊ. 

χίν!!. 9, τῃεὶς ἀ!θηςυἴἰε8 ἀπ ἰτουδῖεβ 
(Βεζα, εἰς.). Τῆς ἴδοι ἴπαὶ τμε Εἰπηεβ ἱπ 
ψὨΙΘἢ ἐδεν ᾿ἱνοᾶ ννεγα πιο σα! ν 50 οοστυρὶ 
"8 ἃ ἀποηῦ ΓεΆδοη ἴοσ τηδίκϊπρ Ἄνευ 
Τρρογίυη Ὑ ἴος ροοά, ννβῖς δυο εἰπιαβ 
τηῖρῃι οδετ, τπεὶγ οννῃ. 

Νεσ. 17. διὰ τοῦτο μὴ γίνεσθε ἄφρονες: 
ῶν ἐλιὲς εαμδε δέσονις ποὲ γε ζοοϊ δῆ. ΤὮε 
διὰ τοῦτο ᾽"α» τεῖετ ἴο τῆς ἱπηπιεάϊατεῖ 
Ρτεςεάϊηρ οἶδυκε (ΕὔςΚκ., θὲ ΜΝ εῖίε, εἰς.), 
πε εν!] οὗ τῆς ἀδνβ Ὀαίπῷ ἃ τεᾶβοπ ἴοσ 
δνοίάϊπρ [ο]γ. [{ 18 Ὀεϊῖεσ, δοννενοσ, ἴὸ 
τεῖεσ ἴἰ ἴο τῆς τηδίη ἰάελ, ἰμαὶ οἵ τε τσαῖᾳ, 
ἴπδη ἴο ἴδε βυδοτάϊπαιθ. ΤΏ τηδηπεσ οὗ 
ψΑΙΚ Ὡς Ὦ πεν γεσα οδ]]εὰ ἴο βαγβας 
τεσυϊγεά τῆς ουϊεναιίοη οὗ '᾿νϊϑάοπι, ποὶ οὗ 
ον. Τῆς γίνεσθε, Δραΐπ, 18 ποῖ ἴο δε 
τεάυςεά ἴο τ1π6 δεῆβε οἵ ἐστε. (οπίεγη- 
Ρ᾽ατηρ ἴπεπὶ ἃ8 ἰπ {πε ΟἸτιβείδη ρμοβιτίοη 
Ῥδὺ] οπαῦρεὲβ ἴπὲπὶ ποῖ ἴο βυῆες τπεπὶ- 
Βεῖνεβ ἴὸ 8110 ὕδοκ δραὶπ ἱπῖο [0]]γ---ἃ 
τδῖπρ ἰποοηβίβῖεηι νἱτἢ της νναὶκ τεχαυϊγεὰ 
οὗ ἴπε ΟΒτίβεῖδη. ἄφρονες ἰδ ἃ 5ίτοπξ 
ἴεγπὶ τα νου γεᾶβοπ, 56 η561655, ἰδοκίηρ 
ΤΑΟΓΑΪ ἱπιο]]Πἰρεηςς.---Δχλλὰ συνιέντες [συ- 
γίετε]) τί τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου: ὀπκέμπάεγ- 
Ξἰαμάϊηρ [μη άἀεγείαπαη τολαΐ ἐλε τοῦ! οὕ ἐμε 
Τονὰ ἐς. ὙἘε τεδάϊηρ νᾶτὶεβ8 μεγε δεΐννεεπ 
συνιέντες, 45 'πΠΤΕ, ἢ ὨΡΕΚΙ, δὰ τῆς 
τη888 οἵ Μ55., Νυ]ρ., 5.τ.- Ρ., εἴς. ; συνι- 
ὄντες, ἢ Ὠ 6, εἴς. ; ἀπά συνίετε, νυν τῇ 
ΒΝΑΡ 17, εἴς,, ΜΜΒΙΟΙ ἰβ ἀἀορεεᾶ Ὁγ ΤΤτ 
ΨΉΚΝ. ἕοσν Κυρίον ,ΔοὨτηαππη ρῖνεβ 
θεοῦ ἰπ δε πιαγρίπ, Ὀυξ οἡ 5! με δυῖδποσ- 
ἱϊν. Τῇε Κύριος, 45 ἰῃ Αςἰβ χχί. 14:1 
Οος. ἵν. 19, ἰ5 Ολγίσί. Αβ8 ἀϊβεϊπρυϊ δῃεά 
ποπὶ γινώσκειν, συνιέναι ἐΧρτα8565 ἱπέεί- 
ἐϊφεπ, εοπιῤτεμεπαϊηρ Κπονη]εάρε, ταοτα 
τῆδη δοφυαϊπίδπος ἢ ἃ της οἵ πεσε 
τηδίίεσ οἵ ίδεϊ Κπονϊεάρε. 

νεγ. 18. καὶ μὴ μεθύσκεσθε οἴνῳ : 
απὰ δὲ ποὲ πιαάε ἀγμηπὰ τοίίκ τοῖπε. ΑΔ 
Ῥατιίουϊα οαβϑε οἵ ἴδε ἀφροσύνη ἴο δε 
ἀνοϊἀεὰ ἰδ πονν δὐξευν ἔτ Τῆς καί ἰ5 
υϑεά Πεῖε, 88, 6.5.» Αἶδο ἱπ Μαζζ ἱ. 5, ἴο 
αἀὰ ἃ τῤεείαὶϊ ἀεβίᾳηδίίοηυ ἴο ἃ ρεμεγαίὶ, 
ἑποϊμοῖυο βιαϊετηεπῖ; Ννίη.- Μουϊξ., Ρ. 546. 
ΤΕ οᾶδε ἰ8 ἔπε ἀδυι8βε οἵ ψίπε. Βαϊ τετε 

ἰδ ποιῃίηρ ἴο βυρρεβδῖ τυ τεΐεεηος ἴὸ 
ἐχοαββ δὲ ἴδε Αραῤαε (τ (ον. χὶ. 21) ἱπ 
εβρεςίαὶ. ἐν ᾧ ἐστιν ἀσωτία: τολεγεῖπ ἐς 
αἰδεοϊμέεμεςς. Οτ, ἢ τῆς ΕΝ, “ Πεγεὶα 
ἰβ σίος ". Τῇοε ΑΥ, Τυπά., Οον., Οτδη., 
σεη., Βίβῃ., 411 γίνε ““εχοςββ᾿᾽" ; Ὑ ς]. 
[48 ἐδελεγν, ἀτιὰ τς Ἐδεπὶ. γίοέομδηεςς. 
ἀσωτία («7. Ρτον. χχν!ϊ!. 7) ἐχργεββεβ {πε 
ἰάεα οἵ δὴ αδαμάοπεά, ἀεδαμελεά Ἰἰξε 
Ἰτογα!γ, ἴμε οοπάϊείοη οὗ οης ννῆο ἰ5 ραϑὶ 
βαϊνδίίοπ. Τῇῆε ἐν ᾧ τεΐεγβ ποὶ ἴο ἴῃς 
οἶνος αἴοπε (νςἢ πηρῶς ἱπέε ἃ αποβιῖς 
νίενν οὗ τπηδίϊεγσ οὐ Μοπιδηϊβῖις, δβοεῖς 
ἰάεδβ οἵ 1ε), Ὀὰς ἴο τῆς ννδοῖε ρῆγαβε 
μεθύσκεσθε οἴνῳ--ἰῃε Ὀεςοπιηρ ἀγεπὰ 
τ ννῖπε.---δλλὰ πληροῦσθε ἐν Πνεύ- 
ματι: ὁκέ δὲ Π|ϊεἀ το ἐλε δρίνί. ὙὯς 
νετῦ πληροῦν 15 ςοηϑιτιεὰ ννἱ ἢ ἴδε σεν. 
οὗ τπεὸ τπιπρ ἐμαὶ Ε}15 (6.5... Αοῖβ ᾿. 28, 
ν. 28, ΧΙϊ!. 52, ῥα55., εἴς.) ; οὐ 1 ἴῃς 
Ἡεδταϊβεῖς αες. ((οἹ. ἱ. 9); οὐ ψ τ τῆς 
ἀαί. (Εοπι. ἱ. 20 ; 2 Οοτ. νἱϊ. 4, εἴς.). ΤΒε 
ςοπδίσυςτοη Ὁ ἢ ἐν ἤετε ἰβ ἐχοερτίοπαὶ. 
Ηεπος βοτης ργείεσ ἴο ὑπάογβίδη πνεύ- 
ατι οὗ πλη᾿8 βρίτιϊ, ἀπὰ στεπάεσγ ἰξ (45 
Ὦν τηδερὶπ) “δε ΠΠΠεἀ ἴῃ βρίγ ". Τῆς 
ςοπίσαβε νου {πεπ θὲ δεῦνεεη Ὀείης 
ΒΙΙεἀ ἰπ οπε᾿β ρηγϑβίοδὶ οἵ σαγπαὶ παῖυγε 
δηὰ ιϊεὰ ἱπ οπε᾿Β βρίγιταδὶ πδίωσε (30 
Βιᾶυπα, ἂπά ἱπ εἤεος ΑΌὉ.). ἷθ ΝΤ 
ατεοῖ, μόννενεσ, νεγῦβ ἰπαὶ γε ἐο]]οννεά 
ΒΥ πε βίσιρὶς ἀδῖ. βοπιειΐπηεβ νϑγν ἴἴ ὈῪ 
ἃ ΡῬτεροβίτίομδὶ ἔογπι, δ... βαπτίζεσθαι 
ὕδατι (κε 11. 16) ἀπά ἐν ὕδατι (Μδῖε. 
||. αι), παντὶ τρόπῳ (ΡΗΪΠ ἱ. χ8) πὰ ἐν 
παντὶ τρόπῳ (2 ΤἼεΒ8. ἰἱ. 16), εἴς. ; ἀπὰ 
{πε ἔοστηυϊα πληροῦν οἵ πληροῦσθαι ἐν 
ἰβ ποῖ ΠΟΙ πους δηδίορυ ; ολ τοῦ 
τὰ πάντα ἐν πᾶσιν πληρουμένου, ἱ. 23 
αὔονε; δηά (οἱ. ἷν. 1:2, πεπληροφορη- 

ι ἐν παντὶ θελήματι τοῦ Θεοῦ, ννῆετε 
Ἰπάεεά ἴδε πεπληρωμένοι οὗ τῃε ΤῈ πιυϑὲ 
Εἶνε Ρίαςε ἴο δποῖμεσγ νεγῦ, γεῖ οηε ὑγτῃ 
δε βᾶπιὲ ἰάεα, ἴἢς βεῆβε δεῖπρ ργοῦδοὶν 
“ΒΠ1εἀ τοέλ ἐνεγγιδίηρ ψ]Πεὰ Ὁγ αοὰ" 
(ψ. ννίη.- Μουϊι., Ρ. 272; Β[αββ, Ογανε. 
ΟὗΝ. Τ. Ονεεκ, Ρ. 117). Τῆς ἐν τῆδυ ὃς 
τᾶῖεη, τμεγείοσε, 88 ἰῃς ἐπεέγμρι. ἐν, ἀπά 
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ροῦσθε ἐν ' πνεύματι, 19. λαλοῦντες "ἑαυτοῖς "ψαλμοῖς καὶ “ὕμνοις ᾿ ζσκαι, 
καὶ "φδαῖς [᾿ πνευματικαῖς ὅ], "ἄδοντες καὶ "ψάλλοντες ἐν τῇ 'καρδίᾳ᾽ 2 ο 

τεδ. ὩΞΟΟΙ. ἐὐΐ. 16; τ σοσ. χίν. 26. 
Ἐεν. ν. 9 ΑἹ. ΟὨΪΥ; Ἐχοά, Ἀν. Ἰὰ: [ 

εν. ν. 9, χἶν. 3, χν. 3 ουἱυ, [εσ. χχχνίϊ. το. 
1 Κίηκε χνί. τῷ τλὰ 

τὰ -- (Β. ἱν. 
ο Οοἱ. εἶδ. τό οηἱν ; Νεβ. χίϊ. 46. Ῥ ΌΟοι. ἰἰΐ. τ6; 

. ἦρχ δἱ. Ῥδὺϊ οὨἹγ, ἐχς. σ Ῥεῖ. ἐϊ. 5. τ (οἱ. ἐϊϊ. τ6; 
8 Εοπῃ. χν. 9; 1 Οος. χἷν. 15; ]διιεδ ν. 13 οὔΪυ : 

8 νἱΐ. 54; ἔοπι. ἰδ. 15, 29, χ. 6; 1: Οος. νἱΐ. 37 δἱ. 

Δὲν τω πνευματι Εα; δΔἀά αγιω Ετῇ., Ατπ;. 

5εν ψαλ, Β, Ὁ.-ἰαῖ., 17, 6γ5, 73, 116-18, Ν]ς., ΟἾτ., Απιθσϑὲ., [ες., Ρεὶϊ. 

5᾿Αβεῖ ὡδαις οἵη. πγευματικαις Β, ἁ, ε, Απηδτϑι.-εἄ. ; δὰ εν χι “τι Α. εν ταις 
καρδιαῖς ΡΑΌΕΕΟΡ 47, [ε., Νυ]α., αοιἢ., 5.1.» ϑυτ.-τωαγρ., ]., Βδβ., ΟἿσ.,, [.ἂἱ. 
Ἑδίδειβ. 

4 τῇ καρδια 3) 8, Οτίᾳ. 
αι τος Κ᾿ τ, Ῥδπι., Τβεορανὶ. 

1ῆε βεπβε υ"1]}} θὲ “ Β|1εἀ τοὐξὰ οὐ ὃν ἴδε 
ϑρίσιι", ϑόοπὶς (ε.5., ΕἸ]., Α1.) νου!ά 
οοτηδίης ἴπε ἰάεδβ οὗ ἐη δηὰ ὄν, βυρροβ- 
ἱπρ τᾶς υπυϑυά] ρῇταβε ἴο Ῥε οποβθη ὑνἱἢ 
ἃ νίενν ἴο σοῆνευ ἴῃς ἕαςϊ ἐμαὶ τπε ΗΟΙ͂Υ 
ϑρίσι [8 ποῖ οηἷν ἴδε ἱπβίγυπχοπὶ ὃν ΠΟ 
πε ΟἸ σι βιίδη τηδῃ ἰβ ΗἸ1δά, Ὀυῖ (παι αἷδοὸ 
ἐπ ΜΘ Ὧς 18 80 ἢ]1εἀ. Βαϊ 115 18. ἃ 
Ὠδεάϊεββ τεβηπεηεηι. ὙὍὙῆε σοπίτγαβι, 88 
ταοϑὲ ςοπηηεξηϊδίοσβ τεςορηῖβε, 5 ποῖ 
τοσεῖὶν δεῖννεεη ἴῃε οἴνῳ ἀπὰ ἴδε πνεύ- 
ματι, Ὀυϊ Ὀεΐννεεη ἴῃς μεθύσκεσθε ἀπά 
πε πληροῦσθε, Οἰδεινίβε {πε οτγάεγ 
ψουὰ ἤᾶνε δεεπ μὴ οἴνῳ μεθύσκεσθε, 
ἀλλ᾽ ἐν πνεύματι πληροῦσθε(Μεγ.). Τῇε 
οοηίγαβὲ ἰ5 ποῖ δεζννδεη τῆς ἐπεέγωνσηίς 
δυῖ Ὀεΐννεδη τῆς Ξἐαέες----θεῖννεεη ἴννο εἷε- 
νλῖοά βἰλίεβ, οπε ἄτα ἴο ἴδε εχοϊζοηθηῖ οὗ 
νη, πε οἵδε ἴο {πε ἱπβρίγαιοη δηὰ βη- 
᾿ἰσῃιεησπηεπι οἵ τῆς 5ριϊτίς. 
ες. 19. λαλοῦντες ἑαντοῖς ψαλμοῖς 

καὶ ὕμνοις καὶ ῳδαῖς πνενματικαῖς : 
ἡβεαλίαρ, οπὲ ἰο αἀποέλεν ἐμ ῥσαίΐνις απὰ 
ἐγρηι5 απὰ εῤὶγί ἐμαὶ δοπρε. [ἀςῆτη. ἰπ- 

βετῖϑ ἐν Ὀείοτε ψαλμοῖς ; Ττ απὰ ΝΗ ρΐδαςε 
1 ἰπ τῆς πιδγρίῃ, ου ἴπε δυξπογίγ οἵ ΒΡ 17, 
6η3, ν αἱς.» [ετ. πνευματικαῖς ἰ8 τας Κεϊεὰ 
ὉΥ [,«ἀςἢ., Ὀὰὲ ἰ5 ἴο τειλίπεά, 88 δεῖπα 
ἔουπά ἰπ 411} διε πογίτἴεβ τ ἢ τῆς ἐχοεριίοη 
οἔἴδνετυ ἴεν»---Β, ὦ, ε, εἴς. Τῆς ΑΝ ἀπᾶ ἴῃς 
οἴδιες οἷά Επρ]8ῃ Νεγβίοπβ τεηάεσ ἑαντοῖς 
“ γουτγθεῖναβ,᾽" δηὰ ἐπε ΕΝ ρίνεβ {π|8 ἃ 
λος ἰῃ ἴδε πιᾶατρία. Βαϊ ἴῃ 11 ργοῦα- 
11 ν ἑαντοῖς 845 ἴδε τεοΐργοσαδὶ βεῆβε -Ξ 

ἀλλήλοις, 25 ἰπ ἱν. 32 (οἷ. [6], σγεεὰ 
Ογανι., ὃ 654, 2. Τδε ἰάεα ἰβ ποῖ ἴῃδι 
οὔ πε! ἑαίίον, Ὀὰϊ ἴἢδι οὐ εοπύεγεο. ὙΠεῖς 
8 ποιπίηψ, ποννενεσ, ἴο βυρρεβὲ ἴδε 
τπουρῆς οἵ δοῖῃ] τσογελίῤ. Ὡς 8εη- 
ἴδηςε βρεςῆεβ οης οὗ {πε 'νδυβ ἴπ ννῃίοἢ 
δε ςοπάϊπίοι οἵὨ Ῥεΐπρ “ ]1εὰ νι τΒς 
ϑρίγιε" νου Ἔχργαββ 1:56], [ἢ τπεὶγ ἰη- 
τεζοοῦτβε οπα ΜΙ ἀποίῖμετσ τΠεὶγ ἰδηρυαρε 
ψου]ᾶ ποὶ ὃε τῃδὶ οἵ οτάϊπαγγυ σοηνεηίίοῃ, 
αι 1685 ἴῃαι οἵ Ὀ48ε ἱπτοχίςδιοπ, δυς τπαῖ 
οὗ βρίγίευαὶ ἀενοιϊίου πὰ τῃδηκῆι ] πη 688. 

.ἢ ἂν τῇ καρδιὰ ΚΙ, δηὰ πιοϑὲ Μ55., ὅ5γ1ι.-Ρ., Ασζω., Ετῇ., 

Ἐεΐεγεπος 15 πιδάε ὉῪ την ᾿οπηπλεπίδ- 
ἴοτβ ἴο Ρ᾽ τυ 5 γε ]]-κποὺνπ τεροσὶ οἵ ἴδε 
Ῥτιδοῖίος οὗ ἴπε Οτίβιίαπβ οἵ Βιπγπία 
πὰ Ροπίυβ---ολστηεη ΟἨτγίβίο χυδϑὶ το 
ἀϊουηι ςδοιρ; ἐπυίσενι (ἘΡ., χ., 97); ὃυϊ 
ψνΒαῖ 15 ἴῃ νίενν ἴῃετε 15 γεβροπβίῖνε ργαῖβε 
ἰῃ {πε [οτάδδ ΠΥ ψογβῆὶρ. εβαΐνιξ, 
ἄγνιηις, πὰ ςῤίγίέμαὶ σοηρς ἀτὲ τηεπιοης 
δραὶῃ ἴῃ ΟΟΪ]. 1. τ6. Ψνηδι τῆς ἀϊδείηο- 
τίοπβ ᾶσα, ἢ δῆγ, δεῖννεεῃ [ἢ τὮτες εγπὶ5 
8ιᾶ5 θθεπ σοηβιδγδὶν ἀϊβρυϊεά. ψαλμός 
8. ἃ τε! ρίουβϑ βοῃρβ, εβρεοίδ!ν οπε βυπρ ἴο. 
ἃ τηυβίοδὶ δοςοπιραπίπιθηὶ, ἀηὰ ῥαγ ἐχεεῖ- 
ἰεμος ἂῃθ ΟΥ ρβαϊὶπὶ; ὕμνος 8 Ρτορεῦῖν 
Βρεδίκίη ἃ βοῃηῷ οἵ ῥγαΐξε; δὴ ἰ8 τῆς 
τηοβῖ βεπεζαὶ ἴση), ἈΡΡΙσ48]6 ἴο 411 κί πάβ. 
οἵ βοηρ8, βθουϊδσ οἵ βασγεά, δοςοτηραηϊεὰ 
οΥ υπδοςοτηραπίεἃ (ο΄. Ττεπςοῆ, 57»., Ρ. 
279; Πίὶρῃς, οα Οοἱ. 11. 16). Τῆς 
ἴῆγεοε νογάβ ἅτε ὕσουρσῃς τορεῖπες Βετε 
ψ ἢ ἃ νίενν ἴο τῃεϊογῖςδὶ ἔογςθ, δπά ἱξ 8 
Ῥτεσαγίουβ, τπεγείοσε, ἴοὸ ὃὈυ]ἃ ταυςὰ 
Ὡροη βυρροβεά ἀϊβεγεπςεβ δεΐννεθη {Π δῖ. 
ὙΠεῖε ἰ8 ποιδίπρ ἴο νναστάπὶ ΗἩδιῖεββ᾽ 5 
ἰάεα τῃαιὶ πε ψαλμός ἰ5 τῆς 8ρί γίτιι! βοῦρ 
ἴοσ Κειοϊς"-ΟἸ τι βείδῃβ πὰ τῃε ὕμνος ἔοτ 
Οεηἐ6- ΟἸ τ βιϊδηβ ; οὐ Οἰβῆδυβεπ᾽ 5 8ὰ0- 
ῥόϑμοη τῆδῖ τπὲ ἴεγπὶ ψαλμοῖς ἰδ το δε 
ἰγηϊτεὰ το ἴῆε ΟἹ ρβαϊπιβ ψδίοἢ πδά 
Ραββα ονεσ ἰπῖο τῆς Ὁ γίβεῖίδη Οδυγοῇ. 
ΎΒετε ψεῖε ΟἈγίϑέϊαη Ρ541π|8---᾿54]π8. 
δι ἢ ἴῃς Ηοΐγ ϑρίγις πιονεά ἐπε ρῥσγίπι- 
εἶνε ΟὨτιβείδηβ ἴο υἱΐεγ ἤδη {πὲ σᾶστὰς 
τορεῖδμες ἴῃ ὑνοσϑῃΐρ (1 Οος. χίν. 15, 26), 
85 Ἦε τῃηονεὰ πηι ἴΟ βρεαῖς νν ἡ τοηρυςδ. 
(Ας(β ἰϊ. 4, χ. 46, χίχ. 6). [εἐ ἰ8 ργοῦδδϊε, 
τῃετοίογε, παῖ ἴπεϑε ἅτε ἱπιεπάςβά δεῖς, 
εδρεςίδ!ν ἴῃ νῖενν οὗ αὶ 885 Ὀεδη βαϊὰ 
οὗ Ὀεϊηρ “δΙ|Ιεὦ Ὀγ πε ϑρίπε". 1 δε 
τεστηβ, ἱπεγείογε, ἅγε ἴο ὃε ἀϊϑεϊησυΐϊδπεά δὲ 
411, τῆς. σα5ε ν71}} θὲ δἰτυρὶν 1818---τῃαῖ τῆς 
ψαλμοί ἀπά {πε ὕμνοι ἅτε βρεςϊῆς κΚίπάβ 
οἵ ὶ πνευματικαί, Δηὰ ἴπαὶ 186 ἴοτ- 
τεσ ἅτε ἴπε οἰείβηση Ῥ5ΔΪπιδ νοι νοτ- 
Βῃίρροσβ ψεσε ἱπδρίγεά ἴὸ βίη, ἀπά ᾿νῃ ἢ 
πο ἄουδε Μου]ὰ Ρε [κε τπε λυ] ας ρβαϊπιδ 

΄  -- 
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ὌΞΙνυΚα 
ανὶϊ. τ6, 
αν ϊὶ. τα; 
]οΒα χἱ. 
41; Βοαι. ἱ. 8 δῃά ἔσεᾳ. Ῥαδυϊ; Βεν. χὶ. 17. 

ΠΡΟΣ ΕἘΦΕΣΙΟΥ͂Σ ν. 

ὑμῶν τῷ κυρίῳ, 20. " εὐχαριστοῦντες “ πάντοτε ὑπὲρ “πάντων ἐν 
ὀνόματι τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ χριστοῦ “τῷ θεῷ καὶ πατρί, 

νος. ΐ. 4:1 Τεβα. '. 2; 2 Τ8εδα. ἱ. 3; Ῥδαϊ οοἷγ. 
ν 2 Οοτ. ἰχ. 8; ῬΒΪ1. ἱ. 4; τ Τδεδβδ. ἱ. 2; Ῥδυΐ οὔἱγ. ᾿ ]δύηεε ἱ, 27. 

1 πα. κι θ. ΠΕΕΟ, αἹ.,, 1τ., αοιβ., Νὶρ. 

οἵ ᾿βγϑεὶ, νυ ἢ1]ς 186 Ἰαϊίετ ὑνεγε βοηᾷδ οὗ 
Ῥταῖδε ἴο Οῃσίβι ογ ἴο αοά. Ου τῃϊδ νίενν 
ἴῃς 44]. πνενματικαῖς 15 αἰίδλοῃεά το π6 
αδαῖς ποῖ τηεγεῖν ἴὸ ἀϊβδετεπιίδις ἴῃ 6βς 
ψδα. 88 τε]!ρίουβ ἀηὰ ποῖ βεουϊασγ, Ὀυϊ ἴο 
ἀεβογῖρε {παπὶ δἃ5 ἱπβρίγσεὰ ὉγῪ ἴμε ΗοΟΪΥ 
ὉΠοϑι.---(δοντες καὶ ψάλλοντες ἐν τῇ 
καρδίᾳ ὑμῶν τῷ Κυρίῳ : ϑἰμρίηρ ῬΞ: 
"»"αλὶηπρ νιοϊοαν ἐπ γον φαγί ἰο ἐδέ Ινογά. 
Τῆε ἐν οἵ τε ΤῈ ἴ5 δυρροτιςά ὃΥ ΚΙ, 
τηοβῖ ουγείνεβ, 5υτ.- Ηδτζοῖ., Ασαηλ. εἰς, 1 
δ οπιιιεὰ ὃν ΒΜ", Οτίρ., εἴς., δῃά ἰ8 
ἀεϊεϊεὰ ὃν ἹΓΤΉΊΝΝΗΕΝ. Ἐὸσ τῇ καρ- 
δίᾳ, 1,Δοἤπι. ρῥγείετβ ταῖς καρδίαις, ννὩϊο ἢ 
ἰ8 γίνει ὃγ ΆΑΌΘΡ, Ναυΐς., Βοδ., ὅ5γτ. 
ψάλλοντες, ῬΤΟΡΕΙ͂Υ τὸ ῥίαγίηρ οἡ ἃ 
βιγίηρεά ἰπβίσυπιθηξ, ἀπά ἔπε - οὐμρίηρ, 
ΕΒΡρεοῖδ ν ἴο Δη ἱπβισυσηεηὶ (ἔπι. χν. 9 ; 
1 Ὅοτ. χίν. 15; [4π|6ὲ8 ν. 13). Τῆὲ τῷ 
Κυρίῳ ν»}}} βανε 118 ἀδυδ] τεΐεγεηςε, υἱξ., 
το Οἀγίςί. Ὑδα αυεδιίοα, ποννενεγ, 18 
ὙΒεῖμεγ τη18 οἴαυδβε ἰ5 ἴο Ὀς ἰἅκβῃ 88 
εοογαΐμαίε Οἵ 48 ςμδογάϊπαίε. Ὀοεβ ἴὰ 
-«αἀὰ Ξοτηειπίηρ ἴο ἴπε ρσενίουβ λαλοῦντες 
οἴλυβε, οἵ βίπηρὶν ἐχρίδίπ ἀπά Ἵχίεπά ἰὴ 
Τῆς Ἰδιῖες νίενν μᾶ8 Ῥεεη δοςερίεά ὈγῪ 
τοδηῦ ἔτοπι ΤἼεοάοσες ἀοννηιναγάβ, νὯῸ 
υπάετβιδηά {πε ροΐηϊ ετα ἴο δε {πᾶ πε 
βρελκίηρς οπε ἴὸ ἃποῖπεσ ἴῃ ῥρβαὶτῆβ ἀπά 
ὈΥπΊη5 δηά δβρίτγίτυ8] βοηρϑ 858 ποῖ ἴο Ὀ6 
ἃ ἴοττηδὶ {πίπρ οἵ ἃ πηδῖϊεσ οὗ {πε 1108 ΟΠ], 
Ὅυς τῆς υτζογᾶποα οὗ ἴπε πεδγῖ, “" ἢ τῆς 
Βοασι" (ΕΝ). Βυῖτῃϊ8 ννου]ά Ρε ἐχργεββεᾶ 
ταῖμει ὉΥ ἐκ τῆς καρδίας οΥ᾽ κατὰ τὴν 
καρδίαν. Τῆε τεπάεγιης “ ΒΕΔ "ἢ 4150 
Μοῦ θὲ δδβίεσ 18 ἴΠπεῖῸ νέα πὸ ὑμῶν. 
Βεδίἀεβ πε σοηίϊταβὶ ἰῃ ἐπε οοπίεχι 18 ποῖ 
Ὀεΐνεεη ᾿ἰρ-ῥργαίβε δηὰ μελγί- ργαῖβε οπ ἴῃς 
Ῥαζῖ οἵ Ὁ γιβείδηβ, Ὀὰξ θείννεεη ΟὨγιβεΐδη 
᾿οίνεῖβε Ἔχργεββίηρ ἰἴ86ε 17 ἴῃ ργαίβε, ἀπά 
τῃε ναΐϊῃ οἵ ῥγοῆιραϊίε ἰδ1κ οὗ ἰδ πεδίμεη. 
Ηξεηος (νντἢ Ηδτῖ., Μεγ., ΕἸ]., 410, 1 15 
Ῥεβὲ ἴο ρῖνε ἐν ἰῖ8 ὑγορεσ βεη8ὲ οἵ ἐῃ, δπά 
ἴο υπάετβιαπά τπε οἴδιιδε 85 ταξεσγίηρ ἴο 
πε πιεϊοάν τῃδῖ ἴδ Κεδ ρίδςε 'π ἘΠ 6 81} 1Π 658 
οὗ τε πεδᾶζῖι. [ἰ βρεςῖῆεβ ἃ βεοοπᾶ κὶπὰ 
οἵὗ ρταῖβε ἱπ δάάϊιίοη ἴὸ τπαὶ οἵ ἴδε λα- 
λοῦντες---ἰῃε υπνοϊοςἀ ρταίβα οὗἁ πηεάϊτα- 
τίοπ δηὰ ἰηννασζά ννουβῃ!ρ. 

ψες. 2ο. εὐχαριστοῦντες πάντοτε ὑπὲ 
πάντων: ρίυΐϊηρ ἱμαμὰς αἰτσαγς5 70γ αἱΐ 
ἐπέπρο. Αποῖδεσ οοογάϊπαέες οἴδυβε εαἰνὶηρ 
ἃ τπιτὰ δηά τῆοσγε ραγιουασ νναν πῃ νυ ἢ 
τῆς θεΐπρ “ δ]1εἀ νι τῆς ϑρίγις" βῃουϊά 

ΕΧργεββ ἰἴβε]. ὙΠπὲ ΝΟ ῥγεςεάϊπρ βεη- 
ἴεῆς68 τεΐεσγεὰ ἴὸ ῥγαΐβε, ὈοΪῃ ουϊνναγάϊν 
ἢ τς πιουϊῇ ἀπὰ ἰπννασγάϊν ἴῃ τε 
βίϊεηςς οὗ (πε μεαγὶ. ΤὨὶβ τῃϊγὰ βεπίεπος 
ταεπιίοῃβ ἃ βρεςῖ8] ἔογγ οὗ ργαῖϑβε, υὲξ., 
ἐκαπλερίυϊηρ. ΤὨΐδ τπδηκβρίνϊηρ 5 ἀς- 
βογίδεὰ 45 ἃ εομείαμπέ ἄστυ, ἴῃς πάντοτε 
ΠΟ Ψουά πᾶνε θεεη ἱπαρρσορσίδιε 
ΜΠ ἴδ λαλοῦντες δΔηά υἱεῖ τμε ἄδοντες 
καὶ ψάλλοντες Ῥεΐπηρ ἴῃ ρίαςς βεσε νμεζε, 
85 ἰπ δε ᾿δβε οἵ 707 δηὰ ῥγαγεν (τ ΤὮεββ. 
ν. 16, 17), δε πιαῖξεσ ἴδ οπς ργιπιδσὶν οὗ 
δἰτίειάε οὐ βρίγιι. Τῆς ὑπὲρ πάντων, ὁ ἴος 
411 τηϊπρβ᾽ (πευῖ., ποὲ πιᾶβο., 85 υπάδσς- 
βίοοά ὉγΥ ΤΠδοάοτγ.), 18 ἰδίκεπ ΌῪ τιδην ἰπ 
5 ννάεβεὲ ροβδβίδὶς ἜἼχίεηϊ, 45 ἱποϊυδϊησ 
τῖηρ8 δν1] 85 ννεὶ] δβ σοοά. Τῇῆε Ερίβιϊς 
ἄοεβ ποὶ ἀβαὶ, ποινενεσ, ρασι συ! αεῖν να 
τπε τε ϑενγίηρΞ οἵ τπε ΟἸτίβείδη, δυῖ τὰ 
ψὮδι ἢε τεςεῖνεβ ἔγοπι αοὰ δηὰ ννβδὶ δῖ5 
ςοηδβεαμεηὶ ἀκ ἰ8. 1 15 τηοβὲ δοςογάλδηϊ, 
τΒετγείοσε, νυ ἴῃς ςοηίεχι ἰο υπἀετειαπὰ 
1δε πάντων 48 τείεγγίπρ ἴο 411} πε δίφσοέησε 
οὗ τ18ε ΟἨγίβιίδη, (6 ννβοϊε ροοά τδδὶ 
ςΟπΊ68 ἴο Πίπι ἔγοπι αοά.---ἐν ὀνόματι τοῦ 
Κυρίον ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ : ἐπ ἐδ πανιε 
οὕ ομν 1, ογὰ έξιις Ολγὶσί. ὙὯε ρῆσδβε ἐν 
ὀνόματι... Χριστοῦ ἰδ ἀϊβετεης ΟΠ ἐν 
Χριστῷ δηά οὗ ννάετ δρρ οδῖίοπ. [{ μδὰ5 
ἀϊβεγεπὶ βῃδάεβ οἵ πηεαπίπρ, αμέλογί, 
ῥοισεν, κοποων, ἀεῤῥομάφησε, εἰς., ἴῃ ἀϊδετεης 
ςοπηῃεδοϊίοηβ. Ηδστγε ργοῦδοϊνυ ἴἴ ἐχρσεββες 
τδε ἰάεα οὗ ἀοὶπρ Ξοσηειίηρ ἐπ ἀεῤεμάεκες 
ἀροη ΟἸτίϑε, ος ἐπ γεραγαζείηπε5ς οἵ ννῆδι 
Ομῆβι ἰ5; οὐ ]οθη χίν. 13, χν. 16, χνὶ. 
23; ΟΟΪ. ἐϊ. γ.-ττῷ Θεῷ καὶ πατρί: ἐο 
Οοά αμὰ ἐδπε αέλπεγ. Ὑδε ΕΝ ρίνεβ “ἴὸ 
αοά, ἐνεη τῆς Ἐδίπεγ᾽" ἴῃ ἰϊδ τεχί, δηά 
“τὸ {πε αοἀἁ δηὰ Εδίβεγ" ἴῃ πε πιλγρίη. 
Βυϊῖ {δε πιοβὶ ἀρργορσίαϊε γεηδεγίηρ οἵ ἴῃς 
1|6 15 τῆς ἀρονε. Τῆς {{π|6 ἀεξι σπδῖεβ 
Οπε ΨῆῸ ἰδ αοά απά αὐ ἐΐκε ταν ἐϊνιε 
Ἑαΐλκεν; ἴῇε Ἐδιμεσμοοά ἤεῖε, 88 εἶϑε- 
ψ ἴστε, δεῖὶης πὸ ἄουδιὲ ρῥγίπιδγν ἴδε 
τεϊδιίοη ἴο ΟὨγίβῖ, 45 15 βδυρ εβίεἀ Ὁγ τὰς 
ἐν τῷ ὀνόματι, εἰς. 

Ψψεῖ. 21. ὑποτασσόμενοι ἀλλήλοις: 
σμδ)εοίϊηρ γομγεεῖυες ομε ἰο αποέμεγ. ΤΠε 
οοπηεδοίοη οὗ τ 18 οἰδιιβα 8 ὉΥ ΠῸ τηξδῃϑ 
οἶδασ. [τ ἰβ ἔδάκεὴ ὃὉγ ποῖ ἃ ἔενν (ζαὶν., 
Μαιΐεβ, εἰς.) ἃ5 δἂῃ ἱπδερεπάεηι οἴδυβςε, 
1ῃε ρῬατγιςῖρίε Ὀεὶπρς ἄεαδ!ε υνἱτ 45 δ ἱπι- 
Ῥεγαῖίνε. Βυϊ δεῖς 5 ποιϊῃίηρ ἴὸ βυρξρεϑὶ 
τῆς ἐστε νν ϊςἢ νουἹὰ πᾶνε ἴο θὲ βυρρ θά. 



20οΟ---22. ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ γδς 

21. " ὑποτασσόμενοι ἀλλήλοις ἐν φόβῳ χριστοῦ] - 22. αἱ γυναῖκες χ οἷν ἱ. 22 

τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ὡς τῷ κυρίῳ, 23. ὅτι ἀνήρ ὃ ἐστιν " κεφαλὴ τῆς νει ΟΝ 

ἱ. 22, ἵν. 15; (οἱ. ἱ. 18; Ραυὶ ΣΙ 

ἸΧριστον ΦΑΒΓ,Ρ, πιοβὲ οἵδεσβ, ἔ, Νυἷρ., ὅυτ., Οορῖ., Αγτ., Ετὰ., Οοιμ., Οτὶ.ν 
Β48., Οἤγυβ., Ὀδη., Νιοτογίη., εἴς. ; Χριστον Ιησον ὈῈΕ 35, ἅ, ε; ἴησον Χριστον 
ει, ς ; κυριον Καὶ; θεον πηοβὶ ουγβῖνεβ, Ο]επι., Εὐπῃ., Τάτ, Πδπι. 

5 Αδεῖ ανδρ. ἱπβετὶ νυποτασσεσθε ΚΙ,, α]., Οἢτ. ; θεΐοτε ιδ. ΠΕ, ὅυζ. ; υποτασσεσ- 
θωσαν ΝΑΡ 17, 57, ἴετε δἱ., Ναἱς., Οορῖ., Οἱεπι.,), Β48., τπάγι., θδπι., [.αῖ. Εδίδεῖβ ; 
νήἡτδουϊ νποτασσεσθαι οἵ νποτασσει ν Β, ΜΘϑ95. ἴῃ ]εἴοόπι : (Ηος φμοά ἐπ ἰαέ. 
ἐχχ. αἀὐἀὲῥέμνι ἐπί, τε δάδέαε εἰπέ, ἱπὶ ρν. εἀὐά. ποπ λαδείμγ. .. . 8ε4 ἄος »ιαρὶς ἐπ ργαδοο 
ἐπέε! ρίξε φμανι ἐπ ἰα πο), ΟἸεπι. 

5 ἀνὴρ 5οπιδ ουγεῖνεβ, ΟἸεπι., ΟὩτ., ΤΒάτε., εἴς. ; ανηρ ΦΑΘΕΕΟΚΙΕΡ 44, τοῦ ἴο 
11-53-77-6-90, 219-38, 411, Πᾶπι. 

Τὸ τεῖδις ἴπε οἴδυϑε τὸ ἴπε ραγαρταρῃ 
ψΠϊοἢ γ)οϊϊοτυς ταεδῃβ τηδὲ ᾿ξ ἰ5 (Ὡς ᾿πῖσο- 
ἁἀυςίοτγ, γεηεγαί βιδιεσηεπί, οὐ ννῃϊοῃ να 
δᾶνε ἃ Ρδζιίίσυϊασ δρρὶςδιίοη ἱπ ννμδὶ 18 
βδϊὰ οὗ ἴπε γνναῖκες. Βυΐϊ 'π τπαΐ ο48εὲ 
νε βῃουϊά ἐχρεοὶ τε ἄυϊν οὗ πε γνναῖ- 
κες ἴο δε οςοηνεγοὰ ὃὈΥ 4 ποι ἀϊβιϊποὶ 
ἕτοπι ὑποτασσόμενοι, Ὀυϊ ἀεποιίπρ ἃ ἴοτπὶ 
οἵ εμανίους τῃδι 'νου]ά σοπὴς εαϑβὶϊν υπᾶες 
πε σοτιρτεμεηβῖνα ἄστυ ἐχργεββϑεά Ὀγ τῆς 
Ραγιϊςὶρῖε. [Ια ἰβ Ὀεβὲ ἴὸ οοππεοὶ ἴδε 
εἴδυδε, ἱπεγοίοσε, ἢ νμαὶ φγεέσεάες ἰὰ, 
δηὰ ἴο ἴᾶκε ἰξ 88 ἃ “ομγίλς εοογάϊπαίε 
οἴδυβε, φίνίπς γεῖ ἀποῖπεοσ ΨΔΥ ἐπ ΨΏΙΟἢ 
πε σοηάϊιίοη οἵ θείης “ Α11ςὦ ἢ τῆς 
ϑρίγιε" βῃουϊ ἃ ἐχργεββ 1186}, Τῆς ἔογπιεῖ 
τῆτες ἀεαϊε νυν τῇ δρίγίτια] σοῆνεῖβε, ργαῖβα, 
δηὰ {πδηκβρίνίπρ ; 115 οηὲ ἀθαῖὶβ 
ψπδὶ [5 ἄυς ἔτοπὶ ουγβεῖνεβ ἴο οἴπεγβ, [ἰ 
15. Δρρεηδεά το ἐπε οἵπεγ ἴῆτγες ἃ5 ἃ 830}π|- 
ΤΛΆΤΥ δίδίεπηεπὶ οὗ ἀυτγ 'π οὖς τοδί οἢ8 
ὁπε ἴο δποῖδεσ, οὗ  Βἰοἢ ραγείσυϊαγ ἀρρ]ΐ- 
οδιίοηβ ἅτε ἴο θὲ πιδάβ. Τῆυβ ἰΐ ἰεδᾶὰβ 
εΔ51}Ὑ οἡ ἴο ἴπε βρεςίαὶ οὐ] ζαιῖίοπβ νυ πὶ ς ἢ 
ἅτε πεχὶ δηΐοσοςά. ΤὉῇῆε βᾶπιδ σοσήργε- 
Βεηβῖνε βίδιεγσηεπι οὗ Οἢτίβείαη ἀπ ἱπ 
Ουγ εδγίῃ]ν τεϊδιίοπβ 45 βυπιτηθὰ ὑρ ἱπ 
τῆε οἷς ἰάεα οὗ τιυῖυ8] ὑπόταξις, ἴῃ 
ςοηῖγαβὶ ἢ ράραπ 86] -βεεκίηρ δπὰ 
Βε! [δββογίίοῃ, ἰ5 ρίνθη ἴῃ 1 Ρεῖ. ν. 5 
ἐν φόβῳ Θεοῦ [Χριστοῦ]: ἐπ ἐλε ὕεαν οὗ 
Οοά [οὐ ΟἈγὶς). ὙὮε τεδάϊπρ οἵ ἔπε ΤῈ, 
Θεοῦ, 15 τπδὶ πχοϑβιεῖὶν οἵ ἴπε ουγδῖνεβ ἀπά 
ἃ ἴενν Εδῖῃειβ. [ἰ πηυβὲ γσίνε ρίαςς ἴὸ 
Χριστοῦ, ΨΕΪΟΗ ἰ8. ρίνεη Ὁγ ΒΜΑΚΕΡ, 
γυϊς., 5υτ., Βοῆ., εἴς., δηὰ 18 ἀοςερίεὰ ὃν 
ΤΤΤΙΥΝΗΕΝ. Οἱἶδες νατίδείοσυβ οσουγ, 
4.6.» Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ ἰπ Ὁ δηά Ἰησοῦ 
Χριστοῦ ἴπ α. Ὗς Ῥῆγαβε “1π δα ἔξασ 
οὗ ΟΒτγῖβε᾽᾿ ὀσοιζβ οπἱν {πἰβ οηςα. Εδνεῖ- 
επος ἴογ τῆς Τυογὰ Η:πΊβε! ννᾶ8 ἴῃς βρίγὶς 
ἰπ Ψ ΏΙΟΒ τπὶβ ρτεδὲ ἄυίν οὗ πιυΐυ] βυδ- 
ἡεςτίοη ψψ85 ἴο θεὲ {1 8 1|εἅ. 

νν. 22-3.. ΑἋ ραγαργαρῇ νῃϊςῃ, ἱπ 
ἀελίπρ ἢ ἰπε ἀυτίεβ. οὐ ννῖνεβ δηὰ 
Βυβθαπάβ 88 86εεπ ἱπ {πε πεν ἰἰσῃὲ οὗ 

ΟἸ σι βείδπ ἰγυτῃ, σίνεβ τῆς ΟἸγ  βιΐδη ᾿ἀεδ] 
οὔ τῆς πιαγγίαρε-τεϊδιίοη. [{ 18 τπς Ἰοξιίεϑὲ 
ςοηςεριίοη οὗ {πᾶὶ τεϊδιίοη τπαξ Π48 Ἔνεσ 
ςοπὶς ἔγοτη δυπιδῃ ρεπ, δπὰ οπς ἴπδῃ 
ὙΠΟ ἢ πο Βίρμεῦ οδη θὲ ἱπιαρίπεά. 

Μεσ. 22. Αἱ γνναῖκες, τοῖς ἰδίοις ἀν- 
δράσιν [ὑποτάσσεσθε]: Μίέυες, δὲ ἐπ 
σμδ)εοίδοη ἐο γομῦ οἵση ᾿μεδαπάς. ΤΠῈ 
ξτεαὶ ΟἸσίβείδῃ ἴανν οὗ πιυῖιδὶ 8) στο 
οἵ βυδπικίβϑίνε ςοπβίἀεγαϊίοπ ἰβ πονν ἴὸ ὃς 
υπίοϊάςἃ ἴῃ 115 Ῥεαγίπρ οἡ ἴῆγες ραζγίίςυ- 
ας τεϊδιίοπβ ννῃῖς ἢ 1ἰὰ δὲ τπε ἰουηάδείοη 
οὗ τηδη᾿ 5 β8οοίαὶ [11ξὲ---ἰποϑὲ οὗ πυβϑαπάβ 
δηὰ ννῖνεβ, ραγεηὶβ δηά μι] ἄγε, πηδβίεγβ 
δηὰά βεγναηίβ. Ὑῆε τεϊδιίοη οὗ δυβραπάβ 
δηὰ ννίναδβ, 48 ἴπε πιοβὲ [υπάἀλπιςηίαὶ, 15 
ἰάκεῆ ἃρ Ῥεΐοτε ἴς οἴπεῖβ, ἀπά (ἢς 
ΟΠ τίβιίδη ἄυϊν οὗ τἴπε τψῖνεβ 18 βεῖ ἔογι ἢ 
ἢτβι. Τῆε τεδάϊηρ [5 βοπιενν δι ὑποεγίδιη. 
Τβε ΤΕ ἱπβοεγίβ ὑποτάσσεσθε, ἢ ΚΙ, 
τηοϑὲ οσυγβῖνεβ, ὅγυτ., ΟἾσυβ., εἴς. Α ἔειν 
ταδπυβογρίβ (Ὁ 6) ρίαςε ἐπε ὑποτάσσεσθε 
αἴϊτες πε γνναῖκες. [π δοπιε ἱπιροτῖδης 
δυϊῃογίτίεβ (ΦΑΡ 17, ΒΟΣ., αοίῃ., Νυϊρ.ν, 
Αγηι., εἴς.) νὰ ἤπά ὑποτασσέσθωσαν ; 
ΜΠΙΟΝ 15 δοςερίεά ὉΥ ΠΥΡῚ ἀπά ρίνεη ἃ 
Ρίδοε ἴῃ ἐπε πηᾶγρίη ὃν ΝῊ. Τῇῆε οἴδυβε 
158 ἔνερ ψἱπουϊ ἀπν νετῦ ὃν Β, ΟΙεπι., 
δηὰ [ες., ννῃϊς ἢ αϑὲ βιδίεβ τπδὲ τῆς νεγὺ 
νψγ85 ποῖ ουηὰ ἰπ Πἰβ Ογέεχ ςοάϊοε5. ΤὨΐδ 
δῃογίεβί ἔοσγῃ 5 δδοριεὰ ὃν ΝΗ ἴῃ {μεῖς 
ἐεχί. Ὑδε νετὺ 5. εβϑ:ν βυρρὶ!εα τοῦ 
ἴῃε ρῥγεσδάϊηρ ἐπότασσέμανοι, δηὰ βυοῇ 
οοπϑίγυςτίοηβ ἅτε αυΐϊε τῇ Ῥδυ]᾽8 βίγίε. 
ὙΒε ἰδίοις (ννιϊοἢ ἰ8 οπιεεὰ πὶ ἴδε 
ΡΑΓΆ]1εἰ ραββαρε ἰπ Οοΐ. 11}. 18) ἰ8 Βεζα, 
88 οἴη ἰἢ ποῖ αἰννᾶυβ 'η τῆς ΝΎ, βοπιε- 
τοῖπρ πιοσε ἴπδῃ ἃ βἰπιρίε ροββϑεββῖνε. [ἰ 
ςοΏνευ8 {με ἰάεα οἵ ννῇαϊ 5 ςῤεείαϊ, ἀηὰ 
Εἶνεβ ἃ οετίδίπ ποῖς οὗ εἐπιρῇῃδϑββ ογ ἰπ- 
τεηβίτυ, Ξξ ἢυβραπὰβ ΨὴῸ ἃ8 800} ἅγε 
Ρεου ίαεν ἂἀπὰ εχοϊυβίνε! υ ἐλεὶγς; βεὰ 
1 Ῥεῖ. 11. σ, δπὰ οὖ. ΕἸ]. ἐπι ἰος.; Β[858, 
Ογαπι. οὗ Ν. Τ. Οτεεῖ, Ρ. τ6ο.---ς τῷ 
Κυρίῳφ: ας ἰο ἐδε 1ιογά. Ὑπαὶ ἰβ, ἰὸ 
ΟἈνίϑε; ποῖ ἴο ἴδς ἀνβδαμά 85 Ἰογὰ δπά 
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5 Ολ. 1. 48 γυναικὸς ὡς καὶ ὁ χριστὸς κεφαλὴ τῆς "ἐκκλησίας, αὐτὸς ' "σωτὴρ 
πύοηεῖς, τοῦ σώματος. 

Σ Τί. ἱν. 
το; ]ἙὁΒῃ ἱν. 42; 1 ]οδὴ ἱν. σ4. 

Ἰ καὶ αντος στιν 
δἷοπς ΝΡΑΒΡΌΡΕΡΕ 
Νιὶοΐοσιη., εἰς. 

24. ἀλλ᾽ ὡς 5 ἡ ἐκκλησία " ὑποτάσσεται τῷ χριστῷ, 

Ὁ» ἙἘΕΣΚΙ.Ρ, ϑυχ:., Ασπι., αοίὰ., Βαβ., (Ὡς. Τβάτζε., εἰς. ; αντος 
72, 73, 112, 178, ἃ, ε, ἢ, α, Νυϊξ.. Οορὶ., ΟἹεπι., Εὐτῃ., Οτίρ., 

Ξὡς ΜΜΑΡΕΘΡ 17, 31, 47, 6γ5, 73, ΟἸεπι., Οτγᾳ., ΟἿσ., Εὐυτᾷ., εἴς. ; ὡσπερ Ὀ᾽ΈΚΙ,, 
αἱ., Ρίετ, Βαβ., Τμάτι,, Πᾶπη, εἴς, 

τηλβῖεῖ. [ἴΓ δὲ Βυδραπά᾽β βυργεσωδου 
μδλά ὕδεη ἰπ νῖενν, 1 ψουϊὰ ἢανε Ὀδδη 
εχρτεββεὰ ὃγ τοῖς κυρίοις. Τῆς ὡς ἀε- 
ποῖοβ ποτε ἴδδη οἰρεέδαγὶγ, ἀπιὰ τηοτς ἴμδη 
4. Ἶμ8ὲ 45 ἸΘῪ ἅτε βιιπηϊββῖνα ἴὸ ΟἾτὶβὶ 80 
8ῃου!ὰ τΠεγ Ὀε ἴο [μεῖς πυβθαηάβ᾽". Τῆς 
ποχί ξεπίεηςς, ἀπά (᾿ς ννῇῆοϊε βιδιετηεηΐϊ οὗ 
δε τεϊδείου δείνψεεη πυδοαπὰ ἀπά υνέε ἴῃ 
ἴδε (ο]οννίηρ νεγϑε ἴπ ἕεστηδβ οὗ (ἢ σεϊ διίοη 
Ῥεΐννεεη ΟἾγίϑὲ δηά {86 ΟΠυτοῦ, βαρεῖ 
τδαῖ πε ροίπι οἵ πε ὡς 15 τηδἱ τῆς ννΣέε 18 
το τεραγὰ τἰδς οδεάϊεηςς 586 δ45 ἴο τεπάδσ 
ἴο δεῖ Ὠυβραπὰ 28 δλη οδεάϊεποε γεπάδγεά 
ἴο ΟΠ είβι, τἰπε ΟΒγιβείαπ Βυβθαπὰ Ὀεὶπρ᾽ 
Βελὰ οὗ τῆς νυἱέε ἀπὰ τεργεβεπίπρ ἴο μας 
ΟἸὨγίβε τὰς Ηεδὰ οὗ τε νν ποῖα ΟὨγίβείαῃ 
Ῥοάγ. 
νει. 23. ὅτι ὃ ἀνήρ ἐστι κεφαλὴ τῆς 

γυναικός, ὡς καὶ ὁ Χριστὸς κεφαλὴ τὴς 
ἐκκλησίας: δέεεαμδε ἐΐδε ἀμεδαμά ἰς ἐ 
ἀεαά οΓ ἐΐδε τοῖε, ας αἶςο Ολγίδέ ἰς ἰλε κεαὰ 
οΓ 86 Οπεγολ. Ἐξᾶβοπ ἴοσ ἃ νεῖν βυὃ- 
ἡεςτίοη οἵ ἐδε κὶπά ᾿πάϊςαιεά. [ἱ ἰβ ἑουπὰ 
ἴπ ἴῃς τεϊδιίοη οὗ πεδάβῃιϊρ. [πῆς πηᾶσ- 
τίασε υπίοη ἴπ6 Βυβραπά ΠοΙά8Β πε βδπὶῈὲ 
τεϊαιίοη, ψὲς. ἐμδῖ οὗ πεδάβῃϊρ, δ8 Ὁ; γίβε 
Βοϊάβ ἴο τς Οπυτγοῆ, δὰ δες πεδάβηϊρ οὗ 
τῆς οἷς τεργεβεηῖβ ἴῃς δεδάβῃίρ οὗ τῆς 
οἴδες. Εοτγ ἔστι κεφαλή, Β, Νυϊε., εἴς., 
εἶνε κεφαλή ἐστιν, πο ΝῊ ρΐδος ἴῃ 
ἴδε τηατρίη. Τῆς ὃ Ὀεΐογε ἀνήρ τεβῖβ ου 
{δε βἰεπάεγεβε δυϊπογίεν, δηὰ ἰ5 οπιϊεςεὰ ὉῪ 
ΓΤΎΥΎΓΨΝΗΕΝ οη ἴδε τεβιίϊηομυ οὗ ΒΑ 
ΌΕΚΙ,, εἰς. Τῆς ἀπδείῆγουβ ἀνήρ πιελῃ8 
“ἃ Ἠυβδαηᾶ᾽" ἱπ ἴῃς βεπδε οὗ ΔΠΥῪ πΊδῃ 
Ὀεϊοπρὶπρ ἴο ἴδε οΪ485 οὗ μυδραηάβ. Τῆς 
Διῖῖο]ε, αραὶπ, 8 ἀρργορτίδῖε ἰῃ τῆς γνναι- 
κός, 48 ἃ ἀεβηϊίε γεϊδιϊίου ἰ8 ἐχργεββεὰ 
ἴπετε Ξε “8 δυβθαπά ἰβ μεδά οὗ λὲς ννἱές ". 
Τῆς ὡς καί ἱπάϊςαϊεβ {πε ροϊπὶ οοζησηοη 
ἴο ἰῆς ὕνο δϑυ)εςῖδ5---εαςἢ ἰ5 ἀδαά, που 
ἰπ τεϊδείοη ἰο ἀϊβεσεπιὶ οδ]εςι8.--[καὶ] οἷν 
τός [ἐστι] ρ τοῦ ατος: απὰ Ηξε 
ἐς Ηἰνιϑεὶ ἐκε ανίοιν δὰ δοάν. Τῆε 
καί ἀπά τἴῃε ἐστι οὔτῆε ΤῈ Βᾶνε σοπδβίἀδγ- 
4016 αὐτποτίτν (3  ΚΙΡ, πγοβὲ ουγβῖνεβ, 
ὅ5γτ., Αγπὶ., εἰς.); δαῖ {πεν ἅγε ποὶ ἔουπά 
ἴῃ ΒΑΘ 6, Νυϊρ., εἰς,, ἀπὰ ἀγὲ ἴο ὃῈ 
οπιτιεά (ἢ ᾿ΤΤΙΊΝΝΗ ΕΝ). Ὑῆε οἴδυβε 
ἀπε τηῖρδι θὲ σοπβίσγυεα 45 ἰπ αἀῤῥοοί  ΐοπ 
ἴο ἴῃς ρῥγενίουβ ὁ Χριστός, -- “45 ΟἾχῖδβὲ 

ἰΒ ἴἰῆε Ηεδά οὗ ἴδε Οδυτοι--Ης, (ὃς 
ϑανίους οὗ ἴδε Ὀοάγ". Βυϊ ἰξ ἰβ θεξὶ 
ἴδκεπ 88 δῃ ἑἐμάδεῤεπάεης οἴλυθςε, βιαίως 
ἴῃ ἃ ἀεβηῖϊῖς δῃὰ ἐπιρῃδιῖς ννᾶν ἀπ ἱπιροῦ- 
τἰᾶπῖ ροϊπὶ ἴῃ ΨὨΙΟἢ ΟὨγῖβϑι, νἢο γεβεσηδὶςς 
τῆς πυδραπά ἴῃ τα 8) οἵὗ λεαάτλὲῤ, αὐ τὰς 
Βᾶπηδ ἴἰπ|ὲ ἀὝΐ3εγς τοτα ἴπῈ μΒυβραπά. [ὲ 
ἰ8 Ὀεδβὲ τεηάετεά, τδεγείοσς, “ ς, ες 
ΗἱΪπλβεῖξ (ἰ.6., τε Ηδ δἱοπε) ἴἰβ ἰς ϑανίουσ 
οὗ τε Ὀοάγν". Τῇε ΕΝ ε88 ΠΔρΡρ 
τηᾶῖκεβ ἴὲ “ Ῥεὶπρ Ηἰπιβεῖ με ϑανίους οὗ 
18 θοάγ᾽. Τῆε αὐτός οδπ οηἱγ δε Οὐγίςέ, 
δηὰ ἴπε σῶμα ἰδ ἐδε Ολωγολ---με Βοάγ ἴο 
ΨὨϊοἢ Ης Ὀτὶπρβ βαϊνατίοη Τῆς Βυδραπὰ 
ἰ8 Βεδᾷ οἵ ἴδε νἱἕς, ἀπά ἴπ ἴδε δς ἰβ [6 
ΟὨγῖβο ; δαϊ ΟΒγίβὲ 15 α'8ϑο τῃδὲ υνὩὶς ἰδὲ 
Βυβθαπὰ 8 ποῖ, νὲΣ., ϑανυίομῦγ οὗὨἩ (δλιὲ 
Ψ δετεοῦ Ηε ἰ8 Ηελά. 

νει. 24. ἀλλ’ ὥσπερ ἡ ἐκκλησία ὑπο- 
τάσσεται τῷ Χριστῷ, καὶ αἱ γυ- 
γαῖκες τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ἐν παντί: 
μευεγίεϊὁ55 ας ἐδε ΟἈμγοΐ ἐς τμδ)εεί ο 
ΟἈνίδέ, 50 αἶδο ἰεἰ ἐλα τοΐτες δε τμδ)εεί ἐο 
ἐλεὶν πεσδαπάς ἐμ ευεγγίλέπρ. Ἐοτ ἀλλ᾽ 
ἴδε Ὀεβὲ εὐἀϊΐοτβ σῖνε ἀλλά. Ἐοτ ἴῃς ὥσ- 
περ οἵ ἴδε ΤΕ, δυρροτιεά Ὁγ ὈΚΙ, ἀπὰ 
τηαοβῖ ουγδίνεδβ, τεδὰ (ἢ ΠΟ ὙΤΎΨΝΗ ΕΝ) 
ὡς, ΨὨΙΟΝ 15 Ἰουπᾶ ἱπ ΑΘ ΟΡ, 17, 6γ5, 
εἴς. Βυϊῖ Β οπιῖῖβ ἰ:. Τε ἰδίοις ἰπδετιεὰ 
ὃν ΤῈ (αἴϊεν ΑΠἾ ΚΙΡ πὰ νασίουβ Νεῖ- 
δίοῃβ, εἰς.) Ὀεΐοτε ἀνδράσιν ἰΒ νναπιίη 
ἰπ ΒΜ "6, 17, 6γ5, εἴς., ἀηὰ 5βου]ὰ δε 
ἀεϊειεά. [τ πΠᾶ8 ογερὲ ἰπ ρεοῦδαῦὶν ἴσοτι 
νεῖ. 22. ὙΠα αυεβίίοη Βεγα 18 88 ἴο ἴδε 
ἔοτοε οὗ τε ϑοιῖα δῦρροδβε ἃ 
Βυρργεδββεά περδίίοῃ Ὀείογε 1, 4.5΄., “ δῈ 
ποὶ ἀϊδορεάϊεης,"" “ ἀο ποῖ ἀϊδαϊϊονν ἴδε 
ταλῖῖϊαὶ πεδάβῃϊρ, ὀνφέ," εἰς. (Εδάϊε). 
Οἰδεῖβ ρίνε ἰδ ἃ γεβυπηρενε ἔοσος (Η:]., 
εἴς). Βυὲ {πὲ δβυρροβεὰ ἀϊρτεββίοη, 
ννὨϊο ἢ σδη ΘηΪν ὃς (86 πεῖ οἴδυβε αὐτὸς 
σωτὴρ τοῦ σώματος, τεαυΐτεβ ὯΟ Β0ςἢ τὸ- 
βυπιρύοη. Οἰδεζβ ρῖνε τἴ ἃ ςετίδίη βυ1ο- 
εἰϑιῖς ἔογςε, υηἀδεγβίδπάϊηρ ἴἴ ἴο ἰπισοάυος 
ἃ ῥγοοῦ οὗ τπε ῥγεοςάϊηρ βιδιεπιεπῖ, ργὸ- 
βεητίηρ {πε τεϊδιϊομ ἱῃ ἃ πενν Ἰ'ρῇϊ, οὐ δῷ 
ἰπέεγεπος ἥτογῃ ἴΠε βιδίετηεπι (Ὡς νν εῖῖε, 
ΟΙ5}.}; Ὀὰῖ ἀλλά ἀοεβ ποῖ ἄγανν οοπεῖμ- 
δίομς ἴἴἰκε οὖν, ποτ ἰ5 ἰϊ -- ὥστε, ΔΙ1Που ἢ 
ἰξ τᾶν ἱπίσοάιοε ἃ μεΐμοῦ ῥγοῤοΞςίἑἴοπ, εἴ. 
Ν π.-Μουϊε,, Ρ. 291; Ηδγίυηρ, Ῥαγέϊαὶ,, 
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25. οἱ ἄνδρες, 

ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας ἑαυτῶν," καθὼς καὶ ὁ χριστὸς ἠγάπησεν τὴν 

ἐκκλησίαν καὶ " ἑαυτὸν " παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς, 26. ἵνα αὐτὴν ν νετ. “τεῖ, 

1 Βείογσε ανδρ. ἰπβεγί ιδιοις ΑὈΞΕΞΚΕΡ, εἰς., Ν88., Εδίβετβ ; οἷν. Ὁ ΒΌἘ"Ἐα 
17, 6γ5, 1. 

3 ἑαντων ΟΠ. ΑΒ 5, 17, 23, 49, 57, 70, Οἴεπ).)ν Οτίρ., Ογτ., ΟὮγς; ἰπβετὲ ὈΕΚΙ,, 
εἴς, (τας «αν. Οἴεπι.}}, ΟἿτ., ΤΒάσι.,, ἃ]. ; δδὰ υμων ΕΟ, Τμάτι.). 

ἰϊ., Ρ. 384. Οἰδοῖβ τηαῖα ἰξ τ “" μέ ἐΐδη, 
ΜΚ ΒΙΟΣΝ ἰ5 πὰ τηδίη τη ρ,᾽ εἰς., δυρροβίηρ 
νεσ. 24 ἴο ρῖνε ἃ βεοοπὰ ρῥχοοῖ οὗ ἴδε ἔδοι 
τῇδὲ ννῖνεβ. βῃου!ὰ ὃε οδεάϊεπε ἴο {μεῖς 
Βυβθδηάβ ας ἐο ἐδε Γ,ογά---α ττοοῦ ἄγαννῃ 
ἕτοστῃ ἴδε ροϑβιοη πεϊά Ὀγ ΟὨγίβὲ δηὰ Ὁγ 
τῆς Πυβδαηά, υἱὴκ., ἐμαὶ οὗ Ὀείηρ ἀεαά 
(ΝΊπ.- Μουϊε., Ρ. 565). ὙΤὨΐβ, Βοννενεγ, 
Ψνου]ά θεὲ Ἔχργεββεὰ γαῖμεγ ὃν δέ ἴλη ὉγῪ 
ἀλλά, {πε ἔοτπιοσ δεὶπῷ ἴῃς ραγίο!ε τπδὲ 
ἴῃ οῤῥοσίπρ αἶβδο οοπέξμμες ἀρὰ σοππδεῖς, 
δάάϊηρ βοπιειῃίηρ ἀϊβείποι ἔτοπὶ νμδῖ Πα8 
ΡῬτγεςεάςδ, νν]ε τῆς ἰατῖες 885 ἴδε 10]] 
οῤῥοοὶπρ Ξἰσηϊβοδηςς, ἀϊβαπηυ τ ηρ οτ ἀϊ5- 
Τουητίηρ δβογηειπίπρ τηεπιοπεά Ῥεΐογε 
(ννίη.-Μουϊε., Ρ. 551). Τῆς ἀλλά, τδετε- 
ἔοτε, τηῦϑὲ αν 115 11 αὐἀὐσεγεαίϊοε ἴοτος, 
δηὰ ἰβ δεβὲ γεηδεσοὰ “ πενογίῃ61688,᾽" “ ἴοσ 
Δ}1} τπαι᾽΄. Τῆς νεπιν-[οὐγ νεζβα ἴμυ8 
Ἰοοῖβ ἴο ἐξα ρεουϊατγγ τηεπιοπεάᾶ 88 
Ῥεϊοηρίπρ ἴο ΟΠ τίβε᾽β δεδάβῃιρ ἱπ ἀϊ8- 
ἰποιίίοη ἴτοη ἴῃς Βυβραηπά᾽ 5, υἱΣ., τῇς 
ἕλει τπδὲ Ηε 18 ποῖ οηἷγ Ηεδά, Ὀυὶ ϑανίουτ. 
Απά ἴδμε ἰάεα Ῥεοογηδδ τ 18---“ ΟἾτῖβὲ ἰη- 
ἀεεὰ ἰ5 ϑανίουτ οὗ [δε Ὀοάγ, δΔηὰ δαὶ τῆς 
Βυβρδπηά ἰ8 ποῖ ; πενεγίμε εββ ἴῃς φυεβίίοη 
οοδεάϊεηεε ἰΒ ποῖ δβεςιεἀ ᾿Πεγθῦγ ; ἔοσ 41] 
παῖ, 28 ἴῃς Οδυτοῦ 5 βυδ)εςῖ ἴο ΟἸσῖβὲ, 
80 ἴοο ἃζε νγῖνεβ ἴο Ῥε ϑυδήεςϊ το {Πεὶς 
υβθαπάβ᾽" (80 διιδβε. σαὶν., Βεηρ., Μεγ.» 
ΕἸΙ., ΑΞ, εἴς). [π τπε οὕτως οεἴαυδε 
ὥποτασσέσθωσαν, "ἰδὲ ἴῃς ννῖνεβ ὃς δὺὉ- 
7εςῖ,᾽ δβ 'ῃ ΕΝ ἰεχὲ δπά δοςοσγάϊπρ ἴὸ πηοβὲ 
φοτητηδηϊδίοσβ, οἵ δεϊῖεσ, ὕποτ' 
“80 ἅτε ἴῃς ψνίνεβ αἷ8ο᾿᾿" (45 ἱπ ΕΝ σηδγξ.), 
15 ἴο Ὀ6 Βυρρ]!εὰ ἴτοτη (Π6 ργεοεάϊπρ ὕπο- 
τάσσεται. Τῆε ἐν παντί πδίυΓΑ!ν τηθϑη5 
'ἰπ ἐνεγυιίηρ ρεγίδίπίηρ ἴο τπ6 τηαττίαρε- 
τεϊατίοῃ. 

ψεῖ. 25. οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς γν- 
γαῖκας [ἑαντῶν), καθὼς καὶ δ Χριστὸς 
ἠγάπησε τὴν ἐκκλησίαν: δησδαπάς, ἰουε 
γον τοῖυες, εὐ α5 αἶδο ΟἈγὶςὲ ἰουεά ἐδε 
Ολωγεῖ. Ὑδε τεδεχίνε ἑαντῶν ἱπιτοδυςεὰ 
ὃΥ ἴδε ΤΕ αἴϊτεγ γνναῖκας, 45 ἰπ ὈΚΙ,, 
85υτ., εἴς,, ἰδ ποῖ ἔουπά ἴῃ ΒΙΜΦΑ, 17, ΟἸειι., 
εἴς., δηὰ ἰβ8 ρτορεῦῖν οπιτιεὰ ὃν ΤΤΎΤ 
ΨΝΗΕΝ. ὙΤῇῇε τεδλάϊπρ ὑμῶν α͵50 οσουγβ 
ἴῃ α. Ννε Βᾶνε πον δε βιδίεπιθηΐ οὗ ἴῃ 8 
ςοττεβροπάϊπς ἀυγ οἵ Βυδραηάβ. [ἢ ἴῃς 
δ᾽ 8 δαῖν 18 ϑυδτηϊβδίοη, ἴῃ ἢυβοδπάΒ ἰ8 

Ἰονε---ἃ ἴονε {|κ6 ΟὨ τί βι᾽8---ἃ ἰονε σαρδθϊε 
ἐνεη οὗ βυβετίης δηὰ ἀγὶπρ ἕο ἰῆς ννἱέε 
88 ἐν δμὰ ἀιὰ ἐν φὴς ψ τυ μῤο πηι ἑαντὸν 
πα εν ὑπὲρ αὐτῆς: αμὰ ραν: Η νιξεῖ 
τ )ὸν ἐξέ. παρέδωκεν, 45 ἴῃ ν. 2, "ἢ 
', 20 (παραδόντος ἑαντόν), οπ). ἱν. 25 
(παρεδόθη), νἱίδπουϊ εχραπαιίοη οὗ δαὶ 
ἴο ὩΙοΒ Ης ρανε ΗἰπΊβεῖζ; ἐδδὶ θείη 
υπάετειοοά το Ῥς ἀεαέμ. ὙΤῆΐδ 8 ἴδε 
τδάβυτσς, ἱπετγεΐοσε, οὗ ΟἸγίβε᾽ 8 ἰονε, δπὰᾶ 
τηϊδ ἰβ τῆς πηᾶπηεσ οἵ ἰΙονς νἱτἢ νυ ἢ τδς 
δΒιυβδαηὰ ἰβ ἴο τηεεῖ ἴῃς ινἱἔε᾽Β οδεάϊεπος. 

γεσ. 26. ἵνα αὐτὴν ἁγιάσῃ: ἐλαέ Ηε 
»εῖρλὲ απο ἐξ. ϑιαιίεπιεηϊ οὗ ἴῃς ξτεας 
οὔ͵εςε υἱεῖ νος ΟἸγίβε ἴῃ Ηἱ8 ἰονε ἔοι 
τῆς ΟΠυγοῦ ρανε ΗΙπγβοἸΓ ὑρ το ἀεδίῃ ἔος 
1, Απ οδ]εσι ψνοσίῆυ οὔτῆς 8ε}[-βδοτίῆςς, 
ἀεβογίρεὰ ἱπ ἀεβηΐϊίε ἰεστὴβ δηὰ νἢ ἃ 
βοίεπιῃ βἰψηϊβοδηςε --- ἰἢς βαποι βοδιίοη 
δηὰ οἰεδηβιηρ οὗ ἴῃ6 ΟΠυτοῦ ἢ ἃ νίενν 
ἴο ἐ18 ἤπαὶ ργεβεηίδιίοη ἰπ ρεσγίεςε μοϊ 685 
δὲ (δε ρτεδὶ ἄδλυ. Ὅς νετῦ ἁγιάζειν, ἃ 
Ἰδῖεσ ἔογπι οὗ ἀγζειν (υβεά, ε.ρ΄., ΌΥ ϑορΡΆ., 
Οεά. (οἱ., τ4ρ5; Ῥιπάατ, Ο., εἱϊ., 34, εἴς.) 
ἔτεαυεηξ ἰη Ὀ10]1ςα] ἀπά ρατίβείς ατεεκ, 
ΤΆΘΔΠΒ [0 5: ἀῤαγέ ἴο ἃ βδοζεά 86, ἴο 
εομδφογαΐδ, ὉΥ εχίοσηδὶ οἵ Τεγαπηοηΐδὶ 
οἰεαπβίπῳς (Ηςρ. ἰχ. 13; Σ1 Τίπι. ἵν. 5); 
ΌΥῪ δῇ ἐχῤίαέΐοκ (1 Οοε. νὶ. τι; Ηδοδ. χ. 
10, 14, 20); οἦ Ὺ ἱηνατγᾶ, εἐλίεαΐ ρῬατί- 
Βοδίίοη (1 Τεββ. ν. 23. Μοϑβῖ ἐχεζεῖεϑ 
ἴᾶκε ἁγιάσῃ ἱπ ἴδε τῃϊτὰ δεηβε ἢεῖς, απά 
118 18 δνουγεά ὉΥ τῆς ἴεττ8 νυν] ἢ ἔΟΠ]ονν 
ἷπ νεῖ. 22. Οη [δε οἱδεῖ δαπά, Ὀοϊῃ ἴῃ 
ἴς Ῥαδυϊπε στ ηρβ ἀπά ἱπ της Ερίβες 
ἴο ἴῃς Ηεῦτεν (ο΄. Ῥβεϊάετετν, Ραμ μέσηι, 
Ἐπεὶ. τγᾶπϑ8ὶ., νοὶ. 11., 68, εἴς.) της ἀοπιί- 
δῆ ἀρΡυκβηοῃ οὔ δε νεγῦ 18 ἀεϊνετδῆςε 
που ἴῆς ρπέ οὗ βὶῃ. ΌῪ πιεδῃ8 οἵ δη εχ- 
Ρἰδείοη.---κα : εἰσαπείηρ ἐξ. Τῆς 
νεγὉ καθαρίζειν, Ηεἰ!επί εἰς ἕο καθαίρειν, 
885 οεγίαὶπ οσοδβίοπαὶ Δρρ] οδτοηΒ ἴῃ τη 6 
ΝΤ (ε.ρ., ἱξέεγαὶ εἰεαλπδίηρ, Μαῖϊ. χχι. 
26; [κε χὶ. 30; Ργτοπουποῖῃρ ἐεγεηιον ἐ- 
αἰΐν οἰεδη, Αςῖβ χ. 15, χί. 9; εομϑδεογα ἐΐηρ᾽ 
ὃν οἰεαπβίηρ, ΗδΌ. ἴχ. 22, 23); δυῖϊ Δραγί 
ποπὶ ἴμεβε ἰϊ 85 ἔννο πιϑίη 86 η8ς68---ἰῃδὶ 
οἵ εἐκίεαϊ ρυτὶ ποδιίοι (2: Οος. νἱϊ.α ; 714πι6ὲ8 
ἶν. 8), ἀπά {πὶ οὔ υγρίυεηε55, ἐτεεὶηρ ἔγοστη 
τῆε γπεϊέ οἵ 5ἰπ (ΤΊς. ἢ᾿. τ4; Ηδεδ. ἰχ. χ4; 
1 ]οδη ὶ. 7, 90).. ἴῃ τῆς οἂϑε οὗ 18 νετῦ, 
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ἴῃ, ἴῃε ργεναι]πρ ἰάεα 18 ἐμαὶ οἵ ἴδε 
μἱ ἔπι οἀ, τες πεὰ γεαίέοη ἴοὸ αοά. Τῆς 
νο ἰάεδβ ργοῦδδὶν ἀγε ποῖ βμαγρὶν ἀϊνί ἀεὰ 
ἴῃ τς τ τιτεγ᾽β ππᾶ. ὙΠΕῪ ἅτε ὕγουρῃί 
τοφεῖμες δραίη, Ῥοῖἢ δ8 ἀεβηϊίε δοῖβ οὗ 
τῆς ραβί, ἰπ σ Οος. νἱ. τσ, ἀλλὰ ἀπελού- 
σασθε, ἀλλὰ ἡγιάσθητε, ἀλλὰ ἐδικαιώ- 
θητε. Βυϊ {δε εβξεςϊ ου σέαμάϊηρ ἀρρεᾶτζβ 
το δε ἴδε τῆϊπρ ἱπηπιθάϊ δεῖν ἴῃ νίενν Παγα. 
[πη οἰαββίςδὶ ασεεκ, ἴοο, ἔπε ἴεσηὶ καθαρμός 
ἰ5 υϑεὰ ἰῃ τῃε βεῃβε οἵ ἃ ρυτδοδίίοη ἔγοπι 
φιλὶ (ει ρ.ν ϑορῇ., Ο. Τ., τ228). Τῆς 
Ῥαγεςῖρὶε ἰ5 ἴα κεη ὈΥ πιδῃγ 88, ἰπ γεϊδιίοη 
ἴο ἅγι » 8 Ρτόρεῖ ραβῖ -- “τῃδι πε πηρῃς 
βδηοῖν ἰὶ αὐέεν οἸεδηβίηρ ἴτ᾽" (Μεγ., ΑΙ, 
ΕἸΙ. ΕΝ “Βανίηρ οἰεδηβαά ἱτ,᾽ εἴς.). Τῇε 
Ῥυτίοδιίοπ ἴῃ νῖδνν ἰ8 ἴπ5 τηδάς βογηἪ- 
τοίην ῥγίοῦ ἴο τῃε βαποιἐγιπσ. Βυϊ 
καθαρίσας, 48 5 Οἴεῃ ἴῃς ο4868 ὙΠ δοζ. 
Ρᾶσγιϊςῖρίεβ οοηπεοιθά ἢ ἃ ἤπ. δοσγίῖβε 
(Βεγηῆ., δ5γ»»έ., χ᾿ 9, ᾿ 383), τϑ αἴϑο ὃς 
οἵ (δε βαριξ {ἰπιῈ 45 ἁγιάσῃ ἀπά Εχργεβ8 
1πε ταν ἰῃ ννΠοἢ ἴδε βαποιγιπρ ἴα κεβ 
εἴεςι, Τα ἰδἴϊεσ ἰβ ἴπε τῆοσε ργοῦδδῖὶς 
νῖεν πεῖς (ϑ5γτ., Ναἱρ., Ηδγὶ., ΑῬδ., εἰς.), 
εβρβοίδιν δ5 ἴῃς δοῖ. ἁγιάσῃ ρΡοὶπίβ ἴο ἃ 
βίηρίε, ἀεβηίτε ἃςῖ, ἀπὰ οπε ργεάϊςδιϊθά οὗ 
τῆε Οληγοῖ ἃ5 ἃ ἡὮο]ε.---τῷ λουτρῷ τοῦ 
ὕδατος: ὁγν ἐλε δαέλ οΥ ἐδε τοαέεγ. οίβς 
πδιίοη οὗ τῆς ριέαπς Ὁ ψνῃϊ ἢ {πε ρυτὶῆ- 
ςδιίοη ἴδκεβ ρἷδοθα. ὙΤὴῃα ρῆγαβε ἰ8 ἃ 
ἀπῆουϊε οης. Ὑπὲ νοζὰ λουτρόν οζουτβ 
ΟἸΪΥ οποα ἀρϑίη ἴῃ ἴῃ ΝΤ (Τίς, 11], 5). 
1 [5 υδεὰ π᾿ ὈΟΙἢ οα868 ἢ τείεγεπος ἴο 
δαῤέέδηι (ΔΙ ΠΟυΡὮ δοπὶς ἄο ποῖ δάπιι 
1818), δπὰ ἴξ 18 80 υδεὰ ἴῃ εςςοἶεβ. σσεεκ. 
[π᾿ οἰδβϑίοδὶ αἀσεεκ ἴὰ μ88 πε οςοδβίοπηδὶ, 
βεοοπάδσγυ 86η86 οὗ ἃ ἰἐδαέΐον ἴοτ ἴῃς ἀεδά 
(ϑορῃ., Εἰ., 84, 434; Ευτῖρ., Ῥλοεη., 
1667), Ὀυὶ ἰ8 υϑεὰ ΡῬτΟρΟΙΥ 48 -Ξ “ δαί, 
δαέλίηρ-ῥίαοε (κε... Ἡοτηετ᾽β θερμὰ λοε- 
τρά, 11., χῖν., 6; λοετρὰ ᾿Ωκεανοῖο, 1]., 
χν!., 480, εἴς.) ; δαέλέηρ (Η ετοά., νἱ., 52; 
Χεη,, Ογν., νἱϊ., 5, 20) ; οὐ ἴῃς τυαέέγ 7ῸΥ 
δαίκὴηρ οἵ τοαστλΐηρ (ϑορῇ., Οεά. Οοὶἱ., 
1599). [1 18 ἀουδίδι]} ννπεῖηογ δὴν οἰεασ 
ἰῃϑίδηςε οᾶῃ δε ἰουπὰ οἵ ἰΐϊ8 ;8ὲ 88 -- 
τυασλέηρ. ὙὍὙδε ὕδατος [8 ργον. {πε ρέρ. 
"παίογία, ἀπιὰ ἴῃς γε ]εβ ταῦ ἴτε λου- 
τρόν 85 ἴῃε νν6}1-Κποννῃ Ὀδιἢ οὗ πε (Ὀδρ- 
εἰβηια]}) νναῖοσ. ὙΠε Ν εγβίοηβ νᾶσὺ ἴῃ {πεῖς 
τεπδεσίπρβθ. Τῇε Νυΐρ. ρἶνεβ ἰαυαονμρε, 
δηὰ 5ἰπη]αεῖν ἀπε 5υτ. ἂἀπά τῆς ἀοιῇ. 
Τῆς Επεπι. ἔο!οννΒ ἴηε ΝΣ. δηὰ γεηάθγβ 
ἰαυεγ. Βυῖτπε οἵπεσ οἱὰ ΕΠ ρ ΠἸ5ἢ Ν εγϑίοηβ 
πᾶνε εἰπε “τπΠ6 τσαρλίηρ "ΟΣ “πε 
“")οιπίαϊη" οἵ ναῖεσ. Τῆς ΕΝ ρῖνεβ “τῆς 
ΜΘΒΗΪπρ' οὗ τννϑῖεγ "᾿ ἴῃ ἴῃε τεχὲ, θὰϊ “(πε 
ἵανεσ᾽" ἴῃ {πε πιαγρίη. Βυὲ “Ἰανεγ,᾽" ἴῃ 
1Π6 βεῆβε οὔ {πε υδϑϑεὶ, ἀοεβ ποῖ Ἄρρβᾶγ 
το δε ἃ Ἰερίεἰπηδῖα ἱσαπδίδιίοη. ὙΠεὲ ΟὨΪν 
Ἰερτσηδίες ταπἀθτίηρ 18 “ἴδε δαέᾷκ οὗ 
νναῖεῖ,"" {.6., ἐλε δαίκ οΓ ἐπε δαῤέϊσηιαϊ 

Ἂς 
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τοαίεγ. Μδηγ ἱπιεγργείειβ ἀπά ἴῃ {δε 
Ῥῆγαθε 8ῃ δἰ υδίοπ ἴὸ τῆς Ὀδῖδ τδίκεη Ὁ 
ἃ ὑτγίάς θεΐοσε με ψεδάϊηρ. Ὑῇε βυῦβο- 
αυεηΐ ἱπηιάρέσγυ, ἀπά ἐβρεςῖδ}γ ἴῃς 
στῆσαι, τὴν ἕλνους τδδῖ; Ὀὰὲ τὲ ἕδςϊ 
παῖ (πα Βυδ]εοῖ ποτα ΨΨΠηΟ οἰεαπβεβ ὃγ τε 
Ῥδιὴ οὔ τῆς ννδίῖεσ ἰβ Οἢσιβῖ, υνῆϊ]α ἴτ ννα5 
ποῖ {πε ὀγίάεργοονε ν᾽ὯΟ δἀπκίηϊβιεγεὰ ἐπα 
Ῥτε- παραὶ δῖ ἢ το ἴδε ὑγίάς, πιακοβ τπδὲ 
ἀουδιι.---ἐν ῥήματι : τοί (οτ ἐΑγουφ) 
ἐπε τοογά. ἴτπι τεβρεοῖ Ῥοΐἢ οὗἉ ξέπϑε 
οὗ εοηπεοέϊοη τὨϊβ 15. ἃ ρεου]ασὶν ἀϊθῆςυϊς 
Ρῆγαβε. ἉΜΊ τεβρεοὶ τὸ {δε ἰδίϊεσς τῇς 
ἐν ῥήματι ἰβ ςοηπεςιεὰ Ὀν 5οπιε Ὴ τπς 
ἁ Ξε "βαποιν ἰτ ὉΥ ἴμε ννογά,᾽" ἐν 
Ὀεῖηρ ἴακεδη δ8 ἴῆς ἐπεέγησι. ἀαέ. (ννΊπεσ, 
Εὔςκ., Β΄5Ρ., ΒΙβεκ, Μενυ., εἴς. ; εὐ ὙΝΊΩ.- 
Μουῖΐε., Ρ. 172). Τῇῆε οδ]εοτίοη ἴο τῃϊ5 ἰ5 
πε τεαπιοίεπθϑβ οὗ ἴῃς ἀεβηίηρ ρῆγαβξε 
οτὰ τῆς νεγρ. Οπ {πε οἵδεγ παπά τ τῆλ 
Ὀε τῇς οδ8ε πὶ τῃε ογάεσ 15 βεϊεςϊεᾶ ἢ 
ἃ νῖενν ἴο Ὀτίηρίπρ τπίπρβ τορεῖμεσ, ἄγοι 
16 ὉνΟ νετδβ ἀπά θη ἴδε ἔννο ἀεβηΐπς 
τεγτὴβ (β8ο Μευετ). Τῆς ἀπδίορυ οὗ ]οδῃ 
χνῖ!. 17, ἁγίασον αὐτοὺς ἐν τῇ ἀληθείᾳ, ἰ5 
450 υτρεὰ. Οἰδεῖβ σοπηδοὶ ἴὲ νἢ τθε 

ρῷ τοῦ ὕδατος, -- “" τῆς ὈΔΙ οἵἁ νγαῖετ 
ἡπ οὐ ὃν ἴδε νογὰ ". Βαῖ το (Πὶβ ἴδεγε ἰ5 
τῆς βεσίουβ οδ᾽εοϊίοη τμαῖ {πε ἐν ῥήματι 
5 ἀπδτίμσουβι Τῆς Οτεὰκ ψουἹὰ τεχυΐτε 
εἰῖπες τῷ οἵ τοῦ ἐν ῥήματι, τῃε ρῆταβε τοὶ 
Ῥεΐηρ οπε οἵ πε Κίπὰ (1{κε τῶν ἐντολῶν ἐν 
δόγμασι, οἰᾶρ. ἰϊ. 15. αῦονε) ἴο τῆδκε ἃ 
βίηρίε ἰάεα ἢ ἴπε λοντρῷ τοῦ ὕδατος 
δηὰ 8οὸ ἀΐϊβρεπβϑε ψ τ τΠα δγιϊςίε ; οἡ οα 
ΤΟΒΔΡ. ἱ., 17 ἀῦονθ. Ὑδεῖε στεπηδίπβ ἴδε 
τηῖγά σουγδα---ἶἴο σοηπεςῖ ἰξ τυ καθαρί- 
σας, οὐ ἢ {πὲ ἰάεα ἐχργεββεὰ ὃν ἰδς 
οἴδυδε καθαρίσας τῷ λουτρῷ τοῦ ὕδατος 
88 ἃ ΜῆοΪΕ. Τἢΐβ οὐ {πὲ ΨΠΟΪῈ 15. τῆς 
οοππεοιίοῃ ἔγεεβε ἔσοπὶ αἰ συγ, ἀπά ἰτ 
Εἶνεβ ἃ οοηρτυοιβ ἰάεα, νι οἢ πιᾶν ἴδκα 
τῇογε ἴδῃ οπε ἔογπι, ἐσ... ἰπδὶ ἴῃς ρυτὶ- 
βοαίίοη ἰ8 εβεοίεά ὃν τῇς ῥῆμα; τδαῖ ἴὲ 
8 ἀεεονηῤῥαμίεά ὉΥ τ; οἵ τπαὶ ἰξ ταῖεβ 
Ρίδοε ἐπ ἰξ δ5 115 εἰφριεπέ οἵ εομαϊέίοη. 
Βυὲ ψνῆδὶ οὗ πε δεηξθ οὗ τε τι 
Ηον ἀϊβῆςυϊε ἰξ 15 ἴο οδίδίη ἃ βαι(ιϑίδοίοσυ 
πλεδπῖπρ ἀρρεᾶζγβ δἴ οὔςε ἔγοπὶ ἴδε νδτίεςν 
δηὰ τὰς βεθαθΆτεΥ οὗ ἴδε ἱπιεγργεϊδιίοης 
Ῥτοροβθά, ϑοχῖς, ς.9΄.ν ἴᾶΚε ἴξ ἴο τείεσ ἴο 
τπε Ὀαριεἰβπιαὶ γογηιμία, “ ἴῃ τῆς πᾶπιε, οὗ 
τε Ἑδίῃεσ, δηὰ οἵ τῆς ὅογ, δπά οἵ {δε 
Ηοῖν Οποβι," οσ “ἴῃ ἴπῈ παπιε οὗ ]εβυβ" 
(Οἤγυβ.); ἱπ ψῃϊοἢ οαβ6, πούνενοσ, ᾿νε 
Βῃουϊὰ ἐχρεοῖ εἰἴπεῖ καὶ ῥήματος οἵ ἐν τῷ 
ῥήματι. ΟἸδπετδ ρίνε {πε πουπ ἴδε βἰπιρὶς 
δεῆβ88 οὗ “δὴ μέξεγαποε᾽" πὰ ἴδκε ἴῃς 
Ὦγαβα ἴο πιθδη “ αέέεηπἀφὰ οὐ εοη ἀἰομεά 
Υ 8η υἱΐεγδηςε ἢ; ἢ (δε ἐχρ᾽δηδείοη 

ἴῃαι πε ραγείουϊας κέέογαπες ἱπι νῖενν ἰδ “Ὡς 
τενεϊδιίοη οὗ βαϊνδιίίοη ετηδοάϊεὰ ἴῃ τῃε 
πδπια οὗ [Ὡς Εδίδμεσ, ἴῃς ϑοη, ἀπά ἴῃς ΗοΪγ 



26---17. 

ἁγιάσῃ καθαρίσας τῷ “λουτρῷ τοῦ ὕδατος "ἐν ῥήματι, 27. ἵνα «- 

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥ͂Σ 269 

ΕΓ 
κνίϊ. 17, 

παραστήσῃ αὐτὸς Σ ἑαυτῷ “ ἔνδοξον τὴν ἐκκλησίαν μὴ ἔχουσαν 19; στα, 
χν. 

Ῥαῦ!; Ἰυάς τ; εν. χχίϊ. στ. 
δτῖ.), 
ἷχ. 41, χχϊὶϊὲ. 33; 
1 Οος. ἱν. το ΟὨΪΥ; τ Κίηψε ἱχ. 6 αἱ. 

ἀ Τίι. ἐἱΐ. 5 οὩἱγ ; Οδηϊ. ἱν. 2. 
. Χ. 17. Ηδθ. νἱ. 5, χί. 3; «ἃ. νἱ. 17; Δ] οὐϊγ. 

οτα. νἱ. 13 Α].; [Κα δοά Ραὺὶ] οοἷγ (δες Μαῖί. χχνΐ. 53). 

6 ΟἹ. ἶν. το, νἱ. 2; ῥ. (πίεδουι 
ἔξε2 ον. χί. 2; 1«ζὸ ἰΐ. 22; Αςἰδὶ. 3, 

εἴ κε νἱὲ. 25, χἰϊὶ. 17; 

1μν, πο αντὴν Ὀ᾽ῈΚ, εἴς., Ν88., ΟἿς., Τβάτι.)ν αἱ. ; αντος ΦΑΒΌΕΟΘΕΡ 6, το, 17» 
23), 6γ5, εἰο., τι, Να]ς., Οορι., Θοιδ., ατεεκ- δι. Ἐδίμεσβ. 

Οδοβι" (Μουϊε). Ηδυρί, αραΐῃ, πιᾶκαβ ἰϊ 
- “ὉΥ τηξδᾶπβ οἵδ ψογὰ,᾽ βυρροβίηρ ἴδε 
ἴεση ἴο δε δά ἀδὰ ἰῃ οσχάεσ ἴο Ὀγίπρ ουΐ (ῃς 
ψνοηἀετέυπε85 οὗ ἴῃς ρυτγί βοαίίοη 485 βεδῃ 
ἴῃ τπε ἕδος τπδὶ ἰξ 18 εἠεειεά ΒΙ ΠΊΡΙΥ Ὁ ἃ 
τοογά, τῃδι ἰΒ ἰο βὰν ἴῃς ννογά ϑβροκβη ὈΥῪ 
τδς ρεΐβοῃ νῆο Ὀαριῖβεβ. Ηοΐπγδπη αἶ8ὸ 
Εἰνεβ ἴὶ τ[ῃ6 βεῆβε οὗ “ἢ ἃ νογά,᾽" ἐκ. 
ΞξΞ οἰεαηβίηρ ἴε ὃν ἐλε μέίξεγαμεε οὗ Ηὶς 
«})᾽ εεἰῆνε τοῖϊ, ΟἸπετῖβ τηᾶῖκε ἰτ ΞΞ “ Όν τῆς 
ὉΑΙἢ τεβῦπρ οὐ ἃ ννογὰ,᾽ υἱχ., ἴῃε Ὀϊνίης 
εοναμα (ϑίοτγ, ΚΙ., εἰς.). Ι{ ννὲ Ἰοοκ, 
Βοννένεσ, δὲ {πε υ86 οὔ τῆς νογὰ ῥῆμα ἱπ 
ἴδε ΝΤ νε ἤπά {πδι ἰξ ἰβ δρρ εὰ τὸ δηυ- 
τϊηρ, βροκεη---ἃ σοηπᾶ ρτοάδυςσεά Ὁγ ἴῃς 
νοίςς (2 Ὅον. χίϊ. 4; Ηερ. χίϊ. 10); ἃ 
ἀεεϊαγαίίοη (Μαῖι. χχνὶ. 75; Μδικ ἰχ. 32, 
[μὰκς ἰἱ, 50, εἰς.) ; ἀοεοέγέμε οἵ ἐἱμεέγμοϊον 
(Κοπι. χ. 17, ᾿ξ ποῖ -ΞἉ εογνυρμαμα); οἵ᾽. ἃ 
βαγίηρ, ὙΠεῖμασ ἰπ {πε ἰογπὶ οὗ ἃ »εδεϑαρε 
(Κοπι. χ. 8), ἃ εορεαμά (ΚΕ ν. 5), οἵ ἃ 
ῥγονεῖσε (1ακεα ἱ. 38, ἰϊ, 20). [π᾿ Ῥδυ} 8 
Ἐρίβεϊεβ ἀπά ἱπ Ηεὕτενβ, 1 ἄρρεᾶδγβ ἴὸ 
δε υδεὰά τηοβίϊν, ᾿ξ ποῖ δχοϊυδβίνεϊυ, οἵ ἃ 
ψνοζὰ ργοςεεάϊηρ ἀϊγεςιν οἵ ἱπάϊγεςε 
ἔτοπιὶ Οοά (οὔ. ΕἸ]. ἐκ ἰος.). 11 μᾶβ ἱπάεεά 
Δηοῖμεσ βεηβε, ἱπᾶὶ οὗ "" τπϊηρ," οοττε- 

βροπάϊηξ το ἦε Ηςῦτ. ὙΞ , “τῆς τπίπς 

ΒΡοΚεη οὗ" "τῆς {πὶπρ επ]οϊπεά,᾽ εἰς. 
(6... Μαῖι. χυὶ!ϊ. τό; 1υκὰ ἱ. 37, 1ϊ. 15; 
Αςῖβ χ. 37; 2 Οος. χίϊ, τ). ὙΠ18 βοῆβα ἰ8 
οἰαἰπηεά ἔοτ ἰὲ Ὀγ βοπηε 'ἰπ Κοπί. ἱ. 8, 13-21. 
Βυὲ ἰἰ ἰ8 βοδγοεῖν δρρ]οδῦϊε μεσ. Ηεηςς 
Πεζγε ἰ πᾶν δεβὶ θὲ ἴδ Κβὴ ἴὸ τεῖεσ εἰτπετ τὸ 
ἴδε τοογὰ οὔ ῥγονεῖξε, ἴΒδῖ ἰ8 ἴῃς Ὠϊνίης ργο- 
τηΐϑε οὗ ἐογρίνθηεββ (Μδγκ χνὶ. 16), οζ ἴο 
τδε ῥγεαελεά Οοςῥεῖ. 1τ Πδ5 αβο ἴδε ρτεαὶ 
δἀναπίαρε οὗἉ θεΐπρ ἰπ ΠαττηοπΥ ἢ τῆς 
ῥῆμα Θεοῦ ἱπ ςἤδρ. νἱ. 17. [18 ἴτιε ἴδδὶ 
ῥῆμα ἰδ ποῖ αυΐϊε ἴπε βαπιε 88 λόγος, Ὀυϊ 
ολεγίεϑ ἢ ἴς τΠ6 ἀεδηΐϊϊε βεπβε οὗ (ῃς 
τῥοῖεν ννοτὰ ; πιὰ ἐμδῖ, ςοπβεαυεπῖγ, ἰὲ 
τᾶν ποῖ ὃς ἴᾶκεη [0 ἀεβίσηδῖε ἴῃς Οοεῤεὶ 
Βατε ἰπ ἢ βυδ]εςῖῖνε βεῦβο οἵ ἀϊνέηε ἐγμέᾳ, 
ἰδε ννογὰ οἵ αοά ἰπ γτεβρεοὶ οὗ ἰϊ8 βρίσί- 
υδ] ςοπιεηίβ, οἵ 88 ἃ γενεϊδιίοη οὗ ρτᾶςε. 
Βαϊ ἴτ πᾶν πᾶνε ἴῃς βεηϑε οὗ [ῃδι γι ἢ ἂ5 
ὀγρείαισεεά, πε ῥγεαελεα ΜΝ οτὰ οτ αοβρεϊ. 

1ἢ τῆς Τοσπιοτ θεηβ88 ἴμε οἴδυδθε ν1}} ἀε- 
βπε (δε Ρυτὶ βοδίίοῃ 88 δείηρ ἐπ σεεογάαπεε 
«“οἰἐκ οἵ ἀσῥεκπάεπέ ὁπ τἰῃε Ὠινίπε ῥγοπηῖδε, 

ΝΟΙ. ΠΙ. 

οὐ Βανὶπρ ἰδαῖ ργοπηϊβε 88 ἰΐϊβ σγομμά. 
Το ἰαδἴϊες ἱηιεγργεϊδίίοη (νι ἢ ἰδ ργα- 
ειτεὰ Ὁγ Μεγεσ, εἰς.) ἰβ τπουρῆξ ἴο δε 
τηοϑὲ ἰπ βδγηῆοην ὑὮ Κοπι. χ. 8, 17; 
Ερῆ. νὶ. 17; Ηεδ. νἱ. 5, ἀπά ἴὶ ρῖνεβ ἃ 

86η86 πόνγενεσ ἴδε ἐν ἰβ ςοπείγιιεά. 
δε πιδίη οδἠθοιϊίου υτρεὰ ἀραίϊηβί ἴμεβα 

ὕννο ἱπιεγργειδιίοῃβ ἰ8 [ἢ δῦβεπος οὗ πε 
δτιίοὶς, δηὰ τῆς ἴδος τι ψῇετε ῥῆμα Πδ45 
βυοἢ ἃ 86η86 ἰΐ 18 δοςοπιραηϊεά ὈΥ βοπὶς 
ἀεβηὶπε ἴεγπι, Θεοῦ (ΕΡΏ. νἱ. 17), Χριστοῦ 
(Εοπι. χ. 17) ογ τῇς πκῈ. Το 1ῃ18 τῆς οὔἱν 
τερΙγ 18 πὲ τῆε οπιιββίοη οἵ ἑἰς δγιίοϊε 18 
ἅἄυς ἴο ἴπε ργεβεπος οὗ {πε ργεροβίιίοῃ 
{Μ|αάϊείορ; Ον. Ανέϊς., νὶ. α΄. οὗ. ΕἸ]. ἐκ 
06.), οὐ ἴπαι ῥῆμα τηᾶν πᾶνε Ὀδοοπης, Κα 
γόμος, χάρις, εἰς., 50 ννε]-υπἀετείοοά ἀπὰ 
φοηβίδηϊ ἃ ἴδεσπὶ ἰπ ([ἢ6 βεηβε οὗ “τῆς 
ΒΡΟΚεη ννογὰ "᾿ ῥαᾳγ ἐχοείΐεμεε, τπαὶῖ ἴὰ 
οουἹὰ ἀΐβρεηβε ψἱῃ (πε δγιοϊε (Μεγ.). 
ΤὨυβ {πε ἱπιροτί οὗ ἴπεὶ νἤοΐε νεγβα νν}]} 
Ὀε--- τῆδῖ Πα πιὶρῆϊ 8εῖ ἀραγὶ ἀπά σοηβε- 
οτδῖς τῇς ΟΠυτος ὉΥ οἰεδηβίηρ ἰξ οὗ ρα 
Ὀγ Ὀαρείβπι ἰῃ δοοογἄδπος νη τμε Ὀϊνὶπε 
Ῥτοπηβα ᾿ (οτ, ““οἡ ἴπε ρτουπά οὗ {πε 
Ρτεδοβεὰ νοζγά οἵ {πε ἀοβρε! ἢ). Τῇε 
οἴαυβε ἀεῆπεβ ἴπΠε καθαρισμός 45 οπε 
παῖ ἄοεβ ποῖ ἰᾶκε εῆεςϊ Ὁν πηθδῃ8 οὗ ἴδε 
λοντρὸν τοῦ ὕδατος ἱπ ἀπά γ ἰἴ5ε16, δυῖ 
ὃν τῃδὲ ΟΠΪΥ 45 δἀπιϊπίβίεγεά ἴῃ ἴῃς ῥοῖσεν 
οΓ οὐ ἴδε ργομπα οἵ ἴπε ργεδοῃεά ννογά. 
11 15 ἴο δε οὐϑεγνεὰ 4180 ἐμαὶ τῆς σαποξγν- 
ἐπρ πὰ τῆς ῥηγίέγνέηρ ἅτε τείετγεά ἴο 
ΟἸ σίβι᾽ 5 ρίνίπρ ὕρ οὗ Πππιρεῖν, Ηἰς ἀδδῖῃ 
δείπρ ἴπδὲ ἴῃ νἱγίαςε οὗἩ ΨὨΙςἢ ἐμεθε (Πρ 8 
ἘΠῚ Ῥίδςε. ᾿ ὑτὴν [αὐτὸς 

εἴ. 27. ἵνα παραστήση αὐτὴν [αὐτὸς} 
ἑαντῷ ἔνδοξον τὴν ἐκκλησίαν: ἐλαέ Ηε 
νεἶρλὲ ΗἰνιδεΓ ῥγεέσεμὲ ἰοὸ Ἡέπεερ ἐκε 
Οπαγελ, εἰονίοις. ϑιδιεπιεπὶ οὗ ἴδ τα- 
τηοῖς, υἱεϊπηαῖα οὈ͵εοῖ ἢ Ἡν Βίοἢ ΟἸγίβὲ 
“ρᾶνε Ηϊτηβοὶ Γ υρ ᾿" το ἀεδίῃ ; 48 ἴπε ἐνε- 
»εεὐϊαέε οὐ]εςῖ, ΜΨΠΙΟἢ Πᾶ8 ἴδδὶ ἤπαὶ ρυτς- 
Ροβε ἱῃ νίδνν, ἰβ ἐεχργεββϑά ὃν τῇς ἀγιέσ. 
Ἐοτ αὐτήν οὔ τῃε ΤΕ, Ξυρροτιεά Ὁγ ὈΣΚ, 
τηοβὲ ουγδίνεβ, ὅυτ.-Ρ., εἰς., ἴῃς τεδάϊηρ 
αὐτός ἰ8 το ὃς Ξυδδιτυἱϊεά οἡ ἴῃς δυϊπογιν 
οὗ ΒΑΡ ΟΙ, ϑ5υ1.- δχς., Ναυϊς., εἴς. 
1 ἴα Οδγιδὲ Ηἐνεσεὶ νἢο ἰβ ἴο ργεϑεπί ἴῃς 
ΟΒυτοῇ, δηὰ ἰτ ἰ8 τὸ Ηἐρεςεὶ Ηε 18 τὸ ργε- 
βεηῖ ἰτ. Ηε ἰβ δῖ οπος ἴδε Αβεηῖϊ ἀπά ἴδε 
Επὰ ος Οδ]εςὶ οὗ δε ῥγεβεπιδιίου. Τῆς 

24 
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Β4Ρεὶ. ἐἰ. " σπίλον ἢ ' ῥυτίδα ἥ τι "τῶν τοιούτων, ἀλλ᾽ ἵνα ἡ ἁγία καὶ ' ἅμωμος 
13 Οὐϊγ; 
108., ᾿ 28. οὕτως " ὀφείλουσιν οἱ ἄνδρες ' ἀγαπᾷν τὰς ἑαυτῶν γυναῖκας ὡς 

᾿ ΕΣ τὰ ἑαυτῶν σώματα. ὁ ἀγαπῶν τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἑαυτὸν ἀγαπᾷ- 
1 

ΟΩἱν ; Ασίδβίορδ., δὶμξ., τοσι; Ρίδι., δ. 
1 Ο ΚΒ. ἱ. 4 τε. Ρ ὍΣ ανὶ 

ὦν Β. ΤΟῚ Α. 
τΞΙυκε χνὶϊ. το; ᾿οδη χῆΐ. 14 δἱ.; τ ας. χί. 1ὸ αἱ. 

κ᾿ οπι. ἱ. 32 δὶ. Ῥδὺυϊ; 3 ]ὁδὴ 8. 

1 και οἱ ανδρες οφειλουσιν ΑΒΏΕΕΟ 17, 213, ἴτ., Νυἱρ., 5γτ., Οορῖ., ΟἸεπι., [ετ., 
Αὐξ., Ρεϊ.; κι΄ οφ. οἱ ανδρ. Ατπι.; ουτως οφειλουσὶιν οἱ ανδρες ΝἾΚΙ,, εἴς., ὅγτ., 
Μειμοά., ΟἾτ., ΤὙπάττ,, δἱ. 

παραστήσῃ ἰ8 ποῖ ἰο ὕε ἴἌκεη δαῖα ἴὸ 
τθδη ἴδς ργεβεπίηρ οὗ (δε ΟἸ το 48 ἂἃπ 
οὔεγίηρ. [τ ἰδ ττὰς (ἢδὶ ἴῃς νετγῦ ἰ8 80 υϑεὰ 
ἴῃ Εοχῃ. χίϊ. σα; δυῖ ἴῃς οδδβε ἰ8β ἀϊβεγεηι 
δετζε, 'π τεβρεοὶ οι οὗ ἴδε γυϊπρ ἰάεα οἵ 
ἴδε ρασαρταρῇ δηὰ οἵ ἴδε ἱπιγσοάδυοσείοπ 
οὗ ἑαντῷ. [τ ψου]ά δὲ ἱποοηστυουβ "ἢ 
Ῥδυ 8 ἱεδοῃίηρ ἴο βρεᾶῖκ οὗ (Ἐγίβϑὲ ἃ8 ὕγε- 
βεπιίηνρ δη οϑεγὶπρ το Ηἰπιβεῖ!ύ. Τῆε ἰάεδ, 
88. ἴπε Τοοπίεχι βυρρεβίβ, ἰ8β [μαὶ οὗ ἴδε 
δτίδερτοοιι ῥγεσεπέεηρ οἵ Ξείζϊρ ζογέλ ἴμς 
δτίάε; ο΄ 2 Οος. χὶ. 2. Τῆς δηδιίβγουβ 
ἄνδοξον 15 ἃ οςα8ε οὗἉ ἱετιίλτν ργεάϊςαϊςε (οὐ 
Βαυϊιπ)., ανγανι. οὐ Ν. Τ΄ αγεσὰ, Ῥ. 473). 
ΎΤΒα τεηάεσγίηρ, τπεγείογε, 18 ποῖ “ ργεβεηῖ 
8 ρμἱοτίουβ Ομυσοῆ," δυϊ “Ῥτεβεηῖ {πε 
ΟΒυτοξ, ρ]ογίουβ,᾽" ἐ.ς., ἰπ ἴῃς ἀβρεςῖ, οἵ 
«δαγαοῖεσ οὗ ρἱοσίουβπεββ. ὙΤῆε ργεβεηϊδ- 
τίοπ ἰπ νίενν, ΨΜΗΙΟΝ 5 ρίνεη ἤεῖα 848 ἴπε 
ἤπηπαϊ οὈ)εοῖ οἵ ΟὨτίβε᾽ 8 βυττεηδογίηρ οὗ 
Ἡ πιβε το ἀεδίῃ, δπὰ ἰ8β εχ δἱεςὰ (Ὁ ὑ8ς 
οἵ τῃε δοσ.) 88 ἃ βίηρὶε ἀεΐ. δοῖ, οαπηοῖ ὃ8 
δηγιπίπρ ἄοπε ἴῃ ἴπε νου] τπαὶ ηονν ἰ8 (45 
ἰ8 δυρροδεά ὈὉγ Βεηξ., Ηα1]., Ηοἔἴπι,, εἰς.), 
Ῥυὶϊ πιυδὲ θὲ τεΐεισεὰ (ἢ Αὐν., [6Γ.» 
Εὔοϊκ., δε ννεῖϊε, ΒΙεεκ, Μευ., ΕἸΙ., ΑἹ, 
δηά τηοβι) ἴο ἔπε ἤπέυτε οοηδυχητηδίίοη, 
ἴδε ἐνεηὶ οὗ ἴῃς Ῥαγομεία.---μὴ ἔχονσαν 
σπῖλον : ποέ καυΐηρ τοί. Ἐαρίαπαιίου 
οὗ ννδὶ 18 ᾿τηρὶϊεὰ οὐ ἴδε περϑῖῦνε 5ἰἀε 
ἱπ ἰῆς ἔνδοξον. ΤῊε πεξ. μή 15 ἰπ ρίδοε, 
85 ἴδῃς οἴδυδε γεΐεῖβ ἴο ἴῆε ρυγροβε ἴῃ ἴῃς 
ταϊπὰ οἵ ΟὨγίδε. Τῆς νοσγά σπῖλος -- «ῥοέ, 
"»πογαὶ δἰενεῖςα, ταῖκεβ ἴδε ρίαος οἵ ἴῃς Ατεὶς 
κηλίς ἴῃ ἰαῖες ατεεκ νντίϊετβ (Ὀ]οηγΒ., 
Ηδι]., Ρίαις,, Ινυςΐαη, ]οβερῆ., εἴς.). [1 
οὐουτβ ΟὨΪΥῪ οπος ἀραὶπ ἰη ἴῆε ΝΤ (2 Ρεῖ. 
ἰϊ. 13). Τδε “τ᾿ δεΐηρ βῃοτὶ ἰπ σοσῃρο- 
βἰου (ἄσπἴλος), ΝΗ, ΕἸΙ., ΑΙΏ,, εἴς.» 
δοςεπίυδῖε ἴ σπίλος ; [,ςἢ., Τίδος., [υἷρ- 
8ἰυ58, Μεν., εἰς. τοϊδίη σπῖλος.---ἢ : 
ΟΥ̓ τογίπλίδ. ὙΤὮε Μοτγὰ ῥντίς ὁσουγβ ΟἹΪΥ 
τϊ5 οπος ἰη δε ΝΎ, δηά ἰβ ποῖ ἐουπά ἰπ 
τῆε ΑΡοοτΥρδᾶ οσ ἰπ ἴῃς [ΧΧ, Ὀυϊ ᾽5 ποῖ 
ἱππεαυεηῖ ἰπ ργοίδης ἀτεεκ, νβεῖμες 
οἰλβϑίοδὶ (Ασγἰβέορῃ., Ῥίαιο, εἰς.), οσ δίς: 
(Ὀϊοά., ΡΙαι., Τυςΐαη, εἴς.). Αεἰεπιρίβ 
δᾶνε Ὀδεη πιδάς (ὉΥ Αὐρ.ν, ατοῖ., εἰ ῖο 
ἐϑ: 20} 18} ἃ ἀϊδεϊποιίου Ὀεῖννεεη 
δηὰ ῥνυτίδα Βετε, Ὀὰϊ υνἱίδουΐϊ βυσςεββ.--- 
ἤ τι τῶν τοιούτων : 0,7 ΔῊ «μοῖ ἐλίηρ. 

Τα ατγιίοϊε ρίνεβ 118 [Ὡς ἔογος οἵ δπγ- 
τῆϊηρς δεϊοπριηρ ἴο {πε εἰα55 οὗ δυςἢ τπίηρε 
88 ἀεΐογπι πὰ ἄβῆϊε.---ἀλλ᾽ ἵνα ἡ ἁγία καὶ 
ἄμωμος: δμὲ ἱκαέ ἐὲ τλομίὰ δὲ ἀοὶν ακπά 
μηδίαριαδίε. ὙὍὙῃε τεχζυΐδς σοπεισγυςτίοη 
ψουϊὰ δᾶνε ἰδᾶκθη βοηῖε βδυςἢ ἴοτπιὶ 5 
ἀλλ᾽ οὖσαν, εἰς. Ιετ ἰ5Β οπδηρεοά δετε, 
Ῥεσβαρβ ψἢ ἃ νίενν ἴὸ ναπεῦν ἃ5 1 τὰς 
Ραγαρσταρῇ μδᾶά ὑερυπ ἢ ἵνα μὴ ἔχῃ. 
ϑυςἢ ογαΐξίο υαγίαία ννὰ8 ΓΟΙΤΠΟΣ ἱπ 
ατεεκ, δπὰ ἔπεσε ἄγε πυπιογοῦβ Ἔχδηρὶες 
οὗ ἰς ἰπ τε ΝΤ ρεπεγαιν (ες... Μασ χις. 
38; ]οδη νἱϊ!. 53; Αςῖβ χχ. 34, χχῖϊ. 17; 
τ Ρεῖ. 11. 7), ἀηὰ εβρβοία!ν ἰπ τῆς Ῥαδυϊΐης 
στη ρ8 (Εοσι. ἱ. 12, ἷν. 12, χῖϊ, δ; σ Οος. 
νἱΐ, 13, χὶν. σ᾿; 2 Οοσ. χὶ. 23 ; ΡῈ]. [ἰ. 22). 
ὅ5εε ]εἰζ, σγεσὰ Ονανι., ὃ οου; Ννίη.- 
Μουϊε., Ρ. 722; Βυϊίπι., Ογανε. οὗ Ν. Τ. 
Ονεεκ, Ρ. 2441. Οη 8ες υπάετὶ. 4 
δῦονε. 

Ψψει. λϑ8. οὕτως ὀφείλουσιν [καὶ] οἱ 
ἄνδρες ἀγαπᾷν τὰς ἑαντῶν γυναῖκας: ἐνεπ 
50 [αἰ50] ομρλέ ἀμϑδακάς ἰ0 ἰους ἰλεὶν οἷνπ 
τοῖσες. Τῆε τεδάϊηρ δπὰ ἴῃς ογάες νἈῚῪ 
ϑοηεν μαι. Τῆε ὀφείλουσιν ῥγεεεάες οἱ 
ἄνδρες ἰπ πιοβὲ πιαπυβοτίρίβ, ἃ ἶἾΚΙ, 17, 
εἴς, ; ἰῃ οἴδετβ (Α6»Ρ, εἰς.) ἰε Μοζέουως ἴι. 
1μςὮπι. ῥγείεσβ {πε ἰδιϊῖεγ; ΤΥΥΝΗ ΕΝ τῆς 
ἴοστηεσ. Τῆς ΤΕ, βυρροτγίεὦ ὃν ΜΙΚΙ,, 
εἴς., οπγίῖβ καί  ψΨὨΐοἢ ἰ5 ἰπβοσιθά, ἢον- 
ἐνεσ, δείοτε οἱ ἄνδρες Ὁγν ΒΑΏΕΑ 17, δηά 
τηοδῖ Νεσβίοωβ, εἰς. ἴϊ 18 δςοεριεὰ Ὁ 
ὙΤΓΕΝ, πὰ ἰβ Ὀγδοκείεά ὉγῪ ΜΗ. τε 
οὕτως ἰδ ἴακεη Ὀγ βοπιε (1)ε ὑψεῖϊε, εἴς.) 
ἴο τοῖος ἴο τῆς ἔο]ονίηρ ὡς, -- “ πυκθαπᾶς 
οὐφῶτ το ἰονε {πεῖν νῖνεβ ἡμεέ ας {μεν ἴονε 
τπεὶγ οὐνῃ Ὀοάϊεβ ". Τὸ τπῖβ ἴδετε ἰβ πὸ 
βεγίουβ στατησηδιϊςαὶ οδ)]εςιίου : ἕος οὕτως 
ἄοεβ ποῖ ἴοοῖκ αἰννᾶγβ ἴο νῃδὶ ργεςςεάες, 
δυΐ τᾶν τείεγ ἴο ννῃδι ἰο ον (ε.ρ., σ᾿ 
Οος. ἐν. 15, οὕτω δὲ ὡς διὰ πυρός ; αἷΞο 
τ Οος. ἰν. 1). ὙνΠεη τοϊβ ἰ8 τῆς οδϑς, 
Βονενεῖ, ῃεῖπεν ἴῃ οἰαββίοδὶ ατεεῖς οὐ 
ἰπ ἴδε ΝΤ, ἴδετε ἀρρεξᾶγβ ἴο δε ἃ ςεγίδίπ 
ερῤλαςὶς οὐ ἴπμε οὕτως, δηὰ ἰἴ5 τῇοεε 
Ατα ας ταΐεγεπος 18 τὸ ψψνῆδϊ ργεςδάςβ. 
Ηετε, ἴοο, τῆς καί ἔλνουτβ ἴῃς τεϊδιίοσ τὸ 
τδς ῥγεοεάϊηρ καθὼς καὶ ὁ Χριστός, εἰς. 
ΤΒε ἰάςα, ἐπετείοτγα, ἰ5 δὶ ὄνεη 5 ΟὨσίσι 
Ἰονεά ἐπε ΟΒυτοῦ 80 τοὺ ουὐρῆς δυδδαπάκ 
ἴο ἰονε τδεῖὶγ ννίνεβ.---ῶς τὰ ἑαντῶν σώ- 
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29. οὐδεὶς γάρ ποτε τὴν ἑαυτοῦ σάρκα ' ἐμίσησεν, ἀλλὰ " ἐκτρέφει α ΟΒ, νἱ- 4 

καὶ " θάλπει αὐτὴν,Σ καθὼς καὶ ὁ χριστὸς ὃ τὴν ἐκκλησίαν. 30. ὅτε 3 Κίαξε 

μέλη ἐσμὲν τοῦ σώματος αὐτοῦ, ἐκ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ, καὶ ἐκ τῶν εἰ. 
χὶϊ. 8, τὸ 

οἱ Τδεὲς. 
ἰΐ. γ οἷν; Ὀεαϊ. χχίϊ. 6, 

1 τὴν ἐαντον σαρκα ἐδ", Μειποὰ., Οτίρ., Νὶςτοτίη., εἴς. ; τὴν σαρκα αντον Νυϊξ., 
Τετῖῖ., Απιδγϑέ., ]ετ., εἴς. 

ὃ ξκτρ. αν. κ- θ. ΠΕΕΟΘ, ἀ, ε, ἔ, ρα, αοιἢ. ; βοπιὲ Ν 88. γερεδὶ αντὴν ; Μειϊποὰ, οπι.- 
αἰϊος. 

5Ξο κυριος Ὀ᾽ΕΚΙ, εἴς., Ατ.-Ρο]., 51Αν., Οες. ; ο Χριστος ΦΑΒΌΕΟΘΡ 17, εἴς., [τ.. 
γυΐς., ϑ5υσ., Οορι., 84}., εἰς., ἀγϑεκ- δὲ. Ἐδιπεῖβ. 

ματα: ας ἐλεὶγ οἷο δοάίεθ. ΤὨϊβ ἰδ 
τοῖ ἴο δα τεάυςοὰ το “Ἴκε πα πιβεῖνεβ"" 
(Κοβεππι., εἴς.) ; πος ἀοεβ ὡς Πεῖε πιεᾶῃ 
βἰπιρὶν “Ἰἰκε,᾽ 48 [ἢ 811 τῃδΐ ἰ8 τηεδπῖὶ ἰ5 
ται {πε πυβθδπά᾽Β 'ονε ἴοσ πἰβ νῆα ἷβ ἴὸ 
Ὀς σἰνείανγ ἴο 8 ἴονε ἔοσγ πίβ ονῃ Ὀοάνγ. 
Τῆς ὡς [Π48 ἰ15 φναϊἑέαξίοε ίοτοε, - "88 
ἐκ ναῖε," “88 θείη". Ολγίςέ δπὰ ἀπε- 
δαμά ατε εαςῇ λεπά, ἃ8 Ῥδὺὰϊ ἢ88 αἰγεδυ 
Ῥυῖ ἴτ, Δηά 88 τῆς ΟΒυτοῦ ἰβ τῆς Ὀοάν ἴῃ 
τεϊδιίοπ ἴο 1ῃς ἔογπιεσ, 80 18 ἴπε ννἱε ἴῃ 
τεϊδιίοη ἴο τε ἰδαϊίεσ. Τῆς πυβραηά, τῇς 
Βεδά, τπογείοσα, ἰ8 ἴο ἰονε ἴπε ννἱΐς 45 θεῖ 
πἰβ δοάν, ἐνεῃ 88 Ὁ" γῖβί ἰονεὰ τπε Οἤαγο 
88 ἰοττηΐηρ Ηἰβ Ὀοάν. Τῆς ἰάεα οὗ Πυ8- 
Ῥαπὰ δπὰ νψἱἕε 88 δεῖπρ ομδ Με ἰβ ργοῦ- 
ΔΌΪΥ αἶβο ἰπ νίενν. ὁ ἀγαπῶν τὴν ἑαντοῦ 

αἷκα, ἑαυτὸν ἀγαπᾷ: ἀξ ἱλαέ ἰουείᾳ 
ἐς οἵη τοῖζε ἰουεέᾳ ἀὐνιδεῦ. ΤῊ τεϊδιίοη 

οἵ λεαά απὰ δοάγ τιεαπβ ἴπδὲ ἴἢς υἱῖε ἰ8 
Ραγὶ οὗ τε δυβραηά᾽β εεἰ, Τὸ ἴονε δἰ5 
νἱΐε, τπετεΐογα, ἰπ 118 σμδγαοῖεσ 88 δείπῷ 
διἰ8 θοάν, ἰ5 ἴο ἴονε ἀένείζ. Ιι 18 ἃ ἴονε, 
φοπβεαυθηῖίν, ποῖ πηεγεὶν οὗ ἀμέγ, Ὀυϊ οὗ 
παϊπγε---κατὰ φύσιν 45 ννε}] 48 κατ᾽ ὀφει- 
λήν (ΕἸ1.. 

ψες. 29. οὐδεὶς ποτε τὴν ἑαντοῦ 
σάρκα ἐμ, : "ον πὸ ομὲ εὐον μαίεὰ 
᾿ἰς οἵοπ Μεσὰ. Ὑῇε γάρ ρῖνεβ ἃ τεδβοῃ 
ἴον ἴῃς ργεοεάϊηρ βἰδιεπιεπί, Ἰοοκίπρ ἴὸ 
τῆς ἐλοωρἀΐ, Ὠοψννενεσ, γαῖπεγ τπδπ ἴοὸ ἴῃς 
ννι οἵδε βιαίεπιεηῖ. Τῆς ἐλονιρ λέ ἰδ τῃς 
ΠΕ 688 οὗ δυβδαπὰ ἀηὰ νἱξε, (π6 ροβίτίοη 
οὔ τπε ννέε 48 ραγῖ οὗ τῆς πυβραπάβ βεϊζ; 
ἃπά {δε οοππεοιίοη 8 (Πἰ8--“ πες 5πουϊά 
Ἰονε ἢεσ ενεῆ 2458 ΟὨτγίβι Ιονε (πΠ6 ΟΠυτοῇ, 
ἴον ἰῃε νἱξε, 1 βαν, 18 88 ἴπε Ὀοάγν ἴῃ τῃδὶ 
πδῖυγδὶ γεϊδιοπβῃῖρ ἴῃ Ὠ]οἢ τπῸ Ὠυδβθαπὰ 
ἰ8 τε μεδά, 80 τι ἱπ Ἰονίηρ μεσ ἢε ἰονεβ 
ἀἰνιδοῖΓ; δπὰ τὶ ἰ8 ἴῃς τεάβοη ἱπ παέμγε 
ψὩν Πα βδουϊά ἴονε Ποῖ, ἴοσ δοοογάϊηρ ἴο 
1158 ἴο παῖς δἰβ νῖΐε 15 ἴο ἢαῖς ἢΠὶβ οἵνῃ 
βεβἢ, ννῃιςἢ [8 σοηίγαγυν ἴὸ παίυγα δηά ἃ 
τΐϊηρ πενεσ βεεη". σάρξ ἢα45 Πετῖε [8 
ποη-εἰῖς 8] βεηϑε, ὑγδοιςα!ν -- σῶμα (48 
ἴῃ Μαϑῖι. χίχ. 5; Μαῖκχ. 8; τ Οος. νί. 1:6, 
εἰς.).---ἀλλ’ ἐκτρέφει καὶ θάλπει αὐτήν: 
ὁμέ μπομγίασίᾳς απ οκεγίςλείκ ἐξ. Τῆς 

ἔοσπι ἀλλά ἰ5 ρῥτγεξειτεὰ δραὶπ ὃν ὕυΤΤΤ 
ΨΉΗΚΝ. Τ7Τπὲε ἐκ- ἰπ πε σοσηρ. ἐκτρέφει 
ΤΌΔΥ ροΐϊπὲ ἴο τῇς οάαγεῖι!, ςοπεπυδά 
πουγβῃίπρ ἔγοπὶ οτς βἴαρε [0 δποῖπεσ, 
πουτβηίηρ μῤ ἰο νιαέωγέίν. ἘΠ]. ἰΑΚεβ ἰϊ ἴο 
ΘΧΡγαβ5. “τῆς ἐνοϊυτίοη πὰ ἀδνεϊορτηεπὶ 
ΡῬτοάυςεά Ὁγ δε τρέφειν ᾿ (80, ἴοο, Μεγ., 
εἴς.). ΑΒ θάλπειν πιεδῃβ ργί πη  ἷν τὸ 
τραγηι, Βοῖὴς ρῖνε ἰξ ἴπε ἸΙτεγαὶ β6η8ε Ποῖα, 
βυρροϑβίηρ ἰξ ἴο ἰοοῖ ἰο τῆς ουνεγίηρ ἀπὰ 
γοίεεέξοκ οὗ τὴς Ὀοὰν 45 ἐκτρέφει ἸοοΚΚ8 ἴο 

118 πομγίδλπιεμί---" ἴονει " βρεοῖδξ ἀρεὲς- 
ἔπη, βαγ8 Βεηρεῖ, υἱὐ “ποῖ᾽ νἱοῖυπι; ἀπ 
80 Μεν. Βυῖ δε βεοοπάδγυ βεῆβε 8:6 Π|8 
τῆοτε ἀρργορσγίαϊε ἤξγε, ββρεςίδ!!ν ἰῃ νίενν 
οὗ τε ἰο]οννίπς δθπγτηδιίου τεραγάϊηρ 
ΟὨγίβε, πὰ δ8 11 18 ἴῃ σ ΤΏ εβ8. ἰΪ. 7.---καθὼς 
καὶ ὁ Κύριος [Χριστὸς] τὴν ἐκκλησίαν : 
ἐυέη ας ἐπε Γ,ογά [( ἀγὶςἐ] αἶτο ἐπε Ολωγολ. 
Εοτγ τῆς Κύριος οἵ πε ΤΕ (νὰ ὈὗΚΙ,, 
εἴς.) τεδά νι (πε Ῥεβὲ οτιεἰὶςβ Χριστός, 
ΜῈΙΟἢ 18 ρίνεπ 'ἰπ ΒΑΕ, 17, ἀῃὰ πηοβὲ 
Μετγβίοπβ απὰ Εαδίμετβ. Τηδῖ 8, “ Ἔνθ 45 
ΟἩγίβε α]8δο πονγίελεέκ απὰ Ἵκενίσλοί κι τῆς 
ΟΒυτοῦ "᾿--α Ὀγοδὰ βἰδϊεπηεηῖ οὐ ΟΠ γί βι 8 
ἰονιηρ οαγε ἔον Ηἰἶβ Οδυγοῖ, ἱπίο ννῆϊς ἢ 
ὯΟ τδΐεσθηςε ἴο {δε Ζογά"ς δμῤῥεν (ννὨϊ ἢ 
ἰδ ποννδεγε ἴῃ νῖενν ἢεγε) ἃ8 ἴπε πιεᾶῃβ ὉῪ 
ὙΠΟ ἴΠς ποηγέσλίηρ 18 εἤεεϊεά σἂπ δὲ 
ἀτασρεὰ (45, ἐδ πχθ αν εἴς.). 

ες. 30. ὅτι τοῦ σώματος 
αὐτοῦ: 707 τοέ αγέ μα μι  αοὲ οΓ Ηἰς δοάγ. 
Τῆς μέλη, ννῆ!οἢ 18 με Πεατῖ οὗ τε βιδϊε- 
πιδηΐϊ, π85 ἴῃ6 επῃρῃαῖὶς ροδίθοη. ΚΝ ε σὲ 
ποῖ βοπηειῃίηρ ἀραγὶ ἔτοπὶ Οἤγίϑε, ποῦ ὅὸ 
ΜῈ ΟΟΟΌΡΥ ΟὨΪΥ η δοοϊάεπίδὶ τεϊδιίοη ἴὸ 
Ηιϊπι. Με ἅτε νεγδ0]ε ραγῖβ οὔτπδῖ ον 
οὗ νῃϊο Ης ἰ8 δεδά, δπὰ (818 158 ἴῃε σϑᾶ- 
80η ΨΥ Ης πουτγίβῆεβ δηὰ οπεγίβῃςβ ἴῃς 
ΟΒυτοῦ ; οὗ, ἴπε ἀειαιεὰ ἀεβοτιριίοη ἴῃ τ 
Οος. χίϊ. 12-27).--ἐκ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ, 
καὶ ἐκ τῶν ὀστέων αὐτοῦ : δεὶηρ' οὗ Ηἰς 
“Μετὰ αμὰ οΓ Ηἰὶς δοπες. ὙὨὶβ βεπίεπος, 
ΜΉΘ ἰΒ δάδὰ ὃν τε ΤΕ, [45 ᾿οη- 
βἰάεγαῦϊε ἀοουπιεπίδγυ τεϑιϊπιοηγ--- 3} Ὁ 
ΟἸΡ, πιοβὲ οὐυγϑῖνεβ, ϑβϑυςἢ Μεγβίοηβ 828 
1δε ὅ5γτ. δηὰ (ῃς Ασγπι., ἀῃὰ ϑυςῃ Βδίμεγα 
88 ἴγδϑη., ]εγ., εἰς. {Ὲ|ἰ 18 τεϊδίπεᾶ, 8 ἰ8 

ΠΑ 
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31. ἢ ἀντὶ "τούτου “ καταλείψει ἄνθρωπος πατέρα 

ν. 

τυζὸ χῆῦ καὶ μητέρα,2 καὶ "προσκολληθήσεται ὃ πρὸς τὴν γυναῖκα “ αὐτοῦ, 

ᾳ Μειι. χίχ. 5 ἔτογαῃ: ες. ἰΐ. 24; : ΤὩςες. ἰἰϊ. 1 δὶ. τ Αεῖδ ν. 36. 

1 εκ τ᾿ σ΄ αντ. κι ἐκ τ. οστ. αντ΄ οὔ. ΓἊΒ 17, 65, Οορι., Εἰτὰ., Ευτδ. ; ἰπϑβεγὶ 
ν᾽ ἙΕΘΧΠΡ, αἷϑο Κι, θὰΣ ἢ τὸν σωματὸς ἴοΙ τῶν οστεων, πιοδὶ οἴδετα, Νυϊξ., 

Ὑτ., Ασῃ., σῆς. Τῃάτγι., Πᾶτι., 4]., [6σ., 4]. 

Ξ τὸν πατε 
νδουϊ τὸν 
Ρ, Ατηι., Οτίρ., εἴς. ; ἰπβεσῖ αντον 

ΑΠΡΕΚΙ;Ρ, εἰς., Μαζς., 
ὈΈΑα; πατερα νἱίπουϊ αντον 8" ΒΌ ΕΟ 17, 673, 73, 115, Νυϊρ., 5γτ.- 

ἩΑΡΡΕ ΚΙ, εἰς., ϑγτ:.-8.ἢ., Οορ., ΕἸἢ., Μαῖις., 

Οείρ., Εὐιῇ., Μείδ., Οἢν., εἰς. ; πατερα 

Μειῆ., εἰς. ; τὴν μητέρα, ννἱῖἢ βᾶπιε δυϊμοτίε68 πο βου 45 ἴοσ τὸν πατερα ; οὔ τὴν 
ΒΌ"ἙἘα. 

3 κολληθησεται ὍΞΕΟ, Ματο., ΕρΡΙΡΒ. 

4τὴ γνναικι ΑΙ ΕΘ 17, 37, 116,1. Νυΐρ., 1κ4ῖ. Ελίδετβ, Μείι., Ερίρῇ. ; σὶ 
ΣΟ ἡ νοι ἃ Δ ΒΠΞΕΚΙ,, πιοδβῖ ουτοίνεβ, Οτὶρ.,, Οσ., ὙΠάτι.ς, αἱ. ὡδ 

ἄοπε ὃν Μεν., ΕἸ]., Βείςῃε, ΑΙῈ,, εἴς., 
ὙἹ] ΒῈ ἂπ Ἔσχρίπδείοη οὗ πε δῆηγπιδίίοη 
1παὶῖ ννεὲ ἅτε μέλη τοῦ σώματος αὐτοῦ, 
ἀγαννῃ ἔτοπι ἴδε τπουρῆϊ οὗ ουὖγ ογίρὲν 
(ἐκ). Νννε δε νηιρνιδογς οἵ ΟἩτγίβε᾽β δοάγ, 
45 δανίηρ ἴδε βοῦγοε οἵους βρί γίτ4] θείης 
ἴῃ Ηἰπι. ὙΤηΐβ βιδίεπιεηι οἵ οὖσ ϑεῤίγιέναὶ 
ογὶ ρίνη ἰδ ἐχργεββεά ἴῃ ἕεγτγηβ "κε ἴποϑε υβεὰ 
οἵδε οτὶρίῃ οἵ ουὺς ρῃγπίςαὶ {{ξπ|, τπὰ 4}1ι- 
βίοῃ θείῃ ρτοῦδοὶν ἴο τπεγεςοσγὰ οἵδε ἴοτ- 
πιαϊίοῃ οὗ ἔνε ἰῃ αεη. 1. 23. ΑΒ ἴδε ἢτϑβι 
ψοπηδη ἀετίνεά με ρηγϑίςαὶ Ὀεὶπρ' ἔγοπι 
Αάδτη ἰπ ἴπε ννΑῪ ἴπεγε γεοογάεά, 80 ννὲ 
ΟὨ τί βιίδπβ ἄγανν οὐσ βρί γί] Ὀεὶπρ ἔγοπι 
Οἢγίβι. Ὑπε δνίάεποα, ποννόνοσγ, ἰ5. ἀε- 
εἰάεάν δάνετβε, ἴπε οἴδυβε ποῖ ἀρρεαγίηρ 
ἰῃ ΒΜ "Α, 17, 6γ3, Βοῆ., Ετῃ., Μειδοά,, 
Ἑπυιτηλί., Οτίρεη (ρτοῦ.), εἴς. Τῆς ἱπίεγ- 
ΠΔ] ενίδεποε πΊΔῪ ὃὈς 5βαἰὰ ἴο ὃς δραϊηβί ἴϊ, 
ἴῃ 50 ἔλτ, δ. 6.» 88 ἃ πὲνν ἤρυτε 15 δυδάεη!ν 
ἱπισοάυςεά, (πε 5ἰαϊεπιεηΐ 5 οατγγιςὰ Ὀὲ- 
γοπά {πε ἰάεα οἴ γείαἑομοκὲῤ, ἀπ Πο οἰεασς 
ΟΥ οοπρτυοῦς τηεαπίηρ οἂπ ὃς ταϑά]ν 
αἰϊδομεάᾶ το τπε πὲνν ἰεγπηβ, εϑὰ ἀπά δοηές. 
Νοτ ἰδ ἰξ δᾶδυ ἰῃ ἕδος οὗ ενίάεηος 80 οἷά 
δηὰ 80 νᾶτίουβ ἴο βιιρροβε [παὶ ἴῃ ννογβ 
ψνατα τηϊβίδ κεν οπιτεὰ ὃν Ποπιαοίε- 
Ἰευῖΐοη. Τῇε οἴδυβε, [πετζείοσε, ἰ5 ἀεϊειοά 
πτοσὰ ἴῃ ἐεχέ Όν ΟυΟΥΙΤΤΊΝΝΗ ΕΝ ; Ττ., μον- 
ἐνεσ, αἰνίηρ ἴϊ ἃ ρίας οἡ {πε πηδγρίῃ. 
ες. 31. ἀντὶ τούτον καταλείψει ἄν- 

θρωπος [τὸν] πατέρα [αὐτοῦ] καὶ [τὴν] 
μητέρα : γον ἐλὶς εατι56 Ξλαϊ! α πιαπ ἰφαυε 
[λ15] Μμαέμεν απά »ιοίλεν. Ἰ,ἀςὮπι. δπὰ 
Ὕτερεῖ!εβ οπιῖς τόν δπά τήν; ννῃϊο ἢ ἅτε 
μὐλεκειεά ὃν ΝΗ. Τῇε αὐτοῦ ἰ5 οπητεὰ 
Ὁν ΨΤΎΓΜΝΗΕΝ, 45 ποὶ βυρρογίεὰ ὃν 
ΒΝ 0 "6, 17, Νυΐϊρ., Ατη., εἴς. [{ ἰ8 
ἰουπὰ ἴῃ 9 ΑΌΣΚΕΡ, ὅ8υτι.-., Βοῇ,, εἴς. 
Ὑἤεβε νογάβ, ψῃεῖμεσ Ῥδὰ] ρίνεδβ ἴῃ θη 
Ῥτγοίεββθάϊνυ 25 ἃ φηοίαξίοη ἴῃ ἃ ἔτες ἔοστζη, 
ΟΥ υ868 ποτ ἀϊγεοιγ, πιακίπρ ἴπετὰ δ 
ονη (Μεγ.), ἂγὸ βυ δϑίδητία!ν ἔἤοδβε νυ ΠΟ ἢ 
ἴῃ αεη. ἰϊ. 24 ἔο!μονν ἴῃς βιδίετηεπε τα- 

ξατάϊηρ Ενε 88 ὕοπε οἵ Αἀδπ)β δοπε 
δηὰ ἤεβῇ οἵ μἰβ ἤεβῃ. ἀντὶ τούτον οοττε- 
Βροπάξ ἴοὸ ἔπε ἕνεκεν τούτον οἱ Οεη. ἰϊ. 
24; ἀντί, τῆε ρτερ. οὔ ἐχολαηρε διὰ σμεοες- 
δίοη, Ὀεῖηρ υϑεὰ 4180, κε (δε Ηεῦτγεν 

ὝΝ ΤΣ, ἴπ με βεπβε οἵ “ἕοσ τμδῖ," 

πὰ οσοαβίοπδιν 85 -- “" ννδβεγείοσε ᾿᾿; ε΄. 
ἀνθ᾽ ὧν, [κε χί!, 3; οὐ ΒΙ455, Ογανι. οὗ 
Ν. Τ.΄ αγεεᾷ, ῥ. τ25; ΜΝ ίη.- Μουϊε., Ρ. 
456. Τῆι ἀντὶ τούτον πιᾶν τείεσ εἰἴ πες 
ἴο ἴδε ἱπιπχεάϊαιεῖν ργεςεάϊηρ βιαϊετηεηι 
τερϑτάϊηρ οὐγ Ὀεὶπρ "πϑρριδὲγς ο7 ΟὨτίβι 5 
Ὁοάν (5ο Μεγ.), οὐ ἴο με ἰεδάϊηρ ἰάεα οἵ 
τῆς ρῥγενίουβ νεῦβϑϑ, υἱζ., ἴηε πυβραπά᾽5 
ἅἄυϊν ἴο ἶονε, πουτίβῃ, δπὰ Ἵπεσίϑ ἢ τπε 
νυ ς ἐνεη 88 Οἢγίβι ἰονεβ, πουγίβῃεβ, δπὰ 
οΒοτβἢεβ πε ΟΠυτοῆ. Ὑπείοστηοσ σοππες- 
τίοη Ἰεδάβ, 8 πῃ Μδυετ᾽β οᾶϑε, ἴο δη 2]1ε- 
ξοτίδίηξ ἱπιεγργεϊδιίοη. Ὑπε ἰδίϊοσ ἰβ ἴο 

Ρτγείεγγεά Δ5 ἰπ ΠαγπιοτΥ ὙΠ ἃ βίτηρ!ες 
Δηὰ πῆοόγα παίυγαὶ νίενν οὗ ννῆαὶ ἐο ον. 
Αποῖδβοτ ἔυγῃ ἰδ ρίνεη ἴο τῆς ρῇτᾶϑε, 4...» 
ὃν Νοη ϑοάεη, ἡνῆο συλ ἰϊ -- “ ἰπβιδσαὰ 
οὗ 1Πϊ18,᾿" δυρροβίπρ ἴδε ροΐπι ἴο θὲ τῇδι ἴῃ 
Ρίαος οὗ λαέϊηρ', 45 πηιεπεοπθά ἴῃ νεῖ. 20, 
τπς Βυβραπά οὐρῆϊ ἴο ἰΙονε ἀπὰ οἶεανε ἴο 
88. ννε. Βυῖ 1818 ἴ8 ἔατ- εἰς με. ὙΒδε 
καταλείψει, εβρεςία! ν ἴῃ νίενν οἵ ἰῖβ 
ΔΡΡΙςδτίοη ἰῃ τῆς ΟΤ᾽ Ρ: οἰϊεὰ οτ 
υϑεὰᾶ, πιυδὶ δὲ [Δ Καη ἤδῖα 45 ἴδε εἐλέεαὶ 
ἔυτυτα, ἴῃς ἥπατα Ἔχργεβδὶηρ δὶ σλοκα, 
ἐαπ, οἵ νιμϑέ Ὀε, 88, 6.6., ἰη Μαῖϊ. νῖϊ. 26; 
1μυκε χχίϊ. 49; ]οδη νὶ. 68; ἔοπι. χ. 14, 
εἴς.; “ΑἹ ὙνΊη.-Μουϊε., Ρ. 348; Ποπαϊάβοῃ, 
Ογεεὰ Ογανε., Ρ. 407. Μεγες ἱπβίϑιξ. οἱ 
[18 θεΐπρ ἃ ῥπγέ ἑυΐυτε, ἀπά τείεβ ἴξ ἴὸ 
ννΠδὶ ἰβ ἴο ἴακε ρἷαςε δἱ {πε Ῥαγοιδία. 
Τῆς νεῖβε 88 υϑεὰ ἤεγε δδ5 δθδῆ βίσδ σευ 
Βαπάϊεἁ ν τιᾶπὺ οοπιπιεπίαδίογθ, ννο 
διᾶνε ἔουπὰ βεςοπάδτγυ, πιγβεῖοδὶ πηεαπίηρε 
ἐπ ([Ὠ6 νογὰβ. Νοὶ ἃ ἔενν οὗ τε Ἑδϊποτς 
(Οῃγγυβ8., Τῃεοά,, ΤΘΟΡὮΥ)., [ετοπιε, εἴς.) 
ἱπιεγργεῖοά ἰξ οὔ τῆς Ιησατηδείου ; δηὰ ἰδῖετς 



31--.32. 

καὶ ἔσονται οἱ δύο " εἰ: σάρκα μίαν. 

μέγα ἐστίν, ἐγὼ δὲ λέγω " εἰς χριστὸν καὶ 

χν. 51 αἱ. Ραυ!; ον. ἱ. 20 αἱ. 

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥ͂Σ 373 

32. τὸ "μυστήριον τοῦτο « Μαιι, χα. 
5 τεῆ!. 

" εἰς 1 τὴν ἐκκλησίαν. «-Ξ: ἔσο. χἱ. 
25:1Όος. 

υὑτεΑςίδ ἰΐ. 25; Ηεῦ. νἱΐ. 14 οὨἱγ. 

Ἰ οπιῖς εἰς ΒΚ 4, 51,72, 73, εἴς. [γϑη΄ (ατεεῖ-1.41.), Τετῖ., ΑἹ. ; ἱπβετὶ ΦΑΘΕΕΟΓΡ, 
Αἰ. ρἱεσ., να.» ὅγτ., Οτῖξ., Μείᾷ., Τίς., ΟὩγ., Τβάγε,, ΗἹ)., εἰς. 

ἐχεζεῖςβ ἐχρουηπάςά ἰξ 88 τείεγγίηρ ἰπ οπα 
ΨΆΥ οἵ Οἵδεσ ἴο Ὁ γίβι᾽β ῥγδςεμέ οοηπεο- 
τίοη ἢ τῆς Οδυτοῖ (ατοῖ., Βεηρ., εἰς.) ; 
Βοπίδ υπάετβιδηάίηρ ΟἾ γι᾿ 8 βεραγαιίοῃ 
ποπὶ Ηἰβ παέϊοη (Μίςδ.), οὐ ἔτοπι ἴδε 
ξγπαρορμε, ἴο ὃε ἱπάϊςαιεά Ὁγ ἴῃς ρῆγδβε 
“Ἰεᾶνς Ηἰ5 Εδίπος," δῃὰ οἴπεσβ ὄνθῃ οχ- 
ῥ᾽ αἰ πίηρ ἰξ οὗ τπε Ψογά᾿ς δηῤῥεν (Ηδιὶ., 
ΟΙἹ535.). ΑἸτογὰ δρρὶϊεβ ἰδ τηγβεςα!ν ἴὸ 
“δι ραβὲ, ργεβεπῖ, ἂἀπὰ δπυσε νος ἢ 
ςοπϑεϊτυϊεβ ΟἸσίβι᾽ 5 [πο τὸ Ηἰβ Βτίάε, 
τῇς ΟΒυτοῖ---Αἰβ ἱεανίπρ ἴπε Εδιμετγ'β 
Ὀοϑβοσῃ, ννῃϊο ἢ 15 ῥαεέ---ΗἸΒ σταάυδὶ ῥγε- 
δτιδιίοη οὗ ἴδε πίοη, ννῃϊ ἢ ἰ5 ῥγέσεμέ--- 
18. 11 σςοπβυπηπγχαιϊίοη οὗὨ ἱἰξ, Ὡς ἢ ἴ8 

“μέγ ε". Ἐνεη Μεγεγ ρυῖβ ἃ ἰοσγςεά, 
ΔἰἸερογίοαὶ βεῆβε Ὡροη ἰξ, τακίηρ ἴξ τὸ ὃς 
υϑεά τΥρ᾿ δ} οὗ {πε ρεγίεοϊ ὑπο ΔΙ ΟΒ 
ἸΔΚεβ ρίαςε δεΐνεεη Οἢγίβι ἀπὰ (πῈ ΟὨυτοΒ 
οηἱγ δὲ Ηἰβ ϑεοοπά Οοπιίηρ, Ὀεΐοτε Ὡς ἢ 
πιο Ηε ἰ8 ποῖ Ηυδραπά, Ὀυϊ Βεϊδερτοοπι. 
50 ἴῃς ἄνθρωπος Ὀεσοπιεβ Ολγίςέ, αἵ {πε 
Ῥατζουβία ; τῆς Ἰεανίηρ ΓΔ Ποῦ ἀπά πιοῖπεσ 
Ῥεςοσηςβ8 τηγβιϊοα! γ ΟἾἩγίβι᾽5 ἰεανίηρ Ηἰ8 
βελὶ δὶ τῆς τίρῃι μαπὰ οἵ σοά; τδε ἵνο 
Ῥεςοτηίηρ ομέ Λεσὰ ἰδ ἴπε ἀεβοεπάϊπρ, 
τεϊυγηΐϊηρ ΟἾγίβὲ πιακίπρ οπα εἰ ῖοδὶ ρετ- 
8δοη ἢ (πὸ ΟΠυτοῆ, εἴς. Βυὶ 41] 1{Π18 18 
πη τῆς πίρμεβι ἄδρτοε ὑππδίυγαὶ. ΠΕ 
Ῥδυὶ 8]]ερογῖβεβ ἢς ρίνεβ ἱπιϊπιδιίοη οὗ ἐπε 
ἴλςι (ἄτινά ἐστιν ἀλληγορούμενα, 6!. ἱν. 
24), Δηἃ ςετίδίην ἴῇεγε 15 ΠῸ Βι ἢ αἰ!εροσυ 
85 1πΠ1|5 ψουϊὰ Ὅς δηγννῆεγε εἶβε ἴῃ τπῈ 
Ῥδυϊίπε νντὶτῆρβ. [18 ἱποοηρτυϊε8 σοη- 
ἄετηπ ἴι. ναὶ ἰβ ἴο Ὀε πιδᾶε, ἐ.5., οὗ 
τῆς Ἰεανίηρ οὗἉ {πε "ποέλεογ, ννῃϊς ἢ ]Θγόσης, 
4.4.» 15 ἀτίνεη ἴὸ 88 πηεδῃ8 ἴῃε Ἰεανίηρ οὗ 
τῃε Πεᾶνεηΐν Ϊ]εγυβαΐεπὶ ῦ Κῆε ἴᾶκε {πε 
νεῖβδ, ἱπεγείογα, ἰπ 115 βίπηρῖε ἀπ οὈνίοιιβ 
ΒΕΠΒΕ, 858 τεξεγσίηρ ἴο ἴδε ἀΐγεςι ἀπά γυ]!ηρ 
ἰάεα οὗ τῆς ραγαρυαρῇ, υἱζ., τῆς πδιυγαὶ 
ταλιτίαρε τεϊδιίοη δηὰ ἴπε ἀυὶν οἵ ἢι5- 
Ὀαπάβ ἴο νυνῖνεβ ; δηὰ ννὲ τεδά ἴἴ 45 δῆ 
επίογςεπιγεπὶ οἵ ἴπδὶ ἀυϊν Ὀαβεὰ ὑροη ἴπε 
παῖυγαὶ ἰδεπευ οὗ ἴπῸ6 υἷε σῇ τῃς 
Βυβραπᾶ, 48 διαϊεά ἴῃ πὰ πδιγαῖίνε οὗ 
Οτεδιίοη δηὰ ᾿ΠΠυϑιγαιεὰ ἴῃ ἰ15 Πίρηαθβι 
ἰάεδὶ ἱπ 1π6 Οἤυτο ἢ 5 σεϊδιίοπ τὸ ΟὮγίϑβι. 
--καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴ 
γαῖκα αὐτοῦ καὶ οἱ δύ νται εἰς 
σάρκα μίαν: απ τλαὶ! εἴτανε μπίο ἀϊς 
κοῖΐε, απὰ ἐλε ἔσο «λαὶ! δέζοηισ ομπὲ 
ισλ. “ΟἸεανε ἰο " ταργεβθηῖϊβ ΟῚ 

ΨΕῚ τῆς ἴοτοε οἵ τπε νετῦ προσκολλάω, 

τδε 8ερέ. τεργεβεηιδεῖνε οἵ [233 1,) ἐο ρίμο 
ο, Ξἐϊοκ ἰο. ἙἘοτ πρὸς τὴν γυναῖκα, {δε 
τεδάϊης οἵ ΤΕ, νὰ ΒΜ ὍΞΌΚΙ,, Οτίᾳ.» 
εἴς., τῇ γνναικί ἰ8 ρίνεη ἴῃ ΜΓΑΌ "Ὁ, 
εἰς., δηὰ ἰβ ῥγείειτεδ ὃν ΕΤῚσ, ὑν δα 
ΝῊ ρῖαςε ἰτ ἴῃ πε πηαγρίπ, Ὑπε αὐτοῦ 
ἰβ οπιττεὰ Ὁ Τ ν "ἢ δ 8), εἰς. Εοτ προσ- 
κολληθήσεται ἴδετε 15 4180 ἴπε νατίδηξ 
κολληθήσεται ἴῃ 4 )᾽Ε, εἴς. 

Μετ. 32. τὸ μυστήριον τοῦτο 
ἐστίν: ἐλὶς πενϑέενν ἰ5 ργεαί. Νοῖ “ τῃϊ5 
ἰ8 ἃ ρτεαῖ πηγβίεσυ," 848 ἰξ ἰ8 τεπάεγεά ὈὉγ 
τῆς ΑΝ δπὰ Επειι. ἢ; ποῖ “ τη 18 18 ἃ στεδῖ 
βεοσζεῖ," Ὑγηά., Οταη., ρεῆ. Τῇε ἴοσπὶ 
μυστήριον (οη νὨϊςἢ 5Βεε υπάεσ ὶ. 9 δρονε) 
Τδηποῖ τηδᾶῃ αἰΐερονν οἵ ἀαγκ-Ξαγίηρ, Ὀυϊ 
τῆσδε πᾶνε ἰϊβ δι] βεῆβε οὗ βοτῃειδίης 
οὔος πίάάδη ἂπὰ ἤονν τενεαϊεᾶ, ἃ βεςοσεῖ 
ἀϊβοϊοβεά. [Ιὲ οαδπηοῖ γεΐοσ, ᾿ποσείοσε, 88 
Μεγ. τηᾶκεβ ἰξ ἀο, ἴο ἴῃς ᾳυοίδιίοη ΤΟΙ 
ὅεη. ἰϊ. 24 ἃ8 ἃ ραββᾶρε Ὑἱ ἢ ἃ πίἰδάθη 
τυρίςοδὶ οὐ πηγϑιϊςαὶ τηεαπίηρ, οὐς ἐδ, 
(μέγα) πὰ ἀϊβῆουϊε το τεθῇ. Νοτγ Ἴδη τὲ 
ΜΕ] ταῖεσς τὸ {πε βρίγίτὰδ] υπίοη οὗ Οἢγίβὲ 
ἃηπὰ τῆς Οδυτγοῖ ὉΥ ἰἴ5ε1 (Βεηρ.), οἵ ἴὸ 
186 ςοπιρατίβοη Ὀείψεαπ ἴῃς υπίοη οὗ 
Ὠυβραπὰ ἀπά ϑγἱέε δπὰ τπαὶ οἵ Οῃγίδι ἀπά 
τε σμυτοῦ (Εδῖ.), δβ ἴδε ἐγὼ δὲ λέγω 
νου]ά τΠεη ἰοβα [18 ροϊωι. [τ 18 βἰπιρίεβϑὲ 
το ἴδε ἰξ 88 γείεγγιῃρ ἴο Οἢγίβιίδη ἴσα 
τουςπίπηρ ἴῃς τεϊδιίοη θεῖννεεη πυβθαπά 
ἃηὰ υἱἝε 48 βεῖ ἔοσίῃ ἱπ ἴπεβε νεγβεβ. 
Ὑπδὶ τγυτῇ 15 ἀεβοσί θεὰ ὃν μέγα 88 ργεαί, 
ἦ.ς.. ἴῃ ἴῃς βεῆβε οὗ ργταπάευν δηά ἱπιροσ- 
ἴδπςε. Τε υἱρ. τεπἀεγίηρ Ξαργαπιεπέμνε 
((οἹ]Ἱοννεὰ Ὀγν ΝΝΊο]. δἀπὰ τῆς Ἐπεπι.) μδ8 
ἱπάυςοά πᾶπν Κοπιδη Οδίμοϊὶς τδεοῖο- 
Εἰλπβ ἴο ουπὰ οἡ {Π|8 88 ἃ ρᾶββᾶρε ῥγε- 
βΒεητίηρ "παγγίαρε ἴῃ ἴπε ἌΤμαγδαςῖεσ οὗ ἃ 
βαργαηπιεηΐ --τὰ ρετνετγῖεὰ ἱπιεγργεϊδιίοι 
ὙΠ ἢ ννα8 ἀϊβανοννεά ἱπάεεά Ὁγ ἀϊδιίη- 

βῃεἃ βοῃοΐδγβ ἰκε Οαδ)είδη δηὰ Εβιϊυδ 
ἴπ ἴπε Εοπιδπ Οδίποῖῖς ΟΒυτοῦ 86}. 1 
τῆδὺ ὃς δἀάδεὰ ἴῃδι ΑἸίοτά υπάἀετβίδηάβ ὈῪ 
πε μυστήριον “τς πιδίζες πηγϑιϊ 8} 
δἰυάδεά το ἴῃ ἴπε Αροβεῖε᾽ 5 δρρ!ςδιίοη οὗ 
τῆς ἴεχὶ 7υβὲ φυοϊεὰ; ἴδε πιγπίετυ οἵ ἴῃς 
βρί γίτυ8] απίοη οὗ Οἢτῖβὶ ντἢ οἂγ Ὠυπηδη- 
ἰτν, ἰγριῆςὰ ὃγ τῆς ςοβε σοη)υποιίοη οὔ δε 
ταδιτίαρε βίδιε ". Απάνοη ϑοάεη, ταἰκίὶπ 
{πε τοῦτο, 845 ἰῃ 1 (οσ. χν. 51, ἴο γεέεσ ἴὸ 
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νπαῖναγβ 33. "πλὴν καὶ ὑμεῖς “οἱ καθ᾽ ἕνα ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα 
ἰῃ Ραυϊ; 
τ Οος. χὶ. 

4. 
5 οὕτως ἀγαπάτω ἦ ὡς ἑαυτόν,2 ἡ δὲ γυνὴ "ἵνα φοβῆται τὸν ἄνδρα. 

11 ἃ]. 
δηὰ ἴῃ Μαῖι. δηὰ 1(υκε (6ο6ρ.), (νὶ. 24 41.}, ἴΩ Μασκ (χἰϊ. 32), [ομη (νἱἱὲ. 1ο, δὰ }), απιὰ ΑςΣ νἕϊ. : αἱ, 
πὶῖ κε. “εχςερῖ". 

χι Οος. ἐἰϊ. 15 τε. Υ Οοπβίςσ., Μασκ ν. 23. 

Δξκαστον ΕὉ 13, Ὠ3Ε. 

Ψῆδιὶ γοἱίοτος, ΒΌρΡΡοβεβ ἴῃς βεῆπβ8ὲ ἴὸ δὲ 
“Π|8 βεοσγεῖ, τπδὶ ἰ8, δὲ 1 πὶ ἀῦουϊ ἴο 
ΒΆΥ ὯΒ ἴἢε δβεςζεῖ βεῆβε οὗ {π|5 βεπίεηος, 
ἰ8 στεαὶ". Ηδίοῃ, δραὶπ, νῆο τεραγάβ 
μυστήριον 48 οἴοκεῖν τεϊαϊεὰ ἴῃ βεῆβε ἴὸ 
τύπος, σύμβολον ἀΔηὰ παραβολή «πὰ ἰη- 
τεσοπαηρεδῦϊε νυ τἢ τΠοτη, ρῖνεβ μυστήριον 
ἴδε δεηβε οἵ “ βυτηθο] ᾿" (ννϊσἢ Βα {Π1πΚ8 
8 118 πχεδηΐηρ α͵50 ἐπ Κδν. ἱ. 20, χνἱϊ. 1) 
δηὰ τεπάδγβ 1 “ {Π18 βυτηῦοὶ (ςς. οὗ τε 
)οἰπίπρ οὔ πυδραπὰ δηὰ νἱέε ἱπῖο οπε 
ἤεβΠ) 15. ἃ στεαῖ οὴς " (Ε5:αγς ἐπ Βιδίεαὶ 
Ονεεῖ, Ρ. θ1).---ἐγὼ δὲ λέγω εἰς Χριστόν, 
καὶ [εἰς) τὴν ἐκκλησίαν : διέ] «ῤεακ τοῖἐκ 
γέξεγεμος ἐο Ολγὶδέ απὰ ἐπε Οκμγεῖ. ΤΏς 
βεςοπὰ εἰς ἰ8 οπχτεὰ ὈΥ ΓΑΝΗ, 48 ποῖ 
ἐουπά ἱπ ΒΚ, Ιτϑη., Τεζὶ., εἴς. ; [ἢ ἰ8 
ἰηδεσιεἃ, πουνενεσ, ἰηΏ ΪΔΑΌΕΙ,, Οτῖρ., 
Μεῖῖ., Τπεοάοσ., σγρσ., Η1]]., εἰς. Τδε 
[οττιυΐα λέγω δέ ἰΒ υϑεὰ 'π νατίουβ Ραυϊπε 
Ρᾶββαρεβ γῆεγε ἂῃ ἐαῤίαπαίίοπκ οὗ βοπιε- 
τηϊηρ ῥγενίουϑὶν βαϊὰ ἰβ ἰῃ νίενν (δ. }Σ 
Οοτ. 1. 12; 64]. ἢ. χ7, ἵν. αν ν. 16; οὶ 
τοῦτο δέ φημι, 1 Οοτ. νἱϊ. 20, χν. 50). 
Ηετγε ἴοο, ἴδε βεῆβε ἰβ ποῖ “" ἐπέονῥῤγει 
ἱ,᾿ θυϊ βἰπιρὶν “1 σαν ἱτ," “1 ντισαπ τι", 
Τῆε δέ Πα8 ἤετε [18 ἀὐδήμποέϊνε ἴοτος, 
ἱπίσοάδυςϊηρ ἂἃπ εχρίαπδίίοη πὰ βερᾶγα- 
τπρ ἰε ἔτοπι τπε τπΐηρ ἐχρίαἰπεὰ (Ὑ παγεῖ- 
ατπηπι, Ογεελ- πρὶ, Γ,εχ. οὗ Ν. Τ., ν. 
125). Τῆε εἰς ἰδ [ες ρῥτερ. οἵ εέλέεαὶ 
αἰϊνεοοη, ἰλάϊςατπρ τμδὲ τοννασὰβ Ὡς ἢ 
{πε πιϊπά ἰβ Ἰοοκὶπρ (Ὑ παυνες- ατίπιπὶ, μέ 
δηῤ., Ῥ. 184; ἀπὰ οἵ. Αοἴβ 11. 25), Ξε “ τοί ἐᾷ 
γείεγεπεε ἴοὸ ΟἸγῖβι," ποῖ “ οὐ ΟἸγίβε," ἕὰσ 
1ε85. “πη ΟΠγίβι᾽" 5 τῆς ΝΡ. ὑπ ΠάρΡΙ Ϊν 
τεηάεγϑ ἴ. Τῆς ἐπιρμδιὶς ροβίπίοη οἵ {πε 
ἐγώ ρῖνεϑ ἰξ το θεὲ υπάετβιοοὰ ἴπδὲ ννῃδὶ 
ἱπιπηεάϊαῖεῖν ἔο!οννβ ἰδ ἴπε νντίτατ᾽ 5. οὐνῃ 
ΨΆΥ οὗ ρυξτίπρ {πε πιδῖῖεσ ᾿υδὲ βιδιεὰ, οἵ 
Πὶβ οννῃ δρρ᾽!οδιίοη οὗ {πε ννογάβ οἵ ϑοσὶρ- 
ἴαχε. Τῆε βεηβ6, ᾿πεγείοσε, 18 1Π15--- (ῃς 
{πιῇ οἵ ννῃϊς ἢ 1 πᾶνε βροῖεη, {δε σεϊατίοη 
οὗ πυβραπὰ δπὰ ννἱΐε δἂβ οπε ἤεβῃ, ἰβ ἃ 
τενεϊδιίοη οἵ ρτγοίουπὰ ἱπιροτίδηςε ; δῖ 
Ιεῖ πιὲ ἐχρίδίη τμδῖ, 'π βρεακίπρ οὗ ἰΐ δ5 
Ι μβαᾶανὲ ἄοπε, »Ἐν πιεαηίῃρ ἰβ ἴο ἀΐγεςι 
γους πιϊπὰβ το ἴῃαῖ δίρμεσ τγεϊδτίοπ θ6- 
ἔνεεη ΟΠγῖθε δηά Ηἰβ Οδυτοῦ, 'π 115 
ΠἸΚαπεββ ἴο ΨὩϊο ἢ 1ἰεβ [15 ἀξερεβὶ 8ἰ8- 
πίβοδηςε. 

νει. 33. πλὴν καὶ ὑμεῖς οἱ καθ᾽ ἕνα: 
πευεγέλείυ5ς5 γε αἷ50 Ξευεγαϊἰγ. πλήν, σοη- 

ν Αεἴδ χχὶ. 19; 1 Οογ. χὶν. 31; - Μαδατκὰ χὶν. 19; [οδο νἱϊὲ. 9. 

Ξως εαν. αγαπ. ὈΕΕΟ (αγαπα ἢ). 

πεοῖοά ργορϑῦὶν ννῖἢ πλέον Δπὰ τπεαπίπρ 
Ῥτὶ πλαγιϊγ γωγέλον, δεσίαες, ἰδ ἁϑεὰ ὈΟΙῚ ἰος 
πμηίοϊάΐηρ (-: τιοτεονετ) ; πὰ ἴογ γεσέγίς- 
ἐἰπρ (Ξ λοτυδεὶέ, πευεγέλεῖσες ; ε΄. ΤΌλνετ- 
ατσιπηπη, μέ σεῤ., Ρ. 517; Ὠοπαὶ: ν Ογεὰ 
τανε. ὃ 548). Ηετε ργοθδϑὶν ἰὰ Βλ5 ἴδε 
Ἰδτῖασ δρρὶςδιίοη, Ξε "" πενεγίβεῖεββ, ποῖ τὸ 
ΒΆΥ τῆοτε οἵ [πὲ Ὠίρῃες υπίοῃ, 86 ἴδδὶ 
γε, 8}1 οὗ γου, 8.14] ἴδε οὈ] ρμαικίοη οἵ ἰονε 
ἴο γοῦς νῆνεβ᾽". Τῆε ἀϊβεγιδυῖϊτῖνε ρῆγαθε 
οἱ καθ᾽ ἕνα, “γε οπε ὉΥ οης,᾽ ἰηάινιά- 
υΔ]|15ε5 ἴῃς ὑμεῖς, ἀπὰ εχοϊυάεβ 41} εχςερ- 
ἔοπβ. Τῇῆε καί οοπ͵οΐηβ ἴδε ὑμεῖς νἱῖδ 
ΟΠ σίβι, - “"ἴπ γου 4150, 85 ἱπ (ἢείβι, ἰσνε 
ἰδ ἴο δὲ δ] Π]1εὰ ᾽"΄. ἕκαστος τὴν ἑαντοῦ 
Ὑνναῖκα οὕτως ἀγαπάτω ὡς ἑαυτόν: ἱεί 
ἐαεᾷ ομε οὕ γομ ἰουε ἀἰς οτοῆ τοὶ ε ας ἀμα.- 
εἰ. ὙΤὮε βεπίεπος, ἰ ἢ Πδ8 δεφθη υἱῖὰ 
πε ρίυγαὶ ὑμεῖα, ννδεη ἰτ τεᾶοῃεβ ἰὶς νετῦ 
ἴο!]οννβ ἴτε πεδγεβὲ ἕκαστος, δηὰ ρῖνες 
ἀγαπάτω ἱπειελά οἵ ἀγαπᾶτε. Τῆε ἕκασ- 
τος ἜΧργεββεβ 811} τῆοτε δτηρ δες διν ἰδὲ 
ΔΟΒΟΪ υἴεπεββ δη ἃ υπίνεγβδ! γ οὗ τῆς ΟὨπν- 
εἴδη ἀυϊγ οὗ σοη͵υραὶ Ἰονε---ἃ ἀυστγ τοῦ 
ΨΏΙΟΝ ΠΟ βίηρὶε μυβθαηὰ ἰβ Ἄἐχεωρῖ. Αϑ 
ἦπ νεσ. 28 τῆε ὡς τηεᾶλπ8 ποῖ πιεσεὶν ἴδδι 
ἐδ0 ἢ Πυβραπά ἰβ ἴο ἴονε πὶβ νυἱΐε δὲ δε 
Ἰονεβ ἰπιβεῖζ, δυῖ τπδὲὶ ἢς 15 το σνε δεῖ 
88 δεῖηρ Ὠϊπηδεῖξ, ρατί ἀπὰ ραζςεὶ οἵ Πίπι- 
861 δοςογάϊπρ ἴὸ τρο δώδοΑν δαῤνον: δε 
τηλττίασε υπΐίοη. να ἢται 
τὸν ἄνδρα: ἘΣ ΟΎΤΝ τοῖΐγε---ἰεέ κεν ξεὲ ἐλαὶ 
σὴς ξεαν κεν ἀμοδαπά. ἡἣ ἰ5 ἃ ποπι. 
αδεοί. οἵ ἃ 5ἰτηρ!ε Κιπὰ δῃά επιρῃδεῖς ; τ8ὲ 
δέ ἰ5 πιεϊαραιὶς ἀπά 8115 Εν δάἀνετοδιίνε; 
ΞΞ “80 τή υοἢ Π88 Ὀεεη βαι ἃ οἵ τῆς πυξραπά, 
δηὰ 85 ἴο ἴῆε νὶΐε πονν, γανεγεπος ἰ5 δε 
Ῥδπ ἣΠΠΎΡΕ οἤδηρε ἰπ πε σςοπβίσυςτίοη 
Ὁπὶ ἴπ6 υδιδ] ἱπηρεγαῖίνε ἴο {πε ἔοσπι ἵνα 

φοβῆται ἰ5 ἐχρ᾽αἰπεά ὃν Ξοῦηῆς ὉῪ ϑυρρὶγ- 
ἰηᾷ βλεπέτω, 45 βλέπετε Ξιαγιἀ8 ἴῃ Υ. 15. 
Βυϊ ἵνα “ἰτἢ {πε οοπ). 18 υϑεά εἰβεννθεῖε 
ἐπ {πὲ ΝΤ (Μαζκ ν. 23; 2 ὕος. νἱϊ!. 7) 25 
8ῃ ἱτηρεγδαῖϊνε [οσπλμ]δ, οτὶ σία Ιγ τὸ δουδὲ 
πη εἰΠριὶςα] ἔογπι ἔογ “1 διά νου τῃᾶὶ γου 
ἀο,᾽᾽ οἵ “8εὲ γου παῖ γου ἀο᾽. [ὲ ὁσουτα 
Αἶβο ἰῃ ἰδίεσ ασεεκ ῥγοβε (6.5΄., Αστίλπ, 
ἘρῤἸοεί,, ἵν, τῷθ 41}, ἃ8 ἴπε σοτγγεβροπάϊπς 
Τοτπηυΐα ὅπως ἰΒ υϑεὰ ἴῃ τῇς βάτηθ νΔῪ 
ἰπ οαββίςαὶ ατεεκ σῇ τς ἔαϊ. ἱπάϊς. 
(Ασιβίορῃ., Νιδες, 823), δαπὰ τῆογε οἊςᾶ- 
5 οηδΙν ἢ τπε οοη). (Χεπ., ὥνν., ἱ., 3, 
18). 80 ἷπ [,Ατἰπ, ἐδέὲ μέ σἰμί ονιπίσ 
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Ι. 1. τὰ τέκνα, "ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν ὑμῶν " ἐν κυρίῳ ἢ "« Μαῖα, νῇ!. 
τοῦτο γάρ ἐστιν δίκαιον. 2. “Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα,» ὥς ἵν. 17 

τεῦ. 

ς Εχοά. χχ. 12. 

1 Οχηῖ ἐν κυριω ΒΌ“ΕΘ, ἁ, ε, ἢ, 5, ΟΙεπι., Τεγῖ., Ογρσ. ; ἰπβετὶ ΔΑ ΈΚΓΡ,Ρ, 41] 
ουγβῖνεβ (ᾺΡΡγ.), πιοβὲ Νεγβίοῃβ, Οτίρ., Βδβ8., Οἢσγ., Εὐτῃ., Τπάγι., Πδπὶ., Απιδγϑὲ., [6τ. 

5 Αδεῖ τὴν μ. ἰηβετῖ σον ΕΑ 37, 47, 115, 210, 238, εἴς., ϑυτ., Οορι,, Ετῇ., Οτὶρ., εἴς. 

ῥαναέα, (ῖς., Εανε., χὶν., 20 (ο7. Ὠοπδὶά- 
βοῃ, Ογεελ Οαγανε., Ὁ. 602 ; Ννίη.- Μουϊε., 
Ῥ. 3906). φοβῆται, γεαν, ἰπ τῇς βεπβα οὗ 
γεσεέγέμος, Βροπίάπεουβ, οδεάϊεηϊ τεραγά; 
ζ΄. τῆς ἐγεχυεης δρρ]ςδιίοη οὗ τῆς νετῦ ἴὸ 
ἴδε ἕεας οἵ ἀοά (μυκε ἱ. 50, χνὶϊ!. 2, 4; 
Αοἰβ χ. 2, 22, 35, εἴς.) ; ἀπά ἐἴ5 '8ὲ ἴῃ {πε 
ο88ε οὗ Ηεγοὰ (Μαδζχκ νὶ. 2ο). 

ΟΒΠΑΡΤΕΑΝΊΙ. νν. 1τ-4. Οἰδεῖ γεϊδιίνε 
ἀυτίε8---ἰῃοβε οὐὗἨ ραγεπῖβ δηὰ οδι]άγεη. 
νντ 115 τῆς σοποῖβε ραγαρταρὴ ἴπ ΟΟἹ]. 
1, 20, 2χ 18 βρεςίδ!ν ἴο δε ςοπιρατεά. 

γει. τὸν τὰ Τέκνα, ὅπακονετε τοῖς 
γονεῦσιν [ἐν Κυρίῳ): ελεϊάγει οδέγ γΟῊΥ 
ῥαγεηὶς ἱκπ ἐδε ἢ Τῆς ἀμιν οἱ τε 
τοῖΐε Ἠὰ5 Ὀεεη ἀεβογίρεά ὈγΥ τῇς ἴετπηβ 
«μδγερέϊον οἵ τμδνιλςδῖοη ἀὐποτάσσεσθκευ 
8 , 745’ (φοβεῖσθαι). Τῇε ἄντ οἵ ἐς 
εἰδὰ ἰβ τονν ἀεβοσι θεά ἴπ ἰεσπιβ οὗ οδε- 
ἀΐεπος (ὑπακούειν, -- τελ! πε 858 ἴο πεδγκεη 
ἴο οηε) δηὰ ἀομπομν (τιμᾶν, νεῖ. 2). ἴῃ 
1μεβε ψψογάβ {πε ὑνῃοΐε ἀϊβεϊποιῖῖνε ἀυτν οὗ 
τδς ΤΒ 14 15 δυπιπηεὰ ὑρ, ἱπ ἴῃς ΟἹὰ Τεβίῖδ- 
τηεηΐ ἃ8 ΜῈ] 8 ἰπ τπε Νὲν. Τῆς ““εγὲ 
τῆδι πιοοκεῖῃ δὲ δἰ8 δίπεσ, ἀπά ἀεβρίβειῃ 
ἴο οὔεν ἢὶβ τηοΐπεσ, (ἢ γάνθηβ οὗ ἴπε 
ὙΔ]Ον 581} ρίοκ ἴε ουῖ, ἂἀπὰ (πε γουηρ 
ελρἶεβ 85}14}1} εδὲ ἱτ᾽᾿ (Ῥτον. χχχ. 17). Ὀ18- 
οδεάϊεποε ἴο ρδαγεπίβ ἰ5 παπγεὰ διηοης ἴδε 
ἁλεῖς δἰὶπβ οἵ πε πεαῖδεπ οἴγερσοῦδαῖς πιϊπὰ 
(Κοπι. ἰ. 30), ἀπά {πε εν!]8 οὗ τε ““ρτίεν- 
Οὐδ {ἰπλεβ᾽᾽" ἰπ κε ἰδὲ ἀδυβ᾽" (2 Τίπι. 
1).. 2). Τῇε ἐν Κυρίῳ, Ξε ἴπ Ολγίξέ, ἰδ Ὀεδβὲ 
ςοππεςίεὰ νυν τῆς τ ρούστι ποῖ ἢ 
πε γονεῦσιν. [ἰ ἀεῆπεβ τῇς αυδιν οὗ 
ἴ!ε ονεάΐεπος ὉῪ ἀεβπίηρ τῇς σῤάξγε 
νη νΠΐς ἢ ἰτ ἰ8 το ταονο---α Οἢγιβιίαπ 
οδεάϊεηοε 1 Π]Π1εἀ ἴθ ςοπιπηυηίοη ἢ 
ΟἾγῖβε. Τῆὶβ ρῆγδβε ἐν Κυρίῳ, Βοννενετ, 
ἰδ οἵ ἀϊδβρυίΐαδ!ε δυϊπογίιγ. [ἐ 18 ἱπβοσιεὰ 
ΌῪ ἴδε ΤΕ, βυρροτιεά ὃν ΜΑΛΡΚΙΡ, 
Ψψυΐϊᾳ., ὅϑυτ., εἴς. ; Βαϊ 8 οπεὰ Ὁν ΒῸ" 
ΕΑ, Ογςν., συρσ., εἰς. [Ιτ 18 ἀδϊεῖεά ὃγ 
[μὰ ἢπι., Ὀτγδοκείεὰ ὃν ΤΎΙΝΝΗ͂, ἀπὰ τε- 
ταϊποὰ Ὁγ ΕΝ .---τοῦτο γάρ ἐστι δίκαιον: 
ον ἐλπὶς ἐς γίρλι. δίκαιον -- τἱρῃὶ, ποῖ ἱπ 
δε βεῆβε οἵ δεβέξέμρ (πρέπον) πιεγεῖν, 
Ῥυῖ (Γ᾽ ΟΟἹΪ. ἱν. α; ῬὨΠ. ἱ. γ, ἰν. 8; 2 
ΤΏεββ. ἱ. 6) ἰπ τπδὶ οὗ γέρλέφοις, ψνμαῖ 15 
τεαυϊτεά ὈΥ ἑατυ---ἰῆς ἴανν τπδὲ 15 αἴ πος 
Ἰουπάεὰά οπ τ1ῃ6 παίωγαὶ τγεϊδιίοη οὗ τέκνα 
ἃπὰ γονεῖς πὰ ῥτοςϊ δἰ πιεὰ ἴῃ ἴπε Ὠϊνῖπςε 
(οπηπιαπάπιεηι (νετ. 2). 

γει. 2. τὸν πατέρα σον καὶ τὴν 
ητέρα: ΠΣ ἐὰν ὕδῖλεν απάὰ μὴν Δ 

Οδεάϊεηοε 15 με ἀνέν ; ΔΟμΟΜΓ ἰΒ ἴῃς ἀἐ5- 
ῥοιίδον οὗ ψῃο ἢ τδς οδεάϊεποε 18 θογῃ. 

ε δυϊμοτσίτδῖϊνε ἰεγπὰβ οὗ {πε ΟΥ [ἂν 
(Εχοά. χχ. :2; Ὠεαξ. ν. 16), ρίνεη ἴπ τῆς 
ἐχαςῖ ψογάβ οἵ δε ΓΧΧ, ἀγα αὐορίεὰ ἰπ 
ογάες ἴο επέογος τερασζά ἴον ἐπαι ἀϊβροϑί- 
τίοῃ.---ἥτις ἐστὶν ἐντολὴ πρώτη ἐν ἐπαγ- 
γελίᾳ: τολίοἢ ἐς ἐλ’ βγΞεὶ οονεριαπάπιεηι ἐπ 
}οῖπέ οὕ ῥγονεῖδφ. ἐς ΤῇΔΥ ἤᾶνε ἢεῖε ἃ 
βίτηρὶν ἐχῤίαπαίονν ἴοτοε (80 ΕἸ]., ψῇο 
τεπάστε ἰξ “τῆς ψις ἢ "᾿; ΑδΌ., “ ἔοτ βυς ἢ 
18." τδῖ μεσ ἴμᾶπ πε αυαϊ]!ταϊῖνε βεβε, οὐ 
{πε σᾶδβυδὶ, "" βεείηρ ἴτ 158". Βυΐ δνεῃ ἰΐ8 
ἐχῤίαμαΐονγ δε βϑυρρεδῖβ ἃ γέασον ἴοσ ἴπε 

ΘΙπλεπὶ οὗἨ ἴδε ᾿σοτπηπιαπάπιεπε. Ὑδε 
Ῥτερ. ἐν ἰ8 υπάἀετβίοοα ὃν βοπιδ (ε.9΄., Α1.) 
ἴο ὃδ6 τπε Ἰοςαὶ ἐν, ἐχργεββίης ἴῃς εῤάδγε 
οὗ τε σοτητηαπάπηεηϊ, ἃπὰ 80 ςοπνεγίην 
ἴπε ἰάεα οἵ Ῥείηρ “ δοςοπιραπίεὰ ὃγ"". 
Βυϊ ποῖα Ργο Δ ΌΪΥ ἐξ Ἔχργαββεβ ἴἢς βίπιρὶς 
8επβε οὗ γείαέέομ, “" ἴῃ τερατὰ οὗ," “ἰπ 
Ῥοΐης οὔ" (Μεν., ΕἸ]. ; οὐ Μία. -Μουϊι., 
ξ: 488). πρώτη, ἷκε οἴδεῖ οτάϊπαϊβ, 

ἱπρ βρεοίῆς ἐπουρῇ ἴῃ ἰϊβ8ε1, ἀΐϊβρθηβεβ 
Μ ἢ τῆς ἀγιὶοϊε. Βυῖ νν παῖ ἰβ πιεδης Ὁ' 
τοῖθ ἀεδηϊίοη οὗ ἴδε ΒΕ σοτηπιαπά- 
τοδὶ 458 ἴδε ,Μγεέ ἴῃ ροὶπε οὗ ργοπηῖβε ὃ 
ὙΠ ςεεονὰ ςοτπητηλπάπηθης αἷβο δδ5 ἃ 
Κιπά οὗ ργοπιῖβε. Βιυι ἰξ (δὶ οοπηπηδηά- 
τηξηῖ ἰ5 ἀϊδοουητεὰ Ὀεσδυδε [8 Ῥγοπιίβε 18 
δεπεταὶ, ποῖ ρεου τ ἴο ἰϊβεῖέ, Ὀὰϊ ἀρρ!!- 
οδδ]ε ἴο αἱ], απὰ {ἢ τῆς Δἕ ἢ αἴοπα ἢδ8 
διἰιδομεά ἰο ἰξ ἃ ῥγοπιῖβε γεΐενδηι ἴο ἰΐδείξ, 
ΨΥ ἰ8 ἰξ σα! εὰ τῆς “ ἤσδι ᾿" δηά ποῖ γαῖπες 
τῆς ““ΟὨΪγ ᾿᾿ σοπιπιδηάπιεπι ἴῃ ροΐηὶ οὗ 
Ριοπιῖβε ὃ ϑοπῖς τηεεῖ τῆς αἰ βῆου εν Ὁγ 
Βυρροβίηρ ἰξ ἴο πιεᾶπ ἴῃς βγεέ ἱπ ἴδε 
βεςοπὰ τ80]ε (Μίςἢ., εἰς). Βυϊῖ ἰπ τῆς 
βεοοηὰ τ0]ε ἰξ ψουϊὰ 511} Ὀς ποῖ οπὶν 
τῆς βγεῖ δυϊ τῆς ομῖγ οπε οἵ {δε Κὶπὰ ; ἀπά 
ἐγ τλε 1ενν 8} ἀϊν᾽ βίου οὗ τῆς Ὠεροδίορυε, 
ὙὨΙΟὮ Δδβδίρτιεὰ βυδ Τςοτηπχαπάπιεπίβ ἴὸ 
δδςδ οὗ τῆς ἵννο 1Δ0᾽68, τοδοῦςβ [ἢ1.8 (ΔΓ 
Ῥάςκ, ἰξ ννου]ὰ ποῖ Ὀε ἐνεῆ ἰπ ἴπε βεοοπὰ 
180]. Νὸοτ οἂπ πρώτη δὲ ἴᾶκεη ἰπ {πε 
8εηβε οἵ ἤτγϑβι ἰπ ὑημῤῥογίαμποε ; ἴοτ ἴξ ἰβ πενεσ 
ἀεβοσιρεά 85 βυςῇ (οὐ ῥὲγ εομπίγα Μαῖῖι. 
χχὶϊ. 38; Βοπη. χὶϊ. 9, το; 64]. ν. 14). 
ΤΒς πιοϑὲ ργοῦδαῦϊε ὄὀχρίαπδιίοη 8 {παῖ 
Ῥδῃ] μ458 ποῖ δες Πεοδίορυε δἷοπε ἰπ νίενν, 
ὃυῖ τ1π6 ᾿νΠοΪς 5οσὶεβ οὗ Ὠίνϊης Οοτητηδηά- 
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ἄτι ςῃ. ν, σδ ἥτις ἐστὶν ῖ ἐντολὴ πρώτη “ ἐν ἐπαγγελίᾳ,Σ 3. ἵνα " εὖ σοι " γένηται 
εἰῆσεε καὶ ἔσῃ “ μακροχρόνιος ἐπὶ τῆς γῆς. 4. καὶ οἱ πατέρες, μὴ " πα- 
« ἴοι. χ, ροργίζετε τὰ τέκνα ὑμῶν, ἀλλ᾽ " ἐκτρέφετε αὐτὰ ἐν ' παιδείᾳ καὶ 

ΟἾΪγ, 
ἔπι κα γουθεσίᾳ κυρίου. 

αἰ. 
Χχχίϊ. δι; 8βεε (οἱ. ἱϊΐ, 2: ; ςὮ. ἱν. 26. 

ΧΥῚ. Μ ἰδὰ. 

1 Οὐ ἐστιν Β 46, Εἰῇ. 

ΒΌΟΠΒ. ν. Ὦ 
Ποῦ. χ!. 5, ̓  8,11 ον; ῥτον. ἱ. 4, 7 (Ρε. νἱ. α ; ἴδ. 1ἱ1]. 4). 

τεβ. ; Ῥτον. χχὶϊϊ. 24. ἱ 4 Τίαι. ἐἱ. τό; 
Κιῦος. χ. τσ; Τίς. [. το οὐἱγ; 

3 Βείοσε Ἄσπαγγ. ἰπβετῖ τή ὈΕΕΟ 2, 73, 115, πιδὴγ Ἑδίδεγ. 
3 Ἐοὸσ κυρ.» Χριστον 17. 

τηθηῖβ, Μοβδᾶὶς δηὰ ἰδῖες (Μεγ., εἴς.). 
Μνεβίοοι: δπὰ Ηοσγὶ ποιῖίος δηοίμεσ - 
8:0ὲ ροϊπείης, υὲς., πρώτη, ἐν ἐπαγγελίᾳ, 
Ξε {πε ΨΒΙςὮ ἰΒ (ἢς ἢτδε οοπηπηαπάπηεηϊ, 
νὰ τδ6 ῥγοπικῖθε {πδῖ,᾽" εἰς. Βαϊ 1818 
8111} Ιεᾶνεβ ἰξ ὑπεχρ δἰπεὰ υνἣν τῃΐ8 σοπι- 
τηδηἀγηεηὶ 18 οδ δὰ δε "γεί. Ὑῆε ψ Βοῖς 
ϑεηΐξηςε 8 ἀεδὶὶ νἹὮ 45 ἃ ραγεπιπεβὶβ ὈῪ 
τᾶς ΕΝ. Βυι τ 8 ἰ8 ἴο τηΐββ ἴῃς τεαὶ ροϊπὶ 
οὗ τπε πβιδίεπιεηι, ψῃϊς ἢ ἰ8 τὸ δάναπος 
ἴτοπι ἴῆς ἀυῖν οὗ οδεάίεηοε (ὑπακούετε) 
επίοσοεά ὈῪ 118 τεϊδιίοη ἴο ἐδ σεαυΐγε- 
τηβηΐ οὗ ἰανν (1πε δίκαιον), ἴο {πε διρῇες 
ἰάεα οἵ 8114] βοπομν 45 ἱπουϊςδιεὰ ἱπ (δες 
δι ρἢεβῖ βυτηπηδγυ οὗ Ὠϊνίπε [ὑἀνν, τῃς Πεο- 
αἴορῃε. Τῆς ἥτις οἴλιβε, (Ποτείοσγα, 18 ΔΠ 
ἱπίερταὶ ραγῖ οὔ πε βιδίεσηεπι, δπὰ ἱπβίεδλὰ 
οὗ θεὶπξ ἃ τεπιδεῖκ ὃν τῆς ΨΨΑῪ σοπνευβ ἃῃ 
δάνδηςε ἰπ {πε τπουρῆι. 

γες. 3. ἵνα εὖ σοι γένηται καὶ ἔσῃ 
μακροχρόνιος ἐπὶ τῆς γῆς: ἐλαέ ἐΐ πεᾶν 
δὲ τοεῖϊ τοέἐλ ἐΐεε, ἀπά λον »ιαγεϑέ [ἶσα 
ἰομρ οκ ἐὰκε ἰαπά. ὙΤδε αυοιδιίοη οὗ τῃς 
ςοπητηδη ἀστηεηὶ ἰβ οοητἰπυεὰ δοοογάϊηρ ἴὸ 
μὰ ΣΧ, δυῖ ἢ βοσης νατίδιοηβ, υἱξ., 

ὉΓ γένῃ, δἀπὰ {πε οπιὶββίοη οὗ τῆς 
ἀγαθῆς ἧς (Εκοά. Χχ. 12, Οἵ ἧς δἰοπα 858 
ἰῃ ευξ. ν. 16) Κύριος ὁ Θεός σον δίδωσί 
σοι. ΤῊΪδβ οἰδυβε 15 οπητεὰ ρεγδρβ 858 
[ε88 8υ1{45]ε ἴο ἴ[ῆοβε δά ἀγεββεὰ (ΑὈὉ.); οὕ 
ἐξ πᾶν Ὀς ΠΝ ἃ νίενν ἴο ρεποσγα δε τῆς 
βίδίοσηεηξ δηὰ γε]ίενα ἰΐ οἵ 41] γεβισ στ οἢ 8 
Ὀυῖ τῃο8βε νος ἢ πεοοββαγιν οοηάϊτίοη τπῸ 
Ῥτοπιῖδεβ οἵ (επηρογαὶ δ᾽ εββίηρβ (Ε]1.). 
Μέεγες βίγδηρεῖν Βρροβεβ ἵπαὶ ἴῆς φυοῖα- 
τίοῃ 8 Ἰεῖτ ὑπῆηϊβῃεά βἰπιρῖν θεσᾶυδβε (Π6 
τελάετβ οου]ὰ εαδιὶν σοπιρίεῖε ἰἰ ἔοσ τ επὶ- 
βεῖνεϑ. ἴπ τῃδι οᾶβε ἴἴ πιρῃς πᾶνε Ὀδεη 
Ἔνθῃ ββογίεσ. Τῆς ἤσγβὲ οἴδυιβε ὑγοτηῖδεβ 
τοπίροσαὶ ροοά σεπεγδῖ!ν ; ἴπε βεςοπὰ τῆς 
Ῥατγίουϊασ Ὁ] ββίηρ, 80 δβϑβοοίδιεὰ ἴῃ {πε 
ΟΤ νυν πε ἰάεα οὗ τε Ὀϊνίπε ἔδνουτ, 
οὗ Ἰεηρτῃ οὗ ἄδυβ. Τῆς ἔσῃ ἰ5 ἐχρ]αἰπεὰ 
ὉΥ ποῖ ἃ ἔενν (Εγαβῃι., ες δνεῖϊε, ννίη., 
εἴς. ; ἡ ὙΜΊπ.-Μουϊῖ., Ρ. 361) 48 ἃ οϑδὲ 
οὗ ογαΐϊο ναγίαία, ἃ ἱτατιϑιτίοπ ἔγοπιὶ πε 
ἵνα ςοηπδιίγυςτίοη ἴὸ ἀϊγεοϊ παγγαδῖϊνε, -ξ- 
“δηὰ τποὺ 5ῆδῖϊε Ὀς,᾽ δβ5 τῆς ΕΝ »ιαγρὶμ 

΄ 

Ρυΐϊβ ἰ, Βυὲΐὲ ἴδετε ἰ8β Π0 πεο}ββίυ ἴος 
Βυρροβίηρ βυοῇ ἃ οῆδηρε ἰπ ἴῃε οοηδίγυς- 
ὕοῃ, 25. ἵνα τ τδς ἔπ. ἱπάϊς., ᾿Ἰδουρὰ 
βίσδηρε ἴο Αἰείς ατεεῖκ (Ὡς ἢ γεῖ υ5ε5 
ὅπως υἱῖῃ τΠδὶ ἰεηβε δηὰ τποοά), ἰ5 ἔουιπὰ 
ἰπ ἴῃς ΝΤ (1 Οος. ἰχ. τϑ; εν. χχιῖὶ. 14). 
Ιῃ Απὶς ατεεῖ τῆς ἰάεα ννου]ά ἢανε Ὀεςῃ 

τεββεὰ ποῖ Ὁν εὖ γενέσθαι, δυϊ Ὀγ εὖ 
“ὐ εῦ προτὶ ιν οἷ νειν ἴοττα 

Μεγ.). [πτῆς οτἱρὶπαὶ, τῆς γῆς 
᾿ϑυΣ Ὰ ςουγβε ἴο ὕπο Ἰδρά οὗ Οαπαακ. 
Μεγετσ (δ΄ ηκβ ἰξ τασδὶ τεϊδιῃ 118 Ὠἰδιογιςδὶ 
8686 ἢετθ. Βυῖ (δὶ, ἰπ ἰἴβ 1ἰεσαὶ οοτι- 
ΡΙείεπεββ, ὑνουὰ θὲ βοπηείδίηρ ἱπδρρὶϊ- 
ΟΑΌΪε το Ῥαυ}8 ΟὨτγίβείαπ σεδάετβ.Ό δε 
ἕαοι (δαὶ {πε ᾳυοιδιίοη 5 Ὀτοίεη ο δὲ 
1818 ροίηϊ, δηὰ τῆδὲ {πε πιογε τεβισςιεὰ, 
πδιίοπδὶ ἴεσηβ οὗ ἴῃς ΟἽ ρῥγογηιῖβε ἅσγε 
οπηϊτιεά, τις τνατταπὶ ἃ ἰη ρίνίηρ ἴδε 
Ῥῆγαβε ἴῃς ἰδσρεσ ϑεῆβε οἵ “ου ἴπε εξ ᾽" 
(ν ἢ ΕΝ τεχὶ). Βα ἰὰ ἰ8 θεβὲ ἰο ἴωκε 
ἴδε ρῆγαβε 88 ἴδ 845 ροβϑίδίε ἰῃ [18 Ὠὶ5- 
τοτίοδὶ βθῆβε, δηὰ ἰγδηϑβϑίδιῖα ἰς “οχἡ ἴδε 
Ἰαπὰ " (ΚΝ τβδσγρ.), ἐ.6., δε Ἰδλπά οὐ ψῆς ἢ 
γουγ ΟὨχίβείδη ἰοῖ 18 οαϑί. 

γετ. 4. καὶ οἱ πατέρες, μὴ Ξ 
ζετε τὰ τέκνα ὑμῶν: ἀκα γε ΠΣ ̓ 
βδόνοις μοὶ γομγ οἰϊάνεη ἰο τυγαίᾷ. 

Ὧε καί ςοπιίπυςεβ ἴπε 5βιδίεπγεπι οὗ ἰδϊ5 
βεοοπὰ οἵ ἴδε τεϊδιϊνε οἵ ἀογηδϑεῖς ἀυτῖεβ, 
Ργεβεηζίηρ πονν πε οἵδε βἰίάς. Τῆς ἀυτν 
18 οπα ποῖ οηἷγ οἵ ςὨιάγεπ ἰο ράσζεπίβ, Ὀὰϊ 
4150 οὗ ραγεηίβ ἴο ομιϊάγσεπ. Τῆε ρδγεηιδὶ 
ἄυτν 18 βεῖ ἑογίἢ ἴῃ τεγπὶβ οὗ ἴῃς ἡαέλεγ᾽ς 
οὐ ραξοη νυἱπουὶ ραγίϊίου δῦ πιεπίίοη οὗ 
τε τηοῖμεσβ, ποῖ Ὀεοᾶυβε ομ!ἄγεη οὗ 
τηδῖυγες ἅρε ἅτε ἴῃ νίενν (Ο]58.), Ῥυῖ 
ΒΙΓΊΡΙΥ θεσαυβε {πε ἔδίπεοσ 15 {πε συ]εσ ἴῃ 
τῆς πουδε, 8ἃ8 ἴδε μυβραπὰ 15 ἴῃς μεδά οὗ 
ἴδε νἱέε ; τῆς ποῖ ποτ᾽ 8 τὰ]ε ἀπὰ τεβροπβὶ- 
ΠῚ ν θεΐηρ βυροτγάϊπαϊς τὸ Πὶβ ἀπά τεργε- 
βεηίεὰ ὃν ἢϊ8. Τῆε ράγεπίδὶ ἀυτν ἰβ ρίνεη 
ἔτϑὶ περαΐυείγ, 5 ἀνοϊάδηοε οἵ 811 οδἹου- 
Ἰαϊεά το ἐγγέέαίε οἵ ἐχαδῤεγαέα ἴτε ςΠάγεη 
--ἰπ)βεῖςε, βενεγ ιν δά τῆ |ἰκε, Βὸ 85 ἴὸ 
τῆᾶκε ἴδετη ἱπάϊβροβεά το 8114] ορεάϊεπος 
δηᾶ βοπουσ. παροργίζειν, ἃ βίτοηρ νετῇ, 
ἰουπὰ ἀραΐῃ ἰῃ ἔοπι. χ. το, τ ὨΙΟἢ 
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5. Οἱ δοῦλοι, ὑπακούετε τοῖς κυρίοις ' ' κατὰ σάρκα 

"φόβου καὶ " τρόμου, ἐν " ἁπλότητι τῆς καρδίας 2 ὑμῶν, ὡς τῷ 

τὰ Ξε (Β. ἱν. 2 γοῆ. Ῥαὰ] οἷν; -- σαρκί οἵ ἐν σ., τ Ῥεῖ. ἰἰϊ. 18 Δ]. 
ῬΆΏΪ]. 11. 14. οοΪγ. ο (οι. ἐἰ. 

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥ͂Σ 

ἷχ. 3 δἱ. ; 
Ὦ 1 Οος. ἰΐ. 3; 2 Οοζ. νἱϊ. 15; 

. 1. 22 ἃ]. Ῥδὺϊ οαἱγ; 1: Οβγοη. χχίχ. 17. 

ἱ τοις κυριοις κατα σαρκα ὈΕΕΟΚΙ, Δ]. ρίες., Οἴσ., τ μάσι., Οες., εἴς, ; τοις κατ. 
΄σαρ. κυρ. ΑΒΡ 17,31, 37, 39, 47, 57, 73ν 81...» ΟἸεπη., ΟὮτ.,, Πδπι., ΤῊΙ. 

3τηῆς καρδιας ΑΒΌΕΕΟΚΙ,  εἰς., ΟἸεπι., ΟὩτ., Τάτι., Πδπι. ; οπιῖς τῆς δῷ 3, 48, 
6η", 72, 114, 115, 122, Οτίξ., Β48., εἴς. 

φ΄. μὴ ἐρεθίζετε ἱπ ΟΟἱ. 111. 21.---ἀλλ᾽ ἐκ- 
τρέφετε αὐτὰ ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ 
υρίον: ὁμπέ πεγίμγε ἐλέηι ἐκ ἐλε αἱϊπεὶ- 

ῥἰὴπε απὰ αὐπιοκί ἐίοη οΥ ἐκε [,ογά. Ἑοτ 
ἀλλ᾽ ΤΤΙΝΝΗΕΝ ρτείες ἀλλά 45 Ὀεΐοτε. 
ὟνΥε ἢᾶνε πον ἔπε δβιαἰεπηεηὶ οὗ ραγεηΐϊδὶ 
ἅἄυτν οἡ ἴδε ροβίτῖνε βἰίάε. ἐκτρέφειν ἢΔ5 
Βετα οὈνίουϑν ἴῃς βεη8ε οἵ ὀγίηρὶπρ μῤ 
(τ. Ῥτον. χχίϊ!. 24), ποῖ τῆδὲ οὗ ποιγί λίην 
88 ἰῃ ν. 29 ἄρονε. ἐν ἰβ ποὶ ἐμεέγωρισπέαϊ 
δετε δυι ἰοεαὶ, ἀεποιίηρ τπε εἰς] τῤάέγε 
οἵ εἰενιεπὲ ἴῃ ΨὨΪοἢ ἴῃς παιδεία ἀπ τς 
γονθεσία τΔΚε ρίαςε. παιδεία ἰη οἰΔδβδῖς 4] 
ατοεῖκ πιεδη8 δἀμεαΐίον, ἴα ΒοΪς ἐπ σέγμο- 
ἕο δπὰ ἐγαϊπὶηρ οὗ γουϊῇ, ἱποϊυάϊηρ τῃς 
τεαϊπίηρ οὗ ἴδε δοάγν. [πὶ τς ΝΤ 8 αἷβο 
ἰῃ τε ΟΤ δηὰ πε Αροοσυρῆᾶ παιδεία 
δηά [18 νεῖ παιδεύειν τηεᾶπ εἀυςαιίοη ῥὲν 
“ποἰεοίϊας (ΑῸρ., Ἐπανγ., ἴῃ Ῥβ. οχίχ. 66), 
ἀἰδολῥ[έκε, ἰπϑισυοιίοη ὉῪ εογγεοίδον οἵ 
ἐλασέεπὶπρ (ἴρὰκα χχίιῖ. τὸ; Ηςῦ. χί!. 
5, 7, 8; Βεν. ἰἰϊ.- ο; οὐ, [νεν. χχνΐ. 1; 
Ρβ. νὶ. τ; 88. 1. 5; Εσοΐυβ. ἰν. 17, 
χχί!. 6; 2 Μᾶδςος. νὶ. 12). ΟΥ̓ τμ6 ψεπετῖαὶ 
Οτεεκ βεβε ἴδεγε ἰβ δὰϊ οπε ἰπβίδηος ἰῃ 
πε ολβε οὗ τπε υεγὸ ἴῃ τῆς ΝΤ (Αςῖβ νὶἱϊ. 
22); Δπὰ 88 γεραγάβ ἴῃ πονπ ἴπε ράββαρε 
ἰπ 2 Τίπι. ἢ]. 16 βυϊῖ8 τῆς ἰάεα οἵ ἀἐςξεὶ- 
δ ἴκανγ ἱπβισυςίίοη. Ὑετγε ἰβ ΠΟ γεάβοῃ, 
τπεγείοσθ, ἔοσγ ἀερασιὶπρ ἔτοπὶ τῆς υδυδ] 
ΙΒ] 4] βεπβε οὗ ἴῃ ννοτὰ ἤθε, οἵ ἔοσ 
Εἰνίπρ ἴὲ τῆς ννἱάε βεηβα οἵ αἱΐ τῃαῖ τηάκεβ 
τῆε εἀποδιίοη οὗ οπ] γε. ὙΠε ἴεγπ νον- 
θεσία, ποῖ εηιίγεῖν βίσγδηρε ἴὸ οἰδββίςδὶ 
ατεεκ (ς.Ρ., Ατγβδιορῇ., ἄαπας, τοορ), Ῥυϊ 
αιρο ἐφοιε Ἷ Ἰαῖεγ ατεεκ (ΡΠΪο, 
οϑβερῇ., εἴς.) ἱπ ρίαςε οὗ ἴπε ἐδ] εσ ἔογπὶ 

γονθέτησις ἱνονετία 418ο δρρεδγίῃρ ἴὸ 
οςςὺς ΟςςοΔΒΙ ΟΠ 811] γ), πλεᾶπβ σὐπιοπίίξον, 
τταϊηϊηρ ὉΥ τνογά, ἀπὰ ἴῃ δοίυδὶ 186, 
τηοβίὶγ, ᾿που ἢ ποῖ ποοεββαγιΐγ, ὈγῪ ννογὰ 
οἵ τεργοοῖ, γτεπιοηβίσδηςς οἵ δίδπις (οὔ. 
Ὑτεηςῃ, ΝΤ ὅγπ., Ρρ. 1το4-το8). ὅδε 
γυϊκ. ἰγαπϑὶδῖεβ νοῦν ΜΜΕ]], "πὶ ἀϊβοιρ᾽ πα εἰ 
ςοτγερίοης". Τῆς ἀϊδεϊποιίοη, ἐπεγείοσε, 
δεΐνεεη τῆε ἴννο ἵεσπιβ ἰ8 ποὶ τῆι θεῖνψεεη 
ἴῃε ρεπεγαὶ διὰ τῆς τῤεοίαί (Μεγ.), Ὀυς 
ταῖμεσ τῃδὲ θείννεεη ἰγαϊπίπρ ΌΥ ἀεί απά 
ἀϊδεὶῥ[ὴπε πὰ ἱγαϊπὶηρ Ὀγ τοογὰ (Ε]].). ΤῊΣ 
Κν 15 ἴΆΚεη Ὁγ βοπὶε ἃ5 ἔπε ρεη. οδ)., -Ξ- 
“ ΔΌους Οἢγῖβι " (50 τῆς ατεεῖΐ σοτησηεηῖᾶ- 

ἴοΥβ βθῃεγα ν); ὈΥ ΟΥΠΕΙΒ 88 -Ἑ “ δοοογά- 
πᾷ ἴο {πε ἀοςίγίπε οὗ ΟὨγίβε᾽ (Ετγδβηι., 
Εβὶῖ., εἰἴς.), οἵ ἃ8 --" ψόοσίην οἵ τῆς 1,ογἄ " 
(Μαιιῆίεβ). Βυῖ ἴἰξ 15 Ὀεβῖ υπδετειοοῦ 
εἰἴμεῖ 88 ἴπ6 ῥοςϑέβς. ρεμ. ΟΥ̓ ΔΒ ἴῃ 94". 
οὗ ογίρίν, τε “τῆς Ινογά᾽ 8 ἀϊβοὶρ! πε δπά 
δἀπιοηίκίοη,᾽ 1.6., Ολγέσέαπ τἰταϊιπίηρ, ἰῃς 
ταὶ πίηρ παῖ ἰ8 οὗ ΟἨγίβι, ῥιουεεάϊηβ ἴτοτὰ 
Ηἰπι δπὰ ργεβοηδεὰ ὃν Ηϊπι. 

γν. 5-9ς. Οἷδετς τεϊδεῖνε ἀυτὶ68---ἰο δα 
οἵ πιαβίεσβ δηᾶ βεγναπῖβ. ὙΝΊτ 1Π|8 οοπι- 
Ῥᾶτε τῇς ραγαργδρῇ ἰπ {πε βἰβίεγ Ερίβεϊε, 
(οἱ. [1]. 22-ἶν. 1, δπὰ τῆς βιδιεπιδηὶ ἴῃ 
ι Ρεῖοσ ἰἰ. 18-25. 
ες. 5. οἱ δοῦλοι, ὑπακούετε τοῖς 

κυρίοις κατὰ σάρκα: «εγυαπές οδέν ἐζέηι 
τοῖο αεερογάϊηρ ἰο ἐπε Μεδρὰ αγὲ γομῦ 
νεαϑίεγε. ΑΒ ἴῃ ἴπε οᾶ8ε οἵ {πε ὑνο τε- 
Ἰδιίοπβ αἰτεαάν ἀεαϊς ψἱῃ, δοὸ ἤεσε ἴδε 
βἰδίεσηεηι Ὀερὶπβ ψ ἢ τῆς ἀερεπάεπι 
ταεῖηδεῖ, ἴῃς σεγυαπί, ΨὯΟ ἱπ ἔπεβε εἰπε 
ΜΆ8 ἃ δομά-Ξεγυαπέ. ΜδϑῃΥ αμπεβίϊοηβ 
ψουά ἱπονιδοὶν αγίβε ἢ τεραγὰ τὸ 
δε ἀυκίεβ οὗἨ πιδβίειβ δῃηὰ βεγνδηίβ ἱπ ἃ 
βίαϊῖς οἵ βοοίεϊγ᾽υ ἱπ ΨΏΙΟἢ βίδνεσυ ῥζα- 
ναϊϊεὰ ἀπὰ παὰ πε βαποιίοπ οὗ δηςῖεηὶ 
δηᾶ υπάϊδρυϊεὰ υ86. ἘΕδρεςίδιν ννουὰ 
1815 δε τῆς οδβε ννῆεη ΟἸ γι βεῖδη β'ανεβ (οὗ 
ΨΠοπὶ ἵπεγε ἡνεσα σπηδηγ) δὰ ἃ πεδίπεπ 
ταδβίεσ, δπὰ νἤεθη τῆς ΟἸὨ σι βεαπ πηδβέεσ 
μδὰ πεδίπεη βίδνεβι Ηεπος ἵπε οοη- 
βἰἀεγαδὶς ρίδςς ρίνεπ ἱπ τῆς ΝΤ τὸ τῆϊβ 
τεϊαϊίοη ἀπά πε δρρ]ςαιίοπ οἵ ΟΠγί βιϊδῃ 
Ῥείποίρίεβ τὸ ἱΐ ὠ 1 Ὅος. νῖϊ. 21, 22; 
1 Τίπι. νῖ. 1,2; Τιϊ. 1ἴ..9, το; δηὰ Ῥῃϊε- 
τῆοῃ, ἰη δάάϊιίοη το (οἱ. {ϊϊ. 22, ἱν. 1 δηὰ 
1 Ρει. 11. 18-25). Ηδετδ, 88 εἰβεννβεζγε ἰπ 
πε ΝΊΤ, 5ίανεσγυ ἰβ δοςερι δὰ 85 Δπ εχίβιίηρ 
ἰπβειτυκτίοη, ἢ ἢ 8 πειῖμεσ ἐογτηδ!}ν σςοη- 
ἀεπιπεὰ ποσ ἔογπιδ!ν ἀρρεονεὰ. ὙὙἤετε 
ἰδ ποϊπίηρ ἴο ρῥγοτηρὲ γενοϊυτοπαγυ δο- 
τίοη, οὐ ἴο εποουγᾶρα τερυάϊδιίοη οὗ {πὰ 
Ῥοβίτίοηυ. Οπεβίσηυβ, ἴπε ΟὨτίβιίδη οοη- 
νεγῖ, ἰ5 ϑεπὶ θδοκ ὈΥ Ρδὺὺ] ἴο Πἰβ τηδβίεσ, 
πὰ {πε ἱπβεϊτατίοη ἰ8 Ἰεῖς το ὃς υπάετ- 
τηἰπεὰ δηὰᾶ τετηονεά ὃγ ἴῃς ρταάυδὶ ορεῖ- 
διίοη οἵ ἴπε στεαὶ Οἢτιβιίαη ῥγίποῖρίεβ οὗ 
1πς ἐφυδ]ν οὗ πιεη ἱπ {με δίρδι οἵ αοά, 
ἃ Τοοησθοη ΟἩγίβιίαπ ὑγοϊμεγμποοά, ἴπὰ 
βρί γίτυιαὶ ἐτεεάοπι οἵ ἴῃς Οἢγιβιϊδη πηδη, 
δηά τῆς 1 ογάβῃ!ρ οὐ ΟΠ τίβὲ τὸ νυ οἢ ἐνογν 
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»ζο. {. 25 χριστῷ,; 6. μὴ κατ᾽ " ὀφθαλμοδουλείαν 2 ὡς “ ἀνθρωπάρεσκοι, ἀλλ᾽ 

4 δῖ τ :: ὡς δοῦλοι Χριστοῦ,2 ποιοῦντες τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ, 7. ἐκ "ψυχῆς 
οὐἷγ; Ρε. 
τ. 5. τ (ὁ. ἐἰϊ. 23 οἷν. 

ΤΈΟς Χριστω, κυριω ΑΙ, 17, 39, 47, ΙΕ .-πιδ., Οορί., ΟἾτ... 
3 οφθαλμοδονλιαν ῷ ὈΕΕΘΤΡ 37, 120, 121, εἰς. ; ὀφθαλμοδουλειαν ΑΒΚ Δηά τιοκι. 
5τον Χρ. ὈἾἘΚΙ,, εἰς., ΟὩτ., Ὑπάτι. ; οπι. τον ΦΑΒΌΕΟΡ, 3]. ρίυ., Βδβ., Ευιῇ., 

εἰς. 

οἵἴδετ ἰογάβῃϊ ἰ5 βυρογάϊπαίες. 8ὅεε εβρε- 
οἶα! (οἰάννίπ ϑπιῖῃ 8 Ῥοες ἐπε Βἰδίε 
δϑαπείϊοκ Ανιεγίοαη ϑίαυενν ὃ; ΚΟβι π᾿ 5 
Ολτγίδεελε Εἰλίξ, Ῥρ. 318, 480, εἰς. ; 
Μδηροϊ 8 Ημριαπίἑαί πὰ Ο Ἀγὶτίεπέλωνε; 
Τἡρῃοοι᾽ Β Οοἱοςείαμς απὰ ΡΑίϊενιοπ, ΡΡ. 
310-320. ὑπακούετε, 45 ἰπ [πε οαβε οὗ 
οἰ άσεη 80 ἴῃ ἴἰπδὶ οὗ βίανεβ οδεάϊεμεε ἰ8 
ἴδε σοτηργεμεπβῖνε πᾶπὶς ἴογ ἀυῖγ, ἀπά 
τη18. 28 ἃ ἀυΐν ᾿γίπρ πὶ ἴῃς ἰάσρετσ ργίη- 
εἰρὶε οἵ ἴδε σεςορτιίίοη δπὰ βοηουγ ἄυς 
ἴο ςοηπβεϊτυϊεὰ δυϊπογεν (Εοπι. χὶϊ!. 1-7:; 
αι Ρεῖ. 11. 13-17). Εοτ τοῖς κυρίοις κατὰ 
σόρκα (ΤΕ, ντ ΠΕΚΙ,, εἰς.), τῆς θεῖος 
οτάεσ ἰ8 τοῖς κατὰ σάρκα κυρίοις (ΤΤτ 
ΨΉΝΝ, νἱἢ ΒΙΜΑΡ, εἰἴς.),ΞΞ “τῇοβε Ψψῇο 
δεοοτάϊηρ ἴο ἴπε ἤεβῇ ᾶἂγὲ γοὺσ πιδβίεγβ " 
ΚΝ), ποῖ “ γους πηϑβίεγβ δοςοζάϊηρ ἴο τῇς 
ε8ἢ}" (ΑΝ). [π ἴῆε Ραδβίογαι Ἐρίβιε8 

δηὰ τ Ῥεῖεγ [με β'ανε᾽β πηδϑβίεσ ἰ8 οδ᾽ δά 
4. ΤῊΣ νοχά κύριος, ᾿ἰπιεὰ ὈΥ 

ἴδε κατὰ σάρκα τὸ {πε ἀεβίρπαιίοπ οὗ 
ἃ Ἰογάβῃϊρ ννῃιο ἢ ΠΟΙ 48. ΟἿἹῪ ἴοσ πιδιεγίαὶ 
ἰπίεγεβὶβ δπὰ βαγι αὶ τεϊδιϊοηβ, πᾶν Ρεῖ- 
ὯΔΡ5 δᾶνε ὕδεη βεϊεςιεὰ εῖε ἢ ἃ νῖενν 
ἴο ἴδε ςοπίγαβε ννἱτα της Κύριος νγῆοβε 
Ἰογάβῃι 18 δϑβοϊυῖε, ἱποϊ υβῖνβ ΔΠ1Κὸ οὐ πηᾶ8- 
ἴεσ δπά οἵ βἷανε, οἵ εαγῖῃν πὰ οἵ ἢεᾶν- 
εν ταϊαιίοπβ.-- -μετὰ φόβον καὶ τρόμον : 
τοι ἐᾷ γεαγ απὰ ἱγεηιδιίηρ. ὙΠε υ8ὲ οὔ τῆς 
ΒΆΤΊΕ ρῆγαβε ὑν ἢ γτεραγὰ ἴὸ Ρδὰ] ᾿ἰπιβεὶ 
(1 Οος. 11. 3), πε Οοτπιίδηβ (2 Οον. νἱ!. 
15), ἀπὰ πε ΡΗΪΙ ρρίδηβ (ΡΉ1]. ἰϊ. 12), 8 
Ἑἐπουρἢ ἴο βῆονν ἴπδὶ ποιϊπίπρ' πιογα ἰ8 ἴῃ 
νίενν πεσε τῇδ σοίεδέοιις χεαΐ ἴῃ {πε ἀϊδ8- 
οδαγρε οὗ ἀυῖν, δηχίοιβ ςᾶτε ποῖ ἴο ςοπῖς 
Βδοτί.---ἐν ἁπλότητι τῆς καρδίας ὑξνν: 
ἐπ εἰπρίομπεσς οΥΓὙ γομν ἀξαγί. Α οἶδυβε 
αυδ|!γίηρ τῃς οδεάίεηος ἰίβε!; ποῖ τδὲ 
“{ξδγ ἀπά ἱγεγη δ πρ,᾿ πὶ ΨΠΙΟἢ οᾶ5ε να 
Βῃου]ά πᾶνε ἐχρεοϊδά τοῦ ἐν ἁπλότητι, 
εἴς. Ιτ βιδῖεβ ἴπε ϑρίγι: ἰπ ὑνπῖο ἢ πὲ 
οδεάϊεηςε ννᾶ5 ἴο δε γεπάδογεά,.---ποὶ ἰπ ίοσ- 
πλϑ] γ, ῥγεΐεποε, οὐ πυροογῖβυ, δυϊ ἱπ 
Ἰηννατὰ γεδ! "ν πὰ βἰποοτιῖγ, δηὰ υἱτἢ Δῃ 
ππάϊνϊἀεὰ Βεατι. ΤῊΣ ποὺη ἁπλότης -- 
{πε ςοπάϊκίοπ οἵ Ὀεΐπρ τοϊέλομέ γοϊάς, εἶπι- 
ῥιϊεῖέν, 8. ςοπιγαβῖεα νυν ῥγείεπες, ἀἷ5- 
σἰνεμίαίϊον, ἱπειησογέέγ, ἰὰ ἴτε ΝΤ ἰδ 
ἔουπά οηἱν ἱπ ἴπε Ῥαυΐπε ννγιτηρ5, δπά 
ἴπετε βένθη {ἰπ|65, υντἢ 8] ἐσ μτν ἀϊεγθης 

βῆδάεβ οἵ πχεδηὶπρ (Εοπι. χὶϊ. 8; 2 (ος. 
ΝΠ. 2, ἰχ. ΣΙ, 13, χὶ. 3; Ερῆ. νὶ. 5; (οἱ. 
ἀΠ, 22; ἰῃ 2 ὅος. '. 12 τῆς ρῥγείεσδδὶε 
τελάϊπηρ ἰβ ἐν ἁγιότητι). Τἢε ρᾶγαβε ἐν 
ἁπλότητι οσουτβ ἀρϑίη ἰπη ἴδε ππνὲ δηᾶ πε 
Ἰαϑὶ οὗ ἴϑεϑε ρδββᾶρεβ.---δθς τῷ Χριστῷ: 
ἂς ἐἔο ΟἈγίεί. δαὶ 15, ἢ δὴ οὐεάϊεηος 
τερατάεὰ 48 γτεπάεγεὰ ἰο Ομγίϑε Ηἰσηβεϊξ,; 
ο΄. ὡς τῷ Κυρίῳ ἴῃ ν. 22, ἀπά κεε 4130 
Κοηι. χίν. 7-9. 

νετ. 6. μὴ κατ᾽ ὀφθαλμοδουλείαν: ποέ 
ἐπ με τσαν ΟΓ εγε-Ξεγυίοε. ὙΔΝῊΗ ρτείες 
πε ἔοστὴ ὀφ' οδονυλίαν. Νεραῖϊνε εχ- 
Ῥαπαιίοη οὗ ναι ἁπλότης τῆς καρδίας 
τηξᾶπ8β. κατά ροϊπίβ ἴο ἔπε ῥγίποίῥὶς ος 
γηΐὶφ οὗ δοϊίου Ὑπὲ ποὺπ οσουχϑ ΟΠΙΥ͂ 
Ὠεῖε δηὰ ἰπ Οοἱ. ἰϊϊ. 22 ; δυι 
δουλος ἰ5 ἴουπὰ 4150 ἐπ ἴῃς Οονσέϊέ. ῤοϑί., 
ἷν. 12. [1 18 τῆς βεγνίοε πὶ 15 ἄοπε οπἷν 
ΠΕ οπε ἰδ ὑπάετν ἴπε τηδβίογ᾽ 5 ἐγο---π 
οδεάϊεποςε ἴο βανε Ἀρρεᾶγαῃςεβ δπὰ γμαίῃ 
υπάεϑογνοά ἔλνουτς, ννϊςἢ 15 ποῖ τεηδεγοὰ 
ΜΏΘΩ τῆς πιαβίεσ ἰΒ δβεηΐϊ ἃ5 ἰΐ 'ἰ5 ψἤσῃ 
διῖ8 δογυ ΠΥ 15 οὴ υ.8.---ῶς ἀνθρωπάρεσκοι: 
ἂς πιέμ-ῥίεασεγε. ἄνθ κος ἰβ5 δη- 
οἴμοσ ποη-οἰδββίοδὶ ννογὰ, οσουττίπρ᾽ ΟΠ 
ἴῃ 1 ̓ ς Αἱ ἀπά εςο! εδἰαβιὶςαὶ ατεεῖκ, δπὰ ἴῃ 
πε ΝΤῚ Πἰπιεὰ το τπὶς ραββᾶσε δπά (οἱ. 
1. 22; οἵ. Ῥβ. 1{π|, 6, ὀστᾶ ἀνθρωπαρέσ- 
κων ἰπ ΧΧ, δηά ᾿ς. δαίον., ἱν., 8, 1ο.-- 
ἀλλ᾽ ὡς δοῦλοι [τοῦ] Χριστοῦ : ὀμί ας 
δοπά-Ξεγυαπίς ο7 Ολγίεί. τοῦ ἰ5 ἰουπὰ ἴῃ 
Ὀ ΚΙ, εἰς., δὰῖϊ ποῖ ἱἰπ ΒΜΑΌἘ, εἰς., 
δηὰ ἰδ οπγτεά Ὁν ὙΤΤΙΝΝΗ. Τῆς οοη- 
τταϑὲ 5 ἢ ἀνθρωπάρεσκοι, βεγνληῖβ οὗ 
Ολνῖϑέ, τοὶ ρίεαδβεγβ οἵ μέρη. ὍΤῆς δοῦλοι 
Χριστοῦ, (πετείοτε, 18. ἃ οἴδυβε ὃν ἰϊβεϊξ, 
οἷν εαῤἰαϊπεὰ ΌῪ ψνδδιὶ [οἸΐοννβ. ϑοπιε, 
πιϊβίακίηρ τΠΐ8, τηᾶΐε ἴ οης βεπίεηςε ἢ 
ποιοῦντες, εἴς. ; ἴῃ ΜὨΙΓΗ οἂδε ἰξ Ἰοβεὲβ 
118 ἔοσος, δηὰ {πε εἰπρῃδϑὶβ ἰ5 οἡ τῇς 
ποιοῦντες.-- ποιοῦντες θέλημα τοῦ 
Θεοῦ ἐκ ψυχῆς: ἀοέηρ κε τοὶ! οὁὑΓ σοά 
ρονε ἐμε πεαγέ. ϑιαϊεπιεπι οὗ ννῆδι ἰ5 
ἈΡρτορτίαῖϊς ἴο τῃε “" Ὀοπά-βεγναηῖβ οὗ 
ΟὨγίβε ". [ε θεϊοηρβ ἴο τῆς ελαγαςέεν (ὧς 
οὗ ἴῆε Ῥοπά-βεγνδης οἵ Οἤτγιδι τὸ ἀο τῆς 
ν1]} οἵ αοά, τἰπε αοὰἁ πὰ Εδῖπες οὗ Οἢσῖϑβι. 
ἴῃ δ΄5 σοπάϊτου πὶ 1, δηὰ ἴο ἀο ἴλι 
ποῖ ρστυάρίηΡν οὐ ἑοσπιδ!ῖν, δυϊ ἐς ἀπέρπο, 
Μὴ ἢ Πεαγῖν τεδάϊπεββ ---ὸκ ψυχῆς, ἴττ. 
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μετ᾽ "εὐνοίας δουλεύοντες ὡς τῷ κυρίῳ καὶ οὐκ ἀνθρώποις 2. 8.ε: Του. νἱ. 
εἰδότες ὅτι ὃ ἐάν τι ἕκαστος ὃ ποιήσῃ ἀγαθὸν, τοῦτο " κομίσεται 4. ὦ Μεξε. 

τ1Ξ (ος. ν. το; (οἱ. ΓΝ 25 αἱ 

1 Οὐ ὡς δεΐοτε τω κυριω ὈἾἘΚΙ,, αἱ. ἰνν Τβάγι., ἴδπι., εἰς. ; ἰπβετῖ ὡς ΔΑΒ 
Ὠ"Ε6Ρ, ἀ, ε, ἔ, ξ, πὶ, Ψυΐει, 8γυτ., Βδβ., Οῆνσ., εἴς. 

5 ανθρωπω Β, Ετἢ., Ὠδπηι. 

ϑέκαστος αὐεΥ οτι ΑΒΌΕΕΘΡ, εἰο,, ἃ, 6, ἔ, γ, πὶ, Ναἱε., Οορί., Ατηι., Ρεῖσ., Βδβ., 
Ευιῃ., Πδπι., εἴς. ; ἐκαστος δεΐογε ποιηση ΚΙ,, 4]. Ἰοῆρε ρ]υ., ὅγτ., Οῆσ., Τπῃάτι., 
Ῥδπι., Τπεορῆνὶ., Οες. ; ἐκαστος αν ποιηση ἐδ", ὅ.:.-Ρ. ; ἐαν τι ποιηση ΒΙ,, ἃ, 
ε, 46, 62, 115, 120, Ρεῖς., εἴς. ; εἰδοτες οτι (ρτοῦ. ο τι) ἐεαν ποιηση δ"; οεαν ποιηση 
ἘΆΡΕΕΟΡ 3, 17. 31, εἴς. ; ο ἐαν τι ἐκαστος ποιηση 1," ", 4]. ρίυ., ΟἾτ.15). ΤὭάτι,, 

Ἄτη. 

4κομισεται Δ ΑΒΌΡΕΟΡ (- , Ρεῖσγ. ; κ ται ΡΕΚΙ,, Βαβ., Εὐτῃ., μ' Ν ἰσηται; ὁμιε 
Τπάει., Ῥάτη. 

“ἄτοχῃ ἴδε βου], οἱ. ἐξ ὅλης τῆς ῆ 
σον “ὙὙἱ 4}1 τ βου], Μακ ἊΝ 
Τῆς ἐκ ψυχῆς ἰ8 δἰτδοῃεά Ὀγ ποῖ ἃ ἔενν 
ὥστ ΟἾγυβ., [ετ., Βεηζ., Ηδλιϊ., δὲ 

εἴῖε, ΑΙἢ., ΑδΌ., ΝΗ) τὸ {δε (ο]]οννίη, 
οἴδλυβε. Ὑττερεῖεβ, ἀραΐη, ννου]ὰ διεῖδς 
Ῥοιῇῃ ἐκ ψυχῆς δηὰ μετ᾽ εὐνοίας ἴο τε 
ποιοῦντες ἤλημα τοῦ Θεοῦ. Βυϊ οη 
ἴδε ψ Βοΐε τΠε βἰπιρίεβὶ ἀπά τηοϑὲ οοηρτυ- 
Οὐδ σοππαοῖίοη ἰ8 845 ἰΐξ ἰβ ρίνεη οι ἴῃ 
τε ΑΚ δπὰ τῆς ΕΝ. Τῇε δάάϊτίοη οἵ ἐκ 
ψνχῆς το {πε ποιοῦντες τὸ θέλημα τοῦ 
Θεοῦ ἰ6 ποῖ Βυρεγῆμοι!β ; ἔοτ ἴο Ὀς ἴσῃε ἴὸ 
τῆς οπαγαςῖεσ οὗ ἴῃς θοπά-βεγνδηῖ οὗ ΟΠ" σῖβὲ 
τεαυΐγεβ ποὶ τηογεὶν (πε ἀοίηρ οὗ ἀοά᾽ 8 
ὙΠ], θὰ τΠε ἀοίπρ οὗ τπδὶ νν}}] εχ απίνιο. 
Βυϊ 5. ἀεῆπιίτίίοη ἰβ ἐπουρῆ, ἀπά μετα 
158 ἢο πεεὰ οἵ δε ἤυγίπες ἀεβογιρείοη μετ᾽ 
εὐνοίας. Οἡ τῇς οἵδε παπὰ τῆς μετ᾽ 
εὐνοίας ἰ5 45 ῬΡετΠεπὶ 45 8Δπ Ἔχρίδηδίίοη 
οὗ ἰῇς δονλεύοντες 45 ἐκ ψυχῆς ἰδ 85 ἃπ 
εχρίδηδιίοη οἵ ἴπε ποιοῦντες. 

γεσ. 7. μετ᾽ εὐνοίας δουλεύοντες [ὧς] 
τῷ Κυρίῳ καὶ οὐκ ἀνθρώποις : τοἱ ἢ ροοὰ 
τοῦ ἀοίηρ' Ξεγυΐοε [α5] ἰο ἐπε 1,ογὰ απ ποὲ 
ίονπέπ. Ευτίπεν Ἔἐχρίαπδιίοη οὗ ννῆηδῖ 18 
ταοδπὶ Ὀγ ἴῃε Ὀοπά-βεγνίος οὗ Οἢγίϑί, υὲζ., 
ἃ δεγνίςε γεπάδεγοὰ ν τῇ ρσοοά τοῦ! πὰ δ8 
δ 5εχνίςς ἰο ἴπε [,ογὰ ΗἸπιβοῖξ, ποῖ ἴο πιεῃ. 
μετ᾽ εὐνοίας πηεᾶπ8 ποὶ 5ἰπηρὶν τοίἐλ γεααὲ- 
μέϑς, Ὀυϊ Στ ἴῃς ἀϊδροβίτίοπ ἐπ δὶ νυ βπε8 
οπς Με]. [πη ἴῃς ΝΤ τε πουπ οσουγα 
ΟΠΪΥ Παῖς; ἰῃ τσ Οοσ. νἱΐ. 3 τῆς δοογβάϊτεὰ 
τεδάϊπρ ἰ8 ποῖ εὐνοίαν θυϊ ὀφειλήν. Τῆς 
ΤῈ οπρῖῖβ ὡς θείοτε τῷ Κυρίῳ (νὰ Ὁ5ΚΙ,, 
εἰς.). [118 ρίνεη, πονγενεσ, γ ΒΑ" 
αΡ, Νυ]ρ., ὅτ. εἴς., δηά ἰβ8 στ ἴπ- 
δετιεὰ Ὁγ 1 ὙΤΤΤΧΝΗΕΝ. Ι᾿ ροὶ ἃ ρίας 
ἰπ ΒεζΖδ᾽ 8 εἀϊείοῃ οἵ 1598. 

γες. 8. εἰδότες ὅτι ὃ ἐάν τι ἕκαστος 
ποιήσῃ ἀγαθόν : ἀποιοΐηρ ἐμαΐ το καίδοευενῦ 
μλόν δ ΠΆΜΝ εαεοὰ «μαὶΐ παῦε ἄομε. Οτ, 
δοςογάϊηρ ἴο {πε τεχὶ οἵ Τ᾽ δηὰ ΝΗ Ξ- 
“Κηονίηρ παῖ ἐδςοῇ, ἢ Πε 8114} πᾶνε ἄοπε 

δηΥ ροοά την ". Ῥαγιὶςραὶ οἴδυβε 5ιδ- 
)οἰπίπρ ἃ τεδᾶϑοῇ οσ ἐποουγαρεπιεηΐ ίοσ ἃ 
Βεγνίος γεπδεγεά ἰπ βἰποογίτυ, ἢ Πελει 
ἔρον, δηὰά 248 ἴο ἴδε [ογὰ Ηἰπιβεϊζ, 
ἢς ἐποουγαρεπιεηὶ 1168 ἰπ μεῖς ΟΠ ςιλη 

Κπονϊεάρε οἵ τῆς 1,οτά᾽ Βτειναγὰ, εἰδότες, 
ποῖ - “Ψὴῆο Καονν ᾿ 88 ἰΐ οἱ εἰδότες, Ὀυὶ 
“ βεοίηρ γε Κπονν,᾽ “" Κπονίηρ 88 γε ἀο "᾿. 
ΤΠε ποιήσῃ», 88 [οἸ]οννεά δγ τπε κομίσεται, 
18. Ὀεβὲ τεπάεγεὰ “" 5Π8}} ἤᾶνε ἄοης "". 
Τῆς τεδάϊπρβ νϑσὺ βτεδῖν. Ῥαβεὶπρ ονεῖ 
τηϊηοσ ἀϊνεγβιτςβ, 6.5., εἰδόντες ἴος εἰδό- 
τες, ἐάν τις ἕκαστος, ὃ ἕκαστος ποιή 
ννἱἢ οπιίδδίοη οἵ ἐάν τι, εἴς., ψε ἤῃ 
δχοερεοηδὶ υποεγίδιπίν ἴῃ τὰς εχ οὗ τπε 
ἐὰν οἶδυδε. Τῆε ΤᾺ τεδάβ ὅτι ὃ ἐάν τι 
ἕκαστος, νη ΪΓοἢ 16 σίνεη ἰπ 1,2 δηὰ πηοβὶ 
ουγβῖνεβ. [ἢ τμαϊ οΆ8ε ἐὰν 18 τῆς ῥοέεη αὶ 
ἅν, τῃε ὅδ δηὰ τῆς τι θεΐηρ βεραγαϊεὰ ὃῪ 
ἐπιεσὶς (ςΓ. ἣν ἄν τινα καταβλάψῃ, ΡΙδῖο, 
1 ατος, ἴχ., 864 Ε). ἀπά {πε βεπβε δείπρ -- 
“νη δίβοαενογ ελςῆ,᾽" εἴο. Βυϊῖ ἰπ ἃ οοη- 
βἰάεταῦϊς πυπιρεῦ οὔ Μαηυβογρῖβ δηὰ 
Μεγβίοπβ (ΟΡ, 17. 37, Ναΐς., Ασηι., 
εἴς.) νε Βπὰ ὅτι ἕκαστος ὃ ἂν (οτ ἐὰν) 
ποιήσῃ»; ἰῃ δ", ὅτι (ργοῦδο]ν ὅ τι) ἐὰν 
ποιήσῃ, ὙὮ1ε 3.5 ἰπβεγίβ ὅ Ὀείοτε ἐάν ; 
ἴῃ 1,.", πὰ οπε οσ ἴννο ουγβῖνεβ (46, 62, 
115, 120), ὅτι ἐάν τι ἕκαστος ; απὰ ἰπ Β 
ἃ, ε, Ρεῖγ. δἱεχ. ςδῳ. 6, ὅτι ἕκαστος ἐάν τι 
ποιήσῃ. ΤῊ ἰΔ8ῖ τεδάϊηρ ἰ8. ργείεγγεά 
ὃν Τίβος., οἀ. νι... ΑἸΣ, ΝΗ, πὰ ἰβ 
Ρἰδοβὰ ἱπ τῆς τηδγρὶπ Ὁ [8ο ἢ. [πὸ τῆ ϊ8 
ἐὰν ἰ5 τῃε οοπαϊἐϊοκαὶ ρατιῖϊοῖε δηὰ πὰ 
Β6ηΒ6 8 ΞΞ “ Κπονίηρ ἃ8 γε ἀο ἴῃδὶ εδςῇ, 
1 Πα 5841} πᾶνε ἄοῃε δὴν ροοὰ τπίηρ᾽". 
Τῆς Μαπυβοτίρῖβ οοπδίδηον νᾶγνὺ εῦνεεη 
ἄν ἀπά ἐάν. ἴη οἰΔββίςδὶ ἄτεεκ ἴῃς οοη- 
ἀϊεοπαὶ ἐάν, ἐγ, τἸοοκ αἷβο τῇς ςοπιγδοιεὰ 
ἴοστη ἄν, εβρεοίδ!ν ἴῃ Τῆυογάϊάεβ δπὰ 
ΡΙαῖο, δπὰ ἢ ϊ8 ροβϑβίδιν ἰβ τπε ἐχρ ἀπδίοη 
οἵ τῆς ὈΙΌΙΙ αἱ α8ὲ οἵ ἐὰν 48 -- ἴῃε ῥοέεπέἑαὶ 
ἄν. [πὸ ἂπῪ οᾶϑε ἴπε 186 οἵ ἐὰν, δἰιδοπεὰ 
ἴο τεϊδιϊνε ρσγοποὺυπβ δηὰ δάνεγῃϑβ, ὁ ἐάν, 
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υ Αεἰς ανί. παρὰ κυρίου,͵ εἴτε δοῦλος εἴτε ἐλεύθερος. ο. καὶ οἱ κύριοι, τὰ αὐτὰ 

ΩΣ ποιεῖτε πρὸς αὐτοὺς, " ἀνιέντες τὴν " ἀπειλήν, εἰδότες ὅτι καὶ αὐτῶν 
χἰΐ, 5 
οαϊν: Ῥευι. χχχὶ. 6. ν Αεἴδ ἶν. 17, 20, ἰχ. 1 ΟἿΪΥ ; 100 χχίϊὶ. 6 

᾿χον κνρ., ΨΠῊ ΚΙ, εἴς., Εαίδετδ ; κυριον ΦΑΒΌΕΕΟΡ, Ρεῖσ., Εὐτ., Πδπι., εἰς. 

ὅπον ἐάν, οὗ ἐάν, ὁσάκις ἐάν, εἰς., ἢ 
πε ῥοέεμέϊαί ἴοτος, Ἄρρεᾶτβ ἴο οὐοὺγ 
(πιακίπρ δὶ! ἄμε αἰϊονναπος ἕοσ υποεγίδιη- 
τἰε8. ἰπ της τεχίβ) νη βοτηε ἵτεαυεπον 
θοιδ ἰῃ τῆς ΧΧ ἂπὰ ἱπ τῇς ΝΊ, δηὰ 
ἰτ 18. Ἰουπὰ ἰπ τῆς ραρυτὶ; ὡἵ΄. Ὑμάγεῖ- 
Οτίπιπι, [νέχ., Ῥ. 168 ; Βυϊῖτη., Ογανι. οἵ 
Ν. Τ. Θνεεὰ, ν. γι: ΒΙ4885, σγαν". οὗ Ν. 
Τ. Οτεεᾷ, ρρ. δο, ὅτ, 216.---τοῦτο κομιεῖ- 
ται [κομίσεται) παρὰ [τοῦ] Κυνρίον : ἐλὲς 
φλαὶϊ κε γεεεῖυε αραὶπ ἥγονι ἐμέ Ἰοονά. ὙῊε 
κομιεῖται οὔτε ΤῈ 15 βυρροτῖεά ὃγ ἐδ 5 
ΚΙ,, Βαβ., (ῆνσ., Ὑπεσάοτο εἴς. Ρ εἰνεὰ 

ίσηται. ὙΠε Ὀεδί τεδάϊηρ 8 κομί- 
βαρ Ὡς ἢ 15 ἴπδὶ οὗ ἘΜ ΑΌ "6, δὰ 
Ιπ τπὲ ΝΤῚ τῆε νετῦ κομίζειν ἰ8 ἀυδεὰ οποε 
π᾿ τῆς 5ἰπιρῖε βϑεῆβε οἵ σαγγγίν οἵ δγίμπρ- 
ἐπρ ἰο οπὲ (υυκε νἱϊ. 37, οὗ 86 ννοπγδπ 8 
ἀλάβαστρον) ; οἔεπετ ἰη ἴῃε βεῆβε οὗ οὐ- 
ἑαϊπίηρ (τ Ῥεῖ.1. 9; 2ὈΡεῖ. 11. 13; Ηςρ.χ.36; 
χί. 30)ψ. οἵ ἱπ ἐπὶ οὔγεοείυίηρ δας, γεεουεγ- 
ἑηρ οπες οἱοη (αῖι. χχν. 27; 2 Οοσγ.ν. τὸ; 
ΟΟΙ. εἰ. 25). πε νογὰ ἢδβ {πὶβ ἰαϑὲ ϑεπβῈὲ 
150 ἰπ ςἰαβϑίςδὶ ατεεκ (ε.., τὴν ἀδελφήν, 
ἙΕυτίρ., 1ῤΆ. Τ., 1362; Τδυς,, 1., 113» ὭΡ)ὰ 
80 δετε ἴῃς ἰάεδ 18 τῃδὶ οἵ τεςεϊνίηρ δας 
ΤΒε “ ροοά τῆϊηρ " ἄοπε ἰ5 τεργεβεηϊεὰ 
85 δείηρ ἰΐδεϊ ἢ ρίνεη ὕδοκ το (πε ἄοετ; 
τῆε ςετγιδίπῖν, εαυϊεν πὰ δάεηυδον οἵ τς 
τεννατὰ δείηρ (π8 βρηϊβεὰ (ς7. ἐβρες δ! ν 
2 Οος. ν. το). νεῖμεν ἴπῈ Μιάάϊε ἰβ τὸ 
θὲ ἰᾶκεῃ δβ ἴῃς αῤῥγοῤνγίαέϊυε ΜίΙιάάϊε, 
εχργεββίηρ 48 ἰδ ψνεγε ἴῃς τεςεϊνίπρ ὈδοΚ 
οἵ ἃ ἀεῤοΞσῖέ (Ε11.) 18 ἀουδεξα! ἱπ νῖενν οὗ 
τῆς ἕλοι τῃδι ἴῃ ἐνεσν ΝΤ ὀσούττεπος δὰϊ 
οης ({μυκε νὶΐ. 37) ΜΙάά]ε ἔογσηβ δγε υϑεὰ. 
Τῆς Ὀεδὲ υποῖαὶβ οσηῖ τοῦ Ὀείοτε Κυρίου, 
δηὰ 5ο {ΤΤΎΝΝΗΚΝ.---εἴτε δοῦλος, εἴτε 
ἐλεύθερος : τολείλεγ δοπαὰ ον ὕγεε. Τῆς 
τεννατὰ ἴῃ νίενν ἰ8 τπαὶ οὗ τπε ἀτεδαῖ Πδυ, 
τῆς Ῥατγουδβῖα, ψὩΐοἢ Ψν}}} πᾶνε τεραγὰ τοὶ 
ἴο Ξοείαὶ ἀϊδιϊποιίοῃβ οὐ Ἔχίεγπδὶ οἰγουση- 
βίδῃςεβ, Ὀυῖϊ ΟὨΪΥ ἴο φτῤέγέξμαϊ σοηἀϊτίοπβ. 
Με. 9. καὶ οἱ Κύριοι, τὰ αὐτὰ ποιεῖτε 

πρὸς αὐτούς: α"ἃ γε πιαϑίεγς5 [οτ ἰογάς, 
ΕΝ πτηδγρ.], ἀο ἐδιῸ βαηιε ἐκίπρς μπίο ἐμόν. 
Ἴδε καί 485 ἴῃε βδᾶπιε ἔοτος 88 ἰῃ νὶ. 4 
ἃῦονε. Τῆε ἅἁυϊν οὗ τῆε πιδβίεγβ ἰβ ἃ 
ςοττεβροηάϊηρ ἀυϊν, εβ8ε πεῖ }}ν ἴῃς βᾶπης 
85 ἴπαῖ οὗ {πε βεγνδπίβ (τὰ αὐτά), ἀπά [τ 
͵8 διαϊεὰ ἤγβε ἰπ σεβρεοῖ οἵ ννδὶ ἴβ ἴο ὃς 
ἄοηςε δηὰά ἵπεη ἰῃ γεβρεοὶ οὗ ννῆδῖ ἰ8 ἴο θὲ 
Ἰεῖῖ υπάοπθ. [{ ἴβ ἴο ρυῖ ἃ ἔογοεά βεηβε, 
Βοννένεσ, οὐ πε ρῆγδβε ποιεῖτε τὰ αὐτά 
{{ τι 8 πιδάςε ἴὸ γεΐεγ οπἱγν ἴο {πε ργεςεάϊπρ 

δουλεύοντες ((ἢτγ8.), 85 1 τῆς ροΐηϊνετε 
τῆδι {πὲ τηδβίοιβ δά ἃ ᾿όγυίος ἴὸ γεπάεσς 
ἴο ἴδε δοῦλοι 45 ἴπεξε Παὰ ἃ βεγνίος ἴὸ 
τεπᾶεγ ἴο ἔπε. Νοῖ ἄοες ἰξ βεεῖῃ ἴοὸ 
Ἰοοῖς δδοῖκ βἰπιρὶν ἴο τῆς ποτε ρβεπετσαὶ ἰάεα 
ἰῃ ποιοῦντες τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ρτοῦ- 
ΔΌΪΥ ἴῃς μετ᾽ εὐνοίας ἰ5 πιοτε ἱπηγτηφάταῖεὶν 
ἰπ νίενν, δηὰ ἴῃς πιδαπίηρ 15 ἴδδὲῖ ἴδε 
ταδδίοιβ ψεγα (0 δοῖ ἴο {Πεὶσ βεγνδηῖβ ἰῃ 
τῆς βαπὶς ΟἸσίβείδῃ ννᾶγν 458 ἴπε βεγνδπίξ 
ψνεσε οδ᾽]εὰ τὸ δοὶ ἴο {πεπ|---ἰπ ἴῃς βᾶστης 
βρίγτις οὗ οοπβίεγαϊίοθ ἂπὰ σοοάν]].--- 
ἀνιέντες τὴν ἀπειλήν: γσίυίπρ μῤ γον 
ἐκγεαίεπέηρ. ὙὍΠπε τήν, ροϊπιηρ ἴὸ ἴδε 
τοο ννε]]-Κῆονγη μαδὶς οὗ {πε πγαϑίεσβ, πᾶν 
Ῥε δεβὲ τεηάεγεά ὃν “γουτγ". ἀνίημι ἰς 
υϑεὰ ἴῃ (ἢς ΝΤ ἰπ τῆς βεπβε οὗ ἰοοξεπὲν 
᾿Αοἴϑ χνί. λό, χχνίϊ. 40), ἀηὰ οἵ ἐεανίπρ᾽ 
Ηεῦ. χίϊ!, 5, ἔτοπὶ ΧΧ). [π᾿ οἰδδβδβῖοδὶ 

Οτεεῖΐ ἴτ ἰ8 υβοὰ πιεϊδρδογς λιν Ὀοῖι οὗ 
σἰαςκεπίπρ, γεϊεασὶμρ (Ατὶβιορἢ., Κ͵εβῤ., 
574), ἀπὰ ρὶυὶπρ πῤ (Τυς., [ἱἰ., το, οἵ 
ἔχθρα). Τῆς ἰαἴίο βϑεῆβε 18 πιοδὲ ἰῃ 
Ῥοΐπε ἤεσε. Α8 ΕἸ]. τ ρμον οὔϑβετγνες: 
“81. Ρδὺ] βίπρὶεβ ουῖ τῆς ργενδι!Πηρ νῖοε 
ἃπὰ τηοϑὲ συδβίοτηδγν Ἐχῃι του οὗ δαὰ 
ἔεεϊϊπρ οὐ ἴπε ρατῖ οὔ {με τηδβίεσ, δπὰ ἴῃ 
ζοτδι ἀδὲτρ {π|8, παϊυγα!ν ἱποϊυάεβ ἐνεσυ 
βίγηνδσ ἔοσγῃι οὐ μαγβῆπεββ ᾿. ὙΠὶδ Ὡερᾶ- 
τἶνς 51Δε οὗἨἁ Ἀ(.ῃε πιαβίειγ᾽β ἀυϊν 15 ποῖ 
ποιϊςεἃ ἱπ ἴῃς Ῥᾶγαὶ δὶ ραββαρε ἰῃ (οἱ. 
ἷν. τ.--οαδότες καὶ ὑμῶν αὐτῶν [αὐ- 
τῶν καὶ ὑμῶν) ὃ Κύριός ἐστιν ἐν οὐρανοῖς: 
ἀποιυΐηρ ας γε ἀο ἐπαὲ αἷξο γουν ΜαΞέεν 
[ἐλαὶ δοέκ ἐμεὶν Μαξίεν απὰ γοιγ5) ἐς ἐπ 
ἀεαυεη. εἰδότες, 45 'πι νεῖ. 8, ἐχργεβϑεβ 
τῆς τϑᾶβοῃ οἵ εποουζγαρεπηεπῖὶ ἴοσ ΞΏ ΟΣ 
ςοηάυςϊ οπ ἴπε ρδὶ οὗ πηδβίεσβ, τυἱξ., 
18ε ἕλοι τπᾶὶ πηδβίεσβ ἱπεγηβεῖνεβ Ὦᾶνε ἃ 
Μαβῖεσ οσ ["ογὰ, ννῆοβε βεδῖ ἰβ ἰῃ ἀφαφέη, 
ποῖ τλϑγεῖν οἡ εαγῖῃ, ἀπά ννῆο ἰβ [ογὰ 
ἐ4υδ!ν οἱ τηδβίες δηὰ οἵ εἶανε. Τῇε 
τελάϊηρ οὗ ἴδε ΤΕ, καὶ ὑμῶν αὐτῶν, "25 
δε βυρρογὶ οἵ πιοβδὲ ουγβῖνεβ πὰ βυςῇ 
υποία]β 8ἃ8 Κ ϑοηῖε ίενν Μ9595. ρῖνε καὶ 
αὐτῶν ὑμῶν (36). Βυὲ {δε Ὀεδὲ δς- 
Ἄογεάϊτεἀ τεδάϊηρ 15 καὶ αὐτῶν καὶ ὑμῶν, 
“ῬοΙἢ {πεῖτβ δηὰ γουγδ,᾽" σίνεη Ὁγ ΒΑ", 
4180 ὃν δὰ" (εχοθερὶ τπδὶ αὐτῶν Ὀεςοπιεβ 
ἑαντῶν), ὅ5γτΓ., Βοἢ., Νυρ., Αστη., εἴς., 
διὰ δοςεριεὰ ὃν ΤΤΎΊΝΗΕΝ. --- καὶ 
προσωποληψία οὔκ ἐστι παρ᾽ αὐτῷ: κακά 
γεδρεοί οὗ ῥέγϑολι5 ἰς ποΐ το ἐᾷ Ηἶνι. ὙὍὙῇς 
ίοτπι προσωποληψία ἰ5 ρῥτείεττεά Ὀγ τδε 
θεϑῖ ογιτος (ΤΤΎΥΝΗ). ὙΤῆε πουπ δηά 
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καὶ ὑμῶν ' ὁ κύριός 5 ἐστιν ἐν οὐρανοῖς ὃ καὶ “ προσωπολημψία “ οὔκ να Ἀοπ' 
ἐστιν ἡ παρ᾽ αὐτῷ." 

1ο. Τὸ "λοιπὸν, "ἐνδυναμοῦσθε 7 ἐν κυρίῳ καὶ ἐν τῷ " κράτει τῆς 
αι; ῬΒΣ]. ἵν, 8; τ ὙΒεεδ. ἱν. 1; 2 ΚΤ Βεβα. {{. 1; -- Ῥδυ] οὔγ. 
Αεῖδ 'χ. 22. ἃ Οἢ. ἱ. το τεῆ.. 

ΜΠ Ν 
αι; (οἱ. 
Π . 

᾿ και αντων και υμων ἐδ" (εαντων) ΑΒῸΡ 17, 31, 37, 38, 116, Ψναυϊς., αοιῃ., Ασπι., 
Οορι., ΟΙςπὶ., Εὐῃ., Πδπ)., [ετ. ; καὶ νμων καὶ αντων ἯΙ, 5, 23, 47, 67, 73, 115, 213, 
5υζ.-Ρ., Ρεῖγ., Βα58., Ογρσ., Απιῦγβί. ; καὶ αντων υμων ὈΕΈΟΘ, ρ, εἰς. ; και ὑμων αυτὼν 
Κ, Αἱ. ρίυ., ἀ, ε, ϑυτ.-ϑςῖ., Ετῇ., Βδβ., (ἢς., τ πάτι., Πδπι., εἴο. ἘΣ 

ΞΟ, ο Ὀεΐοτε κυριος 17, 74, 115, 238, ΒΔ8., ὈὨδπι. 

Ξουρανοις (Ιεηι., Ρεῖτ., ΒΔ8., εἴς. ; τοις ονρανοις Ρ; ουρανω δὰ 31, 47, 73, ΒᾶΒ., 
Ῥδπι., εἴς. 

4προσωποληψια ὈΞἘΚΙ;Ρ, εἰς. ; προσωπολημψια ΑΒ" Ό"ΕΑα. 
δ παρ αντω Ρεῖς., Β48., εἴς. ; ἐν ἀντω 31, 37, 5ὅυτ.-Ρ., Ογρτε., εἴς. ; παρα θεω Ὠ ΕΘ, 

ἁ, ε, ἢ, δ, πὶ, Ρεΐαρ., εἰς. (ΕΔ δἀά τω.) 

ὅτου λοιπὸν ΑΔΒ 17,73, 118, Εὐτἢ., Ογτε., Ῥτοςορ., Πδπι.: τὸ λοιπὸν δ" ὍΕΕΑα 
ΚΕΡ, εἰς., Οἢς., Τβάτι., ΤΒεορῇγ!., Οεο., εἰς. ; δὰὰ αδελφοι δὸν Δ ΚΙΡ, εἰς. ὅγτ., 
Οορι., αοιῃ., Οἢτ., ΤΒεορῆν!., εἴς. ; οπιῖε ἀδελφοι μον δ" 
Ειἰὰ., Πδπι., εἴς. 

Ἰδυναμουσθε Β 17, Οτἷς. 

118 σορπαῖεβ προσωπολημπτής (ΑοἰΞ χ. 
34), προσωπολημπτέω ([35. ἰϊ. 9), ἀπροσ- 
ὡπολήμπτως (1 Ρεῖ. 1. 17), ἅτε Ηε]]εη- 
ἰδῆς ἰογπὶβ, οσουτγίης οἷν ἰῇ δ᾽ ̓ ς] 
δηὰ εςοἸεβίαβεῖςαὶ ατεεκ. προσωπολημ- 
Ψία [1361 [5 ἰουπὰ ΟἿἿΥ ἴουτγ τἰπλεβ ἴῃ 
τῆε ΝΤ (Εοπι. ἴἱ. τα; Ἐρῆ. νὶ. 9; (οἱ. 
Εἰ}, 25; [ἅπ|65 ᾿ἰ. 1). ΟἿ. αἷβο ἴδε ρῆγαβεβ 
βλέπειν εἰς πρόσωπον (Μδῖι. χχνί. τ6; 
Μεαῖκ χίϊ. 14), λαμβάνειν πρόσωπον ([ὑκε 
χχ. 21; δὶ. ἰϊ. 6), ννμίοἢ ἰπ τε ΝΤ πανὲ 
αἰννᾶγβ ἃ δα πηεδηίηρ,---ἶἴο Κυάρε ραγι Δ γ, 
ἴο πᾶνε τεραγά ἴο ἴπε ρεγβοη ἴῃ Ἰυάρίηρ 
οἵ ττϑδιϊπρ οπα. [πῖδε ΓΧΧ {πὰ ρῆγαβε 
λαμβάνειν οἵ θαυμάζειν πρόσωπον [8 4150 
υϑεά ἴῃ τμε βεῆβε οὐ μανίην τεβρεςῖ ἴο οπε᾿ 8 
Ῥεῖβοη, δείηρ ῥαγίϊαὶ (ς.ρ., ]ΟὉ χχχί!. 21, 
νΒετς ἰτ 5 οοπ)οϊπδὰ νυν γίυίηρ Παέίεν- 
ἱπρ ἐ 165}, θὰϊ δἀπιΚίτβ δὲ τῆς βᾶπιε τἰπια 
οὗ {πε Ὀεῖίεγ βεηβε οὗ τλοισίηρ ἤαυοιῦ 
ἴο οπε (6σεη. χίχ. 21). 

γν. 1οζο. Οεηεγαὶ ςοποϊυάίπρ εχ- 
Βοτιδιίοπ, ἐο]]οννίπρ ἃρ τπε ἱπ] υποῦοπβ 
Ὀεαγηρ οα ἴδε ραγιϊουϊασ, ἀοπηεβῖῖς ἀυ1165. 
ὙΤῆ8 σοπηργεπεηδβῖνε σπάᾶγρε, νυ ἢ 8 ἐχ- 
ΡΓεββεά ἰπ ἰογπὶβ οὔτμε ΟΠ γι βιϊδη᾽ 5βρίτίτυδὶ 
ναλείλγε, ἴη6 ροννεῖβ οὗ Ἔν] στ ἢ Ποἢ ἢς 
Πᾶ8 ἴο σοπίεηά, δηὰ τῆς ψεᾶροπβ νὰ 
ψΠϊοἢ ἢς 5 ἴο ἃγπηὶ Πἰπιβοῖζ, Ὀγπρβ ἴδε 
Ερίβεϊες νον ἴοὸ 115. οἷοβε. 

ψὲς. το. τὸ λοιπόν [ἀδελφοί] μον, 
ἐνδυναμοῦσθε [δυναμοῦσθε)] ἐν Κυρίῳ: 
,“βηκαιῖν (οτ, ἈεποφίογεἈ) [θῖν δυείλγοη), δὲ 
σἐγεηρίλεπεά ἐπ ἐδιε 1 ογά. Ἐσος τὸ λοιπόν, 
1πε τεδάϊηρ οἵ ΤῈ ψ ἢ ὈΕΚΙΜ", εἴς,, 
τοῦ λοιποῦ, ἰ5 ἴο ὃς ργεξειτεὰ (ν ἢ ΕΤΤῚ 
ΨΨΜΗΕΝ) 88 βυκιδίπεά ὃν ΒΝ "Α, 17, εἴς. 

ὈῈΕ 17, ἃ, 6, πὶ, Ασπὶ., 

Τῆς ἰοτπὶ τὸ λοιπόν (4150 τῆς ϑἰτιρίε λοι- 
“πόν) ἰδ υδεὰ 'π οἰδεϑίςδὶ ατεεῖκ Ὀοῖἢ 85 - 
“28 ἴοτ ἴδε ταδί," φκοά Ξμεῤεγεςί, " ΔΠΔ]]γ᾽" 
δηὰ ν ἢ της τεγηρογαῖ βεηβε οὗ μεημοφίογέλ. 
[πὰ τς ΝΤῚ τὶ ἢα5 δοῖῇ {πεβὲ δρρ] !ςατίοπβ 
(4.ρ.. ῬΏΠ. 1... 2, ἰν. 8; 2 ΤἼ658. {ἰϊ. 1, 
εἴο., ἔογ τῆς ἔογπιεσ, δπὰ Μαῖὶ. χίν. 41, 
Χχνϊ. 45; 1 Το, νἱϊ. 29; Ηεδ. χ. 13 ἴογ 
με Ἰδεϊεγ). [τ ὁσουτβ 4180 οπος ἰπ ἴδε 
86η86 οὗ " δἱ 1δδι,᾽" οἵ “" δἰτεδάυν" (Αςῖβ 
χχνυῖὶ. 20). ΤΊ ἔοττη τοῦ λοιποῦ, ρτορεῦὶν 
ἃ ἰεπηρογδὶ ρεη., δοιῃ ἱπ οἰαβϑίςαὶ ατεεῖκ 
(Ηετοά., ἰἱ.. 2; Χεη., Ογνγ., ἵν., 4, το, εἴς.) 
δηὰ ἴῃ ἴε ΝΤ (ἀε!. νί. 17), Π45 ἴῃς βεῆβε 
οἵ “ πεποοίοτιῃ "᾿. τὸ λοιπόν οδπ ὃς υβεὰ 
ἴον τοῦ λοιποῦ, Ὀυϊ ἰξ ἄοεβ ποῖ ἀρρεᾶσ 
1παὶ τοῦ λοιποῦ ἰ5 ἐαυδ ἱπιθγομδηρε- 
Δ0]ς ἢ τὸ λοιπόν. Ηετε τὸ λοιπόν 
τις τηεᾶπ εἰπεῖ “48 ἴοσ ψῃδὶ γου 
μᾶνε 5811}} τὸ ἄο ἴῃ δάδάϊείου το ννῆδι ἢδ5 
εθη βαϊὰ " (Μεγ.), οὐ “ πεποείογιῃ "". 
τοῦ λοιποῦ ἰ8 -- “ἐπ τῆς ἤπῖυτε,᾽" “Ὠεπος- 
ἰοτῖ " (ο΄. ΒΙ4ββ, σγανι. οαῦυ Ν. Τ. Ονερα, 
ῬΡ. 94, τορ; ΕἸ]. οἡ αΔ]. νὶ. 17; Τῇαγεῖ- 
Οτίπητι, “εχ. Ρ. 382). Τῆε ΤᾺ ἱπβεγίβ 
ἀδελφοί μον, ἢ ἡ ΚΙΙΡ, πιοοῖ συγβίνεβ, 
δηὰ ὅγσι., Βοῖ., εἴς. ἀδελφοί, νἱπους 
μον, ἰ5 τεαὰ Ὁγν ΑΕῈ, Νυϊρ., Ὑπεοάονς., 
εἰς. Βυΐ τῃε Ὀεβῖ δοογεάϊεά ἰεχιὶ (Β. "Ὁ, 
17, Ετῇ., Ατπι., Ουτ., [μὰς.. [ετγ., εἴς.) 
οπηῖῖδ τῇς ρῆγαβϑε (580 1 ΤΎΓΝΝΗ ΕΝ). Τῆς 
ἐνδνυναμοῦσθε οἵ ἴῃε ΤῈ [8 βυρροτίεὰ Ὁν 
ἴῃς τηᾶ88 οὗ δὐϊῃογίεἰθβ, Ὀὰϊ 18 ἀἰβρίαςεὰ 
ὃν ἴπε βἰπηρὶε ῦσθε (νϊοἢ οσουτγβ 
ἴῃ ΟΟοἹ. 1. 11 ἰῃ Β 17; ΨΏΙσΝ Ἰαϊῖετ 15 
ξίνεπ 4 ρίδος ἰπ τῆς πιδλγρίη ὃγ ΝΗ. 

ῦ 8 ἃ Ρῦορεῖ ραδδίνε --Φ-Ξ “ἴὸ 
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Β ΟΒ. ἰν. 44 "ἰσχύος αὐτοῦ. 

εἶκε χι, τὸ 3 δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι 5 
422 οὐΪγυ ; 
2 Κίηφε ἰϊ. 21. ἀ- Μεαῖι. ν. 28 αἱ. 

Ἰεγῦνσ. νμας Εα. 

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥ͂Σ νΙ. 

αι. ἢ" ἐνδύσασθε ' τὴν “ πανοπλίαν τοῦ θεοῦ, “ πρὸς 
πρὸς τὰς “ μεθοδείας " τοῦ διαβόλου. 

« ΟἹ. ἵν. τ4 τε. 

3 εἰς τὸ ὈΕΕ6. ὥστ υμ. ὈΕ ; αντιστ. Κ. 
ἐμεέθοδειας Β' Ὁ», εἰς. ; μεθοδιας ΦΑΒ'ΈΟΘΚΙ, 37, εἰς. 

Ῥὲ βιγεηριπεηθά,᾽" 45 ἴῃ Αςβ ἴχ. 22; οπι. 
ἰν. το; 2 Τίπι. ἰἱ. σ; Ηςῦ. χὶ. 34. Τῆε ἐν 
Κυρίῳ (ἐν τῷ Κνρίῳ ἱπ 3.") ἀεῆπεβ {πε 
βίγεηριπεηΐϊηρ 85 Ολγίσέίαη βιγεηριπεηίηρ, 
βυςὮ 28 οδῃ ἴδκε εἴποις ΟὨ]Υ ἴῃ υπίοπ νυν ἡ 
ΟὨγίβι.-τπκαὶ ἐν τῷ κράτει τῆς ἰσχύος 
αὐτοῦ: απὰ ἐπ ἰδε ῥοισεν οὐ ἠΐξς νεἰραί. 
Οπ τπε ἀϊδβιϊποϊτίου δεῖννεεπ τῆε νάτουβ 
ννοτὰβ ἴοσς σίγοηρί, εἴς., οὗ. οα οΒδρ. ἱ. το 
αῦονε. Τῆε ρῆγᾶβε ἰβ ποῖ ἴο Ῥε τεδυςεὰ 
ἴο “ἴῃ ἢϊβ πιρῖν ρόννεγ," δυῖ Π48 ἴπε 
[011 ἔογος οἵ “ἴῃ τῆς δοῖϊνε εβῆσδον οὔ πε 
ταῖρμς τπδὶ ἰ8 ἱπμεγεηὶ ἰπ Πἰπὶ ". Μεγεῖ 
τᾶΚε8 ἴῃς ἐν 48 ἱπβιυ πΊΘΉ 18] τ “ ὈΥ τη Π5 
οὗ τῇς πιρῃι οὗ πἰβ βίγεηρτῃ ". Βυῖ ἕἰϊ 
[858 ἰἴ8 ὑγορεὲζσ ἕογοε οἵ “ ἰη,᾿ τῆς εθῆςίεπει, 
επεγρεῖῖς ροννεσ οὗ ἴδε 1 ογὰ 5 ἱπμεσγεπὶ 
τοῖσδ δείηρ τἴ8ὲ ργίποίρίε οἵ εἰεπιεπὶ ἐπ 
ψΒΙΟἢ τῆς ἱπογεαβε οὗ βίγθηρστῃ νυ ἢ ἰ5 
Ροββίδῖες οπἷν πεσε ἴπεγα ἰδ υπίοη ἢ 
ΟἸτῖβε ἰβ ἴο σεα] δε ἰἴ8ε}, Βυ ἰἢς καί, 
τῃετγείοσγε, τη ϊ8 οἴδυβε αὐδάς βοπι)εϊῃϊπρ ἴὸ 
τῆς ρτγεσεάϊηρ πὰ ἀοεβ πιοσζε ἴῃδη πεσεῖν 
ἐχῤίαϊπα ἴ. π᾿ 2 Ὅος. χίϊ. 9, ἵνα ἐπι- 
σκηνώσῃ ἐπ᾽ ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ, 
τῆε ἰάδα 15 ἐπδὲ οὗ τπς βίγεηρτῃ οἵ ΟΠ γῖβι 
ἀεβοεηάϊηρ ἴο γεξέ οῃ οὔς. 

Ψψεῖ. 11. ἐνδύσασθε τὴν πανοπλίαν 
τοῦ Θεοῦ: ῤῥπέ οπ ἐπα τομοῖς ἀγεομν οὗ 
Οοά. Ἑπυτῖπεῖ ἐχρίαπδιίοη οὗ ναὶ δαβ 
ἴο ὃς ἄοπε ἴῃ ογάες ἴο θεοοσης βίσοῃρ 
ἐπουρῇ ἴο τηεεὶ 411] επεπιίεβ, Ἄἄνεη τῆς 
ἅἄδν!]. τοῦ Θεοῦ ἰδ {δε ρεη. οὗ ογέρίὶπ οἵ 
βομγοξ, τΞ- [6 ῬΆΠΟΡΙΥ ΨὨςἢ σοτηςβ ἔγοπὶ 
ασοὰ οτ ἰ8 ρχγονϊἀεὰ ὃν Ηἰἷπι. Τὸ ρυὶ (δε 
δπιρῃδβίβ οη ἴῃς Θεοῦ (ΗΔτ1]1.} ἰδ ἴο πι188 
τῇς ροΐπι ἀπά ἴο βδυρροβε ἃ ςοῃίγαβι νυνὶ ἢ 
ἔπετε ἰ8β ποιϊμίηρ πεῖ ἴο βυρρεβῖ, υἱς., 
ἢ βοπιε οὐδεν κιπὰ οὗ ραπορῖγυ. Τῇε 
ετηρπαδῖς τπίηρ, 245 τηοϑὲ ἐχερεῖεβ ποίϊος, 
18 ἴῆς πανοπλίαν, ἴῃς ἰάεα Ὀεΐὶπρ ἐπαὶ ψε 
πεεὰ ποὲὶ οὔἱν ἃ Ὀϊνίπε εαυϊρτηεπί, δῖ 
τῆδι ἐφυϊρπιεηΐ ἱπ ἰ18 εορπῤίφίεπεςς, ἱτῃ- 
οὐ ἴδε ΙΔοκ οὗ δῃγ βίηρὶε ραγτί. Τῇ ἴδοι 
ται, ἴῃ ογάες ἴο πιεεῖ οὺὖσζ βρίγιυ] ἔος, 
ννε πεεά ἴο ἴᾶκε ἴο ουγβεῖνεβ 81} τῃδι αοὰ 
τον ἄδβ ἕοσ Πνίηρ δπὰ ἴοσ ονεγοοπιίπρ, 

15 δχργεββεὰ ἴῃ ἃ τε ἶπρ ἄρυγε ἄγαννη 
ἴτοπι ἴπε ννοσ]ά οὗ βοϊΐεγυ. Τῆς ἄγυτε 
οὗἩ τῆς ΟΠ βιίϊδῃ 88 ἃ τψαργυίοῦ ΜΚ Πϊ8 
ἀγνις, τραρές, εἰς. (ὅπλα, ὄψωνια, εἰς.), 
Οσουζβ τερεδίεαϊν ἰπ ἐπε Ῥαυϊίπε νντγῖτ- 
ἴπηρε (οπι. νἱ. 13, 23, χίϊ!. 12; 2 Οοσ. χ. 4: 
1 ὙΤΠαδββ. ν. 8; τ Τίπι. Ἱ. τ8, νἱ. 12; 2 Τί πι. 

ἰν. 7). [π Ὀγίεξες ἔοσπι τῆς ἄρυτε οἵ ἴδε 
ΑΥ̓ΙΟΗΥ ἌΡΡΕΔΙΒ ἱπ τ ΤΉΕββ. ν 8, δπὰ ἰπ 
ἰϊ8 τι ἀϊπηεη 5 4180 ἴῃ [538. 1ἴχ. 17; οὗ. α]5οὸ 
Μυϊβά. ν. τ7, εἰς. πανοπλία [5 ποὶ α’ῬΙΟΜΥ 
δἰ πιρὶν (νυἷῖς. αγαίμγα, Ἡατὶ., εἰς.), Ὀυϊ 
το μοὶς ἀγπιοιν, ἴῃ σςοτηρίετε εαυϊρηιεηῖ οὗ 
ἴδε Κοπιδη ὁπλίτης ΟΥ “ πιλη οὗὨ δΙπι5," 
ςοπδίβιηρ οὗ 58ῖε 4, Πεἰπιεῖ, Ὀγεαδβιρί δῖε, 
ξτεᾶνεβ, βυνογὰ δηὰ ἰδῆςε; οὔ. Τδυς., 0, 
14: Ιβοοσ., 352 Ὁ; Ηετοά,, ᾿., δο; Ρίλιο, 
1 ατος, νὶϊ., Ῥ. 796 Β; δἀπὰ εβρεςϊδιν Ῥοΐϊγ- 
δία, νὶ., 23,2, εἰς. Τῇ ννογά οςουζβ ΟΪγ 
οὔςς ἃρδὶη ἴῃ τἴπε ΝΤ (Πυκε χὶ. 22. Νὸ 
ἄουδε ἴῃς Αονιαη βο]άϊεσ 8 ραγεςυ αν ἱπ 
νίεν. Ῥαδυΐ, τμε Κοπιδπ οἰζεη, νψουϊά 
τῆϊηϊς οὗἉ Πίπη, ἀπὰ ἴτ ννὰβ τῆς Βοσῃδη τηῖ]!- 
ἰδγυ ροννεγ (παὶ δ]1εὰ τπε ἐγε νμεγε Ρδὺ] 
Ἰαδουτεά δπὰ ντοῖε.---πρὸς τὸ δύνασθαι 
ὑμᾶς στῆναι πρὸς τὰς μεθοδείας τοῦ δια- 
βόλον: ἐλαὶ γε νιαγν δὲ αδἷς ἐο Ξἰανά 
ἀραϊμοί δε τοῖϊες οὕ ἐπε ἀευΐϊ!. ϑιλῖε- 
τηεηῖ οὗ τῆς οδγεεέ οὗ ἴπε ρυϊτπρ οὐ οὗ 
1818 ρᾶπορίγυ. ὍὙθῃὲ ρεπεῖαὶ βεῆβε οἵ 
ἀϊνεοίέοκ οοπνεγεὰ ὃν ἴῃς βεχίθ]ε ῥγερ. 
πρός νἤεη (ΟἸοννεά Ὁγ ἴτε δος. ἴδκεβ 
ἃ Μ»ὶὰς νατγίεῖν οὗ ἀρρ]!ςλιίοπβ. ἴπ τμῖς 
Βῃογὶ βεπίθηςς ἰξ Ἵχργεββεβ "περέαΐ ἀϊτες- 
τίοη, αὐνε οὐ οὐγεεί, πιὰ ἰοεαὶ ἁἀϊτεςτίοπ, 
αραϊησίέ. ὙΤΒε ρῆταβε στῆναι πρός δε- 
Ἰοηᾷβ ἴο τδ6 βοϊ ἀΐετ᾽β ἰδλησυᾶρσε, Ὀεΐπς 
υβεὰ ἔος Ξἐαμαΐμρ οπες ρτοιπάᾶ, ἴῃ ορρο- 
βἰτίοη ἴο τακὶπρ το δ!ρῃε (ΤΏυς., ν., τος, 
δηὰ οὐ. δρδεὶ., Απηποέ., 1... Ρ.. 493). ἴὰ 
135.1ν. γνε βανε ἦναι ΜἸ τῆς ἀδι. 
Ἐοι μεθοδείας ΤΥΝῊ ρτείετ μεθοδίας. Οπ 
1818 τᾶγε ἴεγῃ, ἑουπὰ πεϊϊπες ἰπ ργοίδπε 
Οτεεῖ πος ἰπ τῆς ΟΤ, δηά ἰπ τῆς ΝΤ οηἱγ 
ἴῃ ἴδε νΟ οσουττεηςεβ ἴῃ τΠ8 ΕΡίβεϊς, βεὲ 
Ο οἴδρ. ἷἱν. 14 ἀῦονε. Τῆε ρ]υγαίῖ ἄἀε- 
ποῖεβ ἴῃς νατγίουβ ἔογπιϑ ννϊοῆ ἴδς με- 
θοδεία, {πε ἐγαζ{πδες, ἰᾶκεβ, ἀπὰ ἰ5 δἕὦν 
τεπάετγεά εἰζπετσ ςἐγαέαρενις (ἡ Ὠἰσἢ Ὀτίπσε 
ουἱ τῆς Φυπάδιηεηιδὶ ἰάθα οἵ νπεέλοά οἵ 
ῥίαμ ἰπ τλε ἀδοεῖ) οἵ τος. Τῆς Ἐπεπ,. 
ἵνεβ ἀδεεὶές ; Τγπά., Οον., Οτγδη., σεη., 
ἰβῆ., αδεαμὶἐς οἵ ἐγαγν αἀτϑαμῖές. Τῆε 

Ῥευΐϊ, διάβολος, 15 πιεπιὶοπεά Πεῖε ἃ5 
πε δυῖμοσ δηὰ ργαοῖίβε οἵ 411 δυδεῖε, 
πια]ςΐουβ βοπεπηηρ. Τα πια]ρπ ρόννεσδ 
οἵ ψῃϊςοῇ ἢε ἰ8 πε ργίηοε σε ποιιοςὰ πεχί. 

Μψεῖ. 12. ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν [ὑμῖν] ἡ 
πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα: 70» οκν  γοι»] 
τογοεέϊηρ ἰ5 ποὲ ἀραϊηεί πίῃ αμαὰ δίοοά. 
Ἐδδβοη ἴοσ βρεακίηρ οὗ ἰῆε μεθοδεῖαι τοῦ 
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12. ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ ᾿πάλη πρὸς " αἷμα καὶ " σάρκα, ἀλλὰ Ἡετε 

πρὸς τὰς " ἀρχὰς, πρὸς τὰς " ἐξουσίας, πρὸς τοὺς 'ξ κοσμοκράτορας ε Μαϊί. ὅπ. 
1γ: τος. 

χν. 40; 64]. ἱ. τ6; Ηεβ. ἰΐ. τᾳ; 5ἱγ. χὶν. 18. ἢ ΟΒ. ἱ. 2: γεβ'. ἱ στε οπἱγ. 

ΤΈΟτ ἡμ., νμιν ΒΌΕΟ 52, 115-20, ἱ., 1{., ὅ5υτ., Ατ΄.-Ρο]., 514ν. 4]., [υυςϊῇ,, Ασηδτϑέ. ; 
ΑΌΞΕΚΙΕΙΡ, εἰς., πιοϑὲ πλδ8., Να]ρ., Οορί., ϑ'υτ., αἱ., Τβάγι., ΟἹετα., Οτίᾳ., ἡμῖν δὴ 

ΜΒ, 411 Ογρ., ΗἸ!]., 1ες., Αὑρ.ν Απιδτδῖ, 

διαβόλου 48 ἀληρεῖβ αραϊμϑι νυν Ποἢ τπε 
ΟΠ τ βείδῃ πηυδὲ βίαπά ἢὶβ στουπά. Τῇα 
ὅτι ἰ8 εχρίδηδίοτιυ, -- “" ἴᾷς ννε5. οὗ {δε 
Ῥεν]], 1 88υ, ἴοσ ἰὲ 18 ποῖ πεσε "Ἴδη ΨῈ 
ᾶνε ἴο ἕλος". Τῆε ἴεστι πάλη, Ψ ΠΟ 
ὉσουΓΒ ΟἿΪΥ τΠἰ8 οηςε ἰη ἴπε ΝΊΤ,, ἰ8 υϑεὰ 
ἰπ οἰδβϑίςδὶ ατεεκ οσοββίομδιν ἱπ τῃς 
βέπεγαὶ βεπδε οὗ ἃ δαέξϊς οὐ ςοπηθαὶ (Ἰπ 
ἴδε ροεῖβ, ς.5΄., ΑἍβοῇ., Ολο., 866; Ευγῖρ.» 
Ἡεγαεὶ., 1590), Ὀὰϊ ἀδυδιν ἴῃ ἴπς βρεςϊῆς 
8εῆδε οὗ ἃ οοηϊεϑβῖ πῃ ἴπ6 ἰογπὶ οὗ τογέϑί- 
ἰπρ. 1{ἰὸ 88 [18 ργορεσ βεῆβε ἤεζε, 85 ἰ8 
τηοϑὶ ῥγοῦδοὶς, ἴπαγε ἰδ ἃ ἀδραγίυσγε ἴογ 
τε εἰπε δεΐηρ ἔτοση ἴπε ἤρυτε οὗ {δε 
βΆπορὶν, δηὰ ἃ τταῃβιτίοη ἴοὸ οπα ὑπο ἢ 
τ πρΒ ὉρΡ ἀϊβετεηὶ ἰάεδϑβ. Ηδ8 Ραυὶ, 

ἤδη, ννΠο εἰϑεννῆογε υ868 τῇς πιοε ρεη- 
εταὶ ἤρσυγεβ οὗ τε μάχη, ἴδε ἀγών, εἰς., 
ΔΩΥ βρεοίδὶ οὔ]εοὶ ἰπ νίενν ἱπ βεϊεςτίπρ 
πάλη Πετε ἡ ὙΤδετε ἰ5 ποιπὶπρ ἴὸ ἱπάϊςαις 
ΔΏΥ Βυςῇ βρεοϊδὶ οδ)]εςϊ, ὑπ|ε85 ἱξ ὃς ἴο 
Ὀτίηρ οὐἕ ἴδε λακά ἰο καπὰ παῖυτε οὗ τπε 
ςοηῆιςος, “δε ῥεγεοπαὶ, ἱπαέυϊάμαϊ!πὶηρ 
πδῖυσς οἵ τς ἐποουηῖετ᾽" (Ε11.). Τῆς ἡ 
ἀεῆπεβ ἴδε πάλη ἰπ νίεν;, υὲΣ., ἴδε ρἢγϑὶ- 
Τὶ βίσυζεϊς, 48 ποῖ ἴῃς ἀἑπα οὗ πάλη ψ τῆ 
ἩΡΊΟἢ ψνε ἅτε σοποεγηβά--- ΠΟ ἢ 15 “ ἴοτ 
8 (ἡμῖν). Τῇε ἡμῖν οὔτῃε ΤῈ Πδ8 {δε 
βυρροτῖ οὐ ΦΑ ΚΙΡ, πιοβὲ ουτβίνεβ, δηὰ 
τηοϑὲ Ψεσβιοπβ; ὑμῖν ἰΒ τεδὰ ὃν ΒΡ. Ὁ, 
Ετῇ., αοιῃ., εἰς. ὙΠ οἄδε 18 βοπηιεννῆδὲ 
ἐνεηΐγ θαϊδηοεά. ΤΙΝΗ ρίδος ὑμῖν ἴῃ 
τῆε πιατρὶπ ; [ἀςῇ., Τίϑθοῃ., εἴς., ΚΕΟΡ 
ἡμῖν. Τῆς ἔοτπι αἷμα καὶ σάρξ οςουτ5 
ΟὨΪγ ἢετε δηὰ (δος. ἰο ἰἢς θεβὲ ογ 8) ἱπ 
Ἡεδ. 11. 14. Εἰδβενδεῖς ἰτ ἰΒ σὰρξ καὶ 
αἷμα ; Ὀυϊ τῇς 56 η8ε 18 ἴπε βᾶπης, -Ξ- ἠεδδὶς 
ἀμηιαπίέγ. Τῆς ρῆγαβε οσουζϑ ἔουγ {ἰπλε8 
ἰπ τε ΝΤ,, αἰνναγβ υνἱεῆ {πε βᾶπ)ςε ζεπεζγαὶ 
βεῆβε οἵ πγδῃ ἰπ ἴῆε σῃπαγαςῖογ οὗ ἰβ τοσαῖ- 
πές πὰ ἀσῥεμάεμος, Ὀὰϊ ννἱτἢ δἰ σεν 
νδιυὶης τείεγεποαβ; Ζ.5., ΨΊ τεραγά τὸ 
οὖς εογῥογεαί Ὀεὶπρ ἱπ τ Οογ. χν. 50; 
Ηεῦ. ἰϊ. 14; οὖς ἐπκέφιἰδοίμαὶ! ρονατ ἰπ 
Μαῖῖ. χνὶ. 17; οὖὗ τῤὲγίέμα! σαρδοὶυ 88 
οοηϊγαβίεά νυν τῇ ἱπνίβιδε, ἀϊαροὶς ἀρεηῖδβ 
(ο΄. ΕἸΙ. ου Οδ!. ἱ. τ6). Τῆς ἰάεϑ οἵ εαγηπαὶ 
ἀεοίγες οὐ ῥαδείοης ΜὨΪΟἢ ἰβ δβϑοτί θεὰ τὸ 
τῆε ρῆγαβε ἤεγε Ὀγ βοῖῃε (]ετ., Μδιιδίεβ, 
εἰς.) ψουϊὰ Ὀς εχργεβϑεὰ ὃν σάρξ νἱτἢ- 
ουϊ αἷμα.---ἀλλὰ πρὸς τὰς άς: δκιέ 

αὐκπεὶ ἰλ6 ῥγὶπεϊβῥαϊἑἐϊες. ΤῊς ἐοττηυϊα 
κ-- ἀλλά τηάϊοαίεβ ποῖ ἃ εοπῥαγαίίοε 

περαϊίοπ, 848 ᾿Ξ “" ποῖ 850 τηυςῇ δρδίπβι 
βεβῇ ἀπὰ Ὀ]οοά 5 αρδίηβι πε ἀρχαί,᾽" δὰ: 
8δῃ δῦβοϊυϊε. Μεγεῖ τεραγὰβ πε οἴδιιβε 
8 ἃ οᾶϑε οὗ Ὀγδοῦυϊορυ, ϑοπιε ἴδγηὶ οἵ 
τοτὲ φέμπεγαί βεηβε ἤδη πάλη, ἐ.5., μάχη 
ΟΥ μαχετέον Πανίπηρ ἴο Ὀς υπάετειοοά, -- 
“[ογ ὺ8 ἵπετε ἰβ ποῖ ἃ τογεοέϊηρ ἢ βΈβἢ 
δηὰ Ὀϊἱοοά, θυῖϊ ἃ ἥσλέ νὰ τε ρῥτίποὶ- 
Ραϊδεεβ ᾿". Ὑὴΐβ οπ ἴδε ρτουπὰ τῃδι τῆς 
ἰάεδ οἵ τογεφέϊηρ ἰΒ ἱποοπβίβιεηι νυ ἢ τῆδς 
οὔ ἴδε ῥαποῤίν. Βυῖ Με ἴε ἰδ ἴσας τπδὶ 
ἴδετε 15 ἃ οπᾶπρε ἱπ τῆς ἤρυτε ἔοτ τῆς 
εἰπιε Ῥεΐηρ, ἴπεγς ἰ8. ποιῃίπρ βίγαηρε ἰῃ 
ἴδ, πείῖπεγ ἰ8β ἴβεγε δὴν ἱποοηρτυν ἰπ 
τεργεβαπείηρ ἴῃς ΟΠγίβιίδη᾽ 5 ον δέει ἃ8 ἃ 
τογεσέϊπρ---αῦ ἱπαάϊυϊάμαὶ ἐποουπίες δηὰ 
οπε αὲ εἶοξε φμαγίεγς. Οὐ ἴῃε βεπϑς οὗ 
ἀρχαί, ῥνὶκποιῥαϊἐεἶες οὐ γμίεγς δρρι!ϊεά 
δεῖς ἴο πε ροόοννεῖβ οἵ φρυΐΐ, βεὲ οῇ ἱ. 2ϊῖ 
δδονε.--πρὸς τὰς ἐξουσίας : ἀραΐηςὲ ἐλε 
αμέλογιἐΐϊες. Οπ ἐξουσίαι, πετε ἀεβὶρπα- 
εἰς ἀενποπὶς δυϊῃοτίεἰεβ, 5εεὲ ὁπ ἱ. 21 
ἃῦονε.---πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ 
σκότονς [τοῦ αἰῶνος] τούτον: αραΐπεΐ 
ἐᾷ τοογί ἀεγμίεγς οΥ ἐλε ἀαγάμεςς οὐ ἐλὲς 
τοογί ἃ (οτ, οὗ ἐκὶς ἀαγλπε:ς). τοῦ αἰῶνος 
ἰ8 ἰπβεγιβά δῆτεγ σκότους Ὁν ἴῃε ΤΕ, δηὰ 
ἰ8 ἔουπά ἱπ τηοβὲ ουτγβίνεβ, ἀπὰ ἴῃ βυςῇ 
υποία]8 48 Δ ὍΡΕΚΙΙΡ. Ια ἰβ οπιϊιιεά 
ἐπ ΒΜ ΕΔ, 17, 6γ3, εἴς., ἀπὰ [8 ταὰ- 
Ἰεοιεὰ ὃν ΤΤΆΨΝΗΕΝ. [πῆς ΝΤ νε 
δᾶνε δυςῇ ἀδδίρηδίίοπβ δ8 ὁ ἄρχων τοῦ 
κόσμον τούτον ἡρς χίν. 30), ὃ Θεὸς τοῦ 
αἰῶνος τούτον (2 Οοτ. ἱν. 4), ἀρρἰεά το 
ϑαῖδπ. Τῆς ρῆγαβε κοσμοι δα δον τοῦ 

τούτον οσουζβ ΟΠΪγ πεῖε. Τῆς 
ποὺπ κοσμοκράτωρ ἰ9 ἰουπά ἴῃ ἴῃε Οτρῃίς 
Ἡγτηπβ (ἰ1., 3, οὗ ϑαΐδη), ἱπ ἱπβοσίρίοπβ 
(6. 1., 5892, νἱτῇ τεῖ. το τῆς επιρετγοι), ἰπ 
ἀποβεὶς ψτίεἰπρ8 (οἵ {πε ἀεν]]), δπὰ ἰῇ 
πε ΕδθΡίηίς δὶ ᾿ἰτεγαίωτγε ἴῃ {γα π δὶ ογαϊςά 
Ηεῦτενν ἔογπι (οἵ ἴῃς δηζεὶ οἵ ἀξαῖῃ, δηὰ 
οὗ Κίπρ8 {κε τῆς ἔουτ Ρρυγβευεὰ Ὀν ΑΡτᾶ- 
ἢδπι, δηὰ Νεδυςπαάπεζζασ, Εν:]- Μεσο- 
ἄλοῃ, Βεϊβῃαζζαγ; οὐ. ννειβιείη, ἐπ ἰος.; 
Εἰβομετβ Βηχέογύ, 1,εχ., Ῥ. οοὔ, εἴς.). 
Αςοοτγάϊηρ ἴο ὑδᾶρε 45 ννε]] 45 ἑοττηδίίοῃ, 
τῇεγείοσς, ἰἃ πηεᾶπϑ ποῖ πλεγεῖὶν γΐεγς 
(Εἰδ., 6ἀοι}.}, Ὀυὲ τυογίἀ-γμίεγς, ροννεῖβ 
ἀοπιϊπαιίηρς ἐπε ννογὶ ἃ 48 βδυοῃ ἂπὰ ψννογῖ- 
ἱπῷ ενεζγνῆεῖας. τοῦ 1πλὶτ8 
τῆεῖς ἀοπιϊπίοπ, πούνονοσγ, ἴο ἴῃς του] 25 
ἰτ πονν ἰ8 ἐπ με ἀδγκηςββ οἵ [18 ἱρπογᾶπος 

ἰο Ζϑα ΟΚ ΄. 



Βεζε ΟἿΪγ. 

ΠΡΟΣ ΕἘΦΕΣΙΟΥ͂Σ 

Ξ πὶ Μαῖιί. χχίϊ. 18 δ].; Ἐοπι. ἱ. 4οὸ δἱ. 
ο Αςῷ νἱΐ..43, χχ. 13. 14, χχὶϊὶ. 31; 2 τίπι. ἱν. τι; Ὠδαϊ. ἱ. 41; 

ν]. 

13. διὰ τοῦτο " ἀναλάβετε τὴν " πανοπλίαν τοῦ θεοῦ, 

Ὁ ΟὮ. ἱ. 3 τεβ,; Ῥε. χὶϊ. σ, χινὶϊ. 5. 
]εν. χχνὶ. 3. 

1 Αἀδά τον αἴωνος, νἱτἢ 9 ΞΕ ΚΙ;Ρ, εἰς., ϑυτ.", 4]., Μας., Αἰῇ.-τβ., Οἴσ., Ἡπάει., 
8]. οπι. δ "ΑΒΌΠΕΑ 17, 6γ3, 80, τηοβὲ νββ., Οἴεη., Οτὶψ. -οὔι., Αἰῇ., Επυδ., Βδβ5., 
Νγβ8., Ογτ., Ογρζ., υυςῇ., Η1]., Απιδτγβῖ., [ετ., Τεσί., εἴς. 

δηὰ εν], απὰ βυρρεβίβ ἴῃς ἀεβεϊπαά τετταϊη- 
δἰίοη οἵ [πεὶγ ορεσγαίίοη.--- πρὸς τὰ πνευ- 
ματικὰ τῆς πονηρίας : ἀαραΐηεέ ἐλε τῤὶγὶ - 
ἴονοες οὗ τοἱεκεάμπεςς. Ὑἴπε τερειίοπ οὗ 
πε πρὸς Ὀείοτε εδςῇ οὗ ἴδε ἔουτ ροννοσβ 
πδιηεὰ ἰη τῆς οἶδυβε ἢ48 σῃείοσι δὶ ἴοτςε. 
ϑυοῇ τεπάεγίπϑβ 88. “δρίτίαδὶ υνἱοκεά- 
πε588" (Τγπά., Βι5ἢ., ΑΝ), “βρίπιυδὶ 
οσγδιπεβ8 "ἢ ((ταῃ.), φῤὶγίἐμαϊες πεφπέίαθ 
(Ετδβπι., Βεζα, Δ οἱί., εἰς.), ἂτε ᾿πδᾶε- 
υαῖε. ὙΤΒε ρῆτγαβε τὰ πνευματικά ἰδ 
ποῖ ἴΠ6 βᾶπιε 88 τὰ πνεύ ὅταν τ ἈΡᾺΣ 
ῬΓΟΡΕΙΙΥ βρελκίηρ {πε φῤεγὶ ἐπῖηιρΞ (80 
ἍΜ !οΙ., "τῆς Θ᾿ Ξἶτυαὶ ἀὐῤάμοι οἵ τκκδᾶς 
Πε88.᾽). [ ἰβ ροβδβίδ]ε ἴῃδι ἔπε πευῖ. δά]. 
μαᾶ5 τῆς εοἰδείϊυε ἴοτος Ὠετε; ἴῃ βυρροτὶ 
οὗ νοῦ Μεγεῖ δηά οἴμεῖβ δάάδυος βυςῇ 
Ἤγδαβεβ 848 τὸ πολιτικόν, τὸ ἱππικόν, τὰ 
Ὠστρικά, εἰς. Βαϊ τὸ πολιτικόν 5: ΕπΠὶ8 

το τηδδῃ ἴπε νος οἵ τπδῖ βεοιϊίοπ οὗ τ1πε 
ΠΟΠΊΤΩ ΠΥ ΜΝ ΐςἢ σοηβίβίβ οὗ πολῖται ; 
τὸ ἱππικόν, αἷΞο τὰ ἱππικά (ΡοΙγὉ., {{].ν, 
114, 5) πιεδηβ εαυαΐνγν ; ἀπὰ τὰ λῃστρικά 
ἷβ υβεά ἔογ ρίγαϊε-νεββεῖβι Τῆς ἴογπ τὸ 
λῃστικόν, ποννενεῖ, 885 Ὀοΐῇῃ ἴῃς βεῆδβε οὗ 
ἱμῶρ (ΤΒυογά,, ἰ., 4. 13), ἀπά τῃαῖ οὗ ἃ 
απᾶ οὗ γοῦδεγς (ΤὨυςγά., ᾿1., 60). ΤὨΪΐΒ 

ΤῊΔΥ ῬεΙδαρΒ ᾿υ 5} ν {πε βεῆβε οὗ Ἄςῤίγίξ- 
δαπάᾶς οἵ Ξῤὶγίίμαὶ ᾿οςίς Ἀεῖςὲ. Βυῖ ἰΐ 
Β66π15 πιοβὲ ςοηβοηδηΐῖ νἹ ὑδᾶρα ἴο ρῖνε 
πε ἴεττῇ τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας (ῃς 
βἰσῃρίε βεπβε οὗ “τῆς βρίγίυ4] τπῖπρβ," 
ὦ.6., “ εἰενιεπίς οἵ ἤογοές οὗ νιἱοϊκεάπεββ,᾽" 
νῖπους σοππεςῖπρς ψΠΠ τὸ τῆς ἀουδιδι] 
ςοηποίϊδιοη οὗ αγρηῖός, ἀοσίς, οἵ ἀογάξς 
(ς΄. ΑδδΌ., ἐπ ἰος.). ὙΠε πονηρίας ἰ5 ἴῃς 
δε. οἵ φμαϊέγ, Ξε ἴπε βρί τἰ-ἔοσοεβ ννῆοβε 
ἐββεηῖίδὶ σμαγδαςῖεσ ἰδ υνοκεάηεβε.---ν τοῖς 
ἐπουρανίοις: ἐπ ἐλ ἀεαυεπὶγ γερίοτς. Οἡ 
τὰ ἐπουράνια βεε ὑπάετ ἱ. 3 ἀῦονε. ΤῊς 
Ρῆσαβα, οὐ νης 1ῃ15 15 τῆ6 ΠΠΠ οσουτ- 
τεποα ἰπ ἴπε Ερίβεϊε, ἴδ πιοϑδὲ πδίυγα! νυ 
ἀπάετϑίοοά ἱπ ἴῃς ἰοεαὶ βεπβε ψῃὶ ἢ τὲ 
888 ἰπ ἴδε ργενίουβ ἰπβίδηςεβι ϑοπὶα 
ἁερατὶ ἔγοτη [18 βεπβε ἀπά πηᾶκε ἰΐ -Ξ- ἐΐὰε 
μεαυεμῖν διοεοίηρςα, σιν δ πε βᾶπὶε 
εἶπε ἴῃς τηεαπὶπρ οὗὨ “ ἔοσ," “ἴῃ θεῃ ΔΓ" 
τὸ ἐν, τ “ ἴοσ ἴῆε ἢεδνεηϊν Ῥοββεββίοῃβ ".. 
80 Ἔνεὴ Οἤσυβ., Τῃεοά., δπὰ Οες., ἔοϊ- 
Ἰοννεὰ ὃν ΜΝ δία, ΔΜοϊ., εἰς. Βυὶῖ ἐν 
οδπποῖς- ὑπέρ ος περί, ποῖ ἐνεη ἴῃ Μαῖῖ, 
νὶ. 71 ]ὁμη χνὶ. 30; Αςῖδ νἱϊ. 29; 1: Οοσ. 

ἰχ. 4. Οἰβεῖβ, τεϊδιπίηρ {πε Ἰοςϑὶ βεπβε, 
ἴδ Κε της ρῆγαβε 8 ἃ ἀεβίρηπδιίίοη οἵ ἴδε 
βοθῆς οὗ ἴῃς εοκδαέ, 6.6. ΞΞ "ἴῃ τῆε Κίηρ- 
ἄοπι οἵ ἤεάνεπ,᾿ ἐδδὶ θείης (δε τερίου ἴῃ 
Ὡς ἢ ΟἸ γι βείαπβ σοπίεπὰ ἢ τῆς 6πο- 
τηῖεβ οὗ αοὰ (Μδιεδί68), οσ “" ἱπ ἴῃς αἱγ᾽" 25 
οοηιϊγαβιεὰ νυν τῆς Ξοἱἑὰ σγομπὰ (Εᾶςκ... 
Βυς τῇς ἴεττὶ 4υ4118ε:8 τὰ πνευματικά. 
Ἑοττιίηρ οπε ἰάθα τντῃ τῆδί, ἰε ἀΐβρεηβες 
ννἱτἢ ἐπε ἀσγεῖς]ε ; οἡ, τὰ πετεινὰ τοῦ ἀέρος, 
Μαῖῖ. νἱ. 26; τοῖς πλουσίοις ἐν τῷ νῦν 
αἰῶνι, τ Τίπι. νἱ. χ7, εἴς. [εὲ ἀεῆπες 
{πε ἀοπιαίη οὗ {Ππεβὲ βρίγιτ-ἔοσοεβ. ὙΤῆείς 
Βαυπῖβ ἀγα ἴΠο86 Βιρεσίεγγεβεσιδὶ σερίοηβ, 
ποῖ ἴδε Βίρμεβε πεανεὴβ ψ πο ἢ ἅτε ἴδε 
ροάς οἵ ἀοὰ, Οἢτίβι, δἀπὰ δηρεῖβ, δυῖ 
ἴποβε ἰοννεσ πεάνεηβ εὶς ἢ ἃστε δὲ οὔςε 
ΒΌΡΟΟΙςβῖ141 πὰ βυροτίεγγεβισαὶ. Τῆς 
ἰμϑύτως δηά ἴῃς ἰάδα πᾶν δε βυρρεβιεὰ 
Υ ἴῃς [ἐν δἢ ποιίοη οὗ ἃ βεζίεβ οὗ βενεῃ 

Βεᾶνεηβ, δᾶςῇἢ ἀϊβεϊπριυίίςῃεὰ ἔσοπι τδε 
οἵδε, {πε τπϊγά οἵ (16τετ) ἴῃς ἔουπδ, 
4.5.» θεΐπρ ἰδεπεβεὰ ἢ Ῥαγαάϊθε. Οἵ. 
Μοτγῆϊ! δῃὰ σμασῖεβ, Βοοῖ οὗ ἐκε δεογείς 
οὗ Ἑποολ, Ρ. χὶ. Ὑῇε ρῆγαβε ὄἽχργεββεδ, 

εζείοσε, το (πὰ βδης ἰάδα δ5 τῆς 
ΡῬῆγαβε τοῦ ἀέρος ἴῃ ἰϊ. 2. ὙΤἢε τεᾶϑοπ 
ΨΜΏΥ ΡΔᾺΪ] υδ68 ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἀπά 
ποῖ ἐν τῷ ἀέρι Πεῖε τδυ ὕε, ἃ53 Μεγεῖ 
Βυρρεβίβ, 8 ὑἸβδῃ τὸ “Ὀγηρ ουξ ας 
δίγοηρὶγ ας ῥοΞςοὶδίς τε βϑυρετυτηδη ἀπά 
ΒΌΡΟΓΙΕΓΓΕβ αὶ παίωυγε οὗ ἴμεθεὲ Βοβεε 
ΒΡΙΣΙτ8 ᾿". βιὰ ΠΕ 

Ψψεσ. 13. τοῦτο ἀναλάβετε 
πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ: τολεγεζογε ΤῊΝ 
ἐπε τολκοὶθ ἀγηιομῦ οΓ Οοά,. διὰ τοῦτο, 
ἰ.ς.,) Ὀεοδυϑε ΥΟῸΣ δπεπηῖεβ ἅγε βοῇ 85 
ἴπεβε. ἀναλαβεῖν ἰ5 τῇς δοςεριοα τοττῃ 
ἴον ἴακίπρ' ὕΡ ἃγπιβ, 85 κατατίθεσθαι ἰΞ5 ἴοτ 
ἰαγὶπῷ ἴμεπὶ ἄονη (Πεῦϊ. ἱ. 41; [ετ. 
χχνΐ. 3).---ἶνα δυνηθῆτε ἀντιστῆναι ἐν 
τῇ ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾷ: ἐλαί γε νιν δὲ 
αὖίε ἐο ευἱμπίακά ἐκ ἐδε ευἱ! ἀαγ. ὍΤΒε 
οὔ]εςῖ οὗ τῆς ἀ; ῆναι, νὲς., [86 ροννεῖβ 
Ἡρώ ἰ5 ἰῇ ἴο ὃὍε υπάδετβιοοά. Τῇε 

πονηρά ἰ5 ἰπδάεαυδίεϊγ ἱπιετρτγειοά 
ἃ8 ἐπε ύαν οὐ ἀφαίᾷ ΤΕ. Βεβπηα) : Ἐπ Δαν ὁ 
7μάρνιεμέ ([ετ.)}; τῆς ῥγεσεπὲ ἐἐΐε (ΟὨγγβ., 
Οες,, οἴς.)---  οἢ ου]ὰ γαῖβεσ πᾶνε μεεπ 
αἰὼν πονηρός ; οἵ τῇς ννῆοϊε ρεγίοά οἔοοη- 
Βιςοὶ ργερασεά ἴοσ υ8 ὉγῪ ϑαῖδη (ΕΚἄςϊο., 
Ηδεχ1]., θε Ννεῖῖε, ΒΙεςεκ, εἰς). Κερασά 



13---14. ΠΡΟΣ ΦΕΣΙΟΥ͂Σ 38ὃς 

ἵνα δυνηθῆτε " ἀντιστῆναι ἐν τῇ “ἡμέρᾳ τῇ “ πονηρᾷ καὶ ἅπαντα ν» Με. ν. 
Σ κατεργασάμενοι ' στῆναι.3 

ᾳ ΟΒ. ν. τ τεῆϊ. 
ΔΊ ΚΟ χὶϊ. 35 ἃ].; Ῥααυϊ, ἢεζε οὐΪυ ; 

1 κατεργασμεένοι Α. 

14. στῆτε οὖν "περιζωσάμενοι τὴν ἔδα., βετο 
οι 

ΓΞ Εσπι. νἱϊ. 15, 17, εἴς. χν, τᾶ 1.17; Ῥδὺ] ΟὨΪΥ, εχς. σ Ῥεῖ. ἱν. 3; ]δσρεβ φ, 20. 
ΔΏ. Χ. 5; ΡΒ. ἰχὶν. 6. 

Ξστηναι, στητε οὖν Οτίρ., Εὐβεῦ., δπι., [εἴ., εἴς. ; στητε ΕΘ, ἅ, ε, σγρσ. ; 
Ξίαγε ἰϊπουῖ στητε ουν Ν:οϊοτίη. 

τηῦβὲ ὃς μδά τὸ ἔπε ἀεδηϊεη6885 ρίνεη ἴο 
ἐπε ἡμέρα ὃγ τῆς ἀτείοϊε, ννἈοὮ πιατῖκβ ἴὶ 
Ουϊ 28 ἴῃ ΒΟπὴῈ 86η86 ΟΥΓὁ Οἴδεσ ἃ βίπρὶε 
ἄδγν, ἃ οτιιῖοαὶ ἄδυν, ἃ {ἰπ|ὲ οὗ βεου τᾶς 

τι] δηὰ εἰϑ]. Ηεπος ἴῃς οποίος πιυβὲ 
Ῥεῦνεε τπε ἐΐνις ἐμινιεαἑα εῖν ῥγέ- 

ἐφάδϊηρ ἐδε Ῥαγομεία, ἴῃς βεδιοῃίηρ ἀδὺ 
οὔ τῃε ἔπαγε ἰπ νΗΐς ἢ πε ρόννεγβ οὗ Ἔν] 
ΜΠ πιᾶκε πεῖς 1.8ὲ ἀπά ρτεδίεβδὶ εἴογι 
(Μεγεσ, εἴς), δπά τε ἀκγν οὕ υἱοϊεηὲ 
δενιῤίαξίοπ απὰ αεεαμίἐ, ψ Ἀεπανεῦ παῖ 
ΠΊΔΥ ΤοΟζης ἴο 8 ἀυγίηρ ἴδε ῥγεβεηΐ {ἰπ|ς 
{Ε]., εἰς.), “Δτν ἀδν οὗ ννῖο ἢ ἴτ πιᾶν ὈἊ 
βαιά, “18 ἰ8Β γουγ ἤουτ, ἀπ ἴῃ6 ρονγεσ 
Οὗ ἀλικπεββ᾽" (Βδιτυ; 80 δ'5βο ΑΡῦ.). 
Τῆς Ἰδίϊες νίενν ἰ8 οὐ τπε ποῖα το θὲ 
ΡῬτείετγεά.---καὶ ἅπαντα κατε άμενοι 
στῆναι: απὦ λαυΐηρ ἄοηε αἰϊ, ἐο Ξἰαπα. Τὰ 
Α ψε βᾶνε ἴπε νᾶζίδπὲ κατεργι ι,8ἃ 
ταὶββρε! ρ ἴος κατεργασάμενοι οἵ ἔοι 
κατει, οι. Τῆς Νυΐξ. τεπάεγβ ἐπ 
ονιπὲδιες ῥεγζεοεξ ([ΟἸ]οννπρ Ῥεῖθαρβ ἴδε 
τεδάϊπρ κατειργασμένοι). ϑοπιε πηᾶκε ἱξ 
τῷ “Βανίηρ ῤῥγέῤαγεα αἷϊ τὨἱηρβ ἔογ ἴπε οοη- 
βίοι" (Ετδαβπι., Βεζα, εἴς.) ; δυῖ δῖ 
Ψουἀ με Ἔχργεββεὰ Ὀγ βοπῖε 80 ἢ ἔοσπι 88 
παρασκενασάμενοι (1 Οος. χὶν. 8). ΟΙΒεῖ8 
εἶνε ἴε τῆς βεπβε οὗ ουεγῥοτοογὶπρ (Οες., 
ΟἾτγ58., Ηατὶ., εἰς. ; οἷ “ονεγοοπῃς ̓ ἴῃ 
ΑΝ πιασγρί)---α βεηβε ψῃϊοἢ ἰξ ἢδ8, δυΐ 
ποῖ ἰῃ ἴῆε ΝΤ,, 458 ἔα 18 δρρεᾶγβ, δπά 
ΜΙ ΠΙο ἢ νν}}} ποῖ βυὶς τς πεπέ, (ἄπαντα) 
πεῖα. ΤΒοτῖε ἰβ ΠΟ τεάβοῃ ἴο ἀερασῖ ἔτοτ 
τῆς οτάϊπαγν βεῆβε οὗ ἴῃς νεῦῦ, υἱς., πὶ 
οὗ ῥεγῇῆεενε (ο΄. ῬΊαῖο, 1 ατῦς, ἰἰϊ., Ρ. 686 ΕΚ; 
Ηετοά., ν., 24, εἴς.), ἀοένρ' ἑλογονρἀὶν, 
τρογ ἰμρ ομέ, Ἔβρεοῖδιν ({πε κατά δεϊη 
ἱπιδηβίνε) δοσοσρ  βηϊης ἃ ἐδ κῥιε 18. 
Αρρ]ϊεά το {πίπρβ ενὶ] οὐ ἀϊβῃοπουγαθὶς 
1Π|5 θεςοπηεβ ῥεγῥείγαγε. ΤΏεΒβε ἃγς ἴῃς 
δε η868 ΨΏΪΟΒ τὲ ἢδ8 ἰπ ἴδε ΝΤ ρεπεγδιν 
δηὰ ἴπ ἴῆε Ραυϊΐπε υυτιτἰπρβ ἰπ ραγίουϊας 
(Εοπι. νἱϊ. 15, 17; 2 Οοτ. χίϊ. 12 ; ΡΠ]. 
ἐϊ, 12, εἴς. ; δηὰ ἴῃ ἐπε βεπβε οἵ ῥεγῤεέγα- 
ἢ Εοπι. ἰ. 27, ἰΐ. 9; 1 Ὅοτ. ν. 3; 
τ: Ῥεῖ, ἵν. 3). Ὑῇε ἅπαντα τείετβ οὗν!- 
ΟΥΒΙΥ ἴο ἔπε φοη οὶ ἴῃ νῖενν, ἀπά τηδδῃ8 
“411 τη ϊηφβ ρετιαϊ ηἰπρ ἰο γουτ βῖγυσρ!ς ".. 
Τῆε στῆναι, ἴῃ οοηίγαβὲ ἢ ἴδε ἀντι- 
στῆναι οἵ ευἱἑλείαπαίπρ, ἀεποῖεβ {πε ἤπα] 
τεϑυΐο; πε Δ᾽} ν ἴο νυἱεπδίδη ἃ ννεπ {πε 

ΝΟΙ, ΣΙ]. 

Βρδὲ ἰβ οη ἰδ ἰο δε βουρδὲ νἱκἢ ἃ νῖενν ἴο 
Βοϊἀϊπρ' ομθ᾽ 8 Ροβίτίοῃ ννῆεη πε Τοπῆϊςς 
ἰ8 δἴ δη εηὰ,---πείτδετς ἀϊδίοάρεὰ ποῖ ἔε!]εά, 
δυν δέαπάϊηρ᾽ ιοιοείουκ δῖ Ομ Ἐ᾽ 8 Ροβί. 

εἴ. 14. στῆτε οὖν περιζωσάμενοι τὴν 
ὀσφὺν ὑμῶν ἐν ἀληθείᾳ: τ μαμα, ἐλεγείογε, 
λαυὶηρ ρίγάεα γομῦ ἰοΐνι5 τοί ἐᾷ ἱγμέλ. Ιῃ 
Βογης ἔενν δυϊποτίεεβ στῆτε οὖν [5 οπγϊειεὰ 
(Ν]ςείοτ., Απλδγϑίγ) ; ἰῃ οἴδετβ ἴπε οὖν ἰδ 
οπηιά ᾿" στῆτε ἰδ τεϊδϊηεὰ (Ὁ "Ἐ6σ, 

., εἴς). ὄσφυς ἰβ ἀΔοςεπιυδιεὰ ὀσφῦς 
Ὁ ΜΝ δηάττερ.; Ρυὶ ὀσφύς Ὁγ ΟΓΤΝΗ. 
Ὧε δοζ. στῆτε πᾶν ρειῃαρβ ὃε δεδβί γεη- 

ἀετεά, “ἴᾶκε γοὺγ βιδηὰ,᾽" ἴπε ἀεβπίῖτε οὶ 
δεΐηρ ἴῃ νίενν. ΤῊς βρί τυ Α] τναγγίοσ νῆῸ 
[48 Κερὶ Ὠίβ ροβίτίοη νἱςτοτίουβ δῃὰ βιοοά 
δῦονε δῖβ ςοπαυετεά ίοε ἰῃ οπε “" εν]! ἀδγ,᾽᾿ 
ἷβ ἴο (αἴκα Ἠἰβ βιαπὰ ραΐπ γεδάν ἰὸ ἴδε 
Δηοῖποες βυςῇ οτίεἶσαὶ ἄγ, Βῃου]ά ἰξ σοπια. 
ΤΒε [οἸ]οννίης βεηΐεποςβ εχρίδίη τνϑδὶ μδ8 
ἴο ὃς ἄοπε [δε 18 τῃυ8 ἴο δἰίαηά. ὙΤπὲ 
δοτίβίβ οἂπ βοάγοεῖν ὃε ἴδε οορέφηι ῥΟΥ ΟΥ̓ 
δογίβίβ οσ ἀεβηπιτίοηβ οἵ πε ταν ἱπ νν πο ἢ 
πεν ᾿νεζε ἴο βίδηά ; ἔος ἰξ νου ποῖ Ὀε 
πε πιδεκ οὔτε ροοά βοϊ ἀΐοσ μὲ ἢς Ἰεῆ Πὶ8 
ἐφυϊρπιεπὲ ἴο ὃς δἰϊεπάφά ἴο 111} 1ΠπῈ νῦν 
εἶπηε ἤδη πε Πδά ἴο ἴδλϊκε Ὁρ Πίβ ροβιτίοη. 
ὍΠΟΥ ἅγε ῥσορεσ ραϑβίβ, βίδίί πρ δι Πδ8 
ἴο δε ἄοπε δελοτε οης ἴδῖκεβ ὉΡ δίβ βιδπά. 
Εἰγβὲ ἴῃ τῆς 1188 οὔ {με8ὲε αγιῖςοϊεβ οὗ δαυὶρ- 
τπεπὶ ἰ8 πιεπιϊοηεά ἐδ6 ρίτάϊε. Αρρτζορσὶ- 
αἴεῖν 8ο; ἔοσ ἰδς βοϊ ἀϊεγ τηῖρῃι ὃς διγπιβῃεὰ 
ψν τ ἐνόν οἵδετ ραγὶ οὐ 8 εαυϊ ρπιεηὶ, ἀπά 
γεῖ, ναπερ τπε ρἰγάϊε, ννου!ὰ ὃς πεῖτπεσ 
ΠΥ δοσουϊτεὰ ποῖ βεουγεὶν ἀγπιεά. Ηΐβ 
δεῖέ οἱ δαϊἀγὶς (ζωστήρ οτ ([4ἰετ) ζωνή) 
ννᾶ8 ΠΟ πηεσε δἀογηπηεηΐ οὗ ἴδε βοϊΐοσ, 
δυὲξ δὴ δββεηεῖδὶ ραγὶ οὗ δἰβ εχυϊργηςεηῖ. 
Ῥαββίηρ τουπᾷ τῆς Ἰοἱπβ πὰ ὃγ ἴῃς επά οἵ 
τῆς Ὀγεδβέρίδῖς (1π Ἰδῖεσ {ἰπλεβ βυρροσιηρ 
δε βυνογά), ἴὲ ννᾶβ οἵ εβρεςίδὶ ι8ςε 'π Κεερ- 
ἱπρ οἴπεσ ραζῖβ ἴῃ ρίαςς, ἀπὰ ἴπ βεουγίπε 
πε ρζορεῖ βοϊ ἀϊεγὶν διεἰτυάς δπὰ ἔτεε- 
ἅἄοτη οἵ τηονεπιεπῖ. Τῆς περιζωσάμενοι 
8 θείϊει τεπάεγεὰ (ἢ ἘΝ) “Βανίπηρ 
Ἰγάεὰ γοὺς Ἰοΐῃβ,᾽" ἔπη “ πανὶπς γουγ 
οἶπβ δίτι" (8 ΑΝ} ; ἕος τῆς ρίγαάϊηρ ἰ8 
ἴηε 80] ἀϊεν᾽Β οἵσμ δοὶ ὉγῪ πεὶρ οἵ αοά᾽'ς 
ἔτϑςε (οἵ. Τνὰκς χίϊ. Ῥ δηὰ {πε ἀναζωσά- 
μενοὶ ὀσφύας οἱ τ Ρεῖ. ἴ. 13). Τῆε 
βίηζ. ὀσφύς [5 υϑεὰ πονν ἀπά δραίῃ ἱπ 

25 

τ 
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εἾμακα μα, "ὀσφὺν ὑμῶν " ἐν ἀληθείᾳ, καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν " θώρακα τῆς δικαιο- 
ΜΜκις, μι, σύνης, 15. καὶ “ὑποδησάμενοι τοὺς πόδας "ἐν “ ἑτοιμασίᾳ τοῦ 

ΤΙ ᾿ 
13; 162. χὶ. Ὁ 5:6 1: Οος. ἱν. 2: γεῆ. . 5. 

τ Μετ νἱ. ο; Αςῖ5 χὶΐ, 8 οοἱυ; 2 ΟἼγοῦ. χχυϊϊϊ. 1:5. 

ἰδ. υΧΧ δβ δε τεπάετίπε οὗ Ὀλεΐ] 
Ξε τλὲ ἵννο Ἰοἷπβ, δηὰ 80 ἰξ ἰδ υϑεὰ ἤδγε 
δηὰ ἰη ΑςἰΒ ἰΐ. 3ο; Ηεδ. νἱῖ. 5, το. Τῆς 
ἐν ἴη ἐν ἀληθείᾳ 18 ἴπε ἐμεέγμ»ε. ἐν, ρετ- 
μᾶρβ ν ἢ δοπιε τεΐίεγεπος ἴο ἴῃς οἵδε 
Ῥασίβ θείηρ τοὐέλέμ ἴτε ρίγάϊς (ΕἸ].; οἷ 
περιεῖ. γος ἐν δυναστείς, Ρ5. ἰχίν. 7). 
Βυῖ ψῆδὲ 18 τη1ῖ8 ἀληθεία νν»ῆϊοἢ 8 ἴο 
τῇᾶκε οὐγ βρίγίτυδὶ οἰποίυτε ὃ [τ δᾶβ 
Ὀεεη ἴδκεη ἰπ τῆς οδ[εοέένε 5εηβε, [ἢ ς 
{1} οὗἩ ἴπε ἀοβρεὶ (Οες.). Βυϊ (δᾶι ἰ8 
αϑετγιναγὰς ἰἸδεπεπεὰ ννἱτἢ τῃε σεσογά (νετ. 
17). [|8 σμδ)εεέέυε ττατῇ (οὐ ν. 9 ἀδονε). 
Βυϊ ἱπ νν»ῆδὲ βεηβε δρδίπ ἡ [π (δῖ, 5808 
Μεγει, οὗ “" μιῆοηνυ οἵ κπονϊεᾶρε να 
πε οδ]εςῖῖνε τῇ ρίνεη ἰπ ἐπε αοβρεῖ"; 
ἴῃ (δαῖ, 45 ΕἸ]. ρυΐϊβ ἱξ, “ οὗὨἨὨ τῆε ἱπννασά 

δοῖς4] δοκηον)εάρτηεπι οὗ τπε ἴσα ἢ δ8 
τ [8 ἐπ Ηἰπι᾽" (ΟὨγιβι). Βυὲ ἴῃ [18 β0Ὁ- 
)εςῦνε δρρ!οδίίοπβ ἀληθεία τηεδη8 τηοβὲ 
οὈνίου5γ {πὰ Δ] ρτδαος οὗ εαπάσην, 
οἱπρεγὶἐν, ἐγμέλ μίμεςς ἔξοδα νἱν 441:}ᾧ.ὲ 
Οος. ν. 8, χίῖ!. 6; 2 ]οδη χα; 3 ]οδῃ 1), 85 
ἴς ἰδ ἀδεὰ 4190 οὗ ἴῃς υεγαεῖίν οἵ αοά 
{ξοπ: χν. 8). [τ Βεεσῃβ 5ἰπΊρ]εβέ, ἔπεγε- 
Ὅγε, δη ἃ πηοϑὲ δοσογάδπε ὙἹὮ ὑδᾶρε το 
ἰᾶίκε ἴξ 80 δεγε (ἢ Οδῖν., εἴς.). Απά 
1815 ῥ᾽ δίῃ σταςς οὗ οῤέεππεςς, ἐγμέμ {μἰπες5, 
γεαϊέέν, πὲ τπιϊπὰ δας "1}} ρταςιῖβε πὸ 
ἀεοεῖῖβ δηά διἐεπιρὶ πο ἀΐβριιῖβεβ ἰῃ οὖσ 
ἱπίεγοουγθα ἢ ἀοά, ἰ8 ἱπάεεὰ νἱῖα] ἴο 
ΟἸ γι βείδη βαίεϊυ δηὰ εβϑεπείαὶ ἴο {πε ἄυε 
ορεζδίίοη οἵ 411 ἐῆς οἴδετς 4υ811π|ε5 οὔομασ- 
δοίεσ. [π [βᾶ. χὶ. 5 γὶρ λἰεομδηδϑς 8 ςοπι- 
δίηεὰ νἱτἢ ττἢ ἰῃ ἢ18 πηδῖξες οὗ σίγα 
--ἔσται δικαιοσύνῃ ἐξ τὴν ὀσφὺν 
αὐτοῦ, καὶ ἀληθείᾳ εἱλημένος τὰς πλευράς 
-ἴη δε οαβε οἵ ἴῆς Μεβϑβίδηϊς Βγάπςῇ ουἱ 
οὗ τῆς τοοίῖβ οὗ [ε58ε.---καὶ ἐνδυσάμενοι 
τὸν θώρακα τῆς δικαιοσύνης: ἀκα λαυΐηρ᾽ 
ῥπμὲ οὐ ἐδπε δγεαςέῤ[αίε οὗ νὶρ κέφομϑνδϑς. 
Α8 {δε βοϊἀΐετ σόονεῦγβ μἰβ. ὅγεᾶβὲ υνἱτὴ ἴῃς 
θώραξ ἴο πιᾶκε ἰξ βεουτε ἀραίηβι τῆς ἀϊ8- 
ΔὈΪηρ ψουηά, 8οὸ ἴῇς ΟἾτγίβειδπ ἰ8 (οὸ 
επάυε Πίπιβ6 1} ἢ γίρλέσοιϑηε55 80 δἃ8 
ἴο πιᾶκε ἢἰβ πεαγὶ απὰ υ"}}} ργοοῦ δραϊπβὲ 
ἴῃς ἔαϊΔ] τἢγυδὲ οὗἁ Π15 βρί γί [2] 4884114π|8. 
ΤῊβ δικαιοσύνη 15 τ Κεη Ὁγ 5Ξοῖηε (Ηδτ])., 
εἰς.) 48 ἴδε τὶ ρῃιεουβηεββ οὗ ̓ υϑεϊβοδιίοπ, 
ἴδε τἰρῃίεουβηεββ οἵ δ. Βυὲ {αέέᾷ ἰ8 
πηεπιοποά ὃΥ ἰΐβεϊζ, ἀπὰ δ8 ἴῃε ἀληθεία 
νν88 ἴδε φυαῖιν οὗ τυϊδ λα 88, 80 ἴῃς 
δικαιοσύνη ἰβ ἔπε 4 Δ] οὗ τοσᾶ] σες- 
τυάς (οὐ, Εσπι. νἱ. 13), 88. 86εὲπ ἰπ ἴῃε 
τεβεηεγαῖς. Τῆς ρεη. 18 ἴο Ὀ6 υπδετείοο 

νυ ει. ν. 8; ΒΟΥ. ἰχ. ο, 17 ΟὨΪΥ; [δα. ᾿ἰχ. 17. 
χ Ἡεγοοῦϊγ; -- ες. ἷσ. 37; δες Εζχα ἰδ. 

88 ἴπδλὲ οὗ αῤῥοΞςίίἑοκ οἵ ἑἀεμκεέγ, Ξε ἴδε 
Ὀτχεδβίρίδῖς Ὡς ἢ ἐς εἰ ρῃιεουβπεββ᾽". ἴῃ 
ἴδε ἀπαίορουβ ρϑξβᾶζε ἰπ ᾧ ΤΒεξβ. ν. 8 
πε Ὀτεδδιρίδῖς ἰβ (αἰ ἐλ απὰ ἰουε, απιὰ να 
ΗΝ . παπιεὰ ἐρε, Βεῖπνει ψὨϊςἢ ἰδ ἱπῖσο- 

υοσοὰ ἰλίες ἰπ {8 ραγαρσαάρῆ. ἴπ ἴδε 
ἔα πάδπιεπίεδὶ Ῥάδδεδε ἰὼ ἕξω 11χ. σ7 νὰ 
δανε ἴῃς Ὀτγεδϑιρίαις δηὰ {π6 Πεϊ πιεῖ ἀραῖπ 
τηεπῆοπεὰ τορεῖδεσ, δηᾶ ἴδε ἔογηχοες ἰάεη- 
πδεά ἣν δες νυ ἱἢ γίρλέφοισνες:---ἐνεδύ- 
σατο δικαιοσύνην ὡς θώρακα. 

γες. :5. καὶ ὑποδησάμενο: 
δας: απὦ λανὶηρ τλοά γοιν γεεί. 80 ἴδε 
ἘΝ; θεϊίες (Πδη “ πὰ γοὺς ἔδεϊ βῃοά ᾽ οὗ 
ΑΝ. Τῆς τεΐεγεηοε οοπιεβ ἰῃ πδίυγα]ν ἴῃ 
ςοπηεδοῖίοη ἢ τμε στῆτε. Ὅῆε βοϊάϊετ, 
Φἢο 1] τᾶκε (Ὠ18 Ζἑαμά, τιῦβὲ ἕδνα δἰ5 

ἔξει ρτοϊεοιεά. Τῆς Ηεδ. Ὦν», ταπάαὶ, 
58. τερτεβεπίεὰ ἴῃ τῆς Γ,ΧΧ ὃν ὑπόδημα, 
ὙΠοἢ Αἴ5ο ὁσοὺτβ γερεδίςαϊυ ἴῃ τῆς αο9- 

8 δηά Αοςἴδ, σανδάλιον Ῥείπε αἰβο υξεὰ 
1 ἴῃ (τς ΝΤ (Μδζχκ νὶ. ο; Αςῖϑ χίϊ. 8), 

δηά ἴῃ ἴδε ΓΧΧ, δ νγῸ}} 85 ἴθ 1οβρρῆυς, 
ΜῊ ἴτε δᾶπιε ϑεηθδε. Ηεστεε, πονετνεσ, 

τῆς νεδβ ασν βαπάδὶ (Ηεὺς. ὙἼΝΝ, [ελ. 
ἶχ. 4; [,Δῖ, εαἰέρα; οὗ. ]οβερῃ.; γεν. 
Μϑαγς, νὶ. 1, 8, ἃ ΤΩΝ Ακαξδ., δὰ 5) 
18 ἱπ νίενν, ὙΠ ἢ ῥγοϊεοιεὰ δε ϑοϊ ἀϊεσ᾿8 
ἔεεὶ δηὰ τηδᾶς ἱξ ροββίϊ]ς ἔος δἷπι ἴὸ τσὔῆονε 
ψἢ αυϊοῖς ἀπά σετγίδιπ βίερ. -ν ἔτοι- 
βμασίᾳ: εὐὐέλ ἐδ ῥγεραγεάκε45. ΤῊΕ ἴοετα 
ἑτοιμασία οτουτβ ἐὸ ἰατεῦ, στοος (εξ. 

ἿΡ ων Ῥ. 24; ]Οβερῆ., Απέϊᾳ., χ., σα 
2 ἩΥΤᾺ εἰς ΧΧ (ο΄. Ῥε. χ. σγὴ, ἔος τὰς 

8581. 8] ἑτοιμότης. [ἰ πηεδπ8 (α) ῤῥγεῤῥαγ- 
αέέοη ἴῃ ἴῃς δοῖνε βεῆβε οὗ "παλέηρ γεαὰγ 
(ννιβάοπι, χίτϊ., χ2); (δ) ἃ ςέαές ὁ ῥγε- 
Ῥαγεάδιες ΨΒεῖδμει ἐχέσγπαϊ (ε.ρ., ἵπτπους 
εἰ ἱμασίαν εἰν, [ΟΒΕΡἢ., Απέϊ6.» 
ΧΟῚ, 2), οὐ ἑμέσγημαί ἵρε. Χ. 17}; Ρεσβδρβ 
ΑΑΪ8ο0 (ε) δοπιεϊδίπρ ἄχεὰ, ἃ γομπάαίϊον 

(ΞΗεΡ. 2 ; Ῥαη. χί. 7). ϑόῖης βᾶνε 
ξῖἴνεη ἴξ [18 ἰαβὲ βεπβε Πεγε, εἰτῆοσ ἃ5 -- 
δἰεααςίπεες ἰπι Κεερίηρ ἴδε ἐδ ἢ, οἵ 845 - 
ου ἴδε γομπάἀαέέον, ἴδε βίγοηρ δπὰ ςεσιδὶπ 

ομκμά, οἵ τῆς ΟἸγβιίδη τεϊ σίου (Βεπρ., 
Ἰεεῖ, εἰς.). Βυῖ ἐπ Παιπῆοπυ νπτ τε 

ξεπεγαῖ ἰάδα οὗ ἐπε εἰδῖοδὶ εαυΐρταεης οὗ 
ἴῃε ΟἨ τ βείαπ, ἰξ πιεᾶπβ γεαδέπεςς, ῥγε- 
ῥαγεάηεες οὗ νεὐμά. ΤὙδε ἐν 8 ἀραῖπ δε 
ἐηπιβέγιρ. ὑσερ.---τοῦ εὐαγγελίου τῆς εἰρή- 
γης: οὐ ἐδε Οοεῤεὶ οὔ ῥεαεο. Τῆς ἄγει σεῦ. 
15 (δδὲ οἵἉ ογίρίη, [ες ϑεοοηάᾶ (δαὶ οὗ ἐοπ- 

ι τοὺς πό- 
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᾽ εὐαγγελίου τῆς "εἰρήνης, 16. "ἐπὶ! πᾶσιν " ἀναλαβόντες τὸν γ ετε 
" θυρεὸν τῆς πίστεως, “ἐν ᾧ δυνήσεσθε3 πάντα τὰ βέλη τοῦ “πονηροῦ 

ΖΊ,ΟΚε ἰἰΐ, 20, χνί. 26; 2 Οος. νἱϊΐ. 4; ΟΟἹ. (δ. 14; 1 ΤΒεδβδ. ἰἢ,. 7, ο. 
ς ϑίπιρὶν Ἰοολὶ, βεα σία. 

ΧΧ. 4; [68. 111. 5; Εοπι. Χ. 15. 
Δ 'Ννετ. 13 τεῆ,. Ὁ Ηετε οηἱν; 2 Κίηρε ἱ. 21. 

Χἰΐ!. το ἃ]. ; (α Ὑ8εδβδ. ἐἰϊ. 3) 7 σ Ἰοβ 11. 13, ν. τδ. 

Οὔἷν ; δεα 
Ματκὶ. 
14: Αςιῖβ 

ἄξιίΜαῖι. ν. 47, 39) 

Ἰφπι ΑΌΕΈΟΚΙ, εἴς., ϑυτ.-δογ., Αστη., αοίῃ., Οἢγ,., Εὐτῃ., εἰς, ; ἴοτ ἐπι, ἐν ΒΡ 
17, 26, 31-7, 80, 118, 213, [τ., ΝΙς., Μεϊδοά., ΝΑΖ., Ογτγ.-Ἴ)εγ., Ογρσ., εἴς. 

3Ξδυνασθαι ΕΘ, ἀ, ε, ἔ, 5, πὶ, Νἱςῖος., [6τ. 

ἐεμὲς, τα “" ἴῃς ρτεραγεάπεββ νηΐ σοπηεβ 
ποτὰ ἴῃς αοΒρεϊ οϑβε τηεββαρε 18 ρεᾶςς᾿". 
ΤΕ εἰρήνη Πετε 15 ἀουδιε88 ῥεαςς τοὶ ἐὰ 
ΟΘοὰ (οπι. ν. 1), δαὶ ρεᾶοε ψῃϊ ἢ δίοπε 
ἱγαρασίβ ἔπε βεπβε οὗ γεεάογ, γεϊΐενεβ 8 
οὗν παι Ὀυτάεηβ υ8, ἀπὰ ρίνεβ ἴπε βρίτὶϊ 
οὗ οουτάρεουβ τεδάϊηεββ ἔοσ ἴ8ε Ὀδίιε 
ΜΠ αν]. ὙΒῈ ρῆγαβε ““ἴπε ἀοβρεῖ οἵ 

8. ς᾽ ἰβ εἰβεννῆεσε αϑβοςϊδιεὖ τῇ {πε 
τἸάεα οἵ τπε τηεβϑβαρε ργεδοδεά (188. 111. 7; 
Ναῆυπὶ ἱ. 15; οὐ. Εοπι. χ. 15). Ἦετε, 
Βοψανετ, {πε τεδάϊπεββ ἰβ ποῖ Ζεαὶ ἴῃ 
ῥνοοίαἱνεῖηρ τλε Θοβρεὶ, θυ ργοτηρετυάε 
νυ τεΐεγεπος ἴὸ ἔπε εοηέεί. Ὑῆς ῥγεέ- 
ῥαγεάνπεςς5, ἰῃε πχεπίδὶ δἰδογὶτν υἱεῖ νυ Πιο ἢ 
ΜῈ ἃ1ὲ Ἰρβριτοα ὈΥ ἴδε αοδροὶ ἡ ἰϊ8 
τηεββᾶσε οἱ ρεᾶσε ὑπ αοά, ἰ8 ἴο ὃς ἴο 
5 ἴῃς Ρῥτοίδοτίοη δηὰ εαυΐϊρπχεπὲ ψνΙ ΒΕ 
πε ϑαηάδ]β δὶ σονεῖ ἢΐ8β ἔεεϊ δῖε ἴο 
τῆς δβοϊἀϊετ. ΤῺ (ἢΐ8 ννε 8Π411 Ὀς μεϊρεὰ 
ἴο ἴδε ἔπε ἴοε ψ τ σουταρε δπὰ νἢ 
Ῥτοτηρετυάς. 

γεςσ. 16. ἐπὶ [ἐν] πᾶσιν ἀναλα 
τὸν θν τῆς πίστεως: ἐπ αὐάιέίον ἰο αἷϊ 
(ος, τοιέκαϊ) ἰαξίηρ τ ὐόμ ϑβλϊεἰά ὁ {αἰέλ. 
ΤἼε τεδάϊηρβ νασὺ δεῖνεεπ ἐπί δπά ἐν. 
ὙΠε ἔοστπεσ, τπαὶ οἵ ἴῃς ΤΑ, 8 βυρρογίεά 
ὃν ΑΠΘΚΙ,, πιοβὲ οὐυγείνεβ, πὰ βυςῇ 
Μεσβίοπβ 88 τῆς ϑυτ.- Ρ, ἀπά τῆς Ασχι.; 
τῆς Ιατίετ, ΌῪ ΒΡ, 17, ὅϑυ:.-Η., Βοῆῇ., 
γυϊρ., εἰς. ΤῊς Ἰδιϊεν 18 δοοεριςα ὃν [, 
(ποπ-ιαγρ.) ΤΤΙΝΝΗ ΕΝ ; δπὰ ἢ ἰτ τῆς 
8εη86 ἴδ “ἐμοῦ αριοηρ αἰϊ,᾽" ἀρτῖγ τεπδεγεά 
τοίέλαὶ ὉΥ τῆε ΕΝ. Ὑντ ἐπί τῆς βεῆβε 
ΜΠ ς πείτδες “ ἀδουε 411 (ΑΝ) 85 ἱ- 
»ιοϑέ ἐεῤσοίαϊϊγ, ποῖ “ οὐεν 411," νυ τοῖετ- 
εηςς ἴο ῤοΞῥέέοη ; δαϊ, ἰη δοσοτάδηςε τ Β 
εἰ δεπετῖᾷὶ ἰάθδ οἵ “" ἀαδετοι. τ ιν 

ττίοτ " εχρτεββεὰ ὃν ἐπί (εἰ Ε!].), ἐπ 
αὐὐάϊέϊοη ἰο αἰΐ (οὗ. τὰς 111. λο). θνρεός, 
ἴῃ Ηοτηεσ - ἃ βίοης ρυὲ αραϊπβὲ 8 ἄοοσς 
(θύρα) το Ὀ]οοῖς οτ 5πυι ἰε (Οά., ἰχ., 240, 
εἰς.), θὰ ἰαῖοτ -Ξ ἃ βσἀέεα, 18 186 ἴαγρε, 
οὗΐοηρ, 58Π|εἰὰ, [,4ἱ. Ξενέμνε, 38 ἀϊβεῖη- 
βυϊεπεά ἴτοπὶ ἴπς 5πΊ8]1εσ, οἰσουΐας ἀσπίς, 
τῆς [,δἵ, εἰδῥεμς. Τὰ 15 ἀεβογί θεά Ὁγ Ροΐγ- 
δίυδ (νὶ., 23, 2) 88 ἵπε ἔγβε ροζίίοη οὗ ἴῇς 
πανοπλία, ἀπά 15 ἀρρτορτγίδιε ἢεγεὲ ψνῃετε 
τῆς ΟΒ τί βείδη ἰβ ργεβεπιεὰ υπάεσ με ἤρτγε 
οὔ πελνγ-αγιηεὰ βοίϊάϊεν. τῆς πίστεως, 
τε φεη. οὗ αἀῤῥος. οὐ ἑάφηί έν, τ “' τῆε 

Βῃιε] ἃ ΙΓ ἐς, οὐ εοριϑίςές οὐ, ταϊτῃ "; 
πίστις Πανίηρ Πεῖὲ 4150 18 ἀϊδβεϊηςεῖνα 
ΝΤ βεπβε οἵ Ξςαυέηρ [λἰ1---ἴηε τΑἢ Ὁγ 
ψ ΒΟ οοπε ἴπε Ὀινίπε ἐογρίνοηςββ πᾶ 
ἴδε ρονεσ οὗ ἃ πενν [1{ε.---ἐν ᾧ δυνήσεσθε 
πάντα τὰ βέλη τοῦ πονηροῦ [τὰ] πεπυρω- 
μένα σβέσαι: κρΝΑ γε δλαϊὶ δε αδίε 
ἐο φμεπεῖ αἷΐ ἐλε βεγν ἀαγές οὕ ἐὰε ευἱΐ οπδ. 
ἐν ᾧ -- “Ὁν πιεδῃβ οἵ Ψῃςἢ,᾽ 85 ἴῃς βηϊεϊὰ 
ἰβ ρῥδοεά θεΐοτε υ8 ἴο οονεσ 8 ἔγοτῃ ἴπε 
βίσοϊε. ὙΏοτα 18 ΠῸ πεο}ββιυ ἴοσ ρυκείηρ 
ου δυνήσεσθε τε βεη8ε οὗ [ἢς τεπιοίε 
ἔυξυτε, 248 ἐξ τῆς ᾿ἰαβδὲ σοπῆϊοις ργεσεάϊηρσ 
τῆς ᾿υάρτηεπι (Μεγ.) δἴοπε ννεῖςε ἰπ νίενν. 
Ιε τείεγβ ἴο ἴῃς πίυγε ρεπεγα ]γ.---ἰο ΔΠΥ 
τἴπιε ἱπ οὺς ΟΠ τ βείδη σοῦγϑε νη νὰ 584} 
πεεά ϑβρεοίαὶ ροννεσ ἔογ βρεοΐαὶ δββδυ]ῖ, 
Τῆε τί. τά 18 οὐ τἰεὰ Ὀεΐοτε πεπυρωμένα 
ὃγΥ ΒΌ 56, εἰἴς., δθυϊ ἱπδετίεᾶ Ὁν τῆς πηδ88 
οὗ αὐυϊποτίεῖεβ. [Ἃς(6.ἢ. ἀεϊεῖεβ ἰτ; Ττεᾷ. 
δηὰ ΝῊ ὑγδοκεῖ ες, Ὑῆε δπδγίῆγοιυβ ρδᾶγ- 
εἰςῖρῖε πυρῆς πᾶνε ἴδε αυδ! δεῖνα ϑεπβε, 
Ξε “δεε-ἰρρεά 85 ἴδεν ἀγε ᾽᾿ (5ο ΑνδὉ.). 1 
ἴῃς διίοϊε ἰβ γεϊδίηςά, ἰὲ ννου]ά δ6 ᾿πιρ]εὰ, 
85 Μεγυοῖ σγεηδεκβ, ἰπαὶ ἴῃς ψἱοκεά οπς 
[ι88 8130 ΟἾΕῚ ἄστον ἴο ἀϊϑοπαγρε θεβίεβ 
ἴδι686 ἔξδγβοηε δηᾶ ργε- τὶ πεπεν ἀεβίσγας- 
εἶνε Οομεβ, ψνὩ] ἢ δα τηεητοηςα Πετε ἴῃ 
ογάςδγ ἴο Ἔχργεββ ἰπ (8 υἱπιοβὲ ίοτος πα 
ἴεσσγοσ οἵ {πε δίζαοκ. Τῆε βέλη ἰπ νίενν 
81:6 ποῖ ῥοΐδοπεά ἀττονβ (εἴκετε ἴο, 8 8 
βυρροβεάᾶ, ἰπ Ἰοὺ νὶ. 4; ΡΒ. χχχυϊ. 2), 
Μ ΠΟ ἡνατε τοὶ Μαρείηρ τα ΐββιϊθβ ; δὰ 
δίτοννβ {ἰρρεᾶ υἱὮ ἴον), Ρἰτο ἢ οὐ βυςἢ 
Ἧκε πιαϊεσίαὶ, πὰ δεῖ ου σε Ὀεΐοτε πεν 
ὑεῖς ἀἰοςματρε, πε πυρφόροι ὀΐστοί 

υογά,, 1ϊ., 75, 4), ΟΥ Ὶ πυρφό 
Ὀϊοά., χχ. 96), ἴῃς "καἰ φοϊα υϑεὰ Ὁγ ἐδε 
Ἐοπηδηβ ((ῖς., Ῥγο ΜπῈὶ., 24), δες Οτεεῖκε 
(Ηετοά., νἱϊΐ!., 52), δηὰ, 85 ἴὲ ννου]ᾶ βεεπὶ, 
πε Ηεῦτγεννβ (Ῥ8. νἱῖ, 13). Τῆε σβέσαι 
[88 118 οννῃ ἀρργορτίδίεβββ ἤεσζε, ἴδε θυ- 
ρεός Ὀεϊηρ' ςοπδβιγυςιεά οὗἉ πιδίετία] (ννοοά 
δηὰ Ἰεβίπεσ, Ροΐυν., Η σέ., 1ἴ., 23, 3), 
ΜΏΪΟΠ ποῖ ΟἹἷΐν ρῥγενεπίθα {86 πηῖ88116 
ἴτοτὴ Ῥεπειγδἴπρ, Ὀυϊ νν8β ὑγοοῦ δραϊπβί 
ἰξ8 ὅτε δπά ἴεῖ ἰξ θυγη ἰΐθεῖ οἱ. τοῦ 
πονηροῦ, ἴῃ ΠαΙπίοῖΥ Ἡ (μὲ επετζαὶ 
ἰάεα οἵ ἃ Ρεῦβοῃδὶ ϑίδῃά δραίηϑι βρίσίτυδίὶ 
ἴεν, τοῦδέ δὲ πηδδο., “"(ἢς Εν] Οης,᾽" τδε 

εν]. 

᾿ᾷ 
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ει Οος. νἱ!. τὰ Σ " πεπυρωμένα ᾿ σβέσαι. 
9 Ἡ 4 (ος. 
χὶ. 20; 
2 Ῥεῖ. ἐϊ. 
12; εν. 
ἧ, 15, 1. 
18; Ρτον. χ. 20. Σ 

ΒΙ κε ἡ, 30 τεῖῆ,; Αςἰδ χχν]ϊ!. 28. 
1 ΘΒ. ν. 26 τεβ΄.; Αςῖδ σν. 27, 32. 
αν. 4; 2 ΟΒτοῦ. νἱ. 19 δἱ. 

ΞΊνυκε 

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥ͂Σ 

ἐἰϊ, αδ, χνὶ. 6, χχιΐ. 17 ΟὩΪν. 
τὰ 2 (ος. ἰχ. 12 αἱ. ἔγ. 

ΥΙ. 

11. καὶ τὴν " περικεφαλαίαν τοῦ 
" σωτηρίου ᾿ δέξασθε, καὶ τὴν "μάχαιραν τοῦ πνεύματος, ὅ ἐστιν 
᾿ ῥῆμα θεοῦ, 18. " διὰ πάσης " προσευχῆς καὶ " δεήσεως προσευχό- 

ἍΜεῖι. χιϊ. Ἄ ΑΜ ΕΣ ὐμποι ν το; Ηδῦ. χί. 34. Εν ΎΒεκβ. ν. 8 οὩΪΥ ; ε8. 11χ. 17. 
κ Ηεδ. ἵν. τΞ αἱ. ἔγ. 

Ὁ Αςἴα. ἱ. τ4; ῬΒΙ]. ἱν. 6; ᾿ Τία:. ἱΐ. 

1 Ἰηβοτῖ τὰ ΒΑΘ ΈΚΙΡ, εἴς., ΟἹεπι., Οτῖρ., εἴς. ; οπι. τα ΒΌ “ἘΠ. 

50 πηι. δέξασθε ὈΕΟ, ἅἁ, ε, κ, πι, Ογρς., ἴχυς., Νίοτοτίη, ; δέξασθαι ΑὉΞΣΕΚΙ;Ρ, 17, 
εἴς. 

ψετς. 17. καὶ τὴν περικεφαλαίαν τοῦ 
σωτηρίου δέξασθε: απὰ γεεεῖνε ἐλ ᾿εἰνιεί 
οἵ τα ναηίοη. Τῆς Τοπβίτυςτοῃ οπαπρεβ 
δεῖς, 88 ἰ8 οἔϊεη ἰῃς ο486 ψίι Ρδυϊ, δὰ 
Ῥᾶββεβ ἵτοπὶ {πε ραγιςὶ ρία! ἔοστη ἴο τς 
ἀΐγεςι ἱπηρεγαῖῖνε. Ὑεῖα ἰβ ΠΟ πεοςβϑιτυ, 
Βονενεσ, ἴοσ πιαγκίης τἶ8 Ὁ ἃ 111} βίορ 
δὲ ἴῃς οἷοβε οὗ ἴδε ργεςεάϊῃηρ βεηΐεπος 
(νἱῖὰ Γρὰςἢ., Τί βος., ἀπά ΕΝ). δέξασθε 15 
οπιϊτιοὰ Ὁν Ὁ" ΕΘ, Ογρ., εἴς., δῃὰ Ῥεοοτηεβ 
δέξασθαι ἰπΠ ΑΞ ΕΈΚΙΡ, 17, εἰς. Τδε 
νετῦ [48 118 ὑγορεσ βεῆβε ἤεσγε, ποῖ ΤΏ γο υ 
“Ὑκε,᾽" δυῖ “ τερεῖνε,᾽" ἱ.4., 88 ἃ »͵ἿΆ ἔγοτ 
πε 1,ογά, ἃ τπίηρ ργονίἀεὰ δηὰ οβεγεὰ 
ὃν Ηΐπ. Τδε ἀσίνιεέ τεαυϊτεά ἴον τς 
ἀείεποε οἵ τῇς δεαὰ 8 ἰηϊτοάυςςα δοῖἢ 
ἴῃ 58. 1ἴχ. 17 δἀπὰ τ ΤὭεββ. ν. 8. [ἴξ ἰ8 
ποϊίοεά Ῥεΐοτς ἴῃς “τσογά; ἴοτ, ἴῃε Ἰεῆ 
μαηὰ μοϊάϊπρ πε βίο] ά, ννμεη ἔπε βυνογὰ 
18 σταβρεὰά ὃγ τδε τίρῃξ, ἴποτε ταπιδίῃβ πὸ 
μαηὰ ἔτος ἴο ραῖ οἡ ἅῃγ οἵδεγ ρασί (Μεγ.). 
τοῦ ρίον ἰ8 αραὶπ δῇ αῤῥος. Βεη, τε 
“16. δείτηες ΜὨΟἢ ἐς βαϊνδίίοη ἡ. [ἢ 
τ Τπεβδ. ν. 8 ἴμε Πεϊπχεῖ ἰ8 ποῖ ἴῃς βδῖνα- 
τίοπ ᾿εβεῖζ, 48 ἢετε δπὰ ἴῃ 1588. ᾿ἶχ. 17, δυὲ 
«ῃς ἀοῤό οὗ ἰΞ. Ραυ}}8 υδυλ] ἴαστῃ 18 

ρ [π Τίς. 11. χὰ ἢς 0868 ἴῃς δά]. 
σωτήριος ἴπ δε βδεῆβε οἵ “ Ὀγίηρίπρ βαῖνα- 
ἄοη ". ΤῊΐβ 8 ἴδς οἷν ἰπβίδηςε οὗ δ΄β υ568 
οὗ ἴδε δϑβίσ. πουΐεγ ἴοσ ρία. [Ιεὲ 
οοουςβ, δονγενεσ, ἰπ ΓυκΚε᾽ 5 τι πρ (κε 
11. 30, 1.6; Αςῖ8 χχνῖ!. 28, ἀπά ἴῃ τπε 
1 ΧΧ)}.---καὶ τὴν μάχαιραν τοῦ τος: 
«πὰ ἐκε ξιοογά οΥ ἐκ ϑῤιγὶέ. ὙὍὙΒε ρεη. 
Ἰετα οπποῖ ὃς ἴπδιὶ οἵ αῤῥος. (ΑἸ ΠΟΘ ρΡΉ ἴξ 
͵8 80 ἴδκδεη ὃν Ηατγὶ., Οἱ βῆ., εἴς.), ἔοσ τῆς 
4ο]!οννίηρ εχρίδηδίίοη τεπάθεβ τπδὲ ἱπερί. 
Ιεπιυδὶ δὲ ἔπε ρεη. οἴογίρ έν, -Ξ “ἴῃς βυνοτά 
βυρρίἰεά ὃν τᾷδε ϑριτϊε.--ὅ ἐστι ῥῆμα 
Θεοῦ: τολίελ ἐ5 ἐὰλε τοογὰ οὗ αοἄ. ϑοτὰς 
ΒΓΔΠρεΙΥ τῆᾶκα {πε ὅ τεῖεσ ἴο ἴῃς πνεύ- 
ματος, -- "τῆς ϑρίγι ΠΟ 18 ἴῃς νΜοτά οὗ 
αοὰ" (ΟἸ8:., νοπ ϑοά., εἰς.) ; δυῖ πο- 
ψἤετα εἶβα ἰΒ ἰῇς ϑρίγιε ἰδεπ βεδ ἢ 
τῆε νοτά. Τβε ὅ ἰ8 ἐχρδηδίογυ οὗ ἴδε 
μάχαιρα, (ἢς πευϊ. ἔοττα Ὀεΐπρ ἄμε ἴο {πε 
υϑυ8] δἰἰγαοιϊίοη. [π Ηεῦ. ἵν. 2 ννε Βᾶνε 
1δε λόγος τοῦ Θεοῦ ςοπιρατεά ἰπ τεβρεςὶ οὗ 
Βυρεγίος βμᾶγρηεββ οσ ρεπείγαπρ Ρονγεσ 

ἴο ἃ ἐιτσο-εὐἀρεὰ Ξινογά. Ἡξεῖε “κε Βᾶνε 
ἴδε ρῆγαθε ῥῆμα Θεοῦ, νΠΐςΒ ἷἰΒ ἴο δε 
υπάετβίοοά, ἴῃ ἀοςογάδπος ἢ ἴδε ρτορες 
Βεῆδε οὗ ῥῆμα, δ5 ἴῃς τῤολεπ ννοτὰ, ἴδε 
δν»εαρλεά Αοβρεῖ, δηὰ εἶἰῖβ ἴῃ 118. Ἰεηρτα 
δηὰ Ὀτγελάϊῃ--οὶ πῃ ἴῃς εονεακάνσαίς 
οἵ Θοἄ οηἷγν (ΕἸαῖι), πος ἴῃ Ηΐβ ἑλγεαέει- 
ἑηρς αἴοις (Κορρε), ποῖ Ἄνεὴ γεῖ ἰῃ ἴδε 
86 η8ς Οἵ ἴδο τογέέέεη νΝοτά, ἴῃς ϑεογίρτοσες 
(Μουϊε). Τῆς εινογὰ ἰβ τς οὔἱγ οϑεπεῖνἊ 
ΨΜεάρου ἴῃ {πε ραπορὶν. Βυῖ ἴξ ἰ5 ἱπάϊ5- 
Ρεπβδθϊς. Εοσ, ἢ }ς ἴδε ΟἸ χείλη 50] ἀϊετ 
18 ἐχῃϊ δε Ποτα τηδίπὶν ἐπ πε διεϊιυάς οὗ 
ἁἀείεηςς, 45 οπεὲ ννῆο εἰαπάᾶς, 'ἰῃπ οτάεσ ἴὸ 
ἴακε δίβ Ῥθειθο δπὰ Κεερ μὶβ στουπά, 
ἴῶγυδε δηὰ συλ 1} Ὅε τεχυϊτοὰ. Τδε 
Ῥτεδοῃβεά ἀοθρεὶ, “"ἴπς ρονεσ οἵ αοά " 
(σαι, ἱ. τ6; τ Οος. ἱ. 18), ἰ ἴδε νσεᾶρου 
τονε ὃν ἴπε ϑρίγίε ἕο πιδεϊϊηρ τε 

ἀηρε οὗὨἨ τῆς δϑβδαϊϊαης δῃὰ δεδιὶηρ Εῖπι 
νι ταῖβ τῆς ἀεϑοτρείοη οὗ τᾶς 

ῬΆΠΟΡΙΣ φοπηεβ ἴο Δῃ επά. [ζ ἢδβ ποὶ [0]- 
οννοὰ ἢε υδιδ] ψγ, θὰ Βδ5 εξ ουἱ ςες- 
τίη ραγίβ (ςΞῤδαν οἵ ἰαποε, απιὰ ργεαῦες, ἴὸ 
ΜΝ, πὰ Ὧδε ἱπισοδυςεὰ οἴπεῖβ (δε σίγα 
δηά (ἢς Ξαπάαἰ 5) νὨϊςἢ ἀγα ποῖ δηυτηεσγαιδά 
ἴῃ ΡοΪγδίυβ᾽ 8 118ὲ οὗ τε δοςουϊτεπηεηῖς οὗ 
δε πιδη-δί-ἀστὴβ. [ξ 848 Κερὲ οἠἱγ ἱπ ραγῖ 
ὃΥ τῆς Ιδαἰδπὶς ἀεβοσιρίίοη (184. 1ἴχ, 17). 
ἱποϊυάίπρ δε Ὀγεδβιρίδιε δηὰ τὰς μείταει, 
δυΐῖ ραδβίπρ ονεσ ἴῃς “ ψαττηςπῖβ ᾿᾿ ἀπά τδὲ 
“Ἔοἵἴοκε". Νοσ [88 ἰξ πιυς ἢ τιοτε ἴῃ σοσι- 
ταοη ἢ τῆς ἔΌ]Π1ες ἀεβοσί ριίοη ἰῃ ΝΥ σάν. 
18, 20, ννϊ ἢ τᾶν 4130 ἢανε Ὀδεῃ τῆοζε οἵ 
1ε88 ἴῃ ἴῃς νυτίτετ᾿ 8 πιϊηά---λήψεται πανο- 
πλίαν τὸν ζῆλον αὐτοῦ... ἐνδύσεται 
θώρακα δικαιοσύνης, καὶ περιθήσεται 
ἀόρύϑα, κρίσιν ἀννπόκριτον. λήψεται 

καταμάχητον ὁσιότητα, ὀξυνεῖ 
δὲ ἀπότομον ὀργὴν εἰς ῥομφαίαν. Ι᾿ 
ἀϊ ῖετβ 4180 ἱπ ἴδε αῤῥῥέξαξίον οἵ ἴῃς ἄρυγεβ 
οὗ {πε Ὀγεδβιρίδίες πᾷ (ἢς δεϊπιει ἔγοσι 
{δε Ὀτίςἔεγ Ραυϊης ἀεβογίριίοη ἰπ τ Τεββ. 
ν. 8. Βυτίῆῃε οσδραςίτγ οὗ δελσίηρ ἃ νατὶεῖῦ 
οὗ δρρ !ςδιίοπβ, εαο ἢ 85 Ἰυβὲ ἰπ [5 ρῖδος 
885 ἰῆς οἴδεῖ, ἰ8 πε συλ] οὗἉ 211 ἄψυτα- 
ἄνε ἰδηρυαρε ἴμαὶ 18 ἂρὶ δπὰ ἰσὰς ἴο 
πδῖυτε. 

γεῖ. 1:8. διὰ πάσης προσευχῆς καὶ 
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μενοι " ἐν παντὶ καιρῷ " ἐν πνεύματι, καὶ " εἰς αὐτὸ 1 " ἀγρυπνοῦντες 3 ο 1ιυκο χχί, 
ἐν πάσῃ " προσκαρτερήσει καὶ 3 " δεήσει περὶ ὁ πάντων τῶν ' ἁγίων» ἔξ ἢ" 

41 ει. ἵν ]7υᾶάςε 20; (Βοπι. ἰχ. 17, χὶϊΐ. 6; ΕΣ διροι 811 νυ. τοῦτο). 
χχί. 36; Ηδῦ. χίἑ!. σ7 οὔἱν ; Οδηϊ. νυ. 2. 

ἸΑΙες αντὸ ἱπδεγί τουτο ὈΞΈΚΙ,Ρ, εἴς., Οῃγγϑβ.-ἴεχε., Τηάσι., ᾿δτῃ.-ἔεχι., δ] 

τεῦ. 

τ Μαζκ χίϊὶ. 43: 
Ὁ ΘΒ ΤΣ τε. Εϑβε με 

“ 
οπι. ΑΒΌ ΕΟ (αντον Ὁ" Ε6) [τ., νυἱρ., [υδι. Ἐδίδεγβ, σορὶ,, εἰς. 

3 ΑΠεΣ ἀγρ. ἰπβετῖ παντοτε ὈΕΕΟΌ, [᾿., ὅυτ., Ασ.-Ἔγρ., Β88. 
5 προσκ. και οῃ". Ὠ" (εν π. τη 8.) ΕΟ, 1-., Νἱοϊοτίη., εἴς. 
4 Ἐὸσ περι, υπερ Ὀ"Ἔ" ΕΘ 37, 47, 73. 80, ὅ5γτ. (τῇ πέρι ἴῃ τηδτρ.), Ὑπάτε. 

προσενχόμενοι: το ἐλ αἷΐ ῥγαγεν 
απά τωῤῥί[ἑεαίίον ῥγαγίηρ. ΤὨϊΒ οἴδυδε ἰ8 
ἃ ξιγίμει Ἴχρίδηδιίίοη οὗ ἐπε σηδππετ ἴῃ 
ψΜὨΙοἢ τῆς ἰπ)υποιίοη στῆτε οὖν ἰ5 το ᾿ς 
ολιτίεὰ. [Ιε ἰ8β σοῃπεοίεὰ ὉΥ βδοπὶς ἢ 
ἴδε ργεςεάϊης δέξασθε; δὺς ἰτ ἰ8 ποὶ 
δρργορσγίδϊε τὸ ἴῃς δέξασθε, νν»ῃϊοῦ τερτε- 
5ΕΠ|8. ἃ 5βἰηρὶε, ἀεβηϊίε ἂςῖ, νν δῖε τἴ 5 
επεϊσγεϊ βυϊδθὶς τὸ τῃε οοπιϊπυουβ δἵεὶ- 
ἰυὰε εχργεββδεὰ ὃν στῆτε. Τῆβ ρτεδί 
τεφυϊγειηεπὶ οὗ βἰαπάϊπρ τεϑδάυ ἴογ ἴδε 
φοπραὶ σἂπ ὃε πιδὰε ροοὰ οὔἱν ψνΒεῃ 
τᾶγεῖσ, ςοηϑβίδηϊ, εαγπεβῖ, βρί στ] ργάγεσ, 

15 δἀ ἀεὰ το {πε σατγεῖα! εαυϊρπλεπὶ ψ ἢ 41} 
πε ρατίβ οὗ τπε ραπορὶγυ. Μεγεγ ψουἱὰ 
βεραγαῖε προσευχόμενοι ἴοπιὶ τῇς διὰ 
πάσης, εἰς., ἀηὰ τπᾶῖε ἰξ τ86 ερὶπηΐπηρ οὗ 
ἃ πεῖν, ἱπδερεπάεηϊ οἴδυδε. Ηἱἰδ8 γεᾶβοῃ 
ἰ8 ται 1: 18 ἱπῃροβϑίδ]ε ἴὸ Ῥγᾶν ὑν ἢ τεῦ 
Κιπὰ οὗ ργαγεῖ οὔ δυεῦν οζεασίοπ. Βαυὶ 
ἴδε δοβοϊυΐδηεββ οὗ ἴπε βιδιεγηεηῖ ἰ8 ΟΠ]Υ 
οἵ ἴδε Κιπὰ τῃδὲ ἰβ οἔϊεπ βεεη ἴῃ Ρδυΐ, 85, 
4... Ἴδη ἣς σἤλΓρεΒ 8 ἴο ὑταν ἀδιαλείπ- 
τως (1 Τε88. ν. 17). διά Π45 ἴπ6 ΓΑ ΠΆΠΑ Σ 
βεπβὲ οὗ “ ὉΥ πηεδῃβ οὐ, ἴῃ τῆς ραγίίσυϊασ 
ϑρεςὶ οὗ γογριαὶ οαμβϑε, ἴῃε "παημδν ἴῃ 
ὙΨΒΙΟΒ ἃ της ἰ8 ἄοπε (0. εἶπε διὰ παρα- 
βολῆς, [ωὐκε νὴ. 4; εἶπε διὰ ὁράματος, 
Αςἰβ χνὶϊ. 9; τῷ λόγῳ δι᾽ ἐπιστολῶν, 
2Όοτον. αι, εἴς. ; Οτπ)-Ὑ πάγετσ, 1.45., Ὁ. 
133). ΤἼε πάσης Πλ5 ἴδε ἔοτοε οὗ “ ΦΌΕῪ 
ἀἰηα οἵ". Τῆς ἀϊδιϊποτίοπ διτεπηριεὰ ἴο ὈῈ 

ἀγαννῃ Ὀεΐψεεη προσευχή (- τ Ὲ) 

ἀπάδέησιε(Ξ ΤΙΣ), 88 δεϊψψεθ ῬγΑΥΘΥ 
ἴοσ δίεφείηρ πὰ ῥὑγάγετῖ ἴογ ἴδε νηοί ἅ- 
ἱπξ οὐ τετηονίπρ οὗ φυΐΐ, ςαπποῖ Ὀε πηδάς 
ξοοά. Τῆς οηἷν ἀϊβξετεπος θεΐνεε τῆς 
ἴννο ἴεσὴβ Ἄρρεᾶσβ (ὁ ὃς (πδὶ προσενχ' 
ΤΩΕΔΏΒ ὈΓΘΥΕΙ ἴῃ βεπεσαῖ, ῤῥγεοαξϊο, ἃῃ 

» ἃ ΒΡΕΟΙΔ] ἔοσγῃῃ οὗ ργάγεσ, ῥείέϊοπ, 
γοραξο.---ἂν παντὶ καιρῷ : 1 ΦΌ67} Ξέαξοπ. 
Νοὶ πιεγεῖν ἴῃ ἴῃς οτίβίβ οὗ {πε οοπῆϊςϊ οἵ 
Οὐ βρεςίδὶ οοσδβίομβ, δυῖ Πδθιτυ δ, ἱπ 
411 κιη 8 οὗ τἰπ|65.--ἐν πνεύματι : ἐ» ἐδε 
δϑῤίσίε. Ὑδὲ τεΐεγεηςε ἰβ ποὶ ἴο Ομ" βρίτὶϊ, 
Ὧ8 ἰξ -- ἢ ἑπισαγὰ ἀευομίπεος οὐ νη τἢ 
λεαγέ- εἴ: νἱελάϊηρ (Εταβηι., ατοῖ., εἰς.), 

ὯΟΙ 88 ορροβεὰ ἴο βαττολογεῖν (ΟἾτγ8.), 
δυϊ “ἴῃ ἴπε Ηοὶν δρίτγιε," τῆς Ηοὶγ ϑρίγιε 
δείπρ {πὶ βρῇῆεσε οἵ εἰεηεπὶ π᾿ ννδίο ἢ 
δίοπε ἴσια ργάγεσ οὗ ἃ]1 ἀϊβεγεπε κι πὰς 
οδη ργοςεεά δηὰ ἴσοπῃ ννπϊοἢ ἰὲ ἄγαννβ 118 
ἰπβριγαιίοῃ ; οὔ. ἴἰ8ς ρτεᾶϊ βιδίεπιεπὶ ου 
δε ἐπέσγεσεςίοη οὗ πε ϑρίγι: (Εοια. νἱ!. 
26, 27); 4180 ΟἿδἱ. ἱν. 6, ἀπὰ εβϑρεςῖ δ! υ 
)άς 2ο, ἐν πνεύματι ἁγίῳ προσευχό- 
μενοι. Τῆυδ τς ρῥγαγίηρ ἰ8 ἀςῆπεὰ ἱπ 
τεῖος οὗ ἰἴ8 ναγίείν ἀηὰ ταγκεςίρησος 
(διὰ πάσης, εἰς.), [18 εοπεέαπεον (ἐν παντὶ 
καιρῷ), ἀπά ἐῖ8 εῤῥγίέμαί γεαϊἐέγ οὐ ἴϊ5 
“ΠΟΙ͂Υ Βρῆεγε" (οἷ ΕἸ].).---καὶ εἰς αὐτὸ 
[τοῦτο] ἀγρνπνοῦντες: απά ἐλεγεμπίο 
τοαίϊελίηρ. ὙὍὙΠε τοῦτο οὗ τδεὲ ΤῈ ἰη- 
βετιεὰ δῆες αὐτό πλ8 ἴμε βυρροτὶ οὐ 
οἵ δυςἢ Μ595. 48 Ὀ51Κ, εἰς. ; [1 18 οπγἐτῖεά 
ἴῃ ΒΑΙΝ, εἰς., ψΏΠΕε αὐτόν δἰοπε οσουσβ 
ἰη "6. τοῦτο, (Πετείοσγα, ἰβΒ ἴο ὃς ἀε- 
Ἰεϊεά, 45 ἰβ ἄἀοπε ὉῪ ΕΟΥΙΤΤΝΝΗΕΝ. Τῆς 
εἰς τοῦτο τεΐεβ ποῖ ἴο ννδδῖ 18 ἴο ἔοίϊονν, 
Ὧ8, 4... ἴο ἴδε ἵνα μοι δοθῇ (Ηο]Ζἢ.), 
Ῥυς ἴο ννδδὶ ἱπηπιεάδιεἶῖγ ρῥγεςεάεβ. 
ὙΠε οἴδυβε, ἐπεγεΐοσε, διϊδομεβ (γ τῆς 
καί) ἃ τῆοτε ρδγίίουϊδσ τεχυϊγεπηεπὶ ἴο 
πε ξεπογαδὶ βιδίεσηεηξ δὲ πηδάς, βρεςί- 
ἐγίπρ βοπιειϊῃίηρ [Πα 18 ἴο θὲ ἄοπε τοέέλ 
α υἱετῦ (εἰς τοῦτο) ἴο τῃε ἔξ] ]πιεπὲ οὗ τδς 
Ἰατρε ἱπ)υποιίοῃ 85 ἴὸ ργαγίηψ. Τῆδῖ 5 
τοαϊελίμίκεςς, γεαάένεςς, ἀπὰ, ἃ5 ἴῃε πεχὶ 
ψοσὰβ βίδίε, ννδίς ίιπε88 ἴῃ ἑπέεγεεδσίον, 
γρυπνεῖν -- ἴο ἐκ ἀϑδες οΥ ἴο ἀδεῤ 

τοαίεκ, ἀπὰ τπεη ἴο ὃς αὐέεπέέυε, υἱρίἰαπὲ 
(Ματζκ χῖν. 33; [υυκὲ χχὶ. 36), 15 πγυς ἢ τ8Ὲ 
ΒΆΤΩΕ 28 γ ρεῖν ἀπά νήφειν. 80 ἔλτ 28 
ΔῺΥ ἀϊδεϊποιοη 18 τηδάς Ὀεΐνεςεη ἴδπεπὶ ἰξ 
ΤΩΔΥ Ὅς ἴδμαὶ ἀγρνπνεῖν ἐχρτεββεβ αἰξγέ- 
πές5 ἃ8 ορροβεὰ [ο ἰξξέξφοςμςς, Ὑ ρεῖν 
τυνλίο ΠΏ]. 88 8 ἴπε γεβυϊὲ οὗ ΑΝ ΕΤ 
γήφειν τοαγίηδ5ς, {πε νΝΑΚΕΙΆΪ 688 τπδὶ ἰδ 
βαῖς ἀσαϊπϑὲ ἀγοννβίηθβϑβ (ϑῃεϊάοῃ ὅτεεῃ, 
Ονι. Νοίες οπ ἰδε Ν. Τ., σμὸ Ματκ χε. 33). 
--ἰν πάσῃ προσκαρτερήσει καὶ δεήσει: 
ἐν αἱϊ ῥεγεσυεγαπεε απὰ Ξμῤῥ[ϊοαΐξίον. ΤῊΣ 
ΟἾΪΥ οσουζτγεπος οὗ ἴδε που προσκαρτέ- 
ρήησις. Τῆς νετῦ, ποννενεσ, ἰ8 ἑουπά ἃ 
πυχαθες οὗ {ἔἰτηεβ, Ὀοτἢ ἴῃ Ῥγοίδης Οτεεὶς 
δηὰ ἴῃ τῃς ΝΤ᾽, ἐεβρεςοίδ!ν ἴπ Αςιβ (Ματσῖς 1}. 
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Ὅπι (οε. 
χἰϊ. 8. 

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ νι. 

19. καὶ ὑπὲρ ἐμοῦ, ἵνα μοι δοθῇ ' “ λόγος " ἐν “ ἀνοίξει τοῦ στόματός 
ν 8εὲ ποῖε. μου "ἐν "παῤῥησίᾳ " γνωρίσαι τὸ " μυστήριον τοῦ εὐαγγελίου,2 
ν" Μαῖι. νυν. 

 τεῆ΄.; Αςῖἴδ νἱϊὶ, 35, Σ. 34 δὶ. χ ῬΕΪ]. ἱ. δο; Οοἱ. ἰΐ. 15; τ Ρδὺϊ οῃΐγ. γε Οἱ, ἡ τεῆ. 

1 δοθειη, ν»ἱτἢ βοπιε π|28. ; δοθη ποεῖ Μ55., πι88., 88., ΕἸ, 

3 Ἰῃβεσὶ τὸν ενα' 
ΒΕΟ, κᾳ, Νὶςιοτίη., 

9; Δοῖβ ἱ, 14, ἰϊ. 42, 46, νὶ. 4, νἱἱ. Σ3, Χ. 71 
Ἐοχη. χί!. χ2, χιϊΐ. 6; ΟΟἱ. ἱν. 2) ἴῃ τε βεῆβς 
οἵ σι υἱπρ κερὰ ἰο (6.6.. τῇ προσενχῇ, Αοἴ8 
ἷ. 14, εἰς.), εοκέϊημίηρ ἵπ, εἰς. ΤῊ ῥέγ- 
φευόγαπος οἱ εἰσα αξένεος ἴῃ νὶενν ἰδ ἰπ 
δε πιδίϊεσ οὗἨ ργάγεσ, 80 ἴδδὶ τῃ6 “ἴῃ 
ἐνεγυ κἰπὰ οὗ φειβεύεταπος δηᾶ βυρρ]!- 
οδιίοπ "18 πυςῃ ἴπὰ βᾶπια 88 “ἷπ ἐνὶ 
κίπά οἵ ρεζβενεγίπρ βυρρὶϊοδίοη," δἱ- 
τϑουρῇ ἱπ πε ολϑε οὗ ἃ πεπάϊαάγε ργορετ 
τς οἵδε ννου]ὰ ταῖμες ἤᾶνε ἀὐραν ἐν δεή- 
σει καὶ προσκαρτερήσει.--περὶ πάντων 
τῶν ἁγίων: 70» αἰΐ ἐξα Ξαἱπίς. Ὑδυδ ἴῃ 
οτάδσ ἴο ὑγάγεσ οὗ ἴδε Κίπᾶ ἀεϑογίθεά--- 
Ῥτάγες ςοτηργεμεπβίνε, ςοπεϊπυουδ, ἀπά 
τηονὶπρ ἱπ ἴῃς ἀοπιδίη οὗ ἴῃε ϑρίτγι οὗ 
αοά, ἴδετε πιυδὲ δὲ ἐμπέθγοσεσίον ἴον 41] 
δηᾶ τσαίελ μίηδες ἀτιὰ ῥεγεευέγαποε ἴῃ ἴϊ, 
Οπῖν με ΜῈ σοπϑίδπεΥ Ῥγᾶν ἴῃ τη 8 
ΨΆΥ ἴοσ οὐλεῦς σἂ νγῈ ὈΓΆΥ ἴογ ομγϑβεῖυσς 
“ἐν 41} ργάγες δπα βυρρ! οδείοη ἴῃ Ἔν οσῪ 
βεᾶβοῃ ἰῇ {πε ϑρίγις". 

νεῖ. 19. καὶ ὑπὲρ ἐμοῦ: ἀπά [0Υ νιε. 
καί Π45 Πεῖε [15 σὐϊμηείδυε ἴοτος, ἴῃ ἴδε 
βρεςῖδ] ἔογπι οὗ ἀρρεπάϊηρ τς ραγίίςυασ 
το τῆς ρέπεῖδὶ (ν᾽ 1π.- Μουΐῖ., Ρ. 544), ΞΞ 
“ δηὰ ἴοτ τὴς ἰῃ ραγιίουϊαγ᾽". δ] ρᾶ8868 
δοτὴ ἴδε τεφυϊγεπιεηξ οὗ ἱπίεγο}ββίοῃ ἴοσ 
411 το {παῖ οὗ ἱπιεγοεββίοη ἔοσ Ὠἰστηβοὶζ, αηὰ 
τοδὶ "ἢ ἃ νῖονν ἴο ἃ βρεοίαὶ γι ἔἕτοπὶ αοά, 
το ψἱξ, τεεάοτῃ οἵ υἱέεσαποε ἰῃ ργεδοῃίηρ. 
Τῆς περί οἵ πε ἐογπιεγ οἴαυβε Ῥεοοπιεβ 
ὑπέρ ἴῃ ἴῃς ῥργεβεης. Τηΐβ βυρρεβίβ ἴδε 
εχίϑίεπος οὗ δοῆηε ἀἰβιϊποιίοη Ῥεΐννεεπ ἴμῈ 
ΝΟ Ῥγερβ., δΔπὰ βοπης πᾶνε αἰϊεπιρίδὰ ἴὸ 
ΒΠον" [δὲ ὑπέρ ΔΙοπε Ἔχργεββεβ ἴῃς ἰάεβ 
οἴ εαγε [ον οὔε, Ψῃϊ]ς περί ἀεποῖςεβ ἃ τῆογε 
ἀϊβίδης τεϊδιίοπ (Ηδ1]., εἰς.). Βαῖ ἰξ ἰ8 
ἱπυργαςῦοδδὶς το 6βιϑ Ὁ] 18 οἰϊ με [μΐ οσ 
ΔΠΥ οἴδετ ἰδηρίδς ἀϊβιϊπςείοπ. ὑπέρ πιᾶγ 
Ἐς, φεηογα! ν βρεακίπρ, ποτε ἀρρ σα ὶε ἴο 
Ἔγξοης, απιὰ περί ἴο ἐλέηρε. Βυῖ Βεῖα 

ἃτε υδεὰ οὗἩ Ῥείβϑοπβ. Ενεη ἰῃ οἶδϑ- 
βἰςαὶ ατεεῖς {ΠΟῪ ἵνεῖε οἄδη υϑεά 48 ἰξ 
ἱπιετομβδηρεδῦϊε (6... Ὀεπιοϑίῃ., Ῥλίΐ., 
ἱϊ., Ρ.. 74, 35), ἀπὰ ἱπ ἰαΐεγ ἀτεεῖ, Ὀοιἢ 
Ι ΙΙοαΙ δά ποη- 1 0]1ς 4], ἸΟῪ βεδπὶ (0 
ᾶνε ἰοβὶ Δτν ἀϊδιϊπσοη ἴμεν οὔσας τῆΔΥ 
ἢᾶνε Βδά.---ἶνα μοι δοθείῃ [δοθῇ] λόγος: 
ἐμαέ ἐο νιὲ νὰν δὲ ρέυεη κέϊεγαποε. ΤΣ 
δοθείῃ οὗ τπε ΤῈ τεβῖβ οὔ νεγὺ βἰεπάεσ 
ουγϑίνε ενίδεηος ; δοθῇ 18 τεδλὰ Ὀγ ΒΦΑῸ 
ΕΕΘΚΕΡΡ, εἴς,, δηά πιυβὲ Ὀς βυυϊϑιϊταϊεά. 

λιον ΦΑΘΕΕΚΙΡ, εἰς., ἅ, ε, ἢ, Νυϊρ., ὅυτ., ἴ,, εἰς. ; οπι. 
ἐτε, (οἰείπρ ἔγεεν), Ατηδτβε. ἀμὰ 

Α ἔενν δυϊμογίεῖεβ ρίδος μοι αὐἴέεγ δοθῇ 
(Ν", ἀ, ς, ἢ, νρ, κι εἰοῆ: δας 
ταοβὲ 1ἴ ἰβ ἰπβεσιεὰ δείογε ἴ:. δοθῇ [45 
τς ροϑι(ίοη οὗ Ἔπιρἢδβίβ-- -ἰῃς υτῖεταπος 
ἴον ΨὨΪΟΝ ἴΒὲῪ ψγεσε ἴο ῥσᾶν ἱπ ΡῬαυϊς 
Βε, δ] 8 τεραγάθα δ8 ἃ ρὲγέ το Οοά. 
Εοτ τΒΐβ υ8εὲ οὗ λόγος οὗ, τ Οοτ. ἱ. 5: 2 
Οος. χί. 2.---ἐν ἀνοίξει τοῦ στόματός μον: 
ἐπ οῤέπίμρ' μιν πιομίὰ. Νοιῖ “ ἐλαξ 1 τῇδυ 
ΟΡ ἢ σὴν πιουτῃ " (ΑΝ), θυῖ “ «σ'δη 1 ορεπ 
ΤΥ τηοῦ ἢ "., ΤΕ ἐν πλᾶσκβ τῆς οσεαςίοκ 
οἵ τῆς δοὔοῃ, δπά ἴῃς δοϊΐίοη ἰϊβοῖ ἰ8 τθδι 
ἴῃ ΨὮΙΟΒ τῆς ρὲ (δοθῇ) οὗ Ὀϊνίπε Πεῖρ ἰ5 
βουρμι. Τῆς ρῆγαθε ἀνοίγειν τὸ 
ἄοεβ ποὶ οἵ ἰἰ8ε1{ ἀεποῖς δὴν βρεςίαὶ ἀἰπά 
οὗ υἱΐεταπος, νβεῖπο μπγεέσεγυσὰ ((Αὶν., 
θεὲ ΜΜειίςε, εἰς.), κηῤγεριδάϊ αἐεά (Οες.), 
οζ οἴπετ. [Ι{ ἰξ σοηνδυβ ἴῃ δὴν οἂβε τῆς 
Ἰἄεα οὗ ἃ οεγίδίη φμαϊὶἐν οὗ βρεεςῖ, ἴδδι ἷ5 
ἁυς το τῇς ςοπίεχι; 88 ἴῃ 2 Οοτ. νὶ. Σἴ, 
ψνεσς ἰξ ἰβ σοη]οϊπε νὰ τἢς ρῆγαδε ἡ 
καρδία ἡμῶν πεπλάτυνται. Ι[Ιἰ πιεϑης 
βἰτιρὶν ἐπε ορεηΐπρ οὔτδε τοῦτ τὸ 
οἵ ἴδε δοῖ οἵ βρεκίηρ ; δαῖ Βο(ἃ ἱπ (ἃς 
ΟΤ «πά ἰπ (δε ΝΤ ἰξ ἀρρεᾶγβ ἴο δανε ἃ 
ςετιδίη ῥαέλεές (Μεγ.), οὐ ταῖμεσ ςοίφπιπ 
ἴοτοε (ΕἸ1.), Βείπρ υϑεὰ οὔ ρτανε δῃὰ ἰσηροι- 
τδηξ υἱίδγδποθβ οα ΨΨὨϊσἢ το ἢ ἀερεπάεά 
(1οὉ {ϊ χ; Πλη. χ, τό; Μδῖϊ. ν. 2; Αοῖς 
νῇϊ. 33, χνιΐ. 14).--τὴεν : τοὶ 
δοίάπκε:ς. ϑιδιεσηεηῖ οὔ ἂς [πὶ πρὶ βρθςιδιν 
βοιρδῖ, δηὰ τεοορηίβεὰ 88 ἴο ὃὈς οδιδϊποά 
ΟὨἱγ ὃγῪ ἴδε ρἱῆ οἵ αοά, ἴο νγἷῖ, βεαγίεες, 
εοηῇβάεπε ἤγεεάονε ἤδηενεῖ οσςδβίοη τος 
ἴο Ῥγεαςοῇ τῆς σοβρεῖ. Ῥετίηι- 
ΑΣῚΪΥ -- ἡγεεάονε ἐπ ςῤεαλὶπρ (Αςῖς ἵν. 13; 
2 Οος. {Π. σ2) ; ἴδῃ ἡγακπάπεςς, μηγέξεγθε, 
οἵ ῥίαίπμεςς ἴῃ βρεακίπρ (Μασῖς νἱϊ!. 32; 
]οῆπ χ. 24, χὶ. 14, χυΐ. 25, εἴς.); δπὰ 
δοίάνμεες, ἀςεμγαπος, ἃ5 ΟὉ; ἐσ. Ὁ 
αἰσχύνεσθαι (ΡΕΙ]. ἱ. 20; τ [οδπι {ἰϊ. 2, 
ν. 14); δηὰ ΨἘὩ τῆς ξυηάληηεηιδὶ ἰάεᾶ οὗ 
περάοπι οσ ςοπῆάεπος ἴῃ «ῥεαλίπρ' ἀραὶῃ 
βυρρεβίίηρ ἰἴβεὶῦ (1 ]Ι᾿ομπ τὶ, 28, ἱν. 17; 
866 4130 ὑπάετ ἰἰϊϊ. χ2 δϑονε). 
τὸ μνστήριον [τοῦ εὐα (ον): ἐο τπαλε 
ἀπμοιση ἐξέ νιγείεγν [ο7 ἐκε Οοεῤε. Τῆε 
τοῦ εὐαγγελίον οὗ τπε ΤῈ [28 ἰατρε κὺρ- 
Ροτὲ (ΦΑΌΕΚΙ;Ρ, Νυΐϊρ., ϑυχε.,θ Οορῖ., 
εἰς.). [« 8 οπιτιεὰ ὃν ΒΕΞτΟ, Νὶςῖοε., 
εἰς., ἀηὰ ἰ5 ἀεἰειεὰ ὉγΥ ΓΥΝῊ. Τῆς ρπ. 
8 Ῥγοῦδὶν ἴπαὶ οὗ εοπέεπές, οσ ὁπε οἷς τδε 
νϑγίουβ ξογπηβ οὗ τῇς ρδη. ῥος5652., -- τὰς 
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20. ὑπὲρ οὗ " πρεσβεύω ἐν " ἁλύσει, ἵνα " ἐν αὐτῷ “ παῤῥησιάσωμαι « 2 σεν. 
20 Οἱ 

" ὡς δεῖ με λαλῆσαι. 

(Ραυ}}); 2 Τίτι. ἱ. τ6. 
6 Οοι. ἱν. 4. 

ς 866 ποῖε. 

τηγβίεσυ οοπέαϊηεα ἱπ ἴμε αοβρεὶ οἵ δὲ- 
ἰοηρίηρ ἰοὶϊ. Οπ μνστήριον 8εε υπάετὶ. 
9 δδονε.---Τε σοππεοιίοπ οὗ ἔδε βενεγαὶ 
οἴδυβαβ ἵπ τῃ15 νεῦβα ἰβ ναγίουδὶν υπάετ- 
βίοοάδ. ϑοπῖε οοπηεξοῖ ἐν ἀνοίξει τοῦ στό- 
ματός μου ν»ἱτἢ} (πε (ΟἸ]οννὶπρ ἐν παρρησίᾳ. 
580 ἀτοῖξίυβ, ννῆο εχρίδὶπβ 1ὲ τπ.5--- οἱ 
δῷ ἢᾶς ουδιίοάία τα] τατὶ Πἰ ες ΡῈ οπιπεπὶ 
Ὁσθεπὶ Ρεγίετγε ροββεῖ βεγπιοηςπὶ"; Ὀυϊ 
παρρησία ἄοεΞ ποὶ ΔΡΡΙΥ ἴο ἐτεεάοπι οὗ 
"πουερνιδηέ, πὰ ἤεσα ἰἴ ἢΔ5 ἃ βεη8ε ἰῃ αζ- 
πιοην Ὑν ἢ τῆε (ο]]ονίηρ παῤῥησιάσωμαι. 
ΟἸδεῖβ διίδοῃ τπε ἐν ἀνοίξει οἸοβεῖγ νἱτἢ 
πε λόγος 45 ἃ ἀεβηϊκίοη οἵἉ ἱξ, ΞΞ “ τῆδὶ 
υἱΐεγᾶπος πᾶν 6 ρίνεη τε ὈΥ ἴδε ορεη- 
ἱπρ οὔ τὰν πιουῖῃ ᾽᾿ (Οοτηεϊ. ἃ 1.8.» Ηατὶ., 
ΟἸβῃ., νοη ϑοάεη, ΑΒΌ., εἰς.). ΤῊΪΒ τηακεβ 
ἴῃε “ορεηίπρ οὗ ἴπε τηουτῇ ᾿" τπε δοὶ οἵ 
Οοά; ἴπ βυρρογί οὗ νῇῃίςἢ ἱπιίεγργεϊδιίοη 
ἌΡρεδὶ ἰ8 πιδάε ἴο ἴδε ἴεγπὴβ ἰη Ἐζεῖς. εἰ. 
27, ΧΧΙΧ. 31, ΧΧΧΙΪ. 22; 5. ἴΐ. 15. Τπε 
δὔβεπος οἵ {πε δσιίοϊε, πὰ ἴῃς ἀπδίορβοιυβ 
Ῥᾶββαζε ἰπ Οοἱ. ἱν. 3 ἅτε αἷβο ἴβουρῆς ἴο 
ἔαλνους 1ῃ18. Βυξ τῆς τοτπηβ 'π ΟΟΪ]. ἱν. 3 
τε ἀϊβετγεηι---ἶνα Θεὸς ἀνοίξῃ ἡμῖν θύραν 
τοῦ λόγον, ἀπὰ {πε σοπδίτυς θη τῆδκεβ 
ἴδε δοθῇ δηά πε ἄνοιξις τοῦ στόματος 
Ῥγδοιίοδ!ν ομα δπὰ {δε βαπὶε {πῖπρ. Τῆς 
βἰ πρὶ εβϑὶ σοηβίγας0η5 ἅτε ἴηεβε ὕψο--- (α) 
ἴο σοππεοῖ ἐν παρρησίᾳ "ἢ ννΠδῖ ῤγέ- 
εεάες, απὰ ᾿νἸἢ τπε λόγος ποῖ ἴδε ἄνοιξις, 
τ “παῖ υἱΐεταπος, ἀπὰ ἴπδὲὶ ἢ ὈοΪ ἀ- 
ὯΕΒ5, ΤΏΔΥ δε ρίνεη ἴο της ἡ παη 1 υπάετ- 
ἴλκε ἴο ορεῃ ΠΊΥ τηουτῃ υνἱτἢ ἃ νίενν ἴο 
πιδκε Κπονῃ ἴδε σηγϑβίεσυ οὗ με ἀοβρεϊ ᾽"; 
δηὰ ω) ἴο οοπηεοὶ ἐν παρρησίᾳ ψΜῈῈ 
πδὶ (ΟΠ οννΒ, το νἱῖ, {πε γνωρίσαι, -- 
δαὶ τὸ πὶεὲ υἱξετᾶποα πιὰ δε ρίνεῃ 
Ψ ΒΕ 1 Ορεπ τὴν πιουῖδ, τπαὶ νἱτἢ δοϊά- 
ὭΕ5ΒΙ ΤΊΔΥ τηᾶκε Κπονῃ ἴδε τηγδίεσυ οὗ 
τῆς αοΒρεὶ". Τμε ἰδεϊεγ 8 ργείεσσεά ὉΥῪ 
Μεγοετ, ΕἸ]., ΝΗ, εἰς. [Ιἐ ἴ8 ἔο!!οννεά Ὁ 
ἴδε ΕΝ τεχὲ, “ἴη ορεπίπρ τὴν τπουϊῆ, ἴο 
ταᾶκε Κποννῃ ἢ Βοϊ 6885, εἰς. ; τΠ1]16 
τῆς ΕΝ τηλερίπ ρίνεβ “ ἰπ ορεπὶπῷ ΤΩΥ 
τοουτ ἢ Ὀοϊάπ655, ἴο τηᾶκε κποννη ἴῃς 
τηγβίοσυ,᾽" εἴς. ΤἼε ἔογγῃχες σοῃβίγυςτίοη 
Εἶνεβ ἃ ροοά βεπβε ἔοι εδοῇ: ραγίίουϊαγ 
ἴεττηῃ δηὰ ἃ βίτηρὶε οοπηδοιίοη, ἰζ τε ἐν 
παρρησίᾳ ἰ5 ἴᾶκεη ἴο ἄεδηε ποῖ ἰἢς οῤδη- 
ἱπρ οὐ ἐπε νιομέμ, Ὀὰϊ ἴῃς πέέεγαπος, ἴῃς 
λό, ΜΒΙΟὮ ἴβ ἐπε πιαίπ ᾿δουρῆς, Οἡ 
πε ψνποΐε ἴῃ 6 Ἰδίίεσ ἰβ ρεῦμαρβ ἴο ὃς ὑζε- 
ειτεά, ἔπε πεεὰ οὗὨ μέέεγαμπος, ροννεσ οὗ 
ΒΡΕΘΟΏ, ψ Πεη οοοδβίοη οὔἶεγβ 1561 ἴὸ 
Ῥτεδςοῖ, Ὀείπρ ἔτγβε πιεπεϊοηςά, δηᾶ {Π18 
εἰᾶ οἵ υἱέεταπος θεΐὶπρ πεχὶ ἀεῆποὰ ἴῃ 

χχν ϊὶ. 
ἁ Αεἰδ ἰχ. 26 δ]. ; τ Ὑ8εδ8. ἰΐ. 2 οπΐγ ; Ῥτονυ. χχ. ο αἱ]. 

ΒΑςε τ φο; 

τεβρεοὶ οἵ 118 οὈ]εςῖ, σὲζ., ἴο ρὶνς ἔεδγίε885 
οοηδάεποα ἴῃ πιακίηρ ἴπε αοβρεὶ Κποννη. 

γεσ. 2ο. ὑπὲρ οὗ πρεσβεύω ἐν ἁλύσει: 
ἐπ δεκαι οὗ τολέελ 1] ανι απ απιδαςεαάον ἐπ 
α οὐαὶ. ὙὍΒα οὗ ἰ8 Ὀεδῖ τείεστεά, ποὶ ἴο 
τοῦ εὐαγγελίου, Ὀυϊ ἴο τὸ μυστήριον, ἴπε 
ταγβίοσυ ςοπίαἰπεά ἴῃ τπῈ αοβρεὶ θεὶπρ 
ἴδε τη ρ ἴμαὶ ΡΔ0] ἀεβίγεά ἴὸ τηδίκα Κποννῃ 
(γνωρίσαι). 80 ἰπ ΟοΪ. ἵν. 3 ἰτ 18 1818 
μυστήριον {πᾶὶ {πε νυτῖτεῦ 18 ἴο υἱζετς 
(λαλῆσαι) ἀπά οπ δΔοοουηΐ οὗ ννῃϊςἢ Βα 18 
δουπὰ (δέδεμαι). πὶ ὕω -- “1 δεῖ 48 
δπιθαββδάοσ,᾽" οἷν πεγε ἂπὰ ἱπ 2 Οοσ. ν. 
20. ΤἼε ὑπὲρ Χριστοῦ οἵ ἴδε ἰΔῖῖετ Ρ48- 
βᾶρε ἰβ Ἰεῖ το δε υπάετβιοοά δεγσε.0 ΤΠὲ 
Ἰεραιίοη οἵ επλραββαρε ἱπ ΟὨγίβί᾽β σϑυβε, 
Μδοἢ Ῥαὺϊ Πεῖα δϑογίδεβ ἴο πιπηβεὶ, 18 
ποῖ ἴο δε ᾿ἰπιϊτεὰ ἴο τῆς Κονιαν Οοιγέ 
(Μ:ς.), θυξ 18 τὸ ὃς υηδετβίοοᾶ 48 ἴο ἴδε 
ψνΠοΐς αεηπῖε ᾿νοσὶά, ἰπ ἢ νᾶες βεπδςε οὗ 
1ῆε δονυν  είοη σίνεπ (Αοῖβ 'χ. 15, χνῖϊ. 
15); ἴπε ἀεδὲ ρτοίεββεά (Εοπι. ἱ. 14); πε 
οὔῆεε εἰαϊταεὰ (οπι. χί. 13), ἀπᾶ τεοορ- 
πἰβεά ((α]. ἰϊ. ο)ς. Τῆε πουῃ ἅλυσις, 
ΜΠΙςἢ 18. ἢοὲ οὗὨ ἐγεαυεηῖ ὀσουγζοηοα ἴῃ 
οἰαβϑίοαὶ ασϑεκ, πιεᾶπβ ἵβετε ἃ ελαὲν 
(Ηετοά., ἴχ., 74; Ευτίρ., Ογ,, 984) ; 480 ἃ 
ΨΟτ Δ η᾿ 5 οσπδπιδηΐ, ἃ Ὀγδοεῖεῖ (Ασιβιορῇ., 
Εναρ.. Μετὰ., ἴϊ., Ρ. 1079). [εἰ8 ἴάκεῃ ὉῪ 
Βοπα ἴο δε ἃ τνοτὰ οὗ ρεπεσαὶ δρρὶϊοδείοη, 
ἀεποιίπρ ἃ ομαΐπ ογ Ὀοπά ὃν ψῃ ΟΝ ΔΩ 
Ρᾶτι οἵ δε Ὀοάν πᾶν ὃς Ὀουηὰ, ἀπά ἰξ 18 
υϑβεϊοπεὰ (ε.ρ., ΌΥῪ Μεν.), ψνδεῖδμεσ ἰξ ἴβ 
᾿ἰδιρυ ϊδηεά ἔγοπὶ π' 8ἃ5 λαπά-[εῖϊος 

ἴτοσὴ 7οοί-ἔεϊϊετ. Βυῖ, νὨ1]6 ἴῃ βυςἢ ρΡδ8- 
βᾶβεβ 48 εν. χχ.σ ἴδε βρεοϊ ῆς 8επβε σ 
ποῖ δε τεᾳυϊτεά, 1ξ Βεεπὴ8 οἰεδγ {παὶ [πε 
ἀϊδιϊπςιίοη Βεῦννεθη »παπαείς δῃὰ ἡείέον 
ἅοεξ οδιαίη (ς,. ΡοΪγδ., 111., 82, 8); μαῖ 
τῶϊθ ἀϊδεϊποιίοη 18 πιδάς ἴθ Μαδΐκ ν. 4; 
δηὰ τπαὶ ἅλυσις ἰΒ υδεὰ οὗ ἴπε “ μαηά- 
οὐῈ" ΌΥ νΒΐοἢ ἃ ργίβομοες ννὰβ διϊδοῃμεά 
το Πἰ5 ρυατά (]οΒερῇ., Α4πέϊᾳ., χν 6, 7, 
το; Αοἵβ χὶϊ. δ, χχὶ. 33, εἴς. ; οί τἰρπῖ,, 
Ῥακὶϊ., Ῥ. 8). ΤΗΐβ τᾶν δε ἰἴ8 τηεαηίηρ 
Βεῖε, δῃὰ πεσε νν}} δὲ ΠΟ περεββίυ ἔοσ 
τακίπρ ἰξ ἕο δε ἃ εοἰϊφεέϊυο βἰηρ. τΞ- θοπάϑβ; 
οὗ ΝΗ υ8ε ἱπάεεὰ, του ρ Ροββίδ]ς 
(οὔ. Βεγηδ., δγ»έ., ᾿ἴ., 1, Ρ. 58), ἴπετε ἄοεβ 
ποῖ ἄρρθᾶσ ἴο θὲ ΔηῪ οἶθᾶσ Ἔχϑηιρὶε ἰπ ἴῃς 
ΝΤ ἰδεῖ. Απά βυςδ ρῆγαβεβ 88 εἰς τὴν 
ἅλυσιν ἐμπίπτειν (ΡοΙν"., ἷν., 76, 5, χχὶ.», 
3, 3) ἅτε ἱποοποίυϑινα, {πε ἀσίοὶς ρὶνπρ 
ἴδε ννοσά τῆς ρεπεσίς βεῆβε. [ἰ 88 Ὀεεῆ 
τπουρδε τπδὲ ἴδε ἐχργεββίοη ροϊῃμβ ἴο ἴμε 
εμδίοαϊα ναγὶς δπάυτεὰ Ὁγ Ῥαυϊ ἰπ 
οσης (Αςῖβ χχνίϊϊ, τό, 2ο; ο΄. 2 Τίῃ. ἱ. 
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[Οοἱ. ἱν.γ; 

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥ͂Σ νΙ. 

21. ἵνα δὲ εἰδῆτε καὶ ὑμεῖς ῖ “ τὰ κατ᾽ ἐμὲ, " τί πράσσω, πάντα ἢ 

ἐπε Σ ὑμῖν " γνωρίσει ὃ Τυχικὸς ὁ " ἀγαπητὸς " ἀδελφὸς καὶ πιστὸς ' διά- 
ΟὨΪγΥ. 

Β(ΟΒ. ν᾿ σ γε.) ; 8εὲ : Οοσς. χν. 48 γεβ. ἱ (οἱ. ἰν. γ) οαῖγ. 

ἴ καὶ υμ. εἰδ. (ιδ. ΑΌ"ἘΟ6, 41.) ΒΑΘΕΈΟ, τοβ-.14-18-20, 81., 1-,, ΝαϊΕ., ἃ]., ὙΒάτε., 
βοζὴς 1.41. Εδίμεῖβ ; ειἰδητε καὶ υμεις ΒΚΙ,, εἴο., ϑγτ. Ασπι., Επῷ., ΟἸγ., θδπι., [6τ.ν 
Απιῦτβι., εἴς. 

3 παντὰα οτι. Ὀ" ΕΘ, ἴἴ., ϑ5υτ., ]εσ. . 

. ΜΒΌΕΕΘΟΡ 537, 116-20, 1{., 8ἃ]., Απιδσβῖ. ; υμιν γνωρισει ΑΚΙ,, εἰς. νυ δ.» 2 γν. 
ον Τδάσι., Πδπι., εἴς. 

τ6; Βεχα, ατοῖ., Ῥαΐεν, ϑίεγεσγ, εἴς.). 
ΤΒδὲ ἰβ ροβϑβίδὶς, δαπὰ ἱπάεςά ὄνεπ ρτοῦ- 
ΔὉ]ε, 80 ἔαγ 48 8 ονσίοάϊα ἰ8 οοποετζηςὰ. 
Βυῖ τῆς ἀεεβοτγὶριίοπ πιῖρ μὲ ΔΡΡΙΥ ἴο ἴδε 
ἱπιρτίβοπσηεπὶ ἱπ Οεβαγεδ 88 ὙνῈ}} 458 ἴὸ 
τοδείη Εοτηε. Τῆε τοδὶ] ροϊπί οὔ πε οἴδυβε 
ἰβ ἴῃ ἴῃς νίενν ἰξ ρίνεβ οὗἩ τῆς πεεὰ οὗ πε 
παρρησία «πὰ οἵ {πε ἱπέεγοέσοίοης τπδῖ 
βῃουϊὰ Ὀτίηρ ἴμδὶ γΙΆ.---ἶνα ἐν αὐτῷ παρ- 
ρησιάσωμαι ὡς δεῖ με λαλῆσαι: ἐπ ογάεν 
ἐλαὶ ἐμενεῖνι 1 νιὰν τῤῥεαὰ δοίαϊγ, α5 1] ομρ λέ 
ο φῥεαλ. Ἡθον, ἴδ τϊθ ρυγροβε-οἴδυδε τὸ 
Ὁς οοππεοίεὰ ὃ ϑοπης διίδος ἰξ το ἴῃς 
πρεσβεύω (Βεηξ., Μεγετ, οη ϑοάεη), 
85 ἰξ -- “1 δςοῖ 48 ἀπιδαββδάογ ἴῃ ἃ ἌἽμαίπ 
ἢ τῆς οδ]εςι οὗ βρεακίπρ ὈοΪ ἀϊγ,᾽᾽ εἴς. 
ΟΙἸΒεῖβ οοπηεοὶ ἴε ἢ τδὲ νποΐε ἔογε- 
ξοϊπρ οἴδιδε, τηδικίηρ ἰὶ σηδογάϊπαίε ἴο 
ἴδαι, ἀπά δῃ Ἴχρἀπδίϊοη οἵ τπε οὐ)εοὶ οὗ 
τῆς ρέγέ ο7 μέξεγαποα, -- “" τρδῖ υἱΐεγδῆοα 
ΤΩΔΥ Ὅς ρίνεη ἰο πὲ ἴο τῶδκε Κπονῃ ἴῃς 
τοηγϑίδσγυ, νη δ ἴῆε νίενν ἴΠΔ: 1 5Βῃου ἃ βρεὰκ 
ῬοΙ ἀν " (Η4:].). Βυε ἵνα 18 τερεδιεὰϊν 
ὑδεὰ το ἱπιτοάυςε Βοπιεϊπίηρ ἴμδιὶ ἰ5 ποῖ 
«μδογαϊηπαίε ἴο, Ὀυὲ εοογαϊκαΐς ἢ, δὲ 
ἰ8 βιδιεά ἰπ ἃ ἔοσιηεγ ἵνα οἴδυιες (Εοπι. νἱϊῖ. 
13; αΔ!]. ἐν τ; τ Οοσ. χίϊ. 20 ; 2 Οοσ. ἰχ. 
3). [ἐ 15 Ὀεβῖ, ᾿μεγείοσε, ἴο ἴᾶκε ἴξ 80 
δεῖς, δπὰ ἰο υπάετβίδηἃ ἴῃς οἴδυβε ἃ5 
εἰνίηρ ἃ ἀρρομά οὐ]εοῖ ̓ ΕΘαξεπιΡΙιο ἰῃ 
τε π οἱ δηά ἀγρνπνοῖντες, 
εἴς. Ἐϊοι κε εἰξὶ οἵ κέξεγαποξ, τινὰ ΔΟΥ 
δεςοπάϊν ἴμε δι τόσα ραγιςυ αν οὗ ἃ 
δοϊπε55 οἵ ἡγεεάονι (παρρησιάσωμαι) ἴῃ 
Ῥτεδομίην δυο 85 ὀδεαρῖς ἴῃς ΑΡροβ!ε᾽ β 
οβῆςε δηἃ τεβροπβί  Πν (ὡς δεῖ με λαλῆ- 
σαι). ΤἼε αὑτῷ τεΐετβ ἴο ἴδε μυστήριον 
ΨΠΙΟΝ νγὰβ ἴο δε ῥιεδοῃεά. Τῆς ἐν ἰβ 
τᾶ κεῖ Ὁ δβοπὶὲ (ε.9., Ηδτ].) το ἀεποίῖς 
«ὃς πραβην᾽ ογ ἘΡομηα οἵ ΝῈ δοίπε55 πῃ 
τρεακίηξ παρρησιάσωμαι). Βυϊ [ἴἰ ἴ8 
ΡΝ με ταὶ πΑητά ἀϑ δε σσυιζο οὗἩἉ βῦςἢ 

Ῥοϊάηε89 (ἑπαρρησι. α ᾧ Θεῷ, 1 
ὙΠ εβ8. ἰϊ. 2). ΠΡΟΣ ἀπ’ ἰῃδίαπος 
οἵ ἐν ἐχρτεδββίηρ ἴδε ομβ ψψῃϊςἢ ἃ Τςεγίδίη 
ῬονΨΕῚ Ορεγαῖεβ οἵ ἐφ ΠΟ ἰδ δῆονβ ἰξ- 
βε1 (45 ἴπ ἵνα οὕτω γένηται ἐν ἐμοί, 1 
Οος. ἰχ. :ϑ; ἐν ἡμῖν δ, ι Οοτ. ἱν. δ; 
φ΄. Τδβαγει- ασίπητ, ζεκ., Ρ. 210). Βαὲ ἱξ 

8 δεβὲ υπάἀετϑίοοά δ5 πε ποῖς οὗ ἴδδί ἐπ 
ΜΠΙΟΝ οπε ἰβ διςέσα (ς. Αςῖ5 χχίϊ. 12} 1 
Τίπι. ἱν. 15; Οο]. ἵν. 2, εἴς.), ἀπά βο- 
“τηδῖ, οοσυρίεά ψἰτ τμαξ πηγβίετυ, ἐκε., 
π᾿ ῥγοοϊαϊνιβηρ ἴτ, 1 τα βρεᾶκ Ῥοϊ ἀν" 

(Μεγ) 
νν.21-22. ϑιαϊεγηεηι τερασζάϊηρ Τυςἢ- 

δῦ δηὰ δῖ8 ἔαδα ἰδῆτ Ἶ ε 
εἴ. 21. ἵνα δὲ εἰδῆτε καὶ ὑμεῖς [κ 

ὑμεῖς εἰδῆτε) τὰ κατ᾽ ἐμέ, τί πρά : δὼ 
ἐλαὲ γα αἶδο πιαν ἅποιο μὲν αἴαϊγ5, κοῦ 1 
ἀο. Τῆε τηεϊδδαιίς δέ, ραβδβίπρ ου ἴο ἃ 
ἀϊδετεηιῖ βυῦήεοι. Ὑῆε ογτάεν καὶ ὑμεῖς 
εἰδῆτε ἰ5 ρίνεπ ἰπ ΜΑΌΕ, εἰἴς.; ἐξῆτε 
καὶ ὑμεῖς ἰπ ΒΚΙ,, 5γυτ., εἰς. Ἴδε ενὶ- 
ἄεπςοε ἰβ αἰπιοβί ἐαυδὶν θαϊδηςεᾶ. ΓΤΎΤῚ 
Ργείεσς ἴῃς ἔοιτπεσ ογτάεσ; ΝΗ ρίνε ἴξ ἴῃ 
ἴδε πιατρῖπ. Τδε καί [45 8 ρτορετζ ἴογος 
οἵ “4150,᾽᾿ δῃηὰ ροϊηιβ, ἱπεζείοσγε, ἴο οἵβεῖς 
88. ΜΕ] δ ἴς Ερβεβίδῃηβ 88 Ῥοββεββίῃ 
οζ δεὶπρ ἱπιεσεβιεὰ ἴῃ τπε Κπονθάρε οὗ 
Ῥαυ]β αῇδιτβ.1 ὙΤῆοβε Ψῆοὸ ἴδκε τῇς 
Ἐρίβιϊε το ἴπε Οοϊοββίατιβ ἴο θὲ ργίος 
ἴο 115 οπε, πδίυσγα!ν ταϊπκ οὗ τπς Οοἵοβ- 
δἰδῃβ 88 ἰπ νίεψ. Βυῖ ἴπ ἴῃε Ἐρίδε!ε 
861 τῆογε 18 ποιδίηρ ἴο ἱπάϊοδλιε ψῸ 
ἴπεβε οἵπεῖβ εγθ. Εοσς τὰ κατ᾽ ἐμέ - 
“ΤῊ οἰγουπηδίδης 68,᾽" οε΄, ΡΠΙ]. ᾿. 22; (οἱ. 
ἷν. γ; αἷδο Τοῦ. χ. 8; Σ Εβδάσ. ἱ. 22. τί 
- ποῖ --  ἔΨδ! 1 ἀο,᾽" θυϊ “δον 
Ι ἔδεε," ἴῃ τῆς τεβεχῖνε βεῆβε (1νδϊ., νης 
μαδεο)ὴ ςοτησθοῦ ἔσοτση ᾿Ἐ βοδγίυβ ἄονπι- 
Ἡσλρα δι ρος ἰξ [8 ἐχρίδπδίοσυ οἵ τὰ κατ᾽ 

. - πάντα ὑμῖν γνωρίσει [ ίσει 
ἐμς Τυχικός: Τγελίσμς ΜΉΗν ἐλρόνι 
ἀποινη ἰοὸ γομ. πάντα 18 οπιϊιεά ἴῃ 
ὈῈ, ὅγυζτ., εἴς. ὑμῖν ἰΒ ρἰδοεὰ ὃγ ἴδε 
ΤΕ δεΐοτε γνωρίσει (15 ἱπ ΑΚΙ,, 5γτ.-Ρ,, 
ΟἾτγ., Τπεοά., εἴσ.; αὐέεγ ἴὲ ὃν ΤΤΤ 
ἍΝΗΕΝ (45 ἰπ ΒΜ ΌΕΕΘΡ, 17, 37, ττῦ, 
120, ϑυτζ.- 5.ἢ., Οορῖ., εἰς.). τΤυχικός, 
ἀβυδ}} 80 δοςεηϊςὰ, δι: Τύχικος ἵπ ΝΗ, 
8 πιεηοπεᾶ ραΐπ ἰῃ Αςῖβ χχ. 4; (οἱ. 
ἶν. γ; 2 Τίπι. ἵν. τ2; Τίς. [Π. 12. γε 
καῖδες ἔτοῦλ ἴμεβε ραββᾶρεβ ἰῃδὶ Ὡς νγᾶβ 
ἃ παῖϊνε οὗ ργοοοηβυϊασ Αβία (Αςῖϑ χχ. 4), 
ῬοββίΙΥῪ οὗ Ερδεβιβ ἰἴ8ε} (5ες ΓὶρὮι., 
Ῥλμμρ., Ρ. τι; ἴδαϊ Ὡς ννὰβ νυ Ῥδὰὶ 
τοννασ8 ἰἢς οἶοβε οὗἉ δἰβ (Εἰτὰ πιϊβϑί οπάσυ 
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κονος " ἐν κυρίῳ, 22. ὃν ἔπεμψα πρὸς ὑμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο, ἵνα γνῶτε Κὶ Αεῖο χαὶν-. 

τὰ περὶ ἡμῶν καὶ ' παρακαλέσῃ τὰς καρδίας ὑμῶν. 
154 τεῆ.. 

1Ξ Οοσ. ἱ. 

23. Εἰρήνη τοῖς ἀδελφοῖς καὶ “ ἀγάπη ; μετὰ πίστεως ἀπὸ θεοῦ αὐθοε,, 
χἰδ!. 14; 

τ: ΤΒεδδ. ἰἰϊ. 6; 1 υἀς 2. 

1 Έος ἀγαπη, ἐλεος Α. 

ουτπεν (Αςῖβ χχ. 4); δπὰ δραίη δἱ τῇς 
πις ννῃεη ἰἢς Ἐρίβε]ς ἴο ἔπε Οοϊοβϑίδπβ 
νν 88 ντί ἴδῃ ; δπὰ γεῖ ἀραίη δὲ ἴῆε επά οἵ 
{πε Αροβιῖθ᾽β οάγεεσ (Τιῖ. 11. σ2; 2 Τίπι. 
ἷν. 12). [Ὁ 18 ργοδαῦϊε πὲ πε επί ἴὸ 
7ετυδβαίετη, δβ Ττορῃϊπιυβ ἀϊὰ (Αςῖβ χχί. 
20), ἰπ 411 πκε! ποοὰ 88 ἃ ἀείεραιε οἵἩ δἷβ 
Οδυτοῦ, {δὲ ννογάβ ἄχρις τῆς ᾿Ασίας ποῖ 
δεϊοηρίηρ ἴο {δε τις τεχὶ οὗ Αςί8β χχ. 4. 
ννε πά δίτη δεζε ομβαιρεὰ στ τΒε ἀε- 
Πΐνεσυ οὗ ἴῃς οἰγουΐαζ Ἰεϊτίες Κποννῃ 45 ἴδε 
Ἐρίβεῖς το πε Ἑρδεβίαπβ, ργορδθὶν δὲ 
τε οδίεῦ οεπίγεβ, 1.δοάϊοεα, Οοΐοββε, 
εἴς., ψψδετε ΟΠ γί βείδῃ Τοσηπιυπίῖοβ δὰ 
Ῥεεη ἑοσιηδᾶ ἱπ Αβία. Ηε ἰβ τηεπιίοπεὰ 
4150 ἱπ ςοηπεοίοη ψἱ τῇ τη ββίοπβ ἰο Οτεῖα 
δηὰ ἴο Ερμεϑὺβ (Τίς. [1]. 12; 2 Τίπι. ἵν. 
12).---ὖ ἀ ὃς ἀδελφὸς καὶ πιστὸς 
διάκονος ἐν Κυρίῳ : ἐλς δεϊουεά ὀγοίλεν 
απὰὦ αλλ με νεΐμισον ἴπ ἐπε Τιογά. ἴπ 
ἴδε 5ἰβίε Ερίβεϊες ἣς ἰβ8 ἀεβογίδεὰ ἱπ τῆς 
ΒΆΔΠῚ6 εττηβ, δυῖ τὰ τῆς δἀάϊιίοη οὗ καὶ 
σύνδονλος. πιστός -- μαῤέλγμέ, ἴθ τῆς 
5εῆ8ε οὗ ἐγηςξέγ, ἃ8 ἰη Μαδῖϊ. χχῖν. 45 δηά 
οἴϊξη εἰβεννβεσαε. Τε ἐν Κυρίῳ ἀεῆπεβ 
δε διάκονος, ἀπὰ ἀοε58 ποὶ τείεσ ἴὸ (δδ 
ΜὨοἷς οἴδυβε. Τῆς βεγνίςε ἴο Ρδὺ] νν88 
βεσνίςς γεπάοσγοά ἐπ ἐλφ 1, ογά, ἴθ ΟἾ γίβε 8 
6] ον Βηΐρ πὰ ϑρίγιε. ὙΠε ἴεστ διάκονος 
ἀοεβ ποῖ σδστυ πεσε ἴδε ἰάεα οἵ ἐςο]εβίδϑβει- 
Δ] οβῆςε, δυὰς 28 τε ἀδασονιολὲῤ ὑτορεσ, 
Ῥυῖ τείεσθ ἴο πκϊπἰ βίγαιϊίοηβ τεμάντοά ἐὸ 
Ῥὺ! Ὠἰπιβεῖῖ, πᾶ 80 8 ""βεγναπὶ᾽" οὐ 
“ ταηϊηϊδίοσ "" ἴῃ ἴΒς ρεπεγαδὶ βεῆβε. 80 ἰπ 
(οἱ. ἵν. 7 ὃς ἰ8 οαἰϊεὰ ποῖ οηἱν πιστὸς 
διάκονος, Ῥυξ Ραι}}8 ,εἰϊοιυ-Ξεγυαπέ 
(σύνδονλοφ) ἰπ τᾶς Ι,οτἅ. ΤῊΪ8 ἴ5 Ρδυ} 8 
ςοπηπιεηδιίοη οὗ δἷπιὶ ἴο τς Οἤυγοδε8 
ΨΒΙΟΒ Βε ννᾶδ ἴο νἱβἰξ. 

νες. 22. ὃν ἔπεμψα πρὸς ὑμᾶς εἰς αὐτὸ 
τοῦτο: τολονι 1 παῦε ςἐπὲ μπίο γοΐ 70 
ἐλὲς ὑενν ῥμγῥοβΉὺ. ἔπεμψα, ἴῃ ἰάϊοπιδίς 
Επρ 5} -Ξ “Ὁ βᾶνε τυυτιίεη,᾿" δὺς ΠΠΈΘΓΑΠῪ 
ΞΞ Κ1 ἀϊά ντῖϊε ". Ι{1τἰ ψετς Τοεγίδίη τπαὶ 
ἴδε Ἐρίβε!ς το ἴδε Οο]οββίδηβ ργεςεάεὰ 
ἴηδὲ το τῆς Ἑρδμεβίδπβ, τμδὲ ἴῃς βρεςῖδὶ 
ταἰϊβδίοη οὐ ΒΊΟΝ Τυοδίουβ ννΆ8 βεηῖ ἢ 
Οπεβίπιυβ ἴο Οοἴοββε ἰοοῖς ρίδος Ὀείογε 
Ῥαὰ] τοῖς ἴῃς Ερίδβεϊς το ἴδε ἘρΠεβίδηβ, 
δηὰ ἴδαὶ ἢε Ἰουπά βοπὶς ορρογίυ μι υ οὗ 
ἐοσιναγάϊης τἰῃς ἰαἰίεν Ἐρίβεϊε 4180 ἱπ τῆς 
οουσβς οὗ Τοβίου δ᾽ Β Ἰουγηογ, ἰἢς ἔπεμψα 
ψουϊά ἢᾶνα ἰἴ8 αϑυ8] δογίβε βεπβς, γείει- 
τίης ἴο ἃ ραϑὲ δοῖ. Βαηηρ τῃ 15, ἴὲ τηυδὲ 

ὃς τᾶ Κεη 858 δὴ ᾿πβίδηος οὗ ἴπε ἐῤίσέοϊαν 
Δοῖ., ἴδε τηϊβδίοπ Ὀεὶπρ εοὐπείδπέ ν ἢ 
ἴδε ντιεἰηρ οὔ τδε ἰεϊέεσ, θυς σοπιεπιραιεά 
δοτὴ ἴδε νἱεν-Ῥοὶπε οὗ ἴπε γεεϊῥῥέεπίς οὗ 
τδε Ἰεϊίεσ, ἴο ψἤοσα ἰξ νν88 ἃ ἰδίπρ οὗ {πε 
ϑῖ. Τῆς εἐρ᾿ βιοϊγυ δογ. ςεγίδί εἶν οσουγϑ. 

1π 1Δπἶη, ἱπ τἰθε υ86 οὗἉ Ξεγίῤεὲ, εἰς. (οὐ 
Μαάνίᾳ, Ογ., 8 345). Ηον ἔδλγ ἰἴ8 υα8ὲ 
εχῖεπάβ ἰη ἴῃς ΝΤ 18 5:}}} ἃ πιοοῖ φυδβίίοη, 
βοπὶς βηάϊηρ τηᾶπΥ οΔ568, 6.ρ΄., ἔγραψα ἴῃ 
ΕΔ]. νἱ. σὰ; ῬΒι]επ). 19, 21; σ Ρεῖ. ν. 12; 
τ᾿ ]οδῃ ἰϊ. 14, 21, 26, ν. 13; ἐπέστειλα, 
Ηξεδ. χίϊ!, 22; ἔπε ψα, συνέπεμψα ἰπ 2 
Οος. νἱῖ. 18, 22; Ἐ» . νὶ. 22; (οἱ. ἰν. 8; 
ῬΆΏ]]. 11. 28; ῬΒΙ]επ. σι, εἴς. ; 811 οἴδεῖβ. 
(6... ΒΙ458) τεϑιγίςι ἰξ το ἔπεμψα ἱπ Αςίβ 
ΧΧΙΠ. 30; ΡὨΙ], 11, 28 ; ΟΟ]. ἱν. 8; ΡῃΙ τα. 
τι, εἰς, (οὐ. Μῖπ.-Μουϊε., Ρ. 347; ΒΙ288, 
ναηι. οὐ Ν. Τ. Ονεεὶ, ρ. το4ᾳ; Πἱρμιῖ. θα 
6]. ἱν. σὲ; Οοί. ἱν. 8; ΕἸ]. ου εἰνοιχ. 
--ἶνα γνῶτε τὰ περὶ ἡμῶν: ἐλαὲ γε νιαν 
ἄμοιο οἱ οἑαίε. ὰ περὶ ἡμῶν ν»}}} παῖυτ- 
ΑἸΪν πᾶνε {πὰ βᾶπ)ὲ β8εῆϑε 88 ἴπε κατ᾽ 
ἐμέ, τῆς ἡμῶν ἱποίυάδϊπρ Ῥαυ]᾽8 οοτ- 
Ῥαπίουϑβ νι Πίτηβε!, [ἰ 8 νγε]} τεηάεγεά 
“οὺγ βῖαϊε" ὃν τῆς ΕΝ ; “οὖἦ ῇαδίγβ᾿᾿᾿ 
ὃν τῆς ΑΝ. Τῆς ἰπέοττηδιίοη γτεραγάϊῃ 
Ῥδυὶ] ἀπά ἢΐ8 [τί επὰβ ννουϊὰά ποῖ Ῥε σοπῆῃι 
ἴο τῆς ἰεἰΐεγ, δαὶ νου]ὰ θὲ ρίνεπ πο ἀουδὲ 
αἶ8δο ὃν Τυοπίσυβ Ὁγν Ψοτὰ οὗ τηουιῃ.---καὶ 
παρακαλέσῃ τὰς καρδίας ὑμῶν: απὦ ἐλαὲ 
δ μιὰν ΝΕ γον μδαγίξ. παρακαλεῖν 
τ ΘΔΠ8 πιοβῖ ἔγΘαΌ ΠΕ εἰῖπεσ τὸ ἐσλογέ ΟΣ 
ὕπ Ἰαῖες σε 45 τνε]} 88 ἰὴ τς ΝΤῚ ἴὸ 
“φδόδοῖ. ΒΆτΕΙ͂Υ ἴῃ ποη- 1 8]1ς4] ατεεκ 

ἴτ τῆς βεη8εὲ οἵ εογεογἐΐπρ οἵ ἐπεομγασίηρ ἢ 

Ῥαε ἴῃ τῆς υχχ ἰξ τεργεβεπῖβ ΓΤ, ἀπὰ 

ἰπ ἰδὲ ΝΤ ἴἰξ δδβ ἴπεβὲ βεῆβδβ, δῃὰ αἷδο 
οπςς ἴδλι οὗ ἡηδέγωεέηρ (ΤΊς, ἱ. 9). Ηεσε 
ἰξ πιεᾶπϑ ἴὸ οορεβογέ, οἵ ἴὸ σμεομγαρε; 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ τδε ἔοστπηεσ, ννὮ σεβρεςς Ὀοιῆ ἴο 
Ῥαυ]᾿ 8 Ἰτου]ς68 αἰγελάγ τηεπιϊοηςδά (ἰϊ. 13 
ἃδονε) ἀπὰ {πεῖν οὐνῃ. Σ 

νν. 23-24. ΟἸοκίηρ Βεπεάϊςτίοη. 
νεῖ. 23. εἰρήνη τοῖς ἀδελφοῖς καὶ 

ἀγάπη μετὰ πίστεως: ῥέασε δέ ἐο ἐλε 
ὀγεέλγεν απὰ ἴουε ενέἐκ Γαϊέμ. Ῥαυϊ᾽8 Ῥεπε- 
ἀϊςείοηβ γε ὑδυδ!ν δά ἀτεβδβεὰ ἀὐγέςέϊν ἴο 
ἴδε γεδάεσ, μεθ’ ὑμῶν οἵ Βοπλα 5ἰ πι!]2τ ἔογπὶ 
δεΐπῷ επιρίογεά. Ταΐβ οπε ἰβ δά ἀγεββεά 
ἴο τδε δγδέλγεη ἴῃ τς τὨϊγὰ ρεΐβοη, 88 15 
ἔπ πρε τοοτῈ δρρτγορτγίαϊε ἱπ ἃ οἰγου ας 
εἰἴετ. ὙΠεῖς 18 ποιϊπίηρ ἴὸ ἕδνους ΥΝ εβε- 
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Ὁ οπι. ἢ. πατρὸς καὶ κυρίου Ἰησοῦ χριστοῦ. 
γ11 Οογ. 

ΠΡΟΣ ἘΦΕΣΙΟΥ͂Σ ν:. 

24. ἡ χάρις μετὰ πάντων τῶν 

αν. 42,50, ἀγαπώντων τὸν κύριον ἡμῶν ᾿ἸΙησοῦν χριστὸν ἐν " ἀφθαρσίᾳ.Ϊ 
53, 54) 
2 ΕΥΡΝ 4.16; (ΤΊ. {ἰ.. 7) νᾶζ. τεδά.). 

1 Αἀά αμην ὍΕΚΕΡ, εἰς., Νυΐε., ὅυτ., Οορι., αοιῃ., Εἰὰ., Τβάσι., Νιςιοαπα., 
Ασαδτβῖ. ; οσῇ. ἀμὴν δ ἌΒΕΟ 17, 23, ἔ, δ. Αστὰ., Ευϊῃ,, Οτῖρ. 

1εγ᾿ 8 ποϊίοη ἴμαὶ ἰπ {πε ἀδελφοῖς γεινίελ 
ΟΒ τ βείδπβ δα βαϊυϊεᾶ, ννῃΐ ας ἴῃς πάντων 
ἴῃ νεσ. 24 τείειβ ἰο Οεμέϊϊε ΟἩγίβιεαπβ. 
εἰρήνη, ποῖ -Ξ- εοπεογά οτς τη Δποίδεσ, 

Βυΐ -- τε ΟἹ ὨἿ ") ἴῃ βαϊυϊδιίίοηβ οὐ 
ἴλτεννε }β, τ “τᾶν ἴξ δ6 Ψ6}} νι ἴδε 
Ὀγαῖῆγεη "᾿; ψ ἢ ἴπε ΟἸτγίβιίδη οοπηοῖδ- 
τίοπ, ποννενοσ, οὐ νν6]1-δείῃρ 48 τηεηϊδὶ 
Ῥεᾶςε δπά ροοά ἄυε ἴο τεςοπο]! τίου τυ 
᾿αοἅ. [π Πῖ5 ἐχργεββίοη οὗ ννῆδί ες ψουἹὰ 
δανς ἴποπὶ ΘηοΟΥ δε σουρίεβ ΨὩ τῆς 
δ]εββίηρ οἵ ἃ πενν πιεηΐδὶ ρεᾶςε ἴμαὶ 4150 
οὔίουε---ἴμε ΟΠ τι βιίδη ργαςε οἔϊονε, τπδὶ 18 
ἴο 58Υ, ἀπά βυςἢ ἰονδ 88 ἰβ ἀϑεοοίαέεα ν᾿ 
[1 (μετὰ πίστεως). μετά, 45 ἀϊδβιίη- 
δυϊεμεά ἴτοπιὶ σύν, ἐχργεββεβ ἴπε βίτωρὶς 
1ά6α οἵ αερονιῤατιγίηρ. 8.0 Πεῖε ἴδ 18 ποῖ 
“Ἴονε απάὰ ἴαϊτα,᾽" ἔμ, ΤΑ ἢ θείης ῥγε- 
δυρροβοά 48 τηδιεϊηρ ἴῃς ΟΠ τι βείδη, 1 ἰ5 
ἰονβ ννϑιοἢ ρο6ς τοὐίλ ΤΑ τῃ, πος τπε ένένς 
Ἰονε (Βεπᾷ., εἰς.), θὰ ἐπε ὀγοέλενὶν ἴονε 
ΜΒΙΟΝ βῆον ἰἴ5ε}7 δεῖς μα ἐλ 15 ἀπὰ ὃῪ 
ΨΠΙΟἢ ΓΔ ἡνοσκβ (6 8]. ν. 6).---ἀπὸ Θεοῦ 
πατρὸς καὶ Κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ : ὕγοῖκ 
αοά ἐπε Βαΐλεν απὰ ἐλε 1,ογὰ εϑες ΟἈγςί. 
Τῆς ὑνο-ἰο] ἃ βουγος οὗ ἔπε δ᾽εββίηρβ ἀε- 
βιγεά ἔογ ἴῃς τελάεοι---αοἀἁ δβ Εαέλδν, ἴῃ 8 
Ἑδίμεγ οἵ ΟΠ τῖβε Ηἰπιβοὶέ, {πὸ εαμσα ῥγέπ- 
“εἰῥαϊὶς απὰ ἤοκς ῥνὶνιαγίμα; ΟἸτίβε δβ ζογά, 
Ἠεδᾶ ονετ 81] νυἱτῇ ἃ βονεγεί στιν νος ἢ ἰδ 
ἐουπάεά ἰπ αοά (1 Οος. χί. 3; ΡΒΙ]. 11. 0; 
Ερῇ. 1. 17), 85 εαμδα γιεάίαπς δπὰ ζ0μ 5 
ϑειμπδαγίμς. ΤΏς ρῆγαβε οὔουσβ ἀρϑὶῃ 
(δουρ νἱἢ δος ναγίδίίοηβ ἰῃ {δὲ 
τεδάϊηρβ) ἰπ 2 Τίπ. ἱ. 2; Τίς, ἴ. 4. ἴῃ 
1ῃς ορεπίηρ βαϊυϊδιίοη ἴὲ ἰ8 “" σοά οὩγ 
Ἑδιποσ". Ηεζε τῆς τεϊδιίοη οὗ αοά ἴοὸ 
ΟἈνγὶςἐ ἰΒ ταοσε ἴῃ νίεν,, ἰπ σεβρεςξ οὗ τπεὶς 
7οἰπε-δαβίονἊ] οὗ βρίγίτυ δι δ] εββίη ρβ. 

ψει. 24. ἡ χάρις πάντων τῶν ἀγα- 
“πώντων τὸν Κύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν Χριστὸν 
ἐν ἀφθαρσίᾳ. [ἀμήν]: Ογαεε δέ ευτίλ αἰϊ 
ἐλέηι ἐκαὶ ἴους ομν Τιογὰ εσμς ΟἈγὶςὲ ἐπ 
πηεογγηῤίηεες. ΑΒ 'π (οἱ οββίδηβ, ἴῃ ἴσος 
Ῥαβιογαὶ Ερίβιϊεβ, ἀπ αἷβδο ἰη Ηδεθτγενβ, γα 
δᾶνε Πεζε ἡ χάρις, “ ἐδε σταςε,᾽ ἴδε βτδᾶος 
δεδβίἀς νυ ἢ τπετς 18 ποης οἴδεσ, ἴῃς σταος 
οἵ ἀοά ἴῃ ΟΠ γίβὲ οὗ ννῖς ἢ ΟἸ τί βείδηβ ἕανα 
ἐχρογίεπος. [ἢ τῃς οἱοκίηρ Ῥεπεάϊοιϊτοπβ 
οἵ Οος., 64]., ΡΒ ]ρ., Τῆςβ5., ΡΠ Πςπι. (45 
αἶδο ἰῃ ἕεν.), γε πᾶνε ἴδε ἤ]1ες ἔοσπιὶ ἧ 
χάρις τοῦ Κυρίον ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, οἵ ἡ 
“χάρις τοῦ Κυρίον ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ; 

αἶβο ἰπ Βοπιᾶπβ δοοοσάϊηρ τὸ ἴδε ΤΕ, ἴδε 
νεῖβα, βονενεσ, δεὶπρ ἀεϊειεὰ ὃν ἴδε δεβι 
οτἰςβ. ΤΕ ἔοστηεσ θεπεάϊοιίοη νγὰϑ ἴοσ 
τὰς ὀγείλγεη, ῬΟΟΡΑΟΙΥ ἴδοβε ἰῇ ἴδε Αδίδες 
ΟΒύσομεβ. Τηὶβ βεοοηὰ Ὀεπεάδιςοι [5 
οὗ ννϊάεϑέ βοορε---ἴοσ αἱΐ τῆοβε ννᾷο ἰσνε 
ΟὨτῖβε. Τῇε ἀϊησυ!ν ἰ5 ἢ τὰς υἡ- 
υδ0.8] εἐχργεββίοη ἐν ἀφθαρσίᾳ, ὈΟῚΒ ἃ6 τὸ 
118 βεῆβε πὰ ἰξβ ςοππεςιίοηυ. Τδε ποῦσ 

18 υϑεά ἰπ ΡΙυϊλτοῦ οἵ τὸ θεῖον 
(Ανίςε,, ς. 6), ἰπ ΡΗΠο οὗ ἴδε (δε 
ἵποονν. Μωμάϊ, 8ὶ τ1), ἰη τὰς ΧΧ δηά τθε 
Αροοτ. οὔένενιογέαϊιἐν (γΝν ἰ5ά. 1. 23, νἱ. το; 
ἌΡΡΗΝ χνῖϊ. 12). ἴπ τῆς ΝΤῚ ἴξ τα ἑουμά. 
ἰπ δάάϊείοπ ἴο ἰῃς ρῥγεβεπῖ ραββᾶρε, ἰῷ 
Εοπι. 1ϊ. 7 οἵ τῆς “ἱποοττυρίου " ΨΨΒΙΟΝ 
ξοεβ ἢ τδὲ ρίον» δὰ ἀόνοιν οἵ ἴδε 
αΐυτε; ἴῃ τ Οος. χν. 42, 50, 53, 54: οἵ 
ἔπε ““Ἰποοττυρτίοη ᾽" οὗ ἴδε τεβυτγεσΏοω- 
δοάν ; ἰπ 2 Τίπι. '. το, οὔ δε [1ξε ἀπά "" ἴω- 
σοττυρτίοη" δτουρδϊ το Ἰίσδε Ὀγ ΟἾτῖδε. 
Τῆς οσουγτγεηςς ἰη Τί. ἰ. το τπηυδὶ Ὀε ἀιε- 
οουπιεά ἴῃ νίενν οὗ πε δάνετγβε ἀϊρίοταδας 
δνίάεπος. Τῆς Ῥαυϊΐης υδε, τἰΒετείοτε, ἰ8 
ἐπ ἔδνουγ οὗ ἴδε ἰάεδ οὗ “ ἱποοσσυρίου," 
“προσ βῃδοίθπαββ," τἴῃε αὐδιτγ οὗ ἴδε 
ἐμαπρεῖεςς ἀπὰ μπάεεαγίηρ ; ἀληὰ τμλϊ δ5 
θεϊοηρίηρ ἴο τὰς ἔμτυτε ἴθ Τςοηιγλοῖ τί 
ἴδς ῥγεϑεηΐ σοηάϊείοη οὗ ᾿δησε. ΤΈετε 
ΠῚ ποιμίηρν τπετείοστε, ἴο ὕεᾶς ουὔυὲ ἴδε 
8βεῆβε οἵ σἰμεεγέέγ δἀοριεὰ Ὀγ ΟὮγγβ., ἴδε 
ΑΝ, τδε Βί5Ὦ.; οὐ Τγηάᾶ., “ἴα ρυτεπεβδ; 
Οον. Τεβῖ., “ βίποογεῖγ ᾿᾿; ον. Οἴβῆ., 
““μηξεϊρηπεάϊγ'". ΤΠ ψουϊά θα Ε 
ΒΥ ἀφθορία οἵ βοπις βἰπιῖ]ας ἰεγτη ((. ΤΊς. 
ἰἷ, γ). Νὸοτ σδῃ ἴὲ ὃς βἰπιρὶν ἰδεπβοά 
ὙΠ 411} ἐνιῤεγίσλαδίς δεὶμρ ἰὰ ταῖς με 
ος ἰη ἰδς οἴδες (ΒΙεεῖς, δ᾽ ψεωρ ρέτβαπαν 
εἴς.); πος γεῖ δραίη ψἢ ἐν ἄρτοις 
οη ἰὰ ΔηΔΊΟΡΥ οἵ ἐν ἐπουρανίοις, 85 (( 
ἐξ ἀεβοτιδοά ἔδε εῤόεγε οἵ ἴδε ἀγάπη. 
ΤΒετε τεπιδίπβ ἴδε σηαϊῥέαελνε δεῦϑε οἵ 
“τη ροτ με μεβ8" (Μεγ., ΕἸ]., ΑἸ, 
ΑΡΡ., δηὰ πιοβῖ), ΒΟ δεβὶ βυϊϊ5 Ἰ15- 
Ευϊκεῖς υβ6, {πε βεῆδβε οὗ ἴὰς δά. ἄφθαρ- 
τος (7. Εοπι. ἱ. 23; Σ Οος. ἴχ. 25, χν. 52; 
τ᾿ Τίπι. ἱ. 17; σ Ῥεῖ. ἱ. 4, 23, 1. 4), ἂι 
τῆς ἀρρ᾽ϊοδιίοη δεσε ἰῃ οοππεςοη 
τῆς ρτᾶςς οὗ ἰονε. ἴδε ἐν, τπετείοτε, ἰδ 
ποῖ ἴο ὃς ἰοοβεὶν ἄεαϊε υἱτ, 5 1 -- εἰς 
(Βεζα, δβ ἰζ ἴξ πιδαπὶ ἴῃς βᾶπις 85 εἰς 
τὸν αἰῶνα), ο᾽ διά (ΤΒεορἢγ.), οἐ ὑπέρ 
(Ομ γγβ.), οσ ἐνεη μετά (ΤΒεοάοτ.); ὃυιϊ 
Ὧδ8 ἰἴ8 Ῥσορες ἴοτος οὗ ἰἢς σίφρεενηΣ οἊ 



23---24. 

"παηπεν ἴῃ ΜΝ ὨΪΟΝ ἐπε ἰονε ἰ8 ομοσίβῃεά. 
Ἑυγίμοσ, {πε βίσωρίεβι πὰ πιοβὲ οὑνίουβ 
ςοππεοίίοπ 18 νὰ ἔπε ἀγαπώντων, 45 ἰΐ 
ἰδ ἴᾶκεπ ὉΥ τηοβῖ, ἱποίυδϊιπα ΟἾτγγϑβ., 
Ὑπεοά., ἀπά τῆς οἵδεγ ατοεῖκ οσοπηπηδηῖ- 
δῖοσβ. ϑότηβ, δοννενεσ, οοππεοῖ ἴπε ρῆσγαβα 
ψ ἢ ἡ χάρις, 48 - “τος Ὀεὲ νἱτἢ 4]} ἐπ 
εἰφγηὶέν " (ΒεΖ., Βεηζ., Μαδιι 168), οτ, “ἐμ 
αἰϊ ἐνιβενίσλαδίε δεὶπρ᾽" (Ηα11.), οὐ 88 ἃ 
βδοτὶ ΨΑῪ οἵ βαγίηρ “"βγᾶσε ὃς ἢ 41] 
τπδῖ ΤΠΟΥ πᾶν Πᾶνε εἴεγηδὶ 11{ε " (Ο]5}.). 
ὙΤΗΐβ σοπβισυςείοη, που ρἢ βιγοη συ δἄνο- 
οαἰεᾶ γεοεπῖὶν ὃΥῪ νου ϑοάεη, ζα1}8 τὸ 
Εἶνε ἃ οἷεας δῃὰ βδιϊβέδοίϊογυ βεῆδβε, οσ οὔς 
ΨΈΟΙΥ δοοογάδπε ἢ τῃς υ8ε οὗ ἀφθαρ- 
σία; ψὮϊε ἴπετε ἰβ ἀραίηβὲ ἰξ 4180 ἴπε ἴδοι 
ἴδλι τπε ἀεῆπεὰ πουπ δπὰ τῆς ἀεβηίηρ 
Ρῶταβε ψουϊὰ ὃ6 διγῖμεγ ἀραὶ τΠπδῃ 18 
υδ04] ἴπ θεπεάϊςτίοηβ. 5:11] 1ε88 γεάβοῃ 18 
ἴδετο ἴο σοππεοὶ {86 ρῆγαβε ἱπηγιεάϊ δίεῖν 
ἢ τὸν Κύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν Χριστόν 48 
{{1τ ἀεβοσγίδεά Οἤγιβὲ 48 ἑνεριογέαὶ (ΛΝ εἴϑι., 
εἰς.)---ἂ οοηϑίγυςτίοη ὈοΙΒ Πἰπρα ΒΕ! 4}}γ 
δηὰ ρταπηγηδειςα! ν (1π τἴπῸ δῦβεηος οὗ 
τὸν ὉὈείοτε ἐν ἀφθαρσίᾳ) αυεϑιϊοπαδίε. 
Ὕπδε ρῶτγδδε, ἱπεγοίοσγς, ΤῊΝ τδε τοαν 
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ἴῃ ΨὨΙΟΠ ἴδεν ἴονε, οὐ ἴῃς οἰεπιεης ἱπ 
ΜΌΘΟΝ τπεῖν ἰονα Π85 118 Ὀείπρ. [ἐ ἰ8 ἃ 
Ἰονε ἰδαὲ “"Κπονβ πείῖπεσ σῆδηρε, ἀϊπχίη- 
υὔοη, ποῦ ἀεοαν" (Ε|1.). Ὑῆε οἱοκίπρ 

ἦν λὐἀεά ὃὉγ τἴπε ΤῈ ἰδ ἐουπὰ ἰπ 3 
ΡΙ,, πιοϑὲ ουγαῖνεβ, ὅυτζ., Βοῇ., εἴς. ; 

Ῥυὶ ποῖ ἰπ ΒΨ "ΑΘ, 17, Αγη., εἴς. [τ ἰ8 
οτατιεὰ ὃν ΤΤΊΨΝΗΕΝ. 

Τῆς βυδδοτίρείοη πρὸς ᾿Εφεσίους ἐγρά- 
φη ἀπὸ Ρώμης διὰ Τυχικοῦ 18 οπιτιοὰ 
ὈΥ ΨΤΨΝΗ ; ψῃΠς Ττες. ρίνεβ βι ΠΊΡΙῪ 
πρὸς Ἐφεσίονς. 1ἰκε τῇς δι βοτίρείοπβ 
ἃρρεπάεά το ἔοπι., ΡΗΪ]., δηὰ 2 Τίιπι., ἰὲ 
ΟὨτοπίοϊεβ ἃ νίενν οὗ δε Ερίβεῖε ἴπδὲ ἴ8 
εϑβίεσ ἴὸ τεσοποῖϊε νἱἢ ἕαοι τπδπ [8 {8ε 
οᾶβε ἢ ΟἸΠΕΙΒ (Ι δηὰά 2 ΤΠεββ., Τίϊ., 
δηὰ εβρες. 1: Οοσς., 6ἱ]., χα ΤΆ ἴπ τς 
οἱάεβε Μ55. ἴἰξ 15. βΡΙΥ πρὸς ᾿Εφεσίους. 
πη τἢε Μετβίοῃβ, ἰδῖεσ Μ58., δῃᾶ βοτηε 
οὗ τε Ἐδίμειβ ἴὶ ἰδκεβ νϑζίουβ ἰοπρεσ 
ἕοτταβ. ὍὙΠε ἔογπι τεργεβεπίεὰ ἴῃ τς ΤῈ 
δηά τῆς ΑΝ ἰβ ποι οἷδει 1πλπ Ευτπαϊῖι8, 
Βεᾶοοη οἵ ΑἸεχδηάτία δηὰ Βίβϑῃορ οὗ 
ϑυ]ςλ, ψῃο δουτίβῃεά ρεγῆαρβ ἰπ δες 
τηϊἀά]ε οὗ ἴδε 5ΔὮ οεπίυγ. 

"οἱ με Θίο Ζθο 
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ΤῊ ΟΗὕΆΟΗ ΑΡΡΒΕΒβερ. Τα ἴονη οὗ ῬΒΠρρὶ οσουρίεά ἃ 

ςοτηπηδηαίϊίης δβιζυδίίοη οα {πε ΤΌΘΕΥ 8ίορεβ οὗ ἃ βίβερ δ1]} σῆς ῃ 

ονετγϊοοκεά, οη Πα οης 5.46, ἴπ6 βρδοίουβ ρἰαίη οὗ Ὀγαπια ψαΐζεγοά ὈῪ 

πε Οδηρίίεβ (ον Αηρίίεβ, Ηεγοάοι., νἱΐ., 113), ἀπά, οη ἐπε οἴπεγ, ἔπε 

Ρα85 Ρείψεεη Μουπί Ραηρεῦπι (δουϊῃ-τνεβὲ οὗ ΡΒΠΙρρὶ) ἀπά πὰ βρυγβ 
οἵ Ηξπιυβ. ΤὨγουρῃ {Π|8 ρα88 γϑὴ {πε ἰαπιουβ Βοπδη γοδά, ἔπε ΚὙ͵α 
Ἑρπαΐϊα (8ες Ταίεϊ, δὲ Μία Μιἰϊίανὶ Κοριαπογμηι Ἐρπαίϊα, ΤΟΡίης., 

1842), ςοπηεοξίης Ὠγτγγῃδοδίμπι οἡ πε Αἀγίαξις νυ ἐς Ηε]εβροηΐ. 
[15 ἱπιρογίαπος 88 ἃ βίγδίεφίς ροβίτἰοὴ νγὰ8 πιδηϊεϑί. [18 ναΐαε 48 ἃ 

ςοτηπιεγοίαὶ σεπίγε γὰ8 ΠΟ [688 εν ἀδηΐ, βιδηάϊηρ ἃ8 ἰξ ἀϊά οἡ ἴῃς Ὀυ5Ὺ 
Εοπιδη ἱμογουσῃίαγε ψῆϊοῇ ᾿οἰηεα Εαδβὲ δηά εβέ, αηὰ βείπῃ [ἔβεῖ ἔῃ ς 

επιρογίμπι οὗ ἃ ἰατρε ἰηἀιιϑίτγ πξίοῃ οἰγοϊεά ρου {πὸ γίοἢ σοϊά πκίπεβ 

ἀοιϊίεά ονες ἴδε ϑβϑυγγουπάϊησ τερίοη. Οτγίίηα!ν ἰ παά Ὀογης ἐπα 

Ὡδῖης οὗ Κρηνίδες (οΓ αἱ Κρηνίδες), ἀετῖνεά, ρεγπαρϑ, ἔγοπῃ ἴῃς σορίουβ 

βίγεδπιβ ψῃϊοἢ ἤοννεαά {πγουρῇ ἴῃς ραίη (ϑίγαθο, νἱϊ., Εγαρ. 84, ταῖς 

Κρηνίσιν ὅπου νῦν οἱ Φίλιπποι πόλις ἵδρυται ; Αρρίδη, Β. Ο.., ἵν., 105, οἱ 

δὲ Φίλιπποι πόλις ἐστὶν ἢ Δάτος ὠνομάζετο πάλαι καὶ Κρηνίδες ἔτι πρὸ 
Δάτου). ῬΒΠρ οὗ αοεάοη, ἰπ ΠίΒ νἰοϊοτίουβ σαγδεγ, χαΐϊοκὶν ἀϊβοεγηθά 
ἴδε ναῖας οὗ ἔπε σουπίγν Ὀογάεγίησς οὐ Μοιηὲ Ῥαηρβαπ. Ης 
τεσορηίδβεά ἃ βουγἼε οὗ ναβί ργοῆῖξ ἴῃ ἴῃς σοίά δηά 8ιἴνεῦ πιίηθβ, ψῃϊςῃ, 
τρ ἘΠ| ονν, Βα οηἷν Ὀεεη ραγί δ! ἐχρίοἰϊεά. Βαΐξ ἃ ἰοοδὶ σθηίγε οὗ 

ἰηδαξηοςα 88 ΠεσοββαγΥ ἴο σοπηπιαηά (ἢ 8 σονεῖϊεά τεγγίίοσγυ. Ἀοοογά- 

ἰησῖγ, ΌὈΥ εηἰαγρίης {πε ἴογπιεγ Κγεηίάεβ, με ἰουπάεα ἃ πεν οἰ, ἴο. 
νυ Πιςἢ Πα σανα δίβ οση παᾶπια, ΡΠ] ρρὶ (8ες Ὠἱοά. ὅ8ίς., χνὶ., 8, 6, 

ταύτην μὲν ἐπαυξήσας οἰκητόρων πλήθει μετωνόμασε Φιλίππους ἀφ᾽ ἑαυτοῦ 
προσαγορέυσας " τὰ δὲ κατὰ τὴν χώραν χρυσεῖα μέταλλα παντελῶς ὄντα λιτὰ 

καὶ ἄδοξα ταῖς κατασκευαῖς ἐπὶ τοσοῦτον ηὔξησεν ὥστε δύνασθαι φέρειν αὐτῷ 
πρόσοδον πλεῖον ἢ ταλάντων χιλίων). 

Ταῖβ Οτεεῖ οἰν αἰέγαοίεά ἔπε ποξίοε οὗ Αυρυβίιβ αἴζεγ Πί8 ἀεξεδὶ 
οὗ Βγυΐξυδ δηά Οαβϑβίυβ ἰῃ ἰζ8. ἱπηπχεαάίαϊε πεϊσῃρουγποοά ἰῃ 42 Β.ο. 
Ηανίης ἴο βπά ρίαςεβ οὗ βειιεπηεης ἴον [{α] δ βοί ἀΐεγβ τ ῆο δά 
βεγνεά {πεῖν εἰπηα δηά σου ηοὲ Ρε πιαίπαϊπεά ἰη [{α]γ, πε εβϑίδ! βῃθα 

αἵ ῬΒΠρρί, ἀπιοης οἴπεν ἴονηβ, ἃ οπιδη σοίοηγ, ἴο ψὨϊσἢ Πα σγαηϊεά 
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τῆς 7μ5 7͵αἰΐοιοη ἃ8 ἀη αἰιγδοζίοη ἴο βειεγβ. ΤῇΪβ ργίνίερε ἱποϊαάεά 
(α) Ἔχεπιριίοη ἔγοπη ἴῃς ονεγβίσῃς οὗ ἴμε ργονίποίδὶ σονεγηογ, (δ) 
ἰπηπηαπίεν ἔγοπῃ ἔπε ΡΟΪ] αηὰ ργορογίυ ἴαχε, (9) γίσῃξβ ἴο ργορεγίυ ἰη 

ἴδε 8011 γερυϊαϊεά Ὀγ ἈοπΊδη ἰανν (βεε Μίαγαυαγαάϊ- Μοπηπιθεη, Κα δρεΐσολε 

«δέἐαα ευεγισαϊέμηρ, Βά, 1., ρρ. 368-864; Μιοηπιπίδεη, Ῥγουέηποες οὗ Κοριαπ 

Ἐπνιῤῖτγε, ἱ., Ῥρ. 299-802). 
Βαϊ, ἰπ δααϊείοη ἴο [8 ἱπάιϑεγία! δηὰ πα αγν ἱπιρογίαδηος, ΡΒΠρρὶ 

'(σουὰ Ὀοαδὲ οὗ ἔπε τγεϊίουβ Ζεαὶ οὗ [18 ἱπῃαίίδηίβ. Μ ΝΜ. ἤευζογ 
αηά ᾿αυπιεῖ, ἰῃ ἐπεὶν ἐχπαυβῖίνε απὰ ἰηναίυαρίε Μ|Ιςδίομ Αγολέο- 

ἐορίφμε ἀε Μαοέάοϊπε (Ῥατῖβ, 1876), βανε ροϊπίεα ουἕ παῖ ἔπε γοοῖς 
ΠΑΡ πε βηποίεηξ βίίε οὗ ΡΒΠΙΡΡΙ ἀγὲ “4 νεγίζαδ!ε πηυβειπὶ οὗὨ ωγγιῃ- 
Οἷοαν " (ρ. 86). Τγασεβ ἢανε Ῥξεδη ουπά οὗ ἃ ἰεπιρίες ἀεξαϊςαϊεά ἴο 
ϑιίναηι8, οης οὗ ἔπε πιοβὲ ρορυαγ ἀεἰτε8 οὗ {πε [πιρεγία! ἐροσῖ, το 

τγ88 Ψογβῃίρρεά 845 ἴπε βδογεὰά συδγάΐϊβη οὗ ἴμε Ἐπιρεγον (ρρ. ἐϊΐ, 75). 
Τῆς Οτείεηιαὶ ροά Μέδη βεεπὶβ αἷβο ἴο πανε Πδά ἢΐβ νοϊαγίεβ ἔπεγε, απά 

ἰῃ ἴπε πεϊρῃρουγίησ πιουηίαίπβ Ὠοηγδβαβ, {πε ἑανουγίίε ἀϊνίηϊεν οὗ 

{πε Τηγαοίδηβ, μαά “ (πε πιοβὲ γενεγθά οὗ ἢδἰβ βαποζυδγίεβ " (ρ. νὴ. 
Τηΐϊβ ψα8 ἴδε ϑβϑρίγίϊαὶ δοὶ] ἀρο ψῃϊοῇ ἴῃς Οοδρεῖ οὗ Οἤγίβε δά ἴο 

ψογῖ, ἃ ρἰσΐωγε ἰη πιϊηίδίαγε οὗ ἔπε βίγαηρεῖν σοβπιορο! ἴδῃ σδαγαςσῖος 

οὗ γεϊ!ρίοη ἱπ πε Βοπιδη Ἐπιρίγε αἵ ἔπαΐ βίαζε ἰῃ ἰζβ Ὠἰβίογσυ. Ἧνε οδῃ 
Εδβιϊν οοησεῖνε πον, απιίάβέ ἴπε86 βυγγουηάίηρδ, πε τηδίάθη “ ροϑ8- 

βεβδβίης ἃ βρίγίξ οὗ ἀϊνιῃδιίοη " ψ88 βυγε ἴο ἀγίνε ἃ βουτγίδῃϊηρσ ἰγαάε. 
Τῆς δοοουηξ οὗ Ραυ}}8 ψόογι δὲ ΡΒ Πρρὶ 18 ρίνεη ἴῃ Αςξβ χνὶ., 

ἃ σμεαρίεγ Ὀεϊοησίης, ἰῃ ραγί, ἴο (δε ““Ψε-δεοϊίοηβ," ψῃΐϊσῃ ἀγα τγε- 
ξαταβά 88 Ἔχίγεπιεῖυ να υδῦΐς ἐνεη ὉΥ ἔπε πιοβὲ περδξίνε ογίτἰσβ. (Εογ 

αἴίδοκβ ἀροὴ ἴῃς δυϊπεηκίοιν οὗὨ {πὲβ δοσουηξς βεεὲ Κπονϊησ οη Α. 
χνὶ., αὐ 3η., ἴῃ νοΐ. ἰϊ. οὗ (Ὠΐβ ψογκ.) [τ νὰ8 πογουρῆὶν ἴῃ δοσογά- 

δῆσα ψ τ ἴπε Αροβεῖε᾽β ψε]!-τνεϊρῃεά ρίδη οὗ ορεγαϊίοηβ ἴο οἤοοβε 

88 ἴδπε βίαγειπρ-ροίπε οὗ ἢίβ ἰδδουγβ ἰπ Ευγορε ἃ ἰγρίοδὶ οἱ οὗ 
{πε Εοπιδη Ἐπιρίγε, ἱγίης οὔ οπς οὗ ἔδε πιαίη ἔγαάε-γουΐεβ, σῇεγε 

δε πιϊφῃξ σοιπξ ἀροῦ ργοίεσζίοη αραίηβιὶ νἱοΐεπος, δηά ἔγοπι τυ οἢ 
ΔῺΥ 5ίγοῃξ ἰπῆυεησε ἢς πιρῃξς ἐχογί πιυβὲ εχΐεπα ἰΐβ6!  τοναγάβ 
Ἑδβϑὲ απὰ δγεβὶ (8β8εε Βαπιβαν, Οληγοῖ ἐπ Κοηι. Ἐνιρβ., Ῥρ. 56, 70, 
148 εἰ αἰ.. Ῥααΐ 8εεπὶβ ἴο ἢδνε αἰϊδοπεά ἢἰπιβεῖ ἴο ἃ {{||6 οοπι- 
ῬϑηΥ οὗ ενχβ πὰ ργοβεϊγίεβ (Α. χνί. 18 8). Μεηιίοπ ἰβ οηἷν πιδάς 
οὗ βοπῖς ΨΟπΊΘη 0 Δββοπιδίεα ἴογ ἤγαγεῦ ὉΥΚ {πε γίνεν δἰάς οπ {δε 

ΘαΡΡαη ἄαγ. Ετοπὶ {8 1 παν ργοραρίν ΡῈ ραϊῃεγεά τῆδξ ὁ υἀκίϑαι 
μά πὸ βγηι μοϊά δὲ ῬῃδΠίρρὶ. [Ὁ ἰ8β ψογίν οὗ ποίε παῖ ἔπε σδαγρε οὗ 

Ῥείη δεν ἰβ βεῖ ἰῇ ἴῃς ἑογείγοηξ ὈῪ ἴπε επγασεά ῬῃΠρρίδπβ νγῆο ἄγασ 

Ῥαυΐ δηά ὅ8:1148 Ῥεΐογε δε Ῥγαείογβ.: (Εογ πε δηςσίδηξ μαίγεά οὗ 

1 ὅες Ηεηϊε, Τὴν. ΤΑλεοὶ. Οπαγίαϊ-οῖγ., 1803, ΗΒ. Ι, Ρ. 82. 
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Δεν ίη δα Νοπιδη ψογὶά, βεεὲ ἐβρ. Ἐεϊπδοῇ, Τέχέες . .. γεϊαἰϊε αἱ 

ϑμααῖενιε, Ῥατγίβ, 1895.) [γάϊδ, ἃ 86 116 ῦ οὗ ρυγρίε ἀγεα σαγπιεηΐβ, ἃ 

τδῖϊνε οἵ Τηγαίϊγα, ἕαπουβ ἴογ ἰϊ8 ἀγείης ἔγαάς, θεσαπὶα ἴδε ἡυοίευβ 
οἵ ἃ Ομγίβείδη οσοησγερσαίίοη. ὅ886 ψὰ8 αἰγεδάν ἃ Οοά-ἔδαγεγ (σεβομένη 
τὸν Θεόν, 8ε6 ϑοδῦγεν, Κεισίει Ῥεοῤίε, ἰὶ., 2, ». 314). ΑΒ ἴπε γεβαυϊῖ 
οἵ Ῥαυ 5 ργεδοδίης 8ῃ6 δηά πε πουβεμοίά ψεγε Ὀαρίβεά, δπά {δα 

Ἀροϑέϊε, ψιίεῃ Π8 σοπηραηίοηβ, δοσερίεά ἢδγ Πποβρίτα! ἐν (βεε εβρ. Α. 
χνί. 15). ΤῊΪΒ βρίγίε οὗ ρεπεγοβίευ νὰ 8 ἴο θεσοπλε σμαγβοζεγίβεϊς οὗ ἴμῈ 

ΟΒυγοῦ αἱ ΡΒ ΠΡρΡΙ ἀπά οὗ εαγὶν ΟΠ γίβιίδη [πὸ 88 ἃ νδοίε. 
[ε ἰβ πϑοάϊεββ ἰο ἀψεῖϊ οὐ {πε ϑπδᾶγρ ογίβϑὶβ (ἤγουσῇ ψῃϊοῦ αὶ 

Ὡηὰ 5:18 παὰ ἴο ρα88. Τῇε δγγεβῖ, ἔπε {Π|ερα] δορσρίησ (ο΄. (ἱς., ἐπ 
Κένν., ν., 66: ἡμεῖμπμϑβ ἐδὲ υἱποϊγὶ οἰυεηι Κοριαπμρε, δοείμ5 υεγδεγατὶ, 

γοῤε ῥαγνὶοϊάΐμνι πεοαγὶ), τὰς εχιγαογάϊπαγυ ἀεϊίνεγαπος, (πε γερεηῖ- 
δῆςε, σοηνεγβίοη δηά Ῥαρίίβπι οὗ πε [αἰΐογ, ἔπε γείθαβα ἰπ ργεβεηςς οὗ 

ἴδπε ρδηϊο-βεγίοϊζεη τπηασίβιγαῖεβ,----α]} [Π686 Ἔἐχρεγίθποεβ πιαβὲ πᾶνε πιδάς 

8 ἄξερ ἱπιρτγεβϑίοῃ οὐ ἴδε πιίηάβ οἵ ἴῆες ΡῃΠρρίδηβ. Αἰγεδάν ἴπεγε εγα 
Ῥγεΐμγεη ἔπεγε (Α. χνὶ. 40), σ ποσὶ πεν ἐχπογίεα 48 {πον ψεγα οὐ ἴῃς 
Ῥοίητϊ οὔ !εανίηρ ΡΒ ρρὶ ἕογ Τεββαίοηίσα. ϑίγδηρεϊυ εηουρῇ, ἴμε “τοε" 
ἱηϊγοάμοεά αἱ Α, χνὶ. 10 οδαϑεβ ψἱτῃ οὗ. χνὶ., ΟὨΪΥ ἴο Ὅς τεβυηχεά 

δῖ οὗ. χχ. 6, ψῆεη Ραϑυΐ ἰεαᾶνεβ ῬθΠρρί δἔξεγ δηοΐδπεγ νἱβίι. Ῥεγῆαρβ 

τ ἴδ. ηοῖ ππγεαβοπβδθίε ἴο Ρεϊΐενε ἢ Πδηηβαν (5έ. Ῥαμὶ ἐπε Τγαυεῖϊεν, 
Ῥ. 219) παῖ [υκὲ νγὰβ [εἴς θεῃὶπά δὲ ῬΠρρί το ἐχίεπά ἀπά σοπβοί!- 
ἄκσῖε ἴῃς σοοά ποτ νϊσἢ Παάὰ Ῥδεη ἄοπθ. ἴ[η δηγῪ Ἴδβὲ (ἢς Οδμυγοῖὶ 
ταυβῖ πᾶνε πιδάς γαρίά ργοργεββ. Εὸγ Ῥαδυΐ παά βοδγἼεῖὶν [εἴς αςε- 

ἀοηίαᾳ ψἤεη ἔς ΡΒ Πρρίαη ΟΠγίβείαηβ θεζδη ἴο πικίηίβῖογ ἰο Πἰβ πεβάϑβ. 
Βγοπὶ {παῖ {ἰπ|ὲ οηνναγάβ πον ΟσσΌΡΥ ἃ οἰίεΐ ρίδσς ἴῃ δίβ δῇεοξίοηβ. 

[τ ἰ86 ἀῆσυ!ε το ροίπε ἴο απυίπίησ [κὸ βχεάὰ ἀδία 8 γεραγάβ ἴῃς 

οονιῤομπεηέ ῥαγίς οἵ ἴπε ΟΠυγοῦ δῇ ῬΒΠΡΡΙ. ϑοῃίηζ ἰπ ἢἰβ ἱπιρογίαης 
ἀϊδεεγίδιίοη, δὲς οὐγιοεϊολε Οεριεῖπᾶςε κὸ ΡΠ ῤῥὶ (Ζατγιςῃ, 1837), 
Ῥείηρβ ἔογνναγα πΔΩΥ δγρυπηεηῖβ ἴο ργονε (Παΐ ἰἃ 8 δββεητίδ! ν ἃ 

Βοαιμεη-ΟἸγίβείδη σοπιπιιηϊ τ (866 Ἔβρ. Ὁ. 57 ἢ.). Οεγίδίη!ν πιυσῇῃ, 
Ὀοϊ ἰῃ τπ6 Ερίδϑι]ιε δηά ἱπ ἴπ6 παγγαζίνε οὔ ἰἴ8 ουπάϊησ, σοεβ ἴο 
σοηῆγη 1ῃϊ18 ορίηίοη. ΑΒ νὰ δανε βεεῃ, ἰξ 88 ἃ ργοβεϊγίε, ἃ ψοπΊδῃ 
οὗ Αϑἰδίίς δίγί, σῆο τοοῖς {πε ἰεδάϊΐηρσ ρίαςε ἰῃ ἴῃς ελγὶν ἰογέυπεβ οὗ 

τὴῖϊβΒ ΟΠυγοῆ. ὅδενβ βεεπὶ ἴο πᾶνε Ὀδθῶ ἃ περίίσεδρίε αὐδηϊν αἱ 
ῬμΠρρὶ, ἔογ, ἀρραγεηῖν, ἴἤογε 88 ΠῸ βυπαροσάς ἰη {πε ἴονση. Ετγοπὶ 

τδε ενίάεποε οὗ {πε Ερίβεῖε, ἀενοίεὰ πψοπιεη οὗ μεδΐμεη εχίγαοϊίοη (88 

τδεῖγ Ὡδπιεβ βῆον, βεὲ οἷ. ἱν. 2) βίοοά ἰῃ (δες ἰογείγοηξ οἵ Ὁ γίβείδη 

σοῦ. Τηΐβ ψα8 ποῖ ρεου!αῦ ἴο ΡΠ ΡΡΙ. Νοιδίηρ ἰ8β πιογε γεπιδγίς- 

ΑΌΪε ἴπδη ἴπε ρίασε ἴδεη Ὁν ψοπΊεη ἰη ἴῃς Αροβίοϊίς ΟΠυγοῇ 88 ἃ 
νος. Τῆς ΟΠ γίβείδη ἔδι ἢ νγὰβ ἐπεὶγ ἴσας επιαποϊραϊίοη. [ἐξ σανα 
βοορα ἴογ {πεῖὶγ πιοβὲ σπαγαοζεγίβεὶς δον 68 (βεα Δη ἰπζεγεβίης 8πῚ- 

ΝΟΙ, 11. 26 
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πιδῪ ἴῃ ΕἸΠΙ εἴ, (ον εδηξαϊγε 5ΗΥ ᾿Ερῖινε ον ἅμα Ρλὲϊ., ρρ. 312.318; 

αἰβο εηδη, δὲ. Ῥαμὶ, ρρ. 147-150; [,(1., δε ῤῥίαης, ρΡ. 55-56, ψῆο 
Ὠἰηῖβ ψίτῃ σοοά τεάβοη, οἡ ἴδε ενίάθησε οἵ ᾿ηβϑογγ., ἴπαξ ποπηξη 

οσσυρίεά ἃ Βρεοίδ!Υ ἔανουγαρίε ροβίτίοη ἰη Μαςεάοηίΐα; Η. Αςδεῖϊς, 

Ζεϊέξεμ. ΚΝ. Τ. γίδϑεπϑοῖ. ἱ., 2, ρρ. 98, 97.98, αηὰ οἴ ποῖεβ οὐ οἢ. 
ἐν. 2). [τ ἰ8 ψογίῃυ οἵ ποῖσε ἐμαὶ ἔπε οὐἱν ἀεπηέε ἱπίογπιδ:ίοα τὰ 

ανε 8ἃ8 ἴο ΔηΥ͂ ἔγίοϊίοη ἰπ ἔπε Ῥῃϊρρίαη ΟΠπαγοῦ δἰίδομαβ ἰϊβεῖξ ἴο 

ἴνο οὗ ἔπεβε ΟἸγίβείδη πιαίγοηβ, Ευοάΐα ἀηὰ ϑγηΐγομο. ἴΙ͂ἡη δ} {|εῖ|ϊ- 

Ὠοοά {ῃε ἔγίσξίοη τνὰ8 βἰἰσῆς. Τῆς Δροβέίς ἄοεβ ποῖ ἀδθαὶ ψἱὶ ἐξ ἴω 

βίγοῃς ἴεγπι8. Εν ἜΘ ΠΕΥ ἰξ ψὰ8 βοπΊα ρεγβοῆδὶ ναγίδπος οοπηεοῖεά 
ψίτ ΟΠαγοῖ ΠΠἶπ ἀπά ογᾷ, οὔ, ρεῦμα ρβ, αβϑοοίαϊεά ψίτἢ ἴῃς ροββεββίομ 
οὗ ραγισυΐαν βρίγίτυδι σβ. Ν ὲ Κηονν ον (8 ἰαϊξεγ ἐπάδηρετεά 
υηἱ δὲ Οογίητῃ (βεε 1 Ὁ. χίἹ). [τ ἰβ ροβϑβίδίες ἐπαὶ ψε δανε δ ἰἰπΐ 
οὗ ἰϊ8 οπμαγαςοῖεγ ἰῃ ἴῃς τναγηίηρβ ρσίνεπ ἀραίηβί ἃ ἴβδἰβε 861}-βα τ βἔαστίου 

ἴῃ οἢ. (11. 12-16. Ηετγε ἀπά ἴδεγο, [πγουρῆουῖΐ πε Ερίβεϊα, ἔμεγε ἂγε 
δοἤοαβ οἵ ἰξ (βεε οἢ. ἱ. 27, ἰϊ. 2-4, 14, ἵν. 5), αηά ἴπεβε ροίπέ ἴο ἃ ςεγίδίῃ 
ἄδηρον οὗ 86 ἢ 8ἢ αϑϑαπηριοηβ οὗ βιιρεγογίυ. Βυῖτεγε ἀγα η0 ἔγαοεβ 

οἵ ἀοοσίγίπα! σοπίγονεγβίεβ {κε τποβὲ ψῃΐοῃ τεπὶ βοπῖα οὗ ἴδε οἵδε 
Ῥαυϊίπε Ομυγοῆθβ. Οἡ ἴπε ψποῖε, Ραὰ! ἔδεϊβ υππλησίοά βαε βἰαςξίοη 
Δηά ΟΥ̓ 'π {πεῖς σοηάϊτίοη. [ε ἰ8 ενἰἀεηΐ, ἱπεγείογε, ἔμαΐ 1 πεσε πτετε 

ΔΏΥ Δεν 8} - ΟΠ γίβιείδηβ ἰῃ ἴῃς ΟΠαγοῦ, (ΠΟΥ δὰ ηοΐξ πιδάς τῃοπηβεῖνες 

οδηοχίουϑ ὈΥ ἰαγίης βρεοϊαί Ἐπιρῃδβϑὶβ οὐ ἴπε οπαγαςϊογίβες τεηεῖβ οἵ 

τῃεῖγ ραγίγυ. [πάΐγεςῖ ενίάδηςσε οἡ τΠΐβ8 ροίηϊ ἰβ αἴοτάεα Όγ ἱποίάεηξαί 
βίατεπιεηῖβ ἰη ἔπε Ἐρίβεϊε. δα] ννὰ8 δοσυδίοπιοά ἴο δοςερὲ ρίξε ἔγοπι 
τῆς ῬῃΠΙρρίαηβ. Τηΐ8Β 8 ἃ σουγβε ψῃϊςἢ Πα ἴοοῖ σᾶγε ἴο ανοὶά ἰῃ 
ΟΠυγομεβ ῃεγε ἃ πιπογιν οὗ δεν 8ῃ- γί βιίαηβ οουἹά Ὀγίηρ ἰξ ἃρ δ5 
τεργοδοῦ ραίηβι πίπι. ((οπίγαβί ἢΐβ βειίξυάε, 6.ρ., τοναγάβ πε ΟΠυγοῖ 
αἵ Οοείπιῃ.) ΒΕυγίδεγ, νἤεη με ἄοεβ ὈῬυγεὶ ἑογξἢ ἰῃ ψογάβ οὗ βοίειηω 

ψΑγηίηρ ἀϑαϊηβι ἢἰ8 δάνεγβαγίεβ (οἢ. 11. 2), ἰξ παν θὲ οἰεαγὶν βεεπ τπδὶ 
δε ἰ8 ἀεαϊϊης ψίτῃ ρεγβοηβ επίίγεῖν ουϊβίάς (πΠς ῬΒΠΙρρίδη ΟΠαγςοῖ, 

Ῥυΐϊ ρεγβοπβ ΠΟ ΠΊΑΥ δῖ Δ}Υ πιοπιεπί ἰηίγυαάε πο {πεῖν πηϊάβε πὰ 
ψγ βογίουβ πανος (8εα ποῖθϑ σά ἰοθ.). [{ βεαπηβ, ἐπογεΐογε, γεδϑοῦ- 

Δ0Ϊε ἴο οσοποίυάε ἐπαΐ {π|8 Ομαγοῦ ψψα8 σοπιροβεά πιαίηϊν (1 οὶ 
Θχοϊιβίνεϊ γ) οὗ πεαϊπεη- Οἢ γί βείαῃβ, δὲ ος ἰη τμεὶν Ιογαϊτν το ἴῃς Βα 

δηά ἴο δὶπι ψγῇο Ππαά ἢγβε ργοοϊἰπιεά ἰξ ἴῃ πεῖν πεαγίηρ ; εχροβεά, αἵ 
ἴδε βαπ|ε {ἰπ|6, ἰο Ὠυγεέα! ἰηδυξησεβ ψῃϊσῃ πισῃξ ἰηναάς ἔπεπι ἔγοπι 
ουϊδίάε, αηά ᾿ἰαρίε ἴο ἴῃοβε πιυΐζυαὶ ἀἰεγεησεβ οὗ ἔδει νι μϊοἢ πἰακα 
{Πεπιβεῖνεβ πιδηϊεϑὲ ἰῃ ἐνεγν ΟΠ γί βείαη οοτηπιαηίξγ. 

ΤῊΒ ΟΟΟΑΒΙΟΝ ΟΡ ΤΗΒ [ΕΤΤΕΕ. ἴη δηοσίεηϊξ {ἰπ|ε8 ἰεϊῖεγε ψεγε 
νυγιτζεη ἴο σογγεβροπάεηϊβ εἴ ἃ ἀϊἰδίαπος νῆεη ἃ ἔδνουγαῦίε ορρογξυη τυ 
ῥγεβεηϊεά [1861 οἵ ἔογιναγάϊησ {πὲπὶ ἴο {πεῖγ ἀεβειπαιίοη (οΛ Οἱς., αὐ 
Δεξῖο., 1.. 3, 1). ἴῃ τῆς ργεβεηξ ἰηβίδηοε (8 ψὰ8 αθογάεά Ὀγ ἔπε 
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τεΐυγη οὗ Εραρηγοάϊίζυβ ἴο ῬΒΠρρὶ (ςἢ. 11. 28). Εγοπὶ οἷ. ἰν. 15-16 
ἰξ πᾶν Ὀς ἰηΐεγγεα ἐπαΐς Ραϑι!ΐ Παα ἔγεαυεηξ σοπηπιυπίοατίοηβ στὰ Πα 
Ῥμϊρρίαπβ.: Τῆς ἰεξίεγ Ὀεΐογε υ8 15 ενίἀθητν {πὸ γερὶν ἴο οὔς τνῃϊοἢ 

Ῥᾳαΐ Παά γεοεῖνεά. Τα γεοορηϊτίοι οὗὁἨ {Πἰ8 σίνεβ {π6 ργορεγ οἷας ἴο 
ἰϊ5 ἱπεγργείια!ου. ὮὉγ. Βεπαάεὶ Ηδγτγίβ, ἰῃ ἃ βιιρρεβεῖνε ρᾶρεογ ἰῃ ἴδε 
Ἐχροξίίον (ν.» 8, ρ. 403), αἄναποεβ ἴδε Πυροίπεβίβ παῖ “πε Ρααΐ 

γερ!ἰεὰ το ἃ ἰεϊίεγ ἢς Πεϊά {πε ἰεζίεγ ἔπαΐς ἢε νψὰβ γερί γἱῃρ ἴο ἰῇ ἰδ 

δαηά, ἀπά [ο]ονεά οἰοβεῖν ἴῃς ροἰπίβ ἴῃ ἰξ τας πεεάδά αἰζεπιίοη " (8εε 

αἶδο [οςἷ, ἐδέά., ν.» 6, ρ. 65 ). Μὲ Ρεϊϊενε (8 ἴο Ὀ6, ἴῃ ἰαγρε 

πιεάβυγε, ἴγυαε οἵ Ῥλέῥῤῥίαηδ. Ὑτασεβ οὗ ἃ ἀεβηϊίζε τερὶν βεεῆὶ ἴο 
ετλεγβε αἵ ἱ. 12 (σπεγε 6 δῆϑννεγβ {πεὶγ δαβογ ἰπαυϊγίεβ 48 ἴο ἢΐβ 
Πεδτἢ ἀπά ργοβρεοῖβ), ἰ. 26 (ἔμεν δά ργοῦδθ!ν βροίκεη οὗ Πἰπι ἂβ ἱμεὶγ 

καύχημα, ᾧ, Ηαττίδ, οῤ. εἷΐ., ». 178), . 19 (σδεγε ὃς γεπιίηάβ ἔπεπὶ 

τδαῖ Ὦς ἰδ ἃ8 πιο σοησεγηεά ἴο ἤδᾶγ βοοά πεν 88 {Π6Υ γε), ἰϊ. 26 

(δεῖν γεΐεγεησε ἴο {πε {ΠΠ|Ππε88 οἵ Ἐραρῃγοαϊξα8), ἰ11. 2 (δε ἀργυρίηεδβα 
στ πο ἴπΠ6 ναγηΐϊης ἰ8 ἰπιγοάυςεά ἰ8 Ὀεβὶ ἐχρίαἰπθαά ὈΥῪ 8οπιε ἀΐ8.- 
ςοηοεγτίης τἰάϊησε ἔγοπι ῬΒΠρρὶ), ἱν. 10 (πεν παά «ροϊορίβεά ἔον ἐμεῖς 
ΓΕΓ βδηθ88 ἰῃ αἰϊεηάίϊηρ ἴο Πἰβ ψϑηΐβ), ἀπά Ῥεγῇδρβ ἱν. 14-15 (ΠΕ 
ΤΏΔΥ ἢανε ἔεϊξ ἃ {{ππ||| ἀουδέξα! στ βεῖμορ Ῥαὰ! νου μὲ τὴ! ηρς ἴο 
δοσερὲ {πεῖν σίῆο, ἴογ ἤεγε δηὰ ἴπεγα ἰῃ ἴῃς Ἐρίβι[ες ψὰ παν ἐπε 
ϑἰἐρμέεσί Ὠἰηῖ8 παῖ ἢῈ ἢδ8 ἴο ἀΐβαραδε ἴπεπι οὗ ἃ ποιίοη ἔμαὶ με παά 
ποῖ ὕεεη εηἰίγεϊν ρίεαβεά ψὲς ἴΠ6 πὶ. ὅεε ποίεβ οἡ ὶ. 3). 

[ ἰ8 πιδηϊξεβὲ (παῖ ἴῃς Αροβέϊες παά γεσείνεά α δἰ ἔγοπιὶ {πὰ 
Ῥῃιρρίαπ Οπυγοῦ τπγουρῃ Ἐραρῃγοαϊζυβ, νο βρεηξ βοπιε πιο, αἵ 
ἰεαβῖ, ἱπ ἢβ σοπίρϑην δἱ ἔοπις (ςἢ. ἰἰ. 380). Νγε Ἤσδηπηοὲ 61} ψϑοῖδες 

ἃ ἰεϊξες δα δοσοπιραηϊεά [ἢ 8 ρίξ, ογ, ἐἦ 8ο, πεῖμεν αὰ! μΒαά δοΐηον- 

Ιεάσεά ἰξ ἰῇ δὴν ΨΥ Ὀεΐογε. Αἵ 4]}1] ἐνεηΐβ, οὐγῦ Ἐρίβείς ἰβ τυγίτίθω 

ςοηβίἀογαΙν ἰαΐογ, πὰ ργεβυρροβεβ ἃ σοπηπχιηϊοσαίίοη ψὨϊοἢ οᾶπιε ἴο 

Εοπια ἔγοπι ΡΒ ρρὶ 6 Ἐραρῃγοαϊξυβ 88 581}}} δὲ Ῥαυ 8 βεγνίςε. 
ΤΗΐΒ ἰβ πεσε ββαγυ ἔγοπι οἢ, ἰΐ. 26, ἀδημονῶν διότι ἠκούσατε ὅτι ἠσθένησεν. 
Ῥεγῆδρβ ἐνεη ἴπε ογάεγ οὗ βυδ᾽εοῖβ ἰῃ ἴῃε [,εἰῖεγ ἰ8 γεζυϊαῖϊεά Ὀν {πε 

ατγαηρεπιεηΐ οὗἁ ἰορίοβ ἰῃ ἴπδὶς ἔγοπι ΠΏ ρρΙ. Τῇς οπίεῖ πιαῖῖεγ 
ἰηνοίνεά, ῃς δοκηον εαάσπιεης οὗἨ {πεὶγ σίῆο, ἰδ ἱπίγοάυσεά «αἵ ἴδε 
Ὀερὶπηίηρ (οἢ. ἱ. 8-5, (Ὠϊ8 ἰ8 αἴ Ιεαϑῖ ἃ Πκεὶν ἱπιερργεϊδξοο) ἀπά επά 
(οἰ. ἱν. 10.19) ἢ ἃ φγαςίουδηεδββ δηά ἀεἰΐσαςν οὗ ἔεεϊϊης ἀηϑυγραββεὰ 

ἐπ ἴδε απηπαὶβ οὗ ἰεζτίεγ- υγίτίης. 

Ῥιάοβ ανῃ ἤλατε ΟΕ ἵΝειτινο. (α) [ἰ ἰβ α΄} Ὀυαΐξ ἀπίνεγεα! 
ἀρτεεοὰ ἰμαΐϊ (Πἰ8 Ερίβι]ε νὰ8 σγίτἴεη ἔγοπι ἤοπιε. Τηδὶ ἰδ πε ἐαγὶν 

1 Νο δερυπιεηῖ, ποννενοσ, οᾶη δε Ὀαβεὰ οἡ ἴδε ἕλοι ἐπδιὶ Ῥοΐγοδγρ, ΒΡ. αὐ Ῥλιϊῤῥ., 
ἐἰϊ., ἐᾳἂγς οἵ Ῥαυ!: ὃς καὶ ἀπὼν ὑμῖν ἔγραψεν ἐπιστολάς, 45 ἴῃε ΡΙυΓᾺ] '5 ἔτεα ς πον 
ὑδοά το ἀεβοσῖδε ἃ βίηρὶε ἰεῖϊες. 8ϑες [ιῇ. σά ἰοε. 

Ὀϊο Ζϑα Ὁ 
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ἐγαάϊτίοη, απ πὸ σοηΐγασυ ενϊάεησε ἢδ8 Ὀεεη ζογιποογηίηρ βίγοηξ 

ἐπουρῇ ἴο γεΐαΐε 1. Οὗ οουγβε ἴπε πιαζίεγ πτυδβὲ θὲ ἀεϊεγηγίπεά ὉΥ 
οοπχραγίηρ σαί νὰ βαΐπεγ οοποεγηίηρ Ῥαυ᾿ 8 οἰγοιπιδίαησεβ ἔγοηι (δα 
Ερίϑβεϊε ἰξβεῖξ τυϊτ οὐὖν ἱπέογπιαϊίοη ἔγοπι οἵπεγ ϑουγοεβ. Τῇε Αροβίς 
͵8 ἃ ῥγίβοηεγσ. Ηεξ ἰβ γεβίάϊησ ἰῃ βοπιε σεηίγε οἵ δοιϊν!ν πεγε ἴδε 
ργεδοδίηρ οἵ Ομ γίβε μα8 ἐχίεπάθα τὶς ἀπιαζίηρ γαρίἀϊγ. Ηἰβ ἐγίδὶ 

ἰ8 ἀρουξ ἴο γεδοΐ ἃ ογίεἰσαὶ ροίηϊ. ὍΠεγε 18 81}}} ἴῃ Ῥοββί ιν ἴπᾶὶ 
Ὧς ΠΊΔΥ πᾶνε ἴο Βυ ξεΓ 48 ἃ πιαγίγγ. Βιι, ου πε ψδοΐς, Πὶβ ουἴοοι 

ἰ8 νῦν Ὠορεῖξμ!, αηά Πε σἂπ βρεδᾷ ψἱτἢ ον! σοπῆάεποε οὗ ἴδε βρεθάυ 

Ῥγοβρεςῖ οὗ βεείηρ ᾿ΐβ ἔγίεπάβ δὲ ῬῃΠρρὶ ἀσαίη. ἰποϊδεπίμ!ν δὲ 
τιοπίοηβ παῖ ἴδε γεϑὶ σπαγαοῖον οὗ ἢἰβ οξηςε ἰβ ποῦν κηόνῃ ἰη ἴδε 
“ Ῥρριογίυπι,᾽ δηά ἢς σοποίυάεβ ἢΠ΄8 ἰεϊίεσ ὈΥ βεπάϊηρσ σγεείίηρβ ἴγοπὶ 
ἴῃς ΟΠ γί βείδηβ οἵ δεβαγ᾽β ἢουβεῆοϊά, [1 βεεπὶβ ἴο 8 [πδξ [ἢ 8 βἰτυλ- 
τίοα οϑῃ ΟΠΙν ςογγεβροηά ἴο οἣς ραγίϊσιυϊαν Ἔρος ἴῃ ἴδε Αροϑβίίε᾽β 
Ὠἰδβίογυ, ἴπαϊ ἔπε Ὀεσίπηίησ οἵ νῃϊοἢ ἰ5 οὐ ηεα ἴῃ Α. χχνίϊ!. 16, 30.31. 
Τῆς οπἱν αἰϊεγηαῖίνε Ὡγροῖποβίβ νοῦ ἢα8 ὄνεῦ Ὀδθω βεγίουβὶυ ρυΐ 

ἔογψαγά ἰβ ἐμαΐ οἵ ὕϑαγεα. Τῆΐβ σα ἤγβὲ ἄοης ὃν Η. 6. Ῥαυΐυ8 

((π ἃ Ῥγοργανηρι, ὅεηα, 1799), δῃά ἰδίεγ, πίογε δοιίεῖν, ὈῪ ΒΟιιρεγ 
(Βεϊἰἐνᾶρε, ἰὶ., Ῥ. 47 Ε΄., Οὔεξ,, 1887). Βόεέρεν ἰαγβ8 βίγεββ οἡ ἴδε ροίηϊ 
τδαῖ ργίβομεγβ δὲ ἢοπια σου ποὶ πᾶνε ἐχρεγίεποθά ἴδε ἀεἴαν νυ ἰδ 
Ῥγεβυρροβεά ἰῃ τῃἰβ Ερίβεϊε ἰπ τἴπεῈ Ἵαβα οἵ αι}. Τῆϊβ γραπιεηὶ ἰ5 
ἰηνα Δατεά Ὁ {πε ἕαςξ ἐπαξ ργοσεββεβ οὗ αρρεδὶ ψέγε ρεσυ  αγὶν 80υ}- 
7εςξ ἴο ργοϊγδοϊεα ἀείανβ. Τηεβε ψεγὰ οϑυβεά ἰπ ραγισυϊαγ Ὁγ ἴδε 

παοεβδίυ οὗ μανίην 41} πε ἀεοίαγαςοηβ οὗ νι ὶΐπεββεβ, ἰηογπιδίίοηϑβ, 

εἴς., βαπάεά ἰῃ τυγίτἰησ ἴο {πε ἀρρεϊαπξ Ὀεΐογε ἴδε πίρῃεγ σουγὲ Πεαγὰ 

πε ἀρρεδὶ (βεε Οεἰρ, Ο ϑομέολέε ἀ. γὸνι. Ογὶηιπαίῤγοοέπ5έ5, εΒρ. ρρ. 
688-690). Βόεϊχεν «180 ἰγίεβ ἴο ϑῆονν ἴῃμαξ πραιτώριον (οἢ. ἰ. 18) δηά 
οἰκία Καίσαρος (οἢ. ἱν. 22), αἰπιοϑβὲ ἴῃς οπίν ἰοςαὶ γεΐεγεποεβ ἰη ἴδε 
Ερίβεϊε, αρρίν εαυδιν νὰ] το ὕξεβαγεαβ. Τῆΐβ γβυπιεηΐ [5 επιρμαϑίβεοά 

Ὁγ Ο. ΗοϊἐΖζηιαηη (ΤᾺ. 1,Ζ., 1890, οοἱ. 177), ψο αἀάβ ἔμεβε οἰδεζγβ, 
(α) ἴδαξῖ γε Κπονν ποιῃίηρ οὗ ἃ βοϊουγη οἵ Τἰπιοίῃν δὲ ἤοπιε, (6) παῖ 
{δε Ὀἰτζεγηθββ ἀσαίηϑι ἔπ ΦυάαίβεΓβ ἰδ ἔαγ πιογε ἰηϊς σὶρ] ε οἡ ἴδε βυρ- 

Ῥοϑίξίοη ἔμπας Ῥαα}᾽ 8 ἐεχρεγίεποεβ οὗ πε δεν δὲ Φεγυβαίθτη ᾿ψεγα ἔγεβῃ 
ἴῃ Πἰβ γεπῃηεπιργαηοε. ΝῸ οπε ψουϊὰ ἄδην [πὲ πραιτώριον ἰβ υβεά οἵ 

δηῃ [πιρεγίαὶ γεβϑίάεησε ουΐδίάς οπιε. Απά ροββίδ!ν οἰκία Καίσαρος 
ταϊσρῃξς Ὀὲ εδαυϊναίεηξ ἴο πραιτώριον, ἰ.6., ἰῃ (Πἰβ οαδβε, δεςογαΐϊηρ ἴο 
ΗοἰΖπιαηη, τὸ πραιτώριον τοῦ Ἡρώδου (Α. χχίϊ!. 35). ΤὨϊΐβ8. βαρροεί- 
τίοη Ηοϊιζπιδηπ Ῥεϊϊενεβ ἴο Ρε ἔπε Ῥεβέ ἐχρίαπαίίοη οὗ μάλιστα (ςἢ. ἰν. 
22), ἴογ ἢε σοπδίάεγβ ἴῃς ἀβε οὗ παξ ψογὰ ἰο ροίηξ ἴο ἴδοβε ἱπ Ραυ 8 

ἱπηηεάϊατε πεϊσῃρουγποοά. Βαΐ τῆς δβϑαπιριίοη ἰ8 φυϊξε σταταίζουβ. 
Ηςε ἢΠι88 αἰγεδάν βεπὶ σγεεϊίησβ ἔγοπι οἱ σὺν ἐμοὶ ἀδελφοί, αηὰ ἴῃ αὐάϊης 

[Ποβὲ οὗ ἴπε ἅγιοι ἢς δίηρίεβ ουξ οἱ ἐκ τῆς Καίσαρος οἰκίας. ΤῊϊΒ γγᾺ8 
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τηοβῖ ἤδίαγαὶ, βίποε νὰ κπονν ἔγοπι οἵἴπεγ βουγοαβ (8εε ποῖαβ σα ἰο6.}) παῖ 
ἔπεσε 88 ἃ ἰαγρε δοάν οἵ Οδγβιίδηβ ἰη ἴῃς [πιρεγία! μουδεδοία, βοπιες 

οἵ ἴδεπὶ ρεγῆδρϑ σοηηεοῖεοά στ ΡΠ Ρρὶ, ἀπά, ἰῃ αἱ} ργοραθι εν, {πὶ8 

τηονεπιεηξ ἢαά ββυπιεά σγεαίογ ρὑγορογίίοηβ ἀαγίης Ιαδυ 8 βο)ουγῃ δὲ 
Εοπιθο. Ηἰβ οοηνεγίβ ἔπογο, ἰη {πεῖ ποτν-Ὀογη δηςμυβίαβηι, νου ὈῊ 

{|-εῖν ἴο βϑῆονν ἃ ρεοιυ!ίαγίν ᾿ἱνεῖν ἱπίεγεβὲ ἰη ἐμαξ ἔαγ- ἀἰβίαης Ομαγοῦ 
ψῃοἢ Παά πιδηϊεβίεα 80 γεπιαγκαθίε δῃ ἀρρτγεςίδιίοη οὗ ῃεῖγ δῖ Πεῦ 

ἰη τῆς Βαϊῃ. Απ υηρίαβεά γεδάοσ πιιυβὲ ἔεεϊ [ῃδΐ ἴπογε ἰ8 βοπιεϊ 

[ατ-[εἰοπεά ἰπ ἰδῆς τγεΐεγεησε οὗ οἰκία Καίσαρος ἴο Οξεδαγεαβ. Τῆε οοη- 
τεχξ οἵ πραιτώριον ἱπάϊςαΐϊεβ πα αι! υυγίτεβ ἔγοπι ἃ σδεηΐγε οὗ εαϑεγ 
ΟΠΒείβείαπ αοσεν!ν, ἃ ρίασε οὗ πιυςῇ Πίρῃεν ἱπιρογίαπος ἔμαπ ὕξεβαγεδ, 

ψῃίοῃ Ὠδά ἰοης βίηος πεαγὰ ἴῃς Οοϑρεῖ (Α. χ.), δηὰ οουά βοδγοοῖν» 

ἴῃ ΔηΥ οαβε, ΡῈ βυρροβεά (ο ἐχεγῖ ἃ ργε-επιίηθης ἰηυδηοα. ΑΒ ἴο 
πε οἴδεν ἀγρυπιεηίβ οὗ Ηοἰϊζιηδηη, ἴΠεγε ἰ8 ποίπίης ἴο ορροβε ἴδε 

Βγροιμεαβίβ ἴπαΐ Τἰπιοίῃν νἰβίτεὰ Εοπιε ; ἴῃ ἕδος, ἰξ τνουά Ὀε βυγρτγί βίης 
1 Πα παά πενεὲγ βεεῆ ἢίβ Ὀεϊονεα πιαβῖεγ ἀυγίης 80 ἰοῃᾷ ἃ ρεγίοά οὗ 

δβύβρεηβε. Απά σεγίβίη!ν ἰἰ ἀϊά ποῖ γεχυίγε δὴν γέοεπέ Ἔἐχρεγίεηςσαβ οὗ 

Ῥααὶ! ἴο 411] ἕογι ἢ βίεγπ ἀδηυποίατοβ οὗ ἴποβε Φυάαίβοετβ ψῆο παά 
ἀορρεά ἢίβ βίερβ ἔγοπι πε Ὀερίπηίηρς ἴο [πε οἷοβε οὗ Ὠἰβ σᾶγεεγ. 

Βαῖ {πε ἀεοίβίνε ἀγρυπηεηΐ ἴογς ἘοπΊε, 'π οὖν ἰυάσπηεηΐ, ἰ8 αι 8 

σἰἐμαξίοη. Ηε εχρεςῖβ ἃ βρεεάν ἰογηχίπαιίοη οὗ ἢΐ8 σαδϑεὲ. Ηον οοιμά 
τπ15 ὈῈ ροβϑίδε δὲ ὕβεβαγεα ἢ ΤΏεγε, οἡ {πὸ ἢγβὲ ἔανουγαθίε ορροῦ- 

τυπίεν παῖ ργεβεπίβ ἰΐβε!ξ, ἢῈ αρρεαΐὶβ ἴο ὕξεβασ. Οηὶν ψθεη (παῖ 
ἌρΡεδὶ πα8 Ὀδεη ἤδαγαὰ σϑῇ δὴν ἀδοϊβίοη ες οοπῆεὲ ἴο. Απά τηδην 

Ὠίἰηξβ ἰη ἐῃς Ερίβεῖα βυσρεβέ ἐδαῖ ἐπε 411-ἱπιροτξαπε πιοπιεηΐ τναβ οἷοβε 
αἱ δαπὰ (8βεε οἢ. ἰ. 12, 18, 19, 20, 26, ἰϊ. 24, ργοῦΔΡΪΥ ἰ. 7; αἴ80 ἃ 

ἀἰδουβδίοη ὉΥ ἴῃς δυΐπογ ἰπ Εχρῤοσίίουν Τίριδς, χ., ἵ, ρρ. 22-24, δὐὰ 
8η εἐχοεϊεης ἀϊδββεγίαιίοη, Τὴ Ἐῤίσεϊε ὁ 5,. Ῥαμί'ς Εἰγοὶ Τυίαϊ, ὉΥ 

ΕΝ. ΕΚ. θην, Οαπιρ., 1899). [τ ἰβ ρεγῆαρβ πεεάϊεββ ἰο ἀεαὶ ψιτῇ 
ϑρίτλ᾽ 8 αγρυπιεπε ἴῃ ἕδνουγ οὗ ξβαγεα (4 ῤοσςίεἰ ρεδομέολέε, Ὁ. 281) 
παῖ τῆς ἐχρεοϊδείοη οἵ Ἐεϊχ ἴῃδὲ ἢς βῃουϊά Ῥὲ οἴδεγεά ἃ Ὀγίρε ὈΥῪ 

Ῥαδαυΐ νυᾶ8 γουβεά ὃν ἐπε σι οἵ πιοπεὺν ψῃϊοῃ ἐπε Αροβεῖε ἢδά ἰδϊεῖν 
τεςείνεά ἔγοπι ΡΒΠρρί. 

(δ) Με Ὀεϊΐδενε δας {ες γρυπχεηΐβ δἀάποεά αρονε αγὲ βυδῆοίεης 

ἴο ἢχ ἤοπιε δ8 ἴῆε ῥίαεε ἔγτοπι ψῇϊοῦ ἴα Ερίβεϊς νγὰ8 υγίζζεη. 

ὙΠΟ αἰ8οὸ βυζρεβὲ ἃ ἰαίε ἀαίε ἰπ Ῥαυ] 8 βοήουγῃ δὲ ἤοπιε, ἴογ 

Ὧδε ἰβ αὐγαϊἰης ἴῃς βηα] ἀεοϊβίοη ἱπ Πίβ ἰγίαὶ. [1ὡἰᾳῃτίοος Πᾶ8 δἷἵ- 
τεπηρίεά ἴο βῇον ἰδαῖ Ῥλίῤῥίαης βιαπαάβ θγβὲ ἴῃ ογάεγ διηοησ μα 
[πιργβοηπιεηί- Βρίβεῖεβ. Ηἰἴ8 πιαίη αγρυπηεηξ [8 σγεαίεγ 8 πη γί 
(εβρεςίδ!ν ἰῃ τπουσῃ) ἴο ονανις ἔῆδη ἴο Οοἱοςοίαης αῃὰ Εῤῥεδίαη5. 
Βυὲ {πὶ8 τηεῖμοά οὗ γεαβοηϊῃᾳ ἰβ ργεσαγίουβυ Αγε ψὲ δοἱ [Ρεγίγ ἴο 
γαῖ τρ ἴδε τπίπκίηρς οἵ ἃ πιαπ {{κὸ ἐμε Αροβεῖε αι, 88 ἰξ ἰβ 
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Ἐχργεββεά ἰῃ 8 8π|Ὲ}} σγοιιρ οἵ οσσαβίοηδὶ ἰεϊζεγβ, ἰωΐο ἃ ϑεγίεβ οἱ 

“ὑΕ]1πηαγκοά βίαρεβ ἢ ΤΏὭεβε ἰεϊζογβ ψεγο, αἴτεγ 41}, τῆς ργοάυςίβ οἵ 

βρεοία! εἰγουπηδίαποεδ, οὗ βρεοίδὶ βἰζιδιίοηβ. αδυΐ αἀἱά ἠοῖ ντίζε ἂβ 
οὔα Ψῆο σγαάυα!γ, ἱπ βυσοαβϑῖνα νογίβ, ργεβεηΐδβ ἃ βυβίεπι οἵ τπουρδῖ 

ἴο (ἢς ψνοτγίά. νε πιαν γεβδαϊυ αἀπιίς ἰπδξ πιογὲ ρδγβ !εἰβ πιὰν δὲ 
ἰουπά, οα ςαγεξαΐ βεαγοῦ, Ῥεΐνεεη λέ ῥῥίαης ἀπὰ Κονμαμς ἴδῃ 
Ὀεΐψνεςη ἰξ δηά ἔπε οἴπετγ [πιργβοηπιεηι- Ερί βεεβ (αἰ Ππουσῇ ἘΠ βιαϊε- 
τιεηΐϊ πιυδὲ 6 πηδάς ψ ἢ οδυτίοη, δεα νοω ϑοάςη, Παρά- ονιρ., 1.» 

1, ρ. 16, οα ἔπε πιαγκεα γεβεπιρίδηοεβ θεΐνεεη Ῥλίὲΐ. δπαά Οοἱος5.). 

Βαυῖ τῃδὲ ἀοεβ ποῖ ἰουσῇ δε αυσβείοη οὗ ἀαῖε. δι! β ἰεἰζεγβ πιυδὶ 

δε ἱπίεγργεῖϊεά ἔγοηι ἴμε ᾿ἰβιογίοδ! Ὀδομσγουηά οὗ εαςοῇ οὗ πεπι. Τὸ 
08ὲ 885 8δῃ δγριπιεὴξ ἔογ ἴπε δηϊε-ἀδιίησ οὗ Ῥλέηῤῥίανις τῆς ἴδοι 
τῆαξς {πς οἵπες ἔνο [εἴίεγβ οὗ ἴπε Οδρινν “Ἔχῃς ἀπ δάναηοορά 

βίαδε ἰῃπ ες ἀενεϊορπιεηὶ οἵ ἔπε Οπυγοῦ" (μδε., Ρλΐϊ., ρ. 45) 

Β6ΕΠΊ8, ἴο ΒΔ ἴῃς ἰεαλβί, παζαγάουβ, ψῆεη, οὐ [ἰσῃμείοοι 5 οὐη 

βῃονίηρ, Ὡ0 πιογὰ ἴδῃ ἃ γεδγ οδπ ἢᾶνε εἰαρβεά Ῥεΐμψεεη {πε εδγίϊεγ 

δηά (ἢς ἰαῖεν τ τιτίησβ. Τῆς “ δἀναηςεά δβῖασε ἰη {πε ἀενεϊορπιεηῖ οἵ 
ἴδε Οδυγοῦ " επηεγρεβ βυάάεηϊν ἰπ νίενν οὗ ἴπε ἀδηρέγουβ βἰζυδίίοη ἰῃ 

ψῃϊσἢ τΠ6 ΟΠ γίβείδηβ οἵ Αβδία ψεγε ρίδοβα αἵ {πε ἐϊπιε. 
[ε ἰ8 πιογε ἀἰῆσυϊε ἴο ϑρεδῖς σἱ ἢ ἂπν σοηβάεποε 88 ἴο ἔπε δοῖυλὶ 

ἀκαῖε. Τῆς σῃγοποίοσυ οὗ Ρϑυΐ᾿β [ξδ ἢδβ γεσοεηῖν Ὀδεη τῆς βυδ)εςῖ οἵ 

κεδὴ ἀϊδβοιββίοη. Εογ οὖὐῦγ ράγροβε ἔπε ογυοίαὶ ἀδίε ἰ8 ἐπαὶ οἵ ἴδε 
Αγγίναὶ οὗ Ἐεβίυβ 8485 Ῥγοουγαΐογ οἵ Φυάξελ. Ἐνεγυιῃίησ ἀερεηάβ οα 
ἀειεγπηιίπίης ἔπ γεαγ ἰῃ ψῃΐοἢ ἴῃς Ῥγοσαγαίον ἘεΙχ 88 γες δ !εά ἀπά 
τερίασεά ὉγΥ Βεβέυβ (βεα Ηδγηβοίς, Οπγοποϊορὶε ἀ. αἰἐολγίπεϊ. 1ἰέ., . 
238). [{ ἰ8 ἱπιροβδί δε μέγα ὄἼνβ ἴο ρίνε ἃ βκείοῃ οὗ ἔπε ναγίουϑβ {{πε8 

οὗ ἀγρυπιεηΐ υβεά ἴο ἢχ ἀρργοχίπιαϊεῖὶνυ τῇς 41}-ἱπιρογίαπε ἀδΐε. 0. 

ΗοἰἐΖπιδηη, νῦο ἀερεπάβ ἀροη ἔπε δυϊπογίγ οὗ Ταοίξυβ ἀπά Ψοβερμυ8, 
᾿8ιηά ἰ8 ἐο] οὐαί, ἀπιοηρς οἴπεγβ, ΌῪ Ηδγηδοῖς (γῃο ἐπιρῃαβίβεβ, ἰπ δὐάϊ- 

οη, δε τεβείπιοην οἵ ἔπε Οὐγομίοϊς οὗ Ἐπβεδίυ8), αγραεβ ἴογ ἔπε επά οἱ 

ἴπε γεᾶγ 55 ογ ἴπε εαγίν ραγὶ οἵ 656. ΤῊΐβ ψουϊά πιδῖε 57 ἔπε γεᾶγ οἵ 
Ῥαυ!᾽ 5 αγγίνα! ἰῃ ἔοπιε, απὰ ἔμπα, ἰδ οὐγ ἔογπιεγ ἀγραπιεηῖβ ἀγὲ ναὶϊά, 
ΡΠ ῤῥίαης πουϊὰ πᾶνε ἴο Ὀὲ αβϑίρηεά ἴο ἴῃς γεδγ 59, 45 ἢε δρ- 

Ργοδοδεά δε οἷοβε οὗ μἰβ ἔνο γεαγϑ᾽ οδρείν!ν δὲ ἔοπιε. Τιίΐβ ἀβίίηρ ἰ5 
τηυςσῇ εαγι εν τπδη τῆς γεοεῖνεά σΠγοηοίορΥ, νϊοἢ πνουΐά γεΐεγ {πε γε- 

“611 οὗ Εεἰΐχ ἴο 60 αηάὰ ἔπε Αροβείε᾽ βὶ αγγίναὶ ἰῃ ἔπιε ἴο 6]. ἴὼ ἴδαϊ 

οᾶδε ουἦ Ερίδβι]ς νουϊά [8]1 βοπιενῆεγε σι ίη τῆς γεαῦ 68. Ν'ε γε 
ἱῃοϊίπεά, ποψενεγ, ἰο δοςερὲ ἴδε νίεν οἵ Μγ. Ο. Η. Ταυγπεῖ ἴω δίδ 

πιαβίογιυ αγιϊοίε οα τς Οἠγοποίοργ οὗ Ν. Τ. ἴθ Ηδϑβείησεο᾽ Βέδὶς διεί. 

Αἴξεγ ἃ ἴαίγ- πιηάδα δηά σαυζίουβ βυγνεν οὗ ΑἹ] με ἀγριιπιεηΐδ, δε ἰδ 

Ιεὰ το δάορι 58 α8 ἴδε γεαγ οὗ ἔπε γεςδὶὶ οἵ Εεὶὶχ ἀπά ἐδε αγγίναὶ οἱ 
Ἐεβίυβ ἰῃ {πε ργονίποε οἵ Φυάβδια. δὰ! πουἹὰ ἔῃ πᾶνε γεδομεά 
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πε εϑγὶν ἰπ 58. Ηδξηοε, ἴῃ 411 {Ππε]  οοά, Ῥλῤῥίαης μὰ8 πιιτίεη 

τοναγάβ ἴΠε οἷοβα οὗ ἴῃε γεν 61, ἤθη πιαϊζεγβ δὰ ἰδίθη 80 ἕδανουγ- 

ἀΡ]ε ἃ ἴαγη ἐμαὶ [πε Αροβίίαε σου]ά τεαβοπαρὶν Ἔχρεςῖ ἃ βρεαὰν γεΐεαβε 

(ϑδεε Τυγπεγ᾽ 5 ἀγίίοϊε, οῤ. εἱί.). Ἐογ ἴπε ἤδνν σῃγοποίοσυ 8ες Ο. Ηοϊεζ- 
τηδπῃ, Ν. Τ. Ζεϊἐρεσολέονε, Ρ. 125 Β΄, Ηαγηδοι, σπγοποίορίε, Ὁ. 238 
ΒΊ. ; ἴογ {πε γεςείνεά νίενν, ϑοῃπᾶγενγ, ϑεισί 5") Ῥεοῤίε, ὶ., 2, ρρ. 182-184, 
8δηά ποῖε 838 νι ἐχῃδυβέίνε ᾿ἰδὲ οἵ [ἰεγαΐυγε, δηὰ ἰῃ Ζείἐσελι. 7. τοῖϑ55. 

ΤΆᾺ., Βά. χἰ!., Ηἢ. 1, ρρ. 21-42. Οη τε ψῇοῖε αμεϑβείοη οὗ ρίασε απά 

ἀδῖε σοηϑβιε! ϑιεϊηπιεῖζ, [)͵6 σισεϊέε γῦνι. Οἐγαηπρονδοδαῦε ἃ. 4. Ραμ, 

[εἰρΖ., 1897, ρρ. 4.9, ἀπά εβρεοία!ν ΤῊ. Ζαδη, Εἰρεἰέ. πη ἅ. Ν. Τ., 

Βα. 1., Ρρ. 380-392, ψῇοβε αγρυπιδεηΐϊβ ἀρρεᾶγ αυἱΐϊε σοηοίιβῖνε ἴοῦ 

Ρίαοίησ Ῥλὲϊ. αἴτεν Εῤῆ., Οοἱ. απὰ Ῥλιίενι. 

ΟἘΝΟΙΝΕΝΕΒΒ. (4) ΤΏεγε ἰβ η0 ἰαοῖκ οἵ ἐχίεγηαὶ ονϊάδησε ον [ἢ 8 
Ερίβιίε. Βείεγεησεβ ᾶἃγὲ ουπά ἴο ἰξ ἰη Ομυγοῦ ψνγίζεγβ ἔγοπι τῆς 

ελγίϊοβὶ {π|εὲ8. Τἤεβε Ὀερίη ἢ ῬοΟΙγσΑΓΡ (πρὸς Φιλ,, [1|., 10 [Παῦλος] 

νον ὃς καὶ ἀπὼν ὑμῖν ἔγραψεν ἐπιστολάς), αηά ἱποϊιάς πε ἀποίεπε ἰεϊίεν 
ἔγοπι ἔπε ΟΠ γίβιίδηβ οὗ δίήεηπε δηὰ {ἃ γοπβ (Εὐβερίυβ, Π. Ε., ν., 2), 88 
ΨΕ]1 8 {πε Εγαρηιεπέ οἵ Μιαγαίογὶ οα ἴῃε δποη. 

(δ) Τῆε ἑπέεγμαὶ τεβει πον ἰβ Ἐαύδ!ν σοηνίποίησ. Ῥεγῆαρβ πὸ 

Ῥαυϊίπε ερίβεῖες θεαγβ πιογε σοποί υϑίνεϊγ {πε βίαπιρ οὗ δυϊπεητιίο!γ. 

ΤΒεσγε 18 8η γι [εβϑηῆθββ, ἃ ἀεἰίσδον οὗ ἔεεϊησ, ἃ ἔγαηϊξ ουϊρουγίηρ οὗ 

τῆς πεαγὶ ψῇϊοῃ σουϊά ποῖ Ὅς 5ἰπχυϊαῖοά. [{|πὸ 2 (ὐογητϊδηδ, (8 

Ἰεϊῖεν 18 ἃ πιίγγογ οὗ ἴῃς Αροβείε᾽ 8 ρεγβοηδὶ [{πῸ| [τ γεδεςῖβ ἢϊβ ναγγ- 
ἰῃῷ πιοοάβ αἱ ἃ σγεδῖ ογίβίβ ἰῆ ἢ 8 ῃἰβίογυ. [ἴ [Ὡγοῦβ ἔγοπι ἢγϑε ἴο 

Ιαβὲ στ εαρεῦ ἐπιοϊίοη. [τ ψίνεβ ἃ πιοϑί νἱνιὰ ρἱσίωγε οἵ δι} 8 
ἰητίπιαῖε γεϊδτίοηβ σῇ τπ6 ΟΠαγοπεβ ψῃϊσῇ ἢς ἢ48 ουηἀεα. Τα 

σοῖς σοπχροβίξίοη οὗ {πε ἰεξῖεγ ἰ8 ἀθνοίά οὗ δὴν δγιῆςίαὶ ρίαη. Τῆς 
Δροβίίε πιονεβ ἔγοπι βυδγεςὶ ἴο βυδήεοϊ ὃν γαρία ἰγαηβίτίοηβ ἀπά υὑη- 
ἐχρεοίϊεά ἴυτηβ οὗ τπουσῆς. [ἢ τΠη|8 Ἐρίβείς θεῖγαγβ ἴμε σοπιρίϊεγ᾽ 5 

δΒδηά, η0 ἱπΐεγῃδαὶ ργοοῖ οὗ δυϊῃεητιο ιν πᾶν 6 Ποία να]!ά αἵ 41], δηὰ 

ΠΠτοΓγαΓῪ οτίεἰςίβαι Ὀεσοπιαβ ἰγγείεναηι. Εογ, ἰπ ἴῃς σα8ὲ Ὀεΐογε υ8, 

Ἔν ΕΤῪ οἰγουπιδίδησε σάη ΡῈ ὑπάεγβίοοά ἔγοπι ἴῃς σοπαϊτίοηβ εχίβείησ 
ἰῃ τῆς 1ἴε ἀπά ἐἰπιεβ οἵ Ραμ]. Τῆηὶβ ἰ8 ἴῃς φγοδίεση στ σϊο ἢ 

ογἰεἰοίβπι 848 αἰννανγβ δηά δίοπε ἴο ἀδδί. 
Νοηε ἴδε [658 ἢδ8 ἴπε σοηυίηεηθβ8 οὗ Ῥλίρῥίαης Ὀδεη βιουῦ 

σαι εησεά. Βαυγ 88 ἴπε ἢγβι το εηΐεγ ἴῃς ἢεϊά ἰῃ ἢβ Ῥαμίμς, Βά. 

1., ρ. 50 δ. Τῇε οδ]εςείοηβ ἢς γαϊβεά ψεγε: (1) ἔπε εἌςῆο οὔ Οποβιίς 
ἰάεδβ ἰῃ οἢ. ἰἰ. 6.9, (2) ες ἰαοῖ οὗ ἃ σξεπυίης Ῥαυϊΐςε σοηΐεηῖ, (83) πε 
Εχίγδογαϊπαγυ παΐυγε οὗ βοπὶὲ οὗ [ες Ὠἰβίογιοδαὶ ἀξία 81 ΤῸ ἃ βορεγ 
)υάρπιεης ἔπ 68ε αἰ συ τ6 8 ἀο ποῖ εχίϑὲ. Τῆς Οποβείοΐβπ) οἵ οἷ. ἱἱ. 18 
ἴδε ρῃαηίαβυ οἵ ἃ Ὀδίαβεά ἱπιασίηατίοη. [ἢ [πε σοηΐεης ἰη {18 Ἐρίβεϊς 

Ῥὰ ποῖ Ραυϊΐπε, ψὲ πᾶν 6 βαϊά ἴο πον ποίπίηρς οὗ {πε Αροβε[ε᾿8 
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τπουρπίβ ον ἔξεϊϊησβ. Τῆς Ὠἰϑίογί αὶ ἀείαι!β, 8ο ἔαγ ἔγοπι θείην εχίγα- 
ΟΓάϊΠΑΓῪ οὐ ἀπδοσουηίαθίε, αῇογά ιι βοπιε οὗ {πε πιοβὲ να]υδῦὶε 5ἰά6- 
᾿ἰσῃϊβ να ροββεβ8β οὐ ἃ ραγίίσυϊαγ εροσῇ οἵ Ῥβι}᾽8 Ὠἰβίογυ, οἵἴπεγνίβα 

οὔβουγαε. ϑίηος Βαυγ᾽β {ἰπ|ὲ σοπιραγαι νεῖν ἔενν ογίεϊοϑ ἢανε δδεα 

ὈοΪά επουρῇ ἴο τεπεν ἴπε αἰΐδοῖκ οἡ ουν Ερίβε[ῖἙε. Α σοηιρίεξα Πίβίογυ 
οὗὨ ἰῖ8 ογεἰςίβπι ψ}} Ῥ6 ἔουπά ἴῃ Ηοϊβἔεη᾽ 5 αγιϊςἰεβ ἰη τῆς γαλγὸ. αὶ 

 γοἐεείαπέ. Τῆεοὶ. (1876), ρρ. 328-872. Νὼο πιογε βεδγοξίηρ βογαϊίην 

οὔ ἔπε Ερίβεϊε τ ἃ νίενν ἴο ργονίηρ ἰἴ8 βρυγίουδηεββ ἢ88 Ἔνὲγ Ὀεεα 

οατγγίθά οὐὧἕ ἔπαη δαὶ οἵ Ηοϊβίξη Ὠἰπιβεῖξ (οῤ. εἰέ., 1875, ρ. 425 Β΄; 
1876, Ρ. 58 8.). [τ ἔδμεβε ἀϊβουββίοηβ ἢς Ὀγίηρβ 411 ἢὶβ νεῖ! κπονσα 

δοιιίζεηε88 δηὰ βυδι εν οὗ γεδβοηΐηρ ἴο θεδῦ ὑροὴ ἴπε πιηυἴεβὲ ροίηϊβ 
οὗ ἔπε ἰεξίεγσ. Ης νη σίν δαπλίῖ8 (Πδς ἰξ Ὀεϊοησβ ἴο ἔπε Ῥαδυϊίηε 

βοῃοοῖ, Ῥαξ ἀεοίάεβ ἔγοπι βασῇ ἱπαϊσαϊτίοηβ 48 ἰῆε πηεϊμοά οὗἩ ἀεαϊίης 
στ τῆς ΨΔυάαίβεγβ ἴῃ οἷ. ἱ., ἴῃς σοησεριίοη οὗ ΟΠγῖβε ἴῃ οἷ. ἰἰ. 6.9, 

εἴς., εἴς., ἴπαξ [ἃ σαπηοῖ Ὀὲ πε ψόγὰ οἵ αν]. Βαῖΐ δὴν ἔαὶγ- πιϊηϑοά 
τεδάογ οὗ Ηοίβίεη᾽ 8 αγιϊοἰεϑ ψ1}} ἔεεὶ Ὀουπά ἴο ἀσγες σψἱτἢ δε νεγάϊςϊ 

οὗ δὴ υπρίαβϑεά βομποίαγ {κὸ ϑοῃάγενγ (αὶ ἢὶβ “ γρυπιεηῖϊβ ἃγὰ 80 

οο 5 ἐπαΐ οπε ἰ8 βοπηειίπιε8 τετηρίεὰ ἴο ρυΐ ἔῃεπὶ ἀούγη 848 β'ῖρ5 

οὗ {πε ρεη " (ΤᾺ. 2.2., 1880, οςοἱ. 555). Ῥγορδθὶν Ῥβείάεγενγ'᾽ 8 βἰδῖε- 
τηεηΐ ΠγαΥ Ὀε ἰδίῃ δ8 γεργεβεηϊαϊίνε οἵ ργεβεηξ- ἀδν ορίηίοη : “ Τα 
δεπυίπεηεββ οὗ {(πίβ ἰείζεγ ἰ8Β οῖ ἴο ΡῈ ἀουδίεά. Τῆς δοσουηῖβ οὗ 
Ραμ ῤῥίαη5 ΤΑΙ τπογουρσῃϊν νυτῆ της ργεβαρροβίτίοπβ οὗ Κομαης" 

(Ὀγνολιγὶπίεπέδενι, Ρ. 158). Απιοὴρ πΊδην εἰαρογαῖε ἀεέεησοβ οὗ {δε 
Δυϊπεηιίοιν οὗ Ῥλίϊ. νὰ ΠΊΑΥῪ πχεητίοα ἃ8 Ἂβρϑοία !ν πογίῃν οὗ ποῖε 
ἴποβε οὗ Ηἰεηξεϊά ἴῃ Ζείέδονι. 7. τοῖδ5. ΤΑεοὶ., κνὶ., 2, ». 178 8Β..; 
χυ!., 4, Ὁ. 566 Ε΄ ; χχ,, 2, ρ. 145 Ε΄. ; χκνὶ!., 4, ρ. 498 ΕἾ 

Τῆε μηὲξν οὗ πε Ερίϑε]6 848 αἷδο Ὀεθὴ αιεβείοηεά. Τῆΐβ νγαβ 
ἄοπε 88 δϑγῖν 48 ἴῃς δερσίπηίης οὗ ἰαδὲ σδηίυγγ Ὁ. Ηείηγίςβ (Δ΄. Τ., 

εά, Ψ. Κορρε, νοὶ. νἱΐ., ραγβ 2, ῥγοί!., Ὁ. 31 [8.), ψγῇο βυρροδεά [1 ἴο 

ςοηβίβε οὗ ἔνο ἰεϊζεγβ, οἠς (ςῆ. ἰ. 1-1. 1; ἰν. 21-28) Ρείησ δἀάγεβϑεά 

ἴο τῇς ΟΠαγοῆ ἰπ βεπεγαί, ἔπ οἵπεγ (οἢ. {ἰϊ. 2-ἰν. 20) ἴο ἴῃς πιογὲ 

ΡῬτγοπιίπεης δυϊπογίείεβ ἰη ἰΕ. (Εοτγ ἃ ἔμ]! δοσουπΐ οὗ βυσῇ δεεπιρίβ 
8βεε Οἰεπιεη, Εἰηπλοϊἐολκεὶξ ἀ. ῥαμἰη. Βγίείε, 1894, Ὁ. 138 8.) Νοϊξεγ 
(Τλεοὶ. Τὶ) άφονν., 1892, ρρ. 10-44, 117-146) ρυξ ἔογναγά με ἘΏΘΟΥΥ 
τῃδῖ να ἢᾶνε ἤεγε ἃ ρεηπίης ἘΕρίϑι!ε σοηδβίβείης οὗ ςἢ. 1. 1-7, 12-14, 

185.26; ἰ(. 17-29 ; ἱν. 10-21, 23, αῃὰ 4«͵30 ἃ βρυγίουβ οἣς πιδάς ἂρ οὗ 
«ἢ. ἰ. 8-10, 27.30; (1. 1-16; {πἰΦ 1Ρ-ἰν, 9, 22, ἔπε γεπιχαϊπίηρ νεγβεβ8 Ὀδείωξ 

δάάεά Ὀγ τῆς τεάδοϊογ ψῆοβε σοπιριδἰτίοη ἰβ Ρεΐογε 18. [{ 15 ἀιδῆουϊς 
ἴο ἴδε 80 ἈΓΌΪ ΓΑΓῪ ἃ βοῆεπ)ε ἃ8 ἴῃ|8 βεγίουβίυ, δηὰ Νόϊεεγ εἐπείγεϊ 

[Αἰϊ8 ἴο βϑῆονν ψῃδί αἰπὶ οὐ πιοῖίνς ἢπἰβ πγροϊπειίοα!ὶ γεάδοΐογ πδά ἴω ἢϊ5 
ψόγ. ΤὭϊβ σψουά γεαυῖγε ἴο Ῥὲ βίαϊεά τς 8ϑοπια ἀρρεᾶγαηςε οὗ 

γεάβοη Ῥεΐογε νψε σουἱά σοηβίάενγ ἴδε {πε ἸΠοοά οὗ Βηάίηρ ἰῃ ἃ βἰπιρίε, 
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ΔΡΡΑΓΕΏΓΥ βροπίδπεουβ ἰεξζίεν, ἃ ἀοουπιεηξ 80 σοπιρ ἰσαϊεά ἃ8 (ῃδὲ 
ψδίοῃ Νόϊτενς ἀΐβοονεγβ. Ο. Οἰεπιθη, ἱἰπ τῆς νοῦς αδονε οἰϊεά δπά 
αἶδο ἴῃ Πὶβ Ολγοποίορὶε ἀ. ῥαμίέμ. Βγίεζε, 1898, αἰζεπιρῖβ ἴο ργονε 
τῆδλε ἔνο ψεπευίπε ἰεϊζίεγβ πᾶνε Ὀδεη σοπιρίπεά ἰη οης Ερίβεῖε. Τῆς 

βγεῖ, σοπιροβεά οὗ ςἢ. ἰΐ. 19-24 ; [1]. ; ἱν. 8-9, με Ποίάβ ἴο Ρὲ {πε 

εαγίϊεβε οὗ ἔῆε Οαδρεϊνιγ Ερίβε!εβ, πε βϑεςοηά, ἐπιδγαοίης οἢ. ἱ. 1-ἰ!, 

18, 25-30; ἵν. 1-7, 10.28, ἴο Ῥς ἴῃς ἰαἴεβὲ (βεε Ταῦ]ε ἰπ Ολγοηοὶ., ρ. 

292). ΝΝΏΪΕε ἰαγίπρ βἴγεββ ἀροη ἴδε ργεβεηςε οὗ πυπηεγουβ γερεε οη8 
Δηά ραγασγαρῆβ ψΠίσ ἢανε πο σοπποχίοη σι ἐδεὶγ σοηΐεχέ, δα 
Ῥαβ865 ἢίβ ροβίτἰοη πιδίπν οὐ ψῆδῖ ἢε σοησείῖνεβ ἴο ὕὈὲ ἱπεχρίςαῦδίε 
ςοηϊγασϊοςίοηβ Ῥεΐνχεθ ςοὮ. ἰϊ. 20 δηά οἢ. ἱ. 14, 16, «πὰ αἶδο Ὀεΐψεθη 

«ἢ. 111. 2, 18 «πὰ ςἢ. ἱ. 18, 28. Τῆε {Πεοτὺ, αἱ ἢγβι βρῇς, ἰ8 ςεγίδίηϊν 

ρΡἰαυβιθίε. ὙὭογε 8 ἢ α ῥγίογὶ τεάβοη (ς΄. ἔπε σββε οὗ αι} Ερίβι|ε8 
ἴο τῃε Οογπιῃία 8) ΥὮῪ ἔννο ἰεξίεγβ ογ ἔγαζπιεηΐβ οὗ ἰεξΐεγβ ἴο {πε 

ῬῃΠρρίδηβ βῃου!ά ποῖ, ὈΥ βοπιε δος εηΐδὶ οἰγουπιδίαησαβ οὗ νῃίοῃ τα 

κηον ποιϊῃίηρ, δανε Ῥεεη σοπιρίπεα. Οηϊγ ἔπογε τηυβὲ ὈῈ ϑοίηξ βίγοῃ 

δα 85 ἴογ βυσῇ δὴ Ὠυροίμεβίβ, ἀδγίναδίε ἔγοπι ἔς Ερίϑβεϊε ἰἴβε! . νε 
ςαπηοῖ ἔεεϊ παῖ βϑυςῦ ἃ Ῥαᾶβ8 ἰβ ργεβεηίεά ὃν ἴῆε δγρυπγεηΐβ Ὀγὶεν 
ΔΙΙυἀεα το αρονε. ἴπ {πε σγοιρβ οὗ ραββαρεβ Ὀγοιυσῆξ ἰοσναγά τῆς 

σοηϊγαάϊοτίοη ἀρρδαγβ ἰἴὸ ι.(85 ἱπιαρσίπαγγυ. Αὔ ὄχορβεβίβ ψῃϊςἢ ἴακεβ 
σαγεῖα! δοσουηξ οὗ {πε Πἰβίογίοα! Ῥασκσγουπά οὗἩ ἴῃς Ερίϑι!ε δηά γε- 

ςοχηίβε8β ἴπαὶ ἴῃς Αροϑβίϊε, {πὸ οἴπεγ πῆθη, δά ἢἰϑ πιοοάβ οὗ βίγοῃβφἘ 

ἔδεε ησ, ἰδανεβ πο σγτουηά ἔογ πχαἰηϊαίηίης {παΐ Π8 βιδϊεπιεηῖβ ἰῃ (Πς 

οπε ζγουρ γε ἰγγεοοῃοϊαδίε υἱτἢ ἔποβα ἴῃ πε οἴπεγὶ (βεε, ἔογ ἴῃς 

ἀεῖαιϊβ, τπὰ ποῖεβ οὔ ἔπεβε ραββαξεβδ, ἀπά ἃ πιοβὲ ἱπίογεβίίηρ ραγδι!εὶ 

ἄγαν ἔγοπι ἴῃς ογίεἰοίβαι οὐ Οἰσεγοβ ζυεέέεγς ἰῃ Πείββπιαπη, Βὲδεϊ- 

σέμάϊεη, Ῥρ. 220-222, 250). 
ΘΡΕΟΙΑΙ, ΟΠΑΒΑΟΤΕΕΙΒΤΙΟΒ. Τῆς ρεγυβαΐ οἵ πε Ἐρίβεῖϊες σδηηοῖ 

ἔα] το ργοάυοε ἴδε ἱπιργεββίοη οὗ αγίέϊδϑϑηεϑϑ. Τῇδῖ 18 ἀποίῃεγ ΨᾺΥῪ 
οὗ βαγίηρ ἴπδὲ ἴξ ργεοίβεϊν ἔμ 8618 ἴπε σοπάϊξίοηβ οὗ ἃ ἰεξῖευ. Ηδὰ τῃΐ8 

πιοϑὲ ργοπηίπεηΐς σπαγαοϊεγίβιίς Ῥθεη αἰνανβ κερὶ ἰη νίενν, πα σἢ ἔμπα 

τῃεογίβίης θοζῃ ἴῃ ἐπε Ἔχεζεβὶβ ἀπά ἰῃ {πε ογίτἰοίβπι οἵ ἔπε Ερίδβεϊε 
νου ἤανε Ὀεεη νοϊάεά. Τῇε οἷν ρίαυϑίρ!ε ον)]εδοϊίοηβ ἐπαὶ ἤανε 

Ὀεεδη Ὀγουσῆξ ἀσαϊπβεὲ ἰἴ8 σρεπυΐπεηθββ ογ ἱπίο γι νου ἢανε Ὀεεα 
τεσορηΐϊδοα 48 ἴπῸ παΐωγαὶ σοπβεαιεησεβ οὗ ἰΐ8 ερίβίοίαγσυν σπαγαοίεγ 
(Βνϊεπιομκεὶέ, ἃ πιογὲ σοηνεηίεηϊ ἐχργεβδίοη ἤδη Εηρ δῇ ΔΒογα8). 

Εογ Πεγε, 848 ἰῇ 41} Πὶβ ἰεϊζεγβ, ἴῃς Αροβείες βρεδῖβ ἔογ τῆς οςοσαβίοῃ. 

Ηςε ρίἱεΐωγεβ ἢἰβ ΟΠ γίβιίδη Ὀγεϊῆγεη δὲ ῬΠΠΙρΡΡί 85 [ἰβιεηίησ ἴο Ὠἰβ 
ςοηνεγβαίίοη. ΑἹ] ἰβ βροηΐϊδπεοιιβ απά ἔγεε. Ης ἄγαν ᾧἃρ ηο ἢχεά 

Βοῆεοπια ψῇηϊοῦ δα8 ἴο Ὀὲ ο]]}οὐνεά, αἰτπουρῆ, ρεγπαρβ, ἴδε ἰεζίεγ (οῦ 

1 ΟἸεπιθη δ88 γεοθηιὶν υἱτδάγανν Π18 οὈ)εοιίοπβ το {πὲ υπίτγ οὗ Ῥλ ἐῥῥίαης (Βες 
ΤΆ. 1.Ζ., τροῖ, οοἱ. 293). 
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Ἰεξίεγβ) ἔγοπι ἔπε Ῥῃϊρρίαπ ΟΠυγοῦ πιᾶν ἰῃ βοός ἄσεσγεε ἢανε βιυζ- 
ϑεβίεά {πε σουγβε ψῃΐοῃ ἢϊδ ἰπουσῃϊ ρυΐϑυεβ. Ηε ἔεεϊβ ἐπογου Ὦὶν 

αἴ ποπε νυ ἰτ ἢ18 γεαάεγθ ὙΠουρῆϊβ σγονά ἰῃ ἁροη Πίπὶ 48 με τυγιξεβ. 
Ηἰβ γεπιίηίβοθησεβ οὗ ΡΒ ρρὶ βυρρίν βεογεῖ ᾿ἰπκα οὗ σοπησχίοη δε- 
ὕνεεη ραγασγαρῇβ σῇ οἢ τὶς βεαπὶ ἰβοίαϊεα ἔγοπι ομα ἀποῖμοσγ, ᾿Ππῖς 

οὗ σοπηδχίοω ψνῆϊοἢ να σδ πὸ ἴοηρεγ ἔγᾶοθ. δἴδην οὗ δίβ ἰάεαβ δε 
ἀοε68 ηοΐ γτεαυΐγε ἴο εἰαρογαῖε. Α Ὀγίεξ Πίης τ} Ὀγίηρ ἢΐβ γεδάεγε Ἰωΐο 
τουςῇἢ ψὶτῃ ἔπε Αροβε!ε᾽ 5 πχὶπά. 

[τ ἰβ υίΐξε ραίῃ, ἔγοπι ἃ σοπιραγίβοῃ οὔ {πῖβ νι ἰδ οἴπεν Ἰεΐζεγϑ, 

τῆδλξ πο Ομυγοῇ Πεϊά ἃ ἄεερεγ ρίδοες ἱπ Ρδυ} 8 αϑεοέΐϊοη. ΤὨϊΒ πιᾶν δε 
ϑοςουηίεά ἴογ ἱπ ναγίουβ ψᾶγβ. Ενίάεπεν πε Φυάεἰβίησ βεςιίοη οἵ 
τῆε ΟΠαγοῦ δά ποῖ, 48 γεῖ, Ῥεεῶ αὖ]ε ἴὸ φϑίῃ ἃ ἰοοίίῃης αἱ ΕΠ ρρὶ, 
ΔΙ πουσῇῃ ἴπαγα ἰ5 Πππ||ὲ ἀουδὲ (παξ αἰτεπιρίβ πιυβὲ ἤανε δε πηβάε. 

Τῆς ΟΠ γι βείδηβ ἔπεγε γεΐμβεά ἴο ἰΙεπά {πεῖν εαγβ ἴο ἰπβίηιδιίοηβ ἀσαϊηεῖ 

{πεῖν τννε]]-γίεά τεδοθεγ δηά ἔγίεπά. Τῇεν Ὀεϊϊενεά ἰῃ ἴῃς Οοβρεϊῖ 48 
Ῥαμ! δά ργεβεηΐεα ἱξ ἴο ἐμεπὶ. Τηΐβ ἀπῆιησδίηρ Ἰἰογαῖῖν οὗ {δεῖγα 
νουϊά θὲ ἃ σεπυίηε σοηϑοίιίοη ἴο ἴῃς Αροδβῖῖε δπιάβδὲ 80 πιϑῶν αἰ8- 
Βεαγίεηίπς ἐχρεγίεποαβ εηδυγεά τπγουρῇ ἔπε ἢσκίεπεββ οὗ οὔςσε ὕτὸ- 
τηϊβίηρ σοηνεγίβι Νὸ Ψψοπάεονγ [δὲ Πα 68118 ἔπεπὶ Πὶβ [οΥ δηά σγονη, 

Βυΐ, θεβίάεβ, ἔπογὲ ψψᾶβ, ἰῃ αἱΐ {κο]ποοά, ἃ οογίδίῃ ἔγαπε ορεη- 

Βεαγίεάηεβϑβ, δὴ αϑεοϊοηδῖε βἰπιρ ον οὗ παῖωγε, ψῃϊοῆ ἀρρελϊεά 

ἀϊγεςιν το ἔδε πιίπά οὗ Ραμ]. Τῆς Μαςεάοηίαπϑ, 48 ἃ ρεορῖς, δδά 

Ῥγεβεγνεά {πε τηβῆπειβ οὗ ἃ πῆογε δγίίεββ εἰπε. ὍΤΠΕΥ Πδά βυβεγεά 
ςοπιραγαίίνεϊν {πε]6 ἔγοτῃ ἔπε σογγυρείοη οὗ ἢ επεγνδίίης αρεὲ. ὍΠΟΥ 

Πδά πιαϊπίαίηεά, ρεγῆαρβ, αρονε 411 οἴμεγ ραγίβ οἵ ὔτγεεςε, ἃ μεδι ἢν 
ἴοῃε οὗ [ἰξε, ἃ βίυγαν πιογαίν (ω. εηδη, 5έ., βαμὶ, ρρ. 136.139). 

με {πε Οοβρεῖ σαπια ἴο ἔμεπὶ πεν γεςείνεά ἰξὲ ψ ἢ ἃ σΠΠᾺ4-||Ἐὰ 
Τεβροηβίνεπεββ.υ Απὰ {πεὶγ ἀρρτεοίαείοη οὗ ἰἴ8. ψογίἢ γεπιδϊηεά πὸ 

λεγε ετηρίν ἔδεϊησ. [ἰ ἴοοῖς ργαςξίοδὶ βῆαρε. Νὸὼὸ βοοπεγ πϑδά Ραυὶ 
εξ ῬΒΠΙρΡρὶ ἐθδη ἐπαν Ῥερᾶη ἴο οοπδβίάεγ ἢἰβ πεεάβ ἀπά, υυἱτῃ ἀηδεϑί- 
ταῖϊηρ φεπεγοβίξυ, ἴο πιίηἰβέεγ ἴο ἴπεπὶ (Βεε οἷ. ἱν. 15-16). Απά ψβεα 

ἴδε Αροβεῖε πιδάε ἢἰβ σγεαῖ Ἵοϊεσϊίοη ἴογ ἴπε ροοόγεγ ΟἸ γί βείδηβ αἵ 
Φεγαβαίεμι, 6 Ομυγοἢε8β οὗ Μαςεαοηία ἀπιαζοά πἰἷπὶ Ὁ {πεῖγ ΠΕ γα ἐγ. 

[ὲ ψαβ παίαγαὶ ἰδὲ Ῥαμ βῃου!ὰ δὲ ἄγαννῃ ἰηΐο ἃ βρεοίδ!!ν σογάϊαὶ 
ἰητπιδοῦ τυ βυσῇ ἃ ρεορίε. Ηες διαά ργονεά {πμεὶγ ἰογαῖτν ; πε μδά 

τεςεϊνεά πυπιεγουβ τοκθηβ οὗ {πεῖν αϑεσιζίοη. Α πιδη οὗ μέβ ορεῆ δηά 

επιμυβίαβείς ἰεπηρεγασηεπε ψου]ά τα οίσε ἴο ἢπά ἃ Οπυγοῦ ἴο μῆς ῃ 
Ὧς ςοιά αηνεὶ! Πἰβ πεαγὶ σι πουΐ δὴν ἀοαδίβ ογ πηϊβρίνίησβ. 

Τῆς υπάεγίοηε οὗ {πε Ἐρίβε!6 ἰ8 ἃ ἄεξερ, γεβίγαϊηεά ον. Τῇὶβ 
ΒΡΓΪΠΖ8Β ῬΑΓΕΥ ἔγοπι ἢἰ8 πα] ογεά βαιβϑίβοζίοη ἰὰ ἴπε ΟἸγιβεβηβ 

᾿0η Μαάεϊδέν 5 ομαγαςοιετγίβεὶς οὔ της Μαςοεάδοηϊδῃ ρεορὶς 8εὲ ἂπ ἱπιεσεβιπρ τοῖς 

ἴῃ Γὶρπεοοι, Βέδίίεαὶ Ἐσδαγς, Ρ. 248, ποῖε 5. 
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αἱ Ρῃμρρί. ΑἹΊ ἐμαῖ ες δαβ εχρεγίεησεα αἱ ἐμεὶγ παπάβ, αἱ] παῖ 
δα δα8 πεαγὰ οὗ ἴπθπὶ ὉΥ τερογῖί, 68118 ἔογί ἢ ἔγοπι ἢὶπι ποιϊδίησ δυΐ 

τδηκίιϊηεδθ. Ενεη δὴν Ψογά οὗ νδγηϊηᾷὨ ψῃίοῃ Πα πιὰν ἔεεϊ ἰο 

Ὀὲ πεεάξυ! ἰΒ υἱζετεά νι (πὰ πιοδὲ ἀεἰςαίε σουγίεδν δηά ἰδεῖ. 
Βαε ἐυγίμενγ, Πἰβ μιοοά ἂξ ἴῃε εἰπε οὗἩ ττγίτίησ ἰ8 σπεεγία! ἀπά Ὀγίρῃξ. 
Ηε ἰβ8 ἃ ργίβοηεγ, θαΐῖ, ἤοτς ἔπε 688, [ῆς σνογίς οἵ Οῃγίϑβε παβ γί δ υ 

Ῥγοβρεγεά. Ηδ ἢαβ8 αἰβοονεγεά {παῖ ἰξ ἰβ αἰϊοσείμεγ ἱπάθερεπάδηξ οὗ 

ἴδε ΠυπΊλη ἀϑεηΐβ επιρίογεά. Ηδεηςε, αἰϊῃουσῇ δηπιν ον ορροβίτίοω 

ΠΊΔΥ 8ἰίεησε ἴπε ργεδοῆεσγ, πε Οοβρεῖ ἢδ8 ἔγεε σουγβαε. [1 γεπιαὶπβ 

τῆς ρονεγ οὗ Οοά υηΐο βαϊναϊίἼοη. Βυΐξ ἔπε ργοργεββ οἵ ἐνεηΐβ, αἴ8ο, 

[58 ἰεὰ Ὠἰπιὶ ἴο Ὀεΐΐϊενε ἐπαὶ Πίβ ψογς ἰβ ποῖ ἄοηε. Τῆίηρβ βεεπὶ ἴο 
θὲ βῃαρίηρ ἰοναγάβ Πί8 γείεαβε. Τῇε οἰουάβ, ἰηάεεά, μανε ποῖ Ψ ΠΟΙΪΥ 

νϑηΐϊβῃεά. Τβετγείογε ἃ ἀδγκξ βῃαάον δίϊϑ, ἔογ ἃ πιοπιεηΐζ, δογοββ ἴῃ6 

ρΡαρε. Βαῖ δορε γεΐυγηβ, ἃ ἤορε ποῖ ὑδβείεββ, δαῖ γεβίίῃς οὐ ψνδαῖ 

δε ἔεεΐβ ἴο ῬῈ ἔπε πιὶπά οὗ Οοά. 80 ἢἰβ ἕαγενεῖ! σγεοϊίης σδη πξῖογ 

ἰἴβε!ξ ἴῃ ἐχυϊείηρ βίγαίηβ : “ Βα)οῖίσε ἰῃ ἔπε [ψογὰ αἰναγβ, δῃά δραίη 1 
ΒΥ, Ἐε)οίοε"". 

[μὶτββάτυβε. (1) Εδυϊίεν Οοπιπιεηΐϊαγίεβ. Τα πιοβί να μα ]ε ἀγα 
ἴδοβε οὗ Οπεγϑβοβίοπι, Τπεοάογε οὗ Μορβαεβίία (εά, Η. Β. ϑυεῖε, 

Οδγρ., 1880) ἀῃά Τπεοάογεϊ; ἰῃ πε Βείογπιδϊίοη ρεγίοά, Ο(αϊνίη. 
(2) Μοάεγη Ννογίβ. Ουἱϊ οὗ ἃ ἰαγβε πυπῖρεν ψῃϊσἢ ἢανε Ὀδοη 

οοηϑυϊεὰ Μὰ πιᾶν ταεηϊίοα Οοπηπιεηϊαγίεβ ὉγῪ Ηοεϊετηδηη (1839), 
ΕἰΠ ες (1841), θὲ ΜΝεῖξῖε (εά. 2, 1847), ἴεγετγ (Εησί. Τι.), ὙΝ εβίησεν 
((0 ΟἸβμαυβεηβ (ορι., Εηφ). Τι.), Β. ΜΝ είββ (1859, πιοϑὲ εχῃαυβεϊνε), 
Φ. Ο. νοῦ Ηοΐπιαπη, ΑἸξογά, ΕἸ! οοεε, [ἱφῃείοος, Βδάϊε, Βεεῖ, Μου]ε 

((αριὸν. Βὲδίε; Οα»κπὸν. Ον. Τεςί.), Α. Η. Εγδαηκε (εά. 5 οὗ εγεγ, 
1886), ΕΒ. Α. [μἰρβίι8. (1π Ηοϊζηιαπηβ Ἡ αηά- ον» πεμίαν, 1892, δά- 

πχϊγαρῖε ἴογ ἴεγβε ἐχροβιτἰοη), Α. ΚΙόρρεγ (1893, ἐπογουῆ), Οσγηη 

((ὰ δρεακενς (ορι., 1898), ΝΜ ομίεηρεγρς (ἰπ ϑέγαςοκ- Ζοεςοκίεγ᾽ 8 ονρερι.ν 
1895), Β. Ννεῖβ8β (ἐε ῥαμίη. Βυίοξε ἐπι δονϊομέϊρίεη Τεχί, 1896, Ὀτίεξ 
ποΐε8), Νίποεηξ ([πέεγμαξίοπαὶ ΟτΥί. Οοριηι., 1897), Ε. αυρε (εά. 6 οὗ 
Μεγεν, 1897, νεγὺ βυρφεβίϊνε), ἀπά Κὶ. ὁ. ΜάϊἜεν (Ετγείρ. ἰ. Βγ., 1899). 

Οὗ ἃ πιογε δοπη!εϊτίς οὐ ργϑοζίςαὶ σμαγασίεγ γε (ἢς ψόγβ οὗ 
Βγαυπε (1 [,Δησεβ Βὲδεϊισεγκ), ναυρσῆαη (1882) δπὰ νοη ϑοάξεη 
(1889, « πιοάεϊ οὗ [18 κἰπά). Τὸ ἔπε βαπια οδΐερογυ Ῥείοης δίηγ 8 
ἐχροβίτίοη οὗ {πε Ερίβεϊῖς (Ε χῤοσιέογ᾽ ς Βίδίς, βρεοίδ!ν ναϊυδῦῖε οα 
τῆς ἐπεοίορν), δά Μἴουϊε᾽ 5 Ῥλεῥῥίαη ϑίμάϊος (1897, ἀενοιίοηδ!). 
Βεηρεῖ᾽β Οποριοη 'ἴ8 αἰναγβ ψογίῃ σοηδυϊιίηρσ. 

οβὲ ναἰυαῦθῖς αγέϊοϊες ἀεαϊϊης ψίῃ ἴῃς Ερίβιε ἀγε ἴποβϑε οἵ 

Ηοίδβέεη ()αλγὸ. Κ᾿ ῥγοίεείαπί. ΤἼεοὶ., 1875, 1876, βεε βεοϊίοπ οὔ 
“Οεπηυΐπεηαββ᾽᾽ ἰη δε [ηἰγοἀποζίοη 5μῤ7γ.), Ζαῃη ([ψυἰπαγαά 8 Ζείέδολ. 
2 κἰγολίίομε Υ ἰσϑεηϑβοῖι. τς. Είγολὶ, 1, εδόη, 1885) ἀπά Ηεηϊε (Τἠδίηρεν 
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Οπμαγίαϊ- ϑελγίέ, 1898). ὅεε αἰβο ἐπε γίϊςοϊεβ αυοῖϊεά ἰη ἔπε [ηίτγο- 
ἀυςείοη. 

υβοῖυ! ἀϊδβογίδείοηβ ἀγὸ ἴῃοβε οὗ ϑοδίηζ, )ὲἐ6 εὐγιςεϊονε Οερεεϊκάε 

34. ΡΠ ῤῥὶ (Ζαγίςη, 1888), Μιγηβίενγ, Κἰείμε ἱπεοίορ. ϑελγίδεπ, Ρ. 
169 ΕἾ, Βειείς, ρμαεεέϊοπες Ῥλέ ῤῥέηδες (Οἰεββεη, 1881), 1,αυτεηΐ, 
Νεμίεςία»ιεμέϊίονε ϑδιμάϊεη, ἀθὰ ΒΕ. ΕΒ. ϑηνίῃ, Τὴε Ἐῤ διε οὗ 58. 
Ραμὶ'ς Εϊγοί Τνῖαὶ ((δταῦν. 1899). Βογ ἔδε Πτεγαίαγε οὐ Ῥδὶ}. ἃ. 
6-11 8εε {πε ποῖεβ αἀ ἰοο. Α γροοά [δὲ οὗ ἀϊδουβδίοηβ αϑαΐηβε δηά 
ἰα ἕανουγ οὗ δε σεηυίπεηεββ οὗ ἴῃς Ερίδεϊε 1} θὲ ἔοαηά ἰη ἐπε Οοπι. 

οὗ [ωἱρβίαβ, ρρ. 211-212. Α νεγὺ ἔμ!}! δηά ἰηξεγεβείησ εχαπιϊπαδίίοη οἱ 
811} τηδζίεγβ οἵ [ηϊγοάυσίίοπ ἰβ ργεβεηϊεά ἰῇ Ζαῆπ᾽β Εἰμείέμηρ ἐπ ά. 
Ν. Τ., Βά. 1., »». 868-398. 

Οη ροϊηϊβ οὗ σγαπηπηδῦ δηὰ ἰδηρύασο, ἰπ δἀάϊιίοη ἴο πε ογάϊπδιη 
ϑιαπιπιδίίοαὶ ψογίβ, ἔγεαυσεπε υ8εὲ δα8 Ὀεεη πιδάς οὗ Ηειζίἀδξίς, Εἰκ- 

ἰεϊέμιρ ἵπ ἀ. Νεμργὶδολδοῆε Ογαημηπαΐξᾷ ([μεὶρζ., 1892), Ννιελυ, 
Εἰμάθς των ἰο Οτές ἄμ Ν. Τ. ([.ὄ Δὲ Μένδε; 11. δω7εῖ, Οονεῤίξηποπὶ 
εἰ Αεἰγὶ διέ), 2 νοὶβ. (Ῥαγίβ, 1893, 1896), ΥΝ. ϑομηιά, 4 ἐξ εέςηιμο, 5 
νοΐβ. (ϑευϊτίραγί, 1887-1897), αηὰ εβρεςία!ν Ο. Α. Βεϊββπιδπη, Βέδεί- 
δέμάίεη (ΜιΑτΌυΓΩ, 1895) πὰ Νενε Βὲδεϊ ςἐμάΐϊεη (ΝιατΌ., 1897). 

Ουοιαίίοαβ ἔγοπι ΧΧ ἑο!ονν ϑινεῖε᾽ 8 εά. Εογ ἴδε ογιεἰοδὶ Ὡοίεβ, 

Ὀεδβίάεβ (ες σγεδὶ εὐϊτίοηβ οὗ (ες τεχι, δ εἰββ, Τεχέλγιεᾳ ἀ. ῥαμὶικ. 
Βυῖεζε ([μεἷρΖ., 1896), αὰ8Β Ὀδεη ἰαγρεῖν υδβεά. 

Τῆε αρρτγενίαξίοπβ ιδεά πῃ πε ποῖεβ ψῃϊοῃ πᾶν γεχαΐγε ἐχρίδοδ- 
τίοη ἄγε :-- 

αἰ. -- οἴδες ραββαρεβ. 
ΑΙΙ. -- ΑἸτογά᾽ β Ογεεὰ Τεσίανεπέ. 
ΟἾγ. --Ξ. Ομεγβοβίοπι. 

Οὐοπιπι. -- Οοπηπιεηίδίοσϑ. 

ΟΤ. -- Οανιδνάρε Ογεελ Τεςίαπιενέ. 
Ῥβπι. --. δεϊββηδηη (Β5. -- Βδεϊςἐκάϊεπ, ΝΒδ. -- Νεμε Βὲδεϊςἐκάδεη). 

Ἑάὰά. -- Εἀϊίοτβ. 
ΕἸΙ. -- ΕἸ]ιοοει. 

εβρ. -- δβρεοῖδι]ν. 

αν. Ξ ὄνγπη. 

Ηαιῖζ., Εἰηὶ. -- Ἡαισίδικίβ, ξἰημίοἰέμηρ ἐπ ἀἷε Νεμρνίεολ. Ογανεπαΐία. 
Ἡξω. -- Ηοΐπιδλῃη. 

ΗΪ Ζηι. -- Ηοϊιζπιάπη, 

Ηρι. -- Ηαυρι. 

Ιπβοσσ. Ξ ᾿πβοσρέοηβ. 

ΚΙ. -- ΚΙδρρεγ. 

[ΓἈ. Ξ ἱεδείοοε. 

[4Ρ8. ΞΞξ, {]ρβίυβ. 

ΜΎ. -- Μοοάς απά Τεηξες (Βυτίοη, ἀοοάν πη). 
Μγε. -- Μεγες. 

ΡῬΗ. -- Ρβείϊάετεσ. 
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ῬΏΠ. ΞΞ Ερίδβεϊε ἰο τς ῬΒΠρρίαπβ. 
5Η. - ϑαπάδυ δπά Ἠελόϊδπ (Κονια»5). 
5Κ. Ξ δέμάΐξοη μκπὰ Κρείλοη. 

Ὑπάτι. -- Ὑπεοάοτει. 
ΤᾺ. 1,.Ζ. -- ΤἈδοϊορίξολε 1,ἐἰεγαξωνκεξέμπρ. 

ΤΆ. Μρε. -- Τβεοάοχς οὗ Μορβαεβιία. 
ΤΧ. -- Τεχέλνὰ ἀ. ῥαμίδπ. Βνίεξε (ΛΝ εἰ88). 

Χν-Μ. - Μουϊιοη᾽β Εά. οὗ Νίπετ᾽ β Ογανεριαν. 

ν-5.ἢ. -- ϑομπιιεάε} 5 Εά, οἵ ννίπες. 
ΨΝΟΙΙ. -- νΟδΙεηρεῖς. 

ννβ. -  ννείξβ. 

Ζιυ. ΤΆ. -- Ζεὶἐξελγ. 7. τοϊςεεπεολαίε!. ΤἈδοϊορὲε. 

ΤΒε τεςορτιίβεά ςοπιταςιοη8 ἢᾶνε, 28 ἃ τυϊε, θεεῃ υϑεά ἱπ τῆς οτεῖςα] ποίςβ. 



ὈΙΟ Ζθα Ὀγ (οοοῖς 



ΠΑΥΛΟΥ͂ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ͂ 

Η ΠΡΟΣ 

ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥ͂Σ ΕΠΙΣΤΟΛΗ.: 

1. τ. ΠΑΥΛΟΣ καὶ Τιμόθεος, " δοῦλοι Ἰησοῦ Χριστοῦ,Σ πᾶσι τοῖς " Ῥ5. «κνί. 
16 δηὰ 

" ἁγίοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τοῖς οὖσιν ἐν Φιλίπποις, σὺν “ ἐπισκόποις Ἐρδον εν 

ὙΒεεο. ἰΐ. 6). τ Οος. ἱ. 2. 
χὶ. τι8; Νεᾶ. χὶ. ο. 

Ἰ᾿ προς Φιλι :80 ΜΑΒΚ :, 37 (-πισιονε), 113. 

φῳ. 
ς Αςῖἴς χχ. 28; τ Ῥεῖ. ἰΐ. 25; : Τί. ἰἰΐ. Ζ, Τίι. ι 77 «ἰκιοει 

εται προς Φ ὈΕΕα ππήησιονυς 4 Ν 

(ΌΕ -πηνσιονε). Τῆς τε ἰπ ΤΕ. οοπηεβ ἔτοπὶ ἴπε εἀ. οἱ ΕἸΖενίτ, δου Μϑ. 
δυϊποτίτγ. 

3 80 ΕΌΚΙΕΡ, βυττ., Οῆσ., Τῃάσι. Τίβομ., ΝΝ.Η., νν8. Χ. 1. ἢ ΜΒΡῈΕ, ἁ, ε, 
. Χ, 1. πιογα ὑγοῦ., 48 σορυ βίβ ψεζε σῦογε ᾿ἰΚεὶγ ἴο ψτὶϊς τῆς οοπιπιοη ἐχργεββίοη 

Ι. Χ, ίος τῆς οἴποῖ, ψνῃ! ἢ 18 οδγαςϊεγίβεὶς οἵ Ρδυΐ (υ΄. ΝΥ 8., ΤΙΚ., Ρρ. ἀλλταϑα, 

3 Βγάςκηες (Οπροποίονιδεμε Κεϊδεηίοίρε ἀ. ῥαμίϊη. Βγν., Ἡδλτίεμι, τ8ρο, Ρ. 222) 
πνουὰ οπιῖξ της ψνΒοῖς οἶαυβε δ5 ἱπίεγροϊαλιςεά. 

4 ΒΣΏΞΕΚ υἱῖ ΤὨΡΗΪ., Οδβαοά. σννεπισκοποις ; σοεῤίποοῤὶς ἰῃ Ἐτεϊδὶπρ Εταρρ. 
οὔ 0.1,. (εά. Ζίερ!ετ). ΤῊ. Μρβ. δρράγεη!ν Κκποννβ [Π15 τεδάϊηρ, θυ τε)εςῖβ ἰξ (δος 
ϑιννεῖε᾽ 5 εἅ., νοὶ. ἱ., Ρ. 198). 

Ομαάρτεε 1.-ςνν. 1-2. ϑαμτΤΑΤΙΟΝ.--- 
νες. τ. Τῆε οηἷγν βἰχηίβοδποε Ὀεϊοηρίπα 
τὸ ἴδς τηεπιίοη οἵ Τί ποίη ἰ8 τπαῖ Πα νν88 
ἃ νε11-Κποννῃ ἤρυτε δὲ ΡΒ ρρὶ (ΑςἐΒ χνὶ. 
1-12, χίχ. 22, χχ. 3-6), ἰλὶ πεν ονεὰ 
τους ἴο Πίπι, ἀηὰ τπδὶ 6 ννᾶβ δἀδουϊ ἴο 
νἱ δὶς τῃ6πὶ ἀραίη. Τῆς Ερίδβεϊε οἱδίπιβ, οὗ 
φουῖβε, ἴο ὃς Ἔχοϊυβίνεϊγ δι} 8 οννῃ.-- 
δοῦλοι. ΑἸτεδλάγ ἱπ Ο.Τ. δ. ἰ5Β υϑεά ἰπ 
ἃ ἀϊδιίποιῖγ ταὶ ρίουβ 8εη8ε ; 866 εβρ. 
Ῥβαϊπιβ (.ΧΧ). Α58 υϑεὰ ὃν Ραυΐ, ψΒιὶς 
εχργεβδϑίηρ ἱπίεηβε ἔεγνουσ οὗ ἀδνοιίίοη, ἰξ 
ἰποϊυάεβ ἴδε ἰάελ οὗ ἃ βρεςίαὶ ςδ Ππρς δπά 
Τυποιίοη ἱπ ΟΠ γῖβι᾿Β κίηβάοχῃ, ραγδι οὶ ἴὸ 
18 δρρ᾽ἰςδείου ἱπ Ο. Τ᾿. ἴο ἐπε ρτορδμεῖβ; 
86ςε οπι. ἰ. 1, δ]. ἱ. το, αἷβδο Τίϊ. ἱ. ᾿. 
ὙΠετα ἰδ ρεπυΐπε Βυπη ΠΥ ἴῃ ἴδε σοηῖγαβι 
Ῥεΐνεεπ ἥξοῦλοι ἂηὰ ἁγίοις. Ἧς ον 
(8115 δίπιβε} ἀπόστολος ννῆεπ ἢε δβϑβυπιεβ 
ἃ ςοτηπιδηάϊης πιοοὰ ((ἢς. αὐ ἰος.).---Χρ. 
Ἴ. Υ[Ὠκ6 οτάες βέγίκεβ τῆς Κεγποῖς οὗ 
Ῥαυ]᾽ 5 διεἰτυδς τοννατάβ ἢἰβ Μδβίεσ. Ηξς 
ἀε! !σἢϊ8 το ἐπ πὶς οὗ Ηἰπὶ ἱπ τογαὶ ἀϊφηϊῖγ, 
τἰῆε Μεββίδαβ. ψῆο ννῶβ οπος εβὺβ δεὶπῷ 

πον Κύριος. Εοτ ἃΣ μοοά ἀϊδευξβίοη οἵ 
πε τεβρεςῖνε ἀεδβίρτιδιίοπβ Χ. ᾿]Ι. δηὰ ᾿ἸἸ. 
Χ., 8βεεὲ Νοη ϑοάεη ἱπ Αὀλακπαϊμηρεν Ο. 
τον Ἡ εἰς εἄσλεν ρεισίἀνεεί, Ὁ. ττ8.--- πᾶσιν 
τ. ἁγίοις. [τ 8 ἀϊβῆήουϊε ἰο βὰν ννδεῖμες 
πᾶσιν ἰ5 εἰ ρῃλιϊς οὐ ποῖ. ἴΐ ἰβ, δὶ ἰεδϑὶ, 
τεπιδλγκλῦϊς ον οἴδη πᾶς Ἀρρεᾶζβ ἰπ τῃ8 
ορεηΐπῷ Ῥασαξταρ μα οὗ τιῖ8 ἘΡρίβεῖε, Ὧ8 1 
ἴο 5ῆονν Ῥαυ 8 βίγίος ἱπιρδγιια! ἐν, ῥΡεσ- 
Βᾶρβ ἰη ἴδε ἕδος οἵ βοπὶεὲ ργεϊεπβίοπβ ἴὸ 
διροτί ον Υ νυν Ποἢ ἀρρεαγεά ἰπ πε ΡΠΠ]ρ- 
Ρίαπ Ομυσοῃ. Βυῖ, οηυ ἴδε οἵδε μαπά, 
8εε 2 Οὐοσ. ἰ. σ, οπι. ἱ. 7, νποσα τῆς βᾶπις 
ῬὮγαϑε 566 Π18 ἴὸ ἢᾶνε ΠΟ βρεςίαὶ ἐπιρῃδείβ. 
-τ᾿ ἁγίοις. ἘεΔΙγ ἃ ἐεγνιέημς ἑδολπίομς 
οὗ ἴδε εγὶγν Ομυσοῦ. ἩΗδνίπρ 85 ἰϊ8 Ὀδβὶβ 
τῆλι ἰάεα οἵ ςοπβεοσδίίοη ἴο οὰ, δηὰ 
ςοπβεαυεηὶ ράγιϊςἰραϊίοηυ ἱπ Ηἰβ Ὀϊνίπε 
τοδ)εβεν ἡ μῖο μα 0ΪΚ8 80 ἰδγρεῖν ἱπ Ο.Τ. 
τε σίοη (4.6.» υεν. χί. 44-45, }υἁ. χίϊί, 7), 
δηά οοπείπυεβ ἴο δᾶνε [}}] ργογηίπεηςς ἴῃ 
τῆς ΝΤ. (Αςῖδ, αἰπιοβὲ 1] Ἐρίβιϊεβ, εν.), 
ἰξ δυγγεδβὶβ αἷβδο ἰῃ ἼενεῖῪ Ν.Τ᾿. ἱπδίδπος 
τπαῖ δἰὰς οὗ ΟΠ γι βείδη 11ξε νν δὶς ἢ δἰδπάδ ἴῃ 

ὈΙΟ σθα ον ἡ 

πα καξῶξω. 
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ἃ ΑἸπιοεὶ 

ΠΝ ἴο Εδιμεσ ῶ ὃ ἰο Ἐκίμε καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

Τεςδηΐοδὶ 
Ὧδε ΟἿΪΥ δεῖο δηὰ 1 Τίγι. ἰἰΐ. 8, 12. 

πιοϑὲ κίδγίης οοηίγαβε νυ ἢ τὲ ἱπιρυγν 
πὰ βεηβυδὶ ιν οὗ τῆς Οεπε 65, ΠΟΙ πα 88 οὗ 
Βεατῖ ἀπὰ οοπάυςι. ΤΠΐ8 ννου]ὰ παίυγα! ν 
οοπιε ἱπίο νίενν 85 ἴπε γεβυ οὗ πε ννουκ- 
ἴῃς οὗ τε Ηοῖν ϑρίγιι; 8εὲ Μοσίβετσι, 
Αῤοοίοἷῖς Αρε, Ρ. 500 ἢ. ; Ηἴΐτζηι., Ν.Τ'. 

'κεοί., ἰϊ., Ρ. 152. Τῆε Ὀεβῖὶ σοπηπηοπίδλγυ 
οπ ἴδε εχργεββίοη ἰβ [οβπ χν]ϊ. σι, 14, 
15-23. ἴῃ δὶ8 βαϊυϊδίίοπβ Ῥαὺὰ! υβε5 ἴπε 
ννοσᾷ 88 ργδςιςδιν -- ἐκκλησία ((7. τ Οοτ. 
ἷ.. 2, 2 Οος. ἱ. σ, ἢ τ ΤΊς88. ἱ. 1). Εογ 
τῆε ΟΠ τί βείαη ΟΠυσοῦ ἰβ τῆε βρίτίτυ] δυς- 
ςεββοσ οὗ ἔδε βδογεὰά ςοπιπηυην οἵἉ Ιβγδεὶ. 
Ιάεα!γ, 411] ΟἸγίβεῖδηβ ἂσε “ βϑδϊπίβ," φ,. 

ένοις ἐν Χ, ̓]. (, Οοτ. ἱ. 2). Τῇε 
ϑρίτγίε 5, οὗ οουτβε, πε ϑδηςείβεσ, δὺς Ης 
ΟΠ 615 νυ ἴῃοβε νῆο ἀγε ἰπ Οἢσίδὶ 
εβι.8.---ἐν Χ. ᾿Ι. ΤΠεδβε ννογὰβ βυπὶ ὕὉρ 
40} 8 ΟΠ βείαπιυ. ὙΠ ἅἄεποῖε ἴδὲ 

πιοβὶ ἱπεϊπιαῖε Πἰνίπρ απίοη τπαὶ οἂπ ὃς 
ςοηςεἰνεὰ δεΐννεξη τῆς δου] οὗ ἔπε Ὀεϊϊενετς 
ἃπὰ τπε Εἰβεπ [ογά. Ηε, 458 ϑρίτίι, ἰβ ἐπα 
δσόβρδετς ἰπ ννδϊςἢ τῆς πενν Ππ ἰ8 ̓ ἱνεὰ. 

Ο, με Καδδιπίς υὑβε οἵ ὩἾΥΩ (ρίαςε οἵ 
δρᾶςε)ὴ 48 ἃ πᾶτῃς οὗ αοᾶ; βεε Ταγΐοσ, 
ϑαγίηρε οὕ )ειοίει Ἑαέλενς, χπὰ εἁ., Ρ. 30. 
ΎὙῆς ρῆγαβε οσουγβ εἰρδϊ τἰπιεβ ἐπ ΡΏ]]. 
Τῆς βᾶπὶις ἰάεα ἰ8 ἐχργεββεά Ὀγ Χριστὸς 
ἐν ἐμοί 8βες Ἔβρ. Οδί. ἰϊ. 2ο. “" βε εἶδε 
οἵ τπβ ἐογπιυϊα ἐν Χριστῷ ἰβ8 ποιῃίηρ εἶξε 
ἴλη Ῥαυβ πιγεῖϊς αἰ, ἱπ ννῃϊς ἢ τῆς 
δεϊΐενες ψίνεβ ὉΡ Βἰπιβεῖς, ἢ ονγη 1Ππ, ἴο 
ΟὨσίβε, δὰ ροββεβ86β ἴῃς [ς οὗ Οἢίβὲ ἴῃ 
Ηἰπηβεῖζ: Βα ἱπ ΟὨτίβι, δπὰ Οἢσγίβε ἰπ Πίπι; 
δε ἀεδὰ ν ἢ ΟἸσίδῖ, ἂἀπὰ Οἢγῖβε Ὀεοοπις 
ἢἰβ 1 ᾿" (ΡΗ͂., Ραμ ἐκπέσοι, Ἐ. Ὑτ,, ἱ., Ρ. 
1908)... Εογ ἴῃε οχίγαογάϊ πεν Τεηισαὶ 
Ρΐαλος οὗ ἴτε ἰἄεα ἴθ Ῥδυβ τεδομίπρ, 
8εὲ ᾿εϊββπηαηη, δὲς Νεμέεςἐαπιεμεϊε, 
Ἑοννμιεῖ "ἐπ ΟἈγίσίο Ἅεε᾽" (Ματῦυτρ, 
1802).---σὺν ἐπισκόποις κ. κόνοις. 
ΎΒεβε Κεςηγ-ἀἰβουββεὰ ἰεγπβ σδη ΟΠΪΥ 
Ὀς τηοβὲ Ὀγιεῆν εχαπιπεὰ. ὟΝΠΟ ννεγε 
τῆς ἐπίσκ. ἡ ἴπ ΓΧΧ δἰπιοβὲ δἰννδυβ -- 
πη οἴδοίδὶ ἰπ σἤαγρε οὗ νογῖ θείης ἄοπε 
6.6.» ταραῖτβ ἱἰπ Τεπιρῖε; τερυ]άϊηρ οὗ 
Ἔγυβα θη) οσ 4η οὔῆοες ἰπ ἴπε ἀστὴν (πιο Β 
688 ἔτεαυεπεγ). [πῃ ΝΟΤ., Ὀεβίἀεβ τἢ 18 
Ῥάδβδβαᾶξς, (α) Αςῖβ χχ. 28, ἀρρὶἱεὰ ὃν Ρδυϊ 
ἴο ἴδε πρεσβύτεροι οὗ ΕρΠεδιι5, ννδοπὶ (Πα 
Ηοῖν αδιοβὲ [48 πιδὰς ἐπισκόπους ποι- 
αίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ; (ὁ) 1 
εἴ, ἰϊ. 25, οἵ Ομ γίβι, νῃο ἰ8 οδἱἱεὰ τὸν 

ποιμένα καὶ ν τῶν ψυχῶν ὑμῶν; 
(Ὁ) τ Τίπι. {1,2 δηὰ Τίξ. ἱ. 7, νεγα ἱξ 8 
Αἰπιοβὲ υπίνεγεα!Ὦν δἀπιϊτεὰ το Ὀς Βγποηγ- 

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥ͂Σ Ι. 

καὶ ὁ διακόνοις 2. χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν 

τοῦ νυν ἢ τρσβύτε . Τνο ροϊπίβ ἅτε 
οἰεαγ ἔγοπι Ν.Τ.. ἐνηδηζε: ι. ἴἴμε ἐπί- 
σκοπὸς ἰ5, δὶ ἰεδβί, οἴεῃ ἴδε βᾶπιε ρεῖ- 
80ῃ 248 ἴπε πρεσβύτερος. 2. ΤὮε ἐπίσκ. 
8 ςοποετπεᾶ νἱἢ πβερδιετάϊης ἴδε βοςκ 
οὗ αοἁ. Ηδνε ννγὲ δγῪ ἱπίογπιδείοῃ ἴὸ 
Τοττοδοσγαῖς ἴπεβε ἔδλοϊβ ἡ Αβ ἴο ἴδε ὅτε 
{δετα 18. ἴῃ βίσοηρ ἰγαδιτίοη οὗ ἔπε ελεὶγ 
ΟΒυσοῦ, 4.5.» ]Ἔζοπις, Ἐῤ., ὅο, 3: αῤκά 
νείεγες ἑἑάενη ἐῤὶπεοῤὲ εἰ ῥγεσδγέετί ; μετα 
ἰ8 πε δάἀπιιειεὰ ἔαοις τπαὶ ἐπ τ ΟἸεπι. ἰδς 
πᾶπὶς πρεσβύτεροι ἰ5 ρίνεη ἴο ἴδε ἐπί- 
σκοποι; δηὰὲ ει  Δη (Α ῥοϊορεί., 30) 
ἀεβίρτιδῖεβ τῆς οὔοῖα]8 ννῆο ῥγεδίάς ονεῖ 
ἴδε σοηρτεραίίοη ῥγοδαΐὴ φσεέσμε Ξεπίοτες ; 
8εε 68Ρ. Ε. ἴ,οοβ, 5.Χ.., ι800, ΡΡ. 639-641. 
ὙΒε βεςοηὰ ἕδοϊ πιεπιίοηεα ἀῦονε ςοπῆϊοϊς 
ντἢ τῆε σεἰεργαῖςἃ ἵπεοτγ οὗ Ηδιῖςοἢ ἀπὰ 
Ηάγπδοκ (ννῆο ἢᾶ8, πονενεσ, ρτεδιγ 
τηοάϊεά ἰδ βιαπάροϊηϊ ; 5ες δ ἱπιροτίδηι 
τενίενν οὗ 1,οεπίπρ᾽β δὲς Οενκείνάευε- 
 ασομηρ ες σνελτγίεἰεπέκμνις ἴθ ΤΆ. 1,Ζ., 
1880, (0]]. 418-420), ἐπαὶ τῆς ἐπίσκοποι 
ψετε ἀϊδιίποι ἤπδπος ἀπὰ οὐ]υ8 οβδείαίβ, 
ὙΠΟ ΟὨΪΥ σταάυδ!!Υ σάπλε ἱπίο ροββεβεβίοῃ 
οὔ πποσε βριγίταδαὶ ξαποιίοπβ. Βαϊ ἰϊ ϑϑεπιδ 
διαζαζγάουβ ἴο πάτον ἄοννῃ ἴῃς ἀστῖεβ οἵ 
πε ἐπίσκ. Νὸὼὸ ἀουδὲ {πε παπιε πιᾶν, ἰῃ 
οετίδίη οᾶβεβ, ἤᾶνε ὕεεη βυρρεδιεὰ δῪ 
τμδῖ οὗ τε ἐπίσκοπος οἵ (γχογε οὐπι- 
ταοηγ) ἐπιμελητής, ννῆο εχεγοίβεά δέ- 
ταϊηϊβίγαϊῖνε οοπίσοὶ ονεῦ πε Ὀγορεῦ 
οὗ ρεϊναϊς Δϑϑοςίϊδιϊοπβ δἀπὰ πᾶς εχἰβί- 
ἱπρῷ αἱ «δῖ τσ ἰπ τῆς Ηδ]]επῖὶς ψοηπά 
δηὰ επίέοσοεά τῆς τὰ ]εβ οὗ βυςἢ δββοοῖδ- 
ἜΝ (δες 1. Κόέν!Πε, Ζε5 ΟτΥρίκες ἀξ 
ΤΕ ρῤῥίδεοραί, Ῥατῖθ, τ894, ΡΡ. το-τ63). 
Βυϊῖ ᾿υβὲ 485 πε ἔμποιίοπβ οὗ ἴπεβε ρεγβοῦβ 
Μετῖς ἰείς ςοπηραγαϊίνεϊγ νᾶσος ἀπὰ υπάε- 
ἢπεά, βο ννὲ τηῖρῃε Ἔχρεςὶ ἴο ἢπά δε 
Ῥερὶ πίη ββ οἵ Ἰοςαὶ δἀπιιηἰβιγαιίοη ἴῃ ἰδὲ 
ΟΠγβάδη ΟΒυγοἢ 51}}] [688 οἰ εαυῖν πιδικεὰ, 
Αἡ δά άϊτίοπαὶ τεάβοη ἔοσ {8 ννου]Ἱὰ 1ἰς ἰῃ 
πε ργς-επλίπεηϊ δυῖ βοῦν οὗ τῆς Αροβίϊες 
δηὰ ἴδε μίρῇῃ ρίαςε δϑείσπεά ἴο ἴῃς ροβ-᾿ 
βέββοσβ οἵ “ρῆβ᾽". Αὐςρογάϊηρ!ν ἰξ δρ- 
Ῥεᾶγβ ννῖϑε ἴο υ8ὲ ξποαι οδυζίοη ἴῃ ταλεῖδᾷ 
ΔΩΥ ἀϊκεϊποιίοα Ὀεῖννεεπ πρεσβυτ. δὴ 
ἐπ᾿ ῬιοθΔΌΙνΥ ἴδε ἐσατῃ [165 ἰπ (ἢ 
ἀϊτεοτίοη οὗ τερατάϊη πρεσβ. 245 ἃ τε οἵ 
σἰαίμα, ΜὨΪΠε ἐπίσκ. 18 οπε οὗ Μμρείϊον. 
Ῥιοδδδν 411 ἐπίσκοποι ννεῖε πρεσβύ- 
τεροι, ννὮϊ]6 ἴῃς σοηνεῖζβε πᾶν ποῖ ὃε σῦς. 
Τῆε ἀϊδέτγεηςε οὗ πᾶπὶε πιᾶν Ῥοίηϊ ἴο βοῦς 
εαεῖγ (απὰ ὑπκηονη) ἀϊετεποε οὗὨ δάπιίη- 
ἰϑέγαιίίἼοαυ. ὙὍὩῇῆὲ ἐπίσκ. πᾶν πᾶνε δά 
8Ο0ΠΊ6 βρεοΐδὶ οοππεχίοῃ νἱτῃ {πε Τεἰεῦτα- 
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3. "Εὐχαριστῶ: τῷ Θεῷ μου ἐπὶ πάσῃ τῇ μνείᾳ ὑμῶν, 4. πάντοτε ἐδ  Κοα. 
ἐν πάσῃ "δεήσει μου ὑπὲρ πάντων ὑμῶν μετὰ χαρᾶς τὴν δέησιν 

Υἱ ἱ, 25; [πδοστ. 
ὨῦτΩ. Εχχ. ἰδ χΧχΧ. 

180 εὐδὰ. ἢ ΦΑΒΌΞΕΚΙΓΡ, νᾷ. δυττ. οορ. εγὼ 
ἡμῶν Ὁ ΕΓ ΕΛ, ἀ, ε, ἔ, 5, Απιῦτγβε., Οδββιοά. ἴπ Αὑρ. ἀξ 
“ἐξρο αυΐϊδεπι᾿" αἰτεδάν οπιττεὰά. Ζαμπ (1 πμέλαγας᾽ ς 

ἔ σοπδπηεὰ το Ραυϊ, «.5., Κοπ,. ἱ. 9. 

{ὙΠ 
Ὦγδϑς 
υδΐΒ 

Ε οπι. χ.σ; 2 Τί. ἱ. 3; ΕΡΆ. νἱ. 18; 

μεν ευχαριστω τω Κυριω 
φοΟΥοῤὲ. εἰ ργαΐία, ὶ το, 

εἰἐδεῖν., 1885, ἢ. 184) ννουἹὰ 
τεδὰ ἐγω μεν, δεϊ!ενίηρς τπδὶ {πεβ6 ψογάβ νεγε ἰοβὲ [βγου ἢ δυςἢ ρᾶγα]]εἶβ 45 1 Οος. ἱ. 
4, ΟοἹ. ἱ. 3, ῬΒέϊπι. 4: 8ο αἷβο Ηρε. ἱπ Μυτ.ϑ 

τίοη οὗ τῆε Ευσδατῖβιὶ 45 ἴῃς οεηίγαὶ τἰΐε οὗ 
ΟΠ βείαη ννουβῃὶρ (8εε ϑοἤπι8 βίγοη δ 
ἰῃδίβιεπος οἡ τ ϊ8 ροὶπι, Κγολεηγεολέ, ΡὈ. 
84 Η., 121 4.) ἀπὰ στῇ τῆς πιδηδρθηιεπὶ 
οὗ ΟΒυτοῦ ρῥσορεγίν, νυ ἢ ννουἹὰ οτίρίη- 
ΑΙΪγ οςοπβίϑι οὗ νοϊυπίδτυ ρὶἣβ οἥεγεά τὸ 
σοὰ ἱπ ΟἩγίβεϊαπ ννοσβρ. Οτδάυδιν, 
5 ἴδοβε Ἵεπάοννεδ υνἱ εχίγδογάϊ πᾶσΥ 
“ὁ ΟΠ ΑΓΙΒΠῚΒ᾽ (4.6., Ρτορδεῖβ, ἐδδοῆοσβ, 
εἐνδηρε 518) ραββεὰ αὐνὰν, {πεὶγ πιποιίοηβ 
ννου]ά τεπά το Ὀς δδδυπιδά ὃν {πε ἰεδάϊπρ 
οδῆςε- εᾶγογβ ἱπ ες οοηρτεραίίοη. 80 
δε βρῆεζε, 9.5... οὗ πε ἐπίσο, νουϊὰ ΡῈ 
δτεδιῖν επἰαγρεὰά. Βυϊῖννε πχυβὲ ὃε οοη- 
ἰδηῖ, ἔος ἰδοῖς οὗ ενίδεπος, ἴο ἀο νἱίπουϊ 
Ῥτεςῖΐβε ἀεβηιτίοπβ, ΟὨΪΥ σοποϊυάϊπρ᾽ 85 ἴο 
ἴἰῆε ρεπεγαῖ εαυϊναϊεπος ἴῃ τῇς εδγὶεβὲ 
Ἐπιεβ οὗἉ π᾿ . δηὰ ἐπίσκ., ἀπά ρταπιὶηρ 
τπαὶ τπεῖς ονεγδίρ με δπὰ συΐϊάδησε 'νεῖα 
ςοποεγπεὰ ντἢ {Πὲ βρί γι] 8 ννε]] 45 ἴπς 
ταδίεγίδὶ ννεἶ]- δείηρς οὗὨ τῆς οτραπίβαιίοῃ. 
Ῥεαεξοης ἅτε ἢτβι τηεπιίοηςά δεῖς ἱπ ἴῃς 
ΝΙΤ. [Ι ἰβ οἴϊεπ ἴδοιεν δββυπηεὰ τπδὶ 
δεν ποῖἀ τμε ομῆσε ος διποιίοη ψῃοβα 
ἰπβεϊξακίοπ ἰ8Β ἀεβογί θεὰ ἰη Αςῖβ νὶ. ΤῊΙ5 
ΨΆΒ ΔΠ ελιὶν ἰγαάϊεῖοπ ; Ζ.6΄.» [γεη.. 1ϊ., 12, 
1ο: δέεῤμλαμμς . .. φιὲ οἰοείμς ἐδέ αὖ 

Ξἐοἷὲς ῥγῴμως ἀἰασοπως. Βαϊ τΠεγα ἅσα 
ςοπδβίεγαῦῖε ἀγρυπιεηῖβ ἀρδίηβὶ [Πἰ8 νίενν. 
Τῆεβε ἅτε δάπηγαθίν ϑβυτηπιαγίβεῦ Ὀν 
σναικίη (Ηδβείπρθ᾽ 8... ἰ., 574). (τὴ 
Τῆς βενεη ἂς πονῆεσγε ἰπ Ν. Τὶ δ !εά διά- 
κονοι. (2) Τῆε αυδ᾽βοδιίοπβ ἰδ ὰ ἄοννη 
(Αςῖβ νὶ. 3) ἔος ἴδε βενεπ ἅζε πηυςῆ ΠίρμεΣ 
ἴῆδη ἴδοβε οι Τίπι. 11}. 8. (3) ϑίερῃεη 
ΨΔ5 ἰλγρεῖν ἃ ργδᾶσμεσ ἂἀπὰ ΡὮΠΠΡ ἃπ 
ενδηρε δε, (4) Τῆε βενεη ενίἀςπεῖν γαπὶς 
πεχῖ ἴο ἴπε Αροϑβῖϊεβ δἱ [εγυβαίεη. Ηρι. 
Μγει.5 αὐ ἰος.) Ποῖάβ ἐμαὶ ἐπίσκ. δπὰ 

κ΄ ἀεποῖς ἤεσγε ἴς βᾶπὶῈὲ βεΐβϑοῃβ, ἴῃ ε 
ἐπισκοπή δεῖπρ 4 διακονία τοννατάβ ἴῃς 
Οδυτοῖ, δπὰ τοριθῆτεα 1 ΤΠεββ. ν. 12, 
τοὺς κοπιῶντας καὶ προϊσταμένους. Απὰ 
τῆς νᾶριυς υ8ε οὗ τε ψογὰ ἴο ἀεποῖβ δὴν 
κιπὰ οὗ Οπγίβείδη βεγνίος (1π βαγῖεσ ραγῖβ 
οἵ Ν.Τ.) πιῖρθε βεεπὶ τὸ ᾿υβιν τπε ἰάδθδ. 
Βυϊ ςοηδβίἀετίπρ (ἢς ἰαῖε ἄδίε οἵ ΡΗ]]., ἐὶ 
ἌΡΡεδσβ τῆογς γεαβοηδῦϊε ἴο οοππεοὶ ἴῃς 
οὔϊος νι τἰδᾶὶ οὗ τ Τίπι. 1ἴ1., ννῇεσς ἃ 

ΚΝΟΙ.. 11. 

οἴεας ἀϊβεϊποιίοη 8 ἄγαννῃ Ὀείννεεπ ἴῃς 
διάκ. ἀπά πε ἐπίσκ. [πἰῃς ελγῖγ ΟΠυτοῖ 
τῆς. πιοδὲ πεοεββάσν ΟἨγίβιίαθ σεγυΐος 
νου Ὀς ἴπς οἄγε οὗ ἴδε βίοι δπὰ ροοσ. 
80 ἴῃς ἀδδοοη τηυδὲ πειῖπεγ Ὀς ἀουδ]ε- 
τοηρπεὰ (δίλογος) ποτ ἃ ““ἴονες οἵ ἀϊτγῖγ 
ξαϊπ" (βο ἀννδῖκ. ἐγ. αἰσχροκερδής), (οΓ 
ἴῃ 8 ψνοτκ οὗὨ ν᾽ ϑἰτπρ ἢς ννουἱά πᾶνε 
ἰετηριδίίοηβ ἴὸ “" ξεδῖρ δηὰ 5Βἰαπάεσ"᾽ ὁπ 
ἴδε οπς μαηά, δπά τὸ “ρίοκίηρ δπὰ βίεαὶ- 
ἴῃ ἔτοπι ἴῃς αἰ πὶβ᾿᾿᾿ οἡ ἴδε οἴδες (αννδικ. 
ἰοε. εἶ(.). Μδην τεϑβοπβ ἃζε δβδίρηιςα [ῸΓ 
τῆς πηεπιίοη οἵ ἔμεβε οςειβ πεσε. Βυῖ 
1ξ βεεπὶβ φυΐτε παίυγαὶ τῃα Ῥαὺϊ βῃουϊὰ 
βρεοίν ἴποβε ψΠ0 βιοοά ἱπ ἴμε ἐογείγτοης 
οἵ τὲ ΟΠυγοἢ ΒΒ ψνοσκ δπὰ [ἰς, πιογὲ 
εβρεοίδ!ν δ8 ἴῃε Ἰεϊίεσ 18 οπς οὗ τπδηκβ 
ἴοι πε γᾶ ψ Ὡς ἢ μαβ θεεη βεηΐ τὸ ἢΐπι, 
ἃ οἰ τῆς πιαπαρεζηεπὶ οἵ ννῃϊο ἢ ψουϊὰ 
ὃε ἴπ τῇς Βδηάβ οἵ ἴῃς σοπίτο!]πρ δυϊμοτ- 
[π|68 ἐπ τῆς Οδυτοῆ. 

ψεγ. 2. Ῥδυὶ ἐδεῖβ ταὶ {πε οτάϊπατυ 
Οτεεκ βαϊυϊδιίοπ χαίρειν οτ ἴῃς Εδβίεγῃ 
εἰρήνη σοι ἰδ ἴο0 πιεᾶρτε ἕοσ ΟἨ τί βιίδη 
ἱπῖεγοουγες Βαϊ οἱοβεὶν οοππεςιεὰ υυἱτἢ 
χαίρειν 8 ΝΒ οὟπ ρτεᾶὶ νναϊςῃννοτά 
χάρις, ἃ ννοτά νη ΐς ἢ, ρεῦπαρβ, αδονε αἱ] 
οἴδεγβ, βῆοννβ πε ροννεσῆι τεπιουϊἀϊπ 
οὔ τεγηλβ ὃν ΟὨγιβιίδη ἐμοῦ ρῆὶ δηὰ ἐδεϊίπρ. 
χάρις ἕοτ Ῥαυὶ ἰδ τῆς ςεπῖταὶ γενεϊδιίοη οὗ 
τδε ἐλιμετγῖγ πεαγὶ οὔ αοὰ ἰπ ἐπε τεάεπιρ- 
ἄοπ νος ΟἾγίδὲ Π88 δοοοζηρ ἰβϑῃςεὰ ἕο 
ποτ βίππεγβ. Απὰ ἰΐϊ8 ἀϊγεςϊ γοβυϊῖ 
ἰ8 εἰρήνη, ἴδε Παγπιοην δπὰ δθδῖἢ οἵ τπδὶ 
1: νυ ἢ ἰβ τεοοποι δὰ το αοὰ {πγουρἢ 
]εβὺβ Οδμγῖβὲ ; 8εὲ δη ἱπιεγεβδείπρ ἀΐβουβ- 
βίοη οὗ ἴπε Αροβίοϊϊς ρτεεϊίηρ ὃν ΕΒ. 
Ζίταπιεγ, ᾿μέλαγα!᾽ς Ζειέποςν., 1886, Ρ. 
443 Η. ΟἵὨ οουτβε ἀπό ρονετηβ Κυρίον. 
Τῆς ϑοοϊπίαη ἐχερεβὶβ υνῃίς ἢ πιακαβ Κ. 
ἀερεηὰ οὔ πατρός ἰ8 ἱπηροκδίδ]ε ἱπ νίενν 
οὗ Τίξ. ἱ. 4 (8. ὄν. αὐ ἰοο.).---Κυρίον. 
Τῆε δνουγίῖε ἀεβιρπαιίοη οὗ [εβὺ8 ΟἾγίβὲ 
ἰπ τῆς εασὶν Ὁδυιοῖι 866 οπ ΤΡ. ἰΐ. αὶ 
ἑηΐν. Οὐ. ἴδε εχιγαογάϊπαγυ ἰγεάυσπου οὗ 
ἴδε τεῖπὶ δεσπότης 45 Δρρ]εὰ το σοᾷ ἰῃ 
Αροβίοϊίς Ἐδίδειβ, εἰς. Οη ἴδε ψῇοῖς 
80] οὶ 8εε Ηδγηδοκ, ϑορνεη- Οεσολέολίε, 
ἴ., ΡΡ. 153-158. 

27 
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τις 95 ποιούμενος, 5. ἐπὶ τῇ " κοινωνίᾳ ὑμῶν εἰς τὸ εὐαγγέλιον, ἀπὸ! 
ἶχ. 13; 
ΠΝ χἰΐ. 

ἱ Αεῖς χχὶν. 
1γ7γ1:1 Όος. 
χνὶ. τ. κ Οοπδίγῃ. νεῖ. 25; εβερ, ἰϊ. 18. 

τὰ δὶ]. ἐπ. 3. Ὁ σι. χὶν. 20. 

18ο Ηρι. “ἢ ὈΕΕΘΚΙ,, ΟὨς., Τμβάσι. 

4 Οος. νἱϊ!. 6, ττ. 
ν. 5; 2 Οογ. ἱ. 14: ᾿ Τμ6βδβ. ν. 2. αι ἐμόσαν, οἤ, 4ΦΎΒεβεο. ἰ. τ 

πρώτης ἡμέρας ἄχρι τοῦ νῦν- 6. " πεποιθὼς ᾿ αὐτὸ τοῦτο, ὅτι ὁ 
Ἢ ἐναρξάμενος ἐν ὑμῖν " ἔργον ἀγαθὸν " ἐπιτελέσει ἄχρις Ἶ " ἡμέρας 

1 Εσπι. χἰϊὶ. 6; ς- (ος. νυἱΐ. σὰ; ἕτς ἐξ. το αἱ αἱ. 
Ἐπαι ἦι ἴδεν θοοκε οἴ ΟΧΧ. Ριόῦοι. 

απο τῆς πρωτης Ν.Η., 'νε., 18. 
(Ὀγαςκεῖβ) ΔΝ ΜΑΒΡ 37, ἘσυτμΑΙ]. σά, Ῥοββίθυ τῆς 15 4 ἰδῖεγ δἀάπίου. 

3 80 Τιρ., ἢ. (αχρι[ς]} Μὰ ΘΕΕΟΚΙ,Ρ, ΟἾν., Τπάγε. ΜΝ. Η., νν58., ΑἸξ ἀχρι 
ψΨ ἢ} ΜΒ, ἘπεΠΑ].οοά. (Α ἀαχρι η4). 

νν. 3.8. Ηἰβ8 ΤΗΑΝΚΡΌΙΝΕΒ85, ΠΟΝῈ 
ΑΝῸ ΘΟΝΕΊΡΕΝΟΕ ΒΟᾺ ΤῊΞ ΡΗΠΊΡΡΙΑΝΒ, 
--νες. 3. Μυςῇ πιᾶν ὃε 5βαϊὰ 'π δνουσ οὗ 
τῆς τεδάϊπρ ἐγὼ μὲν εὐχαριστῶ (5εε οτῖϊ. 
ποῖα) ἔγοπι {πε ροὶπει οὗ νῖενν οὗ βθῆβε. 
ὝΠαε δπιιμεδὶβ ννουἹὰ τπεπ βῆονν παῖ πε 
είτε 15. ἃ ἀΐγεσι τερὶν ἰοὸ οὴς τεςεϊνεά 
ἴτοτὰ ῬΏΠΙΡΡΙ, ἀπά {πε ἐπιρῃδϑὶβ ὁπ Ῥδυ} 8 
ον πὶ ἐπαηκϑρίνίηρ νου θὲ δοσουπιεὰ 
ἴον (ἢ ΖΑΠη) ὃν ἴπε βυρροβίτίοη πὶ 
πε ῬΒΠΙρρίαπβ ἱπιαρίπεὰ ἃ βιἰρῃς ἰδςκ οὗ 
φογάϊ δ! τν οη δἷβ ραγί. ΤῊϊβ βυρροβίτίοπ 
15. ἐλνουτεὰ ὈγῪ ἴῃ ῥτγογχίπεπος ρίνεη ἴῃ 
{πε Ἐρίβι]ε ἴο Ῥαυ 8 ἀεϊίρμε ἰπ ἔπεπι.--- 
εὐχ. τ. Θ. ἐπί. ΟΥ̓ τ Οος. ᾿. 4, εὐχαριστῶ 
τῷ Θεῷ . .. τῇ χάριτι. .. τῇ 
ξδθείση ὑμῖν; ΡῬαῤγν. Ποπά., χΙὶ., κομι- 
σαμένη τὴν ἴα ά σον ἐπιστολὴν παρ᾽ 
“Ὧρον . .. πὶ τῷ ἐρρῶσθα[(] σε 
εὐθέως τοῖς Θεοῖς αρίστουν (ᾳφυοιϊεά Ὀγ 
Ὅ8πι., Β5., Ρ- 210). Ἅνγοά οςοπάεπιηεὰ 
ὉΥ ΠΗ Ετατητπατίατβ, δυὲ ἱπ ςοπηπιοη υ88 
ἥἴτοτη ἴδε τίπιε οὗ Ῥοϊγδ., δπὰ ουπά ἴῃ 
ταοάδγη ατεεῖ 88 ὑκαριστῶ (Ηαις., ξἰ":- 
ἰεὶέ,, Ὁ. 285).---ἀπὶ πάσῃ τῇ μνείᾳ ὑμῶν. α 
ὙΒεδε ννοτὰβ ἤᾶνε δεεῆ {δε δυδήεος οὗ 
τους ἢ ἀϊδβουδβίοη, Νὸο ἀουδι ἐπί σου] Ῥὲ 
υϑεὰ Πεῖε ἴθ ννῆδὶ ΕἸ]. “4118. [18 “ οἰ ῃῖςο- 
Ἰοςδὶ ᾿᾿ βεπβε οἵ ἃ οἰγοιπιδίδηςε οἵ ἐχρετί- 
ἐποε τεραγάεὰά δβ ἴῃς Ῥββὶβ οἵ δῃ δοιίοῃ, 
πὰ τῆυ8 ἴπε πχεαπίπρ ψουἹᾶ ὃς: “1 εἶνε 
1ΠπδηΚΒ ἴο τὴν αοά δ πὶν ννβοΐε τεπιεσ- 
ὕγαπος οἵ γου" (“" ἐνεσυ τετλεμηδταθοο Ὁ 
ἷδ, ἰξ ΒΕΘΏ5 ἴ0 υ8, ἰῃ βρῖτε οὗ ΚΙ., 8. 
δηὰ ΜγεἶΖβ., ἱἰπρυϊβεί δ! ν ἐπὶ εἶἰρί). 
Οτσ, δῖ ἰβ τῖοσε πδίιγαὶ αἴεσ εὐχαριστῶ 
(βες εχχ. σμῤ᾽.), ἐπί πιᾶὺ ὃε ““οη δοοουπηΐὶ 
οὔ". Ὑπῖβ νου πηακε σοοά βεηϑε. Τῆε 
τοῖδὶ ἱπιργεβδϑίοῃ ἰεῆξ ὑροὴ πὶ ὈῪ 8 
ἱπίεγοουγβε ἢ τΠεπὶ 18 ὁπα ννΔΙ ἢ (4115 
οτῖιῃ! {παπκβιπεββ. ὙΒεσε ἰ8 ἀποῖμεσ 
Ῥοββίδίε πιεδηὶϊπρ βυρροτῖεά ὃγ Ηΐπι., 
Ζαμη, ΝΟΗΙ., Ηδτπαοὶ (ΤᾺ. 1.Ζ., 1880, 
οοἷ.᾽419) πὰ ᾿βοῖπι ἬΡ ἑωυτῇ Ῥ. 81). 
ὑμῶν πιᾶγ δε ρεπ. οὗ βυδ]εςϊ, πὰ 80 ννὲ 
Βπου!ὰ τταπβίαϊε: ""οη δοσοιπὶ οὗ γόους 
ὙΒοῖε τεπιετιδγαπος οὔ πε ". ὙΗΐβ νουὰ 

δοςογὰ δάπιηιγαδῖν στ τῃς ςοπίιεχί, γτε- 
Ῥαγίπρ πε ννδὺ ἴοσ κοινωνία (νετ. 5), 25ά 
Ῥοϊπείπρ ἀεἰ!᾿ςδεεῖγ το ἴῃς ῥγδςῖῖο δ] ἐχρτεσ- 
βίοπ οἵ {πεῖς τμουρμεξαῖπεββ. Ὅς οηὶν 
βεγίουιβ οδ)εοϊίοῃ ἴο ἰξ ἰβ τμδὲ τδε οἴμεῖ 
ἰπιεγργεϊδιίοῃ βῖβ 'π τῆογε βυστδ Ϊν ὑπ 
ἴδε ράγ}1ε]8 Κοσῃ. ἱ. 8, 9, τ Οος. 1. 4, Ἐρὰ. 
'. τ6, Οοἱ. ἱ. 3,1 ὝΒεββ. ἴ. 2 ἀπά ἔδοβὲ αν 
ΤΧΧ. 

γες. 4. Νασγίουϑ ἀϊνιβίοπϑ οὔδεϑε σοτάς 
βάνε θδε Ρτοροβεά, Βοπιε γεΐειτίπρ πάν- 

“6... ὑμῶν τὸ {πε ΡΕΞΟΘΘΙΙΕ στε, 
δίπεις τακίπρ πάντοτε μον 
δηὰ τεραγάϊηρ (πε τεπχδίπάεος οὗ τῇς ΜῊΝ 
ἴδσπος 48 ἃ ζοππεοιοὰ ψῃοῖς. [1 53εεζ 
Ἰεαϑὲ γί γᾶγυ ἴο Βπὰ ἰπ νεσ. 4 ἃ φοτηρ)είε 
τβουρμί. Τε ργοπηίπεηςε οὗ πᾶς Ξῃον: 
δ εχυρεσζαπςε οὗ ἢῖ5 ἰοὺ ἱπ ἴδεαι-- 

σει. Α 5ρεοῖδὶ αβρεοΐ οὗ προσενχύ, 
(αὶ οὗ επίγοαῖν ἴος ἴδε βαιϊξέλοος αἵ 
βοπῖα Κπουνῃ ννᾶπί; οὔ. ΕἸ]. ου στ Τίπι. ἢ. 

τὰ χαρᾶς. ᾿ Τῆς υπάετγίουε οἵ τὰς 
τυ ποῖς, Ἰεῖῖεσ.---ὃ. ποιούμενος. ΑΠ ἱπίεῖ- 
ρνὰ ἢ ῬΆΓ411εἰ ἱπ Ῥαῤγγ. οἵ ἙΔὶ)ῦπι, 172 

ικαίαν δέϊησ]ιν ποιούμενος 
ΝΒΘ., Ρ. γ8), ἱπ ἴῆε ρεηεσαὶ 9εῆδε οἱ 
“ δδικίηρ " (ἡ). δεήσεις ποιεῖσθαι, [κε 
ν. 33, 1 Τίπι. ἰΐ. 1). 

νεσ. 5. Οη νῇδιὲ ἄοες ἀκί ἜΡ 
ϑυγεῖγ ἰτ [ΟἹ ον 8 τὶ 
οἴδυβε (80 ΟὮν., ἘΝ ἀβίρυσα, τῶδλη 
εὐχαριστῶ οἵ νες. δὰ τε ἴβ, Ἵ Ἰεᾶδε, ννὰ- 

τὰ ἴο ἴ2κε ἐπί νος ἢ ἐπε βλτοε 
νετῦ. μ. χαρᾶς [45 Δη ετῃρῃδεῖς ροδίῶσα. 
Νον δε γίνεβ ἴδε ἱμεηθν ἀν τοὶ 815 70γ.-- 
τῇ κοινων! Αε πε ἔτβὲ ρίδηςε κ. βεεσῃς 
ἴο τεῖεσ ἴο τῃεὶγ τηυΐυδὶ {ε]} Ὡινὰ 
Βδσπίοην 845 ΟἸ τ βείδπϑ. Α οἴοξες Ἄχᾶπι- 
ἰηδῦοη ανεαῖς τπδὲ τηϊβ ννμοῖὶς ρδξεᾶξε 
ἷδ οοποεγπεὰ υἱεὰ Ῥαυΐ᾿ 5 ρεγβοπδὶ γεὶὰ- 
τίου ἴὸ τΒεπι. Αηὰ 80 κ. δηϊοιρδιες 
σνγκοινωνούς (νεῖ. 7), πὰ υ}}} πνεδὰ 
πεῖς σοτητηοη ρδτιςὶ ρδῦοι ἢ Ραα] ἴῃ 
βργεδάϊηρ ἴῃς αοβρεὶ. Τῆς τεαὶν ἰη- 
οἰυάεβ τῆς ἰάδα οὗ υηϊτεὰ δοιΐοη οὐ ἴδε 
οπς Βαπά, δῃηὰ ἴῃε σοπογεῖς ἐχργεβειοο οὗ 
«πεῖς Βεϊ ρα πεββ, τεῖγ ρἰς το τῆς Αροεῖε, 

.:.. 
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᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ' - 7. καθώς ἐστι 2 δίκαιον ἐμοὶ τοῦτο ᾿ φρονεῖν ὑπὲρ 4 Οβατας- 
τετγίβεὶς οὗ 

πάντων ὑμῶν, διὰ τὸ ἔχειν με ἐν τῇ "καρδίᾳ ὑμᾶς, ἔν τε τοῖς δεσμοῖς ας Ἐρν 

μου καὶ τῇ ὃ ᾿ ἀπολογίᾳ καὶ ᾿ βεβαιώσει τοῦ εὐαγγελίου, " συγκοινω- χΙ!. 16 αἱ. 

3. 8.2 Τίπ,. ἱν. 16 αἱ. 
(Ἷ. ι (ον. χν. το. 

180 Γᾶ,, Ηρι., ΜΗ. 

{1 Ν.Τ. οὐἱν Βετο δπά Ηεδ. νἱ. τό; Νν ἰδά. νἱ. 18. 

ΓΈ οπι.χ.Σ:; 
2 Οος. νἱΐ. 

α τ Οος. ἰχ. 23 ; 

(ἢ νὰ ΦΨΑΕΟΚΡ, 8γιῖ. οορ. ζῆι, Οῆτγ., 
Ευτῃ.οοά.͵ Τπάτι, Τί. ΝΥ 8., Αἴ(. Χ. 1. νι ΒΌΕΙ, 1,72, αἱ., ἃ, ε, ἔ, 5. νᾷ.» Αὐξιν 
Απλδγβε. 8. (ΤΊ Κ., ρ. 134) πο 5 τπδὶ 1. Χ. ννδβ βυρρεβιεά ΌΥ νεῖ. 2. 

2.ΑἸΙ εἀὰ. ἐστιν ἢ Μ55. 

8 ἐν θείοτε τὴ απολ. ἰπβεγίεὰ Ὀγ 811 εἀά. (1,ἀςῃπι. Ὀγδοκοῖ8) ντἢ δῷ ΒῸ εἰ ΕΚΤ,Ρ, 
Οἢς., Εὐιῃ.ἐοἀ.͵ Τάτι., ἀ, ε, ἢ, (. 8ὅεεὲ 8. (ΤΙ. Ρ. τοϑ), γνῇο {πῚπΚ8 τὶ εν ννᾶβ 
Αϑϑεὰ ονεσ βθεοδυβε ᾿ναπίίπρ Ὀεΐίογτε βεβαι., {πε σοργίβῖβ ονεγ οοκίηρ τπε ἕαςι τῃδὶ 
β. νν88 ἱποϊυδεὰ νυν απολ. ὑπάετ οπε διίίοϊε. 

ὁπ ἴδε οἴπεσ. Ηοτστὶ (Ολγίβέίαπ Ἐςοϊεεία, 
Ῥ. 44) Ροϊπίβ οὔ {πὶ ἴΠετε 18 βοιπεῖ πα 
οοποχεῖς ἰπ ἴδε κοινωνία οἵ Αοἰβ ἰἱ. 42. 
ΤΕ 5άπ|ε ἰβ ἴστε οὗ ἔοπι. χν. 26, 2 Οος. 
ἶχ. 13, Ηεδ. χίϊ. τ6. Τῆὶϊβ οοποτσγεῖα 
ποῖίοη ἰπ κ᾿ (αἰπιοβὲ εχυῖν. ἴο “ σοπιγίδαυ- 
οπ ᾽᾽} 18 βϑυρροτίεὰά ὉΥ {πε υβε οἔ εἰς, 
ΨΠΙΟΝ ἰδ ἐπιρίογεὰ τεοπηίςα!ν π᾿ οοη- 
τεχὶβ κε 118 το ἀεποῖς ἴῃς ἐἀεεέέπαΐέοη 
οἵ πιοπεγ-ραγτηεπίβ, ςοἰ]εοϊίοπβ, εἰς. 80 
τ (ος. χνϊ. ἵ, τῆς λογίας τῆς εἰς τοὺς 
ἁγίους ; ΑςῖΒ χχίν. 17, ἐλεημοσύνας ποι- 
ήσων εἰς τὸ ἔθνος μον. ἱπιροτίδηϊ εχχ. 
ἴτοτη Ῥαργυτὶ ἱπ Ὦβ8πι., Β5., ΡΡ. 113-114, 
ΝΒ5., ρ. 2. ᾧ. οπ ἴδιες νβοῖς ἰάθα 
πε πιοβί ἂρὶ σοπιπιεπὶ οὗ Οἢτ. αὐ ἰοε. : 
ὅταν γὰρ ἐκεῖνος μὲν κηρύττῃ, σὺ δὲ 
θεραπεύῃς τὸν κηρύττοντα, κοινωνεῖς 
αὐτῷ τῶν στεφάνων. ἐπεὶ καὶ ἐν τοῖς 
ἔξωθεν ἀγῶσιν οὐ τοῦ ἀγωνιζομένον μόνον 
ἐστὶν ὁ στέφανος ἀλλὰ καὶ τοῦ παιδο- 
τρίβον καὶ τοῦ θεραπεύοντος καὶ πάντων 
ἁπλῶς τῶν ἀσκούντων τὸν ἀθλητήν.---τὸ 
«ὐαγγ. [τ 5 ὈΠΠΕρΕββδσΥ ἴο πᾶγγονν (15 
ἄονπ ἴο ἴπε ριεδοπὶηρ οὗ τῇε Οοβρεὶϊ. 
υὐβεά οοτηρτεπεηβίνεϊν. --- ἀπὸ πρώτης. 
ΟΠ. τῆε δοοουπὶ οὗ ἐπεὶ ρεπεγοβίτυ ἱπ 
εδδρ. ἵν. το ἢ΄.--ἄχρι τοῦ νῦν. ΤῊΣ βᾶπιε 
Ρῆγαβα ἴῃ οπι. νι. 22. ΟΥ, Ῥαῤγν. οἵ 
Ἑαὶ) πὶ μέχρ[ι] τί οὗ] νῦν ἰπ Ὁ 8πι., ΝΒ5., 

δι 
ὴ γεν. 6. αὐτὸ τοῦτο. Αὔοςι8. οὗ ἴδε 
“ἴπηδγ οδΐεςι,᾽" ψ βετε πε πευΐε ῥτο- 
ποὺπ ἴακεβ ἴμε ρἷαλςε οὗ ἃ οορπᾶῖε βυὃ- 
βίδπενε; οὐ, 2 (ος. χίϊὶ. σ, τρίτον τοῦτο 
ἔρχομαι (βεε Β΄485, αγανι., Ρ. 80). αὐτὸ 
τοῦτο ἷἰ5 ομαγδοιεγίβεῖς οὔ Ῥδυϊ, “ἴδε 
πη τους οὗ Δπ ἱπῖθης πιὶπὰ " (Μουΐε, 
ΟΤ. αα ἰος.).. “Ἡανῖπρ τηϊ8. ἢτπι ρετ- 
βυλβίοη.᾿᾿ Οὐυτίουδὶν ἐπουρῆ, ἴπε βᾶπ)Ὲ 
οοηβάεης δββυγᾶπος, δἰπουρῃ Ὀαβεὰ οη 
νεγῪ ἀϊβεγεπὶ στουπάᾶδβ, ἰ8 σμαγαοιογιβες 
αἷδο οὗ ἴδε ἰδίες 1ενν δ ἱπθοίορυ, «.Ρ., 
Αῤοκαϊ. οΓ Βανμεὰ (εὰ. ΟἸΑτΊ 5), χίϊὶ,, 3. 

“ΦὝΒΠου 588μαῖ: ὈῈ ἀββυγεάϊν ργεβεγνεὰ ἴὸ 
ἴδε σοπβυπιπιδιίοη οὗ ἴῃε τἰπλεβ.᾽ ΑἾβο 
χχν., ὦ; ᾿Ιχχνί., 2. “ΟΠ γί βείαπιυ, Ὁγ ἰϊ8 
σοτιρ εἴεῖὶν τουπάεὰ νίενν οὗἩ ἴῃς ννοτ]ὰ, 
δυλταπίςαβ ἴο Ὀε]ανογβ τΠδὲὶ [ΠΟῪ 5141} Ὀ6 
Ῥτεβεσνεὰ υπῖο εἴεγπαὶ [1 ἴπ ἐπε Κίπράοπι 
οὗ αοά, νῇῃϊοῖ ἰ8Β αοὐ 5 τενεδὶ ἃ Ἂἐπὰ ἴῃ 
τε ψογὰ " (ΚΙΊΒΟΏΙ, νσέβεαέίοι, Ἑ.. 
Τι., Ρ. 200).---ἐναρξάμενος. ΤῊΪΒ νετῦ, 
ΔΙΙΠουρἢ ἃ ννογὰ οὗ σίϊτυδὶ ἰη ςἰαϑββίοδλὶ 
ατεεκ, ἰβ ἐουπὰ ἰπ υΧΧ (Ρεπῖδι.) ἀρρασ- 
ΠΟΥ ἰπ ἴῃς βἰπιρίε βεῆβε “" δερίπ᾽". [τ 
115 ΟΠἿΥ οἵδε οσούτγεποε ἱἰπ ΝΟΤ', 6Δ]. 
11. 3, 18 18. σοπηδίπεὰ νἱτἢ ἐπιτελέω 845 
Βεγε. --ἔργον ἀγαθόν. Ὀε ΥΥ͂., {,ἴι. ἀπά 
Οἴπεῖθ γείες τ(Πἰ8 ἴο κοινωνία οὗ νετ. 5. 
[5 1 ποὶ ἔδσ τῆογε παίυσαὶ ἴὸ γερασγὰ ἰΐ 45 
“δε ψοτκ οὗ σοά " ῥα» ἐχεείΐεμεε, ἴμε 
Ῥτοάυςτίοη οὗ βρίγίευδί 11ξπ, της ἱπιρατιίης 
οὗ ἴδε χάρις οὗ νετ. γ) ΟΥ̓ οδδρ. 11. 13 
Δπὰ εβρ. Εοπι. χῖν. 20, μὴ ἕνεκεν βρώματος 
κατάλνε τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ.---ἡμέρας 
Ἰ. Χ. Οπ δε ογάεγ ἼἼ. Χ., βεὲ νεσ. .ἱ 
σμῤγν. ἡἧμ. ἰᾶςΚβ τῆς ατιῖοῖε οὐ {πε 
Δηδίορυ οἵ ἡμέρα Κυρίον (1,ΧΧ). ΤΐΒ 
ανουτγίῖς οοποεριίοπ οὐ Ο.Τ. ῥτορῆεοῦ 
τεΐεγβ ἴὸ “τε τἰπιε ἤδη τπε 1 οτὰ γονεαὶβ 
Η ἰσηβεῖζ ἴῃ Ηἰβ δι]πεβ8 τὸ ἴπε νοῦ], ἤδη 
Ηε ᾿υάρεϑβ ενΐ] ἀπὰ 1615 Ηἰ8 ρτεδῖ ρυτγ- 
ῬοΞ8ε8 οἵ τεδεπιρτίοῃ ἀπιοης πιεη. . .. Βυὲ 
ἴῃς ἡυάρτηδης π48 ποὶ [18 επὰ ἴῃ [ἰβε]ξ, 
ἴς ἰ δυὰς ἴῃ πιδᾶπβ οὗ πιακὶπρ [εἤονϑῃ 
Κπονῃ ἴο ἴδε ννοτ]ὰ, απὰ εἷ8 κπονίεάρε 
οἵ Ηἰπι 8 βαϊναιίοη ᾿᾿ (᾿ανάβοη, Ναληνι, 
εἴς., Ρ- 105). [τ ἰβ εἄξυ ἴο 8ες δον ἴΠπε 
Ν.Τ. ἰάεα στονβ ουὔυξ οἵ 1η18. Ρδὺϊ] ργοῦ- 
ΔΌΪ ἀββιπηεβ ὑπαὶ τε ἀδν ἰβ ποῖ ἔασ οῇ, 
Ὀυϊ ἱπδυϊρεβ ἱπ πο ἀορτηδιϊβίηρ. ΤῊΪ5 
πᾶζης 8 φίνεη ἴο ἴπε ἀδὺ Ῥεζδυβε Ὁ τγίβὲ 
45 Κύριος ἰβΒ ἴο Ὀε πάρε. Βεϊϊεῖ ἰπ πε 
Ῥαγουβία οὗ Οἢσγίβϑι Π45 ἃ πιοβὲ ῥγοπηίπεηϊ 
Ρίδος ἴῃ ΡῬδὺυ]᾽β τεϊσίουβ ᾿πουρῆι. Ης 
πενεῖ δίζεπηρίβ ἴο βρεοίεν πε τἰπι6. Βαϊ ἰς 
οὔ εεΓβ Ἠΐπι, 68ρ. ἴπ οτ865 οὗ δἰ5 Πἰβίογυ (48 

Ο οφ! 
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Ὑ δορα 1. 91 γούς 1 μου 3 τῆς χάριτος πάντας ὑμᾶς ὄντας. 8. " μάρτυς γάρ μού 
σΒαρ τς ἐστιν 3 ὁ Θεός, ὡς “ ἐπιποθῶ πάντας ὑμᾶς ἐν " σπλάγχνοις Ἰησοῦ" 

ἶχ. τᾷ τῷ. 
Ῥβ. οχὶχ. 131. χ 2 Οον. νἱΐ. 16; ῬΒί πὶ. 12. 

1 80 αἷβο Τρ. ἢ ΒΟΚΒΙΙΡ. Οὐδεῖ εἀά. συνκ. νὩ ΑΒ ΌΕΕΟΘ, Ἐπιῃ.ςοά. 
8εε ΝΥ 8., ΤΑ. Ρρ. 138-139. 

380 41] εὐ. τ. 
Ευιῃ.οοἀ.͵ ΤὨΡΉΥΪ. 

Χαρας. 

χαρ. μον, ὈΕΕΟ, ἀ, ε, ἔ, ρ,, νξ. 
Ο.:.. (Ετεϊϑίπς Ετᾶρβ.. Απιργϑι.) γαμά έ, ΜὨϊΓὮ ρσεδιρροῦες 

μοι τ΄ χαρ. 30, 43, 52. 

δ ο0πι. Τὶ, ΝΝ.Η., τας, νν5., Τιρ. ψ ΜΒΕΕΤΟ 17, ἁ, ε, 5. αἴῃ., ΤῊ. Μρε. 
(Οαἰ., 236). Τεχὶ ἴῃ ΘΑ Θετ. Ερτ ΚΤΡ, ἢ, νρ. 5γτρ- οορ., Τπάσι., Απιδτγϑει. 
ῬΟΒ68 ἴξ ἴο δὲ ἃ τεπιϊηίβεεηςε οὗ Εοπι. 1. 9. 

4 80 αἷϑο ρει. ψ ἢ ΕΚΙ,, ἢ, νρ.οἰε. ςορ., Τπάσε., Απιργϑῖ. 

Μγιε. ςρ- 

ΧΟ. Τῆι ΝΗ ἣν ς, 
{{ι., ΑΙζ, Ττρ. ψ ἢ ΜΜΑΒΌΕΟΘΡ 17, 37, ἃ, ε, 5, ἅπ|. 51ἢ., Βδ58. 

ἴῃ τη 18 Ἐρίβε]ε), ἰο Ῥεΐϊενε τπδὶ τῇς 1ιοσὰ 
15 πδᾶσ. (ϑεε Τειςππιδηπ, δὲς ῥαπμίῖη. Μον- 
οἰοἰϊμηρέη νον Αγ εγοίελπμηρ μπᾶ Οενὶολέ, 
Ρ. τι ἢ). ὙΤεγε ἰβ ρεγῆδρϑ πὸ ραγῖ οὗ 
Ῥδυ] 5 ἰπουρῆς πὶ ΨὨΙΟΏ ἐξ 15 80 ἀιβῆουϊς 
ἴο ἴτᾶςε ἃ χε ουμπε οὗ ᾿ἰάἄεαβ 48 ἴδε 
εβοδαϊοϊορίςαι. Απὰ γεῖ ἴπεγα 'β πὸ ρασῖ 
πιοζε γορσυϊαιῖνε ἔοσ ἷπὶ τπᾶπ (Πΐ8. 

Ψνες. 7. ϑίκαιον. -- Οὐ “τίρῃε" οΥ 
“ἐηαίυγαὶ ᾿", --τοῦτο φρονεῖν ὑπ. ὑμ. Νοι 
“ἈΠ πκ τ 18 σοποεγπίηρ γου,᾿ Ῥαϊ “Βᾶνα 
1818 σᾶτε οὔ ὑοῦγ ὈεΠΑ Γ᾽; οὐ. οΒδΡ. ἱν. 
1ο, τὸ ὑπὲρ ἐμοῦ φρονεῖν. τοῦτο οὗ σουγδε 
ταέειβ τὸ ἴπε βηϊβῃίπρ ἴῃ μετ οἵ αοά᾽Β 
“βοοά ννοτκ ". ᾧρ. ΒεεΠ18 δἰννδύβ ἴο Κεεὲρ 
ἴῃ νῖενν τῆς αϊγεοίεον νὨ ἢ που ρΒς (οὗ ἃ 
Ῥταςιῖςαὶ Κὶπά) ἴακεβ. ὑπέρ ὑβυδ!ν μ88 
{πε βεῆβε οἵ “ἰηίεγεβὶ ἱπ᾿᾿ (80 [,[1.).--- 
διὰ τὸ κιτιλ. ΡΑιυ]᾽5 οηἿν υ8ὲ οὗ διά ΨΠΝ 
ἰπῆη.---ν τ᾿ καρδίᾳ. ῬεΙθαρβ ἰὶ ἰ8 Ῥεβί 
(νι ΖΑΠπη) ἴο ἴᾶκε κ. βεζε ποῖ 80 της ἢ 
88 ἴδε 5εαὶ οὔ ἴπε βοῖεῖ ἔεεϊπρ8, θαϊ γαμεῖ 
88 ἴῃς δροάε οἵ δες βίγοηρες Ἐπουρῃίδ, 
τεβοϊυϊτίοηβ, εἴς. Α τερυΐαγ ασεεκ υβαρε. 
πο 1 Οον. ἰϊ, 9, 2 ον. 1}, 15, ἵν. 6 εἰ αἱ. 

Ὧυ5 τῆς Ψο]ε ἐχργεββίοῃ ὑνου]ά αἰπιοβὲ 
"» 

Ῥεὲ εαυῖΐν. ἴο “1 Κπον ἴπδὶ γου," εἴς. ; 
ς΄. ἄσβεστον ὑμῶν περιφέρω τὴν μνήμην 
ὙΠάτι.). Ηἰἴβ ἴονε 15 ἐχργεββδά ἱπ πε 
πεχὶ νεγβ6.-- -Ενίἀεπιγ ἕν τε τοῖς δεσμ. 
κιτιλ. ροεβ στ ἴτε ἐοἸ]οννίπρ οἴδυβε, ἔογ 
1:18 τους ἢ ποτα πδίυσαὶ τὸ ΒΌΡΡΟβε ἃ Ὀγεαΐς 
δἵ πε ἤγβε ὑμᾶς, νν ΒΙςἢ 18 τεδυπηοὰ ὃν πα 
βεςοπᾶ. Οη ἐν Ὀεΐοσε τ. ἀπολ. βεε οτίϊ. 
ποῖα. Ῥδυΐ βεραγδῖεβ ἤεσε (80 αἷβδο ΝΟ ἢ].) 
Βεϊννεεη ἢἷ8 δεσμοί ἀπά δίβ ἀπολογία, 
ψνΒΙΟἢ πλακεβ ἃΡ οπε ἰάεα νἱτ βεβαίωσις. 
1 ΒΘ 6 τ ἴο 8 οἶεαγ τἢδὶ {Π18 ἀπολ. τηλτκβ 
ἃ οτἰβὶβ ἰῃ ἢίβ οἰγουπιβίδηςεβ οὗ νῃ ἢ ἴῃς 
ἱπῆμπεηπςοε ἰβ βεεῃ 411 [ἢγουρῇ τῆς Ἐρίβεϊε; 
47.,» “.6.. νν. 1ο, 25, οὔδρ. ἴϊ. 23, 24. 
Οὐρδε ἴτ ποῖ ἴο δὲ ἴᾶκεπ ἴῃ 118 ογάϊ πασγ 
)υάιοϊα] βεηβε οἵ ἃ ἀείεποε δραϊπβὶ ἃ τε - 

δυΐατ σἴδγρε 9 (15 ἀραίπβι ἴ,{. ἀπὰ Μοαὶε, 
ΟΤ., “το τείες ἀπ. δπὰ βεβ. το Ῥαυϊς 
τα βϑίοπασΥ ψοσκ δὲ Εοτις, πὰ Ηρι., ν»ὸ 
τἈῖηκβ οὔ Ραυ] 5 ψῆοϊε δοινιτν ἐπ τεδατιησ 
Τρροπεηΐῖβ, θο(Ὦ ρυδί!ς πὰ ργιναῖε). Τῆς 
ςοτγθοίποββ οὗ [15 νῖίενν τεςεῖνεβ βίγοῃρ 
ςοπῆτγπιδιίοη τοι Π5πι. (Β5., Ρ- τοο 8.) 
Ψ)οῸ 8ποννβ ἴπαϊ Ρδυὶ, κε τῆς Ὑτγαπϑὶδ- 
ἴοτβ οὗ ἴπὲ 1, ΧΧ, ννὰβ Ψε}} δοᾳυλιπυοὰ 
ΜῊ τῆς τεοππίοδὶ βεπβε οὗ βεβαίωσιε 
([μ4ι. ευλείἐο), δε Οὐ] ραιίοη ὑπ άεσ υνδὶςδ 
1ῃε 56|1εσ σᾶτης ἴο ἴδε θυγετς ἴο ρυατζδηῖεε 
ἃραϊπβὲ 411 οἰ πι8β μὶβ τῖρῆϊ τὸ ννῆδι δε 
Βαά Βουρῃϊ. 80 Ρδυ] 5 ἀείεηςε θεΐοτε ἴῃς 
ΘΙΊΡΕΙΟΓ ἰ8 ἃ ρυδγδηίες οὗ ἴῃς σορρεὶ, ἃ 
ννλιγδηῖ οὗ ἰἴ8 να]ϊυς δηὰ οἰδίτβ.0 οὶ 
ἀπολ. βεε 2 Τίωι. ἵν. τ6. “Μν ἀείεηςε 
δηὰ οοπβτπιατίοη οὗ πε οερεῖ- συνε: 
μ- τ᾿ χάρ. χάρις Ὠετε πιυδὲ τῆς ρτεδὶ 
ςεπίταὶ σὶἢ οὗ Θοά᾽ 5 ρταςε, ννῃίςἢ Ῥδὺὶ 
ΑἸ ΑΥ8 ΚΕΕΡΒ ἱπ ἴπε ἰοσεστουπά. (Οὐ. ᾿ 
Οος. χν. το, χάριτι δὲ Θεοῦ εἰμὶ ὅ εἰμι, 
καὶ ἡ χάρις αὐτοῦ ἡ εἰς ἐμὲ οὐ κενὴ 
ἐγενήθη. ὙΠεῖε ἰ8 ηο πεςεὰ τὸ ἰἰπηὶς ἐς τὸ 
ἴδε ρτάςε οὗ ἀροβι!εβ!ρ οἵ ἴο ἐπαὶ ρταπισὰ 
το Ὠῖπ ἐπ Πὶ5 {γ|4]8 πὰ βιβεγίηρε. Τεῖς 
ἴονε απὰ Κἰπάπεββ ἰοννασάβ Πὶπιὶ δηᾶ Ὦϊ5 
στεδῖ ψοσκ, Ἄνεη δῖ ἴπε ἀδγκεβὶ πηοπιεπῖβ 
ἴῃ 88 σάγεεσ, ᾶἃσεὲ ὑγοοῦ δσπουρῇ τπδλὲ δεν 
βῆδζγςε δἱοηρ ἢ Ηϊπὶ πη τῆς στᾶςε οἵ Οοά. 
ἴε 18 ργορδοῖν δεῖτεσ ἴο βδερᾶσγαῖε μον ἔγοῃ 
χάριτος. []. ΝΝν εἰξ8 (ΤΆ. 1.Ζ., 1800, οοἱ. 
263) νγου]ὰ τεδὰ χρείας, οοπιρατὶπρ ΠΠλρ. 
ἰϊ, 25, ἱν. τ6, Εοπῃ. χὶ!. 13. Οεσίδιη!γ τῆι 
ψουϊὰ ρίνε ροοὰ δεῆβε διὰ ὃε τοτὲ 

ΣΝ νϑ γέρ᾽ μοῦ ἐστιν ὁ Θεός - - - 
εἴπτως μνείαν ὑμῶν ποιοῦμαι 

..... ἐπιποθῶ γὰρ ἰδεῖν ὑμᾶς. ϑυςἢ 
δἀ]υταίοη οὗ αοὰ πε υ8ε8 οπἶγν ἰῃ 8ϑοίεσμσι 
ῬΕΙΒΟΠΔ] ἀρρεδῖ8; οἵ. 6]. ἱ. 2ο. Ῥετῆαρε 
1018 ροεβ ἴο υδιν Ζαῆπ ἱπ βυρροδίηξζ, 



8---ο. 

Χριστοῦ. 

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 421 

9. καὶ "τοῦτο προσεύχομαι, "ἵνα ἡ ἀγάπη ὑμῶν ἔτι» 30οτ. χἱϊ. 

ατὶῖς χὶν μᾶλλον καὶ μᾶλλον " περισσεύῃ ἐν " ἐπιγνώσει καὶ πάσῃ “ αἰσθήσει, : [άεης τίν. 
ἃ οπι. χν. 13 αἰ. ϑενοζαὶ {ἰπ|86 ἰῃ Ρ. ἰπ τη ἷθ βεπϑε διὰ οοῃβιγυςιίοη. 

ς Οηὶϊν Βετε ἰῃ Ν.Τ'., βεν. εχχ. ἰῃ Ῥσγον. τ Οος. χἱϊί. τ2. 

χῖν. «3. 
Ὁ Εους εἰπηοϑ ἐῃ Οοἱ.; ο΄. 

80 Τί. ΜΗ. (1, 1ἅ., Μγε., Ηρι., Αἰζ, Τρ. ψἱῃ ΑΚ Ὶ., ΟΙεπι., Βᾶβ., 
ΟἾνσ., Τμάγι. σπερισσενση- 1μαοδπι., ΝΥ 8.. ΝΝ.Η. (πιρ.), Τρ. (πι6.) ἢ ΒΌΕ 
37, Κδοτ. Μγγ. δοσουπῖβ ἔοσ -σὴ ὉΥ βι πλαγίου οὗ βοιιπβ ἴῃ τεγπλπαϊίοπβ οὗ ἐπιγνω- 
σει, αἱ σει, π' . Νν8. τηΐηκβ, οοηνεγβεῖυ, ἴπδὶ -ση νν8β8 ἰγαπβίοττηβά ἱπῖο -ἢ 
ὑπάετ ἴῃς ἰηβυεπος οὗ ργεβεπὶ προσένχομαι (Τ Κ., Ρ. 42). 

τπδὲ τπὴ0 ΡΒ ρρίαπβ μδὰ ἱπιασίπεά βοπὶς 
Ἰλοῖς οὗ ςογά δ! εν ἱπ Ῥδυ 8 τεςεριίοη οὗ 
«πεῖς σ, Οοπιπι. ἢᾶνε ποϊεὰ ἴῃς ἰηΐεη- 
51 οὗ ἰδηριαρε τιδηϊεβιεὰ ἴῃ ἴμ 6 σοπι- 
Ρουηὰ ἐπιποθῶς Βιυὶ ἰἴ ἰΒ πεεάδι! τὸ 
τεπλεηδεῦ ἴῃς ἰοπάηε88 οἵ ἰδίεγ ατεεκ ἔος 
Τοοπιρουπᾶβ νος Πδὰ ᾿ἰοβὲ {Πεὶγ βίγοησ 
8δεῆβε. ὐΟαϊνίη, νὰ ρῥγαοιῖοαὶ ἰῃβίρδ: 
μεέφμε ἐμπὲμι ῥαγμπὶ ἄος ναΐεέ αὐ βάενι 
ἀοοϊνέμς 7αξέεπάανι σεν ῥεγομασμς δ:έ 
δοῤμίμς α ἀοείογε 56 ανιατγὶ.---ν σπλάγχ- 
γοις. “ὙΠῸ τπς Πεαᾶτὶ οὗ [ε8ὺ8 Ὁ σῖβε ̓̓  
ὙΠ νΒΙ ἢ Ὠἷ8 ονγα ἢδ5 Ὀεοοπιε ἰάἀδπιϊ- 
εἀ). Τῖβ ἀσηουπίβ ἴο ἔπε βάτης τῆ πρὶ 

ἃ5 ἷονε. ΟἹ Οδι. 1ἷ. 2ο, ννΒίϊςῃ 18 ἴῃς Ὀεδὶ 
φοπιπεηῖ. οββιὶνῪ Ῥαγεῖ (γαλγό. ἔ. 
ἀεμίξελε ΤΑεοί., ἰἰϊ., τ, Ῥ. 25) 15 ποῖ ἴοο 
ἔἈποῖ δι] ἴῃ βπάϊηρ μετε ἃ ἀεβηϊίε γεοο]ες- 
τίοῃ οὗ [6βυ8᾽ παῖυτε, οὗ ννῃϊοἢ σπλαγχ- 
γίζεσθαι (ἸΪπ τῃε Οοκρεῖβ) 8 ἃ σοτηπιοῃ 
ἐχργεβδίοη. Ἐνεσυ βεποῖπο Ῥαβῖοσ. δ88 
βοῆς ἐχρεγίεπος οὗ (ἢϊ8 ἐξεϊϊπρ. 

νν.9-1:. ῬΕΑΥΕΕ ΡΟΚ ΤΗΕΙΝ ΙΝΟΒΕΑΒΕ 
ΙΝ ΟΗΕΙΒΤΙΑΝ ὈΙΒΟΕΈΝΜΕΝΤ.---εσ. 0. 
Ζαμπ ννουϊὰ ρυΐ τῃϊ18 οἴαυβε υπάες τῆς 
ξονετπτηεηῖ οὗ ὡς ἰη (ἢς ρῥτεςεάϊηρ βεη- 
ἴεποα. Νὸὼ βίγοῃρ δερυζηεπὶ σδη ὃς υδεὰ 
δξαϊηβι [Πἰ8, Ὁ ἰξ 18 ἀου δεῖ ννμεῖποτ πε 
εχρίδπδιοη ἰβ πεοαββασυ. [ἷὶπ ἴῃς υ8ὲ οὗ 
ἵνα πεῖε, “ρυγροτῖ᾽ (10 δάορι ΕἸ] οι 5 
ἘχργεββίοΠ) βεοβ ἴο δὲ δίεπάελ νἱἢ 
“ΡΌΓ "Ὁ Ὑοτα ἅγα σογίαϊην Ρ8: 
πῃ ψΠῖοἢ ἴδε [0]1} “ ἐείδο᾽" ΠΗ οἵ ἵνα 
ςΑπηοὶ δε ἔδίτὶν δββετιεὰ. ὙΤῆΐβ δοςογάβ 
ἢ τῆς ἀενεϊορπιεηι οὗ ἔπε ἰδία ἰδη- 
δυαρε. 8ες διζΖ., Εἰηϊ., Ρ.. 214 Η. Ῥοβ- 
βἰὈἸΥ ἵνα ἱπ τηϊ8 ραββαρε ἰβ γῃμείογιςδ! ἢν 
ῬΆΓΆ116] το ἵνα ἰπ νεζ. το. (8εε ]. νν εἰδββ, 
Βεϊνᾶρε σῶν Ῥαπΐίη. Ἀλείονία, Ὁ. 9.}.-- 
ἡ ἀγάπη ὑμ. οδη 5οἝτοεῖν πιεᾶπ δηυιῃϊπρ 
εἶβε ἴπὰπ “γοὺγ ἴονε ἰονναγὰβ οπὲ δη- 
οἵδες . Τῆϊβ [48 Ὁδεη δἰγεδν ἜἼχεπι- 
ΡἰιΒεὰ ἴῃ ιπεὶς κοινωνία ἢ Ραυ].--- 
περισσεύῃ. ἴπ ΓΧΧ, ΤΠ εΗ͂γ ἴπ Θίγαςῃ. 1᾿ 
ἐ5 πιδίν ἴῃ Ῥδ0}᾽8 νντἰπρβ παι ᾿ξ τεᾶοῃεβ 
118. ἀετγίναιῖνε 8εη8ςε οὗ ““δρουπὰ ". [Ιπ 
ἴπε ϑυποριίοβ ἰξ 581}}} πηεᾶπβ (50411γ), ἃ8 
ἷπ ογάϊπαγν ατσεεκ, “ἴο γεπιαΐπ ονετγ᾽". 
ϑοία ελαγίίας ποὴη αὐἀπιδέἐϊέ ἐχοοϑσιηι 

(Βαςου, ἐς Απρηι. δείεμέ., νὶϊ., 3, φυοῖεά 
ὃν ἀνγπη).---ἔπιγν. κι π. αἰσθ. Αρρατ- 
ἐπεν δῃ ἐᾶρεῖ ἀπά επιδυβίαβιις βρίγὶς ργα- 
ναϊ]εά ἴῃ ἐδ15 Ομυτοῃ. ΑΜΒ 50 σΟΤΩΠΊΟΩΪΥ, 
ἰς πιῖσι Ὀς δοςοπιραπίεὰ ὃν ἃ βἰίρῃς ννδηῖ 
οἵ ἀϊδοογησηθηῖ. ὙΤμαὶ νου ἰεδὰ, ου 
ἴδε οτς παπά, ἴο πιὶϑυπἀετγβίαπάϊηρβ ονεῖ 
τεἰβίηρ πιδίϊετα (υΓ. ομαρ. ἵν. 2), οῃ 
δε οἵδε, ἴο ρίνιπρ πεεὰ τὸ ρῥ᾽διβίδῖς 
ἀελομεῖβ. Αβ ἴδε Οαἰδιίδπβ ςοπιδίπεὰ 
επιπυβίαβπι ἀπά ἤοκίεπεββ, ρεσμᾶρβ, δὲ 
ῬΒΠΙΡΡΙ, δπιμυβίαβηι ννὰ8 ἂρὶ ἴο ῥσγενδὶϊ 
ονεῖ βρί γί] οοπηπιοη δεη8ε. ἴδ ποῖ 1, 
πηϊβιακεη ἰπ ἀπποιδιίηρ “ [ονς ἱπηραγίβ ἃ 
8δηβιτἴνεποϑβ οὗ τους ἢ,᾽" εἰς.) ΤῊΪΐδβ ἰ8 
ποὲ θεΐοτες Ρδυ}}5 πιὶπά. Ηἰΐβ ὑγάγεσ ἰβ 
δαὶ τε βεηβιτνεμεβθβ οὗ ἰους ἢ τῆᾶν ὃς 
δάάεὰ ἰο ἰονε.---ἐἔπιγν. Α ἔανουτίις ννοτά 
ἰπ τὰς Ερίβεῖεβ οἵ τῆς ἱπιργίβοηπιεηι. ἃ 
ξοοά ἐχδιηρῖς Ἂν ἱπιεηβίνε ἔογος ἰβ 
1 Οοτ. χίΐἹ. 12, γινώσκω ἐκ 4, 
τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἰμέλάν 
σθην. Μετ ἐτεαυεπὶ ἴῃ [υδεΐη Μ., 4.5.» 
ἃ ἀεδηϊεκίοη οὗ ἐπιστήμη ( ὲαί., 221 Α), 
ἐπιστήμη τίς ἐστιν ἡ παρέχουσα αὐτῶν ᾿ 

ρωπίνων καὶ τῶν θείων γνῶσιν, 
ἔπειτα τῆς τούτων θειότητος καὶ δικαιο- 

ύνης ἐπίγνωσιν. ΟΥ. Πίαϊ., 220 Ὁ; 
Αῤοί., ἰϊ. το, το. Ηετε -- ἃ ἢγπὶ Ἵοοη- 
ςερίίϊοη οἵ ἴδοβε βρί γί] ργι ποῖ ρ εβ νν ὶ ἢ 
νουϊὰ συΐϊάε τΠεπὶ ἴῃ πεῖς τεϊδιίοπβ νυ ἱ 
πα ἃποῖπεγ δηὰ (δε νοι]ὰ.---αἰσθήσει. 
Μοταὶ βεπϑβιδ εν, αυΐοκπαββ οὗ εἰδίςδὶ 
ἴδοι. Οτὶ ρίπαδι!ν οὗ βεηβε- ρβεγοερτίοπ, δαϊ 
ΔΡΡΙΙσαδ]ε το πε ἱππεῖ νοτ]ά οἵ βεπβί- 
δηΠ65. ΚΙ. χυοῖεβ δρίϊν ἔτοπι Ηἱρρο- 
οἴδῖςβ, ἐς Οὔ. Μεά., 3, ἃ καὶ τῇ ὄψι καὶ 
τῇ ἁφῇ καὶ τῇ ἀκοῇ καὶ τῇ ῥινὶ καὶ τῇ 
γλώσσῃ καὶ τῇ γνώμῃ ἔστιν αἰσθέσθαι. 
Α οοπιρίεῖς ραγδὶϊεὶ ἰ8 Ηρ. ν. 14, νῆεσα 
ἴῃς ντίϊεγ ἀθῆπεβ ἴπε τέλειοι («Λ. ΡῊ]]. 
ἡ πε 88 τῶν διὰ τὴν ἔξιν τὰ 
α' ρια γεγνμνασμένα ἐχόντων π' 
διάκρισιν καλοῦ τε καὶ Ξε. μήλην οί, 
ῬΙΟΡΔΌΪΥ “411 κὶ πὰς οἵ". 

Νες. το. δοκ. τὰ διαφ. ΟΥ̓ Εσπι. ἰΐ. 
18, δοκιμάζεις τὰ διαφ. Το ροΞείδ]ς 
τεπάεγίπσβ. (1) “Αρργονε {πίπρβ ἴδδι 
ἅτ6 εχοαϊϊεπι.᾽" (2) “Τεβὲ {πΐπρβ παῖ 
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ἘΠ ἢ εἸϑ τς 4 εἰς τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς τὰ διαφέροντα, ἵνα ἦτε " ἜΡΛΕΡικεῖς ΝΆ 
φαΡε μι ἀπρόσκοποι εἰς ἡμέραν Χριστοῦ, 11. πεπληρωμένοι " καρπῶν 

νἱϊ. 25. 
Νονη,ι 

17. ΓΑεἰδ χχίν. 6; : Οος. σ. 32. ϑοδλσζοεὶν ἑουμὰ ἴῃ βεςῦϊδι υτίϊεγα, 
Ὁ ΟΒδρ. ἐϊ. αὐ; Εοπα. χν. 7; ΕΡΒ. ἱ. 6, 14. δ. 18; Ῥτον, χί. 30 αἱ. 

42, χχνυ. 14; ΕΡΏ. νὶ. 2:. 

δικαιοσύνης τῶν ' διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ,2 εἰς δόξαν καὶ " ἔπαινον Θεοῦ. 
12. Γινώσκειν δὲ ὑμᾶς ' βούλομαι, ἀδελφοί, ὅτι " τὰ κατ᾽ ἐμὲ 

ε Ἦεθ. χιϊ. αὐ: 186. 
ἱ ]υάε 5. κ Αεῖ5 χχίν. 

80 Ρ, βυστ. οορ., ΟἿ σ., ΤῊρῃγ]}. καρπον . . .« τον. ΑἹ] εἀὰ. ἢ ΦΑΒΌΒΕΟΘΚΙ, 1 
Ο.1.. 845., ΤΒάτί., Ἀπιδτβε. 
ὙὯΟ δβείβηβ ἴδε οπιίββίοη ἴο γα εββῃεβδ. 

Β (νῖτῃ ἀτ6, 122) οὔ. τον. ϑ8εε ἵν 8., ΤΚ., Ρ. γ8 μη... 

3 ΤΊὮε ἱπιροτγίδηι ουγεῖνε 37 τεδάβ Χ. |. τι ἀπιῖδὶ. 

ἀἰῆει," ἐιε., ξοοά ἀπὰ Ῥαδ. 1,2. ορροβεβ 
(2) οα τε ρτουπὰ {παῖ “ἰϊ τεχυΐγεβ πὸ 
Κϑεη πιοσᾶὶ βεηδε ἴο ἀϊβογίπηϊηδῖα δείννεεη 
ξδοοά «πὰ Ραὰἀ". Βυῖ ννᾶβ ποὶ 1πὶβ ῥγε- 
οἰβεῖὶν τπε ρτεαὶῖ αἰ ββουν ἴογ πεαίπεη- 
ΟἸ γί βιίδηβ  ὙΒΘΟΡὮΥΪ. ἀεῆπεβ τὰ διαφ. 
ἘΥ τί δεῖ πρᾶξαι καὶ τί δεῖ μὴ πρᾶξαι. 

ἢς ἰάεα βεδὴβ ἴο Ὀ6 δοτπα οὔ Ὁγ πε 
Το] οννηρ εἰλικρ. ἀπά ἀπρόσκ. Ν ε ὅτε 
τπεγείοσε ςοπιρεϊ!εὰ το ἀεοϊὰς ἕοσ (2). 
“Τῆς ἐιπάδπηεπίαὶ οδμοῖςοε ατγίνεὰ δὲ ἴῃ 
Ῥεϊϊενίπρ ἢ48 ἴο δε τγοϊϊεγαϊθὰ σοπΈπυ δ 
ἴπ ἃ δὲ Δρρ]οαϊίοη οὗ ἰξ το ἃ ννογὶ ἃ 
οὗ νδιγίῃηρ πὰ ϑβογηειίπιεβ ρεγρίεχί πα 
οαβεβ᾽᾽ (αδίπγ, Εχῤος. Βὲδ., Ρ. 37). 
ὙΒετα ἅγε Ἔχχ. οἵ τὰ διαφ. ἱπ σἤδρ. 1]. 
βασεῖνι. ΟΥ̓ οουζβε τΠΐ8 δοκιμάζειν ἰδ 
τηδὰςε ροββίδῖε ὉγῪ τῆς συϊάαποε οὗ {πε 
ἱπάννεπρ ϑρίγιε, [τ βδῆοννβ υ8 “ἴῃε 
δίρμαϑὲ ροῖπι ψῃῖο ἢ ῬΑῸ] τεᾶς 8 ἴῃ δίβ 
ἰτοδίπηθπὶ οὗὨ πιογᾶὶ αιεβιίοπβ " (ΗΪ1Ζπ)., 
Ν.Τ. ΤἈεοὶ., τ... Ρ. 140, Ψῃο ρΡοϊῃιβ οὔ 85 
ἰπβίδποεϑ οὔ Πὶβ ἀδ᾽ἰσαῖε πιογδὶ ἰδςὶ ἴδε ὑγε- 
ςερῖβ ρίνεη ἰπ τ Οογ. νιϊ].-χ., Εοπι. χῖν.). 
π-εἴλικρ. κι ἀπρόσκ. Ὑετε 18. πὸ 'νᾶσ- 
ταῆῖ ἴοσ δά πεγίηρ ἴο {πε σοπιπίοη ἀεγίῖνα- 
τίοπ οἵ εἶλικρ. ἔτοπι κρίνω οοπηρουπάεά 
ψΙ εἰπεῖ εἴλη (““πεαὶ οὗ βυπ.᾽ἢ δηὰ 50 
Ξε ““τεβιβὰ Ὁγ βυπθεαπι,᾽ οζ εἴλη ( Ξ ἴλη 
“ἸΤΟΟΡΒ᾽᾽) δηὰ 30 “ βεραγαιεᾶ ἰπίο γαηκβ᾽". 
Τῆς Ψογὰ ἴβ τδε Ἄχυῖν. οἵ 1,Αϊ. φἐμεογμς, 
“Ρυγα,᾽ “ ἀαππιχεά ᾿.. Α ἐανουτγίϊε ἴεγπὶ 
ἷπ ΡΙαῖο ἔοσ ρυζε ἱπίεϊεοι δηὰ 4150 ἔοσ 
ἴδε 5οὺ] ρυγρεὰ ἔτοπι βεῆβε. Οὐ. Ῥλαφάο, 
66 4,67 Α, 8: Β. Ναῖΐυγα!ν τγαπϑίεγγεὰ 
ἴο ἴῃς πιοτγαὶ βρῆεγε. Τ.. Η. ἄἀτεεη (Το 
ϑεγριοῆσ, Ὁ. 41ὴ ἀεβογίδεβ εἰλικρίνεια 
485 ““Ρεγέεοξ ὀρεππεθβ ἰονναγάβ αοὰ᾽". 
ἀπρόσκ. υν}}} τπὲπ πηεδη, ἱπ 4}1 ρῥτοδα- 
ὈΠΙΙν, “ποῖ ρίνίπρ οἤεποε ἴο οἴπεζβ, 
16 οὔνεγβε βἰάε οἵ εἰλικρ. Τηΐβ βεηβ88 
ΒΕΘΙΠῚΒ ἴὸ ἃ5 ἴο δα ρῥτονεὰ Ὀγ 1: Οοτγ. χ. 32 
ΜΠ τῆς ςοπίεχι, ᾿ς ἰβ 5 ΠΊΡΙΥ Δη 
ἐχραπβίοη οὐ Ρδυ}8 ᾿βουρῃς πετα. Οὐ 
ΑἾ8οὸ χα Ιοπ ἰΐ. το.---εἰς ἐέρμαν Χρ. εἰς 
δᾶ5 τῆς πιδαπίηρβ “ΨΠ ἃ νίενν ἴο" 
πὰ ““ πη], νῆϊοἢ ἴστε βἤδάς ΟἿ ἱπίο 

εδοῦ οἵδε. Τῇηε οοπορριίοη οὗ ἧμ. Χ. 
αἰ ετον ἣἂὶ Ραὺ}}8 παηᾶὰβ ἴοὸ ἃ νυ ϑοὶς 
«ου, ἰδβεϊπ ἔγοπὶ ἴπ6 ἴο ἴδε 
τέλος ᾿ (Βεγβοῆ., Ν.Τ. ΤΆ., ἴἴ., Ρ.. 273). 

Μετ. τι. Οτεςαὶ ενίάεποε (5εε δδονεὶ 
Ἦχεβ κι ν ..... τόν 845 ἴδε ςοιτεςῖ 
τεδάϊηρ. νε βμουϊά, οὔ Ἴοουγβε, ἐχρεςῖ 
τῆς ρεη. (8εε ἴδε υ...), Ὀὰϊ πα οἵ ἴδε τηοϑβὶ 
τηλικεὰ ἐεδίιγεβ ἰπ ἰδίεσ τεεκ ἰδ τδε 
επϊατρὶπρ οὗ πε δρῆεγε οὗ ἴμε ἀσουβ. [ἴἰ 
8 φυΐξε ςοτηπιοη ἴο ἢπὰ ἰἰ νυ ἢ νετὸς ᾿ἰκε 
κληρονομεῖν ἀπά κρατεῖν κιτλ. ΟἿ. ἴῃ 
τοοάετγη ατεεκ γέμω χρήματα, “1 4πὶ (}} 
οἵ ροββεβϑίοηβ ̓᾿ (βεε ΗδιίζΖ., ἐπὶ. ρρ. 220- 
223: Ε. Κτιεῦβ, Κεοίέοη ἅ. Οαξης ἐπ ἀ. 
Ξῥάέεγεη ἀἰσίον. ανγάοϊίάέ, Ἡεξ ἰ., ΡΡ. 3-4» 
ἰν, Ρ. 3 Β).-τκαρπ. δικ. Α {τεᾳυεπὶ 
Ῥῶταβε ἱπ Ργον. (ΧΧ). Α βδονίηρ ἰοσῖα 
οὗ τῆς τεβ0}}18 οἵ τὶ ρῃιεουβηεδβ. ὙΏετγε ἴ5 
ποίπίηρ πεγε ἀδουΐ ᾿υβεϊβοδιίοη, 25 Μουϊε 
ΒΏΡΡοΟβεβ. [115 τῖρῃς οοπάπςος ἴἢς Αροϑβεε 
8858 ἰπ νίενν. Βυῖ τ ἰ5 βαγάϊγ πεεάξυ! ἴὸ 
ποῖς ἴπᾶὶ ἢ Ραὰ! τβετε οᾶπ ΡῈ πὸ 
ἀϊββοοίϊβιίοη οὔτε ἔνο ἰάθδβ. δικαιοσύνη 
ἰ5 αἰννᾶγβ ἢ Πὶπὶ τῆς τίρῃς τεϊδιϊοπ 
Ὀεΐνεεη Οοά δηπὰ πιᾶπ, τοδάε ροβϑίδῖς 
τῆτουρἢ ΟἾγίδβε, ννὶ ἢ δββεσῖβ τβεϊζ, ἀπά 
πε Ηοΐν ϑ5ρίγι᾽8 ἰπήμεηςε, ἰπ τἰρβιεους 
Ἄοοπάυοι.---διὰ 1. Χ, ΤἼε καρπός 45 νεῖ! 
88 ἴδε δικ. ἰδ ἀπε το ΟἸτίβι ((, οἢ8ρ. ἱν. 
13).---εἰς ὃ. κι ἔπ. Θ. ΟΥ̓ τιῃε τεΐγαιη ἰπ 
ΕρΡΉΏ. ἱ. 6, 12, 14, ἀΑηὰ ΟὨγίβι'5 ννοτὰβ ἰπ 
]οδη χνίϊ. 4, ἐγώ σε ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς. 
ΤΠε ἀϊδβοείρ!ε τηυβὲ θὲ ἃ5 ἴῆε Μαβῖεσ. 

Νν. 12-14. ΗΙ5Β ΡΕΕΒΕΝΤ ΒΙΤΌΛΤΙΟΝ. 
-τν ες. 12. γινώσκ. δὲ ὑ. β. Α ςοπιπιοπ 
ερ βίοϊασυ ρῆγαβε. ΟἿ ὑμᾶς εἰδέναι βου- 
λόμεθα ἴῃ ἃ [,εἴἴεῖ τὸ ἴῃς πηαρίβιγδίεβ οὗ 
Οτορὺβ ἔτοπι πε Εοπιδη (οπϑβιιῖβ, 73 Β.ς. 
(νίεγεςκ, δέγο αγάξοις, εἴς., αδιι., 1588, 
Ῥ. 36). δέ, 45 50 ἐτεαυδηῖν, ἰ5. τταπβὶ- 
το ηΔ].--τὰ κατ᾽ ἐμέ -- πιγ οἰγουπηβίδηοαβ. 
[πὶ ἰδῖεγ ατεεκ κατά οαπιε ἴο Ὀς ἃ τεσυΐλγ 
ΡΕΓΙΡΉταβίβ ἔογ ἔπε ρεη. ΜΝ. ϑομπιάις (ἀς 
εἰοομί. Ῥξοσεῤῥλῖ, Ῥῃ. 21-22) ρῖνεβ βιγικὶπσ 
εχχ. ἔτοπὶ ] βερῆι, ε.Ρ.ν Α4πέϊ., ἱ., 296, τοῦ 
κατ᾽ ἐκείνους συγγενοῦς, ἡ Πετε κατ᾽ ἐκ. 
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βδλλὰν εἰς ' προκοπὴν τοῦ εὐαγγελίου ἐλήλυθεν - 13. ὥστε τοὺς ρας τς 
δεσμούς μου " φανεροὺς ἐν Χριστῷ γενέσθαι ἐν ὅλῳ τῷ " πραιτωρίῳ 14: ιν μι, 

Μεες. νἱϊΐ. 8. 
ὩΟΓ'Β ρδαῖδςαβ. 80 Αςῖδ χχίϊὶ. 35. 

Ξ ἐκείνων. ὅεε 4150 Κλεΐκενγ, θ μαδείέομπες 
ἀξ εἰοεμέ. Ῥοϊγδίαπα, Ρ. 282. ΤὨΪΒ ἰ8 
ῬΑ] 85 ἔἢγϑι στείεσεηςς ἴο ἢϊβ οννῃ δῇαϊγβ, 
ψΠΙΟὮ ννεῖς οὗ τῆς ἀδερεδὶ σοπςεγῃ ἴο ἴδε 
ῬΒΠΙρρίαπβ. Τπείγ σι μά βεβη ργοπιρίεὰ 
ὃν τδεῖγ ἀρργεβεπβίοπβ οὗ ἢὶβ βοσε πεεά. 
ῬΕΣΒΔΡΒ5, 48 Οδϊνίπ βιιρρεβῖβ, 88. ὀρρο- 
Ὡδπίβ γεγα υδίηρ Π]85 ς: 168 88 ἃ ὑσοοῦ 
οὗ τ6 ΜοσιΠ]εβϑηεββ οἱ δἰβ (Οοβρεὶ.--- 
μᾶλλον εἰς προκ. . - - ἐλήλ. Τῇε υβε οὗ 
ἄλλον βεοῖηβ ἴο ἱτπηρὶν ἴπαὶ {πεν ψνεγα 
οοκίπρ ουὖἱ ἔος Ὀδὰ πεννβ οἵ τῃς Αροϑβίΐε. 
Απὰ τπδὲὶ νουϊὰ 7υ8ιν τῃ6 βυρροδίτίοη 
τῃδὲ, βῃοσγιῖγ θείογτε τηΐβ, ἃ οἤδηρε πδὰ 
οοουττεὰ ἴῃ Ρδυ} 8 οἰτουπιδίδηοεβ. ΜδῪ 
ποῖ ἴδε σῆδηρε ὃε οςοπηεοιςὰ ἢ τΠ6 
ἀπολογία οἵ νετ. γ) [5 ᾿ξ ποῖ ῥτορδῦϊε 
τῆλι Ῥδὺὶ μβαὰ Ὀεεη ἰγαπβέεσγεά ἔγοπῃ ἢἰβ 
δἰγεά Ἰοάρίπρ (Αοῖβ χχνῖϊ, 30) ἱπίο ἴδε 
Ρτίβοη ὑνῆθγε ἔποβε οὐ ἴσῖ8] ννεγε Κερῖ ἴῃ 
ουβίοάγ ὃ Ο. Ηἰτβομέεϊά (δέές. Βεγίελέ. 
οὗ Βειΐϊη Αςδάεγην, 1891, ΡΡ. 857-858) 
Βοΐά5 ἐπὶ ἱπιργβοηπιεπηῖ δἱ Κοπιε τν 88 οὗ 
ἃ τοὶ τασν ομαγαςίεσ, δηά τι {πε θάγγαοίκβ 
οὗ νατίουβ οἶτγ ἴγοορβ βεγνεὰ ἃ5 Ὀσχίβοῃβ. 
Μοχηχηβεη (οῤ. εἰέ., 1805, Ῥ. 500) ἀρτεεβ 
νἢ Ηἰγβομῖ, ἰῃ Ῥεϊϊενίπρ ἴπαὶ πε εαςέγα 
ῥεγερτίμογμνι ΤΑᾺΥ Ὦᾶνε Ὀδεπ υδεὰ εβρ. 
ἴοσ ΕΑ Ῥυζροβε. Τῆε ῬΒΠρρίδπβ νουϊά 
πδῖυγα!ν ἐχρεςὶ {παῖ {Π18 βιίσιςῖεσ ουϑιοαν 
ταυϑὲ πιεᾶπ δένεγεσ. ἤαγάβῃϊρβ ἕο τῇς 
Αροβῖῖε. Α8 ἃ πιαδίϊεσ οὗ ἔδοϊ τὲ δδ8 δεεη 
ἴῃ ἰδ ἔανοι, προκοπή ἰβ8 4 τεομηίοδὶ 
ἴεσπὶ ἰπ διοὶς ρΡῃΙἸοβορῆυ ἴοσ “ Ῥσορίοββ 
τουνναγὰβ υνἱβάοπι᾽᾿ (δεε Ζεῖϊετ, δίοέος, 
εἰς., Ρ- 204). [ 15 οοπἀετηπεὰ Ὁγ Ρῆτγ- 
πἰςδυβ (εὰ. ΤοὔεοΚ, Ρ. 85) 48 υποἰαβϑίςδὶ. 
Ετεαυοηῖ ἰπ ἰαῖες ατεεῖς, εβρ. ἰπ ΡΙυϊδγο ἢ 
δηὰ Ροϊγ".---ἐλήλνθεν. ΩΓ. Ματκ ν. 26, 
εἰς τὸ χεῖρον ἐλθοῦσα (ννγ δΒδμου]ὰ ΕἸ]. 
οδἧεςς το 115 ραγαδα]]εῖ }), Αςὶβ χῖχ. 27. 

δι. 13. Ἐογ ἴδε βΚ|1}11 τῃειοσγίοδὶ 
βίσυςίυτε οὖ νν. 13-175εε]. ΝΝ εἰ58, Βεἰέν., 

. 17, ψ»ῆο σοπιρᾶγεβ ἔοπι. ἱΐ. 6-12.---τὰ 
σμά ἰ5, οα ἴδε ΨΠοῖε, πιοῖς οοπιπιοῃ ; 

866 [,Κ6 νῖϊ. 29, Αςῖβ χνῖ. 26, χχ. 23. 
Αςοοτγάϊηρ το Οοῦειὶ, Μηερεοσγπε, 1858, Ρ. 
74 Π΄. (φυοιϊεά τη ΚΝ -5.ἢ., Ρ. 85, κ. 8), ἴῃς 
Πδυΐογ ἔοστῇ τγεΐετβ ἴο δοῖυ δ] Ὀοπάβ, ἴῃ Ὲ 
τῆδϑς. ἴο πε ἱπιργίβοησηεπῖ. Βυϊῖ ἴδετε 
β6Επὶ8 ἴο Ὀ6 πο ἀϊδιϊποιίοη, ε.5.» ἐπ Ατεῖς 
Ιπβοῖτ. (58εὲς Μεὶιβιεγσῆδηβ, Οαγαριηι. ἷ. 
αἰξέεελ. Ϊπδοῖγ., Ὁ. 112, π. 1το25). Απὰ 
ϑοἢ. βἰδῖεβ παῖ ἴπε ἀϊδεϊποιίοπ νν}}} ποῖ 
ΔΡΡΪν ἰο 1ΧΧ.--φαν. ἐν Χ. γεν. [τ 45 
Ὀεζοπιε ρἱδίῃ [παῖ με 18 ἃ Ῥγίβοῃογ ννΒΟΙῪ 

τῷ Οοπδίσῃ. ςἤδρ. ἰἰϊδ. 21; τ ΤΒςεα. ἰἰϊ. 13. 
17; 2 

Ὦ πρ. ἴουτγ εἶτηεδ ἴῃ Θορρι ας ξονεῖ- 

ἴον ἢ γίβι᾽ 8 βαᾶκε, δηᾷ ποὶ οὔ δοςουπηὶ οὗ 
ΔΩΥ Ὀτεᾶςοῖ οὗὨ ἶανν. γεν. τπηυϑὲ 6 ἴγδῃ8- 
Ἰαϊεά ὃγ ἴδε Επρ 8} ρετγέεςξ, ἔοσ, 88 Μουϊε 
(ΟΤ.) ν εἰ] ρμοϊπὶβ ουῖ, “οὖ Επρ] ἢ 
ἐρόμαπε βεραγδίεβ ργεβεηῖ ἔγοτι ραϑὶ [688 
ταρὶ ἀϊγ τῃλη ατεεκ. Οἴσουτζβε ννὲ πιιβὲ 
ΒΌΡΡΙΥ δεσμ. 48 ργεάϊςαιε ννἱτἢ φαν. γεν. 
-πῖν ὅλῳ τ. πραιτ. ἰδΒ οπε οἵ (δες πιοβῖ 
ΚΟΘΏΪ οοπίεβιεά εδχργεββίοηβ ἰῃ ἴδε 
Ερίβιϊε. Εσουτγ ἸΙεδάϊηρ ἱπιογργείδιίοηϑβ ἀγα 
ἔουπά. (1) Τλοσε γογνείῃρ ἐκε ῥγαείογίαη 
ἐρραμεὶ 80 [4:., Ηξη., Αὔδοιι, Ηρι., 

ἴῃς. Τδὶβ ἐχρ᾽δηδίίοη 885 της ἰη [18 
ἵδνους. Τῇοβε οοπηίηρ ὉΡ οπ δρρεδὶ 
ἴτοτι ἴπε Ργονίποαβ εσγε βαηάςά ονεσ ίοσ 
δυγνε  ίδηςε ἰο ἴπε ῥγαφζεεξ ῥναείογίο βεε 
Μαιηυδτάϊ- Μοζηπμ8., 1ϊ. 25, Ρ. 972 πὰ μ. 
2). Απὰ δι. (Οονε., Ρρ. 99-104) Π48 βῆοννῃ 
ςοποϊυδίνεῖϊν τμαι (πε ννοτὰ δάἀπκίϊβ οἵ τμῖ8 
τηεδηΐηρ. (2) Τὰς δαγγαςὰς ΟΥ̓ ξαν"ῤ 0 
ἐλε ῥγαείογίαπ ργμαγά. 80 1,1ρ8., ΚΙ., ΑἸ , 
Ὠε Υν., Μνυι., ΝΥ8., νοη ϑοάεη. Βυῖ 
ποπα οὗ ἴῃεβε Οοσησῃ. δγίηρ ἀΐγεςι ενΐ- 
ἄεποε ἴο βῃον παι ἐπε πᾶπιὲ ῥγαξέογέμνε 
ΨΆΒ ἐνεσ ἀεβπίϊεὶν ἀρρ]εὰ το ἐπε εαςέγα 
ῥγαείονγίαν"α, Ὀυϊξ ὑπάεγ Τιδετὶυβ δὲ τῇς 
Ῥοτῖα ΝΜ  πιπδ}15 (Τας., 45»., ἷν., 2). (3) 
Τὰε ερεῤεέγογὶς ῥαίαεε. 80 ΟἾὖς., Τῇ. 
Μρβ8., Τμπάσι., Βεπρ., Μγηβίες (Κίεὶμε 
ἐκεοί. ϑελγίζίομ, Ῥ. τ84, βοπγε βίγοῃ ἀγρὰ- 
τρεηῖ8), ανγηη, Ὀυςβεβηε. [πη 411 οἵπες 
Ραββαρεβ οἱ Ν.Τ. πραιτ-. -- τεδίάδηςε οὗ 
πε τυῖεσ. [1 ἰ8 βδιὰ τῆαι ἱξ ννου]Ἱὰ δε ἱπι- 
Ροβϑίδίε ἔοσ ἀπγοπα ντίτἰπρ ἔγτοπὶ Κοπις 
ἴο (411 τπε ραίδοε πραιτ. Βαυΐῖ, Ὧ8 αν. 
οὔβεγνεβ, ἵΠ18 18. ἃ ργονίῃης!δὶ νυτιτἰηρ ἴὸ 
Ρτονίποίαὶβ, ἀπὰ υδιηρ ἴπῈ νοσγά ἱπ ἃ 
[Ἀταλαγ βεηβε. Εὐτγίπο, ἴῃς σμδηρε ἴοσ 
πε δεῖῖες πῃ Ρδυΐ᾿Β οἰγουπιβίδποεβ ἰδ οοη- 
πεοιεὰ ἢ τε Κπονϊεάρε ταὶ ἢΒ Ὀοπ 8 
ἅτε ἰπ ΟἸγίϑι. [5811 Ὀεοδυδε (πε απέλογ- 
ἑξέες (ετπιρεγοσ, εἰς.) πᾶνε αἰτεδάν θερυπ 
ἴο ἴδίκα ἃ ἑδνουγδῦϊε νίενν οἵ μἰβ οδβε παῖ 
πε ργεδομίηρ ἰ8 δ]οννεά ἴο ργοβρεῖ ψἱτῆ- 
οὔὖἱ Πίπάγαποε δηὰ τῃδὲὶ ἢ18 δββοςίδῖεβ 
ἴᾶΚε οουτᾶρε ἢ ΤῊΪΒ ἱπτεγργεϊδιίοη σδηποῖ 
Ῥε ἀϊβπικίββεά δτορεῖμο Πρ μεν. (4) Τς 
7μαϊείαὶ αμέκονίπες, 80 Μοτηπίβεη (οῤ. 
εἷξ., Ῥ. 498) δηὰ Εδπιβᾶν (5. Ραπί, εἰς., 
Ρ. 357 ἢ). Τεβε νου]ὰ Ὀεὲ πε ῥγαεζεει 
ῥῥγαείονίο (εἰϊμες οπὲ οὔ ὕνο)ὴ νι {πεῖς 
ἈΒΒΕΒβοῖβ ἂἃπὰ οἴπει οὔῆςϊαὶβ οὗ ἴπε ἱπὶ- 
ΡΕΒΙ οουτί. Μοπιπιβ. αυοῖεβ ἔτοπὶ ἃ 
εἴτε οὐ Ττγαήδη ἴο Ρ]ηγ (Εῤ. Ριἐπ., 57 
[65]}, ἴῃ ννῆϊςἢ πε ἀεςίάεβ τῃδὶ ἃ ογὶ πγλίπδὶ 
ςοπάεπηηεά ἴο εχίϊε, Ὀυϊ, ἰπ βρίτς οἱ 115, 
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οοτομε καὶ “τοῖς λοιποῖς πᾶσι, 14. καὶ τοὺς πλείονας τῶν ἀδελφῶν ἐν 
ῬῬαῖα, Κυρίῳ » πεποιθότας τοῖς δεσμοῖς μου “ περισσοτέρως τολμᾷν 1 ἀφό. 
Ἀρ, 
αἱ 

4 ἴπ᾿ Ραυὶ ἀπά Ηεῦτγεννε. 

βως τὸν λόγον 3 λαλεῖν. 15. Τινὲς μὲν καὶ διὰ φθόνον καὶ ἔριν, τινὲς 

1 80 ΑΙ, ΝΗ. Τί,, Ττρ., ΝΥ 8. τολμᾶν. 
380 ΓΘΕΚ"Κ, ΟὨτιίοοοδβ,, Τμάτι., ΕἸ]. (ν8ὸ ο81185 τον Θεὸν “ἃ ΠΘΑΓΙΥ οετιδίη 

Εἶοβδ"), ρει. Οἱβδεν εἀά. δὰά τον Θεὸν νἱτἢ ΑΒ Ἔ"Ρ, ἀ, ε, ἢ, νξ. 88}. ςορ. 
ἄττη., Οἴει. ΟἿτ (βοτρο ρἰδοςβ), 

1 ρεγὶπρ ἱπ τε ῥγονίπος, βῃου]ὰ ὃς βθηὶ 
ἰπ ςδιαίηβ αὐ ῥγαεζδείος Τ᾽ γαείονὶὲ τεεὶ, ν᾿ πο 
ἅτε ποῖ ἴΠε Ὀγίβοῃ οἢῇῆς]8 Ὀυϊ ἴῃοβε οοη- 
Τεγηθὰ ϑνἱτἢ τῆς Ὠεατίηρ οὗ οαβεβ. ΤΗΐδβ 
ἐχρίαπδιίου αἷ8οὸ ννου]ά ἄρτεὲ υνεῖ] στα 
ψηδὲ Ρδὺ] βαγβ δδουΐ δἰβ Ὀοπάβ δαπά [ῃῈ 
Ῥιόρτεββ οὗ πε αοβρεὶ. Ννε νουϊὰ Πεεί- 
ἴαῖς ἴο ἀεοίάε θεΐνεεη (1) δπὰ (η, τδε 
Τοπίεχι βεεσηίηρ ἴο βυρροσὶ τῆς ἰδίζεσ, 
ΨΨὮΠΟ, Ρεσμδρβ, ἕλνουτβ {πὸ ἔογζηετ.---- 
καὶ τ. λοιποῖς πα. ΟΥ. ΟἹΟ., ἰἱ., 1770, 
ἐπεὶ καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς πᾶσιν φανερὰν 
πεποήκαμεν τήν τε ἰδίαν καὶ τοῦ δή; 
τοῦ Ῥωμαίων προαίρεσιν. Αρρᾶτεπίΐν ἃ 
νᾶριδ ρῆγαβε -- ενοσυνθεσγε 6Ἶ86. 

Ψες. 14. τοὺς πλείοναβ. ΜΝ δυρῆδη 
ποῖ ἀ8 τπδὲ “ἔγοπῦ ἴδε υπίνεσβαὶ ργδοιίος 
οἵ ἀεοίάϊηρ πιδίϊειβ ὉγΥ τπεὲ νοῖε οὗ ἃ 
ΤΩΔΊΟΤΠΥ τῆε ἰατπὶ σοπιεβ ἴὸ πιεᾶπ ἐλε 
»ιαΐπ δοάν, [με βοοίεϊυ ας α τσλοῖς," ὃυῖ 
τηῖβ βοδγοεῖν βεεπηβ πεεάδι].---τῶν ἀδ. ἐν 
Κ, ΤΠεβε ψνογὰβ βϑυγεῖν πῆᾶκα ὉΡ οπε 
Ρῆγαβε (8ο ΑἹ, ννεῖζβ., Νν8., εἴς., δ8 
δεαίπβι [ἢ., ΠΙρβ., Μγε., εἰς). ΟΚ Οοὶ. 
ἷ,.. 2. 1 ἰ5. ἀϊῆϊουϊε ἴο δεαὲ ψβετε τδα 
ἰδυϊοίορυ, ψὩ ἢ ἰ8 βαϊὰ ἴο δε ἱηνοϊνεὰ 
ἴῃ τη 18. ἱπεεγργεϊδείοη, οοπιεβ ἰη. Ρτοῦ- 
ΔΌΪΥ ἰξ 18 Δπ δἰπιοβὲ τες ῃπίοαὶ οοπιδίπδ- 
ὕοη. Ῥβη.. (Β5., Ρ. 82) ποῖεβ δοπὶ 
Ῥδρυτὶ ἃ ργεοίβεῖγ βἰ πη ἰεομηὶςδὶ υ86 οὗ 
ἀδελφός ἴῃ τἴε Ἰδπσιᾶρε οὗ πε ϑεγαρευση 
αἱ Μεπιρῃῖβ. --- πεποιθ. τ. . 
“Ἡδνὶπρ σοπβἤάεποε ἱπ ΤΥ Ῥοπᾶς,» ἐνδ., 
δθείπρ ἐποουγαρεὰ ὃν τῆς ἔανουγαθῖς ᾿σῆς 
ἰπ ψνΒΐ ἢ Πῖ5 ἱπιργίβοπγηθης ννᾶβ θερίπηϊης 
ἴο δὲ τεραγάδἃ ὑνῆεη βθοπ ἴῃ ἐΐπβ ἴσῃ δ 
οδαγδοίεσ [ΤῊ ἱβ τε 118 ἱπ ἔδνουσ οὗ () 
ἷπ νεῖ. 13.} ΟΥ̓ ΡῬμΐπη. 21, πεποιθὼς 
τῇ ὑπακοῇ σον.--λαλεῖν. Ηρι. Βεϊϊενεβ 
ἴῃδι λαλ. 5 υβεὰ Ποῖα ἐχρτεββῖν ἰπβιεδά 
οὗ λέγειν 45 ἐπιρῃδϑίβὶπρ' ἴπε Ραμ γβίοϊο- 
αὶ] ῬΙΟΟΕΒ8 ταῖδοσ ἵδη ἴῃς ογά βροίεῃ. 
ἢ ἴδε Ἰδῖεγ ἰαηρυαρε ἴπεβε τεῆπεπιθηῖβ 

Μετε ἂρὶ ἴο ὃς ονειϊοοκεά. 5111} ἰὲ ἰ8 

ἱπιεγεβεῖπρ ἴο βπὰ ἴπαὶ ἴπ ΓΧΧ ἜΣ 

ἰδ δἰπιοβὲ ἱπνδγίδδ!Υ ἰγᾶη8]. Ὁ λαλεῖν αηὰ 
ἽΝ ὉΥ λέγειν. 

γν. 15-|8. ΤῊΕ ΒΕΒΌΙΤ ΟΕ ΗΙ5 ΜΟΒῈΕ 
ἙΑΝΟΌΒΑΒΙῈ ΟἸΒΟΟΜΒΤΑΝΟΕΒ: ΟἩΕΙΒΤ 
ῬΒΕΕΑΘΗΕΒΌ, ΨΗΕΤΗΕΕ ΟΕ ΒΡΙΤΕ ΟΚ σοοῦ- 
ΜΊΣο ετ. 15. τινές, Ατα {Πεβε ἴη- 
οἰυάςά πη τῆς πλείονες οὗ νεῖ. 14 οΣ ποῖ ὃ 
Με ρτείες ἴο δεϊϊενε (80 δἷβο Νν εἰζβ. 
αλνὸ. ἢ. ἀεμέξολε ΤἈεοὶ., 1876, Ρ. 294 
6) τλδὲ δὲ Αροβεῖες δδβ οβιδηροὰ δίβ 
Ῥοΐπι οὗ νίεν. στ ἰβ 'ἴὲ ςοποείναδίε τδδὶ 
ἴποβε ννῆο “ παὰ οοπῆάεποε ᾽ ἴῃ Πἰβ δοπάς 
8βουϊὰ, οἡ τε οἴμεοῖ παπὰ, “ σαῖϑε δῆϊς- 
ὕοπ " (νεῖ. 17) ἔογ ἔβοβε Ὀοπάβὺ ες 
{πὶηκβ πον ποῖ 80 τηυςΐ οὗ ἴπε δτ- 
δοϊἀεπὶπρ οἵὗἩ ᾿ἰ8 ΟἩτίβείδη Ὀσγεῖμσεμ δ5 
οἵ {πε δος ἰπδὲ ἐπε ἀοβρεὶ ἰβ Ῥείπρ 
Ρτγεδοβεά νπῖῃ ρτεαὶ νίρουσ ονεῖ ἃ υἱὰς 
8ἃ:εᾶΔ. Ασοοτγάϊηρίν τινές πᾶν Ὀε τΆΚεη ὉῪ 
᾿ῖ8ε14.--- ΡΓΟΌΔΡΙΥ καί ροεβ ψἱ φθόνον. 
κϑόσῃβ ργεᾶςῃ. .. αεέναϊίγ ἴτοτη δῆνΥ 
δηὰ τί Ὁ" --- ἔριν -Ξ- “ χίνδϊγυ ̓" (ποῖ 
“ βιτς ᾿), 48 οἤεη. φ. Τῇυς., νἱ., 31, 
4:1 Ἔβ.ῇ., Επμνιδη. (εὰ. ῬΑ]εγ), 933 (μετα 
υδεὰ ἰπ ἃ ροοά 56π8ε). ΤῸ ὑνδοπη ἄοες 
ΡῬαυὶ τεΐεσ ἢ [τ μᾶ8 υὑδυδιν θθεπ τλκεη 
ἴον σταηϊεά τῆδι ἴὲ τηυβὲ δὲ ἴο δβ ὑπ- 
Μελιγίηρ Ορροῃεηΐβ, ἔπε ]υἀδίδετβ. 50 
Μγε., ΑἸξ, 1ΓΆ., Εταπκς (εβ8ρ. 5.1.., 1895, 
Ῥ. 772), Πυςδεβπε δπὰ οἴμεγβ. Βαϊ, ἃ5 
Ἦρρι. οἰεασὶγ βῆονβ, ννεὲ ἴανε πὸ στουπάβ 
ἴοτ δβϑυπιίηρ {πε εχίβίθηοε οἵ ἃ ἀεδηϊκεὶυ 
δηι- Ρϑυ πε [εν 8}:-ΟἸσιβιίαθ ρασῖγ δὲ 
Βοπιε (8ο αἷϑο οσι, χμααίςέἑς ΟἈγίςεΐ- 
απὲέν, ῬΡ. 112-113). Αἴ τὲ βᾶτζης εἶπις 
τηϊ15. )εδ᾽ουβυ οὗ ἴδε Αροβίῖε, ἃ τηδῖϊεσ οὗ 
Ρεγβοπᾶὶ ἔδεϊϊ πρὶ, τᾶν ννῈ]1] ἢᾶνε δγίβεπ ἴῃ 
πε ]ενν δ ππρ οὗ τε Κοσηδη ΟΒυτγοὶ. 
ΤΕΥ ψου]ά παΐυγα! ὃς τουβεὰ ἴο βοπις 
Ὀἰείαγηεθβ ὃν Ρδυ]}5 ἐπιρῃδβίὶβ οὐ [δε 
πη ἰνεσβα! γ οὗ της Θοβρεῖ δηὰ ἢϊβ πορίεςι 
οὗ ᾿ῖβ βρεοίδιἷν 1εννίϑη βαρ. Βὰς ἴὶ 
18. ἀπτεδβοπδδῖε ἴὸ ἀϊνίἀε 411 τπε ΟΕ σί9- 
κτίδπϑ οὗ ἔπε Αροβίοϊίς Αξε ἱπῖο σεπεῖϊε- 
ΑἸ σίβείδῃβ δπὰ 1υἀδαίβετβ. Τοῖς ψουϊὰ 
ες πιδὴν εν βῃ-ΟἸγιβείδπβ το πενες 
δνουτεὰ τπε εχίγετηε πιειμῃοάβ οὐ Ἄνεῃ 
ἀοςιτῖπεβ οὗ 1πε Ἰαῖίεσ. (ΟΛ Μ΄ ΟΙἰδβεες 
ἰπβέσαςεινε ἀϊδουβδίοι, Αῤοςί. Αρε, Ρρ. 
393-395, ἀπὰ Ρῆ.., ὕγελγίςέ., ΡὈ. 147, 151.) 
[ε 18 ἱπάεεά υΐεε ροββίδὶε δι τποβε τε- 
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δὲ καὶ δι᾿ "εὐδοκίαν τὸν Χριστὸν κηρύσσουσιν- τό. οἱ μὲν] ἐξτ θα 
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, ἡ, 
ΡΒ. 

" ἐριθείας 5 τὸν ὅ Χριστὸν " καταγγέλλουσιν, οὐχ " ἁγνῶς, " οἰόμενοι 1.5.9. 
θλῖψιν ἐπιφέρειν 4 τοῖς δεσμοῖς μου" 17. οἱ δὲ ἐξ ἀγάπης, εἰδότες 

ἐηύγα. 

1 εξ εριθειας . .. ἴο επὰ οἵ νετς. 16 πὰ εξ ἀγαπης 
ΑΒΌΡΈΕΑΘΡ 17, 23, 37, ἃ, ε, ἔ, δ, 50. βδἢ. ζορ. ἃζῃ. 

Νοη-ταπβροβίτίοη οπηἱν ἐουπὰ ἱπ Ὠ εἰς ΚΙ, 
Ῥίδςςεβ. 80 84]1] εἀά. ν τ 
δῖῃ., Β48., Εὐι.οοά.͵ Τετγι., Νιοϊοσίη. 

ἐ τ Αςἰδ χνίϊ. 3; Οοἱ. ἱ, 28. Οΐεη ἰῃ Αςῖ8. Οηἱὶγ ἱνῖςς ἱπ ΕΧΧ. 
νη Ν.Τ. οοἱγ ἰουπά Ὀεδίάεδ ἰπ [μη χχί. 25; [88. ἱ. 7. 

εχχ. ἴῃ 
ϑίσγαςξ. 

8 ϑεὲε ποῖθ 
υ Οοϊν δεῖ ἰἱ Ν. 

... ἴο επὰ οὗ νεῖ. 1:7 σβδηρε 

(ΒΙΟΒ οπι. οἱ μὲν εξ ἐριθ. . .. δεσμ. μ.), Οἢτ., Τάτι. 

380 ΜΑΒΚΡ, εριθιας ΠΕΡΟ 14. (ϑεε νν8., ΤΑ. ρ. 141.) 

380 Τί., ΝΗ. ([1} ἢ Δ ΓΑΌΕΚΡ, Β48., Οἴγ., Εὐτῇ. «οὐ. Ὑπάτι. Νν 8. οσῃ. 
τον νἡτἢ δϑσα ΒΕΟ, ΟΠ. οοά. Τερ., ΑἸΖ,, νας ἢ. Ὀγαοζεῖ τον. 

4 80 ὨΞΕΚΙ,, ΟἾσ., τ μάγε. ΑἹ] εἀὰ. ἐγειρειν ἢ ΜΑΒΌΡΕΟ 17, 31, Ὁ... νᾷ. 
88}. ζΟΡ. ἅγπι. εἴῆῃ., Αὐρ., Απιῦγϑι. (Ὁ Ρ, Εὐυτ.“οά. φπεγειρειν). 
προσφερειν. 

ἐειτεὰ το πεγε δὲ Ρδυ]ης ΟΠ γι βιίδπβ ννῇο 
ἔοτ βοῆς στεᾶβοῃ ἢδνε ἃ Ῥεβοῃδὶ ρίᾳυς 
δὶ τε Αροβιῖε. (ἡ νν8., ἄιεν. . οὔ 
ΤΑεοὶ., ἴων 2, ὉΡ. 388-380, πὸ ἴἤσχοννβ 
ουῖϊ τῇς ἱπιογοβιηρ βρβοβιοη τῆαι {πεν 
τᾶ πᾶνε Ὀεδη οἷά ἰδϑοῆετγβ οὗ {πε ΟΠυΓΟ ἢ 
ΨΜ}Ὸ δά Ὀεοοπηε ᾿εδίουβ οἵ Ραυ 8 ῃίρῇἢ 
Ῥοπίξίοπ, ἀπά 50 νυ βῃῃβά ἴο ουδισὶρ Πὶπὶ ἀπὰ 
ἀεβίσου 18 ρορυϊατὶγ.) “Ῥδὺ] βᾶγβ πο- 
τοίη πετε ΠΟ Ὦ 1 πᾶνε ποῖ ἐχρεγίεηςςά " 
(Οἱν.).---τινὲς δὲ καί. ΑἸτπουρ ποὶ 
εχρ οῖγ, ἴῆεδε, οὗ σουγβε, Ὀεϊοηρ ἴο με 
πλείονες οὗ νεῖ. 14. καί πιατκβ ἴἢς ςοη- 
τταϑὲ ἢ ἀπε ῥγεοθάϊηρ οἴδαδε. --- δι᾽ 
εὐδοκίαν. ΤῊς ννοτὰ οδπ πιεδη ποίδίησ 
εἶδε Βεζε τπδὴ “ροοάνν}}". Εογ ἰξ ἴ8 
Ρἰδοςὰ ἱπ δηιῆεβὶβ τὸ φθόνος ἀπά ἔρις, 
ἃπὰ τεβυπιεὰ ὃῪ ἀγάπη δεῖον. ΟΛ 
Θίγας ἢ, ἰχ.ν 12, μὴ εὐδοκήσῃς ἐν εὐδοκίᾳ 
ἀσεβῶν. 

νν. 16-27. Αη ονεγν Πα πλπρ πιᾶ88 οὗ 
Δυϊμογιτν 18 ἰη ἔανουγ οὗ ἰγδληβροβίης ἴπεβα 
νεῖ868 45 ἃῦονε (8βεε οτὶϊ. ποῖϊε). ΤᾺ. ἰ8 
ΒΙΠΊῚΡΙΥ ἅπ ἐπιδηδιίοη Ὀαβεὰ οπ ἴπε ογάεσ 
'π νεσ. 15.--- νεῖ. 16. οἱ μὲν ἐξ ἀγάπης. 
[5 1πῖ|8. ἃ ςοπιρίεῖε ρῆγαβε ογ ἄοεβ ἐξ ἀγ. 
Αυδιν ἴπε ῥγεάϊοδιε τ. Χρ. κηρύσσ. βυρ- 
Ρἰϊεά ἔἴτοπι νεσ. το ὃ ὙὍῇδ ἰδιῖεσ βεεΠΊ8 
τηοβὶ ἡδζυΓαὶ, 48 ἴὶ ρεβεγνοβ ἴῃς σοπιρίεῖα 
Ραγα  ε] ἰβπὶ οὗ πὰ οἰδυβεβ, ννὩϊο ἢ ννου]ά 
οἰδεγννῖβε δε ἀϊδιυτρεὰ Ὁγ οὐχ ἁγνῶς.--- 
κεῖμαι [28 ῥταοιοα!ν θεςοπΊα ρετγῖ. ρα8- 
βίνε οἵ τίθημι. τέθειμαι [5 Ξεϊάοπι υβεά. 
(ϑ8εε αἰ]άεγβίεενα οα Τυϑιη Μ., 4ῤοἱ., ἱ., 
αι. 6.) Εχδςῖν ρῥδγδ1]εἰ ἀστεὲ [ὺκς ἰϊ. 34, 
οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν 
πολλῶν; τ ΤΏεβ8. [ἰϊ. 3, αὐτοὶ γὰρ οἴδατε 
ὅτι εἰς τοῦτο κείμεθα. “᾿ Απὶ ἀρροϊπιεὰ.᾽" 

νες. σ7. ἐξ ἐριθείας. Ηετε νίτγῖυα!ν 
Ξε "" βε  ἤβϑἤπεββ᾿"᾿ (γαῖπε ἴδῃ “ ἐδοιίουβ- 
πε55᾽᾽). Οτὶ ίπα! γ, τπὰ Τμπζᾶςίεσ οὗ ἃ 

[ 
ΤὨρΡὮν!. (τη ρ.) 

ψΟΥΚΕΙ ἴοσ ρᾶυ. Νον παῖ νῃίοῃ ἀε- 
εταὰδεὰ {πὲ πίτεὰ ννοσίκεσ, ἰπ πε εϑεϊπιδ- 
το οὔαπιϊχυϊν, νν88 δ185 ἰδδουγίηρ νν ΟἿ 
ἴον ἢἰβ οννῆ ἱπίεγεβίβ, νυ ῖ]ς τὰ ν85 ἃ βίρῃ 
οὗ τῆε ποῦϊε ἴο ἀενοῖε Ηἰπιβε1 ἴο πε φοπὶ- 
του ννεᾶὶ. Τηΐβ βεῆβε βιιϊϊ8 811 Ν.Τ. 
Ῥαβϑᾶρεβ (Εοπι. ἰΐ. 8, 2 (ον. χὶϊ. 2ο, αδὶ. 
ν. 20, 18. {1}. 14, 16). ϑες Ηρί.᾽5 να]υ- 
δὉϊΪε ποῖς ἔτοπὶ ψῃϊς ἢ ἴῃς ἀρονε ἰβ οοη- 
ἀεηδβεά.---τὸν Χ. [ἰ 8 μαγὰ ἴο βὰν ὑνβεῖπεῖ 
τόν ουρῶϊ το ὃς τεϊδίπεά, [1 ψου]ὰ ΘΑ 51} 
Ὅς δοοουπίεά ἴογ 885 ἃπ δββίπηϊδτίοη (Ὁ 
τὸν Χ. ἴῃ νεσ. 15.---καταγγ.- Α ἀϊβιϊποιίοη 
ὼ8 Ὀεεη ἄγανη δεῖννεεη καταγγ. 85 
ςοπῆπεά ἴο τῆοβε 8εηὶ Ὁ ἐαπες ἐπ 

ύσσ. 45 Δρρί γίπρ ἴο Ῥγεδσβδῖϑ, 
ἱπαϊοάϊης ουγ Πα Ηιϊπιβεῖ. ΓΟ ΔΟΙΥ 
1ΠῈΥ γε αυΐϊϊε βυποηγτηουβ ἤεγε. Οὐ δῇ 
Ἔχοο]]επὶ ποῖς ἴπ ννεβίςοῖς (θη στ ]Ό μη ἰ. 
5) οἡ ἴδε βρεοΐαὶ βἰψτι βοδίίοη οἵ καταγγ.- 
ἃπιοης ςοπιρουπάβ οὗ ἀγγέλλω -- “ῥτο- 
οἰδίπι υνἱτῇ δυϊμοσί εν, 48 σοπηπιββίοπεὰ ἴο 
βρτεαὰ {πε τἰάϊπρβ [Ὡγουρῆουϊ πόδε πο 
Βεδγ τπαπὶ᾿". γν. “ΜΙ τϊχεά 
ταοιῖῖνεδ." ΟἿ. Ριπά., Οἱ... ιἴϊ., 37. μεγάλων 
ἀέθλων ἁγνὰν κρίσιν (ᾳυοιεά ὃν ΑἸ) --- 
οἰόμενοι. “Ρ ἴῃς." 80 “τευθηιν 
ἰπ ἰδῖεγ ατεεκ. ϑεοσηϊά (Α εἰ οέσνεμς, ἱ., 
128) αυοῖεβ οπι Ὀΐο Ομγγβ., Αἰ βεάςβ ἀπά 
Ρῃϊοβίγαῖαβ. ΟΛ Ρἤτγη. (εὰ. 1μοϑ ες), 
τρο, βιβλίον . . . ὅπερ οἴεται δηλοῦν. 
ὙΠατε 15 ἃ βῃδτρ οοπιγᾶβὲ δεῖνεδη εἰδότες 
ἷπ νεσ. 16 δπὰ οἰόμενοι πετε.--θλίψιν 
ἐγείρειν τ. δεσμ. μ. Τδε δαΐαποε οὗ 
δΔυϊποιν ἰ8 ἰη ἰανουγ οὗ ἐγείρειν. ἐπι- 
φέρειν ἰβ Ῥτο ΔὈΪΥ Δη ἀποίεπὶ ρίοββ, ννὩΙ ἢ 
ΤΊΔΥ δᾶνε Τγερί ᾿πῖο βοπηε ἰεχὶ ἔτοπι ἴῃς 
ταλιρίη. ὙΠε Ρἤγαβε ἀρρδγεπίν πιθδπ8 
“10. 8} ῺὋᾧΡ νεχδιίοη ἔογ πὲ ἰπ ΤῊ ἱπὶ- 
τἰβοησηεηῖ ". ὙΠΕΥ διιγ δαιεὰ τμεῖὶγ οὐνπ 

)εαϊουϑβ ἔεξεϊϊπρϑβ το ἴῃς Αροβιϊε, απὰ οουϊὰ 
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Ἢ Βσπι. π]. ὅτι εἰς ἀπολογίαν τοῦ εὐαγγελίου κεῖμαι. 
Χ λιωε χχ. 

23 Ρατα]]. 

0 φοττοςὲ καὶ ἐν τούτῳ χαίρω, ἀλλὰ καὶ χαρήσομαι. 

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥ͂Σ 1. 

18. “τί γάρ; "πλὴν! 
παντὶ τρόπῳ, εἴτε " προφάσει εἴτε ἀληθείᾳ, Χριστὸς καταγγέλλεται - 

19. οἶδα γὰρ 2 ὅτι τοῦτό. 
Υ Μετ τὶν μοι " ἀποβήσεται εἰς σωτηρίαν διὰ τῆς ὑμῶν δεήσεως, καὶ " ἐπιχορη- 

ΧΧ. 47. 
ΖΊακε χχὶ. 13. ἃ Ἐρῆ. ἐν. 16 ἐδ τς ΟὨΪΥ ρασγα]]. ΤὨε νετ ἄνς ἰἰπηεκ ἴῃ ΝΙΤ. 

180 αἷδο Μγγ. ψιτἢ ὈΕΚΙ,, ἀ, ε, ἔ, νᾷ. βγς. γῆ). ξεῖῃ. ̓  δο., Οἢσ., Ττμάσι. Τιὶ., 
ΝΗ. , Τερᾷ. πλην οτι νυν ἢ 
πλὴν ἢ Β, ΑἸῃ “οὐ. ὅ5εεὲ 
85 ἴο ἴδε ἐνπείμαιίος: 

χαρησ. 
ςοσηπηδ ΔΕ. χαρησ. 
Ρίαςς ἱπιετγομαϊίοη δῆ. καταγγ. 

ΑΕΟΡ 17, 588., Αἰ. ΕυΠ. 
8., ΤΑ. Ρ. 103. 

Τί, μᾶ58 σοπιπιᾶ δἴϊεγ καταγγ.; δῖορ δὶ χαιρω, ἀπά οοΐοῃ λἴϊτες 
8. 45 ςοΐοῃ δῆ. χαιρω, 5ῖορ δῆ. χαρησ. 

[ἢ-. ςοοη δῇ. δοϊῃ χ. δηὰ χαρησ. 

. ΤΈΡΗ].πιρ. ΨΥ. οπι. 
ΤΠετῖα ἰ8 τῆυςἢ ἀϊδέτγεηος οὗἉ ορἱπίοη 

ΜΝ. οοἷοη «αῇ. χαιρω, 
Ηρι. δπὰ νδυρβδῃ νουἹὰ 

3 80 Τί., ΑἸΖ,, Ττρ. ἢ ΦΑΒΘΕΕΘΟΚΕΡ, ἃ, ε, 1, 5, νᾷ. 5υτῖ. σορ. ἄστη. ὍΝ.Η., 
γαρ (δε ἰπ πιρ.). δ 8. δε ψ Β. 37, ὅτ, ττ6, βαῆ. ὅεε ἢἷἰβ ΤΑ., Ρ. 68, ψἤετε δε 
βυρρεβίβ τῃδι ἰξ ννὰβ πδίυγαὶ ἴὸ βυρρίαπι δὲ ὈῪ γαρ 48 σοηπῆτπηὶπρ χαρησομαι. 

ποῖ ςοποεῖνε ἃ στεδίοσ ΨΟγγΥ ἴὸ Ηἷπὶ ΠΔῃ 
παῖ Βε βῃουϊὰ Πεδῖ οἵ τῃεὶγ βυοςαβδ ἴῃ 
Ῥτγεδοῃίηρ. 

νν. 18-2.οὃ. ΗἸΒΊΟΥ ΙΝ ΤΗΕ ΡΕΕΑΘΗΙ͂ΝΟ 
ΟΡ ΟΗΕΙΒΤῚ ΑΝῸ ΕΧΡΕΟΤΑΤΙΟΝ ΟΕ ΒΌΟΟΕΒ5 
ΙΝ ΗΙΒ ΟΑῦΒΕ.---Ν εσ. 18. ΤΠετε δε απ 
1π||ς ἀουδιὲ παι ννεὲ βΒῃου!ὰ τεδὰ πλὴν ὅτι, 
85 ἴπετε νου θὲ ἃ τεπάεπου ἴο οπιῖΐ 
εἰἴπεῦ ννογὰ ἴο βἰπιρ! ἐν τῆς βεπβαε. Κν8. 
Βοϊάβ ἰπᾶὶ πλήν νδ8 ἱπβεγίεἃ δεσαυβε 
ςοργ βίβ ἀϊά ποῖ ποιῖςς ἐπδὶ ὅτι ἰ5 οδιιβαὶ, 
ἱπιγοδυςίῃρ ἃ ργοίδείβ. Βαϊ 15 ἀϊ ίςυ] τὸ 
ἱπιαρὶπα 1815 πυϊβυπἀεγβιδηάίηρ ἱἔδτι Ξιοοὰ 
αἰοπθ. τί γάρ ρτοῦδδϊν ροεβ οἱοβεῖγ ἢ 
οἰόμενοι ρτεςεάϊησ. ““ϑυρροξβίηρ {ΠῈῪ 
Ῥυζροβε, εἰς., ναὶ (με ἡ Οηὶγ ἰδδὶ..... 
ΟΠ γίβε 18 ργεδοῃεά." τί γάρ Πᾶ8 ἰἴβ8 υϑι4] 
οἰαβϑίςδὶ βεπβε. Εοσ πλ. ὅτι ἰπ τπὶ8 υβᾶρα, 
φ Αοὶβ χχ. 22-23, τὰ . . . συναντήσοντα 
μοὶ μὴ εἰδώς, πλὴν ὅτι τὸ πνεῦμα. . . 
διαμαρτύρεται.---προφάσει ε. ἀληθ. Α 
Τφοπιποη δηςΠ6ϑ8Ίι Ὑπὸ οπὲ ῬΔΙΥ͂ 
Ῥτεδομεὰ τἣε ἀοβρεῖ, οβίεηβι ον ἴογ 
ΟἸγίβυ᾽ 8 βᾶκε, γεδ!ν ἴο ραίη τπεὶς οὐνῃ 
εηά5.-- Τῆς δεδβῖ ρυποϊυδίϊοη οὗ ἴπε ποχί 
οἴδυβε 5 ἴπδῖ οὗ Ν.Η., ψψῇο ρίδςε ἃ ςοΐοῃ 
δἴϊιεν χαίρω πὰ ἃ σοπιπια ἴτε χαρησ.--- 
ἐν τούτῳ. Μυϑβιὶ ποὶ τ. πηεᾶπ “πε λοι 
τῇδῖ, ἴῃ βρίϊς οὗ τὴν ἱπιργβοππιεης, Ὁ; γίϑὲ 
18. ργεδοῃεά᾽" 2 [τ βεεπὶβ ἴατ- εις ῃεά τὸ 
τοῖεγ ἰξ τὸ ἢπἰὶ8 ἱπιργιβοηπηθηῖ.---χαίρω. 
᾿Αϑββυπηηρ ἴπᾶῖ Ῥδὺ} 8 Ορροπεηῖβ Πεσα 
Μέγα [ἀδίβετβ, Οοπηπι. πᾶνε Ῥεεη ἀτγίνεμ 
ἴο ἀεβρεγαῖε βῃϊβ τὸ Ὄχρίαίπ Πῖ5 ἴον ἰπ 
τηεῖς Ῥγεδοῆίηρ. Τῆΐδ νεῦϑα ννὰ8 αυοϊεὰ 
πῃ {πὸ εαγὶν Οἤυτγοῖ ἰπ ἕανουγ οὗἉ Πεγεῖίςοβ, 
80 ἴπαι Οἢγ., Τῇ. Μρ8. δαπὰ Τηάγι. ἤανα 
ἴο ῥγοίεβι ἀραϊηβὲ τῃς ἀθυβε οἵ ἰΐ (δεεὲ 
ϑννεῖε, ΤᾺ. Μῤε., ἴ., Ρ. 2090). ὙΠεπ 
τεδβοηδΌΪϊΪγ ἱπιεγργεῖιεδ ἰξ ργεβεηῖϊβ πὸ 
δετίουβ αἰ Βη υ |68. --- ἀλλὰ κι. χαρήσ. 

ΟἸοβεῖν ςοππεοιθὰ νἱἢ τπς [ΟἹ] νης 
νεζβε, δὰϊ οὶ πεοεββαγν ἱπίσγοδυοίπρ ἃ 
πεονν βυιδγεςι (45 Ητη.). [τ Πᾶ5 δἰπιοβὶ δε 
βδτὴς ἴοσοε 45 ἰΐ οὐ μόνον Πλὰ ρτεςεάεά. 
Τῆε κοινή ἔοττι ἔοτ χαιρήσω, κε ζήσομαι 
ἴον ζήσω ἱἰπ ΝΑ͵Τ. (ἡ. ΟἹΑ., ιι., 593, ὃ, 
18 (2 ςεπῖ. Β.5.). Εουπὰ ἴῃ ΧΧ, ᾿νετε 
χαροῦμαι 4150 οζουτβ (ΥΥ -Θ.ἢ., Ρ. 1τοδ, 
π᾿ 8). ΤΗΐβ ἰ8 ἃ ρτορτεββίνε ἔμευσε. ΟΚ 
Ἑοπι. νὶ. 2 (β8εε Βυτίοη, ΜΌγ., Ρ. 32). 
Ῥεῖδαρβ ψγ οἂπ ἀεΐεςϊ, 45 βοπὶθ πᾶνε 
βυρρεϑβίεά, ἃ ποῖε οἵ ἰοποἰἰπεϑ8 δηὰ γεϑίξ- 
πδίίοη ἴῃ 1818 νεγβε (ο΄. οΒδρ. ἱϊ. 21). 

Ψνετγ. τ9. Τῆε οπἷν ἀρράγεπὲ στουπά ἴος 
τεδάϊπρ δέ ἰ5 115 ἀϊβῆσυϊεγ. γάρ (ἡ ΈΙοΒ 
μᾶβ βτθδῖΥ ργεροπάεγαϊίπρ δυϊδοπ) 
ξῖνεβ τῇς τεδϑοη ἕοσ (ῃς οοπείπυδηςε οὗ 
δ8. )ογ.---τοῦτο. Ὑδεῖε ἰβ πὸ πεεά ἴο 
1ἰπιὶὲ τῆϊβ τὸ μἰβ σαρεινίν (8ο ΚΙ.), οὐ μὶδ 
ννοστῖεβ ἂπὰ τὰ] ()ε ὟΝ., 1.8τ.).. [τ ἰ5 
υϑεά ρεπεσγαῖν οὗ πὶβ ῥγεϑεπὶ οἰγουπι- 
βίδποεβ. τοῦτο . . - σωτ. ἰ5 αυοϊεὰ ἔτοτ 
7οὉ χίϊϊ!. τό (ΧΧ).---σωτ. δε [41] τὸ 
866 ΨΥ τ8ϊ]8 βΒβουὰ θὲ ἱπιεγργειεά δ5 ἴδε 
ἤπαὶ ἐβομαϊοϊορίοαὶ βαϊναϊίοηθ (80 δ ̓8., 
{πῖιτ., ΚΙ., εἰς). ὙΠετα ἰ ποιῃίηρ ἱπ ἴδε 
ςοπίεχι τὸ ᾿υβιΠὙ βυς ἢ ἃ τπουρῶς. Ηε 
848 Ἔνεγυ γθᾶβοῃ ἴο ἢορα, δε [6}15 {Πεπὶ, 
τῃδῖ ἢς νη} βεε ἴῃ πὶ δραὶπ ἴῃ ρεδοε (νν. 
25-27). ϑυτεῖν ες ἰβ τηϊπκίπρ ΟΠ εΗ͂Υ 
οὗ Πὶβ ργοῦδοὶς τεΐίεαβε, δῃ εχρεςιδιίοπ 
ΜΟΙ δάπηίγα ]ν δοσογάβ νν τ ἔπε ἡλνουτγ- 
4Ὁ]ε νῖενν οἵ Πὶβ οᾶδὲ ψψῃϊς ἢ νγν85 ενίάεπῸν 
Ὀείηρ ἴάκεη δὲ ἔοπιε. ὍΤὴϊβ ἱητεγργεῖδ- 
τἶἴοη (Οἢτ., τὴν ἀπαλλαγὴν λέγει) ἰδ 
ΒΙΓΟΠΡΙῚΥ βυρροτίεά Ὀγ ἴπα βεῆβε οἵ ἴδε 
ννοτγά ἱπ ]οὉ. χῆΐ. 16, ἔτοτα ννδῖοῃ ἴ᾿ 15 

Βετε φυοιϊεά, νΒεγα [Ρ .. μᾶ5 ποῖ ἴδε 
ἀϑυὶ ἀεερες πιεδηΐῃ ΠῚ δεϊοπρβ ἴο 
πῃ τῆς Ῥτορμῆ. δπὰ Ῥβ58., δυῖ βἰρηιῆεβ 



18--2Ι. 

Υίας τοῦ Πνεύματος Ἰησοῦ Χριστοῦ, 20. κατὰ τὴν " ἀποκαραδοκίαν ὃ Οπϊγ 
καὶ ἐλπίδα μου, ὅτι ἐν οὐδενὶ αἰσχυνθήσομαι, ἀλλ᾽ ἐν πάσῃ “ παρρησίᾳ, 

ὡς πάντοτε, καὶ νῦν μεγαλυνθήσεται Χριστὸς ἐν τῷ σώματί μου, εἴτε 

21. Ἐμοὶ γὰρ τὸ ζῇν,͵ Χριστός 3 “ καὶ διὰ ζωῆς εἴτε διὰ θανάτου. 

εἰ ῥαςΞῖνι. ἀ1ὑκε ἱ. 46; Αςἰδ χίχ. 17. 
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ΓΑ]. ἐπ 
οι. νἱϊὶ. 

τ; 8εε 
τί σζβοῆς, 

Ορωδες,, Ῥ. 
150 ΗΠ. 

ςΑςἰϑ ἷν. 13, 
χχν ϊὶ 31 

ε (ὦ). 1 (οντ. ν. 6. 

1Ῥχοῦ. ἴο ὃς βρεῖϊ τῆ ἱῃ Ν.Τ. ϑ8εε ΝΥ -ϑ.ῇ., ἰ., 8ὶ 5, 11, ἃ. 

3Ὲ, κε, ἃ, ε, ἢ, νξ. ξο. δά ἀ ἐστιν. 

νἱοίουυ ἱπ ἃ οοπίεβι ἔου {πε τίρῃι. Ολ 
αἶβϑο 2 Οον. ἱ. τὸ ἢ, ἃ ρΡαβϑβᾶρε ργεοίβεὶ 
αἰκίῃ ἴο τπἰβ, ΒΟ ἕδλνουτβ ἴῃε δῦονε. 
ἰάεα οσωτηρία. [δε Πηὰ τἴδαῖ Ζαῃπ υ8ε5 
Αἰτιοϑὶ ἴπε βᾶπὶε διρυπηθηῖβ, υϊπατγάτ᾽ 5 
Ζεϊίσελγ., 1885, Ρ. 3.00.1] ΤἼΒ νεζβε ἰ8 
{ἰπκεά ἴο νεσ. 12 ν νεῖ. 1ι8. Ης ἀαβίγεβ 
ἰδεῖς ργαγεῖβ ἴοσ ἀεϊίνεταπος, δπὰ ἴδε 
Ρτοπιίβεά ϑρίγι: οὗ Ὁ γίδι (κα χὶΐ. 12) 
ἴο ρῖνε Πίπι ννἱβάοπι {παῖ πε πιῶ ἱκπον 
δον ἴο ἂςῖ. [ἴπ ἂπῪ οϑβε (ἔπε ἱπουρπῖ 
Οὔόββεβ δ[β πιϊπὰ ἰπδὲ πε πιᾶν 811} ὃς 
οοπάεπηπεά) πε πορεβ ἴο ρίογι ἐν ΟὨσίβι 
ψΠεῖπες ἴῃ 1 οὐ ἀεδῖῃ.---ἐπιχορ. Τῆς 
ΑΌϑεπος οὗ ἔπε τγίίοϊς ἰ5 ΠῸ γεάβοῃ ἴογ 
7οἰπίπρ ἔπιχ. οἰοβεῖνυ ννῖ δεήσ. υπάᾶεΓ 
δε φονετππηεπὶ οὗ ὑμῶν. ΤΠε ρεη. τοῦ 
πν. Ἴ. Χ, ἰβ5 αυἴτε 5βυβῆςίεπε ἴο ἰβοϊδις 
ἔπιχ. “ὙΠε ΒΌΡΡΙΥ ρίνεη ὃν ἴῃς ϑρίγις 
οὗ ]εβϑὺ8 ΟἸγίβι.᾽"" ὙΤη18 18 τῆς ϑρίγι 
Ροββϑεββεὰ ὃν Ομγίδὲ Ηἰπιβεῖῦ πὰ Ἴοπι- 
τηυηϊοδίε τὸ 8]} ψῆο δϑάε πῃ Ηἱπὶ 88 
τηεπηδεῖβ οὗ Ηἰβ Ὀοάγ. ΟὗἁὨ οουτες Ραυὶ, 
αἱ τἶτπιςβ, γα] ἸΔςπιθῆε8 ΟΠγῖδὲ ἢ ἐπε 
ϑρίγιι, 6... 1 Οοτγ. χν. 45, 2 Οος. {ἰϊϊ. 17. 
Τ. τ Οον. νὶ. 17. Τῆϊβ ἰδεπιϊβοδίίοη 
ΒΡΙΪΏΡΒ ἀΐγες ΠΥ ἴσοπλ 8 οὐνη βρίγιτυδὶ 
Βιδίοσυ. “Τῆς ἤγβι " ρηδυπηαῖῖς ᾿ ἐχρετὶ- 
ἐποα ῬαὺἹ παὴ ννᾶβ δῃ δχροζίεπος οὗ 
ΘΒ γίβι "᾿ (αυπκεῖ, γψέγάπμηρεη ἀ. Κεὶϊ. 
Οεἰσίος 3, Ῥ. οι). ΟΥ. ἴοσ τῆς ννογὰ ἐπιχορ. 
ἘΡ αὐ Πίορη., ᾿., το, τοῦ Θεοῦ τοῦ καὶ 

λέγειν καὶ τὸ ἀκούειν ἡμῖν χορηγοῦν- 
τος. “Α Βυϊίαδῖε δἀπὰ Ἴοτηπίοη ψογὰ 
ἴοσ ἴδε αἴνεγ αοά, ... Τῆε ρεπεγοβίυ 
οὗ [15 οτἱ βίη βυγνῖνεϑ ἰη ἴῃς τγαηϑίεσ "ἢ 
(αἰ!άἀετβίεενε αὐ ἰοε.). 

Μετ. 2οθβ. ἀποκαραδ. ΤΕ οοποεη- 
ἰγαῖθά ἱπίθηβε μόρα ᾿νῃϊοἢ ἰρποόγαβ οἴμοι 
ἰπιεγεβῖβ (ἀπό), δηὰ βἰγαϊῃβ ἴογννασά 85 
ψ ἢ ουϊδιτειοῃεὰ πεδὰ (κάρα, δοκεῖν). 
ΟΥ΄. Βοπι. νὶ"ν 19, ἡ γὰρ ἀποκαραδοκία 
τῆς κτίσεως ἀποκάλυψιν τῶν υἱῶν 
τοῦ Θεοῦ ἀπεκδέχεται. Τὴε νετῦ ἀπο- 
καραδοκεῖν ἰ8 ἰουπὰ ἰη ΡοΪγΌ., ΡΙιῖ., 
]οβερῃ., Αφυΐίδ. --- αἀἰσχννθ. νεῦγ ῥτγοῦ- 
ΔῸΪΥ τεΐεγβ, ἱπ {πε πιδίπ, ἴο Π18 οὐνῃ ζοπ- 
ἄυςτ, τε ἄαπρεν οὗ ἀεηγίπρ ἢὶ8 Τογὰ 
ὑπάετ βίγεββ οὗ παγάβῃίρβ, Ὀυϊ ἴπογα 8 

αἶ8ο ἱπνοϊνεὰ τπε τπουρῆι οἵ ΟἾτγίβι 8 
τχεδῖπηεηΐ οὗ πὶ. ὙΠ[ι86 ρίνεβ ἴδε ἴσὰς 
ΔπΕ Πεβὶβ ἴὸ μεγαλυνθ. --παρρησίᾳ. νΥε 
ἅ1Τε ἰποϊίπεά το Ὀαϊίενε ἴπᾶὶ π. ἘΣ ἰϊ8 
Ἰϊξεταὶ τπεαπίηρ, θοϊπεββ οὗ βρεεςῖ, ἴογ 
ἢε 48 Ῥείΐογε πίπὶ ἴμε ἄδηρεῖ οἵ ἀεηγίης 
ΟΒγῖβε. ΟΥἁὨ οουγβα ἴπογε 15 ἱπιρ!εὰ τῇς 
ἰάεα οἵ σουγᾶρα ἴῃ δὶβ ννμοῖὶς Ὀδεδτιίηρ. 
Τῆς ννογὰ ἰβ ἐγρίςαδὶ οἵ τῆς διιτυάε οὗ της 
εαυῖγ ΟἸγί βεδηβ.-- -καὶ νῦν. Ηἰ5 ττἴΔ] 15 ἴῃ 
τος Έ88. “6... θανάτον. Τδετῖε 

15 Βοπιε ἔοτοε ἰπ Μεγετγ'8 βυρρεβίίοπ τπδὶ 
Ῥαββίνε νεγὺβ ὅγε υβεὰ δεῖ ἔξέχωις Ῥαυὶ 
ἔεεϊβ. Πἰπηβε! τπ6 ογραη οὗ Ὀϊνίης ννοτκ- 
πᾷ. ἐν τῷ σώμ. ““ἴπ ΠῚῪ Ρεζβοῃ." σ-. 
ἰπ Ραυ] 8 δἰνναυβ ἃ Ἵοοϊουτε88 ννογὰ, {πε 
οτρᾶη οὗ ἴδε ψνχή οἵ ἴπε πνεῦμα, ἀηὰ 
τακίπρ ἰϊ8 σμδγαοῖεγ ἔγοπι ἐϊ8 σοπδβειτατη 
Ῥτίποιρὶς. 16 Πε ἰίνεβ, ἰὲ Ψ}]} 6 ἴογ τῃε 
Βεσνῖος οὗ Οἤσίβι, νος ἢ ἰβ ἴπε Πίρπεβὲ 
Βοποὺγ Π6 οἂη Ρᾶυ ἰβ ογὰ. [1 ες πδ88 
ἴο ἀϊς, (τη δἰβ τεδλάϊπ68β ἴο επάυγε ἀεαῖῃ 
δηὰ Πὶβ σαἷπὶ οουγαρε ἴῃ επάυτίπρ Μ1}} 
δε ἴπε τηοβὲ εἱοαυεηῖϊ ἰεβιϊπιοπυ [0 ἴῃς 
ΜΟτἢ οὗὨ ΠῚ5 ἔοιά. 

νν. 21-22.. ὈΕΑΤῊΗ ΟΚ ΜῈ ΜΕΑΝΒ 
ΟΗΕΙΒΤ ΒΟΚ ΗΙΜ.- νεῖ. 21. ἐμοί. ΜΝῺΥ 
τῆ 8 επιρμδβὶς ἢ Ης Κηὸν τδπαῖ, αἴτεγ ἴῃς 
ἐχρσεββίοη οὗ δίβ Ἰογίιϊ οοηβάεςπος δπὰ 
Βορε, ἴδε ψογὰ θάνατος ννουϊά οοπιε 88 
ἃ 85Ποοκ ἴο δεῖς πιὶπάβ. ὙΠεγε οου]ὰ ὃς 
ΠΟ αυεδίίοη 88 ἴο δον πιεὴ ἰπ ρεπεγδὶ 
τε σοποεγηίηρ [Ππὸὶ ἀπά ἄεαῖῃ. Βιιϊὶ ἤξ, 
πε Αροβεὶε, οσουρίεβ ἃ ἀϊβεγεπι βιαπά- 
Ροΐπε. Τῇὶβ βιαπάροίπι ἢ πιυβὶ ἐχρί δίῃ. 
ἴῃ βρίϊε οὔ Ηδυρι᾿ 8 βίγτοπρ δγριπιεηῖβ ἴογ 
τακίηρ τὸ ζῇν, ποὶ 45 ὈοάΠν [{ε, θα 48 
1|ὸὶ ἴῃ ᾿ξ φεπεγαὶ σοποερτίοη (Ἰποϊυάϊης 
πε ἤπΐυτε οχίβίεπςα), 'ννὲ σάπποῖ δεῖρ 
ἔξεϊ!ρ παῖ τῆς ἀπο ς5815 οὗ ζωῆς τἀπὰ 
θανάτον (νετ. 20) πεςεβϑἰϊδῖεβ {πε βαπὶ8 
οοπιγαβὲ θεΐννεεπ τὸ ζῆν ἀπά τὸ ἀποθανεῖν. 
[Καδίβος, Ἐςελαίοίοριίε ἀ. Ῥαπίις, ἢ. 134, 
8065 ἴπε ἰεηρτῃ οὗἉ βαγὶπρ ἴπαὶ Ρδυὶ ἀοεβ 
ποῖ Κπονν ἴδε οοποδριίοη οὗ ᾿ἰἴδ 85 δῃ 
εἰς] χυδίν; τπαὶ ἰς αἰνναυβ πιεᾶῃβ 
ἴοσ Ἠἰπὶ βι ρν ἐχίσέεπες. ῬτΟΌΔΟΙν ἔπεσα 
ΤΔΥ δε πιοῖα ἴσῃ ἴῃ τΠϊ5 τῇδπ νὰ ἃγὰ 
αἱ ἤτβι βίρδϊ, ἴτοπὶ οὖς ἀϊβεγεπὶ πιοάεβ 

υγναθί 
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{0 4]. 1,. 20; τὸ ἀποθανεῖν, 
ςοπίγϑεὶ 

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥ͂Σ Ι. 

κέρδος. 22. εἰ δὲ τὸ ζῇν ἐν ΄ σαρκί, τοῦτό μοι καρπὸς 
οτος. ΨΗΙ!. ε ἔργου ἷ - καὶ τί αἱρήσομαι 3 οὐ " γνωρίζω. 23. ' συνέχομαι γὰρ ὅ ἐκ 

ε 8:ε ποίεε τῶν δύο, τὴν "ἐπιθυμίαν ἔχων εἰς " τὸ ' ἀναλῦσαι καὶ σὺν Χριστῷ εἶναι, 
τ: 

1 ὕῦος. χὶϊ. 
3, χν. χα; Οδ]. ἱ. τσ αἱ. 
ςοπείσῃ. 

ἐ τμυκο χίϊ. σο; ο΄. 2 Οοτ. ν. τς. 
ἸΑΙ͂δΟ ἰῃ [υὑὑκο χίΐ. 36 Ξ- τοίυσῃ. Νοῦῃ ἰῃ 2 ὙΊπι. ἷν. 6. 

Κ Αρρας. ἴδε οπὶν ΝΎ. Ἂχ. οἵ τ8ϊ5 

1 ΒΟ, Ο.1». νᾷᾳ-.» [τεπίπϊ, Νἱςεοσγίη., Ασηθσβι., αἱ. δἀὰ ἐστιν. ΝΗ. τεδά ἐργον,--. 

3Β αιἰρησωμαι. Β4858 τι αἰρησομαι;; 50 ὟΝ.Η. πιρ. 

8 80 δβοπιὲ τηΐηη., Τῆάγι, Ἑάά. δε ἢ ΦΑΒΟΕΕΘΚΡΕΡ, Ο.Ἶ,. νε. δο. 5υτρ. ξιίβ. 
88}., ΟἾγ., Ευτῃ.οοά. Μιοιοτίη., Αππδγβι. 

ὁ ῬΕΕΟ οπι. εἰς. 

οὗ τπουρῆϊ, ἱπο!πεᾶ το δότε. Τὸ πὲ 
7εν ἢ πιϊπὰ ποη-εχίβίεπος νν88 οογίδί ΠΥ 
οπα οὗ ἔπε πιοϑὲ τεσ 8]ε ἰάεαβ Ἵοηςεῖν- 
4016.}] 17 1 πηεᾶπὶ ἴοσ Ῥδὺὶ] ννεδιῆ, 
Ῥοννεσ, βεϊργδιιβοδιίοα ἂἀπὰ τε [ἰκε, 
ἴδῃ ἀεδῖῃ ᾿νουἹά Ἰοοπὶ ἴῃ τος οὗ Πἰπὶ 
ΜΙ ἴεττοσ. Βαϊ [ἶὸὶ ἔος ἀνε τηεδπβ 
ΟἸχίβι. Ηε ἰβ οπε ννττἢ Πἰβ ᾿οσὰ. Απὰ 
86 Κπον ἴδε ἀδδίῖῃ ἰἴ8ε 1} σδηποῖ Ὀγεαῖ 
τῆδι υπίοη, ἰτσαπ ΟΠἱν πλδκα ἴἴΐ τῆογε σοπλ- 
Ρίεϊε (Ὀεοδυβε ἀεὶ ἰβ σὺν Χ. εἶναι, νεῖ. 
23). ΤΏυβ ἴξ τηυβὲ δε δοῖυδὶ ραίπ, ἃ 
ἀεῆηϊίε δἀάϊτίοη το δἰβ ἰογ. Οὐοπίγαβι 
πε τπουρδὶ οὗ 4οε. οὗ Βαν., χὶν., 12, 
ἴῃ βοπῖα ἄερτες βἰπυϊαγ: “τῆς τἰρῃϊεουβ 
}υβεγ πορε ἔοσ ἴδε επά, δπὰ υἱίπουϊ ἔδαγ 
ἀερατὶ ἔτοπι (πἰ8 μδδίδιίοη, θθοδυβε ὑΠῸν 
πᾶνε ψ τῇ ἐπεε ἃ βίοτε οἵ ψψογκβ ργεβογνεά 
ἴῃ {Γεδβυσιεβ ".--κέρδος. Οὐ. ΥΥΙβά. [1], 
2, ἔδοξαν ἐν ὀφθαλμοῖς ἀφρόνων τεθνάναι, 
καὶ ἐλογίσθη κάκωσις ἡ ἔξοδος αὐτῶν, 
καὶ ἡ ἀφ᾽ ἡμῶν πορεία σύντριμμα οἱ 
δέ εἰσιν ἐν εἰρήνῃ. [Ιπ 8ῆδτγρ σοηπίγαβῖ ἴο 
ῬΑυ]β βιδίεπιεπῖ, οὐ. 1ἱθαπίυβ, Ογαέ., 
ΧΧΝ],, Ρ. 5905 4 ἰαυσιθα Ὁγν ΜΝειϊδβιείη): 
πάντως οἷς βαρὺ τὸ ζῇν κέρδος ὁ θάνατος. 
8εε πυπΊεγοιιβ ἂρὶ {ΠἸυϑιτατίοηβ ἱπ Ὑ εῖ- 
βιείη. 

Μεγ. 22. Τὸ πον πε ἀϊνεγϑιτῖεβ οὗ 
ἱπιεγργεϊδιίοη ἴὸ ᾿νῃϊο ἢ τπϊ8 νεγβὲ δδ8 
ἵνεῃ σίβε, ἰξ ἰβ ἐπου ρῇ ἴο ποῖε ἔπδῖ ἴῃ τπε 
τϑὲ οἴδυβε Ηρε. ννου]ὰ βυρρὶν ζῆν ἐστιν, 

ΜΉ1ε ΝΥ 8. δυρρεβιβ κέρδος. ΟἸΠΕετΒ τεραγά 
1ῃε ἤγβι ἵννο οἴδυβεβ 8 ργοϊδβὶβ (τοῦτο 
νηλνρρνὸς ὁ ὉΡ {πε ννοτά8 ργεςεάϊηρ), πιακίπρ 
ἴδε δροάοϑβιβ θερίη υυἱῇ καί. Τῆς οοη- 
εχ βυρρεβῖβ δὴ ἜἼχρδπαιίοῃ πιοσγε βίτηρ]ε 
δηά τήοστε πδῖωγαὶ. Ῥδιὶ πα8 βουρῃϊ ἴὸ 
σοηνίηςε ἴπεπὶ ἴπᾶὶ δαὶ 85 ΠΟ ἴδῖτοσ 
ἴοτ πίπὶ; παῖ, ὁπ τῆς Τφοπίγασυ, ἰξ ἰδ ριγα 
βϑϊη. Ὑεῖ Πα ν"}}} ποῖ ἤᾶνε ἴπεπὶ βιρροβε 
ται τπετεΐοσε {πὶ ου βαγῃ (ἐν σαρκί, [Π{π 
νὴ πὲ δπουτηργαηςε οὗ βίη! ἢς8}) ἰβ 
ἃ Ὀυγάεη ἀπά ἃ ἴγουδ]8. [π τε εἰτουπι- 
δίδποεβ, 88 ἢε ροίηιβ ουξ ἱτητηεάϊδιαῖγ, ἴὲ 
8 Ῥτοῦδοϊν δεβὲ ἔοσ ἢἰπὶ ἀπά τε. Απά 

Ττρ. γαρ ἰῃ πη. 

δε ΨΜ] γῖνε ἃ ρῥγεϊπλίπασῪ δίπε οἵ 18]5. 
Μαυβὶ ννε ποῖ βυρρὶγ μοί ἐστι, ἰπ τῃουρδι, 
ἴῃ τε ἢτβδὲ οἰδυβε ΤὨΪΒ ἰβ βυρρεδιεά 
Ῥοῖῃ ὉγῪ ἐμοί Ρτεςεάϊπρ δηὰ Ὁγν ἴδε μοι 
ψΜὨΙΟὮ ἐο]οννΒ. ἐστί ΠΔ5 ἴο ὃε ξυρρίϊεά, 
ἀπ τιεάϊγν, ἱπ ῬοΙΏ οἴαυδεβ οὗ νεῖ. 21. 
ὙΒετῖε ἴβ πὸ ρτεδίεσ ἀἰβησυ εν ἴῃ ἀοίηρ 50 
ετε. “"Βυϊ ἰξ πὸ ἴῃ ἴδε βεβὴ θὲ τιν 
Ρογίίοη, {μ|8 πιδᾶπ8 (50 ΨῈ σῃμδβί δἷβὸ 
ττπβίαϊε {πε ἐστί βυρρ!ϊεά ἴῃ Άτϑι οἴλαθε 
οἵ νετ. 21) ἕοσ πιε ἔγυϊ οἵ (ἐ.ε., βρειῃρὶηῦ 
ποπι) ἰαρουγ." τὸ ζῇν [8 αυδ᾽᾽πεά Ὁγ ἐν 
σ.» Ὀεοαυδε ἴῃς Αροβίΐε ἔεϊὶ τμδὲ ἢς οου]ὰ 
ποῖ τεραγὰ ρηγϑβίοδὶ ἀεδῖῃ 88 φὐεδεδιις 
δῖ5 16. ᾿εδὶῃ οηἱν τοεᾶπὶ εἰ πε, 
τπεγείοσε ἢε τηυδὲ ἀεῆπε ψἤεη με ψδμες 
ἴο βρεαῖΐκ οὗ 1ὰὸ οὐ τῃϊ5. εδγίῇ..---αὶ 
ἔργον. Ἐοτ {δε βθταὲς 8εε 58. οἷϊι. (εἰν.) 
13, ἀπὸ καρποῦ τῶν ἔργων σον Χο; 
σεται ἡ ὙΙ Ννὶϑά. 111. 15, γα ἀλαμενι 
πόνων ὁ καρπὸς εὐκλεής. ΑΡΓΥ ὙΠΡΏγ]., 
καὶ τὸ ζῇν ἐν σαρκὶ οὐκ ἄκαρπόν μοί 
ἐστιν" καρποφορῶ γὰρ διδάσκων καὶ 

ων πάντας. ---τί αἱρήσ. τί δλ5 
Ῥσγδοιῖοϑ!ν οὐυδιοά πότερον ἔτοτῃ Ν.Τ. [ἰ 
18 αυϊῖε παίυγαὶ ἴο πᾶνε ἴῃς ἔαϊ. ἱπάϊολι. 
ἰῃ ἃ ἀεἸθεγαῖϊνε βεηίεηςε.--- γνωρίζω. [τ5 
ἰηναγίδϊα πηεαηὶηρ ἴθ Ν.Τ. τῷ “τολίε 
Κηοννῃ ", ΤῊΪΐδβ βεῆβς βυϊῖβ αἰπιοβὶ ὄνου 
ἰπβίδηςε ἱἰπ υΧΧ. 80 δΒεζε, “1 ἀο ποῖ 
τῆᾶκε κποννη,᾽" “1 σδπηοὶ ἰ6}}"". 

ες. 23. συνέχομαι δέ (1 ταοβὶ 
δυῖμοττ.). δέ -Ξ ““ταῖμεγ". ΟΥ̓ Ἐοπι. ἵν. 
20.--οπ,Ἴυνέχ. ἐκ. ΑΡρρδτεητὶν ἴμε ἰάεᾶ ἴδ 
ἴῃαι οὗ ἃ ϑίτοηρ ργεββυῦγε δεδείπσ ὑρὸπ 
Βἰπὶ ἴτοπὶ (ἐκ τῆς βουγος) ἵννο βἰάεβ δηά 
Κεερὶπρ δἰπὶ πιοιίοη]εβ8. --- ἔπιθυμ. εἰς. 
ΟΥ̓ Τῆυς,, ἰν., 8:1, ἐπιθυμίαν ἐνεπόιν τοῖς 
᾽Αθην. συμμάχοις ἐς τοὺς Λακεδ.---ἀνα- 
λῦσαι. Αοτ. οὗ πιοπιεπίδσυ δοίΐοη (δος 
Βυτίοη, Μ0Τ'., Ρ. 50). Οὶγ δεῖε ἱπ Ν.Τ. 
ἴπ 1Π18 βεπβε. Οὐ, 2 Τίπι. ἵν. 6, ἀνάλυσιν ; 
ῬΠΠο, ΕἸδος. αὦ »., τὴν ἐκ τοῦ βίον τε- 
λευταίαν ἀνάλυσιν. Ετεαυεηῖ ἰη ΓΧΧ δηά 
Ιλῖβ ἀσεεκ -Ξ ἀεραγι. [π Ῥοϊυδ. [ἃ ἀϑυδιν 
ταθϑηβ εαβέγα ηιουέγέ. ---σὺν Χ. εἶναι. 
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πολλῷ! μᾶλλον "᾿ κρεῖσσον" 24. τὸ δὲ " ἐπιμένειν ἐν 2 τῇ σαρκὶ ἀναγ- 5 ο( Μεῖκ 

καιότερον δι᾿ ὑμᾶς. 25. καὶ τοῦτο πεποιθὼς οἶδα ὅτι μενῶ καὶ συμ- ζοτ. νϊ. 
παραμενῶ ὃ πᾶσιν ὑμῖν εἰς τὴν ὑμῶν " προκοπὴν καὶ χαρὰν τῆς πίστεως, αν, 

26. ἵνα τὸ " καύχημα ὑμῶν περισσεύῃ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐν ἐμοί,( διὰ ἔλα ὌΝ 

Ῥϑεε γοῖ; τ ἕωρε: χνὶ. γ δὰ Βοπι. χὶ. 23. ο ΙΒ ἔτους τεχὶ παραμενῶ, ο΄. τ Οος. χνὶ. 6. 
οἵ ν, 12 ἱπ ἀϊβεγεπί βοῆδβα. 4ᾳ ΟΒδεδσαδοιεγίδιὶς οἵ Ρ.. 4.7.. Βόσγῃ. ἱν. 2; 1 Οογ. ἰχ. 15, δῖδο 2 

1 50 ΝΜ ῬΕΕΒΟΚΙΡ, ἔ, νᾷ. ρο. βυττ. ἄγγῃ. εἴῇῃ., Οῆσ., Ττμάγι, Ἑάά. δὰά γαρ ἢ 
ΡΑΒΟ 6, το, 17, 31, ΟἸεπ,. 51, Ἐυ οοά. Απηδτδὶ., Αὐρ. ΚΥ8., ΤΙΚ,, Ρ. 120, Αβϑίρῃβ 
ἴδε οπϊββίοη ἴο οάγοίδεββηθββ. ὨἜΟ, ἀ, ε, Νιςοϊοσγίη. ποσω. 

3 80 ΑἸξ,, Ττρ., Μυι., 8. ἢ ΒΌΕΕΟΘΚΙ,, Ὑμάτι., ΤΉΡΕΙ., Ο.1.. νρ. Τί, ΥΝ.Η. 
οπι. εν ἢ ΦΑΟΡ, ς, Κ, ο, ΟἸεπι., Οἐ., Οἢσ. Μυτ. {πῖηκΚβ ἐν πιῖρῆςϊ δαϑ:}ν ἢανε Ὀδθη 
αὐϑογθεὰ ὃν τς ἤπαὶ βυ!]ῦὶε οὗ ἐπιμένειν. ΝΒ. βιρροβεβ ἰΐ ννᾷβ ογηϊτε ἃ οἡ {πὲ 
ΔΠΔΙΟΡΎ οὗ ρΡα88. {κε χη. νί. τ, ΟοἹ]. ἱ. 23, Πεγε ἐπιμ. ἢ45 ἃ ἀϊβεγεηι πηεαπίηρ. 

5.80 Μγε. ννίεῃ ὈΞΕΚΕΡ, ΟὨτ., Τμάτε., ΤΆρΡΕΙ. Ἐάἀά. παραμένω νυ ΑΒΟΌΡΕΟ 
17, 20, 31, 67" ", ἀτὴ., Εὐτῇ.οοὰ. 

4 Ἐ6, ἢ, καὶ Ρίαςε εν Χ. !. δἤεσ ἐν ἐμοι. 

Ἑτοπὶ τδϊ]5 ραββαᾶρε δηὰ 2 Ὅος. ν. 8 (θυ 
866 4|50 1 Τεβ8. ν. 10) 45 οοτηραγεά νν τῇ 
ΟΠ εΓΒ, 6... 1 ΤΏ ΕΒ5. ἰν. 15,1 Οοσ. χν. 51, 
Βεγβς!]. (Ν.Τ΄ ΤΑοοὶ., ἰϊ., 26ο 8.), Τεῖςἢ- 
τηδπη (οῤ. εἰέ., ῬΡ. 57-59), Οταίε (4ὁ- 
λαμάϊ. Ο.υ. γμεϊπεάσκον ρειοἑνι., Ῥ. 276) 
δηὰ οἴπειβ Ἴοοποϊμἀς τῃδὶ πε Αροβίὶε 
οδαηρεά Π΄8 νίεννβ οἡ Ἂβομδίοϊορυ ἴῃ Π8 
Ἰλίεσς γεᾶσβ, ἀπά εβρ. ψἤῆεη ἀεδιῇ βίδασεὰ 
Ἀϊπὶ ἰπ ἴῃς ἴδαςε. [1πϑίεδά οὗ βυρροβίπρ ἃ 
βδ'εερ {ξοίφασθαὴ ἀπε] τε Ῥαγουβίβ, ου᾽ 
εἶθϑε τῆς ἀϊτεςι ἐχρετγίεπος οἵ τπδῖ εἐνεηῖ, 
86 πον δε]ίενεβ τπδί δίτεσ ἀδαιῃ πε δου] 
ἰ8 ἱτηπηθάϊδιεὶν υπίτεά ἴο ΟἾτῖβε, [κ ἴβ, 
Βοννενεσ, μαζαγάουβ ἴο δυϊὰ ἃρ ἐβομδῖο- 
Ἰορῖςϑὶ τμεογίεβ οὐ ἴπεϑε ἰβοϊδιεὰ υτζέετ- 
δῃςε8 οὐδε Αροβιῖε. Ηδξ μᾶ8, ρράγεπιϊυ, 
πο ἤχεά βοῆεπηε οὔ τπουρῆϊ οη τπε βυδήεςι. 
Τε Κεβυσγεοιίοη 18 ποῖ Ὀεΐοτε ᾿ἰβ πιϊπὰ 
δῖ 411 ἱπ τΠῖ8 ραββαρε. Ηἰβ Ἄβοπδίοϊορυ, 
88 Ὠδβη. (Τὰ. 1,Ζ., 1808, ςο]. 14) ννεὶ] 
οὔβεσνεβ, πιιβὲ σαῖποσ Ῥ6 οοποεϊνε 848 
ἐλπίς. Πεδῖῃ οαπποῖ ἱπίεσταρὶ ἴπε [ἰε 
ἐν Χριστῷ. ΤἼΙΒ ἰΒ ἴπε ργεραζαϊίοη ἴοσ 
Βεΐηρ σὺν Χ. Ενεη σοπίεπιροσαγυ [6 νν 188 
τπουρῆς νν88 ΤἈπλ] αν νυ ἃ δίπλα ἰάεδ. 
80, ἐ.9., Ταποδηια, ͵αγγέκγα, 8: “ΜΝ Ώεα 
με τὶ ρῃίεουβ ἰεανε πε ννοτ] ἃ τπεν δϑοεηὰ 
δὶ οποε δηὰ βίαπά οἡ πίρῃ" (ννεῦεσ, 
1ελγόη ἀ. Ταϊνιμά, Ὁ. 323). 866 αἷβο 
ΟΒασίεβ, Ἐϑελαίοίορν, Ρ. 309 Η..---πολλῷ 
κιτιλ, [τ βεεπὶβ πεοεββᾶγυ οσ ἴῃε βεηβα 
ἴο ἰπβετῖ γάρ «τ τπε Ὀεβὲ δυιῃογίεεβ. 
Τῆε ἀουδ]ε σοπηραγαδῖ. 8 [αἰγὶ γ οοτηπιοη. 

νν. 24-26. ΗΙ5 ΡΕΕΒΕΝΤΙΜΕΝΤ ΤΗῊΗΑΤ 
ΗΒ ΨΊ1}, ΝΊΒΙΤ ΤῊΗΕΜ ΑΟΑΙΝ.---  οσ. 24. 
ἐπιμ. βεετβ σοτηπιοη υνἱτθ δὰ] ἰπ ἃ 
ςοϊουτίε88 δεῆβε.---ἐν. [τ ἰ8 παγὰ ἴο ἀε- 
οἰὰς ννδεῖμεσ 11 βΒῃου]ὰ θὲ τεϊδίπεά οἵ ποῖ. 
Νο ἀϊβῆεγεησε ἰδ πχδᾶάς ἱπ (ἢς β8εηβε.-- 

ἀναγκ. Ι ἰ5 ομαγδοιεγίβιις οὗ πε Αροβίῖε 
τδαῖ τῆς ἢτβι πίη Ἡνί ἢ βιγκαβ Ὠἰπὶ 5 
πε πεεά οἵ οἴμειβ. ΔΝ εἰβιεῖπ υοίεβ 
Δρῖϊν ἔτοπὶ ϑεπεοα, Εῤῥ. αὐ 1 πεῖ]... Ρ. 
104, ἱπρεηπ ες ἀπὲριῤ ἐδὲ αἰἰόπα εαμδα αὐ 
υἱέανι γευεγίἑ φορά πιαρπὶ υἱγί ταεῤε 
“εεενμμὶ. 

Νεσ. 25. καὶ τ. π᾿. οἶδα. “ὙΥΙΠ τΠ18 
ςοηνϊςοϊίοη (5ς., ἴμαὶ ἢ8. 116 ἰδ πεεάξῃ! 
ἴου ἴμεπὶ) 1 Κπονν,᾽᾽ εἰς. Ῥδὺϊ ἄοεβ ποὶ 
οἰαίπι ἴο ὃς ἱπί4}}10]6, θυ ἢ ἰ8 80 οοπ- 
Βάεπι οὗ τὴς ΡΠ Πρρίδηβ᾽ πεεὰ οἵ δίπι 
παῖ μὲ σᾶπηοὶ ἄουδε τμαὶ τῃϊ15. νν}}} δὲ 
Οοάβ ρυζροβὲ ἴοο. ὙὙμεσα ἰ8 ἘνασΥ 
τεᾶβοη ἴο δεῖῖενε {πὶ ἢἷβ πόρε ννδ8 
)υβειβεά (5Ξεε 1πὲγοάμοἑοη).---παραμενῶ 
(νΒςἢ 18 Ὀεβὲ δἰτεβεε) ἢ88 ἴῃ ἰδῖεσ αγεεκ 
ἴῃε βρεςῖδὶ βεπβε οἵ “ σεγηδιπίηρ αἷΐνε᾽"". 
866 ϑομηίά, Αἰ οέσημδ, ἴ.,) Ρ. 132, ΠΟ 
αυοῖεβ Ὠϊο., ἰ., 62, 8; 333, 29; Ηετοά., 
ἰ.,. 30, ἀπά ςοπιρασζεβ ΡΪδῖ., Ῥλαεά., 62 Ἑ, 
86 (.--εἰς τ. ὗ. προκ. κιτιλ. ῬτΟΌΔΟΙΥ 
προκ. 5ῃουὰ μὲ ἴάκεη δραζῖ ἔγοτη πίστεως, 
ΜΠ ἢ ροε8 οἰοβεῖν ἢ χαράν. “ὙΠ 
ἃ νίενν ἴο γοιγ ργορτεββ δηὰ ἴῇς ον οὗ 

εομένους τῆς 
μητρὸς ἕως ἂν αὐτοῖς παγῇ τὰ πτερά 
(0 τ.). 
ει. 26. “1π ογάεγ πὶ γοὺς στουπὰ 

οὗ ρἱογγίπρ πᾶν ἴπογεᾶβε ἰῃ ΓΟ γίβὲ [6βυ8. 
σου πιε, ὈΥ τεᾶϑοῃ οὗ τηγ,᾽" εἴς. 
Τδεῖς καύχημα 185 τῃεἰγ Κπον]εάρε δπά 

ἴοη οὗ ἴτε αοβρεὶ. ΟἾγίβε [6808 
18 ἴμε βρῆεγε ἰπ ῃϊ ἢ (Πϊ8 Ὀ]εββίηρ ἰ8 
εη]ογεά. ΟΥ ϑίγαςῃ: ἴχ. 16, ἐν φόβῳ 
Κυρίον ἔστω τὸ καύχημά σον.---ἐν ἐμοί 
18 ἀεβππεά ὃν τῆς 10] οννηρ οἰδαβε. δὼ] 
Ἰοοκβ ου ἰ8 ργεϑεποα Ψἱ ἢ ἴΠεπὴ 88 ἃπ 
οοοδβίοη οὗ δάναποες ἰπ {πεῖς ΟΠ γί βιίδη. 
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τ Ὁ δυεῖν ἰπ τῆς ἐμῆς "παρουσίας πάλιν πρὸς ὑμᾶς. 27. Μόνον ἀξίως τοῦ εὐαγ- 
δϑεςοηὰ 
Αάνεηι. 

γελίου τοῦ Χριστοῦ " πολιτεύεσθε, ἵνα εἴτε ἐλθὼν καὶ ἰδὼν ὑμᾶς, εἴτε 

δείάοτοαε ἀπών, ἀκούσω; τὰ περὶ ὑμῶν, ὅτι 'στήκετε ἐν ἑνὶ πνεύματι, μιᾷ ψυχῇ 
5 Αςἰβ χχὶϊὶ. 

1; 2 Μεος. νὶ. τὸ τ Οπίεδγν ἰῃ Ρ., 4.5.» 1 Οοτ. χνΐ. 132} 1 ὙΒεβε, ἰἰὶ. 8. 

1 80 ΑΙξ,, Μγε. (δ. πιρ.} νυ ἢ ΜΔΑΟΡΞΕΕΟΚΙ,, Οἢγ., Εὐτῃ,οοά, ΤΗάγι. 1086ἢ., 
Τὶ. ΝΥ Η., νν8. ἀκονω νἱἢ δ" ΒΠ)"Ρ 47, 57. 

οΔΠΠπρ. ἐν, ϊοἢ πεῖς ἀεποῖεβ βισγι εἶν 
{πε ῥαεὲς, τᾶν θὲ ἱγαπϑίαϊεά “τὩγουρῇ "". 
Τῆηΐδ ραββᾶρε ὑδαζβ οὐδ ἴπε ἔανουγαῦϊε 
ἴασῃ νΒΙΟἢ Ῥαὰ 5 αἴδὶγβ ἤᾶνε ἴάκεη. Ηξς 
Ἰοοῖβ ἐογνναγὰ ἴο τεϊοϊπι πρὶ ἔπαση. 

νν. 27-3.. ἘΝΤΕΕΑΤῪ ΤΟ ΓΙΝῈ ΨΟΕ- 
ΤΉΙΪΠῪ ΟΕ ΤῊΒ ΟΌΒΡΕΙ, ΙΝ ΤῊΗΕ ΡΆΘΕ ΟΕ 
ΘΟΝΕΊΙΟΥΒ.---εσ. 27. μόνον “ ρίνεβ ἴῃς 
αἰπὶ ἔοσ ννῃϊοῦ πὲ ψι8Πεβ ἴο τγεπχδίῃ 
αἰῖνε" (Ηξἐπι.).- --ἀξίως .. . πολιτ. Εοτ 
δε νῃοϊε ρῆγαβε οὔ. 1}η"πεγγ. οΥΓ Ῥεν- 
ξανιοπ (αἴϊετ 133 8Β.ς,), Βά. [1ἴ., 406,, 
[ἃ ναστρεφομένην καλῶς καὶ εὐσεβῶς 
καὶ ἀξίως τῆς πόλεως (Ώ5πι., ΝΒ5., Ρ. 
22). Ἐοτ ἀξίως τ. εὐαγγ. οΓ( Ιϑεγν. 
Ῥενρ., 521, οἵ ἃ ρτὶεβίεββ, ἱερασαμένην 
ἀξίως τῆς Θεοῦ καὶ τῆς πατρίδος (οῤ. 
εἰξ., δι 75).---πολιτεύεσθε. ἴῃ δἀάϊιίοη 
ἴο τεῆῖ. ἴῃ πηᾶγρ., οὖ οβερῇ., Κέί., 2; 
Ῥαγὶς Ῥαῤγν., 63, (011. 8, ο (τ6ᾳ Β.0.), ἴῃ 
ΨὮΙΟΝ ἃ Ἰεϊεσ- ντίτεσ οἷαί πῚ5 ἕο Πἰπιβεὶ 
ἴθι ἢς ἢδβ5 ὁσίως καὶ . . . δικαίως 
[πολι͵τευσάμενος Ὀεΐοτε ἴῃς ροάβ (Ὠ 5π|., 
85., ν. ἀρ εὐβε ΟΙεπι. αὐ Οον., νὶ., τ. 
Ὑπε νοζά βεεπὶβ ργδάυδν ἴο μᾶνε ἰοβὲ 
ἰτ8 οτἱρίπαὶ δεηβε οἵ 11ε ἴῃ ἃ οογηγημηϊν, 
Δηὰ οἄπηε ἴὸ πηδᾶπ 5 ΠΊΡΙῪ “᾿νε ΟΥ̓ 
Ρεῆανε". Βυΐ Ργοῦδοϊν ἃ βπδάς οἵ ἐϊ8 
οτἰρίπαὶ εἰρπίβοδηςε οἴδη ϑβυγνῖνεβ ἃ8 
Βετε, ἴο Ἰίνε 8δβ ἀϊγεςϊεὰ ὃγ οετίδίπ τερὺ- 
Ἰαϊίοπβ, οεγίδίη ἴαννβ. [(Ηοσγῖ, Ολγίσειαπ 
Ἑεεί., Ῥ. 137, Ψουϊὰ τεῖϊδίπ πε ϑιγίος 
86η86, “᾿νε ἃ οοτησηυηϊγ-"δ. .. οπα 
ἀϊτεοιεὰ ποῖ Όγ βυϊπιϊββίοη ἴο βιδιυζεβ 
υϊ ὃν ἴδε ἰητναγὰ ροννεσ οἵ ἴδε ϑρίτίιξ οὗ 
[ε]]οννβμῖρ ".} -ἀκούσω. ννὲ 5μοιυϊ]ά, οὗ 
οουτβε, ἐχρεοῖ ἀπὼν καὶ ἀκούσας ν᾿ 
8Βοπὶε ἤπίϊε νεσῦ οἵ Κπονίηρ, δυῖ ἴῃς 
ΑΡοβίϊα, 88 80 [τεαιυδηῖίν, σἤδηρεβ ἴῃς 
εχργαδβίοη οὗ ἢἷβ ἰπουρῆϊ ἱπ ἴπε ῥγοσεββ 
οἔὗἁἉ 115 ἐογπιδίίοῃ.---στήκ. ἐν ὁ. πν. Ουτὶ- 
Οὐδὶγ ἐπουρῆ, ἴε βεοοπηά τγεΐεγεποα ἴὸ 
οἰτἰΖεπβῆὶρ (ἰ1]. 20) 18. ἐο]οννεὰ ὃν ἴπε 
δᾶτηε ἵψνοὸ νετῦβ στήκειν πὰ συναθλεῖν 
(8ο ανν.). ΤΠὶβ ἰ5 ἴδε ἤγβι ἀϊγεοι Ἴχῃογία- 
τίοπ ἴο ὑπῖῖν ἴῃ τε Ερίβιίε. Αρράγεπεν 
ἴδετε νν88 ἃ ἀδηρετ οἵ ἐτὶσείοη. ὟΝ ε μᾶνε 
ΠΟ τϑάϑοῇ ἴο βιρροβε ἴδαὶ ἴπετε δδά 
Ὀ6δη βεσίουβ ἀἰνίβίοπβ 'π ἴμε ῬὨΠΙρρίαη 
Οπυτγοῦ, Ὀυϊ ἴῃς ολβς οἵ Ευοάΐα ἀπά 
ϑυηίγομς (ἰν. 2) ἀϊβοίοβϑεβθ ρεγίϊουβ ἴεη- 

ἀεποίεβ, Τῆΐ ννγᾶβ ποῖ υπηδἴυγαδὶ, ἴοι 
186 νΕτῪ ἜΠΕΓΡΎῪ οὗ (ἢε ΟἨτίβιΐδη ἕαιτὰ 
της ἴο ρτοάυοε επεγρεῖῖς ρεζξοηδί!- 
τἰε5᾿᾿ (δίηγ, Εαῤ. Β., Ρ. 82). Απὰ 50, 
ρατὶ ἔγοπη ἀοοίγίπαὶ ἀϊβεγεησεβ αἷϊο- 
ξεῖμεσ, ἀϊνεγρεποεβ πιρῃῖ αγῖϑε οἡ 48ε5- 
τίοπβ οὗ πηεϊποά, ογραπιβαιίοη, εἴς., στ 
βεγίουβϑ ςοπβεσυεποεβ. Τδε ἐοϊ]οννης 
ννοτάβ, ἑνὶ πνεύματι, νἱεννεὰ ἴπ΄ τῆς Ἰἰρδὶ 
οὗ τ Οον. χὶϊ. 9, 11, 13, ϑυσρεβῖ τῃδι πε 
ἀἰδετεηςευ ΤΔΥ δᾶνε ὕεεη ἀὺς τὸ ΕΗ 
βιυρροβοὰ βιιρογίογν ἰπ βρί για] ἐπάον- 
τλεπῖβ.---ὁ, πνεύμ. Ιι ἰ5 ἀϊθῆσυϊτ το ἀε- 
ἤπε Ῥγεοίβεϊυ ἴπε Ραυϊίης ἰάεδ οὗ πνεῦμα. 
Αἱ τἰπ168 (4.΄., Εοτω. νιϊϊ. 16) Ῥαὰ] βρεᾶκε 
88 {{ πε Ὀϊνίπε πν. ἀπά τἴῃ6 Ππυπηδη ψετε 
ὕΜῸ ἔοτοεβ εχίβιϊης 8ἰάς Ὁγ βἰὰς, τῆς 
Ὀινίπε ννογκίπρ ὑροη ἴδε πυπιαη. Αἱ 
Οἴδεγβ, ἴπε πν. ἰῃ τηδῃ ΒεςΒ ἴο τεΐεσ ἴὸ 
δε ἀϊγεος ἱπάννε προ οὗ {πε ϑρίγι οἵ 
αοά 85 πε ρεϊποίρ]ε οἵ πενν [1ξπ ἱπηρατγιςεά 
ἴο πιᾶη, ἐ.5., Κοπι. νἱϊ, το. Οη ἴδε 
ΨνΠοῖς, ννεὲ δεῖϊενε ἴτ ἰδ ἴγὰς ἴο δβῆγπι 
ταὶ πν. ἴῃ Ῥδὺ] ἰβ ποῖ ἃ ρβυοδοϊορίοδὶ 
Ὀυϊ ἃ τεϊ!ρίουβ ἴεγπὶ (50 αἷδο Ηρι. ΚΙ. 
Βοϊάς τπδὶ Ρδὺὶ] τεςορηϊδεὰ ἃ ἀϊβείηςι αν. 
τοῦ ἀνθρώπον. Η]Ζτι. Ψου!ά ἰάεηα 
1818. τ τε νοῦς. ΟΥ̓ Ὅοηε., Ρακί, 
ΡΡ- 326.327). Ηετε ννὲ ἅτε βαίε ἴῃ μοϊά- 
ἴῃρ ἴπαὶ ἑνὶ πν. γείεγβ ἴο ἴῃς ςοτηπίοῃ, 
δριγίτυδι 11ξπ ἱπιρΙαπίεὰ ἴθ ἴπεπὶ ὃν ἴδε 
ἄϊγεςι ννοτκίηρ οὗ ἰδε Ηοῖν ϑριγιι. Οες- 
τῖην τΠϊθ '8 118 πηοδί ὑβι8] βίρηϊβοδηςε 
ἰπ δὰ]. ὅϑεὲε δὴ ἱπβίσιιςτίνε ἴοπ 
ἴῃ Ηοϊβίεη, Ῥαμίϊη. ΤΑεοίὶ., Ῥ. τι, ᾿Ὦο 
βῆοννΒ ται ἤεη Ρδὺϊ υ8ε85 πν. ἴο ἀεποῖε 
πε λωηριάπ βρί τὶ, ἀρασὶ ἔγοπὶ Ὠϊνίπε νοκ- 
ἰηρ, ἴξ ἴδ ἤδη δε 8 Οὔ] σε το ἐπλρμαϑβῖβε 
ἰξ 48 πε ἱππεσ ροννεῖῦ ψΒϊοἢ πιοναβ ἰπ δὲ 
μιάάεπ 1ἰπ,| οὐ ἤεη ἢς ἄγαννβ ἃ β5Πᾶγρ 
οοπίταβε θεϊνεεη τῆς ἴππε δπᾶ ουϊεῖ 
5βἷ4ε οἵ Ὠυτήδη παῖυγα, ἰαυίηρ βίγεββ ὕροῦ 
τῃε ἰοσπηεῦ 858 ἴπε Ἴβϑϑεπῖὶδὶ, ἴῃ ορροβίτίοῃ 
ἴο ἴπε βεῆβεβ ννῃϊοἢ σᾶπποῖ ἰγ ν Κπον,. 
--αμιᾷ ψυχῇ. Αρρατγεπεὶγ Οἢσ. δηὰ ΤΉ. 
Μρβ8., ἢ τῆς Ὀεδβὲ δποίεπι νεγβίοῃϑβ, 
7οἵπ μ. ψ. ἢ στήκ. ΤΏ νοτὰς ἀεποῖς 
πε σοτηπιοη ἐεοϊϊηρ, πε ἀρτεεπηεηὶ οἵ 
Βεαγὶ δἀπὰ τηϊπὰ νοῦ νν88 τῆς γαβυϊς 
οὗ ροββεββίοη οὗ ἴῃς βᾶπιεὲ ϑρίγσιι.0 Οἱ 
Αςἰβ ἰν. 32. ΚΙ, νν 61] οοτηρᾶγεβ ἴΠῃε βεῆϑβε 
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πσυναθλοῦντες τῇ πίστει τοῦ εὐαγγελίου, 28. καὶ μὴ " πτυρόμενοι ἐν ἃ ΟΒαρ. ἱν. 

μηδενὶ ὑπὸ τῶν ἀντικειμένων - ἥτις αὐτοῖς μέν ἐστιν] “ ἔνδειξις ΣᾺΝ 
ἀπωλείας, ὑμῖν δὲ 2 σωτηρίας, καὶ τοῦτο ἀπὸ Θεοῦ 20. ὅτι ὁμῖν 8. Οον ἢ 

3 (οπΐγ 

1... 

Ξ ξχαρίσθη τὸ ' ὑπὲρ Χριστοῦ, οὐ μόνον τὸ εἰς αὐτὸν πιστεύειν, ἀλλὰ ν᾽ στε. ἢϊ. 
25:2 Οογ. 

καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν 30. τὸν αὐτὸν " ἀγῶνα ἔχοντες οἷον ὃ τὴ, 1: 

εἴδετε" ἐν ἐμοί, καὶ νῦν ἀκούετε ἐν ἐμοί. 
14; τ (ος. ἱϊ. τ; οἱ. Βυτίπιαπη, Ν.Τ. Ονάνεν., Ὁ. 52. 
Οτίπιρ 5 ῃοῖε}. 

ἰϊ. 5. 
χ Αςῖδ 1. 

Υι Τίπι. νὶ. τ2 αἱ.; τ. ἈΝ ἱεὰ. ἰν. 2 (νἰτ8 

1 80 ΚΙ, βγτρ., Ὑπάγι,, θαπι. Τί. ΝΗ. ΚΝ 8., ΑΓ, ἐστιν αντοῖς ἢ ΦΑΒΟΌΕ 
17, δι, ἃ, ε, ἔ, 5, 5ο. ἅγπι. 

380 ὈΕΕΚΙ,, ἔ, νᾳ. οορ. ρο. δἴῃ., Οἢσ., Τμάτε., Απιδγϑῖ. ΑἹ] οἀάυ; δε ἢ 
ΦΦΑΒΡ 17,31, 47, ἃ, ε, ἀτπι. 5υτγρ', Αὰβ. ἡμῖν δὲ Ο" Πέτ." Ἔξ. 73, 5, Νιοϊοτίη. 

54. 35, 71 ἡμιν. 

Ευτἢ. «οὐ. ΤΕΡΏΙ. 

οὗ εαν»ιαγαάεγίο ΜὨΪΓΗ Ὀἰπά5 τῇς δο] ἀΐετβ 
οἵ ἃ οουπίγΥ ἱορεῖπετ, ΕῸΓ δη ὄἼχῆδυβ- 
εἶνε ἀϊδουδβίοη οἱ ψνχή βεε Ηδίοῃ, Ε::αγς 
ἐπ Βίδι. Ονεεΐ, ΡΡ. 1το1-τορ.---συναθλ. τ. π᾿ 
Α οοπιρᾶτίβοη ἢ ἷν. 3 ΨψουἹὰ βυρρεβι 
“ βιγνίηρ ἁἰοπρ υἷε ἐπε ἐδιῈ ἢ" (80 [.8.., 
Μαυ.). Τπῖβ 18. Τεγίδίηϊυ πασβϑῆ. ὙΠὲ 
ῬΑγα] οὶ ἴθ [τάς 3, ἐπαγωνίζεσθαι τῇ 
πίστει, ἔλνουτβ {πε δεῆβε, “ βίγινίπρ ἴο- 
ξεῖδετ (συν) ἴον ἴδε (δ ἢ", Οοηήμπραΐ τος 
τυαηρεῖὲ βάες, ῥγαεξενέλνε με {11 υοδὲς 
σὲέ εονερειμμὲς αγριαίμγα αὐυέσος ἐμηάεηι 
λοσίφηι (Οἱ νὶη).---τῇ πίστ. ΟἨἩγίβεϊδηϊ εν 
τερδτάεά ἴῃ 118 πιοϑὲ οπαγδοϊεγίβεὶς δβρεςοὶ 
85 ἴῃε δοςερίαπος οὔ σοά᾽Β τενεϊδιοη οὗ 
τῆσσου ἰπ ΟΠ τίβὶ, ἀπά πε τεβιίησ ὑροπ 
τπαῖ ἔοσς βαϊνδίίΊου. ἡ πίστις ρταάυδ!ν 
Ὀεσοπηαβ ἃ ἰθομηῖοδὶ ἴοση. 86ε6 ΗἩδίςῃ, 
Ηἱδϑενέ ιεεέμγες, Ὁ. 3141 Ἠδτηδοῖ, θορ- 
»ιεηρεσολ., ἰ.» Ὁ. 120 Η. 

Μετ. 28. πτυρόμ. ἰ8 ἀρρᾶτεπεν υϑεὰ 
. Οὗ βολιεὰ δοῖβεβ. 950 Ὠϊοά. ϑ8ίς., 

χυ!ὶ., 34, 6, διὰ τὸ πλῆθος τῶν περὶ εὐτονε 
σωρενομένων νεκρῶν πτυ .. [|8 
ἰουπὰ τη ΡΙαῖ,, ᾿λείρμδι Ἐν ῬΊάξες Ῥ. 
8οο, οὗ ἃ πιυϊϊτυ ες. ὅ:εε Κγρκε αὦ ἰοε.--- 
«τ. ἀντικειμ. ΒΟ ἅτε {πεὶγ δἀνεγβασγὶιεβ " 
Ιπ νεσ. 30 ἢε β8ρεᾶκβ οὗ ἴῇδπὶ 285 πανίπρ 
ες βαάπὶεὲ Ἴοοπῆϊοϊ δἃ5 ἅς μδὰ ψἤεη δὲ 
ῬὨΠΙΡΡΙ ἀπὰ πονν 85 δἱ ἔοπιε. [πὸ θοῇ 
δεβε ἰπβίδποεβ, τηοϑὲ ργοῦδοϊγ, ἢ ΐβ 
ὈΡΡοπεηῖβ ννεγε πεδίμεη. ΕὨγίδεσ, νἤδη 
τνατηΐϊηρ δπὶβ τεδάειβ δραίπβὲ [ενν 88 
ΤΆΔ] ος, δὲ με υδι 141} ἔεδγβ 18 ποῖ ἴῃδὶ 
ἘΠΕν 1 Ὀὲ τεγγ βεὰ ἰηῖο σοτηρίδηςε, Ὀὰς 
τπδὲ ἴμεν ν}}} θὲ βεάδιιςεἃ ἔγτοτη με τὶρῃς 
Ραϊῃ. Απά, 48 Ετδηκε (Μγτι" αά ἰοε.) 
Ροϊπίβ ουξ, {πε σοπῆϊοι Πεῖε ἰβ ἴογ ἴῃ6Ὲ 
πίστις, ποῖ ίοτ τῆς ἀλήθεια οὗ τῃε αοϑρεϊ. 

ὁ ΟΠ. τὸ ΕΟ, 3, 68" ", 73, 120, Δγπη. 

δ και αὐάἀεὰά ὈὉγ Ὀ" ΕΘ, ἀ, ε, ἔ, α, Ασπηῦτϑβι. 

580 εὐά, ν ἢ ΑΒ ΟΡ ΕΣ" 17, Οἢσ., Ττβάσι. 

ΓΟ" ἰπβεγῖβ και δῆτοσ ειδετε. 

ιδετε ΒΟΏΞΕΡἜΟΚΙ;Ρ, ΟἸΙεπι., 

[18 πὸ δγρυπιεηΐ αραϊπβὶ 118 τῃδι βοπιεὲ 
οὗ δὶ8 τεδβδοηίηρ ννουά οἷν βᾶνε ἔοτοε 
ἴογ 7εννβ, ἐ.5΄., Βυ εσίηρ 48 4 ρῃι οἵ αοά 
(δο Ἡοῖΐδε., ζαλγὸ. 7. ῥγοί. Τὰ., τ875, Ρ. 
444). Ἐοτ ἢε ἰΒ 8) ἱῃρ οὗ τῆε ᾿τῆρτγαβ- 
βίοῃ τηδάς ὑροη ἴπεπὶ (πε ΡΒ Ρρὶ 45), 
ἃηᾶ πὲ υ8ε8 ΟΠτίβιίδη τηοᾶεβ οὗ ἐχργεβ- 
βίοη. ΡῬχοῦδοϊν ἐμεζείοτε ἣε {πη ΚΒ οΠἰεΗ͂Υ 
οὗ τπεῖς μεδίῃεη δηϊδροηίβιβ, 88, ἰῃ ΔΠΥ͂ 
᾿ᾶδ8, [ενν8 βεδπὶ ἴὸ ἢᾶνε ἐοσπηεά ἃ νεῖυ 
8Π18}} πχϊπογὶν οἵ τῆς ρορυϊαϊίοη. Τῆς 
Ραρψάᾶπβ οὗ ΡΒΠρρὶ, οα ἔπε οἵμεσ μαπά, 
ψουὰ βιχαβεῖς μαγὰ ρδίπϑβί ἃ δι πο ἢ 
ςοπάεπιηεά 41] ἰ4ο]-ννοΓβῃ1ρ, ἴοτ ἴῃς ἐχίαπὶ 
τεπιδίηβ δὲ ΠΣ ΡΡΙ πὰ ἴῃ 115 πεϊρῃρουτ- 
Βοοά δον ἴπδῖ ἴπεν 'ψετε ἂῃ εχίγα- 
ογάϊπδαεν ἄενουϊ σοπιπιυπίγ. 86:6 6βρ. 
ΗξευζΖοὺ εἰ Ὀαυτηεῖ, Μ|Έςσίοη Αγελέοίο- 
δίφμε ἀε Μαεοέάοΐπε, Ῥῃ. ἰ1ϊ., 84-86. Αἱ 
ἴῃς βάπιε {πε ψῈ σδηποὶ ἐχοϊυάς ἴῃς Ροβ8- 
8:8 ΠΥ τπδὶ πε μδά ποη- ΟἸ γί βιίδη [ἐν ἴῃ 
8ιὶβ τη 48 ννῈ}}. . “Ἰπδδιηυ ἢ 88 
118 (5ς., τε ἕδς! οὗ τμεῖγ ποῖ Ὀεῖπρ ἴετ- 
τδεά). Τῆς τεϊδιϊνε ἰβ, 48 ἐγεαυεητῖν, 
αἰϊγαςιεὰ ἰο 1ἰῖ8 ργεάϊοδιθ. 850 ἥτις, ἀρτεε- 
ἱπρ ϑἱτἢ ἐνδ., ἔοτ τοῦτο. [π ἴπε [ΟΠ] ονγῖπς 
ψοτάβ ἴῃς ἴγὰς τεαάϊηρ 5 ἐστὶν αὐτοῖς. 
Τμδῖ οὗ ΤᾺ. [88 ατίβεη ἔοσ ἴδε βᾶκε οἵ 
ΒΥ τη πε σΥ ἢ ἴπε βυςςεεάϊηρ οἴαυθε..--- 
ἔνδειξις. Απ Αἰιὶς ἰανν-ἰετπι. ἴπ Ν.Τ. 
ΟἿΪΥ ἴῃ Ραυ]. Νοῖ ουπὰ ἰπ ΧΧ. [ἷὲ 
ἀεηοῖεβ ργοοῖ οδιδίπεὰ Ὀγ δὴ ἀρρεδὶ ἴο 
αςῖ8β. ϑεε 5Η. οχ ἔοπι. ἱϊ. 15.--ἀπώ- 
λεια [α8 ἰϊ8 υϑι8] Ῥδυΐπε δηςΠεϑἰ5 
σωτηρία. Ῥαυΐ 48 πενεῖ ἀεῆηπεά ἀπώ- 
λεια.---ΑἹ! εἀά. τεδά ὑμῶν δέ. Νοῖ ΟΠΪΥ 
ἰβ ἱε Ῥεῖζεσ διϊεβιεὰ (8εε οχῖς. ποῖε), δας ἰὲ 
αἶϑο ἀεβεγνεβ ῥγείεγεπος 88 δεὶπρ τπε 
διαγάειν τεδάϊπρ ἂπὰ βυβιοίεπι ἴο εχρὶδὶπ 
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ἃ 4 Οος. νἱΐ!. 
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ΗΘεῦ. χὶϊ. 

Β ἔξε τοῖς ἬΝ αἱ Οος. χ. τό; 2 Οος. χἰϊἑ. 13; ΡΒ πὶ. 6 αἱ. 
. 12. 68ρ. Οοἱ. ἰ 

1 σι Εὐι}.οοὐ. 

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥ͂Σ Π. 

1. 1. Εἴ τις οὖν " παράκλησις ἐν Χριστῷ, εἴ τι 2 " παραμύθιον 
ἀγάπης, εἴ τις “κοινωνία Πνεύματος, εἴ τινα ὃ σπλάγχνα καὶ " οἰκτιρ- 

ἃ ϑ8εε οὔ Ἄςδδρ. ὶ. ὃ8 σωῤγ. ε(.. 

3 τις Ὠ, 17,137. 

5 80 ΝΥ 8., Μγζ. νυν νεσν ἔενν πιίπη., Οἱεπι., τ μάτι., ΤἼΡΉν]., Ο.1,. (ἅ, ε, ἔ, 6, πι), 
Μιοϊοτίη., Απιδτβι. 
Ἑυτῇ.οοά. τι 4, 18, 37, 46, 72, 74. 

ἴδε οἴδμετ. [« τεδῖν ἱποϊυάεβ ὑμῖν. Τῆε 
επλρμδϑὶβ ἰῃ Ῥδ0}}5 τηϊμὰ σπδηρεδ ἔγοστι 
με ρεγβοηβ ἴο {πεῖς ἀεβείπιεβ. [τ ννᾶβ 
αυΐτε παίυγαὶ ἴο δβδβίγηδῖε ὑμῖν ἴο αὐτοῖς 
Ρτεσεάϊηρ. Βυξίδετγε ἰδ 150 τῆς ἱπουρῃς 
τῃδῖ ἐλεν (ἴλε δάἀνεγβαγ ε8) υν}}} θεὲ αἴδεοιεὰ 
ποῖ οἷν ὉΥ ἴδε ρῥγοοῦ οὐ {πεῖς ονῃ 
ἀεϑιγυοτίοη, Ὀυϊ 4150 Ὁγ τπδὶ οὗ ἴδε ῬΗΠΡ- 
Ρίαπϑ᾽ βαϊναϊίοῃ.--- τοῦτο Ξε 6 ΠῚ8 ἴο γεῖεσ ἴὸ 
ἔνδειξις. “11 αοά ὃε ἴοτ υ8, νγνῆο σῇ ΡῈ 
δραϊηβὶ ὺ8 ὃ ̓  

νεῖ. 29. ὅτι... ἐχαρίσθη. ΝΥε ἅτε 
ἱποϊπαά τὸ Ἰοίῃ [Π18 οἴδυδβε ἱπηπιεάϊαιεῖϊν 
ἴο μὴ πτυρόμενοι (80 4͵5Ξο Ηρι.). Τῃα 
Ῥιοβρεοὶ οὗ βυβεσὶπρ ννὰβ ἂρὶ ἴο τευγῖν 
τπεπι. Βυῖϊ Ψἤεη (πεν νῖενν βυβετίης ἴῃ 
ἐξ ἴγὰς Πρῆῖ, (πεν ΜΨ}} ἀΐβοονες ἴπδὲ [15 ἃ 
εἴζτ οὐ αοὐ 8 ρτᾶςς (ἐχαρ.) ἰπδῖεδά οἵ δῃ 
ενὶ].--τὸ ὑπὲρ κιτιλ. ὙΠπε Αροβεῖε ἰη- 
τεπάεὰ το ἱπβετῖ πάσχειν αἴει Χρ.», Ὀυΐ 
ἴοτ ἃ τιοπηεπὶ ἢθ ρᾶυβεβ. ΤῸ εἐπιρῃδβίβε 
τε τε] ναῖμε οἱ βυβετίηρ ἕογ ΟἸ γί βι 8 
βᾶκα, ἢ σοπίραγαβ ἰξ νυ ἢ τπδῖ νος ἢ τΠῸν 
411 δοκπονϊεάρε 48 ἴπε σσονηίηρ δ] εββίπρ 
οἔὗ τπεῖγ ᾿ίνεβ, 141 ἴῃ Ηἰπι. ΑΒ το τπ6 
ἔοττῃ οὗ ἴπε βεπίεπςοα, τΠ]15 18 ἃ ἔδνουτγῖα 
τῃεϊοσίοδὶ ἀθνῖςε οὗ Ρδυ} 8. ὅ8ὲεε |. Ν εἶββ, 
Βεϊἐγάρε, Ρ. τι π.---οὐ μόνον. μή τηϊρῃὲ 
δανε Ὀδοη δχρεοῖεά. ““ὝΉ δῇ ἃ ἰἰπιϊδίοη 
οὗ δὴ ἱπβηϊεῖνε οσ οὗ 118 βυδήεςι ἰ8Β ἴο θὲ 
περαιϊίνεά ταῖμεγ τμδη τῆς ἱπῆηίεῖνε ἰἰ56 1}, 
πε περαίϊνε οὐ ἰΒ υβεὰ ἱπβίεαά οὗ μή. 
Ταῖδβ ῥγιηςὶρῖε ἀρρ᾽ε8 εβρ. ἰπ τῆς ςβ8ε οἵ 
τῆς δάνετ μόνον" (Βυτίοη, ΜΤΤ., Ρ. 
183).---οΟἰς αὐτόν. Τῆε ἀεερεδβὶ αβρεοῖ οὗ 
αϊτῃ, τπς ἱπιίπιαῖα υπίοη ἱπίο νοῦ {μα 
ΒΟ] ἰ5 Ὀτουρῆϊ. 

Ψεσ. 39. ἀγῶνα. Εοτ {Π6 ἴαοϊ, 8ε6ὲ 
Αοἰβ χνὶ. το Ε΄. ἀπά οὔ τ ΤΠεβ8. ἰϊ. 2. Τῆς 
τηείδρῃοσ μδ5 Ῥεεπ ργεραγεὰ ἴοσ ὃν στή- 
κετε Δη συναθλοῦντες. ΟΥ̓ Ερίείει., ἵν. 
4, 32 (ᾳυοίεὰ ὃν Ηδίςοῃ, ΗΠ δ. 1.εείς., Ρ. 
156), “18 1 ἴῃ ταδὶ! τ ἂπη ΟἸγπιρίς ξε5- 
εἶναϊ : ννε ἅτε αοά᾽β δι ῃεῖθββ ἴὸ νῇοπὶ Ης 
Βα ρίνεῃ ἂῃ ορροτίυπίν οὗ βΒῃονίηρ οὗ 
ΨνΠδῖ βιυδ ᾿νε γε πιδᾶε᾽". ἀγών νν»88 
Ποπϑίδπην υδβεὰ ἰη ἰδῖεγ ατθακ οὗ δη ἰη- 
ννατὰ βίγυρρ!ε. ὅ8εε βοπὶεὲ βιγικίπρ ἐχχ. 
ποῖὰ ΡΙυΐάτοῦ ἰπ Ἡοϊάεηβ ποῖεὲ οἡ 
Τί πιοίεοη, χχνὶϊ., 8ὶ 5.---ὄχοντες. Α Ὀτοίκεη 

τις Τὶ., ΑἸΖ, ΜΝ.Η. ψ ἢ ΦΑΒΟΘΕΕΟΚΕΡ, αἱ., ΟὮγιοοβςς͵ 

ςοπδίπιοίοη. ἷὲ οὐυρδὲ βιγςον τὸ ὃε 
ἀδῖῖνε ἀρτεεὶπρ ννττἢ ὑμῖν. 1ἰ σὯπ βοδγοεϊυ 
Ὅς ἴβκεθὴ 25 ρᾶγδὶϊεὶ νἢ συναθλ. ἀπά 
πτυρ.-- εἴδετε. ὅεε τε Δδονε.---ἀκούετε. 
Ηἰ8 Βοπιδη ἰγίαὶ. 
ΟΗΑΡΤῈΒ [1].-Οἷῦῖν. 1-4. ἘΧΗΟΕΤΑΤΙΟΝ 

ΤῸ ὕδνιτυ ΟΡ ΒΡΙΕΙΤ ΑΝῸ ΚΟΝΨΕΙΝΈΒ5.--- 
γεσ. 1. εἴ τις κιτιλ. “ΠῚ ἐχμοσίδιίοη ἴῃ 
ΟἸσῖβι, 1 τῆς ἀρρεδὶ οὗ ἴονε, {ζ ξε!]Πονσβδὶρ 
ἴῃ δε βρίσγιτ, 1 σοπηραββϑίοη ἀπά μευ πᾶνε 
δηΥ εἤεοι.᾽"--οὖν ρτοῦΔΟΌΪΥ τεΐεγβ θδςκ τὸ 
'. 27. άκλησις 45 (ες ἴννο 56η565 οὗ 
“ σχμοσίδίιου ᾿ δπά “ οοπβοϊδεοη ᾿ς. Βυϊ 
ἴδε νος οοπίεχί, βυρροσίεἃ ὈΥ βυςῇ 
Ῥᾶββᾶρεβ 848 ΕΡἢ. ἵν. 1, 1 Οος. 1. 10, ἰ5 ἴῃ 
ἵλνουτς οἵ {πε ἔογπιεσ. Νὸο ἄουβδι {πε ἰάεᾶ 
οὗ εποουταρεπιεηῖ ἀπά βιϊσηυϊαβ ἰ5. ἱπὶ- 
1Ἰεἅ. ὙΗΙΒ 18 δὴ εχῃοσγίδιίοη ἴῃ ΟἸσίβῖ. 
δαὶ 1861 πγυϑὲ γαίῃ ἔοσ ἰξ ἃ ἑδνουγαδίε 

τεςερέοη.--παραμ. Οπὶγ Βετε ἴῃ Ν.Τ. 
Οπος ἰῇ υχΧΧ, 5. {|. τ8. ΑἸπιοβὲ 
εαυῖν. ἴο παράκλ., Ὀχὲ μανίπρ ἃ βυρρεβ- 
τίοη οὗ τεπάεγπμεββ ἱηνοῖνεᾶ [ἐ βργίπρθ 
ἔτοπῃ ὨΪ8 ἶονε τουναγάβ ἴῃ επ).---κοιν. πνεύ- 
ματος. Τῆε σοπιπιυπίῖν οὗὨ δεϊϊενετιβ ἰ5 
με Ῥοάν οἵ ΟἾτῖβε. Τῆς Ηοὶν ϑρίπε, πε 
ϑρισγιξ οὗ Οσίβε, [5 [Ὡς υπίγίηρ Ρχίποίρὶε 
οὗ 16. ΟΥ 2 Ὅος. χίϊὶ. 13, ἡ κοινωνία 
τοῦ ἁγίον πνεύματος. Α5 Οὐηκεὶ ψε]] 
οὔβεγνεβ (ὑ ἐγάμπρέη ἀ. Κεῖῖ. Ο εἰδίες δεὶ 
Ῥαπῖμς 3, Ῥ. 69 8..), Ῥαὰϊ τεπάεσεὰ ἂπ υη- 
ΒρΡ6ΆΚΑΡ]ε βεγνῖίςοε ἴο ἴπε ΟΠυτο ἢ ΌῪ ἐπιρδδ- 
βἰβίηρ' 1ῃ18 σςοπςερίίοη. ΒΥ 80 ἀοίηρ δε 
βανοὰ ἴῃς ἐχυδεγαηὶ βρίγιτυ] ρὶ 5. οἱ ἴπε 
Αροβίοϊις δε τοπὶ ἀερεπεγδιῖηρ ἰηῖο πιεε 
υπηδῖυτα] Ἔχοϊτεπηεηῖ. τῆεβε σᾶπιε ἴὸ 
ὃ6 εδιϊπιαῖςὰ δοςογάϊηρ ἴο {Πεὶς ναῖυς [οΓ 
ἴδε σοτησηυπίτΥ οὗ Ὀεϊ!ενεγβ 85 ἃ Ῥ}80]ς.-- 
τινα σπλάγχνα. ΤΠετε οᾶη Ὅς η0 ἀουδὶ 
τπδῖὶ Δπ ὀνεγνν εϊ πιηρ Μψεῖρῆς οὗ δυϊπου 
1168. ου ἴπε 8ἰ4ε οὗ {πε γεδάϊπρ τις. τινα 
8 βίῃ ΙΥ δῇ επιεηάδιίίοη. Ηον οδη τις 
δε δοοοιηϊεά ου ἢ Ὗνε μιδά πϊξ ὕὑροη ἴδε 
ςοπ͵δοίατε (παῖ Οτ ρίαν τὰ πᾶν δᾶνε 
βίοοἕ ἴῃ 811 τῃε οἴδυβεβ. (80 Επιῃ. τεδάβ 
Ῥεΐοτε παράκλησις.) Ιτ ννου]ά θὲ φυΐϊε 
πδίυγαὶ παῖ ἔτοπι ἃ βιησῃς πιϊβυπάογειδπά- 
ἴῃρ οὗὨ ἰϊβ πιεαπίηρ ἰξ βῃουϊὰ δὲ οπδηρεὰ 
ἰηῖο τις Ῥεΐοσγε παράκλ. δηὰ κοινωνία. 
Τῆε τι Ρεΐογτε σπλάγχνα ((ουη ἃ ἱπ 5ενεζαὶ 
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μοΐ, 2. ᾿πληρώσατέ μου τὴν χαράν, ἵνα "τὸ αὐτὸ "φρονῆτε, τὴν αὐτὴν {1088 πὶ 

ἀγάπην ἔχοντες, " σύμψυχοι,} τὸ ἕν 2 φρονοῦντες " 3. μηδὲν κατὰ 
᾿δριθείαν ἢ 5“ ἡ κενοδοξίαν, ἀλλὰ τῇ ᾿ ταπεινοφροσύνῃ ἀλλήλους ἡγού- 

ςοὨΒίσω. 
τ. οι 
ΧΥΟΙ3}Σ 
(ος. ἶν. 3. 

180 ΑΙΓ, Τρ. [μ8.ῃ. «ἢ ΜΜΒΟΌΞΕΚΙΡ, συνψ. Τί, ΝΝ.Η., νν8. ν ἴῃ 
ΑΒ"ΟΠ ἜΟσ. 

3 80 τιοβὶῖ εὐά. ἢ ΟΒΌΕΟΚΕΙΡ, ἁ, ε, 5, βυτζ. ἅγῃγ. βεῖῃ., Οἵεπι., Βδβ8., ΗΙ]., 
Ασαῦτγβῖ., Νιοϊοσίπ. τὸ αντὸ ΥΝ.Η. (πις.) ἢ 9 ΛΑῸ σ7, 73, νβ. βο., Εὐυτῃ.οοά. 

580 Μγε. ψἱμ Πέτπ. ΟΚΕΡ, ζ, δ, βγττ. βο., ΟὮγ., Τβάτι,, ΗΙ]. Ἑάά. μηδε 
ΨΠΜΑΒΟ 17,31, 37, 116, ἀ, 6, πὶ, νξ. σοΡ. γῇ). βίῃ., Ἐπ}. οοά, Ψιςιοτίη., Αὐρ.» 
Αχηρτβῖ. 

4 Οπι. κατα ΤΕ., Μγε. ψἱτη ΟΘΕΕΟΚΕ;Ρ, ἔ, ε, ξο., Βαβ., Οἢσ., Τβάτε. 
ΝΑΒΟ 17, 31, 37, 116, ἃ, ε, τῇ, νῇ. ΠΟΡ. 5υττ. δγτη., Εὐτῇ “οά.͵ ΝΊςι., κατα νἱἢ 

Η1]., Αὐρ.ν, Απιῦτϑι, 

ταΐπη., ἱποϊυάίῆηῃηρ 37) ταῖρι βαβὶἷν δββί πιὶ- 
Ἰδῖς τῇς ἐοἰοννίηρ σ. Αἴ {π|8 βίαρε [ΠῈ 
ἴγρε οἵ ἰεχὶ ἐουπά ἴπ {8ε Ἰεδάϊῃρ ὑποῖα]β 
Βδρρεπεά τὸ αγίβε. Απὰ 80 ἴΠ6 εἰσοσ ννᾶβ 
βίδσεοι » ἈΠ ΠΟΟΡῊ οοττεοιεὰ ἰαῖογ ὈῪ 
ατεεκ Βαΐμεσβ. ΟυσίουβιΥ ἐπουρῇ ἴΠ18 
βᾶτῃς ςοπ͵εοΐυγε δᾶ8 ὕεθη πηδάς Ὁγν Ηρι. 
ννε ἄο ποὶ ονεγίοοικ τῆς ἀϊθῆςυϊ!ε 5. ἴη- 
νοϊνεά, Ὀυὶ [ἴον ἰξ ἴο βιδαπὰ ἔοσ ννδηΐ οὗ 
δηγιπίπρ Ὀεϊῖετ.---σπλάγχνα. 8εε οῃ ἱ. 
8. Ηε ἄρρεδὶβ ἴο {πεῖν ριγ. 

Μεγ. 2. ϑθρηῤεγ ἐπ ἀϊδεογά ἐς ἀαῤεγία ἐπὲ 
7απμα ϑαίαπαε αὐ Ξῤαγρεπάας ἐνιῤίας ἀοε- 
ἐγέπας, αὐ φμας γεῤεἰ ον ας οῤέένια νει ίο 
ἐξὲ εοπδόηϑης (( 41ν.).---πληρ. . « . ἵνα. 
Τῆς ἵνα οἴαυβε βεεπὶ8 ἐχϑοίϊν - [δ η 
ξεγμπά. ΟἿ. δὶ ἰπβηϊεῖνα υδεά ἴῃ ἴΠε βαπ)α 
ΨΆΥ ἴῃ Αςἴϑ χν. 10, τί πειράζετε τὸν Θεὸν 
ἐπιθεῖναι κιτ.λ., αἴδο ΡοΪγςο., Α΄ αγίγγ., χ.» 
1 (ᾳφυοιϊεά ὃὉγ Βυτίοη, ΜΈΤ., Ρ. 92). ἵνα 
18 Ῥτο Ὁ ν “ Ὠγροίεὶὶς "᾿ 28 ΕἸ]. (οπ ἘΡΆ. 
ἷ. 17) ἴεγπὶβ ἱξ, 1.6., “τῆς βυδ)εοὶ οὗἩὨ τῃε 
νυ ἰβῃ 15 ὈΪεηἀεὰ νυ δηᾶ ἀνεη (δι {{π|68) 
οὔϑουτεβ ἴῃ ρυτροβε "᾿.---τὸ α. φρον. ΤΠε 
εποσαὶ ἀεβοτὶριίοη οὗ ἀρτεεπιεπὶ νυ ϊοῃ 
18 Ἀπ γϑεὰ δπά ἀεῆπεὰά ἰη ἴπε βυοςεεάϊηρ 
εοἴδλυβεβ. Ῥεγβαρβ ἃ σοτητηοη βῆσζδαβε ἱπ 
Ῥόρυ ας Ἰδῆρυαρε. ὅεε δεῤνίελν. Ιπϑον. 
(Εποάεβ, πὰ Ἵεηΐ. Β.6.), οὗ ἃ πιαστίεὰ 
ΤουΡΙε, ταὐτὰ λ. ταὐτὰ φρονοῦντες 

τὰν ρητον ὁδὸν εἰς ᾿Αἶδαν 
(Ό5πι., ΝΒ5., Ρ. 84).---τ. αὖτ. ἀγ. Τῇε 
βᾶτης ἐεεϊρ8.-σύμψ. Τῆς βάαπηε ροίΐηϊ 
οὗ νῖενν ἱπ τπεῖς σοπηπιοη ἱπίεγεβιβ.-- -τὸ 
ἕν ἐχργεββεβ ἴδε οπἣς οοπογζεῖς δἷπὶ οὐ {πεῖς 
νίεννΒ, Ρεῖπᾶρβ Ὑἱ ἢ 8ρεςῖδὶ τείεγεηςα ἴο 
δε υὑπὶν οὗ τῇς Οδυσοῦ (80 1,105.). 
Μίπυϊςε ἀϊδεϊποϊίοηβ, μοινενεσ, τυβὶ ποῖ 
Ὅς ἰοτοεά, 48 ἔμοσς 185 ἀου 1688 ποσὰ τη Οἢ 
οὗ ναι Ννδυρῆδῃ ἰεγπὶβ “πε ἰδυϊοϊ ον 
οὗ ελγῃεβίμεββ "᾿. 

ΜΟΙ. ΠῚ. 

Ἑάὰ. 

γεν. 3. μηδέν. ΡτοΡΔΟΪΥ, 5ε., φρο- 
γοῦντες, ΔΙ ΠΟῸΙΡῊ πὸ δἀάϊτίοη ἰδ πεςεβ- 
ΒΑῖγ. Τηΐβ ἰ8 ἴῃς ργεναίεηξ ᾿πουρὶ ἴῃ 
τῆς. ΑΡροβεὶε᾿ 8 πιϊπὰ.---ἐριθείαν. [τ ἰδ. πο 
Ψνοπάᾶδσ ὑπαὶ Ῥαὺ]! 5ῃου]ὰ ᾿νᾶγσηῃ δραϊπϑι 
1η1|8 ἀδῆρο, βεεῖηρ ἰὲ ννὰ8 οπε οἵ δὶβ 
τοδὶ ρτίενουβ νεχδιίοπβ αἱ Βοπις.- -ἤ. 
Εεαὰ ἢ} Ὀεβὲ δυϊμοσγίτἰεβ μηδὲ κατά 
(8ες οτῖῖ. ποιδ).--τκενοδ. Οηἷΐν ἤεῖε ἰπ 
ΝΙΎΤ. ὙΤῆγϑα εἰπλεβ ἰπ υΧΧ. ὈΟοπιδίπεά 
ΜῊ ἀλαζονεία Δηὰ μεγαλαυχία. Τῆς 
Ὀοαβίίι] ἐχργεβϑίοη οἵ ρῥγίάες. Εροιίβπι 
πὰ Ῥοδβιιιπεββ ψνετε ρράαζεπεῖὶν τῆς 
ῬεΓ]8 Ὀεβεϊηρ ἴδε ῬΗΠΙρΡρίαη Ομυτοῖ. 
ΤΒεθε ἡνεσα παίυγαὶ Ἔχογεβοθηοαβ οἵ ἴῃς 
Ζεδίουβ βρίτί: νυ οἢ ρεγναάεά τἢϊ5 σοπὶ- 
τηυηϊγ. [{ἰ8 ἃ βίσδηρε Ῥῃεποιηεποη ἰπ 
τεϊρίουϑ Ππίβίογτν τπδὲ ἱπίθηβε δεαγπεβίπεββ 
80 ἐτεαυεπιῦν Ὀγεεὰβ ἃ βρίγὶϊ πλὶπρεά οὗ 
φεηβοσιίουβηθββ δηᾶὰ ςοποείϊ.---τῇ ταπει- 
γοφρ. Τε οοπβιγυςτίοῃ 566 ΠΊ8 ἜΧΟΥ 
ΡΆΓΆ]16] ἴο οπι. χίὶ. 20, τῇ ἀπιστίᾳ 
ἐξεκλ. ν Ξ “οῃ δοοουηὶ οὗ," “ὉγῪ 
τεᾶβοη οἵ". Ῥεσπαρβ (ὃς δγίίοὶς ετὴ- 
Ῥἢδβίβεβ ἴπε Ἐεηεης ἰάεα (50 Μγτ.). 
ταπεινός ἢ ἀετινδίνεβ, υβοὰ πὶ οἸΔββὶ- 
(4] νυτίϊοσβ ἴο ἀεποῖς ἃ πιδᾶπ Ἴοηάϊοη οὗ 
8ε!{-Δεραβεπιεπῖ, μβδὰ θεεη δἰγεδάν εχαϊιεὰ 
ὃὉΥ ΡΙΑῖο δπὰ 5 βοβοοὶ ἴο ἀεβογίδε παῖ 
βίδῖες οὐ πιϊπὰ ὑπο δυῦπῖβ τὸ [ἢς 
Ὀϊνίπε ογἄοες οὔ πε υπΐνετβε δηὰ ὅοεβ ποὶ 
ἱπιρίουβὶν Ἔχδὶς ἰι86}. [τ υπάογνεηι ἃ 
ξυσῖμεσ βίαρε οἵ ἀενεϊορπιεηῖ ἰπ ΟἸ γί βείδη 
Ἰπετγαῖυγε, ἤθη ἰὰ σᾶτηε ἴὸ βίρηϊν τς 
βρίγι ΠΟ πιοϑὲ τεβεπὶῦΐεβ ὑπαὶ οὗ 
ΟἸὨτῖβι Ηἰπιβε!. 8ε:ε δὴ ἱπβίγυςτινε ποῖα 
ἰπ Μουΐϊε (ΟΥΤ. αὐ ἴος.). 

Ψψεῖ. 4. Τῆς δυϊποσίτϊεβ ἀγτε ργεῖυ 
Ἔνϑη]ν θαϊαποοὰ ᾿π τπῸ ολβε οἵ ἴδε δἱτοτ- 
παῖϊνε τεδάϊηρϑβ ἕκαστος πὰ ἕκαστοι (8εε 
οτὶξ. ποῖα). ὈΡΔΌΪΥ εἀά. δε τίρῃς ἴῃ 
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τὰ ΟΒαρ. ἡ. μενοι ἢ ὑπερέχοντας ἑαυτῶν 4. μὴ τὰ ἑαυτῶν δκαστος 1 σκοπεῖτε,; 
8, ἰν. 7. 

ἀλλὰ καὶ ὃ τὰ ἑτέρων ἕκαστος.“ ς. τοῦτο γὰρδ φρονείσθω ἐν ὑμῖν ὃ 

180 ΜΟΌΕΚΙΡΡ, ἅ, ε, ξο. βυισ., Βδβ., Ερῆς., Οἷσ., Ττμβάγι., ΗἹ]., Μιςϊοτίη., 
Απργβῖ. 
ἙΕυτἢ.οοά. ΑἸ. 

Ἑάά. (Τες., ΝΝ.Η. πιρ.) ἑκαστοι ἢ ΑΒΕῈ 17, στό, ἔ, 5, τὸ, νᾷ., Β885., 

3801,, Οἢγ., Τβάγι., ὕδατα. Εἀά. σκοπονντες ἢ ΣΦΑΒΟΌΕΕΟΡ, ἁ, ε, ἔ, δ, π;, 
νξ. 50. ἀτῖη. Βαβ., Εὐυιη.οοά.͵ ΗΠ]., Απλδτβε, 

δ Οπ. και ὨἜΟΘΚ 6ι, ἀ, ς, ἔ, 5, πὰ, νᾷ.» Ν᾽ ςοϊοτίη., Ατηθτβῖ., αἱ. 

480 ΚΙ,, ἃ, ρο. βγττ. ἅτπλ., ΟἾγ., Τμάτι., ὕδατι. Εάά. εκαστοι στ 9 ΑΒΟν  -Ὀεν. 
ἘξΙΡ 17, 31, 47, οορ. Βδβ8., Εὐυϊ.οοά., ΝἹοϊοτῖπ., Αὐρ. Οπι. ΕῸ, ἔ, ρ, τὰ, νᾷ. ἴδ., 
Αααρτϑί. "ΑΟ 17, Ογζ. Ἰοἱπ ἐκαστοι ἴο ζο] ουνίπρ ννογάβ, 50 ὙΝ.Η. το. 

δ 80 Μγε. ψ ἢ ΒΘ ΟΘΕΕΟΚΙ;Ρ, ἁ, ε, ἢ, 5, πὶ, ὅο. βυτρ., Οἢσ., Τμάσγι., Η1]., Υἱο- 
τογίῃ., Απιῦσγβί. Οπι. γαρ εἀά. νὰ ΜΜΡΓΑΒΟ 17, 37, 73, Κβεγ., σορ. ἃγῖβ. βἴβ., 
Ευτῃ. «οὐ. Μνυτ. ποῖ ἀβ τῆδι γαρ οᾶπῆε ἴο ὃε οπλτεά Ὀεοαυβε ἴπε ῥγεσεάϊηρ εκαστοι 
(νεσ. 4) υἱεῖ ἐπε τεαάϊηρ φρονειτε (νεῖ. 5) νγᾶ8 βιρροβεὰ τὸ δερὶπ ἃ πεν βεῃπίεῃοε. 

5 80 Μγι. ἢ ΟἾΚῚ,Ρ, ΠΣ ἄττη. 5ο., Οἵ., Εὐυ5., Α(ἢ., Βαβ8., Οἷσ., Τβάγι. Ἐδά. 
φρονειτε ὙΠ} ΦΑΒΟΘΕΕῸ 17, 
Νιοϊοτίη., Απηδγδί. 

Ῥτγαίοσσίης ἴῃς ἰδιίεσ, θοῖῃ ου δοοουηί 
οὗ ἴδε νατιεῖγ οὗ 18 νἱπεβϑεβ δπὰ ἰΐβ 
Δρίπεββ ἴῃ ἴπε ςοηῖεχί. Βεϑίάε, 48 τῇς 
τῆοσε ἀϊθῆουϊε, ἰε νουἹὰ θὲ νεγν [4016 το 
ςοτσεοϊοη. σκοποῦντες Π458 ονεγν μα Ἶ π}- 
ἐῃρ δυϊποσιν ἰπ 118 ἕδνουγσ. “Νὸ ρᾶσῖυ 
δανὶπρ ἂπ εγα ἔογ 118 οὐνῃ ἰηϊεγεδίβ δοης 
Ῥυξ 4180 ἔογ ἴποβε οὗ {πε τεϑῖ.᾽" ἕκαστοι 
(τεᾳυεπὲ ἴῃ τηϊβ βεηβα ἰῃ οἰ βϑίςδὶ Οσεςκ) 
Ξε εᾶςῇ ρτοιρ, εαοῇ οοτηδίπαιίοῃ.---ὅτέ- 
ρων. ὕδεά νἱτ διγῖσε ςοττεσίπεββ 88 
ορροβεὰ ἴο ἑαντῶν. Ιΐἱ οἴζεη 48 ἃ [ε885 
βῖσιοςϊ ὑδᾶρὲ ἴῃ ΝΙΤ. Ἑτοπὶ δε ρεπεὶς 
ΨΆΥ ἴῃ Ὡς ἢ ἢς ἀφθα18 ψἱτἢ τπεπὶ, να 
φληποῖ βῦρροβε ἐπαὶ ἴῇεγε νν88 48 γεῖ ΔΠῪ 
Βειίουβ γεπὶ ἰπ ἴῆςε ῬὨΙΠρρίαπ ΟΠυτγοξ. 
ῬΙΟΌΔΟΪΥ με δὲ8 αἰγτεδν ἴῃ πιϊπὰ πε 
ῥϑτν {εεἰϊηρ τουδεὰ Ὁγ ἐπε ἀϊβαρτεεπιεπὶ 

Ὄνεε Εὐοάϊα ἀπᾶὰ ϑυπίγομε. ὙΤδῃὲ 
ορίηίοη οὗ ἴτε ΟἸ τί βείδπ σοπιπια πὶ νυν 8 
ἀϊνιάεὰ. ΤῊΐδ τηϊρῆϊ, οὔἩ οουτβε, ἰεδὰ ἴο 
βεσίοιι:ϑ ἰβϑῦεβ. Ηε [48 δἰγεδάν ἱσωρὶοσεὰ 
ἀπεπὶ ἴο Ὀε οὗἉ με βᾶπιε πιϊπά (νεζ. 2). 
Τῆς ΔΥ ΟἵἁἨ τεδοπίηρ 1ῃ18 ΒΑΙΤΊΟΠΥ 18 
Ὁπ5ε  ββῆπεββ. “Ρδυ}}5 εἴῆι!ς 18 δὲ ᾿εδϑὶ 
88 τπιυςῇ 8 βοςίδὶ 88 δὴ ἱπάϊνίἀυδὶ εἰς " 
(Ηἴεζπι., Ν.Τ. ΤΆ. 11., τό62. [Ιπϑιγαυςῖίῖνε 
ἀϊβουδδίοπ). 

Ὗν. 5-:|1. ΤῊΞΒ ΟΟΝΡΕΒΟΒΝΒΙΟΝ ΑΝῸ 
ἙΧΑΙΨΤΑΥΤΙΟΝ ΟΡ ΟΗΒΙΒΤ. ΑΒ Ἃο ἴοζγπι, 
νν. 5-10 ΔρΡρθᾶσ ἴο ὑε ςοπβίγυςςεα ἴῃ οᾶτα- 
ΤΌΠΥ οἤοβαη ῬΥοΟῸΡΒ οὗ ρᾶγδ]]6ὶ οἰδυβεβ, 
Βανίηῦ ἂπ ἱπιργεδβῖνα σαγίῃπὶ (βεε Ϊ. 
ΔΝ εἰἶβ58, Βεἰέγ., ῬΡῃ. 28-20).---  εσῖ. 5. Ὑ. 
οὐρῇς ῥγορδῦϊν ἴο δὲ τεϊεοιδὰ ντἢ {δα 
Ὀεδὲ στοὺρ οἵ Μ55. φρονείσθω, 45 {πε 
Βαγάδγ τεδάϊηρ, μα8 τυυςὮ ἴῃ [15 ἔανουγ, 
Ῥυϊ φρονεῖτε ἰ8 ἕλτ Ὀεῖϊτες διϊεϑίεά, τοῦτο 
φρονεῖτε κιτιλ. Τῆς οτάϊπαγυ ἰγαηβίδιίοη 

6γ"", ἃ, ε, ἔ, δ, τὰ, νᾷ. δυττ., Ευ1ῃ.οοά,͵ Ογτ., 
Μγυε. τεϊδίηβ φρονείσθω 8ἃ8 ἴπε παγάεσγ τεράϊηρ. 

τὰπ8, “Ηδνε τῃϊ8 τηϊπά ἴῃ γου ψνΒϊς ἢ Ψ 85 
4150 τ ΟΠσγῖβε [εβ8ι8". Ὑδὶ8 ἿΣ ναὶ 
βυρρΡί γίηρ εἰἴπες οἵ ἐφρονεῖτο (ἐφρονήϑη 
οζ ἦν ἰπ ἴδε ἰαἴξες ΒΑ} οἱ ἐὰν μμάαάβρν 
ὅ. Οετίδίπν ἂπν ρϑβὲ ἴεπβε (ραδββίνε) οἵ 
φρονῶ ἰβ ποῖ ΟΠΪΥ νεσυ δαγβα, δυϊ, 
Ψμεπ ἀπαϊγβοᾶ, γιεἰάβ πὸ δρρτορίδίε 
βρηϑες ἦν 18. δοδγοεῖν 1688 ᾿ερὸρ ̓  κ 
νου ΤΟΒΌΡΙ τοῦτο νεῖν (ποῖ 
τοῦτο ἔξοδα ἘΣ ας ἀπέξεάεηι οἵ ὅ. 
Πεἰδαπιάπη ((οοννίπρ ΗτΏ.} βυρρ ες 
φρονεῖτε (ς΄. ῬΡᾶγβϑ!!εὶ ςοπβισγυςτίοπ ἴῃ 2 

1π|. ἱ. 5), ἀπά ἐγδηβίαϊεβ, “"Ηανε 185 
τηὶπὰ νἱτπίπ γοὺς ςοσηπι ΠΥ (80 4150 
Ἡοεϊεπιδηπ) ψν Ὡς γε ἢᾶνε Α͵8ο ἱπ Ομτϑὶ 
6805". Τδῖβ Κεὲρβ {με Ἰοοδὶ πιελπίηξ 
νὰ θοΙἢ ὁσουττεῆςεβ οὗ ἐν (ἔοσ γε δδνε 
Βεῖς τῆς ςοπιῶοπ Ραυϊΐπε ρῆγαβε ἐν Χ. 
1. 28 {πε βρῆετε οἵ τπῈὲ ΟἘγίβείδη {{ε}. 
1 ρίνεβ ἃ νινίά ἴοτος ἴο καί. [Ι{ ρεῖϑ τίὰ 
οὗ τε ἀρραζγεπεν βυρεγῆυουβ υϑε οἵ ἐν 
ὑμῖν Δεῖ φρονεῖτε. Απά φρονεῖτε ἴ5, οἵ 
ςουτζβε, {πε εδϑβίεβε νογὰά ἴο βυρρὶγ. 
56η86 ἰδ (ΠΟΤΟΌΡὮΪΥ ἂρῖ. ΟἸτίβειδπϑ ἴπεπ, 
8ἃ8 πον, ψεσζε οϊεη ἀϊδεσεηὶ ἱπ {πεὶγ 
οτάϊπδσγυ ἀεδιηρβ δηὰ γεϊδιίουβ ἔτοτῃ ϑβδὶ 
186. ψέγε ἰῃ τπεὶγ δισίςε ΟὨσἰβυίδη [ε. 
ὙΠε ὕνο βρῆεγεβ Ψψεσε δῖ ἔπιεβ κερὶ ἀϊ8- 
ποι. ὙΠοβε Ψῆο ῥγοξεββεὰ ἴο ἢδνε πιδὰς 
δτεαὶ βδογίῆςεβ ἴοσ ἴῃς 8δκε οἵ Ὁμηβὶ 
ταρμς πενεῖ ἄγεδπὶ οἵ πηακίηρ ἐνεπ ἴῃς 
β΄ Ἰρμίεβι ἔοσ ἃ ὑγοῖμετ. Τῆς Κεεπεβὶ σζεδὶ 
τΊΔΥ ὃε ἀϊδρίαγεά ἰῃ τεϊϊρίοιιβ ννογκ, 80- 
ςοπηραηϊθὰ ᾽ν βίηρυϊατ Ἰαχῖτν οἵἁ ρτἰποίρίε 
ἴῃ τ1Πε σοπηπηοη οοποοσῃβ οὗ ἀδιὶν Ὀυβ᾽ηε55 
ἃπὰ βοοίαὶ ἱπίεγοουσβε. Αἵ ἤσθιε βἰρδὶ 
τδε ἱπιεγρσγεϊδείοη, ρεσῆδρϑ, γερεὶβ ὃγ [ἐ5 
τπίλτη!]ϊατίεγ. Βυῖ ἰϊ ἀρρϑᾶγβ [ε88 ἀϊβῖ- 
οὐ τἤδη τα οἴπεσ ροββί 6 ἐχροβιΠοηβ. 
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5 καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, 6. ὃς ἐν “μορφῇ Θεοῦ "ὑπάρχων, οὐχ ̓ ἁρπαγμὸν ἃ ὧ. ἅΖ αι. 

ἡγήσατο τὸ εἶναι "ἶσα' Θεῷ, ἀλλ᾽ ἑαυτὸν " ἐκένωσε, 7. μορφὴν 9 ὃς Βοίβ 
σ. χὶ. : δος. 

ζϑιι ἐϊ, τῷ (αρραζ. βδυγε ἔοσςε). Ε χίσδαοσά. οοτοσοου ἰῃ Αςίδβ, οἔξε: ἰὼ προπαίη εν τοἱούξίεαῦ βδεῦβε. 
4 τοῖς ἐπν. 

Ὧ0 αϑος(). ες. χίν. 2, χν. 9 (ἐγαπδῖ. 

180 Τρ. ἴσα Τί., ΑἸ, ΝΥ.Η., νγ8. 

ΣΦ ]οῦ χὶ. 12, χχχ. ἐπ 8. ογῃ. ἷν. 14.: σΣ Οος. ἑ. 17, ἰχ. 15; 2 
6Ὁ. ᾿τυοσά - Ἰδησυΐβη). 

Ῥτοῦ. ἰδς ἰΔξες 8 τηοσς Ἴοσγεςῖ. 

᾿. 1Σ. 3 (Ξ-Ξ- πιδκο οὗ 

Τῆς οἷτ- 
ςὐπλῆσχ 15, ἰπ 411 πο] που, Δῃ δϑββί πι!διίοη το τὰς Ἐρίς Ἰδηρυαρε. 8:6 ὙΥ-5.Β., ἱ., 
68.60. 

Ἐον 1,Ἀ. δπὰ Νίης. ργαςιοδιν ἴρῆοσζε ἔπε 
ἀϊθῆςυγ, {π6 ἔοστηεσ ἰδἰκίηρ ἐφρονεῖτο -- 
ὃ καὶ Χ. ᾿ἸΙ. ἐφρόνει ἐν ἑαυτῷ. Βυϊ μαι 
Ὀερβ ἴῃς αυεβίίοη. ΚΙ. {πίπκβ ἰξ ἱπιροβ- 
8:0]6 ἴο ϑεραζαῖς (ς ἴννο βρῇεσεβ. (ες 
Ὦδηι., δας Ν.Τ. Ῥοννιεὶ, εἴς., Ρ. 113 ἢ. ; 
4150 Ζαῆη, Σπμέλαγά!ς Ζεϊέδελτγ., τ8δ8ς, Ρ. 
243, ΨὙῆὴο σφυοῖε8 ὑἱτἢ ἀρρτγοραιίοη ΝΊς- 
ἐογίηυβ σα ἰος., Ηοο Ξεμπέϊέε ἐπ υοδὶς φμοά 
«ομίϊ εἰς ἱπ ΟἈγί σέο.) [Ο. Ηδίη, δ.1Κ., 1803, 
ῬΡ. 160-171, [Ὁ] ον ηρ ἴῃς βᾶπιε ἴῃ 68, 
ἴᾶκεβ ἴῆε βεοοηά φρονεῖτε -- ἱπηρεζᾶῖ. 
“4ΑᾺ8. ἱπάεεά γε πιυβὲ μάνα ἱπ ΟἨγῖβε 
7εβυ5." ὙΤῇΐβ 18 ἀϊβῆσυϊε ἴο αγεῖνε δί.}.-- 
ἐν ὑμῖν. Οοτζεοὶ Ν.Τ. ντίϊετβ ψουἹὰ 
802} ἐπιρίου ἑαυτοῖς. ΟἸΔββίςαὶ δι ποῦβ 
υ8εὲ ὑμῖν αὐτοῖς. 

νν. 6δ-11. Ιπ ἴδε ἀϊβουδβδίοπ οἵ {π|8 
ἐγωχ ἱπίογῤγείμηι ἴτ 5 ἱπιροββί δῖε, νυ η 
ΟὖχΣγ {ἰπ|ϊ18, ἴο ἀο πιογα εἶνε ἃ ὑγιεῖ 
οὐυπίπε οὗ ἴῃς οΒίεῖ ἱερίεἰπχαῖς ἱπιεγργεῖδ- 
τίομβ, ἰδγίηρ βρϑοὶδὶ ετηρῃδβϑὶβ οἡ ἴδαῖ 
ΨὨϊσἢ ψνε ῥγεῖοεσ δηὰ ρίνίπρ ΟἿτϊ τεΆβοη8. 
Α5 τεραγάβ ᾿ἰτεγαΐυσς, ἃ ροοά δοοουπὲ οὗ 
τς οἷάει εχερεβὶβ ἰ5 σίνεη ὉγῪ ὙΒοΪυςκ, 
Ὀὐτῥιίαδο Ο Ἀγ πἰοἱορίεα, Ὁ. 2-το. Ετδηκα 
(ἴπ Μεγετζὅ) ρῖνεβ ἃ νεγὺ [}}} ἴβὲ οἵ πηοάδγῃ 
ἰξουβδίοπβ. ἴῃ δάάἀϊτίοπ ἰο σοπηπιεηίδγεβ 
δηὰ (Πε νατίουβ ννοσκβ ου Βι Ὁ] οα] ὙΤΒε- 
οἷοσγ, ἴπε [οἱοννίπς ἀϊβουβϑίοηβ ἅσγε 
ΒΡΕεΟΙΔ ΠΥ ἱτηροσίδηι: λρίρεσ, δὲ Ολγίςίο- 
ἰορία Ῥαμίέπα, ῬρΡ. γ6-85; ΒΕ. ϑοππηιίάι, 
Ῥακμίϊηίξελε ΟἈγὶςίοἱορίε, Ρ. τ63 Η.; ἍΝ. 
Οτίπηπι, Ζτο. ΤΆ., κνί., τ, Ὁ. 33 δ΄. ; ΗΙΙρεη- 
{εϊά, ἐδέά., χχν!ϊ., 4, Ρ. 408 Η. ; ΝΥ. ννεϊδεη- 
Ῥαςῇ, Ζων Απμείορμηρ ἀ. ϑέεῖϊς ΜΙ. τ. 
5:11: (Καείβευμε, 1884); Ε. Η. Οαἰδοτγά, 
Ἐχροξίέον, ν., νοὶ. 4, Ῥ. τι ἢδ., 241 Η, 
[βἴπος Ρυ δ) βῃςἀ βεραγαίβν); ϑογλεγνς, 
δὲ. Ῥαμί᾽ς Οοπεεῤῥίοη οὗ ΟἈγίςσί, Ρ. 188 ΗΕ. 
τ πᾶν ὃς υδεῖ] ἴο ποῖς ςετίδλίη οδυτίοηβ 
ΨΒΙΟἢ τασδὶ Ὀς οὈβεσγναὰ 1 {πε Αροϑβϑιῖε᾿ 8 
Ἰβουρδι ἰδ ἰο ὃς ἐσυΐν ρταβρεᾶά. (α) Τῆηΐβ 
ἰ8 ποῖ ἃ ἀϊβουδβίοῃ 'ἱπ ἰεοπηϊςαὶ ἐπεοΐοργ. 
Ῥαυϊ ἀοεβ ποῖ βρεουΐδίς ου ἴδε ρτεδὶ 
ῬτΓΟΌΪεπη8 οὗ ἴδε παῖυγε οὗ Οἢγίβι. Τῆς 
εἰλδογαῖς ἱπεογίεβ γεαγεά ου τμϊβ ραββᾶρε 
ἃηὰ ἀεείρηδιεά “ Κεποιῖς " ψουὰ ρτο- 
ὈΔΌΪΥ πᾶνε βυγρτίβεά τῆς Αροβεῖς. Ρδυὶ 
ἷ8δ ἀφα!ης υνἱτῃ ἃ χυεβείοη οὗὁἨ ργαςιίςδὶ 
εἰῃὶς5, τς πηλγνοϊουβ οςοπεβοεπβίοη απὰᾶ 

ὉΠ56Πβῃπε88 οἵ ΟὨσίβε, απὰ πε δτίῃρβ ἱπίο 
νίενν ἔπε βενεσγαῖ βίδρεβ ἰῇ 8 ργοςθββ 88 
ἔλοιϊβ οὗ Βιβίοσυ εἰἴποσ ργεβεπιθα ἴο πηθη᾿ 8 
εχραγίθηςς οἵ εἶδε ἰπίεισεὰ ἔσοτα ἰξ. [Αἱ 
ἴδε βᾶπιε {ἰπιε, ἃ8 1. νείββ ποίεβ (Τὰ. 
1,Ζ., τϑοο, ςο]. 263), πε σατεῖα] τμεϊοσίςαὶ 
ϑίγυςίυτε οὗ [ἢ6 ρδβδαβε (ἴννο βίγορεϑ οὗ 
ἔουσ ᾿ἰπε8) βῇονβ ἔμδὲ τῆς ἰπουρῆς 828 
Ὀεεπ ρδίίεμεν εἰδρογαῖεά.) (ὁ) [τ ἰ8 
θεβίάς ἴῃς πηᾶγς ἰῸ ΔΡΡΙῪ ἴδε σδηοπβ οὗ 
βαΠοϑορπὶς τεγπ ΠοΪορΎ ἴο ἔπε Αροβιῖςε᾽ Β 
δῆρυᾶρα. Μυςῇ ἰσουδὶς νουἹὰ Ὀε βανεὰ 
ἱξιηςεσργείεσβ ἰπδίςδά οὗ τιϊηυτεῖν ἱπναϑεῖ- 
ξαϊίπρ τῇς τεβπειπεπὶβ οἵ ἀτεεῖς πιεῖδ- 
ῬὮγϑβιοβ, ου ἴδε δββυστηρίίη πὶ ἘΠΕΥ ἃγα 
Ῥιεβεηΐ μέσο, ψεσε 10 δϑις ἐδεπηβεῖνεϑ, 
Φ(ὙΨὙγμδι οἵἴδμες ἴεγπβ οουἹᾶ τῆς Αροβίὶς 
δανε υβεὰ ἴο Ἔχργεβδ ἢβ σοποερίοηβ ὃ ̓ 
(0) ἴὰ 'ἴ8. ἔμει!ς ἐο διΐϊεπηρὲ ἴο μερ θα Ῥαυ 8 
ἐβουρῆε ἱπ {πῖ8 ρβββαρε ἤξ ἴῃ νἱἢ ἀπ 
ἀεῆπιῖε δηά βυβιεγηδιῖς βοβεπὶς οὗ ΟΠ σίβι- 
ΟΟΡῪ βυςῇ 2485 τς “Ἡξεανεηὶν Μδη," 
εἰς, ΤῊ ΪΒ ΟἽἿῪ Παπιρετβ ἱπιεγργεϊδείοη. 

γες. 6. ὅς. Τῆε ἀϊβουβδβίοῃβ 848 (ὁ 
ψΒεῖδεῖ (18 ταέεγϑ ἴο τς ῥσε- εχ βεὶπς οσ 
διβιογίςδὶ ΟἸγίϑε βεεπὶ βοδςεῖν τεϊενδπξ 
ἴο Ρδυ] 8 ̓πουρμς. Ἐογ Πίπὶ δι. 1μοτὰ 
ΟἝτεα ΨΔ8 Οὔς δηὰ υηάϊνίἀε. Τὸ 
βυρρεδϑὲ τπδὶ ἢς ἀϊὰά ποῖ σοποεῖνε ἃ Ῥγε- 
εχιβίεπος ἴῃ μεᾶνεῃ ἰβ ἰο ἱρπογα ἔπε νεσΥ 
ἰουπάφείοηβ οὗ ἢδὶ8 τοϊπ κίας. ΡτοῦδΌϊν 
δε πενεσ Ἰαϊεὰ τηΐϊπυιοῖΥ οπ ἴῃς 
πδῖυγε οὗ ΟἾγίβι᾽᾿ 8 ρχσες-εχιβίδηϊ βίδῖε, ᾽υδὲ 
88 Ὧς τε ΓΔ 15 ἔγοτη ἀοίπρ 5Βοὸ οἡ ἴπε πδίυσε 
οὗ ἴδε δῖυτε 1“. Ης Τσοηίεηίβ Βἰπηβεὶῇ 
ἡ ἢ ρΈποΊλὶ ᾿ἴπ68. ΤᾺς ἱπιεγρτεϊδείη οὗ 
τῆς ἡμηροῦ ὑεόνόοι δὰ ὩΣ ταεδηΐη 
δδβίριεά τὸ (τ) μορφή, (2 γμός, (3 
τὸ εἶναι ἴσα ἰθέφι τς ἴῃ ΥΧΧ μο 
ἅἄεποῖεβ (πε ἔογπι, δρρεάσαπος, ἰοοίκ οἵ 
1|Κεῆ688 οἵ βοπιε οπς, ἔπδὲ Ὀγ ννῃῖο ἢ ἐποβα 
Ῥεδοϊάϊπρ δἰπὶ ννου]ά Ἰυάρε τι. ὅ:ε 1οὉ 
ἷν. τ6, Πδη. ν. 6 δηὰ ἴῆτεςε οἴποτς ρίδοςβ, 
νι ιβά. χνὶϊ. 1, 4 Μδςς. χν. 4. Ρ δίπὶυ, 
ἴτοπὶ (ἢς οοπίοχι οὗἩ ἴπε8ς ρδββϑαρεβ, ἴῃς 
ψοζά δᾶ Ἵοοπῖς, ἰπ ἰδῖεσ ασςεκ, ἰο τεςεῖνα 
ἃ νᾶρυς, βαπειαὶ τηεδηίηρ, [Δ τετπονεᾶ 
ἴτοτὶ ἴπ6 δοουγδῖε, τη εδργβίοδὶ οοπίεπί 
ψὩΙ ἢ θεϊοηρεά το ἰδ ἴῃ Ἡυτίτοτθ {Κα ΡΙδῖο 
δηὰ Ατίβιοιϊβ. [ὲ ββεπηβ, ἱπεσείοσζε, ἴο υ8 
οὗ {Ππ||Φ ναῖυς, ἢ ΚΓ. ἀπὰ Αἰβοτὰ (οῤ. 
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ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥ͂Σ 1. 

δούλου λαβών, ἐν "ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος - 8. καὶ " σχήμαπ 

Το φὶς εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος, ᾿ ἐταπείνωσεν ἑαυτόν, γενόμενος “ ὑπήκοος 

5 

ν ἔζδιι, χνίῃ. 4, χχίῃ. 18; 4 Οος. χὶ. ) αἱ. 

εἶξ.), ἴο ἀΐδουβ8 ἴῃς ταϊαϊίοη οὗ ἤμλα, ἴο 
ταστηβ δυο 28 οὐσία, φύσις ἀπά ἐ ἴῃ 
τϑεὶς ΡΠ] οθορδῖςδὶ τεβπαπιεπίβ. [ἰ 18 ἕδ 
τοοτα ὑγοῦδοῖε ἴμδὲ Ρδὺϊ ι.8ε8 μορῷ. Βεῖε 
“ἴῃ ἃ ἴοοθε, ρορυϊας βθῆβε, 88 ψῈὲ ὕ8ὲ 
εηδίυγε᾽ " (Οπαγάΐαπ, πη. τ, τ896). Ης 
ταδδηβ, οὗ οουγδα, ἰῇ ἔπε βιγίοιεβὲ βοῆθς 
τδας τῆς Ῥγε-εχίβιίπρ ΟἸγίδὶ υνδβ Ὠϊνίπε. 
ΕἘος μ. αἰννῶγβ βἰρηῖῆεβ ἃ ἔοστη ὑ Ὡς ἢ 
τοῖν δηὰ [1]ν ἐχργεββεδ ἴπε θεὶηρ νὨϊ ἢ 
ἀπάτα ἰ. Βυΐῖ ἱπ ἰγὶπρ ἴὸ τεῶςῃ ἃ 
οοποεριίοη οὗ ἴμε ῥγε-εχίϑαπρ πδίυγε οὗ 
Ηΐ8 1,οτά, Ὡς 5 ςοηίεηὶ ἴο [πίηἶκ οὗ Ηἰτὰ δ 5 
τῆε εἰκὼν τοῦ Θεοῦ (Οο]. ἱ. 15), 88 Βῃατίπρ' 
ἐπ τπλὲ δόξα (οη (δε οἷοξε τεϊδιίοη οὗ μ-. 
δηὰ δόξα ξες Νεδβῖῖε, 5Κ.., 1893, ΡΡ. 173, 
174) ΨΠοΒ ἴ5 ἐδε πιαηι εϑίδιίοη οὗ (δὲ 
Ὀϊνίπε παῖυτε (οὐ. ]ομη χνὶϊ. 5, ΗςὍ. ἱ. 3), 
88 ροββεβδίηνς, [ἢ δι 15 ἴὸ βᾶυ, ἴῃς βαπης κιπὰ 
οὗ εχίβίεπος 88 αοά ροββεββεβ, νίϊουϊ 
Ἰηάδυϊρίπρ ἰῃ βρεουϊδίοπβ ου ἴῃς πιείδᾶ- 
Βα γρίςαὶ τεϊδιοπβηΐρ οὐ ἐπε ὅ8οπη ἴο ἴδε 
αἴῃετ. 80 ἴῃ 2 Οος. νἱῖϊ. 9 (πε οἱοβεϑδὶ 

Ρᾶγα!!εὶ ἱπ ἐβουρμῖ ἐο τ ϊ8) με ἀεβοσίδεβ 
ἴδε βαπης σοπάϊείοη Ὁγ ἔπε νγογάβ πλούσιος 
ὥν. Απά τδΐ8 τεπιίπ δ υ8 οὗ ἴπε Ροΐπί οὗ 
ετρ ἢ δβίβ, ἴῃ6 ὑΠ8 δῖε σοηίγαβε ὃε- 
ἀνε ἴῃε Πεανεηΐν ἂηὰ εαγίῃ]ν βἰδίεβ, 
πε μ. Θεοῦ απὰ ἴδε μ. δούλον. Τῇε 
ΑΡροβι!ε᾿ 8 τηϊπά ἰ8δ ονεγροινεσεὰ ὃν ἴδε 
Ρτοίουπά εἰἴπιῖς 81 πιχεαπίηρ ἀπά ναῖυε οὗ 
τῆς Ηυπιϊατίοη.---πάρχων. ῬτΟΡΔΟΙΥ 
Ξε ““Ῥείπρ σοπβεϊτυ!οηδ γ᾿ (Ενδπβ οσ Σ 
Οοσ. χί. 7), “Ῥεὶπρ Ὀγ πδίυτε ". ΟΛ 
ΣΡ οὗ 5. 7ανιες (Ἠδιηπιοηὰ, Χἑέέ., 
Ρ- 45. φυοίεά ὃγ ΟἰΠ.), παιδίον γέγονεν ὁ 
πρὸ αἰώνων ὑπάρχων Θεὸς ἡμῶν. Αἱ τῃε 
ΒΑπῚς ἴϊπηα, ἱπ ἰδῖεγ στεεῖ, τἴ ἰ8 οἴϊεη ἃ 
τῆεγε οορυΐδΔ. Οὐ. Αἰϊδετγβίεενε οἡ [ διὶῃ 
Μ., 4οὶἱ., ὶ., 2. ͵8 Ῥαγιϊοὶρ!ε τερτεβεπὲβ 
τῆς ἱπιρετίεςϊ 848 ννῈ}} 48 ἴῃς ργεβεηΐ ἴδηβε. 
50. ῬΓΟΌΔΟΙΥ δατα.-- γμόν. [Ιη δε 
δῦβεπος οἔτεϊονδηΐ ονϊἄδηςε ἕοσ τἢ18 ννοτὰ, 
15 ῥτγεςῖβε ϑἰρηΐδοδπος πηυβὲ ἰδγρεὶν ὃὈς 
ἀειετεχίηεά ὃν ἴῃς σοπίεχι. Αςοοτγάϊηρ!ν 
ἴξ πιυβὲ Ὀε ἀϊδουββεά ἴῃ οἷοβε σοππδοίοη 
ἢ τὸ εἶν. ἴσα Θ. ““ Πά ποὲὶ σοπδίἀος 
τὸ ε. ἰ. Θ. 28 Δλη ἅρπα' ." νηδι δ ἴδε 
τεϊδιίοη οἵ τὸ «. ἰ. Θ. ἰο μορφή Τῆε 
ψοτάβ πέδη “τῆς Βεΐπρ οἡ δὴ εαυδὶ εν 
νη αοά " (Ε.Ν.). [18 βυγεῖν πεεϑά!εββ 
ἴο πῆᾶκα ΔὴῪ ἢπε ἀϊδβεϊποϊίοσιβ ἤεσε, 88 
ΑἰΗ. ἀοεβ (οῤ. εἰέ., Ῥ. 242), Ὀεΐννεςη εἶναι 
ἴσος 55 -- εαυα]τν οἔπδίυτγε δηὰ εἶναι ἴσα 
88 Ῥοϊηϊπρ ἴο “τῆς 5βιδῖε δηὰ οἰγοῦπι- 
βίαποεβ Ψηοἢ ὅτε βερδγαῦϊε ποσὰ ἴδε 
ἐδββεῆος δηῃὰ ἱβετείοσε νδείδῦϊε Οἱ δοςί- 

τ Αςίδ Υἱΐ. .9; 5. ὕος. ἰϊ. ο. 

ἀεπίδὶ," οσ, σὰ [.ἢ., τὸ 58ὺ ἔδδι ἴσος 
ψουἹά τείεσ τὸ {πε ρεζβοῃ, ψῃΐ]ε ἴσα δλε 
ἴῃ νῖενν τῆς δισιθαϊεβ. ΑΒ ἃ τηδῖϊες οἵ [λοὶ 
τῆς δάνετῦ ἴσα (πευίες Ρ] ΓΑ ]) ἰδ υϑοὰ ἴῃ 
ἴῃς πιοβὶ βεηεγαὶ βεῆβε, τ πουΐ ΔΠῪ 
τοεϊδρῃγβίοδλὶ βυδεϊειῖεβ, ς.9.» οὗ. χί. 12, 
ἄνθρωπος δὲ ἄλλως εται 
βροτὸς δὲ γεννητὸς 

τῇ; Χχχ. 
πηπῷ, ἐν γῇ καὶ σποδῷ μον ἡ μερίς. 
Τδυς., ἰϊ., 14, 
πβ ΆΣ Οεά. ΚΕ. ᾿ 
μη ζώσας ἐναριθμῶ, πὰ εἰκενίεῖε. 

Ὁ5 πο ἰδπεοϊορίοδὶ 5 δἰίομβ οἂη ὃς 
Ὀαβεά ὕροὴ ἴδε Ψοσι 8 τὸ « ἰ. θ. 
εφυϊναϊεηι ἴο ἐν μ. Θ. ὃ [π δρίτε οἵ δόσις 
Οοπηπι. ἵμεσε ἰ8 δοβοϊ εν ἐράτας πὸ 
ἴεχὶ ἴοὸ )υδιίν ἴδε ϑυρροδίκίοπ. Ρ δἰ πὶγ 

885 τεέεγεπος ἴὸ πναΐέηγε; τὸ εἶναι 
Θεῷ ἴο ἃ τεϊδιίου. ἴῃ ἔδοϊ ἰΐ ἰ8 οπὶν 

ἃ Ῥαγύουϊας τεπάεγιηρ οὗ ἁρπαγμός ν ἰοῦ 
βυρρεβιεὰ {μεῖς δαυΐϊναϊεποε. Α πιοῖε 
ἱπιρογίδης φυεβιίοη 15 ννῃςίμες τὸ εἰ. θ. 
νν88 ροββεββϑεὰ Ὁγ ΟἨτίβι ἱπ νίσιυς οἵ Ηἰδ 
Ῥεΐπρ ἐν μορ. Θεοῦ. ΤΉϊΕ υνἱ}} ἀερεπὰ 
ου ἴδε βεπβε οἵ ἁρπαγμός. [Ιἱ 15 ρβεπεγΑ 
δάτηϊττεὰ πον ἴῃαὶ ἄρπα: πᾶ ὃς τε- 
τἀ εὰ 85 -- ἅρπαγμα. (8:ες ε8ρ. ΖΔ, 
μίλπαγάθς Ζοξίξελν,, τ88ς, ῬΡ. 244-240) 

[8 » ᾿ἴτὶ τὸ “τῆς ἰαγίπρ ἄουπι," 
“ ὁγάδιπιηρ ᾽" οὗ ἃ τπῖπρ, νυ ΔῸΣ οοπιεδ ἴοὸ 
τοεδη “πετπίηρ Ια! ἃ ἄοννη, "τῆς οτάϊπδπος 
οἵ βίδτυϊε; ἱλασμός, [{τ. -- ἃ ρτορίεἰλάπρ, 
Δρρεαδβίηρ, δυῖϊ υϑυδ!ν τΠ6 Ῥτορί ἰδίου 
οἤεείηρ, τηαῖ ὉῪ ΨΒΙΟΒ ῥτορί μΔὔοη ἰδ 
πιλὰς (βεε Ηαίζ., Εἰμὶ. ρ. 18ο). Μγτ. 
Ηξη., Βεεὶ ἀπά οἵδογβ νυν ϊβῃ ἴοὸ Κεὲρ ἴδε 
δοῖίνε τηελπίηρ, δηὰ ἰγαπϑίαϊς, "" ὈΙὰ ποὶ 
οοπβίάθγ τῇς Ὀεὶπρ ὁπ δὴ εαυδὶἐτν νη 
Οοά 848 ἃ τιεᾶῃβ οὗ τον ίηρ ". Βαϊ ἷἴ 
ΒΕ: ΠΊ8 ἱπηροββίρ]ε ἰο δοςερὶ (μἰβ βεπϑὲ 
Ψ ἤεη γα ἧδνε πὸ δἰπὶ οἵ νγμδῖ ἰδ ἴὸ δὲ 
τουδεά, Ἂπ., Ηρι., νίπο. δπὰ οἴδμειβ, 
τερατάϊη, ἀρταγμόν 85 - ἄρπε 
Ἐεισἰαταν “διἅ ποῖ Ἰοοῖς ὑροῦ ἯΣ 
ἐαυδι ιν ἢ Οοά δὲ ἃ ρμτίσε ἴὸ ὑὲ 
οἸυϊςπεά. ". Τηδὶ ἰβ τὸ β8δν, τὸ ες ἰ. θ. 
18. βουηδι ῃϊπρ Ὡς Ης αἰγεδὰν 
δηὰ τεβοϊνεά ποῖ τὸ οἰϊηρ το. Βυὶϊ τὴὶ 
ἁρπαγμός δάἀπιῖξ οἵ 118 τηεαπίηρ ὺ δε 
οϑπηοὲ ἤπὰ δην ρϑββᾶρε νδετε ἁρπάζω οἵ 
ΔΏΥ οἵἩ ἰΐξβ ἀεγίναϊίνεβ δαβ τῆς ϑεῦπβὲ οἵ 
“ Βοϊάδϊπρ ἱπ ροββεδββίοπ,"" “τειαἰπίπρ ". 
[τ 8θεπι8 ἱπνασίδο!υ ἴὸ πηεὰπ “ φείξε," 
“δκαίεΐ υἱοϊεπεϊν ". ὙΠὺβ ἰϊ [8 πσὶ ρεῖ- 
τλῖβδι Ὁ ]6 ἴο ρἀε ὅοτλ ἴῃς ἴσῃε βεῆβε 
4“ ὅτ88ρ δι "" ἰπίο οπς ψὩὶοἢ ἰβ (οἴ ἀϊξ 
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ἕετεπι, “ Ποϊά ἔαβε ", Ασε ννε τοί οδ]ὶρεά, 
ἴδει, ἴο τπῖηῖς οὗ τῆς ἁρπαγμός (Ξ 
ἅρπαγμα) 48 Ξοπιεῖπίπρ, 51}}} ἔυΐζαγε, ἃ γές 
γαῤίεπάα δ Οὐ. Οαίενπα οπ Ματῖς χ. 4ἱ Β΄. 
(φυοιεὰ Ὁγ Ζαδη), [εβι18᾽ δῆβινεῦ ἴὸ τς 
80η8 οὗ Ζεδεάεε, οὐκ ἐστὶν ἁρπαγμὸᾳ ἡ 
τιμή, “Ἴδε Βοποὺσς ἰβ ποῖ οὔε ἴο ὃδ6 
δηλιςπεά ". Οὔβεγνε μον δριϊν (ἢ 5 νίεν 
δὲ ἴῆς οςοπίεχί. [Ι͂ἢ νεσ. το, ἢ ἢ 18 τμ6 
οἰϊπιαχ οὗ ἴῃς νος ρβαββᾶσε, νε τελὰ [πδί 
ασοά ρανε Ϊεδὺ8 ΟἸτίβι ας α ρὲ (ἐχαρί- 
σατο) ἴῃς πᾶπηῆς αὔονε ὄὌνέγυ δῆς, ἑ.Ὲ., 
τῆς πᾶπιε (Ἰποϊυἀϊηρ Ροβιτίοη, ἀϊσηὶν ἀπὰ 
δυϊδοσίεγ) οἵ Κύριος, 1, οτά, ἔξε παπὶα 
ψ ῖοἢ ταργεβεηῖβ τῇς ΟΟΤ. ]εδμονδῆ. 
Βυι τδ΄ῖ8 15 τς πίρῃεβε ρίδοςε Οἴγίβε ἢ88 
τελοδβεά. Ης Πδ8 δἰννδυβ (ἴῃ Ῥδι}᾽8 νίενν) 
δῃασεά ἰῃ ἴῃς Ὀϊνίπε παίυσε (μ. Θεοῦ). 
Βυι ἴξ ἴ8 οαἷν 88 ἴδε σεβυϊὲ οὗ Ηἰ8 [ποᾶτ- 
Ὡδιίοη, Αἰοπεπιεηί, Ἐσβυζσεοϊίοη ἂπά 
Ἐχαϊιδιίοη ἐμαὶ ΗἊς αῤῥέεαγς ἐο νιέη ἃ8 
Οπ ἂῃ εβαυδιν ἢ ἀοά, ἴδαὶ Ης ἰδ 
τυογελέῤῥεά ὃγ ἐζενι ἴῃ ἰῃῈ νὰν π᾿ ψ πὶ ς ἢ 
ΦΒονδῇ 18 ψοσβηϊρρεά. Ταΐβ ροβίτίοη οὗ 
ύριος ἰ8 ἴδε τεννατὰ ἀπά ογσονπίηρ-ροίπε 

οἵ τῇς ψῃοῖς ὑργοόσεββ οὗ Ηἰ58 νοϊιῃπίδγυ 
Ἡυπι]διίοη. ἴι ἰ8 {πε εαυΐϊναϊεηι οἵ [δὲ 
τελείωσις οἵ νὨϊοΝ τῆς Ερίδβεῖε το δῆς 
Ἡεῦτενϑ βρεᾶκβ. ΤὨϊβ ρεγίεοτίου “Ης 
δοαυϊτεά 48 Ηδς δβιςςεββίνεϊυ βεϊζεὰ ἴῃ 
οςςδβίοηβ ὑπο ΗΙ8 νοσδίίοπ 48 δυΐῃοσ 
οὗ βαϊνδιίοῃ ργεβεηπίδά ἴο Ηἰπὶ), ἃ ρσοῦεββ 
τηοονὶπρ ὁπ ἴδε [᾿πε8 οὗ Ηἰβ τεϊδιΐοπβ ἴὸ 
ΤΩΟΤΊΔΙ, βία! πιεη ᾽ (Πανιάξοη, Ἡ ὐγειῦς, 
Ρ. 208). ΑἸοηρ ἴῃε βᾶπ)ε [1πε8|Εἔ: ννὰ8 
ταϊβεᾶ ἴο ἴῃς ἀϊρηί οἵ Κύριος, νν»Ὠϊο ἢ 18 
ἃ τεϊδλιίοη το πηδηκὶπά. (8εε οἡ [πες γεϊδ- 
ὕοη οἵ Οἢγίβι ἃ8 Κύριος ἴο Θοά, ϑοπιεῖ- 
ν]1ε, οῤ. οὐέ,, ΡΡ. 140-142.) ΤῊΪΒ ἐαυδ]1 
ἢ σά, ἐπεγεΐογε, σοπβίβίβ ἰῃ ἴῃς κυριό- 
της, ἴῃς 1, ογάβῃίρ τὸ ψνὩϊο ἢ Ηε Π88 Ὀεεηῃ 
εχαϊεὰ. “Ηλε ἀϊά πο γεραγὰ ἐΐε δεῖπρ 
οπ απ ἐφμαϊτέν τοὐᾳ Οοά ας α ἐλίπρ᾽ ἰο δὲ 
φεἰχεά, υἱοϊεπεϊγ «παίελεά."" Οὗ. Ἠεϊϊοάοτ., 
Εἰλίοῤ., υἱῖ., 20, οὐχ ἅἄρπα οὐδὲ 
ἕρμαιον ἡγεῖται τὸ πρᾶγμα. Ἐξ παῖε 
πᾶνε υδεᾶ ἴδε τηϊγασυϊουβ ρΟΎΜΕΙΒ ἱπμεγεηξ 
ἴῃ Ηἰβ ᾿Ὀϊνὶπε πδίυγε ἰῃ ϑυς ἢ ἃ ΨΆΥ 88 ἴο 
ςοπηρεῖ πιεη, νἱίβουι ζαγέμει δάο, ἴο ψοτ- 
ΒδὶρΡ Ηἰπι 28 ἀοᾶ. [πβιεδὰ οἵ ταὶ Ης 
νν»Ὰ5 ὙἹ]]πρ’ το διϊαὶπ τΠ18 Πίσῃ ἀϊρηῖῖν ὉῪ 
ἴδε ραῖἢ οἵ δυπιι!ατίοη, βυβετίπηρ δηά 
ἀεαῖῃ. [5 ποῖ (Πϊ8 ἱπιεγργεϊδείοη βίΓοη ΡΥ 
φοττοδογαῖϊεαὰ ὃν ἴῃς παδιγαῖίνε οἵ ἴδε 
Τεπιριδιίοη ὃ [π πδΐ πιγβίοτγίουβ ἐχρεσγί- 
επος οὖς 1οτὰ νν88 τετηρίεὰ το τεδοῇ τὸ 
εἶναι ἴσα Θεῷ ἰη {δε νὰν οὗ ἁρπάζειν, 
ἐοσοίηρ τῇδ οὔκ οὗ βῆεεσ δηηδζεπιεηῖ ἴὸ 
δοςερί Ηἰδβ οἶδίπλ δηά εχδὶὲ Ηἰπι 8 [νοσά. 
[Ρεσῆδρβ ἴδε οὐυτγίουβ περϑῖνε ἐχργεββίοῃ 

ὙΜμ- κτλ. 25 θεεη βυρρεβίεά 
ὃΌΥ ἃ οοτῃηρασγίβοῃ ψἱὮ ττς ἤγβι Αἄδπὶ πο 

βουξδὲ ἰο τες “δα λ]ν ἢ Οοά ᾽" ΌῪ 
τηδδῃβ οὗ ἁρπάζειν.) [τ ἴ86 ἴο ὃς ποίεά 
τῆδι {πε ἱποσεαβεᾶ ρίοσυ ννμῖοἢ Ῥδὺυ] ἀπά 
411 τῆς Ν.Τ. ντίτετβ τεραγὰ 88 ρεσιδίηϊηρ 
ἴο ΟΒείβι αῆες Ηἰβ Εεβυσγεοιίοη μ88 ΟΠ 
ἴο ἀο ψἱ Ηἰβ ἀϊρηϊέγ, Ηἰ8 “ τποοσγδῖῖς 
Ῥοπίἴοη,᾽" ποῖ νἡτῃ ΗΙ8 Ἔββεπείδὶ ρεγβοη- 
Δγ. (ὦ. Μέπέροζχ, 1“ Ῥέολέ δὲ ἴα 
Ἀέδενιῤῥίοα, Ὁ. τ64) Ηες διαᾷ8 β ΡΥ 
δεοοπιε ἐν δυνάμει, (μαι νὨϊςὮ Ηε αἰτεδάυ 
ὙΔ8 Ββιι δϑιδηςία γ. ΟΥ, οπι. ἱ. 4, τοῦ 

ἰσθέντος νἱοῦ Θεοῦ ἐν δυνάμει, κατὰ 
πνεῦμα ἁγιωσύνης, ἐξ ἀναστάσεως νεκ- 
ρῶν, Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίον ἡμῶν. 
ΑΙ8ο [ὑκε χχῖν. 26.---λλ᾽ ἑαντὸν ἐκένωσε. 
Ιπβιεδὰ οὗ ἀρρεαγίηρ δπιοηρς πιεῃ ἴῃ δε 
Ὀινίπε μοὶ δηὰ ἴω Το ΡΕΙπρ {πε πὰ 
ἴο τεπάες Ηἰπὶ {πὸ ποπιᾶρε ψῆϊς ἢ τνᾶβ5 
Ηἰς ἀυςε, Ηε “ ετπιριϊςὰ Ηἰπλ5ε 1" οὔίδαι 
Ὀινίης μορφή δηά ἰοοῖκ {δε μ. οὗ ἃ ὈῬοπά- 
βεινδηῖ, Ὑῆε Αροβιὶε ἀοεβ ποί βρεςϊ νυ 
ἴδαι οἵ ΠΟ Ηε επιριϊεὰ Η πηβε]ξ, 28 ἴδ ς 
ΒΊΓΕΒΒ ἰ8 ἰδίἃ ὡροη ἴῃς “ οιηρινῖπρ," Ὁυι 
νι ἢ μορ. δούλον λαβών αἀὐάδεὰ το ἐχρ]δίη 
Ψ δὶ ἐκένωσε πιοδη8, νὰ ἂσε Ὀουηᾶ ἴο 
οοποϊυάε δὲ πε δᾶ8 ἴπ νίενν 118 δηῖϊὶ- 
τΠεβίβ, μ. Θεοῦ. (80 αἷδο Μγζι., Ηξδῃ., 
ΑΙΓ,, ννειδεηθ., Ηρι., Βεχυςς, αοτο, εἴς. 
Ἑαϊγραίσθ, Ολγίσέ τπ Μοά. ΤΑἈεοί., Ὀρ. 
476-477, (τἴεβ ἴο βδονν (δὲ ΟΠ γίβι ετηριςεὰ 
Ηἰπιβεὶζ οὗ πε “ Ῥῆγβίςδὶ διιγίδυϊεβ" οὗ 
Βεῖςῖν ᾿ς τεϊδίπιηρ τὰς “ εἰῃῖοδὶ"". 
Βυϊ ἀοεβ (δΐβ ἰεδὰ 8 ΠΥ πεᾶγεσ ἃ 8010- 
κίοη οὗ τῆς πηγϑέεγυ ἰπ ἴπε ἀερίῃδ οὗ τῇς 
80 Β ρειβοῃδῖτν 9) 

γεσ. 7. Α φυεβείοῃ ἃγίβεβ ἃ8 ἴο ρυπο- 
τυδείοη. ΜΗ. Ῥυποίῖυδῖε 48 ἰπ ἴῃς ἰοχί. 
Οαϊνίη, ννεἰβεπρ. ἀπά Ηρι. ννου]ά ρίαος 
ἃ ςοπιπιᾶ δῆἤεγ γενόμ. δἀηα 4 ςοἴοη αὔξει 
ἄνθρωπος οὗ νετ. 8. Τηΐὶβ ψουϊά οο- 
οτγάϊπαϊε ἴπεβςε ἴἤγες οἰδυβεβ ἀπά τῆδλίε ἃ 
πεν βεπίεπος θερίη νυν ἐταπείνωσεν. 
Τῆς ἀϊνίβίοη ἄοεβ ποῖ βεεπὶ πδίυσγαὶ οὐ 
περεββᾶσυ.---μ. δούλον Δ. Τῆς οἴδλυδε 
ἀεῆπεβ ἐκένωσε. ΟἸ τι Β δββυπιριίοη οὗ 
ἐπε “ἴογπι" οἵ ἃ δοῦλος ἀοε5 ποῖ ἱπιρὶν 
τπδὲ {πε ἱππεγπηοϑὲ θαβὶβ οὗ Ηἰβ ρεγβοη- 
Αἰτεν, ΗΙ8 “ ερο,᾽ ννᾶ8 οῃδηρεά, δ πουρῃ, 
ἱπάεεά, “τπετε ννδβ τῆογε ἴῃ ἔπῚ8 ἐπιρίγιηρ 
οὗ Ηἰπηβεῖῦ ἴλη ψνῈ οἂη πίη οἵ ΒᾶῪ "ἢ 
(ἈΑίμν, οῤ. οἷξ., Ρ. 1190). δ. δ ΠΊΡΙῪ 
ἀεβογίδεβ ἴδε πυπι πεν το ΨὩϊςἢ Ης Τςοη- 
ἀεβοεπάεδ. [τ 8 πεεάϊεββ ἴὸ δβϑὶς ννῆοβε 
δοῦλος Ηε ὕδεοαπιε. Τῆς αιεβιίοη ἴ8 
ποῖ Ὀεΐοστς πε Αροβιῖε.---ἂν ἐμοιώ. ἀνθ. 
γεν. γεν. ἃ8 ορροβεὰ ἴο ὑπάρχων, “δ6- 
ςοπιίηρ "᾽ 88. ΟΡ! ἴο “δες ὉΥῪ 
πδῖυτε . ΤὨϊβ οἴδλιυβε, ἰπ ἕὐτη, ἀεῆπεβ 
μ- δ. Δ. “Βείηρ τπηιλᾶε ἰῃ τπε ᾿Πκεπε δα 
οὗ πιεη." ὅμοι. τεβ8ε8 ἢ ε 
δοουζάον δε Αροβεῖεβ ἰάεβ. Οὐ γίβε 
ψ ΔΙ κοά (5 ἐασί ἰπ (Ὡς γεαὶ ᾿ἰκεπεβ8 οὗ 

Σ ἘῈΞ 



Π. 
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α ΗεΡ. χα. 5 μέχρι 1 θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ.3 
᾿; Ἧδῳ Υ ὑπερύψωσε, καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ ὄνομα ὃ τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα" 

δ τ σθαι μέχρι ϑανάτον).. Υ Οηϊγ δΒετε ἰῃ Ν.Τ. ; Ρα. χονί. 9. 

Δ αχρι Ὁ" Ἐ6. 3 τὸν σταυρον ἐδ. 

5 8ὸ ΠΕΕΟΚΙΡ, δγηι, Τβάγι., Οἵ., Ευ8., Αἴῃ., ἘΡΙΡΒ., ΟὩσ., Ευιῃ.οοά. Ἑάά, δὰ 
το νυν ΜΑΒΟ χ.7, Ηἰρρ., Ὀίοη. εχ. Επ8.δὲ5 (Α1ξ. Ὀγαοκεῖβ το). 

τε. Τῆΐβ ννγᾶβ πὸ πεσε ῥῃδηίΐοπι, πὸ 
τόσα ἱποοσηρίεῖε ΘΟΡῪ οὗ υπηαηῖν. Απὰ 
γεῖ Ρδυ] ἔεεϊβ ἴμδιὶ ἰξ ἀϊὰ ποῖ ἐχργεββ ἴῃς 
ψΒοῖς οὗ ΟΠ γίβι᾽β πδίυσε. 1ἰ ννᾶβ ποῖ “ δῃ 
μειεάϊιδγυ ᾿ἰκεπεββ οὗ Ῥείη " (Η Ζαι. 
8ες Ν.Τ. ΤΆ., ἰϊ., ΡΡ. 70-72). [τ ννᾶ8, ἰῃ 
ἃ βεηβε, δοιτονεά, --- ἀνθρ. ΑἸπιοβί -- 
“τηῃρβηκίηᾶ,᾽" “ Βυπιχαηῖν ᾿᾿. 

Μες. 8. καί δεεπὶβ ἴο ἱπίεοάυς ἃ 
Ὀγεαῖ. Ὑῆε Αροβῖϊε ροαβ οχ ἴο ἀεβογίδε 
δε ἀερι οὗἁ ἴπε 5βεϊ-τεπυποϊδιίοη. ΝῸ 
ἄουδι [Πετς ἰ8 μεγε Ἔβρεςίδιν Ὀεΐογε Ρδυ}᾽ 8 
ταϊπὰ ἐς οοηῖγαβὲ Ὀεῖνεεη δὶ ΟἾσῖδι 
“ἧς ἴῃ Ηἰπιδεῖ δηὰ ναὶ Ης ἀῤῥεαγεά ἰῃ 
τῆς εἐγεβ οὗ πηϑη" (1[,3..).---σχήμ. ΞΞ- [,Αἱ. 
λαδὲέμς, ἴῃε εχίεσῃδὶ δελζίπρ οἵ ββῃϊοη, 
“ἢς (ταπβίζοτυ αυλίϊεν οὗ ουγ πιδίογία ἐγ ̓" 
(στο). -- εὑρεθείςξ. Ἑδο ψοτὰ ἰῃ τῃς 
ἐβογί ρθη ετορἢμαβίβαβ ἴῃς ουϊνναγὰ βεση- 

Ὀίδληος. ““Βεῖηρ ουπάᾶ, ἀϊδοονετεά ἴο 
Ῥε." ΤΈε νετάϊοϊ οὗἉ δὲ ἔε!]ονν-ογεδΐυσοβ 
ὑροῦ Ηἰΐη. ὙΠΕΥ οἰαβδεά Ηἰπὶ 848 δῇ 
ἄνθρώποι. ΗΒ ουϊννατὰ ρυΐβε ννᾶ8 αἱτο- 
ξεῖδες μυπηδη.---ἔταπ. Ἐνδη 88 τῶδη Ης 
εηδυτγεὰ ρτελί Ὠυπι Ἰδείοη, ἴοσ Ης βυδετοά 
τῆς βμαπιεδι ἀἄξαιῃ οὗ ἴῃς Οτοββ. Εος 
βυγεῖν ἐταπ. 5 τῆοσε ἔπη ἃ νἱνίά, ᾿ἱνεῖν 
ΨΆΥ Οἵ ἐχργεββίηρ ἐκέν. (45 νν εἰ ἥεῃδ., οῤ. 
εἰξ,, Ρ. 42). Το γεβῖ οὗ πε νεῦβε ἀερὶςἐβ 
Ηἰβ8 δυπιΠδιίίοη. Τῆδί Τοοπείβίβ ἱπ Ηἰβ 
οδεάΐϊεποε δηὰ [πε ἰεττί]ς ἰββε ἴο ὑνῃϊο ἢ 
ἰε Ιοά. Α5 οδεάϊεηι, Ηε ρανε Ηἰπηβεῖζ 
Ψ ΒΟΥ υρ το Ηἰ8 Βδίμεγ'᾽ 5 Ψ1}1. Απά (δε 
ςουζδε οἵ (ο]]οννίηρ τἴμαῖ νν 11} 1Ιεἀ 48 ἕασ ἃ8 
ψέχρη ἄεδι [ἴδε] ζ, πὸ ογάϊπαγσν ἀεαϊἢ 
(δέ ὑτίπρίης ἱπῖο ῥγοπγίπεπος τῆς βρεςίαὶ 
παῖυτε οὗἉ ἰξ, ο΄, ἔοπι. ἰϊϊ. 22, 'ἰχ. 30), δυῖ 
ἃ ἀελιἢ οὗ βΒῆατηε δπὰ βαβεείαρ: “ (ἰος., 
}γο Καδέν., ν., τὸ (φυοίεά ὃν Μουϊε): Μογς 
δὲ ῥγοῤονκέίμν, ἐπ ἰἐδενίαίε νιογίανιην. .. 
πορθεῖ ἐῤσωνι Ἴγμεὶς αδεὶέ πον »ιοάο ἃ ἐογ- 
2ονε εὐνέμηι Κονιαπονμη σεὰ σίξανι α σορὶ- 
ἐἑαέΐοηε, οομίἐς, αμγέδης. ΤῊΪΒ νου]ὰ σοπια 
δΒοῖῆε ψἱἢ ἔοτοα ἴο {πε τηϊπὰβ οἵ ἴδε 
ῬΒΠρρίαπβ νῆο επ͵ογεά ἐπ ως Πα έομηι. 

γει. 9. Οη δοοουηὲῖ οὗ 
Ηἰβ στεαὶ τεπυποίδιίοη δπᾶ οδεάϊεηποε. 
Ἀπ εχετιρ βοδιίοη οὔ Ηἰβ ον τηᾶχίπι: 
“Ἡς ιμαὲ Βυπ)θϊεῖῃ Εἰπηβοῖῦ 5841} δὲ 
ἐχαιεὰ ᾿"᾿, καί πιᾶτκβ ἴῃς σοττεβροπάεπος 
ὈῬεΐνεεη Ηἰβ ἰον πεϑ5 δπὰ αοά δ εχαϊιδ- 
τίοῃ οὗ Ηἰπ,.---ὑπερύψ. ΤΗΐβ φοεβ δας 

.-.. 

Ὀεγοπά ἐἢε ἐταπείν. ἴο [πε ἐκέν. (80 ΚΙ.) 
τ τεπιπβ τπεπὶ μὲ ΟΝ γίδι μᾶ5 γεδομεὰ 
ἃ Ῥοβίἴοη, ἴῃ ἃ ςεγίδίη βεπδς, δίρδες [Βδὰ 
τπδῖ ψ Ὡς ἢ Ης οςουρίεὰ ἐν μορφῇ Θεοῦ. 
ΤΙῖδ δα8 ποιδίηρ ἴο ἄο ψἰῖὰ ΗἰΙδ8 πδίυτε. 
Τῆς Ὀϊνίπε οἴου βίο Πα δἰνναγβ ρο5- 
βεββεά οδῃ πενεῖ δε επμδηςθά. Βυϊ που; 
ἴῃ ἴΠ6 εγβϑβ οὗ πηεῃ δά 85 οἰδιπηὶπρ ἐμεῖς 
Βοπιᾶρε, Ηε ἰβ ου δὴ Ἔαυδιῖν τἱτὰ Οοά. 
Ο΄. τδε τεαϊϊβεὶς ἀεβογίριοπ οὗ {8 ἐχδὶ!δ- 
ποη ἴῃ δάφῤὰ. οὗΓ Ηεννιας (χυοιεά ὃγ 
Ταγίοσ, ϑαγεηρ- 97 γετο. Ἑαίλενς, Ρ. 167), 
δέηι., ἰχ., 6, 1, ἀνήρ τις ὑ ᾧ 

ι ὥστε τὸν πύργον ὑπερέχειν. ΑἰΞ50 
Οοϑῤεὶ ο7 Ρείέεν, το, νυϊτῃ ΕΟ βου Β ποῖεβ. 
--ἐχαρίσατο. ““Ἃἂνς 488 ρ'ἢ." ΤΗΪδὶ5 
ἴπε Εδίδετ᾽ 5 ργεγοραδῖίνε, ἔοσ υπάουδιοάϊγ 
ἴὰᾷς Ν.Τ. τελομεβ ἃ ςετίδίπ βυδογάϊπδεοα 
οὔτε ϑοη. Οὐ ]οδη χίν. 28, Εσχι. ἴ. 3- 
4, τ Οος. νἱϊϊ. 6, ἀηά, ᾿οβὲ τηδπιογαῦὶε οἵ 
4]1, τ Οοτ. χν. 28, γῆεγε ἴδε ὅϑοη, Βδνίηξ 
ΔοςσοτηΡ ἰβμεά Ηἰδϑ νοσῖκ, βθαπιβ, ᾿ 
ἴο ἴδε Αροβεῖς᾽β νίενν, ἴο τγεςθάς, 25 ἰΐ 
Ψετα, ἰπῖο ἔπε ἀερίδβ οἵ ἐδε ὈὨϊνίπε ὕπίϊγ. 
--ἶνο τὸ ὄν. Βῃουϊά δε τεδὰ νυἱϊὰ ἴδε 
δεβὶ Μ55. [« 18 αυϊξε ροβείδῖε τδδὶ δε 
ἰαβὲ βυ!]δδὶς οὗ ἐχαρίσατο οςςδείοπεά ἴδε 
οπλββίοῃ οὗ τῆς δγιίοῖϊε. ἼἸὸ νδδὶ ἄοεβ 
ὄνομα τεῖετς ὃ 11 ἰβ ΟὨΪΥ πεοεββᾶτυ ἴὸ γεδά 
ου, δηὰ (πε ἀπδννεσ ὑγεδεηῖβ ἰϊβεῖξ, Τῆς 
υπίνογβαὶ ουϊρυτεί οἵἨἉἁ ννοσβῃὶρ ῥγοςίδιπιβ 
τδδὲ 1εβὺ8 ΟἾσίβι ἰβ Κύριος, ἰαὰ ὡε 
εἐαφυῖν. οὗ Ο.Τ. [εδοναῖ, τᾷδε διίρδεδὶ 
εἰς ἰλδὲ σαπ θὲ υἱϊετεά. ὙΒε Α1]] βι ζηί- 
βσδηςε οὗ ἴμε πᾶπηε ν}}}} οὔἹν ὃς τε! ἰθοά 
Ὑ ΒΕΩ 411 τῆς νοσϊὰ δοκηπον εάρεβ ἴδε 
βονεεεῖβηιν οἵ ΟἸγῖβε.. Αβ ]. ιν εἰβο 
ποίεβ (Ναελύοῖρε ΟἈνγςἐϊ, ῬΡ». 63-64), [δῖα 
ἷδ ποῖ ἃ Βρεςίδιἷν Ραυϊπε ςοπςερἕοη, δαυΐ 
ϑεΐοπρβ ἴο ἴδε σεπεγαὶ ἔδί τῇ οὔ με Ομυτομ. 
[118 ἀπιασίηρ ἕον ΑἹζ,, δε ΝΝ. ἀπά Εδά. 
“Δη τγείεγ ἰξ τὸ “ }εβυ8,"" Μγσ. απά πο. 
ἴο “]εβυ8 ΟἾσίβι," ψῃΠ!ς Γι. ἀπά Ηριὶ, 
τερατὰ ἴὶ 48 -- “ ἀϊσηϊγ,᾽" “ τς," νπτδ- 
ουῖ Ἐρεοϊ πε. Οπ ἴδε Ψδμοῖε οοηοεριίο 
ψ. ΕὉ. 1,, ε8ρ. νν. 3-4. Ρεῖῆαρβ ἴδε 
Ῥοβίῖε Βδβ ἱπ ἢἷβ τηϊπά ἐδε 1 νυνδὴ υδὲ οὗ 
ὉΠ, “ἴδε Νάπηςε,᾽" 88 ἃ τενεζεηΐ 5υδ- 

βέυϊς ἴον ΓΤ ΧΧ Κύριοε), 1εδοναῖ. 
. ϑαγίηβε Δ ζρω. Ἑαίκλενς (εὰ. Ταγ]οτὴ, 
ἷν., 7, δηὰ Αἀὐδιεοκαὶ Νοίες, Ῥῃ. τ65-167, 
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1ο. ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ 1 πᾶν γόνυ "κάμψῃ 5 " ἐπουρανίων καὶ “ ἘΡΒ. {{. 
"ἐπιγείων καὶ "καταχθονίων, 11. καὶ πᾶσα γλῶσσα “ἐξομολογήσηται Η ἣ 33. 

ὅτι Κύριος ᾿Ιησοῦς Χριστός," εἰς δόξαν Θεοῦ πατρός. Οογ. αν. 

ἰἱ  ΝΙ͂. 
᾿ [1 Υ Βεσε 

ς Ῥεγδδρβ οἰοξκεβί ρδυδὶ!εῖβ ἂσε Μαιί. χίὶ. 25; [μὰ χ. 21; Ῥα. εἱΐ. 8 

1 Χριστον Δἀάἀεὰ ὃὈγ δ" 47, 73, 114, 115, Οτ., Οἢγ., Ογτ., Μᾶγο. 3 καμψει Ρ. 

5 80 1,Δ.ἢ., Ττρ. (8), ΝΥ 8., ΜΝ. Η. ψ πῃ ΝΒ, Ιγ., ΟΙεπι., Τπάσγε,, Επ8., Αἴῇ., Ογτε. 
Τι., ΑΙΣ, Μγυυ. -«γησεται 8 ΑΟΌΕΕΟΚΕΡ, Οτ., Οἢς., Εὐυιῃ,οοά. Ννν., ΤΚ., 46, 
δρεδκβ ἀουδιαγ. ὙΒς δυδ͵μποῖ. πᾶν θὲ ἂπ δβϑίγηϊ]διίοπ ἴὸ καμψη, Ὀυΐ, οπ ἴδε 
οἴπες Βδπᾶ, {πε ἱπάϊς. σοπλεβ ἔγοπι 158. χὶν. 23. [1ἴ 18 ὑπβαίε ἴο ἀεςίάε, 85 ε δηὰ ἢ 
ἰη ἴδε ροβί-οἹδβϑῖςδὶ ρετίοά ᾿νεγε οἴϊεῃ ἱπίεσοῃδηρεά. 8ες Ὗ -ὅ.ἢ., Ρ. 48. 

4 Οπι. Χ. Ἐξτ Ο, κα, πὶ, Εὐυ5., Νοναῖ., ΗΙ]. 

ψ πεῖς Ταγΐοῦ σοπηρασεβ ἢ νν. 7-8 οὗ 
Οὺγ οἶδρ., 158. 11{|. 12 δπὰ τ νεσ. 9, 
154. 1. 13. Μοβὲ δρριορτγίδϊες ἴο οὐγ 
βββϑαβε 8 μδἰβ υοϊδλοη ἴτοπὶ [Ἐγοτν 
ὐῖος (γονὰς, νοὶ. 11., Ρ. 72): “Ηε 

Βδιἢ ομδηρεὰ πὰ ἱπεῆδθ!ε παπὶα ἱπῖο ἃ 
πᾶσα υξίεγδθϊε ὈῪ πιᾶπ, ἀπά ἀεϑίγαῦϊε ὉῪ 
811 τῆς ννοσ]ὰ ; τῆς τδ᾽εβιν 18 411} ἀτγαγὰ 
ἴῃ τοῦεβ οὗ πιεέγου, ἴμε τεϊγαρταπιπγδίοη οσ 
δάοτγδῦϊε πιγβίεγυ οὗ με ρδίσιαγοῃβ ἰ5 πγδάς 
δὲ ἴοσ ρεοπυποίδεϊοη δηὰ ἐχργεββίοη νἤεη 
ἰς Ὀεσοπιοῖῃ τῇς πᾶπὶς οὗ τε 1,οτά᾽ 
Ομγῖβὲ ".-τὸ ὑπὲρ πᾶν Ο. τ ει. 
τ. 22, “Απρεῖὶβ δηὰ δυϊδογτιεβ δηὰ 
ῥῦνθε Ῥεΐπῃε πιδάς βυδ)εςῖ ὑπῖο Ηἰΐπι" ; 

ῬὮ. 1. 21. : 
γεσ. το. ἐν τῷ ὀνόμ. Ἰ. ῬεΓβᾶρβ ἴδε 

Ἀεϑβὶ εχρίδηδιίοῃ 18 {πδὶ οἵ νΝν εἰβεπῦ. (οῤ. 
εἷξ,, Ρ. 51), ““Οη τῆε ρτουπά οἵἉ [18 πάπας 
(Κύριον)," ἐ.ε., θεοδυβε οὗ ννβαῖ ἰϊ τηεδῃ5 
ΟΓ ΝΟΥ Ἰνοσβδίρρεσ. ΟΥὨ Ἴοουζδβε, ἴδε 
ὙΟΤΒΗΐρ ἰ8β τοπάετεὰ ἴο Ηΐτ 25 [νογά. 
Αδδοιι (Νοίέες οπ δὲ. Ραμὶ᾿ 5 Εῤίδεϊες, Ρ. 93) 
οοτηραγεβ Ρβ. [χὶϊϊ. 4, “ Ὑῇυβ Μη] 1 δ]ε55 
ΤὮες ἘΣΣΙ ἵνα : 1 1] 11 ὑΡ πὶ μαπάβ 
ἴῃ ΤῊΥ πᾶπὶς ". ΟΥ̓ αἷβο Ρβ. χχ. 5, ᾿ἶν. σ. 
ΤΗΐβ παρε, ϑνΠΙοἢ ἀςοδτεβ ἴδε ἴσὰς Τςμᾶτ- 
δεῖες δπὰ ἀϊρηίν οὗ [εβυ8 ΟΠ γίβε, ἰ8 Ὀοτἢ 
ἴδε δ4β8 ἀπά {πε οδ)εςὶ οὗ ΤΌΤΕΣ: 8εε 
τῆς βοιπευνδὲ ρᾶγ8116] υ8ς οὗἉ εἰς τὸ ὁν. ἰῃ 
Ιπϑοῖτ. (Ὀ8πι., Β5., ΡΡ. 144-145). Εοτ 
τδὲε Ὠἰβίογυ οὗ τῆς ρῆγαβε απ [15 ϑεγηῖς 
διαϑβ ςοπβυῖὶ δὲς δὲ δισελο “ ἱνι Νανιεη,᾽" 
ὃν ]. Βδβπιες (Οἰεββεη, 1808) .---ἔπουρ. κ΄ 
ἔπιγ. κι καταχθ. Αριὶϊν Τμάτγι., ἐπου- 
ρανίους καλεῖ τὰς ἀοράτους δυνάμεις, 
ἐπιγείονς δὲ τοὺς ἔτι ζῶντας ἀνθρώπους 
καὶ καταχθονίους τοὺς τεθνεῶτας. --- 
ἔπονρ. Τῆς πεάνεηΐυ βρίγιϊβ. “Ρδὰὶ 
τεξατὰβ ἴῃς πίρμες νου] 5 ἀϊνιἀεὰ ἱπίο 
ἃ 5εγῖεβ οὗ δβοεπάϊηρ βρῇεγεβ "᾿ (Βεγβςῇ., 
Ν.Τ. ΤΆ. [Ε.Ττ.}. 11., τοο).-τ καταχθ. [1 
ἰ8 πεςάϊε58 ἴο [πη κ οὗ τπεβε ἴῃ οοηπεχίοη 
νὰ τῆς Πεβοεης ἱπίο Ηδάςβ, δ μου ρα 
1815 δυδ)εςι δά δὴ εχίγδογάϊπδγυ ρίδοε ἱπ 

ἴδε πιὶπὰβ οὗἩ ἴῃς εαγῖν ΟἸ γί βιίδηβ (7. 
Βευβδίοη, Κα εδοεμίς ἀμ ΟἈγίσέ ἄμα 
Ἐπηύενς, Ῥατῖβ, 1897). Ηετγε βἰπιρὶν τὸ ἃ 
δεπεσαὶ ἴσστλ ἴοσ ἴῆε ἀεδά. Οἴξη ἰη 
δερυ οῆγαὶ [Ιπβοῖσ. ΒῸς {πε ἀϊνίβίοη οὗ 
411 δεῖπρβ ἱπίο ἴῆσες τερίοπβ Ἐνεγηρ 
φοτῆρασοβ Ἰρηδὶ. αὐ Τγαὶ!., 9, ἀληθῶς 
ἐσταυρώθη καὶ ἀπέθανεν, βλεπόντων τῶν 
ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ ὑποχθονίων 
(δες 8 Ῥανίέκπέσολε Απρεϊοίορίε με. Πά- 
»ιοποϊορὶε, αδιι., 1888, ρρ. 83-84). 

Νες. τι. Κύριος. ϑὲεε οη νεῖ. 6 Ξσπῤγ. 
ΤΙῖβ ἰ5 πε ομαγαςιεγίβεὶς οοηεββίοη οὔ πα 
Αροβίοϊις σῃυσοῆ. [1 ἰβ πιοβί βἰρηϊβοδης 
τῆδῖ Κύριος Πλ8 πο Δγίϊςϊε, υνμιςἢ βῆονβ 
τῇδε ἰς ΠΔ5 Ὀεοοσηε νἱτῖ! 2} οης οὗ ΟΠ γβε᾿ 8 

ὍΡΕΓ πᾶσηεβ. ὅϑεὲ ϑίπιοοχ, ζαηρ. Ο7 
ἘΠῚ; ' 49, ἀπά ο΄ Αςἰβ ἰϊ. 36, “Κπον 

Δββϑυγεάϊ!ν ἴπδὶ αοἁ τηλᾶς Ηἰπὶ 1, οτὰ 88 
ΜΕΙΙ ἂ5. ΟἸγίβε, 118 1εβὺβ Ψῃοπὶ γοῦ 
σσυςἤεά᾽᾽᾿ (5. Ηοτχῖ); σ Οος. χίϊ. 3, Εοσῃ. 
χ. 9, 1 Οος. νἱ!. 6, νβοσε “ Οης [,οτγὰ " ἰ8 
ῬΆτΑ11ε] τὸ “Οπε αοά᾿". Ηοεῖ (οη τ Ρεῖ. ἱ. 
3) οοπιρᾶζεβ οὖσ νεῦβε ἢ νν. 2-5. Τῆς 
ἱηνοοδίίοη οὗ οπε [νογὰ ἰβ ἃ Ὀοπά οὗ υηΐγ. 
Τῆς ἴεγπὶ “1 οτά "ἢ 28 δεσοπλε οπε οὗ 
ἴδε πιοβὲ 1}π|ε88 Ῥνοσβ ἴῃ τῆς ΟἩ γι βεῖδπ 
νοσδθυίϊατγυ. ΤῸ επίεσ ἰπίο 115 πηθδηϊης 
πὰ ρῖνε ἴξ ῥγδςῖίοδὶ εθεος ψουἹά ὃς ἴὸ 
τεςτεδῖε, πῃ ρστεαὶ πηεᾶδβυσε, ἴῃς δῖπιο- 
8Ρδετε οὗ τῆε Αροβίοϊίς Αβρε. [8ες, οὔ ἴῃς 
δάοτδιίοη οὗ [εβὺβ ΟΠγίβὲ τη ἴῃς Αροβίοϊὶς 

δ, Δη ᾿πιεγεβῆηρ εδϑᾶν Ὁγ Τ. Ζδπη ἰπ 
δἪλίσχζεπ αἀμς ἀ. 1εδὲπ ἀ. αἰέεη Κίγελε, 
[μεῖρΖ., 1894, ΡΡ. 1-38).---ο:ἰς δ. Θ. Τῆς 
ΨΠοἷΪς Ρυγροβθς οὐ ἴῃε ψοζκίηρ οὐ οὗ 
βαϊνδιίοη ἰ5 (ῃς ρίοσυ οἵ αοὰ τπε Εδίμετσ. 
ὙΠβ ἐπὰ 18 διιδιπεᾶ ννἤεπ τπεη γίεϊά ἴο 
Η!8 ορεγαδιίοπβ δηὰ δοκπον)εάρε Οἢτγίβὲ 
848 1οτά. ΟἿ. εβρ. ἘφΡ: ἰ. 9-12. 

νν. 12-.ι6. ΤῊΕ (ΟἨἩΒΙΒΤΙΑΝ ΠΙΡῈ ΤῸ 
ΒΕ ΓΕΌ ΙΝ Α ΒΡΙΕΙΤ ΟΡ ΑΕ ΑΝῸ ΜΑΤΟΗ- 
ΕΌΓΝΕΒΒ, ΑΒῚΝ ΤΗΕ ΡΕΕΒΕΝΟΕ ΟΡ 6ΟΡ᾽ 5 
ΨΌΟΒΚΙΝΟ. Οπ νν. 12-13 δὲς ἴνόὸ ἱπη- 
Ῥοτίδπει ἀϊβουξδίοπβ, ϑομδεάες, Ογείγς:- 
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ἀ δεξεδαρ, 

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥ͂Σ ΤΙ. 

12. Ὥστε, ἀγαπητοί μου, καθὼς πάντοτε ὑπηκούσατε, μὴ ὡς 1 ἐν τῇ 
«τόσα, 4 παρουσίᾳ μου μόνον, ἀλλὰ νῦν πολλῷ μᾶλλον ἐν τῇ “ ἀπουσίᾳ μου, 

Ῥ 
5: 
χν. 
1ε8. χὶχ. 
1:6. 

1 0 τ. Β 3, 17, 38, 48, 72, ΠοΡ. ἅγπγ. ξεἴῃ., Οἢτ., Ασπιῦτει. ἋΝ.Η. Ὀγδοκει. 

{οαι. ν. 3; 2 Οος. νἱΐ. το; οἱ. Ηςδ. χίϊ. τ. 2. 

τς 15: μετὰ φόβου καὶ “τρόμου τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν Τκατεργάζεσθε- 

Ἐχοῦ: τ: δ 5 Θεὸς γάρ ἐστιν ὁ " ἐνεργῶν ἐν ὑμῖν καὶ τὸ θέλειν καὶ τὸ 

ει (ος. χὶϊ. 6; Οἱ. ἰϊϊ. ς. 

Βυϊ, ἃ5 
Νννβ. εξονβ (ΤᾺ Κ., Ρ. 122), ὡς νγᾶβ νεῦὺ [ἰδ0]6 ἴο οπιἰββίοη ἔγοτῃ σδγείεββπεββ. Ρτοῦ. 
ἴδε «ως οὗ καθώς πιρῆι ὃς τπε οσοδβίοη. 
380 ὈὨΡεΙΟΕΙ,, Οἢτ., Τμάτ, Εάἀά. οπι. ο ψ ΑΒΟΡ ΈΟΘΟΚΡ 1γ, Εαξ., 

Ευπἢ.ςοά. 

5.Α δὰάβ δυναμειςε. 

«σαϊάεν δίνάέεη, Ῥρ. 231-260, δπὰ ΚΌΒΙ, 
5.Κ., 1808, ΡΡ. 557-580. ες. 12. ὥστε. 
ννι δαὶ ἄοεβ ἴα Πἰπῖς τῆς (ο]]οννίπς 
νεῖβεβὺ Ρδὺϊ 848 γεϊυγηεά ἴο ργαςιίςδὶ 
Ἐχποσιδοηυ. 80 νὰ ββουϊἀ παίυγα!ν 
εχρεοὶ Πἰπι ἴὸ ἴᾶκε ὧρ ἴδε τῃτεδά Ψῃϊο ἢ 
Βε ἀτορρεά δὲ νεσ. 6 οπ τυγπίπρ ἴο ἴμε 
ἐχαπιρὶς οἵ [εβὰβ Οἤ γι. Αἱ (πδὶ ροΐπι 
Βε μαδά θεεὴ υτρίηρ ἴδεπὶ ἴο θὲ οὗ οὴς 
ταϊπὰ. Βυῖ ψηἢ παῖ αἰπὶ ἡ ἘΒρβοία!ν 
ἰπ ογάδσς ἴπδὶ ἴΠῸν πιρμε ργεβαηΐ δη υπ- 
τόκα ἴτοπὶ ἰπ τπεὶγ οοπῆϊος ἔογ ἴδε 
αι. Βυιτπδὲ Ὀχίηρβ υ8 ὉΔοΚ το ἱ. 27 ἢ. 
Απὰ τπᾶὶ ἴῃς σοππεχίοπ οὗ οὔὐγ ραβϑϑᾶρε 
ψ τ τῆς ελείεῦ ραγαρτδρῇ ἰβ ποῖ δι᾽ ἸΓΑΓΥῪ 
ΨῈ ΠΊΑΥ βαθεῖ ἔγοπὶ ἴθ οσουγγαπος οὗ 
τῆς βάτὴα ἰάεα ἰπ Ὀοίῃ, νυὲξ., ἴῃλι οἵ δὶβ 
ον ρζεβεπος δπὰ ἀρβεπος. ΟἿ ἰ. 27 ὁ 
ὙΠ 11. χ2 ὁ. Αἱ {πὰ βάτης τἰπια ἴπεγε ἰβ 
αἶβο 4 ᾿ἰπκ Ὀεῖννεεπ νν. 12:13 δηὰ τὰ 
Ῥάᾶβδβαρε ἱτηπιεάϊδιεῖν ργεοεάϊηρ. Ηε ἰη- 
ττοάυςεβ Πῖ8 δάπηοπίτιοη ν ἢ οὈεάϊεηςα 
(ὑπηκούσατε. Βυὲ ΟὨΠτίδι᾽ 5 ἰονν]πεβ8 
ςοπείβιοά ῥγεοίβεϊυ ἴῃ Ηἰβ ὑπακοή (νεῖ. 
8, ὑπήκοος). ΟὨτίβε μ45 Ὀεεη εχαϊϊεὰ 5 
ἴδε ταβυϊὶ (διό, νετ. 9) οὗ Βυπηδῖε οδεάϊ- 
ἐῆςε. ὈΟοτσζεβροηάϊηρ ἴο Ηἰ5 εχαϊιδιίοηῃ 
ΜΠ δὲ τπεὶς σωτηρία. --- ὑπηκούσατε. 
νε Ῥεΐϊενε τῆδὲ τΠ18 πχδᾶπβ ορεάϊεηςε ἴο 
αοά. ϑ8ὅεεοη ὥστε Ξῤν.---κατεργάζ. ΟἿ. 
αδἱ. ἱν. 18.-- φ. κιτρ. (Κ. Ἐρῆ. νὶ. 
5, οἷ δοῦλοι, ὑπακούετε τοῖς κατὰ σάρκα 
κυρίοις μετὰ φόβον καὶ τρόμον. ἴη 
Ὀοΐῃ ραββᾶρεβ ἴπε ρῆγαβε ὄἼχρζεββεβ ἔπε 
8Βοϊεπηπ τεβροηβίΠν ἴὸ αοά ννΠϊο ἢ ἰ8 
ΑΙΝΆΥΒ [εἰς ΌΥ ἴποβαῈ σοπβοίουβ οὗ ἴδε 
Ὀινῖπε Ῥγεβεηςε, Βοῖοι {ΠΕῪ ἅγε οσου- 
Ῥίεά νυν σοπηπιοπ ἰδβκ οὐ ἴπ6 σοησεγηβ 
οἵ τρεῖς βρίγίιυαὶ 1Ξεὲ. Νέλέϊ ἐπῖνι ἐσ 
φιμοά νιαρὶς αὐ νιοάεείανι εἰ ἐἕνιογεμε 
ἐγμαὲγε πος ἀδδεαὲέ φμανι ἀἄμηι αμάϊνιμς 
πος βοία Πεὶ ργαέΐα Ξςαγε ((αἰνὶη). αυη- 
Κεῖ (γμέγξεπροη", εἰς,, Ρ. 70) νν6}] σοη- 
ἀγαβίβ ἴῃ ἴδασ ννἢ νϊοἢ τῆς [ἐνν Ιοοκεά 
ὕροη ἴῃς Ὠϊνὶπε Ῥτγεβεπος ἢ με οδἷπὶ 

7ον ψ» πο τς ΟὨγίβεαπ ἔδεϊβ ἴῃ βυςῖ δὴ 
ἐχρεείεηςε.---τὴν ἑαντ. σωτ. ϑυςἢ δ υδε 
οὗ ἑαντῶν ἴος ὑμῶν αὐτῶν ἰΞ5 τηυς ἢ πιοῖε 
ςοσῃπῆοη ἱπ Ν.Τ.. τΒδΔπ ἴῃ οἸαββίςδὶ Οτεεῖ. 
Βυῖ ο΄, Ῥεπιοβ., Οἱγηπέλ., ἰ., δ 2, εἴπερ 
σωτηρίας αὑτῶν φροντίζετε. ΤΉε επι- 
ΡἤΔ518 ἰΒ οὔ ἑαυτῶν. ΕΔΟῈ οἵ ἴπεπὶ ἱς 
τεβροηβίθ]ε ἔἕοσ ὶβ οὐνῃ βαϊνβιίοη δείοεε 
αοά. ΤΠΕΥ πιυδὲ ποῖ Ιεδη οἡ ἴῃς Αροβίϊε. 
Ηἰβ αὔβεπος πιυδὲ τῆλε πὸ ἀϊβεγεηςε. 
“ἜΈΟΣ ἴδε τᾶςε ἰβ τὰπ Ὁ οἷς πὰ οὔς 
δηὰ πενεσ ὃν ἴννο δηὰ ἐνο" (Ε. Κιριπρ). 
πτσωτ. ΤΙ ἰβ ἴπε επὰ δηὰ αἱπὶ οἵ {δεῖ 
ἔδλιιῃ. ὅ8εε τ Ρεῖ. ἱ. 9, τὸ τέλος τῆς 
πίστεως ὑμῶν σωτηρίαν ψυχῶν ..--- κατεργ. 
Τῆς Ὀεδὲ σοπητηεηὶ ὁπ ἴῃε ἀϊβείπουνε 
ἔοτςε οὗ κατεργ. ἰΒ 2 Οος. νἱΐ. το, ἧ γὰρ 
κατὰ Θεὸν λύπη μετάνοιαν εἰς σωτη 
..... ἐργάζεται" ἡ δὲ τοῦ κόσμον Ἰδν 
θάνατον κατεργάζεται, ἡνῃετε ἔργ. τείετξ 
ἴο ἃ Ριόῦθββ ἴῃ [5 πηεάϊαϊε τνοσκίηρδ, 
ΜὮΠῸ κατέργ. ἰοοκ5 50] εἶν δὲ ἴῃς βηδὶ 
τεβυϊ. 80. Ὦσγε δἰπιοβὶ ΞΞ "" τπῆᾶκε ϑδυτε 
οἴ γουγ βαἰνδείοη," “" σᾶγγγ ἴϊ ἱπῖο εἴεςι"". 
Ο΄. 2 Ῥεῖ. '. το. Αβ ΚΌΗΙ (οῤ. εἰξ., Ρ. 
560 ἢ.) ροϊπίβ ουἵ, τε Αροβιὶς ἄοεβ ποῖ 
τι ηκ Πέτα 80 πλυςἢ οὔδε πλοταὶ εβοτι, εὶς 
ἀε!θεγαῖε σοπάμςξ 45 βυςἢ (50 ϑομδεάει). 
ΤῊϊδ, ἃ5 ἴπε ργεβυρροβιίτίοη οὗ βαϊναδιίοη, 
νου Ὀς αἰΐεπ ἴὸ {πε Ῥαυϊίπε ροϊπι οἵ 
νίεν. [μον] μεθ ἂἀπὰ οδεάϊεπςοε - 
ὑπακοὴ πίστεως) ὅτε πεεάξῃϊ, (πᾶὶ ἴδεν 
ΤΩΔΥ ἰοοῖκ ἀν ἔτοτὴ [πεπιβεῖνεβ ἴὸ [εϑὺ8 
ΟἩσίδβῖ, ννῆο ἰ5 τῆς “δυΐϊδοσ ἀπὰ ἤπιβδες 
οὗ τῃεἰὶς ἔπ ἢ "", 

Ψειῖ. 13. ὃ πιυβί ςετιαίπἰγ δε οαιμτιεὰ 
ἢ 411 τῃς θεβὲ δυϊμοσίειεβ. “Ἐὸς σοά 
ἰ8Β Ηες τῆδί ψοσίβ," εἰς. Ὑὴς επιρμδβὶβ 
1168 οἡ Θεός ἔος ἴννο γεάβοηβ. Εἰγϑβῖ, ἰπ ὃς 
τλδίίου οἵ διϊδίπίηρ βαϊνδιίίου ἔμεν πᾶνε 
το ἄο ποέ ψ Ῥδὰ!, δυὰς νὰ Οοά. 
ϑεοοηπά, [ΠΟῪ πιυβὶ ἐπίασ Ὡρο τ 15 πιο- 
πιεπίουβ σουζϑα ποὶ ΠΡ μεν, δας “8 
ἔξας πὰ γε] ηρ,᾽" ἔοτ 17 ἸΏΦΕῪ πλῖβ8 ἴδε 
βοαὶ ἴξ πιεδῃβ ἴμδῖ ἔμεν πᾶνε ἀεἰ Βεγαίεἶν 
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866 οὦ 14. πάντα ποιεῖτε χωρὶς 'γογγυσμῶν ἢ «δδρ. ἷ. 
 Κκ - ᾿ καὶ " διαλογισμῶν, 15. ἵνα γένησθε ' ἄμεμπτοι καὶ " ἀκέραιοι, τέκνα; ἀϑάνηες, 

Θεοῦ " ἀμώμητα 3 ἐν ὃ " μέσῳ ὃ γενεᾶς " σκολιᾶς καὶ “ διεστραμμένης, : ὩΣ ἵν. 

κ Βοιϑ. χίν. ᾿; 1 Ὑίπ. ἰΐ. 8. ὅ5:ε ποὶϑ ἐηγν. 
τῷ Μαίι. χ. τό; 
ὁ 8εε ποῖ ἐμήν. 

ᾳ Μεῖιε. χνὶϊ. σ); μαίκα ἰχ. 41; Αςἰδ χχ 30. Οἶξῃ ἰῇ ΕΧΧ. 

αἱ. 
ξ . ΧΧ.  σ.6., 10 ἱ. χ. 
ἘΡΒ ἱ,. 4. ν. Φ: ΓΑΝΗΝ 22. 
Ετεᾳ. ἰ ΕΧΧ..,, εβρ. Ργον. 

1 Ὁ, ἴῃ. δάά αντον. 

χοά. χνὶ. 
1 ΟΒδρ. ἰδ. 6: Γμυκεἱ. 6; τ ΤΏςδα. ἐϊϊ. 13. 

Οζα. χνὶ. 19. Ὁ 2ὈΡει. ἰδ. 14. Εοευ.!. ἃ 
ΡΑεῖδ  ϊ. 40; τ: Ρεῖ. ἐϊ. σ8 ἀξ σοι. χχχίϊ. 4. 

3 80 Μγε. σῇ ὈΕΈΘΚΙΡ, ΟὨγ., Ευιἢ.οοά., Τμάτι. Εάά. ἁμωμα «ἱ ΣΦΑΒΟ 17, 
23, ΟἸεπι., Νιςι ἔτδες. 

3 80 Ὠδ 6 ΟΕΚΙ, Οπτ., Τμάτγι,, θα. Εάά. μεσον ννἱῖἢ ΦΑΒΟΌΕΟΡ 17, 23, 31, 
6γ"", Ευτῃ.οοά. 

τεὐεοιοἃ τῆς ρῬυγροβε οὗ αοά. ΤὨϊΐβ εχ- 
Ρἱδίπβϑ ἐμε οοππεοιίηρ γάρ.---ὁ ἐνεργῶν. 
τ βεεπ}β αἰννᾶυβ ἴο πᾶνε ἴῆἢς ἰάεδ οἵ ς7εε- 
ἐΐυε “νοτκίηρ. [ῖπθ ΝῸΤ. (ἢς δςῖϊνε ἰ8 
ἱπναγίδοϊν υϑεὰ οὗ αοὗ. Τῆς πιάάϊε ἰ5 
δἰννᾶυβ ἱπιγδηβιεῖνε. Τῆς νετῦ πδ5 Ὀεσοπης 
τγδηβιῖνε οΟὨΪΥ ἴῃ ἰδῖεσ ατεςκ (οὐ. Κτεδϑ, 
Κερδοη ἀ. Οαϑμς, ἰϊ., 21). ΔΩΥ͂ Ἔχχ. 
ὁοοὺς ἰη ]υβιὶη Μ.---τὸ θέλειν. Τῆς ἤχει 
τεβοϊυκίοη ἰῃ ἴῃς ἀϊγεςιίοη οἵἁ βαϊναιίοῃ 
ἴδκεβ ἰ18 οτἱρὶπ ἔγοπῃη ασοὰ. 80 130 ἄοεβ 
ἴδε ἐνεργεῖν, τ[ῃε ςατγίηρ οὗ τῆϊβ ἱπννασά 
τεβοῖνε ἱπίο ργϑςιίςαὶ οἥεςϊ, τΠε δοιηρ οη 
τε ἘΡΑ ΤᾺ τῖνς (οὐ Β Ρῥγοπ)ῖίδε ἰδ 
ξεπυίηε. ΟΥ Ἐρῆ. ἱϊ. 8, τῇ γὰρ χάριτί 
στε σεσωσμένοι, διὰ πίστεως " ΚΑῚ βαλύδ 
οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον. Τὸ Ραυὶ 
τῆς Ὀἰνίπε ννογκίηρ δπᾶ τπε δυπίδη 56]}- 
ἀειϊεττηϊπδίοη ἀγα σοπηραιδὶε. Βαϊ “ 41] 
εἴοτίβ ἴο ἀϊνίάε ἔπε στουπά δεΐννεεη αοά 
δηὰ πιδῃ δῸ δϑίγαγ""᾿ (Κδίηγ, τὰ εἰξ., Ῥ. 
136).---πὲρ τῆς εὐδοκίας. “ΤῸ ΤΟΙΣ 
ουῖ Ηἰ5. οννὴ ρταοίουιβ νν}}}. 850 Τῃάτι, 
(βεε αἷβο ἀεπησίςς, 5.1Κ.., 1898, Ρ. 383,5. 1). 
Ηἰδβ στελὶ ρύγροβε οὗ γτηξσγον 15 ἴῃε βαϊνᾶ- 
πο οὗ πιεῆ. Τὸ τϑαῖβε 118 Ηξ βυτγ- 
τουπάβ ἴπεπὶ νἱ ἀπ ἰπῆμεποςβ οἵ Ηἰβ 

δοίουβ ϑρίγιι. Εὸσ τὲ νοσζὰ οὔ, Ρβ. 
ἔσι. νὴ. 30, ἡμῖν καὶ τοῖς τέκνοις ἡμῶν 
ἡ εὐδοκία εἰς τὸν αἰῶνα. Οοηγῦ.- ον. 
δηὰ Ηδη. ννουϊά ἰοΐπ ὑπὲρ τ. εὐδ. νὴ ἢ 
τῃς ννογάβ {ο]οννπα, Ὀὰὲ τη ψουἱὰ ὃς 
τηϊπιε!ἐριθῖς ψιπους αὐτοῦ. Β]488 
δοΙ αν τεδὰβ ὑπὲρ (οὗ) τ. εὐδοκίας πάντα 
ποι. (Ν.Τ. Οτανιηι., Ῥ. 132). ϑυοῦ ῥγο- 
ςεάυτε ἰ8 ιδιτγατγ. Ζαπη ἀπά ΝΟ. 
(νὰ Ρεβῇ. δηὰ Ο.11.. νογβίοπβ) σοππεςοὶ 
δε ννογὰβ νυ τὸ ἐνεργ. ρτεςεαίηρ, ἀπά, 
-ςοτηρᾶγίηρ Εοπι. νἱ!. 165-21, τῆλε 
Βυπιᾶπ ἱποϊπδέϊοη ἴοὸ ψοοάπεββ, ἱ.έ., 
Ρτδοιοδ!ν εαυΐν. ἰο θέλειν. Βυὶ 1Π΄18 18 
ἴπε ἱπιεγργεϊδιίοη οὗ ἃ βυδεῖς ἐχερείε, 
ὙΠΙΟΒ ψΟυ]ἀ βοδγοεὶν ἀρρεᾶὶ 1ο ἃ ρμἱδίη 
τεδάες. Τα ἱπιεγργεϊδιιοη ρίνεη ἀῦονε, 
φοππεοιίπρ ὑπ. τ. εὐδ. «Ἰ ὁ ἐνεργ.» ἰ8 

τβοτουρϊν πδίυγαὶ δη ἃ μ25 πιᾶτν ρᾶγα ]εἷβ 
ἰπ Ραυΐ, 4.0.» ἘΡΏ. ἱ. 5, 9, εἴς. 866 68Ρ. 
5Η. οἡ οπι. χ. 5. ὙΤμεβε νεβεβ ἅτε ἃ 
τεῦυκςε τὸ 811 ἐρφοιίβπι πὰ ετῃρῖν Ὀοδβιίης 
(8εε ἰἱ. 3). 

ες. 14. γογγ. Μᾶδην Οοπιτ. υπάετ- 
βίδπἀ γογγ. ληὰ διαλογ. 45 τεειτίῃρ ἴὸ 
αοά. ΤΠῖβ ἱπιογργεϊδιίοη ἀρρεᾶσγβ ἴαγ- 
ξειοῃφά ἀπά υὑπηδοεββασυ. Τῆς ψῃοῖς 
ἀἰϊδουββίοῃ ῥγεςεάϊηρ πᾶ8 ἰυγτπεάᾶ οἡ ἴδε 
ἄδηρετ ἰο {πεῖς (αἰτἢ ἴῃ Ὀεΐηρ ἀϊδυηπιιεά, 
15 ἴξ ποῖ παίιγαὶ πὶ ψἤεπ με Βρεᾶκβ οὗ 
“στα Ἰηρ8᾽" ἂπὰ “ ἀϊβουβδβίοπβ᾿ ἢς 
βῃουϊά ροίηὶ ἴο πεῖς πιυῖυδὶ ἀϊδαρτεα- 
τχεηῖδ ὃ ΨΝνου]ά ποῖ ἴΠε86 Ὀε ἴῃε σοτῃηπιοπ 
ἐχργεββίοῃβ, ἐ.9., οἵ ἴῆς ναγίδπος Ῥεϊνεεη 
Ἑυοάϊα ἀπὰ ϑγπίγοδε Μαᾶδγ {πεν ποῖ δε 
Τοπηεςιεὰ Ψ ἢ ἐπε ἑτέρως τι φρονεῖν οὗ 
οἤδρ. ἰδ. το ὃ ΤΒεῖα [χα πενεῖ Ὀδδη ἃ 
Βίπε οὗἩἨ πιυγπγυτίης δραίπβεὲ σοὰ ὑρ {|| 
πον. ΟἿ τ Ρεῖεσ ἵν. 9, νΝιβά. ἱ. αν 
φυλάξασθε... ν ἀνωφελῆ καὶ 
ἀπὸ καταλαλιᾶς φε λώσσης. Οη 
ὙΟΥΥ. 8ε6 ἐβρ. Η. Αηξζ, δέςεεγίαξἑομές 
Ηαίεηϑες, νοὶ. χιϊ., Ῥᾶσβ 2, Ρῃ. 368-369.--- 
διαλογ. ΡιΙοΟΡΔΌΪν -- ἀΐβρυϊεβ. Οοπιπιοα 
πὶ 118 βεῆβε ἴῃ ἰαϊεγ ασεες. ΟΥ [υκε 
ἰχ. 46. Οτὶρίηδιν τ Ἐπουρμῖβ, νι ἀπὲ 
ἰάεα οἵ ἄουδι οὐ μεβίτδιίου ρταάιδ!ν ἱπι- 
ΡἰΙεά. ὅ8εεὲ Ηδιςῃ, ἔσϑαγς ἐπ Βιδί. 
Ογεεᾷ, Ρ. 8. 

ψεῖ. 15. γένησθε. “ΤἼαῖ γε πιᾶγ δε- 
οοπιθ." Α δ ρῇ ἰάδαὶ θείοσε Ρδυ} 8 πλϊπά ἴὸ 
Ὅε τεδοπεὰ ὃγ ἃ ρτδάυδὶ ργοςεβ8.--ἄμεμπ- 
τοι. οὐ μικρὰν γὰρ προσάγει κηλῖδα ὁ 

(Οἢγ.). Ῥεγδαρβ ἄμεμ. τείειβ 
τὸ ἴδε ᾿υάρπιεπηι οὗ οἴδεῖβ, ν 116 κέραιος 
ἀεποῖςβ {πεῖν ἱπισπβὶς σμαγαοίεσ (8ο ἴ.ἢ.). 
ΟΥ̓. Μαῖι. χ. τ6, νεγε Οσίβὲ Ἄἐχῃοσίβ ἴῃ 6 
ἀϊβοῖρ!ε8 ἴο Ὀε ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί. 
- τέκνα Θεοῦ. ΤἼϊβ ννῆο]ε οἶδυδε ἰΒ ἃ γε - 
καλορκαθας ποῖ οὶ ὠμρα ει οἴ δεαι. χχχίϊ. 
5. ν, οὐκ αὐτῷ τέκνα, ᾿ 
ΑΝ σκολιὰ καὶ διστρομμέν γος τ 18 
ἱτηροββίδίε το βὰν νμεῖμον Ρδ}]} 865 τ. Θ. 

" 

“ ; 
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: Ἐσεν. χχί. 

ιι; αςεη. 
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ἐν οἷς φαίνεσθε ὡς "φωστῆρες ἐν κόσμῳ, 16. "λόγον ζωῆς "ἐπέχοντες," 
᾿ 15} εἰς " καύχημα ἐμοὶ εἰς ἡμέραν Χριστοῦ, ὅτι οὐκ εἰς " κενὸν ἔδραμον, 

χἰ, 2. οὐδὲ εἰς κενὸν “ ἐκοπίασα. 
8 ον ἴδε ΠΣ ῷ. Ἰοῆ 

νἱ. 68; 
Αεὶδ ν. 20. ῬΏγδβε ΟἿΪΥ δεσε. Οἵ. τ Οοσ. 1. 18; 2 Οοσ. ν. το αἱ. 
8εε ῃοίε ὑμήν. 

χᾶ 
υ 8ες οἢ ςΒδρ. ἱ. 26. 

τΤίπι. ἱν. 6. 

46 -- τεϊοίςε νὴ Ὦ. 

᾿Ν" εχοντες. 

5380 Ττρ., 
ΔΒ ΟΡ ΕΟΡ. “3 οπ,. και συνχαιρω. 

ἴῃ τῆς βισίοϊ βεπδε Ἴογηπηοπ ἴῃ Ν.Τ'., οὕ 
νυ Βεῖμετ 6 ἘΠΊΡΙΟΥΒ ἴῃς ἴετπ ποτε Ἰοοβεῖν 
8ἃ8 ἱπ Ερῇ. ν. 8.---Τἢε Ὀεβὶ δυϊῃογιεβ 
τεδὰ ἄμωμα, πε ποτε υϑυαὶ Ν.Τ. νογά. 
ἀμωμητά τηᾶγ ὃε ἄυε ἴο μωμητά ΟἽ 1,ΧΧ. 

σον 18 σετίδΙ ΗΪῪ ἴο ὃς τεδὰ ἰπϑιεδὰ οὗ 
ἐν μέσῳ, υ͵ἱῖδ 411} Ιεδάϊηρ δυϊποτίεῖεβ. Ιὲ 
ἰδ οπς οἵ ἴδοβε δάνοσθίδὶ εχργεββίοπδ 
ψδίοα, ἰπ τῆς ἰαἴες ἰδῆρυαρε, ρεσῆαρβ 
τηᾶετ ᾿ς ᾿πἤμεπςοε οὗἉ ϑεπητὶς ἀϑαρε, ἴοοῖς 
τῆς ρίαοε οἵ ρτγεροβί(ίοπβ.0 Οὐγ. Ηδῖς., 
Ἑἰηϊ., Ῥ. 214, ὮογΕ Βένεσαὶ δὌχχ. 86 
αυοιϊεὰ ἴτοπὶ Ῥογρμυτοσεηϊταβ, ἐς Οαεν.--- 
σκολ. κ. διεστραμ. Τῆε Ἰδίζεσ ερὶτμεὶ 
ἰδ ΡῬιεοίβεϊυ ΞἮἨ ἴ[ῆεΣ ϑοοῖο!β εἐχργεβδίοη 
“τἤταννη,᾽" “μανίην ἃ ἰνν δι" ἱπ ἴδε 
ἵπηε πδῖυγε.---ἐν οἷς. ϑεηδε-οοηδίσυο- 
ἴοη.-φαίν. Οοσησι. ἀἰ ἔπεσ Δ8 ἴὸ ὙΠ εῖμεσ 
Φ. πιεᾶπ8 ἤεῖὲ “"ἄρρεᾶσγ᾽᾽ οἵ “"βῃϊης "᾿. 
ϑυγοῖν τε ἀρρεαγίπρ οἵ ἃ φωστήρ, ἃ 
Ἰυπιίπαγυ, πιυδὲ Ὀς, δὲ ἴπε βάσπης {{π|ε, ἃ 
βῃϊπίηρ. Βοιῇ ἱπιεγργεϊδιοηβ θα! οοη- 
νετᾷε ἴῃ τϊ8 οοπίεχί. [Οδἱν. ἰδκςβ φαίν. 
85 ἱπιρογδαῖίνα, Δηἃ σοπΊραγεβ 88. ἰχ. 2. 
ὙΗΐ8 8 ΌῪ ΠΟ πηδᾶπβ ὉΠ|1Κε}γ.}] Ρσορδθὶν 

(Ξ ἴμε ψ8ο]ς υπίνεγεςε οὗ [δίῃ ρ5) 
ἔοεβ οἱοβεῖν νυνὶ φωστῆρες, ἐτηρἢδβίβίηρ 
ἴδε σοπίγαβὲ, να ποιῃιπρ 18 5δϊὰ 5 ἴο 
{πεῖς ἰπἤμεηςε οα ἀμρϑν τ Ἐ ΟΠ γῖβὲ ἜΝ 
8 τὸ φῶς τοῦ κόσμον ()]οἤη νἱϊ!. 12). ΗΒ 
ο]οννεσβ ἅτε φωστῆρες ἐν κόσμῳ. Εοτ 
κόσμος 8εε Ἐνδηδβ᾽ ΕΧΟΟ]]επὲ ποῖα ΟΣ 1 
Οος. ἱἰϊ. 12. 

γες. 16. λ. ζωῆς. Εοτς ἴπε σοππεαχίοη 
Ῥεῖννεθη {π18 Ὄχργεβδίοη δηὰ φωστῆρες 
8εεὲ ]οδπ ἱ. 4, ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν 
ἀνθρώπων. ὙΥΏεπ ῬΑυ] Βρεᾶκβ οἵ “1 "᾿ 
85 Ὀεϊοπρίπρ ἴο ἴπε ΟἸγίβεῖδη πε τηδδπδ 
ποῖ πιοσεῖν ἴῃς πενν ροννοσ οἵ ποῖὶγν ᾿ἰνίηρ 
ἱπγρατίεὰ το μἰπι, δὰ τῆς τοδὶ ργεβεῆςα οὗ 
ἃ ἴσυϊγ Ὀινίπε [1 ν Ι ἢ, ΔΙ ΒΟ ΡὮ ΙΑτρεῖν 
ςοποεαϊεὰ ἴοσ ἴῃς ργεβεηὶ ὃν ἴδε ἤεβῃ νυ 
παῖυτε, ἰβ ἔπε ρίεάρε δπὰ δοῖυδὶ Ὀερίππίης 
οὗ [θ᾿ εἴδγηδὶ. Ὑ18 185, ἰπ ἴῃς Αροβιϊε 8 
νίενν, [μ6 βυρτεσης ροαὶ οὗ ἴῃς ΟἸγί βίη 
οΔ]Ππρ. ΤὨε ΟὨγβείδη ροβρεῖ, ἰῃετγείοσς, 

17. ᾿Αλλ᾽ εἰ καὶ 3. " σπένδομαι ἐπὶ τῇ 
θυσίᾳ καὶ "λειτουργίᾳ τῆς πίστεως ὑμῶν, χαίρω καὶ ᾿ συγχαίρω 

Ὁ ΝΟ ρδσγαϊοὶ ἰὴ Ν.Τ. οὐ ΕΧΧ. 
ν 6 δ]. ἱἰϊ. 2; οἱ. Εοπ. ἰχ. 16; Οἱ. ν. 7. ν (". ἵει. 

χ. Υ ΕἰῖυΔ] βεῆδε ἴῃ [κε ἱ. ἊΣ Ἠεῦ. νἱϊ!. 6, ἐχ. 2:1. ἤϊοιε ξ 
ἷπ 2 ὅσοι. ἶχ. 12, δῃὰ ργοῦ. νεζ. 30 οἵ {ῃϊ8 εἐβαρ. Οἴϊδη ἴω χ 

ΘΏΕΣΑΙ ὑ2ς 
Χ. χζμκεὶ. 58, χν. 6, 9; 1: Οοσς. χὶϊ. 

3. και εἰ ΕΟ, ἢ, δ, νᾷ. 

ΑΙ, ν ΑΒΟΒΟΕ ΚΑΙ, τΤι.,, ΜΝΝΗ., νν»β. συνχαιρω νἡϊτὰ 

ἰ8ἃ λόγος ζωῆς.--ἐπέχοντες. [{5 οοτητοοη 
τηδπίηρ (48 ἴῃ Ηοτῆεσ, εἰς.) ἰ5. “" Ββοϊϊησ 
τοστῖ ". Βυὲ τῆε Αροβιὶε ἰβ ποῖ ταϊπκίησ 
οὗ τε ἱπἤπεποε ἐχεγοϊβεὰ ΌῪ δὲβ τεδάετβ 
Ὅροη οἴδεῖβ. [ἐ ἰϑ τπεῖγ οὐνη βἰελάξαβι- 
Ὧ688 'ἱπ ἴδε ἐδ ταί 18 Βείοσε Ὠἰβ πιϊπὰ 
ἐπ τι ῖ8 ρδββδαᾶρε. Τῇῆδιὶ τς }}18 αραϊπβὶ τῆς 
ἱπξεγρσγεϊδίοη οὗ ΕἸεϊὰ (Οέέτερε Νογυίοεησε, 
Εἰϊϊν, ΡΡ. 118-τι0, 1ο]οννίηρ Ῥεβῃ. νυ τ 
Μιοδμδε115, ΝΡ εἰδιείη, εἰς.), νὯο ᾿γαηβἰδίεβ, 
“ἐ Βεΐηρ ἰη τῆς βιεδὰ οἵ [{{π|᾿᾿ (1ο ἰξ, “ς., ἴδε 
ψ τὶ), “ Βοϊάϊπρ ἴῃς δπδίορυ οἵ [τε "0 
Νο ἀουδείδετε ἅγε ροοά ἐχχ. οὔτδπε ρῆγδβε 
ἰπ Ιαῖες ἀτεεῖ, θὰϊ ννε ἂζε βαΐς 'ἰπ βδυίπξ 
τῆδι ἐπε ογάϊπαγυ Ν.Τ᾿. τεδάες τνυουἹὰ ποῖ 
υπάετβίαπά λόγ. ζ. ἴῃ τηϊ]5 βεῆβε. ΟΒγ. 
δηᾶδ ΤῊΡὮΙ. ἰδκε ἰξ 88 τῷὸὄ “ δνίπρ ἴῃ 
δεῖ" (2 βισεηριμεπεὰ ἔχειν). ΤῊ. Μρε. 
828 “Βοϊάϊηρ ἔαβι," ψβο ἰ8 αἷϑὸ ἴδῃς 
εἰοββ οὗ Ηεβυςβίιβ ου ἴδε ννογά (κρατοῦν- 
τες). ὙΠετε [8 ὑγδοιῖοδ!ν πὸ ἀϊβετεπος 
δεΐψεεη ἴῃς ἔννο ἰαδὶ ἐχρίαπαδιίοηβ. Εἰἴδες 
8115 ἴῃς οοπίεχι ννε 1}. [1 ννὰβ φυΐϊε οὐ8- 
Ἰοπιδευ ἴῃ ἰαῖε ατςεκ το ὑ8ς ἱπιεπειβοά 
ἴοττηβ {κε ἐπέχειν 85 βίγοηρεσ εαυϊνδεπίθ. 
ἴοσ τι8ς ΒἰπῦρΙοΣ ψοτάβ.---ἰς καύχ. “ΕοΙ 
ἃ βτουπά οἵ θοδϑιίηρ" ΟΛ. ΖερΆ. {{1. 20, 
δώσω ὑμᾶς ὀνομαστοὺς καὶ εἰς καύχημα- 
--ἡμέρα Χ. Α ςοπιδὶπαξίου Οηἷν ἰουπὰ 
ἴῃ τῇῖ8 Ερίβεϊε. Αβ τε Αροβέὶς δάναποεά 
ἰπ γεᾶῖβ ἴῃς πα] γεβυὶς οὗ ἢιῖβ ἰδθουζβ 
νουϊὰ πᾶνε ἱπογεδβίηρ ργογιίπεηος ἰη Πἰδ 
τπουρἢ8β.---ὅτι. Π 65 1818 ἱπισοάυοε ἴδε 
Βτουπά οὗ Πῖβ8 Ὀοδβείηρ, οσ ἰβ ἰξ αϑεὰ ἱπ δὴ 
“ φηεοίραῖῖνε " 5εῆβὲ -- δεοδυβεὴὺ Τ8ὲε 
Ἰαϊέες ϑεθεπηβ πεοἼββᾶγυ, ἃ8 ἔπε τοᾶβοη οἵ 
818 θοαϑβεῖηρ 85 αἰγεδάγν θεεῃ ίνεη, 1μεὶγ 
ὈΙΑΤΠ ΘΙ ββπῈ 88 δπὰ ἴδ: ἘΠε88. 
[ον .... ἐκοπίασα. ΤἬεβε δοτγίβιβ ἰοοῖ 
ΔῸΚ ἴοπὶ ἴπε ἄδν οἵ ΟἈτῖβε ονες ἴδε 

ννὮΟ]6 οουτβε οἵ Ρδ0}}5 ἴθ πὰ ψογκ. [1 
ἰδ πονν δηϊβμεά, δηὰ ἰξ ἢδβ τοὶ ξαϊϊεά. ε 
τηῦβὲ (γαπβίδίς ὉῪ Πρ 5} ρετγέεοιβ, “1 
Βᾶνε ποῖ σγυη,᾿"" εἰς. ἢ. τηϊηκβ ἴμδὶ 
ἐκοπ. ἰβ ἃ πηδίδρῃοσ ἴτγοπὶ “" ταϊπίηρ " ἴῃ 
δίμιεῖῖς ςοπίεβίβ. ὅ:ς 8 ἱπιροτίδηϊ ποῖε 
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πᾶσιν ὑμῖν: 18. τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ ὑμεῖς χαίρετε καὶ συγχαίρετέ 
μοι. 

19. ᾿Ελπίζω δὲ ἐν Κυρίῳ 1 ̓Ιησοῦ, Τιμόθεον ταχέως πέμψαι ὑμῖν,3 ἵνα 

ΤΊ Δοι. Χριστω ἢ ΟΌ ἘΘ 38, 71, 74, ἅ, ε, 5, Ξορ. 

3 Ὁ", Ο.1.. νῇ.» προς υμας. 

οὐ ἷρπαδι. αὐ Ροΐγε., νὶ., σνυγκοπιᾶτε 
ἀλλήλοις, συναθλεῖτε, συντρέχετε. Βυὶ 
ἰϊ8 οσευστεηςε ἴῃ 158. χἱχ. 4 (κενῶς ἐκοπί- 
ασα, εἰς μάταιον καὶ εἰς οὐδὲν ἔδωκα τὴν 
ἰσχύν μον) δῃον»5 ἐπδὶ ἰξ πῆδὺ ῬὲῈ τ κεῃ 
σπϊτπουϊ ΔΠΥ πιειδρπογίοδὶ βἰρσηϊῆοδηπος. 

γν. 1γ-18. Μυτύυαιϊ, ΒΕΙΟΙΟΙΝΟ ΙΝ 
ΟἩΒΙΒΤΙΑΝ ΒΕΒΝΊΟΕ.-- ες. 17. “Νᾷᾶγυ, 
ΑΙΙΠουρὮ 1 5που]ά Ἔνεῃ ὃε οἤεγεά (11. 
“Ῥουτεὰά ουἱ 45 ἃ ᾿ἰδαϊίοη}) ὑὕροη ἴδε 
βδοσίῆςε δηά βαςζεὰ βεσγνίςς,᾽" εἴς. εἰ καί 
ἴεᾶνεβ δρυπάληϊ γτοοσὴ ἴογ ἴῃς ῬοΒβί δ 1 εν, 
48 ἀϊδιίησςι ἴτοπὶ καὶ εἰ, ψΠΙΟΝ ὈΑγεὶν 
δἰῖοννβ ἴῃς βυρροβίοη. ὅ:ε εβρ. Ηει- 
τηᾶπῃ οἡ Μέφεγ, πο. 3907. ΤὨς τηδίδρῆοῦ 
οὗ τ ῖ8 νεγβε μ88 σίνεη τίβε ἴὸ τηυςῇ ἀϊ5- 
ςυδδίοη. [Ιἰ 5 δάπριιεὰ τῃδὶ σπένδ. -- 
ἴο ῬῪὲ ρουτεὰ ουὖἱ 45 ἃ ἀτίηκ οβετίηρ. 
Ω.2 ἵτη. ἵν. 6, ἐγὼ γὰρ ἤδη στ΄ . 

αἱ ψῃδὲ 18 ἴδε πηελπίπρ οὗ ἐπί ὃ ἴδ ἰΐ 
“προη," “Ὄνος, οὐ ““ἰη δὰάάϊίοη ἴο,᾽ 
“ ξοπούγχο ΠΕΠΥ Ψ ἢ") ΕἸ]. πὰ οἴπεσβ, 
Βοϊάϊηρ τἴμδὲ τς Αροβεῖε τεΐεσβ ἴο Ὑεισίσα 
δδοσίβοι 8] υδᾶρεβ ἴῃ ννῃίςῃ, ἰξ ἰ8 βαὶά, τς 
ἅπιηκ-οἤδετίπς ννὰβ ρουτεὰ, ποῖ ονοσ ἴῃ 
βασσίδος Ὀυϊ τουπά τῆς αἰτᾶσ, ἀεςϊάς ἴοσ 
ἴδε Ιαἴῖες δεπβε. Ῥαυΐ δ [πὶ νουϊὰ δε ἃ 
βαςτίῆος δἀάϊεοηαὶ ἰο ἴμδὶ οὗ ἐπεὶς ἐδί τη. 
Βυϊ, ἰῃ ψ τίς το ἴῃς ῬΗΠΙρρίαπβ, ἰὲ ἰ8 
ἔα τῆοτε ᾿ἰκεῖν ἰμδὶ ἢε βῃμουϊά ἐ]]υδίγαις 
ἕτοτὰ Βελίδεη στ] ἱπ Ὡς ἢ τῆς ᾿Ιδαἴοη 
τοοῖς 80 ρῥγοσχηίπεηϊ ἃ ρίασος. ἴῃ δαὶ οδβε 
νε Ὦανε δπ ἂρὶ 1ε] ἰῃ Ηοπι., 11., χί., 
775. σπένδων αἴθοπα οἶνον ἐπ᾿ αἰθομένοις 
ἱεροῖσι, Πετε ἐπί ολπ βοδλιοεῖν πηδᾶῃ 
δηγιπίης ὃδυῖϊ “ὑροη". Αἢεὶ 84]1, τς 
ἀεςϊδίοη Ῥεΐννεεη πε ἔνο ἄοεβ ποῖ δῇἴεςς 
ἴδε βεῆβε. ὉΤῆε οἤετίηρ οἵ Ῥαδυϊ ἰη εἰςπετ 
(Ά8ε, ἰπβίεδὰ οὗ Ὀεΐπῷ ἃ οδυβε οὗ βδάπεββ 
ἃπὰ ἀεβρδίγ, 18 σε! {πε οἸἐπιαχ οὗ τῃεῖτγ 
δαςείῆςς, ἴδε Πἰραϊοη νμίο ἢ ογοννπβ ἱξ. 
Ζαδη (οῤ. εἷΐ., Ῥ. 206-297), [οἸ]οννεὰ Ὀγ 
Ἦρι,, Ἰοΐπ5 ἐπί ψἸἢ χαίρω ἱπ ἴπε βεπβε οὗ 
ἰς τοϊοῖδς οη δοοουηῖ οὗ ἴῃς βδοσγίδος," 
εἰς. ὙΠὶβ 5 ςετίαίην διϊσαςτῖνε, θυΐ Βεεπιβ 
τοο ὈοΪά ἰπ νίενν οὔ τῆς ογάες οὔ ἔπε ννογάβ. 

ἢ θνσίςᾳ κι λειτ. τ. πίστ. Ηετε, ἀραίΐη, 
ὈΠΠΕΟεββΆσΥ ἀἰβηουῖεβ πᾶνε Ὀεεη γαϊβεά 
νος ἴα αυεδιίοη ψῃεῖδες Ῥδὺϊ οὐ {πε 
ῬΒΠΙΡΡίδῃβ ἅγε ἴο θὲ τεραγάεά 25 οἤϊεσίηρ' 
ἴδε βδογίβοε. ὙΠεζε ἰβ πὸ ενίάεηος ἴπαὶ 
ἴδε Αροβεϊε νυ ῖβῇςβ ἴο βίγαϊπ ἴ86 τηείδρῃοῦ 
ἴο ἴπε Ὀτγεαϊκίηρ ρμοὶπε. Ης [ιδ8 Ὥ 

υτρίηρ ἴπδπὶ ἴὸ ῥγεβεγνε {πεὶγ ΟὨγιβείδη 
Κλ ρυτα πὰ υπξαϊτεσίηρ. Τμδὲ ν]]} ΡῈ 
ἃ ἸοΥ ἴο Πὶπι ἰπ ἔπε ἄδυ οὗ Ὁ" τίβι. Βυὶ 
ποὺ Ἀποίμποι τπουρῆϊ ογόββεβ ἢἰ8 πιὶπά. 
ννΒδι ἐΓ η μἰ8 ΟΠ γι βϑείδη ἰάρουγβ ἢς βῃουϊὰ 
[11 ἃ νἱςεἰπι } Τῆς ἰάεα ρῖνεβ ἃ βαοτ βοὶαὶ 
ολβὶ ἴο Πὶβ (πἰηκίηρ, δὰ ἢε τεραγάβ {πεὶγ 
[ΑἸ (.6., νἱγέυα!γ, ἐμ εῖγ ΟἸγίβείαπ ῥγο- 
[εββίοη δηὰ [1π}, οὐ ἐμε οὔς παπᾶ, 48 ἃ 
θυσία, Δῃ οὔετίηρ, ὑγεβεηιεά το αοἀ (οἷ 
Εοπι. χίϊ. 1), δηᾶ, οὐ ἴδε οἵμεῖ, 88 ἃ 
λειτουργία, ἃ βαςτεὰ βετνίςς, [Πε ᾿γεβεηῖ- 
ἱπρ' οὗ τλδι οἥετίηρ. (Εος {πε τίτυ.2] υ8εὲ 
οὗ λειτ. ἰῃ Ἐργρίίδη Ῥαργτγὶ δες [βπι., 
Β5., ΡΡ. 137-138). “Ἔνεη διπουρῆ 1 
βῃου!ά [411 ἃ νἱοτῖπιὶ ἴο τὴν ἰδαθουτβ ἴῃ τὰς 
οαυβα οὗ Οἢτσίβι, 1 τεϊοῖςς Ῥεοδυβε γοὺσ 
αι ἰβ ἀπ δοςοσῃρ  ἰϑῃεά ἕλοϊ. 1 τε)οῖςς 
ΟΠ ΠΥ ον δοοουπὶ (χαίρω) Ὀεσδιβε 1 
δᾶνε θεεη {πε ἱπβισαπηεηὶ οὗ γουγ βαῖνα- 
τίοπ. 1 4ῖ8ο βῆασζε ἰπ τῆς Ἶογ ( αίρω) 
ψΠΙΟἢ γουῦ ἐχραγίεποε ἰπ τῆς πεν 1ε γοῦ 
δᾶνε τερεϊνε.᾽" Τΐβ ραγαρῆσαβε, ρεῖ- 
ὨΔΡΒ, Ἔχρεββεβ ἔπε τγεὰὶ] ἕοτος οὗ ἰδῆς 
ψοτὰβ ἴῃ {πεῖς οἷοβε οοηπεχίοη νἱτἢ τῆς 
ςοπίεχι. Ὧνε οδῆ βδὲὲ πὸ ρτουπὰ ἴοσ 
ἐτδηδίδειπρ σνγχαίρω (ψ 1... δηά 
οἴ μασβ) 848 “ ςοηρταῖυ]αϊε,᾽" ἃ ἰταπδὶδιου 
ΜΏΙΟΝ δυσαῖν τηϊ886ε8 {πε ροΐηε οὐ τς 
ἰδηρὰ . ΟἹ 1 Ὁος. χίϊ. 26. 

εἴτ. 18. τὸ δ' αὐτό. Αἀνετνϊα! υ8ε 
Ξ ὡσαύτως. ΟΓ, Μαῖϊ. χχνῖϊ. 44.-- 
συγχαίρ. ΤῊΪΒ 15, οὗ οουτβε, ἃ ἀϊδετεπὶ 
ἦογ ἔτοπι ἴπδὲ πο ἢ ΠΕ βῆδγεβ νἢ τ επι. 
118 τῃεὶτ ᾽ογ ἱπ μβ οδιαἰπίπρ ἴπς τηδγὶγτ᾿ 8 
Ἄσσοόψῃ. 

γν. 19-24φ. ΗἰδΒ ΡΌΚΡΟΒΕ ΤΟ ΒΕΝῸ ΤΟ 
ΤῊΕΜ ΤΙΜΟΤΗΥ, Α ΟΕΝΌΙΝΕ ΒΕΙΕΝΌ ΟΕ 
ΤΉΕΙΕ ΟΟΜΜυΝΙΤΥ.---Ν ες. 190. ΟἸεσηεη 
(Εὐη κε ολκεὶξ ἀ. ῥαμ ἐπ. Βνίείε, Ὁ. 138) 
δεεκβ ἴο ρζονε ἴῃδῖ νν. 190-24 ἀο ποῖ 
Ῥεΐοης ἴο εἷ8 οοπῖεχί. ΤΠΐβ 18 ἴο ἴογ- 
ξεὶ τῆς βεχί ιν δηὰ ταρι ἃ ἱγαπβίτοπ8 
Πδῖυγαϊ ἰὸ ἃ ἔπεπάϊν ἰεϊϊεσ. Τῆς ἴδβὲ 
Ρασαρταρῆ, ἰῇ βρίϊε οἵ [18 ἰογίωὶ! ἴοης, 
επάεὰ ἢ ἃ ποῖε οὗ δηχίοιιβ ἑογεροάϊησ 
ἔος ἴθς ῬΒΠρρίαπβ. Ης ν}} ἀϊΐδρεὶ ἴδε 
ἁλεῖς βῃιδάονν.---δνν Κ. ἴησ. ΟΥ̓ νες. 24 
ἐην., ἀπὰ τῆς τερεδίεὰ οἼουγγεηοε οὗ 
1η18 δπὰ ςορπαῖε ρῆγαβεβ 411] ἱπγουρἢ 
Ῥαυ] Ερίβεϊεβ. 8ες ἴδε ποῖς ου Ἵὔδρ. 
ἷ, τ σηῤγ. Ηΐδβ ἱπιεπιίοη ἀερεηάβ οπ 
τὰς ν1}} δηὰ ροννεσ οὐ ΟἩσίβι, Ἰυβὲ 88 ἰΐϊ8 
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5 Οἱἱν βετὲ κἀγὼ "εὐψυχῶ, γνοὺς τὰ περὶ ὑμῶν. 20. οὐδένα γὰρ ἔχω " ἰσόψυχον, 

Ὁ Ομν Βατο ὅστις “ γνησίως τὰ περὶ ὑμῶν “ μεριμνήσει. 21. οἱ πάντες γὰρ τὰ 
Ῥε.Ἰῖν. 14. ἑαυτῶν "ζητοῦσιν, οὐ τὰ τοῦ 3 Χριστοῦ ὃ Ἰησοῦ. ς Οὐἱϊγν Βεῖτε 
ἷ Ν.. 

ἃ τ Οος. νἱὶ. 
χἰΐ. 25; 

τ σά. Φ5: Βας. ἱἐϊὶ. 1:8. 
“9. δε νογά. Ρε. ἰχνὶϊ. 31: (5 γπηγ".). 

ΑῚ νπερ. 

ει ον. χ. 24, χἰϊὶ. 5. 

22. τὴν δὲ “δοκιμὴν 

αὐτοῦ γινώσκετε, ὅτι ὡς πατρὶ τέκνον, σὺν ἐμοὶ ἐδούλευσεν εἰς τὸ 

ΕἾω Ν.Τ. οἱἱγ ἰπ Ῥαυϊ, “.(.. Εοκε. ν. ς; 2 (ος. 

3. 80 βοπια πηίπη., ΟἾσ., Τμάσι, ΕἙάά, οπι. τον ν ἢ ΘΑΒΟΌΕΕΘΚΕΡ, ΟΙεπι. 

8 80 Τί., Νν8., ΗΝ ΑΙ ἢ ΒΙ., σΟΡ. βυτρ. δίῆτγο., Τ μβάσγι,, ΤΏΡΕΙ., ΟΒγ ἤθεσι. 

Ἄττῃ. 
ὙΤτα., ΑΙΣ,, [(ἢ.., Μγε., 
νροῖα. πὶ. ἴο]. βυτ.βοβ. 
Χριστον Κ, αἴῆρρ., Ογρ. Ἄν, 

ΕἸ. 

Ρεγίοσπιαπος νἹἹ}} Ὀς τερυϊαϊεὰ Ὡ ἃ 
νῖεν ἴο Ηἰβ ρίοτγ---πέμψαι. ΝΥ ε 5ῃουϊά 
ἐχρεοὶ ἔΐυτε ἰηβπηίεινε, θυ τ ς΄ δοτίβὲ 
ἰδ οὕἴδῃ υδεὰ ἱπβιίεδὰ “δε νεῖρβ οὗ 
Βορίηρ δπά ρῥσζοπιϊβίπρ 'π ὑνὩῖοἢ εὐέσὰ οΥ 
«οὐ! ἱπισαάεβ᾽" (αἰ]άεγθίεενε οὐ ᾿υϑεῃ 
Μ., 4ῤοὶ., ἰ., 12, 23).--κ᾿ἀγώ. Ἡς ἰλκεβ 
ἴος ρταπιεά τπδὲ {πε νἱβῖι οὗ Τιπιοῖ ἢν 
Ὑ711 σμθεγ τῆς ΡΏΠΙρΡρίαπβ. [ἐ ψ}}} σμθοσ 
Πίστη 4180 ἴο Κπονν μον ἴεν ἄο. ὥ. 
Οοπιπιοη ἰῃ βερυϊοῆγαὶ ἰπβοσγ. ἰῃ ἴδ6 
ἴοττα εὐψύχει, “ ἔλτεννε1 11" ὙΠΕεῖα γε ἃ 
ἔενν ἐχχ. εἰβενμεῖς, ἐ.9., ] βερδ., Απέ., 
χί., 6, 9, οὗ Αδαβυεγιβ, καὶ τὴν ᾿Εσθῆρ᾽ 
εὐψνυχεῖν καὶ τὰ ίττω προσδοκᾷν 
παρεθάρρννεν. - γνούς [25 ΡῬΙΟΡΑΡΪΥ ἃ 
511 ΠΟΥ Ἰπρτεβδῖνε ἔοσος, “ νἤεπ 1 ςοπὶα 
ἴο Κπονν᾽᾿. 

νεῖ. 2.6. ἰσόψνυχον. “Οοπιρουπάβ 
ν ἢ ἴσος υϑιδι!!ν πιδᾶηθ ποῖ τπθγαὶν 
Κα, δυς “45 ροοὰ 88, οὔ. “πὸ βεῖϊες 
ἴδῃ ᾽" (]εδ ου ϑορᾷ., Ο.Τ.., 4)η8). Τὸ 
Ψ ΠοτΩ ἄοεβ ἰτ τείεγ ᾿ς Ν., Μγι., 
Νίπο. δπὰ οἴμεῖβ τγείεγ ἰξ ἴοὸ Ρδαὰ]. Βυῖ 
ΒυτοΪΥ ἰξ οἂπ ΟἿ ΔΡΡΙΥ ἴο Τἰπιοιῆυ. 
Αἱ ᾿εαϑὲ ἴδε τγαεϊδεϊνε βϑεηΐεποε βεεσηδ ἴο 
ποςεββίιδις (Π18 ἰητεγργεϊδιίοσ. “1 πᾶνε 
ΠΟ οπε [|κε-πγϊπάεά, ἴ πηεᾶπ μανίπρ τδαῖ 
κΚίπά οὗἉ πιϊπά (ὅστις) ννῃῖς ἢ νν}}}, εἴς. ... 
Ῥυῖ γε Κηονν Πὶ5 ἀρργτονεάπεββ." Βεδβίάββδβ, 
Ἰ Βε ψεσε τῆϊπκιπρ οἵ δἰπιδεῖζ, πγυδὲ 
Βε ποῖ πᾶνε δἀάδεὰ ἄλλον το οὐδένα) 
- Ὑνησίως, “ ξεπυΐϊπεῖγ". ὙΠεῖς ἰδ πὸ 
ἈΡΡαΐεπὶ πϑοδββιυ ἴὸ ἴ8κα ἰ (ν ἢ ΓΚ. 
δηὰ Νίης.) 48 -Ξ “" ὃΥ δῃ ἱπβιίης: ἀετινεά 
ποπὶ δίβ βρίγτυ] ραγεηΐδρε ". γν. [8 
υδεὰ τεᾳυςπην ἰπ βεου δ νυτί[εγ8 - ἴσας, 
βεπαΐπε. ΟΥ̓ ῬΒοον., 2, γνήσιος φίλος; 
Ριηά., Οἷγνιῤ., ἰϊ., 2τ, γνησίαις ἐπ᾽ ἀρε- 
ταῖς. Οὗ. ομαρ. ἱν. 3.--μεριμνήσει -- 
“ ξῖνε οπε᾿ Β ἱπουρῇῃίδ ἴὸ ἃ πιδίτεσ᾽. ΟΚ 
1: Οος. νἱϊ. 33, δηὰ 8εεὲ ἃ ροοά ποῖς ἴῃ 
7600 οἡ ὅϑορῇ., ΟἹ Τ., 1124. 

νεῖ. 21. οἱ πάντες . . . ζητ. ΤΙΐδ 

(πφὴ Ι. Χ. νὰ ΜΑΟΘΕΕῸΡ τ7, 39, 47, 115, Ο.1.. 
,»Ό ΟἾτ. 9 οοτα., Ευτῃ, οοά. Μ]ςϊοτσίῖ δεῖ. ἰςϊοσῖτι., 

νεῖβε 85 τουβεὰ βυγρεῖβε. ΨνΠεσε ρετε 
811 Ῥαυ]᾽8 ἔα] Ὀγεϊῆγεη ἰπ τῆς ἴ,οεὰ ἢ 
Ηδ8 ἢε πο οπε δυϊ Τιπιοίἣγ ἴο 211 ϑδοκ 
ὑροη [τ τηυβὲ μὲ ὈοΥπε ἱπ τηἰπὰ τπδὶ 
νε ᾶνε ἴο ἄο ὑἱἢ 4 βίπηρὶε Ἰεϊῖεσ, ποῖ ἃ 
ττοδῖϊβε, οἵ ῃἰβίογσυ οὗ Ῥδυ}᾽5 "νοῦς. Τδε 
Αροβῖῖε βρεᾶκβ ἴῃ δῃ ουϊρυτει οὗ βίτοπξ 
δε! ηρ, ἕο πε ἰδ ἃ πιᾶπ οὗ αυΐοϊκ ἰπὶ- 
Ρυΐδεδ. Ηε ἀοεβ ποῖ ἔοσ ἃ πιοσηεηΐ πιεᾶπ 
τδαϊ Βα Βᾶβ πὸ βεπυΐπε ΟἸγίϑιίβη Ὀσεϊῆγεη 
ἰῃ δὶ σοτῆραπυ. Βυῖ πε δαὰά ἰουπά, ἱπ 
811 ρσορδθί!εν, τπδὲ ἤδη με Ῥσοροβεὰ ἴὸ 
βοπῆς οὗ Πἰβ ςοτηραπίοπβ, σοοὰ ΟἸ γί βζίδπ 
τδη, ἴμαὶ πεν βῃουϊὰ νιβίς ἔαγ- ἀϊβίδηὶ 
ῬΒΠΙΡρΡὶ, ἴπεν 411 βγη, πχδικιτιρ νατίουβ 
ἐχουβεβ. Τιτλοίῃυ δἷἴοης ἰβ νυ ηρ, ἴδε 
οὔς τηδη ἢ οδη ἰεδβὶ δῆοσγά ἴὸ βρασε. [ἴἱ 
ἰ8 Ββαγὰ ἴο ρδγὶ νυν Ὠϊτὰ ἂἱ δυς ἢ ἃ στ τἰοδὶ 
τῆς. ΝῸὸ ψνοπάεγ ἴπαὶ πε ββουϊὰ ἐξεὶ 
Βυγὶ ὈῪ 1818 ψνδηῖ οὗ ἱποϊπαϊῖοπ οα ἴδε 
Ῥαγὶ οὗ τε οἵπες Ὀτείπσεη ἴο υπάεσγιδκε 
8ῃ ἱπηρογίδπι ΟΠ βιίδη ἀυϊγ. Νο νοηάες 
παῖ πε βῃουϊὰ βρεαΐκ νυ βενεγῖν οὗ ἃ 
ἀϊδροβίτίοη 80 ςοπιρίεἰεῖν ορροβεὰ το δὶ5 
ονῃ. ΟΥο τ ον. χ. 33, μὴ ζητῶν τὸ 
ἐμοντον σύμφορον ἀλλὰ τὸ τῶν πολλῶν. 

ες εβΡ. Οδινὶ π᾿ 8 Ἄἐχοοιεπὶ ποῖς σα ἰος.--- 
Χ. 1. ὙΠε δυϊμοσίεϊεβ ἄγε αἰπιοϑὲ εαυδῖν 
Ὀαϊαποεὰ 48 ἴο πε γεδάϊηρβ. ὅ8εε οὔ 
ΤΠδρΡ. ἱ. τ δηῤγ. 

Ψψεῖ. 22. δοκιμήν. ““Αρρχονεάπεβε." 
ὙΤπαὶ οδαγδοῖεσ ὑπο ἐπιεσρεβ ἃ5 ἴδε 
τεβυϊῖ οὗ τεβεῖηρ. ΟΛ 48. 1. 12.---ὡς πατ. 
τέκ. κιτλ. Απιϊχεὰ οοπβιυςτίοη, ἴδε 
τεβυὶ οὗ τεβπεὰ ἔξεϊπρ. Ῥαὺυΐ ἤγϑε (δίηκε 
οὗ Τιἰπιοῖῃυ 48 ἢπὶβ βοὴ ἱπ ἴδε Οοϑρεὶ, 
βεσγνίπρ' πὶ ἃ 8οπ᾿8 ἀενοϊίου. Βυῖ 
Ὀεΐοσε τῆς βεηΐεηςε ἴ8 βηϊβης, Π᾿8 Ἰον]- 
Ὧς88 τετηϊπάβ Ὠίπι τπδὲ ἔμεν ἃγε Ὀοιἢ αἰΐκα 
βεγνδηίβ οὗ ἃ σςοσηπιοη [,ογὰ, δαυλὶ] ἱπ Ηΐ8 
βἰρῆι.---εἰς βεεπὶβ πέσε γος! εαυῖΐν. 
ἴο ἐν, 48 80 ἔτεαυεηιν ἱπ ἰδῖεγ ατεεκ. 
Τῆς ἕλος ἰβ οπς οὗἉ τεᾶὶ ἱτηιρογίδπος ἔος 
εχεβξεβίβ. (ϑεε Ηαλῖζ., Εἰμὶ., ρ. 210; 
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«ὐαγγέλιον. 23. τοῦτον μὲν οὖν ἐλπίζω πέμψαι, "ὡς ἂν ἀπίδω 1 τὰ Ε ὅεο Βοῖς 
περὶ ἐμέ, " ἐξαυτῆς " 24. πέποιθα δὲ ἐν Κυρίῳ, ὅτι καὶ αὐτὸς ταχέως " 88ε ποίο 
ἐλεύσομαι. 25. ἀναγκαῖον δὲ ἡγησάμην ᾿Επαφρόδιτον τὸν ἀδελφὸν ἰ μάλωνος 
καὶ ' συνεργὸν ὃ καὶ "ὶ συστρατιώτην ὁ μου, ὑμῶν δὲ ' ἀπόστολον, καὶ ΝΤ. οπὶν 

εἰὰ 
Ῥδυ] υτϊτηκε. ες εδρ. Εοτα. χνἱ. 3, 9, 21; ῬΒ πὶ. 24; 2 Μαςς, νἱϊῖ. 7. κ ῬὨΐ τα. ̓  

1]ΉὁΒὼ χίξὶ. 16; 2 Οοσ. νἱϊ, 23; 1 Κίησε χῖν. 6 (Α.) 

180 8. νῖῃ ΒῸ (απειδω) ὈΞΕ ΚΕΙ!Ι,Ρ, Οἷτ., Ὑμάσι. Τί., Ττρ., ΝΝ.Η., ΑἹ, 
αφιδω ἢ ΑΒ ΌΕΘΑ 17, Εὐυϊῃ.οοά. Ψν8. δἀπιρῖῖβ ἐμαὶ αᾧ. 8 Ὀεῖϊίει διτεβιεὰ, δυὰς 
Τοῃβίάετβ ἴϊ, πονεγ Πα εββ, ἴο Ῥς πη δηοίεηξ οοργίβι᾽Β ὈΪυπάετ, ἄμε τὸ τἴπε ἀπδίορυ οὗ 

ἂν. Ηε οοτηρᾶγεβ ἐπίσταται (εφ.) ἰῃ τ Ἴπεβ8. ν. 3. 8εε 4180 Αοίβ ἱν. 20, νυ. ἵ., 
εφιδε. (ΤΚ., Ρ. 141. ὅεε αἷβο νν-ϑ.ῆ., Ρ. 39, α). 

3 80 εἀά. Ψ ἘΠ ἡ ΒΌΕΈΕΘΚΙ,, ἀ, ε, 8, βυτρ. ἅγπι. εἴῃ. ρο., Εὐιἢ..οοά., ὙΒάτι., 
Ῥλτη., Νὶςϊοσίη. πὶ 
ΟἾγ. δδό. ΤΏΡΏΙ., Ατηδσϑί. 

υμας λἀάδεὰ Ὀν ΘΓ ΑΟΡ 23, 30, 57, 115, ἔ, νβ. ζορ. βυτβοδ., 
νν5. (ΤΙ. Ρ. 109) ξῖνεβ ἐχχ. οὗ ργεροβίτοπδὶ δά ἀϊτίοπβ οὗ 

1818 κίπὰ ἀρρεδγίῃρ ἰπ δηςίεηϊ 848 ννεῖ] 45 ἰδῖες Μ55. 

3 0η. Ὠ", ἅ, α, Ν!τοϊοείη., Απιρσϑῖ. 

480 ΒΚΙΡ. Ἑάά. συνστρατ. νἱ ΑΟΌΕΕΟ. Ταὶβ ἰβ οπς οὗ ἴδε ογίβορτα- 
ΡὨϊςΑ] ροϊπιβ οὐ ννῃϊο Βουββεῖ (Τ εαἐἀνὶέ. δέμαάΐδη, ῬΡ. 102, 103) 048ε8 ἃ ρτουρίπρ' οὗ 
ΝΙΤ. Μ5885., δβεϊρηίηρ δ Β το ἔπε Ηεβυοῃίδη γεςεπβίοη. 
οὐυββίοῃ. 

Θοβιά, Αἐδοίδνεμς, ἰ., Ρ. οἱ; Κιυπι- 
Ῥάσδπος, Κιλη᾽ς Ζειἐσενγ,, 27, ῬΡ. 543- 
544). Οπε οδὴ δασάϊν ἀΐβοονες πεζε ἴῃς 
ἰάεα οὗ ρυγροβε. 

γε. 23. μέν. Ηε ΕἸ Δβίϑ68 ἴπε σοσῃ- 
ἱπρ οὗ ΤΙπιοίῃν 48 ἀϊβείηος ἔγτοτῃ ἢδίβ οὐνῃ. 
--ὡῶε ἄν. Οὗ. ἔοπι. χν. 24, τ Οοσ. χί. 34. 
“ΑΒ 8Β00ῃ 88 1 5041] ἢᾶνε τποιουρῆϊν 
δεοεσίδι πεὰ τὴν ροϑβιτοπ."" ΤΠΐβ τε ρογαὶ 
τ8ς οὗ ὡς ἄν Βεεπὶβ ογεῖψζη ἴο οἰδββίοδὶ 
Ῥτοβε. [ἐ αἰπιοβὶ τηεᾶπβ “δοοογάϊηρ 88 
Ι 5841]. ἄν πιᾶγκβ πα υποετιδί πεῖν νΠ ἢ 
βυιτουπάβ ἴπεὲ ψνῆοϊε ργοβρεοῖ. (ες 
ν.--Μ., ν. 387; Νίϊεαυ, “ες ένδε, Ρ. 126.) 
--ἀ . Οη ἴδε ἔογῃηι 8βεὲ ἴδε ογιξ. ποῖε 
δηῤν. ἀπό ετρῃδβίβεβ ἢῚ5 ᾿υσγηϊηρ ΑΥΨΆΥ 
Ὧ15 δἰϊεπιίίοη ἔγοπὶ οἵπες πὶ ρ8 δηά Ἵοοη- 
Τεηιίτδιίηρ ἰὲ ἀροη Πῖ8 ον βἰτυδιοη, ἱ.Ὲ.ν, 
ξΑϊπίηρ 4 ἀεβηῖτε κπονϊεάρε οὗ ποιν δἷβ 
Δϑλὶτβ βιίαπά. Μγηβίεσ (Κἰείης Τεοΐίορ. 
δϑολνέξέρε, Ὁ. 173) Ροϊπῖβ οὐὐ ἴπδῖ (Π18 
ναῖε ργονεβ ἴπαὶ ἴῃς Ἐρίβεϊες οουἹὰ ποῖ 
Βᾶνε θεδη ντίτοη δἵ σεβασοᾶ.-- -ἐξαντῆς. 
Ομίεῆν ἰπ Αςῖβ ἴη Ν.Τ. - [ὐἱη ἐϊέοο. 
Α Ἠεϊεηϊβεῖς νοτά. 8εε Ρῃγυπίοδυβ (εά. 
[μοθεςκ), 47. 

Ψψεῖ. 24. ἐν Κυρίῳ. ϑ8εε οη νεζσ. 109. 
ἘνεσΥ πιοοά οἵ ΡαΑυ] 8 ἱππεσ {{{πῆε ἀεβίγεβ 
ἴο τερυϊαῖες ὉῪ ἴῃς πιϊπὰ δπὰ ν"Ἱ}} οὗ 
ΘΟ είβι.--- ὅτι. ““ὙΠεη δη αεέτομ ᾽β ἴο ὃς 
Ῥιοδυςεᾶ, πείθειν ἰΔκε8Β ἴῆε ἱπβηϊῖῖνε, 
τ ῦεη δεέεξ, ὅτι (οἵ οδ)εςῖίνε Κπον]εάρε) 
βογγει πι68 ἱπδηϊανε " (ΟἸ]ἀετεῖ. οα [ αϑιϊη 
Μ., 4ῤοἱ., ἰ., 8, 8). 

νν. 25-3.ὅ. ΝΕΨΨΒ ΟΕ ἘΕΡΑΡΗΒΟΣΙΤΟΒ: 
ΑΟΘΟΚΌΙΑΙ, ΨΕΙΟΟΜΕ ΒΟΒ ΗΙΜΆΑΤ ΡΗΙΠΊΡΡΙ 

86εε ἢ18 νΕΓῪ ἱπηροτίδηςξ ἀἷδ8- 

ΒΕΒΡΟΚΕΝ.-- ες. 25. ΤῊϊβ νεῖϑε ὁρθπδ 
ἃ ρᾶββασψε νηοῦ ΟἸεπιεη (ο. οἷἐ., ῬΡ. 
138-141) Δδδῖρπδ ἴο ἴῃ βεσοηὰ οὗ ἴδε ἴννο 
Ἰεϊζετβ ἱπίο ΨὩϊο ἢ μα ῥργοροβεβ ἴο ἀϊνὶ ἄς 
τῆς Ερίβε]5. ϑὲεε οὖῦ 1ηπἰγοδμοίέοη. Τῆς 
ΑΡροβίϊς, 48 ἃ πηδῖίεσ οἵ ἔδλςϊ, ρβδββεβ πηοβὶ 
πδίυσα  ἔτοπὶ ἴπε ἵνὸ νἱ βἰ1ῖ8 ψῃΐο ἢ δας 
417 ῥγοσηΐβεβ ἴὸ με γεΐυσγη οὗ Ἐραρῆτο- 
ἀϊτυδ, νυ ΒΙοἢ 18 δη ἱπηγηεάϊδιε οετιδίπιν.--- 
γησ. ἘΕρίἰβιοἴαγυ δογίϑι. Ης νυτίἴεβ ἔγοτῃ 

τῆε ροΐπει οἵ νίενν οὗ ἔποβε ᾿ῆο τεςεῖνε ἴῃς 
Ἰεϊξες.--- Ἐπαφ. Οπὶγν τπεπιϊοπεά ἰη ἐπὶ 
Ἐρίβεϊε, ὑπ]|6 855 ΜῈ ἃγε ἴο βυρροβε Πίπι ἴὸ 
δὲ τῆε βΑπιθ Ῥαεΐβοη 88 Ἐπαφρᾶς οἵ (Οο]. 
'.. γ, ῬΠΣπι. 22. ϑυςῇ οοηπίγαςτίοπβ οὗ 
ΠΑΠΊ6Β ΜνΈΤῈ αυἱξα ΠΟΙ ΠΊΟΠ, ἐ.5΄., Ζηνᾶς -- 
Ζηνόδωρος, Μενέστας -- Μενέστρατος 
8εε ΟΥ -ϑ.ἢ., ΡΡ. 142-143). Βυῖ τῆϊ8 
Ὑροιμεβὶβ 11] δοοογάβ ἢ τῆς ἀεβοτίριίοη 

ἴῃ ΟοἹΪ. ἱν. 12, Ἐπ. ὁ ἐξ ὑμῶν, ἴο 5ΔῪ 
ποιδίηρ οὗ πε ἕλοι ἐπαῖ, οὔ οὖ νίενν οὗ 
ἴῃς ἀδτπρ οὗ ἴδε Ἱπιργβοππιθηι- ΕΡ  861εβ, 
Ἐρδρῆγαβ ψουϊὰ ΌῪ τι15 εἰπε δᾶνε ἰεδ 
Εοπιε.---ἀδ. κι συνέεργ. κι συστρ. ΑΡΕΥ 
Απβεὶπι: γαίεν ἐπ βάε, εοοῤεγαίον ἐπ 
ῥγαεθιεαίίοπε, εονιρε ο ἐπ ααυενγεὲς. 

Ὥεσε ἰ8 ΠΟ πεεὰ ἴο βιρροβε (νὰ αν.) 
πδῖ συνέργ. ἱπιρ|1ε8 ἐμαὶ Ἐραρδγοάϊτυβ 
Ψ ΔΒ ἱπ τῇς πιϊπιβίγυ, οσ (υν τῇ Νν 8.) τῆδς 
συστρ. ρΡοϊπίβ ἴο Ῥαιυ}᾽8 σοηῆϊοις δὲ Ρῃ]]- 
ἱρρὶ. Βοιβ τδγτὴβ βυϊξ Πὶ5 οἰγουπιδίδποεβ 
αἱ Βοπιε.---μῶν δὲ ἀπ. κ. λειτ. τ΄ χρ. μ. 
ἀπόστολος ἰ8 αἰννᾶγθ υβεὰ οὗ βοπὶε οπε 
επιτυδβιεά ννἱἢ ἃ τηϊβδίοη ; ἰἴ 15 ἃ ννοσγά οὗ 
ἀϊρηϊδεά ἴοθε. Μουϊε (Ρ5., Ρ. 133) 
τπίηκβ ννεὲ πᾶνε πεῖε “ἃ ρεπῖῖε ρίεδ8- 
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πιβοαι ἮΝ π λειτουργὸν τῆς χρείας μου, πέμψαι πρὸς ὑμᾶς - 26. ἐπειδὴ ἐπιπο- 
ες τι θῶν "ἦν πάντας ὑμᾶς,' καὶ " ἀδημονῶν, διότι ἠκούσατε ὅτι ἠσθένησεϊ- 

- 27. καὶ γὰρ ἠσθένησε " παραπλήσιον θανάτῳ δ - ἀλλ᾽ ὁ Θεὸς αὐτὸν 
Ῥαταεῖα ἠλέησεν," οὐκ αὐτὸν δὲ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐμέ, ἵνα μὴ λύπην " ἐπὶ 
«οπῆπιου λύπῃ δ σχῶ. 28. ᾿ σπουδαιοτέρως οὖν ἔπεμψα αὐτόν, ἵνα, ἰδόντες 
ἐπ Μαζί, 
1μπκς ἀπά Αςἴδ. [τ Ῥαυϊ, οἷν Οδ]. ἱ. 22ὥ. 56ε Βίδες, Ν.Τ. σνανεν., Ῥρ. 1οῦ, 199. ο Ουοἷγ Μει. 

ᾳ ὅ:εε ποῖς ἑν. χχνὶ. 37; Μασὶς χὶν. 33. Οηϊν Βετε ίῃ ΝΙΤ. 8οε Ἦ-Μ. ν. 
τ ὦ αἰιζβδυκα αἰθειίονῇ τιυκο να ὦ; 4 ζίκο ἱ, 17; ΤῊΣ 19. ΡΟ 

1 8ὸ ΜΕΒΕΟΚΕΡ, ἔ, ξ, νᾷ. ρο., ΟἿγ., Τμάσε., ΝἸςτογίη. [μὰς ἢ, (Ὀταςοῖςει5), ΝΥ. Η. 
το κεῖβ), Μγγυ. δὰά ιδειν ἢ Δ ΑΟΘΕ, ἅ, ε, βυτσ. Ἷορ. ἄγῃ. δίῃ. ΕἸ. οοά,, 
Ἅἅτη., ΤΏΡΗΙ., Οδβϑίοά. Μυζγ. ψουἹὰ δοοουπὲ ἔοσ [18 οπιίββίοη Ὀγ δϑϑβι γι δτίοη ἴὸ 

οΒΔρΡ. ἱ. 8. Βυϊῖ [8 ἰπϑεγιίοη ἰδ βαυδ!ν ννε]] δσοουπίεά ἕο Ὁ ἴδε βατης ρῆγαβε ἰῃ 
Εοχῃ. ἱ. α, ᾿ ΤΏ ΕΒ88. 11]. 6, 2 Τίπι. 1. 4. 

3 "ΕΟ, Ο.1,. νξ-. αντὸον ησθενηκεναι. 

5.80 Τί., Τεξ., ΑΙΣ,, νν8. ννῖτη δδΑΟΘΕΕΟΚΙ,. ΨΚ Η. θανατον νἱ δῷ ςΒΡ 20, 
31, 44, 80, 115, ΟἾς., Εὐτἢ..ςοἀ. 

4 80 ΚΙ,, Οἱτ., Τμάτγι., θδπι. ηλ. αντον εἀὐά. ἢ ΘΒ ΑΒΟ"ΌΕΕΟΘΡ 17, 37, ττό, 
Ο... νξ. βγττ. ἀγπι., Εὐτ. σά. Ὑὶςιτοτίη., Απιδσβῖ. 

ΒΆ" 80 Οπτγιπιοιιί,, Τμάσι, " Εάά. λνπὴν πίϊι 411 Μ55. 

ΦΡΌ ἝἜΕΑΙ:, 23,44 εχω. 

δηΐσγυ," {δεῖς ρίδὶ θείπρ ἃ βογὲ οἵ ἀοβρεὶ 
ἴο πῖπι|. Βυὲ [18 οτάϊπαγυ ασεακ υ8εὲ 88 
Ξξ “ ἀεϊεραῖε ᾿ πιᾶκαβ 818 ὑππαοοββᾶσυ. 
--λειτουργόν. ““ Μιηϊδβιίετ.᾽" Ἐνίάἀεηον 
ἴδε τεσδηῖοδὶ, τυ] αβε οἵ τπ18 ψοσγά ἀπά 
[18 ςορηδῖεβ νυνί ἢ ργεναιεά ἴπ τῃς ροβι- 
οἰαββίοαὶ ἂρεὲ δηά 18 ἰουπά ἴῃ 1, (οὗ 
Ῥείεϑιβ δπὰ εβρ. [“ενἰ 68) απὰ Ερυριίδη 
Ῥαρυτὶ (8εεὲ Η. Αὔζ, δ ἐςείαξἑοκπες 
Ῥμεὶοὶ. Ηαίδηϑες, χὶϊ., 2, Ῥρ. 346-347; 
Ῥδτι., Β5., Ρ. 137 8.) βυρρεβίβ ἴδε ἰάεα 
οὗ {πεῖν γι 48 Ὀεϊηρ ἃ βδογίῆος, πη οὐϊα- 
τἴοη ἴἰο αοἄ. [π οἤδρ. ἰν. 18 ἢ ς 4118 ἱΐ 
ΕΧΡΓΕΒΒΙΥ ἃ θυσία. 8:6 δη ἱπιεγεβιίίηρ 
ἀϊδουββίοη οἵ Ῥδυ} 8 υ86 οὗἩ ραρδῃ ἴεγπιβ 
ἴῃ Ἐχῤοσέίονγ Τῴνες, χ', Νοβ. 1-5, ὈῪ 
Ριοΐῦ. Ν. Μ. Ἐδπιβᾶγ. 

Ψψεσ. 26. ἐπειδή. ΟἸΪΥ τῆτες {ἰπιεβ 
εἰβεννῆεστε ἰη Ῥαυϊ]. Τῆς ἀϊβετγεηςς Ῥὲ- 
ὕνέθῃ ἰξ δηὰ ἐπεί 8 (εγβεὶν βιδιίςα ὃγ ΕἸ]. 
(αα ἰος.)}, ὯΟ ποῖεβ μὲ ἴξ “᾿ηνοῖνεβ 
ἔπε 4υδβὶ -[ἀπηροσαὶ τεΐεγεηςα ΒΟ Β ἰδ 
ΒυρρΙιεὰ ΌὉΥ δή, ἀπά τῃυβ ἐχργεββεβ ἃ 
τδιπρ ἴπδὶ δῖ πος εηβ68 (᾿ἘΊΡΟΤΆΣΙΥ ΟΥ 
οδυ54}}γ) οα ἔπ οσουζτεποε ογ γε ἰβατίοη 
οἔδποιῖδεσ"". --ἐπιπ. ἦν. Α σοπηηοη Ν.Τ. 
ςοπδίτυοτίοθ. ῬεμΔρ8 ἴῃς υ8ε οὗ {πε ἴτ᾿- 

τίεοι τῆδὺ δε ἄυπε ἴο Ατατηδὶς ἰπβυδηος 
ες ϑομπιά, Αἐδίοίδνεμδ, Ἠ]., Ρ. 113 8... 
ἢ οἰδβδίςδὶ ἀσεεκ ἰτ 18 δι σῖγ ἐγεαυεπὶ νἡἢ 

1πῈ ρεγίεςϊ δπά ρἰιρεγίεοι. ὅ8:ε Κὔππεσ, 
Αμοξμδν!. Ονανερι., ἰἰ., Ῥ. 35, π. 3.-- 
πάντας. ΤΕ ΑΡροβιϊε νυν βῆεϑ ἴο ἀΐβαττη 41} 
Ῥτουάϊοεβ δραίηβὲ Ερδρῆτσ.---ἀδημονῶν. 
“ἸῺ βοσα δηρυ θη." Ιπ ἰἴ8 ἵψὸ οἵπεῖ 
Οσουττγεηςδβίη Ν. Τ᾿ [1 ἀδβογίθεβ πα ΔΡΌΠΥ 

Ἵ σπονδαιοτερον Ὀ΄Ἔσ. 

πῃ ἀεἰπβεπιαηθ. ΨΝΏΪῈ ποῖ ἐουπὰ ἰῃ 
1 ΧΧ (ρυὲ 8ενεσγαὶ ἐχχ. ἰῃ ϑυτησηδομυ) 
ἰξ οὐουτβ ἃ ἔδνν {ἰπ|ὲβ ἱπ ἰδῖες ατεεῖς, 
Τῆς ἀεγίναιίοπβ ὑβυδὶν ρίνει ἀσὲ ἀουδί- 
4].---ὐηκούσατε. ΡτΓΟΡΔΟΌΪΥ τννὲ πιυβὶ βυρ- 
ξ τηδὲ τε ΡΠΠΙρΡΡίδπβ, οα ᾿ρλεῖδα τδδι 
Ῥαρῆτοδ. νναβ 111, μβαὰά υτίειςη ἃ ἰςείτεῖ 

ἴο ΨῃϊΟἢ ἐλὲς ἴδ τἴμε ἀπβυνεσ.-- -ὀσθένησε. 
Ψνε ταῖρβε ἰγαηβίδίε, “" διδὰ (ΔΠ|εὰ 5 κ,"" λὴ 
ἴπστεββῖνε δογῖβί. Βυῖ νυ [πε βάπε ἱεῦϑε 
ἰπ νεῖ. 27, ῬΕγμΔΡ8 ἰϊ 18 θεῖο το ἰοοῖς ροα 
δε δογίϑι 48 βυγησηΐπρ Ὁ ἴπε τοῖς εα- 
Ῥεσίεπος οὗ ΕρΡαρῆτγοά. 88 ἃ βίη ρἷς ἕδοϊ, δηά 
νἱεννίης ἰξ ἴῃ [Π15Ἰρδς, ΤῊ ἰβ ἃ φοπησηοα 
ατεεῖ υβᾶρε (βεε Βυτίοη, ΜΈΤ'., Ρ. 20). 

γες. 27. καὶ γὰρ κιτιλ. “Ἐοτ {0} 
86 τᾶς βίοϊ,"" εἴς., καί ἱπιεπεβιἔγίηρ τὰς 
ἴοτοε οὗ ἠσθέν.---θαν. ΤΕ τποτε οοταπιοα 
ςοπδβίσαςτοη οὕπαραπλ., ὈαοκΚεά ὈγῪ ἃ ρτε- 
Ῥοηπάετγαδιίηρ ᾿νείρῃι οὗ δυϊμογίεν, ἕδνουγβ 
1πε ἀδῖῖνε. ΤὨς επάϊηρβ -ον ἀηὰ -ὦ ετε 
πτεφαεπεῖν ἱπιοσομδησεά ἴῃ τἴπε Μ598. (8εε 
Νγε. ΤᾺ. Ρ. 18). --- λύπην ἐπὶ λύπην. 
ΤΗΣ τεδάϊηρ λύπῃ ἰδ πιογεῖν ἃ βἰτωρ! γ- 
ἰηξ οὗ τπε ςοπϑβισυςείοη. Ὑῆπε δοουβαῦνε 
τασδὶ ὃς τοδά. Τα ὑϑᾶρε ἰ8 ῥγαςτοδιν 
Ξε ἐπί νὰ ἀδιῖνε. 11 ἀσποῖςβ τμῈ μεᾶρ- 
ἰῃᾷ ὑρ οὗ οηε πίηρ ὕροη δποίμες νυ 
188 ποξίοη οὗ δά ἀϊείοη ργεδοτιίπδαπε. Οἱ 
Μαῖι. χχίν. 2, οὐ μὴ ἀφεθῇ λίθος ἐπὶ 
λίθον ; 154. χχνῖϊ!. το, θλίψιν ἐπὶ θλίψιν 
προσδέχου ; ΡΒ. 80]. ἰἱϊ. 7, οὐκ αὐλίζεται 
ἐν οἴκῳ δικαίον ἁμαρτία ἐφ᾽ ἅμαρ- 
τίαν. δες Βαυξίπλ., σγα»ι., Ρ. 338.---σχῶ. 
Ἐφυΐν. ἴο οὖν “ ρεῖ". ΤῊϊδβ ἰβ τῇς ἔογοε 
οἵ τε δοσγῖβι. 
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αὐτὸν πάλιν, χαρῆτε, κἀγὼ "ἀλυπότερος ὦ. 20. " προσδέχεσθε οὖν " Ουἷν Βοτε 
αὐτὸν ἐν Κυρίῳ μετὰ πάσης χαρᾶς, καὶ τοὺς τοιούτους “ ἐντίμους 
ἔχετε. 30. ὅτι διὰ τὸ ἔργον τοῦ Χριστοῦ ' “ μέχρι θανάτου ἤγγισε, 

Οουτοα 
ἰῃ ατγεεκ 
πτὶΐεσα. 

1 Εσοαι. χνί. 
" παραβουλευσάμενος 2 τῇ ψυχῇ, ἵνα " ἀναπληρώσῃ ὅ τὸ ὑμῶν " ὑστέ- ΠΝ 
ρήμα τῆς πρός με λειτουργίας. 

2, χὶν. 8; 22. χχνϊϊὶ. 16. 

ἄνες, ἀναπληρῶσαι. Υ 
ὁοτ: ανΐ. 17. Οἵ. ΡΙαι, 5 ΠΥ ΕΎΥΧ, ἱ χα ος. χνὶ. 17. Ο). Ῥῖδι., ΟἹ αι Υ ν, ὦ 

7 ΩΤᾺ βεῃβε ΟὨΪΥ ἴῃ Ῥδυϊ, “.6.ν Οοΐ. ἱ, 24. Α ἔδν Ἔχ ΕΧΧ. 

- Οἱΐν Βεῖε ἴω ΝΙΤ. 868 ποίδ ἐνηνν. 
), εἴ τι ἐξέλιπον, σὸν ἔ; ὦ ἀρ νη: 

1 80 ὈΕΚΙ,, Οἱς., Τμάσγι., θατι. [μδοἢ., ΤΙ., Τῖρ., ΝΥ 8. Χριστον αἴοης ἢ ΒΕ 
73, 80 (Ν.Η. τι6.}. Ὑ Ηρ, (ἢ Κυριον ἢ ᾺΡ 17, 31, 47, ΠΟΡ. Βυ1Ρ. ἅγτη. 

τᾷ. τῇ αἰῇ.., Ευτῃ. οοά. ( 
(ΤΚ., Ρ. 7), ασυίπρ ἱπ ᾿ 

ζ, Μγε., 1ῖι., Ηριε. τὸ «γον δίοπε ἢ Ο. Υν5. 
νοῦ οὗ Χριστον, Ποῖάβ τπδῖ, τὶ ΟΡ Ὦ τηϊβυηδετβιδηάίπρ, 

ἴε ννᾶβ εἰἴδε οπιεὰ οὐ (οα ἴῃς δηδίορυ οὗ σ Οοσ. χν. 58, χνὶ. 1:0) αἰϊεγσεά ἱπίο 
Κυριον. 

380 ΟΚΤΡ, Οὔτ. Ευτῃ.ςοά.͵ Ὑπάτι., Ῥδπι. Ἑάά. παραβολευσαμενος σ ἢ 
ΝΑΒΌΕΕΟ 177, 178, 1709, ἃ, ε, αὶ (ῥαγαδοίαίμς ἀξ απίπια 5μα). 

5 ἀαναπληρωσει δὴ 17, 114, ττό, ἀ.5.τ. πληρωση Β 36, 43, 44, τος αἱ. 

Μει. 28. σπονδ. Τῇε πιοῖε τερυϊλγ 
ἴοττη ἰβ ἴῃς ἱπέεσίοσ γεδάϊηρ σπουδαιότε- 
ρον, ΜΠ ΙΟἢ ἰ5 ἀὰς ἴο ϑοσῆε οοργῖίβί. Βυϊ 
δαὶ ἴθ -ως ἰ8 4180 ἰουπά ἴῃ οἰλββίςδὶ 
ατεεῖ. ὅ8εε Ν᾿" -5.ῃ., Ρ. οϑ8. [Ιἐ 18 φυϊΐα 

1016 τῆδιῖ νγε ἴᾶνε Παγα, 45 ἐγεαυθην 
ἴπ ἰαῖεσ ρορυΐλγ ατεεκ, ἃ σοπιραγδῖῖνε 
ἱ ἢ βυρετίδῖνε ἔοτοε (8ες ΒΪΔ85, αγανενι., 
Ρ- 33). “1 βεπὶ πίπὶ «ἢ 411 διαβίε᾽᾿ 
(πουάίηρ ἴμε ποΐΐοη οὗ δηχίεϊν ἀπά ςοη- 
φετ ΜΠΙΟΝ Ὀεϊοηρβ ἴὸ σπουδαῖοῃ).-- 
ἔπεμ. Ἐρίδβιοίατυ δοσῖβι.---ἀλυπότ. ΤΠεὶς 
Ἶογ πιεδηβ ἴδε {π|ὶπρ' οὗ ἃ Ὀυγάεη ἕτοπι δ18 
ἤόρτε, Ηε βυτηρδιίβεα υἱἢ Ἐρδρῆτο- 
ἀϊευκ᾽ γελγηίηρ ἴογ ἤοπε. Ηε βυτηρᾶ- 
τοϊϑεά ΨΠῸ ἴδε ῬΠΠΙρΡΡίαπβ᾽ δηχίεςυ ἔος 
τπεῖγ Ὀγοῖθοσ. ΟἾγ. ρον αυοῖεβ Ῥαυ] 8 
ονη Μοτάὰβ ἰθ 2 Οοσ. χί. 20, τίς ἀσθενεῖ 
καὶ οὐκ ἀσθενῶ; τίς σκανδαλίζεται καὶ 
οὐκ ἐγὼ πνυροῦμαι. 

εν. 29ς. Βεδιπὰ {πεβὲ ᾿νοτὰβ τηυβὶ 
1ἰ6 βοπῖδ ὑπκποννη οἰγουτηδίληςεβ Ὡς ἢ 
αἤεςιεὰ τῆς ἐεεϊΐϊηρα οὗ ἴπε ῬὨΠΙρρίαπβ 
τοννασάβ Ἐραρῃτοά. [ἴὲ ἴβ ποὶ βυίδοίεπι 
ἴο βύρροβε (νὰ ΝΥ 5.) ἴμδὶ πεν νουϊὰ 
Ὅε ἀϊδαρροϊπιεάᾶ Ὀεοαιβα ἣς Ππδὰ ποῖ 
βἰδλγεὰ ἴοηρ ἐπουρῇ αἱ ἔοπιε. Τῇε 
πάσης χαρᾶς πὰ ἐντίμους 5βυτεῖγ Ροΐπὶ 
ἴο β8οπης δἰ Ἰεπδιίοη ου Ὡς να αν ΠῸ 
ἴηι. - - 

Ψεσ. 30. τὸ ἔργον κιτιλ. Τῆς ἴσγὰς 
τελάϊπῳα ἰ8 νεῖν ἀϊπῆουϊε τὸ ἀεϊεγτηῖης ἢ 
βυςἢ 4 ςοπηϊοι οὗ δυϊπογῖεβ.  ε ἃσε 
ἱπο!πεὰ το Ῥεϊΐενε τπδἱ τὸ ἔργ. βιοοά αοης 
ἃ5 ἰῃ Ο, Τηΐβ ἰ5 σεγιδί εἰν με Παγάεβι 
τελάϊπρ οὗἁ 411 ἴο δοσοιπὲ ἴοσ. Αἴ ἃ νεγυ 
ελτὶν ἄδῖε δἀάϊεϊοπϑ κε Χριστοῦ, Κνρίον, 
εἰς., ψουὰ θς βυτε ἴο ῬῈ πηρδάε.---μέχρι. 
Α βοπιενδῖ γαγε υβεὲ οὖμ. ΟΥ Βεν. χίΐ. 

11, οὐκ ἠγάπησαν τὴν ψνχὴν αὐτῶν ἄχρι 
θανάτον, ἀπηὰ Τοἤδρ. ἰΐ. 8.---παραβολευσ. 
Ηετεο, νν τῇ τὰς στοαὶ τηδ)ογὶτγ οὗ ἴῃς Ὀεδὶ 
δυϊποσίεῖεβ, ννε πιυβὲ τεδὰ παραβολευσά- 
μενος. [ἰ 8 ἃ ἀπ. λεγ.» ΡῬγοῦΡ]ν ἔογτη 
ἤοτῃ παράβολος, τΑ8ῇ, τος κ]εβ8. ΟΛ τδὲ 
Ἰεραὶ τεττῇ παράβολον ([4ϊετ, παραβόλιον), 
τῆς βίδκε ννῆιοἢ Ὧδ5 ἴο δε ἀεροβίτεὰ Ὀγ δῃ 
ΔΡΡε!]δηϊ, δηὰ 18 ἰογίεϊεὰ ἱΓ πε δοιίοη ὃς 
Ιοϑὲ. “"“Ηδνίηρ μαζαγάεά ἢϊ5 1ξε." ΟΛ 
ἴτε εχαςὶ 11εἰ ἴῃ ϊοά,, 3, 36, 4, 
παρα ταῖς ψυχαῖς. Ν᾽ Ὠαὶ τἰ βἷς 
ἀϊά ἢε τυηὺ Ηξη. βυρρεβῖδ {παὶ ἢὶβ 
11 πε ψνᾶᾷβ ργοδυςεὰ ὉΥ Πίβ δεεῖνδὶ ἱπ 
Εοχης ἀυτγῖπρ {πε οὶ βεάβοη οὗ ἴδε γεᾶγ. 
ΟὮτ. τπῖηκβ οὐ ἄδηρεν δὲ ἴπε παπάβ οὗ 
Νεῖο. ἍΜΟΣ]. 80] θαι Πὶβ. {|| πε88 
ψγ)88. ἴδε τεβυ]ῖ οὗ 8 Βένεε ΠΊ Ββ ΟΠΔΤῪ 
Ἰαθουτβ ἰπ Εοτηε. ΜδῪ ἰξ ὕες πὲ τῆς: 
ΑΡροϑβεῖε ννᾶβ πονν ςοηῆβηεὰ ἰῃ ἃ ἴδ πόσα 
ἀηνν πο εβοπηα Ῥοπάαρε ἴπδη Ὀεΐοτε (οηα 
οἵ τἰῆε ποίβοτης ϑιδῖἊ- ργίβοῃβ ὃ ὅες [ἱπέγο- 
ἀμοίίοη), ἀπὰ παῖ τῆς δββίἀυουβ βεγνίσεβ 
οὗ Ἐραδρῆσγοά. ἴο πὶπὶ ἴδεγε, Ὀγουρῆς οα 
τῃϊ8 βενεγε 11η688} γε Ῥεϊϊενε πὶ τ ῖ8 
ἱπιεγργεϊδιίοα ἰ8 ᾿υδιϊπεά Ὀγ τῆς πεχὶ 
ννογάς τὸ ὑμ. ὑστέ λειτ. ἴπνπδὶ 
ΨΆΒ {Πεὶς βεγνίοςς τονναγάβ τῆς Αροβεῖβ 
Ἰδλοκίπρς 3 Ἐνίάοηιν ἰπ ποιδίπρ βᾶνε (πεῖς 
ον Ῥεσβοῃδὶ ργεϑεπος Δπὰ ρεγβοπδὶ ςᾶγε 
οὗ μίπι. ΤΠΐβ ψουϊὰ θεὲ {πε τῆογε ὑγρεπον 
πεεδεὰ ἰξ Ῥαδυ} 8 ουϊννατὰ βυττουπάϊηρβ 
μδάὰ Ὀεοοπὶς 688 ἑδνουγαῦϊε. Εο ἴῃς 
Ρῆτγαβε ἀναπλ. τὸ ὕστ., ο΄, τ Οοτ. χνί. 17, 
τὸ ὑμῶν ὑστέρημα οὗτοι ἀνεπλήρωσαν; 
2 Οον. χὶ. 9. 

ΟΠάΆρτεξκ [11.ἰὔὖνᾶν. τ-3. Α βαιῦτα- 
ΤΊΟΝ ΟΘΗΑΝΟΘΕΡ ΙΝΤΟᾺ ΨΑΒΝΙΝΟ.--- τ. 1. 
τὸ λοιπόν. ΡτοῦΔΟΪΥ ΑΟΝ,. τἰ ρμΕΥ τἰγᾶπ8- 
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111. τ. ΤΟ λοιπόν, ἀδελφοί μου, χαίρετε ἐν Κυρίῳ. τὰ αὐτὰ 1 

ἐξκοι , γράφειν ὑμῖν, ἐμοὶ μὲν οὐκ " ὀκνηρόν, ὑμῖν δὲ " ἀσφαλές. 42. “ βλέ. ἰ γήραι 
ΤΌΔΟΥ πετε τοὺς 

ἔχχ. ἰῃ 
Ῥτονν.). 

Ὁ Νὸ τεϊενδηΐ ρασδ]εὶ. 
ἁ Μεῖι. νἱὶ. 6; Εεν. χχὶϊΐ. 15. 

“κύνας, βλέπετε τοὺς κακοὺς "ἐργάτας, βλέπετε τὴν 

ς ῬΑΓΕΙ͂ν μαγαἶ!εὶ δα 1 Οος. ἱ. 26, χ. 18; 2 Οοσ. χ. 7. 
ε ϑὲες ποῖ ὑφμιῦν., διὰ ἡ. Μαῖϊ, ἐχ, 3); [κε 

ΑΙδο Μασγὶ χἱϊΐὶ. «3. 
, 47; 2 Τί, ἴ1. 15. 

Τ σαντα δ" ἘΘΡ (οορ. ἐξέα). 

3 τὸ ἀασφαλες Α" τά. 23,31, 37, 73, 238, ΡΙοΟΓΟρ. 

Ἰαῖεβ “βηδ1γ" (βυπηπιίηρ ὉΡ 411 δίδ 
ἐχδοσγίδιίομβ ἴο ἴπεπὶ). [τ τηυδῖ, ἤον- 
Ἔνεσ, δε ταπγετηρεγοὰ δαὶ ἴῃ ͵αϊε ατεεῖς 
λοιπόν δά σοπιε ἴο πηδᾶπ βοδγοεῖυ τηογα 
ἴλη οὖν. Ενεη ἰῃ Ρ]δῖο, αογρ., 458 Ὦ, 
ἴῆεσα ἰβ βοιιει ίηρ νεσν οἰοβεὶν ἀρργοδοῆ- 
ἴῃ τηῖ8 ὑβαρε. ΟΥ Μαῖϊ. χχνὶ. 45 (πὰ 
ου ἰϊ Αδγϑ π Ζιυ. ΤᾺ., χχχν ϊ!., 3, ΡΡ. 378- 
383), ΑοἴΒ χχυ!. 20 (ὑνῆεγε Β[ 88 ᾿γαπβίδίεβ 
ὃν )ανε), 2 Τίπι. ἰν. 8, Εοτ ἱπβίαποςβ ἱπ 
Ἐρϊοιϊεῖαβ ϑεεὲ Οἷαςς. Κευΐετο, ἰἰϊ., Ὁ. 71. 
11 ἰδ υβοὰ τερυ εν ἴθ {Π8 βεπβε ἱπ 
Μοάετη ἀτεεῖ. (Οἱ αἷβο ϑοβιιά, Α ἐξεὶς- 
νεμς, ἰϊϊ., Ρ. 135.)--χαίρετε. ΤΠὶδ ἰδ ἴμε 
ἱπηργεβδίοη πε Ψ18Π|685 ἴο Ιεᾶνε ὕροη ἴπεπι. 
ΤΥ ομαρ. ἰἰ, 18, ἷν. 4.--τὰ αὐτά. ΑΙ, 

8., Ρ. ΚΝ. ϑεοξβιπιίάς δηὰ οἴβεῖβ γοΐεσ {Π|8 
ἴο δ ἱπ)υποτίοηβ σοποεγηίπρ ογ. Βυϊ 
τῆδιὶ ἐχρίδηδιίίοη ἄοεβϑ ποὶ βεείη ἴὸ δοοοσά 
ΜΙ τῃς ταβὲ οὗ τπὲ νεῖβεὲ. “ΤῸ δῸ οὔ 
ντιηρς ἴπε βάπιε ἐπίηρ 85 ποῖ ἰγκϑοῦης 
τεάϊου 8) ἴο πιε, Ῥ με ἕοσ γοὺ ἴτ 18 βαξε." 
ἢ ψΜῆδῖ οορεπῖ βεῆβε ψουϊά ἴξ θε σαΐε ἴο 

υτρε ἴδεπὶ ἴο τεϊοῖσε ὃ Βυὲ δη εχοεϊϊεηι 
τηεδηΐηρ ἰ8 ἑουπὰ ἤδη γε σοππεςὶ ἴδε 
νοσὰβ ἢ τῃς ννατηίηρ ἴμαῖ (Ο]]οννβ. 
Τδδῖ ννατηΐπρ' 18 ἘΧΡΎ ΒΒ ρίνεη ἴογ {πεὶγ 
δαϊείγ. Νοιπίηρ ἰ8β πιογα ργοῦδῦϊε ᾿πᾶῃ 
τπᾶῖ Ῥαὺ! μαὰ ἔγεφυεπὶ σοττεβροπάδηςς 
ν τπε ΡΒ ρρίαπβ. Ης πιυβῖ, ἕοσ ἰη- 
βίδῃοα, μβᾶνεὲ τδδηκοᾶ τδεπὶ ἕοσ {πεῖν 
νατίουιβ σίββ. [ἢ 41} Ππκεϊποοᾶ, πε, τὰ 
αὖ. τεΐετξ ἴο ννασηΐηρβ Τογτηευῖν δά ἀγεββεὰ 
ἴο ἴδετὰ ἀραϊπδὶ ἀδηρεγοιβ ἴεδομοσβ δρὶ 
ἴο ἰεδὰ {πεπὶ βίσαυ. ΗεἊ ργερᾶγεβ ἴδε 
ΨΆΥ ἴος ἃ δι Π} τ υἱέεγαπος Ππεῖε Ὁ ἃ 
ςετίαίπ ἴοῃε οὗ δροΐορυ. εγῆαρβ {πε 
βίρῆει ἐγοτίοη ἴῃ τῆς ΡὨΠΙΡρίδη ΟΠυτοῖ, 
ΨὮΙΟΣ ἰ8 Πἰπιεά δὲ ἤετε δηά ἵἴπεσζε, πᾶν 
πᾶνε Ὀεεη σοππεοῖεά νυ τεπάεποίεβ ἴῃ 
πε ἀϊτεοτίοη οὗ ]Ἰυάαϊδίηγ. [ἢ ἃ ςοη- 
πεχίοῃ ἰβ πεοαββάσυ δεΐνεεη χαίρετε ἀηὰ 
τῆε βυδδεφθεηπὶ ᾿ναγηΐηρβ (ὮΙ Οἢ 18 ν γῪ 
ἀουδιιϊ ἰπ δῃ ἱπίογτῃδὶ ἰεϊϊεσ {κα {18}, 11 
8 οὈνίουβ τπᾶὶ ἴῃς ἐοτγηδίίοη οὗ ραγεὶεβ 
(1ενῖβῃ δπὰ Βεδίπεη- ΟὨτίβεῖαη) ψου]ά, 
ἃῦονε 1411 ὑπίπρβ, τῆᾶσγ ἴῃς βρίγιι οὐ ΟΠ γὶβ- 
απ ἴογ. [Ο]επιέπ (Εἰηλεξελᾷ., Ὁ. 
139-140) ουἱδ τῆς Κποὶ Ὁγ ἀεείνίηρ ἐδε 
Ἰαϊῖες μα] οὗ νεῖ. 1: ἴτοπὶ {δε τεάδοϊοσ. 

ΎὟΠε ᾿Ποΐε βεοιίίοη ἴτοπὶ 111. 2 ἴο ἰν. 3 
Ῥεϊΐοῃ 8 ἴο δὴ οἷά ἰετίεςσ ἴο ἴδε ΡΒΠΙρρίδηβ. 
ΟἾΔΡ. ἱν. 4 ἰβ ἴῃς ςοπεπυδιίοα οὗ οδδρ. 
1. 18,1] Εσδηΐε, ου ἴδε οσούττεηος οὔδι5 
βίσοηρ Ψασγηίηρ ἰονναγάβ ἔπε οἷοβε οὗ ἴδε 
Ἰεϊῖοσ, ννῈ}}] σογραγεβ πε ρβᾶγαῖϊεὶ Ἵλϑε 
οὗ Πυθα ΨὮΟ, ἱπ ρσοβρεςὶ οἵ ἀεαιϊῃ, οσουϊὰ 
ποῖ ἀεραγὶ ψιδουϊ ἩἸϑδίηρ ἔοσ ἢ8 1οἷ- 
Ἰονγεῖβ ποῖ οπἱυ ἴπε Ὀ᾽εβδίηρ οὗ αοά δυϊ 
αἶδο πμαιγεὰ οἵ ἴπε Ρορε (Μυτ.," ἢ. 13). 

Ψψετς. 2. 115 ἀϊβῆσυϊε το υπάἀετβιδπά δον 
ἄπγόης οοὐἹὰ ππὰ τῆτες ἀϊβετεηι οἶδβδεβ 
ἴῃ τπε8ε τνογάβ (ε.ρ., νν8., ψγῇᾷο ἀϊνίἀες 
τ απὶ πὸ (α) υποοηνετιεὰ Πελίπεηβ, (δ) 
861{-ϑεεἰκίηρ ΟἩγιβιίδη ἰεδομεσβ, (ε) πη- 
δεϊενίπρ εννβ. ϑὲεε αἷβο ἢῖβ τεπλδγᾷβ ἱπ 
Α. Κ. ΤᾺ,, ι., 2, ΡῬρ. 380-391). Τῆς ννοτὰβ 
ἅτε ἃ Ῥτγϑςοῖβε ρδγαΐεὶ ἴο Ῥδυ]5 ἀεηυποῖδ- 
ἴοπβ οὗ υἀδιβίπρ τεαοῆεῖβ ἰῃ Οαδἰδιίδλης 
δηὰ 2 Οοτίπιμίαπβ. Οὐ. 68]. ἱ. 7, 9, ν. 12, 
2 Όον. χὶ. 13,1. 17. Τῆς Ἰδίεπι δπὰ 
τι] ςίουβ ορροβίτίοη ννὩϊς ἢ μεν πιδίη- 
ταϊπεὰ αραίηβὲ ἢϊπὶ δυβῆς πεν δοςοῦηις 
ἴον ἴδε ἤετγ νεπεσπεηοε οἵ δἰ5 ἰδηριᾶρε. 
Τὸ βυτγεπάεγ ἴο {πεῖς ᾿εδοπῖπρ νγὰ8 γεϑ}}ν 
ἴο τεπουηρα ἴδε τηοβὶ ργεςίουβ γε οὗ (δε 
Θοθβρεϊῖ, παπιεῖγ, “τῆς ρογίουβ ΠΠΡεσὶν οὗ 
τῆς βοηβ οὗ ἀοἄ᾽". Ἐὸοσ, ἰῇ Ῥαυ] νϊενν, 
Ὡς ὙΠΟ Ροββεβϑεβ ἴπε ϑρίγιε 8 γαϊβοὰ 
δῦονε 411 αν. Οὔ. 2 Οοσς. ᾿ϊ. 1:7, δπά 
8δε6ὲ αυηκεὶ, ὑΜέγχμηπρεη 3, εἴς., Ρρ. οὔ- 
98.-- βλέπετε. ΤὨτίοε τερεδϊεὰ ἴῃ ἴδε 
ἰπίθπβε Ἐπεῖρυ οὗ ἢἰβ ἱηνεςῖέναε. 1 1ϊεῖ- 
ΑΙΪν - ““Ἰοοῖς δι᾽ ἴδεπι, ἱπ τῆς βεῆβε οἵ 
ΒανΆτε οὔ τΠπεπὶ. [ἰ 18 ποῖ 50 υϑεὰ ἰῃ 
οἰαββίςδὶ ασεεῖκ. Αρρδγεηῖγ βοσὴς βυςῇ 
βίρτιίἥοδηςς 45 τπὶβ 15 ἰουπὰ ἱπ 2 Οἤτοη. 
χ. 16, βλέπε τὸν οἶκόν σον, Δανείδ. Ετε- 
αυεηῖ ἴπ Ν.Τ. (3εε Β[2ββ, αγαη., Ρ. 87, ". 
1). Ηενου]ὰ Βαᾶνε υδεά ἃ βίγοηρετσ ψοτγά 
τῆδη βλ. μδὰ τῆς 1υἀδαίβετβ αἰγεδάγν γαδάε 
ΒΟΠςΣ ῥζοόρτεββ δὲ ῬΠΠΡΡΙ. ὙΠετε ἰδ 
ποίπίηρ ἴὸ βυρρεβὲ 115 ἴῃ τς Ἐρίδιϊε. 
Βυϊ 411] τ1πὲ Ῥαυϊΐπε Οπυσοθαβ νεέγε ἐχ- 
Ῥοβεά τὸ {πεῖς ἰησοδβ. Αἱ δῃν τηοπιεηῖ 
ἐπεὶγ απ ιϊββασίεβ πιρῆς ἀρρεᾶσ. --- τοὺς 
κύνας. ΟΥΪΥ πεῖε ἱπ Ῥαὰϊ!. Οοπιπιεη- 
ταῖοτβ δᾶνς ἰτεά ἴο βίπρίε ουὐ τε ροίηϊ 
οὗ οοτηρατίβοη ἱπίεπάςά, βοπὶς Ἐπιρἢδϑβὶ8- 
ἰῃρ ἴδε «λανεείφοςμεςς οἵ ἄορε, οἴμεῖβ ἐπεῖς 
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ΓΤ κατατομήν 3. ἡμεῖς γάρ ἐσμεν ἡ " περιτομή, οἱ πνεύματι Θεῷ 1 {ϑφο τοῖς 
Ἐ λατρεύοντες, καὶ ' καυχώμενοι ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, καὶ οὐκ ἐν σαρκὶ 3 ὅδ: 808 

ἮΊμαΚο ἰ. 
; Εοπῃ. ἱ. 9; 2 Τί. ἱ. 3 αἱ. Ἐσεαᾳ. ἰ υχχ, ς.8.. [088. χχῖν. 14. ἱ Μοσε δδῃ (δ; εχχ. ἕἰα 
δ οὶ; “.5.. ἕλοι. ἰΐ. 23, ν τ: ΟἹ. 76τ. ἰχ. 43, 24; ϑὲτ. 1. 20 (πη. εχχ. ἴῃ δ5ὲγ.). οὐὰ 

180 ΜΝ: Ὠ"Ῥ, ἀ, ε, ᾧ, πὶ, νἱ Ε- 8ο. 
Ατηδεβε. Εάά. Θεον νἢ δ ΑΒΟΌΞΕΒα 

3 καὶ ου σαρκι ὈέτΕΕτ. 

ἐπιῤιγὶέν, οἴμεῖβ τμεὶγ γοανπέηρ ἱεπάεμοίός, 
οἴδετβ 81}}} τῃεῖγ ἑἐμδοίσηος ἀνὰ ομηπέηρ. 
Μοβϑὲ ργορδῦϊν τε Αροβιῖε παά πὸ ἀδ- 
Βηΐες ομαγδοιεγίβεις ἰῃ 8 πηϊπὰ. κύων 
νν»Ὰ8 ἃ ἴεγπὶ οὗ τεργοδοῦ ἴῃ Οτεεκ ἴτοπὶ 
τῃε ελγεβὲ τὸ τῆς ἰδίεβϑὶ {ἰπ|ὲ8. Ε.Ρ., 
Ηοπι., 12., χιϊ!., 628. Οἔϊεη ἰπ ΟΟΤ. 80 
Ὦεῖς.---τ. κακ. ἐργ. Οὗ. 2 Ὅον. χί. 13, 
ἐργάται δόλιοι. ννε πᾶνε ἤεῖε οἷεασ 
ενίάεπος τῃδὲ {πε ρεΐβοῃβ δἰ μάςά τὸ ννεγε 
ψἱδῖπ τπε ΟἸγίβειδη Οπυγοῃ. ὙΠῈῪ ἀϊὰ 
Ῥεοξεββεϊνυ ἼοατῪ οἡ ἴδε ννοσίς οὗ τς 
Θοερεῖ, δὰϊ ἢ ἃ ἔλα αἷπὶ. Τῆΐδ ἰπ- 
νΑ]ἀδῖεβ ἴῃς ἀγρυπιεπίβ οὗ [ωΡ8., Η] Ζτη. 
δηὰ Μ΄ α΄ δετι (4 ῤοςί. Αρε, ῬΌ. 380-390), 
Ψ 80 ἱπιαρὶπε ἴπᾶὶ τῆς Αροβιΐε γεΐδσβ ἴο 
τηθε]ενίηρ ]εἰνβ, ροῦν δὲ ῬΠΠΙΡΡΙ. 
- τ. κατατομήν. Α Βοοζπῆι ρᾶτοάυ οὗ 
τδεῖς τουςῃ-ναυπίεά περιτομή. ΥΚ-Μ. 
(Ῥρ. 794-796) βῖνεβ πυπιεζοῦβ ἐχχ. οὗ ἃ 
βίσωϊ δ ραστοηοτζηδϑβία, 4.5., Ὀΐορ. 1υδεσῖ., 
6, 24, τὴν Ων Εὐκλείδον σχολὴν ἔλεγε 
χολήν, τὴν δὲ Πλάτωνος διατριβὴν κατα- 
τριβήν. Τιἰς. τ “τῆς πιυκ]δίοη ᾿. ὙΠεὶς 
ταεομδηῖοαί, υπϑρίγίταα! νίενν οὗ τῃε 
δποίεπι τἰξε τεάυοαβ ἰξ ἴο ἃ πιεσε ἰδοεγα- 
ἴοπ οὗ ἴῃς ον. Ὑῆε ννογὰ οσοὺυγβ ἱπ 
ΟΙΟ., τόο, 27; Ὑδεορῆς., Ηἐξέ. Ῥίαπέ., 
4, 8, το; ϑυππι. οἡ Ἄδγενι., χὶν ϊ., 37 ΞΞ 
ποῖςβ, ουτεηρ, ἱποϊβίοη. [1 ἰβ οηἱγν ἑουὰ 
δεσα ψἱἢ ΔΩΥ τεΐεγεησε ἴο οἰγουτης  βίοη. 

γες. 3. ἡμεῖς. Τῆε οοπίγαβι ἄγαννη, 
ΜΒΙΘΗ [48 δἰγεδάν θεεη Ὀείογε [ὶ8 πλϊπὰ 
ἴῃ τῃς ἱτοπίοδὶ Ἴχργεββίοη κατατομή.---ἡ 
περιτ. ἴῃ ΓΧΧ ἴἰ ἰ5. οηἷγ ἑουπά ἰη αεη. 
χν!. 12, ἘΕχοά. ἰν. 25 (Ἶ]ετ. χὶ. 16 μδβ 
Δηοῖδες βεηβε). Τῆς νεῦῦ περιτέμνω ἰ85 
ΝΕΙΥ Τοοπηπιοη. Ῥεσμαρβ ἴῃς οἽμοῖοα οὗ 
1818. ρατγιίουϊατ ςοπιρουπὰ το ἄεποῖς ἴῃς 
τῖϊε οὗ οἰγουτηςϊ δίοῃ ἰ5 ἄυς, 45 Ὠ8π|ι. (Βδ., 
Ρ- 151) βυρρεβίβ, ἴο τπε Εργριίδῃ υ8ὲ οἔ ἰὲ 
88 ἃ ἰεσηϊ0 8] τεγπὶ ἔοσ πε 8βάπὶὲ ουϑιίοπ, 
Ἰοῆς ἰπ νορὺς ἀπιοὴρ ἴδε Ἐργριίδηϑ. 
Ἐχδιωρίεβ ἅτε ἐουπά ἰη ἔπε Ῥαρυυὶ. Ρδυ] 
;.868 ἰξ Πετα ἴῃ 118 βισίςι βεῆβε 88 ἃ ἴὍΚεη 
οὗ ραγιἰςἰραιίοη ἰπ ἴῃς οονεηδηῖ νἢ αοὰ 
δηὰ οἵ οὐ]! ραῖίοη ἴο πηαϊηϊαίη τ. ΒΒ πα 
ασεῖμες ἰάεδ Ὀεϊοηρεὰ τὸ [1 οὗ Ὀεὶπρ ἴῃς 
ουϊννατὰ βγτηθο] οἵ Δη ἰηινναγά σταοα. Οὐ. 
Ὅευϊ. χχχ. 6. ΑΒ ἴδε τὶϊε ννῶβ τεραγάεά 
ἐδβεητα! νγ 88 ὁπ οὗ ρυτιβοαρίίοη, ἴδε 

δ, οἱ Ρ. ἴχὶ, δγτη. οἵἴῇ., Οἷσ., Μ]οϊογίη., 
ΚΙ,, σοΡ. βυτρ. ῦῶφ., Ευ8., ΕΠ. οοά., ΑἸῇ. 

δος δϑβοοίδιεὰ ὉΠ ἰὸ ννᾶ8 ἃ οἰεδηβ- 
ἵπᾷ Ῥζοςεββ. Τῆΐβ Ὄχρὶδὶπβ ἘἼχρσγεββίοῃβ. 
κε τπαὶ ἴῃ ]ετ. ἰχ. 26, εἴς.---οἱ . . «- 
λατρεύοντες. ΤῊς ρατιϊοὶρίς ἢ48 Ῥεσοσης 
8 πουη ἀεποιίηρ' ἃ οἶδβ8 οὗ πιεῆ, βρίγίτυ δὶ 
ψΟσβίρρεσβ. Οοηΐγαδὶ Ηδῦ. νἱϊ!. 5, χὶ!ῖ. 
1ο, δπὰ οὐ Ηδβ. ἴἰχ. 14. Μοβὲ εὐ. στῇ 
ἃ πυτηδοσ οὗ Πρ δυϊπογεῖεβ τεδὰ Θεοῦ 
(δες οτῖς. ποῖς ϑωῤγ). ὙΤηΐβ ρίνεβ ἃ 
Ῥδου ας σοπιδίπδιίοη : “νὯῸ ἡνοσβῃΐρ ὉῪ 
186 ϑρίγιε οὐ αοά ". Βυὲῖ πε οσουστεπος 
οὗ σαρκί ἱπιπιεάϊαιεἶγ δἤες οἰ εαγν 806- 
ξεϑὶβ ἴῃς ἑδνουτίϊις ῬΑυ]ΐπα δηε με βὶ8 οὗ 
πνεῦμα ἀπὰ σάρξ. [π ταὶ ςΑ8ε Θεῷ, 
νΠϊοἢ 5 βυρρογίεδ ὈῪ βοπὶς Ὄχοαϊ πὶ 
τὐῤίμφδς ἡμμὰν ἃ δὲ τῃ6 παῖυταὶ τεδάϊηρ, 

Τνετηεὰ ΌῪ λατρεύοντες. ΑΡΕῪ Ῥᾶτ8]1εὶ 
ξ Εοπι. ἱ. 9, δἰ Θεὸς ᾧ λατρεύω ἢν τῷ 
πνεύματί μον. Ὀετίαϊη!Υ Θεοῦ, 25 {πε 
τοῖς ἀϊβίουϊε τεδάϊπρ, πιυβδὲ ὃς οοη- 
βἰάετεά. Βιυιῖὶ 45 λατρεύω Πδά οςοπιε το 
δᾶνς τπ6 τϑοπηΐοαὶ βεπβε οὗ ννοσβηϊρρίπα 
Θοά, τπε ννοσά τηῖρῃς μὲ αἱτοεά δὲ δὴ 
ΘΑΥΙΥ ἀδῖε ἴὸ τὶ τιά οὗ ἃ βυρεγῆαίν.--- 
λατρ. [ΠΙ], ἐς ἰ8 υδεά εχοϊυβίνεϊν οὗ 
τῆς 5εγνῖος οἵ αοά, ἔτυς οἵ ἔαϊβε. Βυῖ ἰδ 
ἀϊδειη ρα βηεά ἔγοπι ἰἴ8 ϑυποηγτη λειτουρ- 
γεῖν 45 ἱποϊυδήῆηηρ τς ψψοσβῆὶρ οὐ ἴδε 
Ῥεορΐὶβ 88 ννῈ}} 48 ἔπε τγίϊτυλὶ οὐ τῆς ρῥγίϑβϑιβ 
δηὰ 1,ενϊϊεβ. ὅεε εβρ. 52. οη ἔοχι. ἰ. 
9.--κανχώμενοι. Οπε οὗἩ ἴδε Αροβίϊε᾽ 5 
ταοβὲ οπδγαδςιεσγίβιὶς υγοσάβ. [τ ὄἼχρύεββ6β 
ΜΠ ρτεαὶ νἱνϊ ἅπεβ8 τπε ἈΪΡἢ ἰενεὶ οὗ 
ΟὨγιϑιδη [ἴὸὶ ἂὲ νοῦ ἢε ἰ8 ἱἰνίπρ: 
“Ἔχ πηρ ἰπ ΟΠ γῖϑε [εβὺ8᾽᾽. [τ Ὀεϊοηρβ 
ἴο πε 8λπ|6 {τἰυτη πη τηοοῦ νυνί ππᾶβ 
αἰζεγᾶπος 80 οὗϊεη ἴῃ (8 Ἐρίβιϊες ἰπ 
χαίρω. ΤῊ Ϊ8 νἱοϊοτίουβ ΟἨἩ τ βείαπ ρἶδά- 
688 οὐρῆϊ ἴο 5νεαρ {Πεπὶ ρϑϑβὶ 411 δαί ν 
Τοτιτηδ δαὶ ἂπὰ Ὀοπάδλρε ἴο “Ὀερραγν 
οἰεπιθηῖβ "᾽.---οοὐὐκ ἐν σ. πεποιθ. οὐκ (ἰπ- 
βίεδά οὗ ἢ ΕἸ ΡΠ αβίβεβ ἴῃς αοέμα! οοη- 
ἀϊείοπ οἱ {πεὶγ οὐνη ΟἸγίβιϊαπ {{8π.--ν 
σαρκί. Οπ ἴδε ρῆγαβε βεε Ὠβπ)., Ν.ΥΤ. 
Ῥονριεὶ "ἐπ ΟἈγβίο,᾽"" Ὁ. 125, γῇο τεραγάβ 
ἰδ 28 ΤΟΠΟΨΊΗΡ μὲς δηδίορυ οἵ τῃε Ραυϊπε 
ἐν Χριστῷ. ΤΗϊδ ἰ8 πιδη! ΒΕ} 80 ἱπ οὐτ 
ἰηβίδηςς ψἤσσα ἴπε Ἐχργεββίοηβ βίδπά ἴπ 
)υχιδροβίτου. Οαγηονε αῤῥε[αὲ φωξοφμία 
45ἰ εχίγα ΟἈνίσίμπι ((αἰν᾽η). Ηετε σάρξ 
δδβ8 ἃ ἀουδῖε δηκιποβίβ, ὑοῖὰ Χ. Ἰ1. δηὰ 
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ΚφΟος. νἱ". πεποιθότες - 4. καίπερ ἐγὼ ἔχων "πεποίθησιν καὶ] ἐν σαρκί᾽ εἶ τις 
ΠΩ Ἐρᾷ: Ἷ 

1 αἱ. τ δι τ δὶ δοκεῖ ἄλλος ὃ πεποιθέναι ἐν σαρκί, ἐγὼ μᾶλλον ς. περιτομὴ ἢ 
ΗΝ τὸ ὀκταήμερος, ἐκ " γένους Ἰσραήλ, " φυλῆς Βενιαμίν,ἐ » Ἑβραῖος ἐξ 
σνὶϊ!. 19. 
Οοηδεοτηηδά ὃὉγ Αἰεϊοΐδια. ὅες Κυϊμεηίοτά, Νεῖν ΡΆνγη., 355. 
ἰῃ ἰά Ὁ 2 Οος. χί. 26; Ὁ]. ἱ. ψάρρον ΝΙΤ. ϑ8εε ποίο ἑηξἔνγ. 
41; ἔοπι. χὶ. τ οἱ. υυΧΧ. Ρ10Όος. χὶ. 22. 

. 1,86ὲ ποῖε ἐμήν. τ ΟἿἿγ Βεῖε 
. 14. τες. ἴῃ ἐμὲ8 δεῆβε ἰῃ υΧΧ. ο Α-ῖδ σὲ. 

1 θη). και ὈΕ ἜΘ, 4, 30, 73, ἅ, ε, ἔ, 5, Ζαδη (ζνέλαγαάξς Ζεὶἐπεΐνν., 1885, Ρ. 
184). 

3 αλλος δοκει ὈΕΕΟ, 73, 74, Ο.ἴ.. νᾷ. 60. 5γτρ., Ν)Ἱςιϊοτίη. 

5 Ἐάδά. νἱῖῃ ονεγν πεϊπιίηρ ννεὶρδι οὗ δυϊμουῖεν περιτομῃ. 

480 ΑΙΏΖ, ν ἢ ὈΕ. Τί., Τιρ., ΝΝ.Η., νν8. Βενιαμειν ἢ ΦΑΒΙ, 37", 47, 
ἙἘπυι8. «οὐ, 

πνεύματι. ΤΙς οτάϊπαγυ υδε οὗὨ “561 Γ᾽ 
ἐπ τῆς ρορυΐϊας τεϊψίουβ νοσαθυ Αγ οοττα- 
βροπᾶάβ ννἱἢ ννοπάετγξα! δοουγαον ἴο πε 
Ῥαυϊπε σάρξ (80 «αἷδο Μουϊε). οτς ἃ 
βίσδηρεοῖὶν Κίπάγεά ςοποεριίοπ οὐ. ϑεπεοᾶ, 
«ὦ Μανγοε., 24, 5: ἐϊΠ (απένεο) σεν ας ἐαγηα 
γαῦε εογίαπέν ἐπὲ (ηυοιεὰ Ὁγ Η]Ζπ,., 
Τ. ΤΆᾺ., ἰἰ., Ρ. 21). ΟΥ̓ οουζβε σά 

848 Ὀδοοης ἃ τθομηϊοδὶ ἰαγπὶ ἰπ Ρδυΐ᾽Β 
ςοπίσονεγθυ ἢ τπ6 υἀδίθετβ, ἀπὰ τμαὶ 
Αττίουϊατ δἰἄς οὗ [18 πχεδηΐπρ πγαδὲ αἰννανβ 

Κερὲ ἰῃ νίενν (ϑες ογιδηβ δπὰ ἀδἷα- 
τίαπ8 ῥας5ἐ»).---π' . Τα Μογά ὁσοῦγβ 
ὯΟ ε88 ἴμδῃ δἷχ εἰπηεβ ἱπ {μ΄|8 βδβογῖ 
Ἐρίβεῖε. Ῥαὺ! πδ8 τεδομβεά βγπὶ Ἴοη- 
νἱςείοπβ οἡ ἴμε πἰρῆεβι τπίπρβ. Ης ἄποιος 
ψνῆδὲ με Ῥεϊϊενεβ ἀπά ννμαῖ δε τε)εςῖβ. 
Ὑπδαι 5 ἴῃ γβᾶὶ εχρ᾽απδίίοῃ οὗ δ'8 βίγοη, 
ἐχυϊδηϊ Ἶου. 

νν. 4.6. Ῥαυτ᾽8Β ΟΟΝΕΊΡΕΝΟΕ ΙΝ ΤΗΕ 
ΒΥ ΈΒΗ.---Ν εἴ. 4. ΟΑ ὄνεῖγ οἷοβε ρδγδ]]εῖ ἴὸ 
πε τῆουρῆε ἰ8 Ἰουπὰ ἴῃ 2 Οος. χίὶ. 18-23. 
--καίπερ - - . ἔχων. Ατᾶτε οοηδβίγυςτοη 
ἰπ ΝΙΤ. Τῶγες ἐχχ. ὁσοὺγ ἱπ Ἡεῦτγενβ. 
ΜΝίϊεαυ (ννῆο τεραγάβ ἰξ 45 ἃ βυγνῖναι οὗ 
τῆς ᾿ἰτεγάγν ἰδηρυασε, βεὲῈ Ψε εγδε, 
Ῥ.- 180) νου]ά τεβοῖνε ἴπε οἴδυβε δηὰ 18 
φοπίεχι ἱπίο εἰ καὶ ἔχω νεποίϑησιν καὶ 
ἐν σαρκί, ἡμεῖς ἐσμὲν οὐκ ἐν σαρκὶ πεποι- 
ϑότες (ρ. 117), ΜΏΪΟὮ 866 πὶ8 ἃ γϑᾶβοῃ- 
801ε8 εχρίδπδιίοη.---πεποίθησι. Τῆς 
Αροβεῖε γεαλ!ἰβεὰ ἕο ἔπε (11 νῃδιὶ ννᾶβ ἰπ- 
νοϊνεὰ ἴῃ δείηρ ἃ ]ενν. Ηε ἐεϊε ἰὰς πιβἢ 
Ῥτεγορδιίνεβ οὗ ἴῃς σβοβεὴ ρεορὶςε οἵ αοά. 
Οὗ. Βοιι. [1]. 1-2. ὙΠῈΥ ννεσς ἴπ6 Πεῖγβ 
οὔτπε ργοπιίβεβ ἰπ ἃ υπίᾳια πηᾶηπεσ. Βυῖ 
1πεβςε τοπιάγκδῦ]ε ρείν! !ερεβ οὐρῆς το παν 
Ῥτοάυοσεά ἱπ ἐπεπὶ νυν] πρ βυϊπιϊδβίοα τὸ 
(οά᾽ 8 παπίνεγβαϊὶ ρυγροβε οὗ πλεγου ἰμβίεδά 
οἵ ϑῬείπρ ἱποεηεῖνεβ ἴο τῆσγε βεϊζ-ςοπι- 
Ῥίδοεμου δηά Ὀἰτῖοσ ρῥγε)υάϊςε.---καὶ ἐν σ. 
Δῆπ (βες οτῖϊ. ποῖς μη γ.)} οπικίιβ καί 
νυ βοπης ροοά δυϊποτίτε 5, δβδιρηὶηρ ἰϊ8 
οτὶρὶπ ἴο ἃ ἴδ]βε ἐχερεβϑὶβ ννῃὶοἢ Ῥεϊενεά 
παῖ Ραυϊ λαά βοπις ἤξβῃν ἰγυβὲ Ὀεβί 68 

Βῖ8. Ομ τ βείδη Ῥοαβϑείηρ. Βυῖ καί 5εεπὶι5 
αυἱϊξα ἴῃ ρίαςς, 48 Ραιιΐ 18 βἰπυρίὶυ, ἕο ἴδε 
τιοπηεηΐ, τεραγάϊπρ ΠἰπηβεῖΓ ἔγοπι ἃ Ρυτεὶγ 
7ονν 88 βδιαπάροιηι.---εἴ τις δ. πεπ. “ 
ΔΏΥΟΠΕ Εἶδε ῬγεβΌτηεΒ ἴο ἰγυδὶ." Α οοπι- 
Ἰεῖθ ρᾶγβ]εὶ ἰΒ Μαῖὶ. ᾿ϊϊ. 9, μὴ δόξητε 
ἀν ἐν ἑαντοῖς. ΟΥ τ Ὅὅος. χί. τ6. 
Αἰίη ἴο τῃϊ8 υ8βὲ οὗ δοκεῖν 18 Βυςῇ ἃ ρᾶ3- 
βᾶρε 45 Ατἰβιορῇ., Καη., 564, μαίνεσθαι 
δοκῶν, ““Ῥτεϊεπάϊηρ ἴο ὃς πιδὰ". ἥε 
οδηποῖ Πεῖρ τπϊηκίηρ δαὶ {πε ἀβᾶρφε ἰ5 
δαβεὰ οη τῆς ἐνιῤεγεοπαὶ υϑ8ὲ οἵ ἰδε νειῦ. 
ἴῃ Ἰδῖες ατεεῖκ δοκεῖν τεαυεπιν πιεδης 
“ἘδΙπΚ," 6.9. ΑςῖΒ χχν]ϊ. 13; Αεἰα Ρλἠῥ., 
95.1; Ρίαι,, Τὠποί., νἱϊ!., 3. [πὸ οβαδὶ 
Οτεεῖς τι 15 ἴῃς τερυΐαγ ἐφυΐναϊεηι οἵ [υΔ8π 
εέηϑεγε, ἴμε τϑο μη 8] ταγτα το ἀεποῖε (δε 
ορίηίοῃ οὗ ἴδε ϑεπδῖε (8ες ΨΝίεσεςὶ, ϑέγμεο 
Οναξομς, εἰς., Ρ. γ2). Ηοῖβι. δουϊεὶγ 
ποῖεβ ἐπὶ “δοκεῖ ρυῖβ ἴῃς πεποιθ. ἐν σ. 
ποθ᾽ εεενεῖν, δηὰ ἀδηῖεβ παῖ τπεῖε ἰδ ἃ 
τϑλὶν οοττεβροπάϊηρ τὸ [815 ἔλ᾽βε ορίπίοῃ. 
[π τῆ 15 βυδ)εςείνίεν ἴμογε 18 ἰσοηγ." 
ες. 5. Τῆς Αροβῖῖς βεεπὶβ τὸ ἐεεὶ 

ἃ οετίδίη παῖυγαὶ ρῥγίἀες ἰπ σεοουπίίηξ 
88 πεγεάϊαγυ ρτγίνιερεβ. --- περιτομῇ 
ὁκταήμ. Τῆς ἀδίϊνε οἵ περιτ. πιυϑῖ δὲ 
τεδά, εχργεβϑίηρ ἴῃς βρῇεγε τὸ ψβιοα 
ὀκταήμ. δείοπραΕ. [“ἰἴογαν : “ Εἰρδι- 
ἀδλγβ-οἱά δβ τεραγὰβ πὶγ οἰγουπιοίβίοη ". 
ΑΟΝ. 5βδιϊϑῆςβ πε τεαυϊγεπιεηῖβ. Ηε νγϑ 
Ῥοῖῃ ἰπ 1υἀδίβηι, ἀπὰ ἰοβὲ ποπε οἵ ἰἰ5 
δάναπιλρεβ ἔγογη ἴδε ουϊθεῖ. Ρχοβεΐγιεβ 
ψνεζα οἰτουπηοϊϑε 48 δά 8. Εογ τῆς υϑᾶσε 
ἴπ τῆ18 βεπβεὲ 866 ἴδε εἰδδογαῖε [ἰδὲ οἵὗἁ 
ῬάΓΆ11615 ἰπ Ννεϊβιεῖπ ου ]οῆπ χί. 30.--ἐκ 
γένους Ἰ. ἐκ οἴϊεη ἀεποῖεβ {πε ο[458 οἵ 
Πουπίγυ οὗ 8 πηδη, ἐ.ρ.ν ]οδπ ἐἰϊ. τ. Ρδυὶ 
δῃασεὰ ἰπ ἴῃς ρίογιεβ οἵ ἴῃε Ἴσονεπδηῖ- 
Ῥέορίθβ. [βγϑεὶ νγὰβ ἴπε τπεοογαῖίς παπιο. 
-τ-φνλῆς Β. ΤΗίΐβ ετἰδε βιοοά πίρῃ ἱπ 
7εν βῃ δβιϊπγδτίοη, ποῖ ΟΠΙῪ 25 ἀεβοεηάϊπε 
ἔτοτῃ Εδοδεὶῖ, [2οοδ᾽ 5 Ῥεϑι-ἰονεά ψἱέε, δαϊ 
88 τατηδϊπίηρ ἰογαὶ το τμε πουδε οὗ Ὀανὶά, 
δηὰ, αῇεγ τῇς εχί!ς, ἑογπιίηρ ἢ }υάλΒ 
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“Ἑβραίων, κατὰ νόμον Φαρισαῖος, 6. κατὰ “ ζῆλον ' " διώκων τὴν 3 4 βοπι.χ.1; 
ο΄. 4 ζος. 

ἐκκλησίαν,Σ κατὰ δικαιοσύνην τὴν ἐν νόμῳ γενόμενος ἄμεμπτος. υἹ- τι, ἴχ. 
2:1 Μεςς. 

᾿ ἐϊ: “8 (Α). 
τ Αςίδ χχίΐ. 4; τ (οζ. χν. ο; Οἱ]. ἷ. 23 αἱ. 

1 80 9 Ὁ» εἰ ΕΚΙΡ, Επυι.οοά.͵ ΒΑ8.ε 8, Ἑάά. ζηλος νἱτἢ ΓΑ ΒΌΡΕΘ. 

30πι. ὨἘα. 

δε ουπάδιίοη οὗ ἴπε ἔπΐυτε παιίοῃ.--- 
Ἕβρ. ἐξ Ἐβ . Εοτγ δε ρῆγαϑε οὐ Ηετζοάϊ., 
2, 143, φωμνν ἐκ Πιρώμιος ; ΡΪαῖ., 
Ῥλκαεάν., 246 Α, ἀγαθοὶ καὶ ἐξ ἀγαθῶν. 
Τῆς ἕοσος οἵ ἴμπεβε ννοσὰβ δ88 ῥεὲπ 
νΑΙ ΟΌΒΙΥ εβιϊσηδιεά. [3 δηά οἴμεσβ 
ἄταν ἃ ᾿οπίγαβι δεΐνεεπ Ἑβραῖος δηὰ 
᾿Ἑλληνιστής, ἴῃς ἔοτπιετ Ὀεΐηρ ἃ εν ῆο 
τεϊδίηεὰ ἐπε Ηεῦτεν ἰδῆσυᾶρε δηὰ ουδβ- 
ἰοπὶβ (8εε Αςῖβ νὶ. ). Βυῖ Εὐυδεῦ., 
Η.Ε., 2, 4, 2, ἈΡὈ]εβ. τπε ἀεεὶρπαϊίοπ ἴο 
Ῥηΐο, ἀπά ἱπ Ῥγαεῤ. Ευαπρ., χιϊὶ., αι, 2, 
το Ασίβιοδυϊαδ, ὈοΪΒ οὗ ἴμεπὶ ατεεῖ-βρεακ- 
ἱπρ ]εννβ ἢ Ππ||6 17 Δηγ Κπον]εᾶρε οὗ 
Ηεῦτεν. ΟἿ. 2 Οος. χὶ. 22ὥ. Τῇε Οτεεῖς 
Οοπηπι., ΤῊ. Μρ58. δπᾶὰ Τβάσι., Ὀεϊϊενε 
ται, ἴῃ υδίηρ ἴῃς δποίεπε πᾶπηε, Ραὺ] 
τυῖβθεβ ἴὸ Ἐπιρῃδβῖβε ἴῃς ρυτγν οὗ πὶ8 
Ἰἰπεᾶψε. Ρσοδαθὶν τπεῪ τε τῖρμι.---κατὰ 
ψόμον. Ατε ννε ἴο ἀϊδεϊπρυΐβῃ Ὀείννεεπ 
γόμος ἀπά ὁ νόμος ἰη Ραυ]} Αἰιετηρῖβ 
δᾶνε Ὀεεη ταδάς (ποϊδοὶν παι οἵ ΑἸἰδοτά, 
Κονριαης ἴῃ ϑῤεαζενγ'ς Οοννε., ῬΡ. 41-48) 
ἴο δον ἴπδὶ νῆα Ῥδὺ] οὔλτβ ἴῃς δτγιῖοὶε 
Ὧε 5 τϊπκίηρ πιαίηγ οὗ {πε ῥγίποϊρ!ε οὗ 
Ιδνν ἃ8 ἃ τηεϊῃοά οὗ 7υβεϊβοδιίοη ἰπ ορρο- 
βἰτίοη ἴο ἔδιτῃ, εἰς. Ιῃ οὖσ ἰυάρτηεηϊ ἰΐ 
δι48 Ῥδεη πιδάς δρυπάδπιευ οἱεαγ Ὁγν αταΐε 
{δ ὲε ῥαμιίἐπίδελε 1, εἠγε υονι Οεϑείς, Ὁ. 
1-τι) τῆδῖ, ἔοσ τῆλε Αροβιῖε, νόμος νἱΠ οΣ 
σπουῖ [Π6 ἀγίοῖε πλεδπβ ἴῃς Ο.Τ. τενε- 
Ἰλτίοη οἵ τῆς ν1}} οὗ αοἁ. Ηε πιᾶκεβ πὸ 
ἀϊδεϊποιίοη θεϊννθεῃ ἃ ρεπεγαὶ οοηςερτίοη 
οἵ Ὀἰϊνίπε ἰανν ἀπὰ ἴπε βρεςίδὶ οπε οὗ {πε 
Μοκδαὶς ἷἴανν. Τῆς Μοϑδις ἴδνν ἰ8. ἔοσ ἢϊπὶ 
δε ᾿ἰνίπε ἰᾶνν ρυζτεὲ δηά βἰπιρὶς, δηὰ 
τπδετγείοσε Π85 ἃ υἀπίνεγβαὶ δεαγίηρ. ΤΠεσα 
8τς, οὗ οουζβα, πηοά!οδίίοπβ οὗ 118 σεπ- 
Σὰ] ἰάθα, θὰ ἐπεν σᾶπ 811} Ὀς βατβέδοςογ Υ 
δοςουπιεὰ ἔος. Οῆεπ ἴδε ἰπβεγίίομ οἵ 
οπϊββίοη οὗ τῇς δγίϊοὶς ψἱῖ νόμος ἰ8 
επείγεῖϊν ἃ αυαβιϊοη οὗὨ ἔογτῃδὶ φτδτηγηδγ. 
Ηετε νόμος ἰ8 ρΡ]αἰπὶῪ πε ἴᾶνν οἵ Μοβεβ. 
-π- Φαρισαῖος. ΟἿ Αςἰβ χχιίϊ!. 6. Εοτ δὴ 
ἱπτεγεβεὶπρ ἀϊδβουββίοη οὗ ἴῃς ἱπήμεποε οὗ 
πε βοβοοῖ οἵ Η]]|εἰ ἀροη Ραμ] βες ΝΥ δὸ- 
πἰῖζ, ευες ΤἈέοὶ., χιϊ., Ρ. 28) ΗΕ. Τῇε 
βυγνῖνα!ῖ8 οἵὐ Βαδίπὶς ἀοοιτίπεβ δηὰ 
τοεῖϊμοάβ ἴπ Ῥδὺ} 8 τπουρῆι, ποσενεσ, 
τουδὶ πεϊῖπετ Ὀς ἐχασρετγαϊς, πος, Ὀεσδυβα 
πον ἅτε Κδθρίηϊς, ὃς σοπιετηρίυουϑν 
αἀϊβπιϊββοά. “1ἴἰ αοάἁ ννᾶ8 ποῖ πιονίηρ ἴῃ 

5 Θεον λἀάἀεὰ ὃν ΕΟ, 122, ἔ, νᾷ.» Αὑρ., ΑἸηρτβῖ. 

ἴδε Εαρδίπὶς τπουρῆὶ οὐ Οἢτίβε᾽β ἄδυ, 
Ψηδὶ τεάϑοη ἤᾶνε νὰ ἴὸ βὰν Ηε.... 
ΤΩΟνΕΒ ἰπ ἴῃς τπουγῆι οὗ το-ἀδγ ὃ " ἿΕ Τ. 
Ἑοτδυτῃ). ΑἸπιοβί σεται πν Ῥδυ} ̓ 5 ἔπ. 
τηυβὲ δᾶνε δε ἱπ ἐπογουρῇ βυτηρδίῃυ 
ΜΙ βέσῖςι 1υἀδίδη. Νὸ ἄουδὲ ἢς ψουϊὰ 
Ῥε ἀϊδοννηεὰ ὃγ τΒεπὶ, δη ἃ 118, 48 Εαπιβαυ 
ποῖςε8 (δέ. Ῥαμί, Ρ. 36), ννου]ὰ ρῖνε βρεςίαϊ 
ἕοτος ἴο δίβ ννογάβ ἴῃ νεγ. 8 ἐν. 

νες. 6. Ῥχγοῦδῦϊυ ζῆλος (πευίετ) ἰΒ ἴῃς 
οοττεοῖ ἔοσῃι πεῖ. ἴῃ Ν.Τ. τῆς πευΐες 
Οὐοουζβ ΟὨΪΥ ἰπ 2 Οοσ. ἰχ. 2, Βυῖ ἰξ ἰΒ ουπὰ 
ἰπ Ιχηδῖ., ἀπά, δἰϊεγπαίςϊν νι ὁ ζ.», ἴῃ 
1: Οἴεπι. [Ια ἴδ ρεσῆδρβ οοϊοαυΐαῖ (80 
Νν-5.".., Ρ. 84), Απουρῇ ὁ ζ. ἰδ τῃλἱ υδεὰ 
ἰπ ΧΧ. ζῆλος νουΐὰ αἰπιοβὲ ἢανε ἃ 
τεσ πηῖςαὶ πιεδηΐπρ ἔοσ ἃ βιγίοϊ [ενν αἵ τμδὶ 
τίηχα ἰπ ςοππεχίοη υἱ ἢ ἐπε ἐληδιῖςδ!ὶ ραγὶν 
διηοηρ ἴῃς Ῥαγίβεεβ Ψῆο οδ]ϊεὰ εἶ επι- 
βεῖνεβ ζηλωταί ((( ϑοδῦτετ, ἰ.,) 2, Ρ- 80 
86.). ΟΥ. δ]. ἱ. 14, περισσοτέρως ζη- 
λωτὴς ὑπάρχων τῶν πατρικῶν μον παρα- 
δόσεων.--διώκ. τ. ἐκκλησ. ΟΑΛ ΘΔ]. Ι. 
13, ἐδίωκον τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ. ὁ 
διώκων ἰδ, ἰῃ οἰλεβίςδὶ ἀτεεῖ, τῆς τεοδηὶ- 
Δ] ἴδγπὶ ἔοσ ἴῃς “ρυζβυεσ" ΟΥ̓́Ρτοβεουῖογ 
ἷπ ἴδε ᾿ἰανν-οουτίδ. ΒΓΔηρεΥ ὁπουρῇ ἰὲ 
ννᾶ8 ὈΥ πηδᾶπ8 οὗ ργοβεουϊίοπβ ὑπαὶ Ῥδυ] 
ὉΒΌΔΠΥ ρετβεουϊεά.---κατὰ δικ. τ. ἐν ν-. 
“ Αςροογάϊπρ ἴο (ἐ.6., ἰεβιεὰ ὃν τῃε βίδη- 
ἀαγά οὔ τπε τἰρῃιθουβπεββ νυ ιο ἢ Ὀεϊοπρβ 
ἴο πε βρῆεσε οὗ {πε ἴδνν." Οὐ Ἴουζγβε 
{πῖ5 τἰρῃιξεουβηςββ, νυ ἢ ἰ8 μετε ἐαυΐνα- 
ἰεῆῖ ἰο γἰρῃὶ οοπάυςε 48 ἃ ψνῃοΐε, 185 τε - 
βαιἀεὰ ἔτοτι ἴπε ροῖπηι οἵ νὶενν οὗἩ παῖ 
ΜΒΙΟἢ ᾿υβεῖῆεβ Ὀεΐίοτε αοά. Εοτν ἴδε εχ- 
οοριίοηδὶ ργοπιίπεηςε ννῃϊοῇ γὴν ἀλίεομσηεςς 
[45 ἰπ [εν ῖβῃ τει κοι τπουχῆϊ, 8βες ε5Ρ. 
γνερεῖ, Ζ εἶγεη ἀες Ταϊνιμά, ῬΡ. 260- 
270, ἀπὰ Οδμδιῖεβ᾽ δάπχισαῦϊες ποῖς οἡ 
Αῤοιαὶ. οΥΓ Βανμεῖ, χχὶν. ᾿. Οἵ. 58. 
50]. ἰχ. 9 ἴοσ ἃ Ῥτεςῖβε ἰογπιυΐδ- 

᾿πἴοπ οὗ [εν ίβῃ τπουχῆς οα τῆϊ]5 βυδήεοι. 
Ιε ψουϊὰ ῬῈ ψτοηρ ἴο {ἰπγῖτ δικ. Ὦετε 
τλδγεῖν τὸ σεγοπιοηΐδὶ οὔβεγνάποεβ. [τ 
ἱποϊιάεβ, τηοϑὲ ῥγορδῦὶυ, ἴπεῸῈὶ ογάϊπαγυ 
ΤΊΟΓΆΪ ῥγεοερίβ οὐ {πε ἰανν 88 ννεὶ].-- 
ἄμεμπτος. ἘΧΆΓΕΥ ΡΑΓΔΆ]1εἱ τὸ 8 ἀε- 
βογίριίου 18 ἴδε ςαϑε οὗ (πε τίς γουης 
τη ἱπ ἴδε αοβρεῖβ. Ης αἷδεο Ἵουϊὰ 
οἰαὶπι το θεὲ κατὰ δικ. τ΄ ἐν νομ. ἄμεμπ. 
[1 νὰβ δὲ τε πεχὶ βίερ (νεσ. 7) δαὶ 
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: δαρ σοι 7. ἀλλ᾽ ἅτινα! ἦν μοι "κέρδη, ταῦτα ἥγημαι διὰ τὸν Χριστὸν 'ζημίαν. 

οα ἐβαρ, 8, ἀλλὰ " μενοῦνγε ὃ καὶ ὃ ἡγοῦμαι πάντα ζημίαν εἶναι διὰ τὸ " ὑπερ- 

τῷ οι ἐχον τῆς “γνώσεως Χριστοῦ 4 ̓Ιησοῦ " τοῦ Κυρίου μου δ- δι᾽ ὃν τὰ 
χχνὶϊ. 

τ Κοαι. ἰχ. 
20, Χ. 18. 

ν 8ὅεε 
"2 Ὅ(ος. χ. 3: 4 Ῥοῖ. εἰ. 18 αἱ. (Ετοᾳ. ἰξ Ῥαυ].) Μ-Μ., ν. 294. 

Υ ΟἿϊγ Βεζε ἰῷ ΝΎ. Οοπιπιου ἰὼ ἰδίεσ ασϑεκ, 

πάντα " ἐζημιώθην, καὶ ἡγοῦμαι "σκύβαλα εἶναι, ἵνα Χριστὸν 

Χ Μεαῖῖὶ, χνΐ. 26; 1 (ος. Σἰξ. 1:5. 

1 ΤΊ, ατινα αἴοηε ἢ 3 ΑΘ, 17, ἅ, ε, κ, Εὐτῃ. σά. Ογτ,, Ινυςἱδ,, Απιδ. 

380 Τί., Νν»8., ΝΗ. ἢ ΦΑΡ, 17, 37, κβα., οβοσ., οορ., Ὀἱά., Ἐυτῃ οοά., Ογτε., 
ΤΠρΡὮΙ. Ττρ., ΑΙΣ, Μγε., ᾶ. μὲν ουν 8 ΒΌΕΕΟΚΙ,, Οδτ. ὅ8ες ᾿γ58., ΤΑ. νυ. 
104. 

3 Οηι. καὶ δὰ", 80, ἔ, νρεῖδ. σο. ᾿ορ. βεἴῇ., Ογε., ᾿νυς ἢ, 8ὲεε Νν8., ΤΚ., ρ. στο, ψδο 
Ῥοϊηΐβ ουὖὲ παῖ και 8 οἥεη οπτιεά ἐνεη ἰπ δηοίεπὶ Μ55. 

4τον Χ. !.: Β, Τπάσγι. Ρτυοῦ. ἴο Ἄοοπέογπι ἰο διὰ τὸν Χ. οἦ τῆς γνώσ. ὅ8ὅ:ε Ὗνε., 
ΤΚ,, ν. 73. 

δ]ησ. Χρισ. ΑΚΡ, ἢ, νρ. 50. δγτβοβ. βίῃ, Βδβ., ΟὩσ., Ευιῃ. 

δ μων ΑΡ, 5γτΡ. ἃγπη. ξεῖῃ., Ὠϊά., Βδ8., Ογτ., Ινυς. 

1 80 ΑἸΖ. ψ ΒΟΑΌΚΦΕΚΤΥ,Ρ, δβυτρ.: 
εἀά, νὰ Μ ΒΡ Ἐ6Ὸ, 17, ἀ, ε, 

ἔς, Ἀιά., Βαβ8., σἢσ,, Ουγ., Αὰρ. Οπι. εἰναὶ 
νῇ. ζορ. βυτβοδ. ἃγπι. εἴῃ., [ἊἊὐς,, 

Νιςϊοτίπη. ὙΤστε ἰβ βοῦηε ἴογοε ἱἰπ Μεγετ᾽β διρυτηεηΐ ἴδδὶ εἰναι τηῖρῆς εδϑὶϊν ἄσορ 
ουὲ Ὀείοτε ἐνα.- 

με βιορρεὰ βῃοῖι. Ηε νψδβ ὑπδῦϊε ἰὸ 
“ἐρουηΐξ 411} τη ΐη ρ8 1088 ἔοσ ΟἾσίβι ᾽". 

γν. γ9. ἙΑΚΤΗΣῪ ΟΑΙΝΒ ΠΟΌΝΤΕΡ 
ῃ:088 ΤῊΑΤ ΗΒ ΜΙΘῊΤ ΜΙΝ ΟἨἩΚΙΒΤ.-- 
Ψνες. 7. ἀλλ᾽ ἅτινα. ΑἸΕΠουρΡᾺ ἴῃ Ἰαῖεσς 
Οτεεκ ὅστις δά ἰοβὲ αἰπηοδὲ 411 ἰἴβ 
δου ϊίας ἔοτος δηὰ Ὀεοοπιε βἰγιρὶν -- ὅς 
ἕξ, Μαῖι. χχίϊ. 2, εἰς. Οὐ ]6εὺ ἱπ 
Ψίποεπε απά Ὀοκβοηβ Ἡαμάδοοϊ, ἢ. 
302), οης ἔδεϊβ τπδὲ βοπιεϊπίπρ οὗ (δὶ 
ἴοτος ἰβ ργεβεηῖ πεσε. “Βυϊτμεβε ἐπίῃ ρβ, 
δἰ βουρσῇ ἴμεν γετε οὗ ἃ οἶδββ {πδὶ ννᾶβ 
τε ρα ἴἰ0 πηε." Νον ἀξ ἐῤτα ἰερε 
ἰοφμδέμν, σεἀ ἐδ γεπέέϊα φμαε ἐπ ἱερε ἐεί 
(Εβεῖυδ). ὙΤπε ῥτγεγορβίινεβ τπεπιοηεὰ 
δῦονε ψγοσε ταδὶ] ρχίνίϊεψεβ νίεννεα ἔτοπὶ ἢ 8 
οἷά 1εννίβῃ βιδπάροίϊηι, παῖρμὶ ἐνεπ δῈ 
᾿βεῖγ τεραγάεά 48 ρανίπρ ἴμῈ νγᾶγ ἴο 588]- 
νδιίοη.---κέρδη. [ἡ ἴδε Ρΐυταὶ ἰξ υβυδ}} Ὁ 
τεῖετθ ἴο τοηου (8εε εὉΡ οὐ ϑορῇ., 
περ.» 1326). ἘεΙΒαρΒ ἴδε Ιάεα οἵ βερα- 
ταῖς ἰΐεπιβ οἵ ργοῆϊ ἰβ θεΐοτε ἴπε Αροβιῖβ᾽ 
ταϊηὰ (80 αἷδο ναυρῆαπ). Εον {πε δηϊτὶ- 
τ:πεβὶβ Ῥεῦψεεπ κέρδη ἀπά ζημίαν οἵ, 
Ατίβίοιϊς, Εἐδ. Νέδονι., 5, 4. 6, τὸ 
τοῦ ἀ ὃ πλέον τοῦ κακοῦ ττον 
κέρδος, τὸ δὲ ἐναντίον ζημία.---ἥγημαι 
“..ἴημ. “ἋἹ δᾶνε ςοπδίάογεά δηά 811}} 
ςοπβίάοτγ.᾽"" Τεγβεῖυ, Τπάτι., περιττὸς . . . 
ὁ λύχνος, τοῦ ἡλίον φανέντος. 

Ὦ νν. 8-11 8ες Εδίηγ᾽᾿ Β δ σηϊγαδὶς ἐχ- 
Ῥοδίείοη ἰῃ Ξαῤος. Βὲδίο, ρῃ. 2οο-256.--- 
νεσ. 8. ὰ ῦνγε. ΡτοΟῦΔΟΪΥ γε 
οὐυρῆῖ ἴο ᾿ς τεαά (8εε οτῖϊ. ποῖε σωῤνγ.), 88 
118 δῦβεπος ἰῇ βοηὴς φοοᾶ δυϊβοσγιτῖεθ 18 

δοοουηῖεά ἔος ὃΥ ἔπε δαδε ἢ νι ςἢ ἴ᾿ 
τουϊὰ Ῥε οπιϊττεὰ (50 Ὁ οπιὶῖβ ἰὰ ἴῃ 2 (ος. 
χὶ. χα; ΕΘ ἴῃ ἔοσπι. νἱϊ!. 32; Β ἰπ ἔοτω. 
ἶχ. 20). ΑἸἰπιοβῖ - “"Νγυ, ἴπδῖ ἰ8 ἃ ἐεςῦῖς. 
ΨᾺΥ οὗ ἐχργαβείπρ ἴἴ ἢ 1 σδῃ ρῸ δυσῖμες ἀπὰ 
ΒΑΥ,᾽ εἴς, ἀλλά βυρρεξῖβ ἃ σοπίταξὲ ἴὸ 
Ῥε ἱπισοάδυςεά, μέν αὐ ἀξ εἐπιρῃδβὶβ, νυν δ1]ς 
οὖν, ζαϊπετίηρ ὑὕρ ΨΒδὶ 85 αἰγεδὰν βεεη 
βαίὰ, οοττεοῖὶβ ἰὰ ΌὉῪ ΨΑΥ οὗ εχιεπάϊηρ 
8 αββϑετίίοη (γε οδῇ βοβζζοὶν ὃε ἰγϑπβ8- 
Ἰαϊεά, τεργεβεπείηρ, γαῖμοσ, ἃ ἴοπε οὗ ἴδε 
νοῖςα πῃ τακὶηρ Ὀδοῖκ [86 ᾿ἰπιϊτδιοτβ ἱπη-- 
Ρεά ἴῃ ἅτινα. . . κέρδη. “ΝΑΥ 
ταῖβες, 1 δου λιν οουηξ αὐΐ τπϊηρβ," εἰς. 
Ννε Ἵοδπηοὶ ν εἰ] 5ες, ἰῃ νίενν οὗ ἴδε παϊιγαδὶ 
τδηϑδιίοη οὗ ἀλλὰ Ὁ Βον ἴδε 
ΕἸ ρἢδβὶβ οουἱὰ Ῥε αἱ ἃ οι ἀπγ οἶμεσ νγοσὰ 
τλδη πάντα. ΤΠετε ἰβ πο πεεὰ ἔοσ ςοὺ- 
τεαβδιίίηρ ἥγημαι ἀπὰ ἡγοῦμαι. Ης ἀοες 
ποῖ φοπιρᾶτζε ργέβεπὶ δηὰ ρᾶβι. 
αἰγεδαν ἐχργεββεβ ἴδ ἤχεά ἀεοϊβίοω ἴὸ 
ΜὨΪΟἢ με Πδ8 σοπιθ. ΗεἜς ἢλ8 βροΐεῃ οὗ 
τερατάϊηρ Π᾽5 πηρογίδπὶ [εὐνβῇ ργεσορα- 
εἶνεδ 85 "1058" ἔοσ Ὁ γβι᾽'Β βᾶκε. Νον 
δε νψἱάεπβ ἴῃς ταῆρε ἴο πάντα. ΤὨῊΪΞ ἰ5 
ἴπε σοὶ οἵ Οἢ τί βιϊδη 116. [κι 18 ποὶ ἴο θὲ 
ἀϊνιάεά υρ Βεΐνεεη ΟἾγίβὲ ἀπά εασι}ῖ- 
ΠΕ88. ἴξ 15 ποῖ ἴο Ἔχργεββ [1861 ἰῇ διΐεῃ- 
ἴίοη ἴο οεγίαίπ ἀείαιβ. “1 νὲ βδουϊά 
ΒΔΥ 5οπὶς τΠϊηρβ, ΜῈ τρις θὲ ἱπ ἀδῆρει 
οὗ 51 ἀϊπρ ἱπῖο ἃ οπε-ϑι δὰ ρυτγίἐληΐβγῃ ᾿᾿ 
(Καδίηυ, οῤ. εἰέ,, Ῥ. το1).---τὸ ὑπερέχον τ. 
γνώσ. Χ. ᾿]. κιτιλ. Αἡ ἰπβίδηςς οὗ (δε 
εχισδοσζάϊπαγυ ργααϊεοιίίοη οὐἠ {πε ἰδῖεσ 
ἰδησυᾶχε ἴοι ἰογηλίηρς δὐβίγαςϊς βυδείδη- 
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κερδήσω, 9. καὶ "εὑρεθῶ ἐν αὐτῷ, μὴ ἔχων ἐμὴν ' δικαιοσύνην τὴν 2 [κε χνί!. 
18: οτῃ. 

ἐκ νόμου, ἀλλὰ τὴν διὰ πίστεως Χριστοῦ, τὴν ἐκ Θεοῦ δικαιοσύνην Υυἱί- το; ᾿ 
ζος. ἱν. 2 

1 33" ρἴδοεβ ἐμ. δἴϊεσ δικ. 

εἶνεβ ἴτοπὶ δά εςτὶνοεβ δηὰ ραγιϊςὶρ᾽εβ. ΟΛ 
2 Ὅος. ἱν. 17, τὸ. .. ἐλαφρὸν τῆς 
θλίψεως ἡμῶν. ΡτΟῦΌΔΌΪΥ - “τῆς δβυτ- 
Ῥαβϑίηρ (ου βυργεπε) τίη Ὠϊοἢ οοη- 
δἰβδὶβ ἰῃ ἴδε Κπονϊεάρε,᾽" εἰς. “γε ῬῪὲ- 
μεϊὰ Ηἰβ ρίογυ.᾿ Ὑηδὶ ρίογυ ουϊβῃϊπαεβ 81] 
118 ελσῖ 5 συϊάϊηρ-βϑἴατβ.---τ, γνώσεως. 
Τῆϊβ Κπον]εᾶρε οἡ νυ ἢ ΡΔὰ] 8 80 ἔοπὰ 
οὗ ἀννεϊηρ, ἰβ, 45 Βευβοῖ. ννε]] Ἔχργεββεβ 
τ, “" τῆς τεβεροιτίοη οὗ ἐδ! 'π ουὺγ γεδβοη "ἢ 
(οῤ. εἱέ., 'ϊ., Ρ. 177). [τ 18. ἀϊγεσιγ οοπ- 
πεςοϊεὰ ἢ πε βυγγεπάεσ οὗ {πε βου] ἴὸ 
ΟἸγῖβὲ, δυῖ, 48 Ῥδὰὶ τδᾶςῃεβ, ἴπδὲ αἰνναγ8 
τλεδῃ8 ἃ οἷοβα ἱπειπηδον ννἱτἢ Η πὶ, ἔγοπὶ 
ἉΠΙΟΝ ἴῃοτε βρυίηρβ 8ἃη εἜνεῖ- στον πη 
Κπον]εάρε οἵ Ηἰ58 βρίσιε δηὰ ν"}}. ϑυςῇ 
Κπονϊεάρε ἰᾶγβ ἃ βίαν! ἐουπάδιϊου ἔοσς 
16 ΟὨἸγβείδῃ Ἵμασζαςίεσ, ργενδητίηρ ἰξ 
ἴτοτῃ ἐνδρογδίϊπρ ἱπίο ἃ πεσε υπγεᾶβοη- 
ἱπρ' Ἔπιοιοπδὶσπι. Τῆς σοποεριοη, νϊο ἢ 
ἰδ Ῥγεοσηίπεπὶ ἱπ Ρδυ]}}5 ντιεἰηρβ, ἰδ Ὀαβεά 
ου ἴδε Ο.Τ. ἰάεα οὗ ἴπε Κπονϊεάρε οὗ 
αοά. Τὶ 18 δἰνναυβ ργδςιίςδὶ, γε] ρίουβ. 
Το κπον αοά ἰβ ἴο τενεσαὲ Ηΐτ, ἴο ὃς 
ξοάϊγ, ἕος ἴο Κπονν Ηἰτὰ 'β ἴο υπάετβιδηά 
τᾶς τενεϊδιίοη Ης [48 ρίνεη οὗ Ηἰπιβεϊξ. 
ΟΥ. 188. χί. 2, ΗδΌ. ᾿ϊ. 14. [τ 15 πδίυγδὶ 
παῖ ἴθ ἴπς ἰδῖεν ΕΡρίβι]ε8 118 ἀβρεοὶ οὗ 
{πε δρίγτυδὶ 116 βῃουϊὰ σοπιε ἱπῖο ἐπε 
ἰοσερτουπά, βεείης ἴπδὶ αδἰγεδὰν {πε 
ΟΠγιβείδη (δι νν5 δεὶπρ σοπίτοπιεὰ Ὀγ 
οἴδπες εἐχρίδηδιίίομβ οἵ πιᾶπ᾽5 τεϊδιίοη ἴὸ 
αοά. Το Κηονν Οἢγίβε, ἴπεὲ Αροβίῖε 
ἴεᾶςῃεβ, 18 ἴὸ πᾶνε πε Κα νψῃϊο ἢ ν}]} 
υπϊοοῖκ 411 ἐπε βεογεῖβ οὗ εχίβίεηςε νἱεννεά 
ἔτοπι τῇς βιδηδροϊπε οἵ τεϊϊρίοω.---τοῦ 
Κυρίον μ. ἴὲ ννᾶβ 85 Κύριος, τῆε εχ- 
αἰτεά [οτὰ, ἴπᾶὶ Ῥδὺὶ ἤτγβὶ κπενν ΟἾσῖβι. 
Απὰ αἱνναυβ ἰτ ἰ8 ἔγοπι τπὶ8 βιδπάροϊπι 
με ἰοοκβ Ὀδοκννασάβ δπὰ ἐοσννατάβ. Τὸ 
τεοορπίδβε τπἰ8 ἰβ ἴο υηδετβιδηὰ ἢἰ8 ἄος- 
τρῖίπδὶ τεδοῃίηρ.---δι᾿ ὃν τ. πάντα ἐζη- 
μιώθην. τὰ πάντα -- “τἢε δυτη-ἴοἴΔ] "48 
ορροβεὰ ἴἰο ἃ ρασ. (80 δἷβο Ηοῖΐβι.) 
ῬετΠΔΡ58 ἴῃ σοπιγαβιίηρ ἐζημ. ἀπά κερδήσω, 
85 ἰπ ἴΠπ6 5 ΠΏ ΠῚ σοηίγαϑὲ ἴῃ νασ. 7, ῃῈ 
ΤΩΔΥ ἢᾶνε ἱπ νίενν οὐὖζ [,οτά β ννογάβ ἴῃ 
Μαῖι. χνὶ. 26. ἴπ Ν.Τ. οἠἱγν ἴδε ραβϑῖνε 
οὗ ζημιόω ἰ5 υδεά νἹτἢ νατίουβ σοηδβίσιο- 
τίοηβ. [1 ρῖνεβϑ ροοὰ βεῆβε ἴο τεραζὰ καὶ 
ἦγ. σκύβ. 45 4 ρδΔτΙεπίμεβίβ, ἀπά δι ἴὸ 
τῆλκε ἵνα κερδ. αἰοηρ Ὑἱἢ ἰ15 ῥδγδὶ]εὶ 
τοῦ γνῶναι ἀερεπά οη ἐζημ. [ἡ {18 σᾶ5ε 
τῆς Αροβεῖε βρθβᾶκβ ἔτοπι ἴδε βίδηἀροίηϊ οὗ 
δἷ5 οοηνεσβίοη. ϑὲεε]. Ννεἶββ, Τὰ. 1Σ.Ζ., 

1899, «οἱ. 264. -σκύβαλα. Τῆε ἀετῖ- 
νδίϊοη ἰ8 υπςετίαῖπ. [ζ 15 πχοβῖ ὑγοῦδῦν 
ςσοηπεοιοά ἢ σκῶρ, “ἀυππρ᾽". [τ ἴ8 
οἴἴϊεῃ υδεὰ ἰῃ τἢϊ]5 βεηβς ἰἰ8εἰΐ, θυ 4150 
ἴῃ της ννάδτ τηεδηίηρ οὗ δὴν “τεΐξιβε,᾽" 
Βυςἢ 85 ἴδε τεπιδίηβ οἵδ δαπᾳιεῖ. 8ὅεε ἃ 
Ἰαγρε ςοἸ]εςιίοη οὗὨ Ἔχχ. ἔγοπι ἰδῖβ τυτίεγβ 
ἰῃ Μεϊδιείη δηὰ 1,Ὧτ., δπὰ οὔ τῆς δρὶ 
ῬΆτγΔ}1εὶ η΄ Ρ᾽δυῖυβ, Τγμς., ἰἰ., 7, 5, ἄνια- 
ἐον φμὲ δοπα 5μὰ ῥγοὸ ξίεγεογε καδεί. Ῥτο- 
ῬΪγ εἶναι οὐρῆϊ το Ρε οπ τε, ΔΙ που ἢ 
ἴδετε ἰβ στεαῖ ἀΐνεγρεηςε ἰπ ἴῃς δυϊποτί- 
εἴεβ, (δες οτγίϊ. ποῖς σηῤγ) [ἐκ τηῖρδε 
ΘΑ: Ὀε ἰπβεγίςα δἂ8 Ῥδγϑὶ] εἶ ἴο {πε ῥσε- 
ςεάϊηρ εἶναι.---ἶνα Χ. κερδήσω. “ὙΠΑΙΙ] 
ΤΩΔΥ Μη ΟὨτῖβε." Ὑβεῖς 8 ποιῃΐη 
τηεομιδηΐοδὶ οὐ πχεὰ δου ἔε]]οννβῃὶρ νν] 
ΟὨγῖβι. [τ πιὰν θὲ ἱπιειτυρῖεά ὃν ἀεσαν 
οἵ Ζαϑὶ, ἴῃς ἱπιγυβίοη οὗ πε δασίῃ!ν βρίσιε, 
186 τοϊογαϊίοη οὗ Κποννῃ βἰηβ, ἴπε δᾶβὺ 
ἀοχηϊπαϊίοη οὐ 586]{-ν}}}, δπὰ σουπιῖεβ8 
οἴδετ οαυδεβ. Ηδηςασ, ἴο πηαϊηϊδὶη ἴἴ, [ποτα 
τουδὶ ὈὉς ἴπ6 Γςοπιϊπυουβ εϑεϊπιδεϊηρ οὗ 
ΘΑΙΉΪΥ Ἐπὶπρβ δὲ {πεῖς ἴσας ναῖυθ. Αο- 
οογάϊηρ!ν Πα ἰοοκβ θη “"ἱπηΐπρ ΟἾτῖβι "ἢ 
88 βοπιεϊῃίηρ ργεδεηῖ δηὰ διΐυγε, ποὶ 48 
Η Ῥαδῖ ἃοῖι. (ΑΒ ἴο ἴδε ἔογπη, δῇ δογίβι 

κι 

ἴς τερεϊνεά ἱπ Ροβί-οἰδββίςδαὶ αἀτεεῖ - 
τυγχάνω ννυἱῖῃ ρατιςρ!ε (Ετεηςἢ 56 ἐγοι- 
τυενὴ, “ ταγῃ ουὐἱ δουδ!ν ἴο Ὀε". “Απὰ 
δοῖυδ!ν Ὀ6 ἱπ Ηἱἰπι,᾿" ἴτοπι τῃ6 Ἂβομδῖο- 
Ἰορίςδὶ βιαπάροϊπι (βες Νίϊεδυ, Ζ.6 Κεγδε, 
Ῥ- 192). Τῆε ᾿άξεδ ἰ8 ἱηνοϊνεά οὗ ἃ τε- 
νεϊδιίοπ οὗ τεϑὶ Ἵπαγαοῖεσ. Οὐ. Οδὶ. ἰϊ. 
17, εἰ δὲ. . . εὑρέ μεν καὶ αὐτοὶ 
ἁμαρτωλοί.---ἐν αὐτῷ. Τῆε Τεπίγαὶ δος 
οἵ Ραυ])5 τεϊϊρίουβ 1" ἀπὰ τῃουρδὶ, ἴδε 
ςοτηρίεῖε ἰἀεπιϊβοδιίοα οὐ {πε δεϊϊενεῖ 
νι ΟἨτῖβι.--μὴ ἔχων. μή εἰπεῖ ἀε- 
Ῥεπάβ ἀϊΐγεςε!γ οη ἵνα οτς ἰ8 υβεὰ ἴο ἐχργεββ 
Ῥαυ]β οὐνῆὶ νίενν οὗ ννῆδι ἰβ ἱπηρί!εὰ ἴῃ 
εὑρεθ. ἐν α. ΤῆϊΪΐδβ ἰδὲ τπουρῃς πιυδὲ Ὀς 
τεραιάεδ δ8 ἴῆε Ὀαβὶβ οὐ ννῃϊο ἢ ἴδς 
οἰδυδεβ ἱπηπγχεάϊαιεῖγ [Ο]]οννίηρ τεβῖ. --- 
ἐμὴν δικ. ““Α τἰρῃιίεουδπεβ8β οὗ ΠΊΥ ΟΠ. 
 Αῤος. οΓ Βαν., ἰχὶϊϊ. 3, ““τῆεπ Ηεζεκίδῃ 
ἐυβιεὰ ἰπ ΠίβΒ ψοσκβ δἀπὰ παὰ πορς ἴῃ 
μὶβ τὶρμιθουβηεβ8". Τῇ πουπ δικ. ἰ5 
ΔΠδτιῆσουβ ἴο ἐπηρῃδβίβε ἔπ ἰάθα Ὀεϊοηρ- 
ἵπρ ἴο ἴε ἰπ [ἴ8 ἐββεητίὶ ἔοσςβ. ἐμήν ἰβ 
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Δ Καμο 73; ἐπὶ 1 τῇ πίστει - 10. "τοῦ γνῶναι αὐτόν, καὶ τὴν δύναμιν τῆς 
6, νἱΐ. 3. 
86ε ΒΪΔ85, 
Οναάννι., 
Ρ.23:. δ 40Οοε. ἱ. 5; τ Ῥεῖ, ἰν. 13. 

ἀναστάσεως αὐτοῦ, καὶ τὴν 2 κοινωνίαν τῶν ὃ " παθημάτων αὐτοῦ, 

1 ΠΕ", ΟΟἿ,. νξ. ἐν πιστει. ΓΡ, βυτρ., Βαδβείμ., Οἴσ., οοπηςεοὶ πῖ8 οἴδυϑθε στ 
1ῃς '᾿νοσάβ [ο]Ἱοννίηρ. 

380 ὈΕΕΘΟΚΙΡΡ, Βδ8., Οἢσ., Ευϊῃ “οὐ, ὙΠάτι. Εάά. οτῃ. τὴν ψ τ ἡ "ΑΒ. 
Μέεγεσ Κεορβ τὴν, ψνῃϊοἢ με ΒΌΡροΟΞβεβ ἴο πᾶνε δεθῃ ““ονετίοοἰκεὰ Δ8 ὑππεςεββάγυ". 

Ν 
ὐάεὰ ἰο ἀεῆπε, δηὰ ἴδῃ τς ἀεβηϊτίοι 
ἰ8 εἰαροταιεὰ ὃν πε οἴδυβεὲ ψἱ {πε 
δτιῖςῖθ. Απ ἱπβίσυςξίνε ρδγα!]εὶ ἰ8 Οδίὶ. 
ἱϊ, 20, ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ νἱοῦ τοῦ Θεοῦ 
(8εε 8πη ἱπηρογίδηϊς ποίε ἱπ ἄστεα, Ογανι. 
οὗ Ν.Τ., Ῥρ. 34-35). δικαιοσύνη, 48 
ὈΒυ Δ ΠΥ ἰῃ Ῥδυ}}5 νυ πη ρΒ, τηεδπ8 ἃ γὶρ λέ 
γείαίΐοπ Ὀεῖννεεπ Πἰη δπὰ ἀοὰά. Τῆς 
τεϊεπιίοη οὗ της ψογὰ ὃγ Ρδὺὶ! ἴο ἀεποῖς 
τε ρΡοβίτίοη οὗ τῃς Οἢγιβείδη δείοσε αοὰ 
ἰ8, 885 Ηοῖβι. (Ῥαμίέη. ΤἈδοὶ., Ῥ. 64) ροϊπι8 
ουΐϊ, ἃ ῥτοοῦ οὗ δΠὶβ οἷοβα οοηποχίοῃ ἢ 
τῆς }ενν δ σοπβοίουβπεββ. ἕν τηᾶν ο81] 
ἰξ ἃ “"Τογεπβὶς " ννογά, ἔοσ οεσίδίηϊν ἔπεσε 
Αἰννᾶγ5 11ε8 Ὀεῃϊπά ἰτ τῆς ἰάθα οὗ ἃ βίδη- 
ἀατὰ δρροϊπιεά Ὁγ αοά, 4 ἴανν, ιῃς εχ- 
Ρτεβϑίοη οὔ τε Ὀἰϊνίης ν}}. Τῆς αυα] ν- 
ἴῃ Ψογάβ δεῖ δῆσον ννῃδᾶὶ Ῥαὺϊ! Π85 ἱπ 
νῖεν,.--τὴν ἐκ νόμον. Οὐ ἴδε Ἰαπιεηῖ ἔοσ 
1ηε ἀεβιίγυοιίοι οὗ }δγυβα] ἐπὶ ἴπ Αῤος. οΓ 
Βαν., Ἰχνὶϊ. 6, “τπε νᾶρουγ οὔ τῃε βπιοίκε οὗ 
1πε ἴποαπβε οὗ τ ρῃβιεουβηεββ ΜΠΪΟὮ 18 ὈΥ͂ 
πε ἰανν 18 εχεϊπρυ δμεᾶ ἱπ Ζίοη " (ἀπά 
8εεὲ Ομδιΐεβ᾽ ηοῖς οὴ χν. 5). Τῆϊβ πγρο- 
τῃετοδὶ] δικ.», ννΠΙοἢ ἢς 4118 πἰβ οσνῃ, οου]ά 
ΟἿΪΥ βργίῃρ ἔγοτη οοπιρίεῖε σοῃέογπ τυ ἴο 
ἴδε 1} οὗ αοά δὲ τενεαϊεὰ ἱπ ὑγεςερῖβ 
δηὰ ςοπιπιαπάβ. Τῃαὶ ἰβ ἴπε Κίπά οὗ 
τεϊδιίοη το αοά νος Ραὺ! πα8 ἐουπὰ 
ἴο Ὀε ἱπηροββίδ]ε. Οπ νόμος νίϊπους ἐπε 
Ατῖῖοῖε δεεὲ οὔ νεῖ. 5 ὁηῤγ. τὴν διὰ 
πίστεως Χ., τὴν ἐκ Θεοῦ δικ. ἐπὶ τῇ 
πίστει. ΤΕ οχδοὶ Ἵπασγαςῖεσ οὐ (ἢἰβ 
δικαιοσύνη νν»ϊο Ραὺ] ῥείζεβ τηυβὲ ὃς 
ζφΑγον ποῖεά, ὙΒε ρῥτεβυρροβίτίοη οὗἁ 
ξοββοῦθίπε 1τ 8 ""ἴο Ῥε ἰουπὰ ἰπ ΟΠ γῖδι ". 
ἢ ἰ8 ποῖ ἃ τὶ ρῃιεουβηεββ νυ ἢϊοἢ 6 οδη 
νη ὈΥ ἰεραὶ οὐβεγνδηςεβ. [τ βργίηρβ 
ποτὰ αοὗ. Ψνμαὶ ἄοεβ 1815 πὲν τεϊδιίοη 
ἴο αοὰ ρῥτγεοίβεϊυ πιεβᾶη ὃ Τῆς οπα ᾿οη- 
αἰτίου οὗ υπάετβιαπάϊπρ ἴδε ΑΡροβιὶε β 
Ἰαηρυᾶρε ἰβ ἴο τεπιεπιδεσ {πὶ ἢε οοσῃ- 
δίπαβ ἰῃ πῖ8 Ἐπὶ πίη ὑνὸ σοποεριοπβ οὗ 
δικαιοσύνη, οὐ ρεΓἢΔΡ5 ννεὲ βῃου]ά γαῖ με 
8ΔΥ τι ΒΒ οὐν ἢ Ἔχρεγιεηςε 885 τπηδάε νἱν ἃ 
ἔος Πὶπι ἃ τνο-ϑἰἀεὰ ςοπςεριίοη οὗ [δἰ 
τεϊαϊῖίο. Οπ ἔπε οπα μαηὰ, ἢς τπῖη 8 οὗ 
δικ. 245 ςοπηεςῖεά ψνἱἢ αοά, τς ]υάρε οὗ 
τε. ἀοά, δβιγίοεν τηδγκίηρ βίη, ταῖρδιὶ 

8. 80 [,ἀςἢ., ΑΙΏ, ψ πῇ ΒΟΑΌΕΕΟΚΙΡ. Τι,, Τρ, Νν8., ΝΝ.Ἡ. οπι. των σἱν 
Β. 

οοηάετηη τῆλε ΔΌβο] υἱεῖγ, Ὀεοᾶυβε 411 μάνα 
δἰπηδά. [πβιεδὰ οὗ ἔπδῖ, θεοδυβε οἵ Ηἰς 
Βῖᾶςε τηδηϊξεβιεά ἱπ 1}|εϑὺ5 ΟἸσίδεὲ ἴδε 
ογυοϊδεὰ δηὰ νογκίηρ τῃσουρσα ΟὨβι 5 
ἄεδῖῃ, Ης ἀεδ1]β πους ὙΠ δίππεσδ, 
ἐγεαίς ἐΐεε ας γὶρλέεομς ομκ ἀξοομπὲ οὗ 
ἐμὰς ῥνοῤῥίἑαδδοκ νεαδς ὃγ ἐὰε Κὶρκίδοις 
Οπε, ἰτεαῖβ ἵμεπὶ 88 βιαπάϊηρ ἴῃ ἃ πρδὶ 
τεϊδιίίοη ἴο Ηἰπηβεϊέ, ἑ.ε., ραγσάοῃβ ἐπεῖ). 
δικαιοσύνη (δ οοπιεβ ἰοὸ ὃς ἀοάξ 
Βταοίουβ νὰν οὗ ἀδξαὶπρ ἢ υ8, “ ἴοΙ- 
Εἰνεπεβ8 νἱἢ ἴῃς Εοτγρίνετ ἰπ ἴτ᾽ (λίην, 
οῥ. εἷξ., Ρ' 231), ἴδε τεϊδιίίου ἢ αοὰ 
πο ψ Βϊςἢ ννα ἅγα ὑτουρῆς Ὁγ ΗῚ8 στάζε ἔος 
76βυβ᾽ βαίκε, τερατἀεὰ τῆοσς οἵ 658 85 δῇ 
δου νγ οὗ ΗΙ5, Ῥγδοῦςδ!!ν -Ξ βαϊνδιίοω 
(νος ἢ, αἰγεδάγ ἴῃ Ο.ὕ Τ., τεβϑιεὰ ὑροπ ἴδε 
τεοτυὰς οὗ (οὔ᾽ 5 ομδγαςίεσ, δες, ἐ.6., 138. 
Ἰι. 5-8, ΚΒ. χον ϊ. 2). αοὐ᾽β )υϑειξγίηρ οἵ 
118 τηΔ κε8 8 δίκαιοι ἰπ Ηἰξ5 βἰρᾷι: νῈ ρο8- 
5688 δικαιοσύνη. Τπαῖ, Ποννενεοῖ, πιιρδὶ 
ἌΡΡεδσ δι ἴγασυ. Βυῖ ἴῃε Αροϑβῖῖε ρίνεβ 
ὯΟ ρτουπά ἴος βυςῇ ἃ βυβρίςῖοη. Τὶδ 
δικ. ἐκ Θεοῦ 18 οηἷν τεδομεὰ “τπτουρῃ 
τῆς ἴα οὗ ΟἸγῖβι, ἐ.δ., τῆς ΖΔ ἢ νυ Πιο ἢ 
ΟἸσίῖβι [εϊηά1ς68, οὗ ννῃϊςἢ Ηδ ἰ8 τῆς διυίποσ, 
ΜΙ ὨΙΟΝ, αἷδο, ΗἨἢδ πουγίβῆεβ δπᾶ πιδίη- 
ταῖῃβ (8ϑεε εβρ. Ηδυβδιείϊεσ, Ογεῤμετσαίά. 
ϑέμαϊεη, ῬΡ. 177-178). Τμῖβ δικ, ἰδ 
ΒΕΟΌΓΕΙΥ ἰουπάεα οπ ἔα ἰῃ ΟὨπβὶ 
{ἐπὶ τῇ π᾿). Βυῖὶ νῆδὲ ἀἄοεβ βυςδ 
ΑἸ εἤεοςι [τ ἰβΒ (πὶ ΨΏΟἢ πιᾶίεβ 
τῆς Ὀεϊενες οπα ἢ ΟὨτβ. Ης βἤδγεβ 
ἰῃ 411} τῆδῖ δἰβ [οστὰ ροόββεββεβ. ΟἨγιδὶ 
ἱπηρατίβ 11 το δἰπι. ΟὨἸγίβι᾽ 5 τεϊδιίοπ ἴὸ 
τῆς δίδει Ὀδοοπηεϑ ἢϊ8. Βιυϊ τΠ|8 ἐδ πῸ 
Ἰοῆγεῖ ἃ Ῥείηρ τεραγάεὰ οἵ ἄθββαὶς νυν ὉῪ 
ἀοά 88 ἴξ πε Ψψεζε δίκαιοςς πίοη Ὑ1ἢ 
ΟὨγίβιὲ πλαῖκεβ 1 ροββίδὶς ἔοσ πε ΟἩγίβιίδη 
ἴο δὲ δίκαιος, ἰο βῆονν ΠἰπιΒο ἢ δυς ἱπ 
δοῖυδ] θεμανίουγ. Τῆυβ δικαιοσύνη ΠΊΔΥ 
Ἔχρσεβ8 βοτηείδίηρ πιογε ἴπδη ἴδε γεϊδιίοη 
ἴο αοά ἱπῖο ννϊς ἢ δεϊενεῖβ ἂσε Ὀσουρὰς 
ὉΥ (οὐ δ 7υϑιἰγίηρ Ἰυάρτηοπε (ν ίοἢ ἕος 
{πεῖς Ἔχρεγίαποα πΊθδη8 ἴδ βεῆβε οἵ ἴοι- 
ἔνεμε ββ ἢ της Ἐοτρίῖνεσ ἴῃ 1). [ἰ ἐπὶ- 
γᾶςε8 ἴπΠ6 σοπάυοι ΨὨΙΓἢ 18 ἴῃς τεβροῦδε 

το παι ἐογρίνίηρ ἰονε οἵ ἀοἅ, ἃ ἴονε ΟΠ 
θεβιονεὰ οὐ ἴπε βοιιΐ υπίτοὰ το ΟὨτίδι Ὁ 



1ο. 

ΓΑ 1 (8εε εβρ. Ῥῇεϊά., Ῥαμίξν., ἱ., Ρ. 
175; Ηἰεζπι., Ν. Τ. Τὰ., ϊ., ΡΡ. 127-120, 
138-130; Ηἄτίηρ, Δικ. Θεοῦ δεὶ Ῥαμίης, 
Ταὔρίηρεη, 1806; ΚΟϊρίηρ, 5.1Κ., 1895, 
7 ἢ.; Ῥεππεν, Εχρος., νὶ., 3, Ρ. 433 Β.., 4, 
Ῥ- 299 δ΄., Ηοῖΐεβι., Ῥαμίϊη. ΤᾺ., ΡΡ. 65-66). 

γν. Ι0-11.--- ΟἈὈΟΝΕΟΈΜΙΤΥ ΤῸ ΟΗΕΙΒΤ᾽ 5 
ῬΕΑΤῊ ΑΝῸ ΒΕΒΌΚΕΕΟΤΙΟΝ. ---  εσ. 1. 
τοῦ γνῶναι. ΤΗΪΒ ἱπβηϊῖνε οὗ ρυγροβα 
οἵὐ πηοῖϊνε ἰ8 ἔγεχιεπὲ ἴῃ Ν.Τ. πὰ ἰδίες 
ατεεῖς. Απιοηρ οἰαββίςδὶ δυΐποιβ ἱξ ἰβ 
οδἰεῆν ἐουπὰ ἰπ ΤὨυςσγά., ΒΟ ἵδνουτθβ ἰξ 
(Ξεςε ἀοοάνίη, ΜΎΤ., Ρ. 31:19; Νίϊξεαυ, Σὲ 
γέενδε, Ῥ. τόρ 81.). 11 18 ρετῆδρβ οοππεοῖεὰ 
ψ τ πε υβς οὔτπε ρεπιεῖνε θεν νετῦβ οὗ 
αἰπιίηρ, δἰτιηρ, εἰς. Ῥαὺ! μᾶ8 αἰγεδάυ 

Καῇ ἴῃ νεῖ. 8 οὗ πε γνῶσις οὗ Οἤτίβι. 
Ὧϊ8 τδουρῆι ἀραὶη ἀρρεδὶβ ἴο πἰπι, δυΐ 

ΟΝ 8ἃ8 Ὀδεῖπρ' ἴΠ6 πδίυγαὶ ἀδνεϊορτηεηὶ οὗ 
νυϊπηίηρ ΟἾτίβὲ ἀπὰ Ὀείηρ ἰουπά ἰη Ηἰ πηι. 
Ἐος στ Ρδὺὶ 118 ΟΠ τ βειδη Οποβίβ ἰ8 πε 
Βίρμεβε τεᾶςῃ οὗ ΟὨσγίβιίαη ὄχρεσίθεηςα. 
Οἵ. ΝΝοτάβιννοσι ἢ, Ε χεμγείομ, ΒΙς. ἱν. :-- 

Ἐος Καονίεάξε ἰδ ἀεἰ δι, δοιὰ δυο ἀε!ἶκδὶ 
Βεεϑάβ ἴονε : γεῖ βυϊϊεὰ δ ἴὶ γαῖ μεσ ἰδ 
Το ἰδουρδι δηὰ ἰο [δς εἰϊτηδίπς ἱπιε]!εςῖ, 
11 τεαςῆεβ ἰε88 ἴο 'ονε ἴδῃ τὸ δάοσε ; 
1{ τδδὲ μὲ ποὶ ἰηάεεά {πε Βὶρμεδβὶ ἰονε. 

γνῶσις ἰ5 1ῃ6 περεββᾶγυ σεϑι}ῖ οὗ ἱπεϊ παῖς 
ςοπιπιυπίοπ ΜΠ ΟἾτίβε. Νὸ Ὀεζῖεγ σοσῃ- 
τηεηῖ ου ἴδε τδουρῆι σδη Ῥε ἐουπὰ ἐπᾶπ 
Ἐρῆ. ἱ. 11-20ο. (ὗὔ., 48 ἃ πιοϑβὶ ᾿ἱπβισιοῖῖνα 
ῬΆγδ]1εὶ, Ἰομη χνιὶ, 3. ΤΡ βέξοιε ἔοτος 
οὗ γνῶναι 48 ορροδεά ἴο εἰδέναι κιτιλ. ἴδ 
άπ γαῦὶν Ὀτουρῆι οὐὐ ὉγῪ 1.8. οη ΟΔΙ. ἱν. 
9, ἤεῖε Π6 5ΠοΟΨ5 ἴπαὶ γν. (1) Πᾶ5 ἰπ 
νίενν “Δπ δαγῖϊεσ βῖδϊε οὗ ἱρποζδπος ᾽ ΟΣ 
“Β0ΠΊ6 ῥγίος δοϊβ οἡ Ψ ῃϊοἢ τπ6 Κηον- 
Ἰεάρε ἰ5 Ὀαδβεά,᾽" δηὰ ω ςοηϊαὶηβ. “ἴδε 
ἰάεδβ οὗ τῃογουρῆπεββ, ἰδγλ Αγ, οὐ οὗ 
Δρριοδδιίοῃ "᾿. γν. ἐπιρ μα βίβεβ “6 ῥγο- 
εἐ55 οἵ τοἀεπιηρτίοη ".--τὴν δύναμιν τ. 
ἀνασ. . . . κοινωνίαν παθημ.. . . 
συμμορφ. . .. τῷ θανάτῳ. ΑΒ ἴο τεδά- 
ἰη85, τήν πηυδὲ δε οτγηϊττεἀ (ἢ τῆς Ὀεδὲ 
δὐυιβουῖτιε8) θείοσε κοιν., δεσδιδβε πε ἰδίϊοσ 
ἑοσπὶβ ὁπ ἰάεα ἢ {Πε ργεοεάϊηρ οἴδυδε. 
[π πε ςδϑε οὗ τῶν ἰξ 15 πιο ἀπῆουϊ τὸ 
ἀεςϊάε. Βαϊ ἰἢε ενϊάδηςς, ὈοΙῃ δχίεσῃδὶ 
δηά ἱπίεγηδὶ, ἰδ, οὐ ἔπε ννῃοῖε, δρϑίηβε ἴἴ. 
συμμορφιζόμενος ἰ5 οἰ εατὶν τίρῖ, μανὶπα 
υπ5541140]ε αἰιεβίδιίοη.---ἰπ τΠἰ5 ραββαρα 
νεδμανς ἴῃς ἀεερεβιβεοσγεῖβ οὔτῃς Αροϑβιῖς᾽ 8 
ΟΠ βειίδη Ὄχρεγζίεπος ὑπνεϊϊεά. μὲ δα- 
γέμα ποη ἡμεγίέ, πο ἐπέεὶ ἰἰσεί (Αια πη). 
ἍῸ ἜΧρεσιεπςεΒ ᾶγα ἀεβογί θεά ννῃϊ ἢ σδη- 

ποῖ ὃς βεραγαϊεά: ἐπε ἐχρεγίσηεηῖδὶ κπον»- 
Ἰεάρε οὗ τε Ὀεϊϊενεσ ἐπιργαςεβ (1) ἴῃ6 
Ῥονε οὗ ΟὨσίβε᾽β τεβυγγεοίϊίοη, (2) ἴδε 
{Ὁ Π]ονΒμὶρ οὗ Ηἰ5 βυβετίηρβ, οοπέογεν ἴο 
Ηἰβ ἀεί. Ῥδὺυὶ ρυϊβτποτεβυγγεοιίοη ἤσεῖ, 
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δεσδυδβε ἴὲ νγ48 ἴῃς Εἴβεη ΟἾσίβὲ ἢς σᾶτης 
ἴο Κπονν ; ἰξ ννᾶβ ἴπᾶὶ Κπον]εάρε ννῃῖς ἢ 
ξᾶνε πὶ ἰπϑίρῃι ἱπῖο ἴῃς γεδὶ] πηβαπίηρ οὗ 
ΟἸὨγίβι᾽'Β βυβεσιηρβ δπὰ ἀεαῖῃ. Βαϊ Βετς 
μὲ τιΐπΚϑ δἰτορεῖμεσ οἵ ἃ βρίγίτυδὶ ργοσεββ 
ΜΉΘ ἰ8 σαττιεὰ οα ἰῃ δα 800] οὗ διἰπὶ 
ΨὯΟ 15 υηἰϊεά το ΟἩτῖβε. ΗἜς 88 πο ἰάεα 
οἵ τηδγιίγγάοπι θείογε Πἰπὶ (80, ἐ.ρ., ᾿ς ΥΝ., 
Μγτ.). Νὸτ ἰβ τυ δδσίῃ]Υ βυβεγίηρ ὑγε- 
βεπί ἴο δὶβ τηϊηὰ ἐχοερῖ, ρεσθδρβ, 88 ἃ 
ἀϊβοιρ! πε νυ πίο ἢ ΤΟνεσγοοπιεβ δἰπ.Ό ΤῆυΒ 
(ΟἹ. 1. 24 18 ποῖ ἃ ἴσὰςε ρμᾶγδ!εὶ (80 αἷβὸ 
Ηρε). Τᾷῶε ρδββᾶρεβ ννῃϊοἢ {Πυπιϊπαῖς 
8 τηοδηὶπρ ἅγε Ἵβρθοίδιν Εοπ,. νἱ. 3- 
12, ΥἹϊ!. 29, ΘΔ]. ἱϊ. τ9-20, νἱ. 14. ΟὨτίβι, 
ἴῃ Ρδυ 5 νίανν, σαγγίεβ ἴδε πιδη ΨῆΟ οἴῃ 8 
ἴο Ηἰἴτπη ἰπ (αἰ ἘΠσουρἢ 411 τῆς ρτεδὶ 
οσίβεβ νυ σᾶπης ἴο Ηἰπι οη ἴδε ραϊῇ οὗ 
Η!8 ρῬεγίεοϊΐπρ. Τῆς ἀεερεβὶ οἵ πιεὲπ᾿ 8 
βανΐὶπρ ἜἘχροσίεηςϑϑ γυῃ ῬΑΓΆ]]εἰ, 45 ἰξ νεσε, 
ἴο ἴῃς ολγάϊπαὶ Ἔνεηῖϊβ οὗ ἴδε ΟΒτίβιίδη 
τενεϊδιίοη, πιοσα Ἔβρεοὶδ! νυ ἴο ὑπαὶ δίοη- 
ἱπρ' ἀεδίῃ δοοοιηρ  βῃεά οπος ἔοσ 11 ἕοσ 
τῆε ἐξωσῃρονια δ'π8. ΟΥ̓ οπι. νὶ. 5, 
σύμφντοι γεγόν τῷ ὁμοιώματι τοῦ 
θανάτον αὐτοῦ. ἽΤμῖς 15 ἀπο α βαρέα τν 
οὗ τῆς ἤεβῃ " ἴπ ΠΟ ΒμρΡ ννἢ ΟἩγίβι, 
ΜΜΠΙΓἢ τε β} 18 ἴῃ Δ’ Ππεννη685 οὗ ̓ ξ ᾿᾿ (Εοπι. 
νὶ. 4). Οη τε Οτοββ Οἤγίβι ἀϊεά, ἐ.ε., 
πε ελσῖῃ]γ ρᾶτὶ ἴῃ Ηἰπὶ ἀϊεά---Ηἰ5 πυπιδῃ 
βεβῇ. Βυϊῖ τῆδι νν85 ἴῃε οπἷυν εἰεπγεηῖ ἰῃ 
Ηἰπι ἴδαὶ οουὰ δὲ τεπηριεά. Απά, 48 
τερατὰβ παῖ εἰεπιεπὶ οἵ Ηἰδ θείης, Ης 
ἀϊεά νἱοϊοτίουβ, δθ]ϊες τὸ οὔενς ὑρ Ηἰβ8 
δυτηδη [{ππθ πουὺῖ βροῖ υπῖο αοά. ΤΕΥ 
τῃδῖ δὲ ΟΠ γίβι'Β ἅγὲ επδυὶεά, Ὁ Ηἱἰδ8 
Ῥονεσ σοτπηπιιηϊςαιϊεά το ἴπετῃ, τπγου ἢ ἃ 
Ῥτοςεββ οἵ ονεγοοπηίηρ, ἴο ἀϊε ἴο δαγι}}!- 
πεδ85 δπὰ πε ἀρρεδ8β τηδάς ἴοὸ ᾿μεὶγ βΈβῃ νυ 
παῖυσε. Βυῖ!η ἁγίῃρ οη ἴῃς Οτοββ Ὁ σίβὲ 
ἰἀεηιϊβεά Ηἰπηβεῖῖ ννἢ ἀπὸ δἰη οὗ {πε 
ψοτὶά, δοκπονϊεάριηρ ἴπᾶὶ αοά᾽Β Ἰυὰρ- 
τηξηΐ ὈΡΟΙ δὶπ νν88 τὶ ρῃίεουβ δηὰ ἴσιε, 88 
τῆε Ἡεδά οἵ πιδηκί πὰ γεργεβεπιίηρ βίπηθσβ 
δηὰ Ὀεδγίπρ ἴῃς Ὀυγάεη οὗ {πεῖ [γδη8- 
ετεβδβίοη. 80, ἱπ ἴπε Αροβεῖς᾽ 8 νίενν, ἸΘῪ 
τῃαῖ ἀτε ΟἩτίβι᾽᾿Β ἢδλνε ἴῃς ἢἤσπι δββυγᾶπςα 
1πᾶῖ ἰπ Η νι τπε Οτυςϊβεᾶ ἴμεν πᾶνε ταδάς 
111 οοπίεββίοη οὗ τμεὶγ βίη το ἴῃς ποῖγ δπὰ 
βταοίουβ αοἄ. ὙΤΠεν Κπον,, ὈῪ ἴδε νἱῖ- 
π688 οὗ ἴῃε Ηοὶγ ϑρίτιε, δαὶ αοά δοοερὶβ 
τπαὶ σοηίεββίοη δηὰ ἐογχίνεϑ ἴΠεπὶ ἐγεεὶ 
δηὰ Ἰογένγ. ἘθορῚ τπεῪ Κπονν τπαὶ Ηοἱ]!- 
Πε88 [48 δοςεριεὰ [ονε, δπὰ τῆδὶ ἴονα 
888 δοκπονϊεαρεὰ Ἡοϊπεββ, οὐ ταῖδεσ, 
ἴῃδὲ τπε ΠΟΙ͂ ἴονε οὗ τε Βδῖπεγ δπὰ τδ8 
ϑοη ἰ8 τενεαϊεά ἴῃ 118 ἀπὶτν οἡ ἴπ6 Οτοββ 
οἵ Οῃγίβι. Τῆς γεβυϊὶ οὐ ἀεδῖῃ τ ΟἸγδὲ 
5 1 ἰπ Ηἰπι. Τἢβ πον [1ἴὸ ἀερεπάβ θα 
ΟἾσιβι 8 γταϑυσγεοῖίοη. “Βδοδυβε ἷ ἧἷνα, 
γε 5841] ᾿νε αἰβο." Ὑῆε ῥοιϑεν (δύναμιν) 
οὗ Ηἰβ τεβυγγεοίίοπ 88 Ἔεχρεγίεποεὰ ὃῪ ἴπε 
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« Ὑγαοτειά, ο συμμορφούμενος ' τῷ θανάτῳ αὐτοῦ, τ:. εἴ πως " καταντήσω εἰς τὴν 
-. “.,3 - γογραθί ἐξανάστασιν τῶν 3 νεκρῶν. 14. οὐχ ὅτι ἤδη ἔλαβον, ἢ ἤδη 'τετε- 

αν μετα λείωμαι ὃ - Ε διώκω δέ, εἰ καὶ ὁ καταλάβω ἐφ᾽ ᾧ καὶ δ " κατελήφθην δ 
ἁ Αεἰδ χχνὶ. 
τὸ ἘρΒ. ἱν. 13. δὍΟοϊγ δεῖε ἱὰ ΝΙ. 

8 Ἐοια. ἰχ. 30; 1: Οος. ἰχ. 24; ϑίγδασβ χν. 7. 

1 80 ΟΓΚΕΚΙ,, Β4β., ΟἿε., Τβάσε, 
ς ψἢ 

ἔπος, νιςτοτίη. συνφορτειζομενος. 

(7. Ἠεῦ. ἰἱ. το, ν. 9; ὙΝ ἱξά. ἐν. 13. Ε 8εε ὑοἱε ἐπ. 

τι., Τιρ., ΑΕ, νν8., ΝΝ.Η. συμμορφιζο- 
ΝΑΒΌΡΡ, 1, 6γ"", 71, Ἑυΐῃ. ᾿ : . Β48. Ε6, ἁ, ε, ξ, βο., ἴτεη., 

3 80 Μγτ., νυ ΚΙ,, ἄγη. οορ. Τμάτι., ΤΡΏΕΙ. ἙΕάὰ. (εχο. Μυτ.) ε- 
Σ ᾿ ἐρης σὲὸ ἜπΙη σάν (μα, ἢ ΜΜΑΒΌΕΡ, 17, 31 δὲ αἱ., 

Ἑετ ει. τῶν ἐκ. Μυτ. βυρροβεθβ 
» 6, ἢ, β,, νξ: δ. 5γυτζ., 
πὶ εκ ννὰβ τιεη ἰπ πηαγρὶπ ἴο ἐχρί δὶπ εξαν.» 

ποῖ ἐουπὰά εἰξενμεῖε ἰπ ΝΟΤ., ἀπά τπδὲ δὸ ἴῆ οιτοπεουβ ἰπβογίίοη οἵ τὨὶβ εκ δῆες 
τῶν ριοδυςεά τὴν εκ νεκ. ΤΗΐβ 18 ἱπιρσγοῦδθὶς. 

5 ἜΒΑ, ἀ, ε, ἔ, 5, [γσεῆ., Απιρσϑι. δὰ ἡ ηδη δεδικαιωμαι (Ε6" δικαιωμαι, α" 
δικαιομαι). 

480 εὐά. νυ ΟΑΒΌΚΞΕΣΚΙΙΡ, ΟἸεπι., Επ8., Μαγο., Οἷσ., Ευτῃ.οοά., Ὑμάτι. 
Τί. οι. καὶ ἢ 9 ὉΠ ΕΡ ΕΟ, 30, 112, ἅ, ε, ἢ, α, νᾷᾳ., Τετι., ΗΙ]., Νὶςϊοτίη., Απιῦται. 

50. ΠετἙξτ εν, 6γ"", Τετι, 

6 80 ΒΟΌΞΕΚΙΡ, Εἀά. κατελημφθ. »νἱῖῃ ΑΒ" Ό ΕΘ. 

θεϊίενεῦ ἰ8 τῆς εἴεοςις οὐ Ηἱδ8 νὶςοϊ 
ονὲς ἀεδῖῃ δηά ἰη; ἴπδὶ νἱςίοσν νος 
48 ρίνεη Ηἰπὶ 411] ρονεσ ἰπ πεᾶνεῃ ἂπὰ 
εαγῖ; ΠΟΙ Θπαθ]εβ Ηἰἱπὶ ἴο ἱπιρασὶ 
οὗ Ηἰβ ον [πὸ ἴο ἴῆοβε ννῆο ἃγὲ ἰπ Ηἰ8 
{εν εδι. 1 ἰἴβ ποῖ ἔπε πο Ἰίνε Ὀυῖ 
“ΟἾσίβὲ ᾿νε ἴῃ ᾿ ἴπεπ]. ὙΠε ογραπὲς 
οοπηαχίοη δεῖνεεπ ΟἾγίϑε δηὰ πε 
ΟὨμγβιίδη 18 ἔπε τερυϊαιηρ ἰάεα ἴογ ἴδε 
Αροβιῖῖε. ΟἸσίβὶ ἰβ, 45 ὲ Ὦδνε βαϊά, ἔπε 
Ηεδά δπὰ τεργεβεηίδῖῖνε οὐ δυγιδηΐϊγ. 
Ηξεηοε ςοπέοστη ἴο ΟΠ σίβι (Ε οπ). νἱ!!. 20, 
προώρισεν φους τῆς εἰκόνος τοῦ 
υἱοῦ αὐτοῦ) 111] αἰοηρ ἴπε 1ἴηε, θοϊἢ ἴῃ 
Ἡνίης δἀπά ἁγίηρ, ἰβ ἃ τεΐυγσῃ τὸ ἴδε 
ἀϊνίηεἸ]γ-Ρυτγροβεὰ ἴγρε, ἴοσ τίδῃ νγᾶβ τιδὰς 
ἴῃ ἴδε ἱπιᾶψε οἵ ἀοὰ (8εε ἴος. εἷέ., εἰς τὸ 
εἶναι αὐτὸν πρωτότοκον ἐν πολλοῖς ἀδελ- 
φοῖς). “Ιη τΠ18 πὶ ἐΟΥ ΝᾺ οὔτῆε ἀεδῖῃ 
δηὰ τἰβίηρ οὗἩ ἴδε Ἰ,οτὰ 1εβυ8. {τ 
ἅτε ἴῆχες βίδρε, οουγεϑροηάϊπρ ἴο ἴπα 
Ετίάαγ, ϑαϊυτάαγ δηὰ ϑυπάδνυν οὗ Εδβίεγ- 
τἰάε. ΟἾτῖβι ἀϊεὰ ἔοσ οὖσ βἰπβ: Ης ννὰβ 
Ὀυγίεὰ: Ης τοβὲ δραὶπ ἴδε (πἰγὰ ἀδγυ. 
80, ΌΥ σοηδβεαυξηςς, "1 δπὶ οσυςϊδεὰ 
ψ ἢ ΟἸγίβε : πὸ ἰοῆρεῖ ἀο 1 [ἵνε: ΟἾγῖβι 
Ἰίνεῖδ ἰπ πλο᾿᾿᾿ (Εἰπάϊαν, ΟΘ αἰαὶ. ἴῃ Εα- 
2ος. Βέδίε, ῬΡ-. 1590. Οπ ἴπε ψποῖς 
Ἰβουρμς οὗ 1ῃ8 ραββᾶρε, 5βεὲ Ῥβδίάδγεσ, 
Ῥακιϊδνέσηι, ἰ.ν» ῬΡ. 160, 192-207; ΠεΏΠΕΥ, 
Ἑλῤος., νἱ., 4, Ῥ- 200 ἢ. 

ἘΓ. 11. εἴ πως καταντ. ΤὨΐβ ςοη- 
δι πιοιίοθ οἰοβεῖν οοισεβροπάβ ἴὸ ἴδε 
ἩΗοχηεεῖς ὑβαρε οὗ εἴ κε οἱ ἥν (15 ἴῃ 
Οἀν-:-., 3, 83, πατρὸς ἐμοῦ κλέος μετέρ- 
χομαι, ἤν πον ἀκούσω) ψνπεῖε {πε ὕτο- 

[αϑβῖὶβ γσϑβὶὶν σοηϊδὶῃβ ἰπ ἰἴ8ε 18 [8 οὐνῃ 
ἀροθοοῖς “ΨΈΙΟΒ Τσοπβίβϑῖβ οὗ δῃ ἱπιριεὰ 
1άςα οὗ ρυγροβε" οσ πορε (βεε ἀοοάνϊη, 
ΜΤ.,,ν. τ8ο; Βυτίοη, ΜἪῺΤ.., 8.276; Ψιεδα, 
1, ΨΜεγδε, Ῥῃ. 62, 116). Ηδετγε ἴδε οἴδυβε 
ἰ8 αἰπιοδὲ εαυΐνα!επὶ ἴο δηῃ ἱπάϊγεςς φυεβ- 
ἴἴοη. Τῆς ἘΒεβυιτεςξίοη 18 ἴῃς Αροβεῖε᾿ 
ξραὶ, ἴον ἴὲ ν}}1 πιεδῃ ρεγξεςῖ, ἀπργοΐκεη 
πον ]εάρε οὗὨ ΟΠγίβε δηὰ ἐε]ουυβῃῖρ 8 

Ηἰϊπι. Ῥδὺὰϊ Κπονβ ΟΥ̓ ἐχροζίεπος ἴδε 
ἀιδηςσυ τ οὗὨ τεπηδίηΐηρ ἰογαὶ το τῃς επά, 
οὗ Ῥεΐηρ 80 σοηΐοττηεὰ ἴο ΟΒγίβι᾽ 5 ἀεαιῃ 
τδαι τπε ροννεσ οὗ ϑἰπ ὙὙ}} ποὶ σγενῖνε 
118 πηδϑίεσυ ονεσ πὶ. 80 ἢδὶβ ἀρρᾶσγεις 
υἀποεγίδίπιν πεσε οὗ τεδοπίπρ ἴδε ροδὶ ἰ5 
ποῖ ἀϊδίγσυϑβὲ οὗ αοἷ. [Ια 15 ἀϊβιγυεξι οἵ 
Ἠϊπιβεῖξ. [ἐ εππρμαβίβεβ πε πεεὰ με ἔδεϊβ 
οὗ ννδῖς 685 πᾶ οοπβίδηϊ βισινίπρ ((γ. 
διώκω, νεῖ. 12), [εϑὲ “ Βανί ργεδοδεὰ ἴο 
Οἴδμοῖβ "με ““Ὀε ἔουπὰ ἃ οαδβίανναυ "᾿ (1 
Οοτ. ἰχ. 27. ν. 24-27 οἵὨ τῃϊ5 οδδρ., 
δἰοὴρ ἢ Εοπι. νἱῖϊ. 17, ᾶἋτὲ {δὰ Ἀεϑῖ 
Ῥάγδίϊεὶ το ἴπε ραββᾶρε Ὀείογσγε 58). Βαϊ, 
οὔ ἴδε οἵδεσ βἰάβ, ἢε 18 αἰννᾶυβ γετηϊηεὰ 
ταὶ “ἐλι] ἰ5 Ης τπδὲ οδ εῖ ἢ γου"" 
(τ ὙΠ 688. ν. 24).---καταντήσω. Ῥεοξαϑὶν 
δοτίβε συ δ) υηςεῖνε (45 σοττεβροπάϊηρ τὰ 
καταλάβω ἰπ νεῖ. 12).---τὴν ἐξαν. τ. 
μεκρὲ ἀρ ϑτννν ἐεϑνι υαφενερ δηὰ ἰη- 
τεγηδὶ, βδυρρογῖβ ἴῆς γεδάϊηρ τὴν ἐκ νεκρῶν. 
ἐξανάστ. 18 ἔουπά ἐῤωστσο εἶβε ἴῃ Ν᾽ 
ἃπὰ πενὲσ ἰπ ᾿υΧΧ, [πῃ ἰδῖεν ατσεεκ ἰὸ 
τηδδη8 “ ἐχρυ βίοη ᾿". [τ ὁσουζβ ΟὨΪΥ Βετα 
ἴῃ τῃῖ8 βεπβε. Ηοΐβι. βυρρεϑβῖβ τῆδὲ ἔξαν. 
ἰδ υϑεά ἤετε οὗ τῆς δοῖυδὶ τεβυγγεοκίοπ, 
Ὀεοᾶυδβε ἀνάστασις ν»ᾶβ υϑεὰά ἀδονε οὗ 
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θεϊϊενεῖβ ἢ ἀη εἰμίοδι, ἰάδαὶ] τηεδπίην. 
νε διε ἀϊβροβεὰ το δεῖϊϊενε (νι Νν 8. 
πὰ οἰ μεῖ8) ἴπδὶ Ῥδὺ] 5 τ ϊπ κί οπἷγ οὗ 
τδε τεβυϊτεςίοη οὗ δεϊϊενεῖβ (ο. ΡΒ8. 80]. 
ἴπ. 13-16 ἐοσ }ενίβῃ ᾿πουρῆϊ οἡ {π|8 βυδ- 
)εςι, τἰλς τπουρσῆς ψνΠ ἢ Πδὰ Ὀεεη Ῥδυ 5 
ΤΠΕΠΙΔΙ Δἰπηοβρῃασα). ΤῊΪΒ 8 8 υ81.8] 
βιλπάροϊηι. ἴπ πε ἕαπιουβ ρδββᾶρε 1 
(ος. χν. 12 ἢ. τὲ 18. ἐχοϊυδίνεϊ νυ οὗ ΟἾτγίβ- 
τίδηβ ἢες βϑρεᾶκβ. δε πᾶνε πο ἱπέοσσηδ- 
εἰοπ 45 ἴο ψῆδαὶ ἢς ἰαυρῆς τεραγάϊηρ 
ἃ Βεηετζαϊ γεβυσττεοϊίοη. Βαϊ σοπδιδετίηρ, 
τηδῖ ἴξ 15 νυ βροπίδπεοιυβ, ἀγῖ]ε 88 ἰεϊέετβ 
νε ἢδνε ἴὸ ἀο, ἀπά ποῖ υἱῖῖ τπεοτετοδὶ 
ἀϊδουδδίοηβ, ἰξ ννουϊὰ δὲ παζαγάουβ ἴὸ 
ΒΔΥ ἰδαὶ με ἱρπογεὰ ος ἀεπίεὰ ἃ ρψεπεσαὶ 
τεβυττεςιίοη. ΕῸΐ Πἰπὶ ἴπε τεβυγγεςείομ 
οἵ Οῃγίβείδηβ ἀερεπάβ οὔ ἀπά ἰβ ἽἿοη- 
οτπιεά τὸ ἔμε γεβυζτεςκίοη οὗ τπεὶς [ογά. 
“Τεἰοππιαπη (ἀμ ενοείελμηρ μ. Οενίοδε, Ὁ. 
467), ςοπηρᾶγίπρ οἤδρ. 1. 23 Ὁ τι18 
ῥλβδαξο, οἱ ἀ5 τπδὲ Ῥδὺυϊ, δ πουρῃ ἢς 
ἘΤῚ τερίαςεὰ της ἰάεδ οὗ τεβυγγεοιίοη ΌῪ 

ἴδπλι οἱ ἃ ςοπιπυουβ εχίβεεηςε δῆτες ἀεαιῃ, 
ΟοσΔβί Ων (45 Πεγε) υ8ε5 ἴῃς ττλάϊοηδὶ 
ἐεγηιδπκὲ ἱεελπίοί. ΤΉΪ5 πῆᾶὺ Ὁε 8οθ. Μοτσε 
ῬΙοΟΌΔΟΪΥ αἱ οτς ἔζης πε ψουὰ κχίνε ῥὑτο- 
τηΐϊπεηςς ἴο ἴδε τβουρῆις οὗ υηϊπιετγαριεὰ 
{ε]ΠἸοννβὮΡ νὰ ΟἾτῖδε αἴτεσ ἀδδῖῃ, ν Ἀ11Ὲ 
Ὧι ἀποῖδμες δὶβ ἰοηρίηρβ ψουϊά ςεπῖσγε 
τουπά τῆς ρτεδι οτἰ 818 νῆεη ΟἸγίδι βῃουϊά 
δοκπονϊεάρε 411 Ηἰ5 δι έα] βεγνδηὶβ δηὰ 
ταλίκε {πὲπὶ 1] βῃδγεσβ ἰη Ηἰβ ρίογυ. 1 
ἷβ ὕοῖ ἴο ὃς ἀουδιεά τδδὶ Ραυΐ, Κα τῆς 
τεϑὶ οὗ πε εν ΟΠ γίβείδῃβ, εχρεοῖεά ἐπὶ 
οτίβὶβ βοοῦ ἴο ζοπΊε. 

νγν. 12-|6:. ΤῊΞ ΜΑΕΧῸΡ ΤῊΗΕ ΜΑΤΌΞΕ 
ΟἨἩΚΙΒΤΙΑΝ,- ΤΟ ΡΚΕΒΒ ΒΟΚΨΨΑΒΌ.---Ν εν. 
12. ΎΒετε 15 ἃ ουτίουβ ἀϊθει- 
ξῆςε (5εε ΝΥ-Μ., Ρ. 746) Ὀεῖννεεη τε υ8ς 
οὗ (8ῖ8. ρῆγαβε ἴῃ οἰδββϑίςδὶ ἀπά πῃ Ν.Τ. 
ατεεῖς, λέγω ἴ5 απάετβιοοά ἰη Ὀοι᾿ οᾶβ68, 
Ῥυξ ἴῃ ἴδε ςἰαββίςδὶ ἰδηρυᾶρσε ἴπεὶ ἀϑᾶρα 
15 τβειογίςδὶ - “ ποῖ οπῖυ, δυῖ". Ιῃ ΝΤ. 
ἰξβ ρυζροβε 18 ἴο συαγὰ αραῖπϑε πηϊβιιηᾶετσ- 
βιδπαάϊηρ, “1 ἀο ποῖ πιεδῃ τδδι,᾽" εἴς.--- 
ἔλαβον. Τε δοτγῖβι ϑ.π|8 ὉΡ ἔπε Αροβι θ᾽ 8 
εχρεσίεηοςβ 88 [Ὧσ 848 ἴπῈ ροὶπὶ ἢς ἢ8 
τεδοῃεά, Ἰοοκίπρ αὐ ἰξ (ἢ τῃς ἀδυδὶ 
ἔοτοε οὗ 186 δοζιβ1) 48 ἃ βίπρὶς ἕλοι. [}ἢ 
Ἐπρὶιϑη, οὗ σουζβε, νὰ τηυϑὲ ἰγδηβὶδῖς, 
“ΝΟΣ τλδὲ 1 λαῦε αἰγεδὰν διϊαϊπεά ᾽᾿ (80 
Ἐ.Ν.). [Ιπ στεεκ ἃ βῆαγρεσ ἀϊβιϊηςτοη ἰ8 
τηδάς δεΐνεεπ ρᾶβϑὲ ἀπά ργεβεηι. ΟΚ 
]οΒη χνῖϊ. 4, ἐγό σε ἐδόξασα ἐπὶ τῆς 
γῆ- τὸ ἔργον τελειώσας. [ἱ 15 πεεάϊεδ58 
ἴο 45Κ Ψψῆηδῖ 18 τῆς οδ͵εςι οὗ ἔλαβον. 
Νοης ἰβ τεαυϊγοᾶ, ἰωβῖ 45 ννγὲ βρεᾶκ οὗ 
“ διἰδιηίπρ. Ηε δδβ ἴῃ νῖενν 41] τῆι ἰ5 
ἰηνοῖϊνεά ἰπ νυἱππίηρ ΟΠ γίβὲ ἀπά Κπονΐηρ 
Ηἰΐπι. Ῥγορδθὶν τπ8 τεπιδίηΐπρ νεσβ6β οὗ 
ΑΠΙΒ ΡΑγάρταρῃ ἅτε ἃ οδυϊίοη ἴο βοπὶε δὲ 
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ῬὨΣΠΡΡΙ ννμο ψψεσα οἰδι πλίπρ ΒΙΡῊ βαποιί τυ, 
δηὰ 80 δβεοιίῃρ βϑυρεγίογ αἷγβ τοννασγὰβ 
τπεῖς Ὀγεΐδσεη, ΤΗῖβ ψουἹὰ πδίυγα!ν Ἰεδὰ 
το ἱστίδείοη ἀπὰ εδ!ουδίεβ.---τετελείωμαι. 
Τῆς ἱπιεγεβεὶπα νατίδπὶ δεδικαίωμαι (εὐ, 
1: Οος. ἱν. 4 18 Ρίαϊἰν νεγῪ ἀποίεηϊ, ἴπ 6 
ξἶοδδ, ρσορδοϊγ, οὗ βοπῖς ρίουβ Ἴορυίβὲ 
ΨΠῸ ἱπιαρίπεά παῖ τῆς Ὀϊνίπε 81Δς οὗ 
βαποιβοδιίοη ννᾶβ ἰεῖ ἴοο πῆυοῃ ουὖἱ οὗ 
βίρῃι. τελειόω ἰ5 ἃ ἐλνουτῖτε νοτά οὗ ἴδ 
ντίτοτ τὸ τς Ηερτγεννβ. [ἐ πιεᾶπβ {ΠΈτα ΠΠν 
“0 δείηρ ἴο ἴδε επά᾽ ἀειεττηϊηεά ὈγῪ 
αοά. ϑεε ΒΙεεκ, Ηεὺ. Βνῖφί., ἰϊ., τνὔ 
Ρ- 299. Α ΕΠ ΕΙΗΚ ῬΆταΙεὶ ἴο οὖς ραββᾶψε 
15 Ρμῖο, "ερ. Αἰΐερ., 1ϊ., 23 (εἀ. Οοδη), 
πότε οὖν, ὦ ψνχή, μάλιστα νεκ οφορεῖν 
σαντὴν ὑπολήψῃ; ἄρά γε μὲ πῇ ν 
τελειωθῇς καὶ βραβείων καὶ στεφάνων 
ἀξιωθῇς, ἔσῃ ὰρ τότε φιλόθεος, οὐ 
φιλοσύμωτοῦ. δίνω. [18 ὑππεοαββασΥ 
ἴο δβϑυπιθ τῆς τιείαρμοι οὐ τῆς σδςε- 
σουζβε. δι. ἀπά κα' γω ΓΕ ζοτΙτγα- 
ἰδεῖνε νγογάβ (δι. εβρ. σεχυεηὶ ἴῃ Ῥαιυ]) --- 
“ βεεἰς ἀπά βηά,᾽" “ ρυγβυε ἀπά ονετίδκε". 
Ο. Βοπι. ἰχ. 30, Εχοά. χν. ο (ΧΧ). ΟΥὨ 
οουτϑθε ὉΟΪΏ πιὰν δε υδεὰ 1} ἃ τηεῖδ- 
ῬΒοτίςδὶ ςοϊουτ. ΟΛ 1 Οον. ἰχ. 24, δπὰ 
αἰβο 2 Οἴεσμ. χνΐἱ. 2 (φυοιεὰ Ὀγ ΜΝΌΒΙ].). 
--Οῷὡὶ καὶ καταλ. ϑεε οη εἴ πωξ καταντ. 
δεῤγ. Τῆε βυδ)υποῖίνε Πέτα ἰ8 ἀε! θογα- 
εἶνε 45 δεΐπρ ἴῃ δὴ ἱπάϊγεος αυεβιίοη (8εε 
ΒΙ458, Ογανερι., Ρ. 2ο6). ἯΝνε Ρεϊϊενε καί 
ουρῆι το ὃς ΜΠ ἢ 88 ἰδ ννουἹά νεσ δαβ}}ν 
Β'ῖρΡ ουἕξ δεῖοτε κατ. [ἴἱ διηρμδβίβεβ ἴπῈ 
ςοτγεβροηάεπςος υἱἢ ἴπε (ο] οννὶπρ κατε- 
λήμφθην, ἀπά πιδΔῪ ΡΟΒΒΙΌΪΥ ὃς ἃ βοζί οὗ 
Τοοττεοιίοη οἵ εἴ πως ἴῃ ἴῃ ργενίουβ νεσβε, 
“12 τῆς Βορε ἰδὲ 1 πᾶν τεδ!ν ρτᾶβρ (0 
"ιν Ῥατὶ ἴῃ ρταβρὶπρ). Ηρί. 4υοῖεβ ΔρΕΥ 
ποτὶ Τυῖποῦ: “ εἰ ΟἸγίδὲ ἰδὲ πίομε ἰπὶ 
νοτάεηβείῃ βοηάεγηῃ ἱπὶ νεγάεπ, ἄδγαπι 
Με εἷπ ΟἩγίβι ἰβὲ, ἰδὲ Κεὶη ΟὨγίβε".-- 
ἐφ᾽ ᾧ. Ὑνο ἀϊδείηςι ἱπτετργοιδιίοηβ ἃγα 

8810]. δηά βαυδ}ν ροοά. ἴΐ πιᾶν (1) 
ξξΞ ἐπὶ τούτῳ ὅτι, ““ἴοτ ἴῃ]8 τεᾶβοῃ, 

υἱκ., τας 1,᾿" εἰς,, ος (2) Ξ- τοῦτο ἐφ᾽ ᾧ, 
μαι τ ἃ νἱενν ἴο ψ μοι 1,᾿ εἴς. 
ΜΝΒΐοδενοσ Ὀς οδοβεη, ἴπε 56 η86 γεπηδὶπβ 
ἴδε βάτε. δ] ἴδυβ, ἃ8 ἴΐ νγεζγε, ἴδε γε- 
ΒΡΟΠΒΙ ἢν οὗὨ δ διιδίηίηρ ὑροη ΟἩγῖβι. 
Ἡγῖβι᾿ 8 στᾶβρ οὗ πἰβ ψνῃοϊε Ὀεὶπρ (κατε- 

Χήμφθηνν πηπϑί πᾶνε ἃ ἀεβηϊίς ρυγροβς 
ἰῃ 1. ῬΑ] 5 ΟἸγιβείδπ ργόρτεββ ἰ8 ἴδε 
ΟΠΪΥ ταϊηρ πὶ οαπ ςοττεβροπά (καί) ἴο 
μἷβ Ἔἀχρεγίεπος οἵ Ομ γίβε᾽ 8 βόννεῖ.---Χ. ᾿1. 
τοῦ ἰ8 ςοτίδίπῖν ἴο δε οπτιεά. [τ ἰ8 
ἀϊθῆουϊε το ἀεοϊάε ψδεῖμογ ᾿. οὐρδι ἴο 
Ἐε τεδὰ οὐ ποῖ. Τεγε ἰβ βογῃδ ἔοσςβ ἴῃ 
τῆς τεπιᾶγκ οὗ ΝΥ 8. {πδὲ ἴπεγε ννουϊά ὃ6 
πο πιοῖϊνε ἴοτ δά ἀϊηρ ᾿1., ψῇ!ς Χ. δἷοπε 
νου ἐο ον τπε δπδίορυ οὗ νν. 8-9 (8εε 
νν»8., ΤΑ, Ῥ. 88). 
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48, χἷν. 
ὑπὸ τοῦ Χριστοῦ Ἰησοῦ} 

ΡΝ τ΄. 

; Ο(ἱ. ἡ, ϑ.ν. τὰ (8εε ΒΙδβε, Ογ., 28)-288). 

ἴἰὩΏ ΝΎ. ϑεε ῃοίε ἐμ'ήῃγ. οΟἿἱν Βεγο ἴῃ Ν.Τ. 
ΜΝ κά. ν. 12. 4 ὅες Οἱ νέες. 12 ΣηΥ. 
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1 8εε ποίε ἐμπήν. 
ΤῊ νἱτ δοουδ. Οὔξῃ ψἱ (Βῖ8 ςοπείγη. ἰ 0ΧΧ. 

ΠΙ. 

13. ἀδελφοί, ἐγὼ ἐμαυτὸν οὐ ' λογίζομαι 
κατειληφέναι " " ἐν δέ, τὰ μὲν Ἰ ὀπίσω ἢ ἐπιλανθανόμενος, τοῖς ὃ δὲ 

Ὁ ἔμπροσθεν " ἐπεκτεινόμενος, 14. κατὰ " σκοπὸν “ διώκω ἐπὶ ὁ τὸ 

τὰ Ἡεθ. νἱ. 10, χιϊὶ. 2 (υνέ ἢ φειΐι.). 
Ὁ ΤΗΐδ ρῃγδβε ουΐν Βεσε 

Ῥ Οηὶν Βεσζε ἰῃ Ν.Τ. Ἰοῦ χνΐ. σ3; 1.,ασὰ. 111. 15... 

180 ΚΙ,, Τμάγι. Τί,, νγ8. Χ. 1. νὰ ΑΡ, 47, 73, 80, 1ο0, «δες, θα, 
ΒΥΤΡ. τᾷ. οορ. ἅττῃ., ΟἾσ., Αὑρ., Απιδσεῖ, Τερ., ΑἸΖ,, Μγε. Χ. νὰ ΒΌΡΕ ΕΟ, 17» 
170, ἅ, ες, 5, 8ο. αἰἴδ., ΟἸεπι., Μασς., ΗἹ:., ΝἹςοϊογίη. 

3 80 [μΔ.ἢ., Ττρ., ΑΙΕ, νν8. (ΥΝ.Η. πιρ.) σὰ ΒΌΞΕΕΟΚΙ, ἁ, ε, ἢ, σ, νᾷ. δο. 
ΒΥΤ.5.Β. εἰ Ρ. Δγπ,., Τοτῖ., Οδσ., Νιοιζοσίη. ι, ΑΗ. (ἢ ονπὼ ψ ἴῃ ΣΦ Α ετ."Ῥ, 17, 
23", 31 εἰ αἱ., ςορ. «ἰῇ., ΟἸεηι., Βα5., Εὐτῃ. “σά. ὙΒάτι, 

3 ἜΘ, ἀ, ε, ἢ, 5, νᾷ. εἰς δε τα. 

480 ὈΕΕΟΚΙΡ, Βαβ., Οὔσ., Τμάγι, ἙἘάά. εἰς ἢ ΑΒ, 17, 73, 80, ΟἸεπι., 
Επυι.οοά., Ογτε. 

γες. 13. ἀδελφοί. ΤΗΪΞ ἀϊτεςι ἀρρεδὶ 
το ἴῆδπι βῆοννβ ὑπαΐ ἢς ἰβ ἀρργοδοῃιηρ ἃ 
τηδίίοσ νυ ὩΟἢ ἰβ οὗ βεγίουβ σοησεγη ὈοϊὮ 
ἴο δίπι ἀπά τπετ᾿.---ἐγὼ ἐμαντόν. ΝΝὮΥ 
ΒΏΟὮ βίσοῃβ' ρεσβοῃδὶ Ἐπιρἢῃδϑίβ ἡ [8 ἴξ ποῖ 
ἃ οἷεασ πίπε τῃδῖ ποτε Ψψεγε ρεορὶε δἱ 
ῬΒΠΙΡΡΙ πο ῥγίἀεὰ ᾿Ππαπιβεῖνοβ ου μανίηρ 
δταβρεὰ τῆς ρεῖζε οὗ τς Ὁ" τἰβείδη δὴν 
αἰτεδὰυ ἢ Ῥϑὺ] μδβ Ῥεεη τδοῖεν Ἰεδάϊηρ 
ὮΡ ἴο 118. Ηξε Ψ}}]} γίε!ά το πος ἱπ οἴεδσγ 
Κηπον]εάρε οὗ τῆς ἀϊδετεηςος Ὀεϊννεθη {πε 
οἷὰ δπὰ ἴδε πεν 11. Ης Κποννβ πιογε 
ΒΌΓΕΟΙΥ ἴπᾶπ ΔπῪ ἢονν σοπΊρΡ] εἴεἶγ με 88 
ὕτοκεη ἢ ἀπε ραθι. Ὑεῖ, ννηδῖενεσ 
Οἴδεῖβ τῆδυ 8ᾶν, δε τηῦβὲ δββυπις τῆς 
Ἰοννγ ροβίξιοη οὗ πα ννῃο ἴδ 8111} ἃ ἸΙβαγηεσ. 
τ πιᾶκεβ {π|6 ἀϊβεγεηςε ννμεῖμεῖ οὐ ος 
οὕπω ῬῪὲ τελὰ. ΤἝε δυϊπογίτἰεβ ἅσε ρσεῖν 
Ἔνεηὶν θαϊδηςεά.---λογίζομαι. ΤΠε Μοτὰ 
(οὔἴεῃ υϑεά ὃν ΡῬΔ0])} πᾶ8 ἴδε ἔογτος οὗ 
Ἰοοκίηρ Ῥδςκ ου ἔδε ῥγοςαβ8 οὗ ἃ ἀΐϊβουβ- 
δΒίοῃ ἃπὰ Ἷδιπλν ἀγανηρ ἃ σοποϊυδίοη. 
ΩΓ. Βοπι. νῖϊ. 18 (ἢ ποῖα οὗ 5}8:.). 
Τῆε Αροβεῖὶς ὄἼχργεββεβ ἢ᾽8 ἀθ θοσγαῖεὶν 
ξοττηεά ορϊπίοῃ.---ὄν δέ. ὙΠετα 8 πὸ πεεὰ 
ἴο ΒΌΡΡΙΥν ἃ νεστῦ. Ηἰ8 Οῃσίβιίδη οοπάυςὶ 
8 δυϊητηθὰ Ὁρ ἱπ δὶ ἕο ]οννβ. Νέενεσ 
8δβ8 ἴπεῖς δε ἃ πιοῖς μη βεά 1ἰΐε τθδη 
παῖ οὗἨ ῬΔῸ] 85 Αροβιὶς δηὰ Ὁ βείδη. 
“ὙΥΉ δ ἃ|] ἰ8 βαϊᾷ, τῃε ρτεδίεϑβδι ασὶ 18 ἴὸ 
᾿ἰπλῖε δπὰ ἰβοίαιε οπεβεῖγ"" (ἀοεῖῃε).--- 
τὰ μὲν ὁπ. ἐπιλανθ. ὙΠεῖε ἅτε ἃ ἔενν 
Εχχ. ἴῃ οἰαββίοαὶ ατεεκ οἵ ἐπιλανϑ. νν ἢ 
ἴηε δοουβδῖϊνε, 6.9΄., Ατἰδίορξ., Νωδ., 631. 
Βυῖϊ ἴῃ {πε ἰαΐεσ ἰαπρυᾶρε ἴδετε νγὰβ δὴ 
εχισδογάϊπασυ Ἔχιεπβίοη οὗ {πε ὑδ6 οὗ [ῃς 
δοουβαῖϊνε. (8ες ΗδιζΖ., Εἰηπὶ., Ρ. 220 6) 
Ῥοεβ τὰ ὁπ. τηεδῃ ἴδε οἱά [ἰἴε, οὐ ἴδε ρᾶϑβὲ 
δβίδρεβ οἵ ΟὨσίβιίαῃ ἐχρεγίεηςε ἢ 1 τπὰ 
τηεΐδρῃοσ νεσα βίγι Εν ργεββεά, πο ἀουδὲ 
πε δῖε δ᾽ϊαγσηδενς υνου]ὰ οἰαίπι διΐεη- 

Μγιε. {πίηκβ ἴῆδιὶ ἐπι 18 ἐεχρδηδίογυ. 

ἴοη. Βαϊ ῥγεββίηρ τηείϊδρῃοῦβ 18 αἰννάυβ. 
Βαζαγάουβ. Απὰ ρδζδῖ!εὶ ραββαρεβ βεεσι 
σδίμεγ ἴο ᾿υδιιν ἴπ6 ἤγδι τηδαπίῃρ, ἐ.Ρ., 
7ετ. νἱῖ. 24, ἐγενήθησαν εἰς τὰ ἐδ ἐν 
καὶ οὐκ εἰς τὰ ἔμπροσθεν (οἵ ἀϊϑοδεγίπα 
(οὐ Β σοτπηπιδπά8) ; [υκς ἰχ. 62, βλέπων 
εἰς τὰ ὀπίσω; ᾿οῇπ νὶ. 66, πολλοὶ τῶν 
μαθητῶν... ἀπῆλθον εἰς τὰ ὀπίσω.-- 
τοῖς ἔμπρ. ἐπεκτ. τὸ 14πὰ τὰ ἔμπρ. δτε 
Ἰουηά ἴῃ Ηετοάοι. ἀπά Χεπορῆ. δγει- 
βίείη χυοῖεβ πιοβὲ δριϊν ἔτσοπὶ [ωυς., ἀε 
Καὶ; 12, οἷόν τεῖκεὶ ἐπὶ τοῖς γυμνικοῖς 
γῶσιν ὑπὸ τῶν δρομέων γίγνεται" κακεῖ 

γὰρ ὁ μὲν ἀγαθὸς δρομεὺς τῆς ὕσπληγος 
εὐθὺς καταπεσούσης, μόνον τοῦ πρόσω 
ἐφιέμενος καὶ τὴν διάνοιαν ἀποτείνας. 
πρὸς τὸ τέρμα κἀν τοῖς ποσὶ τὴν ἐλπίδα 
τῆς νίκης ἔχων, τὸν πλησίον οὐδὲν κα- ΄ 
κουργεῖ. [π υδίηρ [ἢϊ8 ςοπιρατίβοῃ, Ραυΐ, 
οὗ οουγβα, δάδριβ Ὠἰπιβεὶΐ, ἃ5. δϊποπς 
ατεεῖκβ ἀηὰ Ἐοπιδῃβ, ἴο ἃ ουβίοτῃ οἵἉ ἰδεῖς 
πδίίοηδὶ 16. Οἡ τῃϊ8 Κιπὰ οὗ δἀδαριδιίοῃ. 
866 84η δχοϑί]εηὶ ἀϊβουδββίοη ἴῃ ν εἰχβᾶςκεσ, 
ΑῤοΞί. Ζεϊίαϊέεν, ΡΡ. τοο-τος. 

γε. 14. κατὰ σκ. “1η τῇς ἀϊτεςιοη 
οὗ τῆς τηδικ.᾽ Ἐχδοιν ρϑγα]]εὶ 15 Αςῖβ. 
ν. 26, πορεύον κατὰ μεσημβρίαν. Ρετ- 
ΔΡ5 δκὶπ ἃγα υδ65 ἶκε Τῆυςγά., 6, 31, 
κατὰ θέαν ἥκειν; Ηοπι., Οάνγ55., 3, 72, 
κατὰ πρῆξιν (“ ἴοτ ἴτε 54Κε οἱ Ὀυδίπεξβ," 
Απλεὶβ- Ἡεηῖζα). [τ 18. πεάϊεββ ἴο ἀϊδ8- 
εἰηρυΐδα θεῖνεθη σκοπόν ἀπὰ βραβεῖον ἱπ 
τῆε ΑΡοβιϊεΒ ἰδουρῃς. Βοιῇ τεδ]]ν ροίΐπι 
το ἴπαὶ ἀπόγοκεῃ δπά ςοπιρίεῖε ἔς] ον ΞΡ 
8 ΟἾἸγῖβε νΠΙΟἢ ἰβ διαί πεὰ τῃγουρῃ ἴδε 
Ῥονεσ οὗ Ηἰβ τεβυτγγεςιίοη, [παῖ γεβυσγεο- 
οη Ὀεΐπρ ἴπε οοπάϊτίοηι οὗ τῇς Ὀεϊ ενεσ᾽ 8. 
νἱοἴοσγ ονεῖ βίη ἂπὰ ἀεδίῃ, δπὰ τηδλκίηρ τ 
Ῥοββί]ε ἔογ Πὶπὶ ἴο επίεσ πε ““Βουδβε ποῖ 
τηδάς ψ τ ἢ παπᾶ, εἴεγηδὶ ἴῃ τπε μδανεηβ". 
ὙΤΠε ρυγδεὰ 11ε ἴῃ Βεᾶνεπ ἴ8, ἰῃ ἃ ψνογὰ, 

᾿ 
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βραβεῖον τῆς "ἄνω κλήσεως 1 τοῦ Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.3 
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18: ἐθο εκ, 

ὅσοι οὖν " τέλειοι, τοῦτο φρονῶμεν ὃ" καὶ εἴ τι " ἑτέρως φρονεῖτε, καὶ " 5: ΠΝ 

τ Άοπ;. χὶ. 29; ἘΡΏὮ. ἱ. 8; Ηδεδ. 11. σ αἱ. 
ἐἰϊ. α΄ 

Ὁ ὅ8εὁ ποῖε ἑἐπΐήνν.0  σ Οοἱὶν δεζε ἰὴ Ν.Τ. 

1 Τεσῖ, ἀρρδγεπεῖν τοδάβ ἀνεγκλησεως. 

3 ἜΞΕενα, ἁ, ε, ξὶ ἐν Κνριω Ι. Χ. 

22], 30, 30, 41 αἷ., ΟἸεπι. φρονουμεν (80 [,ὅϊ. πιρ.). 

ῬοΙΒ {πε ροδὶ δηὰ δε ὑγῖζε. Οοπίγαβι 
ν ἢ τη 18. ἐχυϊεῖηρ τουρδε Ο»αν Κλαγ- 
͵)άνι, χχχνὶϊ. : “Ἴδε βῖδτβ ἂτεὲ βειτΐπρ δηὰ 
με ολγανδη βίδσγίβ ἔογσ ἴῇς ἄδννῃ οἵ πο- 
τοίηρ ".--ο-ίς τὸ βραβ. Τῆς Νοτὰ οσουτβ 
ἴπ Οοπιεάγ, [πϑοττ. πὰ Ν.Τ'. (1 Οος. ἰχ. 
24). ΟΓ τ Ο(ἱεπηι., ν., 5, ὁ Παῦλος ὑπο- 
μονῆς βραβεῖον ὑ ξεν, ΠοΓα ἴδ ἰ8 
ῬεΙδρΒ βυρρεβιεά Ὁγ οὖς λθϑαβε. 1ιἰ8 
Ροββί ον οὴς οὗ ἴποβα ννογάβ ννιο ἢ πιυβὲ 
δανε Ὀδεπ Τοπιτηοη ἴῃ ςΟἸ]οαυΐα] ατεεκ 
(υ. ἰδὲ πεᾳυεηι υ8ὲ οὗ βραβεύς), Ὀυῖ 
πᾶνε βυγνίνει ΟΠΪΥ ἰπ ἃ ἔενν Ὀοοκβ. εἰς 
ταυβὲ Ὅε τεδὰ νυν τε δεδὲ δυϊπῃοτίτεβ, 
ἴοσ, 88 [ἢ ποῖςβ, “ἴδε ρυίζε πιδυκβ {πε 
Ῥοοϊκίοη οὗ {πε ψοδὶ"". ἐπί [5 δῃ ἐχρίδπα- 
ἴογυ ρῖοββ8.---τῆς ἄνω κλ. “Τῆς υρννατά 
οΔ]]Πἰπρ." ὙΤῇε Αροβεὶς βεεπὶβ ἴο πιδᾶπ 
τδδιῖ τῆς βραβεῖον ἰ8 {πε ἄνω κλῆσις (50 
4180 [.1Ρ5.). κλῆσις ἴδ 1ῃε τεσ Ππῖς Δ] ννογὰ 
ἴῃ ἴδε Εριβ:168 ἴοσ τῆδι ἀδςίβίνε ἀρρεβᾶαὶ οὗ 
αοὰά ἴο ἴῃς βοὺ] ψυδίο ἢ ἰ8 τηδάς ἴπ [6ϑὺβ 
ΟΒγῖβι : τῆς οὔεν οἵ βαϊναϊίοη. Τβοβα 
Ψ ΒΟ Ἰἰβίεπ ἅγὲ ἀεβίρτιαϊεὰ κλητοί. Οὐ, 
Εοχῃ. νἱϊ!. 30 δηὰ ΗϊιΖπηι., Ν.Τ᾿. ΤΆ. ἰι., 
Ῥ. τός Η͂. Τηὶΐβ κλ. 18 ποῖ πιεσγεῖὶν ἴο “τῆς 
Ἰηβετγιίδηςςα οὗ τῆς 588ἰπίβ ἰπ ρῃς". 118 
εῇεςϊ πτυϑὲ ὃς βεθὴ ἰπ ἔπε βαποι βοαιίοη 
οὗ δα Ῥε]ενετβ 1 ὁπ δατῖῃ. Βιι Πετα 
ἴῃς αἀάδϊῆιίοη οἵ ἄνω βυρρεδβίβ παι ἴδε 
Αροβῖὶε 8α8 Ὀεΐοσε Ἀϊπὶ ἧξ ἢπ8] ἰββϑις οὗ 
ἴδε ςΔ]Ππρ ὑνὨΙ ἢ δεϊοηρβ ἴο ἴποβε ψνῇο 
Βᾶνα ἐεπάδυτεά ἴο ἴῇς επὰ, νῆο πᾶνε τῦῃ 
ἢ ραιίεηοε ἴῃς ταος βεῖ Ὀείοσε (δεπι. 
Τῆς ρῆγαβε βεεπὶ8 ἴὸ σδσσυ τῇῦςἢ τὰ 
βᾶπιε τηεδηίηρ 48 Ἡεῦ. 1. τ, κλήσεως 
ἐπονρανίον. (7, τπε βυρρεδβῖίνε οοτηπιεηὶ 
οἵ (Ὦς., τοὺς μάλιστα τι; τῶν 
ἀθλητῶν καὶ τῶν ἡνιόχων οὗ στεφανοῦσιν 
ἐν τῷ σταδίῳ κάτω, ἀλλ᾽ ἄνω καλέσας 
ὁ βασιλεὺς ἐκεῖ στεφανοῖ.--ν Χ, ᾿ἸἸ. 
ΑἸΕΠουρ ἰτ νου ρψίνε 4 βαιβέδοϊογυ 
δεῆβε ἴὸ ἴᾶκε ἴῆεβε ννογὰβ ἢ διώκω (50 
4.5... γτ., ΝΥ 8.), 18 18 ἕασ πόσα ἡδίυγαὶ ἴὸ 
7οῖη τπεπὶ οἰοβεῖν στ τ, ἄνω κλ. ΤῊΪ8 
18 ετηρῃδιίοδλιν ἐν Χ. ᾿Ι. Οη]γν ἴῃ Ἴοη- 
ποχίοη ἢ Ηἰπι Πμα8 ἴῃς κλῆσις εἰἴπετ 
ἴῃ 1861 οἵ ἰπ 118 ροδ] ΔῃΥ πιεδηΐηρ. 

νεῖ. 15. τέλειοι. μαι Ραὺυ] υπάετ- 
δίδπάβ Ὁν τέλ. γε δὴ Ἂδϑιϊν ἀΐβοονεσ 
ποῖ ἘΡῆ. ἱν. 13-14, Οοΐ. ἱ. 28, ἵν. 12,1 

Οος. ἱἰΐ. 6 (εὖ. 4180 ἴδε ἀεδβηϊίοη οὗἩ ἴδε 
ννοτὰ ἱπ Ηεῦ. ν. 14 τά κε ἱπ σοηπεχίοπμ 
ψ ἢ νἱ. α)ὴ. [πὸ 411] ἴπεϑε ραββαζεβ τέλ. 
ἀερεπάβ ὕὑρὸπ Κηαονϊεάσε, Κπονϊεάρε 
ξαϊηεὰ ὃν ἰοηξ Ἐερεπεηρε οὔ ΟΠτείβι, 
τεβυϊηρ Ῥοῖδ ἰπ Ἄοοηνί τίου δηὰ 
πηδῖυσιΥ οὗ τ(πουρδὶ ἀπά οοηάυοιῖ, [ἰ Βλ5 
Ὡοῖ 80 πιυςῇ οὖς ἰάεα οἵἉ “ρεγίεςϊ ᾽᾽ -ὰ 
“ἰ βαν 688," 248 οὗ “ρεσγίεςϊ " -Ξ “ μανίην 
τεδομεά ἃ ςεσίδίη ροίΐηϊ οὗ ςοπιρὶεἴθπεββ,᾿ 
8ἃ8 οὗ οπες ΨἘΟ δδ8 οοπὶὲ ἴο δὶβ ἢ}]]} 
δτονπῖ, Ἰεανίπρς Ὀεμίπὰ ἢὶπὶ ἴῃς βϊδίε οὗ 
ΤΠ ἀποοά (νήπιος). ΟΥ̓ οπᾶρ. ἱ. 9-1ο. 
11. βυρροβεβ ἃ γεπιϊηίβοεηζε οὗ ἴδε ἱεοὩ- 
πἰοΔ] τοσπὶ τέλειος, υϑεὰ ἴῃ ἴμε Μγίεσγίεβ 
ἴο ἀεποῖς τῆς ἐπί αεά, δῃὰ ἱπιαρίῃςϑ. 
Ῥδυ] ἴο βρεαὶκ νψἱτὰ ἃ Τεγίαϊη ἰσοὴν οὗἁ 

ορὶς δὲ ΡὨΠΙρΡὶ ψνῆο οἱαϊπιεά ἴο δε 
ἵπ τπ|β ἔοτιίυπαῖε Ροβίτ['ου 88 τεραγάβ 
τῆς ΟΠ τ βείαπ ἔδιῃ. ὙΠεῖε 8 πὸ πεεά, 
ἴο δβϑυγζὴβς ἤεσεὲ ἴδε ἰδηρυᾶρε οὗ τῇς 
Μγϑίογίεβ (48 Απγίοἢ βἤοννβ, )α5ς Απεὶκε 
Μγεἰεγίεμιυέξεη, Αδῖϊ,, 1804, Ρ. 146, ». 
1), οὐ ἴο βπὰ ἴσοῦν ἰῇ Ῥδυ}5 ννογάβ. 
ῬιοῦδῦϊΥ ἴπεῖς τύεγέ ΒοπὶῈ (866 οἡ νεῦ. 
13 507.) αἱ ῬὨΠΙΡΡΙ ψνῆο Ῥοδϑβιεὰ οὗ ἃ 
δρίσιευαι βυροτίογιν τὸ τες Ὀτείμγεη δπά 
ὙΠΟ τῆλ πᾶνα οδ᾽εὰ ᾿πεπηβεῖνεβ τέλειοι... 
Τί πᾶν ἢδνε Ὀξεη ἀυς ἴο Βρεοΐα] εαυΐρ- 
ταδεηΐ ἢ (ἢ ϑρίττ πιδηϊεβεηρ ἰἴ5ς6 1 τῇ 
βρελκίηρ στ τοηρυς8, εἰς. ὅες τ Οοσ. 
χὶϊ. ῥατεὶνι. Βυῖ Ῥαὺϊ ἰαἴκεβ ἴῆε ψοσά 
Βοιίου ΒΥ δηὰ ροίϊπιβ οὰυἱ ννῆδῖ ἰΐ ἱπνοίνεβ. 
[Ννεγηῖε᾽β δἰίϊεπιρε ἱπ δὲν Ολγίσέ μ. ἀϊε 
δῶπάς δεὶ Ραμίὶ., Ῥῃ. 6-7, ἴο βῆονν {πᾶὶ 
1818. ραββᾶρε ἰ8 πὸ δγρυπιεὴὶ δρδὶπβι 
Ομ εβιίδη ρεγεοιίοη ΒΙΘΒ. πε Ὀεϊΐενεβ 
Ῥδὺϊ ἴο δοϊὰ, τεβῖβ οὐ ἴδε εἴγοπεοῦυβ 
δϑβοοίδιίοη οἵ τέλ. νυν τὰς Μγείεσίεβ.} 
-τοῦτο φρ. [«εἰ υβ βῆονν Οὐγ ὨυπΊ8 ]ς 
οσοηνϊςτίοπ ἐμαὶ ψγα ἅγα 8111] ἕασ ἔτγοπι ἴῃς 
ξοῦὶ ψῃϊο νψνε ἀεβίσε ἰὸ διϊδίῃ.---καὶ 
εἴ... ἀποκαλ. Ιζ, ἰῃ τς οᾶ8δε οὗ ΔῃῪ 
βεραγαῖε ἀεῖαὶ! οὗ Ἵπδσγαοῖεσ οὐ Κποῦ- 
Ἰεάρε, γου ἱπιαρσίπε γουγβεῖνεβ ἴοὸ ὃς 
τέλειοι, ἴοὸ πᾶνε τεδομβεὰ (δε δίρῃεβι 
Ῥοΐπι, αοὰ ν»}} τενεδὶ τῆς τυτῃ (18ε ἴτὰς 
βἰδπάροϊπε οὗἨ Πυπη]γ)} οὐ 1818 τηδίϊες 
αἷθο. Τῆε ἔογπι οὗ ἴδε οοπάϊτίοπαὶ βεῆ-- 
ἴδπος βυρξεδβίβ [μαι Ρδὺ] Κηενν οὗ ρεγβοῃβ 
αἱ ῬΠΠΙΡΡΙ πο μαὰ εττοπεοὺβ νίεννβ οἡ 
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ν Μεῖι. 
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τοῦτο ὁ Θεὸς ὑμῖν ἀποκαλύψει: 16. “πλὴν εἰς ὃ " ἐφθάσαμεν,; τῷ 
χχνὶ. 30: 
τανε ας, αὐτῷ ἢ στοιχεῖν κανόνι, τὸ αὐτὸ φρονεῖν.} 
κιῤϑι. 11. "Συμμιμηταί μου γίνεσθε, ἀδελφοί, καὶ "σκοπεῖτε τοὺς οὕτω 
25. 

χ ἔσοπι. ἰχ. 31; 2 (οζ. χ. 14; 2 ϑδζω. χχ. 13; Οδηίΐ, ἰΐ. 12 αἱ. 
Σ Οοἷν Βεῖε ἰῶ Ν.Τ. 

(δὶ. ν. 25, νἱ. τ6. Ο(. οι. ἱν. 12. 
8 ΟΒδρ. ἱΐ. 4; Βοπι. χνὶ. σγ; Σ Οοσ. ἵν. 18; 6]. νἱ. σ. 

1 80 ΟΚΙ,Ρ, βυτσ. δῖδρρ., Οἢγ., Πδπι., Τμάσι. Εάά. τω αντω στοιχεῖν (Ἱπουϊ 
τῆς ννοτάβ δάἀδεὰ) ψἱἢ 3 ΑΒ, 17, 6γ" ", οορ. 88. δβἴῃτγο., ΗἹ]., Αὐρ. το αἀντὸ 

ᾧρονειν, τω αντω στοιχεῖν, ΠΕΕΟ, 23,31, 37, Ο.1.. νξ.» Εὐτἢ.οοά,, Νιοογιη., Απιδτγεῖ. 

3 80 Ττρ., ΑΖ, ἢ ΑΒΡΏΞΕΚΙΡ. Τί. ΝΥ 8., ΝΝ.Η. συνμ ψτ 9 ΒΡ ΌΠΕΑα. 

5 80 Τί. ΜΝ. νἱ ΜΑΒΌΠΕΘα. Υττρ., ΑἸξ,, νν8. οντως νἱτῃ ὈΞῈ ΚΑΙΕΙ αἱ Ρ, εἰς. 
ὅςεε ᾿ν8., ΤΑ. Ρ. 64, ννῦο ἐπίπικβ ῃδὲ οντω ἰβ οοππεοιεὰ ψἱἢ ἃ 5ἰπηῖῖδγ τεδάϊηρ δἱ 
ἦν. 1. 

τῆϊ8. δυδήεει. Βαϊ δὶβ Πίπι οὗ τεῦυκε ἰ8 
ἀεἰπἸσαῖεῖγ ρυς. εἴ τι κιτιλ. [τ ἰβ 

ἐλι-εἰομεά ἴο δίκα τΠϊ8 (5 Ηρι. ἀοεβ) οὗ 
τιεὶς Ἰυάρτηθηξ οα τπ6 ]υδαίθετθ. Ῥαὺὶ 
[48 ἐογροίίεη, ἔογ ἴδε {ἰπης, ἴῃ βρεοίδὶ 
δηχίες ἡ ΠΙΟὮ υνεῖσἢβ Ὡροι Πἰπὶ, ἀπά Ὧδ8 
Ὀεοοπιας δυβοιρεὰ ἴῃ ἴδε ρίοτγίουβ νἱβίδ 
ψΏΪΟΝ ἀπξοϊἀβ ἰδεῖ ἴοὸ τῆς ΟὨτίβείδη. 
καὶ τοῦτο κιτιλ. Α ἤτπιὶ οοηνίοτίοη οὗ 
τε Αροβεῖεβ. ὅϑεξε εβρ. τ ὍΟὐοσ. ἰΪ. τὸ 
(4πά ε΄. νου ϑοάεςη, 4δ[ῥαπαϊμηρεν Ο.ὺ. 
Ἡνεῖες. ρετοίάνιεί, Ῥ. τ66). 

ψες. 16. πλήν. [τ 18 αυϊΐε οοτηπλοη 
85 ἱπιτοάυοίπρ ἃ ραγεηιμεβὶβ. ““ΟἿΪγ ομς 
τοίηρ! 80 ἴδ δἂβ ΨῈ ἢᾶνε Ἴοοσῃξβ, ἵκθα 
ἴῃς Ρδῖῃ" (ΝνεῖΖβ.). Εος ἴπε ννοστά ςἤ. 
ϑομπηά, Αὐξέείσδηιμς, ., Ρ. 133, δπά 
Βοπίϊ2᾽ 8 7πάώεπ το Ατίβίοιϊε.---εὀἰς ὃ ἐφθάσ. 
ἴπ ἰαῖοσ στεεῖς (48 ἰπ πλοάδγη) φθάνω Π48 
Ἰοβὲ 411 ἰάεα οὗ απέϊεϊῥαίίοπ πιὰ βίπυρὶν 
ΤΑδΔΠ5 “ οοτης," “τεᾶοῃ ", ΟΥ̓ 2 Οον. χ.Ὶ 
14 (ἀπά δες ΗδιζΖ., Εἰη!., Ρ. τθοο; ϑοηγοός 
οὗ Ν.Τ. Ονεεὶ, Ρ. 156). “80 1[Δ᾿ δ ΨῈ 
Ὧανε οοπια." ἷπη Ψψϑδιῦ Ψ8. τῃϊηϊ5 
ἴπ τίρῃι φρονεῖν, οοππεοίίηρ ἴδε τνοτά8 
ἱπηπιεάϊατεῖν ἢ τοῦτο φρονῶμεν. ΚΙ. 
ΒΌΡΡΟΞΒεβ ἴῃε νόμος δικαιοσύνης, τεΐεττίπρ 
ἴο πε φαγιεσ ραζὶ οὗ τπε Ἵἤδρ. (εβρ. νεζ. 
9). Ὦοαβ ἢς ποὶ γαῖμα πιεᾶη ἴῃς ροϊπὶ 
τεδοπεά οἡ ἴδε δἄάνδηςε τονναγάβ ἴῃς ροδὶ 
(ε κατὰ σκοπὸν διώκειν), ν»Ϊοἢ ἰδ τῆς 
βυδήεςι ἀΐτες ον Ῥεΐοτε 18 πιὰ  Τδε 
ΕΓ υ8ὲ οὗ στοιχεῖν 5ΒεεΙη8 ἴο ᾿υϑι} 
1π15. ἰπτεγρσζειϊαϊίοη.-- -τῷ αὐτῷ. Ιἐ ἰ8, δὶ 
ἤγβε βἰρῃῖ, πδίυγαὶ ἴο τεΐετ τ. αὖτ. ἵπ|- 
ταθάϊδιοὶν ἴο ὅ ργεσεάϊηρ. Απά τΠϊ8 πᾶν 
Ῥε σίρῃε. Βαϊ ἴδεγα 15 πιυο ἔοτγοε ἰῃ τπ 6 
ἱπιεγργειδιίοθ οὗὐ [208., ψνῆο τεπάθσγβ 
“δῖ υ8 ΨΑἸΚ οη ἴδε σαριδ ῥρδίῇῃ ᾿ (80 4130 
ΗΙβ1.). Τῇε Ἔχπογίδιίοη ψνουϊὰ ἴπεη δὲ 
ἀϊτεςιϊεὰ ἀραίπβι τῆς ἀϊβετγεπος οἵ ορ᾿ πίοη 
δηὰ {εε]ΐηρ ννμίο ὑγαῖς οεγίδι ΠΙΥ ργεβεπὶ 
ἵπ τῆς ΟΠυγοῖ αἱ ΡΒΠΙρΡΡί, ἀπά 18 ϑὺρ- 
δεβίεά το Ῥαὺ] ὈγῪ ἴπε ἑτέρως φρον. οὗ 
νεσ. 15. Τδδὲ (Πἰ8 ννγᾶβ δῃ εαγὶν ἰηῖει- 

Βοῖὰ ἢς αἰιθυῖεβ ἴὸ πε αγοἰ ἰγαγίπαβ8 οὗ [86 ςοργίβξ. 

τεϊδιίοη ἰβ βῆονγῃ ὉΥῪ (δες νυ.͵. οἵ ΤᾺ. 
6 ννοσάβ κανονι τὸ αντὸ ᾧρονειν ἴροε 

Ἰουπὰά ἴῃ ἴῃς Ῥεβὶ Μ9595.) ἂτε ενϊ ἀεπιὶγ ἃ 
1.58 οὔ ἴδε ἰεχῖ. “ἊΟἼΪΥ, 50 ἔδσ ἃ5 νὰ 
ἄνες σοπιε, ἰεῖ 8 Κεερ ἴο ἴπε βᾶπιε 

ΡΔΙἢ." τῷ αὐτῷ ἰδ λη ἱπβίδπος οὗ ἃ 
ἀδιϊνε οοτηπίοη ἤει νεσῦβ οὗ “ φοῖΐπρ" 
δηὰ “νναἰκίησ"" ἵἱπ ΝΤ. ΟΛ Βυκῖηι., 
Οτανι., Ῥ. 184.--στοιχεῖν. Αἡ ἱπιρετᾶ- 
εἶνδϊ᾽ ἱπδηϊτῖνε ἰουπά ἱπ Ηοπι., Ατἰβίορῇ., 
Ιπβοσσ. (βεε Μείβεεσμδπβ, σγανε. ἀ. αἱ. 
Ἱησοῖνν., 8 88 Α; ίϊεδυ, ζε ἵενδε, 
147). ῬΙΟΌΔΟΙΪΥ τμῖ8 υϑᾶρε ἰδ οἹοβεὶν 
ςοππεςῖοὰ ἢ τδ6 οτρίπ οὗἩ πε ἱπῆπι- 
εἶνε, ΨὨϊοἢ νν885 ἃ ἀδιίνε, 45 ἰ8 βῆονπι, 
4.8.» ὉΥ ἴδε ἰηβδηϊῆῖνα ἰη ἘΠρΊ5, 4.6.» 
“ἴορ ΨψοΚ᾽. ὙΠῚΒ πιρῃξ εἌβιν Ὀεοοπις 
δὴ ἱτηρεγδῖνε, “τὸ ψοσκ 1 Απδιορουβ 
ἰβ πε υδς οὗ χαίρειν δπά ὑγιαίνειν ἱπ 
1 εἰίεσβ. στ. ἰ5 οηἷγν Ἰουπά ἰπ Ἰδῖς ντίϊεγβ, 
Δ πουρῇ, τοι ἰῆς τεαύεηον οὗ στοῖχος, 
ΜῈ τῇδυ ἱπίεσ (Ππδὲ ἰξ πιυβί πᾶνε εχὶ «τὰ ἰῃ 
Θδε]εσ εἰπιεβ. [ἰτεσα!γ ἰξ πιεϑπ8 “ τηδγςἢ 
ἴῃ δ1ε". Μουϊε Με] οὔϑεγνεβ {πδὶ στ. 
τῆοτε ἴῆδη περιπατεῖν (πε οοπγηλοη Μοτά) 
βιιρρεβῖβ ἴδε ςίοῤ, τῆς ἀεῖδι}. 

νν. 1710. Α ΒΟῈΜΝ ΨΑΚΝΙ͂ΝΟ 
ΑΘΑΙΝΒΤ ΤῊΕ ΒΛΕΤΗΓΥ, ΒΈΝΒΟΑΙ, ΜΙΝΌ. 
πτνεσ. 17. συμμιμ. Τῆε ςοπιρουπά ἰδ 
δἰρτιίβοαηι. ὕπο σοπϑέηδε δὲ πϑπὰ τπεμέε 
((αἱν.). Ὑηΐβ επιρμδβίβ οα τπεῖγ ὑπ 
7υδεῖδεβ τῆς ἱπιετργεϊδιίοη οὗ τῷ αὐτῷ 
Ἰανουτεὰά ἃρονε. Ῥαὺυΐ 18 σοπιρεϊ!εά ἴὸ 
τλᾶκα Π΄5 οὐνῃ ἐχβπιρὶς ἃ ποσὰ οὗ {πε πεν 
1π||. τ 88 ποῖ 88 ἴῃ [υἀαίβπι ννβετγε ἴδε 
1» αν τεδὰν ἴο παπᾶ 85 ἃ ἤχεὰ εἴδη- 
ἀατὰ. Ὑπετε νναβ, 48 γεῖ, 0 ἰγαάϊτίοη οὗ 
τε ΟἨ γί βείδπ 11{ι.--σκοπεῖτε. Α Κεεη, 
οἷοβε βογυϊίπγ. ΟΥ̓ Βοπι. χνΐ. 17 (δυῖ 
ἴδοτα τὸ “" πιᾶσίς 8Ὸὸ 85 ἴο ἀνοϊ᾽".--οὕτω 
ῬιΟΌΔΡΙΥ ροϊπὶβ Ὀδοκ ἴο μου. ἴὲ βεεπὶδ 
τῆοσε πδῖυγαὶ ἴο ψίνε καθώς ἰΐβ ςοπηπιοη 
διατηεπίδῖῖνε οτος, “ Ἔνθ 88᾽".-τύπον 
τὸ (1) “ϑιδπιρ᾽᾽ οὗ ἃ ἀϊε, (2) “ΟΟΡΥ, 
ἤρυτα,᾽" 48 {πε βίδιωρ ὕξαγβ ἃ ἤρυτε οη 



16---ἰο. 

Ὁ περιπατοῦντας, " καθὼς ἔχετε " τύπον ἡμᾶς. 
πατοῦσιν, οὖς πολλάκις ἔλεγον ὑμῖν, νῦν δὲ καὶ κλαίων λέγω, τοὺς 
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18. πολλοὶ γὰρ περι- Ξῳ
 

ἴοβα ἢ. 6. 
ἃ ἐχθροὺς τοῦ "σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ" 19. ὧν τὸ ' τέλος " ἀπώλεια, « ὁ ΤῊ - 
ὧν ὁ Θεὸς ἡ "κοιλία, καὶ ἡ δόξα ἐν τῇ ᾿ αἰσχύνῃ 

ε (οπίτδεδι ΟἱΔὶ. νὶ. 14. 
δ Βοπι, χνὶ. 8. 6, 

ἃ 8ες ποῖε ἐημγν. Υ. 1 αἱ. 
αἱ. Ε ϑεο ηοῖς ὑην. 

δευμάτων μίμησιν ἀρχέτυπον τιθέναι. 
8εε διε ἀϊογά, Εχῤοξίίον, ν., δ, Ὁ. 
380 ἢ. 

νεῖ. 18. πολλοὶ κιτιλ. ΤῸ ν»Βοπὶ 
ἄοεβ ἢε τείεγ ὃ Ρἰαἰπὶγ ᾿ῃοΥ ψγεσε ρεῖ- 
βοπβίπδίάε τῆς ΟΠγίβιίαπ ΟΠυσοῖ, Ποῦ ΡὮ 
ῬτοΟΌΔΟΙΪΥ ποὶ δὲ ἘΡΙΗΡΡΙ. ΤῊΙβ (ἀραίηβι 
5.) ἰβ θοσῆς οὔ Ὁγ ἴδε τις οἴ περιπατεῖν 
οοτηραγεὰ νἱἢ περιπατοῦντας (νεῖ. 17) 
πὰ στοιχεῖν (νετ. 16), Ὁ κλαίων ννῃϊοἢ 
Ψνουϊά πᾶνε πὸ πιχεδηΐηρ πεῖε ἰξ ποῖ 
Δρρὶϊεὰ τὸ ρῥγοίεβείηρ ΟἸ τι βιίδηβ, ἀπά 
ξασῖπες ΌΥ ἐχθρούς ψὨίοῃ τνουἱὰ Ὀε ἃ 
πλεῖ ῥἱδιϊτυάς 16 υδεὰ οἵ πεδίθεπβ οὗ 
7εννβ. ϑοζῆε (ε.9., ϑοῃίηζ, Ηογῖ, οπε, 
εἰς.) γοῖεσ τὴῖβ ράββαζε ἴο ἴπῸ βᾶτηε ῥμοῖ- 
80Π8 848 δα ἀεηουποαβ δ ἴμε Ὀερίπηίηρ οὗ 
τῆς οδαρίες, τῆς [υἀδϊβίηρ ᾿ἰεαοῆετβ. πὰ 
πὸ ἀουδὶ ἴδεν πιῖρμῖ δεν ὃς οα]]εἀ ἐχθροὶ 
τοῦ στανροῦ (ς΄. 68]. νὶ. 12-14). Βαϊ τδε 
Ιεδὲ οὗ ἔῆς ἀεβογιριίομ ἀρρ ϊεβ ἔδσ πλοσα 
δριὶν τὸ Ῥιοίξθοῖπα ΟΠ τί βιῖδηβ ννῃο Δ] οννεὰ 
τπεῖγ ΠΡεγῖγ ἴο ἀερεπεγαῖα ἱπίο Ἰίσθπος 
(α4]. ν. 13); ψῆο, ἥἴτοπὶ δὴ αδἰϊορεῖμεοσ 
βυρεγῇῆςϊαὶ νίεν" οὗ στδος, ἱπουρῆι Πρ μεν 
οὗ ςοπεϊπυϊηρ ἱπ βιη (Εοπι. νὶ. 1, 12-13, 
15, 23); 0, 8116 Ὀεαγίηρ ἴδε πδῖης οὗ 
ΟἨγῖβε, ννεῖς οοποεγηθᾶ οἡἷν νὰ {πεῖν 
ονῃ 8εἰἰηάυϊσεηοε (Εοπι. χνὶ. 1:8). 1 
ἴδετε ἀϊὰ εχίβι δὶ ῬΏΣΡΡΙ δὴν βεοϊίοη ἀϊ8- 
Ῥοβεά τὸ ἰοοῖκ νυν ἢ ἕδνουσς οἡ ]υἀδἰβὶπρ 
τἰεπάεποίεβ, τΠ|5 πηῖρῃς ἰεδά οἴμεῖβ ἴὸ 
εἐχδρξετζαῖς ἴῃς ὀρροβίῖε νὰν οὗ τῃϊηκίησ 
δηὰ ἴο Ὀεοοπὶς 4 τεδάν ὑγεὺ τὸ Απηῖϊιὶ- 
ποπιΐδῃ τεδοιϊίοω. Ῥοβϑβϑιἷν ραββαρεβΊὶκ 
18 ρῥτεβεηὶ δηά Κοπιι. χνΐ. τ8 ροϊπϊ ἴο πε 
ελείιεϑὶ θερί πηΐηρβ οὗ τπδῖ βίγσαηρε τηεάϊευ 
οὗ ἁἀοςιτίηεβ ννίο ἢ δἰογναγὰβ ἥξυειορεῖ 
ἰπῖο ἀποβιϊςίβη. Ὑμδὶ τ818 18 τς πιοσα 
πδῖυγαὶ ἐχρ᾽ δηδιίΐοη ββετηδ 4͵8οὸ ἴο ἔο]ϊονν 
ἕοτὰ ἴπε Τσοπίῖεχι. Τῆς Αροβῖὶς πδ5 δὰ 
ἴῃ νίενν, ἴτοζὴ νοῦ σσ οηινδγάβ, πε δάνδηςα 
ἰοννασάβ ρεγέεοϊίοη, ἴῃς ροϊπὶ αἰγεδυ 
«αἰιδιπεδά, τπε Κίἰπὰ οὗ οουτβε ἴο ὃς ἱπ|ῖ- 
τδιεὰ. [τ 86επῚ|8 τηοϑὲ διίίηρ παῖ πε 
δῃουὰ ννᾶγῃ ἀραίπβιὲ ἴποβε ῃΟ ῥγεϊεπἀ δὰ 
το ῬῈῊ ου ἴδε βίγαίρῃι ραΐῃ, θυϊ πο ννεσε 
τε] βιγαγίηρ οὐ ἀενίουβ Ὀγ- Αγ 8 οὗ 
τιθεὶς δπὶ Σ οἷν πολλάκις ν κιτιλ. 

μο᾽ 1 
αὐτῶν, οἱ τὰ Τίαι. ἱν. 

12: τ οι. 
[οπα. νΐ. 21; 2 Οογ. χὶ. 15; 1 Ῥεῖ. ἰν. 17 

Οτ. νἱ. 13; ϑίσαςβ χχίϊἑὶ. 6. ἴδεε ποῖς ἐπ Ρ. 

“ΦὙΠοπὶ 1 οἥδη υδεά το οΔ]},᾽᾽ εἴς. (ο 
αἶδο ατοιίαβ, Ηεϊησίςβ, Ηΐπ.). Ολ 
ΞἜβ.ἢ., Επνιθν., 48, οὕτοι γυναῖκας ἀλλὰ 
Γοργόνας λέγω. ΗαϊΖ. (Εὐπὶ., Ρ. 223) 
τεπηᾶσκβ παῖ ἰπ ἴῃς ατεεῖίς ἰβἰδπᾶὰβ ἴμεν 
ΕΔ μὲ λέγει οἵ λέγει με -Ξ “ΠΕ ΠΑΠΊΕ5 
πιε᾿ἡ. Ρδὺ] βρεᾶκβ ἢ 4 ἀερῖ δηὰ 
νεδεηιεηςε οὗ ἐξεϊϊπρ (πολλοὶ... πολ- 
λάκις.. . κλαίων) ΨὨΪΟΝ βυρρεδὶ ἢΐ8 
δεπυίΐηε ἱπιοεγεβὶ ἰη ἴποβε ἀϊβίογαὶ ΟὨτίβ- 
τίαπϑ νῇο δὰ οηςε βεεπγεά ἴο σεοεῖνε δἰβ 
τλδββαᾶσε. [1 ψ ἱπιαρὶπε ὑπαὶ ἴπε ἴεγπὶβ 
δε υ868 ἅτε ἴοο βίσοῃρ ἴο ΔΡΡΙΥ ἴο ργο- 
ξοββίηρ ΟΠ σίβείδηβ, ννῈὲ τησδὲ τεπλετηθεσ 
τῆδὶ Ἠ6 βρεᾶκβ ἴῃ ἃ πιοβὶ βοϊειηῃ πιοοὰ 
ἃπᾶ ἔτοπι ἴῃς πίρμεβι ροίϊηϊ οὗ νίενν.--- 
τ. ἐχθροὺς τ. στ. τ. Χ. [ἢ ννε ἅτε σἰσδΐ ἰπ 
τακίπρ λέγω -- “6811, “παπιε,᾿ τοὺς 
ἐχθ. ν»}}} οοπηα ἰῇ 88 ἔπε τεπιοῖοσ δοουβᾶ- 
ἔνε. Οἰδεγννῖθε ἰϊ πιυδὶ Ὀς τεραγάθα 48 
δϑβι παῖε τὸ τῆς ταϊαϊῖνε οἰδιιβε, 28. 'π 
1 ]ομη ᾿ἰ. 25. Τῆς ἴσζὺς ΟΠτίβείδη ἰβ ἴδε 
τλδῦ ΜὮΟ ἰ8 ““οτυοϊβεά νὰ ΟἾτείδι," 
Ψ πο δᾶ5 ““οτυοϊβεὰ τπε βεβῃ ψ ἰἴ8 
Δῇεςιίοηβ ἀπά Ἰυδῖ8᾽"., Τῆς Οτοβδ ἰ8 ἴῃ 6 
σεητγαὶ ρῥγίποίρὶς ἰπ 8 1|ξε. “ΠῚ ἀτΥ πιδῃ 
1 σοπὶε δίϊοεσ Με, ἰεὶ μἰπὶ ἄδην ΒΙπιβοῖῦ 
δηὰ τᾶκε ὕρ Πίβ οτοββ δηά [Ὁ]]1ονν Με." 
ὙΠοβε Βετε ἀεβογίδεὰ, Ὀγ τπεὶς ἀπιῃϊπκίηρ 
βεἰ ἰπάυ!ρεπος, ταη ἀϊγεςιν ἴῃ πε τεεῖβ 
οἵ τηἰ5 ρεϊποιρίε. Τῆς βᾶπὶς ἱπὶπρ Ποῖ ἀ8 
ξοοά οὗ πιυςἢ τῆι ραβδ8εβ ἴογ Ὁ γί βιδητν 
ἴῃ τηοάογῃ 16. “ὟΝ Βο 88 ποῖ Κποννῃ 
Κίπάϊγ, βεσνίςεδθϊε πῆεπ πδηρσίηρς δρουῖ 
τῆς ΟΠυγομεΒ νντῇ ἃ τεαὶ ὑγεά]εθοϊίοη ἴοσ 
ἴδε δυδυγθαη 1 οὗ Ζίοη. .. δπά γεῖ 
ταεη οβς ἰε ᾿υ5ὲ βεεπιεά τὸ οπιῖϊ τπ 6 
Οσοββ οὗ Οἤσίϑβι" (Καί, οῤ. εἷξ., Ρ. 286). 
11 ἰδ φυῖϊς ργοδδῦϊε τπδὲ ῥδὺ] 'νουϊὰ ἔεεὶ 
τῃεῖὶς σοηάυςι 411 ἔπε πιοῖὲ κεεηὶν ἰη88- 
πλυ ἢ 88 [δίδει β πηρῃι ροΐηϊ ἴο ᾽ξ 88 πα 
Ἰορίςδὶ σοπβεφυεπος οὗ ἢίβ ᾿ἰρεγαὶ ῥχίη- 
οἰρίςβ8. 

Ψεσ. τς. ἀπώλεια. ΡῬαΑυ] τερατάβ (πε 
ἘΜΟ 88.168 ΟΥ̓ Πυτηδη 11 48 σωτηρία Δηὰ 
ἀπώλεια (1 Οος. ἱ. 18, 2 Ὅος. ἰϊ. 15-16). 
Τῆε ἰδιτοπῖδβ ἃ οοπηηοη Ῥνοσγὰ ἔογ "" ἀδβίγσυς- 
τίοη ". Ἔδεῖα ἴδ πλυςἢ ἰη ἴῃς ἘΡ 51168 ἴὸ 
ΒΌΡΡΟΙΙ ἴδε εβἰδίεπμεπε οὗ ΗΪ Ζα. (Ν.Τ. 
ΤΆ. ἰΐ.ν Ρ. 50): “Τὸ ὃς ἀεδὰ δηὰ τὸ τε- 
τηδίη ἀεδά εἰεγηδιν, {πᾶὶ 5 το Βἰτῃ (Ρ4υ]) 
τπε τηοβὲ ἀσεδάζι! οὔ 1} ἱβουρσῃιβ᾽". (ϑίπι!- 
Ἰατῖν Καρίβοι, Ἐςελαίοὶ. ἀ. Ῥαμὶ., ῬΡ. 85, 

-" 

“ 

τ 
πη 
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ἘΣ ΣῈ {πίγεια φρονοῦντες. 20. ἡμῶν γὰρ. τὸ ' πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς 
ἴΏΝΤ. ὑπάρχει, ἐξ οὗ καὶ "᾿ σωτῆρα " ἀπεκδεχόμεθα, Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν - 

. 23. 
Ῥδδ. Ε Ὁ. (οι κίε 8). Α ποσγὰ ἰουηά (ννίἱ Θχςοαρ. οὗ ἔουγ ἐχχ. ἰῃ 1 Ὸκε᾿Β πτἰιίη κε) ΟὨΪΥ ἴα ἰδῖες 

οἱ ΝΤ. Ὧτ Οος. ἱ. γ; 64]. ν. 5; Ηεῦ. ἰχ. 28. 

1 δε ἃ, ε, ἔ, β, πὶ, ξ0. τη. δεῖ. βυσβοβ. εἰ Ρ. πιᾷ., ΟἸεπι., Οἵ., Ευ8., ΟὮτ., Ὑβάτι., 
Ογρ., ΗἸ!. 

134.)--- κοιλία. Μοὶ Τοπιπλ. σοπιραγα 
Ευροβ, Κολακ. 4, κο ν, ἃ 
“: ἀενοῖεε οὗἩ τῆς ὈεἾ γ᾿". κι 15 ὑγοῦδθ!ν 
υδεά 48 ἃ σεῃεζγαὶ ἴογτῃ τὸ ἱποϊυάς 411 [πὲ 
Ῥεϊοηρβ πιοβὲ Ἵβϑεητ αν ἴο ἴῃς ῬοάΥ, 
ἜΒΗ Ϊν 1{{ε οὗ πηᾶῃ ἀπά ἐπεγείογε ἱπεν δ Ὁ] 
Ῥειίβῆςβ. 715έογμνι υδηίεν πίέοέ : ποϑοίγωηι 
“ογῥμς αἰϊεγίέμν ; μέγμρίσμς σεδόνια σοπι- 
γνιμίαδὲίμν (Βεπε.. Ἡοτι(ϑ κἀαϊΞεἰς ΟἈγὶς- 
ἐαμὶέγ, Ῥ. 115 ἢ.) ϑυρροβεβ παῖ ψε βανα 
Βεοῖε ἴῃς βαπὶῈὲ ἀενεϊοριηεπε οὗ [υἀαῖδπι 
ΒΙΟΒ ἰ8δ αἰἰδοκεὰ ἴθ ΟΟἹ. ἰϊ. 2ο- 23. 
Βυϊῖ τ-Π18 ἴγρε οὗ πὸ ννγᾶβ ὉΥῪ πὸ τιεδῃ8 
ποηβηεὰᾶ ἴο [ενν8.--- δ. ἐν τ. αἰσχ. 
“ἜὙὙο Ὀοδβὲ οὗ ννῇῃδῖ 18 γεδ!ν ἃ ἀΐϊβρταςςα 
ἴο τοι." ΜΜνεῖβι, δρεὶν φυοῖεβ Ροϊνϑ., 
15, 23, ἐφ᾽ οἷς ἐχρῆν αἰσχύνεσθαι καθ᾽ 
ὑπερβολήν, ἐπὶ τούτοις ὡς καλοῖς σεμνύ- 
γεσϑει καὶ μεγαλανχεῖν. (Γ΄. Ρτον. χχνὶ. 
Στ, ἔστιν αἷσι ἐπάγουσα ἁμαρτίαν, 
καὶ ἔστιν αἰσχύνη δόξα καὶ χάρις. (80 
4150 ϑίγδοϊ ἱν. 21.) ΤῊ ΪΒ ννᾶβ ἀρρδγεπεὶν 
ἃ οὐττεηΐ ργοόνεσρ. Τῆς 1ἰπιϊτηρ οἵ αἷσχ. 
Βεῖες ἴο βεηβυδὶ βίῃβ 18 ἀουδιῇι)].---οἵ τ. 
ἐπίγ. φρον. [τ 5εεπη8 γεδβοηδῦϊε ἴὸ εχ- 
Ῥαίη τπε ποιηϊπαῖίνε 48 ἃ γεβυσηριίοη οὗ 
πε ορεπίηρ ψογάβ οὗ ἴδε βεπίεηςε, βυπὶ- 
φῇ Ρ τεγβεὶν τῃς ἐπβρήκυ με ἰπ ἀρεῖ 

. Μαζὶ χίϊὶ. 38-40. τι Ὑ- ΔΓΕ ΟΡ; 
ἴο τὰ ἔμπροσθεν οἱ τὰ ἄνω. Ουτίουδὶν 
Ράγδ]1εὶ 15 τε Ηοτηεσγῖς ρῆγαβε (Οἀγ95., 
21, 85), νήπιοι ἀγροιῶται ἐφημέρια 
φρονέοντες. 

νγν. 20-21. ΗΕΑΨΈΝΙΥ - ΜΙΝΡΕΌΝΕΒΒ 
ΑΝῸ 178 ΡΕΟΒΡΕΟΤ.-- ες, 2οθ. τὸ πολί- 
τευμα. “Ουτ Τςοπηπημοηνεδτῃ." (Τετ- 
10}1., γνενηοὶῥαίμδ. ΟΥρ., Ιτεῆ., σοπύεν- 
σαἰϊο.) ΤΠΕετδοιρδε 8 ςεγίδίπὶν βυρρεβιεὰ 
ΌγΥ ἐπίγ. φρον. ἴῃ νεῖ. 10 (115 15 {πε οτος 
οὗ γάρ). ΤΠΐβ ννοτ]ὰ Βδ5 ἃ οῃμαγδοϊεγίβεῖς 
βρίσιε οὗ [8 ονῆ. νου! ἀϊπεβ5 ἰ5 ἴμε σοπὶ- 
τοῃ δοπὰ οἵὨ οἰτἰΖεπβδὶρ ἰπ ἰτ. ὙΠοτγε ἰδ 
Δποῖδοσ σοτηστηοηννοδϊ ἢ, ποῖ οὗ ἴῃ ννοτὶ ἃ 
ὉΠ7ΟΒη χνηῖΐ. 36), νν πο ἢ ἰπβρίγεϑ 18 πιεσω- 
θεῖβ ἢ ἃ ἀϊδεσεπι ἴοπε οἵ 6. ΤΕΥ 
ἔρ6 6 Κ ἴδε τὨΐηρβ ἀῦονε ννῆεσε ΟΠ σίβε 
βἰτεῖἢ αἱ τῆς τίρῃς μβαπὰ οἵ αοὰ ". Ο( 4 
Ἑεν., 8, 52: Μοδὶς ἐπένι αῤογίμς ἐξέ ῥαγα- 
ἀἶδμς. .. ῥναεῤῥαγαία ἐδὲ παδιηάδαμίϊα, 
αεάϊβεαία ε5ὲ εἰυέας. ΤὮε 5:4}  δηᾶ 
Βεουσγ οὗ ἴῃς ῥαχ Κονιαπα (οῃς οὗ {δε 
ταοϑὲ ἑδνουσδῦϊα ἰηβπεηςεβ ἴογ ΟὨγίϑβι- 

δῃϊγ) Π]1εὰ της τΒουρπε οὗ {δε εἰπιε νεῖ 
ἈἱΕᾺ ςοποερείοπβ οὗ οἰεἰζεπβμὶρ δπὰ 1ἰ8 
ναῖυςε. ΤὨῖβ Μοῦ] βρεοῖδ!ν ἀρρεᾶὶ τὸ 
τῆς ΡΒ ρρίαπβ, ψνὯο πιυβὲ δᾶνε ῥγιἀεά 
ἘΠοτηβεῖνεβ οἢ ροββεββίηρ ἴῆε 22:5 7έαἱ- 
με ὙΠ. 811 [18 ρσίν!!ερε8 (βες Μασζαυδτάι, 
Κονιΐδοῖε διααίευεγιναίἑμπρ, Βᾶ. 1., Ῥρ. 
363-365). Αγαὶη ἀπά δραὶη Ρδὰϊ Ὠἰγηδβεῖξ 
ἰουπὰ δ᾽18 Βοπηδῃ οἰτ Ζεηβῃΐρ ἃ ΒΏσε ρῥτο- 
τεςείοη. Ῥεσθδρβ ἴπε υπ͵υδέ ἐσεδθῃεπι 
δε δαὰ τγερεῖϊνθεὰ ἰῇ πὶ Ἴδρδςοῖῖν δἱ 
ῬΏΠΙΡΡΙ (Αςἰβ χνῖ. 22-23, 37-39) τεβυϊ θά 
ἴῃ βεουγίηρ ἕοσς ἔδε γουπρ ΟἸγίβιῖδη σςοπ,- 
τηυπιτν ἃ σεγίδίπ ἱπητυηΥ ἔγοτη ρεσγβεςυ- 
τίοη τῃγου ρῇ τῆς ἔδνουγ οἵ ἴδε πιὰ ριδῖγαϊεβ 
Ψ»}Ο τηϊρῃὶ ἔξασς ἔπε σοπβεαύεποςβ οὗ ᾿πεὶγ 
δτοββ νἱοἰαιίοη οὗ Ἰυδιίῖοε. Τῆς ννοσὰ 
πολίτευμα Παὰ Ὀεεη δάοριεά Ὁγ ἴδε [εν 
ποπὶ ατεεῖ οἰνὶς 116 ἰοης Ὀείογε τῆι5 
Ἰεῖῖες ννὰβ ψτίτεη (δες Ηἰοΐκβ, Οἱαςείςαὶ 
Ἀευΐεισ, ἱ., Ι, ῬΡ. 6-7, οπ τε ψῃοῖς 5υδ- 
͵εοι οὗὨἨ ροϊϊεῖοαὶ ἰεσπὶβ ἱἰπ Ν. ΤῸ). Ο( 
ῬΉΠΟ, ὧς Οομπῦ. Σρὶηρ., Ρ. 78 (εά. 
Ννεπά!.), πατρίδα μὲν τὸν οὐράνιον 
χῶρον ἐν ᾧ πολιτεύονται, ξένην τὸν 
περίγειον ἐν ᾧ παρῴκησαν νομίζουσαι ; 
Αὐρ., ἀε Οἷν. )., χὶ,ν Σ᾽ (φυοιεᾶ ὃΥ 
Ὑολιο: τε 1,δπ Μεάϊδεν. Ηνγπηη, 
ὕυνὃς ]εγμδαΐενι δεαία, Ποία ῥαεὲς υἱδίο, 
νας εοηείγμ μγ ἐπ εαείἐς͵ ΜὲνὶΞ ἐὰ 
ἰαῤῥαϊδις; ἀπὰ βες Ηεδ. χ. 34, [485. ἵν. 4, 
Ι: ]Ἰοδπ 1ἷ. 17. πολίτ. 18 υϑεὰ -- ““ ςοπι- 
τιον "ἢ ἴῃ 2 Μδος. χί!. 7 δπά [1η- 
βογὶριίοπβ. Ὑεσε ἰβ ἃ ροοὰ ἀϊβουδδίοη οὗ 
ῬΔυ}᾽8 τεϊδιίοπ ἴο {πε βίδιε ἰπ Η]τΖπι., 
Ν.Τ. ΤΆ. τἴ., Ρ. 157 8..---ἐν οὐρανοῖς. 
Ῥαὺυ! μδά πὸ βαγίῃ!ὶυγ ποπιε.---ὑπάρχει. 
[18 Ρεγπαρβ υδεὰ ἰο δἀδὰ ἀϊρπίν τὸ ἴδε 
τπουρῆς, οτ, ροββί ον, ἴὸ ετῃρ μαβῖβε ἴδε 
ἰάεα οὗ βυϊβίδπειδὶ εχίβίεηος δηὰ γεβ] εν. 
(΄. ὑπάρχων ἱπ οἤδρ. ἰϊ. 6.---ὠξ οὗ. ἴτ 
ΒΕετὴ8 πεεάϊεββ ἴο πηδῖκα 118 δὴ δάνει. 
οὗ τεΐετβ αυἱε ἀϊγεοιν ἴο πολίτευμα (30 
4150 Βεηγξ., Ηἤη., 1υἱρ5., Ηοΐϑβι., εἴς.).-- 
καί τηλικβ ἴῃς τεδβοηδΌ]επεβ5 οὗ Ἰοοκίπς 
ἴον ἴπε ϑανίουγ ἔτοπῃ ἔπε Πεδνεπῖν οοσ- 
ταοηννεα!ῃ. Βεοδυβε {πεῖς πολίτ. ἰδ ἰπ 
πεᾶνεη {παν πᾶνε ἃ οἰδἰπὶ οἡ ἔπε ϑανίουτ, 
7.8 ὃ8 τῆς ῬΠΗΠΙΡΡίδη8. τοῖς τ ΒΥ 
Ἰοοκ ἔος ργοϊβοϊίοῃ ἴο Βοπις.---σωτῆ, 
ὕϑεᾶ, πο ἤσυδι, ἰπ ἴδε τες ππῖςϑὶ ἸΣεν οἵ 
ΟἸσίβιβ ἀεἰϊνεγδηοα αἱ Ηἰβ σοπηῖπρ (50 
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Όος. ἱν. 21. ὃς “ μετασχηματίσει τὸ σῶμα τῆς " ταπεινώσεως ἡμῶν, εἰς ' τὸ 9 δα ὅσ, 

γενέσθαι αὐτὸ 1 ἃ σύμμορφον 3 τῷ σώματι τῆς δόξης αὐτοῦ, κατὰ τὴν 
" ἐνέργειαν τοῦ δύνασθαι αὐτὸν καὶ ὑποτάξαι ἑαυτῷ ὃ τὰ πάντα. 

ῬΊΩΚε ἱ. 48 (1 ὅ6π), ἱ. 11); Αςῖδ νἱϊϊ, 33 (154. 111}. 8). 
Ἐουτς οχχ. ἴῃ τ ΕΡΆ. ἰἰῥ. γ; ΟΟἱ. ἰΐ, τ οἱ (οαωἱν ἴω Ρ). 

Χὶ. 13:15. 
Νο διβὲς 
ἐχχ. ἰῃ 
ΝΟΑ.ΙΔο 
δυΐδοῦβ. 

δ Ἑοτ ςοῃβίζῃ. δες ποῖ ἐγ. Εοπι. νἱϊ!, 20. 

1 80 Ὠδ εἴς, ΕΚΤΡ, Οἢν., τβάτι., ΝἹςϊογίη., Αὑς. ν 8η δηοίεηΐξ Βυρρ]επιεηῖς," Μγτ.). 
Ἑάδὰ. οπι. εἰς τὸ γένεσθαι αὐτο ἢ ΜΑΒῸ" 
ΣΏΔΩΥ Ἐδίδεῖβ. 

Ὁ, ἁ, ε, ἔ, δ, πὶ, νῇ. ξο. (0Ρ.» 

3 80 Ττξ., ΑἸξ,, νγ8., ΝΝ.Η. στὰ ΑΒΌΞΕΚΙ;Ρ, εἴς. Τί. συνμ. ἢ ΜΕΘ. 

3 80 ΜΉΟΏΞΕΙ,, νᾷ., ΟὨτιδα, Τβάτι,, Παπι., ΗἹ]. τίι., Ττρ., ΑΙἢ., Μγε., ΝΥ 8. ἀαντω 
(ἦν. Η. αὐτῷ) νἱῖν Μ"ΑΒΌΕΟΚΡ, ἀ, ες, ρ, Επβ., Ερίρα., Εὐεῃ., ΟὮτ. 

Αἶδο ΚΙ.), δυϊ βίτδηρεῖν τὰσα ἀπε] πα 
Ῥαβίοσαὶ Ἐρίβιϊεβ. [ἐ ςογγεβροπὰβ ἴὸ 
Ῥαυ] 8 υϑε οὗ σωτηρία.--ἀπεκδεχ. Τῆς 
Τοτηρουπά εἐπιρἤῃαβ,565 ἴπε ἱπίεπβα γεᾶγη- 
ἴῃς ἴος {πε Ῥαγουβία. [τ ἰβ πὸ ννοπᾶδσ 
ἴδὶ εαεὶν ΟὨγβεῖδπ τπουρσδς οεπιτεά 
τουπά δπᾶῖ {ἰπιθ. ὙΒετε 48 ποίην ἴο 
τοοῖ {πεὶς δβεοιίοῃδβ ἰη τς ννοτ]ὰ (οΥ, (]. 
ἰ. 4). Ὑὖδε ἀοπιίπαπε ἰπῆυδπος οὗ (δί8 
εχρεοίδοη ἱπ Ρδυ] 8 τπϊπκίηρσ ἀπά νοσκ- 
ἱπρῷ 18. οπἱν θερίπηίπς ἴο ὃς ἔν τεοοσ- 
ηἰβεά. 85:6 βοπὶς βυρρεβῖίνε ῬαγαρτΑ ΡΒ 
ἰπ Νγετη ε᾿ 8 δὲν ΟἈγισέ μ. ἀἱε δέπας δεὶ 
Ῥαμί., ῬΡ. 122-123.--Κύρ. Ἰ. Χ. Τῇὶ8 
οτάεσ ἰβ αἰννᾶγβ ἑουπᾶ ἱπ ἴπε ρῆγαβε. 

ες. 21. μέτασχ. [τ ἰ8β ἀουδιδιὶ 
Ὑδεῖδεσ, ἰπ 1818 ράββαρδ, ἃῃγ Βρεςΐδ] ἔοσςε 
Ἄη θὲ ρίνεη ἴο μετασχ. 48 ἀϊδεϊηρυϊξῃεὰ 
ἔτοτῃη μεταμορφοῦν, ςατεγίπρ ουἱ ἴῃς ἀϊ- 
ἔετεηοε θεΐνεεη σχῆμα δηὰ μορφή. Τῆς 
ἄουδι 15 Ὀοτης ουἱ ὃγ [18 οἰοδε οοπηδθχίοῃ 
Βετα υνἢ σύμμορφον. ΡεΙμᾶρ8, μον- 
ενετῖ, ἴδε οοτηρουπὰ οὗ σχῆμα [48 ἰπ νῖενν 
ἴῃς ἕλος τῆδλι οπἱὶν ἴδε ἰδδῃίου οἵ ἤρυτγε 
ἴῃ ψ ΠΟΙ ἀπὲ Ρεγβοηδν 18. οἱοιμεὰ ν»1}} 
Ῥε ἐιδιξξοκιαοα, Ννε πᾶνε πετε (48 αν. 
ποίε8) ἴμε τένοῖβε οἵ ἴῃ 6 ργοςεββ 'ῃ ἿῃδΡ. 
11. 6-1α. ὙΠ ἰοομς οἰαςϑέοςμα ου ἴμε ννοτὰ 
ἐβ 2 Οογ. χί. 13-15. [ἴ ἰβ ἐουπά ἰπ Ρ]αἴο 
δηά Ατίβίοιϊε ἴῃ ἰξβ βιγιοϊ βεπβε. Οὐ αἷβὸ 
4 Μαος,, ἰχ., 22. [τ ἴ8 ΟΒγίβϑε ψῇο εβξεςῖβ 
(πε τταπϑίοστηδιίοη ἱπ με Ἵοδβε οἵ Ηἰ5 1ο]- 
Ἰοννεσβ, θεοδυβε Ης ἰβ8 πνεῦμα ζωοποιοῦν 
(1 Οος. χν. 45). ΟΛ Αῤοεαὶ. οΓ Βαν., Ἰϊ. 
3: 4.8 ἔοσ ἴπε ρίογυν οὗ τποβὲ ψγῇο δᾶνε 
πονν Ὀεδη υβιεά ἴῃ πὶν ἰανν . . . {πεῖς 
βρίεπάουσν} θὲ φιογίβεά ἴπ ομδηρεβ, δπὰ 
τῆς ἴογηι οὗ τμεὶγ ἕαςβ υν}} θὲ τυγποὰ ἱπίο 
τῆς Ἰίρδς οὗἩ πεῖς δεδαῖν, τπαὶ ἸΠΕΥ ΠΊΑΥ͂ 
θε αὖϊε ἴο δοφυῖγε ἂδπά γεοεῖνε ἴπε ννοτ! ἃ 
ψνὨϊςἢ ἄοεϑ ποι ἀϊε᾽".---τὸ σῶμα τ. ταπειν. 
ΤὮς εχργεββίοη πιυβὲ ΔΡΡΙΥ εβΡ. ἴο ἴῃ8 
υπῆίπαββ οὗ ἴπε ργεβθης Ὀοά Υ παίαγε ἴοὸ 
1 ΗΕ] {με οἰαἰπιβ οἵ ἴπε βρίτίτυδὶ {{{6. 1 18 
Ρεγνδάεά Ὀγ β6βΗ!Υ ᾿υβῖβ ; ἰξ ἰ ἀοοπιεὰ ἴο 
ἄεςαγ. ταπειν. 8 ῥἰαίπἰν βυξρεϑιεά Ὁ 

» 

δόξα ννῃϊο! (Ὁ]]ονν8. σῶμα ἰ5 ““Ῥυτε 
ἕοττι ᾿νῃϊς ἢ τῆδΥ πᾶνε ἔπε πιοϑὶ ἀΐνειβε 
ςοπέθηι. Ηετε, ου εἀγίὰῃ, σῶμα -- σάρξ" 
(8εε δὴ 1] υπιϊπδιίηρ ἀἰϊδουβδίοη ὉΥ Ε΄. 
Κοβιϊίη, γαλνδ. ζ. ἀδείδελε ΤᾺ., 1877, Ὁ. 
270 8.). Ηοῖβι. (Ραμίη. ΤΆ., Ρ. 1ο) 
ποῖε8 (παῖ ἴοτ 1ηἷ8 σοποερείοη οὗ σῶμα 88 
“ ογρδηϊβεὰ τηδίϊοσ," τε οἱάεγ [πιἀδίβπι 

μαᾶ πο ψογὰ δεβίάεβ 23. [ναὸς Ηεϊ- 

Ἰεηΐβεὶς [υδαΐδπι υδεά τῇς ννοτὰ σῶμα ἰπ 
ἐξ Ῥαυϊπε 86η8ε (δες ννἰδά. ἰχ. 1.5).---εἰς 
τὸ γ. α. ἰ8 ἴο ὃδε οπιϊτεὰ υνΐτἢ τῆς δεβι 
δυϊπογίεεβ. ὅ:ε οτίς. ποῖς τηῤνγ.---σύμ- 
μορφον 18 υϑεά ῥγοϊδρι δ! 48 ἰΐ8 ροβί- 
τἴοη βδδονβ. ΟΥ̓ τ ΤΏ εβ88. 11. 13, στηρίξαι 
τὰς καρδίας ὑμῶν ἀμέ Ῥεγδδὶ 
τῃε οςοπιρουηά οὗ μορφή ἴα υὐσά ἴο τοπνὰ 
τῆεπι οὗ ἴδ Ἑςοτηρ]είξηεββ οὗ ἐμεῖς διΐυγα 
δβϑί πη]δτίοη τὸ ΟἸγίϑι. ΟΥ̓ Εοπι. νἱϊ!. 29. 
Τῆε επά οὗ ἔπε δπυπιεγαιίοη ἴῃ δαὶ ρα8- 
βᾶρε ἰβ ἐδόξασεν. δόξα ἰ5 τῇς οἸ!πλὰχ 
Βεῖς.---τ᾿ σώμ. τ΄ δόξης α. ΜΙ Ῥάὺ] 
δόξα 5 Αἰνναγβ ἴῃς ουϊννατὰ ἐχργεββίοη οὗ 
86 βρίγίταδὶ "ε {πνεῦμα). [τ [8, ἢ οπὲ 
ΤΩΔῪ 80 δρεδίὶς, ἴῃς βειῃδίδηςε οὐδε Ὠϊνίπε 
18ὲ ἴπ πεᾶνεπ. Ὑῆε Ὀϊνίης πνεῦμα ν»]]} 
υἱεϊπιαῖεῖν τανεδὶ 1861 ἴῃ 411 ψνῆο δᾶνε 
τεοεϊνεὰ ἰεὲ 48 δόξα. Τῆδὶ ἰβ ναὶ ἴῃς 
ΝΟΥ. ντίτετβ πγεᾶπ ὉΥ {πε σοτηρίεἰεά, ρετ- 
ἐεςιεα “ἸἸΚοηθ85 ἴο ΟἾτγίβε ". ὙὮ18 ρδ8- 
βᾶρε, οςοπηδὶπεὰ ἢ 1 Οος. χν. 35-50 πὰ 
2 Ὅον. ἰν. 16-ν. 5, ξίνεβ υ8 ἴπ6 ἀεεραβι 
ἰπϑίρμε να πᾶνε ἱπῖο Ῥδυ} 8 ἄεα οὗ τῆς 
ἀτδηβιτίου ἴτοτλ ἴπε ῥγεβεηῖ 116 το πε 
ατυταε. Ηε οπἱγ βρεᾶκβ ἱπ ἀδιδὶ! οὗ δαὶ 
ΨΏΙΟΏ ἀνναῖῖβ Ὀεϊΐενετθ. ὙΝΒεῖμοσ {παν 
ἄϊε Ὀείοτε τῇς Ῥαγουβία οὔ βυγνῖνε {]] 
ἴδε, ἃ ομᾶηρα Ψ} ἴακα ρίδος ἴῃ τῆεπ,. 
Βυϊῖ [8 ἰβ ποῖ δγοϊγαγυ. [τ 8 "ΠΠυβιταῖςὰ 
ΌΥ ἴδε βονήηρ οἵ 8εεὰ. Τῆς Ὀϊνὶπε 
πνεῦμα ννηϊο πεν πᾶνε τγασείϊνεα νν}}} 
ψοτΚ οὐ ἔοΣ {Πεπὶ ἃ σῶμα πν.' τικόν. 
Ὑπεὶγ γτεποννεά παίυγα νν}}} θὲ ο]οιϊπεά νι 
ἃ οοττεβροηάϊηρ Βοὰν τπτουρῇ ἴῃ ροννες 
οἴ πείβε ννο ἰ8 Ηἰπλβοὶ ἢ βουγοα οἔ πεῖς 

-“-' 
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δ Οὐὶν μεθ ΤΨ τ ὭΣΤΕ, ἀδελφοί μου ἀγαπητοὶ καὶ " ἐπιπόθητοι, χαρὰ καὶ 
Αροϑδι. 
Ἐδίδεσα. 

Ὁ ὅεε τοίς 
ἐν. δοὰ 
«ε΄ Ῥτον. 
χἰϊ. 4, χνὶ. 31, χνὶϊΐ. 6 αἱ. 

του. Β". 380 ΒΏ". 

ς ὅεε οἱ ςβδρ. ἱ. 27 σηῤν. 

᾿ στέφανός μου,} οὕτω ἢ στήκετε ἐν Κυρίῳ, ἀγαπητοί.3 
2. Εὐοδίαν 4 “παρακαλῶ, καὶ Συντύχην παρακαλῶ, τὸ αὐτὸ φρονεῖν 

ἃ Αςἴα χί. 23, χίν. 22; 1 ΤΒεξα. ἵν. τὸ δὶ. 

ἙΕάά. οντως ἢ ΒΑΡΓΦΕΕΟΚΡ. 

5 Β 17, ο0Ρ. 5υτββ. δὰ μον. Ὀ“, τοϑ", ἃ, ε, σο., Ν]οϊοτίη. οπι. αἀγαπητοι. 

4 ΑΙξ, Ενωδιαν νἱῖῃ Ρ 47, αἱ. 

δ 80 [δ.ἢ., Ττρ., ΝΥ 8., ΝΝ.Η. Τί. Σνυντυχήν νἱἢ Ὀς. 

βρί ταδὶ Ὁ. ὙὯε σῶμα σαρκικόν πιυδὶ 
ξεῖι: τῆδι ἰ8 ξεὶ ἔμίε οἵ σάρξ. ΙΓ ΊΠετε 

20 πνεῦμα, δηὰ [ἢτ:8 πο σῶμα πνευμα- 
τικόν, ἐὐδυμα 186 ἀεϑίσυςοιῖίοη. Βυῖ ἰῆς 

ὥμα πν τικόν ἰ8 ῥχεςίβε! υ τἴβαῖ ἱπ 
ψΒΙΟἢ ΟὨτίβὲ σοβε ἔἴτοσι ἴῃς ἀεβδά ἀπά ἴῃ 
ΨΜὨΪΟἢ Ηε πονν ᾿ἷνεβ. [156 ουενατγά βεπ- 
δίδπος ἰ8 δόξα, ἃ ρίοτν ννΐϊοἢ βῆοπς ἔσσῃ 
Ὁροη Ῥδιυ] ἔτοπι ἰῇς τίβεη ΟἸσίβι οπ ἴδε 
Ῥαγλᾶδουβ τοδᾶ, νὩϊοἢ μα οουϊᾶά πενες 
ἴοτψει. Ηεποε 8411 ἰῃ ψῇοπι ΟὨγίβὲ ἢ88 
ορεσαϊεὰ 28 πνεῦμα ζωοποιοῦν ν}}} ὃς 
“ρῃδηρεά ἰπίο τῇς βάπιὲ ᾿ἰκεπεββ ἔγοστῃ 
Εἰοτγ ὅδξω) ἴο ρίοτγ ". Ῥδὺϊ ἄοεβ ποῖ 
ἐσὲ γεῆςοϊ οἡ ἴδε ἐπε νἤεπ [Π6 ἰγδη8- 

ξοτπηδίίοη ἴδκεβ ρίαος. Τὶ 'ἰ8 οὗ ᾿1π||6 
τλοπιεηῖ ἴὸ Πίπι. Τῆς ἔδεϊ ἰ8 ἢϊβ βι ργεπηα 
ςοηδοϊατιίοη. Οπ ἴτε νῇῃοὶς ἀϊβουδβίοη 
8εε εβρ. Ηϊιζη., Ν.Υ.. ΤΆ. ἰϊ., ῬΡ. 8ο-8: 
δηά Ηείϊηπτὶςὶ οπ σ Οοσ. χν. 35 ἢ. ; ἕογ ἴδε 
ἔστυτε δόξα ο΄. 4ῤοεαί. οΥ Βαν., χν. 8 (Εἀ. 
ΟἸΠδσ]εβ).---κατὰ τ. ἐνέργ. ἐνέργεια ἰδ 
Οπν υβεὰ οὗἨ δυρετῃυτηδη ροννεῖ ἰπ Ν.Τ. 
Ομία κὲλ ἑπογεά  δὲϊε, τες νιαρὶς ἃ 
δέμϑῃ σαγηὶς ἀτσϑεπίαπεμηι σμαπι γέσεγγεο- 
ἐἶο: λας ἀφ σαμδα Ῥαμίμς ἐπ βηξίανι Ὠεὶ 
ῥοιεπέανι ποδὶὲς ῥοπὲξ οὐ οομΐος 4μας 
ονπόηι ἀμδίἑαἰοηόηι αδεογδεαί. Ναπνι 
ἑπᾶε πατοξέμν αἰ διάεπέία φμοά γεπι ἐῤδανι 
νιείέηιν ἐπιρ επί ποσνὶ απρηϑελς ((αἰνη). 
- τοῦ δύν. “Ηἰβ εθϊοίεηον ψνΠι ἢ οοη- 
81818 ἱπ Ηἰ5β θείπρ δ0]ε," εἰς. Τῆς Ὀερίη- 
πίπρβ οὗ 118 υϑες οὗ ἴπε ρεπίτῖνε οὗἩ ἴδε 
ἰηδηϊενε ννἱδουῦξ ἃ ργεροβίτίοη ρρεᾶσ ἱπ 
οἰαββίςαὶ ἄτεεκ. Βυῖ ἱπ ΝΤ. τὲ ννδ8 
ἐχιεπάςά [κε τπδὶ οἵ ἵνα. Ο, 4.5.. Αςῖ8 
χίν. 9, 2 Οοτ. νἱϊ. τσ. 866 Β[βϑβ, σγαρ-ν 
Ρ- 229; Νίϊεδυ, 14 Μέγδε, Ὁ. 170.---ἦπο- 
τάξαι. (Γ΄. τ Οοτ. ἱ. 24-28. --- ἑαντῷ. 
ἀντὼ τηιδὲ ὃς τεδὰ νυ ἱἢ [πὸ Ὀεβὲ δυϊποσὶ- 
εἰεβ. Ηον ἰβ ἰξ ἴἰο ες δοοοπίεδ [8 ἰξ 
το Ὀς αὑτῷ ο᾽ αὐτῷ) ΜΝ.Η. τεδὰ τῆε 
ἴοττηεσ, τεραγάϊηρ ἐπὶβ δ οπε οὗ ἴπε 
ἐχοεριίομδὶ οαϑεὲ8β βετε “ἃ τγεΐῃβϑδὶ ἴὸ 
δἄπης ἴῃς του Ὀγεδιδίηρ ἱπισοάσοεβ 
Ιδησυᾶσε Τοπιρεἰεῖν δὲ ναγίδπος 41] 
ατεεκ ὑβϑᾶρε ννἱπους ἴῃς οοπδίγαιπι οὗ 
ΔῺΥ ἄϊγεςς ενίάδηςςε, δπᾶ βοϊεὶνγ οπ ἴδε 

βίγεηρτῃ οὗ ρατγιίαὶ ἀπαϊορίεβ" (Ν.Τ'., ἃ, 
Αῤῥεμά.,Ρ. 144). Οἡ ἴδε οἵδεγ παπᾶ, Β[255 
(Οναρι., Ὁ. 35, ποῖε 2) γεΐυβεβ ἴο δάπιοι 
αὑτῷ. Μνίπετ, δ πουρῊ ρτεξεισίηρ αὐτῷ, 
Ἰεᾶνεβ ἴδε πιδῖξεσ ἰο τῆς Ἰυάρτηεηι οἴ εἀά. 
Βυκίπιᾶπῃ ρίνεβ σοοά τεᾶβοηβ ἔοσ. υϑυλ!ν 
τεδάϊηρ αὐτ. (Ογανι., Ρ. 111). Οετιλίηὶν 
αὐτοῦ 185 φυϊίξε οφοπιπηοη 88 ἃ τεῆεχῖνε ἴῃ 
Ιπβοτίριίοηβ οὔ ἔπε Ἱπιρεγίαὶ ἀρε (5ες 
Μείδβιοσμδηβ, Ογαρε. ἀ. Αἰξ. ἱπεΐγν., δὶ 50, 
5). Τὸ 8υπὶ ὕρ, ᾿ξ σδηποὶ ὃς 5αϊά τπδὶ 

ε δϑρίγαϊεά ἴογπι 18 ἱτῃροββίδὶε, ὃυϊ 
οτάϊπαγ]ν ἱΐ ἰ8 8αΐεσ ἴὸ οπτ ἐῃε ἀβρισγαῖς. 
(. ϑιπιοοχ, ἱκαηρ. οὔ Ν.Τ.., Ῥρ. 63-64. 
Ομάρτεᾷ ΙΝ.---ὴῆνν. 1-3. ΟΟὔΝΒΕ1.5 ΤΟ 

ἸΝΌΙΝΊΟΌΑΙ, ΜΕΜΒΕᾺΒ ΟΕ ΤῊΝ ΟΗὕπΟΗ. 
--νε γ᾿. . 1 βδεῖηβ δεῖϊϊεσ ἴο γερασὰ 
1818 88 ἀγανήπρ ἴδε ςοποϊυδβίοῃ ἔσο ἰἰ]. 
7.31 ἴμᾶπ ἴο τείας ἰε το τε ΨΠοῖε οὗ ᾿ 

βουββίοῃ ἴῃ οδδρ. ἰἰϊ.---στέφ. μ. (ὑ. 
δε ςοπηδίπαιίοπ ἰῃ τ ΤὭεβ8. ἰϊ. "; τίς 
γὰρ ἡμῶν ἐλπὶς ἢ χαρὰ ἢ στέφανος 
καυχήσεως; [πε πηεληίηρ ἰ8 δεβῖ 8εξῃ 
ἴτοπὶ ομδρ. ἰϊ. τ6. Ηε ἰ5 τοιϊηκίηρ οἵ ἴδε 
“ἄδλγὺ οἵ Οἤσίδι ̓. Ηἰβ Ἰογαὶ (μηρία 
ςοηνεγῖβ Ψ}}} τπεη Ὅς ἢἰβ Ἰλπὰ οἵ 
νἱςίοτν, ἴῃς οἶδας ὑσοοῦ ἐμαὶ ἢε 888 ποῖ 
τυη ἰπ ναϊη. ΟΥ̓ 1 Οος. ἰχ. 24-25, ϑίγδος 
νὶ. 31. στεφανόω οἶεπ τηεᾶπβ “ ἴο τε- 
Ματὰ," βες Ὀδβη., Β5., ρ. 261.---οὕτω. 
ὙΠαῖ ἰ5, δοοογάϊηγσ τὸ {πε ἔγρε νι οἢ μῶ8 
Ὅεεη ἀεβουρεὰ ἱπ σμαρ. ἰϊϊ. χ7 8..- 
στήκετε ἰΒ ἃ ννοτὰ οὗὨ ἰδῖς οοἴπαζε, δε- 
Ἰοηρὶπρ ἴο τῆς ςοἸ]οσυΐαὶ Ἰαπσύαρε, πὰ 
Ἰεανίπς 88 ἰϊ8 βυγνῖναὶ ἔπε τηοάεγη ατεεῖ 
στέκω. Οῆξεη ἔουπά ἰπ ΝΤ. 

Μει. 2. Εὐοδ. κιτιλ. ΤΉ 8 ἀΐγεςι τγείει- 
δηος ἴο ἃ ἀϊδτεπος οὗ ορίηίοη Ὀεῖννεεπ 
νο ᾿νογγεη οὗ ργοηιίπεπος ἰῃ ἴῃς ῬΠΙρ- 
Ῥίδη Ομυγοῦ ἰδ ργοῦδοϊνυ πε Ὀεβὶ οοπι- 
τηεπῖ ψῈ δᾶνε οἡ ἴδε βρῇς ἀϊββεπβίοης 
Ψ ὮΙ ἅτε παῖε δηὰ ἴδετε δἰπίεὰ δἱ 
τσουσδους ἴῃς Ἐρίβεῖϊε. Ἐογ, 28 ϑ.δϊπΖ 
ΔΡΕΥ ρυῖβ ἰξ (οῤ. εἰξ,, ῥ. 37)» “π΄ δυο ἃ 
Ῥυτα ΟΠυτοῇ, ὄνϑη δι ἰρδι ὈἱοΚεγίηρβ νου ὰ 
τλᾶκε ἃ ρτεδῖ ἱπιργεββίοη ". Ννε ἤπά ἢ0 
ἴγᾶςε οὗ ἴῃς σαυβε. [τ τῆν ἢανε τυγπεά 
Οὐ τῆς πυεδιίοη ἀϊδουδδεά ἱπ Ἑμδρ. ἢὶ. 
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ἐν Κυρίῳ. 3. καὶ; "ἐρωτῶ καὶ σέ, σύζυγεἶ 'γνήσιε,32 ἐσυλλαμβάνου ὁ “ ὅς ποίς 
αὐταῖς, αἵτινες ἐν τῷ εὐαγγελίῳ " συνήθλησάν μοι, μετὰ καὶ ὅ Κλή- ΠῚ ἱπιἰς 
μεντος, καὶ τῶν λοιπῶν συνεργῶν μου, ὧν τὰ ὀνόματα ἐν ' βίβλῳ ζωῆς. Ἔ ΤΟΗΝΕ 

(μο οἶδεσ 
εχ. ἢ ΝΙΤ). δ ΟΒδρ.;. 22. ἰϑεε ποῖς ὑμῖν. 

1 80 115, Απηῦτϑὶ. Εάά, ναι νυν ΦΑΒΌΒΕΘΚΕΡ, Ο.1.. νξ., εἴς. 

380 ΜΝ" ΒΏΚΞΕΚΙ.Ρ. Τί., ΑΙξ,, νγ8., ΝΗ. Ἢ συνζνγε νἱτῦ ΜΟΑΌ ἜΘ (βες 
Βουβδεῖ, Τεχέλνίἐ. δίμαϊεη, Ρ. το). ἍΝ. Η. πιρ. Συνζνγε. 

5 80 ΚΙ,, βυτγ,, Οἢσ., Τμάσι. Ἑάά. γν. σ. ἢ ΑΒΌΕ(ΕΟ)Ρ 17, 47, εἴς. 

4 80 [μᾶςΒ. νἱ ΑΒΕΠΞΕΚΕΡ. Ἑάά. συνλ. νἱῖθ ΜΒ" Ὀ"Ἐ6 17 (βεε Νν8., ΤΆ. ρ. 
138; Βουβδεῖ, οῤ. εἶέ,, Ρ. 103). 

δ Οαν. και ὈἜΕΟ, ἀἁ, ε, ἔ, 5, νξ- ξο. βυτρ. ἄγπι. βῖδ., Νίςς., Ασηδγβέ. 

4)" καὶ των λοιπων ἀῆεῖ μον. 

15-|6.050 [τ τῖᾶν ἢανε ὕδεη δοοϊδεηϊδὶ 
Ειςιτίοη Ῥεΐννεεη ἴννο δπεγρεῖς ΟΠ βείδῃ 
νοΐθη. Βυὶ τοῦ ἰῇς Ψ8ΟΪε ἴοπε οὗ 
ἴῃς Ἐρίϑε]ε ἴ σδηποῖ πᾶνε ροπε ἔασ. ϑ8|1χ 
ΟἸὨγίβιίδη δίβῃορβ παπιεὰ Εὐόδιος δῖε 
τηεπεοπεά ἱπ τπε δ έοέ, οΓΓ ΟἈνγὶςέ. Βίορν. 
ΎΠε ἐεπιιπίπε πᾶπης ἰβ δῖβο ἐουπὰ ἱπ 
Ἰηπβοετσ.-- -Συντύχη. Ὑῆε πᾶπη)ςε ὁσοουγβ Βο᾿ἢ 
ἦπ Οτεεκ δπὰ 1, τίη Ἰπβοσσ., 88 ΜῈ] 85 ἰπ 
ἴδε Αεέα ϑαπείογιηε (ν., 225). Οὐτίουβῖν 
ἐπουζῇ, ἴπεγα 18 ΠΟ πηδϑοῦ πὸ πᾶπια ῥτα- 
εἰβεὶν σοσγεβροηάϊπρ ἴο δε ἑουπά εχοεριὶ 
ἴδε ἔογωλ δέν εξολως ἴοι χἰϊ., πο. 4703, 
ἥτοτὰ Νῖῦο ἰπ αδυϊ. Τῆς [πβοσ. γυοιεὰ 
ὃν 188. 18 ϑρυτγίουβ). Οπ ἴδε οοτγτεςὶ 
δοςσεητυδίίοη 5εαὲ ἴῃς εἰδδογαῖε ποῖς ἱπ 

-ϑ.Β., Ρ.. )1. [ἢ Π48 οοἸϊεοιϊεὰ ναϊὰ- 
ὃϊε εὐϊάξεις ἴο βδον ἴδε ϑυρεσγίοσγ 
Ῥοβίξίοπ οσσυρίεὰ Ὁγν Ψψοπιεπ ἰπ Μδοε- 
ἀοπῖα. ϑ8εε δ18 Ῥβλέιέῤῥίανς, Ῥ. 56, ποῖεβ8 
2, 3. ῃετε πε ηυοῖεβ ἴπβοστγ., ἰῃ βοπιὲ οὗ 
ὙΠΟ ἃ πιεισοηγτηῖς ἴακεβ ἴδε ρὶ]δςς 
οὗ τπε ραδϊγοηντῖς, ψ 116 οἴμειβ τεςογά 
ΤηΟΠυπΊεηῖ8β εγεοϊεὰ ἱπ μοποὺςσ οὗ οπΊθπ 
ΒΥ Ρυδὶίς Ὀοάϊεβ. Ὗνε πιᾶὰὺ δάά, ἴτοστι 

εὐΖεν, Ῥογαφε Αἰγολέοὶ., Ρ. 423, δπ 
1πϑοσ. οὔ ἽἹ αγίββα, ἤοσα ἃ ὑνοπηδπ 5 ΠΔΠΊ6 
Οοουζβ δηοηρ ἴδε ᾿ΏΠΕΙΒ ἴῃ ἴῃς Ποτβε- 
Ιᾶςεβ (δες 1ηπἰγοάμεξἑοη). ἙἘοτ ἴδε ῥτο- 
πιίπεπος οὗ ψοσηεπ βαπογα! ν ἴῃ {πὲ 
Ῥαυϊης Οδυτοδοβ, ψ, Εοπι. χνὶ. ῥακεοίπ, 
Οος. χὶν. 34-35. Τῆε τερεϊτίοη οὗ παρα- 
καλῶ ρεῖπαρβ δἰπῖβ τμπᾶὶ Ῥδὺὶ νβῆεβ ἴὸ 
ἴτεδὲ ἐβοῦ οἵ ἴδεπὶ Αἰϊκε. [Ηἱἰιζίρ, Ζμγ 
Κυνδὰ ῥαμίίη. Βνγν., Ρ. 5 Β., ἐχεπ}ρ  ῆε8 
τῆς ρῥίϊο οὗ δοβυγάμυ νος Ν.Τ. ογιεῖςβ 
τ εἃ ἰῃ ἃ ἔοσιηεσ ρεπεσγδίίοῃ, ὃγ βὺρ- 

πα δαὶ ἴμεβε πᾶπιεβ τεργεβεηΐ ὉνῸ 
Κδαιμέῃ, Ομτίβθαη Ραγιίεβ, ἔς οὴς Οτεεῖς, 
τῆς οἴπες Βοχηδῃ.] : 

Ψψες. 3. ναί πιυδβὶ οετίδίη!υ ὃς τεδὰ 
τ Αἱ! ἐγυβενοσίῃυ δυϊπογίεῖεβ. ἘχδρΕΥ 
ῬΆ1Δ}16] 18 ΡΏΪΪπι. 2ο. ΤΟ. ϑορᾷ., Εἰδεὶ,, 

ΝΟΙ. 1Π1. 

1445, σὲ κρίνω, ναὶ σέ.---ἐρωτῶ 5 ςοπηπλοπ 
πῃ ΝΤ. -Ἦ ""θεβεεςῆ,᾽" 4.9...) υκὸ χὶν. τ8, 
[ε|58 ποῖ 8ο ἐουπᾶ ἴπ ΧΧ, δηὰ τῆϊβ βεπβε 
δ ΝΕΓΥ τᾶσε ἰπ ἰδῖς νντίτεσβ.---γνήσιε σ. 
ἰδ ἴο δε τεδὰ υνἱῖῆ τῆς ρτεδὶ πιδ88 οἵ 
υϊπογίῖεβ. ες Ὀεϊΐενε ἴῆδι ΜΚ. Η. δε 
τί δὶ τη τπεὶς τηδσ ρίη8) τεδάϊηρ οὗ Σύνζυγε 
ἂἃΒ ἃ ΡΙΌΡΕΙ πᾶπιῈ. ΤὉὙΠπὶ8 ψουϊὰ Πατ- 
τηοηΐβε ἢ τῆς ΟἾΠΕΙ ΠΑπΊε8 τηεπιϊοηςά. 
Απὰ τς ερίτμεῖ γν. ἰποσεᾶβαβ ἴπε ργοὸ- 
ΔΌΣ Εν. 6 τεᾳυεβίβ ϑυζυρυβ (111. -Ξ- 
)οῖπεσ τορεῖμετ) ἴο μεὶρ Ευοάϊδ ἀπά ϑγη- 
ἔγοδε ἴο πιαΐκε ᾧρ {πεῖς ἀϊεγεποαβ. “1 
Ὀοβεεςἢ ἴῃςε, ψνῆο δῖ ἃ ρεηυίης Θυζυριβ 
(Ἰ1π ἀςεά 4285 ννεὶ] δβ ἱπ πδγηδ) ἴο δεῖρ,᾽" 
εἴς. (ϑο «80 Μυτ., ΚΙ., ΝΥΝ εἶζβ.). ϑες 
ἐβρ. ἂἃπ ὄδχςε]]θηῖ ἀϊδουββίοη ὃΥ 1 δυγεπῖ, 
Ν.Τ. διμάΐεη, ρΡΡ. 134-132. Τῆς ἔδει 
τδδι τῃϊ8 πᾶπὶὲ πα8 ποὶ δεεῃ ἰουπά ἰπ 
Ὀοοκβ, [πβοσσ., εἴς., ἰβ πὸ δγρυπιεηΐς 
Ἀφαϊηβι 118 εχίβίεποθ. Ζυροβ 'β ἰουπά 88 
ἃ εν ἢ πάπα (αὐοιοά ΌΥ ΖυπΖ). ϑίπ!ας 
ςοπηρουηάβ βυοῇ δβ Συμφέρων, Συμφέ- 
ρονσα οοοὺυς. Ῥεῖδαρβ 811 τε αδονε 
Ὡᾶπιε8 ἵνεσε ρίνεῃ ἴὸ ἴπεπὶ δίϊεσ Βαριίβῃ. 
[Ά. ἀπὰ οἴδποτβ τείες σύνζ. ἰο Ἐραρῶτο- 
ἀϊυ8. ΟἾγ. τπῖπκβ οὗὐ τε δΒυδραπὰ οὗ 
οπς οὗ [πε νογῆξη δάάγεββεᾶά. ὑνίεβεῖεσ 
(ΟἈγοποὶ., Ρ. 458) δοῖυδιν τεΐετβ ἰὰ ἴο 
ΟὨσίβι. ---σν. Ῥδυ}᾽5 (τιεπᾶ ἰ8 ρ] αἰ πὶν 
ἃ τῆδη οἵ ἰδοὶ 0 σδη 40 πιυςῇ ἴο Ὀγίπρ 
τε ΟὨτίβείδθ νοσηεη πον δὶ νδγίδῃςς 
τορεῖμεσ ἀραίη. ἩΗοΐδβι. {πὶ πκβ, ἀπά ρεσ- 
ὯΔΡ5 ὙΠ βοπε σεάβοη, ἴπαϊ ἴπε υ86 οὗ 
συν: . ἰπηρ}168. τπαὶ Ευοάϊα ἀπά ϑγη- 
ἔγχος ννεσε αἰγεδὰν ἰγγὶπρ ἴο ἴδῃ δϑὶἀς 
τπεῖς ἀϊβετγεηςεβ.--- αἵτινες. ““ ᾿πΔβπιυς ἢ 
85 ἴεν Ἰαδουτγεὰ νν]ἱεἢ πς.᾿" ὙΠεῖς ἔοσπχος 
βεσνίςεβ ἴὸ (πε αοδβρεῖ ἃγε ἃ τεάϑοῃ Ὧν 
δεν βμουϊά τεςεῖνε ὄνεσν ἐποουταροπιοηὶ 
ἴο ἃ Ῥεῖϊεσ βίδϊε οὗ τηϊπὰ. Ολ Αςίβ χνὶ. 
13.--μετὰ καὶ Κλ. Απ υπυδβιλὶ ροβἰτίοη 
ἴοτ καί ΑἸπουρἢ ἐουπά ἱπ Ρίπάας, Ὀϊοηγβ. 
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κε ταν ἐν 4. Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε" πάλιν ἐρῶ, χαίρετε. δ. τὸ 
2;58.}}. Κ ξπιεικὲὲς ὑμῶν γνωσθήτω πᾶσιν ἀνθρώποις. ὁ Κύριος ἐγγύς. 
17) ΤΡεῖ. 

. 18. 

Ηδίϊοάσγη., Αὔοϊΐδη, δπὰ, αἀδονὲ αἱΐ, ἰῃ 
]οβερῆυβ, νῆο ἀεἰ ρ δ πὶ ἐπ|8 ςοπβίσγυο- 
τίοπ (8εε ϑομπιάς, δὲ Εἰοομέ. ὅς. 
16; Ὠπιϊᾷ, “41 εἰξοίσηιμα, 111.,) Ρ. 337). 
ἼΠεβε νοσάβ πγυϑὲ Ὀὲ ἴδκεη ντἢ συνήθλ. 
Ης νυ 88:65 ἴο τεπγίπά δίβ ΟὨγίβείδη αἰεπὰ 
δ᾽ ῬΒΠΙρΡρὶ οὔ τῇς ποῦϊε οοσρδην ἴο 
ΨΒΙοἢ 16 νοηεη πδά δεϊοηρεά, ἃ οοπ)- 
Ῥᾶηγ δεϊάᾷ ἱπ τῆς δΒίρμεβιὶ δβϑίθεπι ἴῃ 86 
ῬΒΠρρίαη Ομύγοῃ. Κλήμης πιυδὶ Πᾶνα 
Ῥεδη βοπὴς ἀϊβοὶρὶε δὲ ῬΒΠΡΡΙ, ἀπκποννη 
ἴο ΟΒυγοῦ βίου {κα τῆς οἴμεγβ πηδη- 
τἰοηεά πεῖα, [τ ἰβ ποιμίης 8ῃοζῖ οὗ 
ΔὈβιγὰά (νυν Ονν.) το πηᾶκε [18 ΟἹεπιεπὶ 
δε οεἰεντγαιεᾶ Ὀἴβῆορ οἵ Εοπις. 8ὅὲεεὲ 
680. ϑαίπιοη, δέςέ. ΝΜ ΟἈν. Βίορ., ἴ.ν Ὁ. 
555. Τῆς Ββᾶπιε ἴογπὶ ἰπ -ς, -ἐντος 18 
86εεη ἰη Κρήσκης, Πούδης (2 Τί"). ἱν. το, 
21).---ὧῶν τὰ ὁν. ἐν βίβ. ζ. Ῥειπαρβ ἴπῈ 
Ῥῶγαβθε ἱπιρίϊεβ ἴπᾶῖ πεν παᾶὰ ραββεά 
Αναν. ΤῸ Αροβῖῖς αἰπιοβδέ βεεπὶ8 ἴο 
ἔοτεβες ἴδε οὐβουγν Ψ Ποῦ Ψ}1 Ππᾶπρ 
Ονεῖ τηδηΥ ἃ ἀενοϊεά ξε]]ον»-ἸΔροῦγον οὗ 
δῖ8, Βυῖ (Πεὶγ πᾶπιεβ ἢανε 84 δ ΟγΥ 

εδῖες ἤδη παῖ οἵ Πίβιοσίςαὶ τεποόννῃ. 
ΕΥ̓ ἅτε ἰπ ἴδε βίβλος ζωῆς. Τῆε ᾿Ἰάεὰ 

ἐδ ςοπηπίοη ἰπ ΟΟ. ΟΥ̓, Ἐχοά. χχχιΐ. 
32, ῬΒ. ᾿ἰχῖχ. 29, Ὀδη. χίϊ. ᾿. 866 αἷ8ο 
Αῤοεαί. οΓ Βαν., χχῖν., τ; Ηεποολ, χἰνὶὶ., 
3: 4 Εεγα χῖν., 35; δηά, ἰῃ Ν.Τ., Βεν. 1. 

᾿ ἀϊδουββίοηβ οὔ ἴῃ βυδ᾽εςῖ νν1}} Ὀς 
ἐουπά ἰη  ερες, ᾿εάγεη ἀ. Ταἰϊπιμα, Ὀρ. 
233, 276; ϑοδῦτετ, ἰΐ., 2, Ρ. 182. 

νν. 4.9ς.5ῳ ΟΕΝΕΒΑΙ, ΕἘΧΗΟΞΤΑΤΙΟΝΒ ΟΝ 
ΤῊΕ ΕἸΙΘΗΤ ΒΡΙΕΙΤ ΑΝῸ ΤῊΞ ΕΙΘΗΤ ΟΟΝ- 
ὍΠΟΤ ΟΡ 11ΡῈ.---ῖτες. 4. χαίρετε εχ- 
᾿ξ πε ρῥγεάδοσηίπδηι τηοοὰ οὗ ἴῃς 

Ῥίδι]ς, ἃ πιοοὰ Ψψοπάεγ!ν οπαγαςῖογ- 
ἰδεῖς οὗἨ ἁ Ραυ]β οἱοβίης γεᾶγϑβ.---πάλιν. 
“Ἡς ἀουδ]εβ ἰξ ἴοὸ ἴακα αἰνδὺ πε βογιρὶς 
οὗ ἴδοβε τδδῖ πιρῃς βαν, ννῆδῖ, 5841} ννὰ 
τεὐοίος ἴθ δϑἹιὶςοιίοπϑ ᾽ " (α. Ηετγδετσι).--- 
ἐρῶ. Τῆς διίυτε οὗἩ [Π]8 νετΌ ἰβ ργοῦδῦϊυ 
υϑεᾶ Πεῖε, 8ἃ8 ἈρΡρδεηιν οὐδε ἱπ ἰδία 
στεεῖκς, ἕος τῆς ργεβεηΐ, 
ει. 5. το ἐπιεικ. “" Εδαβοηδθϊςπεββ. 

Μαῖῖπενν Ατηοϊὰ ἥπὰβ ἱπ 1818 ἃ ῥτε- 
επίηεηῖϊ ἔεδίυγε ἴῃ τῆς σπαγαςῖεσ οὗ }εβὺ8 
δῃὰ ἀεβίρπαῖεβ ἰὲ “δινεεῖ γεᾶβοπδῦϊε- 
ΠΕΒ8᾽᾿ (8εε Ζἐεγαίμγε απὰ Ῥορνια, ῬΡ. 
66, 138). ΤΕ τταὶϊ σου ποῖ ὃς πιοτς 
νἱνί ἀν ἀεϊἰπεαϊεὰ τπᾶπ ἰη ἴῃς ννοτὰβ οἵ 
Νν. Ραῖες (Μαγίως ἐκε Ἐῤῥσμγεαη, ἰϊ., Ὁ. 
120), ἀοβογι δίηρ τς 8ρίτὶϊ οὗ τῆε ποὺ 
ΟἸὨγίβείαπ βοςίεῖυ 88 ἱξ ἀρρεατεά ἴὸ ἃ 
Ῥᾶρδη. “ΑΒ ἰδ ὉΥ ννν οὗ ἃ ἄυς τεοορ- 
πἰτίοη οὗἉ βοπιε ἱπηπιθαβυγδῦ!ς Ὀϊνίης σοη- 
ἀεβοθπβίοη πιδηΐξεβε ἴῃ ἃ οοσίδίῃ Ὠἰδιοσιο 

ἕαςϊ, [18 ἰηθπεποα ννᾶ8 ἔεϊς πλοσε Ἐβρεοῖδ!ν 
αἱ ἴποβε ροϊπὶβ νη ϊο ἢ ἀεπιδπδεὰ Ξοπιε 
δδοζίῆος οὗ οπε᾿ β βεἴζ, ἔοσ ἴδε ψεαῖς, ας 
τῆς ἀρεά, ἔος Ππε||| οὨάτεη, ἀπά ενεῆ ἔοσ 
τῆς ἀεαλά. Απὰ {μεπ, ἴος [18 οοπϑοίδηϊ 
ουϊννατὰ τοκεη, [15 βίρπιβοαπὲ τηᾶππεσ οἵ 
ἰπᾶςχ, ἰξ ἰβϑδυεᾶ ἴῃ ἃ ςογίδίπ ἀεδοηλισ 
δτᾶςε, δηὰ ἃ ςεγίδίπ τηγϑεὶς διίγαςῖνε- 
ΠεΒ8, 8ἃ οουτίεϑγ, ΜΜὨϊοἢ παδᾶάς Μαπυς 
ἄουδε νεῖμεν παι ἑλπιεὰ Οτεεῖκ ὈΠΝε- 
ὯΕ58 ΟΥ ΡΔίεῖν ΟΓΥἮ ρτᾶοε ἴῃ {πε δΠδπάϊιη 
οὗ [ἴδε δά θδδθη, δῇτεσ 411, ἂπ υηγίνδι! 
βυσοαβ8.᾽ Α ἀεβηϊτίοη 18 ρίνεη Ὀγ Ατβιοῖ., 
Εἰλ. Νίο., 5, το, 3, τὸ ἐπιεικὲς δίκαιον 
μέν ἐστιν, οὐ τὸ κατὰ νόμον δέ, ἀλλ᾽ 
ἐπανόρθωμα νομίμον δικαίου, τδεῖε ἴδε 
Ροΐπὶ 15. ἴῃαϊς ἰξ πλεδηβ ἃ γιεϊάϊπρ υρ οὗ 
ςεγίδίη ταδὶ γρί8. Ὑὶβ βρίτε, ἴῃ ἴδε 
ΟΠ γίβείδη [ἰἴε, ἰ8 ἄυς το ἴδοθς δίρδει 
οἰαίπιβ οὗ ἴονε ψνῃίοῃ ΟἾγῖβε [85 8εῖ ἰῃ 
ἴῃς ἐογείτοπε. ΟἿ 2 Οος. χ. σ, Τίς. (ἢ. 2. 
ΤΒεῖσ ἴον (νδσ. 4) γεδ!ν ἀερεπάβ οἡ τς 
“ χρδΒο Δ ΘΠΕ 58 Πανίῃρ 25 υηὰε ἃ 
ΒΟΟΡ6 88 ροββί δε. [ἰ ἰβ ἕξ ὙΠῸ βου 
Γοτϑεδγαπος ἀπά ρταςοϊουβηεββ 811] τουπὰ 
(γνωσθ. πᾶσιν ἀνθ.) ψῆο ςἂπ ρῥγεϑεῖνε 
δῃ υπαϊδιυτρεά Πεαγί. [π᾿ 58. 80,. ν. 14 
αοά 8 οαἰ!εὰ χρηστὸς καὶ ἐπιεικής.--ὁ κ᾿ 
ἐγγύς. Ουἱΐϊε ενϊἀςπεῖγ Ῥδυὶ εχρεςῖβ ἃ 
ΒρΘθαγ τεΐυγη οἵ Ομ τίβί. [1 ννᾶβ πδίαγαὶ 
ἰπ [Π6 θεριπηίηρ οὗ δε ΟΠ υγο δ᾽ Β Βἰ βίου, 
Ῥεΐοσε τπεπ δὰ ἃ ἴδσρε επουρὰ ρεγβρεί- 
εἶνε ἵπ ψνῃϊοῃ τὸ ἀϊδοοσῃ ἴῃς ἑλσὰγ γῥτο- 
ςε8868 οὗ ἴῃς Κίπράοπι οἴ αοἀ. ΟΥ̓ οδδρ. 
1. 21. Τηΐβ βοϊεπλη ἔδοῖ ννὩιοῖ ρόνεπις 
τῆς νῃοὶε οὗ Ῥαδιυ]5 «πϊπκίηρ, δπὰ [25 
Θβρεοίδ!ν τιουϊεα ΠῖΒ εἰ ίςαὶ τεδοδίπρ, 
τεδάϊϊν βυρρεδβίβ “" σεαϑοηδθίθπεββ". Τῆς 
1μογὰ, τὰς Ἰ]υάγψε, ἰΒ δὲ τῆς ἄοοσ. [μεᾶνε 
81 “τοπρβ ἴον Ηἰΐπη ἴο δάΐυβι. Ἐοεθεᾶγ 
811 ψταῖῃ δπά τεϊα!διίοπ (ο΄. Εοπι. χίϊ. 
το .). Βυῖ δισίπεσ, ἴῃ νίενν οὗ βυοδ ἃ 
[κοθροςε, ξΑΣΓΕΪῪ ὈϊοΚεπηρβ ἀπὰ ντληξ- 
ἱπρ8 ἃγα υἱτεγίν ἰγίνίαὶ. ΟἿ « ]οδη ". 
28, “Αδἰάθβ ἱπ Ηἰπὶ, 8ο δαὶ "ἴ Ης δε 
ταδηϊξεβιεά, νγὲ πᾶν πᾶνε Ὀοϊάπεϑβ πὰ 
ποῖ ὈῈ δϑῃαδπηβά Ὀεΐοσε Ηἴπη δὲ Ηἰδβ Ἷοσι- 
ἰμεν" Α οἷοβε ρβαγβδὶϊεὶ 15. 745. ν. 8. 

εἰ. 6. μ. μερ. ““ἷπ ποιμπίηρ δὲ 
δηχίουβ.᾽" μέρ. 18 ποῖ φοπητήοη ἴῃ ΕἈτ||εἴ 
Ρτοβε. [τ ἰβ υβεὰ γερεαιεάϊῃ ἱπ υχχ οἵ 
ΔΏΧΙΕΙΥ (α) Δρργοδοπίηρ ἀγεδὰ δ5 ῥβ.- 
χχχυϊϊ. το, (δ) ργοάδυοίηρ ἀϊβρίεδβδυγε ἃ5 
Εσεκ. χνὶ. 42, (ε) οὗ ἃ βεηεσαὶ [πὰ 85 
τ Οἤγοη. χνὶϊ. 9. Ἐος τῆς τῃουρδὶ ο΄. 4 
Ἑετνα ἰϊ. 272: Νοῖὲ ξκαέαρεγε, ἐμνε τὶ 
ἐπὴν ἀϊε5 ῥγέδϑηγαε εἰ αηριίας. . . ἐκ 
αμέφρι πἰϊαγὶς εἰ εοῤίοτα εγὶς. 8ες ἴδε 



4-). 

6. μηδὲν ' μεριμνᾶτε, ἀλλ᾽ ἐν παντὶ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει 
᾿Ξ εὐχαριστίας τὰ " αἰτήματα ὑμῶν " γνωριζέσθω πρὸς τὸν Θεόν. 
1. καὶ ἡ " εἰρήνη τοῦ Θεοῦ,} ἡ ὑπερέχουσα πάντα " νοῦν, " φρουρήσει «ἰ. 
τὰς καρδίας ὑμῶν καὶ τὰ " νοήματα 3 ὑμῶν ἐν Χριστῷ ᾿ἸΙησοῦ. 
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1 Μειι. νἱὶ. 

Ῥιδτα!! 

ὁ ΟΥ. Οἱ. 18. χ5. ρ 86ς Ποῖε ἑη. 

τον Χριστον Α, 5γτΡρ. πιξ., Ογτ., Ῥτος., Απιὸς., Ρεΐδᾷ. 

3 σωματα ει, ἀ, ε, ξ, πι, Ν]οτογίη., ΟὭγοπι. 

ποῖδ οπ οδδρ. ἰΐϊ. 20 ςηῤγ. -τπροσεν. κι 
τ. δεήσ. προσευχή επρΡὨΔδβίδεβ ὈγΑΥΟΣ 
85 δῇ δεῖ οὗ ᾿νοσβῆ!ρ οἵ ἀενοιίοῃ ; δεήσις 
ἰδ ἔπ ΟΥὙ Οὗ ρεγβοπδὶ πεεά. ὅες οὴ οῇδᾶρ. 
ἡ. 4 τηῤγ. Ομγαγε δὲ ογαγε ῥίμς ἱμέεν 56 
ῥωρπαπὲ φιανε ἀφμα εἰ ἐρηῖς (Βεηρ.).--- 

. ὙΥὙΠ8ε νυοχσά ἰβ γσδγεὶν Ἰουπά ἴῃ 
βεουΐας ατεεῖς (..ς., Ηίρροοσ., Ῥοϊυδ., 
Ὠιοά. ; βεε Ευϊδετίογσά, Νεῖσ Ρανγηπίολμς, 
Ῥ. 69), οἱ ΧΧ. Ῥδὺ] υ8ε58 ἰξ ἐνεῖνε 
αἰπιεβ, δαϊ Οηἷν ὑνίος ἢ τῆς ατιίοϊα. 
Βοεβ ποῖ τπ|β ἱπιρὶν ταδὶ δὲ ἴδκεβ ἔοσ 
βιαπιεὰ δαὶ ἐπαηκβρίνίηρ 'ἴ8 τῆς θδοκ- 
διτουπά, «πε ρῥγεάδοπγίηαπε ἴοπε οὗ (δε 
ΟΠ τί βείδη 1 ἡ ΤῸ ῥγᾶὺ ἱπ Δὴγ οἴδπασ 
δρίσις 158 ἴο οἱΐρ ἐπε ννΐηρβ οὗ ργάγεῖ.-- 
αἴτημα ἰ8 ἐουπά τῆτες τἰπηε8 ἰη Ν.Τ. Ιἰ 
ετλρμδβίβεβ τῃ6 οδήεοϊ δβκεά ἐοσ (8εε δῃ 
ἱτηροσίδπι ἀϊβουββίοθ ὃῪ ΕΖγα Ανδοῖ ἰπ 
Ν. Ανιεν. Κευΐειυ, 1872, Ὁ. 171 Η..). 
Δ ΡΥΆΥΕΥ 18 ἃ 18} τείεστεά ἴο αοά, δηὰ 
486. Ροβϑβι Ὀἱ1Π Ὺ οὗ βυςἢ τεΐεσεηςς, βᾶνε ἴῃ 
τηλίζετβ οὗ τποσα ἰηἀίβεσεηςς, ἰΒ [ἢ ἰεδὶ οὗ 
πε Ρυγν οὗ ἐπε νἱδἢ " (ατεεπ, Το 
ϑένιθΉ 5, Ὁ. 44).--πρὸς τ. Θεόν. “ [πη τ8ς 
Ῥσζεβεῆςε οὗ ἀοἀ." Α ἀεϊϊςαῖε δηά βὰρ- 
ξεβίῖνε νῶν οὗ Βιητίηρ {πᾶὶ αοά᾽β ῥγε- 
Βέποε 18 αἰννδυβ ἴῃετς, ἴδαὲ ἴὶ ἰβ τῆς 
διίτηοβρῃεσς βυσσουηάϊηρ ἴπεπὶ. Αηχίουβ 
ἰοσεροάϊηρ ἰ8 οὔξ οὗ ρίδοε ἰῃ ἃ Ἐδίμετ᾽ β 
Ῥτεβεῆςε. Ἐεαυεβὶβ ὅτε ΑἰννΑΥΒ ἰῃ οἷος 
ν Ηἰπι. πὶ τπ18. ρῆταβε οὐ, οπι. 
χνΐ. 26. 

γει. Ηρι. νου]ά ρμυϊ πο βἴορ δἱ ἴδε 
αεἴοβε οἰ νετ. 6. ὙνΒεῖδεσς δεσζε ὃς ἃ βίορ 
οζ ποῖ, [88 νεῦβε 18. σηδῃ εβεν ἃ Κἰηᾶ οὗ 
Δροάοεὶβ ἴὸ {πε ρσεςεάδϊησ. “17 γου 
ταᾶκε γοὺς τα εν εἴς., . .. εν τδε 
Ῥεῖδςε... ν᾿" εἰς. εἰρ. τ. 
Θ. Ραυ}Β βνοξήϊε 1δουρδι ἼΣ μᾶὲ 
Βεαῖ ἢ ἀπά Ὠαγπιοηίουβ γεϊδιίοη τνδς ἢ 
Ῥγενδῖ! ἱπ ἴπε ἵππος 16 45 ἴῃς τεϑυΐὲ οὗ 
τεςοηοϊ!δίίου τὰ αοά τπγουρἢ [εβι8 
ΟὨτῖδι. Οὐ Μδϑῖι. χί. 28. [τ ψουϊά ὃς 
δπ υηάυς τεβιτίοτίοη οὗἩ δῖ8 ἐδβουρδς τὸ 
ἱτηδρίὶπε ἴδδὶ ἣδς ΟΠΪῪ τεῖεσβ ἴο εα- 
τηδηῖ Ὀεῖννθεη τῃθθοῖβ οὗ τς ΟὨυγοῖ, 
ΔἸ πουρα, πὸ ἀουδὲ, πὶ ἰάεα 18 Βεγε ἰῃ- 
οἰυάεά. ““ΤὨΪΒ ρεᾶσε ἰβ8 {κε βοτης πχαρὶς 
σαΐστοσ, Ὁ ἴῃς ἀϊπηπεββ στονίηρ οἡ ΜΏΙΟΝ 

ΜῈ πιᾶὺ ἀΐβοεγη ἴῃς Ὀγεδῖῃ οὗ δὴ υποίεδῃ 
δρίγις παῖ ψουϊᾶ ννοῦκ ὰ8. 111 (Εεηάοὶ 

Αττῖϑ, Μενιογαπάα ϑαςγα, Ὁ. 130; ἴδα 
ηυοιλιίοη 51 σαίοδμαβ τδς βρίγίτυδὶ 
οοποοριίοη δείοτε δι} 8 πιϊπἅ). Τὸ 
Βῆαγε δηχίειν τ αοά ἰβ ἴο ἀεδίσου 118 
οοτσγοάϊηρ ρονεσ δηά ἴο ὃς οδὶπιεά ὃν Ηἰς 

ςα. Ῥεᾶδςε ἰ8 υβεᾶ 88 ἃ πᾶπηε οὗ αοὰ 
ἴῃ τῆς Ταϊπιυὰ (8ϑες Ταγίοσ, ψειυίσα 
ῬἙαίκενς, ῬΡ. 25-26).--- ὑπερέχ. πάντα 
γοῦν. “ΝΥ ΒΙΟὮ βυγραββεβ Ἴνεσν τδουρδί, 
411] οὖῦζ οοποεριίοη." (80 αἷβο ΟὩς., 
Εσδβῃ., ἡ εῖζβ., Μουϊε, νοη ϑοάεη, εἰς.). 
ὙΠ15 πιεδηΐϊπρ βεεπὶβ ἱπεν δῦϊς ἴτοσι ἐμ 6 
ων πο ἴῃ ἘΡΆΏ. {{|.. 2Ζο, τῷ δὲ δυναμένῳ 

ρ πάντα ποιῆσαι ὑπερέκπερισσοῦ ὧν 
αἰτού; ἣ νοοῦμεν, Δηὰ ο΄. νετ. 19, τὴν 
ὑπερβάλλουσαν τῆς γνώσεως ἀγάπην 
τοῦ ϑρδςοε ἔογσδι 48 ἴς επυπιδσδίίοη οὗ 
ἴδια πηδην ἱπιεγργείδιίοηβ ρίνεη. ΨΝνοσάες- 
ψοτῖ (Ργείμάς, ΒΚ. 14) ἀεῆπεβ {Π|8 ρβεᾶςς 
88 “τεροβε ἱπ τπιογαὶ ᾿υάρτηεηῖβ "".--7 οὖν 
νον καρδίας... νοήματα. νοῦς, νεΙῪ 
τὰς ἢ} Ψ παῖ ννὰ 411 “ τεδβοπ," ἱπ Ῥδῃ] 8 
νίενν, δεϊοηρβ ἴο τδε 1ἴπ οὗ τς σάρξ. [ἴε᾿ 
ἰ8 τῆς δίρδεβὲ ρονγεσ ἴῃ ται [ἶς, ἀπά 
ῇοτάβ, 48 ἰξ ννεζς, {πε τηδίεγα] οὐ ψὩϊο ἢ 
ἐπε Ὀϊνὶπε πνεῦμα ολπ Μοτίς. 11 τεπηδίη 
ἴπ ἴῆοδε Ψο ροββεββ ἴε πνεῦμα 85 (δαὶ 
Ῥᾶτγὶ οὗ ἴδε ἱππεσ πιδῃ Ὡς οἢ 18 ἐχροβεά ἴὸ 
ξλτιἢν ἰπῆπεποςβ δηὰ τεϊαϊίομβ. (ϑες ἂῃ 
δάπιχϊίγαδίε ποῖς ἱῃπ 8.) καρδία ἰ58 “ἃ 
τόσα υπάεβηεὰ ςοποερί, βἰὰς ΌΥ βἰάς 
ὙΠ ἢ νοῦς " (80 1,Π.ἀεηλδηη, “Απιλνοῤοὶ., Ῥ. 
16 Ε΄). [τ δβἴο ἀο ποὶ πλεσεὶν ἢ ἔδε!- 
ἴηρβ Ὀὰϊ τ Ψ1}}. νοήματα ἀτε ρτοδυςῖδ 
οὗ (δε νοῦς, ᾿Ἰπου ἢ 8 οὐ ρυγροϑθεβ. Ρδὺυὶ 
Ψου]ὰ ργοΡΑΡΙΥ τεραγὰ ἔμεπὶ 88 ὑείπξ ςοη- 
ταῖηεὰ ἰὴ ἴδε καρδία. ΤῊς ννοτά ἰδ Ἰουπά 
ὩΣ εἰτηςδ ἱπ ἥ τ. γὰρ ποϑπξες εἶδα ἐπ 

.«Τ. σει. Α οἷοβε ράᾶσα!]εῖ ἰδ σὲ 
ὐθλστη, πού ἐν δυνάμει Θεοῦ φρονρου- 
μένους διὰ πίστεως εἰς σωτηρίαν. Η!οἶκΒ 
Οἷας5. Κευίεισ, 1., ὈΡ.- -8) φγεββεβ ἴῃς 
ξυτε οὗ ἃ ρατγίβοῃ κεερίηρ ψᾶγὰ ονεῖ ἃ 

ἴονῃ, δαηᾶ οὔϑεσνεβ ἴπδι οπς οὗ ἴῃς πιοβὲ 
ἱπιροτίδηε εἰεπιεπίβ ἰπ ἴπς Ὠἰδίοτυ οὗ τῆς 
Ἠεϊεπίβεὶς μετ οα νναβ ἴῃς ραγγιβϑοπίηρ οὗ 
ἴδε οἰείεβ Βο(ἢ ἴῃ ατεεος δηὰ Αϑία Μίποσ 
ὉΥ ἴδε βιιοςεββοῖβ οὗ ΑἸεχαπάεσς ἴῃς Οτεδῖ. 
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ατ Τί. εἱ. 
ΕΝ : τς 

4 ἰοῖ 

ἘΤῚ 3 ταῦτα 
Σσ; Τί. ἔπαινος, 

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥ͂Σ 

8. Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί, ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ, ὅσα “ σεμνά, ὅσα δίκαια, 

ὅσα " ἁγνά, ὅσα " προσφιλῆ, ὅσα 
“λογίζεσθε. 09. ἃ καὶ ἐμάθετε καὶ παρελάβετε 

ἵν. 

"εὔφημα, εἴ; τις ἀρετὴ καὶ εἶ τις 

χ| 32:1... καὶ ἠκούσατε καὶ εἴδετε ἐν ἐμοί, ταῦτα πράσσετε " καὶ ὁ Θεὸς τῆς 

δὰ ἰΐρα εἰρήνης ἔσται μεθ᾽ ὁμῶν. 
ἰὩ ΝΊ. ϑίγας;}β.. ΟἿ δόσε ίη Ν.Τ. 

λῃ Καὶ 17, ἀ. 5ες. 

Οὗ. Θα!. 11. 23. Τῆς ρεδᾶςε οἵ Θοά 'β ἴδε 
ξδιτίβοη οἵ ἴῃ6 808] ἴῃ 811 δε ὄἜχρεσίδησεβ 
οὗ [18 1ἴε, ἀείεηάίηρ ἴὲ τοπι ἴῃς εχίοσηδὶ 
δβϑδυ 8 οἵἨὁ ἰεπηριδιίίοη οἵ δηχίεϊγ, ἀπά 
ἀϊδβοιΡ! πίπρ 411 Ἰαννῖεβ8 ἀδδίγεβ δπὰ ἱπιᾶ- 
Εἰβδεῖοηθ νη, ἰδὲ πῶσ ὡραίηβὲ ἰἴ5 
ἰσδες ρυγροβεβ.---ὰν Χ, ᾿. ΟὨτγίβε [808 

ἰς ἴδε βυτε τεΐαρε δπὰ ἴῆε δσποβρδεσε οὗ 

ἴδε ρτγεοεάϊηρ ὈΥ ἴδε τεβυτηρείοη οὗ {πε 
τἰρὴν Θ. (νεῖ. 7) ἰπ ἃ πεν 

τπουρῆιβ ἂπὰ ἱπηαρίπαιίοπβ, ΟἿ μεν 

ΤΛΟΓΔΪ Ἔχοα!]!δηςαβ. [ἐ ἰβ οὶ ργοῦδῦϊε, ἴῃ 
ἴδε οἰτουτηδίδποεβ, ἴπδὶ ΔΩΥ δὺς νν88 
θεΐοτε ἐπε Αροβεὶς᾽ 5 τηϊπά.---τὸ λοιπόν ἰδ 
ΡτοΌΔΡΙν υδαὰ (ο βῆον τἴπδὲ Ὧθ ἰδ Ββαβίεη- 
πᾷ ἴο ἃ οἷἶοβε. ϑεὲ ου Ἵἤδρ. ἰἰι 1 σμῤγ. 
ΒΕΥΒΟΝΪ. ννε}}] τοσηδσκβ οὐ ἴδε “" ἱπεχ- 
Βαυβε: ν᾿ οἵ τῆς ΟΠ γιβιίδη πιοσαὶ ἰδ] 
ΠΟΙ 18 Πετε ῥγεβεπίεά. [δ επιῦσδςεβ 
Ῥτδοιοδ!ν 411 τλδιὶ τννὰβ οὗ ναϊυς ἴῃ δηςίεπε 
εἰδῖςοβ.-- -ἀληθῆ δηά δίκαια εαρτεβ8 ἴδε 
νεσὺ Του ἀδιίοῃβ οὗ ποσὶ 16. 16 τὰ 
δηὰ τὶρῃιεουβηεββ τα ἰδοκίπρ, ἴδετε 18 
ποιδίπε ἴο Ποϊά τηογαὶ 4υδ1 168 τορεῖμες. 
--σεμνά. ““Ἐενετεπά." Τῆε ἄυς Δρρτε- 
οἰαϊίοη οὗἩ βυςἢ [Πῖπρβ ργοάυοεβ νπδὶ Μ. 
Ατσποὶά νουϊά “811 “ἃ ποῦ]ε βευ ουβη 688" 
(8ν «1320 Μης.). --- προσφιλῆ: Οους 
““Ἰονεῖγ "᾿ ἰῃ 18. οτὶ ρίπαὶ ἕοτος με Ξ τὰς 
ἐχαοῖ πηεδηίησ, “ἴδοβε τπίπρβ Ψνῆοϑε 
δῖᾶος αἰίταςῖδ᾽᾽. Τῆς ἰάδα βεετὴβ ἴο ὕε 
Ἔ8Ρ. δρρὶεά ἴο ὯΔ] δεαγίηρ᾽ ἰοννατὰβ 
οἴπειβ. ὅεε ϑίγαςβι ἱν. 7, π' ἢ 
συναγωγῇ σεαντὸν ποιεῖ; Χχ, 13, 
σοφὸς ἐν ἑαντὸν π' ελῇ ποιήσει. 
Οὐ. Ν.. Ῥαϊετβ ἀεβοσίρειοῃ οὗ με Ομυτοῦ 
ἴῃ τῆς βεοοηὰ οεηΐυτΥ : “8586 δαὰ βεῖ ὕρ 
ἴος Βεσβεὶ τῆς ἰά68] οὗ βρίγτυδ] ἀενεῖορ- 
τηεηΐ υηάετ τε συϊάδηςε οὗ Δη ἱπδεϊπςι ὉῪ 
ψὨΙΟΒ, ἰπ ἴποϑε βοσγίουβ τηοπιεηῖβ, δῇς 
88 δρβοίυτεῖγ ἴσας τὸ ἴδε 800] 
οὗ Βες Εουπηᾶες. “ ἀοοάν!! ἰὸ πιεπ,᾽ δ8ε 

-᾽ 0} οδδρ. ἱ τσ ; ἘρΡὮ. ἱ. 6, τα, τῷ. ν ϑεοοῦ οδαρ. (8.13. 

3 επιστημῆς Δὐδεὰ Ὁγ Ὀ"ῈΕ“ἘΟ, ἀἁ, ε, ἔ, κα, Αταῦτσει. 

βαίά, “ἷἰπ ψβοση Οοὰ Ηϊπιρεῖ ἰδ νεἰξ- 
Ῥἰεαβεά.᾽ Εογἃ Μπτε|ο πτδε δὲ ἰεᾶσὲ ἐδετε 
ΨΆΑΞ πὸ ἰοζοεᾶ ορροαϊοη δεῖννεε ἴδε 
800} δηὰ τἴπε θοάγ, ἴδε νοιϊὰ δηά δε 
βρίσίιι, δηᾶ δε ρταςε οὗ ὃ Ἰβεν ετλεϊουξηεξο 
ΜΒ ῥτε- τη ΠΕΠΕΥ ψἱ δὲ ξ ρει τόξῳ 
ΟΕ τβε" (Δέαγέμς, ἰϊ.,) Ρ. 132). 
Ἐχδοιὶν -- οὖν “ Βίρῃ-ἰοηεᾶ". (80 δἰοὸ 
ΕΠ) ““Νναβ εἴπεη ρυΐεπ Κίδηρ δ1ι" 
([1Ρ8.). 11 ἰβ δῃ δχίσεπιεῖν τάγε τνοεὰ.--- 
εἴτ. ᾿ κιτιλι ““ὙνΒδίενες ὄχοεϊεηοε 
ἴδετε ος δὲ οδ]εςϊ οὗ ρτγαῖϑε." Τϑε 
βυσρεβίίου οὗ [(Ά.., "" νΝΏδιενοσ νϑῖὺς ΤΥ 
εχῖδέ ἴῃ (πεδῖδεη) νίσιυς,᾽" εἰς., 
δ ΠΥ Ὀεγοπὰ τπε πδίυγαὶ βεῆϑε, 
1π6 τεδάεσγ'᾽Β ροϊηὶ οὗ νίεν. ΟλΛ. ϑαγίηρε 
οἵ ζετο. Ἑαίκενς, οςἾΆΡ. ἰϊ., τ, "" Ἐδδδὶ εακὶ, 
ΨΏΙΟΝ ἴ8 τὲ τεἰρπς οοῦτδε τπδὶ ἃ τοῦδ 
8δου!ὰ σῇοοδε ἕοσ ἰπιηβεὺ Ὑνπδίροενει 
188 ὑγί δ ἴο δὲπι δδὶ ρυγδυεβ ἰὶ δηὰ δείηξε 
δὶπη ΠΟΠΟῸΓΣ Ποπὶ τῆεῃ." ἐν τδε ἴα)- 

σίδηϊ γτῶηρε οὗ πιεαπίηρβ δεϊοηρίηρ ἴὸ 
ὅδε , 8ες ᾿πμῇ 858.., Ρ. 00 ἕως 
8ἃ8βΒ Ηοτί (οπ στ Ῥεῖ. ἱ. 7) μοϊπὶβ ουϊ, 
ςοσσεβροηβ ὄχον ἴο δηὰ ἱπ᾿- 
Ρἰΐεβ τὸ, ἱποιυάϊηρ ἴῃ δεῖ τῆς ἰάελ 
οὗ '"πογαΐ δρρτοναίίοη. ΗἮξε οὔϑεσνες 
παῖ ἴτ τείεσβ ἽμίεδῪ ἴο “τὰς ἱπιασάὰ 
ἀϊδροβίτίοπ ἴο δοὶβ ἃ8 δοίίοπβ ᾽" (βεε ἴδε 
ΨΒΟ]6 νϑ]υδῦ]ς ποῖε).---τ. λογίξ. “ Μακε 
δεπιὶ τπε βυδ)εςὶ οὗ ςαγεῖ! γεβεςοα." 
Μεαϊίαϊίο. .. ῥγαεοεάδὲ: ἀξίνας Ξεφεῤέω 
οῤπ5 ((ἱν.). 

Ψψες. 9. ἴτἰβ Ββασγάϊγ ροββδίδῖς, υσί ἢ ΕἸ]., 
το τεῖεσς ἃ καὶ κιτ.λ. ἱπιπγχεάϊδιοϊγ ἰο τὰς 
Ῥεδοράιηα, νπέθοοι πεσε. ἴῃς ἀριρντοιλτος 
τίοη.---ἐμάθ. κι. παρελ. Ρ᾽Δ1η]Υ τεῖεσ ἴὸ 
ἀςβπ!ιε ΟὨσίβιίδη πᾳ Βε δαὰ 8εῖ 
ἱπιβεῖ το ρῖνε ἴῆετη. παραλαμβάνω 

υδεὰ τερι Δεῖν οὐὨ ““τεςεϊνίηρ "᾿ Ἰσοῖῦ σοι 
ἃ ἴεδοδεῖ.---κ. κ' εἴδ. ἐν ἐ. ΤΏϊΞς ἰ5 ἴδε 
ἱπιργεββίοῃ τηδᾶς ὕροη ἴδεπὶ Ὀγ Βὲβ ΟὨτίδ- 
ἴίαῃ ἌἽπασγαςίεσ, ἀρασὶ ἴτοπι ΔΩΥ οορϑοίουξ 
εἤοτι ου δῖβ ρασὶ. Οὐ . ἀ. τ7.-ὖὸ 
Θ. τ. εἰρ. ὅ8:ε οὐ νεῖ. 8 (σα ἐκέ!.). [ἴἁ ι'ς 
ἐσ Ῥοββίδ!ς ἴπδὶ ες μδβ ραστὶν ἰῃ νἱεῖν 

ε ἀϊεεεχασγὰ οἵ ἴπεβϑε εἰ ῖς δὶ χυδι εεθ δ 
τὭσεδλιοηιπρ δὲ Βδιτποην οὗ ἴῃς Οδυπδ, 
ἃ 8, 80 ἔδσ, ἴο Ὀίασης ἔοσς ἴδς ἀϊνίεφοηδ. 
αἰγεδὰν εχϊβιίηρ. -- 



8---ἰι. ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥ͂Σ 469 

1ο. Ἐχάρην δὲ ἐν Κυρίῳ μεγάλως, ὅτι ἤδη ποτὲ " ἀνεθάλετε ' τὸ 5" Ουὶν Βατο 
ὑπὲρ ἐμοῦ φρονεῖν - ἐφ᾽ ᾧ καὶ ἐφρονεῖτε, " ἠκαιρεῖσθε δέ. 
ὅτι καθ᾽ " ὑστέρησιν λέγω: ἐγὼ γὰρ ἔμαθον, ἐν οἷς εἰμί, " αὐτάρκης 

896 ποίο ἐπῇγ. 

1 Ὁ ἐθαλατε. Ρ:, 4, 43 ανεθαλλετε. 

νν. 1οἹ4. ὈΞΙΊΟΑΤΕ ἘΧΡΒΕΒΒΙΟΝ ΟΥ 
ΤΗΑΝΚΒ ῬΟΒ ΤΗΕῚΒ ΟἹΡΤ.--- ες. το. 
τηδτκβ ἴδ τυγηΐηρ οὗ ΡΔυ}᾽5 τπουρἢ8 ἴο ἃ 
ἀϊδετεπὶ δυδ)εςῖ, οὕ, 28 [Ἂἢ. ἸΓΑΌΪΥ 
ΕΧΡΓΟΒ868 ἰΐ, “ Αιγεβίβ ἃ βιιδήεοι ννῃϊςο ἢ ἰδ 
ἴπ ἄδηρες οἵ εβοδρίηρ ". Ηε δι88 ποῖ, ὕὃὉ 
ΕΠ πον», σαῤγεςεῖγ ἰπδηκεά (δετ ἔοσ {πεῖν 
ξεπεζοὺβ σἹΝ νὨΙΟὮ τνδδ5, ἴῃ 4}1} {| κε] ποοά, 
ἴδε οοςδδίοη οὗἉ [ἰδ ἰετῖετ. ΤΈς νεῖν ἕλοι 
οὗ δίβ δοςερίϊπρ ἃ ῥγεβεηΐ ἔτοπὶ ἴῃεπὶ 
βῃοννεὰ δὶ8β ςοππάεηςα ἱπ ἱπεῖς αβεςίοη. 
ΤὨΐβ ψὰ5 ἱπάεεὰ ἢ᾽5 τἰρσῆις, θυ Ὧς Ββεϊἄοπι 
Ἰαϊὰ οἰαίτη ἰο ἴξ. Νο δε τῆς ἀεἰςδοΥ 
οὗ δί8 ἰδησυαο δετα 5. ἄυε (8ο 4150 Η]]- 
ξεηέεϊά, ΖωτΆ., χχ., 2, ΡΡ. 183-184) ἴο 
ἴδε δδε βἰδηάεγβ υἱϊεγεὰ δραϊηβι μἷπὶ δὲ 
Οοεῖπι δηά ἱἰπ Μασεάδοηΐϊδ (1 Τεβε. 1:ϊ. 
5), 88 πηακίηρ ἴῃε αοβρεῖ ἃ πγεᾶπβ οἵ ̓ ΐνε]:- 
Βοοά (8εε 1: Ὅος. ἰχ. 3-18, 2 Οοσ. χίὶ. 8:0, 
σα]. νι. 6, ἀπά ϑοδῦτει, ἰϊ., 1, ὈΡ. 318-310). 

ποτέ. Απ δχργεββῖνα σοι πϑιίοα 
ΞξΞῷ "δἰγεδάν οπςς πιοσε ᾽᾿ (ργεοίβεϊυ -Ξ 
σοῖον τοίεαεν εἰηνιαΐ, ΜὨϊΟἢ Ὧδ85 ἃ ίογοα 
Τοτγεβροπάϊηρ το τπαὶ οὗ ἔπε Οτεεῖ, δὶς ἢ 
ςδηποῖ ὃς τεργοάυςεὰ ἰῃ ΕΠ 58, ἰμδὲὶ οὗ 
τῆς πνεχῤεοίφα Ὡαᾶῖυτε οὗ ἴτε γί. 80 
Νν5.).---ὠἀἀνεθάλετε. Ὑῆε νετῦ 18 νεγῪ τᾶσα 
ἴῃ βεουϊας αἀτεεῖς, νυν ἢ1]6 οσουγτίη πίπς 
επιεβ ἰὴ υΧΧ. ὙΤδῖβ οἱάες δογίϑὲ ἔοστη 
τᾶκεβ ἴδε ρίδος οὗ ἴδε ποτα ταρυΐασ οπα 
ἔνε ἔἰπιεβ ἴῃ υΧΧ. [Ιἴ 18. οηἱν ἐουπά ἱπ 
τᾶς ΒΙΡ16. (ϑεε ΝΥ -8.8., }, τος Ιοδεοῖο, 
Ῥαγαϊέῤονιεπα, Ὁ. 557.) ΤΏ νετῦ [8 υϑεά 
δοιῆ τἰγαπβίείνεϊν δηὰ ἱπισαπϑιτνεῖγ. Ἡδεγα 
ἰξ 18 Ῥτοῦδοὶν ἐγαπβίεϊνε, 88 ἱπ ΕΖεῖ. χνὶϊ. 
24 δηὰ ἴῆτεε οἵδε ρίδςεβ ἰπ ΓΧΧ (80 
Ὁε Νν. Ννν6., ,Δ., Ηοΐϑβι., [υἱρΡ8.. εἴς.). [η 
τδλι οαβε τὸ ὑπὲρ ἐμοῦ φρονεῖν ἰξ {πε 
δοςυδββῖνε ρονετπεὰ Ὀγ τ. ““Υου ἰεἴ γουτ 
σῶζε ἴοσ πιὲ Ὁ] ββϑου ἰηῖο δεῖν ἰη.᾽" 
Μγι-. τ ϊηῖκβ ἰτ ἱποοηβίβίεπε νἱἢ τῆς ἀε]!- 
ςδογ οὗ Ρδυ]}᾽8 ἴοπε ἰῃ τΠ18 ρ ἴο ἴδε 
ἰξ 48 ἰγαπϑίῖνε.Ό Βυΐ Ῥδὺϊ! Ἐχργεβδὶν 
ξυλτὰβ ραῖϊπϑὲ δυτίηρ {πεὶς ἔδε! ρα ὉῪ 
Τοττεοιίηρ, 85 ἰξ ψψεσα, δἰ8 βιδίεσμεηϊς ὃν 
τες πεχὲ οἴδυβε ἴθ ννϊοῆ δες δββεσγίβ, 
“Οἴου ἀὐά (τυἱν σατε "". ΤῊΪΐβ οοπβισυςτίοη 
ΒΕΕΙΒ ΤΠ ἮΝ πιογα παῖυσαὶ ἔπη ἰο ἴδκε 
τὸ ὑπ. ἃ. φρ. 848 δὴ δοουδβαίίνε οὗ 86 
ἵππος οὔ͵εςί (Βο Μγτ., αν". Ηρι., Εδάϊε). 
Μουΐε, Ῥγοῦδοὶν ψἱἢ Ἰυβεῖςε, ταπιδείκα 
τδαιῖ “τε ρῆγαϑβο ἰβ ἰουςπεοά νυν ἃ δυη]]ε 
οἵ κεπεῖε ρἰεαβαπγ " (Ρλι ἐῥῥίαν δέμάδες, 

11. οὐχ Ἐεεῖ. 
χνὶϊ. 
διταοδὺ 
18, χί. 42, 

: 1ο αἱ, 
Υ Μαξτὶκς χίϊ. 4ῳ. σῷ 4 Οος. ἰχ. 8: : Τίαι. νὲ, 6. 

3 Ἐ6 τον. 

Ρ. 245).---ἐφ᾽ ᾧ. ὙὯε τηοβὲ νατίουβ ἱπίεγ- 
Ῥτεϊδιίιοηβ δανα ξἰνεπ. ϑοπῖδ τεΐεσ 
ᾧ τὸ {πε ψΠοΐς ρῆγαβε ργεοξάϊης. ϑόοῖης 
τῆλκε ἀναθάλλειν ἴς αηἰεοεάεηις. ΕἸ]. 
τεπάδιβ, “ἢ ἃ νῖενν ἴο νν δὶς ἢ " (ριον. 
ὈΔΌΪ ““ΠΊῪ ἱπίεγεβίβ᾽"; 80 δἷδβο ΣΝ 
Βεεῖ); [(ἢ.. “ἴῃ ΨΒΙΟἢ " (ἰακίηρ 1 ραπα- 
ταῦ γ); Ηδη. -- ἐπὶ ὅτι. ΤῇἪε 
βἰτηρίεβὲ εχρ᾽δηδείοη ἰβ ἴο τεψαγὰά ἐμοῦ 28 
δηϊεοοάδεης (80 αἷἰδο Οδὶν., Νδυρβαδη). 
“Αδουξ ΨΒοηι (1. ΞΞ ἴῃ ψῆοβε οα86) γοῦ 
Τεγίδίη!Υ ἀἑά σᾶτε, ννετὲ δηχίουβ, δυῖ γοῦ 
Βδᾶ πο ορροσιυπίεν οὗ ββονίηρ γόους σῶσε 
ἴῃ ἃ Ὀγδοῖίο δὶ ἔλβῃίοη." ἐπί δβ ςοπιγαδίεἃ 
νὴ ὑπέρ ρτεοεάϊηρ νουϊᾶὰ εχργεββ ἃ 
τῆοζε ἱπάεβηϊτε τεϊδίίοη ἴο Ῥαυ]. 
ΨΈΤΟ Αἰνναυβ, 88 δε ννεὶ! Κηενν, [Ποσου ΒΥ 
ἰητεζεβίεὰ ἴθ Πἰπ. Ὑῆς ἀεβηέίε τεϊδίοι 
18 ςοππεοίεὰ ν]τ ἐπε δοιυδὶ θεβίονίηρ οὗ 
τῆς εἰἢ..---ἀκαιρεῖσθε.ς [ἰΔἅ, ἀπὰ Θεοῖς 
υοΐα Οοἠς ἱπβίδηςς οὗ ἴδε βἰπιρίε νετὺ 
αιρέω. [τ 8 ηοῖ οετίαίη ἩδΒεῖδεν Βς 

τείεσβ πεγα ἰοὸ ἰδοῖκ οὗ πιεδῃβ οἵ ἴδε ννδηῖ 
οὗ ορροστυπὶτν ἴο βεπά ἃ γῆ. Τδὲ ἰπι- 
ρει βδον ἔδε Βαδίει] βιδὶς οἵ {μεὶσ 
εἰ ρ8 ἰονναγὰβ Ραυ!. 
Νξρξ ἐὰν Τῆε τοττὶ οὗ Τβεῦνε ἴτοῖι 
γάρ, ἰδ Βιίτορδίο. “6 ν.Ὲ4 

εκ Ν “Ποπηα ᾿ Μετ. 13 πιδεκβ ἴΠῸ 
οἷἶοθβε. Τῆς ἰδουρῆὲ ἰβ νοτκεὰ οὐυἱ Ὀε- 
ὕνεεη. 8ϑες ]. δ εῖββ, Βείέρ., Ρ. 29.--- 
οὐχ ὅτι. ὅ8:εε οῃ ΤἤΔΡ. 11]. 12 τηῤν. -τκαθ᾽ 
ὑστέρησιν. “Α8 τερατὰβ νγδηῖ.᾽" κατά 
1ᾶ8 ἴῇε βᾶπιῈὲ βεῆδε 48 ἰῇ (ἢ ρῆγαθε 
τὰ κατ᾽ ἐμέ.---ἐγώ επιρἢδβίϑεβ δἰβ οὐντὶ 
Ῥοβίείου ἰπ ἃ ἴοπε οὗ οδ]πὶ ἰηδερεπάδηςς 
οὗ οἰτουπιβίδηςε5.---ῶν οἷς εἰμί. ΤΑκεη 
Υ ἰτβεῖξ, τπε ρῆτγαβε πιὶρδς ννε]} πιεδᾶπ, 
“ἢ ΤΥ ργεβεηῖ οἰτουτηδίδηςαβ . Βαϊΐ ἴῃ 
νίενν οὗἨἁ Ἁτδς [ο]]οννὶπρ νεῖβεβ ἰξ βεοσῃδ 
θεῖε το τπᾶκε ἴτ ρεπεσαὶ τὸ ""ἴη ἴδε 
οἰγουπιδίδηςεδβ ἰπ νϊς ἢ 1 δπὶ ρἱδοεά δὲ 
ΔᾺΥ τηοπηοητ". Εος εχχ. οὗ ἴδε ρῆγαβε 
8εεὲ Κυρίε δηὰά ννεῖδι. αὰ ἴοε. 
ταῦβὲ Ὀς τταπαϊδιεά ἱπίο Εηρ 8} ἃ8 ἃ 
Ρετίεοῖ, “1 πᾶνε ἱεαγπεὰ ". Βυὶ τδς 
ατεεῖς δαβ ἃ ἴσῃε δογίβι ἔοσοε : [ξ βυπι8 ὉΡ 
ιἰβ ἐχρεσγίεηςεβ ἴο ἴπε πηοπχεπΐ οὗ υυτἰ εἶπ 
ἃπά τεραγάβ ἴπ6πὶ 88 ἃ νΠοΐε.---αὐτάρκης 
8 δάπλγαὈΪν Π]υβιγδιεᾶ ὃγ Ρίαι., Κοῤπδ., 
360 Β, οὐκ αὐτάρκης, ἀλλὰ πο; 
ἐνδεής. ““ τ. Ἰοδπδου ἐδ! κε ννῖτἢ ἀρρεο- 
δαξίοη οὗ οης Ψ8ο μαὰ διιαϊπεὰ ἰὸ τᾶς 
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8 « (οι. χί. ἘαΕΙΣ εἶναι. 

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ Ιν. 

12. οἶδα δὲ 1 " ταπεινοῦσθαι, οἶδα καὶ 2 " περισσεύειν - ἐν 
»ἶοῖο είν. 9 παγτὶ καὶ ἐν πᾶσι ὅ μεμύημαι καὶ "χορτάζεσθαι καὶ πεινᾷν, καἱ 

18. 
1υκο χν. 

περισσεύειν καὶ Ἴ“ ὑστερεῖσθαι. 13: πάντα "ἰσχύω ἐν τῷ “ ἐνδυνα- 
ἀ} τ ζον, μοῦντί με Χριστῷ.δ 14. πλὴν καλῶς ἐποιήσατε " συγκοινωνήσαντές" 

οτΟοσ. . 5; 
4 Οος. ἐν. δ, νἱϊϊ. γ; τ: Τδεδ8. ν. 1:8. ἁ Οεἷν Βεσε ἰῃ Ν.Τ. 

ἔΊαΚΟ χν. τ4:; 2 Οαε. χί. 9; Ηεῦ. χί, 37); ϑίσβοβ χὶ, σσ. 
χνὶϊ!. 4. 

εὐ ἴεα ἰα Ῥε εἰν. :Ὦ. 
Ε 8ε ποία ἐμων. Β Ρδ. νι; ον. 

Δ 80 137, βοπηε οἵἴπεσ τηΐηηθ. Εάά. και στ ΑΒ, εἰς. Με. βυρροβεβ δε ἴο 
μᾶνε τίβεπ ἔτοσι ἴῃς ἰδβί 80]]. οὗ οιδα. 

3. δυτβοβ. οὔ. και. 

5 80 ΝΟΌ Εκ ΒΕ ΟΚΕΡ, Ατἢ., Ογτγ., Οὔγ., Επιῃ.οοὐ. ὙΠάτι,, εἰς. Ἑδά, οὐ. 
νυ 

ὑσεῖ. 

ΑΒ" ἜΕΟ. 
͵ 

βῖδιε οὗ ἴῃς ῬΒΠ]βορῃϊςδὶ υυΐβε τηδη, ἐπαὶ 
͵8, ἴο ᾶνε πὸ ννδηῖ οὗ δηγίπίπρ. “ΤΒεη, 
εἶτ, βαἱὰ 1, “ἴδε βᾶναρε ἰ5 ἃ υνῖβε τπηδη. 
εΒὲγ,᾽ βαϊὰ με, 1 ἀἄο ποῖ τηεδῃ δἰ πρὶῪ 
θείης νἱῖδουι,---θυς ποὶ μανίπρ ἃ τναητ᾿ 
(Βοεννεῖ}8 γοΐπδοη, Ρ. 351, αἷοδε εά.). 

νεῖ. 12. ο κιτ. καί τηῦδὲ ὃς 
τεδὰ υἱῖἢ 411 σοοά αὐϊποτιεϊεβ. Ὑῆε οης 
καί τὐυδὲ ὃς ςοττεϊαῖϊνε ἴο τῇς οἴδοσ, 
Ὠπῖε88 δὲ ἱπίεηάεὰ ἴο ςοπεϊπυς ἴῃς δεῆ- 
ἕεπος Ψίϊδουϊ (πε βεοοπὰ οἶδα (Βεε δῃ 
ἐχοεϊϊεπε ποῖς ου καί ἱπ Ν.Τ. ἰη ΕἸ]. αὐ 
ἐοο. Ἦε ἄεῆπεε βοιῃεν δὲ ἴοο πιϊηυῖε]γ). 
Ἐχασζηρίεβ οὗ ἴδε ἱπδηϊίνε δῆοι οἶδα τε 
το ὃς ἰουπά ἰη οἰαββίςαὶ ατεεῖς.-- -ταπειν. 
Ἴδε Ῥεβὲ οοσηπιεπί οἡ 1818 18 2 (ος. χί. 

, ἐμαντὸν ταπεινῶν ἵνα ὑμεῖς ῆ 
ἐσὲ ἰξ πχθᾶπβ, “"Κεαρίηρ πιγβεὶζ ἴονν " 

Ἢ τεβρεςὶ οὗ πε πεεάβ οὗ ἀδιν 116ε). 
ουἷε ἌΡΕΙ ηυοῖεβ Ὀἱοὰ,, ἱ., 36 (βρεαϊκίη 

οἔτδε Νἢε), καθ’ ἡμέραν... ταπεινοῦται 
τῷ “στῦης ἴον ".--ν παντ' κ᾿ ἐν π. ΙἊἾ 
ναφυς, ξεέπεσδὶ ρὮγαβα τα “ ἴῃ 411 οἰγοῦυπι- 
βίδποεβ οὗ Πρ: τ [88 Υ ̓πσαραϊαις 
οοππεχίοη Ὑἱ ἢ μεμ' ς7. ἃ εἷτη 
ἐχρεεβδίοῃ τῷ τς Ἰὰ ῃ Ἡεϊ!., 
7, 5, 12, ἃπὰ τοῖς πᾶσιν οἱ πᾶσιν ἴῃ 
ΤὨυςγά,, ϑορᾷ., εἰς.).--μεμύημαι. ὙΠε 
νεσῦ ννῶδ οσὶ ίπδιγ υβεὰ οἷ οης ἱπιίεαιεά 
ἱπῖο τε Μγβίεσίεβ. [τ Ἴοπης (κε οὖς 
οὐ “ἱπιεἰαιεά ἢ) ἰο οβε ἴ18 τεςπηὶςδὶ 
βεῆβεὲ. Βυϊ ([Ὡ6Ὲ Ψψοτζά ῥγοῦαῦὶν ἱσιρ!εβ 
ἃ ἀϊῆουε ργοοαβδ ἰο ὃς ροης ἰδτουρῶ. 
ΟΥ̓. Ῥβ. χχν. 14: “Το σεεγεὲ οἵ τῆς 1,οτὰ 
8 ν ἱἢ ἴδεπὶ παι ἔεας Ηΐη, απὰ Ἠς υἹ]] 
βδον, ἴπεπ Ηἰβ οονεηδης" (νδυρἤδπη), 
δηὰ νυ βὰ. νἱϊϊ. 4, μύστις γάρ ἐστιν τῆς 
τοῦ Θεοῦ ἐπιστήμης. [π Ιαἴετ εςςϊεβὶ- 
δδιῖςδὶ ὑδᾶρε ὁ μεμνημένος -- ἃ Ὀαριϊδεά 
ΟἸὨσίδιίαπ (απ ἰηβισυςξῖνε δίης 48 ἴο τῆς 
ξτον οὐ ἀορτπα). ὅες Απγίοδ, δας 

ΜΑΒῸ" χ7, ἅ, ε, δ τ, νβ. σορ. ἅστῃ, ςείδ., Οἱεπι., ΥἹοϊογίῃ., Αδα- 
Ὁ ψᾺ8 ΝΈΕΣ Ργοῦδ ον δἀἀεὰ ἔτοσῃ τ Τίπ,. ἱ. 12. 

480 [Δοἢ., Τιᾷ., ΑΙξ, νὰ ΏΒΟΡΈΚΕΙΙ,Ρ. τι, νν»ε., ΨΝ.Η. συνκ. σἱΐ 

Απκῆλε Μγείενίεμενεεεν, Ὁ. 158. ΄. 
ξοες εἰοβεῖν “ἱὰ ἴδε ἰπδηϊξῖνες ἰοϊιοννίης. 
Γ΄. ΑἹο ρβσοη, 2, 4 σά ἥπ., κνβερνᾶν 
μνη --χορτάζεσθαι ἰξ ἃ εἴουξ 
Μοτζᾶ, υβεὰ οτἱ σίπα!ν οἵὗἩ τδε ἐδεάϊης οἱ 
δηίπλδΐβ, νυν δίς σταάυδηγ Ὀεςδης ςοΐουι- 
Ιε8β88Β ἱπ τῆε ςΟἸ]οσυὶ (εεε 
ϑομγοες οὕ Ν.Τ. Ογεεῖ, Ρ. 82).---ποινᾶν 
βῃουά Ὀς ψτιτεη σἱῖπουΐϊ ἐοέα τ μδερνί 
[1 18 ςοπίγαςιεά βετε ἢ α 25 υκοῖν 
ἰδ ἰδῖες αἴεεῖς. ὅεεὲ ῬΒεγηῖςδυ (εά. 
Τμοδεοκ), δι, 204. 80 αἰννᾶγε ἰῃ - 
ὑστερεῖσθαι 848 ἴῃς τᾶτε τηεδπίηρ “ το δὲ 
ἴῃ ψδηῖ᾽" (20 80].), οὐ γαῖμες (ἢ τὶ ἀ!ε), 
“ο ἔεεῖ ψαη", ΟΥ̓ 2 Ὅοι. χί, 9, δοὰ 
εδρ. ϑίγαςβι. χὶ. ἵἱ, ἔστιν κοπιῶν 
πονῶν καὶ σπεύδων, καὶ τόσῳ μᾶλλον 
ὑστερεῖται. 

ΨΜες. 13. π. ἰσχ. ἴτ ἰ5 ἀϊδουϊε τὸ 
ἀεςῖάε ψΒεῖδες π᾿ [5 δοουδξαῖῖνε ος τῃεσεῖγ 
δἀνειρία!. Οἵ. 88. ν. τό (ψδεσε δρρασ- 
ἐπῦν ἰσχύει μΒα8 ἴῃς δοςυβαῖίνε), δηὰ 
Ὑνϊδά. χνὶ. 20, ἄρτον... ἀπ’ ᾿ 
ἔπεμψας... πᾶσαν 
ἙἘὸ: ἴδε οἴδεῖ αἰϊεσπαῖῖνε βεε σαν. 
Οἀν.ς., 8, 214.---νδνν. Οἵ. ἘρΆΏ. νὶ, το, 
ἐνδυναμοῦσϑε ἐν Κνρίῳ; Ϊυά. νἱ. 34 (“οά. 
Α), πνεῦμα Θεοῦ ἐνεδυνάμωσεν τὸν , 
118 ἃ τᾶσε οσὰ. Ὅδε δἀ)εςεῖνε ἐνδύνα- 

ποτὰ ΨὮΙΟΒ 1ἴ δρτγίηρβ, ἰδ ὁπ ἑσυπά 
τὴ ἰαϊε Βγσαπιίης ατεεῖὶς. Αἢ δρὲ 
ἴο ἴδε ψδοῖε ̓  ἰϑου εκὲ ἰ86 Ῥβ. 8οῖ. τό, σ2, 
ἐν τῷ ἐνισχ σε ψνχήν 
ἀρκέσει μοι τὸ ᾿  ὙΝ ἕἝΦ τπρεῖ ἧς 
οτηϊτιοά. ϑ8ὲεε οτίξ. ποῖς σωῤν. 

Ψψετ. 14. πλήν. θεὲ οὐ ςὔδρ. ἰϊ). σό. 
“ΑἹΙ τῆε βᾶπιε, 1 τε)οῖςε π᾿ γοὺς ἱθά- 
με58." --καλῶς. Ηοτί (οπ σ Ρεῖ. τα, ταὶ 
Ῥοίΐπίβ ουὔῖϊ ἴπαὶ καλός “ ἀεποῖεβ τδδὶ Κὶ 
οὗ ξοοάπεββ ὑπο ἢ ἰβ ἂἃὲ οηςε δεεῦ ἰὸ δε 
ξοοά".---συνκ. (τε ῥγείεσδοϊ!ς βρε πα σ). 



12--. 17. 

μου τῇ θλίψει.1 

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥ͂Σ 

15. οἴδατε δὲ 3 καὶ ὑμεῖς, Φιλιππήσιοι, ὅτι ἐν ἀρχῇ ᾿ 595 γε. 
17. οὐ 

τοῦ εὐαγγελίου, ὅτε ἐξῆλθον ἀπὸ Μακεδονίας, οὐδεμία μοι ἐκκλησία ἐετοτία 

ἐκοινώνησεν εἰς ' λόγον " δόσεως καὶ λήψεως," " εἰ μὴ ὑμεῖς μόνοι - Με 

16. ὅτι καὶ ἐν Θεσσαλονίκῃ καὶ ᾿ ἅπαξ καὶ ᾿' δὶς εἰς δ τὴν " χρείαν ἘΝ 

μοι δ ἐπέμψατε. 17. οὐχ ὅτι " ἐπιζητῶ τὸ " δόμα, ἀλλ᾽ ἐπιζητῶ τὸν 1 τς Ω 
τ 1. 8εε ποίϑ ἐμήν. τῷ Νεζσ. το; Αςΐδ χχ. 34: οι. χἰΐ. 13 αἱ. πα Μεαῖϊ. νἱ. 32; [μὐκὸ χίΐ. 30; 
οἱ. χί. γ αἱ. ο΄ Μεῖι. νἱΐ. τα; [μυΚο χὶ. 13. ἴδ ἱ ΟΧΧ. ϑ8ὲεεὲ Οτ-Ὑ Βαγεσ σά νος. 

1 τ, θλ. μ. ΘΕΕΘ, Ο.ἵ,. νξ. 

3 Οπ;. δε Πετ."Ἐξτ." 37, 115 αἷ,, Βγτρ. ἄστη. ξεϊῃ., ΟὮτ., Τβάσε, 

8 οτι ἰπβεσιεὰ Ὀεΐοτε ουδ. Ὁν Ὁ“ ἘἜετα, ἀ, ε, ξ. 

480 ΒΟΏΞΕΚΙ;Ρ. Ἑάά. λημψ. νἱ8 ΜΑΒ'" Ἔα. 
δ θη). εἰς ΑὨ"(Ε") 39, 73, 50. ἀγτ. ειῆ., Νὶοϊοτίη. [ἀςἢ. δηὰ 1,Ά. Ὀγδοκεῖ. 

δ μον ὈΕΤ;Ρ, 5, Βγτρ. ζςορ. ἃγπλ., Ργος., ΤΈΡΗΙ., Αὑρ., Ατηρτβί. 

ἴπ οἰλϑείςδὶ ὑδᾶρε (αἰπιοδὲ οοπῆπεὰ ἴο 
Ῥεπιοβίδ.) τη18 νετῦ πᾶβ {πε ρεπίτῖνε οὗ 
πὸ τοΐηρ ἴῃ ΒΟ ἃ βῆδγε ἰβ ρίνεη. 
ὙΤΠΕῪ Βαὰ πιδάς σοπηπιοη οδιιδε ϑγἱἢ ἢ 8 
διηϊοιίοη (ρσοῦδοΐν τεξεισίηρς ἴὸ Ὠὶβ ἱπ- 
Ῥεβοησηεηῖ). ὙΠε Ὀτίηρίηρ ἐογσιναγὰ οὗ 
μον ετρῃδβίβεβ ἐμεὶγ ρεγβοηδὶ γοϊδιίοη ἴῸὸ 
1δε Αροβίῖε, νυν οἢ ννᾶβ ἂρὶ ἴο δε οδβουτεά 
ΌῪ ἴδε ἔογτῃ οὗ Ἔχργεββίοη υβεά. 

γν. 15-.9ρ. ΤΉΕΙΕ ΒΑΒΙΙΕΝ ΑΝ ΓΚΑΤῈΒ 
ΟΕΝΕΒΟΒΙΤῪ ΑΝῸ 18 ὈΙΝΙΝΕ ΚΕΨΜΆΑΚΟΌ.-- 
Μετ. 15. δέ πιλιῖκϑ τῆς ἱγαπείτίοη τὸ ἢϊ8 
βσϑὶ Ἴεχρεγίεηςε οὐ τες ρεπεγοβίιυ. “"Βυΐῖ 
τηϊδ ἱβ πὸ πεν τΠΐηρ, ἴοσ γου πᾶνε αἴ νναγβ 
δδεπ ξεπεσουβ. Ὑοὺ Κπονν [88 45 νγε]]} 28 
1 ἀο"᾽ (καὶ ὑμεῖε).---Φιλιππήσ. (Α 1,Δεἰπ 
ἔοστῃ, 8εὲ ζαπηκαν, ϑέοωνπαὶ οὐ ΤΑεοὶ. 
δεκάδος, ἰ.,. 1, Ρ. στ6.) Ης εἷπρὶεβ {δεπὶ 
ουῖ ἔγτοπῃ 811} {πε οἵ πεῦ ΟΠυγοε8.---ν ἀρχ. 
τ. εὔαγ. Ιεἐ ἰ5 ἀϊῆσυϊε το δες (1π βρῖϊς οὗ 
Ἠδυρι᾿β οδ]εςεοη8) δονν τ8ῖ8 οου]ὰ τηδᾶῃ 
ΔΗΥΙΠΙηρ εἶδε ἔμᾶη “δ τῆς τἰπια ψΒεη 
πε Οοδρεὶ ννῶβ ἤσγβε ργεδοβεά ἴο γου ᾽". 
Τμδὶ μαὰ ὕδεη δρουϊ ἴδῃ γεᾶσβ ργενί οι βἶγ. 
Οὗ. τ οΙεπι. 47. ἀναλάβετε τὴν ἐπιστολὴν 

ΡΣ Τὰ το πτ τί πρῶτον ὑμῖν χῇ τοῦ εὐα: 
ἔγραψεν ; ῥτοῦ Δ] ἐπῖς 8 πε ρα τα οττεά 
ἴο ἴῃ 2 Οον. χί. 9 (ς΄. Αςῖβ χνιΐ. 5). Ηε 
τεξιβεὰ ἴο ἴδκε δην υπίατγ αἷἱά δἱ 
Οοτίπιῃ [εβὲ ἐπε [πιἀδιδίηρ τεαο μετ βδουϊάὰ 
τιᾶκε ἰξ ἃ ρτουπὰ ἴοσ ἔαϊβε Ἵπάᾶγρεβ.--- 
μοι... ἐκοινών. ΤὨΐβ υ8ὲ (1 Ν.Τ.) ἰ5 
Δρρϑγεπεν οοπῆπεά τὸ ἴῃς Ἐρίβιϊεβ.. Α 
Ῥτεοίϑα Ῥᾶγδὶ]εὶ (κοιν. νυ ἀδιῖνε δηάᾶ 
εἰς) ἰ6 Τουπά ἴῃ Ρίαι., Κεῤμδ., ν., 453 Α.--- 
εἰς λόγ. ὃ. κι Δ. [1ϊ. τΞ “Νο ΟΒυτοῦ 
ςοπηπγιηϊοαῖοα νυν τὴς 80 48 ἴο πᾶνε Δπ 
δοοουπὶ οὗ εἰνίηρ δηά τεςείϊνίηνρ ̓" (ἀςεδίς 
δηὰ οτεὰϊ). ΤΣ ΨΠοΪε οὗ τῆς οοπῖοχὶ 
848 ἃ ςοἰουτίηρ οὗ πηδηςΐαὶ ἴεγπηβ. ΡῬζο- 
θαδῖγν Ῥδὺ] υ8ε8 ἴπεπὶ ἱπ ἃ Πα] - υτηοτοιβ 

πηδηποῖ. Τῆς Τοπιδὶπαιίοη οἵὗὨ δ, ἀπά λ. 
ἰβ πεᾳυςης. (. ϑίγας χίἱὶ. 7, δόσις καὶ 
λῆμψις παντὶ ἐν γραφῇ, ἀηά ἱπ [1,δἰπ 
δυΐδοτβ, Οἱς., ζαεὶ., τ6, γαξέο ἀροεῤίογμηςι 
εἰ ἀαίογενι. Νυπιεσουβ Ἔχχ. γε ψίνεῃ 
Ὁγ ΝΥεῖβε. Ῥδυὶ μδά Ὀεβιίοννεὰ οἡ τδεπ 
Ῥτίοοϊεββ βρίσγίταὶ ρίββ. [ἴ 88 ΟἿ]Υ 
βηιδγίηρ ἴδε δοσουπὶ ἴμαὶ ἢς βῃου]ά τε- 
ςεἶνε πηδίοσίαὶ Ὁ βϑδίη σε ἴσοπὶ ἴθ π). Ὑεὶγ 
ταυϊαδὶ τοϊδιίοπβ ἀγα Ὄχργεββεὰ ὈῪ ἴπ6 
ΑΡοβεξε νεγγ ἀε!ἰςαἰεῖν, 48 [τουρδουϊ 8 
ΔΙΆρΡΤΆΡΏ. Ηἰβ ΠΆΠΠΕ ἤεῖε ψίνεϑ ἃ 
υπιίηουβ νἷενν οὗ Πἰβ τεβπεά βεηβ δ Πἰτν. 
γει. τό. κιτιλ, Ψννε γε ρτγεᾶδῖὶν 

ἱποϊηςὰ το ἴα ὅτι Πεῖς, 848 ἴῃ νεῖ. 15, 88 
ἀερεπάεπι οἡ οἴδατε. ““ΟΥε πον ... 
δαὶ δὲ τε θερίππίηρ . . . ἴπδι ἐνεῆ ἰπ 
Ὑδεββδϊοηϊςδ,," οἷς. Ὑδβεββδϊοηϊοα νν88 ἃ 
εἰν οὗἹἉ βὰς ρτεαῖεσ ὑνεδίτἢ ἀπὰ ἱπιροτίᾶπος 
ἴᾶη ῬΒΠΙΡΡ. καί πιρῃι, δονενετῖ, 
ετηρῃαβίβε ἰἢς ἕλος παῖ ἴπεν Ὀεξζᾶπ αὐ 
οπσέ ἴο ϑυρρογὶ δίτη.---δ' κ, δίᾳ ἰ8 
ΡτΟΡΘΟΙΥ ἴο ὃς τάκεπ πέαιιν: ζ΄. Ῥευι. 
1χ. 13, λελάληκα πρὸς σὲ ἅπαξ καὶ δίς ; 
τ Μδος. ἰἰϊ. 30, εὖ θη μὴ οὐκ ἔχει ὡς 
ἅπαξ καὶ δίς. [Ιἱ ἰΒ ἱπιετρτεῖςα ἱπ ἃ πιοσα 
ξεπεσδὶ βεπδε ὃν [.(ἢ. δὰ ΔΝ ΟΣ .---εἰς τ. 

ίαν. εἰς Βῃουϊά θὲ τεαὰ ννἱτῃ τηοβὶ οὗ 
6 μεβὲ δυϊμογίεἰεβ. [τ 18 ρΡγοῦδὈ]ν υδεᾶ 

Βετα ἴῃ ἃ βοηι-ἰθοηΐο 8] πιοδηίηρ οἴξῃ 
ἐουπά ἰπ Ῥαργτὶ (Ξεε Πβπι., Β5., Ρρ. 113- 
τς; ΝΒ. Ρ. 23) ἀπά ἷβο ἱπ Ῥδυὶ!, ἐ. 5.» 
1: (ον. χνὶ. 1, τῆς λογίας τῆς εἰς τοὺς 
ἁγίους; Βοπ. χν. 26, κοινωνίαν τινὰ 
ποιήσασθαι εἰς τοὺς πτωχούς. [ἰ ἄε- 
βογίδεβ ἴῃς οδήεςϊ οὗ φἰῆβ, ςο]!εοιίοῃβ, 
εἰς., οΥ ἴδε νᾶσίουβ ᾿τεπη8 ἰπ δῃ δοοουηῖ 
ΜΟΙ ἢανε ἴο δε πιεῖ. ΤῊΪβ ἱπεεγρτεῖδ- 
τίοη δοοογσὰβ ἢ τῆς βηδποίαὶ οοϊουτίηρ 
οὗ τῆς ραββαβε. 

Μψεσ. 17. τὸ δόμα. 11 ἰβ ποῖ τῇς δοίυ8] 
εἰ ρυῖ ἱπίο Ῥδὺ}5 πδηδβ ννῃϊο ἢδ8 



ῬΈοσ. ν. καρπὸν τὸν " πλεονάζοντα εἰς λόγον ὑμῶν. 
4ο, νἱ 
Ὑδεει. ἰ. 

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥ͂Σ Ιν. 

18. “ ἀπέχω δὲ πάντα 

δεῖ, καὶ περισσεύω "πεπλήρωμαι, δεξάμενος παρὰ ' ̓Επαφροδίτου τὰ 

4«Μεῖι. νὶ. 2, παρ᾽ ὁμῶν,3 " ὀσμὴν εὐωδίας, θυσίαν "δεκτήν, ἃ εὐάρεστον τῷ Θεῷ. 

τ ἧτο τχοοίνο 
19. ὁ δὲ Θεός μου πληρώσει ὃ πᾶσαν χρείαν ὑμῶν κατὰ τὸν πλοῦτον 

ῬΑ Ια το αὐτοῦ ἐν " δόξῃ, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 20. τῷ δὲ Θεῷ καὶ πατρὶ ἡμῶν 
8δ6Ώ86. 

ΩΝ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ἁμήν. 
ΘΟΓΏ ΠῚ. 
ἱ ΝΙΤ. υάΧΧ. 
ΙῺ ΓΧΧ, ε.8.. 1εΔ. χἹἱχ. 8 αἱ. 
43:1 Οοἱ, {ϊ.. 4 αἱ. 

ΤᾺ οἱι. παρα. 

ΒΈρΡΒ. ν. 2. ὁσμ. εὐωδ. οἴϊει ἱπ ΧΧ, 
. υ ΕοιΣ. χἰΐ. σ᾿; 2 Οος. ν. ᾿ αἱ. ΜΝ ἰδά. ἱν. 1ο, ἰχ. το. 

ἘΙΌΚΟ ἵν. 24; Αςίξ σ. 35 δῖ. 
νιῶΟοε. χν. 

3 Βει "Ἔξτ." αὐά πενῴθεν. ΕΘ, ἁ, ε, ἔ, Ε, τ, ἵτεη., Ογρ., Νίος., Ασαδγβε. δά 
πεμφθεντα. 

3 πληρωσαι ὈΓΈΘ 17, 37, ἅ, ε, ἔ, δ, τν νᾷ.,» ΟὨτ., Εὐυτῃ οοά. Ογτ., ΤὨάτγε,, ΤΌΡΒΕΙ., 
Νίῖςι., Απιῦγβε. 

480 ὨΡΕΙΟΕΚΙ,, Οἷτ., Ογγε. ἙἘάά, το πλουτὸος ἢ ΜΡ ΒΌΓΕΟΡ 17, 6γ" ", 
Επι8.οοά. 

Ῥγουρῆι Βίπι ἴον, ὃυῖ ἴῃς αἰνίηρ (δόσις, 
νεῖ. 15) δηὰ (ἢς πχεδηίηρ οὗ τπδὶ ρινίπρ. 
11 ἴ5 τῆς τστυεδβὲ ἱπάεχ ἴο τῆς αὐϊάϊῃρ τε δ! εν 
οἵ Πἰβ ννοικ.---καρπὸν . . πλεονάζοντα 
ον. λόγον. ε δεϊϊενε τῇαϊ ΟἾτ. ἰ8 
τίσδι ἰπ τεραζάϊηρ ἴπε86 ἴεστηβ 85 Ὀεϊοηρ- 
ἱπρ ἴο ἴδε πιοπεγ-τηαγκεῖ, ὁ κα 
ἐκείνοις τίκτεται ((Ὠτ.). ““[πίογεβϑὲ δοοὺ- 
πιυϊδιίηρ ἴο γουτ οτεάϊε.᾽" ΤΗὶβ ἰ5 ἰανουτεά 
ὃν ἴδε ἴδῆσιιαρε οὖνν. 15-16 τμῤγ. πλεο- 
νάζειν ἰβ πενεῖ υδεὰ ἰῃ ἃ σοοά 8βεπβε ἴῃ 
οἰαβϑβίςαὶ ατεεῖκς, δὰϊ ἰνναυβ Ξ “" Ἄχοεςᾶ," 
“βο Ῥεγοπᾷ Ῥουηὰβ᾿᾽"". 

ες. 1:8. ἀπέχω. Τῇε υϑε οἵ 1ῃ15 
Ψνοτὰ δὰ ἀβ τοσοῦ ἕογος ἴο ἴπ6 1βουρῆϊ, 
ΒΕ νὰ θεᾶΓ ἰῃ τιμᾶ ἱπδὶ ἰὰ τνᾶβ τῃε 
ταρυϊδσ ἐχργεββίοη ἴῃ ἴΠ6 Ρδργτὶ ἴο ἀεποίς 
ἐπε γεοεὶῤῥέ ο7 τολαΐ τυας ἀπε, 6.ρ.. ἙΑἰ) τα 
ῬΆρ., ϑερῖ. 6, Α.Ὁ. 57: ἀπέχω παρ᾽ ὑμῶν 
τὸν φόρον τοῦ ἐλα[ι]ουργίου ὧν ἔχετε 
[μο]ν ἐν μισθώσει. (Ώπη;)., ΝΒ5., Ρ. 56.) 
ἄμε εν ἀεπεῖγ Κηανν 115 βεῆβε, ἴογ πε 
βᾶγβ, “ἔδειξεν ὅτι ὀφειλή ἐστιν τὸ 
πρᾶγμα" τοῦτο γάρ ἐστιν, ἀπέχω". Τῆυ8 
τε ῥγενδιηρ ἴοπς οὗ ἴῃς ψο]6 οοηΐεχὲ 
ἴδ τηδϊπιδίπεά. ὙὯε ννοτάὰ ἰβ δἰπιοβὲ -- 
“1 ρῖνε γου ἃ τερεὶρι ἕοσ δὶ γου οὐνεὰ 
τὴς". δε ρεηίαὶ βίγαϊη οὗ πυπιουτ 18. ἰπ 
πο ἀϊβοογὰ ψν τῇ Πἰ5 πλοζα βεσίουβ που ρἢίβ. 
--περισσεύω. (ΟἿ. ϑαγίηρς οΥΓ ει. 
Ῥαίδλενς, Ῥ. 64: “ὙΜΏΟ ἰδ στὶς  Ηετηδὶ 
15. οοηῃιεπιεᾶ νἢ Πὶ8 ἰοι."--πεπλήρ. 
ΟἸδββίςαὶ ασεεῖς ννουϊὰ παγάϊν υ8ὲ τς 
ογά ἴῃ {π|8 ρειβοῦδὶ δεηβεὲ. 1Ὑ8ε οἰοβίηρ 
Ψογάβ οὗ ἴῃς νεῖβε δᾶνε υὑπάεγί γίηρ {Πεπὶ 
δε ἰἄεΑ οὗ βαοτίῆςς. Α ρὶῆ ἴο δὴ ἄροβεῖε 
Οἵ βρίγίξυι]! ἰϑᾶσπεὶ βεεῖηβ ἴο ἢᾶνε Ὀδοη 
ἐρξατάςα ἴῃ τε Εαεὶν Οπυτγοῦ, {ἰκὸ τῆς 
εἰ ὑσουρῃς ἰπ τῆς Εὐομαγίβι, 88 8π 
οἰδετίης ἴο αοά. Τδε τεοϊρίεης 15 Ἰοοκεά 

Ὡροῦ 485 ἴπε γεργεβεηϊδεῖννε οὗ Οοὰ (δες 
ϑόδπι, Κἰγολεηγδεδέ, ρῬΡ. 74 Β΄., 8: κπ.).- 
ὀσμ. εὐωδ. ““Α δοεηῖ οὗ βννεεῖ βανουτ."-- 
θυσίαν δεκτ. ““Α τεςμπίοαὶ ἴεγπὶ δοοογὰ- 
πᾷ ἴο ϑίγαοῃ. χχχίὶ. ο᾽ (Ηρι.).---εὐάρ.- 
ἐστον. (΄. οπ;. χίϊ. τ ΄., ὨΙοἢ Ῥεᾶσβ 
οἰοβεῖυ ὑροη ἴδε ψῃο]ς ς. 

Ψεῖς. 19. ὁ δὲ Θεός κιτλ. Οοά᾽Ξ 
ττεδίπηεπὶ οὗ τπεπὶ οοσγεβροηάβ ἴο ἱδεὶς 
τπεδίπηεηϊ οὗ Ῥαυ]. ὙΠεῪ δδά τηϊηϊβιετεά 
το δί8 χρεία, 50 ἴμδι ἢς ςου]ά βὰν πεπλήρω- 
μαι. Τπαῖ ννᾶβ (ἢε βἰάε οὗ ἴῃε τεςκοπιηνσ 
ΨΒΙςὮ βιοοά τὸ {πεῖγ σγεάϊε. Ηδξετγε ἰ5 πὰ 
οἵδες βἰάθβ. “Μγυ αοὰ 5Π81] τερᾶν ννδας 
δδ8 Ῥεεῃ ἄοῃς ἴο πηε Ηἰβ βεγνδηῖ ἴοσ ἴδε 
ΟοΒρεῖ8 βαᾶκεὲ. Ηε, ἰπ ἴυγῃ, 5841} βατιβῖν 
το ἴῃ [}]}} (πληρώσ εἰ) ἐσενν "εεὰ οὕ γοκμγς.᾽" 
- τὸ πλοῦτος πιυϑὲ Ὀὲ τελά. ϑ8ὲεε ςτίῖξ. 
ποῖς δηῦγ. 80 δἷβο ἰῃ 2 Οοσ. νἱῖ. 2, ΕΡἢ. 
ἰ. 7, ἰν, 7, 11,8, 16, (οἱ. 1. 27, ἰΪ. 2. ΓῊΝ 
ὁ πλοῦτος ἱπ ΕΡΏ. ἱ. 18, ἀπά τερεδίεϊν 
Ῥοιἢ ἰπ ποπιϊηδῖνε, σεηίεῖνε ἀπ δοςυβαῖνε 
βίηρυΐλτ. Μοάεγηῃ Οτοεῖς υ5εβ πλοῦτος, 
βίος, θρῆνος 5οπιεῖίτηεβ υἱ ὁ, βοσηε- 
εἰπλεβ ἢ τό. ΓΧΧ ρεπεγα!γ [45 ὁ.--- 
ἐν δόξῃ. Τῆς Ρῆγαβε ἰβ γεραγάεά ὃν βοης 
(6.σ., Βεπρ., ν8., Εδάϊε, εἴς.) 85 -Ξ “ ἰπ 
ἃ ἰανίϑἢ, τηδρηίῆςσεης ννᾶν ". Ὑδίβ ἰβ ἴο 
βίσαϊῃ ἴῃ6 βθ6ηβ86. [{ 18 τηυςἢ πιογα πδίυγσαὶ, 
φοριρατίῆρ ἀνὰ Ῥριῷ 21, ἘρΡΏ. ἰ. 18 (τίς 

πλοῦτος τῆς τῆς κληρονο; ᾿ 
το τη κ Ὁ 858 ἴδε ἔυτυτε ΡΝ 
ἼΟΥΥ νυν Ὡς ἢ Ῥδὺϊ Ὀεϊϊενεά τὸ θὲ 8Βο Ὡδῶσ 
80 [,Κ.., ΚΙ., εἴς.). 
Ψψες. 2οϑ. Ῥοχοΐορυ. ϑοχοίορία Μωϊέ 

ἐκ ραμάϊο ἰοὐΐπ5 εῤ᾿Ξίοἰαε (Βεηρ.). Οἡ πε 
Ῥῶταβε τοὺς αἰῶνας τ. αἰώνων 8εςε ἴδε 
ἐχοοῖϊθης ποῖς ἰῃ Οτίπισ-Ὑ ἤάγες αὐ ἰος. 

νν. 21-23. ΟἌΕΕΤΙΝΟΒ ΑΝῸ ΒΕΝΕΡΙΟ- 
ΤΙΟΝ.---νεσ. 21. Ῥεγῆδρβ τπὶ8 δὲ ρᾶγα- 
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21. Τ᾿Ασπάσασθε πάντα ἅγιον ἐν Χριστῷ ᾿ἸΙησοῦ. ἀσπάζονται ν᾽ Βοπι ανί. 

ὑμᾶς οἱ σὺν ἐμοὶ ἀδελφοί. 22. ἀσπάζονται ὑμᾶς πάντες οἱ ἅγιοι, ξνι τ αἱ. 

μάλιστα δὲ οἱ ἐκ ' τῆς Καίσαρος οἰκίας. 
23. Ἢ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν 2 Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάντων ὃ 

ὑμῶν. ἀμήν." 
Πρὸς Φιλιππησίους ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης δι᾽ ᾿Επαφροδίτου.ὅ 

1Β απο. 

380 ὈΆΓΕΚΙΡ, βογ., ἢ, τσ, βυσβοι. δὲ ἢ. οορ. βδἱῇ., Οῆσς., Τβάσι,, ΝἹοϊογίη., Απιδγβῖ. 
ἙΕάά. οπι. μων πὶ ΜΑΒΕΚΓΟΚΙ, ἀἁ, ε, κ, ἄγστη., Εὐιῇ οοά. 

3 80 αἷβο Μγτ. νυΐτῃ βςΚΙ,, βγετ., ΟἿς., Τβάτγι., Τδρῃ!. Εάά. 
ΔΡΑΒΡΕΕΟΡ. 6, 17, 31, 47, ἃ, ας, ἔ, ζ, τ, νῷ. ΟΟΡ. ἅττ. ξἰἢ., Εὐ8.«οά., 

Ξ. 

ἱτύλος δι 1..} 
Ἰοϊοτγίη., τὶ 

480 ΜΑΌΕΚΙΡ εἰ αἱ. ἁ, ε, τ, νᾷᾳ. 
Απιδεβέ. Τί,, νν8., Ὁ. Η. οπι. ἀμὴν ννἱτὮ 

Ἑάά. προς δ 80 ΚΙ, δυτσ., Τβάσι., εἴς. 

τον πνεν- 

(ΟΡ. δῖπι. βδἴῃ., Τηάσι., ἢ δπι., . ΒΥτῚ. 
ΒΕΟ 47, ἔ, ξ,, βδῇ., ΟἿς., Ευϊῃ.οοά. ΜΊςοι. 

φιλιππησίονς Ὑἱ} ΑΒ 17, 135. ΤῆΘ 
Ἰαϊῖες ἔογπι ἰ8 ρἰδίηἶν ἴῃς τηοσε ἀποίεπι, [δ οἵμες Ῥείηρ ἂῃπ εχραπείοῃ δαβεά οὐ [86 
φοπίεη!β οὗ ἴῃς ἘΕΡίβις. 

ΒιΆΡ τᾶῪ ὅδνα ὅεεη υτίτεη ὉΥ ἴδε 
ἈΡροβι!ε᾽ Β οντι βαπὰ ῷ Ψψου ϑοάεη δπά 
1 αὐυτεηῖ, οῤ. εἰξ., Ρ. ο). ΟΥ̓ αδὶ. νὶ. τσ. 
--ν Χ, Ἰ. ὝΠεβε ννοσάβ ἂζε ἴὸ ὃς ἰδίκεῃ 
ἴῃ ἔλθοις ςοηπεχίοη ἢ ἀσπάσασθε. Οἵ. 
1 Ὁον. χνὶ. 1ο, ἀσπάζεται ὑμᾶς ἐν Κυρὶ 
πολλὰ ᾿Ακύλας. --- ἀδελφοί. ΡειὮδρ8 
ἴμεβε ννεσε Κοπιδη ΟἸ γί βεϊδπβ ννδο αἰάδά 
ῬδῺ] ἴῃ 88 ἰαδουτβ (βες Μ'αἰδβεσι, 4. 
Ἄγε, Ῥ. 3907). Αἱ ἰεδβὲ ἴπὲν νουϊά 
ἱποϊυάςεά. 

ες. 22. μάλιστα. Ιἔ ὃν τπΐ8 τἰπιε, 
88 ἰβ ῥγοῦδϑ!ε (δες Ζπέγοάμεέϊοη), Ῥαυ] 

Ὀδεη τεπιονεὰ ἔτοπὶ δἰβ Ἰοάρίπρ ἴο 
οηε οἵ {πε βίαϊε ργίβοῃβ πεᾶσ ἴῃε ραδῖδος, 
1τ ’86 ρἰδίη ἴδὲ ΟἩγίβείαπβ οὗ ἴὩς [πιρογίδὶ 
Βουβεμοϊὰ ννουϊὰ πᾶνε βρεοῖΐδὶ ορροσγ- 
τυπίείεβ οὗ οἷοβε ἱπίεσοουγβε ννἱεἢ Ὦ1π|.--- 
οἱ ἐκ τῆς Κ. οἰκίας. ὅ8:ς εδρ. 5Η., 
Ἀοναης, ῬΡ. 418-423, 88 ΒΌΡΡ[ πιο ίδυ 
ἴο 1υἱρπιίοοι᾽ 5 ἱπηροτίδηι ἀϊβουβδίοη ; δπὰ 
8180, Εἰξρεπδδςῦ, Νενε γαλνδ. Κὶ ἀδμίσολε 
ΤᾺ., 1802, ΡὈ. 498-525, Μοτηπιδεη, Παπά- 

δμεοὰλ ἀ. γδνι. Αἰέεγίλ., ἰῖ.,) 2 (εἄ. 3), ΡΡ. 
833-830. 5Η. ροΐπε ουἱ [παῖ ἃ ηυπν 
οὗ ἰδς πᾶτλεβ τηεητοπεὰ ἴοσ βαϊυϊδιίοη ἱπ 
Εοπι. χνὶ. οοςσὺς ἴῃ ἴδε (ΟἹ οἵ 1,αἰἱη 
1πβοσριοηΒ 48 πηεθεῦβ οὗ ἔπε [πιρετγί αἱ 
Βουδβεδοϊά, νν δίς βεεπιβ τὸ πᾶνε θεεη οπα 
οἵ ἰδε ςΠίεἴ οεηἴτεβ οὗ ἴῃε ΟἸτγβιίδη οοσπι- 
ταυηΐϊγ ἂαἱ Εοπης. [π ἴδε ἤσβὲ ςεπίυγΥ 
Α.Ὁ. πιοβὲ οὗ ἴῇς Ετωρεγοσ᾽ 8 Βουβεδοϊά 
Βεῖνδηῖϊβ οδπὶα τοσὴ ἴδε Εδβίέ. ὕὕπάεσ 
ΟἸαυάϊι8 δπὰ Νεῖο ἴδεν ννεγε ρεορὶς οὗ 
τΕΔὶ ἰπὶ πὩςα. Απὰ νὰ δηά, ἔτοτι 
μἰβίοσυ, ἴμαι ΟἩ γι βείδη δἰανεβ μδὰ ρτεδὶ 
ἰηδυεπος ονεσ ἐμεῖς τηδϑίεσβ. 8:ε Ετίεὰ- 
Ἱπηάες, δέδέεηρεεολίολίε ον, ἴ.ν ῬΡ. 70 
Η., 74, Τ1Ο-ΣΙ2. 

γες. 23. ΡῬσοῦδϑϊυ μετὰ τοῦ πνεύματος 
ουρῶε το ὃς τεδὰ στ 411 ἰε οδίεἴ δυῖδο- 
τιτῖεβ ἰπϑίεδά οὗ πάντων. Μγτ., ἤοννενεσ, 
ΒΌΡΡοβεβ ἴπαὶ ἴπε8εὲ ψνοσάβ πᾶνε ὕεεη 
ἰηβεσίςὰ ἔγτοπὶ Οἱ]. νὶ. 18, ἰο ψῃϊς δα 
νυ] ἃ αἴ80 διεγίδυϊε ἡμῶν Ξ:μῤ᾽.» ΜὨϊςοὮ ἰδ 
ῬτΟΌΔΟΙΥ βρυτγίουδβ. 





ΤΗΕ ἘΡΙΘΤΙΕ ΟΕ ΡΑΙΌ, 

ΤΟ ΤΗΒ 

ΟΟΙΌΒΘΙΑΝΘ. 





ΙΝΤΕΟΒΌΟΤΙΟΝ. 

ΘΕΟΤΙΟΝ Ϊ].---ΟοΥ  Ο5855, ἤΑοθιοΒα, ΗἸΙΒΒΑΡΟΣ 8. 

Οοτοβδ 88 ἃ εἰν οὗ Ρηγυρία, βἰζυαϊεά οὐ τῆς βουΐποῦη ὕδηξκ οὗ 

δε [γουβ, ἃ ἰρϊρυΐαγν οὗ τῇς Μίαραμάοσ. Τῆς τγίνεγ ραβ868 ἤσγε 
ρου ἃ ὨΔΓΓΟῪ σογρε, ὈΥ̓ ΒΏ6ΕΓ δηά ὔοοῖν δἰάεβ. [18 ναῖον ἰβ 
πδύβεοι8, Δη6 ἱπιργεζηαῖοά ἴο ἃ πιοβὲ υπυβι8] ἀεργες τί σαγροηδῖα 
οὗ Ἰπιε, νοῦ ἢδ8 ἔογπιθά νεγῪ γε ΚΑ Ϊε ἱησγδίδιίοηβ αἱοης [8 
οουγβα. Ἀϊβίησ βίεερ ἔγοηπι ἴδε σίεη ἰῃ νῃϊοἢ πε οἱΕ αν νὰβ Μουηΐ 
Οδάπιοβ, ἰονεγίησ ἴο ἃ δείσας οὗ 7,000 ἔεεῖ. ΤὨΏε ἀϊδέγίοξ ἰβ νοϊσβηΐο 

δηά Ββιυδ,εοϊῖ ἴἰο ἐγ παυδεβ, δηὰ ἃ νεγὺ ἀϊβαβίγουβ οὔς ἀεσβίγογοά 
[μοάΐϊοεα, ἀπά ργορβΌΪν Οοίοββϑε. απ Ηϊεγαρο β, ἰῃ πὸ γείσῃ οὗ 

Νεγο. ΤὨς 8011] τψὰ8 νεγῪ ἔεγε!ε; δηά ἰξβ ραβίυγεβ γεαγεά ἃ ποϊεά 
Ὀγεεά οὗ βϑῆεερ. Βοίῃ Οοίοββεε δηά 1, ,δοάΐοεα ψεγε νεγῪ ἴδτηουβ ἴον 
{μεῖς σοῦ]! δὴ πιδηυοίαγεβ. Τηε ἴογπιεῦ το ὰ8 δ οὔς {{π|ὲ οὗ 
ϑτεαὶ ἱπιρογίδηοσε, Δηά ἰβ πηεητοηεά 8Δ8 βαοῇ Ὀγ Ηεγοάοξαβ (νί!., 30) αηά 
Χεηορδοη (ΑπδΡ., ἱ., 2, 6).. Βαῖ {πε ἐουπάδτιίοη οὗ [μαοάΐσεα, ργοΡΘΌΪν 

ἰῃ {δε γείρη οὗ Απείοομαβ 11. (261-246 Β.0.), σανε ἔδε ἀεδίῃ- ον ἴο 
[8 βΒαυργεπιᾶου. Τῆϊβ οἰἐν νὰβ οὐΐν εἰενεη τι 68 ἀἰβίδης, ἱγίησ 4180 οὐ 

δε βου οὗ τῆς ἴγουδβ, Ὀυϊ ἴῃ 4 ροβίτίοη ἔδν Ὀεΐζεγ βεϊοά ἴο βεουγα 

ςοπιπιεγοίδὶ βϑυοοθββ. [{ ψδβ οὔς οὗ {πε γίομεβί οἰτίεβ ἰῃ τῆς ργονίπος 
οὗ Αβία, δηά γεοονεγεά ἔγοπι ἰϊ8 ἀδδεγισξίοη Ὁ. ἐπε δαγίδαυδκε σἰτπουῖ 
τεςείνίησ ΠεΙΡ ἔγοπι ἱπχρεγία! ἔμηά8. Τῆς τηΐγά ἴονγη πηεηκοηεά ἴῃ 
τηΐβ Ερίβεϊε, Ηἰεγαρο ίβ, [αν ἴο ἐπε πογίῇῃ οὗ ἔπε υγουβ, δἷχ πιῖ]εβ ἔγοπι 

1μδοάΐοεα, ορροβίϊε ἴο νοῦ ἰξ βιοοά, δηά τὨἰγίεεη ἔγοπι (ὐοίοββεα. [18 

ὩΔΠ16 ἰηάϊοδίεβ [8 σμαγαοῖεγ ἃ8 ἃ βαογεά οἱΐζυ, δηά ἰξ “ψὰ8 ἴῃς σεηΐγα 

οὗ παῖϊνε ἔεεϊϊησς δά Ῥηγυρίαη παιοηδ εν ἰῃ τῆς νδ! ον ̓ (Βαπι8αγ). 
ΨΝΏΣ]ε ἴεὲ να8 ἰηδυεησεά, ἐβρϑοίδ!ν 848 ἴο ἰζ8 ἔογηι, Ὁ Οτεεοες, “τς 

τεϊ σίου οοπείπυεά το Βε υγά4ο- Ρηγγρίαη ". ΤἼε ρορυϊαϊίοη οὗ Οοίοβββε 
88 ΡῬΓΟΡΔΟΌΙΥ ἴον τῆς πιοβὲ ραγὲέ Ῥῆγυρίαη, ἢ Οτεεῖς δάπικίχξαγα. 
Ιη [δοάΐϊοσεα ἴῃς ΨΦενβ ψέγε ἔδίγῖν πυπγεγουβ, που σἢ ἰε88 80 [ἤδη 
αἱ Αραπιεία, δά ἰπ ἐπΐβ γεβρεοῖ Οὐοίοββϑε γοῦν γεβειηδίεά ἰξ. 
ὙΤῆε Ταϊπιιά βαγβ ἴπαΐ ἴῃς τυίπεβ δά Ῥαῖῃβ οἵ Ρῃγυρία δά βεραγαῖεά 

ἶ  μ 
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τῆς Τεη Τείρεβ ἔγουι [βγεῖ ; ἀπά νὰ πανε ενίάθησε παῖ {πε ῬΒγυρίδη 

δεννβ οοτηργοχίβοά τες Ὠεδιμεηΐβπιὶ ἴο δὴ εχίεηϊς ροβδβίθ!ε Οἠἱυ ἴο 
τδοβε ψῆο δεῖά {πεῖν ἀποαδδβίγαὶ ἔδλιτἢ πιοϑὲ ἰοοβεῖγν. ΤΏΕΥ ΡΓΟΡΔΌΙΪΥ 
δοσερίεά ΟὨγίβιίβηϊ εν τγεδάϊγ, πὰ τἢιι8 ἰοβὲ τμεὶγ γαοίαὶ ἰάεηξίεγ. 

Ννε μανε Ὧο ἰηϊογηιαϊίοῃ 88 ἴο ἴῃς ἰηϊγοάυοιίοη οὗ ΟΠ γί βείαη 
ἰηῖο ἴῃ ε86 οἰτίεβ, ἰῃ 411 οὗ ψῃίσ ΟΠαγομαβ ἢδά Ὀεδη ραηιοά, ΤΏΟΥ 

δαά τοῖ Ῥεεη ἔουπάεά ὈΥ Ῥαα!, (πουσῇ βοιῆε οὗ {δεῖν πιδηιθεγβ τεγα 

πηονῃ ἴο Βίπ. ΤΏΘΥ δΒεαπὶ ἴο ἢανε οὐεά {Πεὶρ ογίσίῃ ἴο Εραρῆγαβ, 
σπῆῶο ψα8 ργοῦαθὶν οπς οὗ Ῥαϑυ}β σοηνεγίβ, ἀπά βίπος ἴδε Αροβίίε 

εἶνεβ ἐπηρμαῖίς ἀρργοναὶ ἴο διἰβ ἐεδομίησ, ἔμεν παά εξ ἰπβεγυςζεά ἰῃ 
τδε Ραυϊίης ἔγρε οὗ ἀοσίγίπε. Αρράαγεπῖν ἔμ ΕΥ σοηβίβιοά ἔογ ἔπε πιοβὲ 

Ραγί οἵ Οεπεῖ!εβ (8 ἰ8 βυσρεδίεά, ἐπουσῇ ποῖ ργονεά, ὃν ἐ. 21, 27, 
ἐϊ, 18, 111. 7). Με πιᾶὺ οοηεσζαγε ἔγοπι ἰν. 10 ἐπδὲ αι! παά νυγἰεζεη 

8 εδγίεγ ἰοϊίεγ ἴο τῃσπι, ἴο ψῃΐϊσἢ {ΠΕῪ δά βεηΐξ ἃ γερὶν ΌΥ Εραρῆγαβ. 
Εεοθηῖῖν ἔθεν Ππαά Ὀεδη δββαίϊεά ὉΥ ἃ ἴογπι οὗ ἔαϊβε εδοῃίησ, δπά 

ψὨἷε ἘΠΕῪ τγεπιαίπεά, 80 ἴαγ, ἰογαὶ ἴο της ἀοςοιγίπε τῆν ἢδά Ῥεεη 

ταυσδὲε ((. 4, 1ἰ. 5), τῆς ἀδηῆσεον ψὰ8 βυ οί Εν βεγίουβ ἴο 64}1 ἔογίῃ 
118 ἰεξξον, τοῦ παά ρεγβαρβ Ὀεεη ργεοθδάφαά ὃὉγ ἃ ἰεξζες δἀάγεββεά 

ἴο [μδοάΐϊςεα. [ ψαβ βεηΐϊ ΌὈΥ Τυοπίουβ, τῆο νγὰβ δοοοιηρδηΐεά ἈΥ͂ 
Οπεβίπιυβ, ΡΠ πο Π᾽ 8 ΓΆΠΑΨΑΥ βίανε, νἤοπ δαὶ ναβ βεηάϊηρ Ὀδοῖς 
ἴο Πίβ πιδβῖογ, ψὶτἢ ἃ ἰεζίεγ αϑκίησ ἐογρίνεηοββ ἴογ ἴῃς συἱρτγίξ. 

ΘΕΟΤΙΟΝ [].---ΑΝΟΕποοοΥ. 

Θίηοε τἢϊβ βυδήεος Πα8 δὴ ἱπηρογίβηϊς γεϊδτίοη ἴο ἴῃε ἔα]8ε ἐδδοῃίωσ 

ἰῃ τῆς ΟοἹοββίδη Οδαγοῃ, ἰο τε δυξποητίον οὗ ἴμς Ερίβεϊς δηά ἐπε 
ἐχεζεβίβ οὗ βενεγαὶ ραββαζεβ, ἰξ ἰβ Ὠδοεββαγυ ἴο ἰγεδὲ ἰξ ἰῶ βοπια ἀείαί! 

80 ἴλγ 88 {πἰ8β ἰβ γεϊενδηΐ ἤδγε, δηά πιογε οοηνεηίΐθηξ ἴο ἀενοῖς ἃ 
βροοία! βεοϊίοη ἴο 1. ὙὍΤῆε ἀοοιϊγίπε οὗ δηρεῖβ ἢδ8 σοῃβίάδγαθιε 
Ργοπιίπεμος ἴῃ ἔπε Οἱά Ταβίβπιεηϊ, θυΐ τεοείνεά σγεδὲ ἀενεϊορηχεηὶ 
ἴῃ ἰαῖεγ Δυάαίδαι, ὈοΪῃ ἀπιοης ἔπε ΝΑΡΟὶβ δηὰ ἰῃ ἔπε δροσαϊγρεῖς 
1ιτεταξυγε. Τῆς ἰηβαεξηςς οὗ [ἢε8ε ἰάεαβ οὐ δε Νεὲν Τεβίδηιεηϊξ 

τυγίτεγβ 'β νΈΓῪ πιαγκεά, [ἢ ἰῃΐ8 σοπηεοχσίοη ἔπε ροϊπίβ ἔο θὲ βρεοίδ!!ν 
ποιϊοεά αγὲ ἴῃς τγεϊδείοη οὗ δε δηρεῖβ ἴο πδΐζυγα δηά τηθη, τπεὶγ 
εἰσαεὶ! οπαγαςσίεγ, Ἐπεῖγ γαπῖβ δηά {πεῖν αββοοίβείοη τὶς τὰς [,»΄.Ψ 

Ιη πε ΟΟΤ, ἴῃς οοπηεχίοη οὗ ἔπε δηρεῖβ τς δα ἴογοαβ οἵ 

πδΐωγε 8 ποῖ πιδάς ργοπιίπεπε. Τῆς οδεγυρίηι, ἰξ ἰβ ἔγαθ, αρρϑᾶγ 
ἰῃ οἷοβα σοηῃοχίοη ψ Ὡδΐωγαὶ ρῃδηοιηεηα, δηὰ ργοῦδον ψεγα 
ογἰίμα!ν ἰδεπείσα! τυῖτἢ ἐπα ἐπαπάογ-οἰουά. Βαξ νὰ δανε ῶὩ0 ψαγγδαηΐ 
ἴον γτεραγάϊησ ἴπεπὶ δἃ85 δηρεῖβ. [πω 8. οἷν. 4 Οοὐ᾽Β πιεββεῦρογβ δά 

ταϊηἰβίεγβ ἃγὲ βαίά ἴο θὲ πιδάς οὗ νἱπά δά ἤγε. [Ιἢ ἰβἴεν "Πτεγαΐωγε τη ΐβ 
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Ἐδουσῆὲ τεςεῖνεβ σγεδὶ εχίεηβίοη. Ασοογάϊησ ἴο ἐῃε οἷάεν Δεν ίβῃ γε- 
φῬταβεηϊβείοη ἐπεὶγ νόγῖ ἴῃ πδζυγε ττδβ {ἰπιϊτε το ἐχίγαογϊ ΑΓ οα868 ; 
Ὀαυΐ ἰαΐον [Πΐβ γὰβ ποῖ 80, δηά ἴῃς ψῇῃοΐς νοῦ ἃ τνὰβ ἐπουσῇξ ἴο 6 ἔμ} οὗὨ 

βρίγίἐβ ἀπά ἀεπιοῦβ. ἴη {με Βοοῖκ οὗ δυδίεεβ ἔπε δησοὶβ αγε Ὀγουξδὲ 
ἱπίο οἷοβε γεϊδτίου τυΐει ἐπε εἰεπιεηῖβ. Τα δυΐδογ πιεπείοηβ δησεῖβ 
οἵ Βγε, ψίηά, τεπιρεβῖ, ἀδγίηθββ, Παΐὶ!, μοαγ-γοβί, νϑ!εγβ, ἐπαπάορ, 

Πρῃεηίησ, οοἱά, Πεαῖ, [Π6 βεαβοῆβ, ἄαννῃ δηά ενεηίην, δῃά 41] βρίγί:5 
οὗ Ηἰβ ψογῖβ ἴω πεανεὴ δηά εαγίῃ. δ πη] αυν ἴῃ Εποοῆ ἰχ. τα γεαά 

οὗ βρίγβ οὗ βεβ, μοαγ-ἔγοβί, μαὶ], ϑῆονν, πιῖϑί, εν δῃὰ γαίῃ, Αραίη ἴῃ 
δε ϑιανοηίς Εποοῇ χίχ. 4 ψε ἢανε “πε δῆσοῖβ ψγῆο αῦὲ Ἴνεῖ βεββοῆβ 

Δηά γεδῦβ, δῃά ἴῃὰ δηρεῖβ σγῆο γε ονδῦ γίνεγβ δηά ἴῃς 868, δῃηὰ ἔποβα 
“20 ἃγε οἼνεγ ἔπε ἔγαϊϊ8 οὗ {πε εαγίῃ, δηά πε δῆσοὶβ Ἴνὲγ ὄνεγὺ με, 

εἰνίηρ 411 κίπὰ οἵὗἨ πουγίβῃπηεηξ ἴο ὄνον Πνίησ τπίασ Ὁ. Ια {δε ΝΟ. 

ἘΠ 8 σοποερτίοη ἰ8 α͵80 ἔουπά, εβρθοίδ!ν ἰῃ ἐπα Αροσαῖνρβε. Τῆι8 να 

τεδά οὗ δη δηρεὶ “ τῆαιϊ μαῖῃ ρονεγ ονεγ γε" (χίν. 18) δῃά δῇ “ δηρεὶ 

οὗ πε νδΐεγβ ᾽ (χνί. 5), οί αἰβο νἱΐ. 1, νἱῖϊ, 5, 7.12. Τῆε ἱπιεγροϊδιίοη 

ἰω ΨΦοδη ν. 4 ργεβεηΐβ ᾧ8 ψίτῃ ἐμ βαᾶπιε ἰάεα ἰη πα δηροεὶ δαὶ ἐγουδὶεά 

τῆς ναΐεγβ. [Ι͂π Ηρ. ἱ. 7 ἴῃς ἰαησυασε οὗ Ρ58. οἷν. 4 ἰβ τγενεγβϑά, δά 
Οὐοά ἰβ βαίά ἴο πιακε Ηἰβ8 δησεῖβ νίηδβ απὰ Ηἰβ8 πκίηἰβίεγβ ἃ ἥδλπιε οὗ 
βγε. Α βἰπιηίαγ Ὀεϊεῇ ἴῃ ἔπε ἐναπεβοθηΐ ρεγβοηδ οὗ πε δηρεῖβ ἰβ 

ἐχργεββεά ἱπ πε Ἐδθδίηίοαὶ βιδξεπγχεηΐβ οὗ {πε ἀΑἱν ογεδιίοη οὗ δηρεῖβ, 
Δηά {πεῖν ἐγαπβἔογπιδτίοη πον ἱπίο [Ὠΐ8, ον ἰπῖο ἱμαῖ. ΨΝὨΐα ἐπ 6 8ε 
τπουρῃῖβ γε 411 Ῥυαῖ ἀπκηοόνψη το ἴῃς Ο.Τ',, ἰξ ἔγεαιεηῖῖν σοππεςῖβ {πε 
808 οἵ Οοὐ νι ἴδε βῖαγβ. [ἡ {πε ϑοηρ οὗ Ὠερογδῇ δε βίαγβ σῆς 
ϑαίηβι ϑίβεγα (δά. ν. 20); ἰπ Φοῦ χχχνί. 7 τῆς πηογηίην βϑἴδαγβ δγὲ 

ἰΔἀεητθεοά νι ἴμε 8οηβ οὗ Οοά. ἴω Νεῆ. ἰχ. 6 ἴῃς ποβὲ οὗ μεανεη ἰβ 

δοΐυλ!ν βαϊά ἴο ψογβῃίρ Οοά, δῃά ὃν τῆϊβ ρεγβοπαὶ Ὀείησβ πιυϑὲ ὕῈ 
πιεδηΐῖ (οἱ, 18. χχίν. 21 συ ίτῃ νεγ. 28). [πῃ Ἐποοῦ Με γεδά οὗ “ 8 ργίβοη 
ἴον ἴῃς βἴαγβ οἵ πεάνεὴ δηὰ ἴῃς δμοβὲ οὗ δεάνεῃ" (χνίϊ. 14), αηά οὗ 
{πε βίαγβ σψῇῃϊοῃ πᾶνε ἰγαηβζγεββεά ἴῃς σοπγημδηάπηεηϊ οὗ Οοά, δηά 

ἃγὲ Ὀουηά πεγὰ {{Π] τε τπουβαπά αρε8, [πε πυροῦ οὗ ἴῃς ἄαγβ οὗ 

ἐμεὶγ συϊπ, γε οοηβιυτηπιαῖεά " (χχὶ. 6). Α π8ἰπιίίαγ αϑβϑοοίδιίοη ἰβ 
ἴουπά ἰπ εν. ἰχ. 1 (ἡ νεγ. 11). Α οἰοβεῖν τγεϊαϊεά ἕυποϊίοη οὗ δα 
Δηρεῖβ ἰ8 ἰῃαὲ οὗ γυϊπρ ἀπά γεργεβεηξίης ἔπε ἡδιίοηβ. ΤῊϊΐβ ἰ8 βγϑῖ 
ἴουπά ἰη Ὠεαΐ. ἱν. 19, κχχὶ!. 8, ΟΧΧ (οὐ χχίχ. 26). Ασοογάϊησ ἴο {π6868 

Ραββαζββ ἴπε πδιίοηβ ἃγε δ] οζίεά ἴο τῆς ποβὲ οὗ ἤεανεῆ οὔ {πε 8οῃ8 οὗ 
Οοά, νῆα Ὑδῆνσεῃ ομόοβεβ ἴβγαοὶ ἴογ Ηἰπιβεῖ (οὐ ϑίγαο ἢ αν. 17). 
ΤῊΐβ ἀυπάεγροεβ ἃ ἀενεϊορηιεηξ ἰπ Ὠδηΐεὶ. ἴῃ ευϊζεγοποηῖν ἔπε 
παιίοβ πᾶνε ἐπεὶγ δησεῖβ, συν ΐε ἰβγαεῖ πα8 Ὑδῆνεῃ. [τ δηίεϊ 
ἴϑγβεὶ αἷἰδο Ππαβ 118 οὐῃ δηρεῖ, Μίομαςι. [ἢ 18. χχίν. 21-283 σε βπά 
τῆς 88πιῈὲ {πουρσδῖ, ἔπε Ποβὲ οὗ ἴδε Πίσῃ οπεβ οἡ ἢίσῃ Ῥείη σοηπεοϊεά 

στ πε Κίηρβ οὗ ἴπε εαγίῃ. [πῃ Βαρθίηϊοαὶ Πτογαΐαγε τα μαναὰ ἃ 
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βἰγηΐαν ἰάεα; {πε δηρεῖβ οὗ τῆς ωδιίοηβ πᾶνε ἃ γεϊδιίοῃ οὗ βοϊάδγι 
στ {πεῖν ρεορίεβ, ἀπά Οοά ρυηΐδμεβ τπδηὶ Ὀεΐογε Ηες ρυπίβῃεβ ἴδε 
παιίοηβ ἐμεπιβεῖνεβ (  ερεν, ϑγϑείερ ἀν ῥαϊ. ΤἈεοὶ., 1880, ρ. 165). [πῃ 

τῆς ΝΤ. ἔπε δηρεῖβ οὗ ἴδε βενεῶ σδυγοῃεβ ἰπ ἴἢε Αροσαῖίγρβε ἂγὲ ἴο 
Ὀε ἰηϊεγργεῖεά ἰω ἃ βίπηανγ ΨΑΥ. 

Βγοαιῖ δα ξαποιίοηβ ψῆΐος 6 δησεῖβ ἐχεγοίβε ἰξ πιίσῃξ ῬῈ ἐχρεςίοά 
τπαῖ εἰ ΐοδί ἀϊδβεϊποϊτίοηβ νου ποῖ Ὀ6 πιδάς ργοηίηθης. [ἢ δε οἷάεγ 
Βί δ᾽ σαι Πτεγαΐαγε ἔθεγα 'β πὸ γεΐεγεησε ἴοὸ ον! βρίγί[β, ἰῃ ἔῃε τηοάεγῃ 

8β6ηδβε οὗ τῆς ἴετ. ΤΒε δηροΐβ αγὰ ἰηϑιγιπιεηΐβ ἴοὸ εἴεοϊ Ὑδῆν ἢ 5 

νἢ}}. ΤΠΘΥ ἅγὲ βοοά ογ εν ποῖ ἴῃ νίγζαε οὗ ἱπεγπϑίο ομαγδαοΐεγ, μυῖ 
οὗ ἴδε ηχβϑίοη οὐ ὙὨΙσἢ ΠΟΥ πᾶν Ὀε β8εηϊ. Τηε “δηροεῖβ οὗ ενἱ]" 

ψΠῸ Ῥγίης ἴδε ρίασυεβ οὐ Ερυρὶ (8. ἰχχν. 49), ἰῇ “ἀεδβίγογεγ᾽ 

ΜΠῸ 8π|ίϊεβ τῇς ἤἢγβέ Ὀογῃ (Ἐς. χίϊ. 23), [ῃς εν! βρίγίε ἐμαὶ ἐγουῦ]εβ 
5], {πε δησεὶ ἐμαὶ βίαν ἴῃς ἰβγβείεβ (2 ὅδηι χχίν. 16, 17), οὕὐ 
ΘοηΠδοΠοΓΡ᾽ Β ἈΡΠῚΥ τ ἢ ἐπε ρεβείδηςε, [Πς ᾿γὶηρ βρίγιε ἰω ἐδε τηουτῇ 

οὗ ΑΠαρ᾽βΒ ριορμεῖβ, πε ογηΐσαὶ ϑαΐδη ψγῆο δηιζεβ Φο0Ὁ ἱπ ργορεγίυ, 
ΆΤΟΙῪ αῃά ρεγβο ἴο ρίονε παὶ με ἀοεβ ποῖ βεγνε Οοά ἔογ πουφδϊ, 
Δ11 αἰὐκε θείοηρς ἴο ἴῃς πεανθηϊν ποβὲ δηά γε Οοὐ β βεγναηξβ, ψῇο [ἵνὲ 

ἴο ἀο Ηἰβ νἱ!]. ὙΠΕΥ δγὲ ὃν] 80 ἴδ 88 μεῖς πγίβϑίοη ἰ8 ἴο ἰηϑ!ὶςος εν]!. 

Ουγ ἀϊδείποξίοη Ὀεϊψεεη σοοά δηά εν] δηρεῖβ ἰβ ἀππηόνῃ ; τηογαὶ 
ξεδΐυγεβ, ἰδ ργεβεηΐῖ, ἂγὲ γυαϊπχεηΐαγν. Δ Πθα ΠΟΥ͂ ἀγα οδ θά πε “ ΒΟΙ͂Υ 

Οὔδβ᾽᾽ πο εἰῃίοαὶ γεΐεγεηος ἰβ ἱπτεπάςά, θαϊ βἰπιρῖν ἐπεῖγ σοημβεογαϊουη 
ἴο {πε βογνίςα οἵ Οοά. [{πιπιογαὶ δοϊίοῃβ αγὲ αἰίγίρυϊεά ἴο ἔδεπι. 
ΤῆαυΒβ ἴδε βοηβ οὗ Οοά δανε οἰ ]άγε ὃν ἴῃς ἀδυρδῖεγβ οὗ πιεη (Οεη. 
νἱ. 1-4), ἀηά τῆς Ὠοβὲ οὗ ἐπε Βὶσῇ οὔεβ οὴ Ὠίρῃ πᾶνε ἴο ὑὲ νἱβίζεά ψΐτἢ 
Ῥυηίβῃτηεπέ ἴον ἴῃς τψγοησβ ἄοης ὃν ἔπε Κίησάοπιβ ὑπάογ ἐΒεὶγ σἤαγρε 

([86. χχίν. 21). [ἡ 58. ᾿ἰχχχίΐ. [πε ΕἸομ ἐπὶ ἀγὰ γερυκεά Ὀγ Οοά ἰῃ {πε 
ΒεανθΏΪΥ ΔΒΒΟΠΊΪΥ ἴογ ἐπεὶγ αὐτί σῃίοουβ γαΐς, θά τα 8 18 80 4180 ἴῃ 

ΡΒ. [νϊϊ. Ιπῃ ΦοὉ νὰ δανὲ βἰπηαγ ἐπουρσῃίθΒ. Ὑνίος ΕἸΙρΠαΖ ἰηδβίβίβ 
οὔ ἴδε ἱπχρεγξεστζίοη οἵ ἔῃε δησεῖβ, οπος ἰῃ μἰ8 νοπάεγίμ! ἀεβογίριίοη 

οὗ {πε βρίγίξ ψῆο βαϊά ἴο ἢίπι, “" Βεδοϊά Ης ρυζίεϊῃ πὸ ἴγυβὲ ἴῃ Ηἰβ 
βεγνδηΐβ, αηά Ηἰΐβ δῆροὶβ ες ομαγρεῖῃ στ ἔο!ν " (ἰν. 18); ἀπά ἀραίη, 

βρεδκίησ ἴογ Πἰπηβεῖ ἢ, “ Βεμοῖά Ηε ρυξίεῖῃ ηο ἴγαβὲ ἰη Ηἰβ ΒοΙῪ οπββ; 
γεα ἴδε πεανεῆβ ἂγὲ ῃοῖ οἰεδῃ ἰπ Ηἰβ βἰρῃς" (χν. 15). (Θ παν Ψο0Ὁ 
Ὠίἰπχβοῖ, χχὶ. 22, τπουσῇ Ὠἢπὶ σογγεοΐβ ἴπε ἰοχὶ.) Βάδά 4180 8αγ8 παῖ 
Οοά “ πιαϊκεῖῃ ρεᾶςς ἴῃ Ηἰβ Πίσῃ ρίβςςεβ,᾽" δηά τπαΐϊ “ἴδε βίαγβ ἄγε ποῖ 

ρΡυγε ἴῃ Ηἰβ βἰσῃς" (χχν. 2, 5). ἴω ἰαῖεγ Δεν βῃ ἐμεοίοσυ, σἤεη πε 
αἰδεϊηςείοη οὗ δηροῖβ δῃά ἀεπηοηβ 85 Ὀεςοηλα οχρίϊοἰς, [6 δησοὶβ ἀγὲ 
ἔγεαυθηεῖν γεργεβεηίεά δ8 ἔαρ ἔγοηι ρεγίεςξ. Τῆς ῥγοοῦ οὗ πὶ8 ΠΊΔΥ 

Ῥὲ βεεὴ ἴῃ νεῦδεγ. Τα ἔο!]ονίης ροίηξϊβ πᾶν Ὅς βεϊδοϊεά ἔον πχεητίοη. 
Τῆς δηροῖβ εηνίεά ἰϑγαεὶ πὸ [ἂν ; “τῆς δησείβ οὗ πιηἰβίγυ σςονεῖεοά 
ἐξ, δῃά 1 νγὰβ8 σοηοεδίεά ἔγοπι μετὰ". Οη ϑίηδὶ Οοά σανε Νίοβεβ ἴδε 
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ἔαος οὗ ΔΌγδμδη,, ἰἢς εὐἰεγίαίηεγ οὗ δηρεῖβ, τμδὶ τῆς δηρσεῖβ πχίσῃί ἀο 
Ηίηι πὸ δαγπι. ΤΏΘΥ ταΐβε οδ)͵εσείοπβ ἴο Οοά᾽β ἄξδογεεβ, ἀπά ποῖ ἴῃ 
ναΐη; {πεν ἐνεη ργενεης Ηἰβ τίβῃεβ ἔγοπι θείης οαγγίεά ἱπίο ἐχεσυκίοη. 
Θαῦτγίεὶ ναβ αἰβορεάϊεηϊ, ἀπά ψὰβ ραηίβῃεά οὐ ἔπαῖ δοσουηΐ; δα 

ΒὈυδρΡίεϊ, γῆο νὰβ βεῖ ἰῃ ἢΐβ ρίαςε, βῃονγεά δἰ πιο} ποβε!ε ἴο [βγαεῖ, 

δηὰ ν 88 τδεγεΐογε γερίδοε ὃν Οαργίεῖ. Ψψυάφηγεηῖβ γε ἰηδίοϊε οη 
δε δησεὶ ργίποεβ. ΤὨεὶγ βίῃ! εββηεβ8 8 ΟὨΪΥ γεϊαῖίνε ; βίῃ 18 νσαηείης 
ΟἿΪΥ ἰπ 80 ἴα 848 ἰδ ἰ8β γοοϊεά ἴπ βεηβϑυδιίυ. Α βἰβυαγ νίενν ἰβ 
ἴουπά ἰῃ Ἑποςοῇ : ἔδε βἔαγβ αὔὰ ρυηίβῃεά ἴογ ἀϊβοδεάΐεηςε, δά ἔδα 

“ψΑΙΟΠΟΓΒ᾽᾽" ἴον {ῃεὶγ υπίοη στ τῆς ἀδυρσῆπίεγβ οὗ πιο. [{ 8. αἴ8ὸ 

οἴεας ἰδαῖ πεσε δηρεῖβ γε τπουσῃξ οὗὁἨ 48 εἰεπχεηΐαὶ βρίγί[8β ἐπε 
ηυεβείοα οὗ {πεῖγ πιογα ἵν σδῃ Παγαάϊν ἀγίβε. ἴω ἴδε Αροοδίγρβε 
τῆς δηρεῖβ οὗ ἴῃς ΟΠαγοθεβ ἅγὲ ργαίβεά ογ Ὀἰαπχεά ἴογ ἴδε βρίγίξαδι 
σοπάϊείοη οὗ ἴπΠε86 ΟΠυγοῆοβ, ψῃϊοἢ βῆοννβ οὔσας πιοῦε ΠΟῪ ἀπ) δε Βαῦ! ας 

ἰβ ἴπε 5ῆδγρ αἰνἰβίοη οὗἁ δῆρεϊβ ἱπῖο ἔῃς ἔνο οἶββ8868 οὗ ρεγίεςσε! νυ βίη! εβ8 

Δηά ἱγγεπιθαϊα ον εὐ]. Αηροῖβ γα πιεπιίοπεά σῃΐοῃ ἀγὰ ποῖ εν] 
βρίγίβ, δά γεῖ αἀγὰὲ ποῖ Ψ ΠΟΙ σοοά. 

[Ι͂ω τε ΟΟΤ. ποῖ πιυςῇ ἰ8 βαϊά πῇῆΐϊοῃ σψουα ἰεδά 8 ἴο ἱπἔεν δὴν 
φσταδαϊίοη οὗ γϑηῖ Ἀπιοη δηρεῖβ, πουρσἢ ἴῃ Ὠδηΐεὶ δῇ εἰεπιεηϊαγν 

βυβίεπι οἵ ἀϊνίβίοῃ ἰ8 ργεβεηῖ. ἴπ δι ηἰσαὶ τπεοίοσυ μὰ πᾶνε ἃ 
ἀενεϊορεά Πιεγαγοῦν, ἰῇ πίοἢ ἴεη ογάεγβ ἄγε εηυπιεγαίεά ( εδε, 
Ῥ. 158). ἴῃ Βποοῦ νψε γεδά: “Απά Ηες ν}} σδ]]! οὔ Αἱ} τῆς ποβέ οὗ 
πε πεάνεῃβ δπά 411} ἴπεῸὶ ὨοΪν οπθβ ᾶῦονε, δηά ἴδε μοβὲ οὗ Οοά, δε 

ΟΒεγαδίηι, ϑεγαρῃϊπὶ ἀπά Ορῃδηίπι, αηά 411 τῇς δηροῖβ οὗ ρονεγβ 

δηά 411 πε δηψεὶβ οὔ ργίποίρα  εθβ, ἀπά ἀπε Εἰεοὶ Οηε, ἀπά ἴδε οἴμεγ 

Ῥονεῦβ οὐ πε εαγίῃ, ονεῦ ἴμς ψαΐζεγ, οἡ ἔπαῖ ἀν" (ἰχὶ. 10). ιηλ ]αγῖν 
να γεδά ἴῃ ἔπε ϑίανοηϊς Ἐποσῇ ἴπαΐ ἰῃ πε βενεηῖῃ πεανεη Ἑποςῇ 

ΒΑ “8 ΝΕΓΡῪ γεδῖ ᾿ἰσῃξ δηά 411 {πε βεγὺ ποβῖβ οὗ σγεδῖ δγοῦδηρεῖΐβ, 
Δηά ἱποορογεαὶ ρόνεγβ; σπογυδὶπὶ δηά βογαρῃίπι, [γομεβ δὰ πε 

τναῖοβέμϊηεββ οὗ την ἐγεβ. ΤΠογε τέγε ἴδῃ ἴγοορϑβ, ἃ βίβιίοη οὗ Ὀγίσῃε- 

Π688᾽᾿ (σχ. 1, οί 8). Βδπᾷβ οὗ δηρεὶβ ἄγε γεοορηϊβεά αἰβ8ο ἴῃ {πε Ν.Τ. 
Ιῃ Ὠεαῖ. χχχὶϊ. 2 σε ἤᾶνε ἴῃ οὖν ργεβεηΐ ἰεχὲ, ψῃϊο ἢ ργορ ΡΥ 

περάβ Ἴοογγεοϊίοη, ἃ γεΐεγσεησε ἴο ἴδε Ἴοπιίηρ οὗ Οοά ἴο Ηἰβ ρεορῖε 
ἔγοπι ϑίηδί απὰ ἔγοπι “ ΠΟΙ͂ πηγγίδάβ". Τῆς υυχχ γεδάβ “ σἢ {δε 
τηγγίαάβ οἵ Καάδβῃ," Ραΐ ἢα8 ἃ γεΐεγεησε ἴο “δησεῖὶβ ἢ Ηἱ πὶ οα 
Ηἰ 8 γῆς Βαηά " ἰῃ πε παχὲ οἴδυβε. Τῆΐβ ραββασα νγὰβ ἱπιεγργεῖεά 
ἴο πιεδη {παῖ τῆς [Ὧν δά Ὀδεδη σίνεη [Πγουσῇ δηρεῖ8. ὅνε Βηά ἐῃΐς 
ἰη Βαδδίηἰςαὶ τυγίτίησβ, αἰ8ὸ ἰη πὸ γερογὲ οὗ ἃ βρεεοῦ οὗ Ηεγοά τῆς 

Οτεδῖ ἰη Ψοβερῆυβ, 4πηπ|., χν., 56, 3. ἴη με Βοοῖ οὗ Ψυδ 1665 τε ἢανα 

ἀεϊα!!εά δοςουπῖβ οὔ ἴῃς σίνίηρ οἵ ρτγεςερίβ Ὁγ ἴπε δηρσεῖβ. γε Βηά 

ἃ τεΐεγεηςε ἴο 1Πϊ8 ἔμποςίοη οὗ ἴπε δηρεὶβ ἰῃ ἴΠ6 βρεεςῇ οὗ ϑίερῃεη 
(Αςξ8 νἱ!. 58, ο νεγ. 38) απά πε Ἐρίβεε ἴο τῆς Ηεδτγενβ (ἰΐ. 2). 

ΝΟΙ, ΠΙ. 31 : 
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Ταυγηϊης πον ἴο Ρδυΐ, νὰ ἢπά πιαγοα σοἰποίάεξησεβ νυῖτῃ τῆς ἰαΐεν 

Φενίβῃ νίεν. Βογ ἴῃς σοηπηεχίοη οὗ ἴῃς δηρεῖβ ψ ἢ πδίυγε, νὰ Ὠᾶνε 

Ὠίβ ρῆγαβε ἰδῆς “ οἰεπηεηῖβ οἵ ἴῃς ψογίά " (6 Δ!. ἱν. 8, οὐ, νεγ. 9), νψῃϊςῃ 

βῃου!ά Ὀὲ ἱπϊεγργεῖεά 848 ρεγβοηδὶ εἰεπιθηΐδὶ βρίγίβ, τὸ νῃϊοἢ τς ρεε- 
ΟὨεϊβείδη νογὶ νγα8 ἰῃ βυδ)ςζίοη (δες ποῖα οἡ ἰΐ. 8). Τῆε σοηῃεχίοη 

στῇ ἐπε βἔαγβ ἰ8 ργοῦρβοὶν ργεβεπὲ ἴῃ τῆς ρῆγαβε “ ςεἰεβείαὶ Ὀοάϊες " 
(1 Οον. χν. 40), ἃ ἴεγπὶ ψῇῃϊοἢ βυρσεβίβ ἰδὲ παν Ψψεγε δηϊπιαῖεα ὃγ 
βρίγι8βΊ Ὑῆα πλογαὶ ἱπιρεγίεσζίοη οὗ δηξεῖβ ἰ8 αἰ50 ἃ Ρϑυϊπε σοηςερ- 

κἰίοη. Ηεξ βρεαῖβ οὗ δηρεῖβ, ργίηςί ρα! 68 δηά ρόνεγβ, ψὨϊσ ἢ τηϊσπὶ 

Ὀε ἐχρεςῖεά ἴο βεραγαῖε 8 ἔγοπι δε ἰονε οὗ Οοά (ἔοηι. νἱῇ. 38), δε 

Βυρροβεβ ἴῃ οαβὲ οὗ δὴ δηρεὶ ἴγοπιὶ ἤξανεηῆ ργεδοπίηρ δποῖπεγ 
ἀοςίείπε ἴπδη ψῆδὲ δὲ δυσὶ (Ο Δ]. ἰ. 8), ψοπιεα ἤανα ἴο Ὀὲ νεῖϊεά 
αἴ ἴῃε ΟὨἸγβείαπ αββεη 168 Ῥεσαυβε οὗ ἔπε δηρεῖβ (1 Οος. χί. 10, 

φγεςερὲ βϑυσρεβίεά Ὀγ Οεη. νὶ. 1-4), ἐῃε ργίηποίρα! τεβ ἀπά ροόνεγβ μᾶνε 
ἴο 6 βυδ)εοῖϊεά ἴο πε ὅοη (1 ον. χν. 24), {πε γυΐϊεγβ οἵ {Π]|8 τνογίά, 

ἘὨγουρῇ ἰσηόγαποα οὗ Οοὐ᾽β νίβάοπι, ογαςιθεά τῆς [,ογά οἵ σίοτγν (] 

(ος. ἰϊ. 6-8), ΟΠ γι βείδηβ ἀγὰ ἴο ξεάσε ἔπε δηρεὶβ (1 ον. νὶ. 2). ΤἼεβε 
ῬΆββα 68, ἰἴ [8 ἔγας, ανε θδεη οἴμεγνίβε Ἔχρίαἰπεά. Βαῖ ἔπε ἐχερεβίβ 

[ιᾶ8 θεεη ἀππαζαγαῖν ἔογοθά Ἐῃγουρσῇ ἴδε ἰηἰτα] πιίβεδκε οὗ αϑϑυπιίοσ 

τας πε δηρεῖίς ψογὶά ἰβ βΒῃαγρίν ἀϊνίάεἀ ἰπῖο βίη! ε88 δηά [Δ]]Θ᾿ βρίγί8. 

Οηοε {Πἰβ ἰβ Βυγγεπάεγεά ἴῃς παΐαγαὶ ἱπιεγργείδιίοῃ ὈεσοπΊεβ ροββίρια. 

Αραΐη νὰ ἢπά γϑηκβ οὗ δῶρεϊβ γεσοορηΐβοά ὃν αι]. [}η ἤοπι. νἱῖ!. 38 

τὰ Πᾶνα “Δηροῖβ δηά ρῥυγίποὶρα! τἰε8 ἀπά ρόνεγβ," ἰπ Οογ. χν. 24 νε 
ἢανα “ἜΝΕΓῪ Ὀγίποίρα! εν δηὰ Ἔνεγὺ δυῖπογεν ἀπὰ ροόνοῦ," ἴῃ ΤΏΘΒββ. 

ἐν. 16 {πε ἀγοῆδηροὶ ἰβ πιεηϊίοπεά. Ηες α'80 βῆαγεβ {πε Ὀεϊο ἐπαῖ 

τῆς [κατ᾿ αβ σίνεη ὈΥ {πε πηεαϊατίοη οὗ δησεῖΐβ (Οδ!]. {. 19). 
νῆεὴ ψὰ δρργοδοῦ ἴδε Ερίβεϊε ἕο ἔπε Οοϊοββίαῃβ ἀπά ἰξβ Ἵοσι- 

Ῥαηίοη Ἐρίβεϊς ὈῪ τηΐ8 [ἴῃς οὗἨ ἱηνεβείψαϊτίοη νὰ βπά ποιίπίησ δαὶ 

βΒῃουϊά σαυδεὲ ὑ8 ΔῪ βυγργίβε. Α ψογβῃϊρ οἵ δηρεΐβ, βυσῇ 8485 γτῶβ 
ἰπσυϊςαῖεα ὈΥ τῆς ἴα]8ε τεϑοῆογβ, γὰ8 αὐἱΐα ἃ ἡδίυγαὶ βρρ[!ςδείοη οἵ 
ἴδε εν ίβῃ ἀοςίγίποθ. Οἰγὄγεγ βᾶγ8β.: “ Ασοσογαΐησ ἴο ἴπε τεβιϊπιοηΐοβ 
οἰξεά, ἐπε επεῖγε δοινιν οἵ Οοά ἴῃ ἐπε πογίά ἰ8β πηεάϊαϊεά ἐπγουρῇ 
δηφεῖβ. Τῆΐβ Ὀε]εῦ τὰ ἤοΐῖ σίτηουϊ βρεςοία! ἀἄδησεγβ. Οπε Ἄοου 

εβϑὶϊν [411 ἰηῖο ἔπε ἐγγογ ἔπαϊ ἴῃς δηρεῖβ βῃουϊά μὲ ψογβῃϊρρεά ἰηβἴεδά 

οὗ Οοά, 5ίπος {πεν Πεῖρ πίε πιογε ἴβδῃ ἔῃε Εἴεγηδαῖ. Τῆδε δὲ ἐδεὲ 

εἰπε οὗ ἔῆε ϑεςοοηπά Τεγρίε ἔπαγε γεα!ν εγε πιεη ψῆο0 ἰδυσῆε (5 
νε 8εῈ ἔγοηι ἴπε αἴΐζεγαηςσε οὗ πε Αροβεῖίε Ῥααϊ ((Ο!. 11. 18)" (3,ακν- 
μμπάενί ἀες Η εἰϊς, ἰ.. Ρ. 876). Α ργοοῦ οὗ {πε συβίοηι ἀπιοης {πε εν 
58 οἴζεη αμοϊοά ἔγοηι ἔπε Ῥγεδοπίηρ οὗ Ῥείεγ, πῃ ψηῃΐσῃ ἐῃς δεν δγεὲ 

βαϊά ἴο ψόγβῃΐρ δηρεῖβ δηὰ δγοπδησεῖβ. Οαἶβυβ Ὀγίηρβ ἃ βἰπιαγ 

οδαγῆε αραίηβε {πὸ ϑενβ, δὰ πυηπτεγοὺβ Ταϊπιυάΐοαὶ ργοπἑ οι τίοαβ 

διίεβὲ ἔπε ργεναίεηος οἵ τῃϊβ οαἱ. ὙΤῃα ορεηίης βεοϊίοη οὗ ἴδε 
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Ἐρίδβεϊε το ἴῃς Ηεῦγενβ ἰ8 πουσῆξ ὈΥ 8οηλε ἴο θὲ ἀϊγεοϊεά αραϊπϑι 

ΔΏσΕΙ πογβῃΐρ, ας [Π18 ἰβ ἱπιργοραῦίε. Ὑνῖςς ἰπ ἴῃῈ Αροοσαίγρβε δα 
ΔΏΖΕΙ ψῆο βῆονγβ πε νἱ᾽βίοῃβ ἴο ἴῃε τῦίϊεγ γεβίγαίῃβ ἢϊπὶ ἔγοπι δῇ 
αἰϊεπιρὲ ἴο ψογβῃΐρ πίη. ΤῊΐβ βεαπὶβ ἴο ἢᾶνα ἃ ροϊεπιίςα! γεΐεγεηςσς 
ἴο δηρεῖ ψογβῆϊρ. Τἤεγε ἰ8 ἃ βἰπη]αγ ραββασε ἰπῃ ἴῃ 6 Αβοδηβίοῃ οἵ 
Ιβϑἰδῇ, νἱΐ. 21, οἵ, νἱϊ!. 4, δ. ἴῃ τπς Ταβίδπιεηξ οὗ [,ονΐ ἴῃς 56 ῦ 4588 

τε δηρεῖ ἴο [61 Πἰπὶ Πἰβ πᾶπηε τπαΐ ἢ ΠΊΔΥ 681] αροη Πίπι ἴῃ {πε ἀδν 

οὗ ἰγουδῖθ. 80 ἰῃ ἴπμε Τεβίαπιεηε οἵ Ὀδη, ἴπε ραϊγίαγοῃ Ὀἱά5. ἢΐβ 

ςΒιάγεη “ ἄγανν ἤεὰγ ἴο Οοά δπά {πε δηρεὶ". 'ε πᾶνε ἢο σγουηά 

ἴῃ ἴπε δῆρεὶ ψογβῃΐρ ἕοῦ δβϑυπγίης ἃ ροβιί- Ραυ!ης ἀδῖε, βίπος αἰγεδὰν 
Ῥείογε Ῥαυ] 8 εἰπε τπῈ σοηάϊτίομβ ἴου ἃ Ψψεγα ργεβθηῖ. Τῇδαΐῖ {πε 

ΔΏσεΙϊίς ογάογβ σεγε ογεδίεά ὃν ἴπε ϑὅοη ἔοϊϊονβ ἔγοπι ἔπε ἕαςξ {παῖ 
ἴδε σγεαϊίοη οὗ 411 ννὰβ δϑογίρεά ὃν Ῥδαυΐ το Οἢγίβε (1 ὅου. νἱϊ!. 6), 
σοηϊρίπεά ψίτἢ τπς ἕδος παῖ, 88 ψεὲ ἢανε βεεη, δὰ] γεοορηϊβεά πε 

εχίβίεηςς οὗ δηροϊὶς ογάεγβ. Τῇῆαϊ ἢε δά 8 “{ἤγοηθβ᾽ δπά ““ἰογά- 
Βῃϊρ5᾽ ἴο ἴδε [ἰβὲ ἰῃ (ὐο]οββίδῃβ ἰβ πο ργοοῖ οὗ ἀϊεγεηοε οὗ δυϊπογβῃίρ, 

ἴογ ἰπ ἔπε υπαϊδβραϊεὰ Ερίβεῖε8β. {πε ἰ5ῖ8, συν ῃίοἢ Πε ρσίνεβ, νᾶαγσγ. Τμδῖ 
ἴΠῈΥ ἀγὲ ἱποϊαἀδά ἰῃ ἐῃς βοορε οἵ ἴῃε ϑοηβ ψογῖ οὗ γεσοῃποϊ]ϊϑείοη 
σδηποῖ ὕε οδ)εοϊεά ἴο οἡ ἴπε σγουηά παῖ πον ἀϊά ποῖ πεεά τἢϊ8, ἔογ 

τδς ἀοοίγίηε οὗἩ δηρεϊὶο βίη] εβ8η 688 ἰβ σοπίγαγυ ἴο ἴπε τεδοπίηνρ οὗ Ρααΐ, 
Δ8 αἶδο ἴο [παῖ οὗ ἴδε ΟΟΤ. δηά Δενίβῃ τπεοίοσυ. Α πιογε ρίδιβίδία 

αἰ που Εν πιὰν ὈῈ ἀγρεά 48 ἴο ἴπε πιεῖποά οὗ Ἐεἀεπιριίοη. Τῆε ἀεαίῃ 

οὗ ΟΠ γίβὲ ννὰ8 ἃ ἀεδίῃ ἰῃ ἴῃς Ὀοὰγ οὗ ἤεβῇ, ἀπά [ῃ5 ἀνα!!εἀ ἴο ἀεβέγου 
ἴδε βίη! ἤεβῃ ἰῃ ἢυπιαηϊϊγ. Βαῖ ἰξ πισῃς Ὀὲ 5αἰά, ον σδη ἐπί8 

πᾶνε δὴν εἴεοϊ οη ἔπε δηρεῖῖς νοῦ ἢ ϑῃουϊά νὰ ποῖ βαὺ: “ Νοῖ οὗ 
8615 ἀοίῃ Ηε ἴδκε μοϊά, ραξ Ηε τακεῖῃ Ὠοϊά οὗ {πε βεεά οὗ Αθγα- 
απ" }) [8 ἴγαε ἴπαὶῖ [πῃ Ν.Τ. τγίζογβ, δα! ἱποίμάςά, (Πίηἷς ἰη πε 
πιαίη οὗ {πε εἴδεοῖβ οὗ ΟΠ γί 5 ἀεαῖῃ οἡ πιδηκίπά. Βαῖ ἰῃ ἕδαςε οὗ 
δε ἔαϊβε τεδοπίης ἰξ ψὰβ παίυγαὶ! ἕο Ῥϑμ! ἴο ἄγαὺν δηὴ ἱπέεγεηςε 
αἰγεδάν ἱπιρί εἰς ἴῃ ἢ8 ἀοςίγίηε. Δ Ώεγενεγ βίῃ ψα8 ργεβεηΐ, ἴπεγα 
ὅταος ψ8 ργεβεηῖΐ ἴο πιεεῖ ἰξ ; δηά τἢϊ8 σγᾶςε ομηά ἰἴ8 ἐχργεβϑβίοῃ ἰῇ 

ἴῃς ὥγοββ οἵ Οἤἢγίβί. Νὸ Πἰπηῖϊξ σουἹά Ὀὲ 8βεῖ ἴο [8 βανίηρ ρονεγ; ἴογ 

ΔΏσεΪβ 48 ἴογ πλεη ἰΐ πηδάς Ἴσπιρίεϊε Αἴοπεπιεηῖ. Απά {πε γεϊδιίοη ἴοὸ 
ἴδε δηρεῖβ ψῃίςἢ ἘΠὶ8 ἱηνοίνεά ἰΒ ).8ὲ ψπαὶΐ ψε βῃηουϊά εχρεςξ ἰη Ραϑυί. 
Τῆε τεἀεπιριίοη οὗ πιῆ Μψὰ8 πιδάε ροβϑίδίε ὃν Οἤγίβι 85 ΗἨεδάβῃϊρ οὗ 
πε γᾶσθ. Τῇδῖ Ηε νδβ ἴῃε Ηεδά οὗ ἴῃς δηρεὶὶς νοῦ ά τναβ ἃ πδΐωαγαὶ 
τῃουρῆξ ἴο Ια, οπςε δες γεραγάοά Οἢγίϑὲ δβ [8 Ογεδἴογ, δηά γε ἰβεά 
[18 πεεά ἴογ γεάεπιριίίοῃ. Ηἰ8 σοπποχίοη ψ ἰῈ νεῖ δας ἴο ἰῖ8 
ογεδίίοη, δηά ἐπογείογε Ηἰΐβ γεάἀδεπηηρ δοῖβ σου]Ἱά ναὶ! ἔογ [ἴ, ἃ8 ἴογ 

ἴδε γτϑος οὗ πιεῆ. [ἴ νψγαβ αἷἰ8ὸ ἃ παΐυγαί τπουσῃς ἴον Ιϑα!, βίπος ἴῃς 

Οὔγοββ δροϊἰβῃεά ἐς [νἀνν, δηάὰ ἔπε [νν παὰ Ὀξεη σίνεη ὈΥ δηρεῖβ, 
τπαῖξ ἰπ πε ἀδαῖῃ οἵ Ομγίϑε σοά παὰ ἀεβροίϊεἀ δπά ἰγἰαπιρῃεά ονεῦ 
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ἴδε δησεῖϊς ρονγεσβ. Τῇῆδι {πὰ δηρεῖβ οὗ ἔπε ἴατνὸ μαὰ Ὀγουσπὲ δρουῖ 
τῆς ἀεδίῃ οὗ ΟὮγίβε ἰβ {πε ργοῦαῦίε βεῆβε οὗ 1 Οονσ. ἰΪ. 6.8. Τῇδὶ 

πεν ἀἰά [ ἰη ἰσηούαησε οἵ Οοά᾽β νίβάοπι [811168 στ ἐμ ε βιβξεπιεπὶ 
τῃαῖ [τ ἰβ ἐῃγουσῇ πε ΟΠαγοῇ παῖ ἴῃς πιδηϊ οἱ] πυϊβάοπι οὗ Οοὰ ἰξ5 ἴο 

Ῥα πιδάς κπονῇ ἴο {πα ργϊποίρα! 68 ἀπά ρόονεγβ. [{ 8 ποῖ ἰῃ νἱγζυς 
οὗ ΔῃΥ ρεγβοῆδὶ ποβίτν ἴο ΟἸγίβε τπδξ πεν ογυςθεά Ηἰπι, θαξ ἴῃ 
νἰγίας οὗἨ {πεῖς οοπιρίεϊε ἰάεηιν τ τὰ τᾶ. Τῆε [ᾶτν γᾶ 
αραϊηβῖ 8, ἀπά [αν ἀπά σγασα ἅγε ἱποοπηρδίθίε. [ἢ δο, ἔπε δηρεῖβ 
οὔ τπε [Ὧτ᾿ν ψουά παοαββαγίν, αοοογαΐησ το εν ίβῃ δηρεϊοίοσυ, βίαπά 

ἴῃ ορροβίεοη ἴο ΟΠ γίβε, {Π] τῆν νεγε ἀεβροί!εά οἵ ἴπε ἀοηχίηίοη ἐπεν 
μαά εχογοϊβεά δηά ρίασθα ἰη {πεὶγ ἔγαε ροβίξίΊοη. 80 ἔδγ ἔπε ἔγοπσι 
Βοϊάϊησ δὴν ροβίζίοη οὗ δυϊπογίϊυ, οὐ Ἔχογοί βίη δὴν πιεαϊδίοτγίαὶ 
ξμποϊίοη, ἔπεν ἃγὲ ἴογ ἴπε ΟΠ γίβιίδη 845 1 ἴδον σεῦ ποῖ. Ηε δ 
ἀϊεὰ ἴο {πε ἴᾶνν, ἀπά ἱπογείογε ἴο ἔπε δηρεὶβ οὗ ἴῃς [,ανν, δηά δ]] 

ἴῃοβε δἰεπηθηΐαὶ βρίγἴβ, το ψῃϊοῃ Ὀοΐῃ Ψαάαίδηι τη πεαιῃεηΐβηι πὰ 

Ὀεεη ἰη βυδ)εοτίοη. ΑΙ! τπαὶ πε πορεά ἴο ψίη τπγουσῃ ψογβῃιρ οὗ 
τῆεπι, αηα πιογὰ ἴπδη 81}, ἢ ἢδ8 αἰγεδάν ἰω Οἤγίϑε. ΤῸ βεγνε ἐδεπὶ 

18 ἴο 411 Ῥαοῖς ἰπῖο θοπάασε ἴο ἀπηγχεαηίπῷς ογάϊηβηςοβ, ἴο πιὶββ ἔῃε 
βυρδβίδηος σῆς οἠαϊοπίησ δ {πε βῃδάον. ὍΤῃε δηρείοίοσυ οὗ ἴδε 
Ερίϑβε!ε ἰβ [8 ἰπ Παγπιοὴν τῖτῃ τπαΐ οὗ Ῥαυΐ, 18 σαϊπεγεά ἔγοπι ἴδε 
ςεγίδίηϊν σεπυίης Ἐρίβιιεβ;; δηά ψῆογε ἰτ βῆοννβ δάνδηςε, πε ἀε- 
νεϊορπιθηΐ 18 οἡ τπογουσῆὶν Ρααυϊΐης [ἴηε8, ἀπά ΔἀπΊρν δοσοιυηϊεα [ῸΓ 

ὃγ ἴδε ἴα᾽8ε ἰεδοῃίησ ψῃϊσῇ ἰξ γεΐαϊεβ, ΤὭεσγε ἰβ πὸ γεάβοη ἴο ἀουδὶ 

με αὐυξπεητίοἰεν οὗ πε Ερίβεϊε ου ἴμε σγουηά οὗ ἰ8 ἀοςἐτγίπε οὗ δηρείβ. 
τ ἰβ δὴ ἱπίεγεβείης ἕαοϊ δαὶ ἔπε Οουποὶ! οὗ 1[,Δοάϊοσεα, ἀρουξ {δε 

πιϊα]ς οὗ (πε ἰουγίῃ σεπίαγγ, οσπάοπηηποά δηρσοὶ ψογβῆρ ; δηά ἴδε 

ψογβδίρ οὗ Μίςδδεῖ, ψῃίςῃ Τμεοάοτγεῖ, ἰπ ἐῃς ΒΗ σεπέυγγ, βρεβᾷϑ οἵ 

88 511] σατγγίεά οἡ ἴω δες αἰϊδιγίςξ, εχιϑιθά ἱπῖο ἔπε Μιάαϊε Ασαβ. 

ΘΕΟΤΙΟΝ [1].--- ΤῊῈΞ ΕΑΙ.5Ε ΤΈΑΟΗΙΝΟ ΑΝῸ 115 ἘΕΕΥΤΑΤΙΟΝ. 

Τῆς ἴαϊβε τεδοῃίηρσ αραίπβε ψῃΐοἢ τῆς Ἐρίβεῖε 18 οῃ εν ἀϊγεςιοά 
ν 88 οὗ ἃ ψΨενίβῃ ἴγρε. ΤῊΪβ ἰβ οἴεαγ αἰΐκε ἔγοτχ ἴῃς οπαγαρίεγίβιοϑ 

τηδητίοηεα δηά ἴῃε παΐυγε οὗ ἔπε ροϊεπιίο. [1 ἰπδβίβεεά οὴ οὔβεγναπος 
οὔ τερυϊαϊίοηβ 5 ἴο τηεδῖβ δηά ἀγίηξβ, ἔδϑειναϊβ, ἢθν τπποοβ ἀπά 

Θαῦραῖηβ8. [{ ἄγεν οὐ ἴπε ἰγδαάϊίοη οὗ πηδῇ δ8 ἰϊ8 ϑοῦγοο. Τδε 

Τεΐεγεπος ἴο αἰγοιπιοίδίοη 566 πΠ|8 ἴο βΒῆον ἔπαΐ ἴτε ἔα᾽βε τεβομογβ 

αἰίδοῆεά ναῖμε ἴο ἰξ ; δηὰ ῆε ἀδοίαγαϊίοη ἰδαΐῖ ἐπε [ατν ἢ85 Ὀεεη 

Δ ΡοΙ ἰβῃεά, τνῃϊοῇ ἔογηλβ ἔπε Ῥαβ5 ἔογ ἴῃς ἀεβηϊΐζο αἰδοῖ, βΒῆονβ παῖ 

ἴδεν γτεραγάεά ἰξ ἃ8 5:}}} δἱπάίησ. Οὐδεῦ ομαγδοξεγίβείςοβ ἀγεὲ πχεητοπεά 
νυ οἢ ἀγα ποῖ 80 ἐχοϊ αβίνε!ϊν Φενίβῃ. [τ ἰ8 ϑροίξῃ οὗ 85 ἃ ρῃϊοβορῆν 
δηά επιρῖν ἀεξοεῖς, ννῃΐϊο ἢ γὰ8 ρίαυδβίθ!ε δηά σανε ἃ γερυϊαιίίοη ἴογ: 

- ΘΗ 
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Ὑἰβάοπι. [τ Ππαά τῆς “ εἰεπηεηΐβ οὗ ἔπε μοῦ " δπά ποῖ Οἢγίβε ἴογ 
118 σοηΐδηῖ ; δῃηά ψαβ οδαγαςίογίβεά ὉΥῪ ἃ Πυπη γ τ ῃίοῃ ἰουπὰ 

ἐχργεββίοῃ ἰπ ἴπ6 ψόγβῃΐρ οὗ δηρεῖβ, θαξ τψὰβ ποῖ ἱποοπιραῖίδίε τἱτῃ 

βέβῃ!ν οοηςεῖξ. [ἐ ἱπουϊοαίεα βενεγίιυ ἴο ἔπε Ῥοάγ, δπά ἱπιροβεά 
Ὁγαϊπδησεβ ἀραίηβιὲ οεγίαίη ἴοοάβ. [ἴξ ἰβ ροβϑβϑίδίε παῖ {πε ἰδαομοῦβ 

ββεγίεά {παῖ {Π6Ὺ Πα νἱβίοπβ οὗ δηρείβ (ἰϊ. 18), θαῖ ἀαπίογευπαζεῖν ἐπε 
Ῥῆγαβϑε ἴγοπιη νυ ῃϊοῇ {8 ἰ8 ἰπέεγγεάδ ἰβ Ἄχορεισα! Υ ἀποογίαίη δηὰ 

ῬΟΒδΙΡΙΥ οογγαρί. Τῇε ἴαίβε ἴεδοποῦβ ψεγε ΟΠ γίβείβηβ, 85 ἰβ οἰδαγ 

ἔγοπι ἴπε ψογάβ, “ ποῖ δμοίαϊης ἔαϑδε ἔπε Ηεαά᾽᾽; θαξ ργοθδθίν πον ἀϊὰ 

ποῖ αϑϑίφῃ ἴο Οἤγίβὲ Ηἰβ ἔγιια ρίαςς. [11 ἰβ ροβϑβϑίίε ἐμαὶ ἔπεν ἱπουσῃῖ 

οὗ Οἢγίβε δβ Ια! ἀϊά, δηὰ ἀϊά ποῖ βεε ἐμαὶ ἐπεὶγ ρεου αν νίενσβ τ γα 

Ἰησοπηρϑῖθ!ε τῇ τπεὶγ ἀοοεγίης οὗ Οἢγίβε ; θαξ τΠϊ18 Βεεπὶβ [ε88 Πκεῖν. 

[ε ἰδ ποῖ υππεΐζυγαὶ ἔπαξ τῆν βοῃοίαγβ βῃουὰ ἢανε βεϑῃ ἰῃ τῆ ΐ8 

τεδοῃίης βοπιεϊῃίησ ψῃίο, να ραγείδ!!ν, 88 ποῖ ΠΟῪ ΨΦενίβῃ. 
Απά ἐπε πιοϑὲ οὈνίοιιβ βοίειτίοη, εἐβρεοία!ν ἔογ ἔῆοβε ψῆο ἀφίεά ἐπε 
Ερίξβε!ε ἰῃ ἔπε βεσοοπά Ἴεπέιγυ, 88 ἴο γεραγά ἴῃς ΠεγεΒΥ 88 8 ἴὈΓΠῚ 

οὗ Ψψυιάαίδεὶς Οποβεϊοϊβπ). [ἢ ἴανους οὗ ἐῃβ ψεγε δ]εσεά πε ἀβεὲ οὔ 

ἴῃ ἴογηι “ ΡῬῃΙΠΟΒορῆν," ἴΠπεῸ βίγεββ ἰαϊά οὔ “ ψίβαάου," τῇς οουηΐετ- 
Ῥγεβεηϊαξίοη οὗ ΟΠ βείδηϊ τυ 88. “ ἴω} Κπονϊεάσε οὗὁἨ πε τηγνβίευ, " 
τῆς Δϑβοειοἶβπχ ψῃΐοῃ ἔογραάς ἀγίηκβ 48 γε] 48 πιεαῖβ, ἔπε δηροί 
ΜΟΓΒὨΐρ νὨΐοἢ πὐίσῃξ γεβὲ οἡ ἃ ἀοςίγίπε οὗ ἱπιεγπιεάϊαγίεβ δεΐννεθη 

τθη δηά Οοά, ἐπε επιρῃαβὶβ οὐ ἔπε πηΐνογβα εν οὗ τς Οοβρεῖ ἰῃ 
᾿σοηῖγαβδι ἴο ἴδε ἐχοϊιβίνεπεββ οὗ δῇ ἰηζε!! δοΐααὶ αγίβίοογαου. [ξ ἰβ 

ςεγίδίηϊν ἀπῆσαϊε ἴο Βηά ἔμ!- δίονγη Οποβιοίβηχ πϊγγογεά ἴῃ οὐγ 
Ερίβειε. Βαῖ ἴἴ ἰ8 α'8ο ἱπιργορβαδίες ἐμαὶ νγγὲ ἢανε Οποβιείοίβηι Ἔνε 

ἰπ ἃ γυαϊπιεηΐαγυ ἴογῃ. ἕνε αγὲ Ἵοεγίδίη οἵ ἴπε ψενίβῃ παΐυγε οὗ πε 
τεδοῃίηῳ, ἀπά ἰξ ἰξ σϑη ΡῈ ἐχρίαἰπεά ἔγοηι ὁ μἀίβπι δος, μὰ πᾶνε Ὡ0 
ὙΓΆΓΓΑΏΪ ἴον ΠΑ] ἰπ οἵπεγ βουγοεβ. “" ῬΠΠΟΒΟΡΏΥ " ψ88 8 ἴεγπὶ υβοά 
ὈΥ ῬΒΐο δηά Ψοβερῆμβ ἴογ ρυγεῖν Φενίβῃ ἱπεοίσαν ΟΓ βεοῖβ; δπά ἰῃ 
ἃ Οεηῖε σοπηπιιη {πε σοπιπιοη Οτγεεῖς ἰεγπὶ σου παΐυγα!ν θὲ 
επιρίογεά, ψῃδαΐενεγ ἴδε σπαγαςῖογ οὗ ἴπε βϑυβίεπι πιίσῃς Ὀε. Ηοτγῖ 

Βυσρεβῖβ δαὶ πε ἴεγπῃ ἰβ ἀδεὰ ἴῃ ἃ βεῆβε δκίῃ ἴο ἔπε ἰαῖεγ υ86 
ἴο ἀεποῖς ἔπε δβοοῖίς [{ἶὸ, Ὀ.ε Π|8 18 υποογίαίη. Τῆς βἴγοβϑβ οὔ 

“ γυγ7ϊβάοηι᾽ δηά ““ Κηον]εάσε ᾿᾿ πᾶν ὈᾺ ραγΆ ε]εα ἔγοπχ τῆς Οογίπιπίδηῃ 

ΟΒυγοῆ, ψπογα ποτε ψᾶ8 σογίδίηϊν πὸ Οηοβεϊοϊδαι. [π|ε]]Θςοζαδὶ 
Ἔχοϊυβίνεθθβ ὰ8 20 ΠΊΟΠΟΡΟΙ͂Υ οὗ πε Οποβείοβ; ἴῃε Ῥβαγίβεεβ, 
τί ἐπεὶνρ σοηϊεπιρέ ἴογ {πε ρεορίε οἵ ἴῃε ἰδηά, δοσιυγβεά τῆγουσῇ 

{πεῖν ἰσπόγαηςε οὗ ἴῃς ἴανν, ψεγε σοπβρίουουβ Ἐχαηλρίεβ οὗ ἰξ ; δηά 

τ ἰβ 4 [ΑἸ] σοπιπίοη ἐπουῇ ἴῃ οεγίδίη ἴγρεβ οὗ ομαγαοῖεσ. Τῆς 

δηρσοεϊοϊδίγγ, 885 γα ἢᾶνε βεεη αἰγεδάν, ἰ8 ρεγίεσε υ ἐχρ!οαθ!ε ἔγοηι {πῸ 

Ψυάαίβηι οὗ Ρβι} 8 ἐἰπ6. τῇς ργοῃίδιτίοα οὗ ἀγίπεϑ, ψῃΐε τ σοεβ 
Ὀεγοηά {πε ἴανν, ἰΒ Δπη εχίεηβίοη οἱ ἰΐ, ἔογ ψῃϊς ἢ νὰ Ηπά ἃ ράγβιεὶ 
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ἰῃ Ηερ. ἰχ. 10. Αβοειοΐβηι, ἰξ ἰβ ἴγυς, ἰ8 Παγαάϊν ἃ οβαγαοίϊεγίβεις οἵ 
δυάαίθπι. Υεῖ [αβείησ ναβ Ἴσοηῃβίάογεά ἴο πᾶνε 8 γεϊϊσίουβ ναΐῖυε, 
εβρεοία!ν ἀπποης ἴῃς ῬΠαγίβεςβ, πὰ ϑαὶ Πίπιβε! ἐ θυδεῖεά ἐῃς Ὀοάγ 

δηὰ Ῥιουρῆὲ ἰξ ἰηῖο θοπάασε. Νογ ἰβ ἰξ οἴεαν ψμεῖπεῦ αϑοειοἰβηι τγὰ8 
γερατάεα 848 δῇ επά ἴῃ ἰϊβεί ἢ οὔ ἃ πιεᾷῃβ ἴο δὴ εηά. [|{ πικίσῃε θὲ 
Ῥγδοϊίβεά ἴο ἰπάυςε νἱ᾽ϑίοηβ. Βυΐῖ, ἀραγὲ ἔγοηι {Π|8, ἰξ ἰβ ἃ τεπάδηςυ 
80 οοηφοηίαὶ ἴο σεγίδίη επιρεγαπηθηῖβ ἴπδὲ 41] πεθά ἴος ροβευϊατίησ 
ἃ Οποϑιϊς ογίφίη, τπγουσῇ ἃ δε] ο ἴῃ ἔπος εν] οὗ πιδέξζεγ, ἀϊἰβαρρεᾶγβ. 

[τ δα58, ἢ πιογα ρίαυ δι Πἔγ, Ῥεεη βυσρεβίεα Πδὲ τε βῆου!ά 5εεἰς 
ἴον 8 ογἰσίη ἴθ Ἐββεηίβπι, οὐ 80π16 ἴογηι οὗ τεδοπίησ στ Εββεπε 
αἴβημίθβ. [ἡ ἔδνουγ οὗ [8 ἰξ τπῆᾶν Ὅς βαϊά παῖ ἐῃε Εββθῆθβ ψέγε 

εχιγεπγεῖν γριά ἴῃ Κεερίης ἔπε Θαρθαΐῖμ, ἴπεν παά β8οπλε βεσγεῖ ἴογε 

δῦδουϊ ἴδε δηρεῖβ, πεν δρβίδίηξαά ἔγοπι πηθαῖ δηά νυΐης, πεν οἰ ̓ πιϊπαῖεά 

πιαγγίασε ἔγοπι {πεὶγ σοπιπιαηαὶ 16. Βαΐ ἔῆεγε ἰβ πὸ ἱπαϊςαείοη οἵ 
ΔΩΥ εχίγεπης ϑαρραίαγίδηϊβπι αἱ οίοββϑ ; ψῆῇδξς Ῥϑυΐ αδἰΐαςοκβ ἰβ {πε 
νίενν τὲ ἴῃς ϑδδρδίῃ ἰανν Βῃου!ά θὲ γεραγάεα 88 511} Ὀϊπάϊησ. Τῆς 
ἀοοϊγίης οὗ δηρεῖβ ἢδ8 Ὀδθη αἰγεϑαν ἀπιρῖὶν εχρίαίπεά ἀραγὲ ἔγοηι 
Ἑδββεηίβηι, σῆς μὰ Ὦανε πο ρῥγοοῦ δαὶ ἔπε Εββεῆθβ ψογβῃίρρεά 
δηρεῖβ. Νογ αγὲ ψὲ δοαυδίηϊεά πὶτἢ τῆς ργεςσίβε νίενν οὗ ἐπε ἔαϊβε 
τοϑοῆογβ 485 ἴο εδἰίην δηά ἀγίππκίησ, ψβεῖπεγ τΠἰβ ἰηνοῖνεά αρβείϊπεησε 
ἤοπὶ πιοαὶ δηὰ σῖπα. ἴῃ δὴν οδϑὲ ἔπε ργεςεορίβ οὗ πε [,8)0 88 ἴο 

ἴοοά, τι τῆς εχιεηβίση ἘΠ ῸῪ ἀρρεᾶγ ἴο δᾶνε γεςείνεά ἰη ἰαῖεγ δ Αἰ8ηῚ 

(Ηε5. ἰκ. 10), βεεπὶ βυδοίεπε ἴο δοοουπὶ ἕογ {πί8 ρῇαϑβε οὗ {πε ἔα[βε 
τοδομίησ. Απά ἴπεγε ἰβ ποῖ ἃ ψογά ἰῇ τῆς Ερίδβεϊε ἴο ψαγγαπί ἃ ἰῃ 
ββυπιίησ παῖ ἴδεγε νὰ8 δὴν δἰΐδοῖκ οὐ πηδγγίαρε αἱ Οοΐοββϑ. 

Ἑαγέδετγ, ἔμογε ἰβ ἢῸ γεΐδεγεπος ἴο βοπὶε οὗ ἴπε πηοβὲ ἱπιρογίδπε Εββεης 

Ργβοϊίςεβ. ϑυςσῇ γε {πεῖν ἔγεαυεηὶ ψαβῃίηρβ, (Πεὶγ αἰ]! ἐσεὰ πογβῃὶρ οὗ 

τῆς βυη, ἐμεὶν σοπηπηαηᾶ! [1ξ6, ἐπεὶγ “ ἔεαγία! οδίῃ " οἡ ἰηϊείατίοη, ἐμεῖγ 

Ργοϊγαςοϊβά δηὰ βενεγε ργοραίίοη δηά {πεὶγ υ8ὲ οὗ πιαρσίς. Απά, [4ϑ8{]γ, 

να κποὺν ποίῃίηρς οἵ Ἐδβϑεηΐβπι δὲ τῃβ {ἰπ|ὲ ἰπ Ῥηγυσία. Εογ πε 
πιοϑὲ ραγί πε βεοῖ Παά ἰἴ8 ποπὶὲ ὈΥ͂ ἴῃς Ὠεδά ὅ8εδ, δηά δείΐογε {πε 

ἀεδβιίγυςτίοη οἵ Φεγαβαίεπι ἰἴ 86 6Π8 ἴο πᾶνε Ῥεεὴ ὑἀηκηοόννη ουξϑίάε 
Ῥαϊεβϑέηε. ΚΚΙόρρεγ ἐγίεβ ἴο ἴυγῃ τῆς εάσε οὗ ἴπε8ὲε αγρυπιεηῖβ ὉΥ 

1ἰπιϊτίησ τΠΐ8. εἰεπιεης ἴο ἃ ἀγπαπιὶς ἰηἥπεηςε οὗ Εββεης ργίης ρίεβ οα 

της Δεννβ οὗ {πε Ὀἰβρεγβίοη, ὉῪ υγρίησ ἴπαὶῖ νὰ βῃουά ἐχρεσὲ {πε 

ἰαγζεγ τηονεπιεηὶ οἵ Εββεπεβ ἴο Οῃγίβείδημ νυ δὔζεγ πε ἀεβεγυςεξίοη 
οἵ Φεγυβαίεπι ἴο πᾶνε Ῥεεὴ ργεοεάεά ὃν ἰβοίαϊεά ἰηβέδῃοεβ, απὰ Ὁγ 
ἴδε τεπιίηάεγ ἔπαὶ γα πον ἔπε ἤδγεϑυ ΟὨΪΥ ἱπιρεγίεοιν. [ἰφῃείοοι 
βἰ πα γίγ ἰβ οοπίεηξ ἴο ἄγρας ἴον Εββεης δέηίτίεβ ἰῃ τῆς ἴδε τεδοῃίηρ- 
Βαϊ ἰη ἴδοε οἵ δες ρβϑεῆσς ἔγοπι ἰξ ὁΐ βοπ)ε οὗ ἴῃε πιοβὲ ϑιγικίησ 
εαΐυγεβ οἵ Εββεηίβπι, δηὰ με ροβϑβϑίι εν οὗ δοσουπείηνς ἴογ ἰξ ἔγοηι 

ςοηξζεπηρογαγυ Φυάδίβπη), ἰδ ΒΕ 6 Π|8 πλυσῇ βαΐεγ ἴο 8εΐ ϑίάε 115 ἘΠΘΟΥΥ 
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88 ἴο ἰΐ8 ογἰσίῃ. [τ {ῆε πηοάϊβεά ἴογπι σίνεη ἴο ἰξ Ὁγ ΚΙὄόρρες ἱξ 
ΒΟΒΓΟΕΙ͂Υ 86 6π|8 ΨΟγίἢ οοηϊεπάϊηρ ἴογ δἵ δ]. 

[ε ἰ8 ποϊενογίῆν παῖ Ῥαιΐ ἀοεβ ποῖ, 88 ἰῃ Οδἰβεδηβ, διίαοῖς τῆ ϊ8 
τεροπίης ὈῪ ἀγβυπγχεηΐβ ἄγαν ἔγοπι [ἢ ΟΤ. Τῆΐβ πδβ δεεη εχρίαἰπεὰ 

ὈΥ {πε νἱενν τπαξ {πε ἐγγογβ ψεγε ποῖ ἀοςσίγίηαι θαξ ργδοϊίςαὶ. Βαῖ 
118 86επὶ8 ἴο ὈῈ ἱπηργοῦαῦῖε, απ ἰξ ἰβ τπογε {πεῖν ἐμαὶ Ραμ! ἄοεβ 

ποῖ Θβιδ Ὁ] 18} ἢἰβ ροβίζίοπβ Ὁν Ῥγοοῦ ραββασεβ Ὀδοδυβε [Πἰβ νουὰ πᾶνε 

Ὀεδη ἀποοηνίηοίης ἴο ἢϊ8 δΔηξαφσοηϊδίβ, νῆ0 πιίσῃε ρεγῃδαρβ πᾶνε ἐναάθα 

τπεὶγ ἴογος ΌΥῪ δἱϊεζογίςαὶ ἱπιεγργεϊδιίοη. Ηἰβ8 γεζυϊαϊίοῃ οοπβίβἕβ 
ῬΆΓΕΥ ἰπ ροϊημείησ πὸ πιογαὶ οἵ τπεὶγ οὐυγῇ εἘχρεγίδηςε, ραγεϊν ἴῃ ἃ 

Ῥοβίξίνε ἐχροβίτίοη οὗ σγεαῖ Οῃγίβιίδη ἔγαῖῃβ ἢ ψῃϊοῃ τῆς ἔαβα 
τεδομίηςξ ψὰ8 ἱποοιηρδίίθίε, ραγιν ἰπ ἀΐγεοῖ αἰίαοῖ. [Ι͂π γεςδι!ησ 

τῆδπὶ ἴο {πεῖν οσσῃ Ἔἐχρεγίεηςε οὗ βαϊνδεη, ἢς ἰ8 [Ὠγουσπουΐ βυσρεβιίηνσ 
τπαῖ τῆς Οοβρεῖ ψῃϊοἢ Ππαά ἴδ ῥγονεά ἰΐβ ρονγεῦ ἰῇ Πεπὶ βίοοά ἰῇ 

πο πεεὰ οὗ δείησ βυρρίεπιεηϊεά ; 411 [παὶ ψγὰβ πδοθββαγν 88 ἴογ {Π6ηὶ 

ἴο Βοῖά βγπιν ὈΥ ἴμε ἴογηι ἰῃ ψῃϊοἢ πεν δαά ἰεαγηξ ἰξ, δηὰ βιίγίνε 
ςοπείηυα!ν ἴοὸ ἀρργοργίαϊε ἰζβ τηεδηΐης απὰ ρονεγ πλογε Ἴοοπιρίεἰεῖν. 
Τῆς τορδοδετγβ ὈΥ [δ] ηρ ἴο ΠοΙά ἔλεε τῆς Ηεδά τεγε οσυξεηρ ἐμεπηβεῖνεβ 

ΟΕ ἔγοπι με βοιγος οὗ [Ππὸ. Ηε γεπιίηάβ πὶβ γεδάεγβ ὑπαὶ ἔπὸν δά 
Ῥαδβεά ἰηΐο {πε Κίησάοπι οὗ ἴπε ϑοη ἔγοπι τς γεαὶπὶ οὗ ἀδγίηςββ, 

ἴδεν Παά τεοείνεά ἀεϊίνεταπος, ἴπε ἰογαίνεηςββ οὗ βίῃβ, παά ὕεδθη 
γεςοποίϊεά το Οοά, ἀπὰ Ῥεδη ἀμ! θεά ἴον {πε βαἰηϊβ' ἱηπεγίϊδηςς ἰῃ 

σὰς. ὙΠΕῪ πιαβὲ Ὅς ἰογαὶ ἴο ἴῃς ἐγαῖῃ ΠπῸῪ δδά Πεαγά, ναὶ 'Ώ 

ΟἸἩγίβε, γοοΐεά δηά Ὀυΐϊξ αἂρ ἰηῃ Ηἰπ. Τῆΐβ γαῖ α8 ποῖ ργοοϊαίπιεά 
ἴο δηά τεβῖθά ὃν ἴδπεπὶ αἴοπε, ἰἃ ψὰβ ργονεά ὈΥ [18 γαρίἀ εχίεηβίοῃ 
ἴὴ {πε ψογά. [οοιγίμα!ν πε ἔα[8ε τεδοῃίην νναβ τας ν γεξαϊεά Ὀγ 
δῷ οχῃίδίτίοη οὗ πε ἔγιε ρίδος δηὰ σψόγ οὗ ἔπε ϑοῆ. Ηε ἰβ {πε 

ἰπιασε οἵ Οοά, [μοτὰά οὗ [πε υπίνεγβε, ἰῃ ψνοπὶ 41} [πίη σβ ννεγε ἼἽγεβίεά, 
ἱποϊυὐἀϊης 411 γαηῖβ οὗ δῆρεϊβ. ΤΠεΥ ψεγε ογεαῖεά τ[πγουρσῇ Ηἰπι ἀπά 
ἐνεῃ ἴογ Ηἰπι, 80 [πα 88 ἴο ογίφίη πεν ψέγε ἀερεπάεης οὔ, δῃηά 88 

ἴο εηὰ βυδβογνίεης ἴο Ηἰπι. Τῇε ψῇοΐε ἔμ! πεββ ἀνεὶς ἰω Ηἰηι, δηςὲ 

τδογείογε γεοοηοϊϊβείοη οὗ 411 {πίησβ ἴο Οοά, αραίῃ ἱποϊμάϊησ (Πα 

Δ ηβεῖ8, σοι! θὲ πιαάς ὃν Ηἰπι. Απά τἢυ8 ποΐ σπὶν ἰ8 ἴπεγε ΠῸ γοοῃ] 

ἴον δηρεῖίς τηεάϊδίογβ ; {πεν {πεπηβεῖνεβ πεεάεά ἴο Ῥὲ γεοοῃοί θα ἴο 
Οοά. [ἰὲ ἰβ ἰῇ Ομ γίβε τπδὲ αἱ] ἐπς ἕαϊπεββ οὗ ἴῃς Οοάπεδὰ ἀνε] ; 

1 ἰβ ἰη Ηἰπὶ ἐπαῖ 41} ἴῃς τγεδβυγεβ οἵ ψβάοπιὶ δηὰ κηονίεάσε ἅγὰ 

Βίάάεη. Ηἰβ ἀεδαίῃ δροϊβῃεά ἴῃς [ἂν απά βροϊεά ἔπε ργίποιρα τε 8 

δηά ρονογβ; πεηςα ἔπε ργεςερίβ οὗ ἔπε ἴογπιεγ με σοοά πὸ ἰοησογ, 

πὰ ψογβῆϊρ οὐσῇι ρίαν ποῖ ἴο Ρε οἴδπετγεά ἴο {πε ἰατίεγ. Βεϊϊενεγβ 

μαά ἀϊεάὰ νίτῃ ΟΠείβε ἴο ἔπεβε εἰεπχεηΐαὶ βρί γί, αηὰ οουἱά πο ἰοῆϑογ 
Ὅς 5βυδήεσε ἴο πεῖν γεβιγιςϊοθβ. Τμε ἀϊγεοὶ αἰξδοῖς πᾶν ὈῈ τΠι8 
βυπηηαγίβεά, ΤὨίΐβ 8ο- δ δὰ “ ρὨΠΟΒΟΡΏΥ ᾿ 18 ΟἡΪγ δῃ επιρὲν ἀεἰ υβίοῃ 
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τεβιίίως οὔ δυπίδη ἰγβάϊθίοη, στ ἴῃς εἰεπιθηΐβ οὗ ἔπε πογὶά δηά 
ποῖ ΟἸγίβε ἔογ ἰϊβ σοηΐεηξ; ἰῃ δΒοίαϊης ἴαβε ἴο δηξίαμαϊεά οτάϊπδηςος 

ἴξ Ἰεῖ8 811 {πε βυρβίδηος ἴο ζγαβρ ἴδε βῃδάονυ ; ἰΐ ἰβ, ἰῃ βρίζε οὗ ἐξβ 

Βυπλ εν, ἃ πιδηϊξεβίατίοη οὗ δεβῃϊν σοηςείξ, θα ἀενοίά οἴ γεδ] νυἱβάοκι ; 
δηὰ {πε {Πίῃσϑ ἔγοηι νυ ϊοἢ ἰξ σοπηπηδηάβ αρβείπεηςε ἃγὰ 80 ἰπβίρηϊβοβηῖ 
παῖ πεν ρεγίβῃ ἴω πε δοῖ οἵ υβε. 

Θεοτιον ἱΝ.---ΤῊΞ ΑυΤΗΕΝΤΙΟΙΤΥ ΟΕ ΤῊΗΒ ΕΡΙΒΤΙΕ. 

ΤΕ εχίεγηαι ονίάδεηος ἔος ἔῆς Ῥαυϊΐπηαε δαϊπογβηΐρ οὗ {πε Ἐρίϑβεϊε 
ἰβΒ 88 Βίγοῃξ ρεγῆαδρβ 88 ψὲ ἤᾶνε δΔῺΥῪ γίρῃξς ἴο ἐχρεοῖ. [ἐ ἰβ βγεῖ 
τείεγγεά ἴο ὈῪ παπιε ἰῃ {πε Μυγαϊογίδη Οδηοη δηά ὃν ἰγεῶςευβ. [ἴ 
νΔ8 ργοῦδθὶν υδεά ὉΚ Φυβείη Μαγίγγ δπά ΤὭεορδιαβ; ἀπά ἰξ ἰβ. ποῖ 

ΘὨΠἸΚεῖν ἐμαὶ ἔπεσε ἄγε εοῆοςβ οὗ ἰξ ἴῃ Βαγηαραβ, ΟἹεσιεηΐς οἵ ἤοπιε 

δηὰ ἰφηδτία8. Βαΐῖ {Πε8ὲ ἀγε χυΐζε ἰηβιυποίεηξ ἴο Ῥγονε δοαυδίπίδποε 

ἢ (ἢς Ερίδεῖε, 811} [688 ἔπε Ῥααυϊΐπε δυϊμογβῃίρ. [τ ἴ8 πιογε 
ἱπηρογίαηξ παξ Νίαγοίοη ἱποϊιἀεα ἰδ πῃ Πἰβ σαηοη, Ὀυὲ (πὶ φαίη ἰ5 
ποῖ δέ 411] ςοποϊδῖνε ῥγοοῦ οὗ ἴπε σεῃηαίπεπεββ. Τὴῃε αυεβιίοῃ ἢδβ ἴῸὸ 
Ὀὲ 5βεϊεἰεὰ Ὁν ἐπε ονίάεηος ἄγανγῃ ἔγοπι ἐπε Ερίβιϊε ἰἴ8ε1. Οἡ ἐπε 
τουπὰ οὗ ἱπέεγηδι ενίάεπος πῆβὴν ογίτἰοβ ἤανε ἀεοίάοα ἀσαϊηβὲ ἰΐβ 

δυϊδεπείοϊγ. Μαγεγῃοῦῦ (1838) νὰ {πε ἢγϑι ἴο γεήεοῖ ἰξ. Τῆς 
Ταβίησεη βοδοοῖ, ἱποϊαἀϊησς ΗΠρεηξεϊά, ἐγεδίεά ἰξ 5 ἃ βεοοπά σεπέυγγ 

ποῦ. Εν δά τπουρπὶ ἐμαὶ ΤΙποῖῃν πγοῖε ἐξ αἴξεγ σοπβυϊδιίοη ἢ 
Ῥαμ!. ἨἩοϊεζπιαηη (1872), ο!]ονίησ ἃ νίενν ἱπάϊσαίεά ὃν ΗἱϊεΖίρ, 
τεοοξηϊβεα ἃ Ραυϊίηε πυοίευβ, Ὀυϊ τεραγάεά τόσ ἔπη δα] οὗ {δε 

Ερίβϑειες δἃ5 ποῃ- Ραυϊ πο. οη ϑοάεη (1885) γεάισεά σοηβίἀἜγαθὶῪ 

ἴδε γταῆσε οὗ ἱηϊεγροίαξίοη ἰῇ ἃ βεγίεϑβ οἵ αγείοϊεβ οη ἩοϊἐζΖπιβηη᾿ 8 

Ὠγροίμεβίβ, θυαϊ ἢδ8 βίησοες γεοοφηίβεά ἐπε ψῆοϊς Ἐρίβεϊε 88 Ραυϊΐηςε, 

στ τῆς εχοεριίοη οὗ ἱ. 16Ρ, 17, ψῃϊοῃ πα Ἐπίπκβ πᾶν Ὀὲ ἃ ρίοβϑβ, 
βίησε ἰξ ἀϊδέυγρβ ἴῃς βυπιπιεῖγυ. 

Τῆς δυξζπεηξίοιν πα8 Ὀδεη ἱπιρυσηεά οὐ ναγίουβ σγοιπάβ : {πὰ 

Ιαῆσυασε δηά βίγίε, [με ἔββε τεδςπίησ, [πε δηρείϊοίοσγ, ἴπε ΟΠ γί βιοίοσυ, 

με ΠΠΚεηεβ8 ἴο Ερῃεβίαηβ.Ό ΕἘπουσῇ πᾶ8 Ὀδθη βαἰά αἰγεδάν οὗ ἴδε 

ἴαϊδβε τϑαοπίης δηά πε δησεοίοίοσυ, 80 παῖ ἰξ ἰ8 πεεάϊεβϑβ ἔο δϑδά 

δηγίπίησς ἤοτε. Τηε Ερίβε]ϊε μὰ8 ἃ οοηπδβίἀθγαθ!α πυπιρεγ οὗ νογάβ 
ψὨϊσἢ ἀγὲ ρεσυ αγ ἴο ἰἴβεϊξ, Ῥαᾳς οὐ πε ψῃοΐα ποῖ δὴ δχοθρίίοηδι 
Ὠυπρεν (34); δηά τῆς σοηΐεηΐβ οὗ οἢ. ἱΪ, ψουά πᾶνε πιαάς ἔνε ἃ 

Ιαγζεῦ ργορογίίοῃ τοΐ δ 411] βίγαησε. Οτγεδῖεγ αἰ συ 685 ἄγε σαυβοά 
ὈΥῪ τῆς βῖγ6. [ὲ ἰβ πεανίεγ δηά [ε88 ἱπιρεΐιιουιβ ἔβη ἰῃ Οαἰδιίδηβ 

(ον ητπίδηβ ἂἀπά ἢομηδηβ. ϑενεγαὶ οἵ πε ἰορίσαὶί ραγιίοϊεβ πιοϑὲ 
ςοπιηίοη ἰῃ Ῥααΐ ἀγὲ αἰπιοϑὲ αρβεηῖ. Τῇεγε ἃγὲ α'8ο βίγαησε Ἵοἱϊο- 

οδἰίοηβ οὗ ψογάβ (οἵ νῇῃίοῃ ΗἩδυρὶ ρσίνεβ ἃ σοοά [18{)}, πιάὴν Ὀείηνσ 
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τοπιδίηδιίίοηβ οὗ ἵψο ογ ἴῆγεε ἀερεπάεης σεηϊξίνεβ, δοσυπικυϊαίεά 
ἘΥΠΟΠΥΠΊΒ, ΠυπΊεγουβ σοπιρουπά ψογάβ. Βαΐ ἔπεβε ἔεαΐζαγεβ πᾶν Ὅς 
ΡΑγι δ! ν ραγα!]!εἰθά ἴῃ ἐπε εαγίϊεγ ἰεϊτέογβ ; δηὰ ῆεγε ἘΠῈν σδηποῖ θὲ 
Ἢ ΠΊΔῪ γἰρῃεῖν ἰὰν βϑίγεββ οἡ πε ἀϊδεγεηςε οἵ αι} 8 οἰγουπιβίδποεβ 
Δηὰ {πε ργοῦίεπβ τα ψῃϊσῃ Πα Παά το ἀεαὶ. [,ετίεγβ υγίζεεη ἰη ἐδε 
Βεαῖ οἵ οοηδίος νῖτῃ Φυάαίβεγβ δηά ἱπιρύσηεγβ οἵ [ιίβ δυςπογίευ, 
ντιτίεη ἴοο ψἤεη πα ψνὰ8 ἰῃ ἔμ} σΆγεεῦ 848 ἃ πιϊββίοπαγυ δηά ἤδά 
Ῥγεβδίης οὐ ἢϊπὶ {πε οᾶγε οὗ 41] ἴπε Οπιυγοῦοβ, παβὲ ἴῃ ἔπς πδΐυγε 

Ὁ {πῸ ςαβ8ε Ὀε νεγὺ ἀϊδεγεης ἔγοπι ἃ ἰεϊίεγ ψγίτεη, ποῖ ἴο βσῇξ ἴογ 

{Πε νεγὺ εχίβίεησε οἵ ἔπε Οοβρεῖ, Ὀυϊ ἴο ψαγῃ ἃ 5811} ἰΙογαΐ Ομαγοῇ 

Δραϊηβέ ἃ ρεγηϊσίουβ δἜγγογ, δηά νυγξζεη ἴῃ επηϊογοεά γειγεπιεηΐ, ἢ 
δίωρῖς {ἰπιε ἔογ πηεαϊξαξίοη. 

Τῇε ΟὨ γί βιοίοφυ, ἰξ ἰ8 ἴσας, ργεβεηΐβ δὴ δάνβηος οὔ ψῇδίϊ ψὰ Βηά 

ἴῃ τῆς εδγίίεγ Ἐρίβείῖεβ. Νοῖ ἰῇ {πε ροβίξίοη ἴξ αβϑϑίξῃβ ἴο πε ὅοῃ δ8 
Ογεβίογ, ἴογ ἔπδξ ἰβ ἰουηά ἰῃ 1 ον. νἱϊ. 6, Ῥᾳξ ἰπ παὶ ἰξ βρεδβ οἵ 

Ηἰτ αἶβο 848 ἴπε ροαὶ οὗ ἴδε υπίνεγβε. Εἰβενδεγε ἴ ἰ8 Οοά ψῇο ἰ8 

ἴμυ8 βροίεη οὗ (1 ον. νι ϊἱ. 6, ἔοπι. χί. 86. Βυΐῖ (Πϊ5 ἰ8 1ε88 σοζεπέξ 

τῆδη ἰξ ἀρρεδγβ αἱ θγβὶ βίρῃξ.Ό. δα! τεασπεβ ἴπαὶ 411 τπίησβ πᾶνε ἴο 
Ῥεοοπης βυδήεςξ το {δε ὅοη, παῖς Ηξ πᾶν ἀεϊίνεγ πε Κίηράοπι ἴο 

τε Εαΐπεγ (1 Οοσγ. χν. 24-28). Δηά ἰ ψουϊά θὲ 48 ψδγγαηίδοϊε ἴο 
ςοποϊαάε ἔδαὶ Ἐοπιδπβ δπὰ 1 Ο(ογίηι ίαηβ ψεγε Ὀγ ἀἰδεγεπε δαΐῃοῦβ, 

ἴον ἴη πε ραββαρσθδ αἰγεδαν πηεηξοηεαά ογεβίίοῃ 8 βαϊά ἴο αν δε 
εθξεςϊεά, πον τπγουσῇ Οοά (οπι. χί. 836), ἀπά ἤονν αφαΐῃ τπγουσῇ 
ΟὨγίβε (1 Οος. νἱϊ. 6). Α ἀοοίγίης οὗ Οἤγίβε χυΐϊξε 48 Ιοῖζν ἰβ ἔουπά 
ἰῃ ΡΒ ρρίδηβ ; δηά τῆς σοποϊαβίνε γεξαϊατίοη οὗ ἔπε ἔβίβε ἰεδοπίησ 

ν 88 δὲ {Π|8 βεϊτίης οὗ {πε ὅοη ἱπ Ηἰβ ἔγυε ροβίξείοη. Τῇῆε ἀοοιγίης 

οὗ ΟὨγίβι Β ψόγῖ ἰβ ἐχργεββεά ἰῃ ἃ τπογουσῆϊν Ραυϊΐπε νὰν, νης ἢ 
ὍοδΓβ 411 τῇς πηᾶρῖβ οὗ δυϊπεηξίοϊγ. [Ἐ ἰβ ποῖ ἃ ϑἰανίβῃ ἰπιίξαξίοη, 

Ῥαξ ἃ ἔγεβῆ δηά ᾿υπιϊηουβ ργεβεηϊαϊίοη. Απηὰ γεῖ ἰ{ 18 ἰπ βυοῦ ρεγίεος 
Βαγσοον ψὶτῃ Ῥδυ] 5 ον ἀοςίγίης {παῖ ἰΐ 86 επὶβ ἱπηργοῦδθϊς ἐπαΐ ἰξ 

οδῃ δε ἄμε ἴο Δποῖπεγ παπᾶ; δηά τππογὲ ἴῃδη ἱπαργοῦραῦῖε ἤεη Ὲ 
ΤΕ ΕΠΊΡΟΓ ἐπαξ πὸ οΟἴποῦ δαῦὶν ΟΠ γίβείδη τγίξεγ Κωονῃ ἴο (8, νι τῃ 

τε μαγεία! εχοερείοη οὗ ἔπε δυΐμογ οὗ 1 Ῥεῖογ, 85 Ὀεεὴ δδίε ἴο 

τεργοάυοε ἔπε Ῥαυ!ίηε ἀοοίγίπε, ἀν πιογε ἔπη Ῥεπείορε᾽ βΒ ψόοοεῦβ 
οουϊά Ὀεηά Οἀγββειιβ᾽ ον. Τῆς ΟὨΪΥ ροΐπξ ὑπάεγ {πὶβ πεδὰ ψδίςἢ 
γαῖβεβ βυϑρίείοη 18 ἔπε ἐχίεηβίοη οὗ ἴῃς γεσοης Πδτίοη ἴο Οοά εβεςϊεὰ 
ΌΥ ΟἾγίβε ἴο ἔπε δηρεῖΐο ροσεγβ. παῖ ἢδβ Ὀεεη αἰγεδάν βαϊά οχ 
118 πεεὰ ποῖ Ὀὲ γερεαϊεὰ δεγε. 

[,81|ν, 118 γεϊαξίοα ἴο Ερμεβίδῃβ ἢδ88 δγοιιϑεά βυβρίοίΐοη. Τδε 

Ῥγοδίεπι ἰἢω8 ργεβεηΐεά ἰβ υπίᾳφυας ἰη πε ΝΙΤ., αῃὰ πα8 εἰϊοϊϊεά 
Πυπλεγοῦβ βοϊαϊίοθβ. ἰτ πα8 Ῥξεη ργεββεά αραίηβὲ πε δυϊπεηεοίεν 

οὗ Ερδεβίδηβ πιογε ζεπεγα νῦν τΠπδη οὗ Οοϊοββίαπβ ; ἰβουσφῇ ΜαγεγῃοΥ 

““κ"-.-ς. 
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τδουσῆξ ἔμπας ἘΡμοβίαηβ νὰ8 σεηυΐπε ἀπά Οοἰοββίαηβ ἴπῸ σορυ. 
οὔς Ερίβεϊε ἰβ οσορίεα ἔγοπι {πε οἴπεγ, βυβρίοίομ ἰβ ἀγουβεά ΟἿΪγ 
ϑαϊηβὲ [Πε σΟΡΥῪ ; δἃπά βίηςς, ἰξ {πἰ8 ἰ8Β {πε γεϊδτίοη, Οοϊοββίβης ἱβ 

πιογε ᾿κοὶν πα Ἑρπεβίδηβ ἴο Ὀὲ ἴδε ογίφίπαὶ, ψὰ βῃουϊά βΒηά ἰῃ 

18 ἴαοξ ἃ ργοοῦ οὗ ἴῃς σεηυίϊποηςββ οὗ ἴῃς ἰογπηεγ. Εὸογ ἴἔ ἃ ἰδῖεγ 

νγίζεῦ ψγοῖς ἃ ἰεϊῖεγ ρυγρογίίης ἴο σοπιε ἔγοπι Ῥααΐ, απὰ υϑεὰ ἴῃ ἰξ 

ἃ ἰεῖζεν ταὶ Ὀογε αι} 8 παπΊε, ἴπεγε ἰβ ἃ βίγοηξ ργεβυγηρίίοη ἔδπαϊ 

τε ἰαϊίεγ ψουἹά θὲ οὗ νν»6]1-αἰεβϑίεὰ σεηυΐϊηεηεββ. Βαῖ δε ργοῦίεπὶ 

ἰ8 Παγά!ν 50 βίπιρίε. Ηοϊεζπιδπη, ἰπ ἃ ψογῖς ἀσβογίδεά Ὁγ Οοάεξ “45 
8. πιαβίεγρίεος οὗ εχαοΐπεββ, ραζίεης ἰαῦουγ ἀπά νίβάοπι," γεβοπεὰ 

πε σοποϊαβίοη παῖ {πε Ἐρίβι[εβ ἐχῃιὶς {πὰ Ὁπεποπιθηοη οὗ πιυῖυαὶ 

ἰπάεριεάημεββ. ϑοπιεϊζίπιεβ Ἑρμεβίδῃβ β86επβ ἴὸ δε πε οτγίφίηδί, 
βοπιεϊίπιεβ Οο]οββίαηβ. Ασσογαϊησίν πε ἰογπιχυϊαϊεά ἴῃς ἔπθογν ἐδαῖ 
Ῥαυΐ ψτοῖε δὴ Ερίβείε ἴο πε Οοἰοββίδηβ, οὐ {πε Ὀϑβὶβ οὗ νψῆϊοῖῆ ἃ 

Ἰαῖεγ ψυγίζεγ οοπιροβεά Ἐρῃεβίαῃβ. Ηε ἔπε γεϊυγηρά ἴο ἐπε ογίρίπδι 
Ἐρίβε]ε απά εχραηάεά ἰξ Ὀγ ἔγεε εχίγαοϊβ ἔγοπι ἢϊβ5 ουνῃ ψγιτηνσ, αὐ άϊησ 

8180 ἃ ροϊεπιίς αραίηϑί Οποβιοίβηι. ΤῊΐβ Τπεοῦν 85 ἐχαπιίηεαά ὉΥΚ 

ψου ϑοάεη, ψῇο ἰεβίεά νεγὺ οδγεΐα!ν ΗοἰτΖπηαπη᾿ Β γεσοηβίγυςοη 
οὗ τῆς οτγίψίηδὶ Ερίβι!ιθ. ΗἜ αἷϑο ροϊπίεά ουἍἵ παῖ [ἴ γγαβ 1. 8εθαδίε 

ἴο εἰϊπιϊπαῖε ΟἹ δυο ραββαϑαθβ 88 Ρδαι] οουἹά ποῖ ἢανε ψτγἰξεη. Ἧς 

γεὐεοϊεά οηἷν ἱ. 1δ-20, ἰ,. 10, 15, 185, ΤΗΐΒ νὰ8 ἰῃ 1885. Α πιογε 

ἐχῃδυβίίνε βευαν οἵ Ραιυηίβπι π885 ἰεἀ ἢίπι ἴο δοςερί {πε δαϊπεηείον 

οὗ τῆς Ερίβεῖες 48 ἃ ψῃοῖε ἰῃ ἢἰβ σοπιπιεηΐαγυ (1891). Ηοἱ ἐΖπιδηη 8 
ΒΕΓ ἰ8 ἐχαηιηθά Ὀν Ὦγ. ϑαηάδυ δηά Ὦγ. Ἐοδεγίβοη ἰῃ [πες δγιίοϊεβ 

“ (οϊοΞβδβίδηβ"᾿ δηὰά “ Ἑρβεοβίδηβ " ἴῃ ϑπ)Π᾿ 8 δ ίοέοηαν οὗἩ ἐλδε Βιδίε 
(Ὡπά εά.), απά ἴο ἔμεβε ἀϊβουιββίοηϑ [ες γεδάεγ την γείεγ ἔογ ἔυεγ 

ἀεῖα 8. Φ. Νν εἰ88 ἴῃ ἃ γενίενν οὗ Αρθοῦτ 8 οοσηπηεηΐαγυ πα8 γεοθηῖν 
ἐχργεββεά ἢἰπβε! ἰη ἔανουν οὗ ἃ βοϊυξίοη, ποῖ ργεοίβεϊν ἰῃ Ηοϊεζ- 

ΠΙΔΏΏ᾽ 8 ἔογπῃ, θα οἡ ἢίβ [ἰπ68 (Τὐεοὶ. 1, ἐἐεγαἐμγεεϊέμηρ, 291 ϑερῖ., 
1900). [τ πιᾶν Ὅὲ 8αἰά ἤπεγὲ {παῖ ἰξ ἰβ παγὰ ἴο υπμάεγβίαηα ψ Ὧν 
ἃ Ψτγίϊεγ βῃουϊά σίνε ὨἰπΊ86 1} 80 πισῇ γουῦί6. Ηἰ8 ρύγροβε ψουϊὰ 

Βανε Ὀεδη βεγνεά ὃγ οπς Ἐρίβεϊε, ἃ 51}}} Ιαῦζεγ “" Ερῃεβίβδῃβ," ἰὴ σδίος 
ναὶ Πα ἰηβεγίεά ἴῃ Οοϊοββίαπβ βῃουϊά πᾶνε ἔουπά ἰζ8 οπιε. ΝΈΤΥ 
ἴενν ἢανε δοοορίθά {πὸ ΓΠΕΟΓΥ ἰῃ ἰζ8 εηἰγεῖγ. ὙὟεῖ 1 Ηοϊιζπιδπη᾿ 8 

οὈβεγνδίίοηβ ἃγὰ οογγεοξ, ΟὨΪΥ ἔνο πεογίεβ 8εεπὶ ἴο δε ἐεδῦϊς, οὔς 

ἴδε τἤδογν με Πδ8 Πἰίπηβεὶῇ ργοροβεά, {πε οἴμεγ {παΐ θοῖἢ Ερίβεϊεβ αγε 
φσεπυίΐηε. Ηἴβ ονῇ {ΠδΟγΥ ἰ8 ἔὰγ ἴοο σοπιρ!σαξεά το Ὀε ργοῦδθίε. 

Τῆς 5βι πη] αγί εἶα οσουγ οἴζεη ἰῃ αἀἰεγεηΐ σοηΐεχίβ, δὰ Ἔχργεβ88 αυΐϊε 
αἰβεγεης ἰάθδβ, γεῖ Ἔϑοῇ ἰβ8 ἢδξυγαὶ ἰῃ ἰἴ8 ρίαςθ. Τῆϊβ ἰβ ἀϊῆσαϊξ τὸ 
δοσομηΐ ἴογ ἰπ δὴ ἱπιϊϊδίογ, γῆο ψουἹά Ὀς ἐεττεγεά ὃγ {πε ἀοσυπιεηΐῖ 

ψΠσἢ με ννὰ8 υδίησ ; δυῖ ἴῃ ἃ ψγίϊεγ βυσῇ ἃ5 Ρδα!, γί ἰῇ ἰάθαβ δυῖ 

υἀπυβεά ἴο ἴογπιδὶ σοπιροϑίτίοη, βοῇ γεβοηδίαπος δηά γεῖ βυοῖ 



ΙΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 491 

ἀϊδέγεηςς ἰπ ἰεϊίεγβ νγίζεη τορεῖπεγ ψὰ8 αυϊα ἴο θὲ εχρεςοίεα, 

Νο ἵγαςε οὗ δε ργοσεββ ἢδβ Ὀεεη ἰεΐξ ἰπ δε τεχίαδ! ενίάθηςε, δηά 

τηΐβ ἰ8Β ἃ σοσρεηΐ ἀγρυπιεηΐ ἀραίηβί {πε ἤθογγυ. Τῇε Οηϊν αἰζεγπδέίνε, 

τῆεη, ἕο ΗοἰἐΖηηδηη 8 νον βεοπιβ ἴο Ὀ6 [παΐ ὈοΓἢ ἰεζζοῦβ ψόγα τυγίτση 

ὉΥ Ρδα!; δηά τπ8 Πί8 ἰηνεβιϊσαϊςίοη Ὀεσοπεβ ἵπε Βγηὶ Ὀα815 ἔογ υϊξε 

Δηοῖπογ γε παη ἀπ δυΐποῦ σοηζειηρίαϊεα. Ννε οδηποῖ ἰη παῖ 

ξΆ86ε βρεδὶ οὗ πιαΐυδ! ἱπάεριθάηεββ ; ἴῃς ῬῃεηοπΊοπα ἔπαΐ βισρεβίοά 
τηϊ8 ἐχρίδηδίίοη αγὲ διιρὶν δοοουηΐϊεά ἔογ Ὀγ πε αηἰτν οὗ δι ογβῃίρ. 

[τ [8 ποϊενογίῃν παῖ Δα! οπεγ, πο ἢα8 0 ἰεδπίηρ ἴο ἐγδάϊείοηδὶ 

ορἰπίοηβ, {πίη 8 παῖ ἴῃς Ὀεβί βοϊυϊίοη οὗ ἔπε ργοῦϊεπὶ ἰ8Β ἴο ὃς ἴοιπά 

ἰπῃ ἐπε δοςσερίδηοε οὗ {πῸ δυϊπεητίοιν οὗ ὈοΓῃ Ἐρίβείεβ (Εἰπὶ. ἐ. ἀ. 

Ν.Τ.͵, 1894, ρ. 97, Ὀυϊ σοπχρᾶγε ἴδε πιογὲ ἀμπδίουβ ἴοης οἵἉ δίβ ἀγείο!α 

ἱπ τῆς Επε. Βιδὶ., 1899). ΤῊΙ5Β νίενν, ἰς πᾶν Ὀὲ δἀάεδά, ἰ5 σοηβτγπιεά 

ΕΥ̓͂ {πε οἷοβε σοππεχίοη οὗ (ο᾽οββίδηβ τῇ ΡΠ] επιοη, νῇῆϊςῇ, ἰἔ σεπαυΐης, 

411 Ὀυξὲ φυαγαηΐεοβ ἔπε σεηυίπεηθββ οὗ Οοἰοββίδῃβ; δηά {παῖ ἰξ ἰβ ποῖ 

δυϊπεηῖς ἢδ8 δε αγρυρά βοίεῖν ἴο ἀΐβροβε οἵ ἰΐβ τεβεϊ πον ἴο 
Οοϊοββίαπβ. νε πιδὺ {πεγεΐογε δοοερὲ {8 Ἐρίβιϊε στῆ σοηβάεηςσε 
88 ἴδε ψογῖ οἵ Ραυΐϊ. 

ΘΕΟΤΙΟΝ Ν.-- ΡΊΑῸΒ ΑΝῸ ὈΑΤῈ ΟΕ ΟΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝ. 

δϑίωοες Ρδὰὶ! νψὰβ ἃ ργίβοηεν ψἤεη πα Ψγοῖα ἰΐ, ουγ ΟὨΙΥ αἰϊεγηδίϊνεβ 
αἴε Οδββαγεα δπά ἤοπιε. Μίεγεν, εῖίββ, ἤδιυρὲ δπά οἵπεγβ δανε 

αγφαεά ἴογ ὕξεββαγεα. Ννῃαὶ ννείββ γεραγάβ δ8 ἀδοίβίνε 18 ταί Ρααΐ 
Βρεδ ΚΒ ἰῃ ῬΠ ]επιοη οὗ σοίηρ ἴο Οοίοββθε οὔ ἢίβ γείεαβε, ΏογεΔΒ ἴῃ 
ῬΗηΠιρρίαηβ, ψγίζεεη ἔγοπι Κοπια, ΠῈ 8ᾶγβ ἴπαΐί 6 ἤορεβ ἴο Κὸ ἰηΐο 
Μαςεάοηίαᾳ. Βαῖ {ῃΐβ ργονεβ ποίῃίησ, ἴογ Μαςεάοηία πιίσῃμε ἤανε 

Ὀεεη ἴδκεη ου {δε ψ8Υ; 8πά, Ὀεβίάεβ, Ρδυ}8 ρίδηβ πιίσῃς ἤανε 

σδδηροά ἰη {πε ἱπίεγναι. Ηδαρὲ πη ἴπαΐ ἴῃς σεπαυίπεηαββ οὗ ἴδε 
Ἰεϊζεγβ σϑὴ δε πιαϊπίαίποα οἡγ οπ πε δβϑυπιριίοη ἴπδΐ πε Με γα 

ψ7τιτίεη αἱ ὕξεβαγεα, βίπος ἰεϊζεσβ 80 ὑηπ|κὸ ΡΠ ρρίδηβ σαπποῖ ἤᾶνα 
Ὀεεη ψτίξίεη 80 ἤεδᾶγ ἴο [ἃ 848 ἐπεὶγ οοπιροβίτίοη δ ἤοπιεὲ ψουἹά 

ἀεπιαηά. Ης {πίη ἐπεὶγ ρεου αν οπαγαοῖεν 18 Ὀεϑὲ ἐχρίαίπεά Ὀν 
τῆς ἕδος τηδὲ Ῥαδα] ἴῃ 8 οοηβηεσπιεηΐῖ, πα 0]6 ἴο ργϑδοῇ, νγὰ8 ἀγίνεη 

ἴῃ ἀροη Πἰπιβοῖξ, αηὰ τπουρῆς οὐ πιογε ἔμ Πν ἤδη Ὀεΐογε πε ἱπιρί!ςα- 
τίοη οὗ μὶβ σοβρεῖ. Τῆς ἔγαϊς οἵ {Πὶβ ψε βηά ἴῃ Οοἰοββίαπβ δηά 

Ἐρῃεβίαπβ. ΤῊΪΒ ἰβ οὗ ἴοο βρεουϊαζίνε ἃ σπαγδοῖογ ἴο Ῥδδγ 8ΔΥ 

ψείσῃς. Οη ἐπε οἵμεγ ἢαπά, ἰξ ἰβ σεγίδιν πιογε ργοῦραῦίε τμδΐ ἃ 

ΓΟΏΔΜΑΥ βίανε 8ῃουϊὰ πᾶνε ἥεά ἰο βοπιὶεὲ ἴπδη ἴο ξεβαγεᾶ; ἴογ 

Δ Πουσἢ Οσϑαγεα 'νὰ8 πεᾶγεγ ἴογ Οπεβίπιαβ ἤδη ἢόοπηε, [πε ἰαϊίεγ 

ὙᾺ8 ΠΊΟΓΕ Δοοδβϑίρίε, δηὰ αἴογάεά ἃ ἴὯΓ βαΐεγ σοποθαϊπηδηξ. δι} 8 

ἐχρεοίαιίοηβ οὗ γεΐεαϑε Ψψεγε πιογε παίυγαὶ αἱ ἤοπιε ἴπδη δὲ σξεβᾶγεδ. 



492 ΙΝΤΕΟΌΌΟΛΟΤΙΟΝ 

Ὀυτγίης ἔπε ἰαϊεγ ραγὶ οἵ ἰβ ἱπιργβοηπιεηξ δὲ ὕξεβϑαγεα πε κηον ἴμδλῖ 

με νδ8 φοίηξ ἴο ἤοπηθ. ἰὲξ ψουἱά θὲ πεοδββαγυ ἔπε ἴο ρίασε ἴδε 
Ιεϊέεν ἱπ δε εαγίίεγ ραγι. Βαΐξ ἰξ ἀοεβ ποῖ ψε]] βυΐξ {ῃΐ8, ἔογ Ῥαυΐ 

διά ἴογ ἃ ἰοης εἰπιε θδεη δηχίοιιβ ἴο 8βεὲ Ἐοπε, δηὰ ἰξ ἰ8 τηοβέ πη κεν 

ταῖ δα βῃου!ὰ τίη οὗ ροίης ἰο Οοίοβδβεε γβὲ. [ἃ νουἹά Ὀὲ νεγὺ 

βίγβησο, ἔαγέπογ, ἢ αι] ψγοῖε ἔγοπι ὕξεβαγεα, ἐπαξ πε βῃοι]ὰ μὲ βἰίεης 

αδουῖ ΡΠΠρ, οβε συθδὲ πα παά Ῥδεη βΒῃογεν Ὀείογε, ἀπά βδουϊά 
Ιεξανε υ8 ἢ {πε ἱπιργεββίοη ἐπας ἢςῈ Ψψὰ8 υὑπδυπιραίμεῖίο. Τῆς 

ϑεηεγαὶ βἰϊυδείοη ργεβυρροβεά ἰῃ τῆς Ερίβιεε βυϊξβ ἤοηιε Ὀεξζίεγ ἴπαη 

Οξεβαγεαᾶ. 
ΤΗΐβ ψουϊά Ὅς ργαοιίςα!ν σεγίαίη ἰἢ τπε8εὲ Ερίβεϊεβ νεγε τυγίτέεη 

αἴεγ ῬῃΠίρρίαδηβ, ἃ5 ΒΙ είς, υἱσπιίοος ἀπα βενογαὶ Ἐπρ βῃ βοδοίαγβ 

ϑιρροβε. Βαΐῖ {δε πιογὲ υὑδυδ] νίενν ψῃϊς ἢ πιλῖεβ ΡΠ ρρίαηβ {δε 
Ιαῖεβὲ οὗ {πε ἱπιργβοηπιεηῖ- ΕΡ 8.168 βθεπὶ8 ἴο 6 ργείεγαρίε. Τῇε 

γρυηηεηξ ἔγοπῃ πεοϊορίοα! δἰδηϊίεβ ἰ8β πιοϑὲ ργεσαγίουιβ,; πὰ (οἱοβ- 

βίδῃϑ, 38 ΜῈ 11 ἃ8 ῬΠΠρρίαηβ, ργεβϑοηῖβ βιγικίης ρᾶγαί!εῖ8 νυν Εοπιδης. 

Τῆς {δεοϊορίοσί! βγυβίεπι οὗ δὰ! νὰβ ἰογπιεά Ὀείογε ἣἢς ψγοῖε οὐγ 

εβεϊίεβε Ερίβεϊε, γεῖ πον {π||6 Ῥααυ!πίβπι ἔπαγε 18 ἰω Τἤαββαίοπίβῃβ, 

οΓ ἔνε ἴῃ 1 Οογίηϊῃίαηβ. γε παν τὸ γίρῃξ ἴο ἐχρεςῖ πε τῃουρδῖβ 
οὗ Οοἰοββίδηϑ ἴο γεαρρϑαγ ἰῃ ῬΠΠρρίαηδβ, ἃ βἰπιρίε ἰεξξεγ οὗ πᾶ πῖβ ἴο 

ἃ ΟΒυγοῦ ψμεγε ἔπε Οοἰοββίβδη ἴγρε οἵ ἴδἰβε ἀοοίϊγίηε παά τοΐ δρ- 
Ρεαγεά. ἰπάεεά, πονν πιυσῇ ἔπεα ἰβ ἰῃ Οοἱοββίαδῃβ ἔπαΐ ἄοεβ ποῖ 
τεσ ἰη ἘρΠεβίδηβ, αηὰ ἤονν πιυοῇ Ερμεοβίδῃβ δά ά8 ἰο ψῆδὶ νὰ βπά 
ἰῃ Οοἰοββίδηβ ' Υδὔεὲ ἔμεβε ψεγε ψγιξζεη ργαοςοϑ!ν τορσεῖπεγ. ΤΏτγεε 

γδΆγΒ δὲ ἰεαϑὲ ἰαὰὺ Ὀεΐνγεεη Ἐοπιδῃβ δηά ἴπε εαγίοϑὲ της αἵ νῆῃϊοῃ 
ῬΒΠρρίδηβ σου πᾶνε Ὀεδη ντγίτζεη, δηὰ 1688 τἤδη εἰζῃζεεη πηοητῇβ 

Ὀεΐνεξη τΠἰ8 {πε ἀπά ἴῃε ἰαῖεβὲ ἀδίε ἔπαΐ σα Ὀε δββίρηεα ἴο Ο(οἱοβ- 

βίδηβ. Βυγίπεσγ, δαὶ βεςπηβ ἰπ ῬΠΠρρίαῃβ ἴο Ἔχργεβ88β ἃ πιογὲ ἀδοι θά 

σοηνίοἰίοη 88 ἴο ἐπε βρεεαν βεζ[Ἔπχοῆς οὗ ἢἰβ ἕατε ἤδη ἰῃ Ῥῃϊεπιοο ; 
δηά δε ἰοοῖβ ἔογψαγά ἴο ἀεαϊῇ δ8 ἃ ποῖ ὑπ] κεὶν σοητίηζεηον. ἴῃ 

ΡΒ ρρίδηβ Ῥδὰϊ αἷϑδο βρεϑῖβ οὗ βεπαάϊησ νὰν Τιπιοῖῃν βῃογιίυ, 

νι ογεαβ Πα ἰ8 νι δαὶ ἴῃ Οοϊοββίδηβ. [ 2 Τὶίπι. ἱν. 19 ἀδῖεβ, α5 

8οπΊ6 βοῃοΐαγβ πίη, ἔγοπι {Πἰβ ἱπιργβοηπιεηΐ, Π|8 νου ἀστγεα Ὀεδὶ 

στ {δὲ ργίογίν οἵ Οοἱοββίδηβ, ἴογ ἰὴ ῬΠΠρρίαπβ Ῥαμ! βρεδῖβ οἵ 

βαηάίηρ Πἰπὶ αὐαν, ἴῃ 2 Τιπιοῖῃν ψε Βπά ἢἰπιὶ σοηθ. Τῆΐβ, πονχενεσ, ἰβ 

ποΐ νεγὺ σοορεηῖ. [ἰ 866πὶ|85 Ὀεβδῖ ἴο δάπεγε ἴο ἴπε υδυδὶ νίενν δηὰ ἴὸ 
ἀδΐῖε τπςῸ Ερίβεῖς ἀυγίησ ἴδε εαγὶν ραγὲ οὗ Ῥαυ} 5 Ἐοπηδη ἰπιργίβοη- 

πιεῖ. Τῆς γεαγ ἴο ψῃϊο νὲ δββίφη ἰξ ἀδρεηάβ οἡ ἴπ6 ζεῃεγαὶ νἱενν 

νε ἴακε 45 ἴο (ῃς σῃγοηοίοσυ οἵ Ρδυ} 8 {Ἢ ὲ τῆδὺ ρεγῆαρβ ρίαςε 
ἰξ ἰῃ α.Ὁ. 6598. [Τῇε δγείοϊας οὐ “ Οῃγοποίοσυ οἵ [ῆε Νεὲν Ταβίδπιρης " 

Υ Ο. Η. Τυγπεγ ἰπ Ηδϑβίηρθ᾽  ιοοημαγν οὗ ἐμε Βιίδίε τλὰν Ὁε 
οοηϑυϊτεα.] 
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ΘΕΟΤΙΟΝ Υ].--- ΘΈΞΕΟΤΕΟ [ἹὩΤΕΒΑΤΌΒΕ. 

ΟΥὨ ραϊΐγίβεϊς οοπιπιεηϊαγίεβ ἴποβε οἵ Οπγυβοβίοπι (ΗΠ ον ἰ65), 
Τπεοάογε οὗ Μίορβυεβίια δηά Τῃεοάογεϊ πᾶν Ὅς πιεηπίίοηεά. ΟΥ̓ 

ἰαῖε ςοπιηπιεηΐαγίεβ δαγίϊεγ ἔπαη {πε πηοάσγη ρεγίοά Οαινίη δηά 

Βεηρεῖ ἄγὰὲ ρεγῇαρϑ ἴῃς πιοϑί ἱπιρογίαηξ. Τῆς οὨίεξ πιοάθγῃ Ἴοπὶ- 
τηεηϊαγίεβ Ὁ. ἴογείζῃ ψυγίζεγβ αγὲ ἴποβε οἵ Ὀς Νεῖίε, Μεγεγ, Επταϊά, 
Ηοΐἴπιδηη, ΚΙόρρεγ, Εἔγβηκε (ἰὴ Μεγεγ), ΟἸἔγαπηαγε, Νοη ϑοάε (ἢ απά- 

Οονυηπέπέαγ), ΔΝ εηθεγς (ϑίγαοι-Ζοεοκίογ) ἀηὰ Ηδαρὶ ([αἴεβὲ εαϊτίοη 
οἵ Μεγεγ). Απιοης Επρ 8 σοπγπχεηίαγίεβ ἴποβα οἵ Εδάϊε, ΑἸ ογά, 

ΕἸΠςοοῖε, ἰσπείοοξ, Εἰπαϊαν (ἰπ ἐς Ρμῤῥῥὲ Οονιηιεηίαγγ), Βεεῖ, Μου!ε 

δηὰ Αρροῖὶ (πέεγπαίίοπαὶ Ογὶέϊοαὶ Οοηυπόηπέα γ}) πιὰ Ὅὲ πιεπιϊοπαά. 
ΚΙὄρρεγ ἰ8 ἱπιρογίαπε ἔογ πε ἀϊβουββίοη οἵ {πεοϊορίοαὶ! αιεβίίοηϑβ, 
ἐϑρεοία!ν ἔπε δηρείοίοσυ, Ὀυὲ {πε βίγε ἰβ νεγν αἰδῆιιβε. ΟἸτγαπιαγε 
8 νεγῪ ἴ}} δηά τπογουφῆ, θυΐζ αἱ εἰπιεβ εσσεηϊγίς. Ης [8 α8ο αυΐξε 

ἱφηογαπὶ οὗ Ἐπρ βῆ νοόογ. νου ϑοάβη ἰ8 νδἱυδδία, απὰ ἢμδ8 ἔγε- 

4υσπεῖν ἰηῆυεποεά ΑΡρροῖ. Μαυςῇ {πὰ Ὀεβὲ σοπιπιεπίασυ οὐ ἐπε 
Ἐρίβε!ε ἰβ ῃαΐ οἵ Ηδυρί, νῆϊςῃ, πουφῇ ἴῃ Μεγεγ, ἰβ δὴ δεηξίγεϊν πεν 

σογι. Εογ οἷοβε σγαρρίίησ σῇ τῆς Ἐπουρσῆς οὗ ἴῃς Ἐρίβε!ε 1 ἢδ8 
ὯΟ γίνα!. [{ βοπιεῖίπιε8 ὑγεββεβ ἴπε δγϑιπιοηξ ἔγοπι ἴπῈ σοηπεχίοηῃ 

ἴοο ἴαγ, πὰ ἰβ ρεγῇδρβ βοπηειπηῈ8 ἴοο βιρίε; Ὀυξ ἔπεβὲ ἃγὰ νεγῪ 

βρης ἀείεςῖι5Β. 'ε 511 πεεά ἴῃ Ἐπ 8 ἃ σοπηπηεηΐαγν οὗ [Π18 κίηά, 

ἴο ἀηγανεῖ πῃ τπουρσῆξ οἵ {Πὶβ πιοβὲ ἀἰδῆσυ!ε Ἐρίβιϊε. Ουν πιοβῖ 
ἱπιρογίδηξ ψόγῖβ, ἴμοβε οἵ ΕἸ] οοζε, [σμείοος ἀπά ΑΡρΡοῖξ, αγε οἵ 
Βρεοίαὶ ναῖας ἔγοπιὶ ἔπε ρῃϊ!οϊοσίοα! βιαπάροίης. ἰρσπείοοι ἰ8 νεγῪ 
ἔμ} οἡ ροϊηΐβ οὗ Πἰβίογυ, δηά Ἴοηξγίθιαῖϊεβ ἃ να αδθίε ἐχουγβαβ οἡ {πα 

Εδββεῆεβ. Ηἰβ αἰβουιββίοῃβ οὗ βρεςίαὶ ογάβ ἄγὲ α͵80 ἔμ} ιηὰ ἰυπιίηουβ. 

Ηε ἰβ ἰε88 βίγοηζξ ἰῃ δχεροϑὶβ ἀπά ΒΒ ΠΙ αὶ] ἐπεοίοσυ. Αδθοῖς ἰ8 
“ πγαίην ΡΠ οἱοσίοα!," πὰ 88 βϑυςῇ πιοβὲ {παηκνογίην, Ἂϑρεοίϑ!ν 

ἴον πε ἐγεχυεης τεβιίης οἱ [ἱρπιίοοι Β γεβι!ῖ8. Εἰηάϊαν 18 αἷβο 
Ἔχοεῖεης ἀπαὰ ἀεβεγνεβ ἴο Ῥε πιυςῇ Ῥεῖζεν Κποση. Μουϊε γεβῖβ ἴογ 

{πε πιοβὲ ραγὲ οὐ [ἰἰρῃείοοῖ, Ὀυϊ ἰβ νεγὺ βοποίαγ!Υ δπὰ δἕ {{π|6ὲ8 
ἱπάερεπάεης. Μαοίαγεη ἰῃ ἴδε Εχροςίίογ᾽5 Βέδιε ἐχῃιδὶῖβ τῆς ἰη- 
βἰσῃξς πὰ ἔξ ον οὗ εχροβιτίοη ψῇϊσ ἢ σδαγαοίεγίβε 411 ἢἰ8 ψογί. 

Μου!ε᾽5. Οοἱοδϑίαη ϑέμαϊες βῃουϊά αἶδο ες πχεητίοηεά. 
Εογ ογἰεἰςσαὶ ἀϊβουββίοηβ πε Νὲν Τεβίδπιεπε ᾿πγοάμςοςοηβ πᾶν Ὀε 

σοηδβαϊεά, δηά εβρεςοία!γ ϑαπάδυ᾽ Β νεγῪ νδίιδθ]ε ἀγίϊοϊα ἴῃ Θηλ ἢ 8 
Δϊοξίοηανγ οἵ ἐδιε Βιὲδὶε (2πὰ εἀ.). Τῇ πιοβὲ ἐπογου φῇ ογεῖσα! ἀΐβουϑ8- 

βίοῃ 8 ΗἩοἰεζιηδηη᾿ β γί ἐγ ἘῤΠέδεγ- μπᾶ Κοϊοσϑεγόγίεΐε (1872), οα 
μη νοη ϑοάδη νγοῖε ἃ β8εγίεβ οὗ εἰαδογαΐε ἀγίίοίεβ ἴῃ ἴῃς ϑαλτγὸ. 

γοίοείαπί. ΤΗεοὶ. ἴον 1885. Εογ ἴπε {πεοίοσυ οὗ ἴῃς ἘΕρίβιϊιε ἐπε 
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ψογὴ5 οὐ Νὲν Τεβίαπ,)εης ὙΠεοίΪοου δηάὰ οὐ ααυϊηϊβπι ΠΊΑΥ ὃὲ 
οοηδβυϊςά. Ἐνεγ ησ'Β δὲς ῥαμἐπίδοπε Αηρεϊοίορίε μπά Πᾶπιοποίοριε 
ἰδ ἴῆε Ῥεβὲ ψόογῖ οὐ ἃ βυδήεςϊ οὗ σγεδῖ ἱπιρογίδησς ἴογ ἴῃς Ἴςοτγτγεοῖ 

υηάἀεγβίαηαίϊηρς οὗ ἴῃς Ερίβιϊε. [,υεπεη᾿8Β Μ|Εολμαεὶ (1898) πιὰν αἰβὸ 

Ὁε πιεητἰοπεά. Η. 81. Φοῆη Τμδοίκεγαγβ 71᾽ε Κείαίίοπ οὗ δὲ. Ῥακὶ 
ἰο Οοπέερμιβογανγν ϑεισὶοῦι ΤἼομρ πὲ, ρα ὈΠ5ηεα δίηοε ἘΠῚ σοπιπιθηΐαγΥ 

ψεηΐ ἴο ργεββ8, σοηίδίῃβ ἃ αδεῖμ! οπαρίεγ οὐ δηρεϊοίοσΥ. Ο. Ὁ. 

Μαγιίη᾿ 8 σοτπηπηεπίαγυ ἰῇ τῆς Οεηέμγν Βιδίς ἀρρεαγεὰ ἴοο ἰαΐε ἴο ὕὲ 

υδεά ἰῃ ΔΩΥ ΨΆΥ. 
ΝοτΕ.---Τῆς εχ οὗ ἔπε Ερίϑβϑιῖε πεγε ργίπεθα ἰ5 ἃ ογίἰσδ!ν γενίϑεά 

ἰοχῖ, ἀπά παΐ οἡ ψῇῃϊοῆ ἴῃς σοπιπιεηίαγυ ἰβΒ ὑαβδεά. Τῆς ἀρὈγενίδτουβ 

ἰῃ ἴῃ ποΐεβ πεεά πο εχρίδηβίίοη. Τῆε σοπιπιθηΐαγυ νγὰβ Βη βῃεά ἰῃ 
ϑερίεηογ, 1898 ; γείεγεηςεβ ἴο ἰδίεγ {Πτεγαΐαγε ἤανα Ὀδεῃ ΒΡΑΓΙΙΥ 

ἱπεγοάμςεά ἰῃ ργοοῦ. Τῆς δυΐπογ πιᾶν Ὀε ρεγπιτεά ἴο δάά παῖ [ἰδ 

οὨίεῖ σορσογῃ ἢ88 Ὀδδη ἴο Ἔἐχρουπα ἔπε Ἐπουρῆϊ, βίησε ἰἴ νγὰβ ἀεβίγαδθίε, 
ἰῃ νίενν οὗ {πε {ἰπ||{8 αβϑίφηεά, ἴο σοποεηΐγαϊε δἰζεηζίοη πιαίην οἢ οπε 

βἰάε οὗ Ἔἐχερεβίβ, δηὰ ἰπ τῃς Επρ βϑῃ σοπιπηεηϊαγίεβ οὐ δε Ερίβεε 

ἴδε ρῃ!οϊορίοα! βἰάε 18 αἰγεδάν ἀπιρὶν γεργεβεηΐεά. [τ μδ8 ἐδεγεΐογε 

Ὀδδη Πεσαββαγν ἴο αβδαπιε πλυοῇ ἰῃ ἴῃς νὰν οὗἉ ρῃϊοἰοσίοαί γεβα τ ἰῃ 

ογάεογ ἴο ψαίῃ βρᾶςε ἴογ ἔπε εἰυοίάκείοη οὗ ἔπε τῃουσῆξ. 



ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ͂ 

Η ΠΡΟΣ 

ΚΟΛΑΣΣΑΕῚΙΣ ΕἘΠΙΣΤΟΛΗ. 

1. τ. ΠΑΥ͂ΛΟΣ ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ θελήματος Θεοῦ, καὶ "Ή(οτ. 
Τιμόθεος ὁ ἀδελφὸς 2. τοῖς ἐν Κολοσσαῖς 2 " ἁγίοις καὶ " πιστοῖς 

ΠῚ 
Ἢ. 

ῬΠΪ]. ἱ. «. 
Ὁ 2 Οοις. νἱ. 

ἀδελφοῖς ἐν Χριστῷ - χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ "Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν. “0 

1 Κολασσαεις: [,η., Τα, ΝΝΗ., ΕΑΟν. ν ἢ ΑΒΓ ΚΡ. Κολοσσαεις: Τ., 8. νἱἢ 
Ἡ ΒΕΘΕΟ, ργοδδδὶν ὉῪ δϑββίπι]διίου ἰο Κολοσσαις (ἰ. 2). 

3 Κολοσσαις: Τ΄ ΝΗ. ΚΑΟΝν., νν8. ἢ  ΒΌΕΕΟΘΙ,. Κολασσαις: [,π., ΤΙ. ψἰπ 
ΚΡ 17, Ὀγ δββι πηι δτίοη ἴο τἰε]ε. 

5 80 Τ΄, Τα, ΑΗ., ΕΕν., ν 8. ἢ ΒΌΕΚΙ, 17. και Κυριον ἰησον Χριστον: 
ἀάδεὰ ὃν Τ.Ε. [1.π.} ἢ ΦΑΟΘΈῈΟ δπὰ πιοδὲ Μ58. ὃγ δββί πη! διοη ἴο Ῥαυϊπε ὑβαρε 

ΟΠΆΑΡΤΕᾺΚ 1.-ἶνν. 1,2. ϑαυῦτατιον 
ΟΥ̓ Ῥαῦὺϊ, ΑΝῸ ΤΙΜΟΤΗΥ ΤῸ ΤῊΗΞ (ἩΒΙ8- 
ΤΊΑΝΒ ΟΕ ΟΟΓ.05845.--Ν ες. 1. ἀπόστο, 

διὰ θελ. Θεοῦ. Τῆε τείεγεποε ἴο Πὶβ 
ΔρΟδι]εβῃΐρ ἰβ ποὶ ἄμε ἴο δῃῪ διδοῖ οσ 
Ὧ15 δροβίοϊ!ς δυϊποτεν οὐ ᾿εδοπίηρ, 88 ἱπ 
δε ολβε οὔ τς Ερίβι:168 το ἴῃς αδἰδιϊδηβ οὐ 
Οοειπεπίδπβ, δυϊ, ἃ5 ἐπ τε Ερίβιϊε ἴο τῇς 
ἘοπηδπηΒβ, ἴο τῆς ἕλει ἴδι Πα ψν88 υπκποννῃ 
ἴο τδοβε ἴο Ψῃοπὶ ἢς νν88 τυγτἰπρ. 58:π|ϊ- 
Ἰαγὶγ τείεγεπος ἰ8 πδάε ἴο ἴξ ἰπ τῆς ΕΡίβ1]Ἂ 
τὸ ἴδε ΕρΠεβίδπβ, ἴδε ἰεϊῖεγ Ὀεὶπρ' βεπὶ ἴο 
ΟΒυτοῆεβ, ἴο βοπῖε οὗ ψῃϊςῃ, ργορδοῖυ, 
Ῥδὰϊ νᾷ8 ὑπκπονη. [πὸ ψτιτἰηρ το τῃς 
Μαςεάδοπίδη Ομυγοῆεβ ἰε ἰ8 ποὲ πιεη- 
εἰοηεά, ἕος {πεν παά Ὀεεπ ἰουπάεα ὃὈγ Πἰπὶ 
δηά γεγηδίπεά Ἰογα!.--- Τιμόθεος : ἱποϊυἀεὰ 
ἱπ ἴδε βαϊυϊδιίοηβ ἴῃ Τῆς88., 2 Οος., ΡἢΪ]. 
δηὰ ΡῃΐΪπ. Ηε νουϊὰ ὃῬὲ Κποννῃ ὉΥ 
πδπὶς ἴο ἴῃς Οο]οββίδπβ 485 Ρδυ] 8 σοτὰ- 
Ραπίοη, δυῖ ρῥγοῦδθίν ποῖ ρεγβοηδιἶυ. 
Ἑλπιβαγ᾽ β σοηὐεοζυγε (4150 ρυὶ ἑογυνατὰ ὉῪ 
Μαϊτορεῖ) ταὶ ἢε πιᾶὺ πᾶνε ἰουπάεὰ {πε 
ΟΒυγοῦ 18 υπβυρροτίεὰ δηὰ ἱπιργοδδδῖς 
(δες νες. 7), Ὡς Εννα] δ᾽ 5 νῖενν τῃδι δὲς 
νπτοῖς {πὲ δυϊκ οὗἩ τῆς Ερίδβεϊε, αῆες ςοη- 
βυϊδιίοη ννἢ Ῥδαὶ, Βα5 ποιπίπρ ἴο τεσοπλ- 
τηεηᾶ ἴξ, δηά 18 ορεη ἴὸ βεσίουβ οὐ]εςιίοπβ. 
ὁ ἀδελφός ἰ8 λἀ ἀεὰ το δαΐαπος ἀπ᾿ λος, 

Ἀπὰ Πᾶ8 πὸ τεΐειεηςς, 828 Οῃγυβοβίοπι 
τδουρῆῖ, ἴο ΤΙπιοι γ᾽ 5 ΟΠ οἶΑ] ροβίτίοη. 

νεῖ. 2. Ῥαυ! ἄοεβ ποὶ δάάγεββ δε 
ΟΒυτοῖῦ ἂἃβΒ ἃ Ομυτοῆ. Τῇηΐβ ἢδ8 ὕδεπ 
ἐχριαἰηρὰ ὃγ τῆς ἔδει (πὶ πε βίοοά ἰπ πὸ 
οδῆςίΑ]! τεϊδιίοη ἴο ἔπε σοπηπιυπὶςν, ἀπά 
τπεγείοσε δά ἀγεβϑεὰ ἱπάϊνίυα]8. Βυϊ πε 
ἄοεβ ποῖ πιεητίοπ ἔπε Ομυτγοῖ ἰη ΡΑϊἐῤ- 
ῥίακς, ᾿Ἰπουρῃ ἢς Παὰ ἰουπάεά ἰξ. Τῆς 
Οπλϊββίοη ΠΊΔΥῪ δὲ δοοϊδεπία! ; Ὀυϊ ἢς 
866 π8 ἴο ᾶνε ομδηρεά Πίβ ουδίοπι ἰπ δἰ 
Ἰαῖες Ἐρίβειεβ, βίπος ἴξ ὁσουτβ ἰῇ 41 Πί8 
ἰεξῖεγβ ἴο Οἴυσομε8 τοπὶ Κομαης ἄοννη- 
τνᾶγάβ.--ἁγίοις πᾶν Ὀε Δ δάϊεςιϊίνε (580 
ΚΙ., ννεῖββ δπά οἵδπεσβ), υῖϊ ποῦς ργο- 
ΒΑΡΪΥ ἃ βυδβιαπιῖνε (860 Μεγ., ΕἸ]., 
{ὶρδῃεῖ,, ΟἹ., 5οά., ἤδυρι, ΑὉ}.), βίπες 
Ῥδὰ] βεεπιβ ποῖ ἴο 86 [ἴ ἐπ ἴῃς ρίυγαὶ ἱπ 
8ῃ δά)εςεῖναι βεηβς, Ἔεχοερῖ ἰη Ερῆῇ. ἰϊΐ. 5, 
δηὰ ἴῃ τῆς βαϊυἱδιίοηβ οἵ 2 (οσ., Ερῇ. δπὰ 
ῬΠΪ]. ἐξ ἰ8 ςεγιαίηἶν ἃ βυδείδπεῖνε. [{Κεὰ 
ἀδελφοῖς ἰξ πιᾶγ ὃς )οἰπεά νυν ἐν Χ., δυῖ 
8ῃου]ὰ πιογε ργορδθῖν δὲ ἰακεη ὃγ ἰϊβεϊξ. 
Τῆς 5δἰπῖβ8 ἅγα ἴποβεὲ ΨΠΟ ἂγὲ 8εῖ δραγι 
ἴοτ ἀοά, 45 Ῥεϊοηρίηρ ἴο Ηἰ5 Ποῖὶγν ρεορίε, 
τῆς [βγβε] οἵ αοὰ ((α!. νἱ. 16) ; {πε ργίνὶ- 
Ιεξεβ οἵ ἴπε σβοβεη παιίοη ὑπάεογ ἔπε ΟἹὰ 
Οονεηδηὶ Ῥεΐηρ ᾿γαπϑέεγγεά τὸ ΟΠ γί βείδπβ 
υπάες ἴδε Νενν.---πιστοῖς: ποῖ ἴο δε ἴΆΚεη 
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ἀῖν... 
ε ΈΣ ἐν, 

ΠΡΟΣ ΚΟΔΟΣΣΑΕΙ͂Σ .. 

3. Εὐχαριστοῦμεν τῷ Θεῷ πατρὲ' τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 2 πάντοτε 
ΟΡ Ν ων ὁμῶν προσευχόμενοι, 4. ἀκούσαντες τὴν “ πίστιν ὑμῶν ἐν 
ΠΕΕΝ Χριστῷ ᾿ησοῦ καὶ τὴν ἀγάπην ἣν ἔχετε 4 εἰς πάντας τοὺς ἁγίους, 

τε τίαι.ς, διὰ τὴν ᾿ἔλπίδα τὴν " ἀποκειμένην ὑμῖν ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἣν 
{ Οδήεςεῖνε, 
κατε; 611. ν. 5; Τί. ἢ. 13. 

1 8ὸ Ψ ἪΗ., ΚΕΝ. υἱὰ ΒΟ", ροβϑῖδίν ΌῪ δϑείσηι]διίοη το θ. π. (νεσ. 2). 
Τ., Τι. 18 βλλΟρεΚτΡ, ΡτοδΔΡΥ ἴο ἀνοϊὰ ππυκυδὶ ἐχρτεξείοη. 

Ὁ, Οδγγϑξ. ἱπβεγιεὰ ἔοσ βἰ πη112. γεᾶξοῃ. ννε. τῷ Ὁ" 

εττίω. ἰν. 8. 

και πατρι: 
τῶ πατρι: ἴπ., 

38ο 8. τἢἋ Β. ἴησον Χριστου: [,η., Τ., Τα. ΓΝ.Η.}. [|| ἘΕΝ. τι οἴδες 
Μ55. 

5380 Τ ΝΝΗ., [π|ᾶ,ἥ νὰ ΜΜΑΟΌΞΚΚΙ,Ρ. νπερ: [μπ., 
ΒΌ ΕΑ 17, ΡτοδαΒΙῪ ποτὰ νεῖ. 9. 

τε ΝΝΙΗ. πρ.. γέ. νὰ 

4ην ἔχετε: [η., Τ΄, Τι., ΓΝ. Η.}] υτῦ ΦΑΟΌΡΕΟΡ 17, ροβείδιν Ἴοπίοετπεά ἴὸ 
.5. τὴν: γε. Ὑ πὰ ὈΕΚΙ,, Ῥεῖδδρβ Ὁγ αϑϑι πη] διίίοη ἴο ἘΡΏ. ἱ. 15; Β οπρῖς, 

Ῥεσβαρε τί ρμεὶγ. 

ἰπ με ρμαββῖνε βεῆβε (15 ὃῪ Ἐν, ΕἸ]., 
ιρδιῖ,, ΑΡδ., Β.Ν.)-Ξ “ βιελάϊξαει," “αἱ τἢ- 
}," στ τοῖς τείσσεπος τὸ τῆς (Ὡ]Π1π 
ΔΟΆΥ ἴο ἔ21]15ε ἀοςίπης. Οοπιδίπεά νυν] 
ἀδελῷ. [15 πιελπίπρ '᾿νου]ὰ ὃς Δι Π] το 
Ῥδυϊ, ψὩΙΟΒ πψουϊὰ ἤᾶνε πο ροϊπὶ δετε. 
[τ δου! δε τλκεῃ Βεσε, 25 ΌῪ πιοβί ςοζὰ- 
τηεηίδίογξ, ἴῃ ἴπε βεῆβε οἵ “δεϊενίηρ '". 
-ἐν Χριστῷ. [5 βἰρτιίδοδηῖ τμδὶ Χρισ- 
τός οτευζε δλίοπε νεσὺ ᾿τεαυεπιν ἴῃ 1815 
Ἐρίδεϊε, Βαϊ ᾿Ιησοῦς πενετ ([Ββουρῇ Κυρίον 
μ- Ἰησοῦ, νεῖ. 3; Κυρ. Ἰησ-, [Π. 17). Νοὸ 
ΚΝ 1818 15 ἴο θε δοσουπιεοά ἴος ΌΥ τᾷς 

πεεὰ ἔοσ επῃηρἢδεῖβ ου ἴῃς ἀοςιππς οὗ ἴδε 
Ῥεζβοη οὗ Ὀβείδεν.- χάρις ὑμῖν κ΄ εἰρήνη. 
ὙΠῖβ Τοπιδίπδιίίοη 18 ἐουπᾶὰ ἴῃ 41] τδε 
Ἐρίβεῖεβ. τπδὶ οἰδίπὶ ἴο ὕῬε Ραυ}8Β εχοερὶ 
{πε Ῥαβίογαϊ5, ψῇεσς ἴξ 18 τηοάϊδεά. Τῆς 
ἐοττηυῖα, τυ ς ἢ γ85 ργοσδοὶν ςοπεβίγυςιεὰ 
ΒΥ Ρδυ!, ςοπιδίπεβ τῆς ατεεῖς πὰ εῦτγεν 
(ὀτπιβ οἵ βαϊυϊδίοη.- ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς 
ἡμῶν. ΤῊ Ϊ5 15 ποῖ δἀἀεὰ ἰπ τ Τῆεββ. Τῆε 
οἵδε: Ἐρίβιϊεβ δάά καὶ Κνρίον ᾿Ιησοῦ 
Χριστοῦ. Νο ἱπιροτίδποε ἴ5 ἴο δε διϊδομεὰ 
ἴο τδεῖγ οπιϊββίοη ἢεσε. ΟΥ̓ ἴδε 5ι πιεῖν 
βῃοτίεπεά ἔογηὶ ἡ χάρις μεθ᾽ ὑμῶν (ἰν. 18). 

γν. 3.8. Ραυτ᾽Β ΤΗΑΝΚΒΟΙΝΙΝΟ ΒΟΚ 
ΤῊΕ ΤΙΌΙΝΟΒ ΗΒ ΗΑΒ ΒΕΟΕΙΝῈΡ ΟΕ ΤΗΕ 
ΒΡΙΕΙΤΌΑΙ, ΨΕΠΕΑΒΕ ΟΡ ΤῊΕ ΟΟΙΟΒΒΙΑΝΒ. 
Αρςοοτάϊηρ ἴο 88 υὑυδυδὶ συδίοπι (50 ἱπ 
ὙὝΒεββ., τ Ὅοι., ἔοπι., ΡΏ]]., ΡΏΣ]1π1.), 
Ῥαυΐ θερὶπβ 8 Ἰεϊῖεσ τ ἀη ἐχργεββίοη 
οἵὗ Πὶβ {παπκίλ]ηεββ ἴο ἀοά ἴοσ ἴμε Οἢτὶδ- 
εἰδῃ στάοεβ οὗ ἢπἰβ τεδάειβ. Ὑτἤεγε ἰβ, 
Βοννανοσ, ἃ οεσίδίη οοηνεητίοπδὶ εἰεπιθπξ 
ἐπ ἔπεβε ρτεεϊίη ρβ, 48 τῆλ ὃε βεεῃ ἔγοπῃ 
ἃ σοπηραγίβοῃ οἵ βἰ πα τ ἑογπιυϊα τη Ἰεϊξεῦβ 
Τουπὰ Δπιοηρ τεσεηεν ἀϊδοονεγεὰ ραρυτί 
(ϑεε δγιῖίςῖϊςβ Ὁγν Ργοΐί. ΕἊεπάδὶ Ηδγγὶβ ἴῃ 
Τλες Ἐχῤοςίέον ἴον ϑερῖ. ἀπά Ὀες., 1898). 
ἘρΏ. ἱ. 15-17 ἰ8 ῬΑγδί οἱ ἴο νν. 3, 4 δηὰ 

9.---Ν ες. 3. τῷ κιτιλ.: 
Οοά, τδε Ῥαϊξες οἵ οἂὖγ οεὰ Ἴκο" 
Ἑνεη [ἢ Θεῷ καὶ πατρὶ ψεῖε τελάᾶ, νε 
βδβου]ά ργορδθὶν ποῖ τπιδῖος Κυρίον ἀε- 
Ῥεπάεηι οπ Ὧ5 ΜΕῈΠ 25. πατρὶ, Ξίπος 
1818 15 ποῖ Ρδ01}᾽5 ὑξ0] [ἴλη ς, τδουξὰ 
ἰξ ἰ8 ἐουπά ἴῃ ἘρΒ. ἱ. 17 (δ Θεὸς τ. Κνρ. 
ἡμ. Ἰ. Χ.).--πάντοτε ἰ5 Γςοῃπι ὉΥ 
ΒΕνοΓδϊ Τςοπηπηδηϊδίοιβ (Βεπε.. ΑΙΣ, ΕΠ, 
Εἰπάϊ!., ΚΕΝ.) νὰ αὶ ἴπ ἄνοι 
οἵ ἐδῖς ἰ5 οὐ παὶ ὑπ. προσενχ. 
(νεῖ. 9). Βαυῖ πιοζε ρτοῦδθϊυ ἴὲ βῃσαϊά δε 
ἰδίκοη ἢ εὐχι Μεγ., Πίρπε,, ΟἹ, 
Βαυρι, ΝΝ εἴΞ5, ἡπὴ εὦ ΠΤΗ Ὁ ἴμεν υϑυδὶ 
ςοἸ]οςδείοπι ἰπ Ραὰ]. Βυὲϊ περὶ ὑμῶν ὕε- 
Ἰοπρβ ἴο προσενχ., ποῖ (5 Γἰρδτῇ, τ, Ο) 
ἴο εὐχαριστ. ““Ὗνε αἰννδᾶγβ ρῖνε {μλπκθ 
 ἤξη ψγῈ ὈΓΆΥ ἕοσ γου.᾿" 

νει. 4. Ῥαδὺ πον ἱπιποάυςες (δε 
δτουπάβ οὗἨ δ᾽5 ᾿Ἐπαηκίηϊπεθε, τῆς γροοὰ 
τεροσὶ δε 845 πεασὰά ἃ5 ἴο ἴδε ἔδιτ ἢ δ 
ἴονε οὗ τἴᾷς Οοϊοεκβίδηβ. Ηε τείετιξ ἴο ἵὶ 
δραῖῃ (νεσ. 9).--πίστιν ἐν Χ. ἐν πιᾶὺ δε 
ἐαυϊναΐεπε ἴο εἰς, ὈὰᾺϊξ ΡτοΡΔΌΪν ἱπάϊολιες 
“δε Βρδεῖε ἴῃ πιο ἢ τπεῖτ {ΑΔ} πίονες 
ταῖμετ τὴ ἴδε οδήεςὶ ἴο νυν δίς ἴἰ ἰς 
ἀϊτεοιεά " (11 8:4.). ὙΒΪΒ ἔαῖτῃ τεβῖβ ἀροη 
Ομηϑβι. . 8 ἡ ΤΟ ΡΥ ἴακεη Ὁγ Εν] 
ἴο πηεᾶπ “ δάε! τ ".-- πάντας, ἑ.“., 2] 
ΟΠ βεδλπβ ᾿Ὡγουρῆους ἐπε ᾿νοτ]ὰ, νὐβοεε 
ὑπι|γ ἰπ ἴδε υπίνετξα! ΟΒυτοῦ 5 ἃ 
τπβουρμὲ τοῦς ἐπ ΡΑᾺΪ 8 πιὰ δἱ ἰδία 
χλε. 

γεῖς. 5. διὰ τὴν ἐλπίδα. ΤΉΪ-Ξ ἰ5 ζοη- 
πεςιεά ὃν Βεηρεῖ, ζοοννεάὰ Ὀν βενεζὰὶ 
τεςεπὶ σοπιπηεηπίδίοτς (Ηοίΐπι., ΚΙ., ΟἹ., 
Βαυρι, νΝ εἰδβ, ΑΒ}.), ἢ εὐχαριστοῦμεν. 
Ηδνίηρ μεασγὰ οἵ {μεῖς ἔτ ἀπὰ ἴονε, 
Ρααὶϊ ρῖνεβ ᾿μδηΚΒ ἔοσ ἴῃς ἤορε ἰαϊὰ υρ ἴοε 
1δεπὶ 'π βεάνεη. [Γἰρδίοοι απ ϑοάξη 
ὑγρε ἴπδὲ ἴῃ τηϊ8 νὰν ἴδε τηϊλά οἵ (Πτιβεῖδη 



3--6. 

Ἐ προηκούσατε ἐν τῷ λόγῳ τῆς ἀληθε 
᾿ παρόντος εἰς ὑμᾶς, καθὼς καὶ ἐν παντὶ τῷ κόσμῳ ἔστιν, ἢ καρπο- 
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ἴας τοῦ εὐαγγελίου, 6. τοῦ ἢ Οἴαδε, 
ἐμ Βίδ. 
ΟΚ. 

φορούμενον καὶ αὐξανόμενον καθὼς καὶ ἐν ὑμῖν, ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας ἠκού- Ὑ εις 

Βεγε ἰω Ν.Τ.; οἔϊεῃ ἰῃ εἶδε. ΟΚ.; υἱῖδ προς ἴουσ (ἔγηεθ ἰῃ ΝΙΤ. 

Βταοεβ, ἔδιτῃ, πόρε ἀπά ἴονε, 8 Ὀὑγοκβῆ ὕρ. 
Βυὲ “Πορε᾽" ἰβ8 οδ)εοῖῖνε δεῖς, ποῖ ἴδε 

Ὧςε οὗ πορε, δυῖ τε οδήεοϊ οὗ ταὶ 
ορε. [ἰ ἴβ ἴτὰς ἴδδιὶ Ρδυΐ ρἰϊάεβ ἔτοσῃ 

ἴδε δυδ)εςιίνε ἴο τε οδ]εςιϊνε υϑεὲ οὗ 
ἐλπίς ἴῃ Εοπι. νἱϊϊ. 24, δυῖ [ζ τηῖβ οοπι- 
διπδιίίοη μαά Ῥεεὴη ἱπιεπάεδ δεγε δε 
νουἹά ργοδαῦῖν πᾶνε 5ἰ πρὶν οο-ογάϊπδιεὰ 
ἴῃς ἴῆγες ἴεστηβ. Α πιογε βεγίουβ οὔΐες- 
τίου ἰδ 1μδὶ εὐχαριστ. 5 50 27 ΔΝΆΥ, 
ἔβοακῃ Ηδυρὲ ὑτρεβ τπδὲ διὰ τ. ἐλπ. 
οουϊὰ ποῖ Ὦδανε οοπια ἰπ εαηΐεσ. Εὐυτίδεσ, 
Ῥαὺϊ πενεσγ υ8ε8 τῇϊ8 ᾿οηπβίσ. εὐχαριστ. 
διὰ. [τ ἰ5 4130 πὶβ ουδίοπι, δὲ τῆς δ6- 
Εἰπηὶπρ οὗ δίβ Ἐρίβιϊεβ, ἴὸ ρσῖνε ἐβαηκβ 
ογ {πε ΟΠ γίβείδπ σπαγδςοῖεσ οἵ ἢἰ8 τεδάδγβ 
(ναί Πε Βαγάϊγ ἀοεβ ἱπ νεσ. 4), ποῖ ἔοσ 
πε Πεδνεηὶν τονναγὰ τῃδὲ αννδιῖβ {πεπ]. 
Οἴδεῖβ (ῃε ΝΝ., ἱρμιῖ,, 8οά.) σοπηεοι 
ἴ ψἱΠ τ. πίστιν... καὶ τ. ἀγάπην. 
ΤΗῖβ ρἶνεβ ἃ ροοά δεπβε, ἱβεὶγ (88 ἀπὰ 
ἴονε ἢᾶνε ἐπεὶγ στουηά ἰπ ἐμεῖς πόρε οὗ 
τεννασά. Βυῖ Ψψε βῃουϊὰ ἤανε εχρεοῖεά 
1δε δγίῖοὶε θεΐοσε ἃ οἴδυβε 8 δὐἀδεὰ ἴὸ 
δυρδίδηιτνεβ. [ἰ 18 βἰπηρίεϑι ἴὸ γεΐες ἰξ ἴὸ 
τὴν ἀγ. ἣν ἔχετε (Οἢτγ5., Μεγ., ΕἸ]., ΑΙΕ,, 
ἘτδηκΚΕ), ἀπά ἱπιοεγρσεῖ ἰὶ οἵ πε ἴονε Ὡς ἢ 
18 ἄυε ἴο ἴῃς ἢορε οὗ ἃ πεᾶνεηΐυ γεννασά. 
[τ 15 υγτρεὰ ἐπδὶ ἃ ἰονε οὗ {18 ςαἱουϊδείηρ 
Κιπά 18 ἰοστεῖσῃι ἰο Ρδυΐ, δυῖ οι 2 ον. ἰχ. 
6, αδΔ!]. νὶ. 9.---ἐν τ. οὐρανοῖς. (Ογ. ἴδε 
τεν αι οἵ σεᾶβυσε ἱπ δεᾶνεη (Μϑῖῖ. ν. 
12, νἱ. 20, χίχ, 21), ἴδε οἰεἰζεπβῆρ ἴῃ 
Βεάνεη (ΡὮ1]). 111, 20), ἴδε ἱπμεγίϊδπος 
τεϑετνεά ἱπ Βεάνεη (1: Ρεῖ. ἱ. 4).--ἣν 
προηκούσατε. Τῆς τείετοπος ἰπ προ. 18 
ἀϊβρυϊεά. Βεηρεὶ δηὰ ΚΙὄόρρες {πιηκ ἴὶ 
ΤῊΘΆΠΒ Ὀείοτε ἴδε ντίτηρ οὗ 1818 Ἰεϊίεσ; 
Μεγεσ, ΗἩοπηᾶπη δηὰ Ηδαυρι δείοτε ἰΐ8 

Ἱπιθηῖ. Βυϊ πιογα ργοῦδοϊυ ἰτ ἰδ ἴο 
δε ἴᾶκεπ οὗ {πεῖς ἄγει πελγίηρ οἵ ἔπε 
Θοδρεὶ (8ο {ἱρδεῖ., ΟἹ., Α0Ό.), ΡετδδΡ8 ἱπ 
ἴδςῖῖ οςοηίταβὲ ἴοῸ ἴῃς ἴαϊδβε τεδοπίηρ (ΠΟῪ 
Πδὰ τεοθπιν δεατά. Ηδυρὶ, ἰξ ἰβ ἴσυς, 
ἀεηΐεβ ἐπὶ ἐποτα ἰδ ΔηΥ τεΐεγεπος ἴο τῆς 
[λ15Ξς τεδοῆεῖβ ἴῃ νν. 2-8 : δυῖϊ τῃουρἢ 
ποης οδη ὃς ῥγονςεά, ἱξ ἰβ βυτγεῖγ ρεοῦδαθὶς 
ἴδας τῆς ἴση οὐ βενεσαὶ Ὄχργεββίοῃβ 
8ῃουϊὰ δε ἀεϊεττηίπεάᾶ ὃγ τῃς βυδήεςι 
ὙΨὮΙΟΒ ννα8 ὑρρετπηοϑὲ ἰη ἴδς ΑΡροβιῖε᾽ 8 
τηϊπὰ, δπὰ ἐμαὶ πε βῃουϊὰ ἔπυ8 ργερᾶγα 
ἢ158 τελάεγβ ἔογ ἴῃς ἀΐγεοι διίδοκ.---λόγῳ 
τῆς ἀληθείας τοῦ εὐα' ίον. ᾧ. Ἐρᾶ. 
ἰ. 13, δοοογάϊηρ ἴο ννῃϊςἢ τ΄ εὐαγγ. Βμουϊὰ 
Ῥε ἴδκεη 848 ἴῃ δρροβίτίοῃ ἴο λόγ. τ. ἀλ., 
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63; οῃἹ; 
κ ΜΙδάϊε οὐϊΐγ μεθα. 

“(ἢς ψογά οὗἩ τγυτἢ, ἐνεπ τῇς ἀοβρεῖ,᾽" 
τθουρῇ ἰε 8 οἴεῃ εχρίαἰπεά 85 ἴδε ννοσὰ 
οὗ τὺῖ δηπουποςεά ἴῃ ἴδε ἀοβρεῖ. [ἴἰ 
ἷβ ποῖ οἷεας ψῆῃδὶ λόγ. τ. ἀλ. πιεᾶηβ. 
ϑενεσαὶ γίνε (πε ρεηϊτίνε δπ δάϊεςιίναὶ 
ἴοτος, “"ἴῆε ἴτὰς νογὰ," δυϊ πιοζτε ργοῦ- 
ΔΌΪΥ ἰξ ἐχργεββεβ ἴδε ςοπίεπι, ἴῃς τνογὰ 
ΨΒΙΟἢ σοηϊδίπβ ἴπε ττυῖῃ. Ῥειπᾶρ8 μετα 
αἰβο ἵπεσγα ἰβ ἃ βἰάε-[γυβὲ δὲ ἰῃς [δίβε 
τεδοπεῖβ. 

νεῖ. 6. Τηΐβ Ψογὰ οὗ τῆς τγυῖῃ ἢδ8 
δεεη ἀεβηεὰ δβ8 {πε Οοβρεῖ, θυ Ραυ] 
πον Ῥγοςεςάβ ἴο ἱπάϊςδϊε πηογε ργες  8εῖν 
ΨψΠαϊ δὲ τηεδη8 ὉΥῪ τΠὶ8 ἴεγπΊ. [{ 8 ἴῃδὶ 
αοϑρεῖ ννῃϊοδ ἔμεν Πᾶνε αἰγεδάνυ γεςείνεά, 
ποῖ {πε ἴοςδὶ ρεγνεγβίοῃ οἵ 1ὲ τηδὲ μα8 
τεοοπῆν Ὀεεη υτρεᾶ οη {πεῖς ποῖος, δυϊ 
ται ΠΟ ἰ5 βρτεδάϊπρ ἱπ {πε νδοῖε 
ψοτὶά, [8 τυϊῇ δυςδεπεςδιεά ὃγ [15 ἀνεῖ- 
νἱάεπίηρ ἀτεα δηὰ ἀεερεπίπρ ἱπῆυεπος 
Οἡ ἰΐϊ8 δάπειοηῖβ, δηὰ ν᾿ ῃὶς ἢ πηδηὶ δβίβ 
τῆς βαπὶς ἱππείοηΐ ἘπεῖρῪ δηοηρ ἴδε 
(οἰοββίδηβ τποιηϑοῖνεβ, ἰθ τῆς ἔοτηχ ἱπ 
ΨΠΙΟἢ πεν ᾿ἰεάγπὶ ἰὲ ἔτοπι τπεὶς τεδοδεῖ 
Ἐραρῆσαβ.---καθὼς καὶ ἐν παντὶ . .. ἐν 
ὑμῖν. Αςροτάϊηρ ἴο ἐπε ΤΑ. καὶ ἔστι, τνο 
βιδίεπηεηβ ἅτε πιδάε---ἰῃαὶ τε ἀοβρεὶ 
ἰ8 Ῥγεβεπὲ ννἱ τπε Οο]οββίδπβ 25 ἰξ ἴβ 

ἐβοηΐ 1π 411 τῆς ννοτϊά, δηὰ δαὶ ἰξ 18 
δεαπος ττυὶϊϊ ἀπά ἱπογεαβίπρ' 25 ἰξ 18 ἀπιοῃ, 
τῆς Οοἱοδββίαπβ. ὍΤθςε οπιίδβίοπ οὗ κ' 
δείοτε ἐστὶν καρ. οτελίεβ ἃ ππε]ε αννινατά- 
πεββ8, δβίποε καθὼς καὶ ἐν ὑμῖν βεεπ18 (Πδη 
βυρετῆυουβΒ. Γἱρμεοοι ἰδ κε8 ἐστ. καρ. 
τοροῖμεσ 8ἃ8 ἃ μεσ ρῃγαβίβ ἔογ καρποφο- 
εἶται, Ὀυϊ (ἰδ σοπδίσγυςτἰοη ἰβ νΕΓῪ γᾶσε 

ἴῃ Ῥαυϊ. ΤΠς βυτηπιεῖγυ οὗ οἴδυβεβ ἰ8 
ταυςἢ δαϊίει ρῥγεβεγνεὰ ἱξ, υντῃ ϑοάςεη 
δηὰ Ηαλυρι, ψε ντίῖϊε ἔστιν, καρ. γε 
τῆυ8 ψεῖ ἴδε βαπὶς ἀουδῖς ςοπιραζίβοῃ 88 
ἢ τς ΤᾺ, Ῥαὰ] ρδββίπῃ ἴοπὶ τῆε 
βρεοίδὶ ἴο ἴπε μεπεγδὶ, δπὰ ἴτοπὶ ἴδε 
ἜΠΕΤΆΙ ῬᾶΔοκ ἴἰο ἴδε βρεςίδὶ. Ἐοσ ἴδε 

ἔξρειροις ἐν π᾿ τ. κόσμῳ, ος}΄. τ ΤΉεΒ8. ἱ. 
8, ἔοχῃ. ἱ. 8, χ. 18. Α5 6ε88 ροϊπίβ ουΐ 
ΟἈγι σε Ῥεγϑον μπᾶ γεγὰ, 11.. 1, Ὁ. 228), 
δυΐ ννϑῆςβ πεῖς δηὰ ἴῃ νεῖ. 23 ἴὸ νἱάεῃ 

τῆς ουκοοῖκ οὗ τε Οο͵οββίαπβ, βίπος τῆς 
τῆοτγς ἰϑοϊδιεὰ ἴῃς σοτηπιυπίν ἔπε ρτεδῖοσ 
τῆς ἄδηρετςίτοπι βεάυοεγθ. Ἐθτσ τῃε 5βἰπλ 118 
{εεἰπρ παι Ἰοςδ] ἰάϊοσυπογαβίεβ ἀγε ἴο θὲ 
ςοπίσο ςὰ δγ τε ρεπογαὶ συδβίοπι οἵ δα 
Ομυγοδ, οὐ τ Οος. χὶ. τό, χίν. 36 (ς}. 
33).--καρποφορούμενον καὶ αὐξανόμενον. 
Τῆς ἔοτγπλεσ οἵ ἴμεβε ραγιϊςὶ ρῖεβ Ἄἐχργεββεβ 
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ΤΟΙ ̓ὐρὰῳ σατε καὶ ἐπέγνωτε τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ - 7. καθὼς ἐμάθετε 
ἰπ Ῥαυϊ. 

τῇ Οπὶγ Βεζε 
ἀπὸ ᾿Επαφρᾶ τοῦ ἀγαπητοῦ ' συνδούλου ἡμῶν, ὅς ἐστιν πιστὸς ὁπὲρ 

ἀπά ζοτ. ἡμῶν ῖ διάκονος τοῦ Χριστοῦ, 8. ὁ καὶ "᾿ δηλώσας ἡμῖν τὴν ὑμῶν 
ἐν αι, εἰ, 13 
ἰῃ Ῥαυϊ. 

Ὁ Μεικ χί. 

24. 
ο ὙΜί ἢ δςς. 

ἀγάπην ἐν πνεύματι. 9. διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς, ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας ἠκού- 
σαμεν, οὐ παυόμεθα ὑπὲρ ὁμῶν " προσευχόμενοι καὶ αἰτούμενοι,2 ἵνα 

ῬΒΙ. ἐ. τι. πληρωθῆτε τὴν ἐπίγνωσιν τοῦ θελήματος αὐτοῦ ἐν πάσῃ σοφίᾳ καὶ 

1 80 [η., Τῷ, ΜΝ .Η., ἘΝ. ἢ ΓΑ ΒΌΕΟΘ, ροββιδὶυ υπάες ἰπἤπεηςε οἵ συνδ. ηρ. 
δἃπὰ μιν (νετ. 8. νμων: Τ΄., Ν»5., ΚΝ. Η. πιρ., ἘΝ. τὴρ. πῃ «ΟὨΡΚΙ, 17; τωοεῖ 
ν88. ῬΓΟΌΔΌΪΥ σοπίογπιε ἴο νπερ υμων (νετ. 9) ἀπά τ. υμων αγ. (νει. 8). 

3 και αἰτονμένοι:: οπιϊτεὰ Ὁ ΒΚ τπτουξἢ Πποπιοεοιαϊευΐοη. 

τπε ἰπιναγὰ εηεγρυ οὗ πε σοβρεῖ (ἀγπαπιῖς 
τα ἀ1ε) ἱπ [18 δάἀμπεγεπῖβ, ἴΠῸ ἰδίζεσ 115 
εχιεπβίοη ἱπ ἴδε ννοσ] ἃ ὉΥ αι μεείπβ ἰπ 
πεν ςοπνετίβ.--ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας. ΤὨΐ5 
Ἔχργεββεβ ἴπε γίῃεγ ἕδος τμδὶ πε ῥγο- 

688 οὗ ἴῃς ἀοβρεῖ 888 δεεῆ ςοπιϊπυουβ 
Ὅτ ἴπε ἤγϑβι ἰπ ἔπε Οοϊοββίδη ΟΠυτςῇ.--- 

ἠκούσατε. .. Θεοῦ. [Ιἴτ ἰ5 υποετίδίη 
ψνΒεῖπεσ χάριν 15 σονεγτηεὰ Ὀγ Ῥοϊδ νετθ8 
(8ο {᾿᾿ᾳπεῖ., ΚΙ., ΟἹ., 5οά., ΑΡ0.) οτ ὃν τῇς 
ἰδῖϊες οπἷν (30 Μεγ. ΕἸ]., Ηδυρῇ). [}ἢ 
τῆς ἔογπιεσ οᾶβα ἠκούσ. ν"}}} πιεδῃ “ψνεγα 
ἱπβίγαςτεὰ ἴῃ". Βυὲ ἰξ ἰ8 βἰπιρίετγ ἴο τγαη- 
5β'δῖε “γε πεασγὰ ἰτ [ἐ.ς.,ὄ τε ἀοδρε]] δηὰ 
Κηενν ἴδε ρταᾶοες οὗ ἀοὰ". ἐπέγνωτε 
βδου]ὰ βιγς εἶν ἱπιρὶν }} Κπον]εάρε, δὰὲ 
85 ἴπε τείδεηςε 18 ἴο ἴῃς τἰπλὲ οὗ {πεὶγ 
ςοηνεγβίοη ἰξ βεεπὶβ ἀουδίι] ΨΠεῖπΠεσ 
1818 βῃδάς οὗἩ πιεαπίπρ Ξβουϊὰ δ6 ργεββεά. 
ἐπίγνωσις ἴδ ἴῃ δἰ8 πη. ΤῊΣ 'νοτὰ ὀσουτβ 
τινος ἰπ πε σοπῖεχε. ΤΕ ρτάςε οἵ αοἀ 
ἰ8 Ῥγοῦδ ον πιεπιοπεά ἱπ ορροβίτίοη ἴὸ 
ἴδε ἔαῖβε ἰεδομογβ᾽ ἀοςίγιηε οἵ ογάϊπδποεβ 
δπὰ τἰροόζουβ δβοειοἰβγ.---ἐν ἀληθείᾳ: ποῖ 
ἴο δε ἴᾶκεπ 88 ἰξ δὴ δάϊεςινε ν τῆ χάριν, 
“τῆς ἴτε ρτᾶςε οἵ Οοά,᾽" ἔογ ἴπετσε 8 πὸ 
[418ς στᾶςε οἵ αοά, θυῖ ΨΠΠ ἔπεγ. ἰη τπὰ 
δεηβε δαὶ ἔπε κπενν ἴπε ἀοβρεῖ 8285 ἰξ 
τοϊν 15, ἰη [18 ρεπυΐπε γα] ἰγ, ἴῃ ορροβὶ- 
τίοπ ἴο ἴδε ἰτανεβϑὶγ οἵ ἰδ γεσεηεὶν ἰη- 
ττοάυοεά. 

ψετγ. 7. καθὼς, ἐ.Ζ., ἰπ τΠ6 πιᾶππο ἰπ 
νης. δὰ ἴδυ8 βεὶβ ἴμε 8εδὶ οὗ ἢΐβ 
ρριονδὶ οἡ ἴδε ἔοτπι οὗ ἴῃ αοβρεὶ Ὡς ἢ 
πεν παὰ ᾿ἰεᾶγπὶ ἴτοπι ἐμεῖς τθδοποσ, ἀπά 
8180 οπ ἔπε ἰοασβεγ δἰπιβε]ῖ.----Ἐπαφρᾶ. 
Ἐρδρῆγαβ ννᾷβ ἀρρδγεπῖῖν (πε ἰουπᾶες οὗ 
τῆε Οοϊοββίαπ Ομυτοῖ, ἐμάθετε τείεττίησ 
ἴο τῆς βᾶπις {ἰπὶῈὲ 88 ἠκούσατε. Ης παὰ 
τεπιαϊπεὰ ἴῃ σςοππεχίοη ἢ ἰτ (ἰν. 12), 
πὰ βεεπὴβ ἴο ἢᾶνε Τςοπὶε ἴο Ῥδυ] ἴο ἰπ- 
ἴοτπλ Ἡΐπὶ οὗ τῆς ἰεαοδίπρ {παῖ 'νν88 
τητεαίεπίπρ [18 ννεϊασε. Ηξε ἰ8 ποὶ ἴο 
ὉὈε ἰΔεπεβεὰ νυν Εραρπγοάϊευβ (ΡΗ]]. ἰἰ. 
25 24., ἵν. 18), ψ8ο ννᾶβ ςοππεοῖεά νν ἢ 
ῬὨΠΙΡΡΙ. ὙΒα πᾶπὶεὲ ννᾶβ ςοπιπΊοη.--- 

ὑπὲρ ἡμῶν. ΤῊΪΒ ἰ5 ργοῦδοιὶν ἴδε οοετεςῖ 
τελάϊηρ; ἘΡΑΡἤγαβ ἰβ ἃ πχίηίβιεσ ἴὸ ἴδε 
Οοϊοββιαπϑ οἡ Ρδι} 5 ὈΦΠ 817, Ξίπος ἢς δλς 
ΔΕοσοιηρ ἰβηςεὰ ἃ ταϑὶς Ὡς ἢ δεϊοηρεά τὸ 
Ῥδυ]᾿5 βρβεζε 85 ἴπε Αροβιὶς οἵ ἴδε σεῆ- 
τ|ε86. Τῆς τεδάϊηρ ὑπὲρ ὑμῶν πιδγ δε 
τάκεὴ ἰπ ἴψο ννᾶγβ, εἰἴμες (ργείεγδοι υ) 
ἴδδιϊ ἢς ννᾶβ ἃ πιϊηίβίεσς οὗ Οπγίςξῖ ίοε ἴδε 
βάκε οι {πο τιοἸοαπίαδοι ἷῃ ΜΈΓ ὩΝ Ὡν 
βδουϊά ρῥγοῦδοῖν Βανε πδά ὑμῖν οἵ ἐν ὑμὶ 
ΟΥ 5ἰ ΠΡ ὑμῶν; ογ΄ ἴδδὶ ὟΣ ταϊοϊνιειτά 
τὸ ῬΑ δ8 ἔπε τεργεβεηϊδῖῖνε οἱ ἴδε 
(οϊοββίαμβ, ἔου ννδίοἢδ νὰ βδουϊά μᾶνε 
ἐχρεοῖεὰ "" τ πικϊπίβῖες " ἰηξιεδὰ οἵ 
““τηϊηϊδίες οὗ ΟὨγίβι ᾽". 

Μνες. 8. τὴν ὑμῶν ἀγάπην Δ ὗε 
ἰΆκεη 'π τς ρέπεΊαὶ βεῆδε οἵ νεῖ. 4, 
τπουρῇ πιδὴν ἴδίπκ ἴὸ ἰδ τπεὶς ἴονε ἴὸ 
Ῥαδυὶ τδδὲ ἰ5 πιεδπῖ; δηά τῆϊβ ἰβ ἑλνουτοά 
ἘῪ δηλ. ἦμ., ἀπὰ ρετῆαρβ ὃν καὶ ἡμεῖς ἴῃ 
νεζ. 9. ἐν πνεύματι ἰΞ Δἀὐάεὰ το εδον 
τδαῖ τΠἰ5 ἴονε ἰβ ἐπ τῆς ΗοΪγ ϑρίπι. 

νν. 9-:4. Ῥαυτ᾽5 ὈΝΟΕΑΒΙΝΟ ΡΚΑΥΣΚ 
ἘΟΒ ΤΗΑΤ ΜΟΞΛΙ, ὈΙΒΟΕΕΝΜΕΝΤ ΝΉΪΓΗ 
ΜΙ, ἘΝΑΒΙῈ ΤΗΕΜ ΤῸ ΡΙΕΑΒΕ ΟΟΥ Κα 
ΑΙ ΤΗΕΙ͂Ν ΟΟΝΌΌΟΤ, ΤῊΗΑῚΤ 5ΤΒΕΝΌΤΗ 
ΜΉΙΟΗ ΨΊΠΙ ΟΙΝῈ ΤῊΕΜ ἘΝΟΌΌΚΑΝΟΕ Ια 
ῬΑΘΕ ΟΥ ΑΙ, ΡΕΟΝΟΘΑΤΙῸΝ ΑΝῸ ΤΆΪΑΙ 
ΑΝῸ ΤΗΑΤ ΤΗΑΝΚΡΌΙΝΕΒΒ ΤΟ 00, ΜΗΙΚΓΗ 
ΒΕΡΊΥΒ ΤῊΗΕ ΟΘΚΕΑΤ ὈΕΓΙΝΈΒΑΝΟΕ ἮΣ ΗᾺ8 
ΛΔΟΗΙΕΝΕ. ΕΟΚ ΤΗΕΜ ΤΗΚΟύΟΘΗ ΗΙ8 50ν. 
πτνεσ. 9. διὰ τοῦτο. Τα ροοά τεροῖῖ 
ἴτοπὶ Οοἴοββα ρῥγοτηρῖβ Ῥδὺ}}5 ρύδγει. 
ΑΡρδσγοπιὶν ἴδε τεΐεγσεπος ἰβ ἴο }} ἰδ2ἱ 
μᾶ8 Ὀεξη βαίά ἰπ νν. 4-8, τπουρῇ κυρι 
ςοπῆηςεβ ἰξ ἴο νεςσ. 8.---καὶ ἡρεῖν: “Με 
Αἰ5ο,᾽᾿ ἐ.ς.,) 85. πε Οο]οββίδπβ πδὰ ργδγοὰ 
ἔογῦ Ῥαυΐ, 80 ἢς δαὰ τηδάς υποελειηξ 
Ῥτγάγετ ἴοσ ἴδε. ϑϑιπλας Ἀβδυσγδησες δῖε 
οοτησηοη ἰπ τῆς ἰείῖετε οὗἩ ἴῃς ρεγίοά, δαὶ 
τδεὶς ςοπνοπείοηδ! ομαγαςῖεσ τιυδὶ ποὶ ἰῃ 
πε οαβε οἵ οπε οἵ 530 ἰπίδηδβε ἃ πδϑῖυτε 
85 Ῥαυ] 8 ἰεδλὰ υβ τὸ ἀερταάε τῆεπι ἰηϊο 
Ῥοΐίτς ςοπιηοηρίδοεξ. --- αὶ 
καὶ .. ΤΒε ἴοστπες νεῖῦ ἱς: 
ξεπογαὶ, πε ἰδξῖες βρεςίδὶ, τείεστίπε ἴὸ 



γπιιι. 

συνέσει πνευματικῇ, 1ο. περιπατῆσαι ἀξίως τοῦ Κυρίου εἰς πᾶσαν 
» ἀρεσκείαν, ἐν παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ καρποφοροῦντες καὶ αὐξανόμενοι 

ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙ͂Σ 

τῇ ἐπιγνώσει; τοῦ Θεοῦ, 11. ἐν πάσῃ δυνάμει “ δυναμούμενοι κατὰ Οοώ; ἰα 

τὸ κράτος τῆς δόξης αὐτοῦ, εἰς πᾶσαν ὑπομονὴν καὶ μακροθυμίαν 

Εἰ. Ἐνά., ἰϊ.,.3; Ῥοὶ., νὶ., 2, εἰς. ; Ὠἱοά., χἰϊΐ., 53. 
ἷῃ Ν.Τ., οτ ΟΚ. νββ. οὗ ΟΤ, Εἰβεννβασγο ἰῇ Ῥαῦΐ ἐνδυν. 

τὶ 
Ολαν., 5; 
Ατίβι., 

ᾳ Οηϊν Βοτε, Ηςδ. χὶ. 34 Δηὰ ()) ΕΡΒ. νἱ. τὸ 

1 80 εἀά. ψἴἢ ΦΑΒΟΌΕΕΘΡ 17. εἰς την ἐπιγνωσιν: ὈςΚΙ,, ργο ΔΌΪΥ ἴο 5 ιρ! ἐν 
τῆς ςοηβίγ., ροῦῃδρβ δββίβϑιεὰ Ὁγ τὴν ἐπιγνωσὶιν (νεῖ. 9). 

τις ἀεβηϊίε τεαᾳυεβϑὲ. ϑοάεη τπίπκβ τς 
ταϊ ἀ]ε (αἰτούμενοι) 15 οἤοβεπ ἴο ὄχργεβδ 
Ῥαυ 5 ρεγβοηδὶ ἱπίεγεβῖ, δυὲ ἴῆεγε βεεπι8 
ἴο ἢανε ὃδεη πὸ ἀϊδβιϊποιϊίοη δεΐνεεη Πα 
ταί ἀϊε δηὰ δοῖίνε οὗ [18 νεγὺ ἴῃ Ἰδίεσ 
Οστεεκ.--τἶῖνα πληρωθῆτε τὴν ἐπίγνωσιν. 
Αἴες νεγῦβ οὗ ργαγίηρ, εἴς., ἵνα 15 υϑεὰ 
ἱπ ἃ ννελκεηβὰ βεπ86 ἴὸ ὄχρζεββ ἴδε Ἷοη- 
ἔδηὶ οὗ τῆς ργάγετ. πληρ. ἢ τῆς 
δοουβδῖίνε ἰ8 ποῖ ρῥγεςοίβεϊυ {πε βᾶπιε 88 
ΜῈ ἴῃς ρεπιενε οὐ ἀδῖίνε. 50 δεῖα 
“Β|1ς«ὦ νἱεἢ τεβρεςὲ το ". ἐπίγνωσις ἰ8 
βίγοηρεν ἴπδη γνῶσις. Μεγεῖ ἀεῆπαβ ἰὲ 
88 ἴε Κπονϊεάρε ννῆϊοἢ ρτα8ρ8 ἀπὰ ρεπε- 
τταῖεβ ἱπῖο ἴδε οδ]εοι.---τοῦ θελήματος 
αὐτοῦ. Τηΐβ ἄοεβ ποῖ πιεδη Οοά 8 ςουη- 
8ε] οὗ γεἀεπιριίοη (ΟΠσγβ., Βεπα., Ὀὲ ΥΝ., 
ΚΙ.), πος “τᾶς ψῇοϊς οουπβεῖ οὗ αοὰ δ8 
τοδᾶάς Κποννῃ ἴο 8 ἰπ Οἤτίβε᾽" (ΕἸπά].), 
Βυῖ, 48 τε ςοπίεχι ἱπάϊοδιεβ (νεῖ. 1ο), 
διε πιοσὰ] δϑρεςοῖ οὔ ἀοά᾽β νν"}}}, “Ηἰβ 
ἍΜ} ἔοτ τῆς σοπάυςς οὗὨ ουτ ᾿ἷνεβ᾽᾽ (Μεγ., 
8οά., Ηδυρι, Α05}.).---ὸν πάσῃ σοφίᾳ καὶ 
συνέσει πνευματικῇ : ἴοὸ ὃ6 τ4Κεπ ΜΙ 
πε ρτεσεάϊηρ, ποῖ (485 ὉῪ ΗἩοΐπι.) νι 
τε ἐοἸ]οννίπρ ννοσάβ. σοφία ἰ5 ρεπετζδὶ, 
σύνεσις 53ρεςῖλ]. σοφία επιδταςεβ ἴῃς 
ψυΠοῖε τάηρὲε οὗ τπεπίδὶ δου εἶεβ ; σύνεσις 
ἰδ ἔπε βρεςίδὶ δου οἵὗὨ ἱπιε!ρεηςς οὕ 
ἰπϑῖρῃς ννῃϊοἢ ἀϊδοτγι πιπδῖθβ Ὀεῖννεεη ἴΠῸ 
[λ18ε δηά {πε ἴγιε, ἀπά ρταβϑρβ ἴῃς τγεϊδ- 
«ἰοηβ ἰπ νν πιο ἢ τϊη 8 βίδα ἴο εαςῇ οἵδεσ. 
Τῆε δάάϊκίοη οἵ πνευμ. 5ῆοννΒ τπδὲ Ὀοιἢ 
τ ἴο ριοςεεὰ ἔτοπι ἰῃε ἱπβρίγατίοη οὗ 
τῆε Ηοΐγ ϑριτίῖ. ὙδΕΥῪ τδὺβ βιαπὰ ἰπ 
Τρροβίτίοπ ἴο βεβῆϊγ ψβάοπι (2 Οοτγ. ἱ. 
12), ἀπὰ εβρεςίδιν, ἰὲ ννου]ά βεςἊπὶ, Γπου ἢ 
Ηδυριὶ ἀεπίεβ {Π|5, ἴο τῆς [2136 υνϊβϑάοπι, 
ὃν ΨνΠὶςἢ τς Οοἱοκβίδπϑ νγετε ἴῃ ἀδηρσος 
οὗ Ὀεΐπρ επβπασεὰ (ω}΄ τοῦ τῆς 
σαρκὸς αὐτοῦ, 11. 1:8). ΤἼε τερετϊίτίοη οὗ 
πᾶς ἴπ [Π18 σοπίοχε ϑπου]ά δε ποιϊςεά, 
Ἴδε εαγὶν ραγῖ οἵ ἔδε Ἐρίβεϊε ἰ5 βίγοπρῖν 
ταλικεά ὈΥ τεραιτοη οὗ ραγιίουϊασ νογάβ 
πο, ῬὮγαβεβ. ἐξ; 

Εἰ. 1ἴο. περιπατῆσαι τοῦ 
Κνρίον (“΄. Ἐρῆῇ. ἱν. 1). Τῆΐβ ἰοξγ 
υ͵ἰϑάοπι δηὰ ἰηβίρμι ἰβ ποῖ ἂη επᾶά ἱπ 
ἰι86:, [τ πιυδὲ ἴββὺε ἰπ γίρῃε ργαςείςε. 

ΒῬοοιτίπε δηὰ εἰπὶςβ τα ἴοσ Ραυϊ ἱπβερᾶσ- 
δὐϊε. Εἰρῃε Ἴοοπάυοσι τηυβδὶ δε ουπάεὰ 
ου εἰρῆς τπιπκίηρ, δὲ τῖρπε τ πκίηρ πγυβὲ 
4ἰ8ο ἰεδά ἴο σίρε οοπάυοι. Τῆς ἰηδπηϊτνε 
ΕἜΧρύαββθβ γοβυϊτ “80 848 ἴο νυνί". τοῦ 
Κυρ.; ἑ.ε., οἵ ΟὨτίβι, ποῖ οὗ ἀοὰ (Ηοίπι., 
Ο].). ἴπτΎτῆεβ8. ἰϊ. 12 τοῦ Θεοῦ 8 υβεά, 
δυῖ ὁ Κύρ. 'π Ραυ] πιεδη8 (ἢτίβι.---ἀρεσ- 
κείαν ἱπ οἰαβϑίςδὶ ατεεὶς υϑεὰ ρεπεγα! ν 
π ἃ δαἀ 8επδβε, οἵ ορβεαυίουβπεββ. Βυΐ 
εξ οἴει οσουγβ ἱη ΡΟ τη 4 ροοά βεῆβε; 
8εε ἴδε ποῖε οἡ ἴδε ννογὰ ἱπ ᾿εἰββυηδπη᾿ 5 
Βὶδίε ϑίμαϊες, Ρ. 224. καρποφοροῦντες 
καὶ αὐξανόμενοι. Εὸτς (ἢε ςοἰ]οςδιίοη 
φ΄. νες. 6. Τῆς ραγιἰοἰρεβ βῃουϊὰ ργοῦ- 
ΔΌΪΥ θὲ Τοοππεοιεά νἱἢ περιπατῆσαι, 
ποῖ (48 ὉΥ Βεπρ., Ηοξπῃ., Ὑ εῖπ) ψ ἢ 
πληρωθῆτε, ννὨϊοἢ 15 ἴοο ἔλς ἀνναυ. Τῇε 
οοπιπυδίίοη οὗ δη ἱπῆηϊεῖνε Ὁγ ἃ ποπηΐ- 
πδῖϊνε ραγιιςί ρ]ε ᾿ἰπβίθαά οὗ τπε δοςιιβαῖίνε 
ἰ8 τεαυεπε ἰῃ οἰδβϑίςαὶ ασγεεκ, πὰ οσουτβ 
Βενεγαὶ {ἰπιε8 ἱπ Ῥδῃΐὶ (11. 2, 111. 16, ΕΡΏ. 
ἷν. 2, 3). ὙΠΕΥ 5δμου]ά ποὲ ὃς βεραγαϊδά. 
Τῆς ψβοῖε οἴδυβε βῃουϊά ὃς γαπβίδιεά 
“Βελγίπρ ἔγυϊε δπὰ ἱπογεδβίπρ ἴῃ ὄνεῦν 
οὐ ψοῦκ ὉῪ ἴπε Κπονϊεάρε οὗ ἀοά᾽". 

ἕξοι δεατγίηρ 8 οπα οὗ ΡδυΪ᾽5 ἔδνουτγί:α 
πιεϊδρμοτβ.---τῇ ἐπιγνώσει: ποὶ 45 ΕΟΥ. 
δηὰ Μουΐε “ἰπ τῆς Κπον]εάκε,᾽" ίοσ Ρδυὶ 
[88 αἰγεδάν βροκεη οἵ τἢϊ8 ἰπ νεῖ. 9, ὃδυῖ 
““ἘὉγΥ ἴδε Κπονϊεάρε," τῆς Κηονϊεάσε οἵ 
αοὰἁ δεὶπρ ἔπε πιεδῃβ οὗ {πεὶς βρίσγιζυδὶ 
βτονίῃ. Μεγετ, δραϊπβὶ ἴδε ὀνεσγινῃεἶπ)- 
ἱπρ ννεϊρῃε οἵ ενίάεηςςε, τεδὰβ εἰς τὴν 
ἐπίγνωσιν, "45 τερατάβ ἴῃς Κπονϊεάρε ᾽", 
Τῆϊθ νουϊά πιᾶκε Κηονϊεάρε {πὸ ροδὶ 
οὗ οοπάυςι (ο΄. ]οππ νἱϊ. 17), ψνβογθαβ 
Ῥιενίουβῖγ ἴδε τγεϊδιίοη ἰ8 τενεγβεί, 

γεσ. 11. ἐν πάσῃ δυνάμει: “ ὙΠΠ 41] 
Ροννεσ,᾽" ἐν Ῥείπρ ἰπβιγυπιεπίαὶ. κατὰ τὸ 
κράτος τῆς ξόξης αὐτοῦ. Τῆς εαυΐρ- 
τῆεπὶ ἢ ρόνεῦ ἰδ ῥγορογιοηεὰ ποὶ 
ΡΥ ἴο τῆς τεοὶρίεπεβ πεεά, δὰ ἴὸ 
τῆς Ὀἰνίπο βυρρῖίγ. αοά᾽β ρσίογυ ἰ5β Ηἰβ 
ὸτλερῦσῃ πδῖυγα, πετε ἐηὰ φιομνθς ἰῃ 
τιϊρῆι.---ο:ᾷς πᾶσαν ὑπομονὴν καὶ μακρο- 
δυίων. Τῆθ δαυϊρπιεπὶ ψ Ὀἰνιπε 
Ῥονναῖ ἰβ ποῖ, 48 Με πηῖρῆς ἕᾶνε Ἴχρεοῖοά, 
βαϊὰ ἴο Ὀεὲ ρίνει υἱἢ ἃ νὶενν ἰο ἀεεάβ 



500 ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙ͂Σ ᾿ 

ἘΙΑΌΒΟΣ τ μετὰ χαρᾶς, 12. εὐχαριστοῦντες τῷ ᾿ πατρὶ τῷ οἰκώνάσανηι" ϑεδι" 
8}:3.0οε: εἰς τὴν ᾿" μερίδα τοῦ “κλήρου τῶν ἁγίων ἐν τῷ φωτί, 13. "ὃς 
(φποι): ἐρύσατο ἡμᾶς ἐκ τῆς "ἐξουσίας τοῦ σκότους καὶ μετέστησεν εἰς 
4; ἘΡΏ. ἰἱ. 
τὸ; εἴθ ἱ- 4. 7, ἰ!. 3; 1 108. διυχχ; Ὀΐου. Ηδϊ.; ουΐγ βεζὸ δῃὰ 2 (οσ. ἰϊΐ, 6 πα Ν.ΙὡΤ. τον 
Βεῖε δηά 2 (οσ. νἱ. 15; ἴωῃκε χ. 42; Αςῖδ νἱϊ, ει, χνὶ. 12 ἰὩ ΝΙΤ. ἃ Αεἴε νἱῖϊ!. 2:1. ν Αεῖἷς σχχγὶ. 
18. ΨΨΓΈᾺΝυΚε χχὶϊ. 53. 

1 80 Τ., Ττ., ΝΝ.Η., ἘΕΝ. νἱεδ φασὶν 411 δποίεηι δυϊποσίεῖεβ. καλεσαντι: Ὠ"ΕἘΑ 
17, ὉΥ δβυδδιϊυτίοη οὗὐἠἨ πιοτὲ υϑυλὶ ψογά, δεϊρεά Ὺ βἰπι]ασίιν οὐ τῆς ὑνὸ ψοζάβ. 
καλεσαντι και ικανωσαντι: ἴ,π., ΝΥ 58. “τ Β. δἴοπε, Ὁ σοπιδιπδιίοη οὗ ἔννο σεδάϊπρε. 

580 Τ᾿ ΝΑ. νν8., Τα. τῆρ., ΕΝ. τὴρ., Κ΄. πὶρ. τ 3.8. ἡμας: [,., ὕὙτ., [κῃ 
ΕΙν. ν ἢ ΑΟΡΕΕΟΚΕΡ, ρεοῦδοὶν υπάετ ἱπῆυεπος οὗ ἡμὰς (νετ. 13). 

οὗ ρτεδὶ βρίσί[υδ] πεγοίβπι, Ὀυϊ ἴογ {πε 
Ῥγδοῖίςες οὗ ραββῖνε νἱγίυεβ, εἰπος (Πὶβ 
οἕεθη ρυΐϊβ {πε ρτεδίογ βίγαὶθπ οὐ (δε 
ΟἸ σι βι π᾿ β ϑέγξηρίβ, ὕπομ. 15 εηάυγαηςε, 
βιοδάδϑίῃεβ88 ἰπ οὔετίαίβ, τεπηρίδιίομβ 
Δηὰ ρετβεουϊίοπβ; μακροθ. 15 ἰοτρεᾶγ- 
δηςς, ἴῃς ρδιίεηςα οὗ βρίγιε ννδῖο ἢ ννἹ] 
ποῖ τεϊδ]ίαῖε. “Τῆς οτς ἰβ ορροβεὰά ἴο 
εοιυαγάϊοε οὐ ἀεεῤῥοπάεμϑεγν, τε οἵδαι ἴὸ 
τογαίᾳ οἵ γευεηρε " ([ἱρδε.). Τβετε βεεπηβ 
ἴο ῬῈ πο τείεσεπος ἱπ μακροθ., 45 ΑἸέοτὰ 
ΒΌΡΡΟΒΕΒ, ἴο τπεῖς διιίάς ἰπ ςοπῆϊςος 
ὙΠ οτγοσ.-- μετὰ χαρᾶς : ποῖ ἴο θεὲ ἴδκεη 
(48 Ὁγν Μεγ., ΕἸ]., ΗἩοΐπι., νν εἰβ8, 455.) 
ΜΠ εὐχαριστ., ΒΟ Ψψουϊά δὲ τδαΐο- 
Ἰορίςαὶ δηᾶ ἕῆγονν ἃ ἔλϊ]δε ἐπιρῃαβίβ ου 
{δεβε ννογάβ, δυῖ πῃ ὕπομ. κ΄ μακροθ. 
[τ ἔογπιβ ἃ ΨεσῪ ποοδββασυ δἀάϊτίομ, ἔοσ 
ἴδε ρδου αν ἄδηρες οὗ τς εχεγοῖβε οὗ 
ἴποβε αυδίτεῖθβ 18 ἐπδὲ 1 ἰεπάβ ἴο ρχο- 
ἄυοε ἃ ςοτίδϊη ρ]οοπλίποββ οὐ ϑουγπεββ οὗ 
ἀϊδροδίτίοη. Τῆς τεπιεάγ ἰβ παῖ ἰδς 
ΟὨγιβείδη ββουϊὰ δὲ 5ο ΗΠ]εά ννἱἢ ον 
τπδῖ ἢς ἰδ 4016 το πιθβεῖ 11} 818. τῖδῖβ νι τἢ 
ἃ Ὀυογδηϊ βεῆβε οὗ πηδδίεγυ. 

ψες. 12. εὐχαριστοῦντες: ποὶ ἴο ὃς 
ἰδκεη ἢ οὐ πανόμεθα, νες. 9 ((Ὦτγ8., 
Βεπρ.). ὕυαι!ν ἰε 18. ςο-ογάϊπηδιεὰ νυ τἢ 
δε ἵνο ργεςεάϊηρ ραζιϊοϊ ρίαὶ οἰδυδβεβ. 
Ἡαυρὲ οδ]εοῖβ ἐμαὶ ἰξ ννουϊὰ ὃς βίσαπρε 
1{ ραηκαιϊπεββ ἔοσ ραγιϊςὶ ραξίοπ ἴῃ βαῖνα- 
τίοη ὑνογε πχεητοπςὰ οπῪ αἴες 118 σοηβε- 
ἐρήάρῆς ἴον Οβγβιίδη οοπάυςι μδὰ Ῥεεη 
εἀυςεά. Ηε τΠῖηΚ8 ᾿ξ ἰ8 ἃ πιογε ῥγεοῖβε 

ἀενεϊορπιεπε οὗ μετὰ χαρᾶς; ἴον Ὀεΐηρ 
Ῥεοάυςεα ὃν οὖ ἐπδηκέαϊ σοπβοϊουβηεβ8 
οὔ τΠε Ῥεποδὶβ ἔπ βεουτεὰ ἴο 5. ὙΠετα 
8 ἔοτοε ἰπ ἐῖβ, τηου ρῃ ἴδε ἔοσπι οὗ εχ- 
ῬΓεββδίοη 8: το ΡΥ βυρρεδβῖβ ἴῃς σοτητηοη 
νῖενν, δῃ ἃ ςσοπδιἀεγαιίίοηβ οἵ οσάδγ βῃουϊὰ 
ποῖ, ρεῦπδρβ, Ὀὲ 80 τὶ ρίἷγ ργεββεᾶ.---τῷ 
πατρὶ. Τῇε νοτὰ ἰ5 βεϊεοϊεά ἴο εἰ ρῃδβίῖβε 
αοά᾽δ Ἐδιμευῖν ἴονε 45 ἴπε βουγος οὗ 
τπεῖς τεἀδεπιριίοη ; τπουρ ϑοάθη {πίη κ5 
1πᾶῖ, 45 'π Εοχι. νὶ. 4, Ραυὶ δᾶ8 ἰπ πιϊπὰ 
(οά᾽ 5 τεϊδϊίοπ το ΟἾγίβι (8ο ΑἹ Π).---τῷ 

ἱκανώσαντι ὑμᾶς : “ΨΠο υδ!βεά γου"". 
ὙΠε τεΐεσεπος ἰ8 ἴο βίδίῃβ σαῖμες ἴμδῃ 
«“Πασδοῖεσ.---ες τὴν μερίδα . .. φωτί. 
Ιἡρπείοος ἐπίηκβ τ μερ. τ΄ κλ. ἰ5 ἴδε 
Ῥοτγιίοη νυ ῃϊο ἢ σοπδἰβῖβ ἰπ ἴδε ἰοῖ, κλήρον 
Ὀεὶπρ' ἃ ρεηίϊτίνε οὗἩ δρροβίτίοῃ (50 8οά., 
ΑΒΡὉ.). Βυῖ ργοδδϑῖν κλ. 5 τῆς ρεπεζαδὶ 
ἱπῃπεγίῖδηςε ἰπ ΠΟ ἢ φᾶς ἢ ἱπάϊνίά δ] μλ5 
8᾽5 μέρ. Τῆε ἰοΐ 15 ἴῃς δ] ββϑεάπεϑββ ἀννδιῖ- 
πῃ πε βαϊπιβ. Μοχγε ςοπιτονεγίεὰ ἰβ ἴδε 
ςοππεχίοῃ οὗ ἐν τῷ φωτί. Μεγεῖ ςοη- 
πεοῖβ ἰξ ψ ἢ ἱκανώσ. ἀπά τὯκεβ ἐν 25 
ἰπδί συ πη 8} “ ὉΥ τῆς Ἰρδι", ὙΠὶβ ἰδ 
ΠΔΙΒΏ, δηά φωτί ἰπ οοπίγαβι ἰο σκότους 
νΕΙ. 13) οδηποῖ πηεᾶπ ἴδε Οοβρεὶ. 
ἴβεγβ σοηπεοὶ ἰξ ἢ ἁγίων, εἰϊμετ ἰπ 

1Πε βεπβε οὗ δηρεὶβ (80 ΚΙ., Εγαπκε δπὰ 
[με Κα π) οὐ βαὶπῖβ (8ο ΟἹ. δπᾶ οἵδβετῖβ). 
Βαξ τ86 δηρεὶβ ἅτε πενεσ ἰπ τῆς Ν.Τ. 
οδ]]εὰ οἱ ἅγιοι, ᾿που ρα ἐπ 5 ἴεσγηὶ ἰ8 υϑεὰ 
ἴος ἰδ6πὶ ἴῃ τε ΟΟΤ. δπὰ [εν ἰϑἢ Αροοᾶ- 
Ἰγρεῖς. Ευχίπεῖ, ἴδε ςοπίταβε τὰ ἴδὲ 
“ἀλτκηοβ8᾽" οὗ νεσ. 13 ἰοβεβ ἰϊ58 οτος 
υη|688 ἴῃς “ ΠΟΙΥ οπεβ δὲ ΟἘγβιϊδπβ ἃς 
ὈρΡροβεά ἴο ποη- "σι βιίαδπβ.0 Απὰ ἰξ Ραυ! 
δΒιδὰ πηεᾶπὶ τηϊ8 δε ψουϊὰ ἢᾶνε Ὄχργεββεὰ 
Βἰπιβεῖῇ πιοσε ῥαἰπῖγ. Νοσ ἰ8 ἂπυ βύςβ 
τείεσεπος ργοῦδοϊε ἱπ δὴ Ερίβεϊε ἀϊγεςιοά 
Ἐβρεςία!ν δραὶπϑὲ ονεγ- δ υδτίοη οὗ τῇς 
ΔηρεΪβ. [16 βαἰπῖβ ἅγε πιεδηῖ, υπ]|655 (ἢ 
ΟἹ.) νε ρίνε φωτί τηεγεῖν ἂπ εἰῆὶςϑὶ 
8686, ΠΕῪ πηυβὲ Ὀε Βαϊπίβ 'ῃ ἢεᾶνεῃ, ἔοι 
ΨΠΙςἢ νε βπουϊά ἢανε εἐχρεςιεά τῶν ἐν 
φωτί, 48 τῇς οὔ)εςι οὗ ἐπε ἀάϊείοπ ψουϊά 
δε ἴο ἀϊβεϊρυθῃ τποπὶ ἔτοπὶ βδίηϊβ οα 
εαγίῃ. ἐν φωτί Ξῃουϊὰ ἱπετεΐοσε θε ςοη- 
πεοῖεὰ εἰμεν ἢ μερίδα (Βεπρ.), μερίδα 
τ᾿ κλήρον (ΑἸ ., Πρ πι.), οσ κλήρον (Πὲ 
νν., ΕἸΙ., δΒοά., Ηδυρε). Τῆς ἀϊδετεηςε ἰδ 
βρῆς, δπὰ ἰδ βεεπὶβ βἰπυρίεδὶ ἴοὸ σοῃπεοὶ 
νἢ κλ., “τῆς ἰοὲ οὗ τπε βαϊπιβ [5ἰτυδιοὰ} 
ἰπ {πε Ἰρῆι"; ἐν θείη ργοῦρδοὶν ἰοςδὶ, 
πὰ ποῖ ἐχργεβϑίῃρ, ἃ5 ἰη Αςῖβ νἱϊϊ. 21, τῆς 
ἰάεδα οἵ ἃ βῆασζε ἱπ {πε ᾿ἴρῃι. Ὑδε ρῥτεςῖβε 
56 η86 οὗ φῶς ἰ8 ἀϊδβρυϊε. ΟἸ γαπηᾶτε ἴᾶκες 
ἴτ οὔ τπε β8ίδϊε οἵ ποι πεβδ ἰπ νυ ἢ ΟἸτὶ5- 
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τὴν βασιλείαν τοῦ υἱοῦ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, 14. ἐν ᾧ ἔχομεν ' τὴν " Ευϊ. 

ἡ ἀπολύτρωσιν, τὴν "ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν - 15. ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ ΤΙΣ 
Ῥονρ., 

χὶϊ. 2,3: 
ῬΒ ο, θω. ον". ῥγ. 1ἐδ.. Ε 17; Ὠϊοά., Εγαρνι., χχχνὶϊ., 53; ἰω υχχ οὐἱν Ὅδη. ἱν. 30; πῃ Ν.Τ. δὰ 

1 8ὸ εἀά,. (εχοερὶ ἴ.π. εἁ. πιΐη.) νυ δἰπιοβὲ 411} δυϊποσίτϊεβ. ἐσχομεν: ΝΗ. πιρ. 
ΜῈ Β ΤσορΡ., ΡγΟΌΔΡΪΥ ἃ σοπέοτγπιδιίοι ἴο δογβι8 οὗ νεῖ. 13. 

τἴᾶπ8 ἴἵνε, 8ο παῖ τῆς ἀϊβεϊποτίοη Ὀεῖνεεη 
8δ1]ηῖ8 οὔ Ἵβιῖἢῃ δπὰ ἱπ πεᾶνεπ ἄοεβ ποῖ 
Ατῖβε. Βυΐῖ {πε ἱπχπγχεάίδιε ἱπηργεββίοη οὗ 
16 ρῆγαβε ἰβ ται ἴῃς μεανεηϊν Κίηράοπι, 
ψ Βεγο σοὰ ἄννεῖ]5 ἴπ Ἰρῃς, ἰβ τείεσγεά ἴο. 

γες. 13. Ραμ] ποιν εχρίδὶπβ ἢονν αοὰ 
845 αυδιῆεά τπατπὶ ἴογ τπεὶς βῆδγε 'π ἴ8Ὲ 
Βεδνεηῖυ ἱπμεγίίδηςε. Οχ τῆϊβ ρδββᾶρε 
Αςῖβ χχνΐ. 18 βῃουϊά θὲ Ἑςοπιρατεᾶ; ἴδε 

ΑΙ ]εἷβ εχίοπά ἴὸ νϑῖ. 12, 14 4Ϊ530.-- 
ρύσατο. ΤἼε Δδοτίβι τείεγβε ἴο {πε {ἰπ|ὲ 

οὗ ςοηνετγβίοπ. ΤῊε πιεΐδρδοσ ἱπιρ 68 ἐπε 
ταϊβϑεγδθϊε ϑίδῖε οὗ ἔποβὲ ἀεϊϊνετεὰ δπὰ 
τῆς δἴσυρρίε πεοεββᾶσγυ ἴο ἀαϊϊνες {Π6πὶ.--- 
ἐξουσίας : “Οἱ τῇ "βασιλείᾳ ορροπίτυτ, 
εϑῖ ἐγτδηηὶβ " (Υνεἰδβιεἰπ, 8ο αδἷβο ΟἾγυϑβ., 
τρδι,, ΚΙ). ΤΒῖβ νουϊὰ πεϊρδίεη ἔπε 
σοηίγαβὲ Ῥεϊνεεη (ἢῈ ροννεσ οἵ ἀδγκηςββ 
δηά τῆς “ Κίηράοπι οἔτδε βοη οἵ Ηἰβ ἴονε᾽". 
Βυῖ ΑὈδοῖὶ ἄγριιθβ ἐογοι δῖν αραϊπϑι (ἢ ϊ8 
νίενν, Εϑρεοῖδ!γ νυν ἢ τεϊδιείοη τὸ ἐπε Ν.Τ. 
υϑᾶψε. Ηε αᾳυοίῖεβ8 Βεν. χί!. το, ἡ βασι- 
λεία τοῦ Θεοῦ ἡμῶν καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ 
Χριστοῦ αὐτοῦ, ψἤετε (πὲ οοπίγαβι 
ΟὈν]Ου ΒΥ σδηποῖ δὲ τηαἰπιαἰπεά. τί πηπὶ 
ἴδϊκεβ τΠ6 ἴεγπὶ 88 ἃ οοϊϊεςτῖνε ἐχργεβδίοη 
ἴοσ τς ἀεπιοηίδοαὶ ροινεῖβ ; ἀπά ΚΙὄόρρες 
δᾶγ8 ἴμαὶ ἰῃ Ῥδὺϊ ἐξ. ἰβΒ ποῖ ἃ πίετε δ᾽- 
βίγαςξ τέγη, δῖ δἰ σηὶῆθβ ἔπε ροββεββοῦβ 
οἵ ροννεσ. Ηεσε, πονενεσ, δες τιν 86 Ὲ8 
παῖ (ες ςοπίγαδβὶ ἴὸ βασ. πιᾶκεβ (Ὠ18 
ταεδηίηρ ἱπαρρτορτίδϊε, ἀπά ἰπαὶ ἴογ ἰΐ 
ἐρύσ. ἀπό νουϊὰά πᾶνε Ὀεεη εχρεοιεὰ 
ταῖμπεσ τὰδη ἐρύσ. ἐκ. Αοςοογάϊηρ!γ δὲ 
ἱπίεγργεῖβ ἰξ 28 ἴπε ἀοπιίπίου ροββεββεά 
ὌΥ πε (ρεγβοηϊβε) ἀδγκηεββ. --- τοῦ 
σκότους: τ4Κεη ὉΥ Ηοΐπιδπῃ 28 ἃ ρεπίτῖνα 
οἵ ἀρροβίτίοπ, δυὰϊ της οδνίουβ ἱπίεγρτεῖδ- 
τίοη ἰ5 ἴο ἴδκε ἱξ 48 ἃ βυδ)εςιίνε ρεπίτῖνα, 
τε ἀοπιϊπίοη ννῃϊοἢ ἀατπαβ88 Ἔχασς 868. 
νε ββουϊὰ μανε εχρεοιϊεὰ εἰπιρὶν “ ουΐ οὗ 
ἀδικπαββ᾽ ἴο οοτγεϑροπὰ ἴὸ “ἴῃ Ἰίρμι," 
θυΐὶ Ῥδὺϊ οἤδηρεβ ἴῃς ἴογπι, ρδγιὶν ἴὸ 
ἰπδβίβι τπαὶ τὴε ἀδγκπεβϑβ ἰ8 ποῖ ἃ πιεσα 
βίδίε Ὀυὶ εἐχεσοῖβεβ δὴ δοῖϊνε δυϊπουὶυ, 
ῬΆΓΕΥ ἴο βεουζα ἃ ρδγαί εἶ νυν τἢ τῆς Κίηρ- 
ἄοπι οὗ αοὐ᾽ 8 ϑοη. Βαυὶῖννε γε ποῖ ᾿υ81ϊ- 
Βεά (ἢ Μεγ., ΚΙ.) ἴῃ ρεγβοπίγἱπρ σκό- 
τος, ἴον {πε ργίπηλγν σοπίγαϑβε ἰ5 ἢ φωτί 
ποὶ υἱοῦ. στησεν. δ ειϑιείη αυοΐεβ 
]05., 4π|ὲ., ἴχ., τι, σ (ΤΙ ρίδιῃ- ΡΙ!εβοτ᾿ 8 
ἁἀεροτιδιίοη οὗ Ν. Ε. [βγδε]}, δηὰ Γἱρμέοοι 

τι παι τΠ|5 υ8εὲ οὗ ἴῃς ννοτὰ βυρσρεβιεά 
τῆς “ποῖος οἵ ἱξ πεῖς, δηὰ {πἰ8β 18 τηδάς 
τότε ργοῦδδδίες ὃν ἔπε δάάϊτίοη οἵ εἰς τ. 
βασ. Μεγετ, ποννενεσ, φυοῖεβ ἃ βιγί Κη 
Ῥάγα! εἰ ἔτοπι Ρ]δῖο, ννῆαγε πὸ βυςἢ τεέεσ- 
αἰνὰ 18 ργεβεηῖ: ᾧ τε φυτὸς εἰς σκότος 
μεθισταμένων καὶ ἐκ σκότους εἰς φῶς 
(Κεῤ.» Ρ. 518 Α).--βασιλείαν. Μεγεῖ 
1Π81815 ἔπδῖ {15 ἰδ ἴῃε Μεβϑβίδηϊς Κίπράοπι, 
ἃπὰ 45 ἴδε τελ] βαϊίοῃ οὗ {818 ἰδὺῪ ἱπ τῆς 
ἕωϊυτε ἴο Ῥαὺϊ ἴπε οἰαιιβε πιυδὲ ἢανε ἃ 
τοίεριὶς τεΐεγεηςε, οἰτἰζεπβμὶρ ἐπ τς 
ἱπράοπι Ὀεῖπρ συδταπίεεά ὃγ {πεῖς σοη- 

νετβίοπ, Βιυὶῖὶ ἴῃς διρυπιεπὶ τεβϑίβ ου ἃ 
[4156 Ῥγεηηβϑ, ἴοσ ἴῃ σ Οοσ. ἱν. 20, βοπ,. 
χῖν. 17, πε βεῆβε ἰ8β ποῖ Ἂϑοπδιοϊορίςδῖ. 
Νοσ, ἱπάεεά, οδη ἰξ 6 80 δετε, ἔοσ τπε 
τεληϑβἰδιίοη ἱπίο ἴδε Κιησάοπι πιυϑὲ Βανα 
ἴᾶκεπ ρίαςε δὲ ἴδε βᾶπὶὲ ἔἰπ|6ὰ 48 ἴδε 
ἀεϊϊνεγᾶηςε.---υἱοῦ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ. 
Αυρυβίίπε, ΤΟ] οννεὰ ὉγῪ Οἰβῃαυβεπ δπὰ 
Τὶρδείοοι, ἰακοβ ἀγάπης 45 ἃ ρεπίεϊνε οὗ 
ογί ρίπ, δπὰ ἱπιεγργεῖβ, τὰς ϑόοη δεροιξεη 
οἵ πε δβϑβεπος οὗ ἴπε Ἑδίδες, νι ο ἢ 18 
ἴονε. ΤΠῖβ μᾶ8 πὸ ρδζδίϊεὶ ἰπ τῆς Ν.Τ., 
δηὰ τεβῖβ, ἃ5 Μεγεσ ροϊηϊβ ουΐ, ου ἃ οοῆ- 
ξαδβίοη οὔ ἴδε πηειαρἢγϑβίοδὶ νυ τι τε οἰ ἰς δ] 
εβϑεῆςε οὗ αοὰ. Τῆς ρῆγαβε 18 ργαςι δ! ν 
εαυίϊναϊεπι ἴο Ηἰβ Ὀεϊονεά ὅοη, δυὲ 18 
σἤοβεπ ἔοσ ἴῃς βᾶκε οὗ ἐπιρῇῃαβίβ ἴο ἱπάϊ- 
ςδῖς Ηἰ8 ρτεδῖπεββ ἀπὰ ἴπε ἐχοαϊΐεπος οὗ 
Ηἰ5 Κίπράοιῃη. ὙΠεῖε ἰ8, ρεῦδαρβ, ἴδε 
βυτῖποι ἐπουρδε ἐπι {πε ἴονε ἡνΠΙΟὮ τεβίβ 
οπ ἴῃς ὅοη πιυβὶ γεδὲ 8180 ου ἴῃοβε ψγῇο 
8.6 οὔς νν ἢ Η: πὶ. 

γεις. 14. Τηΐβ νεῖβε 18 ρᾶσδῖϊεῖ το Ερῇ. 
ἰ.. 7. ἐν ᾧ: ποῖ Ὀγ ποσὰ, δυῖ ἱπ ΨΠοπι ; 
1 ννε ροβϑεββ Οἢγίβι, γε βοββεββ ἰπ Ηἰπὶ 
οὖς ἀεϊϊνεταποε.---ἔχομεν : (ρτεβεηῖ) ννε 
δᾶνε ἃ8 8η δοίἀδϊηρ ροββεββίοη.---ἀπολύ- 
τρωσιν: “ ἀεϊίνετάαποςε᾽. Τῆς νογὰά ἰβ 
ξεπεγαιν ἰηϊεγργείεὰ 45 σταπβοπὶ ὉΥ ρᾶγ- 
τιαεπὶ οὗ ἃ ρῥχίςε, ἔος ννῃϊς ἢ Μδικ χ. 45, 
δοῦναι τὴν ψνχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ 
πολλῶν, πᾶν Ὀε ςοτηρατεά. Βυῖϊι ἰΒ ποῖ 
ςεγῖδίπ τῃδῖ ἴῃς ννοτὰ ἐνϑῦ [85 188 πιεδη- 
ἷῃψ. [« 8 νεγὺ γᾶγε ἰπ αστεεκ νντίτεῖβ (8εε 
τε). Τῆς βάβδαξε ἴτοπι Ρ] υϊάγοι τεΐεσβ 
ἴο ρΡιγαῖεβ ποί ἀϊπρ οἰτῖεβ ἴο γτάῆβοπῃ. Βυῖ 
οὈνϊουδὶν ἴῃς ννογὰ ἤεζε ἀοεβ ποῖ πιεᾶῃ 
τπᾶῖ να ρήοουγς γείεδϑε ὈῪ ραγίπβ ἃ 
τᾶπϑοιῃ. Τῶς ννοζὰ ἰ8 οξη υὑξεὰ βἰ ΡΥ 
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γϑοοῖσοά, Θεοῦ τοῦ ᾽ ἀοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως, 16. ὅτι ἐν αὐτῷ 
τ Τίπι. ἱ. 
ἀ} 8}. ἐκτίσθη τὰ πάντα ' ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ 2 ἐπὶ τῆς γῆς, τὰ " δρατὰ 

ἐντος 
1 80 [«π., Τ., Ταῦ, ΝΗ. νῷ 3." ΒΡ ἜἜΘΡ 17, ροβϑβίγ ΌΥ ποπιοξοιεἰευϊοη. τα: 

ἱπβεγίεά δείοτε ἐν τοις σνυρανοις Ὀγ 8. (ννο {ΠῚΠ 8 ἴξ ἰπἀϊβρεπβαῦϊε Ὀεΐοσε τὰ ορατα) 
ψἶη ΜΟΑΌΞΚΙ,. 
ΞΘΟΤ, ΝΗ. ΝΥ 5. τ 84. Β. τα: ἱπβεγιεὰ ὈῬείοτε ἐπι της γης ὃν [[,π.], [Ττ.} 

ὙΠ ΜΟΑΟΘΕΒΟΚΡΡ. 

ἴπ τῆς ϑεπβε οἵ “ ἀεϊϊνοεγδπος,᾽" τῇς ἰάεα 
οἵ τἄπβοπὶ ανίηρ ἀϊβαρρεδεά. (80 ἴῃ 
σαι. νἱϊ!. 23, Ἑρᾷ. ἷν. 30, κε χχὶ, 28.) 
11 ἰ8 δεβὲ τπεγείογε ἴο ἰγαπβίαϊς “ ἀεἰϊνεγ- 
πος" δεῖς, ἐβρεοίδι Υ 88 [18 βδυϊιβ θεζῖεσ 
τᾶς ἀεδηϊίοη ἴῃ τῆς [ΟἹ] οννπρ νοσάβ. ΤΕΣ 
ΤαΠ} βδίοῃ οὗ βί 8 18 ἰ[5ε! ἢ οον ἀ εἰ νεγδηςα, 
ὙΠεγεδ8 ᾿ξ δίαπάβ ἴο ἔπε ραγτηεηῖΐῖ οὗ ἴδε 
ΤΏΒΟΠ) 48 εἤδεςξ το αυῦξε. Τῆς εἰδδοτγαῖς 
ἀϊδουβδίοη ἰῃ ΟἸγαπιᾶγε τᾶν δε τείεγτεὰ 
ἴο ἔοσ δ111ἐγ ἀεῖαι 8, ἢ τῆς οτἰ εἰς βσῃ ἴῃ 
ϑαπάδυν δαπὰ Ηεδάϊδηι᾽ Β ποῖς ὁπ ἔσῃ. εἰὶ. 
24; αἶδο Αδθοῖὶ οὐ Ἐρῇ. ἱ. 7; Μεβίοοιξ ου 
Ηεθ., Ρρ. 295, 296; ἘΠΡΟΙΝ Ἀδολί. ἐπὰ 
Μεγεδάν. ἰϊ.,) 222 :4.--τὴν ἄφεσιν τῶν 

γν. ὙΤλε βιπηΐϊας ἀσδηϊτίοη οὗ 
ἀπολ. ἱπ ἘΡΉ. ἱ. 7 [6118 ἀραίπϑι Γἰφαι- 
ἴοοιῦ᾿'β νίενν ἴμαὶ ἰὶ 15 αὐἀδεὰ Πεῖε ἀρδιπβὲ 
οἰτοπεουβ ἀεβηίῖοπβ ὃν ἴδε [2186 ᾿σδοἤεσβ, 
ΨὮΟ νΕΙῪ Ῥγοῦδοὶν ἀϊά ποὶ επιρίου ἴῃς 
ἴεῖτη. Τμε ῥγεοῖβε ρῆγαβε ἀ068 ποῖ ὁυοὺῦ 
εἰθενδοσς 'π Ρδυ]. τ᾿ ἂμ. ἀερεπάβ εἰν 
οὔ τ᾿ ἀφ., ποῖ, 45 Ηοίπιδπῃ {πίηκβ, οα ἱξ 
δηὰ τ. ἀπολ., ἔοτ (ἢ Ἰαιίεῦ 15 ποῖ υβεά 
νῈἢ ἀπε οδ͵εοι ἔτοπὶ νὶ ἢ ἀε]ίνεγάηςς 
8 εδεοιςά. 
νν.15-21. ΤῊΙΒ ΘΟΝῚΝ ΨΗΟΜΨΕῈ ΗΑΝῈ 

ΟΕ ὈΕΙΙΝΕΒΑΝΟΕ 15 ΤΗΕ ΜΑΝΙΕΕΒΤΑΤΙΊΟΝ 
ΟΡ ἀοῦ, ΤῊΗΕ ΚΟᾺΡ ΟΡ ΤῊΕΞ ὕὕΝΊΝΕΚΒΕ, 
ΤῊΕ ΟΕΕΑΤΟΚ ΟΕ ΑΙ], ΤΗΙΝΟΒ ΙΝ ἨΕΑΝΕΝ 
ΑΝῺῸ ἙΑΕΤῊ, ἹΝΟΨΌΡΙΝΟ ΤῊΒ ΑΝΟΕΙΜΟ 
ΡΟΜΕΝΒ, ΑΝῸ ΗΕ 15 ΤΗΕ ΟΟΑΙ, ΡΟΒ ΜΨΗΙΘΗ 
ΤΉΕΥ ΗΑΝῈ ΒΕῈΝ ΟΚΕΑΤΕΡ. ΑΝ ΑΒ ΗΕ 
18 ΤῊΞ ΡΙΕΒΤΊΝ ΤῊΗΒ ὑΝΊΝΕΚΒΕ, 80 ΑΓ.50 
ΗΕ 15 ΗΈΑΡ ΟΡ ΤῊΗΞ ΟἬΒΟΘΗ, ΜΗΟ ΗΑ8 
ῬΡΑΒΒΕῈ. ΤῸ ΗΙΒ ΒΟΜΙΝΙ͂ΟΝ ἙΕΟΜ ΤῊΣ 
ΚΕΑΙΜ ΟΡ ΤῊΕ ΡῬΕΑΡ, ΤΗΑῚ ΗΕ ΜΙΘῊΤ 
ΒΕΘΟΜΕῈ ΡΙΕΒΤ ΙΝ ΑΙ, ΤΗΙΝΟΒ. ΕῸΒ ΤΗΕΞ 
ἙΑΤΗΕΞ ΨΙΓΓΕΡ ΤΗΑΤ ΙΝ ΗἸΜ ΑΙ, ΤΗΣ 
ΡΟΣΝΕΒΒ ΟΡ ὈΙΝΙΝῈ ΟΒΚΑΘΕ β8ηοῦυΡ 
ὉΜΈΓ., ΑΝῸ ΤΗῦΒ ΤΗΑΥῚ ΗῈ ΒΗΓ ΚΕ- 
ΟΟΝΟΙΡΕ ΤΟ ΗἸΜ ΤΗΒΟΌΟΘΗ ΗἸΙΒ ΒΠΟΟΡ 
ΑΙ ΤΗΙΝΟΒ ΝΟΤ ΟΝ ΒΑΒΤῊ ΟΝ ΒΌΤ 
ΑΙΒΟῚΝ ΤῊ ἨΕΑΝΕΝΒ, ΙΝ ΜΉΙΟΗ ΒΕΟΟΝ- 
ΟἸΜΙΑΤΙΟΝ ΤῊΕ ΟΟΙΟΒΒΙΑΝΒ ΗΑΝῈ ΤΗΕΙΝ 
ῬΡΑΕΚΤ.-Ν ες. 15. ΔΝ 118 νετθα {πὰ 
ξϑι ΟὨΒγιβιοϊορίοςδι ραββαρεὲ οὗ πε 

Ῥίβεῖς θερίπβ. [{5 αἱπὶ ἰ8 ἴο τεδυϊα τῆς 
[αϊβε ἀοοίτιπο, δοςογάϊηρ ἴο νν δὶ ἢ δηρεῖς 
τηεάϊδίοτβ υβυγρεά ἴπε δος δηὰ ἔμπο- 

ἊΝ 

τἰοπβ οὗ τῆς ὅοη ἰπ πδίυτε πὰ στᾶος. Ἦες, 
δηὰ Ηε δίοπε, ἰβ ἴδε Οτγεδίοσς, Κεάξοπιες 
δηὰ ϑονετείρῃ οὗ 41] θεὶπρβ 'π τῆς υπηὶϊ- 
νοσβε, ἱποϊυδίηρ ἴπεβ6 δηρεῖῖς ροόννεσβ. 
ΤΠε ραβδᾶρε ἀοεβ ποῖ ἀεαὶ ἢ ἴδε 
εἴεσηδὶ σεϊδιίουβ οὗ ἴδε ὅοὴ ἴο ἴδε 
Ἑδίδοσ, θὰ ἢ τῆς ϑοη᾿ 8 τεϊδλιίουβ ἴο 
τῆς υπίνετδε δηᾶ ἴπε ΟῆυτοΒ. [ἐ 18 ποῖ 
οὗ ἴῃς ῥγε-εχίδβίεπι ὅθοὸη ἴπδὲ Ρδὺϊ Ὀερίῃβ 
ἴο ΒΡ6δᾷ, Ῥυϊ οὗ ἴῃ ὅ0πη 0 ποῦν Ροδ- 
Βεββεβ ἴῃς Κιπράοπι, δἀπὰ ἴθ ποῦ Με 
δᾶνε Ἴρ πἰυρυν τος (ὅς ̓ διτὸν Ῥδςῖκ ἴὸ 
το νἱοῦ τ΄ ἀπολύτι ν). 
ΤΠε νοσκ οὗ ἴδε ΘΡῃ ἴῃ Ηἰβ ῬΕΣ τα κί τι 
βίδῖε ἰβ8 γείεγσεὰ ἴο, ἴμαιϊ τῆς ἔγιε ροβίοη 
οὗ ἴῃς οχαϊιεά ΟἸτδὲ πῆᾶὺ ὃς τὶ ὉΠ 
υπάετείοοά. ΑΒ ἱπ οἵδες ρτεδὶ τῃεοΐο- 
Εἰςαὶ ρδββαρεδβ ἰη ἴδε Ῥδυϊπε Ἐρίβιεβ, 
τῆς πιειδρηγϑβίοδὶ εἰεπιθης 15 ἱπιτοὰυοεὰ 
ἴοτ ἴδε βάκο οὔτῆς ῥγδςιίςδὶ. Βυὲἰ νου]Ἱὰ 
θὲ δρϑϑυγὰ τὸ ἰηξεσ ἴτοτῃ (5 ταὶ ἰ πδὰ 
{π||ὲ ἱπιροτίδηος ἔοσ [πε Αροβίῖε Πίπιβοϊς, 
Ἡς δββυπιεβ ἴῃς ργε-εχιβίεηςς οὗ ἴῃς ὅοη 
88 οοτηπιοῃ ρτουηά, δπὰ ἰ5 ἐδ ΔρΡὶυ- 
ἱπρ' ἃ [υπάδπιεηιδὶ (γί βείδη ἰσυτῃ, νυ πο ἃ 
ΨΟυ]ά ἔοστη ρα οὔ δε εἰεγηεηίδγυ ᾿πβίγυο- 
τίου ἴῃ δἰβ Οδμυγοῆεβ, ἰο ἃ πεῖν ἔοστῃ οὗ 
Ἀρόχῃ ἐεδοπίηρ.---δς ἐστιν. Ιε ἴ5 {δε 

τοὰ ΟὨσῖδὲ οὗ νἤογῃ Ρδὺ] 15 βρεαλκίηρ, 
858 ἷβ βυργρεδίεά, [που ρ ἢ ποῖ εἰμ μεφφι 
ἱτηρ!εὰ ὃγ τπς ργεβεπῖ, Βαϊ τροσε ἔοσο δ Ὺ 
ὈΥ {πε ρῥσενίουβ σεϊδῖῖνε οἰδυβε. Με 
ςου]ά ποῖ {εεὶ σοπῆάεπε ἰπ ἀγρυΐηρ ῬδῸΚ 
ποσὶ ἴπε ἐπποτίοη οὗ τῆς εχ τεὰ ϑθοη ἴο Ὀς 
εἰκὼν τοῦ Θεοῦ ἴτο παῖ οὗ πε ρτε-ἱποᾶγο 
παῖε ὅοη, δυῖ ναὶ ψνου]ά Ὀε ἃ ρΡἰδυβίδίε 
ἰῃέεγεπςοε ἔγοτι {π|5 ράββαρε ἰβ ἀββεσιε ἴῃ 
ῬΏ]]. 11. 5.--αἰκὼν τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτον. 
ΑΒ ἱπιᾶρε οὗ ἀοὰ πε ϑοιπ ροββεβϑεβ βυςἢ 
ἸΚεπεββ τὸ αοά 45 ἢϊ5 Ηἰπὶ ἴο δε ἴδε 
τηδηϊβίδιίοη οὗ αοὰ ἴο υ5. Οοὰ ἰ8 
ἐην βιδῖε, Ῥνϊοἢ ἄοεβ ποῖ πιεγεῖὶν πιεᾶῃ 
παῖ Ηε Ἵαπηοῖ δε βεεη ὃν ουζ Ὀοά γ εγε, 
Ὁυϊ τῆηδὲ Ηδς ἰβ ὑπκπονδῦϊθ. [π᾿ (δε 
ἐχαϊιεὰ ΟὨτῖβε τπεὲ ὑπκπονδῦϊε αοὰ ὃε- 
ςοῖπε8 κπονπ. ε Ῥεποῖϊά “ὙΠ τπἡ- 
νεϊ!εὰ ἕαςε ἐπε ρίογυ οὗ τῇς 1,ογά,᾽" δπὰ 
80 "8τε σμβδηρεᾶ ἱπῖο ἴῃς βᾶτης ἰτηᾶσε" 
(2 Οος. 113. 18), αοἀ πα8 “βηϊπεὰ ἱπ οὖς 
δΒοδγίβ ἴὸ ρῖνε ἴῃς ᾿ίρῃς οὗ τῆς Κηον]εάρε 



16. 

οὗ τε Εἰἴοτν οἵ ἀοά ἰπ πε ἕδος οὗ [6808 
ΟἸγῖβι ̓"" (ἴν. 6), απὰ ἴξ 8 τπε ὑπϑεϊϊενίηρσ 
οη ψ»Βοπὶ “δες ρμε οὗ τπε ἀοβρεὶῖ οὗ ἴῃς 
Ἰοτυ οὗ ΟὨγίβῖ, ννῆο 18 ἴμε ἱπίαρε οἵ αοά," 
οεβ8 ποῖ βδίης (ἵν. 4). Ὑπεβα ραββαρϑδ 

ἐΠυδιταῖς Ρδυ} 8 ἰαπρυάρε Βετε, ἀπά βῆον, 
παῖ ἰὰ 185 ποῖ, 85 ΟἸϊγαπίασε ἀγριιθβ, οὗ 
ῬὮγβίςδὶ ν͵βι 111: οσ ἱπν δι 111 Υ ταὶ δ ἰ8 
βρελκιηρ. ΟἸγίδι ἰβ ἴπ6 ἱπίαρε οἵ ἀοὰ 
ἔοτ ΟὨγιβῖίαπβ ὙΠ18, ἰδ ἰ8 ἴσας, 15. ΟΠΪν 
Ῥαγῖ οἵ Ηἰβ νίάεσ ἑπποϊίοπβ. Τῆς ὅοη 15 
τε Μεάϊαϊον Ὀεῖννεεη αοά δηά τῆς υηϊ- 
νεῖβεὲ. Ηἰβ ννοσκ ἰῃ ρτᾶςς 848 118 Ὀδβὶβ ἰῇ 
ΗΪδβ ρἷδος δπά ννοσῖκ ἰπ παίυγσε. Βυῖ ἷτ ἰ8 
τς δδβρεςῖ οὗ Ηἰβ ψογκ οὗ πο Ῥαὺ] 8 
Βετε βρεακίπξ. Τα νῖενν οὗ βοπιε οὗ ἴῃ 
Ἐλίδεῖβ τπᾶὶ ἴδε ὅοη, 88 ἱπιᾶρε οὗ τἴδς 
ἰην βὲ 8] αοά, πυδὲ ὈῈ Ηἰπη56] ἱπνίβι 0] ες 
15 Ῥγεςίβεϊυ ἴῃς ορροβίϊε οὗ τῆδι ἱπιεηδεὰ 
ΌΥ Ραυϊ. -- πρωτότοκος πάσης 
κτίσεως. πρωτότοκος ἴῃ ἰἴβ ὈΓΙΓΊΔΓΥ 
8εΏ86 ΘΧΡΓΟΒ868 ἰαπΊροΥΑΪ ΡῬγίουγ, δηὰ 
πε, οὐ δοοουηΐ οὗ ἴδε ῥγίν!!ερεβ οὗ τπὰ 
Βηβίδοσγῃ, ἰὲ γαὶπ8 [πε ἔυσῖμοῦ βεηβε οὗ ἀο- 
ταϊηίοη. ΜᾶδηΥ Τοπηπιεπίδίοσβ τὨϊπῖκ ὈοΚὮ 
ἰάδδβ ἅγε ρτεβεηῖ Βεσαε. ϑοάδη δηὰ ΑὈδοιὶ, 
οη ἴδε οἵδπες μαπά, ἀξὴγν ἰμδὶ ἴπε ννοτὰ 

Ἐ88568 ΔηΥΤΠ Πρ τῆοτγε τΠπδη ῥτίοσίτν ἴὸ 
δηὰ ἀϊδιϊποιίοη ἔσοπὶ 411 ογθδιίοη, ψν Ὦ1]ς6 
Ἡαυρὶ ἀραὶπ τη ΚΒ δαὶ 411 ἴῃς βίσεββ ἰ8 
οὐ ἴδε ἰάφαδ οὗ ἀοπκίηπίοη, ἴῃς ὅϑοη 18 τυ ϊεσ 
οὗ 411 ογεαϊίοπ (βι πὶ] ασῖγ ΟἹ. δηὰ Υν εἰββ, 
ΨὯΟ 8408 [ῆδί πὸ [επροσαὶ ὀγέμς [168 ἴῃ 
πε ἐχρσγεββίοπ). [{ 15 υπάδεηίδοῖς ἴπδῖ ἢ 
ψοσά τῇ ἴπε Ο.Τ. Βδά ἴῃ βοπὶε Ἷδβεβ ἰοβί 
ἐϊ8 ἰετηροτδὶ βἰρηϊβοδηςε, ς.ρ.ν Εχοά. ἵν. 
22, ΡΒ. ἰχχχίχ. 28. ϑοδβοείίρεη ἰῃβίδηοαβ 
ἴδε ας τηλι ΒΕ. Βεομαὶ βροΐε οὗ σοὰ 88 
““ἢε ἢτβίθοση οὗ ἴπῸ νου," («βου ρῇ, 
ῬΓοραδ σι 88 Βίεεῖς βαυβ ἴῃ δῖ8 ποῖε οὐ 

εὖ. ἱ. 6, «δὲβ 8 ἴο δὲ τεραγάεὰ “ΠΣ 418 
εἶπε ϑίηρυ ας", Ὑῆὲε Τοουτβς οὗ ἴδε 
διρυτπηεπὶ βεατη8 ἴὸ τεχυΐγε παι τῆ βίσεββ 
Βδβουὰ 116 οὐ ἴδε ἰογάβῃϊρ οὗ ἴῃς ὅοη 
τλῖμες ἴπδη οἡ Ηἰἴβ ὑῥτγίογιὙ ἴο Ἵσεδιίοῃ. 
Εοτ παῖ Ρδὺ] ἰβ ςοποεσηδὰ ἴο ργονα 18 
δε βυρεσίοσιν οὗ ΟΠ γίβε το ἴδε δηρεἶβ, 
δηὰ ἴογ τῆι τῆς ἰάεα οὐ ργίογ τυ ἰ8 
ποῖ σαΐεναπι, Ὀυϊ ἴδδὶ οὗἩ ἀοπιίπίοπ ἴἰ8. 
Ὑνπεῖδεσ {πε νογά στεϊδίπβ δηυτῃῖηρ οἵὗἩ 118 
ογί ρίπαὶ πιεαηΐπρ ἤεγε 8 ἀουδιία!. 1 80, 
ἰς πιῖρῆς βεεπὶ πηοβὲ παΐυγαὶ τὸ ἄγριις ἢ 
δὲ Ατίδηβ ἴῃδὶῖ τῆς ὅοη ἰβ τεραγάεά 28 4 
οσεδῖυσε. ΟταπηπΊδῈ ΠΥ ἰϊ 18 ΡΟΒβϑιὉ]ε ἴὸ 
τηᾶκε πάσης ὡς ἃ ρατιϊἶνε ρεηί εἶνε. 
Βυι {Πὶ5 18 ἐεχοϊυ δε Ὀγ ἴμε σοηϊοχῖ,νν ΠΙοἢ 
ΏΔΙΡΙΥ ἀϊδιϊησυΐβῆεβ Ὀεΐννεεπ τῆς ὅοη 
δηᾶὰ τὰ πάντα, πὰ ἴοι (τΠΐ8 Ιῴ6δα δὼ] 
ΨΟυ]ἀ ΡῬγοῦ δ οἷν πᾶνε υδεά πρωτόκτιστος. 
Τῆς ρεηϊτῖνε 5 ᾿πεγείογε σοπηπΊΟΗΪΥν ἐχ- 
Ρίαιπεὰ ἂβ ἃ ρεπίεϊνε οὔ Τοπιράγδβοη. 
ΟΙἸἐταπιᾶσε βαυβ [ῃδῖ διιοἢ 4 ρεηϊεῖνε Δεῦ 
ἃ βυδβιδητίνε 15 ἃ ρυτε ἱηνεπιίοη, θυ ἰϊ ἰ8 
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ἐχρ αἰπεά ἴο δε δῆεσ ἴῃε προ οἵ. πρωτο ἴῃ 
πρωτότοκος (7. [ΟΠ ἱ. 15, ὅτι πρῶτός 
μου ἦν). ΤΗΐδ, 48 [ἱρδιίοοι βᾶγβ, “ἀπάυϊν 
βίγαίϊῃηβ ἴῃς ριαπηπηδσ,᾽" ἂπὰ οἡ τδϊ8 δο- 
οουπῖ ἰξ βεεπιβ Ὀεδβῖ ἴο ὄἜχοΐυδε πε ἴεπ- 
Ῥοτδὶ εἰεσηεπὶ διορείμει. Ὅμα ῥγε-εχίβι- 
ἔῆοε ἰ8 βυ ῆοίοπιὶν δββοτιεὰ πὶ ψνῆδὶ 
ο ονν8. ὙΠεῖε βεεπὶβ ἴο Ὀε πο ταδὶ 
δίππίτν ννττἢ ΡΒΙο᾽ 5 ἀοςίτίπε οὔ δε Γοροβ 
485 πρωτόγονος-.-πάσης κτίσεως 
ΤΩΔΥ Ὅς τακεη εἰϊπεῦ 848 ἃ Τοἰϊεςῖῖνε, “ 81] 
οτεδιίίοη " ({ἰἱρδτέ,, ΕΕΝ.), οσ ἀϊβεγι δυκίνεϊγ, 
“νεῖν ογεδίυγε ̓ ᾿ (Μεν. ΕἸ]., ἤδυριὶ, ΑὉΡ.). 
Τἰρδιίοος υτραβ ἱπ ἔδνους οὗ 1Π6 ἔογπλεσγ 
ἴηι πρωτότ. ““8εεπ8 ἴο τεαυΐγα εἰ πεν ἃ 
οοἸϊεςῖῖνε πουη οὐ ἃ ρΡίυγα]". Βυὲ 
πρωτότ. Ὀε ἰἀΚεπ ἴῃ ἴδε 56ηβε οὗ τγυ]εσ, 
1815 8 ποῖ 3ο; δηὰ Ηδυρι ροϊπιβ ουὔῖ [παῖ 
πᾶσα κτίσις εἰβεννίεῖε ἰ8 ϑεὰ οὗ Ἔνεσυ 
οτααῖοά ταΐηρ, ἀπά παῖ Ῥδὺὰϊ υ868 κτίσις 
νϊῖδους ἴῃς ἀτιϊοῖς ἰῃ τ8Ὲ βεπβε οὗ Ἵτεᾶ- 
ἴατα. [8 δοςοσζάϊηρ᾽ν Ὀεβὲ ἴο ἴϑκε ἰΐ 80 
Βοῖα, “ βιβίδογη οὗ Ἔνοσυ Ἵοσεδίυσε "9. ἃ 
υγῖδεῦ αυεδιίοη 15 ταὶβεὰ 25 ἴο ψψῃδι πε 
τεσ ἱποϊυάεβ. Ηδυριὶ [Πῖπ ΚΒ [15 Βεῆβε ἰβ 
Ἰἰπιτεά το βρίσίευδι θεῖπρβ, βίηςε (υ) Ῥδὰϊ 
͵8 ργονίπα ἴδε βυρεγίογιὙ οὗ ΟΠ ῖβε τὸ ἴπε 
δηρεῖβ, (2) ἢς ἀεῆπεβ ὃγῃ τὰ ἐν τοῖς οὐρα- 
γοῖς καὶ ἐπὶ τῆς γῆς ποῖ ἱποϊυάϊηρ Βεάνεπ 
δηά βαζίῃ τῃπεπηβεῖνεβ, (3) εἰς α' βῆοννβ 
τῆδι δηϊπιδῖε Ἵγεδίυσγεβ πιυβὲ θὲ τείεττεὰ 
το. Αἱ ἴδε β8άπιὲ ἔἰπηε πε ἷἰ8β σαγεῖαϊ ἴῸ 
Ῥοΐπε ουὐἱ τῃαῖ, δοεοοτάϊηρ ἴο [ενν ἰὴ ἰάεδβ, 
βῃαῖεά, πο ἀουδὶ, ΌῪ ἴδε ξ4186 τεδομεῦβ, 
τῆς Βεδνεηΐγ Ὀοάϊεβ ᾿νεῖς στεραγάθά 85 
Ῥοββεββεὰ οἵ βουΐβ δῃὰ 88 βιδπάϊπρ ἰῇ τῆς 
οἰοβεβί τεϊδιίοη ἴο τῆς βρίγίς ννογ ἃ, ΤῊΪβ, 
ςοπιδίπεά νἢ δὲ ἕδος παῖ 411 πιδιεσίαὶ 
τοῖηρβ νεσα βυρροβεά βἰ πη] Αγ ἴο πᾶνε 

Δτάϊδη βρίγιῖ8, τδῖ πον τ6 118 ἀραϊπδι ἢΐβ 
Ἰπυϊτατίοη. Εον Ρδυϊὶ τειν ννὰ8 ςοποεσηεὰ 
το βῆον ηοΐῖ οὐἱγ ἴδαὶ ΟΠγίδὶ νγνᾶ8 βυ ρεσίοσ 
ἴο τῆς δηρεῖβ, Ὀὰϊ τπᾶὶ Ηε δπά ποῖ ἴῃς 
Δπρεῖβ νν88 [υοτὰ οὗ πε πιαιεγίαὶ Ἵγεαῖίοη. 
ΤΠ ρῆγαβε βῃουϊὰ ἐπεγείογε δὲ ἴδκδη ἴῃ 
118. 1}} βθηβε, ᾿βουρῃ ργορδῦῖν ἰἰ ἰ8 1π6 
βρίγίτυδὶ βἰάς οὗ ἴῃς υπίνετδε τπᾶΐ ἢ6 [88 
οἰ εΗν ἴπ πιά, ΤΠε ἱπιεγργείδιίοη οὗ 
οτεδϊίοη 88 ἴπε πεν ογεδίοη, δδοριεά ὈῪ 
ΤΊΔΠΥ ἘΔίθοτϑ ἴὸ πηεεῖ ἴῃς Ατίδη ἱπέδσγεπος 
«μαὶ τῆ6 θοῦ ννᾶβ ἃ ογεδίυσε, βοδγοεῖν 
ποεάβ γεδυϊαιίου. [1 νου] πᾶνε πο ροΐπὲὶ 
δξαϊπδὶ της ἔα᾽5ε τεδοπὶπρ δὲ Οοίοββϑ, 
ποῦ οδῃ ἰξ θὲ σαττὶςὰ [πσουρἢ ἴδε ράββαρε, 
νεσ. τό Ὀεΐπρ ἀεςίβιίνε δραίηβι 1. Ρδὺυὶ] 
ψου]ὰ ργοῦδοῖν πᾶνε βαϊά βγβίθοσγη οὗ ἴπε 
ΟΒυτοῦ οἵ οὗ ἴδε πεῖν Ἄογεδίίοη 16 με ἢδά 
τηεδηὶ {Π|8. 

νεῖ. τ6. Ῥδὺϊ πονν φίνεβ ἴῃς ρστουπά 
ἴοσ ἴδε ἀεβίρηδιίοη οὗ δε ὅοπ 85 πρωτότ. 
π. κτίσεως. Ιῃπ Ηἰπιὶ τὰ πάντα ννεῖε 
οτεαῖϊεὰ. Ἐτογὴ 1Π|8 ἰξ (οἱϊονΒ τθαὶ ἴῃς 
ϑὅοη οᾶηποῖ ὃε ἃ οτεδίυσε, ἔογ ογθεδῖίοη 
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καὶ τὰ ἀόρατα, εἴτε " θρόνοι εἴτε ἢ κυριότητες εἴτε " ἀρχαὶ εἴτε 
Βεῖς ἴα ὁ δξουσίαι, τὰ πάντα “δι᾿ αὐτοῦ καὶ " εἰς αὐτὸν ἔκτισται, 17. καὶ 
ΝΤ. 

δ ἘθΡ: ἰ.21; 
4 Ῥοῖ. ἰΐ. το; [υάς 8. 

αοά, Βοπι. χὶ. 36; Ηδεδ. ἰϊ. το. 

ἰ8 ἐεχῃδυβίεά ὃγ {πε “411 τδἰηρβ᾽ ΜΠ ΙΟἢ 
ΨΕΙῈ 50 ογεαϊεὰ ἱπ Ηἰπὶ (“ οπιπεσῃ ἐχ- 
οἰυάϊε ογεδίυγαπι," Βεηρεὶ).---ἐν αὐτῷ: τΠ18 
ἄοεβ ποῖ πιεᾶῃ “ὉΥ Ηἰπι᾿. Τα ϑεῆβε 
ἰ8 ἀϊδρυϊεά. ὙΒε βοβοοίπιεπ, ἐοϊοννεά 
ΌΥ βοπὶς πιοάετῃ τπεοϊορίδπβ, ὄχρίδίῃ 
παῖ τπεὲ ὅπ ἰ8 {με διοπείγρε οὗ ἴδε 
ἀπίνετϑα, ἴδε κόσμος νοητός, ἴδε εἰετη δ] 
Ραΐϊζεγη δϊεσ ννῃϊςἢ τε ρἢγδίςδὶ υπίνετϑε 
δ48 Ὀθεδη ογεαῖθά. 80 Ρῇῃϊο πεϊὰ τπαὶ ἴῃς 
Ιοροβ νν85 ἴπε μοπὶε ψνδπεγείη ἴδε εἴεγηδὶ 
ἰάδαβ γεβίἀεά, Βυῖὶ ἴτ ἰβ ΌῪ πὸ πιεδῃβ8 
οἴεα τῃδὲ Αἰεχαπάγιαπ ἱπῆμσεπος σδη 
Ὅε ἰταοεᾶ ἰπ ἴδε Ερίβεϊιε. Ευγίπεσ, τῆς 
ποιίοῃ οὗ ογοδιίίοη 18 ποῖ βυΐδθὶα ἴὸ τῃ6 
οτὶρὶπ οὗ (ῃε ἰάε8] υπίνετβε ἰπ {πε ὅοη. 
ΠῚ τε ὅοη ννᾶβ ἔτοπι εἴθγπιν ἴμ6 Ὅτομα- 
ἴγρε οὗ {πε υπίνετβε, ἴπεπ ἐκτίσθη ἐν 
αὐτῷ οὐρῇϊ ποὶ ἴο ἢανε Ὀεεη υβεὰ, ὈοΙῃ 
Ὀεοδυθε ἴΠ6 δογὶϑδὲ ροϊπίβ ἴο ἃ ἀεβηΐϊε 
εἰπε δἀπὰ τῆς ἰάεα οἵ Ἵγεδιίίοῃ ἰβ ἰΐβεῖ 
ἱπαρρ] δῦ. Βυῖ δὲ ἴδε ἰάδα] υπίνετβε 
ΨΆΒ Αἴ ΒοπΊε {ἰπ|ὲ ογεαῖεά ἴῃ τε ὅοη ἰδ 
δηῃ ΒΙρδΪν ἱπιργοῦδῦϊα, ἰζ ἰξ ἰ8 ὄἐνεῦ δῇ 
ἱπιε! Πρίδὶε, ἰάεα. Αρδίη, ἴῃς β8εῆβε οὗ 
ἐκτ' ἰ8 σοπιίγοϊ]εὰ Ὁγ τδδὶ οἵ κτίσις, 
ὙὨΙΟἢ ἀοα8 ποὶ τοῖον ἴο ἴδε ἰάδ8] υπίνετγβε. 
[τ τηυϑὲ τπογεΐοσαε τεαῖεσ τὸ τπ6 δοῖυδὶ 
ογεδιίοη οὗ ἴδε υηΐνετβε. 1 Ῥδὺὶ παὰ 
ἱπιεπάεἃ το βρεὰκ οὗ {πε γϑδ᾽ βαϊίοη ἴῃ 
ογεδιίοη οἵ τπε ἰάδδὶ υπΐνετβε ννίςἢ πδά 
ἰῃ ἴῃς ϑοη [18 εἴδεγηδὶ ποῖης πὲ νουἹὰ 
Βαᾶνε βαϊὰ ἐξ αὐτοῦ. ΟἸδεῖβ (Μεν., ΕἸΙ., 
Μουε) ἴακε ἐν αὐτῷ ἴο πιεδῃ 5ἰπιρὶν πὲ 
τῆς δςοῖ οὗ ογεδιίοη ἀερεπάεά ᾿δυβαὶν οα 
πε ὅοη. Τῇηὶβ 'ἰΒ βεσπᾶρβ ἴῃ6 βαΐδει 
ἐχρίαπαϊίοη, ἕοσυ Ηδυριβ ἱπιεγργεϊδείοη 
τῃδιὶ δρατὶ ἔσγοπὶ Ηἰβ Ῥεγβοη ἴπεγα ννουϊὰ 
δᾶνα Ὦ πὸ οτοδίίοη, θυ ψ Ηἰ8 
Ῥεζβοῃ ογεδίίοῃ νν88 ἃ πεςα}βϑιϊυ --ἰπ οἵδοσ 
Μογάβ, [πὶ ογθδῖῖίοπ Ψν88 “ ρίνθη" ἰῃ 
ΟὨγίβιε---ϑεθ πβ ἢ τῆς δοτίβε δηὰ {πὰ 
«δοίςε οἵ ἴδε νοζγὰά ἐκτίσθη ἴο Ὀε ἰη- 
Τοπδίϑιεπε νυν τῆς εἴεγπδὶ εχίδίεπος οὗ 
τῆς 8οη.---τὰ πάντα, ἐ.ε., [ῃς υπίνετβε ἴῃ 
118 νυϊάεϑε βεπβε τεραγάεὰ 45 ἃ Ἷο]ϊδοῖῖνα 
ννὨοΐε.---ἐν τ οὐρανοῖς κ. ἐπὶ τ. 
ἧς. ΑΒ 1Ἰρπεῖοι ροἰπεβ ουἱ, “ 4 οἰ Δ58ὶ- 
οδἰίοπ ὉΥ ἰοσαΙεν,᾽" 816 τὰ ὁρατὰ κ. 

τ. ἀόρατα ἴ8 ἃ “ οἸΔ551 Ποδτίοη ΒΥ εββεηςε᾽". 
Τῆς ἔνο ἀο ποῖ ργεοΐβεϊυ οοτγεβροηά, ἔοσ 
πε ἀϊνίβίοπβ οσοββ εαὺῇ οἵπεῖ ἴο βοῃὴα 
εχίθηϊ, ᾿μουρῇ βοπιὲ σοηῆης ἴῃς (Πὶπρ5 
ἴῃ πεάνθῃ ἴο ἴπε νου] οὗ βρίγίῖβ, δηὰ 
τδε ἐπίπρβ ου δαγίῃ ἴο ἴδε ννοτ]ὰ οἵ τηεγ, 

ς ἴδ. τὸ, 16; τ ὕος. χν. 24; Ἐρῆ. ἱ. 21, {. το, νἱ. 12; Τῆς, .ἱἷ. αν ἀγγέλοι 
νἰτἢ ἀρχαι, οπι. νἱϊ!. 38 νυ εξουσιαι ; τ Ῥεῖ. [1]. 22. 2. Βεν ἱ, εἰ οἵ 

ε Οἵ εδε ὅοη, οοἷΐν δετε; οἵ ἀοά, Βοχα. χὶ. 36; σ᾿ ὦ ψϊξ. 6. 
ἃ τ (οι. νἱϊϊ. 6; Το ἱ. 

ἴπ ψὨΐΟΝ οάδε πεν Ψουϊὰ 
ἴο ταϊπρ8 ἱπνίβῖθ]ε δὰ τπὶπρβ νἱβιδὶε. 
Αραΐπϑι τπὶβ βεὲ ἄῦονε οὔ π᾿ κτὶ 
εἶτε θρόνοι κιτιλ. ΤῊΪΒ ἰδ ποῖ 88 
εἐχῃδυβεῖνε ἀςβηϊίοη οὐὗἨ τὰ πάντα, ἴος 
Ῥδυ] 5εϊεοῖβ ἔοσ πιεητίοη ἔποβε Ἵσεδῖαγεξ 
το ψνῆοπὶ ψοσβϊρ ννᾶ8 ρδίὰ δγ ἴπε ἔδίβε 
τεδοῆεῖβ. ὙΠῸ ΠΑΠΊΕΒ, 85 ἴῃ δι παΐδτ [ἰξῖ5, 
ἀεποῖς δηρεῖὶβ δηὰ ποὶ ελτιδ]ν 
Εοσ βοσις οὗ ἴμεπὶ οσςὺς ἴῃ [εὐν8ἢ δηρεὶ- 
οἷοξυ, ἀπά ἃ τείεγεῃοε ἴὸ βάσιν ἀϊρηί- 
τίδ58. νου Ἱά Ὀ6 ἱγγεΐανδης τὸ ἴμε ροΐεπιοδὶ 
Ῥύγροβε οὗ τῇς ραββᾶρε. Τῆεϑβε ληρεῖς, 
Ῥδυΐ ἱπείβῖβ, 80 ἴδ ἔτοπι δῬεὶπρ βυρεποῖ 
οἱ ἐ4υΔ] ἴο ΟἾγίβὲ, ννεῖε ἃς ἰηΐεγίοι ἴὸ 
Ηἰπὶ 45 ἴδε ογεδίυσε ἰβ ἴο τς Οτεδῖος. 
ΤΒΕΥ ονεά τμεῖγ νεῖν εχίβίεποε το αι, 
πὰ οουἹὰ ποὶ τβετείοσε ὃε αδἱἱοννεά ἴοε 
οπε τηοπιεηΐῖ ἴο ὑβυγρ Ηἰβ ρίδοε. [6διῖ- 
ἔοου τῆϊπκβ ταὶ Ῥδὺ! ἰξ ἐχργεββίῃρ πὸ 
ορίπίοπ 85 ἴο τπεὶγ οδ)εςιῖνε εχίβίεηςς, δυϊ 
18. βἰπιρὶν τερεδιϊπρ βυδ)εςῖῖνε ορίπίους; 
δηά παι ὈοΙ᾿ Πεγε δπὰ ἴῃ ἰϊ. τ8 δε βου 
ἃ “5ρίτὶϊ οἵ ἱπιραϊίεπος νι τδῖ8 εἰλδο- 
ταῖε δηρεϊοίορυ ". Βαϊ ἱπ ἕλος οἵ ἴδε 
ἀειδι!εὰ ὑργοοῖ ἴμδὶ ἢε δοςεριεὰ {πε ἀοο- 
εἰπε οὗ νδτίουϑ ογάειβ οὗ δηρεὶβ (είνεῃ 
τηοβὲ {γ ὉῪ Ἐνειηρ), τιῖϊβ ςάπηοὶ δὲ 
τηαϊπιαϊηεὰ, ποῖ 18 ἴμετε ΔΠΥ Ῥοϊεταϊοδὶ 
τεΐεγεπος ἰη ΕΡΉ. ἴ. 2:. [τ πιᾶῦ ὃὲ 4υε5- 
τἰοηεά ψπεῖμε δὴν ἰηέεσεποε οδη δὲ 
ἁτγαννῃ 85 ἴο ἴπε ογάες οὗ ἴδε τδοκβ οἵ 
Δηρεῖὶβ, Τῆς ογάἄεγ ἴῃ ἴῃς ρδσγαὶ]εὶ ἰἰδὶ, 
Ἐρἢ. ἱ. 2σ, ἰβ ἀρχή, ἐ δύναμις, 
κυριότης, οη ννῃϊς ἢ Οοάει τεπιλεκα ἴπλι 
ἷπ Οοἱ. ἐς αυαβιίοῃ 15 οὗ οτεδίοη ὉῪ 
ΟὨσῖβι ἔγοπι νῆοπι 411 ργοςεςὰᾶ, πεῆςς ἱδὲ 
επυπιετδίίοη ἀεδοθηάβ; Ὀυῖ ἴῃ Ἐρδ. οἵ 
τπε δϑοεηδβίοῃ οὗ ἴδε τίβεπ Οδπγῖβι ἀθονε 81] 
οτάεγβ, βεπος ἴπε Ἔπυπιογδιίοη δδοεηΐβ. 
Βυε ἰξ πηυδὲ Ὁς υτρεὰ ἀραϊηβὲ τμὶ5 ποὶ 
τπογεῖν τπδὶ οὐΪν ἴῆγεε οὐυἱ οὗ τῆε ἴους 
τ|168 ςοἰποίάς, Ὀυς τδδὶ τῆς ογάες ἰβ ποῖ 
ΠΥ ἱηνεγιεά. Ῥοββι δῖ Ῥδὰϊ επιρίογβ 
Βετα ἴδε ογάεσ οὗ ἴῃς ἴδῖϑε τεαςἤῇεγβ (50 
ΚΙ). Ὑδε ογάεγ δρραζεπεὶν ἀεβοεηάε, δαὶ 
ἴξ 15. φυεβιίοπδδῖς {{ τῃϊ8 5 ἱπέςξητίοηδί, 
ἴον 1 ἔπε Βίρῃεβι ογάεγβ ὑνεῖε ἱπίσσιος ἴὸ 
ΟἸγίβε, α ζογέϊογέ τπὰε ἴοννεσ τνουἹὰ δε. 
θρόνοι: τᾶκεη ὃν δοπιε ἴὸ δε ἴδε μὰ πε 
οὗ τδε ἴἄτοπε, δαὶ ἰ8 δῆρεὶς ψῆο, ἧἴκε 
τα οδογυδίπι, θεᾶς ἰῃς τῆτους οὗ Οοά. 
Βυῖ ἐξ ἰβ πιο Ῥγοῦδθὶε ὑπαὶ ΤΠΕΥ ἅτε 
ἴῆοβε βεδῖδα οπ ἴξσοπεβ (ς΄. εν. ιν. ᾳ 
Οπ τδεβε ογάειβ, ς΄. δε διαυονὲς Ἑποκᾶ, 



17. 

Χχ,, σα. [Ιπ ἴδε βενθηῖ Βεάνεη Ἐποοῦ 
ΒΑ “Δ νΕΙῪ σταδὲ ᾿ἰρῃς δηὰ 4]} {πε ἤετυ 
Βοβῖβ οὗ ρτεᾶὶ διοῆδηρεῖβ, δπὰ ἱποοῖ- 
Ρογεδὶ ροννεσβ δηὰ ἑογάςλίῤε απάὰ ῥγὶμοὶ- 
βαϊδεδες αμπα ῥοισεῦς ; ἙσἈετυδὶπι ἀπά βεσα- 
Ῥδῖπι, ἑλγομές ἀπ τῆς νναῖςῃέαπεβ8 οὗ 
ΤΆΔΠΥ αγεβ᾽. ΑἾβο Επο.ῆ, ἴχὶ., το, “" δπὰ 
411 τῆς δηρεὶβ οὗ ῥοῖσεῦς πὰ 411] ἴῃς δηρεἶβ 
οἵ ῬΌπΘ αι δες "᾿ς Τεσίς, χὶ,, Ῥαέν. 1, ευἱ., 
3, ἐν τῷ μετ᾽ αὐτόν εἰσι θρόνοι, 
ἐξουσίαι, ἐν ᾧ ὕμνοι ἀεὶ τῷ Θεῷ προσ- 
φέρονται. ---κυριότητεφς: ΔρράΑΓεπΕῪ 
ἰπίεγίοσ ἴο θρόνοι.--ἀρχαὶ . . . ἐξο- 
νσίαι ἀϑμαῖν οσοὺγ τορεῖπετ δπὰ ἰπ τῃ 15 
οἵάει.- -τὰ πάντα... συνέστηκεν: 
τῆγοννη ἴῃ 45 ἃ ρδτεηιμεβίβ.---δι᾽ αὐτοῦ. 
ΤΗΣ ὅοη ἰ8 ἴπε Αρεπὶ ἰπ Ἵγεδιίοη (οὐ α 
Ὁον. νι. 6) ; τ 15 ἀεβηἰτεῖν βιδῖθβ ἴπ6 Ῥσα- 
εχίβίεποε οὗ ἴῆε ὅοῃ ἂπὰ δβϑυπιεβ ἴδ8 
ΒΌΡτοΠΊΔΟΥ οὔτπε Εδίπεσ, ννοβε Αρεηῖ τῆς 
ϑοη 15.--εἰς αὐτὸν. Τδι τε ὅοη ἰ5 
πε ροδὶ οὗ ογεδίίοπ ἰβ δὴ δάνδπος οπ 
Ῥδυϊ᾿Β ργενίουβ τεδοῃίπρ,, ννϊοἢ πδά Ὀδεπ 
ἴδαι ἴῃς ροδὶ οἵ τπε υπίνειβε ἰβ αοά 
(οι. χὶ. 36; οἴ τ Οος. νὶϊϊ. 6, ἡμεῖς εἰς 
αὐτόν). [ἰ ἰ8 υτρεὰ ὃν ἩοϊτΖηηδηπ ἀπά 
οἴδετβ 85 ἀεοϊβινε δρδίπϑε τῆς δυϊπεπεὶςὶ ν 
οὗ (δε Ερίβεῖϊε. δβ 1' βίαπάβ. Βυῖ ἱπ ᾿ 
Οον. χν. 25 54. 4}1 {πὶπρβ ἢᾶνε ἴο Ὀεσοπια 
βιδγεοι ἴο ἴπε ὅοη Ὀεΐοτε ΗἜ μαπάβ ονεσ 
τῆς ἰπράοπι ἴο ἴδε Εαΐπεσ. Ννὲ δηά 
ἴδε βάτῆε ἵπουσῆι ἰη Μαῖε. χχν ΐ. 18 πὰ 
ΗεΡ. ἰ!. 8. Απά, 45 ΟἸιγαπηαγε δηὰ οἵπεσβ 
Ροΐπει ουΐ, ἱπ 1 ὅοτγ. νἱϊ!. 6, δι᾽ οὗ τὰ 
πάντα ἰ5 βδἰά οὗ ΟὨτῖβε, θὰϊ οἵ αοἀά ἰπ 
Κοπι. χί. 36. Ὑεῖ τηϊ8 ἀϊβεγεηςς 15 ποῖ 
υοϊεὰ το δον ἴῃδὶ Κοπιᾶπβ δπὰ (οσίη- 
88 σαπποῖ θὲ ΌῪ ἴδε 884π|6ὲ παπὰ, δπά 

1 ἰδ ἐᾳυδ!ν 16 μι εἰπγαῖε το ργεβ8 εἰς αὐτ. 
858 ἱποοηϑβίβιεπι ἢ Ραυ]πε δυϊπογβῃίρ. 
-π-ἔκτισται. Τῇῆε ρετίεςϊ, 45 ἀϊβιίποι 
ποτὰ ἴῃς δογίβε, ὄχργαεββεβ ἴῃς δδίἀϊῃρ 
τεϑυῖς 88 ἀϊδβιίηςι Ρ πε δοῖ δὲ ἃ ἀε- 
πἴτε ροΐϊπι οἵ τἰπις (οἷ ]ομπ ἱ. 3, ἐγένετο 

Το] οννεὰ ὃν γέγονεν). Υ 
γεσ. 17. αὐτός ἐστιν. αὖτ. ἰ8 

επιρμαῖῖς, ες δπὰ πο οἵδεσ. 1 ἱρδείοος 
((ο]οννεᾶ ὃν ΝΜνεβίοοιε δηὰ Ηογε δηὰ 
ΕἸΠΙοου) δοςεπῖβ ἔστιν, “Ἠε οεχίβιβ,᾽" 
Οἡ δοοουηῖ οἵ τῆς ρῥγεβθηῖ, ἂπὰ ςοτη- 
Ρᾶτεβ ἐγὼ εἰμί (]οἴπ ν"1]. 58). Βαϊ τπετε 
ἐγὼ εἰμί Ξἰαπάβ. δἴοπε, ννῆεγεαβ ἤΠεῖα 
αὖτ. ἐστ. 8 ςοπιρίεἰεὰ ὃν πρὸ πάντων. 
Βεβίάεβ, ἴπεσε 8 πὸ οδ)]εοὶ ἰῃ ἴῃς δββεῖ- 
τίοη οὗ {δὲ εχιβίεπςε οὗ ἴπεὲ ὅοῃ ἤετσε. 
ὙΠε βεπβε οἵ ἐστὶν ἀερεηάβ ἴὸ βοπὶὲ 
εχίεηϊ οπ ἐπαὶ οὗ πρὸ πάντων. 1, 25 ἰ5 
υδυᾶ], πρὸ ἰΒ ἴΔκεη Βεῖα δ8 ἰεπΊροσαὶ, 
αὐτός ν»}}] Ὀς τῇς ῥὑγε-ἱποδγηδῖε ϑοῆ. [ἢ 
Βοννενεσ, νι Ηδυρι, τς θὲ ἴάκεη ἴο δββογὶ 
Βυροτιίοσιν ἰπ ταηῖκ, αὐτός νν}}} Ὀε τῆς 
εχαϊιεὰ Οπεῖβε, ἀπά πὰ ργεβεπὶ νν}}} ὃς 
υΐϊϊε τερυϊασ. [τ 8 υγρεὰ τῆδὶ ἴοσ {π|8 
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βοὴ οἴμες ρὑγεροβί[οῃ, βυς ἢ ἃ8 ἐπὶ οἵ 
ὑπέρ, ψουϊά ἢανε Ὀεδη ἐχρεοῖεά. (688 
βΑΥ8 παῖ ἰῃ εδςῇ οὔ τδς εἴενεη οἵπεσ ρδ8- 
βᾶξεβ ἰπ ΜΙ ἢ 1 οσσὺγβ ἰῃ Ῥδὺ] ἰδ 18 ἴασ- 
Ῥοζδὶ, απὰ ἴπ ἴδε οἵπες Ν.Τ. ραββαρεβ (37) 
ἴι ἰβ υϑεὰ οὗἩἨ ρίδος οἵ, ἃ85 βΈπεσδι νυ, οἵ 
τἰπις, ἐεχοερὶ ἴῃ [48. ν. 12, ᾿ Ρεῖ. ἷν. 8, 
ψνΏεῖς ἰτ ἰδ οΟὗἩ τὰπκ. [Ιε ἰ5. υβεὰ, 
Βοννενοσ, ἰῇ οἰδβϑίςδὶ ασεεκ ἱπ 1818 Ἰδῖῖοσς 
βοῆβαε. Ῥεσῆδρϑ ἰξ 'β8 βαίεβϑι ἴὸ δῖον ἴῃ8 
ξεπεγαὶ Ρδυϊΐπε ὑβᾶρε ἴο ἀεϊεγπιῖπα ἴδε 
86η86 εῖα. [π|ἢὶ8 οςᾶβε πρὸ 15 τετΏΡΟΥΔ] 
δῃὰ ἐστιν ἃ {ἰπ|ε}6885 ργεβθηῖ. πάντων ἰ5, 
οὗ οουγβα, πουΐοσ, ᾿ἴκα τὰ πάντα, ποῖ΄ 
τηᾶβου ἶπα.--σννέστηκεν: “ δΒοϊά το- 
βεῖπεν᾽". ὙὍὴε ὅ0ῃ ἰ5 ἴδε ςεπῖτγε οὗ ὑπιῖν 
ἴον ἴδε υπίνετβε. Ηε Κεερϑβ 8]} ἰῖ5 ραγῖβ 
ἵπ πεῖς ρτορεσ ρίαςς δπὰ ἀυς γεϊδιίοηβ 
δηδ ςοπιρίπεβ ἴπεπὶ ἱπῖο δὴ οτγάεγεά 
ψΠο]ε. Αραγῖ ἴτοπῃ Ηἰπὶ ἰξ ννου]ά ρο ἴο 
Ῥίεςεβ. Ρἢτο ἀβογὶθεβ ἃ βἰ πηῖϊαγ ἑαποιίοη 
ἴο ἴπε Τόοροβ. Ηδυρε τπῖηκ8 τῆδὲ τπὶβ 
τπουρῆς τπᾶὶ ΟἸγίβε 18. τπε ῥγίποὶρὶς οὗ 
ςοπεγεηςε ἴοσ ἴμπε υπίνογβε 8 ποῖ ἱπ ἴδ 
Ῥάᾶββαζε, ννῆϊςἢ πηεᾶῃβ Π0 πιοσζε ἴπᾶπ {παῖ 
Ηε 5υβιδίπβ ἴὶ (οὐ Ηεῦ. ἱ. 3, φέρων τὰ 
πάντα). 

Τῆς ἱπιεγρσγεϊδιίου οἵ νν. 1:5-17 ρίνεπ 
ΌΥ ΟἸτγαπηδγα βῃουϊὰ ποῖ Ὀὲ ραββεὰ ονεζ. 
Ηε εἰϊπιϊπαῖεβ τπῸ ἰάθα οὗ ρὑγε-εχίβίεποα 
ἴτοπὶ ἴδε ραβϑᾶρε, ἃἀπὰ 8δγ5 ἴδαὶ {πε 
τείετεποα 18 τπτουρπους ἴο ΟἾγίβὲ 88 
Βεάεεπιεσ. ἀοά δὰ ἴπ ογεδίίοῃ ἴο ργο- 
νἱάβ ὃν ἃ ρίδη οἵ Βεἀεπιριίοη ἔογ {πε 
δηΐσδηος οὗ δον! ἱπῖο ἴπ6 υπίνετβε, δπὰ 
οὨΪγ οα ταὶ ςοπάϊιίοη ςου]ά [ἰ τᾶκε ρἷδοε. 
80 βίπος Οἢσίβε [8 τῆς Βεάδβοσησσ, ογεδίίοη 
5 θαβεᾶ ὑροῃ Ηἰπ), Ης ἰβ ἴῃς πηεδη8 ἴο ἱξ, 
πὰ τε επὰ ννῃϊοἢ ἰδ ςοπιετηρίδίεβ. Ης 
οὐ]εοῖβ ἴο ἴῃς σοτηπιοη νίενν οἡ ἴῃς [ο]- 
Ἰοννίπρ ϑτουπάβ: (1) Εἰδενῃεῖε Ρδυΐ 
δρεδῖίβ οἵ αοά, ποὶ (Πγίϑε, αβ ηε Ογεδῖογ 
πὰ ροδὶ οὗ {πε υπίνοτγβε ; (2) Ρδυ] βἰδγίβ 
ποτὰ τμς ΟὨγίβε ἰῃ ννῃοπὴ ννα πᾶνε γεάδγηρ- 
τίοπ 48 πρωτότ. π. κτίσεως, Δηὰ [ἴῃ νέτ. 
18, ννϊο ἢ ταῖεσβ ἴο ἴῃς βαπ)Ὲ Ῥεβοῃ 88 
νεσ. 17, ες ἰβ ϑροκεπ οὗ 48 ἴῃς Ηεδὰ οὗ 
τπε Οδυτοῦ, τπογοίογα πὰ ςοπίεχε ἰ8 
Δραϊπϑὶ ΔΩῪ τεΐεσεποεα ἴο ἃ ὑγα-ἰποδγπδῖς 
ΟἸγίβε; (3) Ηε σδγεί!ν ἀνοϊάβ βαγίπρ 
τπαῖ τπεὲ ϑοη μᾶβ οτγεδϊεά 411] τῃϊηρβ, 
τπουρὰ Πα Ππᾶ58 ἴὸ οἤδηρε ἴῃς βυδ)εοῖ οὗ 
ἴδε βεπίεποα. [ῖπ σερὶγν ἴο (1) ᾿ξ πᾶν ὃς 
βαϊὰ τμᾶῖ τῆς ὅοη δςῖβ ἂἃ5 ἀρεηὶῖ οὗ ἴπε 
Ἑδίδογ, ἀπὰ 80 Ἵγεδιίοη την ὃς τεξειγεὰ 
ἴο εἰτῆεσ, δηὰ ἐδαὶ ψνῃ]]ε Ρδὺ! οοηῖεπι- 
ΡΙδῖεβ τῆς ἥπαὶ βυγγεηάεσ Ὁγ τῆς ὅοη οὗ 
τῆς Κίπράοπι ἴο ἴδε Εδίδεσ, ἢς α8ο οοη- 
ταπιρίδίεβ ἃ ὑσίοσ βιιδ)]εςτίοη οὗ ἐνεσυι 
το τῆς ϑοη. ΟἸ γαπιᾶγα Ὠἰ πιβεϊζ, οσ ἀποῖδες 
Ρύγροϑε, Ροϊηῖβ ἴο ἀρρᾶγεπι ἱποοηββίθπου 
ἴῃ ]ομη (71 οΒη ἱ. 2 ςοπιραγεὰ νυ ῖἢ εν. εἰ]. 
14, ἵν. χα, Χ. 6) ἀπά τπε δυῖμος οἵ Ἡεῦγεννθ 
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ἘΡΙαιο Κερ., αὐτός ἐστιν πρὸ πάντων καὶ τὰ πάντα ἐν αὐτῷ ' συνέστηκεν, 18. καὶ 
ἅπῖι, ἀε αὗτός ἐστιν ἡ κεφαλὴ τοῦ σώματος τῆς ἐκκλησίας - ὅς ἐστιν ἀρχή,᾿ 
“ῃ Ῥαῖο, πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν, ἵνα γένηται ἐν πᾶσιν αὐτὸς ὃ πρωτεύων, 
Νοε 2. 
ρυΐς γεν. ἀέυ. ἤαεν. τα. ε ἰκει.; ΧΧ; ΟἿΪΥ δατὸ ἐῃ Ν.Τ.; οὐ φιλοπρωτ., 3 δ 9. 

1 80 1η., Τὶ Ττι Γῆ 8, ν τῇ πεαεὶν 411 ἀποίεης δυϊμογίεῖεβ. ἢ ἀρχη: [Ὗ.Η.} 
νὴ Β 47, υπάετ ἱπῆμεηςε οὗ ἐστιν ἡ κεφαλ' 

(1. 2 οοπιρατεὰ νυν 1ἱ. το, χὶ. 3). {πῆ 686 
ντιΐοτ ἀϊὰ ποῖ πη ἔπε ἴννο νίεννβ ἰηςοπλ- 
βπρις ΜῊ Βῃουϊὰ Δ] Βᾶνε ἀοπε 80 ὃ 
πὶ τερὶγ ἴο (2) ἰξ πιὰγ ὃε ὑγρεὰ ἐμαὶ ῬΑ} 5 

ποῖά οὐ ἔδιε ρεγβοπδὶ ἰἀδητν οὗ ἴῃς ὅ0η 
ἷπ {πε βιδῖεβ τπτουσἢ ΨψΒίοἢ Ης ρδββεά 
ΜΆΒ ΒίΓΟΙ ' ΕΠοΟΌ ρΡἢ ἴο ἐπ 88]ε Ηἱπὶ τὸ ρἰἰάς 
ποτ οπε ἴο ἴδε οἴπεσ υνἱτουϊ ΔπΥ βεῆβα 
οἵ ἱποοηρτυγ. ΑΒ ἴο (3), ἴπε σῆδηρε ἴῃ 
ἴδε Ἰογπὶ οὗ βεηΐεηςα ἰβ ῬΡγοΌ Δ᾽ ἴο ῥγε- 
Ῥᾶτσε ἴοσ δι᾽ αὐτοῦ κ. εἰς αὐτὸν. ὙὝΠετε ἰ5 
ἃ 5 πη ]δγ οἤδηρε ἂἱ νεσ. το, ποτα ὅτι ἐν 
αὐτῷ ςοττεβροηάβ ἴο ὅτι ἐν αὐτῷ (νετ. 16). 
Ηἰβ οννῃ νίενν ἰ8 Ορξῆ ἴο ζδ14] οὈδ)εοιίοῃβ. 
[τ ἰ8 ποῖ οἰεᾶσ 1πδὲ ἴδε ογεδιίοῃ οἵ τῇς 
δηρεῖβ νῃὸ ἀϊά ποι [41] “νουά δὲ ςοηάϊ- 
Ὠοπδὶ οὐ ῥγονί βίο δεὶπρ πιδὰς ἴογ Κε- 
ἀετηριίοη, πος γεῖ δονν {Π18 τνουἹὰ ργονε 
ἴδε βυρεσιογεν οὗ τπὴε Κεδάδεπιεσ ἴο ἴδ εβε 
ἃηρεῖβΒ. ΤῊΘ ἱπβυρεγαῦὶς ἀϊβησυ εν, πον- 
ἐνεῖσ, ἰβ ἴῃδλι ἰἢς τπουρῆιὶ ἰδ 80 ἰδτ- εἰπε ὰ 
δηά ποῖ παίυγα!ν βυρρεβιεὰ ὮὉγ ἴπε νοσάβ. 
ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ πάντα ςὯπ Βαγάϊγ δὲ 
ςοηδβίβιεπι Ἁ ἢ τῆς οτγεδιίοη οὗ ἔπε υπηὶ- 
νεῖβα ἰοπῷᾷ Ὀεΐοτε ἴδε ϑοὴ οᾶπιε ἱπίο 
εχίβίῖεποαε. Νοῦν Ἴοἂῃ δι᾽ αὐτοῦ πιεδῃ 
τεσεὶν τμδὶ τπε ὅοη νγ88 δῃ ἱπάϊβρεπβδθὶς 
ςοηάτξιοη ἴοσς ἴῃς οσεδἝου οὗ ἴῃς υἱπΐνογδβα, 
ἰξ ἱπηρ!]εβ δοῖῖνε ἀρβεῶου. ΝΟΥ 'ἰβ δὴν 
δάεσυδῖε ἐχραηδιίίοη οὗ τ. πάντα ἐν αὐτῷ 

στηκεν ρίνεη. Βεβίάεβ, ΡὮ1]. 11. 5-8 
Βυ ηςἰἜπΕγ ρσονεβ ἴπαὶ Ῥδὺϊ Ὀοϊϊενεά ἴῃ 
ἴδε ριε-εχίβίεπος οἵ ΟΒγίβε, απὰ δαὶ 
ΤΆΔ ΚΕΒ ἰἴ ἰες5 ἴῃδπ ὄνεσ 81 8 δδ]ε το ἴα κε 
1πε ραββαρε ἱπ οἵδες [δδη 118 ρ'δὶπ βεπβε. 
-Οεββ, ἰὲ πῆ ὃς δάάεά, εχρίδίηβ {παι 
τῆς βιβίδογη 15 ἴπεὲ ὁπὲ Ψῆο ορεῆβ ἴογ 
τδοβε  8ο ἔοϊον ἴπε μαι οὗ 1ΠΠππ, δὰ Ὁ 
Βὶβ σοπβεοσγδίίοη ἴο αοά τηδὲ ρυγοῃδβα 
ἔοσ ἴπεπὶ τῆς Ὠϊνίπε ροοά ρίεαβυσε. Εχοά. 
ΧΙ. 2, 12 54. ἀπά Νυπι. {ΠΠ. 12 54. ἃτα 
υοϊεὰ το Ῥτονε [Πίδβ, Ὀὰϊ πειῖπασ βᾶνβ 
δηγτῃΐηρ οὗ ἔπε ρυτοῦδβε οἵ Ὀϊνὶπε ἑλνουγ 
ἕοτ ἴποβα Ῥογῃ δέιεσ. Εχοᾶ. ἵν. 22 δηὰ 
Ῥβ. ᾿ἰχχχίχ. 27 4ῖὲ εἐχρίαϊπεά ἴο τηδᾶῃ, 
δοςογάϊη σιν, ἴμδὲ 15γ6] δἀπὰ Ὀανϊ ἃ, ποῖ 
πε παῖίοπϑβ δπὰ {πεῖς Κίπρβ, ἀσεὲ οδ]εςῖβ 
οὗ αοὐ β ροοὰ ρίελϑυτε δηὰ σηεάϊδίοσβ οὗ 
ἴτ ἴο τῆς ννοτϊά. πρωτότ. π- κτ. ἰ8 ἴπετε- 
ἕοσε εχρ᾽ αἰπεὰ 48 ἴῃῆε ὀρεπεσ οὗ ἴδε ρδῖῃ 
οὗ π᾿ δπᾶ πιεάϊδιον οὐ αοάβ ἴονε ἴο 
ἜΝΕΙΥ ογεδίυγαε. Βυῖ τΠ]8 18 ἴο ονεγίοοῖκ 

ἢ. 

ἴδε ἕδος τθαῖ ἴῃ 8. ἰχχχίχ. τε δγβιδοσῃ 
ἰ8 γῖμεῖ ἀεῆπεά 45 τς δίσμεβὶ οὗ ἴδε 
Κίῃρβ οὗ τῃε δλγίῃ. 

Νεσ. 18. Τῆς 2186 τεδοβεῖβ ποῖ οὐΪν 
ὙΤΟΠΡῚΥ τερτεβεηιεὰ {δε τεϊδιίοπ οὗ πε 
δηρεὶ ροννεῖβ ἴο {πε υὑπίνετβε, θυ πεν 
αϑϑιρηςξὰ {Π6π| ἃ [4136 ροβίτίο ἴῃ ἴῃς ψψοσὶ 
οὗ τεἀεπιριίοη δηὰ ἃ ἔβ᾽5ς τεϊδιίομ ἴο τῆς 
Οδυσοῃ. Ηξπος Ρδὺ] ρᾶββεβ ἔἕτοτῃ ἴδε 
Ῥτε-επιίπεπος οὗ ἴδε ὅοὴ ἴπ ἴδε υηΐνετϑε 
ἴο δρεδὶῖ οὗ Ηἰπὶ 8ἃ8 Ἠεδὰ οὗ ἴδε Βοάγ. 
Ηε ἴ5 ἴδ βυρτεγης 41|ΚῈ ἰπ ἴμε υηΐνεσβε 
δηὰ {πε Οπυτοῆ.--ὸλδλκεφαλὴ τ. σώ- 
ματος (ο΄. ἰἱ. το, ἘΡΉ. 1. 22, 23, ἵν. 15, 
16, ν. 23). Εοσ ΟἾγῖδβε ἃ5 Ηεδά βἰγηρῖυ, ψ 
1: Οος. χί. 3. Εογ πε ΟΒυτοἢ δ ἴμε θοαν 
οἵ ΟὨτῖβε, νεσ. 24, Ερῇ. ἵν. 2, σ ος. χίϊ. 27, 
Εοπι. χίὶϊ. 5. Εος ΟἸγίβιίδπϑ 45 πε τποση- 
Ὀεῖβ οὐ ΟἸγίβι᾽β Ὀοάγ, ΕΡΉ. ν. 30, σ Οοσ. 
χίϊ. 37. Ἐς ΟΠ σιβείδῃϑ 45 “58ε 
ταοτηδειβ οπς οὗ δποῖπος," οπι. χὶϊ. 5. 
ΒΥ 1818 τπεϊδρῃος οὗ "δε δεδά οἵ δε 
Βοάν ᾿" 8 τιεδηῖ {πᾶὶ ΟἸτίβι ἰβ {πε [οσὰ 
δηὰ Ευϊες οἵ Ηἰβ ΟΠυτοῖ, 115 ἀϊγεςτπα 
Ὀγαῖῃ, ρΡγοῦδο!ν αἷβο ἔπαὶ ἰϊβ ΠΠπὸὶ ἀερεπ 8 
οὐ οοπίϊπυεά ὑπο Ψἢ Ηΐ. Τῆς 
ΟΒυτοὶ ἰβ ἃ δοὰγ ἰῃ ἴδε βεῆβε ἴπαὶ ἰἰβ ἃ 
1ἰνίηρ; οτρϑηΐϊβπιὶ, ςοπηροβεά οὗ πιεσῃρετβ 
δ Ά}}ν ὑπιτεὰ τὸ ἐς οΟἴπεσ, βλς ἢ} πιεσὰ- 
θὲ ἢ Πἰ5 οντι ρος δπὰ ᾿πποιίοη, ε8. Β 
ἐββεπῖαὶ ἴο ἴπε δοάγ᾽5Β ρεγίεςϊ ἤεδίτι, 
δϑοἢ ἀερεπάεπι οἡ ἴδε τεβὶ οὗ με δοὰν 
ἴοσ 115 [:Ὸὸὶ ἀπὰ ννε]]- δεΐηρσ, ψ Ὦ16 τ8ὲ ῃοἱς 
οτραηΐβπι δηά δ}1} {πε ἱπάϊνϊ 4] πιετηδεῖβ 
ἀεγῖνε 411 ἐπεὶσς 11 ἴτοπὶ ἴδε Ηδδά δηὰ δοὶ 
υπάεν Ηἰβ συϊάδποε. Απὰ 458 ἴδε οὰν 
πεεάβ τε Ηεδά, ἴἰο θὲ ἴπε βουζος οὗ 115 
1 δηὰ τῆς ςοπίσγοϊϊεσ οὗ 118 δςεινίεῖοβ, 
δηά ἴο υπὶξν ἴῃς πλεπιθεῖβ ἱπῖο Δη ογραπὶς 
ΜΏΟΪς, 80 ἔπε Ἠεδὰ πεεάβ {πε Υ ἴο 
δε Ηἰβ ἱπβίσυπιθπὶ ἰπ σαστγίηρ οὐἱὐ Ηἰβ 
ἀεβῖίρπβ. [τ 15. οὔἱν ἰπ Οο]οββίαπβ δπὰ 
Ἑρδεβίαπβ δαὶ ΟΠγίβεὲ ἄρρεῶσβ 45 Ἠεδά 
οὗ τὰς Ομυτοῦ, Ὀὰὲ τῆς ἐπιρμδϑβὶβ ἴω Οοἷοβ- 
δ'8η8 ἰ5 οἡ ἴδε Ηεδάβῃϊρ, ἰη Ερδεβίδηβ οὐ 
τῆς ΟΠυτοῖ.--τῆς ἐκκλησίας: οἴξεῃ 
τάκεη 85 ἰῇ δρροβίτίοῃ ἴὸ σώματος. Ἐος 
τ:ηῖ8 γε βῃουϊὰ ανε ἐχρεςιϊεά τ. σώμ. 
αὐτοῦ, τ. ἐκκλ. (οὐ νετ. 24). [ἴ τᾶν αἷ50 
δε ἴᾶκεπ 48 Ἔερεχερεῖῖοδὶ οἵ σώματος (50 
νεῖββ. δηὰ Ἡδυρὶ, ψ8ο αὐυοῖεβ τ Οος. ν. 
8, 2 Οοτ. ν. 5, Εοπῃ. ἵν. ΙΙ, ΥἹ]. 21, χν. τό 
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10. ὅτι ἐν αὐτῷ εὐδόκησεν πᾶν τὸ πλήρωμα κατοικῆσαι, 20. καὶ δι᾿ " Οπὶν 
Βεζε, νασ. 

αὐτοῦ ἢ ἀποκαταλλάξαι τὰ πάντα εἰς αὐτόν, ' εἰρηνοποιήσας διὰ τοῦ τος 
ἴῃ οἰαβα. 

οὐ ΒΙΡ. ΟΚ. ΕἸβενῆεσε ἰῃ Ῥδὺ] καταλ., θυϊ Εοπι. ν. τὸ (δὲδ); τ Οος. νἱΐ. τσ; 2 σοσ. ν. 18-20 (ἐεγ) 
οὐ]ν. 

85 ΡΔγΆ]1εἾ8, 411 οὗὁἨἩ νος, βονενεσ, ἅτα 
ποῖ οἰεαι). ἐκκλ. ἰβ πεῖε ἴδε ὑπίνεγβδὶ 
ΟΒυτσοῆ.---δς ἐστιν: ᾿παβπιυςἢ 85 ε ἰ8. 
Ῥαυὶ ἰβ ρίνίπρ ἃ τεᾶβοῃ οσ ἴδε ροϑβίτίοπ 
οὗ τπε ὅοη 48 ἡ κεφ. τ. σώματος.-- 
ἀρχή ἰδ ποῖ το δε ἴδκεη ἴῃ {με βεῆξβε οὗ 

χή;, ΠοΥ ἰβ ἴδ ςεγιαίη ἴδδὲ ἰξ ἢδ8, 28 
Γλρμοος δηᾶ οἴμεῖβ ἐπί πκ, {πὸ βεπδε οὗ 
οτἱριπδιίηρ ρόοννεσ. [1 ἰβ ἀεβπεὰ ὃν 
πρωτότ. ἐκ τ. νεκρῶν, Δηάἀ [Π]8 Βε6ΠΊ8 ἴο 
ἴδγον ἔπε βίγσεββ γαῖμες οἡ {πε ἰάεα οὗ 
ΒΌΡΓΕΠΊΔΟΥ ἴπδπ τπδὶ οὗ ρυγίοσιυ. Τθοτα 
18. Ῥεγῇδρϑβ ἃ ἴδςϊξ γεέεγεηςς ἴο ἀρχαὶ (νετ. 
1τ6).--πρωτότοκοςᾳ ἐκ τῶν νεκρῶν: 
“ Βεβίθογη ἔγοπὶ δποηρ ἴδε ἀεδά ". [|η 
εν. ἰ. 5 νὰ πᾶνε ὁ πρωτότοκος τῶν 
γεκρῶν, νος Ὦ ΕΧργαδβεβ ἃ ἀϊβετγεηι ἰάεδ. 
16 πὲ ταπιροταὶ τεΐεγεποε ἱπ πρ. ἰ8 τε 
τῆοσα ῥγοππεηῖ, ἴπε πηεδηΐηρ ν}}}} Ὀς τμδὲ 
Ηε ἰβ8 ἴδε ἢγβί ἴο ρᾶ885 ουΐ οὗ ἴῃς ἀοπιϊπίοη 
οὗ ἀεαῖῃ. Βυϊ  βονετείρηιν 18 ἴῃς ἰεδά- 
πᾳ ἰάεα, [με πχεαπίηρ ᾽8 1ῃδἱ ἔγτοπὶ ἀποηρ 
1δε ἀεδά Ης [458 ρδεβδεά ἴο Ηἰβ ἴἤγοης, 
ψΒεσε Ηδ γεῖρηβ 88 ἴδε ᾿ἰνίηρ Ιψοτά, ννῆο 
8ι258 ονεῖιςοπιε ἀδδίῃ, ἀπά ψῇο, δεΐογε Ης 
βυττεηάεσβ τῇς Κιηράοπι ἴο τῇς Εδίδπεσ, 
Ψ1 ἀρ 5} 11.--ἶνα. .. πνς ὑὴ 
δε ρυζροβεὲ ἔοσ ψῃϊο ἢ Ηε ἰβ ἀρχή, 
πρωτότ. ἐκ τ. νεκρῶν. Ηε ἴ5 βυρτζεπὶε ἱπ 
τῆς υηΐνετβε. Ηε δι48 ἴο ΒεσοπΊα βιρτεπια 
ἴῃ τεϊδιίοη ἴο τῆς Οδυτοῆ. αὐτὸς ἰδ 
ετηρῃδιὶς ; ἐν πᾶσιν πευΐετ ποῖ πηδβου πα, 
ου δοοουηῖ οὗ πε ςοπῖεχί. 

νεῖ. το. Τῆηῖβ νεῖβαὲ ψ ἢ νεῖ. 20 
βδοννβ δον ἴπε ὅοὴ νγνᾶβ δ0]ε το μοὶ ἴδε 

ἱείοπ δββίρπεὰ τὸ Ηἰπὶ ἴθ νεσ. 18. 
ἔασιμεν, 1Π18 νεῖβε ἰεδὰβ ὉΡ ἴο νεῖ. 20. 
Τῆς τπουρῆὶ ἴδ τπεπ: ΑἹ] τπεὲ ΔΙ πεβ8 
ἄν εἷς ἴπ τῆς ὅοη, τποτεΐοσζα γεσοηῃο)]ἝἘδῖίοπ 
ςουϊὰ θὲ Δοοοτηρ  βῃεά Ἰπγουρῇ {πε ὈΪοοά 
οὗ Ηἰβ εοἴοββ, δπὰ 80 ἢε Ὀεοᾶπιε τς 
Ἡεδάοξιδε θοάν.--εαὐδόκησεν. Τῆτες 
νίενβ ἅτε ἰδκεη 48 ἴο ἴπε βυδ)εςὶ οὗ 
τῆς νετῦ. () Μεγεσ, Αἰΐξοσγά, {ἱρῃιίοοι, 
Οἰγάπιᾶγε, δυρι δπὰ ἴδε ρτεδὶ πιδ) οσν 
οὗ ςοτηπιδηϊδῖοσβ ΒΌΡΡΙΥ ὁ Θεός 88 ἴδε 
βυδ)εςι. (2) Ενναϊὰ, ΕἸ ςοῖς, ΥΝ εἶδ, 
ϑοάεη δπὰ Αθδοῖς τπῆᾶκε πλήρωμα {πε 
δυῦ͵εοῖ. (3) σΟοηγθεατε, Ἠοΐπηδηπ δπὰ 
Εἰηάϊαν βυρρὶν ὁ νΐἱός οἱ ὁ Χριστός. [ἴπ 
ἔανουτ οἵ (3) ἴῃς πίε Ἐπιρῃδβίβ οἡ ἴῃς 
βονετείρπῖν οὗ ΟὮγίϑε ἰπ {Π|8 ρδββαρε 18 
ὑτρεά, αἷδο παῖ ἰξ ργερᾶσεβ ἴῃε ΨΆΥ 
ἴοτ {πε τεΐεγσεπος οὗ ἀποκαταλλάξαι ἀπά 
εἰρηνοποιήσας ἴο ΟἾσίδι, ἰπ δοςοτάδηςε 
νι Ερδ. 1ἴ. 14-16, ν. 27. [ὲ ἰ8. δἷβο 

ἰ Ρεον. χ. το ; Ηεσγπιεβ ἴῃ 510. ; οὨἷν εγε ἱπ Ν.Τ. 

τῦς τπᾶῖ πε βυ )]εςῖ ἔτοπὶ νεῖ. 15 18, ἴοσ 
ἴδε πιοβὶ ραγῖ, ἐπε θοῦ. Βυῖ τῆς ὑδᾶαρα 
οὗ Ραυϊ Ἰεαάβ 8 ἴο τπίηκ οὗ τῃ6 Ἐδίποσ, 
ποῖ οὗ ἴῃς ϑοῦ, 88 ἴδε Οπε ννῆο ἔοσγπιβ 
18ε εἴεγηδὶ ρυσγροβε (ΕΡΏἢ. ἱ. 9, 2 Οοτ. ν. 
10). Νὸσ ἄοεβ νεσ. 20 στὰπ οῃ παίυσγαιυ. 
1 τε ὅοη ἰβ δε βυδ᾽εςς οὗ " ννᾶ8 ψε]]} 
Ἰεαβεά,᾽"" τπε οὈνίουβ ἱπιεγργείατίου οὗ 
" αὐτοῦ ἀποκ. ἰ8 ἴο τεσοποῖ]α τπσουρἢ 

πε ξυἴπε58, νυ ῃ]ο ἢ ἰΒ ΒίσὮΙν ἱπηργοῦδθίε. 
νε 5βμουϊὰ δοοοσάϊπρὶν πᾶνε ἴο ρῖνε ἴὸ 
δι᾽ αὐτοῦ ἃ τεῆεχῖνε δεῆδβε, δπὰ ἰγϑηβίδῖα 
“του Ηἰπηβε ἢ νυ ΙΓ ἢ 18. ργαπηπχδίὶ- 
ΤΑΙ Ῥοβϑίδίε, Ὀὰϊ ποῖ πδίυσαὶ. ὙΠετε ἰβ 
πε ατῖδεσ οὈ]εοιτίοη νυν ΒΙςΒ ἰξ 5Βμαγεβ ἢ 
ᾳ) τπδὲ ἃ οβᾶπρε οὗ βιιδ)εοῖβ ἴο τῆς ἰη- 
πίτῖνεβ 18 τεαυϊτεὰ, πλήρωμα δεῖπρ {πε 

βυδήεοι οὗ κατοικ., ΜὯ1ΠΕ τμδὲ το ἀποκατ. 
8 Θεός οτ νΐός. Βυϊι ἰΐ ἰ8 ἰε88 αννκννασγά 
ἴῃ { τδδπ ἴῃ (3), ἔοτ 1π6 ἔογτηεσ ἀοεβ ποῖ 
ταᾶκε ἴῃς ὅοη δῖ οπος ἴδε οτἱρίπδίοσ δὰ 
τῆς Αρεηῖ οὗ ἔπε ρίδη οὗ γτεςοποι]διίοη. 
Αραϊηβεὲ (1), θεβιἀε8 {πε οδ)εςτίοη ͵υ8ῖ 
ταεηεϊοπεά, ἱξ τηᾶν δὲ βαϊά πδὶ ἴῃς ςοη- 
βιζυοσιίοη ΨΠΠ εὐδόκ. 15 ἀπυδυλὶ, ἔοσ ἰ18 
βυδήεοι 15 εἰβαυνβεσε 'ἰπ {πε ΝΙΤ. {πὲ 
Βυρ)εοι οὗ τῇς (ο] ον πη ἱπβηίτῖνε (1818 
6118 αραϊηϑδι (3) 4150), δηὰ ἴμδὲ 'ἰπ ἃ 
Ῥᾶββᾶδε οὗ βυςἢ ἱπιροσίδπος ἴῃς βυδ͵εςι 
ςουἹά ποῖ ἢανε δε οὐ τεὰά. Βυῖ ἕο 
ἴδε οπιίββίοη οὐ ἴδε βυδήεοι Γἰρδείοος 
ζςογηρᾶγαβ 88. ἱ. 12, ἱν. 6. νῆαῖ, δον- 
ἜνῸσ, 8 ταῖν ἀεοίδίνε πῃ [18 ἕδνουγ ἰ8 
δε ἀΠπουν οὗ δοοερείπρ (2). ΤΕ εχ- 
Ῥτεββδίοη “"4}} («πὲ (Ϊπεββ 88 Ψ ]] 
Ῥίεαβεά"" 8. νεσὺ ϑίσαπρε ἱπ ἰἴβε!. Βυϊ 
ὙΒδῖ 18 ΠΌΘΟΝ δίσαηρετς 185 ἴπδι ἴῃς {0 1πε85 
ὙΆ5 ποὶ ΟΠΪγ ρίεαβεά ἴὸ ἄννε!! ἰη Ηΐπι, 
δυῖ τὨχουρῃ Ηἰπὶ το τεςοποῖϊς 411 τ πρ 8 
υπῖο Ηἰπι. Απὰά τπεὰ ΟὨΪγ παῖυγαὶ οουγβα 
ἰ8 ἴο τοῖεσ εἰρνηνοπ. ἴὸ ἴπε βυδ]εςὶ οὗ 

κ., δαῖ τῆς τηδβουϊης πλακεβ τς ἀϊ8- 
οὐδε ἴο τερατὰ πλύήρ. 48 ἴπαὶ βυδ]εςιϊ. 
ψνε ἐβουϊά τῃετείοτε ἰγαπϑίδίς “" αοά᾽" 
[οτ “τῆς Εδῖδεσ "} “ννᾶ8 Με] ρΙεαβεὰ "".-- 
πᾶν τὸ πλήρωμα. Οπ πλήρωμα {πε ἀε- 
ἰδοπεὰ ποῖς ἰπ Πἰρσπτίοοι, ΡΡ. 255-271, 
βῃουϊὰ δὲ ςοπδυϊιεά, «ἢ τδε οτος βπὶ 
οἵ ἰε ἴῃ δῃ δγίίοϊας οὐ “Τῆς Οπυτοῖ ἃ5 
18ε Εὐ1δ]πηεπὶ οὗ τε ΟἾγίδβε," Όγ Ρτοΐ. 
1]. Αγπιϊαρσε Εοδίπβοη (Εχῤοσίέον, Αρτὶϊ, 
1808), 4180 ΟἸ:γαπιᾶγεδ ποῖθ. [ἱρπιίοοι 
σραβ ἰπ ορροβίτἰοη ἴοὸ Επῖζβοπα ἴῃδι 
πλήρωμα Πδ8 Δἰνναγβ ἃ ρεηυϊηεῖν ραβδῖνε 
βεῆξε, ποῖ ἴδε ρβευάο-ραββίνε βεῆβε “ἰὰ 
4ο ταβ ἱπῃρὶεῖυσ᾽" ψ ῖο ἢ Ετίισβοπε ρᾶνα 



δηά Ερῇ. 
ἐδ. 12, ἵν. 18 ἰῇ Ν.Τ. 

ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙ͂Σ Ι. 

αἵματος τοῦ σταυροῦ αὐτοῦ, δι᾽ αὐτοῦ 1 εἴτε τὰ ἐπὶ τῆς γῆς εἶτε τὰ 

ἐν τοῖς οὐρανοῖς, 21. καὶ ὁμᾶς ποτὲ ὄντας " ἀπηλλοτριωμένους καὶ 

1 80 Τ. [ὙΝ.Η.], "α΄, Ἐν... ΝΥ 8. ἢ ΦΑΟΘΌΡΟΕΚΡ. δι᾽ αντον : οτηϊττεὰ ὃν [ωπ., 
τι. ἢ ΒΌΠΕΘΙ,, Ὁγ δποπηοεοιϊεϊδαυΐοη. 

ἰτ, ἀπά ψΒιο ἢ 8. ταῖν ἴδε δοῖῖνα “ἰά 
υοά ἱπιρίεῖ," ὃυῖ τπαῖ ὑνΠϊὶςοἢ ἰ8. οοπι- 
ΡΙειεά. Τῇε Ὀδβὶ5β οἵ τῆς ἀδοϊβίοῃ ἰ8 δαὶ 
Βυϊδιδητίνεβ ἰπ «μα, βίπος {πεν ἅσγε ἀε- 
τἰνεά ἔτοπι ἴπε ρεγίεςι ραββίνε, πιυδὲ πᾶνε 
ἃ Ῥαββίνε βεη8εὲ. Βυϊῖ, 48 Ργοΐ. Βοδίπβοῃ 
Ῥοϊπίβ ουῖ, ἴῃε8ε βυδβίδηϊτίνοβ ἤᾶνε τπεὶς 
βίεπι ποῖ ἰῃ «μα Ὀυὶ ἰπ -ματ, ἀπά ἵδετε- 
ἴοτε ἅτε ποῖ ἴο 6 Ἴοππεοιδὰ ψνἱἢ τ 6 
Ῥεγέεος ραββϑίνε. Ηξς τστεᾶςῃεβ ἴπε Τοη- 
οἰυβίοη (πὶ [ἢ ἃ ρεπογδὶ βιἰρηϊβοδιίοη ἰ8 
ἴο δε ϑουρῆϊ ἴοσ, ννεὲ πΊΔΥ ΒᾶῪ ἴπαὶ {πε 8Ὲ 
ὩουΠ8 τεργαβαηῖ “ἴδε γεσν ἐξ οὔ τῃ6 ἀρέποΥ 
οἵ ἴδε σοττεβροπάϊπρ νεγῦ ". {τῆς νετὺ 
ἰς ἱπισαηβιεἶνε πε βυδδιδηϊίνε Ψ1}] Ὁ 50; 
1 ἴὲ 18 τη βίεινες ἂἀπά ἴδε βυῤρβίδπενε 
οογγεϑροπᾶβ ἴο ἰἴβ οὔεςὶ ἴπε ποὺπ 18 
ϑβίνα, δυϊ [{τὴῆ6 βυι βίαπίϊινε 15 οἰ] οννεά 
Υ ἴπε οὔ]εςὶ οὗ τῆς νετΌ ἴῃ τῆς ρεηίτινα 

τ [8 δοῖϊνβ. Αςοοσζάϊπρ ἴο ἴῃς ἀουθῖα 
υϑ8ε οὗ πληροῦν το “ Π]] ᾽" ἀπά το “ Χ21Π] 
πλήρωμα πιᾶγ πέδη τμαὶ ΨὨΙοἢ Η}18 οἵ 
ἴῆδι ψ Ὠϊοῖ 1615, της δι] πα 55, Δ] Ιπηεπὶ 
ΟΥ̓ ΠοπιρΙεπιεηῖ. ΟἸτγαπιαγα σοπΊεβ ἴο {Π6 
ςοποϊυδίοη ἴπδι τς ννογὰ πηεᾶπβ ρεγίες- 
τίοη, δηὰ ἱπιεγργεῖβ {Π18 ρβαββαρε ἴο πηξδῃ 
ἴῆαι τάδ] ρεγίεοϊίϊοη ἀννεῖς ἴθ ΟὨσίβι. 
᾿Αςοοτάϊηρ!υ πα ἐβοᾶρεβ ἴδε απεϑβιίοη ναὶ 
Βεπίεῖνε δῃουϊὰ θὲ βυρρ!εὰ δέϊεγ ἰτ. 1ὲ 
ἄοεβ ποῖ βεέπὶ, ποινενοσ, ἔδαὶ τῆς ννοσά 
τρεδηΐϊ ΤΟΔῚ ρογίεοϊοη. Μϑὴν {πίηκ 
ἴδαι θεότητος 5ῃουϊά ες βυρρί!εὦ δῇἤΐξγ 
πλήρωμα, 45 ἰ5 δοίυδ!!ν ἄοπε ἱπ ἴΐ. 9. 
ϑεζίουβ αἰ βησυ 68 Ὀεβεῖ τΠἷ8 νῖενν. [ἢ 
νε {πὶπκ οὗ ἴδε εἴεγηδὶ ἱπάννε! ηρ, ννα 
τᾶκε ἰτ ἀερεπάεπι οἡ ἴῃς Εδίμετ᾽β ν]}, 
δῇ Ατίδπ νίενν, ννιςἢ ΡΔ0] βυγεὶν ἀϊὰ ποῖ 
δοῖϊά. ΑἸ οσὰ᾽ 5 τερὶν ἴο τῆ }8 (επάογβεὰ ὈῪ 
ΑΡΡοιῺ τῃδῖ δἱἱ ἐπὶ ἰβ τῃ6 ὅ0π᾽ 8 σὶρῃὶ 
“18. Ηἰβ Εδιμοτ᾽β μίεαβυσγε, δῃὰ ἰβ Ἔνεῖ 
τείξειτεὰ τὸ τπδῖ ρίεαβυγε ὃν Η ἰπι5ε1,᾽" 18 
ἀπγεδίπξ Ῥυϊ σορεπηῖ, ἕος εὐδόκησεν τεΐετ5 
ἴο ἃ ἀδῆπίιε ἄεδογεε οὗ ἴτε Ἐδίπεσ, δπὰ 
ἴδε οὈνίουβ πηεληὶπρ' οὗ ἴπε ννοτὰβ ἰ8 [δῖ 
1 αν πη ἴπεὲ Ἐδίδεγ'β ομοῖίσε νβοῖμεσ 
πε πλήρωμα Βμου!ὰ ἄννε!! ἴῃ ἐπε ϑοη οσ 
ποῖ. [{ππῖρῆϊ τείεσ ἴο ἴπὰ εχαϊιδιίοη οὗ 
ΟὨτίβε, ἰπ νοι τε ὅ0η τεϑυπιεά ἐπί οὗ 
ΜὨΙΟΏ Ηε Πδά ετηριεὰ Ηἰπιβεῖζ ἰπ {πε 
Ιποατπδιίοη. Τῆΐβ τννουϊά ἐοϊονν ἴδε τε- 
ἕεσεπος ἴο ἴδε σεβυγγεοιίοη ἴῃ νοῦ. δ. 
Βυϊ {πε ογάθγ ἀοεβ ποῖ ᾿πάϊςαϊε ἴδε ἴγὰε 
Ἰορίςϑὶ οὐ ςῃβγοποίϊοριςδὶ βεάᾷθεπος. ᾽ν. 

19, 20 ρίνε ἴε ρτουπά (ὅτι) οπ νν Ὡς ἢ 
ἴῃς 50π᾽8 υὑπίνεγβαὶ ῥὑσε-ἐπλίπεηος γεβῖβ, 
δηὰ νεῖ. 20 ἰβ αυἱῖξε ἱποοτηρδίδὶς ἢ 
1Π186 τοΐδγεποα ἴο πε εχαϊϊεὰ βίδιϊε, οο- 
οτἀϊπαϊεὰ δβ κατοικ. ἀπά ἀποκατ. ὅτε ὉῪ 
καὶ. Βυϊ πείϊπες ἀοεβ ἰΐ βαΐϊξ ἴῃς ἱποϑσ- 
πδῖς βίδῖε, ΠΟ 8 ἃ βίδλϊε οὗ εεἰζ- 
επιριγίηρ δηὰ Ῥερρϑτυ ; ὄνεῃ ἱξννε ςου]Ἱά 
διδοῖ δὴν νεῦὺ ἀεβηϊῖϊε τπεδηΐηρ ἴο ἴδε 
Ψνοσὰβ ἴἰδᾶῖ ἴῃ τῆς Ιποᾶγπαῖς ὅοη ἴδε 
Ἑδῖμεσ ννὰβ ρ᾽ϑαβεά τῆδι 411 τὴε ἔυ]πεβ8 οἵ 
με αοὐπεδά 5δοιϊὰ ἀννεῖ]. Ψννὲ βῃουϊὰ, 
τῃεγεΐογο, ὑγοῦδὈῪ τε θεοὶ τ8ςῈ νῖενν τμδὲ 
τὸ πλήρωμα πιεᾶπε {πε διπεββ οὗ ἴῃς 
ἀοάπεδα. ϑδϑίποε ἴῆες ςο-οχάϊηδϊε οἴδυβε 
Βρεᾶκβ οἴ γεςοποϊ]ϊδιίοη ἰπγουρῃ ἴδε Ὀ]οοά 
οὗ {πε ογοββ, ἰξ βεεῖβ ργοραῦὶς τπδὲ νῈ 
8ῃουϊά τεραγὰ νεσ. 19 88 δϑϑεσιπρ 5 ἢ 
δῃ ἱπάννε! ηρ' 28 τιδάς τΠ 15 ροββίδ]ε. γε 
βῃου]ὰ ἐπετγείογε ἢ Μεγεγ ἐχρίδὶπ τὸ 
πλ. 45 τῇς. διΙπεβ5 οἵ ρτᾶςε, “τπε ᾿ Ποῖς 
ελαγιοπιαίς γίολες οὗ Οοά " (80 αἷδο Ὀὲε 
νν., ἙΕδάϊε, ΑἸῇ,, Εἰπά].). Ηαδυριε ἐπὶπκ5 
τπαῖ {πε 8.11] σοπίεηι οὗ (μ6 Ὠϊνῖπα πδῖυσε 
8. τείεστεὰ το, Ὀυὲ τυϊἢ βρεοῖδὶ σεΐεσεπος 
το ἴδε Ὀϊνὶπε ρτᾶςθ, δηὰ 50 ἔδγ ἂς 
νὴ Μεγεσ. Ν᾿ ε βῃουϊὰ 4150, ἢ Μεγεσ, 
ἱπίεγργεῖ τῆς ἱπάννε! ἰπρ 45 μανίπρ τεέεσ- 
ἔπος ἴο {πε βεπάϊηρ οὗ τε ὅθ ἴῃ ἴδε 
ἱποδγπδιίίοη. Τηε Ἐδῖμεσ ννὰ5 ρἰεδβεεὰ 
ἴτπαῖ Ηε ββουϊὰ σοπῖε “ὑπ τπὲ τολοίς 
ἐγεασμγε οὗ Ὀὲυϊπε ργαςε". ΤὨυΒ εαυϊρρεά 
ΗἰΞ ἀδβϑίῃ ργεοουτεὰ τεςοποὶ!διῖοπ. (ε55 
ἴδ κΚαβ ἴϊ βἰπυ]αεῖγ, που ρἢ Πα ταϊπκβ, ὁπ 
τῆς ψδοῖε, {πὶ ἃ ρτδάνδὶ ργοςεββ ἰβ5 σε- 
ξεσσεὰ το. ΕἸἰπαϊαγ᾽ 5 τηοαά! βοδιίοη οἵἉ τη ϊ5 
πη ἔδνουτ οὗ ἃ τείεγεηοε ἴο ἴπε Αβοεηβίοῃ 
(ἴου νοῦ Πα σοπιρᾶγεβ Ερῇ. ἱ. 20-23) 
τηυβὲ 6 τεὐεςϊεὰ οἡ ἴπε ρστουπάβ πιεη- 
τίοπεά δρονε. Τῆε ἀεοτεε οὗ (ῆς Εδῖπε 
ΤΩΔῪ ὃε Βυρτα-τετηρογαδὶ, 35 Ηδυριὲ «δίῃ ΚΒ, 
ἴδε δογῖϑι Ὀείπρ υδβεὰ 45 ἰπ Εοπι. νὶϊ!. 20, 
τπουρἢ ἰξ 18 πῖογα οὈνίουβ ἴο ἴᾶΐκα ἐξ δἃ5 
τοίετσίηρ ἴο τῆς εἰπε μεη Ης τνᾶ85 5εῆῖ. 
Το οἴδετ ἱπιεγργεϊδιοπβ οὗ τὸ πλ. πᾶν 
Ὀς πιεπιϊοπεὰ. Ὑμεοάογει ἀπὰ οἱδμεῖ 
Ἑδίμεσζϑ, (οἱ ]οννεὰ Ὀγ βοσης τηοάεγηβ, να 
εχρίδἰπεά ἴὶ το τῆεδη ἴῃς σπυτοῆ. Βυϊ 
τὰς ἱπάννε! ἶπρ οὗὐὨἨ τε πλ. ρσγερασεβ {πε 
ΨΆΥ ἴοτ ἴπε σεοοποϊ]διίοη, ἰπ ςοπβεαύεπος 
οὗ Ὡς ἢ τπε ΟΠΌτΟΝ ἢγβεὲ Ὀεοοσηεβ ροβ- 
βῖδ]ε. Νὸοςσ οου]ὰ πλ. ὃγ 1ἴ861 τηεδη τῃϊδ8; 
ἴῃ Ερῇ. ἱ. 22 ἴδε τεέεσεπος 18 βΌρρ!εά Ὁ 



21. 

ἴδε σοπίεχι. Μοσα ροββίδ]ε 18 {πε νῖενν 
ἴδιαι ἰὰ τπδᾶηβ ἔπε πηίνεγβα -- τὰ πάντα, 
νες. τ6 (Ηοξη., Ογεσηεσγ, αοάεῖ, ΒΟ σοπὶ- 
Ῥάσγεβ “ἴῃς δαγίῃ 15 ἴῃε 1,ογά᾽ 8 ἀπά τῃε 
ἔαπεββ οὗ 1). [π τδδῖ σᾶδβε ἴδε ρεπίτῖνα 
βΒυρρ εὰ ννουϊὰ θὲ τῶν πάντων ἴτοπι νοῖ. 
20. Βαϊ τ ἴπε τεΐσγεηςε ἴῃ {π|8 Ὀ6 το ἴπ 8 
ΒΌΠΊΠλΐπρ ἃρ οἵ 41} τ πρβ ἰῃ ΟἸτίβε (ΕΡἢ. 
ἰ, 10), ᾿ξ 5 Ἔχοϊυδεά Ὀγ τε ἕδος πὲ τπὰ 
Ἰηάννε!πρ οὗ ἴπε διΐπεββ ἰ ςοπίεσηρογ- 
ΔπεουΒ νυ {86 ἱποαγπδῖε βῖδϊιε. Α πλογε 
Ρἰδυβίθ]ε ἱπιεγργεϊδιίοπ ννου]ὰ δε ἴο τε - 
μετὰ πάντα 45 ἀννεϊπρ ἰπ ΟἸγῖβε 
Ὀείοτε Ηἰβ ἀεαῖῃ, ἀπά ὃν βῃαγίηρ ἴῃδὶ 
ἄεδιῃ, διτδιπίπρ τεοοποιδείοη νυν αοά. 
Τῖβ ννου]ὰ θὲ δη εχιεηβίοη οὔπε Ρδυϊης 
τπουρῆς τῆδι 411 πιεη ἀϊεὰ νπεπ ΟἾσγίβε 
ἀϊεὰ (2 Οοτ. ν. 14). Βυῖ ἰξ ννουϊὰ δε Δη 
εχἴεῃβίοη ργες βεῖν σοσγεβροπάϊηρ ἴὸ {παῖ 
οἵ {πε βοορὲ οἵ γεἀεπιριίοη 'π νεῖσ. 20, ἴοσ 
ν ϊοῃ, ἱπάεεά, ἰξ νου]ὰ δάπι γα ν ργα- 
Ρᾶτε {πε ννᾶγ, ἴδε υπίνετβε ἀνε! ϊϊπρ 
1 ἴπε ὅοη ἴμαᾶῖ Ηἰβ8 ἀδαῖῃ πιρῃς δὲ 
υηΐνεγβα! ἰπ 115 εεςῖ8. Τῆδι ἴῃς ὅθ 15 
ποῖ οηἷγ Ηεδά οἵ τε τᾶςε, Ὀυϊ Ηεδὰ 180 
οὗ τδε υπίνεζβε, ἰ8 ἃ ἐδπη]ας ᾿πουρῆς ἴπ 
ἴδεβε Ερίβεῖεβ, ἀπά δ Ηἰ5 δοῖβ. γε να] !ὰ 
ἴοτ ἴπε οὔ 80 8150 ἔοσ {πε οἵπεσ. Νοιδίησ 
τῆογε ἰβ ἱπῃρὶεὰ ἔογ ἔπε τγεϊδίίομι οὗ τπε 
Ὀπίνοσβε ἴο ΟἾτίβὲ τπλη οὗἩ ἴδε γᾶςς, δπά 
ἰδ τῆς πιαὶπ βίγεββ δε ἴσον οἡ Δηρε8 
δηὰ τῆεη, ἴΠετα 5 ποιῃίπρ ἱποοπρτυουβ 
ἴῃ ἴδε ἰάεα. Ὑνπεῖμεσγ Ρδὰὶ νουϊὰ μανα 
υδεά ἴὲ ἴῃ {π|8 βδεῆβε νἱπουΐ ἤΏ]1ες ἐχ- 
Ῥίαπδιίοη ἰβ ὑποεζίδίπ; Ῥυϊ ἰπ ΔπῪ οᾶβε 
8 δεπῖτῖνε δ45 ἴο θὲ βυρρὶῖεά. Α υγῖποσ 
ᾳυεβιίοη πιυβὲ Ὀς ὑτίεῆν τείεσγοά το, ἐμαὶ 
οὗ τῇς οτίρίπ οὗ τῆς ἴεγπι. ϑενεσδὶ 
Βοβοῖδγβ τΠῚΠΚ ἰδ ννᾶ8 αἰγεδάν ἱπ 86 88 
ἃ ἰδοῃηΐςδὶ ἴεστὶ οὗ πε ἴα]5Ξε ἰεδςμεσβ δί 
πε εἰπε ἤθη τδς Ἰεϊῖες ννὰβ ψτιτῖθη. 
ΤΠΐβ ἰ8 ροβϑβϑίδῖε, ἀπά ἱπ [18 ἔδνουγ 18 118 
Δοϑβοϊυϊε υ8ε Βοτγα; Ὀυϊ, ᾿ 50, ἰξ 15 βίτξδηρε 
ἴδιαι Ρδυΐ βῃουϊὰ ἅδε ἴτ υνἱτἢ δυςἢ ἀϊβετεπι 
ΔρρΡ]ἰςατίοπβ. [τ ἰ8 πῆοσε ργοδδδίβ δαὶ 
18 οτίρίπ 18 ἄμε το Πίηι.--κατοικῆσαι. 
ΤὮςε ννοσὰ ὄἜχργεββϑεβ ρεγηδπεης δροάς 48 
ορροβεά το ἃ ἱεπιρογδσυ βοΐουση. Βεηρεὶ 
8805 ΔριΪΐ “δες ἱπμδδιιδιὶο δβὲ ἔμπάδ- 
τηεπίυπι σεςοηο τοὶ ᾿᾿. 

Νες. 2ο. Τὸ {τ8ϊ8 νεσβε Ἐρῆῇ. ἱ. το, ἰΐ. 
16, ἅτε ρδγεϊδ!ν ρᾶγα]]εὶ. [τ ΒΡ 168 πε 
δαβὶβ ἔογ με 80π᾿5 ργε-επηίπθηςς (νεσ. 18) 
π΄ Ηἰβ. τεςοποπηρ ἀεδιῇ. --- δι᾽ αὐτοῦ: 
τῆγουρ ἴῃς 8οη.--ἀἀποκαταλλάξαι τὰ 
πάντα εἰς αὐτόν. ΤῊε ςδοῖςε οὗ ἀποκατ. 
ἰπβῖεδά οὗ {πε τποτα ὑβι] καταλλ. 15 ἔοτ 
πε 86Κε οἵ βιγεηριπεηὶπρ ἴπε ἰάελ, απὰ 
ΌΥ ἱπβίβεϊπρ ου ἴπε Ἴοπιρὶεἴεηεββ οὗ ἴῃς 
τεςοποὶ!δξίοη δοςουηρ! 5η ας το ἐχοίυάε 41] 
τδουρδι τπαὶ τεσοποι!δεοη ὈΥ δηρε]β ἰ5 
πεεάδά τὸ βυρρίεπιεπε ἴδᾶὶ τηδᾶάε Ὁν 
Ομ γίϑε. Τἢε τγεςοποι]ατίοπ ἱπιρ] 165. Ῥσε- 
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νίουβ εβιγδηρεπιθηῖ, [τ 18 πε υπίνεγβαὶ 
ΒΜΕΕΡ οὗ 118 ραββᾶρα παῖ πιᾶκεβ 1 δῖ 
οὔςε ἐλβοϊηδιίπρ δη ἃ πηγβιεγίουβ. Νυπιετ- 
Οὐ ἐχρεάϊεπιβ πᾶνε θεεη ἀενίβεά ὈῪ 
εἐχερεῖεβ ἴο ἀνοϊὰ (ες ρἱδίῃ πηεαπὶπρ οὗ 
ἴδε ννοτὰβ, Τῆς παῖυσγαὶ βεῆβε 15 μὲ τῃ18 
τεςοποι Πδιίοη ἐπιργαςεβ ἴῃς ὑν μος ὑηϊ- 
νεῖβε, δπὰ δῆεςιβ ὑοτ τπίηρβ 'π πεάνεη 
δηά εἰΐϊπρβ οἡ ἴῃς εαγίῃ, ἀπά παῖ ρεᾶςε 
8 πιδάες Ῥεῖννεεπ ἴῃεπὶ ἂπᾶὰ Οοά (ον 
ΟὨγίβι). τΤῇε ροϊπὶ ψΒ ἢ οτεδίεβ ἀϊδῆ- 
Οὐ]Υ 18 ἔπε δβϑεγίίοη τπᾶῖ δηρεῖβ ννεσα 
ἴδ τεσοποὶϊςά. ϑοπῆε πᾶνε ενδάεὰ τῆ ϊ8 
ΌΥ ἱπιεγργεῖίηρ τὰ πάντα οὗἩ {πε τῃϊηρβ 
ἴῃ δάνθῃ Ὀεΐονν τῆς δῆρεῖβ ἀπά ἔποβε οὔ 
εαγῖῃ δεῖονν τηᾶπ. [τ πχσῃὶ δε ροβϑβϑίθ]ε 
ἴο Ῥάγδῖ]εὶ (Πς Ἰδιῖεγ ταςοοποϊ]διίοσ νυν ἢ 
Ῥαυ}}8 Ῥγοόρβεουν οὗ τῆς ἀεϊϊνεταποε οὗ 
δπὶπηδῖε δπὰ ἱπδηϊπιαῖε πδίυγεα (εχοϊυάϊη 
τλδη) ἴτοπὶ ἴπε Ῥοπάδρε οὗ ςοτγυριίοη 
(Εοπι. νἱϊϊ. 19-23). Βαϊ τπε ἵννο ὅγε ποῖ 
Ἰάδεπεῖοαδὶ, ἔοσ οπα ἰ5 δηᾶ ἴῃς οἵμεσ ἰ5. ποῖ 
ἐβοδαϊοϊορίςαὶ, ἀπὰ σεςοποι]διίοη ἰ8 ποῖ 
ἀεϊίνετδηςε ἔγοτῃ {πε Ὀοπάδρε οὗἁὨ οογγὰρ- 
ἴοπ. Απά {Πἰ8 Πεῖρβ υδ Π{π||ὲ ἴο Ὄὀχρί αἰῃ 
ΜΠ δὲ ἴπ6 σεςοπο ]διίοη οὗὨ 41] {πίηρβ ἴῃ 
πεάνβ ἰ8β. ΝΌΟΣ ἰβ ΔΥ δυςῇ [ἰπιϊτατίοι 
Ἱεριεἰπιδῖε ; οπ ἴῃς οοπίγαγυ, ἰτ 18 ρῥγε- 
οἰβεὶν ἱπ τῇς ορροβίτε ἀϊγεσιίοη τἰπδὶ ΔηΥ 
᾿πιϊδῖίοα νου ά μαννα ἴο Ὀ6 πιδὰς ; ἔογ ἰῇ 
18 111 8εῆβε σϑοοῃο]διίοη σἂπ ΟΠ ὃς 
οὗ Ῥεΐπρβ ἐπάοννεἀ υνἱτἢ τηογαὶ ἂπά βρίτί- 
ἴμ δ] παῖυτα. [ἢ νν. 16, 17 δηρεὶὶς ροννεῖβ 
ἃ: Ἔχρ] ἐγ ἱποϊυάδεά ἰπ τὰ πάντα. [τ ἰ5 
Ρδίῃ ὑπαὶ εἰς αὐτὸν ἐχοϊυάεβ τΠε νίενν 
τπδῖ ἃ τεοοποι]διίοη οὗ δηρεῖβ δηὰ πηεη 
ἰ8 ἱπιεπάεὰ. Τηὶβ 18 80 Ἔνεὴ ᾿ ψ ἢ 
ΟΠ γυβοβίοπι. δηὰ οἵπεῦβ (Ἰποϊυ προ ἀρραγ- 
ἐπεὶν ΑΡΡοῖῦ) Με πιᾶκε τὰ ἐπὶ τ. γῆς ἀπά 
τὰ ἐν τ. οὐραν. ἀερεπὰ οὗ εἰρηνοπ. Εοτ 
τηϊ18. 51}}} ἰεᾶνεβ ὑπεχρίαἰπεὰ ἀποκ. τ᾿. 
πάντα εἰς αὐτόν, νν»ϊς ἢ πγλκεβ (ἢς Γεῖετ- 
ἐποε ἴο δηρεῖβ ὑπάεπίαδιε. Βεπρεῖ᾽β 
ποῖε, “Οεγίιπ) εδὶ δηρεῖοβ, δεὶ Δπιίςοβ, 
ξυἶϊδβε ἱπὶπιίοοβ ποιμπὰπὶ Ὠεοὸ ἱπέεη- 
ΒΟΓΌΠΙ,᾽᾿ ΠΊΔΥ ὃς μενον τὰς. Βυὲῖ 18 
ἱγγεΐεναπι ἤθγε, ἔοσ οπἱγ ὃν ἰογοῖπρ ἴδε 
ννοτάβ οδῃ εἰρηνοπ . . . οὐραν. ὈῈ τε- 
βατὰεὰ 48 οἴμεγ ἴδῃ ἐρεχερεῖοδὶ οὗ τῆς 
Ῥτεοεάϊηρ οἴδυδβε, δηὰ ἴῃ ρασιίςυϊασ τ. ἐπὶ 
τ. γῆς ἀπά τὰ ἐν τ. οὐραν. 45 ἃ τεβοϊυϊίοη 
οὗ τ. πάντα. Αδὐδοιῖ᾽5Β βυρρεβιίίοη ἴπαὶ 
τὰ ἐν. τ. οὖραν. πιᾶγ δε ἱπῃαδίϊδηιβ οὗ 
οἴδει ννοτἀβ πιᾶν δε ἴγυε, ᾿μβουρῃ ἕοτ 
Ῥδυ!] {πε τουρδὲ 18 ἔδγ- εις με, Ὀὰϊ ἀοο8 
ποιίηρ ἰονγαγάβ Ἵχοϊάϊπρ ἴῃ δηρεὶβ. 
Ηε υγρεβ παῖ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἴδ ποὶ 
ΠεεεββαεΪν δαυϊναϊεπὶ ἴοὸ “ἰπ ἢεάνεη 
Βυϊ ποῖ οηἷν ἀϊὰ [εν 8} δηρεϊοίορυ ρος 
τῆς ἀπρεῖβ ᾿π τῆς πεᾶνεπβ, θυῖ Ῥαδυὶ ἀϊὰ 
80 ἴοο, 4Δη ἢδ8 ἄοπε 80 οΟπἷν 7υδὲ Ὀεΐογε 
ἰῃ τ 18 ράββαρε, ἀεῆπίηρ τὰ ἐν τοῖς οὐραν. 
85 ἴδε νατίουβ ογάετβ οὐ δηρεἶβ (νεσ. τό). 



{10 ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 1. 

ΤΟΩΙν μετα ἐχθροὺς τῇ διανοίᾳ ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς πονηροῖς. 22. νυνὶ δὲ ἀπο- 
1.8; 1 ΠΉρ ΠΑΝ κατηλλάγητεϊ ἐν τῷ σώματι τῆς σαρκὸς αὐτοῦ διὰ τοῦ θανάτου,; 

ἣ Η ΖἰΕῚ, παραστῆσαι ὑμᾶς ἁγίους καὶ ἀμώμους καὶ ' ἀνεγκλήτους κατενώπιον 

1 80 [π., τ΄ πιρ., ΝΝ.Η. πῆρ.» ΕΝ. πιρ.. κὲ., νΥ8. ἢ Β. αποκατηλλακηται.: 17, 
ἃ οοτγυρτίοπ ἔτοσγῃ ἴῃς ἰεχὶ. αποκατηλλαγεντες: Ὠ ΕΟ, Ι,δτίπ ἅ, ε, δ, πι, αοίῃ., ἵτεπ. 
(ἰγ8η85].) πὰ οἴδβεγβ, ἀπ ἱποοστεςὶ σςοτγεοιϊίοη οὗ ἴεχὶ ἴο ἵπιργονε πε ρταπιπιᾶσ. δδὸ- 
κατηλλαξεν: Τ. τ, ΝΝ.Η., ΕΝ. νἱἢ 411 οἵπεσ δυϊμογίεϊεβ, ἀπ αἰτεγαιίου ἔοσ πε βᾶκε 
οἵ βιηοοΐϊπηςβ8β, πεϊρεὰ Ὁγ δεῖϊνε ἰπ νεῖ. 20. 

ΞΘΟΤΟ τε ΝῊ. ἘΕΝ., νν 8. στῇ πιοβὲ δυϊποσγίεῖςβ. ἀντου : ἰπβετγιεὰ δῆσον θανα- 
του [1.η.], 1.8.} ἢ ΜΑΡ. 

Ευσίπετῖ, ποῖ οηἷΐν 8 {Ππ|5 ἐχοϊυβίοη οὗ ἴῃς 
πρεῖβ ἔτοπὶ ἴΠε βοοὸρς οἵ τγεςοῃοϊ ]διίοη 
ἱποοηβιβῖεηϊ ντἢ [86 τεγπΊ8 οὔτπε ραββᾶρε, 
ἰξ οπητβ ἃ νογὺ ἱτηρογίδης ροῖπὶ ἴῃ Ῥδὰ} 8 
Ῥοϊετηῖς. Τὸ τς δπρεῖβ {πε ἴδε [βαςῇεσβ 
τ ΟῦΔΟΪΥ δϑογίδεὰ τῆς διποιίοη οὗ ργοσυτ- 

ἱπρ ἴπε τεσοποϊ]αϊίοη οὗ πε ἢ Οοά. 
(τ. Ἑποςἢ χν. 2, “ Απὰ ρο, βαῪ ἴὸ ἴδε 
ψΔοΠεῖβ οὗ ἤδάνθη, ννῆο πᾶνε βεηΐ ἴῃς 
ἴο ἱπιεγοεάς ἔοσ ἴμεπὶ: γοὺ βΒπουϊ]ά ἱπίοτ- 
ςεάς ἴον πίεῃ, δηά ποῖ πιεῃ ἔοσ γου,᾽.) 
Ηον εἤεοῖίνε 15 Ραυ} 5 ταρὶνῪ τμαῖ τπεβε 
δηρεῖβ πεεάεά τεοοῃο ]διίοπ {πατηβεῖνεβ 1 
᾿Αβϑυπιίηρ, ἴπεπ, τλδὲ ἀηρεῖβ ἀγε ἱποϊυἀεὰ 
διηοης ἴποβε γεςοποὶϊςὰ, δπὰ δαὶ τἢϊβ 15 
αἶβο τείεισεά ἴο ἰπ τε ννογάβ “"" Ββανὶπρ 
τηδάε ρεᾶςς τπγουρῇ ἴῃς Ὀϊοοά οὗ Ηἰβ 
οτοββ,᾿᾿ ἴδε αυδβιίίοη αγίβεβ, παι ἀἱϊὰ 
Ῥαδυὶ πιεδη ὃν 15) Μεγεὸῖ β8ᾶγ8 ἴῃδὲ 'π 
ςοπβεαυςηςς οὗ {πὸ [41] οἵ ἴπε ἐν} ἀπ ρεὶβ 
τῆς δηρεῖῖς ογάετ 38 ἃ ψγῃο]ε νγ88 δβεοιεὰ 
ὉΥῪ ἴῆε Βοβῖῖε τεϊδιίοη οὗ αοά τὸ ἴπεπὶ, 
δηὰ τῃς οτὶρίπαὶ τεϊδιίοθ υν}}} θὲ (ΠῪ 
ταβίοτε ὑνπεη τῆε αν] ἀπρεὶβ ἀγα ἤΠΔ ΠΥ 
ςαβὲ ἱπίο πε]}]. Βυῖ ἀρᾶτῖ ἔγογῃ ἴδε βρεςὺ- 
δεῖνα πᾶῖυτε οὗ [Ὠὶβ ἐχρίαπδιίοη, δπὰ τῇς 
ἰπ)υδεῖςε ἰς ἱπηρυῖεβ ἴο αοὰ, ἐπε γείεγσεηςα 
8. ςεγιδιΠῪ ποῖ δβομαίοϊορίοδὶ. ἀοάει 
ἴαγβ βίγεβϑβ ου εἰς αὐτὸν, ἀπά βυρρεδβίβ 
ταὶ τπε τεςοποι]δείοη 18 ποὶ το αοά Ρυϊ 
ψ ἢ τεΐίεγεπος τὸ σά. Ης πίη κβ τπδὲ 
ἴδε ραβϑὶπῃ ονεσ οὗ 5ῖπ8 ὈνῪ αοά (Εοπι. 
1. 25) πιῖρῆϊ σαυδε ἴπῈ δηρεὶβ, ννῆο πδὰ 
Ῥεδη πιεάϊδίοτβ ἴῃ ἴῃς ρίνίηρ οὗ ἴδε ἴανν, 
ἀιθῆηςυϊεἶεβ 48 το τῆς Ὀϊνῖπα στρ ιθουβηςββ. 
Τηΐβ νν88 πιεῖ ἀπά γεπιονεὰ ὃν ἴδ Ἵὐοββϑ, 
ΨὨΪοἢ γενεαϊεὰ οὐ 58 διττὰς ἴο βίη δπὰ 
τεοοης δε ἀ τπεπὶ ἴο Ηἰ8 ρονεγητηεπι. γε 
ἄο ποῖ κπον ἴπδῖ {πε δῆρεὶβ πεεάςξά τἢϊ5 
νἱηάϊοαιϊίοη, νϑϊςἢ, οὗ σουζβα, ἴἴ ννᾶ8 ἃ 
ξαποιίοη οὗ ΟὨτιβι᾽ 5 ἀεαῖῃ τὸ ρῖνε, [που ρἢ 
ἰξ ἰβ ροββίθῖε (Ερῃ. ἰϊϊ. το, τ Ῥεῖ. ἱ. 12). 
Βυιῖ τΠ|8 ἱπιεγρτγεϊδείομ βεεπὶβ ἴο ὃς εχ- 
οἸυάεοά ὃν ἴπε Ἔχρ᾽πδιίοη οὗ σεοοποὶ]ϊα- 
τίοπ 88 πηακὶπρ ρεᾶςεὲ. Απά εἰς αὐτὸν ννᾶ8 
ΡΓΟΡΔΡΙΥ Τμόβεη ἰπβιεδὰ οὔ αὐτῷ οπ 
ἃοςουπὲὶ οἵ εἰς αὐτὸν (νετ. 16), ἀπά δε- 

φᾶυδε ἴξ νγὰ5 βίγοηρει δηὰ Ἴχργεβϑεά ἴδε 
1δουρδι οὗ αοά οΥἦ ΟἾγίβὲ δ8 πε ροδὶ. 
ὙΠε εχρίδπδϊίοη δαὶ ἴῆε δπρεῖὶβ ψψεσα 
ςοπῆτπηεά, ἀπὰ τ88 τηδᾶδ ὕπδ}]ς ἴο ΓΔ], ἰβ 
Δἰτορεῖμεσ ἱπαάεαψυλιε. Ηδιΐεββ, ΟΪεγα- 
τῆλε πὰ οἴμεῖβ δάπητ ἃ τεςοποι]διίοη οὗ 
τῖεπ δηᾶ δηρεῖβ ἴο αοά, δυὶ νἱπουὶ 
Ἀββεσίπρ ἴμαϊ τὰ ἐν τ΄ οὐρ. πεεάεά τεςου- 
οἱ ατοη. ὙΝΒεσενεσ ἴἴ ννᾶ5 πεοάςά ΟἸτίσὲ 
εἤεοιεά ἰι. Βυῖ Ῥαυ]᾽5 ἀϊνίδίοη οὗ τὰ 
π. ἱπῖο ἴννο Τδίερογίεβ τηαυκεά Ὁ. εἴτε 
“6... εἴτε 5Βῆον»5 ἴῃδι ἴῃς βἰδιεπιεης [85 
τεΐεγεθοα ποὶ βἰΠΡΙνῪ ἴὸ {Ππεβεὲ οἶδββες 
ἰλκεη τορεῖπες 45 4 ψνῃοΐα, Ὀυϊ τὸ δδςῖ 
ἴδκβθῃ βίηρὶγ. ΑἸέξοσά, ἱπ Βὲβ βυρρεβῖῖνε 
ποῖς, αἴτες βαυίηρ παΐ βυς ἢ ἃ γεςοης]α- 
τίοη 85 πὶ εΐννεεπ πηᾶπ δπὰ αοά ἰβ ποὶ 
το δὲ τδουρῆι οὗ, βἷπεος Οἴγίβδε ἀϊά ποῖ 
ἴδκε ου Ηἰπὶ με βεεὰ οὗ δηρεὶβ. οσ ΡᾶῪ 
ΔΩΥ Ρτορι ἰδίοσυ ρεηϑν ἰπ ἴδε τοοῖ οὗ 
τπεῖς πδῖυσγε, ρῖνεβ δ5 Πῖβ. ἱπιεγργεϊδιοη 
“4}} ογεδίίοη βυβιβῖβ ἰῃ Οἢγίβ : 411 οσσεα- 
τίου ἐπογοΐοσε ἰ8 δἤεοϊεά ὃν Ηἰβ ἂςῖ οὗ 
Ρτοριτίδιίοη : βῃ] οτεδιίοη ἴβ, ἵπ 86 
δἰχίοιεβι βεῆβε, γεζομοί δα ἔτοτη Ὀεὶπρ δὶ 
εηταὶτυ : 5ἰπη|688 ογεδίίοπ, ὄνεσ ἂἱ ἃ ἀϊ5- 
ἴδπος ἴτοπὶ Ηἰβ Ὀπαρργοδοθμδῦϊς ρυσίτγ, 
ἰ5 πεὰ ἱπῖο πεᾶγεσ ραγιοἱραϊϊοπ δπὰ 
Βίρπες ρἱογιβοδιίοη οἵ Ηΐπ, δηὰ ἰβ τῆυ8 
γεοοποὶ εά, λουρἢ ποῖ ἰπ ἐπε βιγὶςϊαβι, γεῖ 
ἴῃ ἃ νεσὺ ἰπῖε]ΠρΊδ]ε δη ἃ Α᾽Πονναῦ]ε βεῶβε᾽". 
τὐπέοτιυπαῖοϊν 1Π]8 σαπποὶ ὃς δοςερίεά, 
ἴος ἴδε ϑιγίος 18 ἴῃ 6 ΟὨΪΥ Δ] ονναῦϊα βεηβε. 
Βυὶ ἰϊ 15 οη πε τῖρῆς 1ἰπε8, δηὰ ἱπάϊοδιες 
πε ἀϊτεςτίοι ἴῃ δ ἡΛῚ ἃ 5οϊυϊίοῃ πγυϑὲ ὃς 
Βουρῆι. ΤῊΪϊΒ, 48 βενεσζδὶ γεοεηϊ βοῆοϊδῖβ 
Βαανα υτρεὰ (ΚΙ., αε858, Ἐνεγίης δηὰ 
ΟἸΠΕΙΒ), 15 τῃτουρῇ τακὶπρ δοοουπηεὶ οὗ τς 
ΒΙ ΙΪςαὶ ἂἀπὰ }εὐνίβῃ ἀοςίτίπε οὗ δηρεῖϑ. 
Τμδὶ ἴδε πρεῖβ ἅτε ἀϊνι δὰ ἰηῖο πε 
ΒΔΓΡΙν βεραγαιςαὰ οἰδβϑεβ οἵ βἰπ]ε85 δπὰ 
ἀεπηοηῖδολὶ ἰβ ἃ νίαν" οπ ΜΜὨϊ ἢ [ἢ 15 ρᾶ5- 
βᾶρε τεπηδίῃβ ἱπεχρ!ὶοδδῖς. Νοτσ ἰβ ἰὲ τῆς 
ΟΙἹά Τεβεαδγιεηϊ οσ {πε } εννί8ἢ: ἀοςίτῖπε, οἵ, 
ἐξ τοῦδ ὃεὲ δάάςεὰ, τπε ἀοςιτίπς οἵ Ῥαυ]. 
Ῥειδαρβ ννεὲ πεεὰ ποῖ, νυ Οε58, τπϊηῖς 
οὗ δπ ἱπιεγπγχεάϊδῖε οἾ455, οὐ, ψνἱὮ ΕΊΈΞΟΝΙ, 
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οὔ ἰδὲ δηρεὶβ οὗ ἴδε [αν. Τὸ [εν βῃ 
τπουρδὶ δηρεῖὶβ βἱοοά ἴῃ ἴῃς οἱοβεϑβῖ γοὶδ- 
τἰοηβ ἢ πεη, ἀπά ννεγε τεραγάεὰ 85 
ΒΠΆΣΙΩΡ ἃ πΊογαὶ ταβροηβι δ: ΠΠτπὴΥ ἴον τῇ εὶγ 
ἃςοῖβ. Τῆς δηρεῖῖς ῥτίηςεβ οὔ δβαγϊν 
Κιπράοπιβ ἰπ Πδηΐεὶ, αηὰ τῃῆ6 ἀπροὶβ οὗ 
τῆς ΟΠυτοῖαβ ἴῃ τπ6 Αρορδῖυρβε, ἅγὲ 
ΒΙΡΙςαἱ ἐχαπιρὶεβ οὗ {π|8. Αὄὔἴδγρε πυπὶ- 
Ῥεῖ οὗ Ῥαδυϊΐπε ραββαρεβ ματιτηοηΐβα Ψψιἢ 
τε νίενν τῃδι ἴπε δηρεὶῖὶς ννοτἃ πεεάεά ἃ 
τεςοπο]ϊαϊοη. ὙὉὙδε ἀειαι!εὰ ρΡτοοῦ οὗ 
118 σᾶπηοι δὲ ρίνεη Πετα; ἴξ Ὀεΐοπρβ ἴοὸ 
πε ἀϊδουπδίοη οὗ τῇς δηρεϊοίορυ οὗ ἴῃ8 
Ἐρίβεϊῖε. (ϑ8εε {πμέγοά., βεοίίοπ 1.) Βυῖ 
17 τδε δῆρεὶβ πεεάεά ἰξ, ἢονν σου ]ὰ [τ θὲ 
εῇεςϊεὰ τὨτουρῇ τῆς Ὀἱοοά οὗ ἴπε οτοββ ὃ 
ἴε ἰβ ποὲ Ἑπου ΡῈ ἴο δῆβινεσ ἢ Ἡδυρὲ 
τῆι δὲ τεσοποίδιίοη οὗ πιεπ δθεςιθά ἐπα 
Δηρεῖβ ΨῆΟ ψεσα Οἰοβεὶν υπίϊιεὰ ἢ 
1πεπὶ. Α ἀΐγεος εἴεοι βεεῖηβ ἴο ὃ ἰπ- 
τεηάεά, ἀπὰ ἰδὲ αἰ βῆςυν 18 τπαὶ βιαιϊεά 
ΌΥ Ἡοϊειζτηδηπ, πὶ ἢ τδὲ βεβῃ 41 
σοΑρδοὶν ἰ5 δῦβεπι ἔἴοπὶ ἴμεὲ δπρεὶβ οὗ 
Ῥδυϊ, ἴἰο βῆασζε ἱπ ἴπε βανὶπρ εβεςιβ οὗ [Ὡς 
ἀεδιῃ οἵ αοὐ δ ὅοη, ΒΟ ννᾶβ τρδὰς 
Ῥοββίδῖε τῆγουσῃ πὲ δββυπιρίίοη οὗ {πὲ 
Βεϑῃ, δπὰ ἴῃ ἀκ βἰπ ἰπ τῆς βεβἢ 185 οοη- 
ἀεπιπεά. [πᾶπϑυνεσ ἴο ἴξ ἔμεβε ςοπϑβίάεγα- 
τἰοῦβ πιᾶὺ δε υτρεὰ. Τῆε ὅοη ἰ8 Ηεδὰ 
οὔ τδε δηρεῖβ, 8 Ηε ἰ8 Ἠεδά οὗ δυπιδηῖν ; 
τἢεγείοτε Ηἰβ δοῖβ δὰ δὴ εβεςϊ οἡ τῃετη 
ἱπάερεπάεπην οὗ {μεῖς εξεοι οἡ πηδῃ. 
Ηἰβ ἀεαιῃ πηυϑὲ ποὶ Ὅς Ὡδγγοννἷυ οοῦ- 
ςεἰνεὰ 45 ΡῬΠγϑίοδὶ οηΐυ, ἃ8 ἴῃς ἀδδβίγυς- 
τίοη οἵ ἴπε πγαίεγίαὶ ἤεβῃ. [τ νν88 τῇς 
ἀεδιγυςτίοη οὗἩ {πε βία] ῥτγίποίρῖε ; δηὰ 
τηετείογε ἰβ ἱπάερεπάδης ἰπ 118 εβεςῖβ οὗ 
τῆς ροββεββίοῃ οἵ πηδίετίαὶ δοάϊεβ ὉῪ ἴποβα 
ψνΒοπὶ ἰϊ βᾶνε8. Απὰ τηϊβ οᾶπποῖ ὃς 5εῖ 
αϑἰάς ὃν ἴῃς ἕδος τπδὶ Ῥδὺϊ υ8ε8 βυςἢ ἃ 
ῬὨΥΒΙΟΔΙ ἴετπὶ 48 δ]οοά οὗ ἴῃς Ἵγοββ, ἔογ ἴῃς 
ἀεδῖῃ οὗ Οἤγίβὲ νγὰ8 βυγεὶυ πιοῦεὲ ἴο Ἠἰπὶ 
1πᾶπ ἃ πιεγε ρῆγϑίςδὶ ἱποίάεηι. 80 ἴδ, 
ἴδεη, 245 ἴῃς δῆρεὶ υνογ]ὰ νναβ αἤεοιεὰ ὃν 
δίῃ, ἰξ πεεάεὰ τεςοποιϊ] διίοη, ἀπά γεςεϊνεά 
ἴτ ἴῃ τπὲ διοπίῃρ δηὰ βἰη-ἀδεβίγογίπρ ἀεδῖῃ 
οἵ Ομεῖϑι 8 Ηεδά. Ὑπδῖ ἰπ 8 τεσοηο !α- 
ὕσοη ανὶ! δῆρεὶβ ἄγε ποῖ ἱποϊυάεά 15 οἶδας 
ἕτοτη ἴδε ἕλοι παι Ῥδὺϊ ἀοε8 ποῖ τερφαγὰ 
ἴι 8ἃ8 Βανίηρ παὰ εἤεςι οὐ {πεπὶ οοσγε- 
βροπάϊηρ ἴο παῖ οὴ τῆεη. Γςὰἀκεπ ροὶπῖϑ 
οὐ δαὶ Ῥδυὶ δά 8 “"τγουρῃ Ηἰπι᾽" ἴὸ 
τε ννοτάβ “τπγουρῃ τῆς Ὀϊ]οοά οἵ Ηἰ8 
οτοββ,᾽ δηὰ γεΐεγβ ἴῃς Ἰδίϊεσ ἴὸ {πε γεςοη- 
οἰΠδτίοπ οὗ δ δηὰ ἴδε ἔογγμεσ ἴο πὶ οὗ 
Δηρεἶβ, 80 παῖ {πεν ἅγα δ᾽ ΡΙῪ βαϊὰ ἴο ῬὲἊ 
τεςοποίϊοά τὨγουρῃ ΟΠ τίδι. Βυι τῆε δι 
αὐτοῦ ἰβΒ Δη εἰηρἤδεῖς τεϑυτσηριίοη οὗ δι᾽ 
αὐτοῦ αἱ (πε Ὀερίππίηρ οὗἨ τπῸ νεζβε.--- 
εἰς αὐτόν. [τ ἰβ ὑποετίαίπ ΨΠοῖπεσ 1818 
5ῃουϊά Ὁς τεξεττεὰ το σοἁ οὐ Οἤγιβὲ. Τῆς 
ἴοτταεσ ἷἰβ ροββίθ]ς, ἕο: αὐτός τηδῪ ὃὲ 
τεδεχῖνε, ἀπά τεοοπο ἰδιίοη 18 ἀϑυδ!γ το 
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(οά (8ο ΕΡΆ. ἰϊ. τ6, 4180 2 Οοσ. ν. 18-20, 
Εοπῃ. ν. το). Με 5πουϊά αἷἰβὸ πᾶνε δχ- 
Ρεςϊεά δι᾽ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτόν 1 ΟὨτίΞὶ 
διδά θεδθη σπηϑᾶηὶ. Οη ἴδε οἵδες μΒαηά, ἴδ8 
τείδσεποα ἴο Οἢτίβι ἰβ ἑδνουτοὰ Ὀγ τῃε ἕλοι 
τῆι οἰβενῆετε ἴῃ τη ρᾶδβαρε αὐτός 
αἰννᾶγβ τεΐειβ ἴο Ομγίϑε, απὰ ὃγ {δὲ 
ΡΆγΑ εἰ ἢ νεσ. τό, ἐν αὐτῷ ... δι᾿ 
αὐτοῦ... εἰς αὐτόν. ὨεςἰΞίοῃ ἰ8 Αἰ ΠῚ - 
οὐἱε; ἰτ 8 ρεσῃαρβ βδξεβε ἴο ἰεῖ ἴπε Ρδὺ]- 
πε υδᾶρε ἀείεγπηίπα 86 τεΐδγεπος, δηὰ 
ἱπίδγρτεϊ “" ἀπίο Ηἰπιβ61{"".---εἰρηνοποιή- 
σας. [π᾿ ἙΡδεβίδηβ ρτϑδὶ δπηρῃδβὶβ 18 
Ἰαϊὰ οἡ ἴδε ρεᾶοε Ῥεΐνψεεπ ενν δηά σεη- 
τ|1ς, 65:20] 18 εἀ Ὀγ πε ογοβϑ, ἃπ δι ρ ἢ βὶ8 
αυἱῖε ἴο Ῥε εχρεοῖεὰ ψ μετα ἴῃ ὑπ οὗ 
τῆς ΟπυτΟΣ 18 τἴμ6 Ιεδάϊηρς τπουρδῖ; δας 
ποῖ ἴο Ὀε ἰουπὰ Πετα, ἔογ ἴπε ρεδᾶος ἰβ 
οὈνϊουβὶν Ὀεῖννεεη Οαοἄ οη ἴῃς οπε βἰάε 
πᾶ πηεῃ πὰ δημβαὶβ οῃ πε οἵδεσ; Ὀεβι 68 
ψΒῖοἢ τὰς τπουρῆς ψουά αν πο τεῖε- 
νᾶποα ἱπ τἢϊ8 ςοηπεοχίοῃ.---διὰ τ΄ αἵματος 
τ΄ σταυροῦ αὐτοῦ. ΤἼε σοτηδίηδίίοπ οὗ 
τῆ ἵν τεγπὶβ 8 ρεσπᾶρβ ἔοσ ἴπε βᾶκε οὗ 
ἰηδιβιίηρ οὐ ἴῆε πιἰβίοσγιςδὶ ἕδος οὗ τῃ6 
τεσοποϊϊπρ ἀεδῖῃ δραίηβε ἴῃς τε άεηον ἴο 
βεεῖ ρεᾶοε νντἢ Οοά [του ρῇ δηρεῖὶς πιε- 
ἀϊαϊογβ.---τὰ ἐπὶ τ. γῆς, ΡΟ ΔΟΪν σονετπεά 
ὉΥ ἀποκατ., τδῖπει ἴπλπ εἰρηνοπ., 5ῖπος 
ἰξ δῃά τῆς ςοπιραηίοη ρῆγαβε β8εεπὶ ἴο 6 
ερεχαρεῖίοδὶ οἵ τὰ πάντα. 

νεῖ. 2. Ἐὸογ τῃϊ8 νεγβϑε ο΄. ΕΡΏ. 11. αὉ 
12. ὕδυλι]γ καὶ ὑμᾶς ἰ5 πιδάε το Ῥερὶη 
8 πεν βεπίεηςαε. ἔνεη ἢ τς τεδάϊηρ 
ἀποκατήλλαξεν {πε Πσοπβίγυοςτίοι ἰ8 ποῖ 
αυΐϊε τερυΐατ, θὰς γα ῬΓΟΌΔΌΪΥ οοτ- 
τεοῖ τεδάϊηρ, ἀποκατηλλάγητε, ἃ ντοΐεπὲ 
Ὅσεακ ἰπ τῆς οοηΐεχι 18 ἱηπνοϊνεά, 5βίηςε 
Ῥαὺὰὶ Ὀερὶπβ ἢ ἴῃς βεσοηά ρεγβοη 45 
τδε οὔδ]εςξ ἀηὰ βυάάεη)ν τ δ καβ τ ἴῃς βυὃ- 
ες. ϑύςῃ δὴ δπδοοϊυϊμοη 8 ροβϑίδ]α 
ἴῃ ἀϊςιταιίοη, δυὰς ΨΕΓΥ ἱπιρσορδδῖα ὑη|688 
βενεσαὶ ψοσάβ ἤδά ἱπιεσνεηεᾶ, 80 παῖ 
δε Ὀερίππίηρ οὗ ἴππ βεηΐεπος βῃπουϊά ὃς 
οτροιϊΐεση, Ὑπὶ8 ἰβ ποῖ ἔπε οᾶβε δετσε. 
1μΔοππιαπη ((οἸοννεάᾶ ὉΥ [υἱρμι. δηά 
οἴδιοιβ) ἰᾶκεβ νυνὶ δὲ . . . θανάτου 48 ἃ 
ῬΑγεπίμεβίβ, ἰπ πος ἢ οά8ε παραστῆσαι 
ἀερεπάβ οἡ εὐδόκησε, ἀηά ὑμᾶς ἰ5 τερεαϊεά 
“ἴο ἀϊδεηίδηρὶε ἔπε ςοπβιγυοσείοη ᾿. ΤΕ 
ἱττερυ αν 185 ἴἢυ8 δνοϊἀεά. Ηδυρι 
οὐ͵εςῖβ ἴπᾶὶ ἰξ ἰβ ὑπ|ικεῖν ἴπδὲ Ρδὰὶ] 
Βῃουϊά αν Τςοπιϊπυεά δἴζεσ 80 Ἰἰοῃῷ ἃ 
Βεηίεηοα 88 νεῖ. 20 ψὙἱ ἢ τῆς βᾶπὶε ᾿οη- 
βἰσυςτίοη, δηᾶ αδἷ8ὸ ται ἴδε τπουρῆς ἴῃ 
1π|8 ρασὶ οὗ ἴῃς βεηίεπος, “ἴο ργεβεηῖ 
γου δοῖγ,᾽" 18 ποῖ οο-οτάϊπαιεά τὸ {πε 
τδουρῃῖβ ἰῃ κατοικ. ληὰ ἀποόκατ Ἐογ ἰπ 
δε ἰδιῖες πε τβουρῃι ἰβ τπαὶ [τ 15 ἐμδε 8οη. 
ἰπ δ οπὶ 86 δυΐπεβ8 ἀνε 18 δηὰ [πτουρῇ 
ΨΠοπὶ τεσοποι]αιϊίοη ἰ8 εβεοιεά. Βυῖ 
τοῖβ τπουρπὲ οὗ ἐς ργε-επιίπεηος οὗ {πε 
8οη ἱπ ἴδε ννογκ οἵ βαϊναϊίοη ἰβ ποῖ οοη- 
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τῷ ΟΥν μεῖς αὐτοῦ, 23. εἴ γε ἐπιμένετε τῇ πίστει τεθεμελιωμένοι καὶ " ἑδραῖοι 
δωά τ οτ. 
Υι;. 37, χν. 

' Ν.Ί. 
καὶ μὴ "μετακινούμενοι ἀπὸ τῆς ἐλπίδος τοῦ εὐαγγελίου οὗ ἠκούσατε, 

Ὁ αν Βετε τοῦ κηρυχθέντος ἐν πάσῃ κτίσει τῇ ὑπὸ τὸν οὐρανόν, οὗ ἐγενόμην 
ἐγὼ Παῦλος διάκονος. 

τἰηυεά ἰπ νεσ. 22, 'νῆεγε ἴδε τβουρῆι ἰβ οὗ 
{με ΟΒίβιϊδῃ βεαπάϊηρ οἵ ἴπε Οο]οββίαπβ 
δείοτε αοά. [τ ἰ8β ἐπεγείοσε υὑπ|ικεῖν 
τηδῖ πόροστ: βῃουϊὰ ἀερεπὰ ου εὐδοκ. 
Αοοοτάϊηρ᾽ὶγ, ἢ Ηδυρὲὶ ἀπά Ὑνεἶββ, ἃ 
οοπηπῖᾶ βδουϊὰ ὃς ρἰαοτά αἵ ἰδὲ επὰ οὗ 
νεῖ. 20, ἃπά ἃ {111} βῖορ δἱ {1πῸ επὰ οἵ νος. 
21. ὑμᾶς ἰῃ νεῖ. 21 ΨΨ1]} ἘΒεὴ ἀερεπὰ οπ 
ἀποκατ. [ἰ πιὶρῃς βεεπὶ δὴ δηιϊ-οἸπιαχ 
δἴτεσ τε ννἱὰς βίνεερ οἵ νεσ. 20 ἴο ΠΆσσουν 
ἄοννῃη ἴδε τείεγσεποε ἴο ἴῆε Οοἱοββίδῃβ. 
Βυῖὶ νε ᾶνε ἃ 5 πη ὰγ ̓ᾶβς ἰπ νεῖ. 6, απὰ 
1δε Ρειβοπδὶ δρρίἰοϑιίου οὗ ἃ υπίνοτβδὶ 
ἸτΌἢ ἴ8 δητί-ΟἸτπηαχ ΟΠ]Υ ἴο ἃ γῃειϊοτγίςίδη. 
Τῆε ἀαηροῖ οὗ ἴῃς Οο]οββίδηβ τᾶκεΒ ΠΣ 
Ῥεου ας ἀρρτορσίδις Βετε.---αὶ ὑμᾶς: 
“γου ες ᾽ν. --᾿ ὄντας επιρμδβίϑεβ τῃδὲ 
1818 βἔδτε νν88 σοπιίπυουβ.---ἀπὴ τω- 
μένους: “ εδἰταηρεά,᾽ ἐ.6., τότ ἀοά, ργοῦ- 
ΔΌΪΥ ποῖ ἴο θὲ ἴδίκεῃ 88 ἐουπεεά 48 Δία 
ὃγ ἀοὰ, δυῖ 48 ἐχργεββίπρ ἐμεῖς βδιετυάς τὸ 
αοά. -- ἐχθροὺς τῇ διανοίᾳφ. Μεγετ ἰΔΚεβ 
ἐχθ. 48 ρϑξβεῖνε, τεραγάε δβ ἐποπηίεβ Ὁγ 
αοά, δὰυιῖ τε αυαϊβοδιίοι μ᾽ διαν. ἀπά 
με ξατέμεν δάἀάϊείοπ ἐν. τ. ἔργ. τ. πον. 
τῆδκεβ [ἢ 185 νογν ἱπιργοῦϑθῖε. [1 ἰηνοῖνεβ 
τῃς ἰγαπϑίδιίοη οὗ τῇ διαν. “Οἡ δοοουηὶ 
οἵ γοὺυς βίαῖε οὗ ταϊπά,᾿" ἔογ πο διά 
ν ἢ τῆς δἼοσυβαῖίνε νου πᾶνε ὕεεῃ 
σφεα, Βυὲ ἴξ ἰβ πιυςῇ βἰγηρίεσ ἴὸ 

διαν. 45 ἀαϊϊνε οἵ ἴπε ρατὶ αῇεςιεὰ, 
δηὰ ἐχθ. 5 δοῖϊϊνβ, Βοβι]ε το αοά ἴῃ γουὺς 
ταϊη ἃ. διανοία (υβεὰ οπἷγ ἴοτε δὰ ΕΡΏ. 
ἰϊ. 3, ἵν. χ8 ΌΥ Ῥδυ]) πιδᾶπβ ἴπε δίρῃες 
ἰπιο!]!εςίυδὶ παῖυσε, Ῥὰς βρεςίδ!ν οα ἔπε 
εἰςαὶ βἰάς; 1ξ 15 υβυδην τη τς ΓΕΧΧ ἐδς 
ττδῃβδιίοη οὗ “" βεδγι "᾿. Οτεπιεσ ἀεῆπεβ 
ἰξ δβ “τῆς [λου ν οἵ πιοτ] τεῆεχίοη ᾽". 
ἐν τ. ἔργοις τοῖς πονηροῖς: ἴο ὕε οοη- 
πεςιεὰ ντἢ ἀπηλλ. καὶ ἐχθ. Τῆς ῥτε- 
Ῥοβίτίοπ ἱπάϊοαϊθβ ἴδε βρῆεγθ ἱπ ΨὩΙΟΒ 
ἴδεν 'νεσε ἔπ εδίσαηρεὰ δπὰ βπεπΊϊεβ. 

νν. 22, 23. ΤΉΞΙΚ ΚΕΘΟΝΟΙΣΙΑΤΙΟΝ 
ΔΊΣ ἘΕΒΌΨΤΊΙΝ ΤῊΕ ΡΕΕΒΕΝΤΑΤΙΟΝ ΟΕ 
ΤΉΕΜΒΕΙΝῈΒ ΑΒ ΒΙΑΜΕΙΕΒΒ ΒΕΕΟΒΕ 
ΘοΡ, 1Ρ ΤΗΕῪ ΑΒῈ ΒΤΕΑΡΡΑΒΤ ΙΝ ΤῊΞ 
ΘΟΒΡΕΙ, ΤΗΕΥ ΗΑΝΕ ΗΕΛΕΌ, ΨΉΙΟΘΗ 18 ΝΟ 
ΟΤΗΕΚ ΤΗΑΝ ΤΗΑΤῚΤ ΡΕΕΑΘΗΕῸ ΤΗΚΟύΟΗ- 
ΟΥΤ ΤῊΣ ΨΟΚΙΌ.---  εσ. 22. γυνὶ ἴῃ σοη- 
τταϑβῖ ἴο ποτὲ : “πονν,᾿ ποῖ “ δῖ ἴῆς ργεβεπίὶ 
ταοσηεηῖ," ὃδυϊ “ἴθ 1πΠ6 ρῥγεβεηῖ βίαϊε οὗ 
τηῖπρ8," ἔδυ8, 48 Γἰρμτίοοι ροϊπὶβ ουΐ, 
δάτηιττηρ᾽ ἀπ δογῖβε, γείδισίηρ ἴο 8η δοίίοπ 
Ἰγίηρ ἴῃ πε ραβδί. ἀνοκατήλλάγητε: “γε 
ψεῖε στεσοποιεά," Ῥυϊ βοδγοεῖὶν ἴο ὃς τε- 

Ῥτιαεβεηιεᾶ ἴῃ ΕΏρ 58 ἐχοερὶ ὃγ ἴδε ρεῖ- 
ἔεςῖ, ἐν τῷ σώματι τῆς σαρκὸς αὐτοῦ. 
1 ἰ5 ἀμρυιοὰ ΨὮΥ Ῥδὺυὶ βῃουϊά «ἀὐά το 

τῆε ἀεδηὶπρ Ψογάβ τ. σαρκὸς «. 
τόκα Ἀἢ 1ἱρπιίοος δηὰ Μου]ε (Ππὶκ (ΏεΥ 
τε δά ἀεὰ το ἀϊδεϊρσυβῃ ΟἿ δι᾽ 8 ρα γειςαὶ 
ποσὶ Ηἰβ. πηγϑείςδὶ Ὀοάγ, τπεὲ Οδυτοβ. 
Βυὲ τπὶ8 ψουϊὰ ἱπιρί᾽η δἂῃ ἱπογεάϊθὶε 
ΟὈϊυδοπθβ8 οὐ ἴπε ρατὶ οὗ ἢἰβ γεδάεσβ, 
ἴον διὰ θαν. Ξυῇέ[οϊε Εν ἤχεβ τδς τείει- 
εῆςε ἴο ἴδε ρῃγϑβίοδὶ Ὀοάν ; δπὰ, 25 Μεγες 
Ῥοϊπίβ οὐξ, τῆς Τφοπίταβὶ ἴο {πε Ὀοὰγ οἵ 
Ηἰβ δεβῆ ἰ5 {πε ρἱοσι θεά Ὀοάγν, ποῖ τε 
ΟΒυτοῃ. Νὸσ ἰβ ἃ τεέεσεηςε ἴο Ποοείίβτῃ 
βέοββδις: ννε πᾶνε πὸ ενϊάεπςς {πᾶς τ 
δὰ ἀρρεαγεὰ 80 βαγῖν, δπὰ Ῥδὺΐ ψου]Ἱὰ 

ποῖ πᾶνα στεξυϊεὰ ἴἃ ὉΥ ἃ πιετε ὡβίάε. 
ΟἸτταπιᾶσε Ἐπὶ πκβ ὑπαὶ πεν ἀζὲ δάάδεά 
Ῥεοδυβε ἴτε αβἢ ννὰβ πε δοῖιαὶ βεαῖ οὗ 
δυβετίηρ. Βυῖ τῆε δάάϊτοη νουἱά πᾶνε 
θεδη ὈΠΠΕρεββασυ, ἴος ἐν τ. σώμ. ννᾶ5 
βυδῆςίεης ἴῃ [5ε1.- ΤῊΘ πιοβὶ βδεϊβίδοϊογυ 
νῖενν ἰΒ (παῖ Ῥαὺϊ δδ5 ἰπ πιὰ {πε ἔδλϊςς 
ΒΡ  γιτ 81 18π| νι ἢ τπουρῆς τεςοποι]διίοη 
ςου]ά Ρὲ ἀοοοτρ] πῃ δα ὃν βρίτγίταδὶ Βεΐπρβ 
ΟὨΪγ, ἀπὰ ἤεποε διίδοπεὰ {{π||6 οὐ πὸ 
ναῖὰς ἴο ἴπε ψνοσκ οὗ ΟΠσίϑε ἱπ ἃ δοάν 
ςοπηροβεά οἵ ἤεβῃ (Μεγ. ΑἸξ,, ΕἸ]., δυρι, 
ΑΌΡ.). ἴῃ ορροβίοπ ἴο τπῖβ. ΡΔῸΪ εῶν. 
ῬΒαβιβεβ {πε ἕαςι {πδὲ ἴξ νναβ ᾿υ5ῖ ΌῪ {πε 
Ῥυκτὶηρ το ἀθδίῃ οὗ τῃϊ5 θοάν ςοπιροξεά 
οὗ βεβῇ δῖ τεςοηοϊ]δίοπ ννᾶβ εῆεοςιεά, 
δηᾶ τπεγεῦν Ἔχοϊυάεβ οπὶ ἴῃς ψοτῖς {δε 
δηρεὶβ ῆο Ππδά πο βοάν οὗ εξ. Βυῖ 
ΨΉ1ς τΠὶ8 15 580, ἰξ ἰ8β μβασγὰ ἴο ἀνοϊᾷ 86 
ἱπιρσεββίοπ {πὶ ἴπῸ ρῆγδβε 18 αῖβο Ἵσῃοβεπ 
Ὀεοδυϑα ἰπ {πε σοττεβροπάϊηρ ἐχρεγίεπος 
οὗ ΟΒ τί βείδηβ τμεῖγ δῖ ἴο βίῃ ἰβ ἴδε 
ἘΘΙΠΟΥΆΙ οὗ {πε Ε σῶμα. τ᾿ σαρκός (ἰΪ. 11).--- 
παραστῆσαι ὑμᾶς: ο΄, ΕΡἢ. ν. 22. ΝΥ" 
ἴδε τεδάϊπρ ἀποκατήλλαξεν {πε ἰπῆπί- 
ἔνα Ἔχργεβϑεβ Ῥύτροβε, “Ἡς τεςοποι]οὰ 
ἴῃ ογάεσ ἴο ργεβεπῖ". τ ἀποκατηλ- 
λάγητε, ἰἔ νε ἄορι εἰρδιίοοι Β Ραγεη- 
τπεδὶβ, πε ἱπβηιεῖνε τν}}} ἀερεπὰ ου εὐδόκ. 
(νεσ. σ90). Βυὲε [Γ νυνὶ δὲ Ὀεφὶπβ ἃ πεν 
βεπίδηςα νγὲ βῃουἹὰ τγαπϑίδῖς “γε ψψεσα 
τεοοποίϊεὰ ἴο ργεβεπὲ γουχβεῖνεβ ἡ". ΤΈϊ5 
Ρτγεβεηιδιίοη 'β ἀβυδ!ν ἴα Κεπ ἴο ὃς αἵ τῇς 
υάρτηεπι, δπὰ τπδὶ ἰβ τῇς ἱπιρτγεββίοῃ 
τῆς ραββᾶρε πδίηγα! Ὺ πηᾶκεβ. ΗἩοΐπιδππ, 
{ὶρδείοοι ἀπὰ Ηδυρι τεΐεγ ἰ το σοά᾽β 
Ρτεβεπὶ ἀρργοδδίίοη. Ηδαυριὶ ταῖηκβ τδε 
Ῥτεβεπίδιϊοπ ἰ8 ᾿υ8δὲ ἴΠ6 ΒΑ πΊ6 845 ἔπε τε- 
ςοποϊ!!διῖοπ. Βεςοποϊ!ϊατίοη δᾶ5 ποῖ ἴὸ 
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24.} Νῦν χαίρω ἐν τοῖς παθήμασιν ὑπὲρ ὑμῶν, καὶ " ἀνταναπληρῶ πτον. 
τὰ ὑστερήματα τῶν " θλίψεων τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ σαρκί μου ὑπὲρ τοῦ ΟΘεὶν βαῖς; 

1 80 εὐ. νἱ ποη- ννεβίεση δυϊῃοσίεϊεβ, 
Ῥείοτε νυν Ὁν Ηαυρι “ἢ ὈΕΕΟ, ρεσμαρβ 

ἅἄο ἢ ἃ οἤδηρε οἵ ἐεεϊϊπρ ἰπ σὰ ος 
ταᾶη, Ὅυϊ οὗ [πε τεϊδλιίουη οὔ ἀοά ἴοὸ 
τῶδη. ἴξτ ἰ8 βυποηγτηοιβ 8 ᾿υδεϊῆςα- 
τίου. ΤὨϊβ . 8 ἃ ςοπιίπυουβ Ῥχσο- 
ςεβ8 ἀερεπάεπε ου σοπείπυδπος ἴῃ ΓΑ ἢ 
δὰ ἴονε. Ης υὑτζεβ ἴδὲ Ρδὺ] τερασγὰβ 
ἴᾶε Ἰυάρτηεπε 88 ἀερεπάϊηρ οἡ τηοσαὶ 
εοπάϊαδην, ποῖ οἡ ἴπε Βοϊάϊηρ ἔλβὲ οὗ 
ἑαϊτῇ δηὰ ἴονε. Βυῖ ἃ ἀϊδβιϊποιίοη οὗ τΠϊ8 
Κιηᾶ ββουϊὰ ποῖ ὃε ργεββεὰ ἰῃ ἴῃς οδβε 
οἵ Ῥαυϊ; ἔοσ πίπι δι νν88 ἴῃῈ σοοῖ οὗ 
τοσδ νυ, ἀπά ἴονε τς ΖἸ]ΒΙπιεπὶ οὗ τῆς 
1,ἀνν.---κ͵ατενώπιον αὐτοῦ. (Θεπετα ν {Π18 
ἰδ ἰδκεη ἴο ὃῬὲ Ὀείοτε αοά. Βυΐ βίπος 
Ῥαὺ] εἰβενθεσε ἰεῶομεβ ταὶ ψνε τησδβὶ 
ἌΡΡεδ Ὀείοτε (6 ἰυάρτηεπε 5βεαῖ οἵ 
ΟἩσίδβι, ἰξ βεεπὶβ θεδὲ (ἢ Μεγετ) τὸ 
ὑβκο οὐτοῦ ἴῃ τβς Κρβπις Ψ4Υ.---ἁγίους 
καὶ μώμους καὶ ἀν. ἥτονς. ϑοάεη 
ἃηὰ Ἡδυρι ἱπείβὲ ἔμσι, ἴπεβεὲ ἅτε ποῖ 
εἰδίῖςαὶ δυὰς τεϊϊρίουβ ἴεστηβ. Τῆὶβ 18 
ῬτοῦΔΟΪΥ ςοττεςῖ; βίπος {πε τεΐεσεηςς ἰδ 
ἴο τδς Λαάρτηεηι, πεν δᾶνε ἃ ἴοσεηβίς 
86 η8ε. ΡΙΟΌΔΟΪΥ πιδδη8 ὈΪαπιε- 
1ε85 ταῖπετ τῆλ υπάεῆ]εά, ἀπά (Πἰ8 18 
βυρροτγιοὰ Όγ ἴδε δἀὐάϊιίοη οὗ ἀνεγκλ. 

εἰ. 23. εἴ γε νἱ τῆς ἱπάϊοδινε εχ- 
Ργεββεβ ἴπῈ Αροβεῖε᾽β οοπῆδεπος τπδὶ τ[Ὠς 
ςοπάϊεϊοη νν}}} 6 δ] Π]1ςά. --- ἐπιμένετε. 
Τϊδ δι άϊπρ ἱπ (ΔἸ 158 ἸΏ 6 ΟὨΪΥ, 8 ἰξ 18 
ἴδε βυγε νυν, ἴο {Π|8 ργεβεηϊδιίίοη οἵ ἔῃ πι- 
ϑ8εῖνεβ κατ. αὖτ. ΤΠΙ8 ἰ8 ἀϊτεςιοά ἀραὶπϑι 
δε ἔλ|3ε ἰεδομεγβ᾽ δβϑύγαηος ἴπαὶ τῆς 
ξοερεῖ {πεν μδὰ Ἠεαγὰ πεεάεὰ ἴο ὃς βυρρὶε- 
τηεηϊεὰ {{ ΠΕῸῪ τυ ϊϑδεά ἴο διϊαίη βαϊνδϊιου. 
11 πεϑράβ πο βυρρί επιεπείηρ, δηᾶ ἰΐ ἰβ δἱ 
τδε ῥεῖ! οὗ βαϊναϊίοῃ ἴπδι πεν ἴοβε ποϊὰ 
οἵ 1:.---τεθε οὲ τείειβ ἴο πὸ ἤσπι 
Ἰουπάδιίοη, ἑδραῖοι το {πε 5:48 }} γ οὗ ἴδε 
Ῥυϊ!άϊηρ.---μὴ μετακινούμενοι. ΤἼε ρετίεςι 
Ῥασγιιοὶρῖς ἤστε χίνεβ ΨΑῪ ἴο ἴδε Ῥγεβεηῖ, 
Ἐχργεβδίπρ ἃ ςοῃείπυοιβ Ῥσοςεββ. [1 πᾶν 
θε ἵνα οἵ πιά ἀϊε, ργορδθὶν τῆς ἐογπηεσ. 

πὸ τ. ἐλπίδος τοῦ εὐαγγελίον : ἰο Ὁ 
τδίκεη ἢ μέτακιν. Δἴοπς, ποῖ, ἀβϑυπηρ᾽ 
ἃ Ζευρτηα, υἱτἢ ἴδε ἴὔγεα οο-οτάϊπαϊς 
ἐχρτεββίοηϑ (ϑοά.), ἔοσ ἴϊ 18 τοὶ δ 81} οἴδαγ 
ἴδιὶ τπε 1481 οἵ [πε8ὲ Κεερβ ὑρ ἴῃς πλεῖδ- 
Ρδοι οὗ ἃ Ὀυϊάϊπγ. Τα πόρε οὗ ἴδε 
(οϑβρεῖ ἰ8 ἴδε δορς ρίνεῃ ὈΥ οἵ ρῥγοοϊαἰπιά 
'π δε ἀοΒρεϊ.---οὗ ἠκούσατε. Ῥαυ] ἀραὶῃ 
βεῖβ Ηἰβ βεδὶ οπ τῆς ἔοτγπι οἔ ἴῃε Οοβρεὶ 
ΠΟ ἢ θεν μα τεοείϊνεά, ἀπά ἀρδίῃ ᾿πβἰβίβ 
οὐ ἴδε υὑπίνεγβδι ἐν οὗἨ [18 Ῥγοοϊαπιδίοη, 
118. οαιΠοΙ ον 485 συδτγαπίεεϊηρ ἰἴ8 τυῖῃ 

ΝΟΙ,. ΠΙ. 

ΚΣ ἘῪ Βοπιαοίεϊευϊοπ. ος: ᾿πϑετίεὰ 
ἀϊειορταρῆν. 8ες ποῖβ. 

(βδεε ου νν. 5-7).---ἐν πασῇ κτίσει: “ἰπ 
Ῥτέϑεπος οἴ ἐνεῖυ οσεδῖυσε᾽"᾿ ; π᾿ κτ. 88 ἰπ 
ΝΕ. 15, ΝΠ τῆς Πἰπιδιίοη τ᾿ ὗ. τ. οὐρ. 
--οὗ ἐγενόμην ἐγὼ Παῦλος διάκονος : εΓ. 
Ερῇ. 111.7.. ΤῊϊ8 ρῆγαβε σοπίδὶπβ ἃ οεσίδιῃ 
βίδιεἰυ βε  -δββογθοη ; ἴδε Αροβεὶες ὑγρεδ 
πε ἕαςε {πᾶὲ Πε ἰβ ἃ τηϊπίβιες οἵ 1πὶ8 
(οβρεὶ 88 ἃ τεᾶϑοῦ ΨὮΥ ἴποὺ βῃουϊὰ 
τεγηδίῃ ΓΑΒ ἰο ᾿ἴ. Ηἰἴ8 δροϑβίοϊϊς 
Δυϊβουιυ, 80 ἴδ ἔγοπι Ὀθεὶπρ ἱπιρυρπεὰ ὈῪ 
18ε ἔα]86ε τεαοπειβ, νγ85 πιοσε ργοῦδοϊν ἰπ- 
νοκεὰ; 50 Ρδυΐ ἤτον 1 ἴῃ τς Ῥαΐδπος 
ραϊπϑὲ τμετη. [Ιζ [58 4150 ἱπιεὲ ἴῃδῖ ἴῃς 
Θεπ]ς πϊβϑίοη νγνᾶ8 50 Ὀουηὰ ὑρ ἰῃ δὶ8 
οντ τηϊπὰ Ὑἱτἢ ΠΒ Ἀροβυεβμὶρ ἐπδὶ ἃ 
τεΐεσεποε ἴὸ ἴπε οπς πδίυγαδα!ν βυρρεβιεά 
ἃ τείετεποε ἴο τῆς οἴμεγσ. Βγυ (πὶβ οἴδυβε 
Ῥδὺυ] εἴδεςίΒ τῆς ᾿σδηδιτίοη το νεῖ. 24. 

γν. 24-29ς. ῬΑΟΌΙ, ΚΕΙΟΙΟΕΒ ΤΗΑΤ ΗΙ18 
ΒΟΕΡΕΒΙΝΟΒ ΑΒΕ ΚῸΞ ΤῊΞ ΒΕΝΕΡῚΤ ΟΡ 
ΤῊΕ ΟἬὕΒΟΗ, ΙΝ ΜΉΟΒΕ ΒΕΆΝΙΓΕ ΗΕ 
ΕΠΕΙΓΒ Η1Β8 ὈΙΝΙΝΕΙΥ ἈΡΡΟΙΝΤΕΌ ΤΑΒΚ, 
ΟΡ ΡΌΣΠΥ ΡΒΕΑΟΗΙΝΟ ΤῊΞ ΠΌΝΟ ΗΙΘΡΕΝ 
ΒΌΤ ΝΟῪ ΒΕΝΕΑΙΕΡ ΜΥΒΤΕΕῪ ΟΡ ΤῊΕ 
ΑΟΒΡΕΙ,, ΨΉΙΟΗ 18 ὈΝΙΝΕΚΒΑΙ, ΙΝ ΤΆ 
ΒΟΟΡΕ, Α ΤΑΒΚΊΝ ΜΗΉΙΟΗ ΗῈ 888 ΑΙ, 
ΤῊΕΞ ΜΙΟΗΤῪ ΒΤΕΕΝΟΤΗ ΜΨΊΤΗ ΜΉΙΟΗ ΟΡ 
ἨΛΒ ἘΝΡΟΜΕΌ ΗΙΜ. --- ες. τ 18 
υδυδ!ν δεϑυπηεά δαὶ ὃς εψῇ ὉΥ ἴδε 
ΔΝ εβίεσῃ ἰεχὶ ἰβ ἄμε ἰο ἀϊειορταρῆν ; Ὀυϊ 
ἰδ πᾶν αυἱῖε 485 εδϑὶϊν ἤδανε (8]1|ἐπ ουἱ 
τγουρῃ Βοπηοεοιεϊευῖοπ 88 πᾶνε Ῥδεπ 
ἰηβοσίε, [{ ἰβ, βοννενοσ, οὔτε ὈῪ βυς ἢ 
δὴ Ὄνογυνεϊ πλπρ οοτηδιπαίίοη οὗ Μ55. 
τδαῖ ἴῈ νου] ποῖ ρεγῆδρβ ὃὲ ᾿υ 81} Ώῆ 0 ]ε ἴο 
Ρίαςε ἐξ ἴπ τὲ εχ. Ου ρτουπᾶβ οὗ ἰη- 
ἴεγηδὶ ενίδεπος ἃ βίγοηρ οἂδεὲ οἂῆ ἢὲῈ 
ταλάς ουὖἱ ίος ἴδε ἰπβεσίίοη, [ἱρδείοοι 
οπιῖῖβ, δπὰ ταΐηκβ ἔπε ΔὈγυρίπαβ8 σμαγδςο- 
τετβεὶς οὗ Ῥαυ]. Ηε αυσῖεβ 48 ρδγδὶ]εῖδβ 2 
Οος. νἱϊ. 9,  Τίπι. '. τ2. Βυῖ {πε οοη- 
παχίοη ἱπ ἴπε ἔοσπιεσ σαβε 18 ὑποεγίδίῃ ; 
Μνεβίοοῖς ἀπά Ηοχγῖὶ ἀο ποὶ Ὀερὶπ ἃ πεν 
δβεπίεπος νἱ ἢ νῦν χαίρω ; ἰζ σοττεςεῖγ, ἴὲ 
ἰ8 ποῖ ἃ ἴσυε ρδγβὶ]εὶ. Βυῖ [ἢ οἰδπεγννβε 
ἔπετγα ἰδ ποῖ ἴδε αὕτυρι οδδηρε οὗ βυῦ]εςι 
Με πὰ Πετα, ἕοσ Ῥαὺ] μα8 θεεη βρελκίηρ 
οἵ δὶβ ρτενίουβ τερτεῖ, δηὰ νῦν χαίρω 
Ο]]ονν8 παῖυγα! ἣν οὐ τ8]8. [πὸ {πὰ ἰαϊῖες 
ολ86, ἀραζίὶ ἔσγοπι ἴῃς ἀυδίουδ δι βεπεςν 
οὗ ἴδε Ἐρίβεϊε, νετ. χ2 ἡδίυγδαιγ οοπιίηυεα 
ΝΕ. 11. Οη δὲ οἵδες δΒαπά, [τ ἰβ νι 
οδαγδοίεσγιδες οὗ οὺὖγ Ερίβεϊε ἴος ἰγϑῃῆβι- 
τἰἴοηβ ἴο Ὀὲ εβξεςιεὰ Ὁγ πε τεϊαιίνε. 
γνιδους τἃ ννὲ βᾶνε πὸ ργεργαιίίοῃ ἔογ 
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σώματος αὐτοῦ, ὅ ἐστιν ἡ ἐκκλησία, 25. ἧς ἐγενόμην ἐγὼ διάκονος, 

κατὰ τὴν οἰκονομίαν τοῦ Θεοῦ τὴν δοθεῖσάν μοι εἷς ὁμᾶς πληρῶσαι 

νεῖ. 24, ἴοσ νῦν ἰδ ποῖ ἰγϑηβίζίοσδὶ. Απά 
ψἢ 18 Πα ἀρρϑαὶ τὸ ἐμεῖς Ἰογαῖεν ἰπ οὗ 
ἐγεν. ἐγὼ Π. ἐιάα. 18 στεδῖῖγ βιγεηρίμεπεά. 
πινῦν χαίρω: “1 πονν τε)οῖςς," ποῖ 
“πον, ἴῃ σοηῖγαϑῖ ἴο εἶπηεβ οὗ τερίηἰηρ,᾽" 
οΥ “πον 8ἃ5 1 Τοηίεμηρὶδῖα ἴπε στεδίπεβϑ 
οἵ τεἀεπιρείοη,᾽"" μὲ βἰταρῖ “ὁ ἴπ ΤΥ Ῥτα- 
βεπὶ οοπάϊτίοη 45 ἃ ρείδοπϑσ", Ἰοὺ ἴῃ 
βυβετίηρ 18 ἃ ἐλπυ] ας Ῥδυϊ πε ἰΔ6Δ.---ἂν 
τοῖς παθήμασιν: ποῖ, 45 Μεγεῖδηὰ Ηδυρί, 
“ὌΝΟΣ ΤῊΥ δβυβετίηρβ," ἴογ ψν Ὡς ἢ ἐπὶ 
νου μάνα Ὀεεη Ἔχρεοιεά (πουρὰ οὐ 
ῬΕΪ. ἱ. 18, κὲ χ. 20), Ὀυς “ἢ ΤΥ 
βυβετίη 8, ἐν ἀεηοίϊπρ ἴ86 βρῆεσε ἱπ 
Ὡς ἢ, ποῖ (45 Ε1.)} Ῥοϊἢ βρβεζε ἱπ δπὰ 
βυδ)εςς ονεῦ Ὡς ἢ.---ὐπὲρ ὑμῶν : ὁ.ε., ἴοι 
γους Ῥεπεῆι. ΟἸίγάπιαγε σοπιραγεβ ΡΕΙ]. 
.. 29, ΕΡΏ. [ἰϊ. Σ᾿, 13,1 Ρεῖ. πὶ. χτ8, δηά 
ἱπίεγργεῖβ “ἴογ ἴονε οἵ γου"--ὰ ἤης 
τπουρδο; ὃδυὲ ργορδῦὶν ἰμαὶ 18 ποῖ ἱπ 
Ῥλν}᾽5 πιϊηά.---ἀνταναπληρῶ. ΤΠε πηελη- 
ἱπρ' οὗ 1815 νεγ 18 πηυςἢ ἀϊδραϊεἃ. ἀνα- 
πληροῦν 15 ““ἴο 61] ὑρ ̓ ΄.. ἀντι- ἴῃ οοπι- 
Ῥοβιίξίοπ πᾶ8, δοοοζάϊπρ ἴο ατίπηπι, ἴδε 
Το] οννὶπρ βεη8ε8 : ὁρροδβὶϊε, ονεσ ἀραϊπϑβὶ; 
ἴῃς πιυῖυα] εἰοίεπον οὗ ἵνο; στεαυΐϊὶ ; 
Βοβῖ]ε ορροβίεοη ; οδῆς!4] βυϊδβεϊτυείοα ; 
δυῖ δοπὶῈὲ οὗ δεβεὲ ἀο ποὶ οὔσοὺγ νυ 
νεγῦβ. ΗἮδξ εχρίδίπϑ ἰξ ἵπ τὴ᾽]8 νυ: 
“ΑὙἍΒδὲ ἰβ ψαπτίηρ οὗ ἴδε δδιςτίοη οὗ 
ΟἸὨγίβε το δὲ Ὀογηε ὈΥ τηδ, ἴδδὲ 1 88 ΡΥ 
ἴῃ ογἄεσ ἴο τερᾶν ἴῇε ὑεηθῆϊβ νν πιο ἢ 
ΟΕ τίβὲ ζοπίεστοῦ, οὐ πὲ ὃὉγ ΠΠΠπρ υρ τδα 
τηεαβυγε οξεπε δ ςτοπ8 4 ὰ ἃροη Η πι᾿". 
ἀντι- οὐ [115 νἱενν τηεᾶῃβ “ἴῃ τσεΐζυση 
ἴογ ". Αποῖδπες νίενν ργτοροβεὰ ἰβ τπαῖ 
Ῥαὺυϊ πιᾶκεβ ὕὉρ ὈΥ ῥτεβεπὶ βυβεσίπρ ίοσ 
8ιἰ5 ἔοσπιεσ ρεγβεουϊΐοηυ. ὑΝῖπεσ (ΟἹ οννεά 
ὃγ Πίρδεξ, Εἰπάϊ., Μουε) 588 γ8 ἀναπλ. ἰ8 
υϑεὰ οὗ δἷπι γὯο “ ὑστέρημα α 5ἐ τεῖϊΐς- 
ἴωπι ἐῤδε ἐχρῖίςες,᾽᾿ δπὰ ἀνταναπλ. οἵ Πἷπ) 
ὙΠῸ ὁ ΔΙτεσίὰβ ὑστέρημα ἄε 500 εχρῖει᾽᾽" 
(πιοιεὰ ἴῃ Μεγετ). Τῆς ράγβ]]εῖβ [ὐρδι- 
οὶ αυοίεβ δῖε τηἰεηἀεὰ ἴο βῇον ἴπᾶΐ 
“ἴῃς ΒΟΡΡΙΥ οοπΊεβ ἔσγοπὶ ἂἃπ ορφροβίϊε 
αυδτίες ἴο ἴδε ἀείεοι ". Ηε τᾶκεβ {δε 
Βεηβε ἴο δε ἴῃδὶ Ραυΐ Ξυετιβ ἱπβίεδά οὗ 
ΟἸὨτίβι, δηὰ ἰγδηβίδίεβ “1 511 ὉΡ οὔ ΠΊΥ 
Ῥατι," “1 βυρρίεπιεπι". Αδδοῖς ρεῖ- 
ἘἸΠΕΠΕΙΥ ρΡοϊηῖβ οὐκ δαὶ ἴῃ ἴπε ἔνο ἰη- 
Βίδηςεβ ἴπ ὙΒὶοἢ ἀναπληροῦν 8 υδεά 
νὰ ὑστέρημα (1 Οος. χνὶ. 17, ΡὮΪ]. 11. 
30) ἴδε βιιρρὶν οοπιεϑ ἔγοπι ἂἃπ ὀρροδίϊα 
αυλείες το τῆς ἀείες!, ἀπὰ τπεζείοσε ψνα 
Βᾶνε ΠΟ πῖοσε γεᾶβοῃ ἔοσ ἱποϊυάδίπρ τ8ῖ5 
ἰάεα ἱπ ἀνταναπλ, [πη ἰπ ἀναπλ. ΤΠε 
βίσῃρίεβε ἐχρ᾽ δηδίίοη ἰ5 ἴμαὶ οἵ ΝΝν εἰβιείῃ, 
“ ἀντὶ ὑστερήματος Βυςοεεάίε ἀναπλή- 

ρωμα". (850 Μεγ., ΕἸ]., ΑΙΕ, δυρι, 
ΑὉΡ.) Κνε τῆυ8 ρεῖ ἴδε ἰάεδ ἔδδὶ Ἴνες 
δραϊηβὲ οἵ σοττεβροπάϊηρ τὸ ἴδε ὑγενίους 
ἀεΐεοι σοπιεβ ἴδε Β]1Ππρ ὑρΡ. Τὸ [ίρδι- 
ἔοοι᾿ 8 οτ εἰςῖβπι τπαὶ 1818 ἀερτῖνεβ ἀντὶ οἵ 
118 ἔοτος, ΕἸΠοοῖς τερ ῖε8 ἴμδὲ ἴπετε ἰς πὸ 
βΒυς ἢ οἶεᾶσ ςοτσεβροπάεηςς οὗ ρετβοῃδὶ 
δρεπῖβ 8ἃ5 ψουϊὰ θὲ πεεάεὰ το βυδειδηιδις 
τὰε δββοσίίοπ. [ε ἰβ ἐπῃροββίθ]ε ἴὸ ἐεεὶ 
δυτα ἀμάρντῳ οὗ {πεϑεὲ νίεννβ 8 γσῖρδι, δυῖ 
τὴῖ8 8 οὗ περαῖϊνε ἱπιροτίδηςε, δἰπος κ᾿ 
ἐχοϊυδεβ ἐΜκα. πληδι (δυς ἢ} 8 1Ἰρδυοοι᾽ ἢ 
858 ἴο ἴδε πιεδηίηῷ οὗ τδε τεϑβϑὶ οἵ τδε 
νετῖβε, θδβεὰ οἡ ἴδς βεῆβς οὗ τἢϊς νεσῦ.-- 
τὰ ὑστερήματα τῶν θλίψεων τοῦ Χριστοῦ. 
1μεανίηρ ουΐ οὗ δοοουπὶ βυςΒ ἱπίεσριεῖς- 
ἶοπβ ἂἃ8 “δἱϊἱοιϊίοπβ ἕοσ ἴπε βακε οἵ 
ΟΠ σίβε," οὔ “δβῆιοιϊουβ ἱπιροεθὰ Ὁγ 
ΟὨγίῖβε,᾽" τῆς ο] ον ηρ ἅτε ἴδε οδιεί νίεννα 
ἴπαῖ ἢᾶνε Ὀεεη τἄκεη : (1) Μδὴν Ἐοιηδη- 
δι φοπιχηγεηϊδλίουβ Ἔχρ]δίη ἴῃς βυβετῖπ οὗ 
ΟΠ γίβε ἴο Ὀε Ηἰβ πιεάϊαϊοσιὶ βυβειη 
ἰεῆ᾿ ἱποοτηρίεῖς ὃν Ηἰπὶ δὰ ἐραριεμα εν 
Ηἱἰδβ βαϊπιβ, Ραμ] τακίηρ δὲβ βδαγε ἴῃ (88. 
(2) 1ἱρδείοος, ΟἸίγαπιᾶγε, ΕἸπάϊδγ, ἀρὰ 
δηὰ οἴπετβ ἄστεα ψἱἢ (1) ἐπ τακίης τοῦ 
τι Χ. 85 ἴδε βυδειίηρβ Ὡς ΟΒπδὶ 
εηδυτεὰ οπ εατίῃ. Βαϊ ἴδεν ἄδτν [μδὶ 
τδεβε ὅγε πηεάϊδιογιαὶ βυβεγπρπ; ἴμεν δά 
“ἃ τηϊηϊβίεσίαὶ ὑἊ{Ππι ν᾿. ΟἾσίβε βυβετοά 
ἴος τε κίηράοτῃ οἵ αοά, ἀπὰ Ηἰς (ο]- 
Ἰονγαγβ πηυβὲ σοπίίπυε τϊ8. Ηοΐγαδηη' 5 
νἱενν 18 ἃ βρεςῖδὶ ἔογτῃ οἵ {μΐ8. Οδείδι 
ΜΆ8Β 8επὶ οΟὐἷν ἴο [βγᾶεὶ, ἀπὰ επηδυγεὰ 
Βιβετπρβ ἰπ Ηἰβ πικϊηἰβίγυ ἴὸ ἰ. Ῥδυὶ 
8118 ᾧρ Ψπδὲ 8 ἰεῖς οὗ ἔπεβε βυδεσίηρε, 
88 Αροβίῖε ἴο ἴπε ἀεηείεβ. (3) Μεγει, 
ο!]οννεὰ Ὀγ Αδδοῖὶ, ἐμίη ΚΒ τῆς Δ ςεῖοτ5 
ἅτε Ῥδυβ οἶντι, ἀπὰ ὅτε ςδϊεά τδὲ 
Αθήοιτίοπβ οὐ ΟἩγίβε, θβεσδυβε ἴμεν ἅτε οἵ 
ἴδε βᾶστῃης ὌἼββεπῖαὶ Τμαγδοίεσ. ὅϑῖηος Ὠϊβ 
Βιυεγίηρβ ἅγε 511} ἱποοπιρίεῖς, με βρεὰκς 
οὗ ΒΙΠΠἸπρ ἃρ ἴπεὰ πιεᾶβϑυσγα οἵ μεσ. (4) 
ΤΒςε βυβετίηρβ ἀγε ἴποβε οὗ ἴδε Οδυτοῖ, 
ΨΏΪΟΒ ἄγε 86}}} ἱποοπιρίεῖε. ὙΏΕΥ ἅτε 
ςαἹεὰ τε δϑιοϊίοπβ οὐ Ομεῖβε Ὀεσδυϑε 
ἴδεν σε ἴδοβε οὗ Ηἰβ ὑοάυ. Τδυδ Βεη- 
κεῖ: “ Εἶχα εβῖ τηεγβυσζὰ ρϑϑβίοπυτῃ, 4035 
ἰοῖα ἐχδηκίαγε ἀεδεὶ εοςϊεβῖα. Ουο ρῥἱυ 
ἱφίτος Ῥαυΐϊυβ εχβαυβὶῖ, εο πηίηιβ εἰ ἘΡΝ 
Οϑίμας εἰ οδεαίαγὶβ τεϊϊπαυίτυς. ος 

ἔεῖε ςοτησαυπίο βαποίοσγυσῃ." Οτετηες 
ἰτη υῖν βανβ ἰδὲ ἴῃς ἀείεςι ἰ5 ποῖ ἴῃ 
ν δὲ ΟἸτίβὲ βυβετεᾶ, Ὀὰϊ ἰπ τῆς οοι- 
τηαηίοη οὗ [88 ΟΒυγοῦ ἰπ ΗΒ Ξυβείπξε. 
Ῥδυϊ σοποεηίγαῖεβ οἡ δἰ πιβεῖζ τμε Ὠδίε οἱ 
τᾶς ννοσ] ἃ ἀραῖπβε ΟἾσίβε απὰ Ηἰθ Οδυσο. 
(5) Τῆς βυϊετίηρβ σὲ ἴδε βυδεζίηρε οὗ 
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τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, 26. τὸ μυστήριον τὸ " ἀποκεκρυμμένον ἀπὸ τῶν Ρ Ουὶν Βοῖς 
4 αἰώνων καὶ ἀπὸ τῶν γενεῶν, νῦν δὲ ἐφανερώθη τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ, 

1, 
ἰῆ ΝΙΤ. ᾳτχῶος. ἱΐ. γ; Ἐρῆ. ἐϊΐ. αὐ; τ΄. Ἐοπι. χνΐ. 25. 

ΟἸὨσίδε, ποῖ, βονενεσ, ἔδοβες ψῃϊοἢ Ης 
δηάδυτεὰ οὐ εαγῖ, Ὀυὲ ἴποβα Ὡς Ης 
δηάυτεβ ἰῃ δὼ] Γπγουρ {πεῖν τηγϑίῖςαὶ 
τπηΐοη. ΤΒε ἀείεςι 185 ποῖ (88 ἰῃ 4) ἰπ με 
βυδετίηρβ οὐ τῆς Οδυτγοῦ, Ὀυς ἰπ ΟἾγίβι 8 
βυβετίηρθ ἰπ Ραὰϊ]. (1) τηυβὶ ὃς βεὶ αβϑί δε 
οπ ἴδε ρτουπὰ (παῖ θλίψις 8 ποῖ υϑεά 
οἵ Ομτίβι᾽ ΒΒ διἰοηπίης βυβεγίη ρβ, ἔοσ ΠΟ ἢ 
Ῥαυ εἰ ρΙουβ αἷμα, θάνατος, στανρόξ. 
(3) πιαδὲ ὃὲ τεὐεοιεὰ θεσαυβε ἔπε δήῆϊο- 
τἰοπβ οὗ Οἢτῖβε σδὴ δαγάϊγ πγεᾶηῃ διίοϊτοπβ 
κε ἴδοβε οὗ Ὁ γίβι. (4) ἰβ ἴο δ6 τεὐεοϊεά 
ΟΠ 58ἰ τα στουπάδβ, (δε ἀεέεος ἴβ ἴῃ 
ΘΒ είβε᾽ 8 οννῃ βυβετίηρ; ποὲ ἴῃ ἐμαὶ οὗ τῆς 
ὉΒυσοῦ. Βεβίάςβ ἔδεσε ννουἹά ὃς δπ υπ- 
Ῥαυϊὶπε αιτοόρᾶπος ἴῃ ἴδε οἷδίπλ τπδὲ πε 
ννᾶβ δΙἸπρ υΡ ἴδε γεῖ ἱποοπιρίεῖς βυθέετ- 
ἴηρβ οὗ τπεὲ Οπυτοῆ. Ν ὲ ἅτε ἴδυβ ἸΙελ 
ΨὮ (2) ἀπά (5), εασῇ οὔ ψ Ὡς ἰακεβ 
“τῆς ἰθίςτίοηβ οὐ ΟὮγίβι ἢ ἴῃ ἐπε ϑιγίος 
8εη8ε οἵ δϑϊ]οιίοηβ ἐπάυτεὰ Ὁ ΟὨσίβι 
ἩΗϊπιβεῖῖ. ΜῈ ςδηποῖ, νὰ 1ἰρδείοοι, 
ἀεςοϊάε ἰπβὲ (5) οπ ἴπε στουπὰ τῃδὲ 
ἀνταναπλ. ἐχοϊ υἷε δὴ ἰἀεπεβοδείοη ὕε- 
ἕνεεη ἴδε βυβετίηρβ οὔ Ραὺυ] δὴ ὰ ΟὮσῖδι. 
Ἡοδηδηπ᾿β νίενν 18 ΝΕ αἰττδοῖῖνε οα 
δοςουπί οὗ δε οοηϊοχὲ, ἴῃ ἩΒϊοἢ Ῥδὺ] 18 
βρεαϊεῖπρ οὗ δἰβ Αροβιϊεβδΐρ ἴο ἴδε αεπ- 
ἘΠε5. [1 15. ρεσῆδρβ δε Ὀεβὲ ἔογγ οὗ (2), 
διὰ τῆδὺ ὃς τρις. [ἰ, πΠονενετ, ἰΙδθουγβ, 
ἢ (2) ρεπεγαιῖν, ἀπάες τς οδ]εοσείοπ 
τας [τ ᾿πιρ]1ε8 ἀδέεςι ἰπ ΟἾγίβι᾽ 8 φαγίῃ]ν 
βυβετίηρδ, ἴον ὑστέρημα πιεδη8 ἀείεςϊ͵ 
δηὰ αἷβο πὶ τῆς ςοἰδἰπὶ τυ τηδάς το ΗΠ] 
ὍΡ τῆς ἀεΐεοι Ἰεῖτ Όγ ΟἸτίβι ἰ8 βίσαη εἰν 
Δδιτορᾶης. [τ ἰβ πεγεΐοσε Ὀεδῖ ἴο δοςερὶ 

[τ 8 υτρεᾶὰ τῃδὲ {πετα 18 πὸ Ν.Τ. 
ἈΓΔ]]εἱ το {πε ἰάεα πὲ ΟἸγῖβε βυ ῖεγβ ἴῃ 
18 τηετθεῖβ. Βυΐ, ἀραγὶ ἔγοπὶ Αςίβ ἰχ. 

4. Ῥαυ]8 ἀοςοίγίπε οὗ υπίοη ὑν ἢ ΟἨ γίβὲ 
ἰ8. βυςἢ παῖ γε βῃουϊὰ αἰπιοβὲ ὃς Ἷογη- 
Ρεϊεὰ το ἱπέεσ τὩδε Οἢγίβε βυβεγεὰ ἰη Ηἰβ 
ταεηθειβ, ἄνθη 1 Ρδὺὶ] πδὰ ποὶ ἤεσε 
Διητηεὰ τ, Απά ἔδοτε 8 ΠῸ διγοράποθ 
δεῖε. Εογ Ραυϊ ἀοεβ ποῖ οἰαὶπιὶ ἰο ἢ]] ἃρ 
τῆλε ἀείεοϊβ ἱπ ΟἸγίβε᾽ 5 ἐδγίἢ]ν βυβετίηρ 
ος ἱπ ἴδε βυβετίηρβ οὐ τῃε Οδυτοῦ, Ὀὰῖ 
ἰπ ἴπε βυβεσίηρβ ᾿νῃϊς ἢ πε πᾶβ ἴὸ επᾶυτγε 
ἴῃ 8ὶ5 ΠεβὮ, ννπίςο ἢ ἀγὸ ΟΠ τίβι 8 βυβεγίπρβ, 
Ῥεσαυδε πε δηὰ ΟἸγίβε ἅγε οπε. ε 
δῃουϊά ἀδοοοτάϊηρὶν ἴᾶκε τ. θλ. τ. Χ, ν ἢ 
ἐν τῇ σαρκί μον 88 ἃ βίπρ]ε ἰάςα, "" ΟὨτῖβι᾿ 8 
βυβεγίηρβ ἰπ τὴν εβῇ ᾽".--ἐν τῇ κί 
μον. Ἴδετε 18 ἃ ἀεϊϊςαιε ςοπίγαδὲ ὃ6- 
ἔνδεη ἴδε βεβ οὗ Ῥαὺυϊ δπὰ δε Ὀοὰγ 
οἵ Οπείβι. 16 τῆεδε ννογάβ ψεσα ἽἼοη- 
ποοίιεὰ νυν} ἀνταναπλ. {πεν νουἱὰ 

1]. γ: ΕΡὮ. 
ἐἰϊϊ. ἘΡῸ 
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το ΔΟΙῪ δΒαᾶνε ἱπηγηεά!αιεῖν (Ο]]ονναά..--- 
ὑπὲρ τοῦ σώματος αὐτοῦ: ““οη δεδαὶῖ 
οὗ Ηἰβ Ὀοάν᾽". ὙΠῖβ ΠΊΔῪ ΒΡ τπθδῃ 
τλδῖ τπὲ βυβετίπρβ οὗ Ῥδὺ] δἀναποεά (δε 
ἰητεγεβῖβ οὗ τῆς Οδυγοῦ (οὐ ῬὨΪ]. 1. χ2-14). 
Βυϊῖ, ακίπρ ἱπῖο δοοουης Ρδυ}8 βίγοηρ 
ξεεϊπρ οὗὁἨ τῃε 8ο]ἀαγίεν οὐ τπε ΟΠυτοῆ, 
ΒΟ ΡΓΟΡΑΣΙ ταθᾶπβ ἴπαὶ δρδγῖ ἴτοπὶ δ Π' 
ξυσιΒεγίηρ οὔτπε Ομυτοἢ᾽  ἱπίεγεβίβ ἀἶτλη 
᾿ὶβ ἱπιργιβοππιεηϊ τῆδὺ Ὀτγίπρ ἀρουΐ, δε 
Βυβετὶπρ οὗ ομὲ οὗ ἴδε τρειλῦοῖβ τηυδὶ 
Ῥεηεῆὶ ἴ[Πὲ ψ δος Ὀοὰν; ͵υϑὲ 48 ἷἰπ ἃ 
πίρδες δπὰ ἔ]1ες βεηβε ἴῃς βυβετγίηρ οὗ 
πε Ηεδὰ μαὰ ργοουτεὰ 5αἰναιίοη ἔος ἴδε 
Οδυσοῃ. Ῥδὺυὶ τεϊοίοεβ, ποῖ, 88 Αὐδοις 
δᾶγ8 ἴδε νὶενν τ Κεη οἵ τ. θλ. τ. Χ. νουϊὰ 
ἱπνοῖνε, “θεςᾶυβε ἴΠΕῪ ννεπῖ 10 ἱπογεᾶβε 
τῆς ΑΒ εοπ 8 οὗ ΟἸγίβε," δας Ὀεσδυδε μἰ8 
ΑΠΙςτἰοΏ8, νυν ϊο ἢ ἡνεσε ἴδοβα οὐ ΟἸσίβε 
αἶδο ἴῃ δε πεςεββίεν οὗ ἴδ ολβε, γεῖεὲ ἃ 
δΙεββίην ἴο ΟἸγίβϑι᾽β δοάγ.---ὅ ἐστιν ἡἧ 
ἐκκλησία : “παῖ ἰ5, τῃηε ΟΒυτο ἢ," ρεῖ- 
Βαρβ δάἀεά Ὀεοαυβε σάρξ ἀπά σῶμα οσοὺυς 
τορεῖμας Βεγε, ἀπά τῆς τεδάεγβ πιρῃς ὃἊ 
ςοηδιβεὰ 848 ἴο ἴῃς ρῥγεςῖβε πιεδηΐηρ οὗ 
σώματος. 

ψεῖ. 25. ἧς ἐγενόμην ἐγὼ διάκονος. 
ΗΔ τῆεβε νογάβ Ρδὺ] γεϊυσπβ ἴοὸ νεῖ. 
23, ϑρεδκιηρ οὗἩἨ δίπηβεῖ Βεσε, δονανοσ, 
ἃ5 ἃ τηϊηϊβῖες οὗ ἴῃς Οπυτοῦ, ἴδετε οἵ {πε 
αοβρεὶ. Βεοδιβε ἢε ἰβ ἃ πηίηϊβίεσ οὗ ἴμε 
ΟΒυτοῆ, ἐξ 18 ἃ ἴου ἴο βυδὲεσ ἔος 118 ννεῖ- 
ἴατε. Ης ρτοοεεάβ ἴο εχρίδίη ψμδὲ δΐ5 
Ῥεου αν (ἐγὼ επιρῃ διεὶς) πιὶ πἰβίγυ 18.--- 
κατὰ τὴν οἰκονομίαν: οὐ. ΕΡΏ. 11. 2. οἱκ. 
ἰβ “ βέεννατ ἀβῃϊρ ᾽᾿ ταῖμεσ ἴῃδη "" ἀϊβρεπβδ- 
ἴοη  (ὦἷ στ Οοσγ. ἰχ. σ7). τ. Θεοῦ ἱπάϊ- 
οαἴεβ ἴπαῖ {Π|8 οβῆοε ἰ8 μεϊὰ ἱπ ες πουβε 
οὗ αοά, ος ται ἰξ πδ8 Ὀδεη επιτζυβιοά ἴο 
Βίπι ὈῪ ἀοά..---εἰς ὑμᾶς : ἴο Ῥε ἴάκεπ ΜΒ 
δοθ. 25 ἰπ Ἐρῇῃ. ᾿ϊ:. 2, ποῖ ψ ἢ πληρ. 
(48 ὈῪ Οδτγβ. ἀπὰ Ηοΐῃ.). [δ ππεᾶπ8 
τοννατὰβ γοῦ Οεπεῖεβ, ἴπαὶ 18 ἔος γους 
Ὀεπεῆι. ὙτΤε οοπίεχε βδονβ ἴμαῖ τδῈ 
(επεῖεβ ἂσὲ ὑρρεττηοϑὲ ἴῃ δἴβ ἰπουρῆῖ. 
--“κληρῶσαι τὴν λόγον τοῦ Θεοῦ: ““ἴο 
016] τῆς ψογά οἵ αοά ". πλ. [5 τᾶκεη 
ἘΥ βοπιε οὗ ἴδε οοπιρίεἰΐοπ ΌΥ {85 Ἰεῖῖεσ 
οὗ τῃε ἐεδοδίπρ αἰγεδᾶν ρίνεη ἴο {πὲ 
Οοϊοββίαπβ.ι Βυῖ Ῥαὺυΐ 18 βρεακὶπρ οὗ 
πε Φυποιίοη βρεςία!γ επιγυβιεὰ το ἢϊπι. 
(επεγαῖν τηϊ8 ἰβ ἐχρίαἰηςὰ οἵ {δε ρεο- 
εταρῃϊοδὶ εχίεπβίοη οὔμε αοβρεὶ. δυρι 
τρϊηκβ με σεορταρῆϊοδὶ ροίης ο νίαν ἰδηοῖ 
Ῥγεβεπὶ εσε. Αἢ Ἂββεπεῖδὶ σμαγαςιεσγίβες 
οὗ ἴδε ἀοβρεῖ ἰδ ἰξ8β υπίνειβα !γ. Ῥαυ 5 
βρεοΐαὶ πηϊβδίοη 18 ἔο Ὀγίηρ 18 τὸ γεϑ]188- 



ξιό ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙ͂Σ 1. 

2]. οἷς ἠθέλησεν ὁ Θεὸς γνωρίσαι τί τὸ πλοῦτος τῆς δόξης τοῦ 

μυστηρίου τούτου ἐν τοῖς ἔθνεσιν, δ᾽ ἐστιν Χριστὸς ἐν ὑμῖν, ἡ ἐλπὶς 

180 1,η., Ττ ΝΗ... ΕΝ. νυν ΑΒΕΘΟΡ 17. 
αἰιγαςείοη ἴο ξεπάες οὗ Χριστος. 

του. Τΐβ με ἄοεβ Ὁγν Ῥγοοϊδιπιίηρ ἴδε 
Θοβρεῖ ἴο τε Θεηεῖῖεβ, (18 τηαϊκίπρ᾽ οἰεατ 
δε ἴσγυε παίυτε οἴδε ἀοβρεὶ. ΤΆΙΒ βυϊ8 
ἴδε οοπίεχι Ὀεῖῖες, ἕος Ῥδὺ] ὑγοςςεβ ἴο 
ἀεῆπε ἴδε τηγυβίεσυ επίσγυβιεὰ ἕο ᾿ὶπὶ 88 
τε υπϊνεογβαι ἐγ οὐ βαϊνδιίοη, ποῖ ἴδε 
νᾶες εχίεπβίοη οὗ ἴπε ἀοδρεὶ. Οἱδεσ 
ἱπεεγρσεϊδιίοηβ πᾶν ὃε βεε ἴῃ Μεγεῖ ΟΣ 
Ἑδάϊε. 

νεῖ. 26. Ῥασια! ν ρδγα!εὶ ἰο ἘΡὮ. 
ϊ, 9. Ηον ρτεδῖ ἴδε Ὠοποὺς σοηξειτεὰ 
οη Ρδυϊ] ἴ8, ἄρρεᾶσγβ ἴτοπι ἴδε ἕδος τδδὲ με 
ἰδ επίγυϑιεὰ ψὮἢ τἰῃς ἀυΐν οὗὨἨ ἀεοϊαγίπα 
ἴδε Ἰοη σοποεαϊεὰ βεογεῖ Ὡς ἢ 18 τὰς 
ἀϊδεϊηρυ δῃϊπρ ταῖς οὗ δἰ8 αοερειοτ τὸ 
Ρ' ριον. [ἰρπίοος ἐπίπκβ τπαὶ ἴδε 
ἴσῃ 18. ὈΟΙΤΙ ὉΥ Ῥαὺ] ἔτοσλ ἴῃς ατεεὶς 
τηγβίεσγίεβ, απὰ ταὶ ἰξ 18. ἱπιθητοπδΠ}γ 
σδοβθ ἴο ροὶπὲε ἴῃς οοπίγαβὲ Ῥεΐνεεῃ 
ἴδοβε βεοζεὶῖ πηγβίογίεβ ἀπά {πῸ ἀοβρεὶ 
ΨΒΙΟΝ ἰ8 οἥετεά το 4]1. Βυῖ ἔοσ τῆς 
τηγϑίεσίεβ ἔπε ρ]υγαὶ ννὰ8 ετηρί ογοᾶ. Απά 
τδεῖα νου ]Ἱὰ θ6 τποσα ᾿υδεϊβολιίοπ ἔοσ {π|8 
ἱπιεγρσεϊδιίοη ἱπ Μαῖϊζ. χὶϊ. αὶ τὸ’ κα 
νἱ, το, νΒεσα ἴπε ἀϊβοῖρ᾽εβ ἀγα τοϊὰ Ὀγ 
]εβὺβ ἴθδὶ ἰο ἐπεπὶ ἰξ 15 ρίνεπ ἴὸ κπονν 
πε πιηγβίογιεβ οὗ [πε Κιηράοτω, Ὀυϊ ποῖ 
ἴο οἴδετβ. Βυῖ τ 1 οὶ Ὅὲ δβεσίουβὶ Υ 
βυρροβεά {παῖ ΟὨγίβε θοσσοννεἃ [ἴῃς ἔεγπὶ 
ποῖὰ ἴδε Οτεεῖκ πιγβίετιθβ. Α πιυβίεσγυ 
18 ἃ τυ ν ὨΙοἢ πιδη σαπηοῖ κπον Ὦγ δὶδ 
πδῖυγαὶ ροόνεσβ, 80 ἴδιαι 1 ἰξ 15 κπονψῃ ἰξ 
τοῦδε θὲ τενεαϊεά.---τὸ ἀποκεκρυμμένον 
ἀπὸ τῶν αἰώνων καὶ ἀπὸ τῶν γενεῶν. 
ὕυαίγ ἀπὸ ἰ8 ἰακεπ 88 ἐετηροσγαὶ, ἀπὰ 
1818. ἀρτεεβ ὙΠ μὲ ἕδος μὲ βἰπι]ὰτ 
τείεεηςεβ ἰπ Ῥδὺϊ ἂγὲ τεηροσαὶ (χ Οος. 
.. 7, Εοῃῃ. χνὶ. 25), αηὰ ψἱἢ ἴδε υβε οὗ 
ἀπὸ 48 ἰη ἀπ᾽ αἰῶνος ἀπά ἀπὸ καταβολῆς 
κόσμον (Μαῖε. χχν. 34). ἀπὸ καταβολῆς 
οοουγε ἢ κρύπτω (Μαῖι. χιϊ!. 35). Βυὲ 
εἰβεννθεῖε ἀπὸ αἕεῖ κρύπτω οἵ ἀπο: 
᾿πάϊοαϊεβ ἴμοβε ἴοι Ψβοπὶ ἃ τπὶπρ 18 
οοποραϊεᾶ. [π ἔδνους οὗ {88 πιεδηίηρ 
Βετα 18 ἴδε οσγάεσ, ἔοσ 1 ἀπὸ τ. αἱ. ννετε ἴεπι- 
Ροσγαὶ ἀπὸ τ. γεν. ψουϊὰ ΡῈ ἱποϊυδεὰ 45 
ἃ τηδῖϊεσ οὔ οουτβε. [{ πδ8 Ῥεβδῆ 80 (8 Κθὴ 
Βεζε, ποῖ ΒγῪ ΚΙόρρεσ, ψνῇο βιιρρεβίβ ἴξ ἃ8 
ξθθεινις, δυῖ ἀοεβ ποῖ δοςερῖ τὰ, Ὀὰϊ Ὁγ 
τῶῦκε. Ηεξ {πίπκβ ΒοΙΪ ἅγε ἴεστηβ ἴοσ 

δΔηρεῖβ, δηά ἴῃ ἰἴ861Ὁ βυςἢ ἃ ταΐεσεηςς ἰβ 
ποῖ ἱργοῦδῦϊς, ἴου ἴτ ἰ8 τὩὭσουρῃ πε 
ΟΒυτοὶ τπδῖ πε ρῥγϊποῖ ρα! ε8 ἀπὰ ρόννεσβ 
Τοῖς ἴἰο ἰεάσῃ πε τηδηϊίοϊ ἃ νυ ἱβάοπι οὗ 
αοὰ (Ερδ. ἰἴ. 9, νβεγε 7υ8ὲ Ὀεΐοτς {δε 

»»- “Ὁ 

ος: Τ΄, ν8. ἢ ΦΟΌΕΚΙ,, Ὁ 

τηγβίετυ ἰβ βαϊἃ ἰο βανε Ὀεεῃ Ἴςοηςεδὶ οἷ 
ἀπὸ τῶν αἰώνων). Βυὶ νε Βανε ΠπῸ εν]- 
ἄεηςε ἴδδιὶ ὙΆ5 ενὲς υϑο ἱπ (8 
Ψ Αγ, Δπὰ πὸ Ρασγα!εὶ ἴοσ 1818 υβς οὗ αἰῶνες 
π ΝΙΤ. ννιίδουις ἸΔεπιϊγιηρ ἴδε ἰεστης 
δ... Δ] εχίβίθησεβ, ΜῈ ταδ ΜῈ 
Ηαυρι (οἷ. αἰΞο ϑοάεη) ἴδε αἰῶνες οὗ τε 
ἅξε5 Ὀεΐοτε 86 ψνοτὶ ἃ, ἀπά γενεαί οὗ {δε 
ξεπείβεοῦε οὗ υπίδη Πἰβίοσυ. Τ15 τ} 

Ῥτδοιο δῖ τπῈ βᾶπὶα 848 ξαγίπρ ἴμδὶ 
με ταγβίεσυ τγᾶβ οοποραϊοὰ ἴτοπὶ δηρεὶβ 
δηὰ τεπ. ΤὨὶβ 8 ρσορδθὶν ἴδε τηελπιησ 
οὗ Βεηρεὶβ ποῖε: “Αδοῃδϑ τεΐεσυηῖυσ 
δὰ δηρεῖοβ; ρεπεσγδίίοηςβ, δὰ πογιῖπεβ᾿"". 
Ὑπεοάοτεῖ, ἐο]οννεὰ Ὁγν ΚΙόρρεσ, {πϊηκς 
ἴδαι ἴδετε ἰβ ἃ ροϊεπιὶςδὶ τεΐεσεηςς Ὦετε 
ἴο {πε δητφυϊεν οὗ πε σοβρεὶ απὰ 1τἴ3 ςοῦ- 
δεαυεπὶ ΒυρεγοσΥ ἴὸ τῆς [νν. Αὐδοιι 
τῆιπκβ ἐπ Ροὶπε οὗ ἴδε τεΐεσοηος ἴο τδς 
Ἰοῆξ ςοποεαϊπηδηϊ ἀπά τεςεπὶ ἀϊβοίοξυγε 
8 ται {πε δοςερίδηςε οὗ ἴδε ἔδἶϑε ἰεϑοῖ- 
πᾷ ἰ5 ἴῆι8 εχρίδίποά, Βυϊ (δὲ ποῦ- 
Ῥοϊεπιῖοδὶ ἙἽβαγαςίεσ οὗ ρᾶγα]εῖ ραββᾶρεβ 
ΤΩᾶΚαβ ἴΠ 656 βυρρεϑβίίοηβ νεῦυ ὑποετίδίη. 
-ο-νῦν δὲ ἐφα! Ἴδε Τςοπεϊσυς οι 
Βεσε σβδηρεβ, δηά με ρεγέεςξ ραγςϊρίε 
ἰδ Τςοπειπυεᾶ ὉΥ ἴπε δογιδὶ ἱπάϊοδσνε 
{ὑ πποῖ- Μουπέσ, Ῥ. γ17).- Τῆς δπδοο- 
αἴπου 18 σαυϑεά ὉΥ ΡΔ0}᾽8 ἱπίξηβε )ΟῪ 
παι τῆς Ἰοπρ βίΐεηος μδβ ὕεεπ ὕὑσγοίκεη ; 
δε ἰ8 ςοπίεπε ἢ ποιπίπρ ποσὶ οὗ ἃ 
ἀεδηϊίε βιδίδιηεηξς οὗ ἔδς βἱοτγίουβ ἕαςι. 
γῦν 8 ἐαυδιὶν ἀρρτοργίδις νμεῖδες ἀπὸ 
͵β ᾿ἰςπηροσαὶ οὐ ποῖ, ἔοσ ἴπε δηειμεβὶθ οἵ 
Ῥᾶβε ἀπά ργεβεηῖ [165 ἰῃ τῆς πδῖυγε οὗ ἴδε 
ςᾶ86.---τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ : ἱ.“., ἴο ΟΒτὶ5- 
εἴδη βεηεγαιγ, ποῖ ἴο τς ον 5} ΟἾτ8- 
εἶαπβ (Ηοὔπ".), πο οετγίδι πῖν νεσε ποί 
βρεοία!ν ἐπὶ μιεπεά οα 1818 πιδιξεσ, πος 
ἴδε Αροβιῖεβ ἀπά ρζορδεῖβ οὗ ἴδε Νεν 
Οονεπαπί, Ἔνεη Ἐπουρῇ ἰπ τῆς ρδγα εῖ 
ἘρΆΏ. 111. 5 ἴπῈγ ἂγε Ἵσβοβεη ἔοσ τηεηιίοη, 
τος ἴπε δηρεῖβ, ἴῃ βρίτε οὗ ΕΡὮ. ἰϊ. το. 
Τῆς ψόογάβ πιυβὲ ὃς τά κε ἴῃ ἱπεὶς οὈνϊοῦδ. 
8686. 

νεῖ. 27. ΟΥ̓ ἴον αραγιίαὶ ρδγα]εὶ Ἐρὲ.- 
1. τ8.--οῸὁὡἧς ἠθέλησεν ὁ Θεὸς : ““ἱπαδηηθς ἢ 
88 ἴο ἴδεπὶ αοά νη]]ε " ; ἠθέλ. 15 οβοβεπ 
ἴο Εχρσαβϑδ ἴπε ἰάβεα ἴπαὶ (ἢς τενεϊδιοη 
δὰ ἴϊ8 βουγος βοΐεῖν ἱπ αοά᾽β ν}]}.--τί 
τὸ πλοῦτος τῆς δόξης. : ς΄, Εοπι. ἰχ. 23, 
ῬΏΠ. ἵν. το, Ερδ. 1. 18, 111. τ6. ΤΒε 
Ἐχργεϑβίοῃ ἄοθβϑ ποῖ τχδεᾶπ (πε ρίοείους 
τὶς ῃεβ, Ὀὰϊ ταῖπογ μον τὶς 18 τὰς ρίογγ. 
ΎΠε ὑβς οὗὨ “ρίοτυ " ἱπηπιεάϊαιεῖν ἀκεσ 
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τῆς δόξης, 28. ὃν ἡμεῖς καταγγέλλομεν, ᾽ νουθετοῦντες πάντα ἄν- τ Ῥαῦ] σαν 

θρωπὸν καὶ διδάσκοντες πάντα ἄνθρωπον ἐν πάσῃ σοφίᾳ, ἵνα 
παραστήσωμεν πάντα ἄνθρωπον τέλειον ἐν Χριστῷ - 29. εἰς ὃ καὶ 

κοπιῶ, ἀγωνιζόμενος κατὰ τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ τὴν ἐνεργουμένην 
ἐν ἐμοὶ ἐν δυνάμει. 

ἰπ ἴδε βεπβε οὗ ἴῃε Μεββίδηὶς Κίηρᾶοπι 
ἕδλνουτβ ἴπε δἀορίίοῃ οὗἩ (παῖ τηεδπίπα 
δεῖς. Βυῖ 848 ἰξ ἰ8 ἂπ αδἰτίδυϊε οὗ ἴδε 
τηυβίεσγυ ἰξ ργοῦ δ Ϊυ Ἔχρσεβ868 [18 σίοτίουβ 
ςδΒαγαδςῖεσ.---ἐν τοῖς ἔθνεσιν 8 σΈΠΕΓΑΙΥ 
ἴακεὺ νἢ τί τὸ πλ. κιτιλ., πὰ τῃϊ8 
Εἶνεβ δῇ Ἔχοεῖεης 8εηβε, Ὁ ἰξ ννᾶβ 88 
τηδηϊεϑιεὰ ἴῃ τῃ6 ΟΕἜπΈ]ς ταϊβϑίοθ τδαῖ 
τῆς ρίοτυ οὔ δε αοβρεὶ ννᾶβ βϑρεςίδ! 
ἀϊδρίαγεά, Ὑετα 18 ἃ {π||6 αννεννατάπεβϑ, 
βίπος ἴτε ἀεβηίτίίοη Χριστὸς ἐν ὑμῖν 
ΒΕΕΠῚΒ (0 πιᾶκε ἐν τ. ἔθν. ὑπηθςεββαγυ. 
ΤὮςε ρίοσυ οὗ ἴῃς τη Βίεσυ ὑγᾺ5 ἰῖβεὶξ Χ, 
ἐν ὑμ. [{νὲ ἴδε ἐν ὑμῖν ἴο πιεδπ ἃπιοηρ 
ὍΣ Οεπε]ε8. Ταΐβ μαγάϊν ᾿υβεῖθεβ υ8 

ἴῃ ςοππεςπρ ἴπε ψψογάβ νῖτῃ γνωρίσαι 
(Ηυρι), ἔογ τὲ αἰγεδάν ἢδ8 {με τεοὶρίεπιβ 
οὗ Κπον]εάρε διίδοβεὰ τὸ ἰΐ ἡώω τω 
ἐστι λπβϑννεῖβ τί τὸ πλοῦτος κιτιλι ΤὮς 
στὶς ε8 οὗ ἴδε Εἴοτυ οὗ {δε πιυβίεσυ οοη- 
βἰβῖ ἴῃ Χ, ἐν ὑμ. ἡ ἐλπ. τ. ὕδυσ!ν 
ὃ ἰ5 ἰᾶκεῃ ἴο τεέες ἴο μνυστηρίον αἴοπε. 
Ῥεεδᾶρβ ἴδε ρῥγαςιῖςαὶ ἀϊβεσγεπος 18 ποῖ 
ξϑε τα ἱστὸς ἐν ὑμῖν ἡ ἐλπὶς τῆς 

ξης. Ηδιυρι τπίπκβ πὸ ςοπηπιὰ ββουϊὰ 
Ὀε ρἰαςεὰ δῆεν ὑμῖν, ἀπὰ ἰδὲ ἴδε πιεδη- 
ἴῃρ ἴδ ἰμδὲ τπε βρεοίδὶ ρίοσυ οὗ τε αοβρεῖ 
͵ἰ8 μαι ΟΠ γῖβε ἀπιοηρ ἴμεπὶ ἰ5 με δορς οὗ 
Εἴοτγ. Βυΐῖ τε υϑυλ] νίενν ὑνΠὶ οἢ τᾶ Καβ, 
ποῖ δε ἕδος ταὶ ΟἸτίβε δπιοηρ ἵδετι 
Βυδιδηῖεεβ {πεῖν ἕαΐαγε Ὀϊεβϑεάηθββ, ὃὰϊ 
δε ῥγεβεπος οὗ Οἤγίβε ἰϊ8616, τῆς ρτεδὶ 
ξο ΟΥ̓ 186 τλυβίεγυ 86 6ΠῚ8 τυ ο ἢ ἤπετῖ. 

. ἐν ὑμ., ἀπά ποῖ ψμαῖ Χ. ἐν ὑμ. ἰ5, 
οοπβιϊτυϊεβ ἴῃς τίσεβ οἵ τῆς ρίογγ. Τῆς 
ςοηϊεχῖ Βῆον παῖ ὑμῖν πιιιδὲ πιεδῃ “γου 
Οεπεῖϊεβ ". [τ ἄοεβ ποῖ πεοεββασιν ἴο ονν 
ποῖὶ {π|ὶ8 ἴπαι ἐν τηυβὲ Ὀε ἰταπβδιθάᾶ 
“ ἈπΊΟηΡ,᾿" ἰΠΟῸΡΉ 1818 15 ἑδνουτεᾶ ὃγ ἐν 
τ. ἔθν. 1ἰ πιᾶν τείεγ ἴο {πε ἱπάνγε!]πρ οὗ 
ΟΒτίβι ἰπ ἴδε πεαγί, ἀπά 1Π18 ἰβ τεπάοσεά 
τοῦδδῖὶς Ὀν με δἀάϊείοη οἵ ἐλπὶς τ. 

ἔδξης Τπε ἱπάννε! Πρ ΟἾγίβε Τοπβεῖ- 
τυῖεβ ἰπ Η πι5ε ἃ ρἰεᾶρε οὗ ἔιΐυτε ρίοτν. 
ἙἘοτ τΠϊ8 σοπιδίπδίοη οὗ {πε ἱπάννε]πρ 
ΟΠ γῖβε νυν τ τῇς ΟἸ τι βείδη Πορο, οἷ, οπι. 
νη. το. 

νει. 28. ὃν: ἱ.ε., Χριστὸν ἐν ὑμῖν..--- 
ἡμεῖς : (επηρ μας) ννε τῃ οοπίσγαϑι τὸ ἴπ6 
ἔαϊβε ἰεασπεσβ. Βυὶϊ πε τεΐεγεηος 86 Ὲπὶ8 
ἴο δε Βταρὶν ἴο Ῥδυΐ, ποῖ ἴο Τιπιοίδν 
δηᾶ Ερδρδγδβ 88 ννὲ}}. Εοσ τὩγουρδουῖ 
τῆς βεοϊίΐοη πε ἰ8β βρεαϊικίηρ οἵ δίβ. οὐνῃ 
δρεςῖ4] πιίββίοῃ. ὃ Μεγες 

Ροΐπιβ ουἕὲ τπαὶ δάπιοηιβῃίηρ δπά τεδοῃ- 
ἱπρ' φοστεβροπά ἰο ἴμε ἴννο πιδίπ εἰεσγεπῖβ 
οὗ τπε δνδηρεῖῖς ργεδοπίηρ, τερεῶὶ δπὰ 
δείίενε. Ηδυρὲ τπίηκβ οὐ ἴῃς ρτουπὰ 
οὗ 16 οτγάεσ παῖ Ῥδὺϊ] ἰβ ποῖ τεΐεσγίπῷ 
ἴο οἰεπιεπίδσγυ ΟἸγίβιίδη ἰεδοηίηρ, Ὀὰῖ 
διᾶ8 1π|8 ερίβιϊε ἴῃ δίβ τηὶπά. ὙΒὲ οσγάεσ 
ταῖρμί, Βονενεσ, βυρρεδὲ νναγηὶπρ ἴο 
ποη-ΟἸ τι βείδπβ ἐο]οννεὰ Ὁ. τεδοπίηρ οὗ 
Ὧονν οοηνετίβ. Βυὶ τῆς δἀὐάϊ᾽ιοη οἵὨ ἐν π. 
σοφίᾳ ἀπά τέλειον βυρροτίῖ ἴδε νίενν τδδὲ 
1ξ 8 ννασπίπρ ἀρδίηβε εἴτοσ, δηὰ δἀνδηςεά 
τεδοπίηρς τμᾶὲὶ δὲ Πάβ ἴῃ νῖενν.---π' 
ἄνθρωπον : επῃρῃδιίοα! γ τερεδῖθὰ ἤεσα. 
ὙΒε Θοβρεὶ [8 ἔοσ 411 πιεπ, ἰῇ ορροβίείοη 
ἴο ΔΩΥ Θχοϊυδβίνοῃαββ, ἀπά ἴος εαςἢ ἰη- 
ἀϊνιἄυα! πηὰπ ἴῃ ραγιϊουϊαγ. Απά πε ἰάεαὶ 
͵8 οἡἱγ δἰϊαὶπεὰ τνπεπ ἐδ ῖ ἱπάϊνίἀυΑ] μ45 
τεδομεάᾶ οοπιρϊείεπεββ. Ὑδὲ δχοϊαβίῖνο- 
ΠεΒ8 τηὶρῆς ὃ6, 8ἃ8 ἢ τπὲ Πυάδίβοτβ, οὗ 
ἃ βεοϊλγίδη ἴγρε, Οἵ, ἃ8 ἢ ἢ αποϑεϊςβ, 
δηὰ ρῥοββίῪ μεγε, οὗ δὴ ἱπέε!]!εοτυδί, 
ατἰϑιοσγαῖίς ϑίπος βυςἢ ἰβ [δα 
ΑΡοβεῖε᾽ 8 ἴαβίς, δε δάάγεββεβξ. ἃ Οδυσοῖ 
πε τηεπῖθεῖβ οὗ ψν πο ἅτε ὑπκπονγη τὸ 
Βίη.--ῶδν πάσῃ σοφίᾳ ἰΒ ἴαίκεη ὉΥ Βοπια 
ἴο Ἔχργεβ8 ἴπε ςοηίεηϊ οὗ ἴπε τεδομίηρ, 
Θνογγοπα πᾶν ὃς ΠΥ ἱπβίσυςιεὰ ἰπ Ὡς 
ννὮοἷΪε οὐ ΟΠ γι βείδη νυϊβάοσα. ΤῊ ἔογτηϑ 
ἃ δοοὰ οοπίγαβι ἴο ἴδε ργορδῦῖε ῥσγαςῖίςς 
οὗ τς ἴδ᾽βε ἰθδσποσβ οἱ γεβεγνίηρ (πεῖς 
Βίξῃετ ἰεδοβίηρ ἴοσ δῃ ἱππεῖ οἶσοῖθ. Βαϊ 
ἔοτ 118 ψὲ 5πουϊὰ δανε εχρεοϊεὰ {δε 
δοουβαῖϊνε. Ῥτοῦδοϊν ἴῃς ψογὰβ ὄἼχρσαβ8 
πε τῆδππεσ οὗ ἰεαοπίπρ. [{ τμε ρῆγαβα 
8 ἴδ κεη νυν Ὀοτἢ ρατγιὶςρ1ε8 ἴμῈ σοπέεης 
οὔτδε ἰοδοπίηρ ἰ8 ἐχοϊυάεᾶ.---παραστήσ. : 
ῬτοῦδΌΪν ἴο ῥγεβεηῖ δὲ ἔπε ἰυάρτηεηῖ.--- 
τέλειον. Ηδξιε δἷβο δ] υδίοη ἴὸ ἴδε 
τηγϑίεσίεβ 18 ἀϊβοονεσεδ ὃγῪ [ἰρδείοοι. 
Τε ἴεστα 8 βαϊὰ ἴὸ να Ὀεδθη ετηρ]ογοά 
ἴο ἀϊδιϊηρσυϊδῃ πε ΠΥ ἱπιτίαιεά ἴτοπι 
πονίςεβ. Βυΐῖ, ἐνεπ ἰἢ 8 6 οοττοςῖ, 
τῆς ννογτὰ ἰ8 υϑεὰ ἴῃ Μδῖϊ. ν. 48, χῖχ. 21, 
Ψ ΒοτΕ βΒυο ἢ} 84 τείεσεπος ἰβ ουξ οὗ ἴδε 
υδϑέῖοη. Ργοθδοϊν Ῥδιὶ 18 οοπίγαβεϊῃ, 
ε ςοπιρ[εἴθης88 Πα βισίνεβ ἴο βεοῦυγε Ψ 

τῆδῖ ῥτοπιίβεά ὃν {πε [α͵ϑε τεβοἤεῖβ. 
ες. 29ς. εἰς δ: το ἀςοξπίενε Ὡς εηά. 

π κοπιῶ εχργεββεβ [ΟἹ] ςαιτίεά (ο ἴδε 
Ροΐπε οὐ τνϑασγίῃςβϑ. --- ἀγωνιζόμενος : ἃ 
τηεῖδρδοσ ἔσγοπι ἴδε ἅτεπα. Μεγεσ ἰδκεδ 
πε τεΐδσεπος ἴο δε ἴο ἱηννασά βισγνίηρ᾽ 
δφαῖϊηβε ἀϊβηουϊείεβ ἂἀπά Βοβιῖϊε ἔογοςβ. 
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ἃ Οοἷν Βαζε, 
Οεαΐϊ. νἱ.τι 

ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙ͂Σ ῃ. 

11. τ. ΘΕΛΩ γὰρ ὑμᾶς εἰδέναι "ἡλίκον ἀγῶνα ἔχω ὑπὲρ ὁμῶν καὶ 

μκῖ , Τῶν ἐν Λαοδικίᾳ καὶ ὅσοι οὐχ ἑόρακαν τὸ πρόσωπόν μου ἐν σαρκί, 
Τ' ᾿ ὯΝ τς ς, 3: ἵνα παρακληθῶσιν αἱ καρδίαι αὐτῶν, συνβιβασθέντες ἐν ἀγάπῃ 

ΤΎΑρΙ, ἵ καὶ εἰς πᾶν πλοῦτος τῆς " πληροφορίας τῆς συνέσεως, εἰς ἐπίγνωσιν 
5 
νἱ ΙΣ, χ. 

45 ἴῃ οἶκε: ος Βί0. ΟΚ. 

Ῥετῦδρβ βοἢ ἱπυναγὰ δη ἃ ουϊινατά διτυρρὶε 
ἅτε τείειτεὰ το (ες Νν.).---κατὰ. ἥξε 
βίσυσρὶε 18 ςαττίεὰ οἡ ἴῃ ῥγεορογίίοῃ ποῖ 
ἴο 18 πδίυγαὶ ροννεζβ, Ὀυϊ ἴο ἴπῸ πα ΠΕ 
νοσεῖ ρ ἐπεσρν οὗ ΟὨγίβὲ να Ὠ1πὶ. -- 

ουμένην : ἃ ἀγπαπικὶς τηϊάάϊε (οὐ. 
νει. 6). 
ΕΝ 11.--τπἰνν. 1-3. Ραυχ 5 ῬΕΕΡ 

ΘΟΝΟΒΕΝ ΕῸΚ ΤῊΞ ΟΟΙΌΒΒΙΑΝΒ ΑΝῸ 
ΟΤΗΕΕ ΟΗΒΙΒΤΙΑΝΒ ὈΝΚΝΟΥΝ ΤῸ ΗΙΜ, 
ΤῊΛΤ ΤΗΕῪ ΜΑΥ ΒΕ ΟὈΝΙΤΕΡ ΙΝ [ΟΝΕ, 
ΑΝῸ ΑΤΤΑΙΝ ΕΌ1 ΚΝΟΨΨΕΡΟΕ ΟΓ; 
ΟἩΒΙΒΤ, ΙΝ ΜΨΉΟΜ ΒΕΒΙΡῈ ΑΙ, ΤῊΣ 
ΤἈΒΑΒΌΞΚΕΒΟΣ ΜΊΙΒΡΟΜ ΑΝ ΚΝΟΝΨΈΌΟΕ. 

ὑμᾶς εἰδέναι : ἔογ τ8ε ἰοτπιυΐα 
ζ΄. τ Οος. χὶ. 3, δηὰ ἴοσ ἃ βἰπιῖϊαγ ἑοστωυϊα 

1]. 1, 12. Μοτε ἔτεαύεμεν ἐπε περαῖῖνε 
18 υδεᾶ, οὐ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν. γὰρ ἱπίτο- 
ἄυςεβ ἴδε ῥγοοῦ οὗ ναι ἢς 885 πὶ βαϊὰ, 
ὉΥ {πε {Πα βιγαϊίοη ἔγοπη τε ᾿ῶβε οὗ δῖ8 
τεδάετβ, δῃὰ τπυ8 Βεσρατεβ ἴδε νῶν ἔοσς 
πε νατηίηρ τπαὲ [οἱ οννβ ἴῃ νεσ. 4.--- 
ἀγῶνα : τδς ἰηιννατά βισυρρὶε οὗὨἨ Ῥαὰ] υν»}}} 
ἐπιδγαςε πὶβ Ῥγάυογβ, ἢϊ8 δηχίεςυ δῃὰ δῖβ 
εδτηεβὶ τηοάϊτδτίοη οη ἴῃς ἱπιρὶςδιῖοπβ οὗ 
τῆς [αἶβε τεδοδίηρ ἃπὰ ἴῃς Ὀεδβὲ πιᾶπηος οὗ 
τεξυτίηρ ἴτ. Αἀάεά ἰο 1Π΄18 ἅγε τδε ἀϊΗῇ- 
οὐἱεῖεβ οαυδεὰ ΌῪ Πίβ ἱπυρτβοηπιεπὶ δηὰ 
τῆς ἕλοις δὶ τῆς ΟοἹοβεβίδπβ ψνεσα με- 
ΒΟΠΑΠΥ ἀπκποννῃ ἴο Πἰπι.---Λαοδικίᾳ. ΤῊΣ 
τοετΊθειβ οὗ [Π18 ΟἤυτοΒ τνετα ρου Ϊν 
εχροβεὰ ἴο ἴῃς βᾶπιε ἄληρειβ ἃ8 {δεῖς 
πειρδθουτβ.---καὶ ὅσοι κιτιλ. 80 ἴατ δὲ 
ἴῃς ννοτάβ τμεσηβεῖνεβ 60, ἸΠΕΥ πιδῪ πιεδῃ 
παῖ {πε Οοἱοββίαπβ δηὰ 1,δοάϊςεαπε ἀϊὰ 
δεΐοηρ ἴο ἴῃς πυπῖθεσ οὗ ἴποβε νῆο δδά 
ποῖ βεεῃ ἢἰπὶ οἵ ἴπδὶ πον ἀϊὰ ποῖ. Βυῖ 
ἴδε ἰδίας αἰτεσηαῖῖνε 18 ν σὺ ἱπιργοθδῦῖς, 
ἔοσ Ῥαὺυϊ ννουἱὰ ποὲ πᾶνε ἰοϊπεά ἃ ρεπεγαδὶ 
τείεσεηςς ἴο ΟΠΌγΟΠεβ ἀπκποννῃ ἴο Πἰπὶ το 
8 βρεοΐδὶ τηδπίίοη οὗ ἔνο Οδυγομεβ ἐμαὶ 
Ψεῖε κηονῃ ἴο πίπι. Ευγῖπες, Ραὺϊ σοη- 
εἰπυδβ νἱἢ αὐτῶν, ννὩϊοἢ τεΐετβ ἴο καὶ 
ὅσοι, Ὀυϊ πηυδὲ ἱποϊυάς τς Οο]οκβίαπϑ, 
βίηςε ἰῃ νασ. 4 ἢε βᾶυβ, “ Τῆὶβ 1 βὰν ἴπδὶ 
ὯΟ οῃδ πιᾶῪ ἀεϊυάε γον ". ὙΠί8β αἷβο Ἷοσ- 
τεβροπᾶβ ἴο ἴῃε ὑδε οὗ καὶ ὅσοι ἴτε 8η 
επυπηεταϊίοπ, ὙΥὙῆαε παιγᾶῖϊνε ἰπθ Αὐοὶβ 
ἕανουτβ Πὶβ νίενν, ἃ8 ἄοεβ ἐς δῦβεπος οὗ 
ΠΥ δίπὶ ἰπῃ τῃς Ἐρίβεῖε τπδὲ Ῥδὺϊ μιδά 
νἱδίιςὰ Οοΐοββθ. Με τὰν ἰδπεγείοσε 
58} εἶν ἀββυπὶς ννἱἢ Δἰπιοδὲ ἃ] σοσηπηεη- 
ἰδίοσβ ἴπδαὶ τῆς Αροβεῖε νγᾶβ Ῥεγβοπδ ν 
ππκηονι ἴο ὈοΙ᾿ οὗ ἴπεϑεὲ ΟΠυτγοδεβ.--- 

ἐν : ἴο δὲ ἴδκεη τ τὸ πρ. μον, 
ποῖ Ψ ἑόρ. 

νει. 2. π ηθῶσιν. [{ ἰς ἀϊδρουιεὰ 
νν παῖ πιεδηΐηρ βπουϊὰ ὃς διϊδοβεά τὸ 1815. 
Μεγεσ, ΕἸΠοοῖς δηά οἵἴδειβ ἰσαπείδιε 
“τὴν δε ςοπιίοτίεά ᾿. ΤΠῖδ βεεῖιδ ἰο ὃ6 
ἴδε πιοτε υϑαλὶ δβεηβε πῃ Ρδυϊ, πὰ ἰς 

εἀ ὃν τῆς αὐάϊιϊοη “ Κπῖτ τορεῖδεζ τὴ 
ονς,᾽" ὙὩο ἢ ἕλνουτα δῇ ετηοϊίοηδὶ τεΐες- 
ἐποε. [τ 8 πιοσε ργοῦδῦϊε, ποννενες, ἰδδὲ 
νῈ βῃουϊὰ ἐτγαπδίαϊε "ταν ὕὲ βισεηριὴ- 
επεά " (Ὀε Ννν., ΑἹξ, ΚΙ. ΟἹ., 5οά.), ἔοσ 
τῆϊθ 88 τῆοσε πεεάεὰ ἰβδῃ ςοηϑοίδιιου 
ἴῃ ἴλοε οἴ πεεβυ. ΟἸιγάγηᾶσε φυοῖεςβ σαι. 
1. 12 (ν πεσε, πόνενες, παρ. ἰ5 πρεὰ), 
1 ὙΠεΒβ8. 11]. 2, 2 ΤΠεββ. ἰϊ. 17, νΏεσε ἴδ 
νετῦ 18 ᾿οἰπεά ἴἰο στηρίζειν το δον τδδὲ 
1818 βεῆβε ἰβ Ρδυϊΐΐπε, πὰ ἰῃ {πε ἰδΐτες τε 
πᾶνε παρακ. ὧν τ. καρδίας 
στηρίξαι. Ηλυρι, (οϊονης [1.πἴδεῖ, 
τοϊηκβ ἴὶ τηεᾶπβ " τῇλυ δε ννγηςὰᾶ," ὕυὶ 
18᾽18 ἄοεβ ποῖ βυὶϊϊ ἐδρεςὶδιν ἴῃ 
ἰν. 8.--αἀἰ' καρδίαι αὐτῶν. δε πιϊρῶι 
δᾶνε εχρεςιεὰ ὑμῶν, Ὀυϊ καὶ ὅσοι, να 
ποῖ εχοϊυάϊηρ ἴῃς ΟοἱοΞκαίδπα, ἱποϊυάος 
οἵδε Οδυγοβαβ 45 νψε]]. καρδία ἱπιρί ες 
τιογε ἴδδη ουζ νογὰ “ μεασι,᾿" 11 εσωῦσϑοεδ 
αἶδο ἴπε ἱπιεῖίεςε ἀπά τπε νἹ]}.---συνβι- 
βασθέντες Δρτεεβ υἱῖἢ αὐτοί, υπδετοιοοά 
88 ἴδε εαυΐϊναϊεπε οὗ αἱ κ. αὐτῶν. [π τδς 
Τ᾿υἰΧΧ τῆς νοσγά τηθδηβ “" ἴο ἱπβίσυςς " (50 ἴῃ 
τ Οος. ᾿ἰ. τ6, τυ Ὡς ἢ 18 ἃ αυοϊδιίου ἐγοτὴ ἴτᾶ. 
χ]. 14). Βυϊ ᾿Ἰοϊπεά ἴο ἐν ἀγ. ἰξ πιιϑὲ 
δανε 18 τυ] βεῆβε, “ κηὶξ τορεῖδμετ,"" δϑ 
ἴῃ νεζ. το ἀπά Ἐρῆ. ἱν. τ6. Ἴμεσε τῆᾶν 
Ὅε ἃ τεΐεγεποε ἴο ἴῃς ἀϊνίϑῖνε τεπάεποίες 
οἵ τῆς [215ε τεδοπίηρ. ---καὶ εἰς πᾶν πλοῦ- 
τος τῆς πληροφο ίας συνέσεωι: 
““δηὰ υὑπίο τομοο οἵ ἧς τυ] πεδ5 οὗ 
υηδετεϊδηάϊηρ ᾿". καὶ εἰς ἰδ τὸ Ὀε τδκεπ 
ἢ συνβιβ., “Κηϊε τορεῖδες ἴῃ οεάετ ἴὸ 
διιαίη". σννβιβ, 16 4 νεῖ ἱπηρί γίηξ 
τηοϊίοη, ἀπὰ τπετείοσς 15 ἑο ουνεὰ μοσε ὉῪ 
εἰς. Ιἐ ἰ5 υδυδὶ ἴο ἴᾶκε πληροῷ. ἃς “ 6}}} 
ἀϑβυσζᾶποα," δυῖ τπε ἐχργεβείοη “ 81} ἐθε 
τίς μεβ οὗ 11 δββυγᾶπςε οὗ υπάεζειδηά- 
ἱπρ᾿" Βδβ ἃ βίσαηρε τεἀυπάληοσε, δὶς 
βΕ6Π|8 βοϑσοεὶνυ ἴο ὃε πιεῖ, 5 ΚΙόρρες 
1ΠίηκΚβ, Ὁγ ̓ ς ννεῖιε᾽ 5 τεπιδεὶς μηδ πλοντ. 
ἰ8 ἃ φυδπείιδτῖνε θυ: πληρ. ἃ ᾳυαϊιδεῖνε 
εχργεβδίοη. ̓  Ασοοσγάϊησ!ν ἰδ δεεσηα δεῖξε, 
ψ Οτίπιπχ δπὰ Άαυρι, το τσδηβὶδις 
“ἐξ Ϊ]πε58," ἃ βθῆβε ΒΟ ἰδ ροεδίδίε 
ενεῖγνθοζε ἰπ Ν.Τ. ἐχοερὲ χα Τδεξα. ἱ. 5. 
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τοῦ μυστηρίου τοῦ Θεοῦ, Χριστοῦ, 3. ἐν ᾧ εἰσὶν πάντες οἱ θησαυροὶ “ Ουὶν μετα, 
τῆς σοφίας καὶ γνώσεως " ἀπόκρυφοι. 42; 1ακα 

νἱϊὶ. 17 ἰῃ 
Ν.τ. 

1 ὅο εὐά, τῇ Β, ΗΙ], του Θεου ο ἐστιν Χριστὸν : Ὁ, ὃν ἐχρί δπαδιίοῃ ; τον Θεου τον 
εν Χριστω: 17, ὉΥ ἐχρίαπαίοη : τον Θεου: ὉΡ 37, 67" ", 71, ΌΥ οπκίββίοη ἴο σεπῖονα 
ἀπ συν ; τον Θεου πατρος Χριστου : δὰ, ΌὉΥ ἰπδεττίου οἴπατρος ἴο τεπιονε ἀ που ; 
τον Θεον και Χριστου;: Ογτ., ὈῪ ἱπβεσίοη οὗ και νυ δἰ πηῖασ οδ]εςί, 

Ἐὸοτσ συν. δεε ου '. 9θ.«ἁ [πείρδι ἱπίο (ἢ σί8- 
τίη τγσυτἢ ἰ8 πηεαης Πεῖε.---αἰς ἐπίγνωσιν 
τοῦ μνστηρίον τοῦ Θεοῦ, Χριστοῦ. Ῥτο- 
ὈΑΌΪΥ τΠ 18 18 1 ἀρροβίτίου το ἰῆε ργενίουβ 
οἴλυβε, εἰς πᾶν κιτιλ., ἀπὰ δισῖπεσ οχ- 
Ῥἰδίπβ ἰξ ; 411 τλς τς ἢ δ] πε 88 οὗ ἱπβίσδι, 
ὙΠΙΟἢ Πα ἰτυδῖβ τὴν ὃς ἴδε ἔγυϊὶ οὗ τπεὶς 
πίοη ἱπ ἴονε, ἰ8 ποίπίπῷ εἶδε τη (0]] 
Κκηονϊεάσε οὗ τἴπε Ὠἰνίπε πηγβίοσυ, Ἄνθη 
ΟΒγῖδῖ. Τῆς [Δ15ε τεσμεῖβ διὰ ἴΠεπὶ βεεῖς 
Κηονϊεάσε ἴῃ ΟἾΠΕΙ βουγοθβ ἔπαπ ΟἨσίβῖ, 
Ῥαὰϊ ἱπβιϑὲβ οὔ ἴπε σοι τηδὲ [0]] 
Κηον]εάρε οὗ ἴῃς πηγβίειυ οὗ αοά 18 1] 
δε ψελ!τἢ οὐἨ Διΐπεββ οὐ υπάετοιαπάϊηρ, 
δηὰ ἰβ το ὃς ἐουπὰ ἰπ ἐπε Κπονϊεάρε οὗ 
ΟἸσίδε αἴοπε. Ὑπίβ τπηᾶκεβ ἱξ ργοῦδϑὶς 
τδδῖ τπε οοτγγεςὲ ἱπϊεγργεϊαιίοη οἵ τῆς ἴσὰς 
τεϑδάϊηρ ἰβ ἴο ἴακε Χριστοῦ 45 ἰπ Δρροεκίτἰοη 
ἴο μνστηρίον τοῦ Θεοῦ (ε0 ΕἸ]., {υἱαδιῖ,, 
Ἑϊπάϊ., Ηοΐπ)., Ηοϊιζσιαπη, Ηδυρι). [ε 
18 ἔγυς ἴΠδὲ τΠ 18 18 ουτὶ ἀηὰ ΒΑβῃ, δπὰ {παὶ 
ψε 5ῃπουϊὰ δᾶνε εἐχρεοίεά ὅ ἐστιν, Ὀαὶ [ἴ 
βυϊϊβ ἴδε οοπίεχι Ρεῖῖεσ ἴμδη ἔπε ἰταπ5]8- 
τίου “δε τηγϑβίεσυ οἵ τῆς αοὰ οἵ ΟὨτῖβε " 
(Μεν., αςε88, ΚΙ., 8οά., ΝΥ εἰε8 ἀπά ἀρρδζ- 
επεῖν ΑΡΡ.). [{ 18 ἔσὰς τμαῖ Ρδὺ] υ8ε8 8 
ΒίΓΑΙΪΑΙ ἐχργεββίοη ἰη Ερῆῇ. ἱ. 17. Βυῖ 
Βεῖε ἴξ ψουϊὰ ετηρῃδβίβε ἴῃς βυδογάϊπα- 
τίου οὗἩ ΟΠ γίβε, νυν μισῇ ἰ8β ῥγεςίβεῖν ννῆαὶ ἰ8 
ουἱ οὗ ρίαςε ἴῃ ἃ ραββᾶρε βεϊ['πρ' ἔοσίῃ 
ΗΙ8 4]]-βυ ηςίεπου, ἀπά ἀραΐπδὶ ἃ ἄοο- 
αἰπε ἴῃς βρεοῖαὶ ρεσὶϊ οὐ νυνὶ ἢ ἴΔγῪ ἴπ 118 
τεπάεπου ἴο υπάοτ-εβιίτηδῖε θοῦ {με 
Ῥεΐβοη δηὰ ἐς νοσὶς οἵ Οἤσίβι. Τα 
δτατητηδίοδ!γῪ ροβϑίθῖε ἀρροβίτίοη οὗ Χ. 
ν ἢ Θεοῦ (ΗΣ]Δ2τ:ν} ἰδ ουὖὲ οὗ τε φυεβείοη. 
ΟὨγῖβε 15 ἴτε τηυβίεσυ οἵ Οοά, βίπος ἴῃ 
Ηἰπι Οοὐ 5 εἴδγσηδὶ ρυγροβε οὗ βαϊναιίοῃ 
Βηάβ ἰϊ5 επηροάϊπηεπι. Ηοσι β ςοπ)εςίυτε 
τῆδι {πε οτγὶρίῃαὶ τεδάϊηρ νὰβ τοῦ Θεοῦ ἐν 

ἱστῷ ἀοε8 ποῖ πὰ 5Ξυβῆοίεπί βαρροτι 
ἵπ ἴῃς τεχίυδὶ οὐ Ἄἐχερεῖῖςδὶ ἀϊ βῆ υ] 168 οὗ 
ἴδε εἴλυβε. 

Μει. 3. ἐν ᾧ πιᾶν τείεγ ἴἰο μνστηρίον 
(Βεηπς., Μενυ., Αἱΐ,, ΟἹ., ϑοά, Ἡδυρὶ, 
ΑΘ.) οζ ἴο Χριστοῦ (ΕἸ]., Ηοξη., 1ἰσπιξ,, 
Ἡοϊισεοδπη, ΕἸπάϊ., Μόνο: ΤΠ ἴοσσηεῦ 
18 ἀείεπάεά οη ἴδε στουπὰ ἴπαὶ ἀπόκρ. ςοτ- 
τεβροπὰβ ἴο μυστ. [ὲ ἰ8 4130 υγρεα τπδὶ 
νστ΄ ἰ8 ἴῃς Ιελάϊηγ ἰάεα. Οη ἴδε οἵδε 

βυπά, 1ΓΟἸῖβε 8 εἰ τὶν ἰάε πε πε ἢ τῆς 
Τηγβίεσυ, ἴπεσε 18 πὸ ῥγαςτίςαὶ ἀϊβεγεηςς 

Ὀεῖννεεη τἴῃ6 ΝΟ νίεννβ, ἀπὰ ἰξ 18 βίσηρίες 
ἴο τεῖεγ ᾧ ἴὸ Χ. δβ ἴπε πδᾶγεσ πουῃ.-- 
εἰσὶν πάντες οἱ θησαυροὶ τῆς σοφίας καὶ 
γνώσεως ἀπόκρυφοι. Βεηρεῖ, Μεγεῖ ἀπὲ 
ΑἸτοσὰ ἴακε ἀπόκρ. 48 ἂπ οσάϊπαγυ δάϊες- 
εἶνε ἢ θησαυροὶ, ““'π ΨΒΟΠπὶ ἀγα 41] 
ἴῆε πιάάδεη ἰγεάϑυσεβ᾽". ΕῸὶ {πὶ8β ΜῈ 
Βῃοιυϊὰ πᾶνε εχρεοϊεὰ οἱ ἀπόκρ., δπὰ 
ἔπαγε ἰδ ΠΟ βίσγεββ οἡ ἴδε ἔδοϊ τῆδὶ ἴπε 
διδάξῃ τἰγϑαβυτοβ τα ἴπ ΟἾγίβι, γεῖ τῆς 
Ῥοβίτίοη οὗ τε ψοζγὰ αἱ πε επὰ οὗ (δε 
βεπίεηςε 18 ἐχρίαἰπεᾶ δ ἄυε ἴο ἐπι ρῃδβὶβ. 
Οεπεσγα! ν ΟΒγυβοβίοσῃ ἢ88 Ὀεεη ζο]οννεὰ 
ἴῃ ταἰκίπρ ἰξ δ8δ τπε ργεάϊοδις ἴοὸ εἰσὶν, 
“ἴῃ ᾿ δοπὶ δὲ δίάάδη 411 τῆς ἰγεᾶβυγεβ᾽". 
Βυς 1818 ἰβ ἐχοϊυδεὰ ΌΥ [158 ἀϊβίδπος ἔγοπι 
τῆς νετῦ. Ασοροογάϊηρ!ν ᾿ξ βΒῃου!ά Ὀε δ κεπ 
85 ἃ δεροηἄδγυ ργεάϊοδῖε, ἀπὰ {δ 8 ἐαυΐϊναᾶ- 
ἴεηὶ ἴο δὴ δἀνεγῃ, “ἴπ Ποπὶ ἃγα 41] τῇς 
Ἐεᾶβυσεβ.. .. διδάςη,᾽" ἑἐιε., ἰῃ νυν ἤοτῃ 41] 
πὸ τπταβογαβ ἀγα, δηὰ ἅτε ἴῃ ἃ ἰάθη στηδη- 
πος (Ηοδπ., ΕἸ]., Πἰρπιῖ,, 5οά., Ηδυρι, 
ΑΡὉ.). Τῆς ἕοτοε οὗ ἴῃς ραββᾶρε ἵπεη ἰβ 
τὴῖ8: 411, ἀπά ποῖ πιθγεῖὶγ βοπὶς οὗ, ἴῃς 
γεάβυσεβ οἵ ννἱϑάοτη δηὰ Κπονϊεάρε δτα 
ςοηϊαϊηεά ἱπ ΟἸτῖδι, ἐποζείοσε {πὸ Βεδσο ἢ 
ἴοσ ἴβεζὴ ουϊϑίάς οὗ Ηἰπὶ ἰβ ἀοοτηεὰ ἴο 
ἑλίϊυτε. Βυΐῖ ποῖ οἷν ἂζε ἴδμεν ἰπ (γίβε, 
Ὀυῖ ἘΠΕΥ τε οοηϊδϊηδὰ ἰη ἃ διάάεη ἂν. 
Ὑμετζείοσε ἴεν ἀο ποῖ [ἴὰ οη ἴῃς βυτίδος, 
Ὀυϊ τπηδὲ Ὀε δουρῆϊ ἴοσ εαυπα βίῃ, 88 τε 
βοεῖς ἔογ πιάδεῃ ἰγεᾶβασε. ὙΠΕῪ τε ποῖ 
τηδιίεσβ οὗ εχίεσῃδὶ οὔβεγνδηοςβ, βυς ἢ 88 
τε ἔΑ18ε τδαοῆεγβ επ]οϊπεὰ, δυῖ ἴο ὕε 
Δρργεπεηάεὰ Όγ ἄεερ δπὰ βεσίουβ τηεάϊτδ- 
ἴοη. 1 Τἰρπιίοοι 18 ΣΝ ἰῃ τηϊηκίης 
τμαὶ ἀπόκρ. 15 δοττοννεὰ ἔτοπι {πε τεγηΐπ- 
οἷοργυ οὗ ἴῃς ἔδϊ8δε τεϑοπεσβ, (ποσὰ 15 ἴῃς 
αὐάδεὰ τπουρῆς (παῖ ἴπῈ ννϊϑάοτη ἔπαῪ 
ἑδηςϊεὰ πον ἐουπά ἱπ τπεὶγ βεογεῖ θοοΐκβ 
85 τελῖν ἴο θὲ ἑουπὰ ἱπ ΟἾτδὲ δἴοπε. 
Βυῖ ἴξ ἰΒ. Βαγάϊγν κεν τπαὶ θεῖε 18. ΔΠΥ͂ 
Β0Γ ἢ τεΐδεγεπος Ὠοσε. ἔνεη ἰξ τῆς Δ᾽] υδίοπ 
ἴο ᾿ἰτεγαῖασε ννεγα τῆοσς ῥ᾽ αι δὶ Ὁ]ε {πη 1ξ 
15, ἴποῖς 18 πο ενίάεηςς ἴῃδι ἴῃς ννοτὰ ννὰβ 
υϑεά ἴῃ 1Π|8 βεῆϑε 50 εαὐῖγ. Βεβίάεβ ἱξ 
οοουζβ πνίος ἢ θησ. ἴα δε ΠΧΧ, Τῆς 
ἀϊϑεϊποϊτίοι Ὀείννεεπ σοφίας ἀπά γνώσεως 
8 ποῖ δάϑυ ἴο πῆᾶκε ποῖα; ἴπε ἔογπιεσ 8 
ξεπογαῖ, πε ἰαδίῖε βρεςίαὶ. 1ἱρπείοοι 
βαγβ: “ΝΏΠΕε γνῶσις Δρρὶϊεβ ςΠιεὴγ τὸ 
ἴδε ἀρργεπεπείοῃ οὗ ἐγυῖϊῆβ, σοφία 5βυρεῖ- 
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ὁ Οἷμαι, 4. τοῦτο! λέγω ἵνα μηδεὶς ὑμᾶς “ παραλογίζηται ἐν " πιθανολογίᾳ. 
ἀρ εκ! ς, εἰ γὰρ καὶ τῇ σαρκὶ ἄπειμι, ἀλλὰ τῷ πνεύματι σὺν ὑμῖν εἰμί, 

« ΟὩιν Βαγε χαίρων καὶ βλέπων ὑμῶν τὴν τάξιν καὶ τὸ "στερέωμα τῆς εἰς Χριστὸν 
αι. 

ἸΘΟΎΤ, ΝΥΝ. ἘΝ. νυνὶ 9.Β. δε: ἰπβεγίεά δἵϊεσ τοντὸ ὃν [.η..[Ττ.], ΝΥ 5. τὰ 
τοοβί οἵἴδπεσ δυϊμοσιταβ. 

δάάβ πε οὗ τεδβοπίηρ δϑουὲ ἴπὲπὶ 
δηὰ ἰγαοῖηρ (μεὶς τεϊδιίοπβ". Μουΐε 
τπίπκ8 ἰξ ἰ6 αοἀ 5 νϑάοπῃ δηὰ Κπονϊεάσε 
παι δὲ πεῖς διἱσίρυϊεὰ ἰο ΟὮσίβι, θυῖ 
τὴ᾽ϊ8. δεεπΊ8 υποετίδίῃ. 

νν. 4-15. Ῥαῦ!, ὕκοξβ Ηἰ85 ΒΕΑΡΕΕΒ 
ΝΟΥ ΤῸ ΒΕ ΒΕΟΌΠΕῈΡ ΒΥ ΡΩΑΌΒΙΒΙΕ 
ΜΌΚΌΒ, ΒΌΤ ΤῸ ΗΌΓῸ ΟΗΕΚΙΒΤ ΒΑΒΤ ΑΒ 
ΤῊΕ ῬΒΙΝΟΙΡΙῈ ΟΕ ΜΟΒΑΙ, ΟΟΝΡῦΟΤ. 
ΤΉΕΥ Μυβ8ΒΤ ΓΕῈΤ ΝῸ ΟΝῈ ΤΑΚΕ ΤΗΕΜ 
ΘΑΡΤΙΝΕ ΒΥ ὈΕΟΕΙΤΕΟΙ, ΡΗΙΠΟΒΟΡΗῪ ΑΝῸ 
ἩΜΑΝ ΤΕΑΡΙΤΙΟΝ, ΜΊΤΗ ΤῊΕ ΣΙΈΕΜΕΝΤΒ 
ΟΒ ΤΗΕ ΜΌΒΙ ΑΝῸ ΝΟΥ ΟΗΕΙΒΥ ΒΟᾺΚ 1ΤΒ 
ΟΟΝΤΕΝΤ. ΙΝ ΗἸΜΆΙΟΝΕ ὈΜΕΈΙ8 ΤΗΝ 
ΜΉΟΜΕ ΕΥΝΕΒΒ ΟΡ ΤΗΕ ΟὌΡΗΕΑΡ, ΑΝῸ 
ΤΗΕΙΝ ΟΟΜΡΙΕΤΕΝΕΒΒΊΒΙΝ ΗΙΜ. ΤΉΕΒΥ 
ἨΛΝῈ ΡὈΙΕΡ, ΒΕῈΝ ΒΌΚΙΕΡ ΑΝῸ ΒΑΙΒΕΡ 
ΨΊΤΗ ΗΙΜ, ΘΟΡ ἨὯ[κΔΒ8 ΟὙἿἸΟΚΕΝΕΡ ΤΗῈΜ 
ΨΊΤΗ ΗΙΜ, ΨΗΙΠΕ ΤΗΕῪ ΜΕΒΕ ὈΕΑΌ ΙΝ 
ΒΙΝΒ, ΗΛΒ ΠΑΝΟΕΙΨΕῸ ΤῊΒ ΗΟΒΤΙΓΡΕ ΓᾺΡ 
ΟΝ ΤΗῈ ΟΒΟΒ8, ΑΝῸ ΒΡΟΙΧΕ. ΑΝῸ ΓῈΡ 
ΙΝ ΤΕἈΙΌΜΡΗ ΤῊΕΞ ΡΕΙΝΟΙΡΑΙΙΤΙΕΒ ΑΝΌ 
ΡΟΨΕΆΒ.--- ες. 4. τοῦτο λέγω. Ηδυρι 
τοίη κβ (ἢς τείεγεπος 18 οηἷυ ἴο νεσ. 3, 
Ὀυὲ 18 νεῖβὲ ἰοοκβ Ὀδοὶς Δ5 ἴδ 48 2Ὁ, 
Δηὰ νεῖ. 5 ἴο νεσ. 1. Οεπεσαι νυ ἴδε τγεΐεγ- 
ἐπος οὗ τοῦτο ἷἰ8 ᾿πουρῆὲ ἴο Ῥε νν. 1-3, 
τπουρῇ ϑοάδθη τπῖηῖκβ ἴς 18 ἴο ἱ. 24-ἰϊ}. 3. 
--παραλογίζηται πιεᾶπδΒ ἴο ἀδοεῖνε ὉΥ 
ἔλιβε τεοκοπίηρ, ἴδε, ἃ8 ἤδγε, ὃν ἔδ͵86ὲ 
τεδβοπίηρ. --- πιθανολογίᾳ: “ρῬεγδβυλδίνα 
Βρεεςῇ ". Τῆς ννοζὰ δδ8 πο Ῥαὰ βεῆβε ἴῃ 
ϊ8εῖ, απὰ ψῇδὶ ὑδὰ βεῆβϑε ἰξ δδ8 δεζγε ἴΐ 
Βεῖβ οτῃ παραλογ. ΟἸδδβδβίςδὶ νυτϊτεσβ ὅς 
τ ἢ τ. πιεδηίηρ οὗ ργοῦδδ]ςε ἀγρυπιεπὶ 
858 ορροβεὰ ἴο βιγίοϊ δεπιοπϑίσαδιοη. 

ψετ. 5. γὰρ ἰβ ἀϊῆουϊε, Μεγες {πη κ8 
παῖ ἐπε ἴδοι οἵ Ηἷβ βρί ταδὶ ργεβεπος ἰ8 
τοεπθοηεδ, ἱπ οοηίταδὲ ἴο ἢί8 ὈΟά 
δΌδβεποα, 88 ἃ γεᾶβοῃ ΨΥ πεν βδουϊὰ ποῖ 
Ἰεῖ [πετηβεῖνεβ θεὲ ἀεοείνεά. ΕἸ] οοἵέ (αἴτες 
ΟἸὨγγβοβίοιῃ) τ πκ8 τπαὶ με 18 Ἴχρ  αἰπίηρ 
ΨΥ ἢς οδη δάνϊδβε δα, [ἴ 15 Ὀεοδυβε δε 
τῆ Κηοννβ [πεῖς πεαά. Τἀξδείοου, ϑοάεη, 
ΕἸπάϊαν ἂπά Ηαυρι τπἰπκ ἣε εχρίδὶπβ Β18 
ψαγηΐϊηρ ΌΥ ἢῖβ ρεγβοηδὶ ἰηίεγαβί ἴῃ ἴπε. 
--καὶ ροεβ οἱοθεῖν τ τῇ σαρκὶ. Τῆς 
ἀδιϊνε 15 οπε οὗ τεΐεσεπος, δηά τῇ σαρκὶ 
8 ἐᾳφυϊναϊεηῖ το “ ἰπ ἴῃς θοὰγ". ὙΠετε ἰ5 
ποῖ ἔπε εδβὲ ρτοιπὰ ἔογ ἴπε ἱπέδεσεποε ἴπδὶ 
Ῥαὰ! μαὰ εὌνεῦ δεεῃ ἴοὸ Οοἱοββξε.---τῷ 
πνεύματι: ποι “Ὁγ ἴῃς Ηοὶγ 5ρίτγί:,᾽" Βαϊ 

“ἴῃ 8ριτ᾿. ΡῸ} 5 οὐνγῃ βρί τὶ '8 τηεᾶπὶ 
88 ἴῃ τ Οοςσ. ν. 3, 4.-ςὟσῦν ὑμῖν εἰμί : ποῖ 
ΒΙΤΊΡΙΥ ἀπιοηρ γοῦ, Ὀὰϊ “ υπιῖεὰ ἡ γοῦ 
τὨγουρῆ ἴδε ννδγπιεδὲ σοπισηυπν οὗ 
ἰηίεγεβι᾽" (δοὰ.).---χαίρων καὶ βλέπων. 
Μδην ἴδκε {πὶ8 25 ἰξ τὸ νεσε εαυϊναϊεηῖ ἴο 
“ἐ χε]οϊοὶπρ ἴο 8ες," Ὁυϊ ἰξ ἰΒ φυεξε!οηδδὶα 
ἱξ πε τνοτὰβ σδη τηεδη τϊ8. [δ δε οὐ]εςῖ 
οὗ ΠίΒ ᾽οΥ 18 ἴδε οςοπάϊιοη οὗ τς μύσος, 
ψῈ δῃουϊὰ ανε εχρεςις δὴ ἱηνεγείοη οὗ 
ἴδε ογάοσ, ὅσϑβὲ βεείης δηά (δεη τεϊοὶϊςίησ 
αἱ δῖ ἢε βαᾶν. [1ἰσδιίοοι ἐχρίαΐηβ {πε 
οτγάεσ 48 ἱπάϊςατπρ μα ἢε Ἰοοκεὰ θεσδυβε 
ἰξ ρᾶνε Πίπιὶ ᾽οΥ ἴο ἰοοῖὶς. ΕἸ] οοἵξ ἀββυσπιες 
8. Τςοπιϊπυδίοη οὗ 86 ᾿ψνοτὰβ σῦν ὑμῖν, 
““τα)οϊοίηρ νῖ γοὺ πὰ δεμοϊϊηρ"". 
Μεγετ τπίπκα χαίρων τηελπδ τε)οϊοίηρ ἰο 

τῆι. Ῥγεβεπὶ στ γου ἰπ βρίσιῖ. [ὲ ἰδ 
νεῖν αἰ Βίςυ τὸ ἀεοϊάε 85 ἴο ἴῆε τηεαπίην, 
Ῥοββι οἷυ ΕἸ|Ι σοι 5 νὶενν 15 Ὀεβι.---τὴν τάξιν 
καὶ τὸ στερέωμα. Α τα Ἰτᾶτν Βεηδε ἴ5 οὔθ 
ἰουπά ἴῃ Ῥοια οἱ ἴπεϑε πουπβ, ᾿που ἢ 
βοιῃείίσηεβ (45 ὃ Ο].) ἴξ 18. τεβισιοϊεά ἴὸ 
ἐπε Ιδϊῖεσ. Μεγεσ δηά Αὐδοῖὲ ἄεην ἴδς 
ΤΑΙ Αγ τείεσεπος αἰτορεῖμες. Βοῖδ ννογὰς 
ἃς υϑοὰ ἰπ 8 πλ]Π ΓΥ 8εη86, Ὀυὶ τ 18 ἐδ 
βυρεεεῖεά Ὀγ ἴῃς σοπίοχι, ἀπά ἰξ 8 βαϊὰ 
τηδῖ ““Βεῖς {86 οοπίεχι βυρρεβϑῖβ ποι μίης 
οἵ ἴῃς Κἰπά " (Α00.). Ηδυρι ἀεςίἀε5 ἔος 
ἰξ οὐ τπε φστουπὰ οὗ {πε σοππεχίοη. [1 
δε ἴεγηβ δδὰ βεεηῃ ψεπεζδὶ, Ρδὺ] νψουϊὰ 
ποὶ πᾶνε ρῥἰδοεὰ ἢϊβ Ἰογ ονεσ {πεῖς ογάες 
Βεΐογε 8 πγεπιίοη οὗ ἐμεῖς δίῃ. Βαυϊῖ τη 
τεργεβεπίης ἴπεπὶ 48 ἃ νεἶ]-ογάεγεα ἌΣΤΩΥ, 
δηὰ {δεὲπ ἐχργεββίηρ ἴῃς βδῦης ἰάεα ὑπᾶδς 
τῆς ἱπιασε οἵ 4 Ὀυϊννατῖς νν Ὡς ἢ σΟὨ 5 δῖ5 ἴῷ 
πεῖς ἔδιῖῃ, τῆς ογάεσ ἰβ οοζγζεςῖ. [{ ἴ5, 
δονγενοσ, νοῦν αυεδβιϊοπδῦὶς ἱξ ἂπ ἀγρὺ- 
τπεπὶ ἔτοπι οσγάεσ οὗ τῆ ϊβ κίπά ἰβ το ὃς 
Ῥτεββεά. 1ἵὐρμείοοι ἱγαηβὶδῖεβ 
“ 8βο11ὰ τοπὶ᾿᾿. [{ πιᾶγῪ δᾶνε βἰταρὶν ἴδς 
8επϑε οὗ ἤγῃ Ἰουπάδλοη. ΝνὨδῖενες ἴῃς 
Ῥτεςῖβε ἔογος οὗ ἴπε ννογάβ, 1 ἰβ οἰεας τθδὲ 
τῆς ΟΒυτοῦ 48 ἃ ννῆο]ε γεπιαϊπεὰ ἴσὰε ἴὸ 
πε ἀοοιτίπες ἴ παὰ ὕδξεη ἰδυρῆι.-- 
πίστεως: ο΄. Αςἰβ χνὶ. 5, 1 Ρεῖ. ν. 9. 

Μει. 6. ᾿ὡς οὖν παρελάβετε. ΟἸ ἴτα- 
τέλεα ἰγϑηβ᾽δῖεβ “ δίηςς,᾽᾿ δπὰ ἱπιεγρσεῖδ, 
“ βίπος γε ἢᾶνε τεςεϊνεὰ ΟὨγίδε. .. ἴξ ἴ5 
ἱπ Ηἰπι γου πιαβὲ νναῖϊ ", Βυϊ Ῥγοῦδο 
τῆς υδυδ] ἰηιεγρτγείδιίοη “85 18 ἡ ἊΣ 
τηοδηίηρ ἴδε ἴογπιὶ ἱπ ψὶο ἢ πεν 
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πίστεως ὑμῶν. 6. ὡς οὖν παρελάβετε τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν τὸν Κύριον, 
ἐν αὐτῷ περιπατεῖτε, 7. ἐρριζωμένοι καὶ ἐποικοδομούμενοι ἐν αὐτῷ 
καὶ βεβαιούμενοι τῇ πίστει καθὼς ἐδιδάχθητε, περισσεύοντες ' ἐν 

εὐχαριστίᾳ. 8. βλέπετε μή τις ὑμᾶς ἔσται 2 ὁ ᾿συλαγωγῶν διὰ τῆς 

{ Οἱΐγ δεγο 
ἰῃ οἶδε . 
οσς Βίν. 
Οκ. 

18οΎΤ. τε ΕΕΟΝ., Νν8. τ ΦΑΟ 17. ἐν αντη: δάάεὰ δῆεσ περισσενοντες, [,ἡ., 
[1-.}, [νν.Η.}] νῖῆ ΒΡΌΞΕΚΙ,, ὈῪ δβϑιπιδείοη ἴο ἷν. 2. 

Ξ80 Το Τε ΝΗ. ἘΝ. νν8. σὰ ΒΟΚΙ,Ρ. εσται νμας: [,η., ΝΗ. πιρ. νὰ 
ΒΑΕ. ἴο σοππηεςὶ πόσα οἱοβεῖν ἢ συλαγωγων. 

τεςεῖϊνεά (-- καθὼς ἐμάθετε, ἱ. 7). Τῆε 
Β6ΠΒς ἰδ8, ἰῃ ἴῃδὶ ολβο6, ᾿νε ἰπ ἀοςογάδηςς 
ἢ ἩΠδὲ γου τεςείνεδ, ἀηὰ τῃε επὶ- 
Ρμαβίβ ἰβ οὔ περιπ., ποῖ οὔ ἐν αὐτῷ. 
--- Ἢ ἷδ ργαςεί αι! ἢν εααίΐνα!επε 
ἴο ἐμάθετε, τερεῖνεά ὉΥ ἰπδιίγυςιίοη, 
ταῖβες ἴῆδη σεςεϊνεὰ ἱπίο ἴπε Πεδσι.--τὸν 
Χριστὸν ᾿Ιησοῦν τὸν Κύριον. ΤΠΐβ ἰ8 
πεαυεπεῖν ἰγαπβίδιεά “πε ΟΠγίβε, Ἄνθη 
]εβὺ8 τὰς [οτγά "᾿ (Ηοίἴπι., 1ἰσμεῖ,, ϑοά., 
Βαυρι, Α0Ὁ.). [πη ἕανουν οὗ τῃϊ8 ἰ8 ἴῃς 
ἴδοι τῆ ὁ Χ. ᾿]. ἰ8 ποῖ ἃ Ραυϊίπε οχ- 
τεβϑίοῃ, Ὀυΐϊ πειὸ ἰ8 []. ὁ Κύριος. Α 
ἴδεν δγρυσγηθηξ ἰῃ [18 ἔΑνουΣ 18 1μδὲ ὁ 

Χριστός ἰ8 νοτῪ ἔγεχυεηξ πὶ 8 ἘΡί5:1ς, 
δηά εβρεςίδ!ν ργοπυίηεπε ἰπ τ 8 βεςιίοη 
οὔτ. {{{|5 ἰβ 8ο ννὲ πηυβῖ ϑυῦρροβε δαὶ 
Ῥαὺ] δαβ σποβεὴ ἴῃς ἰοζση οἵ ψογάβ ἴο 
τηεεῖ βοὴ ἔδ|8ε νίενν δὶ (οΐοβββε. Α τε - 
ἕεσεῃςς ἴο ἃ ]υδαϊβεῖς ςοποοριίοη οὗ τῇς 
Μεββίδῃ, μεϊά ὃγ τῇς [αἴ8ε ᾿δδοῆογβ, ῃϊ ἢ 
[αι] εὰ ἰο τίβε ἴο τε ΟΠ γίβείαῃ ςοποεριίοη 
οὗ Ηἰβ Ῥεζβοῃ 85 [ογὰ, 18 βυρροβεὰ ὈγῪ 
Ἡαυρὶ το Ῥε ἱπιεπάεἁ, Τὶς 18 ροββίδῖς, 
δυῖ {πε οἴπεῖ ροββίδῖε νίενν “γε τεοεϊνεὰ 
ΟὨγίδε ]1εϑὺ8 458 [,οσά 18 η0 τῦοσγε ἰῃ- 
ςοπϑβίβίεπε ἢ ῬΑ πε ὑβᾶρε, ἀπά ετ- 
Ῥβιαβίβεϑβ 51}}} ποτε ἴῃς 1, ογάβῃιρ οὗ ΟΠ γίβε, 
ΜΈΣ ἰξ ννᾶβ ἴπε ΤΠιεῖ αἷτα οὗ {πε Αροϑβϑιὶς 
ἴο Αβϑβεσί. ὙΠοσα 86 6ΠῚ8 ἴο ὃς πο Πίηϊ ἴῃδὲ 
τε Μεββιδῃβπίρ οὗ [εβὺ8 τῃν»85 ς δ᾽ εηρεά; 
δὶ τηοδὲ πεσε ννὰβ ἴῇς αυεβιίοη ννῆδί 
Μεββίδβῃίρ ἱπνοϊνεά. Ὁγα ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ 
ἴδεζε 18 πὸ τεΐεγεποε ἴο ἴῆς Μεββίδῃβῃϊρ 
δἱ 811}. 

γεςσ. 7. ἐρριζωμένοι καὶ ἐποικοδομού- 
μενοι: “τοοϊεὰ δηὰ Ὀυ11 υρ᾿". ΤῊς πιεῖα- 
ΒθῸΣ οἤδηρεβ ἔγοπὶ περιπατ., ἀπά ἀραίῃ 
Ὁπὶ ἐρριζ., [που ρῃ 1ἰρμεΐοοι ροὶπιβ ουὲ 

τῆλι τῆς ἴοῖτὰ “τὸ τοοῖ "᾿ ἰ8δ ποῖ ἰπέγε- 
4υσητν ἀρρ]εὰ το δυϊΠ]άϊηρβ. Μοτε ἱγῃ- 
Ῥοτγίδηϊ 18 ἴπ6 σῆδηρε ἴῃ ἴεηβο, πε ρεγίεςϊ 
Ῥαγιὶςῖρίε εχργεββϑίηρ ἂπ δίἀϊπρ τεβυΐξ, 
δε ρῥγεβεπὲ ἃ Ἴοπεηυουβ ὕγοοαββ. ἐν 
αὐτῷ ρτοραῦν Ῥεϊοηρβ ἴο δοῖῃ. γε 
δῃουά ποῖ (8 ΘΟ δεηκεῖ, Η οί.) Ρἷδος 
ἃ [01] βῖορ δὲ περιπ. δηὰ ἴδκε ἴδε ρᾶγ- 
τἰς! ρ!ε8 πα Ἂ ᾿πλμωδιρια ὃΣε 
ἱπιοϊεγαν φννϊεννατὰ --- ὕμενοι τῇ 
πίστει: “ 5:2} 15ῃςεὰ ἰπ ἔα! ἢ," 4150 τῆς 

Ῥτεβεηῖ οὗ Ἴσοπίίπυουβ ῥγοςεββ. Μεγεζ 
ἂπὰ 1ἰἱρμοοι ἴακε τῆς ἀδέϊνε 48 ἰῃηβίσυ- 
ταθηῖδὶ, Ῥυὲ ἰξ βθεπὶβ εβδί ἢ πιοβὲ 
τεοεπξ οοτχητηεηίδίοσβ ἴο ἴᾶκε ἰΐ ἂἃ8. 8 
ἀδῖϊνε οὗ τεΐεγεπος (οἷ. νεῖ. 5).---καθὼς 
ἐδιδάχθητε: οἷ. καθὼς ἐμάθετε, 1. 7. ΤῊΣ 
ννογάβ ἀεῆπε τῇ πίστει.---πε; ντας 
ἐν εὐχαριστίᾳ. ΟἸτταΑπίᾶτε ποῖεβ παῖ 
“ΠΑ ΠΙΚΠΙΙΠ6 58 ἰδ ἃ ργεβεγναίνε ἀραϊπδι 
τῆς πενν ἀοςσίτίποβ,᾽" βίπος ἘΠῸῪ τεπιονα 
ΟἸγίδὶ ἴτοπὶ Ηἰἴβ ἴσῃς ρίαςε. Ὑῆε 6πὶ- 
μιδβϑὶβ οὔ {παπκζυ! πεβ8 ἰ8 νΈῪ πιλεκεὰ 

1η [ἢϊ15 Ερίβεϊς. 
γεν. 8. Ῥαὺὶ οὔςε πιοτὲ (ργενϊ ου βῚ Υ 

ἰῃ νεῖ. 4) Ὀερὶπβ ἴο διδοῖς τῆς ἔλ]βε 
ἴεδοδετῖβ, Ὀυϊ ἔυγῃ8 δϑίἀς ἴῃ νϑσ. 9 ἔγοπι 
τῆς ἀΐγτεοι διδοῖς το ἴδῃ ἴδε 4518 ἔος 88 
ἀεςοίβὶνε δἰίδοκ ἴῃ νν. 16-23.---τιᾳ. [ἐ 18 
ποῖ οἶεας ἴπαὶ ννὲ οδῃ ἱπίεσς ἔγοπι [πα 
βίηρυϊας ταὶ ΟὨΪγ οπε ἔλὶβε ἰεαςῆεγ δᾶ 
ἀρρεδζεὰ ἴῃ ἴπε (οϊοββίδη Ομυτσοῖ.---ὑμᾶς 
ἰ8 Ραοεά ἴῃ πη Ἂπιρμδῖῖς ροβίτίοη, ἀπὰ 
͵τβ8 ἔοτος 18. “γοι ννῆοβε Οῃγίβιίδη σουγβα 
88 Ὀδεπ 580 ἔδῖσ, πὰ νῆο ἢᾶνα τεςεϊνεὰ 
ΒΌΓΝ ἐχποτίδιοηβ ἴο γεπιδίῃ βιελάξαβι "".-- 
ἔσται: τῃε Διΐυτε ἱπάϊςδεϊινε αἤετ μή ἱπι- 
ΡΙΙε5. ἃ πιοζς βεγίουβ εϑιπιδῖε οὗ τῆς 
ἄδηρο ἰμδη τῆς βυδ)υποῖίνε. Ἐοὸς τς 
ςοπδιίγυςτίοη, τις [0] οννεὰ Ὁγ ἃ ραγιίοῖρὶς 
ΜῈ ἴμε ἀγίοῖε, οὐ. 64]. ἱ. 7, υυκς χνι. 
9.--συλαγωγῶν. ΤΕ Βεηβε ἰβ ἀϊδβρυιϊεά. 
ϑενεζαὶ οὗ τῆς Εδίβειβ ἀπὰ βοιης τηοάεγῃ 
ντίϊετβ (Πῖηὶς ἴτ τηεᾶηα “ἴο τοῦ ". [εἐ ἰ8 
υδεὰ ἱπ τΠΐ8 βεῆβε ψι ἢ οἶκον (Ατίβίαεη., 
2, 22), δηὰ ΕἸε!ὰ (Νοίες οπ ἐλε Τγαηςίαἰϊον 
οὗ ἱλε Ν.Τ΄, Ρ. 195) βαγβ “ἴπεζε οἂπ ὃς 
πὸ Ῥεῖζοσ γεπάεγίηρ [μη “Ἰεβὶ Δ πλδη γοῦ 
γου" ". Βαυϊῖ, 18 ϑοάεη ροϊπιβ ουῖϊ, πδὶ οὗ 
ὙΒΙΟΝ ἘΠ εν Μετε τορθεὰ που! ᾶνε Ῥεεη 
ἐχργεββεᾶ. [{ἰ8 Ὀεϊίεσ το ἴᾶκς ἰδ ἢ τηοϑὲ 
ςοπιπιεπίδίοσβ ἴῃ ἴῃς πιοσα οὈνίουβ Βεπ86 
“Ἰεδᾶ γοὺ δννᾶὺ 848 Ῥγεὺ ". Τῆε νετζῦ ἰδ 
80 υβεὰ ἴῃ Ηεϊϊοά., ἘΗ., χ,, 35 (ἢ 
θυγατέρα), Νίεϊ., Ηΐδβι., 5, 9ο6 (ΨᾺ 
παρθένον), ἀπά ἰξὲ πᾶν δε Τοἤοβεη στ 
1Πς βρεοὶδὶ βεηβς οἵ βεδυςτίοη ἱπ τηϊπά.-- 
διὰ τῇ ίας καὶ κενῆς ἀπάτης. 
ὙΤΒε βεςοηὰ πουῃ ἰβ Ἔχρ᾽απαίοσυ οὗ ἴδε 
βτδῖ, 8 ἰδ βῆοννῃ Ὁγ ἴῃς αὔβεπος οὗ τῆς 
ἀττὶςῖς ἀπά ῥγεροβίϊίοη θεΐογε ἰξ ἀπὰ ἴῃς 
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ΒΡ ΟΝ: 5 φιλοσοφίας καὶ κενῆς ἀπάτης κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων, 
γα ς. 3. κατὰ τὰ ὅδ στοιχεῖα τοῦ κόσμου καὶ οὐ κατὰ Χριστόν - 9. ὅτι ἐν αὐτῷ 

Ἰαοῖκς οὗ δὴν ἱπάϊςαδιίου τπδὲ Ῥδὰὶ μδὰ ἔνο 
εν}]8 ἴο δἴῖαςκ. Τῆς πιεαηὶπρ ἰ8 “ ἢὶΒ 
ῬὨΙΠΟΘορὮν, ἡ ἢ ἰ8 ναΐη ἀεςεῖς ". ὙΠς 
ψοζά ἢδβ, οὗ Ἴοουτβε, πὸ σεΐεεηςς ἴο 
Οτεεῖς ΡὨΠ]οβορῦν, πὰ ρῥγορδῦϊυ ποπε 
ἴο ἴδε Δ]]εροτγιςὰὶ τηεϊμῃοά οὗ ϑογίρίυσε 
ἐχερεβὶβ ἴῃαὶ τέ [4188 τεδοῃειβ ΠΊΔΥ 
δανε επιρὶογεά. Ῥῃΐο υ8ε8 ἰξ οὗ ἴδε 
δνν οὗ ]υἀδίβπι, ἀπά ᾿οβερῆυβ οὗ ἴπε 
ἴδγες εν δῇ βεςῖβ. Ἡξετζγε, πο ἀουθδι, ἰ 
ταδδπδ Ἰδὲ τῆς [Δ18ε ἱεδομίηρ τπαὶ ἐὨτεδί- 
ἐπεά το υπάεττηίης ἴῃς (Δ οὔτε ΟΠυτοῆ. 
ΎΠετα ἰδ πο οοηδετηπδίίοη οὗ ῬὨΪΪΟΒΟΡὮΥ 
ἴῃ ἰτβεῖῖ, Ῥὰϊ βἰτηρίν οὗ τῆς επιρῖγ, δυὰς 
Ρδυβίδ!ς, βῃδπὶ ἐμπαῖ ννεπὶ Ὁγ ἴπδὶ πᾶπις 
δι Οοἰοββαε. Ηοτσί ἐπίηκβ ταὶ {πε βεπβα 
8 ακίη το ἴδε ἰδίεγ ὑϑᾶρε οὗ ἴῃς ννοσά 
ἴο ἀεποῖε ἴδε δβοεῖῖς [1ξ6.---κατὰ τὴν 
παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων: “ λοοοτάϊηγρ ἴο 
Βυπιδη (τδάϊείοη ᾿"᾿ 28 ορροβεὰ το Ὀϊνὶπα 
τενεϊδιίοη. Μεγεγ, ΕἸ]Πιοοῖὲ πὰ ΕἸπάϊαν 
σοππεοὶ ἢ συλαγ. [Ιἰ 18 τῆοτε υβυδ] 
το ςοππεςῖ Ψ] ἢ ἀπ. οἵ τ΄ φιλ. κι κεν. ἀπ. 
Τῆς ἰδ5ὲ ἰ8 ρεσβαρβ δεβῖ. [τ ἱπάϊςδίεβ 
τδς δουτζος ἔγοπη ΠΟ ἢ (πεῖς τεδοῃίπρ ννῶ8 
ἄσανστι.---κατὰ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμον. 
[0η {δῖ8 ρῆγαβε [ῃς ΟΠ] οννηρ δυϊποσιεῖεβ 
ΤΑᾺΥ Ὅς τεζετγεὰ το: ΗΙρεπέεϊά, Ο αἰαέεν- 
δνίεί, ῬῬ. 66 4. ; 1,ἱρβίυβ, Ῥαμὶ. Κεελίζ., 
᾿ ; ἘΠΊΒΟΙΙ, Κεελίζ. μ. Μενς,δὶϊ., 252; 

Ἰδρρες, σά ἰος.; ϑριτἴ2, 2 Ῥεί. μ. γμά., 
263 54.; Ἐνετηρ, Ραμὶ. Αηρεί. μ. Ῥάπι., 
ῬΡ' ὅς 54.; αυρι, αὐ ἴἰοε.; ΑὈδοῖς, αὐ 

ς. Ὑῆε Ἀεβὲ δπὰ ζ]|εθὲ δοοουπὲ ἰπ 
Ἐπ Βἢ 1Β Μαββίς᾽ Β ἀγίίοῖς “" ΕΪεπηεηῖβ"" 
ἰπ Ηδβιϊηρβ᾽ διίοδίοπανγ οὗ ἐλε Βίδίε. 
Το ἴδπεβε τῆλ πονν ὃς δάάεά 8ι. 7οδη 
Ὑπδοίεγαν, Τὰς Κείαϊέἑον οὗ δὲ. Ῥααμὶ 
ἐο Οομέενιῤογαγν Ὑειοϊδὰ Τ' κε, 
163-170, ἀπὰ Πεἰββηηδηη 5 ἀγίίοἷὶς “ Ε16- 
τηθηῖβ᾽ ἱπ τῆς Ἐπογείοῤαάϊα Βὲδίὶςα.} 
Οτἰρίπαιν στ. πιεαηὶ ἴῃς ἰεἰῖετβ οὗ [πε 
Αἰρδαῦεῖ, μετ ἴῃ ΡΙαῖο δηὰ ἰαΐεσ υντὶἴεγβ 
πε Ῥῃγβίςαὶ εἰετηεηῖβ, δπὰ ἰδβεὶγ (Ὀυϊ 
οηἷν ἥζοτη ἴῃς ἤτγβε σεπίυγυ Α.}.} πε τυάϊ- 
τπεπῖβ οὗ κηονϊεάρε. [τ πδ8 ὕδεπ ἔτε- 
αυεπεν ἰδίκεη ἴῃ [Ώ18 βεπβε δ ἴα Β.Ὸ 
οἵ τεϊ!ρίουβ Κπον]ςεᾶρε (80 γεοεπηὶν Μεγ.» 
τιρπεῖ,, ΟἹ., Οτεσηεσ πὰ τῆϑην ΟἾΠΕΓΒ). 
ΤΠὶβ εχρίδπδίίοη πδά, δονενοσ, Ὀδαπ 
αἰϊδοκεὰ Ὁγν Νεαπάᾶσσ υνἱεἢ ροννετγῆι ἀγρυ- 
τηεηῖβ ἴῃ ἢ15 ἀϊβουββίοῃ οὔ τῆς ρδᾶγα]!εὶ ρδ8- 
δᾶρε Οδὶ. ἱν. 3. (Ρίακπέηρ απὰ Τταϊμπίηρ, 
ἷ., 46δς, 466, ο΄. 323 [Βοδη᾽8 εἀ.]. Ἧς 
Ῥοϊπιδὰ ουἕ τῆδι 1 στ. πιεᾶπὶ ἤγβὶ ῥγίῃ- 
Οἱρίεβ ννὲ βΒῃουϊά δανες μδά ἃ μεηϊῖνε οὗ 
τῆς οδ)]εςῖ, 48 'η Ηδῦ. ν. 12, στ. τ. ἀρχῆς 

ἫΝ 

τ. λογίων. ϑυςἢ δὴ οπιίβείοη οὗ ἴδε 
Ἰελάϊηρ ἰάεα ἰ8 ἱπαάπιϊβεῖίδῖε. Ἑυσγίδεσ, 
Ῥαυὶ τερασγάεὰ {πε μεδίβεη 88 επεϊδνεὰ 
ὑπάετ στ. τ. κόσ. Δληά τπεὶς ΓΔΠΠπρ' ΑΨΆΥ 
ἴο ]εννϊβῃ τἰῖεβ δ5 ἃ γεΐυσῃ ἴὸ 1Π18 βίδνειυ. 
ὙΒετείογε ἴμε Ἴχργεββίου πιαβὲ ΔΡΡΙῪ ἴο 
βοιηει μίας Ῥοῖμ διὰ ἴῃ οοτηταοη, δηὰ 
βοπηδι βίη οοπάετηπεὰ ὃῪ Ῥδυΐ, ν Ὡς 
οδπηοὶ ὃ6 ἴῃς ἢἤτβὶ ῥγίποῖρίεβ οὗ τε ρίοη 
(ἴο δίς αἷβο ἀσθενῆ ννου]ά δε ἱπᾶρρσο- 
ΡῬτίαις), θυ τῆς Τετετηοηίδὶ οὐβεσνδηςεβ, 
ΜΠΙοἢ νεῖ δὸ οδ]εὰ 25 εαγῖμὶν δπὰ 
ταλιετίαὶ. [τ πδ8 δα ἔσχε ροἰπιςεὰ 
οὔἱὐ ὉγΥ ΚΙδρρες τπαῖ ἐοϊ]ουνίπρ κατὰ τ. 
παρ. τ. ἀνόνν τ 15. τεστὴ ἱπιγοάυςεὰ ὃν 
κατὰ δηὰ ποῖ ςοππεςοίεὰ ὃν καὶ τηυεὶ 
εχρίεϑβ ἴῃς σοηπίεης οὗ ἴδε τελοπίπρ, 
ψΠΙοἢ ἰβ ποῖ νεγὺ βυϊδῦ]ς 1 “ γε! ίους 
τυάϊ πιο πὲβ" ἰ8β ἴῃς πηεαπίπρ. Νοσ 15 ἴΐ 
ἴσὰς τὲ πε ἔδϊβε τεϑομεῖα σγᾶνε εἰεπιεπ- 
ἰΑΓΥ ἱπβισυςίίοη. ΠῚ τῆ᾽5 νἱενν ὃς 9εῖ 
ϑίἄς, 25 βυϊϊίπο πείίπεγ τε εχργεβδίοη 
ἐπ ἰΐδεὶ ποῦ τῆς οοπίεχε πὶ ψὨὶς ἢ ἴς 
οσουζβ, ἴδε ᾳυεβίίου αγίβεβ ψῃεῖμες ψε 
Βῃουϊά τεΐυση τὸ ἴδε ἱπιεγργεϊδειοπ οὗ 
βενεσζαὶ Ἐδίμεγε, τμδὲ δε βεᾶνεπὶν Ὀοάϊες 
ἂτς τείειτεὰ το. Ὑῆεβε ννεῖε οδιϊεά 
στοιχεῖα (εχᾶπιρ]ε58 ἅσε ρίνεη ἰπ Ναϊεβίυς 
οη Εμς. Η. Ε., ν.. 24, ΠΩ. 1.ε... ὙΒίδ 
8 ἱανουτεὰ ὉΥ τῆς τεΐεσεμςε ἴἰὸ “" ἄλγε, 
δῃά πιοπίῆβ, ἀπά βεδβοῃβ, απὰ γεᾶσγβ᾽" ἴῃ 
ΑΔ]. ἵν. σι, ἱπῃπιεάϊαϊεϊν το] νης ἴδε 
ταεητίοη οὗ στ. ἴῃ νεῖ. το, ἔοσ ἴῆεβϑε ἡγεσα 
τεσυϊαιεὰ ὈγῪ ἴδε Πεᾶνεηὶν δοάϊεβ. Βυὶ 
τ 18 υπβαιβέδοϊογν, ἕος ἴπε ςοπίεχι ἰπ 
Ψ Ὡς ἴῃς ἀχργεβδίομ οσσυσβ, Ἔρος δ! ν 
πῃ Ααἰαιίδηβ, ροϊπιβ ἴο ρεγβοῇδὶ δείηρε. 
ἴῃ τηϊ8 ρᾶββᾶρε ἴπε οοπίγαβὶ οἵ στ. τ. κ' 
ἢ Χριστόν ἰ5 (ΠΥ 5δτ δῆς οηἱν 1 τὰς 
ἰοττηθγ ἅγε ρεβϑοπδὶ. ἴπ Οδὶ. ἱν. 3 Ῥαυὶ 
ΔΡΡΙΐ65 τῆς ΠΙυδιγαϊίοη οὗ {πε εὶς υπᾶες 
“ ᾳυλγάϊλη8 δηδ βίενναγάβ᾽᾿ ἴο {πε ῥζε- 
ΟἸ γι βείδη ννοσὶ ἃ υὑπάδγ τῆς στ. τ. κι. δηὰ 
δεῖς δραῖῃ ἃ ρεζβοῃδὶ γεΐεγεηος ἰ5 ἔογοι Εν 
βιρρεβιεά. 511} πιοῦε 18 118 τῇς Ἵοδβε 
ν ἢ Οδ]. ἵν. 8,9. [π νεῖ. 8 Ῥδὺὶ] βᾶγ8 
ἐδουλεύσατε τοῖς φύσει μὴ οὖσι θεοῖς. 
[πὶ δὰ πεχὲ νεῖϑε ἢς ἅ53Κ8 “δον ἴυγῃ γε 
αραὶῃ ἴοὸ ἴῃ ννεακ δηά Ὀερρασγὶυ στ., 
ἴο ψῃίοἢ γοὺ υνῖϑῃ ἴο ὃς ἴθ δοπάλρε 
(δουλεῦσαι) ονες ραΐίπ ὃ" ΤῊΪΒ οἸεατὶν 
ἰάεπιίῆεβ τ᾿ στ. ἢ τ. φύσ. μὴ οὖσι 
θεοῖς, πὰ (πετείοτε ἤγονεβ ἱμεὶγ ρεῖ- 
βοπαϊιγ, ΨΏΟἢ 8 βυρρεβιεὰ αἷϑο Ὁ 
ἐδουλ. ; δλοοοτάϊποῖν ἴμεν σάπῆοι ὃε ἴδε 
Πεανεηΐν Ὀοάϊεβ οὐ ἔπε ρῥηγδίςδὶ εἶε- 
τηεηίβ οὗ ἴῃς ννοτὶά. Η:ρεηξεϊὰ, ἐο]οννεὰ 
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ὃΥ 1ρβίυθ, Ηοἰβίεῃ δπὰ ΚΙόρρες, τεραγὰβ 
τδεῖὰ δ8 ἴῃς δϑίσγδὶ βρίγιῖβ, πε δηρεῖβ οὗ 
εἶε Πεάνθηὶγ Ὀοάϊεβ. Ὑπαὶ τῆς ἰδίζος 
Ψ είς τεραγάε 85 δπὶπιδίεὰ νυ δηρεῖὶβ '8 
οεσιδίη, ἕοσ ψὰ πὰ τῃ18 δεῖεῖ ἴῃ ῬΏΣΟ 
δηὰ Εποςῇ (οἷ. ]οῦ χχχνίϊ. 7, 48. ἱ. 17). 
Βυϊ ἴὰ 15 βίσδησε ἴῃαϊ (Π6 βρὶ τ β οἵ {πε 
δίδιβ βῃουϊὰ δε οδιϊεά στ. τ. κόσμον. 
Απᾶ νὮ1ε ἴμεν ἀεϊεττιίης τς βεᾶβοῦβ 
ἃηὰ ἐεβεῖναίβ, ἔμεν πᾶνε ποιμίηρ ἴο ἀο 
ψὮ πιᾶτν σεγεπιοηΐδὶ οὈβεγνδηςαβ, Βυ ἢ 
Ὧ8Β ὐδβιίπεπος ἴτοπὶ πηεῶῖϊβ δηὰ ἀγίπῖκβ. 
ϑρῖτι (ἐοϊ]οννεὰ Ὁγ Ἐνετηρ, ϑοὰ., δυρι, 
πὰ ἀρρδγεπῖν ΑΡΡ.) Παβ τῆς πιο οὗ 
ἱνίηρ ἴῃς ἴσας ἱπιεγργεϊδιίοθ. Αςοοτζά- 

της ἴο τῆς ἰδῖετς [ἐν ἢ ̓πεοϊορυ, ποῖ οαἱν 
ἴδε βίδγβ Ὀυξ 41] ἐπίπρ8 μαὰ τῃοῖς βρεςίδὶ 
δηροῖβ, Ἴδε ρῥγοοῖ οὗ {πΐ8 βεϊοηρβ ἴο ἃ 
ἀϊδουπϑίοη οὗ δηρεϊοίορυ, δηὰ πιιβὲ ὃς 
ἀββυπιεά πεσε. στ. τ΄ κόσ. ἅτε ἱβεγείοσε 
1δς εἰεπηεηίδὶ βρίγιβ νυ ἢ δηϊπιαῖς 41] 
τηδίεσίιὶ {πίηρθ. ὙΠΟ δῖε 80 οδεὰ 
ἥοτὰ ἴδε εἰεππεπὶβ νι ἢ πεν δηϊτηδῖε, 
διὰ τε ἰάεπεςδὶ ἢ τῆς ἀρχαὶ κ. 
ἐξουσίαι, ν»»ῆο τεςεῖνε (ἢὶβ παῖς ἔσοσῃ 
τδεῖς βρῆεσε οὗ δυτῃοσῖν. Ὑδυβ 411 186 
δὐδείπεπος ἔγοπὶ τηδίεσγιαὶ τπίπρβ, βυῦ- 
τηϊβδίου ἴο τηδίογιαὶ ογάϊηδηςεβ ἀπά βὸ 
ἴοστῖῃ, ἱῆνοϊῖνε ἃ τεῖΐυση ἴο {πεὶς βεγνῖίςς. 
Ὗνε πεεά ποῖ, ννἱτ ἘΤΊΒΟΉΙ, [πη [Ὡς τεῖοσ- 
εῆςς ἴο τῆς δηρεῖὶβ οὗ ἴῃς ἴανν, βου ρἢ 
ἴδεν ἅτε ἱποϊυδεά, Ὑδυβ ἱπιεγργεϊεὰ τῆς 
Ῥαββᾶρε βδὶπ8 ἰῖ8 1]} σεΐαναπος ἴο ἰδε 
οοπίεχι, δπὰ ἴο ἴπε δηρεὶ ννογβῃΐρ οἵ ἴῃς 
ἴλῖθε ἰεδομεῖβ ψνῃϊοῃ Ῥαὺ] 18 διδοκίηρ. 
ὙΤΒε οδίεῖ οδ]εοϊίοη ἴο ἐπ8 ἐχρίδηδιίοη 
ἰ8 τδλι ννε ανε πὸ ρδσζδὶ! δὶ ἔοσ τῆ 18 ὑϑαρα 
οἵ τε Ψογά, εχοαερὶ ἴῃ τῆς Τεςί, δοί., 
ἡμεῖς ἐ τὰ λεγόμενα στοιχεῖα, οἱ 
κοσμοκράτορες τοῦ ου τούτον. Βυὶ 
τὴι᾽9. 18 ΜΑΙ Τῆς ᾿μρδῷ ἰ8 υδεὰ πῃ [818 
ΒΕη86 ἰπ πηράδτῃ ατεακ. [ἷπ βρὶϊε οὗ 
1818 ἴδε Ἔχαρεῖοδὶ ργοοῦ τπδὲ ρεσβοηδὶ 
δεΐπρβ ἅγε πιεᾶηΐ 18 ἴοο βίσοπρ ἴο δε βεῖ 
δϑὶἀθς. 80 ννὲ τηιβὶ ἜἼχρἰ δίη, “ ῬῃΟΒΟΡὮΥ 
Βανίηρ ἴος 118 βυδήεοι-πγαῖῖεσ τε εἶς- 
ταδηῖδὶ 8ρ γἰῖ8 ".---κ᾿αὶ οὐ κατὰ Χριστόν 
τουδὶ ὃς ἴΑΚεὴ βἰ πη Αγῖγν, ποῖ πανίηρς ΟἩγίβὲ 
ἔοτ ἰἰ8 βυδ]εοι-πιαϊίετ. Χ, πιεᾶπβ (δε 
Ρεΐβοὴ οὗ ΟἨγίβει, ποὶ ἱεδομβίηρ δδουῖ 
ΟὨσῖβε, ἀπὰ 18 ορροβεά βἰῃιρὶν ἴο στ., ποῖ 
ἴο παρ. τ. ἀνθρ. ΤὨε ἔλ]βε εᾶςποῖβ ρυῖ 
ἰλεβε δηρεὶβ ἱπ τῆς ρίαςε οὗἩ Οἢτῖβι, 

γεσ. 9. ὅτι ἰβ οοππεοιεὰ Ὀγ ΒΙεεὶς πὰ 
Μεγεν ἢ οὐ κατὰ Χ., Ὀυϊ ἴτ 15. τυς ἢ 
τῶογα ργοῦδοϊς τμδὶ ᾿ξ βΒῃου!ά ὃε σοππεςιεὰ 
ἢ τπς πος ναγηΐπηρ ἱπισοδυοεά Ὺ 
βλέπετε. Τῆε [213ς ἰεδοῆετβ γεργεβεηϊεα 
1πα ἔμ] πεβ8 οὗ τῆς αοὐπεδὰ 48 ἀϊβιτθυϊεὰ 
ΔΙηοπς ἴδε δηρεῖβ, δπὰ τθυ8 ἰεὰ ἐπεὶγ 
νἱςεἴπιβ οαριῖνε. Ῥδὺ} 8 νναγηΐπρς ἀραὶπβὲ 
τῆε (2185ε ἀοςίγιπε ἔπι τεβίβ οἡ ἴῃς ἕδος 
τδδι ἰξ νναὰβ ἴῃ Οἢγίβε ἔδαὶ τῇς ννῃοῖε ἔα ]- 
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Ὧ688 ἀνγεῖι.---ὸν αὐτῷ 18 εἰηρῃαίῖς, ἰπ Η τὰ 
δηὰ ἱπ Ηΐτη δἱοπε.---κατοικεῖ: “ Ρεττηδη- 
ἘΠΕ ἄννε 18". Τῆς τεΐεσεπος ἰ8 ἰο ἴῃς 
Ἐχαϊιεά ϑιδῖς, ποῖ οπμἱγ οπ δοοουηΐ οὗ (πα 
ξίθβεης δυϊ οὗ πὸ οοπίεχι τω σα ΤΣ 

ἰδίοι οσῪ δέπεγα!.---πᾶν τὸ πλήρωμα 
τῆς διάκο. “4ἃ}} τῆς δυΐπεβδ οὗ ἴδε 
σοάπεδὰ ". πᾶν ἰδ ετηρῃαῖίς, ἴῃς Βοος 
δυΐπεβ8 ἀνε] 8 ἴῃ ΟὨχβι, ἐπεγείοσε ᾿ξ ἰδ 
νδὶπ ἴο βεεῖς ἰξ νυ ΒΟΥ οὐ ρασιδ!ν ουϊδὶἀς 
οἵ Ηϊτη. πλ. τ΄ θ. 18 ποῖ ἴο Ῥε ἴδκεῆ (25 
Ὀγ ΟἹ.) ἴο πιεᾶπ ἴδε ρεσίεοϊίοη οὗ Ὀϊνί- 
πἰῖν, 2.4., ἰάδαὶ δοίίπεβθβ. Νὸοσ Ἴδῃ ἱΐ 
τηεδη ἴῃς ΟΠυτοἢ, ἕο Ὡς ἘΡΏ. ἱ. 23 
ξἶνεβ πο βυρροτῖ, ποῖ γεῖ ἴῃε υπίνοζβε, 
εἰ μεῖς οὐὁἨ νψῆϊο πιυδὲ πᾶνε ὕεεπ νεσῪ 
ἀϊδετεπι εχριεβδεὰ. Τῆς δάάϊπίοη οὗ 
θε ἀεῆπεβ πλ. δβ ἴπε ἔυϊπεββ οὗ 
Βεῖῖν. Ὑῆὲ ψοσγά ἰβ ἴο δε ἀϊδβιϊπσυϊθμεά 
ποσὼ θειότης Ὧἃ8 Ὠεἰϊγ, ἴς Ὀείηρ Οοά, 
ποσὰ Ὠϊνίηἰῖγ, τῆς θείην Ὀϊνῖπε οὐ αοά- 
{|κε. ὙὯΣ ραββᾶρε ἴδυβ δββογίβ ἴπε γεᾶὶ 
Ῥεῖτν οἵ ΟὨγίβι.---σωματικῶς. ΤΗΐΒ ψοτὰ 
18 νεσῪ νατὶουβὶυ ἱπιεγργεῖεά. ὙΤῆε τεΐεσ- 
δῆςε ἴβ υ502}Υ ἴδ κεη το δε ἴο ἴῃς ρἱοσίβεὰ 
Ῥοὰν οὗ ΟὨτίβι, οσ (αβ ὃν [υὑἱπ}ι.} το τΒ6 [η- 
εαγηδίίοῃ, απὰ ἔπε νοτζὰ ἰβ (σαηβ δῖε “ἰπ 
Ὁοά!γ ἐδβῃϊοη ". Αραγὶ ἔγοτη ἴπε 4868- 
ἴοη νβεῖμος με Ψψογά παιυγδ!ν ἐχρσεβϑεβ 
τιῖ8, δεῖς ἰ8 ἴδε ἀϊ συ σαυθεά Ὁγ ἴῃς 
ςοηπίσαβὲ ἱπιρὶἰεὰ ἴῃ ἰϊ8 οτηρμαῖίς ροϑιϊίου. 
ΤὨΐ8 οοπέγαβι ἰβ βοπηθιπηεβ ᾿πουρῆι τὸ δε 
ἴο ἴῃς ργε-ἰποδγπαῖς βίαϊς, Ῥαϊ ἴῃ18 888 πὸ 
τεϊενδηςα Βεῖα. . Α ςοπίγαβι ἴο ἴῃε δηρεὶβ 
ταῖς ὃε 'ἰπ ροΐπε, Ὀυῖ {πεν ψνογε οἱοβεὶν 
σοπηεςιεὰ νὴ ἢ Ὀοάϊεδβ, 8οὸ ἴῃς οοηίγαβὲ ἰῃ 
τηϊ8 τεβρεςὶ ἀϊά ποῖ εχίβῖ. Βυῖ πείξδμεσ ἴ8 
δοάδῃ᾽  νίενν [παῖ ψΠ1|ε τπε δηρεὶβ μανε 
ϑοάϊεβ ννῆδῖ ἰβ εχργεββεὰ ἰπ ἴΠεπὶ 15 ΟΠΙΥ 
θειότης (Εοπι. '. 20) ποῖ πλ. τ. θεότητος, 
ἃ ἴεηδδϊε εχρίδπαιίοη, βίος [Ὠΐβ 8 ᾿μδὲ 
τελά ἰηίο ἴδε ννογάβ, ποὶ εἰϊοϊεὰ ἔσοτΣ 
τεσ; ποῖ οου]ὰ βυςἢ ἃ ἀϊδιεϊποϊίοη μανα 
οςουστοά ἴο ἴῆες τεδάδιβ. Τῆΐβ ἱπίεσργε- 
τδιίοη οἵ σωμ.» ἴπεη, 45 ἐχργεββίηρ ἴῃς 
ἱπάννο!ης οὗ τπε δυϊπεββ ἴῃ ἃ δοάγ, 
δἰιπουρὴ βαϊὰ Ὁγ ΑὉΡοῖς το θς “ἴδε ομἷν 
οπα τθηδῦϊς,᾽" 18 ἐπουπιθετεὰ ἢ στὰνα 
ἀϊ βου ῖε5,Δ πὰ μ88 θεθηταεοιεά Ὀγ βανοσδὶ 
ςοπιπηεπίδίοτβΌ Μδην δᾶνε ἴδκεη ἰΐ ἴο 
τρεδῃ “ τΕΔ ΠΥ ̓" (τε ς ΠΕ ΒΙΊ εκ, ΚΙ., Ενογ- 
Ἰΐπρ, Οσεπιετ). Ὑὶβ 18 βαρροτιεὰ ὈὉΥ ἴδε 
ςοπίταβι οὗ σῶμα ΨΠ ἢ σκιά ἴῃ νεῖ. 17, 
τῆς ἱπάννε! Πρ 15 τε] πὰ ποὶ βῃδάονυ οὐ 
τγρίςαὶ. Βυϊ σωματικῶς οουἱά Πατάϊγ 
ΕΧργεβ8 Π|8 βϑῃδάε οὗ τηεβηίπρ ὑη]ε88 ἴδε 
Δηι Πεβὶβ ννὰ8 ἐχριεββεά. ΟἸιγαπΊδσα 
ἰγδηβδίεβ “' Ῥεγβοῃδιν, ἱἰπ Η!5 ρεσβοῃ "". 
Βυΐδε υοῖεβ πο ἱπείδῃοςβ οἵ ἴῃς δἀνετῦ, 
δυϊ οηἱγ οὗ σῶμα. Απά Ηδιυρί᾿ 5 ογεἰς δαὶ 
ἰ8 7υβῖ, δδι 1Π|8 δε πβε τηὶρῃς βυρρεβί [πὶ 
ἰπ αοά Ηἰπιβεὶζ ἰε ἀννεῖε ἱπηρεγβοηδιγ. 
Αὔεσ ἂηὴ εἰαδογαῖς Ἵχαπηϊπαϊϊοη οὗ ἴδε 
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δ Ομῖν Βετε, κατοικεῖ πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς “θεότητος "σωματικῶς, 10. καὶ ἐστὲ ἐν 

ἸῈ αὐτῷ πεπληρωμένοι, ὅς ' ἐστιν ἡ κεφαλὴ πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας, 
εἰλβδ οΓ ΟΧῚ ἐν ᾧ καὶ περιετμήθητε περιτομῇ " ἀχειροποιήτῳ ἐν τῇ ̓  ἀπεκδύσει 

ΤΘΟΤ, Ττ ΝΗ. ΕΕΟν., ν»8. ν ἢ ΒΑΟΚΕΡ. ο: νη... Τα, πιρ. 8 ΒΌΕΟ 47", 
ὃν ἀτγορρίηρ ουὲ οἵ ς θείοτε ἐσ. 

νατίουβ νίεννβ, Ηδυρὲ ρυ(8 ἔοτινασὰᾶ {δε ἐχ- 
Ρίαπδείοη ἴμαὶ σωματ. τεϊαῖεβ ἴο τ. πλ. 
τοθ., πὰ ἰβ ἴο δ6 ἰγδηβαιἰδὰ “"1π (πς ἔοστῃ 
οἵα ὉὈὉοὰγ"". ὙΤῇε πιεδπίῃρ πε ἴδ κΚεβ ἴὸ Ὁ6 
ἴδαὲ (δες ἰπεδβδ οχίδιβ πῃ ΟἾγίδὲ ἃ8 ἃ 
Ὁοάγ, ἐμαὶ ἰΒ 45 ἃ οοτηρίεϊς δπὰ ογραπὶς 
δος. ΤΗΐδ δυ18 ἴπε οοηίεχε δηὰ {86 
ξεπεγαὶ δερυσιεπὶ Ὀεῖῖει ἐμδη ἐπε τοΐεσ- 
δῆοε ἰο ΟΠ γίβε ̓Β ονῃ Ὀοάγ. [Ι͂ἢ Τςοπίγαβι 
ἴο ἴδε ἀϊδιγι δυϊίοη οὗ πε ἔμϊπεββ ἀπιοηρ 
τῆς δηρεΐβ, οσ ἴο ἴδε νίενν ἴδαι ἰξ ἅνγεϊς 
ΟἿΪΥ Ραγίίδ!ν ἱπ Ηἰἴτη, Ρδὰϊΐ ἱπαίβὶβ παῖ 
411 τῆς ἔυϊπεββ ἄννε18 ἴῃ Ηἰπι, απᾶὰ τοὶ 
αρταεηιασιν Ὀὰϊ 88 δὴ ογραπίς ΨΒοῖε. 
ΤΠΙ5 νίενν, { κὸ ΟἹ γαπιατς᾽ 8, 15 δυρροτιεὰ 
ΟὨΪῪ ὃὉῪ τείεγεμοςβ ἴο (πε υὑβε οὗ σῶμα. 
ΤΙ 18 ποῖ ἃ ἑδϊδὶ οδ)εςιὅπ, ἀπά 118 μδσ- 
τῶοην ΨγΠ τΠε σοπίεχί πηᾶῖκεβ ἰξ ἔπε πιοβὶ 
Ῥτοῦδοϊε ἱπιεγργεϊδιοη. 

νει. το. καὶ ἐστὲ ἐν αὐτῷ πεπληρω- 
ι. ΤῊΙΒ 581}}} ἀδρεπάβ οἡ ὅτι. ἐστὲ 

18 ΟὈνϊουβῖὶν ποῖ δὴ ἱπηρεσαῖῖνε. ες 
βῃουϊά, ρεγῆδρΒ, γε͵εςὶ τῆς νίενν οὗ ΕΠ]- 
οοἵὲ ἀπά 1ἰρηιίοος ἴπαὶ θεῖα ἅτε ἴνο 
Ρτγεάϊςαῖεβ. Τῆε ᾿δπουρπίβ ἔδυ οδιδλϊπεὰ 
τῃδὲ {πεν δε ἰπ Ηἰπι, αηὰ παῖ ἘΠῸῪ ἅτε 
ταλᾶς [0]], ἂτε ἔγιις ἰπ ἐποπιβεῖνοβ. Βυΐῖ, 
85. Αδδοῖὲ ροϊπίβ ουΐ, τῃ6 ςοπίεχι γεαυγεβ 
τῆς ἐπιρῃδβϑὶβ ἴο ὃς γον οπ ἴδε ἐν 
αὐτῷ, 5ο ἴπδὶ ἴῃῆε β6ῆβε 15. “" δηὰ ἰΐἴ ἰ8 ἱπ 
Ηἰπὶ ταὶ γε ἃσὲ τηδάς 8.1}, πεπλ. ἰβ 
οδοβεη ου δοςουηΐῖ οὗ πλήρωμα ἴῃ νετ. 9, 
δυῖ ννα οδηποῖ ἐχρίδίη ἰξ δ8 ἡ]]εὰ ντ ἢ 
ἴδε ἀοἀπεδά, Ὀεσᾶυδβε βυς ἢ δὴ εαυα] ἰβίηρ 
οἵ ΟΠ τι βεῖδπβ τ πεῖς Γογὰ ννουϊὰ μαναὰ 
δεεπ ἱπηροββίδ᾽ε το Ῥδυὶ, δη ἃ ννου]ά πᾶνε 
τεφυϊτεά καὶ ὑμεῖς ἰο ἐχρτεβ8 ἰξ. Τῆϊβ 
τηδεῖβ ΟἸ γδγηδγε᾽ 8 οδ]εοτίοη ἴο {πε ἐγᾶπβ- 
Ἰδιίου δἀορίεὰά. Ης βᾶυβ ἰδὲ [ἢ πεπλ. 
τηδδη8 ἢ]οά, ἴδεν τπλϑὲ ὃς ΗἸΙεὰ νἱἢ 
βοπιεϊῃίηρ, Ὀυϊ βῖπος με πηοϑὲ οδνίουβ 
εχρίδπδίίοπ ἴπαὶ πεν ἂς ΠΠ1εὰ στῇ τῆς 
ξαΐπεβ8 οὗ τῆς Οοὐπεδὰ ἰβ 80 ἰδγρεὶν γε - 
εοιεὰ, 1ὲ ἰ8 οἶδας ἴπαὶ τῆς ἰγαπϑίδιίοη 
σελ ΚΒ ἄοννη. Ης ἱγαπβίαϊεβ "ἴῃ Ηἰπὶ 

γοῦ ἃγα ρεσγέεςϊ,᾽" δηά ἀγρὲβ τδαῖ 1818 4180 
ονεγίησοννΒθ ἴῃς ἀδιιὰ] ᾿πιετργεϊδτίοη οὗ 
πλήρ. τ. θεότ. Βυϊ δρατὶ ἔγοπι τῆς ἔδοϊ 
παῖ πλήρωμα ἀοεβ ποῖ πιεᾶῃ τηογαὶ ρεῖ- 
ἐεοιίοη, τῆς θεότ. σδηποὶ Ὀε ϑβυρρίϊεὰ. 
ναὶ Ραυΐϊ πηεᾶδπϑ 18 ἐπαῖ ἰπ Οἢγίβε ἔποῪ 
δηὰ τῇς βαιϊβίαδοϊοη οὗ Ἄνεσν 8ρίττυδὶ 
ψδηῖ. [εἰ τπεγείοσγε ἕο ]ονν8 οὗ ἰϊθεῖῇ ἐπαὶ 

ἔθεν ἄο ποῖ πεεὰ ἴδε δηρεϊὶς ρονεζβ.-- 
ὅς ἐστιν ἡ κεφαλὴ πάσης ἀρχῆς καὶ 
ἐξονσίας: οἷ. 1. τι8. Ὑπαῖ ΟἨσιδὶ ἰβ τε 
Ἠεδὰ οὗ εἐνεγυ ρῥγίποῖ ρα! ν δπὰ ροννεῖ ἰδ 
ἃ ἔυσίπεν τεᾶϑοὴῦ ΨΥ πεν βῃου!ὰ ποὶ 
βεεῖὶς το τῃεπι. ΑἹ] θεν πεεά ἴμεν πᾶνε ἰπ 
ΟὨγίβε. Ῥδὺϊ! ἀοαβ ποὶ πιεπιίοη Βετε τἢς 
τἄγοπεβ οσ Ἰουβῃ 08 88 ἴῃ ἱ. 16. Βαυὲ ἰΐ 15 
ἃ ᾳυεδβείοπαδὶς ἱπέεσεπος ἴπδὶ ἴΠεγ, ὑηῖκε 
τᾶς ργίποιραιῖεβ δηὰ ροννεῖβ, ῃδᾶ πὸ 
Ρίαςε ἰπ τς ἴδλϊϑε ᾿εδοπίησ. Τδς ἰδῖϊτες 
ἅτε ρσοῦδῦὶν δὐἀδυςεὰ ΟἿἿΥ 85 ἐχδαπιρίεβ. 

Μετ. 11. Τῆε τείεεποε ἴὸ οἰγουτ- 
αἰβίοη βεεπΊ8 ἴο οοπὶς ἴῃ δὺσυριϊν. Βαϊ 
Ρτοθδῦῖν ἴὲ βίδπάβ 'ἱπ οἷοϑβε Ἴοοππεχίοη 
ἢ δὲ ὯΔ8 γοπς δεῖοσε. Εὸς ἴδε 
τεϊυτη ἴο ἴπε ρῥγίποὶρα εῖθβ ἀπά ροννεῖβ ἰῃ 
νεῖ. 15 βῆονβ ἴῃδὶ Ῥδὺϊ ἰδ ποῖ ρδβϑβίηρ 
δεῖα ἴο ἃ πεν ϑεοϊϊοη οἵ ἢπίβ βυδ)εςῖ. 
7. ἀδίβηι, οὗ νος εἰτουσης δίοη ννᾶ5 ἐδε 
ταοβὶ ομπγαςιοσίβεις [εδίυσε, νν88 τὰ 
85 υηάετ ἀηρεῖὶς ροννεγβ, ἀπά ἴδε τεπιοναῖ 
οὗ τῆεπὶ τηδδπὶ 118 δοοϊἰοη. 11 βεεῖαδ 
τοῦδε παῖ πε [3156 τεδοδεῖβ βεῖ ἃ 
ἐφῃ να]ὰς οη οἰγουπιοϊβίοη, δηᾶ ἀγρεά ἴα 

οὐ ἴδε Οοἱοββίδηβ, ποῖ 88 ἱπά:βρεηβαῦὶς ἴὸ 
βαϊναϊίοπ, ἴῃ νὨϊ ἢ οαϑε Ρδὺυΐ ννου]ὰ πᾶνε 
ἀεβηίτε!ν ατιδοκεὰ ἔπεπὶ θη τΠὶ8 ροϊηϊ, δαὶ 
885 σοπίεετίηρ ἃ ὨίσΠεΙ βᾶποιῖγ. ὙΒεῖε 
ΒΕοπΊ8 ἴο ὃε πο διιρρεβίίοπ ἴπδὶ ἴτ νγᾶ85 
τεψατἀεά δἃ5 ἃ ᾿ςῇδγπι) δραϊηβί ενὶ] βρί σί 8. 
Τῆς Αροβῖϊε ἄοεβ ποῖ πηεγεῖν ἱεανα ἴπδπὶ 
ν ἢ τῆς βιδίεπγθης τπδὲ τΠεΥ δανε Ὀδεη 
ταδᾶς [0]} ἰη ΟὨγίβε, νι ἢ τεπάοτζεὰ οἰγ- 
ουπιοϊϑίοη ὑπηεοαββαευ, δὰῖϊ δἀβ τδδὶ 
{πεν πᾶνε αἰγεδάν σεςεϊνεὰ οἰτουτης βίοι, 
ποῖ τηδίεγίαὶ Βαϊ βρίτίτυ δ], ποὶ τμ 6 τετηοναῖ 
οἔὗ ἃ ἱταρτπεπίὶ οὗ τῆς Ὀοάν, Ὀὰϊ ἴῃς οοπι- 
Ρίεϊῖε ρυκιίπρ οὔ᾽ οὗ ἴπε Ὀοὰγ οὗ 8ε5ἢ.--- 
ἐν ᾧ καὶ περιετμήθητε. Α ἀεῆπίτε Πἰ5- 
τογῖοδὶ δος 16 σείειτεά ἴο, 25 18 βῃονῃ ὉΥ͂ 
ἴδε δογῖβῖ. ΤῊΒ ννδϑ {πεὶς οοηνεγβίοη, 
πα ἱηνγασά οἰγουτηςϊ βίοι οὗἩ ἴμε Πεαγῖ, ὉῪ 
ψΠΙΟΣ ἴδεν ἐπίεσεα οὐ ἴτε δ᾽εββίηρβ οὗ 
τε Ναὸν Ὁονεπαηῖ. ὙΠε ουϊνναγὰ εἰζπ 
οἵ (8ϊ8 5. Ὀαρτίβπι, νυ ἱτ νυν δῖος ΡΔυ] ςοη- 
πδοίβ [ἢ ἴῃ ἴῃ πεχὲ νεῖβϑε. Βαῖ ἴϊ ςδπποῖ 
ὃς ἰάδεπιϊβεά ντἢ τἰ, ἕο ἰξ 15 ποῖ πιδάς 
ψἢ μαπάβ. Τμε εἰτουπιοϊϑίοη οὗἩ ἰδς 
Βεατὶ ἰ8. ἃ ρσορβειίς ἰάεβε (Πεαὰϊ. χ, τό, 
Χχχ. 6, [6τ. ἵν. 4, ἰχ. 25, ἘζΖεῖς. χίῖν. 7, 9). 
Ιῃ Ῥαδὺυϊ τ ὁσουτβ ἔοπι. ἰΐ. 28, 29, ῬΆΒΪ 
111. 3.--οῸπεριτομῇ ἀχειροποιήτῳ: “ὙΠ ἃ 
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τοῦ σώματος τῆς σαρκός, ἐν τῇ περιτομῇ τοῦ Χριστοῦ, 12. ' συντα-  Ουὶν μεῖο 
φέντες αὐτῷ ἐν τῷ βαπτισμῷ,, ἐν ᾧ καὶ συνηγέρθητε διὰ τῆς πίστεως δἰ δι, 

1 80 [.π. τὴρ., Τε., 8, νν 8. ἢ 3. ΒΌΡΕΟ 47,71. βαπτισματι: Τ᾿ ὟΝ. Η. νἱἢ 
ΜΡΑΟΡΞΕΚΙΡ, ὃν αἰτεγαϊίοη ἴο ποσὰ ὑβυδὶ ἕοστ. ᾿ 

εἰγουπιοϊδίοη ποῖ ψτουρῆξ Ὁ Παπάβ,᾽" 
ἦ.ε.. δρίτυδὶ, εἰς] (οὐ. ἘΡΏ. ἰϊ. 1ἱ, οἱ 
λεγόμενοι ἀκροβυστία ὑπὸ τῆς 
περιτομῆς ἐν σαρκὶ χειροποιήτου) .---ν 

ἀπεκ' ι τοῦ σώματος τῆς σαρκός: 
“ἢ {δε ϑαϊρρίης ποι γοῦ οὗ ἴδε Ὀοὰν 
οἵ τῆς ἤεβῃ". Τηε εχργεβδβίοη σῶμα τ. 
σαρκὸς ἰ5 ἀπυδυδ], Ι{ πιεᾶηβ ἰῆς Ὀοὰγ 
ΨὮΙΟΘὮ οοηβίβῖβ οὗ ἤδβῃ, δπὰ οὗ ἤδβῃ Ὧ5 
τε βεδὶ οὗ βῆ. ΒΥ {δε τεσηονδὶ οὗ τῆς 
Βοπῖε ἰπ ννὩϊοἢ δἰη ἄννεϊς βίη ἰΐβε! ἢ ννὰβ 
τεπιονε. [1 8 οπα οὔδοβε Ἵᾶβεβ ίῃ ννῃὶ ἢ 
ἴδε βεῆβε οἵ σῶμα δρρτοχίπιδίεβ ἴο ἔπδὶ 
οὗ σάρξ. Τηΐδ βοὰν οὗ βεβἢ ἴδ σετγηονεὰ 
πότ ἴδε ἐερ νότον δὲ δὶβ εοηνείδιο πο. ἐν 

ἢ περιτομῇ τοῦ Χριστοῦ. 18 σδηποὲ 
δὰ ἄπ οεΙδὸ πειοίση εηδανρά ὉΥ ΟὨσίβὲ ἰη 
Ηἰἱδ8 ἱπίδπου, ἔογ ἐπαὶ ννὰβ στους ὉῪ 
Βαηάβ, δπά βυςἢ ἃ τεΐεγεπος νου ὰ δὲ 
τηοϑὲ υπίογίυηδλίῖα ἔος ἴπε ροϊεπιῖς αραίπει 
ςετεποηΐεβ δηὰ δἱιορεῖπε υὑη-Ῥαδυηε. 
ὕϑυδιν ἰε 18 ἐχρ᾽ αἰπαά 45 τῆς οἰγουτης βίο 
οὗ ουὖς πεαγῖβ ῃϊ ἢ οοτηεβ ἔγοπὶ ΟΠ σίβε. 
Βυῖ 118 Π48 πο ρᾶγβϑ]]εὶ ἰὴ τῇς Ν.Τ.; 
ξατίμετ, ἰξ ῥγδοιίςοδ!ν τορεδῖὶβ ἐν ᾧ κ'. 
περιετ.; ἀπά, ςοπιίηρ δεῖνεεη ἴδε τε- 
πιονᾶ] οὗ ἴδε Ὀοάν οὗ τῆς βεδῇ δηὰ τς 
Ῥυτγίδ] νυ ΟἾγῖβε, Ὀσεακβ ἔπε οοηπαχίοῃ. 
Αρσοοτάϊηρν ϑομπεοκαηθυγρεσ ((ο]]οννεὰ 
ὃγ ΚΙ., ϑοά., Ηδυρι) ϑυσρεβίεά δδι ᾿ὰ ννὰβ 
τΘϑν δη ἐβϑίοη ἴοσ (ἢς ἀεδῖ οὗ 
ΟὨσῖβε. (Ηἱἰδβ νῖενν τδαὶ ἀπεκ. τ. σ. τ΄ σ. 
ννῶδ ἴο δ6 ἰΔΚεη βίγ αεν ὯΔ458 τοὶ ἢ 
ΠΟ δοςερίδηςβ.) ἴῃ ἕανουτ οὗ 118 ἰξ Δ 
δε βαἰὰ τπᾶὶ ἰπ ἴῆε ἱπηηεάϊαϊς σοπίεχὲ 
Ῥδυϊ ξοεβ οὔ ἰο βϑρεαῖ οὗ Ὀυτίαὶ δη ἃ γεβυσ- 
τεςτίοη ψν τ ΟἸτίβι, δηὰ ἃ σεΐδσεηςς ἴο τδ6 
ἀεδι ψνουὰ παίυγα!γ ργεοεάε. Απά 
εἰγουπιοϊδίοη ἰ8 ἃ ΠΑΡΡΥῪ τηείδρῃος ἔοσ 
ΟΒτίβε'β ἀεαὶῃ ἰὸ βὶπ (ἔοπι. νὶ, το). 
Μεγετ᾽ 8 οὐ)εςτίοη ὑπαὶ ἰξ 15 ἱπαρργορτγίαϊε 
βίπος ΟΠγίβὲ εηδυτεὰ δοιυαϊ οἰγουτηοϊ βίου 
ἰδ ποὶ δβεχίοιιβ, ἔογ, ἰξ βϑουηᾶ, ἰὲ βῃου!ὰ 
δᾶνε εχοϊυιάεὰ τᾶς “ποῖος οὗἩ {πεϑὲ δηὶ- 
δίξυουβ ννοτάβ δἰτορεῖπογ, νυ ϊ ἢ πδιυγα! ν 
βυρξεβὶ ἃ οἰτουπιςϊ βίου βυβεγεὰ Ὀγ ΟἾσίβε. 
Βυῖ νν»ῆδῖ ογεδῖεβ ἃ ργᾶνς ἀϊ ἤσ Πν ἰ5 (μαι 
τῆς τδουρῆὲ ἀοεβ ποῖ βεεπὶ ἴο τὰ οη σοη- 
πεοϊεάϊγ. ὙΠΒετε ἰ8 ἃ ἰσαπβιτοη ἔγοστ ἴῃς 
ἀεδιῖ οὗ Οἢγῖβὶ οπ ἴῃ6 Ἴσοβϑ ἴο ἔπε δυτίαὶ 
οἵ ΟἸ τβείδπβ τ Η πὶ ἴῃ τΠεῖγ οννῃ ρεῖ- 
8οηδὶ εχρεζίεποε. Ῥεσῆδρβ {ΠῚ8 ἱπίεσργε- 
τδῖίοπ ἱπνοῖνεβ ἰδ κὶπρ περιετμήθητε οὗ 
ἴῃς ἀεδίῃ οἱ ΟΠγίβιίαπβ ἢ ΟἾγιδὲ οα 
ἴδε ογοββ (2 Οοσ. ν. 14), ἔοσ ἰϊ ἀου]ε8 τῇς 

ἀπ ἤσουν 1 ῬΑ}] ρᾶβ8εβ ἔγτοπι με ρεγβοηδὶ 
ἐχρεγίεποε οὗ τῆς ΟὨγίβείδῃ ἕο πε Ἵσοββ, 
δηᾶ ἴτοπὶ ἴδε οσοββ Ὁδοὶς ἴο ρβεγβοῃδὶ 
ἐχρεσίεποθ. ΤῊΐδ βυρρεβίβ ἔπε ροββι ὈΓΠΠ 
τ8δὶ περ. Χ. τοῖσι Ὀε ἱπιεγργεῖεα οἡ ἴῃς 
δπαΐορυ οἵ θλίψεων τ. Χριστοῦ (ἰ. 24) 45 
δε οεἰγουχηςϊβίοη οἵ ΟὨῖβὲ ἴῃ ἴδε Ὀεϊϊενετ. 
Ὑῆΐ8 ψουἹά ρῖνε ἃ ροοά ςοππεοχίοη, δηᾶ 
οπε ἴδμαϊ ννουϊὰ δυὶϊξ τῇς ἀρράγεπὶ ἰάεπιὶ- 
δοδιίοη οὔ τδε οἰγουπιοϊδίοη οὗ ΟἸγίβι νι 
1δς Ρυκιίηρ ΟΗ͂ οὗ ἔπε Ὀοὰγ οἵ τῆς βεδῇ. 
Τῆς ρῶγαβε, πονένεσ, 8 80 βίτδηρε, ἀπά 
ἴῃς Ἰάεα τμαὶ ΟὨσὶβι ἀϊεβ τῇ υ8 80 4υε8- 
οπδΌ]6 (ννε ἀΐε νυ Η πὶ), ἐπα ἴξ βεετηβ 
υπδδίς ἴο δόορι ἰξ. [ἐ 8, τβεσείοσε, Ὀεβὲ 
ἴο πρίεραῖς (με ἀϊ σεν ὉΥ τΒε νίενν ταὶ 
ἐπ ἴπεβεὲ ψνοτάβ Ῥδμ]} ἱπίεγροϊδίεβ, ἴῃ ἃ 
Τφοηςοίβε δηὰ οὔβουτε ϑβίοη, ἃ τείε- 
επος ἴο ἴδε ρτεδὶ ἔδοϊ νυ ΟὮ υπδετῖλν ἴῃς 
βρίγιῖυαὶ ἀχραγίεποεβ οὔ νηοῦ ες ἰβ 
Βρεδκίῃηρ. 7818 οἰτουπικοϊδίοη, ἢς νουϊὰ 
ΒΔΥ, ἴπδὶ ἴ5 πε τεπιοναὶ οἵ ἴπῸ ἤςβῇ, ννᾶβ 
ἢγβι Ἴχρεγίεηςεὰ Ὁν ΟἾσίβὲ ου {πε Ἵσοββ, 
δηά ψῆδὶ μαρρεπεά ἴο γου ἰάεδ!ν ΤΠ εη 
18 τεδὶ βεά ἀν, ἀλλοψιλοὸ ἢ Ηἰπι πονν. 

ψες. 1:2. ες αὐτῷ ἐν τῷ 
βαπτισμῷ. Τηΐβ τείεγβ ἴὸ τὶ ϑιμι 
εχρεσίεηος οὗ ἔπε ΟΠτίβείδη. Τῆς τὶϊς οὗ 
δαρείθπι, ἰῃ ΨΒΙσἢ δε ρείβοη Ὀαριϊϑεά 
ΨΆΒ ἢτβί δυτίεά Ὀεηεαῖῃ {πε ψναῖεὶ δηὰ 
ἐδεη σαϊβϑεὰ ἔγοπι ᾿ξ, ἐγρίβεά το Ραυΐ ἴδε 
Ὀυτίλ] δηᾶ τεβυσγεςτίοη οὔ ἔπε δεϊϊενες 8 
ΟὨείβϑε. Βυτσίδὶ βθεπὶβ ἴο πῃ ρὶν ἃ ργενίουβ 
ἀεδῖδ, Ὀυϊ Κοπι. νὶ. 3, 4 Ρεσῆδρβ βδονβ 
παῖ {πε πηεϊδρῆοσβ πιυδὲ ποῖ ὃς τρια ϊν 
Ρτεββεὰ. συνταφ. ἰ8 ἴο ὃε Ἰοἰπεὰ οἱοβεῖὶν 
ἢ περιετμήθητε. ΙΓ ΔηΥ ἀϊδεϊποτίοη ἰῃ 
ταεδληίηρ 18 ἴο δε πιδάς Ῥεΐϊνεεη βαπτισ- 
μός ἀπὲ βάπτισμα, ἰτ 8 τηαὶ (ἢς ἔογπηες 
Ἔχργεββ68 ἴπε ρζοοεββ, ἴῃς ἰδίίεγ [86 τε- 
8]ι.---ἶν ᾧ πιᾶν τεΐεσς εἰἴ με ἴο Χρ. οἵ ἴὸ 
βακ. Τῇε ἴοσπιεσ νίενν ἰ5 ἴδάκεη Ὁ Οδσυ- 
βοβίογῃ (οἱ οννεὰ Ὁγν [υυϊπεῖ, Μεγεσ ἂπὰ 
ΤΩΔΠΥ οΟἴδετθ). Τῆς ἰδίζεσ 18 ἰδίκθη ὉΥ͂ 
ΓΟ αἰνίη δηᾶ πιοδὲ γεοεπὶ ςοπηπηεπίδίοτβ 
ε Νν., Ηοξπ., ΑΙξ., ΕἸΙ., Πῆρδιῖ,, ΚΙ., 

.“. αλυρε, ΑὉὉ.). [π ἔδλνους οὗ τδε 
ἔοτπιεσ ἰὲ ἰβ υτρεὰ τπαὶ ἴπε ρᾶγδ! !ε  ἰ8πὶ 
ψἢ ἐν ᾧ καὶ περιετμ. τεφυΐτεβ ἰι. Βαϊ 
1π6 τεᾶὶ ραγαἹεῖ 15 στῇ ὁ Ὀυγεὰ 
Ηἱἰϊπὶ ἰῃ Ὀαρείβπι," δηὰ τδῖὶβ τεαυΐγεβ 
“ταῖὶβεὰ νυν Ηἱπὶ ἴῃ Ὀαριίδηι". ϑίπος 
Ὀαριβπιὶ 18 ποῖ ἴῃς τῆεσς οἰ υπρσίηρ ἱπῖο 
1η6 τναῖεσ, Ὀυϊ επιεβίοη ἔγοπιὶ ἰὰ ἴοο, 
ἐν ἰβ ποὶ δραίπϑὲε {π|8 ἱπιεγργείϊδιίοη, 
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ἘΞ ῈΣ τῆς ἐνεργείας τοῦ Θεοῦ τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ τῶν] νεκρῶν" 18. καὶ 

Ἰο Νιτ, ὑμᾶς νεκροὺς ὅταν τοῖς “παραπτώμασιν 5 καὶ τῇ " ἀκροβυστίᾳ τῆς 
ιὦ βιεις σαρκὸς ὑμῶν 'συνεζωοποίησεν ὑμᾶς ὃ σὺν αὐτῷ, χαρισάμενος ἡμῖν 

Ἐρϑ. 
ἰδ. 5 (ρᾶσ.) ἰῷ οἶδβδ. οὐ Βὶδ. οἷ. 

1 80 [»πη., Τεα. [1,.8.}, ΕΝ, νν 8. ν ἢ ΒΌΕΕῸΘ 17. των: οὐ εὐ Ὀγ Τ΄, ΝΝ.Η. «πὰ 
ΔΆΑΟΚΙ,Ρ, ἴῃ ςοπίογπλν ν ἢ ποτα σοσησλοη υβᾶσε. 

38ο Τ., Τε,, ΝΗ., νν8. νι 881, 17. ἐν τοις παραπτωμασιν: [,ἢ. ἢ 
ΜΙΒΑΟΘΕΕΟΚΡ. 
580 εἀά. ἢ ΡΑΟΚΙ,. ὑμᾶς: οπιτιεὰ Ὁν ΦΕΏΕΕΟΡ, το δνοϊά τερεικείοι. 

ἡμας: ΝΝ.Η. πιρ. ψ ἢ Β 17, 37, υπάδς ᾿πβυεπος οἵ ἡμῖν. ᾿ 

δηὰ διά ος ἐξ 'ἴΒ ποῖ περεββᾶσυν ἴο ὃχ- 
ΡΙεβ5. ἰϊ. --- συνηγέρθητε ἀχρτεββεβ {δα 
Ῥοδίεῖνε βἰάς οὗ ἴδε εχρεγίεποε. Τα 
ἄεδλι ἢ ΟΠγδῖ, νι οἢ 18. ἴῃς ρυϊίηρ 
ΟΗ͂ οὗ τῆς Ὀοάγ οὗ βεβῇ, 148 ἴοσγ 118 
ςουπίετρατι τῆς Ρυϊείης οη οἵ ΟΠεῖδε (6 8]. 
1:}.. 27), ὨΐΟΒ 18 (ο]οννεά Ὁγ ἃ ννδῖϊκ νυ ἱτἢ 
Ηἰπιὶ ἢ πενπεββ οὗ 116. [τ 15 ἔσυς (ἢδὲ 
οὖς σοῃῃρΐεῖς τεδεπηριίοη ἰ8 διϊδϊ πεὰ οὐΪν 
ἐπ ἴδε ταβυγγεοιίου οὗ [Ὡς Ὀοάν (Εοπι. νἱϊ!. 
23, 2 ὕος. ν. 2-4). Βυῖτπεῖς 18 οἰ θασὶν ΠῸ 
τεΐίογεπος ἢετα ἴο ἔπε ὈΟΔΙΠΥ τεϑυγγεςιοη 
ἂἱ ἴῃς ἰλϑὲ ἄν, ὯἋβ. βοπὶς ανε τπουρῆς; 
ἴος τπδὶ 8 δϊορεῖμπες ἐχοϊυάδεὰ Ὁν ἴδε 
ΜΙ Ὠοΐς ἴεποσ οὗ πε ραββᾶρε, ννῃϊς ἢ τεΐεσϑ 
ἴο ἂἃπ εχρεσίεπος αἰγεδάγ σοπιρίεῖε. Νὸος 
οδη να, ἢ Μαγεσ, τπίπκ οὗ της ὈΟάΠγῪ 
τεβυσγεοιίου 845 δἰγεδὰν ἰάεδ!ν δοςοτη- 
ΡΠ ϑμεὰ ἰπῃ Ὀαριβα. ΕῸγ πε ργεςεάϊηρ 
ςοπῖδχὶ βρεβκβ ΟἿΪΥ οὗ ἃ βρίτί τ] Ἔχρεσι- 
επςε, ἅπὰ ἰξ [8 ἱπηροββίθὶε ἔο ρᾷβ8 ἴῃ 
νἱοἴεπεῖν ἴο οπς παι ἰβ ρῃγβίοδι. Ηδυρί 
ἄρτεεβ ἢ τΠῖ5, δαὶ {ΠῚ ΠΚΒ πα τεΐεγθηςσα 
ἰ8 ποῖ εἰδίοδι, δυῖ τεϊρίουβ, ἴπᾶὶ ἰδ 
οστεηβίο. Τῆς τεβϑὶ οὗ τῇς ρδββᾶρε, πῈ 
ἄτσυεβ, δῆοννβ {πδὶ ἰἴ ἰδ ποῖ πηοσγδὶ ἴγϑη8- 
Ἰοττηδιίοη, αὶ ᾿υδιϊβοδίίοη, τπαὶ Ῥδυΐ Πα5 
ἴῃ πιὶπά. Βαυῖ ποννενες ἴγαε {Π|8 τηῆδυ ὃς 
οἵ Χαρισάμενοε .... σταυρῷ, ἰϊ ἰΒ αἱ ἰεαϑὲ 
αυεϑείοηδῦϊε ἔογ τς ἱπιτηεάδίδίεῖν βυς- 
οςεάϊηρ ςοηΐεχί, Απά 5ίπος ἴῃς υπίοῃ 
οονεσβ ὈΟΙΒ εἴς 8] τεπενναὶ δηά ᾿υδεϊῆο- 
τίοη, ᾽ξ ἰΒ παῖυγαὶ το ἢπὰ Ὀοτῃ πιεπιοηθά 
ἴῃ οοπποχίοη ἢ ἱτ, ἀπά τὸ Ποϊά ἔδϑβι τε 
ἔοστπεσ μετα δ8 πε πόσα πδῖυγαὶ ἱπίεγργα- 
ταιίοη οὗ τε ννοτά8.---διὰ τῆς πίστεως 
τῆς ἐνεργείας : “ΤΠτουρΡἢ ἔλιτ πὶ {πε 
ννοσκίηρ ". ΚΙδρρες ((οἱ]οννῖίπρ [υτἢ., 
Βεηρ., Πε ΝΥ. ἀπὰ οἱ εῖβ) πιᾶκεβ τῆς ἐνερ. 
ξεηϊεῖνε οὗ ςάυβε, “ 11 ργοάδυςεὰ Ὁγ τῇς 
ννοσκίη σ᾽. Ης δέρυεβ ἰδὲ ἰϊ ἰβ βίγαηρε 
τδδὲ ἴπ ἴῃς ἐχρεγίεπος αἰτεδαν τεξετγεὰ τὸ 
τὲ ἔΔ ἢ ΨΠ ἢ ργονεβ ἰΐβε! ἐπ δαριίβαι 
ταυβὲ δε (πουρῆϊ οὗ δ5 ἀϊγεςιεὦ τονγασγὰβ 
τῆς Ῥεγβδοη οὗ ἄρχει, ἃηά 80 οδῆποῖ πον 
θὲ βροΐκεῃ οἵ 88 ἔδίτἢ ἱπ ἴῃς ννοσκίηρ οὗ 

ἊἋ 

Θοά; δπὰ υσίδοσ, τπαὶ τῆς οἷς οοπίεχὲ 
88 τεξεγτγεὰ ἴο ἃ ραββίνε εχρεείεποςε, δπὰ 
80 τῃϊΪ8 ἰ8 δεν οςοπεϊπυεὰ Ὀν με Δββεσιίοα 
τῆδι ἐνεη τἢς ἔλιῖ, ἡ ὨΙΟὮ ἀρρεορστίδιες 
τῆς ἀεδῖ δπὰ τεβυγγεοιίοη οὗ Ὁ γίβι, 15 
ἴδε ογεδιίίοη οὗ αοά. Βυῖ τδεβς δρὺ- 
τηδηϊβ ἅτε ἱπβυβςϊεηϊ ἴο ονεγίῆγον ἴδς 
ἕοεςε οὐ Ῥαυϊίπε ὑδᾶρςε, ἀοοοτάϊηρ ἴοὸ ΠΟ ἢ 
εἰβενμεγε ἴδε ρεηϊεῖνε αἴεῖ 14. υἢ- 
1688 ἰξ τείειβ ἴο ἴῃς ρεβοη νῆο δεϊϊενες, 
Ἐχργεβϑεβ ἴΠ6 οὐ)εςὶ οὗ ἕδίιῃ. Τῆε νῖενν 
οἵ Ηοξηδπη δαὶ τ. ἐνερ. ἰδ ἃ ρψεηϊενε 
οὗ ἀρροϑβίτίοπ, ἂἀπά ἴπδὶ ννμδῖ 18 τηεδπὶ ἰδ 
“ὙἈἢ, τδδῖ 15 ἴπς ννογκίηρ οἱ σοά,᾽ ἐξ 
ἐπ ουὲ οὗ τπὲ αυεβίίοη. Εοὶ ἔδ 
ἰγεςιεα τονναγὰβ {πε ννοτῖηρ οὗ σοὗ ννῆο 

ταὶβεὰ ΟὨγίβε ἔτοπὶ ἰἢς ἀεδά, εὐ, Εοπι. ἵν. 
24. Αἀοὰ ἰδβ 80 οδαγδοίεσίϑς, βίπος τδς 
ννοσκίπρ ὉΥ ΠΙοἢ Ηε ταϊβεὰ ΟὮγῖβὲ νἹἹ}} 
αἷἰδο δε εβεςιίνε ἰπ Οὐγ οννῇ βρίγιτυδὶ 
ἐχρεγίεηος. Ουτ θαριίβτῃ ἰ5 ἰπεγείοσε ποῖ 
ἃ βῖρτι οὗ ποιϊπίηρ, δυὲ οὗ ἃ τεᾶ] βρίσιτυδὶ 
Ὀυτίδ] ἀπά γαϑυσγγεοτίοη νντῃ ΟἸτίβί. 

νες. 13. Ῥδγεῖδιν ραγδὶ]εὶ το ἘΡΆΏ. [ϊ. 
Ι, 5.--καὶ ὑμᾶς : “ἀπά γου ᾿᾿. Ετεφυεπιν 
1Π185. ἰ5 ἰἄκεη ἴο πηδϑπ ““γουῦ 4͵5ο,᾽ 1... 
γου Θεπεῖῖεβ. Βυϊ βίποε Ρδὺϊ μδβ Ὀεεῃ 
υδίηρ ἴπΠε βεοοηά ρεζβοῃ Ὀείοσε, ἢς οἂπ 
Βαγάϊΐν ὃε ἰηϊγοδυοὶπηρ ἃ ςοπίγαβε. ἵνε 
Βῃπου]ὰ τπεγείοσγε ἴδκε καὶ ἃ5 βἰπιρὶν οορυ- 
Ἰαιῖνα. [ἰ πιδᾶπβ “ γου 85 ννῈ]] δβ Ὁ Βγίβι, " 
85 ἰδ ϑῆοννῃ Αἷβδο Ὁγ ἴπε νεγῦδὶ ρδγαω]εὶ 
Βεΐνεεη ἐκ τ. νεκρῶν ἀπά νεκροὺς ὄντας. 
--7νεκροὺς. Ηετε Ῥαυΐ ναγίεβ ἴῃς βϑεῆϑε 
οἵ ἀεδίβ. ἴπ τῆε ργεοεάϊηρ νεγβεδβ ἰξ ἰ8 
ἅἄεδιῃ τὸ δε οἱά [1ἰἴπ, ες τῆς οἷά [ἴδ 
ἰιβε} 18 ἀδβογίεὰ ἃ8 ἃ Ἴοπάϊτίοη οὗ 
βρίγιευαὶ ἀεδίῃ. [ἐ 'ἰ8 ποὶ οὗἁ 1201} το 
εἴεγπδὶ ἀεδιῃ (Μεγ.), ογ ἴο ρῃ γβίςδὶ ἀεαῖβ 
ἃ8 ἴῃς οεγίαίπ οοπβεαυδηςε οὗ βἰη ἐδδὶ 
δε ἰ8 βρεακίηρ, δυΐ οὗ ἃ Ξβίδῖε οὗ δοῖυδὶ 
ἀεδίῃ, ννδῖο ἢ οδῃ ΟἸἷγ δε βρίπίυδὶ ((. 
“ βἰπ τενίνεὰ δπὰ 1 ἀϊεά,"" Εοχ;. νἱΐ. 9). 
- τοῖς τεροπτέμασιν, “Υ γοὺς {{68- 
Ρᾶββεβ᾽. Τῆε ἀαῖϊνε ἰβ ργσγοδαῦὶν οὔς οἵ 
φαυβε, Ὀυϊ ἱξ οουἱὰ Ῥὲ ἱταπδίδιϊεὰ ὃγ 
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πάντα τὰ παραπτώματα, 14. ἐξαλείψας τὸ καθ᾽ ἡμῶν " χειρόγραφον π᾿ ΘΗ γΒοτε 
τοῖς δόγμασιν, ὃ ἦν " ὑπεναντίον ἡμῖν, καὶ αὐτὸ ἦρκεν ἐκ τοῦ μέσου, ν. αὶ ἰκ. 5 

Φἴη παραπτ. ἅτε ἱπάϊνίυδὶ! δςοῖβ οἵ 
τιδηϑρτεββίοη, οὗ νος ἁμαρτία ἰ8. τπε 
της ΙΡΙς.---τῇ ἀκροβυστίᾳ της σαρκὸς 
μῶν: “ὉΥ ἴδε υποϊγουπιοίβίοη οὗ γοὺς 
Βεβὴ "᾿. Ἔμιο ἰβ οἕδη βυρροβεά ἰὸ τείετς 
ἴο 1ἰτοταὶ πποϊγουπιοϊ βίο, ἐ.ε., ἰο ἴῃς ἕλοι 
δαὶ πεν ννεῖε Οεπεῖϊεβ. Βυϊ Ψε ἢᾶνὲ 
ἰσοδάν βεδῆ παῖ {πεῖ 18 πο Ἐπηρῃδβίβ 
Ου τηϊβ ἕδοϊ. Απὰ {πε ἱπιρ!εα οοπίγαβϑὲ 
τδδι 1εννβ ψεγα ποῖ, νἢ116 Οαπε 68 ἡνεσα, 
δρί για! ἀεαά, ἰ8 ἱπιροββιθϊε ἱπ Ῥδυΐ. 
Ηε οληποὶ ἢᾶνε βαἰά ἐῆδὲ ἴπεν ννετα ἀεδὰ 
ΥῪ τεᾶϑοῃ οὗ υὑποϊγουπης βίοῃ, δηά, ἱξ τῆς 
ἁλῖϊνε ἰ8β τἀκθη οἴπεσγννῖδβε, γεῖ τς σουρ- 
Ἰηρ οὗ τῇ ἀκρ. ἢ τ᾿ παραπτ. 5ῆον"8 
τῆδι ῬὨγβιοαὶ υποϊτουπ)οϊβίοη ἰ8 ποῖ τὰ- 
ζειτεὰά το, Ὀὰϊ δὴ εἰῃίοδὶ εἰαῖς. Απὰ 
Ἐῆ18 νουϊὰ ποῖ, 48 Αὐδοῖς τῆϊηκβ, ὃς 
τπίπεε!ρῖῦ]ς το Θοπεῖ]α στεδάεγβ, ἕοσ 6 
Βαά αἰτελάν εχρίαίπεὰ τῆς τηεΐδρμος ἰῃ 
νεῦ. 11. τ᾿ σαρκὸς ἰδ Δοοοτάϊπρ᾽ν ἴο ὃε 
ἴδκεη 285 Δῃ Ὄρεχερεῖοδὶ ρεπιτνα, “186 
υποϊτοππηοίϊβίοη ἸνΒΙ ἢ σοηβίβιεὰ ἴῃ γόους 
Βεβὲ ".---συνεζωοποίησεν: ἴο Ὀς ἴδκεη ἴῃ 
ἴῃς βᾶπιε βεῆβε 88 συνηγέρθητε, ποῖ ἰῃ 
ὯΠΥ οὗ {πε βεπβεβ Ψτοηρὶν δἰιγίρυϊεά ἴο 
τῆδλι ννογά, ννβῖϊο ἀγὰ τγεϊπιτοάυςεά Πετε. 
ΟΠ γυϑοβίουῃ (οἱ οννεὰ Ὀγ Ενν., Ε]1.) πιακεβ 
Οηγίβε τῆς βυδ͵εοι. ὙὨΐ5 18 ἀεξεπάεὰ ὉῪ 
ΕἸΠςοῖὲ οα τῃς ρστουηά οὗ ἴπῈ Ῥσοσγηίμεπος 
οὗἨ ΟΠγῖβε ᾿πγουρῇ τῆς ραββᾶρε, οὗ τῇς 
ἀμ πουϊν οὗ βυρρὶ γίηρ Θεός ἔτοπῃ Θεοῦ, 
δηὰ οἔὨ τεΐεστίπς πε δοῖβ ἰῃ νν. 14,15 ἴὸ 
δε Εδίμεσ. ἅιι 118 ἰδαδὲ αἰ πουν, 
υτρεὰά α'8οὸ ὈΥ Πιὶρπιίοοι, γεϑῖὶβ οὐ ἃ 
ΤΟ ΔΟΪΥ τοπρ ἱπιεγρτείϊδιίοη οὗ νεσ. 15. 

Νιείειιεν οὗ ἴδε οἵἴμεῖβ ἰ8 οὗ δῦ ψεῖρῃι 
ἀραϊπβῖ [πε ἀγρυτηεηῖ τοπὶ Ῥδυ]ης ὑβᾶρα, 
ΨὨΪΟἢ αἰννᾶγβ γεΐεγβϑ βυςἢ δοιίοηβ ἴο αοά. 
Ταῖβ νίενν ψουά «͵80 ἰηνοῖνε {πὸ ἀννκ- 
ννᾶτης88 οὗ τηδκίηρ ΟΠ τίβι σαῖβε Η πηβεὶξ 
ἃπά υ8 ἢ Ηἰπι, ν οτθδβ ἴῃ νόσ. 12 Ηἰβ 
τεβυττεςιίοη ἰβ τεΐειτεὰ τὸ αοά. ἴ᾿ ἰβ8 
τετείοσε ὃεβὲ ἴο τεχζαγὰ ὁ Θεός 88 {πε 
βυδ᾽εςϊ, 5 ἰπ τε ρασδ]εὶ ἘΡΏ. 1Ϊ. 4, 5.- 
χαρισάμενος: “[οτρίνίπρ "΄. Εοτρίνεῃε88 
15 φοηετροσγαγυ ᾿ν ἢ αυϊοκεπίηρ.---ἡμῖν: 
ἴδε οδδηρε ἔτοπι πε βεοοπὰ ρείβϑοῃ πΊΑΥ 
Ῥε ἄυςε ἴο Ῥαυ]8β ννῖϑῃῇ ρυδίεζν τὸ 
δοκπονϊεάρε πὶβ οὖν ρατιοϊραιίου ἰπ 
185 Ὀἰεββίηρ. [{ πιυβὲ ποῖ (ψἱ Ἡοίπι.) 
Ῥὲ τεΐειτεά ἴο 1 εν ΟἸ σι βελπ8. 

Μετ. 14. Ῥαγείδ!γν ραγα]]εῖ το ἘΡΏ. ἰϊ. 
15. ΑΡρδγεπῖὶν Ρδὺϊ πον ρδββεβ ἴο ἔπε 
Ηἰδεοτγίς ἕδος νης βυρρί!εὰ τε στουπὰ 
ἔοι τῆς ἐογρίνεηεββ. χαρισ. {πετείοσε 
τοΐετβ ἴο τῆς βυδ)εςιῖνε ἀρρεορείδιίοη οὗ 

σκ. 
Ὁ Οοἷγ δοῖε δῃὰ Ηδῦ. χ. 27) ἰῃ Ν.Τ. 

ἐπε οδ]εςεῖνε δΙοκείπ οὐκ οὗἩ ἔῃε Ῥοπά ἱπ 
τῆς ἀεδιῃ οὗ ΟἸγῖϑι.---ἐξαλείψας : “ Πανίπ͵ 
δοιιεά οὐυἱ,᾽ ἑ.ε., πανίπρ ας ΠΝ τ βς ρόρας ὁ 
καθ᾽ ἡμῶν χειρόγραφον τοῖς δόγμασιν. 
ΤὩς οτίρίπαὶ βεῆβε οἵ χειρόγ. ἰ8 Ὠδηά- 
ντἰ τη, δυὰς τ δὰ σοπὶε ἴο πιδδπ ἃ θοπά 
οἵ ποῖε οὗ μβαπά. [ξ ἰβ ρεῃεσγαιν ἀρτεεᾶ 
ἴδηαι τπε τεΐδγεπος πετε ἰβ ἴὸ τπ6 ἴνἂνν (οὐ. 
Ἐρῆ. ἰϊ. 15, τὸν νόμον τῶν ἐντολῶν ἐν 
δόγμασιν). Τπδὶ τποβα ὑπάες τπε ἂν 
ἀϊὰ ποῖ ψντῖῖε τπε [ψἂνν ἢα8 Ῥεεπ ῥγεββεὰ 
ραϊπϑὲ τῆϊβ. [ὲ 18 ἴσυς ἴπαὲὶ χειρόγ. 
τεᾶπβ βιγίςεἶἷν ἃ δοπᾶ γίνεπ ὉΥ τῆς 
ἀεδίον ἱπ νυτϊεῖπρ. [τ ἰβ ποῖ πεοεββᾶγυ, 
ἢ ΟΠτγγβοβίοπι ἀπᾶ τῆδην Οἴδεῖβ, ἴὸ 
ταεεῖ ἴῃς οδ]εοιίοη ΌΥ τείεσοηος ἴο ἴῃς 
βέοπρες οὗ τῆς Ῥεορῖὶε ἰη Εχοά. χχίν. 3. 
Βεῖε ἰ8β πο πεεὰ ἴο ῥγεββ γί ρ!ἶν τπΐ8 

ἀεῖδι! οὗ τε πιοίδρῃογ. ἴὲ 18 ἀϊβρυϊεὰ 
ἵπ ν μαῖ βεηβε ννΝ6 ἃγε ἴο ἴδε {πε γεΐεσεπος 
ἴο ἴδε 1ἃνν. ϑόοῦλε {ποι μάϊης ΓΑρδιῖ,, 
ΟΙ., ϑοά., 4050.) {πὶπίκ ἴὲ επιδγαςεβ πα 
Μοβαῖς [ἂν δηὰ {πε ἴανν ννυτδη ἴῃ τΒς 
δΒελείβ οὗ αεπεεβ. [τ ἰβ φυϊξε ροββίρίε, 
Βοννενεγ, ἴπδὶ καθ᾽ ἡμῶν πιεδηβ 5 ΩΡ 
ἃξαϊπβὶ υὺ8 Ϊεννβ. Βυῖ, ἀραὶ ἔτοτι πίβ, 
τῆς δἀάϊειοη οὗ τ. δογ. ρΡοϊπῖβ ἴο ἔοσγπχυ- 
1Ἰαϊεά ςοπιπιδηάπιεπι. 1 Πἰ8 ἰβ ςοπῆτγπιεᾶ 
ΌΥ Ἐρῆ. ἰϊ. 15, Ψψἤεσε πα βἰ πη ]ὰγ ἐχ- 
Ῥτγεββίοῃ 18 υϑεά, ποῖ οὗ νναὶ [ενν8 δπὰ 
Οεπε 165 δά ἱπ οσοτηπιοπ, Ὀυϊ τῆαὶ ννῆϊο ἢ 
ογεδιεὰ (πὸ βεραγαϊϊοη δεῖννεεη ἴπεπὶ, 
υὲΣς., τῇς ]εννίβῃ [ἅνν. ΜνΠΒεῖδεσ, ἢ 
Οαϊνίη, Κίόρρες ἀπὰ Ηδυρῖ, ννε βῃουϊὰ 
811} υγῖμεγ πάγον τῆς τείεγεπος ἴο ἔπε 
οαγεπιοηϊαϊὶ [ἂνν ἰδ ΝΕΙῪ 4υεβιοπαῦὶε. 1 
ἰδ ἴυε παῖ οἰτουπηςβίοθ ἂπὰ ἴαννβ οὗ 
τηεδλῖ ἀπά ἀγίπικ δπὰ βδογεὰ βεᾶβοῃβϑ σὰ 
τῆα ομίεῖ ἔογπιβ ἵπαὶ ἐπε “" Ὀοπά " ἑδίκεβ. 
Απὰ ἴτ πιῖρῃς πηακε ἴπὰ ἱπιεγργεϊδείοπ οὗ 
νεῖ. 1584 ᾿π|||εὲ εαβίεσ ἴο γεραγά [πε Ἵογα- 
τηοηΐαὶ 88 ἰμαὶ ρατὶ οὗ πε ἴνανν βρεςίδιν 
ἵνεη ὉΥ δηρεῖὶβ. Βυὲὶ τῃϊ8 ἀϊδεϊποιτίοη 
ἔνε {με τοσαὶ ἀπά ςογεσηοηϊαὶ [ἂν 

δᾶ8 πο πιεδηὶπρ ἰῃ Ῥδυϊ. Τῆς ἴ[ὑἂνν ἰ8 
ἃ υπὶν δἀπὰ ἰβ ἄοης δνΑΥ 88 ἃ ννῇοϊβε. 
Απά ίος Ῥδυ! ἴδε Ποβιῖϊε ομαγαοίοσ οὗ 
ἰῆε δ᾿» 18 ΟἹ αυν δβδοοίαϊεὰ υν ἢ 
δε τηογαὶ βἰὰς οἵ ἰϊ. Τῆς ἰᾶὰνν Ὡς ἢ 
βἰεν δίπι ἰβ ΠΠ]υδιγαιοὰ ὃν (πῈ ἰεπίῃ 
ςοπγχηχδηἀπηεηϊ, δηὰ τῆς πιὶη!βῖσυ οὗ ἀεαιῃ 
ΨΜ 858 εηρτανεὰ οἡ ἰδρϊεὶβ οὗ βίοπς. [ἴΐ 
νγ88 ἴδε τηογαὶ εἰεπιεπὶβ ἴῃ τῆς [ὑδ»ῃν τπδὶ 
τηδάς ἰξ (πὲ βίτεηψιῃ οὗ δἰπ. [τ ἰ8 ποῖ 
ςετίδίπ ἢον τοῖς δόγμασιν Βῃμου!ὰ ὃς 
δκεη. Εσεφυςηῖῖν ἰξ 18 ἰηϊετργεῖϊεὰ “ σοη- 
βἰβιίηρ ἱπ ἀδογεεβ᾽. Εος {Ππὶ8β να ουρδι 
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9 Οἱῖν Βεῖα ο προσηλώσας αὐτὸ τῷ σταυρῷ, 15. " ἀπεκδυσάμενος τὰς ἀρχὰς καὶ 
ῬΌΟΩΙν Βετε 
δηὰ ἰϊϊ. 9 
ἐπ εἶαεε. 
ος ΒΡ. 
Οκ. 

ᾳ ΟὨ!ϊγ Βεσζε δηὰ Μαίι. ἱ. τὸ ἰῃ εἶδεα. οἵ Βὶρ. αἰ. 

τὰς ἐξουσίας " ἐδειγμάτισεν 1 

18ο [η., Τ᾿, Τα, ΝΗ. ΚΕΝ. υἱῖ αἱ} 
ΝΕ. νὰ Β. 

ἴο πᾶνε παά τὸ ἐν δόγ. ΕἸ]ἰοοῖΣ βαγβ 
1Π|8 σοπβίγυςιοη “ 5εοτηβ ἀϊβεϊ πον ἀπ- 
φτατητηδιῖς δὶ ̓. Οἰπετε (ἱποϊυἀΐηρ Μεγ., 
ΙΔρδμιῖ,, ϑ8οά., Ηαδυρι, ΑὉΡ.) οοπηδοὶ 
οἰοβεὶν νυν χειρόγ.ν ἱπ Βυο ἢ ἃ νῶν τῃμαὶ 
δε ἀδῖϊνε 15 ρονετηεὰ ὈῪ 
᾿πλρὶ!ἰεὰ ἴῃ χειρόγ. ΤὨϊΒ 18 συεβεοπαδίε 
ἴῃ Ῥοϊπὲ οἵ ψτδπηπΊΑσ. ἽΠΕΙ ΒΑΥδ: 
“ΜενοτΒ ἐχρίαπαιίοη, ἐλαὲ τολίολ τας 
τογίἐεπ τοὐέλ ἰλε εοηρμαπάνεεπίς (ἴα 
ἁἀλιῖνε θείης υδεὰ 48 'ἰπ ἴπε ρῆγαβε 
τον ἕδη τοί ἐλ ἰδέἐογο), ἰ5 ἴῃς πῆοτε Ὠδγβῆ, 
88 χειρόγραφον ὯΔ8 50 σοταρίεἰεῖν εβιΔὃ- 
᾿Ιβῃεά ἰἰ8617 ἰῇ ὑβϑᾶρε 88 ἂἃπ ἱπάερεπάεπι 
ψνοτὰ (δπδῖ ἰξ ᾽ῖ8 παγάϊν σαραῦὶς οἵ ρονετη- 
ἵπρ (ἴκ6 γεγραμμένον) βυς ἢ ἃ ἀδιῖνε 48 
1815". (γιπει- Μουϊίΐοα, Ρ. 275; οὔ. 
αἰδο ΕΠΙοοῖς αὐ ἰος.) [τ βεβεῆβ Ὀεβὶ 
τῆοη (ἢ Ὀς ΥΝ., ΕἸ]., ΚΙ., ΟἹ.) ἰο δη- 
8β[αίε “τὲ βαηάντιίηρ ννῃϊοῖ ννᾶ8 ἀραὶ ηβὶ 
ν ὃγῪ ἰἴ8 λον ρε ρου ἽΣ τς 8 Ἡνὰ 
ἃνε ἐχρεςῖςά τ. κι Μμ- τ. δόγ. χειρόγ. 

οἵ τ᾿ τοῖς δόγ. καθ’ ἡμ. χειρόγ. ; Ὀυὶϊ 118 
Βεαπ8 ἴο δε τῆς ὃδεβὲ ΨΑΥ οἵἁ τακὶπρ (ῃς 
ἰεχῖ 48 ἰΐ βιδπᾶβ, ἀπ ρεγθδρβ ἴῃς ροβιιίοῃ 
οἵ τ. δόγ. ἰ5 ἴοτ Ἔπιρμδβὶβ ΤῆῈ ατεεκ 
Τοπητηδηϊαίοτβ, ἕο οννεὰ ὃν Βεηρεὶ, ἐχ- 
Ἰαϊπεά τῆς ραβϑϑβαρεὲ ἴο τηεῶὰπ δᾶνὶπρ 
Ἰοιιεὰ οὔὲ ἐς [,ὧνν ΌῪ ἴδε ἀοςιτίπεβ οὗ 

ἴδε Οοβρεὶ. Βυϊ δόγ. ἰ8Β ἃ πιοβὲ ὑπ- 
Ῥαυΐπε, θεσαυβε ᾿ς ρα δὲ, ἐχργεββίοπ ἔοσγ 
ἴῃς ἀοερεῖ, ἀηὰ ὃν 1ξ8ε1 οουϊὰ ποὶ πιεᾶπ 
ΠΟ σίβεϊδῃ ἀοςιπεβ. Νὸοσ ἰβ ἴδε βεῆβε ἴΐ 
ξἶνεβ Ῥαυϊίπε, ἴος ᾿ξ νγᾶβ ποῖ ὃὉγν ἴδε ἴεδοῆ- 
πᾳ οἵ δε ἀοβρεῖ, δυῖ ὉῪ [δε ἀδδῖἢ οὗ 
ΟὨγίβο, τπᾶὶ ἰῆς 1,δ'ν 48 ἄομες ἂννᾶγ. 
Ἐσδβιβ᾽ νῖενν ((οἸ]οννεὰ ὃν Ἡοΐπι.) ἴμδὶ 
τ. δόγ. Βῃου]ά ὃς ςοπηοοῖοά ἢ παῖ 
ἕο! οννβ 18 νεσΎ ἱπηργοῦ δῦ ]ε.---ὃ ἦν ὑπεναν- 
τίον ἡμῖν : δζοηρε ἴδῃ καθ’ ἡμῶν, 
ϑϑεγίιὶπρ ποῖ πηεγεῖυ ἴπδὲ πε Ὀοπά πδά 
ἃ οἰαἰπὶ ἀραϊπβὲ υ8, δαξ ἐμαὶ ἴξ νγᾶβ μοβίϊϊε 
ἴο υ8, ἴδε Βυρρεβείοη θεΐπρ ἴπδὶ γα οουϊὰ 
ποὶ πιεεῖ 118 οἷαί. Νὸ ἰάεδ οἵ βεοσεῖ 
ΒοΒΈΠ Εν ἰ8. ῥγεβεηῖ.---καὶ αὐτὸ ἦρκεν ἐκ 
τοῦ μέσον. “Απάᾶ τι Ηε Βαιῇ ἴδκεη οὐϊ 
οὗ δε πηϊάβι." ὙὉῃ6 σἤδηρε ἔτοπὶ δοτίδβι 
ἴο ρεγίεοϊς 18 βρη βοδηῖ, 88 τεδβδὶπ θ᾽ 
τῆς δδιάϊπρ σπαγαοῖεσ οὗ πα ἀροϊείοτν 
ΓΑρμεῖοοι ἐπιηκΚβ ἔμδὶ ἃ οπᾶηρε οὗ βυδ)εςς 
τλίεβ ρίδος ἤετζε, ἔτοπὶ ὁοά ἴο Οηγίβὲ. 
Ηἱὶδβ τεάβοη ἰβ ἴμας ΟἸγίδε πηβὲ ΡῈ ἴα 

ἐν παρρησίᾳ "θριαμβεύσας αὐτοὺς ἐν 

τ Οὐἷν Βεσζε δηὰ 2 Οσις. ἰἑ. τῳ ἰὼ οἶδεα. οὐ Βὶ. οκ, 

δυϊδοτίε5 ἐχοερὶ Β. και εδειγματισεν: 

Βυδ)εοῖ οὗἨἁ Ἁὠἀπεκδ., βίπος “πὸ ρτδτζο- 
ταλιϊςαὶ πιεδληΐϊπρ τη θὲ δββίριιεὰ ἴὸ 
ἀπεκὶ » ὉΥ ἉΠΙΟΏ ἴτ οουἹά δε 
υηδοτείοοά οὗ τῆς Εδιῖδες". ϑίπος, 
δοννενεσ, πὸ Ἵδδηρε οὗ βυῦ)εςξ ἰ5 Ὠἰπιοὰ 
αἱ ἴῃ ἴδε ρδββαρε, δηὰ νουϊὰ ἱηνοῖνε 
εἴεαὶ ἀϊῆςυ!ν, τ 1ἰΒ τότε στεδβοπδῦΐε ἴὸ 
φοποϊυᾶς τμαὲὶ ἂπ ἱπιεγργεϊδιίοη ᾿ν Ὡς ἢ 
τεαυΐϊγεβ ΟὨγῖδε ἴὸ ὃς πε βυδ)εςῖ οὗ 
ἀπεκᾶ. ἰ5 5ε1{-ςοπἀεπηπεά. --- πὶ ύ 
αὐτὸ τῷ σταυρῷ: “Βανίηρ παι]εὰ ἴτ το ἴδε 
οτοββ ". ὙνΏεη ΟἸχίβε ννὰβ Ἴσσυςϊδεά, αοἷ 
Ὡδιϊεὰ τῆς 1ἂνν ἰο Ηἰβ οτοββ. ΤὭυβ ἰϊ, 
{κῈ τὰς βεβι, νὰβ αὐγοραϊεά, βδαγίηρ Ηἰβ 
ἀεδίῃ. Ὑπὸ Ὀοπὰ ἱπετείοτε πὸ ἰοῆρες 
εχίβῖβ ἴοσ υβ. ΤῸ εχρίδίπ {πε ννογὰβ ὃν 
τοίετεπος ἴο ἃ οὐυδβίομι οὗ ἀγινὶπρ ἃ ηδιὶ 
τπγουρ ἢ ἀοουπιεπὶβ ἴοὸ ολπςεῖ ἵπεῖι, ἰ8 
ποῖ ΟὔΪγ ἴο 6811] ἱπ ἃ αυεδιίοπδδϊε ἔδει 
(δεε Εἰεἰά, Νοέες οηα. Τγανσὶ. οὔ ἐπε Ν.Τ., 
Ῥ. 196), Ὀυϊ το ἀϊ!υῖε ἐπ ἴμς πιοβὶ ἴδβέεϊεββ 
ΨΆΥ οπε οὗ ΡΔ0}᾽8 πγοβὶ βίσικίηρ δῃηὰ 5ὰρ- 
δεξῖῖνε ρῆγαβεβ. Ουἱῖς οὔ ἃ ἰενεῖ στ 
ἴν ᾽ἴ6 Εἰοϊἀ᾽ 5 οντι βυρρεδβίίου 85 ἴο “ τὨϊ5 
βεετλ οἷν βυρεγῆμουβ δάάϊιοη " () παι 
ἴδε τείεγεπος [8 ἴὸ ἴπε ουδίοτῃ οὗ Βαπείηβ 
ὯΡ 5ΡΟ115 οὗ νγαὰσ ἰῇ τδπλρὶεβ. Ζαδη (Εἰνὶ. 
ἐπ ἄας Ν.Τ., ἰ., 335) ἄγαν ἃ ἀϊβεϊηςοη 
δεῦνεοη δὲ ψμὰβ στ ἢ οη ἴδε Ὀοπὰ 
δηὰ ννδβ Ὀἱοιϊϊεὰ ουὖὐ Ὁν αοἄ, δπὰ τδε 
Ὀοπὰ ἰτ8ε17  Βο ἢ ν 88 πδι]εὰ το με Ἵσοββ 
δηὰ τὰκοη ουὖἱ οὗ ἴπε ψᾶυ. γε τυ 
δᾶνε ὕνο που ρὮ 8 ἜΧχρι : ἴδε τεταοναῖ 
οὗ φυΐ ἱπουττεὰ ὃν ἱτδηβρτεββίοη οὗ ἴδε 
[μΜ7, ἀπιὰ τῆς δϑοϊϊείοη οὗ ἴῃς 1ἰἂνν ἰϊβεῖξ. 
11 ἰΒ φυεδβεϊοπδῦϊς ἰ{ 1818 ἀϊδεϊποτίοη ἰβ 
7υδεθεά. ὙΠε οὔ]εςὶ ἰδ ἴῃς βᾶπιε, αὐτὸ 
δἰ ΡΙΥ τερεδίβ χε: Σ 

Νεσ. 16. [Ι͂ἢ τῆϊ᾽ιθ ἀἰδουϊε νεῖϑς τὰς 
τηεληίηρ οὗ αἰπιοδὲ ἐνεσν νοζά 15 ἀϊ9- 
Ρυϊεὰ. [{ ἰβ ἰπετείογε ἱπηρεγαῖίνε ἴο οοῦ- 
ἴσοϊ ἴδε εχερεβὶβ Ὁγ βίσίοϊ γεψασὰ ἴο ἴδε 
ςοπίεχι. Τῆς πιδίη υεβίίοη τεϊδῖεβ ἴὸ 
τῆς οπαγδοίεσ οὗ τπε ρῥτίηςίρδ!ἰεβ δηὰ 
Ῥονεῖβ. ϑυδοτγάϊηδϊε αυεβιίοπβ ἃγε γαὶβοὰ 
88 ἴο ἴδε βυδήεςιϊ οἵ ἰΠε βεηΐεπος δηὰ ἴδῃς 
ταθαπίηρ οὗ ἄπεκδ. Τῆς ςοπίεχι δείοτε 
δηά δἴτεσ (οὖν, νετ. 16) τεαυΐγεβ υ8 ἴο ὕτίην 
ἰῃς ἱπιεγργειδίίοη ἱπίο οἷοβδε σοηπεχίοη 
νἢ τῆς τηλίη τπουρδι, ἴδε Δθοϊτοη οὗ 
τῆς 1,ἀνν.---ἀπεκὶ τὰ ἃς ς ἀρχι 
καὶ τὰς ἐξουσίας. ΤΙ! τεσεπεὶν ἴδε 
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Ῥτιης ρα ἴε5 δηὰ ῥρῦθε δανε Ὀεεῃ ἐχ- 
Ῥί αἰπεά δ8 μοβῖ!ς ἀετποπίδοδὶ βρίτῖβ, ἀπά 
1Π1|8 νίενν 18 μειϊιὰ Ὀγ Μεγεσ, ΕἸ] σοῖς, 
Τλρδείοοες, ΟἸιγαπιασα ἀπά ννεῖββ. [ἢ ἰϊβ 
ἕλνους ἰβ ἴῃς ἱπιργεββίοη πιδὲς ὃῪ τῇς 
νεῖβε ἴπδϊ ἃ νἱοίογυ ονὸσ ἴῃ6 βοννεῖβ 15 
βΒροκεη οἵ. Ηονν ἔλσ {Πἰ5β ἰ8β 80 οδῃ ὃς ἀε- 
τετηλπεὰ οὐ ὉΥ 8η Ἔχαπιιπαίίοῃ οὗ πε 
τεγστηβ ειηρίογεδ. Αραΐπϑβε [πὶ8 νίενν {πε 
Το]]ονπρ οδ]εςεῖοπβ βεεπὶ ἀεοϊβῖνε. ἀρχ. 
κ. ἐξ. οσουγ βενεγαὶ εἰπηε8 ἰπ ἴῃς ΕΡί 8116, 
Ῥυϊ πονπεσα ἰη τπὶβ βεηβε. [Ἃ}η Ερῆῇ. νί. 
12 {δε τεΐεγεηος ἴο ενὶ] 8ρίγιιβ 15. ἀεῆη- 
ἰτεὶγ ἀπά τερεδιεάϊυ ἄχεὰ ὃγ {πε ςοπίεχι. 
ΤῊΙΒ ἰβ ποῖ 80 ἢεσε. Ευτγίδποσ, πε ςοη- 
Ὠεχίοη νὰ ἴῃς οοπίεχὲ ἰ8 ἀϊβῆσυϊ! τὸ 
ἴτας. Βεηρεῖβδυβ: “ Ουἱ δηρεῖοβ ὈσπῸΒ 
ςοἰεδαπιῖ, ᾿άθπι τηδῖοβ εἰπιθθαπί: ποὺ- 
τσὶ ἦστε". Ψνεῖββ δχρύεβϑεβ ἃ βογηξ- 
ννῆδὶ βιπη ας ἰάεα: “1ἰ 8εεπὶβ ἴῃδι τῆς 
(ο]Ἱοββίδη τῃθοβορῃϊβῖιβ [Ὠγεαϊεπεά ἰῃς 
τεδάδτβ πὶ πεν Ψψουἱὰ ἀραὶ [411 υπάετ 
18ε ῬοΟΨΕΙ οὗἁ Εν] 5ρἐγ18 16 πεν ἀϊὰ ποῖ 
ϑυδη,χ ἴο {Πεῖγ ἀϊβοιρ πε ". Βαϊ ποῖ οἷ 
Ὧαναε νὰ τὸ ενίάδησε ἔοσ [Πϊ18, δαϊ (Π15 
ἱπεεγργεϊδιίοη ουΐϊϑ ἴΠεῈ πεῖνα οὗ ἴδε ρ88- 
βᾶρε, ΜὨϊΟΝ ἰ8 ἔπε δϑο το οὗ τῆς 1,Ἂνν 
ΌΥ ἴδε οοβ8βι Μευδ᾽β νίενν ἰβ πῆογε 
τεϊεναηι : ἴε ἴ[νν ἰ8β ἄοπε ανδὺ ἱπ 
ΟὨτγίβὲ, δπὰ βῖποθ ᾿ξ 18 ἴΠ6 βίσεηριῃ οἵ βἰπ, 
51 8 Ρονψεσ ἰ8 [8 Ὀτοκοη, ἀπά 50 ἰβ πα 
ἄεν!} 8 ροόοννεσ, ἢ ἢ 18 Ἔχογοϊβεὰ ΟΠ 
τὨτου ἢ βίη. (85 ἱπίεσργείβ ἴπαὶ {πε 
1ωνν τὨΣΟυ ΡὮ 118 συτδβε ογεδιε βεραγαίίοη 
Ῥεΐνεεη τε ἂδπὰ αοὰά, δπὰ {πι8 ρᾶνε ἃ 
Ῥοΐηϊ οὗ βυρροτί ἔοσ πε ἀοπιϊπίοπ οἵ ενὶϊ 
Βρ τῖ8. “ΟΥ̓ τΠ18 παηάνυντιτηρ πᾶνε πεν 
Ῥοαβιεὰ. Ουζ συλ ννὰβ {πεὶγ βίσεηρτῆ. 
Ηε νῆο 8εὲβ8 ἴπε μαπάντιεηρ ἡδίϊεά τὸ 
ἴῃε ογοββ σἂ τήοοῖκ ἴΠε8ὲ ἴοε8." Βαυῖ 
1πεβε νίεννβ ᾶἃγὰ γεδὰ ἱπῖο ἴπε ρᾶββᾶρε, 
δηὰ ἄο ποὶ ἰεδὰ ὕρ ἴο νεσ. τ6. Αηὰ 
ψ Βεγα ἴῃς [εν βἢ [ἂνν νν85 δυβεηϊ, 45 ἴῃ 
δε ΠΒεδῖμεπ ννοσ] ἃ, δὶπ ννᾶ8β ταιηρδηῖ. 
ΕἸ] σοῖς ἀπά Γἰρμιίοοι ἀο ποῖ δἰτεπιρὶ ἴὸ 
ἴτᾶςε ἃ σοηποόχίοη ΜΙ ἴδ σοηϊοχῖ, ποῖ 
οὐ {μεῖς νίενν οὗ ἀπεκδ. ἰβΒ οπς ροβϑβίδῖε. 
ΑΙἿΙ τδῖβ βίσοη νυ βυρρεβῖβ ἴδαϊ γε βῃουϊὰ 
Εἶνε Δποῖμεσ βεηβε ἴο ἀρχ. κ᾿ ἐξ: Απὰ 
118. 8 βεσυγεά ἰξ νὰ ἰδεπεῖέν μετ ἢ 
ἀρχ. κ. ἐξ. αἰτεδάγ τηεπιϊοηεά (1. τ6 ἀπά 
ἐϊ. το). [π ἴδνους οἵ [πΠ|8 γε τῆς (οἱϊονν- 
ἱπρ οοπϑβίἀεσγαιίοηβ : (1) ὕὕπ|ε88 νεὲ ἅσγε 
ντηδὰ ἴο ἴπε σΟΠΊΓΑΓΥ ἰδ 15 παῖυγαὶ ἴο 
Κεερ ἴδε 88π|6ὲ πιεδηΐηρ ᾿Ἰβγουρῃουῖ. (2) 
»ὲ τλυ8 ρεῖ 4 δουρὶ παι ρεγίεςν 
5118 τῆς ςοηῖεχί. Τῆΐβ ἴᾶνν ἴπᾶὶ [85 
Ὀεεη Δθο  ἰϑμεὰ ννᾶ8 ρίνεπ ὃν δηρεῖβ, [18 
ΔοΙτἰομ ἰτηρ ϊε8. {πεῖς ἀςρταάδιίοη. Τὸ 
τπεπὶ ννὰβ αἷβο βυῦ]εςς ἴπῸ ννποῖς οὗ ἴῃς 
οὔϑβεγνδηςεβ οὗ δδϊίίηρ, ἀγίπκίπρ, εἴς. (3) 
[τ ἰδ ἃ ροννεγίῃϊ ροϊεπιὶς ἀραίηβε ἔπε ννοῦ- 
βῃϊΡ οὐ δηρεῖὶβ (νεσ. 18), νυν ἢ 18 'οβὲ οῃ 

ΝΟΙ,. ΠῚ. 

ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙ͂Σ 529 

τῆς οἵδεῦ νίεν. [ἡ εἴδεοι Ῥαὺὰϊ βᾶυβ, 
Ὑου ἅτε ΨΟγβῃρρίης δηρεῖὶβ νῆο ἡγετα 
ἁερταάεὰ ννῆεη ΟἾγίϑὲ ννὰβ οσυςϊβεὰ "". 
Ννὲ πῦᾶὺ τπογοίοσε ἰακε ἀρχ. κ΄ ἐξ, 45 ἴῃ 
δε τεβὲ οὗ ἴῃς Ἐρίβι16, δβ δηρεῖϊο ροννεσβ, 
ἰδεπεςαὶ ἢ στοιχεῖα τ. κι ν 8πὰ 
Βοϊἀϊπρ ἃ βρεοΐαδὶ τεϊδιίοη τὸ ἴπε ἴ[,διν. 
Τῆς ποχὶ φυεδβιίοη ἰβ 48 ἴο ἴπ6 πχεδηίηρ οὗ 
ἀπεκδ. Τῆε ττδηϑ᾽δείοπ “" βανίπρ ρυΐ οἶ 
ΗΙ8 Ὀοάγ ᾽ τπηλν ὃε 5αἔεϊνυ βεῖ αβίὰε, ἕο 
Ῥαδυΐ πηυβὶ ἢανε βαϊά τϊ5 1 πε πδὰ πιεαπὶ 
ἰξ. Τῆς ατδεΐ σοπηπγεπιίδίοσβ, ἔοϊοννεά ὉῪ 
ΕἸ] οι δηά ΓΑεμείοου, ἱηϊογργεῖ “ μανὶπς 
Ῥυΐϊ οΗ͂ ἔγοπι Ηἰπιβε 1". ὙΠπε Ψψογὰ ἴβ 
υϑεὰ ἴῃ {Π|58 Β6η86 ἴπ 11]. 9θ.« ὙΒΕΥ εχρ δίῃ 
τῆδιῖ ΟΠ τῖϑι ἀϊνεδιεά ΗΠ! πΊβε ΓΟ Π6 ρόνγετβ 
οὗ εν] τπαὶῖ ραιϊμεγεὰ δῦουϊ Ηΐπι, βίπος 
Ης δδββυπιεὰ ουὖγ υπιδην ὙΠ 411 18 
τεπιρίδιίοηβ. Βαϊ (αρδτὶ ἔτοτῃ ἴῇς οἤδπρε 
οὗ 808) ες) ἴθ σβδηρε οἵ τηεϊδρῃοσ [8 ναῦν 
ἀν κυνατὰ ἔγοσῃ βιγρρίπρ ΟἹ δάνεσθδγιεβ, 
{κε οἰοῖῃεβ, το Ἐχμιδ τη ρ πὰ ἐγ υτηρῃῖπρ 
ονεῖ (πεπὶ. Μοτζε σορεηὶ [8 (ἢς οδ)εςξίοπ 
οςαυβεὰ ΌὉΥ ἴδε 5ιτδηρεπεββ οὗ ἴπε ἰάδδ. 
ΟἸγῖβε Ψόγε οὺσ υπηδη παίυγε υἷι 8 
1ΙΔΌΣΠ ν το τεπιρίδιίοη. Βυὶ (δαὶ Ηε ννοσε 
ΕΝ] βρί γί 18 ἃ ἀϊβεγεπὶ ἀπά ἱπάεεά πιοβδὲ 
οδ]εςεοηδῦ]ε ἰάεα. Τμα βᾶπιε ἰγϑη5]8- 
το ἰβ δάορίεἂ ὈγΥ βοπῖεὲ Ψῆὸ ἴᾶΚε {πε 
οἵδε νίενν οἵ ἀρχ. κ΄ ἐξ.» ἀπὰ {πε εχρὶδ- 
πδῖίοπ ρίνεη ἰβ τηαὶ αοὰ ἱπ ἐπε ἀεαιῃ οἵ 
ΟἸὨτῖδβε ἀϊνεβιεὰ Ηἰπιβεϊζ οὗ ἀπρεὶὶς πιεάϊα- 
ἴοτβ. ΤῊΪΒ 15. ἔγεε ἔγοτι ἴπε ἱπιργορσίεῖν 
οἵ τπε οἴπασ νίενν, Ὀυὰϊ βῆδγεβ ἰἴ8 ἱποοῦ- 
δταϊ οὗ πιείδρῃοσ. ὙὴῈ πιοσς δι] 
ἐγδηβίδιίοη 18. “ βροϊϊεά ". ὙὍῃὲ πιιάἀϊς 
οἂη τη “ βιτίρρεά ἕο Ηἰπηβεῖ,᾽" δπὰ 
τΠῖ8 ἀραΐῃ βυϊῖβ εἰἴβες νῖενν οἵ ἄρχ. κ- ἐξ. 
ΠῚ εν] βρίγιῖβ, ἔΠΕῪ γε βιγίρρεά οὗ ἐμεῖτγ 
ἀοπηϊηίου ; δῖ [Π δηρεῖβ οὗ τῆς 1,ἂνν, Πα Ὺ 
ἃτε ἀεβροί!εά οἵ ἐδε ἀοτηϊπίοη ἔπε Ἔχεῖ- 
οἶδε. Ὑηῖδβ νίενν, [που ρἢ βιϊρτηδιβεὰ Ὁ 
Ζαμη 48 ““δὴ ἱπεχουβαῦϊε Ἴοδρτίςα, 18 
ΡτΟΡΔΌΪν Ῥεβὶι. ὙΠΕῪ ἅτε ἔβ!]επ ροΐβη- 
ἰδΔῖεβ. Τεγε [8 πὸ πεεὰ ἴο ννογβῃίρ ἴπεπὶ, 
οζγ ἴο ἔεασ μεῖς νεηρεᾶηοα, ᾿ξ {ΠεῚΓ σοπιὶ- 
τηληὰβ ἂῖὲ ἀϊβοδεγεά. ὙΠ τῆς ἴτὰς 
ἱηϊεγργεϊδιίοη οὐ τπ|8 ρδβδᾶρε, ἘνΕΣΥ 
τεᾶβοῦ αἰβαρρεδῖβ ἴογ δβϑυπιηρ ἔπαὶ 
Ομ γῖβε ἰβ δε βυδ)εςι.---ἐδειγμάτισεν ἐν 
παρρησίᾳ. “Ηε πιδάε ἃ βῆον οὗ ἴπεπὶ 
ορεπὶν." Νὸ εχβιθιείοα ἱπ ἀΐβρταος ἰβ 
Περαϑβαγ ἱπιρ!εὰ. Τῆς ρυίποιρα τε 8 
διὰ ρονγεγβ ἀγὲ Ἂχῃι διε ἴθ ἐπεὶς ἔγας 
Ῥοβί(ιοη οὗἉ ἱπέεγιοσιυ, ἃ5 πχεάϊδίογβ οὗ δἃπ 
ΔΌΟΙ Ι8πεὰ ,ἂνν ἀπά τυΐεγβ οἵ εἰεπιεπῖβ ἴὸ 
ΜΏΙΟΒ ΟΠ τ βείδηβ ἤανε ἀϊεὰ. ἐν παρ. ἰ5 
ποῖ ἴο θὲ ἐσαπϑαιεὰ “" θο  ἀ]γ,᾽" ἔος οουζτᾶσε 
ἰ8 ποῖ πεεάεά το ἐχῃίδίς ἴποβεὲ πο ἃστα 
ΒρΡοι]δἃ. Τῆς ννοτὰ 18 ςοπίγαβιεὰ νἱἢ 
ἐγρβεῖνα, δηὰ ἱπάϊοαϊεβ ἴῃς ἔγδηκ, ὀρεη 
εχμϊδἰκίοη οὗ πε δηρεῖβ ἐπ τπεὶτ ἔγας ροβί- 
ἰἴοη ψἤεη της Ῥοπὰ ννᾺ8 σδποεϊεά δπά 
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8. ΟἿΪγ Βεσὸ 
δυὸ οι. 

ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙ͂Σ Π. 

16. Μὴ οὖν τις ὑμᾶς κρινέτω ἐν βρώσει καὶ ἐν " πόσει ' ἢ ἐν μέρει 
ἤματὶ " ἑορτῆς ἢ " νεομηνίας ἢ “σαββάτων, 117. δ" ἐστιν “ σκιὰ τῶν μελ- 

δ τι τ Οοἱγ Βεζε ἐπ Ῥαυ]. 
ἴῃ Ῥδυϊ. 

1 80 Τι. τηρ., ΝΝ.Η., νν8. τ Β οορ. 

υ Οοἷγ Βεζε δηά : (ος. χνΐ. 2 ἰῃ Ῥδῃ!. ν εῦδ. χ. τ; σον Βεζε 

ΟΣ. εν πόσει: [η.,Τ΄, ΚΝ Η. περ. νι 
ΜΑΟΡΕΕΘΟΚΕΡ, ἐδγουἢ δββι πη διίοη το ἐο ]οννὶπρς ᾿νοτάϑ8. 

3 80 Γνη., ΝΝ.Η. πιρ., »8. (ἢ ΒΕΟ. 
ϑοοουηὶ οὗ ἐπυπιεγδίιοη ἴῃ νεῖ. τό. 

ΟἸσίβε ννἂβ πιδηϊεβίεά 88 ἴδε ὅπ] γενεῖδ- 
κίοη οὗ Θοά" θριαμβεῦσαι. ὙΠὶδ βθεπὶβ 
ἴο Ἔχργεββ πιοδὲ ἀδῃπιϊεῖν τῆδιὶ τΠὰ ἀρχ. 
κ- ἐξ. τε Ὠοβεῖϊε ροννεσγβ. ΑἸέΐογά, τεΐεγ- 
τίηρ ἴο 2 Οος. ᾿ϊ. 14, ΒΔΥ85 {86 ἴσια νἱςΙΟΓΥ 
ἷβδ ουζ ἀείεαι ὉγῪ Ηἰπι. ΕἸπάϊαν τπϊπκβ 
ἴδε τείεγεησε ἱπ τῆς νεγὺ (νϊς ἢ ἰ8 ποῖ 
ελιϊϊογ ἴπᾶπη Ῥδὺ]) ἰβ ποῖ ἴο τες Βοπιᾶπ 
ταὶ πάγυ {τ υτρῃ, Ὀὰῖ τὸ τῃς ἔδβιαὶ ῥγο- 
ςεββίοη (θρί ) οὗ ἐδ ψψουβῃίρρεγβ οὗ 
Ὀίοπγυβυβ. ἴη ῃϊβ οἂᾶβεὲ αοά [5 σερζε- 
δβεηϊεά 88 ἰεδάϊηρ ἴῃς δηρεὶβ 'π ργοσεββίοη 
ἴῃ Ηἰ5β ποπουτζ ; ἴῃ οἴβεγ νογάβ, Ὀγσιηρίηρ 
τῆεπὶ ἴο δοκπονϊεάρε Ηἰ8 ργεδῖπεββ δηὰ 
πε τενοεϊδιίοπ οὗ Ηἰπιβεῖ ἰη ΟΠ γῖβε. [ἐ ἰβ 
Ῥετῆδρβ βδίεβὲ ἴο ἰγδηβϑίαῖς “(τα ρ πὶ πρ 
Τνεγ᾽. Τηΐβ ἰβ ἑδλνουτεὰ ὈΥ ΟἾΠΕΙ ρΡ48- 
βᾶρεβ ἰη Ῥαδυΐ, νυν] οἢ ἱπιρὶγ ἔμδὲ ἐπε ἀρχ. κ- 
ἐξ. πεεάεά δΔῃ Ἔχρεσγίεηςς οὗ πὶβ8 Κίπά.--- 
ἐν αὐτῷ τηᾶν τεΐεγ ἴο Χριστ. οἵ στανρ. ΟΥ 
χειρόγ. Τῆς Ξεοοπά 15 θεβὲ, ἔοσ ἴπεσὲ πᾶ8 
Ῥεεπ πὸ τείδγεπος ἴο ΟὨγίβι βίπος νεῖ. 13, 
δηὰ ἰξ 15 1πς6 ςαποοὶπρ οὗ τς Ὀοηά, ποῖ 
τῆς Ὀοπὰ ἰἴβεῖξ, τπαῖ ἰ8 ἴπε σᾶυβε οὗ ἴῃς 
τείυτηρῃ. [{ ἰβ ἰπ πε ἀεδιῃ οἵ ΟΠ τίβε τῃδι 
1815 ἘΠ ΤῚΡἢ ἴακεβ ρίδςας. Ζδῇη ἐχρίδὶπ8 
δε ραβϑβᾶγε ἴο πιθᾶῃ (παῖ αοὐ δδ8 
βίτρρεὰ ἀννᾶὰὺ ἴδε ρτίης!ραὶτῖεβ δηὰ 
Ῥοννεῖβ νι ϊοἢ οοποεαϊεὰ Ηἰπι, ποῖ ἴτοπὶ 
τῆς ]ἐνβ8, ἴο σοσ Ης πὰ τενεδλὶεά 
Ηϊπιβεὶξ, Ὀυς ἴτοπι τ8Ὲ πεδίμεη ννογὶά. 
ὙΒυ5 Ηε [458 τενεαϊεὰ Η! τ βεὶ ἀπὰ τπεβα 
ἀρράασζεηῖ ἀθἰ 168 ἰῇ τπαῖγ ἴγὰς ομδγδοῖεσ. 

ἃ [85 {Πυπιρῃμεὰ ονοσ ἴπασὴ ἱπ ΟἸτίβι, 
δηὰ Ιεὰ τπεπὶ νδηαυϊϑῃεᾶ ἴῃ Ηἰβ γαίῃ. 
Βυϊ 118 ννᾶβ ποῖ δοοοπιρ ϑῃεὰ οὐ πε 
οτοββ, δὰϊ τῆγουρῃ {πε ργεδομίπρ οὗ {πε 
Θοβρεὶ ἀπιοὴρ ἴἢε Οδηξιῖεβ, δοςοτηραπίεὰ 
ΨΠἢ δυο ἢ βρη δηὰ '᾿νοηάεσβ 48 ἴῃ {δα 
βίοτυ οὗ πε τηδὶἀ υἱτἢ τπε βρίγιι οὗ ἀϊνίπα- 
εἴοη δπά ἔπε ἜἽχογοϊβιβ δἱ Ερῆεβυβ. Βυῖ 
τι ῖ8 5 ποῖ ννῃαῖ 8 γεφυϊγεὰ ὃν πε ἀγρὰ- 
ταεηῖϊ, ννοἢ Π45 τπῈ [εὐν ἢ [ψᾳνν ἰπ νῖενν. 

νν. 1τ6-23. ὅ5͵ΝΟΕ ΤΗΒ ἴΑΨΜΥ ΗΑΒ ΒΕῈΝ 
ΘΑΝΟΕΥΨΕΌ ΑΝῸ ΤῊΕ ΑΝΟΕῚ5 ὈΕΒΡΟΙΓΕΡ, 
κιτύαιν ΟΚ ΑΒΟΕΤΙΟ ΟΚΡΙΝΑΝΟΕΒ ΗΑΝῈ ΝῸ 
ΜΟΝΟΕΝ ΑΝῪ ΜΕΑΝΙΝῸ ΒΟΝ ΤΗΟΒῈ ΜῊΟ 
ΙΝ ΟΗΕΙΒΤΥ ΡΟΒ5Ε55 ΤΗΕ ΒύββταΝνΟε, ΟΕ 
ΨΉΙΟΗ ΤΗΕΒΕ ΑΒΕ ΒΌΤ ΤῊΕ ΒΗΛΡΟΥ͂,. 
ΎΒΕΥ Μυβ8Τ ΝΟῚΤ ΒΕ ἹΝΤΙΜΙΡΑΤῈΡ ΒΥ 

α: ΤΙ ΝΗ. ΚΕΟΝ. ντπ ΘΑΟΌΕΚΙΡ,οα 

ΑΝΟΕΙ, ΨΟΚΒΗΙΡΡΕΕΒ, ΗΟ ΑΒΕ ΡΟΡΕῈΡ 
ὕΡ ΒΥ ἘΙΕΒΗΓΥ ΘΟΝΟΕΙΤ, ΑΝῸ ΟΝΕΥῪ 
ΨΟΟΒΕΙῪ ΗΟ ΤῊΕ ΗΈΑΡ, ΒΒΟΜ ἍΉΟΜ 
ΤΗῈ ΒΟΌῪ ὈΒΑΥΒ ΑΙ ΙΤΒ ΒΌΡΡΙΥ. ΒΘΙΝΟΕ 
ΤΉΕΥ ΗΑΝῈ ὈΙΕΡ ΤῸ ΤΗῈ ἘΕΡΈΜΕΝΤΑΙ, 
ΒΡΙΒΙΤΒ, ΤΉΕΥ ΜΌΒΤ ΝΟΤ ΒΌΒΜΙΤ ΤΟ ΤΗΣ 
ΡΕΚΕΟΕΡΤΒ ΟΕ ΑΒΟΕΤΙΟΙΒΜ, ΜΨΗΛΤΕΝΕΚ 
ΒΕΡΌΤΑΤΙΟΝ ΕΘΝ ΨΙΒΌΟΜ ΤΗΕΥ ΜΑΥ͂ ΟΟΝ- 
ΕΕΒ.--νετ. τ6. ὙΠε σοππεχίοη τ τῆς 
τεςθάϊηρ ἀγρυγιεηὶ ἰδ {π|8: δίποε ἔπε 
πὰ ντιεη ἰῃ ογτάϊπαποεβ δᾶ8 Ὀεεῃ 

δὐοὶ ἰδῃεὰ, ἀπὰ 1π6 δηρεὶὶς ροννεῖβ βροιϊεὰ 
δηὰ Ἰεὰ ἱπ {ἰαπιρῇ, αἰΐονν πὸ οπε ἴο 
οτιεἰςῖϑα γόους δοιϊίοη οὐ τπὰ ρστουπὰ τῃδὶ 
1 1ἴ8 ποῖ ἴῃ Βατίοηυ γῇ ἴΠὰ Ῥτεςερῖβ οὗ 
186 ἴψἂνν, οἵ συ ῖβ γοὺ ΟΗ͂ ἔγοπη ςοταπιμπίοη 
ΜΠ ἴῃ ἀηρεῖβ. Υου πᾶνε ποιπὶηρ ἴὸ ἀο 
ΜΙ 1ἂνν οσ δηρεῖβ. Αἱ θα6βὲ τευ ψνετα 
Ῥυῖ τῃς 5ῃδάονν, ἀπά ἰπ ΟὨτγῖςὲ γου ροββεββ 
ἴδε βυδείδηςε.---κρινέτω ἐν : “Ἰυάρε γου 
ἴη,᾽ ἐν τηεδπίπρ οἡ ἴδε θαϑὶβ οἱ. νΒεῖδες 
ἃ τῆλ εδίβ οὐ  ἀγίπμβ οἵ ποῖ δἷβ οοπάυςϊ 
ἴῃ 1815 γεβρεςῖ βῃ ρρ]1εβ πο ἢξ ρτουπὰ ἴοτ ἃ 
ἡυάρπιεηι οὗ Ὠἰπ). κρ. 5 ποῖ ἴο ““ςοη- 
ἀεπηη," τῃουρῇ ἴῃς σοπίεχι βῆονβ (δαὶ 
υπίλνουγαδὶε ἰυάρπιεηι 18 ἰπ ΡδῸ}᾽ 5 πιϊπά. 
-- βρώσει καὶ ἐν πόσει: “ εδἰΐπρ ἀπά ἰῃ 
ἀτγιπκίηρ,᾽" ποῖ ἑοοὰ δπὰ ἀγίηκ, ἔἕοσ ννδῖς ἢ 
Ῥδὺὶ ψουϊὰ πᾶνε υϑεὰ βρῶμα Δηὲ πόμα. 
Τῆε ᾳυεβιίοη ἰβ ποῖ δϊορεῖπεν θεΐνεεη 
Ἰανγυϊ δηὰ υπίαννα! ἑοοά, θυῖϊ δείννεεη 
εδαἰϊΐϊπρ δηά ἀτίηκίηρ οὐ δρϑίίπεποε. 
᾿Αβοεϊοίβηχ γαῖμες (ἤδη τἰϊυδὶ οἰ εδππεββ ἰ5 
ἰῃ δὶ τοϊηἃὰ. Τῆς [(ανν ἰδ ποῖ δϑβοεῖὶς ἴῃ 
[18 οδιαγαςίεσ, [15 ρσοῃιδἰείοπβ οὗ σηεαδῖβ 
ταδί οἡ ἴπε νίεν ἴπδιὶ ἴπεῪ ἅγα ὑποίεδπ, 
ἃπᾶὰ ἀτγίπκβ τὲ ποῖ ἐογυίἀάεπ, βανε ἰπ 
ἐχοθριοηϑὶ οᾶβε8, δηὰ ἴΠπεπ ποὶ ἔογ δϑοεῖῖς 
τεάϑοῦϑ8. Βυῖ {δεβε ἰπ͵αποιῖίοπβ βίδπὰ 
δἰοηρ ψ ἢ οτάϊπαποεβ οὗ τπε [ὑἂνν ἰϊδεῖϊ, 
ῬΑτγιγ, Ὀεσάυδβα {ΠΕ πιᾶὺ πᾶνε ὕεξῃ τε- 
ξἙατάεά δ5 εχίεπβίομβ οἵ ἰϊ8 ρσί μοῖρ  εϑ, 
ΡΑΓΪγ, ννῈ τᾶν βυρροξβε, Ὀεσδῦβε, 1ἶκα {πε 
1Ἂ'ν, ἴμεν ννεῖς διγι θυϊοὰ το τπε δηρεὶβ 
ὃΥ τῆς ἔαϊῖϑε τεδοπεῖβ. [πη Ηςῦ. ἰχ. τὸ 
τερυϊαιίοηβ δ8 ἴο ἀγίπκβ βεεπὶ ἴο ὃς τε- 
ἕεστεὰ ἴο 88 ραζὶ οὗ ἴῃς Ϊ}1ενν δ [ν΄ 
τΤπμαι ἴδο Ὁγ ἰειοδεῖι ΜΜΈΙΕ ἀϑοςῖοβ 15 
εἰεας τοι ἰδίᾳ σώματος ἰπ νεῖ. 23. 
--ἐν μέρει: “ἴπ τῆς πιδῖξες οὗ," μέρ. 
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τ-λόντων, τὸ δὲ σῶμα τοῦ Χριστοῦ. 

11). ἰ,, 402 ἢ. 
εἶστε) ἰὩ εἶδββ. οσ Βίν. αἱ. 

1 80 Τ᾿, Τα ΜΗ. ἘΝ. νν 5. ἢ Δ ΡΑΒῸ" 17, 28, 6γ"". 
ἘῪ [1.π.] ἢ ΟΚΕΡ, οὐκ: ΕΘ. 

ἐχργαβδίηρ ἴμε οδίεροτυ. Ογυϑβοβίοσῃ 
δηὰ βοπῖα οἵὐποτβ πᾶνε ἴᾶκεη ἰξ βίσαηρεϊν 
ἴο πιδᾶπ “ ἰπ τῆς ραγιῖα] οῦβεγνδηςς οἵ᾽᾿. 
-ξορτῆς ἢ νεομηνίας ἢ σαββάτων: τπε 
7εν ἢ βδογεά βεδβοπβ επυπηεγαιεὰ 845 ΠΟῪ 
σοὺ Ὑδδεΐυ, τποπίῃ]ν πὰ ννεεκίγ. Τῆς 
ϑδθρδίῇ ἰβ ρδοεά οἡ ἴῃς βᾶγτης ἐοοϊίπρ 85 
τῆς οἴδεῖβ, απὰ Ρδυ] τπεγείογε ςοπιπιὶῖβ 
Πίτηβε το ἴπ6 ῥγίποῖρ]ε τῃδὲ ἃ ΟΠ τι βιίδη 
18 ποῖ ἴο θεὲ σδηϑυγεὰ ἴοσ 1ἴ5 ποη-οὔβεγν- 
ἅποε. σαββ., τδουρῇ Ρἷυγαὶ π΄ ἔογπι, 
Ταεᾶηβ ἃ 8ἰπρίε ϑαθθδι ἀδν. 

νεῖ. 17. ΤΠΙβ νεγβε σοηϊδίηβ ἃ Πἰπὶ οἵ 
δε διπάλτηεπιδὶ ἀγρυπιεπὶ οὗ τς ΕΡίβι]ε 
ἴο ἴδε Ἡεῦτοννβ (ο΄. εβρ. Ηεῦ. νι. 5, 
χ. 1). ---ὖ ἐστιν σκιὰ τῶν μελλόντων. 
ΨΥ Βεῖδεσ ὅ οσ ἅ ὃς τοδά, τῆς γείδγεπος 15 
ἴο πε ἡ ῃοΐε οὔ ἴπε σεγεπιοηῖϊδὶ ογάϊπαποαβ 
ἦ.βὲ πιεπεϊοπεά. σκιὰ ἰβ. “ δῃηδάονν," ποῖ 
“ ΒΚαίο ̓ (45 Οδινίη δηά οἵπεῖβ). [ἰ 18 
ςδϑὲ ὈῪ ἴπε Ῥοάγν, δπά {πεγείογε ἱτῃρ ε8 
τμδὶ ἔπεῖε 15 ἃ δοάγ, δπάὰ ψῆ1Ὲ ἰἴ τε- 
56 Ί 0168 ἴῃς Ὀοὰγ ἰὶ 15 ἰἴ861 ἱἰπβυ Ὀβίδπεῖαὶ. 
τ᾿ μελλ. πιεδηβ ἴῃς ΟἩτίβεῖδπ ἀϊβρεηβα- 
τίοπ, ποῖ (45. Μεγ.) τε 511} ἔατυτε Μεβ- 
βἰδηῖς κίπράοπι, ἔοσ, ᾿ξ 5ο, ἴῃς βυδβίαπος 
νου Ἱὰ 586} 1 ἰπ τῆς ἔαϊυτε, δἀπά πε 
βῃαᾶον ψουϊά ποῖ δε ουἱξ οὗ ἀαῖε. [{ ἰ5 
ζαΐυτε ἔτοτλ {πε ροὶπιὶ οὗ νῖενν οὗ [ἀδίδπι. 

σῶμα τοῦ Χριστοῦ: " ὈυϊΓΠε Ὀοάν 
δεϊοπρβ ἴο Οἤγίβε ". σῶμα ἰΒ ἴπαἴ ννῃϊςἢ 
ςαβῖβ ἴδε βῃδάον, τπογείοταε ἰτ οχι βιὰ 
Ποπίεπροσαπθοιϑν Ὁ 5 τηδηϊεβῖδ- 
ἴἄοπ, δπά, οὗ Ἵοουζβε, δοςογάϊηρ ἴὸ τὲ 
εν δα νίενν, ἰπ μεᾶνεη. [1 ργδοῖί δ! ν 
τηεξϑηβ ψῆδι ψε βῃουϊὰ ς411 “τῆς 5υῦ- 
βίδπος,᾽" δηὰ ἰ8 οἤοβεη 45 ἴῃε σουηίεγραγι 
ἴο σκιὰ, ἀπά υνἱἱῖῃ! πο τείεγεπος ἴο ἔπε 
ΟΒυτοῦ οἵ τπε ρίογι θεά ϑοάν οἵ ΟἾτσίβε. 
ϑίπος ἴῃς βυδβίδποε δεϊοηρεὰ ἴο ΟἨτσῖδι, 
ἰξ ννὰβ Ἰοο βῃ ἴογ ΟἸ τί βείδηβ ἴο πδηκεσ 
αἴες τε βῃδδάον. ΑἹ] τᾶ πε πιοβὶ 
βδηρυΐπε πορεὰ ἴο διϊδίῃ Ὀν δβοδιιο πὶ 
δηὰ ςεγεπιοη δ  ἰϑπὶ ννὰ8 ροββεββεὰ ἰτη- 
τηεάϊατϊεῖν ἴθ ἴῃς ροββεββίοῃ οἵ (ἢ σίβε. 

Ψψεσ. 1:8. Τῆῖΐβ νεῖβε ρῖνεβ ὰ5 Ουζ οη] 
ἀεδηΐτε ᾿πίογπιδιίοη, ἀρᾶγὶ ἔγοπι ψνὨϊοἢ τὶ 
ψουά πᾶνε θδαη ἃ ΠΙΡΉΪΥ ρῥτοῦδοϊε ἰπ- 
ἕετεποε, {πᾶὶ ἴἢε ἴα18ε τεδοθεγβ ργδοιβεὰ 
Δ εἰ- νου Ρ. --- ὑμᾶς καταβρα; ᾿ 
ΤῊΙΒ 18 ΟΟΠΊΠΊΟΠΙΪΥ τγαπϑίδιεά “τοῦ γου 
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18. μηδεὶς ὑμᾶς "καταβραβευέτω τ τοι Ι 
θέλων ἐν ταπεινοφροσύνῃ καὶ "θρησκείᾳ τῶν ἀγγέλων, ἃ ' ἑόρακεν 

" ἐμβατεύων, εἰκῇ " φυσιούμενος ὑπὸ τοῦ νοὸς τῆς σαρκὸς αὐτοῦ, 

(φυοῖα- 
τίου ἔγοπι 
υἱίηεβα- 
ε8); Ευε- 
(διἢ., 

Υ ΟἿἱγ Βεζε δηὰ : Οος. (οἰχ 

μη: ἰπβεγίεἀ δῆεσ α 

οἵ γουτ ὑγίζε ". ῬὍπε Ἰυάρε δἱ ἴῃς ρᾶπιεβ 
ννᾶ8 ςαἰ]εὰ βραβεύς οἵ βραβεντής, ἀπά τῆς 
Ῥείζε βραβεῖον. Βυΐ ἔπε νεγῦ βραβεύω 
ἌΡΡδγεηῖεῖν Ἰοβὲ 41] τείεσεπος ἴο πε ῥτίζε, 
δηά πιεδηῖ 5 πρῚΥ “το ἀεοίάε". [ἡ {πε 
ἵννο σᾶ8ε8 ἴῃ ψνὩΟἢ καταβραβεύω οσουτα 
ἰξ πιεᾶπβ ἴο ἀεοϊάε δρδίπβὶ οσ ςοπάεπηῃ. 
[τ 18 θ6βὲ τπεγοΐοσε ἴο τἀκα ἰξ 80 ἤεζε, 
“δὲ πὸ οπὲ ξῖνε Ἰυάρτηεηις ἀραϊπβὲ γου ᾿"; 
ἰπ 18 ἐπ ρᾶγα]]εὶ το, τπουρἢ βέγοηρεγ ἤδη, 
κρινέτω (νετ. 16). (ΕἸεά, Νοίες οπ 

γαποὶ. οὗ ἱκε ΝΤ., ρρ. τοῦ, 197, ἀϊβ8- 
Ου58685 {πε ννοτὰ ; οὐ. αἷβο ΟἹ. δπὰ δῦ. 
αὦ ἰοε.)---θέλων ἐν ταπεινοφροσύνῃ. 
Τπὶδ ρῆγαβε ἰ8 νεγὺ νδγ ο ΒΥ ἐιερρέρικς 
ϑοπια δϑϑυτηθ ἃ Ηεῦγαίβηι, δηὰ ἰγαπϑβίδία 
“(ακΚίηρ ρΡδαβυγε ἱπ Πυπη ν᾿ (ΥΝίπεσ, 
Πρ, ΕἸπάϊ., Ηδαρ). Τῆε Ευχχ υ5ὲ8 
1Π|18. ποῖ ἰπέγεσυεπεν (Ὀαϊ ἀβυδ}ν ἢ 
Ῥεΐβοπβ, που ρῇ οἰπαγννίθϑε ἰπ ῬΒ. οχὶ υὕὺυὺ, 
οχὶνί. το) ; Ῥυϊ πεσε 85 πο Ν.Τ'. ραγδὶ]εὶ 
ἴος ἴἴ, ἀπά Ρδυ] ἀοεβ ποὶ ἐπιρίου Ηεῦτγα- 
ἰθπιβ. Εοῦ 1π|8 ἰάδεα πε υ5ε8 εὐδοκεῖν. 
Μογδϑονεσ ἴϊ γίεἰ 8 πο τεΐεναπὶ βεηβε βετα. 
Οἰδεῖβ ἰγαηβίαϊε “νυ ἰβῃίπρ ἴο ἀο 30 ἰῃ 
(ον Ὀγ) πυτη εν "ἢ (Μεγ., ΕἸ]., ϑοά., 
ΔΝ εἰ88). Βαϊ έογ τῃἰ5 τοῦτο ποιεῖν δῃουϊὰ 
δᾶνα θδδη δάἀεά, ἀαπὰ οὔ 1ἢ!8 ἱπίεγργεῖδ- 
τίου θέλων Πα5 τεδ]ϊν {{π||6 ροῖπει. Τῆε 
τεπάετίηρ οὗ Α"πογά, Μουϊε πὰ οἵἴμοῖβ ἰ8 
ποῖ νεῖν ἀϊβεγεηὶ ἔτοτῃ {Π|8 ἰπ βεῆβα, δὰ 
τάοῦς ἔογοιδ!ε. [τ οοππεοῖβ θέλ. ψτἢ 
καταβραβ., Δἀηά ιταπβίαῖεβ “ΠΕ ]Πγ,᾿ἢ 
“οὗ βεῖ ρυτροβε᾽". 2 Ρεῖ. ἱἰϊϊ. 5 ἰ8 τε - 
ἔεττεά ἴἰο ἔοσ τπεῈ Ἴσοπϑβιγυςτίοη. ΟἸΪιγα- 
τ δτε᾿ 5 νίενν ἰδ βίπηῖΐαγ, Ὀὰϊ ἢε ἰγαπβδίεβ 
“ἐ ΒΡΟΠΙΔΠΕΟΙΒΙΥ, 850 Ἀρρδζεηῖὶγ τε ΕΑΟΝ. 
τῇς. ἀπὰ Αδροῖι. Τῆς υπβαιϊβίδοϊογίηθ55 
οὔ τπεβε ἱπιεγργεϊδιίίοηβ βυρρεβῖβ (ἢδὶ ἴῃς 
ταχῖ πᾶν Ὀε οοτγυρῖ. Ηοσῖ (Ὠίπκβ ἐπδῖ ἔοσ 
θέλων ἐν ταπεινοφροσύνῃ ννε 5Ξπουϊ]ά τελὰ 
ἐν ἐθελοταπεινοφροσύνῃ. ΤἼΐβ ννοτὰ ἰδ 
υϑεὰ Ὁγ Βαϑβί], ἀπά 4 5ἰπιῖ]αγ οοπηρουπά 
Οὐουτβ ἰπ νοῦ. 23. [ἰ ἰ5, οὗ σουζβε, 48 
Ηδυριὶ βαγ8, ἀϊβῆουε ἴο υπάετβίαπά μον 
δε σοργίδι5 βῃου!ὰ ἔανε αἰϊεγεὰ ἰἴ ἱπῖο 
πε νεῦὺ βίγδηρε Ἴχργεββϑίοῃ ἱπ τῆς ἴεχί. 
Βαϊ τῃ18 ἰ8 ποῖ ἃ δία] οὐ]εοιϊίοπ, δηὰ πε 
ςοπ)]εςῖυγε 8 ΝΕΓῪ Ῥοεοίθἷν οοσγεοῖ. [τ 
νου τπεᾶη “" ρταϊυϊουβ Ὠυπλ  Πγ.,᾿" ἃ 
Βυπλ ν τθᾶῖ Ψψεπὶ Ὀεγοπᾶὰ νψνν δὶ ννᾶβ 
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ΞΟῦγΒοῖε γος καὶ οὐ κρατῶν τὴν κεφαλήν, ἐξ οὗ πᾶν τὸ σῶμα διὰ τῶν 
δοὰ ΕρὩ. 

ἵν. 16. ἀφῶν καὶ συνδέσμων ἐπιχορηγούμενον καὶ συνβιβαζόμενον αὔξει. ἫΝ 
τεαυϊγεά. ταπεινοφροσύνῃ 15 τεηυεπην 
εχρίαϊπεὰ 28 ἱτοηὶςαὶ. Βυ ἃ ἀϊβρίαυ οἵ 
ΒυΠΆ ΠΥ ἐπα γ θερσυεά {πεῖς ἄὰρεβ. Βυϊ 
δε ςοππεχίοη ψνὩ τῆς (ΟἸ]ονν της ννοτὰβ 
ταλκα5 1Π185 ἱτηργοραῦϊε. ὙΠεῖς Πυγλ 
Ἰουπὰ δὴ εχργεββίοη ἰπ δῆρεὶ Μοσβῃίρ. 
1 15 τπεγείοσε {πδῖ ἰόν ἢ π688 νυ ἢ σαυδεβ 
ἃ τηᾶῃ ἴο {ΠΩ Κ ΠἰπΊβε] ἀηννοσίην ἴὸ σοστηα 
ἱπῖο {6 ]Ἰοννβῃὶρ ἢ αοά, ἀπὰ τπετείογε 
Ῥτογηρῖβ ἴο ΨΟσΒἢΡ οὗ πε δηρεὶβ. ϑυςἢ 
Βυπλ Υ νγᾶβ ρεγνεγιεᾶ, ας ποῖ ἴπετα- 
ἕοτε ὑπσεαὶ. [τ ψὰ8 Ἴοπηρδῖδῖε υἱἢ 
νδηϊΥ ἰοννασὰβ οἴμεσδ. --- καὶ θρησκείᾳ 
τῶν ἀγγέλων : “Δηὰ ννοτϑἢΐΡ οὗ ἀηρεῖβ᾽". 
Τα ρεηϊεῖνε 18 οδ]εςῖῖνε, ᾿Ἰπου ἢ βοπιε 
πᾶνε 1ΔΚεη ἴἴ 248 βυδ)εςῦνε. ΤΠὶβ δδ5 
Ὀεεη ἄοπε πιοβὲ γεοθηῖν δηὰ εἰδθογαίεὶν 
ὉΥ Ζαμπ. Ἧε ἴᾶκεβ τ᾿ ἀγγ. ΨἸ ταπειν. 
88 ΜΙ] δ8 ἢ θρησκείᾳ. ΤῊΣ ἔοτπλεσ 
πουῃ ἰ5 δε, ἢς δὔρυεβ, ἰῇ ἃ ποη- Ῥδυ πα 
856η8ε, ἱπετγεΐοσγε ᾿ξ πεθάβ ἃ ἀεδηϊίοη, δὰ 
ταὶ τ. ἀγγ. 8 ἱπιεπάεά ἴἰο ἀεῆπε ἰξ ἰ8 
ταδὰς ρσοῦδῦϊε ὈῪ ἴδε ἕαςι τῃδὲ ἰξ ἰ8β ποὶ 
τερεαϊβα θείοσε θρησκ. ὙνΠαὶ 18 πιεδηὶ 
8. ἃ πηοτγιβοδίίοη δἀπὰ ἀενοιίοη βυϊδῦϊς 
ἴοσ δηρεῖβ, δυϊ ποῖ ἔογ πῆεὲπ ΨῆΟ ἰἷνε ἰπ 
δοάϊεβ, δὴ διζετιρὶ ἰο δββίγηιαίε {πεπὶ- 
Βεῖνεβ ἴο δηρεῖβ, ῆο ἀο ποῖ δαΐ οἵ 
ἀγίπκ. Ὑῆε οἤϊεῖ ρτουπὰ υτρεὰ ἔοτ τῃΐ8 
νίενν ἰδ τῃαὶ 1 υἀδῖδβπ) τνᾶβ ἴοο βίγεπυ οὶ ν 
τηοποιμείϊβις ἰὸ δάτηϊς οὗ δῆρεὶ ννουβῃὶρ, 
δηὰ Ῥδὺὶ] οουἹὰ οηἷγ πᾶνε τεραγάεὰ ἱΐ 848 
Ἰἰάοϊαισγ. Αραΐπβὲ τπη|5. παῖ 18. βαϊὰ ἴῃ 
18ε 1πίγοάμοξίομ, βεςίΐοπ. 11.) πᾶν ὃς 
τείειτεὰ το. Τῇε δηρεῖβ ψογβῃίρρεά Ὁγ 
τῆς ἴα]5ε ἰδσμετβ δὲ ἴπε στοιχεῖα τ. 
κόσμον, ἀρχαὶ κ. ἐξουσίαι.---ἃ ἑόρακεν 
ἐμβατεύων. [1 μὴ ἰ5 ἰπβετίεὰ δες ἃ, ννε 
ΤΩΔΥ τγδηβαῖε νυν τῇ ΕἸΠΙοοῖς, ἱπ Ὦ18. φατε 
εὐϊιοηϑ, “ἱπιγυάίηρ ἱπῖο ἐπε πη ρ5 ννΒΙΟἢ 
με δίῃ ποῖ βεεη". ταίβ βῃουϊά ρτγοῦ- 
ΔΌΪ δὲ εχρίαἰπεά νυν τείεσεηος τὸ ἴῃς 
ἰμνιβι δῖε ννογὶ ἃ, νυν πο ἴεν ρτο- 
ξεββεὰ το ποῖά ςοπηπιυπίοη, ὃὰὲ ννϊο ἢ 
τ δ] ᾿ν85 οἰοβεά ἴἰο ἴπετη. ΕἸ] σοῖς 51}}} 
1Π|0 Κ8 ἘΠ15 γτεδάϊηρ ρίνεβ ἴπῸ θεῖε βεπβε, 
1πουρῇ δἀοριίηρ ἴπε οἴπεγ ἰη ἀεέεσεποεα ἴο 
τῆς εχίεγηδὶ ενϊάεηςε. Βυῖ Ῥαὺΐ οουϊά 
μαγάϊν ἤδνε Ὀγουρῆι ἰξ ἀραϊπβὲ ἴπεπὶ ἴΠδὲ 
πεν μιδὰ ξε!]ονν βῆ ἢ ψμδὲ [Π6γ σου]ὰ 
ποῖ 8ε6. Βὸγ τπὶ8 885 80 νυ ἢ 411 ν ΠῸ 
ψναϊκοὰ ὃν ἔα. ὙΠῈ περδᾶνε, ἐπετα- 
ἴοτε, ἰβ ποῖ πεῖρδι] το [πε βεπβε, δπὰ ἰβ 
ἀεβηιϊεῖν ἐχοϊυάεὰ Ὁγ τπε εχίεσγηδὶ ενί- 
ἄεποα. Ὑῆὲ ἴεχὶ ψίμους {πὲ περδῖϊνα 
ἷδ ΝΕΙῪ νατὶουβῖν ἐχραἰπεά. ἐμβατεύειν 
τρεδῃ8 ““ἴο βίδηά ροη,᾽" ἴπεπ “το ςοπλα 
ἱπίο ροββεββίοῃ οὔ ἃ τῆϊηρ, ““ἴὸ επίεσγ 

υροη,᾽" “το ἱπναάς,᾽" τπεπ ἴῃ ἃ ἄρυγλῖνε 
86ηδε “ἴο ἱηνεβραϊε". ϑίποε ἃ ἑόρακεν 
4150 ἰεπὰβ ἰΐβεῖ τὸ ἀϊδπιεισςδ!ν ορρο- 
5βῖτε ἱπτεγργεϊδιομβ, (πε ἐχερεβὶβ Ὀεςοόγηες 
ἀουδὶν υποετίδίη. τ πᾶν τε ἴδε 
τοῖη »8 πο ἢ σδπ θὲ δεὰὲπ ἢ τῆς ὈσάΣγ 
εγε, οσ ἰξ τῆδυ γεΐεσ ἴο νίβίοηβ ; ΠΟΥ τλᾶῪ 
θὲ οοπάεπιηεά 485 ἀεϊυάδεά ν᾽ϑίοπδγιεβ, οσ 
ἔος ἰδεῖς πιδίοσία!5πι. ΑἸογά δηὰ ΕἸ]|- 
οοἵξ τταηβίδιῖε “ τδικίηρ 15 βίδπα οἡ ἴδε 
τϊπρβ ν δισ ἢ ΒῈ δίῃ βεεη,᾽" δηά εχρίδιη 
παι ες Ὀεσοπιοβ ἂπ ἰημαδιϊδης οἵ ἴδε 
ψογὶὰ οὗ βίρῃι ταῖμεγ ἤδη οὗ ἔδιῃ. Βυῖ 
τῆε δὲ οὗ {δὲ ρεγίεσςε ἰβ ἀραϊηβδῖ ΔΠΥ͂ 
τείεσεηςε ἴο ἴπε οἰτουπιβίδποεβ οὗ ογάϊ πα συ 
1, δηὰ τπε τπουρμῖ ννουϊὰ ἢανε Ὀεεη 
ἴλι τῆοσα βίπηρὶν πὰ οἰεασῖν ἐχργεββοᾶ ὈΥ 
τὰ ὁρατά. ἀεπετγαῖν ἰξ ἰδ σδυρροξεά πὶ 
“ἢ τῃΐηρβ Ψῃϊοῦ με Πᾶ5 βεδϑῃ ᾿ πιδϑ5 
ἢἷδ νἱϑίοηβ. Ναζγίουβ νίεννβ δἂσὲ ἴπεπ 
τᾶκεη οὗ ἐμβατεύων. Μεγετ τγαπβὶδῖεβ 
“ἐρηιογίηρ ὑροὴ ψπαὶ πα μδ5 δεβεὶά," 
ἃπὰ εχρὶδίπβ τπαῖ, ἰπβίεδά οἵ δοϊάϊπσ 
ἔλβδι ἴο ΟἸτγίβῖ, με επίειβ ἰῆς σερίοπ οὗ 
νἱδίοπβ. ὅϑενεσαὶ ἱγαπβίδϊε “ἱπνεβεῖραι- 
ἱηρ " (Βεπξ., ατπαπι, ΕἸπά!., ΟἹ., ΗἩδαρι). 
ΤῊΙΒ 15 ργοῦδῦϊν πε Ὀεβὲ ἰγαπδίδιίοη οἵ 
τὴε ψνογάβ 8 πεν βιδπά, ἔος τε ἐγαπ814- 
τίοη “ ραγδάϊηρ 5 νἱβίοῃβ᾽᾽᾿ (ϑοά. αἀπὰ 
ἢ ΑΡΌὉ.) β8εεπὶβ ποῖ ἴο δὲ τε] εβίδο- 
Ιἰδῃεά. Ὑπὲ Παγβῆπεββ οὗ τε ςοτῃδίηδ- 
ὕοη, δηὰ υποεγιδίπίν οὗ με Ἴχερεβίβ, σῖνε 
τοῦς ῥγοῦὈΠν ἴο τῇς νίενν τπδλὶ πε 
ἰεχὲ πᾶβ ποῖ ὕξεπ Τοστγθοῖν ἐγαπβιλ τε, 
Αἴες ἰς μαὰ Ῥεεη Ἴςοπ͵εοτυτεά τπᾶῖ ᾿νε 
ββουϊὰ τεδά ἃ ἑώρα κενεμβατεύων, [ἰδ δι- 
ἴοοϊ ἱπάερεηεπεν βυρρεβιεὰ τῆε ἰδῖτεσς 
ψνοτὰ, δυϊ ἔος ἃ ἑώρα Ξυρρεκιεὰ ἐώ 
ος αἰώ [ϑοἁ. ἱπεοογγεοιῖῖν αυοῖεβ ἐδς 
ἐπλεηάδιοη 48 αἰῶρα; δηᾶ ἴῃ ΑΌΡ. ὈῪ ἃ 
τπιϊβρτῖὶπὶ να πᾶνε αἰώρα. ΕἸΙςοῖΣ ποῖ 
Οπἷν πιϑγερογὶβ 1ἰρδμιίοοι 5 ἐπιεπάδιου, 
Ῥυϊ ἄοεβ ποῖ ὄἼνεὴ πιεπτίοη Ταν]οσ᾽ 5. 
ἐώρα ἰ5 υδεά δοπηεϊπιεβ οὗ ἴπᾶὶ ψιο ἢ 
Βυβρεπὰβ ἃ {πίπρ, βοπηειπηεβ οὗ τπ6 ἂςῖ οἵ 
βυβρεπβίοη. “Ἶ}ἢ 1} 18 145: ϑεπβε," 1ἰφδῖ- 
ἔοοὶ 5γυ5, “ἰξ ἀαβοσῖθεβ ἴῃς ροϊβίπρ οὗ ἃ 
Ὀιγά, ἴῃε οδεῖηρ οὗ ἃ Ὀοδὶ οπ ἴῃς ννδίεσβ, 
1πε Ὀαϊαποίηρ οἡ ἃ τορε, ἀπά ἴδε [ἴκε. 
Ηεπος ἰἰ5 ἐχργεββίνεπεββ ῃεη υϑεὰ 45 
ἃ τιϑίαρπογ.᾽" κενεμβατεύειν ἀοε5. ποῖ 
δου! οὐςαγ, θυς ἴδε ςορτδῖς νεσὺ 
κενεμβατεῖν ἰδ ποῖ ἀποοτηπιοι. Α τς ἢ 
Ὀεῖίες επχεπάδιίοη, πόψενεσ, 185 τπαὶ οὗ 
Ὅτ. Ο.β Ταγῖοσ (ϑονγμαὶ οὗ Ῥκϊοίορν, νὶὶ., 
Ῥ. 130), ἀέρα κενεμβατεύων, “ ἰτελάϊης 
τῆς νοϊά οἵ δἱγ". [π δβ Ρέγφε Αδοίλ,2 Ὁ. 
τότι, ες βᾶγβ ἴπαι τπε ἙδὍρίηϊς ἐχργεββίοπ. 
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2ο. εἰ ὁπεθάνετε σὺν Χριστῷ ἀπὸ τῶν 
στοιχείων τοῦ κόσμου, τί ὡς ζῶντες ἐν κόσμῳ " δογματίζεσθε, 

“Ἐγ ἴῃ ἴδε δἷγ ν τῆ ποιμίπρ ἴο ταβϑὲ ἀροη " 
τΑΔΥ Πᾶνε βυξρεβίεά ἴῃς ρῆγαβε ἴο Ῥδυ!. 
ΤΠ ἐπηεπάδιίοπ ἰβ δοςερίεὰ ὃγ ννεβῖ- 
οοἵὲ λπά Ηοτῖ, δπὰ τεραζάεά 28 ἴπε τπηοβὶ 
Ῥιοῦδθῖς ὉῪ Ζαῆπ, ννῆο βαγβ8 {πὶ δὰ 
ἴεχί 48 ᾿ξ βϑίδπαβ γεἰ 8 πο βεπβεὲ. [ἰ ἰπ- 
νοῖνεβ ἴδε οχηϊββίοη οὗ ἃ βίηρὶε ἰεἰζοσ, 
ἃηὰ δἰ πουρῇ ἴπε ῥγονίποε οἵ ςοη)εςίυγαὶ 
επηεπάδιίοη ἴῃ ἔπε Νεὲν Τεβίδπιεης ἰβ 
νεσυ σαβιίσιςιοα, γεὶ ϑυςὴ ἃ 8110 25 18 βυρ- 
εβίεα τῇδυ νεσΥ δαϑιϊγ πᾶνε Ῥεεῃ πιδι 
ξ ῬΑυ] 8 διηδπυδηβὶβ οὐ ἃ ΝΕΓῪ ΘΑΥΪΥ 
φοργίβι. ΕἸεϊὰ ὑγρεβ δβ ἃ αϊδὶ οδ)εςτίοπ 
δαὶ “κενεμβατεύων ἰ58. ἃ ὑοχ ημῖϊα, τε 
ἱην!οίδὉ]ε ἰαννβ τεριυ αιῖὶπρ {Ππ8. οἶ488. οὗ 
φοπηροϑβῖῖα νεγῦβ βίδιηρὶπρ κενεμβατεῖν 45 
τπε οηἷγ Ἰερτυτηδῖα, 48 ἰδ 15 ἔπε ΟὨἱ]γ εχίβι- 
ἴῃ, ἴογηι᾽" (ἰος. εἰέ., Ὁ. 198). Γἰρπεοοι, 
Ὅη ἴδε ᾿ςοηίσαγυ, δββεγίβ τῃδί ἰξ ἰβ υποδ]ες- 
ἘΙΟΏΔΌΪς ἰπ ἰΐδε!. Ενεπ ἰ{ ΕἸεἰά 5 οτείεϊ- 
οἶδ Ῥὲ δάπιτιεά, ἰξ ννου]ὰ δε θεῖϊζες ἴὸ 
τεδὰ ἀέρα κενεμβατῶν τπδη το τεϊδίπ {πε 
ἴεχι. [{π{πὲ επιεπάδεοη ἰ8 οοσγεοὶ, Ρδυΐ 
18. δββεσγίίηρ τῆς δαβεῖεββ οπαγαοῖεσ οἵ ἴῃς 
ἔαῖδε τεδοβίηρ ; ἀπὰ 41] γείεσεπςε ἴο νἱβίοπβ 
ἀϊβαρρεᾶσβ. -- εἰκῇ βῃπουϊά ῥγοῦδοϊγ, ἱπ 
δοοοσάδηοε ἢ Ρδυ] πα υϑᾶρο, Ὀε οοη- 
πεςιεά νἱἢ τῆς Το] οννίηρ ταῖπετ ἤδη τῃς 
φτεοεάϊηρ ννοτάβ. [11 ΠΊΔΥ τπεδῃ “ ρτουηά- 
ἰδβϑὶν " (Μεγν., ΑΙζ,, ΕἸ!., ΟἹ., Ηαυρι, 
ΑΡ0.) οὐ “Ψίουϊ ταδυϊ " (ϑοά. δηὰ 
οἰδεῖ). Τδε ἰδίζεσ ἰβ ἴπε βεῆβε ἰῃ Οἱ]. 
1. 4, ἵν. 1,1 Οοζ. χν. 2, ἔοχῃ. χίϊ!. 4, 
δαυῖ, βίπςε ἰξ ἀοεβ ηοῖ βυϊϊ φυσ΄., ἴῃς ἔογπηεσς 
ἰ5 ἴο θὲ ργείεσγεά πεγε. --φυσιούμενος : οὔ. 
1 Οος. νἱϊ. σ ἡ γνῶσις φυσιοῖ, χίϊ!. 4. 
Τμεν Ψεῖε ρυῆεά ᾧρ ὉΥ 4 βεπβε οἵ 
ΒΡ᾽ γιϊυ4] δηὰ ἰῃτε!]!εσῖυα] ϑυρετγίοτιγ.--- 
ὑπὸ τοῦ νοὸς τῆς σαρκὸς αὐτοῦ: “ Ὁγ ἴπε 
τηϊηὰ οὗ πίβ ἤεβῃ ". Τῆς τηϊπά ἱπ τη 8 
ςᾶβε ἰ8 ἰοραραςα 88 ἀοπχϊπαιεὰ ὃν πα 
βεβῃ. ϑοάεςη, ἐο]οννεὰ ὃν ΑΡδϑοῖϊ, βαυβ 
τας ἴδε νοῦς 45 ἃ πδῖυγαὶ δου] 18 
εἰ αν ἱπάϊβεγεηῖ ἴῃ 56], ἀπ 80 πΊΔΥῪ 
βίδηά [υδὲ 45 νν 1] υπάδγ ἴπε ἰπῆυεποε οὗ 
σάρξ 45 οἵ πνεῦμα. Βυῖ ἰπ τῃε πιοβὲ 
ἱπηροτίαπι ράββαρε, Κοπῃ. νἱΐ. 22-25, ἰϊ ἰ8 
δε πίρδεν παίυγε ἱπ τῆς υπτερεπεγαῖς 
ὙΠ ἢ νναρεβ υηϑυςοαββίαϊ σοηβίος νυ ἢ 
πε σάρξ. Αἱ {πε βᾶπιε τἰπγε ννὲ 866 ἔγοτη 
Ἐρῇ. ἵν. 17 τπαὶ ἴὲ οουϊὰ Ὀεσοπιε νδὶπ 
δηὰ δ᾽ πη] 688 ἀπὰ ἐνεη (ἔοπῃ. ἱ. 28) τα - 
Ρεοῦαῖε. Τῆς οποῖςε οἵἉ {πε ρῆγαβε Ὦσγε 
8. ῬγΟΌΔΟΪΥ ἀϊςιαῖεά ὈΥ Ῥδιυ}8 ννἱϑῃ: ἴὸ 
ἀχῖνε ποπῖε ἴπε ἴδςι ἴπδλὶ τπεῖγ ἀβοεῖοῖδπὶ 
δηὰ δηῆρεὶ ννογβῆϊρ, 830 ἴδ ἔγοπὶ βεουγίηβ 
88 ἴπῸν ἱπιδρίπεά τῆς ἀεβιγυςτίοη οὗ ἴδε 
βεβῆ, ργονεά {παῖ ἰξ ννὰβ Ὁγ τῆς ἤςϑβῃ {πὶ 

{πεν Ψετε δτοσεῖπες ςοπίσο]]εά, ἐνεη τὸ 
ἴδε πιϊηὰ ἰ(86}{, νν μἰ οἢ βιοοὰ ἔδγιμεβὲ ἔγοπι 
κι 

νεῖ. 19. [γρεῖὶν ρᾶγα! αὶ τὸ ΕΡΏὮ. ἱν. 
15, 16. Ῥδὺυ] ὑτγος: ἴο Ροΐπε οὖ ἔπδὶ 
80 ἔα ἔτοπι βεουγὶπρ βρίγιτυδὶ στον οὗ 
ἃ δίρῆες ογάεσ, πε δίβε τεδοπίηρ, ὈῪ 
Ἰοοβεπὶπρ ἴδε ποῖά οἡ Οἤτίβῖ, ργενεηιεά 
ΔΩΥ ρτοννῃ αἱ 411], βίπος ἰξ οὐβισυςϊοὰ οὗ 
βενεγεὰ ἴῃς νεγυ Ἵσπαππεὶ οἵ βρίγίτυδι 1{{π. 
--ὠκ͵αὶ οὐ κρατῶν τὴν κεφαλήν: “᾿ἀπὰ ποὶ 
πο άϊηρ ἔαβε τπε πεαά ". Εογ τπἰ8 βεῆβε 
οὗ κρ. ψνἱἢ τπε δοουβαίίνε οὐ. ϑοης οὗ 
Θοηρβ ἰἰϊ. 4, ἐκράτησα αὐτὸν καὶ οὐκ 
ἀφῆκα αὐτόν. [τ 18 οἴεατ ἔτοπι (Πΐ8 τὶ 
ἴδε ἔδ!8ε τεδοῆεγβ ννεγε ΟΠ βιίαπβ. ὙΠΕΥ 
ἀϊά ποὶ ργοΐεββ ἴο ἴᾶνεὲ πὸ ποῖά ὕροη 
ΟἾἩγίῖβε, δυς πεῖς ποῖά νν48 ποῖ ἤἥγτῃη. ΑἹ] 
πε δυρρ εβ οὗ 1|π ἀπὰ ἐπεῦρν ἢονν ἔτοπι 
τε Ηεδά, 8ο ταὶ ἴοοβε ςοηηεχίοη ἢ 
ἰξ ἱπνοῖνεβ βεγίουβ ἰοββ δῃὰ ποὶ ργοργεβδ 
π ἔπε βρίσίτυ δ] 3ε. 1 [8 βίρτιϊδοδηι τπδῖ 
δεζγε εδοῦ πιεπῖροτ ἰβ τεςορηϊβεᾶ 848 Ππαν]η, 
8η ἱπιπιεάϊαϊε γεϊδέίοη ἴὸ τε Ηεδά.--- 
οὗ : ποῖ πευῖετ, τεξεσγίπρ ἴο κεφ., ἴοσ ἐξ ἧς 
νψουϊά πᾶνε Ὀεεη τῆογε ἡδίυγαὶ, Ὀυϊ “ τοτη 
ψ ποτὶ ". [τ βῃουϊὰ Ῥὲ ςοππεοιεά νυν 
Ῥοῖδ ρατγιοἰρ!εβ.--- πᾶν τὸ σῶμα: “τῆς 
ὙΠΟ Ὀοὰγ ᾿". ΑἸΤογά ἰαίκεβ ἰδ “"τπε θοὰγ 
ἴῃ 18 ἜνεσΥ ρασγι," δυῖ ΕἸ]ςοῖς ἀεπὶεβ ἴμδὶ 
ΔῺΥ ἀϊβεϊποιϊίοη δείΐνεεη τὸ πᾶν σῶμα δληά 
πᾶν τὸ σῶμα οδη ὃς 5αίεῖγ ἄγαν. [ἰ 15 
τῆε Ὀοὰν 48 4 ψνδοῖε παῖ ἱπογεδβεβ, δηὰ 
ἴδυβ Ῥδὺϊ οοπάστηηβ ἵἴπε τεπάδηςϊεβ ἴο 
ἰητο!]!εοῖυαὶ οὐ δβρίγίτυ8] εχοϊ υδίνεηςββ, 
ΨΒΙΟἢ οτρρὶς αἰϊκε τῆς ον δπὰ πὰ 
τηεπιρεῖβ ΠΟ Ὄχμὶδὶς δυςἢ τεπάεποϊεβ. 
Α8 1818 ἴπογεᾶβε ςοπείπυεβ ες ἢ πηετη ΕΓ 
Βῆδγεβ ἱπ ἴμε δοάγ᾽Β Ῥγορτεβϑβ.---διὰ τῶν 
ἀφῶῦῶν καὶ συνδέσμων. 1ΠἸρΡὨτοοι ρῖνεβ ἃ 
νΕΓῪ ]1 ἀϊβουβδίοη οὗ ἴπ68ε ἴειτηβ δηὰ 
τπεῖὶγ υ8ὲ ἰπ πηϑάϊοϑ! ψτίιεγσθ Ης ἴγδῃ8- 
Ἰαῖεβ “ τπτουρὴ τπε ἠυποῖυγεβ δπά 1ἰρα- 
τηβηῖβ". Νὸ ἄουδὲ ῬΑ} 8 ἰδῆρυάρε ἰ8 
Ῥορυΐαγ, ποῖ ἰεοππίςαὶ. Ηβ ἰβ8 βρεδκίπε 
οὗ τῆς πηεᾶπβ ΌὉῪ νΠἰςἢ τΠς νατίουβ ρᾶγὶβ 
οὗ τπε Ῥοὰν ἅγε βυρρίἰεὰ ἀπά Κηϊὶ ἴο- 
βεῖμες. Μεγεττδκεβ ἀφ. (0 πιεδῃ βεηβᾶ- 
τίοη8 οὐ πέγνε ἱπιρυΐβεβ, θυὰϊ να ἤᾶνεὲ πὸ 
ενϊάεποε ἴον 188 τηεδηΐηρ ; ποζ 18 ἰϊ δαϊῖ- 
ΔΌΪῈ δοζε, ἴοσ ἴῆεοσο ἰβ πο γϑᾶβοῃ ἴοι 
τείειτίηρ ἀφ. ἴο ἐπιχορ. ἀπά συνδ. ἴὸ 
σννβιβ. Νὸο εχρ᾽δπδιίοη ἰ5 ρίνεη οἵ ἀφ. 
κι συνδ. ὅοπιε {Ππκ οὗ τς Ἡοῖΐγν 5ρίτίι, 
οἴμετβ οὗ Ὁγοιῃεγὶν ἴονε, οἴ πεγβ οὗ πηϊπίβ- 
ἴετβ. Βυΐῖ ρῥγοῦδοϊν ἰπ Ῥδυ} 5 πλὶπὰ πὲ 
ἀϊὰ ποι ςογγεβροπὰ ἴο Δπυτπὶπρ ἀεδηϊκεῖγ. 
-ὠἰπιχορηγούμενον καὶ συνβιβαζόμενον: 
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κρυρηκος 21. Μὴ ἅψῃ μηδὲ γεύσῃ μηδὲ " 

ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ {. 

θίγῃς, 22. (ἅ ἐστιν πάντα εἰς φθορὰν τῇ 

αἱ. 48, χἰ!. ἡ ἀποχρήσει), κατὰ τὰ “ ἐντάλματα καὶ διδασκαλίας τῶν ἀνθρώπων ; 
20 (ᾳυοῖ.) 
ἴῃ ΝΙ. 

Ὁ ΟἿγ πεσε ἰη ΒΡ. ΟΚ. 
διδ.} ἢ ΝΙΤ. 

“Βεΐηρ βυρρ!εά δηά υπίϊτεὰ ", Οἴεη ἴδε 
ΒΌΡΡΙΥ 8 τδουρῆι το ΡΒὲ οἵ πουτὶ Ξῃπιεπῖ, 
δυῖ ρΡεῖπαρβ νὰ βῃουϊὰ ἱπίεγργεϊ πιοσα 
δεπεσγαιν οὗ 116. ἀφ. κ. συν. ἅτε τῆιυ8 
ἴδε πιεάϊα τπγουρῃ ΨΠΙοἢ 16 15. οοπι- 
πιυπίςαιεὰ δηά τπε ἀρ οὗ ἴδε οτξϑη βπὶ 
βεουτεὰ.--αὕξει τὴν αὔξησιν τοῦ Θεοῦ: 
“ἸΠ)οσεάβοῖῃ νἱτπ της ἱπογεᾶβε οἵ αοά ᾿"". 
Θεπεγαῖν αὔξ. τ. Θ. ἰΒ εχρίαἰπεὰ το πηεᾶῃ 
τῆε στον πο ἢ Οοὰ ρῖνεβ (οὐ. τ Οος. 
11. 6). Αγραίηϑβὲ τϊ5 ἰ8 πὰ ἕδος τῆι ΟΠ γῖβὲ 
18 ταίειτεἃ ἴοὸ 45 (ῃε βοῦγος οἵ ρτοντῇ. 
Ννὲ πιᾶν Ὀεῖϊες τᾶκα ἴἴ "ἃ στον τῇ βυςῇ 
85 Οοὰἂ τεᾳυΐγεβ ̓̓  (Ο]., Ηδυρι). 

Ψψεγ. 2οθ. Τῆς Αροβιῖε, γεςϑ!] ως ἐμ επὶ 
το ἴδ εἰπε οὗἁ τῃεῖγ ςοπνεγβίομ, ροιπῖβ ουῖ 
δον ἱποοπβιβίδης νὴ ἃ ἀεαῖῃ ἴο ἴῃς 
εἰεπιεπῖδὶ βρίσιῖβ ΔΩΥ βυ πηϊββίοη ἴο οσγάϊ- 
πᾶποαβ βεϊοπρίηρ ἴο τπεὶγ βρῆεσε νουἹὰ 
Ῥε. Τῆς ἀεαὶ οἴεμε δεϊίενεῦ νἢ ΟἩγῖδε 
8 ἃ ἀεδιἢ ἴο ἢἰ8 οἷά γεϊδιϊοπϑβ, ἴο βίη, 'ᾶνν, 

ἱππ, τὰς ψνοσῖἃ, [τ ἴβ ἃ ἀθδίῃ ννδίςἢ 
Ἡγὶδὶ 5 Ηἱἰπηβεῖῖ ὑπάετροης (Εοπι. νὶ. 

10). Ηετε ἰξ 18. βρθοίδιγ {πεῖς ἀθδι ἢ ἴὸ 
τε δηρεῖβ, ὑῇο πδά συϊεὰ {πεῖς οἱά [1ξε, 
δηὰ ὑυπᾶεσ Ψψἤοϑε οπαγρε ἴῃς [ψἂνν ἀπά [5 
ΠΟΓΕΠΊΟΠΙΕΒ ΘΒρθοίδ ἷγ βίοοά. ὙΠεῪ παὰ 
ἀϊεὰ ννὴἢ ΟἾγίβι τὸ Ἰερ8]18π|, πονν αὐϑυγά 
τδεη ἕο ογάϊπαποεβ ἴο δε ἱπηροβεὰ ὕὑροῃ 
1 επ|.---εἰ ἀπεθάνετε σὺν Χριστῷ: “ΤΠ, 45 
ἰ8θ τῆς οᾶδε, γοὺῦ ἀϊεὰ ἴῃ υπίοη ἢ 
ΟΠ σῖβι ᾿. Υὲδ δογίβὲ ροϊπιβ ἴο τῆς ἀεῆ- 
ηἰϊο ἑδοῖ, ννῃϊσ ἢ τοοὸκ ρίδςε οὔσας ἴοσ 8]]. 
τ νν48 ἴῃ υπίοπ ἢ} ΟΠ τῖβι, ἔοτ τπ5 ΠΕῪ 
ψνεγα 80]ε ἴο τερεαῖ (ἢ γίβι᾽β οὐνῃ Ἔχρεσί- 
εηςο.--ἀπὸ τῶν στοιχείων τοῦ κόσμον. 
Τῆα υὑβὲ οὗ ἀπὸ 1 ἀποθν. Εχργαβδεβ 
ΤΟΙ ΒίσοηρΥ ἴπᾶη τπῸ ἀδῖϊνε (45 ἴπ 
Κοπι. νἱ. 2) ἴπΠε σοπιρ! εἴεπεββ οὔ Πα βενεσ- 
πος, ἀπά δὰάς τῃε ἰάδα οὗ εβοᾶρε ἔγογῃ 
ἴδε ἀοπιίπίοη οὗ ἴῃς ρεγβοπδὶ ροννεγβ. Οπ 
στ. τ΄ κ᾿ 866 ποῖξ οἢ νεΐζ. 8.---ς ζῶντες 
ἐν κόσμῳ. ἘοτΊΠε ἀφαιῇ οἵ ἴπε ΟἸ γι ϑιΐδη 
ἢ ΟἾγῖβε ἱποῖαε8 ἢἰ5 οτυς χίοη ἴο τπῈ 
νψνοσ]ά (6 4]. νί. 14). ὙΠε νουὶά ἰβ στυϊεὰ 
ὃγ 1Πε8ὲ δηρεῖβ ; θυ ΟΠ τίβεῖδπβ θεϊοηρ 
ἴο τῃς6 ννοσ]ὰ το ςοπια (τ΄. τ. μελλόντων, 
νεῦ. 17), ΨῃΪοἢ, 45 ἴῃ δυΐπογ οἵ ἴδῃς 
Ερίδβε]ε το τ1π6 Ηεῦγενβ τ6}}18 υ8, ἢα5 ποῖ 
δεδη πιδάε βυδήεοι ἴο τη6 δηρεῖβ. ϑίπες 
{πὲ ν νγεγα 831}}] Πνὶτρ' ἰπ ἴπς ρῃγϑβιςαὶ ννοτ] ἃ 
κόσ. [8 ενϊάεπεὶν δὴ εἰς! βεπβε.--- 
δογματίζεσθε πᾶν ὃε πιϊάάϊε, “" 5Ξιδ)εος 
γουγβεῖνεβ ἴο ογάϊπαπεαβ," οἵ ρϑββῖνα. 
ϑίπςε δὰ] ποννποζε βαυβ τῃδὲ τῃε σεδάεσβ 
δὰ δοςεριοὰ (ἢ [4186 ἰεδοῃίηρ, {πε ἰαϊῖεσς 

ς Νοὶ εἶδεβ., οαἷγ δεσε δηὰ Μδαῖίι. χν. 9 -- Μδασκ νυἱΐ. 7 (ᾳφαοὶ. αἰδο στ 

ἰ8 θεϊῖῖοσ : “ ΝῊ δἵε γε ργεβογιθεὰ ἰο 2" 
(Μεν., ννίπεσ, Ηοξῃ., Εἰπάϊ., Ηαυρι.) 
ΑἸξοτά αἷβο ἰδκεβ ἰξ 25 ἃ ρᾶββῖνε, δαῖ 
τπίηκβ ἰτ ᾿πιρῖ1ε8 ἃ Κκεεποσ σεῦυκε τμ8π τῆς 
τοϊδάϊε. Ὑδε πιϊδάϊε δβϑεσίβ γδίμεγ [μᾶς 
πεν δαά βυδπεὰ, ἴδε ραβθῖνε πεεὰ 
ΟΠΪΥ ἱπιρὶν, ποῖ τῃεὶγ βυ δπκββίοπ, θὰ μας 
{δεῖς τεβίβίδηςε πρῆς ἢανε εξ τῆοσγε 
επεῖρεῖίς. Ι{{τἢετα ἰβ Ὀίδπης ἰτ βεεπιβ ἴο 
δὲ βρμῖεσ. Τῆς νετῦ δογματ. ἰ5 ΠΒοβοη 
ὙΠ τείεσγεηςε τὸ τοῖς δόγμασιν ἰῃ νεῖ. 14. 

ες. 21. Τῆε ρῥγεςερῖβ ἢεσε φυοϊεὰ ἃσεὲ 
ἴδμοβε οὗ τῆς ἔαϊβε ᾿ἰεδςῃοῖβ, δπὰ δῖος, οὗ 
οουζβε, φιοϊεὰ ἴο θεὲ ςοπάεπηπεά, ᾿πουρ ἢ 
τῃεῖγ πηεδηΐηρ 158 Ἰτεχυεπεν τηϊσαπάες- 
βίοοἁά. [ὲ ἰβ ποῖ βαϊὰ ψδαὶ τῃίηρβ ἅγε 
τυ ργομιδιτοὰ, Ὀὰϊ ἰἢς ςοηΐεχὶ βυρρογῖβ 
ἴδ τοΐογθηςα ἴο πιϑδῖβ ἀπά ἀγίηκς, πὰ ἐβ 
οοηπῆτπιεὰ ὃν μηδὲ γεύσῃ. ὙΤΒετῖε ἰδ πὸ 
ΤεΆβου ὑνῃδίδνεοσ ἴο 500 δὲ τδογα 15 
Δ᾽Υ τεΐδεσεποε ἴο ἃ ργοδιδιτίοη οὗ βεχιδ] 
τεϊδιϊοηβ.- -μὴ ἅψῃ μηδὲ γεύσῃ μηδὲ 
θίγῃς. “᾿Ηκαπάϊε ποῖ, ποτ ἰδϑῖε, ποσ ἐνε 
τους." ὙΠετε ἴβ ρεγδδρ8 ἃ ρτδάδιίοη ἴῃ 
πε ογάες ἔτογη Ἴςοᾶγβε ἴὸ πῖογε τεβπεά 
Ἄοοηῖδοῖ. 

νεῖ. 22. ἅ ἐστιν πάντα εἰς φθορὰν τῇ 
ἀποχρήσει. Αὐυρυβιίπε ἀπά ΟΔΙνίη τοοῖκ 
ἅ 45 τηεαπίηρ τῆς ογάϊπδποςβ γεΐετσεὰ ἴὸ 
ἴῃ νεῖ. 20, ἀπά εχρ᾽αἰπεὰ τῆς ννογὰβ ἃ5 
Ῥαυ] 5 τεβιϊδοη, “ 411 ψν Ὡς ἢ ογάϊπδηςο5 
Ιεδά ἱπ τῃ εὶς υδ8ε ἴο βρίγίτυδὶ ἀεβεγυςτίοη ᾿". 
Βυϊ ἀποχ. πιεδῃβ πιυςἢ πιοτα ἔπᾶπ ὑ86, 
ἐξ τῆςδῃβ ἀῦυδε οἵ υϑὶπρ ὑρ ; δηὰ ἅ τείεγβ 
τῆογε παῖυγα! ἢν το ἀπε ῥγομίδιτεά τὨϊπρε 
ἴλη ἴο ἴπε ῥγοβιὶ δἰ τίοηβ ; ννῃ 1 [πε βεπβε 
ψνουϊὰ Ὅὲ ςοτηρίεϊς ἰξ τῇ ἀποχ. ννεῦε 
οπιττεὰ. Α πιυςῇ πιοτγε αδἰίγαςῖίνε ἱπίεγ- 
δ τὰ τὰ 8 ἴπαι οὗ Ὀε Ννεῖῖε ((ο] ον εᾶ 
Ὑ Οτίπηπι, ΟἹ. απὰ οἵπεσβ). Ης τεραγάς 

18ε ψγογὰβ 48 ἃ οοπεϊπυδιίοη οἵ τῆς ἱπ͵απο- 
τίοηβ οὗ ἴδε ἔδβε τθδοἤογβ, “ 411] νης ἢ 
τοΐπρβ ἰεπά ἴο βρίγίτι4] ἀεβιγαςτίοη ἴῃ τς 
ἃουδε᾽. Τα βεῆπβε Ψ 1} ἴπὲπ Ῥὲ τδδὲ 
ςεγίδίη πηεδῖβ δηὰ ἀγίπκβ ἂζεὲ ἰογδιάδη, 
Ῥεσδιβε ἴῃς ἀθυβε οὗἔἁἉ τπεπὶ ἰεδἀς ἴο 5ρίτγί- 
ἴυα!]! ἀεδισυςείοη. Γϊρμιίοοι βαγβ “τῆ ϊ8 
ἱπιεγργείδιίοη, ποννενεσ, ἢ85 ποιμίηρ ἴο 
τεοοτηπηεπὰ ᾿ς". ΤῊ ἰ8 ρεγῆδρβ ἴοο 
βίτοηρ, ἴοτ οὐ ἴδε υὑϑυ8] νῖονν κα' ᾿ 
ἀνθρώπων (οπιεβ ἱπ ἀννκιναγάϊυ, 85 [5 
Ρίαςε ἰβ δἱ 1π6 επὰ οἵ τῆς ρῥγοδιδιτίοηβ. 
Βυὶ ᾿ξ πιυβὲ Ὀα τε]εοϊεὰ. ΤΒΕ ἰγαπβίδιοη 
ἰβ ἃ {π||Ὲ βιγαϊπεά, δηά ἴὶ τνουἱὰ ἥανε 
Ὀεδῃ τῆς ΒΙΠΊΡΙΕΓ ἴο βᾶὰῪ “ἴῃς υϑεὲ οὗ 
18ε86 τπὶπρ8 18 ἀεβίγιςτινε ", [1 15 ἸΠεγε- 
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23. ἅτινά ἐστιν λόγον μὲν ἔχοντα σοφίας ἐν “ὁ ἐθελοθρησκείᾳ καὶ ἀ Οὐἱν Βετε 
ταπεινοφροσύνῃ καὶ " ἀφειδίᾳ σώματος οὐκ ἐν τιμῇ τινί, πρὸς ο Βῖρ, 
“πλησμονὴν τῆς σαρκός. 

1 80 [1.η.], Τ., Τα. [ΝΝ.Η.}], ΕΙν., νν8. ἢ 411 ἀτεεκ Μ898. εχοεριὶ Β. 
οπλτιοὰ ὃγ Β, πὶ|, ΟΣ. (1[.41.), ΗἸ]. 

ἴοτε θεβὲ ἴο δάπεσζε ἴο τε Ἵοοπισῆοη νίεν, 
δηὰ ἰγαηβίδϊς “ 411} νης ἢ ἘΠῖπρδ σὲ ἴὸ 
ῬεγΒἢ 18 τΠ6 υδίηρ ᾿. Ὑῆα πιεδηίΐηρ ἰ8, 
ἀπε, {δὲ ἢ σοπδυπιριίοη ἴδε ἑογοι ἀάεη 
τηρδῖβ δηὰ ἀγίπκβ ννεσε ἀεβεϊπεά τὸ ρογίβῃ. 
ΤΙ Ϊβ ἱπξεγργείδεομ 85 τῆς δἀνδηίαρε οὗ 
Ῥείπρ' οσοιδῖς, ἔοσ ἰξ τῆτοννβ οπο βίάθς οἵ 
Ῥαυ} 5 τεξυϊδιίοπμ ἰπῖο ἃ ἴεσβε ρασεπιῃεβίβ. 
Ηϊ8 δισυπηεπὶ 8, ἰΒ 656 πηδδῖβ ἀπά ἀγίηκβ, 
οὐ ΨὮΙΟΝ ἔπε ἴδίβε ᾿εδοπετβ ἰδὰῪ βυςῇ 
Βἴσεβϑ, ἅζε οὗ πὸ βυοἢ ἱπιροσίδῃςε, ἴοσγ ἴῃ 
πε παῖυτε οὗ πίη ἴπεν Ρεγίβῃ ἴῃ τπεὶς 
νεῪ υ86. ἢ Μὰ οἂπ δπηϊπιαῖε τ επὶ 
1ΠῈγ σαπποῖ στυ]ε υ8. Τῆς νογάβ Βπουϊὰ 
Ῥὲ ἱποϊυάεὰά ἰπ Ὀγδοκεῖβ.---κατὰ τὰ ἐντάλ- 
ἰφῆρν καὶ διδασκαλίας τῶν ἀνθρώπων: ἴο 

τάκεη ἢ δογματίζεσθε. ΤῊΐΒ 5ῖαῖο8 
πὲ οἴπετ εἰάε οὗ ῬΑυῈ τεζυϊτδτίοη. Τῆς 
Ῥτεςαρίβ ἅσε ποῖ οἷν Ἴοοποοῖπεά ψ ἢ 
τηΐϊπ 58 ἀεβεϊπεά ἴο ρεγίβῃ, πεν πᾶνε {πεὶγ 
βουζοα ἰῃ πυπΊδη ςοτητηδηἀπηεηίβ. Γἰρῆι- 
ἴοοῖ ΔΡ1ΪΥ ροϊπβ ουῖ ἴῆε βιγ Κίπρ ρᾶγα! εἰ 
δεῖνεεη ἴπεβε νογὰβ οὗ Ρδυὶ] ἀπά ἴβοβε οὗ 
Ομ γῖβε οηυ ἀεῆϊεπιεπὶ (Μασ νὶ}.). Βοιἢ 
δῆρυς ἴτοπὶ ἴπε ρεγβῃβΌ]επ 88 οἵ πγεδῖβ, 
Ῥοῖῇ ττεᾶὶ ἔπεβε ἐπιηρβ 48 ἰηάϊεγεπε ἴῃ 
τῃεγηβοῖνοβ, ἀηὰ Ὀοτῃ αυοῖς ἰβαδῃ. Ενεη 
1ποὺρἢ ἴπεβα ργεοερὶβ ἀγα ρδγίδ!ν ουπά 
ἴπ (16 Ο.Τ., {πεν ἃγὲ τὶ μεν Τα! εὰ ῥγα- 
ςερῖδ οὗ πλεῃ, Ρδσεϊν Ῥεσαυβε πεν ᾿νεπὶ 
Ῥεγοηὰ νῆδί ἴξ επ)οϊπεά, ραγὶὶν θεοδυβε 
πεῖς οὐ]εοὶ ἰ8 ἀϊδεγεπι. 

γες. 23. ἅτινα: ἱ.4., ΜὨϊς ἢ ςοπιτηδηά- 
τηεηῖβ δηὰ τεαςπίηρ3. --- λόγον σοφίας. 
ὙΤΠΒ πᾶν δὲ ἴάκεπ ἴῃ τῆς βδεηβε οἵ “ἃ 
ννοσὰ οὗ νυἱϑάοπ," ὃδυῖϊ ΙΒ πὸ ἴπποῦ 
τυἢ. ΟἸἾΒεῖβ ἐγαπβϑίδίε " ἀρρεάγδηςς οὗ 
ννἱϑάοπι " (Βεηρ., θεὲ ΝΝ. δηὰ οἵδεσβ). 
Βυὲ {Π18 βεεπὶβ ποῖ ἴο θὲ ἃ πχεδηΐπρ οὗ 
λόγ. ΚΙδρρετγ᾽β ἱἰγδηβίδιίοη, “τεάββοη ᾿" 
οὐ “ στουπά,᾽᾿ για! 8 πὸ νὲγν ροοά β8εῆβε. 
[18 θεβῖ, ννἱτἢ πιοβὲ τεσεπὶ ςοπηπηαπίδίοσϑ, 
ἴο ἰταπβίδῖε “ἃ γτερυϊδιίοη ἴοσ νυνυϊβάοπι ᾽". 
μέν ἰ5 ποῖ (οἸοννεὰ ὃν δε, Ὀυϊ τΠὶ8 15. ποῖ 
υποοτηπιοη (Ξε ΟΝ Ἰπεῖ- Μουϊίοπ, ΡΡ. 719- 
γ21). --- ὃν ἐθελοθρησκείᾳ καὶ ταπεινο- 
φροσύνῃ καὶ ἀφειδίᾳ σώματος. [τ ἰ5 
ἱπιροββίθ]ε ἴο ςοππεοὶ σώμ- ν»ἱ ἢ 411 τῆτες 
ἀδίνεβ (Ηοίπι.), 15 δὴ Ῥείοπρ οπἷὶν ἴο 
ἀφειδίᾳ, ννῖπ νυ οἢ ἴς 15 ςοππεςίεὰ 845 Δῃ 
οδ]εςῖῖνε ρεπίτῖνε, “ βενεγν ἴὸ ἴπε 
Ῥοάγ ". ΙΕ καὶ ἰ5 τεϊαϊπεὰ Ῥείοτε ἀφ. τπε 
8εη86 οὗ {πε δδγίϊεσ ἀδιῖνεβ 5 ποὶ αἤεοϊεά. 

ε Οπΐγ Βετθ 
ἴ Ν᾿ 

καὶ: 

1, ποννενεσ, ἰἴ 18 οὔτε ἘΠ εῖγ ΒΕ 56 τη ΔΥ 
Ῥε αὔεοιεά, [Ιἐ 8 ροββίδ!ε ἴο ἴδκε ἀφ.» 
Ἰπεη, 48 Δῃ ᾿πβισυ πη] ἀδτῖνε ἢ λόγον 
ἔχοντα. Βυΐϊ ἰϊ ἰβ Α'δο ροβϑβίδ]ε ἴο ἴακε ἴξ, 
ψ ἢ Ηδυρί, 88 Δη ἐχρίδπαίοσγυ ἀρροβίτοῃ 
ἴο ἴπε εατίεγ ἀδεῖνεβ. [π 1818 σᾶβε ἐθελ. 
δηὰ ταπ. πᾶνε ὈοΪἢ δῃ δβοεῖὶς πηεδηίηρ. 
Ακαϊπϑὲ τΠϊ5, ποόννενεσ, ἰβ τῆς ἕδος [παῖ τς 
ψοσὰβ σάπποῖ ὃὲ βερασγαῖϊεά ἔτοπὶ ἴῃς 
ΡΆΓΆ11ε] ἐχργεββίοηβ ἱπ νεσ. 18. Τῆΐδ 
866 ΠῚ8 ἴο ἢχ ἴπε βεηβε οἵ ἐθελ. 48 ἃ νοσ- 
881} οὗ Δηρεῖβ, ννῃϊοῃ ννῶβ ποὶ σεαυϊγεά οὗ 
τε, δηὰ ταῦ. νν}]}} πγθδῃ ννῆδὶ 1 ππεᾶπὶ 
ἴῃ νεσ. 18. ἐθελοθρ. οοουτβ ποννῆοζε εἶβε, 
πὰ ννᾶβ ῥγοῦδοϊΥ οοἰπεὰ ὃν Ρδυ!. δ᾽ π|)ῖ- 
ἴατ οοπηρουπάβ ψεγα ποῖ υπυδυλὶ, δηὰ 
ξϑῃεταγν που ποὶ ἱπνασίδοϊυ, πδὰ ἃ 
δὰ β8επβε. Τῇ 8 ςΟΙΏΠΊΟΠΙΪΥ βιιρροβεὰ 

ἴο δἴίδοῃ ἴο τη ϊβ ννογά, Ὀχϊ ἴῃ Δτν οᾶβε ἰξ 
Βεῖβ ἃ δαά βεῆβε ἔἴτοπὶ 118 ςοπίεχι. ἀφ. 
σώμ. ἰς τ8ε οἰεατεβὲ δεβεζίίοη ννε πᾶνε οὗ 
{πε βοετὶς σμπασαςῖοσ οὗ ἴῃς [2156 ᾿εᾶςἢ- 
ἰηρ8.---οὐκ ἐν τιμῇ τινί, πρὸς πλησμονὴν 
τῆς σαρκός. ἼΠεδε Ψοτάξ, Πίος ςοη- 
βίϊταϊε [Π15 νεγβε οἠς οὗ {με πιοβὶ ἀϊβῆουϊε 
ἰπ {πὸ Νενν Τεβίδπιεπίῖ, δᾶνε τγεοεϊνεὰ 
ΝΕΥΥ νδτίουβ ἐχρ᾽ δηδιϊοηβ. [ἰ ἰ5 ἀϊβρυϊεὰ 
ννὨεῖπεῖ οὐκ ἐν τιμῇ τ. 5ῃουϊάὰ δε ςοη- 
πεοϊεά νὰ τῆς ρῥτεςεάϊηρ οτ (οἸ]οννίης 
ννογάβ, ἀπά 150 ν ἢ δι πρ. πλησ. τ΄ 
σαρκός 5Βῃουϊὰ ὕῬὲ ςοππεςῖοά. ϑυπΊπεῦ, 
[οϊ]οννεὰ Ὁγ Οοηγθεασε δηὰ Ενδῃβ οὔ ὲ 
Οος. νἱϊ. 2, ἱπιεγργειεὰ πρὸς 45 πιεδηίης 
“ἴο οἤεςκ," ἐἰαδὴ τγδπβίαϊεά “ ποῖ ἱπ ΔΠῪ 
νδῖυς ἴο σἤεοὸκ ἔπε ἱπάυϊρεπος οὗ ἴδε 
βεβῆ,᾽᾿ σςοπηεοζίηρ οὐκ ἐν τ. τ΄ ΨΠΠ τῆς 
ζο!]οννίηρ ννοτάβ8. Ὑἢὶβ νίενν νν88 δἀὐοριεά 
ἘΥ Πἰρδεοοι, ἀπά ἢδ8 δεεπ᾽ δοςεριεά Ὁ 
Μουΐῖςε δπά πονν ὉῪ ΕἸ]οοῖς. 11 85 Ὀεθῃ 
ἰηβετῖεὰ, νυν διορεῖπες ἰπϑυθβῆςίεπι 
ψατηίηρ, ἴῃ ΚΕΝ. [18 ἃ πον εχρίδηδ- 
τίοπ, ἂπά βίπος ργτορουπάεαὰ πδ5 ἰουπά 
ςοπιραγαιίνεὶυ {{π|6ὲ ἕλνουσ. Γἰρμιίοοι 
ηυοῖεβ πυπιθγουβ ἜΧϑτΊρ]65 ἴο ργονε ἵπδὶ 
πρός αἴϊει ννοτάβ ἀεποϊίηρ νδ]με, υ}γ, 
δ: ΠΠοίε πον, εἴς., ἰ5 υδεὰ ἴῃ πε 56 η86 “ἴο 
σἤδο κ᾽" οσ “ἴο ργενθηῖ"". Βυῖ ἴῃ ἴΠπ686 
οΆ865 ἴπε πιεδηΐηρ ἀοεβ τοὶ Ἰΐε ἰπ πρός, 
Ῥυϊ ἰπ πρός Δἴϊες βοπιε ννογά νυν ῃ ἢ ἰπη- 
Ῥοβεδβ 118 βεπβε ὕροῇ ἰϊ (6.9.» φάρμακον), 
ἂηὰ {πεζὰ ἰ8 ποιπίηρ οἵ τπε Κιπὰ ἤετγε. 
ΑδΡοῖξζ, ἴῃ πῖβ νδϊυδοϊε ογιτἰςβπὶ οὗ τπ|5 
Ἰητεγργειϊδιίοη, ροϊπῖβ ουἱ πὶ πρός πλελπβ 
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111. τ. ΕἸ οὖν συνηγέρθητε τῷ Χριστῷ, τὰ ἄνω ζητεῖτε, οὗ ὁ 

Χριστός ἐστιν, ἐν δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ καθήμενος - 2. τὰ ἄνω φρονεῖτε μὴ 

“ἢ ἃ νῖενν ἴο,᾿ δηὰ [ἢ τῆς οδ᾽εςὶ ἰβ ἃ 
νογὰ βι μη γίης δοιίοη οσ τῆς ργοδυςτίοπ 
οὗ Ὧπ εἴεςϊ ἰξ νν1}} τηεαῃ νυν ἃ νίενν ἴὸ 
{ριοάυοἶπΕ). “Ἤεποε ἰξ βεεπὶ8 ἴὸ ἔο!ονν 

δὶ ὕΠ]|688 πλ' γή ὃε ἰΔΚεη ἰπ πε 
Βεηβε οὗ 'ἃ βῖδϊε οὗ γτερἰεἰίοη, νῃϊοῃ 
νου ὃς υπϑυΐϊαδε, πρὸς πλησμονήν 
οςουἹά ΟΠΙΥ πιεᾶπ ἴο ριοάυςε πλ. ΑΚ 
γῖμο αὐεϑβίίοπ ταϊδίεβ ἴὸ ἴῃε υ8ὲ οὗ 
τιμῇ. Ουγ Ψοτά “ ναΐυςε ᾿ 18 ἀτηδίρυοιυβ, 
ἃπὰ τιμή τὴᾶν τηεᾶπ “νδῖυς" ἴπ ἴδε 
8εηβε οὗ “ ῥείοε ". Βυὲ ἴῃ {Πὶ8 ἱπίεγργε- 
τιίοη ἰξ 18 υβεά ἰῃ ἴῃε βθῆβε οἵ “ εἴῆοδου,᾽ 
πὰ {π|β βθῆδε πεεάβ ἴο δὲ βϑίδΟ ἰβῃεά. 
11 ββετηβ πεοδββδσυ ἴὸ τοῖδεε τπὶ8 Ἐχρίδηδ- 
τίοπ ου ᾿ϊπρυϊδιὶς στουπάβ. Βυῖ τῆς βεηβα 
ἴς γίε! 8 18 [ε88 σοοά ἔπδπ ἄρρεᾶζβ δὲ ἢγϑβι 
εἰσι. Εογ ναὶ ψου]ά ὃς βα:ά νου ὃς 
τῃδὲ τῃεβε {πίπρϑ Παὰ ἃ τερυϊδιίοη ἔοσ ννἱβ- 
ἄοτῃ ἴῃ ““ν111-νοτβδρ,᾽" εἴς., δυῖ πεν Βαά 
τοῖ ἃ τερυϊδίίοη ἴοσ ννἱϊδάοτῃ ἴῃ ΔηΥ νῖυὰς 

ἰπδὲ ἴδε ἱπάυϊσεηςε οἵ τῆς ἤεβῃ. Βυὲ 
οὈνίουδν {π|8 σαηηοῖ 6 ἴπε τηεδηίηρ. 
ΤΠε βεῆβε ἱπιροβεὰ “δυϊ δᾶνε ποῖ ΔῪ 
ναῖυς" οδη οηἷν δὲ γοῖ ουἱ οὗ πε ψοτγάβ 
ὉγΥ 5βιγαϊπίπρ ἴῇεπη. Αποῖδοσ νῖενν, νῃοἢ 
Κεερβ ἴπε βᾶτηε σοοππεχίοη οὗ νοσάβ, 8 
τηᾶῖ τπὲ τταπβίδιίοη βμουϊὰ 6 “ποῖ ἴῃ 
ΠΥ όπου ἴο ἴτ[.6., ἴπε ὈΟὰγ] ἴο βατίβευ 
τῆς [τεδβόπ8}}6] ννδπῖβ οὗ ἴπε ἤεβῃ᾽"". 
ΤὨΪ5 τηυβὲ δὲ γε)εςτεὰ θεσδυβε πλ. ἰ8 ἠοῖ 
υϑεὰ ἰη τηϊβ ροοά 5εηβε, δπὰ σαρκός οδΔη- 
ποῖ ὃς υβεὰ 48 δαυίϊναϊεπς ἴο σώματος ἰπ 
ἃ ςοπίοχι πεσε σώμ. ἢ48 θεδ υὑδεὰ ᾿υδὲ 
Ὀεΐοτε, ἔος ἴπῸ ἰογπὶβ τηυδὲ βίδπαᾶ ἰῇ 
εἐπηρῃδιὶς οοηῖσαϑε. ϑοάεπ ἀπά Αϑδοῖς 
ττδηβίδιῖς “ ἢοΐ ἰπ ἂΔπν ποηουγ ἔος ἴδε [8] 
βδιἰβίδοϊίοη οὗ τῆς ἤεβῃ ". Ὑῆΐβ πιεδηβ 
ἴῆδι ἴπεστα ἰβ πο γεᾶὶ οπουσ, Ὀυὰϊ ννῆδι 
(Παῖς ἰδ, 18 διιο ἢ 85 ἴο 88:ἰβὲν ἴῃς οσδγηδὶ 
παΐυτε. 850 Μεγεσ, ποῖ ἰῇ δὴν ποηουτς, θυῖ 
Βεγνίῃρ ἴὸ βδιίαϊε τπε ἤεβῃ. Τῆε οδ]εςκίοη 
ἴο {π|8 νίενν ἰ5 ἴπαἰ ἀλλά δὲ [εᾶβὲ ἰβ σα - 
αυϊτοὰ Ὀεΐοτε πρὸς πλ. τ᾿ σαρκός. ΑἸτοτὰ 
ζοπηεςίβ οὐκ ἐν τ. τ. ψἱτἢ Ὡς Ῥτεςεάϊηρ 
νοσάβ, θυ πρ. πλ. τ΄ σ᾿ ἢ δογματί- 
ζεσθε. ΤΠίβ ρίνεβ ἃ δι γὶν ροοά βεῆβε, 
δηὰ τεαυΐτεβ ΠῸ πεοάββᾶσυ Ψψογὰβ ἴὸ ὈἊὲ 
ΒΌΡΡΙΙοἀ, Ὀὰὺϊ της Ραγεπιμεβὶβ ἴδ ἱπογεά! ] Υ 
Ἰοῆβ. Α Ιε85 Ἰεηρῖηυ ραγεπιμεβὶβ ἰ8 ἰη- 
νοϊνεὰ ἰπ πὰ ἱπιεγργεϊδιίοη οὗ Βᾶἄδσ, 
Ἑδάϊε δπάὰ Μνεῖββ: “ἍνΏϊΟΒ τπϊηρϑ, 
Βανὶπρ ἰπάἀεεὰ ἃ τερυϊδίίοη οὗἨ νυϊδάοπι ἱπ 
ψ111-νν οσϑῆὶρ πὰ ΒυπΆ ΠΥ ἃπά βενεγν ἴοὸ 
τε Ὀοάγ, ποῖ 'ἰῃ δὴν ποπουγ, γε ἴογ ἴδε 
ἱπάυϊρεποθ οἵ {πε βεβῃ "᾿. 1{{πὲ σοηίγαβὲ 
5 δεῖννεεη βενεγίν ἴο ἴῃς Ὀοάγ ἀπά ποπουτς 
το ἰτ, να βΒβου]ά πᾶνε ἐχρεοιεὰ αὐτοῦ Δἴει 

τιμῇ. [Ιἱ 18 4180 βίγσαηρε ἐπδὲ ἐν βῃουϊὰ 
δὲ ρἰδοοὰ βεῖοτς τιμῇ δηιὰ ποῖ Ῥείοτε 
ἀφειδ. Απὰ τῃε πιεδηΐπρ ἰ5 ποῖ ργοῦδῦϊε, 
ἴοτ ἰξ ἰβ ἱπιρὶ ἰεὰ τπδῖ Ρδὺϊ ἐπουρδς τπδὶ ἃ 
τερυϊδιίοη ἴογ νγϊβάοπι ουρῆς ἴο τεϑὲ οῃ 
ΒοηουΣ ἴὸ ἴπε Ὀοάγ, ψΒιοῖ ἰ5 δϑϑυτά. 
ΕἸπάϊαγ᾽ 8 νίενν, “ποῖ ἰῇ δὴν δποποιζ, 
δραϊηδιὶ βυγίεϊτπρ οὗ τῆς ἤεβα,"" ποῖ οἱ 
γε! άβ ἃ τπουρῃῖ πιοϑὲ οὐβουγεῖν ἐχργεβδεὰ, 
δυῖζ πιαβὲ Ρὲ ταϊεοϊεὰ θεοδυϑε οὗὨἉ 15 ἔγδπϑβ- 
Ἰλιίοη οἵ πρὸς. ΑΙ! {πεδβε ἱπιεγρσεϊδιίου 5 
816 ΟΡβῇ ἴο βεγίουβ ἱξ ποῖ ἔδ[8] οδ)εςιίοπβ. 
[115 τπετγεΐοσε ποῖ ὑπ] κεν τμδὶ Ἡοτὶ ἰ5 
τἰρῆι π΄ τῇς βυβρίοίοη, 5παγεὰ αἷβδο ὈΥῪ 
Ηαυρι, τιμαὶ ννὲ ἢᾶνε ἴο ἀο ἤεῖε υἱἱἢ ἃ 
τἰπηϊεἶνε σοσγυρίομ, ἔος νυ οἢ πὸ ρῥτο- 
δῖε εππεηάδιίοα ἢ28 Ῥεεη βυρρεβίεά. 

Ηε {πίηκβ τδδὲ τς τεχὶ οὗ τε Ἐρίβεε, 
δηὰ ἐβρεοίδι!ν οἵ ἴπε βεοοηά σμδρίεσ, ννὰς 
Ὀδάν ῥγεβεγνεὰ ἴῃ δποίεπιε τἰπηεβ. 

ΟΠΆΑΡΤΕᾺ [1].--νν. 1:-17. ἘΕβύξξεο- 
ΤΙΟΝ ΨΊΤΗ ΟΗΚΙΒΤ ΜΌ8Τ ΒΕ ΟΟΜΡΙΕΤΕΡ 
ΒΥ ΡΑΚΤΙΟΙΡΑΤΙΟΝ ἵν ΗΙΒ ΗΕΑΝΈΝΙΥ 
Π1ΕῈ, ΜΉΙΟΘΗ ΤΗΟΌΟΘΗ ΑΤ ΡΕΕΈΒΕΝΤ ΟΟΝ- 
ΘΕΑΓΕΡ, ΨΊΙ ΝΟΥ ΑἸ ΜΑΥΒ ΕΕΜΑΙΝ 80. 
ΤῊΙΒ ΜῈ ΜΙΤῊ ΟἩΕΙΒΤ ΙΝ ἨΕΑΝῈΝ 
ῬΕΜΑΝῺῸΒ ΤῊΞ ὈΕΑΤῊ ΟΡ ΤῊΕ ΜΕΜΒΕΕΚΒ 
ΟΝ ΤΗΕ ΒΑΚΤῊ, ΤΗΞ ΗΕΑΤΗΕΝ ΝΊΟΕΒ ΟΕ 
ἹΜΡΌΒΙΤΥ ΑΝΡ ΟΟΝΕΤΟύβΝΕΒ55, ΜΉΙΟΗ 
ΒΕΙΝΟ ΠΟΥ͂Ν ΤῊΒ ΜΈΑΤΗ ΟΡ αοΡ. ΑἹ, 
ΒΙΝΒ ΟΕ ΜΑΙΙΟΕ, ΑΝΟΕΚ ΑΝ ΑΒΌΒΕ ΑΝΌ 
ΑΙ ΚΎΙΝΟ ΜΌβΤ ΒῈ ΟΙΝῈΝ ὕρ, ΕΟΚ ΤΗΕβ 
ΒΕΙΟΝΟ ΤῸ ΤῊΗΒΕ ΟὉ ΝΑΤΌΚΕ, ΑΝῸ ΑΚΕ 
ἹΝΟΟΜΡΑΤΙΒΙῈ ΜΊΤΗ ΤΗΕ ΝΕΨ,, ΨΙΤῊ 1Τ5 
ἘΝῈΞ -ΟἈΟΜΙΝΟ ΟΘΟΝΡΟΆΜΙΤῪ ΤῸ ΤῊΕΒ 
ῬΙΝΙΝΕ ΙΜΑΘῈ, ΑΝῸ ΤῊΕ ΘΑΝΟΕΙΕΙΝΟ ΟΕ 
ΑΙ ΤΉΟΒΕ ὈΙΒΤΙΝΟΤΙΟΝΒ ΨΉΙΓΗ ΜΑΚῈ 
ΜῈΝ ΑΙῈΝΒ ΤῸ ΒΑΘΗ ΟΤΗΕΕ.--- ἃ ἢ. 
1 Ῥδὺ] ρ8886ε8 ἴὸ ἴπῸ ποτγιδίογυ ρογιοη οὗ 
τῆς Ἐρίβεῖε, τῆς διίδοκ οἡ ἴδε ἔβ[ϑε 
ἰοδοθοῖβ εηάϊπρ ὙΠ 1ἰ. 23, ἀπὰ τπετς ἰ5 
πο ὕσεακ Ὀεΐνεεη νν. 1-4 Δηὰ νεσ. 5. Τῆς 
εἰδίςαὶ δχῃποσιδιίου πδ5 ἰϊβ δαβϑὶβ πῃ ἴπε 
ἁἀορτηδιὶς ἐχροβίτίοη δἰγτεδάγ ρίνεη, δπὰ 
158 τετγείογε οοππεοιεὰ νυ ἱτἢ ἴτ Ὁγ οὖν.-- 
ψες. 1. εἰ οὖν ρθητε τῷ Χριστῷ: 
“ἤδη [48 8 ἴῃς 0856] γοὺ ννγεγε γαϊβεὰ 
τορεῖμος νὰ ΟἾγίϑὲ ἡ", [τ ἰβ ποῖ τδεὶς 
ταβυγγεοιίοη ννμεπ ΟἸγίῖβὲ τοβα οὗ ννῃϊςῃ 
Ὡς 5ρ6ΆΚβ, δυϊ τπεῖγ ρεσβοῃδὶ γεβυστεςτίομ 
ψ ἢ Ηἰπιὶ δὲ τῆς τἰπὶς οὗ πεῖς σοπνεγείοη 
δηὰ θαριίβαι. ΤῆΪΐβ ἰ5 1πΠῈ οουπίετγραζε ἴὸ 
ἀδαῖὶῃ στ Ηἰπι, ἀπὰ 45 ἐμαὶ Ῥγεᾶκβ οεΐ 
τῃε οἱά τεϊαϊίοπβ, 80 ταῖς ἱπιταῖεβ ἐπδπὶ 
ἱπῖο πε πενν. ΤΕΥ πιυβῖ πονν ννοσκ ουἱ 
ἴο [5 ςσοπβεαιεηςεβ ταὶ ννϊο ἢ ἔπε ἴπεπ 
τοοςῖνοἃ ἴῃ υπίοη νυ ΟἾγσῖβε. ΑΠογὰ 
ἄεπίςβ ἔπαὶ ἴπεγε 18 δηῪ εἰ ίοαὶ εἰεπιεης 
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τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, 3. ἀπεθάνετε γάρ, καὶ ἡ ζωὴ ὑμῶν κέκρυπται σὺν " Οηὶν Βετε 
τῷ Χριστῷ ἐν τῷ Θεῷ 4. ὅταν ὁ Χριστὸς φανερωθῇ, ἡ ζωὴ ἡμῶν, 

τότε καὶ ὑμεῖς σὺν αὐτῷ φανερωθήσεσθε ἐν δόξῃ. ς. "νεκρώσατε 

οὖν τὰ μέλη 3 τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, πορνείαν, ἀκαθαρσίαν, " πάθος, ἐπι- 

δηὰ Εοπ. 
ἰν. 19, 
Ηοεῦ. χὶ. 
12 (Ὀο ἢ 
οἵ Αὔσ.), 
ἰα ςἶ488. 
ος Βἰὃ. 
ακ. 

Ὁ Οὐὶϊγν Βεζε δηά σ Τ8εξἊξ. ἱν. ς; οι. ἱ. λό ἰὼ Ν.Τ. 

1 80 ["η., Ττ. πῖρ., Ν.Η., ἘΝ, νν8. νὰ ΒΌΡΟΚΙ,. νμων: Τ', Ττ., ΝΝ.Η. πιρ.» 
ἘΕΝ. πῖρ. νὰ ΦΟΌ"ΕΘΡ, ὃγ αββίπιϊδϊίοη ἴο ἡ ζωη υμων (νετ. 3). 

390 Τ᾿, Τὸ, ἍΗ., Νννβ. ψιθ ΜΝ" ΒΟ" 17, 71. 
ὃν [η. ἢ ΟΑΟΣΟΕΕΟΘΗΚΙΡ. 

ἐπ 1Π15 τεϑυγγεοτίοη, οα ἔπε ρτουπά {πᾶὶ 
1 ἴδετε ννοσε ἔπεσε νουἹὰ ὃὲ πο πεεά ἴο 
Ἐχδοτῖ ἴὸ εἴ ίςαὶ γε  ἰβδείοη. Βαὲ τἰβ ἰ8 
ἴο πιϊδϑυπάετϑιαπὰ Ῥδι}8 ἰάεαὶ) βεῖὶς 1Δπ- 
ξυλρε. Ἐεβιυτγγεσζίοη ἱπιρ 168 τπαῖῖμε ἀεδιῃ 
[45 δἰγεδὰν τ κεὴ ρίδςε, ἀπά ἴδε ἀἄεαδιῃ ἰ8 
εἰδίοδ!.--- τὰ ἄνω ζητεῖτε. Τῆς τείετεηςα 
8 ῃοῖ, 285 Μεγεσ Ἵβιγαοιογίβεοα! !ν πᾶ κεβ8 
᾿ξ, ἐβοπδιοϊορσίςαὶ. [τ ἰβ ργεβεηὶ ἔθ! ον- 
ΒΠ!Ρ ψὩ τῆς οχαϊιεὰ [οσγά, ἃ [ἰΐε ἰῃ 
Βεᾶνεη, οὗ ψνπίς ἢ πε βρεβκβ. Τδε ἰσυε 
εχρδπδίίοη ἰβ βυρρεδίεά Ὁγ Ερῆῇ. ἰϊ. 6, 

ιἰρεν καὶ συνεκάθισεν ἐν τοῖς 
ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ (ς΄. καθή- 
μενοη). Ὑῆοβε ννῆο πᾶνε τίβεπ ἢ 
ΟὨ γῖβὲ πιυβὲ γε βε δβοεηβίοη νν ἢ Η πὶ. 
-- οὗ ὁ Χριστός ἐστιν, ἐν δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ 
καθήμενος: “ΨΨὭετε ΟἾσίδι ἴ8, βεδῖεά οῃ 
ἴῆε τίρῃε παπὰ οἵ Οοά". ὙὉνο εβιδῖε- 
τλεηῖβ τὰ τηδᾶς; ΟΠ γίδι 18 ἰῃ 86 τερίοῃ 
οὗ τῆς τπίηρβ δῦονε, δαηὰ Ηε ἰβ βεδῖεά δὲ 
ἴδε τίρδε μαπὰ οὕ ἀοὰ. τῇῆεβε ἔδοιβ 
ΞΒΌΡΡΙΥ ἴδε πιοῖϊνς ἕο τ. ἄνω ζ. Ου 
Βοπὶε ἢ Ηἰἱπὶ ἰ8 ποῖ βιπΊρΡΥ πὶ ἴδ ς 
τερίοη οὗ ἴδε τὨὶπρβ αῦονε, Ὀυϊ ἱπ ἴπ6 
ἀμεθιξει Ῥοβίτίου πεσε, ἂὲ αοά᾽β τρῆι 
Βδηά. 

γεσ. 2. τὰ ἄνω φρονεῖτε. “ϑεῖ γοὺς 
ταὶπὰ οἡ ἴδε τπΐπρβ ἀδονε." φρ. ἰδ νν]άδσ 
'π 118 δεῆβεὲ ἴπδη ζητ. [1 ἐπιῦγαςεβ, 45 
Μεγοῖ βᾶγβ, “τῆς ψπο]ε ῥγαςτῖςαὶ Ὀεπὶ 
οἵ τπδουρῆι δηὰ ἀϊβροβίτίοπ ᾽".--μὴ τὰ ἐπὶ 
τῆς γῆς. “Τδε (ἰίηρβ οπ ἴπε εαγῖῃ " 
ἃζε ποῖ ἰῃ τποτηβοῖνεβ βἰηαϊ, Ὀυς Ὀδοοπλα 
80 ἢ βουφῇϊ ἀπά ἱπουρῃὶ οἡ ἰπ ργείεγσεπος 
ἴο τ86 τπϊηρδ δῦονε (οἷ. Μδῖϊ. νὶ. 19-21). 
ὙΠεῖα 8εεπηβ ἴο δε πὸ τεΐεσεπος ἴο πε 
ἔαϊβε τεδομεῖβ Πόσα. 

γεσ. 3. ἀπεθάνετε γάρ: “ἴοτ γε ἀϊεά,᾽" 
τῆι [5 ἴο {δεὶγ οἱὰ [ἰξπ, δὲ πε τἰπιε οὗ {πεῖς 
ςοηνοτγβίοη. [τ ρίνεβ ἴπε γεάβοῃ ἴοσ νεσ. 
2. Ὑῆε οχπογιδιίίοη 85 ἡυβδι θεὰ δεςδιβε 
ἴμεν δᾶνα ἀϊεά νυν ΟἾτῖβι.---καὶ ἡ ζωὴ 
“0. ἐν τῷ Θεῷ. Τηβ τίβεῃ [τε (ζωή ποῖ 
βιός) ν Ποῖ ἴπεῪ τον Ἔπ)οΥ τπγουρῃ 
υπίοπ Ψνἢ ΟἸ γι ἰ8 οοποεδίεά νυν Ηπὶ 
ἴη αοά. ΒΥ ἴδε ἴδοι τπδῖ ἰσ ἰ5 μι ἀάδη ἰ8 

ὑμῶν ἰηβετίεά Δῇἴξσ μέλη 

ποῖ πιεδηῖ ἴπδὶ ἰξ ἰβ βεουγε (Κ].), ἔογ τῆς 
ςοηίγαβι ἴο κέκ. ἰβ φαν. (νετ. 4), Ὀὰϊ τὲ ἴξ 
Ὀεϊοημβ ἴο ἴπε ἱπνί βίδα ἀπᾶ εἴεγπδὶ, τὸ 
Ποῖ ΟἾγίβε Ὀεϊοηρβ; ρεγῆδρβ ποῖ ρῥγε- 
οἰδαῖυ “ βῃγουάεὰ ἰῃ τῆε ἀεριἢ8 οἵ ἱπνναγὰ 
ἐχραγίεποαβ δηὰ ἴδε πηγβίεσυ οὗ ἰϊβ υπίοῃ 
ψ ἢ τῆς 1 οἵ ΟἸγίβε "" (ΕἸῸ ἐν Θεῷ 
Αβϑεγῖβ ΟὨγίβι᾽ 5 ουνῃ υπΐίοη ἢ Οοά, ἀπὰ 
ἐπ ρδβίβεβ ουζ υπίοη ἢ αοά ἰη Ηΐπι. 
Μεγεσ {πίπκ8 ζωὴ ἰ8 ἴπε “ εἴεγηδὶ [{{π|,᾿ 
πον πιάάεπ, θυῖ το θὲ πχδηι ει δὲ τῆς 
βεοοηᾶ ςοπιίηρ (νετ. 4. Βυῖ τΠ15 ἀοεβ 
ποῖ δυϊῖ 50 ΜῈ] ἴδε Ιαησυαρε οἵ ἴῃς νεῖϑβε. 
Ους [ἴς ἴθ αοὰ ἰ5 ορ; ἴο {πξπ ἰπ τπε 
ννοτ]ὰ (11. 20). Ὑπε ἐγδηβίτίοπ τοπὶ τῆς 
δογίβι ἴο ἴὰς ρεγέεςϊ [8 ἴο δε ποιςεά. 

εν. 4. Ὑπὶβ ΠΠ|π 18 ποῖ δἰ ννδυβ ἴο γε - 
τηδὶπ Ὠίάάεη, ἴὲ ψν1}} Ὀς πηδηϊδβιθὰ δἱ τῆς 
βεζοπά ςοσηίηρ. Απά ιπδῖ ποῖ πηεγεὶν ἱπ 
αἀπίοη νυν ΟἸσίδβι, ἴοσ ἰξ ἰβ Οἢγίϑε ΗἸ πηβεῖῦ 
Ψ8Ο ἰ8 οὺγ 1.}ἴὲ. ΤῊΪΒ 8 ποῖ ἴο δε τοπεὰ 
ἄοννη ἴο πιεδη παῖ Ὁ γίϑι 'β ἴῃς ροββεββοσ 
δηὰ ρίνει οὗ εἴεγηδὶ 1π0 Ῥδι)] πιεδῃβ 
αυΐτο ᾿ἰτογα ν ννῆδὲ ἢς βαγβ, ἴπδὶ ΟἩσίϑβι ἰ8 
Ηἰπιβοῖζ τς εββεποα οὗ τπε ΟΠ τί βείδη [1{π 
(υ΄. ῬΆΙ!. ἱ. 21, ἐμοὶ γὰρ τὸ ζῆν Χριστὸς, 
αἶβο 68]. ἰϊ. 2ο). Ηἰ8β πιαηπιἐεϑιδιίοη τμετγα- 
ἴοτγε ἰποϊυεβ τῆδι οἵ ἴῆοβε ῆο ἃγε οπς 
ψ ἢ Ηἰπι. Αηὰ τΠ|8 σδη ΟὨ]Ὺ Ὅε ἃ πιαηὶ- 
(εϑίδιοη ἴῃ ρίογν (ο΄. οπι. νι}. 17). 

Μεγ. 5. Ῥαγδιὴν ρδγα!ϊεὶ ἐο Ἐρῇ. ν. 
3-5.--“νεκρώσατε ΦῬυς ἴοὸ ἀεδίῃ, 
τβετγείογε ᾿ (οἷ Εοπι. νἱϊϊ. 13). ΤῊε δογίβε 
ἱγρ Ὲ5. ἃ βίπρὶε ἀεοϊβίνε δςῖ. Ῥεγῃδρβ 
γεκ. ἰδ Τἤοβεη ἃ8 ἃ ψεᾶκεσ Ψψοζὰ τἤδη 
θανατόω (Οτεπιες, Ηδυρι), ἱπιρὶ γίηρ ἴδπε. 
ςεβϑδίίοη οὗ ξυποιίοπβ ἀυγίπρ [π. οὖν ἰ5 
ἱπιογεϑιίηρ. [τ 56επὴ8 βίγδηρε ἴπαϊ {πε 
ἈΒΒΘΓΟΠΒ ἰπ ἴῃ ργανίουβ νεγβεβ, οὗ {πεῖν 
ἀεαῖῃ δηὰ τγεβυτγεοιϊίοπ ἢ ΟἸγίϑι δπὰ 
διάάεη {πππ|ῖ ἢ Ηἱπι ἱπ αοά, βπου!ὰ δὲ 
το] οννεὰ ὈγΥ τῆς ἐχπογιδιίοπ τὸ ρυϊ {πεῖς 
πηοτθετβ ἴο ἀεδίῃ. ΟἹ εαεὶν ἴμεβϑε ἅ8βεῖ- 
τίομβ ᾶσὲ ἰάβα ἰϑιῖς. Τῆς ἀεαῖῃ δηὰ γεβυτγ- 
τεστίοη ροϊεηιία!ν Πεὶγβ ἀγα τὸ ὃς γε  ἰϑδεὰ 
ἴῃ ἴδε Ρυκείπς ἴο ἀδδιῇ οὗ τπεῖὶγ ππεπηθεγϑ, 
--τὰ μέλη ἐπὶ τῆς γῆς. Τῆς πιεπι- 
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ς Οε!ν Βεῖε θυμίαν κακήν, καὶ τὴν πλεονεξίαν ἥτις ἐστὶν “ εἰδωλολατρία, 6. δι᾿ 

ΡΕΣ 1 ἃ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ,; 7. ἐν οἷς καὶ ὑμεῖς περιεπατήσατέ ποτε 

τΡεὶ ἵν ὅτε ἐζῆτε ἐν τούτοις. 8. νυνὶ δὲ ἀπόθεσθε καὶ ὑμεῖς τὰ πάντα, 
3 ἴῶ ςἰ 
ΟΓ 
σι. 

Ἐΐο ὀργήν, θυμόν, κακίαν, βλασφημίαν, αἰσχρολογίαν ἐκ τοῦ στόματος 

180 Τ., Τῦ, ΔΝΝΗ., ΕΝ. πιρ., Νν 8. ἢ Β, 82ῇ., Εἰ. [Εοπὶ.}, πὰ ρεοδαδὶν 
Δτςπεῖγρε οὗ Ὁ. ἐπι τονς νιονς της απειθειας : Δὐἀεά Ὀγ 41] οἶπες Μ55. Δηάὰ Αἰτπιοες 
4}1 οἴβεῖ δυϊπμογίιϊεβ. Αἀάεὰά ἴτοπὶ Ερἢ. ν. 6. 

Ὀεῖδ ἅτε τείειγεά ἰὸ ἴῃ 50 ἴδ 45 ἴπεν ἅτε 
ἴῃε ἰπβιγυσηεηῖβ οὗ ἴῃς σάρξ, ἀπά δτε ἰη- 
οἰυάεά ἰῃ τπῸὸ “ τηὶπρβ οὐ ἴδε φἌγίὶ,᾽ 
να νυ δῖοι τς ΟἸ γί βιίαθ ἢὰ8Β πὸ πιοσα 
ςοηςετῃ (νεσ. 2). Γἱρπιίοοι ρίαςεβ ἃ βῖορ 
αἱ γῆς, δΔηὰ τερατὰβ χδρνείεν κιτιλ. δβ8 
βονετπεὰ Ὁν ἀπόθεσθε (νετ. 8. Ηε 
{πίη Ῥαὺ] ἱπίεπάεὰ το πηλίε ἴμεβε δοου- 
βδῖϊνεβ ἀΐγες ἢν ἀδρεπάεπει οπ ἀπ., δυϊ, 
ονΐηρ ἴο ἴῃς ἱπιεγνεπίπρ οἴδυδξεβ, ομδηρεὰ 
δε ἴογπι οὗ ἴῃ βεπίεηςε. [ἰ ἰδ ἴγὰε (δαὶ 
1πε δρροϑίτίοῃ οὗ μέλη δηὰ ἰδε 115ῖ οὗ βὶπβ 
τῆδι ἐοἷτοννβ 15 δίγαηψε, Ὀυϊ ποῖ 50 βίσδηρε 
88 ἴο τηδκε {Π|8 νεσν ἑογοεά Ἴοοηπβιίγυςτίοη 
γοίεσδθϊθ. ὲ βδῃουϊὰ πᾶνε Ἴεχρεςῖεά 
π᾿ ἂἱ τὴς Ῥερϊηπίπρ οἵἩ [πε βεηίεηςε.-- 

καὶ τὴν πλεονεξίαν : “ 24πὰ ςονεϊουβηεβ5,᾽" 
ποὲ “ἱπιρυτγίτγ ᾿. [Ιεἐ οοπηεβ πεν μετα, ἴοσ 
ξοϊά ρεονίἀδὰ «πὰ πιδδηβ ἔοτ ἱπάυϊρίπρ 
τῃεβε ἰυβῖδι! ραββίομβ. Εογ πε πουη νἱτἢ 
ἴῃς ἀγῖῖς]ε δὲ ἴπε επὰ οὗ ἃ βεγίεβ. νους 
ἴτ, 86ὲὲ ΜΠ ποῖ- Μουϊοπ,» Ὁ. 145. --- ἥτις 
ἐστὶν εἰδωλολατρία : “" ἱπαβπ)υςἢ 85 ἰξ ἰ5 
ἸάἀοΙδῖγΥ ". ἥτις τείεβ 5 ΠΊΡΙῪῪ ἴο πλ., 
ποῖ ἴο ἴπε ψνῇοἹε βεγίεβ οὗ νὶςεβϑ ἐπυπΊεσ- 
διεά, πος ἴο μέλη, ὃν αἰϊγαςείοη ἔογ ἅτινα. 
Τῆς Ἰυδὲ ἴογ νει 5εῖβ τίομεβ πὶ ἐπα 
Ρίαςε οὗ αοὰ (εΥ. Μαῖϊ. ν!. 24). 

γεσ. 6. Ῥαγδῖ!εῖ τὸ Ερῆ. ν. 6, ἔγοπι 
ψΠἰοἢ ἐπὶ τοὺς νἱοὺς τῆς ἀπειθείας [245 
Ὀεβη δάδεὰά ἱπ πιοϑὲ Μ55. Τῆε βεπίεποθ 
ἰδ ἀργυρὶ ψπουῖ τπεπὶ, ἀπά νεσ. 7 ἰβ 
τῇογε ΘΑ 51}}γ ἐχρίδἱ πεὰ {{ {ΠεῪ γε τεϊδϊηθὰ 
(45 Ὁν Μεγυ., ΚΙ., ΟἹ.), γεῖ τπεῖς οπηἰββίοη 
ἴῃ Β, τοπηδί οὰ ντἢ τΠεἰγ ργέβεποα ἰπ πε 
ῬΆγδ]]εὶ ἘΡΏ. ν. 6, 15 ἴοο δίγοηρ ἴο δἀπκῖς 
οἵ τῃεὶγ τεϊεπείοη. ὙΠ νεῖβε πηᾶν γείεγ 
ἴο ἃ βεπεγδὶ ρτγίποϊρὶες ννῆϊο ἢ δςῖβ ἰπ 
Βυπιδη [ἰΐε, οὐ τἴῃ8 ταίδσεποβ τηᾶῪ δ6 
ἐβοπδίοϊοριοαί. Ὑπὲ ᾿διξε βεεπὶβ ἴοὸ ὃς 
τλογε ἰῃ δοοογάδποε ἢ Ῥδυ]᾽5 ἀβᾶρε. 
ὀργὴ ἰ5 πετε {πε ουξΐννατά πηδηϊεβιδιίοη 
οὗ τἴπεῈ δηρεσ ψνῃϊοῃ αοὰ ἐνεῃ πον {εεΐβ 
δὶ 5ἷη. 

ψεγ. 7. ἐν οἷς: ἱπ ἡ»! ἢ νίςεβ. 1 τ. 
υἱοὺς τ. ἀπ. ὃὈὲ τεϊδίπεά, πε ργοῦδθϊε 
ἀγδηϑίδιίου 156 “πὶ Ὥοπη". [Πιϊρπείοοι 
{πη Κ8 ἴῃ δὴν σα56 πε τεΐθγεπος ἴὸ πε 
νίς 685 8 ἴοὸ δὲ ρῥγεξεγσγεὰ, ἴῃς Ἵςῃίε σεάβοη 
θείης τῃδλὶ Ῥδὺϊ ςουἹϊά ποῖ Ὀίαπιε ἢίβ 
τεβάδσβ ἴῸγ ᾿ἰνίηρ ἀπιοὴρ ἴδε (επιῖ]εβ. 

Βυϊ, 45 Μεγετ ροίϊηϊξ ουΐ, περιεπ. ἱπιρίϊες. 
Ῥασζῃςϊραϊοη ἴῃ οοηάυςι.---καὶ ὑμεῖς : γου 
85 ΜΕ 2δ5 ἴποβε ννῆο 5111} ργαςῖῖβε {πεϑε 
νίςς. --- περιετατήσατέ: ἃ Ηεῦταϊξεις 
ΤΠΕΔΡΠΟΥ δχργεββίηρ τῆοσᾷὶ οοπάυςι.--- 
ἐζῆτε ἐν τούτοις: “γε ννεῖςε {ἰνίηρ ἱπ 
τεσ," ἐ.2., πη ἴμ 656 νὶςεβ. Το τείεσεπος 
18. ἴο τπεὶγ ῥργε- Ὁ τι βδη βίδῖε, ἴθ ΒΙΟΒ 
ϑἰπ ννᾶβ τῇς αδἰπηιοβρῆεγε οἵ {πεὶσ ἱτνεβ. 
Τῆς οἤδηρε οὗὨ ἴεπϑε Ξῃουϊά ὃς ποῦςςά. 

νειν. 8. Ννν. 8-1ὸ ἅτε ἰδγρεῖν ράᾶσγδ]εὶῖ 
το ΕΡΏ. ἱν. 22-24, 25, 31.--νυνὶ δὲ: “Ὀυῖ 
πονν,"" επιρῆδις Ἴοοπίσγαδὶ ἴο ποτε, ποὺ 
τπᾶῖ γουῦ πᾶνε ρδβϑδεὰ ἔτοπι πὶ [Ἢ οὗ 
ΒΠ] ςοπάυςιϊ, δες τπδὲὶ γοὺυ βιτὶρ γουτ- 
βεῖνεβ οἵ ἴδεβε νίοεβ.-- -ἀπόθεσθε καὶ. 
ὑμεῖς τὰ πάντα: “ ἀο γε 4150 ρυῖ ἀὐνᾶγ 41] 
οἵ ἴπεπὶ "".---κ- ὑμ. : οὈνϊ οὐ ποὶ γοῦ ἃ5 
ΜῈ] δβ τῆς Ἐρπεβίδηβ (Ηοϊσπι.), Ὀυῖ γοῦ 
88 ννῈ}] 28 οἴμογ ΟΠγιβύδηβ. [τ ἰβ8 ποῖ 
οἰεασ ψῃςῖθετ τὰ π᾿ τείετβ Ἴχοϊυβίνεϊ Υ ἴὸ 
ἴηε Ρῥτγεοεάϊηρ ϑἰπβ, ἴο ψῃϊοἢ τῆεπ ὄργ. 
κιτιλ. [οΓΠῚ5 ἃ 'οοβε δρροβιτίοη, οὐ ψπεῖμες 
ἰτ ἱποίυδεβ πὸ ἰδίτοσ 4150. [11 βεεπὶβ 1658 
Βαγβῇ ἴὸ ρίνε ἴπε ἱπ) υποϊίοῃ ἃ ἐογινασὰ 48 
ψῈ}] 88 ἃ δαςκνδγὰ τεξεσεηςε.---ὀργήν, 
θυμόν: υὑδυ8}}ν ἴπε ἔογτηεσ ἴ5 τεραγάεα ἂβ 
1πε βειἸεὰ δηρεσ, οὐ νυνὶ ςἢ τῆς ἸΙατῖες 5 ἐπε 
βυάάεη δπηὰ ραββίοπαῖε ουϊδυγβί. Οτεσηςεσ, 
δοννενεσ, Το] οννεά ὃν Ηδιρι, τερζαγὰς θ.. 
85 ἴδε ἱππεῖ ἐπιοίοπ, οὗὁὨ ψν πιο ἢ ὀρ. ἰ5 ἴδε 
Ἐχίογηδὶ Ἔχργεββίοη. ὀρ. ἰ8 σεγίδι νυ υϑεὰ 
οὗ τῆε εχίεγηδὶ πηδηἰ εβιδῖίοη οὗ νυγδῖ ἱπ 
νετ, 6.---κακίαν : “ τηΔ] 1 ρπῖτν, "τῆς ἐξεϊ ησ 
ΜΏΙΟΝ Ρτοπιρίβ ἃ τηδη ἴὸ ἰπ)υτγε πἰς πεῖρῃ- 
Βουτ.---ἋΚυλασφημίαν : 25 ἴπε οΟἴεῖ 51π5 γε 
Δραῖπϑὲ τῆξῃ, 8580 1ἢϊ8, “δίδηάεγ᾽" ποῖ 
“ ΒΙΑΒρἢεπιν ᾿᾿. --- αἰσχρολογίαν. Τῇε 
ΨΜοτὰ τᾶν πιεᾶπ “ΠἸΠΥ δρεεςἢ᾽" οτΓ 
“Δουβῖνε βρεθῇ", Ηεῖς ἴῃς ςοπίεχι 
ἀεοϊάεβ ἕοσ ἴῃς ἰδιῖεσ. 1ἱρδιίοοῖ, οοπιὶ- 
Ὀἰπίπρ Ῥοῖῃ βεπβεβ, ἴγδηβίδιεϑ “ἴου]- 
τηοιυτπεὰ ἀθυκ5ε,᾽ Ὀὰϊ βυςἢ σοπιδιπδίοης 
ΔΙ6 ΡΕΠΕΓΑΙΥ ἴο δε ἀϊδβιγυβιεά.---ἐκ τοῦ 
στόματος ὑμῶν: ρτοῦδδ]ν τῃ15 5που]ὰ δὲ 
οοππεοῖεὰ βοῖη 1} βλ. δηὰ αἰσχρ. 
Δνβεῖδπες ἴὲ ἰδ ἀερεπάεηϊ ου ἀποθ., “Ὀλη- 
ἰ8ῃ: ἴτοπι γοὺγ τηουτῇ ᾿" (Μεν., ΟἹ., ΑὉ}.), 
ἰδ ποτε ἀουδιία!, βίηςε ἴπε ἱπιεγροϊδιοη 
οὗ 5'ἴη8 ψ ῃϊς ἢ ἅτε ποῖ βἰπβ οὗ βρεεςἢ 
ΤΆΆΚΕΒ βυςἢ ἃ ςοπποχίοῃ ἀννκνναγά. Ῥτσοῦ- 
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ὑμῶν. 9. μὴ ψεύδεσθε εἰς ἀλλήλους, “ ἀπεκδυσάμενοι "τὸν παλαιὸν ὁ τ δ. ς; 
ἄνθρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ, 1ο. καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν νέον τὸν Ἐρδ. ἷν. 

1 ἀνακαινούμενον εἰς ἐπίγνωσιν κατ᾽ εἰκόνα τοῦ κτίσαντος αὐτόν, ὑμὴν ἰδέτε 

11. ὅπου οὐκ ἔνι Ἕλλην καὶ Ἰουδαῖος, περιτομὴ καὶ " ἀκροβυστία, ἰν. τό ἴα 
εἶδββ. οσὐ᾽ 

βάρβαρος, " Σκύθης, δοῦλος, ἐλεύθερος, ἀλλὰ τὰ πάντα καὶ ἐν ΒΡ ΘΕ. 
. 13. 

δ Οπϊγ ἐξτε ἣ Ν.Ττ. 

1 80 [π., Τ., Ττ,, ὑδὲ., ΚΕΝ. νν8. ἢ ΕΒΟΌΕΕΟΘΚΙΡ. τα: οπιτιεὰ Ὁν ΝΗ. 
ν ἢ 3 "ΑΟ. 

ΔΌΪΥ, ἴμεη, ἴῃς πιεδηΐηρ 18. “ ργοςεεάϊηρ 
ουῖ οἵ γοὺυγ πιουῖῃ ᾽ς. ὑμ. ἰ8 εππρῃαβῖῖς, 
δηὰ τες 118 ἴπε τεδάειβ ἴο τπεῖσγ ΟἸγιβιίδῃ 
Ῥτοίεββίοῃ. 

Ψψεσ. 9. μὴ ψεύδεσθε εἰς ἀλλήλους: 
“116 ποῖ ἴο οπε ἀποῖπεγ ". Τῆε ἱπιρεγα- 
εἶνε ομδηρεβ [18 ἴεπδε ἔτοπὶ δογίβι ἴὸ 
Ρτγεβεηῖ, πε Ἴχῃοτζίδιίοη ἴο ἴῃς ἀδοϊβίνα 
δεῖ δείηρ ἰοἸοννεά ὃν ἃ τγιῖε ἔοσ τμεὶγ 
ἀδιν 11ὲ. εἰς εἐχργεββεβ ἴῃς ἀϊγεςιίοη οὗ 
ἴῃς υἱΐεγαηοε. [τ βμουϊὰ ποῖ δὲ ἰγᾶπ8- 
Ἰαιεά “ δραίηβι᾽" (ΚΙ., Ετ.).--ἀπεκδνσά- 
μενοι. .. ἐν ενοι. ΤΠεδβε ρδγῖϊ- 
οἰρεβ πᾶν δὲ ἱγαπϑίδις ἃ δ8 ραγὶ οἵ ἴδε 
ἐχβοσγίδιίοη, “11Ίὰ ποῖ οὔς ἴο δποῖπος 
Ρυκξίηρς οὔ... . ἀπά ρυκιίηρ οπ,᾿ ἴῃ οἴπες 
ννοσάβ, “"ρυὶ ΟΥ̓... ἀπά ρυξοη. .. δηὰ 
1 ποῖ". Οἵ ἴπεν πᾶν ρῖνε ἃ τϑάϑοῃ ἴῸΓ 
τῆς εἐχῃοτγιδιίίοη, “Ἰἰε ποῖ, ϑεεῖπρ γε ἤᾶνε 
Ρυϊ οὔ... ἀπά ρυϊ οη ". [π ἵδνουγ οὗ 
πε ἔοσππιεσ ἰ5β ἔπε δάδάϊτίοπ σὺν τ. πρ. 
αὐτ., ἴοτ 16 τῆς ῥγαςιίοεβ μβαὰ δεεη ρυϊ ΟΗ͂ 
ἂῖ ςοηνετβίοη ἴπῸ ννᾶγηίηρ τηρῃι βεεπὶ 
βυρετῆυουβΒ. ἀνακαιν. (ρτεβ.) αἶβο ροϊπίβ 
ἴο ἃ οοπίπυσυβ ῥγοςθββ. Εἰπα νίενν 
Βιαστηοηίβεϑ ἢ ΡΔῸ}᾿ 8 ἘΠΕΟΪΟρΎ, ἴοσ ἢς 
ΒΡΕΆ ΚΒ οὗ ἀεαιϊῇ ἴο ἴῃς οἷά ἀπά [{{ππ ἴο τῆς 
πον Εἰἴπει 845 ἰάεδιὶν Τοτηρίεῖς ἱπ ἴΠα 
τηοσιθηῖ οὗ Ἴσοπνοζβίοη ΟΥΓ 845 τεδ᾽ ἰβεὰ 
ξιαάυδιν ἴῃ δοῖυδὶ Ἔχρετίεποας. Βυὶ {πε 
Ἰλιῖετ, νυ ἢ ἰβ ἴάκεη ΌΥ πιοβὲ σοιῃπιθη- 
τδίοτβ, ἰβ ργείεγαθ!ε; ἴογ ἴδε γείεσγεπος ἰ8 
τς ἢ ννϊάδγ ἔπδη ἴῃ {πε ἰογεροίηρ 'νογάβ. 
ὙΠΕν τεῖδσ οἷν ἴο ἴπε ἀϊδοαγάϊπρ οὗ 
νίςε8. Ῥδὺυϊ πον ἐπι ρῃδείβεβ ἴῃς ροβιίτἶνα 
8]4ε 4180, ἴπε ρυκίηρ οἡ ἴῃς πενν 48 ννεὶ] 
85 οαδϑιπρ ΟΥΗ͂ τς οἱά.---τὸν παλαιὸν 
ἄνθρωπον: ἱ.ε., ἴδε οἷά ποη- τ 5είδπ 56] Γ 
(τ΄. ἔοπι. νὶ. 6, Ερῆῃ. ἱν. 22).---πράξεσιν: 
“ἐῥγδςῖοεβ,᾽᾿ βυσἢ 45 ἴποβε αἰγεδάυ επὰ- 
πχετδιεά. 

Ψψες. το. τὸν νέον. [τ Ερῆ. ἵν. 24 ννὲ 
Βανε καινός, “ ἔτ65} " (45 ορροβεὰ ἴο 
“νόγῃ οὐἵ ἢ); νέοᾳ ἰ5 πενν 458 ορροβεά 
ἴο οἷά. Τῆῇε ἰάεδ ςοπιαϊπεὰ ἰπ κ. 15 ἤετα 
εχριθββεά ὃὉνΥ ἄνακ. ὅϑοπηε (ἰποϊυάϊπς 
8οἀ.) τερατὰ “τῆς πεῖν τηδῃ ̓  45 Οἢγίβι, 
δοςοσζάϊηρ ἴο νης ἢ “ τε οἷά πιδη ᾽ν] 
Ὅς ΑἀδΔπι. Βυὲλ τΠἰ5 ἰδ περαϊίνεὰ ὃν ἴῃπε 

ποχῖ νοσϑε, ἴοσ (ἢ τῆε πεν τῆδῃ ἰδ ΟἸτίϑὲ, 
Χριστός Μουϊά ὃε ἃ βίτδηρε ἰδυϊοίοσνυ. 
κτίσ. 15 αἶΞο ἀραϊπϑὲ ἴξ, τπουρῃ ψνε πᾶνε 

ρφωθῇ Χ., 64]. ἰν. το. [ὲ ἰΒ {με το- 
δεπεζδῖς 5614, τερεπεσζαῖε, οἵ σοῦγβε, ὃε- 
οᾶυβθε υπἰϊεὰ ψγχτἢ ΟὨγῖβι.- --ἀνακαινού- 
μενον: “δείηρ τεπενεά," {πε Ργεβεηῖ 
ἐχργεβϑίηρ {πε ςοπείπυουβ ῥγοοςββ οὗ τε - 
πονναὶ ΜᾺ 2 ὍΟος. ἰν. 16). Ὑπετο ἰδ πὸ 
τοίδγοπος ἴο ἃ τσεβιογαϊοη ἴο ἃ (ὈγΓΠΊΟΣ 
βἰδίε.---εἰς ἐπίγνωσιν: ποῖ ἴο Ῥε ςοηπεςιεὰ 
(45 Ὁν Μεν. δηὰ Ηοίπι.) υν τῇ κατ᾽ εἰκόνα, 
ποῖ νου ρίνε ἃ βίγδηψε ἀπά οὔβουζε 
τδουρδε, δυϊ τὸ θὲ ἴάκεπ 88 ἴῃς οδ)εςὶ οὗ 
τῆς τεπενναὶ. Τῆς Κπον)εάρε ἰ5 εἴῃίς δὶ 
τῖδεν ἤδη πεογεῖῖςδὶ ἱπ {Ππὶ8 σοηπεχίοῃ. 
--κατ᾽ εἰκόνα : ἰο ὃς ἴκεη ἢ ἄνακαιν. 
ΤΒετε ἰ8 ἃ οἶθασ δ᾽ υδίοη ἴο αςεη. ἰ. 26-28, 
τε πενν βεϊἔ στονβ ἴο ὃε πιοσὲ δπὰ πῆογα 
16 ἵπίαρε οἵ Οοά. ὙΤδεῖε πᾶν ρεγῆδρβ 
δε ἃ βἰάς τείειεηςε ἴο “γε 5411 ὃς ἂἃ8 
οὐδ, κπονίης βοοὰ δηὰ εν] ἱπ εἰς 
(γ.---τοῦ κτίσαντος: ἱ.ε., αοά, ποὶ (45 

Οἤγγβ. δπὰ οἰβεῖβ) Ομγίβε. ϑοπὶα ἴδκε 
κατ᾽ εἰκ. τ. κτ. α. ἴο πιεδῃ “δοςογάϊηρ 
το Ομ γίβι ̓ ". [τ 18 ἴσὰς πὶ ΟἾτγίβὲ ἰ5 τῆς 
ἱπιαρε οἵ αοά, Ὀυῖ ἴδε ρᾶγδ]εὶ κατὰ Θεὸν, 
ἴῃ Ερῆ. ἵν. 24, πηᾶκεβ τπὶ8 ἱπιργοῦδδϊςθ, 
δηὰ νὰ βΒῃουϊά ἢανε εχρεοϊεὰ τῆς δγιῖς]ς 
Ῥεΐοτε εἰκ. 

Μνες. τ᾿. Οὐ. ἀκα]. . 28. Ηδς δᾶβ 
Ὀεεη βρεδκίηρ οἵ βἰπ8 ἱποοηβίϑίεπε ἢ 
Ὁγοι μεν ἴονε, δῆρες δηά (δβεποοά. 
Θυοἢ 5ἰη8 ἃγὰ ἱποουηρδιδ!ε νντἢ ΟἩγίβεῖ- 
ἀπῖῖγ, ΠΟ ἢ [48 δδοϊ ἰβῃδά ενεπ ἴποβα 
ἄςερ ἀϊδεϊποιίοηβ πὶ ἀϊνϊἀεά πιδηκίπὰ 
ἱπίο ποβῖε οαπηρβ. ἴῃ τῇς βρίεπάϊὰ 
βαρ ΟΥ̓ ἴΠε ρτεαῖ ργϊποίρὶςε, νος ἢ 88 
ςαποοιεὰ ἐπε πιοβὲ τδάϊοαὶ ἀϊβεγεποςδ 
οἵ πδιϊοηδιῖυ, ςεταπιοηίαὶ βιαῖυβ, ουἰτατα 
δηὰ Ξοςίαὶ ροϑἰξίοηῃ, 41} σηῖποῦ σδυβεβ οὗ 
βίγ δ Δγα ἤθς ββαγν ἰηοϊυάεά. ΤὮε 8οϊ- 
νεηῖ οἵ παιϊοπδὶ, γαςἰαὶ ἀπά ἌἼνεη τεϊ σίου β 
Βαῖε σαπποῖ θὲ ροννεσῖεββ βείογε ἴῃς βεῖ 
βἰγίεβ οὗ 4 (πειϑείδη Ἴμυτοῇ. --- ὅπον 
οὐκ ἕνι: “ὙνὨετε ἴΒετε ςάπηοῖ ὃς". ὅπ. 
ΒΕΘΠῚΒ ἴο τγεΐοσ τὸ "" τῆς πὸνν πιδη,᾽᾿ ποῖ ἴο 
“ Κπον]εάρε "οὐ “τε ἱπιᾶρε". [ἢ τῆς 
πενν πιᾶπ ογεαϊεά ὃγ αοά 41] ἴδεϑς ἀϊπ- 
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πᾶσιν Χριστός. 12. ἐνδύσασθε οὖν ὡς ἐκλεκτοὶ τοῦ Θεοῦ, ἅγιοι 
καὶ ἠγαπημένοι, σπλάγχνα οἰκτιρμοῦ, χρηστότητα, ταπεινοφροσύνην, 

πραύτητα, μακροθυμίαν, 13. 
1 Οὐἱγ Βετε ἑαυτοῖς, ἐάν τις πὶ τινα 
ἴω διο. “5; 5. πρός 

ἀνεχόμενοι ἀλλήλων καὶ χαριζόμενοι 

ἔχῃ ἱμομφήν καθὼς καὶ ὁ Κύριος ἷ 
Οκ. ἐχαρίσατο ὑμῖν οὕτως καὶ ὑμεῖς - 14. ἐπὶ πᾶσι δὲ τούτοις τὴν ἀγά- 

1 80 1.η., Τὶ, ΝΝ.Η., ΕΕΟΝ., νν8. ἢ ΑΒΌ ΕΠ. Χριστος: Τὶ ΜΗ. πιρ.. ΕΑΝ. 
τος. 1 Δ ΟΌΡΓΕΚΙΡ. Θεος: ἢ". 

τἰποιίοπβ νϑηϊβῃ. ἔνι βεεπὶβ ποῖ ἴο δὲ ἴογ 
ἔνεστι, 15 υβεὰ ἴο ὃς βαϊὰ, Ὀυϊ, 45. Βυῖϊϊ:- 
τολπη πηλἰηϊδίπεά, ἃ ἔογτῃ οὗ ἐν. ιΊπεῖ- 
Βοππιίεὰεὶ βανβ “ἔνι ἰβ ἴπε οἷάει ἔογπι 
οἵ ἐν, ἀπὰ [28 ἴδε δἰίρπίἤσδηςε οἵ ἔνεστιν ᾽". 
--ΞΈλλην κιτιλ. πε ἢτβι ἵνο ραΐγβ ςοῦ- 
τίη ορροβίϊεβ, ἰῃ γᾶςς δηὰ τπεπ ἰπ τε- 
Ἰἰρίοαυ. Εοσς ἴῃς πιστά ραὶγ Ῥαὺὶ σᾶπηοὶ 
Επρίου δῃ δηιπεβίβ, δίπος Ἕλλ., με 
ςοηίσγαβὶ ἴἰο βάρ., πᾶ5 αἰτεδὰυν θεεη υδεὰ 
πῃ τῇς βεπβὲ οἵ σεπίϊε. Ης ιδεγεΐογα 
δὐάβ ἴἰο Ῥαγραγίδη ἴῃῈ ϑουιβίδη 45 ἴδε 
εχίγεπιε ἐχδγρὶο---ϑογίμδς θαγθασὶβ δ8:- 
Ὀαγίοτεβ {βεπεν Βα τανεγῖβ ἴο ἴδε 
τηεῖμῃοά οἵ ορροϑίκίοπ ἰπ τῆς 1δβὲ ραίς. 
ΤὮς ογάεςγ Ἔλλι κι Ἴονδ. ἰΒ υπυδυᾶὶ, ἀπά 
ῬεπδΡρΒ ἄυε ἴο πε ἕλοϊ (Πλῖ πε ἰβ ννυεϊτηρ 
ἴο ἀεπεῖ]εβ, θὰ ἰπ 68]. 111. 28 δ ἰ5 νντίτ- 
ἱπε ἴο σεπεῖεβ ἴοο. Τῆς πὑδυδὶ ογάεσ 18 
τεβυπιςά ἴῃ περ. κι ἀκρ. [πὸ δοῦλ. ἐλεύθ. 
δε πιᾶν δᾶνα ἃ τεΐεγεηςε ἴο μι επηοη δηὰ 
Οπεδίπιυβ, θὰς τῆε ἰεγπὶβ ὁσοὺγ Αἰ8ὸ ἰπ 
πε Οαἰδιίδη [18ι.---πάντα καὶ ἐν πᾶσιν 
Χριστός. ΤῊΪΐδ εχργαββεβ ἴῆς τπουρῆι 
ἀπὲ ΟἾγίβε ἰβ 411, δηὰ τῆι Ηδ ἰβ ἰπ δἱϊ 
ἴδε τεϊδίίοπβ οὗ 1 ; πᾶσιν ἰ5 πευΐετ, ἀπά 
Χ. 18 ρἰδοςὰ αἱ ἴπε επά ἴογ επιρῃδβίβ. 
δίηςς Ης ἰβ5 δ]1, απὰ 411 τπίρβ ἅτε οπεὲ 
ἴῃ Ηἰπι, Ηδς ἰβ τπε ρτίποίρίε οὗ υπὶϊγ, 
σου νΠποπὶ 411 πὰ ἀϊδείποιτίοπβ τμδὶ 
τλᾶγ ἴῆς οπεπαββ οὗ πιδηκίπὰ ἅτε ἄοπε 
ΔΙΝΔΥ. 

ΨΜεῖ. 12. Τῆΐβ νεῖβὲ δηὰ νεσ. 13 ἃτα 
ῬᾶγΆ]1ε] ἰο Ἐρῃ. ἵν. 2, 32. Τῆς εἰδὶοδὶ 
οφοπβεαυεηςαβ8 οὗ μανὶηρ ρυϊ οπ ἴδε πεν 
Τδη δ1Ὲ πον ἄγαννῃ οὐδ ἱπ ἀεῖδὶ!.--- 
ἐνδύσασθε οὖν: ποὶ βἰποε ΟἾτγίϑι ἢ45 δε- 
ςοπηα 411 δπὰ ἴῃ 411 τὸ γου (1ἱρμι.), δὺς 
βίηςς γοῦ ἢᾶνε ρυΐϊ οἡ ἴῃ πεν τηδῃ.---ὡς 
ἐκλεκτοὶ τοῦ Θεοῦ: ἰ.64., 88 σοπέοττη  Υ ἴὸ 
ΥΟὺΓ ροβίζἰοη 45 αοάβ εἰεςὶ ἀεπιαπάϑβ. 
Τῆε εἰεςτίοη 15 αοὐ᾽β οποῖςς οὗ τΠ6πὶ ἴῃ 
ΘΟ γίδβε Ὀεΐοσε ογεδιίοη (ΕΡΏἢ. ἱ. 4).---ἄγιοι 
καὶ ἠγαπημένοι υδ]1ν ἐκλ., ἀπά ἅτε ποῖ 
νοςδῖϊνεβ. ἦγ. πιεδηδ, 48 εἰβενῆδγε ἰῃ 
Ν.Τ., Ῥεϊονεὰ οὗ αοὔ ; πε 8 βρεακίηρ οὗ 
ἐμεῖς ροβίτίοη 45 ΟἨ γί βιίδηβ.--- σπλάγχνα 
οἰκτιρμοῦ: “Δ πεᾶτῖ οἔ ςοπιραββίοῃ,᾽ ἴπε 
σπλ. Ὀείηρ τεραγάεἁ 45 {πε βεαῖ οὔ 
επιοϊίοῃ.---χρηστότητα: αἰπιοδὶ “ ϑινεεῖ- 

ἊΝ 

π685 οὗ ἀϊβροβίίοη . Ι[« 18 ορροβεὰ ἴὸ 
“βενεσίτν " (οἵ σοἀ) ἀπωροδ οι 22.-- 
ταπεινοφροσύνην Ἂ ῷ νἱτίαες 
τοννᾶτάβ8 ἀπό λει ἀράψι αυἷϊε ἀϊβετγεηι 
ποπὶ ταῖπ. ἰπ ἰϊ. τ8. Νεῖῖπεσς [μλ5 τεΐει- 
ἔπος ἴο πιᾶπ᾽ 8 τεϊδιίίου το αἀοὰ. Ἑδοὰ 
15. ἃ βρεοίβοδιν (Ἡγίβείδη νἱγίυς. 

Ψψεῖ. 13. χαριζόμενοι ἑαντοῖς : “[οτ- 
εἰνίης γουτϑεῖνεβ,᾽." Ὀυϊ ΠΕ {πὲ νατῖδ- 
τίοη ἔσγοπῃ ἀλλήλ. 15 ρτοΡΔὈΪΥ ἱπιεη τ οπδὶ, 
πε ῥγαςεῖςδὶ ἀϊβεγεηςε 15 νεὲσν β:ρμῖ. Τῇε 
τπουρῆς ἴπδὶ ΟΠ γί βιίδπβ ἄγε τηεπιθεῖβ οπε 
οὗ ἀποῖδπεν τῆλ υὑπάετι]!ϊε πε οδοῖςε οἵ 
ἐχρσγεββίοη (ο΄. τ Ῥεῖ. ἱν. 8)- τ πῖᾶὺ δὲ 
σπόβθη ἴο Τοττεβροπά ἴο ὑμῖν. 
ΤΊΔΥ δᾶνε τεΐεγεηςε ἴο ἴῃ ςᾶϑε οὗ ῬὨι]6- 
το δηά Οπεβίπημβ.--- Κύριος : ψ»Βεῖμες 
1π|8 ογ ὁ Χριστὸς Ὀε τεδὰ ἴδε τεέξεσεῃζε 5 
το ΟΠγίβε. [πῖδε ράασγα]]εὶ ΕΡΏ. ἰν. 32 ψε 
δανς “αοάἄ ἰη ΟἾσίϑι," Ὑπῖο ἢ ἴα Ῥδι}}5 
υϑυ8] "νὰν οὗ ρυϊτηρς ἴι. Βυὶῖ τμδὶ 15. πὸ 
τεδβοῦ ἔοι τείεττίηρ Κύρ. το αοά, ος 
]7εδὺ8 πε ἡ εδγῖ ἴογρανε βῖπβ. Τῇε 
ἔογρίνεπεββ ἔπε πᾶνε γεςεϊνεὰ ἰ5 υϑϑὰ τὸ 
επίοσοε ἴδε ἀυῖγ οἵ ἐοτείνίπρ οἴμετβ. Τπε 
Ῥεβὲ 1] υδιγαῖίοη ἰβ ἴῃς ρᾶγαδ!ε ἱπ Μαῖι. 
χν!. 23-25. 

ψεσ. 14- ἐπὶ πᾶσι δὲ τούτοις τὴν 
ἀγάπην : ΡγΟΡΔΡΙν “ ονετ 11 τ865ς,᾽" σᾶστυ- 
πᾷ οη πε πηεΐδρμοσ οὗ οἱοϊίηρ, ποῖ “"᾿ἴπ 
δἀάπιοη ἴο 411". ὙΠεβε νίγτιεβ γε πιδηὶ- 
εβιδτίοηβ οὗ Ιονα, Ὀυὶ πᾶν ὃς οοποείνδοϊΥ 
Ἐχδιιτεὰ ποτα ἴονα 8 δῦβεηϊ, 50 ἴῃδι 
δε τπεπτίοη οὗ ἰϊ ἴβ ποὶ ϑδυρεγῆυοιι.--- 
ἐστιν: Ργορδῦϊν “ἴπδι ἴ5,᾿"" του ρἢ ἕοτ. 
οτἰεἰςίϑη οὗ [ἱρμείοοι 8 Ἐχλπιρὶεβ βεὲ 
ΑΡροῖς. ὙΤῆε τεϊδιϊνε ςαπποὶ τηεᾶῃ τὸ 
ἐνδύσασθαι τ. ἀγ.; ἔος ἴονε ἰΐΞεἸΓ 15 τῆς 
σύνδ. --- σύνδεσμος τῆς τελε 
(επεγαιν σύνδ. 15 εχρίαἰηςὰ 45 τμδὲ ννῃΙς ἢ 
δἰπάβ τορεῖπεσ 411 {πε νἱγτῖυεβ. Τα ρεπὶ- 
εἶνε ἰ8 νᾶγίουιβίγν ἱπιεγργειθά. [11 ἢδβ Ὀξεη 
τᾶκεη 48 ρεηῖῖῖνε οὗ ἴπε οὈὐεςξ, θαι τῆς 
οδ]εοτίοη (νυϊδεσγ, ΟἹ., Ηδυρῃ) ἴπᾶὶ τῆς 
δοπά Ὀὶπάβ ἴῃ νἱτίμεβ ἰπῖο ἃ υπὶῖν Ὀυϊ 
ἄοεβ ποὶ δἰπὰ ᾿ορεῖμογ 86 ὑπιῖν 1561 15 
Τοτοῖδίε. [τ [85 αἷδο θεεπ ἴδκεη ἃ5 ἃ 
δεπῖτνε οὗ φυδιγ, “της ρεγίεςι δοπά," 
Μ ΠΟ Ρδὺ] νου πᾶνε βαϊὰ 1 με πδά 
τηεδης ἰι. ΕἸ] σοῖς τεραγάβ ἰ᾿ 5 ἃ βυδ)ες- 
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πην, ὃ ἐστιν σύνδεσμος τῆς τελειότητος. 
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15. καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ 

Χριστοῦ " βραβευέτω ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, εἰς ἣν καὶ ἐκλήθητε ἐν 
ἑνὶ σώματι - καὶ " εὐχάριστοι γίνεσθε. 16. ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ ' 

ἐνοικείτω ἐν ὑμῖν πλουσίως, ἐν πάσῃ σοφίᾳ διδάσκοντες καὶ νου- "ον εμετα 

θετοῦντες ἑαυτοὺς ψαλμοῖς, " ὄμνοις, ὠδαῖς πνευματικαῖς, ἐν τῇ ὥὩ ἢ ἡ) 

1 80 εἀδά. 8 ΟΒΟΌΏΕΕΟΙ,. τον Θεου: ΕΝ. τὴς. ἢ ΑΟΣ 17. τον Κυριον: 
ΜΗ. πιρ., ΕΝ. τὰς. ἢ δ" σορ. 

3801.,., Το τες, ΓΑῸς, ΝΝ.Η. πὰρ. ΝΥ 8. ἢ ΜΜΟΒΌΡΕΡΕῸ 6γ"". τη: οπιίεϊεά ὉῪ 
ΝΗ. ἢ ΜΑΚΙ,. 

εἶνε σεηϊᾶνε, (ες Ὀοπά ροκβεβδβεὰ Ὁγ ρεῖ- 
ἔεςῖης58 ; Ὀυϊ [Π15 566 πὶ8 ὑπ κεῖγ. Αραὶπ, 
ἐτ:15 ἐχρδίπεὰ δβ ἴπε ὑοπὰ ψῃϊο ἢ ργοάυςεβ 
Ἐπ πο π ἴπεβε νίγτυςβ (Ο].), οἵ 25 ἴῃς 

πὰ ννπςἢ Ὀἰπάβ τπεϑς νίγῖυςδ τορεῖμοσ 
ἃπάβο ρτοάυοςβ ΟἩτίβιίδη ρεγίεςτίοη (ϑοὰ). 
{ βονενεσ, νὰ ἀο ποῖ ἴδκε τελ. ἃ5 δῇ 
οδ)εςξῖνε ρεηίενε, ἴπετὲ ἰ5 πὸ στουηᾶ ὋΣ 
αββυπηηρ παῖ ἴῃς δοπά ἰ5 τῆλε ν ῖς ἢ 
δίηάεβ τῆς ντῖπεβ τορεῖδες. Τῆε διποῖίοη 
οὗ Ἰονε 88 ἃ Ὀοπὰ ἰβ ἴο Ὀἰπὰ ΟὨ τί βιαπ8 
τορεῖπεσ, ἀπά Ηδυρῖ ἐχρ[δὶπβ πε ννογά ἰπ 
1815 ννᾶγ. Τῆς ρεηϊῖνε πε τεραγάβ 45 ὁπ 
οὗ δρροβίτίοπ, ἔπε Ὀοπὰ ἐπ ννῃϊςἢ ρεγίες- 
τίοη ςοηβίδιβ.Ό ΨΜΠεη ἴονε Ὀἰπάβ 41] 
ΟἸτιβείδπβ ἰορεῖδεσ, τῆς ἰάεΑ] οὐ ΟὨγιβεῖαπ 
Ῥετγίεοιϊίοη 15 διϊαϊπεά. ΤὍΤῆ8 ρίνεβ ἃ 
παῖυγα! δηά δρρτοργίαϊς βεῆβε, δπὰ ἴδ 
ῥτόδδθὶν τἰρῃι. Ὅῆε νῖεν τπδὶ σύνδ. ἰ5 
τῆε 8υπὶ ἴοῖδ] γῖνεβ ἃ βεῆβε ἴο ἴδε ννογὰ 
ΨΨὮΙΟΒ ἰτ ἀοεβ ποῖ θεδᾶγ; ποῖ ἄοεβϑ ἰξ βυὶϊ 
τδ6 ςοπιεχί. 

ψεῖ. 15. ἡ εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ: “1πε 
Ρεᾶοε ψῃϊςἢ ΟΠ γίβε γίνεβ ". [τ τπαῖρῃί δε 
τε ρεᾶςε δεΐννεεπ ἴπε πηαπιρεῖβ οὗ ἴῃς 
ΟΠυγΟΒ Ὀεβιοννεὰ Ὁγ ΟἨτίδε ((αὶν., ΟἹ., 
5οά.). Ὑηῖβ δυϊ18 ἴῃς ρῥγεςεάϊηρ, πὲ ποὶ 
18ε το] ον ας ψνογάβ 80. ΨΕ]}, εβρεοίδ! υ, 
Ῥειῆδρβ, εὖχ. γίν.-- βραβενέτω: “τυῖε" 
(ο. 1. 18). Ὑδὲ νογὰ δα8 ἰοβὲ ἰἴ8 οἱὰ 
56η8ε ““ἴο δοῖ 48 ὑπιρίγε,᾽ δηὰ ἵπεγε ἰ8 
πὸ τεΐξεσεηςε ἴο ἃ ςοπίεϑι ογὰᾷ ργῖζε. Τῆς 
πιράπίπα 8: ἰῃ ἀεςοϊἀΐπρ' οἡ δὴν σουγβα οὗ 
δοϊίοη, ἰεῖ τπαὶ θὲ σπόοβθη νη ϊςἢ ἀοεβ ποῖ 
ταθῆε ἴῃς ρεᾶσς υἱτπῖπ γου.---εἰς ἣν καὶ 
ἐκλήθητε: {.ε., ἴο {8ὲ ἐπ)ογπηεπὶ οὗ ΜΘ ἢ 
γε ννεζε ἽδἹβά.---ἐν ἑνὶ σώματι: “50 πὶ 
γε ᾶγε ἱπ οὔὲ δοάνυ, τεβιὶς γαῖμεῖ τπδῃ 
αἷπὶ Ὀεὶπρ ἐχρτεββεά. Ἐϊβυπίοη ἰπ πε 
Ῥοάν ἰ5 ἱποοπιρδεδῖε νυ τπε ρεᾶςς οὗ 
ἰπάινίάυ4 !} τηεπηθετϑ. --- καὶ εὐχάριστοι 
γίνεσθε: “Δπὰ Ὀεςοπιε τπδη κί, ᾽ 1.6., ἴο 
(οά ἔογ ςδ]]πρ γου, οτ τῆογε ργοῦ Δ ΪῪ ἴοσ 
δε ρεᾶος ἱπ νοῦ Βεδγῖβ, νης ἰδ τς 
τηλίπ ἱπουρῆϊ. εὐχ. πιρῃϊ πηεᾶπ “ ρτα- 
οἷουβ᾽᾽ (4 τᾶγε βεηβε), δυῖ τῃϊ8 ννου]ὰ ποῖ 
Βε νεῖ ΒΥ ἐπουρῇ ἴο ἐπά 1μεβε ἐχβογία- 
[ΙΟΠΒ. 

νν. τό, 17. ῬατίδΙΥ ράαγα]εῖ τὸ ΕΡΆ. 
ν. 19, 20.-- ες. 16. ὁ λόγος τοῦ Χρισ- 
τοῦ: ΡτοΌΔΌΪΥ, ἃ5 υδυλ]Υ ἐχρίαἰπεὰ, “ Ἐδε 
Εοϑρεῖ,᾽ 50 οδι᾽ εἀ θεοδυβε Ηε ργοοϊαϊπιεὰ 
1ξ δῃὰ βρεᾶκβ ἴἃ τῃτουρῇ Ηἰ8 πιεββεηρβεσβ. 
1ὶρδείοος ἱπιεγργοῖβ τ 45. “ ἴπε ργεβεποα 
οἵ Οσίβε ἱπ ἴῃς βεαγῖ 25 δὴ ᾿πνναγά πιοηΐ- 
ἴογ᾿. ΤὮα ρῆγαβα οσοὺζβ οπ]γ ἤετα, δυῖ 
ο΄. τ Ὑπεβ5, 1. 8, 2 Τ εββ. [1]. ᾿.---ν ὑμῖν: 
δεοοοτγάϊηρ ἴο Ῥαυ]πα ὑδαρὲ πιυθῖ πηοᾶπ 
ἱπιπ γου, ἀηπὰ ργοῦδοϊν ποῖ ςο]]εςιίνεῖν 
(Μεγ.ν ΑΙΞ,, 405.) “ ἴῃ γοῦυ 48 ἃ Οδυτοῖ,᾽" 
δῖ ἱπάϊνιἀυ 41} .---ν πάσῃ σοφίᾳ: το Ῥε 
ἴδκεη νυ πὲ ΤΟ] οννίπρ ννογάβ (Βεπρ., 
Μεγ. ΑΙΕ, ΕἸΙ., ΟἹ., δυρε, ΑΒ0.), βίποε 
ἐνοικ. ἰβ Βυ ΠΠς ΘΠ γ αυδὶῆεὰ Ὁγ πλον- 
σίως, Δηὰ σοφῷ. βυϊϊ15 διδάσκ. πηυςῇ Ὀειίετ 
18δπ ἐνοικ. Τῆς Ὀαίδπος ἰβ Ὀαῖϊεσ ῥτγα- 
βεῖνςά, 45 ἐν π. σ΄. ἰδ ἴμεπ ραγδ!]εὶ ἰο ἐν 
χάρ. 1 ἰρβεῖοοι πιεεῖβ τῃε ἴδϑὲ ροὶπὶ ὃν 
τακίπρ ἐν χάρ. ν»ἢ διδάσκ., Ὀυῖ ἐνεη 
118 ννεσε ργοῦδθὶε ἴῃς οἵπεῖ δγριιπιεπῖβ 
ἃτῈ ἀεςϊδῖνε ἔογ ἴπε σοππεχίου ἢ ἴῃς 
τοἸ]οννίπρ ννογάβ.---διδάσκοντες καὶ νου- 
θετοῦντες: (Γ΄. ἱ. 28. ΓΙρΠεοος τεραγάβ 
της ρδγιοῖρῖεβ 248 υϑεὰ ἕοσ ἱπιρεγδίϊνεβ, 
ΜΈΙΟἢ ΕἸΠ σοῖς ΓΙ ΚΒ ἱπιροβεῖθὶς. ὙΠοτα 
8 ἃ β'1ρμῖ, Ὀὰϊ φυΐτε ἱπες Πρ! 0] ε, ἀπδςοΐα- 
πος πεῖς ἐαντοῦς, 88 ἴῃ νεῖ. 13.-- 
Ψ ὃς, ὕμνοις, ὃς πνευματικαῖς: ἴο 
Ῥε ςοππεοιεά ἐξ τα κ᾿ ἡλεδ τς ποῖ ἢ 
ἄδοντες (Ηοίπι., ΚΙ., Νν εἰ55), τ ΨΠΙΟἢ 
τῆς δοςυδβαῖίνες βῃουϊὰ ἤανε θεεπ υϑεά. 
Τῆε ρῥτγεςῖβε ἀϊβεϊπηοτίοπβ ἱπιεπάεά ἀγα ποῖ 
ςεγίδιπ, ἀπά ρεγῆδρβ ἴμεν βῃου!ά ποῖ δὲ 
δαγρὶν ἄγανη. Τῆς τηεαηΐηρ ἰδ, υνδῖ- 
ἐνεσ Κιπὰ οἵ βοηρ ἰδ πιδὺ ὃε, Ιεἴ [ἴ θῈ πιδάβ 
πε νεδίςοϊε οἵ τεϊ!ρίουβ ἱπβιγυςιίου ἀπὰ 
δἀὐπηοηϊτίοη. Ψψαλ. πιᾶὺ ὃε τεβιγιοϊεά ἴὸ 
τῆς ΟΙά Τεβίαπιεπε ῥβαϊπιβ, δυῖ τῃ18 ἰ8 
ἱπιργοῦαῦ]θ. ὕμν. ἅτε Βοηρ8 οὗ ργδῖβε ἴο 
αοά. δ. Π48 4 νίάες βεῆβε, δπὰ ννᾶὰβ8 
υδεὰ οὗ Δῃν οἶδββ οἵ βϑοῆρ. Ηεηποε πν- 
8 δάἀεά ἰο ἰξ, ἀπά ποῖ το ἴπε οἴδεζϑ, ἴου' 
ψαλ. ἰΒ υϑεά εἐχοϊϑίνεῖν δηὰ ὕμν. υϑυδ]}ν 
ἰπ ἃ τεϊϊρίουβ βεῆβε. ὅὴε ννοζγὰ οὗ ΟΒσίδι 
18 ἴο ἄννε}} ἰπ τ επὶ 80 τίσΠΙγ ἴπδὲ ἰτ βπά8 
βροπίδηεουβ ὄχργεβδίοη ἰῃ γεϊρίουβϑ βοὴ 
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1 Οἷἱν μεῖς χάριτι ἄδοντες ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν τῷ Θεῷ 17. καὶ πᾶν ὅτι ἐὰν διά Ερῃ. 

μα, αὶ ποιῆτε ἐν λόγῳ ἢ ἐν ἔργῳ, πάντα ἐν ὀνόματι Κυρίου Ἰησοῦ, εὐχαρισ: 
ἴῃ Ν.Τ. τοῦντες τῷ Θεῷ πατρὶ δι᾽ αὐτοῦ. 

τῇ Οηϊγ ἰη 
Ῥααί, δας 18. Αἱ γυναῖκες, ὑποτάσσεσθε τοῖς ἀνδράσιν, ὡς ' ἀνῆκεν " ἐν 

αὐδην μβειε Κυρίῳ. 10. οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας καὶ μὴ " πικραίνεσθε 

Δυά εν. πρὸς αὐτάς. 20. τὰ τέκνα, ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν κατὰ πάντα, 
νὴ. αι, χ. 
ὁ 19 ἰα τοῦτο γὰρ εὐάρεστόν ἐστιν ἐν Κυρίῳ. 21. οἱ πατέρες, μὴ " ἐρεθίζετε 

ὁ Ουϊγ Βεγε δηὰ 2 Οος. ἰχ. 2 ἰὴ Ν.Τ. 

πῃ τῇς ΟἸτιβιίδη 4586 πΊ Ὁ } 165 οἵ ἴῃ 6 Ὠοπηα. 
--ἐν τῇ χάριτι. Νοῖ ν»ἱ ἢ βινεεΐηεββ οσ 
Δοοεριδ ίςηεββ (ἰν. 6), νης ἄοεβ ποὶ 
δ τ᾿ Θεῷ οἵ ἴῃς ἐπιρῃδιὶς ροϑίξίοη. [ἴἰ 
τῆλὺ δε “ ὉγΥ τῆς Πεῖρ οἵ Ὀϊνίπε ρτᾶςς,᾽ 
δυῖϊ ποτε ργοῦδοὶν τπεὲ πηεδπὶπρ ἰ8 “ νἢ 
τῇδηκίι!πεββ" (Ὀς ὟΝ. βοᾷ, αυρι, 
ΑΌΡ.), οὐ δοοουπὶ οὗ ἰῆε τείεσεπος ἴο 
1Παπ κί πεββ ἴῃ νν. 15 δηά 17. ΤΒδηκ- 
ἔυπεβ8 ἤπάβ ἐχργεβϑβίοῃ ἰῃ βοῃξ.---ἐν ταῖς 
καρδίαις. ΤἼε τείετεποε ἰΒ ἴὸ ἴπΠ6 ἱππαγ 
βοηᾷ οἵ ργαῖβε, ψνῃϊ ἢ ἰ5 ἴο δε ἴΒε οουπίετ- 
Ρᾶτὶ οὗ {πε αὐυάϊθ]ε βἰηρίπρ. νηὶ ἰβ 
τηαδϑηΐὶ ἰ8 ΡγοΌΔΟΪΥ ποῖ βἰπριης ἔτοπι ἔπε 
δεασῖ, ᾿πουρῇ οὐ Μαῖξ. χχιὶ. 37. 

γεςσ. 17). πᾶν... ἐργῷ: ἃ ποπιϊπδῖϊνε Δῦ50- 
Ἰυῖε.---πάντα 15 ρονετηεὰ ὃν ποιεῖτε (ποῖ 
ποιοῦντες, 15 504.), Ξυρρ!!εὰ ἔγοπι ποιῆτε. 

ἀριστοῦντες. ΤῊΙΪΒ ἰδ ποῖ 50ΠΊ6- 
της δά άϊίοπαὶ τὸ δοϊίοπβ ἄοης ἰῃ τῆς 
πᾶς οὗ ΟἾτγίβε ; δυῖϊ τῇδε δοϊΐίοῃβ ἅτὰ 
τπεπιβεῖνεβ Ἵχργεββίοηβ οὗ [δη ΚῆΣ]π688. 

Μεγ. 18-ἰν. 1. ἘΝΕΟΚΟΕΜΕΝΥ ΟΡ ΤῊΕ 
ἈΕΟΊΡΒΟΘΑΙ, ΟΤΙΕΒ ΟΡ ΨΙΝῈΒ ΑΝῸ Ηὔϑ8- 
ΒΑΝΌΒ, ΟΗΙΌΒΚΕΝ ΑΝῸ ΡΑΒΚΕΝΤΒ, ΒΑΝῈΒ 
ΑΝῺῸ ΜΑΒΤΕΙΒ, ΨΙΤῊ ἘΒΕΟΌΕΝΤ ἈΚΡΕΕ- 
ἘΝΟῈ ΤΟ ΤΗΕΒΕ ὈΟΤΙΕΒ ΑΒ ΙΝΝΟΙΝΕΡ ΙΝ 
ΤΉΕΙΝ ὈὔΤΥ ΤΟ ΟΗΕΙ5Τ.---Ἴὴ (Πἰβ βεοιίοη 
πε τεΐδγεπος ἴο πε βυδ)εςῖ ργεοεάεβ ἵπαὶ 
ἴο ἴῃς τυϊηρ ραγίῖεβ, ἀπά τπεὸὶ ἄυτν οὗ 
οδεάϊεηςε 5 ἐπηρἢδβίβεά ἰο ργενεηὶ ἴδ]5ε 
ἱπέεγεηςεβ ἔγοπι ἴῃς ἀοςιτγίπε (παὶ παίυγαὶ 
ἀϊβεϊποιίοπβ ἃἂτὲ ἄοπε ἄννᾶὺ ἰῃ ΟΠ τγίβι. 
Ἡοϊεζτηδηη, ΟἸιγαπίᾶσε δηὰ ννεῖββ τ πκ 
δεβε ρῥγεοερῖβ ἂτζὲ δάάεὰ ἰπ ρτγοιεβί 
αραϊπβε πὰ [2156 τεδοἤεσβ᾽ δϑοεῖὶς  5Π|. 
Τῆς ἔδει τῃδὶ ννὲ ἤδνε βἰ πηι ῖασ, ἀπά (]|6ζὶ 
ἰηὐυποιίοηβ ἱπ Εῤλεδίαμς ι6}18 αρδϊπϑι 
1818. ΕρΡΗ. ν. 22 54. δηὰ τ Ρεῖ. ἰϊϊ. 6 πγᾶν 
Ὅε οοπηρᾶτεά.--- ες. 18. ἀνῆκεν [453 
Ὀεδεη ἴδκεῃ 88 ἃ ρεγίεςϊ ἰῇ βεῆβε οὗ ρτε- 
βεηῖ (Πυτῆογ, Βίεεκ, ΟἹ.), ἃ νίενν βα ἃ Όγ 
Μνίπε ἴοὸ Ὀὲ “88 ὑππθοθββᾶσυ 85 ἰΐ ἰ8 
Εγλξσπδε ον ἱπαάπη 5510] ε " (ΥΝνίπει- 

οὐϊοη," Ρ. 338). ἴὕδιυλι!ν ἴὰ 15. ἴακοπ 
88 80 ἱπιρεγίεςϊ, “845 ψγ85 ει ρ᾽,᾽" ἀπά ἰ5 
τπουρῆς (Ὀυς 1818 8 νεῦῪ ἀυδουβ) ἴὸ 
ἱπιρὶῪ ἃ τεργτοδοῆ. Ρτσορδῦϊυ ἐν Κυρ. 15 τὸ 
Ῥὲε Ἰοἰπεά ἴο ἰϊ, ποῖ ἴο ὑποτ. (εἶ, νεγ. 20). 

γες. 19. μὴ πικραίνεσθε: :.ε., ἀο ποῖ 

Ὅς αγβὰ οἵ ἱεγδϑῖς. Βεηρεὶ ἀεῆπεβς 
πικρίᾳ 28 “οὐϊυπὶ διηογὶ τωϊχίυση," 
ΨΠΙοἢ ἰ8 ἀουῖς, Ὀυῖ “ οὐϊυπι" ἰ5 ἴοο 

Ψ τ. 20. κατὰ πάντα ἰ5 οπιτεά ἰπ 

νεῖ. 21. ἐρεθίζετε: 1.ε., ἱτγίιαῖα ὉῪ 
ἐχδοῖίπρ ςοτηπιαπᾶβ ἀπά ρεγρεῖιδὶ ἔδυϊε- 
Βηάίηρ ἀπά ἱπιεγίεγεποε ἴοσ ἰπίεσίεσεηςος᾽ 
88κε. Τῆς οοηβοαύεπος οὗ βυςῇ ἸοΟ 58 
ἐχογοῖβε οἵ δυϊπογίεν ἰ5 τμαῖ τμ6 οΠὰ ὕε- 
φοπΊ68 ἀϊδοουγαρεά ; ἴῃ οἵα ννογάβ, Βὶ5 
βρίγίς ἰ8 Ὀσοκεη, δπὰ βίπος παῖ ἢῈ ἄοεβ 
Ἰεδάβ το ςοπβίαδπι δίαπια, ἢε ἰοβεβ ἕορε οὗ 
ενεσ δεὶπρ δὺϊε ἴο ρίεαβε. “Ετδςοῖυβ 
δΔηϊπλὰβ ρεβιϊβ ᾿υνεητατβ " (Βεπρ.). 

γει. 22. Τῆε οδβε οἵ βἷανεβξ ἰ5 ᾿γεδῖςά 
αἴ ρτεδῖοσ ἰεπρὶῃ τμδπ ἴμᾶὶ οὗ ἴπε οἴδες 
ΤΑταϊν τεϊδιίοηβ, ργοῦαθὶν οὐ δοοουηὶ οὗ 
Οπεβίπιυβ. Βυῖϊ Ῥδὺϊ] νν85 πιο ροββεβϑεὰ 
Ψ ΗΠ τμὲ πεεά ἕογ Κεερίπα ΟἸ τι βεϊδη 
ὅεεὲ ἴοπὶ ἴδε ϑβυβρίοῖοπ ἰξ πδίυγαιν 
οτεδιςὰ οὗ υπάεγπιὶπίπρ ἴδε Τοπβιϊευτίοη 
οὗ βοοίεῖγ. 80 ΨψΉϊε δοῦλος, ἐλεύθερος 
ἰδ ἃ ἀϊξιϊποτίοπ υνπίοἢ ἢᾶ5 ναπίβῃπεά ἕογ 
ΟὨἸ γι βείαπὶεν, ἰπ {πε ἱπιετεβὲβ οὐ ΟἸσίβ- 
τἰαπιεν δ5 ἃ βρίγιτυδὶ ρόοννεσ βϑοςίδὶ ἔγεε- 
ἄοπι δὰ ἴο δε σΠεεγαιγ οσγεροηα Ε}} (ῃς 
πον τεϊ ρίοη ννᾶβ δὖϊε ἴο δϑϑεγί 1ϊ8 ῥγίη- 
οἷρίε υνἱτῇ βυςοςββ. Αἢ ἱπβέγυςενα ρᾶγδ) εἰ 
ἰθ τὴς ἐχβογίδιοη ἴο βυδπιϊββίοα ἴὸ οοη- 
βεϊτυϊεά δυϊδοτγν π᾿ Εοπ. χὶϊ. [π᾿ Ῥαυ 5 
εἰπε βίανεβ ρτοῦδαδίὶν τπηδάς ᾧρ {πὲ 
ἴατρετ ρατὶ οὗ (δε ρορυϊδίίοπ οὗ {δε 
ἐπιρίτσε.---τοῖς κατὰ σάρκα κυρίοις : ορ- 
ἔμοτα ἴο τπεὶγ βρίγιτυδὶ 1 οσὰ. --ὀφθϑαλμο- 

νλείαις: δοῖβ οἵ ἐγε-ϑεγνίςε (Ξἰπρυϊατ ἰπ 
Ερῆ. νί, 6), ἐ.΄., βεγνίςς ψ δὶς 15 πιοϑὶ 
Ζεδίουβ ἤθη ἴῃς αγε οὗ ἴῃς πιδβῖεσ οἵ 
ονοϑίβεασ ἰδ ὕὑροὴ ἴμεπι. ΤΠε ννογὰ ννᾶβ 
Ῥεῖπδαρβ οοἰπεὰ ὃγ Ραυΐ.-- ὡς ἀνθρωπά- 
ρέσκοι. [{ἴ5 ἴῃς ΟΠ γί βιαπ᾽ 5 ἤγϑιὶ ἀσϊγ τὸ 
ΡΙεδϑε ἴδε ἴμογά, δηά τΠ|8 ἢε ςἂπ ἀο οἠἱγ 
ὈΥ ςοπϑβοϊεητίουβ ρεγίοτπηδπος οὐ Πἰ8Β ᾿δβῖκβ 
αυῖεὸ ἀρατὶ ἴτοπὶ ἴῆς τεςοορττίοα ἢε 
τερεῖνεβ ἔγοπὶ πιεη. [{ ἴδε ργίηςίρὶε οἵ 
δὶβ ςοπάυοσι 15 ἴῃς ρἰελβὶπρ οἵ πιεῃ, ἣε 
ΜΠ περίεσι ΠῚ5 ἀυτν νἤογα τῃ 15 πιοῖϊνε 
οᾶπποὲ ορεζαῖεα. --- ἁπλότητι καρδίας: 
“6 βρἰπρίεπεββ οὐ μεδγι," ορροβεά ἴο ἴδε 
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τὰ τέκνα ὑμῶν, ἵνα μὴ " ἀθυμῶσιν. 42. οἱ δοῦλοι, ὑπακούετε κατὰ Ρ Οοὶν μος 
πάντα τοῖς κατὰ σάρκα κυρίοις, μὴ ἐν " ὀφθαλμοδουλείαις,: ὡς σἱ. 6 (ρα. 
“ ἀνθρωπάρεσκοι, ἀλλ᾽ ἐν " ἁπλότητι καρδίας, φοβούμενοι τὸν Κύριον. οε ΒΙδ. 
23. ὃ ἐὰν ποιῆτε, ἐκ ψυχῆς ἐργάζεσθε, ὡς τῷ Κυρίῳ καὶ οὐκ ἀνθρώ- 4 Νοι εἴκει, 
ποις, 24. εἰδότες ὅτι ἀπὸ Κυρίου ἀπολήμψεσθε τὴν " ἀνταπόδοσιν 
τῆς κληρονομίας - τῷ Κυρίῳ Χριστῷ δουλεύετε' 25. ὁ γὰρ ἀδικῶν Ἢ 
τ Οηἱγ Ραϑὺυϊ ἰῃ Ν.Τ. 

ΟὨΪΥ Βεῖε 
Ἐρᾷ. νἱ. ὁ 
(ρας.); Ρ8. 

180 Τ᾿ Ττ, ΜΝΗ., νν 8. νἢ ΜΟΚΙ,. οφθαλμοδονλεια: [,η.,1.ἢ. ΠΠ ΑΒΌΕΕΟΘ, 
ὉΥ Δϑβδὶ πη]διίοη το Ερῆ. νί. 5. 

ἀουδ]ε- ἀεα!ίηρ οἵ εγε-βεγνίςα. --- τὸν 
Κύριον: ἰπ 5ὶρηίῆοαπε ςοπίγαβε ἴὸ τῆς 
τηλϑίεσβ δοζογάϊπρ ἴὸ τῇς ἤεβῃ, 

νεῖ. 23. Νοῖ οπῖν τηυβὲ ἴδε 5ανε᾿β 
ΜΟΥΚ δὲ ἄοπε ἰπ πὰ ἔδαγ οἵ ἴπε ἵογά, 
δυϊ ἄοπε 48 {{ ἰξ ννεγὲ δοῖμδιγ ἕοσ τη8 
Ιμοτά τπδὲ ΒῈ ννᾶβ ἀοίηρ ἰξ, ἀπά ποὶ ἴοσ ἃ 
τλεγε ΒυπΊδῃ πηᾶδῖετ. ἀπά {ἢ ϊ8 ρχίποϊρ!ς 
ἰ8β ἴο φονδθη ἄνευ ἀείαδὶ! οἵ δ΄β ναγιεά 
δεγνῖςα. ---ἀἐδ ψυχῆς: ΠΕΑΓΌΪΥ ἀπά ν τ 
βοοὰ ν"]].---οὐκ ἀνθρώποις : τΠεῖτ δετνίςε, 
Ῥδὰὶ ψου]ά 8δυ, ἰ8 ποῖ ἴο δε γεηάεγεά δὶ 
411 (οὐκ ποῖ μὴ) το τπεὶγ ἐαγιν πιδβῖεγ, 
δυϊ ἐχο!υβίνε!ν το (Πγῖβὲ. 

γες. 24. ονενες {πεῖγ εαγί]γ πηαβῖοσ 
ΙΏΔΥ τενναγὰ {πεῖς βογνίοε, ἔπεῖα ἰδ ἃ 
Μαβίεσ ψῆο νἹ}} ρίνε τΠεπὶ ἃ 7υδὲ τεοοπι- 
Ῥεπβε; διπουρῇ ἴμεν σάπποὶ γεςεῖνα ἂη 
ελγῖῆϊγ, Ηξ ν}} φῖνε ἴπεὲπὶ 4 πεᾶνθηϊν 
ἰπμεγίϊαποε.---ἀπὸ Κυρίον: ἰη Ἐρῆ. νἱ. 8 
παρὰ Κι. Τῆς δὔβεηςε οἵ {πε δγίίοὶς 18 
ποίεννοσίῃγ. [{ ἐπιρῃδβίβεβ ἴπ6 ροβίτοα 
τλῖμοσ ἴπᾶπ ἰἀεπιῖῆεβ τῆς Ῥεγζβοη οἵ Ηἰπιὶ 
Ψ 80 ρῖνεβ ἴδε τειννασά (οὐ ἴμε ἀπδγίῃγουβ 
ἐν υἱῷ, Ηεῦ. ἱ. 1). Ηδυρι τη κΒ παῖ μετα 
ἰ8β πὸ 5ἰρηίβοδηςα ἴο δὲ διϊδοβεὰ τὸ ἰϊ5 
οπηϊββίοη ; δυϊ, 45 Πἰἱρδιίοος βαυ8, “ ἰς ἰδ 
ϑίυἀϊουδὶν ἱπβογίεὰ ἱπ τε σοπίεχι᾽".-- 
ἄντα. ν τῆς κληρονομίας : τς “751 
τεοοπηρεηβεςοηβίβειπρ ίη ἴῃς ἱππετίίδηςσε". 
κλ. 158 ρεηϊεῖνε οἴδρροϑβίιίοη.-- -δονλεύετε. 
ΤὮΒ πᾶν δε ἴᾶκεπ 45 δη ἱπάϊοδιϊνε 
Τιρμιῖ,, ΕἸπάϊ., Μουϊε, Ηδυρι) οὐ 48 δἃπ 
ἱπιρεγδῖίνε (Μεγ., ΕἸ]., ΑΙἢ,, ΑδὉ.).. Τῆε 
ἰπάϊοδεῖνε ἰ8 ἀείεηἀεά οπ πε στουπά δαὶ 
ἴι ἴβΒ πεεάεὰ το ἐχρίδὶπ ννῆο ἰβ πηθᾶπὶ ὉῪ 
ἀπὸ Κυρίου (δυϊ 118 ννᾶ8 Ξυγεῖν ΟὈν]ουΒ), 
δηὰ παῖ πε ἱπιρεγαῖίνε 866 π|5 ἴο γεαυῖγα 
ὡς τῷ Κ. Βυῖ 1 ἰρπείοοι Ὠἰπιβεὶ φυοῖεβ 
Ἑοπι. χίϊ. 11, ψδετε ὡς ἰ8 ἀΔΌβεπί. Οη 
πε οἵδε παπά τῇς ἱπάϊςαϊτίνε ρίνεβ ἃ 
βοπιεννῆδιὶ ῆδιὶ βεηβα, δηὰ ἴΠε ἱπιρεγαῖϊνε 
ΒΕΕΠῚ8 ἴοὸ γἱεϊὰ 4 δείϊεγ οοπποχίοη ψ ἢ 
ΝΟΣ. 25. [τ|8 Ὀεβὲ τῆεπ τὸ δῖε ἴἴ δ5 δῃ 
ἱπηρεγαῖίνα. 

νετ. 25. Τῆϊβ νεῖβε ργονίεβ ἴῃς 
τεᾶβοπ (γὰρ) ἰος δουλεύετε. [ὲ ἰΒ ἀϊ8- 

Ρυϊεά ψΠΒεῖμες ὁ ἀδ. πιεδηβ ἴῃς πηλβῖεσ 
ὙΠῸ τγεδῖβ Πὶβ βίανε ὑπ’ 81}, οὐ ἴῃς βανβ 
ΨὯΟ Ὁγ Βίβ ἰάϊεπεββ ψγοη 8 ͵ 5 τηδβίεσ. 
Το ἱποῖϊυάς οι (Πἱρδεῖ,, Εἰπά!., ΟἹ.) ἰ8 
δίρῆϊν ᾳυεβιϊοπδοϊε, ποῖ οπὶν Ὀεσδυβε ἃ 
ἄουδὶς τεΐεσεπος ἰ8 οὐ ρτίποιρίε ἴο θὲ 
δνοϊάεἀ ἰπ εχεζεβίβ, Ὀὰϊ θεσᾶυβε ἔπε σοη- 
πεχίοη ἢ δονλ. ἱπ]ρ|1ε8 τπᾶὶ οης 5ἰὰθ 
οἵ {πὰ τεϊδιίοη οὐἱυ ἰ8 θείη ἄδαϊ ννίτῃ. 
11 18 σου πΊΟΩΪΥ τπουρῆς ἴπδὶ πε νογϑα 
ἰ8 Δπ ἐποουταρεπηεπί ἴοὸ ἔπε 8'ανε, Ὀαϑεά 
Οὐ ἴδε ϑϑυγάηος ἴπδὶ ἴῃς πιᾶϑῖεσ ψῃοῸ 
1} ἐγεαῖβ πὶπὶ νυ} τεοεῖνε ἢἰ8 τεοοηρεπβς 
ἰπ ἄυεα σουτβε. [π ἔδνουγ οἵ πϊ8 οὐκ 
ἔστιν προσωπ. ἰβ8 υτρεὰ, Ξίποα ἰξ ἱπηρ|ϊε 8 
τῇαλις πεν ἀγὲ ἰῃ ἃ βοςοίαὶ ροβίτίοη ᾿ς ἢ 
ταῖρῆς ἱπθυεποα δαγίθὶγ σουγῖβ, Ὀὰϊ ςΔη- 
ποῖ πκριτἰραῖα ἴΠ6 Ἰαάρτηεηι οἵ αοά. Βιυὲ 
ΜὮ1ΠῈ ἃ ΟἨἩγίβείαπ νντίϊτες οου!ὰ ἀϊβδβυλὰς 
ἴτοπὶ νεῆρεαποα ὉΥ ἴπε τπουρῆς τπδὶ 
νεηπρεᾶπος Ὀεϊοηραά το αοὰ δἴοπε, ἰὲ ἰ8 
ποῖ ογοάϊδ᾽ε ἐμαὶ Ῥδὰϊ 5ῃου!ά οοηβοὶε ἴπε 
βἷδνε οἵ ἐποουγᾶψε Πὶπὶ ἱπ Πὶβ ἀυστν ὈΥῪ 
πε τπουρῆς ἰδὲ ἴοσ ὄνεσν ψτοπρ Πα 
τεροείνεά Πὶβ πιδβῖεσ νου]ὰ ἤᾶνε ἴο βυβεσ. 
Αηά, 48 Ηδυριὶ βᾶυ8, ννεὲ βου] πᾶνε εἐχ- 
Ρεοϊεά ὑμᾶς δες ἀδικῶν Δληὰ δὲ ἰπβιεδλά 
οἵ γὰρ. ΤΠετε [8 480 ἃ ρυεβυπιριίοη ἰπ 
ἕαλνουτγ οὗ Δπ ἐχῃπογίδιίοη ἴο ἴδε βίανε ἤετσε. 
{ΠῚ} τεξειτεά ἴο ἴπε πγδβίεγβ ἰξ 'νουἹὰ ἤανε 
σοίλα πιοῖε παῖυγα!γ αἴεγ ἷν. 1. Νογ 
ἄος8 π' ΄. ΠΕΟΟβΒΑΓΎ ἱπιρὶν ταὶ τπς 
ντοηράοες 18 βοοίϑ! ἢν πιοσα ΠΙΡὮΪΥ Ρἰδοεά. 
τ ἐαυδιν νν6]1 ἀρρ 1ε8 ἴο ἑανουτιεἶβπι πὲ 
ταὶρῆς Ὀς ἐχρεοιϊεά ποπὶ αοὰ οχ τῆς 
ξιουπά οἵἩ τεϊ!ρίουβ ροβιτίου. 850. νε 
βῃουϊὰ ἱπίεγρτεῖ τῆς νεῖβὲ (γἢ ὟΝ εἰ85 
δηὰ Ηδυρι) 48 ἃ νναγηΐπρ ἴο (ἢς ΟΠ τ βιίδη 
βίανε ποῖ ἴο ργεβϑυπιε ου 18 (γίβιίαπίτυ, 
80 88 ἴο τπὶπκ τπαὶ Οοἀ υ»}}} ονεγίοοκ ἢ 5 
τηϊβάεεάβ οσ ἰάϊεπεββ. 
Οβάρτεε ἵΝν.--- νεσ. τ. ἰσότητα. Τα 

1τεγϑὶ πιεαπίηρ 8 “ ἐφυδι ν᾿" ἀπὰ Μεγεσ 
1ΔΚεβ ἰξ 8ο ἢεσε (30 ΟἹ., Η δυρι), ἐεχρίαἰπίης 
ποῖ οἔεαυδ ιν σοηξεγγεά Ὀν ἐπιαποὶραιίοη, 
δυῖ οὗ ΝῊ ττελῖπιεπὶ οὗ (ῃς β'ανε ὃγ δὶ8 
πιδϑίεῦ 45 ἃ ὑγοῖποσ ἱἰπ ΟἾγίϑῖ. [τ ΠΊΔΥ, 



44 ΠΡΟΣ ΚΟΔΟΣΣΑΕΙ͂Σ Ιν. 

5 Οὐν μετα κομίσεται ὃ ἠδίκησεν, καὶ οὐκ ἔστιν "προσωπολημψία. ΙΝ΄. τ. οἱ 
ἡ αὐ; 
παν, κύριοι, τὸ δίκαιον καὶ τὴν "ἰσότητα τοῖς δούλοις παρέχεσθε, εἰδότες 

1 

οζ Βἰδ. 
ακ. 

8 ΟυἹ 

πα; ᾿ὅτι καὶ ὑμεῖς ἔχετε Κύριον ἐν οὐρανῷ. 

2. Τῇ προσευχῇ προσκαρτερεῖτε, γρηγοροῦντες ἐν αὐτῇ ἐν εὐχα- 

Οηῖν μεῖς ριστίᾳ, 3. προσευχόμενοι ἅμα καὶ περὶ ἡμῶν, ἵνα ὁ Θεὸς ἀνοίξῃ 
τἰ αν κα ἡμῖν θύραν τοῦ λόγου, λαλῆσαι τὸ μυστήριον τοῦ Χριστοῦ,1 δι᾿ ὃ καὶ 

δέδεμαι, 4. ἵνα φανερώσω αὐτὸ ὡς δεῖ μὲ λαλῆσαι. 5. ἐν σοφίᾳ 

18ο [π., Το, Τοῦ, ΝΗ. ἘΝ. νἱἢ πιοδὲ δυϊπογίεεβ, ροββι ον ὉΥ δϑδίτητ! διοη ἴὸ 
Ερῆἢ. {1ϊ..4. τον Θεον: 5. ἢ ΒΙ,4, 41, 238, ΕἸΏ., ΡγΟΡΔΌΪῪ υπάετ ᾿ἰπἤυεηςε οἵ ἰϊ. 2. 

ἰπ βρίίϊε οὐ ΟἸιγαπιασε β ἀδπῖδὶ, τηεᾶπ 
“ δαυΐν,"" ἀπά {πε σοπιδίπαιίοη νυ ἢ δίκ. 
βυρξεβῖβ [18 πηεϑηῖπρ πετε. Ὅς πιδβῖεσ 
8ῃοι)ά τερυϊαῖς ἰδ ἐσεδίπιεπι οἵ Πἰ5 βίανε 
ποῖ ὉγΥ σςαρτίςε, θὰ Ὁ ἐαυϊιγ.---παρέχεσθε: 
“ ΒΌΡΡΙΥ οὐ γοὺσ ρατῖ,᾽᾿ ἃ ἀγπδσηὶς πιά άϊε. 

νγν. 2:-.6. ΕΧΗΟΞΚΤΑΤΙΟΝΒ ΤΟ ΡΕΑΥΕΗ͂, 
ἘΒΡΕΟΙΑΙΠῪ ΒΟΚ ΤῊΣ ΕΟΞΚΤΗΕΒΑΝΟΕ ΟΓ 
ΤῊΒ ΑΡΟΒΤΙΕ᾽Β ΨΟΚΚ, ΤΟ ΨΊΒΡΟΜ ΤΟ- 
ΜΑΚΌΒ ΤΗΟΒΕ ΨΙΤΗΟΟΤ ΑΝῸ ΤῸ ΡΙΤ- 
ΝΕΒ8 ΟΕ ΒΡΕΕΒΟΗ.--νν. 2-4 Ρδτγίίδ] 
Ῥάγδῖεὶ το Ερῆῃ. νὶ. 18-2ο. ---ἶ ες. 2. 
προσκαρτερεῖτε: οἵ. Ἐοπι. χίϊ. 12, ΑςἴδΒ 
1. 14. ϑιελάξαβιίπεβϑϑβ ἴῃ ὑγᾶγοσ ἰβ ορροβεά 
ἴο “ [αϊπεηρ "ἡ πὶ {π, ἐπε δεβὲ "Π]Πυδιγδτίοπ 
θείη ἴπε ἱπηροτίαπαίς νἱάονν ἂπά {πὰ 
ἰτηροτιαπαῖε ἐτιεπά.---γρηγοροῦντες ΤΔΥ 
τηεᾶη παῖ ΠΟΥ ἅτε ἴἰο ννδῖςἢ δραίπβι 
δτονηῦ 'νεᾶτν 80 ἔδαὶ ἴπ6ὸ ργᾶγεσ ὃε- 
ΠΟΠΊ68 πιο ῃδηίοδὶ, οσ, ἃ8 ϑοάδθη ἴδῖκδβ ἰΐ, 
Δραϊηβῖ οοπδιβεὰ τπουρῆς. Βυῖ ρεγῆδρβ 
1 ἰ ποῖ 50 τῆι ςἢ 8] οτῖπεβδ ἱπ ὑγάγεσ τΠδὲ 
ἰδ πηεᾶηΐ 8485 ἴπεῈ ψνιοΠ]πεβ8Β ψὨίο ἢ 
τηδηϊξεβίβ [186 17 ἴῃ τΠὸ ἴογπι οὐ ργᾶγεγ (80 
Ηοΐ., Ηδυρι). Ι͂ῃ ἔαδνουγ οἵ τῃϊβ ἰ8 
ἴδε υδὲ οἵ γρηγ- ἰῃ {Πὸ τεϊϊρίουβ βθῆβε 
ἔος ννδιοδέυπε88 ἀραίπβὲ τεπηριδιίοη .---ἐν 
εὐχαριστίᾳ: {παηκβρίνπρ ἰ5 δἀδεὰ, δῪὲ- 
οαυβε ἰξ βργίπρβ ἔγοτὴ {πε πεαγῖ {πη ΚΑΙ 
ἴον αοά᾽ δ ρὶἤδβ, απά ἐδπεγείοσε υνδῖο δι 
ραϊπβι Ἰοβίηρ ἴπεπλ. 

νεῖ. 3. ἡμῶν: Ρειμᾶρθ ἱποϊυάϊπρ 411 ἢϊ5 
{6 ]Πονν-νοσκεσβ, ργοθδδὶν ποῖ Ῥαυΐ δἱοπε, 
οη δοςουπῖ οἵ ἴπε βίηρυϊατ (δέδεμαι) .---θύ- 
ραν τοῦ λόγον: ἑ.4., ἃ τετηον] οὗ ννπαίενετς 
οὈβίσυςιβ ἰϊβ ῬΓΟΡτα88, ροββι ΟΪΥῪ 1 ρεγαῖίοη 
“τοπὶ ῥγίβοη, ἴο ψῃϊο μὲ ννὰβ ἰοοκὶηρ 
Τοτννατὰ (Ρῃ1π). 22). Εογ ἴπε πιεΐδρμοσ, 
ε΄. τ Οον. χνΐ. 9, 2 Οος. ἰϊ. 12.---λαλῆσαι: 
“Ἴρ0 848 ἴο βρεᾶῖ,᾽ ἱπῆηϊιῖνς οὗ πε ςοη- 
βεαιεδηςε.-τὸ μυστήριον τοῦ Χριστοῦ: 
πε τηγβίεσυ ψηΐοῃ Ὧδ8 ΟἾγῖβὲ ἴοὸγ ἴδ 
ςοπίεπῖ. Οπ δοοουπὲ οὗ Πὶ8 ῥγοοϊδγηδ- 
τίοπ οὗ ᾿ξ, ἀηά εβρεοίδιν οὗ {πε ἰσυτῃ τηδὶ 
πε Οεπε 68 ννεγα δάσηϊτιεὰ ἔγθεῖν ἴὸ 118 
δ]εββίηρβ, ἢς ἷβ πον ἃ ὑτγίβοῃεσ. 

γες. 4. ἵνα 8 νϑηῇϊου ΒΥ ςοππεοῖεά. 

ὙΒε υδυ8] ννᾶν 15 θεϑὶ Ὡς οοππεςῖς τ 
ἡ ἀνοίξῃ. ΤΕΐΒ 18 θεϊῖες τθδη ροὶπρ 
Ὅδοκ ἴο προσενχ., ΜΜὯΠεῈ τῇς Τοοπησχίοῃ 
ψ ἢ λαλ. ἰ5 διγαίποἁ. [1 τιν ὃς ἰδίκε 
(α5 Βεηρ., Ηοΐπ., 580.) «ἢ δέδε 
“Βουπὰ ἴπ ογάεγ {παὶ 1 πῇᾶὺ τηδηϊξεϑι," 
δυϊ ἱἢ 8ο Ὧν δῃπουϊὰ δὰ! πᾶνε ἀεβίγοά 
Ι ὃ ϑοάεῃ γρῖνεβ ἃ ρεουϊίατ τυγῃ ἴὸ 
τε τουρῃι. Ηε τπίηκβ Ρδὺϊ ἰβ θουπὰ 
ἵπ ογἄες ταὶ ἢε πον πιδηϊξεβε ἰοὸ δὶξ 
)υάρεβ ον ἢε σαὴπ ἀο πὸ οἵδες (δεῖ 
εὐ ρΒαῖὶς) ἴπᾶπ ῥγεᾶςῃ. ΤῊϊΒ βεεπὶβ ἴο 
Ῥὲ πιεῖ ὉῪ Ηδυρι᾽ 5 ογιεἰς5πὶ τῃαὲ ἔοσ τῃϊ5 
ΜῈ πχυβὲ πᾶνε ἢδὰ φανερώσω ὅτι δεῖ με 
λαλῆσαι αὐτό.---φανερώσω. ϑοάεῃ ὑγτρὲβ 
ἴῃ ἔδνους οὗἉ δ΄β ἱπιεγρσεϊδιίοη ἴπδὲ φαν. 
ἰδ πενὲσ υδεά οὗ Ῥαυ}8 ργεδςδίπρ, δαὶ 
ἴδετε βεεῖηβ ἴο 6 ΠΟ τεᾶβοῃ ΨἘΥ ἰΐ βου] 
ποῖ ὈΕ. [ἰ 18 ἃ βίτοηρεσ νοζγά ἔδδη λαλ.; 
δε ννδηΐῖβ ἴο “πηᾶκε ἴτ οἴεδσ".- --ὡς δεῖ 
λαλῆσαι τείετξ ἴο πε πηοάε οὗ ργεδςῃίην, 
δαῖ {πε ργεςῖβε βθῆβε 18 ἀποοτίδίπ. ϑογης 
τπΙῺΚ [τ τλεᾶπβ Ῥοϊ ἀν, οἵπεῖβ 'π ἃ ΨΑΥ 
βυϊεὰά το ἰπ6 ρΡεου δ οἰγουπιδίδποοϑβ, 
οἴδπετβ ἰῃ ἃ ννᾶν ἴπαὶ 85884}} Ὀς εαυδ] το (86 
δτιεαίπεββ οὗ (πε πιεββᾶρα. Οἵ, ἀραὶπ, ἃ 
τείεσεποε ἰβ δββυπηεὰ ὈΥ πιδὴΥ ἴὸ ἴδε 
7υάαϊδίηρ ορροβιτίου. Βυὲ ργοδδϑὶν {δε 
ἐξεϊπρ τπδὶ ργοπιρίβ ἴῃς ᾿νοτὰβ ἰβ (ῃδϊ ἴπ 
Ῥτίβοη 18 δοιίν!ν ψνὰ5 ουτυεᾶ, ἀπά πε 
νἰβῃεὰ τὸ Ὀὲ ἔγεαε {πὶ ἢ6 τῦῖρῇξ ργεδο ἢ 
πε αἀοΒρεῖ ντπουϊ τεβιγιςιτίοη. 

νεσ. 5. ΤΥ. Ἐρῆ. ν. 15. Αἢ ἐχβογίδ- 
τίοῃ ἴο ννῖίβε σοπάποϊς ἴπ τεϊδτίοη ἴὸ ποη- 
ΟΠ τι βείδπβ.-- -τοὺς ἔξω: τῃοϑε ουϊδίάς τῆς 
ΟΒυτοῦ; τὰς τείεγεηςε ἰδ βυρρεβίεδ ὃν 
πε πηεπιίοη οἵ θύραν τ. λόγου. ΤΕΥ 
τηυβὲ δὲ νν͵βε ἰπ ἐμεῖς τεϊδιϊοηβ υν τῇ {μετ 
80 85 Ὡοῖ ἴο ρῖνε {πΠεπΊ δπ υὑπέλνουγαδὶα 
ἱπιρτεβϑίοη οὗ τῆς ἀοβρεῖ.---τὸν καὶ 
ἐξαγοραζόμενοι: “ πηακίπρ γουγ πηλεκεῖ 
ΠΥ τοπὶ ἴπε οσοδβίοη " (Ελπιβαν, δέ. 
Ῥαμὶ ἐπε Τγαυεῖϊεν, ῬΡ. 140). Τδεγ δε ἴο 
δεῖζε πε δεϊπρ ορρογίυπιν ἤθη ἐΐ 
Οσουτβ ἴο ἀο ροοά ἴο “ἴποβε ψἰϊζδουϊ,᾽" 
δηά τῃυ8 ῥτγοπιοῖε ἴπε βργεδὰ οἵ (δε 
ΟΘοϑρεὶ. 
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περιπατεῖτε πρὸς τοὺς ἔξω, τὸν καιρὸν ὃ" ἐξαγοραζόμενοι. 
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Ὁ Οοϊγ Βεῖε 
6. ὁ ἘρΔ ΡΒ. 

λόγος ὑμῶν πάντοτε ἐν χάριτι, ἄλατι “ ἠρτυμένος, εἰδέναι πῶς δεῖ γ:16 (ρα); 

ὑμᾶς ἑνὶ ἑκάστῳ ἀποκρίνεσθαι. ᾿» ἶν. αἰ 
.«Τ. 

7. Τὰ κατ᾽ ἐμὲ πάντα γνωρίσει ὑμῖν Τυχικός, ὁ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς ς Ουἱν δεῖς 
καὶ πιστὸς διάκονος καὶ σύνδουλος ἐν Κυρίῳ, 8. ὃν ἔπεμψα πρὸς ἰχ. ς“ο; 

Ταῦΐο χἰν. 
ὑμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο ἵνα γνῶτε ' τὰ περὶ ἡμῶν ' καὶ παρακαλέσῃ τὰς δ ΝΤ. 

, » , Ἵ Ν᾿ ; ἀ Οηϊν Βετε 
καρδίας ὑμῶν, 9. σὺν ᾿νησίμῳ τῷ πιστῷ καὶ ἀγαπητῷ ἀδελφῷ, ὅς «πὰ: ζοτ. 

ἐστιν ἐξ ὑμῶν - πάντα ὑμῖν γνωρίσουσιν τὰ “ ὧδε. 
1ο. ᾿Ασπάζεται ὑμᾶς ᾿Αρίσταρχος ὁ "συναιχμάλωτός μου, 

Μᾶρκος ὁ ᾿ἀνεψιὸς Βαρνάβα, περὶ οὗ 

1 80 εἀὰ. 8} ΑΒΌ ΟΡ. γνω.... υμων: ΟΟΌΡΟΕΚΙ,; γνωτε.. 
3", δυϊ οοττοςιεα το γνωτε. . . ἡμῶν ὉΥ ἐᾷς, ΨὯΟ τε-οοσγεςίεά ἱπίο γνω. . - 

ει. 6. ἐν χάριτι: ρτοθδϑὶν ““ ρτδοίουβ,᾽" 
“ ρῥ᾽ελβαπε" ἰβ ἴῃς πιεδηϊηρ; ΥῪ ἴδε 
βυνεεῖπεββ δπὰ ςουτγίεβγ οὗ (Πεὶς σοηνεῖ- 
βδίίοη ἴμεν ἅγε ἴο ἱπίργεβ88 ἑδνουγα θυ ἴπε 
μεδίμεη. ϑοπῖε (πιοϑὲ γεοεητὶν Ηδυρί) 
τοϊπκ Ὀϊνίπε στᾶσα ἰ8 τηεδηῖ, δυῖ {Πὶ5 
ἄοεβ ποῖ βυϊξ ἅλατι 80 ννε]].---ἃᾷλατι 

. [ἢ οἰαββίοδὶ νυτίτογβ “" βδ]ῖ ᾽᾿ 
εχργεββεὰ {δὲ ννῖς ἢ νΒΙςἢ σοηνετγβᾶ- 
οη νγῶ8 βανουτεᾶὰ. Ηετε ννϊβάοπιῃ ἰβ ὑγο- 
ῬΔΌΪΥ πιεαπὶ οα δοςουηὶ οἵ εἰδέναι. Τετε 
τᾶν ὃε ἴπε βεοοπάδευ πηεδηίΐηρ οὗ ψνῃοἷε- 
Βοπιο, ἀοτγινεδ ἔγσγοῃῃ ἴῃς ἑμηςιίοη οὗ βδ]ῖ 
ἴο ῥγεβεσνε ἴτοῃ) Ἴοτγυρτίοῃ.---αἰδέναι: 
“80 88 ἴο Κπον,".---πῶς κιτιλ.: {ΠῈῪ 
ταυδβὲ 5ιτίνε ἴο ουϊεἰναῖε ἴῃ οἰ ἢ οὗ ρΙεδβδηὶ 
πὰ ννῖδε σοηνεγβαίίοη, 80 ἴῃδὶ ἔΠΕῪ ΠΊΔΥ 
ες δὖϊ]ες ἴο βρεᾶῖκ δρρτορσγίδιεἶῖγν ἴο εδοῖ 
ἱπάϊν!ἀυδ] (νὰ δὶδ ρεσου δῦ πεςάβ) ψνἱτἢ 
τοὶ πεν Τςοπλε ἴῃ ςοηϊδοῖ, 

νν. γ-18.: ΟΟΜΜΕΝΌΑΤΙΟΝ ΟΡ! ΤῊΗΕ 
ΒΕΛΚΕᾺΒ ΟΡ ΤΗΕ ΨΕΤΤΕΕ, ΜΙΤῊ βαυῦτα- 
ΤΙΟΝΒ ΒΕΟΜ ΗΙΒ ΡΕΙΓΟΥ-ΨΟΚΚΕΚΒ ΑΝῸ 
ἨΙΜΒΕΙΡ.--τνν. 7, 8 ρᾶσϑ!]εὶ το Ερἢ. νὶ. 
21, 22.--Ν ες. 7. Τνχικός ἰ8 πηεπιϊοπεὰ ἰῃ 
Αοςἰβ χχ. 4, Ερῇ. νὶ. 21, Τί. ι|. 12, 2 Τίπι. 
ἷν. 12. Ηε Ὀεϊοηρεὰ ἴο {πε ῥγονίηοε οὗ 
Αδία, διὰ ννᾶ8 βεηΐ δἱ τπ|8 {ἰπιὲ ποῖ Οὔἱν 
στὰ τηΐβ Ἰεϊῖῖας δυϊ νυν τῆς Ἐρίδβες ἴο 
τδε Ερμεβίδηβ.---ἀδελφὸς 15 υϑυ}}γ τΑΚοη 
ἴο ἜΧρσαββ Π8 γεϊδιίοη ἴο ἔπε τρετιθετα οὗ 
τῆς ΟΒμυτοῦ, τπουρὰ Ηδυρὶ τὨϊπκα ἰὲ 
πηεᾶπϑ Ρδυΐ᾿Β ὑγοῖμοι.--- πιστὸς διάκονος : 
“ἈΠ {0] πιϊπἰδίετ,᾽᾿ ργοόρδῦὶν το ΡῬδυΐ, ποῖ 
ἴο ΟὨτῖβι. πισ. ζοεβ δἷβο νι σύνδον- 
λος, δηά 5ἰπος {Π18 Ἄἔχργεβϑεβ ἃ γεϊδιίοηῃ ἴὸ 
Ῥαδὺὶ ἰτ 15 ργοβαδῖς ἰπδὶ διάκ. ἀοεβ 50 
ἴοο.---ἐν Κυρίῳ: το δε ἴᾶκεπ [ἢ 41} τῆτες 
ποὺπϑ οπ δοοουπῖ οἵ ἴπε βίηρίε γιὶς]β. 

Ψψεῖ. 8. ἔπεμψα: “1 δπὶ βεοπάϊηρ " 
(ερ  βιοϊασυ δοσίβι).-- - γνῶτε τὰ περὶ ἡμῶν. 

ΝΟΙ, 11]. 

ἷν. 2 ἰῃ 

ἐλάβετε ἐντολάς, (ἐὰν ἔλθῃ δία. 
εἶδεβ. οὐ Βὶρ. ακ. ἋΟἿἱγ μεθ ΝΤ. 

«μων: 
.«ὕμων. 

ΤΗΐβ ἰ8 ποὶ οἷν ἴῃς θεῖον διιεβιεὰ τεδά- 
ἱῃξ Ὀυϊ γίεἰἀδ τῆς Ὀεῖῖες βεηϑε, δεοᾶυδε 
Ῥοῖῇ θείοσγς (νεῖ. 7) ἀπά δέϊεγ (νεσ. 9) Ρδὺὶ 
βᾶγβ ἴμδλὲ Τγομίουβ ψ"}}} δοαυδίπε τῃεπὶ 
ΜΠ τηδίϊεῖβ ἂὲ Εοπιθ. Ηδ υνβῆεβ ἴὸ 
τεϊϊενε 1Π6 δηχίεϊυ οἵ ἴῃς (ΟἹ οββίδπβ 88 ἴὸ 
διὶ8. ννε]ίδσε.---παὶ : 866 οἡ ἰΐ. 2. 
ΤῊΙΒ υποῖίοη ἰ8 ποῖ δβογιδεὰ το Οπεβὶ- 
τῆυβ, ὑγῆο νν»88 ποῖ ἃ σύνδονλος. 

νεῖ. 9. Ὀνησίμῳ. ΡΠιϊεπιοπ᾽ δ ταη- 
ΑΥΑΥ δίανε, νο νὰ8 τεβουεὰ ὃν Ραυ] 
δηὰ οοηνεατίεὰ ἴο ΟὨτβεϊδηϊγ. Ρδὺυ] βεηὶ 
δὶπὶ ὈΔοῖκ ἕο ἢί5 πιδβίεσ, ἢ (ἢ ἐχαυ δια 
Ερίβιῖς ἴο Ῥῃϊεπιοη ἀεβραϊοῃεὰ δὲ {πε 
ΒΔΠῚ6 Ἐπης ἃ5 118 Ἰεϊῖετ, Ης βρεᾶκβ οὗ 
Ἠἰπὶ ἴῃ τῆς πιοβὲ αβεςιίοηδῖς ἰεγπιβ, ἴὸ 
δεουγα ἃ '᾿ψεϊσοπις ἕοσ Πὶπὶ δἱ (ἰοΐοββδ. 
Ηε 8εεπὶβ ἔγοπι τπΐβ ραββαψε ἴὸ δᾶνε δὲ- 
Ἰοηρεά ἰο Οοἴοξβδε, δἀπὰ ννεὲ πΊδυ ἱπέες 
τδαῖ τηϊ5 458 ἴπε βοῖης οἵ Ρῃϊ]επιοη. ἵὲ 
τῆς δυῖμοσ οὐ (οϊοββίδηβ ἰεᾶγηϊ ἢἰ5 πᾶπης 
πτοπὶ ἴῃς Ερίϑβιϊε ἐο ἢ ]επηοη, ἰτ ἰβ διγαη σε 
δαὶ ἢ βῃουϊὰ ἤανε ςοπιεηϊεὰ Πίἰπηβεῖς 
ΜῈ (ἢ18. θαϊὰ τεΐεγοπος, δπὰ τηδᾶς πο 
Δ]υδίοη ἴο δὲβ ἀεβογίίοη, ςοηνεγβίοη δηὰ 
τεΐυγη ἴο 8 πηλϑῖεσ. ϑυςἢ οπιίββίοη ποῖα 
ἰ8 οπαγαςιεγίϑιϊς οὐ Ῥαυ} 8 ἀεἰςδογ.---τὰ 
ὧδε ἰδ νυάδετ τῃΔη τὰ κατ᾽ ἐμὲ (νετ. γ). [τ 
τ εδη8 811 τπδὲ ἰβ παρρεπίηξ ἴο ἴῃς Οπυσος 
ἱπ Κοπιε. 

Ψψεσ. το. ᾿Αρίσταρχος: ἃ παῖϊνε οἱ 
ὙΠεββδίοπιοδ, τπεπεοηςὰ ἰη Αςὶβ χὶχ. 29, 
χχ. 4, χχνυῖϊ. 2, ΡΏ1]πι. 24. [πὸ ΡΠΙπι. 
ἘΡδρῆτγδβ ἰβ ππεπιίοπεὰ ἃ5 Ῥδυ}᾽8 {ε]ονν- 
βείϑοποτ: Ετί ζϑοῦς βυσρεβιεά ταὶ Πὶ5 

ἰεπάϑβ ἰοοῖς τυγηβ ἰῃ νοϊυπιδειν βμασίης 
8Β58 οἀρεἰνιτγ, ἀπά εἐχρ᾽δὶπεά πε ἀϊβετεπος 
θεῦνεεη ἰδὲ ἵννο ΕΡίβι1εβ. ἰπ τὴϊ8 "νῶν. 
Τδε ἀϊνετρεποε Ὀεΐννεςπ ἴδε το ΕΡ 8116 5 
τεβῆεβ ἴο δυϊπεπεὶοϊγ, ἔογ ἂπ ἱπιτδῖοσς 
νουϊὰ ποὶ πᾶνε οτεδιεὰ ἃ ἀϊβηου εν οἱ 

35 
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πρὸς ὑμᾶς δέξασϑε αὐτόν.) 11. καὶ Ἰησοῦς ὁ λεγόμενος Ἰοῦστος, οἱ 
ὄντες ἐκ περιτομῆς οὗτοι μόνοι συνεργοὶ εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, 
οἵτινες ἐγενήθησάν μοι ᾿ παρηγορία. 12. ἀσπάζεται ὁμᾶς ᾿Επαφρᾶς 

ὁ ἐξ ὑμῶν, δοῦλος Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ, πάντοτε ἀγωνιζόμενος ὑπὲρ ὑμῶν 
κε Οοὶν βατε ἐν ταῖς προσευχαῖς, ἵνα σταθῆτε τέλειοι καὶ πεπληροφορημένοι ἐν 

νει τι, παντὶ θελήματι τοῦ Θεοῦ. 
χχὶ. 
Ν. τ΄ 

᾿8ΟοΤΟ Το ΝΗ. Νννκ. νι 3." Β 23,71. 

τιῖδ Κίηά, Μᾶρκος (80 δοοεηίεα Ὁγ Β[458 
αὰ Ἡδυρι, ᾿Ῥντῦο τείδειβ τὸ Ὀ ΘΊ εγρεῦ 
πη ςοηβτπιδιίοη), ἴῃς σουβίη (ἀνεψιὸς) οὗ 
Βαιπαῦαβ, Ψὴο πιᾶν ὉΥ 1818 εἰπιε πᾶνε 
Ῥεεη ἀεδᾶὰ. Ης ἰβ πο ἄουδε (πες ]ομη 
Μασίκς οὗ τῆς Αοῖβ ἀπά τῇς Ὄνδηρείιβι.--- 
ἐλάβετε ἐντολάς. Ννε ἀο ποῖ Κπονν ννῃδῖ 
ἴεδε οοπηπιληὰβ ετε. ἐλάβ. οαπηοῖ δὲ 
ἂῃ ερίβιοίδσυ δογίδι (χπά ρεγβοη), ἵπεσγε- 
ἔοτε ἴδε σοστῃπιαπάβ πιυδὲ πᾶνα Ἀρρὰν βεηὶ 
Ριενϊουβῖγ. ἐὰν ἔλθῃ κιτιλ. τηᾶν ἜἼχργεβδ 
1πς βυδείδηςε οὗ {μεπ|.---δέξ . Ραυὶ 
ΤΔΥ Ὦανε ἔεαγεὰ τῃδλὶ Μαγκ᾽β ἀεέεοστίοη 
ἴτοπι Ἀΐπι, ννῃϊςἢ Ἰεὰ το πε βῆδγρ αυᾶγγαὶ 
δεΐννθεη ἢΐπὶ ἀπὰ Βαγπαῦδβ, πριρῃϊ ργα- 
ἠυάϊςε ἴτε Οο]οβδίδῃβ δραϊπϑὶ πίη. Τδα 
ταεηϊτίοη οὐ δὶβ γεϊδιοπβῃΐρ ἴο Βαγηδ- 
ὍαΒ ννᾶβ γοῦν ἱπίεηάδά 25 ἃ γεζοπι- 
τηεπάἀδιίοη ἴο μεῖς Κίπάηαββ. Ης 
Βεεπὶ8 ἴὸ ἤδανα ὕξεη ὑπκπονῃ ἴὸ ἴδς 
Οοἱοβδβίδῃβ. 

γες. τι. ᾿ἸΙησοῦς: οἴπεῦνν δε υπκηοννῃ 
ἴο 8. Ζαῃη ἠδ8 ννεῖ! ροϊπιεά ουἱ τπᾶὶ 
τῆς πιεπιίοη οὗ {Π|8 πᾶπια, ἰπ δά ἀϊίοπ ἴὸ 
ἴῆοβε πιεπιϊοηεὰ ἱπ ΡΠ σπηοη, ογεδῖεβ 
ἀϊβηουϊεῖεβ ἴος τδ6 ἱπιρυρτπεῖβ οὗ ἴδε 
αυϊπμεπείςιν, [ ΡΠ] πιοη ννὰβ δυϊμεπεῖς 
ΨΥ βῃουϊά δῃ ἱπιιαῖοσ νοηΐυγε τὸ δά 
ἂπ ὑπκπονη Ρεΐβοη, ἂπὰ Ἂβρϑοίαὶν τὸ 
᾿αλλθδισεν πε πάπα ]6βυ5, ἰπδὶ 80 βοοῃ 

ε βδοιεὰ δπιοηρ ΟἨγίβείαπβ 1 
ποῖ δυϊπεητίς, ἢν βμουϊὰ μα ποῖ ἢανε 
ςορίεἀ ἰπ)8ε]}---οἱ ὄντες ἐκ περιτο, ἢν: 
ἴο Ὀς τᾶκεη ννἱτῃ τῆς (Ο]] ον ΠΣ ἸνΟΣι 
δρίἴε οὔ τμε αὐνκιναγάῃεβδ οἵ ἴπῸ Ἡβολενρῦπὰ 
ὕοη. ναὶ ἰβ πιθαπὶ ἰδ ἐπαὲ ἴΠεβ6ὲ ἅτε 
τῆς ΟΠ οπεβ οὗ δε οἰτουπιοϊβίοη ν᾿ ῆοῸ 
δανε δε 4 δεῖὶρ ἴο δῖπη. [1 ἃ βἴορ ἰβ 
Ρίαςεά αἱ περ.» νν» βεῖ {πε βεῆβε {μ8ἱ [μεβϑς 
ΨῆῸ βᾶνθ 7υβὲ Ῥδδη πιεπιίοπεὰ γε δῖβ 
ΟὨΪγ ἐεϊ!ονν-νοσκεσβ, συν Βίοἢ 8 ποῖ ἴσα. 
Απβίδσοδυβ ἰδ γοῦν ποῖ ἱπουδεά, ἔοτ 
δε νεηϊ ἃ8 οπε οἵ ἴπε ἀερυϊδείοη βεπὶ ΌῪ 
ἴδε σἀεηε]ς ΟἸ τί διίδηβ νυν ἱἢ της ςοἸϊεσιίοη 
ογ ἴῃς ΟΒυσοὴ δὲ [ογυβαίετη.---οὗτοι 
ἴος τῆς διετυάς οὗ εν δ ΟἸτιβείαπβ ἴπ 
Εσπιε τοινατάβ Ραϑὺὶ οὐ, ΡΒ]. ἱ. 15-17, 1]. 
190-24. ΤῊΪδ ἰδ πιοῦσα παΐυγαὶ ἰῃ ἃ ἰεϊίε 

13. μαρτυρῶ γὰρ αὐτῷ ὅτι ἔχει πολὺν 
Ἐ πόνον ὑπὲρ ὑμῶν καὶ τῶν ἐν Λαοδικίᾳ καὶ τῶν ἐν Ἱεραπόλει. 14. 

στητε: [.ἢ., ΕΝ νὰ ΒΟΑΟΌΘΚΙΡ. 

ἔτοπὶ οπλε ἴμᾶπ ἔσγοπὶ Οξεβᾶγεᾶ. 
λείαν τοῦ Θεοῦ. ΤΠε ρῆγαβε 5. ἱπίδη- 
Ὀοπαιν σποβαη; ἴῃς [εν ἡνεσε ἀενοιεὰ 
ἴο ἴδε Κίηράοπι ; Ρδυϊ] βου! μανς ἐουπὰ 
ἰπ ἴδε ]εννῖβῃ ΟΒσιθιίδηβ μἰβ θεβὶ μεῖρεσβ. 

θησαν: {πε δοτίδὶ 86επῚ5 ἴο ροϊηϊ 
ἴο δοπιε βρεςϊδί ἱποίάβηϊ. 

γες. 12. ᾿Ἐπαφρᾶς: φοεεοη ἱ.7. Ηε 
ψ 88 Εἰἴπες ἃ παῖϊνε οἵ (οΐοββας οὐ μδὰ 
βαιἰεὰ ἐδμετε.-- δοῦλος Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ. 
Ῥδυ] υ868 1Πἰδ ἴεστὶ οἴεπ δι ίτας εὶς Ραὶ δαὶ 
οὗ πο οπε εἶβε εχοερὶ πετε ἀπά Ρἢ]}. ἱ. σ, 
πεσε με ο8115 Ὠιπιβεὶῦ δηὰ Τιμιοῖδν 
δοῦλοι Χ. ᾿Ἰ. Μεγες δηὰ ΑἸοσά οοππεςοὶ 
ΜῈ ὁ ἐξ ὑ ὑμο δυῖ ἰτ 5 δεῖς ἴο Ρίδοε ἃ 
οοσηπιᾶ δἤεσ ὑμῶν.---πεπληροφορημένοι: 
866 Οἱ ἰΐ. 2. ὕδονην ἰτ ἐδ Ἐρηδσι δῆ δετε 
ΚΡΗΪΥ δεβυγεὰ ". Ηδαυρι ἐπίπκκα τῆδι αἴτει 
τέλειοι τῃϊβ ἰδ ἀπδυϊτδδίς. Βὰΐ ἡ“ τς 
τγϑηβαῖε “ οοσρίεῖε " οὐ “ δΙ|]εὰ,᾿ τπὶ5 
15. ἰδυϊοϊορίςα!, αηὰ ἰτ 15 ποῖ οἰδασ πδὶ 
τέλ. ςονοτβ 1} ἀββυγδηοε.---ἐν παντὶ θελή- 
ματι Θεοῦ: “ἷπ ενεσυιὶπρ τδαὶ Οοά 
Ψ}116". Μεγεῖ δπηὰ Αἰίοσά σοηπεςὶ ψ πῆ 

(οτ 88 ἴδεν τεδὰ στῆτε), ὃυῖ 11 ἰς 
Ῥεῖτοσ ἴο οοηηεοῖ νυ τῆς ΝΟ ρασιςίρῖες. 

νει. 13. Τῇῆε δηχίεϊν οἵ Ἐρδρῆτγδβ ἔοε 
1δεβε Ομυσομεβ ν85 ΡγοῦδὈΥ ἀπε ἴο ἰδ 
τοηποχίοη νὴ ἴπεπὶ, εἰ πεῦ δ5 ἐουπάει 

μ᾽ ὁ ἰα ὁ ἀγαπητὸς: νες. Ἧς Λονκᾶς τι γα 
“μυκε ἔπε ρἢγβὶοίαπ, ἴῃς Ὀεϊονεά,᾽ πὸ 
ἄουδι το Ῥὲ ἰμεπ εἰβεά αἰεὰ τδε ἐνδηρεῖιει 
κε. Ηἰβ ντίτηρβ πᾶνε θεεη βῆονῃ ἰὸ 
ἐχδῖδῖς ἃ Τςοπβίδεσαρ!ε υδεὲ οὗ τηεάϊοδὶ 
ἴοτηβ. ΤΠῈ πᾶτε ννὰβ ογ᾽ ρί πα! γ 1πολ- 
8. Ηε ννὰ8 οἰεαγὶνυ ποῖ οὴς “οὗ δε 
οἰγουπηοϊδβίοη " (νεῖ. 11), ἃπά δὶβ, ἃ5 
οἴη ροϊπιεὰ ουΐ, δεεπὶ8 ἴο δχοϊυάς ἃς 
ῬΟΒδΙὈΥ τῆδὲ με ψτοῖς ἴτε Ἐρίβεϊε ἴὸ 
τς Ηεὕτσενβ. μᾶς: πιεηποηοὰ ἰΔϑὶ 
δηὰ νϊπουΐ σοτηπηεπάδείοη. ΤῊΪΒ 18 οοσα- 
ΤτΊΟΗΪΥ εἐχρίδίηθα 48 ἄυε ἴο ἃ ἰοσεδοάδιηρσ 
οὗ Ῥδὰ] ἰμδὶ ἢς ννου]ά τὰσῃ οὐἱ δδάϊυ, 
δυρρεδιεὰ ὈΥ {πε τεΐεγεπος ἴο ἢἰπὶ ἰῇ 2 
Τίῃ). ἱν. το ἃ5 πανίηρ ἰεῖ πη. Βαΐ ἰῃ 
ῬΏΪΠπλ. 24 δε ἰβ ραςεὰ Βείογσε ἴθκὸ δπὰ 
πυπιρετεᾶὰ ἀπιοηρ Ῥδυ}᾽ 5 ἔε]ον-νογίκεσς. 



11--- 18. 

ἀσπάζεται ὑμᾶς Λουκᾶς ὁ ἰατρὸς ὁ ἀγαπητὸς, καὶ Δημᾶς. 
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15. ἀσπά- 
σασθε τοὺς ἐν Λαοδικίᾳ ἀδελφοὺς καὶ Νύμφαν καὶ τὴν κατ᾽ οἶκον 
αὐτῆς ' ἐκκλησίαν. τός καὶ ὅταν ἀναγνωσθῇ παρ᾽ ὑμῖν ἡ ἐπιστολή, 
ποιήσατε ἵνα καὶ ἐν τῇ Λαοδικέων ἐκκλησίᾳ ἀναγνωσθῇ, καὶ τὴν ἐκ 
Λαοδικίας ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀναγνῶτε. 17. καὶ εἴπατε ᾿Αρχίππῳ, 

Βλέπε τὴν διακονίαν ἣν παρέλαβες ἐν Κυρίῳ, ἵνα αὐτὴν πληροῖς. 

18. " Ὁ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου. μνημονεύετέ μου τῶν 
δεσμῶν. ἡ χάρις μεθ᾽ ὑμῶν. 

δ 2 ΤΒεεβ 
ΕΣ. 1γν1 
Όος. χνὶ. 

1 80 ["η., Ττ, πῖρ., ΝΝ.Η., ΕΝ. τὰὴρ., νν8. τῇ Β 672. αντου: ΠΕΕΟΚΙ,; αὐτῶν: 
Τ., Ττι, κᾶν, ἘΝ. Ψ τ ΜΑΟΡ 17, 47. 

Ῥοββίθὶν ἢε ψτοῖες ἴδε Ἐρίβιε, δηὰ ἰβ 
τππ5 πιεπιϊοπεὰ ἰδϑὶ δηᾶά νους ρῥγαίβε. 

Ψεῦ. 15. Νυμφαν τὴλυ ες πιϑβου πε 
(Νυμφᾶν) οἱ {επιίηιπε (Νύμφαν). ΤΒε 
Ῥοεῖς ἔοσπι, Νύμφαν, 15 ἱπηρτοῦδθ]ε; οα {πὰ 
οἴδεσ ἤδη πε σοπιγδοιεά ἔοσση, Νυμφᾶν, 
ἰβ τῶσε. [1 αὐτῶν ἰ5 τεδά, εἰἴῃεῖ 18. Ρο8- 
51015. Οἰπογνῖβε {πε ἀεςίδίοη ἰβ πιδάς 
ὉΥ ἔπε ἌἙποῖοε θείννεεη αὐτοῦ ἀπά αὐτῆς. 
1τ 566 πὶ8 ργοδδδῖε τπαὶ αὐτῶν ννᾶ5 ἀυε ἴο 
οἤδηρε ὃν ἃ βογῖθε νῆο ἱποϊυάεά ἀδελφ. 
ἴῃ ἴδε τεέδσσεποα. Απὰ ἃ βογῖδε πιῇ δἰ τεσ 
ἴῃς {δπηϊπῖπα, βϑυπιίηρ παῖ ἃ ᾿νοπηδῃ 
ςουϊὰ ποῖ ἤᾶανε Ὀξδεη πιχεπιϊοηεα ἴῃ τῆ 18 
νᾶ. Τα διϊεβίδιίοη οἵ αὐτῆς 18 ΝΕΓΥῪ 
βῖγοηρ, ἱπουρ ἢ πυπιαγίοδιν βρῆς. ΤΒε 
ΟΒυτοῖ ἴῃ Πες πουβὲ ννγᾶβ 4 [ἰ,δοάϊεεδῃ 
Ομυτοῖ, ἀϊδῖίπος Δρραγεπῖν τοῦ {πε 
οἤεῦ Ομυτοῆ οὗ ἴτε ἴονπ. 

γεσ. 16. τὴν ἐκ Λαοδικίας : οἰελΙν ἃ 
Ἰεῖῖεσ βεπὶ Ὀγ Ῥδὺυ] ἴο 1,δοάϊςεα, ννῃιςἢ 
με Οοἱοδββίδπβ ἅγε ἱπβίσυςιεὰ τὸ ργοζυγε 
ἃπὰ τεδὰ. [τ πιᾶν ὃε ἃ ἰοβὶ ἰεϊίεσ, οἵ ἴὶ 
ΣῪ Ὧδε Οὐτ 50-(Δ|]|εἅ Ἐρίβεϊε ἴο τῃε 
Ἐρπεβίδηβ, ἴο νοῦ Μαγοίοη γεέεγβ 85 
τῆς Ἐρίβεϊε ἰο ἴδε 1,δοάϊςεδπβ, ἀπά νος ἢ 
ΑΒ ΡῬΙΟΌΔΟΌΪΥ ἃ οἰγουϊας ἰεϊίει. Δ εἰβ8 
ΔΙρυεβ ἴπδὶ [ἃ σδηποῖ δὲ ἔπε ΕΡίδβεῖε ἴὸ 
πε ἙΡδΒεβίδηβ, ἔογ ἴπαὶ ννᾶβ βεηὶϊ δῖ {πε 

ΒᾶτηἜ {ἰπιεὲ 48 ἰῃϊβ, δπὰ πεγείοσε Ραὺ] 
οουἱά ποῖ ἢανε βεπὶ βδ᾽ υἱδίίοῃβ ἴὸ 1.80- 
ἀϊςεα ἰπ (8 Ἰεϊίεσ. Βυῖ {πὶ8 18 ΕΔ ΠΥ 
πδῖυγαὶ, [5 ἘΡΒεβίδῃβ ννᾶβ ἃ οἰσουΐασ ἰεξῖεσ 
(πὰ τῆς αὔϑεηςε οὗἉ βδ᾽ υϊδιίοηβ ἰ8 ἀϊῆςσυϊε 
ἴο ἐχρίδίπ οἰπεγννῖβα), δηὰ 17 τηΐδ Ἰοϊίεν 
ν 85 ἴο Ὁε ραββεὰ οῃ ἴο 1,δοάϊςθ. 

γεγ. 17. Αὐοῦιρρυβ τῆδυ ἢᾶνε θδδη δὶ 
1μδοάϊοεα, Ὀὰϊ τόσα ῬγΟΌΔΙΥ ποῖ, ἔογ ννε 
ΒπουἹὰ πᾶνε εχρεοϊθά ἴῃς τεΐεγεηςε τὸ 
Ὠἷπὶ ἰπ νεσ. 15. Τῆς ΟΠυτοῇ 15 δπίγυβιοὰ 
ΜΙ τε ἀυῖγ οὗ ἐχῃοσῖπρ οης οἵ [8 
τηϊηϊβίεσθ. Ὑεγα ἰδ ὯὩῸ πεςὰ ἴο ἰπέεσ ΔἢΥ 
5᾽δοκῆεβ8 ὁπ ΠΙΒ ραζγί.---ἐὀν Κυρίῳ ἰ8 Δὐἀεὰ 
ἴο ἘΠΊ ΡΠ 45.886 ἰϊ8 ἱπιροτίδηςε, δπᾶ ἴῃς πεεὰ 
τηαῖ ἰξ βΒῃου!ά δε Ζεδίουδίγ δι] 8]1ςὰ. 

νες. 18. τῇ ἐμῇ χειρὶ: τε τεβὲ οὗ ἴδε 
Ἰεῖῖεγ ννουϊά δὲ νντίτῖεπ Ὁγ ἂπ ἀπηδηπεηβίβ. 
ΑΒ δὲ ντῖϊθβ, ἢἰβ οἤδιη, δβίδηθά οἡ δίβ 
Ἰεῖ παηᾶ, τννουἹὰ ἱπιρσγεββ ἰϊβεῖῦ οπ Πίδ 
ποῖῖοθε. Ἡδεποε τἴπε ἰουςπὶηρ τεαυδδὲ 
“ ΒΕΠΊΘΙΩΒΕΙ τὴν Ὀοπάδβ,᾽" ΜὨΙΟὮ πιὰ 
τῆς βρεοίδὶ Σ ἷ: μεθ᾿ ὑμῶει ἰπ γους 
τάγεῖβ.---΄δ χάρις ὑμῶν: 80 ννὩ- 
δε ΔΏΥ ἀῶ ἀο πα ήτο, ἴα ΕρΒ. δπὰ 
1: δηά 2 Τίτῃ. ἴι 18 ποῖ 50 ἴῃ πε βαυίεγ 
Ἰεϊῖεγβ, Ὀὰὲ πείῖπεσ ἰ5 ἴὲ 80 ἴῃ ῬΏΪ]. (οἵ 
Τιϊα5). 

ΤῊΕ ΑΒΕΚΌΕΕΝ ΟΝΙΝΕΒΕΒΙΤΥ ῬΒΕΒΒ ΨΓΙΤΕΌ, 





ὈΙΟ Ζθα Ὀγ (φοοσῖς 





δίΔΠΙΟΓ {{Π||05}}} {81} 
ϑιαηίογά, (αἰ! ογηΐα 

ἴῃ ογάοσγ ἰμαὶ οἴμιεσβ ταν 86 1818 θΟΟΚ, 
ΡὈΪεαβε γεϊυγῃ ἰΐ ἃ5 8000 88 ροβϑίδὶἊε, δυΐ 
ποὶ ἰαἴογ ἴῃδη {με ἀαίε ἄτι. 





( οοσῖς 

ΤῊΙ5 15 ἃ αἰ σία] ΘορΥ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰβ ργβϑεγνβα [ἴῸΓ ρβηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΆΓΥ 5Π6 να ὈΘίογθ 1 ννὰβ σα  ]]ν βοδηηθα Ὁ ΘΟΟΡΙ]Θ 85 ρϑτ οἵ ἃ ργο]βοΐ 

ἴο πηᾶκΚα [ῃ6 ννογ]᾽ 5 ὈΟΟΚ5 αἸβοονθγδθ]θ οπ]Π6. 

1 Πὰ5 ϑυγνίνεα ἰΙοηρ ΠΟ ΡΗ ἴογ [Π6 σορντίρῃίΐ ἴο ΕΧΡΙΓΘ δηα (Π6 ὈοΟΙΪΚ ἴο Θηΐθγ [Π6 ΡῈ ]1ο ἀοπγαίη. Α ΡῸΌΠ1Ο ἀοπηδίη ὈΟΟΚ 15 οπ6 (Πδΐ ννὰ5 Πθνϑὺ β 0] 6 οἱ 

ἴο Θορυτιρσῃϊ ΟΥ̓ ΠΟ56 ἰ6ρ8] σορυγρῃϊΐ ἴθγπ 85 Ἔχρίγεα. ὙΥΠΘίΠοΎ ἃ ὈΟΟΚ 15 ἴῃ [Π6 ρΡΕΌ]Π1Ο ἀοΠηδΊη ΠΥ ν ΓῪ σΟΠΠίγΥ ἴο οοιηΐγν. ΡΕΌΡ]1Ο ἀοπηδαίη ὈΟΟΚΚ5 

ΔΓΘ ΟἿ σαίθνναυϑ ἴο {Π6 ραᾶϑβῖ, Γβργθϑθηίηρ ἃ ννβ δ] ἢ οἵ ΠΙβίογν, οα]αγα πα Κηονν]θάρσα {Πδ᾽5 οἵΐθη αἸΓΠοιηΐ ἴο ἀἸβοονϑου. 

Μδῖκβ, ποίδίοηβ ἃπΠα οἴμεγ ΠΊΔΓΡΊ 8118 ργθϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥ̓ ΡΊηΔ] ΝΟ] Π16 ΜΝ11] ἀρρθαγ ἴῃ (Π15 ΠΙ6 - ἃ Γθι Πα 6Γ οἵ [185 ὈΟΟΚ᾽ 5 ἰΙοηρ ]ουγηθν ἴγοπ [Π6 

ῬΕΌΠ5Π6Γ ἴο ἃ ΠΌΓΑΓῪ ἃπΠα ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ὕξερο συ αο] πος 

ΟὈΟρΡΙδ6 15 ργομά ἴο ρδιίηθυ ννἹ ΠΠΌΓΑΙ65 ἴο ἀρ] ΖΘ ΡῈ Ό]1Ο ἀοΠηδΊη Πγαίθυ 815 Δ η4 ΠΊΔκΘ {Π6 πὶ ννΊ 6 ]ν ΔοΟΘ551016. ΡΌΌΙ1Ο ἀοπηδίη ὈΟΟΚ5 ὈΘΙοηρ ἴο (Π8 

ΡΌΡΙΠΙΟ ἃη4 ννῈ ἃΓῈ ΠΊΘΓΘΙΥ {Π6ῚΓ οἰϑίοα!δη5. ΝΟνοιῃ6 1655, [Π15 ννοῦκ 15 Χρθηβῖνθ, 50 [ἢ ογάθγ ἴο Κθδρ ργον! αἸηρ [15 τθϑοῦγοθ, ννα Πᾶνα ἴα ΚΘη βίδρ5 ἴο 

Ργθνθηΐ ΔΡι156 ὈΥ ΟΟΠΊΠΊΘΓΟΙΔΙ ρδΓ65, ΠΟ] ἀὴρ ρῥ]δοίηρ ΘΟ Π108] ΓΟΒ ΠΟΙ ΠΟΠ5 Οἡ δυζοπηδίθα ΘΓ ηρ. 

ν8 80 δβκ (μδΐ γοι: 

ἘΞ Μακὸ ποη-οοπιπιογοίαί μι56 οὐ {πὸ Π|65 ΝΥ ἀθϑιρῃβα (ὐσοορὶβ ΒοοκΚ ϑβδίοῃ [ῸὉΓ 158 ὈῪ ἱπαϊ]νί αιι815, δηα ννα τθαπθϑί {Πδΐ γοι π56 [Π6586 ἢ]65 ἴῸΓ 

ῬΘΙΒΟηΔΙ, ΠΟΠ-ΟΟΠΠΠΊΘΓΟΙΔ] ρΌΓΡΟΒΘΒ. 

τὸ Κοείγαϊη ἤόηι αμϊοπιαϊεα ψμογγίπρ Ὁ ποΐ 58Π6 διυϊομηδίθα αΠΘΓΙ65 οἵ δὴν βοτί ἰο ΟΡ θ᾽ 58 βυϑίβῃ): ΠῚ νοι ἃ΄ΓῈ ΘΟΠαποίΙΠρ ΓΟΘΘΆΓΟῇ Οἡ Π]ΔΟΠΪη6 

{ΓΔ 5] Δ], ΟΡΕΟΔ] ΟΠ δγδοίθυ Γοσοση! ΠΟη ΟΥ ΟἴΠΘΓ ἈΓΘα 5 νΠΘΓΘ ΔΟΟ 685 ἴο ἃ ἰᾶγρα διηοπηί οἵ ἰοχί 15 ΠΕΙΡΙΙ], ρΙθαβα οοηίΐδοίΐ τι5. 6 Θποοῦγασθ [Π6 

1186 Οἵ ρΕὈ]Π1ο ἀοπηδίη Πηδίθ 415 [ογ [Π656 ΡΌΓΡΟΒ65 ΔΠ4 πηδᾶν Ὀ6 8016 ἴο ΠΕ6ΙρΡ. 

τ-ὸὁἬ Μαϊπίαϊπ αἰἡγὶρμίοη ΤῊΘ ΟΟΟΡ]6 “νδίθγπγ γ᾽ νοι 566 ἡ βοῇ ἢ]6 15 ββϑθηῖ184] [ὉΓ 1Π]ΟΥΠΉησ ΡΘΟΡΙΘ ἀθοιΐ [Π15 ργο]θοΐ ἀη4 Πείρίηρ ἴΠθῖη Ππὰ 

ΔαΘΙΠΟΠΔ] πηδίθγι 15 [ἢγουρῇ Οὐορ]α ΒοΟΟΚ δθάίοῃ. ΡΊθαβα 40 ποΐ ΓΕ ΠΊΟνΘ 1{. 

ἘΞ Κορ 11 ἰοραὶϊ ΔΝ αΐθνου γουΓ τ156, ΓΕΠΊΘΙΘΘΓ [Πδΐ γοι ΔῈ ΓΕΒρΡΟΊ51016 ἴογ δηβαυγίηρ [Πδΐ ννῃδί γοιῦι γα ἀοίηρ 15 Ι6σ8]. Πο ποΐ Δ55.Π16 [Πδΐ {π5ῖ 

Ὀθοδιι58 ννα Ὀ6ΙΙθνα ἃ ὈΟΟΚ 15 ἴῃ {Π6 ρΕΌΠ1ο ἀοπηδίη [ῸΓ τ156Γ8 1η (Π6 {Πη1{64 δίαία5, [η΄ [6 ννοῦκ 15 4150 1ὴ {Π6 ρΕΠ1Ο ἀοιηδίη ἴογ 568 1η ΟἴΠΘΓ 

οΟμΠΙΠ165. ΝΥ ΠΘΙΠΟΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] ἴῃ σορυγίσῃΐ ναγ8 5 ΓΟΠῚ ΟΟΙΠΙΓΥ ἴο σΟπηΐγν, ἃηα ννῈ σδη  ἵ ΟΥ̓ΟΓ σι!ἄδηοθ οἡ νν ΘΙ ΠΘΓΓ ΔΩΥ 5ρθοΙῆο τι56 οἵ 

ΔΏΥ ΒρΡΘΟΙῆο ὈΟΟΚ 15 Δ]οννβά. ΡΊθαβα 4ο ποΐ δ5811Π26 [πδ΄ ἃ ὈΟΟΚ᾿ 5 ἀρρβάγαηοθ ἴῃ Οὐορὶθ ΒοοΙς ϑΘδΓῸἢ ΠΊΘΔΠ5 1 οδη Ὀ6 τ1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΓ 

ΔΏΥΝΠΘΓΘ ἴη {Π6 νοῦ]. (οργυτρῃΐ ᾿η[ΠΠηρϑιηθηΐ [18 01ΠΠ{ }ὺ οδη Ὀδ αἰῖ6 βθνθσα. 

Αβουΐ σοορ]ο ΒΟΟΚ ϑθάγοι 

ΟΡ Θ᾽ 5. πη 55Ί0η 15 ἴο οἭγρϑηϊΖα [ῃ6 ννου ̓ 5 ̓Π]ΟγπηδΟη Πα ἴο ΠΊΔ ΚΘ 1{ ΠΠΙΊΝΘΓΒΔΠῪ ΔΟΟΘ551016. Δηα πβεῖα]. σοορὶθ ΒΟΟΚ ϑθάγοῃ ΠαΙρ5 γθδάθιβ 

αἰβοονογ [Π6 ννου!᾽ 5 ὈοΟΚΒ νΠ116 ΠοΙρίηρ δυῖποῦβ Δη4 ΡῈ Π15Π6Γ5 Γθᾶοἢ πθνν ΔΙΊ ΘησΘ65. Υοιι οδη 5ΘΆΓΌῇ [τοι [Π6 [Ὁ]] ἰΘχί οἵ [1158 ὈΟοΙΪΚ οἡ [Π6 ννϑῦ 

απ ἐρ: ΌοΟΟΚΒ5. σοοσ]θ. σοπῇ 
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ΠΒΕΕΚ ΤΕΘΤΑΜΕῈΕΝΤ 

ἘΒΌΙΤΕΌ ΒῪ ΤῊΒ Βξν. 

Ὗ. ΚΟΒΕΚΊΒΟΝ ΝΙΓΟΓΕ, ΜιΑ., 1.0. 

ΒΌΙΤΟΚ ΟΡ “ΤΗΒ ΒΧΡΟΒΙΤΟΚ," “ΤΗΒ ἘΧΡΟΞΙΤΟΒ᾿ 5 Βι81.κΚ,," ΕτΟ. 

ΝΟΓΙΌΜΕ ΙΝ. 

ΝΕᾺΝ ΥὙΟΚΚ 

ΟΡ, ΜΙΒΑΡ ΑΝ 0. 

ἘΟΌΚΤΗ ΑΝΈΝΌΕ ΑΝῸ ϑΌύΤῊ ΒΤΒΕΕΤ 

Ι01ο Ὁ 9 Α΄ ς 

Οὗ 
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ΝΠ ΘΚΕΕΚ ΤΕΤΑΜΕΝΤ 
Ι 

ΤΗΕ ΕἸΕΒῚΤῚ ΑΝῸ ΒΕΟΟΝὨ ἘΡΙΒΤΙΕ5 
ΤΟ ΤΗΕ ΤΗΒΒΒΘΑΙΟΝΙΑΝΒ 

ΒΥ͂ 

ΙΑΜΕῈΒ. ΜΟΕΡΑΤΊΎ, Ὁ.0.. 
ΙΙ 

ΤΗΒ ΕἸΕΚΒΤ ΑΝῸ ΘΕΟΟΝΌῸ ΕΡΙ5Τ1.Ε5 
ΤΟ ΤΙΜΟΤΗῪΥ 

ΑΝΏ 

ΤΗΕ ἘΡΙΒΘΤΙῈ ΤΟ ΤΙΤΙ 5 
ΒΥ 

ΝΕΨΡΟΚΤ . Ὁ. ΨΗΙΤΕ, Ρ.Ὁ. 

ΠῚ 

ΤΗΕ ἘΡΙΘΤΙῈ ΤΟ ΡΗΙΠΈΕΜΟΝ 
ΒΥ 

ΜΝ. Ε. ΟΕΒΤΕΚΙΕΥ, Μ.Α,, Β.. 
ΙΝ 

ΤΗῈ ἘΡΙ5ΤΙῈ ΤῸ ΤῊΗΒ ΗΕΒΕΕΥΝΒ5 
ΒΥ͂ 

ΜΑΚΟΌΒ ὈΟΌ5, Π.}. 

ν 

ΤΗΒΕ ΘΕΝΕΆΚΑΙ, ἘΡΙΘΤΙῈ ΟΕ 1ΑΜῈ5 
ΒΥ 

Νν. Ε. ΟΕΒΤΕΕΙΚΕΥ, ΜαΑ., Β.0. 

ΝΕᾺΝ ΥΟΚΚ 

ΏΟΌΡ, ΜΕΑΡ ΑΝ (Ο. 

ἙΟΌΕΤΗ ΑΝΕΝΌῈ ΑΝῸ ϑΌΤΗ 5ΤΕΕΕΤ 

1910 
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ΤΗΕ ΕἸΚΒΤ ΑΝῸ ΘΕΓΟΝΩΌ ἘΡΙΒΤΙΕΘ ΟΕ 

ΡΑΙΠ, ΤΗΕ ΑΡΟΘΤΙΕ 

ΤΟ ΤῊΕ 

ΤΗΕΒΘΘΑΙΓΟΝΙΑΝΘ 

ΥΟΙ,. ἵν. Ι 





ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

4.1. ΤΊ|ιε Μίιϑφϑίοη ἰο Τ]ιοδεαίοπῖοα.---ΤῊς ΟἨγίβείδη ἱπμαδίταηιβ οὗ 

Ταηεββαϊοηίςα ψεγε πηδίἰν Ογεείβ ὃν δἰγῇ δηά ἰγαἰηίηρσ (ἰ. 9, οὔ. ἰ,. 14; 

Αςῖϑβ χίν. 15, χν. 19), γπο πδά θεεη ψόῇ ονεγ ἔγοπι ρασαηΐβηη Ὁ ἔπε 

εδοτγίβ οἵ Ρδαΐ, δι! ναηὰ8 (51148), αηὰ ΤΙπιοίπευβ (ΤΙΠπιοῖἢγ), ἀαγίης ἀη 

εἴεςεῖνε ςαπιραίση ψῃϊσἢ ἰαβίεαά ἴογ ἃ πιοηζῃ ογ ἵἴψο. [τ δά ορεηπεά 

αυϊεεγν στ ἃ ἴἤγες ες κ8᾽ πιϊββίοη ἰῃ τῆς ἰοσαὶ βυπάφοσρια. [μυκς, 

νῆο ὈΥ τηϊ8 εἰπῆς Παά ἰεἴξ τῆς ἰγίο, επΐογβ ἰπῖο Ὧο ἀδῖαι ἰδ αδουξ 

[8 Ἰεησίῃ οὐ πιεϊποάβ, δάάίηςξς πιογεῖὶγ τπδξ βοπὶὲ οὗ τῇς Ἅενβ 

Ὀεϊενεά, τα ἃ ἢοβὲ οὗ ἀσνουΐ Οτγοεῖβ ἀπά ἃ σοηδβίἀογαδίε ἡπαπλθογ 

οἵ {πε Ιεδάϊηςς ποπιεη γεν ἰη ἐπεὶγ ἰοῖ τῇ τῆς ἀροβίίεβ. [}“υἱτ6 ἰ8 

βε] ἀοπὶ ἱητεγεβίοα ἰῃ τῆς στον οὐ ἰογίαπεβ οἵ ἱπάϊνίά 4] σΠαγοθαβ. 
Βυΐ, 28 ἔπε βαδβεημεηΐ πηθηρογβηΐρ οὗ τῆς οδαυτγοῇ, ἰἴ8Β νι εβργεδά 

ἰηδασηος δηά ἔδπηο, [8 ἰῆηοῦ σοηάϊξίοη, Δηά ἴτε τγαβεηςπιεηΐ οσδυβεά 

ΌὈΥ ἴδε βυςςεβ88 οὗ πε Ρααυϊΐηα πικἰββίοη (σοητίημεά ἔγοπι [ες ἤοιδβε οὗ 
φαβοη, Αςῖβ χνὶϊ. 5) 411} ἱπηρίν, ἃ οοῃβίάδγαδίε ἱπίεγναι πλυϑὲ πᾶνο 
εἰαρβεά δεῖογε {πὸ εἰπε πε ἴῃς ἀροβίῖεβ ψεγε ἔογοεαά ργεπηδίωυγεῖυ 

ἴο υϊξ πε ρίαςσε. ΤὌπεῖγ βίαν νγὰβ ργοϊοησεά ἴο δη εχίεηϊ οἵ ψῇῃϊο ἢ 

Αςἴβ σίνεβ ῃο ἰάεα; ἴογ Ραδαυ] ἠοῖ οηἷν βαρρογίεά Πἰπηβεῖ ὈὉγ πνοτγκίησ 

αἴ ΠΙ8 ἔγαάς Ὀμξ Παά της ἴο τεςεῖνε γερεδῖεά σίζβ οὗ πιοηαν 1 ἴγοηι 

δί8. ἔγίεηάβ αἱ ῬἈΠρΡὶ, ἃ Ὠυηπάγεά πΐΐε8 ἀὐναν, ἃ8 νγῈ}] ἃ8 ἴο εὔξασθε 

Ρεγἢδρβ ἰη πιίββίοη νοῦ τπγουσπους Μιαςεάοηία (ἰ. 7) [ἢ ποῖ 88 ἔδγ 
Ψεδῖ δ [Πγγίσαπι (Εοπὶ. χν. 19, ο [μἱρῃκίοοι 5 Βὲδἰϊοαὶ Ε55αγς5, 237 

ἔ). Ὑνο ογ τῆγεε πιοπίῃβ ροββί οἷν πᾶν Ὁε αἰϊοννοά ἔογ τῇ ϊβ ἔγαϊεέα! 
πκίβϑίοη δὲ Τεββαϊοηίοσδ. 

νπεη ἔπε ἰοςαὶ πολιτάρχαι, αὖ τς ἰηϑείρατίοη οὗ δεν πὸ Ψψεγα 
ῃείεὰ αὲ τῆς ΟἾγίβείδηβ᾽ βυσοεβϑ, θην ἐχρεεὰ Ῥαμὶ δηὰ ἢ5 
ξοπιρδηίοηβ, ἔπε βαδβεαυεηΐξ πιονεπηεηΐβ οὗ ἴῃς ἰδϊίεῦ ψεγε σρονεγηεά 

ὈΥ ἃ ἀεβίγε ἴο κεερ ἰῃ τουςῇ στ ἴῃς ἱπεχρεγίεησεαά ἀηὰ ἀῃσοηβο]!- 
ἀαῖεά Οἢγίβείαδη σοπηπηαηίτ τίς Ἐπεγ πδά ᾿εἴς Ὀείηά ἔπε. Τῆς 
ΒυΠΊΓΊΔΓΥ Οὐ ης οὗ Αςΐβ χνίϊ. 10-15 γτεαυίγεβ ἴο θῈ βιρρίεπιεηζεά Δηά 

1 ῬΙΟΌΔΌΪΥ τ 18 τνᾶ8 οης οἵ ἴῃς γτεᾶβοπβ νης Ἰςά το τῇς ἱπιρυϊαιίοη οὗ πλεγοεπᾶγυ 
τηοεῖνεδ (ἰϊ. 5, 0). 
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ςογγεοῖεά δὲ {πί8 ροίηξ ΌὉΥ {πε ἱπίογπιαϊίοη οἵ 1 ΤΏεββ. ἰΐΪ. 17- 1, 6. 

Ασοογάϊησς ἴο [χυκε, 5148 ἀηὰ Τιτηοίπειβ γεπιαίηεά δὲ Βεγοαα, απάδγ 

ογάδγβ ἴο γε)οίῃ Ραυΐ ἃ8 βοοῇ 848 ροββϑίδίε. Τῇ οηΐγ γεδοδεά ἢϊηΊ δὲ 

Οογίητῃ (Αςΐβ χν!. 5), ποσανεγσ. Νον βίπος Τἰπιοΐμευβ, ἃ5 ψῈ Κῆον 
ἔγοιῃ Ρδαϊ, νἱβίϊεἡ ΤΗδββαϊοηίοα ἰῃ ἴῃ πχεαηίζπιε, να πιυϑὲ 4850 ΠΊ6 

οὔε οὗ ἴψο σουγβε8. (α) [“μεανίῃρς 5118 αἱ Βεγοεα, Τἰπιοίμθυβ μαγ- 

γίεά οη ἴο δι! δὲ Αἴμεηβ, ννὰβϑ βεηΐ Ὀδοῖ (στ ἃ ἰεϊζεγ ἢ) ἴο Τἤεββα- 
Ἰοηίςα, ἃηά, οὐ δίβ8 γεΐαγη, ρίοκεά ᾧρ 5.118 δὲ Βεγοεα; ψῃεγευροη 

Ὀοϊῇ )οἰπεά {ῃεὶν Ιεδάθγ, σῇο Ὀγ {Π|8 {πὲ δά πηονεά οἡ βυάάεηϊν ἴο 
Οογίηϊτῃ. Τῆϊβ ἱπιρ!ε8 τῃδξ {πε ρίαγαὶ ἴῃ 1}. 1 ἰ5 τῆς ῥίμγαϊὶς μια)εδέα- 
ἐϊομ5 ΟΥ αἀπμοίογὶς (8ε6 οὐ ἰϊ|. 5), ϑίποε 5:1148 ννὰϑ οί τ δαὶ δ 

Αἴῆεηβ. Βαΐῖ ἔπε ροβϑβί ιν οὗ παΐ ρίαγαὶ! πηραπίης Ὀοΐῃ Ραμ! δπά 

5118, τοσφεῖμεῦ ψίτ ἴῃς βίίεησε οὗ Αςῖβ, βασρεβίβ (6) δὴ αἰζεγπαῖϊνε 

γεσοηϑιγαοζίοη οὗ δε Πιβίογυ, υἱζ., της Τιπιοΐπευβ δηά 851148 ουγ- 

πεγεά τορφεῖῃεν ἔγοπι Βεγοθὰ ἴο Αἴπεηβ, νῇθγε {Πὰν πιεῖ Ραμ! δηά 

Ψεγε ἀεβραίοῃεά ἴπεηος οἡ βεραγαΐε πηϊβϑϑίοηβ, 53:148} ρεγῇαρβ ἴο 
ῬμΠίρρί, Τιπιοίπειϑ δὲ δη βδαγίίεῦ ἀδΐε ἴο Τἢεβϑαϊοηίςα, Ὀοτἢ γε)οϊηίη 

Ῥαδαΐ ἐνεηίζυδί!ν αἱ Οογίηςῃ. [ἢ δὴν σδβ86 ἴῃς παΐυγαὶ βεηβε οὗ ἰϊϊ. 1, 2 

ἰ8 τῆαι Ρααΐ βεηξ Τιπμοίπειυβ ἔγοηι ΑΓ Πθη8, ηοΐ (80 ἐ.ρ., νοῃ ϑοάξη, 

δέμάϊοη μ. Κυϊείκεη, 1885, 291 1.) τπᾶΐ ἢε 8εηΐ ἀϊγεσξίοηβ ἔγοπῃ Αἴπεηβ 

ἔογ ἢἰβ σοἰΐεαζας ἴο ἰεανε Βεγοδα δπά Ὀεΐδκε Ὠίπγβεὶ τὸ Τῆεββαϊοηΐςα 

(Ε. Βιὲ., 5076, 5077). 

Εγοπὶ πὸ ομυγοὴ ἀἰά δαϊ ἴεαγ ὨἰπΊ86 1 ἢ βυσῇ ενίάεηϊ γεϊασί- 

δῆσα. ΗἹ 8 δηχίειν ἴο σεῖ Ῥαδςίς ἴο ἰξ ννγὰ8 ηοΐ 5βἰ πρὶν ἄμε ἴο τῆς ἔδεϊ- 
ἰῃς τῃαῖ πε πιαβὲ σὸ οἡ ψίῃ {πε Μασεάοηίδη τηϊββίοη, ἰξ δἵ 4]]} 

ροββίδ!ε, Ῥᾳξ ἴο ἢἰ8β ἀξερ αἴεοϊίοη ἔογ {πες ἰοσαὶ σοπιπιιηϊγ. Τῆς 

Μαρςεάοηίΐαη σῃυγοῆθβ τῇλν δἰπηοϑὲ Ὅς ἰεγηεά δι} 8 ἔανουγί(ε8. 
Νοηε ἱγουδίεά Ὠἰπὶ 1658. Νοης σᾶπηδ 80 ἢδᾶγ ἴο ἢἰβ ἤεαγί. Αἱ Τῇεββα- 
Ιοηΐοα {πε ἐχεπιρίαγυ ομαγαςίεγ οὗ ἔπε ΟΠγίβιίδηβ,; {πεῖγ γαρίά σγονίῃ, 

1 ΤῊ 5 πιϊββίοῃ, οἵ ἃ πηϊββίοη οὗ 51145 (ε" 111. 6) δἴϊεσ Τἰπιοίπευβ ἴο Τεββαϊοπίοα 

11861, τπουρῇ ρδββεὰ ονεῦ Ὀοῖῃ Ὁγ [κε ἀπά Ρδυὶ, πιαϑὲ Ὀε δββυπιεά, 1 τς διδιεπιεης 

οἵ Αςῖβ χν ϊϊ. 5 ἰ8 μεϊὰ το Ὀὲ Ὠἰβιογίοδὶ, βίπος τῆς Ἰδίτει ραβϑβᾶρα ᾿πρ}1ε58 ἐπὶ Ρδυΐ ννᾶβ 

ποῖ δοοοπιραηίεά ὈΥ 5125 ἔγοπιὶ Αἴβεπβ ἴο Οογίηῖῃ. Τῆς αἰϊαγσπδᾶνα ἰβ ἴο βιιρροβε 
τηδῖ ἢς Ἰεἴς 51148 Ὀεῃϊπά ἰπ ΑἸ πμθη8, 85 δἱ Βεῖοθβαᾶ. Α οοπιρασίβοῃ οὗ ἱ Τῆεββ. ἢ 
Αοῖβ Ὀεάγδ ουϊ [6 Δρβογίβπι οὗ Βαζοηΐιβ ἴπᾶὶ οῤὶσἐοἰαγὶς λσίογία ἐπ οῤέίπια κἰσίογία ; 

10Κο᾽ 8 πατγαῖίνε 18 Πα ΠΟΥ ΟΙΘΔΓ ΠΟΥ σοτηρ]εῖς. 

3Βεηδη (5. Ῥαμὶ, 135-130) ῥτγαῖβεβ ἴῃ δοὶἱᾷ, πδίίοπδὶ 4ι811{|68 οὗ ἴῃς Μᾶδςε- 

ἀοπίδη8, “ ὯΠ ΡευρΙ 6 ἀξ ραγβδῃβ ρχγοϊεβδίδηιβ ; ς᾽ δβῖ ῃης 6116 εἰ ἰοτῖς γᾶςς, ἰαθοτγίευβε, 

βέδεηιδίτε, αἰτηᾶπὶ Β0η58 ρᾶγβ, ρἰ εἰπε ἀ᾽ἀνεηὶγ". [τ νγνδβ {Πεὶσγ νεῦν ννδγηλῇ οὗ πεῖ 
ΜΠΙΟἢ πηδάς 1Πεπὶ δὲ οὔςα 50 ἰογδὶ ἴο Ῥδυΐ δηὰ ἢΠὶβ ροβρεῖ, δηὰ 4180 80 [ἰδ] 6 ἴο 

υπδαι Ἔπλεηὶ ἴῃ νῖενν οὗἉ τπεῖγ ἐσ θη ἀβ᾽ ἀδαῖῃ (ἴν. 15. 4). Οοιηρατγε ἴῃς ἀεβοτίριίοη 
οἵ ἴδε Μδοεάδοπίδη οἤυτομεβ ἰπ νοη Βορβομαι2᾽ 5 Ολγὲςέ. 1,74 ἐπ ἐλε Ῥγὶνίυς Οἠπμνοὰ, 

ῬΡ. 81. 
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{Πεῖγ δχοθριοηδίὶ ορρογιμηϊτίοβ,; δηὰ {πεῖς νὶἀδβργεδά γερυϊατίοη, 
τηονεὰ Πίπιὶ ἴο ἃ ραγάοηδθίς ργίάθβ. Βαῖ, 38 δ ἰεαγπΐ, {πεν δδά 
Ὀεεδη δβυεγίης ρεγβεουκίοη βίησε ἢ ἰεἴξ, δῃὰά (Πἰ8 αὐνακεηεά βυπιραΐῖῃγ 
85 ὙῈῸ] ἃ8 σοποθγῃ ἴου ἰ(8 εἴξεςϊβ οὐ {πεῖς ἕαίϊτῃ. παῦε ἴο γεΐωγῃ 

Πἰπγ8ε!, Βα δά αἱ ἰαδὲ βεηΐ Τιμηοίμειβ ἴο {πεπὶ; ἰϊ νγαβ {πε ἰογἕα! 

τιάϊηψβ ({, 6) )υ8ὲ Ὀγουσῇξ Ὀγ Πἰπὶ ψῃΐοῃ ργοπιρίεαά δι! ἴο βεπά οἱ 
118. ἱπίογηαὶ [εἴζεγ, ραγν (ἰ.) ἴο γεοϊργοςαῖς {Ππεῖγ ψαγη αἰδεςζίοη, 

ΡΆγΕν (ἰ1.) το σίνε ἢεπὶ 8οπια ἔγεβῃ ἱπβιγασίζίοηβ ἀροη τῃεῖγ ἔδιἢ ἀπά 

σοπάαςς. 
82. Το Εἰγεὶ Ἐῤὶςεϊ6.--- ΤῊ 8. ὑνο-οἹα σοηεγαὶ οδ]εοῖ ἀδξογπχίπαβ 

τς οουγβα οἵ ἴῃς ἰεΐζεγ, ψῃϊοἢ ννᾶ8 τ ντέεη ἔγοπι Οογίητῃ 3 (Αςῖβ χνίϊ!. 
11). [τ θερὶπβ ψίτὰ ἃ Πποαγίν τπδηϊκδρίινίησ ἴογς ἘΠ6 βισσθββ οὗ {πὰ 

τηϊβϑίοη δ Τῆεββαϊοηίσα (ἰ. 2-10), αηὰ τ 8 πδίζυγα!ν ρά886ε8 ἰηΐο ἂπ 
αῤοϊορία ῥγο υἱέα 5μα (ἰϊ. 1-12) ἀφαίϊηβι ἴῃς ἰηϑἰπυατίοπβ ψῃϊο ἢ ἢε Παά 
Ποαγά τῃδξ ἰοςαὶ ουϊδίάεγβ νγεγε οἰγουϊαϊίης νἰηἀϊςείνε!Υ ἀσαίπϑι {πὰ 

σδαγδοῖου οἵ ἴῃς δροβίίεβι Τῆς Τηδββαϊοηίδη σμαγοῦ κπενν Ὀεϊίογ 

τῆδη ἴο Ὀεϊΐϊενε βοῇ βογαϊά σαϊαπιηίεβ Τῆς βεσοπά γεάβοη ἴογ 
τηδηκεαίνίης ἰ8 (ἰ1. 18. ἢ) πε σπυγοῃ 8 Ὀγανα ἐπάμσγαπος οὗ παγά.- 

βῃϊρ δὲ ἴδε μαηάβ οἵ {ποὶγ τοσηϑῆθεη. “Νουϊά {παὶ ψὰ σου δὲ 

Αἴ γουγ βίάε  Νγουϊά τῃαΐ ψε σουἱά ἁρποῖά γου ἀπὰ βῆαγε ἔπε φοοά 

βρῆς! Βυῖ ψε σδηηοῖ. [ἴ ἰ8 οὐυν πιίδέογξαης, ποῖ οὐὖ΄ ἔδαϊτ.᾿᾽ δα! 
ΠΟΥ͂ ψΨίνεβ ἃ ἀείζαίϊεα αῤοίορία ῥγο αδϑεπέϊα «μα (ἰϊ. 17 4.), ψ Πίσῃ εηάβ 

συ ργαΐῖβε ἔογ ἐῆς βδίδυησμηθββ οὗ ἢἰβ ἔγίεπἀβ ἀυγίης ἢ8 εηἴογοεαά 
αθϑεηςα. Τῇῆε ἰδίίεγ ραγὶ οὗ ἴδς ἰεϊζεγ (ἰν. 1 ἢ.) σοπείβεβ οὗ ἃ βεγίεβ 
οὗ 8ῃγεννά, κίηάϊν ἰη) ηςείοη 8. ἴον ἔπε πιαϊηΐεπδηςς οὗ ἐπεῖὶγ ροβίτίοη : 

περὶ ἁγιασμοῦ (ἰν. 3-8), περὶ φιλαδελφίας (9 ἴ.) περὶ τῶν κοιμωμένων 
(13:18), περὶ τῶν χρόνων καὶ τῶν καιρῶν (ν. 1-11). ΜΜΙΠ ἃ παπάξαϊ! οἵ 

Ργεςερίβ ἀροῦ βοοίαὶ δπά γε σίου ἀμτίεβ, ἀπά ἀη δαγηθβί σψογά οὗ 
Ῥγάγογ, {πὸ ερίβεϊς ἔπεη οἰοβεβ. [5 ἀαΐϊε ἀερεηάβ ου ἴδε νίενν ἰακεῃ 
οἵ Ραυϊίπε σΠγοΟΠΟΙΟΦΥ ἰη σεηεγαὶ; τῃδὲ 5, ἰξ τηΔῪ [ἴα Ὀεῖνεεη 48 δηά 

1 Νδῖυγε μ48 τηδάδ ἰτ [πε σδρί(δ] δηᾶ ϑεδρογῖ οἵ ἃ τγίοἢβ!. δηὰ εχιεπείνε ἀϊδβίγίο" 

(ΕἸἴπιαν, Βγεαπίδης Επεβῖγε, ὈΟΟΚ ιἰ., ομᾶρ. 1. 2, Οπε οἵἉ ἰϊβ στεᾶὲ βίγεειβ ννῶβ ραζγί οἵ 

1η6 ἑλπιουβ Νία Ερπαιῖῖα, δἰοπρ νϊο ἢ Ράὰ] δηά ἢἰβ οοπιρδηίοπβ πδά ἱγανεϊ]εὰ 5.0. 

ἔτοπα ΡΒ ρρὶ; τῆυ8 Ὑμεββαϊοηΐοα ννᾶ8 ᾿ἰηκοά νὴ τῆς Εδβὲ δπὰ ννἱτ τῃς Αἀτίδεϊς 
αἰϊκε (οὐ. ἰ. 7, 8), ψΨΠῸ 118 Ροβίείοη δὲ ἴῃς πεδά οἵ τς Τπεγπιδὶς αὐ] τηδὰς ἱξ ἃ 
Ῥύϑυ ἱγαάϊηρ οεηῖγε ἔοτ [6 Ερεδη. Ηξεηςε πε Τςοἴοηγ οὗ [εν τ ἘΠ οῖγ βσγπαρορις. 
τ νγᾶ5 ἃ ρορυΐουβ, ργεάδοταϊ παπιν ατεακ ἴοννη, οἵ βοπῖα πα! Αγ ἱπιροτίαπος, ἢ 

Βθσοηρ, Τοτηπηογοῖδὶ ἰπίεγεβϑίβ τῆγουρδουϊ Μαςδάοπίδ (οὐ, ἱ. 8) πὰ ἐνεπ Ῥεγοηἃ. Οα 
πε ἕας Πποτίζοη, βουϊῃςννεβέὲ, τὰς οἱουάγ πεῖρῃς οἵ Μοιυπὶ ΟἸγταρυβ ννᾶβ νἱβί Ὁ ε, πὸ 
ἰοπψεῖ ρεορίεά ὃν ἴδε ροάβ, Ὀιϊ, 48. Οἴσεγο ρυῖ ἰϊ, οσουρίοα πλεγοῖν ὈΥ 5πονν δπὰ 

ἴοε (φ΄. 1. 9). 
2ΤῊϊ8 ἰ8 ῥργονθά ποὶ ὈῪ ἐν ᾿Αθήναις ([1|. 1, οὐ. τ Οοτ. χν. 32, χνὶ. 8) Ὀὰῖ Ὀγ τῆς 

ταέδγεπος ἴο Αςπδῖδ ἰῃ σ ΤΠς88. ἱ. 7, 8. 
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58. Α.0., ΡΓΟΡΑΌΪν πεᾶγερ πε ἰαϊίεγ ἀαΐε ἴπδη πε ἴογπιεγ. Τα 
ερίβε!ε ἰΐβε! σοηϊαίηβ ἢ γεΐεγθησα ἴο ΔΩΥ ὑ6ᾶγ Οὔ σοπίειρογαγυ 

ἐνεηῖ, ψῃϊοἢ ψουὰ αθογά ἃ ἤχεά ροίηξ οὗ {ἰπιὲδ.0 Αἢ ἰηφεηίοιιβ αἵ- 

ταπιρὲ ἢδ8 Ὀεεῆ πιδάες ὈὉγῪ Ῥγοῖ. ἢεηάδοὶ Ηδγγίβ (Εχῤ." νἱΐ!. 161 ἔ,, 
401 ἢ, ; οὐ, Β. ΝΝ. Βασου᾿ β ἱπέγοά. ἰο Ν.Τ'.., 78 ἔ. ἀπὰ ἢἰβ. «δέον» οἵ δὲ. 
Ῥαμὶ, 235 [.) ἴο βῃονν ἐπαῖ Τἰπιοΐμειβ δὰ ργενίουϑίν [δε ἃ ἰεἴίεγ 

ἔγοπῃ Ῥαα! ἴο ἐπε οδυγοῆ, δηά ἐπαὶ ἴῃς σαποηίςαί ερίβεϊα γεργεβεηΐβ 

ἃ τερίγ ἴο οπμθ β8εηξ ἔγοπιὶ ἴῃς σῃυγοῦ ἴο Ρϑμ; ἔπε Πγροίῃ 5818 ἰ8 τεη- 
ΔΌϊο, ὈμῈ πε ενίάδησς ἰβ γαῖπον εἰυδίνε. ὍΤἼε υβὲ οὗ καὶ, 4.5., ἰη 

1... 18, Π΄. 5, ἰ8 ηοΐ ἴο Ὀὲ ρῬγεββεά ἰηΐο ἃ ὑγοοῖῦ οὗ [ῃΐ8 : οἴδατε ἰ8 ποῖ Δῃ 

᾿η ΑΠΠ016 τοκεη οὗ βυςῇ ἃ σοπηπιαηϊςαίιίοη ( -Ξ- “γου πᾶνε δάηχείεά ἰῃ 
γοαν ἰεἰΐεγ," ψῃΐςῃ Τἰπποῖπευβ Ὀγουσῆ), ἀπά ἀπαγγέλλετε ' ἰ8 ἢ (ἢ- 

βυρρογίεα σοη)εοΐαγα ἰη ἱ. 9. 
883. Τῆς Ῥοεϊέϊοη οὗ ἐμδ ωοοαὶ ΟἸμεγοῖι.----ΤῊΣ οσοδβίοη δηά πα 

βἰφηίῆσαηπος οὗ {πἰ8 ερίβε!α το ἐπε ΟΠριβείαηβ οὐ Τπεββαϊοηίσα ἔπι 
ὈεσοπΊε ἰαἰγίν οἰθδγ. 

(4) Ῥαυ! δπὰ ἢἰβ ἔγίεηἀβ μὰ [εἴ τῆεπὶ {πε πιεπιογυ δηά ἰηβρίγα- 
τἰίοη οὗ 4 ΟΠτγίβείδη ομαγαοῖεσ. Τῆς ορίβεῖα σαπὶε ἴο δε πυγίεη 
Ὀεσδιδβα {πῸ ἰεζθοῦ πδά ὕδεη ἀϊβραϊεά. 

Τῆε ἱπβίηδιίοηβ οὗ βοπιε ἰοσαὶ εννϑ δηά ραζδηβ 2 ἀραϊπβὲ Ῥαυ 8 

εδαγβαοῖεγ ψεγε κα τογοῆεβ ἥμπησ δ δὴ ὑηροραΐαν ἤσυγεα ; {ΠῸῪ δἰ ρΙν 

βεγνεά ἴο ᾿ἰσῃϊ υρ Πἰβ σγαπάθυγ. Ηδά ἰξ ποῖ ὕῬξεεη ἴογ βυςῇ αἰΐδοξβ, αἱ 

Τπεββαϊοηΐο 48 δ Οογίηϊῃ, ψὰ βῃουϊά ποῖ ἤανε πὰ {πθβε ραββϑαβοβ 

οὗ ἰπάϊφηδηξ ἀπά ραϊπετίς 86] γενεϊδιίοη ἴῃ νῃϊσῃ δαὶ ορεηβ ἢ 8 νοῦν 
μοαγὶ δηά βδοι!. Βαξ {8 ἰ8 πε σοπηρεηββίίοη ἀογίνεά Ὁγ ἃ οοοΐ δπά 
Ἰαΐεγ ασεὲ. Αἱ πε πιοιηεηΐ {πὰ δεζαοκ 8 πιογα δὴ αἰδέαβιίοξα! τὸ 
Ῥαα] Πίπιβε!. Ηε γεβεηῖϊεά ἰξ κεεηΐν οἡ δοσοιυηΐ οὗ 8 σοηνεγίβ, ἔογ 
ΠΪ8 ἐπεπ)ίεβ δηά {Πεῖγβ ναγε ἰγυίηρ ἴο βέγίκε δὲ πεβϑε ἱπεχρεγίεμοθα 

ΟΠ βείδηϑ {πγουσῇ Πἰπι, ποῖ Ὁ αυεϑβεϊοηίης 8 ἀροβίοϊίο ογεάεηξία! 5 
Ὀωξ ὈῪ σαϊαπιηίϊδείησ Πὶ5 πιοῖζίνεβ ἀαγίηρ ἴῃς πιϑβίοῃ δηὰ ἢΐβ γεαβοβ 

ἴογ ποῖ γεζυγηίης δἴζογναγάβ. Τὸ αἰβογεάϊξ ᾿ἰπὶ τνᾶ8 ἴο βῆδξκε {μεὶγ 
(αἰ. Τὸ βίδίῃ Πίβ8 σμπαγαοῖεγ ψ88 ἴο ὑρβεῖ {πεὶγ γεϊσίουιβ βιφηάίησ. 

Τῆς ραββίοῃ δηά ρεγβίϑίδσηοας ψἰτῆ ψηἰσἢ πὰ βηά8 [Ὁ πεεάξμ! ἴο τε- 
Ῥυάϊαϊε βυοῇ πκἰϑοοησεριίοηβ, δῆον ἔπαξ ἢς ἔεϊ [ἢδπὶ ἴο Ὀε ποΐ βίπιρὶν 

1ΤΏς ογάϊπδιγ τελάϊπε ρίνεβ αυἱῖς ἃ βοοὰ βεπβε: ἃ γὰρ αὐτοὺς ἐχρῆν παρ᾽ ἡμῶν 
ἀκούειν, ταῦτα αὐτοὶ προλαβόντες λέγουσι ((Πτγβοβίοτη). [ἰ [8 ὈοΚῚ Αγ ἔγάγυ πὰ 
[λποίξ! οὗ Ζαμη (Εὐπἰσίέμηρ, ὶ 13) ἴο τηουὰ δυο 41} υϑίοηβ ἱπίο ἃ ἴβδογν ἴδδὲ ἴῃς 
ον 8 δά τεδοιςὰ Αβία, δηὰ [ῃδὲ Ῥδὺϊ ννδβ ποὺν ἴῃ Ῥδίβοπδὶ τους ἢ ὙΠ εῆνογβ ἔσοπι 

ἴδε ςἄυγοῦεβ οἵ ααἰ δια, ἰο ννβοπιὶ ῃε ᾿γοῖς δἰ αἰίδπβ Ὀείοτε ϑναηυβ ἀπά Τἰπιοίμευβ 
τε)οϊπεὰ Πίτ δὲ Αἴπεπβ. 

31 18 ὑηγοδὶ ἐο σςοπῆπε τῆς σΑἰαπηηΐεβ ἴὸ με οπς οὕ ἴο ἴῃς οἴδιεγ, ραγιϊςυϊαγῖν ἴὸ 

τς ραρϑῃβ (80 ἐ.6΄., νοη ϑοάεῃ, ρΡρ. 306 ἔ. ; ΟΙεπιεη, Ῥαμίης, ἰἴ, τ81 1). 
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ἃ Ρεγβοῃδὶ ἰπβαϊ Ὀαΐ ΠΚεΙν ἴο ργονε ἃ βεγίουβ πιεῆδος ἴο ἔπε ἰηϊογαβῖβ 

οὗ Πί8 ἔγίδηβ δὲ Τηδββαίοηίσα. Τῆς ῥγίπιαγσυ σῆαγβε ἀσαίπβε ἴῃς 
ΟΠ γι βιίδῃ ἐνδησε ἰβὲβ πδά Ὀεεη ἐγεαϑοη οὐ βεαϊτίοη ; {πε Ψεγα 8Γ- 

ταϊσηεά Ρεΐογε {πε ἰοσδὶ δυϊπογίτίεβ ἔογ βεϊιίης ᾧρ βασιλέα ἕτερον (Αοἴβ 
χνῖ!. 6.8. Βαῖ ἀυγίης ἢ΄5 εηΐογοεά αρβεηςς (ἤδη ΚΒ ἴο ἴπε βυςςεββ οὗ 
τη 8 πιαπορανγα), ἔγεμεν ομαγρεβθ αρϑίηβε Ῥϑυ} 8 ρεγϑοηδὶ σπαγδαοῖεγ 

“εγα ἀἰββεηιίπαῖεά. Ηδ νψ͵88 ͵υβῖ ἃ 5'ν, απβογυρυίουβ, 56 β8ῃ ἔείον ! 

Ηε Ιεξς Πίβ ἄμρεβ ἰῃ {πε ἰυτοῦ! ἢ Απά 80 ἔογίῃ. Ναΐζυγαῖγ, σπθα δα 
ςΟΠΊ68 ἴο ψγίϊε, ἰξ ἰδ ἴῃς ἰατίεγ ἱπηυεηάοεβ νος ὁσσυρν ἢΐβ πιὶπά. 
Τῆς ἔογπιεγ σῆαγρε ἰδ Ῥαγεῖν πιεητοηδά (ἰΪ. 12, σοά᾿ ς οιἱσπ ἀίηράομι, οὗ. 
Ι., 1. 5). 

Ῥαυ !} 5 νἱπαϊοαιϊίοη οἵὗὁἨ δίβ ομαγαοίεγ δηά Ἴσοπάυςξ, ψῃϊοἢῃ οσσαρίαβ 
πιοβῖ οἵ ἴῃε βγϑὶ ραγῖ οἵ {πε ερίβείε, ἰ8 ρββυσῃποϊοσίοδ!ν αριί. Ηε νδ8 

δε Βγβὲ Οῃγίβείαη ἔπε Τἤεββαϊοηίδηβ πὰ Ἔνογ βεεῦ. Ηδ απά ἢἰ8 
ἔτ επά8 ργαοιοδ!ν γεργεβεηϊοα τῇς ΟὨγίβείδη ἔδῃ. [τ παά Ὀδεη τὰ 

ἅἄυτν οἵ τῆς ἀροβίίεβ ἴο σίνε ποῖ οἠΐν ἱπδίγυςτίοη δυΕ ἃ ρεγβοηδὶ 

ἐχβηιρίε οὗ πε πεν [ΠἶἔῸ ἴο ἔπεβ8ε σοηνετγίβ; ἴπι8 {πεῖς γερυξαξίοη 
ἐογηγεά ἃ γϑαὶ αββεὶῖ δὲ Τῃεββαϊοηΐσα. καὶ ὑμεῖς μιμηταὶ ἡμῶν ἐγενήθητε 
καὶ τοῦ κυρίου: [ἢ (ἢς Ιος4] ΟΠ γί βιίδηβ ψογε ἴο ἰοβε δι ἴῃ {πεὶγ 
Ἰεδάογβ, πεη, τῖτῃ Π{π||6 οὐ ποϊπίης ἴο [4]1] Ὀδοῖκ ρου, {ποὶν ἑαϊ ἢ 

ἴῃ Οοά πιίρῃξ σὸ (οὔ. 111. 5. 1ὃ ναβ τπΐ8 σοποθγῃ οἡ ἐπεὶγ θεδα] 3 
νῃϊςἢ ἰεὰ Ῥααΐ ἔο γεοδὶ]! Πἰὶβ ϑίαν ἀπιοης ἴπεπὶ ἀπά ἴο 50 ονϑγ ἢίβ 
Δοίίοηβ βίησε ἴπδη, ψί δύσῃ δηχίουβ σᾶγα (8εε ποΐῖδβ οἡ ἱ. 4 ἔ,, 

ἢ. 1-.11,17 0, (ἢ..1-18).Ψ 
(δ) ἴῃ δαἀάϊκίοη ἴο {π8, ἴῃς Τἢεββαϊοηίδη σοπιπΊυη Ὑ ροββεββεά 

ἀεβηϊΐε παραδόσεις, ἰῃ ἴῃς β8ῆαρε οὗὨ ἱπ) μησιοηΒ οὐ γεφυϊατίοηβ 88 ἴὸ 

τῇς ἰαἰξῃ πὰ σοπάμσςξ οὗ ἴπε ΟΠ βιίδῃ [6 (1. 11, ἱν. 1,12; οἱ 

2 ΤΏεβ8. [Ϊ. 5, 15, 11. 6). ὙΠεβε σψεγε δυϊπογιϊαεννε γερυϊαιίοηβ, 5 88 

πε οἵμογ ερίβι[εβ ἱπάϊσαϊε (ολ 6.5.» 1 Οον. ἱν. 17) ψῃϊςῇ Παά {πε βδηος- 

10 η τῆς δἰἴμῖοδὶ ἐπησίίοη οὗ τ 8ε  [-λββεγίίοη, 85. ἃ πιεᾶπβ οἵ ἱπβρίγδιίίοη δηᾶ 

εἀυςδίίοπ, δεε Εχῤ. Τὶ., χ. 4451. Τῇε γουηρ [ἰ4]120 ραϊτοῖβ νν πο ἀϊεά, 45 ἴμεν πδὰ 
Ἰἰνεά, οοηϊεβδίηρ {πεῖς (Δ ἰπ “ αοά, Μασζίηϊ, δηὰ Ὀυῖν," ἃγε ἃ πιοάδεσγῃ Ἵᾶβε ἴῃ 
Ῥοΐηι. Τῇε ἐχᾶσορίςε οὗ τοῦ κνυρίον ἱπιρίϊε8 ἐπαι ἴῃς ΤὨεββα! οηίδηβ ἡγεα ἕδη" ασ ν ἢ 

1δε δαγίῃν {γ1418 δη ἃ τεπιριδιίοπβ οἵ εβ08. 

3ΤὨῃε ἰδηρυάρε Οἵ 1ϊ. 1-1Ὸ τηυβὲ τοὶ Ὀς ἰακεῶ 88 ἱ Ῥδὺϊ! μδὰ ὕεεη Ὀϊαπιίηρ Πἰπι- 
8.1 ἴογ πανίηρ δρρεδγεὰ ἴο 'εᾶνε [18 ἐγίεπιβ ἰπ ἴἢς ᾿υγορ. [{ ἰδ ποὶ ἴῃς βεπβίεἰνεπεββ 

οἵ λη αἴδεςοπαϊς 5εἰ [γεργοδοῦ Ὀυὶ τπς ἱπάϊρπδηι τερυδιδίοη οἱ ἰοοδὶ β᾽δπάεγβ νυ ο ἢ 
δγεδίμεβ ᾿Ὡσουρῇ ἴῃς ρδββᾶζε. Τῆε ἔοτγπιεσ νουἹὰ ὃς ἃ βδάϊν ῥοςέ γαεέμνι ἀεΐεποε. 

5ΤὨς ερίβεϊς ἰἴ86 16 (οἷν. 27) ἰΔκεβ [18 ρίδοε ἵπ ἴῃς βεγίεβ ; [Π|8 νεγβὲ (8ες ποῖα) 
δ Ῥεγίθοι!Υ ἐπες Πρ] 0]6 48 ἰὶ διδπβ πὰ πεεὰ ποῖ ὃῬε βυδρεςιεὰ Δ8 ἴῃς ἱπιεγροϊδιίοη οὗ 
ἃ Ἰδῖεσ τεδάεσ ἴὸ επιρμδδίβε ἴῃς δροϑβιοὶϊἷς δυϊπογιν οὗ {πε ερίβε!ε (5ο ϑοππιοάς! ἀπὰ 

οἴδετιβ), Ὡς ἢ 1658 ἸΔκεη (48 4.ρ., ΌΥ Βᾶυς, νδη ἀεὶ Νίεβ, τοῦ ἔ., δπὰ ϑοβιγίάδσ, ἐδν 
Αῤοείεὶ Ραμίμς, 36) τὸ ἀϊδοτεάϊε ἴῃς ἐπεῖγε ερίβι]ς. ὙΠατα ἰδ ηῸ Πίπι οὗ ΔτῪ ΟἹ εσίς δὶ 
οὐ ζδηϊβαίοη βυςἢ 48 ἴδε ἰδιϊες τΏΘΟΙΥ ἱπνοῖνεβ. 
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κίοη οὗ ἀροϑβίοϊ!ς ἰγααϊξίοη, ἀπά τηυδὲ πᾶνε Ὀδεη Ὀαβ6ά, ἰῃ 8ΟΠΊ6 68.868, 

ρου ἀεἢηίϊϊε βαγίηρϑ οἵ ύεβυ8. [τ ἰβ τηε Οἢγίβείδη παίδοῃα οὗ ψῃϊοῃ 
τῆς ἰαΐεγ ερίβεῖεβ σίνε δπιρίε ἰἔ ἰποίάδηΐαὶ ργοοῦ. 

Τηΐβ βϑυρσρεοβίβ ἃ [υγίπεγ αυδδείοη. Τὸ ψῇδῖ Ἔχίεηϊ ἀο ἴπε ΤὨεΒββα- 
Ιοπίδη ερίβεῖεβ γενεαὶ (6) ἀῃ δοαυδίηϊδπος οὐ πε ραγὶ οἵ Ραμ! δηά 

τῆς ἰοςαὶ οσπυγοῦ ἢ τΠῃς6 βαγίηρσβ οὗ πε [,ογὰ ἢ Τῆς ενίάδηςα 

σδηηοῖ 6 εδεἰπιαῖεά δάεαμαξεῖγ ἐχοθρέ ἰη ἔδε ᾿ἰσῃξ οὗ {πες σογγορογα- 
ἰἶνε ἴαοῖβ ἀγαννῃ ἔγοπη δὴ δχαπιϊπαϊίοη οὗ ἴῃς οἵπεν ερίβεεβ, θαῖ ἰξ 
ἰ8 ἐπουσῇ ἴο Ὀεαγ ἔπε σεηεγαὶ σοηβίἀεγαιίοῃ ἰῃ πιίηά, [ῃδΐ ηο Ῥγεοσου- 

Ῥδίίοη ψιτἢ ἔπε γίβεη Οἢγίβε δηά ἢἰβ γεΐαγη σου ἤανε γεπάθγεα Ραυ] 

ΔὈϑοϊαΐεῖν ἱπαϊδεγεης το πε Ὠἰβίογίςαὶ ἀδία οὗ {πε [Π{πἰὸ οὗ Δεβιβ.1 

ΜνΏδη δε ἰοϊά με ΤὨδββαϊοηίδηβ ἴπαΐ ψ6βυ8 ψὰβ ἴῃς ΟΠγίβε, {ΠΥ 

σουἹά ποῖ θεΐϊενε ψίϊπους κπονίης βοιηεζπίηρς οἵ Φε8ὺ8β. Τῆς ψτγαῖῃ 

οἵ Οοά {δεν πιίσῃς μαναὰ γεάβοη ἴο ἔεασ. Βαξ ὁ ῥυόμενος;ῦ ΝΥ͂ΠΟ νὯ8 
Ηε το ἐχογοίβε τπΐ8 νοηάεγία! ἑαποίοη ἢ νΒεγε παά Ηε ᾿νε) ΝΝῊΥ 
δὰ Ηε ἀϊεά ἢ Ηδὰά ἢε γίβεη ἢ Απά ψδεη ψὰ8 Ηε ἴο γεΐυυσῃ ἢ ϑοπΊα 

Ὠίϑιογίοαι οσοηΐεης 3 δά ἴο 6 ραΐ ἰηΐο ἴῃς πᾶπια Ψ68608, ἰἔ ἔα ἢ τνὰ8 ἴὸ 

ΔΔΚΘΏ, Θβρεοία! ν ἴῃ ρεορίε ψῆο ἰἱνεά ἔαγ ἔγοπη Ῥαϊεϑιϊθε. Τῆς 

ϑριγίε ἀϊά ποῖ ψογῖ ἰῃ ἃ πιδηΐαὶ νασυμπΊ, ΟΥ̓ ἰῇ ἃ ΠΑΖΥ πκίδὲ οἵ ἃροοσᾶ- 
ἱγρείς τῃγϑαῖβ απὰ ἤορεβ. Ηδηςε, α ῥγίονὲ, ἰξ ἰ8 ηαζαγαὶ ἴο 488ι1Π|6 

ἔδαῖ βαςῃ Πίβίογίςαὶ δἰ υϑοβ ἴο {πε [ἰδ δπά τεδοῃίης οἵ δεβυβ παν 
ῬῈ τγεδεςίεά ἰη Ιαυ 8 ἰεϊίογβ, 48 {πεν πιυϑὲ ἤανα Ὀεεη ργεβεηΐ ἰῃ ἢἰβ 

ΡῬΓεδομίησς. Τηΐβ ἐχρεοϊαζίοη ἰβ }υβεβεά, 
ΤΒε οοἰποίάσησε οὗ [ϊ. 7 ἀηὰ [ἁυὑκὲ χχίΐ, 27 ἰ5 ποξ ἰπάεεά βυδῆοίεης 

ἴο Ψψαγγαπξ Δηγ βοῇ ἰηέεγεησε, ἢ ς της αἰ ῥεγεπὲ πιεδηίΐησϑ οἵ καλεῖν 
ἴῃ ἰϊ. 12 δηά ἴῃ ἔδα ράγδθὶα οἵ [κα χίν, 15 ἢ, (ο νεγ. 24) ργενθηξ δῃγ 
Πυροιμεϑίβ οὗ ἃ σϑηπεοϊίοη. Ουα {πε οἴμεγ παπά ἰΐ. 14-16 σεται! 
σοπίαίηβ ἃ Γαπιηίβοεηςοε οὗ ἔπε ἰορσία ργεβεγνεά ἰῃ ἃ ρδϑβαρα {ἰκὸ [ὰκὰ 
χί. 48 ἴ. -- Μαῖί. χχὶιὶ. 32-84 (58εε ἔπε ἔμ! ἀἰδοιββίοη ἴῃ Ἐδβομ 8 Ῥαγαϊϊεῖ 

Τεχίο, ἰϊ. 278 ἔ., (11. 209 [.), αηά, νης της τπουσῆξ οὗ ["ϊ. 86-4 (ολ 
ἱ. 4-6) οἷν τεβεπιρίεβ {παὶ οὗ [ὑπὸ ἰχ. 22-24, ᾿α5ὲ 85 ἢ. 18 τῆλ θὲ 
ἀεγίνεά ἔγοπι δὴ Ο.Τ. Ὀαςκργουπά ἰπβίεδα οἵ, πεσεββαγν, ἔγοπι βγῇ- 

ορίίς Ιορία {{πῈ τποβε οἵ Μίαγι νιϊ!. 88 - Μαῖε. χνὶ. 27, ἃ βεπΐεησε βιις ἢ 
88 ἴῃαϊ ἰῃ ἵν. 8 αἰδείπος!ν ἐσῃοεβ {πε βαγίης ἰπ [κε χ. 16 (“1᾽4ΠΠυϑίοι 

1 ΤΗΐ8 ἰάεα ἀοπιίπαῖεβ νοη ϑοάεπ᾽ 8 ὈΓ]Ἰδης εββαν ἰῃ Τἀεοί. Αὐλαπάϊιηρεπ Ο. νον 
ἩΜεὶ Ξεάσλον ρεισξάνιεέ (1892), Ρ᾿. 113-167. Μοτε θαϊδηςδά εβιἰπχαίεβ ἂγα ἴο ὃε ἑουπά 
ἴῃ Κείπι'ε γέξηις οὐ Ναξαγα, ἱ., Ῥρ. 54 ἔ.; Τιτίυβ, εν Ῥαμἐπέσνιμς μηπέεν ἄσηι Οὐ οἠἐς- 
ῥμηλί ἀον ϑεϊἐρεὶϊέ (1900), ρΡΡ. 1ο-τ8, απὰ Μ. ἀορυεῖ, Σ᾿ Αῤδίγε Ῥαμὶ εἰ έξκις 
Ολγίςέμς (1904), ρΡρ. 67γ-9090ϑ. Τα Ἐπρ] δ τεδάθσ ΠΊΔῪ οοπϑα Θαθδιίογ᾽β Ῥαμί, ρρ. 

76 ἢ., ἀπὰ Ὧσς. ΒΕ. ]. Κπον)]Ἕηρβ γέέμεος οὗ ἐλε Ἐῤίςεϊες (1892) 'νῆεγε, 85 ἴῃ δΐ8 
Τοϑεϊπιοην οὗ δι. Ῥαμὶ ἐο ΟἸγὶδε (1905), ἴῃς 5Βῃ 8:1 ονν8 5 νν6}] 25 ἴπε ἀερίῃ8 οὗ {πε 

τεϊενδηΐ [ἰτογαῖαγα ἀγα ἱπάε δε ΌΪΥ ἀγεάρεά, 
20. Ῥτιοί. θεππεν ἰῃ 6Ο, ἰἰ. 394 (. 
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εβὶ ἀπε ηεζίεϊέ ραγίαϊτε," Μ. Οσοζαε!, ρ. 87). Τῆς ψε]1-Κηοννη λόγος 
Κυρίου οἵ ἰν. 16 ἔ. ςδηποί Ῥὲ Δὐάυςεά ἰη [Π|5 σοηπεοζίοη ψίτπουΐ ἢεβί- 

τατίοη (βεε ποῖε)ῆ. Βυΐ πο ροβδίρίε ἀουδὲ αἰζδοῇαβ ἴο ἴῃε δνίάεηςε οὗ 
ν.1-8. Τῆε βαγίης οἵ ψεβιι8 ψῇῃϊοῃ ἰβ εσποεά ἤογὰ ἢδ8 Ὀεεη ργεβεγνεὰ 
ἴῃ [μυκα χἰϊ. 39 (ὁ κλέπτης ἔρχεται) 1 Δηὰά χχί. 834 (μή ποτε. . . ἐπιστῇ 
ἐφ᾽ ὑμᾶς ἐφνίδιος ἡ ἡμέρα ἐκείνη ὡς παγίς), ὈυΓ [πε ςοπΊπιοῃ ογὶ σίπαὶ 
8ε6πΠ15 ἴο πᾶνε Ῥεδη ἴῃ Αγαπιδίς ογ Ηεῦγεν (80 Ργοῖ. Μαγβῆδί!, Εχρ." 
ιι. 78 1), ϑίησε Ῥδυ 8 ὥσπερ ἡ ὧδίν αηα [,ὑκε᾿ Β ὡς παγίς πηυδί τεῆεοϊ ἃ 

Ρῆγαβε {πὸ ἴ9-.γγ(9), ννῃίοῃ πίσπε θὲ γεηάδγεά εἰςμεῦ α8 Ὁ3Π (βπαγε) 

ὉΓ 88 Ὀ3Π (ἔγαναι!), τῆς Ἰαξίογ εομποίης ἴῃς ννε]1-Κηοννη σοηςσερτίοη οὗ 

ἀρχὴ ὠδινῶν (οὐ Μαγῖκ χίι!. 8). ΑἜὕἔαγίμος ἐομο οὗ τε ργίπητῖνε ἐνδη- 
δεῖϊς ἰγϑάϊτίοη ἰβ ἴο θὲ πεαγὰ ροββϑιῖν ἰπ ν. 6 (Μαῖί. χχίν. 42), οεῦ- 
ἰαίη!ν ἱπ ν. 13 (ο΄. Ματγῖ ἰχ. 560). Βαῖ τῆς ᾿σοππεοίίοη ον. 21 νίτἢ 

ἴδε ἀσγάρῃοη, γίνεσθε δόκιμοι τραπεζῖται, ἰΒ συγίουβ γαῖΠεγ τῆδη νίξΑ]. 
Ιὴ ἔπε βεοοηά ερίβιϊε, αραγί ἔγοπι οοἰποίάδηςσεβ {{κὰ ἰ. 5 ( -- [ὑκὲ 

Χχ. 35) δηά "ἰΐ. 3 ( -- Μαζί. νἱ. 13), πε δἰ υβίοῃβ το ἴῃς ἰδδοῃίης οὗ 
Ψεβιβ γε ἰε88 πυπιεγοῦβ, δἰ πουσῃ Βεβοῦ πεᾶγβ ἴπε ἐοῇο οὗ ἃ ἰοφίοη 

ἴῃ 11. 10 (απ πέσης, 409 ἢ), οὔ πιοβὲ ἱπαάεαυαῖαε σγουπάβ. Τῆς 
δροςδίγριις ραββαφε, ἰϊ. 1-10, οοπίδίπβ βενογαὶ βεγι κί ραγα!ε8 το {ΠπῈ 
Ἰαῆσυᾶςε οὗ Μαζί. χχίν. (ὡ΄. Η. Α. Α. Κεηπεάν, δέ. Ῥαπδ'ς (οποεῤέϊονι 

Οὗ ἐ᾿ὸ 1ατὲ Τ)ιίηρς, 55. ., 96 1.), θᾳϊ πο [ἰεγᾶγν γε δι οηβῃὶρ σδῃ 
Ὅε αβϑβυπιεά. 

(4) Εἰηαίν, θείογε Ρϑα! ἰεἴζ, ἢ ἀγγδαῆρεά ἴογ ἃ Κίηά οἵ ἰπέογηχαί 
οτρϑηϊβατίοη. Απ ογαϊπαίίοη οὗ πρεσβύτεροι ἰ8 ποῖ ἴο Ῥὲ τπουφῆϊ οἵ, 
Ὀυϊ ργοῦΔΌΪΥ ἔπε δαγίίεβὲ σοηνεγῖβ, ΟΓ δὲ δὴν γαῖα ἴποβε ψῇο δά 

παΐωγαί ρἰΓ8, ἀββϑιγηεά δὴ υποίῆοία! βιυρογίητεπάεποε οὔ ἔπε σοπι- 
τηυηίν, ἀγγαησθοα ἔογ ἰἴ8 ψογβῆϊρ δπὰ ἱπίεγηαι! πιδπαρεπιθηΐῖ, δηά 
ψεγα σαγοῖμ! τπαΐ {ΠῈ 5ἰοῖς δηά ροὸῦγ ἀπά γουης ψεέγε ἰοοκεα δἤεγ. 
Οιδεγνίβε, ἔπε πηονεπιεηΐ πλσας πᾶνε Ὀεεη ἀἰβείραιεά. ΔΝ βίαν, ἰῃ Πἰ8 
ἡουγηαδὶ (Αὐσ., 1768), τυγίϊεβ : “1 88 πόσα σοηνίηοσεά τῃδη ἐνεγ ἴπδξ 

ἴδε ργεδοῃίης {πὸ δῇ δροβίίε, νίπουΐ )οἰηίης ἰοσεῖπεγ ἴποβε [Πδΐ ἀγα 

δνδκεηεά, ἀπά ἰγαίπίηρ ἔπεπὶ ᾧρ 'π {πε ψγαγ8 οἵ Οοά, ἰδ οηἱν Ὀεφεϊιίης 

ομ!άγεη ἴογ ἴπε πηυγάεγογ. Ηον πιυςῇ ργεδομίηρ ἢδβ ἵπεγε Ὀεεη ἴογ 

ἴπε8ε ἔνε πῖν γεαγβ 4] ονεῦ Ῥεπηγοκεβῆίγε  Ὀαΐ πο γερσυΐαγ βοςσίεείεβ, 
ὯΟ ἀϊδβοϊρ᾽ πε, πο ογάεγ ογ σοηπεοίίοη ; δηά {πε σοηβεάύδησε 8, [παῖ 

ηἰης ἰῃ ἴεδη οὗ {πε οποε-ανδεηεά ἀγὲ πον ἔδϑίεγ αϑίεερ ἔπδη ἐνογ." 

Ῥαϑυ! ννὰβ αἷϊνε ἴο ἐπε β8δπιῈὲ πεεὰ, Ηε ψδ8 ἃ ργδοιοδί πιίββίομαγυ, 

᾿νπ ἢ Γμκο᾿ 5 πίνειν καὶ μεθύσκεσθαι (45) Δηὰ μέθῃ (χχί. 34) σοπιρατε τῆς οἱ 
μεθυσκόμενοι οἱ τ Τῇεβδβ. ν. 7. Οοπίγαβε αἷδο πε ἐκφνγεῖν οἵ χχί. 36 νἱτἢ Ρδι}8 
οὐ μὴ ἐκφύγωσιν (ν. 3). ὙΠε ρῆταβε σοης οὔ ἰἐρῖὲ ταν ΜΕ} ἤᾶνε Ὀεεη σοπηπιοη 
“Διποηρ ἴπε εαγῖν Οἢτγιϑείδηβ (οὐ, ΑὐδοῖθΒ ολαππένς Ῥοεαδπίαν», 1782- 1783). 
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ΙΟ ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

δΔηά, 48 ἴῃεβε ἐρίβε1ε8 δῆον (ο 1., ν. 12 ἔ,, 11., Δ. 6. 1.), ἢς Κηενν Ὀεϊίεῦ 

ἴδῃ ἴο ἰδεᾶνε δϊ8. γουης βοσίεθιεβ νυ ἢ ποϊῃίης πιογα τπδη τῆς νᾶσυς 
ΠΙΘΙΊΟΓΥ οὗ ρίοιβ ργεδοπίησ. ὍΤῇε ἰοσαὶ ογραηϊβαϊίοη μψᾶ8, ἃ8 γεῖ, 
Ῥγίπιίεῖνε, θαἐ ενάεηεῖν [ἃ νγα8 βυ ῆσίεης ἴο πιαἰηϊαίη ἰζβεῖ [ ἀηα σΑγΓῪ 
ου ἴπε Ὀυβίπεββ οἵ ἴῃ ομυγοῦ, ψΒεη της συϊαίησ Παηά οὗ ἴῃς πιίββίοη- 
ΔΓῪ ψ͵88 Γεπιονεα (εΛ, Οἴεπι. Εοπι. χίΐ!.), ἐπουσὰ {πὲ δυςῃογιν οὗ ἴῃς 

ἸΙεδάεγβ 51}}} γεχαίγεά ἀρο οςοςβίοη πε βυρρογί δηά εηάογβεπηεηΐ οὗ 

{πε ἀροβίίεβ (8εε οἡ ν. 12). 
84, ΤΊ|ις Οπαγαοίεγ απὰ ϑείίϊηρ οΥΓ ἐπε ϑεοομά ΕἘΕρ ϑίϊε.---ἴη 

ἴτε βεοοηάὰ δπὰ βῃογίεγ ερίβιίεα, αἴζεγ Ἴοησγαζυίαϊίησ ἴῃς ἰοσαῖ 

ΟΠ γί βείδηϑ Ἴβρθοία!ν οὐ τπεὶγ ραιίθης ἕδίτἢ (,. 1-4), Ια! εχρίδίηβ 
παῖ πε ἰγίαἰβ δηά ἰγουρίεβ ψῃϊσ ἢ σα!εα τἢ!8. νἱγῖαε ἰηῖο Ἔχϑγ- 
εἶδα ψεγα Ὀαΐ [ἢ ργείμάς ἴο ἃ ἤπαί γε θῇ ἀπά νἱηαϊοαιίοη αἵ ἴῃς ἀπο- 

κάλυψις τοῦ κυρίου ᾿Ιησοῦ (4-12). ΑΒ ἴῃς ἀγάεηϊ Ἔχρεοίβείοη οἵ [8 παά, 
Βοψενεγ, ργοάυςεά ἃ πιογδία ἐχοϊςεπιεηΐ ἴῃ ϑοπιε αυδγίεγβ, ἢ βεῖβ ἢ π1- 
861 (ἰϊ. 1.12) ἰο νεεά ουξ βασῇ πκίβίακεβ δηά πηβοῃίεῖβ Ὁ. γεπιϊπάϊης 
ἴῃς σπυγοῇ οὗ 8 ργενίουιβ ψαγηίης ἴπαΐ ἰῃε επὰ ςσουἱά ηοΐ σοπλα 
{ΠῚ} {πὰ μυστήριον τῆς ἀνομίας αἰίαἰπεά ἰΐβ οἰἰπιαχ ἰῃ ἃ βαρεγπαίυγαὶ 
δηά ρεγβοηδὶ επηδοαϊπχεηΐϊ οὗ ενὶϊ, ννϊς ἢ σνουἹά ναΐηὶν σμα!!οησε [Πα 
Δυϊῃογίεγ ἀπά ργοόνοῖε ἔπε ἱπιεγροβίτίοη οἵ ἴῃς [,ογά, Ηε ἐδεη σοη- 
οἰυάεβ (ἰϊ, 183-17) ψ ἢ δὴ ἐχργεββίοη οὗ σοηῆάεησε ἴῃ {Πε6π|, δὴ ἀρρεαὶ 
ἴον ἰογαιεν ἴο Πἰ8 τεδοξίης, αηά ἃ Ὀγίεἴ ργαγεῦ οἡ μεῖγ Ῥεμα] ἢ. Αβκίησ 
τπεὶν ργάγεγβ, ἰη γεΐαγη, ἔογ Πἰπιδοῖ, ἢ6 γεηενβ 8 ἐχργεββίοη οἵ σοη- 

Βάθησε δηὰ ἱπίεγεβδί ([ἰϊ. 1-5); ψμογοαροηα, ἢ ἃ ψογά ὑροη {πε 

τλδϊηΐθηδησε οὗ ἀἰβοίρ! πε ἀπά ἰπάἀιιϑίγυ, ἴῃς ερίϑιϊε εηάβ (". 6-]8). 
Αββυπιίης δοζῇ Ἔρίβι|68 ἴο ἤανε σοπΊε ἴγοηὶ δι, ψὲ πιὰν πῃ εϑ8ι- 

ταιῖσὶγ ρίασε 2 ΤΏΕΒ8. αἴζεγ 1 Τῆεββ. Τῆς ενίάδηςε ἴον ἴῃς ορροϑίξε 
ογάεγ, δἀνοσαίεά ὈὉν Οτοῖίυβ ἰῃ δὶ8 Απηοίαξίοπες (11. 715 ἔ., θαβεά οα 
δὴ δητίαυαίεά σῃγοποίοσυ), Ἐνναά (ϑαλιγὸδ. Μὶγ δὲδὶ. Μ7ὲ55. 186], 
249 ἴ,, δεν ἀολιγεῖδεν 465 Ῥαπμῖμς, 19 .), [δυγεης (δέμαϊεη μι. Κυδὶ- 

ἄεη, 1864, ρρ. 497 ἔ,, Ν.Τ. δἐμάϊοη, 49 [.), ἀηά Ψ. 5. Ομαπιδεγίαίῃ 

(ΤΆ ΕΡῥ. οἵ Ῥαμὶ ἐπε ΑβοΞέϊε, 1907, 5 [.), Ὀγεδῖβ ἀόοσσῃ ὑροη Ἔχαπιὶπα- 
κτίοη. [εἰ8 υπηηδΐυγαϊ ἴο Βηά ἃ γεΐεγεηςα το {]. εἰ, 6-16 ἰη 1. ἰν. 10-11; 

Ὀεβίάεβ, 48 Βογῃεπιδηῃ ροϊηίβ ουὖἱ (ρ. 495), ἰξ 2 ΤΏεβ8. ἰ8 μεϊά ἴο 
Ὀεῖγαν 411 ἴ[ἢς οπαγδοϊογίβιϊςβ οὗ ἃ ἢγϑβε ᾿εϊζεγ (Εννα!), σνμαῖ δδοαῖ 
1... 15) ΤὭεγε ἰ8β Π0 γεάβϑοη ΨὮΥ δύσῃ ἃ ογιϊογίοη οὗ σεηαϊπεης88. 

τη ἴδε πγροιϊπεβίβ ται ὈΟΙῊ γε ροβί- Ραυϊης, Βαὺς (Ραπίης, Επᾷ. τς, ἰΐ. 336 ἔν, 

δηὰ νὴ ἄδγ Ν᾽εβ (ἐς δείάφη ὑγίουση ααπ ἀφ ΤΆ.» 1865, ΡΡ. 128-164) ἄγριις ἰοῦ τἢς 

Ῥτίοσιν οὗ 2 Τεββ., ἴῃς 1δἴες δεραγαιίηρ πὸ το Ὁγ τῆς [411 οἵ εγυδαί ἐπὶ; νη Μάπεη 
(Οπάενσοες πααν ἀἐὲ Ἐελιίπείᾷ ναπ Ρ. ἐιεεάεη Βγὶοῇ αη ἀἱς Τῆσ55., 1865, ΡΡ. 11-25} 

ταίαϊεβ Ὀοτἢ οτἰεἶἰοβ, ὙΤῆα ἀγρυπηεηῖβ ἴοσ [πε σαηοηίςαὶ ογάεσ ἅγε ὑεβδὶ βιδιθδ ὉγῪ νοῦ 

Ἡοΐπιδπη (365), [«ὕπεπχάπη (16ο [.)), ἀπά Βογπεπιδηη (492 1.) 'π τῃεὶγ εἀϊτίοηβ. 



ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 5: 

85 ἴῃαϊ οὗ 1]. "1. 17, δῃου!ά ἤᾶανε οσουγγοὰ ἰῃ τῆς οδυεϑὲ οὗ δι! 5 
Ιεϊίεγβ ; ἴῃ νίενν οὗ ἰΪ. 3, ἰἴ5 ἀρρεαγβῆςε, αἴζεγ τῆς ςοπιροβίκίοη οἵ 

1 Τἤεβ8. ἀπά ὄνεξὴ οἵ οἵπογ ἰεϊζεγβ, ἰβΒ ρβυοῃοίοσίοδ! ιν ναἱϊϊά. Τῆς 

ςοηπγχραΓαῖίνε δῦβεησα οὗ Δἰ᾿αϑίοῃβ ἰῃ 2 ΤὮεββ. ἴο 1 Τῆςββ. (οὐ. ποψάνογ, 

ΠῚ. 1]. 1 τ 1. ἵν. 17, εἴς.) ἰ5 Ὀεβὲ Ἔχρίαἰίηθαά ὃγ τῆς ἔαδοϊ δῖ ἰη {πὰ 
βεοοηά ἰεϊῖεῦ Ῥαδυΐ 8 ροίῃς Ὀδοῖς ἰο εἰαδογαῖς ραγί οὗ ἢβ ογἰφίηδι ογαὶ 

τεδοῃίης ἰπ ἔπε ᾿ἰσῃπὶ οἵ ἔγεβῃ ἤδεεάβ ψῃίσῃ Παά επχεγρεά βἰπος ἢς 

ν τοῖς ἔπε βΚγϑί ερίβϑεῖαθ. [ἡ [8 βεῆβε, δηά ἰῇ ῃΐ8 βεῆβε οηΐῃ, 2 ΤΉββ. 
δηκοραῖε8 πε οἴπεγ ἰεϊζεγ. Εΐηδῖν, νὨ1ΠῸ 1. 11. 17-.. 6 ἄοε8 αοῖ 

ΔΌβοίυΐεῖΥ Ἔχοϊμάς πὰ ροββί ἐν οὗ ἃ ργανίοιιβ ἰεἰϊίεγ, [ἃ σαπηοΐῖ ὈῈ 

ἴακεπ ἴο ργεϑύρροβε οπὲ οἵ ἴδε Ἵοπαγαςῖογ οἵ 2 Τῇςβϑ., ἰεδϑὲ οἵ 1] 
ψἤση ἴῃς ἰεϊζίεγ 8 ἀδίεά ἔγοπιὶ Βογοοὰ (Αοῖβ χνὶὶ. 10, Ενναϊά δηά 

1μφαγεηῇ). 
ὃ 5. 1ἰς Απεεπεοῖέν.---ϑίηος δὰ! ϑοδτη τ᾽ 8 εαἀϊτίοη (δες δ6- 

Ιονν) δῃὰ νοῦ ϑοάεπ᾽ ΒΒ δββαὺ (ϑέμαΐθη μ. Κυείζεη, 1885, ρρ. 268- 
810), ἢ τίσ τῆς ΕΩρΠβῃ γεδάεγ πιὰν σοπιραγα Φονεῖζ᾽ 8 ργοοῦ 

(νοῖ. 1., Ρρ. 4-17), ἰξ ἰβ ἤὸ ἰοῆσεν πεοαεββᾶσν ἴο ἀΐβϑουββ πε 
δυϊπεηεξίοίγ οὗ ἔπε ἢἤγβϑε ερίβεϊα, ογῦ ὄνε ἰἴβ ἱπίεσγίιγ. Αἰπιοβὲ 

(ῃε οηἷγν ραββαῦὲὸ ψΏεγα ἃ πιχαγρίῃαί σ'οββ ΠΊΔΥ Ὅς ΓγεϑαβοηΔΪν 

οοη)δοϊυγεά ἴο ἢᾶνε ογερί ἱπίο ἔπε ἴοχὶ ἰβ ἰΪ. 16.} Τῆς βεοοη 
ερίβεϊε, πδοννενεγ, βέαγίβ ἃ γεϑὶ ργοῦίβπ), Ῥοΐἢ οὐ {Π6 βοογε οὗ [8 γεβεηι- 

Ὀίαησε ἴο ἔπε βγβϑί δρίβιϊε δηά οἵ ἰἴ8 ἀΐνεγρεπος ἔγοπι ἴῃς βίγίε δπά 

τδουρῆε οἵ [Παΐ ογ ἱπάεεά οὗ Δηγ οἴδεῦ Ραυϊίηε ἰοϊέεγ. δαί ἰ8 8ε{}} υΐτῃ, 
Θιναῆυ8 4πά Τιπηοίπεαϑβ (ἰ. 1) αἱ Οογίητῃ (ἰἰ!. 2, γε δῖ, ; 1 ΤΏεββ. ἰΐ. 15.4.), 

πριν ργεβαπηδΌϊν ηοί ἰοης αἴζεγ τῆς ἀεβραΐοῃ οἵ ἴῃς ἔογπχεγ ερίβείε 
(((. 15.. Ἐγεβῇ ἱπέογγηδίίοη ἢδ8 γεαοῃεα ἢἰπὶ (ἰἰϊ, 11).3 ἀηα 8 αἰπὶ ἰ8. 
ἴο τεραάϊαΐε ἔυγέπογ πιἰβεοησερίίοηβ οὗ δὶβ τδαςῃίης ἀροη {πε [«48ὲ 
ΤὨΪΩ,8, 48 ΜῈ]1 48 ἴο βίεαάν {πε σπυγοῦ ἃπηϊά ἰξ8 πιογεὲ γεσεηΐ δπᾶ- 

Ὀαρείϑὲ ρεγι 8. Ηδξησς ἢς ψγίϊεβ πῃ βυ ρβίδηζία!ν ἴῃς βαπΊ6 ἴοης δηά 
δἰοης {πε βαπὶῈ [ἴπ68 88 Ῥεΐογε ; δηγίῃπίηρ πε Πδ8 ἴο σοπηπγχαηίςαίε ἰ8 

Ργδοιίσδα!ν ἃ γεβίαίεπεηΐς οἵ ψῇῆδς ἣε παά αἰγεδάν ἰδυσῆς ογα!ν 
(1. 5, 15), ποὲ ἃ ἀϊβουβδβίοη οἵ πονεῖ ἀουδίβ δηά ργίηςίρίεβ. [{ δὴν 

οὔδησε πα ἴδε ρίασε ἰπῃ ἴῃς ἰοσδὶ βἰζυδίίοη, ἰξ ἢ88 Ῥβδὴ ἰῃ ἴῃς 

1 ΤΏ ἐεγέπμς αὐ φμέόηι ἴον ἴπε οοπιροβίείοη οὗ ἴδε ερίδβεϊς, {7 [1 18 ρεπυΐπα, ἰ8 μῖδ 
Ὡεχὶ ἡβὶὶ τὸ Τπεββαϊοηίοα (Αςῖβ χχ. σἱ, 2); πιοδὲ Ῥγοῦδοϊν ἃ ννᾶβ ἀεβραϊοῃμεὰ Ὀείοσγε 
Αοῖδ χνὶϊ. 12. Οοτίπιῃ ἰδ ἴῃς οηἷν ρίαςς νβεγε ννε Κκῆονν ἴῃς ἴῆγαα πιοπ ᾿νεσς ἴο- 

ξεῖπες δὲ τηἰβ ρεγιοά. 
38ῆοον, νε ἅτε ποῖ ἰοϊά. Ῥοββίυϊυ Ῥδιὶ δὰ θδβεὴ δβκεὰ Ὀγ ἴδε ἰοοδὶ ἰεδάεγβ ἴο. 

εχεσὶ δίβ ἱπῆυθεπος δηὰ δυϊποῦν δρδίπβιὶ ρῥιεἰϊϑῆς ἀενεϊορπιεηῖβ ἱπ ἴῃ6 οοπιπλη  Υ 

(11. 14). Τῆς 5Βἰτυδιίοη ἀεπηαηά δὰ 4η ἐχρ ἰοϊς νυτίτιεπ τηεββαρε; ῬγΟΌΔΌΪΥ πὸ νἱβὶς οὗ 

ϑιίναηυβ οὐ Τί πποϊ με ὰ8 νου] ἢανε βυβῆςεά, ἐνεη πδᾶ πον Ὀεεπ Δ0ϊε ἴο 'εανα Οοτίηιῃ. 
ϑρίειδ᾿β ΤΠ ε συ (δες θεῖον) ἱπιρὶ1εβ παι Τιπιοῖπευβ μδὰ Ὀεεπ ἰπ ΤΠεββαϊοηΐςα βίηος 

1 ΤἼςβ8. τνᾶβ υυγτίθη (ὅτι, ἰϊ. 5), Ὀυϊ οἵἉ 118 ἵπετε 18 ἢο ενίδεπος ννπδίενεσ. 
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αἰγεςξίοη οὗ 5ῃϊ πίη πε σεηΐγε οὗἩ σγανιν ἔγοπι ἔεαγβ ρου πε ἀεδά 

ἴο οχίγανασαηϊς ἰάφαβ επίεγίαίμεά ὃν πα [ἱνίησ. Ηδηςε, ἴογ οὔθ 
ταίησ, τῆς σεηογαὶ βἰ πη! αγγ οὔ βίγαοΐωγε ἀπά αἰπιόοβρῆεγε ἰῃ Ῥοιῇ 

ερίβϑί1εβ, δηά, ὑροῦ ἴπε οἵπεγ παπᾶ, ἔπῈ βῇαδγρεγ εἰηρῇῃδβίβ ἰη ἴδε 

βεοοηά ἅἀροῦ δα 8 δυϊδπογίγ. 
Βοίῃ ἔεαϊωαγεβ μανε γαίβεά νίάεβργεδα βυβρίοίοη δηὰ εἰϊοϊξεά ἃ 

νατγίεῖν οὗ γεσοηϑβίγυς(οπβ οὗ ἴπε ερίβι16᾽ 8 ἀδίε δηὰά οδήεοϊ (ο΄. Η 5- 

ἐογίοαὶ Νεῖσ ΤεΞίαπεπέ, 142-146). ὙΤἼΣ σομηπίοη στγουηά οὗἉ 41} βυςῇ 
τπεογίαβ ἰβ τῆς ροβίαυϊαῖε [Πδὲ 2 ΤΏΕΒΒ8. ἰ5 ἔς ψνογῖ οἵ ἃ ἰδῖεγ Ρδυ]ηίβέ, 

ἀυγίης ἴπε αἀρὲ οὗ Νεῖὸ ογ οὗ Τγαΐαπ, γῆο 48 επιρίογεά 1 Τῇεββ. ἱπ 

ογάον ἴο ργοάυςε ἃ γεβίδιεπιεηξ οἵ δαγὶν Οἢγίβείδη εβοπαίοίοσυ, ἀπάεγ 

τῆς δοσίβ οὗ ἴῃε ἀροβί[ε, ογ ἴο οἰδαίπὶ Ραυ 8 βαηοίίοη ἔογ δη οηβϑίδυφῃϊ 
ρου Οποβίϊς νίενβ. ΤΗΐβ ἰβ ἃ ἴαίγ πυροιμεβίβ, νῃίοῃ αἵ ἢγβε βἰσῃξς 

ΒΕ66Π18 ἴ0 Δοοοιυηξ δἀεασλίείν ἴογ βενεγαίὶ οὗ ἔπε ναγίδτοπβ πὰ γεβεπι- 
δίαηςεβ Ρεΐψεεη πε ἵψο ψγίτίησθ. ΔΉ εη ἰξ ἰ5 ψογιεά ουΐ ἰη ἀεξαί!, 

Βοννενεογ, ᾿ξ Ῥεσοηηεβ γαῖπεγ [688 σοηνίποίησ. ϑοηηε οπαβίεηίης ἰδοῖδ 

ἐπιεῦραε. ΨΝΏΥ, 6.Ρ., Βῃου!α βυιςῇ 4 ψγίζεγ Ηχ οὐ 1 Τῇεββ., δηὰ ἰδθοτσί- 
Οὐδ ψογκ οἡ ἰῦ ΤΏρεη (ἰ.) οπε βογίουιβ ργεϊ ἰπλίηαγν ορβίδοϊς ἰ8 {παῖ 
ψὨϊ6 ρβευάοηνπίοιβ ερίβϑιΐεβ δα άγεββεά οβίεηϑι Υ ἴο ἱπάϊνίάυα! 
(ε.0.. ἴῃε ραδίογα 8) ογ ἰο Οἢγίβίεηάοπι ἰῇ σεπεγαὶ (6.9., 2 Ῥεῖεγ) ἂγὰ 
πίε Π σίθ]Ὲ εἐπουσῇ, {πε ἰββαε οὗ βυσῇ δὴ ερίβείε, δἀάγεββεὰ ἴο ἃ 

ἀεβηΐϊίε σπυγοῦ ψῃϊοἢ Παά αἰγεδαν ἃ φεπυίης ἰεϊζοεν οἵ ἴΠε δροϑβίϊε, 
ἱηνοῖνεβ νεγὺ βεγίουβ ἀ δῆς εβ. Τἤδβε ἀγα ποῖ εαβεά ὃΥ ἴδε ᾿ἰσῃῖ- 

δεαγίεά εχρπδίίοη (80 ϑομηιίεάεϊ αηὰ ΝΥγεάς ἢ) ἐπαξ ἴῃς αρίϑε]6 νὰ 8 
τΟΔΙΠν πγεδηΐ ποῖ ἴον ΤὨεββδίοηίΐοα δἵ αἱ], Ὀυζ ἔογ βοπιε οἵπεγ σοπηπγαηίίν 
ΤΗΐβ ἰ5 ἴο Ὀμζίγεββ οης ἤγροίμεβίβ ΌνῪ δποΐῃθγ. Ἐαγίπεγπιογε (ἰϊ.) πα 
βίγίε δηά νοσδρυΐαγν οὔεγ ηο ἀξοίβίνε ργοοῦ οἵ ἃ ροβί- Ραυϊίηε ογίρίη. 

ΟΥ̓́τῃς ἅπαξ εὑρημένα, ννῃϊςἢ ἀγὰ σοπχραγαίίνε! Υ ἔενν, οὔς ογ ἔψο, {{κὸ 

ἀποστασία (ἰΐ. 8), δίκη (--Ξ- ρυπίΒῃπηεηῖ, ἱ. 9, ο(, ὅ4ρ. χνίϊ, 11, εἴς. Φαάς 7), 
ἐνδοξάζομαι (ἰ. 10, 12), ἐγκαυχᾶσθαι (ἰ. 4 Ι88.), τίνω (1. 9), περιεργάζομαι 
(1. 2, οὔ. 81-. ι,. 28), σέβασμα (ἰ1. 4, οΥ͂, ὅαρ. χὶν. 20), αηά σημειοῦσθαι 
(1, 14), πλὰν 6 ἐαϊγῖν δβογίρεαά ἴο ἐδε ἰηδυεηςς οὗ ἔπε χχ 2 ὑροη 

1 Ἰῃ ρρ. 38 ἢ. οὗ Πΐ8 α0]ς ραπιρῆϊεῖ ου δὲς Εολίπαέ ἀδ5 ειοεϊεη ΤΆ. (1903). νντεάς 
Κποοκβ οἡ ἴπε Ππεδά (ρρ. οὐ {.)) τλε εαγίίογ τπεογῖεβ (Ὀεϑὲ τεργεβεπιθά ὈῪ ϑοππθάε!) 
ΜΠ οἢ ἀδιοὰ τῆς ἐρίβε!ε ἴῃ τη6 δενεπίῃ ἀεοδάε οὗ τῆς ἢγβε οεπίυγυ, θὰϊ ἢς ἄοεβ ποῖ 
βυοσςσεοά Ῥεϊίεγ τπδη Ηοϊϊζπηαπη οὐ ΗΟΪἸπιᾶππ ἰπ Ῥγεβεπεπρ ΔΠΥ ΝΕΓῪ 84 ἰ5ἔδοϊογΥ 
τβεογυ οὗἉ [18 οτίρίπ ς. τοὺ αἱ". Ηἰβ εβϑᾶγν ἰβ σδγείμν τενίεννοὰ Ὁγ νύεγη!ε (Οδέέ. 

Οεϊεμνίο Απεσίρεη, τθ05, 347 1}, ο δάμεγεβ ἴο ἴῃς Ραδυϊΐπε δυιῃογβαίρ, ἃ5. ἀοεβ 
ΟἸεπηεη (Ραμίέμς, ἴ.,) ΡΡ. 115-122). ΚΙδρρετ᾽ 8 ἀγίίοἱ ε ἰῃ ἀείεπος οἵ {πε ερίβεϊε δραίπβϑε 

ἴδε οἱ άετ διίδοκβ (Τ᾽ ἀδοί. δέμαάϊθη πε. δζχίσεοι απ Οείῤγενσδόη, 1880, νἱϊϊ!., ΡΡ. 73-140) 
8 Αἰπιοβὲ 48 ἀϊβῆςυ!: το τεδά 88 ἰϊ 8 ἴὸ γείῃϊα. 

3Τἢε δὔβεηςε οὗ δηγ Ὄχρί οῖς φυοίδιίοη ἔτοπι ἴῃς ΤΧΧ ΟὨΐγ τΠτοννβ ἰηίο γε! εῖ (ἢ 6 
εχίεπί ἴο ννῆϊοῦ, εβρεοῖδ νυ ἰπ ἱ. 5 ἔ., ΟἹ Τ. Ιδηρυάρε δηὰ ἰάεαβ πᾶνε Ὀεεπ ϑνονεη ἰηϊο 

πε τίδδας οὗ [πε ερίβ:16 (Ας5 χνῖϊ. 2, 3, ἀπὸ τῶν γραφῶν). 
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{πε τυγίτεγ᾽ 8 πχϊπ. γι αγίν νυν ἢ εἵλατο (ἰϊ. 13) ἀηα ἰσχύς (,. ϑ.. Τῇε 
οσσαγγεησα Οὗ ἐπιφάνεια (ἰΐ. 8), εἰϑεννῇεγε ΟὨΪγ ἰπ [Πε ραϑίογαί 8, ἰβ σεγ- 

ταίηϊν βιγίκίης, αηὰ ψέγε ἔπαγε τῆογε οἵ ἴπεβε ψογάβ, ἴῃε σϑδε ἴογ ἃ 

Ἰαῖεγ ἀδίε νψουϊὰ Ὀς γεϊηίογοεά. Βαῖ ἔπογε ᾶἅγὲ ποῖ. Βεβίάς, ἴῃς 

σοηϑίγιυςξοη οὗ ἐπιφ. πετε ἰ8 αἰεγεηξ ἔγοπι ἔποβα ἡ ἢ οσοὺγ ἰη {Πς 
Ραβίογαίβ8, δηά τῆς ἰδεζεγ ἄγε 8ἃ8 {Πκεὶν ἴο πανε οορίεα 2 ΤΏεβ88. ἃ5 υἱοέ- 
ὑέγϑα, ᾿ξ ΔΏΥ ἰἰϊεγαγν τεϊδι οηβῃϊρ ἢδ8 ἴο Ὀ6 αββαπιεά. Τα νοσαδυίαγν 
188, 858 18 ΚΕ ΕΓΆΙΪΎ τεοοδηίΐβεά, ρεγηϊ8 οὗ 0 πιογε ἤδη ἃ πο» {ἰφμεΐ 
νεγάϊοει. ΤΠε βίγίθ, ὑροη ἔπε ψῆοῖς, 88 ααϊΐε ἃ Ῥαυ!ίης της δδουΐῖ 

ἰῖ ; δηά, ψῇῃϊ6 [Π15 πᾶν ες ἀπε ἴο ἱπκτδξίοη, ἰξ ψουἹά δὲ ἀποτγίτςαὶ ἴο 

ϑ8ύπγα [ἢ 58 γεβαΐ  στπουΐ ἐχαπιηίηρ (ἰ11.) τμς ἰηΐεγηδὶ γεϊδιίοη οὗ τῆς 

ἴνο ερίϑεϊεβ. [1 ἰ8 οὐ {Π18 αϑρεοὶ οἵ ἴῆς ργοῦ!θηὶ τῃαΐ γεσεηΐϊ ογίεἰςβ. 

δῖα σοηΐεπῖ ἴο γοβϑὲ {ΠεῚΓ οδβε (80 ἐ.5., νγεάε, 8-86, Η. Ψ. ΗοΙίΖπιδηη, 

ἴῃ Ζεϊἐξοδνε Κῶν ἀϊε πεμέσϑοί. Τὴ) 5δεηδοπαῇέ, 1901, 97-108, Δηὰ Ηο]]- 

ταδηη, ἰδίά., 1904, 28-38).. Τῇα 580-ΟΔ]]εἀ (α) αἀἰδεγεραποίεβ πεεά ποῖ 
ἀεϊαίῃ υ8 ἰοῆς. Τῆε ἀϊβεγεηϊ γεᾶβοηβ ρίνεη ὈγῪ Ῥαμ ἔογ μανίηρ 8ιρ- 
Ρογίεα Πἰπιβεῖ (ο οα 1. ἰΐ. 9; 11. {{|.. 7) ἀγε ποῖ Ἵοηπίγδάίςίογυ Ῥαΐ 
ςογγεϊδίίνε ; Ὀοξῇ ἃγε ρϑυοῃοίοφί δ! ν ογεαΐδ!ε, 48 Ἂχργεβϑίοῃβ οἵ 8 

βίησίε ἐχρεγίεησε. Οτγεαῖΐεογ ἀπ ουϊεν ατίδοῃεβ ἴο ἴπε ἀρραγεηΐ σῆδησε 
οἵ ἔγοπϊ ἰονναγάβ ἴπε βεσοηα δάνεηϊ. ἴῃ]. ν. 2, πε δάνεηξ ἰδ ἀπεχρεςϊεα 

δηά βυάάξη ;1 ἰπ 1. 11. 8. ἢ, ἰε ἰ8 πε οἰπιαχ οὗ ἃ ἀενεϊορπηεηῖ. Βυΐῖ 
1818 ἀἰβογερδηον, ϑυςῇ 88 ἰΐ ἰ8 (οὐ οη 1]. ν. 83), δίζαςμεβ ἴο αἰπιοϑῖ 41] 

ἴδε δαγίν ΟΠ γίβιείδη νίεννβ οὗ ἴηε δηά ; ἴο θὲ ἰπβίβπίδηπεοιιβ δπά ἴο Ὀὲ 

Βεγαϊἀεα ὈΥ ἃ πίβίογίσαϊ ργεΐαάἊε ψεγε γα β οἵ ἴῃς Επά ψῇῆϊοῃ ψεγε 

Ιεῖξ ϑίάας ὉΚ βδίάς ποῖ οοηἷἱν Ὀγν Ψψεϑβι8 (οὐ, Μαῖί. χχὶν. 8 ἔ., 283 ἔ., 32 1.2 

Ὀυϊς ὈΥ ἰαΐεγ ργορῃεῖβ (οΛ εν. ἰϊ1. 8 -- νὶ, 1 ). [ἴῃ δὴν Ἵδβε, Ρδαὶ] 
Ὑ88 ΠΊΟΓΕ σοησεγηξά δδουΐ {πε ργδοίίςδὶ γεϊ σίουβ πεεάβ οὗ ἢἰ8 γεδάθγβ. 

1Ππδῃ αὔὐοιε δὴν βίγίοϊ ογ νεγῦδὶ! σοηῃβίβίεμου ἰῃ ἃ γεφίοη οὗ ἐπουρῃὲ 

ψεγα ΟΠ γί βιίδη ἐχρεςιδξίοη, {πὸ ἴπε ψεν βῃ ἰγααϊπίοη ἴο ψῃϊοἢ [ξ 

ΦΕΏΕΘΓΑΙΙΥ ψαπὶ ὈΔΟΙ, 88 848 γεῖ ἴδγ ἔγοπ) δείησς ποπιορεπθοιιβ ΟΥ 
ἀεβθηΐϊίε. ΤἼς ἱποοηβίδίεηςίεδ οὗ ἴπε ἔψο Τἰὔεββαϊοηίδη ερίϑι!εβ ἀγα 

Αἱ ἰεαβϑί 348 σαρδῦϊε οἵ Ἔεχρίαπαϊΐϊοη πεη πον αγὲ δε ἴο Ὀὲ ναγία- 

τίοηβ οὗ οἣς πιδη᾽ 8 πιίηά αἱ 5 1σῃεν ἀϊεγεης ρεγίοάβ ἃ8 ἤδη ἴπῈῪ ἀγα 

Δ Νοὶ βπρῖν ἔογ ἀηραϊδνεσβ, θὰ ἴοι ΟἩγίβείαπβ. [1 8 μαγάϊυ ἔδγ ἴο εχρ δίη δε 

ἀϊθεγεηος Ὀεΐννεεη ἴῃς τνο ἐρί5.[ε8 ΌΥ σοπβηΐηρ ἴῃς βυάδάεηπεβδ οὗ ἴῃς δάνεηϊ ἴο {πε 
ἔοτταθσ. Ηοϊπιᾶπη ἰβ τῖρἢς ἴἰπ τη ηἰαϊπίηρ [18 ἀραίηβι {{Π| ῚΠὲγ πὰ οἴβεγβ, δυϊ πε 

Ῥβαυδοηγτηῖν οὗ 2 Τῃεβ8. ἰβ ΟΥ̓ ΠΟ πιβδηβ ἃ πεοδββᾶσγυ ἰηΐεγεηος ἔγοπὶ ἰξ (5ες ποῖε 
οῃ ν. 3). : 

3 Τϊδβ ἀγρυγηεπὶ 18 ποῖ δβεοιεά Ὀγ ἴπε τεοορηϊεοη οὗ ἃ 8π14}} βυπῃορέςο δροοδῖγρβε 
ἴπ (8158 ομαρίεσ; ὄἌνεῃ 80, ἴδε ργίγηϊεῖνε ἀπὰ σεηυΐηε ἰγδάϊείοη οὗ τῇς ννογάβ οὗ [εβϑὺβ οἱ 

ἴπε εηὰ ργεβϑεηῖβ ἴῃς βᾶτηβ σου δ παιίοη ἃ8 ἴῃς Τἢεββαϊοηΐίδη ᾿εδϊίεγ δῆον. Οἡ ἴπ6 

ξεπετζαὶ διἰτυάε οὗ Ῥδὺ] ἴο ἴῃς Ροϊ ἶσα! ἀπά τειγ Ὀυ ΟΣ εἰετηθπὶβ ἰπ ἴῃς οὐττγαπὶ οὐ 

τιδϊοηδὶ ἀροοδιγρῖῖς, οὐ Τίμυδ, ἀεν Ῥαπεηξδέπιμς (1000), Ρρ. 47 ἴ. 
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δεϊά το ἀεποῖς πε γενίβίοη δηά σογγεσζίοη οὗ Ρδυ 5 ἰάθαβ Ὁγν ἃ ἰαῖεγ 

νγίϊεγ ψῆο διδά ἴο γεοοης]ε πα ἀρράγεηΐ ροβίροπεπιεηΐ οὔ πε Δάνεης 
στ τῆς ρῥγίπι τίνα ἤορε. Τῆΐβ Βαυγ Πἰπιβει ἰβ ἔογνψαγά ἴο δάπιιξ 
(Ραμίη5, Ἑηρ. Τε., τ᾿. 93). “11 ἰδ ῬεγέεςεΥ σοηςείναδίε πδξ οης ἀπά 

δε 8ᾶπιεὲ νυείζεγ, [ἢ μα ΠἸνεά 850 πιασῇ ἰη ἴῃς τπουρσῇξ οὗ ἴῃς παρουσίὰ 45 

ἴδε ἔνο ερίβε|6ε8. ξεϑβϑείυ, βῃου!ὰ ἤανε ἰοοκεὰ δὲ {8 πιγβίεσίοιιβ 53.5- 

͵)εςΐ ἰη ἀϊδεγεηξ οεἰγοιπιβίαησεβ ἀπά ἔγοπι αἰ δεγεηΐ ροϊπίβ οἵ νίενν, πὰ 
80 εχργεββεά ἢἰπηβεὶ ἢ γεραγάϊησ [ἃ ἰη ἀϊβεγεης νναγβ.᾿ Τῇΐβ νεγάϊοϊ 
τ φῖνεβ ἔπε σᾶδεὲ αναῦ. ϑοῇ ναγίατοη8 γα δαγαάϊν σοποείναδίε 

ἐξ θοϊῇ ερίβε168 εὐηδηδῖξα ἔγοπι ἃ ἰαΐθγ ψγίϊεγ, ας ΠΥ ἄγε ἰηςοΠἰσίδίς, 

1Ὲ Ῥαυ!, ᾿νίηρς ἰῃ ἴῃς ἢγβε ἤμδβῃ δηά γυβῇ οἵ τῆς εαγὶν Ομ βιίδη πόρε 

ἐθ Πεῖά ἴο θὲ γεϑροῃβίρίε ἔογ ῃεπὶ. (δ) πε ὠυπιεγουβ δπὰ ἀειαϊϊεά 
δἰπχαγιεἶεβ θεΐϊνψεεη ἔπῈ ἔνο δρίβι]εβ πιίσῃξ Ὀ6 ἀχρίαίηεά ὉΥ πὰς 
Ὠγροιπαβίβ ἔπαΐς Ῥαὰ γεδά ονὲγ ἃ οορὺ οὗ 1 Τῇεββ. Ὀεΐογε ψγίτίης 

2 Τῇεββ., ογ παΐ Πΐβ πιίῃα νγὰβ ᾿ννογκίης 81}}} αἰοηρς {πε [ἰπ68 οὗ τουσῃς 
νοϊςεά ἰη (ἢς ἰογηπιεγ ερίβεϊς, ἤθη ἢε σᾶπιε ἴο ψτγίϊε {πε ἰαϊίεσ. Τῆς 

βγϑῖ Πυροιμεβίβ ἰβ ποῖ ἴο δε αἰβηιίββεα ἰἰρμεῖγ. ὍΠε βεσοηά σδη δε 
ἐΠυϑιγαῖεα ἔγοπιὶ δὴν σογγεβροηάεησε. ἴἰΐτ ἰ8 ἴγῃς ἴπδί δραγῖ ἔγοπι 

ἐϊ,1-12 ἐπε ἔγεβϑῇ πιαϊογίαί οὗ 2 Τῇεβϑ. σοῃβίβίβ τηδίηἷν ἴῃ ἱ. 5-12, ἰ1. 15, 
ἀν 2, 13, 14 ἢ, δηά {παῖ ἴπογε ἰ8 ἐπγουσποιξ ἔπε ἰεϊεγ ἃ σογίδίη 

Ρονεγίγυ οὗ ἐχργεββίοῃ, ἃ σοπιραγαῖϊνε δῦβεησς οἵ ογίίῃδι ἔν, ἃ 8: πε 88 

ἐῃ ραγῖ:, ἀπά ἃ βίθγεοίγρεά δάδεογεηςα ἴο ςεγίδίῃ ἔογπιβὶ Βαΐ ἴῃ {ες 

ἐγεαϊπιεηξ οὗ ἃ βυδ)εσξ {Ππὸ ἘΠ 8 ἰξ νγὰβ ἱπενίξαδίς ἐπδξ βοπιε ρῆγαβεϑβ οὗ 

8εϊ -γερετ τίου βϑῃουϊά γεσαγ, 6.ρ., [πε θλῖψις-σγουρ (ἰ. 4-6), ἰῃ ες πίστις - 

ὅτουρ (ἰ. 4, 10,11, ἰϊ, 11-18, ἐ{|,. 2, 8), ἐργάζεσθαι, εἴο. Ραγῖβ οὗ {πε 
Ιεϊζεγ ἀγὰ μη!κε Ραυ!. Τῆδῖ ἰ8 ργαοισα!!ν 411 τὰ σα βᾶγ. Βαΐ ραγίβ 

τὲ ἴαϊγῖν ομαγαςζεγιβεὶς οἵ ἢὶπι, ἀπά ἔπεβε ποῖ οὐ οὐξνεῖσῃ ἐπα 
οἴδεγβ, Ὀαϊ ἀονεῖα!! ἰηῖο [6 σογγεβροηάίϊης ἀδαΐα οὗ 1 Τεββ. ϑυςῇ 

ἰηοίάφηΐα! ἀσγεεπιεηΐβ ΓΕ ἴοο πδΐυγαὶ δηὰ ἴοο πιυπΊεγοιιβ ἴο Ὀ6 {πὰ 
ἀτιβοίαὶ πγοβαίς οὗ ἃ ἰδῖεγ υυγίζεγ. 

Τῆς ἱπίογηδὶ ενίάδηςς οἵ ᾿᾿. 3-12 8 πο ἰοηρσοῦ δἀἀμοξά 88 ἃ ογαςίαϊ 

φγοοῖ οὗ {πε «η- Ῥαυϊίηε ογίσίη οὗ 2 Τῇεβ8β. [πάεεά πιοβὲ γεσεηΐ ογἰεἰς8 

ἶανε φίνεη ᾧρ τΠΐ8 αγραπηεηξ 48 ρὈγίπιαγυ. Ἐγεβῇ ἱπνεβειραϊίοηβ ἱπέο 

πε οτίσίηβ οὗ φποβιϊςἰϑπὶ δπηά οἵ ἴῃς βεγηΐ-ρο ἶσα! ναγίδιίοηβ ἰῃ 
Ῥυϊηγίτίνα Ἔβομδίοίοσυ ανε ἀπάεγπιλίηδά {πε οἷάογ πυροῖπαβίβ ψῃϊοἢ 

γεϊεσαῖϊεά (Π8 ργορἤεου ἴο {πε ἰδξίεγ ραγί οἵ ἔπε ᾶὅγβε ογ ες ορεηΐης 

ραγί οὗ πε βδεοοπά σεηΐωυγν, ἀπά [ἴ 8 ΟὨΪγ Ὠξοαββαγυ ἴο ἀεζεγπιίης 

νὨοἢ οὗ ἴῃς ροββίδ!ε γεσοηβιγισείοηβ ἰβ πηοϑὲ βαϊζαε ἴο {πῸ ασὲ οὗἉ 
Ῥαυΐ Πίπγβε! ἢ. Οη {πε ψῇῃοΐε, πο βοϊυξίοη οὗ {πε ἀροσαϊγρείς ργορῆεου 

1ΎΠε βενεσγοζ ἴοτς (ἰἰϊΐ, 6-15), 48 ννε]} 88 ἴῃς πιοῖς οδῆοίαἱ τίπρε, οὗἨ ἴῃς Ἰεϊίεῦ νοεῖς 

᾿ἃΒ Περεββάσυ πον ἴοσ ἴπε Τ βεββαϊοπίδηβ 45 ἔδυ ἵνεγε δοοὴ 1ἴὸ δὲ ἕοσ ἴπ6 Οογίπιῃίδηβ 
(1 Οοτ. ἱν. 21, ν. 3-5). 
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ἴῃ ἰΐ. 8 ἢ. Βῖ8 ἰῃ ψίεῆ τῆς ἀαΐα 80 ψε}}] δβ ἰῃε εαγὶν τπεοόγὺ τπαΐ ὁ 

κατέχων ἀηἀ τὸ κατέχον ἀεηοῖε, ηοΐ ἴῃ ερίβοοραῖε 8ἃ8 ἃ γεβίγαίϊηϊ ἀραίηϑε 
ϑηοϑιείϑηη (ΗΙςεηΐεῖα ἀπά οἴμεγβ), ας πε ἘπΊρεγογ δηά ἰπηρεγίαὶ 
Ῥονεν οὗ ἔοπιε (“" υΐβ ηἰδβί οπηδηιβ βἔδίαβ ν᾿ Ταγεα ]Πδη, 46 ἰσμῦγ., 

χχίν.). δα! Παά ἀπιρίὶε ἐεχρεγίεηςς οὗ ἴπε ργοϊεοζίοη αβογάεά Ὀγ {πε 

ΡοΙν οὗ πε επιρίγε αϑαϊηβὲ ἔπε τηδίενοίεηος οὗ ἔπε ὕεννβ, αθὰ πα 
ΔΡΡΑΓΘΠΕΥ δηἰὶεὶραϊεά τπδΐ 18 ννου]ὰ σοητίηαε ἔογ ἃ τἰπλε, ἀπε}} ἐπα 
ἐπιρίγε ἔε!. Βυῖ ον οουϊὰ ἴῃς [41] οὗ πῃ επηρίγε Ὀε ἐχρεοίεά ἢ 

Τῆς δῆβϑνεν [68 ποῖ 80 πιο ἰπῃ Δν σοπίεπηρογαγυ ἔεεϊ 8 οὗ ρδηίΐς 

δηὰ ἀἰβηηδΎ, 48 ἰη {π6 εβομαίοίοσίοαὶ ἐγαάϊτίοη, ἀδγίνεά ἔγοπι ἃ βέυαν 
οἵ Ὠαηίεϊ, νος ἢ ννα8 Ἔν θην Ὀεσοπχίηρς σαγγεηΐ ἰῃ σαγίαίη ΨΦενίβῃ 

Δηά φαγὶν Ὁ γί βείαη οἰγοίεβ, τπδὲ ἴῃς επιρίγε γεργεβεηΐεά ἐπε ρεηαϊῖ- 
τοαῖε βϑίασε ἴῃ ἴπε ψογί 8 ἢίϑίογσυ. “Απὰ σψῆεη ἢοπιε 415, τῆς 

ποτά. Ηδξεηος ἴδε ἴοης οὗ γέβεγνε δῃὰ Ἴγγυρες δηχδίσυ! ν πίτῇ 
ψὨϊοῆ δὰ! βδρεαῖκβ οἵ ἰἴ8 σοϊϊαρβε, “πὸ οδἱ πἸηΐαπὶ ἱπουτγγογεῖ, 

αυοά Νοπιαηο ἱπιρεγίο παῖς ορίδμεογίξ, σαΠ] βρεογαγεΐαγ δοίογημπ " 
(Αυς., Οἷν. εὶ., χχ.; 80 ΦΔεγοπιε οὐ 2 Τῇαββ. ἰΪ. 6). Τῆς ἰάδα οὗ 
Εοηπιε᾽ 5 ἀονηΐα!! οου]ὰ ποῖ 6 βροΐεη οἵ, οὐ ἂἵ ἰεαϑδί συγίζεη δρουΐ, 

ορεηΐν. ΑἹ] ἐμαὶ ἃ ΟΠ γιβείδη ργορῆεΐ σουἱὰ ἀο ψδβ ἴο πίηε ἐπαὶ ῃΐ8 
ἔαΐϊυγε Ὠερσείνεγ ον ρβευάο- Μεββίαῃ ψουΐὰ ργονςε ἴοο βίγοῃς Ἴνεῆ ἴῸγ 

δε εδίγαίηίης Ἐπιρίγε, δηὰ ἐπαὶ Κίηρ Φεβιβ νψουἹά αἰτἰπχαΐεῖγν ἱπέογ- 
νϑης ἴο πιεεῖ δηά ἴο ἀείεαξς πίπι. ἄπ επζίγε σῆδησα οαπια ονογ {πα 

βρίγιε οἵ ἔπε ἀγεδηὶ, εη, πεαγίν παὶῖ ἃ σεηίυγν ἰαΐεγ ἔπε ἱπιρεγίαὶ 
οὐἱξαβ ἴῃ Αβία Μίμογ βείγγεα ἴῃς ργορῃεῖ Φόοπη ἴο ἀεπουησε βοπια 88 

{πε δαργεηιε δηϊαροηίβὲ οὗ Οοά. Τῆς επιρίτε, οὐ {Π|8 νίενν, γᾷ 8 ἢ0 
Ῥτγονίαἀεπεία! γεβέγαίπε οὔ τὸ μυστήριον τῆς ἀνομίας, Ὀυᾳυϊ νὰ Πεαγβοῖῇ 
μυστήριον (ἔξεν. χνίΐ. 5), Ιοατϑοπια ἀπά ἀδησεγουβ δηὰ ἀοοπμεά. Τῆίβ 
αἰτεγεὰ ργοβρεοῖ ἰδὺ ἕδγ Ῥεγοηὰά ἔπε πογίζοη οὗ Ραυ!]. Τῆς ἱπχρεγία! 

ΨΌΓΒΏΙΡ Παά ἠοῖ γεῖ ὈεσοπΊε ἔογπι δίς, ἀπά ἴο Πίπι τῆς ἐπιρίγε, τί τῃ 
[18 Δἀπγίηἰδεγαϊίνε ᾿βεῖςε, βιοοά ἔογ ἃ Μεϊσοηια, Ἄανεὴ ἐπουσῇ ἃ ἴδηι- 

ῬΟΓΆΓΥ, ὈΔΓΓΙΕΓ ἀραίηϑὲ τΠῸ δηϊαρσοηίδιίς ἔογοεβ οὗ ψυάαίβη. Τῆς 

κίηφάοπι οἵ Οοά ννὰ8 ποῖ ἴῃς ορροπεηΐ οὗ ἔπε επιρίγα, Ὀυξ δἰπιρίγ ἐπα 

Ββηαὶ σοπαθεῖοῦ οὗ ἃ ἴοα ψψῇο ψουὰ ῥγονε ἴοο βίγοηξ Ἔνε ἴου ἢ 
γεβίγαϊπίης Ἵοηΐῖτγοὶ οἵ Ποιηδη οἰν Πἰβαξίοη. 

ΤῊ ἱηϊεγργεϊδιίοη οὗ πε γεβιίγαίηίπς ρόνγεγ ἱπ|ρ]168 παῖ τῃς 
βαρεγπαΐαγαι! δπίαρσοηίϊδε ἰβϑιιε8 ἔγοπι Ψιυάαίβηι (8ο εδβρεςία!ἱν ΝΝ εἰβδ8, 
Ν.Τ. ΤΗοροϊορίε, ἃ 638). Ηετγε ἀραίη ραϊγίβεγις ἐγϑαϊείοη 86 επὶ8 ἴο σοῦ- 

ΟΡ, Νευπηδηπβ Η  ῤῥοϊγέμς το ἔονι (Ἰ,εἰρΖίρ, 1002), ρρ. 4 ἔ. Τῆε κατέχων ἰ5 

ποῖ ἴο ὃς Δββοςίαιϊα υνἱτἢ ΔῊΥ βρεοίδὶ ετηρεζοσ, ποῖ ἐνεπ νἱτἢ ΟἸδυάϊυβ, νοβα πᾶπιὰ 

[48 ἃ ουγίουβ τοβεγιίδηος ἴὸ ἰΞ. Τα τπδογίεβ πνοῇ ἰάθη τἢς Ἐεδίγαίπον τ 
Μεβραβίαδῃ (48 ἃ Ἵοἤεοκ οὐ Νείο Ἐβάϊνίνυδ), Απιϊοῃτίϑε, ος Ποπιίδη, ἀερεπὰ οα 
ἃ ῥνίογῥ ςοποεριίοπβ οἵ ἴῃ δορί 8:1 ς᾽ 8 οτί ψίη δηά δίῃ. 



16 ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

τοῦογδῖε ἰ1. Βοίῇῃ ᾿ἰγεηδευβ (αάυ. Ηαέν., ν. 25, 1. 80, 2) δηά Ηἰρ- 

Ροϊγίυβ (46 ΑπέϊολιγιΞίο, νὶ., χῖν.) ἐχργεββὶν βίαζε πδΐ ἀπε σῃγίβε ἰβ ἴὸ 

Ῥε οἵ δεν βῃ ἀεβοεηῖ, απ {ῃς ἰαἴεν εςῃοεβ οὗ ἴῃς ἰγδάϊτίοη ἂγὰ 88 ργο- 

πουηςεά (ς΄. Βουββεῖ᾽ 8 4 πἰοδγὶδέ, Ῥρ. 24 ἔ., 127 ἔ,, 182 ἢ, ; Ε. Βὶ., 

179 [.1 Δητιςγίϑε [8 ἴο 8εξ ᾧρ δβ κΚἰηράοπι ἰῃ Φυάδῃ ; δἰβ γείψῃ 18 

ἔγοπι Φεγυβαίεηι, δά {πε ὕενδ αγὲ ἴπε ἄιρε8 οἱ [8 τηϊγασυΐίουβ ἰηἢα- 
δηςς.32 Τῇαε ἀποστασία, Μηϊοη Ραμ] δητοἰραξοβ, ἱπΊρ}168 4 γεϊδξίοη- 

δῃίΐρ ἴο Οοά νῇῆηίΐοῃ οουἱά ηοὲ Ῥὲ ροβιυϊαϊεά οἵ ΟὨ γί βείδπβ, πιαςῇ [ε88 

οὗ ραβδη8 ἰη δεπεγαὶ ννῇῆο, ἐκ ἀγῥοίπεςὶδ, “ πεν ποῖ Οοά " (Ι. 8. Τῆς 
οηΐν ἀεἰΡεγαῖε δπεί- Ὁ" γιβείδη πιονεπιεηΐ, νῃοἢ Ρααΐ ἀπά ἢϊ8 ἔγίεη 8 

᾿ιδά αἰγεδάν ἐχρεγίεποεα (ἤδη ἐνεργεῖται), ννΔ8 εν δῃ (Ἀπατοἰβπὶ ; [18 
Ῥτγοξεββεα ζεαὶ ἔογ {πε [,ανν 8 ΓΕΔ ν ἀνομία, 48 ἴΠ6 ἀροβίίε ραΐβ ἴξ 
στ ἃ τουςἢ οὗἉ βοδτίηρ ἰγοηγ. 

Ραδυ! 5 ρίαίηἷν ορεγαϊίης νυ ἃ Βεϊαγ(!)-8α σα 3 ἴῃ ἘΠἰ8 ραββασε. 
[ἔ οπε οουἱά οηἱν Ὀὲ ςεγίαίη ἐμαὶ 5.0 1]. 11. 638.78 γεργεβεηξεά ἃ ργε- 
ΓΟ γϑιίδη Δεν ίβη ἐγασπηεηΐ, 848 ἰἴ8 σοηΐοχὲ ἱπαϊςαῖεβ, ογ παῖ δὴν 

ΟΠ εβϑείαη ἱπξεγροίαιίοηβ ψψεγε σοηῆηεά ἴο πιίπογ ρῆγαβεβ {πὸ ἐκ δὲ 
Σεβαστηνῶν, γε Βῃοι!ὰ πᾶνε οἠε οἶεαγ ἴγασα οὔ {Π8β βασᾶὰ. Βεῖϊαί ἔμεγε 
ψΟγΓΚ8 ΠΠΔΩΥ 8ἰζη8 (48 ἴῃ 5|ΌΥ11. 11. 37, καὶ βελίαρ θ᾽ ἥξει καὶ σήματα 

πολλὰ ποιήσει ἀνθρώποις), δεάι!σε8 τηδην ἐνεη οὗ εἰεοῖ Ὀε]ενογβ υυἱτΠΐῃ 
Ψυάαίδηι (πολλοὺς πλανήσει, πιστούς τ᾽ ἐκλεκτούς θ᾽ Ἑβραίους, ἀνόμους τε 
καὶ ἄλλους ἀνέρας, οἵτινες οὔπω Θεοῦ λόγον εἰσήκουσαν), δΔηά ἰ8 ΗΠΔΠΥ 
Ὀυγηρά ἀρ, τορεῖπεν ἢ Π5 δάπεγεηῖβ. Τῆς βυϑρίςίοηβ οὗ [Π|8 ρα8- 
βαζο᾿ 8 δεν βῃ Ἵμαγδοῖεγ 56επὶ υπη]υδιῆεά ; ἰξ παν Ὀε ἰακεη, ψίτἢ- 
ουξ πιαςἢ Παϑιϊδιίοη, 88 οπς γεβεοίίοη οὗ ἔπε ἐγδαάϊείοη ψῆϊοἢ ψὰ8 ἴῃ 

1 Βουξδεὶ οἴεῃ εχαρρεγαῖεβ ἴπ6 ἱπάερεπάεπος οὗ ραιγίβεϊς Ἄβοῃμδίοϊ ορίςδὶ ἱγδάϊ- 
τοι ; ἢς [2118 τὸ 411ονν ἐπουρῇ ἔοσ ἴῃς ᾿υχυτγίδηϊ ληςίεβ οἵ ἃ ἰδίεσ ἀρε, νυ Βίοἢ ἀρρ!εά 
τῆς ΝΎ. τεχὲ ἀεὶ ἸγΆγῪ ἴο φοπίεπιρογαγυ [ἴς. Βυϊ οἡ [Πϊ8 ροϊπὶ ἴτε ενίάδποε ἰβ (δι Ὺ 

ἀεςϊδῖνς, υἱξ., τῃαιὶ [πε φΑΥΙῪ δῖ εγβ ννεγα ποῖ πηεγεῖν Ὀυ]άϊηρ οἡ ἴδε τεχὶ οἵ 2 Τ Βεββ, 
1, 3-6,  Βδη ἴπεγ βροῖκα οὗ Απιςῆγδι θεὶπρ ἃ βεάπςεσ ννῆοβε ἕαδε ννοσβῃϊρ νγᾶ8 δεῖ ὰρ 
νἱ τ ίη ἃ τεοοπβισγυςιοα τετρ]ε δὲ ᾿εγυβαι ἐπ). 

3 Ῥιοίεββοσ νναγβεϊὰ (Εχῤῥοϑς.δ ἵν. 40 (.) τερατάβ ἴῃς εν δῇ βῖδις δ8 ἴῃς ἀϊνίης 

τεβίγαίπε ἁροη ἐπ6 τενεϊαιίοη οἵ Εοπλς᾿Β βεἰ [-ἀεϊ βοδιίοη. ὙΠὶδβ νῖενν [8 τῆογε βεηβί 8 
ἴλη τδαῖ οὗ τῆς Βεβίγαίμοσ 48 ΟἸ γι βίδη οὐ ἴΠ6 σπυγοῦ (οὐ, Κείπιρεῖ!, δέν άδη πὸ 
Κυδίλομ, 1887, 711-736), Ὀυϊ τ 18 ἀϊ συ ἴο δες πον 1 υἀδίβπι σου] Ὀε βαϊὰ το ἰπι- 

Ῥοβε Δ οἤπεοῖς ὕροη ἴΠ6 ἱπηρεσίαὶ οὐ]ταβ; Ὀεδίἀεβ, ἰ8 ἰξ 11 κεῖγ ταὶ Ῥαὰΐ ννουἹά 
πᾶνε 80 Ε]γ οοτηἱποά ἃ ροϊεπιὶς ἀρδίηδε ἐπε οὐβιϊπαῖς δηϊδροπίβηι οἵ ἴς }εὐν8 ἢ 
ἃ Ἰθθοτν οἵ {πεῖγ υποοπδβοίουβ ργοϊεςεϊνε βοσνίςθδ ἴο ἴῃς σῃυτγοῦ ἢ 

3 8εε ΒΕ. Η. ΟΒαγίεβ᾽ εἀὐϊξίοη οὔ Αξεεηςίο 1:αἰας (ρρ. ἱχὶϊ.-ἰχῖ}}1.) δπὰ Μ. Ἐτίοά- 

Ἰϑπάετ᾽ 8 Κεϊἐρίδεοη Βεισερμηρόν ἱππεγκαὶδ ἀὸς Ὑμάεπέμνις ἐπὶ Ζείία! εν Ἅέσμ (τθοσ, 

ΡΡ. 50 1.). Ταῖβ ννουἹά ες Τοττοδογαϊθὰ ἰξ Βεϊΐας ννεσε βῆονῃ ἴο ὕες, 8. (ῃς ἰδίτεσ 
τεῦ ἄγρα αδ (Ἰη ἷ8 θεν Απέξολγὶδέ, 1001), ἃ ρτε- ΟΠ τίβεδπ ετηδοάϊτηεηι οὗ ἴῃς [εννϊβα 

δηικποπιίαη δεῖ ὩΣ. Εοτ ἃ ροββίῦϊ]8 βουγος οὗ βυςῇ ἰγδάϊοηβ ἰῃ Ρδι}᾽5 οᾶβε 
φ΄. 2 Τίπι. 11. 8. 

δι - - -ι-- τοτσ-...Ἡ.  . ὦ. 
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Ῥαυ} 8 πη ψπεη ἢς ψτγοίς 2 ὙΠεββ, ἰΐ. 2 ἔ, Βεἴϊαὶ! 18 ποῖ ἱπάεεά 
Ὠδπιοὰ ἤεγα, ἃ8 ἢδ ἰδ ἰη 2 Οον. νἱ. 15. Βυῖ πε ἰβ ἔῃ6 ορροπεδηΐ οὗ 
Δεβυβ (Πς ἴγυιε πιεββϑίαῃ, Ηδ ἀρρεᾶγβ ἰῃ ΠαπΊδη ἴογηι (οὔ, 450. [5α., 

ἷν. 2: “ Βεῖϊαγ ἴπ6 σγεδαῖ γαΐεγ, {πῃ Κίηρ οὗ τπὶ8 ψογιὰ ψ}} ἀσβοθηά 

ἐνὸν ἴῃ ἴδε {|κεϑη688 οὗ ἃ πιδῃ, ἃ ἰαννίεββ Κίηρ ᾽) 88 ἴῃ ἀγοῇῃ-Ἔπ)ίββαγν 

οΓ ἃρεηΐ οὗ ϑαΐδβη. Τῇε ἰαίζεγ, σῇοπιὶ Ῥαὰ! Πεγε 88 εἰβενπογε ((ἢ 
ςοηβοηδῆος ἢ Δεν βῃ ἰγαάϊεοη) Κααρβ ἴῃ ἔπε Ὀαοκρσγουπά, ἰ8 ἐῃς 
ϑύργεπιε ορροηεηΐ οὗ Οοά; Ὀυΐ 48 Οοά' 5 γεργεβεηίδίίνε ἰβ ἴῃς [,ογά 
ΨΔεβυ8 ΟὨγίβε, 8ο ϑαΐδη᾽ 8 δοῖίνε γεργεβεηίΐδίνε ἰδ [8 τηγβἔογίουβ 
ἤσυγε, ψποβα πιεῖ ῃοάβ ἀγὲ ἃ οαγίσδίαγε οἵ {πε ἔγμς πηεββίαῃ᾽ 8 (866 

ποΐεβ Ῥεΐονν οὐ ἴῃ ραββαβε). ΤηΪΐβ ἰβ θογῃα ουΐ Ὀγ {πε σοπεειηρογαγν 

8εη8ε οὗ Βελίαλ 848 ἄγγελος τῆς ἀνομίας (4150. 15α., ἰϊ, 4, εἴς.) οὐ ἀνομία 
(ἀποστασία) ἰῃ ΧΧ. Τῇε πιδη οὗ ἰδ] ββηεββ, σγσῃοπὶ Ῥδαΐ ρὑγεάϊοΐβ, 
18 ἴῃ οης οὗ ψῃοηὶ ΒεΪϊΑ] 18 ἃ ργοϊοῖγρε. Οηἱυ, ἔπε δροβϑίϊς ἔμβεβ 

118 παράνομος νι {πὰ ἔαΐ8ε πιεβδίαῃ, ογί μία! ἃ ἀϊβεγεης ἤσυγε, 

“0 ἰ8 γτεργεβεηΐθα 48 ἴῃε ἱποαγηδίίοη οἵ ϑαίδη, ἔῆς ἀδν!! ἴῃ ΠαπΊδη 
ετροάϊπιεηξ. Τημδΐ ἢε εἐχρεοίϊεά {Πὶ8 τηγβίεγίουβ ορροηδηΐ ἴο γίβε 
στ Πίη ὁ υἀαίϑηι ἰ8 ποῖ βυγργίβίησς υἀπάσϑγ ἴῃς οἰγουπηιδίαησεβ, Ης νὰ8 
ἴῃ Ὧ0 πιοοά, «αἵ {π|8 πχοπηεηΐ οὗ δηβίοη, ἴο {πίπ|ς Πορεΐα!!γ οὗ ἔπε 
Δενβ. Ὑῇεν Μέγα ἃ ρεγρεΐυδὶ οὈβίδοίϊς δηά δηηογδῆσε ἴο πίη), 
ἄτοποι καὶ πονηρο. Ηξς δαά αἰγεδὰν ἀεπουησεά ἔμεπὶ 88 θεῴ μὴ 
ἀρεσκόντων (., 11. 15), αηα ἔγοπι (ἢ ͵ 8 ἰξ τνᾶ8 Ὀωξ ἃ βίερ ἴο ἔμε ροβίξίοη, 

βυσσεδίεα Ὀγ ἴῃς ἰγϑάϊτίοη ρεγῆαρβ, (μὲς ἐπεὶγ γερυαϊατίοη οὗ Οοὐ 8 
βηα! γενεϊδιίοη ἴῃ δεβιβ νου οσυἱηγίηαῖα ἰπ Δη ἀποστασία, ἢ ϊοἢ ψε]- 

ςοπηεά {πε ἰΔδὲ γῖναὶ οἵ ύεβιι8 88 Οοά᾽ 8 πιεββϑίαῃ. Ηἰβ ργορἤεου ἔπι8. 
ἐπ)ροάϊε8 ἃ γεϊογί.: “ὺυὔουι δεν μαῖα δηὰ ρεγβεσυΐς ἃ8 848 ἀροβίαξαβ. 
ἔγοπῃ Οοά ; γου ἀεπούπος οὖν δβ8ι8 ἃ8 ἃ ἔδίβε πχεββίδῃ. Βαΐ {πε 

Δ1ῃ Ὅλη. υἱῖϊ, 23 ἴ. ψ ἤδη τΠ6 οὺρ οὗ 1βγδο}᾽ Β συ 18 1} (πληρονμένων τῶν 
ἁμαρτιῶν αὐτῶν), με οἸ᾿Ἰπιᾶχ οὗ ἰδεῖς ρυπίβητηδηϊ σάτηε ἰῃ ἴῃς ρεγβοη οἵ Απείοομυβ 
Ἐρίρδδηςβ, ἴδε ργεδιπηρίυουβ (ἡ καρδία αὐτοῦ ὑψωθήσεται, ς΄. 2 ΤἼεΒ8. ἰΐ. 4) ἀηάᾶ 

δβίυϊε (τὸ ψεῦδος ἐν χερσὶν αὐτοῦ . .. καὶ δόλῳ ἀφανιεῖ πολλούς, ο“., 2 ΤΏΕεΒ8. 
'.. 9, 11). Ραυΐ, πὸ τῆς τεβὲ οἵ τῆς δαγῖν ΟἸγβιίδηβ, 8ι}}} ἰοοϊκεά ἔογ βοπια ἱπγπχθάϊαις 

ΤΙ ΕΙσηεηὶ οὗ [18 ρτορῆεου. [ἢ τῆς σοπίειηρογαγυ πιαϊονοίεπος οὗ ἴδε [εν τοννᾶγάβ. 
τὰς φοβρεὶ ἢς δᾶνν ἃ βίῃ οὗ ἰϊ8 γε ἰβαϊίοῃ, 45 ἴδε δ υδίοη ἰῃ σ Τῇςδδ. ἱϊ. τ6 (εἰς τὸ 

ἀναπληρῶσαι αὐτῶν τὰς ἁμαρτίας) ἰπάϊςαιεΒ. ΤΣ ρΕΏΔ4] σοηβεαύδηςε οἵ [Πὶ8 διἰεὶ-- 
τυᾶς πγυδὲ ἤᾶνε δἷβο οσπχεά ραζὶ οἵ δἷ8 οὔγὰὶ ἰεδοπίηρ δἱ ΤἈ ββαϊοπίςα, θὲ ἢῈ ἀοεϑ. 
ποῖ τηεητοη ἱξ Ε111 Ι008] οἰγοιτηβίδηςεβ ἄτενν ἔγοτα Πἰπλ ἃ τεπγίπάες οἱ ([ῃς ἤπαὶ Πεϊδες 
ΨῺΟ πιαβὲ βοοῦ Ἴοοτὴῆς (2 Τςβ8. ἴϊ. 3 1). [1 ἰδ ἱπηροτίδηὶ ἴο ποῖος [818 υπάεε γίπρ 
αδάϊση, οὐ δρριἰοδιίοη οὗ ἐγδάϊείοη, ἰῇ τς ἀροβεὶς᾿ Β πιὶηὰ, οα δοοουπὶ οὗὨ [18 Ὀελείηρ 
ρου ἴδε βεπεγαὶ Πδσιιοην οἵ ἴπ6 ἐϑοπδίοϊ ορῪ ἱπ ἴς ΝΟ ερίβεῖεβ. Εὐγιβοίσηοσε, 
5βίπος ἴῃς ἄλγε οὗ Απείοουβ Ερίρβαδηςβ, ἴῆς Ὀοοῖς οὗ Πδηΐεὶ μὰ πηδάς βε]- ἀεὶ βοδιίοη 
ἃ ποῖε οὗ (δε ἤηδλ] ἐπεπιγ. ΑἸΥ νἱνίὰ εχρεοϊλείοη οὗ {πε Επά, βιιςῆ 48 ἰδὲ Ἑςπογίβῃ δὰ 
ἘῪ 84 ]εννίβῃ ΟἨγίβείδη οἵ Ρδ}1᾿}8 ἰεπηρετάπιεης, ἰπβεϊ ποι νεῖ βεϊζεά ἀροη ἐπ ῖ8 ἰγαῖς οὗ 

τῆς ἴα18ε τηεββί δῇ. 
ΝΟΙ,.. ἵν. 2 
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ἔαϊβε πιοββίαῃ ψν|}} σοπια ἔγοπι γου, ἀπά Πίβ σαγθεγ ψἱ]} Ὅς 5πογί-Ἰἰνεά 

αἵ ἴῃς δαπάβ οἵ ουν Οἢγίβε." Το ἔπε ΟΠγίβείδη ἴλς ργόρῇεον Ὀγουσῆς 
δΔἢ αβϑύγαηος παῖ, ψῃΠΠς ἴῃς οοάεβὲ δηά ἀγαθὲ ποὺγ πιαβὲ ργεσεάς 
ἴῃς αν, ἴῃς ἄστη ψὰβ ϑύυγε ἴο οοηηθ, δηά το σοηπ]α ϑοοῦ. Τῇυβ 

ἰῃ Ὀοΐῃ ερίϑε1ε8, Ὀωξ ραγεσυϊαγίν ἰῃ πὰ βεσοηά, πε τεδάθγ Ἵδῃ 
866 {δε τογοἢ οἵ ἀροσαἰγρέίς ἐπε παβί48π), βιγεαπιίηρς ουἕ νυ ἢ ΒπΊοα 88 

ΨΕ]1 48 σι ἢ γεὰ ἤδπιε, ψῃΐϊςἢ τηϑηΥ εαγίν ΟΠ γι βείδπϑ επιρίογεα το ἰἰσῃὶ 
αρ τῃεὶν ρᾳίῃ δηγίά τῆς ἀαγίς ργονίάεηςεβ οὗ ἔπε αήῷο. Ῥααΐ ἰ8 ργο- 

ΡΒεϑγυίησ---ηοης πε 688 νυνί αἱν τπαὶ ἢ ἀοε8 50 ἐκ μέρους. 
Αεκϊεπηρίβ ἢανε αἰϑο Ὀδεη πιαάε, ἔγοπιὶ ναγίου8 βδἰάεβ, ἴο 8οῖΐνε 

δε Πἰτεγᾶγν ργοῦ]επὶ οὗ τῆς γί είης Ὁν βηάίηρ ἰη ἰξ (α) εἰπε ἃ Ραυϊίῃε 

πυοίευϑ ψϊοῃ 48 Ὀεθη ψογκεά ονεγ, (ὁ) οὐ ἃ Ῥαυϊΐηε ἰεἴζεγ μι ἢ 
[88 εἰζμεν βαβέεγεα ἱπιεγροίαξίοη ογ (0) ἱποογρογαῖεά βοπιὲ δαγίϊεγ 
δροσαίγρίίς ἔγαφπηγχεηί, ροββί ᾽ν οἵ εν βῃ ογίρία. (“) Ασοογάϊηρ ἴο Ραυὶ 

ϑοβπιίάς (ἐν ὀγείο ΤῊ 55. πεδεί εἴποι Ἐχοιγς δον ἄση ειϑεϊέοη ρίεἰοπη. 
Βυϊοῦ, 1885, ρρ. 111 [.), ἃ Ραυϊίηΐϑε ἴῃ 69 Α.Ὁ. εὐϊεά δηὰ εἐχραηπάρα ἃ 

ϑεπυίης ἰεζξεγ - ἰ, 1-4, ἰἰ. 1-2α, ἰἰ. 18-1|.. 18. Βαξ, ἀρατὲ ἔγοπι οἵπεγ 

ΓΕΆΒΟη8, {ΠῸ ράββαψεβ δϑϑίρῃηθα ἴο δα ἂγὲ ποῖ ἔγεθ ἔγοπι ἴἢς νϑ ΡΥ 

ἕεδΐζαγε ψῃϊοῃ ϑομηιγίάξ σοηβίάογβ ἔδίαὶ ἴο ἰῃς οἴδεγβ, υἱΖ., 8 πῈ Πα γὶ 

ἴο 1 Τῇεβ8. Απά {δε βἰπιϊαγίεἰεβ Ὀεΐσγαεη ἰΐ. 8-12 δπαὰ {πε δρο- 

οαἶγρϑβε οἵ θοῇ ἃγὲ νεγὺ βἰἰσῇς. Τῆς ἀςείν! Υ ἀββίσπεά τὸ πε εαϊζοῦ 
ἰ8 ἴοο γεϑβίγίοϊεά ; Ὀεβίάθβ, ἰΐ. 3-12 8 8ο οσαγάϊμαὶϊ 4 ἔδαΐζυγε οἵ ἴῃς 

δρίβεϊθ, ἐπαΐ ἴῃς ἰαξίοῦ βίδηδβ οὐ ἔα[|8 συ τῆ ἰἴ---ϑὸ πηυσῇ 80 ἔμπας ἰξ 

Ψψουΐά 6 οαβίεγ, στ ΗἩδαβγαίῃ, ἴο νίενν Ἐμ6 ψῃοῖς τγίτἰηρ 48 ἃ βοδῖ- 

ἰοϊἀϊησς ψῃΐοῃ τοβα γτουπὰ τῃς ογίσίπαί Ῥαυϊης ἡμοίειβ οὗ ἰΐ. 1-12. 
Εἰηδίν, ἴῃς [ἰτογαγν ογίξεγία ἀο ποὲ Ὀεαῦ οὐξ ἔπε ἀϊβεϊηοείοη ροβίω- 

Ιαϊεά ὈΥ Ὀοΐῃ {ποογίεβΌ (ὁ) Τῆς βίγοηγσίν γείγιθυξίνε σαβὲ, πὰ 
εἱταγρίςα! ϑιυνίπρ, ἀπά ἔπε Οὗ. οοϊουγίηρ, οἵ ἰ. 6-10 Βανε βυρφεβίεά ἐῆε 
ΡοΒβϑβίΠΠΠν οὗ ἱπτογροίείοη ἰῃ τ 8 ραββαρε (Μοσίθεγε, Ε. Βὲ., 5054, 
Εἰηάϊαν, Ρ. ἱνἱϊ.}, εἰἴδεῦ δἃ8 ἃ ψῃοΐε ογ ἰη ραγί. Τῇηίΐβ ἰ8 δἵ αν γαῖα 

ἕλογα σγεάϊδε ἴλη τῆς οἷάεν ἰάεα {παξ [Ϊ. 1-12 οδἰδοάϊεβ8 α Μοηξαηΐϑε 

ἱπιεγροίϊδιίοη (7. Ε. Ο. ϑομηγίας, Βιδίἑοίϊεκ δὲν Κυϊέκ μεν Εχορεδε ἀἐν 

Ν.Τ., 1801, 385 [.) οὐ ἰΪ. 1.9 ἃ ρίεος οὗ Φενίβῃ ΟὨγίβείαη ἀροσαϊγριίς 
(Μιςεδείβεη, Τλεοὶ., Τὶ) δολγ, 1876, 213 4). ἘἸϊηΔΙν (6) ἐπε ἰαγρε 

διηουηΐ οὗ σοπιπίοη στουηά δαΐννεεη ἴῃς Δεν 8 πα ἔπε ργίηίεινε 
ΟὨ γί βείδη σοποεριίοηϑ οἵ Ἔεβομαϊοίοσυ ἰ8 ἐπου σῇ (βες οἡ ἰϊ. 5) ἴο ἰηναί!- 
ἄαῖε ϑρίι{8᾽ 8 ἰοηεῖν ἔβθογν (Οϑεπδαγμηρ (65 ὅο᾽,., 497 ἴ., ἀπά Ζηγ 

Οεϑοῖ, μπά {υἱέ 465 ὕνο]ιγ σἐεπέμηιδ, ἰ. 189. [.) οὗ 4 Οαϊίχαϊα-αρο- 
οαίγρβε, ἄὰς ἰπ ραγί ἴο Τἰπιοίῃειι8,1 ἰη ἰΐ, 2-12, ον τἢε ἰάεα οὗ Ῥίεγβοῃ 

ΤΟΝ Ῥιοῖ. 6. α. Εἰπάϊαγ᾽Β τεξαϊαϊίοη ἴῃ Ἐχῤος.δ ἰϊ. 255 ἴ.,) ἀπὰ Βογποπιδῆῃ 8 

ῬΑΙΑΡΤΆΡΗΒ (ρρ. 492, 520 (.). 
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δηά Ναῦεν (Κεγί δια, 1886, 21 ἢ.) (αι ἃ ργε- ΟΠ γίβείδη αροςσαῖγρβε 
(ἰ. 5-10, 1. 1-12, εἱ],.1-6, 14, 15) ἢα8 Ὀεδὴ πογκεά αρ ΌΥ πε ἀπκηονσῃ 
Ῥδαὶ] οὗ με βεσοοηά σεπίυγυ ψθοπὶ τῃς ΗἩοϊ πα ογίεῖοβ θη 8ὸ ργο- 
πῆς δηά ᾿πάϊβρεηβαῦ!α. 

Τῆς βεσοηά ερίϑι1ε ἰ8 ἰηξεγίογ, ἰῃ ἀδερίἢ δπά γεδοῇ, ἴο {πε ἢγβε, 
Ὑδαΐενεν νίαν ῬῈ [ἀκθὴ οὗὨ ἰῖ8 ογίφίη, Ὀψῖ ΟΠ ἀγα εβρεοίβ! ν ναϊα- 
ΔΌΪς 48 ἰηαϊοσατίοπβ οὗ {πε ρεγβοηδί τἰῈ θεΐνγεεη δαὶ δηά ἢΠίβ σπυγοῦεβ, 

πα 48 βαηηρῖοβ οὗ ἴῃς παν ᾿ἰζεγαῦυ ἔογηι ννῃϊσῃ ἴῃ τε σίου 8 πεεάβ οἵ 

δαγίγ Ομ γίβιιδηϊν ογεδίεά ἰῃ ἐς ερίβεῖ5. Ὀγγάδη ἢδ8 ἢϊξ {Πἰ8. οἹ ἴῃ 
δὶβ ψγο]Π-ηόνγη [1π68 ἀροῦ [ἢ ἀροβέῖεβ δηά πεὶγ σοπιπιιη ἶ68 :---- 

Ἂ8 ομαγίν ρτενν οοἱὰ οἵ ἔαοτίοη Ποῖ, 

Οσ ἰοης περίεςι τπεῖγ Ιεββοηβ μδά ἔογροῖ, 
Ἐοτ 11 τπεὶς ννδπῖβ μον νυ βου ἀϊὰ ργονίάς, 
Απὰ ργεδοπίηρ ὈΥ ερί81168 ννᾶβ βιρριϊοά. 
80 φτεδῖ ρῇηγβίοϊδπβ οδηποῖ 411} διϊεηά, 
Βυῖ βοζῃς πεν νἱϑὶ: δῃὰ ἴο βοῖῃε ἴπεῪ βεπὰ. 
Υξεὶ 411 τῃοβε εἰξεγβ ἡνεα ποῖ βϑηΐ ἴὸ δἱ], 

Νοτς ὅσγβε ἱπιθη δε, δυϊ οοοαβίοηδ! ---- 

Ὑπεῖγ δοϑεηὶ θειτΊ ΟΠ5. 

Τῆς Τῇηεββαϊοηΐδη ἐρίβι168 γεγεὲ πυγιζίεη ἴο βυρρὶν {πε ἰαοῖς οἵ ἔαγίῃεγ 
Ῥογβοῦδὶ ἰπίεγοουγβαε δπά ἴο βυρρίεπιεηΐ ἰηπδίγασίίοη αἰτεδαν σίνεη. 

ὙΠεν Μέγα ποῖ ἰγεαιίβεβ ἀδβίσηεα το σοηνοῦ ἴδε ογίσί αὶ τεαοξίης οὗ 

πε ἀροβί[68 ; (ΠΕΥῪ ἱπΊρὶν τδαΐ, αηά αν ΔΡΡΙΡ ἰζ δἰοηξ βρεςία! [ἴῃ 68, 
Ὀμξ {πεν ἀγὲ ποῖ ργοίοοοϊβ οἵ ἀοςί(γίπε (οΛ πος οα 1 Τῇεβϑ. ἱν. 4). 
Αι (πε 8ᾶπι6 {ἰπιε, “ οσοαβίοπαὶ ᾿"᾿ πγιϑὲ ποῖ Ὀς ἰαθη ἴο πιεδῆ σϑδβυδὶ 

οὐ οὔ-παπά. Ῥααὶ αἀϊοϊαϊεά ψἱεῃ βοπια σαγαε. Ηἰβ ἰάδαβ αὔγὲ ὡοΐ ἰηϊ- 
Ρτογηρίι: ποϊίοῃβ, ποῦ ᾶἀγὲ {πεν τἤγονῃ οὐ ΘΗ-Ππαηά ; ἴεν γεργεβεηῖ 
ἃ ρὑτοϊοηρσεά ρεγίοα οὗ τπουσῆΐξ δηά οἵ εχρεγίεπεε. Ενθη {πεβο, ἔμπα 
ἰεαϑὲ ἑογπιαὶ οὗ ἢί8 ἰεϊίεγβ, [πουσῇ πύειζίεη ἔογ θα πιοπιεπε β πεαά, 
γεῆδθοϊς ἃ Ὀασμσγουηά οἵ σίάε γαῆσε δηά ἴα γὶν τηδζιυγεά δεϊϊεϑ. 

Νενεγίῃε εβ88, [πον ἀγὲ Ὠαγαάΐϊν “ αὔϑεηΐ βεγηιοηβ. “ [,εἴἴεγβ πιίησίςε 

8ου]8,᾿ 485 θοηης γεπιαγκοά, αηὰ 1 ΤἼεββαϊοηίδηβ ἰῃ ραγιίσυϊαγ 18 ἴΠ6 

πηργεπηχεαϊίαῖεά ουΐρουγίησ οὗ ἃ βίγοηξ πηδη᾿8 [επάεγ, βγη, αηά τῖβε 

Δἰοεοκίοη ἴον ρεορίες ψῇοπιὶ ἣε Ὀογα ἀροη ἢΐ8 νεγῪ ἢεαγί. [18 {πε 
φαγίεβϑὲ οὗ Ῥαδι! 8 ἜἼχίδηϊ ἰεἰΐεγβ, δηὰ ἰξ ἀεἰΐνεγβ πε βἰπιρίεγ τγατῃ8 οὗ 

4ἢς ΟΒεβείδη ἔδι ἢ τὸ ἃ8 ψ τἢ 411 τῆς ἄδνν δηά ἴῃς Ὀίοοπι οὗ ἃ ρεγβοηδί 

ἐχρεγίεηος ψῃϊοἢ ποῖ ΟὨΪΥ επ]οϊηεα {πεπὶ Ῥαΐ ᾿ἱνεά ἴο ἰηηραγε {Π6η]. 

Βοιῇ ερίϑβε168 βῇον, 48 δονγεῖξ ριιῖβ ἰἴ, πονν Ῥαυΐ νγαβ “" ὄνὲγ ἔεεϊην, 
4 ὨΔΡΙΥ ες πιὰν ἢπά {Πεπ|, αἴζεν ἴῃς Πεαγίβ οὗ πε ". “ΗἯε ἰ8 ηοΐ ἃ 

Ὀΐβπορ δάἀπιϊηϊβίογίησ ἃ γεψυΐαγ βϑγϑίεπη, ρυΐϊ ἃ ρεγβοη ἀφαϊίης νυ ἢ 

οἴδπεν ρεγβοηβ ουἱ οὗ {πε ἔμ η688 οὗ ἢΐβ οὐσῃ πιίηὰ δηά Ὠδίυγε. ... 
1 τποὸν ᾿νε, ἢς [ἰναβ; {ἰπ|ὲ ἀπά ἀϊβίαησε ἤδνοῦ 8ΠᾺρ (ἢς σογὰ οὗ 
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ϑγιηρδίῃν. Ηἰ8 σονεγηγηεηξ οἵ {πεπὶ [8 ἃ βογί οὗ σοπιπιαπίοη ψίτἢ 
ἔπεα; ἃ γεςείνίης οἵ πεῖν ἔεε!σβ ἀηὰ ἃ ρουγίησ ἰογίῃ οὗ δίβ ον." 

46. Εαίογμαὶ Ευΐάεποε, Τεχέ, απὰ 1, ἰἰογαέμγε ΟΥ̓ δοίη Ἐῤ πέϊε5.--- 

Α8. Ὀοιῇ ερίβεϊεβ ἀγα ἱποίυάεά ωοΐ οηἱν ἴῃ {πε Μαωγαϊογίδη σδῆοῃ 
δυξ ἰῃ Μαγοίοη᾽ β δἱγίς εἰν δα ϊης οοἰϊεσιίοη (Τεγί. αάυν. Ματγοε. 
ν. 15; Ερίρῃ., ΗΠ αν. χἱτϊ, 9), ἔμεν πιαδὲ ἤανε Ῥεδεη Κηονῃ δηά οἰγου- 

Ιαϊεά Ὀγ πε ὅγβὲ αυδγίεγ οὗ ἴῃς βεσοηά σεηζυγΥ, που αυοξαίοηβ 
(πιαίηἷν οὗὨ {πα εϑομαίοίορίοδι ϑεσξίοη8) ἄο ποῖ επηεγρε {Π]] ἰγεῆξυβ 
δηά ΤεγιυΠἰαη. Βοίδ Οἰοπιεπέ οὗ Αἰεχαηάγία δηά Ογίρεη ὑδβεά {ἢεπὶ, 

δηά οἱπεγ ενίάεηςε οὗ {πεῖν εχἰβίεησος ἢ} Ὀε ἔουηά ἰῃ δὴν τεχί Ὀοοῖς 
οὗ τε Ν.Τ. απο. Βαΐξ {δε βο αι! εά Αἰ] υϑίοηβ ἴο 1 Τἤεββ. ἴῃ τῃ6 
ἜΑΡ ον ἀροβίοίὶς αίπεγβ ἀγα, ἴογ [6 πιοβί ραγῖ, ϑοδῃῖν δηά νασιε; 

4... οἵ '. 5 δηά ἵν. 2 ἰη ΟἸεηι., ἤοηι. χἱ. 8. Ἡεγπιαβ, Κ7ὲ5. 14. 9,10 

(εἰρηνεύετε ἐν αὑτοῖς) πιίσῃς σοὸ Ὀαοῖς ἰο Μίαγίς 8 εαϑὶϊν 88 ἴο Ῥαδαυὶ! (ο". 
οὐ ν. 18), ἰδουρσῇ ἔδοτε ἰ8 ἃ βἰπι!αγίγ οἵ σοηΐεχέ, ἢ] 6 τῆς σεπεγαὶ 
οογγεβροηάεηοες οὗ ουκΐης Ὀεΐνψεεη ἰν. 14-16 Δηά ὈὨἱά. χνί. 6 (γενεία- 
τίοη οὗ πε [μογά, ἐγαπιρεῖ, γτεβαγγεσζ ἢ) ΠΊΑΥ ἱπιρὶν Ὧο πιοῦὰ ἴπδη ἃ 
ΠοπηπΊου ὑ8ε οἵ ἐγαάϊείοη, ἰ ποῖ οὗ Μαῖϊ. χχίν. Τῆς ἀὑβε οἵ τῆς ερίδβε!α 
ἰῃ ἴῃς οογγεβροηάεηςε οὗ ἰφσηδίίαβ 18 ργοῦδαδίε, δας ἴδγ ἔγοπι σεγίαίπ ; 

ἐ.6., '. Θ ἰῃ Ερῆ. χ. 8 (μιμηταὶ δὲ τοῦ Κυρίου σπουδάζωμεν εἶναι, ἀϊ εγεπς 
Ἄςοηξεχί) ; ἰϊ. 4 ἰῃ Βοπ. ἰΐ. 1 (οὐ θέλω ὑμᾶς ἀνθρωπαρεσκῆσαι, ἀλλὰ Θεῷ), 
δηάν. 17 ἰη Ερῇ. χ, 1 (ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε, “ἱ υέγα ἱξοίἰο). ΤΠεΓα 
8 Ὀυῖ οης Ρᾶγβϊεῖ ἰῇ Βαγηδῦδβ, ἱν. 9 -- Βαγῃ. χχὶ. 6 (γένεσθε δὲ θεο- 
δίδακτοι, ἀ εγεης οσοηζοχί). ΤἬϊ8 βδοδγοίςν οὗ δ᾽ !υϑίοῃβ ἰ8 ῶοΐ βυγργίβ- 
ἴῶῆσ. Τῇε σοπιραγαῖίνε ἰδοῖς οὗἨ ἀοοίγίηδί ἰηϊεγεβί ἰη τῆς ἤγβί Ὄρίδβιε, 
δηά ἰζ8 ρεγβοηδί, ἱπεἰπιαΐε σοηϊεηΐβ, νουά ργενεηξς ἰ ἔγοπι θείη 80 

οἴϊεη γεδά δηά οἰϊεά 48 ἴῃς οἴπεγ Ῥαυϊηε Ἰεζίεγθ. Τῇε βεοοηά ερίϑεϊε, 
πονψενεγ, νγαϑ εν θην Κηόσῃ ἴο Φυδβιίη Μαγίγγν (αὶ. χχχὶ!., οχ., 
οχνΐ.) 88 Μ)ὲ}} 848 ἴο Ῥοϊγοδγρ ψῆο ποῖ οηΐν δἰυάεβ ἴο {ἰϊ. 15 ((η χὶ. 4, 
“6ἴ Ὠοὴ βίουξ ἰηἰϊπγίοοβ ἴαἰεβ εχίβεϊπγχειβ .) Ὀμζ πιίϑαυοίεβ ἱ. 4 (ἴῃ 
αυΐίδυβ ἰαρογαυΐϊξ Ὀεβίυ8 Ῥαυΐυβ, αυΐ εβεῖβ ἴω ργίηςοίρίο ερίβευϊαε εἰυ8, 

ἂς υοδίβ εηἰπὶ σίογίαζαγ ἴῃ οπιηϊθαβ δος ε8118) 88 1ἢ ἰξ τεγε δάάγεββοά 
ἴο {πε ὈΒΠΙρρίδηβ (ο(. Ννγεάς, 92 [.); δῃά βυςῇ ἀαΐα ργονε {πε οἰγου- 
ἰαξίου οἵ 1 Τπεβ8. 8 νεῖ]. Ὅῇε εςῆοεβ οὗ 2 Τῇεββ. ἰῇ Βαγπαῦδαβ (2 
ΤΏεΒβδ. ἰ,, 6 -- Βαγῃ. χνίϊ. 2; 1ϊ, 8, 12 -- χν. 5) ἱπάϊοδλίε γαΐδεγ πιογὲ 
τπδῆ ἃ σοπηπιοη Ὀα88 οὗ ογαὶ ἰγαάϊτοη (80 δυσῇ ἰη Ζείέδολγί Χγ ἐδ 
Ἡιδϑόηϑοῖ;, Τἰεοϊορίε, 1895, 458 [.), αηά, Π|͵ὸ τῇς ἀροσαῖγρβε οὗ δΦοῇῃ, 
ἰξ ἀρρεαγβ ἴο ἢανα Ὀξθη αἰγουϊαῖεά ἴῃ δα! Ὀεΐογε τῆς εηά οὗ ἔπε 

βεοοηά σεηΐατγΥ (οἱ, Ιεξῖεγ ἔγοπι σπαγοῆαβ οὗ ᾿ς γοηβ ἀπά Νίεηης, Ευβ. 

Η. Ε., ν. 1). 
Τῇε ἴεχί ργίηϊεα ἴῃ (Π8 εὐϊτίοη ἀστεαβ σεπεγαῖν τυ τἢ τπδῖ οὗ πιοϑὲ 

ογεἶσα! εὐϊΐογβ. Τὸ βανε βρβϑςε, 41} [εχίιδὶ θοΐεβ ἢανε Ὀεεη οαΐ ουΐ, 



[ΝΤΕΟὈΌΟΤΙΟΝ 21 

πχοερὶ σἤεγα ἃ ναγίδηϊ γεδάϊησ Ῥεδγβ αἀἰγεσεῖγ οἡ πε Ἔχροβίτίοω, ογ 
Ροββεββ8ε8 80η16 ἱπάδρεηάδηξς ἰηΐεγεβί. ϑίπος Αἰἕογά ρυδίβῃδά ἢίβ 
εὐἀϊιίοη, ἔδεε οἢίεῦ ἔογείψῃ σοπηπιεηίαγίεβ πᾶνε Ὀεδη ἴδοβα οὗ νου Ηοῖ- 

πχδηῇ (1869), ἤευι88 (1878-8), [,ὑπεπηδηη (Εησ. ἐγ., 1880) ἀπά ΒογηἊ- 
τηᾶπῃ (1894) ἰῃ Μεγεγ' 8 βεγίεβ, ϑομᾶξογ (1890), Ζδοκίες (1894), 
Ζιπιτηεγ᾽ 5 ΤἼεοϊορίδολεν Οονωπεπέαν (1891), Θοδηιίεάε! (Η ἀπά Οο»:- 
»ιεπίαγ, βεσοοηά βἀϊκίοη, 1892, ἰποίϑίνα δηά [πογουφῃ), 58. Οοοδεὶϊ (βεσοηά 
εὐϊτίοη, 1897), Β. Ννεῖ88 (βεσοηά εαϊείοα, 1902), ΜΟΙ επΌετς (ἰπ 

Ζαδη᾽β Κοριπιεπίαγν, 1903 ; 5εο. εά. 1908), ἀπά [μμεἴοη ((η δὲς δελγί- 
ἐπ ἀες Ν.Τ., 1905); ἴῃ Εηρ ϑῃ, ῃοβε οἵ Εδαίς (1877), ΑἸοχαηάδγ 

(ϑῤεαζεγ᾽ς Οοπιηι., 1881), Ὀγ. Μαγουβ Ὠοάβ (8ελαῦῇς Οοηιηι., ἰἰϊ., 
1882), Ὀγ. δθοῆη Ηυϊοδίπδοη (1884), Ὀγ. . Ὀεαυπηπιοηά ({πέεγηαΐ. 

Ηάῖ. ἰο Ν.Τ., ᾿ὶ., 1899), αηά Ὀγ. Αἄδηον ((επέμνγ Βὶδίς, ἢ. ἀ.), στῇ 
ἴῆγεε γεσεηΐ δηά δδϊ]ε εαϊξίοηβ οὗ πε Οτγεεῖ τεχὶ Ὁ. [ἱσπιίοος (Νοέες 
οπ Ερῥ. οἵ 5ι. Ῥαμὶ, 1895, ρρ. 1-92), Ῥγοῖ. Ο. Ο. Εἰπάϊαν (Οανιδνίρε 
Ονεεὰκ Τεςοίαριεπέ, 1904), αηά Ὦγ. Ο. ΜΗΠἜἝσαα (1908). ΟΥ̓ πε οἱάεν 

ψογίβ, πε εαἰτίοηβ οὗ [.. Ρεϊξ (1880), Η. Ο. ϑοβοῖὲ (1834), δηά Α. 

Κοςἢ (οη πε ἢγβί ερίβεϊθ, βεοοηά εαϊξίοη, Βεείίη, 1855), ἰῃ Οεγπιδη, 

τορεῖδεν στ (ποβε οὗ ΕἸ]! οοςε (ἐουγεἢ εαϊείοη, 1880) δηὰ ψονεῖι 
(δινά εαϊείοη, 1894), ἀεβεγνε βρϑςοΐαὶ ηοϊίσε. Ὀγ. θεπησγΒ ἴοεγβα οχ- 
Ροϑβίτίοη (Εχρῥοσίέογ' 5 Βὶδίε, 1892), Γἃἰσπείοοῦ 8 εβϑαν (Βέδι σαὶ Ε55αγς, 
251-269), αηά Β. Η. Αδιεν δ᾽ 8 “πέγοσμοίίοη ἰὁο ἐπε Τλεσδαϊοηπίαπ 
Ἐρίξεϊες (1902), ἰοφεῖμεν σε ἀπε ἀγεςοῖεβ οὗ [οἷς (Ηδϑβείησε᾽ 2.8., 
ἰν. 748-749) ἀπά Α. Ο. Μοσιβετγι (Ε. Βὲ., 5036-5046), δηά Ὧν. Ν. 

Ουηίοη Ευϊςπεγίογα᾽ 8 ἰγαπϑίαιζίοη (1908), νυν} ἑμγηίδῃ τε Εηρ ἰβἢ 
βιυάεηξ ψ ἢ 41} πεσε ββαγυ πηδίεγίαὶ ἴογ ἃ σϑησγαὶ βίυάγ οἵ ἴῃς ερίβε68. 

Ζἰ πιπιεγβ πιοποσγαρῇ (67 Τεχέ ἀεν 7Τ]:655. Βγίεε, 1898) αηά ατγίϊοα 
ου 2 ΤΏεββ. (Ζείές. ἡ. ισῖςς. ΤἼεοῖ., χχχὶ. 322-842) αῖνε ἃ σοπχρεῖεης 
Βύγνον οὗ ἴδε τεχίυδ!] ἀδία. 

Τῆς αδρτενίατίουβ ἀγε ἴογ [ἴθ πιοϑδί ραγί [βγ]Ἕαν δηά οὈνίουϑβ ; 

4.5.. ΒΙ488 -- Νιεμέεσί. Ογαηυπαίκ, Βατγίοη τ- Μοοάς απά Τέηξες 

(1894), Πεἰβδπηδηη - Ὠ.᾽8 Βίδίε ϑέμαϊες (Εηρ. τγρ., Εαϊηραγρῆ, 1901), 
ΘΟ - Ηκαβείηρσϑ᾽ δ οέίοπανν οΥΓ Οὐγίϑἐ απά ἐπε Οοερεὶς (1907-1908), 
Ε. Βὲ. -- Ἑπογοϊοραάϊα Βιὲδίϊοα, ἘΒὶεϊά -- Οἐΐμηι Νογυίΐσεπδε, ρατὶ 
1. (1899), Μουϊΐοη -- ὅ. Η. Μουϊίοηβ Ογαηπαν οὗ Ν.Τ. Οτεεξ, 
νοὶ. ἰ. (1906), Νϊξεαα -- νἱξεαυ᾿ β δέμας τειν ἰῈ ρτες ἄμ ΝΟΥ͂. (1898, 
1896), ΜΝ ίΩ. - Θομηπιεάε}᾽ 8 εὐἀϊκίοη οὗ Ο. Β. ΜΜίπεγ᾽β Ογαμινιαξᾳ 
(Οδεείηρσεη, 1894 [.).. ΜΙΝ τεραγά ἴο ἴδε γεξεγεηςθβ ἴο 58ρ. (ἰ.6., Τῇς 
ν βάοπι οὗ ϑοϊοπιοη), ἰξ πιαβὲ Ὀε γεπιεπιρεγεά {πδὶ Ῥϑαΐ ἴῃ δἱ] {{ε|ϊ]- 
Ποοά Κπονν τ 8 υυγίτἰησ αἵ γϑί παπά. 
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ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙ͂Σ Α. 

1. 1. ΠΑΥΛΟΣ καὶ " Σιλουανὸς καὶ Τιμόθεος τῇ ἐκκλησίᾳ Θεσσαλο- ἃ “98 ΗΝ 

νικέων ἐν ᾿ Θεῷ πατρὶ καὶ Κυρίῳ ᾿Ιησοῦ Χριστῷ - “ χάρις ὑμῖν καὶ ἢ κ'- 
εἰρήνη. διίίοϊε, 

ξεε ΒΙΔες, 

«10. 
2. ᾿Εὐχαριστοῦμεν τῷ Θεῷ " πάντοτε περὶ " πάντων ὑμῶν, ' μνείαν "46. 6, 

ποιούμενοι ᾿ ἐπὶ τῶν προσευχῶν ἡμῶν 3. " ἀδιαλείπτως, μνημονεύ- « 5εε οη΄ 
(ον. ἰ. 3 
κηά Ἐρδ. 

. 2. 

ἀ 80 ΟοἹ. ἱ. 3. «ῈἘρῇ. ν. 20. {ἘρὮ. ἱ. 16. εν. 17; οπι. ἱ.9 

ΟΗΑΡΤΕΕ 1.-ῶπΎΨμθεσ. τ. Ογεοίδηρ.---ΑΒΔ. Οξίγαλα, τ8ρο, 8.ν.) ἴπε εἰηρεζοσ, οὔ ἴο 
ΔΠΥ ἴτουδὶς ἂὲ Ὑπεββαϊοηίςα δά ατγίβεη 
ονεῖ Ῥδυἱβ ομαζαοῖίεσ τῆοστε ἴπᾶπ ἢὶβ 
ΔΌΪΠΟΥΥ, ΟΥ ταῖδες ἃ5 δἰβ δυϊπογν μδά 
Ῥεαη βίγσυοκ τὔγουρῇ δῖ8 Ἄομαγδοίοσ, ἢς 
ἄοεβ ποῖ ἱποάυος Πἰβ οὐ δροβίοϊὶς 
τΆηΚ οὐ παῖ οὗ Πἰβ φο]Ἰεᾶσιυεβ (ἰἐ. 6) ἰπ τῆς 
ἑοτεοηϊ οἵ τ 5 Ἰεϊίοσ, ἢ ςοὮἢ ἰ8 ἱπεἰπχαῖα 
δηὰ υποῆῆςϊα] τπγουρπουϊ. 8:1] ναηυβ ἰδ 
Ραὶ Ῥείοσε Τίτου 48 δη οἱἷάεσ πῃ ἀπὰ 
οοἸεᾶσυςε, δηὰ 150 28 Ῥδυ]᾽}8 βρεςΐδὶ οο- 
δάυϊοτ ἴῃ πα Ιοςᾶ] πιϊββίοη. Αοἷβ πονεῖ 
πιδηιίοηβ ΤἰπιοΥ ἱπ τῇς Μδαοεάδοηίδη 
τηϊβϑίοη 111] χνῖϊ. 14, Βεσα δε ἄρρεδβ 
Ῥεκίδε ϑ]ναηυβΒβ. Τηΐδ ὅοεβ ποῖ τηεδῃ 
(ΒΙεεκ) ἐπὶ Τί τλοι ἢν ἰοοῖς πὸ ρασὶ ἴω ἴῃς 
ψοτκ ἂἱ Τβεββαϊοπίοα ; δί8 ἱπεϊπγδίς σοϊδ- 
ὕοπδ ἱτ πε φυτοῦ ἑοσδὰ τη 8 βυρροεὶ- 
ἴοπ. Ῥιοδδοϊν Ὧς ἰΒ είς υπποιίςοά 28 
δείπρ ἃ ᾿υπίος βυδοτάϊηδιε, {11 τῆς εἴτης 
ςοπη65 ΨΏεη Βς οΔῃ ἃςῖ 8ἃ8 ἃ υϑεία] αρεηΐϊ 
οἵ δ΄ Ἰεαώεγβ.--ἐκκλ. ἃ ρᾶξᾶῶπ ἴεγῃ ἂρ- 
Ῥτιορτίαιϊεὰ Ὁγ ΟὨτβιϊαπίῖγ. Αἢ ἱπῃρ]ϊοῖς 
ςοηίγαβὲ 165 ἴῃ {πε (ΟἸοννίηρ ννοτὰβ (80 
ἴῃ 11. 14}: ἴδετε ψγεῖς ἐκκλ' δῖ Τῇεβ - 
βδϊοηΐοδ δπὰ εἴβενδῆεσε (ς΄. ΟὨγυβοβίοτῃ 
δηᾶ Οτΐρ., Οεἰς. 111. χχίχ.-χχχ.) ἢ ο ἢ Πδά 
ποῖ {δεῖν θ4βίβ δηὰ θείης ἐν . .. Χριστῷ. 
Ἴδε Ἰδίϊες ρῆγαβε ἴδ ἃ βυβρεβιίνε δηὰ 
οἰασδοιογίβεις ρεσὶ ρῃγαϑβίβ ἕοσ “"" Ὁ" γί βϑιίδη," 
δηὰ τῆς οπιίδβίοη οὗ τῆς ἐν Ὀεΐοτε κυρίφ, 
85 οὗ τῇ Ὀείοτε ἐν, ἰβ ἐπουρῇ ἴο βῇον, 
τηδι τῆς βενεη ννογὰβ ἔογπι ἃ ππ11ν ἱπειεδὰ 
οἵ ἃ ἀουδίε Δπειῃεβίβ ἰο “ραρδη" δηά 
“ εν βῃ " τεδβρεοινεῖγ.---κυρίῳ ᾿Ιησοῦ 

ᾧ, ἃ πεν κύριος (-- ἀοπηΐηυ8) [οΥ 
βίοις κε τῆς ὙΠεββα!οπίδπβ ΠΟ ψνεῖς 
ἡτπεσῖο {Δ τη]ὰγ ἢ ἴῃς Ἐπ|ὲ 485 ἀρρ! δὰ 

ἴο Οἰδυάϊυ8 (ἡ ΜΉ Κοη 8 Ογίεολέσελε 

τε Οοά οἵ ἴδε 7εννβ (οὐ, Καον] κ᾽ 8 Κ)͵ὲ1- 
μέ: οὗ ἰμε Ἐῤῥοίϊες, 26ο 1). ὅεε τῃε 
ΔΙΏΡΙς ἀϊδουδδίοη ἱπ Καιιεηδυβοῖ, ἀας 
ΑῤοΞεί. ϑγνιδοῖ, ἰϊ. 506 ἴ., 8 Ἠΐ5. ποῖα 
(ΡΡ. ὅοι 1) ου ἐκκλησία. Τῇε βορε δηὰ 
δεὶρ οἵ αοά ἱπιρ]εὰ τῆλι ΟὨγίβείαπβ πιυϑὲ 
Βοϊά τορεῖδβογ, ὑπάογ τΠπεὶσ κύριος. “ΝΟ 
ΤΟ σίβϑιίδῃ ἼουἹὰ βαᾶνε ἐουρῃς Ηἰβ νᾺῪ 
τβσγουρῃ {πε στεαὶ ἀδλγίς ἰμαὶ οὗ ἰδοϊαιγν 
ἃπὰ ἱτωπιογα! ΠΥ ἃ8 δη ἰβοϊδιοά ὑπίξ; ἴῃς 
ΠΟΠΊΤΩΘΠΙΥ ννᾶβ πεῖε ἴῃς ἢ ςοη- 
ἀϊτίοη ἔοσ 411 ρεγηηάπεπὶ 1" (Νν γηῖς, 
Βερίηπέηρς οὗ ΟἈτιςαπέέν, ἱ. 180). 

ν. 2:-ι.ιοβ. Τλαηλερὶυἱηρ 70γ ἐζ4 ονγὶ σὶη 
απὰἃ αολέευενισηίς οὗ ἰλς ἐληγοῖ.--- τ. 2. 
νῆεηενεσ Ῥδὺϊ ψ88 δὶ Πὶβ ργᾶγεβ, ἢς 
τεταεηδειεὰ Ὠἰβ ἐγίεηβ δ Τμεββδλϊ οηΐοᾶ ; 
διὰ ψεπενεσ δε τεοϑὶ]εὰ τμεπὶ δἰβ ἤχει 
ἔεεἰϊπρ ννᾶβ οπε οὗ στδιυὰς ἴο αοά (5ες 
11.. 9) ἔου 18 ΟὨσίβείδη τοοογὰ νι ςῆ, δ8 
ἱπάϊνιάν 418 ἀπὰ 88 ἃ ςυτος (πάντων), [ἢ 
ἀϊβρίαγεά οἵ ἀςῖῖνε (4110 (1. 4-10, 11. 13-16), 
ἱπάυδίτίουδ ἰονε (ἷν. 9 ἢ δηὰ τεπδςοίουβ 
Βορε (ν. 1-11). Απηά ποῖ Ρδυΐ αίοπε. Τῆς 
ῬίυΣΑΙ ἱτηρὶε8 ταὶ 411 τῆχεε πιϊββοηδτγίεβ 
Ριαγεά τορεῖμετ.--- εὐχαριστοῦμεν. ΤῆΣ 
ετεειίηρ ἰ8 Το] οννεά, 85 ἴῃ οσγάϊπαδγυ Ἰεϊίεγβ 
οἵ τῆς ρεσείοά, Ὁγ ἃ ννογά οὗ στγαιϊτυὰς δἀπὰ 
οὐ ννἶβῃεβ. εὐχ. ἰβ οογπησηοη ἴῃ νοῖΐνε 

Ἰηθοσὶ ροηβ, ἰπ σοηποςτίοι υνἱτἢ τπδηΐκ- 
εἰνίπρ ἴο ἃ ζοά, Βαϊ ὨΠε Ῥαυὶ, ἴῃ ἀϊς- 
ἰατίηρ Βἰ5 Ἰεϊῖεσ, βίασιβ συ ἃ ςοηνεη- 
εἰοπδὶ Ὄρί βίο συ ἴοσπι, ἴῃ ρῆγαβε ἱπησηε- 
ἀϊδίεῖν ἐχραηὰβ ἰοοβεὶν ἱπίο μνημ . . . 
θεοῦ (μνείαν π. 88 Τεηυεπιὶν ἴῃ εἰδηΐς 
ΡὨγαβεοΐορυ). 

γες. 3. ιαλ. Νείϊπει ἀϊδίδπος ποῦ 
ἐτεβἢ ἱπίδγεβίβ τῆλε δὴν ἀϊβεγεηςε ἰὸ Ὦ18 
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προσθεν τοῦ Θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν 4. " εἰδότες, ἀδελφοὶ ' ἠγαπη- 

οπι,ν. 5; μένοι ὑπὸ Θεοῦ, τὴν ἐκλογὴν ὑμῶν 5. ὅτι τὸ εὐαγγέλιον ἡμῶν οὐκ 

13 δηὰ 
οἰβεῖ εἰάε μεν 
ἴῃ 11.1.4. 

ΚΟΛ δ. 5. 
111. “1,13. 

8εε (οἱ. 
1. χ8 
δηὰ Ὠευϊ. χχχίϊὶ, 12. 

ἐν ὑμῖν δι᾽ ὑμᾶς. 

τῷ Β[455, ἢ 20, 1. 
Ρ΄ Αἱ πιοδβὶ οἵ σγῃειϊογίςαδὶ ναϊυς" (5χ. ζαηρ. Ν.Τ. 158). 

81 (ος. χὶ. 1. δ α,χ; ἰΐν 13.514, πὰ οἡ 2 Οος. χὶ. 4. 

«ῇεοιίοη ; ἰδ 16 18 θουπά τῷ νυ {πεῖς 
Μεῖίασε; δὶβ βουζοα οὗ ἤδρρίῃεββ ἰ8 
πεῖς ΟἸγί βείαη ννε}]1-Ὀεῖη ( ἰϊ, σ7-20, 
{π|.. 7.10). ὙΒς δάνετῦ (ἃ δῖε ατεεκ ἔογ- 
τηδιϊοη, οὔ. Ἐχροϑ., τροϑ, 59) ὅο68 δαυδ!}}ν 
ΜΟΙ ν1ἢ τὰς ρῬγεσεάϊπρ οὐ ἢ τ8ς (οἷ- 
Ἰοννῖηρ ψγογὰβ ; δεῖζεσ συ τἢ ἴῃ 6 ἠογσηεγ, οὶ 
ἴδε Ψν οἷς, Δ5 ἴῃς ραγεςῖρίεβ {πὲπὶ ορεη 
ἴδε ϑυςςεββῖνα οἰδιβεβ ἰῃ 2, 3 δπὰ 4.--- 
ὑμῶν ἰβ ργεῆχεά ἴοσ ἐγ ρῃδείβ ἴὸ ἴπε ἴῆσες 
βυδδίδητίνεβ ψνὨί ἢ ἰδ σονεσβ, ἩνΏ 116 1Π 6 
οἰοβίηρ ἔμπροσθεν . .. ἡμῶν (οἵ. ἰΪ. 10) 
ξαῖπεῖβ ὑὉρΡ ἴπε (πουρδς οὗ μνημον.-- 
Ἑαϊῖ ἴῃ οπα βεῆβε ἰβ ἃ ψνοσκ, ὃθυῖ Ῥδῃὶ] 
Βοτα (45 ἴη 6]. ν. 6) πιεᾶπβ (8 ἴδδὶ 
ἄοεβ οσκ (οῤμς ορροπίϊτυτ βεσπιοηΐ ἐμαηΐ, 
Βεηρεΐ), ΌῪ ργοάυοίηρ ἃ οἤδηρε οὗ [1ξε 
δηὰ ἃ οδεεγίυ! σουγαρε υπάες {τἰ418. [ἰ 
ψου]ά θὲ ἢο Ρῥ᾽εδβισγε ἴο γεςδὶ] 4 στρεγεῖν 
ἐοττηδὶ οἵ νοϊ υδ]ς Ὀεϊϊεῖ, ἀπ τῖοσε ἤδη ἃ 
ἀἰβρίαγ οἵ Οἤγίβείαπ ἴον (οἷ. Οοἱ. ἱ. 4) 
ΨΨὨΙΟ, δηηουπιοὰ ΒΡ ΙΥ ἴο ἐπιοϊΐοπβ ΟΥ 
Β1δῚ] εἐχργεββίοηβ οὗ ροοᾶν]], πιυςἢ [ε88 
8 πόρε ΨΏΪοἢ. σουἹὰ ποῖ Ρεγείβὲ ἰῃ ἔδλεβ 
οὗ ἀεΐλυ δηά ἀϊξοουγαρίπρ παγάβῃρ8. 

γεσ. 4. Τα ργδςίοδὶ ενϊάδηςςε οὗ πε 
ϑρίγιε ἐπ ἐμεῖς Πἵνεβ δμοννεά (πδὶ αοά μαά 
Μετὰ το βηγοὶ ἔπεσα ἀπιοηρ Ηἰβ σπόβεῃ 
βέορις (ποῖς τῆς Ο.Τ. δββοοιδιίοηβ οὗ δέ- 

υεά ὃν ΟΘοἀά ἀπὰ εἰφοίίοη), Ἰδὲ δ8 τῆς 
8816 ζοπβοίοιβηεβδβ οὐ ροββεββίηρ ἴδε 
ϑρισῖε γᾶν ἴπεπὰὶ ἴπΠ6 βδυσε ργοβρεοῖ οὗ 
ἢπ8] επίγδηςε ἱπίο ἔς Μεβείδηϊς γεδίτη--- 
Δ ΔΒΒΌΓΔΠΟΘ ὙνΠΙΟἢ (νεγ. 6) Β]1εἀ ἐπεπὶ 
ΜΠ [ον πιὰ 41] ἐμεῖς ἀϊβοοσγηίοσίβ. Τῆς 
ξβδποπιεποη οἵ τῆς ϑρίγιι τδυβ ἴἧτενν 
σῆς θαςκνναγὰβ οὐ τπε διάάθη ρυγροβα 

οὗ Οοὰ ἴος ἴδηι, ἀπὰ ἔοτννατὰβ οἡ τμεὶγ 
Ῥτοβρεοὶ οἵ δ]158.---Ἐεςο]]εςϊΐοπβ ἀερεπὰ 
ου Κπονήεάρε; ἴο Ῥὲ βαιίβδβεὰ δρουῖ ἃ 

Π ἱΣΏΡ]1ε8 βει[ἰδὰ σοηνϊοιίοηΒ δῦους 
5. σπαγδοῖεσ δπὰ ροβιεοθ. Τῆς ἀροβεῖεβ 

ἔεεϊ ςεσίαίη τπαὶ τῆς ὙΒαββαϊοηίδη Ὁ γίβ- 
εἴδηβ δὰ θεεπ ἔγυΐγ σβοόβεη δηὰ ςδιεὰ ὉῪ 
(οὔ, ονίπρ ἴο (α) ἔπε ψεπυΐπεπεββ δηᾶ 

Ἵ ἌρΝν Ἐ ἐγενήθη " εἰς ὑμᾶς ἐν “λόγῳ μόνον ἀλλὰ καὶ ἐν “ δυνάμει καὶ " ἐν 

Πνεύματι ᾿Αγίῳ καὶ ἃ“ πληροφορίᾳ πολλῇ, καθῶς οἴδατε οἷοι ἐγενήθη- 
6. καὶ ὑμεῖς " μιμηταὶ ἡμῶν ἐγενήθητε " καὶ 

τοῦ Κυρίου, "δεξάμενοι τὸν λόγον ἐν "θλίψει πολλῇ μετὰ ᾿ χαρᾶς 

π 6α!. {. σ4. ο (ΟἹ. τ ζος. 1ἰ. 1-4, ἰν. 190-20. 
ᾳ ΟΙετι. Κοπι. ΧΙ 8; τ. Ἰαιϊτοά. 

τ Εοπι. χὶν. 1:7; Ὁ]. ν. 22. 

εβεοείνοηεββ οὐ {πεῖς ον τηϊπίβίσυ δῖ 
Ὑδεββαϊοηῖςα, μετα {πεν πδά ἔεὶς τῇς 
δοβρεῖὶ βοΐ ποῖῆβ ἴο πιδὴν οἵ ἴδε ἰη- 
Βαδιϊδηῖβ, ἀπὰ (δ) ἴδε σεπυΐῖης ἐνίάεηςα 
οὗ τῆς Τῇηεββαϊοπίδπε᾽ ἰδίτῃ ; (α) σοπιθδ 
ἢτδὲ ἴῃ νϑσ. 5, (δὴ) ἱπ νν. 6 ἔ. Ιῃ ἰϊ. σ ἢ. 
Ῥδυ] τενογὶβ ἴο (α), νν δὶ ]ε ἰπ ἰϊ. 13-16 (δ) 
8 ἀραῖῃ Ὀείοτε ἢ18 πιὶπὰ, Α8. ἴδε ἀϊνίπα 
ἐκλογή τηδηί(εβϑιεὰ ἰΐβε ἢ πὶ τῃς ΟἩτιβείδπ 
4υδ!τίεβ οὗ νεσ. 3, Ῥααΐ ροεδβ δδοῖς το {πεῖς 
Πιἰβιοσίοαὶ ογὶρίη. 

Μεγ. 5. ι τ “ Ἰθαθπιθ ἢ ἈΕΊ τοΣ 
εὐαγγ. ἡμῶν, ἴπε ροβρεὶ οὗ νῃὶ ε 
δροβίίεβ, δῃὰ ὉγῪ ΨΏΙΟΒ {Πεὶγ ἤδᾶγεγβ, 
ΕΓ σοηνίποεδ. ΑΒ ἴδε καθὼς οἴδυδε ἰη- 
ἀϊοαῖεβ, πληροῷφ. πιιδβὲ ἤεγε ἀεποῖς ρεγ- 
5οῃδὶ Ἴοηῃνίοιίοη δηᾶ υπίαϊτετίης, οοηῆ- 
ἄδηςε οἡ ἴδε ραγὶ οἵ ἴδε ργδεδςπεγβ. Τῇε 
οπιϊββίοη οὗ {πε ἐν Ὀείοτε πληρ. ἴδσονβ 
τῆι ψοτάὰ ἀπά πνεύματι τορεῖπετ ἱπίο ἃ 
βίηρὶε ϑοηξεθεοῦ, ΤοΠΙρΙετηδπίδτυ ἴῸ 
δννάμει, ννϊοἢ Πεῖα Π85 πο βρεοίῆς γεΐεσ- 
ἐπος ἴο τηΐγαςΐεβ, δυϊ το ἴῃς δροβείεβ᾽ 
σουζᾶρε (ἰΐ. 2), Ποπεβῖν δηὰ βίποαγν 
(4, 5), ἀενοξίοη (7, 8), εἀγηδβίπεββ (9), απὰ 
ςοῃδβίβέεπου (το). Τῆε εἤξεςι οἵ ἴῃς ϑρίτις 
οὐ ἴδε ργεᾶομεσβ [5 [Ὁ] ον ἀρ (πὶ νες. 
6) ὈΥ 115 εἥεος οὐ (πε πεᾶγειβ ; δηὰ 
το ἄυαϊ δδβρεςῖ γεουγβ ἴῃ νοσ. 9 (γε δηὰ 
γου). ἐν (οπι. Β[488) ὑμῖν -- “ΔΣτηοην γου"". 

Με. 6. θλίψει . . . χαρᾶς, ο΄. ἔοτ τῃϊ5 
Ραγδάοχ οἵ εχρεσίεηςε, Μαζζίηϊ᾽ Β δοςουηὶ 
οἵ δἰβ οοτηγαάεβ ἰπ της ουηρ [ἰΔ]Ὺ τπονε- 
ταδηῖ: “Ὗν ε Ψεζε οἵξεπ ἰῇ στε] νναπῖ, δυϊ 
να Ψ6τα ᾿ἰρμι-Πελγιθά ἴῃ 4 ννᾶν δηὰ 5:}1}- 
ἰὴ Ὀεοδυβε νὰ Ὀεϊϊενεά ἴῃ τπ6 ἔπταγε ᾽". 
Τῆς ε᾽δάπεββ οἵ δα ῥγίγγίεῖνε ΟἸ γί βεῖαπ 
ὰῪ ἴῃ τῆς οεγίδί ιν οἵ ροβϑεββίῃρ βοὺῃ 
τδδῖ {0]1] βαϊναϊίοπ οὐ ννδιοἢ τῆς ϑρίγις δὲ 
Ρτεβαηῖ ννᾶβ ἴδε ρῥἱεάρε δηὰ ἐογείδειε. 
ἴῃ νῖενν οὔ Ρβ. 1ϊ. 13,14 ἰτ 15 μαγάϊν σογγεοῖ 
ἴ0 βυγ, ψ ἢ αὐηκεῖ (έγκμηρεη δα 
λοέρεη Ο εἰφέες, 71), ται 1ῃ15 ςοππεοιίοα 
οὔ )οΥ δηά τῆς ϑρίγις ννὰβ δηθγεῖ Υ ἰοσεῖρα 
το ]υἀαΐϑπι. 
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Πνεύματος ᾿Αγίου, 7. ὦστε γενέσθαι ὑμᾶς " τύπον ' πᾶσι τοῖς πιστεύ-α τ Ῥει.ν. 

ουσὶν ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ ἐν τῇ ᾿Αχαΐᾳ. 8. ἀφ᾽ ὑμῶν γὰρ " ἐξήχη- ῥμη πὶ, 

ται ὁ λόγος τοῦ Κυρίου οὐ μόνον ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ ᾿Αχαΐᾳ “" ἀλλὰ ν ὅτ᾽ λέγ. 

ἐν " παντὶ τόπῳ ἡ " πίστις ὑμῶν ἡ πρὸς τὸν Θεὸν ἐξελήλυθεν, ὥστε 

μὴ ᾿χρείαν ἔχειν ἡμᾶς λαλεῖν τι. 9. " αὐτοὶ γὰρ περὶ 

ε[. Ἰοεὶ 
{{ 
( 

"ἡμῶν ἀπ- Ὁ Μαες; 
, 

αγγέλλουσιν ὁποίαν " εἴσοδον ἔσχομεν πρὸς ὑμᾶς καὶ πῶς ἐπεστρέψατε νυ θμς Π 

“ πρὸς τὸν Θεὸν ἀπὸ τῶν εἰδώλων, δουλεύειν Θεῷ ΄ ζῶντι καὶ " ἀληθινῷ χ ζ; τἶζος. 

10. καὶ " ἀναμένειν τὸν υἱὸν αὐτοῦ ' ἐκ τῶν οὐρανῶν, ὃν ἤγειρεν ἐκ 
τῶν νεκρῶν, ᾿Ιησοῦν, τὸν " ῥυόμενον ἡμᾶς ἐκ τῆς ' ὀργῆς τῆς ἐρχομένης. 

ῬΏΣΙΘΙΩΟΏ 4: - "δε ἰδςὶ οὗ 
ὦ ἐ,ε., Ὧ5, Δροβίϊεβ. 
ΑΧΧ). εἶ. Ἐρῃ. ἰϊ. 12. 
Οὐϊν Βεζε ἴῃ Ῥαυ]. 
ΜΟΥ. 429, δῃὰ οὔ 2 Οοσ. ἱ. το. 

ὉΓ ἐδ ἢ ἴω Οοά". 
ς ΟἹ. Ῥε. εχχ. (ςχχὶ.) 8; υΧΧ. 

ὶ ἔϑ8εο οὐ εν. νἱΐ. 2. 
158. 1ἴχ. 11, 20; ἈΈ 5. ἢ., Εξωνι., 243. 

1 Βοπι. ν, ο; τ. Ὀεῖονν, ν. 9 (περαῖ. εἰὰε οἵ ἐκλογή). 

ἱ. 2; Αοἴβ 
χνἧ, τ. 

Υ οι. ἱ. 8; 
(Ιεαι. 

οπι. 
᾿ χχχν. 5, 

Ζὶν. 9, ν. 1. 8 ""ρεορῖς, γδεγενογ να Ὦ ἐμὸν 
ἃ ὅεεὲ οὔ Ασὶδβ χῖν. 15. (ΟἿ). ]ες. ἢ, 22 
Ε 83εε οἡ ]οδη νὶ. 47; Ἐεν. 1ἰΐ. 7, εἰς. 

ὑ ῬΕΙ͂, 11. 2ο. κοῦ. Βυτίου, 

ἸΈΟΥ τυπους (ΦΑΟΟΚΙΡ, ρ, 5υτ.ρ, ΟἾγγβ., Τμεοά., εἴς., Οαδϊνίη, ϑοδοῖῖ, 
ΑἸΙεχαηάεσγ, Κοςῇ, 
εἀὰ. 

ψεῖ. 8. ἡ πίστις .. . ἐξελ. (Εοπι, χ. 
18), ὉΥ Δπδοοϊυῖποη, τεϊϊεγαῖεβ ἴοσ ετὴ- 
Ῥδβίβ ἀφ᾽ ὑμῶν. .. κυρίον (ὁ λόγος 
τ. Κ. ἀερεπάϊηρ ἴος ἰδ εἴεςτνεπαβ8 οα 
ἴῆε ἀεβηῖιε τεβιϊ πον οὐ ΟἸὨγβι]Δη8). 
Ῥδυ] ἰ5 ἀϊςίδτίηρ Ἰοοβεῖν ὃυῖ ταρ ῖς ιν. 
ὙΠε τους οὗ Ὠγρεῖθοῖε 18 ρατάοηδοὶς 
δηὰ ομαγδοιεσίβιὶς (ω}΄. σοπι. ἱ. 8; τ Οογ. 
ἷν. α7; ΟΟΪ. ἱ. 6); δθυξ τῆε ρσεορταρῃίοδὶ 
δηᾶ σοσηγηεσςοῖαὶ ροβιείοη οὗ Τμεββδϊοηῖοα 
δες ἱπιτοά., Ρ. 5) πιυϑὲ βᾶνα οἤεγεὰ 
ΦτηρΙε ἔδο "68 ἔοσ ἴπε γαρί ἃ ἀϊββεπιῖπα- 
τίοη οὗ πεννϑ δηὰ ἔπε ῥσοσηυϊραιίοη οὗ ἴΠ6 
1λϊ1ἢ, πογίῃ δπὰ βου, ᾿πγουρδους Ευτο- 
᾿Ν τὶ στεεςς (Ἐπερεῖ, Βὲδὶ., κι. 32. ὙΤΒς 
οοδ] ΟἸ τ βείβῃβ μδά ἰδίκβη 3.1] δάναηϊασε 
οἵ ιτιΒεὶγ παῖυγαὶ ορροσίυηϊῖεβ. ΤὨτγουρἢ 
ἐμεῖς ἰσηϊιδιίοη οὔ πε ἀροείῖε (δες ᾿πιγοὰ., 
Ῥ. 7) δηὰ οἵ Οἤτίβε ἴειε 88 ἴῃ τ: Ῥεῖεγ 
1ἴ, 10-21, ἰπ δὶβ βυβεγίηρ5), ἴεν πδά ῬῪὲ- 
«οπῆε ἃ ραϊζεγῃ ἴοσ οἴδετβ. Τῆε ἐν τῇ ἰβ 
οπρ τε Ὀείοτε ᾿Αχαίᾳ ἢετε Ῥεσδυβε Μ. δηὰ 
Α. ἅτε ρτουρεὰ τορείπετ, ονεσ ἀραίπβι 
π. τ.--ὥΖστε . .. γάρ, ἴδε τερυϊδιίοη οὗ 
186 ΔΡοβιῖεβ γεβϑιεά ὕροη βο]ὰ εν ἄδηςε. 

Ψψες. 9. Τῆε ροβίεινε δηὰ περαῖϊνε δ8- 
Ῥεςῖδ οἵ ἑδί τ : “ἹἸΔεπάυτῃ 6βι υἱ γα πλπὶ 
εἰτότυπὶ βεαυδίυς δεάϊβοίυπι Πάεὶ᾽" ((4]- 
νἱη).--ὠὠὀληθινῷ -- “τε "" 248 ορροβεὰ ἴο 
(α]δε ἴῃ (ἢ βεπϑὲ οἵ “ςομυηίετίεϊι ".--- 
ζῶντι, 245 ορροβεὰ το ἀεδὰ ἰάοΐβ (βεε 
δῦονε, Ρ. 5) ἱπιροίεπὲ ἴο δεῖρ {δεῖς 
νοσεῃίρρεσα. ΕἸβενβεγε τῆς Ρῆγαβε (οὶ 
1: Τίπι. "ἷ, το; Ηεδ. ἴΐπ. 12) “ ἱπηρ᾽ 168. ἃ 
τοπτδβὶ ἢ τῆς ἴτὰς αοἀ πιδάς ρῥγδϑς- 
τἰςα!ν 4 ἀεδλὰ ἀεί ὃν ἃ [1|{ε|εβ8 δπά 
τὶ ριὰ ἔοτπι οἵ τεϊ σίου" (Ηοτι, Ολγίσέαη 
Ἐερεϊεσία, 173). Νοίδίηρν Ὀτίηρε ποτῖε 
18ςε τεδ!ν οὗ αοὰ (ἑ.4., 45 Εδίδετς, νν. 1-3) 

ὉὮ]., Ζίπι.), οοπέοττηεἁ ἴο νμας, τεδὰ τυπὸν ἢ ΒῸ" νββ., 

ἴο ἴδε ΟΠγίβείδη δὲ ἤγβι 80 πιο 88 ἴπ6 
εχρεσίεηςε οἵ ἰογρίνεπεββ. 

εἰ. το, ἴῃ ρῥγεδομίπρ ἴὸ ρᾶρϑηβ, ἵπ6 
Ἰεδάετβ οὗ ἴδε ργίπηίτῖνε (Ἑσίβειδῃ τηϊββίοα 
Ρρυι τε νταῖῃ ἂπά ἰυάρτηεηι οἵ αοὰ 
τῇ ἴῃς ἰοτείοπε (ο΄. ϑαρδιεσ᾽β Ῥαμί, ο8 
ἢ, πιακίηρ ἃ βῆασρ ἀρρεᾶὶ ἴὸ τε πιοσαὶ 
8βεηδε, πὰ ἀεπουποίης ἸΔοἰδίτν (7. 58Ρ., 
χίν., 121., 22{). Ηεηςε ἴδε τενῖνδὶ πεν 
βεῖ οη ἔοοι. Ὑδεν βουρῆϊ (0 βεῖ ρᾶβᾶπβ 
βισαίρῃι, δηά ἴὸ Κεὰρ ἴπεπὶ βιγαιρῃῖ, ὈῪ 
Ταδδῃβ οὗ πΊοσᾷὶ ἔεασ 48 ννε]] 88 οἱ πορε. 
δι] ρτεδομεὰ δὲ Τμεββαϊοπίοδ 48 Ὦς ἀϊά 
αὶ Αἰδεηβ (Αςῖβ χνὶϊ. 209-31; δεὲ Ηδι- 
δοκ᾿Β Εαχῤῥαπείοη οὐ ΟἈνὶ δι απέίν, ἱ. τοϑ 
δηὰ {πε βυδδβίδηοε οὗἉ Πὶ8 πιἰββίοη- πηεββᾶσα 
οπ ἴδε ψγδίῃ οὗ αοὰ ἰβ ργεβεγσνεὰ ἱπ οτη. 
ἰ, τ8---ἰϊ, τ6, Τῆς “υΐέηρ αοά ἰδ πιδηϊ- 
[εϑιοὰ ὃν Ηἰβ τγαϊβίπρ οἵ Ϊ6δυβ ἴτοπιὶ ἴῃς 
ἀελά, Ηἰβ δνακεπίηρ οὗ ἔδιτῇ ἴῃ ΟἸτί8- 
ἔδηβ, απὰ Ηἰβ τελάϊπεββ ἴο ὑυάρε πυπηδη 
βίη ἱπ ἴἰῆς δεζεδῆεσ. ϑεεῦεγρ (εν Καίε- 
ελέσνιμς εν ὕγελγίείση κεῖ, 82-85) δπάβ 
Βεσε δῃ εοῆο οὗ βοπιε ργίπιϊνε ΟἩσίβιίδη 
οστηυϊα οὗ [αἰπ, Ὀυὲ Πὶ8 Ρτοοΐίβ ἅγα 
νεγῪ ῥγεοδτίουβ.--- τὸν υἱὸν αὐτοῦ. ΤΗΐ8 
τοδγκεὰ τπεπ οὐἱ ἔγοπὶ [εν δἢ ργοβεϊ γίεβ, 
Ψ8ὸ τισι αἷδο δὲ βαϊὰ ἰο βᾶνε τυτηθὰ 
ἴτοπι ἰάοἾ5 ἴο βεγνε {πε ᾿ἰνίηρ αοά, Τῆε 
αἱεῖ οοτηδὶπαιίοη οὗὨ τπηοποϊμείβπι δηὰ ἃ 
ἱνίηε ροβίείοη οὔ 16βι18 18 βιγικίπρ (οὔ. 

Καιιεηθυβοῆ, οῤ. εὐέ., 1ϊ. 550 4.).--κ τῶν 
οὐρανῶν .... ἐκ τ. νεκρῶν, ὈοΪΏ ἴπε Βορα 
δηὰ τῃε Βἰβίογίςδὶ ἕδος ἴδῪ ουϊδίάε ἴῃς 
ἐχρεγίεηοε οὗ ἴπὸ Τβεββδοπίδηβ, Ὀαΐ θοῖα 
Μεῖε αβϑυσεὰ ἴ0 ἐπεπὶ Ὁ πεῖς Ἔχρεγίεπος 
οὗ τῇς ϑρίγιε ψϑῖς ἢ τῃς γίβεπ [ε8ὺ8 μδὰ 
δεονοα, δηὰ ΨῃϊςὮ ρυλτγαηπίεεά Ηἰ8 ἅπαὶ 
ψοσκ, Νετε ἴξ ποῖ ἕο ἰουσδεβ ἴἶκε ἴῃς 
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δε Οογ. ὅτι " οὐ κενὴ γέγονεν" 2. ἀλλὰ προπαθόντες καὶ ὑβρισθέντες, καθὼς 

το ἴ. 
ἃ 8ὲεε ου Ερῆ. νὶ. 20 δῃὰ Αςῖβ ἴχ. 26; οῃ ἔογγ ο. ἘΝ ἴω. ἢ 5. 26 Ὁ. 

ῬΏ]]. ἱ. 30. 1. Ε “ἀρρεδὶ" (ῳ. Ῥοϊγδ. 1. 
δηὰ χὶϊ, 16. ἱ ΚΖ Μεαςος. ἰν. 3. 

ἀρεέσκιας" [.ε. ανϑρωπαρεσκιας]. 

ἄξερεσ βεῆβε οἵ δουλεύειν, ἰῃς οεἰαδι14] 
ὉΠΕΙΗ οὗ ]εβυβ, αηὰ πὰ εβοπδιοϊοριοδὶ 
ἀεβηϊκτίοη οὗ ὀργή, οης πιίρῃι Ὀε τεπιριοὰ 
ἴο ἴτγᾶςε ἃ βρεοίουβ ζεβεηδίδηςς Ὀεΐϊννεεη 
118 τυνο- οἷά ἀεδοτίριίοη οὐ ΟἸτί βιϊδηϊν 
δ Ὑπεββαϊοηίοα δἀηά τῇς ἵνο οσατγάϊπαὶ 
ἴδλοΐογβ ἰπ εατῖν ατςεεῖς γεϊ!ρίοη, υἱχ., τς 
βεσνίος οὗ ἴπε Οἰγπιρίαπ ἀείεἰεβ (θερα- 
πεύειν) ἀηὰ τῆς τίϊεβ οἵ δνειβίοπ (ἀπο- 
πομπαί) ὙνὩϊ ἢ Ψψετε ἀεδίρηεά ἴο ἄερτγε- 
«αἷς ἴπ6 ἀδτκ δῃηὰ Ποβί!]α βοννεῖβ οἵ εν]. 
Ῥαὰ] ργεδομεὰ [κε (ες Βαριεῖβι Ἰυάρτηθης 
ἴο σοπιθ. Βυὲ Π᾽8 ροβρεὶ επιδγδοεᾶ Οηα 
ν Ὧο Ὀαριδεά ὙΠ τε ϑρίγιε δὰ ἢ 
δε ἤτε οἵ ἐπι υβίαβεῖς πόρε (οἷ, τ Οος. ἱ. 7). 

ΟΠΑΡΤΕΕ [].---πῖν. 1-12. Απ αῤοϊορία 
ἦγο υἱία εἰ ἰαδοτε 5μο. 

Μετ. 1. αὐτοί, 48 ορροβεά ἰο {πε α. 
οὔ. 9.--- γέγονεν κιτιλ.,» ΟΟΥ τηϊδβίοη νγ8 
8 ναὶ βυςςαβ8, 858 ἰΐβ γεβ 18 511}] βῆονν. 
ΤΣ 118 πιοιῖνεβ δη ἃ τηεῖῃοάβ ψαγε σεπυίης 
2-12). 
Μεῖ. 2. “Ὑπουρῇ νὰ δά βυῆετεά---αγα 

δηὰ βυβετεά ουγαρε᾽" ἴῃ οης ἴον, γεὶ 
οη ψὲ ψεηΐ ἴὸ ἃποίμεσ ψ ἢ ἴΠ6 58πὴῈ 
εἰσδηᾶ; ἃ ργδοίίοδὶ ᾿ΠἸυβιγαϊίοη οἵ Μαῖϊ. 
Χ, 23. 

Μετ. 3. γάρ: Ους τηϊβδίοη (ννμαΐενες 
ἴῆαι οὗ οἵδεῖβ ταν δε) 18 ποὶ ἴδε 
ουΐϊοοτης οὗἩἨ 56 βεεκίηρ, οἴδπεγννίβα ἰξ 
ψουϊὰ τε γ Ὅς Ἄοπεςκεᾶ ὈΥ βυςἢ υη- 
τοννασά οἰγουτηδβίαποεβ. Οὖὗγ οοηβάεηςε 
ἦθ ἴῃ Θοά, ποῖ ἰῇ Ουγδαῖνοβ,; οὖσ 'νοσίς ἰ8 
ποῖ βεϊξαρροϊπιδά Ὀμὶ ἃ βδογεὰ ἰσυϑὲ οσ 
ςοπιηβδίοη, οσ ΨΏΪΟἢ ψνὲ ἅγε σεϑροῦ- 
8:0 ]1ε ἰο Ηἰπὶ (4). Ηξεηποςε, ἀϊδοουγαρε- 
τηεπὶ δηὰ πεβίϊδιϊοπ ἅτε ἱσῃροββί θα. 
ῬΑὺ] ἄγρυεβ παῖ [πε νεσῪ ἴδοι οὗ τπεὶς 
ΤὔδοτΪ ρεγβενεσᾶπος αἱ ὙΠεββαϊοηΐςα, 
αἴϊεσ {πεῖς θαὰ ἱτεδίπιεης δὲ ῬΒΠΙρρί, 
Ῥοΐηίβ ἴο {πε ἀϊνίπε βουγος δηὰ βίγεη 
οὗ τΒεῖς πιϊβϑίοη ἢ ψνμδὲ ἱπιρε! θὰ τῆ δπὶ 
48 Βιπρν ἃ β8επβε οἵ ἰδβιίπρ τεβροῦ- 
δἰ δΠ ν το Θοά, πρου πε οπε δηὰ, δπά 
8δη ονεγροινεσίηρ ἀδνοῖίου ἴο τηδη ὕροη 

τ ὧν ἢ ἴϊ.. 7). 

ΔΎΤΠς βεοοηά οὐδε (ΑΒΟΠ ΟΡ, πιίη., 
186 ν. 1. οὔτε (Ρεῖε, Ἡοίτῃ., ΝΝΟΒ].); ἴοτ ακαθαρσιας, Β 

4, οἴδατε, ἐν " Φιλίπποις, ᾿ ἐπαρρησιασάμεθα ἐν τῷ Θεῷ " ἡμῶν λαλῆσαι 
πρὸς ὑμᾶς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Θεοῦ ἐν πολλῷ ΄ ἀγῶνι. 

, δ παράκλησις ἡμῶν " οὐκ ἐκ πλάνης, οὐδὲ ἐξ ἀκαθαρσίας, οὐδὲ 1 ἐν 
δόλῳ, 4. ἀλλὰ καθὼς " δεδοκιμάσμεθα ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ᾿ πιστευθῆναι 

3: ἡ γὰρ 

εἰ. 0; 11. 1, 171-12. τ]. 
Ὁ 8ς. ἐστίν, ὦ). (ον. νὶ. 8. ἱ 2 Οος. ἱν. 2 

εἴς,, εὐ.) [οΛ' 1. 1]. 7-8] 8 ῥτείεγδδὶς ἴο 
6πῖ]. οοπ]. “ἰογῖς εξ ἄν. 

{δε οἴδοῖ (οὐ, τῃε δι᾽ ὑμᾶς οἵ ἰ. 5), ίος τῇς 
Κοβρεῖ᾿ β βαῖε. Ηδὰά ἰἶτὰ ΟΒ1165 γἱεϊ εὦ 
ἴο “ξεἰϊηρβ οὔ ἱγγτδείου ἀπά ἀθβροηάεηςὺ, 
εἰν υρ {δεῖς ἴδβὶς 'π Μαςεάδοηία, δἴϊεσγ 
τῆς (του 168 δὲ ΡὨΪΠ  ρρὶ, οσ δὰ ἴπεν οοη- 
ἀυςίεά τπεπηδεῖνεβ δὲ ΤΒοββδ οηΐοδ ἴῃ βυ ἢ 
ἃ ΨΆΥ 8ἃ8 ἴο βδοῦζε εᾶβδε δηὰ ροῆϊ; ἴῃ 
εἰπεῖ ςα8βε, ἴμεν νου πᾶνε ρτονεά ἐμεῖς 
τιϊδδίοη ἴο δὲ διιδίτοιιβ οὐ βεϊ ββῃ, δηὰ 
τῃετείοσε υηάϊνίπε. ΑΒ ὲϊ νν45, {πεῖν σουσ- 
ἃξε δηὰ βιποετῖν ψεγα δὶ οηςε ἴῃς ονὶά- 
εῆςα δηὰ (ὃς ουΐοοπια οἵ {πεῖγ ἀϊνίηα 
ςοπηπγϊβδίοῃ.---πλάνης, “ εἰγογ᾿ (ο΄. Ατ- 
τηϊϊαρε Ἐοδίηβοη ου ΕΡῆ. ἱν. 14). ὙΒεῖγ 
Ῥτγεδομίηρ ἀϊά οὶ βρείὶπρ ἔγοπι βοτης ἀοϊυ- 
βίοπ οἵ πιδίακαε. Ῥδὺυΐ νγὰβ πεί: πεῖ [00] 
ποῖ κπᾶνε, πεῖῖπε ἀεοείϊνεά ποῖ ἃ ἀεςεῖνεσ 
(δόλῳ). Νοτ ννᾶβ ἢἰ8 πκίββίοῃ ἃ ϑογάϊά δι- 
τετηρὶ (ἀκαθαρσίας) ἰο πιᾶκε 4 ροοά [πΐηρ 
οὐ οὐ ργεδοβίηψ, πε ἱπηρυτε ταοῖϊνε δεὶη σ᾽ 
ΟἰΊΠΟΣ ἴ0 βεουγε ἸΏΟΠΟΥ (ς΄. πλεονεξίας 
νεῖ. 5, ἃπὰ νεῖ. 9), οσ ἴὸ ρδὶπ ἃ ροβίοπ 
οὗ Ἰτηροτίδπος (νεσ. 6) δἂηὰ Ῥο υἱλγιῖγ. 
ΟΥ Τοῖς, Αππαὶ., νῖ, 21 (ο ἬβασίαΣ; 
δἰείτυάε ἴο ΔβίΓΟΙ ΟΕ 8) “81 υδηϊϊδιὶβ δυΐ 
παυάυτη δβυδβρίοῖο ἱποδδββεσγαὶ ἡ. Βοῖμ 
(ελῖυσεβ ὑνεῖε ΟΠΪῪ ἴοο ἔδπ δι ἴῃ τδ6 
ςοπίδιηρογασυ οοηάδυςι οὗ Ψϑηάετίπρ 80- 
δδίβ, ἀρεταλόγοι, ἀπά τπδυτηδιυγρίδὶβ 
ΝΡα Ἀοῖβ χιϊ. χο, δηὰ ΟἹεηιεη᾿ β ἀτίῖοα 
ἴῃ Νέμε Κιγολὶ, Ζεὶ σελγέξί, τ806, 151 1} 
ΨνὮοΒα ργαςιῖςεβ ννουϊὰ αἷδο ὌἼχρίδὶπ τῆς 
Ἰῖογαὶ ἱπιογρτγείδιϊοη οὗ ἀκ. (-- βεπβυδὶ- 
ἴ). Βυῖ τῆς σοηίεχι ἔανουγδβ ἴΠε 48βοοῖ- 
δίϊοῃβ οὗ ξεοὰ (ς΄. ἘρΆΒ. ν. 3), 85 ἰη ἴπε 
οδε οὗ πλεονεξία. Οπ [πε ρεγϑυδβίνε- 
688 Οὗ βἰποουν ἴῃ 4 85 ΟΣ, ἐνέ., {πε 
εχίθης ἴο Ὡς ἢ ἢϊ5 εβεςτνοηαββ ἀθρεπά8 
ὍΡΟη Πὶ8 πεᾶγεγβ᾽ σοηνϊοτίοη οὗ Π᾽8 ονντι 
εδτηδβίποββ δὰ ποπεβῖυ, 566 Ασίβίοιἱε᾽ 8 
Δπδἰγεὶβ οὗ ἠθικὴ πίστις (ΚΑἀεί,, 11. 1) ἀπὰ 
Ιβοογδῖεβ᾽ ἀεϑογίρείοπ οἵ εὐνοίας δύναμις 
(Οναΐέ., χν. 278, 270). 

Ψεῖ. 4. “Α8 ἀοᾶ, νψῆο ἰεβίβ οὔὖγ 
Βεδγίβ, δδ5 διϊθϑιθὰ οὺνς ἤίπεββ ἴὸ ὃς 
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τὸ εὐαγγέλιον, οὕτω λαλοῦμεν, οὐχ “ ὡς ἀνθρώποις " ἀρέσκοντες, ἀλλὰ πι Οαυκαὶ 
(:εε Νὶι- 

“ Θεῷ τῷ δοκιμάζοντι τὰς καρδίας ἡμῶν. δ“. οὔτε γάρ ποτε ἐν λόγῳ εἱυ, ἱ. 

Ῥ κολακείας ἐγενήθημεν, καθὼς οἴδατε, οὔτε ἐν ᾿ προφάσει πλεονεξίας "5 ΠΝ το; 

Θεὸς μάρτυς. 6. οὔτε ζητοῦντες ἐξ ἀνθρώπων " δόξαν, οὔτε ἀφ᾽ ὑμῶν 

οὔτε " ἀπ᾿ ἄλλων, ᾿ δυνάμενοι ἐν βάρει εἶναι ὡς Χριστοῦ ἀπόστολοι - ΠΣ 

ΟΥ ον 
στ ρῖς. 

οὐἱε. 

7. ἄλλ᾽ ἐγενήθημεν " ἥπιοι ἐν μέσῳ ὁμῶν, ὡς " ἐὰν τροφὸς θάλπῃ τὰ Ὁ εὐτβ οι 
ἑαυτῆς τέκνα 1 8. οὕτως ὁμειρόμενοι ὑμῶν " εὐδοκοῦμεν " μεταδοῦναι ἐοό ς 
ὁμῖν " οὐ μόνον τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Θεοῦ ἀλλὰ καὶ τὰς ἑαυτῶν ψυχάς, » διε οεὶν 

ΤΩ, 
ΜΝ Ω.-5ςμπι. ἐ ν. 13ς. 
ὙἹ. 50, ν. 41-44. 5ε. 
αν κείν. 770, Οάγ55εγ, ἴϊ. 2}. 
Ξ 'τῃὸ ννετα σαι ἔπ". 
Βυσίοῃ, Μ.Τ. 48:1. 

““ΔῺΥ ῥτείεχι," οἹ}. οἱ 2 (οσ. χὶ. 12, ἰΐ. 17; Ρεῖ. ἰΐ. 3. 
Ἵ 9. ᾽ ι οὐ ἐξ ἰχ. τῇ. 

ν -- ὅταν (ίϊεδυ, ἱ. 417). 
χ οπι. ἱ. τσ. 80. Δ (ος. νἱ;". 5 (ἔοτες οὗ 1:15 Ἐχδρ]ε). 

τ᾿ Ο, ἴομη 
τ οὗκα ἔδῖδεσ ίνεσ. 11) ἰῃ ε.4. Ηοπι. 

ἰδ. ᾿; δεε οπ Κοσι. χν. φ ̓ 
Υ ΟἹ. 

1 ἼΒε ἱπιρογίδηϊ νατίδηξ νηπιοι, νὨΟὮ ἰβ ανεπ Ῥεϊῖει διξεβιεὰ (ο΄. ΝῊ 1ϊ. 128), 
δηᾷᾶ ἰ5 
ἱρῖι., ἀπὰ ὙΥΌὨΙ., ῥγοὶ 
τῆς Βτεοβάϊηρ νά : 

ἰεὰ, δ. 5.» Υ Βεπίίευ, 1.4 ςδπ)., ϑοῃγδάοσ, ᾿ονεῖ, Ζίπηπηες, Βίβρίηρ, ΝΗ, 
ῬΑ ΌΪν ἄγοδα ἴτοτῃ ἃ ποῖ πποοπησιοη ἀϊττορταρῆν οὗ ἴδε ὅπδὶ Ν ἴῃ 
ἥπιος “ ῬΓΟΡΕΙΙ͂Υ ἱπ1ρ|168 {πε Κίπάπεββ οὗ ἃ βυρεσίοσγ᾽" ([υ44ε]]} 

ἃηὰ ϑςοῖϊ 5.ν.), ψνβεγεᾶβ νηπιος ἢ98 υὑβια 1} ἀβδβοοίδιίοηβ οὗ ἱπιπιδίυσν ἱη ῬΑ, 

-εηἰπιδιεά 8 τἴῃ6 ροβρεὶ," 4 οδδγαςίει- 
ἰδεῖς ρίαν οὐ ἴῆεὲ νογά. Τῆς ἀεβηίϊε 
Τφοσηση βϑίοη οὐ ἴπΠ6 ρόβρεὶ ἐχοϊυ δά δὴν 
νεῖ αἰϊεπιρὶ ἴο διε πιεπ᾿ 8 ργεϊυιἀϊςε8 
Οἱ ἴο δάαρὶ οπεβεῖΐ ἴο {δεὶσ ἰδεῖεβ. 
Ηξεηςε ἴῃς τπουρῆι οὗ ἐδε (ο]]οννπρ νεῖβε. 

νεῖ. 5. “Νέενεῖ ἀϊὰ ᾿νε τγεϑοῖῖ ἰὸ 
νογάβ οἵ βατιεῖν ̓» (πὴ οτάἄεσ ἴο ραὶῃ 
βοῆς ργίναίε εηδ); οὔ. Ασγίβι., ξίλ. Νίκ. 
ἵν. 6. ΑΒ 8εϊξιπίεσεβε 18 πιούα βυδι]ε 
τῆδη τπε ἀεβίγε ἴὸ ρίεδβε ρεορῖς (νι ἢ 
ΤΆΔΥ Ὅε οἠξ ἴοστῃ οὗὨ βεϊ[-ἰητεγεβι), τῆς 
ἄΡΡΕΔ] 15 οῃδηρεά βἰ χη βσληγ το κ᾿ ὁ. 
το θεὸς (Εοπ,. ἰ. 9) : “ υδτίεῖα δὺϊ 
Διηθῦο, ἄυο δυπὶ ἰδ ἰοπίεβ εχ αυΐρυβ 
τηληϑῖ ἰοιΐυ8 πιϊηἰβίεσιὶ σογγαρτῖο " (( 8]- 
νη). ΟΥ̓ Ιηϊτοάδυςιίοη, 8ὶ τ---οἡ θεός ἀπά 
ὁ θεός, “Υὕ. Καιεπρυβο, ἀας 4ῤοΞί. 
ϑγνεδοῖ, ἰῖ, 9515 ἴ. 

γετ. 6. Το ρυὶ ἃ Ἀ}]1 βίορ δἤϊεσ 
ἄλλων, αηὰ ἾὮ ΔΣ ΠΕ ϑέεηίεπος 
δ Ή1. ἐνάμεγοὶ. ἰσ 4.6.. Νυϊραῖε, ΟΔ]- 
νίη, Κορρε, ΜΝνείϊΖεβδοίοεν, Ἡ. 1]. Οἰδθίηβ, 
Ἐχῤ. Τι., χῖν. 527), ἱπποάυςεβ δὴ ανν- 
νατὰ δεγηδείοη, τηδΐίκεβ ἀλλὰ {ο]ον» ἃ 
οοποαβδῖνε ραγιςῖρὶε νετν ιν ναγάϊγ, ἀπά 
18 Ὁππεοεββᾶσυ ἴοσ (πε βεῆβα. 

γεῖ. 7. ἐν βάρει εἶναι -- ““Ὅε πηεπ 
οἵ ψεῖρῃι," οἵ “ε ἃ δυτάδῃ " οπ 
γοὺς πιηάβ. Ριοῦδοϊνγ Ῥοΐδ πιεδηϊηρβ 
ἅτε ἱπίεπάεάδ, β8ο τμαὶ ἴδε ρῆγαβε (ς. 
Εἰεϊά, 199) τεβυσωθβ ἰδς ἰάδαβ οἵ πλεον. 
δηὰ ἀνθ. δόξαν (661 {-ἰπέετεδὲ ἴῃ 118 τηεσοεη- 
ΤΥ δῆδρε δῃὰ 28 ἴδε ἴονε οὗ γερυϊδιϊοη) 
ὙΠΟ γα σεϊτεγαιθα ἴῃ νν. 7-12, ἃ ἀείεηςε 
οὗ {πε ἀροβίῖεβ ἀραϊπβὲ ἴῃ οἤδγρεβ, ουτ- 
τεπὶ δρδίπδὲ (δεπὶ εν θην ἴῃ βοσπης 
εἶςο] 65 (ργσοῦδοῖν ραρδη) δὲ Τ πεββαϊοηϊςδ, 

οἵ μανίηρ ξίνεη τπεηηβεῖνεβ δἷτα ἀπά υη- 
ἄυ!γ δεβεγιοὰ μετ δυϊμογίιυ, 85 Μν 61} 48 
οἱ δανίηρ Ἰενίεὰ οἵ δ Δ ταῖὲ δοοεριθὰ 
ςοηιηυϊίοηβ ἴογ πεῖς ον δυρροτί.-- 
ἀπόστολοι ψετε κηοννῃ ἴὸ ἂην οὗ ἴῃε Ἰοςδὶ 
ΟΒ εἰ βείδηβ ννῆο δά ὕεεῃ εν (}. Ηδτ- 
Ὡδοῖ᾽ 8 Εχραπείοη οὗ ΟἈ γί βαπεέν, ἰ. 66 ἴ., 
409, βἶπος ἀρεηῖβ δἃπά ἐπιίββαγι 8 (ἀπόσ- 
τολοι) ἔτοπὶ Ϊεγυβαῖεπὶ ὑνεηὶ ἴὸ δῃηὰ ἴτοὸ 
τῆτουρπουῖ ἴῃς βγπαρορῦαβ: δυϊ ἀ. Χρισ- 
τοῦ ν)25 ἃ πεν ςοηςερίίοη. Ὑἢε Οἤτίθ- 
εἷδπ ἀπόστολοι παὰ {πεὶγ Ποπηπηϊ βίο 
ἴτοπὶ ἴπειγ Πεᾶνεηἷν τηεββίδῃ.---ἤἥπιοι (2 
Τίπι͵ ἰϊ. 24); ἃ8 Βεηρεῖ οὔδβεγνεβϑ, ἵβεσα 
885 ποιδίηρ ἐσ εαἰδεάγα δθουϊ τπς 
ΔΡΟοβίϊεβ, ποιπίηρ 5618 οὐ οὐδ οὗ 
ονετθοαγίησ. ΑΙ ννᾶβ ἰεπάεσπεββ ἂπὰ 
ἀενοΐοη, [οβιετίηρ πὰ ρζοίϊεοιῃρ Ἴᾶσα, 
ἴῃ τῃεὶς τεϊδιίοηβ ἴο ἴπεβε Τμαββαϊοηΐδη 
ΟἸσίβείδηϑ ψῆο μβαὰ νοῦ {πεῖγ Ὠεᾶγίβ. 
Τὸ εβοδεν βδιέεσυ (5) ἀϊά ποῖ πηεᾶῃ ΔΠΥ 
ἱπάϊδετεηςε ἴο ςοπδίἀεγαιίοη δηὰ ρεπῆῖε- 
Πε88, ἰῃ τπεὶσ οὰδε; ΠΕ ννεσα δοπεβῖ 
νάΐδους δείηρ δίαπε οἵ πηδδίο ΓΗ] .---τρο- 
φός, ἃ πυτϑίηρ πιοῖδες (εΥ. Ηοτ., Εῤ. ἰ. 
4, 8). “Ιπ ἴδε ἴονς οἵ ἃ ὕγανε δηὰ (δι ἢ- 
ὮΪ τῇῆᾶη ἴδεῖα ἰβ δἰννδυϑ ἃ βιγαίῃ οἵ 
ταδίεγηδὶ ἱεπάθγηςεββ; ἢς ρίνεβ οὔϊ ἀραΐῃ 
ἴδοδε Ῥεδτηβ οὗ ργοϊεςτίηρ ἰοηπεβ8 Ὡς ἢ 
ννεῖε δῃεὰ ου πἰπὶ 838 πε ἴδ οὐ ἢΐ8 
τοοῖδετ᾽β Κπεε ᾽ (ἀεοτρε ΕἸο). Βυϊπεῖ- 
ἴοτὰ Ὠδρρὲϊν τεπάετβ : “πη ἴδε Ἴοη- 
ἸΓΑσΥ, Ψ6 ολττίεὰ ουγϑεῖνεβ δποηρ γοὺὰ 
ψὮ ἃ οὨἀἰϑἢ εἰ πιρ ον, 85. ἃ τηοῖμεῦ 
ῬεςοπΊεβ ἃ ἃ ἀρϑῃ βεη 88ε ἰοηάϊεβ 
δΒαγ οι] άτεη᾽". 

νεσ. 8. ὁμειρόμενοι (7. 1οὉ ἰἰϊ, Σ, 
1 ΧΧ; ΡΒ. ἱχιΐ. 2, ΘΥπηηλ.) Ξε “ γεαγηίηρ 
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9. μνημονεύετε γὰρ, ἀδελφοί, 
4 Ὁ. 1{ τη, τὸν " κόπον ἡμῶν καὶ τὸν " μόχθον" νυκτὸς καὶ ἡμέρας " ἐργαζόμενοι 

8 κηὰ 2 
(ον. χί. " πρὸς τὸ μὴ “ ἐπιβαρῆσαί τινα ὑμῶν, ἐκηρύξαμεν εἰς ὑμᾶς τὸ εὐαγ- 

».  ἀτα γέλιον τοῦ Θεοῦ. 10. ὑμεῖς " μάρτυρες καὶ ὁ Θεός, ὡς ΄ ὁσίως καὶ 
ς Ὁ. « ἄσι. δικαίως καὶ " ἀμέμπτως ὑμῖν τοῖς πιστεύουσιν ἐγενήθημεν, 11. καθ- 

1". 13 ἴος 
ςοτδίσ. άπερ οἴδατε, ὡς ἢ ἕνα ἕκαστον ὑμῶν, ὡς πατὴρ τέκνα ἑαυτοῦ, ' παρα- 
το τ καλοῦντες ὑμᾶς καὶ ' παραμυθούμενοι 12. καὶ " μαρτυρόμενοι ἷ εἰς τὸ 

χὶϊ. 3; 
Ναπι. χνί. 
15; Αςἰ8 

ἴῃ Ν.Τ., 
τε “»ίουδ- 

ἱ περιπατεῖν ὑμᾶς ' ἀξίως τοῦ Θεοῦ τοῦ "" καλοῦντος ὑμᾶς εἰς τὴν 
ἑαυτοῦ βασιλείαν καὶ " δόξαν. 

13. Καὶ διὰ “ τοῦτο καὶ ἡμεῖς εὐχαριστοῦμεν τῷ Θεῷ " ἀδιαλείπτως, 

ὅτι παραλαβόντες “ λόγον ἀκοῆς παρ᾽ ἡμῶν ᾿ τοῦ Θεοῦ " ἐδέξασθε οὐ 

ΓΑ (6) χόγον ἀνθρώπων ἀλλὰ καθώς ἐστιν ἀληθῶς λόγον Θεοῦ, ᾿ὃς καὶ 
24. 

ε γῇ ν. ᾿ ᾿ 
(Οϊεαι. Ἐοκα. χὶΐν. 4). Π 5ες οὔ Αςὶβ χχ. 31. 
χν. 8.9. 
(Βεἴδβυ). 248). 

δεὶ. 2 . 3: 40}. Ηεῦ. ἰν. 2. ἀκ. - ἰὰ φυοά αυαϊΐιυτ. 
5. (Ἱ. 1. 6. εὐνδ. τῆς νοτγά. 

ἵ- Ερῇ. ἱν. 17; δεςὲ οἢ Αςὶβ χχ. 26 δπά Οἱ. ν. 3. 
τὰ ὅ6εε οἡ οπι. νἱϊ!. 28. ἰχ. τι δῃά Οἱ]. ν. 8. 

ἱ Οὐ. ἵν. τ δῃιά οὺ 1: Οοσ. χίν. 3, ἱἱἢ 2 Μαςς. 
15:εε οὐ ΡΒ]. ἱ, 27; εἰδηὶς ρῆγαβε 

Ὁ ΟἹ. 11. 1. τ4. ΟΥ̓͂ΤΟΣ] 
τ ΜῈ λόγον, φ΄. ΜΝίΏ. αὶ 3ο. τ2ὰ, 

᾿μαρτυρομενοι ( ΒΟΡΟΗΚΙ,, 17,47. ΟὨτυβ., Πδπι., εἴς., εἀά.) ἰ8 ῥγεξεγαῦϊε τὸ τπε 
Ῥᾶδβδῖνε νατίδηϊ μαρτυρουμεένοι, ἃ σοττυρί νψεβίεγπ σεδάΐϊηρ ἡ πο 48 θεεη Τοοπίοττηθά 
ἴο παραμ. 

ἔοτ, οσ, ονεσ", εὐδοκ., ἴογ αὔβεπος οὗ 
δυρτηεηῖ ο΄ ΝΥ. Ἡ., 1ἴ. τόσ, τ62.---διότι 
οϑ058] (“ ἴοσ 88 ποῖ 48}, αἰπιοβὲ -- γάρ 
(45 ἰῃ Μοάεγη ἀτεεϊω. 

Ψες. 9. “Ῥδὺϊ τηφᾶπβ ὈΥ ἴπε ρῆγσαδβε, 
τἰρκὲ απὰ ἄαν, ἰμαὶ Ὧὰ βίαγιεὰ ννοσίκ Ὁε- 
ἴοτε ἄαννῃ; ἴπε ὑδᾶρε ἴδ γερυΐαῦ δἀπὰ ἔγε- 
αυεπι. Ης πὸ ἀουδὶ Ῥερᾷπ 80 δδεὶγ ἰῃ 
οζγάεσ ἴο 6 δὺϊε ἴο ἀενοῖς βοπὶς ραζγῖ οὗ 
τῆς ἄδγ ἴο ργεδομίηρ " (Βδπιβαυν, Οληγελ 
ἐπ Κονιαν Ἐηιῤίγε, Ὁ. 85). Ῥδυὶ, ἴο {πε 
ΟῚ ᾿ἰαϑὲ (υ΄. Αςῖβ χχὶ 29 ἔ.), β6επὶ8 ἴὸ 
πᾶνε Ὀεξεη 86ηβίτίνε οπ ἴδϊ8 ροϊηϊ οὗ 
ἰπηάερεπάεδηςε. 

Μεγ. το. “Ψνε πιδάς ουγβεῖνεβ γουγβ "ἢ 
(ψ'. 8), ἴπε ἀδεῖνε ροίηρ οἰοβεῖν (45 οι. 
νι. 3) Ψ ΙΔ τῃς νεγῦ, νΠ ἢ 18 χυαϊπεά 
(15 ἱπ στ Οοι. χνὶ. το) ὉῪ ἔπε δάνογθβ; 
80 Βοτγῃ., Εἰπάϊαν.-- ὑμῖν κιτιλ. (ἀδῖνε 
Οὗ ροββεββίοη). Ῥαδὺϊ πδὰ πιεῖ οἵδε 
Ῥεορῖίε δὲ Ὑμεββαϊοπίοα, Ὀὰϊ οὐἱϊν ἴα 
ΟἸ τι βείδῃβ οου]ὰ ργορεῦῖν Ἰυάρα Π1Β ταδὶ 
«τ Βαγαςίεσ δπά Ἴοηάυςξ. 

ψετγ. αι. καθάπερ, Βῃδτρεγ πη καθώς. 
Νιξεδυ (ἰδ. τα1ὴ βυρρεβὶβ {πὶ κ᾿ ο. ἰβ ἃ 
Ραγεπίμαβίβ, δηὰ ὡς ἃ σου] ἱπιγτοάδιςοΥΥ 
Ῥατγίίοϊς ἔος τῆς ρατγεϊο ρίεβ (“" πεαγίθη- 
ἱηᾳ,᾿" “ ἐποουγδρίηρ," “ δά)υγίηρ ") ννῃῖς ἢ 
ἴῃ {πεῖς ἕυση ἀερεπά οη ὑμῖν. .. ἐγενή- 
θημεν, Ὀυι τπε {Κεἰ ποοά ἰδ ταὶ ἴῃ {πὰ 
ΤΟΒῊ οὗ επιοϊίοη, 485 ἢς ἀϊοίδῖεβ, Ῥδὺὶ 
ἰεᾶνεβ ἴπε ρατιϊοἰρίαὶ οἴδυβε νἱπουϊ ἃ 
Βηΐτε νοῦ (30 4.6.» 2 Οος. νἱϊ. 5).---ὡς 

πατήρ κιτιλ, (7. ὡς ἐὰν τροφός, 7). Τῆς 
βρῆς. ΨᾺ8 υϑεὰ Ὁ εν ἰΒῃ ἰελοΠοῖβ οὗ 
τδεῖς τοϊδι οσβδρ ἴὸ {πεὶγ ρυρι]8. ΟἹ, 
4... ἴδε ννοτάβ οὗ ΕἸεᾶζασ Ὁ. Αζαι)α ἴο 5 
ἁγὶπρ τηδϑίεσ, “ὙΠου δτῖ τόσα ἴο [βγϑοὶ 
ἴδῃ [δίμεσ οσ πποῖπογ; δεν ΟἿΪΥ Ὀτίη, 
τῆξη ἰηῖο {π|8 σου], νἤεγεδβ ἴδου ρυϊά- 
εδὶ 8 ἔοι (Πϊ8β νοτϊά δηὰ τῆς πεχι"". 
Οδίυ!υβ, ἰχχιϊ. 4 (ἀϊ]εχὶ τυπὶ τα ποη ἰδη- 
ἴὰπὶ ὧὐ υὐἱρὺβ ἀηγίοϑτη, βεὰ ρδίεσ υἱ 
πδῖοβ ἀϊ σε εἰ ρεπεγοβ). 

γες. σ2. ἀξίως ἴῃ 18 οοππεοιίοη (86 ς 
τείεσεῃςς8) ννᾶ8 ἃ ἔδυ ίας εἴμηὶς ρῆγαβα. 
Ο. Μίοδεῖ (ἰὴ δῖ8 Αεονεὶὶ α᾽ ἐπεογίῥἑίοης 
δγεοφμες, Ἰροο, 266, 413) φυοῖε5 ΨῸ ῥγα- 
ΟἸ γι βείδῃ ἱπβίδηςεβ υἱτἢ τῶν θεῶν ---Ε 
τὸ, κιτιλ., βτγαγησωδείοδιν πιδαπίηρ εἰζπεῖ 
τῆς οὐ]εςϊ οτ ἴ[ῃε ςοπΐεπι οἵ ἴΠε βοϊθπιη 
οδασρε (τ΄. Μουϊίοπ, 218 (). ΤΒς εἰδὶς 
ἰδ ἀοτηϊπαϊεὰ Υ τῆς Θβομδίοϊορυ, 85 ἴῃ 
11. 13, ν. 23. 

νγν. 13-16. Ῥηγίλεν ἐπαμκερίυϊηρ 70 
ἐλιεῖν ἐμάμγαπος οὕ ἐγίαὶ. 

γεγ. 13. “ Απὰ ἔοσ 1818 'ννὲ αἷβο γεπάεγ 
τῆδηκβ, υὲΣ., τη" τε καί, Ὁ 4 'οοβε Ὀυϊ 
ποῖ ὑπ 808] (οὔ. {ἰ}. 5; οι). [1ϊ.. 7, ν. 3, εἴς.) 
ςοπϑίγυρτίοη, ροα8 ποῖ ψνἱἢ τ ρσοπουῃ 
δυῖ ἢ τῇς νετῦ, ΟΥ̓ ΒΡ εὐ Ραββα 
ἴῃς ἔοτπιες (ε.σ., ϑορῆ., Οδά. (οὶ., 53, 
520, εἴς.).---τοῦ θεοῦ οοπιεβ ἰῃ 50 αὐνί- 
ΜΑΤΑ ἐπαὶ οης ἰ5 τεπιριεά ἴο τερατγά ἰΐ, 
ν τῆ Βοῦδ δηὰ βοτης οἵδπεγ Ὀυϊςἢ οτίείςβ, 
88 ἃ βογῖίδαὶ γίοβϑβ. 
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" δνεργεῖται ἐν ὑμῖν τοῖς πιστεύουσιν. 14. ὑμεῖς " γὰρ μιμηταὶ υ “15 πικάς 

ἐγενήθητε, ἀδελφοί, " τῶν ἐκκλησιῶν τοῦ Θεοῦ τῶν οὐσῶν ἐν τῇ ὕνεῦ τοι 

θ,Ξα; ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙ͂Σ Α 

Ὑ Ἰουδαίᾳ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ὅτι τὰ αὐτὰ ἐπάθετε καὶ ὑμεῖς ὑπὸ τῶν ἩυοΝ 
ἰδίων " συμφυλετῶν, " καθὼς καὶ αὐτοὶ ὑπὸ τῶν ᾿Ιουδαίων, 15. τῶν καὶ ΒΡ 

τὸν Κύριον ἀποκτεινάντων Ἰησοῦν καὶ τοὺς "προφήτας 1 καὶ ἡμᾶς " ἐκ- 
διωξάντων καὶ Θεῷ μὴ " ἀρεσκόντων καὶ πᾶσιν ἀνθρώποις ἐναντίων, 

μας. 
τη. 
δηά 

ταβυϊὶ οἵ 
ἐνεργεῖ- 
ται. 

16. “κωλυόντων ἡμᾶς τοῖς ἔθνεσι λαλῆσαι ἢ" ἵνα σωθῶσιν, " εἰς τὸ Ὁ 0). ἱ...4; 41ζοτσ. ἱ. ̓. 

" ἀναπληρῶσαι αὐτῶν τὰς ἁμαρτίας πάντοτε[- ἔφθασε δὲ ἐπ᾽ αὐτοὺς " ΠΟΙΥ δε 
ἡ " ὀργὴ " εἰς τέλος]. Ξ “ οοἵ- 

Ραϊσίοι} "". 

17. Ἡμεῖς δέ, ἀδελφοί, ' ἀπορφανισθέντες ἀφ᾽ ὑμῶν πρὸς καιρὸν ̓ -' ἅπερ. 

ὥρας (᾿ προσώπῳ οὐ καρδίᾳ) ' περισσοτέρως ἐσπουδάσαμεν τὸ πρόσ- 

40 (Αοἷε χνίϊ. 5-14). (7. 2 (ον. χὶ, 24, 26. 
Ἀςῖδβ χνὶϊ. 5, χχὶϊ. 22. 
χἱϊ, 27 απὰ ὦ ΟἿ. ῬΆ. ἐδ α 

δι“ Οἱεεσίγ, ςοσιρὶεἰεῖν "᾿ (Ρ8. 80 
(Αδδοιι, 7ολ. 
31 2 Οοτ. ν. 12. 

ὃ: Οος. χ. 33. 
ἃ Ο,. Βυτίου, ΜΟΥ. “πὶ καὰ Μοΐδ. 

εἰς. 

) ήταν δὴ ΧΗΣ τ Βαγαῖς" τ". ΕἸοΪά τορ ἢ. γαπινι. 2322). ἱ Ηεζε οἱ “1: τ Ἢ," ἡ. ΕἸεΙά το ἔ. 
1 δι ἦν 4; 2 Οος. ἱ. Ἷ ᾿ 39 

Σ Μεῖι.ν. 
τά, χχἰϊὶ. 

εἰς. 
δϑο κ. χί. 

ΟἹ. οὐ Ἐρᾶ. ἰϊ. 12. ΤΙ. χί. 52; 
ἱ. 219. ε2 Μεος. νί. 14. 6). 88Ρ. 

1κ. χὶν. 21, χχί. 23. (. οὐ ἔοχῃ. ἱ. τ. 
οἱ. 8, 1), Δἰπι. τ τὸ 186 δἰϊῖες δά "ἢ 

Κιῦος. ν. 

10 πὶ. ἴμε ϑυτίδη ἱπιεγροϊδιίομ ἰδιους νυν ΦΑΒΌ ΟΡ (πκΐη.), βδῇ., σορ., ἃγῆλ., 
δεῖδ., Οτβ., Ευ18., εἀά., 28 δη ἱπβεγιίου ὉῪ Μαγοίοη (Τεζί., οὶ Νεβεῖε᾽β Εὐμ. 253} 
Ῥείοτε προφητας. 

γες. 14. ταί, Δηὰ βοοῦ δεῖρεῖβ 
(βοτὰ. χν. ΜῊ Τῆς ἴδοι τπᾶὲ {πεν 
ΜΕΙΕ εχροβαὰ ἴο ρεγβεουζίοη, δηὰ Ὅοσα 
1: τιδηθϊν, ργονεὰ τπδὲ τ8Ὲ ρΌΒΡΕΙ νγᾶβ 
ἃ ῬΟΜΕΙ ἴῃ {πεῖς ᾿νε, δηὰ αἷδο ἰδδὲ 
ἴδεν ψεσε ἱπ ἴῃς Ἰεριτἰπγαῖα βυσοεββίοῃ 
οὗ ἴδε οδυτομεβ, ϑο ἢ οὔβίδοῖεβ ννουὰ 
ἃ5 ᾿ἰτῖε τῆννασὶ (πεὶσ οουτθε 85 ἴΠῸῪ 
μαά επνναιιεὰ τπᾶὶ οὗἨ [}εβὺ8 οτ οἵ ἢὶ8 
ἱπχιηεάϊαις (ΟἸἸονγεσβ. τηῖρδι ἴπ- 
οἷυάε εννβ (Αςῖβ χνὶϊ. 6), δὰϊ ἀαπεῖϊεβ 
Ρτεάοπιίηαῖς ἴῃ ἴῃς τντίτετ᾽ 8 πιὶπὰ.---Τ Βα 
καί λῆες καθώς 5: π|ρίὶγ επιρηδεῖδεβ πε 
ςοπηρδείβοη (45 ἴῃ ἷν. 5, 13). Αδ Οδνίῃ 
βυξρεείβ, (Ὡς ὙΤΒεββαϊοηΐδπβ τὺ πᾶνα 
ψοπάεγεδ ΨΥ, {ἴ 118 88 τῆς ἴσὰς τὸ- 
Ἰϊσίοα, ἰξ ϑῃουϊὰ Ἐς ρῬεζβεουϊεὰ ὃν τῇς 
7εἐνβ, ψμο παὰ Ῥεεὴ οὐ β ρεορίε. σ. 
18 τδοίδὶ γδῖπες τπλπ ἰοοδὶ, θαὶ τῆς ἰοοδὶ 

τίοη τῇδ δᾶνε 8111 θεεη ἄυς ἴῃ 
Ῥατὶ ἴο [εν (οἷ, Ζίτηπιεσ, ρρ. 1τό ἢ). 

νεῖ. 15. “ἼἽΒεΙογὰ, ἔνε }6β058᾽ (οὐ, 
Αςῖβ ἰϊ. 36). τον: ΤΩΔΥ 80 εἰπεῖ ὙΠ ἢ 
ἀποκτ. οὐ ἢ ἐκδιωξάντων. 

γες. τ6. κωλνόντων κ.τ.λ., ἀεβηΐπ, 
((υκς χί. 52) ἔτοτι τῃε ΟἸτίβείδη βιδη- 
Ροΐπι [πδὶ ψεπεαὶ δηὰ ἤδη! ας ομᾶσρε 
οὗ δαίγεὰ ἴὸ ἴῃς πυπιδη τᾶος (ἐναντίων 
κιτιλ.) ψἘο ἢ νὯ8 βίδιῖεά ὃν ἴδε δχοὶὰ- 
δβίνϑηθβ5 οἵ ἴπ6 φῃεῖίο δηὰ {πε βυηάρορυε. 

κιτιλ., “τῆς ννταῖῃ πδ8 Ἴοπς 
ρου {Π6ηλ,᾿" ἈΡΡΘΥΘΠΕΪΥ 4. ταπηϊηίβοθποα 
οἵ Τεβι. [μενὶ. νὶ. τι. ὙΤῆΐβ ουὐτί δηὰ 
Βδαγρ νεγάϊςϊ οὐ πε [εννβ βρσᾶπρ ἔγοπὶ 
Ῥαυ 8 ἱσγἰδοη ἂὲ ἴπε πιοπγεηῖϊ. Τῆς 
ΔΡΟΒΕΪς ννᾶ8 ἴῃ πο πιοοὰ ἴο Ὀς ςοης]4- 

ἴοτγυ. Ηε ννδβ βυδετίπρ δὲ Οοσίπι σοῦ 
Ῥετβίβίεης [εν 88 διϊεσηρίβ ἴὸ ντοοῖς (πα 
Ομ γίβείδη ργοραψαπάδ, δηὰ ἢς ἢδβῃεβ 
ουκ ἰπ ἴπεβα ϑίεγῃ βεηίθηςεβ οὗ δηρες. 
1μαἴες οη (οπι. ἰχ.-χὶ.) Βα ἰοοῖς ἃ κίπδες 
δηὰ τῆοτα πορεδι] νίενν, ᾿[Βου ἢ ὄνεη τδϊ5 
ἀϊά ποῖ τεργεβεηὶ ἢἰ8 81:8] ουϊοοῖς οη ἴῃς 

ἴ οὗἩ ᾿υἀδίεπ). Οοηϑεαυςηῖγ, ἱξ 
15 δι ἴγάγυ ἴο βυβρεςοῖ νν, 14 (15)-16 85 ἃ 
Ἰδῖες ἰηϊεγροϊδιίοη, υυττεη δίϊες 70 Δ.Ὁ.. 
((7. τὰς ργεβεηῖ ψτιιετ᾿ 8 Η ἐσέ. Νετυ Τεςία- 
»ιδπέ, ῬΡ. 625, 626). Βυϊ (δε οἱοείην βεη- 
ἴδηος Οὗ νεζ. 16 δ 411 τπ6 ἀρρεᾶγαπος οὗ 
ἃ ταλι ίη8] ρίοββ, ννεεπ δῆεσ τῆς ἱγαρὶς 
ἀδγβ οὗ ἴπῸ βίεζε ἰπ 70 Α.Ὁ. (80 4.0.» 
ϑρίτω, Ρβείάετες, Ῥγέννἑυς ΟἈγίσἑαπὲΐν, 
'. 128, 120, ϑοπιηίεάεὶ, Τεἰςππιδηῃ, ἀὲ 
Ῥαμὶ. Ψογείειϊμπρομ τυοην Αμεγείεπμηρ 
μ. Οενίολέ, 83, ὈὨτυτηποηάᾶ, εἰς.). ΤΠε 
]ενβ, πο ἀουδί, μαά σεοεηιν βυβετεοά, 
δηὰ ψεῖε βυ βεγιης, 85 ἃ πδιίοῃ ἴῃ ἃ ΨΑΥῪ 
ψ ϊοἢ ταῖσδ βεετὶ το Ρδυΐ, ἰπ ἃ πηοιπεπὶ 
οὗ νεπεπγεηῖ Τεο]ηρ, ἃ οἶεᾶσ ργοοῖ οἵ οοη-- 
ἀΐγῃ Ρυπίβῃπχεης (80 4.5.» δεικηίάν, 86- 
9οο). Βυὶ πεϊϊπες τῇς εἀϊςι οὗ ΟἸδπάϊυ8. 
ποῦ ἴῃς Ὀϊ]οοάν ἔευάβ ἱπ Ραϊεδεῖπε αυϊία 
δεᾶσ οὔὖῖ τῆς ἰδηρυάαρε οἵἉ (Π8 νεῖβε.0 Απὰ 
ὀργή 18 Βυγεῖὶν τῆοσε τ8δπ Ἰυάϊοίαὶ Πατ- 
ἀεηίπρς (τ΄. απο β Ῥαγαάίεο, νἱ. 88-93) ;. 
[18 εβομαιϊοϊορίοδὶ βἰρηϊἥσαπος ροϊπίβ ἴο 
ἃ τῆοσζς ἀεβηῖϊς ἰπϊεγργείδιίοη. 

ες. 17. ΟΠΑΡΤΕΞ ΊΠΙ. Κεσ. 3. Ῥδυ]᾽8. 
αῤοίορία ῥγο αδεομέξα Ξε. 

γει. 17. πρὸς κ. ὥ., 458 να Ὀοϊ᾿ 6χ-- 
τεὰ, Ὀυΐϊ, 45 ἰξ τυγηςά οὐ, ἴος πατυςἢ 

ρει. προσ. οὐ κι, “ποῖ Ψψπεῖς 1 
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τὸ Ὑνία. ( 5, πον ὑμῶν ἰδεῖν ἐν πολλῇ ἐπιθυμίᾳ. 

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙ͂Σ Α 11. 18---ἰο. 

18. " διότι ἠθελήσαμεν ἐλθεῖν 

τὰς, πρὸς ὑμᾶς, ἐγὼ " μὲν Παῦλος καὶ " ἅπαξ καὶ " δίς, καὶ " ἐνέκοψεν 
Ὡ Ξ Ἐοτι 

τὴν ΡῬασὶ "; ἡμᾶς ὁ Σατανᾶς. 

ο τ ἤμοιο χαρά. 
18: 
οὔςε" 

ΠΕ -: τὸν Β͵458, ἢ 77. 11 
8, ἀ. } ν2 Ὅον. νἹ. 3, τ. 4 Οοντ. ἱ. 14. 

Ῥεθδῖδε; δυῖ ψ οί 1 ἴονε, 1 1ἶνε᾿ (ϑουτῃ- 

«Με]}, τὰς ΕἸΙΖαδείδδπ Τεβαϊε ροεῖ, ἐοδο- 

πρ Αυρυδείηε᾽Β τεπιᾶσ {π4ὲ ἴῃς 5οὺ] 
ἀϊνεβ ψθεσε ἰξ ἴονεβ, ποὲ ψνῆετε ἰξ δχ- 

ΤΒε πεχὶ 

γεςσ. 
γου,᾽" διότι ( -- Βεολυ5ε) ποῖ δείηρ τε- 
αἰτοά 8 τὰς Ἐπρ᾿ βἢ βίγεββ οἡ αἰΐά. 
δε Ψψῆοῖα νεζβε ἰ8 ρδγεπίβεῖοδι, βυη- 

τοις α!}γ. --τ καὶ .. . . Σατανᾶξ. ΤΣ 
ταγϑιετίουβ οὐβίδοϊς, Ὡς Ῥαὺ] τπδοεᾶ 

θδοκ το τῆς υἱείπιδῖς πιαϊίος οἵ ϑαδίδη, 
ἸΊΔΥ μᾶνε ὕδεη εἰἴπε (α) δὴ ἰΠΠ|πε88 
(υ72 4 Οος. χὶϊ. 7, 30 βίπιοη, ἀΐε Ῥεγεῖο- 
ἰορῖε ἀτς Αῤοείεἰς Ῥαπίμα, 63, 64), (δ) Ἰος4] 
τοῦ ]ε8, (ε) τῃς εχί εποῖεβ οὗ ἢ 15 πιϊβϑίοῃ 
δἱ τῆς εἰπια Ὀεΐηρ (Οτοί!ι5), οσ (4) ἃ πιονα 
οὐ ἴδπε ρα οὗ τῆε Ὑμεββαϊοπίαη ΡοΪἷί- 
Ἰᾶσοῃβ ῬὯῸ ΠΊΔΥ πᾶνε θουηὰ ονογ [ϑοη 
δηὰ οἵἴδετ ἰεδάϊηρ ΟἸγίβείδηβ τὸ Κεαρ ἴδε 

δ. ὃΥ ρεάρίηρ ᾿πεπιβεῖνεβ ἴὸ ρσενεηὶ 
Δ0}}8 τεῖυγη (Καπηβαυβ δ,. Ῥαμὶ ἐδε 

Ττναυεῖϊεν, 2301. Ν οοάπουθε, Ε. Βὲ., 6047, 
Εἰπάϊαν). Ἑδεὶγ ΟἨγιβείδη τπουρδὲ τα- 

Ρ ΟἹ. Θαϊ. ν. γ; Εοπι. χν. 22. ᾳ ῬΒΪ]. ἱν. τ. 
7. Καιιεπθαβοι : ἀας Α ῥοΞί, διγνιδοί, ἰἰ. 597 

19. τίς γὰρ ἡμῶν ἐλπὶς ἢ ̓ χαρὰ ἢ “ στέφανος 

τ καυχήσεως "(ἢ οὐχὶ καὶ ὑμεῖς) ἔμπροσθεν τοῦ ' Κυρίου ἡμῶν "᾿Ιησοῦ 

ἐν τῇ αὐτοῦ παρουσίᾳ; 20. ὑμεῖς γάρ ἐστε "ἡ “δόξα ἡμῶν καὶ ἡ 

τ ΟἹ. Ῥτον. χνί. 31 
Ε. υ νίΩ. ἢ 18, 

[εττεὰ 411 βυς ἢ Ὠϊπάγαησε το {πε ἀεν!! 5 
ἴδε ορροηεηὶ οὗ σοὰ δπὰ οἵ ἀοὐ᾽β οδυβε. 
Τῆς ψογάβ ἐν ᾿Αθήναις (111. 1) τυ]ς ουἱ 
Ζιίτητηετ᾽ Β Δρρ ἰσατίοπ οἵ (δ) ἴο τῆς δπιετ- 
δδθοΥ δὲ Οοείηϊα, ψνμ1ς ἴῃς βίίεπος οἵ 
Ας(8 πιδίκεβ δὴν οὗ (πε οἴδιεῦ Ὀγρθεβεβευ 
αυΐϊε ροβϑίδὶς, ἐπουρῇ (4) μαγάϊυ ἤϊβ ἴῃ 
ψτἢ ἴτε ογάϊηαγυ νίενν οὐ ἴτε Ἐπιρίγε ἰῃ 
11. 1᾿..2 ἢ ἀπά γεπάδχγβ ἰὲ ἀϊβῆςυϊ τὸ 8ὲς 
ΨὮΥ ἴῃς ὙΠεββαϊοπίαπθ ἀϊὰ ποὶ ὑἀπᾶσε- 
βίδηά δὶ οπος δον Ρδυΐ οουἱά ποῖ γεΐϊυγηῃ. 
ΎΠα οδοῖςα τελ!ν [11ε8 Ὀεΐνεεπ (α) ἀπὰ 
(ο). Καθίβοῃῃ:. (27-290), ὉῪ ἃ ἰοτοεά εχ- 
ἐρεβίβ, ἰδ Κε8 νεῖ. 20 88 ἴμε Ἴχρίδηδίίοῃ 
οὗ τη18 βαίϊδπίς τηᾶλποευῦντε. ϑδΐδῃ ὕγε- 
νεπίοά υ8 ἔτοπι ςοπίηρ, ἰῃ ογάεγ ἴο τοῦ 
08 οὗ οὖν ρίογν δηὰ ργαῖβε οπ τῇς ἴδϑὲ 
ἄδυ, Ὁ ψτεοκίπρ γουῦ ΟἩγίβείδπ (ϑἱτῃ ; 
ἢ6 ννᾶβ εδίουβ οὗ ΟΌΓ βιισοεβ8 Ἀπιοπρ γοι.. 

νες. το. Οἴοουζξα ννε ννδηϊεὰ ἴο οοπις 
Ὅδοκ, ἔοσ (γάρ), εἰς: Τῆε τουςἢ οἵ ἔπε 
εχαρρεταϊίοη νυ ϊς ἢ (ΟἸ]οννΒ ἰ8 ἴσας το ἴΠ 6 
βἰτυδτίοη. Ῥδυ] 8 αῦβεηςς ἔτοτῃ ἴῃε γουηρ 
οὔυτο ννᾶ8. δείπρ πιίβὶπιεγργείεά ἴῃ ἃ 
δἰῃἰβίοσ ΨΆΑΥ, 45 1 ἴξ ἱπιρ! δὦ τπδὶ τῃς 
Αοδδίδη ΟΠ γίβείαπβ μδά ουδιεὰ ἴῃς ΤῊεδ- 
βδϊοπίδηβ ἔγοπῃ ἢἰβ δθεςιίοηβ. Ὑον ἐέ 
ἐς, ἢς ῥγοίςβίβ, τόλο μέ γος (καὶ βιιρεῖ- 
Βύουβ δἔϊες ἥ, 28 ἰη Ερίοϊ. ἱ. 6, 39; Εοπῃ. 
χίν, το, δι γθα]ν μεϊσμιεπίης τΠε ἐο ονν- 
πῃ νογά, δβ ἰῃ οτῃ. ν. 7; δἰπιοβῖ -Ξ 
“ἸηἀΔεοὰᾶ ᾽᾿ οἵ" ἀνεη "᾽)--γομ γε μὴν ῥγίἀε 
απὰ ἀεϊρκέ-- στέφανοι, οἵ 4 Ρυδ]ῖς 
Βοποὺς ψταπίθά (45 ἴο Πεπιοβίμεηεβ δηὰᾶ 
Ζεπο) ἴογ ἀϊβιϊηριυ ϊδηῃεά Ρυδί!ς ϑεγνίςε. 
Τῆς τηείΐδρμοσ οοουγβ οἴϊεη ἴῃ ἴπε ἰηβογιρ- 
εἰοπβ (ς΄. α͵8ο Ρίγκε Αδοιῇῃ, ἱν. 9ο).Ἠ. Ραὺυ] 
οονείςἃ πὸ πίρδες ἀἰβεϊποϊίοη δὲ με δζ- 
τῖνδὶ οἵ ἴῃς Τυοτὰ ἔβη ἴπε ρίοτυ οἵ Βανίῃ 
ψοη ονεσ τς Ὑπεββδίοπίβη σἤυσοῃ. Οὐ. 
Οτδβῆδνν᾽ 8 [ἰπεβ ἴὸ 81. Τεγεβα ἰῃ πεάνεῃ : 

“ ὝΒου 5ῃδ[: Ἰοοῖς τουπὰ δρουῖΐ, ἀπά 866 
ὙΠπουκβδηὰδ οὗ ογοννη᾽ ἃ βου]5 ᾿ῃτοηρ ἴο ὃς 
ὙΒεπιβεῖνεβ τ ογοόννη ἢ. 

Παρουσία -- τογαἱ νἱβί: (οΥ. ΜΝ] οκεπ’ 5 
Ονιφοῖι. Οείναλα, ἰἱ. 274 1Ἃ.), ἀηὰ Βεπος 
δρρίἰεὰ (Λ Μαῖι. χχίν.) ἴο τῆς γγίναὶ οὗ 
ἴδε πιεββίδη, ᾿δουρῃ [Π6 ενίάεποε ἴογ ἴπε 
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111. τ. Διὸ μηκέτι στέγοντες, "ηὐδοκήσαμεν " καταλειφθῆναι ἐν ε ΡΝ 

᾿Αθήναις μόνοι 2. καὶ ἐπέμψαμεν Τιμόθεον τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν καὶ 58, 6.11. 
«συνεργὸν " τοῦ Θεοῦ ' ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ, εἰς τὸ “ στηρίξαι ν Αεἰε χαν, 
ὑμᾶς καὶ “ παρακαλέσαι "ὑπὲρ τῆς πίστεως ὑμῶν, 3. ' τὸ μηδένα ς Σἵμακς. 
ε σαίνεσθαι 3 ἐν ταῖς θλίψεσι ταύταις " αὐτοὶ γὰρ οἴδατε ὅτι εἰς " τοῦτο εἰς; ὃος. 
κείμεθα - 4. καὶ γὰρ ὅτε " πρὸς ὑμᾶς ἦμεν, προελέγομεν ὑμῖν ὅτι ἁ ΠΗ 17; 
ἐμέλλομεν θλίβεσθαι, καθὼς καὶ ἐγένετο καὶ οἴδατε" ς. διὰ τοῦτο εἰ θεῖον 

τ κἀγώ μηκέτι στέγων ἔπεμψα " εἰς τὸ γνῶναι τὴν πίστιν ὑμῶν, μή “ ΠῚ “(0 Π. ἡ ας 
πὼς " ἐπείρασεν ὑμᾶς ὁ πειράζων καὶ " εἰς κενὸν “ γένηται ὁ κόπος Κοπι. ἱ.8; 

Ῥιαῖο᾽ 8 
Αροί. 

τΐοη το Ῥγεςβάϊωρ εἴδυβε (τ΄. ἰν. 6) Ηεσε οὐπ αν 1) 
- ᾿ Ἰἰοκ. ἐμαεεῖ: νὴ. 43: οἱ δὲ σαινόμενοι τοῖς δ δμδλοις ἀδίαρνοῦν 
ἃ ὑ,ε. τὸ θλίβεσθαι, (7. '. 6,11. 1. 5. ἐ ΡὨϊ. ἱ. 16. κ πα σἱὮ "11. 0 τ τὸ, οἷς. ιν ε 

ΟὨΒσδιδηβ.᾽" τῷ (7. οὐ ἰΐ. 13. τι (7. οὐ ἰὶ. τ6. ο ὕπητεαϊ! δεὰ ρυτγροβε, ξος Οἱ. ἰϊ. 2, 
ἦν. ΣΙ, ἴοσ πηοοὰ ; δ'δὸ Βυτίου, Μ.Τ. 227. Ῥ ΜΊΩ. ἢ 29, 2, Ὁ. ᾳ ἀεϊἰδεταιῖνε οουϊσαηςῖίνε. 

Δ Ἐοτ ἡμῶν και διάκονον τιθ. και σννεργον ἡμῶων (ὈὨςΚΙ,, 5υτ.5.Β, Οἤτγβ., Τῆδοά. 
Ῥαπι., εἴς.), οὐ ἡμῶν και δ.τ.θ. (ΣΦ ΑΡ, πιρίη., νῷ.» σορ., Βυτιρίχε, ἄγχῃ., δείῃ., ΠΝ 
εἰς., Τί., Ττ., ΒΊ., Ζίπι.) τεδλά ἴῃς ογιρίπδὶ δὰ μβαγάεσ Νν εβέεγῃ ἴεχὶ ἡμῶων και σννεργον 
τιθ. (Ὁ“", ἁ, ε, 17, Απιρ. [Β οπ. τιθ. 80 δ εἰββ, Εἰπά14υ}, [ςὩ., ΑἹ., ΕἸΙ., ΜΗ 
τηᾶτρ., Βοτπ., ϑ.ῆπι., ἸΝΟΣΪ., Εείΐπε), ἔγοπὶ νυ ῃΐο ἢ τΠῸ ναγίδηςβ βεεπη ἴο ἢδνε βργιηξ. 
1μαῖες βογῖθεβ ἄγε τῆοσε {ἰκεῖὶν ἴο πᾶνε βιυπι θεά δὲ τιθ. δῆεσ συνεργον ἴῃδη τὸ πᾶνὲ 
ἰηβοτίεά 1 ΌΥ ἃ γεπηϊηίβοςποα οὗ σ (ος. ἰΪϊ. 9. 

ΞΈἘρτ᾽ μ. σαινεσθαι (ς΄. Ζαδη, Εἰπὶ. 8ὶ 14, 2), Ιμδςοῃ., Ἐτπεβιὶ, δηὰ Ψεγβοδυΐβ (80 
ΑἸεχαπάοσ) οοπ]). μηδὲν ασαινεσθαι (-- χαλεπῶς φέρειν), ἃ τηοτα ἴδδλπ ἀυδίουβ ραββίνε 
ἔοιτη οὗ ἀσαω, Βεζὰ ἀπά Βεηῖεν μηδένα σαλενεσθαι (ν.]. σενεσθαι, Βεηι].), ἀπὰ 
ΗἩοϊνετάδ μηδὲν ἀναινεσθαι (-- τερεηΐ οἵ δε ἀβδῃιδπιεὰ οὗ ; 1 δΔπγ οὔδηρε ἰ8 γεαυϊσεὰ 

αἱ οὐ. ΚοΟμΒ 8.11 ποῖς, 233-237), ἰἃ νουϊὰ ὈῈ ἴῃ ἴπε ἀϊτεοϊίοη οὗ σιεινεσθαι 
τεσιαινεσθαι, ἰο ὕες ἀϊδῃεατίεπεά, ππηετνεά), ἴῃς δεϊταςῖίνε τελάϊηρ οἵ Ε νῃϊοἢ ἰ8 

Ῥτείειτοά ᾿γ ϑορποοί 685 (ἴμεχ., 58.ν.), Κείβκε, δηὰ Νεβιεῖς (Εχρ. Τὶ. χνῖι, 479, Ῥγευβοῆεη 8 
Ζεϊἐποκνίε, νι. 361-62, οὐ. Μετολῖὶ, ἐδὲά. νἱῖ!. 242). ΟἋ εἰβενβεγε (ς. Ἐπὶ. χί. 26, 

4 (7. Νίιεδα, ἱ. 272; Βίαἑς, 8. 71, 2, Ο 
[ΟἹ υγεὰ, δὶ ἀπο "στ" ἀπεαεδοὰ"α 

χίΐϊ, 17) οοπδι868 εἰ δηὰ αι. 

86 οὗ {πὸ ἴοτπὶ ἴῃ ὑγθ- Ομ γι βιίδη [υἀδὶδη) 
ἐδ βδοδηῖν (Τεβί. 1υἁ. χχί!. 3; Τεβί. [,εν]. 
νἹ δ, χ5; ἴοσ ἴῃς ἰᾶεΔ οἵ ἴμε ἀϊνὶπε “’ Θοπι- 
ἱῃᾳ" ο΄. δίαν. Ἐπ., χχχῖλ, σ, χὶ τὶ. 5). Τῆΐβ 
ἰδ ἴδε ὅτϑὲ εἴπιε {πε ἴεγπι ἰβ υβεὰ Ὁγ ΡΔ0]}, 
δυῖ ἴτ ᾿νᾶ8 εν ἀθηῖν ἕδγα ας το τπα 
τελάετβ.0 [,Δἴεσ οπ, Ροββί ὈΪΥ τῆγουρἢ 
Ῥαυ]5 ἰπθυεπος, ἴεὲ δεοᾶπιε δη δοοεριεὰ 
νοτά ἴοσ ἴδε βϑεοοηᾶ δάνεπι ἱπ δαεὶν 
Ομ τ βεϊδηϊγ. 

ΟΠΆΑΡΤΕᾺ [11].---νεσ. 1. μηκ.» ἰηβίελά 
οἵ οὐκ.» ἴο ὑτίηρ, οὐὖὐ {πε Ρεγβοηδὶ πηοῖίνε. 

͵οντες “ΔΌΪε ἴο Ὀεδγ (ω,. ΡΏϊο, 
Εἴαεε., 9, μηκέτι στέγειν δυνάμενοι τὰς 
ἐνδείας), 85. ἴπεὶ δηχίεῖν οἵ ἰΐ. τὰ {.---ν 
᾿ἊἊ. μόνοι. Ραμ βῆγδηϊ ἴτοπι ἰοπαὶ π 688, 

Δ} τνατα ἴπογα ννᾶ8 {π|6 ογ΄ πὸ 
ΟὨ τι βείδη ξεν βπὶρ; ὃυῖ Ὡς Ψουϊὰ ποὶ 

εἰν δίπηβεῖ δὲ ἴῃς ὄχρεῆβε οἵ τῇς 
εδϑδδίοηΐδηβ. Τηοὶγ πεεὰ οἵ Τιπιοῖἣν 

τῆσδε ἴᾶκε ργεοδάδεηςε οὗ ἢΪ8. 
Ψνες. 3. Τ Ασιετιά., Ομείγοογὶ ἐΐσα ἰὶ. 

τι, ἀλλότριοι δὲ κύνες σαίνοντες μὲν 
δόλους καὶ ἐνέδρας ὑπὸ πονηρῶν ἀνδρῶν 
τ΄. ἃ Τεβ8. 111, 2] ἢ γνναικῶν [ο΄ ΑςἴΒ 
χνὶΐ. 4] σημαίνουσιν. 

Νες. 4. ΟΓ. ΑςΒ χνίϊ. 3,6, 13 ἢ. 
ες. 5. Εεδβυπγίηρ ἴῃς ἐπουρῆι οἵἉ ἐἰΐ. 

1-3α, αἴϊογ ἴπε ραγεπίπειίςδὶ ἀϊρτεββίοη 
οἵ 3δ,.4, Ὀυϊ δἀάϊηρ ἃ (τε8}} γεᾶβοῃ ἴογ ἴῃ 6 
τηϊββίοη οἵ Τοίνυν, υἱς., ἴπ6 ἀροβεῖε᾽ 8 
ἀεβῖγε ἴο δᾶνε ἢΐ8 ρεζβοῃδὶ δηχίεϊν δρουΐϊ 
1λε ὙΠεββαϊοηίδηβ τεϊενεᾶ. [τ 15 πεεᾶ- 
1ε88Β ἴο βιρροβε (νι Ἡοΐπιαπη δηᾶ 
ϑρίειδ) δὲ 11]. 5 τείειβ ἴο ἃ ἐγεβῇ τηξβ- 
δεηζεῦ οὐ ἃ ᾿εϊίεσ (ὙΟὮ].) ἀεβραϊομεά Ὁν 
Ῥδυΐ οὐ ἢίβ8 οὐνὴ δοοοῦηϊ. Αβ ἴῃ τἷ. σϑ, 
Ῥαδυ] ρᾶ8868 ἴο ἴῃς βίπριυϊαγ, ἰο ἐπ ρῃδβίβα 
8 Ρεσβοπδὶ ἱπίεγεδὶ ἴῃ πὸ πιαϊΐεγ ; πὲ 
οὔδηρε οὗ πυπιρεῖ, εβρεοίδ!ν δἔϊεγ τῆς 
ξεπεγίς υ86 οὗ ἴῃς ρἷυταὶ ἴῃ 3, 4, ἄοεβ ποὶ 
ΠΘΟΘββαγ νυ Ῥγονς ἴπδὲ {πε ρἱαγαὶ οὗἁὨ ναζ. 
1 τηδᾶῃβ ΡΔὺ] δ'οῃθς. Τῆς ἀοπιϊηδίης 
δηχίειυ οἵ Ῥδυΐ ννᾶβ δρουΐὶ {πεῖν ἔδιεῃ (5- 
10). Ηε ννᾶβ ονετ)ογεά ἴο πεᾶγ ἰῃδιὶ ἴΠῸῪ 
τεϊδίῃηεἀ “4 Κὶπάϊν τετηεπιῦσαπος" οὗ 
διίπιβεῖῖ, ἀπά ἢς τεοϊργοοδῖεβ πεῖς ἀεβῖγα 
ἴος δἀποίδεσ τηδεϊπρ; δαῖ, νὮ]ς τῆ 8. αἢ- 
ἀουδιεάϊν επίετεὰ ἱπῖο τἢεῖσς ρεπεσδὶ 
ΟΠ είβείδπ ροβίείοη, ἰξ ἴ8 ἴπ6 ἐογτηοσ ὁπ 
ΨὨϊοῆ ὑπβο ἔβη] πε ἄννεῖ 8 (ογ, (86 
τεαπϑιτίου ἰῃ τοὰ πὰ τοδ). -- πίστιν 
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τσ οΑς ἡμῶν. 6. "ἄρτι δὲ ἐλθόντος Τιμοθέου πρὸς ἡμᾶς ἀφ᾽ ὑμῶν καὶ 

ΦἸἼ51" 
" εὐαγγελισαμένου ἡμῖν τὴν πίστιν καὶ τὴν ἀγάπην ὑμῶν καὶ ὅτι 

οὕ. τκι. ἔχετε μνείαν ἡμῶν ἀγαθὴν πάντοτε, ἐπιποθοῦντες ἡμᾶς ἰδεῖν, '"καθ- 

ἐϑο πίοαῖ. άπερ καὶ ἡμεῖς ὑμᾶς, 7. “" διὰ τοῦτο παρεκλήθημεν, ἀδελφοί, " ἐφ᾽ 
οἷαδΒεὶ, 
ξδαδα οἱ ὑμῖν ἐπὶ πάσῃ “τῇ ἀνάγκῃ καὶ “θλίψει ἡμῶν διὰ τῆς ὑμῶν πίστ- 
“Ῥγίης- 
ἵπεᾷ ξοοὰ εὡς" 8. ὅτι νῦν " ζῶμεν, "ἐὰν ὑμεῖς "στήκετε ἐν Κυρίῳ. 9. τίνα 

“- ΟΠ. τ, γὰρ "εὐχαριστίαν δυνάμεθα τῷ Θεῷ ἀνταποδοῦναι περὶ ὁμῶν, ἐπὶ 
ὰ τεδυπιρ. πάσῃ τῇ χαρᾷ ἡ χαίρομεν δι᾿ ὑμᾶς ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, το. 
ἔς τον νυκτὸς καὶ ἡμέρας " ὑπερεκπερισσοῦ δεόμενοι “ εἰς τὸ ἰδεῖν “ὑμῶν 
Ὡδννδ᾽", 

ν Ο΄.τ0ος. τὸ πρόσωπον καὶ καταρτίσαι τὰ ὑστερήματα τῆς πίστεως ὑμῶν; 11. 
ν ἴον, "Αὐτὸς δὲ ᾿ὁ Θεὸς καὶ πατὴρ ἡμῶν καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς " κατ- 
34. (ΠΧ). ευθύναι τὴν ὁδὸν ἡμῶν πρὸς ὑμᾶς 12. ὑμᾶς δὲ ὁ Κύριος " πλεονάσαι “ἶνες ΜΨΕΤΣΙ 

βυβετίηξ καὶ ' περισσεύσαι τῇ ἀγάπῃ εἰς ἀλλήλους καὶ εἰς πάντας (καθάπερ (ψ. νετ. 3.) 
Α8 ΜΕ] 8 καὶ ἡμεῖς " εἰς ὑμᾶς) 13. εἰς τὸ 'στηρίξαι "᾿ ὑμῶν τὰς καρδίας "ἀμέμ- 

α ἰπιεμεῖνς πτοὺς ἐν " ἁγιωσύνῃ, ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν ἐν τῇ 
(ψ. 4 Οος. 
Υἱ, ο, χἰ!, παρουσίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ μετὰ " πάντων τῶν " ἁγίων αὐτοῦ. 
4: "“αἰαὶ- 
τῆῦδ, δος 
εβὶ τεςία υδ᾽εσηῦβ "" ((αἰνίῃ). Υ -ὅταν, ἰΐ. 7. Ζ 11. ἰϊ. 15, ἰδῖε ἔογηι, τ. ΒΒ] 58 ὅ δὲ 4: 
ΨΩ. αὶ 5, το; Βυγίου, Μ.Τ. 447, δῃά Μουΐ!, ἱ. 168. ἃ ([. οῃ Αςίβ χχίν. 3. » ὦ. κι. 
ἡ. 23 μενα) διὰ ν. 13 θεῖον. 1]. ἰΐ. 2; ςομδίσ. δα ἴω ἰΐ. σὰ. ἁ 86ε ποίε οὔ ν. 23 

ε ΟἹ. ἷν. τ6, δῃὰ ςοηΐξαδε ἰἰ. 18. ἔ ΟΝ. Νία. Ε 18, γ, Μουϊε. ἱ. 170. ΕἸ]. κϊ. 5, 1Κ. ἱ. 79. 
Β Ὑταδηβίὶ. δἪὲ Νυπι. χχνὶ. 54 (1 ΧΧ), εἰς. ἱ Ὑεδηεῖι. δα 2 Οος. ἰχ. 8; τ. ἴογ ἐβουχῶς ΡΒὶϊ. ἱ. ο. 
Κκ δος. “ δρουπὰ ἰῃ ἴονα"". 1 Ο[. αδονε, νεῖ. 2. τῷ ὅες ποίεε οῦ ν. 23. τοϊερεὶς ((7}. 
Μ ϊεαυ, [1. 275), 88 ν. 23; φ. ῬΒΪ. 11. 15, ΟἹεαι. Εοπι. χ]ὶν. 6, 54ρ. ἰϊ, 22. ο Ο([. 4 Οος. νἱϊ. τ. 

Ῥ Οἵ. ἰν. τ), ἡμεῖς... σὺν αὐτοῖς. ᾳ ]υἀε 14, οἱ. Ενετιϊηξ : τς βαω!. Αηρεϊοίορὶε (γ8-70). 

κιτολ, ““Ἰηϊκίυπι οπχηΐππλ πηδίατυτ ἴεη- 
τδιίοηυτ ἱπςοπβιδηπείὶα δηϊπιΐ εϑὲ εἰ ραγυᾶ 
δὰ Πευτ ςοπβάεπιϊα" (6 1» εξ. ΟἈγ σε, 
ἰ. 13, 5).--πείρασεν, νἱἢ βυσςαββ, ἰΐ 18 
ἱσωρ!οά. 

Ἐσ. 8. Τῇε πεν ρυΐ [ἶὸ ἀπά βρίχῖς 
ἱπῖο δίπλ. κετα, ἴοσ οοηδβιγιοτίίοη οὐ, 
Ματῖ χὶ. 25 ἀπά Αδϑοιι Β ζολαπ. Ογαηρη., 

2515 (ὃ). 5 ἢ 
ψετ. το. Αποῖδοῖ δάαριλιίοη οὗ εἰῃπὶς 

ΡὨγαβεοίορυ, ς7. Ονίεελιδολε γχμμάδη, 
1. 246, 12, νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐντυγχάνω 
τῷ θεῷ ὑπὸ μὸν (Α ραζϑῃ ρᾶρυτυβ ἕγοτῃ 
δεοοπὰ οἵ τηϊγὰ οςαπίυγγ, Α.0.). Το Τφοη- 
πεοϊίοῃ οἵ δεόμενοι κιτ.λ. νὙ1 τπε ἴοτε- 
Οἷπρ ννογὰβ ἰ8 ἴοοβα, δαϊ ργοῦδῦ]ν πιᾶν 
Ὰ ἰουπὰ ἱπ τῆς νἱνίἃ τεα!βδιίοη οἵ ἴῃ 8 
Ὑπεββαϊοηίΐδηβ οδ]εὰ ὑρ δείογε δῖ8 τηϊπὰ 
ὯΒ Ὧε ρτιαϊβεὰ αοὰ ἴογ τπεὶς ςοηβίδηου. 
Τιπιοῖῆγ δά τοϊὰ πὶ οὗ τπεὶνγ ἰογαὶῖν, 
Ῥυὲ πδά εν επιν δοαυδίηϊοα Πὶπὶ 4150 
ἢ βοπλε 1658 ὑγοπηϊδίηρ ἐεπάςης!εβ δπὰ 
Βῃογίςοπιίηρβ ἰη ἴπε στο ; ΡοβϑιδΙγ τμ6 
Ὑπεθβαοηΐδηβ μδὰ ὄνεη δϑκοά ἴογ συϊά- 
Δηςθ οὐ οοτίδίῃ τηλίίζειβ οὐ δεῖϊεῖ πὰ 
Ῥγαςείςε (βεε δεΐον). Ηδεπος Ρδι]᾿8 ερεσ- 
Π688 ἴο ὃς οἡ ἴπε βροὲ ρδίη, ποῖ πλεγεὶν 
ἴοσς {πε βᾶκε οἵ ΠΆΡΡυῪ ἔε!οννβαὶρ (Εοπ,. 1. 
11ὴ, δυῖ το οἀποδῖς δπὰ συϊάὰς 5 (ἰεη 8, 
ΒΌΡΡΙγηρ ννῆδὲ ννὰβ ἀείεςίνε ἴῃ {πεῖς 

(αἴτῃ. ΑΒ (8 ννᾶβ ἱπηρτγδοιίςαρῖα ἱπ ἴῃς 
ταεδητίηιε, ἢ ὑγοοοςάβ ἴο υυτὶϊς ἀοννη 
8οπΊῈ Κίπάϊγ δάπιοηϊίοπβ. Τἤυβ τοῦ 
ἔογπιβ ἴΠ 6 ἰγϑῃ εἰ τίοη ἴο ἴῃς βεσοηά ρατὶ οὗ 
ἴδε Ἰεΐϊετ ; αι, 45 υβιιδὶ, 18. ννῖδε εηου σΒ 
ἴο ον οΥ ΔΠΥ οοτγγθοιίοη οἵ τεπιοπβίσαπος 
οη Ὡς δδοῖς οἵ πεδγιν οοτηπηοπάδιίοπ. [ἢ 
ἴδε ῥγάγεγ ὑνῃὶς ἢ Ἰπηπηεάϊδιεῖν ἰοϊ!οννβ, 
Ιοῦ 18 εοποςεὰ ἰἢ σσ, ᾿οῦ ἱπ 12, 13, ἴοσ ἴῃς 
τηδιυγίπς οὗ της ΤἼςββδοπίδη᾽ Β ἕδίἢ ἄοἊβ 
ποῖ ἀερεπὰ οἡ ἴδε βέδϑθηςο οἵ τπεῖγ 
Δροβεῖεβ.0 ΝΥ μδῖενος 16 δῆβννεσ ἴο 
ἴδε ργᾶγεσ οὗ ἐσ, ἴπε βγδυεσ οὗ 12, Σ3 Ἵδῇ 
Ῥε δοςοπηρ  8πεά. 

ει. ΩΣ. κατευθύναι (οριδῖϊνε), 28 Δ4]- 
τελὰγ (Αοὶβ χνὶ. 8-1ο, χνὶϊ. 1). Τῆς. 
δβἰησυΐαν (ο7. 11., 11. χ6, 17} ἱπιρ! 68 δαὶ 
αοά πὰ Ϊεβι15 οουπὶ 88 οπἱα ἴῃ τη 5 σοη- 
πεοῖίΐοα. Ὑῆε νεζῦ ἴδ σοπηπιοη (ε.ρ., ἘΡ. 
Ασίϑβι,, σϑ, εἴς.) ἰπ τῆ ϊ8 βεηβε οὗ ργον ἄδηςς 
ἀϊτοσςπρ δυτηδη δςοιίοηβ. 

γν. 12,13. Τα βεουγίν δηὰ ρυσον οἱ 
πε ΟὨτίβιίδη [πὶ ἅτε τεβίοὰ ὑροη ἰΐβ 
Ὁτοι μεσ ἰονε (80 Ερ. Ατίβε., 229) ; 41] 
Ὀγθδοῆεβ οἵ ἀείες(β οἱ ἁγιωσύνη, ἰϊ ἰΒ ἰπ)- 
Ῥ᾽ϊεά, ὅτε ἄυε ἴο ζαϊϊυγεβ ἔδεσε (οὐ. ἱν. 
3» 6) ; ἐνϑῆ βεηβιδί εν ὈεσοπΊεβ ἃ ἔογτ οὗ 
86 Π βῆ πε85, οἡ 1ῃ 8 νίενν, 45 τυ οἢ 48 ἰπι- 
Δίεηςα οἵ γεβεηίπχεηι. Τῆΐβ ργοίουπὰ 
γάπη “͵8 Δη ἐνετ-ἢχεά πᾶσι Τὶ ἰοοκθ 
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ΙΝ. τ. "λοιπὸν οὖν, ἀδελφοί, " ἐρωτῶμεν ὑμᾶς καὶ παρακαλοῦμεν « “1οευεο 
ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ, ἵνα καθὼς παρελάβετε παρ᾽ ἡμῶν "τὸ πῶς δεῖ ὑμᾶς δηῖ8 δά 

περιπατεῖν " καὶ " ἀρέσκειν Θεῷ, καθὼς καὶ περιπατεῖτε, ἵνα περισ- (ἀτούιν, 
σεύητε μᾶλλον 2. οἴδατε γὰρ τίνας παραγγελίας ἐδώκαμεν ὑμῖν ΠκΩδ. ν, 
διὰ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ. 3. τοῦτο γάρ ἐστι θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὁ Στ Ὁ 

χἱϊὶ. τι, 

πασὶβ ἰῃ Ἐχρ.δ νυἱϊἑ, 420 ἴ. δ ῬΆἹ]. ἱν. ς Οα δ.σίίοϊε ἰὼ ἰηάϊίσ. ἴοι Εἰρα ἵν . δ οἷν, 3. . 6068! 8ε6 . 

5, νιΐαδ, 1. 132, Μία. ἢ 8,2. ἁ Ἀπὰ 53 ἴγοδαὶι . « Οοοῖς. ἰἱ. τες ἔν. τῇ, Ρε. ἀαὶν ἡ τπὶ 

ὉΠ ἱετηρεϑῖβ δηὰ 18 πδνεῖ βδδίκεη ;" 1ἴἪ 
Ὦχεβ ἴδε Ῥεϊονίηρ᾽ τηδη’ 5 {1 ἰη ἴῃς ΝΕ 
1πε οἱ αοά, ὈῪ ἀοδροπίηξ κα νἱτ2] ρονγεῖβ 
οὗ ετον τ ; πο ἔοττλ οὗ ἁγιωσύνη ψΠ ἢ 
δἰἴ8 Ἰοοβεὲ ἴο ἴῃ8 επάϊθββ οὐἱιζαιίοηβ 
οἵ τηῖ8 ἀγάπη 1} διἰαηδ (με βἰγαίῃ 
οἵ (δῖ5 1Πεὸὶ οὐ ἴπε βογυκίηγν οὗ αοά᾽Β 
τῆδυπαὶ δὲ τὰς επά.---μᾶς δὲ, ναὶ 
ενεσ Ὀεοοπιαβ οὗ υ8.---ἁγίων, εἰἴπει (α) 
4 ΒΑ η8᾿ (45 1]., 1. το, ες Μ εῖιε, Ηοΐ- 
τηδηῃ, Ζίτηπιες, ϑοῃηγίάς, Ενετηρ, Κα- 
ίϑο, ΕἸπάϊαγ, ΝΝΌΒ].), οσ (δ) “" δηψεῖβ " 
(Εχ. 1. ο; 8. . ΧΥΣ, 40, εἴς. Ηδὔπμη, 
ννεῖββ, ϑοβσγαάες, Τιΐαβ, ϑοδηγεάείϊ, 
τε κεη), οὐ Ω ῬοΙΒ (ο΄, 4 Εδβά. νἱΐ. 28, 
χὶν. 9; Βεηρεϊὶ, ΑἸοσὰ, ὙΝΟΉ]., Αδἰκυνη τῆ, 
ΕἸ] ςοις, εϊρπείοοι, ΜΙΠσαη). ΤῊΣ τεπιηΐ- 
βοεηςε οἵ Ζεςῇ. χίν. 5 Ὁ) ἰ8 αἰτηοβῖ ἀε- 
οἰδίνε ἴος (6), ἰδουρῇ Ρδὰϊ πῆᾶν ἤᾶνε ρυὶ 
δηοίμες ςοηΐεπὶ ἱπῖο [ἴῃς ἴεγηι ; πάν- 
στῶν τοῦδ ποῖ ὃς ῥγεββεὰ ἴο βιιρροζγὶ (ε). 
Ιῃ δὴν ςᾶβε, ἴπε ρῆγδβε ζοεβ οἱοβεῖν νυν 

Τῆε ἅγιοι ἅτε ἃ τεϊηυε. 
ἬΛΡΤΕΚ ΙΝ -Ψ ες. τ- πάρτε Ν᾽ ες. 

σι. δῤεααὶ ἐπείγμοίδοης (᾽ν. 1-12) ον 
ελαςέξέγ, εἰε. 

γεσ. 1. Βεδβυπιηρ ἴδε τπουρῇὶ οὗὨ ἴϊ. 
11, 12 88 ΨῈΪ] 48 οἵ 1]. 190-13. ΟἿ ἃ ρῥτε- 
ΟὨτγίβίδη Ἰειῖεσ ἰη Οχυτῆ. Ῥαρυτὶ, ἱν. 294 
{3 υτῷ σε οὖν ἵνα κὴ; ὃ , ἐρωτῶ σε 

παρακαλῶ σε). 6 ἵνα, τερεαϊεὰ 
οδξεη ἰοσ ἴδε βαίκε οὗ οἰξάσγῃςβϑβ, 8 βυδ- ἢ πὶ 
(8ο 11., 11], 12) τε ἰπδηϊνε, οὐ Μουϊϊοη, 
1, 206 ἢ, Ῥαπὶ πῆξαι τὸ ντῖϊτε οὕτως καὶ 
περιπατῆτε, Ὀυὶ ἴῃ ῬΑτεη 6515 οὗ ργϑίϑε 
{κ. καὶ π.) Ι«Δ48 Ὠΐπι ἴο ἀβϑιπια τμδὶ δηὰ 
ἴο Ρίεδά ἴος ἔγεβῃ Ῥγορτθββ δίοηρ ἴπε 
1ἴπε8 αἰγεδὰν 1αἱὰ ἀοννῃ Ὦγ ̓ ἰπλβε]ῇ. 

γε. 2. Αἰπηοϑὲ ἃ φῬαγεηιπῃαβὶβ, 45 
Βαδβηβεη ροίῃιβ ουῖ ἴἢ Ὠΐβ βίυαγ οὗ 1-12 
{ξεμελστῖε τοῖος. ΤἈεοῖ., τ004,332-358). 

6 ἱπ᾽υποιίοηβ (παραγγελίαι ἴῃ 86 πλ1- 
τα ΑΤῪ δεῆϑε, 88 1 1ἰτ,. ἴ. 18) ταϊδῖς ἴὸ 
ομδϑεῖν (3.8) ἀπὰ ομαγίιυ, (9, το), νἱε ἢ ἃ 
Ῥοβίβοσιρι δραϊηϑι δχοϊϊοσηθης δηὰ ἰάϊε- 
ΤΕΒ5 (11, 12). Ὑγ. ἴογ ἴῃ ςορπαῖς 
υ86 οἵὗἁ 1:18 τετπὶ (οὐ. νετ. 8) ἰπ ἴῃς ἰῃδβοσὶρ- 
τίοπβ οὗ Ὀἱοηγβοροῖ β (ταραγγέλλω πᾶσιν 
μὴ κα εἶν τοῦ θεοῦ) ο΄. Εχῤ. Τί., 
Χ. 150. κιτολ., ἴῃς οἤδηρε ἴτοτὰ ἴῃ 8 
ἐν οἵ νετ. 1 ἄοεβ ἠοῖ ππεᾶη παῖ τὰς Τἢ68- 

ΨΟΙ,. ἵν. 

βαϊοπίδηβ δείΐοσε ἰΒεῖγ σοηνεγείοη σοὶ βο ἢ 
Ἰηϊαπιξμσῃο πολ Ῥδὺὰ] οἡ ἴᾶς δυϊδβογεν 
οἵ ΟὨγίβε, ννἢϊ]ς δίϊεγνναγάβ ἔΠεῪ δἰ ΠΡ 
πεεάεά ἰο Ὀε τεπιίηἀεὰ οὗ {πε οὐδ] ψαϊοη 8 
οἵ τπεὶς υπίοη (ἐν) ννἱῖΒ τῆς Ιοτὰ. Νὸ 
βισίοϊ ἀϊδετεποε σᾶη Ὅς ἄγαννῃ δείννεεη 
ῬοΙΏ ρἤγαβε (οἷ. Ηεἰεπια!!ετ᾿ κὶ 1’ Νανεθη 
ει, γ1 1), τπουρῃ τδς διά ἰαγβ γδῖδες 
ΤΏΟΤΕ βῖσεββ ου ἴῃ6 δυιϊδοεῖῖγ. Εογ [655 
1ο οοπηπιδηά διά τἰῃς Δροβίΐεβ βεετιδ ἴὸ 
8 πιοῖα παίωυγαὶ ἰἤδη ἴο βᾶὺ ἴπαὶ ἴδῈ 
ΔΡΟΞ11εβ ἰββιιε οοπῃπιδηάβ διὰ τοῦ Κυνρίον, 
δυϊ (πε δεῆβε 8 σελ !ν ἴμε βαπε. Τῆς 
ΔΡΟΒι16ε5 ρίνε (Πεὶγ ογάθγβ οὐ ἴΠε δυὐϊμοσῖν 
οὗ «δεῖς οοπηπιββίοη δηὰ γενεϊδιΐοπδ ἔτοστὰ 
τὰς Ιμοτὰ ποσὶ ἐΠαῪ ἱπίεγργεὶ ἴο Ηἱδ (οἷ- 
Ἰοννεσβ (εὐ. Εοηι. χν. 30, χί!. 2). Βαϊ (18 
ἱπιεσργείϊδθοη πλυϑὲ ἤᾶνα ἀρρεαϊεὰ ἴὸ 
ἴδε βαγίηρβ οἵ 16βι18 ϑυῃ ἢ ἰοττηθά μαζὶ 
οὗ τῆς παράδοσις (7. ν εἰΖϑέίςκετ᾿ 8 
Αῤοςίοϊδς Αρε, '. 97, 120, ἰϊ. 30). Ὑδυβ 
8α ἰδ ἀπ ἐςἢο οὗ ἴῃς βαγίηρ ργεβεσνεά ἴῃ 
Τα χ᾿ τοις 

ετ. 3. ιασμός (1ἡ Δρρο-ἰτοΩ ἴο 
τοῦτο, ὅλημα κολταάνὶ τῆς διίοϊε Ὀεΐηρ 
δε ργεάϊςαις) ταὶ. [Ὡς πηογαὶ ἴδϑυε οἵ ἃ 16 
τεϊαϊςὰ ἰο τε Ἅγιος ((". νετ. 8), νίεννεὰ 
Βετε ἴῃ [18 ϑρεοΐδὶ δηὰ περδεῖνε δϑρεςῖ οὗ 
πεεάοτη ἔτοπὶ βεχυδὶ ἱτηρυτγ. ΤΒς 
ξοβρεϊ οἵ [εββ, πη] βοπὶς ραρϑη οὐτ8, 
4.6.» (ἰδὲ οὗὨἩ τε Οδρίγὶ αἴ Τμεββδοπίοα 
(σ΄. 1τιρμείοοι Β Βέδιίαίὶ Ἑτξδαγς, Ρρ. 
257 ἴ.), ἀιὰ ποῖ ἰοϊεγαῖε, τηυςἢ 1688 ἔοβίεσ, 
Ἰοραπιουβηθθθ ἀπιοηῦ ἰἰ8 ΜΟτβίρρεῖβ. 
Αἱ Τμεββαϊοπίςα 48 δὲ Οοσίπες Ῥδὺ] ἰουπὰ 
δὶβ οοηνογίβ ὄχροβεὰ ἴο ἴδε ρεηείϊγαησ 
ταῖπὶ οὗὨ ΠΠἴ ἰπ ἃ ἴαγρε βεᾶρογί. Αβ ἴπ6 
ςοηΐεχε ἰπάϊςαῖεβ, γ. ὑμῶν -- “τε ρεῖ- 
[εοτίης οἵ γοῦ ἰῃ ΒοΙΠε88᾽᾽᾿ (ἄγ. ἰπ ἰϊ8 
δςῖίνε βεηβε, ὑμῶν ρεηίϊτίνε οδ)εςτίνε : 80 
1ιὔπεπηδηῃ, ἘΠΙΚοιε Βαῃηθεη). Τῆε δὺ- 
βεῆος οἵ δηγ τείδσεπος ἴο δικαιοσύνη ἴδ 
τοπηδεκδθῖε. Βαϊ Ρδυΐ 8 ἀϊα!εοιὶς οα ᾿υ511- 
Βολιίοη νγὰβ οσοδβίοπθα Ὁ Ἴσοπίσονεζβίαβ 
δρουϊ ὁ νόμος νος γετε ποῖ ἔεϊξ δὲ 
Ὑδμεββαϊοηίςα. Βεβίάεβ, ἴῃς “ 7υδιθεα ̓̓  
βιδηάίηρ οἱ τῆς Ὀεϊϊενετ, ἄνθη ἴῃ τῆαὶ 
Βυπιμεβίβ οἵ ἀοςίτίης, ἀπιουηιεὰ ῥγϑοιὶ- 
ΟΑΙΥ το ἴδε ροβίεἰοη δϑϑυγεὰ ὈὉγ ἴπε ροββββ- 
βίοη οὗ τῆς ϑρίσγιε τὸ τῆς ΟὨγβιίδη. [π ἰδ 
πἀποοπίτονογβία! πὰ εϑοδδίοϊορίιοαὶ πιο- 

3 
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Ε Λείεχν. ἁγιασμὸς ὑμῶν, " ἀπέχεσθαι ὑμᾶς ἀπὸ τῆς " πορνείας - 4. “ εἰδέναι 

σἴαρροιι: ἕκαστον ὑμῶν τὸ ἑαυτοῦ " σκεῦος κτᾶσθαι ἐν ' ἁγιασμῷ καὶ " τιμῇ, 
Ἀεὶς αν. 5. μὴ ἂν ' πάθει " ἐπιθυμίας, καθάπερ " καὶ τὰ ἔθνη " τὰ μὴ εἰδότα 
48; 84) 
ἰϊ. 16. 

Ὦ σΡει. ἐΐ. 

ἱ ζε Τοῦ. 
νἱΣ!. 4. 
διὰ: οι. γῇ !. 30. 
οὐ ἰΐ. τι. 
8 20, 3 ὃ). 
Ρύγροες. 

Ὁ 5ς. τινα ἔτοτῃ ἕκαστον (4). 
4ᾳ (7. οἱ 2 Οος. νἱΐ. 11. 

τηεπίβ, Ῥδὰὶ ἰδυρῆὶ 48 μετὰ (πὶ ἴπε ἐχ- 
ξεπεθςς οὗ (ἢε ϑρίγίξ ρσυλταπίεεά τπε 

Ἰανεσ᾿Β νἱηἀϊοαιίοη δὲ ἴῃς επὰ (οὐ ἱ. 9, 
10) Δπά Ἂἷβ8ο ἱπιηρ!ἰεὰ ἢΐ5 εἰμἰςα] Βεπανίους 
ἀυγίηρ ἐπε ἰπίεγναι. Τὰς οοπιραγαῖϊνε 
Ἰαοῖὶς οἵ δῦ δ] υβίοπ ἴο τῆς ἰογρίνοπεββ 
οὗ εἰπβ (εν. 6.5.» 11. 5, 10, 13) ἄοεβ ποῖ 
τρεδῃ ἴπαὶ Ῥδὰϊ (πουρῆὶ ἴῃς ὙὨεββα- 
Ἰοπίαπβ ουἹά ὃς ἱκερὲ βἰπῖεββ ἀυγίπρ ἴῃς 
Βείεξ τπίεγνδὶ 111 τῆς ραγουβία (5. ϑνεζηϊς, 
ὧδν Ολτγίσέ μι ἀΐε δωκάς δεὶ ΡῬαπίμς, 25- 
32); ΡτοθΑΡΙΥ πὸ οςολβίοη μδὰ οδι]εά 
ἴοτ δηγ εχρ]ἰςῖς τεδομίπρ οἡ τι οοπηπιοη- 
Ρίδςε οἵ ἑδτἢ (1 Οοσ. χν. 3, 11). 

νεῖ. 4. Ῥδὺυϊ ἀεπιδπάβ Ἵπαβιν ἔτοπὶ 
τῇεη ; ἰξ [5 ποῖ δἰ Πρὶν ἃ ἰετηϊπίπς νίγαιε. 
Οοπίειηρογαγυ εἴπιςβ, ἰη ἴῃς Κουιδη δπὰ 
Οτδεῖ ννογὶ ἃ, ννὰβ οἤδπ ἀϊβροβεά ἴο σοη- 
ἄσπῃε πηδγῖϊαὶ ὑπ δι πα!πε88 ου ἴῃς ραγὶ 
οὗ πυβρδηάβ, δηὰ ἴο νίενν ργεπυρίαὶ υη- 
οδδβιν 848 ἀδιάφορον οτ δἱ ἰεδλβῖ 88 ἃ 
ςοπιραγαῖίνεϊυ νεπἰδὶ οἤεπος, ραγιουαεῖν 
ἴῃ πιεη (((. ᾿μεοκγΒ Ηἰξέονγν οὔ Ἐπγοῤεαπ 
Μονγαὶῖς, . τοῦ 1., 11. 314. (). Τῆε βαίςς 
ΟΣ Ὑ οὐὗἁὨ ΟΠ τίθει 5 ροϑρεὶ πὰ ἴο δε ἰεάγηι 

ἴάδέναυ. - σκεῦος ([|ἰ.0 “νε88ε] ᾽᾽ -- 
“τε; τε τεηδεσίηρ “" δοάγ ᾽" (οὐ Βαγη. 
νἱϊ, 3) σοπῆϊειδ νυἱτῇ τῆς ποιτηδὶ πηεαπίηρ 
οἵ κτᾶσθαι ("" κεῖ, “ δοφυίγε ; ̓ ᾿ οἵἁἉ τηᾶΓ- 
τίαρε, υΧΧ. Ευϊῃ ἵν. το; ϑ8ῖτ, χχχνί. 
29, Χεπη., ϑγρεῤ., 1. το). Ῥδὰ] νίεννβ πιᾶτ- 
τίαε οπ τηυσῇ ἴῃς βαπιε ἰενεῖ ἃ85 ἣε ὅοεβ8 
πῃ 1 Ὅος. νἱϊ. 2, 9; ἱἰπ ἰϊβ ομαβῖς πὰ 
τε ίουβ ἔογπι, ἰξ 18 ἃ τεπιεάν δραϊπβι 
ΒεηΒ0.41 ραβϑίοῃ, ποῖ ἃ ρταιβοδιίοη οἵ 
ἴδδὶ ραββίοπυ. Εδοῆ οἵ γοὺυ (πε ἰ8 δά- 
ἀγεββίηρ πηε) τηυβὲ ἰεάσγη (εἰδέναι -- Κπονν 
[μον] ἴο, ολ' ῬΒΙ]. ἵν. 12) ἴο ρεῖ ἃ «υἱέ οὗ 
δίβ οὐγῃ (νἤεη πιδεγίαρε ἰ5 πῃ αυεβίίοπ), 
Βυϊ γοὺ πιιιβὲ πηᾶετυ ἐν ἁγιασμῷ (48 ἃ 
Ομ τγίβείδη ἀπν ἂπά νοςδιϊοη) καὶ τιμῇ 
(νἱτἢ ἃ σοττγεβροπάϊηρ βεηῆβε οἵ ἴπε πιοσγαὶ 
ἀϊᾳ υἱιν οὗἁἨ τε τεϊδιοπβῃῖρ). ΤΠῈ ἔνὸ 
Ἰαϊίες ννοτάβ ἰεπᾶά το γαϊβε ἴπ6 οὐτγεηὶ 
ἐβιἰπιδῖθ, ργεβυρροβεά ἤδτε δηά ἰπ νεγ. 6, 
οἵα νἱἕε 88 ἰῆς σκεῦος οὗ Ποῖ Πυβραπά; 
1Π|8 ἰπ ἐδ ἴὐτη νίεννβ δάυ τευ τὶ πη 
8ἃ8 δὴ ἱηβίπρεπιεηὶ οἱ ἴδπε Πυβθαπά 8 
τίρδῖβ οὐ δὴ δίίδοκ οἡ ἢὶβ ρείβοηδὶ ρτο- 

κ 8ες Ηερ. χἰϊὶ. 4. δηά ἱψφπδὶ. σά Ῥοῖγκ. ν. 2. 
Ὁ Ἑτοπὶ ες. χ. 25; (0. 11. ἱ. 8: “'σβοδςε ςδαζαςίετγίδιὶς ἰβ ἱ 

ΡΟ). ἰϊ. 3, ἔοσ τῆς δοςῦβ. ᾿πδῃ. πεῖ πεζ. ἴο ἀδηοὶς 
Σ Ῥβ. χεοίν, :, τ. ϑὲγ. ν. 3; οι. χίΐ. το, δῃά χίϊ!. 4. 

Ῥ' τὸν Θεόν - 6. “τὸ μὴ ὑπερβαίνειν καὶ πλεονεκτεῖν ᾿ ἐν τῷ ᾿ πράγματι 
τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ - διότι ᾿ἔκδικος Κύριος περὶ πάντων τούτων, 

14 Μεες. 1. 35. τὰ Ὁ]. 
᾿ ογδῆςα οὐξοά ἐ δ: 

Ρετῖγυ. Ῥαυΐ, μοννενεσ, οἴοβεβ Ὁ δῃ δῆ- 
Ῥῃαῖίς ννοτὰ οἡ ἴπε τεϊϊρίουβ ἀβρεςὶ (6-8) 
οἵ ἴδε ᾳυεβιίοη ; Ὀεδίάεβ, 485 Ὁσ. Ὀσγυση- 
τηοπά τεπιλσκβ, “ἷβ ἰξ ποῖ μαζί οὗ 
δὶβ ρτεαίπεββ {πδΐ, ἱπ βρίϊε οὗ πἰβ οὖνῃ 
βοιηενναὶ δβοείὶς ἰεπηρετγατηεπῖ, ἢῈ Ὁνᾶ8 
ποῖ δ᾽πὰ ἰο βοοίδὶ ἂπά ρῃηγείοϊοσίςαϊ 
ἕλοιβ δ᾿ [18 ποιίςεδθϊε δὶ ἕ εβοδδῖ- 
οἷονυ [ι45 [ε88 εῇεςι οἡ ἢΐ8 νίενν οὗ πιᾶι- 
τῖλρε ἤεγα ἴῃδη ἰπ τ Οοσ. νἱὶ. Ενεπννεγε 
κτᾶσθαι ἰλίκεπ 45 -Ξ “ ροββεξβ," ἃ υβᾶσε 
ποῖ αυῖτ ἱπηροβδίδ]ε ἴοτ ἰδῖες ατεεκ (οὐ. 
Εἰεϊά, 72), ἰξ ννου]ὰ οπὶν ἐχιεπὰ δε ἰάεα τὸ 
τῆς ἀυτίεβ οὗ ἃ ΟΠτίβιίδη πυδραπά. ΤὨς 
αἰϊεγπδεῖνε τεπάεγίπρ (“ ἀοαυίτε πιαβίεσυ 
οὐ," [υκε χχί. 190) ἄοεβ ποὶ ᾿υδι ἐν τῆς 
““δοὰνγ ᾿" δεη8βε οὗ σκεῦος. 

γες. 6. Οοπιρασζε ἴπε βαγίπρ οὗ γαῦδὲ 
Βίηοη θεη Ζοπιὰ (οη Ὠεαϊ. χχίϊϊ. 25) : 
“Ἰ,οοἷκ ποῖ οἡ τῆν πεϊρῃθουτ᾿β νἱπεναγά. 
17 τᾶου παβὶ Ἰοοϊκεά, ἐπίοσ ποῖ; ἰξ δου 
Βαβὲ επίεσεά, τεραγὰ ποῖ ἴῃς ἐτυϊί8; ἱ 
του Παβὲ τεραγάεα τςδπὶ, τους τΠδη} 
ποῖ ; ἱξίδου παϑῖ ἐουςῃεὰ τΠεη}, εαὶ μετὰ 
ποῖ. Βυὶι [ του δαβὶ εαἴεη, ἔπαπ ἰδοὺ 
ἄοβὲ ε͵εςῖ τπγβεῖ ἔτοπὶ ἴῃς 16 οὗ ἐπί. 
νοῦ δηά οὗ παῖ ψΐοῃ ἰ8 ἴο οοτης "᾿ 
(φυοιεὰ ἰη Βαςδετ᾽β ἦαάα ἀεν Ταππαϊέεν, 
ηὰ εά., 1903, ἰ. 430). Ὑπεῖα ἰβ πο 
οδδηρε οἵ βυδήεοϊς, ἔτοπὶ ᾿ἰςεπείουδβπεδβα. 
ἴο ἀἰδῃοπαβίυ. ΤΏς δβυπάδίοῃ δηά (δε 
εὐρπεπηδβεὶς ἐν τῷ πράγματι (ποῖ τῳ -- 
τινί, Ννίη. 86 44) δῃονν ἴπαι Ῥαὺυΐ ἰ5. 51}}] 
ἀεαϊπρς νἱ τῃς ἐαιπηο τα ον οὗ πιεῃ, δυῖ 
πον 8ἃ8 ἃ ἔοσῃ οὗ κοςῖδὶ ἀἸβῃοπεβίν δὰ 
παυᾶά. ὙΠε τηείϊδρδοσβ ἅτε ἄγαννη ἔγοτῃ 
τγαᾶς, ρεγῆδαρβ 88 ἀρρτορτίαϊε ἴο ἃ ἰγαδϊπρ' 
οοπηπιυηΐγ. ὙΜΏΠςε ὑπερβαίνειν πιᾶν 
Βε ἱπεγαπβίεῖνε (πη ἰϊ οἰαββισαὶ βεῆβε οὗ 
κι ἘΓΆΠΒΡΤΕΒΒ ᾽᾽, [ἃ ργοῦα θῖν σονετηβ ἀδελ- 
φόν ἱπ ἴπε βεπβε οἵ “ ρεὶ ἴῃε Ὀεϊίες οἱ," 
ΟΥ̓ “ ονεσγεδςἢ ;᾽ πλεονεκτεῖν "ἰτ 14τῖν τ-α 
“ρνετσοδοῆ,᾽" “ ἀείγαυδ,᾽" “τ - δάναδπι- 
ρὲ οἵ (2 (ον. νἱϊ. 2, χὶΐ. σ7, 18; Χεη., 
Με. ἰ. 5,.2; Ἡετγοά. νἱϊ. 112). Οοπι- 
Ρᾶτε ἀκαθαρσίας πάσης ἐν πλεονεξίᾳ 
(Ερῇ. ἵν. 9). Ὑῆε ραββᾶρε (τῇ νεῖ. 8) 
βουπ 8 αἰπιοβῖ {κῸ ἃ νᾶριε γε πίβοθπος 
οὗ Τεβὲ. Αβδοσ, ἰΪ. 6: ὅ πλεονεκτῶν τὸν. 



4--τι. 

καθὼς καὶ "προείπαμεν ὑμῖν καὶ ᾿Ὠδιεμαρτυράμεθα. 
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7. οὐ γὰρ « ΟἹ. ῖα. 

ἐκάλεσεν ἡμᾶς ὁ Θεὸς "ἐπὶ "ἀκαθαρσίᾳ ἀλλ᾽ "ἐν ἁγιασμῷ. 8. ὕτοι- ᾿ ρος 
γαροῦν ὁ ἀθετῶν οὐκ ἄνθρωπον ἀθετεῖ ἀλλὰ τὸν Θεὸν τὸν διδόντα τὸ 

9. περὶ δὲ τῆς "φιλαδελφίας Πνεῦμα αὐτοῦ τὸ ἽΑγιον 7 εἰς ὑμᾶς. 

Ἔπι!; 
ἰεκεϊπεὰ " 

οὐ" χρεί αν ἔχετε " γράφειν ὑμῖν. 1 αὐτοὶ γὰρ ὑμεῖς Ὁ θεοδίδακτοί ἐστε“ βήμις " 

“ εἰς τὸ ἀγαπᾶν ἀλλήλους ᾿ 1ο. καὶ γὰρ ποιεῖτε αὐτὸ εἰς πάντας τοὺς 

παρακαλοῦμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, ἀδελφοὺς “ ἐν ὅλῃ τῇ Μακεδονίᾳ. 

(ψ. ἘρΆἈ. 
11. 10): 
οδήεεῖ 
δοὰ 

“περισσεύειν μᾶλλον 11. καὶ φιλοτιμεῖσθαι "ἡσυχάζειν καὶ " πράσ-, ἰδεταν ΟΊ 

(οἱ. ἰϊ, 5, ΕΡΒ. ν. 3), Τεδβι. 1068. ἱν. 6. 

2 Οος. ἷχ τ; Ηεςρ. ν. 12. ΒΕ 
13; Ῥε. 80]. χνίΐ. ἿΣ, 
Βετεᾶ, εἰς. ε Αεῖΐνε βἰὰς οἵ ἰϊ. 12. 
᾿λϑανοῶς ἴοτ ἃ αυΐεῖ 1πἴς,᾽ “" διγίνε το Ὀς φυΐει",, 
υεὶη655," “. επι. Οἰγη. ἰἰ. 16. 

νὶςε " (85 
ἘΠῚ ν -Ξ εἰς (, Οος. νἱΐ. 15; ἘρὮ, ἐν. 4: ΝίΩ. ; 

χ Ηεθ. χὶϊ. 0 Υ Αδιῃ Εζεῖς. χχχνίΐ. 14 (ΧΧ). ὙΤῊΝ Ἐξ. 5) Ζ ὅεε οὐ οηι. χίϊ. το. ἃ ΒΙΊαδ5, δὶ ὅο, 5; 
Ἰ Ἰαθοσαιςεὰ ἴω Εοχ ν. 5; 2 (οσ. ν. 14, ζβὶ. Βαγῃ. χχίὶ. 6; [βδᾶ. 

ς Ερεχεφεῖὶς ἐπβοΐνε, (Μου]ι. 218-219) οὗ οὔ͵εςι. 
ν. 

ἁ ῬΒΠρρὶ, 
Εοπι. χν. 20 -- “" ἔς ἀΐϑιίη- 8ες οὔ 2 Οος. ν. 9 δηὰ 
Ὁ τ ““αἰϊεηά ἴοὸ γουγ οννῇ ες ,μ1ι. (πὶ. τς 

Ἰον χ. ἐχετε γραφειν υμιν (ΜΝ ΑΌς, εἰς., «ἀά.), δη ἱσγεσυΐασ δα ποῖ ὑποοτηπιοη 
ἴυγηῃ (“γοῦ πᾶνε Ὡ0 πεδὰ οὗ δῆγοης ἴο νντιῖε γου᾽ 
εἴς., ἴο ἐχομεν κιτιλ. (5ο 1,ὲπεπ]., δ Πα.» 

οοττεςοῖδά ἰη 3. Ὀ "Ὁ, νᾳ., ΟἾγγβ. 
Βδββ, ἐγ. ἱ. 8), δηά ΠΥ ΤᾺ πέρ ρ ρομνν 

(ννεἰβ8β, Βαμηβεη), 45 ἰῃ Η ἴο γραφεσθαι κ.τ.λ. ((τοπι ν. 1). 

πλ' ν π' ίζει τὸν Θεόν. ... τὸν 
"ὐδισϑ αι μενμνν Κύριον ἀθετεῖ. Οηϊγ 
τὸν ἀνθ. Πεῖε 15 ποῖ ἴῃς ψτοηρεὰ δλιν 
θυ τῆε δροβῖϊῖεαβ. ψῆο οοηνε Οοά᾽β 
ογάετζβ.---διότι κιτιλ. -- “ βίποε (ες, ἰἱ. 8) 
τὰς [νοτὰ ἰ8 ἴῃς ἀνεηρεσ (ἔγοῦλ θευξ. χχχί!. 
35; ο΄. ϑ86Ρ. χίϊ. 2; ϑίγ χχχ 6; 1: Μᾶς. 
χιΐ. 6, ἐκδικήσω περὶ ; 4 Μαος. χν. 20) ἰπ 
ΑἸ! τεβε πιδίίεσβ " (οὗ ἱπιρυγιγ). Ηον;, 
Ῥαυΐ ἄοεβ ποῖ εχρίδίη (οὔ. Οοΐ. 111}. 5, 6). 
ΒΥ ἃ ρῥτγεπιδίυγε ἀεαῖῃ (1 Οοζ. χὶ. 30) ὃ 
Ος, δὲ τῆς 1αδὲ ἡυάρτηεης (ἷ. το) ὃ ποῖ ἴῃ 
τῆς βεηβε οὗ 54}. [ἰϊ. τ6, ἰν. 6 (Π]ερτεπιαῖς 
οἸ] ἄγεη ενίάδπος δἵἱ 1.ϑι ἀδῪ ἀραίηβι {πεῖς 
Ῥᾶγεηβ) δὶ Δην τδῖε. 

ψες. 8. ΕἸβενετγε ([. 5, 6) ἅγιον εἰ ΠΊΡΙΥ 
ἀεποίεβ ἴῇς ἀϊνίπε αυδιϊν οἵ πνεῦμα 45 
ορεσγαιίηρ ἴῃ ἴδε Ἵἤοβεπ ἅγιοι οὗ Οοά, 
δυῖ Βεῖε δὰ Τςοπίεχι ἰεπάβ ἱξ ἃ βρεςίῆς 
νλίυς. [πιρυτν 18. ἃ νἱοἰαίίοη οὗ τῆς 
τεϊδιϊ ομβῆ: Ρ δβίδὈ 5 πε ὰ Ὁ ἴα Ποῖν αοά 
Ῥεΐνεεη Ηἰπιβεῖ δηὰ ΟΠ γίβείαπβ ἂὲ θᾶρ- 
εἴδη, νῆα πε ΠΒοΙγ ϑρίγιε ἰδ Ὀεβιοννεὰ 
προη τῃςηὶ ἔος ἴπἢς ρυγροβε οὗ σοηῃβεοσγδῖ- 
ἴῃ ἴδεπι ἴο ᾿ἵνε Ηἰ8 [1ξπἰὶ (οὐ στ Οος. [1]. 
16, νί. 9). Τῆε ρίῆ οἱ τὰε ϑρίτιε ἤεῖε 
δ ποῖ σερασάεά 248 (πε εαγηξδὶ οἵ {πε 
δαΐυτε Κίησάοπι (ἕο νος ἱτηπιογα! ἐν 
ΜΙ ἀϊδαυδ!}}) 80 ταυςἢ 48 ἴδε τηοῖῖνε ἀπά 
Ρονεσ οὗ ἴδε πενν [{{6.---διδόντα -- “τῆς 
ἶνες οὗ," ποὲ ἱπιρίγίπρ σοπιίϊηυουβ οΥ 
βυοσςεββίνε ἱπιραγίδιιοπ ; ρσεβεηΐ 85 ἴῃ Ἷἢ. 
ν. 24: 68]. ν. 8... Ηε ποῖ οἠἱϊυ οἿδἹ]]", δυῖ 
ΒΌΡΡΙεβ {πε διπηοβρῆεγε ἀπά ἘπεγρῪ τα- 
ηυϊδῖτε ἔοσ ἴῃς ἰαβκ.---ἀθετῶν κιτιλ. (οὐ 
ἰ!. 13} τξΞ, ςοπίεσηπβ ὃν ἱρπογίηρ βιοῃ ἰη- 
᾿υποῦοηβ (2-6) 'ἱπ Ῥσδοιίςδὶ 1{π, ἀε!  ετ- 
δίεῖν βεῖβ αϑίἀε {εν δυϊποτίν. Οὐ. 188. 
Χχίν. 16, 17 ἴ., οὐαὶ τοῖς ἀθετοῦσιν" οἱ 

ἀθετοῦντες τὸν νόμον, φόβος καὶ βόθυνος 
καὶ παγὶς ἐφ᾽ ὑμᾶς (ποτ 5[4}} ἃπγ εβοᾶρε: 
οὖ. Ὀεῖονν οπ ν. 3). ἴῃ 2 απ). χίϊ. ο ζ, 
Ναδίμδη ἤχεβ οπ ἴδε 86 ἤβῃπεββ οἵ αν ἀ᾿ 8 
δά] τεγν δη ἃ σμάγραβ δἰπὶ εβρεςία! Υ ννἢ 
ἀξἰείης ἐλε εονινιαπάνεεπέ 7 ἐὰκε [(ογὰ, 

ν. 9-106. περὶ φιλαδελφίας. Οπε 
τηῖὶρῃῆϊ Βανε εχρεοιεᾶ τπᾶὶ δάυϊτεγυ, 
ἘΒΡΕΟΙ ΔΙ νυ πεπ νἱεννεὰ 88 εεἰἤβῃ ρτεδά 
ὌΝ νες. 6), ψου] ἡ πᾶνε σοῖς ὑπάει 
Φ.. δυὲ τῆς ἸΔίίες θεδτβ πιδί ΠΥ πετα οα 
σμδγεν δπὰ 1 θογα εν, ἃ ΟὨίβείδη ἱπηρυΐβα 
ΟΥ̓ ἱπδίίηοϊ ΨΠὶοΠ 8εὲ πὶ ἴὸ δᾶνε ζοπΊδ 
τῆογα ἡδίυγα! υ ἴοὸ με ΤἼἢεββδ οηΐδηβ πδῃ 
εἰῃὶσαὶ ρυτίγ. “Α πενν ογεεὰ, [κῈ ἃ πενν 
ΤΟυπίΓΥ, ἰ8 ΔΠ ἀπ ΠοπΊεἶν ρΐαςε οὗ βοὐουγη, 
Βυῖ 11 τλᾶκεβ πηξεη ἰεᾶῃ οὐ οπὲ ἃποίπεσ 
δηὰ Ἰοῖπ παπᾶ" (Ε. 1,. ϑιενεπβοη). 

ψὲν το. Ὑπεῖγ ἀγάπη ν»ὯΒ πὸ ρϑτο- 
οὗία] αἰδεςείου, Ὀυϊ πείϊπο ννᾶβ8 ἰξ ἴο Ὀ6 
ἔχΒΒΥ οἵ βδῆονυ. πιυςῇ 1658 ἴο Ὀ6 τηδθ δη 
ἐχουβε ἴοσ περὶ εςτίηρ τῃ΄ ἰς ογάϊπασυ δυβὶ- 
ὯΕΒΒ (ΙΙ 12); 1{π|8 ᾿νου]ὰ ἀϊδογεάϊξε {ἘΠ επὶ 
ἰπ τῆ6 εγεβ οὗ ἴπῸὸ ὈυεῪ ουϊδίάς Ρυ8]:ς 
(πρὸς -- ἰη ἰπίεγοουζδε οἵ τεϊδιίοπβ τυ} 
δηὰ βᾶρ {πεῖς ονῃ ἱπάερεπάεποα. ϑυςῇ 
8εεπ8 τῆς ἰεδδϑὶ νἱοἷεπὶ νὰν οὗ ἐχρ  δἰπίπρ 
τῆε τγαπϑιτίοη ἰῃ καὶ φιλοτιμεῖσθαι κιτιλ. 
Τῆς σςῃυτοῇ ννᾶ8 Ἀρρδγει εἶν ςοπηροξεά, ἴος 
τῆε πιο: ᾿ ρατῖ, οὗ ἰταάεδηγεη δηὰ ννογκίῃ 
ΡΕΌΡΙε (χερσὶν ὑμῶν, “7 Εεπδη’ 8 5. Ῥαμὶ, 
246 (.) ψυἱτἢ ἘΠ εὶς λπλ]Πεβ, δὰϊ ἔπεγε πᾶν 
πᾶνε ὕξεη δβοπὶς ψνθα  [ ΕῚ τηθπηδεῖβ, 
ΜΏοΒα Τμαγῖν ψν88 ἰπ ἄδηρες οἵ δείηρ 
αὐϑυθεά. ΟἿ, Ὠεπιοκ., Οἰγηέλ., ἢ]. 35: οὐκ 
ἔστιν ὅπου μηδὲν ἐγὼ ποιοῦσιν τὰ τῶν 
ποιούντων εἶπον ὡς δεῖ νέμειν, οὐδ᾽ αὐτ- 
οὺς μὲν ἀργεῖν καὶ σχολάζειν καὶ ἀπορεῖν. 

νεῖ. 11. φιλοτ. ἡσυχάζειν ων 
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ἱ 8εεὲ ου 
τ Οον. Μ 
χὶν. 4. λαμεν" 12. ἵνα περιπατῆτε 

(Ηο8. ν. Αα 
τᾶ, εἰς.). ἕνα μὴ λυπῆσθε καθὼς "καὶ 

τὰ ΟἿ. Ὡοια 
οἡ ἰΐ. 14. 

Ὁ ἐν. ρα- 

Εν "ς 84Ρ. ἱΐ. αἴ . ἢ, 3, ο΄. 88ρ. ἰϊ. σ (1 
᾿ ἴβεις ἐ γιϊρον 18δι". 

τηοτοπ). Τῆε ρτγοβρεοῖ οἵ ἴδε βεσοπὰ δά- 
νεηϊ (᾽ν. 13 ἴ., ν. 1-10) Βε6π)8 ἴο ἢᾶνα 
ταρὰς βοπὴς ἰοοδὶ ἐπι δυβίαβίβ ἔεεὶ τῃδὶ 
ἰξ νᾶβ βυρεζῆυουβ ἴον ἴπεπὶ ἴο γῸ οἢ 
ψνοσίεϊη ρ, ἰΣ τῆς ννοτ]ὰ ννὰβ ἴο Ὅς Ὀγόκεδη 
ὉΡ ἱπιπιεάϊαιεῖγ. ΤῊΪΒ ἔδνεσίβῃ βυπιρίοπι 
οοςυρίεβ Ρδμΐ ποτα ἰη ἴῃς ἀΐαρποβιβ οἵ 
δία βεοοηά [ἰεδἴϊεσ, ας ἰξ πᾶν πᾶνε Ὀδθη 
Ῥτεβεηῖ ἴο δίβ πηὶπὰ μεαε. Εοχγ ἱπβίδῃςεβ 
οὗ τιῖ8 οοτηπίου ὑῬῇδδε ἰῃ υπραϊδποεὰ 
ταὶπἀβ σοπιραγε ἴδε βίογυ οὗ Ηἰρροϊγιυβ 
{(Οονιμι. θα". ἵν. 19) ἀὈουϊ ἃ Ῥοπεις δίβμορ 
ἴῃ ἴῃς βεοοηδ οδηΐυσυ ἡ ῆο πικίϑἰεὰ ἢ18 
Ῥεορῖε Ὀγ ργορμεδγίῃρ ἴδε δάνεπε νυ ἱτῃίη, 
βἰχ πῃοητῆβ, δηά 8'50 ἃ γεςεηῖ ουὐϊδυγδὶ οὗ 
ἴα βᾶπ|εὲ διιρεγβι του ἴῃ Τιῖροῖὶ ("7εςέ- 
"ἰκοίεν Οαεεξίθ, Νον., 1800) πεῖς “ πε 
τεροσὲ ἐπᾶὶ τῆς επὰ οὗ τῇς τννοσϊά υν1}} 
φοὔα οὐ Νονειηῦει 13 ρῥγοάδυοεἂ “82η 
Διλλζίηρ βἰδῖε οἱ δῇδισβι Τῆς ἰβγδς}]εβ 
8216 βεηάϊηρ {πεῖς ννῖνεβ ἴο ῥγᾶν ἱπ ἴῃς 
δυπαρορυεβ, δὰ τηοϑὲ Ψψοσκιηεη ἤᾶνα 
ςεαδϑεά ννοτίς. Ἀεδίοσβ σεΐιβε ἴο ρᾶν {δεὶσ 
ἄεδιβ, 80 ἰμδὲ ἰγαᾶς ἰδ αἰτηοβὲ ρδγαϊγβεοάᾶ." 
--καὶ π ιν τὰ ἴδια. ΡίΔῖο υδὲ8 8 
δἰ πλὶϊας ἐχργεββίοη ἰῃ ἢ18 Κεῤμδίίς, 406 Ὁ 

(αν ἔχων καὶ τὰ αὑτοῦ πράττων) ; 
δυξ οὗ ἴδε ΡΒ οδορῆεσ νῆο νἱ τ πάγανβ ἴῃ 
ἀεδβραὶς ἔτοπὶ ἴδε ἰανν δββηαθβθδ οὗ ἃ ψοτχὶ ἃ 
ψΒΙοἢ Πε ἰ8 ἱπιροΐεπι ἴο ΒεΙρ (ϑες αἷ8δο 
ΤΒοτιρβοη᾿ Β ποίε ου ΟὐΥβ.» 526). 

νν. 13-18. περὶ τῶν κοιμωμένων. 
Ψει. 13. δὲ, δες οὐ θέλομεν 88 ἃ 

βἰηρίε Ἔχργεββίοῃ.---αἰξοιίοη ἔογ ἴῃς 1ἷν- 
ἱπρ δα8 ποῖοι ἷδε, υἱξ., μη8ε1 68} βο] Ἰοὶ- 
τυᾶς ἴος τῇς ἀεδά. ϑίπος Ῥαυϊ ἱεῖ, 
βοπιε οἵ ἰῃῆς Τεββαϊοηίδη ΟἸ γί βιϊδπβ μδά 
ἀϊεοά, απὰ ἐδε βυγνίνογβ νγεσζς ἀϊβίγεββεά ΌῪ 
τῆς ἔεατς ἴπδι {πεβς τνουἹὰ ἢτνε ἴο ΟΟΟΌΡΥ 
ἃ φοβίτίοῃ βεοοη δεν ἴο ἴμῃοβε Ψῆο ἰϊνεά 
ὑη1|1} τῆς δάνεπι οὗ τπὸ Ἰνοτὰ, οσ ὄἄνεη παι 
πον Παὰ ραββεά Ὀεγοπᾶά δὴν βυςῃ ρᾶτγ- 
εἰοὶραοη δὲ 411. Αὐ Οοσγίηιῃ ϑοπια οὗ 
τῆς ἸΙοςαὶ ΟἸτίβείδηβ ἔεῖς τΠ|8 δησυΐβῃ 80 
Καθ, οὐ ΒΕ δ᾽ οὗ {τἰεπάβ δηὰ σεϊδιϊνεβ 
τὸ πλὰ ἀϊεὰ ουϊείάς τῃς σπυτοῖ, τἴῃδὶ 
{πεν ψγεσα ἴῃ ἔπε μῦς οὗ δείηρ Ὀδρεϊβεὰ 
25 ἴμεῖγ σεργεβοηϊδεϊνεβ, ἴο δῆβυσε τπεῖγ 
Βηδὶ 1188 (1 Οοσ. χν. 20). ὙΤμε οοποόσζῃ 

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙ͂Σ ἃ 

ο Ψ. Ἰβεοξη. 567, [ρΆ. Αμὶ. τ20, ὅ4ρ. ἰΐ. 22, ἰδ. 18. 

Ιν. 

σειν τὰ ἴδια καὶ ἐργάζεσθαι ταῖς χερσὶν ὑμῶν, καθὼς ὑμῖν παρηγγεί- 
᾿ εὐσχημόνως πρὸς " τοὺς ἔξω καὶ ᾿μη- 

13. οὗ θέλομεν δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, περὶ τῶν κοιμωμένων, 
οἱ "λοιποὶ “οἱ μὴ ἔχοντες ἐλπίδα. 

εἰ γὰρ πιστεύομεν ὅτι Ἰησοῦς ἀπέθανε καὶ ἀνέστη, " οὕτω καὶ ὁ Θεὸς 
14. 

Ῥέιε. 

οὗ ἴε Τηεββαϊοηΐδπβ, ἤοννενοσ, τνῶβ ἴοσ 
τοῖς ἔθ !]ονν-ΟἸ τ βιίδηβ, ἰπ τῆς ἰπιογγηεάϊ- 
ἃῖε βῖαϊς οἵ Ηδάεβ. Αβ ἴῃς ρσοῦεπὶ πδὰ 
ποῖ δείϑεη ἀυτίηρ Ρδυ}5 δίδΥ αἱ Τῃεββᾶ- 
Ἰοηΐςα, με πον οἴεσβ ἴῆς σπυγοῖ ἃ γεαβο- 
801ς βοϊυκίοπ οὗ με ἀϊβῆςυ! εν (13-18).--- 
οὐ θέλομεν δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, οοπίγαδι τς 
οἴδατε οἵ ἷν. 2, ν. 2, Δῃὰ οοπηρᾶτε ἴῃς 
ογάϊπδγυ ορί βιοΐαγυ ρῆγαβεβ οὗ πε ραργτί 
(κοι Ιρο8, 55) δυσῇ 48 γεινώσκειν σε 

ὦ (ςοπηπιολὶν δὲ ἴπε Ὀερίππίηρ οὗ ἃ 
ἰεϊῖες, εὐ. Οοἱ. 1“. σ; ῬΒΠ. 1. 12; 2 Οοσ. 
ἰ. 8, απὰ νἱτἢ ὅτι, δυῖ Πεῖα, ἃ8 ἴῃ 1 Οοσ. 
χίΐ, σ, ΨὩ περί).---τῶν κοι -- 
ἐλε ἀεαὰ ἐπ ΟἈγὶσέ (16), ἃ ἑανουτιῖε 1ενν- 
ἰδ εὐ ρμεπιίβτη (Κεηποάν, δὲ. Ραμῖς Οοπε. 
οΓ Καεὶ Τἰίηρε, 247 ἴ., ἀπὰ οἴ. Ἐτίε8β ἴῃ 

εἰἐσολνεζε ΓᾺΡ πεμίεςσί, Ὑὲςς. ἰ. 306 ἢ), 
ποῖ υηκπόνη ἴοὸ Οτοεὶς δηά Βοιηδῃ [Ἰεγὰ- 
ἴυγα.--οἶ λοιποὶ, κιτιλ., ο΄. Βυϊοδετ᾽ 8 
ϑονις Αεῤεείς οὗ ἐπε Ογεεῖς Οεπέμς, ΡΡ. 
153 ἢ, 150 (. Ηορε [5 ἴῃς ἀϊδεὶπρυϊδδιηνσ 
ποῖε οὗἉ Ὁ" γι βιίδῃβ ἤεγε ἃβ ἱπ ΕΡΏ. ιἱ. 12; 
ΟΟΙ. ἱ. 22, εἴς. 

νει. 14. ὕπιῖκε βοῖῖε οὗ ἴδε Οογίη- 
τη (1 Οογ. χν. 17, 18), (ἢς Ὑπεββα- 
Ἰοηίαπβ ἀϊὰ ποῖ ἄουδιὲ {πε ἕλοι οἵ ΟΠ γ5ι5 
τεδυγγθοιίίοη (εἰ οὗἨ Ὄοουζϑς ἱπιρίϊε8 πὸ 
υποεγιδίπιγ). Ῥαδυΐ δββυπιεβ πεῖς (δῆ 
ἴῃ ἰτ ἀηὰ ἀγβυεβ ἔτοπιὶ ἱῖ, Τπεῖς ννὶά ἀπὰ 
παῖνς Ὀε] ἰοῦ ἰη ΟὨγίβιβ δάνεπι νυ ὶῃ 
τῃεῖς οὐνη 1ἰξδείπηα ννᾶβ ἴῃς νεγὺ δοῦγοα 
οὗ ἐδεῖγ ἀϊδίτεββ. Ῥδῃ] 51:}}} βῆασεβ (παῖ 
δεἰ!εῖ (17).---διὰ τοῦ ᾿Ιησοῦ [5 Δη υπυδυδὶ 
εχργεββίοη νῃϊοἢ τσ ϊ, 80 ἴδ. ἃ8 ρτᾶτη- 
τηῶσς ἰ8 οοηῃςεγηθάᾶ, ροὸ εἰἴπεσ νυ τ᾿ κ᾿ 
(80. 4.9.» ΕἸΙς., ΑΠοτά, Καθίβοι, [ἰρδι- 
ἴοοι, Εἰηάϊαγ, ΜΙΠραη) οὐ ἄξει. ΤΒε 
Ἰαῖιες ἰβ ἴδε ρῥγείεσαοϊε οοηπϑισυςτίοη (80 
τοοβὲ δἀϊτοτβ). Τῆς ρῆγαϑε ἰβ "οἱ πεεάεά 
(7. 15) ἴο ἰπῖς τ. κ᾿ ἴο ΟἸγίβιίδπβ (80 
Ογυβ., Οδίνιη), ἴοσ τμε ὑπθεϊενίηρ, ἀελά 
ἅτε ποὶ Ὀείογτε ἴῃς νι ετ᾽ 8 πιϊηά, δηὰ, 
Ἔνεῃ 80. ἐν ννουϊά ἢανε δε τῆς παίυγαὶ 
Ῥτεροβίίοη ῳ 16); ποῖ ἄοεβ ἰξ τηεᾶπ 
πιατιγτάοτμ. ἴπ ἴῃς ᾿ἰρῃϊ οἵ ν. 9 (ο΄. 
Εοπι. ν. 9; 1 Οοζ. χν. 21), ἰξ βεεῖηβ ἴο 
οοηπεοξ [659 αὐννκννάσάϊν ννἱἢ ἄξει, που ἢ 
ποὶ τὸ “δῖ τῇς ἰηιεσοαββίοη οὗ [εβυ8᾽᾽ 



12--ἰδ. 

“ τοὺς κοιμηθέντας διὰ τοῦ Ἰησοῦ 

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣΑ 

"ἄξει σὺν αὐτῷ. 15. τοῦτο γὰρ ᾳ 
ὑμῖν λέγομεν "ἐν λόγῳ " Κυρίου, ὅτι ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ ' περιλειπό- ἔδει Ν 
μένοι εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ Κυρίου "οὐ μὴ " φθάσωμεν τοὺς κοιμη- ἀλοαῖι. ι. 

ἱ, ὁ αϑὰ Αδϑς. 124. ἱν. τό. 
(Βεσα). ἰ 2 Μεαςς. ἱ. 31, υἱϊὶ. 14, εἰς. 

(Κυϊδετίοσά). 1688 ἰβ αοά δ ἄρεηὶ ἴῃ 
τῆς πᾶ] δοῖ, ςοτηπηϊββιοηδὰ ἴὸ σαὶβε δηὰ 
τηαυδίες τῇς ἀεδά (ο(. διάπεϊη, γαλνό. Λ, 
ἀἄεπί. ΤΑδοὶ., 1874, τ8ρ ἔ,, ἀπὰ ϑεδείες, 
Ῥὲς ῥαμὶ. Ῥογνεεῖ " Ὀπγελ ΟἈγίςίμς,"" τοο7, 
57 {). ὙΤῆε ἀϊνίηε πικίδδίοη οὗ ἴῃς ΟὨσίβε, 
ΨὮΙΟΒ ἰ8 ἴο ἔοστη ἴμε οἰϊπιαχ οἵ (πίπρ, 
ἰπνοῖνεβ (πε τεβυττεοιίοη οὐ ἴῃς ἀεδὰ 
Ψ ΠΟ ἅτε Ηἰβ (ν. το). ΑπΥ βεπεζαὶ σεβυσο 
τεοιίοη ἰ8 ουξ οὗ πε ᾳυεδίίοη (80 Ὠἱά., 
χνὶ. 6: ἀν γεκρῶν" οὐ πάντων 
δὲ, ἀλλ᾽ ὡς ἐρρέθη, Ἐπ ὁ Κύριος καὶ 
πάντες οἱ ἅγιοι μετ᾽ αὐτοῦ). 

γες. 16. κυρίον. Οη ἴδε ἰεπάεηογ οἵ 
ἴῆς Ν.Τ. νυτίϊειβ ἴο γεβεσνε δ 2} 
[18 ΟΟΤ. Ῥγεάϊςαϊεβ οὗ ἀϊνίηε δυϊπογν, ίος 
]εβυβ, ς΄. Καιιεπθυβοῖ, οῤ. εὐέ., ἰΐ. 522. 
Ῥαυὶβ υβεὲ οὗ ἴῃς ἰεττὰ βοεβ δοῖς τὸ 
ΟΒεῖβι' 8 ουγῃ οἱδίπῃ ἴο κύριος ἰπ τε πίρσβες 
δβδεῆβε οἱ Μδεῖς χίΐ. 39 (.---λέγομεν. πη- 
ττᾶϑι ἴῃς οἴδατε οὖν. 2 ἀπὸ ἴῃς ἰδησυᾶρε 
οὗ ἰν. τ. Ενίἀεπεν Ῥαὺϊ πδλά ποὲ μδά 
σης οἵ. οοσδβίοη ἴο βρεᾶκ οὗ βυςῇ ἃ Ἷοη- 
εἰπρέπογ, εη ἣς ννᾶ8 ντὰ ἴμεπι. --ἶν 

κυρίον ΠΊΔΥ τηελη εἰϊῃετ (α) ἃ φυοίᾶ- 
ὕοη (κε Αςὶδ χχ. 35) ἴτοτῃ ἔπε βαγίπρβ οὗ 
7εευς, οε (δ) ἃ ργορῃεῖίς γενεϊδιίοη νουςἢ- 
βαίεὰ ἴο Ῥδυ] Ὠίπλβεῖέ, οὐ ἰο 5 ]ναηυβ (εὐ 
Αοΐδ χν. 32). ἴπ τῆς ἔογπηοσ οδβε (80, 
διμοης τπιοάεγῃ εὐϊίοτβ, ϑομποῖι, Ενναϊά, 
Ὀτγασπητοοηὰᾶ, ΝΝΟὮ].), ἀπ ἄγραφον ἰδ οἰϊεά 
((αἰνίη, Κοςῖ, δ ειζβᾶςϊκες, ΕἌϑοῖ, Ῥανῖ- 
ἐμπίσθιμς, 238 {.; Εορεβ, ἐἀΐε δγμεὰς ἤέϑμ, 
153 ἴ.; Μ. ἀορυεῖ; νδῃ ἄεσ ΝΊεβ, 15-17; 
Ο. Ηοϊεσπιαπη, Σΐζε οΓ Ἅεσις, το; νοπ 
ϑοάδη) θυῖ ἰξ 18 εν! δ πεῖν ρίνεπ ἴῃ ἃ ἔτεε 
ἔοετη, ἃπὰ πε ργεςίδε ννογὰβ σαπποῖ (ενεη 
ἴῃ νεῖ. 16) θὲ ἀϊβεηιδηρίεά. Βεβίεβ ννεὲ 
δῃουϊὰ ἐχρεςὶ τινι ἴο Ὀε δάδεδ. ἴ9η]ε88, 
τποτείοσς, ννὲ ἃγὲ ἴο [πίηὶς οὗ ἃ ργιπιίτῖνε 
οοἸϊεςιοπ (1μακα, Αν»εεγ. Ἄομτη. ὙΑεοί., 
1ροῦ, 108 {.) οἦ οὗ ϑοπὶε ογὰϊὶ ἰγαδιτίοη, 
(δ) 15 ργείεγδαθϊε. Τῆς οοπίεπιβ οὗ Μαδῖι. 
χχίν. 31: (ρᾶγιὶ οὗ ἴῃς 8π|4}} ἀροςδίυρβε) 
ἅΓα ἴοο ἀβ5ιγαῖϊας ἴο ἕδνουτς [πε οοη͵δοίυγα 
(Ρεῖς, Ζίπιπιες, ν εἶβ8) τπδὲ Ῥαὺϊ ννᾶβ 
τηϊηκίπρ οὗ τμ]8 βαγίῃρ 88 οὔττεπὶ ρετ- 
ὯδΔΡΒ ἱπ ογαί ἰγδάϊτιοη, δηὰ τῃς Ο.Τ. δη- 
ΔΙορῪ οἵ λόγος Κυρίον ( -- ἀοἀ δ ρτο- 
Ῥδεῦς νοτἅ), τορεῖδον ἱῈ ἢ τς ἱπέεγηδὶ 
ῬτοΟΌΔΟΙΙ ἶεβ οὗ τῆς ςα86 (Ῥαυ! ἀοεβ ποῖ 
τετηϊη ἃ {πεπὶ οὗ ἰξ, 28 εἴβεννβεε ἰη τῆς 
ερίβι}6) πλᾶκε τ ὁπ ἴμε ΨΠο]ς ποτε κεν 

162). 
τ ὦ. Ηεῦ. 

8ΙΧΧοῖι Κίηξε χχ. 35, " οεηίηὶ ἤοπιίως εἰ αὐρδαὶ δ ΩΣ μπδυ ν 
Ὁ “ΒΥ 50 πιεδῶβ" (ψ. σ ὕος. νἱϊϊ. 13). ν 88. νἱ. 13, οἷς. 

ἴῆλδι Ρδὺ] ἰ8 γερεδιίπρ ψνογάὰβ μεαγὰ ἰῃ ἃ 
νἱδίοη (ωΐ 2 Ὅοτ. χὶϊ. 9; 8ο Οδεγϑῖ., 
Ὑπεοά., εἰς., ἰοἸοννεὰ ὈγῪ ΑἸογά, ἀε 
νεῖιςε, ΕἸ] οι, Ποάβ, {ὐπειηδηπ, αο- 
ἄει, Ῥαγεῖ: Ῥανίμς μπάὰ Ἅξεφης, 53 ., 
ϑίπποη: εἶδε Ῥεεδοίορίε ες 4. Ῥακῖνς, 
τοο, ΕἸἰπάϊαγ, ἱἱρμείοοι, ΜΙΠραπ, [κπς- 
Κεη). ΟΛ τε ἀϊδουξδίοη ἴῃ Κπονηρ᾽Β 
ἩΜέἐέπεςς οὐ ἐὰε Ἐῤ͵δίϊος, 408 ἔ,, ἀπιὰ Βεΐπε᾿ 5 
ϑέεθμς Ολγίςέμς κ. Ῥαμίμς, 178, 170. Ἰναῖετ 
ἴῃ ἴῃς ΤσεηζυγΥ ἃ βίπλϊαγ αἰ συγ νεχεὰ 
δε ρίουβ εν ἡ ῆο στοῖς ΕουΓΒ Επάγαβ 
ν. 41, 42: 1 «αἰά, Βπὶ ἰο, Ο 1,ογά, ἐκοι 
αεὲ νιαάς ἐλε ῥγονιέβε ἰο ἐλοσε τοῖο «Μπαὶΐ 

δὲ ἐπ ἐπε ἐπά : απά τολαὲ «λαὶϊϊ ἐδεγ ἀο 
ἐλαΐ ἀανε δεέέκ ὀηίοε μ5... Ακά Ἧς 
φαϊα ἰο »εε, 1 τοῦἱὲ ᾿ἐκον ιν ἡκάρπισεπ ἰο α 
γίηρ; ας ἐΐεγε ἐς πὸ εἰαςῖπεςς οΓ ἐδοξε 
τόλο αγέ ἰαςέ, το «λαὶΐ ἐλέγε δέ πο ςισίζέκαε: 
ΟΓ ἐΐοτα τοῖο ατὸό γε. Ηΐδ8 τπδοῦν 
8. ἴῆλι {πε ργενίουβ ξεπεγδξίοπβ οὗ [δγαεὶ 
Ψ Ὀς 5 ννε]] ΟΗ͂ 258 τμεῖς ροβίεσίν ἰῇ της 
ἸΙαῖῖες ἄδυβ. Ευγίπει οἡ (χίϊ. 14 1) Βὲ 
τϑῖβεβ ἃπα Ἄπδύνεῖβ ἴῃς αυεβιίου νΒεῖπεῖ 
ἰδ νναβ Ὀειΐεῖ ἴο ἀΐϊε Ὀείοτε ἴδε 1δδὲ ἀδγβ 
οἵ ἴο ἴἷνα πὶ] τ18εν σάπια (1ΠῸ ΡῬῆγαδε, 
ἐλοσο ἐκαέ αγε ἰε7ὲ, ἊΝ ταὶς βυηις,᾽" ἐὰν 
28 «- Ῥαυ} 5 οἱ περιλειπόμενοι). ΠῚ 
βοϊακίου (νος δϑίεοϊκ, ἰῃ λη. Μ»» 
ῥτνοί, ΤἈεοῖ., 1883, 500-524, οὐάϊγ τεγαγάβ 
Ὧ5 ἴπε λόγος κι οὗ 1 ΤΏΕβΕ. ἷν. 15; 8εῈ 
ϑοῃπι τ᾽ 8 τείαϊλύοη, ΡΡ. 107-110) ἰ5 τς 
ορροβίϊε οἵ Ραυ] 8: ἐλοβφ τοῖο αγε ἰεΓ( γε 
νιοῦε δίεςϑσὰ ἰδαπ ἰδοςς τοῖο παῦε αϊφά. 
1 ἐδί8 ἀἰβῆσυ! τνδβ ἐεἶς ἴῃ [εν ἢ οἰγοῖςβ 
ἀυτίηρ {πε ἢγβὲ μα] οὗ ἴδε Τοεπίυγυ, ἰΐ 
ΤΩΔΥ ἢπᾶνε δῇεςιεὰ τποβε οὗ ἴῃς ΤὨεβδα- 
Ἰοπίδη ΟὨ γί βείαπϑ ννῆο δά Ὀεεπ ἰογπιεσῖυ 
οοπηεοϊιεὰ νἱϊδ τῆς βγπάρορις, Ὀυϊ τῇς 
ΠΚεΙποοά ἰ8 τπαὶ Ραὺ]β ἰδηρυαζε ἰβ 
οοἱουγεὰ Ὀγ δὶ οὐνη }ενν8ἢ ἐγαϊπίπρ (οὐ. 
ΟΒαδτῖεβ οἡ 4“4:-ς. 1:α., ἷν. 15). ΤΏΒς πιϊ8- 
υηδετβιδπάϊηρ οὗὐ (πε ὙΤδεκβαϊοπίδῃβ, 
ψ Ὡς ἢ μδά Ἰεᾶ το ἐμεῖς βδοῦγον ἃπά ρες- 
ΡΙεχίεν, ννᾶβ ενϊάεπιν ἄυε το τῇς ἔδει 
τπδὲ, ἴοσ βοῦς σεάβοη οἵγ δῃηοίπεσ, Ῥδὺυὶ] 
πιδά ποι πιεητοπεᾶ ἴῃς Ροββ δ. ΠῚ Ὁ οὗ "ῈΥ 
ΟἸτβείλπβ ἁἀγίηρ Ὀείογσε ἐπε βεςοπά δά- 
νεηῖ (80 βιιτε ννᾶβ πε ἰῃδὶ 411 ννουϊὰ ϑροοῦ 
βυγνίνε ἰὉ), σουρίεά ψ ἢ ἴμς ἕδος τπδὶ 
ἀτεεκβ ἐουπά ἴτ πατά ἴο ρταβρ Ψμαῖ ἐχ- 
δον τεβυγγεοιίοη τηεᾶπὶ (ες, Αοῖἴδ χνὶϊ. 
32) ἔοσ ΟἸ γί βιίδπα. 
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“ 6. ἢ. 

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙ͂Σ Α Ιν. 16--τ8. 

θέντας " τό. ὅτι " αὐτὸς ὁ Κύριος ἐν κελεύσματι, ἐν φωνῇ ᾿ἀρχαγγέλου 
ἀρξεῖο μὲ καὶ ἐν " σάλπιγγι Θεοῦ, καταβήσεται ἀπ᾽ οὐρανοῦ, καὶ " οἱ νεκροὶ "ἐν 

χ ]υάεο: 
ἴο ϑυπη- 
τῆς 186 

. Χριστῷ ἀναστήσονται πρῶτον" 17. " ἔπειτα ἡμεῖς οἱ ζῶντες, οἱ 

περιλειπόμενοι, “ἅμα σὺν αὐτοῖς “ἁρπαγησόμεθα ἐν νεφέλαις εἰς 

εἰς ἀπάντησιν " τοῦ Κυρίου εἰς ἀέρα, καὶ οὕτω πάντοτε σὺν Κυρίῳ ἐσό- 
(ἰἰ. 13). 

γι Οὐτ, χυ. εθα. 
, ἸΤΟΤΩ 

οεἱ ἰΐ Σ 
ΕΝ 4. 4. Ἐεά. νἱ. 23, εἰς. 

ς ν. το, 11. 1..7; 2 Οος, ἱν, Ἕ 
δείω Μι. χχν. :. { Βυτίου, ΜΟΥ. 237. 
2:, εἴς, ἡ ἐκ“. 15:17. 

γες. τ6. κελεύσματι -- ἴῃς ἸΙουά βυπ)- 
τλοπ8 ΜΏϊΟἢ ννᾶ5β ἴο πηυβίεγ ἔπε βαϊπῖβ (50 
ἴῃ ΡΠ, δὲ ῥγαεηι. εἰ ῥοεπ., το: καθάπερ 
οὖν ἀνθρώ ἐν ἐσχατιαῖς ἀπφῳκισμ- 
ένονς ῥαδίως ἑνὶ κελεύσματι συναγάγοι ὁ 
θεὸς ἀπὸ περάτων εἰς ὅ τι ἂν θελήσῃ 
χωρίον); ἔοττηβ, 88 118 ΙΔοκΚ οὔ δὴν ρεηίτῖνα 
βῆονβ, οὴς Ἴςοποοριίοη ἢ της φΦ. α. 
δηὰ ἰἢε σ. θ. (ἡ. ὉΟΟ, ἱϊ. γ66). Τῆε 
διοβδηρεῖ ἰδ Μιομδεῖ, ννῆο ἱπ [εννίβἢ 
τιδάϊίοη ποῖ οπἷν βυπιηοπεά {πε ἀπροῖβ 
δυϊ δουπάεά ἃ ἰτυπιρεῖ ἴο Πεγαὶ ἃ Οοά 8 
ἈΡΡτοδοἢ ἔογ Ἰἰυάστηεπε (6.6... ἰπ 4 οε. 
Μοεῖς, κχὶϊ.). τῇ βδυςἢ βοεηὶς πὰ τγεδὶ- 
ἰδεὶς ἀεῖδι18, ἄγσαννη ἔτοτῃ ἴῃς πείεγοζεπε- 
οὐβ ββοπδίοίορυ οὐ (πὰ ἰδίεσ [υἀδίβι, 
Ῥαὺϊ βεοῖβ ἴὸ πιᾶκε ἱπιθ!!ρὶῦ]ες ἴο ἢὶδ 
οντῇ πιίη δπὰ ἴο ἴπδὶ οὗ δίβ τεδάεγβ, ἴῃ 
αυΐϊϊε δῃ οτἱρίπαὶ ἰαβῃίοη (ο( ϑιδμείϊίη, 
αλνδ. Δ ἀσμὶ. ΤἈεοί., 1874, ῬΡ. 190- 
218), ἴπε ρεοίουπά ἴσυτἢ τμδὶ πεῖ Πογ ἀςδίῃ 
ΠΟΙ ΔΩΥ ΟΟβπιίς Οτἰβὶβ ἱπ ἴπ6 ζαΐατε ψΨ}}}] 
πιᾶκε δὴν εβϑεηίίαὶ ἀϊβεγεπος ἴο τς οἷοβα 
ταϊδιίοη δεΐννεεη τς ΟΠτίετίαπ ἀπά ἢἰ8 
μοτὰά. Οὕτω πάντοτε σὺν κνρίφ ἐὶ α 
(οὔ. ν. τα; 2 (ος. ν. 8; ΡΏ]]. ἱ. 20) : [85 15 1] 
δὶ τοπιαὶῃβ ἴὸ 8, ἰῇ οὐ ἴγυοσ νίενν οὗ 
τῆς υπίνετϑα, ἔτοπι πε παῖνε λόγο κνυρίον 
οὗ τῆς ἀροβεῖε, δυῖ ἰξ 18 δνεσγιῃίηρ. 
Νοῖε παῖ Ρδὺϊ βᾶγβ ποιῃίηρ ἤεγε δδουῖ 
ΔΌΥ οβάπρε οὗ ἔπε δοάγ (Τεϊςππιᾶπη, 
35 ἢ), οὐ δῦουξ [ῃς επιδοάϊπιεηι οὗ (ῃς 
τίβεη [6 ἰῃ ἰἴ8 ςαἰεβιῖαὶ δόξα. ϑ8ες 
4:ε. 1-α.. ἵν. 14-|6: “Απὰ ἴῆε [μοτὰ νἹ}] 
οοπῖε νἱἢ Ηἰ8 Ποῖ δηρεῖβ ἀπὰ 8 {πε 
Ἀττηΐεβ οὗ ἴδε ΠΟΙ οπεβ ἔτοστῃ ἴδε βενεητῃ 
πεάνεη..... ἀπὰ ες υ}}} εῖνε ταδὶ ἴο 
πε ροάϊν ννῆοπη Ηξ 5141] Βπᾶ ἰπ τε 
Ὁοάγ ἰπ τη 8 ννοτ]ά." 

νει. 17. ἐν “νεφέλαις, {πε οτάϊπαγν 
τηοιδοὰ οὗ βυάάδη ταρίαυγε οἵ δδοδηβίοη ἴο 
ἤεάνεη (Αι ἱ. 9, τα; ἕεν. χὶ. 12; ϑ81δν. 
ἙἘπη. ἰπ. σ, 2).--ὀρπαγησόμεθα. 80 ἱπ 
84}. ἱν. τα, πε τὶ δίθουβ πιδη, εὐάρεστος 
τῷ θεῷ (1 ὙΠεΒβ8. ἷν. 1) γενόμενος ἠγα- 

θη (τ ΤΏεδββ. ᾿. 4), ἰβ σδυρῃς ὺρ 
(ἡρπάγη).-- ἅμα σὺν αὐτοῖς. σὺν 
Κυρίῳ, τῃε ζυΐυτε 1188 5 ἃ τε-υπΐοη οὗ 

ΖΣιόῦζος. χν. 15. .8Β "ὦ 
ἁ Ῥοει-οἸδβδίς)Ἱ ἔοτπι, Δ ΐΏ. ξ. 13, τὸ γῇ 84. ἷν. το. 

18. ἐ ὥστε " παρακαλεῖτε ἀλλήλους ἢ" ἐν τοῖς λόγοις ' τούτοις. 

ἴωδδβ, 47, 7. δ: Ὅος. χν.7, 23. 
ε σεηΐείνε 

Εν. τι.. ἰΐ, σι. [πδιγισηδηϊαδὶ, δ 1 (ος. ἱν. 

ΟἈΒγιβείδῃβ ποῖ οπὶν νυ ΟΠγῖδε ας τα 
οπε δηοίδευ. --- εἰς ἀπά! Ψ» ἃ Ρῖε- 
Οὐχί βείδπ ρῆγαβε οἵ ἴῃς ἀοίμδ (7. “.ρ., 
Τεδέμπὶς Ῥαῤ»ν, 1902, Ρΐ. ἱ., ἢ. 43, 7. 
παρεγενήθημεν εἰς ἀπάντησιν, κιτ.λ.) ληά 
Μουϊίοη, ἰ. 14), ἱπιρὶ γίπρ ννεἰςοπηε οὗ ἃ 
δτελὶ ρεζβοῃ οὔ ἢὶβ διγίνδί. Ὁ μαὶ δις- 
πες ἐυποιίοηϑ γε δϑδίρπεά ἴο ἴῃς βαϊηΐβ, 
τῆυβ ἱποοτρογαῖεά ἴῃ τῆς τεϊίπυς οὗ ἰῃς 
Ιοτὰ (. 13; ο΄. 2 Τῇεββ. ἱ. 10),-- 
ὙΒεῖΠεσ, 6.9... [ΒΕ ἄγε ἴο δὶς ἃ8 Ἀββεββοζβ 
αἱ τῆς ᾿υάρτηεπι (84ρ. ἐἰϊ, 8; σ Οος. νὶ. 2, 
3: [«ὑκὸ χχὶϊ. 30)--- Δ] ἀοεβ ποῖ βῖορ ἴὸ 
βίδῖες ἤεῖε. Ηἰἷβ αἷἱπὶ ἰβ ἴὸ τεᾶβδβιιγε ἴῃς 
ΤΠεββαϊοηΐδηβ ἀδους ἴτε ρῥγοβρεςῖβ οἵ 
τπεῖς ἀεδά ἰπ γεϊαϊίοη ἴο ἔπε 1οτγά, ποῖ 
ἴο εἶνε δὴν Τοπιρίεῖς ργορτδγηπιε οὗ ἴῃς 
ἔπῖυγε (80 Μαῖξ. χχίν. 31; ᾿Ὀϊά. χ,, χνὶ.). 
ΡΙΔίηγ, βονγενεσ, ἔπε βαϊηῖ8 ἀο ποῖ γῖβε 
δὶ οποα ἴο μεᾶάνεη, δυΐῖ τεΐυγη ΜῈ τ(ἢς 
Ιμοτὰ τὸ ἴδε βϑοεπε οἵ ἢὶβ βηδ] πιδηϊεξιδ- 
το οὐ εὐ (8ο ΟὮσγυθοβί., Αὐρ., εἴς.). 
ΤΏΕΥ βἰπιρὶν νιεεί τῆε 1 ογὰ ἱπ τῆς αἷσ, ὁπ 
ἰδ ΨΑυ ἴο ᾿πάρτηεηι-- ἃ ἴγαὶξ ἰοῦ νυ Β ἢ 
πο ]ενν βῆ ρϑγβ]]εὶ ολπ ὃς ἰουηά.---καὶ 
οὕτως πάντοτε σὺν κυρίῳ ἐσόμεθα (πο 
ΤΆοτε δἰθερίηρ ἰπ δἰπὶ οὐ δ ηρ ἰοῦ 
ΒΙπι). 

νει. 18. ἐν τοῖς λόγοις τούτοις. Ραυ] 
Βδά ἂπ ἱπις]] σι] ε τνοσὰ ἀροὴ τπε (αἴυτα, 
ὍΠΙΚεῈ τδεὲ Ηεϊεπίς πιγβίετίεβ ὑνἰς ἢ 
ὈδΌΔΙΙΥ πιλᾶάς τεϊϊρίοη ἃ τηδίτες οἵ [δεὶ- 
ἱπᾷ τλῖμο τπλη οἵ ἀεβηϊίϊε ἰεδοπίηρ 
(Ηδγάϊε᾽ 5 1Ζ,εεἰ. οη Οἰἱαςςίεαί δωδ)εεῖς, 
ΡΡ. 53 [.). Α ρᾶρϑῃ ἰειίεγ οἵ ςοπβοϊδιίοῃ 
88 Ὀεεπ ργοβεινεὰ ἔἄοπὶ ἴπε βεςοπά 

ςοηΐυτν (Οανγᾷ. Ῥαῤητὶ, ἷ. 115}: “ Εἴσεῆε 
ἴο Ταοππορῆτίβ ἀπὰ Ρῃϊΐοη ροοά οδεεγὶ 
1 ψ88 88 ρτίενεὰ δηὰ ννερὶ 45 πηυοἢ ονεῦ 
Ἑυπιοίτοβ ἃ8 ονεῖ Ὀϊάυπηδβ, δηά 1 ἀϊὰ 4] 
τηαϊ ννᾶβ διιίηρ, δ8 ἀϊά 411 τὴν [απην. 
ενν Βα 5611 νὰ οδη ἀο ποιπίπρ ἴῃ βυς ἢ 
ἃ οΆ86. 80 οοπιίοτξ γουτεεῖνεβ. αοοά- 
Ὀγε." Οπε οἵ Οἰςετοβ ραϊβεῖίς 1εἰῖεγβ 
(αά. Ῥανι., χῖν. 2), υυτιτεπ ἴσοι ὙΠε58ᾶ- 
Ἰοπίςβ, βρεᾶκβ ἀου θεν οὗἩ δἀπν το- πίοι 
δἴεσ ἀεδίῃ ("ἤδες ποῦ βδυπὶ ἰῇ πιᾶπὰ 
ποβίγδ᾽᾽ἢ. 



ν. 1---. ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ ἃ 39 

Ν. 1. Περὶ δὲ τῶν " χρόνων καὶ τῶν " καιρῶν, ἀδελφοί, οὐ ἢ χρείαν « 5εε οα 
ἔχετε ὑμῖν γράφεσθαι. 2. " αὐτοὶ γὰρ “ ἀκριβῶς οἴδατε ὅτι “ἡμέραν ἐρῖν δ 
Κυρίου "ὡς κλέπτης ἐν νυκτὶ οὕτως ἔρχεται" 3. ὅταν ' λέγωσιν, ἢ ἔφαν, 
“ Εἰρήνη καὶ ἀσφάλεια, ' τότε " αἰφνίδιος αὐτοῖς ' ἐπίσταται " ὅλε- ἃ ὕὔμιΒοαι 
θρος ' ὥσπερ ἡ " ὀδὶν τῇ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ, καὶ "οὐ μὴ ἐκφύγωσιν. δ Ν, 

4. ὑμεῖς δὲ, ἀδελφοί, οὐκ ἐστὲ ἐν " σκότει »ἶνα ἡ ἡμέρα «ὑμᾶς ὡς δε 
κλέπτας 3 καταλάβῃ 5. ἡπάντες γὰρ ὑμεῖς " υἱοὶ φωτός ἐστε καὶ υἱοὶ “ ἐρῶ οὲ 

88. 
1. χὶϊ, 

39: ο΄. εν. 111. 3, χνὶ. 15. [ς6}ι1ῷοε χν, 4. κα Ἐσεῖς. χί δ. το. ἢ κι χχὶ. ἢ. ἱὙΝίΩ. 
ψ, 10, ς. ; 84}. νἱ. 5. κ᾿“ εειγυςίοι " (11. ἱ. 9). 1 Ο. Εα. Ιχἰϊ. 4. πὴ ἔοττω, τ΄. 

ἴῃ. ἢ 9, το. Ὦ ἷν, 15; (7. ΡΒ. 80]. χν. 9, Δηά ἀρονὸ οὔ ἷἱν. 8. Βοπι. ἰΐ. το; ψ. Ἡοτὰ. ο 
1 αά, υἱ. το, κλέπτῃ δέ τε νυκτὸς ἀμείνω. Ῥ Οοηςείνοά τευ]: (ο.. Βατίου, ΜΟΤ., 218-210) τι" 50 
18δι". 4 ΠΡΑ  δὰ τ το [.κ. χνὶ. 8 (ψ. Εα. εν ϊὶ. 11) 

1ΎΤὸ ἴδε οτἰρίπδὶ δβυπάεϊοη οἵ οταν (9 "ΑΟ, 17, 44, 47, 170, ἃ, ε, ἴ, κα, ϑυτιβοῦ, 
ἄστη. Δεἴῃ,, Τετῖ,, Ογρ., ]εγ, Οτίρ., εἴς. ; 80 εἀά.), εἰμεν γαρ (ΚΙΡ, νρ. Επιμα!., 
Ῥδπν.), ος δε (3. ΒΌ, οορ., ὅγΓ.ρ, Εὐ8., ΟΒγγβ., Τῃεοά,, Θοποῖῖ, Εἰηάϊαγ, ΜΝῊ πιαγρ.) 
[88 Ὀδεη βυβθαυςπην δάάθά, Εος ὡσπερ ἡ ὡδιν, Βεπι]. ςοη). ὠσπερει ὠδινες. 

3 κλέπτας (ΑΒ ςορ., 80 Βεηϊ!., ατοῖ., Κοοῆ, Εναϑιά, Κεηδη, Ἰονεῖῖ, Κυϊπετίογά, 
1μςἢ., ΝΗ, 1,6 {10}, δεεπιβ ἴο ὃς βιηοοίῃεά δινᾶὺ ἰπ πε βίγοηρ!ν δι(εβῖεὰ νασίαηις ἀπά 
Τοττεςίοη κλέπτης (ἔτοπὶ νεῖ. 2). ΕἸ εἰά (2οο-201) οἰτε8 ἐπβίδηςεϑβ ἔγοπι Ρ᾽ υἱοὶ (4. 6΄., 
ΡΜ. Ογαςεὶ, χχῖχ., τὸν Κρασσον ἡμερα κατελαβεν) πὰ Ῥαυβαηΐδδ, ἴο 1 διγαῖα 
ποοσῖυχηδ! ορετγδιίοηβ Ῥξὶπξ Βυξρείδοα ΒΥ ἴδε δάνεηιϊ οὗ τῆς ἄδννη. “Τῆς δοῆο οὗ ἴδε 
ψοτὰ ( ) 8 81 ἴῃ 
διε τελάϊηρ 

͵ἰ8 εᾶγβ ; το ἀνοίά τερειϊ τίου, ἢς σπδηρεβ ἰξβ υ8εὲ. [,Δϑεῖγ, 
εἶνεβ ἃ ροϊπί ἴο νιοι φωτος " ()}οννεῖἴ). Εογ δποίδες ἱπβίαπος οὗ 

ΑΒ ρτγαβεγνίπρ ἴδε οτὶίπδὶ σεδάϊηρ, οὐ Ἐρῆ. 1. 2ο. 

ΦΛΕΤΕᾺ Νν.--νν. τοῖῖ. 
χρόνων καὶ τῶν καιρῶν. 

νει. σ. Τβε ἐένιες απαᾶ ῥεγίοας ἀτὲ ποῖ 
“ΒΙΙΏΡΙΥ πε ὑσοδά Ἴουγβε οὗ {ἰπιε, οὗ 
ψΏΙΟἢ ἴπε ἡμέρα Κνρίον ςοπειίτυϊεθ ἴῃς 
οἰοβίηρ βοεης " (Βαυτ) ; και ἄεποῖεβ 
ἃ βεοϊίοη οὗ {πὲ πλοσς ἀεδηϊ εἶν τπδη 
χρόνος, ἰπ ατεεῖς υϑᾶρε. “ΝΟ πῖίοῃ 
δδ8 ἀϊειὶ συ ϊϑηεά 80 δυο ἴῃς ἀϊδεγεηι 
ἔοτπιβ υπᾶες ννΒίοἢ εἰπις σδη Ὀς Ἰορὶς δ! 
ςοηροείνεά. Χρόνος ἰδ8 {π|ὸ νἱεννεά ἴῃ ἰϊ5 
εχιεηβίοη, 88 ἃ βιςςδββίοη οὗ πιοιηεπίδ, 
τῆς εχίεγηδλὶ ἐγαπιειννοσῖς οὗ δοιίοη. ..... 
Καιρός, ἃ ννοτά, ΜΠΟἢ Πά48, 1 Ὀεῖϊϊενε, 
ὯῸ βίηρίε οσὐ ῥγεςίβϑε εαἰναίεηι πῃ ΠΥ 
οἴδες ἰδησυᾶρε. .. [8 {πὲ ἱπιπγεάίδια 
Ῥιεβεπὶ νι ἢ 15 πὶ γε τπᾶκα ἴτ; ἰἰπλα 
Τδαγρεὰ νυν ορροτίυπί " (Βαϊοδετς, 
Ἡανυανὰ 1,εεΐ. οκ Οἱ. διδῥεοίς, ρῬῃ. τι7- 
110). [π᾿ {πε ρίυγαὶ, εβρεοίδ! ν ἴῃ τΠὶ8 
εβοδαιοίοριςαϊ ουκοοῖ, τς ρῆγαϑε 15 ΠΠπ||Ὸ 
τοοῖς, δβονένεσ, ἤδη ἃ ρεχίρῃγαβθιβ ἴογ 
“Φ ΜΏΘΏ ἘΧΆΟΕΪ τπίπρβ ἅτε ἴο Ὠδρρεπ᾽". 
Ῥαδὺὰϊ τπουρδὶ ας πεεάεά τὸ ἀο πο πιοῖε 
τῆδῃ τεϊϊεγαῖς ἴα βυδάξδηπεβϑ οὗ ἴῃς [,δ8ὲ 
Ὅαγ. Βυῖ, ποῖ Ιοπᾷ δἰϊεγνναγάς, με [γυηὰ 
τῆδιὲ τῆς Ὑεββαϊοπίδηβ ἀϊὰ γεηυΐγε ἴὸ ανε 
τῆς νοι καὶ καιροί εχρίαἰπεὰ ἴο {Πεπὶ 
ἰπ ουπίπε (11., 11. 2 . : 

ψεσ. 2. οἴδατε, τείεττίηρ το ἴῃς τεδοῆ- 
ἱπρ οὗ 48:18 οἡ [815 σγυςίδ! ροΐπε, νι οἢ 
Ῥδυὶ πδά ἰγδηβεί τε το ΤΠ 6πῈ (θεε [πιτο- 
ἀυςοπη). 

περὶ τῶν ψεσ. 3. ὅταν, κιτιλ., θη τῆς ΨΕΙΥ 
ννογάβ, “ ΑἸΠ 8 ννεἱ], “4 1ὸ [8 41} τῖρῆι,᾽" σὰ 
ου πεῖς [ἰρ8.--ἐπίσταται, οὗ Δ ἐΠΕΙΩΥ 
ϑυάόςηιν ἌΡΡεῶγ Ὡρ (Ιϑοςταᾶῖ., Ενυαφ., 
8.58 ἐπὶ τὸ βασίλειον ἐπιστάς, Ἡετοά. 
ἷν. 203).---αὐτοῖς, ἐ.4., ἩΨΠΠῸῈ ἴῃς ΠΔΥῪ 
οοτηεβ διιάάεηίν ἴο ΟἸτγβιίδπθ ἂπὰ υη- 
Ὀεϊϊενεῖβ δἰΐκε, οὔἱν με ἰδίϊογ σε 8ὺζ- 
Ρτίβεὰ Ὁν ἰτ. ΟἸ γί βιίδῃβ ἀσε οἡ ἴδε δἱεγῖ, 
Τρεπ-εγεά; ἔπεγ ἀο ποὶ κπουνν ννῆεη ἰΐ 
ἷδ ἴο Τοοπια, Ῥυῖ {ΠΕ ἄγε αἷΐνε ἴὸ ΔΠΥ 
εἰβηβ οἵ [ἴδ ςοπηίηρ. Τῆυβ ἵπεσα ἰβ πὸ 
ἱποοιραι ιν Ὀεῖνοεπ τδῖ8 δπλρμαβίβ 
οὐ ἴπε ἱπβιαπίδπεουβ Ἵδαγάαςῖεσ οἵ τῇς 
δάνεπι δηὰ {πε ἐπ ρἤῃδβίβ, πὶ 1]., ᾿ἱ, 3 ἢ, 
οὐ ἴδε ῥγεὶ πλπαγν σοηάϊτίοπ8. 

νεῖν. 4. Ετοπὶ τς βυδάεπ πὰ ὑπεχ- 
Ῥεοιεὰ παῖυτε οὗ {πε [,δ8ὲ λυ, Ῥαὺὶ 
Ῥάββεβ, ΌῪ ἃ οἰιαγδοίογίβεῖς ἱηνεσβίοη οὗ 
ταείδρῃοσ ἰῃ κλέπτας, ἴο ἃ ρίαν οὐ (βουρδὲ 
ὕροη πε ἄδν 88 ᾿ἴρῃε. Α ἄουδίε βγτω- 
δοΙίβπι οὗ ἡμέρα, 45 οὗ κοιμᾶσθαι, ἴυ8 
Ῥεινδάεβ 4-8.ς [Γἰρμιίοοι οἰϊεβ ἃ νεΥ 
ΒΕΪκιης Ῥάγα οἱ ἔτοπὶ Ευτ., Πῤῆ. Τατν., 
1025-1026. 
ες. 5. Τῆε ρῥγεβεπὶ ἄζξε ἰβ8 υἱεῖς ηἰρῆς 

(ποῦ “ἰ53), 88 ΟΟπίεΠΊρΟΓΑΓΥ 

τϑδδὶβ ταυρῆς; πε ἅρε ἴο σοπῖε ἰβ 81} ἄγ. 
Μερηιίπης δία ἰβ ἴο δε Πεϊά ἔλϑι τἢγουρῃ 
τηϊ8 πίρῃε (οὐ, ραββᾶρεβ χυοϊεά ἴπ 5. 1Δ1- 
τετ᾿ 8 ἀΐε δῤγαελε μ. Ηεἰμιαέ ἀὲς υἱεγίεη 
Ἐναπρείϊϊείεπ, 17, 18). υἱοὶ φ. καὶ ὑ. 



40 ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ ἃ ν. 

ΠΝ " ἡμέρας " οὐκ ἐσμὲν νυκτὸς "οὐδὲ σκότους. 6 ἽΑἌρα "οὖν μὴ "καθ- 
ΠΗΡΑ͂ τ αύδωμεν ὡς οἱ “λοιποί ἀλλὰ “ γρηγορῶμεν καὶ "νήφωμεν. 1. οἱ 

᾿ τὸν οἰ, γὰρ καθεύδοντες νυκτὸς καθεύδουσι " καὶ οἱ 7 μεθυσκόμενοι νυκτὸς 
ν ἔσαν, μεθύουσιν- 8. "ἡμεῖς δὲ "ἡμέρας ὄντες νήφωμεν, " ἐνδυσάμενοι 
νοι 

Ῥεῖ. ν. 8. 
γΥ Μη. ὃ 

2 ἔρα. νι. αὐτῷ ζήσωμεν. 
14,17; 

σωτηρίας διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, το. τοῦ ἀποθαν- 
" ὄντος ὑπὲρ ἡμῶν, ἵνα " εἴτε γρηγορῶμεν, εἴτε καθευδῶμεν, ᾿ ἅμα σὺν 

11. διὸ " παρακαλεῖτε ἀλλήλους καὶ οἰκοδομεῖτε 

Ἐδα και} εἷς τὸν ἕνα, καθὼς καὶ ποιεῖτε. 
ιτ ἢ. 

ΠῚ τὰ ΡΝ Ἐ 
τ. ΜΆ. 8 30, τα 

ε ἄμα 88 ΟἹ ᾿ 
δε ἰπ 11. ἰΐ. τ4. 

Κκ  ν. 18. 

Ὁ [εΔ. 1ἰχ. 1). 
ἁ ἰο οἱ λοιποί. 

8. ἃ βίσοηρες δηὰ ϑεπιϊεὶς ΨΥ οὗ 
καὶ απη τυ τε τδουρῆς οὗὨ ““ Ὀεϊοπρίηρ 
το (οἷ. νες. 8). 

ψγει. 6. Το ὕε αἱετί, ἴῃ οπε᾿β βοῦεσ 
Βεη868 (νήφειν), ἰ8 ποτε (πᾶπ ἴο 6 
ΤΑΘΙΕΙΥ ἄννακα. Ηδετζα, 85 ἴῃ νεῖβε 8. ἴδε 
Αγ βϑιίδηβ ὅγε βυμηπιοηεὰ ἴο ἵνα ἃρ ἴο 
τπεὶς ρεϊν!!ερεβ δπὰ ροβίτίοη ἰονναγάβ (ῃς 
1μοτὰ. ὝΒειε τὰ ἔενν οὗ υ8 ὙΠῸ 8τα 
ποῖ γδίδεσ δβδῃδπηεά οὗ οὖσ βἰπβ δηὰ [011168 
88 Ψεὰ ἰοοῖς ουὐ οἡ ἴπε δ᾽ εββθά τηογηΐπρ 
βυηϊρμε, τνίομ σοπιεα ἴο 18 Π|Κε ἃ Ὀγίρδι- 
νϊηχεά δηρεῖ Ὀεςκοηίηρ 8 ἴο αυὶϊὶ (πε 
οἷά ρϑῖβ οὐ νδηΐν ἰμδὲ βισγείςῃεβ [18 
ἀγεδῖν ἰεησίδ Ῥεδίηά υ8" (ἀεοτρε ΕἸ]οι). 
ἴῃ οπε οὗ δε Ζοτσοδβιίγίδῃ ϑογίριυγεβ 
(Μεκααά, χνὶϊ!. 23-25) ἴδε σοςκ, 88 πε 
Ὀϊγά οὔτης ἄανπ, ἰδ ἰπβρίτγεά το ογυ, " Ατίβα, 
Οπεπ!... ἴνὸ Βεγε ἰ8 Βυβῆναδβίδ οοση- 
ἱπῷ ἄοννῃ ὕροηὴ γοῦ, ννῆο [0118 ἴο βἷβδερ 
ραΐη ἴῃς ᾿νποῖς ἰἰνίηρ ἡγοῦ] 88 βδοοῦ 88 
ἰξ μαβ αἵνοῖς, βαυίῃρ, ᾿ϑίοερι δ'εερ ογ, 
Ὁ πιδῃ [πὰ ἵἵνε ἴῃ βίη, γαϑλέ, χχὶϊ. 4111} 
Τῆς εἰπγε ἰ8 ποῖ γεῖ σοπηο.᾽ 
γε. γ7γ. . Ῥιυΐατοι, δὲ [ςἰάε. νὶ., 

Οἶνον δὲ οἱ ἐν Ἥλιον πόλει θερα- 
πεύοντες τὸν θεὸν οὐκ εἰσφέρονσιν τοπα- 
ράπαν εἰς τὸ ἱερόν, ὡς οὐ πὶ κον ἡμέ- 

πίνειν, τοῦ κυρίον καὶ βασιλέως 

ψει. 8. ἐνδυσάμενοι θώρακα κ.τιλ., 
τῆς τμουρῆς οἵ ἰϊ. 12, 13; ῆς πγαῖυδ! ἴον 
οἵ ΟΠτί βείδηβ, νηΐ ἢ ἔοσιηβ ἔπε ῥγαςοιίςαὶ 
εχργεβϑίοῃ οἵ {πεῖ [διε ἴῃ αοά, 15 {πεῖς 
ττυε ἤίηα58 δπὰ δαυϊρπιεηΐ ἴοσ τη βεσοπά 
δάνεηι. Ἑδίβ δηὰ ἴονε ἃγτὲ ἃ ὑπίὶ(γ; 
ψπεγε ἴἢ6 οἠς βοεβ8 ἴδε οἴδμει (ο]οννβ. 
ὙΒΕΥ ἅτε αἷβο ποῖ πηδγεῖν ἱπεὶς οὐγη οοδὶ 
οἵ πιαὶϊ, τευίγίπρ πὸ εχίγαηεουϑ ῥγοῖξο- 
τίοη, Βαὲ ἴῃς 5ο1ε ργοϊεςιίοῃ οὗ Πἰ{ξ ἀραίπεὶ 
ἰηάοϊεπος, ἱπάϊβειεπος δηά ἱπάυϊρεηςε. 
ΎΠΟΥ πεεὰ βἰρΥ το ὈῈ υδεά. 1 {πὲ Ὺ 

ἣ ΟἹ. οα ἘΡΏ. νἱ. 14..." ςοδῖ οὗ οιαὶ]". 
, το. 

ἐΡ. χ. Ὁ Ο'. ἴοτ δνγηίαχ, Κοσω. χίν. 8; Βυσίοῃ, 
Ι ἀποδεῖν, ΒΙδαβα, ἢ 4.5, 2; ο΄. τ Όοσ. ν. 6. 

ἁ σ« Ῥεῖ. ἰΐ. 8. 
Βεσε δεῖϊνε (- Ε ΟΓ. οὐ ἘΡΆ. ἱ. τ 

ὙΤΊον, 252-253. 
Ῥοβεεδε.) 
ἡ ἐν. 1:7). 

ἅτε ποῖ υιδεὰ, [πεν ἅγε ἰοβὲ, δηὰ υἱεῖ τπεπὶ 
τε ΟΠ βείδλη Βιπιβεῖ. Τῆς ἰγαηβιτίοη ἴο 
τδς το] άγυ πιείαρμοσ ἰ8 τηεάϊαιθά (48 ἴῃ 
Εοχλ. χίϊὶ. 12, 13) ΌῪ ἴδε ἰάεα οὗ {πα 
8ΕΠΕΓΥ 8 τγρίοδὶ νἱριίδηςε. 

Νες. 9. Τῆς πιεπίοη οὗ τπε ἔπίυτε 
σωτηρία 5ἰατίΒ ΡαΑυ] ΟΗ͂, ἴογς 4 τπηοτηςεπί, 
ου νν δι ἰξ ἱπνοῖνεβ (9, το). 

νεῖ. το. [π{ε ογ ἀεδαῖῃ τηᾶκεβ πὸ ἀϊ- 
ἔετεπος ἴο ἴθ ΟΠ γίβεϊαπ᾽ Β υπίοη δηὰ 
[εἸΠοννβδῖρ νυ ἱτἢ 1εϑὺ5 ΟὨγῖβε, νμοδε ἀθαῖῃ 
ΔΒ ἴῃ ΟἿ Εἴεγηδὶ ἱπίεγεβίβ (ς, Εσηλ. χὶν. 
7:9). Ἐοε ιδι18 πιειδρῃοσίοδὶ δε οὗ γρηγ. 
εἴτε καθ. (ἀϊετεηι ἴτοπι τπλι ἴῃ 6), ὙϑοῖΝ. 
οἰϊεβ ΡΙαῖο, ϑγρεῤ., 2οϑᾶ : διὰ τούτον (1.6. 
Ετο8) πᾶσα ἐστιν ἡ ὁμιλία καὶ ἡ διά- 
λεκτος θεοῖς πρὸς ἀνθρώπους, καὶ ἐγρη- 
γϑρόσε καὶ καθεύδουσιν, 48 ἃ Ροξβδῖδ]ε 

518. 
Μετ. 1. Τῆς πιοάϊδοαιίίοη ἴῃ ἴπε 

Ρεπιίᾶνε δειτυᾶς οἵἨ ἁ ὠΟἨτγιβείαπβ ἴο τῆς 
Ῥατουδία οὗ [εβὺ8 ἰδ εἰ ρτιίβοσδηι. [ηβιεδᾶ 
οἵ 411 ἐχρεοΐϊηρ ἴο δὲ αἷϊνε δὲ τῃαὶ δ᾽ εββεὰ 
οτἰβίβ, {πε ἰηγοδάβ οἵ ἀδαιῃ ῃδὰ πονν ἰογοεὰ 
τῆδῃ ἴο πε Πίρδες οοηδβοίβιίοη ἴπδὶ “τ 
ἀϊά ποῖ πιαίκε τῆς ἰεδϑὲ ἀϊβεσεποε μαῖα 
οτς δεοᾶπιες ρδιΐδίκοσ οἵ τμε δίεβαείῃρβ οὗ 
ἴδαιῖ ἐνεηΐ ἰῃ ἴῃς τη οὗ {πε ἀελὰ οἵ οὗ 
δε Πἰνίηρ. Ὑηὲ αυεβείοη ψ δβεῖπες ἴδε 
Ῥαζουβία ψᾷβ ἴο ἤᾶρρεῃ βοοπεσ οσ ἰδίεγ 
ΜΆ8Β ΠΟ ἰοηβες οὗἩ ρασζδτηουπε ἱπηρογίδηςα. 
Τῆς ἱπιροτίδπε {πρὶ ννᾶβ ἴὸ ουϊεναϊε 
τῆι δἰτιτυάς οἵἉ πιϊπὰ τ ῃϊοἢ τς νυυτίτες 
οἵ 18 ερίβι]ς τεσοσηπιεη δε" (Βαυγ).--- 
οἰκοδομεῖτε, {πε ἐεῖπὶ βυτη8 ὑὉρ 411 τπε 
Βυρροσὲ δπά συϊάλπος ἐπὶ 4 (εἰ βιίδη 
τεςείνεβ ἔγοτῃ ἴῃς [εἰ ον βῃΐρ οὗ ἴπε δυο ῃ 
(ω΄. ΒεγυβομιαρΒ Ν.Τ. ΤἈφοίορΥ, ἰὶ. 232). 
--καθὼς καὶ ποιεῖτε, Δποίμεῖ ἰηδβίδπος 
(ο7. ἱν. τ, τοὴ οἵ Ῥαυ]β ἔπε σουτίεδυ 
δηὰ λοι. Ηε ἰβ οδγεί! τὸ τεοορ- 
πἶδε τῇς Ὑπηαββαϊοηΐϊδηβ᾽ δἰίαϊ ππηεπίβ, 
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12. Ἢ Ἐρωτῶμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοὶ, " εἰδέναι τοὺς " κοπιῶντας ἐν τὸ ἶσα, Π’ 
ὑμῖν καὶ " προϊσταμένους ὑμῶν ἐν Κυρίῳ καὶ “νουθετοῦντας ὑμᾶς, 13. [ 
καὶ " ἡγεῖσθαι αὐτοὺς ὑπερεκπερισσῶς ἐν ἀγάπῃ διὰ τὸ ἔργον αὐτών. 1 (ος 
"εἰρηνεύετε ἐν "ἑαυτοῖς. 

2. 
Ρε. 
ν. 53; 

χνὶ. 18; 
14. "παρακαλοῦμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, [επ. 

νουθετεῖτε τοὺς " ἀτάκτους, “ παραμυθεῖσθε τοὺς " ὀλιγοψύχους, ἀντέ- ο ΠΑΗΗΙΝ 
χεσθε τῶν ἀσθενών, " μακροθυμεῖτε πρὸς πάντας. 

τς τῦος. 
συ. 1ο. 15. δρᾶτε "μή 

τις "κακὸν ἀντὶ κακοῦ τινὶ ἀποδῷ ᾿ ἀλλὰ πάντοτε τὸ " ἀγαθὸν διώ- ἢ πότος 
, χἰΐ. 8. 

κετε εἰς ἀλλήλους καὶ εἰς πάντας. 16. πάντοτε “χαίρετε, 17. “ἀδια- ̓ς 5: οα 
Ἀεὶ χχ. 
31; 1Οος. 

ἶν. 14. τ ῬΏΪ]. 1ΐ. 3; ψ. ΤΒας. ἱν. 5, εἰς, ε ΜΚ. ἰχ. “ο; 2 Οος. χἱϊί. τι. ὃ τι ἀλλήλοις. 
80 Ρίδίο, σογᾷ. 45 ο). ΟΠ. ἰϊ. τ. ν Χεη. Με. 111. ἱ,). ν ἰδ τα; ]ΟΆ. χί, 19. 31. 

χ Ἐχοά. νἱ. 9; [56. ἵν]]. 15; 8ίς. νἱΐ. το, δηά Ῥε. 50]. χνὶ. τὶ. 8εε οἱ : Οος. χἱϊἹ. 4. « Οδίεεῖ. 
εἶδυδε (Βυσίου, Μ.Τ. 200). ἃ Ρτον. Χχ. 22 (Μεῖϊ. ν. 4); οι. χίΐ. 17. πη ναὶ ἰκ κά 

᾿ ς Ῥαυ}5 με εἴϊςε, 2 Οοσ. νἱ. το; τ". Ὧ1]. ἱν. 4; Ἐοπα. χὶϊ. 1:2, διὰ (οἱ. ἱ. ̓:. διὰ Βεϊρέι!. 
ἁ ἱ. 3; “. ἴξὰ. ἘΡΆ. χ.; Ἡεσια. δέν". ἰχ. σἱ,}} ἘΡ. Ασἰεῖ. 226 (τὸν Θεὸν ἐπικαλοῦ διαπαντός). 

ἐνεη ΨΕΐε βεϊγτίηρ ἸΠπαπὶ Ὡρ ἴο δυτῖπες 
εβοτί8. 

νγν. χ2.22. Οεηεσγᾷὶ :πεισυςιοηβ ἔος 
τῆς σἢυτος. 

γες. 12. οἱ ἅτ ποῖ Τπεβε προϊστάμεν: 
οὔδοία]5 δυὲ 5βἰ ΠΡ ῚῪ ἴσαι ΟὨειβείδηβ {κα 
7άβου, ϑεουπάυ, δηὰ ρεγπαρβ ᾿επιᾶβ (1 
Ψ Ὦοδε πουϑεβ ἴῃς ΟΠ βείδπδ στηεῖ), ΠΟ, 
οὐ δοοουπὶ οἵ {πεῖν ςαρδοίτίεβ οἵ ροαίτίοη, 
μδᾶ ἱπίοτσαδι!ν ἰδκεη ἴἰπε ἰςδὰ δὰ πηδάς 
τθειγβεῖνεβ τεβροηβίδίς ἔοσ ἴδε ψεϊίδσε 
δηὰ νγοσβμίρ οὗ ἴπε πεν βοεοϊεῖγ. Ὑῆε 
οεαηίϊβαιίίοη ἰδ φυΐτε ῥεϊπηίνε, δηὰ ἴτε 
τῖρῖε ἀεβογριίοη οὗ ἔ6δε πιδη Β ἔπποιίοπβ 
ἰ8 ἴοο βεπεσζαὶ ἴο ἱξ ΔΩ ργεέςιβε ἀε- 
Ἰἰηεδέίοη οὗ ἐμεῖς ἀυεῖεβ (δ 1ἰπάβαγ᾽ Β 
Τὰς Οκωτγοὰὶ απὰ ἰδ 6 Μεπέσίνυ ἐπ δε Εαγὶν 
Οεμέμσεες, Ρῃ. 122). κοπιῶντας ἀεηοίεβ 
ἴδε ἐπεῦῶν δηὰ ῥγδοιίοδὶ ἱπίεγεβι οὔ ἴπεβα 
Ῥεορῖε, Ὡς ἰ8 σῖμον ἀεῆπεὰ Ὀγ προῖ- 

ους (4 ἴετπὶ τὐτἢ τος ΠηἰςΔ] αββοςίδ- 
τίοπβ, ἴο πὶ ἢ ἐν κνρίῳ ἰδ ἀὐάδεὰ ἴῃ οτος 
ἴο δῃον ἴῃπδῖ {πεὶγ δαιποσίευ τεβὲβ οη τα- 
1:εξϊουβ βεγνίςς δ) δηὰ νονθετοῦντας ( -- (ἢς 
τροτγὰὶ ἀΐδοὶρ πα, Ῥετθαρθ οἵ οδιες βίϑ, 
τελοπεῖβ ἀπ ρτορῃεῖδ). Αἢ ἱπβεποϊ οἱ 
τεῦε! ] θη ἀραϊπβι δυϊῃοσίεν 18 τοὶ οοπῆπεὰ 
ἴο δὴν οπε οἶδββ, Ὀυϊ ἀγιίίβδηβ δπὰ ἰγαάδε- 
τλξῃ ἅττα Ὠοίϊοσίουβ ἔοσ ἃ ἰεπάεπου ἴὸ βυβρεςῖ 
οΓ ἀερτγεοίαϊε ΠΥ Τοηίσοί ἐχογοίβε νεῖ 
τδεηι ἰπ ΡΟΪ ς5 οὐ ἰῃ σε ρίοη, Ἔβρεςῖδ!!ν 
ἤδη ἕξ 18 ἐχεγοίβεά Ὺ βοπα ννῇο πᾶνε 
τίβεη ἴτοσι {πεῖς οὐ γάηκβ. Τῆς οοπὶ- 
τηυπὶν δὲ Ὑμεββαϊοπίολ ννᾶ8 ἰαγρεῖν τε- 
οτζυϊικά ἔτοτ τπ18 οἶ288, δά Ῥδυ!, ντὮ 
οπδγαςιεγίβιὶς ρεπειϊγαϊίοα, δρρεβῖβ8 ἴοσς 
τεβρεςῖ δὰ βεπεσουβ ἀρργεςίϊδιιοη ἰοννατὰβ 
{δε Ἰοςα!ὶ Ἰεαάεσβ. 

γεσ. 13. “Ἐερασὰ {πὸπὶ ἢ ἃ ΝΟΤΥ 
δρεςίᾳ! ἴονε ἕο τηεὶς ὑνοῦκβ᾽ βᾶκε" (80 

ρ ἢ δηὰ ἱπιροτίδης ἰτ 6). “Βε δἱ 
ος δηιοηρ γοιγβεῖνεβ '" (ἰπειςδὰ οὗ 

τηιτοδυςίησ ἀϊνίδίοηϑ δηἃ ἀϊβοτώεσ ὉῪ ΔΎ 
ἱπβυδοεάϊηλιίοη οἵ ςαγρὶπρ). 

νεῖ. 14. Τῆς ραγἔςυϊαι ἔογπι οἵ ἰπ- 
βυδοτάϊηαιου δὲ Τπεβεβαϊοηΐςα τνδϑ ἰάϊε- 
Π688 (ἔοσ ἴῃς Τοοπίειηροσγασυ ὑδε οὗ ἀτ. ἴῃ 
ν8 βεῆβε, δες Οαγγὰ. Ῥαῤγνὶ, ᾿ϊ. τροῖ, 

. 275). ΘΠ εν, πῃ Οὐγπέμ. 11. τ, 
Ἐπ] οδίεηεβ ἀεπουποςβ 411} εβοτῖβ πιδάς 

ἴο βῃϊεϊά ἔτοπὶ ρυπίβηῃτηεηὶ τοὺς ἀτακ- 
τοῦντας, ἰ.4., ἴῃοθςε οἰεἴχεηβ 0 βῃίσίς δο- 
εἶνε βεγνίοςς δηὰ ενδάε ἴῃε ϑιδις᾽ β οδ]] ἔος 
ἴτοορϑ.---λι ους -ἰ “ἐλἰηι-ΠΒελειεᾶ ᾿" 
(υπάος εσίαὶ, ἱ. 6, 8ες τείεσεηςςβ), ἀντέ- 
χεσθϑε (οἴεανε ἴο, ρυΐϊ γοὺγ ἃγπὶ γουπὰ), 
ἀσθενῶν (ἰ.“., ποῖ ἰπ ΒΕΔ ΟὨΪ δῖ 
ἰπ (δι οὐ ροεϊοη, Αοὶβ χχ. 35), μακ. 
π. πάντας -- ο ποῖ ἴοξε ἰεπῆρεσ ΟΣ 
Ραΐεηοςς τῖϊ δὴν (οἵ ἴδε ἰογεροίηρ 
οἶαβ8ε8) πούνενεσ ὈΠσεάβοηδοϊε ἀπά ἐὄχδοῖ- 
ἱπρ ἴδεν πιᾶν Ἐς (ς΄. Ῥτον. χνυἱ!!. τ4, υΧΧ). 
Τῆε τἰλίααϊ.Ἢ ϑεύνιοεβ οὗ ἴἢς σΟΤΩΠΙΌΠΙΥ 
ἅτε ονϊάεηιν ποῖ ἴο ὃς ἰεξὶ ἴο ἴδε προῖσ- 
τάμενοι, ίος Ῥαὺϊ μετα ὑτβο8 οη ἴπε ταηὶς 
πὰ ἢ]ε {με βᾶπιε κῃ οἵ βοοίαἱ ἀυκῖεβ ἃ 8 
Βς ἱπιρ)ε8 ψψετε ἱπουσηθεης ὕροη δεῖς 
Ἰεδάετβ (ο΄. νονθετ. 12, 14). 11 ἀδελφοί 
Βετε πηεᾶπὶ [πε προΐ ι, ἱξ νουϊά 
δᾶνς δεεη πιοῖς βρεςίβοίδιν ἀεβηςά. 
Απ δηξιπεβὶβ θαεινεθη 12 πὰ 14 ψνουΐὰ 
Ὀε οτεάϊδ]ς ἴῃ ἃ βρεεςῇ, ποὶ ἴῃ ἃ Ἰεϊίεσ. 

Ψγες. 15. Τῇε βρεςοίδαὶ οἰγουπιδίδηςεβ 
τ! ἢ οΑ]]οἁ ἕος Γογθεάσγαηος (νας. 14) γετα 
πκεῖγ το ἀενεῖορ 4 ἀϊβροβίτίου ἴο τεϊδ! ἰδῖς 
ὑροη ἴποβε ΠΟ ἀϊδβρίαγεά δη ὑπρεπεγουβ 
δηὰ ἱπβυδοτγάϊπαις βρίγίς (ε.ρ., ἴπε ἅτα- 
κτοι) ; δυϊ τ1πὸ ἰπ)υποίίοη Ππᾶ8 ἃ νἱάεγ 
τάηρε (εἰς πάντας, ἱποϊυάίϊπηρ τπεὶτ εἴ ονν- 
ςουπίγγτηεη, 1ϊ. 14). 

γες. τ6. Το οοπιηεηῖ δάδαυδλίεῖγ ὕροη 
δεθε ἀϊατηοπᾶ ἄγορβ (16-18) ννουϊὰ δὲ ἴο 
οὐπ]ηε ἃ ᾿ἰϑίογυ οἱ ἴπε ΟὨγιβιϊδῃ Ἐχρετί- 
επςε ἰπ ἰϊ μίρβες ἰενεῖβ, π. χαίρετε, ο΄. 
Ἐρίξες ἷ. το (“ Ηλὰ ΜῈ ππόειπίθσιηρ, 

ἔνε ἴο ἀο Δηγίδίηρ Ὀθὺι δίῃ 8 
πᾶ δ΄εβ85 ἴδε Πεῖτν ἀπῇ τε} οἵ Ἡ ζει 
Βιδὴ. .. ῆδε εἶδε Ἄοδὴ 1 ἄο, ἃ ἰαπις 
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«Φ' οῃ λείπτως προσεύχεσθε, 18. " ἐν παντὶ ᾿εὐχαριστεῖτε: "τοῦτο γὰρ 
ΟΥ̓ ἵν. 

{τΌοε. νὶ. "θέλημα Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ " εἰς ὑμᾶς. 
το; 
ἶν. 6; 
ΟἸετι 

βεῦςε οὗ δσιΐεὶς ἴω τι ἷβ σου βσ, δεα Εἰεϊὰ, 50 “δο οἡ ἔδμε δἰ πλὶϊδσ ὕβαβο ἱπ 1. Κ. υἱΐ. 30. 
νεῖ": μὴ ΜὶϊΏ ῥγεβ. ἰζηρεσς. ἱγυρὶεβ δειίοη αἰγοδάν Ὀεξυη Μουϊί. ἱ. 122 ἔ. 
'. 5, διὰ ᾿ τ (ος. χίν. . 10 4: 1]. ἐν. τ. 
(ον 0.1, 8, ἰδ. 3). 

ᾳ ἰ. τα, ἰν. 16. 
Ὁ -- “Τογιλ" οἵ “" δοσῖ" (580 ͵οβ. (2. χ.Ἱ 3). 

τ ΟἿΪγ δεῖε (Ν.Τ.), Ξ- ὅλους (Βτουξῇ δηὰ ἰβσουρῃ). 

19. τὸ πνεῦμα 'μὴ 
μα ν σβέννυτε, 20. προφητείας μὴ ἐξουθενεῖτε " 21. πάντα δὲ 'δοκιμάζετε, 

τὸ " καλὸν κατέχετε" 22. " ἀπὸ παντὸς " εἴδους πονηροῦ " ἀπέχεσθε. 

23. Αὐτὸς δὲ ὁ Θεὸς τῆς εἰρήνης ἁγιάσαι ὑμᾶς "ὁλοτελεῖς ᾿ καὶ 

ἱ “'΄σὶνς 
ἵς Ὁουίτγδει 2 Τί. 

τὰ 2 (ον. χιϊ!. γ; ΡΒ]. ἱ. το. Ὁ 1κε 19 Ὁ 
Ρ ᾽ν. 3; ῳ΄ Ὀἱϊά. ἐἰΐ. τ. 

1᾿Αῆεσ πάντα εὐά, δά ἴδε ἀϊδ)υπεῖίνε δε (ὙΠ δἰπιοδὶ 411] Μ55. δπὰ νββ., 4150 
ΟΙεπι., Αἰεχ,, Ῥαεά. ἰ1ϊ. 12, 95, εχς, "Α, σ0ρ., Βγγ.8:8), ννῃϊ ἢ Ὀεσαπιε ἀρβογρεὰ ὃν 
τῆς ἤγδῖ 8.}146δ]ε οἵ ἴῃς [ο] οννίηρ ννογά, Β]288 (δἔϊεγ Κ, πιίη., εἴς.) δοκιμαζοντες. 

οἷά τιδῃ, ἴπδη βἰπρ Ὠγπιπβ το ασοά.... 
Ι ἐχποσζῖ γου τὸ Ἰοίῃ ἐπ [8 βάπης βοηρ.᾽᾽} 
ΤΠετε ἰ8 ἃ τπγεδὰ οἵ ςοππεοίοη τ {πε 
Ἰοστεροίπρ σουπβαὶ. Τῆς υπδννεσνίηρ αἰπὶ 
οἵ θεΐπρ βοοά «πὰ ἀοίπρ ροοά ἴο 41] πηεπ, 
ἰβ θουπά ἃρ ννἱτ τῆδὲ δ: ἰπ Οοά᾽ 5 υἡ- 
[ΑἰΠἱπρ σουάπεββ ἴο πιθὴ ννϊοῃ ἐπδῦϊε8 
τῇς ΟΠ γιϑιίδη Τομθογίαν ἰο δοσερὲ δὰ 
ἀἰϑαρροϊπιπιεηῖβ δηὰ Βαδετίπεν οἵ βοοίαὶ 
πὲ. ὙΠὶβ [Δ οδπ ΟὨΪγ Βεῖά ὃν 
Ῥιάγθγ, ἐ.6., ἃ ᾿οπβίδηϊ σείεγσεηςς οἵ δ8]] 
{π|π|5 οουτβε ἴο αοά, Δηά βυςἢ ργαγεσ τηυβὲ 
ὃς πιοτε ἴδῃ τηεγε γεβίρηδίοη; ἰΐ ἱπὶ- 
ΡΙΪεβ ἃ βρίγι: οὗ υηΐαϊ ὴρ σταιτα ες τὸ 
6οά, ἰηδίεδά οὗἩἨ ΔἢΥ βυδβρίςίουβ οσ γεβεὶ- 
Ἰίουβ διιτυάα. 

Ψψες. 17. “Ῥγαγν αἰτυαγε, 84γ8 ἴδε 
Αροβιιε ; τῆδι ἰβ, ανε ἴῃς Βαδίς οὗ ργᾶγεσ, 
τατηίης γοῦν ᾿πουρῆϊ8 ἰπῖο ἂςῖβ ΌῪ σοη- 
πεςτίης ἴμετὰ ἢ τῆς ἰάφα οἵ ἴπε τεάεεπι- 
ἱπρ αοά᾿ ((οϊετίάρσε, Νοέες οπκ ἐδε Βοοκ 
οἵ Οονινιοη Ῥυαγεν), οΡ. ἰϊϊ. τα, ν. 23. 

ψεῖ. 18. ΟΠγγβοβίοπι, ννῆο ψτοῖς : τὸ 
ἀεὶ δηλονότι εὐχαριστεῖν, τοῦτο φιλοσό- 
φον ψνχῆς, ρμᾶνε ἃ ῥτγᾶςιίοδὶ 1ΠΠυϑέγατίοη 
οὗ τιἷ8 Πεγοίς ταπιροῦ ΌῪ τερθδιίηρ, δ5 ῃς 
ἀϊεὰ ἰπ (δε εχίγετης παγάβῃιρβ οἵ δῇ εη- 
οτοεά δηά ραϊπίυῃ εχίϊε, δόξα τῷ θεῷ 
πάντων ἕνεκα. Εοτς τπδηϊκδρίνίηρ, ὄνθῃ 
ἴῃ Ὀετεανεπηθηῖ, ο Αὐὑρ., Οοηζ., ἰχ. 12; 
πὰ ἔυτίπεσ, ἐδίά., ἰχ. 7 (ἴὰπς Ἡγτηπὶ εἰ 
Ῥδδϊὶπιὶ υὐ σαπεγεηΐαγ, βεουπά πὶ τπογετῃ 
Οτἰ επέδ! τ ρατιίυπη, πε ΡορυΐυΒ τηδεσγοίβ 
ταεάϊο ςοπιδαβοοσζοῖ, ἱπδεϊταϊταπι ἐδ). 

Ψψει. 19. τοῦτο κιτλ. Τῇε ρείπιδγυ 
τεΐεγεπος ἰβ5 ἴο εὐχαριστεῖτε, Ὀυϊ ἰῃε γτε- 
ςεὐΐηρ ἱπιρεγαιίνεβ ἅἄγε 50 οἰοβεὶν Ῥουπά 
ὋΡ ψἸἢ τπ15, τπδι ξ 15. ἡθς 688 ἴο ἜἌχοϊυᾶς 
ἴδεπὶ ἔγοτη ἴπε βοορε οὗ τῃε θέλημα.---ἐν 
Χ. 1. Τηῖΐβ ρ᾽δά δοςερίδηςε οὐ {{{π᾿8 γαὶπ 
Δηὰ 5υπδῃίπα Α11Κὲ 48 ἔγοτη ἴπε Ὠαπὰ οὗ 
αοά, 6808 ποῖ οπἷν Ἴχεπιρ  βεά (οἷ, σοη- 
ἰεχὶ οὗ μιμηταὶ. .. τοῦ Κυρίου, ἱ. 6) 
δυῖ αἷ8δο Ἔπδῦϊεά 411] ὑνῆο Κεαρ ἰπ τουοῇ 
νι Βῖπὶ ἴο τεα]!8βεὲ. Τῆς δαβὶβ οὗ ἰΐ 

6 ἴῃε ΟὨτίβεϊδη τενεϊδιίοη ἀπά εχρετῖ- 
ἔπος; ἃρᾶτὶ ἔτσοπὶ ἴῃς ἰἰνὶπρ Ιοτὰ τὲ ἰδ 
πεῖῖπες Τςοποείνδ Ὁ] ποῦ ρσγδςοῖςδδὶς (ολ, 
Ε. Η. Ηυκοη᾽ 8 Μοάδγη Ομὲάες οὐ Ἐπ ρ δ Ὰ 
Τλομρλέ, ΡὈ. 122 [.). 

Νεγ. 2ο. Αβ εὐχαριστεῖν νν28 ἃ δρεοίδὶ 
[αποιίοη οὗὁὨ ἴῃς Ρτορπεῖβ ἰπ δεῖν ΟἾγίθ- 
εἰδπ ννοσβῃῖρ (εὐ. Ὠϊά, χ. 7), [πε τταπϑιτίοη 
ἰδ παίυτα!. Τηπα Ιοσαὶ ἀθυβεβ οἵ εοβίδιις 
Ῥίορδεου ἴῃ ρτεάϊςτίοη (2 Τῇ εββ. ἰϊ. 2) οσ 
Ψῃδὶ δεεπὶ ἴο Ὀ6 εχαρσρεγδῖςἀ Ἴουπϑβεβ 
οὗ ρεγίεοτίοη (νεῖ. τό {.) πηυδὲ ποῖ ὃς δ]- 
Ἰοννεὰά ἴο ργονοῖκε δὴν τεαςϊίοπ ἢ ἢ 
νουϊά ἀερτεςίδίε δπὰ εχιϊηρυΐβῃ [ἰδ νδ] 
εἰξτ οὐ ἑπποιίοη οὗ τπε ἔα. Ῥδυὶ, 
οπαγαοϊεσιβεὶς βαπὶτυ, ποῖά τῇς Ὀαΐαπος 
ἐνθεῆ. ϑυςοῇ επιμυδίαβεῖς ουὐϊουγδὶβ γα 
πείῖπες ἴο δε ἀεβρίβεά 45 51} νδρουτγίπρ 
πος ἴο Ὀε δοοεριεά δ᾽ πάν 45 ἱπ}118]ς 
τονεϊλιίοπβ. ΤΠα ἴγὰς οπτίοβπὶ οὗ προ- 
φητεία οοπλεξ (νες. 21) ἔγοπι ἴδε ( ἢγίβιιδη 
οοηδβείδηςς ννἢϊςἢ 18 δεηβίεῖνα ἴο {πε καλόν, 
πε συμφέρον, πε οἰκοδομή, οΓ (δε 
ἀναλογία τῆς πίστεως (ο΄. ΝΥ εἰζεἄςΚετ᾽ 5 
“4ῤοΞί. Αρε, '.. 270 [). Βυλ 115 οτιεἰςίδπι 
τυθδὲ δε ροβίεϊῖνε. [ἴῃ δρρί γίπρ [με βιαπά- 
δτὰ οὗ βρίγίευδὶ ἀϊβοεγησηεηὶ, 11 τηυδβὲ δἰ τς, 
ποὲ ίος ἴπε πιεῖε ρίεδβυτγε οὗ γεὐεςτίησ τῃς 
εσγοηεουβ δυΐϊ Ψν 1 ἴῃς οδ]εςῖ οὗ τεϊδιπίηρ 
ψδδῖ ἰ8 σεηυΐηα. 

γιτ. 22. Α δυγῖπεσ ρεπεγαὶ ῥσγεςερῖ, 
δάδεᾷ τὸ ὑγίηρ οὐἱ ἴῃς περδῖνε 5ἱάε οὗ 
κατέχετε, κιτιλ.---πονηροῦ πευί. ἀὐδίταςὶ 
Ξε “οὗ ν͵ἱοκεάπεββ," δ8 ἀεη. ἰΐ. 9 (τοῦ 
εἰδέναι γνωστὸν καλοῦ καὶ πονηροῦ) .--- 
παντὸς κιτιλ., ρεΓπᾶρβ δη δ] υβίοη ἴο τ8ε 
τλδη οἱά ναγβ οὗ ροίϊηρ ψτοηρ (Ατίβί., 
Νίκ. Εἰ... ἃ. 6. τΆ4, τὸ ρτάνειν 
πολλαχῶς ἐστίν... τὸ δὲ κατορθοῦν 
μοναχῶς). 

Ψψεῖγ. 23. εἰρήνης, ἢ ἃ δβρεοίαὶ 811υ- 
βίοη ἴο ἴπε Ὀγεϑοθαβ οὗ παγιηοην δηᾶ 
σμδγιν ργοάδυςεὰ ὃγ νὶςε (οἷ, ςοππεοιίοη 
οὗἉ ᾿ἰϊ, 12, 13 πὰ ἰν. 3 [.), Ἰπάοϊδηςς, ἱπι- 
Ῥδίεηςς οὗ δυϊπογὶν οἵ οἵ ἀείεςϊβ ἰῃ οπε 



18---28. ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ ἃ 43 

ὁλόκληρον ὑμών τὸ πνεῦμα καὶ ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σώμα ἀμέμπτως ἐν 5 Δάϊ. ραι 

τῇ παρουσίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τηρηθείη. 
τὸς ὁ " καλῶν ὑμᾶς, ὃς καὶ “ ποιήσει. 

25. ᾿Αδελφοὶ, " προσεύχεσθε περὶ ἡμών. 
ἀδελφοὺς πάντας ἐν " φιλήματι " ἁγίῳ. 

27. ἐνορκίζω 1 ὑμᾶς " τὸν Κύριον, " ἀναγνωσθῆναι τὴν " ἐπιστολὴν υ 8εε 
πᾶσι τοῖς ἀδελφοῖς. 

28. ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμών ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ μεθ᾽ ὑμών. τὸ, 

“ΑΕ ΝύΩ. χχὶϊὶ. το; Ῥε8. χχχνίϊ. ΐ (ΧΧ). 
τ Οος. χνὶ. 20; δῃὰ }υβιϊπ᾽ 5 Ἄρο οἷ, 65. 
Αεῖς χίχ. 13. ΒΎΊΚ. νοι 

Ζ (Ιετ. ΑἸεσ. Ῥαεά. 
; Αςῖε χν, 21; 2 (ονσ. ἐἰϊΐ. 1:5; (οἱ. ἱν. τ6. 

24. ἣ πισ- επιρδιαεὶε, 
δετεειΩι 

να μ τοι 
οἵ βυδεὶ. 

246. ἀσπάσασθε τοὺς νοὶ ἰὲ 

ι ἔξ Ῥαῦν 
11,.2:. 

(ον. ἱ. 9. 
ὃ Υ ες οὐ οπι. χνί. 16: 

1|. ἐἰ. 8ι. 8 Ἐοτ ςοπείς. οἵ. 
ς 11. ἐϊ. 15. 

χ ες. 1γ, 11. 1. 

1 Ἐεδὰ ἐνορκιζω [οηἷγ Βεῖε Ν.Τ'., -- “ δάϊιτγε," βιχσεηρίδεποά ἔοσπι οἵ ορκιζω) νἱτἢ 
ΑΒΌ", πιίῃ., Εὐτῃ., δι. (εὐ ά.). Βαϊ οπι. ἀγιοις Ὀείοτε αδελφοις νὶ "ΒΌΟσ, 
τηΐπ., ἁ, ς, ἢ, ὧι δεῖῃ., Εὐτῃ., Απιῦ., Οδϑβείοά. (εἀά., εχο. ἀε ννεῖίε, Κοςῖ, ΕἸ] ΐς., 
ὙΝνεἰ55); τῆς πἴοη οὗ ἀγιοις, κε ἔπε οπιϊββίοη οἵ πασι, “ ἐπίβρτίηρί νἱ εἰ ]εἰσε ἄεπὶ 
ΒΙεσγαγο ίβομεη [ηΐογεβδα, ἀϊα ΒΙΡεῖ πίοπὶ ΑἸ]εἢ συρᾶπρ ἢ Σὰ πιαοἤεη " (Ζὶπηπιετ). 

δηοῖδεσ (ν. 13 {.), τειδ!δτίοη (ν. 15), πὰ 
ἀϊθιεηςεβ οὗ ορίπίοη (ν. το ἅ) ϑυςῇἢ 
ἴλ}18 αἴεςι ἴτηε σῶμα, ἴῃε ψυχή δηὰά ἴδε 
“πνεῦμα τεβρεςνεϊγ, 88 {πε Βρῆετε οἵ ἴπδὶ 
Ῥυτε δηὰ Ποῖγ Ἴοηβοίουβπεββ ψῆοβε ουΐ- 
φοπῖε ἰ8 εἰρήνη.---ὑμῶν, υπεπηρπδεῖς ρεηῖ- 
εἶνε (48 ἰπ 11. το, 13, οῦ Αδδοῖι 8 7χολαη- 
πὲπε Ονγανιπιανῦ, 25596) [πτοννίηρ ἴδε επὶ- 
Ῥμαβίβ οἡ [ῃς ἐοϊονης γνογὰ οὐ. ννογάβ. 
πνεῦμα ἰδ Ρυὶϊ ἤτδι, 25 ἴπε εἰεπιεπὶ ἴῃ 
Βυτηᾶη παῖπτα ννδίοῃ Ῥδυΐ Πεϊᾶ το δε 
τοδὶ ἀϊγεοιϊν 81Π1|εὰ το Οοά, νΕΐς ψνχή 
ἀεηοίεβ 45 υδι12] τῆς ἱπάϊν!δυα] ᾿Ε. ΤΕΣ 
τοἸοςα ὕοη οὗ ἔπεβε ἴεγπιβ ἰβ ὑπυδυλὶ Ὀυϊ 
Οὗ οουγδε 4υϊξε Ὀπιεοπηίςδὶ.---ἀμέμπτως 
848 δἰ πιοβῖ ἃ ὑγοϊερεῖς τἴἰρε -Ξ “ ῥγεβεγνεὰ 
επεῖγε, (δο 48 ἰο ὃ6ε) δίαπιεϊεβϑβ αἱ τῆς δῖ- 
σῖναὶ οἵ," ψ εἰς ἢ Ὧδ5 ἰεά το ἔπε βυῤβείτυ- 
τἴομ, π᾿ βοῦια ἰηίεσίος Μ595., οἱ εὑρεθείη 
ἴος τηρηθείη (οὐ. ἰεχίυδ! ἀϊδουξδίοη ἰῃ 
νιον. ομν. ΤἈδοί., τοοϑ, 453 ἴ). ὙΤπε 
φοηβιίσιςτίοη ἰ5 ταῖποσ αὐὺνκινασά, δυὶ τῆς 
ξεπεζγαὶ βεηβε ἰβ οἶεασ. ὙΠ ἴῃς πουρῆς 
οἵ ἰῆε ννῇοϊε νεγβε σοπίραγε Ρβ. 50]. χυ!]. 
6: καθαρίσαι ὁ θεὸς ᾿Ισραὴλ. .. εἰς 
ἡμέραν ἐκλογῆς ἐν ἀνάξει Χριστοῦ αὐτοῦ, 
αἶθο τῇς ἀεδβοσι ρου οἵ Αὔγαπαπὶ Ὀεΐπρς 
ΡῬτεβεγνεὰ ὃν ἴδε ἀϊνίπε σοφία ἰπ ϑᾶρ. 
χ. 5 (ἐτήρησεν αὐτὸν ἄμεμπτον θεῷ). 
ες. 24. Τῆς οΔ1] ἱπιρ᾽ῖε8 τῆι Οοά 

ὙΠ (ἈΠ ΔΛΙΪΥ σατγν οὐκ τῆς ργοςεδββ οὗ 
ἁγιάζεσθαι ἀπά τηρεῖσθαι (ε7. ῬΗΪ]. ἱ. 6), 
ὙΠΙςἢ 5 ἴῃς ἀϊνίης εἰάς οὔ ἴπῈ πυπΊδη 
επάδανουτ οὐ ϊηςἀ ἰπ πε ρτεσθάϊπρ νεγβε. 

γν. 25-27. ΟἸοεκίης ννογάν" οὗ σουηπβεὶ 
δηὰ ρῥγάᾶγεσ. 

ες. 26. Νείϊπεοι ἤοῦο, ποῖ ἂῦονε δὶ 
νεῦ. 14, 156 ἴπεῖα ΔΩΥ τεάβοη ἴο ΒΌΡΡΟΒΕ 
ἴμαι Ῥδυ] ἴυγπ ἴο δλἀγεββ {πε ἰεδάειβ οὗ 
ἴῃε ἰοςαὶ σἤυτοῦ (80 “.5., Βογπεπηᾶπῃ, 
ἘΠίοοῖ, ΑἸοτά, Αδἰκννίεη, Ζίπιπιες, ἱρδῖ- 

ἔοοι, ννεῖββ, Εἰπάϊαυ) δἂβ ᾿πουρῃ (ΠΕ 
Ψεῖς, ἱπ ἴδε πᾶῆῆς οὗ ἴῃς δροβιϊε(8), ἴο 
σοπνεὺ ἴδε Ποῖν (ἰ.6. ποῖ οὐ σοηνεπίίοη οΓ 
Βυπιδη ρϑββίοπ) Κίββ, ννδῖςἢ Ὀεϊοκεπεὰ 
ταυΐυδὶ αθεςεοη (ε7. Εεηδηβ 5. Ῥαμὶ, 
262, ὉΟ6Ο. ἴ. 935, ἀπά Ε. Βὲ. 4254) ἴῃ ἐπε 
ελεῖν ΟἸγιβείδη ννοσβῆὶρ. Ὑῆΐβ ρτεεπρ 
ὉΥ Ῥγοχυ 18 ποῖ 80 πδίυγαϊ 48 ἴδε ογάϊπαγΥ 
δεῆβα οὗ τῆς ννοτάβ ; ἴῃς βυδαοιϊτυϊοη οὗ 
τ. ἀ. π. ἴοι ἴδε τῆοσε σοπηπιοη ἀλλήλους 
18. πίε! ρῖθ]ε ἰπ ἴπε Ἰρδι, Φ.5., οὐ. ῬΏΪ]. 
ἶν. 21; δπά ἰξ ννου]ὰ Ὀς ΠΑτβὴ το ροβιυϊδῖε 
80 Β[ΔΙΡ ἃ ἰτδηβίτοη ἔτοτῃη ἴῃε ρεπεγαὶ 
τείεγεηςε οὗ ν. 25 δηὰ ν. 28. Ἐνεῆ ἴῃ 
νεῖ. 27 ἴἰ ἰβ ποῖ πεοεββᾶσυ ἴο [πίηκ οὗ ἴδε 
Ἰοοδὶ ἰεαάετβ. Ψ ΉΙς τε ερίβεῖες ουἹά 
πδῖυσα!γ ὃς Ππαηάεὰ το βοπῖε οἵ ἴπεπὶ ἱπ 
διε ἤτϑι ἱπβίδηςς, ἰ ννᾶβ δά ἀγεβϑεά ἰο ἴῃς 
σδυγοῦ; τῆς σδυτοῦ οὐπεά ἰξ ἀπά ννᾶβ 
Βεϊὰ τεβϑροηβίδ!ε ἕοσ [8 ρυ δῆς τεδάϊηρ δἱ 
τε ψεεκὶν Ἡνοσβῃίρ.--πᾶσιν, ἰκε τῃς 
πάντας οἵ νεῖ. 26, δἰπιρὶν βῆοννβ Ραδυΐ 5 
ἀεδίτε ἴο ργενεηῖ {πε σδυγο ἔσοπὶ Ὀεοοτη- 
ἰπβ, ὁπ. ΔΠῪ ῥτγείεχί, ἃ εἰΐᾳυε οἵ. οοίεσίβ. 
Βυὲ τῆς τετηλδσκαῦϊε ετηρῃδβὶβ οὗ ἴῃς ἰη- 
)υποιίοῃ ροϊπῖβ ἴο ἃ ρεηοὰ ψνθεη βυςῃ 
ῬΌΡΙΪς τελάϊηρ οὗὁἨ δὴ δροβίοϊϊς ερίβεϊε 
ΜΆΒ ποῖ γεῖ ἃ τεοορηίδεά ἐεδίυγε ἰῃ τῆς 
ννΟσβπὶρ οὗ ἴπε σἤυτοθεβ. Ρδὺ! ἴδ 
βίγεββ Ὀροὴ πε ῥσορεσ 86 οἵ δία ερί βεϊε, 
28 Ὀεϊηρ πιεδηΐϊ ποῖ ἴοσ ἃ βρεοΐαἱ βεῖ, Ὀὰϊ 
ἔοτ τῆς επεῖγε Ὁσοιεγποοά (ἰ.ε., ἂὲ Τῇ β- 
βδίοηίοα, ποῖ, 48 ΕἸαϊὶ τῆ ϊηκβ, ἰη Μδοε- 
ἀοπία). ὅ86εε παῖ δνεγυ πιςπιθεῖ δεῖβ ἃ 
πιοατίης οἵ ἰξ αἰ βοπιὲ πιεεϊϊπρ οὐ οἵας 
(ἀναγ.;, τἰπ|εῖε858 δογ.), ἀπά τπ8 Κποννβ 
ἐΧΔΟῚΪν ναὶ πᾶ8 ὕδεη βαϊά. 80 ἍΑἋ4ῤος. 
Βαν. Ἰχχχνὶ. : "" ὑνπεη τπεγεΐοτε γε τεοείνε 
τηἷβ τὴν ερίβιϊε, τεδά ἰξ π᾿ γοὺυσ Ἴσοηρτα- 
ξαϊίοπβ ντἢ σάτα. Απάττηεάϊιδιε ἐπογθοη, 
δῦονε 411 ου ἴῃς ἄδγβ οἵ γουγ [Δβ8:8.᾽᾽ 



ΠΡῸΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙῚΣ Β. 

πὴ Ι. σ΄. "ΠΑΥΛΟΣ καὶ Σιλουανὸς καὶ Τιμόθεος τῇ ἐκκλησίᾳ Θεσσαλο- 
“7. τ Οος. 

4. Ο. 
1 Ἰοβῃ 

νικέων ἐν Θεῷ πατρὶ ἡμῶν καὶ Κυρίῳ ᾿Ιησοῦ Χριστῷ" 2. χάρις ὑμῖν 
καὶ " εἰρήνη " ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ' καὶ Κυρίου ᾿Ιησοῦ " Χριστοῦ. 

3. " εὐχαριστεῖν “ ὀφείλομεν τῷ Θεῷ πάντοτε περὶ ὑμών, ἀδελφοί, 

(καθὼς “ ἄξιόν ἐστιν) ὅτι " ὑπεραυξάνει ἡ πίστις ὑμῶν καὶ ' πλεονάζει 

ες τό, ἐν. ἢ ε ἀγάπη ἑνὸς ἑκάστου πάντων ὁμῶν εἰς ἀλλήλους " 4. ὥστε αὐτοὺς 
ἁϑεεοῦι 

(ος. χνὶ. αἡμᾶς ἐν ὑμῖν ' ἐγκαυχᾶσθαι ἐν ταῖς " ἐκκλησίαις" τοῦ Θεοῦ, ὑπὲρ. 
ἐππδι, τῆς ὑπομονῆς ὑμῶν καὶ πίστεως ἐν πᾶσι τοῖς διωγμοῖς ὑμῶν καὶ 

ε Οὐϊν Βεζὰ 
ἱ ΝΙΤ. 

{4Ρει.], 8. Β.Α6νεὶ} δα σίδεῖ (1. ἐ. 8); ὥστε 
ἵν 3. 

ἴῸ ΔΏδΝΕΣ ἴο Ῥγαγοῖ οἵ 1. ἰἰϊ, 1:2, ἐν. 9-1ο. 
ψἰῈ ἰηΐ, ας ἰη 1 ἢ, 7. ἔβοεα (οε. ἰχ 2. ὉΠ Κίς οἵ Αοβαία εἰς, ΟῚ 

27. . μων ἀῆεῖ πατρος νἱῖἢ ΒΌΡ, 17, 49, 71, ἅ, ε, ΤὨεορΉ., Ρεϊδξ. (Α1., 1μἀςῆσα. 
ΨΉ, Εἰπδϊαγ, ΜΙΠέγαη, εἰς.) δα ἃ βουῖρα! αὐἠηίοη ἄοζα νέτωχ. ᾿ ἵ 

ΟΗΆΡΤΕΚ 10-ἰῆν. 1-8. ἽΠε δἀάγεββ 
((. σ, 2) 18 (οἱἹοννεά ἤτβε ΌῪ ἃ ᾿ῃδηκδβρίνιπρ 
(3:10) τυ ςἢ ρᾶδββεβ ἱπίο ἃ ρσορδεῖίς ρίεος 
οὗ ςοηεξοϊαιίοα, ἀπά ἰπεη ΌΥ 4 ὑτιεῖ 
ῬΆγΕΙ (τι, 1:2). 

εἰ. 3. περὶ ὑμῶν: Ὑουγ {Ππληκ|εδ8 
δβἰτυδιίοη (4 4) οηἱγ ἴδτονδ ἱπῖο πγοσε 
δε ΐδης τε! οῦ γόους ρεγβοηδὶ Ἵομαγδοίοσ 
δηὰ Ὀελείηρ ὑπάετ δάνετβε οἰγουτηβίδποςβ. 
ὅτι ἰ8 Ὀεϑὲ γεργεβεηιεὰ Ὁ ουὖῖ ΤοοἸοαυϊαὶ 
«ὁ Βεοδυδε," ὙΠοἢ ἱποίυδεβ θοῦ (δα 
ςἄυ841 «πὰ τς οδ]εοίίνε βθῆβεβ οὗ ἴδε 
νογά; ναὶ ἰοιτηβ πιδίτεσ ἴοσ [πδηκβ8- 
εἰνίπε ἰ8 πδίυγα!γ {πε τεάδοη ἔοσ ᾿μβηΐκ8- 
εἰνίπα. ἀγάπη κιτιλ., ἃ ρεποά οἵ διταίπ 
εἶτεβ συ τ] σεπιεηε 88 (8ες οἡ Ἐεν. ἰΐ. 4) 
88 ΜΕ] 8 ραίίεπος ἰονναγάβ Οοὰ (νεῖ. 4), 
βίπος ἱγγδοη δπά ἰδοῖς οἱ ὑπβε! Β88}} σοη- 
εἰδεταϊίοη ἔοσ οἴπεγε (οὐ, ἰἰϊ. 6 {.) πιᾶγ δε 
88 τελάν ργοάδυςεὰ Ὁγ ἃ τἰπ)ὲ οἵ ἱεπβίοῃ 
δηὰ βενεῖε δηχίεϊιν 828 δὴ ἰἱπιραίίεηιϊ 
τεαρετ οἵ αἰἢ. Ῥαὺυ] ἰ8β δὰ ἀπά ρταῖε- 
10] ἴῃδι δυδετίηρ τννᾶβ ἀγανήηρ Β8 πἰεπάβ 
τορεῖπει δηά δἰπάϊηρ {πεπὶ τποτε οἰοϑεῖὶν 
ἴο τδεὶγ 1 ογὰ, ἱπβιεαὰ οἵ βιυπιίηρ {δε 
στον οἵ τπεὶς (α1} ἀπά ἀτγίπρ ὑρ 
ἴδε ον οὗἩ τπεῖτ πιυῖθδὶ ομαγίυ. Ῥγδῖβε 
οοπλεβ 8ἃ8 υδυλὶ δείοτε δίατηε. Ρδὺΐ [8 
Ῥτομά οἵ πὶβ ἐτἰεπάβ, θεοδυβε βδιυβεσζίηρ 
88 ποῖ βροϊϊεά (Πεὶγ ομαγαδοίεσγθ, 85 βυβει- 

ἱπρῷ, δβρεοίδ!ν ψῆεπ ἄυε ἴο ορργεββίοπ 
δηὰ ἰηϊιδιίςε, 18 ἴοο ἂρὶ ἴο ἀο.---ὀφείλομεν 
(δο (ις. αὐ. Ῥανι., χὶν. 2, τίαδαυα 
εφί, υὐ ἀεδυΐϊ ; Βδτη. ν. 3, νιν. τὴ, ἴδε 
ΡῬῆτγαβε 8 υποχατηρίεά ἴῃ Ῥδῃὶ, Ὀυΐ ποῖ 
υπηλίυγα! (οὐ. ΕοπΣ. χν. 1, εἰς); “δε 
ἔοττη οὗ ἀυϊν ἰΒ οπε δὶ ἢ 411 ᾿πουρῆῖβ 
παίυι αν ἴᾶκα ἴῃ Πὶδ τηϊηἀ ̓ (]ονεῖ). 

νεῖ. 4. Τῆε βίπρίε δγίοῖε βτουρβ5 
ὑπομονὴ ἀπά πίστις 85 ἃ δἰῃρίε σοποερ- 
τίοη -ὸ δ ἱπ ἰϊ8 δρεοὶδὶ δβρεοὶ οἵ 
ἀξήνψε επᾶἄυγαηος (ο΄. οα εν. χίϊ!. το), 
Αἰ Πτὰ] τεπδο τ οὗ ρυγροβε. Μ. Οεῦ- 
Βαγάϊς, ἰῃ ἢ 1. 1έαἰΐε Μγείφμε (ρΡ. 318 4), 
οὔβεενεβ ταὶ “ἴῃε ἤπ8] νογὰά οὗ δηίε᾿ 
Ὀεϊϊεῖ, οὗ τῆδὶ τε ρίοη οὐ (πε πεδσι" 
ψυΒῖοἢ ἢ τηεπτίοηβ ἰη ἴῃς Οοηνέίο, ἰδ εἴνεμ 
ἐπ ἰε 241} οδηῖο οὗ ἰῇες Ῥαγαάέεο. Ἦε 
Τοσς8 δος ἴο ἴῃς νεσὺ βίσωρί ε βυτηδοὶ οἱ 
Ῥαυ!, αἱ, Βορε δπὰ ἶονε ; ἴοσ μ΄ πὶ ἃ8 ἴοσ 
τε ἈΡοβιὶε αὶ 18 δὲ δοίζοτη βἰπιρῖ 
Βορε." διῇ ἰβ τῆοσε ἵδη παῖ ἴο Ρϑυϊ, 
Βυϊῖ βοπχειίπηεβ μδσάϊυ ποιε. Τῆς ΤὭεββα- 
Ἰοπίδπβ ὅγε ποῖ ἴο ἔδασ [πδὲ {πὸ ν διἊ μοὶ ἀ- 
ἰῃρ ἃ ἰοσίοσῃ ουΐροβι. Νεὶιπεῦ τη ΠΟΥ 
αοά ονετίοοκβ ἐμεῖς σουταρε (οἷ, ΡΙΑῖο᾽ 8 
ΤἈεαεί., χχν., τῆς ρας ὑπομεῖναι καὶ μ' 
ἀνάνδρως φεύγειν). Τῇεῖς ἰουπάοτε δἃῃ 
{τἰεπάβ δὶ ἃ ἀϊξίδπος ὅγὲ τννδῖοπίηρ ἢ 
Ῥτίάς ἐπεὶγ τεβοϊαῖς (δ ἢ ; ψ Ὦ1]|6 ἴῃ αοά 5 
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ταὶς θλίψεσιν ' αἷς ἀνέχεσθε, ς. " ἔνδειγμα τῆς δικαίας κρίσεως τοῦ 1 Δείτεοι, Ε 

Θεοῦ, " εἰς τὸ “ καταξιωθῆναι ὑμᾶς τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ὑπὲρ ἧς τὰν Π 
καὶ πάσχετε" 6. " εἴπερ " δίκαιον παρὰ Θεῷ "ἀνταποδοῦναι τοῖς αι δοίγγειο 
Θλίβουσιν ὑμᾶς θλῖψιν 7. καὶ ὑμῖν τοῖς θλιβομένοις "ἄνεσιν "μεθ᾽ ΒΝ 

ἡμῶν ἂν τῇ " ἀποκαλύψει τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἀπ᾽ οὐρανοῦ μετ᾿ ἀγγέλων ἔτ αν 
δυνάμεως αὐτοῦ 8. "ἐν πυρὶ φλογός, διδόντος " ἐκδίκησιν " τοῖς μὴ ἢν 
εἰδόσι Θεὸν καὶ τοῖς μὴ "ὑπακούουσι τῷ ἢ εὐαγγελίῳ τοῦ κυρίου" οἷ. ": 

ο 8ὅ9ε οὉ 

τδὰ χίν. 22. 866 οἡ σαι. {]. 30, νἱΗ!. Ὁ, 17 - “ αἴηςο ". Ἐχοὰ. χα! κα Ἐραι 8 , 22 . ἕἢ!. . - ᾿ . 22: 806 ΟὮ . 
ἰδ, 5.6, ο, "1. 1γ; 5 (ος. ἐν. 12 ἔ. τ Εζοτὴ ἴδ. ἰανὶ αυΧΧ)ς "( 4. (ον. κνἱ. 13; Αδς. 
ἴνα. ἱν. 16 (ᾳυοϊοά οὐ ἵ. ἱν. 16). ὃ: ΤΒεεὶ. ἰΐ ἀν Βος Ῥοῖονν, ἐς. “ἦε Οοά 
κηον 1" Ὁ τος, ἐπ; οι. ἰΐ. ς. νΟΙ 1 ΧΧ οἱ Ἐχοά. ἰϊϊ. 2; ἴε6. χχὶχ, 6, ̓χκνὶ, ὅ, 1:6 ἔ. 
δηὰ οὨ 1 Ὅος. ἰϊ, 13. Α Ἡερεείβαι. 'νν Ἔσχε. χχν. 14 (ΧΧ); ]6τ. αχν. τὲ; Ὅσαι, νἱῖ 9. 

τ ΟἹ. 1. ἵν. 5 (1ες. χ. 25; Ρ5. ̓ ἰχχυιϊὶ. 6). γῶ. ΣΧ. 16. Αεἴδ νι. 7; ΟἸ δ. οι. χἰϊὶ. 4. 

δυτε Ῥσζοοςβϑδδ οὗ ρεονίάδεηος ἴμδὲ ἐδ 888 
ἃ ἀεδβιίηγ οὗ ἰϊ8 οννῃ, βίῃος ἰξ ἴ8 θουπὰ πρ 
8 Ηἰδβ εἴετηδὶ ἀεβίψηβ. Ηορε ἰ8. οὔἱν 
ταεπεοποά οπος (ἰϊ. 16, οὐ, 111. 4) ἴῃ τη ϊ5 
ερίβεϊς, ἔος 411 ἰβ ργεοοςυρδεέοη ντῃ (Πα 
ξαϊυτο. ΕΔ οονεῖβ δἰπιοβδὲ 8]} 118 οοπ- 
ταπίβ πετο.---θλίψεσιν τιοτε ρεῆεγαὶ ἤδη 

ἴς.---ὑὐπὲρ, 25 ἴῃ 1., 11.. 2, ἰδ ἀαυΐνα- 
Ἰεπὲ ἴο περί, ψνἰἢ ἃ τους οὗ ρειβοπαὶ 
ἱπίεγεδι ΤΑβθοι ϑολακπἶκπε Ογαρινιαν, 
Ρ. 5509; Μεἰδιεγμδηβ, σγαρνε. ἀ. αἰξίφοκεν 
Ἰπεολγέγίεη, τ82). 

Μετ. 5. ἔνδειγμα, ἰῃ ἀρροπίκίοη ἴο ἴῃς 
εγὰὶ ᾿ἰπουρδὶ οὗ ἴῃς ργεοςάϊηρ οἰδυδε ; 

ἴξ ἄοεβ ποῖ τηδίϊες ἴο ἴδε βεῆβε ὙΒΘῖΠεΣ 
ἴα ννοσὰ ἰβ ταίκεῃ ἂβ δπ εἰ] ρεὶς ποταϊπδῦνε 
οζ ἃπ δρροβίἰοῃδὶ δοουβδῖῖνε. “ΑἹ] τη ῖ8 
ἰδ Γελ]ν ἃ οἷεας ρσζοοῖ οὗ (οσ ροϊηϊβ ἴο) 
τὰς ἐαυϊν οὗ Θοά᾽ 5 Ἰυάρτηεηϊ,"" ψΕΙΟΕ 
111 τρις τῆς ργεϑεηὶ ἱπεαυδιτίεβ οὗ 111ὲ 
{(θαπῖς, Ρκυρ., κ᾿ τορ (.). Δικαία κρίσις 
ἰ5. τὰς δπυτε ἀπά πηδὶ ᾿Ἰυἀρπηεηῖ οἵ 6-1ο, 
ννΠοδς ῥεϊποίρὶς '8 τεοορεπδβε (κε χνί. 
25); ἴδετε ἰβ ἃ ἀϊνίπε ἰανν οὗ οοπηρεπβα- 
τίου τ Βο ἢ Ψ0| ορεζαῖε. Τῆΐβ γον 
δδςοῖ ἰρδτ ὑρο ἴδε ργεϑεηῖ βυβετγίηρβ οὗ 
ἴδε τἰρδίθουβ. Ὑμεβε ἰπ|4]8, ἰξ ἰβ 88- 
δυπιεά, ἅτε ἀπε ἴο ἰουδῖυ δηὰ ἱπποόοαποα 
οὔτε ; μεπος, ἰῃ τμεὶγ ἀϊνίης ἀβρεςὶ (νεσ. 
5), ΠΟΥ ἅτε ἴε πδοεββᾶγυ συ δι βοδίοη οὐ 
ἀϊδβοϊρίης ἕος βεουγίηρ, ἐπίγαπος ἱπῖο ἴῃς 
τεδὶπὶ οἵ αοά. ὙΠΕΥ ἅτε εἰχηϊβοδηὶ, μοὶ 
ςᾶβυλὶ!. Ῥαὺυΐ δερίπβ ὉῪ δγρυίΐηρ τἴδπδΐ 
{πεῖς νεσυ ἱπῆϊςτίοη οὐ ρεγπι βίου ργονεβ 
τῆλι αοὰ πηυβὲ Ῥεὲ Τοπίετηρίδείηρ ἃ βυϊῖ- 
Δ01ε τεννασὰ δηὰ ἀεβιϊπυ ἴοσ ἴβοϑεὲ το 
ἐπάπγεά ἐπεπὶ ἰη τῆς τίρδε 8ρίτίϊ. εἰς τὸ 
κιτιλ,, ἰ8 ἴδ8 ἃ Ιοοξε εχρδῃβίοῃ (ἔγοτλ 
τῆς σοτηγοη γα δίηϊς ρῆγαβε, ε7. ̓ αϊπηδη Β 
γον Ἴετω, 97 [.; Ἐ. Τε., 110) οὗ οης 
δβἰάε οὗ ἴῃς δικ. κρίσις. Τῇε οἴδετ βὰς, 
τῆε Βυπίδη Δβρεςῖ οἱ θλῖψις, ἴΠεπ ἐπηεσρεβ 
ἴῃ νεῖ. 6. ϑίποε ἴῃς ΤἈεββδοηδπβ ὑνεσα 
βυβετίηρ αἱ ἴμε μδπάβ οἵ γτηεῃ (τοὺς θλί- 
βοντας, [8βὰ. χίχ. 20), ἴδε τνο-παηάεὰ 

Ἀσοα;. 

εηρίης οὗ τεισγίδυκίοπ (80 1,ἅπ. [1]. ὅᾳ ἢ, ; 
Οδαά. 15; ἴβᾶ. 1ἰχ. 18, ίογ ἀνταποδ.) πηυδὲ 
ἴῃ 811 ἔαίσῃεββ ρυῃίβῃ ἴμε ρεγδεουίςοσα (ο. 
8δρ. χὶ. 9, το). ΤὨϊδ ἰ5 τῆς ον ρδξεᾶσε 
ἰῃ ψΨΒΙς ἢ Ῥαὺὶ τννεἰοοσηεβ αοά᾽ 8 νεηρεᾶπος 
οὐ ἴδε εἐπεσζηΐεβ οἵ ἴπε συγ 28 δ εἰς- 
τιεηΐ ἰπ ἴῃς τεσοσήρεοηδε οὗ ΟἨἩσἰδιίδηϑ.---- 
ὑπὲρ ἧς καὶ πάσχετε: ἴο δες δη ἱπίε!]- 
Εἰριε ρύγροβε ἱπ βυδεγίῃρ, οὐ ἴο ςοηπεςὲ 
τὸ νἱτἢ ϑότης ᾿Άγρεῖ τηονεσηεηῖ δηὰ δορε, 
8 αἰννᾶγβ ἃ τηοσγαὶ βίδυ. “Ἃοὰ ρμᾶνε 
τῆγες ἷςς ρὶδεα ἴὸ [8γδς]---ἰῆς Τοτγδῖ, 
ἴδε Ι,δηὰ οἵ Ῥτοσηΐίβε, δὰ Ετεσγηδὶ 1 ἕἰές, 
πὰ δΆ. ἢ ννᾶ8 ψὸπ ὉΥ βυδετίηρ " (Βεγα- 
ελοίλ, 5α). 

νεῖ. γ. Αδες ποεπηρ ἴδε ῥτίποίριε οὗ 
τεοοτάρεηςς (5-74), Ῥαυ] ργοσεθάβ (7γ6- τοὺ 
ἴο ἄννεῖ] οὔ 118 εἰπε ἀπὰ βειηρ, Ἔξρεςί- 
ΑΙ ἴῃ [8 ρυπίεινε ἀβρεςῖ, Ης ςοηδοῖεβ 
τὰς Ὑμεβδαϊοηΐδηβ ὃν ἀερίςεηρ ἴῃς ἄοοτα 
οὗ (πεῖς ορροηεηὶ γαῖμα τπλη (ος,. 10) 
τπεῖγ οὐνη Ροβίενε γεϊεῖ δληά γευνασά. ΤΏς 
εηδγε δγεδῖῃεβ τε μοὶ αἱγ οὗ ἰῃς 
Ιαῖες ᾿υδαίδτη, στ 118 ἀροςαϊγρες δητὶς!- 
Ρδἕοη οὗ ἴδε ες ἑαἰἑοπὶς δρρίἱεὰ ὃν σοὰ 
ἴο ἴῆς ἐπεηγεβ οὗ Ηἰἷβ 1ε ; οηἱγ, Ῥαὺυὶ 
ἰάεπιδεβ τπδὲ ρϑορίε ποὶ υυἱτ Ιδγαςὶ Ὀυὲ 
ψ ἢ Ὀεϊενεσβ ἰῃ ΟΝ γίβὲ [εθυ8. Ης δρ- 
Ρτορτίαϊεβ [5γϑε} '8 ργοπηγβεβ ἴογ τηεῃ δηὰ 
ψοτῦςη ἡ Ποπὶ ἴδγαεὶ ἐχρε!!εά πὰ ρεγεε- 
ουϊεά.---ΤΠηε ἄγγελοι ἃτε ἴῃς τηδηϊεδβία- 
ὕἴοη οἵ ΟἨγίδι'β δύναμις, 458. ἐπε ἅγιοι 
(βαἰπὲβ ποῖ δῆρεῖβ) ἄγε οἵ ἢἰ8 δόξα (νετ. 10) ; 
ἴδε ροβίτίοπ οἵ ἀγγ. (ς. Μνίη., 8.80, 126) 
1ε118 ἀραϊπβδὶ Ἡοέπιδππ᾽ 8 ἱπιεγρτείδοη οὗ 

δυν.-ι “μοβε" (ΝΜ, ο .ΧΧ). Ηετε 
δηὰ ἴῃ (ἰε (οἸοννίπρς νεγβεβ ἴῃς ἀϊνίπε 
Ῥιγεγοψαιίνεβ (ε.9., ἤθσυ πιδηϊεδβιδιίοη ἀπά 
ΠΣ δυῖποσυ) ἅτε ολστίεά ονεῖ ἴο 

εβι18. 
Ψει. 8. Τῆοῖς τοῖο ἔποιν ποί Οοά ἅτε 

οἵ οουγδε ποῖ ραβᾶπβ 85 ΒΌΩ θυϊ ἱπ)- 
ΤΩΟΓΩΪ Ῥᾶρϑηβ, ἵπ ἴπε βεῆβε οἵ Εοπι. ἱ. 
28 {. ΤΆλοςε τοῆο γεΐμεε οδεάϊεηες ἰο ἐδε 
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σ4Μειος, ἡμῶν Ἰησοῦ" 9. οἵτινες δίκην τίσουσιν, "ὄλεθρον "αἰώνιον, " ἀπὸ 
κα τοῦ 1ε8. προσώπου τοῦ Κυρίου καὶ ἀπὸ τῆς δόξης τῆς ἰσχύος αὐτοῦ, 1ο. ὅταν 

ἰϊ. το, ὦ 
ἀΟΧΧ)." ἔλθῃ " ἐνδοξασθῆναι ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ καὶ “ θαυμασθῆναι ἐν πᾶσι 
ἭἜ ἘᾺΝ τοῖς πιστεύσασιν (ὅτι ἐπιστώθη 1 τὸ " μαρτύριον ἡμῶν ἐφ᾽ ὑμᾶς) ' ἐν 
δια 37: τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ. 11. δ εἰς ὃ καὶ προσευχόμεθα πάντοτε περὶ ὑμῶν, 

δΐνα ὑμᾶς ἀξιώσῃ τῆς κλήσεως ὁ Θεὸς ἡμῶν καὶ πληρώσῃ πᾶσαν 
εἰς. 

δ Ξάυι. 

{μίοα!ε: 
186). 

ς Οοὶν Βεῖε ἰὩΝ.ΥΤ΄, τ]. Εχ. χὶν. 4; ϑὶγ. χχχνίϊ. 6, εἰς. ; 188. ἱν, 4 ἴ., ΧΙΙχ. 3. 
οἵ Ρδ. ἰχνὶϊὶ. 36; Ιχχχὶχ. 8 (0 ΧΧ). Ὁ. 5ἷγ. χχχνιϊ. 3;4 Μδςς. χνὶ.3. εἰὐγ.τΟοτ. 1.6. [Ἑτοῦὶ 
184. ἰΐ. σὰ (17). " Οἤ. Οοἱ. ἱ. 29. “ἸἪὶ ἰδ τὸ ἐδῖβ οὐ ἐμπουρξδίβ ἴυγῃ δ ΜῈ ἤσδγ, εἴς. " (Κυϊδες- 
ἴοτά). Ὦ Ἑᾳυϊναϊΐεηϊ, 88 ἐ.5. ἰη ΤΧΧ οἵ Εχοά. ἰχ. 16. 

ἁ Ἐεηλίπίδοεπος 

1 Ἐοὸσ ἐπιστενθη Μαικίδηά δηὰ ΗἩοτὶ Ἴοοπ)]. ἐπιστωθη (380 31, 112), 85 ἰδ “ἴῃς 
ΟὨ τί βείδη τεβεϊπιοην (νν. 4-5) οἵ βυδετίηρ ἴοτ ἴῃς ἐδ! τ παὰ Ὀεεη ςοηβτιτηεά δπά βϑαϊεά 
ὕροη ἴῃς Ὑπεβϑδϊοπίδηβ"" (ολ. Ρ8. χοῖϊ. 4 ἢ, υΧΧ, θανυμαστος εν νψηλοις ο κυριος “τα 
βμάρτυρια σον επιστωθησαν σφοδρα). ω ἰ5 υϑεὰ (45 πεῖε ψΠ ἐπι) οἵ ἴπε 
ἀϊνίπε νοτγά 'π σ ΟὨτοη. χνὶϊ. 23 (οἷ. 2 Οἤτοη. ἰϊ. ο).. Τῆς ΜΒ895. τεδάϊηρ ἤτον 
επιστενθη το ἴπε ἔτοηὶ ἴοσ ἐπιρῃλδϑβίβ, Ὀυϊ ἰϊ πτυδὲ ροὸ ΨὮ εῷ ἡμαφ. ΤΠε ροϊηϊ οὗ ἴδε 
δβεηΐεπος, 48 1ἃ6{τ. δἀπιτβ, Ἰεδάβ 18 ἴο εχρεςΐ “δ ἀϊγεςξ ςοππεχίου δεῖνα [πε 
ὙΒεββδιοηίδηβ δηὰ 4 δείἑε ἰῃ τῇς ροβρεὶ γαῖπεγ (πη Ὀεῦνεεη πε ΤΉ εδβ. πὰ ἴδε 
ῥγεαεσλίηρ οἵ ἴτε ροδρεῖ,᾽" 50 τπδὲ ριον ἰβ [ε88 νίϊ4] ἰοὸ εῷ ημαςφ. ΝΟ βδιἰβέδςϊοσυ 
ῬᾶτΔ]1εὶ οδη θὲ υοῖςα ἔος εἰῖμοῖ ςοηδιγυςξίοη οὗ ἐπιστενθη, ποννενετ, ἀηὰ ἴδε Κα] ποοά 
ρου ἔπε ννῇοἱε ἰδ τπδὲ 1ξ τερσεδβεηιβ ἃ ρείπηίεῖνε δηὰ ἡδῖυγαὶ οοτγυριίοη οὗ ἐπιστωθη. 

δοεῤεῖ ἀτε, α8 ἴπε τερειϊτίοη οἵ {πε αγιῖοὶς 
βυρρεβίβ, ἃ ἀϊβεγεηὶ οἶ488 οἵ ρεορίε, ρεῖ- 
Πδρβ ἄγανγῃ δοῖἢ ἔτοσ [εννβ ἀπά ρᾶρϑπβ. 
Βυῖ 48 Ῥδὰὶ πενεσ 8εεπηβ ἰο ςοηιεπιρίδία 
ἴῃς ἰάεα οὗ δὴν 7ενν (αἰ Πρ το μεᾶσ ἴδε 
ἔοβρεὶ (ς΄. οπι. χ. 16 4), τλε ἀεδβοσίριίοσ 
Ὦετε ἀρρ 68 Ὀγίποίρδιν το ἐπεηλ.---ν πυρὶ 
φλογός, οπε οἵ τῆς π)οβὶ ἑανουτίϊε τϑ8]- 
ἰδιῖς ταὶῖϊβ οὔ τῇς ἰαϑδὲ Ἰπάρτηεπι, ἰπ 
δροοαϊγριὶς Ἰυάαίδπι (ο ραββαρεβθ ἴῃ 
οἶΣ᾿ 5 γμαΐδελε Ἐξολαίοϊορίε, 285, 286) ; 

Βεσα ἰξ ἰδ δἰ ΙΡΙῪ 4 ἀεβογίριῖνε (ουςἢ, 
ΜΏΟ Ῥαὺϊ ἀοεβ ποῖ ραυβε ἴο εἰδθογαῖς 
(τύ. τ Οος. εἰ. 13). Τδε ταῖμεσ “" δγοδὰ 
δηὰ ἰηβαϊεά" ἰαησυᾶρε (νν εἰΖεᾶοϊκεσ) οἵ 
ἴδε ποῖα ραββᾶρε 18 ροῦν ἄυς ἴο ἴῃς 
διυδήεςῖ, ποτα ἴπδη ἴο ΡῬδυΐΒ επιρίου- 
πηδηΐ οὗ 5 ναπυβ, Πἰπηβαῖ τ ἃ ῥγορβεῖ (οὐ, 
Αοῖβ χν. 32 δπά τ ΤΏεββ. ἴϊ. 12-16), ἃ8 Ὦ18 
διωδληυδηβίβ. 

ψεῖ. 9. Τῆς ονεγν πεϊπλίπρ τηδηϊξεβία- 
τίοπ οὗ ἴδε ἀϊνίπε ρίογυ δύγεαρϑ ἔγοπι θ6- 
ἴοσε ἰξ (ρσερηδηῖ πὸ; ἱπίο δηάϊεβ8 συ ΐπ 
ἐξ ἰοῦ ἴεηῖ ἫΝ Ἄπνν 7) ἐν τοῖο 
8εὲ Μουϊΐϊοη, 91 (.) «λαὶ! ῥαγν ἐκε ῥεπαϊ 
οἵ (βες Ῥτον. 310} 12, ΤΥ εἰεγμαὶ ὩΣ 
ϑέγμοίίοη (ἰἢ6 σοπητηοη ἀροςαϊ γρτὶς δεϊϊεῖ, 
86 ΝοϊΖ, γα. Ετελαί., 286 [). 

γεγ. το. ἐπιστώθη, [|κε τε νατίαπει 
ἐπιστεύθη, 8 βυρρεβιεά Ὁγ πιστεύουσιν 
(Ὁ. ἃ δίγηϊας ἰπβίαπος ἰπ ἰϊϊ. 3). Τῆε 
αὗτυρὲ ραγεπίμαβίβ ("“γου ἱπουδεά---ἴοτ "ἢ 
δίονβ ον Ῥᾶμ] ννὰβ {πἰπκίηρ οὗ {πε 
Ὑμαββδ οηΐδηβ Ἔβρεςοῖ δ! γ, Ὑνἢ]]ε ἢς ἀε- 
{ει πε Ὁ1188 οἱ πε βαϊπίβ πῃ βεπεΊαὶ.---- 
νδοξ., ἰῇ οπε βεῆβε {ΠῸῪ Ψεῖε (ὁ δε ἃ 

«τεῦ πὰ ποποὺσ ἴὸ {πεὶσ ἀροβεῖθβ 
(1.,ὄ 1, το 1); ἰπ δηοίπεσ, ἴπεῪ ψεσε ἃ 
ἴοτυ ἴο Οπγιβὲ Ηἰπιβο!, ΌῪ ἐμεῖς τἰρεπεά 
οδδγδοίοι--- ἃ ]ομαπηὶμε τους (ο΄ ]ομπη 
χνίϊ. το, δῃηὰ νεσ. 12 οὗ τῃ18 Ἵβδρίεσ ; ἴῃς 
Ρᾶγδὶ οὶ θεϊνεεη ἔργον πίστεως ἀπά ]οἤη 
νὶ, 20 ᾽β νεσδ4]).---θανμ. -- ἐο δέ τνοκάεγεα 
αἱ (Υ ποι οὐ ἘζΖεΐ. χχχῖίχ. 21, ΕΡῆΏ. 
1}. 10 2) ἐπ (ἰ.ς., ΌΥ γεᾶβοῃ οἵ, ὁπ δοσοιπὶ 
οὔ δείμευεγς; ἴοτ ἃ ρα δ] ρϑγαἹεὶ ἴο τῇς 
Ρῶζγαβα 8εὲ 188. ἰχὶϊ. 6 (καὶ ἐν τῷ πλούτῳ 
αὐτῶν θαυμασθήσεσθε). 1’ ὅτι. . . 
ὑμᾶς μαά ὕδεη πιεδηὶ ἴο ρίνε ἴΠε τεᾶβοῃ 
ἴος θανμασθῆναι (Ξ8ο Ζίτηπιετ, ΨΜΌΝ].), 
Ῥαυὶ ψουἹά ργοῦδδὶν πᾶνε ρυὶ Οοά'ς τοίέ- 
πές5 ἰπβίεδὰ οἵ Ομ τοϊέη658, ἀπιὰ ἐχρτεββοὰ 
τῆς Ιάεα ἀπαπηδὶ συουβν ; ἔπε ἱγαπδιτίοῃ 
ἴτοπὶ πε πᾶσιν το ἴπε Βρεοΐδὶ οᾶβε οὐ πε 
Ὑπεββαϊοηΐδηβ Ὀθοοσηεβ, οἡ 1Π18 ςοηϑίπιο- 
τίοη, δ δηιὶ-οἸπᾶχ. ὙὍῆὲ ταγτῃτηίοδὶ 
βυνίῃρ οὗ γὅ-10 δυρρεβὶβ ἃ τεγηϊπίβοθηςα 
οσ φυοιϊαξίοη οὗ δοτηε εαεὶν ΟἨ γί βείαῃ 111- 
τριοδὶ Ὦγυτηη, ρεγῆδρδ οπα οὗ ἴδε ῥγο- 
Ῥδεῖῖς ψαλμοί νης πε παά πεαγὰ αδἱ 
(οείπιἢ (χα Οος. χίν. 15, 26). 
ει. 11. καὶ κιτιλι, 6 ῬΓΆΥ 48 ψ ]] 

88 τεηάεσ {Ππᾶπκ8 (νεῖ. 3) ἴοσ γου. ὕ- 
ΔὉ]ε Δ Ἰοηρες ἴὸ ρῖνε ἔπε Τ πε ββαϊοηίαπβ 
τπεῖς ρεγβοηδὶ ὄχδηρὶς δηὰ ἰπβίσυςτίοπε--- 
δε εἰπὶς ἔοσ ἔπδι μδὰ ραββεὰ (ἐπιστώθη)-- 
Ῥϑυ] δηὰ 8 οοϊεαρυεβ σδῃ 581}}} Ῥγαν ἴοτ 
δεπ. ὙΤὴε ἀυξίεβ οὐ ἃ ῥγεδοῦπεσ οἵ 
ἐνδηρεῖῖδε ἀο ποῖ οεᾶβε νἱτ πὲ υτίετ- 
πος οὗ δἰβ πιεδβδᾶρε. ἀξιώσῃ : οπε 
Ῥτοοῦ ἴπᾶὶ αοά ἀεδεπιεά τῃεπὶ ννοσῖῃν οὗ 
ἮἨΐβ Κίηράοπι ἰᾶν ἱπ ἴπε ἀϊδοϊρ᾽ πα οὗ 
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᾿ εὐδοκίαν " ἀγαθωσύνης καὶ ἔργον πίστεως ᾿ ἐν δυνάμει - 12. ἢ ὅπως ἱ (οπίγαει 

ἐδ. τ2; φ. 
Ἐ ἐνδοξασθῇ τὸ " ὄνομα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ ἐν ὑμῖν, “καὶ ὑμεῖς ἐν οὐ Βοπι. 
5 αὐτῷ, κατὰ τὴν χάριν " τοῦ Θεοῦ " ἡμῶν καὶ " Κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 

χοι; ΕΡΒ. 
ἷ, 5. 

11. 1. Ἐρωτῶμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, " ὑπὲρ τὴς παρουσίας τοῦ " Ἀσαν αν. 
Κυρίου ' Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ " ἡμῶν " ἐπισυναγωγῆς ἐπ᾽ αὐτόν, 2. 5 εἰς Ε' 
τὸ μὴ "ταχέως σαλευθῆναι ὑμᾶς ἀπὸ τοῦ νοὸς μηδὲ δ" θροεῖσθαι, ἢ; ς 
μήτε διὰ πνεύματος, μήτε διὰ λόγου, μήτε δι᾽ " ἐπιστολῆς (ὡς 'Ψ δι᾿ 

Ἐκεῖ. χχχίχ. 21. 
Ῥϑοναες. 1. 

περί (ΔῺ Ἰοηΐδπι, ϑ 
ν. 31; 4 Μεαςς. ἰΐ. γ, εἰς. 

84ρΡ. ἵν. 4. 
1.8. ΝῺ. χὶ., χχχν. 

Α1. ἐδ. το. 

ὧς. γεγραμμένης. 

Ὦ Ξ- Ῥεσβοη Οὐ οδβδσαςίεσς (ω}.. οὐ ῬὨΪ]. ἰΐ. ο- το). 
Ἐοτ κ. πἰϊδουὶ δγιΐςὶς, οἱ. ννίῃ. 8 
Μείειεσβδηβ, Ογαρι. ὦ. αἰξέπεν. Ιπσολγί(. 182). 

ΕἸβενποτε ἴω ΝΟΤ., οὐἱν ἰπ Μαῖῖ. χχὶν. 6 (- ΜΚ. χἰϊὶ. 7). 

4 δοὰ 
τὰ τ ν.9. 

οἷ. ἱ. 20. 
β ὑχᾷ, 
16. 

χχὶν, 15, 
Ιχνὶ. 5; 
Μα!.ἱ. τι; 

ο ]οδῃ χνίϊ. 1, το, 21 ἔ. 
δ᾽" Υἱῖ ἢ} τεζαγὰ το," - 

Βϑεεοπί. γ. ς ᾧ. Μαιι. 
ς Ο(]. ἱ. 6 Ξ- “"Βιδειῖγ"". [8εε Αεὶἰς χνὶϊ. 13; 

Ὦ Εοτγεεά {. 

19. 13 ἀ, ξὶ 18. 7. 

1 Οπ). ἡμῶν λῆετ Κυριον, ν»ἱἢ Β, δγτ. (ΝΗ, νΝ εἰββ, ΕἸπά]2γ). 

βυβετιίηρ ΌΥ πιεᾶπ5 οὗ εὶς Ης ἀενεϊορεὰ 
τῃεῖγ ραείεης (ΔἸ (4, 5), θυϊ Ῥαὺϊ Βετα 
δηάβ ἀποίδεσ ρῥγοοῖ οὗ ἱξ ἰπ {μεῖς Ὀγοδάεσ 
ἀενεϊορπιεπὲ οἵ πιοσαὶ ομαγδοῖεσ δηὰ νἱτδὶ 
τεϊ!ρίοη (οἷ, το). πᾶσαν ἱποϊυάεβ ἔργον 
85. ὙἍΕῚ1] δ εὐδοκίαν; [πε ριᾶγεῖ ἰδ ἴος 
Βυοοδϑβ ἴ0 ἄνευ ῥγδοίίοδὶ δηΐζογργιβε οὗ 
Τλιτῦ 28 ὙΜῈ}1 28 ἴοσ ἴῃς βδιϊβίδοιίοη οὗ 
ἐνεῖν δβρίσαϊίοη δηὰδ ἀςβίγε δίϊες πηογαὶ 
ἐχοείίεηςς. Οοπιρασε Πδηϊεβ Ῥαγααίξο, 
χνῆ!. 58-6ο. κλῆσις ἰδ “(πε ροβίτίοη 
γοῦ ἃζε ςδ᾽εὰ το ὁοσςυρυ," “γοὺς νοοᾶ- 
εἰοη,᾽" 28 ἢςείγβ οὗ τῃϊ5 βρίεηάι ἃ ἔπξυγε--τα 
ποῖ πηπδίυτα) οχίεηβίοη ε, ῬΏΙ]. 11. χ4) 
οὗ [18 οτάϊπδγυ ὑδὲ (- τ ον. ἱ. 26, εἰς.). 
Τα ἱπηρ εβ ἰπᾶὲ ἃ ςογίδίπ ρεζίοἁ οὗ 
τλοτᾶὶ τἰρεηίηρ τασδὶ ργεοεάε τς ἢἤπαὶ 
οτίβίβ. ἴῃ 1, χοἰ, 5, ῬαῸ] ργοοθεάβ ἴὸ 
εἰδδογαῖς τῃ 158, ἴῃ ογάεσ ἴὸ 4|1Ὧγ ἴῃε ἔενετγ- 
ἰϑ οχοϊϊετηθηὶ δὲ ΤἼςββαϊοηΐςα, νυ ἢ 1]Ὲ ἴῃ 
11. 6 ἔ., δες ἀΐδουβ8δε8 ἴῃς ζαγίες εἰ 08] 
ἀϊθοτάετβ οδυδεὰ ὉΥ ἴδε σὨυτοῃ 8 ἴοο 
διάεηι βορεὲ. Τῇῆε πεὶρῃιεπεὰ τηίΐίβεγυ οὗ 
δε ρτγεβεηῖ βἰτυδιίίοη πλυδὲ πεῖ πεγ Ὀγθλῖκ 
ἄοντ τπεῖγ ρῥαϊίεπος (4 ζ)}, ποῦ οἡ ἴδε 
οἴδες πδηὰ πηυδὶ ἰξ θὲ ἰδκεῃ 88 ἃ ὑτοοῖ 
τδῖ ἴῃς επὰ ννᾶβ ἱπηπηϊπεηῖ. 

νεσ. 12. Ηετχε δἷ Δῃγ ταῖς ἰξ ἰβ. ἰτῃ- 
Ῥοδββίδ]ε ἰο ἴδᾶκε χάριν ἰπ ἃ υπίνοτβα  ἰϑεὶς 
5εηβε (50 Κοδίπβοῃ, Εῤῥλεείαης, ρῃ. 225 1.), 
88 ᾿μουρἢ ἰξ ἱπιρ!εὰ τπᾶὶ ΟὨ τί βεϊδηβ ννοτα 
Ῥυϊ οὐ τῆς βάγηε ἰενεῖ 28 ΟἍἹ Τ᾽. βδίηϊβ. 
Τῆς ἰάδα 18 τῆς πιογοῖι! ἕάνους οὗ αοά, 
ἴο {πε εἐχοϊυβίοη οὗ δπυπιᾶη πηεγῖ. ΤῇΣ 
ταδῖῃ ἰορίς οὗ τῆς ἰεξίεσ 185. πον ὕσουρῆι 
ἐοσννασὰ ; ἰΪ, σ- 2 ρῖνεβ ἴῃε οςοαβίοῃ ἴοσ ἴδε 

παρακλήσεως (3-12) Μ᾽ ὨϊΟἢ ἔο]]ονν8. 
ἨΑΡΤΕΚΙ].--- ετ. 1. ἐπισυν., ἃ [ΕΓΠ 

ΨΏΟΘΕ νετῦ ννᾶβ δἰγεδάυν ἱπ υδὲ ίοσ {πῸ 
τηυβίει οἵ βαϊπῖβ ἴο ἴῆε πιεβϑίδηὶς τεΐρτι. 
τ-τσαλ. “'ρεῖ υπεει]εὰ ". Ἐρίςιεἴαβ 868 
ἀποσαλεύεσθαι ἴοτ {πε υὑπδειιηρ οὗ τπε 
τοὶηἃ ὉΥ βορῃἰβίτίεβ (ἰΐ, 25), ἀπά ἰῃς 

πεάτεβὶ εαυΐϊναϊεηι ἴοσ νοῦς Πεῖε ἰ8 ΟἿΣ 
“πη ", ΤἼΒ πιεηῖδὶ ἀρίτλιίοη (Δοσ.) 
ταβ}} 15 ἰῃ θροεῖσθαι -- πεῖνοῦβ ἔεασ 
(νντεάε, 48 [.) ἴπ ριοβρεοῖ οὗ ἴῃς ἱπηπιίη- 
εηὶ επά. 

νεῖ. 2. ὡς δι᾽ ἡμῶν, ““ρυτροτιίηρ ἴο 
οοπιε ἔγοπι υ.8,᾿" 5068 νυ ἐπιστολῆς. 
δίοης, ἔοτ, ψῃε λόγος (1.ὕπεπιδππ) 
ται θεὲ στοιυρεὰ υπάετ ἰἴ, πνεῦμα οΔη- 
ποῖ. Α νἱβίοπατν ψουἹά οἰδίπ) Ρεγβοπαὶ, 
ποῖ Ὀοττοννεά, δυϊποσν ἴος Ὠϊ8 τενοῖα- 
τίοπ. [ ὡς ὃ. ἧ. Ψεπῖὶ νη τῆς ργεοράϊηρ 
νεγθβ (8ο [)οάβ, Αβκνί, 92 ἔ., ΝΌΟΝ. τ 
να ἅτε πε ἴτας ἱπίογργείεγβ οὗ Ῥδυ}᾽ 5 
τηεδηΐηρ ᾽), δη δοῖίνε (48 ἱπ νεσγ. 3) ποῖ ἃ 
Ῥαββϑίνε ἔυγῃ πιρϊ μάνα Ὀεεη ἐχρεςίοά 
ἴο ἴπε βεπίεηςε.-- ἐνέστηκεν -- “ψνεῖς ]- 
τευ ρτεβεῆς". Τῆς ΜΆ8, ὁ κύριος 
πάρεστι. Τῆς ἤηδὶ ρετιοά πδὰ αἰγεδὰν 
Ῥεφυη, δπὰ ἴῃς ΤΠεββδίοηΐδπβ εγα ῥτο- 
ὈΔΟΪν τείειτεὰ τὸ {πεῖν βυβεγίηρβ 88. ἃ 
Ῥτοοΐ οὗ [ηϊ8. δ] οου]ά ομἱν βυεβ8 ἴπς 
νᾶτίουβ σμαπηδὶβ ἀἰοηρ ΨΠΙΟΝ δυο ἃ 
τηϊβδοοποθρίοη πδὰ βοινεὰ ἱπίο ἴῃ Ἰοςδὶ 
ΤΠυγοῖ ; οἰϊδμετ, 4.6., πνεύματος, ἴῃε Παϊ- 
Ἰυςϊπαιίοη οὗ βοπῆς εαυὶγ ΟὨτίβείαη ῥὑτσο- 
Ῥῆεῖ αἱ Ὑμεββαϊοηΐςα ; οζς λόγον, οταί 
βιδιεπιδηΐῖ, δαβεά ἴῃ ραγῖ ρεγῇδρβ οὔ βοῦς 
οδἱουϊαίίοη οἵ σοπίεπηροσδγυ ἢίβίοσυΥ οΥ 
οη οεγίδίη ἰορία οἵ ]εϑὺ8; οἵ ἐπιστολῆς, 
ἐ.4.. ἴῃς τηϊδὶ πιεγρτγεϊδεοη οἵ βοπιε ραββαρε 
ἴῃ 1 ΤΏΕΒ8. οἵ ἰπη βοσγης ἰοβί ἰεΐῖες οἵ Ραδυϊ. 
Ῥοββί δίν Ῥδυὶ ἱπχαρίπεά ἂπη ερίβεϊε μδὰ 
Ὀεεπ ογρεά ρυγροσίηρ ἴο οοτης ἔγοση Πἰπὶ 
οἵ Πίβ ςοπηρδηίομδβ, Ὀυϊ νγὰ ἢᾶνα πο ζγεδη8 
οὗ Κηονίηρ ψ πεῖμεσ Πὶδ βυιβρίοϊοπ ννᾶ8 
ψε]-ἰοὐηάεά οὐ ποῖ. ἴπ ΔΠΥ οᾶβεὲ ἴδ 
Δἰαϑίοη 8 φυϊῖε ογϑάϊ δε τυ π Ὧϊ8. ΠΠ{π- 
Ὡπι6. ϑυςῇ ἐχρεοιϊδιίοηβ πᾶ πᾶνε Ὀδεῃ 
εχοϊτεά ἴῃ ἃ πιοσε οἵ 688 ἱπηοοεηΐ [Δ3Πίοῃ, 
δυϊ ῬΑὺϊ ρεγεπηρίογν (νεῖ. 3) σᾶπκβ 
ἴῆεπὶ 41} 2458 ἀϊβῃοπεβῖ; 6 ἰ8 ςοποεγηεὰ 
τοῦ ἢ {πεῖν οτὶρίη ὃὰὲ νἱἢ τοῖς τΐ8- 
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ΚΟ(, ἀ0ο. ἡμῶν),} ὃ ὡς " ὅτι ' ἐνέστηκεν ἡ ἡμέρα τοῦ Κυρίου. 3. Μή τις ὁμᾶς 

ἰδὲ εἴεοι Ὁ ἐξαπατήσῃ κατὰ μηδένα τρόπον " ὅτι " ἐὰν μὴ ἔλθῃ " ἡ ἀποστασία 

ἡ οκο, νης, » πρῶτον καὶ ᾿ ἀποκαλυφθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀνομίας," ὁ υἱὸς " τῆς 

το Δοιιούα!. ἀπωλείας, 4. ὁ ἀντικείμενος καὶ ὑπεραιρόμενος ἐπὶ "πάντα λεγό- 
ὅοει αι, μένον ὃ θεὸν ἢ ' σέβασμα, ὥστε αὐτὸν “ εἰς τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ καθίσαι, 

ἐστον: ̓  ἀποδεικνύντα ἑαυτὸν ὅτι ἐστὶ θεός. 
Ὁ 8ς. “{ὶ 

8.841} ποὶ 
φοσηθ᾽" (6111 ρ5ΐ8, 5 ἰῃ. νες. γ). ο "Ἴδε νεῖ] κυουγῃ." 
χχίν. 12. τ ΝΝίη. ξ 30,6. δ; ε}. Πείδδεῃ. 163; [υδ. Χ. 3. 
ἴῃ Ν᾿Τ᾿, οαἷν ἰη Αοἰδ χνΐϊ. 23 (δα. χν. 17). 
ο΄. Αεἰδ ἰΐ. 22; Βετε -- " ἔτ ". 

10 η ὡς δι ημων Εἰεϊά (202) ντίϊεδ: 
Ῥιεϊεπάϊηρ ἴο Ὀε οὐδ," δἀδάϊηρ ἰπϑίδῃςςβ ἔγοτῃ 

5. οὐ μνημονεύετε ὅτι ἔτι ὃν 

-Ξ- πρότερον (Ϊ. ἰν. 16).  Μειι. 
᾿ 8 τ Οσεν ἢ 5. τ ΕἸδενπεσο 

διῖι, χχίν. 15. ν ΒΥ ἡεςεάδ δε νεἶ! δὲ τοζάς, 

“ ἀρύοα τ δε ἀροδεῖς ψτοῖίε ὡς δὴ ἡμων, 85 
τ, 1 εκ. Ρίαί. ἴο υδεγν τῆς ἰλιξετ᾽ 5 

βίδιεσηεηὶ τπδῖ “ οὐπὶ ἱγτβδίοης αυδάδτῃ ρἰετιπιαιε ροηίτυν ὡς δη ". 
3 Τῆς ἀνομιας οὗἉ δὲ Β πιίη., ζορ., ἅτπι., ἘΜΠ., Πατα., Τετῖ,, Απιρ. (ΤΊ., Ττ., ΝΗ, 

Ζίτα., Β]., Εἰπάϊαγ, [,6.), (8 ργείεγδθ!ς ἴο ἐμιε ὙΝ Ἔβίεγη ρᾶγαρῆγαβεὶς ἁμαρτίας (ΑΙ οτά, 
ΕΠΙς., ΨΝΟΣΙ., ὙΝ εἰ88). 

3 Βεηι). οοπ͵]. ἐπι παν τὸ λεγομένον. 

οἰίενουβ εβεοῖβ ὑροῦ τε οδυτοῦ (ολ 
Μαῖι. χχὶν. 4). Ῥιοδδθῖὶν δί8β βυβρίοίοπβ 
οὗ πικίδἰπιετργείδιίοη νεῖ ἄμε ἴο δί8 
τεοεπὲ δχρεγίδξηοεβ ἱἰπ ἀαϊἰδιία, ᾿πουρ ἢ 
τε Μᾶ. ἴδῃ οδυγοῦεβ βεεπὶ ἴο δᾶνα 
εβοαρεά Δὴγ ἱπδιβίοη οὗ ἴδε δηςὶ- Ραυϊπα 
Ῥιοραραπάδ νοοῖ βουγτοὰ Οοτγίπιῃ ποὶ 
Ἰοὴρ αἰϊεγννασγάβ. 

ες. 3. καὶ ἀποκ., ἴπε Δροβίδβυ δηὰ 
δε ἀρρεάγαποε (80 οἵ Βεϊϊασγ, Αςς. 15α.. ἵν. 
18) οὗ τῆς Ρεγβοῃδὶ δητὶ-ἰ ἢγίβε ογ ρββευάο- 
ΟὨ γίῖβε ἔοστῃ ἃ βίηρίε ρΡῃεποτηεηοῃ. Ετοῦι 
ἴε υϑὲ οἱ ἡ ἀποστασία 825 4 Οτεεῖκ 
εαυΐϊναϊεπι ἴος Βεῖϊα! (ΧΧ οὗ 1: Κίηρβ 
χχὶ. 13, Α, δπά Ααυΐΐλ), τἷβ Ἵβομπδίοϊο- 
Εἰςα! δρρὶἱςαιίοη οὗ τῆς ἴεισῃ τνου]ὰ ἠδίυτ- 

ΔΙΙΥ ἢον, εβρεοί!γ 88 Ὀνλα ὩΝ 
ταῖσδ ννεἱ] δε τεργεβεηϊεὰ ΟΥ̓ ὁ ἄνθρωπος 
«τῆς ἀνομίας οὐ [πε Δπδίορυ οἵ 2 ὅπ). 
χχίϊ, 5-.. (ΧΧ) -- Ῥβ. χνὶϊ. (χνὶ"!.). 4. 
1[μανν Ἰεδβηθβϑ ννᾶ8 ἃ οδγάϊπδὶ ἵγαὶς ἰῃ ἴῃς 
7ενίβῃ ἤρφυτε οἵ Βεῖϊ41, 48. νγᾶβ ρεγβεοὺ- 
τίοπ οὗ ἴδε τἰρδίδουβ (ἰ. 4, 11. 7, ΒεῈ 4“ς. 
14α., ἰϊ. 5, εἰς.). Ὅῆδ νεγὺ ογάεσ οἵ ἴῃς 
[ο]]οννίης ἀεβοτ ρου (ἀπωλείας δεῖ Ὁε- 
ἔνεεπ ἀνομίας ἀπά ὁ ἀντικε » Εἴς.» 
ὉΠΟΙτοποΙ ορίο αν, δὰ ἀγαπηδίς 4}}γ}) βι- 
ξεδῖβ ἴῃδι (ἢϊ8 ἱησαγπαῖίίοη οἵ [δνν!εββπεβ8 
᾿ν88 ἃ ἀοοτηεὰ ἤρυγε, ΔΙ πουρ πε οΠΑ]- 
Ἰεηρεὰ ἀπά υδυγρεὰ ἀϊνίπα ρτεγορδῖνεβ. 
Ηξς ἰ8 ἃποῖπεν Απιοομυβ ἘΡΙρῃδηεβ 
Ὅλη. χί. 36, καὶ ἐπὶ πάντα 

ν καὶ ἐπὶ τὸν θεὸν τῶν θεῶν ἔξαλλα 
λαλήσει, ἐπΠουρῇ ῬΑ] σλγεδι!ν βδέε- 
δυδταβ ὨΙΠ156} Ὁ ἀραίηβι τηϊδοοηςερτίοη ὈΥ 
Ἰηβοσιίηρ Ὃν ἱπ Πίδ ηυοίϊδιίίοη οὗ 
τε ννογάβ). Τη1ε σοποερεοη οὗ ἃ βυρετῖ- 
πδίογαὶ δληϊδροηῖθε ἴὸ [εϑὺ8 ΟἸγίϑι δὲ τῇς 
εηὰ 5 (ἢς οΠίεῖ εἰεπιεπὶ οὗ πονεῖτν ἱπίσο- 

ἀυοεά ὃν ῬΑυ], ἔτοπι ]εννϑῃ δάϊτίοπδ, 
ἱπίο τῃς ρῥγίπιίεῖνε ΟἸ τι βείδη ἐβομδίοϊ συ. 
Τα τεοεῆὶ διίετηρὶ οὗ δ] συϊα ἴο εγεςὶ ἃ 
βίδτυς οἵ Βίπιθεῖ ἰῃ τῆς Ταπιρὶς αἱ ]ετὰ- 
ΒΑΙΕΠῚ ΤΊΔΥ πᾶνε ἐπγηϊβῃοδ ἃ ἰγαὶξ [ῸΓ 
Ῥδυ!} 5 ἀεὶ πεδιίοη οὗ {πε ἔστατε Ὠερείνετ; 
ἴδε ἔδαγίυ! ἱπιρίεῖγ οὗ [8 ουΐθυγεῖ πδὰ 
βεηΐ ἃ ρῬζοίουηά 5ῃοοὶς κόρα τὰ 7υάαΐδη;, 
ψΠοἢ νουἹὰ Ὀς εἶς ΌῪ [εὐνδῆ ΟἾ τ βδπβ 
845 ΨΕ]]. Βυῖ Ῥαδυΐ ἀοεβ ποῖ ἰδεπεῖν τῆς 
δηδ] ὈὨεςεριίοη ἢ τἰῃς Ἱπιρετίαὶ συ], 
ΨΠΙΟἢ ννᾶ8 ἴδ ἔγοπὶ ἃ ῥγοπ)ίπεης ἐεαίυγε 
Με δες ντοῖε. Ηἱἰβ ροΐπι ἰδ ἴπαὲ τς 
δε ρβευάο- Μεββίδῃ οἵ δηϊιὶ-Ο"γῖβὲ ν}]]} 
Ἐπιοοῦν 411 τπδῖ ἰΒ ὑτοίδπε δῃηὰ Ὀδβρῃεπι- 
Οὐδ, Ἔν οοποείνδ ες εἰεσηεπὶ οὗὨ ἰπὶ- 
Ρὶεςν ; δηά {πᾶῖ, ἰπϑίεδὰ οὗ Ὀδείηρ τερυά!- 
αἰοά, ἢς ν}]] θὲ τνεϊοοπιεὰ Ὁν [εν 848 
ΨΕΙ] 85 ραρδηβ (φῦ. Αςῖβ χίὶϊ. 21, 22). 

Μες. 5. ἴ᾿ ννᾶβ πὸ δέει δουρῆς, οὐ 
ῬαΑυ δ ρᾶασὲ (1πεὲ βίηρσυϊατ τυΐϊεβ οὐἱ 
ϑρίειδ᾽β ἰάθα ἔπδὲ Το στοῖς {π|8 
δροςαϊγρτίς Ρίοςο). Νος ννᾶβ ἰΐ δὴ ἰάϊο- 
ΒΥΠΟΓΆΒΥ Οὐ δίδ τεδοπίπρ. Εβρεοίδιν 
βίποε ἴπε ἄδυβ οἵ Απείοοδυβ Ερρῇδπεβ 
(υ 4η. νἱϊ., χί. ; οὔ. ασηκε! 8 δολόῤίμην μ. 
Ολαος, 221 Ἃ}, ἃ τῆοτε οἵ [688 ἊἽβοῖεσις 
δΔηὰ νατὶοὰ } εὐνῇ τγαάϊοη μαά ρεγναάεὰ 
Εϑυ εἴγοῖεβ, (πὶ ἴμε 1.δὲ ἄανβ νου] δὲ 
ογαϊἀεὰά ὉνΥ ἃ ριουὰ υρτίϑιηρ δρϑίηβι 

αοὗ. Τῆε ςπαπηρίοη οἵἉ τῃϊδ τηονετηεπὶ 
ΔΒ ὯἼΟῸ ἰοηροσ ἴπε Ὀτάροπ οὐ σοβπιῖς ορ- 

πεπὶ οὗ ἀοά, 885 ἰπ [ἢς οἱἄδγ τυ πο ΟΣ Ὺ 
ἔϊβουῃ π8οε8 οὗ τπ|8 Ὀεϊϊεἴ 51}}} 1ἰρετ), 
Ὁυϊ 4Δῃ ἱπάϊνιάυ] (ὅ ἄνομοᾳ) ννῆο ἱποοτ- 
Ῥογδῖςβ πυπιδη νηοκεάπεβϑ (τὸ μνστήριον 
τῆς ἀνομίας) ἀπά ἱπίεγηδ! οσυππίηρ ἴῃ Βί8 
οννη ρεγβοῃ, ἃπὰ ΠΟ Ἔβϑᾶυβ ἴὸ βυρρίδηϊ 
πὰ βυρργεββ ἴπε ὑγοσβῃὶρ οἵ ἔπε ἴγσῃε αοά, 
Υ οἰαιϊπιίπρ ἀϊνίπε Βοπουζβ ἔος Πίπιδεῖ. 
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πρὸς ὑμᾶς, ταῦτα ἔλεγον ὑμῖν; 6. καὶ νῦν τὸ “ κατέχον " οἴδατε εἰς ν τ κολύον 

τὸ ἀποκαλυφθῆναι αὐτὸν ἐν τῷ αὐτοῦ " καιρῷ. 7. τὸ γὰρ μυστήριον « ἡξειν κί, 
ἤδη ἐνεργεῖται " τῆς ἀνομίας, "μόνον ὁ κατέχων ἄρτι ἕως ἐκ μέσου γ ΠΝ 
γένηται. ὃ. " καὶ τότε ἀποκαλυφθήσεται ὁ ἄνομος, ὃν ὁ Κύριος Ἐμϑον 

δ. Ώ. 
Ἰησοῦς " ἀνελεῖ ὅ τῷ πνεύματι τοῦ στόματος “ αὐτοῦ καὶ " καταργήσει χί, 29, 35). 

τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς παρουσίας αὐτοῦ" 9. οὗ ἐστιν ἡ παρουσία κατ᾽ ὁ κέβιαν 

ἐνέργειαν τοῦ Σατανᾶ ἐν πάσῃ δυνάμει καὶ ' σημείοις καὶ τέρασι ' ψεύ- ἃ δ, Π, το. 
δους το. καὶ ἐν πάσῃ ἀπάτῃ "5 ἀδικίας ᾿ τοῖς ᾿ἀπολλυμένοις, ἐλαμεις 

Σ ἀνθ᾽ ὧν τὴν ἀγάπην τῆς ἀληθείας οὐκ ' ἐδέξαντο εἰς τὸ σωθῆναι (ὦ α τος. 
ς Ροει- 

εἰδεείςδι, ὙΝΊΩ. αὶ 13, 5. ἁ Ἑτοτα 188. χἱ. 4 (υΧΧ), «ςορίεά ἰῃ Ῥα. 80]. χνΐϊ. 27, 41; (7. ]οὉ ἱν. ο, 
4 Ἐεά. χιϊὶ. 38. οϑεεου: Οοσ. ὶ. 28. ἔ ΟἹ. οἁ ἃ ζος. χἰϊΐ. 12; Μαῖὶ. χχὶν. 24. εθεη. 
οἵ οεἰξίη. Β Ῥαι. ἱποοσηγιοάϊ (Βα, ἢ 37, 2), δ ἱῃ 1 Οος. ἱ. 18; οἱ", Μουϊίοῃ, 114.115 (" δι ν 

, δυσαῖϊνε μον νὴ ἴδε νογῦ ἰδ, νὰ βεςὲ εςεἰνί τ ἴῃ ἰῃε ἰδοὶ ἰδδὲ τῇς (ο6] ἰβ ἑώσανγ τεδοβεά""). 
; (7. οὰ 2 (ος. ἰΐ.1:5. Κκ 86εε οὐ Αεἰξ χίὶ. 23. 1 σοπίσγαδι 1. ἱ. 6, ἰΐ. 13. 

Ηε ἰ8 ϑαϊδη᾽ 8 πιεββίδῃ, ἂπ' ἱπέεγωδὶ Ἴαγί- νὶ. 14, εἴς., ΤΗίεπις, ές [πϑολγέ εν τὸν 
οδῖυτε οὗ τε ἔπιε πιεββίδῃ, Οὐ Α:.. 1:-α., Μαρπετία, 34 (ἡ) οἵ ]εβὺ8 Πετιαϊὰβ ἢϊδ 
ἦν. 6, ψΒετε ἰὲ ἰ8 βαιὰ παῖ Βε112] “ ν"1}} ονεγίῆγον,.---ἐπιφανείᾳ -αὶ ευδάεῃ ἀρρεᾶτ- 
ἀο ἀπά βρελῖκ {κε ἴδε Βεϊονεὰ απὰ με νν}}} ἃπος οἵα ἀεί:υ ἂὲ βοπὶε οσίβἰβ (φῦ. Ὀϊοά., 
ΔΆΥ, ἴ ἅτὰ σὰ ἀπά Ὀεΐοτε πὲ ἵμετε μ88 δέομίι., '. 25), 38 με φοὰ 'π 2 Μδςς. ἰϊ. 21, 
εξ; ποης "᾿. ἀπ, 24, εἰς. “1η Βίεγαιὶς ᾿πβοσὶριίοπβ ἴῃς 

Μψεσ. 6. Ἡγεῖϊΐ ποῖσ, γομ ἅποιν τολαέ Δρρεδιὶηρ οἵ τῇς φοὰ ἴῃ νίβὶ]ε ἔογτῃ ἴὸ 
σεςίγαϊπς ἀὐνε ὕγονι δείπρ νιαηἰ εσέεά (ςοτη- τῆδῃ 18 οοπιτηοην ἐχρτεβσϑεὰ ὉΥ ἴῃς βᾶπὶς 
ἵπρ ἘΠ ἱπίο ρίαν δηά εἰρῃ!δ δείογε λὶς ννοτά " (Κδιιβαυ, Εαῤ. Τί. χ' 2ο8). Τῆΐβ 
αῤῥοϊκέφα «φατοη. Νῦν ρτοῦδῦΐϊν σοεβ ἢ ράβεαρςε, νἱτἢ ἰτ8 ἤετος πιεβδίδηϊο δπῦςϊ- 
οἴδατε, ποὶ Ψί( τὸ κατέχον (45 “.6΄.,ὄ ἰπ ΡῬδοη οἵ τῆς δἀνεγβαγγ᾽ 8 ἀοοπὶ ἱπίεγγυρίβ 
]οδη ἵν. 1:8, βο ΟἸββδυβεη, Βίβρίηρ, δνίε-ὀ τῆς ἀεβοσίρεοη οἱ ἢὶ5 πηϊββίοπ νυ ἢ ἰ8 
δεῖεσ, Ζαῃη, ννιεάς), ἀπά καὶ νῦν ἰδ ποῖ τεβυπιοά (ἴπ νεσ. 9) ν ἢ πῃ δοοουηὶ οὗ 
ἱειῆροσδὶ, Ὀυς “ἃ τπεῖε δάνει"Ἑ οὗ ρᾶ8-ὀ [δε ἱπβρίγαϊίοη (κατὰ), πιειποά (Ὁ) δηὰ 
βαρε" ([,ὔπεπιδπη, ΑἸέογά) ἱπ ἴπε ατρὰ- τεβυ] 8 (νεσ. 10), οὐ τῃὶ8 εν]} δάνεηϊ. 
τηεπὶ (80 ὙΠ οἶδα ἰη Αςῖδ ἰ{], 17). νεῖε Οαΐςη (ἐς γαομὶέ, παξ., τ. 2, 4-5) ῬὮγβίο- 
γῦν τεπροταὶ, ἰξ ᾿νοῦ] πιεϑη (α) ἔπαὶ ἄυγ- Ἰορίςδ!ν ἀεῆπεβ ἐνέργεια 48 ἴὩς Ῥτοζεδ8 
ἴηρ' ἴὰς ᾿πίεγναὶ θεῖννεεη Ῥδυ} 5 τεδομίπρ οἵ δοιίν! ιν νθοβς ῥτοάυοι ἰ5 ἔργον. Τῆς 
πᾶ τδε δετῖναδὶ οὗ τηἰ8 Ἰεϊτεσ ἐγεβῆ οἰγσουτη-ὀ ἰηρυΐβε ἴο ἐνέργεια ἰΒ δύναμις. Τῆε 
βίδποςαΒ (80 Ζί Πηπλ61) Ὠδά δτίϑεηῃ ἴὸ ἤσουν δύναμις οἵἉ [δ 50 ὄὐταὶ ἀεϊυδίοη ἰδ 
Ἰιρδε οα τῆς ἐπννατιης οὗὨ ἴῃς δάνεγβαγυ. βρεςίϑι!γ τηαπίςβίεά ἰπ σίρνις αν τοομάεγς. 
Βαὶ οὗ ἐπἰδ ἴπετε 'ἰβ πὸ πίπι ννβαίθοενεσ ἊΝ Ῥοννετ οὔ ννοσκίπε τηΐίγαοὶεβ ἰῃ ογάεσ 
ἵπ ἴδε ςοπίεχι. Οὐ. (δ), ργοίεσδαθιγ, ἰξ τὸ ἀεοεῖνε ρεορίε (νεσ. 11) ννᾶβ δῃ δο- 
νοῦ οοπσαδὲ ἢ τῇς ἐο]]οννίπρ ἐν οερίεά ἰγαὶϊξ ἴθ τἣς εν 8 δπᾶ δαὶ 
τῷ αὐτοῦ καιρῷ, 145 δὴ οαυϊναϊεηξ ἴος ΟὨτίβιίαπ ἰάεαβ οὗ βδυςμβ εβομαϊοϊορίοδὶ 
ππκοδάν» (Ηρίσιαπη, ΡΟΝ, ΜΙΠραη, σρρομεηῖβ οἱ Θοά (Ωγ ὁη εν. χἰϊ 13, 

ς.). ,ὰ , ΜΒ ἿΝ τὴν πο ὐΑρατυ χοὸς Οδεελέοκίς ἀ. 784. 
εἴ. 7. ρ, αἰηίηρ οἴδατε, ς Α ., 403 1). 

κατέχων ἰδ ἃ ΠΑΝῚ τεβϑεηΐ Ἵχρετίεπος ἐγ 10. ἀγάπη (εἴ. νετ. 12) Ὠεῖε, ἃ5 
δηὰ οὐεεγνδιίοη, ῃϊοἢ δοοουπῖβ ἕος τῇς [ὐκὲ χὶ. 42, νἱτὰ οὐ). σεη. ΟΛ 4ε-. 
ἀνομία Ὀεὶπρ' 848 γεῖ ἃ μ' ριον, Οορεσᾶ- Ἑ [Πςα., ἵν. 15, τ6: “Απὰ Ηε 1] ρίνε τεϑβῖ 
εἰς βεοεῖγ, δηὰ ποὶ δὴ ἀποκάλυψις. [αδονςε, «ἢ. ἱ. 7] ἴο ἴῇς ροάϊγ ννῆοπι Ηες 
Ῥαὺ ἄοεβ ποὶ 880 ὉΥ τνῆοτμ ((ῆς ἄ! 8021] δπά ἰπ τῆς δοάν ἰπ τῆ ΐ8 ννοτ] ἃ, δῃηὰ ἴὸ 
Βίπηβει}) τῆς τεβίσαϊης 18 στη “πα 411] Ψψῆο Ὀεοδυβε οἵ τπεὶς (δ ἴῃ Ηἱπὶ 
μόνον, ἴῃς Εἰδῖιβ τπησδὲὶ Ὀς Β]]εὰ ὡρ ἢ πᾶνε εχεοσαϊεὰ Βεϊίας δηὰ δ8 Κίπρβ ".. 
βοῆς ρῆγαδβε {ἰκ8 “1 οβπποῖ Ὅς τηδηϊ- ἀλήθεια, ποῖ -- “τυ ἰἱπ τῇς φεπεγαὶ 
ἐεβιεὰ ἢ. [18 τεὰὶ ςδαζγδοίες δηά ε1}}] δεηβε οὗ ἴῃς ἴοστὴ (1 πετηδηη, Πἱρπιίοοι, 
δοορε ἃτε ποῖ γεῖ ἀϊβοϊοδβεά. Ἐοὸσ ἄρτι Ζίἧπιπιετ) Ὀυὶ -Ξ- “ἢς τσυτἢ οἵ ἴῃς φοβρεῖ 
τε νῦν, ὦ. Νάρεῖ 8 ποῖς ἴθ ὧδ Ἡγονέ- (45 υβυδ] ἴπ Ῥα01]) δἂβ δραίπει ἀδικία δηά 
Ξεδᾶϊε ἀες ΑῤοΞςίφὶς Ῥαμῖμε (36, 37), ἀηὰ ψεῦδος (Εσοπι. ἱ. 15 {., ἰϊ. 8). Ἴδε ἀροβιῖα 
ἔοτ οπιϊββίοῃ οἵ ἄν, ΒΙ458, 8 ὅ5, 1ο. ποϊάβ τπᾶὶ (δὲ τεΐιβδ] ἴο ορεῃ οὔδ᾽ 5 

Ψεν. 8. ὅν, κιτιλ., Πἰδ οΑτδασ ἰ8 βΒῃοσὲ πτϊπά δηὰ μεατὶ ἴο ἔπε φΌβρεὶ ἰεᾶνεβ {ἰξπ 
δηὰ τταρῖς. ΤΠ ἀρρατγίτίοη (οἷ. στ Τίπι. ἃ ῥσγεὺ ἴο πιοσδὶ ἀεϊυδίοη ; [υάιςῖαὶ ἱπβδλτυδ- 

ΨΟΙ, ΙΝ. 4 
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πὶ δες αὐτούς. 11. καὶ διὰ τοῦτο "᾿ πέμπει αὐτοῖς ὁ Θεὸς ἐνέργειαν "πλάνης, 
Εσεῖ. χχ. 
085, πα εἰς τὸ πιστεῦσαι αὐτοὺς τῷ ψεύδει" 12. ἵνα " κριθῶσι πάντες οἱ μὴ 

εἰς. 
Ὁ ϑδρ.ν. 

34.36.28, πιστεύσαντες τῇ " ἀληθείᾳ ἀλλ᾽ " εὐδοκήσαντες τῇ " ἀδικίᾳ. 13. 
Ἡμεῖς δὲ "ὀφείλομεν εὐχαριστεῖν τῷ Θεῷ πάντοτε περὶ ὑμῶν, " ἀδελ.- 

ο ἔκηκ: φοὶ ἠγαπημένοι ὑπὸ Κυρίου, ὅτι ᾿ εἵλατο ὑμᾶς ὁ Θεὸς " ἀπαρχὴν ' εἰς 
88 ι8 Ηεῦ. 
χὶϊ!. 4, 
εἰς.). 

ΡῬ 8εεοῦ 
Ἐοπι.1.18, 
ἀπά Οος Τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 
αἰ, 6. 

4 ζορίγδει 
Ὑ 11. 

τὶ. 4. 5. 07.1. ἱ. 4 (ἴῃ οἰπιῖδε ςοππαχίοη). 
χχνὶ. 18. υ Εοσπι. χὶ. τό, χνὶ. 
Ῥοεϊιίου τεβεςιοά ἴα νογ ἱ Ν χ 6]. 4 
ἐδβουκῆι οἵ ἰΐ. 1-2. δ ὦ, 1. ἐ!. 8 δῃά τ (ος. χνΐ. 13. 

1 Τῆς δίῃ, 

. 5: 1 οε. χν 
Οος. ἱν. 3. 

σωτηρίαν ἐν " ἁγιασμῷ " πνεύματος καὶ πίστει ἀληθείας, 14. εἰς " ὃ 

ἐκάλεσεν ὑμᾶς διὰ τοῦ " εὐαγγελίου " ἡμῶν, εἰς " περιποίησιν δόξης 
15. ᾽ἄρα οὖν, ἀδελφοί, " στήκετε 

καὶ κρατεῖτε τὰς " παραδόσεις ἃς ἐδιδάχθητε, εἴτε διὰ λόγου εἴτε δι᾿, 

τ Αἰοχαηάγίδη ἔογτ (ὙΝίΏ. αὶ 13, 13); ῳ.. Ὀευς. 
. 20, εἰς.; νυν]. ἱν. γ.8. ν {.ς., ξεηεαὶ 

Υ 2.1. ν. 9. ΣΟΙ. ἴ. ν. ε; τεβυσαες 
Ὁ 866 111. 6 δΔῃηὰ τ: ζος. χὶ. 2. 

ἴα νατίδηϊ ἀπαρχὴν, δάοριεά Ὁγ [,Δοἢ., ΝῊ πιατρ., ἮΝ εἶδε (1,6ῖι.}) 
ἔτοτα ΒΟΕΓΡ, πιΐη., ἢ νῷ., δυτ.ρ, Εὐυι8., Παπι., εἴς., ἰ8 ῥχεξεγαθϊε ἴἰο ἔῃ βίζσοη σι! υ 
ευρροτῖοά απ ἀρχης 
εἴς.). 
γεῖ το ἕο! ονν (εὐ. {{|. 1, ἀπά ἱ. 4). 

τίοπ 8 πε ρεηδίν οἵ ἀϊδορεάΐεπος ἴο ἴῃς 
ἀπῇ οἵἩ αοὰ ἰπ ΟἸγίβι. 

ψεῖ. 11. Αἢ εοῆο οἵ τῆε ρτίπηεῖνα 
ϑεπηεῖς. νίενν (5:}}} εχίδης, οὖ Ουτγῖ8᾽ 5 
Ῥγὲνι. ϑενε. Κεϊρίομ. Το- αν, Ῥῃ. 69 ἴ.), 
τῆᾶι αοἀ πιᾶῪ ἀε!ρεγαῖεῖν ἰεδὰ πιεπ 
ΑΒίΓΑΥ, ΟΥ̓ Ρεγγηϊξ ἴΠοπὶ τὸ ὃε ἔδιδ!ν ἰπ- 
(λιυαιϊεᾶ, 45. ἃ ρεῆδὶ ἀϊβοὶρ! πε (οΐ Ῥβ. 
90]. νἱϊϊ. 15; Ταδβῖ. ΧΙΙ. Ῥαισ. δη. ἰχ.). 
Α πιοάετῃ. Ψου!ά νἱενν ἴμε βαπιεὲ ρῆεπο- 
ΤΆΘπΟη 48 υ]] βοερτὶςβτη ἰββυιηρ ἰῃ 
Ξιυρεγβιίοη, οἵ ἰη ἱπΑ Ὁ 1 Υ το ἀϊβιϊη συ ΐϊδῃ 
τγαῖῃ ἕτοπι (4βϑεμῃοοά. Πεϊυβίοηβ οἵ 118 
κιπὰ σδπποὶ δε] Ὀεϊΐενετδ (ΛΓ Μασ χῖϊ. 
22; Τεβῖ. ἴββαςῃ. [11.). [π᾿ Τεβῖ, Νδρῆῖ. 
εἴ, 3. ἸάοἷβΒ ἅτε πνεύματα πλάνης (7. 
Τεβι. 1 εν]. 11].. 3, εἴς.). 

Ψνεσ. τῷ. 1{κὸ τῆς ργορῃεῖ Ϊοδπη μα! 
ἃ ςεηυτΥ ἰδίαν (χίϊ!. 2 {.), Ῥαὰ]! ἀϊβιίη- 
Βυΐϊδηε8β Πὶβ δηϊτ-ΟὨσίβε ος δηκεδεϊβες 
ἤεῖο ἕγοτη ἴῃς ϑαίδῃ ννῆοβα οαπιραίρῃ ἢ 
ἐχρουΐεβ; δαῖ, υπ]ῖκε ]ομη, τδα ἀροβίὶε 
δ8 ποιϊμίηρ ἰο βᾶῪ αδουξ ἴῃς ἕαϊε οἵ 
ϑαίδη. Τῆε ἰοοῖβ δπὰ ἔπε νἱοῖπιΒ οὗ 
ϑαίδη γε ἀεδιτογεά, δπὰ {πεν δἷοης.-- 
«αὐδοκ. ποἱ ἢ ἐν 48 υδυδὶ, Ὀυϊ τ ἢ τΏ 6 
͵ε88 σοπηποη (οὐ, ε.ρ., τ Μᾶος. ἱ. 43, καὶ 
“πολλοὶ ἀπὸ ᾿Ισραὴλ ηὐδόκησαν τῇ λατ- 
ρίᾳ αὐτοῦ) ἀδιίνε. “Αηὰ τδε ρτεδίεγ 
πυμῖθες οὗ ἴποϑε ΨῆΟῸ 8141} πᾶν ὕδεῃ 
Δηϑβοοϊδιο ἰορεῖπεσ ἰπ ογάεσ ἴο τσεςεῖνα 
τῆε Βεϊονεά ἢε [ἐ.6.,», ΒεῖϊΔτ)] νυν} ταγη 
Δβιὰς δῆὲεσζ Ὠΐτη᾽ (Α45.. 1:α., ἵν. 9). 

Ψνες. :3-Ὁβάρτε ΠΠΠ- εσ. 5. ΤὭδηκα, 
Ῥτάγετβ ἀπὰ ςουηδεῖβ. 

ει. 13. ἀοὰ ἢδβ οἤβοβεῆ γοὺ (εἵλατο, 
Δἃποῖδες ΓΧΧ εἐχργεββίοπ, ἱπιρὶ γπρ ἴδαὶ 
Αγ βείδπβ δὰ ἤονν βυοσεεάεα ἴο τῇς 
«δετγίβῃεά ρῥείν! χε 5 οὐ Οοά᾽β Ρεορίε) ἴο 

(Ραυϊπς απ. ἐνρ., ἰῃ Πίδιοτίοδὶ βεηδε οἵ ῬΏ]]. ἱν. 15, Ας. χν. 7, 
Τῆς Τῇεββδίοηίδηβ οσ Μδοεάοηίδηβ γε βγεί- γμέέ5, 45 ςοηϊγαβιε νυ οἵπεῖβ 

Ὁς βανεά, ἱπβίεδά οἵἉ νἱδεἶπρ γοὺῦ ἢ ἃ 
ἀελάϊγ ἀεϊυδίοη (το, 11) Ὡς ἢ δηάβ ἱπ 
Ἰυάρπιεηι (12); γουγ ἀϊδοὶρ᾽ πε 18 οὗ βᾶπο- 
εἰβοδίοη (ςοπίγαβι 12δ) ἀπὰ Ῥεϊϊεῖ η νυν μδὶ 
ἰδ ἴτε (ςοηγαβὲ 1σ, 126), ἴπ68ε ἰογηίπρ 
ἴδε βρῆεγε δπὰ {πε βςορε (εῖ σ᾿ Τίπι. ἱϊ. 
15, Δηὰ ἴοτ ἐν γ᾽ ᾧ ἴῃ τῆϊ6 βεηβε Ρ8. 
80]. χνῖϊ. 33) ἔοτ βαϊναιίοη δεὶπρ γεα  βεά. 
ΤΠοβε 20 ἃγὸ βαποιῆεὰ ἀπὰ ᾿νῆο {τυ ϊν 
δεῖίενε 5Π411] θὲ βανεᾶ, Οὐ. νεσ. 14 δπὰ 
Αῤοεο. Βαν., ἴἰν. 21: “ἴῃ πὸ δηΐπὶ βδθοῦ 
υἱηάϊοία εὶς ἂς 118 αυΐ ἱπίρτορε ἐβεγαπὶ, 
ἰυχία ἱπιρτοδίτδίεπι δογυπι, εἰ ρο βοδοὶβ 
βάεἶεβ ἰυχία ἤάεπι εογυιτη".- πνεύματος 
ΤΔΥ ὃς εἰπεῖ (α) -- "" ψτουρῆι ὉΥ τῇς 
(βοΐ) ϑρίγι" (οὐ τ Ῥεῖεσ ἱ, 2), ἰῃς ἀϊνὶπε 
εἰάε οἵ τῆς Πυπιᾶη πίστει, οἵ (δὴ -- “ οἵ 
ἴδε δρίγιε" (οὐ 1. ν. 23; 2 Οοσ. νἱϊ. τ), 48 
οἵ ἴῃς Βεατγὶ (1., {{Π|. 13). ΎὍὙΠΣ δῦβεπος οὗ 
δε ατίῖοῖὶς 18 ποῖ ἀεοίϊβίνς δρδαίῃϑι τῇς 
ἴοττηδι τεπἀθγίηρ, Ὀὰϊ τῆς ἰδίζος ἰ8 τῆ 
τόσες ριοῦδθὶα ἴῃ νίενν οὗ {πε οοηϊεχῖ; 
ἴπε Ρργοόσεββ οὗ ἁγιασμός ἱπνοῖνεβ ἃ ἶονε οὗ 
1πε τυτῃ δηὰ ἃ δεῖ ἰπ ἐξ (ἑ.4., ἴπ τδε 
ἴσῃ ρο8ρε}) νυ ἰςἢ ἰδ ορροβεὰ τὸ τεϊρίουβ 
ἀε]υδιοηβ “εὐ ἰϊ. 2). 

ΜΝετ. 14. Τὸ ὕε βανεάᾶ υἱεϊπηδιεὶν (12) 
ἰδ ἴο ΡΟΒΒ688 οἵ γδῖμεσ ἴο βῇδτζγε ἴπ6 βίου 
οἵ ΟΒτῖβι (εἶ 1... 11. 12). 
γε. 16. Τῇ ἀϊνίπε ρυγροβε ἀοεβ ποὶ 

ψοτκ δυϊοσηδίοα!γ, αὶ ἱπηρ]ιῈ5 ἴπῸ οο- 
ορεζδιίοη οὗ ΟΠ γί βιϊδηβ8---ἰπ τ 8 σᾶβε, ἃ 
τεβοΐυϊς 3:εἀίαβίπεββ γεβιϊπρ ου ἰου δεν ἴὸ 
τε δροβίοϊ!ς ροβρεὶ. ἴπ νίενν οὗ ρᾶ58- 
ἃρεβ ἴἶκε τ Οοσ. χι. 23, χν. 5, ἰϊ ἴ8 σταῖυϊΐ- 
τοῦβ ἴο τα δὴν βεςοη-οθηΐϊυσυ ρδβϑίοῃ 
ἴοτ ογὰὶ δροβίοϊὶς ἰγδάϊθοη ἱπίο (πεβὲ 
ννοτβ ογ ἰπίο ἔποβε οὗ [1]. 6. 
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“ ἐπιστολῆς ἡμῶν. τό. “ αὐτὸς δὲ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς αἴ ν. 47. 

καὶ ὁ Θεὸς ὁ πατὴρ ἡμῶν, ὁ ἀγαπήσας ἡμᾶς " καὶ δοὺς 'παράκλησιν οἵ. 4 Οοτ. 
ξ αἰωνίαν καὶ ἐλπίδα ἀγαθὴν " ἐν χάριτι, 17. ' παρακαλέσαι ὑμῶν ο ΠΝ 

τὰς καρδίας καὶ ' στηρίξαι " ἐν παντὶ ἔργῳ καὶ ' λόγῳ ' ἀγαθῷ. [ ξεδονα 
111. τ. "Τὸ λοιπὸν, " προσεύχεσθε, ἀδελφοί, περὶ " ἡμῶν, ἵνα " ὁ ΠΩ ᾿ 

λόγος τοῦ “ Κυρίου “ τρέχῃ καὶ " δοξάζηται καθὼς καὶ ' πρὸς ὑμᾶς, 2. “Γϑο 
καὶ ἵνα " ῥυσθῶμεν ἀπὸ τῶν " ἀτόπων καὶ " πονηρῶν ' ἀνθρώπων " " οὐν ξἰουτῖν." 
γὰρ πάντων ἡ πίστις. 4. ' πιστὸς δέ ἐστιν ὁ Κύριος, ὃς " στηρίξει' ὦ, "ἴ- 

13 
κι ὁσγῖ. 4. ὑμᾶς καὶ " φυλάξει ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. 4. “ πεποίθαμεν δὲ ἐν Κυρίῳ ὯΝ. 

9 ἐφ᾽ ὑμᾶς, ὅτι ἃ παραγγέλλομεν ποιεῖτε " καὶ ποιήσετε. 5. ὁ δὲ χχὶν. το; 
Τβαυς. ἱ. 
139,4; 

εεἰ. 
ἁ Ρε. οχὶνίϊ. 16, εἰς. (ΧΧ), σά, νἱ. τ.Ἅ 41. ἵν. τ; Ερβ. νἱ. το. Ὁ]. ν. 25. ς 1. 1. 8. 

ςοηῖζαδι 2 Τί πι. ἰϊ. 9. εἴ βϑδῦϑε οὗ Αςῖδ χἰϊὶ. .48.. (1. ἐϊΐ. “: εξ με Βοπι. χν. μι: Τί, ἱν. 1); 
Ῥ5. 50]. ἱν. 27. Β 5ες οἢ Αςῖδ χχνίϊί, 6; 184. χχν. 4 (Χ Χ); διὰ ου 1. ΠΠ᾿. 3, ᾿' πιεσυίάεὰ δοά 
υηρεϊηςὶρίοά "" (Κυιϊδοτίοτά). ἱ 6.6... ἰα Οοτίης , εὐ. Αςἰα χνιϊὶ. 6 ἴ. 2 Τί. [ἰϊ. 13. κῷ,. Βοια. 
Χ. 16 τὴ Αςῖα χνὶΐ. 12, 34. 17}. ἰ. το, Αςιδ αν. οἵ. τῇ ἰΐ. 17. 12 Τὶ ἷν. 18, οτῦο. 
1ϊ. 3. ΡΟ, 1. ἰν. το. 

Νεσ. 16. αὐτὸς δὲ, ρειῃδρβ ἴῃ ἃ ἐδς Ῥαμίμς, Ρ. 37), οὐ “ ποινατὰ ", Τῆς 
5:1 ἢν ἱπιρί!οῖς ἀρροβίείοη ἴο {π6 γομρ ουὐ ψεπεσδὶ αἱπὶ οὗ 1πΠῸ ραββαρε ἰ8β ἴοὸ ψίάξῃ 
τος οὗ ἴδε ῥγενίουβ βεπίεηςε.--ἀγαπήσας 
καὶ δοὺς, κιτιλ., σοπηεοιίοη 48 ἰπ Ϊοδπ 
11. 1τ6. --- παράκλησιν ἴος τΠϊ8 ννοτ]ὰ, 
ἐλπίδα ογ {πε ννοσὶ ἃ ἴο σοπης ; 411 πόρε 
5 εποουγταρεπηεηῖ, Ὀυϊ ποῖ νίςο-νοτβᾶ. 

Ψετ. 17, ἰπ ςοηχαβὶ ἴο {πε ἀϊθαυίεῖ πὰ 
ςοπίαδίοη οἵ ἰΐ. 2. ἔργῳ Δ48 ἰπ '. 1, 1. 4, 
γε, λόγῳ 45 [{].- 1,15; 1., 1. 8. 8εε τῇς 
ξυϊϑοπις βάρη ἰπβοτρῦου οὗ Ηαιϊοδγ- 
παββαβ, νἢἰο ἢ αἴτεε ρίνίπρ τπδηκβ ἔοσς ἴῃ 6 
δίτἢῃ οὗ Αὐρυδβίυβ, σωτῆρα τοῦ κοινοῦ 
τῶν ἀνθρώπων γένονς, ἀεοίδτεΒ {παῖ τηεπ 
πονν ἅσε []} οὗ ἐλπίδων μὲν χρηστῶν 
πρὸς τὸ μέλλον, εὐθυμίας δὲ εἰς τὸ παρόν. 
Οοηίγαβε 4150 δε κενὴ ἐλπίς οἵ τῆς ἰπ|- 
Ῥίουβ ἰῃ 58. ἰἰϊ. τσ. 
ΟΗΑΡΤΕΕ [1].--νεσ. ᾿. [τ δά άϊκτίοπ ἴὸ 

οὔετίηρ ργάγεσβ οη δεῖς Ῥε δ], Ῥϑὺ] 288 
1πεπὶ [0 ῥγᾶγν ἴοσ ἴπε οοπεϊπυδὰ βυιοοεββ οὗ 
{πε ἔοβρεὶ ("“πιᾶν οἵμεῖβ δε 45 ]εβϑιῖ 48 
νψ»Ὲ τε 1) δηὰ (νετγ. 2), ἔογ 1ἴ5 ἀρδϑηϊβ᾽ 
βδίεϊυ (158. χχν. 4, υχΧΧ,, ἃ τοτηϊπίβοεποα 
οἢῆ. Τῆε ορροπεηΐβ πεγεὲ ᾶγὲ ενϊ πεν 
αἰ. τὸ {) θεγοπά ἤορε οἵ Ἴοπνεγβίοῃ ; 
Ρτεβεγνδίίομ ἔγοπι πεῖς νυ 1168 ἰβ 411 τῃδὶ 
ςᾶπ 6 ἐχρεοιϊεσά. ἘρῚ ἃ βϑρεεάυ ἈΠδΨΕῚ 
το τη18 ῥγάγεγ, 8εὲ Αςίβ χνυ . 9 ἡ. Τῆς 
τερεδιϑὰ υβς οἵ ὁ Κύριος ἰπ νν. 1-5, Ὀτίπρβ 
οὐἵ ἴπς σοπίτοὶ οὗ αοἄ δηιὶά ἴδε ῥἱοἱβ ἀπά 
Ῥαϑβίοῃηβ οὗ τηδηκίηά. --- ἀτόπων. Τῆε 
ϑεπεγαὶ βεπβε οὗ τῆς τεγπὶ ἰβ ρίνεπ Ὁ 
ῬΠΠΟ τη δἰ αυεοσ δἰ]εροτζί βία οὗ αεη. 11), 
9 (1,ορ. Αἰΐσρ., ἰ1ϊ. τ7, ἄτοπος ται 
εἶναι ὁ φαῦλος) ; οςοπιηποην ἰὰ ἰΒ υϑεά, 8 
εἰβενθεσε ἰη τῆς Ν.Τ'., οἵ τπΐπρβ, θαϊ πέτα 
οἵ Ῥεσβοῃβ, εἰπεῖ 88 - “"1}1-ἀἰβροβεά,᾽" οσ, 
ἴῃ ἃ [ε88 ρεπεσαὶ ἂπὰ ἀεγίνατίνε 56 "86 - 
“ἐρεγνεσβε᾽" ((ὐ Ναρεϊ!, ἀεγ Ἡ)ογέσομαΐς 

ἴδε Βοτίζοη οὗ ἴδε Τβεββαϊοπίδῃβ, Ὀγ δη- 
᾿ἰδείηρ {πεῖς βυπηραῖῃυ δηὰ ἱπίεγεδε οἡ 
θεαὶ οἵ ἴῃς ἀροβῖῖεβ. ΤΌΘΥ ἃγα ποῖ ἴδε 
ΟἾΪΥ ϑυβετιεγβ, ογ ἴῃς Οὐἱν ρεορίς ψῆο 
πεεὰᾶ ργᾶγεογ δηὰ Πεῖρ.---οὐ παντὸς ἀνδρὸς 
εἰς Κόρινθόν ἐσθ᾽ ᾿ πλοῦς, 50 τη ἴῃς 
δποίεης ργονεσῦ. Ῥδὺΐ νυτίϊεβ ἔγοπη Οοσ- 
ἱπτῇ τῆδι ψ Ὦ16 ἐνεγγοπε δ85 ἴῃς οἤδηςς, 
ποῖ 411 ἤᾶνε {με ἀδβίγθ, ἴο γίνε δἵ [πῃ 6 
[αἰϊῃ. ἡ πίστις [5 τῆε (Δ1τἢ οὔ πε ροβρεῖ, 
ογ ΟΠ τί βιίδηϊυ. ΒΥ ἃ ομαγδοιεγίβιϊς ρίδυ 
Ὅροη ἴδε Ψψογὰ, Ρδμ] (νεῖ. 3), ἢυττί6β οἱ 
το δάά, ““Ὁυὲ τῆς 1,οτά ἰ5 (δι δι}. ὑμᾶς 
(ἴοσ ψνβῖοῃ Βεπῆεν δπὰ Βα)οη ραυβιοὶν 
οοη͵εσίωτα ἡμῶν) 8ῆοννβ δον ᾿ρμεῖγ ἢΐ5 
ταὶ τγεϑῖβ οὐ ἱπουρῆιβ οἵ ἰδ οὐνῇ ρετὶ! 
88 οοπηραγεὰᾶ υἱτ ἴῃς πεεὰ οἵ οἴποσβ. ἴι 
ἰ8 ἱπῃιροββίθίε ἴο ἀεςίάς, εἰζπες ἴτοῖι ἴῃς 
Κιδτατηασ οὐ ἔγοπι {πε ςοπίεχῖ, συν ῃοῖποῦ 
τοῦ πονηροῦ ἰδ ΠουΐΕΙ ΟΥ πηδβου]η6. 
Εἰιδες δεῆβε νουϊά βυΐῖ, τπουρ, ἱΓ ἴμετα 
18 8 τεπιϊπίϑοαεπος ποῖα οὗ ἴῇς 1 οσά Β 
ΡΓΆΥΕΙ (80 Βεὶπε, έθης Ολγίϑέμε τι. 
Ῥαμίμς, 252 ἴ,, ἀπὰ Οἤδβε, Τεχίς αμά 
δίνάϊες,ὶ. 3. 112 1.)), ἴῃς πιαϑουϊπα υνουἹά 
δε ἱπενίτα ]ε, 88 ἰβ ἱπάεεά πιογὲ ὑῬσγοδδῦῖς 
ἴος βεηδγαὶ τεᾶβοηβ (80 ἐ.5΄., Ηοϊηδηῃ, 
Ἐνετπρ, ΕἸςοῖι, εἰς.) 
ες. 4. πεποίθ (ΞΞ ννε ἴδνε (4118), 

811} ρἱαγίπρ οὐ τῆς ποιίοῃ οἵ πίστις. 
Ῥδυΐ τ}11ε8 τῆς Τ μβεββαϊοηίδῃβ ὃν γεπιὶπά- 
ἱπρ ἴπεπι, ποῖ οηἷγ οὗ αοά 8 ἔα] πεββ, 
Ῥυϊ οἵ τῃεὶς {τ εηἀ8᾽ Ὀεἱτεί ἰπ ἘΠ ἐπὶ. 

ψγεῖ. 5. κατευθύναι, κιτιλ. Αι] πὸ 
Ἰοηρετ (1., (ιν. 11) επιεγίαίπβ ἴῃς Πορα οἵ 
ταν: δἰ τἰπρ [Πεπὶ θοῦ. “οἀἄ᾽ 5 ἴονε δπὰ 
ΘΒ τίβε'β ραῦεπι ἐπάυγδηςε ᾿ (ἐ.ε., τπε 
ὑπομονή ὙνΠοἢ ΟἾἸγίϑε ἱπβρίτεβ δπὰ γὰ- 
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41 ζβερα. Κύριος “ κατευθύναι ὑμῶν τὰς καρδίας εἰς τὴν ᾿ ἀγάπην τοῦ Θεοῦ καὶ 

αΧΧ) εἰς ὑπομονὴν τοῦ Χριστοῦ. 

τοῦ. τόι 
φ,μΑὐροιὶ, 

6. "Παραγγέλλομεν δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, ἐν ὀνόματι τοῦ Κυρίου 

Ἰησοῦ Χριστοῦ, " στέλλεσθαι ὑμᾶς ἀπὸ παντὸς ἀδελφοῦ “ ἀτάκτως 

ὍΟΙΘΌΝ περιπατοῦντος καὶ μὴ κατὰ τὴν παράδοσιν ἣν παρελάβετε ' παρ᾽ ἡμών. 

ἢ ξζβραωι. Ἴ. αὐτοὶ γὰρ οἴδατε πώς δεῖ " μιμεῖσθαι ἡμᾶς " ὅτι οὐκ ἡτακτήσαμεν 
κα ΡΟΙνΝ. ἢν ὁμῖν, 8, " οὐδὲ δωρεὰν ἄρτον ἐφάγομεν παρά τινος, ἀλλ᾽ " ἐν κόπῳ 

ι ου 
ι (ον. ἱ. καὶ μόχθῳ νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐργαζόμενοι πρὸς τὸ μὴ ̓ " ἐπιβαρῆσαί 

α ϑέξοηα Ἧι α ὑμῶν" 9. "οὐχ ὅτι οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν, ἀλλ᾽ ἵνα ἑαυτοὺς 
(ος. νἱϊΐ. Ὁ,..5. 

ν 00. 10ν- 
14, “ 8 

(Κυιϊμετίοτά). 

τύπον δώμεν ὑμῖν εἰς τὸ " μιμεῖσθαι ἡμᾶς. 
πρὸς ὑμᾶς, τοῦτο παρηγγέλλομεν ὑμῖν, ὅτι “ εἴ τις οὐ θέλει ἐργάξ- 

- Ο7.1. ἰ.6, ἰϊ. 14, δρὰ οἡ τ Οος. ἰν. 

1ο. καὶ γὰρ ὅτε ἦμεν 

τό. 1. νοοῖ. ἡ. χ » Ν, 5. 
4 Οον. χὶ. 27. ἤεστ). δὲν". ν. 6, 2, εἰς., “ τοῖς δοὰ τπο της "ἢ (Βυϊβειίοκᾧ᾽ Ζ]1. ἰϊ. ον ἃ 

ἰδεσεης τιοῖΐ να). 
χἰϊ. 3. 

1 Βολά 
ΜΗ, Β)., ΝΥ εἰ58), οσ 
ΑΙ., Ζίπι., [ὑυε[ς., ΝΟ 

υἷτεβ, οὐ. Ιρπδϊ. αὐ. Κοηι., ἴδδὲ ννοσὰ 8) 
ἐμ το τὸ τῆς ἄουδ]α τίεπος οὗ 
Ἰονε δηά ἤορε ἴῃ ἰϊ. 16. ἴξτ ἰβ ὃν τδς 
δεῆβε οἵ αοά δ ἴονε δίοῃε, ποῖ ὉΥῪ δὴγ 
πλεῖς δοφυΐεβοαεπος ἱπ Ηἰδβ νν1}} οσ βιοίςδὶ 
εἐπάυταπος οὗ ἱτ, δαὶ τῆς ραϊίεποε δηὰ 
οουζᾶρσε οὗ ἴπς ΟΠτίβεϊαη ἅγε δυβίδἰπεά. 
ΟΥ. Ἐῤ. Ανῖξέ., το5, ἐπὶ τῶν καλλίστων 
πράξεων οὐκ αὐτοὶ κατενθύνομεν τὰ 
βονλενθέντα - θεὸς δὲ τελειοῖ τὰ πάντων. 
Οοππηεοὶ "ἢ νοσ. 3 πὰ οὐ Μτιβ. Βγονη- 
π᾿ Β]ἴης, “1 νναἰτεὰ ἢ ρατίεηςε, ννὨϊ ἢ 
πηξᾶπδ δἰπηοϑὲ ροῦνεσ "". 

γν. 6-16. ἱπ͵υποιϊίοηβ ὑροὸπ σπυτοῦ- 
1ἴὸ ἀπά ογάεσ. 

νεῖ. 6. Ηον πεοεββᾶγυ ἰξ νγᾶ8 ἴο ῥγο- 
πιοῖε ὑπομονή ἢ [18 αἰτεηάδπὶ νἱγίυε8 
οἵ ἀϊἕὌρεηςε δηὰ ογάες αἱ Τπεββαϊοπίοβ, ἰδ 
ενίάεηςϊ ἔτοτῃ τῆς δυϊπογίιδῖνε (ἐν ὁν. τ. 
Κυρίου) ἴοπε ἀπά δε οτίβρ ἀςίδιϊ οἵ τπ6 
Τοϊοννίησ ῬΆτΑατΑΡΝ. Παραγγ.: [κε ἀτά- 
κτως, ἢ885 ἃ τη Π λτν τίπρε (ο΄. οπ 1. ἵν. 2, 
δηά Ὠδηιε β Ῥαγαάίςο, χὶϊ. 37-45). στελλ., 
ἴος ἢΐβ οὐντὶ 88Κε (νεσ. 14), 88 ννε]} δ ἴοσ 
γουζθ: ἃ βεσνίςς 8ἃ5 ννὲ}] 2ἃἀ8. ἃ ργεοδυ- 
ἄοη. Τῇε ςοἸεοῦνς δςείοη οἵἁ Πὶ5 ἔεϊονν- 
ΟὨσίβιίδπβ, θεδίἀεβ ργεβεσνίηρ (1 Οοσ. ν. 
6) τῃστηβεῖνεβ ἔγοπὶ ἱπέεςποη---ὴᾶ πο- 
τῆΐϊηρ ἰΒ 5ὸ ἰηίεοιίουβ 88 δη ἰπβυιρδογάϊπαῖς, 
ἰπάοϊεπε, ἱπιεγίεσίηρ βρίσίς --- Ψ}}} δτίηρ 
Βοπῆς ἴο Πἰπὶ ἃ βεῆβε οἵ [5 ἔδυϊ:. Γἰρδι- 
ἴοοῖ ΔρΡΕΥ οἶϊεβ τε παράγγελμα οἵ ὅετς- 
τηδηϊσυβ ἴο Ὠἰδ σηυτπουβ ἸτοορΒ : “ἀϊ8- 
Τδάϊτε ἃ οοηίδείυ, ἃς ἀϊυϊάϊτε τυὐτυϊάοδ : ἰὰ 
820 11ε δὰ ραεηίτεπείδπι, ἰὰ Πάεἰ αἰπου]απὰ 
ετῖτ " (Ταςοιι, ηππαὶ., 1. 43).-τ΄: Ίσἔῃς ἄτακτοι 
οὔόδ-τ2 ἅτε Ἐχοϊ 8 0ε τηετηΌεσβ νν 0 “ Ὀγεδῖς 

Δ ϑεδθοῦ τ Οος. ἰχ. 3.18, αηὰ 4 (οτ, ἱ. 24. Ὁ ὅ8ες οὐ ΡΒ]. ἰδὲ. 17. ς Ὀἰά. 

«ἢ ΒΟ, 43, 73, 80, 5, Ζο[ἢ.» 5υγτ.Ρ, ἅγπ)., εἴς. (80 1Δοἷι., Ττ., 
περελαβοσαν (λαβοσαν Ὁ") ν»ἱῖῃ 4"Α, ἀ, ε, 17, εἴς. (ΤΊ., 
. ΕἸπάϊαν [Ττ., ΝΗ, 1,4. ἢ... 411 1 πιᾶτρ.]}). 

τῆς ταηκδ᾿ ὉΥ ϑιορρίηρ ννοσγίς ἰῃ νίενν οὗ 
ἴα πεῶς δάνεηϊς, δηὰ 8 ποῖ ΟἠΪΐγ ἀϊ8- 
οτρδηίβε βοςίαὶ ΠΠξε πὲ Ὀυγάδη τῆς οὨυτοῦ 
ἢ ἐπεῖς πιαϊπιεηδηοα Τῆς ἀροβίϊεβ 
μδὰ ποὶ Ὀδεη ἰάϊε ος παγεο- ὑταϊπεά εη- 
τῆυδίαβῖβ, απὰ {πεῖς ἐχαπιρὶς οἵ δπ ογάεγγ, 
5ε δυρρογίηρ [{{π15 με ὉΡ 28 ἃ ραζίεσῃ. 
[πϑυδογάϊπδιίοπ οἵ τἷϊβ κίῃα 18 ἃ Ὀγεδοῖ 
οἵ τῆς ἀροβίοϊϊς βιαηάδαγὰ οἵ ἔπε ΟἩγίβείδπ 
1|ῆε, δηᾶ Ῥδὺϊ ἀεδίβ βῃδγρὶυ νἱτἢ τῆς ἤτοι 
βυτηρίοσῃηβ οὗ ἴ. Ης νἹ] ποῖ [ἰδίεπ τὸ 
ΔΏΥ Ῥίουβ ρί645 ἔοσ 88 κιπὰ οἵ οοπάυςι. 
ες. 8. Ῥαυ}Β ργδςῖίοςε οἵ ἃ ἰγδάς δπὰ 

εἰαρῃδδὶβ ρου ἴδε πιοσγαὶ ἀἰβοὶ ᾽πε οὗἁ 
ννοτῖκ ἅτε πὸ ἱπ Κοερίηρς νυ τῆς θεδὲ 
7ενίβῃ σδάϊθοηβ οὔ πε ρεστιοὰ. Οοπιραᾶγε 
4.6., ἴῃς βαγίηρ οἵ αδπ|811ε] 11. (Κί ἀἀμεελ. 
'. α1ὴ: “Ηε ψῆο ροββεββεβ ἃ (γε ἰβ 
κε ἃ ἐεποβθά νἱπεναγά, ἱπίο νος πὸ 
οϑίῖε σᾶη δπῖεσ, εἰς." -- δωρεάν -- ““οΣ 
ποιπίηρ, ρταῦβ ". ς 

νεῖ. 9. ΤἼε δροβεῖεβ πδά {πὲ τίρῃι ἴὸ 
δε πιαϊπιδίηεὰ ὉγῪ τῆς σδυτοῦ, Ὀὺῖ ἰπ (Πΐ8 
ολβε ἴπεν πδά τεδιβεὰ ἴο ἀνδὶ] {πεπηβεῖνεβ 
οὗ, Τῆς Ὑεββαϊοηΐδῃβ ἄγε ποῖ ἴο πηῖδ- 
ςοηδίσιε τΠεὶγ δοϊίοη. 

Μεγ. το. Ρχεςερί 88 νν6}1} δβ ἜἼχαπιρὶς 
ὍΟΟ, ἰϊ. 2). ΑΒ 8 ρεσβδρβ ἱπιρ!ἰεὰ ἴῃ 
ι εἰ... ἐσθιέτω 18 ἃ πιαχίπι αυοϊεᾶ 

ὃγ ἴδε δροβεῖς, ποῖ ἔσοπι βοπιὲ ὑπιντ απ 
βαγίηρ οὗ [εβ8ὺ8 (8.8) Ὁχὲ ἔγοπι (ἢ 8 
]εν δα σουηιογραγῖβ, Ὀαβθά οὐ ὅση. ἐπ. 
1ο, Ὠϊοἢ ἀγα οἱϊεὰ ὃγ ννειϊδιείη, εβρεοί- 
ΑἸἷν Βεγεδολ. γταῦδα, χὶν. 12: “ υἵ, 8 πΠοη 
Ἰαδοσαῖ, πο τοδπάυςει . ΟΥ̓ ΟαεγἹε 8 
Ολαγέενι, ΤΠ ΔΡ. [11 (“ [πὶ 411 νὰγ8 ἱξ πδεάβ, 
εβρεςία!ν ἴῃ τπεδς εἰπηεβ, (Ὸ ὃς ῥτγοοϊδίπιεὰ 



6---τό. 

εσθαι, μηδὲ ἐσθιέτω. 
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11. ὅ ἀκούομεν γάρ τινας περιπατοῦντας ἐν ἀνα ατε, 
ὑμῖν ἀτάκτως, μηδὲν ἐργαζομένους ἀλλὰ " περιεργαζομένους. 12. (δε τῦος. 

τοῖς δὲ τοιούτοις παραγγέλλομεν καὶ παρακαλοῦμεν ἐν Κυρίῳ ᾿Ιησοῦ ε ἔσε τὰο 
Χριστῷ “ἵνα μετὰ " ἡσυχίας ἐργαζόμενοι τὸν ἑαυτῶν ἄρτον ἐσθίωσιν. 
13. ὑμεῖς δὲ, ἀδελφοί, μὴ 'ἐγκακήσητε " καλοποιοῦντες. 
τις οὐχ ὑπακούει τῷ λόγῳ ἡμῶν διὰ ' τῆς ἐπιστολῆς, τοῦτον ἢ σημει- 
οὖσθε, μὴ " συναναμίγνυσθαι αὐτῷ, ἵνα 

Ῥαζσοῦο- 
τρλοἰα,δο8 

14. εἰ δέ δε, ο ἀρὰ 
Ῥείπαπι. 

οἐντραπῇ " 15. καὶ μὴ ὡς ( βεκό τοῦτ: 
ἐχθρὸν » ἡγεῖσθε, ἀλλὰ “νουθετεῖτε ὡς ἀδελφόν. 16. αὐτὸς δὲ ὁ δ τὰ 
Κύριος τῆς εἰρήνης "δῴη ὑμῖν τὴν εἰρήνην "διὰ παντὸς ἐν παντὶ 8, 
τρόπῳ. 

᾿ς ΟΩἱν Βεζε ἰἢ Ν.Τ. 
Εἰπάϊαν, εἴς.) τι86 ρσεϑεηῖ, ννίω. ἢ 18,4. 
τιν, ἢ. ὁ. ρῸ). 60 χἶχ. εὐ {{ΧΧ). 
ψἰΐδουῦι ἄν, 85 ἴῃ τ Ῥεῖεσ ἱ. Σ; Ηεϊςεηϊδεὶς ορί., 
43, ΡΒ. 80]. ἰΐ, 40, εἴς. 

«ἰουά τμαὶ ἕο ἴδε 1άἀϊῈ τηδπ ἵπεσε ἰδ πῸ 
Ρίδος ἰπ τπ|8 Επρίαπά ... Βς ἴπᾶῖ ΨἹ}} 
ποῖ ννοτῖς δοοογάϊηρ ἴοὸ Πίβ δου τ, ἰεῖ Πἰπὶ 
Ρεγβἢ δοοοζάϊηρ ἴο δίβ πεοεβδϑίτυ "). Τῆς 
86 οὗ ἐν Κυρίῳ πετε ἀπά ἴῃ 1 Οοτ. χὶ. Ἢ 
ς7. Μαῖι. χίχ. 4 ζ.) ργονεβ, 88 Τιξίυβ ἀγρυεβ 
ἀεν Ῥαμϊἐπέςνιμς μπέεν ἄδνι Οσεολίεῥεπλὲ 
ὧδ δεῖ ρἀεὶέ, θοῦ, Ρ. 105), ἴδαῖ ἰδὲ 
οτἱρίπαὶ ἀϊνίπς ἰάδδβ οἵ ἴδε Ογεδίοη γε 
{1 ΠΠ1εὰ δηὰ τεαϊϊδεὰ ἴῃ ἴῃς ᾿ἰρῆς οὗ 
ΟἸγίβε β φοβρεὶ; τε επιῖγε ὑγοοθββ οὗ 
Βυηδη [ἰΐὸ ουϊπιίπδῖεβ ἴῃ ἴπε (δἰ οὗ 
ΟΒτῖδὲ, πὰ τβεγείογε ἢο ὑπαυδι θὰ δηιί- 
τι εβὶβ οδη ΡῈ ἀγανγῃ Ῥεϊνεεη ογάϊπδγυ [τς 
δηὰ ΟΠτιύδη σοπάμυςιϊ. 

Ψψεῖ. τι. Τῆς ἕοεβ Ὀδοῖς ἴὸ νες. 6. 
“ὙΒεΙοᾶβ 1 δηλ τοϊά τμδὲ βοπὶε οὗ νοὺσ 
ὨυπΊθες ἅτε δεδανίηρ ἴῃ ἃ ἀϊβογάει 
λδῃίοη, ποῖ ὈυδΥ θὰ: Ὀυδγδοάϊεβ,᾽ ἔα 
διὰ οἴδοίουβ, ἀοίηρ Δηγίδίηρ Ὀυϊ αἰτεπά- 
ἰῃρ ἴο {πεῖν δι τσαάς. “"Αὖ οὔο υαἱᾶς 
Ρτοοϊας εβὲ ποπιίπυτῃ ἱηρσεπίυπι δά ουτὶ- 
οβἰκδίεπ "᾿ (Βεηρεῖ). Τῆς Βτβὲ ρεσβεου- 
τἴοπ δὲ Ὑμβεββαϊοπίοα μά ὕεεη ἰοδιεσεά 
ὃγ ἃ πυπιῖρες οὗ ἔδηδιϊςαὶ ἰἸουροτθ (Αςῖβ ὑμῶν 
χνΐϊ. 5). Οη τῇς 5βεπβίθ]ε αἰἄτυάς οἱ ἴῃς 
Ρεπεϊτινε ομυσοΒ τὸ ἰαδους, βεεὲ Ηδι- 
πδοῖκ᾿β Εχῤαπκείοη, '. 215 [. Μ. Αὐτοῖϊϊι8 
(ἰϊ. 4) τνᾶτπβ ρβεορῖςε δραίπδι ἰάϊς, ἣι 
Βιδϑίῖβ, Ὀυϊ εβρεοὶ δ! ραίπδὶ τὸ πε 
ἐργον καὶ κακόηθες, ἀπὰ Δ4η δρὶ ράᾶτγΔ]1εἰ 
ἴο (8 ὑβδεὲ οὗ ἁτάκτως [ἴε8Β ἱπ δῶ). 
Οἰγνηίλ., ᾿ἰϊ. 34: ὅσα (Πιη 58 οτ (οοὐ) οὗτος 

γῦν νων (ἰ.ε., ἴάκαβ τ ἢ- 
ουΐ τεῃάεσίης Ρειβοηδὶ βεγνίος ἴῃ ἴῃς 
Βεἰ4) οὐκ ὠφελεῖ, ταῦτ᾽ ἐν ἰσῇ τάξει 

τω. 

Εἰ. 12. ὙΠΕΥ ἅτε ποῖ ἀϊτεςν δά- 
ἀτγεββεὰ (ςοπίγαβι 6, 13).--μετὰ ας, 
ἴῃ ἴῆε Βοτπηεὶν ϑρῇεσε οὕ ψογκ. Το ἴἢγες 
ολυδε8β οὗ ἀϊδαυϊει δὲ ΤἈεββαίοπίοδ γε (α) 

Αςῖε χὶ. 

Ἐρᾷ. 

1 ἐκμδ.,Ὧοῖ τ Τςακββ. (δο [,Ὀεπιδηη, Θοβτηίδάεῖ, δοβδέεγ) Ὀαὶ (50 Ρξϊε, {κεῖ 
τῷ ΟἿἱγ δΒεζε ἰῃ Ν.Τ. 
ᾳ (7. 1. ν. 14,1 ον. ἷν, 14, δηά 2 Οοσ. ἰΐ 

Ὁ Οὐ τ ον. ν. οἱ. ο0}. 
ἐδ τορι. 

Μ Ὡ. αὶ 14, το. 5. Ξ- “ σοηεϊηυδιγ" {κκ, χχὶν. 

με ἀϊδευτθίης εἴεςι οἵ ρετγδβεουκίοη, (ὁ) 
ἴδε ἰεπϑίοη ὑγοδυςε Ὁγ τπε τπουρῆι οὗ 
πε δάνεηιϊ οἵ ΟὨσίβι, πὰ (6), 85 δὴ ουῖ- 
ςοπης οἵ (δε ἰδἴίοτ, ἱτγεσυ γι ἀπά βοοίαὶ 
ἀϊδοτραηϊκαιίοη ἰπ {πε ΦΟΡΟΒΙΒΠΗΥ. 

γεσ. 13. ὑμεῖς δέ, ννῇοενετ εἶδε το 
ουἱ οὗ ἴδε τᾶηκβ οἵ ἱπάυδιτίουδ, Ὗ 
ΟὨσίβεϊαπϑ.---μὴ ἐγκ., ἱπιρι γίηρ {παῖ ΠΟῪ 
δδὰ ποῖ Ῥεριη ἴο ρτον βἷδοῖς (Μουϊίοη, 
122 1). Ῥετδαρβ ἢ ἃ βρεοίαὶ δἰ]υβίοπ 
ἴο ἴἢε ρῥγεβεηςς οἵ Ρὶς ψῃο δϑυδεὰ 
οδδλῆϊυ; βεπείουβ ΟΠ γίβιϊδπβ στασδὲ ἠοῖ 
ἴοτερο 1 θεγδ! ν ἀπά μεῖρ, ἀγρυίπρ τ8δὲ ἰὲ 
ἰδ ΠΟ 86 ἴο βιοσουῦ ΔΩ 0868 ΒΟπΊΣ 
ΜΠ ἰᾶκε δάνδπίδρε οὐ τῆς οδυτοἢ 8 
Ἰαγρεββ. 

δες. 14. διὰ τ. ἐπ.» ἰπιρ᾽ γίπρ ἴμδὲ τῆς 
τηδῖζεσ ἐπάβ νυν τη Ἰεΐῖετ (ΥΝ εἰ88) ; Ῥαδὰ! 
848 Βροίβῃ δἰβ ἰαβὲ υνογὰ οὐ τε βυδ]εςῖ. 
νι τηϊ8 ἀπά τς ἐο]]οννίπρ νεζδς, οὐ. 
ὈὨιά. χν. 3 (ἐλέγχετε δὲ ἀλλ. ὴ ἐν 
ὁργῦ ἀλλ᾽ ἐν « Ἢ» ὡς ἔχετε ν ῷ 

ελίῳφ καὶ παντὶ ἀστοχοῦντι καὶ 
τοῦ ἑτέρον μηδεὶς λαλείτω μηδὲ παρ᾽ 
ὑμῶν ἀκονέτω, ἕως οὗ μετα ).- 
ἐντραπῇ, “Ὅε δββαπιεά " ( -- αἰδεῖσθαι 
88 οδεη). 

νει. 16. Ὀἰβαρρτοναῖ, ἃ8 ἃ τηδᾶπβ οἵ 
ΤΩΟΓΑΪ ἀϊ δε! ρ]ης, ἰοθε8 81] [8 εἴεοι [7 τῆς 
οὔδεπάει ἀοεβ ποὶ τεϑ θα [18 οὐ͵εοὶ δηὰ 
τεάβοη (νονθετεῖτε), οἵ {1 ἰδ ταἰηϊεά τ τἢ 
Ῥεζβοπδὶ δμοβιν.---ῶἀς ἀδελφόν. Οου- 
μϑῖε πε ἔπε βαγίηρ οὗ δὶ Ομδηίΐπα 

ἢ αδπηδιεὶ οὐ Ὦδαϊ. χχν. 3, παῖ αἴϊος 
τῆς Ρυπίδτηεης ἴῃς οἤεηάει 185 Ἴἐχργαβαὶν 
μετα ΠΣ βίπηεσ. ατδτ τ 

εσ. τό. ε ν) 88 ΟΡΡΟ! ἴο ἴῃ68δὲ 
ἔξδσβ δηά ποαθῖεδ οῦ τῃε ΜτΑυτῇ Κύριος 
18 ῬΓΟΡΔΌΪ, πῃ δοοοσάδπος ψὰ ΡΔυ} 8 
υδυα] Ῥγδοῖίος, ἴὸ ὃς ἰδίκα πῃ 88 --Ξ [εϑ8 
ΘΟ γῖϑε, θὰὲ τς Ἰαπρυαξε οὗ νεῖ. 5 δηὰ οἵ 
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τ Επηρδδιῖς: 
πε οςεη- 

ἀπὲ μῖΡ 
ἰὰς εἰεδάγ ἐπιστολῇ ᾿ " οὕτω γράφω. 
ΤΩΘΙΊΌΘΓΒ. 

21, δῃὰ 2 
Οος. χίϊ!. 13. 
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ὁ Κύριος μετὰ ' πάντων ὑμών. 

17. ὃ " ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου, ὅ ἐστι σημεῖον ἐν πάσῃ 

18. ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ μετὰ " πάντων ὑμών. 

ν Αὐἱορταρθ δβ πηεδῃβ οὗ σεοορηϊβίης διιμεηιςῖιν, ᾧ΄. Αὐδοῖι, 7ολ. Ογαιη. 
26οι, αηὰ ΟἸςετο᾽ 5 Οαἰ. 11:. 5, Ῥίαυτυς, Βαρσοῖ. ἱν. 4, γ8, εἰς. 

Ι. ν. 23, τηᾶκεβ ἴῃς τείεγεηςς ἴο αοά αυΐϊῖα 
Ροββί ας. 

νν. 17, 18. Οοηποϊυβίοη. Ῥάαὺϊ πον 
ἰδκεβ ἴπε ρεὴ ἔτοπὶ ἢίβ διηδημεηδίβ, ἴὸ 
δὰὰ τῃε βαϊυϊδίίοι ἰῃ πὶ8β οὐαὶ μαπάντίτ- 
ἱπῷ ἰοσς ἴδε ρυγροβε οὗ αυϊπεπεϊςδιίηρ ἴπε 
ερίβεϊς (οἴπεγννίδε ἴθ σ Οὐοσ, χνὶ. 21). 

Ἢϊ8, ἢς οὔβεγνεβ, ἰ8 ἴῃς β'ρη-πηδηυδὶ οὗ 
8 Ἰδιίεγβ (ον. ἰΐ. 2), ἐ.4., τῆς ἔλοϊ οἵ ἃ 
Ῥεσβοηδὶ νυτιεη ρτεεῖϊπρ δὲ ἴδε οἷοβε, 
ποῖ δῃγ ἴοσπη οὗ ψογάβ ({|κ6 νεῖ. 18), οἵ 
τε υϑ6 οὗ ἴπα ννογὰ “" στδςε," οἵ “" ςεσίι: πὶ 
αυεηδαπι πεχὰπὶ [ἰτεταγίαπι" (Οτοια8). 

Τῆς Ρτεοδυκίοῃ 18 πδίυγαὶ, ἰπ νίενν οὗἩἉ 15 
ϑυδρίς!ὁη δϑουϊ υπαυϊποτίδεα σοπηπγυπίοδ- 
τἴίοπβ. Οοπιρᾶγε “ἴδε σεσημείωμαι (ρεπετ- 
ΑΙγ ςοηιτγαςοιεά ἰηῖο σεσὴ) »ἱἱἢ νν ΠΙ ἢ 80 
ΤΊΔΩΥ οὗ ἴῃς Εργριίαπ ραργυτγυβ- εἰΐεσβ 
διὰ οβίσαοδ οἷοβε ᾿ (Μ|1Π ράη, Ρ. 130), οΥ 
ἴπε ρῬοβίβοσίρι ἰπ οης᾽β οὐνῃ παηάνντιτίπρ 
(ξύμβολον) ΒΟ ρσυδταπίεεά δὴ δηοίεπι 
Ἰειῖες ( εἰββπιδηπ : Ζέολέ νονι Οςέση, 105). 
μετά (ε7. νετ. 16), τῆς ἀϊνίπε ῥγεβεῆςς 18 
τε! δε τπγουρῇ τΠς ἐχρεγίεπος οἵ ΟΠ τὶβὲ 8 

8ςΕ. 

-.--πΔὔβὸϑϑὰ.-.τῦὐὔὐδεισυ -- -“““““π“ᾳ«ΦβΦ«ΦΨἔοερο|Ὶῖπππ“-ἶς 



ἹΝΤΕΟΒΘΌΟΓΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗΕῈΕ ΡΑΘΤΟΒΑΙ, 
ΕΡΙ5ΤΙ ΕΘ. 



ὈΙο θα Όγ (οοοῖς 



ἹΝΤΕΟΒΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗΕ ΡΑΘΤΟΒΑΙ, 
ἘΡΙΘΤΙΙΕ5. 

ῬΕΕΙΠΙΜΙΝΑΗΝΥ. 

ὝΗΟΒΕ ΨΠο ργοόροβο ἴο γεδά 1τῃϊ8 Ἔχροβίτίοῃ οὗ ἴῃς Ῥαδβίογα! Βρίβε!εβ 
ΓΛΔΥ͂ Βπά ἰξ σοηνεηίεηΐ ἴο Ῥὲ ἀρρτγίβεά αἵ ἴῃς ουξϑεῖ οὔ {πΠ6 σοποϊ ιϑἰοῃ8 
αϑβϑυπχεά ἰῃ ἰξ οοποογηίην πε σεπυίηοη688 δηά ἱπίεστγίν οὔ πε 1.«εἰΐεγα. 

Αὔῶν ἃ οαγεΐμὶ γενίενν οὗ πε ἀγρυπιεηῖβ δά ἀποεά ὃγ [ῃς ἰγαά!ἰοη δ 88 

ηά τῇς δηκἰ-γααϊεἰοηα! 88, δηὰ αἴξεν ἐῆε ἀδνοϊίοη οὗ σοηβίάογαδία 

1πουρῆξ ἴο ἃ πιηαΐϊς βιυαγν οὗ (πΠ6 Ερίβεϊεβ τπεπηδείνεβ, ἴῃς ργεβεηῖ 

΄τίτον Βηά8 ἰἴ εαϑβίον ἴο Ὀεϊίενε ἴπαξ 51. Ῥαα! νψαβ ἴῃς δυῖπον οὗ {Πεη], 

85 ΤΕΥ Πᾶνε σοπλς ἀοψῃ ἴο 8, ἴῃδη ἴδ ἃ Ῥαυϊηἰδὲ (Αββυπιίης παῖ 
ἔδεσε Ἔνὲῦ 8 ἃ ϑβϑρεοίαὶ βοῃοοὶ οὗ Ῥαδαϊης τῃπουρῃτ), ϑβοπιείίπλα 
δεΐψεεη 90 δηά 120 Α.Ὁ., ψογξεά τρ ἃ ἴεν ἔγαρτηεηῖβ οὗ σεπυίηα 

ἠεϊξεγβ οὗ 88 πιαβῖογ ἰηΐο 2 ΤΙπιοίῃν δηά Τίξυαβ, δπὰ ἔπδη σοπιροδεά 
1 Τιπιοῖῶν ἰῃ ἱπιϊϊατζίοη οὗ ἢί8β οὐγη βίγίς. Τῆΐβ ϑεσοηά δἰϊογηδίίνα 

φτεργεβεηΐβ, Ὀγοδαΐϊν βρεακίησ, ἴῃς τδεογυ οὗ ἔπε δηιςὶ-ξγααϊείοπαὶ βοῃοοί 
οἵ οτγίεἰςβ. 

Τῆς ΟἿΙΥ βεγίουβ αἰ δου εἶἰεβ πο ργεοίαἀς δὴ ἀπἢεβί φημ 

Δοςερίδησε οἵ [Πεδβε ἰεζίεγβ, ἃ8 ΓΠΕΥ βίδηά, 48 ἴῃς σοπηροβίξίοη οὗ 8. 
Ῥδαϊ, ἰῈ ἴῃ (1), δε βίγίς, σψῆϊοῃ, δ πουρσῇ ἔμπάπγεηία!ν ποῖ αη- 
Ῥαυϊίης, ργεβεηΐβ ἀπάδηίο!Υ σεγίαίη οὐνίουβ ρεςυ! αγίτ68 το ἀγα 

δοῖ ἰουπά ἰῃ δὴν οὗ ἴπε ἴεη οἵπεγ Ῥαυϊίης ἰεξίεγβ, δηά (2) ἰω {πε 

τυιτογ᾿Β οὐἰοοῖ οἡ τγεϊρσίοη----ἰη ραγιίουϊαγ, τς γεϊατίοπβ οἵ Οοά δηά 
ΤΟ γίβε γεβρεσείνεϊυ ἴο πιᾶη᾿Β βαϊνβίίοω, αηά ἴῆε ρίαος οὗἁ ἔδιίἢ δηά 
τογβ ἴῃ ῃς βρίγίζυδ! [{{π--πτλ ἢ βεεπλ8 ἴο Ὀε (Ππαΐ οὗ οὐς ψνῇο δαά 
ἐγανε!εά οὐ ἴῃς Ῥααυϊΐπε γοδά (αββυπιηρσ ἔπαΐ ἔπεγε ψὰ8 ἃ ρυδίϊς 

Ηἰρῆπαν τπδξ σουἹά Ὀὲ 50 ἀεβογίδεά), ἔαγίπεγ ἤδη ννὲ βῃουϊά ἢανε 
«εεπιεά ἰξ ροββίδ!ε ἰῃ τῆς γεαγβ---ἶεν αἵ πηοβί---ννϊ ἢ ϑεραγαῖς ἴδε 

αἷοβε οὗ 8:. Ῥαδυ  β {Π|π| ἔγοπιὶ ἴῃς ἀδῖς οὗ ἴῃς Ερίϑβεε8 οὗ ἴῃς βγβὲ 
Ποπιίδη οδρεϊνιγ. Τῆε πιαίη ἔεαζαγαβ οὗ ἴπε ἰαπάϑοαρε ἄγε ἴΠε 88ΠΊ6, 

Ὅαϊ τῆς αἀϊξίαποαβ ἄγε ἀϊδεγεηῖ. 
Ου ἴδε οἴπεν μαηά, {Πἰ8 αἰτεγεά τπεοϊορίοα! οὐἱοοῖ, 48 νεῖ! δ8 

1Πε τ7νίτεγ᾽ 8 σοπσόγῃ δρουξ ΟΠαγοῦ ἰπβείξυξίοηδβ, 18 γεβροηβίδίε ἔογ ἴῃς 
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ΡεσιΠ αν γεϊσίουβ ΡΠ ΓΑ ΒΕΟΙΟΡῪ ἰῃ 80 ἴδι 848 ἰἴ ἀοεβ ἱπάεεα ἀϊθεν ἔγοπη' 

[εαΐιγεβ σοπΊπΊΟη ἴο πε Θαγῇεν σγουρβ οὗἉ ἰεϊζεγβ ; 80 {παὶ ψῇῃδίενεγ 

ςοπϑίἀεγαϊίοηβ Πεῖρ ι.8 ἴο δοσοιηξ ἴον ἴπε ἔογπιεγ οἤδησε νυν] αἴ8ο 
αἰά ἰῃ τῆς βοϊμείοη οὗ τῆς ργοδίεπὶ οἵ βίγίε ἀπά νοσδθυαγυ. 

Τῇε οἵπεγῦ ἀγραπιεηΐβ ἀραϊπβὲ ἴῃς Ῥαυΐης δἰ πογβϑῃίρ, Ὀαβεά ου: 

(8) πε ἱπιροββί δ ν οὗ βειίησ ἱπίο ἔπε Αςίβ οὗ πε Αροϑβεῖίεβ {πε 
Ρεγβοηδὶ δπά ἴοςαὶ γεΐεγεηςεβ ἴῃ ἔῃς Ῥαβίογαίβ, (4) [πε δἰερεά τηδυῖϑ8. 

οὗ ἴδε β8εοοηά οσεπΐυγυ ἴῃ {π6 ΠεαγεβῪ ψῃϊσἢ ἰ8 οσοπιραῖεά, δπά (5) 

{πε αἰϊεφαϊίοη ἐπαὲ με ἀείαὶβ οἵ Ομυγοῆ ογραηϊβαϊίοη γεῆεςξ {πε 
ΡΟΪΙον οὗ με ἀοπιίπδηξ ραγίν οὗ ἔπε δαγίγν βεσοηά σεηΐυγυ---αγε, ἰξ 5 
Ὀεϊΐενεά, Δβϑιπιριίοηβ ἔογ νη ΐοῃ ἴδετε ἰ8 πὸ ἐοιιπάφτίοη. Απά, ἰῃ 
[αοῖ, (4) ἀπά (5) ἃγὲ ποῖ πον ἰῃβίβιε οὐ ὃν πᾶν οὗ πε βηῖ- 

τγβϑαϊείοηδὶ βοῆοοί, ἀπά ψΜ}}} ποῖ θῈ ἀφαϊς τυϊτῇ ἴῃ {Πὶ5 ἱπιγοάυςείοη. 
Βείογε ραϑϑίηξ οὐ ἴο ἃ δείεξ ἀϊβουββίοη οὔ {πε βίγίε δηά {πε 

Πἰδιογίοδί βειείηρ οὗ ἴῃς Εριίβίίεβ, ἰξ Ψ}}Π} ποῖ Ὅε Δπι88 ἴο βυφρεβῖ 
80π16 σοηϑβίἀδγαιίοπβ ψῃϊσς ἢ πλᾶν Πεῖρ, ποῖ ἰπάεεά ἴο βοίνε ἴπε ργοῦ! 6 πὶ 
Ὀείΐοτε α8, θαξ ἴο εηδῦ]ε 8 ἴο Ὀεϊΐενα ἔπαΐ ἰξὲ ψουἹά ποῖ θὲ ἃ ργοῦίεπι 

αἴ 411 σου]ά νψγα οὐἱν Κῆον αἱ {Ππ||6 ποτὲ ἀρουξ ες ρεγβοηδὶ ἢ ἰ βίου 

οὗ ϑι. Ρδαυϊ, απὰ οὗ πε ἰηποῦ [Πἴὸ οὗ ἔπε ΟὨγίβιίδη Ομαγοῖ ἰῃ {πῸ- 

Βγβὲ οδεωΐυγυ. [|π τε ἢγβι ρίας, γε τηυϑὲ γεπλεηθεῦ ἐπαΐ ἰἃ 88 ἃ 

Ρεγίοά οὗ ἱπέδηβεϊυ νίρογουβ απά γαρίάϊν ἀενεϊορίης ΟΠαυγοῦ 16. Δὲ 

ΔΓΕ 80 πιυσῇ δΔοσαβίοπιεά ἰο τεραγά 88 πογπχαὶ ΟΠ βείδη σοπλπΊαη τε 8 
ἴῃ ψὨϊοἢ ηἰπα- ἐπ: ἢ8 οὗ ἴῃς ργοξεββεά δάἀπεγεηΐβ ἀγὰ βρίγίζυδ! ΟΪν 
μα! αἷΐνε, ἰμαξῖ ψε Βηά τὶ ἀἰδῆςσι!ξ ἴο τοδί βε ψνμδξ πηδηπεῦ οὗ {πίη 

Οδυτγοῇ [πὶ γὰ8 ννῆξη Ἔνεσὺ οἱς ἴοοῖ ἃ Κεδη ἱπίεγεβέ ἰῃ ἢ γεϊσίοη,. 
δηά ἔπε βρίγίζυαί {{{ππὶ οὗ ἐνεγν ΟΠυγοῦ πηεπιθεῦ νὰ8 ἴω} δηά βίγοηρ, 

ἐνεη ἰξ ποῖ αἰνναυβ σοῃβίβίεηξ, ΤῈ γεαγβ {παΐ εἶαρβεά Ῥεΐψνψεε 
Ῥεηΐεςοβὲ δπά 100 α.Ὁ. γεργεβεηῖ {πε ἱπέδπου οὗ {πε Οπαγοῆ ; απὰ να 
811 Κηονν ἢονν πιοπιεηΐουβ ἰη τῃεὶγ αἴζεγ σοηβεαύεποεβ ἃγὰ ἃ οὔ ]ά᾽ 8. 

Ἐχρογίεησεβ ἀυγίηρσ πες Ηἤγϑὶ θνε οὐ δἱχ γεαγβ οὗ [8 [ἴἾε. Βυῖ {δὲ 

βγβὲ σεπέυγυ να 8 ἐνδεῆ ΠΊΟΓΕ βίρηϊβοδηΐξ ἔογ {πε βιιυβεααεηΐ Πίβίογυ οὗ 

{πε ΟΠαυγοῦ τῃδη ἰ8 ἰηΐβηςσν ἱπ ἴδ ςαβὲ οἵ ἃ ἢυπιαη Ὀείησ. Τῆς. 
ἀενεϊορπηεηξ οἵ πε ΟΠατοῇ, 45 ψὰ ἐχρογίεηςς ἰΐ, δ ἰεαβὲ ἱπ Ευγορε, 

18. βίον ; ἰοοϊκίησς Ὀδοῖκ ἘΠΙγν γεαγβ ψὰ σδῃ ἰπάεεά ρεγοεῖνε ΒΟΠΊΕ᾽ 
σἤδηρσε; Ὀαΐ ἰη τῆς ἤγβί σεπίυγυ ἃ γεαῦ ψγουσῃς ναὶ ἰξ ΠΟΥ ἴαἶκα 8 
ἃ δεηεγαίίοη ἴο εἴεςς. νΝῃαῖ νψε κηον οὗ ἔπε γαρίά ἀενεϊορηπιεης ἰῃ 
ΔΡΡΙΪεά 5βοίεποε ἰῃ οὐῦγ ονὴ ἀδὺ βιρρίίεβ ἃ8 ἢ δὴ ἐχρεγίεηςς 
βοπιεννῃδίς δηδίορουβ ἴο ἴῃς σγονίῃ οὗ ἰῃε ΟὨγίβείαη Οδυγοῆ-- 
ἀοσεγίηδι!ν δηά ᾿πϑεἰξαςΟΠ 4] .----ἰη ἐπε ἤγϑὲ σεπέαγν. δὲ ἤανε βεεη 
ἴῃ τῆς βρδος οὗ ἔξη, ογ ἔνε ἢνε, γεδγβ ἃ σοηιρίεῖε γενοϊ υἱίοη ἴῃ πιεῃ᾿8 

ποίίοῃβ 88 ἴο δ ἰ8 ροβϑί ες δπά γεαβοπϑῦϊε ἰῃ {πε γϑίῖε οὗ ἔγανεὶ. 

οὐ ἴδε Πίσῃ γοδά ογ ἰῃ {πε αἱγ. 
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[ε τνᾶ8 ν ῃΠ6 τῆς ΟΠαγοῦ Ψα5 ἴῃ 5 γαρίαἱν τακίηρσ βῆαρε ἔμπας 81. 
Ῥϑυ] οδπιε ἰηῖο ἰἴ; δηά, ἢ ννγε πᾶν ἠυάσε ἔγοπι ἴδε εχίδης ενίάεησς, 

ἢς χυϊςκὶγ θεσδπια πε πιοδῖ ροψεγία! σοπβέγαςσξίινε ἔογος ἰη ἢ, Βυῖ 

τπεγε ψέγε οἵδεγ ἀρεηοίεβ αἵ Ψψογ, πυπηδη, ἃ8 ΨῈ]} 48 Ὀίνίπε δηὰ 

αἀἰνίπεῖγ ἰηβρίγεά, ἀπά 8:. δι! νγὰβ ὨἰπΊβεῖ δ πγουσῃξ οὐ αηά βῃαρεά 

8ἃ8 πηυςσῇ, ΟΥ̓ πιογε, [ἤδη ἢς βῃαρεά οἴπεγβ. Αἰψανβ 8 βίυάεης Ρυΐϊ 

πενὸγ 84. γεοΐίαβε, ἢῈ βῃαγεά ἴο τῆς ἔμ!} τῆς σοπηηηοη [ἔς οὗ ἢς αη- 

ἐχοίυβῖνε εαγὶν Ομυγοῆ. Ηε ἀϊά ποῖ “ ἄννε!! δραγῖ, τῃουσῇ αἰνανβ 

ςοηδβείουβ παξ ἢ᾽8 ἱπηογπιοϑί [Ππὸῷὶ γὰ8 “Πιὰ ψί ΟἾγίβε ἰη Οοά᾽".. 
Απά ποῖ οηἷν ἀϊά Πίβ Π{ππ πιονε ἢ τπῈ ΟΠαΓΟΠ 8 ΠΠἴῆὸ, δας ἰξ να 8 

Ὀγουσῆς ἰηῖο οἷοβε τους ἢ ἐνεγν ροβϑίδἷε πυπιαη ἐχρεγίεηςε--- 

ἐχοερὲ ἴδοβε οὗ ἀοπηεϑβεὶς [1 6---ἰο ἃ ἄερσγεε γδγεῖν εαμα δά ὈΥ ΔηΥ 

οἴδεγς δῆ. Τῇε ἰδρεῖ ἔπαῖΐῖ σογγεςῖν ἀεβογίρεβ ΠῸ σοπίεηΐϊβ οὗ ἃ 

δίνεη ΠαπΊδῃ ρεγβοηδ εν ἴο-ἀδν ΠΊΑΥ Ὁε, ἰῃ ΒΟΠῚΣ οᾶ868, ποῖ ηἰδἰεαάϊης 
ἔνε ογ ἴεη γϑαγβ ἤεηςε; δρυΐ 51. Ραα] ννὰ8 ποῖ οὔἣε οὗ ἴπεβὲ σοηβίδης 
αυδηκεῖεβ. Ηἰ8Β ρεγβοηδ ιν 88 ἠοῖ [παῖ οὗ ΜΙΈοη, δε! -ἀεζεγπιηπίηρ, 
Βοϊάϊης οἡ ἰϊ8 σούγβα “1 ἃ βίδγ,᾿ ιἱπαβεοϊεαά ὈΥν ἴῃς βίογπιβ οὗ ἴῃε 

ἰονγεῦ αἰπιόοϑρῆογε; 6 Ψὰ8 88 βυπηραϊῃεῖίο, αῃά {πογεΐογε ὀρθὴ ἴο 

ἱπιργεβϑβίοῃβ ἔγοτη ψίπουξ, 48 ἢ ἢῈ δά εξ ἃ Ψψεδῖ πιαῃ. Οὐ 1ῃϊ8 

ἱπιργεββίοπμαίεπεββ δηά ογανίηρσ ἴου βϑυπιραῖῃγ ψὰὲ πᾶνε δρυπάδηϊς 
ενίάεπος ἰῃ ἔπε Ερίβι]εβ τας ἀγὲ απίνεγβα!ν δοκηονίεάσεά τὸ Ὀὲ 
δεπαίπο. σῇ ἃ πΊδη ἰ5 {πεῖν το ἀπάσεγρο σπδησοβ ἰῃ πιεηΐδὶ οὐξίοοϊς, 
ἴο Ῥεσοπιε ροββεββεά ὃν ἔγεβῇ ἰάθαῖϊβ αηά Ἴσοποερείοηβ, 80 88 ἴο Ὀὲ- 

ΜΠΔον [658 ἀρίΐα αὐϊπάβ; δηά, οὗ σουγβε, πεν τπουσῃῖβ γεχαίγε ἴοσγ 

{πεῖν ἐχργεββίοη ννογὰβ δηα ρῆγαβϑεϑ ἴοῦ νη οἢ (ΠῸ πηδη πδά ποῸ (186 

Ῥεῖογε. ἰη {πε ςαϑε οὗ 8:1. Ραυΐ, τ]8. 8 πὸ ἱπιαρίπαγυ βιρροβίκίοη. 

Τῆς ἀϊδεγεηοε Ὀεΐσψεεη τἢς Ραμ! οὗ ῬῃΠρρίαηβ απ {πε δαὶ οὗ 

1 Τἰπιοίῆν ἰβ ποῖ σγεδῖεγ ἴδῃ, ρεγῆαρβ ποῖ 88 σγεδί 8, Ὀεΐψεε (ἢς 

Ῥαυ] οὗ Τῃεββαίοηίδηβ δηὰ {πῸ Ῥδϑὺ! οἵ Ερβῃεβίδηβ. Τῆς ἔβοϊ 70 8ὲ 
ποιίσεά βῆου!ά ραΐ ἃβ οη οὖν σιγά ἀραίηδε πε εαβὺ δβϑϑιπηριίοη ἴπαΐὶ 
ἴδε πογηιδαὶ Ραυϊης ρῥγεβεηϊζαιίοη οὗ ἐπε γεϊδιίοηβ θεΐνψεεη Οοά δηά 

ΓΔ; ἰ8 {παῖ ἰουπά ἰῃ {πε σεπίγα! σγοὰρ οὗ Πὶβ8 Ερίβεῖεβ : Ποπηδῃβ, 

1 Οονίητῃίδηβ, 2 Οογτῃίδηβ, Οαἰαϊίδηβ. 

ΤΠεγε ἰ8, ονανογ, ἃ αἰδεγοηος Ὀεΐνοθη ἰῆς Ῥαβίογαϊβ δηά {πε 

ΘΑγογ ἰεϊζεγβ ἔον το {ΠῸ ἰαρβα οὗ τίπγε αἴοης σδηηοῖ δοοουηΐ, απά 

τῃαῖ ἰ8 ἃ ἀϊπιίπατίοη ἰῃ ἴογοαε. Τῆς ἰεξζεγβ ἴο Τίπιοῖῃν απ Τίζυβ ἀγὰ 
ςετγίαίηϊν οὗ δροϑβϑίοϊς φυδι νυ; {πε ογάϊμαγυ γεδάθγ, δηά 811}} ποτε 

πε βδιμάεης, ΠΟ σοπηραγεβ ἔμπα πὶ ψἱΈἢ πε Ὀεβὲ οὗ ἴδε βαδ-ἀροβίοί!ς 

Πἰτεγαΐαγε, σδῃ αἵ οησς ρεγοεῖνε {πε αἀἰεγεηος θεΐψεοη ψνῇδῖ [8 ἰπβρίγεά 

Δηὰ ψῆδί 15 ΠΊΕΓΕΙν ἰηςεγεβείησ, εαἀϊγίηρ, ἀπά ἐνεη ποῦῖε. Νενεγίδε- 

1ε885, νὰ τιΐββ ἰῇ ἴῃς Ῥαβίογαϊβ {πε Ἵχυρεγαηΐ νίρουγ, {πε τεβεγνεά 
βιίγεησίῃ οὗ πε εαγίϊεγ ἰεζίεγβ. Τῆς εἐχρίαπαιίοη οὗ (88 παν ψνΕ}} θὲ 
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τῃδὲ Ὀεΐίογε 5:1. Ρϑὺ! ψγοῖς ἴδεβε ἰεἴΐεγβ ἢς Πδά οδαβεά ἴο ὃς δῇ 

εἰάογῖν, ἀπά μαά, ρεύῃπαρβ γαρίαϊν, Ῥεσοπὶα δὴ οἷά πιδῆ. Τῇεογε ἰβ 
ποίδίηρ ἱπιροϑϑίδ!ε ἴῃ 8 βυαρροβίξίοη. Τα βυγρνίβίησ τῆίηρ ἰ8 τῃδξ 

1 Πα5 ποῖ θδεῆ πιογε σεηδγα!ν γεοορηίβεά 48 ἃ ργοῦδδίε ἔδοΐογ ἴῃ τῃς 
βοϊακίοη οὗ πε ργοθίεπι ργεβεπίεά ὃν ἴῃς Ῥαβίογαϊβ. ννΠεη νὰ τπίηκ 

οὗ {πε ἱπίεηβίιν ψίἢ ψῆΐϊσῃ 8:1. Ραυ Παά ἰἱνεά Πὶβ 1ἰξε---αῖνναγβ δὲ 
Πίσῃ ργεββυγο---αηά ψπαξ ἃ δαγά [{πὸὺὶ ἰἃ παά ὕεεθη, ἰξ ψουϊά Ρε ἃ 
τηᾶγνεῖ ἱπάεεά [ἢ οἷά σὲ ψίςῃ ἰἴ8 ἀϊπιίηἰβηεά ρόννεγβ πδά ποῖ οοπια 
βϑυάάξη!ν ἀροη ΠἰΠΊ. 

Ννε μοϊά δε ἐμαῖ ἴδε δυΐπογ οὗ {πε Ραβίογαϊβ νὰ8 Ῥααυΐ; Ῥαυϊ 
“ΑΜ τῆς ἀρεά "; πιισῇ πιογα αἀρεά, ἀῃά πιοῦὲ ἰγυΐν 80, ἴῇδπ πε 

Βα ρεπηδξά πἢίβ ποῖε ἴο Ῥῃϊεπιοη. δε πιδὺ οὔβεγνε, 848 ἃ βίρῃ οὗ οἱά 

86ε, ἃ σογίαίη ἱπεγία τ ί ἢ πλδῖαεβ Ὠἰπὶ 8α:88Ει.α ἴο Ἔχργεββ ἢΐ8 πηδδηίησ 
ἰη μαδίζυα!ι, αἰπιοβί βιεγεοΐγρεά, νγογάβϑ ἀπά ρῇγαβεβ ; γογάβ δηά ρῇγαβεβ 

ὙΠΙΟἢ ἀγὲ ΟὨΪγ ορεη ἴο ἴδε οδ]εοκίοη---ἶπ ᾿ἔ86 1 ἀπηοδαβοηδΌϊε---παξ 

ψῈ πᾶνε πεαγά ἴπεπὶ φαΐϊζε γεσεηςίγ. Τῆς Ὀγαίῃ ἢ ἰοηρσεῦ γεβροηάβ 
ἴο τῆς ψῖ!} ἴο υἱοῦ “ νογάβ τπδξς Ὀαγη ᾽᾿; δηά ἰξ βθοθηβ 848 βεζα! ἰῃ τῆς 

οΥγιρίηδιίοη οἵ “τπουρπὲβ ἐπαξ Ὀγεδίῃε ᾿ς. [ἰ ἰβ ποῖ πὲ ὅ:. Ια! ἰβ8 
ποῖ γαΐν ἰηϑρίγεά ἰῃ τῆς Ῥαβίογαϊβ. ΤὭδβε ἰεξίεγβ βατβἔν ἴῃς ργαςιίςαὶ 

τεβί οἵ ἱπβρίγδιίοη, υἱΖ., {πεῖρ γίε!ά οὗ πιαϊίεγ ἴογ (πουσῇξ ἰ8 πενεγ 

ἐχῃδιβίεά Ὀγ βίυάγ. ΤὭοΓε ἀγα, πογεονογ, βενεγαὶ ραββαβεβ ἰῃ {Π 6 ΠῚ 

τῆδξ μανε ἰουσῃεά πε πεαγίβ οὗ ΟΠ βείδῃβ ἴῃ Ἔνεγυ αβὲ 48 πεδγὶυ ἃ85 
Δηγτίηρς (πε ἀροβίς ἐνεγ σγοΐθ. Βαΐξ ὄνδὴ ἴῃ {π686, ρεγῇδρϑ πΊογα 

ἰῃ ἴδεβα τῆδη ἴω ἰε88 βίγι πίη ραγασγαρῇἢ8---ἶοῦ ογάϊπαγν ἀεῖαὶβ οὗ 

ὉΒαυγοῦ {πὸ παϑὲ δὲ ἄφαϊξ υἱἢ ἰπ ογάϊπαγυ ἰδήσυλσε---ννε ἀεῖεςξ ἃ 
αἰ Πρ οὗ ρονσεῦ ἴῃ σοπιραγίϑοη στῆ τῆς αὶ οὗ τῆς εαγίϊεγ ἰεζίογβ: 

τῆς ἰηϑρίγαϊίοη ἰβ8 48 ἔγυε, Ὀαῖ ἰξ ἰβΒ ποῖ 88 βίγοησ ; ἴπε Ποαγὶ δηά 

Δτίεγίεβ δηά νεΐϊῃβ ἀο ἐπείγ ἀαΐγν, Ῥας ἔπε δοοά ἄοεβ ποῖ σουγβε 80 
αυΐοξκιν 48 ἰη τε ἀδγβ οἵ γουίῃ. Τὸ ρυξ ἰξ αυἱξα ρίαίϊηἱν : ἴῃς ἀϊ ῆουείε 8 

παῖ πιεεῖ τῆς βίυάεηϊς οὗ ἴδε Ραβίογαὶ Ερίβείεβ ἰἰὲ γαϊῆεγ ἰῃ τς 

Ἰορίςαὶ! σοππεχίοη οὗ ἴῆς ραγασγαᾷρῃβ πη ἴῃ ἴδε ργοξιηαϊίγ οὗ ἴδε 

1πουρῃβ ἐχργεββεά ἱπ ἔμεπι; δηά ψῇῃδΐενες ορβουγ ἔπαγε πιὰν ΡῈ 

ἴῃ 8οπλε οὗ {πε ἐχργεβϑίοῃβ υϑεά ἰβ ἀπε ἰῃ ΠΕΟΑΡΙΥ ὄνεγ σαϑε ἴο {πε 
τλδαἤτεπεββ οὗ οἂὖν ἰηίογπιδτίοη σοπσεγηίης ἔπε οἰγοιπιδίδηοαβ οὗ ἴῃς 
τυγιῖεγ δηά οὗ ἴπῈ Οδυτγοῇ. 

Ιω τῆς δαγιΐον ερίβεϊεβ, οἡ ἔπε σοηΐγαγυ, ἰἴ οἔζεη άρρεηβ τῃπδῖ {πε 

ΦΔΡρΟΒΕ16᾽ 5 (ῃὨουσῆϊδ ἀπά σοποσριίοῃβ ἀγὲ ἴοο σγεδί ἴογ Ἴεχργεββίοῃ. Ηξε 

ἀοε68 ποῖ, ἰηάεε σαηποῖ, ἔογπιαΐαῖε ἴπεπὶ ργεοίβεϊν ; ἢς σίνεβ 6 πὶ 

τῆς πιοϑὲ δάεαυδίε ἐχργεϑβίοη ἢ οδῆ; δηά {πὸ Ηοΐν ϑρίγι: ἢδβ 
ἐνὸν βίησς θεθη ἰεδάϊης τῃς ΟΠυγοῆ ἴο ἃ σοηϑίδπεϊν ἱπογεαϑίης σοπ- 
Ῥγεμεηβίοη οἵ ἔπεσ. Βαΐ ἰῃ {πε Ῥαβίογα!β ψε ἀο ποῖ πιεεῖ δῃΥ βυςῇ 

βίγυγσρίεβ Ῥεῖσεεη τπουρσῃξ ἀπά ἰδησυασε. δε ἃγὲ πενεῦ σοηβοίοιιβ 
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ἴδαῖ τὲ ἄγὲ ργεβεηΐ δὲ ἴπε Ὀἰγίῃ οὗ βοῆῖε γτηϊσῃν ργίηςίρίε Ὡς σδο 
ΤΕΔΟἢ πιαῖαΓιγ Οἠἱν δὲ {πε επά οἵ πὲ. Ογεδί τῃπεοϊορίοαὶ βέαιεπηθηῖβ 

ςοποσγηΐῃνς τηδη8 βαἰνδίίοη---ποῖ οὗ πε γεϊδίίοη οὗ Οδείϑε τὸ {πε 
απΐνεγβε---αγὲ ἑογηχυίαῖεά, οἵ ἀδυίησὶν βκείσῃεά; τῇς σοηποερείοηϑ οὗ 

τῆς πγχυΐυαὶ τγεϊαϊίοηβ οἵ Οοά δηά πδῃ ψηϊοῆ ἀγα ἰηνοίνεά ἴῃ ἴπε8ς 
βιδίεπιεηΐβ ἅγὰ ποῖ πον ἴο τῆς δυΐδογ; ἢς ἢ88 πιαδίεγεά [ἤδη οοπ- 
Ρἰεΐεῖν, απά ργεβεηΐῖβ ἔπεπὶ τὰ ἃ Πηϊβῃεά εἐχργεββίοη ψῃΐοἢ ἰδανεβ8 
ἴδε γεδάεν βαιβϑθεά. Ταξκε, ἴογ Ἔἐχαπγρίὶε, ἴῃς βίδίεσιεηξ οὗ {πε νἱάε- 

Π685 οὗ ΟΟοά᾽ 8 βανίῃῷξ ρύγροβεβ ἰη 1 Τίπι. ἰἱ. 4-6; ἴῃε βιιπηπΊαγυ οὗ πε 

πογκίης οὐξ οὗ ἴῃε ᾿ποαγηδιίοη ἴῃ 2 Τίηι. ἰ. 9, 10; ἐπε δηαὶγϑίβ οἵ 
{πε βανίπῷ ργοσεβ8 ἰη Τίς. ἡ. 4-7, Ηεγε νὰ ἢανε ἐπεοϊορίος! ργίποίρίεβ. 

ἴῃ {πεῖν οἰαββίοαὶ Ἔχργεββίοη; ΠΕ ὁ ποῖ πεεά εἽχεζεβίβ, ἔΠδῪ ΟὐΪγ 
ἀεπιαηὰ ἴο ὕὲὲ ““πιαγκεά, ἰεαγηθά, δά ἱμιναγαΐν αἀἰσεβεοά "". 

Αφαίη, ἴῃς δροβέίε, ἴῃ ἴπεβε ἰεζῖεγβ ἰ8 ποῖ οἠἱν ποῖ ογεαῖίνε ; ἢῈ 

8 ἀϊϑρίαγεά ἴο 8 48 γεσερίίνε οὗ ἔπε τπουρῆῖβ οὗ οἔἴπεγ τεῦ οὗἁ 
ΟὨγίβείδη τπδοίοσυ, ἢ8Β σοηϊεπιρογαγίεβ. Δ θη 8:1. δὰ] σοῖς {πῸ 
Ῥαβίογαι Ερίϑβιίεβδ, μἰβ οσῆ νοῦς 48 δὴ ογίσιπαϊίης σοηϑίγιςζίινα 
τπεοϊοσίαηῃ Παά σοπιε ἴο δη επᾶ; δηά ἴῆδγε σοπλεβ ἰηΐο οἶεδν νίεν--- 

ψῦδς Παὰ Ῥεεη δἰ πεγίο νε!εά---ῃς εἴδεος οἡ Πίπι οὗ {πε δοξίοη οὗ 
τῆς τε σίου [{{πἰ οὗ πε σοπχηχμη!τε58 ἰῃ πῃ ϊο ἢε Πἱνεά. [{ ἰβ ἃ ἐγυΐζῇῃ, 
οὈνίουβ ψΠεη βιδξεά, γεῖ βοπιεῖπιε8 ἰσηογεά, ἴῃδὶ τῆς ΓπΠουσῆϊβ δθουΐ 

τεϊσίοη συγγεηξ ἰη τἢς Οἢγίβείδη ϑοςίεςν οὗ ἴῃς ἤγβῖ σεπίυγγυ, δά ποῖ 
Ὀεεη φεηεγαῖεά οηἷΐν ὉΥ 8ῖ. δαὶ, θαξ Ὀγ 81. ὐοῆη δηά ὅ8ι. Ρεῖεγ δπά 

οἴδειβ Ψῃοβα ΠδηΊε8 δπὰ δοῃίενεπιεηῖϊβ Μὰ σᾶῃ ΟὨΪΥ οοη)εςίζυγε. 
Μνβεὴ νὲ σψέγε γουηζ, ΨῈ ὑβεά ἴο ρίοζαγε ἔπε Ῥαϊεβείης οὗ ἴῃς 
Ραϊγίαγοἢβ 88 ἃ ἰαπά ἰη ψῇῃϊοἢ Ω0 ρεγζϑοῃ οὐ της ἐχοορὲ ΑὈγαῃαπι, 

Ιβδβο, αηὰ ὕδοορ δηά {πεῖς ἤοσκβ ψεγε οὗ δὴν βίρηίβοδησε ; {πε 

ἀοπιίπαϊεα ἴῃς ἰαπάβοαρε 8ἃ8 ἀο ἴῃς βαίηϊβ ἰη πγχεάϊενα! ρἱοΐαγεβ. 
ννῆεη νε σγεὲν οἰάετγ, ἰξ νγὰβ αἱπγοβί ἀϊβεαγδίησ ἴο οὔς᾿ Β δι" ἴο γε! βα 
1μαῖ ἴο ἴπε ων πιεγοῃδηΐϊβ δηά ρεδβδηΐβ οἵ Ῥα[ειίης, Αργαδαπι, 
ῖβ8αδο δαῃὰ ὕδοορ ψεγε ποῖ ρεγβοηβ οὗ ὑπυδβυδὶ ἱπηρογίαησθ. ὙΥεῖ, 48. 

αἴψαυβ Ὠαρρεηβ, ἴῃς ἴγυεγ δοοουηΐ, ἀηραϊαίαρίς αἱ βγϑῖ, ἰ8 οι ηά ἴο. 

Ὀς πιογὲ βυσρεβῖϊνε δηά Πεϊρία! τῆ ἴΠε οἷάεγ ἔδπου. [|ἢ {{πῸ πηαηηεγ, 

ἃ τοϑ  ἰβαϊτίοη ἴπας 5ι. Ρααὶ ἀϊὰ ποῖ ἀοπιίηαίε ἴῃς ΟΠυτοῇ οὗ Ὠ8 {ἰπτ6, 

88 Πβ Ὠίβίογυ ἰῇ ἔμ Αοΐβ δηά ἢϊβ8 ερίβι[εβ 80 ἴδγζεῖν ἀοηιίηδέε {πε 
Νεν Τεβίδπιηεηξ, νἱ]! θεὲ οι πὰ 4 Βεϊρέμ! οοπϑβιάεγαιίοη. 

Τῆς Οδυγοῇ 5 ἃ σγεδῖογ της ἴπδη πε σγεδῖεβὲ βαίηϊ οὐ ἰπεοϊορίαη 

ἴῃ ἰξ; δηά 8:1. δα! οουἹά ηοὶ ὃανε Πείρεά, Ἔνθ ἰἔ ἢς πουϊά, Ῥείη. 

ἰηδυεηοεά ὈΥ πε ΟὨγιβείδηϊεν, ἃ8 δοΐυδ!ν [ἱνεά, οὗ πε πιεη δπά 

ψοπιεη ἀγουηά ἢίπὶ; δηὰ {παῖ ἰη ἴἤγεα ψαγ8 δὲ ἰεαϑί. (1) Ηἰβ ονῷ 
τβεοϊοσν σάπια 80 ἴο Πὶπι ποῖ αυΐϊξε [πε βᾶπιε 848 ἰξ παά ἽἿοπιε ἔγοηΊ 

δί8 Ὀγαίη. [ξ ἰ8 ωοξ ΟἿἱγ ἴδε εἰεπιχεηΐβ οὗ πιαῖζεν [δῖ ἂγὲ βιιδ)εοῖϊ ἴο. 
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τεδοζίοη ἰῇ σοηβεαμδηςα οἵ ἔμιδίοη ; [Π6 βᾶπ|Ὲ παίωγαὶ ἰανν ορεγδίεβ ἴῃ 

{δε ἱπεεγδοζίοη οὗ [ες τπουσῇίβ οὗ ἃ ἐπουρσηϊπιακογ τ τῆ πλίηά8 οὗὨ 

ἴποβε ἴο ψῇοπι ἢἰβ {πΠουρσῇῃῖβ γε σοπιπγχαηίσαῖεά. Απά, [ἔ ψὰ πιδν 
ὍΔΓΓΥ οὐ ἴδε βαπηε ἀπαίορσυ, ἴπε ΟΠαυτγοῇ οὗ 81 δα 8 εἶπα ννὰβ ἀπαδίς 

ἴο ἔδακε αρ, ἴο Ποϊά ἰπ βοϊιξίοη, [ΠῈ τνῆοϊε οὗ ἐπε Ῥαυϊίηε τπεοίορν ; 
ἃ σοηβίάεγαδίε ἀπιοιηΐὶ οἵ ἰξ νγὰβ Πεϊά ἰῃ βυϑρεηβίοη ἴο 6 δοβογρεά 
φγαάυδιν ὃν τῆς ΟΠαγοῦ ἴῃ ἴΠ6 σουγβα οὗ ἴῃε ἀσεβ. (2) Αμραίῃ, 88 

ὯδΔ8 )υ8ὲ Ῥεεη ροίϊηϊεά ουξ, {πε γεϊσίοιιβ ἐπουσῃὶ οὗ τῆς ΟἨγίβείδῃ 

ϑοοίεςν ἰῃ ψῆϊοἢ 51, Ιδμ! [ἱνεά νγαβ ἔεά αηὰ βἰγγεά ὃν οἵδεγ δροβίίεβ, 

οἵ ψΠοηὶ γα σῇ πᾶπα 5:. Φοῆη δηά ὅ81:. Ρεΐεγσ. [{ ἰβ βυγεῖὶν ποῖ 
ἀργεδβοηδῦϊε ἴο βυρροβε ἴδαΐ ἴπεβε ἂροβίΐεβ βροῖε Ὀεΐογε ἔπαν 

τοῖς, ἴπαὶ ψῆδὲ {παν ρα] ἰβηεα τνὰβ {πΠῸ πιοβὲ ρεγίεςξ Ἔχργεβδίοῃ 

δἰίζαίηδδιε Ὁ πεπὶ οὗ ψῃδί πεν παά θεεδη βρεακίησ δρουΐϊ ἀυγίης {πε 

“ΠοΙς οἵ πεῖν αἸϊηϊδίγυ ; παῖ, ἰῃ ἕαςϊ, Φοῃδηηίης [ἰεγαζαγε να8, ἔογ 

τῆς ΟΠαγοῇ οὗ ἐπε ἢγβε σεπίαυγυ, ἴδε ἢηαδὶ ργεβεηϊαιίοη, ποῖ ἴδε 

ογἱ ἰπαξίοη, οὗ Φομαπηίπε ἐπουρσῆξ ἀηά ἐχργεβδίοη. [85 ἰξ ἴοο πιιςῇ ἴο 

ἐχρεοῖ (δαὶ τἢοβε ΨῇΟ β(ιάν πες νυυυτἰησ8 σοηπίαίηεά ἱπ ἴῃε Νέαν, 

Τεβίαπιεηξ βῃοι4 σεαβα ἴο τΠϊπῖς οὗ πε δυΐῃογβ οἵ ἴΠεΠ1 848 80] }Πᾶγίε8 

ΨΠῸ δά πο οἴδεογ πγλεδπβ Ὀμ ὈΟΟΙΒ οἵ δοαυϊγίηνς ἰάδαβ ογ ἃ νοσδθυίαγυ, 

δηά ψῆο, ἴῃ ἴιγη, οηΐγ ἰηδιαεησεά ἴῃς ἐπουρσῆς ἀπά ρῃγαβεοίοσυ οὗ 
τπε πλεη οἵ πεῖν εἶπα ὉῪ ὈΟΟΙ8 οὐ ἐγεϑίίβεβ σοπιροβεά δὲ πε οἷοβε 

οὔ {πεῖν ᾿ἵνεβ. [{ ἰ8 βίγαηψε παΐ πιεῆ σδπποῖ 8βεεὲ ἴδε ΟΠπαυγοῇ, ἴδε 

ϑοοίειγ ψῃϊοῃ ςοηπαϊτίοηεά, τννᾶ8 ποῖ οοπαϊτοηεά Ὀγ, 51. Ρααυ!, 51. ϑοδη 

δῃά 81. Ρεΐεγ. Τῆίβ σοηβίἀδγαίίοη [5 ἱπέεηάεά ἴο ργεραγε ἴῃς γεδάδγ 

ἴο δε ποῖ ϑίοηϊβῃεά οὗ ρεγρίεχεά ὃγ δε οσοαβίοηδὶ Φοῃμαπηίηε ἴαγῃβ 
οἵ ρῆγαβε ἴπδΐ οσουγ ἰη ἴῃς Ῥαβίογαίβ, αηά ννῆϊσῇ αγὲ ποῖεά ἱπ {πε 

οοαυζγβα οἔ {πε ἐχροβίι[οη. (38) Ἐωγίπεγπιογε, ἰξ πλαβὲ ποῖ ΡῈ τπουσῃῖ 
βίγδησε (ῃδλί ἔπε Ῥγονίάεησε οἵ Οοά, ἔπε Ηοῖν ϑρίγι νἢο συΐάε8 
της ΟΠπιυγοῇ, βδῃουϊά ἢᾶνε ςα|16 4 τῆς δροβείες Ραμ] αἰπιοβϑὲ ΠΟῪ αὐταν 

ἔγοηι ἐπουρσἢξβ οὗ ἐπε ΟΠυγο ἢ 8 ρίασε ἴῃ Πβίογυ δηὰ ἰῃ τῆς υπίνετγβε 

ἴο {πε δὐἀπιίη!δεγαϊίοη οὗ, αῃά ργονίβίοη ἴογ, πε ἀδιν πεεάβ οἵ ἴῃς 
ΟΒυτγοῖ 88 δοΐϊμδ!ν ἐχρεγίεποεά ὉΥ πᾶη. Οὐυζ ονη ρεπεγαίίοη ἢδ8 

ποῖ Ῥεδη ψίπουΐ ἐχαηηρίεβ οὗ πιε βαπιπιοηδά ἔγοπι ἴδε Πἰργᾶγν οὗ ἴῃς 
“σγεαῖ ἤοιβε ἰηζο [ε88 οὈνίουϑίν ἱπδρίγίην σμαπιθογβ, ἢ σἢ βεγνε 

τε πιογὸ πηδίογίδι, θᾳξ ἢοΐῖ [688 πεσδββαγυ, πεεάβ οὗ ἴπῆε πουβεῃοϊά. 

ΟὨ γί βείαπβ ψῆο {πίη οὗ τπε ΟΠυγοῇ 48 ἃ νί βίδα Ὀϊνίηε ϑοοίεςυ τ 

4 ἰδ οα δαγίῃ σοπείηαουβ ἴο {πε οπά οὗ {ἰπ16, σαπηοῖ τπίηκ παῖ 81. 

Ῥαυ! 48 γεβεςίεά ἰπ ἔπε Ραϑβίογα[β ἰ8 ἰε88 ψογίῃυ οὗ δαἀηγίγαϊίοη [ἤδη 

51. Ῥαυ 88 γεβεοϊοά ἰη Βοπαπ8. Νοῦ νὴ} πεν Ὅς οὔεηπάεά ἰἔ {πεν 
Βηά παῖ Πίβ πενν ργεοσσιυραίίοη ψίτἢ ογάϊπαγν ΟΠυγοῦ [{{ἰθ Π45 ἰεξ 

(ἃ ἴγδοα οἡ ἢἰβ ἰάϊοηι ; ἰξ, ἰξ πᾶν ες, ἢς 48 σδυρῃΐ βοπιε οὗ ἴῃς συγγεηΐ 
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ῬΉΓΆΒ6Β οὗ ογαάΐϊηδγυ τε σίουβ βοοίεῖγ. Ηε (8 ποῖ [ε88 ἰηεε! σίρε το 
"Τἰπιοίῆν, ογ [688 ἔγαν Πἰπηβοϊε, 

ΤῊΗΕΒ ΘΤΥΙΕ ΟΕ ΤΗΒ [.ΕΤΤΕΗΒ. 

1 νψᾶβ ποξίςεά ἰῃ ἢς Ὀερσίπηίης οὗ [Πϊ8 Τηατγοάυοστίοη ἔπαξ πε σοη- 
βιάεγαείοη οὗ πιοϑὲ ψείσρῃξς ραίηβί ἴτε Ῥϑυϊπε δα πογβῃίρ οὗ ἴῃς 
ΡῬαβίογαϊ Ερίβεϊεβ ἰ8 τῆς βίγίε οἵ ἴῃς σοπιροβίτίοη, ψηϊςἢ ἀἰ βῆεγα ἔγοηι 

τῆδῖ οὗ δὴν οὗ {πε σγουρβ οὗ [πε οἴπενγ ἴεη Ραδυϊίης ἰεξΐεγβ---ῃς 
δεπυΐηφηεββ οὗ ψῃίοἢ [8 ἢοΓα αϑβιιπγχοά---Ὁν (4) ἴπ6 γεουγγεηςε ἰῃ ἘΠ 6Πὶ 
οὗ σεγίδίη, αἰπιοϑὲ βιεγεοίγρεά, ἔογπ]β οὗ εχργεββίοη, (ὁ) Ὁ. ἃ φεπεγαὶ 

αἀἰδεγεπος ἴῃ {πε βίγασίζαγε οὗ βεηΐεηςαβ, ἀπά (2) ὉΥ δε αθϑεησε ἔγοπΊ 

τῆσηι οὗ αἰϊεσεά οπαγδοϊεγίβεις Ῥαυϊπε ψογάβ. ΤὭαβε ἴἤγες βογίβ οἵ 
νατγίατίου ἀγα ἤεγα ἐπαπγχεγαῖεά ἰῃ τς ογάεγ οἵ {δεῖν ἱπιρογίαποε. Νὸ 

[αἱγ-πγηάδά ἐγδαϊεἰοπδ ϑὲ τυ} Ὅς ἀϊδροβεά ἴο πκἰπίπιϑε ἔπε σγανίν οὗ 
δε ργοῦδίεπι ργεβεηϊοά ὈΥ ἴπεβε ἱπαάϊβραυίΐαρίε αοῖβ. Οὐη τῆς οἴμεγ 

Παηά, ἴπ686 δοκπονϊεάρσεά ρεςα αγίε!68 πλαδὲ ποῖ θὲ αἰονεά ἴο οδβουγε 

τῆς ξαυδῖν ἀπάουριεα ἔαος ἴπαΐ πε Ερίϑιειεβ ργεβεπὲ ποῖ οἠΐνυ 48 

ΤΊΔΩΥ οΠπαγδοίεγίβεις Ρδυϊπε Ψψογάβ 88 ἴπε πυγίϊεγ ῃδά α8ε ἴογ, δυΐ 
τπαῖ, ἰῃ τμ6 πιογὲ βἰφηίβοδης πιδξίεν οἵ τὰγη8 οἵ εχργεββίοῃ, ἔπε βἔγὶε 
οἵ (ἢς Ιεξίξεγβ 18, 85 ἢδ8 Ὀξεη βίαϊοά Ὀείΐογε, ἑαπάδπιοηςα! ιν Ῥααηε. 

ΤῊΐβ ψ|}} θὲ ενϊάεπε ἔγοπι Δη ἱπβρεοζίοη οὗ ἔπε γεΐεγεησεβ. Ῥεγῆαρβ ἰξ 
5 ἴγας ἴο 88Υ [δῖ (ἢς ροβίζίνα βιγ]} 8εῖς ρασυ!αγίτε8 οὗ τῆς Ἰεζίεγβ---ἰῆς 

ἰαγξε πυπιρεῦ οὗ ἀπυδυδ] ννογάβ,} [Πς γεσυγγεηΐ ρῃγαβεοίορυ---ἀσρτγῖνα 
οἵ ἰἴ8 [α8βὲ νψείφῃς {πῸ σουπίογ γρυπιεηΐ Ὀαβεά οὐ ἰΐϊβ δάηηιιιεα!γ 

Ραυϊΐπε εἰδηιοπῖ, [.8ὲ Ὀδολυ86 {Π|8 ἰ8 πογηιαὶ, ἀπά ἀοεβ ποί βίγικα τῆς 

εγε. [εἰ8 δ [ἰεαϑβὲ 8 βίγοῃγ αγρυπιεηΐ οἡ [ἢς {γδαϊτοπ 4181 δίάς, (Πα {πε 
υἡ- Ῥαυ]ίης βέγίε οὗ [πη Ῥαβίογαδίβ γα ποῖ οοπηπιεηϊεά ου ὈΥ {πε ΘΑΓΙΥ 
Οτγεοῖ ΟΠ γί βείδη ογίεἰςβ, 48 ψγᾶ8 ἴῃς πη-Ῥαυ!ίης βέγίε οὗ Ηεῦγενβ, δηά 
πε ἀπ-δΔομαπηίηες βἔγ]ε οὗ ἴπε Αροσαῖγρβε. Οὐ πε οἵδπεγ παπά, {πὸ 

Ρεου αγίεῖεβ οὗ Ἔχργεϑβϑίοῃ ἀγα ποῖ βιιοἢ 88 ἃ οἷενεγ ἱπηϊϊαῖογ οἵ 81. 

Ῥαυ 5 βέγίες ννουἹά ἱπέγοάυςε. 

Τακίηρ τρ, πῃ ἔα γβε ρίασε, {πε γεσυγγεηῖ πτογάβ, ἴεγπΊ8 ἀπά 

Ῥῆγαβοβ, ἰἃ ΜΠ θῈ σοηνεπίεηξ ἴο ἀϊνίάε Ἐπεπὶ ἱπίο [ἤγεα σδίερογίεβ. 

Α. Τεγηιβ, οσ ρῆγαβεβ, οὗ {πε γε! σίου 8 [{{πὶ οὗ τῆς ΟΠ γί βείδη ϑοςίεςγ. 

Β. Ροϊεπιηίοαὶ ρῃγαβεοίοσυ ἰῃ γεΐεγεησα ἴο ἔαίβε εδοξίησ. 

Ο. Βανουνγίξζε ἔεγπΊβ, οὐ εχργεββίοῃηβ, οὗ ἴπε δαΐῃογ' 8. 

[τ 15 ποῖ ργεϊεηάεά ἐπδὲ {Π|8 οἰαβββοδϊζίοη σᾶη Ὀὲ σαγγιεά ουξ σοη- 

οδἰβίεητν ; θυΐ ἰἰ βεετηεά ἴο δὲ ψογίῃ αἰζεπιριίησ. ἴῃ ραγιίσυ!αγ τ 

1 εδη Βεσπασγά, Ραςί. Εῤῥ.ν Ρ. χχχνῖ., ἤοῖεβ ἐμὲ ἴῆε ἅπαξ λεγόμενα ἀτηουπὶ ἴο 

176, ἃ πυπΊθεῖσ “ ργορογιοηδίοϊν τννῖοε 8 στοαὶ 48 'π δΔηῪ οἵπεῖ οὗ 851. Ῥδυ]᾽ 8 Ιεϊῖεγβ. 
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ΠΊΔΥ ἄεβεγνε σοηδίἀεγαίίοη ψμοῖθοῦ γα ἤδνε ηοΐ ργεβεηίζαα ἴο 8, ἱπ 
τῆς βέγίε οὗ τῆς Ραβίογαϊβ, ἃ ἤδνν, Ῥαξ ποῖ ἴπε [688 ἴγας, αβρεςΐ οὗ 8. 

Ῥαδὰὶ 48 ἃ ψγίϊεγ, ἢὸ ἰοηψεῦ ογεαζίης ἃ ΟΠ γιβείδη τεγηίηοίοσυ, Ὀμῖ 

ἔγεεϊυ πηδκίησ ὑ8ὲ οἵ [πε ρῃγαβθοί συ ὃς πεαγά δγοιηά ἢἰπι, τοινναγάβ. 
ἴδε ἐογπιδιίοη οὗ ψῃϊςῇ μα ῃδὰ Ῥδδη ἃ ργίησίρα!, αὶ ηοἵ ἴῃς οηΐγ, σοη- 

τριραΐογ. Οη ες οἴπεογ Ὠδηά, ἰῃ 80 ἔαγ' 88 [8 βυρροδί(ίοη ἰΒ ἔγιε 1ἴ 

Ργεοϊυάεβ οὖν πιδκίης υ8ὲ οὗ ἐς οσουγγεηςα οὗ σεγίδίη ρῆγαβεβ δαπὰ 

νορά8 ἰη εχίδηϊ εαγῖν πγιτίησβ, ἃ8 ργοοίβ ἴπδξ ἴῃς δυΐπογβ οὗ ἔπο86 

νυνί τῆσδ παά γεδά ἴῃς Ῥαβίογαὶ Ερίβιε!εβ. 

Ιη τῇς ἰο!ονίης [ἰδὲ οὗ ἴεγπιβ δηά ρῆγαβεβ, ἃ - 1 Τιπιοίῃνυ ; Ὁ -- 2 

Τιπιοίῃυ ; 6-- Τίξυβ; ἴῃς παπηρεγβ ἰηάϊσαϊα {πε παπηρεγ οὗ οσσυγγεησεβ 

οὗ πε ἴεγπὶ ογ ρῆγαβε ἰπ {πε ερίβιϊς. δα ἔπε ἔδγπὶ οὐ ρῆγαβε ἰ8 

ηοῖ ρεσυ]αν ἴο ἴῃς Ῥαβίογα[ 8, ἃ γεΐεγεηςε ἰβ ρίνεη ἴο ἰξβ οσσυγγεησα 
εἰβενθογε, ογ “ εἴς, 8 αὐ άεά, 

ΤΕΝΜΙΝΟΚΟΟΥ͂ ΟΡ ΤῊΒ ΟἨΗΒΙΒΤΙΑΝ ΘΟΟΙΕΤΥ. 

4, Ὁ, α. 

ἡ ἀλήθεια, ἰῃ ἃ (δοῃηΐοα! βεη8ε: 4, 8; Ὁ, 4; ο (2 Οος. ἵν. 2, εἴς.). 

ἡ διδασκαλία : Α, Τῆς Ὀοὰνγ οἵ ἀοοσίγίπε ; «Ρϑβοϊαζεῖγ, ογ στ ερὶἐπεῖβ 

(δες ὑγιαίνουσα) : 8, 4; Ὁ, 2; ς, 8. 

ἡ διδασκαλία: Β, ΤΙε ἃςὶ οὗ ἰεδομίηρ : ἃ, 8; Ὁ, ο (Εοηι. χί!. 7).᾿ 
ἡ πίστις, βάες μας ογεάιέμν : 4, 8; Ὁ, 2; ο, 8. 

πίστις [κ.] ἀγάπη : ἃ, 4; ὑ, 2; ς (1 ΤῇεΒβΒ8. ἰἰϊ. 6, ν. 8). 

πίστις, ἀγάπη, ὑπομονή : ἃ, [Ὁ], ο. 
ἡ ὑγιαίνουσα διδασκαλία: ἃ, Ὁ, ο, 2. ὑγιαίνοντες λόγοι : ἃ, Ὁ. ὑγιαί- 

γειν τῇ πίστει : ς, 2. λόγος ὑγιής: 56. (. νοσῶν : ἃ; γάγγραινα : Ὁ. 
ἐπίγνωσις ἀληθείας Δηά ἐπιγινώσκειν τ. ἀληθείαν: 4, 2; Ὁ, 2; ς 

(Η Ὁ. χ. 26; ο΄. Ῥμίεα,. 6). " 
[ἡ] εὐσέβεια: α«, 7; Ὁ. κατ᾽ εὐσέβειαν: ἃ, ς. εὐσεβῶς ζῆν: Ὁ, ας. 

εὐσεβεῖν : ἃ (Αςί8, 4; 2 Ρεῖ. 5). 

σώφρων: ἃ, 6, 38. σωφρονεῖν : ο(Ματγίκ ν. 15; Εοηι. χίί. 8; 2 Οον. ν. 

18). σωφρονισμός : Ὁ. σωφρονίζειν : 6. σωφρόνως ; 6. σωφροσύνη : ἃ, 2 
(Δοῖβ8 χχνί. 25). 

ὁ νῦν αἰών: ἃ, Ὁ, α. 

ἐπιφάνεια : 8, Ὁ, 8; ς (2 Τε88. ἰΐ. 8) (ἐπιφαίνειν : ο, 2; [Ἀπ ἱ, 79; 

Αοῖβ χχνὶ!. 20; οὐ Αςῖβ ἰἱ. 20). 
ὠφέλιμος : ἃ, 2; Ὁ, α. 

διάβολοι, 44]. : ἃ, Ὁ, «. 

ἀρνεῖσθαι : ἃ, Ὁ, 4; ς, 2, εἴς., Ὀυαξ ἠοῖ Ῥαα!. 

ἃ, Ὁ. 

συνείδησις καθαρά: 8, Ὁ (συνείδ. ἀγαθή : ἃ, 2; Αοΐϑ χχίϊ!. 1; 1 Ρεῖ. 
ει. 16, 21). 



ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 65 

καθαρὰ καρδία: ἃ, Ὁ. 
πίστις ἀνυπόκριτος : ἃ, Ὁ. 

πίστις κ. ἀγάπη ἡ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ : 8, Ὁ. 
πίστις ἡ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ: 4, Ὁ; εἴς. 
καλός: αυα!γίης δά). (ποῖ ἰποῖ. καλὸν ἔργον) : ἃ, 9; Ὁ, 8 (εβρ. 

καλὴ στρατεία, ἃ, ΟΥΓ στρατιώτης, Ὀ, καλὸς ἀγών, 4, Ὁ) ; εἴς., Ῥυαξ ποῖ 

Ῥαυ!. 
παγὶς : 8; τοῦ διαβόλου : 8, Ὁ. 
φεῦγε δίωκε δὲ δικαιοσύνην... πίστιν ἀγάπην: ἃ, Ὁ. 
ἀγωνίζομαι τὸν καλὸν ἀγῶνα : ἃ, Ὁ. 
παραθήκην φυλάσσειν: ἃ, ", 2. 

παρακολουθεῖν διδασκαλίᾳ : ἃ, Ὁ. 
ἄνθρωπος [τ.] Θεοῦ : 8, Ὁ. 

8, ς. 

καλὸν ἔργον, καλὰ ἔργα: 4, 4; ς, 4; εἴο., Ραῖ ηοἵ Ραυΐ. 
σεμνός : 4, 2; ὁ (ΡΗΪ,. ἱν. 8); οΓ σεμνότης: 8, 2; (. 
σωτήρ (οἵ Οοά δε Βαΐπεοτ, ποῖ ἱποῖ. Τίξ. (1. 18): ἃ, 8; ς, 8. 

Ὁ, ς. 

εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἡτοιμασμένον : Ὁ. 

πρὸς 37 39 ΠῚ ἐξηρτισμένος : Ὁ. 

7») ν᾽ ΓΣ ἀδόκιμοι : ς. 

». » ᾽ ᾽9 ἑτοίμους : ς. 

Ῥβούμα ΤΟ ΟΝΕ [.ἘΤΤΕΕ. 

ἀπόδεκτον ἐνώπιον τ. Θεοῦ : ἃ, 2. 
μιᾶς γυναικὸς ἀνήρ : 8, 2 (ἑνὸς ἀνδρὸς γυνή : 8,). 

ἐπιλαβέσθαι τῆς ζωῆς : 8, 2. 

μακάριος (οὗ Οοα): 8, 2. 
τὸ μυστήριον τῆς πίστεως, ΟΓ τῆς εὐσεβείας : 8, 2. 

πίστις κ- ἀγάπη κ. ἁγιασμός, οΓ ἁγνεία: 8, 2. 

ἐπαισχύνεσθαι τί οΥ τινά : Ὁ, 38 (Εοηι. ἱ. 16, αηά ἔνε οἴδεν ἰπ8.). 

ἐκείνη ἡ ἡμέρα ([υα8ὲ ὨΔγ): Ὁ, 3 (Μαῖξ. 2; [μυκε, 8, 2 ΤΏεΒβδ, 1). 
καλῶν ἔργων προΐστασθαι : ο, 2. 

Ῥοιυαμιοαι, ΡΗΒΑΒΕΟΙΟΟΥ. 

ἀληθεία : ἀπεστερημένων τῆς ἀληθείας : 8. περὶ τὴν ἀλήθειαν ἠστόχησαν : 

Ὁ. μετάνοιαν εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας : Ὁ. μηδέποτε εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθ. 
ἔλθεῖν δυνάμενα: Ὁ. ἀνθίστανται τῇ ἀληθείᾳ: Ὁ. ἀπὸ τῆς ἀληθείας τ. 
ἀκοὴν ἀποστρέψουσιν : Ὁ. ἀποστρεφομένων τὴν ἀλήθειαν : (. 

ΝΟΙ, ἵν. 5 
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νοῦς : διεφθαρμένων . .. τ. νοῦν: ἃ. κατεφθαρμένοι τ. νοῦν: Ὁ. 
μεμίανται αὐτῶν... ὁ νοῦς : (δ. 

πίστις : περὶ τ. πίστιν ἐναυάγησαν : ἃ. περὶ τ. πίστιν ἠστόχησαν : ἃ. 

ἀδόκιμοι περὶ τ. πίστιν : Ὁς ἀποστήσονταί τινες τ. πίστεως : ἃ. ἀπεπλανή- 
θησαν ἀπὸ τ. πίστεως: 4. (ΟἿ. 1 Τίπι. ᾿. δ, 19. 

συνείδησις : κεκαυστηριασμένων τὴν ἰδίαν συνείδησιν : ἃ. μεμίανται 
αὐτῶν... ἡ συνείδησις: οβ. Οὐ. 1 Τίη,. ἱ. 5, 19. 

ἀστοχεῖν: 84,2; Ὁ. 8:6 ἀλήθεια Δηά πίστις. 

ἀνατρέπουσιν τήν τινων πίστιν : Ὁ. ὅλους οἴκους ἀνατρέπουσιν : ο. ΟΝ 
ἐπὶ καταστροφῇ τῶν ἀκουόντων, Ὁ. 

βέβηλος : 4, 8; ὃ (ΗΕ. χίϊ. 16). (βέβηλοι κενοφωνίαι : 4, Ὁ). 

γενεαλογίαι : ἃ, 6. 

ἐκζητήσεις ΟΥ̓ ζητήσεις : ἃ, 2; Ὁ, 5. (μωραὶ ζητήσεις : Ὁ, ς.) 
λογομαχεῖν Δηά λογομαχία : ἃ, Ὁ. 

ματαιολογία Δηἀ ματαιολόγος : 4,6. ΟΥ̓ ζητήσεις . .. μάταιοι, 6. 
ἔρις : ἃ, 6. 

μάχη: Ὁ, α. 

μῦθος : 8,2; Ὁ, ς (2 Ρεῖ. ἰ. 16). 
νόμος : ἃ, 2; νομικός: Ο ; νομοδιδάσκαλος : ἃ. 

ἐπὶ πλεῖον προκόψουσιν ἀσεβείας : Ὁ. οὐ προκόψουσιν ἐπὶ πλεῖον : Ὁ. 

προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον : Ὁ. 

Αὐτηοδ᾿ 5 Βάνούξιτε ΤΈΒΜΒ. 

ἃ, Ὁ, 6. 

πιστὸς ὁ λόγος : ἃ, Ὁ, ς. 

πιστὸς ὁ λόγος κ. πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος : 8, 2. 
παραιτοῦ: 8,2; Ὁ, ς. 

οἶκος (Ὠου ΒΕ 14) : 8, 5; Ὁ, 2; ο (1 Οος. ἱ. 16, εἴς.). 
περί “ἰϊῃ ἀοουβαῖίνε : ἃ, 8; Ὁ,2; ο (ΡΒΪ,. ἰ!. 28, εἴς.). 

8, Ὁ. 

χάριν ἔχω ; ἃ, Ὁ (υκε χνίϊ. 9; Ηφθ. χίϊ. 28). 
διαμαρτύρομαι ἐνώπιον τ. Θεοῦ, ΟΥ̓ τ. Κυρίου : 4; Ὁ, 2. 

εἰς ὃ ἐτέθην ἐγὼ κῆρυξ κ- ἀπόστολος. . . διδάσκαλος : Ἁ, Ὁ. 

χάρις, ἔλεος, εἰρήνη : ἃ, Ὁ. 
ὧν ἐστίν: 4; Ὁ, 2. 

ὡσαύτως: 8, 4; ς, 2. 
ὃ ἐπιστεύθην ἐγώ : ἃ, α. 

καιροῖς ἰδίοις : ἃ, 2; 0. 

διαβεβαιοῦσθαι περί τινος : ἃ, 6. 

προσέχειν : 8ἃ, 5; 6. (προσέχειν μύθοις : ἃ, (“.) 
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Ῥ, ς. 

σπούδασον: Ὁ, 8; σ. (σπούδασον ἔλθεϊν : Ὁ, 2; ο.) 

περιΐστασο : Ὁ, ο. 

δι᾿ ἣν αἰτίαν: Ὁ, 2; ς ([μυκεὲ νἱΐ!. 47; Αςίδ χχίϊ. 24; Ηερ. 1Ϊ. 11). 

Ὁ. 
συνκακοπάθησον : "Ὁ, 2. 

Τῆε βεςοηά αἰδῆεγεησε ἰῃ βέγε ὈὉῪ ψεϊσῃ ἴμὰ Ῥαβίογαὶ Ερίβεεβ ἀγα 

τιλγκεά ΟἿ ἔγοπὶ ἔῃ δαγίϊεγ ἰεξίεγβ πᾶν Ὅ6 σίνεη ἰῃ ἔπε ψογάβ οὗ 
ιὶσπιίοοῖ. 

Τῆς ϑγπίαχ. 

(α) “1 ἰ8 βεἰ εν δῃά πηογὲ γεζυΐίαγ ἔπδη ἴῃ πε εαγίίες Ερίβε! 68, 
τῆογα )οἰηίεά απά [688 δονίησ. Τῆς οἰαιι8ε8 ἀγὰ πηδγβῃδ δά ἰορείμον, 
Δηά ἴδεγε ἰ8 ἃ ἰεηάδηου ἴο ρδΓΆ}|6[8π|.᾿" 

ε.8., 1 Τίαι. ἰ, 9, ἐν, 2, {0 16, ἵν. 12, 18, 15, ν. 10, νἱ. 9, 11, 
12, 13, 16, 18; 2 Τίπι. ἱϊ. 11, 12, {{||1-8, 10-18, 16, ἵν. 2, 
4, 5, 7; Τίε, 1. 7, 8, 9, ἢ, 7, 12, 1. 1.8. 

(δὴ) “Τἤεγε ἰ8 ἃ σγεαῖεγ βεηϊεηκτουβηθβ8θ, ἀῇ ἀργυρίησββ δπά 
ροβίεἰνεηο 88 οἵ ἔογηιῖ. [πιρεγαῖίνε οἰαα8εβ ἀγα ἔγεααδηξ. 

ε.4., 1 Τίηι. ἱν. 11, 15, 16, ν. 7, 8, 22-25, νἱ. 2, 6, 11, 20; 2 
Τίπι. ἱ. 18,14, 11. .1, 8,7, 8, 14, 19, 22, 28, ἰἰϊ. 1, 5, 12, 16." 

(Βιδιοαὶ Ε55αγ5, ρ. 402.) 

ΤὭεβε αἰ δεγεησοβ ἰπ δγηΐαχ ἂγὰ ποῖ ἀποοηηεοίεά τς πα 8618} 
ν ΑΓ ΘΕ δηά ρδυοίτν οὗ ραγιο] 68 νι ϊο ἀγα 4 ποραῖίνε ἔεαΐαγε οὗ (6 
Ῥαβίογαίβ. Βυῖ πείξῃεγ ομπαγαοίογίβεϊς ἰ8 ναῦν δβιοηϊϑῃίησ, βίποε ἰὼ 
Ῥοίηξ οὗ ἕδοϊ, (ῃς Ερίϑι168 αγε οὗ ἔς παΐωγε οὗ ερίβοοραὶ οδαγᾷδβ, 

δυϊπογίξαιίνε, οἱ αγρυπιεηΐϊαίίνε ; εηἰογοίησ αἰβοί ρ᾿παγν τεσυϊαιίοηβ, 
οοξ υηϊοϊάϊης ἐπεοϊορίοα! σοησερίίοηβ, ον νἱηἀϊοακίηνς ρεγεοηα!ὶ οἰαίπΊ8. 

νε οοηλε, ἰη ἴῃε ἰαϑὲ ρίαος, ἴο βίδῖες δηά σοηβίάεν [6 ργοῦίθηι 

φῬτγεβεηΐϊεά ὈγῪ {δε ρυγεῖγ πσραϊίνε οδπαγαοίογίϑιεις οὐ (ἢς βίγίε οὗ 
τς Ῥαβίογαὶ! Ερίβειεδ, τῆς ἕασς τῇδε ψὰ ἀο ποὲ Βηά ἴῃ {δεπὶ 

σογίδίη δἰ]εσεά οπαγαςϊογίϑείς Ραυϊ ες πογάβ. Ὑηοβα τῇο ἀγρα τ ΐ8 
ἃ8 ἃ βεγίουβ ἀγριυπΊιεηΐ αραίϊηδέ ἴῃς ἐγαάϊτἰοηαὶ Ὀε]ἰεἶ 48 ἴο ἔπε δυξδοτ- 
βῃίρ οὗ Π686 ἰεϊίεγβ ἀο ποῖ β86θηι ἴο πιδίκε αἰίοψαησς ἴον τῆς ίαςοϊς παῖ 

ἘΠΟΥ ἃγὲ ἐκ ἠγῥοίῥεεὶ ἀεαϊϊπς τ ἃ γεαὶ πιαη---ῆοξ ἃ πιδοδίπε; 8 
τη ψὯο δά ἰγανοῖ θα πχυοῖ, ἀπά δαά τεαά πιο; τψῆο ψα8 σοη- 

βίδης νυ σοπλίης ἰηΐο σοηϊαςξ τί ἔγεβἢ ρεορίε, σοπβίδηεί Υ σοπέγοηξοά 
ψτἢ ἔγεβἢῃ ργοδί θη οὗ ργδοξϊοαὶ 6. Τῆς νοσαθυΐαγν οὗ βυσἢ ἃ πιδῇ 
ἰ8 ποὲ {Πκεῖγ ἕο γεπιδίῃ ἀπαβεεοίεά ἰῃ [18 σοηϊεηξβ οὐ (886. Δαάά ἴο [ἢἰ5, 
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τμαῖ εδοῇ οἵ ἴῃς οἵδεν ἰεἴζεγβ πν σῇ ἄγε δβογρεὰ ἴο Πἰπὶ ἄγοβα οαΐ οὗ 
βρεοίαὶ οἰγουπηδίδησεβ, δηὰ ἀεα]8β αἰπιοβδὲ Ἔχοϊ αδίνεϊν στ τδοβα 

βρεοίαὶ οἰγουπιβίαποεβ, δἀπὰ παῖ τΠ6 οἰγουπηδίδηοεβ ψῃϊοῃ οΔ]1εά 
Ἰογίῃ πὰ ἰεξζίεγβ ἴο Τιπιοίην δηὰ Τίϊιβ ψεγε, Ἴοπέεββεαϊν, αυἱζα 

ἀϊξεγεπε ἔγοηι ποβε ουΐ οὗ ψῃϊοἢ ἀπν οὗ ἔπε οἶμον Ῥαϑιΐπηε ᾿εζίοῦβ 

δῖοβε. νΠεη ἴδθβε οὐνίουβ ἔᾳφοϊβ ᾶγὲ σοπβίάεγεά, ἰξ 18 ἀἰδῆσαε τὸ 

ἐγεδαΐῖ βεγίουβί᾽ δὴ δγρυπίεηΐ ψῃΐοΠ Δββιιπηεβ ἐμαὶ 81. Ραὺυ! νψὰβ 
ργονίἀδὰ νυ ΟὨΪΥ οηε βεῖ οἵ ψογάβ δἀπὰ ἴεγπιβ; ὑπαίτεγαδίε, πὸ 
τηδίζογ ἴο ψνῃοπι, οὐ οἡ ψιῇῆδί βυῦδ]εςῖ, Πα ννὰ8 νγίτίησ. 

Ιε ἰδ ηοΐ δυ8β τπαΐ ποη-ΒΙ σα] σοπηροβίτίοηβ αγὲ ογιἰςΆ ΠΥ 
ἐχαπιίηεά, νε ἀο ποῖ ἀεπηαπὰ ἔμπας ϑῃακεβρεαγε᾽β .5071716[5. ΟΣ 

Ο»ηϑεϊϊηιε βΒῃου!ά Ἂχῃιρίς ἃ σεγίαίῃ ρεγοεπίασε οἵ Ηαριεὲ πογάβ. 
Αηά (ες ἀγρυπιεηξς ὈεσοπΊθ8 41] ἴπε πλογα ἀηγεαβϑοηδῦΐε ἤδη οπα 

τπίπ 8 ΠΟν, νΟΓῪ 8Π|41} ἴῃ ἐχίεηΐ ἰ8 ἴπε εοχίαπί [{}1αγᾶγν πόγ οἵ 81. 
Ῥᾳαΐ: ἰε885 ἔῆδη 150 8π|4]] οοἴΐανο ραζεβ ἰη δνεβίοοιξ δπά Ηογι β 
εαϊτίοη, 6ηὰ οἵ 686 πε Ῥαβίογα! 8 οσσυρῃν οπἱν ἤΐξδεη. [ τε μαά 

Ὀεξη ργίν!εσεά ἴο πεὰγ 8ι. Ρδυ}β βεγηίοηβ, ογ ἴο [ἰβδίεπ ἴο ἢΠἰβ οοη- 

νεγβαίίοη, ον πδῦν Ραυϊης ψογάβ, 848 βῃονη ἰῃ ἃ Ἴσοποογάδηςε, 

8ῃου]ὰ ννὲ ᾶνε πεαγά ἢ 
Απίεοσεάεπεγ, γα βῃουϊά τοί ἐχρεοῖ ἔπαΐ δπῃ δυϊπογ᾽β ἕανουγίξε 

ἐχργεββίοηβ νου Ρὲ αἰδβιγίρθυϊεά ονεγ ἔπε ραϑεβ οὗ μἰβ Ῥοοῖς {πὸ πε 
βροΐβ οὔ ἃ ψγα]]-ρᾶρεγ ραϊζεγη ; ποῦ ἰβ [ἢ8 ποϊίοῃ σοηπβγγηεά ψἤθη 
ψε εἐχαπιίης ἴῃς ᾿ἰδὲ οὗ Ραιυϊης ψογάβ πχίββίης ἔγοπη ἴῃς Ῥαβίογαδίβ, 
88 φίνεη ὉΥ ἩοϊΖπιδηη (ΡῬαπίογαϊδγίεζε, Ρ. 98, 544.) αῃὰ [ε88 ἔων Όγ 

νου ϑοάεη (ΗΠ απά-(ονι»ιεπέαγ, ρ. 177 544.). 
[π της σοπιρί είς [18ὲ οἵ νεγθβ8, πουηβ, αἀϊεςξίνεβ δηὰ δάνεγρβ, δὴν 

ἴῃ 411, δ8 ργίπιεά δείον, εδοῇ σγοὺρ οὗ οορηδίε ψογάβ, Ὀγαοκείεά 
τορεῖμογ, ἰ8 ἔογ αγραπιεπί᾽ 8 881ε, ἰγεδίεά 48 ἃ υπίϊ. Απά {πε παπηθογβ 
ἱπάϊσαϊα ἴῃς παπιδον οὗ ἐἰπ|68 ἴῃς ψογά οσουγβ ἰπ 51. δυ 58 Ερίβε!εβ. 

Τῆς νψογάβ ἢδξ γε βραςβά αγεὲ ἔδῃοβε, ψῃϊοῃ αὔξεγ δὴ εχαπιϊπαϊίοη 

οὗ ἃ οοποογάδηςο, σπ 6 ραυδίο! νΥ οἰαἰπηεά 848 οπαγδοζεγίβείς!ν 
Ῥαυϊίπε; μαῖ ἰβ ἴο 88υ, ἔμεν γε οὗ οοπιραγαίϊνε ἔγεχιαπέ ὀσσάγγεηςς, 

Δηά ἃγὲ ἔουπά ἴῃ αἵ ἰεαϑὲ ἴῆγες σγουρβ οἵ δῖβ Ερίβεῖεαβι [{ πηυβὲ ὃς 

ΔΙΠοσεὰ {παΐ της ἀθβεποε οἵ 41] οὗ {ῃε86 [8 βυγργίβίησ. Τα 5ἰπιρίεβί ἐχ- 

Ρηδιίοη ἰ8 [μαξ βοπιε οὗ ἔῃεπὶ δά ραββεὰ ουἵ οὗ 81. Ρϑυ] 8 ογάϊμαγυ 

νοσδῦθυΐϊαγν ; δηά ἰῃδξ, ἰῃ ἴῃς σαβε οὗ οἴδπεγβ, ἴπε βυδ]εςῖ πιδίίεγ οὗὨ 

ἴδε Ῥαβίογαίβ ἀϊά ηοὲ ἀεπιαηά πεῖν .86. ὅϑοηιε οἵ {πεπι, οὈνί οὐΒΙΥ, 

Ὀεϊοην ἴο ἴῃς νοσαθυΐαγν οὗ ςεγίαίπ τπεοϊοσίσαὶ σοησερίίοπβ, οἴδεγβ. 

το {παξ οὗ ἃ ψγίτεΓ᾽ 8 [επηρεγαπΊεπί δηά τεπλρεῦ. 
Εογ [ἢε ραγροβε οἵ δηῃδιγβίβ, ἰξ ψὶ}!} Ὅὲ σοηνοηΐεης ἴο τὨϊηΐκς οὗ 

ἴῆε οἵπεν ἴδῃ ερίβιϊεβ οὗ 81. Ρϑαυ δ8 ἴδ! πα ἱπίο ἴουν σγουρϑ, 

υἱκ. :--- 
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(..) 1 δηά 2 Τῃεββαϊοηίδηβ. 
(ι.) Εοηι., 1 Οον., 2 Οον., ΟἿδί. 
(}1.) Ἐρᾶᾷ., Οοἱ., Ῥῃί!εηι. 
((ν.) ῬμΠρρίαπβ, ννοἢ τπουσῇ ἰδ ἰ8 οπς οὗ σγουρ ἰἰϊ., 48 θείη οπε 

οὗ ἴδε ερίϑεῖεβ οἵ ἔπε βγϑὲ Ποπιδη οδριεϊνιν, γεῖ ἱπαβπιςἢ Ὧ8 ἱξ νὰ 8 
πυΣγιτζεη βοπιεννηδὲ ἰαΐεγ, πᾶν ὈῈ σοηδίάεγεά ἀρατγί. 

ἄδικος, 3, ἀκαθαρσία, 9, ἀκροβυστία, 19, ((ποκαλύπτειν, 18, 

ἀποκάλυψις, 13), ἀπολύτρωσις, 7, γνωρίζειν, 18, διαθήκη, 9 (δικαιοῦν, 
27, δικαίωμα, 5), δικαιοσύνη Θεοῦ, 9, δοκεῖν, 18, ἕκαστος, 42, (ἐλευθερία, 

7, ἐλεύθερος, 16, ἐλευθεροῦν, 5), (ἐνέργεια, ὃ, ἐνεργεῖν, 17, ἐνέργημα, 

2, ἐνεργής, 2), ἔξεστιν, 5, ἔργα νόμου, 9, κἀγώ, 27, καταργεῖν, 25, 
κατεργάζεσθαι, 20, (καυχᾶσθαι, 3856, καύχημα, 10, καύχησις, 10), 

κρείσσων, 4, μείζων, 4, μικρός, 4, μωρία, 5, (ὁμοιοῦν, 1, ὁμοίωμα, 5), ὁμοίως, 

4, ὁρᾶν, 10, οὐρανός, 21, παράδοσις, 5, παραλαμβάνειν, 11, πατὴρ 

ἡμῶν, 7, ουξβίάε 84] υἱδιίοὨΒ, πείθειν, 2, (τερισσεία, 3ξ, περισσεύειν, 

26, περίσσευμα, 2, περισσός, 2, περισσότερος, 6), περι- 
πατεῖν, 32, (πεποιθέναι, 12, πεποίθησις, 6), πλεονάζειν, 8, (πλεονεκτεῖν, 

5, πλεονέκτης, 4, πλεονεξία, 6), οἱ πολλοί, 8, (τσρᾶγμα, 4, πρᾶξις, 8, 

πράσσειν, 18), σπλάγχνα, 8, (συνεργεῖν, 8, συνεργός, 12), σῶμα, 

91, (ταπεινός, 8, ταπεινοῦν, 4), (τέλειος, 8, τελειότης, ἴ, τελειοῦν, 1), 

υἱοθεσία, 56, υἱὸς τ. Θεοῦ, 17, (ὑπακοή, 11, ὑπακούειν, 11), (φρονεῖν, 

24, φρόνημα, 4, φρόνησις, 1, φρόνιμος, 5), φύσις, 11, χαρίζεσθαι, 16, 

Χρηστός, 8. 

Οὐ δε βἤν οδπαγαοϊεγίβείςα!ν Ῥαυϊΐηα τογάβ ἢο 1688 ἔῆδη εἰενεη 
ἀο ποΐξ οσουγ ἰπ σγουρβ ἱ., {{|., ἐν., υἱδ., ἄδικος, δικαιοῦν, δικαιοσύνη Θεοῦ, 

ἔξεστιν, ἔργα νόμου, μείζων, μικρός, μωρία, ὁμοίως, πείθειν, οἱ πολλοί. ΟΥ̓ 
ἐῆεδο, ἄδικος [8 ποῖ ουπά ἰῃ 2 Οογ. οὐ Οδί. ; δικαιοῦν ποῖ ἰῃ 2 Οον. 

τπουσῃ ἐνίος ἴῃ τῆς Ῥαβίογαδίβ ; σε δικαίωμα ον οσσυτβ ἰῃ Εοηι. ; 
δικαιοσύνη Θεοῦ ποί ἰη 1 Οοτν. ογ ΟΔΙ. ; ἔξεστιν ποῖ ἰη ἔοηι. ογ ΟΔ!Ι. ; 

ἔργα νόμου ποῖ ἰῃ 1 Οοτγ. οΥ 2 Οογ. ; μείζων ηοΐ ἰῃ 2 ον. ογ Οαί. ; 
μικρός ποῖ ἰῃ Εοπι. ; μωρία Οηἷν ἰῃ 1 Οογ. (ΜὨΐΕ μωρός, 150 ἰη 1 Οον. 
(4), οσσυγβ ἰῃ ἴῃς Ῥαβίογαίβ ἔνγίς δ) ; ὁμοίως ποῖ ἰῃ 2 Οογ. ογ Οἱ. ; 
πείθειν ποῖ ἰπ ἤοηι. οΥ 1 Οογ. ; οἱ πολλοί ποῖ ἰῃ Οκα]., θαϊ ἔθνεα {ἰπιο8 

ἰῃ Εοιῃ. [ξ ἰ8 οὈνίουδβ, ἔγοηι πο8ε ἕαοΐβ, παῖ ἰποβα οἰενθ πογάβ 

ἅτε ῃοῖ σμαγδοζογίβείσα!ν Ραμ πα. 

Οὗ ἴδε οἴδμεγβ, ἔουγ ἀο ποῖ οσοὺγ ἰῃ σγουρβ ὶ. δηά ἰἰϊ., υἱς., δοκεῖν, 

κρείσσων, ὁμοιοῦν, ταπεινός. Οἷ ἴπεξε, δοκεῖν ποῖ ἰῃ Βοπ,. ; κρείσσων ηοΐ 
ἴῃ ἔοηι., 2 ον. ογ Οἱ. ; ὁμοιοῦν ηοΐ ἰπ 1 (ον., 2 ον. ογ ΟἿβἱ. ; δηά 

ταπεινός,ποῖ ἰῃ 1 Οον. ογ Οαὶ. 
ϑενεη ἀο ηοΐζ οσουγ ἰῃ Κγουρβ  ὶ. ἀπά ἰν., υἱξ., ἀκροβυστία, ἀπολύτρω- 

σις, διαθήκη, ἐλευθερία, υἱοθεσία, φύσις, χρηστός. ΟΥ̓ πεδε, ἀκροβυστία 
ποῖ ἰῃ 2 ον. ; ἀπολύτρωσις ηοἵ ἰῃ 2 Οογ. ογΥ 4]. ΟΥ̓ἁ τῇς ἐλευθερία 
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ϑἴουρ, ἐλεύθερος ἀπά ἐλευθεροῦν ἄγε ποῖ ἰῃ 2 Οον., Δηά ἐλευθεροῦν ἰ8 ποῖ 
ἰη΄ 1 Οογ. υἱοθεσία ποῖ ἰῃ 1 Οοτγ. οΥ 2 Οογ.; φύσις ποῖ ἰη 2 Οον.; 
χρηστός ποῖ ἰῃ 2 Οογ. οὐ Οδί. ; ἰεανίηρ διαθήκη (οπας ἰη ἰϊ.) δηά 

ἐλευθερία (νίςς ἰῃ 111.) ἃ8 16 ΟΠ ψογάβ παῖ γε ὄδνεηΐϊν αἰβιίγιρυαξζεά 
ἴῃ στοῦρ ἰΐ. 

Απιοὺς ποβε ψηϊο ἀο ποῖ οἼσουν ἴῃ σγουρ ἱ., «υἱζ., γνωρίζειν, 
κατεργάζεσθαι, σπλάγχνα, τέλειος, φρονεῖν, χαρίζεσθαι, γε ποξίςε (δῖ οὗ 

της ὑνεηΐυ ἰηβίδηοαβ οὗ κατεργάζεσθαι βενεηΐδαη οσσυγ ἰῃ ἤοηι. δπά 
2 Οον. ; σπλάγχνα, ποῖ ἔουπά ἰῃ ἔοηι., 1 Οογ. ογ Οδ]., οσσυγβ ἑῆγεε 

τίπηεβ ἰῃ ΡΠ ΐεπι.; ποπς οὗ ἴδε τέλειος σγοιρ ἰβ ἐουηά ἰῃ 2 Οογ. οΥ 
Οα!., ννῇ!!ε τελειοῦν ἀηά τελειότης ἅτε αὐϑεηΐξ ἔγοπιὶ ἤοη,. ἀπά 1 Οον. 

Οὗ {δὲ τηίϊγίγ-ἴουγ ἱπβίαησεβ οἵ ἴῃς φρονεῖν σγοιρ, οπς οὗ ψῇϊοϊ ἰβ 
1 Τί. νὶ. 17, Εοηι. απά Ῥῃὶ. δοσουηξ ἔογ ἐνεηΐϊγ-ῆνε ; φρόνημα ἰ8 
ΟὨΪΥ ἰουπά ἱπ ἔοπι., φρόνησις οηἷν ἰῃ ἘΡΏ., φρόνιμος οηἷν ἰῃ Εοη,., 
1. Οογ., δῃά 2 ὅονγ. ; ἰεανίης γνωρίζειν ἀπά χαρίζεσθαι ζαἰγν τερτγε- 

βεηΐϊαίίνε νογάβ. 
[τ γεπιδίηβ ἴο ῃοξΐος ἃ ἔενν οἵ [πΠ686 σπαγαςίεγίβεισδ!ν Ῥαα πα νογά8 

ψΒίοἢ ἀγὲ τοὶ ἰουηά ἰη ῬῃΠρρίαηβ, υἐξ. : ἀκαθαρσία, καταργεῖν, ὁρᾶν, 
παράδοσις, πλεονεκτεῖν, Δηἃ υἱὸς τ. Θεοῦ. ἀκαθαρσία 8 ηοΐ ἰουπά ἰῃ 

1 Οον. ; καταργεῖν ἀοα8, ἰη ροϊηξ οὗ ἕαοξΐ, οσουγ ἴῃ 2 Τίηι. ; ὁρᾶν, ἰοαπά 

ἰᾳ 1 Τί. 1}. 10, ἄοεβ ποὲὶ οσουγ ἰῃ 2 Οονγ. ον Θδί., παράδοσις ποῖ ἰῃ 

Εοηι. ον 2 ὕογ. ; πος οἵ δε πλεονεκτεῖν σγοῦρ ἰΒ ἔουηά ἰη Οα!., ψῃΐς 
πλεονεκτεῖν ΔηἀἋ πλεονεξία ἀγα Ὀοζῃ αὐβεηΐϊ ἔγοηι 1 Οογ., δηά πλεονέκτης 

ἔγοπι 2 ὕογ, Οἱ {δε βενεηπέβθεη ρίασεβ ψθεγα οὐγ ογὰ ἰ8 οαἸ]εα υἱὸς 
[τ. Θεοῦ,] εἴενεη ἀγὲ ἔουπά ἰη Εοηι. δηά Οα]. 

ἴπ ἐπε ψῇοΐε [ἰ8ὲ, τμεη, ἔπαγε ἄγε ὑνεηΐγτβαενθη ψογάβ, ΟΓ ΠΊΟΓΕ 

ἴβδη δα, ἔπε ἀρβϑεηος οἵ πῃ ϊοῃ ἔγοπι ἔῆε Ῥαβίογαϊβ οὐνίουβι Υ πεεά 

(411 ἕογ Ὧο γεπιαγίς, Τῆς ἐο]ονίηρ δοῖβ τ τ γεραγά τὸ {πε ἀἰϑεγ δαξίοη 

οὗ βοπΊε οἵ [ῃ6 οἴπεγβ ἀγὲ βυσρεβίίνε ; δηά ἀἰϊπιίηἰβῇ, 1ξ ἔμεν ἀο ποῖ 
ΠΟΙ γεπιονε, ἴῃς αἰ Ἴἤσα!εν οὗ {πε ργοδίεηι θεΐογε α8. ἕκαστος (42) 

οσουζβ ἐπνεηϊγ-ννο εἰπιαβ ἰπ 1 Οον.; οἵ {ῃς ἐνέργεια στοὺρ (29) ἴῆγεε 

Πρετήρεγβ ἃγὰ ποῖ ἔουπά ἰῃ ἢοπι., 2 Οογ,, οὐ Οδί., ἑ.6., ἐνέργεια, 

ἐνέργημα, ἐνεργής ; ὨεΙΤΠΕΓ ἰΒ ἐνέργεια ἰοιιπὰ ἰῃ 1 Οογ. ΟΥ̓ τῃε ἐνεπίν- 

βένξῃ οσουγγθηςςβ οὗ κἀγώ, τηογε ἔμδη ἢΑ]ξ, πίπεΐεεη, ἀγα ἰουαπά ἱπ 
1 Οογ. δῃά 2 ογ. ΟὗὨ {με καυχᾶσθαι στοιρ (55) πιογε ἔπδπ Ὠαίῇ, 
ὑνεπιγ- πα, οσσαγ ἰη 2 Οογ ; παραλαμβάνειν (1 1) ἰβ ποξ ἐομηά ἰη οη,. 
οὗ 2 Οογ. πατὴρ ἡμῶν, ἀραγῖ ἔγοπι ἰζΒβ σοπητηοπ ἀ86 ἰῃ 8 αἰαιίοηβ, 
18 ομηά τῆτες {ἰπ|65 ἴῃ 1 ΤΏεββ., ἐψίςς ἰῃ 2 ΤΏ6ββ., δηά οηςς δδοῆ ἰῇ 

Οαϊ. «πὰ ΡῃΠ. ΟΥ̓ ἐπε περισσεία σγουρ (39), ποπε ἰ8 ἔουπά ἰῃ ΟΔί. ; 
τῆγεα ποῖ ἰπ 1 Οον., ἐ.έ., περισσεία, περισσός ἀπά περίσσευμα ; ἵνο ποῖ 
ἴῃ οπι,, ἑ.6., περίσσευμα ἀπά περισσότερος. Οη (ἢς οἴπεγ ἢδηά, πεΑΙΪν 

Βα!ῇ, βενεπίεεη, οὗἉ {πε τοΐαί ἰ8 ἐοαηά ἰῃ 2 σον. (νοι Π88 480 περισσο- 
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τέρως βενεη {{Π168), ϑενεη οσουγ ἴῃ 1 Οογ, ἀπά ἔνε ἰη Ρῃϊ. Νεϊζπεγ 

πεποιθέναι ὨΟΓ πεποίθησις οσσυγβ ίη 1 Οογ. ; πεποίθησις ποῖ ἰπ ἈοπΊ. ΟΥ 
ΘΑ]. Ηετγε αραΐῃ βϑενεῃ σαβεβ Ὀείοῃς ἴο 2 Οογ. δηά βενεὴ ἴο ΡΠ]. 
Οὗ ἴδε πρᾶγμα σγουρ (25), τμϊγίεεη Ὀεϊοηρ ἴο οπι., νῃΐϊο ἢδ8 ἰεη 
οαΐ οἵ {ες εἰσῃίεεη οσσάγγεηςεβ οὗ πράσσειν. Νείςπεν οἵ {πε συνεργεῖν 
ὅτουρ (15) οσσαγβ ἰπ Οαϊ. ; γεῖ ἰξβ αἰϊδεγιδυϊτίοπ ἰ8 οἐμεγυνῖίβε ἔαίγῖν 
ἐνεη. Τῇε ἀϊδβεγιατίοη οὗ σῶμα (91) ἰ8 γεπιαταῦε. ΦΔιδβῖ πιογὰ τἤδη 

Πδ]έ, ἰογγ-ϑίχ, οὗ ἰῖ8 οσσυγγεηςςβ ἀγα ἰομηά ἰη 1 (ον. ; σἤδρ. νὶ. Βανίης 
εἰσῃς, οπαρ. χὶϊ., εἰφῃίζεη, οὔδρ. χν., πίης. Νεϊξῃεγ ὑπακοή ποῦ 

ὁπακούειν οσσὰγ ἰῃ 1 Οοτ. οὐ Οϑἱ. ; ὁπακούειν ποῖ ἰῃ 2 Οον. 
Δη δηλ γϑβίβ οὗ ἔδε [ἰδὲ οὗ Ραυϊίπε ραγίοϊεβ τμαξ ἀγα τοί ἰουπά ἴῃ 

δε Ῥαβίογαὶ Ερίβε!εβ γε 48 τῆς βαπια ζεησγαΐ γεβαϊε; τηδῖ ἰ8 ἴο 88 Ὺ, 

ἴδε σγεδὶ πηδ)ογὶ ὑ οὗ {Π6ηΊ ἄγὲ οσοηβηδα ἴο σγουρ ἰϊ. οὗ ἴῃς Ερίβε!68 ; 
δηά τῃδῖ 18 ἐἀχραἰηςα ὃγ {πε ἕαςς τ[ἢδὲ παῖ σγοιρ 18 ἴῃς πηοϑὲ δγρυ- 
ταθηϊαϊνα ἀπά οσοηϊγονοεγϑβίαί, δηά ἴῃς βυδ]εςσς τηδίζονῦ ἀσπιαηάδβ ἰῃς 

εταρί οὐπιεηξ οἵ ἱπέεγεηζία! δηα δἰ πη αν ραγεοῖεβ. Τῆι ἄρα (15), ἕνεκεν 
(6), ἴδε (1) ἰδού (3, οὐ ψῃΐοἢ 6 ἅγε ἰῃ 2 Οονγ.), ποῦ (10, 8 οἵ ψῆΐϊοἢ ἀγα 
ἰῃ 1 Οον.), παρά, 8ςο. (14), ἀγα ποῖ ἔουηά ουζείάςε στουρ ἰΐ. ; ἔπειτα (11, 
7 οὗ πος ἄγε ἴῃ 1 Οογ.), μήπως (10), οὔτε (84, οὗ ψῃΐϊοἢ 22 ἀγα ἰῃ 4 

νΕΓΒ68), ἃΓῈ ΟἹΪΥ ἴῃ σγοὺρ ἰΐ. δηά ἰη 1 Τηεβ8. Τῆς [ο]]Πονγίης αἷβο 
ἀο ποῖ οὐου ἰπ σγουρδβ ἱ δηά {ϊ : ἄχρι (ἰϊ. 12, ἱν. 2), οὕπω (ἰΐ. 2, ἱν. 1) 
πάλιν (ἰϊ. 25, ἱν. 8). Τῆς ἐο!ονίης ἀο ποῖ ὁσουγ ἴῃ στοὺρ ἰ|. διότι (10 : 
'. 8, 1... 6, ἵν. 1), ἔμπροσθεν (7: ἰ. 4, ἰἱ. 2, ἱν. 1), ἔτι (15: 1. 1,11. 18, 
ἐν. 1). Τα αἀϊδεγίθιείοη οὗ (δ οἴεγβ 18 88 ἔὉ]]Ποὐγβ: ἀντί (5: ἱ, 2, 1. 
2, {{ϊ,. 1), ἄρα οὖν (12: 1. 2, ἰΐ. 9, 11, 1), διό (27, ἱ. 2, 11. 18, {|. 6, 
ἵν. 1), ὅπως (ϑ: 1. 1, ἰ1, 7, 1}. 1), οὐκέτι (15: 11. 18, 1,1, 2), ἐν παντί (16: 
1.1, {ἴ. 11, οὗ ψῃϊςῃ 10 γε ἴῃ 2 Οος.; ἐϊ. 2, ἱν. 2), ποτέ (ἄοεβ οοςσιν 

ἰὴ Τίξ,, οἰμβεγνίβε 19: ἱ. 1, ἰϊ. 8, 1, 9, ἰν. 1), ὥσπερ (14: 1.1 1... 18), 
σύν (88: ἱ. 4, ᾿᾿. 21, 1]. 9, ἰν. 4. Τπεγα αγὲ ἐνεηίγ-ἴουγ ομαγ- 
δοϊεγίβείσα !ν Ῥααϊίπα ραγίο!εβ ἱπ [μῈ ἀρονε εηυπιεγαίίοα, Οὗ ἔμεβο, 

ἴδῃ ἂγὰὲ ποῖ ουπά ἰπ σγουρ 1., βέξδεη ἃγε ποῖ ἐουπά ἰῇ σγοὺρ {ἰ1., ἀπά 

ἰῃ ἴαςξ, ἰῃ τῆς ερίβε[ε8 οὗ ἴῃς ἢγϑε Ἐογίδη οδρείϊνὶ Ὑ (σγουρ8 11]. δηά 
ἰν.), ψ βίο αγὲ ἀρουΐ Πα] ἢ ἃ8β ἰοηξ αραίη δβ8 ἴῃς Ῥαβίογαὶ Ερίϑβεϊεβ , 

Ῥάγίιςο!εβ δγὲ νΈγΥ βραγιησὶν υδεά ; διό, ἐν παντί ἀηά σύν Δἰοηε Ὀείης αἵ 

81 σοπηπίοη. [ἴ πηδὺ Ὅς ργορεγ ἴο ποΐς ἤογα ἴῃ σοππεχίοη ψὶτἢ ἴδα 

δὔβεοηςο οἵ σύν ἔγοηι (ἢ Ῥαβίογαϊβ, τας ἔνίςς, ἰη 2 Τίπι. ἰν. 11 δηὰ ΤΙΣ. 

11. 15, μετά 18 αϑεὰ ψδεγε {πε οἴπεν Ῥαυϊίπε Ιεξέεγβ ἢᾶνα σύν ; οἵἴπεγ- 
ΨὙγ|86 ἴΠ6 αἀϑᾶσε οὗ μετά ἰη ἴῃε Ῥαδίογα[ 8 Ὧοεβ ποῖ αἰ δεν ἔγοπι παῖ οὗ 
51:. Ια! εἰβενῆεγε. Αποίδεογ ποίενογίν ἔδαΐωγε ἰῃ ἴῃς Ῥαβίογα β 
8 ῆε αρβεπος οὗ ἴῃς αγίίςία, εβρεοίδ!ν Ὀείογε σοπηπίοη ΟΠ γί βιίαη 

ἴεγηβ. ΤὨΪβ ρεου]αγίςν, ἀπά αἴ8ο τς ἀεβοίεπου ἰῃ ραγιίο!αβ, ΠΊΑΥ 

Ὀὲ ροββίδίν ἄυες ἴο ἔπε ἀπιαπυεηβὶβ εἐπιρίογεά ὃν 851. δα! δὲ τ} 18 
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εἶπε. ὅες Ὠεδη Βεγηδγά, Ῥαςί. Εῤῥ- Ρ. χιὶὶ,, δηά ΜΙιΠσαη, ΤῊ 655α- 

ἰοπίαηϑ, Ὁ. 126. 

ΗΙΒΤΟΗΙ͂ΟΑΙ, ΘΒΤΤΙΝΟ ΟΕ ΤΗΕ ΕΡΙ5ΤΕΒ. 

[τ ἰ8 αἰτοφείμεγ, ὑππεοσαββαγυ [ῸΡ ΔΩΥ͂ ΟΠς6 ΠΟ ἴο γεβίδξε ἴῃς 

γσαπγχεπίβ ψῃΐοῃ ργονε παῖ ἴΠς γεΐεγεηςεβ ἴο ρεγβοηβ πὰ ρίδοεβ ἰῇ 
τῆς Ῥαβἴογαϊβ σαπηοῖ ΡῈ δοσοηηπηιοάδίεά ἴο [πε Πἰίδβίογυ οὗ ὅ:. Ραυ] δπά 
οὗ πὶ σοπηραηίοηϑ 848 φίνβη ἰῃ πε Αοί8βι Τῆς “ Ὠἰβίογίοδὶ σοηπίγα- 
αἰςείοηβ᾿ γε πιδγβῆδ!εά τ ογιϑηίης ἴογος Ὁ. [ἰἰσπείοοςξ ἰῃ ἢἰβ 
Βιδιϊοαὶ Ε55αγ5, Ρ. 408 σηᾳ. Ονἰείςβ οὗ ἴδε δητκὶ-ἐγααϊτοηδὶ βοῃοοί 
ΨΜΏΟ δοοερί, 48 ρεπαίπες Ῥδυϊίης γασηιεπίβ, ἢο8ε βεοζίοπϑβ οὗ ἴδε 

Ῥαβίογαϊβ ἰὴ ψῆϊοπ ἔα ρεγβοπαὶ δηά ἰοςδί γείδγεηοθϑθ οσουῦ γα 

ΟὈΙχοά ἴο αἰοοαΐε ἔπεβα γεΐεγεηςσεβ ἴο αἰδἕεγεπε ραγίβ οἵ ἴῃς Αοΐβ ; 
δηά, ἔνε 80, ἴῃς εχρίδπδίίοηβ σίνεη αγὲ ἴογοεά δπά ἀποοηνίποίησ. 

11 πιυβὲ τμεη Ὀὰ οἰεαγίν απάἀεγβίοοά [Πδὶ οὐὖν οἰαίπὶ οὔ ες Ῥαβίογαϊβ 

ἴον ὅ8ῖ:. Ια! ἰβ θαβεά οχ ἴπε δββιυπιρίίοη ὑπαὶ ἢἰβ πηϊηἰβέγυ τνὰβ ργο- 
Ἰοησεά ἴογ δὲ ἰεαδὲέ ἔνγο γεαγβ Ὀεγοηά ἴῆς ἀδῖε οὗ ἴπε οἰοβε οὗ ἔβα 

Αοῖβ. [ἔϑιε. Ιδὰϊ ννὰ8 πιαγίγγεά ἱπηπηεαίαίεῖν, ΟΥ νοΓῪ βοοη, δέξο ἴῃς 
ἐχρίγαϊίοη οὗ τῇς ἔνο γεαγβ᾽ σοηβηεηγεπΐ πηοητοηεα ἰῃ Αοσΐβ χχνίϊϊ. 

80, ῃδη ἢς ἀϊά ποῖ ψγίίε τς Ραβίογαὶ Ερίβεϊεβ οὔ δὴν ρογίοη οὗ 

τῆι. ΤῊ Ϊ8 ἰ8 ἃ νἱζα! ροΐπξ ; δηὰ ἀεπηδπάβ αἱ ἰεδϑὲ ἃ Ὀγίεϊ ἀἰβουββίοω 

οὗ {π6 πιαίῃ αγρυπιεηίβ ἱπ ἕανουγ οὗ {πε ἐγαάϊτίοπαὶ ορίπίοα. ϑυρ- 
ρΡοϑβίης ἔμαΐ ἔπε Ῥαβίογαϊβ γεγο ποῖ ἰῃ οὐῦ δαπάβ, δηά {δε αιεδβείοη 
ΜΈΓα αβϑκοά, νγαβ ἔς ἔνο γϑαγβ᾽ σοηβησπιεπξε ἰῃ οηπιε πιαπέϊοηρά 
πῃ Αοίβ χχνί!. 80, ἰο!] να Ὁν 8:. Ραυ 8 ἐχεουζίοη, ογ Υ͂ Πίβ γε - 
Ιεα86ὲ ἢ---ε ἀπδννερ πηαϑί ῬῈ (παῖ 411 {πε ῥοξέέένε ενίάεπος ἀναϊαῦ!α 

ἰ8 ἰῃ ἕανουν οὗ πε ἰαξίεγ αἰϊεγπαίίνε. Ὑπεγε γε ἴῆγεε Ἰἰηε8 οὗ ἀγβυ- 
τιδηῖ: (1) τπ6 ψὰν ἰπ ψῃίσῃ τπ6 Αοἴβ ἐπάβ; (2) ἴῃς ενίάεηοε οἵ ἴδε 
ερίβε[ε8 πυγίζίεη ἀυγίην, οὐ τονναγάβ ἴπε εηά, οὗ [πΠο86 ἔνο γεαγβ ; (8) 6χ- 

ζεγῃηδὶ ἐδβεϊπιοην. 
(1) [τ ουρδέξ ἴο ΡῈ ἀπηδοεββαγυ ἴο οῦβεγνε παῖ {πὸ δυΐδον οὗ {π6 

Αοΐβ κὸν ναὶ παρρεηεά δὲ ἴῃς επὰ οὗ ἔποβε ἔνο γεαγβ. δε Ἴσδῃ 

ΟὨΪΥ ζυε88 ἢν ἢς βίορρεὰ ψῆσγα ἢς αἰά ; γεῖ 8οπ)6 ζιεββεβ ανα 

τιογε ργοῦδὈ ΠΥ (Πδη οἴμεγβ. ΤΏογε ψογε {{π|118 ἴο ἔπε 81ΖῈ οὗ Ῥοοῖκβ 
ἰῃ ἴῆοβε ἄδυνϑβ. Οη ἴῃε βιιρροδβίτίοη ἐπαΐ δι. [ψυκὰ Κπὲν οὗ ἃ 5α"- 

βεαυεηΐ πιλἰηϊβίγυ οὗ Πίβ πχαβίεγ᾽ 8, ἐῆε οἷοβε οἵ με Νοπίδη σαριί νιν 

ψου]ά θὲ 4 βυϊζαρ!ε ροϊπε δὲ ψῃϊοῃ ἴοὸ Ὀγίπα νοί. ἱ. οὗ τῆς Αοΐβ ἴο ἃ 
σοποϊυδίοη, ὙΠεῖμοΡ γεραγά ὈῈ πδὰ ἴο σοπεβίἀεγαϊίοηβ οἵ βρᾶος, ογ οὗ 

{πεγᾶγν βίηεββ; ἴῃς ἀγγίναὶ αἱ οπιες θείης ἔπε βα]βίπιεπε οὗ ἔπε 

ΔΡρΟΒΕ[6᾽ 8 ἱπεπείοη ἀηπουησεά ἱπ Αςΐβ χὶχ. 21. Ου (πε οἴπεν μαπά, 
ἱ 51, [μυκὲ Κπενν ἴπδὲ 51. Ῥϑυ 8 ἔνο γεαγβ᾽ οοηβπεπιεπὶ ἢδά Ῥεδῆ 

[ο]οννεά δὲ οῆςσε ὉΥ ἰβ Ἔχεσυζίοη, ἔπε Πἰϑιογίαη᾽ 8 οπηϊϑϑίοη ἴο πχεηξίοα 
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ἐξ σδηποῖ Ῥὲ δοσοιηΐεά ἴογ. Α Ὀτγίεξ γεσογά πψουϊά πανε Ὀθϑη αἱ] μας 

Ὑ88 ΠΕσαββαγυ, δηὰ [8 νου ποῖ ἢανε δά άδα ἀηάυν το ἴῃς ἰεησίῃ 
οἵ ἴῃς ῬοΟΙ.. 

Θαδϊπιοη᾿ β ἐχρίαηδιίίοη (]ηπὲἰγοάμοίίοη, ρ. 812) τας “νῦν 81. υκα 

[48 ἰοϊὰ ιι8 20 πΊογε ἰ8, ἴμαΐ ες πον Π0 πιογὰ ; δηά {παῖ ἢ πον πὸ 

Τίογε, Ὀεσαυβε δὲ ἴῃς (ἰπ16 ποίῃίης πογὲ πδά παρρεπεά---ἰη οἴποῦ 

ψογάβ, παῖ τῆς ὈοΟΙ οὗ ἴῃς Αοίβ ψα8 τγίτζεη ἃ {{||6 ἤογα (ἤδη ἴνο 

γϑᾶγβ αἴζεγ δι} 5 αγγίναὶ αἱ Ποπης,᾽ ν1}} οοΐ οοπῃπχεηά ἰΐδε!  ἴο πΊΔ ΠΥ 
ΒοΠοῖαγβ. [{ βε6π)8 πΊογε παίωγαὶ ἴο βίρροβε παῖ Ὀοζῇ ἴῃς Οοβρεῖ 

ἃηά τς Αςῖβ ψεγε ρι]Π βηεαά αἴου 81. Ραυ 8 ἀεαῖῃ. [{ςτογαγὺ πιεη 

ἄο ποῖ αἴνψαγβ βυςσεεά ἴῃ ςοπιρίεςίης τπεὶγ ἀεβίζπα Ὀείογε {παν ἀΐε ; 
Δηά ἴῃς ἰαΐεγ πε ἀδῖε ψε δββίξη ἴο Αςΐβ, ἴῃς φγεαῖεγ [8 ἴῃς ργορδθι Π ν 

ται 81. [υυκὸ ἀϊεά θεΐοτε μα δά γεάαςεά ἴο [ἰςογάγυ ἔογηι ἢ 18 πηεπιογίαβ 
οἵ ἴῃς Αροϑβείε᾽ 8 ροβί- ποπιδη-αριϊνν Πἰβίογυ. 

Ῥαββίηξ ποῦν ἴο δὴ εχαπηίηδίίοη οὐ 18 ροίηϊ οὗ [δες τῃϊγτά στγοὰρ 
οὗ 8:1. Ραυ δ Ερίβεϊεβ, ἴῃς ενίάφηος αθογάεά Ὀν τπδπὶ ἰβ ἀἰδιίποςν 
ζανουγαῦϊε ἴο ἴῆε βυρροδίξίοη ἔπαις 51. Ραμ! ναβ γεϊεαβϑεά αἴξζεγ [6 
ἴνο γεδγβ οἵ Αςῖβ χχνίϊϊ. 806, Ὗε πιυϑὲ οὗ σουγβα ἀνοϊά τῃ6 Ἔγγογ 
ἰηῖο ψΒΐσοἢ δοπὶς [Α]], οὗ ἱπιασί πίη τμδῖ ἐνογν ἰογεδοάϊην οἵ ἀδοίαγεά 

ἱπιεπιίοη γεοογάθαά ἰῃ ἃ παγγβαίίνα, οΥ ργεβεγνϑά ἴῃ ἃ ριυ δ] βῆςεά ἰεξξεν, 

που!ὰ μαναὰ Ὀδεη βυρργεββεά ὃγ ἴῃς δὐϊζον ἰ ἰξ Βαά ποῖ Ὀεδη γϑα ἰβοά. 
Απά δοοογαάϊησιν ψῈ σδη ΟὨΪΥ ἰηΐεγ ἔγοηγ (ἢς ἴοπε οἵ ΡῃϊΠρρίαπβ δπὰ 
Ῥμήδηιοη τδαῖ, ἰη 8:. αι} 8 Ἰυάρσπιεηῖ, με ἢς ψγοῖα ἴπεβε ἰδξζογβ, 

ἴπε ργοβρεςῖ οἵ ἢϊ8 γεΐεαβε 8 ἑανουγαῦῖε. Νὸο οἵδπογ ἰηΐεγεηςς σδῃ 

Ὅὲε ἄγαν ἔγοτι “1 κπονν ταὶ 1 5}4}} αρίάε, γεᾶ, ἀπά ανίάε σἱτ νου 
Δ11, ἕογ γουγ ργοζγεββ δηά [ον ἰῃ ἴδε ἔα ᾿ (ΡΒ. ἱ. 25); “1 ἔγαδβέ ἰῃ 

πε [μογὰ ἔμαῖ ἴ πινβεὶῇ αἶ8οὸ 8114]} οοπια βῃογεῖν " ({ϊ. 24); “ Ῥγερδᾶγε 
τα Αἴ80 ἃ ἰοάσίησ : ἴογ 1 ἤορε δαὶ τῃγουσῇ γουγ ργάγογδ ἴ 8ῃ41} θὲ 
ϑτδηιϊεά ἀπο γου " (ῬΠιεη). 22). Οοπίγαβὲ πίε ἔπεβα ραββασεδ ἔπε 
ἴοηε οὗ 2 Τιπιοίῃν, νι οἢ ἰ8 τπδὶ οὗ ἃ πιᾶῇ ψῆο πον τῆδϊ ἰδ ἀδγβ 

“νογα πυπχρογαά, αηά τῆδξ ἴῃς εηά να8 ποῖ ἴα ΟἹ᾿, 

Ναὶ βεεπὶβ ἴο Ῥὲ ἃ παίζυγαὶ σοποϊβίοῃ ἔγοπι ἔπε ἰηζεγηδὶ ἐνίάεπος 
οἱ Αςἴβ χχνίϊ!. δηά οὗ ῬΒΠΙρρίαπϑ ἀπά Ῥῃϊεηοη ἰ8 σοηβγηιεά ὃν {πε 

ἐγβαϊτίοη οὗ ἴῃ δαγὶν ΟΠαγοῆ 88 ἰδ ἰ8 ἐχργεββεά ὈὉγ Βυβοδίαβ, Η. Ε., 

ἰϊ., 22: “Ῥδα! ἰ8 βαἰά (λόγος ἔχει), αἴζεγ δανίπῷ ἀεέεηάεά Πἰίπηδεῖξ ἴὸ 
Βανα 8εὲ ἴογιἢ αραΐὶπ ἀροη ἔπε πικίηἰβέγυ οὗ ργεδοδίης, δηά ἴο ἢανὰ 
εηϊεγεά τῆ βαπια οἰΐγ ἃ βεσοηά {ἰπ|6, ἀπά ἴο ἢανε ἔπεγε επάεά ἢΐ8 
6 ὉΥ πιαγίγγάοπι. ΔΝ δὲ ἔθη ἃ ργίβοπεγ, ἢῈ ψγοῖς ἔπε ϑεοοπά 
Ερίϑβε!ε ἴο Τἰπιοίν, ἰπ ψῃϊσῃ ἢ ὈοΓἢ πχιεηιίοηβ ἢἰ8 έγϑὶ ἀεέεηςς, ἀπά 

ἰδ ἱπηρεηάίην ἀεαίῃ.᾽᾿ [ ἰ8 ἴο θὲ ποῖεά ἴπαῖ ἔπεγε ἰβ ἢ0 σοῃίγαγυ 
τρδαϊτίοη ; Ποῦ ἰβ ἰξ δαϑύ 10 8εὲ6 ψῇῃδὲ επά οουϊὰ μανε Ὀεδη βεγνεά Ὀγ 

εἴς ἰηνεηξίοη οἵἉ τ 8 οης. 
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Τδεγα ἀγα ἔνο ραβϑβασοβ ἴῃ εδγίίεγ γίϊεγβ ψηΐϊοἢ γε δάάυςεά 48 
ργοοῦ {πδὲ 81. Ραα] αἵ οὔς {ΐπιε ν᾽ βίϊεά ϑραίη. δϑίποε ἰξ ἰβ ἱπιροβϑίδίε 
ἴο βπά τοοηὶ ἴογ βυσῇ ἃ ᾿ουγηοῦ πη ἢ ρεγίοά σονεγεά ὃν {δα 
Αςί5, ἴμ686 ραββαϑεβ, ἢ ἀοςερίεά 88 ργοοῖβ οἵ ἴπε Ἔἐχρεαϊτίοη ἴἰο ϑραίη, 

τὲ ἰδεγεΐογε ργοοῖβ οἵ ἃ τι βϑίοηαγυ δοιίνιν οὗ 851. Ρδυΐ βαρβεχαθηΐξ 
ἴο {πε ἀαίΐε οὗ [με οἷοβε οἵ ἴπε Αοΐβ. [Ι͂ῖπ {πε [μετίεγ οἵ Οἰεπιεηξ οὗ 
Εοχις ἴο ἴς Οονὶπεῃίαπβ, ὃ 5, [ῇς ψνὶϊεγ βρεδκβ οὗ Ρεΐορ δπά Ραυΐ 

88 σΟΠΓΕΠΊΡΟΓΑΓΥ πιδγίγγβ ; δηά Ρδα] πε ἀεβογίρεβ 88 κῆρυξ γενόμενος ἔν 
τε τῇ ἀνατολῇ καὶ ἐν τῇ δύσει. . . δικαιοσύνην διδάξας ὅλον τὸν κόσμον καὶ 

ἐπὶ τὸ τέρμα τῆς δύσεως ἐλθών. 

1 8 ἀΠἜσυϊε ἰο Ὀεΐϊΐενε τμαΐ ἃ ἡδεϊνε οὗ ἔοπιςε, ψγίείηνς ἔγοηι ἤοπς, 
ψου]ά βρεαῖ οἵ ἔπε ψοῦ ἀ᾿ 8 σαρίτΔ] 88 ἡ δύσις οἵ τὸ τέρμα τῆς δύσεως ; ἢοΥ 

ἀϊά Οοείϊητῃ ἰἰὰ 80 ἕαγ ἴο ἔῃ εδαβδί οὗ Ἐοηε 88 ἴο [8.1 } βυσἢ «ἃ γῇε- 
τογίοδὶ εχργεββίοη (8ες [ἱρμιίοοι 8 ποῖα ἐρ ἰοο). Νογ σᾶῃ ψὰ ἀῦγρᾷα 

ἔγοηι 6 ορεηίης οὗ ἔδε ἔο!]ονίηρς ομαρῖει---“ []ηἴο {Π686 πιεη οὗ ΠΟΙΥ 
᾿ἵνεβ ψα8 ψαϊμεγεά (συνηθροίσθη) ἃ ναβῖ πιιιτίταας ᾿᾿.--πας ΟἸεηιεης 
πηεαπὲ ἴο ἀαΐε δ6 ἔμγγ οἵ Νεγοηίς ρεγβεουζίοη 48 βυδβεαυεηξ ἴο Π 6 

τοαγιγγάοηι οὗ ϑ8ῖ. Ραυ]. ΜΝ γίτίης δροαῖξ τὨϊγίγ γϑαγβ αἴζεγ “" {πε σγεδαῖ 
το δαϊαξίοη,᾽᾿᾿ 6 πιεηξίοηβ τῇς πηαγίγγβ ἴῃ ογάεγ οὗ αἀϊψηϊξγ. [ἢ ΔηΥ 

0886, πε τηεπίίοηβ Ῥεΐεγ᾽β ἀδαῖῃ Ὀεΐογε τῃδί οὗ ϑμ; γεῖ ἐπ 8 νψα8. 
πανεῦ οοηϑίἀογεά δὴ δὐραπιεηΐ ἀραίηβε ἴπε ἰγααϊτίοη τπαὲ ἴῃς ἔνο 

ἈΡΟΒΕΪ68Β ψεγε πιαγίγγεά ἰορείῃοῦ ; ἢον Ψψομ]ὰ ἰξ θὲ ἔε! 848 ἃ βεγίουβ. 

οδ]εοιϊίοη ο ἔπε γεσεηΐ τΠθογΥ παι 51. Ρεῖεγ ουξνεά 51. Ραμ! ὃν 

ΤΏΔΩΥ γΕ6ΆΓΒ. 
ΤΒε [οἱἹονίης ραββαρε ἔγοπι ἴῃς Μαγαίζογίαπ ὕδποη, ἰπ ἰΐ8 οὔβοιγα 

βἰτηρ! οἱεν, γεδάβ {πὸ ἃ ἔγασπιεηΐ οὗ ἃ σεπαυίηε ἰγαμὠἰτίοη γαῖμεγ ἔπδπ 

ἃ [ἰτεγατν Ββρηπχεηῖ Ῥαβεά οἡ ἢοηι. χν. 28 : ““Αςἴα δαΐετῃη οπιηίΐαπι 
Δροβίοϊογιιπι διιὉ ἀπὸ 1ἴἰργο βογίρία βαης. [},ὰσᾶ8 ορίίπηε ΤὭεδορὨιο 

σοπΊργεηαϊξ, φυΐα βυὉ ρτγαεβεηζία εἰυ8 βίησαίΐα σεγεραηίαν, βίςατὶ εἴ 

βεπιοῖς ραϑβϑίοπεηι [ῤ67}}. βεπιοΐα ραββίομε] Ῥειγὶ εὐἱάεξηϊεγ ἀδοϊαγαῖ, 

βεά εἰ γοϊεοίίοηονι [ῥέεν]. ρτοϊεοζίοπο) Ραμ αὖ εγῦε αὦ ϑῤῥαπίαικ 
2γοβοϊποοη ἐς " (τεχὶ 48 ρίνεπ Ὀγ δνεβίοοίξ, (αποη. Ν.Τ᾿,, ρ. 535). Τῆς 
ἀγραπηεηῖΐ ἰΒ ἀπαϑεοϊεά ἐνεη ἰἔ {πΠῸ ψοΓα8 ἔγοπι “" ραββίοηξηι" ὃς ἀε- 

“γίνε ἔγοπι ἔδε εαγὶν βεοοηά σοπίυν Αεἐμς ΡῬείγὶ οι ϑύπονε. 8εὲ 
απιεβ, 4οογγῥ᾽α Απερ(οία, ἰὶ., χὶ., ἀπά Πεδη Βεγπαγά, Ῥασίογαὶ ΕΡῥ., 

Ρ. Χχχ. Τῇδβε οοηδβίἀδγαϊίοηβ ἴογοα ι8 ἴο ἴπε σοποίαδίοη τμαῖϊ ἔπε 88- 

βαχηρτίοη τῆι 5., Ραυ}}5 [ἔς εηάδά ψῆεγε 851. [μὰς 8 Ὠἰβέογυ εγπλίη- 
αἴεβ ἰ8 Αγ ΓΑΓΥ, ἀπά σοΟΠΕΓΑΓΥ ἴο ῃς ενίάεποε (Πδΐ ἰ8 ἀναιαθῖε. [Ἐ 

γεηγαίηβ ἴο ργεβεπξ ἴο ἴῃς γεδάδθγ ἃ Ἷοη)͵εοζαγαί οὐ πε (θαβεὰ οἱ. 
[σθείοοι᾽ 5 Βέδ[ϊοαὶ Ε55αγ5, ». 223) οἵ 5:1. αι} πχονεπτεηΐβ Ὀεΐνγεεη 
818 γεΐίδδβε δηὰ ἢἰβ βεοοπά Βοπιαη ἱπιργβοηπηεηῖ. 

(1) Α ἡουγηον ἔγοπι Ἐοπιε ἴο Αϑβία Μίπογ. 11 8 ἡδίωγαὶ ἴο ϑῃρροβε 

-.π ------ ..ὕ........ οὐ πτὐαππασαντυνοστην---“---΄ἘὁΠΠᾳΟ-- -αοιπακασισιαα θαι τ οὐδεν ιαθα, “αν - 
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τῆδέ δε νἱβἰϊεά ΡΗΠΙρρὶ ἀπά Οοίοββδ, ἰη δοσογάαποες νι τ τῆς ἱπείπια-- 
τίοπβ οἰϊεὰ αρονε ἔγοπι ῬΏϊ). απὰ Ῥῃμη!επι. Ῥεγβαρθ ἢς ηον νἱ βἰϊοά 

Οτείε. 
(2) Α ουγπεαν ἴο ϑραὶΐπ ; ρεγῇαρβ ραϑβίπῳῷ [Ὡγουσῃ αἰπιδέία ἀπά 

σαι! (Ῥ) (2 Τίπι. ἱν. 10). Ῥοββίν οἡ τῇ ϊβ ᾿ούγηθυ ἢς Ὀεσδηιε ἄυγαγα 
οἵ ἴῃς σοηνεηίεηος οὗ Νίςοροϊ!β ἰῃ Ερίγιβ 88 ἃ σδηΐγε ἴογ νψογῖ. 

(3) [,μΑ8ὲ Ἰουγηον Βαβναγά, ΜΝ βίῖ8 Ερδεβιβ (1 Τίηι. ἱ. 8. Τῆς 
ἀϊδραῖε νι Ηγπιδησουβ ἀπά Αἰεχαπάογ τε βαϊτἢ, δηά ἔπε βεγνίςεβ 
οὗ Οπεβίρβογμβ (1 Τίπι. ἰ. 20; 2 Τίπι."ϊ]. 18, ἵν. 14) ρεγῆαρβ πον ἴοοῖ 
Ρίαςθβ. [μεανεβ Τιπιοίν ἴῃ σπαγρε οἵ πε ΟΠυγοῦ αἵ ΕΒρῆεβαβ. Ν᾽ ἰϑἰ8 
ασεάοηίΐᾷ (1 Τίηι. ἱ. 8). 

[1 Τιπιοίῃν.] 

Ν βἰῖ8 Ογείε ; ἰεαᾶνεβ Τίτυβ ἴθ οῇαγρε; γεΐυγπβ ἴο Αβία (88 πορεά ἰῃ 
1 Τίπλ. ἰ|. 14, ἰν. 13). 

[Τιτὰ5.] 

Ῥαββεβ ἰῃγουσῇ ΜΙιϊεῖυβ (2 Τίηι. ἱν. 20), Ττοαβ (2 Τίπι. ἱν. 13), 
Πεγα ρεσῆαρθ ἢ6 ψὰβ γγεϑίεά, Οογίπτῃ (2 Τίηι. ἱν. 20). ἴω δὴν 
σδ86 δε πενεῦ γεδοῆεά Νίςοροι!β 88 δηϊοἰραίεά ἴῃ Τίξ. {|. 12. [τ ἰ8 
δεγα δβϑϑιπχεά ἴῃαί {ππς τίηΐοῦ πιεπιϊοπαά ἰη 2 Τίπι. ἱν. 21, ἰ8 [ῃ6 884π1|6ὲ 

848 ἴῃαῖ οἵ Τίξ. 111, 12. 

[2 Τἰπιοιῃν.] 

ΕΧΤΈΕΚΝΑΙ, ἘΝΙΌΕΝΟΕ. 

ΜΝ γοραγά ἰο ἴῃς ἐχίεγηδὶ δἰτεβίδιίοη ἴο ἴῃς Ῥαβίογαὶ Ερίβεεβϑ, ἰξ 
πγυδβῖ ΡῈ δοκηονίεάσεα [δὲ βοηΊε δαγῖν πεγεῖίςβ, τ πο δοκπονεάσεάα (Πα 

δεπυΐηφηεββ οὗ ἴῃς οἵδπεν ἰεϊζεγβ δἰιγδαϊεά το δὲ, Ρααΐ, γο)]εοϊεα ἐῃεβεα. 

Βαβι! 468, στῆο βουγίβμεά ἱπ ἐπε γείση οἵ Ηδάγίδη (117-138 Α.0.), ἰ8 

πε βΒγβὲ ψῇῆο ἰ8 βαϊά ἴο μανε ἄοπε 8ο. ΟἸεηπιεης ΑἹ. (ϑέγορι. ἰϊ,. 11) 
βίδίεϑ τῃδί βοπιε, Οποβίίςβ ἀρραγεηϊίν, ψεγε δοϊυδῖεά ἰπῃ τἢ18 ἀδοίβίοη 

ὈῪ ἀΐδβ!κε οὗ [ῃς ἐχργεββϑίοῃ ἡ ψευδώνυμος γνῶσις ἰη 1 Τίηι. νί. 20: ὑπὸ 

ταύτης ἐλεγχόμενοι τῆς φωνῆς οἱ ἀπὸ τῶν αἱρέσεων τὰς πρὸς Τιμόθεον 

ἀθετοῦσιν ἐπιστολάς. Οη ἴπε οἴπεγ ἢαπά, ἴῃς εχίδηϊς ἔγαρπιεηΐβ οὗ 
Δηοίπεν Οποβίίο, ΗἩδγαοίεοη, οοηΐαίῃ δὴ δἰ υβίοη ἴο 2 Τίπι. ἰΐ. 18: 

ἀρνήσασθαι ἑαυτὸν οὐδέποτε δύναται ((Ιεη,. ΑἹ., δέγον". ἱν. 9. Τῇε 
ὕδποη οὗ Μίαγοίοη, βίο σοπίδίηθα οὐἱν ἰβ ον εὐϊξίοη οἵ τῆς 

Οὐοθβρεὶ δοσογάϊηρ ἴο 851. κε ἀπά ἴεη οὗ 5:. Ρϑι1᾽ 8 ερίβεεβ, οἵ σουγβε 

ἀϊά ποῖ ἱποίμάε ἔπε Ῥαβίογαίβ ; Ὀυὲ Ταϊίδη (ἀϊεὰ δου 170) ἀϊά ποῖ 
ΠΟΙ [Ο]]Πονν δἰπὶ ἱπ (8, ϑίηος ἢε γεραγάεα Τίζιιβ 88 Ἴεγἕαίην 

ϑεηπυίπα. ““δηπο νεϊΐ πιαχίηπιε Αροβίοϊ!: ργοηυπείαπάδηι ογεαίάϊε, ραγνὶ 

Ῥεηάεδηβ Μαγοίοηΐβ, εἴ δ᾽ ογαπὶ φαΐ οὐπὶ 6εο ἰῃ δας ραγίε σοηβεηζίμηξ, 

Ἀδββεγιοηςπι" (Ψεγοπς, Ῥγοὶ, ἐπ Τί). Ιῃ τῆς βϑατης σοηίεχε, 8ι. 

το να .-ὸ------.......- .. -ἝἃἜ 
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ΦΔογογης ἀεοΐαγεβ ἐμαΐ ἴμ68ὲ δάνεγβε υἀρσπηοπίβ ψεγα ποΐ ογίτοδὶ ἴῃ 

ΠΥ ἴγυς δεῆβε, Ὀαξ πΊΕΓΕΪν ΔΓΌΙΓΑΓΥ : “σαπὶ παεγεζίςα δασίογίϊαϊε 
Ργοηιηξίεηϊ εἴ ἀϊσδηξ, ΠΠ4 ερ᾿βίοία Ῥαι] εϑὲ, ἤδες ποη εβδί ", Ηον- 
ἔνεγ {πδξ πηᾶν Ὅς, ἴΠογα ἰ8 δ ἰεαϑῖ πΠ0 ἴγαος ἴῃ ἴῃς ττγιείησα οὗ ἴῃς 
ΟΒυγοῇ σοηίγονεγβία ἰδῖβ οὗ ἀγρυπιχεηξβ οὗ ἃ ογἰτίσαί πδέαγε ; ψῆογεδβ 

ἴῃ ἴῃε ἀΐβρυΐε 48 ἴο ἴδε δυϊδογβῃίρ οἵ Ηδθγενβ, Οἰεπιεπὶ ΑἹ. δηά 
Οτγίψεη ψεγε σοηρε]!εά ἴο ἀΐβουββ [6 ργοῦίθπὶ ργεβεηϊεά ὃν ἰΐ8 υἢ- 
Ῥαυϊίης βίγ!ε. [ἢ ΔηΥ οδβα, ἴῃς ἔαοξ [πδὲ {πε γεεσείοη οὗ ἔπε Ῥαβίογα! 5 
ὈΥ 8οπια Πογεῖίοβ ψ88 ἠοΐεά δπιουηΐβ ἴο ἃ ροβίξινε δε ΟΥ ἰη ἐπεὶγ 

ἔανουγ ὈΥ ἴδε σοηϊεπιρογαγυ Ομυγοῇῃ. 
Εγοηι {δε τἴπγε οὗἉ [γεπϑδυβ, Οἰεπηεπὶ ΑἹ. δηά Τεγιυ!ίδη 1---μας ἰ8, 

Ῥτγϑοῖσα!ν ἔγοαι ἴῃς εἴης μὰς Ν.Τ. Ῥοοῖβ αγεὲ αυοϊεά ὈΥ τμεὶγ 
Αὐϊποτ᾽β παπΊ68---αητ] τῆς γεαγ 1804, ψμεπ Θομηιίάξ ἰπ Πί8 1πέγο- 
ἀπμοίίοη ἀεηϊεα ἴῃς σεπυίηεπεβ8β οἵ 1 Τίπιοΐῃγ, πο οπα, ΟἸ γί βιίδπ οὐ ποη- 

ΟἈΒριβείδη, ἀουδιεά ἐμαὶ τῆς Ῥαβίογαὶ Ἐρίβιίαβ ψεγε ρεπαίπε ἰεϊζεγβ οὗ 

ἴῃς Αροβῖίε Ραμ]. τΤμεν ἃγε ἱποίμἀδά ἴῃ 4]}] Μ55., Νεγβίοπβ δηά 
[μἰδῖ8 οὗ τῆς Ῥαυϊΐπε Ἐρίβείεβ ψίζμουϊ ἐχοεριίοη, ἀπά ἰπ ἔῃε βαπια 

ογάεν (ἰ.6., 1 Τίπ., 2 Τίηχ., Τί(.). Αῃ ἱπιογεβεηρ Ἄχοαριίοη 48 γεραγάβ 

ἴμε ογάεγ πηεεῖβ αβ ἰῃ ἔπε Μαωγαϊογίαη Ἐγαρπιεηΐξ: “ ὕεγαπιὶ δά ῬΒΠε- 

ΤΊΟΠΕΠῚ ἀηδπ|, εἰ δὰ ΤίζιπΊ απδπ|, εξ δα ΤΙπχοίπειιπὶ ἀυ88 ργοὸ αϑεςίζα 

εἰ αἀϊεςτίοπε ; ἰῃ Βοηογα ἴδπιθη δοοίοβίαα σδιμοίίοας ἰῃ ογάϊηδείοης 

ἐοοϊεβίαβείσας ἀϊδοίρ!πας βαποιβοαΐαε βαηῖ᾽", ὙΠ σοπΊροβογ οὗ [Π.8 
οδϊδίοσυς Πεγὰ ἀγγάησοβ Π9 σγοιρβ οἵ ἴοιιγ ρεγβοπδὶ ἰεἰΐεγθ οὗ ϑέ, 
Ραυ! ἴῃ γουσῇ σῃγοποίοσίοα! ογάθγσ. Αβ 2 Τίηι. τνὰβ οὐνίουβῖν ἐἢε ἰαβέ 

Ιεῖζεν τμδὲ 81. δαὶ νγοῖς, ἔς ἔννο ἴο ΤΙ πιοῖῃυ γε ρίαςεά ἰαβί, ΤΊξιι8 
Ὀείηρ )οἰπεά ἴο ἴπεπὶ 88 εν ἀθπεν ἀδα! ες πίεἢ κἰπάγεά τορίςβ. 

[τ γεηιαίηβ ἐμπαὲ τῆς γεδάδγ ποιὰ πᾶνε ρίδοε Ὀείογε πἰπὶ {πα 
ἴγβοεβ, ποῦα οΥ' [688 ἀἰδβείποίς, οὗ ἕῃε Ῥαϑίογαὶ Ερίβείεβ ἰῇ τῆς νυγίεἰησβ 
οἵ τῆε Αροϑβίοϊϊς Βδέδεγβ, ἀπά οὗ ἔπε ργε- Ιγεπϑεὺβ ρεγίοά. 

ΟἸΕΜΕΝΤ ΟΕ ομβ. 44 (ον. 1. (Α.Ὁ. 95.) 

δ 1 (1 Τίπι. νὶ. 1). ὥστε τὸ... .. ὄνομα ὑμῶν μεγάλως βλασφη- 
μηθῆναι. 

5.1 (1 Τίπι. ν. 17). τιμὴν τὴν καθήκουσαν ἀπονέμοντες τοῖς .. 
πρεσβυτέροις. 

81 (1 Τίαι. 11, 3,11; Τίε, ἡ. 4). γυναιξίν... στεργούσας 

καθηκόντως τοὺς ἄνδρας ἑαυτῶν ἔν τε τῷ κανόνι τῆς ὑποταγῆς 

ὑπαρχούσας τὰ κατὰ τὸν οἶκον σεμνῶς οἰκουργεῖν ἐδιδάσκετε, πάνυ 

σωφρονούσας. 

1 4.5.,) ἰτρρδευθ, Ηαεν. Ῥτγαςῖ,  ἱ. τό, 3; ἴϊ. 14,7; 1|,Φ.3,.3; 1,3, 4; ἵν. 16, 3. 
ΟΙεπι. ΑἹ., δέγον. ἰ. Ρ.. 3560. Τοετζι., ἀφ Ῥγαξβον. 6, 25. Αεν. Μαγείοη. ν. 21. 

ἐνισνττονοεσι “πολσε οτος.  .οὐσςνμπσι οτος νυ σαυν Σιν ειοι τ τ -τπϑπὐπασσσια ----.  ----.΄:.-. 



ΙΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 77 

8 2 (1 Τίηι. νὶ. 8). τοῖς ἐφοδίοις τοῦ Θεοῦ ἀρκούμενοι. 
Ἐ8.2 (Τίξ. ᾿ς. 1). ἕτοιμοι εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν. 
8 7 (1 Τίηι. νὶ. 12; 2 Τίηι. ἱν. 7). ὁ αὐτὸς ἡμῖν ἀγὼν ἐπίκειται. 

87 (1 Τίπι. 1, 83, ν. 4. ἴδωμεν... τὶ προσδεκτὸν ἐνώπιον 
τοῦ ποιήσαντος ἡμᾶς. 

Ἐξ. 26 (ΤΊΕ. ἰϊ. 10). αὐτῷ δουλευσάντων ἐν πεποιθήσει πίστεως 

ἀγαθῆς. 
ἃ 29 (1 Τίπι. (1. 8). προσέλθωμεν οὖν αὐτῷ ἐν ὁσιότητι ψυχῆς, 

ἁγνὰς καὶ ἁμιάντους χεῖρας αἴροντες πρὸς αὐτόν. 

Ἐς 32 (Τίξ. 1. 5-7). πάντες οὖν ἐδοξάσθησαν . .. οὐ δι᾽ αὐτῶν ἢ τῶν 

ἔργων αὐτῶν ἢ τῆς δικαιοπραγίας ἧς κατειργάσαντο, ἀλλὰ διὰ τοῦ θελήματος 

αὐτοῦ. 

Ἐκ 87 (1 Τίχῃ. 1. 18. στρατευσώμεθα οὖν. .. ἐν τοῖς ἀμώμοις 

προστάγμασιν αὐτοῦ. 

ἢ 42 (1 Τίπι. 11. 10). καθίστανον τὰς ἀπαρχὰς αὐτῶν, δοκιμάσ- 
αντες τῷ πνεύματι, εἰς ἐπισκόπους καὶ διακόνους. 

Ἐ5 45 (2 Τίπι. ἱ. 8)... τῶν ἐν καθαρᾷ συνειδήσει λατρευ- 

όντων. 

8 47 (1 Τίπι. νἱ. 1). ὥστε καὶ βλασφημίας ἐπιφέρεσθαι τῷ 

ὀνόματι Κυρίου. 

ὃ 55 (2 Τίηι. ἰ!. 1). γυναῖκες ἐνδυναμωθεῖσαι διὰ τῆς χάρι- 
Τος τοῦ Θεοῦ. 

ὃ 55 (1 Τίπι. ἱ, 17). Θεὸν τῶν αἰώνων. 
Ὁ 61 (1 Τίηι. ᾿. 17. βασιλεῦ τῶν αἰώνων. 

Τὸ ἴπεβε νὰ πιὰν δάά, ρεγῆαρβ, πε ργάγεογ ἴογ Κίηρϑ ἰη 88 60, 6], 
ἴῃ οσοπίογπιιτν συἱϊεῃ ἴπς ἀϊγεοτίοη σίνεη ἰῃ 1 Τίπι. 11. 2; Τίξ. 1. 2, δηὰ 

ἰῃ ἴΠο86 ρίασεβ οηἱν οὗ τς Ν.Τ. 
Οη ἃ γενίενν οὗ ἔμεβε ραββαζεβ, ἰξ πιυϑὲ ἰῃ σαηάουν Ῥὲ δὐἀηχίεὰ 

τας ποβὲ πιαγκεά τῆ δ δβίεγίβις βεαπὶ ἴο ὃῬε ἴῃε Οηἷγ οπεβ {παῖ 
ϑυσρεβῖ ἃ ΠῚΕγᾶγῪ ἀερεπάεπος οἡ {πε Ραβίογαϊ8β. ΤὭς οἴπογϑ, ἴξ πᾶν 
Ὀε ρίΔυϑίθῖν πγαϊηϊαίηεά, γε βἰ πρὶν {Ππ͵π|ϑὲγατίοηβ οἵ ἴῃδξ συγγεηΐ γὰ- 

Ἰἰσίουβ ρῃγαβεοίορσυ νος ἴῃς Ῥαβίογα! 8 ἐπεπηβεῖνεβ γεῆεοϊ. Ταῖίεη ΑἹ] 
τοφεῖμεγ, ΠῸῪ ργονὲ ἰμαξ ΟΙεπιθηῖβ πληὰ ψὰ8 αἱ βοιὴς ἰῃ τῆς 

τε! σίουβ νψογία το νοι ἐς Ῥαβίογαϊβ Ῥεϊοησ ; θαΐ ψῃ ες ἴῃς ργεβεηΐς 
νυγίτεν Ὀαϊίανεβ [πδὲ ΟἸεπιδηϊ τγὰ8 ἃ8 [ἈΠ ΠΑΡ τ πε 8ὲ ἰδεῖεγβ 88 6 
νᾶβ ψΓ 1 Οογ., 6 σαπποὶ αἴῆγπι βυσῇ ἃ ροβίξίοη ἴο θὲ ψ ΠΟΙ ἔγεα 
ἔγοτῃ ὑποεγίδίηίν. 

Ιονατιυϑ (οἶγο, Α.Ὁ. 110).Ψ 

ἜΜαρη. ὃ 8 (Τίξ. ἱ, 14, 111... 9). μὴ πλανᾶσθε ταῖς ἑτεροδοξίαις μηδὲ 

μυθεύμασιν τοῖς παλαιοῖς ἀνωφελέσιν οὖσιν: εἰ γὰρ μέχρι νῦν 

κατὰ ἰουδαϊῖσμοὸν ζῶμεν, ὁμολογοῦμεν χάριν μὴ εἰληφέναι. 
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8 11 ([ Τίηι. ἰ. 1). πεπληροφόρησθε ἐν τῇ γεννήσει κ. τ. πάθει κ. τ. 

ἀναστάσει τῇ γενομένῃ ἐν καιρῷ τῆς ἡγεμονίας Ποντίου Πιλάτου " πραχθέντα 
ἀληθῶς κ. βεβαίως ὑπὸ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τῆς ἐλπίδος ἡμῶν. 

Τγαὶϊ. ἸΏβογ. δηὰ 8 2 ἴανε αἷ8ο ζέδης Οὐιγίὶδέ ον ἔοῤε. 
ῬΡοῖΐγο. ὃ 2 (2 Τίπι. ἰΪ, 25). τοὺς λοιμοτέρους ἐν πραύτητι ὑπό- 

τασσε. 

Ἐξ2 (2 Τίπι. ἱν. δ; ἰΐ. δ; ἱ. 10; 1, 5, 12). νῆφε, ὡς Θεοῦ 
ἀθλητής τὸ θέμα ἀφθαρσία καὶ ζωὴ αἰώνιος, περὶ ἧς καὶ σὺ 

πέπεισαι. 

8 8 (1 Τίπι. ἱ. 8, νἱ, 8). ἑτεροδιδασκαλοῦντες μή σε κατα- 
πλησσέτωσαν. 

Ἐ8 8 (2 Τίηι. ἰϊ. 12). ἔνεκεν Θεοῦ πάντα ὑπομένειν ἡμᾶς δεῖ, ἵνα καὶ 

αὐτὸς ἡμᾶς ὑπομείνῃ. 
ἢ 8 ([ Τίηι. ἱ. 17). τὸν ἀόρατον. 

Ἐξ 4 (1 Τίπι. νὶ, 1, 2). δούλους καὶ δούλας μὴ ὑπερηφάνει" 

ἀλλὰ μηδὲ αὐτοὶ φυσιούσθωσαν, ἀλλ᾽ εἰς δόξαν Θεοῦ πλέον δουλευ- 

έτωσαν. 

Ἐξ 6 (2 Τίηι. ᾿ϊ. 4Υ.-Ἡ ἀρέσκετε ᾧ στρατεύεσθε, ἀφ᾽ οὗ καὶ 

τὰ ὀψώνια κομίζεσθε. 
Ὁ 7 (ΤΕ 1; 2 Τίπι. ἰϊ.. 21). ἕτοιμοί ἐστε εἰς εὐποιΐαν 

Θεῷ ἀνήκουσαν. 

Τῆς δοῆοαβ οὗ δε Ῥαβίογα!β ἂγε εβρβοίδ!ν γεπιδγκαῦϊα ἰὴ {πα 
Ερίϑεῖε ἴο Ῥοίγοδγρ; δηά ἰξ ἰβ ρεουϊ δεῖν πψογίῃν οὗ γεπιαγῖς παῖ ἴῃ 
τι ῖβ ἰεϊτεγ, ψΐοἢ να8 δαἀπιεξεαάϊν ἃ ρεγβοηδὶ σοπιηγαηϊοαίίοη ἔγο ΠῚ 

Ιφηδιίυβ ἴο Ροΐγσαγρ, ἔμε τυγίζεγ ρα8868 ἔγοπι εχβογίδξίοπβ ἴο Ῥογοαγρ 

Ὠἰπιβε! --τ-αηά ἴποβα ἴοο οὗ ἃ νεγῪ ἀεϊϊσαίε παΐζυτγο---ἰο σεηογαὶ δχ- 

Βογίδιίίοηβ δάάγεββεά ἴο ἔπε τῃοϊς Ομαγοῃ. Οοηΐγαβί ἐ.ρΡ. 8 δ ντἢ 
8 6; δηά ἰη ἴδε ηγάα]ε οὗ ἃ βεοζίοη ααὐάγεββεά ἴο ἴῃς σῇοΐς ΟΠυΓγοῦ 

ἢδ ἰηΐεγροβαβ ἃ ρεγβοηδί ἀρρεαὶ ἴο Ῥοΐγοαγρ. ΤὨΐδβ {Ππ᾿π8ἰγαῖεβ δάπχίρ- 
Δρΐν ἃ ἰεδΐωγε ἰη τῇς Ῥαβίογαϊβ ψῃΐοῃ πα8 Ὀδδη αἰϊεσεά 88 ἃ βεγίου 8 
οδ]εςείοη ἴο τῃεὶν δοςσερίαξίοη 88 σεηαίης ἰεἰίεγβ ; ἱ.6, ἴῃς ἱπξεγηγίησ- 
Πης οὗ ρεγβοηδί πιαϊζεν νυ ίτῃ ἀϊγεσιίοηβ ἀπά ἐχπογίατίοηβ δά ἀγεββεά ἴῸ 
ἴδε ΟΒυγοῇ. 

Ῥουνοααρ. ἍΑἀὰ Ρλὴϊ. (εἶγο. Ὁ. 110). 

ἘΞ. 4(1] Τίηι. νὶ. 10, 7). ἀρχὴ δὲ πάντων χαλεπῶν φιλαρ- 
γυρία. εἰδότες οὖν ὅτι οὐδὲν εἰσηνέγκαμεν εἰς τὸν κόσμον, 

ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐξενεγκεῖν τι ἔχομεν. 
ὃ 5 (2 Τίπι. ἰΐ, 12). ἐὰν πολιτευσώμεθα ἀξίως αὐτοῦ, καὶ συμβασ- 

τλεύσομεν αὐτῷ. 
88 (1 Τίπι. ἰ. 1). προσκαρτερῶμεν τῇ ἐλπίδι ἡμῶν. .. ὅς 

ἐστι Χριστὸς Ἰησοῦς. 
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Ἐ89 (2 Τίηι. ἱν. 10). οὐ γὰρ τὸν νῦν ἠγάπησαν αἰῶνα. 
ἘΒ. 12 (1 Τίπι. ἰϊ. 2, ἰν. 15. Ογαίες εἰαπὶ 270 γερίδις εἰ ῥοίεεί- 

αἰΐδις εἰ ῥγίπεὶῥίδης . .. αἱ ἔγασξυβ νεβίεν πιαη  εσίμς οἱέ ἐπὶ οπιπίδη5. 

ΤῊΣ Αο͵Τθ ΟΡ» ἡΤΑΚΤΥΕΡΟΗ ΟΣ ΔΟΣΥΘΑΚΡ (Α-Ὁ. 155 οκ 156). 

5. 10 (1 Τίηι. 1,2; Τίε. (1.1). δεδιδάγμεθα γὰρ ἀρχαῖς καὶ ἐξουσίαις 
ὑπὸ Θεοῦ τεταγμέναις τιμὴν . .. ἀπονέμειν. 

Τἤεγε οδη ΡῈ πο αυεβίίοη παῖ ἴῃ τῆς [,μετίεγ οἵ Ῥοίγοδλγρ ἴο 
τὰς ῬῃΠρρίδηβ νγαὲ ἤᾶνε Ἵσργεββ οἰζδίίοπβ ἔγοπι 1 δηά 2 Τἰπιοίῃγ. 
[τ 8, ἴο 84Υ ἴδε ἰεαϑὲ, ἀϊῆσα!ε το Ὀεΐϊΐενε ἐῆδὲ ἃ πιδη {κε Ῥοίγοδγρ, 
πῶῦο δαά Ὀξεξη ἃ ἀϊδοίρίε οὗ τῆς Αροβεῖε Φοῆη, δηά τῆο, σψῆεη ἢς 
πγοῖς {Π|8 ἰεἰίεγ, γα8 Ὀίβῃορ οἵ ϑπιγγηα δπά ἰηῃ ἔα]! νίφουγ οὗἉ [ἰξε, 
πουά πᾶνε τηδάς βυοῇ Πποπουγδῦίας ἀ86 οὗ ἰεϊΐεγβ νῃϊοῃ παά Ὀεεα 
ςοπηρίϊεά ὈΥ͂ δΔπ ἀρκποόνγῃ Ρδυ πἰβὲ ἃ ἔενν γεαγβ Ὀεΐογε. 'νε γεραγά 
ἀπε ενίάεηοςε οἵ Ῥοΐγοαγρ 88 ἃ ἴδοϊ οἵ σδρίία! ἱπιρογίδηοε ; ἴογ ἴἴ 

τεηλονεβ ΔΩΥ ροβϑβίθίες ἀουνὲ ἴπαΐ τῆδν ἤδη ονὲγ ἰπέεγεησεβ ἀγανῃ 
ἤγουν ᾿ψηδίίαβ; δηά ἰξ βυρρογίβ 8 ἴῃ οὖν Ὀεϊϊεῖ τηδί ῆς Ῥαβίογαὶ 

Ἐριβι1ε8 ψεγε αἷβδο κῆονγῃ τὸ Οἰδεηχεηὶ οὗ ἔοηιε. ΕἘογ ἴδε βαίε οἵ 
ςοπιρίεΐεηεδββ, ΜῈ ΠΊΔΥ δά εοῆοεβ οὗ τῆε [,εἰἴεγβ ἰῃ οἵδεγ εἐχίαπὶ 
βεοοηά οεηΐζυγν ΟΠ γίβείαη [“τεγαῖαγε. Τῆς ἴῆγεαε ραββαρθβ οἰϊοά 
ἔγουι ἔπε Ἐρίβεϊς οἵ Βαγηδαῦαβ ᾶἂγὲ ποῖ οὗ πεοεββίιυ θαβεά οὔ οὺγ 
[.εἰΐεγβ; δηὰ ἴτε 85π|6 πᾶν Ὅς βαίά οὗ {δε ἔουγ αυοξαίίοπβ. ἔγοῃι 

ΦΔαβείη Μαγίγγ, στ τῆς ροββίδ!ε ἐχοεριίοω οὗ {παὲὶ ἔγοπι δ αϊ, ὶ 47. 

ΤῊΣ «Ο-ΓΑΔ 2 80 ϑΕΈΓΟΝΟ ἘΡΙΣΤΣΣ ΟΣ» ΟἸἼΕΜΕΝΤ ΟΡ ΚΟΜΕ 

(εἶγο. 120-140 Α.}.). 

8 7 (2 Τίηι. ἰ,. 4, 5). ἀγωνισώμεθα, εἰδότες ὅτι. . . οὐ πάντες 

στεφανοῦνται, εἰ μὴ οἱ πολλὰ κοπιάσαντες καὶ καλῶς ἀγωνισάμενοι. .. 
ὁ τὸν φθαρτὸν ἀγῶνα ἀγωνιζόμενος, ἐὰν εὑρεθῇ φθείρων. . . ἔξω βάλλεται 
τοῦ σταδίου. 

ἢ 8 (1 Τίηι. νἱ, 14, 12). τηρήσατε τὴν σάρκα ἁγνὴν καὶ τὴν 

σφραγῖδα ἄσπιλον, ἵνα τὴν ζωὴν ἀπολάβωμεν. 

8. 17 (ΤΕ. 1, 12). μὴ ἀντιπαρελκώμεθα ἀπὸ τῶν κοσμικῶν 

ἐπιθυμιῶν. 

8 20 (1 Τίηι. 1. 17). τῷ μόνῳ Θεῷ ἀΔοράϊτῳ.... ἡ δόξα κιτιλ. 

ΤῊΣ Ο0-Α 22 Ὲ} ἘΡΙοΊΣΕ ΟΚ βαίδναδας (Α.Ὁ. 70.182). 

ὃ 7 (2 Τίηι. ἱν, 1). εἰ οὖν ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὧν Κύριος καὶ μέλλων 
κρίνειν ζῶντας καὶ νεκρούς, ἔπαθεν. 

8 12 (1 Τίηλ. ἐϊ, 14).- ἡ παράβασις διὰ τοῦ ὄφεως ἐν Ε ὕ ᾳ ἐγένετο. 
8 12 (1 Τίπι. εἰ], 16). υἱὸς τοῦ Θεοῦ. .. ἐν σαρκὶ φανερωθείς" 
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ΤῊΣ ἘἜΡΙΘΤΥ͂ΔΕ Τὸ Τηοονετῦς (εἶγο. Α-Ὁ. 150). 

Ἔ 8 4 (1 Τίπι. {{|.. 16). τὸ δὲ τῆς ἰδίας αὐτῶν θεοσεβείας μυσ- 

τήριον μὴ προσδοκήσῃς δύνασθαι παρὰ ἀνθρώπου μαθεῖν. 

Ἐξ 9 (Τί. πἰ, 4). ἦλθε δὲ ὁ καιρὸς ὃν Θεὸς προέθετο λοιπὸν φανερῶσαι 
τὴν ἑαυτοῦ χρη στότη τα καὶ δύναμιν (ὦ τῆς ὑπερβαλλούσης φιλανθρω- 

πίας καὶ ἀγάπης τοῦ Θεοῦ), οὐκ ἐμίσησεν ἡμᾶς. .. ἐλεῶν αὐτὸς τὰς 

ἡμετέρας ἁμαρτίας ἀνεδέξατο, αὐτὸς τὸν ἴδιον υἱὸν ἀπέδοτο λύτρον ὑπὲρ ἡμῶν. 

8. 11 (( Τίηι. Π|. 16). [μαθηταῖς] οἷς ἐφανέρωσεν ὁ Λόγος φανείς. 

Τηΐδ δηά [πε ἔο!ονίηρ βεσξίοη ἀο ποῖ γεα!ν Ὀείοησ ἴο {πε Ἐρίϑβίιε. 

ψύυβτιν ΜΆΑΚτυκ (οἶγο. 140 Α.0.). 

Ῥίαϊ. 8 7 (1 Τίηι. ἱν. 1). τὰ τῆς πλάνης πνεύματα καὶ 
δαιμόνια δοξολογοῦσιν. 

ὃ 85 (1 Τίηι. ἱν. 1). ἐκ τοῦ τοιούτους εἶναι ἄνδρας, ὁμολογοῦντας ἑαυτοὺς 
εἶναι Χριστιανοὺς καὶ... ᾿Ιησοῦν ὁμολογεῖν... Χριστόν, καὶ μὴ τὰ ἐκείνου 
διδάγματα διδάσκοντας ἀλλὰ τὰ ἀπὸ τῶν τῆς πλάνης πνευμάτων. 

Ἐ καὶ 47 (Τι(. Π|. 4). ἡ γὰρ χρηστότης καὶ ἡ φιλανθρωπία τοῦ 

Θεοῦ καὶ τὸ ἄμετρον τοῦ πλούτου αὐτοῦ τὸν μετανοοῦντα. . . ὡς δίκαιον 
«ον ἔχει. 

8 118 (2 Τίηι. ἱν. 1). ὅτι κριτὴς ζώντων καὶ νεκρῶν ἁπάντων αὐτὸς 

οὗτος ὁ Χριστός, εἶπον ἐν πολλοῖς. 

ΤῊΣ ΑΟ7δῈ οΚ ΔΑὺΣ ΑΝῸ ΤΉΕΟΖΑ (ποῖ ἰαῖεγ τῃδη 170 Α.}.). 

ἘΔ 14 (2 Τίπι. ἰΐ. 18). λέγει οὗτος ἀνάστασιν γενέσθαι, ὅτι ἤδη 
γέγονεν ἐφ᾽ οἷς ἔχομεν τέκνοις. Νοῖε 4180 [εξ ι1ι86 πῃ (Πἰ8 ψόογί οὗ ἴῃς 
πδη1ε8 Ὠεπιδ8 ἀπά ΗἩεγπιοζοπαβ ἃ8 ὑποκρίσεως γέμοντες, ὃ 1, ἀπά Οπεϑί- 

Ρἤογιβ 88 βεεϊκίης Ρδαυϊ, ὶ 2. 

ΑΤΗΒΝΑΘΟΒΑΒ (εἶγο, 176). 

Τεραΐϊο, 16 (1 Τίπι. νὶ. 16). πάντα γὰρ ὁ Θεός ἐστιν αὐτὸς αὐτῷ, φῶς 

ἀπρόσιτον. 

Ἀ 87 (1 Τίηι. ἰϊ. 2). τοῦτο δ᾽ ἐστὶ καὶ πρὸς ἡμῶν, ὅπως ἤρεμονκαὶ 

ἡσύχιον βίον διάγοιμεν. 

Τηξοροτὺβ (Εχοογῥία εχ ϑογὶῥιεὶς Τὐεοάοίϊ, ΟἸεηι. ΑἹ. ρ. 350). 

(1 Τίιπι. νὶ. 16). καὶ ὁ μὲν Φῶς ἀπρόσιτον εἴρηται. 

ΤῊΞ ΕΡΙΘΥΣΕ ΟΣ ΤῊΣ ΟΥΚΟΗΚ5 ΟΚ ΠΕΝΝΕ ΑΝ Ζγνονς (οἶγο.180). 

ἘΈΜΒοΡ. ΗΕ. ν. 1. (1 Τίηι. ἰδ. 15). ἐνέσκηψεν ἢ ὀργὴ . .. εἰς 
ἤΑτταλον Περγαμηνὸν τῷ γένει, στύλον καὶ ἑδραίωμα τῶν ἐνταῦθα 
ἀεὶ γεγονότα. 
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Ἐ(Ὶ Τίπι. νἱ. 13). ὁ δὲ... Ποθεινὸς... ἐπὶ τὸ βῆμα ἐσύρετο 
εὐσον ὡς αὐτοῦ ὄντος τοῦ Χριστοῦ, ἀπεδίδου τήν καλὴν μαρτυρίαν. 

Ευβερ. Η.Ε. ν. 8 (1 Τίπι. ἱν. 8, 4).- ὁ ᾿Αλκιβιάδης, μὴ χρώμενος 
τοῖς κτίσμασι τοῦ Θεοῦ... πεισθεὶς δὲ ὁ ᾿Αλκιβιάδης πάντων 
ἀνέδην μετελάμβανε καὶ ηὐχαρίστει τῷ Θεῷ. 

Τηβορηιϊμῦβ ΟΡ ΑΝΤΙΟΟΗ (εἶγο. 181). 

"αὐ ΔΑμιοί. ἴ. 1. (2 Τίην, (1, 8). φράσις εὐεπὴς τέρψιν παρέχει... 
ἀνθρώποις ἔχουσι τὸν νοῦν κατεφθαρμένον. 

"αὰ μοὶ. 1. 16 (ΤΊε. {Π|, 5; 1 Τίπ). [1.4 (2)). ἔτι μὴν καὶ εὐλογήθη 
ὑπὸ τοῦ Θεοῦ τὰ ἐκ τῶν ὑδάτων γενόμενα, ὅπως ἦ καὶ τοῦτο εἰς δεῖγμα τοῦ 
μέλλειν λαμβάνειν τοὺς ἀνθρώπους μετάνοιαν καὶ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν διὰ ὕδατος 

καὶ λουτροῦ παλιγγενεσίας πάντας τοὺς προσιόντας τῇ 
ἀληθείς. 

αὐ Απίοί. ἰιϊ. 14 (ΤΊ ε. 1. 1; Τί. 1|.. 2). ἔτι μὴν καὶ περὶ τοῦ ὁ πο- 

τάσσεσθαι ἀρχαῖς καὶ ἐξουσίαις, καὶ εὔχεσθαι ὑπὲρ αὐτῶν κελεύει 
ἡμᾶς ὁ Θεῖος λόγος, ὅτως ἤρεμον καὶ ἡσύχιον βίον διάγωμεν. 

ΤῊΒ ΙΝΤΕΟΗΙΤῪ ΟΕ ΤΗΒ [.ΕΤΤΕΒΒ. 

[τ 18 Βοβγοεῖν ἴοο πιυςῇ ἴο 84Υ παῖ Ῥαΐ ἔογ ἔπε ἀΠ σα! ργεβεηϊεά 
ὉΥ͂ {πεῖγ βίγίε, ἀπά ἔπε δββυπιριίοη ἐμαὶ 51. Ρααϊΐ πενεγ ἰεἴς οπις 
ΑἸΐνα, πο οὔς ψουϊά πᾶνε βιιβρεοῖεά ἔπ68ς6 ἰεϊΐεγβ οὗ δείης ἃ Ἵοπ- 
Ριδξίοη. Βαὲῖ ἱπαβηθο 848 ὯὩ0 οπα ἢδ8 Ὀεξη ἰουπά ἴο ἄδην ἴδε 

δοπα βάε Ῥαυϊίης οπαγαςῖενγ οὗ βοηλα βεοϊίοηϑβ οὗ ἔπεη)---αἱ 1εδϑὲ ἰῃ 2 
Τιπιοῖῃγ---ῃοβε ψῇο ἱπηραση πε σεηυίΐποηςββ οὗ ἴδε ἰεϊίεγβ 48 {ΠῸῪ 
ανε οοπα ἄονῃ ἴο 8 ἤανε δε σοπΊρε!]εά ἴο ἐχεγοίϑε πηιοἢ 

ἰησεηυΐ ἰῃ διξεπιρίβ ἴο ἀρροτγιίοη ἴῃς πιαίζεγ οὗ ἔπε ἰεϊέεγβ θεΐννεεη 

51. Ῥαὰ! δηά τῆς σοπηρίϊεν οὐ σοπηρίϊεγβ.0 Βὸγ δὴ δοοουηΐξ οὗ {πεὶγ 

8οΠεπΊο6β ἴῃς βἔυάεηϊ [8 τεΐεγγεὰ ἴο ἴῃς αγιίοεβ οὐ ἴπεβε ερίβεϊεβ ἰῃ 

Ηαβιίησβ Ὁ. Β.., απά {πε Ἐπμογοϊοῤαάϊα Βιδίϊεα, ἀπά ἴον ἃ ἔα!εν 

δοοουηΐ, ἴο Μοῦαξι᾽ 5 ΗΠ ἰσίογίοαὶ Ν. Τ. 

Το ἴδοβε ψῆο ἀσγεε τῃαδϊ ἴῃς ργοδίεηι ργεβεηΐζεά ὉΥ ἴῃς βιγε ἀπά 

{πε Πἰδβιογίοδὶ βεϊζείησς οὔ ἴῃς Ῥαβἴογα[8 8 ιϑοϊνεά, θαξ οὶ ἰπβοίυδ!ε, 

41] δἰϊεπιρίβ ἴο ἀξοοπηροβε ἔπεβε ἰεἰζεγβ ψἢ}} β8εε πὶ ὑῃρτγοβίδρίε. 

ΤΠεγε ἰβ βδουπά βεηβε ἰπ ἴῃς οἷά βοῃοίαβεϊς πιαχὶπὶ: “Επιία ποη 8ιηξ 

τα εἰρ! ςαηάα ργαεῖεγ ἡεοεββίςαϊεπὶ". Τῆς οᾶβε οἵ ἴπε Ῥαβίογαὶβ ἰ8 

ποῖ πκὸ ἴπαξ οὗ 2 Οογίπιῃίαηβ, ἱἰπ ῃο ἢ ραυδί ] 6 γεᾶβοηβ ΠΊΔΥ ὃς 
Δ]Περεά ἔον {πεογίεβ οἵ ἀϊβίοοδξίοη. ΤΠεγε 'β πὸ αἱ σι Υ ἴῃ ργεβεηξίησ 
βυσῇ δὴ ουΐπε οὗ 1 Τίπι. οὐ 2 Τίηι. οὐ Τίς. δ8 ν1}} πον ἰξ ἴο Ῥε ἃ 
βίησίε Ιεξζεγ, τ 48 πασῇ αηἰγ οὗ ράγροβε δ8 ἃ δομα βάε ἰεῖίεν--- 
Ὡοΐ ἃ οο]1]ε3ε ε888γ---ολη ες ἐχρεςζεά ἴο ἢᾶνε. 

ΝΟΙ, [ν. 
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Βυξὲ ἐνεῆ Ψψεγε Ψψὰ ἴο σγαπῖ, οπε πιοπΊοηΐ, [πδς τῆς βέγίε δηά 

Βἰβίογίοδὶ σοηβίἀεγαϊίοπβ πιυϑὲ ργεοϊαάς ἃ Ῥαυϊπθ δυϊπογβῆίρ ἴογ 
τῃεπι, γεῖ, τῆς ηεχξ πιοπιεπί, ψε βπά ὀουγβεῖνεβ οοπίγοπιεά ὈΥ πηογα 
βεγίουβ οδ]εςξίοηβ ἴο τῆς τῆδογυ οὗ σοπιρ ἰδτίοη. Τὸ Ῥερίη ψίτῃ, ἴῃς 

Ὠἰβεογίςαδι αἰ σα ργεβεηϊεά Ὁγ ἴῃς ρεγβοηδὶ δηά ἰοσαὶ γεΐεγεηοαβ ἰπ 
τῆε δάπκνἰτεάϊγ Ῥαυϊίπε βεςζίοηϑβ ἰβ ἰπϑαγπιουηίδθίς, οἡ ἔπε Ὠγροῖμεϑβι8 
ἴῆδῖ ἴῃς ψῃοῖε οὗ 851. Ρδυ 8 Πῃίἰβίογῃυ ἰβ οοπίαίπεά ἰη ἴῃς Αοΐδβ. 

Αγαΐπ, σψἱτῃοαΐϊ ἀδίης νἱοεηΐ ἰαησυαρε δρουϊ “ἔογρεγυ,᾿" ἰξ 5. ποῖ 

ΕΔΒΥ ἴο ἐχρίαίη ἢν τῆς δἰεσεά οοπιρίϊεγς βῆου!ά ργεζθηά ἴο ὃῬὲ 8ι. 
Ῥᾳα!. Τῆε «δβογίρείοη οὗ ἃ Ὀοοίς ἴο δὴ Ὠοπουγεά παᾶπὶὲὸ 88 ποῖ ἃ 

ργεσεάεηξ σοπαϊκίοη ἴο ἰῖ8 ἀοσερίδηςε οΥ ΔοσερίδὈ! Ἐν ἰη Ἐπ ργίπχἰεῖνε 

Ομυγοῆ. Ηδδτγενβ, ἀπά τῆς 8ο-οδἱεά Ἐρίβεϊε οὗ Βαγπαραβ, απά δε 

Ἐρίδβιϊε ἴο Ὀϊορηεῖαβ ἀο ποί οἰαἰπὶ δήγοης 88 ἔπεὶγ αυΐῆογβ. ἉΝΒοενογ 
ἰξ νψαβ παῖ ργοάυσεά πε Ῥαβἴογα! 8, ἢε γα 8 [.8ὲ δἃ8 σοοά ἃ ργδοιίοαὶ 
ΟὨγί βείδη 48 ϑι. Ρδαΐ ῃἰπηβεῖξ; ἀπά ἢς ἤδά πὸ σοπιρε!!ίης γεαβοη τὸ 

Πίάε Πίβ ἰάεπεγ. Τα οδ86 οὗ 2 Ρεῖεογ ἰβ αἰβεγσγεηῖ. Τῇαὶ ερίβιϊς, 
πνῆοονογ ψγοῖα ἰξ, νγᾶβ αἰ ψαγβ γεοκοηρά ἃ αἀἰβραϊεά Ὀοοῖ. 

Αφαΐη, ον ἅτε ψὰ ἴο δχρίδίη ἴῃς Πποπουγαδία α86, σεγίδίηΥ ὉΥ 
Ῥοΐγοαγρ, ἀπά ργορδδῖν Ὀν ΟἸεπιεηὶ οὗ ἔοπιε δπά ἱψπαίίυβ, θοὲ ἴο 
τιεηίοη οἴπεν ἰαῖεγ βεοοηά σεηΐυγΥ νγίζεγβ, οὗ ἃ ννογῖ ψῃ ἢ ΠΥ 8ρ- 

Ρεαγεά, ἐχ Ὡγῥοέϊιεοὶ, το δαγιίεν τμδη 90 Α.Ὁ. Απά, ἔμγίῃεν, [δ ἴΠ686ὲ 
ερίβε!εβ αγὰ ἀπε ἴο ἃ σοπιρί!εγ, ἢς πηυϑὲ πᾶνε Ῥεεη λπ δχίγδογαϊπαγ!Υ 
αοἷενον πιδη, ἀπά αυἱζε σαραῦίε ποῖ οηΐν οὗ βιρρίεπιεπείης ἔπε Ρααυϊΐπε 

ἐγασπηεηΐβ, Ὀυξ οὗ εὐϊτίης πε. Νον ὃΥ ἴπε γεαν 90 Α.Ὁ. ΤΙ ποῖ γ᾿ Β 
παπῖς παά Ρεσοπια νεῃογαΐϊεά ἰπ ἴῃς Ομυγοῆ. [8 ἰξ {{πεῖγ ἐπαῖ ἃ 
ΟΠυγοπηιαη οὗ παῖ {ἰπ|6, τυγιτἰηρ ἴοο, 88 ἰβ 4!Πεσοά, νυ η δοοϊεβί- 
αβίϊοαὶ Ὀΐαβ, νουϊά πᾶνε ρεγηγτίεά (ἢς ρυδ]οαϊίοη οὗὨ ἰοεϊξαγθ ψῇῃϊοῖ 
οεγιδίπν φῖνα πε ἱπιργεββίοη οὗ Τί πιοῖυ 48 ἃ ποῖ νεγγῪ ἤπεγοίς ρεῦ- 
80η ἢ Τῆε ἐγεδίπγεηϊ οὗ [μἱηυ8 (2 Τίηι. ἱν. 21) γαἰβε8 ἃ βἰπγαγ αυεδβιίοη, 
Α τγαάϊείοη, ννϊοἢ πὸ οης ἢδ8 Ἔνὸγ αυδδιίοηεά, ΠΑπΊ68 [«ἱη1.8 88 ἴπ6 
βγβὲ δίβπορ οἵ ἔοπιε ; (ἢς βυδογάϊπαϊζε ροβίϊίοη ἢς οσσυρίεβ ἰῃ {π|8 

Ἰεϊζεν 8, 45 ϑαϊπιοη ἢδ8 ποϊεά (1πἰγοά. Ν.Τ. ρ. 411), χυΐϊξε ἱπίε! Πἰσίθ!ε 
16 8ι. Ραμ! ννδβ ἔπε δυΐῖπογ οἵ ἰξ. [τ ἰ8β, ου ἔπε οἵπεν ἢαηά, εχίγεπηεῖ 
ἀπ] κεὶγ ἔπαῖ δη εαϊξζοῦ οὗ ἴῃς γεαγ 90 Α.Ὁ., ψγῆο παά Ωο βογαρίε ἴῃ 
νυνί τἰηρ ἴῃ 51. Ραυ 5 ἤδπιε, νου ποῖ ἢανε σίνεη [ωἷηι.8 ἃ ποῦ ργο- 
τιϊηθηΐϊ ρίαςα. 

ΤὭεβε ἅγὲ ἃ ἔενν οἵ (πε αἰ σου ε8 ψῃϊσῇ πιὰν Ὅς ἀτρεά οἡ {δε 

ἐγδαϊτίοηδὶ 8146 ἴῃ τἢϊ8 ““ σοηξαβὲ οὗ ορροβίξε ἱπιργοῦδοι τε 8 ̓̓, 
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ΑΝΑΙΥ͂ΒΙΒ ΟΕ ἷ ΤΙΜΟΤΗΥ. 

“Ομαγά ἐπε εῤοςὶξ." 

Α. 1.1, 2. ϑαϊυξδιίοη. 

Β. ἱ. 3-20: Τῆε Οεἰβίβ, ἀπά τῆς Μεη--- δὰ] δηὰ Τἰπιοῖῃγ. 

(α) Τῆε Οτίβίβ: 3-1τ. 

(1) 3-7)7. Τε πιοῖῖνε οἵ ἐδε Ἰεῖζες ἰβ ἴὸ ργονίἀς Τἰ πιοῖδυ νυ ἃ τπεπιογδη- 
ἄυπι οἵ ρῥτγενίοιιβ ογδὶ ἰηβιγιςιίοπβ ἔοσ ἴπε οοπιραιίπρ οὗ τοδε ὑπὸ 
τα βοῃ! νοῦν δηὰ ἱρπογαηιῖν οπάεανους ἴο ορροβε ἴδε [ἂν τὸ τἢς 

αοερεὶϊ. 
(2) 8-:ι. Τδίβ ορροείτίοη 8 τε]! ἑδοιϊεῖοιιβ; ἱπδβπιυς ἢ! 845 τῇς [ἂν δπά 

ἴδε Θοδρεῖ γε, δοιϊῃ οὗ πεπῃ, ννοτίκιηρβ οἵ ἰανν, αοά᾽β ἰανν, ἰδς βπαὶ 
οᾶσβς οὗ νὮὨΪΟὮ 8 τἰρῃς οοπάυςι. 

(δ) Τῇε Μεη : 1:2-20. 
(1) 12-:7. Ῥδυΐ 8 οὐνῃ βρίτ ταδὶ βίου {Π ϑιταῖεβ της ἔμ ἀδγγθηία!γ ἰάδη- 

εἰοαὶ πιογαὶ θαβὶβ οὗ ἔδε [ἂν δπὰ τς αοβρεῖ. Ῥαὺὶ] παά ὕδεη “" δι τῃ- 
[].᾿" ττυδβεννοτίῆγ, 16 ὑπάστ τἰῃς [ἀνν; (πεγείογσε ΟΠ τίδὲ ρασάοηδά 
Πὴ8 νίο!εηε ορροβίτίοη το ἴ8ε αοβρεῖ, δεσβιβε ἰξ ννὰβ ἄπε ἴο ἱρπόγδηςε, 
που ἃ βἰπέωϊ ἱφποόζαποα. Μοσεονεσ, τμΐβ ψνπο]ς ἰσαπβδοιίοη---ἢς 

ττϊαπρῃ οἵἉ ΟΠ γβε᾽ 8 ’Ιοπρ-βυβεπης ονεῖ Ῥδυ 5 δίηδι! δία ροη βη,--- 28 
8δη εηδυσίηρ νᾶῖυε. [{ 15 δ οὐ)εοῖ ᾿Ιεββοη ἴο δποουσαρβε ἴῸ τερεηΐδποα 
βίηποτβ ἴο ἴῃς απ οὗ τἰπ]|6. ΟἸογγ ὃὈς ἴο αοά! 

(1) 1:8-2οϑ. ΤὨε ργεβεπὲ οπατρε ἴὸ Τἰπιοῖηυ, δἰ ἐπουρῇ [τ ἱπηπιοάϊαϊς αχοὶι- 
ἱπῷ οἄι86 ͵ἰβ τῆς τεσεηὶ δοϊίΐοη οὗ Ηγπιεπδοὺδ ἀπά Αἰεχαπᾶες δπὰ ἰδεῖς 
[οϊϊοννεῖβ, ουὐρῆς ποῖ ἴο 6 πενν ἰπ ἐϊ8 δυδβίδηςς ἕο Τίπιοιῆγ. [ὲ ἰβ 
Ῥτδοιοδιγ ἰδαπεῖςαὶ ἢ ννμᾶὶ ἴπεὰ ργορμεῖβ γανε υἱϊεάᾶπος ἴὸ δὲ δἰβ 

οτάϊπβιίοη. 

Ο. ι1., 11, Ὅς ἰουπάλιϊοπβ οἱ ϑουηὰ Ποοῖίτίπα. 

Ἑαϊβε ἰφδομίηρ ἰ8 πηοβὲ εβεοιϊιλ!ν οςοπηραιεὰ ἱπάϊγεςεῖγ; ποῖ Όγ οοπίγονεγδυ, 
“115 περδιίοπδ, δῖ ὃν χαΐεὶ, ροβίεῖνε ἰουπάδιίοη ννοτίκ ου ννὶςἢ ἴσυς νίεννϑ δδους 

“Οοά ἀπά Μδη Ἵοδη ὃε Ὀαβοά. δε Ὀερίη τθδη νυ ἱἢ :-- 

(α) ἰϊ. 1--ἰϊϊ, σα. Ῥυδὶὶς Ῥγαγοτ. 
(1) 1. «-7. [18 υπηΐνετβδ] βοορε; δηὰ {πε Ὀϊνίπε βαποιίοη ἔου οδιί μοι οἰ ἰπ 

Βυγίδη Ββυτηρδίῃγ. 

(2) ἰϊ. 8---ἶἰἰϊ, τα. Ὑῆε Μίηίβιοτ οὗ Ῥυθ]ὶς Ῥγαγασ: πηδῃ, ποῖ τνοσιθη ; τα 

ἃ Ἰυάρφπιεπι 45 το τῆς ἴσυς ἑυπποιίοη οὗ Ννοπιαη ἰῃ τῆς ΟΠυτοῖ ἀπά ἱπ 
ϑοοίεϊν. 

(δ) ἱϊϊ, στ δ-1τ6. Τῆς Μιπηίβεγν οὗ τῃ6 Ὀϊνίηε ϑοοίεϊγ. 

(1) ᾿ δ-7. Τῇαε αυδιβοδιίοπβ οὗ τμῈ δρίβοορυβ. 
(2) 8-10, 12, 13. ΤῊ ᾳυαϊ!βοδιίοπβ οἵ τς ἀεδοοπβ. 

(3) 11. Τα αι) βοδείοηβ οὗ τνοπλεπ ΟΒυγο ἢ -νουίκοσβ. 
(4) 14-ι6. Οδυκίοη το ΤΙπιοιαν 1εδὲ ἣς βῃου!ὰ ὃς τεπιριεὰ το τπὶπίς πόδε 

ἀειδιῖβ ἰῖνίαὶ, ἱπ σοπιρατγίβοη υνἱῃ ποτε οὈνίουεῖν βρίπτυδὶ τπϊηρβ. 
Τῆς ἱπιροτίδηςε οὗἨ τυῖεβ ἀδρεπάβ οἡ τῇς ἱπιροτίδηος οὗ ἴπαὶ τ 
ΨὨΙΟΣ δεν τα οοποετηεὰ, Τῆς ΟΒυτοῦ, ἕο ννῆοβε πιϊπίβίογβ γυ]εβ 
πᾶνε ὕδεη ͵υ8ὲ ἰαϊὰ ἄοννη, ἰ8 δε στεδῖεβὲ ϑοςίειν ἰη τῃς τνοσὶ ἃ : πυτηδη, 
γεῖ ἀϊνίπεῖν οτἰφιπδιθά δηά ἱπβρίγοὰ ; τῆς Ηουδε οἵ αοἃ ; πη εχιεπβίοη 

οὔ τπς Ἱποατγηδίίοη. 
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Ὁ. ἰν. Αἰτεβῇ νοτὰ οἵ ρεορῇεου (8βεε ἱ. 18) δϑἀγεββεά ἰο ΤΙ πιο ἴπ ἢἰβ ργεβεπὲ 

οῆοε. 

(α) 1-5. Τῇε ἔαϊδε τεδοῃίηρ τῆοτα οἰεαεὶν ἀεβηεά 88 ἃ βρυγίουβ δϑοειϊςβπ). 
ὙΠὶβ 8 ςοπάἀετηηοά, α ἡ γέίογὲ, ΌΥ οοπδίἀετγαιίοπβ (1) οὗ πε ἀεδοϊατγοά οδγαςο- 
τες δπά οδήεςι οὗ πε πιαϊετίαὶ ογεδίομ, δπά (2) οἵ [πε ρυτίἔγίπρ εἴδεσι οὗ 
Ὀεπεάϊοι!οη8. 

(δ) 6-16. Τῆε βρυτίουβ δβοειίςβπ), πονγεναῖ, 88 ἰξ πηδηἰ δθίβ ̓ ἴ56 1 ἰπ ῥγαςιίςς, 
ἰ6 Ὁεδι οοπηραϊοά (1), 6-1ο, Ὁ ἴμε Ομυτγοῦ ἰεδοθεῖ βμοσίηρ δ ἐχδλπιρὶα 
ἰπ ΗΒ οὐνη ρεζβοῃ οὗ βεπυΐπε μοὶ ἰπεβ8, ἀηὰ (2), 11-16, ὈΥ ἃοῖῖνε ρδβίογαὶ 

οἄτε, οουγάβεουβ ουϊβροίκαπηεβθ δηὰ τῃς ἀπΠ]ίρεηε ουἱναίοη οἵἉ 411 αοά- 
Εἴνεη πιϊηϊβίογίδὶ στᾶςαβ. 

Ἑ. ν. τ---νί. το. ΤῊΪΒ παῖυγα Πν βυρσρεβίβ ἴῃς βρεοϊβοδιίοη οἵ ἀϊγεσιίοηβ ἴογ δλά- 

τηϊηἰδιίσαὔοη οἵ ἴπε ΟΠυγοῃ Ὀγ ἃ Εδίπεγ ἰη αοά. 

(α) ν. 1,2. Ηε πιυβὲ ποὶ ἄεαδὶ ννἱτἢ 18 ρεορὶς ἐπ παϑ5ε, Ὀϊ ἱηἀϊνί ἀπ }}γ. Ηδ 
οᾶπηοι ἰτεαὶ δἰῖκα οἱὰ πηεη δπά γουπρ τηξη, εἰ ες οπιεη ἃπὰ γουπρες 

ΨΟπΊαΠ. 
(δ) ν. 3-16. ὙΠΕτε 8 οπε ς[488 οὗ ἴῃς Ἰδίτν ἴῃ ραγιουϊας ν Πϊςἢ, θεσαυβε {ΠΕ 

δᾶνε ἃ βρεοίδὶ οἱδίπι οἡ ἦε Ομυγοῃ, πεεὰ ἃ ἀϊβογιπιϊπαιίηρ σάτα : {ΠῈ 

νάονβ. Τῆς Ομυσγοῖ σδπποὶ αβογά ἴο βυρροτῖ 411 ννἱάοννβ, ποῦ ψουἹὰά τ 
δε τίρῃι το τεϊϊενε τπεὶγ γαϊδιῖνεβ, ἱζ ἴεν αν δην, οὗ γτεβροηβί 1  ἴοσ 
τῆςπι. Οοπβεαυςηθν, ποης οδη ᾿ς εηίεγεά οη ἴῃς [15ὲ ἔοτς τεϊϊε θὰ ἴΏο5α 

ονεσ ἃ ςεγίδίη ἅρε, ἀπά ννῃο ἤᾶνε ἃ ζοοά γεςοσγά ἔοσ οοῃβίβξιεπε Οἢγίβείδη 

1ἷνεβ. Ὑουηρ Ψψίάοννβ δδὰ Ῥεῖίεσ πηᾶγγυ δραίῃ. 
() ν. 17-25. Τῆε αιεδβιίοηβ οὗ Οπυγοῦ ἤπδηςε δπὰ ἀϊβοὶ ρ! πε, 48 ἴμεν οοη- 

οοση νίάονβ, βυρρεδῖ γεςοπιπηοπἀἀδιίίοπθ οα ἴδε βᾶπιῈ βιιδήεοῖβ, ΔΒ ἴΠῈῪ 
φοποδίη ἔπε ῥγεβογίασβ:: (1) 17, 18, ἤπδηςε ; (2) 19-25, ἀϊδοὶρ᾽ πε, νἱτὮ, 

23, ἃ ρΡαγεπιποῖῖοδὶ ρογβοηδὶ οουπβεῖ ἴο Τἰπιοίῆν, βυρφεβιεά ὃν ἴῃς νοτγὰ 
ῥῆγα ἴῃ 22. 

(4) νὶ. 1,2. ΕὐυΠπρ ῥχίποίρ᾽εβ ἔογ (πε οοπάυςϊ οὗἩ Οἢτίδιίδη8 ΠΟ ἅτε βίανε, 
τοννατἀβ μεδίμεη δηὰ Οἢγίβεϊδη πιδβίεσβ γεβρεςίνοϊυ. 

(6) νὶ. 3-19. Αὄτίρμε Ἰυάρτηεης ἰη 411 τπ686 πιδίτογβ ννδίς ἢ θεοὶ οὺγ δὲν 

"πε ἀερεπάβ ου τἰρῃι Ῥάβαὶ οοηνίοιίοηβ 88 ἴο τῆς για ναῖπεβ οὗ {πίηρβ 
τηδιίετίδὶ δηά βρί τυ]. 

(1) 3-1ο. Τῆς [Α8ε τδϑοποῦβ τανογβα (Πα ἴτὰς ογάδγ: ἴμεν τεραγὰ γεϊρίοι 
88 ἃ βυρ-δεοιίοη οἵ ἰῃς νοι! ; ὑνβεγεαβ ἴμε ννογ ἃ ῃδ8 118 οὐνῃ ρίδοε--- 
8η Ποπουγδῦϊε ρίαςε---48 βυδοτάϊηπδϊιε ἴο γεϊ ρίοη. 

(2) 11-16. Α ὄ8οἱ εσπιη δάϊυγδιίοη το Τἰπιοίμν το δάπετζα ἴο τῆς ργίποὶ [68 Ἶυδὲ 
1λἱϊά ἄοννη ; δὰ 

(3) 17:19. ἴο υτρε ἔπε οὔβεγναπος οὗ ἔπθπὶ ὕροη ἴπε ννε]]}-ἴο- 0 τηοπΊθοτα. 
οὔ τῆς ΟΠτβιίδη ϑοςίεῖγ. 

Ἑ, νὶ. 20-2:. Εἶπαὶ ἀρρβᾶδὶ, βυπιπιῖηρ ὉΡ ἴπῸ Ρεγεηπίδὶ δηϊδψοπίβπι δεῖννεεη. 
Τπδσζαςῖοσ (1π6 πδίμγαὶ ἔγαϊε οὗ με ἔδ 1) δηᾶ τηεγα ἰπιο οι Δ] 15η}. 

ΑΝΑΙΥΒΙΒ ΟΕ 2 ΤΙΜΟΤΗΥ. 

ϑηγεμηι Οογάα. 

Α. 1, 2. ϑαϊυϊδιίοη. 

Β. 1. 3-οἰϊ. 13. Οοῃδιἀογαιϊίοπθ νυ μίομβΒ βϑῃουϊά βιγεηρίμπεπ Τἰπιοίγ᾽Β πιοταὶ 
οουγαβε (α, δ, εν ἃ, δ), ἰητεγβρεγβεᾶ νν] ἢ Ἄρρδαὶβ το ἢ 18 ἰουδιν (α, β, γ᾽ ὃ, ε). 
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(α) 3-5ψ. Ῥαυ 8 τπουρῃιδ οὗ, ἀπά ργάγεῖβ ἴογ, ἰπὶ; δπὰ Ῥδυ 8 γεοορηϊείοη οἵ 
Τιἰπιοιῆγ᾽ 8 ἔδἢ. 

(δ) 6,7. Απ οδ]εςεῖνε ἕλςε ἰη ΤΙπιοῖῃγ᾽ 8 οννῃ βρίτίτυδὶ Πίβεέογυ : 8ἰβ ογάϊηδείοη ; 
βίηος ἤδη ἴδεγα ἰ8 αναιἰῦ]ε ἔοσ ἢἰβ δε, Ῥοννεγ, ονε, απὰ Ὀἰβςοϊρίίηε, 
ἴῃε γἸδ5 οἵ σοά. 

(α) 8-ιο.0 Αἡ ἃρροᾶὶ! Ὀαβεά οἡ τπουρῆβ οἵ τε αοβρεῖ, ἃ5 ἔπε ρονγεῦ οἱ 
Οοὰ 

(6) τσ, 12. Ῥδυ] 8 οννῃ βιεδάξδβιπεββ. 

(β, γ) 13, 14. Αρρεοαῖβ δαβϑεὰ οἡ ἰογδίιυ ἴο ἴᾷς πυπγδη τεδοδετ, ἀπά ἰὸ ἴῃς 
Ὀινίης ϑρίγι, 

(4) 15. Τδε ἀείετγεηϊ Ἔχδπιρὶς οἵ ἴῃς ἀἰβίογαὶ οἵ Αϑβία. 
(ε) 16-:8. Τε Ββεϊπιυϊδίηρ ἐχᾶσαρ]ς οὗ Οπεβίρποσγιβ. 

(δ) 11. 1,2. Απ δρρεδὶ ἔογ ἴῃ ργονὶβίοῃ οὗ ἃ βυςοεββίοη οἵ ἰογαὶ ἐεδςἤεγβ. 
(ε) ἰΐ. 3-13. Αἡ ἀρροδὶ] δαβεᾶ οἡ “πε νγοτγά οὗ τε Οσοββ᾽" ; ἐ.6., ϑυβετίης 

8. ἴῃς ργεοεάεηι σοηάϊτίοη οἵὨ ρίοτγ. Ὑηΐβ ἰβ Ἔδχεπιρὶ! πὰ ἴῃ ἴῃς ξΑγ 
δηδίορίεβ οὔ ἴῃς βοϊάϊεσ, ἐπα δι ]εῖς, ἀπά ἴῃς δε ἀ-ἰδθουγεγ ; ἴῃ ἴῃς δοῖααὶ 
εχρεζίεηςεβ οὗ [6808 ΟἩτῖϑε Ηἰπιβεῖξ, δη οὗ Ραυ!. 

Ο. 11. 14-26. Θεηογαὶ ἐχμογίδιίοημβ ἴὸ Τιπιοῖῃυ 48 4 ΟΒυτγοῇ ἰεδομεσ, ἃ5 τεραγάβ 
(6) 14-18, τε ροϑίνε Δηὰ περαῖνε βυδ)]εοι-τηδεῖετ οὐ Πί8β ἰπβιίγιςιίοηϑ ; (ὁ) 19-21, ἴδε 
ἔγυε δηὰ οριεἰπιϊβεὶς σοποερείοη οὗ τς Ομυτοῇ ἰπ τεϊδιίοη ἴὸ 411 ἰεδομεῖβ, σὰς ἀπά 
ἔαϊβε; (ε) 22-26, ἴῃς ρεγβοπδὶ εφυίρηχεπε οἵ [δς ἴγυε ἰδάοδοῖ, δ πὰ ἢΐ5 ἰγεαϊπιεηὶ οὗ ἴῃς 

εἰσίῃ. 

Ὁ. 1. τ-τ-οῖν. 8. Α ννογά οὗ ργορῆεου βειϊίηρ ἕογι}--- 
(α) 11. :-ς. Τα ρῥγδςιίςαὶ βῃογιςοπίηρβ οὗ πε [4186 ἰεδςοσβ. 

(8) ἰἰϊ. το- 17. Α τϑοδιτπρ οὗ Τιμιοι γ᾽ 5 ραβὲ βρίγίιδὶ Ὠϊβίογυ : (1) 10-13, πα 

οοηάϊτίοηβ ὑπᾶες νυ ςἢ Ὠΐ8 ἀϊβοὶρ᾽εβϊρ ερδη; (2) 14-17, ἴῃε ΒΟΙΥ ρΡεῖ- 

8Β0π8 ὉΥ͂ ννῆοπι, απὰ {πὰ βαοτεά ντίεἰπρθ οα νος, Πίβ γουϊῃ πδά θδθη 
πουτίϑῃεά. 

(6) ἰν. 1-8. Α οοποϊυάϊηρ βοίεπιη δάυγαιίοη ἴὸ ρίδυ ἴῃ 6 τϑη 116 ἐποτα 8 

εἶπιθ. ΑΒ ἔοσ Ῥδυϊ, {με σοπίεϑι ἰδ ονεσ, ἴῃ σγονῃ ἰ8 ἰπῃ βίρῃι; ἴπεγα ἰ8 ἃ 

αὔοννη ἔοσ Τἰπιοίῆγ, ἴοο, ἱζ ἢ ἴαῖκεβ Ρδυ}8 ρίδςε. 

ἙΕ. ἱν. 9.22. Ῥετβοηδὶ ἀείδι]8 : [πβιγυςτοηβ, 9, Σ1, 13, 21; Νεαν8 δρουῦ οἵδε 

τοσΏθετ8 οὗ ἴπ6 Ῥδυϊπε σοιηταάεβαΐρ. 1Ὸ, εἰ, 12, 20; Α ψαγηΐῃ β, 14, 15; Α σταηχἰηΐβ- 

οαηςοα δηᾶ ἃ Ἴοοπῆδεπε ἤορε, 1τ6-18 ; ϑαϊυϊαϊίοπβ δηὰ ριεεϊίηρβ, :ο, 21; Εἰηδὶ 

εηεάϊςτίοη, 22. 

ΑΝΑΙΥΒΙ8 ΟΕ Τιτυβ. 

“ Μαϊπίαϊη Οοοά Ῥγογκς." 

Α. 1. 1-4. ϑαϊυϊδιίοη. 

Β.ὶ. 5-:6. ΤΏε ροβίξίοη οἵ αϑδίγβ ἰη Ογεῖθ, υναΐςῃ (4), 5-9, παοεβϑίϊδιεβ ἴμδὲ 
τῆς Τουπάλιίοπ οὗ Οἤυτοῦ οτραηιβαιϊίοη---ἰῆα ργεβογτεγδίε---θς τν εἶ! δηὰᾶ ττυϊν ἰαἰά ; ἴῃ 
νῖοενν οὗ (δ), το-16, τῇς παῖαγαὶ πηγυ]πο88 ἀπά δα ἌἽπδγαοίεσ οἵ {πε ρεορῖὶε, ἀρρτᾶ- 
ναϊφὰ ὈῪ [εννίβῃ ἱπηπιοσγαὶ βορῃ ϑιγίςβ. 

Ο. ἐἰ. τ τοῖν, χα, Ηξεδάβ οὗ πεοδββᾶγυ εἰεπιεηίδγυ πιογαὶ ἱπβίσυςιίοη ἔογ τ 6 Οτεῖδη 

[οἴκ. 

(α) ἰϊ. 1-1ο. Εος ἀρεὰ πιεη δπά αρεά ννοπιδη ; ἴογ γουπρ' Ψοϊηδῃ δηὰ γοιπῦ 

τηεη--ἀὰά νῆδι ἰ8 βαϊὰ ἀρουῖ ἰῃεβὲ ἰδιῖες δρρίϊεβ αἰϑο ἰο Τίτυβ---ηὰ 
βίανεβ. 

---.-ὄ -- .. 
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(δ) ἰϊ. 11-156. ΤΕ εἴεγηδὶ βδηςιίοη ἔοσ τπΐ8β ἰπδίβιθδηςε οα {86 ργδϑοίίος οἵ εἷε- 
τηδηϊσγυ νἰγίυ 68 ἰδ ἴῃς 411-επιργαοίπρ βοορε οὗ ἔπε αοβρεῖ οἵ αοἀ 8 ἀτᾶσε; 
ψΒῖο ἢ ΠΔ48 Ὀεδη νἱβδὶν πιδηϊεβιεὰ, ννἱἢ [8 ο411] ἰο τερεπίδηςς, ἰἐβ δβδβυγ- 
δηςε οἵ Πεῖρ, δηὰ [15 ςεγίδίη ἤορς. 

(ε) 1. 1, 2. Οδεάϊεηςος το {Π6 οἶν!! αὐςδβοτίτν ἰ8 180 ἃ ἀοβρεῖ νἰτίας. 

(4) 11, 3-7). ὙΏεΒ6 ἰπβίγυςεἰοηβ ἀγὲ ποὶ ψίνεπ ἰῃ ἃ βρίγίϊ οὗ βυρεγίογιιγ. γε 

οὐγβεῖνεβ ὑνετε ὁποα ἰπ ἃ5 ὈδΔα πιοσαὶ σοπάϊοπμ 88 ἃσὰε ἴδε Οτείδπβ, ἰξ 

ποῖ Ψψοτγθς, πε} τὰ οάπις ἴο Κπονν, δηά ἰε8ὲ {πε ἴονε οὗ αοά, υππιοείιεὰ 

δηά βανίηρ. 
(4) [1, 8-1τ. [π οοποϊπδίοη, ἴῃ 6 δυπὶ οἵὨ 411 ἰδ : [,οἱ τῆ 6 ῬΘορ]α πιαϊπιδίη γοοὰ 

ψοτκβ, δηᾶ βἤυη ὕ86]ε88 βρεουϊδιίοηβ. [εἰ Τίτυ8 ποῖ Ὀς ἰὰχ ἰπ ἀεδί πο 
ψ ἢ Ἰεαάετβ οἵ {πε ἔδῖβε εδοπίηρ. 

Ὁ. 1}. 12, 13. Ῥετγβοηδὶ ἱπβιγυςτοηβ. 
Ἑ. (11. 14. Οοποϊυάδίηρ δυτηπΊαγν, τερεδιίηρ τς τεδοξίηρ οὗ 8-11. 

Β. ιἱϊ. 15. ΕἸπηαὶ] βαϊ υἱδιίοη. 

ΤῊΕΒ ΤΕχΧτ. 

Τῆε ἰεχὶ ψῆῃϊοῇ ἰ8 ργϊηϊεά ἄρον ἐῆς ἐχροβίτίοη ἰ8 ἰῃ {πε πιαίῃ 
ἴῃ οὗ Ννεδβίοοιί αηά Ηογί. ἴῃ ἃ νεγὺ ἔενν σϑβεβ οἵδε γεδάϊησβ ἤανα 
ὈεαΩ δάοριεά ἴῃ τῃϊ8 εχ (βεςα 4.ς. 1 Τίπι. 11, 8; Τίς, (1. 4,111. 9); ἀπά 
ἴῃ 8οπς ρίαςεβ {πεῖγ ραποϊζυδιίοη ἢ48 Ὀεεη πιοάϊβεά, 

Τῆς ἀῤῥαγαέμς ογέξίοι5 ἰδ ὈαΒεά οὐ τῃαϊ οὗ Τιβοπεηάογβ εἰσῃτῆ 

εὐἀϊτίοη. ΤΆ γεδάϊησβ οὗ ἰδῆς ΟἹά [,φΔξὶη ἔγασπιεηΐβ, νυ, Οοά. Ἐγίβίω- 
δε βί8, ἕανεὲ Ὀεεη δάάεά, απά ἔῆε γεΐεγεποεβ ἴο πὰ (5έσμίμηι) Πᾶνε 
Ὀεδη φίνεη δοζογάϊησς ἴο ἔπε εὐϊϊίοη ὈΥ ννγείγίοῃ ἰῃ πε Νίεηπα 
Οογρμς ϑογίῥέ. Εροΐος. Καὶ. ΟΥ̓ τῆς υπςοία! Μ58. οἰϊεά ὃν Τίβοῃ., ΒΕ, 
(Οοά. Ῥεϊγοροίαπαβ, οΥ ϑαηρεγπιδηθῃβίβ, ἰχ. οὐ χ.) ἢα8 ποῖ Ὀεδῃ 
ποῖεά, βίηοε ἰζἴ ἰ8 πΊεγεῖν ἃ ἰγαπβογίρί οὗ Ὁ, οχ δε οἵπεγ παηά, ἰΐ 
Πα8 Ὀεδη 1πουρσῆς Ὀεδβῖ ἴο οἷζξε Ῥοζῃ Ες δηά Ο;ς, βίπος ἰξ ἰβ ποῖ ςεγίαίῃ 
τῆαξ (πε ἰαξίεν ἰ8 ἃ σορὺ οὗ πε ἰογπιογ, τῃουσῇ Ὀοΐἢ ἀγὰ ἀεγίνεά ἔγοηι 
ΟΠα Θχεοπιρίαγ. 

Οηἷν ἴδε πιοϑὲ ἱπιρογίαπξ συγδίνεβ ἀγὰ πιεπιίοπεά ἰῃ ἔπεβε ποῖεβ. 
Τῇε γεδάει ἢ} απἀετβίαπά παῖ (ἢς αἰεβιδείοη οὗ ΚΠΡ σαγγίεβ ἱτῃ 
1ἴ, ἰῃ πχοβῖ οα868, [δὶ οὗ ἴῃς σγεδὲ θυ κ οὗ ἔπε οσυγεῖνε 55. Νείξδεῦ 

Βαβ ἰξ Ῥεεὴ τῃπουσῆξ ἀνίβαν!ε ἴο οἴϊε ([ἢ6 πιογεὲ οὔβουγε νεγβίοηβ. 
Ενεη [ἢ {πεῖν γεδάϊησβ ψεγε ογίτἰσα!ν δβοογίαίπεά ἔπὸν σψουά ποῖ 
ΟΔΓΓΥ πιυσῇ μεϊρῃῖς,. ον ἃ βἰπ) αν γεάβοη ραϊγίβεῖς οἰϊατίοηβ ἂγὰ 
βραγίησίγ υϑεά. ϑαρβ)οίηξά ἰ8 4. [ἰδὲ οὗ ἔπε δυϊπονίεἰεβ οἰϊεά ἰπ {πα 
ογίεἰοαὶ ποΐεβ. 

ν, Οοά. Βίηαίτςυ8, ἱν. 58 Ρεϊξεγβθυγα. 

Α, Οοά. Αἰεχαηάγίημβ, ν. [οπάοηῃ. 

Ο, Οοά. Ερδγαεπιὶ γεβογίρίαβ, ν. Ῥαγίβ. [τ ἀοεβ τοῖ Ἵοοηίδίη 1 
Τί. ἱ. 1-ἰ|ἢ.. 9, μνστη | ριον. 

Ὁ (Ό,), Οοά. Οἰατοπιοηΐδηυδβ, νὶ, Ῥαγίβ. 
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Ε (Ε}), Οοά. Αυρίεηβἰ8, ἰχ. Τγίηϊεγ Οοίεσε, Οδπδγίάρε. 
Ο (69), Οοά. Βοεγηεγίδηυδβ, ἰχ. Ὠγεβάςη. 
Η (Η.), Οοά. Οοἰβπἰαπαβ, νι. Ἐγαςπιεπίβ. Τἤοβα τπδὲ οοηΐϊαίῃ 

Ρογιίοηϑ οὔ ἔπε Ραβίογαϊβ ἄγε ἰη Ῥαγίβ δηὰ Τυγίπη. [ οὐἱῃ οοη- 
ταίπβ : 1 Τίπ,. {|, 7-18, νὶ. 9-18.; 2 Τίηι. ἰ(. 1.9; Τίε. ἱ. 1.8, 15-- 
ἰϊ. 5, ἐ{|, 18-15. 

Ι ([5"), Οοά. Τιβοπεηπάογβαηιβ (Ρεϊγοροϊϊδηα8, Τίβοἢ.), ν. ϑ8ι. 
Ῥείζεγβθαγς. Οοηίαδίηβ οηἱν Τίς. ἱ. 1-18. 

Κὶ (Κρ) Οοά. Μοβαᾳυξεηβίβ, ἰκ. Μοβοον. 
,μἌἼ414), Οοά. Βιδιοέμεςαα Αηρεϊίοςας, ἰχ. Ἐοπια. 

Ρ(Ρρὼ), Οοά. Ρογρῃγτγίδηυβ, ἰκ. ὅ8:. Ρεϊεγβραγῃ. 
Οἵ τε ΟἹά [ματἰη ΜΙ595. οἰτεά, ἀ, ε, ἔ, αὶ ἀγε ἔς [,αἰίη ρογιίοπβ οὗ 

ἴδε δἰΠΠησαδὶ αηςΐα]5, Ὁ,» Ε,, ΒΕ, δηά Ο,, γεβρεςείνεϊγ. πὶ ἰ8 ἴῃς ἐγεαῖίβε 
εητεά δῤεονίιι, ργαςτοα!ν ἃ οσαΐδηα οἵ ἰεχῖβ ογ ἐσδέωποπία, [ογΠΊ 

ἀβογίρεά ἰο 8ὲ Αυσιυβιίηα. τ ἰβΒ {πε Οοά,. Ἐγίβίηρεηβίβ, ν. ογ νί. 
(Μαηίς ἢ) ἔγαπγεπῖβ, οοηπίαίηίηρς ἐμέεγ αἰΐα, 1 Τίηι. ἱ. 12---ἰϊ, 15; ν. 

18---ν!. 13. ᾿ 
Τῆε οηἱγ Μ͵9898. οὗ ἔπε Νυϊραῖε οἰξεά ἀγε Οοά. Απιαιίπυβ (4Ππ1.), 

Α.Ὁ. 716, ΒΕΪογεησς, δηά Οοά. Βυϊάξηδβὶβ (ἔ]4.) Α.Ὁ. 541-546, Βαϊάᾳ 
ἰῃ Οεγιηδηγ. 

ΤΒε οἵπεγ νεγβίοηϑ αγὲ ἱπάϊσαϊεά 48 ἴο ον :--- 
ΒΥτΡρθν (ΤΊίβοῃ., βυγ") -- Ῥεβῃϊζίο ϑυγίῖδο. 
βυγβο! (ΤΊβοῃ., βυγρ) --.,ι. Ηδγκίείδη ϑγγίδο. 
ΒΥΓΙ -: Ῥοΐζῃ ϑγγίδο Νεγβίοηβ. 

Ὀοἢ (Τίβοῃ., οορ.) - Βομαίγίο Εφυριίδω. 
ΒΔἢ -- ϑαῃίαάϊς Εσγρίίαη. 
ΔΓΠῚ -- Αγηχεηίδη. 
ξο -- Οοιῆίς. 
Εογ ἃ Ἴοοπιρίεἴε δ᾽ ὈΠοσγαρῆγν οἵ ἴῃς Ῥαβίογαι Ερίβεϊεβ ἴῃς γεδάδν ἰ8 

τείεγγεά ἴο ἴῃς δγεῖο 68, “ ΤΙπιοῖηυ, Ἐρίβεϊς ἴο,᾿ δηά “ Τιίυ8, Ερίβε]ε ἴο, 

Ὁγ ΝΥ. μος, ἰη Ηδϑβείηρσϑβ᾽ 2.8. νοΐ. ἱν., ρρ. 775, 785, ἀπά ἐπε αγιίοεβ 
" Τιπηοίῃν δπά Τίζαβ (Ερίβε! 68), δγ ὁ. Μοβδξι, ἰη ἐπε Ἐπογοϊοῤαάϊα 
Βιὲδίϊεα. Τὸ {πε δγιίςοϊεβ ἐῃεπηβεῖνεϑ---ῃς ἔογπιεγ επηρογαξεῖν σοη- 
βεγνδῖίνε, ἴῃς ἰαϊίεν, υποοπιργοπη βίη σῖν απιϊ-γαάϊεοπα!---ἢς ργεβεηΐξ 
ὙΓΙτεΓ 18 τηυσῇ ἱπάερίεα. ὈΠρεπὲ (86 ἢδ8 αἷ8ὸ Ῥξεὴ πιδάς οἵ ἴῃς 

Ἰαδουγβ οὗ ἔπε ἔοϊ!ονίηνσ σοπιπχεπίαίογβ οὐ ἴπε οοπίίηυοιυβ ἕεχί: 81. 
ΟΠΒγυβοβίοη) β ΗΠ ε8, ἔα}! οὗ σοοά βεῆβε δαπά ργαοίίοδαὶ τυ ϊβάοιι; 
Βεηρεῖ, ρίἔηγ, ἀΐγεος δηά βρίγίζυα!; ΕΠ σοῖΈ, ἃ ϑουπά φγαπηπιαγίδῃ 

ἔγοπι ἴῃς οἰαββίοαὶ Οτγεεῖς βιαπάροϊπξ, ἀαηά ἐπεγεΐογε υβοΐα] ἃ8 ἃ νναγη- 

ἴῃς αϑαϊηβέ ροβϑίρίε ρἰτα!18, Ῥᾳξ νοῦν ἄγν ; ΑἸἕογά, 585{}}} τηοβὲ βευνίςς- 
8016 48 ἴδε ναγίογαπι εὐϊείοη οὗ Α.Ὁ. 1865 ; ὁ. Η. Βεγηαγά (( αγκδγίαρε 
Ογεεᾷ ΤεΞέαηιδη) οβε ποῖεβ οἡ ἴῃς εἰ ίςδ] ἰδησυᾶσε οὗ πε Ερίβι1ε8 
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ἃγὰ τηοβὲ {Πππιϊπδείησ, αηά Η. νοη ϑοάεη, ἰη δες Ηαηπά-Οονιπιεμίαν, 

γε γκαῦΪς ἴον δι θεῖς νογῦδὶ ἀπαὶγϑίβ ; Ὀυξ Πίβ ἐχεβεβὶβ [8 νἰτἰαῖεά ὈῪ 

δίβ8 ογἰεἰσαὶ ροβίτίοη ἃ8 ἴο ἴπ6 διυϊπογβῃίΐρ δηά ἀδΐε οὗ τῆς ἰεξζεγβ. 

ϑυβρίςίοη αηά ἢ [[-Πεαγιεάπεββ 40 ποῖ τηδίκε ἔογ ργοίοιπά ὀχροβίξίοη. 

ῬΙυπηπΊεΓ᾿Β ἰαγρε τγεαίπγεηΐ οὗ σεγίδίη βεοζίοηβ, ἰη ἴῃς Ε χροϑσίέογ᾽ 5 
Βὲδίε, μδ8 Ὀεεη ἔουηά Πεϊρέμ! Δηά βυσρεβίίνε. Εἰε!ά' 5 Νοίδς (αἴα8, ἴοο 
ἔενν ") οὐ Τγαης. Ν. Τ᾿. τὰ ἱπάϊβρεπβαδίε ; δπά Η. Ρ. [υἱάάοη᾿ Β πα  γβίβ 
οὗ ] Τἰπιοῖῃνυ ἰβ πιδβίογίγ. 

Οη τῆς ρεπογαὶ βυδ)εςσξ οἵ ἴῃς Ἐρίβεῖεβ, ϑα!πιοη β [πἰγοάμοίίοη 

Ν.Υ. (ρ. 397 544.), υἱσπείοοι 5 Βέδίίεαὶ Επδαγς (χὶ., χί!.), Νναςς" 8 [π- 
τγοἀασίίοη ἰπ ἴῃς 5εακεγ᾽ς Οοπιποπίαγγ, ὅ. Η. Βεγηδγά᾽ 8 [πϊγοάυς- 
τίοη (Οα»κπδγὶρε Ονεοκ Τεςίαπιεη), ΗοἰτΖηηαπη, 216 Ῥαςίογαϊδγίεζε, 
δηά Ηογβ ΚνααϊΞςέϊς Οἰςἐϊαπὶέν ἀπὰ Οἠιγι απ Εσοίοσῖα ἤανε Ὀςεα 
Ἰαγεῖν πιδάς υ8ὲ οἵ. [ἴξ ἢδ8 ποῖ, ποψενεγ, θεεη ἐπουσῇξ πεσαββαγυ, 
ἐβϑρεοίδ!ν ἤδη βρᾶοα δά ἴο Ὁε ςοηϑβίάεγεά, ἴο Βρεον ἰῃ ἐναγυ σαβα 
ἴδε δυϊπογίτγ ἔον ἴῃς βεητίπηεηΐ ἐχργεββαά, ογ ἴπ 6 Ἔχρίαπδίίοη δάορίεά. 

ἴῃ δΔὴγ σββ86, ἴῃς Οπυγοῦ, ἰῃ πε ἰοης γυη, αοῖβ οὐ ἴδε σουπδεῖΐ οὗ 

ὙΠοπΊδ8 ἃ επιρίβ: “ Νοῦ αὐβεγδβ 48 δος αἰχεγίξ : 8εά υίά ἀϊσαῖαν 

δἴζεηαάε" (2 7». ΟἸι γι δεῖ, ἱ. 5). 

ϑεῤίονεδεγ, τοορ. 
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Ἱ, ἂς 

“Θεοῦ “σωτῆρος “ἡμῶν καὶ ὃ Χριστοῦ Ἰησοῦ 4 τῆς ἐλπίδος ἡμῶν, μῶ ησοῦ 4 τῆ μῶ 
(ος. ἱ. σ, Τίς. ἱ. σ᾿. 
1ΐ. το, εἰ, 4. 

Ρ Βοτῃ. χνί. 26, Τίϊ. ἱ. 3. 

ΠΑΥΛΟΣ " ἀπόστολος " Χριστοῦ " Ἰησοῦ ' " κατ᾽ " ἐπιταγὴν 23 «4 σος. ἵ. τ, 
Ερϑ. ἱ. τ, 
(οί. ἱ. ᾿, 
4 Τίπι. ἰ. 
1, «{ : 

ς }υάς 25, ᾧ,. τι Τίπι. ἰδ. 3, ἱν. το, Τί. ἱ, 3, 

180 Δ ΘΕΟΡ, 8ο, οπε οἴπες, ἅ, ἔ, β, ἔμ14., Βο᾿., βυγδοῖ , Ἰησ. Χριστ. ΑΚΙ,, 8ηι., 
Βγτρεβα, Ἄγ. 

3 ἐπαγγελίαν δ᾿. 
51ῃ5. Κυρίον δ ΟΟΚΙ,; οπι. ΑὉ"ΕΘΡ, 17, 31, βενβῆ οἴμετβ, ἅ, ἔ, β, νᾷ., 50.» ΒΥ1τ.ν 

:84ῃ.,) ὈΟΉ., Ἄγτῃ. 
8ο ΑΌΕΑΡ, 17, ἔἥνε οἴπειβ, ἅ, ἢ, ζ, δπ|., ζυ]ά., ρο., 84}.,) βγετγ.; 

Χριστ. δα ὈΟΚΙν, ὈΟΝ., ἄγη. 

ΟΠΆΑΡΤΕΚ Ϊ. -ννν. 1-2. ϑαΑνΌΤΑΤΙΟΝ.--- 
γεσ. :. ἀπόστολος Χρ. Ἰησ. Τῆς υ8ὲ 
οὗ {π18 οδῆοϊαϊ {π|6 18 δὴ ἱπάϊοδιίοη τδδὶ 
δε Ραβίογαὶ Ἐρίβϑι]ε8β ννεσε ποῖ πιεγεῖν 
ρτῖνδῖε Ἰεἰτοτα (εἐγ. Παῦλος δέσμιος Χρ. 
Ἴησ., ΡΒΙ πὶ. 1), υϊ νγετς ἱπιεπάςά τὸ 
Ῥε τεδά ἴο τπεὲ Ομπυτγοῆεβ σοπμπιτεά ἴο 
τπε οἤδιρε οἵ Τιπιοῖην δηὰ Τίξιβ τα- 
βρεοῖϊίνεῖγ. Τῆς ρῆγαβε πηλεδῃ8 5 ΠΊΡΙΥ 
Οπα βεμέ ὧν ΟὨγῖϑι, ποῖ ρεϊπιδγιὶν οπα 
δεϊοηρίηρ ἰο ΟἾτβι. ΩΓ. ῬΏὨΪ. (1. 25, 
ετα Ἐρδρῃτγοάϊτυβ 8 βροΐβη οὗ ἃ8 ὑμῶν 
ἀπόστ,., ἀπὰ 2 Ὅος. νίϊ!. 23, ἀπόστ. 
ἐκκλησιῶν. ἀπόστ. Χρ. ἸἸησ. ἰδ 4180 
Τουπὰ ἰη 2 Οος. ἱ. τ, Ερῇ. ἱ. τ, (οἱ. ἱ. τ, 
.2 Τίπι. 1. τ; ἀπόστ. Ἴησ. Χρ. ἰπ Σ Οοτ. 
ἰ.χ, Τίς, ᾿. τ. Τῆς ἀϊβεγεηος ἰπ τπς υ86 
Ἅεσις Ολτὶδὶ ἀπὰ Ολγίσε Ἄέσης βεεπὶβ ἴὸ 
δε 1Π18: ἴῃ δᾶοῇ οαδε ἴῃς ἢἤγβὲ τπεπΊΌεΣ 
οὔ τῆς ςοτηρουπά πδπιε ἰπάϊοαξεβ νυ πεῖπεῖ 
πε Βιίβιοσίςαὶ οὐ ἴῃς ποιίοῃδὶ ἰάθα οὗ τπε 
Ῥεγβοῃ ἰβ ἙὨιςΗν ἰπ τῇς ψτίτετ᾽ 8 πιϊπά. 
.32,ἐφμς ΟἈνὶβε ὈτιεδῪ ἐχργεββεβ ἴῃς ρτο- 
Ροβίείοη, “"" [6808 ἰδ τῆς ΟὨσῖβε ᾽" ; ἰξ δη- 
δοάϊεβ τε ἤτγβδι τῃπεοϊορίοδὶ δϑβεσιίοη 
τοποοτηΐηρ ]}6808; ἰδ ταργεβαπῖβ {πὰ 
ςοποεριίοη οὗ ἴῃς Πίἰβίογιοδὶ 1688 ἰπ 
πε πιὶπάβ οὗ ἴποβε ννῆο δὰ βεεη Ηἰπι. 
81. ]οπη, 51. Ρεῖεσ δηά 51. [4π|ὲ8 Ἐπιρίου 
1818 πᾶπιθ ἤθη βρελκίηρ οὗ οὖς [,οσά, 
Βυϊ τη Ολγίεέ εσμς, οὐ τῆς οἴπεῖ δαπά, 
4ἢε τῃςο]ορίςαὶ ςοποεριίοη οὗ ἐᾷς Οἀγίςί 
Ῥτεάδοπιίπαῖεβ ονεῦ ἴμαὶς οὗ τῆς δοϊυδὶ 
ἍἜεσις ΝΟ παὰ ὕεδη βεεη, ἔεϊ: δπά 

Ἰησ. 

Βεαγὰ ὉΥ Βυπιδη βεῆβεθ. ἀσοοσγάϊησ 
νε δηὰ Οὐγίδέ Ἄεσωης ἴθ Ἔνεσν δίαρε οὗ 
τῆς Ραυϊίπς Ερίβε]εβ ; δηᾶ, 88 νγε βῃουϊὰ 
ἐχρεςῖ, πλοσα ἐγθαυθπην ἰη ἴδε ἰΔῖες τΠδπ 
ἰπ 186 δδιϊῖοσ Ἰεϊῖεσθ. [π δἰπιοϑὶ ὄἼνεῖΥ 
ἰπβίαποα οὗ {πὰ οοουσγεθος οὗ ζέβφης 
Ολγίδε ἴθ τῆε Ῥαδβίοσαϊ Ερίβεϊεβδ τἢς 
τπουρῆς οὗ {δε Ὲ ςοποογηβ ἴῃς 
Βυπιδηϊεν, οὐ Ηἰβίοτίςδὶ δβρεςῖ, οὔ οὖ 
[οτὰ. ΤΠ πη Τίς. ἱ. τ, “4 βεγνδηὶϊ οἵ 
Οοά «δηὰ δὴ δροβεῖες οἵ [}εβ8 Οἢείδβε," 
νψε οουϊὰ ποῖ βυδδείταιε Οὐγίδέ γέϑης 
νους ψνελκεηίηρ πε ἀπε δίβ. ὅ8:Ὲ 
ποῖς πεσε. 8:. Ρδυ], βεῖε 28 εἰβεινβεζε, 
οἰαίπιβ ἴο πᾶνε ὕδεπ 8ἃ8 ἴγυγ εμέ ὉῪ 
ΟἸσίβε 48 ννεγα ἴἤοβε ψῇῆο νγεσε δροβίίεβ 
δεΐοτε Πίπη. 

κατ᾽ ἐπιταγήν : ἱ" οδεάίεπεα ἰο ἐπε 
εοημπαπά. Τῆς {0}} ρῆγαβε κατ᾽ ἐπιτ. 
θ. σ. ἡμῶν οοουτθ ἀραίπ (τοῦ σωτ. ἡμ. 
θεοῦ) ἱπ ἃ βἰπιῖίΐαν ςοπέεχι ἰη Τίς. ἱ. 3; 
κατ᾽ ἐπιτ. τοῦ αἰωνίον θ. ἰη Εοηι. χνὶ. 
26. ἴη τ Οος. νῖϊ. 6. 2 Οος. νἱϊΐ. 8, κατ᾽ 
ἐπιτ. ἰβ υϑεὰ ἴῃ 4 ἀϊετεπί βεῆβε. 

81. ΡΑῸ] πιοσε σοπη ον ταΐογβ ἴπῸ 
οτί ξί παιίηρ σαυδε οὗ δὶβ πιίββίοπ ἴο ἴῃ ε 
το! οΥΓ Οοά (τι Οοτ. ἱ. α; 2 Οος. ἱ. σα; 
Ερῃ. ἱ. στ; (ΟἹ. ἱ. τ; 2 Τίπι). ἱ. τ). ες 
ψουϊὰ Πατάϊν βὰν ἑλγομρῃ ἰδὲ τοἱϊὶ 
οΓ ΟἈγίξέ, θέλημα Ὀείηρ υβεὰ οὗ ἴδε 
οἴογηδὶ σουπβεῖ οὗ {πε αοἀάπεαά; Ραυϊ ἰη- 
ΔϑπΊυς ἢ 48 τῆς εοηρπαπά ἰΒ ἴπε σοηδβε- 
αυεπὶ οὗ {πὲ τοῦδ, πε σᾶπ βρεαῖ οὗ δἰβ 
ΔΡΟΒΕ εβῃΐὶρ 88 θείης ἄνες το ἴδε σογνπαν 

89 
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ἁ ἘΒΗ, ἐν. 3.2. Τιμοθέῳ “ γνησίῳ " τέκνῳ ΄ ἐν ' πίστει - χάρις, " ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ 
αὶ ἧς 4, ᾿ τ 

ΓΑ 2 ζον. Θεοῦ Πατρὸς καὶ Χριστοῦ 
ΥἹἹ. 

ῬΒΙ. ἢ. 
20, Ἐςο]υ5. νἱΐ. 18. 

{Με ετ. 4,1 Τίπι. ἰ,..), Τῆι, εν 15. 

Ἰησοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν. 3. Καθὼς 

ε τ Όος. ἱν. 17 νοσ. 18, 2 Τίγ. ἱ. 2, 11, σ, Τίς, 1. 4. ῬΏΠ ἐπι. το, 3 ]Ο Βα 4. 
ξ 3 Τίπι. ἱ. 2, 2 ]οδ 3, [υἀς 2. 

11ῃ8. ἡμῶν ἄς ΚΙ,Ρ, βυγτ., 58}. 

οὗ ΟΠ τίβε [ε88, 48 ννεὶ] 28 οἵ αοὰ {πε 
Ἑαϊδεῖ. [πὸ {πὶ8 πιδίϊεσ [εβὺ8 ΟὨτγίβι ἰ8 
ςο-ογτἀϊηαιοὰ νὰ Οοά τε Ἐδίπει ἴῃ 
(Αἱ. ᾿. χα; νΏ1]|ς ἴῃ Εοπι. ἱ. 4, 5, ΡΔ0}᾽5 
ΔΡΟΒΕΙΘΒὮΪΡ 18 “τσουρῃ [6508 ΟἾτγίβὲ 
ουὖζ μοτὰ '᾽ οπἶγ. Οη ἴῃς οἴδει παπά, ἰῃ 
Τίς. 1.3, 81. Ῥδὺϊ βαᾶβ ἢς ψγὰβ ἱπισυβῖοά 
ψ ἢ τῆς πιεδδᾶρε “ δοοογάϊηρ ἴὸ τπε 
ςοτηπιαπάπιεης οὗ αοά οὖς ϑανίουτ ᾿". 
Ηετε ἰξ ἰδ ἴο δε ποϊεὰ τῇδε πες σονπαπά 
Ριοοεεᾶβ δαυλὶ ἔτοπὶ αοὰ δηὰ (μεῖβε 
ἰδ: Τῆὶβ Ἰδῆσυάᾶρε οςου]ά Βατάϊγ μανε 

δη υδεά ἰξἢ 8:1. ῬΑ] ςοηςεϊνεά οἵ ΟΠ τίδὲ 
7εδβυβ 88 ἃ οσεδῖυσε. Μουϊΐϊοηῃ δηά Μ|1:- 
ἕδη (Εχῤοσίίον, νὶϊ., νἱῖ. 379) οοπι- 
Ῥᾶγε 8:. Ῥδυ}}8β υδεὲ οὗ ἐπιταγή 48 ἃ 
Ῥιοὶπό σοτατλδηὰ ἢ [8 ἐεοδηΐς αὶ υ868 
ἴῃ Βεδίπεη ἀδάϊσδίογυ ἱπβοσίριῖοσβ. 'Νε 
οδηποῖ, ἢ ΟἾγγβ., πεσὸν τῆς “ὁ οοπὶ- 
τηλπάτηρηϊ οἵ αοα ᾽ το {πε βρεοίῆς ἄδλιε 
οἵ 51. Ρδυ}᾽8 σοσῃτη βδίοη ὉῪ με Ομυσο, 
ψΒεῖπετ ἰπ Αςῖβ χίϊδ. 4 ΟΥ οἡ 8δῃ δδεῖΐεσ 
οςςδδίοη. 8ὅι. Ραυ] ο]αίπιεὰ πᾶς πε παά 
Ὀεεη “᾿βερασαῖεά ἴτοπι ἢΐ8β πιοῖμεσ᾽ Β 
ΨΟΠΊΌ ̓̓  (( Δ]. ἱ. 15). 

θεοῦ σωτῆρος ἡμῶν: ννεβίοοίξ ὁπ 1 
7ομη ἷν. 14 δῶ8 δὴ ἱπβίσυςεῖνα ποίς οἡ 
πε Βιδ᾽ςαἱ υ8εὲ οὗ ἴπε ἴασαι σωτήρ. 
" Τῆς τ{|ε 18 ςοπβηςεά (νν ἢ ἴδε ἐχοερ- 
τίοη οἵ ἔπε νντἰτἰπρβ οὗ 81. Γυκε) τὸ τῆς 
Ἰδίεσ νυγτίηρβ οὗ τῆς Ν.Τ., δηά 18 ποὶ 
Ἰουπὰ ἴῃ {πε σαπίγαὶ στοὺρ οὗ ὅ8:1. Ῥαὰ] 8 
Ἐρίβεῖεβ.᾿" [τᾶν ὃὲ δά δά τπδὶ ἴῃ {πε 
Γυσδῃ στεξεσεησεβ (υκε ἱ. 47, οὗ αοά; 
ἀν αὰ, Αοῖβ ν. 31, χίἱ!, 23, οἵ Ὁ τίβι) ἴῃς 
ἰοτπὶ σωτήρ Πα85 ποῖ ΡὈΥΓΪΠΊΔΙΠΥ ἰ18 [0]] 
Ἰαῖεσ ὄνδηρεῖῖςαὶ ἱπιρογῖ, δπὰ ννουἹά ὃς 
Ῥεβὶ τεηάετεά ἀδίἑυεγεν, 848 πῃ ἴῃε ςοη- 
βἰδηϊ ΟἹΤ. δρρϊςδιίοα οὔ τῇς ἴεστὰ ἴὸ 
αοά. Ρεσθδρβ ἴπε βαπὶε 8 ἴσῃ οἵ ΡΏΪ]. 
12, 20, ἀπά Ερῆ. ν. 23, ψῆεγε ἰξ ἰβ υδεά 
οὗ ΟἾείβι. Οπἡ τῆς οἵδε παηᾶ, δρατῖ 
τοπὶ ὁ σωτὴρ τ. κόσμον (] ΟΠ ἱν. 42:21 
7οδη ἱν. 14), τἰῆε ςοηνοπιίοπαὶ Ἔνδηρο!]!- 
οΔ] υ8ε ἴ8 ἰουπὰά : οἵ αοά ἴδε Εδίπο ἰπ 
α) τ Τίπι. ἴ. 1, ]υάς 25, θεὸς σωτὴρ 
μῶν; (δ) τ Τίπι. 11, 3, Τίς. ἰ. 3, ἰΪ. το, 

1. 4, ὁ σωτὴρ ἡμῶν θεός ; (ε) τ Τίπι. ἱν. 
10, σωτήρ ἰη δρροδίτίοῃ ἴο θεός 'π ἴδε 
Ῥγεσοάϊηρ οἴδυβε; οἵ ΟἨγίβε, ἱπ (α) 2 
Τίμη. ἴ. το, ὁ ἡμῶν Χριστὸς 
Ἰησοῦς; (δ) Τίϊ. ἱ. 4, 111. 6, Χρ. ᾿Ἰησ. ὁ 
σωτὴρ ἡμῶν; (“) 2 Ῥεῖ. ἱ. τα, 11. 20, 1}. 
18, ὁ Κύριος ἡμῶν καὶ σωτὴρ ᾿Ἰησ. Χρ.; 

(4) 2 Ρεῖ. 11. 2, ὁ Κύριος καὶ σωτήρ. 
Το δε (.) οἶαδ8 Ὀεϊοηρ, ρεγδβαρβ, Τίς. ιἱ. 
13, 2 Ρεῖ. ἰ.1, ὁ [μέγας] θεὸς [ἡμῶν] καὶ. 
σωτὴρ [ἡμῶν] Ἰησ. Χρ.; Ρυϊ βεε ποῖε οη 
Τίς. ἰϊ. 13. 

[πιῆὲ τεχὶ, τῇετα ἰβ δὴ δητίτπεβὶβ δ6- 
ὕνεεη ἴπε οβῆςεβ οὗ αοά 48 οἷ ϑαυίομγ 
δηά οἵ ΟΠτίβε [εϑ8 848 ομμὴγ λοῤε. Τῇε 
οπε ροϊπῖβ ἴο ἰῇς ραδβῖ, δὲ ἰεαδὲ ςῃίεῆγ, 
πὰ τπε οἵδετγ ἴο ἰπεΐατυγε. [ἢ βρεακίῃρ. 
οἵ τῆς βανίηρ δοιίοῃ οἵ ἀοά, ϑ8ι1, Ρδὺυ] 
υδ68 ἴῃς δοσίβι. 2 Τίπι. ἴ. 9, Τίε. ἰϊ, σὰν 
11}, 4,5. Ηε Ξσαυεὰ υ8, ῬΡοϊεπεῖα!γ. 8:Ὲ 
ξυσῖποῖ οἡ οὗ. ἰ(. 3. Οοά, 88 ἴδε Οουποὶϊ 
οἵ Ττεηὶ βᾶγβ (9688. νὶ. ςδρ. 7), [8 ἐλε' 
εϑιοίομέ ἐαμ5ε οἵ οὐυζ )πδιϊβοδιίοη, 116 
δδι18, “ΟΌΓ τὶ ρῃῃξεουδηεδδβ,᾽ Ὀεδβίάεβ. 
ἴῃς ἐδθ νιεγξἐογίονς οαμδθ, τῶν ὃς 

βαϊὰ το ὃς ἐξ γογηιαί ἐαμϑδε; ἔοι "πε 
τἰμιεουδηεββ οὗ αοὰ ὃν νῃίο Ηε 
πλδκοῖὶῃ υ8 τἰρμέεουβ᾽" ἰΒ επιροάϊεά ἰπ 
]εβυ8β, ΝΥο “ννᾶβ πιδάε υὑπίο 8... 
τὶ μιεουβηςβ8β δηὰ βαποιιβοδιίίοη " (1 
Οος. ἰ. 30). νε δάἄναπος ἔτοπι βαϊνδιίοι, 
ἴο βαποιϊβοδιίίοῃ ; δηὰ δοοοσζάϊπρ!ν να 
τουδὶ ποῖ ἤδῖστονν ἄονη ἴπε ςοποδριίοη 
Ολνὶδὲ εξης ομγ ἤοῤὲ ἰὸ τβδὴ " τῇς 
ΒοΡε οἵἉ ἴ8γδεὶ ᾿᾿ (Αςεδβ χχὶϊ!. 6, χχνεΐ. 20) ; 
Ῥυῖ τδῖπεγ τς πἰβιοτίςδὶ πηδηϊξεβιδιίοη οὗ 
πε ὅοὴ οὗ ἀοά 48 Ὁ σγίδε 1εβι8 ἰ8 τῆς 
ξτουπὰ οὗὨἉ οὐὖγ “δορε οἵὨ ρίοτγγ ᾽᾿ ((ο]. ἰ. 
27). Ους Πορε ἰβ τηδὶ “τῆς Ὀοάγ οἵ οὐγ 
Βυπλ]διτίοη νν ἢ} θὲ Τςοηίοτπιεδά ἴὸ τῆς 
Ῥοάγ οἵ Ηἰβ ρίοσυ " (ΡΠ: 111. 20, 21). 
8ες αἷβο Ἐρδ ἦν. 13. Ουγ Πορε ἰδ παῖ 
“ἦν 8881} Ὀε Π1|κὸ Η ηλ᾽" (τ Ἰομπ [ἰϊ. 2, 
3). 85:6 αἷδο Τίς. 1ϊ. 13, προσδεχ οι. 
ἘΕΙ͂ μακαρίαν ἐλπίδα. Εοτ (18 νἱνίὰ 
υδε οὗ δη δρβισαοῖ πουη ςοπηρᾶσα ΕΡῆ. 
τὶ. 14, αὐτὸς γάρ ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν. 

Ιφηδιίυβ Ὀοτσοννβ {π|18 ποῦϊε δρρεῖ]δ- 
εἰἴοα: Μαρη. τι, Ττναῖΐ. ἴπβοσ., “" }εβ08. 
Ομείϑε Νῆο 18 οὖσ ἤἢορε ἑῆγουρῇ οὔὖζ 
ταβυσσοοῖοη ὑπο ΗἸπι᾽); Τγαῖΐ. 2, 
“4 ]εβὺ8 ΟἸγῖβι οὐγ Πορε ; ἔογ ἰἔ ψε 1ἶνα 
ἰπ Ηἰπι, ννα 85}4]] αἴϑο ὃς ἔουπά ἰπ Ηἱἰπὶ᾿᾽". 
8ες αἷβο Ροΐγυςδσρ, 8. 

νει. 2. γνησίῳ υδ]ῆεδ τΠε οοπηρουά 
τέκνῳ ἐν πίστει, Ἰυδὲ 48 ἴῃ ΤΙϊ. ἴ. 4 1 
ᾳυε!ῆεβ τέκνῳ κατὰ κοινὴν πίστιν. ΑΒ 
ἰπ ἴδε τεϊδιίοῃ οἵ τῆς εανεηὶν Ἐδῖδμεσ ἴὸ 
ἴθοβε ψῆο ἂζε Ηἰβ Ἵπι]άγεη Ὀν δάορίίομ 
δηὰ στᾶςε, βοπηῈ ἂῖς “1εὦ ὃν ἴδε ϑρίσιι 
οἵ αοά;᾽" ἀπά 80 δὲ βεπυΐπε βοπ8 οὗ 
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Ὁ παρεκάλεσά σε ' προσμεῖναι ἐν ᾿Εφέσῳ, πορευόμενος εἰς Μακε- Β: (ος, κνΐ- 

δονίαν, ἵνα ᾿ παραγγείλῃς τισὶν μὴ ᾿ ἑτεροδιδασκαλεῖν, 4. μηδὲ νἱΐ! 6, ἰχ. 

32- Μδῖκ νι ϊϊ. 2, Αςἰδ χνίΐ. 18. 
12,1 Τίαι. ἵν. αἱ, ν. 7, νἱ. 13,17. 

αοὰ, 8ο ἐπ τῆς 8112] τγεϊδιϊοπβηϊρ οὗ 
ελγιἢ---ρὨγϑίςδὶ, βρί τίει, οὐ ἱπιε!]θοῖυαὶ 
-- 80ΠΊ6 ΒΟ. Γ6Δ]1186 τπεὶς νοοδιίοη, οἴ 618 
[411] τὸ ἄἀο 80. γνήσιος (Δπὰ γνησίως, 
ΡΒ. 11. 20) ἰ8 οηἷν ἐουπὰ ἴῃ τπε Ν.Τ. ἴῃ 
Ῥαυϊ. 8:6 τεῆϊ. ἴς τηῖρῃες ὃς τεηάδοτοά 
ἰατοζμί, ἰορ εἑπιαίε, 88 γνγή γνησία πλελῃ8 
“ἸΑν 0] υἱΐς " (Μουϊίοη δηὰ ΜιΠ δ, 
Ἐχῤοςίίον, νὶϊ., νῖ. 382). Ὀελη Βεγηαγά 
(ον. ἕη ἰος.) οἴτεΒ δῃ ἱπεεγεβείηρ ραγα]εῖ 
ἴτοῦὶ ῬΒΪΟ (46 Μι,. Οοπέ. Ὁ. 482, εὰ. 
Μδηρεν), ᾿νεσε “τῆς γουηρ πΊδη ΔΟηΡ, 
τῆς Ὑπετδρευΐδα ἀγὲ ἀεβογίδεά 48 πιλἰπἰ8- 
ἰεγίπρ ἴο [μεῖς εἰάετβ καθάπερ υἱοὶ 
γήσιοις. τέκνῳ ἐν πίστει: Τε ράτα!]εὶ 
τοῦ ΤΙ. ἱ. 4 400ἰοά ἃῦονα ργόονοβ ἴπδὶ 
πίστις Ὦετε ἰ8 ἐλε [Αἰτῇ, 28 ΑΝ. Αθβεπος 
οἵ τπε δζίῖοϊε Ὀεΐογε {απ ]αγ ΟἸγί βϑιίδη 
ἴοτπΊ8 ἰ8 ἃ σμδγδοιεσγίβεις οὗ τῆς Ραδβίοσγδίβ. 
Ο- 1: Οος. Ἶν 18, ἡ τὰ ΟΠ σίβὲ ]εβϑι8 1 

 γου τπγουρῃ τ86 61᾽. 866 
ἀπας 64]. ἱν. 19, Ῥμ οπὸ τὸ ; ἃπά, ἔοσ 
ἴδε τεσπὶ τέκνον 88 δρρ]:οὰ το ΤἰπιοίδΥ, 
866 σεῦ. δι. Ρδὺ] “"δεραὶ Πἰπιὶ τπτου ἢ 
τῆς βοδρεῖ "ἡ οὐ ἴδε ἢσγβι σα ββί οΠΑΓΥ 
Ἶουγῆεγ. Ηδ ννὰβ αἰγεδλάυ ἃ ἀϊβοίρὶ!ε ἱπ 
Αςῖβ χνὶ. 1. Νοιπίῃρ οἂπ δα δβδέεϊυ 
ἰηξεσσεά ἔτοπγ τῆς ναγιδϊίίοη ἀγαπητῷ 
ἴῃ 4 Τίπι. '. 2 ἔοσ γνησίῳ. Τῆς Βεϊεοϊίοη 
ποπὶ ἃιηοηῦ ἴπεβε ϑβεπλ-ςοηνεπιίοηδὶ 
τεστηβ οὗ δά ἀγεββ ἰδ ἰηβυεποεὰ Ὁγ ραββίπρ 
ταοοάδβ οὗ νΒΟἢ τῆς νντίτεσ 18 ποῖ ΠΟῪ 
ςοπδοίουβ; Ὀυϊ ἃ ρΡβευδερίρταρῃίς αυῖθος 
Ψου]ὰ θὲ οαγοζαϊ τὸ οὔβϑεγνε υηϊοστηϊν. 

ἕλεος 45 Δπ εἰεπ)επὶ ἱπ {πε βαϊυϊδιίοη 
ἴῃ δάάϊιίοπ ἴο χάρις Δηὰ εἰρήνη 18 ΟὨΪΥ 
Τουπά, πη ἴῃς Ῥαυ]ης ἘΡίβ:168, ἰῃ τ πὰ 
2 Τἰπιοῖδγ. 8εε γε. “"Μεῖον " ἰ8 υδεὰ 

. 1η 8ῃ ἱπέξοσπηδὶ δεπαάϊοκτίοη, 648]. νὶ. 16, 
“'Ῥεᾶδοε θὲ ὕροη {Πεπὶ,͵ ἀπά πιετογ'". Βεη- 
ξεϊ ποῖεβ {πὶ ρεγβοηδὶ ἜἼχρεγίεηςς οὗ ἴῃς 
τηεσου οἵ αοἄ πλᾶκεβ ἃ πΊδῃ ἃ πιοζὲ Ἔβῆοί- 
ἐπὶ πλϊηϊβῖοσ οὗ τπε αοβρεὶ. ὅεε νν. 13, 
16, Σ Οος. νἱϊ. 25, 2 Οοσς. ἱν. σ, ΗΘ. ἰΪ. τ7. 

: δὲ αἷβο Τοδίε νἱ]. τ2 (} 4) ὁ κύριος. .. 
ποιήσαι ἐφ᾽ ὑμᾶς ἕλεος κ. εἰρήνην ἀπὰ 
γν δά. [1ϊ. 9, ἱν. 15, χάρις κ. ἕλεος τοῖς 
ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ. [ΙΓ οπε πᾶν παζατὰ ἃ 
ςοπ͵εςτυγε 45 ἴὸ νῃδιὶ ρῥτοπιριεὰ 51. Ῥδυ] 
ὸ ν» 88 ρεόγῷ ἴο ΤΙπιοῖὮΥ ταῖμεσ ἴπδη τὸ 
Τίτυβ, ἰδ πρᾶν δὲ ἃ βυδι]ε ἰηάίοαιίοπ οὗ 
ἴδε Δροβιϊε᾽8 δηχίειυ 28 ἴο Τιπιοῖῃ γ᾽ 8 
δάπικίηἰϑιγδῖῖνα οαραοῖῖγ. Αποίπεογ νϑσῖᾶ- 
εἴοπ ἱπ ἴῃε βαϊυϊδιίοη ἴῃ Τίτυβ ἰ8 τῆ 
βυδδιευϊίοη οὗ ϑαυίονν ἴον Ψογά. ΤὨΐβ 
(4118 ἔοσ ἢο σοτηγηδηί. 

-..---.---Ἕ -- - 

4, χἰΐ. 18. 
ἐ Μεαι', χν. 

Κ τ Οος. νἱΐ. το, χὶ. 17, 1 ΤΏοϑθθ. ἷν. 11, 2 ΤΒαξδ. ἰἰϊ. 4, 6, το, 
1: Τίπι. νἱ. 3 ογ, δο ΧΧ. 

Νοῖε τῆς δηδγίβγουβ θεὸς πατήρ 25 
ἷπ 411 τῆς Ῥαυϊΐπε βαϊιϊδιίοηβ, νυν ἴδε 
Ἔχοερίίοη οἵ σ᾿ Τμεββ., ψἤεσα να πᾶνε 
δι ιρὶν χάρις ὁμῖν κ. εἰρήνη. [π᾿ Οοἷοε- 
885 ἴπε δ᾽ εβδίπρ ἰ8 οπἱν ἔτοιῃ αοά {δε 
Ἑαδῖμει. ἡμῶν [8 δἀὐάδεά το πατρὸς εχοερὶ 
ἴῃ 2 Τεββ. δῃά τῆς Ρδβίοσαδίβ. 

νν. 3-7. ΤΗΕ ΜΟΤΙΝΕ ΟΡ ΤΗΙΒ ΚΕΤΤΕΚΒ: 
ἴο ργονίάς Τἰπιοῖδυ υνῖτ ἃ υυτίτεδη πιεπιο- 
ταηάυπι οὗ ρῥγενίοιβ νεῦῦδὶ ἱπβιγυςτίοπβ, 
εβρεοίδιϊν νι ἃ νίενν ἴο πονεοὶ δβρεου- 
Ἰδιίοπβ δῦους ἔπε [Ἂν νῃϊοἢ δᾶρ ἰδὲ 
νἱ τὴ οὗ πε αοβρεὶῖ ; {86 τοοῖ οὗ ννῃίςἢ 
ἰδ Β' ποοσ Ὑ, ἀπά [18 ἔγαΐς, ἰονα. 

γεσ. 3. καθώς: Τῇε δροάοαίβ βυρρ!!εὼ 
δι {πε επὰ οὗ νεῖ. 4 ἰπ ἴς ἘΕΝ., ο ἀο 1 
ποῖν, ἰ8 [ἐδ] ες ἔπη (ἢ 50 ἀο οὗ τε ΑΚ. 
γε πεεὰ βοπιειῃίπρ πιοσε νίξοσουβ. 8ῖ. 
Ῥδὺϊ ννᾶβ πιοα δηχίουβ ἰδὲ Τἰπιοῖν 
Βῃου!ὰ σλαγρα σοριξ, εἴς., ἴλη τμᾶὶ δε 
Ββουϊά τπηεγεὶν αδίάς αὐ Εῤῥεθμς. Τῆΐδ 
ἰ8. ἱπιρὶ δὰ ̓ π τῆς ΑΟΥ,., ἰπ νηἰοἢ :ο ἀο- 
σίαγ ἐλέγε απὰ δε α Ξίγοηρ γμῖεν. 

Ἀπ εχδοῖ ρᾶσγδὶ αὶ οοσυγβ ἱπ Μαζῖ ἱ. 2. 
ϑίπηϊας δπδοοϊυιῃα ἀγα ἔουπά ἱπ Βοηι. 
ν. 12, 64]. ἰΐ. 4, 5, 6, ΕΡΆ. 1. σ. 

παρεκάλεσά σε: [τ ἰ8 ἔατ-ἔεϊοπεὰ το 
τερατὰ {π|8 νογὰ 8 βρεοίδιν Ἴχργεβδίνε 
οὗ ἃ κεἰ ςοπηπιδηᾶ, Δ8 Οἤσγβ. βυρρεβῖβ. 
παρακαλεῖν ςοπδίαπο οσουτβ, πὰ νὐτἢ 
νΕΥῪ νδιγίηρ πχεδηίηρβ, ἰη ἴπ6 Ραυϊης 
Ἐρίβεϊεβ. διεταξάμην ἰΒ υβεὰ ἰπ ἔπε Τσοτ- 
τεβροπάϊηρ ρίδος ἴῃ Τίς. ἰ. 5, θδοᾶυδβε 
πεῖς τῆς μροα ΠΟΠΟΕΙΏΒ ἃ 5εείεβ οἵ 
᾿π)]υποῖοη 8. 'ε) 

προσμεῖναι : μέ γεριαπέγες (Να]ρ.). 
Τῆε ννοτὰ (βες Αςῖβ χνί πὶ. 1.8) δι "ἦν 
ἱπιρ]]ε8 τπαὶ 51. δὰ! δηὰ Τιπιοῖδυ μδὰ 
Ὀεδη τορεῖπεὶ δὲ Ερδεβιιβ, δὰ πδὲ 51. 
Ῥαυ] εἴς Τἰπιοῖδγ ἔπεσε 88 νίοασ ροβίοι!ς: 
πορενόμενος τεΐετδ τὸ 81. ΡΔυΐ, ηοὶ ἴο 

Τμποίῆγ, 48 Ὀς Ννεῖϊε αἱἱερεά. Τῆς 
δτατηπιδιῖςαὶ ργοοῦ οἵ τη 8 ἰβ ἔν ροπα 
ἱπίο ὃν ΝΥ ̓πετ- Μουϊΐοη, γα. Ὁ. 404, 
“ἼΓ τῆς δβυδ]εςι οὗ ἰδε ἱπῆπίεῖνε 18 τῇς 
8ᾶπΊε 88 ἴῃδὶ οἵ {πε δηΐϊε νεγῦ, ΔηΥ διίσί- 
δυῖεβ νυν Ὡς ἢ 1 τᾶν ἢᾶνε ἃγα ρυῖϊ ἱπ τπε 
ποηγίπαῖίνε ᾿᾿. 

1 18 υπηδοοββᾶσυ ἤεγε ἴὸ ργονα {πᾶ ἰΐ 
18. ἱπῃροββίδῖε ἴο ἄν μΐβ Ἰουσπεν οὗ 81. 
Ῥδυϊ το Μαοεάοπία, απὰ Τιπηοιγ᾽ 8 βίαν 
αἱ Ἐρἤεβυβ οοηπεοῖθὰ ἐπεγεν ἢ, ἱπίο 
τῆς ρεγίοὰ οονετεὰ Ὀγ τῆς Αςίδ. 

τισίν: τινες 18 ἱπιεπιίο πα!  νᾶρυα. 
ὙΠῈ νυτίϊος [48 ἀεῆπίιες ρείϑοῃβ ἴῃ [8 
ταὶ, πὶ ἴοσ βοπὶα τεάβοῃ ἣθ ἄοεβ ποῖ 
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πι Αοὶβ νυ"! ᾿ προσέχειν " μύθοις καὶ " γενεαλογίαις " ἀπεράντοις, αἵτινες " ἐκ- 
6, 10, ΣΙ, 
ανίν ται ζητήσεις ' " παρέχουσι μᾶλλον ἢ " οἰκονομίαν 2 Θεοῦ τὴν ᾿ ἐν ' πίστει. 
Τί πὶ. 
8,ΐἷν.1,13. 
τίϊ. ἱ. χ4. Ηεῦ. ἱΐ. 1, νἱϊ, 13,2 Ῥεῖος ἱ. το. 
Νν ἰεἀ. χνὶϊ. 4, Εςςΐυδ. χχ. 19. 
Μεςος. ἱΐ. 9. 

αι Οοτ. ἰχ. 17, ΕΡΏ. ἱ. το, ἐϊΐ. 2, 9, Οοἱ. ἱ. 25. 

Ν ὩΣ: Τί. ἰν. γ, 2 Τίπι. ἱν. 4, Τίς. ἱ. 14,2 Ῥεῖ. ἱ. τό, 
ο Τίι. ἐϊϊ. ο οὐϊγ, ποι  ΟΕΧΧ. 

4ᾳ εζγε οὐἱγ, ποὶ ΧΧ, εεε : Τίζω. νί. 4. 
ι8εενεσ. 1. 

ΡΉετεε οηἱγ, Ν.Τ,, [οὐ χαχνὶ. 26, 3 
τι Τίπι. νἱ. 17, Τίς. (1. 7, εἰς. 

180 ΜΑ, 17, ἴσχε οἴμοιβ ; ζητήσεις ΘΕΌ ΚΕΡ, 

250 ΜΑΕΟΚΕΡ, Ροἢ., βυγβοῖ-ῖχε, ἀσπι. ; οἰκοδομίαν Ὀς, 192, Ὠδπι. ἱχί  οἰκοδομήν 
Ὁ", Ισεῆ.» 50.» ϑυγρεβῃ δηά ποί-πῆς ; αεαάϊβοαίέοηεηι ἃ, ἔ, 5, ταῦθ, νᾳ. 8εε Ερῇ. ἱν. 29. 

σἤοοβε ἴο βρεοϊν ἴπεπ|. Τὸ ἀο 8ο, ἱπ 
τῆϊ18 ςα8ε, γουἹά ἤανε πδά ἃ ἰεπάδπου ἴο 
μασάδη {πεπὶ ἰπ πεῖς Πεγεβυ, “ γεηάεσ 
τῆεπὶ τοῦς 8 8πι6 1688 (Ἑ(ἢγγβ.). Τῆς 
ἱπισοάυςτίοη οὗ [πῃ Ραγβοπδὶ εἰθπχθηϊ ἰπιο 
ΦοΟπίγονεβυ π88 ἃ οὐτουϑῖν ἰγγίδιϊπς 
εῖεςῖ. Εογ τίδ᾽ 'δε οὗ τινες ΒΕε 1 Οοζ. 
ἷν. 18, 2 Οος. ἰϊ. 1, χ. 2, 6]. ἱ. 7, 11. 12, 
1 Τίπ). ἱ. 6, 19, ν. 15, νὶ. 10, 21, 2 Τίπι. 
ἰϊ, τ8. 
μὴ ἑτεροδιδασκαλεῖν : ΤΗΐΒ ςοπιρουπά 

οοουτβ ἀραίη ἰπ τ Τίπι. νὶ. 3, ἀπά πιθᾶπβ 
ἰο ἱεαεῖι α ροεῤεῖ ογΥ ἀοοίγίμε ἀϊ)έγεμὶ 
γον ἐμαὶ τομίολι 1 καυε ἑαμρλί. ἕτερος 
ςαγιδί ἶῪ 866 ΠΊ8 ἴο οσοηποῖε ἀϊβεγθηος ἐπ 
ἀἰπά. ἀαϊ. ἱ. 6, ἕτερον εὐαγγέλιον, ὃ 
οὐκ ἔστιν ἄλλο, ἀπά 2 (ος. χί. 4, {Π1π8- 
«ταῖς 81. Ῥδυ] 8 ἰδῆρυᾶρε ἤεσθσ. Τῇῆε 
ΒΕΓΕΒΥ πιᾶὺ ἢανε Ὀεεη οὗ τεοεπὶ οτίρίη, 
δηὰ ποὶ γεῖ Τοπιρί εἰ εἰν βυβιεπγαι86ά--- 
ΒΘΓΕΒΥ οὗ οουγβε ἀοεβ ποῖ δἱπὶ δὲ ἤπδὶ"ν 
-τῦυς 81:. Ῥδὺϊ ἄοεβ ποῖ πλεδῃ ἴὸ ἀδδὶ 
δεπεγ ἢ ἴε. [τννᾶθ ἴο Ὠἰπὶ ἔα]βε δηὰ 
Δοουτβεὰ (οὐ, 64]. ἱ. 8, 9). Ηἰ5 ἑογεροά- 
ἰπξβ ἴοσ τπε σῃυτοῦ ἰπ Ερπεβυβ (Αςῖβ χχ. 
29, 30) Ψεῖε δεὶπρ' Γι] Β]Π1εὦ πον. Ηοτὶ 
(3: μἀαϊςες ΟἈνὶ σαν, Ρ. 134) σοπηρᾶγαβ 
ἰῆε διδαχαῖς ποικίλαις καὶ ξέναις οἵ 
Ηεδ. χίἱ!. 9. 

8:. Ῥαὺυΐὶ εἰβεννῆετε υ8ε8 ςοπιρουπάβ 
ΜΠ ἢ ἕτερο, ἐ.5.ν 2 Οοτ. νΐί. 14, ἑτεροζυ- 
γεῖν; ληά πιοῖε τεπηδικΪν 8111}, νέα 
αυοτίης 84. χχνὶ!. τα ἰπ 1 Οοσ. χίν. 21, 
ἢς βυθδδείξαϊεβ ἐν ἑτερογλώσσοις ἴοτ διὰ 
"γλώσσης ἑτέρας οἱ ἴε ΧΧ. Τῆε 
ννογὰ 18 Ἰουπά ἱπ Ιρπαῖ. σὰ Ῥοίγς. 3, οἱ 
δοκοῦντες ἀξιόπιστοι εἶναι καὶ ἑτερο- 
διδασκαλοῦντες. 

Μνεσς. 4. μηδὲ π εἰν: ΜΟΥ͂ ἰο ῥαν 
αἰϊενέΐον ἰο. πἰθδ Ρεσῆαρβ τεΐεγβ 

τἰ πιεῖν τὸ τῆς Ὠδάγεσβ οἱ τῆς ἕτερο- 
δάσκαλοι ταῖμες μᾶη ἴο ἴπμε ἴαϊβε 

τεδοῆεῖβ πεπιβεῖνεβ. 8:6 τεῆϊ. 
ὕύθοις καὶ γενεαλογίαις ἀπεράντοις: 

“ ῬοΪγδῖαΒ υ868 ὈΟΪὮ τογπῚ8 ἴῃ Β  ΠΉ ΠΑΥΙῪ 
οἶοβα οοππεοιίοη, Ηἰ σέ. ἴχ. 2, τ᾽ (Ε1.). 
ὙὝΝνο δϑρεςοῖβ οὗ, οὐ οεἰεπιεηῖβ ἰπ, ἴῃ 8 οπς 
ὐετταῖίομ ἔσοτῃ βουπηά ἀοςιτίηθ. 

ϑοπῖε ᾿ξ ἰβ ττοννπ ὕροη 118 οἴαυβα 
ὉΥ οἵδεῖ ρᾷββαζεβ ἰπ πὶβ ρτοὺρ οὗἉ ἰδξίετβ 

(1 Τίπι. ἱ. 6, 7, ἵν. 7, νὶ. 4, 20; 2 Τίπι. ἰΐ. 
14, 16, 23, ἱν. 4; Τίκ. ἱ. το, τ4, ἐἰϊ. 9). 
Τῆς πγτῆβ Δτα Ἐχργεβϑὶν οδ! δὰ [εν ϑἢ 
(Τα. 1. 14), ἀπά εμῖβ δῇογάβ ἃ ροοά 
διρυπηεηι [πὶ νομοδιδάσκαλοι ἀπάνόμος, 
ἰπ χα Τίη. ἱ. 7, 8 δηὰ Τίς. {ἰϊ.. 9, τεῖεσ ἴὸ 
τῆς Μοβαὶς [νἅνν, ποῖ γεβιγιςείηρ ἴῃς τογπὶ 
1 αι ἴο τε ῬΡεπίδίευοῃ. Νον 4 ςοη- 
δίἀεγαῦϊς δηᾶ ἱπιροτίαδπει ρατὶ οἵ ἴδε 
Μοϑβδὶς Ἰερίβ᾽αιίοη Πᾶ5 σγεϊδιίοπ ΠΥ ἴὸ 
Ῥαϊεϑιίης δπὰ Ϊ7}ετυβαίεπι; ἰὶ πδὰ πο 
φγδςιῖοαὶ βἰρηίβοδηςε ἔογ ἴῃς ἀενοκίοπδὶ 
1ππθ οὗ τῆς εννβ οὗ τε Ὀιδβρεγβίοη, υνἱτῇ 
ἴπε εχοαρίϊοη οὗ ἴδε ςοπιπιυπιῖν ἴμδὶ 
Μογβῃίρρεά δὲ Ηἰεγαροὶβ ἴῃ Ἐργρί. 
ΎΒετε 18 ἃ βίσοηρ τεπιρίδιϊοη ἴ0 πιγβιϊοβ 
ἴο ᾿πδι ν ἴο τπεπιβεῖνεβ ἴῃς σοπεϊπυεά 
υ8ὲ οὗ Δη δηιϊίᾳυδιεὰ βαογεὰ δοοῖς Ὁ ἃ 
τηγϑιίοδὶ ἱπιεγργεϊδιίοη οἵ ννμδίενεσ ἰῃ ἱξ 
[88 ςεδβεά ἴο δρρὶν ἴο ἀδιϊγ 1168. Τῆυβ 
Ῥμΐϊο (6 Μέὲἑ. Οοπίενιῥί. 8 3) βᾶν8 οὗ 
τῆς Ὑπεταρευῖδς, “ὙΠΕΥ τεδὰ ἴῃς ΠΟΙ 
ϑογρίυτεβ, δπὰ εἐχρίαίη τῇς ΡΠ ΟΒΟΡΥ 
οἵ τῃεὶτ δῖ πεγβ ἰπ δη δ]εροσίςδὶ πιδηηεγ, 
τερατάϊπρ τῃς νυτιτδη νογὰβ ἃ8 βυτηρο]8 
οὗ διάάεη ἀγα νυ οἢ 18. σοπιπιυηϊοδιεὰ 
ἰπ οὔβουγε ἄρυτγαδ'᾽, ΤΠοβα ννἱἢ ΨΨΠΟΠῚ 
8:. Ῥαὺϊ ἀεαΐβ ἰπ ἴἰἢε Ῥαβίογαὶ Ἐρίβεϊςβ 
Ψοτα ποῖ ἴῃς οἱά-Δϑδῃϊοηεὰ ςοπβεγνδῖῖνα 
7υάαδίβετβ ψῇοπὶ ννὲ τηεεὶ ἰπ ἃς Αςίβ δηά 
ἴῃ τῆς εατίίες Ερίβιϊεβ ; μὲ ταῖμες τῆς 
Ῥτοπιοῖειβ οἵ δῃ δοϊεςτίς βυπιῃεδβίβ οὗ ἴῃς 
τδεη ΤΑ βῃϊοπδῦϊε αςεπεῖϊς ΡΒ] οβορῆν δπὰ 
οὔ τπε ἔοσῃιβ οὗ ἰῆε Μοβαδὶς 1.ᾶνν. μῦθοι, 
1Πεη, πεῖ δηά εἴβεννῃεγς ἴθ τὰς Ῥββ- 
τοτβ]β (8βεε γε), ψουἹά τεΐεσ, ποῖ ἴο τπ 8 
βίοτίεβϑ δῃὰ παιτδῖϊνε οὗ ἴδε Ὁ.Τ. ἴάκεπ 
ἴῃ τπεῖς ῥ᾽δίη βισαιρῃιογνναγὰ πιελπίηρ, 
δυῖ τὸ ἴῃ Δγ ἐγασυ Δ] εροτγίςδ) ἰγεδιπιεηὶ 
οἵ τΠεπὶ. 

γενεαλογίαι ΠΊΔΥ 5ἰ ΠΆΣ] ΑΙ τοῖεσ ἴὸ ἴῃ 6 
ξεπεδιορίοδὶ πιαῖϊογ ἰη ἴῃς Ο.Τ. ν δίς ἢ ἰβ 
804} βκίρρεά ὃν ἔπε πιοάεγῃ τεδάογ; 
δυῖ ψὨΙΟἢ ἦν ἃ ταγβίϊοδὶ εχρίαπδιίοη οὗ 
τῆς ἀετίναιϊίοπβ οὔ τῇς ποπιεποϊδῖυγα 
οουἱά ὃς τηδάς ἴο ᾿υβεν τπεὶςγ ἱποϊυβίοη 
ἐπ ἃ βαογεά Ῥοοῖ, Ἔνεῖγν 80}120]ε οὗ νῃίο ἢ 
πιῆ ὃεὲ ϑβυρροβεὰ δηϊεσεάεηςὙ ἰο 
ςοηίδίη εἀϊβολιίοη. ΤῊΪΐΒ ρεπεσγαὶ ἱπίογ- 
Ῥσεϊδιίοα, ννο 8 ταὶ οὐ ΥΥ εἶβ8, ἰβ 
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5. Τὸ δὲ τέλος τῆς " παραγγελίας ἐστὶν ἀγάπη ἐκ " καθαρᾶς ἵκαρ- ΑειεΞν. 28. 

δίας καὶ “ συνειδήσεως “ ἀγαθῆς καὶ " πίστεως "" ἀνυποκρίτου " 6. ὧν 
χνὶ. 24,1 
Τῆε855. ἱν. 

ἡ ψασ. 18, 
τινὲς ᾿"ἀστοχήσαντες " ἐξετράπησαν εἰς " ματαιολογίαν, 7. θέλοντες Βοὶ ΟΧΧ. 

ν ΓΒ... (1. 

ν. 8,2 Τί). 11. 22. 
χιΐ. ο, 2 Οοσ. νὶ. 6, [48. 1]. 1γ, 1 Ῥεῖ. ἱ, 22. 
νἱ!. το, νἱἱϊ. 9. 
τ Τιῖι. 1. το. 

βιρρογιεὰ ὈγῪ ἴφπαὶ. Μαρη. 8, “ Βε ποῖ 
βεάυςοά ΌὉΥ Βίγδηρε ἀοοίσίπεβ ΠοῸσ ὃν 
δπιϊφυδιεὰ ἐΔ0]ε8Β (ἑτεροδοξίαις μηδὲ 
μυθεύμασιν τοῖς παλαιοῖς), ΨΨΠΐοἢῃ ἅτε 
Ῥιοῆεϊεββ. Εοσ ἰζἤ ἐνεῃ ὑπῖἴο τΠΐβ ἄδν ννὲ 
Ἰνε αϊο ἴπ6 τηδηῆπες οὗ [υἀδίδηι (κατὰ 
ἰονδαϊσμὸν ζῶμεν), γε ἀνονν τῃδὲ ννὲ 
δανε ποῖ τεςείνεά σταςε." Ηοτί πηαίη- 
ταῖπβ τ[ῃδὶ γενεαλογίαι Πετε ὯΔ8 ἃ ἀετίνεά 
τοδδηΐηρ, “411 τι86 εαεὶν τ81|68 δάπεγεπῖ, 
88 ἰὶ Ψειο, ἴο ἴδε ὈΙΓΠ5 οὗ ἰουπάοτγϑ᾿" 
(δες κἀαϊκέϊε ΟἈνι ςἰἰαπείγ, Ρ. 135 544.). 
Οη ἴῃς οἵδμες παπᾶ, ἴγεπθυβ (Ηαεγ. 
ΡῬιδεῖ. ᾿ δπά Τεγίυ 1 (αάν. Μαϊεπίϊνη. 
3; 4ε Ῥναεξεγίῤῥί. 33) βαρροβε ἴπαὶ τῆς 
Αποϑιῖς ρτουρίηπρβ οὗ ἀέοη5 ἴῃ ρεποδίο- 
᾿ λῶν τοϊδιοηβῆὶρθ ἄγ ποτε δυάδα ἰο. 
 ν 88 παῖυγαὶ ἴῃδὲὶ {ΠῈῪ βῃουϊὰ τεδά {πὰ 
Ν.Τ. ἴῃ ἐπε Ἰίρῃὶ οὗ σοηίτονεγβίεβ ἴῃ 
ὙΠΟ Β ἴΠδῪ Ἐποτηβεῖνεβ νεῖ εηραρεά. 

ἀπεράντοις: ἐημάϊεςς, ἱπίεγηιίπαίὶ 5 
(νυ]ᾳ.), ἐπβηνἰεὶς (πι.}, Ὀδοδυδε Ἰεδάϊηρ 
ἴο πο οοτγῖαϊῃ οοποϊιδίοη. ᾿ἰβουββίοηβ 
ν δίς ἢ ἀο ποῖ σοποδγη ταδὶ! 168 ἀγὰ ἱπίετ- 
ταϊηδδῖς, ποῖ ἴτοπὶ τ εὶς ῥσοδιπάϊιγ, ἃ8 
1πε οοεᾶπ 8 ρορυϊαεῖίν βρεακίηρ υη- 
[λϊοπηδῦϊε ἰπ ρασίβ, Ὀὰξ Ὀδοάυβε ΠΟῪ 
Ἰεδλά ἴο πο ςοηνϊποίηρ επά. Οπε επὰ οζ 
ςοποϊυδίοη ἰ8 48 ροοὰ 48 δποίπετ. Τῆε 
ςδοῖςο Ὀεζινεεη ἴπεπὶ ἰδ ἃ πηδίεετ οἱ ἰδβίε. 

αἴτινες : 4υδ]ἰϊλιῖνε, ἐλν αγέ ΟΥ̓ Ξ“μεὰ 
α ἀἰπὰ ας, ἐδε τολίελ (Κ.Ν.). 

ἐκζητήσεις : Οπεείοπίηρς ἴὸ ΜΘ πὸ 
ΔΏΒΥΝΕΙ οάῃ Ὀὲ μρίνεη, ΜΏΪοΝ ἅγα ποῖ 
ΌΤΙ Δηδννειίηρ. θέε τε οη νὶ. 4 
Τμεῖσ ὑπργδοῖίοδὶ πδῖυγε 18 ἱπιρ! ὦ Ὁγ 
τπεῖγ θείηρ ςοπιίγαβιεὰ ἢ οἰκονομία 
θεοῦ. [ἰ|ὲ ἰδ 4 ἰτυβῖ, ἃ βιενδαγάβῃίρ, 
ςοτητηϊεὰ ἴοὸ υ5 ὉΥ αοἄ. Απγιπίηρ ἴπδὲὶ 
οἰαίπιβ ἴο δείοῃης ἴο τεϊρίοη, δὰ δὲ τῃε 
βᾶπιε {ἰπ|ς 15 Ῥγα)υάϊοϊ4] το τῆς εβεοίυαὶ 
ἀΐδοπαγρε οἵ [Πϊ5 ἴγυβὲ ἰδ βε!-ςοπδεπηπεά. 
παρέχουσι: π' ὦ ἰβ ιϑεὰ Πεῖα 48 ἴῃ 

ἴδε ρῆγαβε κόπονς παρέχω. 
τ ΨἘΠ ΡῈ οὐβεγνεά πὶ οἰκονομία ἰ5 

Βετε ἴδκεη βυδ)εςτίνε!ιγ ἀπά δοιίνεϊυ (ἐλ 6 
ῥενζογνιαπος οἵἩ ἐὰλς ἀμέν οΓ απ οἰκονόμος 
εηϊγιβίεά ἴο ἃ πιδὴ ὉγΥ αοὰ; 80 4130 ἴῃ 
(Οἱ. 1. 25); ποῖ οδ]εοείνεϊγ δηὰ ρδββίνεϊυ 
(ἐλ:ε ἀϊεῥεμεαίίοη ο77 Οοά, ἰ.6., τὰς Ὀϊνίπα 
Ῥίδη οἵ βαϊναϊϊοπ). Τῆε ΝΥΝ εβίεγη γεδάϊηρ 
οἰκοδομήν οἵ οἰκοδομίαν, εὐ! εαέἑομονι,ἰ8 
εδβίεσ; δυῖ ἴῃς τεχὶ ρίνεβ ἄδεροσ πηεδηΐπρ. 

ν Αοἰβ χχίίΐ. τ, τ Τίτ, ἱ. το, ᾿ Ῥεῖ, ἐϊ. 16, 21. 

δι Τίπι. ν, 15, νἱ. 20, 2 Τίπι. ἰν. 4, Ηςδ. χἰΐ. 13. 

1.11.) 
12, Μαιι. 

χ 2 Τίπε. τ Εοπι. 
τι Τίπλ. νἱ. 21, 2 Τίπι. ἰϊ. τ8 οηἷγ, ΝΤ., ἔκοιμε. 

Ὁ ετγε οὐἱγ, οι υχ χΧ" 

τὴν ἐν πίστει : ΤῊΪΒ ἰΒ Ὀεϑὲ ἰδίκεῃ 45 ἰῃ 
ἐπε (πᾶ; οἷ νεῖ. 2, ἰϊ. γ, Τίς. εἰν 15. 
Τῆε ἔγαδὲ σοπηπι τε ἴο 5 Ὁ ΟΘοά ἰΒ 
εχεγοίβεὰ ἰπ ἴπ 6 βρῆετζε οἵ τῆς 1αἰτἢ. 

Τῆε δροβίορεβίβ αἱ ἴῃς επὰ οἵ νεῖ. 4 ἰ8 
ἄυε ἴο ἂπ ἱπιρετδῖϊνε πεεὰ ἴεϊ. ὃν 9ῖ. 
Ῥδὰ] το εχρίδιπ δ οὔςε, ἀπά ἀσδνεῖορ 
πε τουρδὶ οἱ, οἰκονομία θεοῦ. Τῆς 
ἴτας τεδοπίηρ---ἴῆδι οὗ τπε ἀροβῖῖε δπὰ οὗ 
Τιπιοιῃγ---ινουϊὰ θὲ τς οοηβεαυδπος οὗ 
1πὲ οἤαῦρε ρίνεη ὉΥ Τἰπιοῖῆγ ἂδπά ψου!ὰ 
ἴδβις ἱπ, Ὅς Ῥγοάυςιίνςε οἵὗὅ, ἃη οἰκονομία. 
θεοῦ. ΤὨϊΒ οἴκονομ. θ. ἰ8 ἐΐδ οὐϊδεὲ 
αἱνιδὰ αἱ, τέλος, οΓ ἐλε σλαγρε; δπὰ ἰ5 
ἔυγίμες ἀοῆηςά 48 ἰουε, εἴς. 

ΤῊΐ8 ἰδ τῆς οηἱν ρίαςε ἰῃ Ῥδὺ] ἱπ πο ἢ 
τέλος τηεδπβ ἐΐε ἡπαὶ σαμϑε. ἴπ Ἔνεῖυ 
οἴπες ἱποίδποε [τ τπησδηβ ἐερρηημαίίομ, γέ- 
δεΐί, ἐνς. σοπβέφμόπος. ἱ Ῥεῖεγ ἱ. 9 ἰ8 
ῬεΙΒΔΡΒ Δη ἰπβίδηςε οὗ ἃ βἰπηϊασ υ86. 

ΤΑς ἐμαγρε ἰβ τείειτεᾶ ἴο δραίῃ ἱπ νεζ. 
18. ὅεε αἷἰϑο 1 Τῇεδβ. ἰν. 2. Τῆε εχ- 
Ῥιεββεά οὔήεοὶ οὗ με Ἵοἴαγρε δεΐπρ τ 
ςοτργεπεπβίνα νίγῖις, ἰονα, ἰἃ 18 βίγδπρε 
τῆδι ΕΠ σοῖς βῃου]ά οπδγαοίεγίβε τἢ15 
ἐχερεβὶβ 85 “ ἴ00 πᾶγγον δηὰ ἜἼχοϊ βὶνς ᾿᾿Ὶ 
Βεηρεὶ δευΐεῖν οὔβεγνεβ παῖ 851. Ρδυὶ] 
ἄοεβ ποὲ ξωγηϊδῃ Τί πιοῦν ψἱἢ ργοίουπὰ 
δισυτιθηῖβ ἢ τ Ὠὶςἢ τὸ τεΐυε ἴῃς 
δεγεῖίοβ, Ὀδοδυβε {πε βρεςίδὶ ἀπ οὗ ἃ 
ΤὨυτγοῦ τυΐεσ ἰδ οοποοσηεά νἢ ν παῖ ἰδ 
Ροβίξίνεϊυ πεοεββᾶσυ. Τῇῦῆς ἴονε ἤεσα 
8ροίδη οἵ ἰ8 ἴπδὶ νυ] ἢ 18. “ τῆς 0] Π]πγεπὶ 
οὗ τῆε ἴαν ᾽" (Εοπι. χὶϊ. 10); δηὰ ἰϊ8 
πδίυτς ἰ8 γί πε ἀεβηςεὰ ὃν [18 [Πτεείοϊ ἃ 
βϑουτοθ. Ηδδγῖ, οοπβοίδεηςς, (Δ, πιατκ 
βίαρεβ ἱπ ἴπε δνοϊυκίοῃ οὗ ἴπ6 ἱππασ {πὶ 
οὗ ἃ τδη. Ηξαγῖ, ογ ἀϊβροβίτίοπ, 15 
εδιῖϊογ ἰπ ἀενεϊορτηεης ἔπδη Τςοπδοίεποε ; 
δηὰ (Αἰ, ἴῃ τῃς οαβα οὗ ἴῃοϑε ννῇο ἢᾶνε 
ἴξ, 18 ἰδῖεγ τῇδῃ σοπβοίεηοα. 

καθαρὰ καρδία 5 ἀπ ΟΟΤ. ρῆγαδε. ὅες 
τε. συνείδησις ἰ5 καθαρά ἰη τ Τίπι. 1]. 
9, 2 Τίτῃ. ἱ. 3; ἰξ ἰ8Β ἀγαθή ἰπ τεῆ!; καλή 
ἱπ Ηεδ. χίϊ. τ; ἱξ ὀοσσπγβ ᾿νἱπους ΔῊΥ 
ερίτμεῖ ἴπ σ Τίπι. ἱν. 2, Τίς. ἰ. 15. πίστις 
ἀννπόκριτος οὐουτδ ἀρδίη 2 Τίπι. ἱ. 5; 
Δηὰ τῃς δά]. ἰβ ἀρρ!εὰ το ἀγάπη, Εοπ). 
χὶϊ. 9, 2 Οοσ. νὶ. 6. 866 οἵδε τεῆ. [Ἢ ἰδ 
ενϊάεπε παῖ πο βίγεββ οἂπ ὃὲ ἰαἰά οἱ 
πε ομοῖος οὗ ἐριπεῖβ ἰπ Δτν ρατγιίουϊας 

δε. 
νεῖ. 6. ὧν: ἑ.6.. ἰῃς ἀϊδροδίτίοη, ςοη-- 
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Ἔακον. 17, εἶναι “ νομοδιδάσκαλοι, μὴ νοοῦντες μήτε ἃ λέγουσιν, μήτε περὶ 
Δα ΤΑΝ' τίνων ἃ διαβεβαιοῦνται. 8. Οἴδαμεν δὲ ὅτι καλὸς ὁ νόμος ἐάν τις 

ἁ ΤΗ. {ἰ|, 8, 
ΠΟΙ ΧΧ. αὐτῷ “νομίμως χρῆται" 9. εἰδὼς τοῦτο, ὅτι δικαίῳ νόμος οὐ 

« 2 Τίῃ». ἰἷ. 
5,4 Μδςς. νὶ. 18 οηΐγ. 

180 ΜΌΕΟΚΙ,; 

βοίεηςε, πὰ ἔαϊε 48 αυδιῆεά, τινὲς : 
8εὲ ποίε ου νεῖ. 3. ἀστοχήσαντες : 
(αδεγναπέες, Νυϊρ. ; γεοεάεμίες, τηῖ; 
ἐχεοεάεπίες, ταῦ). ἴπ τῆς ΟΥδεὶ ραββᾶρεβ 
ες {18 ψνοσγὰ οσουτβ τῇς ΑΝ. δηὰ 
ΕΟΝ. πᾶνε ἐγγεά ; δγε σινεγυεά. ὙΤΠΕΥ 
γεδδοφα ἐδέ νιαγὰ ἴῃ Ῥοΐπε οὗ ἕαλοῖ, [ἰ πηλὺ 
δε ᾳυεδιίοηεά ψῃεῖποῦ ΠΟΥ τεϑ!Ὺ πδὰ 
αἰπχεὰ αἱ ἃ ρυζε μεᾶγί, εἰς, Βυξ μανίπρ 
τηϊϑδεὰ, Ὀεὶηρ ἰῃ ἴαςς "““σοττυρίεά ἰῃ 
ταϊηδ᾽" νἱ. 5; “διαπάεά ἰπ {ἐπεὶς οοη- 
βοίεηςς,᾽᾽ ἵν. 2; δηὰ “τεργοδαῖες Ἴοη- 
φετηΐηρ τῃς ἔΑί ἢ," 2 Τίπι. 11. 8, {πεν 
ἀϊὰ ποῖ βεουγε δ8 τῃεῖγ οννῃ ἰοῦ, ῥτγδο- 
εἰςαὶ Ῥεπεῆοσεπος, Ὀυ 118 ἐχαοῖ ορροίϊε, 
ἘΠΊΡΙΥ αἰκίαν, ναπίϊοφείμηι, Τίς. 1. το. 
Τῆς ο᾿οπίεης οὗ {π|ὶ8 ΘπΊΡΙ ἰαἰκίηρ ἰ8 
δηλίγβεά ἰῃ Τίς. ἢ. 9. 

118 ποτα πδίυγαὶ ἰο δυρροβε ἴπδὲ ὧν 
ὧ8 ρονοετηεὰ ὈῪ ἀστοχήσαντες (Ηυῖδοτ, 
ατίπιπι, Α14.) ἔθδη ὃγ ἐξετράπησαν (Ε11- 
φοιθν ἀστοχεῖν ἰ5 υϑεὰ ΔοΒο]υςεἶν νυν ἢ 
“περί εἰδεννμεσε ἰη τΠς6 Ῥαβίογαδ 8 ; Ὀυΐ ἴῃ 
Εσοΐυδβ, ἰξ ρονεσπβ ἃ βεηϊτίνε αἰϊτεςεῖγν. 
ἐκτρέπεσθαι ρονετηβ Ὀοτἢ σεη. ἀπὰ δος. ; 
δε Ἰαξίεγ ἰπ νὶ. 20. 

Μουΐτοη δηὰ Μ|Πραη, Ε χῤοσίίον, νἱὶ., 
νἱῖ. 373, αυοῖε ἜχϑτρίςΒ οὗ ἀστοχέω ἔτοτη 
Ῥδργτὶ (ἰϊ. 5.6. 11, 4.}.} ἰῃ τὰς βεῆβε “" 141] ᾿"" 
Ὁτ “ ογρει;," “ ἀστοχήσαντες τοῦ 
καλῶς ἔχοντος. ἐξετράπησαν ἱπίτοάυςεβ 
ἃ πεν τηοίδρθοσ: ἐΐεν λαὰ ἐμγηφα αὶ άς 
ομέὲ Ὁ ἐπε νἱρκὲ ῥαίλ.---ματαιολογία : 
Ἡετε οἠἱγ ; δυῖ ματαιολόγοι οςουτβ, Τίς. 
ἱ. το. 8εε νί. 20 : ““Ν΄δηϊτδ8β πηαχίπηᾶ, υδὶ 
ἄε τεῦυβ αϊνπἰδ ποῦ νοῖς ἀϊδββογίίυσ, 
Εοπι. ἱ. 21 ᾽᾽ (Βεηρεῖ). 

γες. 7. νομοδιδάσκαλοι : Τῆε Μοβαῖςο 
οὐ Ϊεννῖιβῃ ἴανν 18 πηεδηῖ. ϑ8ϑεὲ Τίς. {{|. 
9. ΤΠα ἴδγπὶ [8 υϑεὰ Βεσίουβὶυ, οὗ οβῆςο δὶ 
τδδοῆοζθ οὗ πα ἴδνν, ἰπ το, 

ἢ νοοῦντες, κιτιλ. : Τλομρὴ κα 
μηϊδεγείαμα ποίέμεν, εἰς. ΤῊΣ ρατγεοῖ ρίας 
18 ςοηςεββίνε, πὰ με 18 Πεῖε βυδ]εςεῖνα, 
88 υδυδὶ, ἐχργεββϑίηρ 81. Ῥδ0}᾽8 ορὶπίοῃ 
αὔουϊ {πεπ. Ἐς [πὰ βεπιίπιεπε οὐ 
νί. 4,1. Οος. νἱϊϊ. 2. λέγουσιν τοῖθτβ ἴὸ 
τῆς βυδβίαπος οἵ {πεῖς δββεγίίοπβ, νυ] 6 
διαβεβαιοῦνται (αϑέγνιαμί, βεε Τίς. 1]. 
8) 8 ἐχργεβδβῖίνε οὗ ἐπε οοηβάεπι πιδῆπεσ 
(ΕΝ ἴῃ ννῃϊς ἢ μὲν τηδάς τπεπὶ. ΤΠοΥ 

Ϊὰ ποῖ γτϑδρ {με ἴοσος εἰἴμες οὗ τοῖς 
ον Ῥσοροβίτίοπβ (μεηςε γεβυϊ ἐς βέβηλοι 
-κενοφωνίαι), οτς ἴῃς παίιτε οὗ {ῃε ρτοδὶ 

χρήσηται ΑΡ, 73. 

τορίς8---1,ἂνν, ΡΕΠΟΒΟΡΉΥ, εἴο.--- οὐ ψνὩϊ ἢ 
{πεν ἀορπιδιίβεά, ἤδπος {πεῖς ἱποοηβίβι- 
δηςίεβ, ἀντιθέσεις τοῦ ψευδωνύμον 
γνώσεως (νί. 20). Οη (πε οοπιδπδίίοη 
οὗ τῆς τεϊαεϊνε δηὰ ἱηξεισορδῖῖνε ρῥτο- 
πουηΒ ἰπ οἠς δεηΐδηςοα, βες Υίπει- Μου!- 
ἴοῃ, Ογαπιριαῦ, Ὁ. 211. 

γν. 8-1:.. Απὰ γεῖ τη ΐ8 Δ] εροὰ δη- 
τδροηΐβπι οὔ τς [ἂνν ἴο τς αοδρεὶ ἰ8 
ξαοιτκίουβ : ἐᾷε 1 ατο οὐ ννϊο ἢ ἘΠΕΥ ἰπδίϑὲ 
ἰθ Ῥατὶ οὗ ἴανν ἰπ βαπεγαὶ ἢ 80 ἰδ ἴπε 
αοβρεὶ ν τῆ Ὡς ἢ 1 τνᾶδ επιγυδβίθά, Τῆε 
ἱπεδῃξίοη οὗ Ὀοτ ἰβ ἴο ἃ ἰαγσβρεὲ δχίεπε 
ἰάεπεῖοα! : το ῥγοπιοῖς σίρῃι οοπάυς!. 

γες. 8. οἴξαμεν, 88 ἷῃ οπι. νἱϊ. 14. 
1 Οος. νἱϊ. 1, 4, ἱπιγοάυςεβ ἃ σοηῃοδβϑίοῃ 
ἴῃ τῆς ἀγρυπιεπί. καλὸς ὁ νόμος νν88 ἃ 
“ὐποεδδῖοη ταδὰς ὉΥ 5. ἘῸΝ, πόῖν, νἱϊ. 
16, α'8ϑο οπι. νἱϊ. 12, Ψ νι Ἃ 
[τ 1ἴ8 ροββίδ!ς τπδὲ ἱΐ μ5ὰ Αἰοραρν τλάμν: 
μαι Πῖβ ἰδηρυάρε ννὰβ ἱποοπβίβεδης στ 
ΒΒ ΡοΪ'ον. [τ πιᾶν θὲ ᾳιεβεϊοπεα νυν παῖδες 
καλός, ἰπη ὅι:. Ῥαυ} 8 τ86 οὗ ἱξ, ἀϊοτβ 
ἔτοπι ἀγαθός, 48 τηιεδηίηρ βοοὰ ἰῃ ἀρρεᾶϑι- 
δῆς 28 νΜγ)6}} 8ἃ8 ἴῃ τσϑδὶ ἱἴγ. Εοσ τς υδὲ 
οὗ καλός ἰῃ τε Ῥαδβίογαὶβ, βεεὲ ποῖβϑ θῇ 
ἴ, 18 δηὰ [1]. 1. τις Πδ8 ΠΟ βρεοΐδὶ τε- 
ἔεσεπος ἴοὸ ἴπε ἰθᾶσμεσ 88 ἀϊβείηςι ἔγοπι 
186 Ιεᾶγποσ. Τῆς ἴαν ἰ8δ καλός ἴπ [8 
οὐ δρῆεσγε ; Ῥυξ Οογγηῤέιο οῤῥἑνεὶ ῥέ5- 
σία; "ϑινεδίδδι {πίηρβ ἔτη βουζεϑὲ 
ὉΥ {μεῖς ἀεεάβ᾽", νομίμως ἔετε πιεᾶπδ 
ἐμ ἀεσοογνάαηες τοῖς ἐπε εῤὶγὶἐ ἐπ τολίον 
ἐπε ἴαισ τᾶς ἐπαείεά. ἴὶ ἄοεβ ποῖ 
τηθϑη ἰατο μἰἷν ἴῃ ἴῃς ἀδυ8] δοςερίδιίοη 
οὗ ἐδαῖ ἴεσπι. 8:1. Ῥδυϊ ἱπίργεββεβ (ὃς 
ννοστὰ ἰπίο ἢὶβ βεγνίςς, δπὰ ἀοεβ ἴξ νἱο- 
Ἰεῆςε ἴῃ ογάες ἴο ρίνε δὴ ερίρταπιπγαῖὶς 
ἴαγη ἰο τῆς ϑεπίθηοςς. [πῃ 2 Τίηι. ἰΐ. 5, 
γομίμως ἢα8 [8 ογάϊηδγυ τηεαπίπρ ἐπ 
αεοογάαπεε τοέκ ἐπε γμΐες οὗ ἐλφ ραπιε. 
χρῆται: [ἡ Ευτὶρίάε5, Ηἐῤῥ. ο8 νόμοις 
χρῆσθαι πιεδη8 “10 ᾿νε υπάοτ ἰαννδ ᾽΄. 

Ψε τσ. 9. εἰδώς τεΐετβ ἴο τις, ας ἔποιν- 
ἑηρ ἐλπὶς (ΚΝ.). Ἐοσ τῆς Ἔδχργεββίοη οἵ 
οἶδας τοῦτο, 2 Τί τη. ἱ. 15 Δηὰ ἘΡΏἢ. ν. 5. 
γόμος : ΑἸΠουρἢ νόμος ννῆεη δηδγείῆγουβ 
ΤΩΔΥ τλεᾶη ἴῃς Μοβαὶς ἴχᾶνν, ἴδε βίδίε- 
ταδπὲ πο 8 Ρογίε Εἶν ρεπογαὶ (80 ΚΕΝ.). 
Τῆς Μοβαῖς ἴνμὰνν ἄοεβ ποῖ ἀϊῆεσ ἱπ τπῈ 
τηρε οὗὨ ἰἴ8 δρρ᾽οδιίοη, που ἢ ἴξ ΤΑΥ͂ 
ἰπ ἴδε ἀείιαὶϊδ οὗἨἉἁ [18 επδοιπιεηίβ, ἔσοπι 
ἴανν ἴῃ ραπεζαῖ, οὐ ψῃίοῃ ἰτ ἰ8 ἃ βυῦ- 
ἀϊν᾽βίοη. Γαῖσ ὶς ποί Ἅπαείδα ον 
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κεῖται, ' ἀνόμοις δὲ καὶ " ἀνυποτάκτοις, " ἀσεβέσι " καὶ " ἁμαρτωλοῖς, Γ Μμὶ αν, 
( 

1 ἀνοσίοις καὶ " βεβήλοις, ' πατρολῴαις καὶ " μητρολῴαις, " ἀνδρο- ἴακο 
- ΧχΙΐ. 375 

φόνοις, 1ο. πόρνοις, " ἀρσενοκοίταις, " ἀνδραποδισταῖς, ᾿ ψεύσταις, μ. ἡτα, 
Α. οἷφ ἰϊ.23, 

" ἐπιόρκοις, καὶ εἴ τι ἕτερον τῇ " ὑγιαινούσῃ " διδασκαλίᾳ ἀντίκειται, 1 Οοτ. Ὧν 
21 (4), 2 

[665. ἰΐ. 
8, 2 Ρεὶ. ἰἱ. 8. ε Τίι. ἱ. 6, το, Ηε6δ. ἰἰ. 8, οὶ ΟυΧΧ. ἢ Ρεχον. χί. 31, τ Ρεὶ. ἱν. 18. ἰ4 Τίηι. 
1. 2, οαϊγ, Ν.Τ. ἵε τ Τίτα. ἵν. γ, νὶ, 20, 2 Τίπι. ἰΐ. 16, ΗςὉ. χίΐ, 6 οαἱγ, ΝΙΤ. 1Ήετα οαἱγ, 
ποι χ' τῇ ετε οὐἷν, οὶ 1 ΧΧ, πη εχε ΤΑ ΝΎΥ., 2 Μεαςς. ἰχ. 28... οἵ Ὅος. νί. 9, 
ποῖ υχχ. ρ Ἧετσε οἷν, ποῖ υΧΧ, « Βοαι. ἰἰΐ. 4, Τίς, ἱ. 12, εν. χχὶ. 8} ]οδ (2), ᾿ ]οδπ (5). 

τ ἤετς οοἱγν Ν.Τ'. οἵ. Μαῖϊ. ν. 33. 82 Τίῃ. ἱν. 3, Τίς. ἱ. ον, ἰϊ. συ, οὐ. τ Τίηι. νἱ. 3,2 Τίπι. ἱ. 13, 
Τίις, 1ἰ. 8, Τίς, ἱ. 13, ἰἱ. 2. 

α παίωγαϊΐγ ἰαιο-αὐτάϊπρ νιαπ (ἀδιῖνε 
οὗ τεξεγεηοα). δίκαιος ἰ5 υδεά Πεῖα ἴῃ 
186 Ρορυϊᾶῦ βεῆβε, 88 ἰῃ “41 ςδπὶῈ ποί ἴο 
(411 τῆς τἰρδίοουβ᾽". [τ 8 ὩπηοΟ ΒβΆσΥ 
ἴο βυρροβε ἴπδιὶ 81. Ραυ] παά ἢΠί8 θοῦ 
οὗ ̓ υδειδοδίίοη ἰπ Πἰβ πιϊπὰ ννβεη υντἰτἰην 
τοῖθ ; τπουρῇ οὗ σουζβε ἴοβ6 ΨῆΟ “ἅτε 
Ἰεὰ ὉγΥ τῆς ϑρίγιι ᾿" Δγε δίκαιοι οὗἩ {πε 
ἰγμεβὲ φυλιγ, κατὰ τῶν τοιούτων οὐκ 
ἔστιν νόμος ((4]. ν. 18 -44., 23). Τῇε 
επυπγετζαϊίοη οὗ ἴδοβ6ὲ νἤοπι ἰερίβἰδίοτβ 
Βᾶνα ἱπ νῖενν ὑνβδπ Ἔπδοῖηρ ἰαννβ πδίυτ- 
ΑἸ Ὀεχίπβ ἢ ἄνομοι, οὐ νἤοπιὶ τῆς 
ἀννπότακτοι, κηγεΐγ, ἴθοβεὲ ψνῇο ἀεῖ!- 
Ὀεγδίεῖϊγν γεῦοὶ ἀραϊηδὶ τεβισι τίου οὗὨἩ ΔΠῪ 
Κίπά, ἅγε τῇς δχίγεπηε γρ6. ὙΠογα 18 πὸ 
βρεςΐδὶ σαββ οἵ ᾳφυ δὶ! οἵ οτγίπις ἱηνοίνεά 
ἰπ τὰς ἴεγπιβ ἄν δηὰ ἀννπότακτος. 
ΑΒ ἴδε βοζίεβ δλάνδηςεβ, ἴῃς δάϊεοιίνεβ 
ἱπάϊοδῖα τπῆοσεὲ ἀεῆηϊςε ἀπά τσεβιγιοϊθά 
ϑρεοῖβ οὗ ἰδιυνεββηςββ: [πε ἤτγβι ἴἤγαα 
ΡδΙ18 ταργαβεηῖΐ βίδίεβ οὗ πιϊπὰ; ἴπεῃ 
ἴο!ονν Ἔχδηλρ ε8 οὗ νἱοἰαιτοπβ οὗ βρεοϊῆς 
επδοιπηθηίβ. ϑίπος ὅ8ι. Ρδὺΐ ἰβ8 πεῖα 
ἀεαλίης ψχἱἢ τῆς ἴᾶνν οὗ πδίυγαὶ τεϊρῖονι 
ἴξ ἰ8 ποῖ 8βδῖς ἴο ἀεερεὴῆ τῆς βῃμδάς οὗ 
ἀσεβής, κιτιλ. Ὁγ Ἰοοκίῃρ δὲ ἔπε σοποερ- 
εἰοπβ ΤΠΕΥ δχργεββ ἴῃ ἴδε Ἰίρῃῆι οὗ τπς 
[οτά. 

ὁ ἀσεβὴς καὶ ρτωλός ἰΒ ἃ ραΐτ οὗ 
Ἔρ ἐπ εῖβ ἐλ Πᾶς ἔσοπὶ 18 οσουσγγοηςα ἰπ 
Ῥτον, χὶ. 31 (ᾳυοϊδά τ Ρεῖ. ἵν. 18. 866 
4180 ]υάε 15). ΤῊΣ ἀσεβής ἰδ οπε νῆοΒβε 
τ ηΔ] διεἰταάς τοναγάβ αοά ΗἰπΊβοὶῦ 8 
ἴῆδὲ οὗ ἀε!θεγαῖς ἰγγενεσεηος ; ἴῃς βέβη- 
λος δοῖβ σοῃίυπηε!ουδῖν τονναγάβ σεοορ- 
πἰβεὰ Ἐχργεβϑίοῃϑ οἵ ἔουπ8 οὗ γονεγεποα 
το αοά. 

ΑΙ οσά δπά ΕἸ]οοις, ἔο!]οννίης 4 δἰπὶ 
ἔτοπὶ Βεηρεῖ, βυρροβε παῖ ἴῃ {πε β8εγίεβϑ 
σοτηπιεηοίηρ πατρολῴαις 5:1. Ρδυΐ 18 
ξοίπε τῆγουρἢ τῆς βεοοπὰ (Δ0]ε οἵ τῃς 

δοδίοσιιαθ. [τ 8 δἂῃ γρυπιεπὶ δραϊηϑὲ 
118 τπλῖ ἤθη 8:1, Ραὺυΐ 18 υπαιαδβιϊοη- 
ΔΌΪ επυπιεγδιίίησ ἴῃς ΟΟπιπιδπἀτγηεηῖβ, 
Εοπι. χίϊὶ. 9, ἢς ρίδοςβ {πε σοπιτηαηὰ 
ἀραϊηϑὶ δά! τεσ δεΐοσε (παὶ δρδϊηβι 
τουσᾶοσ (80 [κε χυὶϊ. 20; [48 ἴϊ. σὰ; 
ῬὨΙο, 3) 6 εεραίορο, χχῖν. πὰ χχχίϊ. ; 
Τετγῖ. ἀε Ῥκάϊε, ν., 411 ἰο]Ἱοννίης ΟΧΧ (Β) 

οὗ θεαυῖ, σμᾶρ. ν.). ΤΒοτε ἰβ ἐπεγαῖογε πὸ 
ὨΘΟΟΒΒΙΥ το γίνε πατρολῴας (ἢς νεαΐκ 
τεπάογίπρ σρεΐέφν οὗ α Καέλεν (ἘΝ. τι.) ἰπ 
οτάεσ ἴὸ τηδίςς τπς ννστά τοίεσ ἴο ποσπιδὶ 
Ὀγθᾶοῆεβ οὗ τῇς ΕἾΝ Οοπτηληάπιεηϊ, 
[τ σαη, οὔ οουγδε, Ὀοιἢ ὃγ ἀεί νδιϊίοη δηὰ 
υδε, Ὀε 80 τεηάεσεά, Τῆς ἀτεεῖς ννογά, 
{κε ῥαγγίεἰ ας ἴῃ 1,ατἰπ ἀηὰ Ἐπρ] 5, πιᾶν 
δε Δρρ ϊεὰ ἴο ἀπῪ υππαῖυγαὶ ἰσελιίπιοπὶ οὗ 
ἃ Ῥϑτιεπί. 

ΤΒε ἀροβίῖε ἰ8 ἕεγε ρυγροβεῖγ βρϑοϊέυ- 
ἱπρ ἴῃς πιοβὲ εχίσοπια νἱοϊδιίίοπβ οὗ ἴδνν, 
88 βαιηρίεβ (καὶ εἴ τι ἕτερον) οἵ ναὶ 
ἀϊοτεραγὰ οὔ ἴανν πιῶ ἰεδὰ ἴο. Τῆε 
Βοαιῆγ, ψποϊεβοπλς ἰθδομίηρ οὗ ΟἨτῖβὲ 
͵ἰ8 οὗ οουγβα ἰπ ορροβίκίοη ἴο βυς δ δποσ- 
ταῖἶεδ; ἰξ 18. αἷβο ἰῆ ορροβίτίοῃ ἴο ἴδε 
ἔλὶβε ἱεασῆεσβ ; [8686 τοδσῃοσβ ἤδνε [διϊοὰ 
ἴο δἰδίπ ἴο ἃ ρυζτε μεατῖ, εἴσ. Οοηβε- 
υεπεῖν, αἰϊμουρῃ ργοξεβδίὶηρ ἴὸ (δας 
ἴδε [ψᾶνν, (πε βπὰ τπεπιβεῖνεβ ἰη ορ- 
Ῥοβίείοπ ἰο ἐπε δβϑϑεπείδὶ βρίγιὶ οὗ ἴανν. 
1,μεἰ ἰλεπὶ, ἀπά ἴῃοβς ννῆο [ἰβίθη ἴο {ἢ 6 πὶ, 
ἴαίκε οᾶγα ἰεβϑὲ {πεῖς ἐδαοπίηρ ἱπενίϊδον 
ἰδβιε ἴῃ δἰ πλῖ]ατ ἐπογηλ 68. 

Μετ. το. ἀνδραποδισταῖς, ῥίαρίαγὶ ἐς 
(νυϊκᾳ.), ἱποῖυ 68 411 ννο Ἴχρὶοἱὲ οἵπεσ πιδπ 
διὰ ψόπιεη ἔος {μεῖς οὐνη 86: ἢβἢ δηάβ ; 
88 πόρνοις Δηὰ ἀρσενοκοίταις ἱποίυάε 41] 
ἱπιρτορος υδς οὗ βοχυδὶ γεϊδιϊοηβ. 

ἰδασκαλία πιεδηβ ἐλ δοάγ οΓ ἀοε- 
ἐγίπε, ἴῃς δροβίοϊὶς ϑημηρηα ΤΑεοϊορία. 
Τῆς πουῃ ἰΒ υϑεὰ Δρβοϊυϊεῖγ, τ Τίπι. νὶ. 
1, οσ Ψν ἢ ναγγίηρ ερίπεῖβ : ὑγιαίνονσα, 
δαπα (Ὠεγα, 2 Τίπ). ἱν. 3; Τίς, 1. 9, 1. 1); 
καλή, δομπα (τι Τίπι. ἱν. 6) ; κατ᾽ εὐσέ- 
βειαν, “εομπ άπ ῥῥεἰαίσηι (1 Τίπι. νἱ. 3); 
μον (2 Τίπι. ᾿ϊϊ. το) ; τοῦ σωτῆρος ἡμῶν 
θεοῦ (ΤΊι. 11. το). 

1τ πιεδηβ ἐλε αεὲ οΓ ἐεαοσλέπρ ἴῃ Ἀοπι. 
χὶΐ, 7, χν. 4,1 Τίπι, ἵν. 13, τό, ν. 17, 2 
Τίπι. [1]. τ6, ΤΊε. 11. 7. Ὑῆαδ ἰοτπὶ οσουζβ 
Βέϊεεη εἰπλεβ ἰῃ ἴπε Ῥαβίογαὶ Ἐρίβεϊεβ ἰπ 
ἃ τοομηΐῖοαὶ ΟἸ τ βιίδη βεπβε. Τ 8 ἰβ ἴῃ 
τῆς νειν 8 τηϊπὰ ὄνθὴ ἰπ 1 Τίπι. ἵν. σ, 
διδασκαλίαις δαιμονίων. [τ ἰ8 ἰουπὰ 
ἴουγ εἰπιεβ ἰπ τῆς οἴπες Ῥαυ]ίπε Ἐρίβεϊςβ. 
Οὗ ἐπεβε Εοπι. χίϊ, 7 ἰ8β τῆς πεᾶγεβὲ ἂρ- 
ΡῬιοδοῦ ἴο ἴῃς βρεοῖδὶ ςοπποιδιοῃ ἤεζε. 
νι ὑγιαίνουσα (8βεε τε.) σοπιρᾶτα 
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ὑν τι σαι, κατὰ τὸ εὐαγγέλιον τῆς δόξης τοῦ ᾿ μακαρίου Θεοῦ, ὃ " ἐπι- 
υ ἤοπα, μ!, στεύθην ἐγώ. 12. 1" Χάριν " ἔχω τῷ “ ἐνδυναμώσαντί 2 με Χριστῷ 

2,1 (οτ. 
ἴχ.α),6α]. Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ὅτι 
ἐϊ. γ,χ 
ὙΠεδα. ἱἱ. 
4, Τίς, 1. 3. ἡ 
ῬΒΙ]. ἱν. 13, 2 Τίπι. ἰΐ. σ, 2 Τίπι. ἵν. 17. 
2 ΤΒεβδ. ἐϊ. 15. 

νΤυκΚο χνῖϊ. 9, 2 Τίπ,. ἱ. 3, Ηςδ. χίϊ, 48. 
χ Ηδδ. χί. 11, 6΄. Αςἐα χχνΐ. 2, ΡΒ]. ἰδ. 3,1 Τ688. ν. 13, 

ἤπιστόν με “ἡγήσατο, θέμενος εἰς 

ν" Αςἰδ ἰχ. 22, Εοῃ;. ἰν. 20, Ερῆ. νἱ. το, 

11π8. καὶ ὈΚΙ;, ἀ, 50., 5γττ. ; οπι. καὶ ΦΑΕΌΡ, 17, 31, 67" ", 80, 238, ἄνε οἴμεῖβ, 
ἔ, δ. νᾷ.» Ὀοἢ., ἄστη. 

9 ἐνδυναμοῦντι 3", 2, 17, ἴῆτες οἴδετβ, ΤῊΡὮΥΪ. αμο Ρ 

ὑγιαίνοντες λόγοι (1 Τίπι. νἱ. 3; 2 Τίπι. 
'. 13), λόγος ὑγιής (Τιι. 11. 8), ἀπά 
ὑγιαίνειν (ἐν) τῇ πίστει (ΤΊ(. 1. 13,11. 2). 

Τῆς ἱπιᾶρε 8 Ρεου ταῦ ἴο τὰς Ραβίογαὶ 
Ἐρίβεῖεβ ; δυὶ ἰξ ἰδ ποῖ (Παογεΐοσε υη- 
Ῥαυϊΐῃς, ὑπ]6 88 οἡ ἔπε δββυπιρίίοη τπδὶ 
ἃ νυτῖϊεσ πενεσ δηΐδγρεβ 8 νοσοδδυ δε 
οζ ἰάεαβ. ΗἩδαϊέδγ, τολοίεεονιο αἀτηϊ τ ὈΪῪ 
ἀεβοσῖίθεβ Ὁ τιβιίδη ἰεδοῃίηρ, 48 851. Ῥαυ] 
οοποεϊνοά ἱξ, ἰπ [18 οοπιρίεῖς ἔγεεάοπι 
ἔτοπι ςαβυ ίβισυ οἵ 40 0068 ἱπ ἰ8 ΤΠ εοσυ, 
Δηὰ ἔτοπι δι ΓΑΥ ΟΥ ὑπηδίυγαὶ γαβίγιο- 
τομβ ἴῃ ἐΐ8 ργδοῖίςς. Τῆε ἔεστβ νοσῶν 
88 Δρρ]ἰεά τὸ ἴαϊβε ἐεδοῃίπηρ (1 Τίπι. νἱ. 
4), ἀπά ροββίδὶν γάγγραινα (2 Τίηι. ἰἱ. 17) 
ψεῖς βυρσρεβίεὰ Ὀγ Τςοπίταβί. ὅ6ες Πεδη 
Βεσπαῖά᾽β ποῖε ου [ἢἰβ νεῖϑε. 
ΨΝε τς. αἰ. κατὰ τὸ εὐαγγέλιον, κ.τ.λ., 

τεΐειβ ἴο {π6ὸ ᾿ννῇοϊς ρσχεςεάϊηρ βεπίεπος 
δηὰ ἰβ ποῖ το θὲ σοππεοιεὰ ψ ἢ διδασ- 
καλίᾳ οἷν. ννϊο ἢ ννου]ὰ πεοεβϑίξαϊε τῇ 
κατὰ, κιτιλ. ΤῊΙΒ τεδάϊηρ ἰ8 δοΐυ δ! ν 
[ουπὰ ἰπ Ὁ," ἀ, 3, φ νς., Αττη., φμαε 65 ὲ 
δεομπάμηι, εἴς. Ὅη ϑοάδη Ἴοηηδοῖβ 
νὰ δικοίν γόμος οὐ κεῖται. 

ἱπαδιυυςῦ 88 ὑπβουπὰ τεδοπίηρ Ππαὰ 
οἸαϊπχεά το Ὀε ἃ εὐαγγέλιον (( 4]. ἱ. 6), 
8:. Ραὺϊ βπᾶβ ἴξ πεοαββᾶσυ [0 τϑοῆδερε 
τε ννοτὰ ννΠἢ 118 οἱ ἔοτος ὃν ἀϊδείηρυΐδῃ- 
ἱὴρ δρίἐπεῖβ. εὐαγγέλιον Παά Ῥεσοπια 
ἱπιρονεγίβῃεα ὃν Βείεγοάοχ δββοοίδιϊοῃβ. 
Τῇς ροβρεῖ ψ ψΒίοι 8ι. Ῥαὺ] μδά 
Ὀεδη δπίγυβίεά ψν88 ἐδέ ροϑεῤεῖ οὗ ἐπε 
φίονν 9Γ ἐπε διοεοεά Οαοά. Οὐ. “τὰς 
Βοβρεῖ οὗ τῆς ρίοσυ οὗ ΟΒγίβε," 2 Οοσ. ἵν. 
4. Τῆε ροΞῤῥεὶ σοπεεγμίηρ ἐδέ ρίονγ, εἴς., 
τολϊ οὐ γευεαὶς ἐδε ρίονγ. Απὰ {Πὶ8 σίογυ, 
ΔΙΕΠΟυΡὮ εἰ πηαγν δη δἰίγυϊε οὗ αοά, 
18 ἢδγα δηὰ εἴβενμετῖε ἰγεδίθα 85 ἃ Ὀ]εββεὰ 
βίδίε το ϑνῃϊοἢ ἴῃο86 νῆο οὔεν πε ρο8- 
Ῥεΐ πηᾶν διίαίπ, δπὰ ννῃϊος ἰξ 18 ροβϑὶ δῖα 
ἴο τηΐβ8 (οση. 11}. 23. ν. 2, χν. 7. 8εεὲ 
ϑαηάδυν δπά ΗἩδδάϊδηι οἡ ἔοηι. 11}. 23). 
ΤὨς ρῆγδβε ἰβ ποί, 48 ἰπ ΑΟἹΝ., δῃ ἐχρδη- 
βίου οὗ “Τῇῆε ροβρεῖ οἵ ἀαοὰ,᾽" Μαχξ 1. 
14, εἰς., “τῇς ροδρεὶῖ οὗ νος αοὰ ἰβ ἐπε 
δυίῆος,᾽" τῆς ἕδεῆς δείηρ ἃ δεηίεῖνε οὗ 
αυδ!τν Ξε σἰογίομσ. (ΟοπιραῖΈ Ἐοπι. νἱϊῖ. 
21, 2 Οος. ἱν. 6; ΕΡΏ. ἱ. 6, 18; ΟΟΪ. 1. ΣΙ, 
27; Τίς. "1. 13). 

μακαρίου: Βίεςτεά 48 δῃ ερὶ πεῖ οἵ 
αοὰ ἰδ. ΟἿ ἴουπὰ πεῖε δπάὰ ἫΝ νἱ. 15, 
Ψ ΠεῖΕ δες ποῖς. τί πηπὶ ςοπηρᾶγαβ ἰῃς 
μάκαρες θεοί οὗ Ηοπιεῖ ἀπά Ηεβοά, Βυϊ 
πε ποιίοη ἤδγα ἰβ τπηυςἢ ἰοξεῖες. ΜῈ 
ἸΏΔΥ 411] αοἀ δίοεςεά, Ὁὰὲ ποὲ λαῤβν: 
βίῃοθ μδρρίπεββ ἰδ ΟὔΪΥ ργεάϊοαιϊεά οὗ 
ἴθοβα νῃοπι ἰξ ἰ8 ροββί]α ἴο οοηποεῖνε οὗ 
88 ὈΠΒΔΡΡΥ. 
ὃ ἐπιστεύθην ἐγώ: ΤῊΪΒ ρῆταβε ὁσοῦσβ 

δξαὶη Τίς. ἰ.3. ΟΥ̓ Εοπι. ἰἰϊ. 2,1 Οοσ. 
ἷχ. 17, 4]. ἰἴ, 7.1 Τῇεββ. ἰΐϊ. 4. 8ι. 
Ῥδὺυ] ἄοεβ ποῖ ἤεσε αἰϊυάε ἴο [ιἷ8 ραγίϊςυ- 
ἴδτ ργεδβεηϊδιίοῃ οἵ ἴπε ροβρεῖ, 48 ἰπ Οδί. 
Ἢ δὲ ποῖ ἰβ δε (Πίηκίηρ βρεοίδ! γ οὗ 
ΟοὐάΒ ροοάπεββ ἴο πἰπι ἰῃ πηακίηρ πἰπὶ ἃ 
τηϊη βίας, 88 ἰῃ Εοπι. χν. τ6, Ερῇ. {ἰ, 8, 
(ΟἹ. 1. 25; δα [8 ΠΊΕΓΕΙΥ δβϑογεηρ Πὶδ 
ςοπδβίβξεπου, δηὰ γερυάδιδείηρ τς οἤατρα 
οἴ δπιϊποπιδηΐβπὶ νυ ἢ πδὰ Ὀεεη ὑγουρῆε 
δξαῖπβὲ ἢἰπ,. 

νν. 12-14. 1 σδηποΐ πγχεπίίοη ΤΥ Ῥαγὶ 
ἴῃ ἴῃς ξυγίπεταπος οὗ τῆς φοβρεὶ ννἱῖπουϊ 
ἘΧργοβϑίπρ' ΤΥ στδιυάς ἴο οὖς Ινοτὰ ἔοσ 
Ηἰ8 ἐογρίνθπεββ οὗ τὴν εἴτοῖβ δηά Ηἰβ 
οοπδάεπος ἰῃ ΠΥ πδίυταὶ ἰγυβιννοσί- 
Πεβ8, δἀηὰ Ηἰβ ρτᾶος ψῃϊοῃ ρᾶνε πὶὲ 
Βίγδηρτῃ ἴο βεῖνε Η;ηι. 

νεῖ. 12. Τῆὶβ ρδγεπιβδεςδὶ τμδηκβ- 
εἰνίπρ, νπίο ἢ 8 αυϊε ἱπ 9ι. Ραυ]Β 
ΤΑΔΠΠΕΙ, ἰΒ βυρρεδβίεὰ ὃν ὃ ἐπιστεύθην 
ἐγώ. Ο. τ Οος. χν. 9 544., Ερῇ. ἐἱϊ. 8. 

άριν ἔχω: 8βεε ποῖε οη 2 Τίπι. ἱ. 3. 
ἐνδυναμώσαντι: ΤῊς δοτ. ἰβ υδβεὰ ὃς 
οᾶυδε ἴδ νυτίτετ᾿ 5 (που ρἢτ8 ρᾶ88 ὕδοῖκ ἴο 
{πε ραγιίίουϊα εἰπὲ ἤεη ἣς τεςεϊνοὰ 
ἱηννατὰ βιγεηρὶῃ ἱπογεδβίπρίγ, Αοίβ ἰχ. 
22. ἴῃ ΡΗΪ]. ἵν. 13 τῆ ργεβεηῖ ρδγιἰςἰρ]ε 
ἰ8 ἀρριοργίδιε, θεοᾶυδε ἢ 8 ἀεβουδιηρ 
8 ργεβεπὶ βίαῖε:Ὠ Ὑὴὲ ψογὰ ἐν- 
δυναμοῦσθαι ἰΒ Οἡἷγ ἴουπά ἴῃ Ν.Τ. ἰη 
Ῥαυ] δπὰ Αςβ ἰχ. 22. [18 ἰξ ξαποίξυϊ τὸ 
ΒΌρροΒε πὶ [ὺκε᾿8 ὑδὲ οὗ ἰξ ἰῃΠ Αοἴδ 
Ψ 88 Βυρρεδβίεά ὃν ᾿ὶβ πιδβίοσ᾽ δ δοσοιπὶ 
οἵ ἐπὶ οτί βἰβ ἢ ὅτι: δεεαμδε. 
πιστόν : ἐγμδέτυογίδγν, Δ8 ἃ βιεννασὰ 18 

εχρεοιεδὰ το 6, : Οοσ. ἱν. 2. 866 τεΐ. 
ὙΒετςε ἴ8, 48 Βεηρεὶ τεπιδσκβ, ἃ ἰουςοἢ οὗ 
ἀνθρωποπάθεια, οἵ ΔπιΠτοροπιοτΡὨἷδπὶ οσ 
δοςοιηπηοάδείοη, ἰῃ πιστόν με το. 
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διακονίαν, 13. τὸ 1 πρότερον ὄντα ̓  " βλάσφημον καὶ " διώκτην καὶ γ ς Τίπι. 
οὑβριστήν - ἀλλὰ ἠλεήθην, ὅτι ἀγνοῶν ἐποίησα ἐν ἀπιστίᾳ" 14. « ἥτε οὔ!γ, 
ὃ ὑπερεπλεόνασεν δὲ ἡ χάρις " τοῦ " Κυρίου " ἡμῶν μετὰ “" πίστεως ἄν, Οἱ, 
44 καὶ 45 ἀγάπης “τῆς ἐν “Χριστῷ ὁ Ἰησοῦς 15. 'Πιστὸς ὃ "ὁ τὰ ὰ, 

Εχχ. 
ἃ Εοσω. ᾿ 30 ΟὨΪ ὝΤᾺ Ὁ στα οἱἶγ, δοὶ ΣΧΧ. ς 2 Τίπι. ἱ. 8, Ηςδ. νἱὶ. τς, 2 Ῥεῖ, ἐἰΐ, 165, 

Βεν. χί. 15. 8 Τίπι. ἱ. 14. 6 Οοἱ, ἱ. 4, ᾿ ΤΒεδε. ἰδ, 6, ν. δ, τ Τί πα. ἰΐ. 15, νἱ. αἱ, 2 Τίτι. ἰὲ. 22, 
Τίι. ἱϊ. 2, τ΄. ΘΑ]. ν. 6, ΕρΏ. νἱ. 23, : Τί. ἵν. τ, Εδν. ἐΐ. σ {τ Τίς. εἰ. τ, ν. ο, 2 Ὑ ΐπι. ἱϊ. χα, Τίς. 
ΠΥ ἘΜ ὟΝ ᾿ τὰν. ": ΠΆΕΙ 

180 ΑΘ ΕΟΡ, 17, 47, 67"", 80, ἴἄγες οἴβεῖδ; τὸν ὈΟΚΙ,. 

5 1π8. με Α, 73» δ. 
8 Ημνιανπης τ, [υατη Μ595. Κπονῃ ἴὸ ] ἐζοζης, Απιρσεὶ., [υ]ΐδη ρεὶ., Αὐχ. 

Τῆς Ὀινίῆς Μαβίες ἀμσιν ἰδὲ Ηἰἶβδ Τινεῖνε Ῥαϊγίαγοῖς (Ἰυάδῃ χίχ. 3, ἠλέησέ 
δίενατὰ Ῥᾶὰ] ψουϊά Ὅς τγυδεννοτίην. με ὅτι ἐν ἀγνωσίᾳ τοῦτο ἐποίησα) ἀλιοά 
Ῥαυϊ, ποῖ ὑπηδίυσα ν, Βρεδῖκβ 48 ἰζ δ Ὁγ ΟΠδεῖεβ θεΐννεθη :ορ-1Οῦ Β.Ο. 
Δρρσεδβεπβίοη οὗ ῃἷπὶ ψνεσε οὗ τῆς βᾶάπὶὲ ἐν ἀπιστίᾳ ἀοεβ ποῖ 80 τηιοἢ 4411 ν 
τεϊδεῖνε παῖυσε 88 μἷ8 οὐγῃ ἀοῤεὲ οἵ ἅπαὶ ἀγνοῶν, 48 σοττεοὶ ἃ ροβδβί]ς ποιίοῃ τμδὲ 
Ῥεζβενεζαηος. ἱρπογάηςα τηυδὲ ὃὉς δχουβδθῖθ. ϑιῖ. 

θέμενος εἰς διακονίαν: Τῆς ἴλοὶ ται Ῥαυ] ἀεοίαγεβ, ου ἴῃς Τοοπίγαγυ, ἴπδι δ 
ΘΟ γίβε ετηρίογεα Ραμ] ἱπ Ηἰδβ βεσνίοςς 88 Ψᾶβ ἃ ροξίτϊνε δοῖ οἵ βἰπέι) ἀϊβθεϊϊεῖ; 
ἃ βυξῆςίϊεηϊ ργοοῦ οἵ Ηἰ5 εβιϊπιδίε οὗ ἢ. δυὲ “ψνῃετα β'π δρουπάεά, ρστᾶος ἀϊά 
διάκονος Δηὰ διακονία ὅτε υβεὰ ἰπ ἃ γεπ- δρουπά τηογα ἐχοθοάϊηρν," ὑπερεπερίσ- 
εἴδ]ὶ βεῆβε οἵ 8.1. Ρδυ 8 πηϊπίβισυ αἷδο 'ἰπ σευσεν ἡ χάρις, ἤοπ;. ν. 20. 
Εσοπι. χί. 13, τ Οοσ. 1. 5, 2 Οοσ. ἰ). 6, ἱν. Ψεσ. 14. ὑπερπλεονάζειν ΟὨΪΥ οοοῦΓδ 
1, ν. 18, νὶ. 3, ΕΡΏ. 1]. 7, ΟΟΪ. ἱ. 23, 25. δεῖα ἰπ ΝΤ.; θυῖ 51. βδυ! οοπβιδπεν 
(ΟΥ. τ Τίπι. ἵν. 6, 2 Τίπ). ἰν. 5, 11. Τῆς 8ε8 σοπιρουπάβ ννἱἢ ὑπέρ. ΤῊ ςοπὶ- 
ῃδἴυτα οὗὨ ἴξ ἰ8 ἐχϑοῖν ἀδβηδά ἰη Αςῖβ χχ. ραγαῖϊνε οτος οὗ ἴῃς ὑπέρ---ρταος ουϊ- 
24, "το ἰεβί ιν ἴμ6 σοδρεὶ οὗ ἴδε στᾶςς τνεϊῃΐηρ 5ἰη---ἶβ Ὀγουρῆς ουξ ἴπ Εοπι. ν. 
οἱ ἀοἀ". 15 544. ἴῃ τπεδε ρδββδρεβ αἱ ἰδδϑβί ἰ ἰδ ποὶ 

γες. 13. ὄντα: οοποεβείνε: "ἑλομρὰ 7 ἴτὰε, 48 ΕἸΠἰοοῖε πιαϊπίδίπβ, ἴμαὶ ὑπέρ μᾶβ 
τναϑ," εἰς. βλάσφημον: α δίατῤῥένιεγ. ἃ βαρειίαιϊνε (αδομπά ἐχεεεαϊηρ  }) οτος. 
Τῆς ςοπίεχι δίομα Ἴδη ἀεοίάε ψῃεῖμες τοῦ κυρίον ἡμῶν: Τηε ἀχργεββίοῃ ΟἿ 

μεῖν ἰΒ ἴο Ὀς τεπάετεά γαῤΐ οὐ Γογά (νους τῆς δάδϊείοη οὔ γεσως 
διαεῤίενιθ. τ ννγὰβ ἀραῖπδὶ [6808 ρεῖ-Ἑ ΟΥΓ Ἅεθμς Ολγίβί), οοπιπιοη ἰῇ πηοάεγη 
ΘΟΠΔΙΪῪ ἴμαὶ Ῥαὺϊ μδὰ δοϊεά (Αοὶβ 'χ. 5, εἰπιεβ, 18 τσ ἰῇ Ν.Τ. θεὲ τεῆϊ. [ἢ 2 
χχί!. 7, χχνί. 14). Τηΐβ Ὀτγίπρβ ἱπίο Ῥεῖεσ {1.15 ἰξ ἰβ ποῖ σετγιδίη ἐξ τς τοῖε- 
διγοηρες τοὶ ϊεῦ τπ6 Κιπάπεβϑβ οἵ [εβϑβ ἰο τεῆςα ἰβ ἴο ΟΠτγίβι, (πε ᾿υἄρε, οσ ἴο ἴπε 
Ῥδυϊ. ὑβριστής, τεηἀδετεὰ ἐπεοίεηέ (ΕΝ.), Ἐδιπες ψγῆο ἀδιεγπλίπεβ ἴῃς πηοπηεης οἱ 
Εοπ. ἱ. 30, οονεῖβ ὈοΙἢ ννογὰβ δπὰ ἀεεάὰβ Ηἰβ ἼἽοτηΐηρ. ἴ[ἷπ Βδν. χί. 15 αοά τς 
οἵ ἀεδριτδἤ!πεβ8. 1) μγίομς τι8 δα πος ΕΥ Ἐδίπατ ἰβ πιεδηΐ. 
φοπιργεμεηβίνε, Ὀαῖ, ἰῃ πιοάετη ΕΠ 8ῃ, Ῥαϊΐϊέλ απὰ ἴοῦυε τολίοὐ ἰς ἐπ ΟἈγὶεἐ 
15 ποῖ 50 ΒΠοἸ ἐπ  νἱρότοιυβ. 55 Οὐουτγβ δρϑὶπ ἰπ 2 Τίζῃ. ἱ. 13. ἴπ 

ἀλλὰ ἠλεήθην : Οδέαϊνἰηρ πιέγον ἄοεβ Ὀοιῇ ρίαςεβ ἴῃς βίηριιϊας τεϊδέϊνε ἰ8 'πι- 
ποῖ ἰπ πϊ8 σαδα τρεδῃ ἴῃς ραγάοῃ ψνῆϊο ἢ ργορεσὶν υδεά ἴογ ἴῆ6 ρίυταὶ. [τ ἰ8 ὁπ6 
ἐπιρ ϊε8 τηοσεῖν δχεπιριίοη ἔγοτη ρυπίβῃ- οὐ [πε υυτίτογ᾽ β παδίτυαα! ρῆγαβεβ; δπά 
τηεηῖ; πὸ δε  ιγεβρεοϊίίπρ πᾶη νου νᾶῖυς ἰμεγείοσε νναὲ σᾶπποῖ ΒΌρροβα ΔῪ βρεςὶδὶ] 
δυςἢ ἃ τοϊδιίοηβῃὶρ ἢ αοά, Βδίπεν 851. τεϊενδηος ἴοὸ τῆς οοπίαχε ἴῃ οἰϊηο οὗ [18 
ῬδᾺ] Π45 ἴῃ δἰβ πλὶπὰ ψῆῃδὲ ἢς ἢ88 εχ- Ἴοπβείϊξζυεης ραγίβ, [που μετα Βεηρεὶῖ 
Ῥιεββϑεά εἰβενῇεσα 48 ἴπε ἰββυε οὔ μανίπρ σοηίγαβὶβ λασίλ νυν τῆς μηδεϊἑεῦ; δπὰ 
τεςεἰνεά πηεγου, υἱς.. ἴο ᾶνε Ὀεεη σταπίεὰ ἰουδ νὐτῃ ἴδε δίαςῤῥενιεν, εἴο., οἵ νοσ. 13. 
Ἅπι Ορρογίυπι οὗ βεγνίηρ Ηἰπι ννῦοπι ἢς Ῥαΐέᾷ αμὰ ἰουε, τὲ ἴῃς ἰηννατὰ δηά 
μὰ ᾿π͵υγεά, ΟΥ τ Οος. νἱΐ. 25, χν. το, ουϊναγά πηδηϊξεβιδιίοῃβ τγεβρεςίνεϊ οὗ 
2 Ὅον. ἰν. 1. τῆς Ὀεδίοννα! ἀπά γεϑ! βϑδϊίοη οἵ ρτᾶςε. 

ἀγνοῶν ἐποίησα: Α ροΞδ5:0]6 εοῆο οἵἱ᾽ὀ πίστις ἐν Χρ.Ἰησ. οοουτα ΟΔΙ. [1]. 26, 
τῆς ϑαγίηρ ἴτοπι τ26 Οὔοββ γεοογάεά ἱἰπ σ Τίπ). {ἰϊ. 13, 2 Τίπι. {ϊ. 15. πίστις δπὰ 
Γυΐο χχιῖ!. 34, οὐ γὰρ οἴδασιν τί ποιοῦσιν. ἀγάπη τε 4130 Δεεοοίαἰοά (π τ ]8 ογάετ) 
8ες αἷβδο [Ἑομηῃ χν. 21, χνὶ. 3, Αςῖβ {ΠΠ. 17, ἴῃ τῆς ἢτϑβὲ δἰχ τε 
χιϊ!. 27, τ Οογ. ἰ3. 8. Ὑεῖε ἰβ ἃ γεγηδεῖς- γν. 15-17. ΤΒςο ἀεαϊηρβ οἵ Ομγίϑε ἢ 
Δδ]ς ράγδ]8ὶ ἰπ Τὰες Τοςίανισηὶς ο7 ἐδ τὴς, οὗ οουγβα, ἅτε ποῖ υπΐφυς. Μγ 6χ- 

ΝΟΙ,. [ν. 7 
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ει Τίαι. ἐν. ἐλόγος καὶ πάσης " ἀποδοχῆς ἄξιος, ὅτι Χριστὸς Ἰησοῦς " ἦλθεν " εἰς 
ϑοι ΥΧΧ." τὸν ἢ κόσμον ἁμαρτωλοὺς σῶσαι: ὧν πρῶτός εἶμι ἐγώ. τό. ἀλλὰ 

Ἀ]οδη ὶ. 
Δ. το, νἱ. Ἢ 
14, ἰχ. 30, χὶ. 27, χὶΐ. 46, χνὶ. 18, χν]. 37. 

ρεπεπος 8 τῆς βδηὶς ἰπ Κπὰ, πουρῇ ποῖ 
ἴπ ἄερτες, 48 ἴμαὶ οἵ 81] βανϑὰ βίππεζβ. 
ΘΟ είβε᾽β Ιοηζβυβεσίηρ νν1}} πανεῦ ἀπάετς- 
ἕο ἃ πίοῖε βενεῖς ἰεϑδὲ ἴμδῃ ἰΐ ἀϊὰ ἴῃ Ὧν 
ε886, 80 ἴῃδῖ ΠΟ βίππεσ πεϑὰ ἐνεῖ ἀεδβραίζ. 
[,μεἴ αβ εἱογιἐν αοἀὰ τπετείοσ. 

γες. 15. πιστὸς ὁ λόγος: Τῇε ςοπ,- 
Ρἰείς ρῆγαβε, πιστὸς . «. ἄξιος τεουτβ 
πῃ τ Τίπι. ἱν. 9; ἀπά πιστὸς ὁ λόγος ἴῃ 
τ᾿ Τίπι. {0 σ, 2 Τίπι, 11. σσ, Ταῖς, 111. 8. 

Τῆς οἠἷγ οἵπεσς ρίδοεβ ἰπ ἴἢς Ν.Τ. ἴῃ 
ὙΠ ἢ πιστὸς ἰβ Δρρ!!εὰ ἴο λόγος ἰπ ἴῃς 
δεβε, οἵ ἐξ εαπ δὲ τεροα δὰ δες Ἴ 
ἷ. 9, ἀντεχόμενον τοῦ κα' χὴν 
πιστοῦ λόγον; Κεν. χχί. 5, χχιϊ, 6, οὗτοι 
οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ ἀληθινοί. 

[π Τίς. ἱ. 9 τῆς πιστὸς λόγος σλπποῖ 
τλεδῃ δῃ ἰβοϊαιεὰ βαγίηρ, Ὀυῖ ταῖμεγ τπῈ 
ἴο αἰϊίγ οἵ τπε γτενεϊδιίου ρίνεπ ἱπ ΟἩσῖβε. 
ΟΥ τδὲ οἵδπεν ἔνε ρίδοαβ ἴῃ νυ πίοι πα 
Ῥῆγαβε οσουτβ ἴποῖε ἀγα οὶ πλοσα ἴπδη 
ἴνο ἴῃ ψὨΙοἢ ἰξ 18 ροββίδῖς ἰο 8δᾶὺ ἢ 
φοηδάεπος {μᾶὶ ἃ ἀεβηΐίϊε βαγὶπρ' ἰβ8 γε - 
ἐεσγεά ἴο, ἐ.6., μεῖς, αηὰ ρεζῆδρβ 2 Τί). 
ἴϊ. τ΄. [π {πὰ οἴδοῦ ξλϑβξεα, τῆς 6χ- 

᾿οϑϑίοῃ δε6ΠΊ8 ἴο δε ἃ ὕτί εἴ ραγεπιῃειῖοδὶ 
τηλυΐα, δἰεττηδεῖνα οὗ τῆς τγσυῖῃ οὗ τῆς 
ἜΠΕΙΤΆ] ἀοςσιστίης ἱ ὙνὩϊοἢ τῆς ψντίτες 
ἌΡΡΘπΒ ἴο Ὀς ἀεαϊΐπρ. ϑες ποίεβ ἰπ 

ελςἢ ρῥίδςε. 
πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος: ΕἸε]ὰ (Νοέες 

οπ Τγαης. Ν.Τ. Ῥ. 203) Βῆονβ Ὁ ΠΊΔΠΥ 
ἐχδιηρίεβ τοῦ ᾿Ὀιοάοσυβ ϑίουϊυβ δπὰ 
Ῥίος. μϑετι. ἐπδὶ (818 ρῆγαβαε ννᾶβ ἃ οοπὶ- 
τῆοη οης ἰη ἰδίεγ ατεεῖς. Ης ννουἹὰ τεπάεσ 

ἡ ὃν αῤῥγοδαίΐϊον οὐ αἀνεϊγαίίοη. 
8566 αἷβο Μουϊΐοπ δπὰ ΜΠ ρδη, Ε χροσῖ- 
ἔογ, νὶϊ., νἱ. 185. ἀπόδεκτος ΟΟΟΊΓΒῚΙ 
ΤΊρι: ἰϊ. 3, ν. 4; ἀποδέχεσθαι ἱπ υκε ἀπὰ 
οἴ. 

Οιδες ἐχϑπιρίςβ ἰῃ ἴῃς Ῥαβίογα! β οὗ τῇς: 
δε οὗ πᾶς (--ςμηρημ5) ψἢ δρβίγαςι 
πουηβ (Ὀεβί6β οἷ, ἱν. 9) ἅγε 1 Τίπι. 1Ϊ. 2, 
αι, [ἢ]. 4, ν. 2, νί, χα, 2 Τίτ. ἵν. 2, Τίιϊ. 1. 
10, 15, ἰἰΐ. 2. 

Χρ. ἴησ. ἦλθεν---σῶσαι : ΤῊΐδβ ἰ8 αυϊξα 
αν ἀδηεῖν ἃ βαγίηρ ἴῃ ψϊς ἢ ἴῃ δροβ- 
τοῖς μυχοῦ βυπιπιδά ὑρ [18 ρῥγδοιίοδὶ θὲ- 
Ἰεξ ἴῃ τῆς Ιπσᾶγ διίοη. ἔρχεσθαι εἰς τὸν 
κόσμον, 48 υδεὰ οὗ ΟἾτίβε, 18. ΔΠ ΕΧρΓαΒ- 
βίοῃ οὗ ες ]ομαπηῖπε ἘΠπδοΐορυ ; 866 τεβῖ. 
11 ἰ8 ἴῃς οοῆνεγβα οὗ δποίδεσ Ϊομαπηΐπα 
εχργεββίοη, ἀπέστειλεν ὁ θεὸς . .. (07 
ὁ πατὴρ) εἰς τὸν κόσμον: ]οἤη ἰϊ!. 17, 
χ. 36, χνίϊ. 18, 1 Ἰοδη ἱν. 9. εἰσερχόμενος 
εἰς τὸν κόσμον ἰ5 υδεὰ ἰπ ἴῃς δᾶ πη6 4880- 

εἰδιίοη, Ηςῦ. χ. 5. εἰσέρχεσθαι εἰς τὸν 
κόσμον ἰ8 υϑεὰ οὗ εἰπ, οπι. ν. 12; 
ἐξέρχεσθαι εἰς τ. κ. οὗ [2155 ρῥτορμεῖδ ἰπ 
Σ ]οθη ἵν. 1, 2 ]οβῃ 7. 

ὙνΒεπ να βαν ταὶ 118 18 ἃ Ἰομβδηπίπε 
ἐχργεβδίοπ, ψὲ ἀο ποῖ πιεᾶῃ (παῖ τ86 
στῖτες οὗ τηϊ8 ερίβεῖς ννᾶβ ἰπδθυςποεὰ ὈῪ 
τε ἐοθλθπῖπο ἱεγαέμγε. Βαϊ υηΠ] ἷἱ 
Πᾶβ δεδη ρτονεὰ ἴπαὶ οβη ἴῃς δοη οὗ 
Ζεδεάεε ἀϊά ποῖ ντίτς ἴῃς ἀοδβρεῖ Ὡς ἢ 
αδτβ 8 πᾶπια, δηᾶ τὲ ἴῃς ἀἰβοουγδαβ 
οοπίδίηοδά ἰπ ἰξ σὲ ΠΟΙ ὑπῃϊβιοσγίςδὶ, 
ψὰ τὰ εηιεὰ, ἱπάεεδ οοταρεϊεὰ, τὸ 
ββυσὴς ἴμδὶ ννμδὶ νγὲ τΊΔΥ ἔογ οοηνεηί- 
δῃοα ο81]1] Ἰοπδηπίης τῃεοίορυ, ἀπά {πὰ 
ζαταϊ ας εἼχργεββίοη οἵ ἱΐϊ, νγὰβ ἱπονῃ 
ΨΒεγανεσ Ϊοδη ργεδοῃςά. 
ΝΠ ἦλθεν . . . σῶσαι ο΄ [υὑκς 

χίχ. το, ἦλθεν . . . σῶσαι τὸ ἀπολωλός. 
Ἐοτ ἴῃς ποιίοη Ἔχργεββεά ἰπ ἁμαρτωλοὺς 
σῶσαι ο΄. Μαῖϊ. 1. 21, ἰχ. 13; 866 4180 
7]οῆη χίϊ, 47, ἦλθον .. . ἵνα σώσω τὸν 
κόσμον; Ϊοῇπ ἱ. 29, ὁ αἴρων τὴν ἁμαρ- 
τίαν τοῦ κόσμου; ἀπά τ Ϊοδη ἰϊ. 2. 

ΤΒς ργε-εχίβῖεπος οἵ Ὁ γίβὲ, 48 ννεῖ} 28. 
Ηἰ8 τεϑιβεῖεββ ροννεσ ἴο βᾶνε, 8 οὗ οουτβα 
ϑϑυσηδὰ ἱπ {Πἰ8 ποὺς βυπιτηάσυ οὗ τῇς 
ξοβρεῖ. 

ὧν πρῶτός εἰμι ἐγώ: [πη τῆς ἐεχρετί- 
ἐποεβ οὗ ρειβοπδὶ γαϊρίοπ εαοῦ ἱπάϊν!- 
ἄνα] τηδῃ 8 δίοης νυ αοά, Ηδ 8εεβ 
πουρῆς δυϊ πε Ηοΐγ Οἷς δηά πίβ οννῃ 
δίῃ 1} 861 (οἷ Τυκα χυῖ!. 13, μοι τῷ 
ἁμαρτωλῷ). Απά (ἴδ πιοῖε ἔδγλ]αγ ἃ 
τλδῃ Ὀδοοπιεβ ἢ ἴῃς τπεειὶπρ οὗ αοά 
ἴαες ἰο ἕαςε πε 1685 ΠἰΚκεὶν ἰβ ἢς ἴο 6 
ἀεςείνεά 48 το ἴδε συ Ὡς ἢ ρᾶγίβ Πἰπὶ, 
1:πιϊτεὰ, Βηῖῖς, ἀείςοξινα, ἔγοπι τῆς Ιπθπῖϊς 
δηὰ Ῥετγέεοι, [τ ἰβ ποῖ δᾶβυ ἴο τῖηκ οὗ 
δῆγοης δυΐ ὅ8:. ΡΔυ] 48 ρεηπίηρ' {Π688 
ψογάβ ; δ πουρἢ Πἰ8β ἐχργεββίοηβ οὗ 86]- 
ἁἀερτεοίαιϊίοη εἰβεννῆετε (1 Οοσ. χν. 9, 
Ερβ. 1ἰΐ. 8) ἂσὲ αυΐις ἀϊ εγεπεῖν τνογάδά. 
π᾿ εαςῦ οαβε ἴῃε ἔογπι ἴῃ Ψῃϊοἢ ἴθ αν ἅγα 
ςφουομεά αγίβοϑ πδίυγα!ν ουἱ οὗ ἴῃς ςοη- 
τεχῖ, ΤῊς δἰποοσίιγ οὗ 51. Ρδ}]}᾽ 5 πυστα ΠΥ 
ἷβ ργονεὰά ὃὈγ {πε ἕδος ἰδὲ πε παά πὸ 
τῆοοκ πιοάεβίυ ; ἤδη πα οοοδβίοη οοτη- 
Ρεἰϊεά ἴτ, πε οουἱὰ ἀρργαίβε Πίπιβεϊξ; 
Ζ.6., Αςῖδβ χχί!, σ, χχίν. τό, 2 Οος. χί. 5, 
ΧΙ, χα, 8]. 11. 6. 

γει. 16. ἀλλά: ΤῊΐδΒ 18 ποῖ δἀνετβδεϊνε, 
αὶ ταῖμογ οοπίημαβ ἔγοση νοσ. 13, δπὰ 
ἄενεῖορβ 186 Ἐχργεββίοη οὗ βεϊ -ἀεργεςία- 
εἴοη. Τῆς οοππεχίοη 18: “1 νγ»88 Βυ ἢ ἃ 
βίππες ἴμαὶ απιεοθάθπευ οπς πλρῃς ἀουδὲ 
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διὰ τοῦτο ἠλεήθην, ἵνα ἐν ἐμοὶ πρώτῳ ' ἐνδείξηται Χριστὸς ᾿Ιησοῦς 11 (οἵ αοά) 
τὴν "ἢ ἅπασαν " μακροθυμίαν, πρὸς ᾿' ὑποτύπωσιν τῶν μελλόντων 
πιστεύειν ἐπ᾿ αὐτῷ εἰς " ζωὴν " αἰώνιον. 

" αἰώνων, " ἀφθάρτῳ," " ἀοράτῳ, " μόνῳ ὃ θεῷ, τιμὴ καὶ δόξα εἰς τοὺς 

12 Τίμα. ἡ. 13 σαὶγ, ποῖ ΧΧ. 
νἱ. 12, Τί, 2, δ, 7, εἴς. 
Χὶἱ. τ, χντΐ. 4, σαι. ἱ. 23. 

τῷ ]οβὴ ἷν. 1 
Ὁ Τοῦ. χίἑ!. 6, το, ΓΑ͂ 

Βοπι. ἱχ, 
17, 2, 

17. τῷ δὲ " βασιλεῖ " τῶνκ 2 ΤΑ 
8, εἿ. (οἱ. 
ἀν αὶ, δες 
4 Τίπι. ἐἰϊ. 
το. 

86, νἱ. 27, χὶϊ. 25, Αςὶδ χἰϊὶ, ,.8, Βοπι. ν. 21, τ τίσ. 
ΓΒ ἰχ. 4, ἘΣῪ ἂν, 3: .1 Εν ν ὁ ὙΝ " 

Ῥ ΟΟΙ. ἱ. 15, Ηςδ. χὶ. 27. 
πὶ. νἱ. 15. ο ἾΝ ἱκὰ 

ᾳ ]οδη νυ. 44. [υἀς 25. 

180 ΑὮ, 17, 47, 80, εἰχ οἰῆετβ, ἅ, ἔ, σφ νξ., 80.) 888. ; Ἰησ. Χριστ. ΚΙ, 37, 
Ὁ» ὈΟΒ., ἄστη. 

3 ἀθανάτῳ Ὀ", ἱπνιογέα!ἐ ἃ, ἔ, τ, νξ.ν 5ο., 
ἀθανάτῳ λέτε: ἀοράτῳ. 

Βοῖεπις ; ἘΘ, κὶ, τ (ὑπεογγωῤέδὲ 1) αδά 

5]η8. σοφῷ δ ὈΡΕΚΙ,Ρ, ξο., βγτδοὶ (τοπὶ σαι. χνΐ. 27); οπι. σοφῷ "ΑΌ ΕΘ, 
17, 37, οπε οἴβεσ, [,ἀἰἰ,, 8β4ἢ., Ὀο᾿., Βγτρεβδ, 

ψβείδες 1 οουἹὰ Ὀς βανεὰ οἵ νγᾺ8 ᾿νοσίῃ 
βανίηρ. Βυϊ ΟὨτῖβι Παὰ ἃ βρεςϊαὶ οδήεοι 
ἴῃ νίενν ἰῃ αχιεπάϊηρ ἴο πε Ηἰβ πλεγογ."" 

διὰ τοῦτο, [ο]]ονγεά Ὁγ ἵνα ἀπά τεΐει- 
σίης ἴο ννῆδε []οννβ, οοσυγα ἴῃ Εοπῃ. ἱν. τό, 
2 ᾧος. χἰϊὶ. το, Ερῃ. νὶ. 13, 2 ΤΙ εββ. [Ϊ. 
τι, ῬΏΙΠ ΕΠ). 15. ὅδε 8ι80ὸ οχῃ. χίϊί. 6. 
ἐν ἐμοί ἰ8 υδεά 45 ἰπ 64]. ἱ. τό, 24, ἀπά 
Ὧ5 ἐν ἡμῖν ἴῃ τ Οοτ. ἱν. 6. 1 τοας απ 
οὐ͵εεί ἰεςϑοπ ἴῃ ὨΙΟΏ ΟἨγῖβε ἀϊβρίαγ θὰ 
τὰς εχίεηι οὗ Ηἰβ Ἰοηρβυβετγίηρ. 

ζ : ἈΠοτγὰ ςοσγεοιυ βαγβ (πὲ τῃς 
201]. ντων ὑγονεβ 1παΐ 51. Ρδι] Πεῖε 
ςοπιδίηςεϑ ἴῃς βεπβεβ βγεῖ (Α.Ν.) δπά ας 
ελὶῳ (Ἐ.Ν.). 

τὴν ἅπασαν μακροθυμίαν: ἐλε μένιοξέ 
Ἰοηρομενίπρ τοἰμελ ἣἤδ ἄας (Β[δββ, 
Οναναγ, Ὁ. 162). Ἡδετε στ γεπάοιβ 

ροθ. ἰοπραπὶνἰξαίενι. ΟἾγγβ., ἴοϊ- 
[ϑνἑὰ ὃγν ΑΙἢ. ἀπά ΕἸ]., εχρ  αἰῃβ, " ἀσεδῖεσς 
Ἰοηρευδετίηρ Ηε οουἹά ποὶ δίιονν 'π Δ 
οἄδε ἴπδλπ ἰῇ τηῖπε, πος πὰ ἃ βίππεσ ἴπαὶ 
80 τεᾳυϊτεά αἰΐ Ηἰἴδβ Ἰοπρευβετίηρ ; ποῖ ἃ 
φαγὶ οὐ". [{τπεγὰ μδά ὑδεη ΟΠΪΥ οπα 
ΒΟᾺΪ οὗ δίπῆιϊ πιδη ἴο βᾶνε, ἰξ τνουἹά ἢανε 
πεοάςεά τδς ἱπολγηδιίοη ἴο βᾶνε (δι βου]. 
ἴπ 8ι:. Ρδυ] 8 οδβε, ςοηνεγβίοῃ δαὰ Ὀδεῃ 
τεςεάςα Ὁγ ἃ ἰοπξρ ἱπίεγπαδὶ βισυσρίε ου 

ξίε Ρατί, ἀπά ραδϊΐεηςς οἡ ΟἸγίβι᾽β ρατῖ: 
“1 ἰ8 παιὰ ἴογ ἴπεε ἴο Κίοκ δραίηϑβε ἴῃς 
βοαὰ᾽". ἅπας ΟὨΪΥ οτουτβ ἴῃ ἴῃς Ῥαυ πα 
ερίδβιιεβ αραΐπ ἰπ Ερῃ. νί. 13. [18 τ8δ6 
“8. ςοπῆπεά ρῥγίῃοί ραν ἴο ᾿ἰτεγαγν ἄοου- 
ταεηῖς ᾿" (Μουϊέου ἀπὰ ΜιΠραη, Ε χροοὶ- 
ἐον, νὶϊ. νὶ. 88). 
πρὸς ὑποτύπωσιν τῶν μελλόντων: 

Τῆε ὑδς οὗ ἴῃς ρεηίεῖνε ἢετο 18 ρδγδι οἷδε 
Ἐχδοῖν ἴῃ 2 Ῥεῖετ ἰΐ 6, ὑπόδειγμα μελ- 
λόντων ἀσεβεῖν, “ λπ ἜχΑπηρῖὶς πο ἰβοιο 
τᾶδὲ ββουϊά [ἵνὲ ὑπροάϊν᾽); δἀπά τ Οοσ. 
χ. 6, ταῦτα δὲ τύποι ἡμῶν ἐγενήθησαν ; 
αἶδο τ Τίπι. ἰν. 12, ψῆεγα βε6 τεῆ. [ἷ᾿ 
ἄοεβ ποῖ πιεδῆ 28 ΚΝ. (αθπ φηβαμιῤὶδ 
ἐκοηι), ται 51. Ῥαὺϊ νγἂβ ἴῃς Αγεῖ βρεςῖ- 

τῆδη οὗἁ [6δι15᾽ ννοτὶς οὗ σταςς, Ὀυϊ ταῖμεσ 
8ἃ8 ΑΝ. (α ῥαΐίεγκε ἐο ἐδεη), τι πὸ 
οπε ΨὯΟ ἔἐνεσ δἤεγνναγάβ ἤεᾶσβ ἴῃς ρτὰ- 
οἰουδ ἰηνὶϊδτίοη οἱ ΟΠ γῖβε πεοὰ παηρ Ὁ 0 Κ 
ἴτοπὶ δοςερτίηρ ἰξ Ὁγ τεάβοῃ οὗ ἰδς ρτεδῖ- 
Πε88 οὗὨ δίβ βίη, ῇεη ἢς δδ8 ἴῃς δχδσωρὶα 
οὗ 8ι. Ῥαὰϊ Ῥεΐογε μἰπὶ (βδο Οἤσγβ.). ε 

ὐ 4, οὗ οουτβε, ἰ8 ἴδε ψῃοῖε 
τεληβδοιίοη οὗ 8:1. Ῥδῃ} 8 ςοηνεζβίοῃ ἰπ 
411 [115 Ὀεασίηρβ, αὐ ἐπγογαίέοπενε ἐογμνε 
φηΐ ἐγεάἑἐωγὶ ἐμὲ ἐπὶ (νυ]ρ.). Βεηρεῖ 
ΤοπΊρασεβ 8. χχχίΐ. 5, 6, “" Τῦου ἰογραναοδί 
τὰς ἱπίφυϊεΥ οὗ Τῇ δἷπ. Εος τ8΄]18 ἰεῖ 
Ἔν συ ους ἰπδὶ ἰ8 ρον γῶν υπίο {Πες,᾿ 
εἴς. 

πιστεύειν ἐπ’ αὐτῷ: πιστεύειν ἰδ τ18- 
π.8}}Υ ἔο!]οννεὰ Ὁγ εἰς ἀηὰ τῆς δες., οὐ τς 
δβἰπιρὶς ἀαι. Βαϊ ἐπί σὰ δος., ἀπὰ ἐν 
81 αἷβο ἰουπά. Τῆς ςοπειγυοστίοη ἰῃ τ8ς 
τεχὶ ἰ8 ἄυς ἴο ἂπ ὑποοπβοίοιβ γερο ]θςίοη 
οἵ Ιβαίδῇῃ χχνίϊϊ. τ6 (α͵8ο φυοϊεά Εοπι. ἰχ. 
33, ΧΟ ΙΙ, 1 Ρεῖες ἰΐ. 6); δηὰ πὸ οἵδες 
ἐχρίαπδιίου πεθά ὃς βδουρῆϊ. ΤΏ ΟἿΪΥ 
οἵδε ςετγίδίη ἱπβίδπος οὗ ἴπε βᾶπ)α οοῦ- 
δισυςξίοη ἰ8 υκὲ χχίν. 25. ΤΈΣ οτἰτῖςαὶ 
εὐϊίοτβ τε)εςὶ ἰ ἰῃ Μδῖιὶ. χχνὶϊ. 42. 
γε. 17. Τῆὶβ ποῦϊε δοχοίορυ ταΐρπῖ 

ὃς οπς υδεά ὃγ 8ι. Ραὺ] Πίπιβεὶ ἢ ἰπ οτς 
οὗ μἰβ δυςπατγίϑεὶς ργάγετβ. [1 18 βίρῃϊ- 
οαπὶ τδδι ἰη της [εὐνβῃ ἔοττηβ οὗ ἔβδηκδβ- 

εἰνίπα Ὁ δ Ὰ] ἼΤΩ ἰδ οἵ ςοηδβίδηϊ 

οσουγτεηςς. 866 τεΕΗ͂,, ἀπά θεὸς τῶν αἱ. ἱπ 
Ἐσοϊυ8. χχχνὶ. 22. Βεηρεὶβ βυρρεβίίοῃ 
(οη ςοἢ. ἱ. 4) τπαῖ ἰπεσα 8. ἃ ροϊεπιῖςδὶ 
τείετεπος ἴο {πε δεοπβ οὗ ἀποβιϊοίβπι 15 
ἔδηςὶδι! δηᾶ υηπεσθββαγυ. 88 
ἃ τ{|6Ὶ οὗ αοάὐ τς Βδίπεοσ, ἰ8β ἑουπὰ ἱπ νὶ. 
15 ἀπά εν. χν. 3, ἃ ρδββᾶρε οὗ Ψ Ὡς ἢ 
ϑινγεῖε βᾶγβ (εοριςβ. ἴῃ ἴος.), “Τπε τδουρμὶ 
88 ΜῈ] 48 ἴπε ρῃγδβεοίορυ οὗ ἴς ϑοπβ 
8 βιγαηρεῖν Ηεδγαίς ". ΩΓ Ῥβ. ἰχ. 37 
(κα. τ6). 

άρτῳ: Τῆς ἰδτες δάϊεοιῖνεβ ἀφθά- 



νες. 5. αἰῶνας τῶν αἰώνων - ἀμήν. 

48, χχὶ!ὶ, τίθεμαί σοι, " τέκνον Τιμόθεε, 
46, Αςἰ5 
χἰν. 22, 
χχ. 32, 8 Τίῃ,. ἰΐ. 2, συ Ῥεῖ, ἱν. στρ. 

,» ἀοράτῳ, μόνῳ δτε οο-οτάϊπλις δρὶ- 
ἔοι οὗ δεδν γλ ἢ ἐνωπογίαϊ, ἑποϊςἰ δίς, 
μπίφησ. 

ἄφθαρτος, ἐνωπονγέαϊ, 48. ἂπι ερίτπεῖ οὗ 
(οά, οοουτβ Ἐοιῃ. ἱ. 23 (7. ΝΥ ἰ8ἀ. χίϊ. τα, 
τὸ γὰρ ἄφθαρτόν σον. .. πνεῦμά ἐστιν 
ἐν πᾶσιν, ἀπὰ Μουϊᾳοη πὰ ΜΙ]Πἔραπη, 
Ἐχροσίέον, νἱῖ., νὶ. 376). 11 ἰ8 ἀχραπᾶδά ἴῃ 
νἱ. 15 54., τόλο οπἷῖγ λαίᾷ ἱπεπιογίαι ἐγ, 
Ἶπδὲ 18 ἀοράτῳ Ὀεςοπιε8 τόλονι πὸ νιᾶπὶ 
λαΐδ ςεεη, ΜΟΥ οαπ 566 (ἴος ἰῃε τῃουρῆι, 
866 Ϊοδη ἱ. 18, (οἱ. ἱ. σϑ, Ηδῦ. χί. 27, 
σ Ἰοδπ ἰν. 12), ἀῃὰ μόνῳ Ὀεσοπηεβ ἐλ 
δἰεςεεὰά ακὰ οκῖγ ῥοίεπίαίς. ἙἘοτ τδ6 
δρίεμεῖ μόνος, υδεὰ ΔὐΟΒοΪ υ[εἶν, 86ε τεῆϊ, 
δηὰ αἷβο Ῥβ. ἰχχχνί. το, Ἰοῆη χνῖϊ. 3, 
ἘἜοπι. χνί. 27. 

τιμὴ καὶ δόξα: ΤῊΐδβ οοπιδί πδίίοπ ἰῃ ἃ 
Δοχοίορυ ἰ8 ἔουπά Κεν. ἱν. 9, δώσουσιν... 
δόξαν καὶ τιμὴν ; ν. 13, ἧ τιμὴ καὶ ἡ δόξα. 
Ιῃ 8ι:. Ραυ]8 οἴπες ἀοχοίορὶ ε8. (6 ]. ἱ. 5, 
Ἔοπι. χὶ. 16, χνὶ. 27, ΡΒϊϊ. ἱν. 2ο, Ευῆ. 
ἀϊι. 21, τ Τίπι. νὶ. τ6, 2 Τίηι. ἱν. 18), ἢ 
ἀπε Ἔχοεριίοη οὗ σ Τί. νὶ. τ6 (τιμὴ καὶ 
κράτος), ἡ} ποῖ ἔουπά; δηὰ δε 
ἌϊννΑΥ8 ἰὼ ἢ ξα (8ες νΥεβίοοιι, Αἀάϊ- 
Αἴοπαὶ Νοῖς οη Ηεῦ. χιϊ!. 21). 

γν. 18-2ο. Τῆς οδᾶγρε τπδῖ 1 4πὶ οί νίηρς 
σου ποῦν ἰδ ἰπ ΠδιτίοπΥ ϑγἱ τ νῃδὶ γοὰ 
δελγὰ ἔγοπι ἴδε ργορῃεῖβ δὲ γους ογάϊ- 
τδῖίοθ. [τ ομἷυ επρῃδβίβεβ {πε ἔππάδ- 
τασηϊδὶ πλοτδὶ τγαϊδίϊοπβ οὗ πιδῃ ἴο {πίπρα 
τπδεεη δηὰ βεεη. Το τγα]εςτίοη οὗ 688 
Ῥείποῖρεβ8. οὗ πδίυγαὶ τε ρίοη πδίαγα!ν 
158..68 ἰπ ἃ ρεγνεσβίοῃ οὗ γονοδ] εἁ γε]! ρίοη, 
βυςἢ 48 οδυβεὰ [πε ἐχοοσηπιυπίςδιίοη οὗ 
Ἡγτηεπδευβ ἀπά ΑἸεχαπάεσ. 

νεῖ. 18. ταύτην τὴν παραγγελίαν [8 
ῬϑτΥ τεβυτηριίνε οὗ ναζ. 3; ἴξ ἰβ ἴδ8 
Ῥοκίτῖνε ἀϑρεοὶ οὔ ννῆδι ἰβ ἔδεσε περᾶ- 
Εἴνε!ϊγ εχργεββοᾶ; ὃδυῖ 88 ἰξ σόποεγπβ 
Τιπιοῖῆν ἀϊγεςεῖγ, ἰἃ Π88. ἃ σεΐξεγεησς ἔοτ- 
«νατὰ το ἵνα στρατεύῃ, κιτιλ., δΔηὰ το πε 
δεπεγὰὶ οοπίθηΐδ οὗ ἴπε ερίβε]ῖθ. Βεηρεὶ 
τείετβ ἰὶ ἰο παραγγελίας, νετ. 56. ΡεΙϊε 
το πιστὸς ὁ λόγος, κιτιλ. 

παρατίθεμαί σοι: Τῆε υδεὲ οὗὨ 1818 
πνοτά, 48 ἴῃ ἴ[ὺκα χίϊ. 48, 2 Τίπλ. ἰΐ. 2, 
βυιρρεβίβ τπαὶ ἴῃς παραγγελία ἰδ ποτα 
τΠδη δπ ἰπ) υποϊίοη οὗὨἉ [6 ΠῚΡ ΓΆΡ ὈΓΡΈΠΟΥ, 
τῆλὲ τ ἰΒ ςοππεοιοὰ νυ ἱτα, 1Σ ποῖ {πε 8δπὶα 
85, τῆς παραθήκη (ἀεῤοΞσέξωμνι) οὗ τ Τίπι. 
νὶ. 20, εἴς. 

τέκνον Τιμόθεε: ὙΠεῖε ἰδ ἃ Ρεου τᾶς 
αἰεοιϊίοπαῖε εαγηθιΐϊηθββ ἱπ {Π|8 υ8εὲ οὗ 
ἐῆς ρεζβοπαὶ ἡᾶπις, Βεσε δπά ἰῃ τμε σοη- 

ι 8εὸ νεζ. 2. 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ἃ ΄. 

18. Ταύτην τὴν " παραγγελίαν "παρα- 
κατὰ τὰς “" προαγούσας ἐπὶ σὲ προφη- 

τσ Τίαι. ν᾿ 44. 

οἸυβίοη οὗὨ τῃς Ἰεἰξες (νί. 20). ΟΥ̓ Τυϊς 
χ. 41, Μαγίμα, Μαγίλα; χχιϊ. 34, Ῥείον; 
]οδη χίν. 9. βλδἐρ; χχ, τ6, Μαγγ. Ἑος 
τέκνον 8εε ποῖε οἢ νεζ. 2. 

κατὰ τὰς... προφητείας, κιτιλ.: ΒΥ 
τῆς ργορμεοίεβ, εἴς., ἃσε πιδδηῖ ἴῃς υἱΐετ- 
δηςεβ οὗ ἴῃς ργορῃεῖβ, βυςἢ δ5 51145 (απὰ 
ποῖ δχοϊυάϊησ δι Ῥδὺϊ Πίπι86 1) ννῆο 
ψεα ἢ 5:1. Ραυ] ἤδη ἴῃς οτγάϊπδιίοη 
οὗ Τιπιοῖῦγυ Ὀδοδπιε ροββίδ]ε; υἱέεγαποεβ 
ΨὨΪΟΒ ροϊηιθὰ ουἱ ἴδε γουπρ πιδῃ 88 ἃ 
Ῥεΐδοη βυΐϊιαῦϊε ἔος ἴῃς πηϊηϊβίγυ, ἐδά 
ἐπε ταν ἰο ἰτα (Ἐ.Ν.π..). 80. ὕδευβ. 
ΤΒετα ἰβ πὸ πεδὰ ἴο βυρροβε ἴπδὲ ΔΩῪ 
Ἰοηρ ἰπίεγναὶ οἱ εἰπιῈ εἰαρβεὰ Ὀείννεεη 
τῆς ἤγβὲ ργορῃειίοαὶ υἱΐεγαηοθβ ἂπὰ ἴῃς 
Ἰαγίῃρ' οἡ οὗ μβαπάβ. ἴῃ δὴν ςΆ86, βἰπιιϊδσ 
Ῥιορῃδοῖεβ δοσοπιραηίεά τε δοὶ οἵ ογάϊ- 
παϊϊίοη. ὙΤῆΐβ εχρίδηδιίοη ἄρτεεβ ὃδεϑὲ 
ἢ ἀπὰς ογάοσ οὐ (ες ννογάβ, δἀπά ἰβ ἱπ 
Βασηλοην ὙΠ φαγ] ες δηὰ ἰδίεσ γείεγεποθς 
το τῆς εχίγδοζάϊπαγυ διηςείοη οὗ ργορῃςειβ 
ἰῃ τεϊδιίοη ἴο τῃς πιϊπίβίγυ ἰῃ ἴῆς ἀροβ- 
τοϊϊς ςοἢυτοῆ. Τἤυβ ἰπ Αοςἰβ χιϊ. στ, 2, τ 6 
ἱπιροβίείοη οὗ πδληάβ οὐ βδυϊ δηὰ Βαγηᾶ- 
8458--- ὙΠ οῖποῖ ἴος ἃ βρεοΐδὶ πιἰββίοῃ οσ ἴὸ 
ἃ ἀϊδείποις ογάδθσ ἰξ πιαῖίειβ ποῖ---νὰβ δὲ 
τῆς ἀϊοιαιίοη οὗ ργορῃεῖίβ.υ Απά Οἴεπι. 
ΑΙεχ. (θ κὶς Φὲένες. 42) βρεᾶκβ οὗ ἴδε 
ΑΡροβεῖε [οδμπ, κλήρῳ ἕνα γέ τινα κληρ- 
ὥσων τῶν ὑπὸ τοῦ Πνεύματος σημαινο- 
μένων. ἴπ τς 84π|6 Βεῆβε πιᾶὺ ὃς υπάετ- 
βίοοά ΟἸεπι. βοπι. αὐ ΟΥ. ἰ. 42: οἵἷ 
ἀπόστολοι ἀπ ἀρηωρδλῥεια τὰς ἀπαρ- 
χὰς αὐτῶν, δοκιμάσαντες πνεύματι, 
εἰς ἐπισκόπους καὶ διακόνους, τ 

1|8 Ἔνίάεπι ἔσοτῃ ἷἱν. 14 ἴπαὶ ἴπε ρτο- 
ββεον δοςοιηρδηγίηρ (δες ἰαγίηρ-οη οὗ 
δηάβ ννὰ8 οοηϑβίἀδγεὰ δὲ ᾿εδϑὲ Ἴσοηίσίδυ- 

ἴΟΤΥ ἴο {πε Ὀεδῖονναὶ! οἵ ἴδε ομαγίβιμα ; ἰΐ 
͵ἰ8 παΐιγαὶ ἴο βαρροβε πδὲ ἴἃ νν88 οὗ τῃ 6 
πδίυτο οὗ ἃ οἤδγρα ἴο ἴῃς οληάϊάαίε. 851. 
Ῥαυὶ ποῖα βᾶγ8β {πὶ Πὶ8 ργεβεπὶ σβαῦσε 
ἴο Τί οί ἢγ 18 ἐπ αεορογάαπος εοἱίκ, ἐπ ἐλε 
φῤὶγὶἐ οὗ, απὰ αἷδο ἐπ γεϊηγογεενισπέ οὗ 
ᾧκ στρατεύῃ ἐν αὐταῖς) τῆς Ἑσάᾶτρεα δε 
διδὰ ογί ρῖπδιν γεοεϊνεὰ οη ἂῃ οςοδβίοη οὗ 
δου δῖ βοϊεπιηϊγ. ΤῊΪΐβ ἰ8 ἃ βιεϊπιυϊδῖ- 
ἱπρ' ἀρρεᾶὶ {{κ6ὸ τπαὶ οὗ 2 Τίπι. 1]. 14, 
“Κπονίηρ οὗ ψβοτὰ ἴπου Παβὲ ἰεαγπθὰ 
τδεῖη ᾿᾽». 

ΕἸΙΠοοες ἀϊδοοππεοῖβ προαγούσας ἔτοτα 
ἐπὶ σέ; ὕυϊ “ ἐογετυπηΐηρ, Ργεουσβοτυ,᾽" 
͵β Ροΐπε] 688 48 δῇ βρίἐμεῖ οὗ ργεάϊςιἰοηβ, 
τπουρῃ αυἱε ἀρρσορείδιες 88 δρρίἰεὰ ἴο 
ἐντολή ἰπ Ηεῦ. νἱΐ. 18; δπὰ τε ποιίοῃ 



18---2ο. ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ἃ ΙΟΙ 

τείας, ἵνα " στρατεύῃ 1 ἐν αὐταῖς τὴν καλὴν “ στρατείαν, 19.. ἔχων νυ: (οι. ἴα. 
πίστιν καὶ " ἀγαθὴν ᾿ συνείδησιν, ἦν τινες ᾽ ἀπωσάμενοι " περὶ "τὴν Κι ταο 

Τία,. ἰΐ. 4. " πίστιν " ἐναυάγησαν - 20. ὧν ἐστὶν Ὑμέναιος καὶ ᾿Αλέξανδρος, οὖς ν᾽ ἃ ὕοτ, Σ΄ 
" παρέδωκα " τῷ " Σατανᾷ ἵνα " παιδευθῶσι μὴ " βλασφημεῖν. κα ὅδε νες, 

γ Αεῖο 
6. 

2: Τίπ,. νἱ. 21,2 Τίξω. 1]. 8. 8 1 Ὁος. χὶ. 25 οι ΟΧΧ. δ 1 Οος. ν. 5. δ Ἄειε νἱ!. 42, χχὶΐ. 3,1 Οος. χί. 32,2 (οσ. νἱ. 9, 2 Τίπα. ἃ). 25, ΤΊΣ, ἐ, 15. ἁΜαῖι, ἰχ, 35 : Ἢ 
Σχνὶ. ὅς, ἴοδπ Χ. 36, ζῶ: ΧΙ. 45, ἡνΐι. 6, χχνὶ. ΩΝ ἘΣ ΒΗΆΒΈΡΕΣΕ ΒΟ Μεὶ 

1 στρατεύσῃ "Ὁ". 

οἵ “ Ῥγτορδεςῖεβ υἱἱεγεὰ ονοῖ Τπιοῖῦν αἱ 
δί8 οσάϊπδιίοη.. .. ἑοσεῖς]πρ μῖ8 δαυτα 
ΖεΆ] Δηὰ βυςςεβ8 ᾽ 8 ὑπηδίυγαὶ. 

ἵνα στρατεύῃ . .. τὴν καλὴν στρα- 
τείαν : Τῆς τι ΠΙΒΊΤΥ ἰ8 Βροκεῃ οὗ 88 α 
τραγαγο, νεϊ α, “ ἴθε βεγνίοε οὗ ἃ 
στρατιώτης ἰπ 41] ἰ18 ἀειαὶ]β ἀπὰ ρασιὶ 
τἰουϊαγβ ᾿᾿ (Ε11.). ὅ8ὲεε τεῆῖ, ἀπά δὴ ἱπ 
τεσεβεπρ ΡάγΆ]}1εἰ ἱπ 4 Μαος. ἰχ. 23, ἱερὰν 
κ᾿ εὐγενῆ στρατείαν στρατεύσασθε περὶ 
τῆς εὐσεβείας. 

ἐν αὐταῖς: ἐκ ἐλένι, ἃ8 ἰῃ ἀεδἔεπεῖνα 
διτίουσ. (νΊπες Μουϊίοη, Ογαννιαν, Ὁ. 
484). (ὕ. Ἐρῆ. νἱ. 14, τό, ἴον ἃ βἰπιϊασ 
υ8εὲ οἵ ἐν. 

καλός ἰδ οπατγαςιετίβεϊς οὔ ἴῃς Ῥαδβίοσαϊβ, 
ἴῃ νὩΐϊοἢ [τ ὀσουτδ πυννεηίγ-ἔουσ εἰπλε8 85 
ἀραϊπδὶ εἰχίεδεπθπ {πὲ ἴπ τῆς οἵδες 
Ῥαυϊΐπε Ερίβιϊεβι ἴ ἢῶ8β ἃ δβδρεςίδὶ 
ΟὨΒσιβείδῃ τοξοσεπος ἴθ δυο Ρἤγαβεβ ἃ8 
δε ρῥγεβεηῖ, δπὰ δ8 4ιδιγίηρ στρα- 
τιώτης, 2 Τίπη. ἰἰ. 3; ἀγών, χ ἔα, νὶ. 
12,2 ἐμὲ Ἷν: 7 Ἕ δ αλία, τ Τίπι. ἱν. 
6; α. 1: Τίπι. νὶ. 12, 13: παρα- 
ΝΣ Τίπι. ἱ. 14; διάκονος, τ Τίτη. ἣν. 
6. Μογεονοσ, ἴδε ὑδὲ οὗ τῇς νοτὰ ἴῃ 
ἴδεδβε ερίβεϊεβ 18 αἷδο ἀϊβεγεης ἴτοτι ἐμαὶ 
ἰουηὰ ἴῃ 186 εβεϊετ ερίβεϊεβ : (α) ἰΐ ἰδ 
υδεά δ ἃ φυδ]γίηρ δἀ)εςιῖνε τνν εἶνε εἰπγ68 
ἴῃ τῆς Ῥαδβίογαὶ 8 (εχοϊπάΐηρ καλὸν ἔργον, 
καλὰ ἔργα) υἱς., ἴῃ δἀάϊ᾽ιίοη το τῆς τεῆ. 
Αἰγεδλὰν φίνεπ, 1 Τίπι. 1]. 7, 13. νἱ, 10. 
ΤῊ υὑδε [8 ποῖ ἰουπά ἰη ἴῃς οἵπες Ῥαυϊπα 
Ἐρίβεϊεβ. (δ)4.8 ἃ ργεάϊςδιε 'ε οοουτα ἔννίος, 
υἱκ.. τ Τίτη. ἱ. 8, ἵν. 4, 48 ἀραϊπβὲ οπος 
εἰβεννῆεσα ἰῃ Ῥαυϊ, Κοπ). νὶϊ. 16. Οη τς 
οἴδες μαπά, τὸ καλόν ἰ8 ποῖ ἐουηὰ ἱπ (ἢς 
Ῥαδιοσαῖβ, που ἔνε {ἰπ|ε8 εἰβεννποῖα 
(οπι. νἱ!. 18, 21; 2 Οον. χὶϊὶ, 7; Ο]. νἱ. 
91:1 ΤΏςεδδ. ν. 21); ποῖ καλά (Εοπι. χίϊ. 
17; 2 Οος. νἱῖ. 21); ποσ καλόν (Εοτη. χὶν. 
21:1 Ὅοτ. ν. 6, νὶϊ. 1, 8, 26, ἰχ. 15: 
Οδ]. ἵν. 18); δυῖ τοῦτο καλόν οὐοῦτδ 
εἶδαρ. ἰϊ. 3 (Τίς. [1]. 8) 28 ννεῖ] δ5 πα 
(ος. νἱϊ. 26. ϑ8ες αἶβο ποῖς ου Ἵὔδρ. {ϊΐ. 
τ. 

νει. 19. ἔχων: ἴτ ἰβΒ Ὀεδὲ ρεῖπαρβ ἴὸ 
ΒΌΡΡροβε ἴπδὶ ἴῃς πιείδρῃον οἵ ννδγίαγε ἰδ 
ποῖ οοπεπυεοά Ὀεγοπᾶ στρατείαν ; εἶδε 
να τηΐρῆς τεπάεσ, λοίαΐηρ ζαϊέλ, 8ἃ8 ἃ 

βῃ:εἰά, ο΄, Ἐρῆ. νί. 16. Βυϊ ἐν αὐταῖς 
ἱπηρ!ῖεβ τδᾶῖ τἴμε ριορμεοίεβ ἱποϊυάεά 
ἘΝΕΙΥ Ρίεςε οὗ ἀείεηβινε διπουσ. 80 
ἔχων ἤεῖε ΒΙΓΊΡΙΥ πηεᾶπβ ῥοςσεσεέηρ, ἃ8 
ἴῃ τ Τίπι. 1]. 9, 2 Τίπι. ἴ. 13, ἢ]. 5, 
Εοπα. ἰΐ. 20, τ Οοτγ. χν. 34, 1 Ρεῖ. {ἰϊ. στό. 
συνείδησιν: δεε ποῖε Οἡ νεῖ. 5. 

τινεᾷ : 566 ποίε Ο νεῖ. 3. 
ἀπυσάκεγοι : Τῆς ἱπάϊςίπιεηε ἂραϊπβὲ 

τῆς τηοσαὶ βίαπάαγά οὗ τῆς ἔαϊβε τεδοῆοσδ 
8 πεῖεὲ εχργεββεὰ τῆοσε βενεσεὶν ἤδη 
ἃῦονε ἱπ νεσ. 6. Τπεσα πεν ἅγα βαϊά ἴὸ 
δᾶνε “πιββεά ᾽ οὐ ““περίεςιεά ᾿" (ΑἸ, 
εἴς. ; δυῖ μετὰ ταὶ {πεν ἐλγμσέ ἐξέ γονε 
ἐλονι (ΕΝ. οὐ. Αςίδ χίτϊ. 46) νυ ἤδη τ ἱπὶ- 
Ῥοτγίυηςεά ἔοτ δἀπιλίτίδηςα ἱπίο ἐΠεῖτ Πεαγίβ. 
“ Βεςεάϊε ἰηνίῖα. ϑετῆρος ἀϊςῖς, ΝοΙ͂ τὴς 
Ἰδλεάεσε ᾽" (Βεηρεὶ). 

περὶ τὴν πίστιν ἐνανάγησαν : Αποῖδπες 
οὔδηρε οἱ πιείδρδοσ: ἐλεν τηδεγεὰ μιογαὶ 
“πέῤῥιυγεςκ, 50 αν ας ἐλε ἠαϊ ἐδ ̓ ς εοη- 
εὐγμεά. “ἌΝ Ώεη πὰ [{{ 18. σοττυρε, ἰξ 
ἐπβεπάειι ἃ ἀοοιτίπε οοηρεπίαὶ τὸ ἴτ᾽" 
(ΟὮγγβ.). Υὲ γε ποῖ ᾿υβειϊβεὰ ἰπ ἱπίες- 
Ριεϊπρ τ εγεά τἰέῤῥενγεος δα ᾿ῃουρἢ ἰξ 
τηοδηὶ τπδὶ {πεν ννεγα ἰοδὲ Ῥεγοηὰ πόρε 
οὗ τεοονεσυ. 81. Ῥαὺϊ πίτηβοῖῖ δά βυΐ- 
ξετεὰ βῃϊρντεοῖς δὲ ἰεαδὲ ἴουσ {ἰπηεβ (2 
(ος. χί. 25) ἤεη πε ψτοῖς (Πὶ8 ερίβεϊε. 
Ηε δαᾶ οη εδςῇ οςοδδβίοῃ ἰοβὲ ἐνεσγιπίηρ 
εἐχοερὶ δίπηβεϊξ. Εος {πε Τοπδιτυςτίοῃ, 
ζ΄. περὶ τὴν πίστιν [ἀλήθειαν] ἠστόχη- 
σαν, τ Τίτη. νὶ. 21, 2 Τίτη. ἰϊ. 18; 
ἀδόκιμοι περὶ τὴν πίστιν, 2 Τίπι. ἰϊϊ. 8. 
περί νἱΠ ἀος. ἰ8 υϑεὰ ἰπ ἃ βοσηενῆδι 
Βἰ πη} δεῆδε ἰῃ Μαΐ ἱν. το, υκα χ, 40, 
41, Αςίβ χίχ. 25, ῬΏΪ]. ἰϊ. 23 (πε οηΐγ ἰπ- 
δίδπος ἰπ Ῥαυΐ ουϊδίάς {πε Ῥαβίογαβ) σ 
Τίπι. νὶ. 4, Τίς. 11. 7. 

Ἡγπιεπδεῦβ πὰ Αἰεχαπάε ννεσς ἴδς 
τὶ πρ᾿ ελάετα οὔτποβε νῃο πδὰ δυβειοὰ βδϊρ- 
νυ το, Τοῖς ἰβ πο βυβῆοίεηϊ τελβοῃ ἴῸ 
ΒΌρΡροβε δαῖ {π|8 ΗἩγτηεπδεῦβ [8 ἀϊεσεηὶ 
ἔτοτα ἴῃς Βεζειίς οἵ {πε δαπὶῈὲ πδηια ἴῃ 2 
Τίπι. ἰΐ. 17, ἤεσα ἮΪΒ ΟΥΤΟΙ 18 ΠΊΟΓΕ ΡΓΕ- 
εἰβεῖγ ἀεῆποά, Τῆς ἰάεπεϊβοδιίίοη οὗ 
ΑἸΙεχαπάεν ἱτ ΑἸεχαπάδς ἴῃ 6 βπ} ἢ οὗ 
2 Τίπ. ἱν. 14 18 τῆογε ργθοδσίουβ, 

γες. 2ο. οὖς κα τῷ Σατανᾷ: 
1 λαυε ἀεϊνεγεά (ΑΟΝ.) ἐχργεββεβ ποτα 



ς 2 Μεος. ἰν. 8, τ Τίπι. ἱν. 5. 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ἃ 1. 

11. τ. "Παρακαλῶ 1 "οὖν πρῶτον πάντων ἡ ποιεῖσθαι ἡ δεήσεις, 
προσευχάς, " ἐντεύξεις, “ εὐχαριστίας, ὑπὲρ πάντων ἀνθρώπων ---- 

άτ (ον. σίν. στό, ΡΒ1]. ἱν. 6. 

1 παρακάλει, οὗξεεγα, Ὠ"ΈΕτα, ἅ, αὶ (ποῖ τὴ, βδῃ. 

δοουγαίεῖν θη 7 ἀεϊσεγεά (Ἐ.Ν.) τῆς 
ἕοτος οὗ τῆς δογίβε ἰοϊ]οννεά ὃν {πε 8Ὁ- 
7νηςᾶνε : {ΠῈν ννεσα 51}}} υπάεσ βεηΐϊθπος 
οὗ εἐχοοσηπιυπίςδιίοη (δες Εἰεϊὰ ἐμ ἰοε.). 
ΤΒε τδεοσυ οὗ ἰμε γεϊδιίοη οὗ τε Ομυτοῖ 
ἴο ποη-ΟἸ τ βείδῃβ νος ὑπάεε] 68 (ἢ 8 
ῬΠτΆδῈ ἰ8 ἐχργεββαὰ ἴθ 1 ]οδη ν. το, ἐκ 
τοῦ θεοῦ ἐσμεν, καὶ ὁ κό: ὅλος ἐν 
τῷ πονηρῷ κεῖται. ΤἼε ἐξουσία τοῦ 
Σατανᾶ ν»ᾶ8 “τῆς ἀδτηκηα688᾽᾽" ὀνεῖ ἀραϊῃβὶ 
“18ε Πρ οὗ τλὲ Κίηράοπι οὗ Οοὰ 
(Αςῖδ χχνὶ. 1:8). Τῆς ςοποεριίοπ 18 ποῖ 
Ρορυΐϊᾶς ἀπιοηρ πιοάεσῃ ΟὨ τ βιίαπβ. Τῆς 
ἴννο Κιπράοπῃδβ, ἱῦ ποτα δῖε ἴνο, δανα 
ἱπιεγρεπειγαιεὰ ες οἵμοσ. Τῆς ρῆσαβεο- 
Ἰοσγ, Βεῖε δπὰ ἴῃ {πε ρδιδ]]εὶ,  Οοσ. 
ν. 5. 18 θαβεά οἡ οὗ ἰϊ. 6, ἰδοὺ παραδίδωμί 
σοι αὐτόν. Τῆε πᾶπ!ε Σατανᾶς 480 
Του πῃ ΟπαρΡ. ν. 15 Δπά ἴῃ εἰρῃι οἵδοι 
Ρίδοαβ ἰπ ἴς Ῥαυϊηε Ερίβι1 68. 

ἵνα παιδενθῶσι : Τῆς Δροβίοϊὶς ϑενευῖν 
ΜΒ ποῖ τηεγεῖν ρῥυπῖίνε; [ἃ ν88 α͵80 
ςοτσζθοῖίνε. Τῆς ἱπίεπιίοη, δὲ ἰθδϑῖ, οὗ 
ἐχοοπιπιυηϊςδιίοη νγὰ8 ἵνα τὸ πνεῦμα 
σωθῇ, τ ΟοΓ. ν. 5. 80 Οἴγγβ. - 
τηῦβί ποὶ τπεγείογε γοπάοσ μεῖς, βαγοαβίϊο- 
411γ, ἐλαΐ ἐλεν μα) ἰεαγη, ΑἸΝ., ὃυς 
ἐκλαὲ ἐλπεν νειιρὰέ δὲ ἰαμρδέ οὐ ἱπ- 
σἐγμοίφά. Αἱ τῆς δβαπὶὸ τἰπια, ἰς 8 ὑη. 
πδίυτΑ] ἴο 488ιπ|6 ἢ Βεηρεὶ ἐμαὶ τῆς 
παιδεία ν»Ὧ8 ἱπιεπά δὰ το Κεερ {Πεπὶ ἔγοπι 
ὈΙΑΒρῃμαπλίηρ αἱ 411; 81. Ρδὺὶ] πορεὰ τῃδὶ 
ἐξ πιῖρῃς ρσγανεηῖ ἃ τερειεἰοη οὗ τῃς βίῃ. 
Τῆς ἴετπὶ 88 ποσα οἵ ἴπε αβϑοοίαδιίοη οὗ 
ἀἰδοὶρ!ης μεῖε ἂηὰ ἴῃ 1 Οοσ. χὶ. 32, 2 
ΣΝ τῶδη 'Β τῆς αβρὶ τείεγεποαβ. 

ἣν: [τ ἰδ αὐϑυγᾷ ἴο βυρροβε 
τπᾶῖ 8ι. ῥλυι δῖα τεΐδσβ ἴὸ ἃ ταηίηα 
ἀϊδραταβεπιεηὶ οἵ δίβ οὐγὴ δροβίοϊίς 
οἷδιπλδ. 

Οπβάρτεκ 11 .-τ-τνν. 1-7. [ἢ τπς ἢγβι 
Ῥίαος, ἰεὶ τπῖεὲ τοπιπὰ γοὺ ἴπαὶ πε 
ΟΒυσο ἢ 8 ρυδῖς ῥσάγεγβ πιυϑὲ Ὀς τηδὰς 
ΕΧΡΙΕΒΒΙΥ ἕοσ 81] πιεπ, ἔγσοπι ἴῆς Ἐπηρογοσ 
ἀοννηννατάβ. Τηΐβ οᾶτα ἴοσ 411 Ῥεςοπιεδβ 
ἴῆοβε ψῇο κπονν παῖ ἔΠεν τς οί] άγεη 
οὗ ἃ Εδίπεσ Ψῆο υνῖβῃεβ ἴῃς δεβὲ ἔοσς δὶ] 
Ηἰβ8 οἰ]!άτεη. Ηε [8 οπε ἀπά τε βδπια 
ἴο 411, ἀπά {πὸ βαϊνδιίοη Ης μδ8 ργονίἀεά 
ἰπ τῆς Αἰοπαπιθης ἰ8 ἄνα [40]ε ἔοσ 411. ΜῪ 
οννῇ Ψν τ ἀπιοηρ ἴπΠς ΟεπΕ68 8 οπα ἰη- 
βίδηςε οὗ αοὐ᾽'Β ἐεἰομίηρ Ποπιε αραίη Ηΐβ 
δαηπίβῃεά οῃς8. 

νεῖ. :. παρακαλῶ οὖν: Τηΐδ ἰδ τα- 

ἐ ὐμαμοιρωωρονιιςς ἕὸς μος 

βυπηρῖϊνα οὗ, ἀπά ἃ ζυγίμεῦ ἀενεϊορτηεηί οὗ 
ἴδε παραγγελία οἵ ἱ. 1:8. ὅ8εε τεῆ. 58ι. 
ῬΑὺϊ Πεῖεὲ αἱ ἰδαϑὲ Ὀερίπϑβ ἴῃ βυδ]εςὶ 
τηδῖῖϊοσ οὗ (δε ἰεῖϊίεσ. Τῆς οὔήεος οὗ 
παρακαλῶ ἰβ8 ποὶ εχρτεββεὰ; ἰξ ἰβ τῇς 
Ομυτοῆ, τὰχουρῃ ΤΙπιοίδυ. 

πρῶτον πάντων ἰδ ἴο Ὀε οοπηπεςίεά ν»ἱτἢ 
παρακαλῶ: Τὴξ πιοςί ἐνιῤῥογίαπέ ῥοϊκέ ἱπ 
Ὧ» ἜΡΘΗ ἐΟΜΩΤΗΣ ἰδὲ ϑπεθατ αὶ 
δεοῤέ 0) δίς ῥγαγέν. ς ΑΟΝ. οοη- 
ἀν ἀρῶ “μος τ ποιεῖσθαι, 8 
τπουσῇ πε ἐγαπιίηρ οὗ ἃ ᾿ἰτυγον γετα ἱπ 
ααυσϑιίοη, 

ποιεῖσθαι ἰ5 πιά. ὙΠε πιά, οἵ ποιεῖν 
8 ποῖ οὗ πεασυθηξ οσούυτγοηςς ἴῃ ΝΤ᾿ ; 
ἰξ ἰδ ἐουπὰ ςοἢιεῆγ ἰῃὰ [ὰκὲὰ ἀπὰ Ῥαυ]. 
Ἐοσ ἴδε αοῖυα! ἐχργεββίοῃ δεήσεις ποιεῖσ- 
ται, 8566 τε; απὰ νΥΊηεῖ- Μουΐϊίζοη, Ογαν- 
"αν, Ρ. 320, ποίξ, δηὰ Πείββπιαπη, Βὲδὶφ 
δέμαϊδς, (ΓΔΒ. Ὀ. 250. 

ὙΠεῖς ἰ8β οὗ σουτδα ἃ ἀϊδβείποϊίοπ ἰῃ 
τιραπίηρ δεῖψοςπ δεήσεις, προσευχάς, 
ἐντεύξεις, τηῤῥ[᾽εαίϊοης (ἴῃ βρεςίδὶ 
οὔἶβε8) ῤγαγεγς, ῥείἑξίοπς, ἴμᾶῖ 8 ἴο 
δᾶΥ, ἴπεν σάπποῖ Ὀς υδεὰ ἱπίεσομδηροδῦν 
Οὔ δνογυ οοοαδβίοη ; Ὀυϊ Ποῖα ἴῃς πυᾶποεβ 
οὗ πιεδηΐπρ τὲ ποῖ ρσεβδηΐ ἴο 851. Ραυ]β 
τηϊπὰ : δί8. οδήεοϊ ἴπ ἴῃς ἐπυπηεγαιίοη ἰβ 
δἰ ΠΊΡΙῪ ἴο σονϑσ Ἔνοσυ ροββίδς νασγίειυ οὗ 
Ῥυδί!ς ξσες ΤΠΐβ 15 ρεονεὰ Ἴοποῖι- 
βίνεῖυν ὃν τῇς δάάϊιίοη αριστίας, 
ψΠοἢ οὗἨ οοῦτβε οουἱά ποῖ ὃε, ἱπ δπῪ 
πδίυγαϊ 86η86, ἴῸΣ 411] τευ. Βυϊ δνοσυ 
Κιπὰά οὗἉ ργᾶγεῖ πιυϑὲ θῈ δοςοπιραπίδὰ ὈΥ 
τηδηκδρινίηρ, ΡΏΗΙ], ἵν. 6, (ΟἹ. ἵν. 2. Οη 
ἔντευξις, βες Μουϊτοη Δηὰ ΜΠ ραη, Ες- 
ῥοσίίον, νἱϊ,, νἱῖ. 284, ληὰ ᾿εϊββπιδηη, 
Βίδι᾽ς ϑέμαϊες. ἰτᾶπ8. Ρ. 12:. Τα τείθη- 
τίοη οὗ ἐλαηἈερίυϊηρς ἴὰ τἴπε τεΐεγεηςς ἴὸ 
τιῖδ νεσβὲ ἴπ (Π6 ορεηίηρ οὗ τς Απρ]ϊςδη 
Ῥίᾶγεγ ἔὸν ἐλὲ τολοίὶς κἰαίε οΥΓ ΟἈγίςες 
Ομμγοῖ ἰδ βοατοεῖὶν ᾿υβεϊεὰ Ὁν τοίεσείηρ ἰὲ 
το αοὐ δ τε υτηρῃδ οὗ στᾶςε ἴῃ τῆς ᾿ἴνεβ οὗ 
δε (ΑἸ Πΐὰ] ἀερατίοά, [1,688 υππαίυγδὶ 8 
1πε Ἔχρί απαιίοη οὗ Οῃγγβοκίοπι, παῖ “γα 
τῆσδέ ρῖνε ἴπαηκ8 το αοὰ ἴος {με ροοὰ 
ἴπαι Ὀεί418 οἵπετβ ᾽". 
προσενχή Δπά δέησις (1π (8 οτά τ) 

τε ςοηιχοϊπεά, ΕΡἢ. νὶ. 18, ῬΏΠ ἱν, 6; 
πὰ ἰπ οδρ. ν. 5 ἰπ ἴῃς βάπ)εὲ ογἄδγ 48 
Βεσα. 

ὑπὲρ πάντων ἀνθρώπων: Τῆς δ] εβδοά 
εἤεοιβ οὗ ἱπίδγοαββουυ γᾶν οἡ ἴποβα 
ΜῺΟ γᾶν δά οἡ ἴῃοβο ἴοσ ΨΠΟΠῚ ῬΎΑυεσ 
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2. ὑπὲρ βασιλέων καὶ πάντων τῶν ἐν " ὑπεροχῇ ὄντων, ἵνα “ἤρεμον « 1Μεος.ἱ. 
καὶ “ ἡσύχιον ὃ" βίον ' διάγωμεν ἐν πάσῃ " εὐσεβείᾳ καὶ ' σεμνότητι " 

ευΡει. 1. 4. 
88, 43 Μεος. ἱ. 5, ἰν. 8, νἱ. 35, 
2 ἴα. εἰ. 4, ἢ ᾿ 

ἴς. ἢ 3. 

ἰδ ταδὰς 5 υτρεὰ Ψἱ δρεςίαὶ τοΐεσεπος 
ἴο 1π6 οἰτουπηδίδηςεβ οὗἉ ἴῃε δαγὶγ Ομυσοῖ 
Όγ Ροΐγοατρ, Ῥλδϊὶ. 12; Τετῖ. 4ῤοὶϊ, 8.30; 
αὐ ϑεαῤκίαπι, 82; 1 υβτῖπ Μασῖγτ, (οί. ἰ. 
17; Ῥίαϊ. 35. “Νὸο οπε οδη ἔςεεϊ μαϊγεά 
τοννατὰβ ἴῃοβε ἔοσ ψῇοπι πε ῥγᾶγδ.. .. 
Νοιβίηρ ἰβ 80 ἂρὶ ἴο ἄγαν πιὲπ ὑπᾶεγ 
τολοδίησ, 885 ἴο ἴονε δηά ὃς ἰονεά᾽" 

πῖεπ, ϑ8ῖ. Ραυ] Ὀεχίηβ δυσῇ δὴ δηδιγιϊςδὶ 
δπυπιεγαϊίοη ἢ ἀέπρς αμὰ αἱΐ ἐλαΐ 
αγε ἐπ ἱρὰ ῥίαεε; Ὁυϊ ες ἄοεβ ποὶ ῥγο- 
ςεεὰ νἱτἢ τ. ὙΠΐβ νεῖβὲ 2 ἰβ ἱπ ἕαςϊ δῇ 
εχρίδπδίοσυ ρδγεπίμεβὶβ, Ἂχαπιρ! γί πρ 
μον ἴπε Ῥγάυδσ ““ἴοσ 411 τηθη ᾽ ἷ8 ἴὸ 
ὈῬερίη. Τῆα ρίυγδὶ ἀΐηρς Π48 οςςαβίοπεὰ 
δοπΊε αἰ ΒΠ ΟΠ ; βίπος ἴῃ 851. Ῥαδυ]᾽5 εἶπα, 
Τιπιοίῃγ δηὰ τς Ἑρπαβίδη ΟΠυγοῖ ἡγεσα 
ςοποεσηεὰ ψνἱἢ οπε Κίς οπἶγ, ἴῃς Επὶ- 
Ῥεῖοσ. Οοπβευθπεῖν ποβε ῆῸ ἄδην 
τῆς Ῥαυ]πα δυϊποσβῃΐρ οὗ ἴῃς Ῥαβίογα! 8 
ΒΌρροβε ἴπδῖ (ῃς υτίτεσ ἤοσγε δείταγβ 8 
ςοπϑβοϊουδβηε88 οὗ ἴῃς Δβϑοςίαἰεὰ δτάρθγογβ 
ὑπάᾶες ἴῃς Απίοπίπεβ. Βυῖ, ἰῃ τῆς ἤγδι 
ἷαλςα, ἢς ψουϊὰ ὅἤὅανες υτίςεὴ τῶν 
ασιλέων : ἀπά ἀραίπ, ἴῃς βεπιϊπηεηϊ νγἃ8 

Ἰπϊεηδεὰ 48 ἃ ρεσίες υ ρεπεγαὶ οπα, ἃΡ- 
Β ραϑις ἴο 411 Ἰαπάβ. 8ι:. Ρδὺυΐ Κπεν οὗ 
Ἰπράοτῃβ ουϊδίάς (ἢς Κοπιδη ἐπηρίτα ἴο 

ψΒΙοῦ, πὸ ἀουδὲ, ΠΕ ννᾶβ δυγε ἴπε Θοβρεὶ 
Μουἃ δρτεδὰ; δηὰ ενεπ ἱπὶπ τς 
Εοπιᾶη επυρίστε ἴπεῖα ΕΙῈ ΠΟΠΟΓΆΓΥ 
βασιλεῖς ννῃο5ε ομαγαοίεσβ οου]ὰ δεγίουβὶ Υ 
αἴεςι ἴποδεὲ δδουϊ ἴῆετη. Τῆς ρῥἰυταὶ ἰδ 
δἰ πη ἸΑεῖν υδεὰ ἴῃ Μδεὶ. χ. τ8 ἀπά ρδγβ]!εἶβ. 

Οπη ἴδε ἀυῖν οὗ ῥγαγεῖ ἔοσ Κιῆρβ 866 
7ες. χχῖχ. 7, Εζτὰ νὶ. το, Βαγ. ἱ. Σὲ, ἃἪὲ 
Μδος. νἱϊ. 33, οπι. χὶϊὶ. σ, Τίς. 11. σθ χα 
Ῥεῖ. 11. 13. 

ϑύυςἢ ῥσᾶυεσ Ψψὰ8 ἃ Ῥτοπγίπεπὶ ἔεδίαιγα 
ἴη τδε οἰείκείαπ {πυτρν ἕτοσι τῆς εατ]εβὲ 
εἶπιεβ ἴὸ ΠΟ να οδη ἴγᾶςα ἴΐ (6.6, 
ΟἸεπι. οπ), αὐ ον. ἱ. 61). [ἐ ἴ8 βρεςὶ- 
411 ποιϊεὰ ἰη τῃς Αροϊορίεβ 88 ἃ ρτοοῖ οὗ 
ἴδε Ιογαῖιγ οὗ ΟΠ τ βείδηβ ἴο ἴπε σονεοζγη- 
τηεηῖ, 4.Ρ., 1υδπ Ματίγσ, 44ῥοϊ. ἱ. 17; 
Τετι. Αῤοῖ. 30, 31, 39; Αἰδεπαροζβδβ, 
1οραΐίο, Ρ. 39. Οτίρεη, Οομέ, Οεἰς. νἱϊ!. 
12 
ἐν ὑπεροχῇ: ἐπ λίρῃ ῥίαοε (ἘἈ.Ν.). 

Τῆς που οοουγθ ἰπ δὴ δυϑϑίσαςϊ β8εῆβε, 

ΒΊμυΚΟ νἱδὶ. χᾳ,2 Τίς. 1:1. 4,1 1οδη ἰϊ. 16. 
κ Ἀείδ ἐϊϊ. 12, 1 Τί. ἐἰ!. τό, ἐν. γ, 8, νἱ, 5, 

. ἱ. σ,2 Ῥεῖ. ἱ, 3, 6, γ, (1. αἱ. 

αι, χ Οοε. 
ἰΐ, ας 

{Ἑ 5. ἰϊ, τ 
οηϊγ. 

ἱ Εςεοῖαε. χχχν ϊϊ. 27, 2 Μος. χἰΐ. 
5, ὅ, 1ἱ, 

Μαος. ἐἰϊ. χ2, τ Τίμι. ἰῃ. 4, Τίς, 11... 

καθ’ ὑπεροχὴν λόγον ἣ σοφίας, 1 Οος. ἰΐ. 
χα; Ὀυϊ τῆς νογῦ ἰβ ἔουπὰ ἰπ τἢϊ8 δϑβοοίδ- 
ὕοη : ΒΕοπι. χίϊ!. τ, ἐξουσίαις ὑπερεχού. 
σαις; 1 Ρεῖ, ἴϊ. 13, βασιλεῖ ὡς 
ὑπερέχοντι. ΤὨε δοῖυδλὶ ρῆταβε τῶν ἐν 
ὑπεροχῇ ὄντων ἰ8 ἑουπά ἴῃ Δη ἰηβοτίριίοη 
ἂἱ Ῥειρδπλυτλ “Αἰεὶ 133 8Β.0.᾽ (Π εἰδ8- 
τηδηῃ, Βιδίο δίμαδες, ἴσᾶπβ. Ὁ. ὯΝ 

ἵνα ἤρεμον: ΤΗΐδβΒ εχρτγεββεβ ποῖ ἰῃς 
ΙΤοΆβου ΨὮΥ ργᾶγει ψγὰ8β ἴο δε πηδάς ἔοσς 
Κίηρβ, ὃυϊ τῆς ρυγροτῖ οὗ ἴῃς ργαγοτ 
ἰδεῖ, Οἱ Τεῦῖ, Αῤῥοὶ. 30, “᾿Οταπιυβ 
εἰΐαπι ὑγο ἱπιρεγδίοσγ ιβ, ὕγο πηϊηἰβιοσὶ 8 
εογυπὶ δ. ροϊεβίδιϊ δυ8Β, ῥγὸ βίδίυ βεοιυ]ῖ, 
ῬΙῸ τεγυπὶ αυἱεῖς ᾿. 850 (ΟΙεπι. ἔοπι. σά 
Οον. ἱ. δο, δὸς ὁμόνοιαν καὶ εἰρήνην 
ἡμῖν. . [ὥστε σώζεσθαι ἡμᾶς) ὑπηκόους 

ένονς. . . τοῖς χουσιν καὶ 
ις ἡμῶν ἐπὶ τῆς γῆς, ἀπὰ ε65ρ. 

βόδι. δοηῃ ϑοάεπ Ἴοππεςοῖβ ἵνα, κΟιτ, 
ψ ἢ παρακαλῶ. 

ἥρεμος ἀπὰ ἡσύχιος, ἐγαπφεί! αμὰ 
φηΐεέ (ΚΙΝ.), Ρετῆαρβ τείες ἴὸ ἱηναγά 
δηᾶ ουϊνατά ρεᾶςς τεβρεςιίνεῖγ. 86ς 
Βεπρεὶῖ, οὐ σἔ Ῥεῖ. {ἴ. 4. ἡσυχία «160 
888 8 δχίθγηδὶ γεΐεγεπος ννῆεγε ἰξ ὁσουγα 
ἴθ ΝΙ͂Τ., Αςἰβ χχῖϊ. 2,  ΤΏεββ. ἰϊϊ. 12. }Σ 
Τίπι. ἰΐ ΣΙ, 12. ἠρεμέω ἰΒ ἑουηὰ ἱῃ ἃ 
Ἄργτὺδ οἵ ἰϊ. α.Ὁ. οἰτδὰ ὃγ Μουϊίοπ ἀπά 
ΠΠραη, Εαῤοσίίον, νὶϊ., νἱῖ. 471. 
διάγω ἰβ υδεά ἰπ ἴῃς 8βεη86 οὗ 

ομεὶς ἰΐ7ε, αὐβοϊυϊεῖγ, νους 
Ῥγεββαὰ, ἰπ Τίς, 1]. 3. 

ἐν πάσῃ εὐσεβείᾳ κ. σεμνότητι : τοὐἐΐ ας 
νμοῖ ῥίείν απὰ τα! πεξέμεςς ΟἹ 5εγίομδμεϑς 
ἂς ἐς ῥοΞφεὶδῖς. ΤὨΪΒ οἶδυδβε, 48 (Ὦγυβ. 
Ροΐηῖβ ουῖ, 4υ4]}16ε8 ἴπεῈ ὑγαυεσ ἴοὸσ ἃ 
τπτάπαυ δηά ααυΐες 11ε, εὐσέβεια δηὰ 
σεμνότης, ῥίεέγ δηὰ Ξεγέομϑησ55, Ὀεϊοπρ' ἴο 
ἴῃς νοσαθυίδτΥ οὗ ἴῃς Ῥαδβίοσαι Ἐρίβεϊεβ, 
τπουρῆ εὐσ. οοουγβ εἰβεννῆεζε ; 8εὲ τεῆ, 
Ϊῃ τῆς Ραβίογαϊβ εὐσέβεια 18 ΔΣἰπιοβὶ ἃ 
τοςομηΐςαὶ τέγη ἔος ἐλς Οὐ γ ϑέέαη γεϊρίον 
ας ἐχῤγεςϑδεάὰ ἐμ ἀαὶΐγ [ἐε. Ιὰ ἴδ υβεά 
ἢ ἃ πιοσε ρεπεγδὶ ἀρρ οδτίοη, γοϊ ἐσὲ 
εοπάμεξ, ἴῃ τ Τίτι. νἱ. 11 δπὰ ἴῃ 2 ἔξει, 
τ δπὰ ἰξβ ςορῃδίθβ νγεσε "" ἔσῃ γ τ ΓΠῚΒ 
ἴπ ἴῃς τε ρίουβ ἰληρσυαφςε οὗ τῆς [πηρετία] 
Ῥετοά " (Πεϊδβπιάπη, Βέδίς διεμάϊες, 
᾿γη8. Ρ. 364). σεμνότης ἰ8 ταῖῃει ργαυΐ- 
ας, ἃ8 Ν υἱξ. τεπάογβϑ ἰξ ἴῃ Τίς. ἰ᾿. 7, τη π 
εαϑἑίας (νυ. Πεῖε δηὰ σ Τίπι. 11. 4) 
ἦ.8βὲ Δ8 σεμνός 5 ἃ νᾶες ἰετηὶ (Πδη ῥνάἐ- 
ομ5 ἃ5 Νυΐρ. αἴνναυβ τεπάδγβ ἰΐ ὦπα, 
ἵν. 8; 1 Τίπι. 111. 8, σσ; Τίς. ἰϊ.. 2). Τϑς 

12 

Σὰν 7 
ίον 6χ- 



104 ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ἃ 1, 

πὶ Οογ. νἱ!. --- 2, “τοῦτο! " καλὸν καὶ " ἀπόδεκτον " ἐνώπιον " τοῦ " σωτῆρος 
35 { τίι. 

» ἡμῶν “" Θεοῦ, 4. ὃς πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καὶ εἰς 
Ὧ:τ: Τίπ,. ν. . 
ΤΩ͂Ν 4 ἐπίγνωσιν 3 ἀληθείας ἐλθεῖν. ς. Εἷς γὰρ Θεός, εἷς καὶ " μεσίτης 
Ὡοΐ ᾿ 

ἐόοκρο εὶς Οον. ἐν. 4, νἱϊ, τα, Οαϊ. ἢ τ νἱ, 13,2 Τὶ ᾿ Βοπι. { 22, τ (ος. ἱ, 29, 2 Οοσ. ἱν. 2, νυἱὶ. σὰ, Οἱ. ἱ. 20, ̓  Τίπι. ν. 4, 21, νἱ. 13,2 Τί. ἰϊ, 14, ἐν. σ, ἡ". αι. ἰἰὶ. 
20, 2 (ος. ἦν αι. Ρ 8:6: : Τίπι. ἱ. σ. 4ᾳ 2 Τίπι. ἰΐ. 25, ἐἰ}. 7, τίι ἰοΣ, Ἦξυ, χ ᾧ,. 1 Τίπι. 
ἶν. 3. τ σδὶ. 1. το, 20, εὐ. νἱϊϊ. 6, 'χ. 15, Χἰΐ. 24. μ 

Δ1π8. γὰρ ΟΠΕΘΚΕΡ, ἁ, ἔ, κι, ταϊοσ, 

ΝΑ, τ7, 6γ"", ΒΟΒ., 58}. 

ΑΟΝ. λομεσίν ἰβ ἂῃ οάες Ἐπρβἢ εαυϊνα- 
Ἰεπί ἔος σςεενείϊίμεβς. σεμνός Δπὰ σεμνότης 
ςοπποῖε ρτανὶν Ῥνῃϊοἢ σοπιροὶβ ροπυίης 
τεβρεοῖ, 

γες. 3. 
ταεῃ. 

καλόν : ποὶ ἴο ὃς Ἰοἰπεά ννἱ ἢ ἐνώπιον, 
Ὀυϊ ταί Ὁγ 861, ἃ8 ἴῃ τγοῆϊ, ϑ8ες ποῖα 
οὐ ἷ. 1:8. ἀπόδεκτον ἐνώπιον τοῦ θεοῦ 
οὐουτβ ἀραὶ, ν. 4. Ῥγαγεν ὕον αἷΐ νιθη 
αῤῥγουές ἐἰπεἰ ἐο ἐδε παέμγαὶ σοηϑδείσηεοε, 
απὰ ἐξ ἰς αἷδο ἐπ ἀεεογάαπεες τοὐἐλ ἐλό γε- 
δεοἰεᾶ τοί ἱ οὗ Θοά. 

οὗ 8 αἰπγοβὶ Ἔρεχερειῖίοδὶ οὗ σωτῆ 
ἡμῶν. ΟΥν ϑανίοιν, Κὶ ἰ βίοοά ῥδτας 
της πιοᾶη ΟἨγίβε; δυῖ 1 ἰ6 αοά τἢς 
Ἑδίμοῖ τπαὶ ἰ8 τῆς οτἱ σι παιϊίηρ οάυβε οὗ 
βαϊναιοη. ϑες ποῖς οἡ ἱ. 1. 

γες. 4. “Τῆς ρταςς οἔὗ ἀαοὰ μαῖῃ δρ- 
ἔπε δτγίηρσίπρ βαϊνδιίοη ἴὸ 411 πιδη "ἢ 

τοῦτο: ἐ.6.,) ῬΙΆΥΟΙ ἴος 41] 

Τίς, ἡ. 11) 88 νγᾶβ ἐογεβῃδάονε ἰη δε 
Τι; 4“. Ῥβ8. ἰχνιϊ. 2, “ ΤΥ δανίηξ 

Βα ἢ ἀπηοηρ 411} πδείοηβ ̓ν. ἀοά ἴδ, 80 
ἴλτ 48 Ηἰβ ἱποϊἱπαέίοη ος ν" 1} ἰβ σοη- 
ςετηαὰ, “ἢε ϑανίους οὗ 411] πηθη," δυϊ 
Δοίμδιγ, 80 ἔα ἃ8 ψῈ οδὴ δϑῆγπχ Ὁ 
ςεγίδίπῖν, “οὗ ἴπεπὶ τῃδὶ Ὀεϊΐενε" (1 
Τίπι. ἱν. το) Τμδβε Ηδ ταυεά, ἔσωσεν 
(2 Τίπι. ἱ. ο; Τίς. 111. 6), ἐ.6., ῥίαςεά ἱπ α 
ίαίε οὗ δείηρ καυεά. Βυϊ Ὦετε 81. Ρδυὶ 
ἄοεβ ποὶ βᾶῪ θέλει σῶσαι, δαὶ θέλει 
σωθῆναι; ἔος Ὁγ Ηἰβ οὐη [ἰπιϊδίοη οὗ 
Ηἱἷδβ ροννεῖβ, 80 ἔα 885 1Πεὺ ἃγε ρεϊςείνεά 
ὉΥ υ8, ἴπΠε βαϊναϊίου οὗ πίεῃ ἄοεβ ποῖ 
ἄερεπὰ οἡ ἀοὰ «δἴοπε. [ὲ ἀερεπάβ ου 
τῆς δχοιοῖβα οὔ {πε τες "ν}}} οὐὁἨ δδςῇ 
ἱπάϊν!ἀυδ] ἰπ ἐπε δοςερίδησς οἵ γοὐεςτίοη 
οὗ βαϊνδιίοη (80 ὙΝἰεϑίηρεγ, φυοϊοὰ Ὀγ 
ΑΙΕ,; δῃηᾶ, δ8 Βεηρεῖ ποῖεβ οἡ ἐλθεῖν, 
ποη σορμμέμγ), 88 Ὁ ΕἾ 48 οπ ἴδε οο- 
ορεζαίίοη οὗ [οϑε Ψῆο ῥγᾶγν ἴοσ 41} πγεπ; 
δηὰ, ὉΥ 80 ἀοίηρ, βεπεγαῖε ἃ ερίγίτυδ] 
Αἰπιοβρῆεσε ἴῃ νὩϊοἢ τῆς ἀεβίρηβ οἵ Οοὰ 
ΤΆΔΥ στον. 
1 18 αἷδο ἰο Ὀς οὐβεγνθὰ παῖ βίπες 

βαἰναίϊοη τῆεᾶθβ α σίαίε 07 δεῖηρ 
βαυεά, τῃετε ἰδ πὸ αἰ βῆου Υ ἰπ ἐλε 
ἀποτοϊεάρε οΥΓ δε ἐγμέμβ [οἱ ονίηρ ἴὲ 
ἰπ τῆς δεπίεπος, 88 τπουρῇ ἰξ γος ἃ 
οοηδεαυεηος σγαῖμοσ ἴἤδη ἃ ριεοεάεης 

τι νᾷ. (δηένι), 60.) δγττ., ἄστη. ; οἵ. γὰρ 

οοπάϊείοη. Ταΐβ ἰβ ἱπάδε τῃς ογάδς ἰη- 
ἀϊοαιεά ἴῃ τς υα8ὲ Οοπιηιίββίοη : " δΔρ- 
εἰδίηρ {πεπὶ... ἐδδοίηρ {μεπὶ (Μαίϊ. 
Χχνἱὶ!. το, 2ο). 80 ἴπαι ἴδετε 18 ἢο πεεὰ 
ἴο βδῃρροβε ψτὰ ΕἸ]., τπδὶ καὶ εἰς... 
ἐλθεῖν ννᾶβ “"" Βυρρεδίεά ὃὉγ. . . ἴῃς δπυη- 
οἱακίοη οὗ ἐπε στεαῖ τυ πὶ οἢ ἰ8 σοη- 
ταἰπεὰ ἰῃ ἴῃς ξο]Πονΐηρ νεγβε ᾽". 

εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν : ΤΙΐδ 
ΨΠΟΪς ρῆγαβε σϑουσβ ἰῇ 2 Τίπι. ἰϊϊ. 7. 
Ἐοτ ἐπίγνωσις ἀληθείας 8εε τεῆ. [πῃ 
Ηεϑ. χ. 26 θοιἢ ᾿νοσάβ ἤανε ἴπε τις! ας. 
1 μα8 Ῥδθὴ βῃονψῃ ὉῪ Ὀεᾶπ Ατηιίαρο 
Εοδίηβοη (Εῤῥεδίαμς, Ὁ. 248 2:44.) τῃὶ 
ἐπίγνωσις 8 ποῖ »ια:07 ἐχασίδογᾷμε “06. 
μέεο; Ὀυϊ, 8 ἀϊδβεϊη συ ϊβηδά ἔγτοτι γνῶσις 
“ΜΘ ἰβ τῆς πάει Ψψοσά δηὰ Ἔχργεβδεδ 
“Κπονϊεάρε᾽ ἰῃ τῃς ἐ11εϑὲ βεπβε, ἐπί- 
γνωσις ἰ8 Κπον]εάρε ἀϊτεοίεά ἰοννατάβ ἃ 
Ρατιίςυ ας οὔεοῖ, Ρετγοεϊνίπρ, ἀϊδοετγηίπρ, 
τεςορηϊβίηρ ᾿ς. Οὗ, 2 Μδος. ἴχ. τ᾿, ἤρξατο 
... εἰς ἐπίγνωσιν ἔρχεσθαι. ηθεία 
Οὐουτδ ἔουτίδεη εἰπηθβ ἴῃ [6 Ῥαβίοσγδὶβ ; 
δηὰ οΐεη υνἱτἢ ἃ βρεοΐαὶ ΟὨγίβιίδη γεΐεσ- 
εῆςς, κε ὅδος ἀπά εὐσέβεια. 8εε ἐ.΄΄. ἰπ 
δάάϊείοη ἰο 1818 ρίαςς, τ Τίπι. 11. 15. ἱν. 3, 
νὶ. 5, 2 Τίπι. ἱϊ. 15, σ8, ἰϊϊ. 8, ἱν. 4, Τίς, 
ἰ. 14. [ε ἰδ ἃ ἴεγηλ παι Ὀεϊοπρβ ἴο ἴδ6 
Ἰομαπηΐης ἘπεοϊορῪ δ8 ννῈ]}] δβ τὸ {δε 
Ῥαυ]πα. 

γες. 5. Τῆϊβ ἐπιρμδιὶς βιδίεπιεπε 48 ἴὸ 
τις ἀπ οὗ τῆς ἀοἀπεδὰ ἰ8 βΒυρρεβιεά 
ὉΥ {πε βίηρυϊατ σωτῆρος ͵)υ8ὲ ρτεςσεάϊηρ. 
Τῆς εἷς πείεμες ΔβΊττηβ ποῖ ἀξηΐεβ δηγ- 
τηΐηρ 48 ἴο 18 σοπιρίεχίτν οὗ τῃ6 παίυγαε 
οὗ ἴτε Θοὐπεαά; ἰξ Βᾶβ πὸ δεδζίηρ οὐ 
τῆς ΟἸγβιίαη ἀοςοίτίης οὗ {πε ΤτίηϊΥ; 
ἰξ δ πιρῖν ἰβ ἱπεεπάεά ἴἰὸ επιρῃδβίβα ἴῃς 
υπίᾳφυεπεβα οὗ τῆς ταϊδιίοηβ οὔ αοά ἴο 
τῆλῃῆ. Τῆς ἀ8ὲ οἵ οπε, νἱτῆ {Π|8 ἱπίθη- 
τἴοῃ, 8 ννε]} {Ππϑεταῖεά Ὁγ ἘΡΏ. ἱν. 4-6, 

ὦμα, κιτιλ. Τῆς οὐγτζεηῖ τπουρδι οὗ 
τῆς εἰπτα τνα8 ςοπβοίουβ οὗ πιδῶυ σωτῆρες. 
[π᾿ οοπέγαβε (ο ἴπεβε, 8:1. Ῥαυϊ δ ρμ881868 
τῆς υπϊᾳφιεηεββ οὗ ἴπε σωτήρ ἀπά θεός 
φνογβἢϊρραὰ ὉῪ ΟΠτγίβιίαπθ. Τῆς σοηίγαβι 
ἰ8β ἜἘχδοῖν ρδγᾶ εὶῖ (ο τμδὶ ἴῃ τ Οος. νἱ!!. 
6, εἰσὶν θεοὶ πολλοί, καὶ κύριοι πολλοί" 
ἀλλ᾽ ἡμῖν εἷς θεὸς ὁ πατήρ .. . καὶ εἷς 
κύριος ᾿'ησ. Χρ. ΤῊςε ᾳμιεβείοῃ 88 ἴο τς 



3-. ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ἃ τος 

Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ἄνθρωπος Χριστὸς Ἰησοῦς, 6. ὁ " δοὺς " ἑαυτὸν «5 Οαἱ. ἱ. 4, 
ὃς ἥν Β τίι. ἡ. 14 

" ἀντίλυτρον ὑπὲρ πάντων, τὸ " μαρτύριον 1 “ καιροῖς " ἰδίοις, 7. ἣ εἰς «ετε ουἰν-- 

» Σ Οος. ἱ. 6, ἐΐ. τ, 2 ΤὭςϑςε. ἱ. το, α Τί. ἱἰ. 8. 
δδοὶ μοι αὶ δ 

10). τὸ μαρτύριον Α; καὶ μαρτ. ᾿᾿ 

ἐφηαῤῥογίδμς ςμὲϑ. 

“᾿ς 

δ» Απιδγδι., ἀαέμηρι ἐςέ; 67" ", 80, 115 ἴπ8. οὗ. 
Ηΐϊδβ νετὶβ πες ργδεροπδηάυπὶ εδὲ ἐμέμς, πες ροβιροπεπάυχτῃ οο᾽- 

ὯΟῈΙ, 
υ Αεῖς ἰν. 

νι Τίηι. νί. 15, Τίς. 1. 3. ν 2 Τίπι. ἰ. σσ,. 

οὗ τὸ μαρτ. καιρ. ἰδ. ἐδόθη Ὀ"ἜΞκτα, ἁ, 
[1ὺςὯ8 Βτυρ.: “ Τεσεϊνιοπέμνι 

“νναίμνι ἐπέ: δες δηἰπὶ σοπβυϊίο ἃ ρδιτρυ8 οπιίββα βυηὶ᾽. Οης δἱ ἰεδεὶ οἵ Μ58. 
Ὁἔνᾷ. τελάβ εοπβγνιαέμνι 65:.} 

τουτὶ τεϊδιίοηβ οὗ ἴῃς Ῥεσζβοπβ οὗ ἴῃς 
Οοὐπεαλὰ μαὰ ποῖ δείβεῃ διθοπρ ΟΠσίβ- 
εἰδῃβ, ἀπὰ τνδβ ποῖ ργεβεηΐ ἴο ἴῃς νντίξετ᾿ 8 
ταϊηά. ἱπάεεὰ ἰἔἦ τὶ παά Ὀεεὴ ψε οου]ά 
ποῖ γαρατὰ τῆς ερίβιϊς 88. ἃ ρογιίοῃ οὗ 
τενεαλϊςά τπεοίορυ. Ἐενεαϊεά τπεοίοσν 
18 υποοηδβοίουδ. ΤΕ γέρεα ζαεὶς ἀϊδεῖπο- 
ἀρο μεῖς στα νη δεξνοοῃ εἷς θεός ἸῊΣ εἷς 

τῆς ψουϊὰά ἢᾶνε θεεῃ ἱπηροββίδ]ε ἴῃ ἃ 
δα αρυδιοῖίς οτβοάοχ ῥά ηρυνοα 

Αραίΐη, {πε οἤεπαββ οὗ αοὰ [48 ἃ δεδι- 
ἱπρ οἡ {δε ῥτακεῖαι υιεϑείοῃ οὗ πηᾶπ᾿ 8 
βαϊναιίοη. ἴΐ 18 ροββί]ς ἕο 11] πιεῃ ἴὸ 
Ὀς βανεά, δεςαυδα ονὸσ 1Πδῖ ἴδε δῖα 
Ὡοῖ πΊΔΩΥ οὐδ τπαὶ οἂπ οχεσοῖβε Ροβ- 
Εἰ ἷγ οοπῆϊοιϊίη ν»"}} - ρόνγεγ τοννατάβ 
τῆεπι, Ὀὰϊ πε οηἶν. 8ες αἷβδο οχι. [ἰϊ. 
3.0. Οης Οοὐπεδα βιδπάβ ονὲς δραϊπεὶ 
οτς δυτηδηϊν ; ἀπά ἴδῃς Ιηδηΐϊε ἀπά τπὰ 
Βηΐϊε σδη επίεγ ἰπῖο τοϊδιίοπβ οὴς ἢ 
τῆς οἴπες, βίπος {ΠΕῈῪ γε ἰἰπκεὰ ὃγ ἃ 

τῆς ὙΠῸ ἰ8 ῬοΙ Οοὐἱ δηὰ πΊδη. 
τ 16. πΠοϊεΟΓὮΥ τπᾶὲ μεσίτης θεοῦ κ. 
ἀνθρώπων ἰ5 βρρ!οὰ ἴο [86 δτοῆδηρεὶ 
Μίοδδεὶ ἱπ Τὰς Τεςί. οΥ ἐλε Τιυεῖνε 
Ῥαένίαγοῖς, Ὀλῃ. νὶ. 2. 

ἄνθρωπος εχρίαἷπα ἢονν ΟἾτγίϑε 1εβ8 
οου]ὰ θεὲ ἃ πιεάϊδιοτ. Ηε οδῃ οηἷγν ὃε ἂἃπ 
δἀεαιυαῖε τηεάϊαῖοτ νῆοδε βυτηραίδυ ΨΠἢ, 
δηὰ υηδετείδηάδίης οὗ, ὈοΙΠ ραγιΐεβ ἰ8 
οορηίβαθϊς Ὁγ, δπὰ ρδίεπι ἴο, δοιῇῃ. 
Νον, δἰιπουρῃ Οοά δ ἴονε ἔοσ πᾶ ἴβ 
Ὀοιυπάϊεββ, γεῖ νἱπους της τενεϊατίοη οὗ 
ἰξ ὉῪ ΟἸγίβε ἰξὲ νουἹά ποὲ ὃς οετγδίην 
Ῥαΐεπε ἴο πιᾶπ; ποῖ (ο δὰὰ τῃδὲ οὔς οὗ 
ἴνο Τοηςεπάϊηρ ρῬαγίίεβ οδπποὶ δὲ ἴδε 
ταβάϊδῖοσ οὗ τῆς ἀϊβετεποοβ (6 Δ]. ἐϊ]. 2ο). 
ϑες αἷδο οπι. ν. 15. Αραΐῃ, ψε τημϑὲ 
ποίς ἴπαὶ ἄνθρωπος (ένι»εἰΓ »αη, ἘΝ., 
τοῖς ἐλά παρ, Α.Ν.) ἴῃ τΠ18 επιρμδίίς 

ἰοῦ βυρρεδβίβ {πᾶὶ (πε νοτγίἐγ οὗ οὖγ 
τὰ Β τηληῃδοοὰ νγᾶβ ἰῇ ἄδηρεσ οἵ δεῖπρ 

ἱξηογεὰ οσ ἐοσβοίίεῃ. 
Νεσ. 6. ὁ δοὺς ἑαντόν: Τῆε Ενδηρεῖ- 

ἰδῖβ τεοοσάὰ οὖὺς 1, ογά 8 οὐνῃ ἀεςο]αγαιίοηβ 
τλὶ Ηἰβ ἀδαῖῃ ννὰβ ἃ ϑροηίδπεοιιβ δηὰ 
νοϊυπίαγυ βδογίῆες οἡ Ηἰβ ραγῖ, Μαῖϊ. 
χχ. 28-- Ματίς χ. 45, δοῦναι τὴν ψνχὴν 
αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν. φ 7οδη 
χ. 18; ἀηὰ 81. Ρδὺυϊ αϑῆέγμβ ἱϊ, 6]. ἱ. 4, 

τοῦ δόντος ἐαντὸν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν. 
ἡμῶν; Τίς. ᾿ἰ. 14, ὃς ἔδωκεν ἑαντὸν ὑπὲ 
ἡμῶν κιτιλ. (παραδίδωμι ἰδ ιιϑεά πῃ Οἱ. 
ἱϊ. 2ο, ΕΡἢ. ν. 2, 25). ὟΝ ε πιᾶν ποῖς (παῖ 
τὴῖθ ϑιαϊεπιεπὲ πεσαββαγιν ἱγηρ] 168. ἠοῖ 
Οπἱγ ἴμε ῥγε-εχίβίεσπος οὗ οὖσ Ἰνογά, θὰϊ 
4180 Ηἰβ ςο-ορεγαϊΐοη ἱπ ἴπε εἴεσγηδὶ 
Τουηδεῖβ ἀπά ῬΈροβε οἵ τὰς Ελιίποῖ 88. 
τεξαιάβ ἴῃς βαϊναιοη οὗ τηδῃ. 
ΑἸ οσὰ ἰβ ρσουδοϊν τῖρῃς ἴῃ βαγίηρ δὲ 

δοῦναι ἑαυτόν, 48 81. Ῥαι] δχργεβδεβ ἰξ, 
δυρρεδῖβ πιοσε ἴπδη δοῦναι τὴν ψυχὴν. 
αὐτοῦ. ΤΠε ἰδιΐεσ πιραξ πδίυγα!γ ὃς 
Ἰἰπιϊτοά το τῆς βδοείδος οὗ Ηἰδβ ἀδαιῇ ; τῆς 
ἔοττηεσ σοπηοῖαβ ἰἣς βδοτίῆςς οὗ Ηἰ8β [1ξ6- 
εἶπια, τῇς ψ δος οὗ τῆς Βυπι!!διίοη δηὰ 
8ε1{-επιριγίηρ οὗ τῆς [ποασηδίίοη. Τῆς. 
βουηάπεββ οἵ τῃΐβ εχερεβὶβ ἰβ ποὶ ἱπι- 
Ῥαϊγεὰ Ὁγ πε ργορδϑι εν ἐπὶ τὴν ψνχὴν. 
αὐτοῦ τᾶν ὃς ποιπίηρ πιοῖε ἴπδη ἃ 
ϑειηιτῖς Ρεσρῆσαβδίβ ἔογσ ἑαντόν. 8:εςῈ 
1. Η. Μουϊίοη, σγανιπεαν, νοὶ. ἱ. Ρ. 87, 
Μη σοτπηρᾶγεβ Μασῖς νἱἱἱ. 36. ζημιωθῆναι. 
τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, ἢ Τὐκὲ ἰχ, 25, 
ἰαντὸν δὲ ἀπολέσας ἣ ζημιωθείς. 

ἀντίλυτρον ὑπὲρ πάντων: [ἢ ννε ἃτ6 
ἴο 868 ΔΩῪ βροϑοίδὶ ἔοτος ἰπ (ἢ ἀντί, ννε 
ΤΑΔΥ ΒΑΥ ἴπαὶ ἰξ Ἔἐχργεβδεβ ἴῃδὶ τῆς λύτρον- 
8. δαυϊναίεπε ἰῃ ναῖας ἴο ἴῃς τπίπρ ῥγο- 
οὐτοα ὉΥ πιεδηβ οὗ ἰϊ. Βυΐ ρεζῆδρε 81. 
Ῥαδυ] 8 υβε οὗ τῆς ννοτά, ἱ ἢς ἀϊά ποῖ οοἱτ» 
ἱξ, 15 ἀὰσς ἰο δῖ8 ἀξβίσε ἴο γεδβῆγπὶ οὐσ 
1μοτά δ ψψε11-Κποννῃ ἀδοϊατγαϊίου πὶ ἰδ 
ταοϑὲ ἐπιρῃδιϊς νὰν ροββίδίε. λύτρον 
ἀντὶ τηοτεὶν ἱπιρ ϊε8 ἀη ὄχοῆδηρε ; ἀντί- 
λντρον ὑπέρ ἱπιρ|1ε8 τπδὶ ἴῃς ἐχοπδηρα 
ἰ8 ἀεοϊἀεάϊν ἃ θεπεῆϊ ἰο ἴοβε οὔ ᾿νῆοβε 
Ῥεμα!ῇ ἰε [8 τηδάθ. ΑΒ ἔδλσγ 28 {πε βυρρεβ- 
τίοη οὗ νἱςτίουβῃηεββ 18 ςοποετηςά, ἴπετα- 
ἄοεβ ποῖ βεεῖη ἴὸ δα πιυοῦ ἀϊβετζεηςς. 
δεΐννδδῃ ἴῃς ἵννο ρῆγαδβεβ. 

τὸ μαρτύριον, 458 ΕἸ] ςοις βᾶγδ, “18 ἂῃ 
δοουδαίίνε ἴῃ ἀρροδίτίοη το {πΠ6 ργεςεάϊησ 
βεπῖεποα,᾽" οσ σδῖπεσς οἴδυβε, ὁ ἐοὺς νος 
πάντων. 80 ΕΑΝ. Βεηρεῖ ςοτηράᾶζγεβ. 
ἕνδειγμα, 2 Ὑεβ8. ἱ. 5; οΥ αἷδϑο ἔοπι. 
χίϊ, τ. Τῆς ρτεδῖ δεῖ οὗ βε!ξ βδοσίῆςς ἰδ. 
εἰπιεῖεδβ ; Ῥυΐ 88 Ηἰδίοσί δ !ν ἀρρτεμεπάςεά 
ΌΥ υ8, ἴπε τεβεϊ ΠΟΥ ςοποεγητηρ ἴξ πιυδὲ 
Ὀδ πιλὰς ἀυγίηρ ἃ ραζιίίουϊασ ἀπά βυϊζδδὶς: 



τοῦ 

χα Τίπι. ἱ. "ὃ Ἴ ἐτέθην ἐγὼ 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ἃ 1. 

Σ κῆρυξ καὶ ἀπόστολος---" ἀλήθειαν " λέγω, " οὐ 

5. "ψεύδομαι ---" διδάσκαλος ἐθνῶν ἡ ἐν " πίστει καὶ ἀληθείᾳ. 8. " Βού- 
τα, 4 Ῥεῖ. 
11. 

Ὑ ]οδὰ νὴ. 
ν 4 
ἐν ἶχ, τ, (7)..2 Οος. χὶϊ. 6. Σ Άοπ!. ἰχ. 1, 2 Οογ. χί. 31, Οἱ. ἐ. 20. 

1 Τίπι. ἱ. 2. ς 2 Οον. ἱ. :γ, ΡΒ. ἱ. 12, σ Τίπι. ν. σα, ΠΗ 
8 2 Τίπι. ἰ. στ. Ὁ 8ε6 

τ μἱ, 8. 

1 Αἀὰ ἐν Χριστῷ (ἔτοπι οπι. ἰχ. 1) ὍΣ ΚΙ,, 17, 37, πιδὴν οἴδβεσβ, 50., ἅσπι. 

Ῥεσίοά οἵ Πίβίογυ, ἐ.6.,) ἕτοτῃ ἴῃς ἀεβοθηὶ 
οἵ τε Ηοΐγ ϑρίγιε ὕὑροὴ ἴδε δροβίοϊ!ς 
ΠΟΙΏΡΔΗΥ (Αοῖβ ἱ. 8) ππε|}]] τῆς ϑεοοπά 
Οοπιίηρ (2 ΤῊ 688. ἱ. τοὶ. Τῆς τεπιροσδὶ 
τηϊββίοη οὗ τῆς ὅ8οη οἱ αοά τοοῖς ρίαος 
“ἜΝ Ὦδη ἴῃς δυπε88 οὗ τῆς {ἰπὶς σᾶπὶε ̓̓  
(( 4]. ἵν. 4); ἰξ ννᾶβ δὴ οἰκονομία τοῦ 
“πληρώματος τῶν καιρῶν (Ερἢ. ἱ. 10). 
Τῆς ταβεϊ ΠΟΩΥ 18 οὗ οουζβε Ὀοσης ὉῪ αοά 
{1 ]οδῃ ν. 9-1), δυΣ Ηε υ8ε8 δυπΊδη 
ἌθεπΟΥ, ἴδε ργεδομεγα οὗ {πε αοβρεϊ. 

καιροῖς ἰδίοις : ὅεε τε. ΤῊΣ ΔΠΔΙΟΡῪ 
οἵ 6Δϊ. νὶ. 9, καιρῷ γὰρ ἰδίῳ θερίσομεν, 
δυρρεβίβ {πδῖ ννε δῃποιυ]ὰ γεπάδσ ἴἴ αἰννᾶυβ 
ἄπ ἄμε δέαϑοθ. Ὑπὲ ρἱυταὶ δχργαββεδ 
τῆς ἕλοι τπαῖ τὰς Ῥείη οὗὨ [δβἝ ΠΥ 
εχίεπάβ ονοσ ᾿ΠΔΠΥ βεάβοηβ; δυΐϊ εαοῇ 
τῆΔη τεᾶρδ ἢἰβ8 οὐνῇ πᾶγνεδὲ ΟἿΪΥ οπςα. 
π᾿ Δ᾿Υ οδβε, ἔπε βεᾶβοῃβ γεΐδλίε Ὀοιἢ τὸ 
ἐδε Με 88 ἀπά ἐπὶ ννπεγεοῦ Ης ἰβ ἃ 
ΝΠ εΒ8.: “" λἷς ον Εἰ ΠΊ68 ᾽ δηὰ “" ἐές οὐγῇ 
εἰπηεβ᾽" (Ε.Νν.). 

Τῆε ἀδῖῖνε 18 τλαι “οἵ τῆς εἶτης ν ἤοτα- 
ἴῃ τῆε δοιϊίοη ἴακεβ ρίδος,᾽" ΕἸ]., ψῆο 
“ξοσίρᾶγεβ Εοπι. χνὶ. 25, χρόνοις αἰωνίοις 
σεσιγημένον. 

Μεσ. 7. εἰς δ: 5.1]. τὸ μαρτύριον, οἵ 
πὸ εὐαγγέλιον, 88 ἴῃ τῇς ῬΑΤΑΙΕΙ βαδεῦρε, 
2 Τίπι. ΕἿΣ: τς ὃ ἐτέθην ἐγὼ ἢ 
Τῆς ρῬῆγδβε εἰς ν κῆἣρνξ κ. 

ἀπόστολος [καὶ] Δ ἰ8 περ ελίξα 
ἴῃ Τίπι. ἰ. 11, 88 ἀλήθειαν... ψεύδομαι 
Ὁὔουτβ ἀραίη οῃῃ. ἴχ. α; δυῖ ἴδετε γα 
δανε τῆς βἰρηίδοαλπε δάάἀϊείου [λέγω] ἐν 
Χριστῷ. Ἐοτ βίπηϊας δββενεσδίίομβ οὗ 
τῆς σι τοτ᾿Β Ἰσυ ΠΏ] Π688 8ες Εοπι. ἱ. 9, 
2 Ὅος. χί. 1ο, χίϊ. 19, 68]. 1. 20. 

ΎΠοτε ἰ8 ποιπίηρ δετορδίοσυ ἔτοτῃ ἴδ ς 
ἃροβεῖς ἰπ βιρροβίηρ ἴπλὶ τῆς ρεΐβοπδὶ 
δίυρρίε ἴῃ ννὨϊ ἢ Ὡς Βαὰ Ὀεεη ἴοσ γεᾶσα 
εηραρεά νἱτῃ τὰοβὲ ψῆο ορροβεὰ ἢΐ8 
δοβρεὶ τηδάς δὶἰπὶ δἰνναυβ ἔδεϊ οἡ τῃε 
ἀεξεπδῖνε, ἀπά τῆδὲ δί8 βεϊξεν πάϊς αιτίοη. 
φὴς ἴο δε δχργεββαὰ ἴῃ βιεγεοϊγρεὰ 
Ρἤγαβεβ ννῃϊο ἢ τόδε ἴο δἰβ τηϊπὰ ννβδη- 
ἄνες τε δι )]εςῖ σαπὶς Ὀείοτε δΐπι, ἐνεῃ 
ἷπ ἃ ἰεῖζεσ ἴο ἃ ἰογαὶ ἀϊβοὶρ]ς. 

κῆρνξ ἰΒ υδεὰ ἴῃ τῆε Ν.Τ. οὗ ἃ ργεᾶςῆες 
δοτα, Ἀπ ει νος ἀπβενμετς: 866 τοεῆ. 
Βυι Δ. ύσσω δῖε οοη- 
βίδα σά οἵἁ Ὀμτίβιίαῃ Ῥτεδοῃίηρ. ΟΥ 
εβρ. ἔοπ). χ. 15. πῶς δὲ κηρύξωσιν ἐὰν 
μὴ ἀποσταλῶσιν; Βεηρεῖ ἰάκεβ ἰξ ἰπ (πε 
8εῆβε οὗ ανιδασεαάον; ο΄. 2 Οοσ. ν. 20. 

διδάσκαλος: διδάσκαλοι, ἰπ (πὶ τες ἢ- 
ῃΐςδ! ΟὨείβείδῃ βεηβο, ἂὸ τηθητίοποά ἴῃ 
Αςβ χίϊ!. σ, τ Οος. χιΐ. 28, 29, ΕΡΏ, ἱν. σι. 
Ηετε δηά ἴῃ 2 Τίῃι. ἱ. τα τῆς ἴδστη ἰβ υδεά 
ἴῃ ἃ ρεπεγαὶ βὶρπἰβοδιίοη. 8ι. Ρδυ] ἀοεβ 
υ8ς διδάσκειν οἵ πἰβ ονγῃ τηἰπἰβίετίαὶ ἔμπο- 
τίοπβ : ι Οος. ἱν, 17, (οἱ. ἱ, 28, 2 Τῇςββ. 
ἰϊ, 15. 

ἐν πίστει καὶ ἀληθείᾳ: [ε ἴἰδ8 Ὀεδῖ ἴο 
τᾶκε δοιἢ τ1με8ὲ ννοσάβ. 'ἰπ οοπῃθχίοη 
διδάσκαλος, ἀηὰ οδ)εςτίνεϊν, ἐπ ἐλ  αξεκ 
απά ἐμ ἐγμιὰ (866 οπ ςἢ. ἰ. 2). Ι{ ἰ8 
ὯΟ οδ]εςτίοη ἴο 115 νίενν τπδὲ ἴῃς ἀγίοὶα 
ἰ8 ποῖ ἐχργεββεᾶ; ἴἢς δπδγίῃγουβηςββ οὗ 
ςοπησλοη ΟΠ γί βείδη ἴεστηβ ἰ8Β ἃ ἰδαΐυγε οὗ 
ἴπεβε Ἔρίβιϊεβ. Οἰδμεῖβ, νὰ ΟἾγγυβ., [κα 
ὈΟΙΏ τειτὴβ βυδ)εοιίνεῖγ, ,αἰἐλύμ! ιν απὰ 
ἐγμῖγν. ἘΠ σοῖς “ τεΐετ πίστις ἴο ἴπὰ 
βυδ)εοῖίνε ἔδιἢ οὗ τε ἀροϑβίϊε, ἀλήθ. ἴο 
τῆς οδ)εςῖῖνε ἵπιἢ οὗ τῆς ἀοςίτίης ἢς 
ἀεϊνετεὰ ". ὙΠΐ5 ἄοεβ ποῖ γἱεἸὰ ἃ παίυγαὶ 
86ῃβ6. 

Ἡατηδοεῖς ποῖεβ πὶ τῆς ςοἸοοδίίοη οὗ 
ἀπόστολος, διδάσκαλος [18 ὉΠ Αγ ἴὸ 
ἴπε Ῥαβίογαϊβ δῃὰ Ἠεγπιδδ (δὲνρι. ἰχ. σ5, 
16, 25; Μὲς. 111. 5, “ὙὍΠς δροβεῖεβ. δηὰ 
Οίβῆορβ δηὰ τεδοῆεῖβ δηὰ ἀεδοοηβ᾽᾽. 
Ηδγπᾶςκ ορῖπεβ ἴδδὲῖ “" Ηδτωδβ ραββεά 
ονοῖ ἴῃς ργορῃεῖβ δδοαυβε πε τεοκοποὰ 
ΒΙΠΊ8ε 1} οπα οὗ ἴπεπὶ᾽, Βυι ἔπε ορ᾽ πίοῃ 
οὗ 1᾿εϊζτηδππ, ψνῃῖο ἢ ἢς αυοῖεβ, Βεεηβ 
βουηάει: Ηετγηηδδ “ οοποεῖνεβ ἴῃ 18 πὶ 
ἡτεύειν 45 ἃ ρτίναϊε οι νυν ννϊοἢ Οοά 8 
εαυϊρτηδης γεηάεγβ ροβϑίδίς, δας τὶς ἢ 
ἸΔοκ8 δῶν οδῆςϊαἹ οπαγδοίεγ᾽᾿ (Μ εςσίον 
αμὰ Ἐχῤῥαπείον οΥΓ ΟἈγίοἰαπίέν, της. 
νοἱ. ἱ. Ρ. 340). 

νν. ὅ---ἰῖ, τα. Ὑῆς πιϊπίβίοσβ οὗ ρΡυ δ]ς 
Ρεέᾶγεῖ τηυβὲ Ὀς {πε πηεη οὗ πε σοηρτεα- 
ξαϊίοπ, ποῖ ἴπ6 ννοπῖθσθῦ. Α Μοσηδῃ 
Ῥοβίεῖνε ἀυῖν ἰ8 ἴο τῆβκε μεγβεὶ οοη- 
δρίσυουβ ὉΥ ροοά ννογκβ, ποῖ ὃν ρετς- 
8018] ἀϊβρίαυ. Ηετσ ρίδοε ἴῃ τεϊδϊίοη ἴο 
ταδῇ ἷβ οπς οὗ βυδογάϊπδιίοηυ. ΤῊϊ8 18 
οπε οἵ {πε ἰεβ880η8 οὗ 1ῃς ἱπδβρίγεὰ παγγᾶ- 
εἶνεβ οὗ ἴμεῈ Οτεδιίίοη δπὰ οἵ ἴῃς ἘΔ], 
ΝΕ νεγίῃ 6 1658 [18 ἄοεϑ ποῖ δδεςι πεῖ εἴοσ- 
ῃΔ] ροϑιτίοπ. ϑαϊναϊίοῃ ἰβ ἴπε ροδὶ αἰϊικε 
οὗ πιδὴ δαπὰ νοπιᾶη. ΤῆοΥν ὈοΙΠ δἰαὶπ 
Βιιργεπις δ᾽ εββαάῃθββ ἴῃ πὰ ψνοικίπρ οὐ 
οὗ τῇς ρῥγίπιδὶ ρεπαῖγ ἱπηροβεά οὐ Αὐδπὶ 
δηὰ Ενε. 

γες. 8. βούλομαι οὖν: οὖν 8 τεδυτηριῖνα 
οἵ τἰῃς φεηεγαὶ τορὶς οὗ ρυδὶϊς ννοσβῃϊρ 



7--. 

λομαι οὖν ὁ προσεύχεσθαι τοὺς ἄνδρας " ἐν " παντὶ 
“4 ὁσίους ' χεῖρας " χωρὶς ' ὀργῆς καὶ Σ διαλογισμοῦ,! 9. ὡσαύτως δ αἰνν 
γυναῖκας ἐν " καταστολῇ " κοσμίῳ ὁ μετὰ " αἰδοῦς καὶ » σωφροσύνης ἡ : ὅς. ἡ, 

{1υκὸ χχίν. Ὁ 
ἐν πόν ἰδ. ς, Κοπι. χὶϊ. τ χἰϊὶ. 4, 5. 

11 Τίαν. {1}. 8, ταὶ ν. 25, Τ' 
Ἐς τίσι ἨΣ 2. 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ἃ 

ε Τίε. ἰ. 8, Ηεδ. νἱΐ. 26, εν. χν. 
Ἐρδι ἐν. τς (οι. ἐϊΐ, δ Ἰῶ, ΠΟΥ ἫΝ ἈΝ 

πο ΣΝ 5 μος τς τ 4. 

107 

ὶ " τόπῳ, ᾿ ἐπαίροντας ἅ τ τίζοε, αἰ 

τᾷ, 15, 
ος. ἱ. 2. 

1.8. 
Β ἘΝ ἰἰϊ. 14, τ Τίπ). ν. 41. 

κ Βοῃι. χίν. :, ΡΒϊϊ. 
ἱχὶ. 3. Ὁ Ἐςεῖϊεα. 

Ρ Ἄκιι χανὶ. 254, ΥΕΓ, 15. 

4. χνὶ. 5. 

τῷ ετε οη]: 

1ϑ8ο δ ΑΌΚΡΡ, ἁ, ἔ, πιδ5,81:, ζ, νῷ.» 50., 54}., ἅγπι. ; διαλογισμῶν ΟΕΈΤΟ, 
17, 47, 675", 80, ηἰπεΐδεῃ οἴΒβεσΒ, 8: ὕοῆ., δγττ. 

31ῃ5. καὶ 
πὶ καὶ Δ" ΑΡ, 17, 71. 

318. τὰς ὈΡΕΚΙ.. 

τότ ψ Ὡς ἢ τ8ς νντῖτεσ μᾶ8 ἀϊρτεϑβεὰ ἰπ 
νν. 3-). βούλομαι οὖν ἰ5 ἐουπὰ ἀραὶη ἱπ 
ν. 14. ἴῃ Ὀοιῆ ρίδοεβ, βού Π88 ἴδε 
“ἔοτςε οὗ ἃ φῥγαοιίςδὶ ἀϊγεοιίοη ἰβδυθά αἴας 
ἀε]εγαιίοπ, ὅες αἷβο σε. Οχ ἴῃε ςοπ- 
ἴτᾶσυ, θέλω δέ ἰ5 υδεὰ ΟὨΪΥ ἴῃ τεέεγεηος ἴὸ 
Ἡρείζηρε βυῦ)]εςῖδ. 8ες δέον χνί. 10..Σ 

ογ. νἱϊ. 7, 32, χὶ. 3, χίν. 5. προσεύχ- 
τοὺς ἄνδρας: ἐκαὲ ἐπε νιεπ «κομίά 

εοπάπμο ῥμδίίς τοογολὲῤῥ. Ῥετμαρβ Βεηρεὶ 
6 τίρῃι ἴῃ υπάετβιαπάϊηρ τ: Ρείεσ [1]. 7 
ἰπ ἴπε βᾶπιε βεῆβε. ϑεὲε τεῆϊ. ἴον προσ- 
'«ύχεσθαι π΄ τηἷβ βρεςίαὶ δἰ ρπί βοδιίοη. 
τοὺς ἄνδρας: ἐλε »ιδπ οἵ τε σοτηπιυπίςν 
«25 ορροδβεά ἴο ἴδε ννοπιδη, νεῖ, 9 (Κ.Ν.). 
ΎΒεγα ἰδ πὸ βρεςίβο τεβιγιοιίο οὗ τῃς 
“τοπάυςς οὗὨ ννογβῆϊρ ἴο ἃ οἴεγρξυ. 

ἐν παντὶ τόπῳ: ἴο Ὀε σοππεςίοά ἢ 
ηδιὶ ριεοεάεβ : με ἀϊγεοϊίοηβ ἅγσα ἴο 
ἈΡΡΙΥ ἴο ἀνεῖυ Οἤυσορ πουῖ ἐχοαρ- 
ποη; πὸ αἱίοναπος ἰ8 ἴο ὃὈὲ πιδᾶὰβ ἔογ 
“οοπάϊείοπϑ ρεου δας τὸ ἀν Ἰος ΑΙ ; 48 ἰΐ 
8 ἐχργεββεὰ ἴῃ τ Οοσ. χίν. 33, 34, ὡς ἐν 
"πάσαις ταῖς ἐκκλησίαις τῶν Ὑίων, αἱ 
"Ὑνναῖκες ἐν ταῖς ἐκκλησίαις σιγάτωσαν. 
Τὴς νοσὰβ ἀο ποῖ πιδᾶπ ἐμ αϑπν ῥίαεσε, 
85 Ἰπουρῇ ἤχεά ρίαςεβ ἔος ψνογβῃϊρ νγεσα 
«8 πιλίτες οὗ ἱπάϊεγεπος ; πεϊίπεσς ἰ8 ἴπ σα 
«ΔΩΥ δἰ1υϑίοη, 85 ΟἾσγβ. εχρίδίη ἴῖ, ἴο τῆς 
Δ δο!οη Ὁγ ΟὨτίβὲ {4 τὰς ταβιγίςτίοη οὗ 
ΜΌΓΒΗΙΡ ἴο οπα ρίδος, }εγυβαΐεπὶ, ἃ8. ἴῃ 
1080 ἵν; 21. ἐπαίροντας ὁσίονς χεῖρας: 

Β΄5 ἰ8 ποῖ ἀϊτεςεν ἱπιεπάεὰ ἴο επ͵οίῃ ἃ 
ξλτθδυιας βεβῖυγε ἀρρτορτίαϊε ἴο ργαγεζ, 
οἵ τι ΓΕΪΎ ἀνοϊάβ ἴῃς τερειίοη οὗ 

“προσεύχεσθαι. Τὸ || τε Βαπάβ ἴῃ 
ΡΓΆΥΘΙ ΜΒ ΟυβίοπΊΔΓΥ : Σ Κίηρϑ νἱϊί. 22, 
Ῥᾳ, χχν ϊϊ., 2 εἴς., 188, ἱ. 15, ΟΙεπι. Εοπι. 
αἀ Οον. ἱ. 2ο. Τῆα πιθη τῃδῖ σε ἴο βᾶνα 
Ἴδε οοηδαοὶ οὗ τῆς ρυδ]ς νγογβῃρ οὗ (πε 
ΟΒυτγοῦ πιυϑὲ δὲ ἀρτίρμϊ πε νΠῸ ἢᾶνα 
πἸελη μᾶπάβ, μβαπάβ δὶ δγεὲ μοὶν (10. 
χνΐ!. ο; Ῥβ8. χχίἱϊ. (χχίν.) 4: 188. ἵν. 8). 
Εοτ ὅσιος Δ5 Δ δά). οὗ ἔσο ἰετπλϊ παιίοπβ, 
“οοῆραστα [υΚα ἰΐ. 13, αν. ἵν. 3. ὅες 
Ὑν πες- Μουϊίοη, Ογανεριαν, Ρ. 80. 

ΌΕΘΚΙ,, ἅ, ἔ, 8» πιϑὲ, στ (αμέφρε εἰ), νᾷ.» 50., ΒΔἢ.,) ὈΟΒ., ΒΥ.» Ἄστῃ. ; 

4 κοσμίως ᾿Ξ ὈκΓ ΕΟ, 17. 

χωρὶς ὀργῆς καὶ διαλογισμοῦ: ΤΗΐΒ 
ἱπάϊςαιεβ ἴῃς ἔνο ςοπάϊ!οη 8 ὨΕΟΘΒΒΆΓΥ ἴ0 
εβεοῖυδὶ ργαγεσ: )γεεάονι ὕγονι ἱγγίἑα ον 
ἰονγασάὰβ οὐγ ἔδοτε (Μαῖς, νὶ. 14, 
ἘΝῚ Μδζῖ χί. 25), αηὰ ςοηῆάδεπος ἰοννατὰβ 
οὐ (116 ', 6; [χυκε χί!. 20). διαλογισμός 
ἮΝ ἴῆς 8β6ῆβε οὗ ἀομδέ ἰῃ Εοηι. χίν. σ. 
Τῆῖδ βεηςς (ΑΝ. ἀοηδέϊπρ) ἰδ τηαὶ ρὲ 
ἴο ἴδε ἴεγπὶ μεῖς Ὁγ ΟΒεγβοβίοτῃ ( 

λία) δπὰ Ὑπεοάοτεις (πιστεύων 
Τῆς τοηάοσίηρ ἀἐεῥμέϊπερ (ἘΝ. ) 

αἰπεεῤιαίο (Ν16.)} τλετεῖὶγ επίαγρεβ ἴμ 8 
ποιίοη οοπηνεγεὰ ἴπ ὀργή. ΤῊΣ τεῆϊ. ἴὸ 
ὀργή τε ρίλοεβ σνοεσε ἰΐ 18 βροΐκεῃ οὗ 85 
ἃ Ὠυπιᾶπ ἀβεοτίοη. 

γες. 9. Ηαδνίης δββίρπε ἴο ἴῃς τηεῃ 
με τοπηίηαπὶ ἀυτεβ οὗ τῇς Οδυτοῖ, 8ι. 

Ῥτοοεβάβ ἴὸ τεπάεσ ἱπηροβϑί δα ΔΎ 
εὐ λωλιλα τίου οὗ μἰ8 νίεννΒ ου τπϊ8 βυῦ- 
7εοὲ Ὁγ ἐοτι ἀπο νοπιεη ἴοὸ ἴεδοῃ ἴῃ 
Ρυδῖίς, Βυῖ με δερὶπβ ΌῪ επιρμδβίβίηρ 
δὶ ἰ8 {πεῖς Τπατζαςιοσίβιις δηὰ ῥγο 
Εἴοτυ, τῆς δεαυτν οἵὁἨ ὠρεγβοηδιγ ὑγΒΙΟἢ 
ταβ0}18 ἕγοτι δεῖνα Ὀεπεῆσεηςς. 
τ τος εβϑεηκίαὶ Ρᾶσίβ οὗ τς βεπίοπος ἅτ6 
ὡσαύτως γυναῖκας - .. κοσμεῖν ἑαντάς 
...δι ον ἐ ὥν. Βοιἢ προσεύχεσ- 
θαι δῃ ἣν ἑαυτάς ἀερεπὰ οη 
βούλομαι, 2. πηνδρδαμα ὡσαύτως, Ὡς ἢ ἱπίσο- 
ἄυοεβ δποίπεν στεζυϊδιίίοη ἰαίά ἄονγῃ Ὁ 
ἴῃς ἀροϑιϊθ. [π ἴῃς γί ϑιίαη ϑοςίεῖγ, 
ἰϊ νγὰ8 8:. Ῥδυ} 8 ἀε! θεγαῖς νυ ἰδ δαὶ 
δε πηεὲπ βῃουϊὰ σοηάυοι ρυδ]ς ἡνοσβῃΐρ, 
δηὰ παῖ τῆς νοεῃ βῃουϊά δάογτῃ τς 
ϑοοίεςν δηὰ τῃογηβεῖνεβ ὈὉνῪ ροοὰ ψοσζϑβ. 
ΤΕῖβ νεῖβε 88 πὸ τεΐεγεποε ἴο ἴῃε ἄς 
ταδαηους οὗ νοσίεη νἢΠς ἰη Οπυτοῦ. [Ιἰ 
ἰ8 ἱποοῃδβίβιεης ἢ (ΠῈ ἡ ΠοΙς σοπῖοχι 
ἴο Βυρρὶγ προσεύχεσθαι αῇετ γυναῖκας. 

Τῆς ςοπηεχίοῃ οὗ ἐν καταστολῇ 
σωφροσύνης 885 Ὀδεη ἀϊδρυϊεά. ΕἸΠοοῖς 
τᾶ Κα ἰϊ 258 “" ἃ Κὶπὰ οἵ δἀ)εςιῖνα! Ῥτεάϊςα 
τοη ἴο δε δρρεπάεὰ το γνναῖκας,᾽" βιδιίη 
ψἢδὶ ἰ8 [6 πογηηδ] σοπάϊτίοη οὗ ννογηδβῃ, 
ΠΟ δῖε ἴο βυρετδάὰ τῆς δάοσηπιεηὶ οὗ 
βοοὰ ψοῦκβ. Βιΐξ ἰξ ἰβ πῆοσε παῖυσγαὶ ἴο 



1ο8 ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ἃ ΙΠ. 

4 ΤΙΝ. το, ἃ κοσμεῖν ἑαυτάς, μὴ ἐν " πλέγμασιν καὶ ᾿ " χρυσίῳ 3 ἢ μαργαρίταις ἢ 
ἄς "ἱματισμῷ “ πολυτελεῖ, 1ο. ἀλλ᾽ --- " πρέπει γυναιξὶν " ἐπαγγελλο- 

τ ἥεεε οι Η 
ποῖ χὰ μέναις " θεοσέβειαν.---ϑι᾿ " ἔργων " ἀγαθῶν. 11. Γυνὴ ἐν "ἡσυχίᾳ 

ας (11. ᾿ 
ον εν. "μανθανέτω ἐν πάσῃ ἢ" ὑποταγῇ. 12. διδάσκειν δὲ γυναικὶ Σ οὐκ 

χνὶϊ. 4. 

ἐ ΡΩΝ τοῖν Α. ᾿Π Ματῖς χὶ Ρεῖ. ΕρβΒ. τις ἃ, 45, ἰχ. Ὁδη χὶχ. ςἰ5 χχ. υ Ματῖκ χίν. 3, 1 Ρεῖ. ἱἐἰΐ. 4. ΥὙ Ερβ. νυν. 3, Ὶ 
ΠΝ ἰϑ γἱὶ, 26. το : Τίπι. ἘῈΣ Τίνι. 1.2. εἴα οὐἷγ Ν.Τ., { ]οΒὴ ἰχ.3:. γι Τίαι. νυ. 
1ο, 2 Τί). ἰΐ. 21, ᾿ὐΐ, τγ, Τί, ἰ. τό, εϊ. χ. ΖΑεῖς χχίϊ. 2, 2 Τδεξβδ. {ϊϊ, 12. δι ζος. χἱν. 35. 

Ὁ ΜΝ κά. χνὶϊ!. τό, 4 Οος. ἰχ. 13, αἱ. ἰΐ. ς, ε Τίσι. εἰ. 4. 

1 ἢ ΓΕΟΚΙ; ἢ, ταϑε, τ, νβ.» 80.» 88}..,) Βγτδοϊ, 

380 ΑΕῸΡ, 17, 31, 47, 80, ἃ ἔενν οἴπετβ ; χρνσῷ ΜΌΚΙ,. 

3 γυν. δὲ διδάσκ. ΚΙ,. 

ςοπηρθοῖ ἰδ ἀϊγεςι Υ ἢ κοσμεῖν, νἱτπ 
ψΈΙΟΙ ἐν πλέγμασιν, κιτιλ. ἰδ 4150 φοη- 
πεοίεά 8 ννῈ]} 48 δι᾽ ἔργων ἀγαθῶν; {με 
οἤδηρε οὗ ρτγεροβίτίου θείης ἄυς τὸ τῆς 
ἀϊδεϊπςιίοη δεῖννεεη τῆς πιεᾶπβ επὶ 
Ρίογθὰ ἕογ δάογσππιεπὶ ἀπὰ δε τεβυϊδης 
ἐχργεββίοη οἵ. Τῆς εῆτοιϊ οἵ (δε ρῥγδς- 
τος οὗ ροοὰ νγοσκβ 'β ββεὴ ἰῇ δὴ ογάεγὶγ 
ἀῤῥεαγαπεε, εἴς. 

ὕύτως ἰδ ἃ ψοτὰ οὗ εαυεης οοουτ- 
τεπος ἰη ἴπε Ῥαβίογαϊβ. ϑεετεῖ. Εχοορὶ 
ἰῃ ν. 25, ἰξ ἰδ υβεὰ δ8 ἃ ςοηπεοιίηρ [{π|ς 
θεύννεθῃ ἰξεπη8 ἱπ ἃ βετίεβ οὗ γεσυϊδιίοηβ. 
Τῆς υβε οὗ ἰξ ἴῃ Εοχη. νι]. 26, σ Οος. χί. 
25 ἷἰ8 ἀϊβετεηι. 

καταστολή, 48 ΕἸ]ἰοοῖς Βᾶγδ, “ Θοην 8 
τῆς ἰάεα οὗ εχίεγηδὶ ἀρρεάσᾶπος 88 ῤγίρη- 
εἰῥαϊν εχῃϊθίτεὰ ἱπ ἄγεββ". [{ ἴβ " ἀδ- 
ῥογένιεμέ, ἃ8 Ἔχῃὶ Ὀϊεἃ ἐχίεσηδιν,  μεῖθος 
ἴῃ ΙΟΟΚ πΠιδΠΏΟΣ οὐ ἄγαββ ᾿. Τῆς ᾿οπν- 
τηρηϊδίοσβ οἷϊς ἰῃ {Πυδιγαϊῖίοη ΟΞ ερῆυ8, 
Βεϊ!. Ὑ μά. τ. 8, 4, “ῃοτς {πε καταστολὴ 
κι σχῆμα σώματος οἵ ἴδς Ἐδδεπεδ ἰ8 ἀ6- 
βοείδεά ἰπ ἀεῖδ!. Τῆς [,βεἰη λαδίέέξως ἰ8 
8 ξοοά τεπάετίηρ, 1 ψὲ ἄο ποῖ τεβίσιος 
ἴπαῖ ἰεῖπὶ ἴο ἀγεββ, 48 ἴῆς Νυΐρ. δετε, 
λαδέέμ ογπαΐο, βεετὴβ ἴοὸ ἄο. Βυϊ ογαϊπαΐο 
(ἢ) Βὲι18 τῆς πιεδηΐηρ Ὀεΐξεσ. 

κόσμιος ἴ5 ἀρρίἰεὰ το τῃε ερίδβοορυβ ἰῃ 
1). 2. [τ τπηθᾶπβ ογάεγίγ, Δ8 ορροβεὰ ἴοὸ 
ἀϊβοτγάθει πεβδ ἰπ ἀρρεᾶγαπος. κοσμίως 
(8εε αῤῥαγαί. εν 4.) ψουὰ Ὀς 4 ἅπαξ λεγ. 
Ὀοῖδ ἱπ ΟΙὰ απὰ Νεῖνν Τεβιαπιεηῖ. 
αἰδοῦς: οὐἱέλ τλανιεζαξίπεες απὰ τεἰγ- 
εοπίγοὶ οἵ αἀϊξεγεοίμεςς : τῆς ἱηνναγά ομᾶγ- 
δοιϊετγίβεῖὶς, απὰ τς δχίοσπαδὶ ἱπάϊςφιίοη ος 
ενίάεηςςε οἵ ἰϊ. Ἰ ΣΤΕΝ 

Εοτ σωφροσύνη, δες Ττεποῆ, 5» ποην»:5, 
ΝΤ. Τῆς οορπαῖς ννοτάβ σωφρονίζειν, 
τίς ἡν 4; σωφρονισμός, 2 Τίπι. ἱ. 7; 
σωφρόνως, Τίς. 1ἱ. 12; σώφρων, τ Τίπ;. 
11,2, Τίε, 1. 8, 1ἴ, 2, 5, ᾶτα ἐπ Ν.Τ. ρεου- 
Ἰασ το τῆς Ῥαδίογαὶ Ἐρίβιϊεβ ; Ῥυῖ σωφρο-. 
γεῖν, Τίς. 11, 6, ἰ8 ἰουπὰ 4180 ἰπ Μασῖς, 
κε, Εοτῃ., 2 Οοτσ. δπὰ σ Ρεῖ, ὅ8εἊς εδη 
Βεγηδγά᾽ 8 ποίε βεζε. 

ἐν πλέγμασιν, κιτιλ.; Τῆς ρᾶγα!]οεῖ ἴῃ 
τ Ῥεῖ. ἰ11.. 3, ὁ ἔξωθεν ἐμπλοκῆς τριχῶν 
καὶ περιθέσεως χρυσίων, ἣ ἐνδύσεως 
ἱματίων κόσμος, ἰ5 ΟΠἿγ ἃ ρᾶγα!]εἰ. Τῆς 
το γπαμε, ἕῳ ἅτε αυἱτε ἰηδερεπάεπι. ΤΗΣ 
νδηϊτίεβ οἵ ἀγεβ8---οὔ τηξῆ ἃπὰ τνοσῃβη---ἰβ 
Ποπηπιοη ἰορίς. 

νει. το. ἀλλ᾽ ὃ πρέπει: [τ Πα58 Ὀεεῃ 
δδβυσηεά δρους ἴδμαὶ δι’ ἔργων ἀγαθῶν ἰ8 
ἴο Ὀς οοηπεοιεὰ νἱ ἢ κι ἶν. [πὶ τπἰ8 
οῶδβε ὃ πρέπει--θεοσέβειαν 15 ἃ ρατεπίδα- 
τοδὶ οἴδυδβε ἰῃ ἀρροβίτίοη ἰο τΠε βεπίδηςε. 
[τ 8, ποννενεσ, ροββίθ!ς, τπουρὴ ποῖ 80 
ῃδίυγα!, ἰο ςοηπεςὶ δι᾽ ἔργων ἀγαθῶν ν»ἱ τ 
ἔπαγγ. θεοσ. 80 Νυΐᾳ., ῥγορείἐἑεμέες 
ῥἑείαίενε ῥὲγν δοπα οῤέγα. Τζεη ὃ νουϊὰ 
τλθδη καθ᾽ ὃ, οἱ ἐν τούτῳ ὅ (ΜδΔ1}.), απὰ 
τῆς Ψ Ποῖα οἴδυδβεα, ἀλλ᾽ δ---ἀγαθῶν, νουϊὰ 
ὃς δῇ Ἣ ἀβρῥο ̓Αὐδι τ λούὶς ἔοτ, ἀπά τερειὶ- 
τίοῃ οὗ, ἐν καταστολῇ--- οσύνης. 
ἐπαγγέλλεσθαι ες δ᾽ ἀπκεμομα ἰο ῥγο- 

γνεῖδε Ἃ5 ἴῃ Τίς. ἰ. 2; δυΐ πεῖε δηά ἴῃ νὶ. 
21 10 ῥγοΐξέ55. 

θεοσέβεια: ἅπ. λεγ., δυ τῆς δά). θεοσε- 
βής οοουζδ ]οἤη ἰχ. 3σ. . 

τά ἰΒ ἱπβίγυπηθηίδὶ, 88 ἰπ ἷν. 5, 2 Τί. 
ἱ. 6, 1ο, 14, {Π,, 15, ἷν. 17, Τίς. 1]. 5, 6, 
ποῖ οἵ δοςοπηρδηγίηρ οἰγουπηδβίδποςβ, 88 
ἰῃ σ Τίπι. ἰϊ. 1.5, ἱν. 14, 2 Τίπι. ἰΐ. 2. 

ἔργων ἀγαθῶν : ξεε ποῖε οἡ ΤὮΔρ. ἰΪ. 1. 
Εἴ. 11 5444. ΝΙΝ τΠεθς ἀϊγεοςιίοηβ 

οοτήρᾶζα ἴδοβε ἰῃ σ Οος. χῖν. 33-35. 
ἐν πάσῃ ὑποταγῇ: εὐἱέλ σονιῤίοὲς «μὸ- 

.76εἰΐον [τὸ πεῖς Ἐυαθαπ 6]. ΟΥ. Τίε. τ. 5. 
γεῖ. 12. διδάσκειν: Τοΐ8 τεΐετβ οὗ 

οοῦγβε Οηἷν ἴὸ ρυ]ῖς ἰοδοῆίηρ, οΥ ἴο ἃ 
αν ἔε᾽ 8 ἰεδοίηρ πες πυβδραπά. [Ιη ΤΙ. ἰΐ. 3 
5:. Ῥδὺ] ἱπάϊςαϊεβ ἐπε παῖυγαὶ βρῆετγε ἴοσ 
ΨΟτΊΔη  Β ̓Ἰεδοῃίηρ. [πι Οοτ. ᾿νοηδῃ ἃζτε 
ξοτϑίἀάεη λαλεῖν ἰπ τὰς Οῃυτοῦ. ΤΒα 
Ἄοδοῖος οὗὨ ἱεστηβ ἰ8β ἀρργοργίαϊῖς ἱπ δᾶ 8 

ε. 
αὐθεντεῖν ἀνδρός: ἀονείπαγὶ ἱπ υἷγ- 

πηι, ἐο καῦε ἀονεπίοη οὐον (ἘΝ). “ΤΒς 
δά]. αὐθεντικός ἰ8 νεῖν τνο]]} εβι δ! ἰβῃςὰ 
ἰπ τῆς νεγηδουῖϊατ. 8:ὲ:6ς Νάρεϊϊ, Ρ. 40 



Ιο τοῖς. 

ἐπιτρέπω, οὐδὲ " αὐθεντεῖν ἀνδρός, ἀλλ᾽ εἶναι ἐν "ἡσυχίᾳ. 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ἃ 109 

. ς Ηεγεοηΐγ» 
13 ΒΟ ΟΧΣ. 

᾿Αδὰμ γὰρ πρῶτος “Ἥ ἐπλάσθη, εἶτα Εὔα. 14. καὶ ᾿Αδὰμ οὐκ ἀ θα. ἐμ “7, 

" ἠπατήθη, ἡ δὲ γυνὴ ᾿ἐξαπατηθεῖσα ' ἐν " παραβάσει γέγονεν. 

ἐ ἈσαΣ. νἱ. τἹ, χνΐ. 18, σ Οος. ἐἰϊ, 8, 2 Οοκ. χὶ, 93, 2 ΤΒεββ. ἰΐ. 4. 
1. το, Η «Ὁ. 1. 2, ἰχ. 15. 

15. 20. 
ε Ἐρᾶ. ν. ό, 

δ:. ἱ. 26. 
ε οι. ἰἰ. 23, ἐν. 15, ν. τς, Οἱ. 

1 ἀπατηθεῖσα δ. ὨΡ᾽ «ΚΙ, 

“Ὁ. ἴῃς Αἰεοῖδε νγάσῃβ Π'β ρυρὶ! ἴο υ8ςὲ 
αὐτοδικεῖν θεσαυβςε αὐθεντεῖν νγᾶ8 νυϊ ας 
(κοινότερον) .. . αὐθέντης 5. ΡΓΟΡΕΙ͂Υ 
Οὐδ ΨὮΟ δοῖβ οὐ ἢἰβ οὐὴ δυϊποείν, 
Βεπος ἰπ τμἷβ ςοπίεχε δὴ δυϊοογαι᾽᾽" 
εὐδανῶν δηὰ ΜιΠίραη, Εαῤοσίέον, νἱὶ., νἱ. 
374). 

ἀλλ᾽ εἶναι: δερεηάδηις οἡ βοτὴς βυςἢ 
νει 48 βούλομαι ἱπιρ]ἰεἄ, 26 ορροεεά ἴο 
οὐκ ἐπιτρέπω. 

Ψψες. 13. 1 νουἹᾶ ποῖ ὃς ἔαὶγ ἴο 54 
ἴδε 58:. Ῥδυ! 8 Ἰυάρτηδπε ἀδους ἰδς τεῖϊδ- 
εἶνε ἑιποξίομβ οὗ τηεη δηὰ ψνογηδῃ ἰῃ ἴῃς 
ςδυτοῖ ἀερεπάεδα οὐ δἰβ με] εῦ δ5 το [6 
Βιἰβιοτίο ἐν οἵ τς ΒΙΡ]Ιοα] βίοσυ οὗ τἢς 
Οτγεδιίοη. Ης ςογίδίΠγ υ868 118 δοοουπὶ 
ἴῃ βαρροτσίὶ οὔ ῃἰβ ςοποϊυβίοῃβ; γεῖ Βῃρροβ- 
πᾳ ἴδς Ἰἰΐεγαὶ ἰγυῖῃ οὗἩ τῆς εαγὶν ςπαρίεγβ 
οὗ ἀεῃοοῖβ, ᾿ς νου] Ὅς ροββίδ]ε ἴο ἄγανν 
υΐϊῖς οἴδαῖ ἱπέίδγθηςςεϑ ἔσο ἰ. Τῇ ἢτγβι 
βρεςίσηεη ρτοάυσαὰ οὗἉ ἃ βεγίεβ 18 ποῖ αἱ- 
ΨΆΥΒ ἴῃ πηοβὲ ρεηίες. Ὅῇς ροΐπι ἰη 
ΠΟ Αἀδηλβ βιυρεγίοσι ὙΥ ονεῦ Ενς 
οοσλαβ οὐξ ἰη ἴῃ παγαῖίνε οὗ ἔπε ΕΔ} 18 
διὶ8 ρφτεδδίεσς βίγεηριῃ οἵ ἰηϊεϊεςι ; τπετα- 
ἴοτε πιδη ἃς Ὀεῖζες βιιεὰ ἴοσ ἴῃς νγοτῖίκ οὗ 
Ῥυδί!ϊς ἱπβιπισείοη. “Τῆς νοπιδη τδυρῆι 
οηςδ, δηὰ τυϊπεὰ 411᾿ (Οἢτγγβ.). Ενε᾿β 
τεδβοηΐηρ δου εν Ῥνᾶ8 δὶ οπος ονθσοοπια 
ὃν τῆς δἱϊεψαιϊίοπ οἵ Ἰεαϊουβυ ἔεϊε ὃν αοά, 
δῃ δἰ!εραιίοη ρ᾽δυβίδ᾽ε ἴο ἃ παίυτε βιναγεά 
ΌΥ επιοϊίοη ταῖμεῦ ἔπη Ὁγ τεῆεςτίοη. 
Τῆς Τεπιρίετ᾽β βιδίεσηεηϊ βεδηηξά τὸ ὃε 
βυρροτῖεά ὉγῪ ἴῃς ἀρρεάγαηςε οὗ {πὸ ἔγυϊ, 
85 ἴξ ννᾶβ τεπδεγεά διϊγαοῖϊνε δῪ πορεβ οὗ 
νδηϊν ἴο Ὀς ρταιδεὰ. Αἀδπ) 8 ἴεγ 
ἡυάσπιεπε νγᾶὰᾶβ ονεοοπὶα ὃῪ ρογβοηδὶ 
Ἰηῆυεηςς (αεη. ἰϊ. 17, “Τηου Βδδβὲ 
Βεαγκοηςεὰ ὑπο τῆς νοῖςε οὗἩ τὴγ ν ς᾽}; 
δε νᾶ8 ποῖ ἀεςείνεά. Βυΐῖ τῇς ἱπιοῖ- 
Ἰεσίυδὶ βυρογίοσ Ψῆο βἰπβ αραΐϊπβὲ ᾿ἰρῆς 
ΤΊΔΥ ὃς πηογα! ν ἰπξεγίοσ ἴὸ ἢἰπὶ 80 
δια πὉε8 ἴῃ τς ἄυβι., 

᾿Αδὰμ πρῶτος ἐπλάσθη: Τῆς εἷάετι 
δβουϊὰ τυῖς. Α πιοσζε ργοίουῃά βιίδίεπιεπε 
τ γλρα εν 8 ἰρυπά ἱπ σ Οοσ. χὶ 9, οὐκ 
κτ' ρ δι ν αἴκα, ἀλλ. 
γυνὴ διὰ τὸν ὠδραῖν δώ 

πλάσσειν ἰδ ἴῃς ἰοτηλ υδεά ἰπ αεη. ἰΪ. 7 
Δηά εχργεββαβ ἴῃς ποιίοη οὗ Οοά 88 ἃ 
Ροϊξεσ, ἔοηι. ἰχ. 29ο. (αν Πεῖθ [88 
“βριναίμα.) 

γεῖ. σ4. ἡ δὲ γυνή: 5. ΡΑῸ] δβᾶγβ ἧ 
γννή τλῖμες " ὕα, επιρῃαβίηρ ἴῃς βοχ 
ταῖμες ἴπδη τῆς ἱπάϊνϊάυαὶ!, Ὀεσαυδε ὃς 
ἀεβίγεβ ἴἰο φίνεβ ἴῃς ἱποίάδπι 118 σοηεγδὶ 
ΔΡΡΙΙσαιίοη, εϑροςῖδ!ν ἴῃ νίενν οὐ ναὶ 
[ο]ῖονγβ. 80 ΟἾγγϑβ. 

ἐξαπατηθεῖσα:: [ἰ 15 ἀουδεῖι! ἱἔ τὴς τα 
εηπεἸεά το τεηάεσ 118, 88 ΕἸ]. ἄοςβ, δδέρρ' 
εονεῤίείεἶν ἀδοείυεά, ἴῃ 2 Ὅος. χὶ. 3 8ῖ. 
ΡΑὺυὶ βαγβ ὁ ὄφις ἐξηπάτησεν Εὔαν, δεῖς 
θεῖα ἰδ Ὧ0 τεᾶβοῦ ΨὮΥ δα βῃουϊὰ ποὶ 
Βᾶνς υιϑεά ἴδε βίπυρίε νεσῇ. 5:1. Ρδυϊ υδε8 
τῆς οοπιρουπὰ νετῸ ἴῃ ἔνε οἵδε ρίδοςβ, 
τῆς δἰπιρὶς νετῦ ΟἿΪΥ οπος (8βεε τεῆ,). 
50 ἴμαιϊ τῆς εἰπιρίεβδε δοοουπε ταδὶ να 
οἂπ ξεῖνε οἵ ί5 νατίαϊίου Πετε, δὰ ἴῃ 
2 Οος. χί. 3, ἔγοπι ἴῃς ὁ ὄφις ἠπάτησέν 
με οἵ αεη. {ϊ. 13, ἰδ πὲ ἴῃς σοτπηρουπὰ 
νεῖ οΑπὶς ΠαιΌΓΔΙΥ ἴο ἢὶδ πλϊπά. 

ἐν παραβάσει γέγονεν: ᾿παβηλυς ἢ 88 
παράβασις ἰΒ υξεὰ οἵ Αἀληη᾽8 ἴΓάπδβρτεβ- 
βίοῃ ἱῃ οπῃ. ν. 14, ἰξ τῇδ  ὃε δϑίκεά, 
ννμαὶ ἰβ τῆς ἕοτοε οὗ ὅ:. Ρδυ] 8 ἀρράτγεπηξ 
τεβιπςείοη Πεῖε οὗ ἴῃς ρῆγαβε ἴο Ενεῦ 
Μίρδε ἰε ποῖ ὃς βαϊὰ οὐ Αάδπὶ 48 ννεὶ!, 
τῆλὲ Ὦς ἐν π᾿ . γέγονενλ Τὸ ψΠίοἢ 
8ι, Ρδὺ! νου ρεῖπαρβ ανε γερ᾽εὰ τας 
δε πιεδπὶ τπδὲ ἰξ ννὰ8 ψοσιδη 80 γξέ 
ττδηβρτεββεά, ἴῃ σοπβεάθοηος οὗ δανὶπ, 
εξ ἀεοεῖνεά, ἀπὸ γυναικὸς ἀρχ' 

σκο; 
πάντες. 

Ριδββεὰ ἰῃ ἴπε ψογάβ, “1.1 ρτθδῖῖν 
ταῦ εἰ ρῖν ΤΥ βοῖτονν απὰ τῃγ σοποεριίοη ; 
π βοστον δου δῆς Ὀτὶπρ' ἑοσιἢ ἢ ἄγετ᾽ 
(αςη. ᾿ϊ, 16). Βυϊ 7.8ὲ 48 ἰπ ἔπε ςα8ε οὗ 
τδῃ, ἴμε ννοτὰ δεὶπρ 45 ἰξ ἰ8, πε ββη- 
ἴεπος ἢδ8 ὑτονεά ἃ ὈΪδββίηρ, 80 ἰξ ἴβ ἴῃ 
πε οἄβε οἵ ψοτῆδπ. “[π ἴῃς ϑινεδὲ οὗ 
τῆγ ἴλοε βμαῖε ἴπου εδὲ Ὀγεδά ᾽ ὄἼἔχργεββθδ 
ΤῊΔΠ᾿Β πεοεββίυ, ἀυγ, ργίν!εξςε, ἀϊρηϊεν. 
1 δε πεοεββιτυ οὗ ννοσκ ὃς “ἃ διυτη δ] ηρ- 
δος," τᾶ οδηῃ “πιᾶκε ἰξ ἃ διορρίηβ- 
βίοηβ " (Βεονηίης, ΤΆ Εἰηρ απὰ ἐπε 
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ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ἃ Π]Ι. 

σωθήσεται δὲ διὰ τῆς ᾿" τεκνογονίας, ἐὰν ' μείνωσιν ' ἐν " πίστει " καὶ 
ΤᾺ ΤΣ ἃ άπῃ καὶ 'ἁγιασ ὰ "᾿ σωφ ς᾿ [11]. τ. "Πιστὸς; ὁ 
: Τία. ν. Ὑ Ὑ πὲ ἠ 
14. 

1 ]1ὅβη νι. 
"λόγος. 

31, αν. 
10, 2 Ὑζο. δ, 14. 1 Ἰοδη ἱν, 16,2 ] οΒῃ 9. 

1 ἀνθρώπινος Ὀ", ἀμρνιαπης ἃ, τ47, 
ΙΑεῖγ ἀμιαπμς ἰδ ἴῃς τοηάεσίηρ ἴῃ Ὁ 

κ ὅεε : Τίσω. ἱ. 14. 
σ ΤΏεεδ. ἱν. 3, 4,7, 2 ὙΒεεῦ. ἰΐ. 13, Ηςῦ. χίΐ. Σ4, τ Ῥεῖ, ἱ. 2. 

᾿Ἀωρὰῳ ἐ βαεϊδ5), Ατηδτεὶ., ϑεάυ!. 
Ρ. ἰ. 15 ἴῃ τ, Αὐγξ., [υἹδηρεῖας αρυὰ Αὐρ. 

1 οπι. νἱ. το, 22, : Οοσ. ἱ. 30, 
τὰ ες. 9. Ἐς ῬΑ Τιῖλ , 15. 

8ιπὸὶϊ- 

]είοπὶς σοπιπηεπῖβ δάνεβεὶυ οἡ τη 8 τεηάεγίηρ (ΕΡ. 24 δὰ Μαζοεὶ!.). 

Βοοὶ, Τῆε Ῥοῤε, 413), ΝαΥ, ἰξ ἰΒ ἢ! ΟὨΪΥ 
βίερρίπρ-βίοπς ἂνδιϊδδϊς το μίση. 1 81. 
Ῥαυὶ 8 δερυπηεπὶ μαὰ 1εὰ Ὠἷπι ἴο ἐπιρῃδ- 
8'βε ἴῃς πιλη᾽ 8 ραγὶ ἰπ ἴῃς ἤτβι ἔγαπβρτεβ- 
βίου, ἣς τηῖρῃς πᾶνς βαϊά, “" Ης 5812} Ὀς 
βανεὰ ἰπ 8 101]},᾽" 8 ονετοοπιίηρ ἴπε 
οὐβίδοϊεβ οὗ παΐυσε. 

80 81. Ρδυ!], τα κίηρ τῆ σοπησηοη-8εη8ε 
νῖενν πὲ οὨ]ἀδεατίπρ, γαῖμεγ ἔμδπ ρα ]ῖς 
τελομίηρ ος ἴῃς ἀϊτεστίοη οὗ δϑδιγβ, ἰ8 
ννοπλδπ᾽ Β Ὀργπιᾶγυ ἑαποιίοη, ἀσῖγ, ρτίνιε ρα 
δηὰ ἀϊρηϊγ, τεπλπβ Τίτον ἀπά 18 
τελάεσβ ἴῃδὲ ποτα ννᾶβ Ὁποίῃον δϑρεοῖ 
οὗ πὲ βίογυ ἰῃ Οεπεβὶβ δεβίεβ τπδὶ οὗ 
ψΟΠΊΔΠ᾽ 5 τα κίπρ ἴῃς ἱπίτδεῖνε ἴῃ τΓΔΠ8- 
δτεββίοη : ἴδε ρδίηβ οἵ Δ ίγ ἢ ννεσα ποὺ 
δβεηΐεηςς, γεῖ ἰπ ὑπάειροίηρ ἴπεδς δῆς 
βηάβ πεῖ βαϊναιίοωυ. δᾷς “λα δὲ Ξταυεὰ 
ἦπ ἠεγ οὐ δεαγίηρ (ἘΟΝ τὰ. πελεὶγ). 
ΤΒδὶ 18 με πογηιαὶ δηᾶ παίυγαὶ ἀυΐυ; 
δηὰ ἰπ τῆς ἀϊβομαγρε οὗ οὖσ ποτσηδὶ ἀπὰ 
Ὡδῖυζαὶ ἀυτίεθ ννὰ 411, πίε δηὰ νοσζηξῃ 
Αἰἶκο, 48 ἔδυ δ8 ουγ ἰηάϊνίἀυδ] εβογίβ οσδπ 
ςοπετίδυϊς ἴο ἴἴ, ““Ψοτκ οὐ οὐγ ον 
βαϊνδιίοη"". 

ΤΠὶδ ἐχρίαπδιίοη ρίνεβ δὴ δάεᾳυαίε 
ἴοσος ἴο σωθήσεται, ἀπά ρῥτεβεῖνεβ ἴῃς 
πδίυται δηὰ οὑνίουβ τηεαηΐηρ οὗ τεκ- 
γογονία, ἀπά ρῖνεβ ἰδ ἔοτος ἰο τῆς. διά 
Βεῖς ἢ28 Πδσαϊν δὴ ἱπβιίσυσηεηϊαὶ οτος 
(48 Νυΐρ. ῥὲν βἰέογμνι ρεπεγαί!οπεη) ; ἴὰ 
8 ταῖδες ἴῃς διά οἵ δοοοτηρδηγίηρ οἰτ- 
Ουπιδίδποοδβ, 88 ἰπ 1 Οογ. ἰΐ. 15. 

αι. .. διὰ πυρός. [τ τεπηδίη8 
ἴο ποίδ ἴξσες οἵδεσ ἌἼχρδηδιίίοῃβ :-- 

(1) ὅ8ε 538|4}} δὲ “" ργεβεγνεὰ ἰῃ τῆς 
ετεαὶ ἄδηρες οὗ δ] ἀ-δίστ ᾿". 
() νοτηεη 5841] θὲ βανεὰ 1 {ΠῸῈῪ Ὀτίησ 

ὉΡ τῃεὶς σμΠ]Πάγεη ννε]}, 88 16 τεκνογονία -Ξ- 
τεκνοτροφία. 80 Οἤτγε. 

(3) ὅ8ε 8141] θὲ βανεά ὃν τηεᾶπβ οὗ 
ἐλε ΟἈἱ ἀδεαγίηρ "οἱ Ματυ, νι ἢ σάνε 
ἴο τῆς ννοτ] τῆς Αὐἴδοσ οἵ ους ϑαϊνακίοη ᾿᾿ 
(Δ 4οη). “ἼΠε ρεουϊας ἑπηςείοη οὗ 
Ὧδγ βεχ (τοπι ἐδ τεϊδιίοη τὸ πες ϑανϊουτ) 
δὯ.}} 6 {πὸ πιεάϊυπι οὗἨἁ πεῖ βαϊνδιίοη ᾿᾿ 
(ΕἸ]Πςοῖ). Ὑῆς ΚΕΕΝ., ταυεά ἑκγομρὰ ἐπε 
εἰῤἀδεαγίηρ, 8 Ῥοββίἷγ ρδιίεπε οὔ τῃϊ8 
ἱπιεσρεϊδιίίοη. Νὸ ἀουδὲ ἴὲ ννὰβ ἴδε 

Ῥεν!ερε οὐ ψοζηδη δἷἴοπε ἴὸ δε (δες 
τηεάϊιπι οὗἨ τῆς ᾿πολγηδίίου. ΤὨΐδ πιΐγα- 
οὐἱουβ ἕλος ᾿υβεε8 υ18 ρει Ρ8 ἴῃ ῥσεββίπρ 
ἴδε ἰδησύυαζε οὗ Οσεη. 111. 15, “1 βεεά,᾽"} 
δηὰ ἴπ ππάϊπρ' Δη δἰ υβίοπ (πουρἢ τη 8 8 
υπρεοτίδὶη) ἱπ ΟαἹ. ἱν. 4, γενόμενον ἐκ 
γνυναικόᾳ ; δυϊ ννοτηδη ςᾶπποῖ ὃς βαίὰ ἴο 
Ὀςε βανεὰ Ὀγ πιεᾶῃ8 οἵ ἃ Πίβιογίς ργίνιϊερο, 
Ἔνοη ἢ τὰς δἀάεά α4υλ]: βορείου, “1 
τον σοπείηυς,᾽" εἴς. ες 1ὑκε χί. 27, 
48, “Βίεββεοά ἰβ πὲ ψοσῦ (παῖ Ὀᾶτα 
ἴῆεα. . . .Υδα, γαῖμεσ, Ὀϊεββεὰ ἃγε πεν 
ἴηι πεᾶσς ἴδε ννοσὰ οὗ ἀοά;᾽ εἴς. 

ἐὰν μείνωσιν : ΤΗΐβ υβε οὗ μένειν ὙἱΒ 
ἐν δηὰ δῃὴ αρϑίγαςϊ πουῃ ἰ8 οπἱεῆγ [ομδη- 
Ὠἷης, 48 ἴῃς το. βῆον,. 

ΎΤῆῈ βυῦήεος οὗ μείνωσιν ἰ8 υδυδι 
τᾶκεη ἴο Ὀε γνναῖκεφ; Ὀυϊ ἱπΠΑΒΠΊ Ο ἢ 88 
58:. Ρδὺϊ 88 ὕδεῃ βρελκίηρ οὔ ψογηδῃ 
ἴῃ τῆς τηδσσίαρ ε γεϊδιίίοη, ἰξ βεετηβ Ὀεϊίεσ 
ἴο υπάετϑιαπὰ ἴῃς ρῥίυταὶ οἵ ἴδε ψνοπιδῃ 
ἂπὰ πεῖ δυβραπά. Οοπιρᾶγε τ Οος. νἱϊ. 
36 ΨΠεῖε γαμείτωσαν τείετξ ἴο ἴπε παρ- 
θένος ἀπά ἢετς Ῥεϊτοϊπεᾶ, Ποβε Ἐχίβίεπος 
ἰ8 ἱγηρ θὰ ἴῃ τῆς αυεδβείοη οὗ πεῖ τηδσγίαρε. 
16 τηῖ8 νίενν Ὀς δοσεριεοά, (ἢεη πίστις, 
ἀγάπη, ἀπά ἁγιασμός τεῖες τεδρεςτνεῖ 
το ἔπε ἀυεῖεβ οὗ τῆς πιδη δηὰ ννἱέε ἰο Ο᾽ 
ἴο δβοοίεῖγ, δπὰ ἴὸ εἀςῇ οἵδε: (δίῃ το- 
ννασὰβ Οοά, ἴονε ἴο ἔπε σοπηπιυπν, δηὰ 
βαποι δοδιίοη ἰῃ (πεῖς πιδγίξδὶ τεϊδιίοηβ. 
ὅ8ε6. οδᾶρ. ἱν. 12 ψνεσε ἴῆε8ε (ἢτες 
μεύχαρ ἃτε ἀραὶῃ Ἴοοπιϑίπεδ. 8ὅες νεσ. 
9 ἴοσ σωφροσύνη. 
ΘΑΑΡΤΕΝ, 11Π1|.-ἰῖιτ. σ. πιστὸς ὁ 

λόγος: Τηὶβ τείειβ ἴὸ ἴπε Ἴχερεδὶβ οὗ 
Οεμπεβὶβ Ψψ πῃ δδ88 ργεοεδεά. (80 
ΟὨγσγβ.). Ἧμνε τῆδυ Ἴοτήρατε Βαγπδῦδβ, 
8.9, ΨΏεῖα, δέϊιεσ δη δἰϊερογίςδὶ εχρίδηδ- 
τἴοη οὔ ΑΡγαμδπὶβ 318 Ββεοινδηῖβ, ἴῃς 
ντἰτες εχοϊαίπιβ, οὐδεὶς γνησιώτερον 
ἔμαθεν ἀπ᾽ ἐμοῦ λόγον" ἀλλὰ οἶδα ὅτι 
ἄξιοί ἐστε ὑμεῖς. ὅεε ποῖα οἱ. 15. 

νν. 1 δ-13. Τα αυα]δοδιίοηβ οὗ τς 
Τλδπ ΨνῆοΟ ἅτε ἴο ὃε πιϊπίβίοτβ ; πὰ ἤχει 
(α) οὗ τῃε ερίβϑοορυβ (1 ὁ 7) βεςοπάϊν (ὁ) 
οὗ (ἢς ἀεξδςοπβ (8-13) ψἱ ἢ ἃ ραγεηιδεῖὶ- 
ς8] ἰπϑέγυς το τεβρθοϊίηρ οπΊεη σδυτοῦ- 
ψόσίκεῖβ (11). 
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Εἴ τις "ἐπισκοπῆς "ὀρέγεται, ἑκαλοῦ ἔργου "ἐπιθυμεῖ. 2. “δεῖ "οὖν 5 Ἠετε ουὶγ 
τὸν ἐπίσκοπον " ἀνεπίλημπτον εἶναι, " μιᾶς " γυναικὸς " ἄνδρα, 'νηφά- πεπες, οἵ. 

το, Ηεδ. χὶ. 16. 
ΤΑςίδὶ. 2:. 

ἐΐ. 2, οι ΕΧΧ. 

εἴ τις ἐπισκοπῆς, κιτιλ.: Ηανίης φίνεη 
εἰεπιεμίδσυ ἀϊγεςιίοπβ Ἴοποεγηίηρ ἴδε 
δοορε οὗ ρυδ]ῖς ῥσγαγεσ, ἀπά ἔπε στη πίβίεσα 
τθεζεοῦ, 81. Ρδὰ πον ἕακεβ ὕρ ἴδῃς 
τηλῖίο οὐ Οδυτοῦ οτγρδηϊβαιϊίοη. Ης 
θερίηβ νὰ τῃς οπῆοε οὗὨ τς ερίβοορυβ, 
ΟΥἨ ῬτεβΌγίοσ, δεσδυδβε πὶ ἰ8 οὗ ἴπε νεσυ 
ἐββεηςς οὗ ΟΒυτοῦ ογάσσ. Οπη ἴδε 4υε8- 
τίοη 8 ἴο ἴδε ἰείτηβ ρῥγεδῦγιεσ δηὰ 
ερίβοορυβ, ἰξ ἰβ βυββοίεπε πετα ἴο βίδῖε 
ΤΩΥ οὐνῃ Ποποϊυδίοη, τπδὲ πεν τεργεβεπὶ 
ΒΡ ἀϊβετεπε δβρεςῖβ οὐ ἴῃς βᾶπις 
οβῖςε, ραϑβίογδὶ δηὰ οἰξοίαὶ ; αβρεςῖβ νυνί ο ἢ 
ςᾶπιθ παῖμυγα ἢν ἱπίο ῥγοπιίπεποα ἰπ τῆς 
7εν δ ἀπά Οὔεεῖκ βοςίεςεβ σεβρεοενεϊν 
ΨΏΙΟΒ ράᾶνε δίτιἢ το τῆ πᾶῖηεβ. Τῆῖβ 
Βεαπὶβ ἴῃς οΟὈνίουβ ςοποϊυδίοη ἔγοπὶ ἃ 
ςοπιρᾶζίϑοη οὗ Αοῖβ χχ. σ7, 28 ; Ρῃϊ). 1.1; 
Τίς. 1. 5,7: 1 Τίηι. 1101, 2, 4, 5, ν. 17; 
1 Ῥεῖ. ν᾿ 1, 2; ΟΙεπι. Εοπι. 1 Οογ. 44; 
ῬοΪγςᾶγρ, 5; Οἴει. ΑἹ. θ μὲς Οένες, 8 42. 
ὀρέγεται... ἐπιθυμεέ: Τῇῆε ΕΑΝ. 

{πεέξεῖε “ον, ἀοοίνε! ) ἱπάϊοαῖεβ το τῆς 
Ὠρ 8Βῃ τεδάδσ πὶ ἴννο ἀϊβείηςς Οτεεὶς 

ννοσάβ δῖ υϑεὰ; ἃ ἔδοϊ ψνῆϊο ἢ 8. οοη- 
ςελὶεὰ πη τὰς ΑΟΝ. (ἀεςίγε.. .. ἀεειγεί). 
80 ΜΝυΐϊρ. μα85 ἀεείάσγαὶ ἴῃ ὈοῚΠ ρδοςβ; 
δὲ πη, ἐν ῥίέ . .. ἀδείάεγαί. ὀρέγεσθαι, 
ΨΠΙΟἢ ὀσουτδ δραίη ἴῃ νὶ. τὸ οὗ γεαελὶπρ᾽ 
αὐέεν πλοῦς, ἰ8 ποῖ υβεά ἰῃ δπγ ἀδρτγεςίδ- 
ἸΟΥΥ 8δ6η8ε. ΕἸεὰ (ἴῃ ἰος.) ποῖεβ ἴδ 
“ἴἰἰ Βὰ8 ἃ ϑρεςοίαὶ δρρ]σαϊίοη ἴο βδυςῇ 
Οὐ)εοῖβ 48 ἃ πιδῃ 18 Ὁοπηπιοην βαϊά ἴῸ 
ἀεῤίνο ἰο". Ὑδδ βαπίῖν οἵ 8:1. Ρδιυ}8 
Ἰυάρπηεης ἰΒ πονδετζε θεΐτεγ βεςη ἤδη ἴῃ 
ἷβ ςοπιηγχεπάλιοη οὗὁὨ Ἰαννίῃ δπιδιτίοῃ. 

Α πιᾶη πηᾶν ὃς δοϊυδίεά ὉΥῪ ἃ νατζίεϊν οἵ 
τηοῖίνεβ; γεῖ ἰξ 8 ποῖ ἱπενίἑδθὶς ἴμδὲ 
ἴδοβε ἐμαὶ ἂγε ἴοννεσ βῃουϊ!ὰ ἱπιραὶγ ἴῃς 
αυδιγ οὗ τῃε Πίρπῃετ; ἴμεν περὰ ποῖ ἰη- 
τεγρεηδίγαῖε ες οἵπεσ. [πὸ δὴν οᾶβε, 
8ι. Ρδὺϊ οτεάϊ 8 ἐδε δβρίσαης υνἱτἢ τῃς 
ὩΟΌΙεβὲ ἰάθαὶ : Ης τοῖο ἀφῤὶίγες ἰο δέ απ 
ἐῤίπεοῤης ἀφεῖγες ἰο ῥεγήογνι α ροοά τσογὰ, 
“ἘΞί ἀμ; περοίδμνε, πον οὐιμηι. Αςῖβ 
χν. 38, ῬΉ1]. 11. 30 ᾽ (Βεηρεῖ). 

καλοῦ ἔργον : καλὸν ἔργον ἀπά καλὰ 
ἔργα (βεε τεῖ(.) ἅτε ποῖ ρεουϊαγ ἴο πε 
Δβίοσδὶβ (Μαίε. ν. τό, χχνί. το-- Μαζκ 

χίν. 6; Ιοἤη χ. 32, 33); δυῖ, 48 ἴδ τείει- 
δῆσεβ δῆον, ἴδε ρῆγαβε ἰ8 ἔουπά ἰπ 
τεσ ΟοὨἱγ οὗἩ ἴῃς Ραυϊίπς Ερίβεῖεβ. Οη 
ἴῃς οἵδε μαηά, ἔργα ἀγαθά οσουτβ 5ίχ 
εἴπιεβ ἰῃ ἴῃε Ῥαβίογαϊβιυ ϑεὲ τε, ου 
ομάρ. ἰϊ. το. Ὗνε ρετςείνε ἱπ ἴδε υ86 
οὗ ἴξ ἃ ᾳυαϊβολιίοη οὗ ἴδε εαεϊῖοσ ἀε- 

Αειςὶ. 20. 
ει Τίπι. νἱ. 

ἀ: Τίπι. ν. το, 25, νἱ. 1:8, Τίι. ἰΐ, γ,. 14. 11], 8, ΕΝ ἐ ετε οοἷγ ἐπ Ῥαβίογα!ς. 
κ1 Τίσι. ν. 7, νἱ. 14. ποῖ υΧΧ. ἀ ἴω ἰ. 6. γες. 12, ἰχτ Τίσι. ἐν. τσ, Τίς. 

Ρτεοϊδείο οὗ {πὲ ψοσκβ οὗ ἴδε ἴ,νν, 
᾿πάυςεά ὃγ ἃ ἠδίυγαϊ τελοϊίοῃ ἔσοπῃ (86 
δΌυδβε οὗ ἴπαι τελοπίηρ. 

ψες. 2. ΜῈ (με υδ!δοδιίοηβ οὗ τᾷ ς 
ερίβοοριβ 88 ψίνεη ες βῃουϊά ὃς ςοτη- 
Ῥατεὰ ἴποβε οἱ τῇς ἀξδοοπβ, νϑῖ. 8 544., 
δηὰ τποδὲ οὗ ἴδε ερίβοορυβ ἰῃ Τίς ἱ. 
6 544. 

δεϊ οὖν. ... ἀνεπίλημπτον εἶναι. ΤῊε 
ἐπισκοπή Ὀεὶπρ' εββεπίιδιν ἃ ροοά νοΐ, 
“ δομμηι πέρναε δοπὶς σον ἐἐσπάμνι ᾽" 
(Βεηρεῖ). Τῆς ερίβοορυβ ἰβ ἴῃς ῥόγεονα 
οὗ τὰς Ομυτοῦ. [ἐ ἰβ ποῖ δποιίρῃ ἔος 
Ἠΐπι ἴο ὃς ποὶ οτγπηὶπαὶ ; Βα πιυδὲ δὲ ομέ 
αφαΐπςἐ τοΐλονε ἐξ ἰς ἱνιῤοσεὶδὶς ἐυ ὀγὶηρ 
αν σπαγρε οὗ τυγοπρ' ἀοίπρ τμοῖ ας οομί ἃ 
σίαπμά ἐπιῥαγέαί ἐχαπιπαξίοπ. (ϑες 
Ὑμεοάοτειϊ, οἰιεά ὃν Α14). Ηδς πιυβὲ δε 
τοϊἐκομέ γεῤγοαοῖ (Ἐ.Ν.), ἐγγεῤνεκοηςὶδίς 
(Ττεποἢ), ἃ τοσπὶ ψν ἢ οἢ ἰηνοῖνεβ ἃ 1688. 
ἐχδοῖίηρ ἴεβὲ ἴῆδη ὁίανεείεςς (Α.Ν.) ; τἰῃς 
ἀεᾶοοη (ἀπά ἴδ6 Οτεΐδη ερίβοορυβ) πιυβὲ 
δε ἀνέγκλητος, οκε αραΐηεέ τόλονι ΝΟ. 
ἐλανρε λας, ἐπ ῥοὶπέ οὔ γαεέ, δέεμ ὀγοηρλέ. 

Νὸο δερυπίεπὶ σδὴ ὃς δαβεά οὐ ἴδῃς 
βἰησυῖΐαι τὸν ἐπίσκοπον, ἢεῖε οἵ ἱπ Τίξ. 
ἰ.. 7, ἰπ ἔανουγ εἰἴμεσ οἵ τῆς πιοπδγοῃίςδὶ 
ερίβοοραῖς οἵ ἃ8 ἱπάϊςδιίοπβ οἵ τῆς ἰδῖβ. 
ἄαϊε οἵ {πε ερίβεϊε ; ἰξ 15 υβεὰ ρεπεγίοδ! 
45 ἡ χήρα, ςἢ. ν. 5; δοῦλον Κυρίου, 2 
Τίπι. ἴΐ, 24. 
Τε Βειῖεγ ἴο εῆϑβυγε [παῖ ἴῃε Ἔρίβοορυβ 

Ῥς τοἱέμομέ γεῤνγοαοῖ, Ὠὶβ ἰεδὰ ἢρ' ςματγδο- 
τεγϑεὶς πιϑὲ θ6 86! οοπίτοὶ. [ἢ ἴδε ἤτβὲ 
βί3:ε- τὴῦ 118 48 βρεςίδὶ ἔοσος ἰῃ (ἴῃς 
αϑῖ--ἣς τσβῖ ὃ6 ἃ τδη ΨΠΟῸ [48--- 

πδῖυγαὶ οἵγ δοαυϊγεά---ἃ Πίσῃ σοποεριίοη 
οὗ τε τεϊδιίοπβ οὗ {πε βεχεβ: ἃ πιδιτ εὰ 
τῆδη, Ψῆο, 1 δὶβ νἱίδ ἀϊεβ, ἄοεβ ποῖ 
πηᾶττΥ ἀραίη. Μεη νῆοβε ροβίτίοῃ 8 1688 
Ορδη ἴο οτἰτἰςίβπλ πᾶν ἀο τπι8 νυἱῖπουῖ 
ἀϊβοτεάϊς, Ὀυς τῆς ερίβοορυβ πηυδὲ Βοϊά ἃ 
4 Πίχῃ ἰάεα]. ϑεζοοπά πιαιτίαρε, ᾿ς 
ἰ8 πιεπιϊοπεὰ 88 ἃ [ἀπιὶ ἴᾶγ ργαςῖῖςς (Εσηλ. 
νἱϊ. 2, 3), ἰΒ ἐχργεββὶυ ρεγπιεὰ τὸ Οἢτίβ- 
τίδη ννοπηεπ ἰπ 1 Οο". νἱΐ. 39, ἀπά ὄδνδῃ 
τεςοπηπηοπάςὰ το, οἵ ταῖῃοσ επ)οϊπεά ὑροῃ, 
γουπε ψίάοννβ ἰῃ τ ΤΊπ. ν. 14. 

μιᾶς γυναικὸς ἄνδρα, οἵ οουτδα, ἄοε8 
ποῖ πηεᾶη {παῖ ἴῃ δρίβοοριβ πλιδὲ Ὀ6, ΟΥὉ 
δᾶνς ὃεθῃ, πιαιτίεᾶ. Ψνηδιὶ ἰβ πεῖς ἔοι- 
δίάάεη ἰβ ἀϊρατην ὑπάει δῃν οἰτουπ)- 
βίδποεϑ. ΤῊ δ νίαν ἰ5 βυρροτίεὰ (α) ὉΥ 
ἴδε ρεηεγαὶ ἀγς οὗ [πΠ6 φυδὶἐτεβ τεχυϊγεά 
Βετα ἴῃ ἃ Ὀίβῃορ ; βεϊ -οοπῖσοϊ οὐ ἰδηρετ- 
δῆςς, ἱπ ίβ ;86 οὗ ἔοοά ἀπὰ ἀτίηκ, ροβ- 
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ἀ Τίς. δ, λιον, "σώφρονα, ' κόσμιον, "' φιλόξενον, "διδακτικόν, 3. μὴ " πάροινον, 

1ϑεεὶ ἔα, μὴ ο“ πλήκτην,ϊ ἀλλὰ " ἐπιεικῆ, ᾿ ἄμαχον, ᾿ ἀφιλάργυρον, 4. τοῦ ἰδίου 
“Τίς 1.8,. οἴκου "καλῶς " προϊστάμενον, τέκνα ἔχοντα ἐν " ὑποταγῇ μετὰ πάσης 

Ῥει. ἱν. 
ΒΟΥ ΧΧ, 
τ΄. οι. χἰϊ. 1:3, Ηςδ. χἰϊὶ. 2. 
ἦν. ᾿ τὶ (1, 2, 188. 11}, 17,1 Ῥεῖ. ἰδ. σ8. 
τ,ΧΧ, 8 ψεσ. 1:2, 1 Τίσω. υ. 1:7. 
δ. 8, 14. υ ὅεε: Τίνα. ἰΐ, τσ. 

Ὁ 2 Τίπ. ἰδ. 24, οὶ ΧΧ. 
ᾳ Τίνι. ἰἰϊ. 2, ποι υΟΕΧΧ. 

τ οπ;. χίϊ. 8,1 ὕβεβα. ν. 12, 1 Τίαι, ἐἱΐ, χ2, νυ. σ7, οὗ. Τίς. 

ο Τίνι. ἱ. γ, οἱ ΕΧΧ. ΡΡΒΙ. 
τ Ἡεῦ. χἰϊΐ, ς, ποῖ 

11ῃ8. μὴ αἰσχροκερδῆ 37» ΝΕΙΥ πιᾶην ΟἴΠΕΣΒ. 

δαβϑίοῃβ, σί δ, ἱερεγ; (δ) ὃν (ες οοττε- 
«βϑροηάϊπρ τεφυϊγοσγεπε ἴῃ ἃ ομυγοῦ νἱάονν,, 
ν. 9, ἑνὸς ἀνδρὸς γννή, ἀπά (ε) ὃγ τῇς 
Ριδςῖίος οὗ ἴῃς ελεῖὶν Ἵομυγοῦ (Α Ἰὶς 
Οοπϑεϊευκίοηβ, νὶ. 17: ΑΡροβίοϊ!ς ΟΠ 8, 
16 (17); Τειυ  λη, αὐ ὕ χογενι, ἰ..: ἄς 
Μοπορα"κ. τ2; ὧ4 Ἐχκογέ. Οαείέαί ς, ες. 
7,13; Αἰποηδροῖαβ, ὕδραΐ. 33; Οτίψεη, 
ἦν Τμοαηι, χνὶϊ. Ρ. 953, ἀῃὰ ἴῃ (Ὅποπβ οὗ 
ἔπε σουηςῖϊν, 6.5΄.ν Νεοσδεβαγεα (Α.Ὁ. 314) 
ς8η. 7. Ουϊηίβεχξ. σϑη. 3). 

Οη τῆς οἵδε μαηά, ἰξ πχυδβὲ Ὀς ςοηςεάεά 
δὲ τῇς ραιτίβεῖς σοπηπηεπιδίογβ οἡ ἴπε 
Ῥαββδαφε (ἢ ἴτε ρατγῖιδὶ ἐχοερίίοπ οὗ 
ΟὨΠγυβοβίοπι)--- πεοάοτες Μορβ. Ὑδεο- 
«ἄοτγεῖ, Τπεορῆγϊδος, Οεουσηεηιυβ, [ϑγοπῖς 
ποβάρροβε {ἰδὲ ἰὰ 18 οἰζαπιν οἵ Ροΐγ ρᾶτην 
ταὶ 15 πετα ἑογϑίἀεη. Βυΐῖ ςοτηπιεηῖδᾶ- 
ΔοΓΒ ἅτε ῥγοπε ἴο ΡῸ ἴοο ἔλγ ἱπ ἴῃς εἐπιδη- 
"οἱραϊίοη οὗ {πεῖγ Ἰυμάρτηςηιβ ἔγοπι (ἢ ς ῥγα- 
)υάϊςεβ οτ σοηνίςτοπ8 οὗ [πεῖς σοπίεπιρο- 
ΤΆΤΙΕΒ. ἴπ βοπΊες τηδίϊεγβ “ἴΠ6 ΠΟΙΏΓΊΟΩ 
ϑεῆβε οὗ ποδὶ" 18 ἃ βαίες γρυϊὰς {πδπ με 
ἱπτεβροηβίδῖε Ἴοοη͵δοῖΐυτεβ οὗ ἃ οοπβοίςη- 
«ἴουβ βιυάεηι. 

φάλιον : ἐενιῤέγαίε (Ἐ.Ν.). ΑΟΝ. ᾶ8 
υἱρίαπέ Ἰετε, [οἸ]οννίπρο ΟἾγγβ. ; 50 δὲν ἴῃ 
νεῖ. αἰ, δπὰ Τίς ᾿ἰ. 2, ψιἢ νἱρέϊαπε ἴῃ 
τηδλισίη. ΑΒ πἰ8 αυδι ιν ἰ8 τοαυϊτοὰ αἰ8δὸ 
ἐπ᾿ ψοπηδη οὔοΐα 8, νϑῦ. στ, δῃὰ ἰπ ἀρεά 
αδη, Τίς, ἢ. 2, 1 Π48 ἴῃ 411} ργοθδϑι! γ ἃ 
τΙΤεΐεγοπος ἴο πιοάεγδϊε υ8ς οὗ ννΐπε, εἴς., 
«Δηὰ 8ὸ ψουϊά Ὀ6 εαυϊναϊεηὶ ἴο ἴπε μὴ 
-οἴνῳ πολλῷ προσέχοντας οἵ ἴῃς ἀΐδοοη 
4υδ) βοδιίοπβ, νεσ. 8. ἐγκρατῆ ἰ5 ἴῃς 
τφοτγεβροηάίπρ ἕο ἴῃ Τίς, ἱ. 8. Τῆς δά). 
ΟΠΪΥ οὐσςυβ ἰπ ἴπεβε ἴῆτγες ρίδοεβ ; ὃυϊ 
με νεγῦ νήφειν 5ἰχ εἰπηεδ; ἴῶ 1 Τἤεββ. 
ν. 6, 8, ἀπά ἰπ τ Ρεῖεγ ἰν. 7, ἴξ 18 υδεὰ οὗ 
τῆς τπηοάεγαῖς υ8ςὲ οἵἉ βίγοηρ' ἀσῖηκ. 

σώφρονα: Ξ:οδεγνιΣνπάεὰ (Ἐ.Ν.), Ξεγίομς, 
«φαγηεςί. ϑεὲε ποῖε οχἡ ἰΐ. 9. ας.» 2γ- 
ἀεημέοι ἤετε ἀπά ἴῃ Τίς ἰἱ. 2, 5; ὃδυῖ 
τοὐγίη ἴῃ Τίς. ἱ. 8. Ῥεγμᾶρβ σεμνός 
(νετ. 8) ἰβ ἴτε 4υδιν ἰπ ἀεᾶςσοηβ τπδὶ 
“ζογγεβϑροηάβ ἴο σώφρων δηὰ κόσμιος ἴῃ 
τδε ερίβοορυβ. 

κόσμιον: ογάεγιν (Ε.Ν.), ρετμδρ8 ἀὲρ- 
μἰβεὰ ἴθ τῆς Ὀεδβὶ βεῆβα οὗ ἴπε ἴση, 
ογάϊπαέμηι (τα ἢ. “Οὐυοά σώφρων εβὲ 
ἱπῖυ5, ἰὰ κόσμιος δὲ εχίγα ᾽᾽ (Βεηρεϊ). 
ΤΒε νοσὰ ἰβ ποῖ ἰουῃὰ ἰη Τίένς. 

φιλόξενον: ΤΗὶδβ νἱγίυς ἰ5 τεχυϊγεά ἴῃ 
ἴδε ερίβοορυβ αἷδοὸ ἰη Τίε. '. 8, θυ: ποῖ οὗ 
τῇς ἀεαςοηβ, θεῖον; οἵ ΟἨ γί βιϊδῃβ ρεπε- 
ταῖν, τ Ῥεῖεσ ἱν. 9, 1 Τίπ,. ν. τὸ (φ.υ.), 
Ἐοηι. χὶ!. σ3, Ηςδ. νἱ. το, χίϊΐ. 2, 3 ]οδη 5. 
ὅ8ες Ηδγπδβ, δέρε. ἰχ. 27 ("" Βίβῃορβ, μοβ- 
ΡίϊΔ θ᾽ 6 Ῥεγβοηβ (φιλόξενοι), ννδο ρ]δάϊν 
τεςεἰϊνεά ἱπίο τ εἰγ πουβε8 δὲ 41] τἰπγ68 με 
βεινδηίβ οὔ αοἀ νψἱϊμους Ὠγροοτίβυ ᾽"). 
Τῆῖ8 ἀυΐν, ἰπ ερίβοορί, “ννγᾶβ οἰ σβεὶυ 
οοπηεοιεὰ νὰ τῆς πιαϊπέεπαποε οὗ εχ- 
ἴδγπαὶ σεϊδιϊοπβ,"" ὑνὨΙΟὮ 88 τῃ εὶς δρεοίδὶ 
[ὰυποιϊίοη. 8εε Βαπιβαυ, Οὐηγοῖ τε ἐπε 
Κορνιαπ Ἐνιῤίγε, Ρ. 368. 

διδακτικόν, 45 ἃ πιοταὶ 4υ] ν τνουἱά 
ἰηνοῖνε ποὶ τηογαῖν {πε δον, δας 180 
ἴὰς ψΠΠΏρπεββ, ἴο τεδοῖ, δυςἢ Ὧ5 ουρδὶ 
ἴο ομαγδοῖϊεσγίβε ἃ βεγνδηὶ οὗ ἴῃ 1 ογά, 2 
Τίπι. ᾿ϊ. 24. Τῆς ποιίοῃ ἰβ ἐεχραῃ δά ἴῃ 
Τίς ἴ. 9. Τῆε ἀεαςοπ᾿ δ γεϊδιίοη ἴο ἴῃεο- 
ἸΟΡῪ ἰ5 Ραβϑῖνς, νεσ. 9. 

γες. 3. μὴ πάροινον ("0 ὀγατοίεν, ἘΝ, 
φμαγγείξονιε οὐδ τοῖπε, ἘΌΝ τὰ.), ἀπά μὴ 
πλήκτην ἅτε βί τ} ]εὶν οουρίεά τορεῖμες 
ἰπ Τίς. ἱ. 7. παροινία τηεδηβ8 υἱοίεπέ 
ἐειῤέν, ποὶ Βρεοῖδ}ν εχοϊϊεὰ ὉΥ ονεῖ- 
ἰπάυ!ρεπος ἰπ βίγοηρ ἀτίπς. [τ ἴῃς τἰπὶς 
οὗ ΟΠγυβοβίοση δηά Τπεοάογεϊ τηᾶπηοῦδ 
μαὰ 80 ἴδ βοϊεποὰ (δδὶ ἴ νγὰβ ἐεῖξ 
ΠΘΟΟββΆσυ ἴο Ἔχρίδίπ τῆς ἰετπὶ πλήκτης 
Βρυταῖίνεϊν, οὗ “ δοτῖς ψῆο υπβεΆβοηδῦ γ 
διυχίτε ἴῃς ςοηδβοίεποαβ οἵ {πεὶτ Ὀγεϊμγεη"". 
Βυϊ εαα 2 Οος. χί. 20. 

ἀλλ᾽ ἐπιεικῆ, ἄμαχον : ρεηπέϊε, ποῦ σοη- 
ἐσπέϊομσ. ὙΠὶβ ραίγ, ἀρϑῖπ, οἵ οορπδῖε 
Δἀ)εςτίνεβ ἰβ τερεαϊεὰ ἴπ τῆς ρεπεγαδὶ 
ἀϊτοςοϊίοηβ 48 ἴο Οἰγίβιίδη οοηάδυςι, Τίξ. 
π|,.2. Οοπιρᾶσε 2 Τίτη. 13. 24 (οἵ ἴῃς 
βεγνδηῖ οὔ ἴπε 1[,ογἄ). ΤῊς σοτγεβροηάϊη, 
ερίβοορδι νἱτῖμεβ ἰπ Τιένς (1. 7) ᾶἅτε μ' 
αὐθάδη, μὴ ὀργίλον. 

ιλάργνρον: [π ΤΊ ἐμς ἴῃς σοττεβροηά- 
ἱπρ' ερίβοοραὶ νίγῖιις ἰ8Β μὴ αἰσχροκερδῆ. 
8εε ποῖα οἡ νεσ. 8 δηὰ Τίϊ. ἱ. 7. 

ψεσ. 4. τοῦ ἰδίον οἴκον: ΑἸτΒουρἢ 
ἴδιος ςΟΓηΠΊΟΠΙΥ τεϊαίηβ ἰπ ἴῃς ΝΟΤ. τῆς 
επιρμδιὶς βεπβα οἵση, γεῖ ἴπεγὲ σᾶπ θὲ πὸ 
ἀουδὲ (δὲ Ἔχατηρὶεβ οσοὺς οὗ ἴῃς ἰδῖεσ 
ψεδκεπεά βεῆθϑε ἴῃ νυ Ὡ]Οἢ 11 πηεδΠ8 Βἰ ΠΊΡΙΥ 
αὐτοῦ, 4.ρ.. τ Οοτ. νἱῖ. 2. Νε ἃζεὲ ποῖ 
τπεγείοτε υδβειβεά ἰπ ἰπβίβεηρ οη ἴπ 6 6πὶ- 
ΡῬμδεῖς βεῆδε, οἵϑη, Πεῖε οἵ ἰῇ νεῖ. 12, 
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᾿ σεμνότητος, ---. εἰ δέ τις τοῦ ἰδίου οἴκου ' προστῆναι οὐκ οἴδεν, πῶς ν 8εε ᾿ 
Τίπι. ἰἰ. 2. 

“ ἐκκλησίας " Θεοῦ " ἐπιμελήσεται ;---ὅ. μὴ " νεόφυτον, ἵνα μὴ " τυφω- νι Νατ. 15, 

χ μυΚα Χ. 34, 35. 

νί, σ, Τίς, 1ἰ,. 5,9. ὅ8ες ]. Η. Μουΐϊέτοη 
Ονανινιαν, νοΐ. ἱ. Ρ. 87 544., πὰ Εχῤοσϊίον, 
νὶ., ἱ. 2727, ἀηὰ Ὠεϊδοτηδηη, Βὲδὶς δίμαξες, 
ἸΓΔΏΒ. Ρ. 123 54. οἶκος 4180 τηεδῃ8 λομϑέ- 
λοϊά, τ Οος. ἱ. τό δηὰ ἰῃ τῆς Ῥαβίοσαίβ. 

προϊστάμενον: προΐστασθαι ἰβ5 ρεῖ- 
ὯΔΡ8 πδεᾶ, πεζὰ ἀπά νεῖ. 12, δεκάδας 
ἐξ Ψουῦ]ά παῖυγα!ν βυρρεβέ σμυτοῦ ρονετη- 
τλεηῖ. ϑςε τεῆϊ., απὰ Ἠεσπιαβ, Μὲς. ἴϊ. 4; 
]αβείῃ Ματγῖγσ, 4ῤοὶ. ἱ. 65. Α ἀϊβεγεηὶ 
τϑ8ὲ 8 Τουπά ἰπ Τίϊ, ἐϊ. 8, 14, καλῶν 
ἔργων προΐστασθαι, νετε δες ποῖς. Ὅς 
ἀοπιεβεῖς συλ] βοδιίοη, 45 νγὲ τῇδυ οΔ]] ἰξ, 
οὗ ἴδε ερίδοορυβ, 4180 Δρρὶΐεβ ἴο ἀβάςοῃβ 
(νει. τὴ δηά το ἴῃς Οτγείδπ ερίβοορυβ 
(Τι. 1. 6). 

τέκνα ἔχοντα : ΑἸέοτά ςδηηοὶ δὲ τἰρδι 
ἰπ βυρροβίηρ ἴδδϊ τέκνα ἰΒ Ἔπιρμαῖίο 11 
νου]ά δὲ αὐδβυγὰ τὸ βυρροβε ἴπδλι ἃ πηδῃ 
οἴδβεσινίβε βυϊεά τὸ ἴπε οβῆοε οὗ δὴ δρίϑ- 
φορὺβ ψουά ὃς ἀϊβαυδ!βεά δεσδυδε οὗ 
οδΠἀ εββηεββ. ΤῊς οἴδυβε ἰδ ΡΆτΑ]]ε] τὸ 
μιᾶς γυναικὸς ἄνδρα : ἰ{ [ῃς ερίδοοριδ δε 
ἃ τηλιτίεὰ τηδη, ΒῈ πιυδῖ ποῖ Ὀε ἃ ἀΐρα- 
ταῖβι ; ἵΓἘς μανε οι άγεη, ἘΠΕῪ πλαβὲ θα 

ἐν ὑποταγῇ--σεμνότητος : ισίἐλ ἐλ 
σοἐγίοίσεί γεραγά ἰο ῥγοῤγίείγ, 5866 ποῖε οῃ 

Ῥ. ἰΐ. Δ. Μοβὲ οοτηπηεηίδίοσβ Ἰοὶπ 
1πεβε Ψψοσάβ ςἰοβεὶν (ορείδετσ. Ἧς 
σεμνότης οἵὗ ἴδε «“Ὠἰ]άτεη ἴῃ {πεῖς εχίγα- 
ΤΆΤΑΙΙΥ τεϊδιίομβ θείης ἴῃς ουϊννατά ἀπά 
νἰβῖδ]ε εχργεββίοη οἵ τε ὑποταγή ἴο 
ΜΙΟΒ ἘΠΕΥ τς δυδήεοι ἰπ ἀοχηεβεῖς 116. 
ὙΠ ἰδ ἃ πιοζε πδίυγαὶ τεΐεσεπος οὗ 
σεμνότ. ἴλη ἰο ἴῃς ρεπεγαὶ Πουβεῃοϊά 
ἈΙΓΑΠ οτηδηῖ8, “ μέ αὐοὶέ ἱμχεγία " (Βεη- 

εἷ). Οπ ἴδε οἵδε μαπά, ἔῆεγε ἰ8 της ἢ 
οτος ἴῃ Ῥεδη Βεσμαγά᾽β γεπγασὶς ἔπδὶ 

δὴ σὰ ς ἰ8 Παγάϊν ἃ σσδςςε οἵ ςδ]]ἀ- 
ποοά." Ηε οοππεςοῖβ ἔχοντα μετὰ πασ. 
σεμν. Τηΐβ 8εεηβ (ὁ ὃὉς Βυρροτίεοα ὈΥῪ 
νεῖ. 8, διακόνους ὡσαύτως σεμνούς Δηὰ 
νεΙ. 11. δοη ϑοάβξη [Δκε8 ἃ βἰπηῖασ νίενν. 

γε:. 5. Τα διρυπδης ἰβ δκίη ἴο {παῖ 
βιδις Ὁν οὐγ [,οτὰ, Γυὺκα χνὶ. το. “Ης 
τἴῆλι [8 ἐδίιῃδι ἰπ ἃ νον [{π|ὲ ἰδ 
ΓΑΒ] αἷδο ἱπ τηυοῆ, εἴς." [Ιἐ ἴἰ8 
811 τῇς πιοζα οορεηῖ ἱπαβπηυοἢ ἃ8 ἴδε 
ΟΒυτγοῦ ἰβ τῆς πουδεὲ οὐ Οοά, Τῆς ροΐϊπι 
18 τεδυμηεὰ ἰπ νεῖ. 15. ΑἸΐ. φυοῖεβ ἃ 
βεηΐεπος ἔτοπι Ρδίο ἱπ ψῆϊο δ δοΙΒ 
προστῆναι Δπὰ ἐπιμελεῖσθαι ἅτε υβεὰ οὗ 
τῆς ρονεγητηεηῖ οὗ ἃ [Ἀπ ΪΥ ; πενεσίμεῖεβ8 
ἐξ 18 ποῖ ἔδληοϊξυϊ ἐο δυρροβε ταὶ ννεὲ ἕδνα 
Βεῖα ἃ ἀεϊ!δεγαῖε ἱπιεγομαπρε οὗἁ ἰεσπΊβ, 

ΨΟΙ,. [ν. 

Υ στε οὐἱγ, Ν.Τ. 

δες Ὡοΐε 
Βεζα. 

τι Τίαι. νἱ. 4, 2 Τίτα. ἰΝ}. 4, οι. ΟΧΧ. 

- ἦναι δείηρ,, ἃ8 ννὲ ἢδνε βεεῆ ἅδονς, 
οδὲ ἃ τςδοῃηὶοδὶ ἰεῖτη ἴοὁ δχρσεββ 

Οδυτοῦ ρονεζηπιεπε ; ΠΕ ἐπιμελ. εχ- 
Ῥτεββεβ ἴῃ ρεζβοηδῖ στε ἂἀπὰ διίεπίϊοη 
οὗ ἃ ἔλίμει ἔοι ἷ8 ἔδυ. 86:6 ἴῃς υδὲ 
οἵ τῆε νετῦ ἰπ [υκε χ. 34, 35, ἀπά οὗ 
ἐπιμέλεια ἰπ Αςῖδβ χχνὶϊ. 3. 

ἐκκλησία θεοῦ ἰδ 4160 ἔοιιπά 'ἰπ νεῖ. 15. 
ἐκκλησία τοῦ θεοῦ Οὐουτδ πίπε εἰπηεβ ἴῃ 
Ῥαμὶ (1 ΤὨεββ. ; 2 ΤὮεββ. Σ  Οοσ.; 2 
Οοσ. ; Θ4].). Τῇε οπιββίοῃ οὗ ἴῃς δγιοἷς 
Ῥεΐοτε θεοῦ ἰ6 οπματαςοιοσγίβεὶς οὗ τῆς Ρδ8- 
ἰοταῖβ. Τῇ ρῆγαβε ἰ8 ἑουπά 4180 ἰῃ 88. 
ῬΑυ]8 δροβίοϊ!ς οἤαγρε ἴο ἴῃς ἊἼρὶβοορὶ 
οὗ ΕΡΒεβὺβ ἰῃ Ας(β χχ. 28. 

νεῖ. 6. Μεγβεβ 6 πὰ 7 πᾶνε ποίῃίησ 
οοσσεβροηάϊηρ ἴο {πεπὶ ἰπ Τίένς, οἵ ἰῃ 
τῆς φιαϊ!βοδίίοπβ ἔοσ ἴῆε ἀϊδοοηδῖς ἴῃ 
1818 σμαρίασ. 
μὴ νεόφντον κιτιλ. : πο α γεσόπέ ξ0η- 

τεγί. νεόφντος ἰη Ο.Τ. ἰδ υδεά [ἰτεΓΆ } 
οὗ ἃ γουπᾷ Ρίαπε ([οὉ χὶν. 9; Ρβ8. σχχνὶ:. 
Ἴχχν!!.) 3; οχ τ. (οχ]ν.) 12; 158. ν. 7). 
Ὃς ἰἴ8 υϑὲ ἰπ δβεουΐᾶς [τεγαῖασε, δες 

Ῥεἰδβαπιαπη, Βέδίε ϑέμαϊες, ἰτᾶῃ8. Ρ. 220. 
ὙΠε εἰρηίβοαηος οὗ 1818 υδ!πολίοη 

ἰδ ἀρράσεηὶ τοηὶ [18 ἀὔβεπος ἰπ ἴδε 
ΡΆγα!εὶ ραββᾶρε ἱἰπ Τί ξμσ. [Ιε ἰβ ενϊάεπιὶ 
τδαῖ Ομυτοῦ οτρδηϊβδιίοη ἴῃ Οσεῖε τνῶδ 
ἴῃ ἃ ΝΕΙΥῪ τηῦς ἢ 1688 δἀνδηςεὰ βἴαις ἴπδη 
ἴῃ Ἐρβεβυβ. Οη τδε ἢἤσβε ἱπισοδυςείοῃ οὗ 
τῆς ὄοερεὶ πιο ἃ σουηίγγν, ἴῃς ἀροβεῖεβ 
Ὡδίυγα ΠΥ “ ἀρροϊηϊεά τΠ εἰς ἤσβε ἔγυϊι8 τὸ 
Ῥε ίβῆορβ δηά ἀεαζοηβ᾽" (Ο]επι. Εοι,. ἱ. 
8.42; Αοῖβ χῖἷν. 23), θεοδυβε Ὧ0 οἴδμεσδ 
Ψατα ἀνδί δα; ἂπὰ τεη ἀρροϊηϊεὰ ἴῃ 
δυο ἢ οἰτουτηδίαποεβ νου πᾶνε 0 
τεπηρίδιίοη ἴο Ὀ6Ὲ ρυῆεά ὕρΡ ΔΠΥ πΊογα 
τδη νουϊά τἰῃς Ἰεαάετα οὗ ἃ ἔοσίογῃ ἤορε. 
Βυῖϊ δ8 βοοῦ δ8 ἴδετε Ἵοδπὶὲ ἴο ὃς ἃ 
ΟἸ τ ϑείδῃ ΟΟΣΊΣΔΙΠΙΥ οΟὗἨ βυς ἢ ἃ 8'Ζε 88 
ἴὸ ΒΌΡΡΙ͂Υ 8 οςοηδβίἀεγαδῖα πυσθετῖ οὗ πιεη 
ἔτοπὶ ψψΏοτῃ ἰεδάετθ οουἹᾶά ὃς δεϊεςίςεά, 
δηᾶ ἴῃ ΜΝ ΠΙΟΝ οΒοα πηῖρῆς Ὅς ἃ πδίυσαὶ 
οὔεος οὗἨ ἁἠ ἀπιδίκίοη, τπῸ ποσὰ] γίβς ἴὸ 
γεόφντοι οἵ ελτὶν δάναποοετηεπε ψουϊά θεὲ 
ἃ τελὶ ἄδηρψεσ. [τ ἰ8 ἀϊῆσυϊε το ἀνοϊά δὲ 
ἰεαλβδὲ ἃ ραβϑίπρ διίαςϊς οἵ τύφωσις, ἰΐ 
γου δῖε ριοπηοίεά ψνῆδη γουηρ. 

τυφωθείᾳ: τυφόω οοπιεβ ἕτοπι τῦφος, 
τὰς ρτίπιασυ τπηεδηΐπρ οὗ υνῃϊς ἢ 18. σ»ριολς 
οσ υαῤοην, ἴμεπ εοποείέ οἵ υαπὶέν νν Ὡς ἢ 
Ῥεΐορβ ἃ τηᾶπ᾿Β Ἰυάσπιεπι ἴῃ τηδιίεσβ ἴῃ 
ψὨϊοῖ πε Ὠίπηβαῦ ἰ8 σοηρσετηθάᾶ, ΤΠ 
ἘΚ. αἰννᾶγβ τεπάογβ ἰξ ῥμ)εά μῤ. Μαΐρ. 
Βεῖς, ἐπ σνῤεγδίαηι εἰαίμε. 
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δα Τίσι. νἱ θεὶς εἰς κρίμα " ἐμπέσῃ τοῦ " διαβόλου. 1. δεῖ δὲ ' καὶ “ μαρτυρίαν 
9. Ηεδ. 
τ. 

Ὁ Ερδ.ἶν.27), Ὡ 
ΠΩ τε παγίδα " τοῦ "" διαβόλου. 

τὶν. ἐἰϊ.γ, 
4 Τίπι. ἰ!. 
46. ς Τίι. ἱ, 13 οὐἷγ, ἰῃ Ῥαυὶ. 

ε οπι. χν. 3 (Ρα. ἰχὶχ το), Ηεδ. χ. 33, χὶ. 26, 
ε 14 Τί. ἰΐ. 26. 5ϑθει 

11η85. αὐτὸν ὈΚΙ,Ρ, ἀ, ἔ, πι47, νξ. 

κρίμα ἐμπέσῃ τοῦ διαβόλου : κρίμα ἰ5 
Ὀεδὲ ἰδίκεπ ἰῃ τῆς εἷς. εοπάενηπαξίοη, 88 ἴῃ 
Ἑοτ. ἰϊϊ. 8, εν. χνὶϊ. 1, δῃηὰ τοῦ 
διαβόλον 48 οὐ]εςιίνε ρεηίνε: “Ζιεδὲ 
κε δε ἱπυοϊνεά ἱπ ἐξέ οοπάενιπαΐέοη τοῖο 
ἐκε ἀεουϊ! ἱἐποιγγεά,," οἵ, ἐξα ὕμάρνιεκε 
γοπομπεοεά οπ ἐπε ἀευΐί, Μν᾿ΟΒε βίῃ ννᾶβ, 
Δηὰ ἰ8, ρεϊάες. 86εὲε Εδςοϊυβ. χ, 1:3, 2 Ῥεῖ. 
1ἴ. 4. 80 πιοδβὲ οογητηεπίδίοιβ, Ἐἐβρθοί 1 ΠΥ 
τε ἀποίεηῖβ. Οπη ἴδε οἵδε δαηΐ, τοῦ 
διαβόλον ἴῃ νετ. 7 18 τῆς δυδ)εςῖῖνε ρεηΐ- 
εἶνε, α παγε ἰαίά ὃγ ἐπε ἀφυΐϊ ; τπὰ ἴῖ 
ἰ8 Ῥοββδίδ]ε ἴο γεπάεσ κρίμα τ. διαβ. ἐπε 
αερομδαίΐίοπ ὀγομρῆηξ ὃγ ἐλε ἀευὶϊΐ, οἱ α 
ἡμάρνιεμέ εβεοίεά ὃγ ἐᾷς ἀευΐ!, στο 
ΤΊΔΥ διςοεεὰ ἰη [8 οαβε, ᾿πουρῇ πα 
Ὧαϊ]εὰ ἴῃ τῃδὲ οὗ 100. Τῆῖΐβ ἰ8 ἤονψανεῦ 
ποῖ ἃ παῖυσδϊὶ ττδηβίδιίοη ; δηά ἴξ ἰβ ἴο ὃ6 
οὐβεγσνεὰ ἴπαι ἐμπίπτειν ἰη τεῆϊ. ἐχρύεββεβ 
ἃ ἢπαὶ ἀοοπὶ, ποῖ ἃ τα], βυς ἢ δ παῖ οὗ 
τεπιριδιίοη οὐ ργουδείοα. Ὀεδηῃ Βεγηδσγὰ 
τᾶκεβ τοῦ διαβόλον 48 δΒιιδ᾽εςἷνε σεηϊεῖνε 
ἴῃ ὈΟΓ᾿ νεῦβεβ; δπὰ ἴῃ τς βεῆϑβε οἵ οἷα» - 
ἄσγεν: ἐπέ { ἀενιρηὶ ῥαςεεά ὃν (δε 
οἰακπάσνεῦ ; ἐλε ςϑπαγεέ ῥγεῤαγεά ὃν ἐδε 
δἰαμάεγεν. 

τοῦ διαβόλου : ὅ:. ΡΔὉ] 868 [Πἰβ παπλα 
ἴον τῆς Ενὶ] ϑρίγιε τἥσες εἰπλεβ ἴῃ ἴῃς 
Ραβίοταιβ ἀπὰ τυνίος ἱπ ἘΡ᾿ι. (8βεε τεβῖ); 

ἴῃ Ερῃ. νί. τό; ὁ Σατανᾶς 
εἰβενῃεσε εἰσῃι τἰπιεβ. διάβολος, ννἱῖ;- 
ουὧκ τῆς ατιῖςὶθ, ππεδῃβ σἰαμάεγεν ἴπ νεῖ. 
11 δηὰ τεβΐ. ποτα. 

Μετ. 7. τῶν ἔξωθεν : οἱ ἔξω ἴῃ Ματκ 
ἶν. τι (ἔξωθεν, ΝΥ. Η. πι.)} πιεδπβ ἴμοβε 
ΨὯοΟ οΑπὶς ἱπῖο ςοηίδοι-- ποῖα ΟΥ ͵εβ8 
οἷοβε---ντἢ 1εδὰ8, Ὁ 80 Ψψετε ποῖ Ηἰβ 
ἀϊβοῖρ!εβ. [π πε Ῥαυϊίπε ὑ8ὲ (δες τε.) 
ἐς τῆεδὴβ ἴπε ποη-Ογιβείδπ ϑοςίειν ἱπ 
Μοῦ τῆς ΟΠυτοῦ ᾿ἷνεβ. 8:. Ῥδυ}᾽ 8 διε 
τυάς τοννατὰβ ἑΐδηι ἐπαΐ αγό τοϊίπομέ 18 
οἷς οὗ ἔς πηᾶπΥ Ρτγοοῖβ οἵ δῖβ βδῃ!ν οὗ 
ἡυάσπιεπι. Οπ τῆς οπα πδηά, [ΠεῪ ἄγε 
ετωρἢδιο δ! ουϊδάε τῆς ΟΠυτοῖ ; {πεν 
ἴᾶνς πὸ ἰοομς δἰαμάϊ ἴῃ ἴξ, ηο τίρῃς ἴὸ 
ἱπεδσίοταθ. Ου δε οἵδεσ δαπά, πεν πᾶνα 
δε ἴὰνν οὔ σοά νσίκίεη ἰπ {μεῖς Πεδιῖβ; 
δηὰ, ὕρ ἴο ἃ σετίδίη ροίπε, πεῖς τποσγαὶ 
ἰῃβείηςιβ δὲ βουπὰ δπάᾶ {ῃεὶγ τηογαὶ 
)υάρπιεπῖβ ΨΟΤΠΥ οὗὨ τεέβρεςῖ. [Ι͂ἢ τπε 
Ῥαββαρε Ὀείοτε υ8, ἰηδεεά, 851:. ῬΔὺ] πιαῦ 

᾿ καλὴν ἔχειν ἀπὸ ὁ τῶν “ ἔξωθεν, ἵνα μὴ εἰς " ὀνειδισμὸν "ἐμπέσῃ καὶ 
8. Διακόνους ἢ ὡσαύτως ᾿ σεμνούς, 

ἁ Μαιῖ ἷν. ττ, 1 Οογ. ν. 12, 13, ΟΟΪ. ἷν. 5, Σ ΤΏεδΒ. ἱν. 12. 
χἰϊὶ, 13. {8οι 

τίη. ἰἱ. 9. ἱ ῬΒΪ]. ἱν. 8, τ Τίτ. ἰϊ. αν 
(1. χὶ, ο (5. ἰχίχ. 23), : Τίπι. νἱ, ο. 

ΩΝ ἱϊ. 4. 3 3 

3 0π|. σεμνούδ ἐδ", ἴἔτεε ουτδίνεβ. 

Ῥὲε υπάοτείοοά ἴο ἱπιρὶγ ἐμαὶ (πε ορἰπίοη οὗ 
“ἴδοδβο νους ταῖσι ὑβεξ ἢν Ὀδίαπος 
οἵ οοτγεοῖ {πὶ οὗ τπε Ομυτοῦ. Τεῖς ἰδ 
Βοπηει πίη Ὀ᾽απιαννοσίῃν ἰῃ ἃ πιλῃ᾽ 5 οῆδι- 
δοῖες ἰξ τε σοπβεηβυβ οὗ ουϊδίἀε ορίπίοη 
ὃς υπίλνουταδίς ἴο Ηἰπὶ; πὸ πιδίϊζες ον 
ταυοἢ ας πιᾶὰὺ δε δάπηχϊγοά δηά τεβρεοϊοά 
Ὁγ δίβ ονῃ ρασῖγυ. Τῆς υοχ ἰὲ, ἴθ η, 
ἰ8 ἰῃ βοπὶς δοιῖ ἃ τοὸζχ δεὶ : ἀπὰ οης Ἵοδη- 
ποῖ βδίεϊυ δβϑϑυπης, ἤδη ΜῈ ἅτε ἰῃ δη- 
ταροηίδηι ἴο ἰξ, ἴδέ, θεοδιβὲ Ψγὰὲ ἅζε 
ΟὨ σι βείδπβ, ψὲ δὲ δϑβοϊυϊοϊνυ ἱπ τῆς 
σῖσῃι ἀπά τπ6 ννοτῖά ΒΟΥ ἰπ ἴτε στοηρ. 
ΤδυΒβ τὸ ἀείγ ρυδ]ὶς ορίηπίοῃ ἴῃ ἃ βυρατίος 
δρίσί: ΙΏΔΥ ἤοΐ ΟΠΪΥ Ὀτίηρ αἐξεγεάϊέ, 
ὄνε: 4, Οἡ Οπεβεαῖῖ δηὰ οχἡ ἰδς 
ΟΒυτοῇ, δὺς Αἰδο σαίοἢ τ ἰῃ ἴδε ἀεν!} 5 
βῆδιε, υἱξ., ἃ βυρροβίτίοη ἐμαὶ Ὀεοαυδβα 
τῆς ννοτ]ὰ οοπάεπηηβ ἃ οεγίδίπ οουτθς οὗ 
δοίίοη, ἴῃς δοξίοη ἰ8 ᾿πογείοτα εἰσι δηὰ 
τὰς νου β νεγάϊος τῇδ δε βαίεϊυ βεῖ 
δϑίάε. 

Ἅνε οδηποῖ ἱπέες ἢ ΑἸξοσὰ απὰ νοῦ 
ϑοάςη, ἔτοτη {πε δῦβεηςε οὗ δῃοίδεσ ρῥγα- 
Ῥοδίτίοη Ὀείοτε παγίδα, τπλι ὀνειδισμόν 
4ἶ8ο ἀερεπάβ ου τοῦ διαβόλον. [ἰ ννου]ά 
ποῖ 86 ΘΑ8γΥ ἴο Ἔχρί δίῃ βαιβέδοϊοσιγΥ ὀνειδ. 
τι λον. 

γεῖ. 8. διακόνους ὡσαύτως: «-.(. δεῖ 
εἶναι. 

Ἐος ὡσαύτως, 5βες οη ἰΐ. 9. 
σεμνούς: ρσγαυε. “ἼἸΏε ψοτά ννὲ 

ψϑηϊ ἰδ οηε ἴῃ ΨὨϊςἢ τα δεηβε οὗ ρτανίεν 
Δηὰ ἀϊχηϊςν, δπά οἵ ἴπεβεὲ δ8 ἰηνίτης 
τανογθηςδ, 8 ςοπηδὶποὰ ᾿" (Ττεπο ἢ). ὅες 
ποῖς οῃ νεῖ. 2. Τῆς ἴεστῃ ἰβ υδεὰ ἰπ 
τεΐεγεπος ἴοὸ ψοσήεη νοσεῖ δηὰ οἱὰ 
τε. 
μὴ διλόγονς: ῬειδοηΒ Ψῆο ἅγε ἰῃ δπ 

ἱπιεγπιεάϊαϊε ροβίτίοη, Ππανίηρ ἰῃ ἴδε 
βᾶτης ἀερατίπηεπί ΟΠ εἴβ δηά βυδοτάϊπαῖεδβ, 
ἃτ:ε ἐχροβδὰ [ο ἃ ἰεπιρίδιίοῃ τὸ βρεαῖ οὗ 
τἰῆε βδπὶεὲ πιαῖϊϊεγ ἴῃ ἀϊβεγεπε ἴοηεβ δηὰ 
ΤΩΔΏΠΕΙ, δοςοσάϊηρ 85 δεῖς ἱπιεσοουϊος 
ΡΝ ἀξϑθερ 9 590 Ταρρδσεῦ 

τερα μὲν το! ἐρα ἐκείν. 
λέγοντες. Ῥοΐγοατρ (8 5) 88 ἴδε ϑδῶς 
ΡὮταβε οὗ ἄδεαδοοπβ [ἰσμείοοι ἔπεσε 
Βυρρεβίβ ἴῃς τεηδεγίηρ ἑαΐδ-δέαγεγς. Ῥει- 
Βῶρ8 ἑμσίηεεγε. Οἵ. δίγλωσσος, Ρτον.. 
χὶ. 13, εἴς. 
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μὴ "διλόγους, μὴ ᾿οἴνῳ ᾿'πολλῷ " προσέχοντας, μὴ "αἰσχροκερδεῖς, ΚΗ τε σον, 
9. ἔχοντας τὸ " μυστήριον τῆς πίστεως ἐν " καθαρᾷ " συνειδήσει. 1ο.1] ΤΡ" 

καὶ οὗτοι δὲ ᾿ δοκιμαζέσθωσαν πρῶτον, εἶτα " διακονείτωσαν, " ἀνέγ- ἰδ ᾿ 

κλητοι ὄντες. 11. γυναῖκας ᾿ ὡσαύτως ᾿' σεμνάς, μὴ "διαβόλους, ἐμ, .- 
εἰ, 7, 

οἵ, Τιι ἱ, τα, τ Ῥεῖ. ν. 2. 
ΡτΤίτΩ. ἱ. 3. 

13,1 Ῥεῖ. ἱν. τα, οἱ ΟΧΧ. 
3, Τίς. ἐϊ, 3. 

μὴ οἴνῳ πολλῷ πὶ ͵οντας: [,ε88 
ΔΙΔΌΣ  ὉΟΌΒΙΥ ΕΧρτ ἴδῃ νηφάλιος ἰπ 
τῇς ολβε οὗ {πε ερίϑοορυβ. Α βἰπιὶϊασ 
ἀϊτεςείοη 8 ρίνεη δδουῖ τννοπηεη, Τὶς. [ἱ. 
3, μὴ οἴν. πολ. δεδον νας. 

αἰσχροι ἧς: Τηῖβ ποερδίίνα 
φαλ! βοαείοα ἰδ ἀεπιδηδεὰά οὗ [πε ερίδ- 
οορὰβ ἱπ Τίς. ἱ. 7. 8ὲες τεῆ, Τῆς τεη- 
ἀετίηρ ποὲ ργεσάν οΓ Μιελγ ἱμογε ἰ8 
ὨΠΗΘΟΟΒΒΑΣΙΪΥ βίσοηρ ; ἔπε αἰσχρότης 
ςοπείβίβ, ποῖ ἰπ ἴπ βουτος ψβεηςα τς 
δἷῃ σοπιεβ, δας ἰῃ (πε δεϊτίηρ οἵ ραΐῃ 
ὍτῈ Ομ 88 δῇ γέ ηον ἦα δηϊετίηρς ἴῃς 

ταϊηἰβεσγ. Νοί ργεεαν οἔ ραὶπ τεβ8868 
τῆς ντιϊοτ᾽ Β ἐέκειποι ε αέρξος θε- 
οοσλεβ αἰσχρόν ννῆεη ἃ πηᾶῃ πιᾶκεϑ ἴῃς 
ἀραυίμιτθη οἔὗ ἴε, σαῖμεσ τβδὴ τῆς ζοῦν 
οἵ αοά, δίβ ῥτίπιε οδήεοῖ. Οἡ τῆς οἵδες 
Βαηά, τε βρεοὶδὶ ψγοσκ οὗ ἄεδοοπβ ννᾷβ 
ΟΒυτοῖ ἤπδηος ; ἀπά πὸ ἀουδὲ {πεν παά 
ἴο βυρροσὶ τπεπιβεῖνεβ ὉΥ εηραρίηρ ἴῃ 
δοπὶα βεουΐδσ οσουραιίοη. ΤΠΕΥ ψνουϊά 
τῃυ8 Ὅς εχροδβεὰ 1τοὸ (επηρίδιίοπβ ἴὸ πιῖ8- 
δρρτοργίαϊῖε Ομυσοῦ Πιπάβ, οσ ἴὸ δάορι 
ηυεδείοπαδίε πιεᾶπβ οὗἁ Ἰἱνεϊϊῃοοά. Ιῇ 
Βυς ἢ οἰτουπιδβίδλησεβ ἡγεγα οοητεπηρ αἰοά, 
ποὲ ργεεάγ οὗ δἰἐλγν ἱἵμενε ταῖσι Ὀς δὴ 
ΔΙΙοννΑὉ]ε τεπάδτίηρ. [ἢ Οτεῖδ, τμε δρίδ8- 
οορὺδβ Ψψουϊά βεετῃ ἴο ἢᾶνςε 8180 ρεσίοσπηεά 
τῆς ἀυτίε8 οὗ (ἴς ἀξᾶςοοη; ςοπβεαυεπεν 
68 τεφυϊγεά το δε μή αἰσχροκερδής. 

ἔχοντας : ϑες ποῖε οη Τἤδρ. ἱ. 19. 
. 0. νυστή ΛΟ -' ωφ : 

ἐλ ἐρῳὰν δὲ καραϊμ, 8 εἰς ἔπιε τὲ τὸ 
τῆς ας ριον, νεῖ. 16. [πη τπ 6 
φαγὶ ϊες ΠΕΣ 5:1. Ρδὺυϊ τὸ μνστήριον 
ἷβ α γευεαϊφα «εεγεί, ἴῃ Ῥατιςυΐατ, τπ 6 
Ῥυροβς οἵ αοά παῖ [εν δπὰ αεἊησϊε 
βῃουϊὰ αηΐϊε πῃ οπς Ομυτοῃ. Τῆς ποϊοη 
οὗ α Ξεογεξ ἰ8 511}} Ῥγοσηϊπεπί, Ὀεοδυβε πα 
τενεϊδιίοπ οὗ ἰξ ννᾶ8 τεοςπε; Ὀυΐ ᾿υ5ῖ 88 
γευεϊαἰΐοπ ῬΆ586ε8 ἴγοτη ἃ ρῇδβε οἵ ὑδβᾶρε 
ἰπ ψϊοἢ τῆς ᾿νοηάδεγίυ! ἕδος δηὰ τηᾶππεῦ 
οὗ τῆς ἀϊβοίοδυγε ἰ8 ργοτηϊπεηξΐ ἴὸ ἃ βίδρε 
ἰῃ ψἘ ἢ ἀπε οοπίεηϊ οὐ βυρδβίδηςς οὗ 
ννδδὶ ἢδ8 Ῥεεη τενεδϊεὰ ἰ8 δίοης πουρῆς 
οἵ, δο ἰξ ψνγὰ8 ἢ μνστήριον; ἰπ (δε 
Ῥαβίοσαὶβ ἴξ τηθδηβ ες γευείαέίοη γίνε 
ἐπ Ολγίςέ, ἐλε ΟἈγίςέϊα ογεφά ἴῃ ἕαςι. 
8ες Πεᾶη Αποίϊασς Ἐορίπβοη, Εῤλεςίαης, 
Ῥ. 234 544., ἀπὰ 1 ̓ρμθοοι οη ΟΟΪ. ἱ. 26. 

Ὡσ ὦ Το τς ὥς, 

4: Οος. χὶ. 28, χνὶ. 3, 2 Οοσ. υἱὲξΐ. 22, χί ἰΐ. 5, σ ΤΒεςδ. ἰΐ, 4. 
8.3 Μεαςος. ν. 31, 1 (ος. ἱ. 8, (οἱ. ἱ. 22, ΤΊΣ, ἱ, 6, 7. 

ὩοΙΧΧ, 
ΟὟετς. 16,1 Οος. ἱΐ. 1γ, ἱν. σ, Ερδ. νὶ. 19, (ΟἹ. ἱ. 26, 27, ἰϊ. 2, ἶν. 3. 

τ Αεὶδ χίχ. 22, νεῖ. 
1.2 Τίπι. ἰἰ1. 

τ ννὰβ ποὲ ἴπε ἑμποιίοη οἵ ἃ ἀεασοη ἴο 
᾿εᾶοῃ οὐ ῥγθδςῃ; ἰξ νγ88 βιιβῆςίεπι { ἢς 
Μεσα 8 ἤτπι Ὀεϊΐενετ. ἐν. καθ. συνειδ. ἱ- 
οοπηεςιοὰ ννἱἢ ἔχοντας. ἩΗοτῖ (Ογίὶς- 
απ Ἑρσοίδοῖα, Ῥ. 201) ἄρρονεβ οἵ δε 
ΕΧρΡΙ. φίνεη ὉΥῪ νηεῖββ οὗ τὸ μυστ. τ΄ 
πίστ., “ἴῃς δεογεῖ σοπϑειξαςεὰ Ὁγ τῃεὶσ 
ονπ ἱπηοσ δι ̓̓. ΤῊΐ8 βεεπιβ ἀππαῖϊυγαῖ. 

γες. το. δοκιμαζέσθωσαν : Οἤτγβ. ποῖεβ 
παῖ τ18 οοττεβροηάβ ἴο (ἢ 6 ρχονί βίοῃ μὴ 
γεόφντον ἰη ἴῃε σαβε οἵ τῃς δρίβοορυδ. 
Τλῖβ τεϑείπρ οὗ βίπεββ ἴογ ἴῃς οἷος οὗ 
ἀεᾶσοη πᾶν πᾶνε δε εβεοϊεά εἰζπες Ὁγ 
(α) ἃ ρετίοά οἵ ργοβαϊίοπαγυ ἱγαϊηίπρ,--- 
ἱξ τλε ᾿π᾿υποιίοη ἱπ ν. 22, “1ἂν μαπάβ 
ΒΑΒΕΪΥ οα πὸ πιϑη,᾽ 848 τσεΐειεπος ἴο 
ογάϊπδιίοη, ἰὲ ἰ8 ἀποῖμεσ ὑνᾶὺ οἵ βάγίπρ 
ξοκιμοϊέσθυσαν πρῶτον,--οΥ ὃγ (ὁ) ἴδε 
ολπάϊάἀαϊεβ ρῥγοάδυςιης ψβδὲ ψὰ βδου!ά 
(41}} τεβεϊπιοηΐαῖὶβ οἵ οδπαγαοῖεσ. ϑυςῇ 
τεβεϊπιοηίαὶβ ννουἹά διΐϊεβε ἰδὲ ἃ πηᾶῃ ννᾶβ8 
ἀνέγκλητος, ἰ.6., τ[πδὲ πο Βρεςϊῆς σἤᾶγρε 
οὗ ντοηρ-ἀοίηρ Ππαὰ Ὀεεη ἰαἰὰ δραὶπβι 
μἰπὶ (μηδίιανιεά ἰδ Ἡοσγῖβ τεπάεγιπρ). 
πὸ} ἃ πιᾶη πδ8 ργονεὰ διἰβ βυ δ Ὁ} Ὑ 
ἴογς ἃ ροβὲ Ὀγ δἀπῃηιηϊδεεγίηρ ἰΐ, (8 8 (86 
τοοϑὲ (Πδῖ οδπ ὃς ἀεπιαηἀεὰ. Εδοἢ βῖερ 
δ )εοῖΒ ἃ πιδπ 8 Ἵπαζδοῖοσ ἴο ἃ ἔγεβῇ 
βίσαίῃ. {δ Τοπιεβ οὔ οὗ {πὸ ττῖδ! υη- 
βοδίῃεά, ἢβ ἰ5 δῆτ εὰ το ὃς οα]]οὰ ἀνεπί- 
λημπτος. [ἴ ἴδ βίη: ἤσδης τῆλε ἰη Τίζ. ἱ. 
6, 7, νετε ἴῃς ογαϊπδείοη οὗ ριεβγίοσβ, 
ΟΓ ερίβοορί, νυν] πὸ δηϊεοεάεηι ἀϊδοοπαῖς 
ἰ8 ςοπίετηρίαιοά, τπΐ8 εἰεπηεπίδσυ ἂπὰ 
Βυρετῆςίαὶ ἰεβῖ, ἴπδὶ ὑπὸν βδουϊὰ δὲ 
ἀνέγκλητοι, ἰ8 τηεπιοπεά. 85:ε ποίε οῃ 
νεῖ. 2. ἴπ ἃ ποζτηδὶ οοηάϊιίοη οὗ ἴδε 
ΟΒυτοῦ, ερίβοορὶ ᾶἂὲ σῃοβεὴ ἔγοσῃ ἴποβε 
ψνῆοβε βίμεϑθβ ἰ8 τηδίϊεσ οἵ σοπητηοι 
Κηπονϊεάρε. 
διακονείτωσαν : Ε΄ ἰπδίδποοϑ οὗ (Πϊ8 

ξθβοιυίς τεσπηΐςδὶ βεηδβα οὗ ἴδ ννοσά βεε 
τε. 

ψες. σι. γνναῖκας: ὅς. δεῖ εἶναι, ποῖ 
βονετηεά ὃν ἔχοντας (νέες. 0). ΤΠεδα ἂς 
ἐλε ἀδαςομέςεες, νιῤμϊσέγας (ῬΊΙηγ, Εῤ. χ. 
97) οἵ ψοτῃ ΡῬμοεῦὺς (Εοπι, χν]. 1) 18 δῇ 
υπάουδιεεά ἐχδτηρίθ. ΤΌΕΥ ρΡετγίοσγηεά ἴοσ 
δε νογηδη οὗ [πε δαεῖν ΟΠυγοῖ ἴῃς βᾶπὶς 
βοζί οὗ τηἰηἰδίσαιίοηβ παι ἴῆς ἀεάᾶςοπβ ἀϊὰ 
ἴον ἴῃς τεθῇ. [ὶ}ἢ οοπῆετηδιίοη οὗ {δὶ8 
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Τὴ 6. " ἄνδρες, τέκνων " καλῶς “ προϊστάμενοι καὶ τῶν ἰδίων οἴκων" 13. οἱ 

Ἧπτεε οὔ ΓΕ Οἱ 

ΥΝ Τ 

νῖενν ἴἰ βῃουϊά θὲ ποϊεά ἰπαὶ ὡσαύτως ἰδ 
υδεὰ ἰῃ ἱπιτοάυςίπρν ἃ βεοοηὰ οὕ πϊγὰ 
τηεπιθεῖ οὗ ἃ βεσίεβι 866 οἡ ἰΐ.9. Τῇε 
Βογίεβ ἤδγε ἰ8 οὗ ΟΒΌγΟ; οδῆςοί 4185. ἰη, 
ἴδε ἔους ᾳυαϊ!βοδείοπα ψῃῖο ἢ ΓΟ] ον οοτ- 
τεβροηὰ, ννἱἢ ἀρρτορτίαϊς ναγίδιίοηβ, ἴο 
δε ὅτβί ἔουγ τααυϊγεά ἐπ ἀξαςοῃβ, 88 γα- 
ξατὰς ἀεπιεάπουσ, ρονεγηπίθης οὗ τδς 
ἴοηχζυς, υ86 οὗ νίης, δηά ἐγιβεννογ 685. 
Απὰ ἔυγίμεσ, {π|8 ἰδ ἃ ϑεοιίοη ἀεδιΐπρ 
ΨΠΟΪΥ ἢ ΟΒυγο οποίαῖ8β. Τῆεβε 
«οπείἀεγαϊίομβ εχοϊυὰς τῇς νίενν τπαῖ 
«ΨΟ Ὁ ἱπ ρεμαγαὶ, 148 ἘΞΝ. ἀρρδγεπεῖν, 
ἃτε βροίκεὴ οἵ.ἁ [1 ἐλ τυὐνες οΓ ἐπε 
ἀεαςοης οἵ οὗ ἴῃς οἴεγρυ ψεγε πιοδηΐ, ἃ8 
ΑΝ. τὰ νουἹά Ὀε παίυταὶ το πᾶνε ἴξ ὑη- 
Διλθϊρυουβῖν Ἔχργεββεά, 6... ὉῪ (Ὡς δάάϊ- 
τίοῃ οὗ αὐτῶν. 

διαβόλους: «ἰαμάεγεγε. ΜΏΪΕ τηδη 
ὯΙ6 τποσο ρίοης ἴπᾶη ψόοπιθη ἴο ὃς 
δίλογοι, ἄοιυδὶε -ἰοηρυςᾶ, 'νοπιεῦ ἃγα 
τῆοσε ρζοῆς ἴδῃ πηεη ἴο ὃς βἰαπάδγεσβ. 
8ες Τίς, Π..3. Τῆς ἴσττα ἰβ ργεάϊςαϊεὰ ἰῃ 
2 Τίπι. [1|..3, ηοΐ οὗἩ »ηΗ, Ὀυϊ 8ἃ8 σῃαγας- 
τετιβίηρ ἴῇς Βυπιδη τος, ἄνθρωποι, ἰῃ 
τῆς Δ8ὲ ἄανβ. 
γηφαλίους : 5εε ποῖα Οἱ ΝΕΙ. 2. 
πιστὰς ἐν πᾶσιν: ἴτ την Ὅς δῖ, 48 

ΕἸ]. βυρεεβῖβ, 118. 88 ἃ γείεγθηοα ἴο πε 
ξαποιίοη οἵ ἀεδοοηεββεβ 88 δἰπιοπαῖβ, ἃ 
Ῥοββίδ]ς ἱπέδεσγεπος ἔγοπι Οοησέξ. ΑῤοΞέ. 1]. 
16. Βυῖ πόζα ὈγΟΌΔΟΪΥ ἰξ ἰ8 ἃ ςοπῖρτγο- 
Βεπβῖνες βυΠΊΠΔΓΥ ΜΠ ἃ σθηςΓΆ] τγαΐεσ- 
δος, [κε πᾶσαν πίστιν ἐνδεικνυμένους 
ἀγαθήν, Τίς. ἰ1. το. 
γε. 12. Α8 ἴδε ερίβοορὶ ες πδίυγ- 

411 ἄγαννπ ἔτοπι [6 γϑηκϑ οἵ ἴπε ἀδᾶςοῃβ, 
τῆς ἀϊαοοπαῖα ννᾶ8 ἃ Ῥἰοδαιίου εἶπας, ἴῃ 
τῆς οουτβα οὗ ψνῃϊοἢ τῆς ρεζβοηδὶ τηοσδὶ 
φυδὶ]!βοδείοηβ ἔος ἴῃς ἐπισκοπή πιῖρῃι Ὀς 
Δοσυϊγεά, ες ποῖεβ οἢ νν. 2 δηά 4. 

Μεγ. 13. Ετοπὶ ψψῆδὲὶ Πδ8 δεεη ποῖεά 
δῦονε οἡ ϑῖ. Ῥδυ}8 ἱεδοξίηρ ἴῃ τγεϊδιίοη 
ἴο πιεπ᾿ 8 ἰαννίι! δβρίγαιίοηβ, ἴα νν}}} ἀρρεθᾶσ 
ται ἴξ 18 ποῖ πεοεββάγυ ἴο ἌἼχρί δίῃ ἀυνΑΥ 
τῆς οδνίουβ πιεδληίηρ οὗ (ἢϊ8 οἴαυβε ἰπ 
δοοοσάδηςς ν τῇ ἃ ἴα]86 βρί γί] ν νυν ἢ 
αθεςιβ ἰο ἀεργεοῖδλῖς ἴδ ἱπάυςεπιεηῖβ 
οὗ εδγίηϊν τεννασάβ. Τῇ ρᾶγδδῖε οἵ ἴῃς 
ταεπῖθ (Μαῖι. χχν. 21), ἱπιρ1ε8 ΟἿ σίβε᾿ Β 
ἌΡΡτονᾷ] οὗ τϑαβοπδδὶε ἀπιρτου. Νογ 'β 
1ῆϊ18 το Ὀς ἀπϑυγεγεὰ ΌῪ ἃ βίδίεπιεπε τδδί 
“ἴδε τεσοίάρεηβε οὔγενναγά "᾿ τὸ ννδίεμ να 
ἃτε ρεγηγτιεὰ το Ἰοοῖς 18 πεανθην ἀπά 
ϑρίγιίυαὶ. Εογ τπὰὸ ΟὨτβείδη, ἔμετος δα 

γὰρ καλῶς " διακονήσαντες " βαθμὸν ἑαυτοῖς καλὸν " περιποιοῦνται 

τἴρακο χνὶϊ. 33, Αεὶς χχ. 28, ; Μαςς. νἱ. 44, εἰς. 

ὃς πο ρυ] ἄχεά δεΐνψεεη ἴῃς δαγίῃγ ἀπὰ 
ἴῃς Βεάνβηὶγ ; δὲ ἰεδβϑδὲ ἰπ τῆς ςδϊεροσυ 
οὗ τῆϊηρβ Ὠϊοἢ ἅσε ορεπ ἴὸ ἢἰπι, 85 ἃ 
ΟΒτἰβείδῃ, ἴο ἀςβῖσε. Τῆς ἀγαινίπρ οὕ βυς ἢ 
ἀϊβιϊποιίοπβ 'β ἀκίη ἴο τῆς Μαδπίςμδεδη ἀϊ8- 
Ραγαψεπιεηῖ οἵ πιδίίοσ. 

Τῆς βαθμὸν καλόν ννῃϊςἢ ἴῃς τλδα 
ΤΏΔΥ δοαυΐτε ὑνῆο Π48 δβεινεὰ νυνεῖ]] 28 ἃ 
ἄεξδοοη 18 αὐἀναποονιοπὲ ἴὸ ἴῃς ργαβογιίοτ- 
δῖε οζ ερίβοοραῖε. 80 Οὔγγβ. Τῆς ΕΝ., 
ξαὶπ ἰο ἐκενιδείυες α ροοά Ξςἐακαϊΐηρ, ἀοεβ8 
ποῖ Πδο}ββδσιν ἱπιρῚῪ δη δάνδηςε ἰῃ γϑηκ, 
θαϊ Δη ἀββϑυγεά ροβίτοῃ ἴῃ ἴῃς εβίθεπι οὗ 
τοῖς ἐε!ονν-ΟἸτιβείδηβ. ὉΝε Κπον παι 
διηοηρ ἴῃς ΠΊΔΩΥ ΠΟ ροββ8688 ἴῃ βδπιὲ 
τη, ἩΒΕΙΒοΣ ἰπ σΠυτο ἢ οἵ βίδϊε, βοπὶς 
ἴτοτι ἱμεῖγ οπαγαςοῖες δηὰ δ} |68 ραὶπ ἃ 
βἰδηάϊηρ τδι οἰπετβ ἀο ποῖ. 
Ἔτωε τηοάογπ ΒΟΔΊΠΙΕΒΕΆΤΟΙΕ ο]]ονν 

εοάοτεῖ" ἰπ ρίνίηρ ἃ Ρυγεῖγ βρίγίτυδὶ 
ἴοτος ἴο βαθμόν, ἑ.ε., ἐν τῷ μέλλοντι βίῳ, 
“8 ροοὰ Ββίαπάϊηρ ρΐίαςε, υἱξ., δὲ τῆς 
Οτεαὶ Ὀαγ"" (Α16); "τε βίερ οἵ ἄδεργϑε 
ΒΟ ἢ ἃ ἐδ] ἀϊδοματρε οὗ ἔς διακονία 
ΨΟυ]ά γαίῃ ἱπ τῆς ὄγεβ οὗ αοά"" (Ε11.). 
ΑΙΖ Ιᾶγβ επιρμδϑὶβ οὐ ἴῃς δοσ. ρᾶγί. 88 
νἱεννὶπρ ἴῃς διακονία ἴτοπὶ ἴδε βιδπά- 
Ῥοίΐπε οὗ ες Ὧδγ οὗ υάρστηεδης; θα ἰὶ ἰ8 
ΦαυαΠν δυϊτδ]ς [Ὁ τῆς δίαπάροίπε "ες τδὲ 
οἵ τδ6 ἄδν οὐ ννῃῖο ἢ ΠΟῪ τεοεῖνα τοῖς 
Δάναποεπιεης. Ὑμεῖς ἰ8 πιοῖς ἔοτος ἱπ 
Β΄8 εὐρεῖς οη ἴδε ρῥζεβεπῖ, περιποιοῦ- 
γται, ἐλέν αγέ σεφμὶγίηρ. ΤὨΐβ τπίεγργο- 
τδιίοη ἀθεβ ποῖ βεδπὶ ἴο δδ ἴῃ ΠΑΙΠΊΟΩΥ 
ἢ ἴδε σοηίοχι. Τῇδ αυδὶβοδιίοηβ 
τῃδῖ ἅγε ποϊεὰ ἰπ νεῖ. 12 ἢδνα γεϊδιίοη 
ἴο τῆς εβδεσευδὶ! δάπιϊηἰβισαϊίοη οὗ τῇς 
ΟΒυτοῦ οἡ εὐαγῆ. [τ ψουἹὰ Ῥ6 Παγβῃ τὸ 
δἰἴῆγτι ταὶ οπα ΨῆΟ νν8 ἃ ἀϊραπιῖβὲ ἀπὰ 
ΨῆΟ οουἱά ποῖ Κεερ δἰβ Βουβεῃποϊά ἰπ 
ογάδς νουϊά βυβει ἕοσ ἴξ ἰῃ τῃ6 ΠδῪ οἱ 
[πἀβπιουι, Βοννενεσ ἀπβυΐίδθ]ς μὰ παῖρδὲ 

ἴοσ οἔῆςε ἴῃ τῆς σπυτοῇ. 
πολλὴν παρρησίαν: ἃ Ῥαυϊΐπε ρῆγαβε. 

8εε τοῦ. [πη Πές ραϑβᾶρεβ παρρ. ΠΙελΠ8 
εοπβάσπος, νἱτθουϊ τεΐεγεπος τὸ σῤεεελ. 

ΑἸϊπουσῃ ΕἸ]. τεπάεγβ τε οἴδυβε 
“τοδὶ ὈοϊΪάης85 ἰπ ἴῃς (ἈΠ παῖ 18 ἰπ 
ΟἸσίβι [εβ808,᾽ ἢθ Ἔχρίἰπβ τῇς δοϊάπεβϑβ 
Ὧ8 τεβίϊπρ οἡ [δίῃ ἴῃ ΟἾτίβε [6805, ἀπά 
88 ἀεβογίριίνε οὗ τῆς δεϊϊενετ᾽ 8 διττὰς 
ἴῃ τεραγὰ ἴο, δηὰ δἱ, ἴῃς Ὀδυ οἵ 1]υἀρ- 
Ὠϊδηῖ, θεέ: [ὁΠη ἰν. 17. [1 ννε τεὐεςὶ 
δὶ8. Ἔχρίδηδιίοη οἵ βαθμόν, ἰξ ᾿ννου]ὰ ὃς 
παίωγαὶ ἴο ἱπίδγρεεϊ παρρ., κιτιλ,, οὗ ἃ 



12--15. 

καὶ " πολλὴν " παρρησίαν ἐν " πίστει ἡ τῇ " ἐν " Χριστῷ 
Ταῦτά σοι γράφω, ἐλπίζων ἐλθεῖν πρὸς σὲ} “ ἐν “ τάχει,2 τς. ἐὰν δὲ 
4 βραδύνω, ἵνα εἰδῇς πῶς δεῖ" ἐν οἴκῳ Θεοῦ 
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14. 4 2 Οος. ἐΐ. 
12, νἱϊ, 4, 
ῬΒΙΙςαι. 8. 

Ὁ 4 Τίπ:. ἐἰ. 

ἴπ|. ἐ. 13. 

ᾧ " Ἰησοῦ. 

“ ἀναστρέφεσθαι, 

ἐστὶν ἐκκλησία ᾿ Θεοῦ ζῶντος, στύλος καὶ " ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας. ς Βοπι. ανΐ, 

Αςὶε χὶϊ. γ, χχὶὶ. 1:8, χχν. 4, ἕδν. ἱ. σ, χχὶϊ. 6. 
ἘρὮ. ἰϊ. 3, Ηεῦ. χ. 33, χἰϊὶ. 18, 1: Ρεῖ. ἱἰ. 17, 2 Ῥεῖ. ἰΐ, 18. { 
ΡΩ 10 οζ. Υἱὲ. 37, χν. “8, (ΟἹ. ἱ. 23. 

20, [υκε 
αν ϊ. 8, 

ε 2 Οος. ἱ. 12, ἃ 2 Ῥεῖ. ἰϊΐ. 
ϑεε κε ἤετε ον, βο ΟΧΧ, 

9 οὐΐγ, ΝΡ. 
νεσ. 5. 

1 πὶ. πρὸς σὲ Βετάξν, 6γ"", ὕνο οἴδεγβ, ἀσπὶ; ἢ, ζ ἰπ8. δίξεσ οὐέο. 

3ἐν τάχει ΑΟὮ"Ρ, 17, νο οἴδπεῖβ; τάχιον ΣΦ ΌΞΕΟΚΙ,. 
51π5., σὲ Ὠ", ἁ, ἔ, νρ.» Ἀγῃ). 

εοπβάεπε Ρυδ]ῖς ἐχργεββίοη οὗ ἴδε δι, 
δυο ἢ 88 νου Ἱάὰ δεϊοπρ ἴὸ Δῃ εχρεσίεποεὰ 
Ομ σίβιϊιδῃ ψῆο πδά ραϊπεὰ ἃ ρμοοὰ 
βἰαπάϊΐηρ, ἂηὰ Πδᾶ, 'ἰπ οοπβεαυεηςθ, πὸ 
τεπιρίδοη ἴο δε δίλογοφ. νοη ϑοάεῃ 
Ἄοοηπεοῖβ ἐν πίστει νΓ περιποιοῦνται, 
“7. 2 Τίπι. ἱ. 13. 

Ὗν. 1τ4-6. Τμεβε ρεπεγαὶ ἀϊγεοιίοηβ 
Ψ»11 δεγνε γοῦ 88 ἃ ριυϊάς ἴῃ τῆς δάπιϊη!β- 
τρδτίοη οὗ τε μυχοῦ ἀπ|}} γοῦ 5εα πῖς. 
Υους σἤδγρε ἰ8 οπε οὗ ἰγαηβοεηάεης ἱπ|- 
Ῥοτίδηςθ. Τῆς ΟΠυσοῇ 8 ηο πυπιδῃ ἰη- 
διετυϊίοι : [Ὁ ἰ8 τῆς Βουδεποϊ]ά οὗ αοά, ἀπά 
8150 ἴπε πιεᾶπ8 ῬΠεγεῦν ἴῃς ρόνεῖ οὗ ἔπε 
Ἰποαγπδίίοη 18 ἀνδι]δθ]α ἔοσ τηδη᾽ 8 υδα. 

Μες. 14. Τῆΐβ νεσβε πλᾶκεβ ἰξ οἶεασ ἴπαὶ 
Τιπλοιπγ 8 ροβί τίου νν88 ἃ [απ ροσᾶσυ οὔ; 
ἢ ννᾶ8 δοιίπρ 28 81. Ρδ0}᾽8 τεργεβεηίδενε 
δὲ ΕΡΒεβὺβ ἴο ““Ρυϊ ἔδεπι ἴῃ τεπηετιῦσαποα 
οἵ ἊΣ ψνγ8 ΨὨϊο ὃς ἰπ ΟἾγίβι" (1 Οοτσ. 
ἦν. 17). 

ταῦτα δδ8 ἃ ῥτίσηδτΥ ταοίεγεηςς ἴοὸ ἔπε 
Ριεσοάϊηρ ἀϊτεςιίοβ τεραγάΐϊηρ ρυδὶῖς 
Ργάγειβ ἂἃπὰ Οδυτζοῦ οἱῆοετθ; δυὲ τἴ ηᾶ- 
ΤΌΓΑΙΪΙΥ ἱποίυάεβ τπε οἱ] οννπῷ βυρρὶε- 
ΤΕ ΠΙΔΙΥ τεπιδικβ. Εοτ 8 υϑε οὗ γράφω, 
ἴῃ Ρίδος οὗ ἴδε ερίβίοϊαγν δοτγίβι, 5ες ε8- 
Ρεςία!ἶγ 2 Οοσ. χἰϊὶ. 1ο, αἰϑδο 1 Οογ. χίν. 
37, 2 Οοτ. ἰ. 13, ΘΔ]. 1. 20. 

ἐλπίζων... βραδύνω [5 ρατεπιβειίςαὶ ; 
ἃηα ἐχργεββεβ ἂἃΐ οὔςε Δῃ ὄχοῦβε ἴος ἴδε 
γεν! ἀπά ἱποοπιρίεἴεπεββ, ἔσοπι οτς 
ῬΡοϊπε οὗ νίενν, οὗ τῆς ἀϊγεςτίοηδ, δηὰ 4180 
8η εχρεοϊδιίοη ἴπδῖ {ΠΕῪ ἃγεα βυϑῆςίεπι το 
δεῖνε ἴΠπεὶγ [ΠΊΡΟΓΆΣΥ ρυτροβε. 

ἐν τάχει: τάχιον, ᾿ς ἢ ἰ8 τεδὰ ὈῪ 
Τί βοἢ,, ἰδ, δοςογσάϊηρ ἴο Β[488 (Ογαρεριαῦ, 
ῬΡ. 33, 141, 142}, Δη ἱπδίδπςε οὗ {πε ἰη- 
τεηδβῖνε οἵ εἶδῖῖνε υ86 οὗ {πε σοτηράᾶτγαῖίνε: 
“΄. βέλτιον 2 Τίη,. '. 18. ΤΗΪΐΒ νίενν 18 
τεὐεοῖϊεά Ὁγ ΝΥ Ϊπες- Μουΐϊΐοη (Ογανενιαν, 
Ρ. 394) Δηά ΕἸ] ςοῖς ; δυϊ τπεὶς ἐχρίδηδ- 
ἰοηβ ἂγε ἔδι-εϊοῃεά : ““Μοτῖς αυϊοκὶγ, 
βδοοποσ, ἔπδη ἴδοι νὴ περὰ πεβε ἰη- 
Βίγυς ΟΠ 85,᾽ “δοοπεσ ἴῃδη 1 απεϊοὶραῖε "". 
ϑεε δἷβο ]. Η. Μουϊϊοη, Ογαρεριαν, νο]. ἱ. 
ῬΡ. 78, 79, 236. 

γε. 15. ἵνα εἰδῇς... ἀναστρέφεσθαι: 
18 ἃ πιδῖτεσ οὗ ἰηάϊετεηος Ψ Βεῖπος να 
τεπάες ἄοισ νιϑη ομρλΐ ἰο δεῆαυς ἐΐδρι- 
ϑδεῖυες (Ἐ.Ν.), οὐ ἀοιῦ ἐπομ ομρλέεςέ ἰο 
ὄσμαυε ἐλγεε (ΑΟΝ.; ἘΕΝ. πι.). [τ νναβ 
Τἰ ποι γ᾽5 ἀπῖν ἴῸ σᾶτγν οὐἱ [πς Δροβεθ᾽ 8 
ἀϊτεοτίοηβ, ἀϊγεσείοπβ τεϊδιϊης ἴὸ τῆς 
1ἴπ, ἀναστροφή, οὗ 16 Ομυτοῦ. Ηἰδ 
ἄναστι ΜΟΙ πεοεββασι νυ τεδοὶ οα 
τδὶ οὗ ἴῃς Ομυτοῦ. 8:ε ἴῃς ὟΝ εβίεγῃ ἰῃ- 
τεγροϊδείοη ἴῃ αῤῥαγαέ. ογὶέ. 

οἴκῳ θεοῦ: ἐλε ἀομεελοία, Ῥετῆδρβ, 
ταῖπες τπδη ἐλς ἤομδε, οΓ Οοά. ἴῃ νὶενν 
οὗ τῆς ρῥγεναι ηρ ραυοὶτν οὐὨἨ δγεῖοϊεβ ἴῃ 
1686 Ἐρίβεϊεβ, οὔς οδηποῖ ἰδὺ βίσεββ. οὔ 
ἴδε δῦβεπος οἵ τῷ δείογε οἴκῳ, 80 88 ἴο 
τοηάεσ, α ἀομϑδε ὁ Οοά Ὡ:μεὰ ας ἰς ἐδ 
Ομεγοῖ, εἰς. οἶκος τοῦ θεοῦ 15 Δ]- 
ΨΆΥΒ ἔουηὰ εἰβδενῃεσε. Τῆς ΟΠυτγοῦ ἰδ 
Οοά᾽ 8 οἶκος, ΩΣ 1]. 6; αοά᾽ 5 κτϑι: 
κητήριον, ΕΡΠ. ἰΐ. 22; ἃ ναὸς ἅγιος, 
ἘΡΗ ἤν 21; ναὸς θεοῦ, τ Οος. [ἰϊ. δ, 2 
(ον. νὶ. 16; ἃ μεγάλη οἰκία, οἵ νος ἢ 
αοὰ [8 ἴδε δεσπότης, 2 Τίπι. ἰΐ. 2ο; 8ῃ 
οἶκος πνευματικός, 1: Ρεῖ. ἰἱ. 5. 

Τῆς Ῥοάγ οὗ {πε Οδυςι, τὸ σῶμα 
ὑμῶν, ἰΒ ἃ ναὸς ἁγίον ὕματος (1 Οοτ. 
νι. 10); δπὰ (δες υπιᾶη Ὀοάν οὗ [εβ08 
8 ἃ ναός (70 Πη ἰΐ, 21); Ὁαϊ ἰϊ ἰ8 ποξ ἴῃ 
δοοοτάδπος ννἱτἢ ϑογίρτυγαὶ Ἰδηρυαρε 50 
ἴο ἀεβογῖίθε τῆς Ὀοάν οὗ δὴγ ἱπάϊνιάυ αἱ 
ΟὨ τ βείδη. 
οἴκῳ. .. γμλν» “Τῆς πουη ννὩϊο ἢ 

ἔοττηβ ἴῃς ρτγεάϊοαϊβ ἱπ ἃ τεϊαϊίνε βεη- 
ἴεπος, Δηηοχεά ἔοσ (ἢ6 ρυτροβε οὗ ἜἼχρὶδ- 
παιίοη (ὃς... ἐστίν), βοπλειπηεβ ρίνεβ 
118 ονῃ φεπάδεσ δπὰ πυσῦεσ ἴο τῆς ταΐδ- 
εἶνε, ΌΥ ἃ Κὶπά οἵὨ αδισαςιίοη᾿" (ὙΝίπετγ- 
Μουϊίοη, Ογαρερεαν, Ῥ. 206). 

θεοῦ ζῶντος : Α ςοπβίδηι Ρῆτγαδβε, οὐὺ- 
οὐτίηρ ἀραίπ ἱν, το. 

στύλος καὶ ἑδραίωμα κ-τ.λ.: ΤῊς νἱενν 
οἵ Οτερβοῦυ Νββεη δῃηά Οτερ. Νᾶζ. τμδῖ 
στύλος πεῖς τείετβ ἴο Τί πιοιϊἣυ ἀοε8 ποὶ 
πεεὰ τεδυϊατίοπ, αἰ πουρ ἢ δῃ ΘΑΓΙΥ ταΐετ- 
εποε ἴο τ ϊβ ραββᾶρε ἴῃ ἴῃς [,εἰῖοεῖ οὗ δα 
ΟΒυγομεβ οἱ Πγὸπβ ἂπά Μίεπης (Ευ8. 
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ΒΗεσγεοῦϊγ, 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ἃ ΠΙ. 

τό. καὶ " ὁμολογουμένως μέγα ἐστὶν τὸ τῆς ' εὐσεβείας " μυστήριον " 
; Ναςς ἰὼ. ὃς 11 ἐφανερώθη ἐν σαρκί, " ἐδικαιώθη ἐν πνεύματι, " ὥφθη ἀγγέλοις, 

Ει 
Τίπι. 11, 2. 

Κκ 8εε ποῖα. ἷε 
χὶ. 19. ΤτὰΚο νἱΐ. 85, 1ρυκς νἱϊ. 20. 
6, γ,.,8, Ηεῦ. ἰχ. 28. 

150 
Μορϑβ., γς. ΑἹ. 

1]οΒα ἱ. 3:. Ηςδ. ἰχ. 26, Σ Ῥεῖ. ἱ. 20, τ ] δὴ ἑ. 2, ἰδ]. 5, 8. 
ὉΪμυΚ χχίν. 34, Αςἰδ ἰχ. 17, χίΐ. 31, χχνΐ. 16, τ (οσ. 

τὰ Ῥε. ἱ. (11.) 6, Μαῖιι. 
ὦ Χν. 5. 

ΑΛ Οὐ ἙκτΟ τ, τ7, 73ν 181, Β8}.,) ὈΟΉ., Βγτδεῖετας, ρο., Οτιίοι, Ἐρὶρῃ,, Τῇ εοά, 
[ἰδετγαῖυβ Ὠίδοοπυβ (οἶτο. 560 Α.}.}, Βγευίαγέμνι οαμδας Νεϑέ. εἰ 

Ἐκίγελ., το, βαγβ, “Ηος ἴεηηροτς Μδοεάοηϊυβ Οοπβιαπεέπορο  Πϑηυ8 ερίβοοριβ, ἃὉ 
ἱπιρογαίοσε Απαβίδβίο ἀϊοίζυς Ἔχρυΐβυβ, ἰἀπαυδηλ ἐνδηρο]α ἐλβαββεῖ, ὅς 
{Ππι4 ἀροβίοιὶ ἀϊσῖαπι: φηΐ αῤῥαγιέΐ ἐπ σαγπε, γμσεϊβοαέμς ἐπέ ἐπ φεῤὶγέϊη, 

ἰὰ εβὲ, φμὲν πῃοηοβυ δῦυπιὶ σγαεουπι, {Ππξογα πιυϊδία Ο ἰῃ 
Θ νετιίββε, ἃ ἔεςϊββε, Θζ, ἰὰ εβϑὶ ἀξης, αἱ εβϑδεῖ θεης ἀῤῥαγηΐέ 

Ὁ, βυτδοϊ-ἐχὲ, Ἄστη., 411 1,δτίη Εδίμεσθ; ὃ 

ἱτησηυΐαββα, υδἱ Παδεὶ 

τεϊβδεινς ἰ8Β ἑουπὰ ἴῃ 5 

Τολχίπλα 
Ησυης δηϊπὶ 

ΕΥ̓͂ εαγηενε᾽"; ἃ 

ἢ, φμοά, ἃ, ἔ, Β, 
νρ.; θεὸς δ εχ ΠΟ. .ΚΙΙΡ, ΟἾγγβ., Τπάτγι., ΕπιΠαϊῖα8, Πδπιαβο., ΤὨΡὮΪ., Οες., 
Ῥιάγτηυδβ, ατερ. Νγββ. 

Η. Ε. ν. τὴ ἀρρὶΐεβ στύλος καὶ ἑδραίωμα 
το ἴῃς πιαγίγτ Αἰίδῖυ8. στύλος δά5 οὗ 
σουζδε ἃ Ρεγβοηδὶ σαΐδγεηος ἰη (Ἷδ]. 1.0; 
ΖΓ αἶδο Κδν. 111,12; δὰξ ἴὲ 18 οὨ] ἀἰ8ῃ τὸ 
ΒΌΡρροβε τῃδλι πῃϑίδρῃοσβ πᾶνε ἃ οοηβίδηϊ 
ναϊυὰθ ἴῃ ἴῃς ΒΙδ]ε. ἩΗοΪ Ζπιαππ᾿ 8 806- 
εϑιίίοη ἴμπαὶ στύλος ἰ8 ἰῃ ἀρροδίτίοη ἴο 
εοῦ ἰ8 τί ΚΕ τεὐεοιϊεά Ὁγ νοη ϑοάεπ. 
Τα οἴδυδε ἰδβ, οὗ οουγβα, ἰῃ ἀρροϑίτίοῃ 

ἴο ἐκκλησία νος ἰδ Όγ ἃ κίπάτεά πηεῖᾶ- 
οτ οαἱἰϊεά ἱπ 2 Τίπι. ἰϊ. το ὁ στερεὸς 
ἐμέλιος τοῦ θεοῦ. ΤῊ] ἰαϊῖετ ρδβδᾶρε 

βυρρεδῖβ ἐπὶ ψῈ δβδῃουϊᾷὰ ἤεγε τεηάεσ 
ἑδραίωμα ργομηά οἵ δαξὶς ταῖπει τἤδη 
σίαγ (ΚΝ. πὶ»). ἑδραῖος ἰδ τεπάετεά 
εἰεραάαεὶ εἰϑενετα. θὲς τε. δηὰ εἜ- 

οἰΔΠν Οοΐ. ἰ. 23 (τεθεμελιωμένοι καὶ 
ἵβραϊοῦ, εἰγ. Ἡοτι, ΟἈγισίίαπ Ἐσεϊεδία, 

. 174. 
Ῥ Τὰν ἐγμίκ, ἡ ἀλήθεια, 45, 25 ἢΔ5 Ὀεξδη 
αἰτεδάν βιαϊεά, ἃ ἰεοΐπιςδὶ Ὁ γίβείδῃ οοη- 
ποιρίίοη ἰῃ τῆς Ῥαβίογαὶβ, ἀπά ἢδ85 ποῖ ἃ 
νᾶσος τείεσεπος τἤδη πε ΟἸγίβείδη τενε- 
Ἰαϊίοπ, ννηϊοἢ ἰ5 ἐδ ἐγμέδ ἴῃ 80 782. 88 
ἴ Πᾶ8 δε τενεαϊεὰ. Τῆς Οδυτγοῆ, οἵ 
τῆς οἷά ςονεπδηϊ οζ οὗ ἴῃς πον, ἰ8 ἴῃ 6 
ἀϊνίπεῖν Τοοπϑεϊτυξεά Πυπηᾶπ ϑοοίεῖν ὉΥ 
ΒΟ. τς δυρροτῖ δηά πιαϊπίεμδησε ἴῃ 
τῆς ννογ]ά οἵ γενεαϊεᾶ ἴγυτἢ 18 οοηἀϊεϊοπεά. 
Ττυῖὰ 1 σενεαϊεά ἴο ἰβοϊαις ἃ ἱπάϊν! ἀυδ(5, 
ὯΟ πιαῖϊζοσ πονν πυπηούουβ, νουἹά ὃς ἀϊ5- 
βἰραιϊεὰ ἱπ ἴῃς ννοτϊά. Βαῖ ἴπ6 Ὀϊνίηε 
ϑοοείεϊν, ἱπ ΠΙΟἢ ἴτ 15 φίνεη δη οδ)εοῖίνα 
εχίβίεπος, αἴ οὔςθ σοπλρεΐβ [Ὡς νου] ἴὸ 
ἴακε Κπονϊεάρε οἵἉ ἰξ, ἀπά δββυγεβ ἴδοβε 
Ψῆο τεςεῖνα ἴῃε τενεϊδιίοη τπδὶ ἰξ ἰ5 ἴω- 
ἀερεηάεηϊ οἵ, ἀπά εχίεγηδὶ το, ἰμεστηβεΐνεβ, 
δῃὰ ποῖ ἃ πιεῖε ἔδπου οὗ τδεῖγ οννῃ. 

Βεηρεῖ ρυῖβ ἃ []] 8ῖορ δἱ ζῶντος δηὰ 
τεπλονε8 ἰξ δέξεγ ἀληθείας, πηακίπρ τὸ... 
μυστήριον {πε 583.) εοῖ οὗἩἨἁ τΠε βεπίθηςε, 
δἀηὰ στύλος. μέγα τῃε ρῥτεάϊοδίε, 
Τῆς τηγβίεσγυ, εἴσ., 18 ἴε ΡἱΠ ας, εἴς., 

διὰ ςοπίεβρεάϊγ ρτεδῖ,᾽᾿ μέγα δείΐηρ υϑεὰ 

85 ἰῃ τσ Οος. ἰχ. σὰ, 2 Οοσ. χί. 15, ἴδε ννῃοῖς 
εχργεββίοη δείηρ δαυϊναίεης ἴο πιστὸς ὃ 
λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος. Ηε 
αυοίεβ ἴτοτη ΔΌΡΙὶ [,ενὶ Βαγοεϊοηΐία δηὰ 
Μαϊπχοπίἀεβ ρδγα εὶ εχργεββίοωβ Ἴοη- 
ςογηΐπρ ῥγεσερίβ οὗ τῆς ἴ,νν, “)}μπάα- 
"πεπίμηι νιαρημηι δὲ οοἰμνιπα υαϊδάα 
ἰερὶς," ἀπὰ ἃ βαϊκίηρ ρῆγαβε ἴσοπὶ [τεη- 
δει8, Ηαεν. ἰἰϊ. τι, 8, Οοίννπα ἀμίδα 
εἰ βηνιανιδμίμνι ες ἐςίας ἐδ ἐυαηρείέμην, 
στύλος δὲ καὶ στήριγμα ἐκκλησίας τὸ 
εὐαγγέλιον. 

νεῖ. 16. Τῇαε οςοππεχίοη οὗ τδουσῆς 
1168 ἰπ ἃ ἔεξεϊϊπρ (πὶ τῆς ἸΟΗ͂Υ ἴεστβ ἰπ 
ὙΠῖὶς ἢ τἴ8ς ΟΠ ΌτΟἢ ἢδβ θεεπ υδὲ δροίεῃ 
οὗ τῊΔΥ ἀεπηαπά ἃ ᾿ἰυδβιβοδίίοη. Τὰς 
βέμγ δα! ΜΒΙοΝ πο νωτε ἰ8 στύλος καὶ 

αίωμα ἰ86 ποῖ ἃ ρῃξ {Πίηρ ποῖ δη ἰῃ- 
νέα την πιδείς; ἔτλε ΠΝ ἷβ, πιοσὰ 
ΘΧΡΙΕΒΒΙ͂Υ, τὸ τῆς εὐσεβείας μυστήριον, 
ἐμε γευσίαίΐοπ ἰο νιαν οΥΓ ῥγαείεαί τεϊἐ- 
Εἰοπ; πὰ, Ὀεγοπὰ γεᾶ οἵ πᾶὺ, ἴδμΐο 
τευῖῃ, τΠ]18 τενεϊδιίοη, ἰ8 ζτεαι. ΨΥ πεῖ ες 
γου δεῖϊενε ἰξ οὐ ποῖ, γοὺ σδηποῖ ἄδην 
ἴμαε τὰς οἱαίπιβ οὔὐἠ ΟΠ βιίδη! ιν δῖα 
ἐτεσηδηάουβ. 

μέγας ἰ5 τατε ἰπ Ρδαὶ: (Εοπι. ἰχ. 2: Σ 
Οος. ἰχ. ἱσ, χνΐ. 9; 2 Ὅος. χί. 15; ΕΡὮ. ν. 
32; 1 Τίπ,. νὶ. 6; 2 Τίπη. ἰϊ. 2ο; Τίς. ἱι. 1.3). 
Τῆς πεᾶγεβὲ ρδγα!!εὶ ἴο {πε Ῥγεβεπὶ ρ88- 
βᾶρε ἰβΒ Ερῇῃ. ν. 32, τὸ μυστήριον τοῦτο 
μέγα ἐστίν. ὅεε ποῖς οὔ νεῖ. 9. Ου 
εὐσέβεια, 5εε οἤδρ. ἰΪ. 2. 

ΠΝ ε δββυπὶς παῖ ὅς ἰβ τῆς τίμιε σεδά- 
ἴηρ, ἰξ ἰ8 ἀϊδῆςυϊε το ἀνοϊ ἃ τμὲ οοποϊυβίοη 
πὲ ψῃδὶ [Ο]οννΒ 15 ἃ φυοϊαιίοη ὉΥ 81. 
Ῥαδαὶ ἔγοτι ἃ ῥσγίπλίεῖνα οσεεὰ ΟΥΓὁ Βυπητ Δ ΥΥ 
οὗ τἢε οἢὶεῖ ἑλοῖβ το θὲ δεϊϊενεὰ δϑουῖ 
7εβθὺ8 ΟὮσίβε. Απὰ οπα ἰβ ἰεπιριεὰ ἴο 
ςοπ)͵εοῖυγε ἴπαΐ ἀποίπες ἑγαρπιεπὶ οὗ τς 
ΒΑΠΊΕ ΒΕ ΠΊΠΊΔΤΥ 8 αυοϊαὰ ἰῃ τ Ῥεῖ. ἰἰ. 18, 
θανατωθεὲὶς μὲν σαρκὶ ζωοποιηθεὶς δὲ 
πνεύματι. ὅς, τ[Πεπ, ἀοε8 ποῖ ἔοτγτι ρατῖ οὗ 
τε αυοίδείοῃ δὲ 411; ἰξ 18 βι ΡΥ ἱπῖζο- 
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“ἐκηρύχθη " ἐν " ἔθνεσιν, ἐπιστεύθη ἐν κόσμῳ, " ἀνελήμφθη “ ἐν ο Οδ!. ἱΐ. , 

ἱ, 23. ΡΜετικ χνὶ. 19, Αςῖ ἱ. 2,11, 22. 

ἀυςίοτγ, ἀπά τεϊδλιῖνα ἴὸ {δε βυδ)εςϊ, 
7Ἔδβὺ8 Ομγίβε, ννβοβε ρεγβοπδιν ννᾶβ, ἴῃ 
ΒΟΠΊΣ ἴΕΙΤΏΒ, ἐχργεδϑοὰ ἰπ ἂῃ δηϊεοεάεηςϊ 
βεπίεηςε ψῃϊοἢ 81. Ραὺὰ] μᾶ8 ποῖ αυοϊεά. 

ΑΒΔ ἴῃς ρδββαρε βιδπάβ, πεσε ἂζε ἴδγες 
Ρᾶϊτβ οὗ δπειπεῖς τπουρδίδ: (1) (α) τῆς 
βἤεβἢ δπὰ (δ) τς δβρίγι: οἱ ΟὮσίδβι, (2) (α) 
δηρεὶβ δηὰ (ὁ) ἀεπηε]εδ---ἰῆς ἔννο εχ- 
ττεηλοδ οὗ τῆς ταιϊίοπαὶ οσεδιίοη, (3) (α) 
πε νοσϊὰ δηὰ (ὁ) ρίοσγ. ἴπ δποῖδεῖς 
Ῥοΐπι οἵ νίενν, ποῖα 18 ἃ οοππεχίοῃ ἢὲ- 
τνεδη 2 α δηά 3 ὁ, δηὰ Ὀεΐϊψεεη 2 ὁ δηὰ 
3α. Αβρδϊῃ, ΨῈ τῇλν ΒΑΥ τπδὶ νγὰ ανε 
Βεῖε δεῖ ἔοσίῃ (1) τῆς Ἱποδγηδίίοη ἴῃ 
186}, (2) [8 τηδηϊεβιδιίοη, (3) [18 σοηβ6- 
ἦθερος ΟΣ στεβυ!, 848 αῇεοιϊίηρ πδῃ δηὰ 

Τῆς δηκεμεβίβ Ὀεΐνεεη ἴῃς σάρξ ἀπὰ 
πνεῦμα οἵ ΟὨίβε ἰ8 ἄγαννη, ἱπ δά άϊείοη τὸ 
Ι Ῥεῖ. {. τὸ; Ἡραῖ Ἀν Κοπ  5; 4: τοῦ 
γενομένον ἐκ τὸς Δανεὶδ κα' 
σάρκα, τοῦ δρισϑέντος νἱοῦ θεοῦ ἐν 
δυνάμει κατὰ πνεῦμα ἁγιωσύνης. γε 
ςδηηοί ἰεᾶνε οὔϊ οὗ δΔοοουηί ἰπ ἀϊδουδδίηρ 
1ε8ε ρϑββᾶξεδθ ἴῃ ρᾶσζδὶεὶ ἰῃ τ Ῥεῖ. ἱν. 
6, εἰς τοῦτο καὶ νεκροῖς «ὐηγγελίσϑη 
ἵνα κριθῶσι κατὰ ἀνθρώπους ᾿ τν 
ζῶσι δὲ κατὰ θεὸν πνεύματι. ἜΘ 
πνεῦμα οἵ ΟἸτῖϑί, 48 τᾶ, ἰῃ ἔπεβε Ρ88- 
βΆξεδ τηε8Π8 Ηἰβ ἢυπιλη βρίτἰξ, (ἢ πδέυτ- 
Αγ ρεττηδηδηὶ βρίτείτια] ραγὶ οὗ ἃ διιπχδῃ 
Ῥεσβοῃδ νυ. 8.66 4801 Οοσ. ν. 5. 
Ἰφανερέθη ἐν σαρκί: Ηε Ψψῆο Βλά 

θεέ ἔτγοωι 411 εἴεγη νυ “ἢ τῆς ἔοτπη οὗ 
Θοὰ" Ὀεςλπις ςορφηΐβδῦ]ε ὉῪ τῆς 1ἰτϊτοά 
κὐωνε ἠβρνεύφα! παϑρα ἐν ἢ γε τι 
σαρκ. ρτίας (Εοπι. νἱϊ!. 3), Ἄτηδ 
"παπὶζεεε η ἐπα ετὰ, σὰρξ ἐγένετο (]οδπ 
ἷ. 14). φανεροῦν ἰδ υδεὰ ἴῃ ςοηπεχίοι 
δέος ΟὨσίβϑε ἴῃ ἔους δϑβοοίδιίϊοηβ ἰπ ἴῃς 
Ν.:- 

(1) 26 βεζγε, οἵ ἴῃς οδ)εςτῖνε ἕδοϊ οὗ (πε 
Ιποαγπδιίοη: ἰόβη ἱ. 31 ()), Ηςδ. ἱκ. 26, 
ι Ῥεῖ. ᾿. 20, 1 ]οἤη ἱ. 2 (15), 1}. 5, 8. 

(1) οἵ τῆς τονεϊδιίοη ἱηνοϊνεὰ ἰῃ δε 
Ἱποαγπδείη : Εοπι. χνὶ. 26, (οἱ. ἱ. 26, ἱν. 
4. 2 Τί τα. ἰ. το, Τίς, ἱ. 3. Ν.Β. ἰπ Εοπι. 
δηά ΟοΪ. τῃε νετζῦ ἰβ υϑεά οὗ ἃ μυστήριον. 

(3) οὐ τς ροκιί-σεβυγσεσείοα ἄρρεᾶγ- 
ἃποςβ οἵ ΟἸσίϑεὲ, ψνῃοἢ νοεῖς, ἴῃ ἃ 8εη8Ε, 
τερεϊ ἰοηβ οὗ ἴῃ τηαγνεὶ οἵ ἴηε Ιποᾶγπᾶ- 
ὕοη, 848 δεὶπρ τηδηϊίεδεδιίοηβ οὐ τῆς 
Ὀηϑεεη: Μαδκ χνὶ. 12, 14, ]οῇη χχὶ. ἱ 

(Ὀ[8), 14. Ε 
(4) οὗ τὰς ϑεοοηά Οοπιίπρ, ννῆϊςοἢ νν}}] 

Ὀε, 845 (ὯΣ 285 πιᾶῃ οδη [οἷ], Ηἰβ ἤπδὶ 
τηδηϊεδιδιίοη : ΟΟἱ. 111. 4, τ Ῥεῖ. ν. 4,21 
7οΒη 1Ϊ. 28, 11}. 2. 

{.1 (ος. 
ἰ. το, (οἱ. 

ᾳ ζυκε ἰχ. 31, Σ Οος. χν. 43, ῬΒΪ!. ἱν. το, ὁο δ. 4. 

ἐδικαιώθη ἐν πνεύματι: ἠγοο οτ 
ῥγομποννεεὰ ἐὸ δ νἱρκίεομς ἐπ Η!ς δπίρλεν 
παΐμγε. ΤὮς δεδϑῖ ραγαδὶ]εῖ ἴο τηϊβ υδε οὗ 
δικαιοῦν ἰΒ ΡΒ. ]. (11.) 6, ὅπως ἂν δικαιω- 
θῇς ἐν τοῖς λόγοις σον, αἰδο Μαῖϊ. χὶ. 19 
Ξῷ [κὸ νὶ!. 35. Ἧνε δἵε ποῖ Ἵπείεὶεά τὸ 
δεδυτς ἴπᾶῖ ἴῃς ἐν Πῶ8 ἴπε βαπὶῈ ἴοτος 
Ὀείοτε πνεύματι ἰῃδι ἰξ ΠΔ5 Ὀείοτε σαρκί; 
τῆς τερεκοη οὗ τῇς ρῥγεροβίτίοη ἰβ ἄυς 
ἴο ἃ εἶς πεςὰ οἵ τηγτῃτηὶς εἴεςι. ἢ να 
ἃτε δδκεά, νύμεη ἀϊὰ τΠϊ8 δικαίωσις ἰδἷκε 
Ρίαςε ἡ ννὲ γτερὶγ ἴδε ἰξ ννὰ8 οἢ ἃ τενίενν 
οὗ τς ψΠοῖς οὗ τὴς Ιποδιπαῖς 1.1. Τῆς 
Βεᾶνεπὶγ νοίςε, ἐν σοὶ εὐδό; ,. Βεασά 
ὟΥ υπηδῃ οἄσβ δ ἴῃς Βαρείβηι δηὰ ἂἱ {πε 

ταηϑῆρυτγαιίοη, τισὶ πᾶνε θεέ Βεαγὰ 
δῖ Δὴγ πιοπιεηῖ ἀυτίηρ ἴΠε οουτδε οὗ ἴδοβε 
“ β'Π1ε88 γὙδᾶτ8᾽. Ηδ ννὰ8β ει ρῃ τίς ἢν 
ὁ δίκαιος (Αςἰ8 [1]. 14, χχίϊ. 14; Σ᾿ Ϊοδῃ 
1, 1. 8566 αἷδο Μαῖς. [ἰϊ. τς; [οδη χνί. 
10.) [τ 18 ἐπουρῇ ἴο πηεπείοη τἱβους 
ἀϊβουδδίοη ἴῃς ορίπίοπβ ἴπαὶ ὕύματι 
τείεγβ (α) ἴο τς Ηοῖγν ϑρίσί:, οσ (ὁ) ἴο 
τῆς ὈὨϊνίπα ἘΠΌΒΆ ΝΥ οὗ Οδτείβι. 

4: ΕἸ] σοῖς ρΡοὶπῖβ ουὖἱ 
παῖ πῃ ἴῃεβς ἴἄτες ραΐγ οἵ οἴδυδεα. ἴῃς 
ἢτβὲ πλεῦρες οἱ ἐδοβ σήουρ ροίΐηῖθ ἴὸ 
ἐαγέλὶγ τεϊδιϊοηδ, [Β 6 δεσςοπὰ ἴο ἀσανεηίν. 
80 τδδλῖ ἴπεβε ννογὰβ ἀγγέλοις 
τείεσ ἴὸ ἴς ἕδος πᾶς τῆς ἱπολγηδιίοη 
ΨΆΒ “Δ βρεοίδοϊβ ἴο δῆρεὶβ᾽" 45 ννῈ]}] 48 
“ο πξη ᾿᾽; οἵ τδίποσ, 256 εᾶῃ Βογηλχεὰ 
ποῖεεδ (Οονηνι. ἐπε ἰος.), ὥφθη ἀπὰ ἐκηρύχθη 
τρατῖκ τῆς ἀϊβετγεηος 10 τῆς σοτηπηυπηίςα- 
τίου οὗ τπὸ ΟὨγιβιίδηῃη Ἐενεϊδιίοη ἴὸ 
δηρεῖβ5---ἴδε τλιίοπδὶ ογεδίαγεβ Ὡεᾶγεβί ἴὸ 
6οά---ηά το τς Οεπεῖ]ε8---γίῃεβὲ ἔσοπι 
Οοά. “Τῆς τενεϊαιίοη το Οεηεϊεβ ἰ5 
ν»ράξαία, ὉΥ ῥτεδοπίηρ. . . ἢ ἴδε τενεΐδ- 
τἴοπ το ἔπε πίρμος ογάεγβ οὗ οζεδλιεὰ 
ἱπες!!ρεηςεβ 18 ἐρυμδϊαΐθ, Ὁ νἱδίοπ.᾽" 
[τ ννᾶδ 88 πιυςἢ ἃ δουζος οὗ νοπάεγηεδης 
ῖο τῆς Ἰδϊίογ 8ἃ8 ἴο πε ἴοττηεσ. 8546 ἃὲ 
Ρει. ἱ. 12. Τῆδ δηρεῖὶβ νῇο ρτεεῖϊεὰᾶ (πε 
Βιπῖῃ (κα [1. 13), ψνῆο πχὶπίβιοτεὰ δὲ 
τῆε τεπηριαιίοηβ (Μαδῖς. ἰν. τι, Μαγῖκ ἱ. 
13), βιτεπρίπεηπεὰ Ηἱἰπὶ ἱπ Ηἰβ ὍζοηΥ 
([μὐϊκς χχὶι. 43), ῥτοο δι πηεὰ Ηἰς Κξδυῖ- 
τεοιϊίου δηὰ βιοοὰ ὃγῪ αἵ {πὲ Αβοεηβίοῃ, 
ἅτε ΟἿΪΥ σι ΐπιρβεβ ἴοὸ ὺ8 οἵἉ “ἃ οἷουά οὗ 
νἸΠε58868 ᾿ οὐ ἡνῆοβε ργεβεῆςα [68118 ννᾺ8 
ΔΙ ΑΥ8 ςοπϑβοίουβ (Μδῖῖ. χχνί. 53). 
ὥφθη ἰδΒ υδυλῖὶγ υϑεά οἵ ἴδε ροαῖ- 

τεβυσγεοϊίοη ἀρρεγδηςεβ οἵ ΟὨ τὲ ἴὸ 
»δη. ϑ8έεε τεῇϊ. 

ἐπιστεύθη ἐν κόσμῳ: Τηΐβ νγᾶ8 ἰπ 
ἰἴβεῖῦ ἃ πιΐγαοῖο. ὅ8ὅεεὲ  ΤὭςββ. ἱ. τὸ, 
7οΒη χν!!. 21. 
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ΔΗετοοαὶν, δόξῃ. ΙΝ΄-τ. Τὸ δὲ Πνεῦμα " ῥητῶς λέγει ὅτι ἐν " ὑστέροις καιροῖς 
δοιυχ Ὁ ᾿ ᾽ Ἐε. ὰ , ο 1 Ὁ Μεῖῖ. αὶ. ἀποστήσονταί τινες τῆς πίστεως, ἦ προσέχοντες πνεύμασι " πλάνοις 

ἮΤΟ καὶ διδασκαλίαις δαιμονίων 2. ἐν ' ὑποκρίσει ὁ ψευδολόγων, " κεκαυ- 
οἾμυκΚο νἱϊ!. 

13,2 Τί). 
ἰΐ. το, ΗςὉ. 1“. 12. 
4 Τδεβε. ἰΐ. ΣΣ. 

ε ἤετε οὐΐγ, ποῖ ΧΧ. 

ἀ 8ε6 : Τίζω. ἱ. 

Ὁ Ηετγε οπἷγ, οὶ 
{2 Μεαος. νὶ. 25, 64]. δε 13, Μαῖι. χχίϊὶ. 28, Μασὶκ χ' 

ε ετε ΟἿΪΥ δ δάϊ., οἿ}. 2 Ἰοβη ηρ ἘΡᾶ. ἵν. 14, 
Ἶ Ι ἐβ ΠΑ χὶ μὰν τ Ῥεῖ. {ἰ. 1. 

1 πλάνης Ρ, 31, 37, Ὀνεπίγ-ἴους οἴδετβ, νῷ. (γγονί 5), β0., ἍΤ). 

Μ πεῖ- Μουϊΐοη ποῖε8 (Ογαρεριαν, Ρ. 
326) τιμαὶ ἐπιστεύθη οδπηοῖ ὃς τεξεισοὰ 
ἴο πιστεύειν Χῷ Ὀυϊ ρῥτεβυρροβεβ ἴῃς 
Ῥῆτδαβε πιστ. Χόν. (}΄. 2 Τῇεββ8. ἱ. 1ο. 

ἀνελήμφθη ἐν δόξῃ: ΤΗὶΐΒ ἰδ ἴπ6 νεῖὉ 
υδεὰ οὗ τῇς Αϑοεπβίοηθ. ες τεῆ. ΟΛ 
ἀνάλημψις [ἑὐκε ἰχ. 51. 

ἐν ΜῈ ἐν 28, ἴῃ (8 οᾶδ6, ἃ ρτερ- 
πδηῖ βεπεε, εἰς δόξαν καὶ ἐστὶν ἐν δόξῃ 
(ΕΙ1.). 8ες αἷβο σε, ἰῶ υνῃϊο ἐν δόξῃ 
δ ἃ Ρειβοηδὶ δἰιγίδυϊς οὗ ἴῃς σίοσυ ἴπδὲ 
δυττουπάβ ἀπά ἰγαπβῆρσυσεβ ἃ ρἱοσίβεᾶ 
δβρίγίταδὶ ρδζβοῃ; δὲ ἰπ τῆϊθ ρίδος δόξα 
τλεδπηβ (Πδ ῥἷδος οἵ βίαϊε οὗ ρίογυ ; οὔ. 
1υκς χχίν. 26, ἔδει. . . τὸν Χριστόν 
.... εἰσελθεῖν εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ. 
ΟΗΑΡΤΕΒ ΙΝ..--ὴνν. 1-5. Ονεσ δραϊηβὲ 

1δ6 ἔυζαγα {τἰυπηρῃ οὗ ἴπε ἰγυτῃ, δββυγοὰ 
ἴο υ8 ὉῪ ἴπε πηϊδῃεά ψνοσί οὗ ΟἨσίβῖ, γα 
τηυδὲ 8εῖ τῆς ορροβίκίοῃ, ρτίενουβ δἵ ργε- 
δβεηῖ, οἵ δες ϑριγί: οὗ οἴτοσ. Ηἰβ διίδοκβ 
δανε Ὀεδπ ἔογεβεθη ὃΥ τῃς ϑρίτίιι οὗ Βοῖϊ 
Ὦε88. ΤΏΘΥ ἅτε ᾿υδὲ πον ἐχργαββεά ἰῃ ἃ 
ἔαλϊβε βρίγίυδι ν νυ ςἢ οοπάεπηπβ Οοά᾽ Β 
ξοοὰ οτεδῖυγεβ οὗ τηδιτίαρε δηὰ ἔοοά. 
ει. σ. τὸ δὲ πνεῦμα: Το Αροβεῖε 

εΣΕ ῬΆ5868 ἴο ἀποίδεσ {βεπια, ἴῃ 6 τηδηὶ- 
[εβίδιίοη οὗ τεϊϊ σίου ἴῃ ἀδιν 116. Τῆς 
ςοηποχίοη δείνεεπ τπΐβ βεοϊίίοη ἀπά {πὰ 
ἰαϑὲ ἰβ ἂἃ5 ἰπάϊοαϊεά αῦονεὲ. Τετγε ἰβ ἃ 
8. ἸΡΒΕῪ αἀνετβαῖίνε ἔογος ἴῃ τῆς σοπηδοῖ- 
ἰης δέ. 

4ἅε ϑῤίνὶε ἴδ τῇς Ηοΐγ ϑρίγιε ΒΟ 
δρβεᾶδκβ ᾿πσου ἢ τἢς ργορδεῖβ οὗ τς Νεν 
Δ ιβρεηβδιίοη, οὐ ψἤοσα ϑῖ. Ῥδὺ] νγᾶβ 
οης. Ηετχε, ἰξ τῆς ἑο!]οννίπρ Ρεορπειίςδὶ 
υἱίεγάπος ὃς δίΒ οὐνῆ, Π6 Βρεᾶκβ 88 ἰζ 
Ῥδὺϊ υὑπάεσς τῆς ργορδεῖὶς ἰπῆμεηος παὰ 
δη δοιϊνιν ἱπάερεπάεπε οἵὐ Ῥαδυΐ! δὰ 
ΔΡοβίϊε. 

ἐν ὑστέροις καιροῖς : Τὰε ἰαέέεν ἐΐνιες, 
οἵ οουγξε, ΠΊΔΥ 6 βαϊὰ ἴο σοσῃδ δεΐοτε ἐλὰδ 
ἰαεὲ ἄαγς, ἔσχαται ἡμέραι (154. ἰἱΐ. 2, 
“Αοίβ 11. σ7, [48. ν. 3, 2 Ῥεῖ. 1]..3; καιρὸς 
ἔσχατος, τ Ρεῖ. ἴ.5; ἔσχ. χρόνος, [υάε 18). 

Βυϊ ἃ οοπιραγίβοη Ὁ 2 Τίπι. ἰἰΐ. Σ, 
ἃ Ρᾶββαβε ΝΟΥ 5ἰπΊ 18 ἰπ ἴοπε ἴο τἢϊδ, 
ἕλνουτε ἴῃς ορίπίοη ἐπδῖ ἴῃς τεγηηβ ννεῦ 
ποῖ 50 ἀϊἰβείησυϊδηεὰ ὉΥ τῆς νυτίεσ οὗ 
τ6 ΝΑΙ. Ιῃ τὴῖβ βοσὲ οἵ ρυορβείίοδι 
ὙΆΓΗΪΩΡ ΟΓΥἨ ἀεπυποίᾳιίοη, ννε ὅγε ποῖ ἰη- 

τεπάδά ἴο ἴᾶκε ἴδε ἤπΐυτς ἴεπδβε ἴοο 
βιγςεγ. ΑἸΠουρ δε ῥγορδεῖ ἱπίεπάβ 
ἴο υἱέες ἃ ννατηίηρ ςοποεγηίηρ ἴῃς ἔπαγε, 
γεῖ ννὲ Κπονν ἴδαϊ ψμδὶ ἢς ἀδοΐασεβ νυν} 
ες πεζελίξεσ ἢς Ῥεϊϊενεβ ἴο δε δἰγεδυ 
ἰῃ δοιίνε ορεγδιίοη. [ε [8 ἃ οοπνεπίίοῃ 
οὗ ργορμεῖοαδαὶ υἱέεσδηςε ἴοὸ ἀεπουποας 
βἰῃβ δηὰ βίπῃεζβ οὗ οης᾽Β ονῃ {ἰπ|ς (τινες) 
ἀηάες {πε ἴοτπι οὗ ἃ ρὑγεάϊοιϊνε νναγηίηρ. 
ΟΥ. ἃ Τίπι. ἵν. 3, ἔσται γὰρ καιρὸς, κιτιλ. 
τ ψίνεβ δῃ δάάϊιίοπαὶ ἱπιρσθββίνεηςββ ἴὸ 
τῆς ατταίρηπιεηΐ, ἰο βιδίε ἴπας τῆς συν 
ῬΕΙΒΟΏΒ ἅτε Ῥαζίπειβ ἰῃ ἴῃς ργεαΐ Δροβ- 
ἴδον, ἴδε ουϊηπηίηδιίοη οὗ τῆς νου 8 
τενοῖς ἔγοση Οοά. 

τινες ἰϑ ἱπι ΟΠ ΑΙΪ νᾶσας. θεὲς ποῖς 
οη 1 Τίπι. ἱ. 3. [ 18 ποῖ υβεοᾶ, 88 ἴῃ 
Εοπι. ἰἰϊ. 3, οὗ δὴ ἱπάεβηϊτα πυπιθετ. 
πνεύ πλάνοις: ΑΔ ἴπε ΟΒυτοῖ ἰ8 

δυϊάεα ατῖρῃς ὃγ {πε ϑρίσγι: οὗ τυ, Ης 
ἰδ ΟΡ ἴῃ Ηἰἴ8 Ὀεπεῆςεπι πχϊπίβῖσα- 
τἴοπϑ ὉΥ ἴδῃς ϑ5ρίτὶϊ οὗ Ἔστοσ, τὸ πνεῦμα τῆς 
πλάνης (1 ]οδη ἰν. 6), ννῆο 18 τὸ πνεῦμα 
τοῦ κ ,» ΏΟΒ6 ἀβεπῖβ ψνοσκ [ὨγοΌ ἢ 
ἱπάϊνίἀυα]8, {πε “ΔΎ ἔδἶβε ῥσορἤεὶβ 
ψΠο πᾶν βοπε οὔ ἱπίο πε ννογῖ ἀ ̓̓  (1 
7οΒη ἰν. τ). 

διδασκαλίαις δαιμονίων τπηυδὲ δε, ἰπ 
118 οοπίεχε, ἀοοίγέμες ἑαμρλέ ὃγ ἀε- 
»ΟΉ5, ἃ σοφία δαιμονιώδης (745. ἰ{]. 
15). ὅ8εε Τεῖῖ. ἐφ Ῥγαεξεγ. Ηαενγεί. 7. 
Ὑηδ ρῆσαβε ἄοεβ. ποῖ μετα πιεᾶῃ ἐοος- 
ἐγίπες αδομέ ἀεπιοης, ἀδτηοτο ο, 511 
1658 ἃτε δεγεδβίδγοῃβ πεγε οδιϊεά ἀδμοηϑβ. 
ΤῊ ἰ8 {πε ΟὨΪΥ ὀσουτεπος οὗ δαιμόνιον 
ἰπ τὴε Ῥαξίογαβ. [πῃ Αςῖβ χνὶϊ. 8 τῆς 
Ψογὰ δδ8 118 πειιίγαὶ οἰ αβϑίσαὶ πηεαπίηρ, 
“ἃ ἀϊνίηα Ὀεϊηρ,᾿" δεὲ αἷβοὸ νεσ. 22; δυϊ 
εἰβενπεῖς ἱπ ἴῃς ΝΙΤ. ἰε 48 τῆς ΓΧΧ 
τείετεπος ἴο ενὶ] βρίγιῖϊβ. Εοσ διδασκ. 
866 ποῖδ ου Ἵἕδρ. ἱ. 1ο. 

νει. 2. ἐν ὑποκρίσει ψενδολόγων: Τῆς 
ἴῆγες ρεπίνεβ ψενδολ. κεκαυστ. κωλ. 
ἅτε Τοοτγάϊπαῖς, δηὰ τεΐεσ ἴὸ {π6 υπΊᾶη 
Δβεπίβ οὔ τῆς βεδυςΐπρ' δρ᾽ τὶ [8 δη ἁ ἀεπιοηβ. 
ἐν ὑποκρίσει ἀερεπάβ οἡ πνεύ δηὰ 
διδασκαλίαις. ΤῊς 8Βρίτίῖδ Ψγοτκ, ἀπά τῃς 
τεδοδίπρβ γε ἐχῃίδίϊεὰ, ἰη ἴπε Ὠγροοτγίδυ 
οὗ ἴπεπὶ τπδξ βρεᾶκ [ἴεβ; δηὰ τῃ!8 ἤγρο- 
οτίϑυ δηὰβ ἀειϊδιϊεὰ εἐχρσγεββίοῃ ἰῃ τερια- 
τίοῃβ βυρρεβίεά Ὁγ ἃ ἴαϊδε δϑοεῦςίβηι. 



1--3. ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ἃ 121 

στηριασμένων τὴν ἰδίαν συνείδησιν, 2. κωλυόντων γαμεῖν, ' ἀπέχεσθαι ἱ ἈΕΟΣ αν. 

Σ βρωμάτων ἃ ὁ Θεὸς ἔκτισεν εἰς ' μετάλημψιν μετὰ εὐχαριστίας τοῖς Τθει, ἷν- 

κ Εοηι. χίν. 1:5, 20, 1 Οοσ. νἱϊΐ. 8, 13, Ηςῦ. χὶϊΐ, ο. 

ΑἸ Βουρῃ ἴδε ψενδολόγοι δτε ἱποϊυδεά 
ἴῃ πὲ τινες . . . προσέχοντες, γεῖ ἴδετε 
18 ἃ ἰάτρε 188 οἵ ρεβοῃϑ ὑγῇο ἃσε τεγεὶν 
ἀεςεῖνοά ; Ψ»8ο ἅτε ποῖ δειίνεϊυ ἀεςεϊνίησ 
οἴδεῖβ, δἀηὰ Ψῇο ἢδνε ποῖ ἴδίεη ἰΒς ἱπί- 
δἴϊνε ἰῃ ἀεςεῖι. ὙΠεβα ἰδιῖες ἂὲ ἴδε 
ψενδολόγοι. Εοτ [μΐ8 τοᾶβοη ἰξ ἰβ Ὀεϊζεσ 
ἴο ςοππεςὶ ἐν ὑποκρίσει νἱτἢ προσέχοντες 
{εἰν νου ϑοάεπ) τγαῖμος ἴὔδη ἢ 

νται (Βεηρεῖ, Α14.), τὨουρῇ πὸ 
ἄουδε ῬοΤΏ νεγθβ τείεσ ἴο ἔπ βᾶπιε οἶδββ. 

ἐν ὑποκρίσει οἵ οουγδε ἰΒ ποῖ δάνεια] 
5 ΑΟΝ., εῤεαλένιρ ἰἐδ5 ἐπ Ἀγῥοογίαγ. ΤῊΪ5 
οουἹἱά οὐἷγ ὃς Ἰυβεδεὰ 1 ψενδολόγων 
τείειτεά ἴο δαιμονίων. ΤΗΣ ἀὔβεηςε οἵ 
Δη δγίίο!ς Ὀείοσες ὑποκρίσει πεεὰ σαυβα 
ΠΟ Δβίοῃιβῃπηθηῖ. 

λόγων : Τϊδ ννοτὰ ὄἼχρσζεββεβ ρεῖ- 
ῥα τὰ τῆοσε ἴπαπ ψεύστης (ῃς ποιίοη οὗ 
ἀεδηίΐτε ἔαϊθε βίδιεπηεπῖβ. Α πιᾶη πιίρῃι 
δε οἡ βοπιὶὲ οζοδβϑίομβ πὰ οἡ ϑβρεςίδὶ 
Ῥοϊπῖβ ἃ ψενδολόγος, α Ξῤῥεαλεγ δὲ τλαῖ 
τολίοκ ὶς ποὶ ἐγμέ, πιὰ γεῖ ποῖ ἄδβετῖνε ἴο 
Ῥε οἰαββεά 48 ἃ ψεύστη μέ ὙΗΣ ᾿ 

κεκανστηριασμένων ν συνε 
δησιν: Ἴπεθε ΒΡεΆκΚεῖβ οὗ [λἰβεποοά ἅτε 
τλάϊοδ!ν υπβουηδ. ὙΒΕΥ ἃ: ἱπ Ψοσδε 
οἂδε ἵδη ἴδε υὑπδορδίβιϊςαϊεὰ πεδίβθη 
ψδοβε οοπβοίεηοα θεᾶγβ υν πε 88 τυ ἴῃς 
ἴανν οἵ ἀαοἀἁ (Εοπι. ἰΐ. 15). Τῆς οοη- 
βοίεπος οὗ ἴδεθεὲ τῆεη ἴἰβ ρεγνεγίεά. 
κεκαυστ. ΤΥ τηεϑηῃ ἴπδὶ {ΠΕῪ ἅτε ῥαεί 
“)κεϊέηρ, ἀπηλγηκότες (ΕΡἢ. ἵν. 10), ἴδει 
ἐκοὶν σοπδείόηος ἐς εαἰΐομς τοτὰ ςοπβίδης 
νἱοϊδιίοη, 48 βκὶπ στοννβ πασγὰ ἔγοτὶ βεᾶδγ- 
ἱπρ (ΑΟΝ., ιν. πι., 8ο Τπεοάοτει); οἵ ἰὲ 
ΤΏΔΥ τηδᾶη ἴπδὶ {πε8ε τηεῃ δογό ὀγαπάεα 
ον ἰΐειν σορμδοίεποε ἐδ δ οισπεγελὲῤ νιαγὰς 
οΓ ἐλε δῤίνὶέ ο ουὶ!, τὴε ἀεν!}᾽ 5. 5εδὶ] (ςἰγ. 
2 Τίπι. 11, 10}, 80 ρεγδαρβ ΕΝ.; δβ8 8:1. 
Ῥαὺὰὶ! ““Ῥοτβ διαπάεά οἡ μίβ Ὀοάν ἴδε 
τΏΔΙκΒ οὗ [εϑ05᾽᾽ (6Δ]. νἱ. 17), ἃ8 “ ΟἾτ81᾽8 
Ὀοπάδβεγνδης "" (1 Οοι. νἱϊ. 22). (80 
ὙΒεορμνΐδοῖῦ). Εἰτῆες οὗ ἴμεβεὲ ἱπίεγργα- 
ταιϊϊοηϑ 8 τῆοτε διϊγαςῖῖνε ἴδῃ ἴπαὶ οὗ 
Βεηξεϊ, (οἸ]οννεὰ ὃν ΑἸΐογὰ, ννῇο ἴδ Κεβ ἱξ 
ἴο πιεᾶπ ἴδαὶ ἑὰς »παγὰς οΓ εγίνις γε 
ὀπγμὲ ἱπίο ἱδένι, 80 τῃμαὲ ἴπεν γε β8ε1}- 
ςοπδεπηπεά. 8ὅεε Τίς. ἱ. 15, 11]. τ. 

ΤΒετῖς ἰβ πὸ βρεςΐβὶ ἔοστος ἰπ ἰδίαν (Βεε 
οὔ οἤδρ. {ϊ. 4), 45 (πουρῇ ἃ σοουγβε οὗ 
ἀεςεϊνίπρ; Οἴδεῖβ βῃου]Ἱά, ὃν ἃ τἰρῃίεουβ 
)υάρπιεηῖ, ταβυῖς ἰῃ ἃ 1ἰο88 ἴο τπεπιβεῖνεβ 
οὗ πιογϑ] βεηβἰ τ νεηςββ. 

νεῖ. 3. κωλνόντων γαμεῖν : ϑρυτίουβ 
Δεςειίςἰδβηη, ἰῃ ἐδ18 πὰ οἵδε ἀδραγίτηθηῖβ 
οὔ "ξε, σπαγδοιϊεσβεά (πε Ἐβδεηεβ ()} βερῇ. 

3,1 Ρεῖ. 
1. τ. 

1Ηετε οοἷγ, βο ΟΧΧ. 

Βεὶϊ. μά. ἰϊ. 8, 2) ἀπά τε ΤΠεταρευῖδα. 
(ΡὨΐο Μὲ(. Οομπέενεῤὶ. 8ὶ 4), ἀπά 411 ἰῃς 
Οἴπεῖ ἔδϊθε βρίγίτυλ᾽ ϑὶ8 οἵ τς Εδϑι; δ8ὸ 
τῆλε τηϊβ ἔεαϊυτε ἀοεβ ποῖ βυρρὶν ἃ βδίε 
δτουπά ἴος πχίηρ ἴῃς ἀδίε οὗ δε ερίβεϊς. 
Αἱ τῆς βᾶπ)ε {ἰπιε, ἰξ 18 ποῖ κεν τπαὶ τπ18 
Ραγιίουϊασ Βδγεδυ ννὰ8 ργεβεηῖ ἴο ϑι. Ρδυ] 8 
ταϊπὰ ψνἤεη δὲ ννᾶβ υτίτηρ τ Οος. νἱϊ. 
245-40; 866 ἐβρεοίδ!ν 38, ὁ μὴ γαμίζων 
κρεῖσσον βξυ κθλρ δυϊ Βί πηι ]τ νίεννβ ἃγε 
ςοηδεπιηεά ἱπ ΟΟΪ., 8εε εβρεςίδι!γ ΟΟἱ. ἰἱ.. 
16, 21, 22. 866 αἷβδο Ηδεῦ. χίϊ., ιν. ϑ8ι. 
Ῥαυΐ πδὰ οοσλα ἴο γεδ]ϊβε ἤονν ἰγγαππουβ 
τῆς ννεακ ὑὕὑσοῖμες οουἱὰ Ὀς; δηὰ ἣς δὰ 
Ὀεοοπια 6858 ἰοϊεγδης οὗ πίτη. 
ἀπέχεσθαι : Τε ροβίεῖνε κελενόντων, 

εονυπαπάδηρ, ταυβὲ ὈῈ Βυρρ᾽!εὰ ἤγουν ἴῃς 
περϑῖίνε κελενόντων μή, εοπυπαπάϊηρ᾽ ποὶ 
-- κωλνόντων. 

ἁ, {. ες. Νυϊψ. ρτεβεῖνες ἴδε δυυϊκινατά- 
πεβ8 οὗ ἴῃς ατεςκ, ῥγολέδεηίίπνε ππδέγε, 
αὐεέήπεγε α εἰδίδ. Βυῖ Ἐδυδίυῃβ τεδὰ 
αὐδεέϊπδρίες, απὰ Οτίρεη ἰπε. οἰ αδοίϊπεμέες 
86 α εἶδα. Ἐρὶρμαπίυβ ἰπϑεγίβ παραγ- 

ν δῆιες βρωμ., ἀπά Ιβἰάοτε ἰη- 
βεζίβ καὶ κελενόντων Ὀείΐοτε ἀπεχ., Ὡς ἢ 
ΔΒ Αἶδο βυσρεβίεά Ὁγ Βεπίϊεγ. Τπεο- 
Ὄναρς ἸῃΒΕΓΕβ βἰ τα Αγ] σὺ λενόντων. 

οτγί οοπ͵εοϊατεβ ἴμδὲὶ ἀπέχεσθαι ἰβ 4 
Ῥείπηϊεῖνα σοτγυρείοη ἔος ἢ ἅπτεσθαι οἵ 
καὶ γεύεσθαι. Ηςε πιαϊπιδίῃϑ [Παὲ “0 
ατεεκ ὑδαρσε 1] ᾿αβι ιν οὐ ἐχρ᾽δῖπ ἐδιδ. 
ςοπιδίηδιίοπ οἱ ἴννο ἰπῆβηϊνεβ, δἄνετδα 
ἴο δᾶοὴ οἵπεσ ἴῃ ἴῃς ἴεηοῦ οὗ πεῖς βεπβε, 
υηάες ἴῃς οης νετῦ κωλνόντων ; δηὰ τΠεΐγ 
)υχιδροπίείοη νους ἃ σοη)υποϊίοη ἱπ ἃ 
βεηίδηοςα οἵ 1Πἰ8 Κιπά ἰ8 δὲ ἰεδβὲ βίγαῆρε"". 
ΒΙΔ88, ἕοννενοσ (Ογαρηεριαῦ, Ρ. 201) Δ]1εζεδ. 
85 ἃ ΡΆΓΔΠεἰ κωλύσει ἐνεργεῖν καὶ [5(. 
ποιήσει) ζημιοῦν ἴοπὶ [υυςίΔη, Ολάγοη, 
82. Αποῖδετγ ἰπβίδηςε οἵ Ζευρτηα, πουρἢ. 
Ποῖ 80 βίδιι προ 88 (Π 18, ἰβ ἴῃ 1ἰ, 12, οὐκ 
ἐπιτρέτω . .. εἶναι ἐν 8:ε 
4|580 1 Οοσ. χ. 24, χῖν. 34 (Τ. .). 
ἀπέχεσθαι, 88 υδδὰ ἰπ [Π΄8 οοππεχίοῃ, βεα 
το. 

ἃ ὁ θεὸς ἔκτισεν, κιτιλ.: [ἰ ἢ28 Ὀδεῃ 
δβκεὰ ννῆγ 8:1. Ρδυΐ ἄοεβ ποῖ ᾿υβιν ὈΥ 
Βρεοϊῆς τεᾶβοπβ ἰἢς υδ6 ΟὗἨ πηλτγίδρβε, 88. 
86 ἄοεβ ες υ8ὲ οἵ ἔοοά. Τῆς ἄπαννεσ 
8Βεετη8 ἴο Ὀε αὶ (πΠς βᾶπιῈὲ βΈΠΕΓΆΙ ἀγρὺ- 
τηεηξ ρρίϊεβ ο Ὀοίῇ. Τῆς δηδὶ οαυβε 
οἵ ῬοΓἢ ἰδ ἴῃς βᾶπηδ, ἑ.Ζ., ἴο Κεερ ἴῃς τᾶσς 
αἰϊνε; δηὰ τῆδη ἰβ ποῖ δπιϊεὰ τὸ ρἷδος 
τεδβιίσίςἰοηβ οὐ ἴῆ6 86 οὗ οἰϊπετ, οἴπεῦ 
ἤδη πόδα ννϊςἢ οδη ὃς δῆονῃ ἴο ὃ6 ἱπ 
δοοογάδηςς νυ Οοὐ᾽ 5 ἰανν. 
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τπ 07.. Τίαν. πιστοῖς καὶ ᾿' ἐπεγνωκόσι " τὴν " ἀλήθειαν. 
"ἰ. 4. 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ἃ Ιν. 

4. ὅτι πᾶν " κτίσμα 
76.1.18, Θεοῦ καλόν, καὶ οὐδὲν “ ἀπόβλητον μετὰ εὐχαριστίας " λαμβανόμενον - 

ΕΥΥ. 13, ΟῚ Ἷ ᾿" ΥΩ 5. ἁγιάζεται γὰρ διὰ λόγου Θεοῦ καὶ “ ἐντεύξεως. 6. Ταῦτα 

ΝΠ 5: ὯΟΙ . 

Ρ Μαζὶ χνυ. 23, [οδη χίϊὶ, 30, χὶχ. 39, Αςἰβ ἰχ. το, εν. χχὶΐ, 17. ᾳ ὅεε: Τίαι. ἰΐ. τ. 

μετάλημψιν μετὰ εὐχαριστίας ἰΒ ὁπεα τπλπὰ οὗ ἴῃς Μοβᾶὶς [νν. 8ι:. Ραυΐ 
ἡ μὰ δὴν ςοποβρίίοη. ΤΠὶβ ὄχρύεβ86β ἴπε 
ἰάεαὶ! υ86, ἴτυν ἀϊρηϊβεὰ δπὰ πυπιδη, οὗ 
ἴοοἁ. ϑεε οπι. χίν. 6, ὁ ἐσθίων κυρίῳ 
ἐσθίει; εὐχαριστεῖ γὰρ τῷ θεῷ; ἀπά τ (οτ. 
χ, 30, εἰ ἐγὼ χάριτι χω, τί βλασφη- 

ὕμαι ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εὐχαριστῶ; 51. 
δυὶ οὗ οουζβα ἄοεβ ποὶ πιεᾶη ἰμδῖ 

Βεϊϊενοῖβ ΟΠΪΥ ἂτε ἱπίεπάεἀ ὃν αοὰ το 
Ραγίδκε οἵ ἰοοά. Ηἰβ δγρυπιεηὶ 18 λπ 
ἃ Μονδονὶ οὴς. “Ἰῆοβε δαὶ δεῖϊϊενς," 
εἰς., ἄτα Τοτγίδί ἰγ ἱποϊυάδεά ἰη αοά᾽Β ἴη- 
τεπτίοη. Ηες ΠΟ πηδίκεβ ΗΪ8 ϑυῃ ἴο τίβα 
Ὅπ ἴδε εν] ἰ5. σεγίδί Ιν νν6]} ρεαβεά ἴο 
τηϑῖς ἰξ τίβε ὁπ πε 

Αραΐη, 8ι. ΡῬδυ] ἀο68 ποῖ πγλεγεῖν ἀδϑίσε 
ἴο νιπάϊοαϊς ἴῃς ὑδε οὗ βοπιε οὗ αοά᾽Β 
ΟἸδδίυγοβ ἴοσ (πεῖ ἴδαὶ δοϊίενε, Ὀυς τὰς 
υ86 οἵ αἱΐ οἵ αοἀ᾽β ογτεδίυγεβ, 80 ἔα 28 
πεν ἅτ ποῖ ρῃγϑβίοαδαιν ἱπ)υγίουβ. “"Οοά 
88} ὀύέγν ἐλίμρ τἰῃλι μα δά τηδᾶε, δὰ 
Ὀεποϊά, ἰξ ννᾶβ νεῖν ροοάᾶ,᾽" καλὰ λίαν 
{6εη. ἱ. 31). 

ον τῇς «ββοοίατίου οὗ μετάλημψις 
φοπιρᾶσε ἴῃς ρῆγαβα μεταλαμβάνειν πρὸς 
φῆς, ΑςἰΒβ ἱϊ. 46, Δηὰ τοῦδ, ου 2 Τίη,. ἰΐ. 6. 

τοῖς πιστοῖς : ἀαΐί. εονπιοᾶὲ, 5 ἴῃ Τίς. 
ἡ. 15, ΨΏετε 8ες ποῖς. 

τὴν ἀλήθειαν πηελῃϑ8, 88 εἰδεννῃεῖα ἰπ 
τμ68ςε ερίβε]εβ, [6 αοδρεῖ ἐγ ἰπ ρσεης- 
ταὶ, ποῖ {πε ἴσα οὗἩ τῆς [οἸ]οννίηρ βιδῖε- 
τηεηΐ, πᾶν κτίσμα, κιτ.λ. 

Μετ. 4. ὅτι πᾶν κτίσμα: ΤΗϊβ ἰ6 τῆς 
Ῥτοοῦ οὗ ἰῆε ρῥγεοθάϊηρ βιδίεπιεπῖ, οοη- 
᾿δἰϑείηρ οὗ (α) ἃ ρἰδίη γεΐεγεπος ἴο σε. ἱ. 
31, (δ) ἃ πὸ ε88 οἷδασ εςῃο οὗ ους [νοτά᾽ 8 
πεδοπιηρ, Μαζί νἱϊ. 15. (Αςῖβ χ. 15), 4180 
μα φοληθι Ἢ Εοηι. αν 14, ΤΙΕ ἰ. 15. ᾿ 

ἀνόμενον: ΤΗϊΐβ νεῖ ἰ8 υδεὰ ο 
κακίησς ἴσο ἱπίο οπε᾿ 8 δαπά δεΐοις εδῖ- 
πε (ἴπ τλ 6 δοςουηῖβ οὗ τε ἐεβάϊηρ οὗ ἴπε 
τοαυϊιτυάεΒβ, Μαῖϊ. χῖν. 19-- Μαζί νὶ. αἱ; 
Μδῖι. χν. 36-- Ματζκ νϊϊ. 6, αἶδο υΚε χχίν. 
30, 43) 88 ΨΕΪ] 88 οὗ δαϊϊπρ δηὰ ἀγίπκίπρ. 
8ες τε, Ῥειπδρβ ἰξ 'ἰβ ποῖ δηςϊ τὰ] τὸ 
ποίε 118 βρεοῖδὶ υ8ε ἱπ ςοππεχίοη ψ "ἢ 
ες Ευςδατίῖβδι (σ Οοσ. χὶ, 23; Μαῖῖ. χχνί. 
26 (015) 27; Ματὶκ χίν. 22, 23; [κε χχίϊ. 
19). 
ἊΝ οὐδὲν ἀπόβλητον: Τῆς διαιεπιεηὶ 

οἵ ἀεη. ἱ. 31 ψνῆϊο ἢ ἰβ βυπιπιοᾶ ὑρ ἴῃ 
Ετεγ ἐγεφαίμγε οὗ Οοά ἰΞς ρο"ἀ ταὶριι Ὀς 
τηοεῖ ὉΥ ἴδε οδ᾽εοϊίοπ ταὶ πδνεγί δ᾽ 688 
«φετγίδίη Κίηβ οἵ ἰοοά ψγεγε, ἰπ ροΐπι οὗ 
ἐλοῖ, ἰο Ὀε γεϊεοίεά ὉΥ ἴπε Ἔχργεβ8 σοπὶ- 

τερ ϊεβ ἐμαὶ ἐλαπκορί οἱπρ ἀϊδαπηυ 5 τῆς 
[μνν ἴῃ δᾶοἢ ραγίουϊαγ σςαδεὲ. Νοιμίηρσ 
ονεῦ ψ Ὡς ἰπαπρίνίπρ σαη ὃς ῥτο- 
Ὠουποερά ἰβ8 ΔΎ ἰοηρες ἱποϊυάδεὰ ἱπ τῆς 
οδίεζοσν οὗ {πίπρβ ἰδδοοεά. [1 ἰβ ενϊάςηι, 
ἔτοπι ἔπε γερεϊίοη οὗ τῃς εὐρφεοη μετὰ 
εὐχαριστίας λαμβ., ται 5:1. ΡῬαυὶΐ τε- 
βαταεα τθλξέ 68 ἴπ6 οπἱυ ταβϑιγίοϊτίοη οα 
γι βειίδη Πἰδοσῖν ἰπ [86 υδὲ οὗ ἀοά᾽ 8 

ςτεδίυγαβ. [5 ἰξ ἃ τπίπρ οὗ δβυςἢ ἃ [ίηά 
τῆλ 1 οδη, νι πουῖϊ ἱποοηστυϊν, σίνε 
τῆληκβ ἔοσ Ὁ) 

Εἰεϊά τερατὰβ οὐδὲν ἀπόβλητον Βεῖε 
8ἃ5 ἃ ρτονεγίαὶ δάαρίβιίοη οἵ Ηοχησσ᾽ 5 
δαγὶπρ (1]. Γ. 65) : οὔτοι ἀπόβλητ᾽ ἐστὶ 
θεῶν ἐρικυδέα δῶρα. 

Εοτ κτίσμα 8εε τεῆ. κτίσις ἰδ ἰουπά 
ἰπ Κοχη. (7), 2 Οος. (1), Οἱ. (1), Οοΐ. (2); 
δυῖϊ ἴῃ τπ 686 ρίδοςβ ἐγσαξον 1ῖ5 τῆς δεβὲ 
οἵ ἃ ροββίδ!ε τεπάεσίηρ. κτίσμα πιεδης 
Ὁπαπιθίρυου δὶ ἐπὶπρ ἐγεαΐεά. 

ψεῖ. 5. ἁγιάζεται: Τῆς υβε οἴ (δε ῥτα- 
βεηΐϊ ἴεηβε πεσε βυρροτίβ ἴῆς Ἔχρ᾽δηδιίοη 
Εἰνεη οὗ νεῖ. 4, ἀπὰ Πεῖρβ ἴο ἀεϊεγπηίης 
τῆς βεῆβα ἰῃ ψνῃϊςἢ λόγος θεοῦ ἰδ υϑεὰ. 
ΤΆς (οοὰ ᾿γίηρ Ὀείοτε τη δῖ (Π 5 τηοτηδηὶ, 
ΨΏΪΟΒ τὸ βοσηδ ἰ8 ἀπόβλητος, ἰβ βαποιεὰ 
δῖε ληὰ πον Ὁγ ἴδε εὐχαριστία. ὅ8ες 
τ Οοσ. χ. 30. 

λόγος θεοῦ ἀπηὰ ἔντενξις (8εε ποῖς 
Οἡ ἴξ. 1ὴ ἅτε ἰῇ βοπιὲ βεῆϑε Ἷο-ογάϊπαίε 
(Αἰπιοβὲ ἃ βεηἀϊδάγβ), δηά τορεῖπογ ἔογτη 
Εἰεπιεπῖβ ἰη ἃ εὐχαριστία. 1 8ιὲ. Ραυΐ 
Βαδά πιεᾶηξ ὃν λόγος θεοῦ, ἴπΠε σεπεγαὶ 
τεδοδίης οὗ ϑογίρίυγα, ογ ἴῃς μασχιςυΐα 
ἴεχί, αδη. ἱ. 31, ἢς πιυδὲ πᾶνὲ βαίά 
ἡγίασται. Αἱ ἴδ βᾶπιε τἰπις, ἴῃς ντἰεδη 
Μογὰ ψὰβ δὴ εἰεπηεπὶ ἴπ ἴῃς ποϊίοη οὗ 
186 ντίιεσ. λόγος θεοῦ 48 ποῖ ἤεγα 
τηεσεῖν 15 ρεπογαῖ βεηβε, ἃ ἀϊνίης σοτὰ- 
πιυηϊοδιίοη ἴο τπηδῃ ; ἰξ γαῖ ποσ ἀειϊοστιὶπθ8 
τῆε υλίν οἵτῆς ἔντενξις, 48 α 5εγίῤἐμγαϊ 
ῥναγεν; α ῥγαγεν ἐπ μαγηιοην τοί ἐξ Οοα"ς 
γευεαϊεὰ ἐγμέμ. ὙὮε Ἔχατηρὶςβ μὲ πᾶνε 
οοπὶς ἄοννῃ (Ο ἃβ οὗ ρταςς Ῥείοτγε πηεδὶ 
ἃτε, 45 θεδῃ Βεγπαζά ποίςβ δεζα, “ ρδαοκοά 
ἢ δοτγίρέυγαὶ Ρἤγαβαβ "᾿. 

Τῆς Ὅεϑβὲ σοπηπηςπίδγυ οἡ {πὶ8 νεσβα 
ἰδ ἴῃς δοϊίοη οἵ ϑ8ι. Ραυΐ Ὠίπιβοῖῇ οη πε 
Βῃΐϊρ, νψῇεπ, δανίηρ “(ἀκεη Ὀγεδὰ, ἢς 
ξᾶνε ἰπδηκβ ἴο αοἄἂ ἴῃ {δ ῥγεββῆςἜ οὗ 
811; δὰ ἢς ὕγᾶκε ἰϊ, αηὰ δεβδη ἴο εδὶ ̓" 
(Αςῖδβ χχνὶϊ. 35). 
ΑἸΠουρἢ ἴπετε 18 ποὶ πεῖς δὴν ἀϊτγεςι 



4-7. ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ἃ 123 

"ὑποτιθέμενος τοῖς ἀδελφοῖς καλὸς ἔσῃ διάκονος Χριστοῦ Ἰησοῦ, τ Ηεῖς ϑαὶν 

" ἐντρεφόμενος τοῖς λόγοις τῆς πίστεως καὶ τῆς καλῆς διδασκαλίας ΠΝ 
ἡ" ᾿ παρηκολούθηκας.Σ 71. τοὺς δὲ "βεβήλους καὶ "γραώδεις γστο ζοὶν, 

4 Τί. ἐἱϊ, το. 
ἐακοῖ, 2. 

υ 8:6: Τίπι. ἱ. ο. Υ ετεε οἿΪγ, ὡοὲ Ἰχᾷ. 

1ησ΄. Χριστ. Ὡς, 17, 31, 47, ΤῆΔΩΥ ΟἴΠεΓΒ, ἅπ|., βυγρεβδ, 
3 ἧς Α, 8ο, οπε οἴδετ. 
550 ΜΑΌΚΚΕΡ; παρηκολούθησας ΟΕ. 

τεΐεγεηςε ἴο ἴῃς ϑαοσγαπηεηῖ οὗ ἴπε Εὐυοῆῃδ- 
τὶϑέ, ἴξ 18 ργοῦδθὶς παῖ ᾿Ἰμβουρμιβ ἀρουῦϊ τ 
μᾶνε ἰῃηβυεηςεὰ τῆς ἰδηριάᾶρε; ἴος ἴδε 
Ευοςμαγίδε ἰ8 ἐς βιρζεπὶς ὄχδπιρὶς οἵ 
411 θεηεοάϊςτοηβ ἀπὰ ςοπβεογαίίοπβ οὗ 
τηδίοσίαὶ τπΐηρβ. Απὰ ἰξ τ8ϊ8 Ὀς δο, ἴδε 
Ραββαρε δλ8 ἰἰζῶϊς ἕὔσγονγῃ οὐ ἰξ ὃγ τδς 
ἰδησυᾶρε οὗ ]υβείη Μασῖγσ δπὰ ᾿τεηδουβ 
ἁρουΐ ἴδε Ῥγάγεῖ οἵ σοπβεοσαίίοῃ ; 4.9.» 
7υβῖη, 4ο]. 1. 66.6. “48 ]εβὺ8 Οἤτγῖβὲ 
οὖς ϑανίουτ, ὈῪ ἴπε ννογτὰ οἵ ἀαοἀά (διὰ 
λό θεοῦ) πιαὰς βεβῇ, μαά θοΐῃ βεβἢ 
πὰ διοοά ἔοτ ους βαϊνδιίοπ, 80 ψε ἢᾶνε 
θεεπ ἴδυρῆς τπαῖ ἐς )οοά οὐέν τολέομ 
ἐκαμπὰς Ἀαὺς δεόμ ρίυσπ ὃν ἐΐε τσογὰ οὗ 
Πῤρᾳ τοὐλίοϊ εονιές τον μη σε δι᾽ 

ἧς λόγον τοῦ ᾿ αὐτοῦ - 
ϑεῖσαν τι ν) - τσὶ [οοὰ ἄοτα Μ ἰκὰ 
ουτ ὃ] δηά ἤεβῃ ἂγὲ ὈΥ͂ δϑβϑβι πη] διίοη 
που βῃεά---ἰδ ὈΟΙΒ ἴπεῈὶ ἤεβῃ δηὰ [πε 
δ]οοά οὗ παῖ [ε808 ννῆο ννᾶβ σηδάε ἔς β8}"". 
δ πλ ΠΑ Ισοηρευβ (Η εν. ν. 2, 3), “ΒοΙἢ 
ἴδε τιϊηρίεὰ σὺρ, δπά τῇς Ὀγεδά νυνὶ ς ἢ 
848 ὕδεη πιδάε, τεςεῖνεβ ὑροη ἰϊβεῖε ἐΐέ 
τοογὰ οὗ Οοά, ἀπὰ ἴῃς Ἑυοσδατγίβε Ὀεσοπηθθ 
πε Ὀοάν οἵ ΟἾτγίβι " (ἐπιδέχεται τὸν 
λόγον τοῦ θεοῦ, καὶ γίνεται ἡ εὐχαριστία 
σῶμα Χριστοῦ). Ῥετδαρβ ὃν ἐλέ τοογὰ 
ΟΓ ῥγαγεν τολϊεο]ι σοπιος ὕζονι αἰνι }υβείη 
ΤΩΘΔΠΒ ἃ ἔογπιυϊα δυϊποτγίβεά ὃν ΟἨτίβι. 
11 πηυδὶ ὃς δάάδδὰ ἰπδὶ {πε Ῥγάγεγ Βοοκ 
οἵ ϑεγαρίοπ, δίβῃορ οἵ ΤἬπιυΐβ ἴῃ Ἐργρι, 
εἶγε. Α.Ὁ. 380, ςοπίαὶπβ δὴ ὀῤῥεϊφείς ἴῃ 
ψὨΙ ἢ ̓νε τοδά, “Ο Οοὰά οὗ ττυκῆ, Ἰες τῇ 
Ἠοῖγ ογά οοπιε ἴο βοουγῃ οἡ τη 8 Ὀγεδά, 
4Παι [πε Ὀτεδά πᾶν Ὀεοοσηα Βοὰν οὗ ἴῃς 
νοτά, ἀπά οὐ τπῖβ οὰρ, παῖ {ΠῸ σῸΡ ΠΥ 
Ῥεζοτης ΒΙοοά οὗ τῆς Ττυΐῇ " (Βίβῃορ 
]. ννογάβυνοσι 8 ἰγδηβ.). 
Α ςοπιραγίβοη οὗ ἴπε8ε ραββᾶρεδ βὺρ- 

ξεδὶβ δη δϑβοςίδιίοπ ἱπ ἴῃς ἱπουρῆϊ οὗ 
τῆς ῥγίπετῖνε Οπυτγοῦ οὗ ἴῃς Ηοΐγ ϑριτγίι 
δηά τῃε λόγος τοῦ θεοῦ. 

νν. 6-1ο. Τῆς βϑργεδά οἵ {πε8ε πλΐβ- 
«Ὠΐενουβ ποιίοῃβ ἀιηοηρ ἴπε Ὀγείπγαη 18 
τηοβὶ εἤεοτνε! Υ ἀϊδοουταρεὰ ὃν ἃ ἀεπιοη- 
βιγαιϊίοη ἰῇ ἴῃς ρεΐβϑοη οὗ τῇς πη πἰβῖεσ 
Βίπηβε! ἢ οἵ τῆς ροϑβίεῖνε ἰεδοπίηρ οὗ τῆς 
Οοβρεὶ δ8 ἴο ργδοιίοαὶ 1ε. Δὲ δγὲ 28- 
βυτεά, Δηὰ ἀεοίΐδτε ουὖζ ςοηδάδηςε ὈΥ οὐγ 

1ἵνεβ, ἴδὲ ΟΠ γί βείδπιεν αἰ βεγβ Ἔβδεπιία 
ποτα ΠΘΟΞΟΡΕΥ ἴῃ τπδὶ ἰδ 888 γεβρεςὶ ἴὸ 
ἴδε εἴεσπαὶ ἑπΐυτα, 88 νν Εἰ] 28 ἴο ἴῃς ραβδ- 
ἐπεξιῤτεθοπι, 

ἐσ. 6. ταῦτα: τερεαϊεά ἴῃ νεσ. 1σ, 
τείεγβ ἴο 811 τῆς ργεςεάϊηρ ἀϊγεοϊίοηβ, δυῖ 
τρογα Θβρεςίδ! ν ἴο ἴῃ6 νναγηίηψβ ἀραϊπει 
ἔα186 δεςαιιοἰβηι. 

ὑποτιθέμενος : (γεινείν, τερρε5:) ἰ8 ἃ 
βοτηενν αὶ πλ]ὰ ἰδγπὶ, 88 Οἤσγβ. ροϊηῖβ 
ουῖ; Ῥυῖ ἰῃ δοπης οἰγουτϊηβίδποοβ βυρρεβ- 
ὕσῃ ἰβ πόσα εεσίιδὶ (λη ἀϊΐγεςι τ- 
τδιίοη. 

διάκονος Χρ. ᾿Ἰησ. δεεπι8 ἐπιρδῃδιίς, ἃ 
ἄεδοοη, πος οὗ (ῃς Οδυτοῖ, δυῖ οὗἩ ΟὨτὶβὲ 
]6δυ8, ννῆο ἰ8 τῆς ΟΠϊεῖ Ῥαβίοσ. 

ἐντρεφόμενος: Τῆς ῥτεβεηὶ ἴεηβε ἰδ 
βἰρηϊποδηΐῖ, “στπδδηΐηρ ἴο ἱπιρῚν σοπβίδηῃι 
ἴῃ δρρ ϊςδιίοπ ἴο ἴμεβε τίη ρβ᾽" (Οπεγαν, 
“βνεσ ἰγαϊπίπρ ἔπγβο γ᾽" (414). “ὙΒε 
Ῥτεβεῆῖϊ., .. πιᾶτκβ ἃ ςοπίπυουβ δηὰ 
Ῥεστηδηεης πυϊγίτίοη ᾿᾿ (Ε]1.). Ὅς ργο- 
ς685 Ὀερυη ἔσοπι ᾿ΐβ δλείθδὲ γεᾶσβ, 2 
Τίπι. ἱ. 5, 11, 15, ννᾶβ Ὀαΐηρ 81}}} τηαίη- 
ταϊπεά. 
ἡ πίστις ἀπά ἡ διδασκαλία ἀεηοῖε 

τεβρεςοιίνοϊυ {π6 δὺπὶ τοῖα] οἵ ΟἩγίβείδῃ 
θεϊϊεῖ, ςοποοίνεὰ 48 δη ἰάεαὶ Ἂπιὶυ, δηὰ 
ἴδε βᾶπιε 48 ἱπηραγτιεὦ {{π||6 ὉῪ Π{π||ς τὸ 
τῆς ἐδ έα]. ὅ:ε ποῖς οχ ἱ. το. 

ἧἦ παρηκολούθηκας : Ὑετε ἰβ ἃ βίης 
υ8ςὲ οὗ {Π8 νεζῦ ἰῃ 2 Τίπι. ἰϊ. σο, σῆεσα 
866 ποῖθ. ΑἹτοσά αἰϊετηρίβ ἴο ρίνε ἔπε 
ψοτά πεσε ἴῃς βαπι6 ἔοσοα 8ἃ5 ἰπ ΤυΚα ἱ. 3, 
ΌῪ τεπάετίπρ ἐᾷς σομῦϑε οὗ τολίελ ἐδον 
μαφξὲ οϊϊοισεά. Ἔπε ΑΟΝ., τολεγεμηπίο 
ἐλκοι ἀαδέ αἰξαίπεά, Θχρτεββεβ αἷδο [ῃ6 
8Β6η86 οὗἁ δοπίδνεπηεπὶ ΜὨϊοἢ ννα ἤπά ἴῃ 
1μυκε 1.5. Ιὲ βεθπιβ δεῖϊοσ, βονγανεοσ, ἴο 
δββοςίαϊς ἴπε ψογά τνῖμ τῆς ποιίοη οὗ 
ἀἰδοὶρΊεβῃρ ; 8ο ἘΝ., ἀοείγίμε τομέσκ 
ἐκομ μαϑὲ ζοϊϊοτυεά μμεϊΐ ποτυ. 

γετγ. γ. ΝΥ. Ἡ. ρίδοβ ἃ Ἵοσηπιᾶ αἰϊες 
παρηκολούθηκος ἀπά ἃ []] 5ῖο0Ρ δἴϊοσ 
παραιτοῦ; 80 ΕΑΝ. πεαῖῖν. Βυῖ 88 
παραιτοῦ ἰβ Δη ἱπηρεγαῖίνε, 48 ἰπ τεῆϊ. ἴῃ 
Ῥαβιίογαίβ, ἰξ 18. δεδὶ [κε δ8 δπειπεῖῖς 
ἴο γύμναζε. 

γραώδεις: Τῆς μῦθοι, ἱπ δἀάϊιίοη ἰο 
τηεῖς ῥὑσχοΐδπε πδίυγα, ἃ8 ἱπιρεδομίπρ ἴῃς 
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σι, 2 Ρεῖ. ἰΐ. 12. 
οὐΪγ. ς [48. ἵν. 14. 
νἱΐ. τ, Ηςδ. νιὶ, 6. 
ἐΐ. τ6, ψ΄ τ Τίπι. ν. 17). 

. ἀϊϊ, χ6, 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ἃ 

84 Μεαος. ἱ. 32, ἰἰΐ. τ, ὐὐκς ἰἰϊ. 22. 
τ. δ, 8, ποῖ ΟυΧΧ. 

ξκϑ8εε τ Τί. ἱ. 15. 

Ιν. 

α μύθους " παραιτοῦ, " γύμναζε δὲ σεαυτὸν πρὸς "εὐσέβειαν: 8. ἡ 
᾿ γὰρ "σωματικὴ " γυμνασία " πρὸς " ὀλίγον ἐστὶν ὁ ὠφέλιμος - ἡ δὲ 
"εὐσέβεια πρὸς πάντα “ὠφέλιμός ἐστιν, "ἐπαγγελίαν " ἔχουσα 
ι. ᾿ζωῆς τῆς νῦν καὶ τῆς μελλούσης. 9. "πιστὸς ὅδ ὁ δ λόγος “ καὶ 

1ο. εἰς τοῦτο γὰρ ἢ" κοπιῶμεν καὶ 

Ὁ4 Μεεος. χί. 20. 
ε Ο". ὈϊΪδῆτγετι υες ἰῃ 2 ον. 

Ὦ Μεαῖίι. χί. 28, (οἱ. ἱ. 29, ΡΒὶ}. 

16. καὶ ΕΟ ΚΙ, 

ξοοάπεββ οὗ ἴῃς Οτγεδῖοσ, ᾿νε δυβυγά, 
ὉηνΟσδΥ οὗ ἃ ϑτοννῃ τηδη᾽ 5 σοηβίἀεσα- 
είοη. ϑ8εε ποῖε οὔ οδδρ. ἱ. 4. Ηοσί β 
νίεν (μααϊςέϊς ΟἈγιςαπὶέν, Ῥ. 138) 
τλδὲ βεβήλους πεῖς πηεγεῖν τεδηβ “ ἴῃς 
δῦβεηος οὗ δὴν αἰϊνίπε οἵ βδογεὰ Ἵἤδζ- 
ἃςίετ ᾽᾿ ἀοε5 ῃοὶ 866πὶ τεδϑοηδῦϊς. 

παραιτοῦ: γεέζμϑε, ἐμγη ατοαν ὕγονι, ἃ53 
ἰπ Ηδςῦ. χίϊ. 25. ΑἹῈ. τεηάειβ ἐχομδθ 
ἐλγεοι ἤἥγονι, 48 ἴθ Ἰυκα χίν. 18 (18), 
19. εοϊέπε νουϊὰ Ὀς ἃ Ὀεῖτεῖ τεπάεγίπζ. 
1η αἀάϊιίοη ἴο ἴῃς τεῆϊ. ρσίνεη δρονς, 
παραιτέομαι οὐουτδ ἰπ Ματὶς χν. 6, Αςῖβ 
ΧΧΥ, ΟἿΣ (4 βρεεςῇ οἵ ϑι. Ραϑυ}᾽8), Η δ. χίϊ. 
19. 
γύμναζε: ὙΒετε ἰ8 Πεῖς δὴ ἱπιεπιίοπδὶ 

Ῥαιδάοχ. Τἰπιοίγ ἰδ ἴο πιδεὶ {πε βρυτίουβ 
δϑοειοἶδπὶ οὗ ἴῃς Πογεῖίοβ ΌὉΥ ἐχεγοδέμρ' 
λένιδεῖ ἐπ ἐπε ῥγαεέϊοαὶ ῥίείγ οΓ ἐπε 
ΟἈγί βία ἰἰἴε. ὅϑεςὲ οἤδρ. ἰΐ. 2. Τῆς 
Ραγαάοχ ἰβ οοπιραγαῦὶε ἴὸ φιλ σθαι 

άζειν οὗ τ: ΤῆεΒ8. ἱν. τσ. Τὰς ἴσὺς 
Ἡγιβείδη δβοεῖίοἰβπὶ ἰβ ποῖ εββεπίδ 

σωματική, ἈΝ ΒουῈΒ ἴῃς Ῥοάγ ἰβ {δε 
πιδᾶπβ Ὁ ΜὨϊομ ἴῃς δρίσίευδὶ πδέυγς ἰ8 
αῇεοιεά ἀπά ἱπβυεποοά. ΑἸεπουρῃ ἰΐ 
Ῥσίηρβ ἴῃς Ὀοάν ἱπίο βυδ)]εοϊίοη ᾧ Οος. ἰχ. 
27), 118 ἰ8 ἃ πιδᾶῃβ, ποῖ Δη Ἂεπὰ ἴῃ [ἴδε]. 

ἐσ. 8. σωματικὴ γυμνασία: Τῆε 
Ῥᾶταεὶ οἰϊεὰ Ὁγ Πἱκμιίοοι (ῬΑ ῤῥῥίαης, 
Ρ. 290) ἔτοπι ϑεπεοὰ (Εῤ. Μον. χν. 2, 5) 
τεπάοσϑ ἰϊ δἰπιοϑὲ οεγίδίη ἴπδὲ ἴῃς ῥ τί πιασν 
τεΐειεπος ἰ8 ἴο ρυπηπαβιῖς ὄχαγοῖϑεβ (88 
ΟἾτγϑ8., εἴς., ἴδε 11); Ῥὰϊ ποτα 18. 88 σαῖ- 
ταῖν ἱπ σωματικὴ γνμνασία ἃ σοῃποίδ- 
τίοῃ οὗ δβοεῖὶς ῥργδοιίοαβ 88 ἴῃς ουϊζννατά 
εχργεβδίοη οὗ ἰἢς τῃδοσίεβ υπάοεγίης 
τῆς [20]ε8 οἵ νεγ. ). παραιτοῦ οἰδεννπεῖα 
ἰῃ ἴἢε Ῥαβίογα 8 18 (ο]]Ἱοννεὰ ὈῪ γεᾶϑοπβ 
ΨῊΥ [δὰ ραγίίουϊα τπΐηρ ΟΓΥ Ῥεΐδοῃ 
Βῃουϊά Ὀς ἀνοϊάεά. Τῆς τεδομίηρ ἰδ 
ἰδεπεῖοαὶ νυ τπᾶῖ ἴῃ ΟοἹ. ἰΐ. 23. 8:. 
Ῥαὺυϊ τηᾶκεβ ἰβ σᾶβε 411 ἴῃς βίγοηψες ΌΥ͂ 
οοποεάϊηρ τμδὲ δη δϑβοειίοίβυα ὑνμϊοἢ ἴεγ- 
τηϊηδίαβ ἰη ἴῃς Ὀοάν ἰΒ οὗ δοπιῈὲ υ86. Τῆς 
ςοπίγαβθε ἴπὸπ 18 ποῖ 80 τηῦοἢ Ὀείννεεη 
δοάϊτῖν Θχογοῖ5θ, ΠΟΤΩΤΔΟΏΪΥ 80 οδ]]εά, δηὰ 
είν, Ἃ8 Ὀεῦνθεη ῥέεέν (ννὨΪ ἢ ἱποϊυάε8 ἃ 

ἀϊοοὶρ!ης οὗ τε Ὀοάγ) δπὰ δὴ δδευγὰ 
δηὰ ργοΐδης [πεοβορῆνυ οἵ ψῃϊ ἢ ἀϊβοὶρ πε 
οὗ ἴῃε Ροάγν ννᾶ8β ἴῃς οἰϊεῖ οὔ. Ομ Ῥγᾶο- 
τίςα! Ἔχργαββίοῃ. 
πρὸς ὀλίγον: 0 α κἰήέρπμέ ἐχίεπέ; 85 

οοηιγαβίεἃ ψ πρὸς πάντα. πρὸς 
ὀλίγον πηεδηβ 70γ α {ξέέϊε τολὲϊσ ἴῃ 748. 
ἷν. 14. ΤῊϊΒ ποιίοη ἰβ ἱποϊυἀδά ἰπ 186 
οἴπες. Τῆς ΕΝ., μῶν α {έέϊε ἴΒ ἃπὶι- 
Ὀίσυουδ; Ρειμαρ8 ἱπιθηϊτοπδιν 850. [ἢ. 
νίεν οὗ τῆς ψεπυΐπε αϑοειίοϊβπι οὗ 8ι. 
Ῥδὺ! πιπιβοὶξ, ποῖ ἴο πιοπιίοη οἵπος δχ- 
ΔΙΊΡ 65, ἰξ ἰδ υπγεαβοηδοϊς ἴὸ τὨΐηκ Πὶἰπὶ 
ἱποοπϑβίβίεηϊ ἴῃ πχακίησ τΠ18 οοποεββίοη. 

ἐπαγγελίαν ἔχονσα ζωῆς; Ι΄ ννε ἴᾶκε 
ἐπαγγελία ἴο δἰ ζηίίν ἐὴς ἐλίηρ ῥγονεϊεὰ 
(48 ἴῃ [υκε χχίν. 49, Ας(8β ἱ. 4, χίϊὶ. 32),. 
ταῖμες ἴπδῃ α ῥγονιέδε, ΜῈ οὶ ρίνε δῇ 
ΔΡΡριορτγίδιῖς ἔοτος ἴο ἴδε τγεβὶ οὗ ἴῃ6 
βεηΐεηος. Α οοπείβέεηις ΟἨτγίβείδη νναῖκ 
Ροββεββεβ, ἀοαεβ ποὲ ἐογίεϊξ, τῃδὲ ψῃοἢ 
1818 1Ππ᾿ Ῥγοπηῖβεβ; ἰῇ ἃ νϑσὺ τϑᾶὶ 836 η86 
“ἷἰξ πᾶκεβ ἴῃς Ὀεδὲ οὔ οι ννοτγ]άβ᾽᾽. 
ἔχω »»}}} πε πᾶνε [18 υδυδ] πιεδηίηρ ; 
δηὰ ζωῆς ἰ8 ἴῃς ρεηϊιῖνε οὗ ροββεββίοῃ, 88. 
ἴῃ [κε χχὶν, 40, Αςῖβ ᾿. 4 (ἐπ. τοῦ. 
πατρό4). [τ 18 ποῖ [πε ρεηίτνε οὗ ἀρροβί- 
τίοη, ῥίσέν ῥγονεῖϑες ἰδ76. Ὑμδὶ ΨΏΙΟΒ ἰ8 
εἰνεη ὉῪ [᾿ς ἴο ΟἸγίβιίδῃβ 8 τῆς δεδβὶ 
τοίη ἴδδὲ 116 πδ8 ἴο ρῖνε. Ψοη ϑοάξη 
ςοπίρατεβ πάντα ὑμῶν, τ Οος. ἰϊΐ. 2: 84. 
Βδοοῃ Β βαυΐπρ' “"" Ῥγοβρεσίυ 8 τῆς ὃ1ε88- 
ἱπᾳ οὗ τὰε ΟἹὰ Τεδβιίαπιεηῖ; Αἀνετγβὶτν ἰ8 
τῆς δΙεδδίης οὗ ἴῃς Νεν, ᾿ 18 ομἱγ Πα] ἃ 
τὰῖῃ. 1 τεϊψίοπ ἄοεβ ποῖ πιᾶκε υ8 
ΒΆΡΡΥ ἰπ {π|8 116, ννὲ πᾶνε πεβά! εβδὶν 
ταϊββεὰ οὖὖζ ἱημπεγίϊαπος (βεε Μδίϊ. νὶ. 33; 
Ματῖκς χ. 30). Ου τπε οἵδε μαπά, ἰπουρῆ. 
ἰδεῖν ἄοεβ ὑγίπρ μαρρίπεββ ἰῃ {πὶ8 

ἶης, τῆς εχογοίβε οὗ ἴξ ἀεϊ! θετδιεῖν τυ ἢ. 
τῆδι επὰ ἰη νίονν 18 ἱπιρίουβ; 8 ὟΝ παίεὶν 
βαϊά, “ Ηοπεβίυ ἰ8 ἴῃς Ῥεβϑὲ ροϊϊου, δυΐ 
τῆς τηδη Ψῆο ἰδ Βοπεβὲ ἔοσ {παὶ γεᾶβοῃ ἰβ 
ποῖ Ποπαβῖ᾽". 
ες. 9. πιστὸς-- ἄξιος: ΤΗΐΒ '8 ράγθη- 

τιοιίςαὶ δηὰ γεϊγοβρεςεῖνε. ΤΕ τοδομίπρ᾽ 
οἵ νετ. 8 ἰβ [ῃες λόγος. 80 ΟὮτγγβ. 

ψεῖ. το. γὰρ, 48 ἴῃ ἴῃς Ρδγα!]εὶ 2: 
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᾿ ἀγωνιζόμεθα,; ὅτι " ἠλπίκαμεν 2 ἐπὶ Θεῷ ζῶντι, ὅς ἐστιν ' σωτὴρ ἱ τ Οος. ἰχ. 
πάντων ἀνθρώπων, μάλιστα πιστῶν. 
δίδασκε. 

το, τ Τίαν. ν. 5, νὶ. 17. 185εε: Τίχω. ἱ. σ. 
σ ΤΒεεδ. '. 7, 2 Τ Βεβδ. ἰϊϊ. ο, Τίι. ἰΐ, γ, 1 Ῥεῖ. ν. 3. 

11. ἢ Παράγγελλε ταῦτα καὶ 
12. μηδείς σου τῆς νεότητος καταφρονείτω, ἀλλὰ " τύπος Τίτα. ἶν.γ. 

45, Οοἵ. ἱ. 
, 1 Τία. 
. Χ8, 8 

Κ͵]οδὴ ν. 44. 
4 Οοσ. ἱ. 

τα 8εε : Τί. ἱ. 3. Ὁ 1 Οος. χ. 6, ΡΒὶ!. ἰἱὶ. 1γ, 

180 δ ΑΟΕΕτΟεΚ, 17, 31, 47, ἄνε οἴδετθ ; ὀνειδιζόμεθα ΣΟ ΌΓΡ, ἃ, ἔ, κ, νᾷ.» 80.» 
ΒΥ.» ὈΟΝ., ἄστη. 

3 ἠλπίσαμεν Ὀ", 17. 

Τίωα. 11. σσ, ἰηιτοάυςεϑ ἃ ϑίδίδιηδης ἴῃ 
ΒΌΡροτι οὗ {πε γυάστηςηι, πιστὸς ὁ λόγος. 

εἰς τοῦτο: ἐ.6., ΜἱΠ ἃ νίονν το τῆς οὗ- 
ταϊηΐηρ τὰς ρῥτγουηϊϑεά δ᾽ εβδίηρβ οἵ [ἰΐδ. 
Τῆς δεδβὲ οοητησπίαγυ οὐ {18 ἰ8δ ννῆδι 
81. Ραὺὶ βαϊὰ ἱπ δὴ βαγῖϊεσ Ὄρίβε!ς, “" Α8 
δοιζονα, γαῖ δἰννΑν τεὐοϊοίηρ; ἃ8 ῬΟΟΓ, 
γεῖ τηρκίπϑ τδῺν τίσἢ ; 248 δανίῃρ πο- 
τοίη, δπὰ γεὶ ροββεββίῃρ 411] (δίηρβ ᾿᾽ 
(2 Οος. νί. σο). 

κοπιῶμεν καὶ ἀγωνιζόμεθα ἐχρτε88 81. 
Ῥδυ} 8 Ρεσβοηδὶ Ἴχρεγίεηος οὗ ννῆδι {πε 
Ῥεοίεββίοη οἵ Οπγιϑιϊδηϊς ἰηνοῖνεά. 1ἰ 
νγ258 [πη δη δἰτηοβὲ υηΐνοσβδὶ ἐχροσίθηςα, 
866 Αοἴβ χίν. 22; δυῖ ἰ8 ποῖ οὗ πεςεββίυ 
ἃ ςοποοηϊδηϊ οὗ ἴπε εχεσγοϊ βίης οὗ οπε- 
86} ἰο ψοάϊίπεββ. Τῆὲ ἵννὸ ψνογάβ ἃγε 
ϑἰ τυ] σῖν σοπιρίπεὰ ΟΟ]. ἱ. 20, εἰβ ὃ καὶ 
κοπιῶ ἀγωνιζόμενος. κοπιᾶν 18 υ.80.2}Ὑ 
υϑεὰ ὃὉγ 8ι:. Ρδὺὶ οὗ πιϊηϊβίοτγίαὶ Ἰδθουζβ: 
πἷβ ονντι, 1: Οοσ. χν. σο, ΟἿδὶ. ἱν. σσ, δηά 
τῆοβε οὗ οἴδεσβ, οτ). χνὶ. 12, 1 Οοσ. 
χνὶ. 16, Σ Τῇςβ8. ν. 1:2, 1 Τίπι. ν. 17; 
δυῖ (ἢ ϊ8 τεδβισιοιίοη 8 ποὶ πες εβεδῖν; τος 
ψουἹά ἴξ θῈ δυϊίδῦϊς μεθ. 866 τοῆϊ, 

Εοτ ὀνειδιζόμεθα (νατ. Ἰεςῖ.) ο΄. Μαῖι. 
ν. ΞΕ ΌΚ6 νι. 22; σΣ Ῥεῖ. ἱν. 14. 

ὅτι ἠλπίκαμεν, κιτιλ.: ΤΗὶδ ννᾶ8 δἱ 
πος Δ ἱποεηέῖνε ἴο δχογιίίοη, ἀπά τυ8 
ςοττεϊδεῖνε ἴο ἐπαγγελία ζωῆς, ἀπά ἴῃ 
1861} 4 ραγὶ οὗ τῆς (πΐπρ Ρῥγοπιίβεᾶ, μῈ 
ἐπαγγελία. Α οὐοπδοίουϑηεδβ ἔπᾶὶ ΜῈ 
ἃτ6 ἰπῃ δη δατγπηοπίουϑ ρεγβοηδὶ σοϊδιίοῃ 
ψ τδς ᾿ἱνίηρ Οοὰ {8 υ8 ἰπῖο ἃ Βρῆεγε 
ἴῃ ψὨϊσἢ ἰαροὺυς πᾶ βιγίνίης δᾶνε πὸ 
ῬΟνγΕσ ἴο ἀϊβίγεβϑ8 18. 

ἠλπίκαμεν: τοῦ τανε ομν ἡοῤε εἰ οη 
(ΕΞ-Ν.). ὙΥὉμὲε βάπὶς ὑβς οὗ ἴδε ρεγίεοι 
οὗ 118 νετγῦ, “Ἐχργεββίηρ ἴῃς Ἴοπείπυ- 
δῃςε δπὰ ρεζπιδῆεπος οἵ τῃς ἐλπίς" 
(Ε!1.), 18 ἔουπά ἱπ (ἢς τεῦ. [π᾿ δάάϊείοη, 
ἐλπίζω ἰ8. 4ἴ8ο ἰο!]οννεὰ Ὁγ ἐπί υἱτἢ τς 
ἄλι. ἰῃ Εοπι. χν. 12 (184. χί. 10) δηὰ ἱ 
Τίτα. νὶ. σ7; ὃν ἐπί ψ ἢ τῆς δος. ἰπ Σ 
Τιηι. ν. 5,1 Ρεῖ. ἱ. 13; ὃγ εἰς ἢ δ 
δος. ἰῃ ἰοῇπ ν. 45, 2 Οοσ. ἱ. το, σ Ρεῖ. 
ἀπ. 5; δῃά ὃγ ἐν (ο]]οννεά Ὀγ τὰς ἄδι. ἴω 
1: Οον. χν. 19. 

ᾧ ζῶντι : ΑΒ ἰηάϊοδιεά δρονε, {πὶ8 8 
βαϊὰ ἴῃ γεϊδιίοη ἰο ἐπαγγελίαν ζωῆς. ΤῸ 

Κπονν ΡΣ {Ὡἰνίης Οοά ἰ8 1ἰξς εἴεγηαδὶ (]΄οδπ 
χνΐϊ. 3). 

ὅς ἐστιν σωτὴρ πάντων, κιτιλ.: 
δανίομν οὗ αἰἷἱΐ (τὸν πάντων ῆ 
ΟοουΒ ἴῃ ΥΥΒά. χνὶ. 7. Ο΄. δανίομν οὗ 
ἐλε τοογί ἃ, Ἰοἢη ἷν. 42. 
Τῆς ῥνίνια Ταεὶς ἴοτος οὗ μάλιστα ςες- 

ἸΔΙΏΪΥ 18 τπᾶῖ 411 τῇδη βῆδγε ἰῇ δοπὶς 
ἄερτεε ἴῃ [πΑι βαϊνδιίοη ψνΒί ἢ τὰς πιστοί 
δη]ΟΥ ἰῃ τῇς Βίγῃεβε ἄερστεε. Οοπιραᾶσε 
τῆς ἔίοσος οὗ ιστα ἴῃ Αοἱβ χχν. 26, 
ΟΔ!. νὶ. το, ΡΏϊ]. ἱν. 22, σ Τί πι. ν. 8, 17, 
2 Τίπι. ἱν. σ3 ; Τίϊ. ἱ. το. 
Τῆς Βίδίεπιεπε 18 πιοῦα ὑησοβεγνεά 

υηϊνετβα ἰδὲ ἰῃ ἴοης ἴπδῃ οΒδρ. ἰΐ. 4 ἀπὰ 
Τίς. εἴ. τα ; δηά ρβεσῇδρβ πλιδὲ Ὀς φυδιῆεὰ 
ὉΥ βαγίπρ ἰπαὶ ψ Ὡς Οοά ἰ8 ροιϊεπεὶα! 
ϑανίουτσ οὗ 811, Ης ἰβ δοίυδι!γ ϑανίους οὗ 
τῆς πιστοί. [ἰ 8 Δη δρυτηεπηίὶ ὦ μνεἰμογὶ 
αὐ νιαΐμ5 (ΔΒ Βεηψαὶ 8408) ; ἀπά ι8ε υη- 
ηυλιδεά δεβεσίίοη 8 δυϊϊδθϊθσ. 1 δὶ] 
τῆδῇ οδὴ ὃς βανεὰ, βυγεὶν τς πιστοί δῖε 
βανεᾶ, ἰπ οβα πυστηθεσ γε ἅσα ἱποϊυδοά. 
1ι 18 θεϊξες ἴο φυδιν τῆς βιδίεπιθης ἴδ 
τπδη, ἢ ΟὨγγβ. δηὰ Βεηρεῖ, ἰο φίνε ἴο 
σωτήρ ἃ πιδίεσιδὶ βεπβς οὗ Οοὐ δ γεϊδιίοῃ 
ἴο 41] τηθη, 8ἃ8 [ες Οοά οἵ παίυτε; ὃυῖ ἃ 
δρί γίτυδὶ βεπβε οὗ Ηἰβ γεϊδιίοη ἴο ἔπ θηὶ 

ἰ θεϊίενε, 88 ἴτε Οοά οὗ ρταος. ες 
ποῖεβ οὐ οἷ. ἱ. σ ; 1ϊ. 4. 

νν. 11-16. ϑι16πὲὶ ἐχαπρὶς οὐ ταὶὰ 
ϑυρρεδβιίοη 1} ποὶ ἀο ἰῃ Ἔνεγυ Ἵοδβε. 
ὙΒεῖα ἅσε πΊΔΩΥ οοσδβίοηβ ἤδη ἰὲ 1] 
6 Πεοδββασυ ἔοσ γοῦ ἴο βρεῖς ουῖ, ἢ 
τε δυϊβουον ρίνεη ἴο γοὺ δὲ γοὺσ οἵς- 
ἀϊπαιϊίοη. Αὐ τῇς βαγγηε {ἰπ|6ὲ, ἀο ποῖ 
ἴοσξει τθαὶ τῆς οδατίβπγδις ρος νν]}] 
ἀΐϊε ἢ ἰεὲ θὲ περίεοιεά. Οἷνε γουγεοῖῖ 
ΠΟΙ το τδε ουἱεϊναιίοη οὗ γοὺς οἤδτ- 
ϑοίε ; 80 ΨἹ|]] γοὺῦ βᾶνε γὙουγβεὶῦ δηὰ 
ἴδοβε σοπιριίςἀ το γοὺτγ οπδγρε. 

Ψγες. τι. παράγγελλε: [π ροΐηϊ οὗἁ 
εἶπιε, ἐσασλίηρ ῥτεσεάεβ οονῃπαπάΐδηρ. 
ΤΒε ἴοπε οὗ οοπιπηδηὰ οἂη οπΐν ὃς υδεὰ 
πῃ τεϊδιίοη ἴο ἔυπάδπιγεπια!β νυ ἢ Πᾶνας 
Ῥεεη δοςερίεά, θυϊ ἅτε ἰπ ἄδηρεσ οὗ θείῃρ 
οτροϊίεη. ϑίγη ας ἀϊγεσιίοηβ τοοὺσ ἰπ 
ν. 7 πὰ νὶ. 3. 

γε. τ. μηδείς---καταφρονείτω 
(“ ̓ υὐδοκίον ἰά αεῖιεπὲ ςεπές ἑπαπος,"" Βεη- 
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ὁ Ο(!. ἱ. 1:3, γίνου τῶν πιστῶν ἐν λόγῳ, ἐν " ἀναστροφῇ, ἐν " ἀγάπῃ," ἐν " πίστει, 
τ Ἤεν. ἐν 4 ἁγνίᾳ. 13. ἕως ἔρχομαι "π' 

ἤκα {1.α5, κλήσει, τῇ διδασκαλίᾳ. 14. 
σ Ρεῖ. (6), 
4 Ῥεῖ. (2). 

Ρϑεε: Τὶίπι. ἱ. 14. ᾳτ Τίτα. ν. 2 οἷ, ΝΥ. 
1 ΗΦ6ὅ. ἰ,. 3. 

ε τῇ " ἀναγνώσει, τῇ παρα- 

μὴ "ἀμέλει τοῦ ἐν σοὶ " χαρίσματος, ὃ 

τ ϑεει Τίμ. ἱ. 4. 8 Αςίβ χἱϊὶ. 15, 2 Οοσ. ἱἰϊὶ. 1:4. 
υ Εοχ. ἰ. 11, χἰϊ. 6, τ ος. ἐ. γ, νἱϊ. γ, χὶϊ. 4, 9, 28, 30, 31, 2 Τίπ). ἱ. 6, : Ῥεῖ. ἱν. το. 

1 Αἀὰ ἐν πνεύματι ΚΙΙΡ, 58:ς 2 Οος. νὶ. 6. 

ξε}). Μδην, ρεοῦδυϊυ, οὗ τῇς Ἐρβεβίδῃ 
Ῥτιεβυγίοτβ ὑεῖς οἷάε (μη Τιποϊῆγ. 
Ἐοτ μηδείς ἰπ 18 ροδίείοη, τ τ Οοσ. 
εἰ. 18, χ. 24; Ερῆῃ. ν. 6; (ΟἹ. ἱΐϊ. τ8; 
Τίς, 11. τς; 48. ἱ. 13. καταφρονέω 
ςοηποῖοβ ἴπδὶ ἴδε Τοηίεπιρὶ ἔεϊς ἴῃ τς 
τηϊηὰ ἰβΒ ἀϊβρίαγεδ ἱπ ἱπ)υτίουβ δεϊίοη. 
(8εε Μουϊίοη δηὰ ΜιΠραη, Εἰ χῥοςίέογ, 
νἱ., νὴ, 432). Ὑπε πιεδηΐηρ οὗ 18 
ἀϊτεοοιίοη ἴδ φυδιβεά Ὁγ τῃε ἐο]ονίης 
ἀλλὰ τύπος γίνον, κιτιλ. Ιε πιεᾶῃβ, 
Α:εεγέ ἐπε ἀϊρηὶν οΥΓ γομν οὔῆεσ ευεπ 
ἐκοερὴ νιθη πῖὰν ἰλίπλ γοι γομὴηρ ἰο 
λοϊὰ ἐξ. Σοὶ πο ομδ ῥμδὰ γομ αεἰάε ας α 
δογ. Οὐοτηραᾶζε ἴῃς ςοτσζεβροηάϊηρ ἀϊτες- 
τίου Τίι. 11. 15, μηδείς σον περιφρονείτω. 
Οπ ἴδς οἵμος παπᾶ, 85:. Ῥαδυΐϊ βῆονΒ 

᾿ ΤΙΠΙΟΙΗΥ “4 τῆοσα ὄἜχοο!]επὶ ὑνᾶν ἢ τ λῃ 
βε  ξαββεσίίου ἔος (ῃς Κεερίπρ ὕρ οἵὗὨ δἰ8 
ἀϊρηΐϊ : Οἷνε πο οἣς δὴν ρστουπὰ ὈΥ ΔΩΥ 
ἴλαϊ. οὐ ομδγδαςοῖεσ ἴο ἀεβρίβίηπρ ἴτυν 
γουιῃ. 

σον ἀερεπάβ οἡ τῆς νεότητος. ΕἸἰεἰὰ 
ΒΌΡΡοτγῖβ 1Π18 ΌῪ δὴ δχδοῖ ρδγᾷ]]εὶ ἔγοπὶ 
Ὀιοάοτιβ δίουϊυβ. Τῆς ἵνο φεηϊτίνεβ ἀ0 
ποῖ, ἴῃ βέτίοξ ριδιῃπιασ, ἀερεηὰ ου 
καταφρον., ἀεεῤίδε ἐλεθ 70γΥΣ ἐὰν γομίκ. 

τῆς νεότητος: ϑ8ι. ΡΑυ] βαά ταεῖ 
Τἰπιοιγ οὐ [ἢ δβεοοηά τη ἰββίοπασγυ Ἰουγ- 
ὯΕΥ, ἀδιεὰ Ὁγ Ηδγηδοῖς ἰπ α. Ὁ. 47, δηὰ ὉῪ 
Τὐρμείοοι ἴῃ Α.Ὁ. 51. Αδουΐ ἴδε γϑᾶσ 57, 
81. Ρδὺ] βαγβ οὗ Τίγτιοιδυ, “ἴωεξ ἢο τῇδῃ 
ἄεβρίβε δίπι᾽ (1 Οοσ. χνὶ. 11). 1 Τίπι. 
ΤΩΔῪ δε ἀδιεὰ ποῖ πιοσε ἔπδῃ ἃ γεᾶσ Ὀεΐοσε 
8ι:. Ῥαδυ]8 πιδγίγσάοπη, νοῦ Ηδγπδοῖ 
ἔχεϑ ἰπ α.Ὁ. 64, δηὰ [ἱρπείοος ἰπ α.Ὁ. 67. 
ΎΤῆςε ᾳυεδιίοῃ δγίβεβ, ΟουἹὰ Τιπιοῖ ἢν 8 
νεότης δᾶνς ἰΔϑβίεα 411 τμαὶ εἶπιε, δϑουϊ 
δέιεεη οὐ βἰχίδβαῃ γεᾶατβ ὸ ἵνε πηυβῖ 
τειπετηθες παῖ ννεὲ πᾶνε π0 ἰηξοτγηηδίίοπ 
αῦουϊ Τί πηοΙ γ᾽ 5 ἀρ ψἤεη ἢς Ἰοϊπεὰ 51. 
ῬΑυ}}8 σοοτηρδην. Βυῖ ἰῥ πε Ππαὰά Ὀεξη 
τῆδη Βέϊεεςη οἵ βιχίεεῃ, οσ ὄἄνθῶ βενεηΐδδῃ, 
νεότης πεῖα περὰ σᾶυβε πὸ ἀϊθῆσυϊν. 
μιϊρδιέοοι (ΑῤοΞςέοϊἑς Ἑαΐδενς, Ῥατὶ 1]. 
νοΐ. ἱ. Ρ. 448) δάάδυςεβ ενϊάεπος ἔγοπι 
Ῥοϊγθίυβ ἀπᾶ Οδίδη ἴο βῆον δαὶ ἃ τηδῃ 
τηϊρῆϊ θὲ οα]εδἀ νέος ὰἃρ ἴο ἴπε ἂρε οὗ 
ταϊγιγείους οὐ τηϊτεγ-ῆνε. [π᾿ ΔΥ οδβε, 
τῆς [οτπΊ8 “ γουπρ ᾽᾿ δηὰ ““ οἷά ᾿" ἅτε υϑεὰ 
τεϊδιίνεϊυ ἴο ἴπε ἄνεῖάρε ἂρεὲ αἱ ψῃΐο ἢ 
τῆδη διἴϊδίῃ ἰὸ ροβιτἰσηβ ἰῃ ἴμε ννου]ά. 

Ἑοτῖν ἰδ τεοκοηεὰ οἱὰ ἴος 4 ςδρίαίπ ἰῃ 
δε ἀγπῖν, γουηρ ἔοσ ἃ Ὀββορ, νεῖν γουπην 
ἴον ἃ Ρείπιες Μιπιβῖεσ. [ἢ δῃ ἰηβίσυςϊιννα 
ῬΑτδ]]εΐ Ὀ. 6, ᾿ρπηδιΐβ οοτηπιεηάβ τς 
Μαρηεβίδηβ (8.3) δἀπά τῃεῖγ ῥγεβογίογβ 
ἴος ποῖ ργεβυπηπρ ὑροη ἴῃς γουϊὰ οἵ 
τηεῖὶς Ὀίδθορ. Ἐος Τιπιοῖ γ᾽ Β σοπιρᾶτγᾶ- 
εἶνε γουῖῃ, οἱ 2 Τίπι. ἰΐ. 22, τὰς δὲ 
γεωτερικὰς ἐπιθυμίας φεῦγε. 

τύπος γίνον : οτ τῆς 5εηιἰπιεπῖ, σοπ|- 
Ρᾶτζε τεῦ. δηὰ σ Οος. ἱν. 16, Ρῃ]]. ἱν. 9. 

τύπος ἰ5 [οἸ]οννεά ὉῪ τῆς ψεπίεινε οὗ 
τῆς ρεΐβοη ἴοσ Ψῃοβς βἀϊβοαιίίοη τῆς 
τύπος εχἰδίβ ἰπ σ Οοσ. χὶ 6, σ Ρεῖ. ν. 3. 
[ τῆς [ο]]οννίπς εηυπιεγαιίοπ, λόγος ἰ8 

οουρεά ἢ ἀναστ 88 τοογς ΜἱΚΏ 
ἀεθάς (Εοπι. χν. 18 ; (Οἱ. ἐἰϊ, σγ7). Τδεδα 
τεῖος ἴο ΤΙπιο 5 ρυδῖϊς πὰ; νΏ116 
ἰουε, ζαϊἐκ πὰ ῥεγὶέν τεῖετ ἴο ἢἰ5 ρείναϊς 
πῆς, ἴῃ τείδγεπος ἴὸ ἢ πεν τε ἰουηὰ 
ἴῃ ςοη]υποείοη ἰῃ ἰϊ. 15. 

ψγεῖ. 13. ἕως ἔρχομαι: Εοτ ἕως ν» ἢ 
ταβοηῖ ἱπάϊς, ἰμβιεδὰ οὗ ἔυξ. βες ννίπεσ- 

Μουϊεοη, Ονανιραῦ, Ῥ. 37γ0ο. Οὗ. Τὰκα 
χίχ. 13, ]οπη χχί. 22, 23. 

ἀνάγνωσις, παράκλησις, διδασκαλία 
τε ἴῃς τῆτες εἰεπηεπῖβ ἴῃ ἴΠς πιϊπἰβέγυ οὗ 
ἴῃς νοτά: (α) γεαάέηρ αἰομά οἵ ϑετίρέυτα 
(κε ἱν. τ6; Αςἰβ χίϊ!. 15; 2 Οος. {ϊ1. 14, 
8εε Μουϊίοη δπὰ Μι]Πἔρδη, Ε χρῤοσίέον, υἱὶ., 
ν. 262); (δ) εἐχλογίαϊἑοπ Ὀᾶβδεὰ οἡ ἴῃς 
τεδάϊηρ, ἂἀπά Δρρεδὶίπρ ἴο {με πηογδὶ βθῆδε 
2 Τίπ). ἱν. 2 ; ]υβιῖη Μαγίγσ, 4ῤοἱ. ἰ. 67); 
ε) ἐεαοκέηρ, ἀρρεαϊίηρ ἴο ἴῃς ἱπιοεςι, 
866 ποῖς οὔ οἤδρ. ἱ. το. Ἐχῃμογίδιίοη 
δηὰ (εδοπίπρ ἅτε βι πιεῖν ἰοἰπθὰ ἴῃ 
Εσοπι. χίϊ. 7, 8, δηά σ Τίηι. νὶ. 2. 

νει. 14. μὴ ἀμέλει: 1]. Η. Μουϊίοη 
(ὥνανιρναῦ, νοὶ. '. ἢ. 122 344.), ἀϊβιίηρυϊ- 
8868 (α) μή ν ἢ τῆς ρτεβ. ἱπιρεγαῖ, “" ὉῸ 
ποῖ ρῸ οῃ ἀοΐπρ 80 ἀπά 50," 4.5.» 1 Τίπι. 
ν. 22, 23, ἴτοπὶ (δ) μή ΜΠ ἀπε δοσ. βυῦ- 
Ἰυηςοιίνς, “Ὁ ποῖ δερίη το ἀο 1ε᾽ (1 Τί. ν. 
τ; 2 Τίπι. '. 8). [π τῃ18 οαβε, μὴ ἀμέλει 
ἰδ ααυίϊναϊεπε [ὁ πάντοτε τα. 
Τἰπιοῖ γ᾽ χάρισμα ᾿ἰΔΥ ἱπ 8 σοτηπηῖβ- 
Ββίοῃ ἰϑ πῆς δηὰ ἱπ ἢϊ8 ρονγεσβ 88. ἃ 
ΡΓσδομοσ. Τῆς χάρισμα ννᾶ8 ρίνοῃ ὉΥ 
ἀοΐᾶ; ἰη {π|8 οᾶος κι αγρηντλνς τς ξοττηδὶ 
Δηὰ βοϊετηπη αϑβυπιρίοη οὗ 18 υ86 ννᾶ8 
Ἀξϑοπιρδηῖϑά ὃν τῇς ἱπάϊςαιίοη οὗ Ῥγορῆ- 
ΘΟΥ δάἀγεββεὰ τὸ ἴπεῈ εασ, δηὰ ὉγῪ ἴπε 
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ἐδόθη σοι διὰ προφητείας μετὰ ᾿ ἐπιθέσεως " τῶν 

" πρεσβυτερίου. 
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Υ χειρῶν τοῦ ν Αεἴδ νἱ ΐ. 
Χειρῷ 18,2 Τίπ). 

15. ταῦτα "μελέτα, ἐν τούτοις ἴσθι, ἵνα σου ἡ ἰ. 6, εν. 

Υ προκοπὴ "φανερὰ "ἢ; πᾶσιν. τό. "ἔπεχε σεαυτῷ καὶ τῇ διδασ. ν ἔἰεοοοιν 
καλίᾳ - " ἐπίμενε αὐτοῖς - τοῦτο γὰρ ποιῶν καὶ σεαυτὸν σώσεις καὶ κεῶεε. 
τοὺς ἀκούοντάς σου. . 

χ Αειἰβὶν. 25 
(Ρ«. ἰἱ. 1). 

Ὑ. 1. Πρεσβυτέρῳ μὴ " ἐπιπλήξῃς, ἀλλὰ παρακάλει ὡς πατέρα, δρμανβν 

1 Ἰοδα "1. το. 
ὉΪ. ἡ. 23. ἃ Ἦετε οὐἱγ, οὶ υυχχ. 

ΔΊυκε χὶν. γ, Αςίε ἰϊ,. 5, χίχ. 22. 

« Ἀοκα. ἱ. το, 
αι. ν. 19, 

Ὁ Αεὶἰς χιϊὶ. 43 (Ί.Ε.), Κοσα. νἱ. 1, χὶ. 42, 23, 

11η8. ἐν ὈΟΚΑΡ. 

Ἰαγίπῷ οη οὗ μαπὰβ δ ἀγεββεά ἴο (πε Ἔγε. 
ϑες Αςῖβ χἰϊὶ, σ-3. 

Νίπει- Μουϊΐοη ποίεβ, Ρ. 471, ἴπαϊ τὰς 
ἐπαίγωνδηί, 38 Βυς ἢ, 18 ΠΕΝΕΙ ΟΧΡΊΙ 
ΌΥ μετά ἴῃ ροοά ρΡτοϑε. Ἡξεζςε, τορέλ, 
ανὰ ἱνεῤοσίέϊοη οΓ κακάς (ςοπ)οίΕῪ 
αὐ τὰς δορὶ οἵ ἱπιροβίτοη). μετά ἰ5 
Βεγε εαυΐϊναϊεπι το διά ἰπ τῆς βεηβε ρίνεη 
ἃῦονε, ἱ.4.,) οὗ δοοοιῃρδηγίηρ οἰγουτα- 
βίδλποςβ. 

2 Τίπι. ἱ. 6 8 υϑυδ}ν τεςσοποϊϊεὰ νυ ἢ 
1818 ραββᾶρε ὉΥ βαγίπρ (πδὶ (ἢς Ὀοάν οὗ 
ΤΕΒΌΥΟΙΒ ῬνᾺ8 δεβοοίδιεὰ νν ἢ 8:1. Ῥαυὶ] 

1η ἴδε Ιλγίπρ οἡ οὗ παπάβ. Βυΐῖ {πεζὰ ἰ8 
ΤῸ τεᾶβοῃ ἴο βυρροβε [παῖ ἴῃς βᾶπὶε ἴσᾶπ8- 
δοιίοπ ἰ8 τείξεισεά ἴο ἰῃ Ῥοῖῃ ρίδοςβ. 
Ηετςε ἴμε ομαγίβπηαϊδ τείεσ ἴο ὑγεδοπίηρ 
δηὰ τεδοπίηρ ; δυὶ ἱπ 2 Τίπι., ἴο ἴῃς δά- 
ταϊηϊβιίγαῖῖνε ἀυεῖεβ σοπιπλίεεὰ το ΤἰπιοίῃΥ, 
85 ἰξ ἰ8 γεαβοπδῦϊε ἴο ϑιιρροβε, Ὁ ὃ. 
Ῥαὰ] δἷοπε, ῇἤεπ πε δρροϊπιςαὰ δἰπὶ ἢὶ8 
τερσεβεηϊαιίνε. Νοίε πδὶ διά ἰ5 υβεὰ οὗ 
81. Ρδυ}᾽ Β ἱπιροβίτίοη οὗ μβαπάξβ (2 Τίπι. ἱ. 
δ) μετά οἱ τδαὲ οὗὨ τῃς ργεβογίετθ, μεῖς. 

Ἠϊ5 βυρρεβίβ [πὶ ἰξ ννὯβ8 (Ὡς ἱπηροβίείοῃ. 
οὔ Βαπάνς ὉΥ ὅ8:. Ραὺὶ] παῖ ννὰ8 ἴῃς ἰπ- 
βίσυπιεηϊ υϑεὰ ΌὉγ αοά ἴῃ ἴῃς σοπιπιυπίςα- 
ἴοη οὗ τῆς οπατίβπια ἴο Τἰ πιοῖῃγ. 

πρεσβντέριον: εἰδενῆεῖς ἱπ ΝΙΤ. 
(ἷξε χχίϊ. 66; Αςῖβ χχὶϊ. 5) πεδῃβ ἴῃς 
7ενῖβδι ϑαπμεάσγίπ ; δυῖ Ιρπδιίυβ υ868 ἴῃς 
ἴεγπι, ἃ8 πεῖε, ἴο ἱπάϊοςδίς τῇς ργεβῦγ- 
ἴειβ ἰπ ἃ ἰοοαὶ σμυσο (Τγαὶ!. 7, 13; 
Ῥμαάεῖῤᾷ. γ, εἴς.). 

Ψνεσ. 15. ταῦτα: ἱ.ε., τεδλάϊπρ, ἐχῃπογία- 
ἄσοη, τεδομίηρ. μελέτα: ῥγαεέϊξε, ἐχεγοῖσα 
ἐλγεοῖ ἐπ, ταῖμεσ ἴμᾶπ »δαϊέαγί. 80 
ΕΕΑν., Βε ἀϊϊρεπὲ ἐπ. (Βεηροὶ σοπηραγεβ 
γύμναζε νετ. γ.) ΟΥ Ῥβαὶ. ἱ. 2, ἐν τῷ 
γόμῳ αὐτοῦ μελετήσει, “ [π᾿ Πίβ ἴᾶνν ν»1]}} 
ἢ εχογοῖβε ἢἰπιβοῖῖ," ΡῸΒΝ., φυοϊεά ὃν 
Ῥτοΐῦ, ϑομοϊεβεϊά. 

ἐν τούτοις ἴσθι: ΤῸ ἴδε ρδγδ]]εῖβ 
εἰιεά Ὁγ Υνεἰβιείπ, ἐν τούτοις ὁ Καῖσαρ 
.... ἦν (ΡΙυς. Ρονεῤ. ἢ 656 δ), “ Οπιηΐβ 
ἴῃ Βος βυπ)" (ἥοταςε, Εῤιξέϊες, 1. 1,11) ἀπὰ 
ΑΙ οτὰ: “ Τοίυβ ἰῃ 1118 (Ηοταςς, δαέ. ἱ. 
9, 2), ἦε πᾶν δὰά ἐν φόβῳ Κυρίον ἴσθι, 

Ῥτον. χχίϊὶ. 17. Τἰπιοι γ᾽ 8 ῥσορτεββ πηδηὶ- 
ἴεϑι ἴο 411 ψουϊά βδεουγε 18 γου τῇ ἔγοπι 
δείΐης ἀεβρίβεά ; οἵ. Μαῖϊ. ν. τό. 

φανερὰ ἦ: Τηῖθ οχργεβδίοη ἴβ αυϊϊε 
Ῥαυϊΐΐπε; βες σεῆϊ  δυῖ 5:. Ῥδυὶ πιοτα 
Ττδαυοπην πᾶ8 φανερὸς γενέσθαι, Σ (οτ.. 
1], 13, χὶ. 19, χὶν. 25, ΡΒ! ἱ. 13. 

Μνεῖ. 16. ἔπεχε σεαντῷ, κιτιλ.: Τῆς 
ἰδᾶςμεῖ πιυβὲ πεεάβ ρσερᾶγςε Ὠἰπηβαῖζ θὲ- 
ἴοτες με ργδρᾶσζγεβ ἢ8Β ἰεββοῦ. Α βίγηαγ 
τπουρδι 18 οοηνεγ δά Ὁγ {πε ογάεσ οὗ {δε 
ννογάβ ἰπ ἀξ. ἵν. 4, “Ἴδε Τογὰ μαὰ 
τεβρεοῖ υπῖο Αδεὶ δηὰ ἴὸ ἢἰ8 οἴεγίηρ ᾽᾿. 
ἐπέχειν (8εε τεῆϊ. δηά Μουϊΐοη δπὰ ΜΙ]- 
᾿ρϑη, Ἐαῤοςϊέον, νὶϊ., νιϊ. 377) Π48 ἃ αυϊῖε 
ἀϊδῆετεηπε βίρηϊβολίίοπ ἴθ ΡΠ]. 11. 6. ΟἿ. 
Αςἰβ χχ. 28, προσέχετε ἑαντοῖς. 

τῇ διδασκαλίᾳ: Τὰν ἱσαελὶπρ (Ε.Ν.). 
Τὰς ἀοείγίκε (Α.Ν.) σπ τακα οἄγε οὗ 
ἰϊβε!. ϑ8ὲεεὲ ποῖς οἡ ἱ. το. αὐτοῖς ἰ8 
πουΐετς, ταξεστίηρ ἴο ἴδε βάτης (πίῃρβ 88 
ταῦτα; ποῖ τπῆᾶδβο., “ Εοεπηδίη ὑνἱἢ τῆς 
Ἐρδεβίδηβ,᾽" 28 ἀτοῖυβ βυρροβεά, ἃ νίαν 
τοϊεταϊεά Ὁγ Βεηρεὶ. 

σεαντὸν σώσεις: ε΄. ΕΖεῖς. χχχίϊ!. 9. 
Οβάρτεεκ Υ' --ῆν. :-ἰ6ό. Τῆς νῖβε 

ΟΒυτοῦ τυ]ος πιυβὲ υπάετβίδπά πον ἴο 
ἄεαὶ νι Π΄8 ρεορὶς ἱπάϊνίἄυδ!]γ. Εδοῆ 
ἃξε δηά ςοπάϊίοπ πεδὰβ βεραγαίς {γεδῖ- 
τηεηῖ ;: οἷά πγεπ, γουπρ πιεη ; οἱἷὰ ννοπιεῃ, 
γουηρ Ψοπίεη. ΔΝ άοννβ ἰπ ραγίίου ας 
πεεὰ ἀϊδογι πιϊπδιίηρ σάτα ; βίποα βοπης οὗ 
1πεπὶ πῆᾶῪ ἤᾶνε ἴο ὃε βιρροτῖεά ὃν τἢς 
ΟΠυσοῦ ; δηὰ ννὲ τηυβὲ ποῖ ἰδὲ 86 Οἤυγοῖ 
δε ἱπιροδεά οὔ, πος ψὶνε οσοαβίοη ἔοσ 
βοδῃ Αςοοσγάϊηρν δυο νάοννβ. 
τηυβί Ὀς αἵ ἰεδβὶ βίχυ γεδγβ οἷά, δηὰ δε 
οἵ ροοὰ οπδτγβοῖεσ. ᾿ 

εσ. 1. πρεσβυτέρῳ ἰδ ῬὈεδὶ ἰαἴκεῃ 485 ἃ 
ἴοτλ οὗ "ρόαι μβάῤν Αἱ (νυϊᾳ.). Τῇῖβ 
νῖενν ἰδ βυρροτίεά ὃΥ (ἢε ὡς πατέρα, 
πρεσβντέρας, νεωτέρας. Τῇς ἰοτπὶ 
γε ταῖρι ροββίθὶυ τεῖεσ ἰο ἃ βυῦ- 
ογάϊηδϊς Οδυγοῦ οἴἶοετ. [ἢ Αςδ ν. 6 ἰϊ 
ἷδ ΒΞ ςρΈδ]ς οὗ τῆδὲ τπεδπίηρ ; δυϊ ἴῃ 
τῆς βυδβεαυεης παιγαῖῖνς (Αςῖβ ν. το) οἱ 
γεώτεροι ΠΟ ἅτε ἰῃ διίεπάδπος οὐ ἴδε: 
Αροβιϊεβ γε πηεγεὶν νεανίσκοι. 
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ῬΉ τς ουἷ, γεωτέρους ὡς ἀδελφούς, 2. " πρεσβυτέρας ὡς μητέρας, νεωτέρας ὡς 
ς8εει Τί. ἀδελφὰς ἐν πάσῃ “ ἁγνείᾳ. 3. Χήρας τίμα τὰς “ὄντως χήρας. 4. 
ὰ Μἥωεκ χι. εἰ δέ τις χήρα τέκνα ἢ " ἔκγονα ἔχει, μανθανέτωσαν ' πρῶτον τὸν 

ἔα ὅλωι ἴδιον οἶκον ᾿εὐσεβεῖν καὶ “ ἀμοιβὰς ἀποδιδόναι τοῖς " προγόνοις " 

πκθοιγ, τοῦτο γὰρ ἐστιν 3 ' ἀπόδεκτον " ἐνώπιον " τοῦ " Θεοῦ. σ. ἡ δὲ ' ὄντως 

εὐλίςς, ῇ 
πο  ὐν τ Ὑ  ἀΝΝὙ Ὁ ὑπυΝον 

1 μανθανέτω ἴννο ουτείνεδ, ἃ, ἔ, π182, νᾳ. (εχοερὶ ἀπ" -Ξ- ἀϊξεαηέ). 

318. καλὸν καὶ 37, πλὴν Οἴδπεῖδ, ὈΟ᾿., 50.» ἅτ. 8466 οΔρ. ἰΐ. 3. 

2 Τί. ἱ. 3 ον, Ν.Τ. τ Τίαι. 

ἐπιπλήξῃς: Τγεαί καγελίν. Τῆε πιοτα 
88] ἐπιτιμᾶν οὐουτβ 2 Τίπι. ἷν. 2. 

άλει ὡς πατέρα: Κεδρεςὶ ἔος ἂρε 
τουδὶ [οηρεσ ἴῃς ἐχρσεββίοη οὗ στερτοοῦ οὗ 
8 Οἰά τπηδῃ᾿ 8 τηϊβάεσηοδπουσγβ. νεωτέρους 
δηὰ (πε [ο!]Πονίπρς δοουβαῖνεβ ἰῃ νεσ. 2 
Φτε ρονετηδὰ ὈΥ ϑοπὶα ΒΟ ἢ νεγῦ 88 ἐγεαέ, 
δέλαυό ἰοισαγάς, ἀεαὶ τοί ἐΐ, ἱταρ!εὰ ἰπ 
ἐπιπλήξῃς ἀπὰ παρακάλει. 

νεῖ. 2. ἐν πάσῃ ἁγνίᾳ: τοίέξ ἐλδ 
φἰγίοίεςέ γεραγὰά ἰ0 ῥμγιέγ, οἵ Ῥεῃδρβ 
ῥνοῤνίεέγ. ΟὨτί βείδηβ, ΑἸ πεπαρογδβ 16}18 
08 (Γεραί. 32), οοπβίἀετεά οἵπες ΟἾτγίβ- 
ἴδηβ, δοσογάϊηρ ἴο {μεῖς με, 48 βοη8 ἀπά 
ἀδυρδίεογδ; Ὀγοῖπειβ δηὰ βίβίεγδ; {δῖ ΕΓΒ 
δηὰ πιοίμεσβ. ΕἸ]Πἰοοῖς ἀυοίαβ ]εγοπιθ᾽ 5 
τοηλχῖτη, “Οπῆπεβ ρ6 1118 εἰ νἱγρίπεβ 
ΟὨσίβεὶ δὺυῖϊ δεαυδιίξες ἱρποσα δὺς δεαυᾶ- 
{τες ἀϊπ σε" (ΕΡίβι. 52, 5, Ρ. 2590). ὕοπι- 
Ραῖς ἐδ νει αἰίοπς ΟἈγ σε, ἰ. 8, "" Βε ποῖ 
8 πίεηὰ ἴο Δὴγ οἣς ννοπίδῃ, δυῖ τεσοτη- 
τχεπὰ 11] ροοά ννοπηξη ἰῃ ρεπεσαῖ το αοά᾿". 

νει. 3. τίμα: [ε ἰ8 ἀϊβίουϊε το ἢχ ῥγε- 
᾿οἴβεὶν ἴδε ἔογσος οὗ τιμάω ἰῃ [πΐ8 σοη- 
πεχίοη. Ου ἴδε οἷς Παηά, ἴῃς ράαββᾶρε 
(νν. 3-8) ἰδ ἃ ρατὶ οὗ ἴδε ρεπεγαὶ ἀΐγες- 
τίοπβ 88 ἴο Τἰπιοίπγ᾽ Β Ρεγβοηδὶ τεἰδιὶοπβ 
ἴο δῖβ ἤοςκ. εςῤεεέ, λοπομν, νουἹά, 
1Βεη, ταπάθγ ἴῃς ννοτά δάεαυδίεῖγ. Οη 
τῆε οἵδε Βαπά, νν. 4 δηά 8 βῇον {παὶ 
ἴδς αυεβίίοη οἱ 'νἱάοννβ᾽ πιαϊπίεπδποε, 
ἋΒ Ἁ ΡῥΙΟΌΪεπὶ οὗ ΟΠυγΟῦ ἤπδπος, ννᾶ8 
ἴῃ ἴῃς ἀροβιῖς᾽ 5 πιὶπὰ ; ἀπά πε ροεβ ογ, 
ἷπ νεζ. 9, ἴο 'δ ἄοννῃ τγαρυϊαϊίοηβ ἴογ 
1 δἀπικὶΒϑίοη οὗ ννἱάοννβ ἴο ἴπε πυπιροῦ 
οὗ ἴῆοβε ψῇο ννεζε εηϊεγεᾶ οἡ τῆς ΟΒυτοῆ 
ταριβίε ἴοσ βυρροτῖ.0 εζδαδαρβ γέςῤεοί 
νν»ᾶ8 δτβῖ ἴῃ τῆς νειοῦ 8 τιϊπὰ, ψ Ὡς τῆς 
ἴεῖτῃ υ86ά, τίμα, ελδὶ]ν ἰεπὶ ἰἴβεῖ ἴο τπε 
εχργαββίοη οὗ ἴῃς ποῖίοη οἵ σηῤῥογέ, ννϊο ἢ 
ἐτηπηοάϊαῖοϊν βυρρεδίθὰ ἰϊ56}. Θι τ} δεῖν 
ΟἾτυβ. (τῆς τῶν ἀναγκαίων τροφῆς), 
οοπηρασγίηρ να. σ7, Βεῖς τιμή [4 τε 
δεπδς οὗ ῥαν, (7. Ἐςοΐυ5. χχχνηὶ. σ, Μαῖξ. 
χν, 4-6, Αοἰβ χχνΐϊ!. το. Ἡομογα δεηεῇβεὶὶς 
18 Βεηρεῖ᾽ 5 ςοπηπηδηῖ. 

τὰς ὄντως : Τῇοβε Ψ ΠΟ τΕΔΙῪ ἄεβεῖνς 
ἴδε πᾶπὶς οὗ νἱάονβ ὅγὰ (1) ἔποβε γῇ 
-ἤδνε Ὧ0 γουπρες γεϊδεῖνεβ οα νοὶ ΤΟΥ 

δανς ἃ οἷαίπι ἔοσ βυρροτῖ, (2) ἔποβε ψγῇο 
οοπίογπι ἴο οεγίδίη τηογαΐ δηὰ βρίσιτυδὶ 
τεαυϊγτεπιεηι8 ἀειδι]οἀ Ὀεῖονν. 

εἰ. 4. ἔκγονα: οὔεῤγεηρ οὐσδὲ ἴο ὃὈς 
πε Ὀεβῖ τεπάσείηρ οὗ {π|8α6 [τ μᾶ8 ἃ 
νἰάε οοπποιδιίοη ἴπᾶη ελέἑάγειι δηὰ 
Ἀδτγονοῦ ἴλη ἀεεοεμάαηΐϑ. 

μανθανέτωσαν: [τ οὐρῆς ποὲ ἴο ὃὈε 
Πεσεββᾶγυ ἴο 8Ὰὺ ἴπδῖ τῆς βυδ)εςὶ οἵ (Πὶ8 
νεῖῦ ἰ8 τέκνα ἢ ἔκγονα, ΟὨἿΥ ἴπαὲ ΟἾγγβ. 
Ὑμεοά. Νυΐρ. ἀπά ἀ ἄρτεε ἴῃ γεξεγγίπρ ἴὲ 
ἴο ἴῃς οἶλ88 χῆραι. {΄ Εεαυΐϊξε 1πεπὶ ἱπ 
τηεὶς ἀεξοεηἀδηΐβ, τερᾶν ἴῃ ἀεδι τπτου ἢ 
ἴδε ομάγεη,᾽" ΟἾγγβ. ; “ έβεαέ ῥγίνεμσι 
ἄονεμηι σμαπι γερεγε.᾽" 8εε οτἰτἰοαὶ ποῖε.) 
ϑ πη] εν Αὐρυδίίῃς βαγβ οὗ δῖ8 πλοῖο 
Μοηίοα, ““Ευδτεαὶ δηΐπὶ υῃΐ8 ΥἹΓὶ ὈΧΟΣ, 
πιυΐυδπλ νίςεπι ρδγεηιθυ8β τεἀάϊάεταῖ, 
ἀοτηυπὶ βυδπὶ ῥὶς (γδοϊδνεραῖ᾽" (Οονζες- 
δίομόδ, ἷχ. 9). ΤῊΪδ οδη οηἱΐν Ὀ6 τεραγάεὰ 
88 ἃ Ουτὶ ΒΥ ἴῃ ἐχορεβίβ. 

πρῶτον: ΤὭε βτδὶ ἀυγ οἵ ομ!άγεη ἰ8 
8114] ρίεῖγ. οἶκον, ΨΨἘΙΟΙ 8 υβυλ!ν οοτ- 
τεϊαῖίνε ἴο ραγεηΐϊβ γαῖμες τπδη οδ]ἄγεπ, 
8 υϑεὰ Πεζε “ἴο τηδλεῖς (ῃς ἀυν 88 δῃ δεὶ 
οὗ ἔαγαυ ἔεεϊηρ ἀπά [Ἀγ Ποηουτ᾽" 
(θὲ ννεῖῖε, ᾳυοιϊεὰ ὃν Ε|}.). 

εὐσεβεῖν (ον ῥίε ἰἱγαείαγε, τη) 
ΜΙ ἃ ἀΐτεςς δοσυδαῖῖνε 18 4180 ἐουπά ἴῃ 
τεῦ. ἘΕἸΙοοῖς ΒΌΡΡΙΙεβΒ ἂἃπ δρρσοργίδιε 
ΠΠπβεγατίοη ἔγοπι Ῥἢιο, ἐς εεαίορο, ὶ 43, 
“ἐν Ώεῖα βίου κβ γα βί τ] σὶγ βαϊὰ εὐσεβεῖν 
δηὰ γηροτροφεῖν᾽". 

προγόνοις: Ννεη ἴδε ἴεττ οσουγδ 
αϑαΐη, 2 Τίπι. ἰ. 3, ἰξ μ88 118 υδυ8] πηεδη- 
ἴῃ )ονεζαίκεν. Τὰ 18 υϑυδ!ν ἀρρΙ ες τὸ 
οτθεατβ τπδὶ ἅτε ἀεδά. Ἡετζε ἰΐ τηεδῃβ 
Ῥᾶγεηΐῖβ, ρταπάρασεηϊβ, οὐ στεδῖ-ρταπά- 
Ῥαζεηῖβ {δαὶ δῖε ἰἱνίηρ ; δπά {Πὶβ δὲ οὗ 
ἰξ ννᾶβ8 ὑγοῦδοϊν βυρρεβιεὰ Ὁγ ἔκγονα, ἃ 
ἴογπὶ οὗ ἐαυά!ν νᾶρὰς τεέεσεηςα. Ρ]αῖο, 
1αιος, χὶ. Ρ. 932, ἰ5 φυοῖϊεά ἴος ἃ 5ἰπηϊ]αγ 
Δρρ᾽Ἰςδιίοη οὗ τς τνοτὰ ἴο ἴδε ᾿ἰνίηρ. 

τοῦτο γάρ, κιτιλ.: Βεδίάε5 δεΐπρ 6η- 
)οἰπεά ἰπ τῆς ΟΟΤ΄., οὐ Τογὰ ἰδυρῃὶ τὰς 
βᾶπις ἀυΐγ, Ματῖς νἱϊ. 1τ6-13-- Μαῖῖ. χν. 
4.6. ὅ8εε 4180 Ερῆῇ. νἱ. σ, 2. 

γει. 5. ἤλπικεν ἐπί: λαίλ λὸν δοῤε 35εἰ 
οη. ϑες οὐ ἷν. τὸ, ἴδε δηδίορυ οὗ 
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χήρα καὶ " μεμονωμένη " ἤλπικεν ἐπὶ ῖ Θεὸν 3 καὶ “ προσμένει ταῖς το Ηστο 

δεήσεσιν καὶ ταῖς προσευχαῖς νυκτὸς καὶ ἡμέρας 6. ἡ δὲ Ῥσπατα- 1 
86ε: Τίῃ). 

λῶσα ζῶσα τέθνηκεν. 7. καὶ ταῦτα " παράγγελλε, ἵνα " ἀνεπίλημπτοι : ΤῊΝ 
ὦσιν. ὃ. εἰ δέ τις " τῶν "ἰδίων καὶ μάλιστα 3 ̓ οἰκείων οὐ " προνο- ο, Αεἰε αἱ. 

εἶ,. τὴν " πίστιν “" ἥρνηται καὶ ἔστιν ἀπίστου χείρων. 9. Χήρα» ἤδιάμν 43. 

"καταλεγέσθω μὴ ἔλαττον ἐτῶν ἑξήκοντα γεγονυῖα, ἑνὸς ἀνδρὸς ἔπεκ Ἰνί. 
Ὧ 8εε: Τίαι. Σ 3. τ ϑεδι Τίς. ἐἰΐ. 2. 
ΠΑ υ Ἔσαι. χἱϊ. 1γ, 4 Οος. νἱϊὶ, 2:1. 
4 Τίχα. 11, 12, 13, Τίς. ἰν σ 

8. ]οδὴ ἱ. σἱ, χἰϊὶ. σ, Αςῖδ ἱν. 43. 
ν ον. ἱϊ. 13. 

Χ ετσε οὐ, Ν.Τ. 

49, 1458. ν. 

ἐθα!, νύ το, ἘρΒ. 
ν 2 Τίσω. ἐἰ, 5, Τίς, 11. 12, ῳ'. 

1 Ἴπ8. τὸν ΟΑΌ ΚΙ, ; οι. τὸν δ᾿ ΟΕΟΡ. 
3 80 ΒΟΑΟΚΡ;Ρ, ἀ, ε, ἔ, πγ25, 82, 110, νρ. ; Κύριον ἐδ" Πετ". 

5 [π8. τῶν ΟΌΡΟΚΙΕΡ. 

480 ΟΑΟΏΌΟΚΡ ; προνοεῖται 3 ἜΟΘΚ, οπε οὐτεῖνε. 

ΥΒΙοΒ ἵλνουτβ ἴῃς οπχίδβίοη οὗ τὰς ἁγία 
εἴε. 
προσμένει: θῇς ἰδ κα Απηδ, νηστεί- 

αἷς καὶ δεήσεσιν λατρεύονσα νύκτα καὶ 
ἡμέραν (ἴυκς 11. 37). προσκαρτερεῖν ἰδ 
ΤΩοτα υ508] ἴῃ 1818 οοπποχίοῃ, δ.9΄., Εοπι. 
χὶ!. 12, ΟΟΪ. ἱν. 2. 

ΕἸ]. ποῖεβ ταὶ Ῥδὺ] αἰνναγβ ἢδβ τῆς 
οτάεσ νυκτ. καὶ ἦμ. 48 Πεῖε. [υἱὸ ὯΔ8 
4180 {Π18 ογάδσγ, συ τπς δος,, δὰ ἧμ. καὶ 
ψυκτ᾿ ἘΠ} ἴῃς ρεη. [ἡ εν. ἴῃς ογάοσ ἰ8 
ἡμ. καὶ νυκτός. 

νει. 6. σπαταλῶσα : ΤἼε πιοάεγῃ ἴεΓτ. 
,7αΞέ, ἰὰ ν Ὡς τὰς ποείοη οὗ ργοάϊ ρα! ἐν 
δηὰ ᾿νΑ βίο 688 ἰδ ποτα ὑγοτηϊπεηΐ ἴΠδἢ 
ἴδε οὗ βεπβυδὶ ἱπάυϊρεηος, ἜΧΆΟ Ϊ ἐχ- 

6 8868 [πε βἰγσηίβοδπος οὗ τῃϊ8 ννοσά. 
Ὡς ΚΕΝ. :ὰφ ἐλαΐ ρίσείμ μεγεεῖ ἐο ῥίεα- 

δμγέ, ἰδ ϑίγοηρες ἴδδΔη ἴδε ΑΝ. Α βοπης- 
ννδδῖ ἀδτγίεσ ἔογοε ἰ8 ρίνεη ἴο ἰὲ πεγε ὃν ἴπ8 
Δββοοϊδίεά νεῦῦ ἰπ νεῖ. σἱ, καταστρηνιά- 
σωσιν. Τῆς Νυΐξ. [5 ἐε!ἰοἰζουδ, Οκας ἐν 
ἀεϊοὶὶ5 ἐςί, υἱύέης νιογίμα 65. ἼΤῃα 6χ- 
Ρτεβδίοῃ 18 τῦογε ἴεσβε ἴπδη ἴῃ εν. ἰἰΐ. 
Σ, ὝΒου δαβὲ ἃ παπὶὲ ἴπδῖ δου ᾿ἰνεβὲ 
Δπὰ του αὶ ἀεδὰ ", ΟΥ̓ Εοπι. νἱΐ. το, 
24, Ἐρἢ. ἷν. 18... Ννεϊδβιεἰπ αυοῖε8 ἴῃ 
11υβιγδιίομι ἔγοπι ϑιοῦδευβ (238), 48 ἀδ- 
βογιρεῖινε οὗ ἃ βοὸσ τηδῃβ "πε οἵ δηχίεϊυ, 
πένης ἀποθανὼν φροντίδων ἀπηλλάγη, 
ζῶν γὰρ τέθνηκε. 

Ψεσ. 7. ταῦτα ἰδ δεδὶ τεΐειτεά τὸ νοσ. 
4. ΜΠ [8 ἱπιρ!εά ἰπ)αποιίοηβ το ἴπ6 
γουηρε ρεπεγδιίίοη ἴὸ βϑυρροζσέ ἰδεῖς 
“ΝἰάονΒ. 

ἀνεπίλημπτοι : {.6., 411] ΟὨτίβεϊδπ8 
ΨΒοπΣ 1ἴ σοποεσηβ, ποὶ ννϊάοννβ ΟὨΪΥ. 

νεῖ. 8. Τῆς ΟΠ τί βείδῃ ἕδιτ ἱποίυδεβ 
δε Ἰανν οὗ Ιονθ. Τῇε πιογαὶ ἰδαςβίηρ οἵ 
ΘΟ γιβείδηι εν τεοορηίβεβ τῆς ἀϊνίης οτρίπ 
οὗ 411 παίυσαὶ δπὰ ἱπποοεηῖ δυτηδη δῆες- 
τίοπβ. Τῆς υπρεϊϊονετ, ἐ.ε., τῇς Ῥογῃ 
Ἀεδίδεη, ροββεββεβ πδίαγαὶ ἔλγλν δῆεο- 

ΝΟΙ,. [ν. 

τίοη ; δηὰ τβουρῇ ἔπεβε ἔδεϊἰρβ τῇδυ θὲ 
δβἰυπιεά Ὁγ βᾶναρετυ, ἴῃς Βεδίβεη σε ποῖ 
Εἰκοῖν ἕο δα βορῃίβεϊίσαδῖδα Ὁγ Βυπιᾶπ ρετ- 
νοΙΒΊΟΩΒ οὗἁ τοὶ ρίοῃ, δυο ἢ}β!. δ ἴποδε ἀε- 
πουηοεά Ὀγ [εϑὺ8 ἰη Μασὶς νἱϊ. ΕἸ]. βᾶγβ. 
“ΤῸ 18 οσίῆγ οὗ ποιῖῖος ἐπα ἴ8ε Εβδεπεβ 
ψετε ποῖ Ρεσγπτςά το κίῖνε ταὶ! τὸ {πεῖς 
τεϊδεῖνεβ ΝΥ κμουΣ Ἰεᾶνε ποτ: μρυβεϑα ἐπί- 
τρόποι; [ΠουρὮ ἴΠῸῪ πιὶρμε δον ἀο 80 
ἴο οτμοῖα ἰῃ Ἰ ρὰ ; 866 ]οβερῇ. Βεἰ!. γμά. 
ἰϊ, 8, 6.᾽" 

Τῆς ΟΒτβείδῃ ννῆο [4118 θεΐονν ἴῃς θεβὲ 
Βεδίπθη βίδηδαγὰ οὐὨἩ ἁ ὠ(λπιὶΐν δθεςκίοη ἰ8 
τῆς πιοῖς δἰαπιενοσίθυ, βίποα ἢς 88, 
νδδὶ ἴῃς πεδίμθη 848 ποῖ, πε βυργεπὶς 
ἐχατηρίς οὗ ἴονε ἱπ [|ε88 ΟΠ τίδι. Ἂς 
ΤΛΔΥ δά παῖ [|ε808 Ηἰπιβεῖῖ ψανε δῇ 
ἐχδτηρὶς οἵ ρζονίἀϊηρ ἔοσ οπεβ ονῃ, 
Ψ ῃοη Ηε ρῥγονίἀεὰ ἃ ἤοπὶὲ ἔος Ηϊβ 
τροῖπεσ τῆ της Ὀεϊονεὰ ἀϊεοίρῖε. 

οἱ ἴδιοι δες πδᾶσ γαεϊδεϊνεβ : οἱ οἰκεῖοι, 
τ στρ οΓ5 οὗ ΟΠ θ᾽ Β δουβεῃοϊά. Οης οὗ ἴδε 
τηοοβῖ βυῦε!ς τεπιρίδείοηβ οὗ ἔπε Ὠενὶϊ ἰ8 
δὶβ βυρρεβείοη δὲ γνγὲ σᾶῃ Ὀεβὲ σουρὶν 
ἢ τῆς ἀεπιδη 8 οὗ ἀυέγ ἴῃ δοπὶς ρίδος 
δι ΔΝΆΥ ἴτοτα οὐσζ Ποπῖθ. 7|ε8118 δἰ ννανβ 
ΒΑΥ8, ῃῸ τῆς ποχὶ τπίηρ; “Βερίη ἔγοσῃ 
7ετυβαίετη ", Τῆς ρῥδίῃ οὗ ἀυΐν ερὶπβ 
ἔγοπι νη οὖσ οὐνῃ ΠουΒ6, ἀπά νγὰ πγυβὲ 
ψΑΠ}ς τὰ οα οὐγ οὐνῃ ἔεεϊ. 

οἰκείων : Τε οπιίββίοη οὐ {πε δγίῖοῖς 
ἰπ {με ἔγαε τεχὶ Ὀεέογε οἰκείων ρτεοϊυ 68 
ἴδε ροββ: Ὀ1ΠΠ  οὗὨ ἰδίσιηρ {πε ννοτά Ππεγὰ ἰῃ 
ἴδε Δ]]εροτίςαὶ βοῆδβε ἰπ νῃ]οἢ ἴτ 8 υδεὰ 
ἴῃ αἱ. απὰ ἘρὮ.: “πε Ββουβεῃο]ά οὗ τ1πε 
ζαιτῇ ᾿""; “ὃς Πουδεμοϊά οἱ αοά᾽". 

προνοεῖ: ΤῊΐδ νεγῦ 18 ΟἹΪΥ ἰουπὰ εἶδε- 
ψ δεῖς ἰη ΝΟΥ. ἴῃ δε ρῆτδδβε προνοεῖσθαι 
καλά, Εοηι. χίΐ. 17, 2 Οος. νἱϊ!. 2: (ἔγοπι 
Ῥτον. 1. 4, προνοοῦ καλὰ ἐνώπιον 
Κυρίον καὶ ἀνθρώπων). 

νεῖ. 9. καταλεγέσθω : ὅ8:. Ραυ] ρά88ε8 
πΔΙΌΓΑΙΙγ ἔγοσῃ σεπηδσκβ ἀρουῖ (ἢ ἀν οὗ 
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1ο. ἢ ἐν " ἔργοις " καλοῖς ᾽ μαρτυρουμένη, εἰ " ἐτεκνοτρόφησεν, 

τὰ. εν, εἰ ἢ ἐξενοδόχησεν, εἰ ἁγίων πόδας ἔνιψεν, εἰ " θλιβομένοις “ ἐπήρκεσεν, 
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Ἀςῖίδ νἱ. 3» Ἐπ Υδὴ 
χὶ. 2, 

28εει ΤΊ. 
ΠΊΝΕῚ ἃ στε οἷν, πο υΧΧ. 
Νἰδ. 4, 4 ὙΒεεα. ἱ. 6, γ, δ. χί. 37. 

ΟΒυγΟΙ πιεσηθοτβ ἴο {μεῖς νἱἀοννεά τεῖδ- 
εἶνεβ ἴο βρεοϊῆς τυϊεβ δδους (ἢς δάπιχίβ- 
βίοη οὗ ψίάονβ ἴο ἴδῃς τοὶ οὗ Ομυγοι 
νἡάοννβ (8εε Αςΐβ νὶ, τὴ. ΤΒε χήρα οὗ 
τ νος. 18 ἡ ὄντως χήρα οὗ νν. 3 ἀπά 5, 
ῆὯῸ Ψ 88 ἴο τεοεῖνε οοπδίδεγαϊίοη δπά 
οΕοἰαὶ τεοορηϊείοη. ὙΒεβε νον μδὰ 
ὯΟ ἀουδὲ ἃ τηϊηἰβίγυ ἴὸ [18]---ἃ πιϊ πἰβίσυ 
οὗ ἴονε, ὑγάγεσ, ἰπιεγοεββίοη, πὰ ρινίηρ 
οἵ (δδηκβ (Ῥοΐγοάαγρ, 4) ; Ὀὰὲ ἰὶ ἰ8 ἀιθῆουϊε 
ἴο βυρροβε 1πμδὶ 851. Ῥδυϊ, οἵ. ΔΠΥ οἵμεσ 
Ργδοιῖ δ! ταϊηἀεὰ δάἀπιηἰϑιγδίοσ, ννουἹά 
ςοπίειμιρίαῖας ἃ ρχεβυγίοσαὶ ογάδσ οὗ νἱ- 
ἄονΒ, ἐπε πιεπιθετβ οὗ νυν ἢ ννου]ὰ πίε 
ου μεῖς ἀυεςβ αἱ ἴῃς ἂρε οἵ ὅο, Δῃ ἂρε 
τεϊδείνεϊν πιοῖὲ δάναποεὰ ἴῃ τς Εδϑβε 
δηὰ ἴῃ ἴπε ἤτγβι ςεητυγυ ἴπδη ἴῃ τῆς ΝΥ δὲ 
δηὰ ἴῃ οὖς οὐνῃ {ἴπ|ὲδ.0. Ὗε πιᾶὺ δάὰ ἴῃδὶ 
ἴδε ρεπεζαὶ ἱορὶς οὗ ννἰάοννδ᾽ τηδίπίεηδηοα 
ἰθ τεβυηγχεᾶ δῃὰ σοποϊυάεά ἰπ νεῖ. τό. 

ἴῃ ἰὰς τείεσεποαβ ἴο ννἱάονβ ἐπ τῇς 
εατὶεβὲ ΟἩγίβιίδη [ἰτεγαίυτε ουϊδίάς {πε 
ΝΥ. (νὰ τῆς εχοεριίοη οὐ ἱρηπδιίυβ 
5»Ἐ}»7η. 13) ἴῃεν ἃγα πιεπιὶοπεᾶ 88 οὐ͵εςῖβ 
οὗ σμαγιιν δἰοηρ ἱτπ οτρῆδηβ, εἴς. (16- 
ῃἠδζυβ, δέγγη. 6, Ῥοῖγε. 4; Ῥοϊγοδγρ, 
4; Ἡετγπιδβ, Κγὲς. 11.,.4, Μαπά. νἱϊ., δέν: 
ἱν ν. 3, ἰχ, 26, 27; Τυδείη, 4ῤοἱ. ἱ. 67). 
Νόοηε οἴ {π68ὲ ρίδοεβ πἰπιβ δῖ Δη ογάεσ οὗ 
νΜάοννΒ. Τῆς βυδ)εοῖ σαηηοὶ ὃὲ ἔυγίπες 
ἀϊδβουδβεά ποῖα; Ὀυϊ τ1π6 ενίδεποθ 866 ΠῚ8 
ἴο Ροίπὶ ἴο πε σοποϊυ βίο πὶ ἰῃς ἰδίεσ 
ἰπβεϊτυαϊοι οὐ ννίάοννβ 88 πῃ ογάες νἱἢ 
οἴ εἶα! ἀυτίε8β ννὰβ βυρρεδβίεά Ὁγ (8 ρᾳ8- 
βᾶρε. Τα Πίβίοτυ οὗ Οἢγιβιϊδηϊν αθοτὰβ 
ΟΥπεσ Ἔχαπιρίεβ οὗ βυρροβεὰ γενῖναὶβ οὗ 
δροβίοϊ!ς ἱπβιϊτ τ Οἢ8. 

ΕΙ]., ψ8οὸ [οἱϊοννβ ατοείυβ ἰῃ ββείηρ 
ἴῃ τπ|8 νογϑὲ στερυϊδίίοηβ ταβρεςιίπρ δΔῃ 
ἐςοϊεβίαβεςαὶ οὐ ργεβογίογαὶ υνϊάονν, οὔ- 
)εςῖβ ἴο τῆς νῖενν (ἀκεὴ ἄῦονε {παῖ ἰξ 8 
ΜΙ ΡΗΪΥ ἱπιργοραῦὶς ἴπᾶὶ νῆθη οτίτεγία 
μαὰ Ὀδεη ρίνεδη, νοσ. 4 54., ἔγαβῇ βῃουϊὰ 
Ῥε δάάἀεά, ἀπὰ ἴποϑβε οἵ 80 νεσὺ ἐχεἰ είτε 
ἃ παῖυτε: ψουἹὰ τῆς ΟΠυγοῦ τπ5 [{π|1 
δεῖ δ᾽ πὴβ ἡ 

Βαϊ νεῖ. 4 54. ἄοεβ ποῖ ρίνε ἴῃς οτἰτεγία, 
οἵἱἨὁ ᾳυα!βοδίίοηβ οὗ δῃ οδῆςϊα! ννἱάον ; 
δυὲ ΟὨΪΥ ἀδβογίθεβ ἴῃς ἀοπιίπαπὶ σπάασζαο- 
τογίβεῖς οὔ τῆς [1{π οὗ τῆς “᾿νἱάονν ἱπἀεοὰ,᾽ 
υἱχκ., ἀενούοῃ ; ἀπὰ ἀραΐῃ, [ῃΠ6 ΟΠυτοῦ οὗ 
ἜΘΟΥ ἅδε, ἴπε δροβίοϊίς ποῖ 1688 ἴβδῃ 
ΔΩΥ οΟἴδατ, μ48 βπαηοὶδὶ ργοῦϊεπιβ ἴο ἀςαὶ 
ψῖῃ. ΟΒΑΠΕΥ πλδγ Ὀς ἱπάϊβοτίπιπδιίηρ, 
Ῥυὶ ἴδεῖε ἃῖα ΟἿΪῪ ἃ ᾿ἰπιϊϊεά πυροὶ οὗ 

δ Ἧετε οὐἷν, οὶ υυΧΧ. 
ἀτ Μεαος: (2), νας. 16 ουἷγ. 

ς 4 Οοτ. ἱ. 6, ἱν. 8, νἱΐ. 5,1 Τεδββ. 

Ψάονβ ἔογ Ψἤοβα ψῆοΐϊε βυρροσὶ ἴδε 
ΟΒύτγοῦ σἂη τηᾶΐίκε ἰἴ86ε17 τεβροηβίοὶς ; δπὰ 
ἀηῖ8 18 ΨὮΥ τὰς ᾿ἰπξ οὗ ρὲ ἰδ Βεῖε 80 
διρῃ. Αἴ ἃ ποῦ γουπρεσ ρὲ ἴδῃ ὅο 
ἃ Μοτήδη Ψψουὰ ςεᾶδε ἴὸ ἢᾶνα ΔηΥ ἰετηρί- 
διίοη ἴο τὰ: φραΐη. 

Γἰρμιέοοι καῖ ἱπιρογίδης ποΐεβ ου ἴδε 
βυδ)εςς ἴῃ Ηἷβ σοχησηεηϊαγυ οα Ἰρηδίίυβ, 
ϑνηγγη. 88 6, 13 (4ῤοεί. Ἑαέλεγς, Ῥατὶ ἰϊ. 
νοἱ]. 1ἴ, ΡΡ. 304, 322). ϑεε αἶβο, ου ἴδε 
ἄἀεδοοποββ ψἱάονν, Ηδγηδοῖς, Μίϑσίοη απὰ 
Ἑχῤαποίοη οὗ ΟἈγίἐἰαπέίν, ττϑῃβ. νοί. ἱ. 
Ρ- 122ὥ. ΤῊ ορϊπίοῃ οἱ ϑοβ)εἰειτηδομες 
ἴμδῖ ἀεδοοπεββαβ ἃζα γεξεισεά ἴὸ ἤεγα ἰβ 
τεΐιϊεά (1) ὈΥ τῇς ρῥζονίβίοη οὗ δρε, ἀπά 
(2) Ὁγ τμὲ ἕδος τμδὲ μεν βανε δδε ἀφξαὶὲ 
ἢ Ὀείοτα, [1]. στ. 

Αρςοοτάϊης ἴο Βεηρεὶ, τῆς ρεβη. ἐτῶν 
ἀερεηάβ οἡ χήρα, μὴ ἔλαττον ὑείπρ Δῃ 
δάνετῦ, “ οἵ δο γεᾶζβ, ποῖ 1688 ᾽". 

γεγονυῖα: [{ ἰβ Ὀεδῖ ἴο σοππεοῖ τπί8 
ψ ἢ της Ρτεσεάϊηρ ψνογάβ, δ8 ἴῃ ἴὐυκε ἰϊ. 
42, καὶ ἐγένετο ἐτῶν δώδεκα. [π 
ἵδλνουτ οὗ (μἰ8 σοπποχίοῃ ἰ8 ἔδε ςοπβίά6- 
ταῖίου (μαὶ ἴῃ τῇς ρδγα!]εὶ, ἰϊΐ. 2, μιᾶς 
γυναικὸς ἄνδρα 5ίαπάξ αἰοης, ἀπά τῃδι ἰΐ 

ονυῖα ννεῖς ἴο ὃὈε ᾿Ἰοἰηεά υνἱῖ τνδδὶ 
ἰοἱοννβ, ἰξ ψουϊὰ ταοϑὲ πδίυγα!ν ἕο ον; 

. Α848 πιαῖίογ οὗ ἔδοϊ, [μἰβ ἰγδῃβ- 
Ῥοβίείοπ ἰ8β ἑουπὰ ἴῃ Ρ.; δηὰ τἷ8 σοη- 
παχίοη 8 βυρρεδίεὰ ἰῃ Ὁ, ἔννο ουγβίνεβ, 
ἃ, ἢ, 5, τοῖα νυ. (φνας γμεγίέ (ρ γμεγαῖ) 
μπΐμς υἱγὲ μχογὴ)ὴ 50, ὈΟὮ, αγτσ, Τβεοάογε 
Μορβ., Τμεοάοτζεϊ, δπά Οτίφεη. 

ἑνὸς ἀνδρὸς γυνή : Τὴε ΟΠυτοῖ ννἱάοννβ 
τουδὶ σοηξοτπὶ ἴὸ ἴῃς βαπὶῈ ἰάεδὶ οὗ (Ὡς 
ταλιτίεὰ [πὸ 28 ἴδε ερίβοορί. ὅες Τοσί. 
αὐ πχογέπι, ἱ. 7, “ Ουδηῖυπ) δάδὶ ἀε- 
ττάμαπὶ, φυδπίμπι οὐὈδίγεραπι βδηςεϊ δι 
πυριΐδς βεσυπάδε, αἰδοῖ! 1πΔ ἐςο]εβίδς εἰ 
Ρτδεβοσίριϊο Δροβίοίὶ ἀεοϊασαῖ, ουπὶ ἀΐρα- 
ΙῺὯΟΒ ποῃ βίπιϊ ργδεβίάεσε, οὑπὶ νίἀυαπι 
Δ]]ερὶ ἱπ ογάϊπεπι [αὐ. οτάϊ παιίοπεπι), πἰβὶ 
υηϊνίταπι, ποη οοποςεάϊι.᾽" 

Μψει. το. ἐν ἔργοις καλοῖς μαρτυρουμένη: 
ἐν ἢ μαρτυρεῖσθαι τῆσδ ἐπ γεσῤεοὲ 
γ΄. 8ες τε, ἀπά Μουϊίοη ἀπά Μι]Πμαη, 

αῤοσίέον, νἱὶ., νἱῖ., 562. 
[τ ἴδ ομασγαοίοσίβεῖς οὗ 186 βᾶπιῖν οὗ 

δροβίοϊίς Ὁ γι βείδηῖν τπδὶ 88 τγρίοδὶ ὃχ- 
ΔΙΏΡΙε8 οὗ “ροοὰ ψοτῖβ,᾽" 51. Ῥαὺϊ ἰπ- 
βίδηςεβ (ἢς ἀϊβομαγρε οὗ σοτηπιοηρῖίδος 
ἀυϊίεβ, “τῆς ἀδιν τουπὰ, ἴῃς σοτηπιοη 
ταβῖ ᾽". Ἐσοτ ἔργα καλά 8εε οη οἴδρ. {ΐ. ᾿-. 

εἰ ἐτεκνοτρόφησεν: ΑΒ δ485 Ὀδεη ᾿υ8[. 
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εἰ παντὶ "ἔργῳ " ἀγαθῷ “ ἐπηκολούθησεν. 11. νεωτέρας δὲ χήρας οϑ8εοι Τίσι, 

ς παραιτοῦ" ὅταν γὰρ " καταστρηνιάσωσιν ' τοῦ Χριστοῦ, γαμεῖν τ 1οα. τίν. 
εα τ: Τίπ). 8. 

ἶν, 7. Ήεςε δεῖς ΒΟΙΧΧ. 

1 80 ΜΟΌΚΙ,; καταστρηνιάσονσιν ΑΕΘΡ, 3:. 

εχρίαἰπεά, ἐδε εἰ ἰβ ποῖ 80 τηυςἢ ἀερθη- 
ἄεηι οὔ καταλεγέσθω 48 εχρ᾽απαίοτγ οἵ 
ἐν ἔργοις καλ, μαρτ. Τῆς τεπάετίπς οὗ 
{δε Νυϊρ., ἀ, ἔ, σ, Αἴῃδ., 195 φἀμεασίέ, 
ἰ8. Ὀδιες τῆδη τ οὗ τὐἱο, πμέγίοἱέ, οἵ 
Απιῦτϑι. σημέγίοίέ. [κα ἰἴ5. ἠοῖ οὨ 1 ἀ-δίγῖ ἢ 
80 πη ἢ 458 ἴῃς ““ ΟἸ τί δι ηγ πὰ νἱτίυ- 
οὐοἷν δτϊηρίηρ ἃρ οἵ ςὨ]άτεη,᾽" μεσ οννῃ 
ος ἴῃποβε επιίγυβίεά ἴο πεῖ οπάτρε, ἐπδξ 8ῖ. 
Ῥϑὺ] [8 ἴῃ 88 πηὶπά. Τετσί. ἀφ γὴν. τεῖ. 
9, ΔΙΙυἀδϊηρ το τῃϊ8 ραββᾶρε, βᾶγβ, “" Νοῇ 
ἴδηΐυτ υηϊνίτας, ἰὰ εβὲ πυρίδο, Αἰᾳυαηδο 
εἰϊζυπίως, βεὰ εἰ πγαῖγεβ οἵ αυϊάεπι εάυ- 
ολίσιοαθβ δ] οσγυσα, δοϊ!ἶοθῖ αὶ Ἔχροσί πηθητὶβ 
οτηηΐυπι δῆεοίζαυπὶ δἰγυςίας ἔδοῖ]ς πογίης 
ςεΐεζδϑ εἰ φοπβι]ο εἰ βοϊδιίο ἴυνατζα, εἴιυϊ 
ὩἰΒΠουλπὰ8 εὰ ἀξουσυτγετίπε, μὲς υᾶς 
ἐοπλῃδ ργοθασὶ ροίεβι"". Τε Ἰδῖεσ συγ 
ΜάοννΒ, δπιοηρς οἵπες ἀυτίεβ, πδὰ ἰδὲ 
ςᾶτε οὗ ἔπε σῃυγοῦ οτρμδηβ (ς, Ηεσπιδβ 
Ἡξϑμν νη, ; μυςίαη, ἀδ νιογίε Ῥενεργίπε, 
12). 
ἐξενοδόχησεν : ΗοΒρίὶ ΚΔ] ΠΥ 8 ἃ νἱγίυς 

ἐβρεοΐα!ν ἀεπιδηδεὰ ἱπ ἃ ςοπάϊτίοι οὗὨ 
δβοοίεῖυ ἴῃ νΠΙςἢ τπεῖς 18 πτυςἢ ροίηρ ἴο 
δηὰ ἴτο, ἀπὰ πὸ βαιἰβίδοίοσυ Ποῖδθὶ δο- 
οοτηπχοάλιίοη. Τῆς αρίβοορυβ τηυβὲ ὃ6 
φιλόξενος (ἰἰϊ. 2, ψῇετε 8ες ποίε). 

εἰ ἁγίων πόδας ἕνιψεν: [{{|6 Ξίγδηρετδ 
ΜΜεῖς αἷδο “"βδὶπίβ,᾽ τη οῖβ οὔ ἴῃς 
ΟἈΒγιβείαη ϑοοίειγ, ἴπεν ννουϊά παίυγα! ν 
τεσεῖνς βρεςῖδὶ αδἰϊεπιίΊοη. ΤΠ πιίβίσεββ 
οὗ [6 ουδε Ψψουϊὰ δοὶ 45 βεγνδηΐῖ οὗ ἴῃς 
βεσνδηίβ οἵ Οοὰ (οΥ. αεη. χνῆ!. 6; σ ϑαπι. 
χχν. 41). ἴὔπ]ε85 ψγε δβϑυζὴβ {πε ὑπ- 
Ὠἰβίοσίςδὶ ομπαγδαςίεν οὗ 8.ι. [π᾿ 8 αοβρεϊ, 
ἰξ ἰ8 πδἴυγαὶ ἴὸ βδυρροβε ἔπαὶ [Π6 βίογσυ 
τοϊά ἱπ ]οδη χὶϊὶ. 5-14, δηὰ ἰἢς Μαβίεσ᾽ 8 
σοτητηδηά ἴο ἀο 485 Ης πδᾶὰ ἄοπε, ννᾶ8 
Κπον ἴο 8ι. Ραὺυϊ δηὰ Τἰπιοίῆυ. ὍΤῇα 
αὔδεπος οὗ δῃ δγίϊοϊς Ὀείοσε πόδας “18 
ἄυς το Δβ5βἰπι]διῖου ἴο ἁγίων" (Β]458, 
Ονγανιριαν, Ὁ. 151, ηοῖς 2). 

εἰ παντὶ--ἐπηκολούθησεν οὐ8 Βδοτί 
ΔῊΥ ἤυσίπες επυπηεγαϊίοη οὐ ἀείαίἶβ, ἐγ 
ἐπ βλογέ, ἐὴε λας ἀσυοίεά ἀσγεεῖ ἰο ροοά 
τοογὰϑ ΟΥ7 ἐυεγν κἰπά. ὙΠετῖς ἰδ Δη εχδοῖ 
Ῥᾶγδ] εἶ τὸ τΠ18 υ5ε οὗ ἑπακολονθέω ἰῃ [οβἢ. 
χῖν. 14, διὰ τὸ αὐτὸν [(.]ς Ὁ] ἔπακολον- 
θῆσαι τῷ προστάγματι Κυρίον θεοῦ ᾿Ισ- 
ραήλ. Τῆε Μογὰ 4᾽80 πιβᾶῃ8 ἴο “ σμεςκ᾽" 
ΟΥ̓ “νοσν ᾿" δὴ λοσουηῖ. [π Μδιΐ χνὶ. 20, 
“ἢς Βίρῃβ " δηάοτβε᾽ {πε ννοτὰ ᾽᾽ (Μου]- 
ἴοη δηὰ ΜΙΠραη, Εαῤοϑέίον, νἱὶ., νἱϊ. 376). 

80 πεζὰ ἰξ πιᾶὺ σοηῃοῖς εὐῷ κηρ νυν, 
δηᾶ ἱπίεσεβι ἴῃ, ροοά ννογίβ, τυϊίδους 
δεοῖυδ] ρεσβοηδὶ ἰδθουγ ἴῃ τπεπ,. 
ες. τσ. ὙΒεῖε ἅγα ὕνο πιαΐῃ ἑδοΐογβ 

ἴῃ ἴῃς ἱπιεγργείδιίοη οὐ τπΐ8 νεσβε: (1) ἃ 
Ἔποσαὶ Οδυσοῦ τερυϊαιίοη---αοῖ [Ιδἱά 
νη ὉΥ 81. Ρδυΐ Ὀυϊ ἰουπὰ ἰπ εχίβιεησς 

ΌΥ δἰπι--ῖμδαὶ ἃ ψϊάονν ἴῃ τεοεὶρε οὗ 
τα] εῖ ββουἹὰ ὃς ἑνὸς ἀνδρὸς γυνή; δηά 
(2) δὲβ ἀδιεγπιίπδιίοῃ ἐο πιαίκε ργονίβίοῃ 
τπδὲ πὸ βοδῃἋδὶ ἐπουϊά δτίβε ἔγσοπι ὑσοίκεη 
νονβ. Τῆα ποίίοῃ ννᾶβ (δὶ ἔπεα ννᾶ8 
ἃ τηλιτίαρε τἰ6 Ὀεῦννεεη ΟἾσίδὲ πὰ (δα 
Οδυτοῦ άον. ΤῊϊΒ ψουἹὰ Ὀς ἀ67 3γεέ 
“αίεμ, κὸν εαγίἐδ5ὲ απὰ «ἐἐ}1 υαδὰ ῥιρλέφα 
ἐνοίᾷ. (Ὁ. Ἐεν. ἰΐ. 4, τὴν ἀγάπην σον 
τὴν πρώτην ἀφῆκες (οὗ (Ὡε Οδυτοῦ δὲ 
ἘΡΒεβι}8). 

γεωτέρας ΠΊΑΥ ὃς τεπάετεά ροείἔνεϊγ, 
γομνρ. 
παραιτοῦ : γεγεοεί. ΤὨΐΒ νετ ἰδ υδοὰ 

οὗ “Ῥχγοΐδης δηὰά οἷά ννίνεβ' ἐδ Ὁ168᾽" (ἰν. 
7), οὗἨἁ “100]188 δηὰ ἱρποσδηὶ αυεβείοη- 
ἴῃρβ᾿᾽᾽ (2 Τίπι. ἰΐ. 23), οὗ “ἃ τηᾶη {μδὶ ἰ8 
Βεσεῖῖς αι" (Τίς. {1}. 10) ; 80 ἰδαξ, δὲ Άσδι 
βἰρδε, ᾿ς 86 ΕΠῚΒ ἃ ἤλιδῇ ἰεῖπὶ ἴο ὑ8δ6 ἴῃ 
τείδγεποα ἴο “γουηρ ψἰάονν᾽". Βυὶῖ τῆς 
ΑΓΒ ης88 ἰ8 Ἔχρίαἰπεά ννβδη νὰ σαπιεπ)- 
Ὀες ἴδδιὶ 8ι. Ῥδὺϊ ἰδ βρεακίηρ, ποῖ οὗ ἴδε 
νίάοννΒ ἰῇ τβεγηβεῖνεβ, Ὀυὰϊ 48 δρρ᾽ἰοδπὲβ 
ἴον δάπιηϊββίοῃ ἴὸ 16 το] οὗ βρεοΐδὶ! 
Ῥεν!ερεά ΟΒυσο ψάονβ. [ἢ ἃ Ομυτο 
511 ἱπησηδίωγε 88 ἴὸ 8 ογρδηϊβδιίοη δηά 
"»πογαΐα ἴτε δυϊπουίτίεβ νουϊὰ 6 ΟὨΪΥ 
σουγίηρ ἀἰδαβίοσ ψγέσγε ΠΕ ἴἰὸ δββυπ)α 
τῆς οοηΐοὶ οὗ γουηρ ννἱάοννβ, ἃ οἶδββ 
ψἤοδϑε οοηδιπίοη γᾶν πεῖ ἱηδερεπά- 
εηςς ἰπ ἴῃς Βεδίμεη βοοί θυ ἀσουπὰ ἴμετη. 

καταστρηνιάσωσιν: Ομ δπΐηι 
ἱμχεγίαίας ζμεγὶπέ [ἐπ ἀεϊἐοὐὲς ἐρογὶπέ, 
τῇ 310] ἐμ ΟἈγίςίο (νυϊε.). 

Τῆς νοσζὰ ἀδποῖςβ ἴῃς ραγίουϊας οἤδγ- 
δεοῖες οὗ ἰπεῖγ γεδιϊνεπεββ, [{ νὰ8 ὑπάετ- 
ποσά στ τη 18 ϑεχμαὶ ΤΕΙΣΈΕΡΕΣ ἴῃ ϑρρδέ 
δηδι. αὦ Απέϊοελ. τι, αἱ χῆραι 

σκπαταλάτωσαν, ἵνα μὴ κὐφαστρηνιάσωοι 
τοῦ λόγον. στρῆνος (ονετ-Β:ΓΕΠΡΊἢ), 
τοαπίοπμεςς οἱ ἰμχΉ οσουτα εν. χνίϊ!. 
3; στρηνιάω, εν. χνὶϊί. 7, 9, ἴο τας 
τοαπίοπ, ἰἴυ6 τυαπίοπὶν, οἵ ἱμχωγίομεϊν, 
Τῆς ρῥτγεροϑιεἴίοῃ κατά, ντ ἴῃς φεηϊεῖνε, 
8δ8 ἴῃς βεῆβε αραΐηεέ, οὗ ορροβικίοῃ, 48 
ἴῃ καταβραβεύω, καταγελάω, καταδικάζω, 
κατακανχάομαι, κατακρίνω, εἴς. 
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Μεεῖ νἱ.. θέλουσιν, 12. ἔχουσαι κρίμα ὅτι τὴν πρώτην πίστιν ᾿' ἠθέτησαν. 

Ὡ ἀΐεσ 
Ἡσρυκ 18. 

κ Αςίε χχὶν. 
46, ΟΟοἱἹ. ἱν.9, ῬὨΐΙδηι. 22. 
χὶχ. 13, Ηδδ. χί. 37. 

ον ὅταν ἢ (με βυρ)υποῖίνα ος ἰη- 
ἀϊολεῖνε, 5ε6ὲ ννίπες Μουϊίοη, Ογαριριαν, 
Ῥ.388. Το βυδ)ιποιίνε, 88 ἴῃ Πα ἰοχί, ἰδ 
ἴδε ΠοΙΠΊΔΙΠΥ σοτγοςὶ ννὰῪ οὗ ἐχργεββίηρ ἃ 
οοηϊετηρίαιεὰ ςοπίϊηρεηογ. 

τοῦ Χριστοῦ: Ηετε ΟὨΪΥ ἱπ τῆς Ῥᾳδ- 
ογαίβ. 

γαμεῖν θέλουσι: θέλειν ἢα8 ἤεῖε Δη 
Θιλρἤδιϊς βεῆβςε, 38 ἴῃ [οὉδη νὶΐ. 17; δπὰ 
8 δββοοϊδιίοῃ ἤεγε βυρρογίβ ἴῃς νίενν 
τδδὲ ἰὲ "" ἀεβίρηδιεβ πε 1} πνπῖο ἢ ρτο- 
ἀεεάβ ἔγοηὶ ἱποὶἰπαιίοη," 88 Ἵοοπιγαβιοά 
νυ βού; » “τὰς ὙΧ}}1 νυν ἢ ἐοϊ ον 
ἀεϊθεγδιίοη " (ὙΒαγεσβ Οτπιπι, ς.0.). 
γαμεῖν ἰβΒ υδεὰ οὗἩ [6 ννοχηδπ 4ἷβο, νόζ. 
14, Μαικ χ. 12; σ Οοσ. νἱϊ. 28, 34. 
ει. 12. ἔχουσαι κρίμα: ἀσεεγυὶπρ 

ἐέμδνγε. ὙΠεῖς ἰβ πὸ β8ρεοίδὶ ἔογος ἰῇ 
ἔχονσαι, 45 ΕἸ]. ἐχρΙἰηδ, " Ῥεατίηρ δρουξ 
ΜΙ ἀμ επὶ ἃ ἱπάρτηεηι, υἱς., ἰδὲ τ 
Ὁτοόκς τποεὶγ ἔτει 1". ΤΪθ βθετῃβ 
ἴοτοεἃ δπὰ υππδέυταὶ. ἔχειν κρίμα ἰδ 
ςοττγεϊδεῖνς ἰο λαμβάνεσθαι κρίμα (Ματκ 
χιΐ. 40; κε χχ. 47; οτῃ. χἰϊὶ. 2; [88. 
ἀπ, 1). ὙΠΟΥ λαῦό εοκπάενιπαΐίον δε- 
εαμ5ε, σίς., καδεμίος ἀανιπαίίοπονι φηΐα 
(νυϊξ. πὶ). κρίμα οὗ οουτδε ὉΥ ἰΐδβεῖ 
τιοδῃβ ἡμάνισηέ; Ὀὰὶ ψὮετα ἔπε οοηϊοχί, 
88 Ὦετα, ἱτρ] 168 τπδὲ ἐπε Ἰυάρπιεηὶ 18. ἃ 
βοηΐδηςς οὗ φαϊείπεββ, ἴτ ἰ8 γτβαβοηδὺϊε 80 
ἴο τγδηβὶδῖς 1, 

ν πρώτην πίστιν: ΤΗΐΒ δ48 ὈδοΏ 
Αἰτεδὰγν εχρίδιπεά. Οη ἴδε υβε οὗ πρῶτος 
ἴοι π ρος δες Β]1535, γα». Ρ. 34. 

ἠθέτησαν: αἀπημ] δά, ἐγνίέανι {εοεγμπὲ 
(Ννυϊς. πη). 

ἅμα δὲ καί ἰ5 Ῥαυϊπα. 8εε 

11 ἰβ Ὀεβὲ ἴο δββυτης Δῃ οπκίββίοη οὗ 
εἶναι, ποῖ πεσαββδγιυ [του σοττγαριίοη 
οὔ τδε εχξ, 48. Β]488 βυρροβεβ (Ο γα». Ὁ. 
247). Οη ἴδε οχαπιρὶς οἰϊεὰ Ὁ ὙΜΝίπεῖ- 
Μουΐϊέεοη, Ογαν". Ρ. 437 ἴοπὶ ΡΪδῖο, 
Ἐμέμγά. Ρ. 276 ὃ, οἱ ἀμαθεῖς ἄρα σοφοὶ 

γνθάνονσιν, ἀπά Ἀίο. ΟἾτγδΒ. ἷν. 558, 
ἸεἸὰ ποῖεβ, “" ΑἸπουρῃ ἴδε τεδάϊηρ ἰῃ 

ΡΙδῖο πᾶν ὃς ἀουδεζαϊ, (μετα ἰδ πο ἀουδὲ 
οἵ τῆς ἀρτεεπιεηξ οὗ 81. Ῥδυ]}᾽8 οοηπβίγιςο- 
τεἴοη νυ Ια δ ἀϑαρε᾽. Εἰεϊὰ δάάβ ἔννο 
ἔτοπι 81. ΟΠ γγβοβίοπι Τ. νἱΐ. Ρ. ὅοο α : τί 
οὖν; ἂν παλαιστὴς μανθάνῃς; Τ. ἰχ. ̓ ς 
259 ὃ: εἰ ἰατρὸς μέλλοις μανθάνειν. Ἠςε 
ποῖςβ ἴπαὶ πε οοττοϊδεῖνες ΡΏΓΑΒΕΟΪΟΡΎ, 
διδάξαι (ος διδάξασθαι) τινὰ τεκτόνα, 

1 Μαῖι. χίξ. 36, χα. 4, 6, Τίς. ἱ. 12, 
Ὁ ετο οὐἱγ, Ν.Τ.; 566 Ὡοΐο. ΟΝοΟΙΧΧ; βεςὲ Ὠοία. 

ΕἸ 13. "ἅμα " δὲ " καὶ ' ἀργαὶ μανθάνουσιν, " περιερχόμεναι τὰς οἰκίας, 
"2Ὁ οὐ μόνον δὲ ἀργαὶ ἀλλὰ καὶ " φλύαροι καὶ " περίεργοι, λαλοῦσαι " τὰ 

, 748. ἰδ, 20, « Ρεὶ. ἱ. 8. τὴ Δεοίδ 
ΡΤ σε. 

χαλκέα, ἱππέα, ῥήτορα, ἰ8 ἰο Ῥε ἑουηὰ ἴῃ 
6 δεδὲ νυτίΐεσβ. 
[τ 18 ἱπιροβδίθ!ς ἴο Ἴοηηεοὶ μανϑ. 

περιερχ. ΔΒ Νυ., ἀΐδοιπέ οἰγομὲγο ἀόπιος ; 
ἴοσ, 48 ΑἸζ, βᾶγβ, " μανθάνω νἱ(ῃ ἃ ρατιῖ- 
οἷρὶς δἰννᾶυβ πχεᾶῃβ ἐο δε ατυαγέ οἵ, ἑαΐε 
ποίΐος οὗ, ἴἑᾷς δοῖ ἱπιρ!ἰεὰ ἱπ ἴῃς νοζὺ "". 
Ηξετε, 4.6.» ἴμε πιεδηίηρ ψουϊά ὃς “ΠΕ 
Ἰεάση τμδῖ ἔμεν στὸ ροίηρ δδουῖ,᾽" νϊςἢ 8 
αὐβυτά, Βεηρεὶ᾽ 5 νίενν, αὶ μανθάνονσι 
ἰδ ἴο Ὀς ἰδίκεη Δρβοϊυξεῖγ, ἰβ ἐαυ δ! ἰπὶ- 
Ροββίθ!ε : “ θείην ἰάϊς, [ΠΟῪ γε ἰξάσηοσβ," 
{86 πδίυγα οὗ τῆς τπίηρβ πεν ἰδάγη ἴο θ6 
ἰηξειτεὰά ἴοτὰ ἔπε γᾶν ἴμεν βρεπά ἐπεὶς 
εἶπε. Ψοη ϑοάδπ ςοππεςῖβ μανθ. ψἱτἢ 
τὰ μὴ δέοντα ; βυρρεβείπρ πὲ τΠ6ν ἰεᾶγης 
ἴῃ ἴῃς Βουδ68 τοξεσγεὰ ἴο ἰπ 2 Τίτα, ἰϊΐ, 6 
δέλι νν88 ἰδυρῃιὶ τδεῖς (ἃ μὴ δεῖ, Τίξ, ἱ. 
11). 
περιερχό ι τὰς οἰκίας: ὙΠεδε ἴΔ8ὲ 

ψοσὰβ ΤΑ Χν ποβοῖδιν, τείεγ ἴο ἴπε ουδβε ἴο 
Βουδε νἱϑιϊδιίοηθ, σοέηρ αδομέ (Ἐ.Ν.), 
ΨΒΙΟΝ πιρῆὶ ὃ ρατὶ οὗ ἴδε πες 
ἁυιν οἵ τὴς ΟΠυγοἢ ννάοννβ; δαῖ ννἢϊς 
νουϊὰ Ὀς ἃ βουγοε οὗ ἰεπιριδιίοη ἴο γουπρ 
ψνοηεη, δπά νουϊὰ ἀερεπεγαῖς ἰπίο 
τοαπάενίηρ (ΑΝ... 

οὐ μόνον δὲ... . ἀλλὰ καί ἰ8 ἃ Ραυ]ης 
υ8εὲ οὗ σοπβίαπί οσουσγοποθ. ϑες Εοπὶ. 
ν. 3, 11, νἱΠ. 23, ἰχ. το; 2 Ὅος. νἱϊ. 7, 
νὴ, το; ΡῺ1]. 11. 27 [οὐ . . . δὲ μόνον]; 
2 Τίγλ. ἱν. 8. Αἶδο ἱπ Αςίβ χίχ. 27, 3 
Μᾶος. ἰϊ, 23. 

ἀργαί, φλύαροι, περίεργοι: Α βετίε5 
οὗ παίυταὶϊ σδυβδεβ δηὰ ςοπβεηιδποεβ. 
Τῆς βοοίδὶ ἱπίεγσγοουταε οὗὨ ἰάϊς ρεορῖς ἰβ 
πδίυγα! σμαγαςζογίβεδ ὈνῪ 511 Ἵομαίίες 
ΜΠΙΟἢ ἄοεβ ποῖ τπιεγεῖν δῆσςς τς ὑπάος- 
βίδηάϊηρ οὗ ῃοβεὲ ῆο ἱπάυϊρε ἴῃ ἱξ, δας 
Ἰεδάβ τοπὶ οα ἴο πιϊβοῃίενουβ ἱηιεσζίεσ- 
δῃοε ἰῃ οἴποσ ρεορὶε᾽β δῆδίγβ. 

φλύαροι: φλναρεῖν ἰ8 ἐουπά ἱπ 3 ]οδπ 
1ο, ῤγαξίηρ. φλύαρος [8 δΔη ερίτπεῖ οὗ 
φιλοσοφία ἰπ 4 Μδος. ν. το; δπὰ ἴῃ 
Ῥχον. χχίϊϊ. 29 (6) φλναρίαι ὁμιλίαι 
ἐνφιλόνικοι Δτε Δτηοηρ ἴῃ σοηβεαυθης 68 
οἵ ἐχοεββῖνε ψνἱης- ἀσπκίηρ. 

περίεργοι: ὃεε 2 ΤὭεβΒ. [ἰϊ. ΣΙ, μηδὲν 
ἐργαῖο νονς ἀλλὰ περιεργαζομένους. 
ἴῃ Αςῖβ χῖχ. 19 τὰ περίεργα, εμγίομς αγίς, 
τηδδη8 ἴδε αγίβ οὗ ἴῆοβε νῃο δῖα ουτγίουβ 
ῦουϊ, ἀπὰ ὑγὺ ἱπίο, τηδίζεσθ σοποεαϊδά 
το δυπιᾶη Κηονϊεάσε, ἐπιῤεγέἑποηε τὸ 
ΤΩΔη 8 αν] πεεάβ. 
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»μὴ " δέοντα. 14. " βούλομαι οὖν νεωτέρας γαμεῖν, " τεκνογονεῖν, 4 ϑεει Τί, 
" οἰκοδεσποτεῖν, μηδεμίαν " "ἀφορμὴν " διδόναι τῷ " ἀντικειμένῳ ἦ λοι- τ ξτε ουἱν, 
δορίας "χάριν 15. ἤδη γάρ τινες " ἐξετράπησαν 1 ὀπίσω τοῦ Σατανᾶ. 

δο Χ 

16. εἴ τις ᾽ πιστὴ ἔχει χήρας "ἐπαρκείτω ὃ αὐταῖς, καὶ μὴ " βαρείσθω ριξι οαὶν, 
ὯΟ! ἡ ἐκκλησία, ἵνα ταῖς " ὄντως χήραις ἐπαρκέσῃ. 

4 Οον. χὶ. 12, 6]. ν. 3. 2 Οοτ. νυ. 12. 
9, ΡΒ, ἱ. 28. τῇ Ῥεῖ. ἐἰΐ, ο οηγ, ΝΟ. 
ὅ, 11,1 [οδΒὴ ἐἰὶ. τ2, [υἀς τό. 

Ἐμυκε χί 
“ Βοσὰ. 

νιΐ. 8,11, 
Υ2ΤΒεε. ἰἱ, 4, ἡ“. [κὸ χίἑὶ. Ρ Χχὶ. 15,1 Οοσ. χνὶ. 

ΧΊ,ΟΚε νἱὶ. 47, ΘΔ]. ἐϊΐ. ῬΙ 
γϑεε: Τίπ, ἱ. 6. 

δ, ϊ. σ, τ4, Τὺ ἱ, ϑὲι Ζ ὅ8εε νεσ. 1ο. αϑεθηοίθ.0 ὕϑεενες. 3. 

1 ἐξετράπ. τινες ΑΕΕτῦ, ρα. 
318. πιστὸς ἢ ὈΚΙ,, ἃ, αι] ., δγτσ. 
580 ΟὈΚΕΡ; ἑπαρκείσθω ΜΑ[ΓΕΘ)], 17. 

λαλοῦσαι τὰ μὴ δέοντα Ἔεχρτεβ8ε8 ἴῃς 
Ῥοβίνοϊγ πιϊβοῃίενουβ δοιϊν!γ οὐ ἴδε 
φλύαροι, 45 περίεργοι. Οοπίρατε Τίϊ. 
ἰ, σὰ, διδάσκοντες ἷ μὴ δεῖ. [π οι 
Ράββαρεβ μή ἰ5 ἐχργεβδβίνς οὐ τῆς ἰπηρσο- 
Ρτίεῖυ, ἰπ τῆς τντίτετ᾽ Β ορίηίοη, οὗ νβδίενες 
ταῖρῃς σοποοίν δον ὈῈ βροΐκοη δηά ἰδυρῆῖ; 
ὙΒεεᾶβ τὰ οὐ δέοντα Ψψουϊά οΘΧρτεβ8 
186 ποιίοῃ πὲ ςετίδίη βρεοϊῆς ἱπίρτορεγ 
τοίηρθ μδά, δβ ἃ πιδῖϊεγ οἵ ἴδοϊ, Ὀεδθη 
βρόκεπ: 86ες Νίπες- Μουϊίοη, γα». Ρ. 

3. 
ψετ. 14. βούλομαι οὖν: ὅεε ποῖς οῃ 

σ Τίπι. 1ἰ. 8. 
γεωτέρας: Τῆς ἰπβετίίοη οὗ χήρας ὃε- 

ἔοτε νεωτέρας ἰη Δδουϊ 30 ουτείνεβ, ΟἾτΥΒ, 
Ὑμεοάοτεϊ, Ιοἢπ ΠαπΊδβο., ]εγουηβ, ἴ8 ἃ 
οοστεοῖ μίοββ (58. .Ν.). Τα ψΒοῖε 
ςοηΐϊεχὲ ἀδδῖὶβ ἢ τνἱάοννβ, ποὲ ψ τ 
ΜΟΤΊΘΠ ἰῇ βΈΠΟΙΑΙ, 8485 ΑΟΝ. δηά νοῦ 
ϑοάεη. 

γαμεῖν: ὙἸΠεῖς ἰ5 ποιπίηρ τεα]ν ἱποοη- 
βἰβίοης Ὀείννεεη {8 ἀε! θεταῖς ἱπίυπο- 
τίοη τῃδὲ γουηρ νίδοννβ ββουϊὰ τηδυτυ 
φαίη, δηὰ ἰἢς ςουπδβαὶ ἰπ τ Οοσ. νἱΐ. 8, 
ἴηδὶ νάοννβ βῃουϊά τεπιδίη υππιασιίεὰ, 
Τῆς ψάοννβ ἤεγε βροκεη οὗ νουϊά σοπὴς 
υπᾶεγ [ῃς 1485 οἵ ἴποβα ννῆο “πᾶνε ποῖ 
ςοπίϊπεπου ᾽᾽; ποῖ ἴο πηεπιίοη {παῖ {πε 
ΨΒοῖς ννογὶ ἀ- ροβίτίοπ οὗ τῆς σπυσγοῦ πδὰ 
αἰϊεγεὰ σοῃβιεγα Ὁ βίπος 8:. Ραὺ] μδὰ 
ντιτῖοη ᾿ Τότ. 

οἰκοδεσποτεῖν: ννεἷ] τεηάετεά ἰη Νυΐρ.» 
"μαίγες- ἀνίας 455. Ἰῇα νοῦ ἰ8 ΟὨΪΥ 
ἰουπὰ Ποῖα ἰη ἐπα Οτεοὶς ΒΙΌ]6, Ὀυς οἶκο- 
δεσπότης ἔτει απ οσουζβ ἰη τῆς ΒΥ ΠοΡ- 
Εἰδῖ8. 11 ἰ8 τῆς ἐφυϊναίεηιϊ οὗ οἰκουργούς, 
Τις, ἢ 5. 
τῷ ἀντικειμένῳ : ΤῊς Βἰηρυϊατ (ες τα.) 

ἄοεβ τοὶ τείεσ ἴο ϑαΐδη, Ὀυΐ ἰ8 υβεὰ ψζεπε- 
ΤίοαΙΥ ἴοσ υπιᾶη δάνετβατίεδ. τῇς 
Ρίυταὶ 8 τῆογε υϑιδὶ, 88 ἴῃ ἴῃς οἰδεῖ τε. 
Οὔ. ὁ ἐξ ἐναντίας, Τίς. 11. 8. 

λοιδορίας χάριν ἰ8 οοηπεςίεὰ οὗ οουγεα 
νυ ρμήν; ποὶ ψἱἢ βούλομαι, 45 
Μαοῖκ βυρψεβίβ, “1 Ψ}}.... οὐ δοοουηΐ 

οὗ τῆς τεργοᾶοῇ ψῃῖοἢ πιΐίρῃε οἰδεγινίδε 
ςοπῖα οη ἴδε Οδυσοῇ"". 

Εος τῆς 8βεπεϊπιεηΐ οἵ. νὶ. τ, Τίς. 11. 5, 8, 
σ Ῥεῖοσ ἰΐ. σ2, {. σ6. ἴῃ ἈΠ τῦδοε Ρίδςοαθβ 
1δε τεβροπβι 1} Ὑ οὗ ἴῃ ἰπβὲ 
ξεξηδαὶ μα Ἰαϊά οπ ἐρε τδτηϊεῖς ἐν, τῆς 
ΟΠυγοῦ ραπϑγαῖγ, ποῖ βρθοία!ν οὐ τῃς 
ΟΒυτοδ σγυϊετθ. Τῆς οοηπδιίγιοτϊίοη οὗ 
άριν πεῖε ἰβδ ποῖ αυἱῖε 1ἴπ6 βᾶσῃηβ 88 ἴῃ 
4]. 11. το, ΤΙς, ἱ. στ, ]υἀς τ6. Ηετε ἴἰ 

ἰβ Δῃ ἀρρεπάδρε ἴο ἴδε βεπίεηςα, Ἔχρὶδ- 
παίογυ οἵ ἀφορμὴν διδόναι. 

Ψετ, 15. τινες : 866 ῃοΐθ οη ὶ. 3. 
ἐξετράπησαν ὀπίσω τοῦ Σ.: ΤῊΪΐδΒ 18 ἃ 

Ῥιίορηδηῖς ρῆγδβε, πλθαπιπες Τλεν λαυε 
ἐμγμεά ομέ ο7 ἐμ6 τοαν [0 ἰἐγε απά ἰὲρ κε) 
απὰ παῦε 7οϊϊοισεά αὐέεγ ϑαίαπ""., “Τῆς 
Ρτεροβίτίοπδὶ υβὲ οὗ ὀπίσω, ννῆϊοἢ ἰδ 
ἐογείρῃ ἴο ρτοέδης ντίζογβ, [ῖκ68 [18 οτί βίῃ 

ποτὰ ἴδε υχχ (Ηεδτ. ὍΠΗ) " (Βἴ4βϑ8, 

Ογαρι. Ὁ. 120). ΤὮ ὈτἰπιαγΥ Ῥῶγαβε 18 
ἔρχεσθαι [4150 ἀκολουθεῖν οἵΓὁ πορεύεσθαι] 
ὀπίσω τινός. οτ ὀπίσω ἰπ Δ4η υπΐξᾶνουτ- 
ΔΌΪς δεπβα οὔ. ᾿υυκε χχί. 8, [μη χὶϊ, το, 
Αεῖϑ ν. 37, χχ. 30, 2 Ρεῖεσ ἰϊ. το, [ἅς 7, 
Εεν. χίτ!. 3. Το ρῆγαβε, πὸ ἀουδί, τείεσβ 
ἴο δοσιηδῖπίπρ τνοσβε ἴΒδη ἃ βεσοπὰ σηδί- 
τίαρσε. 

γες. 16. εἴ τις πιστή: ΤἼϊβ 8 οης οὗ 
1δοβὲ ἀϊβηου!ε8 τμδὶ ῥγονς ἴῃς δοημα ἢ ἀε 
οδαγαδςοῖεσς οἵ ἴδε Ἰεϊῖεσ. ὟΝ πιδὺ Ἔχρίδίῃ 
τ ἰῃ εἰμεν οὗ νο ψᾶυβ: (1) 1 ποῖ υη- 
πβαυεπεὶν πᾶρρεπβ μὲ ἐπε ἰδηρυάρο ἰῃ 
ψ ΒΙΟΙ ΜῈ Ἔχργα88 ἃ βεηεγαὶ βιδίεπιεηϊ 8 
υποοπβοίουβὶν οοϊουτοὰ ὉΥ ἃ ρδγίίουϊαγ 
Ἰηβίδηςε οὗ νψΒίς ἢ γε ἄγε τπἰπκίηρ δὲ ἴῃς 
ταοπιεηῖ. ϑ8ὲ:. Ῥαὺϊ πα8 βοπῆς ἀεῆηϊϊε 
οῶδε ἴῃ Πὶβ πιϊηά, οὗ 4 Οἢγίβιίαη ννοηδπ 
ΨῆΟ Παὰ ἃ νἱἱάον ἀερεπάϊηρ οἡ δε, οὗ 
ΜὮΟΒα βυρροζε 8Πὲ υνῖβῆεβ [ἢς ΟΠυτοῖ ἴο 
τεῖίενε δεῖ, οσ (2) ἴῃς νοσβθ τῇδυ Ὀε δη 
βεσίπουρῃὶ ἴο ἀνοϊἃ τε ροββϑί Ὁ} Υ οὗ 
ἴδε τυϊηρ ρίνεη ἰπ νν. 4, 7, 8 θείην βιΡ- 
Ῥοβεά το γεΐεσ ἴο πηδῃ οὔἱγ. Ψοη [τ 
ἐχρίδὶπϑ ἰἃ Ὁν ἴδε ἱπάερεπάεηςξ ρῬοβίτἰοη 
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1]. Οἱ “καλῶς “ προεστῶτες πρεσβύτεροι διπλῆς τιμῆς “ ἀξιού- 
ΠΧ 3, σθωσαν, μάλιστα οἱ " κοπιῶντες ἐν λόγῳ καὶ διδασκαλίᾳ" 18. λέγει 

ΣΧ. . 20. 
8 ὅ8ες ποῖς 

Οὔ « Τί. ἱν. το. 

οὗ πιαιτίε ννοπιεπ ἱπάϊςδιθα ἰπ νεῖ. 14 
δηὰ Τίς, ἰϊ. 56. Τῆς ρῶτγαβα ἔχει χήρας 
πιᾶν Ὀε ἱπιεπάεὰ το ἱποίυἀς ἁερεηάεπι 
νυ ϊάοννεἀ τεϊαιίνεβ, δυηΐβ οσ οουβὶπβ, νὯο 
οουἹά ποῖ Ῥε ςα]]εὰ προγόνοι. 

βαρείσθω. Οοπιράτε ἴδε υβε οἵ βάρος, 
χ ΤΠεβΒ. ἰϊ. 6, δυνάμενοι ἐν βάρει εἶναι; 
οὗ ἐπιβαρέω, τ ΤὨεΕ8. ἰΐ. 9, 2 ΤΉΕ88. {Π. 
8; καταβαρέω, 2 Οος. χίϊ. 16; ἀβαρής, 
2 Οος. χί. 9. 

ΤῊΐδβ νεσβα ρζονεβ ἔπαὶ πε κατάλογος 
οὗ ννἱάοννβ ἢεζς ἰπ νίενν ννᾶβ ρσίπλασὶν δι 
Ἰεᾶβὶ ἔοσ ροοσ τεϊϊεξ. 

γν. 17:25. Βαϊ 1 δᾶνε Ῥεεη βαγίηρ 
δδουΐϊ [Π6 βυρροτὶ οὗ ψίἄοννβ γεπιὶπὰβ της 
οὗ ἀποίδες αυσβιίίοη οὐ Οδυτοῦ ὅπδπηςα: 
τῆς ραγτβεπὶ οὗ ργεβυγιεγβ Εσυϊεν δηὰ 
βοιϊριυγαὶ ῥγίποῖρίεβ βυρρεδὲ ἐπδὲ ἴθ οῪ 
Ββουϊά δὲ τεπηυπεγαϊεά ἴῃ ῥγοροτζίίοῃ ἴὸ 
τοῖς υδείηεβ8. Ὑου ἃγὰ [δς6 Ἰυάρε οὗ 
16 ῥγεβυγίεσβ; ἰπ ἴῆς ἀϊβομαγρε οὗ τἢϊ8 
οἶος ὃς οσδυκίουβ ἴῃ δοουδίηρ, ἀπά Ὀοϊά 
ἴῃ τεδυκίηρ. 1 δάϊυγε γοὺ ἴο ὃς ἱπ)- 
ΔΙΙΪ4]. Το ποῖ δϑϑβοῖνε νίϊμους ἀεἰΐ- 

δῖα οοῃβίἀεταιίοη. Α ἰδχ ἀἰβοὶ ρ!παγίαπ 
8 ραγίηοσ ἴῃ ἰῃς συ οὗ τῆοβε βοπὶ ἢς 
ἐποουγάρεδ ἴο δίῃ. Κεερ γουγβεὶζ ρυτε. 
1 ἀο ποῖ πιϑδη 18:8 ἴῃ ἴῃς δβοοῖὶς βεῆβε; 
ου ἴῃς σοπίσαγυ, γοῦγ ςοπιίηυα! ἀο] σᾶον 
ἀεπιδπὰβ ἃ βιϊπιυΐαηι. Βυΐ, ἴο ταβυπη 
δῦους γοὺς ἀυτίεβ 28 ἃ ἰυάρε, γου πεεὰ 
ποὶ ἀϊδίγεββ γουγβεῖ ὈΥ ταϊβρίνίῃρβ ; γοῦ 
Ψ}Π δηά δι γραι Ἰυάρηινεηεβ δθοιι πηεη, 
ἐνεη ΜΠ θη οηἷγν ἱπβείποῖίνς, γε βΈΠοΓΔ 
οοστεςί. 

νεῖ. 17. Τῆς πδῖυγαϊὶ δηᾶ οὐνίουβ 
τησληΐηρ οὗ ἴῃς νεζβε ἰ8 (πὶ ψν 116 41] 
Ρτεβογίετβ ἀἰθομάτμε δαἀπκιηἰδέγαῖῖνε ἤσπο- 
τίοπβ, νν6]} οὐ ἱπά εγεπεῖγ, ΠΟῪ ἅτε ποῖ 
411 επραρβά ἰῃ ργεδοπίηρ δηά ἐεδοπίηρ. 
γε ἀϊδείπρυ βῆ περ ἴῃ τη 8 ρδββαρα 
ἴδγες ρταάεβ οὗ ργεβογίεγβ: (1) ογάϊπαγυ 
Ρτεβυγίετβ υνἱτ ἃ ᾿ἰνιηρ ψψαρε; (2) εθ'- 
οἷδπε ργεβογίεσβ (κοπιῶντες, : ΤΏΕ58. ν. 
12); (3) Ρτεβῦγιειβ ψῆο νγεῖς δἷβο 
τοδοθοῖβ ἂπὰ ἰεδοῆετθ. ΟΥ̓ Ογρτείδη 
Ἐῤὶσι. 20), ῥγεβδγέεγὶ ἀοείογες. [τ ταυβὲ 
Ὀς δά ἀεά ἐῆαὲ Ηοτῖὶ τεὐεςὶβ ἐῆε ἀϊβεϊποξίοη 
πρλμδότα (2) δπά (3) (Ολγίξεαμ Ἑεεϊδεία, 

τοΟῚ. Ῥ. : 
ὃ διδάσκων λπὰ ὁ παρακαλῶν Ψεῖς 

Ῥοββεββοσβ οὗ ἀϊβεῖποὶ δηδ τεσορηίβεά 
οΠαγίβιηδία (ἔοσ. χίΐ. 7; σ Οοσς. χίΐ. 8, 
28, 29, χίν. 6). 
προεστῶτες: ὅε6 ποῖς οη τ ΤΊπ,. ἰ“ΐ. 4. 
διπλῆς τιμῆς: Κεριμρεγαίίΐον ἰδ ἃ 

δεῖξε τοηδοσίηρ οὗ τιμή ἰπδη ῥᾷν, 88 

Ἐ Εοχ). ἰχ. 17, Χ. 11, ᾧ,.. Μασ χν. 28. 

1688 ἀϊγεοῖὶν εχργεβδῖνε οὗ πιοσεῖὶν ταοπα- 
ἴΑΥ τεαννασά. Ἂἰάάοπ βυρρεβίβ ἴδε 
τεπάεσίηρ λοπογαγίμηι. Οἡ τῇς οπς 
Βαπηά, διπλῆς οετιδὶ ΠΥ νναῖταπίβ ὑ8 
ἴῃ οοποῖυδΐϊηρ δαὶ ῥγεβγίεσβ δπδὲ 
τυϊεὰ ννε}} ννετὲ θεϊίες ραϊὰ τμᾶπ ἴποβα 
παῖ ρεσίοσπιςά τπεῖγ ἀμπεῖε8 ρεγία ποιοί γ. 
Βεηρεὶ ᾿υβεῖῆεβ ἐς Ὀεῖζεσ ΡΥ ρίνεπ ἴο 
τποδο ἴπδὲ “"Ἰαδουγεά ἴῃ τῆς νοτάὰ, εἴς.,᾽ 
ου {πε ρτουηᾶ τῃδὲ ρεΐβοῃβ 80 ΔΙ οο- 
ουρίὶςἃ τννουϊά πᾶνε [688 εἰπια ἴο δάγῃ {μεσ 
᾿νε ποοά ἱπ βεουΐασ οσσυραιίοπβ. Οπ 
ἴῃς οἵποι ἢαπά, νγεὲ τπισβὲ ποῖ ργεββ ἴΠπ6 
ἴεσπὶ ἀομδίε ἴοο βιγιςεῖγ (ς. εν. χνιΐ. 
6, διπλώσατε τὰ διπλᾶ). πλείονος 
τιμῆς (ΤΠεοά.) ἰδ πεᾶγοσ τῇς πηεδηΐηρ 
1πδη “ ἀουδ]ε ἴπδὲ οὗ τῆς νἱάονβ, οἵ. οὗ 
ἴδε ἀδδοοηβ, οἵ βἰ Ίρῖν, ᾿ἰραγαὶ βυρρογι᾽» 
(ζμεγβ.). Τῆς ρῆγαβε 18 δδβεά, δοσοσάϊηρ 
ἴο Οτοῖίυβ, οα Ὠευΐξ. χχί. 17; ἱπ τῇς 
ἀϊνίδίοη οὗ δὴ ἱπμεγίϊδπος τῆς ἤγβί-Ῥογα 
τεςεῖϊνεδ ἴννο βῆδγεϑ, ο΄.  Κίηρβ ἰΐ. 9. 
ΤΆςε ουδίοπι οὗἉ βειεἰπρ ἃ ἀουδίς βῆατε οὗ 
Ῥτονίβίοῃβ Ὀεΐοσε ργεβγίειβ δὲ τῆς ἴονε 
εαβίβ ((οηξέέ. Αῤ. ἰἰ. 28) πιυδὲ ἴδνε 
θεεη, 85 ἢς δΥεἰίςε βαυβ, Ῥαϑεά οχ ἃ πηΐβ- 
πηδετβίδπάϊηρ οὗ [ΐ8 ραββαρε. 

ἀξιούσϑωσαν ἱπιρὶἰεα τπμᾶὲὶ ψμδὲ {ΠῈῪ 
νεῖ ἀδεπιεὰ ᾿νοσῖαν οὔίπον τεοεϊνεά. 

κοπιῶντες: ΤΏετε ἰδ ΠΟ δρεοΐδὶ βίγεββ 
ἴο Ῥὲ Ἰαϊὰ οὐ τπΐ8, 8δ8 τπουρῇ βοῦς 
Ῥτεδοδεῖβ δηὰ ἰεδομοῖβ ννοτκεὰ δαγάοσ ἴῃ 
τῆς εχογοῖβε οὗ ἐπεὶς σις (ἤδη οἴπεῖβ. 

: Τῆς οπιίββίοη οὗ ἴῃς δσιϊοῖς, 
οδαγαδοίεσίβεις οὔ τῆς Ῥαβίογαβ, οὔβουγεβ 
τῆς τεΐξεσεπος ἤδτα ἴο {πα ςοπϑίδης ρῆγαβα 
ἡ" οἵ ῥγεαοῖ ἐλε τοογάὰ, οὐ ἐξα τοογὰ 
9Γ Οοά. 

διδασκαλίᾳ : ὅ8ες ποῖς οῃ ΟΠΔΡ. ἱ. 1ο, 
ψες. 18. Ἶ τη 18 νεσϑε ἰ8 γεδά υγἱτπουῖ 

οεἰτἰςαὶ ργαὐιάϊος, [τ ἱπιρ] 165. τπδὲ ἰπ τῃς 
ψτίϊοτ᾿ 8 Ἰπάρηιεηῖ 4 αυοίδιίοη ἔτοπλ ΠὨευΐ. 
χχν, 4 δπὰ τῆς ϑαγίηρ, ἄξιος, κιτιλ. 
πυῖρῃς ῬῈ οοοτάϊπαιεὰ 48 ἡ γραφή; ἰυ8ὲ 
88 1η Μαζί νἱϊ. το, Αςῖβ ὶ. 20, δηά ΗδςὉ. ἱ. 
το, ὕνο Ο. Τ. φυοϊαιίοηβ ἃζε οουρίεά ὈῪ 
ἃ καί. Ἐς [ἢ!15 ἔογπιιιΐα οὗ αυοιδιίοη, ἰῃ 
δὐάϊτίοι ἴο δε τεῆϊ., 866 Ἰοῆη χίχ. 37; 
Εοπι. ἱν. 3, χί. 2; 641]. ἷν. 30; 148. ἰΪ. 
23, ἵν, 5. 

ΤΒε ᾳυσβιίοη τπεη αγίβεϑ, [8 ἄξιος, 
κιτιλι ἃ ργονεζῦῖαὶ βαγίπρ οᾶγεϊςββὶν ΟΣ 
τϊβία ΚΘ αυοϊεὰ ὃν 851. Ῥδᾶμ] ἃ5 ἡ 
γραφή οτ, Ναβ 8:. Ῥδὺϊ ἐλῃᾶς νυ ἱτἢ 
ἰῖ8 ῥτεβεῆοα ἰπ ἃ ψγτίεη ἀοουτηςηῖ, δη 
δεῖν ροβρεῖ, {πε βαυδήεςὶ οὗ νοοῖ ννᾶ8 80 
βϑδοιεά δἃ8 ἴὸ επίῖς ἰξ τὸ ὃς ολ!]εά ἡ 
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εγὰρ "ἡ ἐγραφή, Βοῦν ἀλοῶντα οὗ "φιμώσεις 1 καὶ, ξιος ὁ ἐργάτης εογ Μμει, τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ. 

Σ ἷν. 35, Σ Ρεῖ. ἰΐ. 15. 

19. κατὰ πρεσβυτέρου ἢ κατηγορίαν μὴ ' παρα- 

Ὦ ]οδη χνίϊὶ. 29, Τίϊ. ἱ. 6, ποῖ ΕΧΧ. - 

, Μαγκ 
45, ἷν. 

ὌΚΕ 
ιΑοἶ χαῖν τ8 

Ἰοὺ φιμ. βοῦν ἀλο. ΑΟΡ, 17, 37, 80, ἄνε οἴΒεῖβ, ἢ, νᾷᾳ., ΒΟὮ., Βγτρεβῃ, Δγπλ. 

γραφή! ΤΒςε ᾳυσδβιίοπ ἢὰ8β ὕεθη ργο- 
ἡυάψεα ὃν δυρροβϑεά δοεββδγυ {ἰπλϊτϑι!οἢ 5 
88 ἴο ἰδῃς δδιϊϊεϑὲ ροββίδὶς ἀλδλὶς ἴογ ἃ 
ξοβρεῖ ; πὰ τηδην μᾶνε ἱπουρῆϊ ἰξ βαίεβι 
ἴο δάορι ϑιίεγ᾽8β βιδίεπχεπὶ παῖ ἄξιος, 
κτλ, νγὰ8 ἃ σοτηγγοη ργονεσῦ τηδάς 86 
οἵ Ὀοτἢ Ὁγ οὖς [νοτὰ (1νυκα χ. 7; Μαζί. χ. 
10), αηὰ Ὁγ 81. Ραυϊ]. [ἢ τπδὲ οδβε, ἰξ ἰ8 
ἀιϊδῆςυε το ἀνοὶά 6 σοηοϊιδίοη ἴπδὶ 8ι. 
Ῥδῃὶ ἔογξοι τδδὶ ἴΐ ννδβ οὶ ἡ γραφή; ἴοτς 
Βοσα ἰξ 18 ἢοῖ ηδλίυταϊ ἴο ἴδϊζε ἄξιος, κιτιλ., 
ἂἃβΒ ἃ δΒιρρίεπι ΔΎ ΟΥ σΟΠΗΓΠΊΔΙΟΣΥ 
βίδιεγηεπὶ ὮΥ ἴῃς ττίτογ ἰπ ἰῆς ψοτσάβ οὗ 
ἃ νῈ}1-Κηονγη ργονεσῦ. Τῆς ρτονετῦ, ἱἢ 
ἦτ βυς, 8 ταῖπεος ἐπε βεροηά ἰΐετα ἿΝ 

ραφή, ᾿υϑὲ 25 ἰῃ 2 Τίηι. ἰϊ. το, δα 
"Δ. ̓ ροῃβίθῖβ οὗ (α) “Τῃὴς ἴμοτὰ 
Κπονειδ ἴΒὸπὶ δαὶ ἅγε Ηΐ8,᾽" δηά (ὁ) 
“1,ἰ οΥ̓ΕΙΥ ὁπο τἢλιὶ παπλοῖῃ,᾽ εἴς. Ουγ 
Ι[μοεὰ πο δὲ επιρίογοὰ ργονετδβ ἰμαὶ 
“ΟΣΟ οὐττεηϊ ἴῃ ΗΠ τἰτη6, 6.,΄., υυἱκκα ἵν. 
23, Ἰοῃη ἰν. 37. ἴπ ὈοΙϊδ ἴΠεβ6 οδδε8 
Ης ἱπιϊτηδίεβ ἴπδὲ Ης ἰβ8 ἀοίηρ δο; δυῖ 
Ης ἄοεβ ποῖ ἀο 80 ἰπ Μαῖι, χ. το, οσ [ζυκα 
χ. 7. Βεείάε8, νυ ἢ ]ς [με νατγίδείοη ἢδτς Ὀ6- 
ἔνεεη Μαῖι. (τῆς τροφῆς) ἀηὰ Τὐκς (τοῦ 
μισθοῦ) ἰδ οὗ {Ὡς βᾶτης ἄερτεε 88 ἰη οἴπες 
ςᾶ8ε8 οὗ νδιγίηρ τορογίβ οὗ ϑαγίπρϑβ ἔγοτν 
Ο οοτηπιοη ἴο Μαίΐβεν δηὰ [Γαἱο, γεῖ 
δυο ναγίδιίοη ἱπ ννογάϊηρ ἰδ ποΐ ΠΠκαν ἴῃ 
ἴδε ςᾶβε οὗ ἃ νεῖ! ἰκποννῃ ργονεῖῦ. γε 
ΤΩᾺΥ δἀὰ τῆλε ἰξ ἰ8 ἀϊ ῆσαἷς το κπονν ἴο 
ψ;δὲ στ] ηρ οὗ ΟἸγίβὲ τοΐεσεηςσς 8 πηδάθ 
ἰπ σ Οος. ἰχ. 14 {τ θὲ ποὶ τηΐβ ϑαγίηρ. 
Οεἰεῖςαὶ ορίπίου ἢᾶ8 γεοθηῖὶ ρτοόννῃ ἰη- 
οἰϊπεὰά ἰο δεϊϊενε ἴμδἴ τιυςἢ οὗ ἰῆς ροδρεῖ 
ταλίοσίδὶ ννῃῖο ἢ υπάοεε5 ἴμε Θγπορεῖδεβ 
Ὑγ88 ρυῖ ἱηῖο ψτπρ Ὀείοτε οὖν 1 ογά᾿8 

᾿ λΙΠΙΒΕΙν οἱοβεάὰ. (8ες ϑαπάδυ, 
Τὴν 1ἐ γε τ ΟἈνὶεέ ἐπ σοφοί Κοεσαγεκ, 
Ῥ- 172.) Τς οπἱγν ᾳυεβιίοη, ᾿ποτείογα, ἰδ 
ῃοῖ, Οουϊά ὅ8ι. Ραυϊ Βανε τεδὰ (ες Ενδη- 
ξεὶὶς πδιταῦνε δαῖ, ΟουἹά δε δανε οο- 
οτζάϊπαιοὰ ἃ ροβρεὶ ἀοουτηεπὶ ννἱἢ τῆς 
υυττίεη οέαξίευ οὗ ἀοά, νεπεταϊεά Ὁ 
ἐνεσῪ Ἡδεῦτενν 9 μανίπρ ἃ βϑῃοῖ 41} 
τες ονη ὙΤΠε αυεδίίοη οδηηοΐ δὲ 
οοπδίδετεά δρᾶγὶ του δὶ γε Κπον ἴὸ 
πᾶνε Ὀεεη 81. Ῥδυ]8 οοποερείοη οὗ ἴῃς 
Ῥεζβοη οὗ [εβϑὺ8 Οἢτσίβε. νε πᾶν τεδά 

ὁ τλδὲ τ ννου]ὰ 6 ἃ βυγρτίδίηρ τπίπρ' 
1 81. ΡῬδὺϊ τπουρῆς οὗ τῆς νυτιτηρ8 οὗ 
ΔῺΥ σοπ ες, ΡΟΓΑΓΥ Ἀροβιϊε 88 “" ϑοσί ρίιγε," 
482 Ῥεῖ. ἰπ. 16 ἀοςβ; δυῖϊ βίπες ῃς ὃ6- 
Ἰίενεὰ τπδὲ ΟἾγίϑὲ ννἂβ “με δπά οὗ {πε 

{μὰν " (σπι. χ. 4), ἰξὲ ψνουἹὰ Ὀς Ξυγρτϊ βίη 
ψεγο Ὦς ποῖ ἴο ἢᾶνε εδβιεεπιεά Ηἱ8 ννοτὰβ 
ἴο ὃς αἱ ᾿ἰεαδὲ 8ἃ8 δυϊποζίιδιϊνε 28 186 
[μὰν] ΜὨϊοἢ Ηδ βυρεγβεάθά, 

ΤῊς οτγάες ἰῃ δυΐ. χχν. 4 ἰβ οὐ φιμ. 
βοὸν ἀλο. Τμείβαπις ἐπὶ ἰ5 αυοῖ πον 

Οζ. ἶχ. 9 ἷπ ἴῃ ἔοσπὶ ο μώσε ις βοῦν 
ἀλο. (Β"Ὦ"Ἐ6). 85. Ῥαυϊβ ἰγεδίτηεης 
οὔτδε οοπιπιληά, 45 ροϊπιίηρ ἴο Δ ΔῃδΙΟΟῪ 
ἴῃ τὰς [1 οὗ Βυπλη Ὀεΐηρ8, ἀοεβ ποῖ πεεὰ 
ΔηΥ ἀείεπος. Ους ͵υβὶ τερυάϊλείοη οἵ τὰς 
δρίσιτ ἰῷ ΏΙΟ ἢς Αβῖκ8 ἴῃ τ Οοτ., "18 ἴξ 
ἴος ἴῃς οχεὴ ἴπᾶὲ αοά οδγεῖῃ δ" πηυϑὲ 
ποῖ ὈΠ᾽ πά 8 ἴο τῆς ᾶτρε οἰεπιθης οὗ (συ τἢ 
ἴῃ 8 δηδινεσ, “" Υἵεα, ἴογ ουὺς βαίζας ἰξ νγαβ 
νπιτῖοη"". 
ες. το.Ό Τῇῶε πιεπεέοη οὗ καλῶς 

προεστῶτες πρεσβύτεροι, πὰ οἵ τδαῖ 
ΜΆΔ5 ἄς ἴο ἴμ6πὶ, παίυσα! ν βυζρεβὶβ ὉῪ 
ςοηΐγαϑε ἴῃ σοπδὶ ἀεγαίίοη οὗ υπβδιϊβἔδο- 
ἴΟΤΥ Ργεβογίεγβ. Υεῖ ὄνεη ἴπεβε σγοσα ἴο 
Ῥὲ ρτγοϊεοϊεά ἀραίηβε τῆς ῬΟΘΙΡΙΠΕν οὗ 
Διθ ἔγαγν ἀἰβιγίββαὶ. ὙΠΕΥ Ῥνεῖς ἴο δανα 
ἃ ἴλίγ {{14] ἰῃ δοοογάδησος τυἱῖῃ τδς ῥγο- 
νἰδίοηβ οὗ {πε ΟἹὰ [νν, Ὀευϊ. χίχ, 16 
866 Α'θο Ὠευῖ, χνὶΐ. 6, Νυπι. ιχχχν. 30. 
5 τεαυϊγτεπιεης οὗἩ ἔνο οἵ ἴῆγες υνῖῖ- 

Πα8868 ἰδ υδεὰ Δ]]εροτίςα!Ὦγ ἰπ 2 Οος. χίϊὶ. 
:. Οὗ ]οδη νἱϊϊ, σγ, Ηςῦ. χ, 18.) [1 δδὲ 
θεεη δϑοά, ΝῺ βδῃουϊὰ ἢ ΐ8, ἐπε οε- 
ἀϊηδεν ταῖς, ΡῈ πιεπιϊοπεά αἱ 11} Τῆς 
βοϊυτίοπ ἰ8 ἴο θὲ ἐουπά πῃ ἃ σοῃδίἀεγαϊίοη 
οὔ ἴδε ρεὶναῖς, υποίβοῖαὶ, ςμβδγαςῖεσ οἵ τς 
ΟΒεβείδη Ομυτοῦ ἤδη τὨΐ8 ερίβεϊς τνᾶβ 
νττοη. ὙΤὴὰ ΟΠυτοῦ νγᾶβ δἱορεῖπεσ ἃ 
νοϊυπίδσυ βοοίεῖγ, υπτγεοορηϊδοὰ Ὁγ ἴδ6 
βίαϊῖε. Τῇ οτἰπιεβ οὔ ἢ ἰϊ8 ρονεσηοτβ 
οουἹά δίκς οορφηίδαηοε νγεγα βρίγίιτπα]; οὐ 
{{Ί ΠΟΥ ννεσε δυο 48 νγεσε ρυπίβμδοϊα ὉΥ 
ἔα ογάϊπαγυ δβίδίε ἰανν, ἴῃς Ομυσοῦ ψνὰ8 
σοποογπεᾶ ον νὰ (ῃἢς δρίγίτυλὶ δηὰ 
τοί] ἀβρεςὶ οἵ ἴπεπι, τμδὲ ἰ8 ἴο βδν, 50 
ἴλτ δ ἴον δϑεοιοὰ Ομυγοῖ 16. ὙΠετα 
ΜΟΙ ἴπεη πο βρίγίυλὶ οουγῖβ, ἰπ ἴδ 
Ἰδίεγ βδεῆβε οἵ ἴπῈ ἴεσθ. Νὸ Οδυσοι 
οἴἶδοει οοὐἹά επίοτοα ΔπΥ δῖ βρίτιτυαδί 
Ῥυπίβηπιεηῖβ. [πὸ {π68ε οἰγουτδβίληςεβ, 
ἴδε οὔβεγνᾶπος οὗ ̓ ς ζΑ] τερυϊλιίοπβ νουϊὰ 
ποῖ δὲ ἃ τηδίϊες οὗ πδοςβϑίυ. [πάεεά ἃ 
δυροτίηϊοπάδηϊς ννοῸ ννᾶϑ ᾿ϑδίουβ ἔογ ἴδ 8 
Ῥυγτν οὗἩ τῆς Ομυτοι παϊρῃξ ἔςεὶ Ὠἰπιβεὶ ἢ 
Ἰυξιπεὰ ἰπ δούπῷ Ἴνεῆ οἡ βδιβρίςίοη, 
ψπεη τῆς αυςφϑιίοη ἀτοβα 848 ἴο {πε ἀ153- 
ΤΑΪ888] οἵ ἃ ργεβυτζεσ. 

ἐκτὸς εἰ μή : ΤῊΙΒ ρῇγΑΒ6 Δτίβ68 ἴγοτῃ ἃ 
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Κιαος. χίν. δέχου, ἢ ἐκτὸς " εἰ "μὴ ἐπὶ δύο ἢ τριῶν μαρτύρων." 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ἃ ν. 

2ο. τοὺς ̓  

ιἄςια κἰς. ἁμαρτάνοντας ᾿' ἐνώπιον ᾿ πάντων ἔλεγχε, ἵνα καὶ οἱ λοιποὶ φόβον 
19, χχν!ΐ. 
35. ἔχωσιν. 21. " Διαμαρτύρομαι " ἐνώπιον " τοῦ " Θεοῦ καὶ ὃ Χριστοῦ 

Τίπ. {ἰ. Σ ᾿ ᾿ Ἧ 
"ἢ ἐμο Ἰησοῦ 4 καὶ τῶν " ἐκλεκτῶν ἀγγέλων, ἵνα ταῦτα " φυλάξῃς “ χωρὶς 
Ώ ὅεε Τί. 

3: ; 
οτΡεῖ. ἷ. 1, ἰδ. 6, 9, 2 ]οΒῃ ἰ. 13. Μαῖι. χὶχ. 2ο (-- Μδσκ χ. 20 -- [κε χνὶϊϊ. 21), Γκυκο χί. 28, [Ιοδα 
ΧΗ, αν ἌοΙΣ δ ρικνι 4. αϑὶ, 3, Ἔσται ἱὶ. 26, 64]. νἱ. 13, Σ Τίπι. νἱ. 20, 2 Τίτ). ἱ. τ4. ᾿ ΡῸΡ 
δ. 14,1 Τίπι. ἰϊ. 8. 

το πὶ. ἐκτὸς-μαρτύρων 1,Δτη Μ58. Κποννη ἴο ]εγόγης, 180 Ἀρραγεηεῖν ΟΥρ. ἀπά 
Αμγρτϑῖ. 

31π8. δὲ ΑὉ", ἃ, ὦ, 6, αμέφηι (ποῖ τὴν, 80. ; ἰπ8. δὲ αἴξες ἅμαρτ. ΕΟ. 

518. Κυρίου ὈΞΚΙΡ, 60.) Βγτε. 

ῬΙεηὰ οἵ εἰ μή ἀηὰ ἐκτὸς εἰ. ΕχδγηρΙεβ οὗ 
ἰϊ8 ὅδε ἅγε οἰϊεὰά ἔτοπὶ [υυοΐλη. ΑἸέογὰ 
ποίεβ τῃδὶ βἰ τυ αγ “ Ρἰεοπδβὲῖς ἐχργεδ- 
Βίοπβ βιο 48 χωρὶς εἰ, οΥ εἰ μή, 8τε 
ἴουπὰ ἰπ δῖος υυγζεσβ δυο 88 Ρ᾽ υϊδοῦ, 
Βίο Οαδββίιβ, εἴς.", εἰβδπιαπη οἰϊεβ ἂἃπ 
ἰπβιγυοῖίνε αχδιηρὶς ἴοσ [8 υδε ἰπ ἴπ6 
Οἰςίδη Ῥδυϊ ἔγοπι λη ἱπβοτ ροηῃ οὗ Μορβ- 
πεδία ἰπ ΟἰΠςία οὗ ἴῃς [πηρετδὶ ρετοά 
(Βίδίε δεμάϊες, ἰτᾶπβ. Ὁ. 118). 8εε τεῆϊ. 
ἐπὶ... ύρων: ΤἼΙΒ 86επὶ8 δῇ 

αὐυτενίδιίοη ἴος ἐπὶ στόματος υ 
850 ΕΝ. ΟΛ 4 Οος. χί!Ἅ ᾿, Ἡεῦτ. 

ἽΝ ΠΝ. [εἰ ἃ ἀϊβετεηι υδε ἔγοπι 
ἐπὶ ἴπ {πε βεπβε οὗ δεΐογε (4 Ἰυάρε), 
Ματῖκ χίιϊ. ο, Αςῖβ χχν. 9,φς, 1ο. 8ὅεε ΒΙΆ88, 
Ογανι. Ὁ. 137. 

νεῖ. 2ο. τοὺς ἄνοντας: [Ιἰ 
οδπποῖ δὲ οογίδιν ἀεϊεγηγίπεὰ Ποῖα 
τιῖβ τεΐεγβ ἴο οἤεπάΐϊηρ ργεβογιεγθ ΟὨΪῪ ΟΥΓ 
ἴο δβίπῃεγβ ἰῷ βεηςογαὶ. [ἷ᾿ ἕδνουτς οὗ τῆς 
Βτδὲ αἰϊεγηδεένα, ἰβ [ῃς οοπϑδίἀογαϊίοη τπαὶ 
1 8ΕεπΊ8 ἴο Ὀς ἃ δ} 20 ]6 σοποϊ πδίοη τὸ 
νεσ. το; δπὰ {πε νεβεπηεπος οὗ τῆς δά- 
)7υταϊίοη ἴῃ νεσ. 21: γεςοῖνεβ ἴῃ ἃ ᾿υββοδ- 
τίου. [ζ Δεπιδηάβ ρτεδῖεσ πιογὰὶ οουτᾶρε 
ἴο ἄφδὶ Ἰυ οί! ν τνῖτἢ βυθοτγάϊπαις οἱῆ- 
οἶδῖβ τη νἱτἢ πὰ ταπὶς δπὰ Εἷς οἵ ἃ 
βοοίςιγ. 

Οη δες οἵμεῦ παπᾶ, τς βεαυεηος οὗ 
τπουρδι ἴπ τπεδε σοποϊ υἀΐηρ νεγβεβ οὗ ἴῃς 
«Παρίες 18 ἠοῖ ἔοστηδὶ δηὰ ἀςϊῬεσαῖς. ΑἹ- 
τπουρῇ 1ἴ 848 θεεη δῆοννῃ δῦονς [παῖ νν. 
17-25 ἴοττη οπα βεοϊίοη, τηδτκεὰά ὃν οὔς 
Ῥτοπηίηςηϊ ἰορίς, ἰῃς τεϊατιοη οὗ ΤΙπποῖ ἢν 
ἴο Ρῥιεβυγίοσγβ, ἰξ σᾶπηοῖ ὃὈς τηαϊπιαϊηοά 
τπδὲ ἐπε σοππεχίοη ἰβ ἱπάϊβραιδοὶν οὈνίουϑ; 
δηὰ τἢς υδὲ οὗ τῆς ρτεβεηὶ ρδγεςοϊ ρ]ε 8βὰρ- 
ξεϑβι8 τμδὲ Βδθίτιδὶ βίππειβ ἂτε πες ἀϊ8- 
ουδβίοη. Οἠς ἰβ τεϊυσίδπι ἴο βιρροβα 
τθδὶ δυο πλεη νουἹὰ Ὀε ἔουπά ἀπιοηρβὲ 
τῆε ῥγεβογίοσβ οἵ ἐμ ΟΒυτοῖ. 

ἐνώπιον πάντων: Αἱ ἤτει εἰρῃπὶ τη 8 
ΓΕ ὁρροιεά το τῆς ἀϊγεςείοπβ ρίνεη ὉΥ 
οὺς Τμοτὰ, Μδιε. χυὶϊ. 15, “"58ενν Πἰπὶ 

4 Ἰησ. Χριστ. ὈΞΕΚΓΡΙΡ, ζ0.,) Βγτῖ., γπῖ. 

διῖ8 ἔδυϊε θεῦνεθη ἴπες πὰ Βίπιὶ δίοπε"; 
Ῥυϊ τῆς οἌβεβ ἂζεὲ αυΐϊε ἀϊβεγεης : ΟὨγίβε 
ἰ8 ἴῃεῖς βρεακίηρ οὗ [Ὡς πηυΐυδὶ ταϊδιϊοηβ 
οἵ οπε ΟὨγίβιίδη υνἱἢ δποίδοσ, 28 Ὁὑγοίπεσβ 
ἐπ 186 Βουβθῃοϊά οὗ αοὰ; Βεζε 8ι. Ραυὶ 
ἰ8 σἰνίπρ ἀϊγεσιίίοηβ ἴο ἃ ἔδίμογ πῃ αοά, ἃ 
ΑἸ τί βιίδη συϊοσ, 88 ἰῃ 2 Τίπ). ἱν. 2, ΤΊ. ἱ. 
13, ἰΐ. 15. Μοζεονεσ, 848 ΕἸ]. ροϊπίβ 
ουῖ, ΟΠ γίβὲ ἰ8 βρελκίηρ οὗ Ἵομεοκίῃρ τπ6 
Ῥερίπηΐϊπρ οὗ ἃ βίηξῃ! βιαῖς, 81. δὰ] ἰβ8 
βρελκίηρ οἵ ρεγβίβιεηϊ βίπῃοτγϑ, 

ἵνα καὶ οἱ λοιποὶ, κιτιλ.: Οὐ. Ῥευϊ. 
χΙϊί, ΣΣ. 

γες. 21. δι. ὕρομαι: [τ '8 εᾶδγ ἴο 
866 ἴῃδι 81. Ραυΐ δὰ ποὶ ρετζίεοϊ ςοπῆ- 
ἄεηςε ἰῃ ἴῃε πιογαὶ οουζαρε οὗ Τιπιοίῃγ. 
Ηςε ἱπιειγεοῖβ βίγη ας δάϊυγαιίοηβ, νἱ. 13, 
2 ΤΣ ἱν. Ξ ἴη α Τρο ἷν. 6 ννε ταῦ 
υπάδετγείδηά αι α ἴο πηεδη ἴπδὶ 
ΡῬυχῖγ μαὰ δδαπ ἔπε βυδ᾽εςι οὗ ἃ δίσοῃξ 
δὰαϊυταιϊίοη δά άἀτεβδεὰ ὉΥ ἴῃς δροβίῖα ἴὸ 
818 ςοηνεγίβ. 

τῶν ἐκλεκτῶν ἀγγέλων: ΤΒε ερί δεῖ 
εἰεοέ ὯδΔ8 Ῥγοῦαθὶν με βδπὴς ἴοτοε 848 
λοῖν ἴπ οὖσ σοτηπῆοι ρῆγαβε, Τὰε δοὶγν 
απρεὶς. Οὐοπιρατα τῆς τεπιαγίκαὶς ρᾶγ- 
11εἰ, οἰἰεὰ Ὁγ Οἷἷο απὰ Κτ.εῦβ, ἔγοπι 
7οβερῆυβ, Β. . ἱϊ. 16,4, μαρτύρομαι δὲ 

ὰ ὑμῶν τὰ ἅγια καὶ τοὺς ἱεροὺς 
ἀγγέλους τοῦ θεοῦ καὶ πατρίδα τὴν 
κοινήν, Δηὰ Τεςίαπιεμκέ οὗ Γευΐ, χίχ. 3, 
μ ἐστι κύριος, κι. μάρτυρες ο 
ἄγγελοι αὐτοῦ, κ. μάρτυρες ὑμεῖς. Τῇε 
τείειεμοεβ ἰο δηρεῖβ ἵπ 81. Ρδ0}᾽8 
ΒΡΕΘΟδεβ δπὰ Ἰεϊζεῖβ βυρρεβὲ ἴμαὶ ες μαὰ 
ΔΏ υπαυεβεϊοπὶπρ Ῥεϊεΐ ἴῃ τρεῖς Ὀεπεῆ- 
οεηὶ πιϊηἰβιγατίοηβ; ἱπουρῇ ἢα πᾶν ποῖ 
δᾶνα διίδοῆμςά δὴν ἱτηροτίδηςς ἴο βρεου- 
ἸΔιίοπβ δ ἴο μεῖς νδείουβ ρτδάεβ. 
Ννε δῖε β8αΐε ἰῃ βαγίπρ ἴμαὲὶ ἐλς δίεοί 
αηρεὶς τε ἰάἀεπείοαὶ ὑπ “τῆς δηρεῖβ 
ὙΠΙΟΝ κερὶ {πεῖς οὐνη Ὀγί πεῖρα! ν᾽" (1. Δ 6 
6), “ τῆδὶ ἀϊὰ ποι βίη" (2 Ρεῖ. τἱ, 4). 

ΕΠ σοῖς [ΟΠ ον ΒΡ. Βυ}} ἰπ ρἰνίπα 
ἐνώπιον ἃ ἔυτυτε τεΐεγεηςε ἴο ἴῃς ΠΔΥ οὗ 
Τυάρτηεπε, ψνἤεη τῆς Ἰμογά 1 δὲ δἷἵ- 
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’ - ι Ἂν .“ ᾿ προκρίματος, μηδὲν ποιῶν κατὰ " πρόσκλισιν.ἱ 22. Χεῖρας ᾿ ταχέως τ στο ον. 

μηδενὶ ἐπιτίθει, μηδὲ " κοινώνει ἁμαρτίαις 

ἐϊ. 2. α 2} ὁδη στ. 
1 

ν Εοπι. χίν. 4, χν. 20, 2 Οοσ. Χ. 15, 1:6, 

᾿ ἀλλοτρίαις ’ σεαυτὸν « ετε οηΐγ, ρ' 
ποῖ ΧΧΧ. 

«Ὁ. ἶχ. 25. 

180 ΜΕΟΚ, 4γ7"", 6γ"", τιδηγ οἴμεῖβ, ἃ, ἔ, β, τ, νᾷ. ; πρόσκλησιν ΑΌΓΡ, 17, 31» 
37, 47", 8ὅο, τοῖς ἴλη δῆγ-ἔους οἴ εῖβ. 

τεηάεά Ὀγ ““ἴεη τῃουβαπάβ οὗ Ηἰβ ΠΟΙΥ 
οὐδ᾽" (1ἀς6 14). Βυῖ ἘΠ18 Β6επὶ8 δῃ δνᾶ- 
βίου ἄυε ἴο τηοάεγῃ ῥγεϊυάϊςε. ἐνώπιον 
ἱτρ1168 τπδὲ τῆς Βο] πη! ν οὗ ἴῃς ομαῦρα 
οσ δἀ)υτγαιίοη ἰβ πεϊρμίεπεά Ὁγ 18 Ὀείηρ 
υἱϊετεὰ ἱπ ἴῃς δοίυδὶ ργεβεπος οἵ αοὰ, 
Ομ γίβι, δὰ [86 δηρεὶβι Ῥεσῆδρθ οπε 
ΤΩΔΥ νεπΐυτα ἴο βυρροβε ἴπαι ἴῆεβε δἵς 
τῃουρμὲ οὗ δ8 πῃ ἴἄσεε νδγγίηρ ἄερτεαβ 
οὗ τεστμοΐθῃεββ ἔτοπὶ Βυπιδη ὈοῖηρΒ, τ 
οὖσ ῥσεβεηΐ ρούνεῖβ οὗ ρετοερίίου. ἀοά 
τῆς Εδίδεσ, ἱπουρῇ ἱπάεεά “Ης [8 ποῖ ἕδτ 
ἴτοτὰ δᾶ οπὲ οὗ ὑ8,᾽ “ ἀννγε 118. ἴῃ ᾿ρπὲ 
ὈΠΑΡΡγοδοῃδοϊε ᾿"᾿ ; ΟἸγίβε 1εβυ8, 1πουρᾺ 
ἰῃ οπς βεπβε Ης ἄννε!]8 ἰπ 8 δηὰ ννὲ ἴῃ 
Ηϊπι, ἰδ ἴοσ πε πιοδὶ ρασῖ ᾿πουρῆς οὗ 8 
δανίηρ Ηἰβ βρεοΐδὶ ρεβεηςε δἵ ἴδε γρῃι 
Βιδηὰ οἱ τῆς Μα]εβίν ἱπ ἴπῸ Βεάνεπβ; δυῖ 
τῆς δηζεῖβ, που ρἢ βρίσίτυαὶ δείηρβ, γα 
αἰκίη ἴο ουτγδβεῖνεβ, οσδίυσεβ 88 ννὲ δῖα, 
Ρονεῖβ ἢ ΨΠοπῚ γε ἅτε ἴῃ ἱπιγηεάϊ- 
ἃῖε δηὰ αδἰπιοδβὲ βεπδίἷες Ἵοηΐϊδοὶ, "ησάϊα 
Ῥεῖμδρβ ᾿πγουρῇ νι ἢ τῃς ἱπῆυεηοοβ οὗ 
τς Ηοὶγν ϑρίγιξ γε ςοπιπγυηίςδῖεά το 8. 

ταῦτα τεΐεῖβ ἴο 411] ἴῃς ῥγαοεάϊηρ ἀϊ8- 
οἱρ παν ἱπβιίσυοιίομϑ. 

προκρίματος: αὐείἑκε, ῥναεγ μα οέεηι. 
πρόσκλισιν : ῥαγέϊαϊ ἐν ̓ μλὴ! ἐαοίεης 

ἐπ αἰἵανι ῥαγέενι ἀεοϊ ἑπαπάο, Ναϊρ.). 
ΟΙεπι. Ἐοπι., αὐ Οον. 21, ἢΔ5 ἴῃ ΡῬΏγαβε 

κατὰ προσκλίσεις. ΤῊς τελάϊηρ πρόσ- 
κλησιν 15 Αἰπιοβὲ οεσίδίηϊυ ἄμπε ἴο ἱξδοίβιη. 
[τ ςουϊὰ οηἱν τπηεᾶπ “ ὁ ἱπυϊέαίξοη, ἰ.6., 
ἴδε ᾿μνιδίοι ΟΥ δβιιπισηοῃβ οὗ ἰμοβα 80 
Βεεῖκ ἴο ἄτανν γοιι ονεῖ ἴο {πεῖτ, δἰ ς᾽" 
(Ὑπδν σ᾽ Β ατἰπηση). 

Νεσ. 22. Ους θεβὲ ρυϊάς ἴο τῃε πηεδηΐηρ 
οὗ χεῖρας ... ἐπιτίθει ἰΒ τῆς ςοηϊεχῖ, 
δηὰ τῆοσγα Ἴβϑρεοία!ν τῆς {ο] ον οἰδυβα, 
ηδὲ. οτρίαις. μηδέ σοπβίδηιΥ 

ἱπισοάυςεβ Δῃ δχιίοπβίοη οὐ ἀδνεϊορηιεηὶ 
οὗ ναὶ μᾶ8 ἱπητηεάϊαϊεϊγ Ρι εοεάδά ; ἴξ 
πανοῖ Ὀερὶπβ ἃ πεν ἰἸορίο. Νον ἴδε ἰη- 
Ἰυποιίοη Βε ποέ ῥαγίαζεγ οΥ οὐμϑν νιθθ᾽ 5 
δἷν5 18 Τεγίδίηἶν σοηπεοιεὰ ἢ δα 
ἀϊδοι ρ! πᾶγυ τερυκε οὗ βίη, δηὰ γεΐεγβ οὗ 
οουτβε ἴο ἀεβηίξε δοῖβ οὗ β'π οοτηπγτοά 
ἶπ ἴπε ραβϑὶ, 88 ννεῖϊϊ 28 1ο τῃεὶς οοῆβε- 
αυεποεβ οὐ σοπεηυδιίίοη. Τῇς ΨΒοΪ6 
Ρτοςεάυτα 8 ουπππεᾶ: ἡῬψὲ πᾶνε ἴῃς δοςι- 
βδῖίοῃ ἴῃ νὸσ. 19, ἴα οοηνίοτίοη δηὰ βεη- 
ἴδῃς ἴῃ νεσ. 20, δηά--οἰπ τπε ἴσὰς Ραυϊπε 
βρίτιτ--τερεηίδηος δηά τεοοηο]διίίοη ἴῃ 

1ηϊ8 νεῖϑε; δηά τῆς ἰορίς οὗἁ τιϊηϊβιογίαὶ 
ἀτεαϊπιεηϊ οὗ βίη ἰβ γεβυπηεά δπὰ σοπεϊπυεὰ. 
ἰπ νεῖ. 24 54. ὟΝε οδὴ παγάϊνυ ἀουδὲ τπδὲ 
8:1. Ρδὺὶ παά ἴω δἰβ πιϊηὰ 1,εν, χίχ. σ7, 
“δου 5841: βυσεῖγ γεῦυϊα τγ πείρῃθου 
δηὰ ποῖ Ὀεᾶσ βίη Ῥεσδυβε οἵ Βίῃ,᾽" καὶ οὐ 
λήμψῃ δι’ αὐτὸν ἁμαρτίαν. ΤῸ νἱίπεδβΒ 
ἴῃ βίεπος δὴ δοὲ οἵ ψτοηρ- ἀοίηρ 8. ἴο 
ςοπηὶνς δἵ ἰῖ. [ΙΓ (Πἰβ ἰβ τὰς ἴῃ τς 
ςᾶ86 οὗ ρεἰναΐε ρΡεζβοῃβ, ΒΟΥ πλυοἢ πιοσα 
δεγίουβ δὴ οἤξηςς 18 ᾿ξ ἴῃ {πε οἂβε οὗ 
ἴποβε ἴο ἤοσα ρονεζηγηεης ἰ8 ςοτηπχ τε) 
ϑες 2 ]οδπ τσ, ὁ λέγων γὰρ αὐτῷ χαίρειν 
κοινωνεῖ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ τοῖς πονη- 
ροῖς. 

χεῖρας. .. ἐπιτίθει ἰΒ (Π6η Ὀεδῖ γε- 
ἔειτεὰ ἴο ἱγτηροβίείοῃ οἱ βδηάβ οῃ γεζοη- 
οἷς οἴεηάοιβ, ου πεῖς τς- άπκίββίοη ἴὸ 
ΟΒυσοῖ οοπηπιυπίοη. Ευδεῦίυβ (ἢ. Ε., 
νἱΐ. 2), βρεακίῃρ οὗ τεσοῃοϊϊεὰ Πεγειῖοβ, 
ἐᾶγ8, “ἼΏς δποίεης οὐυδίοπι ρτεναὶι]εὰ 
ΜΠ τερασὰ ἴὸ δυοῖ ἐπαὶ τπαῪ βου! 
τεςεῖνε ΟΠΙΥ ἴῃς Ἰαγίηρ οἡ οὗ μβαπάβ να 
ΓΆΥΕΙΒ,᾽" αι τῇ διὰ χειρῶν 
ιθέσεως εὐχῇ. ὅ8εε Οουποὶ! οὗ Νίςεα, 

οδῃ. 8, δοοοζάϊηρ ἴο οπς Ὄχρπδίίοη 
οἵ χειροθετουμένους, ἀπά Οουποῖ! οὗἁ 
Ατῖςβ, σδῃ. 8. 
Τῖβ ννᾶ8 υϑεά ἴῃ (Πε οᾶβςε οὗ ρεπἰθηῖβ 

ξεπεγαῖγ. 80 Ῥορε ϑίερβεη (8ρ. Ογ- 
τίλη, Εῤ. 74), “ 81 φαΐ ετρὸ ἃ αυδουπαὰς 
δεγαβὶ νϑηϊςης δά νοβ, πἰδὲ} ἱππονείυσ 

Ὠἶδὶ αὐυοά ἰγαάίϊταπι εϑὲ, υἱὐ πάη 1118. 
ἱπιροηδῖαγ ἱπ ραδπίταπεδτι "᾿ς. 866 Βιηρ- 
ἢᾶπι, Απμπέϊφμϊἑίες, χνὶ!!. 2, τ, πεῖς τΠ6 
151} σδποη οἵ ἴῃς σουηοῖ! οὗ Αράς (Α.Ὁ. 
506) ἰ8 οἰτεὰ : “ Ῥοςηϊϊεηῖεβ ἰετηροζς 4υο- 
Ῥοεηϊεπιίδηι ρεϊυπῖ, ἱπιροβιτοηεπὶ πλᾶ- 
πυῦπὶ εἰ οἰ] οἰυτ δυρεσ οαρυῖ ἃ βδοθγάοις 
ςοπβεαυδηίυτ.᾽" ὙΤπα απεαυν οὗἁὨ (ῃς- 
οὐβίοπι τᾶν ὃς ἀγρυςὰ ἔτοπι [ΠΕ σοηδίάετ- 
διίοη ἴπδὲ ἱπιροβιιίοη οὗ απάβ ννᾶβ 80 
τοτηϊηεηΐ ἃ ἔδδίυγε ἰη ογάϊηδιίοη, τπδὲ 1 

15 ποῖ ᾿ἰκεῖγ δας [18 '86ὲ ψουϊὰ ἢανε Ὀεδη 
εχιεηάδεὰ ἴο δηγίδίηρ εἶβε ἰξ βυοῇ ἐχίθη- 
βίοπ οουἹά ποῖ πᾶνε οἷαί πηεὰ υπημπεδιϊοποά 
δηϊ φυΐν ἱπ ἰἴῖ5 ἕδνουσ. [{ ἴῃς ἐχρίδπα- 
κίοῃ οὗ τῃϊ5 νεσβε ρίνεη ἀδονο---ὐν οἢ 18 
[δὶ οἵ Ἡδιηπιοηᾶ, Ὠςε ννεῖϊε, ΕἸΠ σοι, 
δηὰ Ἡοτσί---δε δοςερίςεά, με ἤανε πεῖς ἴδε 
Βτϑὲ ἀϊδβείπος δ υϑίοη ἴο ἴῃς συδίοπι οὗ 
τεζείνιδε Ὁδοῖκ ρεηϊξθη!β ὃν ἱπιροβίἴοῃ οὗ 
δηάβ. 
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πδ΄ οοτ, αὶ. ἁγνὸν ΄ τήρει. 23. μηκέτι " ὑδροπότει, ἀλλὰ οἴνῳ ὀλίγῳ " χρῶ διὰ 
9, 
τ τῇ. ν]. 
ΑΙ τὸν "στόμαχον; καὶ τὰς "πυκνάς σου " ἀσθενείας. 24. τινῶν 

τᾷ, 4 Τίω. ἀνθρώπων αἱ ἁμαρτίαι “ πρόδηλοί εἶσιν, ᾿ προάγουσαι εἰς κρίσιν, 
ἰν. 7. 

ΟἿΪΥ 
ΝΟ. Ὀδη. ἱ. τὰ ΧΧ. 
οὐἷγ, Ν.Τ., δὲ δά). 
1 (ον. ἐΐ. 3 Ο(ϊ. ἱν. 13. 

«ἱ τ: Τὶπι. ἱ. 18. 

11π8. σον ὈΞΕΟΚΙ,, ἢ, κ, νᾷ.» ὅ0., 84}., 
ἃ, τ. 

Τἰπιοιῶν ἰ8 οἰδάδη τὸ γεβίγαίῃ ὈῪ ἀεἰϊ- 
Ῥεζαῖα ργυάδεησς ἴῃς ἱπιρυΐδεβ οὗ πγεζε 
Ῥίῖγ. Α Βιαβίυ γεσοποι]δίίοη ἰοπιρὶβ ἐπα 
οδξεηάος ἴο Βυρροβε {παῖ πὶβ οὔεπος ςδη- 
ποῖ πᾶνε Ὀέεβδη 80 ΨνΕΙΥ Βειίουβ αἴϊζογ 81]; 
ἃπὰ 5πιοοῖῃεβ ἴπε ννᾶὺ ἴο ἃ τερεζἰἴοη οὗ 
τῆς εἷη. “αοοὐ-πδιυτεὰ ελβὺ πιθῃ 
ςαπηοὶ Ἵβοᾶρς γεβροηβί 11 Ὴν ἔος {με ἀϊδ8- 
“Δβίσουβ οοηβϑδαυςποαβ οὗ ἴμεῖσ ἰᾶχ δἀπηϊηΐ- 
βιγδείοη οὗ τῆς ἶανν. ὙΠΕΥῪ Βᾶνα ἃ βῆατζε 
ἀπ [δε β'πβ οὗ ἴποβε Ψῇοπὶ ἔποῪ δᾶνε 
εποουγαρεά ἴο βίη. ὙΤοβα ψῆὸ γίνε 
Ἰεϊῖετβ οὗ τεοοπηπιεπάδιίοη υνἱἢ ἴοο ρτεδὶ 
ΤαΑοὶ εν [411 ὑπᾶεγ ἰῃς δροβίοὶ!ς οοπάει- 
πδιίοη. 
Οη ἴδε οἴδεῦ παπᾶ, ἐἴε δηςίεπε οοπι- 

τηεηϊιδίοζβ --- Οἤτγβ., Τπεοά., ΤὨεορῆῇ., 
Οεουπηεη.---τεῖει χεῖρας ἐπιτίθει ἴο ΠΑδῖγ 
οτἀϊπαιϊίοηβ; δηὰ ἰπ βυρροσῖ οὗἨ {.δϊ8, 
δε ξεποσδῖν δάοριεά νἱεν,, ἴξ πλυδὲ Ὅς 
εταπιεὰ ἰπδι ἐπίθεσις χειρῶν υπάουδιοάϊν 
τείεσβ ἰο ογάϊηδιοη ἱπ ἷν. 14, 2 Τίπ,. ἱ. 6. 
ἢ νυις δββυπις ἴῃς βάτης γεΐδγεηος ἤεῖε, 
τῆς ἱπιεπιίοη οὗ ἴπε νναγπίηρ ψουϊὰ θὲ 
τιδῖ ΤίπιοῖΥ υνἱ}} δεβϑὲ ανοϊά οἰεγίςαὶ 
βοδλῃάδὶβ ὈὉγ θείην οδυϊίουβ δ ἴῃς ουΐϊβεῖ 
48 ἴο ἴδε οδαγδοῖες οἵ ἴμοβε βοτὰ δα 
οτάαϊπβ. Τῆς οἴαυδε ἰπ ἰϊΐ. το, καὶ οὗτοι 
“δὲ δοκιμαζέσθωσαν πρῶτον, νουϊά, ἱπ 
τιΐδ σαϑς, πᾶνε ἴῃς βδᾶπὶε τσεΐεσεηςς; δηὰ 
“νε βῃουϊά εχρίδίη ἁμαρτίαι ἀλλότριαι 
85 Ῥοβϑίθὶες ἔαΐυτα βίῃβ, ἕος τῆς σοπηπιῖ8- 
βίοῃ οἵ νης ἢ ἃ πιδπ᾿Β δλάναδποεπηεπῃί ΠΊΔῪ 
ξεῖνε ῖπι ἐδο εἶεβ, απ ἃ σεβροπβί Ὁ ] τ ἔοσ 
ἌΠΙΟΒ δἰίδοῆεβ, ἱπ νατίουβ ἄερτεεβ οὗ 
ὈΪΑπλευνοσΠίπεββ, το ἴΠ086ε ΨἢΟ ἢᾶνα τεη- 
«ἰετεά 1: ροβϑβιῖς ἔοσ ῃΐτα ἴἰο οοτηπῖς Π6ηλ. 

σεαντόν ἰ5 επηρπδίίς, τερεδιίηρ ἰη Ὀτίεῖ 
ἴδε ννλγηΐπρ οὗ τῆς ρῥγενίουβ οἴδιιδε. 

ἁγνόν : Τῆς σοπίεχι ἀεπιδηάβ {παῖ τῆς 
τηεληίηρς βπουϊὰ ποῖ ὃς ἐλαξέε (εαςέμνε 
νυὶρ.), 85 ἰῃ ΤΙΐ. 1]. 5, 2 Οον. χί. 2; δυῖ 
.βηγδ τὰ τῇς βεηβε οὗ μῤγίρλί, λοπομγαδίε, 
85 ἷἰπ 2 Οος. νἱϊ. σὰ, Ρῃ1). ἵν. 8, [48. 11}. 17. 

Μετ. 23. μηκέτι ὑδροπότει: Απ Δάε- 
αὐυδῖς ἐχρΙαπαιίοη οὐὗἩἨἁ Ἀ{Π18 βεειηηρὴν ἱτ- 
τεϊεναπι ἀϊγεσιίοη 8 πδι δἰπςε ἔπεῖα ἰ8 
ἃ ςετίδίπ ἄερτες οἵ δπιϑίρυν ἱπ ἁγνός, 
8ι. Ρδὺϊ τπουρπὲ ἰξ περεββασυ ἴὸ ρυδτὰ 
Φραϊπθι ἃπΥ Ροβϑὶδῖε πιϊβυπάεγβιδηάϊηρ 

Υ ετε οὐἷν (Ν.Τ.) οὗ ἐοοά. 
Ὁ Μαῖὶ. νἱϊ!. 17, [κυκα ν. 15, νἱϊδ, 2, χἰϊὶ. τι, 12, [δα ν. ΠΩ 4. Αςἴδβ χχνϊϊὶ. 9, 

ς ἣν. 24, 25, Ηςδ. νἱϊ. 14, }υάδίτΒ νἱὶ 

Ζ ετε οὐἶγ, οι ΧΧ. Δ εσγε 

29, 2 Μεος. {ἰ. 17, χὶν. 39. 

ῬΟὮ.., ΒτΊ., ἅττῃ. ; οπι. σὸν ΝΑ}, 17, 

οἵ Κεεῤ ἐλγϑοῖ ῥηγε: “1 ἄο ποῖ τηεᾶῃ 
γοῦ ἴο ργϑοῖϊος ἃ γἰρίά δεβοειίοἰβπὶ; οα 
ἴῃς σοπίγαγυ, 1 ταίηῖς ἐμαὶ γου γα {ἰΚ εν 
ἴο ἰηυτε γουγ Βεαϊτῖι Ὁ γουζ οοτηρίεῖς 
ΔὈδβιίίηθηος ἔτοπὶ πε; 80, δ μὸ ἰοἨΡΕΥ͂ 
4 τοαϊεγ-ἀγίπλεν, εἰς." 50 Ἡοτῖ, νδο 
ἐπίῃ τπδὲ 115 18 “ ποῖ πιεγεῖν ἃ βδῃϊτασυ 
Ῥυῖ αυἱς 28 πιο! ἃ πιογαὶ ργεζερι 
(ϑικμααἱτέϊς ΟἈγὶ δ ἑαπέν, Ρ. 144) δῖ8 
ἐχρδηδιίοη ἰ8 ργείεγαθὶε ἴο ἔμδὶ οὗ δῖον 
ΨῸ τεραγάβ τἢ!8 88 ἂῃ ὄἜχαιρὶε οὗ “ἴδε 
περίΐρεηος οὗἨ τε] σοσγεβροπάεπος .... 
ΨΏδη ἃ πιᾶη ᾿Ὑτῖε8 8 ἢδ ΓΕΠΊΟΙΏΌΕΟΓΒ: 
Μη ἢς ρυϊδ ἄοννη δη δγίοῖα ἐμδὶ ὁοσυγβ 
τὰς τηοπγεηὶ ἰδ οσουτβ, ἰεδὲ ἢε δμου!ά 
αἰχεγννατὰβ ἔοσρες {π᾽ (ἥογαε Ῥαμίἐηαε). 
Βι πλεῖν Οἱ νη βυρρεβιεά τδαὶ σεαντὸν 
--ἀσθϑενείας νγ»ὰ8 ἃ πιλγρίπαὶ ἢοῖς ὉΥ͂ 
8:, Ῥδὺϊ δἰπιβεῖ, ΑἸδοσὰ 8 νίενν 8δ8 
ποῖ τῇσο (ο οοημῃεηὰ ἰξ, υἱΖς., τῆδὶ 
ΤΙπιοῖῆγ᾽ 5 νεακπεβ8 οὗ οπδγαςίοσ ννᾶβ 
οοπηεοιεά νἱτἢ δἰ οοπδβίδπς 11] ΒοδΙὮ, 
δηά τπδὶ 81. Ῥδὺὰὶϊ Βδορεά το ὅγαος δἴ8 
ἀερυῖγ 8 Ψ111 Ὁγ ἃ τοηΐς. 

Ἐοτ τηῖβ Ῥοβιείοη οἵ μηκέτι οὐ, Ματκ 
ἶχ. 25, χὶ. 14, [υυἱκς νἱῖ!. 40, 70Βη ν. 4, 
νὴ. σὰ, Εοπι. χίν. σ3, ΕΡΆ. ἵν. 28; δηὰ 
δεε ποίε οἡ Ἷἤδρ. ἷν. 1:4. 

διὰ τὸ στόμαχον: ὙΥ εἰδιεἶπ᾿ 5 ὨΔΡΡΥ͂ 
αυοιαίίοη ἴοπὶ {ἰραηίυβ, Ἐῤὶδί. 1578 
τηυδὲ ποῖ Ὀς οπκἰεά : πέπτωκε καὶ ἡμῖν 
ὁ στόμαχος ταῖς συνεχέσιν ὑ ίαις. 

γες. 24. Τῆς σοππαχίοη οἵ [8 γεηεγαὶ 
βἰδιεπιεηΐ 5 ββρεςοῖδ! ν "ἢ νεσ. 22. Τῆς 
βοἰειῃῃ νναγηΐῃρ ἀραίπβὶ ἴῃ 6 ιν] Θοηδ6- 
αυδηςα8 οὗ δῃ 1]1-σοηβίἀεγεὰ πιογαὶ ἰυᾶρ- 
τηεπῖ οη ἴποβε οοηάδετηπεὰ νγᾶ8 οδἹουϊδιοὰ 
ἴο ονεσιν απ ἃ ἡνθᾶκ τπδῃ στ δηχίεῖγ. 
Ηετε ἴδε δροβεὶς ἄββυγεβ Τἰ πιοῖμυ [δέ ἴῃ 
Δοῖυὶ ργαςῖῖςδὶ ἐχρεγίεηςε [με πιοσὰὶ ἀΐϊαρ- 
ποβίβ οὗ τπδῃ᾿ 8 Ὁμβδγδςίεσβ 8 ποῖ 80 ρεῖ- 
ΡΙεχίηρ 88 πιίρῃε Ὀὲ βυρροβεὰ δηΐϊεοςά- 
επεῖγ. Τῆς εχερεείβ οὗ προάγονσαι Δηά 
ἐπακολονθοῦσιν ἀερεπάβ οη ἰἢς νὶενν Ψε 
τλκε οὗ κρίσις; υἱΖ.. ΨΒΕΊΠοΙ ἰξ τεΐεγβ ἴοὸ 
ἃ Ἰυάρπιεπι ραβ8εά Ὀγ πηδη ἱπ {π|8 ψογ]ά, 
οζ ἴο ἴῃς πα] ἄοοπι ργτοηουποεὰ ὃν αοὰ 
ἰπ ἴπε πεχὶ. κρίσις ἰ8 υδεά οὗ ϑιςἢ ἃ 
)υάρπιεπε 88 πηδῃ ΠΊΔΥ Ρ458, ἰῃ Ϊοδη νἱῖΐ, 
16, 2 Ρεῖεσ ἰϊ. τσ, ]Ἰυὰε ο; τπουρὴ τδς 
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τισὶν δὲ καὶ " ἐπακολουθοῦσιν " 25. ὡσαύτως καὶ τὰ " ἔργα "5 τὰ ε Μετὰ χνί. 

4 καλὰ 3 " πρόδηλα, καὶ τὰ ἢ ἄλλως ἔχοντα κρυβῆναι οὐ δύνανται." 
20, 1 Ρεῖϊ. 
ἰϊ, 21, οἵ. 

ΨΙ. τ. Ὅσοι εἰσὶν "ὑπὸ "ζυγὸν δοῦλοι τοὺς ἰδίους " δεσπότας ( ϑεε: Τίαι 
πάσης τιμῆς ἀξίους " ἡγείσθωσαν, “ ἵνα “ μὴ τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ καὶ εἰοοὶ Τίω. 

“1. 

Ν.Τ. 
4. 2 Τί»). ἰἰϊ. 21, Τίς, ἐἰ. ο, ἡ Ῥεῖ. ἰΐ, χϑ, 2 Ῥεῖ. ἰξ σ 
24 ([58. "ἰϊ. 4). 

1 1ῃ8. δὲ ΑΕΟ, ἢ, ρ, 6ο. 

ἃ Ἐσεῖυκ. 11. 26, ΖεςΒ. ἰἰϊ. ο, [ετ. χχχίν. (χχνΐΐ.) 8, τσ. 
Ὁ Ηεσγϑουῖυ, 

Κο ἰΐ. 29, τ Τί. νἱ. ᾿ν Ὁ 1, 
ς 8εε: Τίῃ. ἱ. 12. ἁ Τίς, 1. 5, Εοπι. ἐΐ. 

3 τὰ καλὰ ἔργα ΚΙ,. 
5 Αἀὰ ἐστι ΚΙ,; δἀά εἰσὶ ὈΕΟΡ, 17, 6γ", ἂνφ οἴδεῖβ. 

480 ΑὮΡ, 17, 47, 67, τόσα ἴπδη τπἰσιγ-νε οἴδετε; δύναται  ΕΟΚΙ,. 

ψνοσά 8 τῆοσε ἔτεα θῖν υβεά οὗἨ [δε 
Οτοδὲ ὅπᾶὶ ᾿υἀρηιεπι. [, 28 '8 ζεπεσαι νυ 
ΔΙΙοννεά, ἴπεβε νεῖβθβ, 24 ἀπὰ 25, δῖε 
τεϑυπιρίϊνα οὗ νεῖ. 22, ἴδε κρίσις πεῖ 
ἐπάϊοαϊε ἰβΒ ἐμαὶ οἵ ἔς ΟΠυτγοῦ τγυϊεσ, 
Τιπλοῖῦυ ἱπ {Ππ|8 σαβ6, ἀδβοϊάἀϊης ἕο οσ 
δραῖηβὲ τῇς δαἀπικιβϑίοη οὐ πίε ἴο Ἵοσῃ- 
τουπίοη (οσ ἴο ογάϊπδιεϊίοη). ΙῈ ἰβ εν ἀδηὶ 
ἔδαι {πε ἤπαὶ ]υάρτηεπε οὗ σοὰά, ν᾿ ΠῖοΒ 
ΠΟ οπς οδῃ οογίδιπὶν ἐογεοδβῖ, οαπηοῖ 
ΠΕΡ οἵ δἰπάεσ 4 ἀεοϊβίοη τηδάς ἰῃ τπῖ8 
1ὸ ΌΥ οπδ πῆᾶῃ δὔοιυϊ δηοῖδεσ. Τῆς 
Πρρῤμοιε ὦ τδοη, οὗ τε οἶδιιϑε ἰ8 88 ἴοϊ- 
Ἰονβ: ἴπ τε οἂβε οὗ βοῆς πῆδη, γου 
Βᾶνα πὸ Βεβίϊδιίοῃ ἃ8 ἴο υοὺσ νεγάϊςξ ; 
τοῖς βἰπ8 δῖος ποίϊοσίουβ δῃηὰ ἔογος γου ἴὸ 
δὴ δάνειθε ᾿υάρτηεπι. ὙΝΊ τερατά τὸ 
οἴδετβ, γουγ βυδρὶςίοηϑ, γόους ἱπδιίηςεῖνα 
εἰ πς οὗ τροσαὶ ἀἰϑαρργονδῖ, οοσῃεβ ἴο ὃ6 
οοπῆγηηεὰ δηᾶ ᾿υδβειπθὰ Ὁ βιρβεαυεης 
τενεϊλιίοη οὗἨ δὶπβ ἰδαὶ μαά δε ςοη- 
ςελϊεά. ΤὨΪδβ ἰ8, ἰῃ ἴῃς πχαὶπ, [ῃ6 Ἔχρὶδ- 
πδιίοη δάοριεά ὃν ΑἸξοσγά, 
πρόδηλοι: Νοῖ οῤεη δεζογελαμά (Α.Ν.), 

θυϊ συἑάεκέ (ΕΙΝ.), νεαπέ εσέα κεπὲ (νὰ} 6.) 
ἃ8 ἰη Ηεδ. νἱΐ. 14 (πευς.). ΤΊ προ ἰδ ποῖ 
ἑηάδίςαῖῖνε οὗ δηϊεοεάεδηςε ἴῃ εἶπα, θὰς οὗ 
Ῥυθὶ!οῖεν, ἃ8 ἰπ προεγ, » ΘαἹ. [1]. σ. 
προάγονσαι: [ξ 5 Ὀεδῖ το ἴἀκε Πϊ8 ἴῃ 

ἃ τιδηβίτίνα 8686, 48 ἰῃ Α(ἴβ χὶϊ. 1, χνὶϊ. 
5, χχν. 26, οὗ ὑχίηρίης 4 Ργίδοηδσ ἔοσὶ 
ἔο τα]. Ηδτε πὰ οδ]εςξ οἵ {πε νετῦ ἰ5 
υηδετδίοοά οὔ οὗ τινῶν ἀνθρώπων. Τῆς 
τῆδη δῖα ἰῃ τπ6 οὐυβίοάν οἵ {πεῖς βίηβ, 
ὙΒΙ ἢ αἶβο τοϑεϊν δραῖπϑὲ ἴπετθ. [Ι͂ἢ τῆς 
Οἴδες οᾶβε, ἴδ υνἱῖπε58868---ἰἣς βίη 8---ο 
ποῖ ἈρΡρεᾶσ ὑπὶ}} ἴδε ρεβοηβ οὐ ἰτίαὶ 
δᾶνε μαά δεπίεηος ργοπουησεᾶ οἡ ἵἤεσῃ, 
Ὕ: δυρρὶν εἰς κρίσιν δίϊες ἐπακολον- 
θοῦσιν. 

γες. 25. ὡσαύτως Πετα, 88 ἴῃ οΒΔρ. ἰϊ. 
Ὁ, παῖυγα! ν ἱπιτοάυοεβ δὴ ἀπο ε818 ἴὸ 
ψμδὶ π48 ροπς Ὀείοτε; δηὰ τ8]8 ἀείει- 
τηΐπεβ ἔπε πηεαπίηρ οὗ τὰ ἄλλως ἔχοντα; 
ποῖ 88 ἔργα ν»ῆϊοἢ ἅτε ποὶ καλά, δυϊ 48 
ἄργα καλά νὩηϊο ἢ ᾶἃτε ποῖ πρόδηλα; ἀπηὰ 
7.βδεβ τὰς ΕΝ. τεπάεγίηρ, Τσγε αγα 

ϑοοά τ΄οογὰς ἰλαὲ αγε ευἱάεηί. Τῆς ποχὶ 
οἰαυβε ἰ8β Ρϑγϑ]1εἰ ἰο πε Τοογγεβροηάϊηρ 
Ῥατὶ οὗ νεῦ. 24: ϑὶπβ δηά ψοοὰ ψοσῖβ 
Αἰϊκα οαπηοὶ θὲ βυσοεββῆ ν δηὰ ἱπάεβ- 
Ὠϊτεῖγ σοηοοδλῖεά; πον ἐοϊ!ον.---τς ἀϊ8- 
εἰοβεά βοτῃς ἔπιε οὖ οἵδεσ ἰῃ ᾿πβεϊβολέοη 
οἵ--πε κρίσις οὗ πιεη. ΤΕ [ἰξεγα] τθη- 
ἀετίης ἰπ ἘΝ. πι., Τὰε τοογὰς ἐπα αγό 
ζοοά αγὰ ευἱάδεπέ, σουϊὰ ΟὨΪΥ ὃς ἀἄε- 
επάθὰ ὃν ἰαγίηςφς επιρμαβὶβ ου καλά, 
“βοοὰ ἰῃ ἀρρεδιᾶπος ῶἃ8 ννὲ}} δἃ8 ἴῃ 
τεδ γ᾽"; Ῥυῖ καλὰ ἔργα 15 οὗ ἔγεφυδης 
οοκύστοηςε ἴῃ ἴμεδε ἐρίβιϊεβ που ΔΩ 
δυο ἢ βρεςίαὶ δἰ ηϊβολδιίοη ; βεὲ οὐ ἰἰϊϊ. σ; 
ἃπά {Π|8 τεπάεγιης ἀερτγίνεβ ὡσαύτως οὗ 
ΔΩΥ ἴοτοε. Ψοη ϑοάδη τπίπκβ τῃδὶ νὰ 
Βανα Πεῖς ἃ τεΐεγεηος ἴο ἴῃς βαγίπρβ ἰπ 
Μδῖι. ν. :4-1ό. 
ΟΠΆΡΤΕΚ ΚΥ]Ι.--ῆνν. 1-2. Τῆς ἄυγ οὗ 

ΟὨΒεϊβιίδη βίανεβ ἰὸ Ββεδίμθη δπὰ ΟὨτίβείδη 
ταλδίεγβ τεδβρεςιίνεϊγ. 

γες. σ. Τῆς ροϊείοο-ϑοοία! ῥγοῦϊεπι οὗ 
τε δταὲ αρεβ οὔ Ὁ γίβείδη τ νᾶ Πα 
τεϊλείομ οὗ ἐγβεηδξη ἴο δἷανεβ, δὲ ἃ8 ἴπ6 
ςοττεβροηάϊηρ ρχοδίεπ Ὀείοτε ἴῃς ΟΠΌγΟΣ 
πῃ οὖσ οὐῆ ἄδγ ἰδ {πε τεϊδιίοη οὗ τῇς 
ννὨΐτς ἴο τε ςοϊουτοά τάσεβ. ΤῊς ρταηὰ 
ἀπ οὗἩ τῇς Ὀτοιϊπειποοὰ οὗὨἨ πηδὴ 8 86 
τενοϊυϊίοπαγυ ἔσε ὑπο ΟἾγιβε οἌπης ἴο 
οδβῖ ὑροῦ βαγίῃ. ΕἸἾσα, ἰ{ ἐξ 15 ἴο πηϊπίδεεσ 
ἴο εἰν! ΠἸβατίου, πιαβὲ Ὀς 80 ςοπίσοὶ]εὰ 85 ἴὸ 
Ὁς ἀϊτεοιεά. 850 νυ τῆς βοςίαὶ εἰίςβ οὗ 
ΟἸγιϑιδηϊγ; [86 δχίθης ἴο ννὩϊομ ἐμεῖς 
Ἰοψίςαὶ! οοπβεφυεποεβ ἀσὰ ργεββεὰ πιιδὲ ὃς 

ουϊλιεὰ ὉΥ Γοπηπιοη δεῆβε. Οοπε οὗ 
τῆς ρτεαῖ ἀδηρετῖβ ἴο ἴῃς ἱπίεγεδβίβ οἵ ἴ86 
ΟΒυγΟΝ ἴῃ ΦΑΓΙῪ εἰπιεβ νγὰ8 ἴῃς τεδοπίη 
οὗ τῆς ροβρεὶ ου ᾿ἰδεστν ἀπά Ἂαυδ τυ, 
Ἄοτυάς δηὰ υπαυδ!βεὰ Ὀγ σοπεί ἀεγαϊίοη οὗ 
ἴῃς οἵπες παδίυγαὶ βοςοίδὶ ςοπάϊιοηδβ, αἰβὸ 
ἀἰνίηεῖν οτάεγεά, ννεϊο ΟἸ γί βείδηι εν ννῶ8 
Το] εὰ το ἰεάνεπ, ποῖ ὑν ΠΟ] ἴο ἀΐβρίαος. 

Τῆς βἷανε ργοῦϊεπὶ αἰδο πιδεὶβ 8 ἱπ 
ἘρΡΆ. νὶ. 5, Οοἷ. {{ϊ, 22, Τίς. 11. 9, ῬΆΠ ἐπι. 
χα Ρεῖ. ἴΐ. 8. Ιῃ ες ρίαςβ ἰξ ἰ8 ἀεαὶὲ 
ὙΠ σοπβἰβίθπεῖν, ργδοιίοα! Ἵν, ΟἸγβδηϊγ. 
Το ἀϊῆσυ!ν ἴῃ τπΐἰβ νεῖβε 18 ὑπὸ 
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Φ Ρα ἰκανι!. ἡ διδασκαλία “ βλασφημῆται. 2. οἱ δὲ πιστοὺς ἔχοντες " δεσπότας. 
τι, ΜΝ ϑά. 
ΧΥΪΟΙΙ, 24. 
ἍΜεςς 
νἱ. 13, ἰχ. 

ν 4 
Μεςς. νἱϊὶ. χ7. Αοἰδ ἰν. 9. 

ζνγόν. ΤὨε οοπίγΑβὲ ἴῃ νεζ. 2, οἱ δὲ πιστ. 
ἔχ. δεσπ. 5εεπῚ8 ἴο ρζονε ἴῃδῖ ἃ δοῦλος 
ὑπὸ ζνγόν ἰβ οης ἴπμϊ δείοη 8 ἴο ἃ πεδίῃεη 
τωλβίε. Τῆς ΚΝ. ἰβ οοπεβίβεεης ἢ 
ταὴῖβ νίονν, σέ α5 πιαὴν ας αγέ ξΞεγυαπίς 
μηδέν ἐλε γολε. Τῆς δεδίδθη δβεχηδῖθ 
οὗ 8ίανε ἀϊθετεά ἴῃ ἄεστες, ποὶ ἰῃ Κιηά, 
ἴτοπι ἰμοὶς οβιϊπχαῖς οὗ οδιῖα; ἃ ΟἸσίβείδπ 
τηδβῖεσς οουϊὰ ποῖ τεραγὰ 5 βίανεβϑ 85 ὑπὸ 
ἴνγόν. 

τοὺς ἰδίους δεσπότας: Τῆς ἕοτοε οἵ 
ἴδιος ν»ὰ8 δο το ννελκεηεὰ ἰῃ ἰδίεσ 
ατεοκ τμδὶ ἰξ ἰ8Β ἀουδίξα! [Ὁ ᾿ξ δπιουπιβ 
Βεῖε ἴο ποσς ἴδῃ αὐτῶν. ὅ8ες οη [ἰϊ. 4. 

δεσπότης ἰ8 πλοῖα ΒιΓΙΟΕΥ ἴῃς ςοτγεῖδ- 
εἶνε οὗ δοῦλος ᾿Πλη ἰ5 κύριος, ἀπὰ ἰβ υϑεὰ 
ἴῃ τηϊ8 βεῆβε ἱπ τεβῖ, εχοερί ἴχυκα ἰΐ. 20. 
81. Ραὺ] π88 κύριος ἴῃ Ὧἰδ οἴδιες ερίβι 168 
(Άοπι. χίν. 4; 6]. ἵν. σα; Ἐρῇ. νὶ. 5,0; 
ΟΟἱΪ. 111. 22, ἱν. χα); θυῖ, 48. ναςε δουξεὶν 
ταπΊλγκβ, ἰῃ 811 ἴῃεβ6 ραβϑᾶρεβ ἴἤετγα 18 ἃ 
τεΐδσεπος ἴὸ ἴῃς Ὀϊνίηα κύριος νΠίοἢ 
εἶνες ἴῃς ἴεῖτ ἃ Βρεοίδ] φρργορτγίδἴεηςββ. 
πάσης τιμῆς ἀξίονς, τοογέλγ 9 ἐλε 

εγεαίεςὲ γεσῤεεί. 
ἵνα μὴ “βλασφημῆται: Τῆς ρῶτγαβα 

“ δίδβριειης ἴῃς πᾶτης οἵ ἀοά᾿᾿ ΤοπΊεβ 
ἴτοτὰ ἶβα. 11}. 5 (ο. Εξζεκ, χχχνὶ. 20-23). 
ϑες οπι. ἰΐ. 24, 2 Ρεῖ. ἰϊ. 2. 8ὅ5.ε ποῖς 
ου ν. 14. ὙΤῆε οοτσεβροηάϊηρ ραββαζε ἴῃ 
Τίς τὶ. το, ἵνα τὴν διδασκαλίαν τὴν τοῦ 
σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ κοσμῶσιν, πυρροτῖβ 
ΑἸοσὰ 5 οοηϊεπιίοη ἴηδῖ της ἀγίοὶς μεγς 18 
εφυΐϊναϊεπε ἴο ἃ ροββεββῖνε ρτοπουῃ, Ηἐς 
ἀοείγίμε. Οπ τῇς οἴδες ῃδηά, ἴῆς ρῆσαβϑε 
ἄοεβ ποῖ πεεὰ δηΥ εχρίδηδιίοη ; ἐλδ ἀοε- 
ἐγὶμε ψουϊὰ δε αυϊϊ6 ἀπαίορουβ ἴο 81. 
Ῥαυΐ 8 υδς εἰβεννῆετε ἤδη βρελκίπρ οὗ 
τῆς ΟΠ τί βείδη ἐδἰτἢ. οι διδασκαλία, δες 
ποῖς οῃ ἱ. 10. 

νεῖ. 2. Α ΟὨ γι βείδῃ βίανες ψουἹά ὃς 
τλοσα ᾿ἰκεῖὶγ ἴοὸ ῥσγεβυσες οὐ ἢἷ8 πεν 
δοαυϊτεά ἐπεοσν οὗὨ 1 θεγῖγ, δαυδι εν πὰ 
ταϊεγηϊ νυ ἰῃ ταϊδίίοη ἴὸ ἃ Οἢπτιβδη 
τηδβῖασ ἴλη ἰῃ γεϊδιίίοη ἴο οὴς ἴπαὶ ννδδ 
ἃ εδίῃεη. Τῆς ροβίοη οἵ ἃ Οῃγίβιϊαπ 
ΤΩΔΒΙΕΣ τῆσδὲ ἧανε δε ἃ ἀἰῆσυϊε οης, 
ἀϊδιταοϊεὰ δείννεεη {πε ρτίηςοίρεβ οὗ ἃ 
αϊτη ννδίο ἢ ἢς βῃαγεά υἱτἢ ἢῖ8 βίανε, δηά 
ἴδε ἴᾶαννβ οἵ ἃ βοςίαὶ βίδϊς νη ϊοἢ Πα ἔεϊς 
Μετ ποῖ ΠΟΙ ΨτΟηΡ. 1 ὍΟος. νὶϊ, 22 
δηὰ Ρῃΐϊεπι. τό 1 υδιγαῖα ἴπ6 ροβίτίοη. 

ᾶ δουλενέτωσαν : :ἐγυέ ἐδόηι αἱ 
ἐλε νιογε, νιαρὶς5 εεγυαπέ (Ναρ.). 

Ἐοτ τπῖ8 υϑς οὗ μᾶλλον «Γ΄, ἔοπι. χίν. 

μὴ καταφρονείτωσαν, ὅτι ἀδελφοί εἰσιν - ἀλλὰ μᾶλλον δουλευέτωσαν,. 
ὅτι πιστοί εἰσιν καὶ ἀγαπητοὶ οἱ τῆς " εὐεργεσίας ΄ ἀντιλαμβανόμενοι.. 

ἔτ Μεςος. ἰ,. 48,2 Μαος. χίν. 15, Γυὐκο ἱ. 54, ΑςίΒ ΧΧ. 35. 

13, 1 Οοτ. ν. 2, νὶ. 7. 9, ἘΡἢ. ἱν. 28, ν.. 
1ι. ἴρπδαῖ. Ῥοῖγεο. 4 βᾶγβ οἵ Οἢπτίβιίδη 
βίδανεβϑ, μηδὲ αὐτοὶ φυσιούσθωσαν, ἀλλ᾽ 
εἰς δόξαν θεοῦ πλέον δουλενέτωσαν. 

ὅτι πιστοί, κιτιλι: Τῆς ΟὨτείβιίδῃ 
βἷανε ἰ8 ἴο τεπηθπιῦεῖ [μὲ τς ἰαοὶ οὗ Βἰδ. 
ταδδβίασ δείηρ ἃ Οἰτίβείαπ, δεῤευίηρ απὰ 
δεϊουφά, επτι 168. ἢϊπὶ ἴο βεγνίος Ὀεζίεσ, 
1 ροβδβίδιε, ἴπαπ τμπαὶ ἄυς ἴο ἃ πεδίπεη 
τηδβίεσ. ΤΆ βἷανε ἰβ ὑπᾶεσ ἃ πιογαὶ οὗ- 
Ἰραιίοη ἴο τεηάεγ ἔδει! βογνίςε ἴὸ δηγ" 
ταβλβίεσ. [{ τῆς βρίγιτυδὶ βίδϊυβ οἵ ἴδε 
ταλβῖοσ δὲ γαϊβεά, ἰξ 18 στεδβϑοηδῦϊε ἴμδι (ἢ 
αὐδιν οὗ πε βεγνίος γτεηάεγεὰ ὃς ποὶ 
Ἰοννετεά, δυϊ ταῖμεος ἰάθαϊ ἰβεὰ. “ζτὰε 
δεπεβέ ἰ8 τῇς ἱπιρτονϑὰ υλιν οὗ ἴῃς βεῖ- 
νίος, ἀπά ἐδεν ἐπαί ῥαγέαλε οὗ οτ.ἐπ7ο» ἐὲ 
ἅτε ἰῇες τπηλβίεγβ " (Εἰεῖϊά 1:η| ἰος.). 80: 
ψυϊρ., φμὲ δεπεῇ εἰΐ βαγμεῖρεν ΠΩΣ 

εὐεργεσία δ48 [18 υδυδὶ ποη-τεϊρίοιιδ. 
ἰσηϊποαίίοη, 48 ἱπ Αςῖβ ἰν. 9. 1ἴ ἀοεβ 
ποῖ ἱπάϊοαϊῖς πε ροοάπεββ οἵ ἀοὰ ἰῃ 
τοἀετηριίίοη, 48 βυρρεβίεά ἱπ ΑΟΚ., ἰη- 
βυεποςεᾶ πο ἄουδιὲ ἀϊτεςιν ὈΥ Οδὶνίη ἀπὰ 
Βεζα, ᾿βουρῇ τῆς εχρίαπδιίοη 8 45 οἱά. 
88 Απιῦτ., ὁδοαμϑς ἐδεν αγό γαϊἐλ μι απὰ 
δεϊουεά, ῥαγίακενς οΓ ἐδλε δεπεῆί. Οὐ 
τὰς οἴπος μαπά, ἰξ ἰδ τῦογα παῖυγαὶ ἴὸ 568 
εὐεργεσία οἵ τῃε Κίπάπεδ8 οὗ Δῃ επαρίογεγ 
ἴο ἃ βεγνδηῖ οἵ εηρίογςς, ἴμδη οὗ ἴδε δά- 
ναπίαρε ραϊπεά ὃγ ἴδε ἐπηρίογε ἔγοσῃ ἢἰ8 
βεγνδηϊ 8 ροοά-Ψ}}}. Αὐοςογάϊη σιν ΟὨσγ- 
βοϑῖοπ) ἴδίκεβ ἰξ πόσα ἰῃ τῆς ἔοττηοσ β6ηβδ, 
τῆς ψΒοἱς οἴδυβε τείεγσιπρ ἴὸ ἴῃς βαναβ.. 
Ψψου ϑοάεη, τακίηρ εὐεργεσία 5: πλ:] τ] ν,. 
τεπάεσβ, ας ἐλοσε τοῖο οζεμῤν ἐλενεξεῖσες 
ἐπ ἀοὶηρ ροοά. Νο ἄουδι ἴδε Ὀεδῖ γαννᾶγά 
οἵ αἰ 1} βεγνῖοε 15 ἴῃς δοαυϊδίείοη οὗ ἃ 
ομδγδοῖεσ οὔ ἰσυβεινογίηεββ δηὰ ἴπε ρταῖθ- 
0.1 ἰονε οὗ τῆς πιᾶϑῖεσ ἴο ψνῇοτη γοὺ ἃσε. 
ἱπναϊυαῦϊε; Ὀὰϊ ἰξ ἰ8 ταῖμοι [δγ- εις εὰ το. 
τεδὰ {18 ϑιδ11 6 πιεαπίηρ ἱπῖο ἔπε ρδββαρε 
Ῥείοσς υ8. [ἢ βυρροεῖ οὗ ἴῃε νῖενν ἴα κβῃ 
ἃῦονε, ΑἸέογὰ χυοῖεβ ἔτοπιὶ ϑεπεςᾶ, δ - 
Βεηφῇ εἰὲς, 11. τ8, ἃ ἀϊδουδείοη οὔ πε 4ύεσγγ, 
“Αἢ δεπεβοίυπι ἄδτε βεγνὰβ ἀοπγληο Ροβ-. 
ἰε} φῆ ϊο ϑεπεοα δῆβννειβ ἱπ τῆς 
αἴβιτηδῖίνε, δἀάϊπρ ἔυσίπεγ: “Ουἱάφυϊά 
εδὲ αυοὰ βετνὶ}}8 οἴ οἱ! ἐογταυϊδτι ἐχοςάϊε, 
ηυοὰ ποη εχ ἱπιρετίο βεὰ εχ νοϊυηϊδίς 
τδδϑίδϊασ, θεηεβοίυτῃ εδὲ᾽. 8ε:ς 1{ἰᾳῃῖ- 
δος, Ῥπὶῥῥίαης, 270 544., δέ. Ῥαμΐ ἀπά 
ϑέηεοα. 
ἀντιλαμβανόμενοι: ἀντι γεσθαι. 

ῬΙΟΡΟΥγ πιδεᾶηβ ἐο ἰαν λοίά οἵ, Ὦεηςε. 
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4. εἴ τις " ἑτεροδιδασκαλεῖ καὶ μὴ εϑεο Τί, 
Ἀ προσέρχεται 1 ' ὑγιαίνουσι ' λόγοις, τοῖς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ μα 856 τοῖο. 
Χριστοῦ, καὶ " τῇ " κατ᾽ "' εὐσέβειαν διδασκαλίᾳ, 4. " τετύφωται, 

2 Τίτα. ἱ. 

μηδὲν " ἐπιστάμενος, ἀλλὰ " νοσῶν περὶ " ζητήσεις καὶ “ λογομαχίας, κ ΕατΝΝ 

, 
τὰ ὅεο: Τίηι. ἰϊδ. 6. 

8 (δΐ5) οηἷν. 
οἰϊγ, οὶ ΟΧΧ, ς,.2 Τίτα. ἰϊ. 14. 

Ὁ Μεεῖκ χίν. 68, Αςὲε (9), Ηεῦ. χὶ. 8, [48. ἱν, τῴ, 1046 το. 
ΡΊοΒα ἰἰΐ, ἜΝ Αςὶδ χν. 2, 7, Χχχν. 20, 8 Τί πι. ἱ 23, Τίς, 

ἰϊ,.2. 
ο κά. χνϊϊ. 

. 9, οἱ ΧΧ, ᾳ ἤετο 

1 προσέχεται δ᾽". 50 Βεηέῖεν οοη]. ἔτοπι [Δ σα φμῤδεοὶί. 

ἐο δεῖῤ, ἃβ ἴῃ τεῆῖ; ἀπά ἴᾷς Ηλτγοίεδῃ 
ϑυτείας ρίνεβ ἔπδλὶ ϑεῆϑε μεῖς. [κα οὖζγ 
Ἐπρ δι νοσὰ αῤῥγελεμα, ἴὲ Ῥαββεβ ἔγοπὶ 
δ Δββοοϊδοη ψἱ ἢ {πὰ βεηβα οὗ τουςἢ ἴὸ 
Δῃ δϑββοοίδιίου ἱπ τ Οἴπεῖ βεῆβεβϑ οἵ 
λουϊεῖεβ νυ δίσῃ σοππεοὶ υ8 ὙΠ τῆΐηρβ 
δῦους υ8. Εἰεϊὰ (ἐπ ἰσς.) εῖνεβ ὄἼχασῃρὶεβ 
οὗ ἴδε υδε οὗ ἀντιλαμβάνεσθαι 45 Ἔχρτεδ- 
δἰνς οὗ ἃ Ρεζβοη δεΐηρ ςσηςὶδὶθ οὗ δηγιβίηρ 
ΨΕΙΟΏ δοὶβ ρου ἔπε 8επβεβ, 4.9., ἴδε 
8Π16}1 οὗ ἃ τοβεὲ. Τῆς Ῥεβῃϊςία ἄρτθεβ 
νὰ τἢϊ8. ΑΙξοσγὰ ταπάστβ "ημέμαϊγ 
γεσφίσα, ὉῪ ΜὨΪΞὮ Πα δεεπῃβ ἴο ἱπτεηὰ {πε 
βάστα {πίηρ 48 ΕἸ]., ννῆο βιυιρεβίβ ἔπδι ἀντί 
ΒΑ5 "“ ἃ ἔογτηδὶ τεΐεγεηος ἴὸ δε χϑοίῤγοοαὶ 
τεϊδιίου Ὀεῖνγεεμ πηδϑῖοσ δηά βεγνδηῖ". 
Εἰεϊὰ τε)εςῖβ τὶβ θεσδυβα “ γεζεῖνα ἰπ 6χ- 
οὔδηρε᾿ ἰδ ἀντιλαμβάνειν, αηὰ τῆς εχ- 
ΔιΏΡΪ65 οἰϊοὰ ὈΥ ΑἸξ. ἀγα πιά ά]ς οηἱν ἴῃ 
ἔοττα. 
, δίδασκε καὶ παρακάλει : ὅεε ποῖε οπ 
ἦν. 13. 

νν. 3-2:. Τῇουρπίβ ἀδους {πε τἰρδὲ 
8ὲ οὗὨ ἡνελ! ἢ ἅτε βυρφεβιεά ὃγ ἴῃ6 βίανε 
ῬΙΟΌΙΕΠ,, ἃ πιίβοβίενουβ δἰτταάς τοννασάβ 
ὙΏΙΟΏ 8 δβϑοοίαιεά νττῃ ἔα]βε ἀοςίτίηα. 
ΠῚ ἃ τῆδῇ ροββεββε8 Ἠἰπ)βοῖξζ, Ὡς 88 
ἐπουρῇ. ΤῊϊ8 ροββεββίοῃ ἰ8 εἴεγπδὶ 48 
ὙνΕ]} 25 τεπηρογαὶ. ΤΑΐδβ ἰ8β τὴν ἰεββοῦ ἴοσ 
ἴπε ροοσ, ἔοσ γοὺ 88 ἃ πιδῃ οἱ αοά (απὰ 1 
ΒΟΙετηην δάϊατε γοὺ ἴο ἰεᾶγη δηά τεαοῆ 
1), ἀπὰ ἕοσς ἴδε χίςξ. 
᾿ Υτετ. 3. ἑτεροδιδασκαλεῖ: 5:ε ποῖα οα 
ἱ, 3. 

καὶ μὴ: ΒΙ488 (Ογανενι. Ὁ. 514) ποῖδβ 
τηϊβ οα8ς οὗ μή (οἸονίηρ εἰ ντἢ τῆς ἰπ- 
ἀϊςδεῖνε (βὰρ τϑδ Ὑ) 88 δπ δῦποτ- 
ΤΩΔΙ σοηπέοστημν ἴοὸ οἰδββίοδὶ υ8ὲ. Τῇ 
υϑ0δ] ΝΙΤΡΤ. υβε, εἰ . . . οὐ, ἀρρεᾶτβ ἴῃ 
σ Τίπι. ἰϊϊ. 5, ν. 8. ἴπ ἴπεβ6 Ἐχαιηρὶεδ, 
Βοννενετ, ἴῃς οὐ ἰδ ἰπ 6 8ᾶπ|6Ὲ οἴδυϑε 48 
εἰ, ποῖ βεραγαϊεά ἔγοτῃ ἰΐ, 485 παῖε, ὉΥ ἃ 
καί. 

προσέρχεται: αξξεμὲς ἰοθ. Τῆε πουῃ 
προσήλντος, ῥτοβεϊγίε, “Οπα ΨἼΟ Πᾶβ8 
οοπιθ ονεσ," πρὶ δίοπα τεπάες ἘΠ18 υ.86 
οὗ προσέρχομαι ἀεΐεηϑίδῖε. Βυὶ ΕἸΙ. 
εἶνεϑ ἐχαπιρίεβ οὗ [Π15 νεσὺ ἔγοπι [σεῃϑδὶ8 
δηὰ Ῥῃίο; δπά ΑἸξ. τοπὶ Οτίρεη, νυν ἢ 
Τφοπιρ  δἰεἶν δεν ᾿Ξ. ΤῊς τεδάϊηρ προ- 

ται, ΨὨΙΟΝ δεεηδ (ὁ ἀεγῖνα δι 
πὰ τῆς τς οὗ προσέχειν, ἱ. 4, ΝᾺ 
8ιὰ8 ποῖ ἜΧδοῖν τπε βδπὶς ἔοτοε ; “ ἴο γίνε. 
πεεά,᾽" οὐ “ αἰϊεπὰ ἰο,᾽" 4 ἀοςιγίπε ΧΑ 
βδογί οὗ ρίνίῃρ ἴῃ οπς᾽Β δἀπεβίοη ἴο ἰξ, 
ὑγιαίνονσι 14: ὅεε οἡ ἱ. 1ο. 
τοῖς τοῦ Κυρίου: Τῆϊΐδ ἰβ 'π ΠαιτΊΟΩΥ 
ἢ 81. Ραυ 8 τεδοπίηρ εἰβενπετε, ἴπαὶ 
ἴδε ψνογάβ βροίκαη [Ὡσουρἢ {πε ρσγορδεῖβ 
οὗ ἴδε Τοτὰ ἀγε τῆς 1,ογὰ 8 ουνῇ ᾿ψοσάβ. 
τ 18 ἴῆυβιννε ἃγὸ ἴο υπἀδετβιδηὰ Αςίβ χνὶ. 
7, “ὙΒε ϑρίπε οὗ ]}εβὺ8 βυβετεά ποτα 
ποῖ," δηά σ Οοσ. χὶ. 23, “1 σεςεϊνοά οὗ 
τῆε Τογά,᾽" εἰς. Ὑῆε ψοτσάβ οὗ 76δβυδ, 
“Ἐς τδᾶὲ πεδγεῖῃ γοὺ Πελγεῖ πὴθ᾽" 
(υκε χ. 16) μανὲ ἃ νἱάοσ γτεΐεσεπος τπδη 
ννᾶ8 βδεῆ δὲ ἢγεϊ. 

τῇ κατ᾽ εὐσέβειαν διδασκαλίᾳ: 8ὅεε 
τεῖ. ἀπά ποῖςβ οὐ ἱ. σο, ἰΐ. 2. 

Ψψες. 4. τετύφωται: ἱηβαίμς 4: (ἅἁ, 
ταῦϑ, τ); σηῤέγδως εεὲ (Ν 15.). 86ε οὐ 1}. 6. 

νοσῶν: »πογδιαϊν μεν (1, 1Δἀοη), ἰα»- 
ϑμεης (Νυ]ρ.), αδργοίαης (πιδ). ΗἱΪ8 
ἀΐβεαβε ἰβ 1ηιεϊ]εσῖυδὶ ουτίοϑίν δδουῖ 
ετἰεβ. Βοιῇ ἀοέξηρ᾽ ἀπὰ »παὰ αὐέογ (Α11) 
85 ἰτληβίδιίομβ οἵ νοσῶν, Εἰζ ὉῪ Ἔχοθββ οὗ 
νίξους. Τῆς ἰάδᾶ ἰ8 ἃ βἰπιρίε οπα οἵ εἰεῖ- 
πεϑ5 ἃ8 Ορροβϑᾶ ἴο ἤει. 866 οἡ ἱ. 1ο. 

περὶ: Εοτ [ἢϊ8 υδς οἵ περί δες οῃ ἱ. 10. 
ζητήσεις : ὅεε οῃ ]. 4. 
λογομαχίας: ἴε ἴ8 ποῖ οἷεα ψΠεῖμες 

ΜΔ 18 τπηοδηΐ ἃγε τσογάγ ἡμαγγείς οἵ 
φμαγγεῖς αδομέ τοογάς. ὙΠα ἰδιζεσ Β6 6 πι8 
πε τόσες {{κεῖγ. ὙΠεοσο ἰβ8 ποῖα ἰδῆς 
ἀϑυ81] ἀπε οβὶ8 οὗ ψοσάβ ἴο ἀεεάβ. ΤΠ 
Βεγεῖῖο ϑροίκβῃ οἵ ἰ8 ἃ ἐπεογίϑι τηετεῖν ; δα 
ψΑβῖοβ τἰπὶὲ ἴῃ δολάεπικὶς ἀϊβρυῖεβ; ἢς 
ἄοεβ ποῖ ἴᾶκε δοοουπε οὗ {πὶπρβ 85 ἴπεῪ 
δοῖυδ!ν τε. Ουη ἴδε οἵδε μαπά, ἰξ ἰ8 
ἱητεγεβείηρ δηά βυρρεβιῖνς ἴπᾶὶ ἰο τπε 
Βεδίδεη, ἴἢε σοηίτζονοεδυ θεῖνεεη ΟἾσὶ8- 
εἰδηὶεν δπὰ [υδαίϑη βεετηεά ἴο Ὀς οὗ (Π8 
ὉΠ Ὸ παῖαγα (866 Αςίβ χυὶ. 15, ΧΧΙΪ, 20, 
χχν. 10). 

φθόνος, ἔρις τε 5ἰ πη] εν ᾿ολθβρουθά 
Εοπι. ἱ. 20, 4]. ν. 20, 21, ΡΔ]]. ἴ. 15. 

Τῆς οἷυγαὶ ἔρεις 18 ἃ ννε]]-δυρροτίεᾶ 
νατίδηὶ ἰῃ Ἐοπι. χίϊ!. 13, αδἱ]. ν. 2.6. ἴῃ 
τις. ἢ. 0 ἴε ἰδ τῆς ἴτὰς τεδάϊηρ δυῖ 
ἰπ οδες 1818 οἵ νίοδββ. (1 Οοσ. ἰϊ, 3, 
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τΉεις οαἷγ, ἀξ ὧν γίνεται φθόνος, ἔρις,; βλασφημίαι, "ὑπόνοιαι πονηραί, ς. 
5 Ἥετς ουν, "διαπαρατριβαὶ 3 ' διεφθαρμένων ἀνθρώπων τὸν νοῦν καὶ " ἀπεστερη- 
1 ετε οπὶν μένων τῆς ἀληθείας, " νομιζόντων " πορισμὸν εἶναι τὴν ' εὐσέβειαν. 
τ εῖδρὮ., 
“,. τχκα 
χὶϊ. 3᾿ 2 
Οος. ἱν. 
16, Βεν. νἱϊ!. ο, χὶ. 18. 
(2), Αεῖἴδ (7), τ ὔος. νἱϊ. 26, 
ψεσ. 5. γϑεε: Τίπι. ἱἱ, 2. 

1 80 ΜΑΚΡΙΡ, 17, πιδὴν οἴπεσβ, 
οἴδετβ, ἀ, ἔ, 5», πι50, τ, νᾷ.» 50.» 5γτδςεϊ, 

3 παραδιατριβαὶ ἃ ἔενν ουγείνεβ. 

Ὁ Μεῖκ χ. 19, : Οοσ. νΐ. γ, 8, νἱῖ. ς, [48. ν. ς ()). 
ν μά. χηϊ. μαι δ᾽ ἰδ ν ἢ 

Ζ 2 Οοε. ἰχ. 8, (7). ῬΆΪ). ἵν. τα. 

6. Ἔστιν δὲ " πορισμὸς μέγας ἡ " εὐσέβεια μετὰ " αὐταρκείας - 7. 

ν Μεῖι. (3), υκε 
δὰ. χν. 12 ΟὨΪγ. χ 86ε 

βγτρεμῖ, 88}., ὈΟΒ., ἅσῃ ; ἔρεις ὈΕΘΙ,, 47, βοπὶς 

5Αἀά ἀφίστασο ἀπὸ τῶν τοιούτων ὈέΓ ΟΚΙΡ, πι50, Ὀίδεοάς αὖ οἰμαηιοαὲ, δγττ., 
ἌΣ. 

2 Ὅος. χἰὶϊ. 2ο, Ρἢ]]. ἱ. 15) τῆς βίηριιϊασ 18 
ζουηά. 
β μία 4180 οσουτζβ ἰῃ ἃ 1ϊδὲ οἵ βίῃβ, 

ἘΡΒ. ἰν. 31, ΟΟἱ. ἐϊ], 8, 
ὑπόνοιαι πονηραί: ὑπόνοια (οην ἢετα 

ἴῃ ΝΙΤ., θυ: ὑπονοέω ἰπ Αςἰβ χί. 25, 
Χχν. 18, χχνὶ. 27, 411 ἰῇ πευῖγαὶ βϑεῆβε, ἐο 
δμῤῥο56) ᾿Δ8 βοτηειίπιεβ {πε βεηβε οὗ ςν:- 
βίαιον. ὅϑες Ἔχλτηρίεβ ρίνεη Ὁγ ΕἸ]. Το 
Ρῆγαβα δῖε ἄοεϑ ποῖ τηθδη νυἱοκεά οἵ υη- 
ΜΟΓΌΥ τπουρδιβ οὗ ἀοά---ἰῃς οἶΔ88. οὗ 
ταϊπὰ ἤεγα βροόκεη οὗ ἄοεβ ποῖ υδυδ}}ν 
τοίη ἀδους οά ἀΐτεςεῖν, που ρἢ δη υη- 
ψνοστὮΥ ορίπίοῃ ἀδουϊ Ηἰπὶ υπάοτ!ε5 ἐμεῖς 
1:86--οῦυς »ιαϊέοίομς τμοῤίοίοης 88 ἴὸ τῆς 
Βοποβίν οὗ ἔδοβε ψ8ο ἀϊθεγ ἴτοτι ἔπ εση. 

γες. 5. διαπαρατριβαί: Τῆε ἴοτος οὗ 
ἴῃς διά ἰ8 Ἔχρτεββεὰ ἱπ ἰἢς ΚΝ... τογαηρ- 
᾿ἕηρς, Μ Ὠϊοἢ ἀεηποῖεβ γοίγαςέεά ᾳυδττεῖ- 
Ἰηρβ, ξεγεοη γί εαξίοπος (τ), εο Πιεέα οπας 
ἁ, Ψυ!ᾳ.). Εἰεϊὰ (ἐπ ἰος.) οοτηρατίης 

χεσθαι, διαφιλοτιμεῖσθαι, εἰς., 
τείετβ τῆς βεῆβε οἵ γεεῤῤγοοὶέν, νεμέμαὶ 

ἐγγίἑαίέοης, ραϊϊήηρς οπεὲ οὐ αποέδεγ 
(Α.Ν.πι.), “845 ἱπέεςιεἀ βῇῆςεερ ὃν οοπίδος 
Τοπηπλυπίςλίε οἶβεαδε ἴο ἰῇ δουηά "" 
(Ογγβ.). παραδιατριβαί(Τ..), ῥεγυεγεα 
ἀἰεῤμέίηρς, ἰβ φίνεη ἃ τηϊϊάθσ βεῆβα ὈῪ 
Μνιπες- Μουϊοη, Ογαν. Ὁ. 126, “πκΐδ- 
Ρίαοςά ἀϊρεπος οὐ υβεῖεββ ἀϊβρυτίηρ ᾽". 

διεφθαρμένων τὸν νοῦν: οἵ. κατε 
ἀρ ι τὸν νοῦν, 2 Τίπ,. ἰἰϊ, 8, τῆς δος. 
Ῥεῖηρ ἴδαὶ οὗ τῆς τεπιοῖες οδήεοι. Οὔ, ἴος 
τῆς ποιίοη, τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον τὸν 

ἱρόμενον κατὰ τὰς ἐπιθυμίας τῆς 
άτης, ἘΡὮ. ἱν. 22, Αἶδο 1 ΟΟτγ. χν. 33, 

2 Οος. χί. 3, [πὰς 1ο. 
ἀπεστερημένων: ῥγίυαί,. ἀποστερέω 

ςοηναυβ ἴμε ποιίοπ οὗ ἃ ρεγβοὴ θεῖῃρ 
ἀερτίνεά οὗ ἃ τπΐηρ ἴο νης Π6 [88 ἃ 
τίσι. δες τεῆ, Τῆΐβ 18 ἐχργεββεά ἱπ 
ἘΙν., δεγεῖέ ζ΄. Τα ττυϊῃ ννὰ8 οπος 
τπεῖγβ ; {πεν πᾶνε ἀϊδὶπῃογίεὰ τΠεπγβεῖνεβ. 
ΤΟ ΑΙΝ., ἀφεέἑἐμία οἵ, ἄοεβ. οὶ δββιπια 
τδδι τΠεν ὄνος μδά ἱξ, 

γομιζόντων, κιτιλ.: εἰπε ἐδέγ τωῤ- 
56. Ἐοι τοῖθ υ86 οὗ με ραγιίςὶρὶ ες 
Ὡρεὶ ςοπηρᾶτεβ ἔοι. ἰΪ. 18, 20, 2 ΤΊπι. 

ἰϊ. 2:1, Ηςβ. νί. 6. ᾿ 
πορ ν: ἃ ν»ξανς οἵ ραΐη, φμαεσείμε. 

Τῆε πη ἀπὸ υοίς Ρίυΐάτοι, Οαέο 
Μαζον, ὃ 25, νὐρὴς ἐν ἢσϑ . μόνοις 
πορισμοῖς, κ ῖ, 
Ἂν ὐσέβιιαν! ποῖ φοάϊτμεςς ἴῃ επο- 

ταὶ, ῥἰεἰαέενι (Ν ὰ16.), δας ἐλς ῥγούεςϑίοη οὐ 
ΟἈγιδέαπέέν, εμἰέμγαπι ΤΠ οὲὶ (ταδ). 84ε 
ἰϊ. 2. ΑΙ]υϑίοπβ εἰβενθεσε ἴο ἴἢοβε ννῇο 
βυρροβεδ ἴπδὶ τς ροβρεὶ ννῶ8 ἃ πηδᾶπ8 
οὗ πιδιεῖπρ' ΤΏΟΠΟΥ πᾶνε ὑβυδὶν τεΐεγεπος 
το 58εἰ ἰπεετεβιεὰ δηᾶ σταβρίηρ τεδοῆεγδ 
β Οος. χί. 12, χὶΐ. σγ, 8; Τίϊ. ἱ. σι; 2 

εξ, ᾿. 3). Ηετε ἴδε δἰρηίβοδπος οὗ ἴῃς 
οἴδυϑε τῇδυ ὃς ἴμαϊ τῆς ἴλ]5ε ᾿εδςμεῖβ ἄς- 
ταογα ϑεὰ βἰανεβ, βυρρεβίίηρ ἴο δἰανεβ 
Ψ8Ο Ψεσα οοηνετζσίβ, ΟΣ 18]6 Ἑςοηνοτίβ, 
τας ἴῃ6 ῥτοξεββίοη οἵ Ο γι απιν ἰπ- 
νοϊνεά δη ἱπιρτονεσηεπὶ ἰῃ βοοίδὶ ροβίοη 
δηὰ ννογ]άϊγ ργοβρεοῖβ. Τῆθ δγίοῖὶς ὃε- 
ἴοτε εὐσεβ. 5βῆεννβ ἴμαι τῇ ΑΝ. ἰδ ννγοηξ, 
ἐμξῥοίηε ἐλαὲ ραΐπ ἐς ροάϊἑμε55. 

ες. 6. Τῆε τερετ οη οὗ πορισμός ἰπ 
ἃ ἔτεβῇ ἰάεδὶἰβεὰ βεῆβα ἰβ ρδγα οὶ ἴὸ τῆς 
ττδηβῆρυτεά βεῆβε ἴῃ ϑὨοἢ νομίμως 15 
υδεὰ ἴῃ ἱ. 8. 
αὐταρκείας : ποὶ πεῖε εὐ ἝἌείεπέϊα 

(ψυ16), τηουρἢ τπαῖ 8 δὴ δάεαιυδῖε τεη- 
ετίηρ ἴῃ 2 ὕοτσ. ἰχ. 8. 81. Ραυΐϊ ἀϊὰ ποι 

ΤΩΕΔΏ ἴο Εχρζεβδβ πε βεηϊτπεηὶ οὗ {πε 
ΑΝ. οἵ ΕςοΙεβ. νἱϊ. σι, "" ὙνΊϑάοπι ἰδ σοοΐ 
ἢ δη ἱπμογίιδηςε ᾿ς. Οομέεπίνισπε ἀοε5 
ποῖ ἔνε ρῖνε Πίβ πιεδπίηρ. (οπίεπίπιδης 
8 ταϊαιῖνα ἴο οἠθ᾽β ἰοῖ ; αἱ κεια 8 
τοῖς ρῥιοίουπά, δηά ἀδηοῖςβ ᾿πάερεη- 
ἄεηςε οὗ, ἀαηὰ ἰηάίβετγεηος ἴο, Δπγ ἰοῦ; ἃ 
ΤΑλΠ 8 πηάϊηρ ποῖ οπἷν Πὶβ γεβοῦγοαβ ἰῇ 
δἰ πΊ56 15, θὰ: Ὀείηρς ἱπάϊδγεης ἴοὸ ὄνεγυ- 
τοϊηρ εἶδε Ὀεβίεβ. Τηΐβ ννᾶβ 81. Ρδιυϊ 
οοηαπίοη πε ἢ6 πδά ἰεασηὶ ἴο δε 
αὐτάρκης, ΡΠΪ]. ἵν. τ. “Ἰμοτὰ οὗ Βίτω- 
8ε1, του ποῖ οὗ ἰαπάβ᾽" (δῖγ. Η. Ννοι- 
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οὐδὲν γὰρ εἰσηνέγκαμεν εἰς τὸν κόσμον,; ὅτι οὐδὲ ἐξενεγκεῖν τι αι Μεος γί" 
δυνάμεθα - 8. ἔχοντες δὲ " διατροφὰς 3 καὶ " σκεπάσματα, τούτοις υἤδξεεοειν, 
" ἀρκεσθησόμεθα. 9. οἱ δὲ βουλόμενοι πλουτεῖν “ ἐμπίπτουσιν εἰς δον ἄνυ 

Ηεῦ. 
πειρασμὸν καὶ " παγίδα ὃ καὶ ἐπιθυμίας πολλὰς Ἴ ἀνοήτους " καὶ αἶ!ι ς 

ἐβλαβεράς, αἵτινες ἢ βυθίζουσι τοὺς ἀνθρώπους εἰς ᾿ ὄλεθρον καὶ πὸ τος 

1]. ς6. 
χἰϊ, 4. ΓΚ ν. 7 ΟὩ]γ. 

{1Κο χχὶν. 25, οτω. ἱ. 14, Οἱ. ἐἰδ. ᾿, 3, Τίς. εἱ. 3. 
τ Οος. ν. 5,1 Τδεδδ. νυ. 3,2 ΤΒεβϑεα, ἱ. 9 οὔζϊυ, Ν.Τ. 

δι Τίε. ἰἱδ. 
, 2 Τί πι. 

Ε Ῥτον. χ. 26 ουῃἷυ. 2 Μεος.. 

1 Ἴπ8. δῆλον ΣΟ ΌΡΟΚΙΡ; ἰπ5. ἀληθὲς Ὀ", σόγμνι (φμοπανε) ἃ, Ὀφγωρε (φμέα) τηοδ,, 
λαμὰ ἀμδίμηι (φμία) ἴ, νᾳ.» [ἀγεμὲ ἀκδίμνι, υέγεπι ἑανιδη ξα]ὰ., τόνοι ΟΥρ., 50.» Βγττ.; 
οτα. δῆλον δ "ΆΕΟ, 17, 8.» ἵν, νβϑοτις Μ58, 8Δἢ., ὈΟὮ., ἀγτη. 

780 ΜΑΙ, ἔν, νξ. ; διατροφὴν ὈΕΟΚΡ, ἁ, ρα, πιο8, τ (σἱεένκ»). 
51π8. τοῦ διαβόλον Ὀ" ἜΘ, 37:Ε, 238, ἅ, ἔ, 5, πιο8 (ποῖ τ), νᾷ. (ποῖ 4π|.), ζο. 
4 ἀνόνητους 

ῥγοσωμὲ) τ (Ξἐμἰἐα). 

105). ϑεε σπᾶρ. ἷἱν. 8. Τῇε ρορυΐᾶτ ἃ5 
ἤραι ἴο τῇς τρτὰ ἐν τ 86. οὗ 

α! εἰα, ἃ5 ενϊάξη, ε Ραργτί, 
8 δἰιρὶν ὁπομρᾷ. 8ϑεὲ Μουϊΐοη ἀπὰ 
ΜΙΠχαη, Ἐ χῤοσίέον, νἱὶ.» νὶ. 375. 
ες. 7γ. Τῶε τεδβοπίηρ οὗ τῆϊ8 οἰδιιβδε 

ἀερεπάβ οἡ ἰῃς δνίάεηε ἐσυτ ἐμαὶ βίπος ἃ 
ΤΏΔΠ οομλς8 παϊκοά ἱπίο (Ὠΐδ τννοεϊὰ (706. ἱ. 
21), ἀηά ψῇεη ἣς ᾿ἰεᾶνεβ ἰξ οδὴ “κε 
ποιδίπρ ἕος μίβ ἰδαδουγ, νυ πο δε πιᾶν 
ΟἌΓΥ ΔΙΝΆΥ ἴῃ πί8 πδηὰ" (Εσοϊεβ. ν. 15; 
ΡΒ. χΙῖχ. 17)» ποιπίηρ ἴδε ννοσὶ ἃ σδη γίνε 
͵5 Δὴγ δά άϊείοη το ἴῃς πιδπ Πίτηβε!ξ, Ης ἰδ 
ἃ σοτῃρίεῖε πιᾶη, που παίκαὰ (Μαῖί. νἱ. 
25; [υυκο χίϊ. 15; ϑεηςεοα, Εῤ. Μον. 1λϊ. 25, 
“Νόοὴη Ἰϊοεῖ ρίυβ εἤξεῖτε αυδηὶ ἱπευ!εγίβ""). 

Εἰεϊὰ ἱβ τίρπε ἴῃ βυρροβίηρ ἴδμαϊ 1 
δῆλον, 248 τελά ἰπ ἴῃς ΒΚεοεϊνεά Τεχέ, ἰ8 
Βρυτίουβ, γεῖ “ἤετε ἰβ ἂἃπ εἰ ρεὶβ οὗ 
δῆλον, οὐ ἴῃαὶ ὅτι ἰ5 ἴος δῆλον ὅτι. [,. 
Βοβ δάάδυςεβ Ὀὰμϊ οὔς δχδιηρίε οἵ (ἢϊ8 
εἰΠρβῖβ, τ ]ομη [1]. 20: ὅτι ἐὰν κατα- 

ὥσκῃ ἡμῶν ἡ καρδία, ὅτι μείζων ἐστὶν 
ἴδ ἢ κερδίαν μῶν; ἴῃ ᾿νΠίς ἢ, ἰἢ Δῃ 
εἰ ρεῖ8 οὗ δῆλον Ὀείοτε ἴδε δβεοοπά ὅτι. 
ψνεσο δάπϊββί]ς, ἴξ ψψουϊὰ βεοῖὰ ἴο οὔδες 
Δῃ εχρίδηδιίίοη οὗ τῃδὶ ἀϊπῆσυϊε ἱεχε." 
Εἰεϊά δἀά48 ἵννο Ἔχδπιρίεβ ἔτουι 851. ΟἾγυ- 
βοβίοπῃ. Ηοζγ β οοη]εσίυχα ἃ δἱ “ὅτι ἰ8 
ὯΟ τῆογα ἴπδῃ 8η δοοϊἀδηΐϊδὶ στερϑπίοη οὗ 
ἴδε ἰα8ὲ ἔνο Ἰεϊΐετβ οὗ κόσμον, ΟΝ Ὀεΐηξ 
τεδὰ 48 ΟΤΙ " ἰβ αἰπιοβῖ οεγίδίηἱυ τρῃῖ, 
ες. 8. ἔχοντες δέ: ΤΙς δέ ΠαβΒ ἃ 

8! ρ πεῖν δἀνετγβαξῖνε ίογος, ριιατάϊηρ, ἀραῖπϑὲ 
ἃ ἴοο ᾿Ἰἴογαὶ σοπο! υβίοη ἔγοπι νεσ. 7. [{ 8 
ἴγαε ἴῃδι “ υπαοοοτητηοάδιεα τηδη " ({παν, 
1... 4) ἴδ “ ἃ τηδῃ ἴοσ δ' {πδῖ, γεῖ πε [88 
ΜΔΠῖ8 ΨΠΠῈ δἰΐνε, που ρἢ 8 τεαὶ τννδηῖβ 
ἅτε ἴεν. 

σκ τα : τὴν ἱποὶυἀες οἱοῖπεβ 
δηὰ βδείιες, εουεγίηρ (Ἐ.Ν.), ἐερηνιθη- 
ἔων (τ), φμέδις ἑερανιμν, 8 ἴδε Ψ]ρ. ννο]} 

2, Ὁνο οἴδετιβ, ἅ, ἔ, κ, νβ.ν ΟΥρ., Απηδγδῖ. (ἐπμέϊ α) πι98 (σμας πὶ λὲῖ 

Ρυΐβ τ; Βαϊ [86 τννοστὰ ἰβ υβεὰ οἵ οἱοιβίηρ᾽ 
ΟἸΪν ἱπ ]οβερδυβ (Β. Κ. ἰϊ. 8. 5; Απέ. χν. 
9, 2). 80 ΑΙΝ., γαῤνεεμέ, ἃ, υεείῤέμνι (8ο. 
ΟΠτγ8.). 

7λςοῦὐ βρεοϊῆεβ ομὶν “ ὑγεδά το εδὲ δῃά 
ταϊπιεηὶ ἴο ρυὲὶ οη᾽ (αεη. χχνιϊϊ. 20) ; 
Βυϊ τῆς ὅοη οὗὨ ϑίγδςββ 18 πιοσε ἱπάυϊρεπε 
ἴο ἴδε παίυγα! πιᾶὰπ (Εροΐυβ. χχίχ. 21, 
χχχίχ. 26, 27). 

κεσθησόμεθα: ΤῊΪΒ ἔπτυτε ἰ8 ἱπηρετα- 
εἰναὶ, οἵ δυϊμογϊδεῖνε, δ8 ΑἹΐ.Ὶ Πα ἴς 
Ης εοἴϊεβ 'ἱπ ἱἐ]]υδιταιίίοα, Μαῖϊ, ν. 48, 
ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι. Ἑτοπ) τἢϊ8 
Ῥοίηϊ οἵ νίεν, ἴς ΕΑΟΝ., γὯ,ἘεῊήε «καὶ! δὲ 
ἐπεγετοί ἐλ εοπέεπέ, οἴ. τεβῖ., ἰδ ρτείεσαθ!ς 
ἴο Πβ τεπάδεγὶπρ (νυν ἢ ἰδ εαυϊναίεηι ἴο: 
ΕΟ. πι.), γιὰ ἐπέβα τοό «λαὶ! δὲ τεῦῇ- 
εἰσπέϊγ ῥγουϊάεά (ο΄. Μαῖι. χχν. ο; ]οππ 
ΝᾺ ἀν οἱ δὲ βονλό 

Ἐς. 9. ει: 8ι. Ογ-- 
βοβίοσῃ 8118 δὐνεπποπ' ἐο τὴς λοι ΠΕ 
8:. Ραυ] ἄοεβ ποὲ βᾶυ, Τλεν ἐλπαὲ αγέε 
γος, Ὀυϊ ΤῊ ἐλαὲ ἀδεὶγα ἰο δὲ γἱελ 
(Κ.Ν.), δεν ταὶ πιᾶκα ἴῃς δοαυϊδίοη οὗ᾽ 
τίοδεβ ἐπεὶς αἰτη. ὍὙῃα ναγηϊηρ ΔρΡΡ[᾽εβ ἴο 
411] σταάεβ οὗ ννεδ πῇ : 411 σοτηθ υὑπάετγ ἰΐ 
Ψ Ποβα δηλδιτοη ἰ8 ἴο πᾶνε πΊογε πΊΟΠΕΥ͂ 
τπλη τμδὶ νυ ἢ βαιίβῆεθ τΠ εἰς δοσιδιοσηεά 
περάβ. γε γε 4͵5ο ἴο ποῖς ἴμδλῖ ννῆδί ἴ8 
Βεῖε σοπάεπιπεὰ 8 ποῖ δῃ δηιδίτίοη ἴο- 
ἐχοεὶ π᾿ βοπιε ἰαννι] ἀερατγίσηεηϊ οὗ δυτηδῃ 
δουνιγ, Πίος ἘΠουρἢ [δ πᾶν Ὀτηρ δῃ 
ἰποζεαβα ἱπ τίςμεβ, ἀενεῖορβ οπδγαδοῖεσ,. 
δυϊ τἢ6 Πανίῃρ ἃ βίηρὶε εγε ἴο ἴδ δο- 
ουπηυϊδιίοπ οἵ πιοηεΥ ὉΥ ὯΔΠΥ πιεᾶῃβ. 
Τηὶβ ἀϊδεϊποιίοη 8 ἄσανσπι ἰῃ Ῥτον. χχν ϊὶ. 
20: “Α ΦἈΠΠΡΙ πιὰ 8841} αἀρουπὰ στ 
διεβϑίηρβ: Βυῖ πὸ ἴῃδι πιδ κεῖ πδβίς ἴὸ 
ὃς τὶςοἢ 584}} ποῖ ὈῈ υπρυπίβηςά". 

ἐμπίπτουσιν. Ὑνεϊδίεἰπ ποίεβ ἴδε 
οἷἶοβε ρδγα]εὶ ἱπ τῃ6 ψογάβ οὔ ϑεῆςοδ:. 
“Ὅυπι ἀϊνίεἶλβ σοηδβεαυΐ νοϊυπλι8 ἴῃ τδΐδ. 
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ἃ Μεῖι. νἱ!, ἢ ἀπώλειαν. 
13, Δεῖ Ὁ 

ἡ]. 20, 

οτι. ἰσ. 

Εν. 

. 42. ο ετε οὐἷγ, οὶ ΓΧ' 
3 Τί. 11]. το, σῴ, ἐν. 5, Τίξ. ἰἱ. σ᾿ 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ἃ 

14 Μεςος. ἱ. 46, ἰΐ. 15 ()), τ΄ 4 Τίαι. ᾿ξ, 4. 
: Χἕ νὰ τῆ οι. ἰχ. 4 οὐἷγ, ΝΙΤ. 

ΥΙ. 

1ο. ῥίζα γὰρ πάντων τῶν κακῶν ἐστὶν ἡ ̓ φιλαργυρία - 
ἧς τινὲς "' ὀρεγόμενοι " ἀπεπλανήθησαν ἀπὸ τῆς πίστεως καὶ ἑαυτοὺς 

, “ περιέπειραν "ὀδύναις πολλαῖς. Ι1. “ Σὺ ᾿ δέ, ὦ ἄνθρωπε Θεοῦ, 

Ὦ ὅ6ε6 1 Τὶπι, ἢἰΐ, σ᾿ Ὁ Μασ. 
ᾳ Ἐοπι. χὶ. 17, 20, χὶν. 10, 

1 Ἴη8. τοῦ 411] ἐχοερὶ 3" Α, 1:7. 

ἮΝ ἰποιάϊπγυβ" (Εῤ. 87). ο αἶβο 
88. ἷ. 2, ὃς περιπέσητε 

ποικίλοις. παρισμέν. τείεσϑ γαῖμα ἴὸ 
ἴῃς ςοηθεαυδηςαδβ οὗ οὔθ᾽ Β πιοπευ-ρτυθ- 
δίηρ βρὶπὶ ὁπ οἴδειβ, παγίδα το ἰΐ 
«ἰδαβίτουβ εἴἴΐεος οὴ οὐς᾿Β οὐνῃ Ἵομδγδοῖοσ. 

ἀνοήτους καὶ βλαβεράε: Τῆς ἀεβίσγεβ 
ἴῃ φυεβίίοη ἃγε ἔοο ἰδ, θεοδιιβθε ἴμεν οδη- 
ποῖ ὃς ἰορίοδ!ν ἀείεπάεά; {πεν γα Βυτῖ- 
1, θεοαυβε ἔπε Ὺ Πίπάεσ (τὰς Παρρίῃεββ. 
86ςε τον. χχίϊί. 4, “" νεᾶγν ποῖ τπγβο] τὸ 
Ὅὃὲ εἰς". 

αἵτινες : ᾳυα!ἰδεῖνε, ἐΝολ ας. 
βυθίζουσιν: Τῆς νοτὰ ἰβ ἐουπά ἰπ 118 

1168] β'σηϊβοαιίοη ἴῃ Γυκα ν. 7. Μου!- 
ἴοῃ δηὰ ΜΙΠρδη (Ε χῤοσίέον, νἱϊ., νὶ. 381) 
ΑΠμβίγαῖε [18 86 ἤθε ἔγοτηι ἃ ρᾶρυτγιιβ οὗ 
Τεηΐ. Σ Β.6., συνεχέσι πολέμοις κατα- 
βυθισθεῖϊσαν] τὴν πόλιν. Βεηρεῖ ποῖεβ 
Ὅς ἐμπίπτ. βυθίζ., ““ἐποϊάμπκέ;: πιεαγρμπέ. 
Ττίδεῖβ ρταάδεο."" ΝΝνετηυβὲ ποῖ ]οβε βίρδε 
οἵ εἰςφ. ᾿)εβίιτυςτίοη δηὰ ρεγάϊίοη γα ποῖ, 
«ΒΕ Υ βρεδκίηρ, ἴπ6 ρα] πὶ Μϊσἢ τδς 
τη ἅζὰ ἀσγονηθὰ, ΤΠὸ 1υ8ῖἴ8, εἴς...) ονοσ- 
ψΒεῖσῃ ἴμοπὰ; δηά ἐδε ἐσϑμς ἐς ἀφεέγμοίίοη, 
εἴς. 866 τε. οὐ ἀπώλειαν. 

νεςσ. το. ῥίζα, κιτιλ.: Τὰε τοοΐ οὗ αἰϊΐ 
«Φφυΐϊς. Το ΚΕΝ. α γοοὲ { αἷἱϊ κἰμάς οὗ 
«φυἱϊ ἰδ ποῖ βαιβέδςϊογγ. Ἴδε Ροβί!οπ οὗ 
ῥίζα ἴῃ τπε βεηίεπος βῆονβ παὶ ἰϊ 18 6πὶ- 
Ῥηδιῖς. ΕἸεϊὰ (ἐπ 1ος.) οἰϊεβ βίπλη]ας οχ- 
Δτηρῖεβ οὗ τε αὔβεηος οὔ τῆς δτγίίοὶς 
ςοἸἸεοσιεὰ ὃν ὙΝεϊδβιεῖη ἴσου Αἰβοηδευβ, 
ν. Ρ. 280 Α (ἀρχὴ καὶ ῥίζα παντὸς 
“ἀγαθοῦ ἡ τῆς γαστρὸς ἡδονή), ἀπά Ὠΐοξ. 
1μπτῖ. νὶ. 50; δηὰά δὰ 8 ἔνε οἴποζβ ἔγοῃ 
μἷβ ονῃ οὐβεγνδίίοη. [{ ἰ8, θεβϑίεβ, υπ- 
τεδβοηδ]ς ἴῃ ἴμε Ὠίρμεβὲ ἄερτεε ἴο ἐχρεςῖ 
τηδῖ, οὐ τῆς στουηὰ οἵἉ δ ἱπβρίτγδιίοη, 8ι. 
Ῥαυ}᾽ 5 δι ἰοαὶ διδιεπιεηῖβ ἰπ ἃ ἰεῖτεγ βΒμουά 
Ῥε ἐχρτεββεά υνἱτἢ της ρτγεοϊβίοη οἵ ἃ ἴεχὶ 
'δοοῖ. ὙΝΠεΩ οπα ἰβ ἀδαὶπρ ἢ ἃ ἀε- 
δταάϊπᾳ νίςς οὗ δὴν Κιπά, ἐπε ἱπιεγεβδὲβ οὗ 
'νίσῖας ἃτε ποῖ βεγνεά Ὀγ φυδιἱβεὰ δββεῖ- 
ΌΟΠΒ. 

φιλαργυρία: ασυαγίἐΐα (τ) ταῖμες τπΔη 
εμῤτάἰέας (ἃ, τα, Κα ]ᾳ.). Ὑῆε υδε οὗ τῃϊ8 
νοτὰ βυρροτγίβ ἴδε εχροβίοη ρίνεη αῦονα 
οὗ νεῖ. 9. ἴονὲ οὗ πιόοπου, πιθδηηε88 
δηὰ Τονεσὶ ἀἰβῃοηθδίυ Ὑν πεσε ΤΠΟΠΕΥ ἰδ 
"σοηςετπεά, ἰ8β τῆς Ὀαβθδὶ βρεοίεβ οὗ [δ 
«δδηυδ πλεονεξία. 

ἧφ: [ἢ δεῆβε ἴδε τεϊδεῖνε γείοσθ ἴὸ 
ἀργύριον, υπάετειοού ουὲ οὗ φιλαργυρία, 
ψΠ ΠΟΙ ἰξ ἀρτθθβ ἰπ ρτατηπηδγ. ἴρε 
τλεληίης 18 οἷεαγ ἐπουρῇ; δυΐ ἴΠ6 ἜΧρσαβ- 
βίοῃ οὐ ἱξ ἰ8 ἱπδοουγαῖδθδ. Τηΐϊβ οσουγθ 
ἤδη ἃ πιᾶπ᾿Β ροννεσ οὗ ργαπηηγδιίςαὶ 6χ- 
Ῥιαββδίου οδπηποὶ κεὰὲρ ρᾶσεὲ ἢ Πὶβ 
τουρμε. ΑἸΣ οἴτεβ 28 ράδγδὶ]εἰβ, οι. 
νἱἰϊ!, 24, ἐλπὶς βλεπομένη, ληὰ Αςῖἴδ χχῖν. 
15, ἐλπίδα... ἣν καὶ αὐτοὶ οὗτοι 
προσδέχονται. 

Ἡμρνρς 8:6 ποῖε οὔ οἢ. ᾿Ν (αν 
ι: γεαςλίηρ αὐ εν .) οχ- 

Ρτεδδ68 μδε ταοδὲ ἀείεηβα ἀβρεςὶ οὗ 
εουεέϊηρ (ΑΟΝ.). 

ἀπεπλανήθησαν: ῥεγεργίπαΐϊ τμπέ (τ) 
ἐγγαυεγμπὲ (ἁἀ, Νναἷρ.). Τῆς ἐδ ἰ8 ἃ 
ΝΟΙΥ Ῥσδοιίςδὶ πιαῖῖει. ἤαυς δεέη ἰφσά 
αείγαν (Ἐ.Ν.) οοπεπυςεβ τῆς ἀεδβοτρίοη 
οἵ τῆς πιδῃ ννῆο δἱϊοννβ ἰπιβεὶῦ ἴοὸ δὲ ἴῃς 
Ραββίνε βυδήεοι οἵ τεπιριδίίοῃ. Οἤγγβ. 
{Πυβιγαῖεβ τς 156 οὗ [ῃ18 ννογὰά Βεζε ἔγοπι 
80 Δοβεης-ϊπάεὰ πα 8 ρδββίηρ Πὶ8 ἀεβ- 
εἰπδίοη τυῖμοας κπονίης ἰϊ. 

περιέπειραν: ἐπδεγμέγμμέ 5. Τδα 
ἕοτος οὗ περί ἴῃ τῃϊ8 οοτπηρουπὰ ἰ8 ἱπίεη- 
εἶνε, 45 ἰπ περιάπτω, περικαλύπτω, πε- 
ρικρατής, περικρύπτω, περίλνπος. 

ύναις πολλαῖς: Ὑδεῖε ἰδ ἃ ἰουςἢ οὗ 
Ρἱτν ἴῃ τϊ85 οἴδυβα, 80 Ροϊξηδηοὶν ἀεβογῖρ- 
ἔνε οἵα ψοσ] τη ρ᾽ 5 ἀ 151 οηπλεηῖ. 

γν. 11-16 ἅτε ἃ ἀϊργδββίοη ἱῃίο ἃ ρεῖ- 
ΒΟΠΔ] ἀρρεδὶ. Οὗ. 2 Τίπι. 11. σ, 1. τὸν 
14, ἷν. 5. 

γεῖ. 1σ. ὦ ἄνθρωπε θεοῦ: [Ι{ ἄγριεδ 
ἃ ΝΕΙΥ ἱπδάδεχυδῖε ἀρρτγεοίδιίοη οὗὐ τς 
ἔεσνουσ οὗ ἴθ νοῦ ἴο δΌρΡροββ, 88 
Τδοοά. ἄοεβ, τμδὲ τπΐδ 18 δὴ οδιςῖα] τ|Ὲ]6. 
Τῆς δροβίσορῃβ 18 ἃ ρεΐβοπδὶ ἃρρϑδὶ, 
δτιβὶπρ ουἱ οὗ ΟΝ τορίς οὔ οἴἤεῖ- νου] ἀϊπα 88 
ΜΏΪΟΙ Ὀερίηβ ἴῃ νεῖ. 5. Τἰπιοῖηυ, 48 ἃ 
ΟἸτ βείδη τη, δὰ Ὀδεὴ οδ]εὰ τὸ ἃ 
Βεάνεηϊν οἰ ζεηβῖρ. Ηε ννᾶ8 ἃ νιαπ οὗ 
Θοά, ἐ.ε.ν ἃ ταλῃ Ὀεϊοηρίηρ ἴο ἴπε βρίγ ταὶ 
ογάεσ οἵ [πΐπρα ψψτἢ τν ποῖ τπδὶ ἰῇ ἰ8 
ταετ εἶν τεπιρογαὶ, ἰγαπδίίοσυ δηὰ ρει βῃΐηρ 
οϑῆ πᾶνε πὸ ρετπηδηεηξ τγεϊδιϊοηβρ. 
Τῆς ἴεγπὶ οσουγϑ ἀραίη, ἢ ἂη δάπλτ- 
ταάϊγ ρεπεγαὶ γεέεσεηςς, ἰπ 2 Τίμα. 1]. 17. 
ἴῃ δὴν οδδὲ Μαη οὔ Οοά, 48 δῃ οβῆοϊαὶ 
{{π|6, δειοησεά ἴο Ργορῃεῖβ, {πε ρσοόρπεῖβ 
οὗ τῆε ΟΙά Οσονεπδηῖ; δπά ννὲ βᾶνες 0 



10--12. ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ἃ 145 
ταῦτα " φεῦγε " δίωκε δὲ δικαιοσύνην, " εὐσέβειαν, " πίστιν, " ἀγάπην, τ τ Οος. νἱ. 

᾿ ὁπομονήν, “ πραὔπάθιαν.ἷ 12. “ ἀγωνίζου " τὸν " καλὸν " ἀγῶνα Ὁ Ἡον ἢ, 
τῆς πίστεως " "ἐπιλαβοῦ τῆς " αἰωνίου "ζωῆς, εἰς ἣν 2 ἐκλήθης, καὶ ς ἔσαι. ἱκι 

"ὡμολόγησας τὴν καλὴν " ὁμολογίαν ἐνώπιον πολλῶν μαρτύρων. παν, 19, 
Σ . . 

ν. 15, 2 Τίπι, ἰϊ. 22, Ηεῦ. χὶΐ. : Ῥεῖ, ἰἰΐ, στ. 
σα, σ Ἐοτω. ΧΡ Οου ν᾿ 4 Χὶϊ, 12, 

ΒΟῸΣ, Μ χϑοϑι Τίῃ), ἷν. :ο. 
:- 

Ἐοχ. Χ. 9, το, Τίϊ. ἐ. 
τα τμονν τν δϑεοι Τίω. ἱ. τό. 

τό, δ. χὶ. 13, χί ὶ. 15, εἰς. 

ἔϑεο τ Τίω. ἱἰϊ, 2. 
Ὑ ἬετΘ σον, 

βἔοδα ἱ. 20, ἰχ. 42, χὶΐ. 42, Αςἰδ χχὶϊὶ, 8, 
ς Ηε8. {ξϊ. τ, ἐν. 14, χ. 23. 

1 80 "᾽ΑΕΟΙΓΡ]; πρφότητα [Χ 3. Ὁ"] ὈΟΚΙ, [31} 
31η8. καὶ 37, δοπις ΟἴποΓδ, βυγῆςὶ Ἐς." 

Ῥιοοῖῦ παῖ Τί ποῖ νν88 ἃ ργορδεὶ οὗ {δ8 
Νεν Οονεηδηι, πουρἧ δα νν88 Δη Ἴενδηξε- 
11δι (2 Τίπι. ἱν. 5), ἀπὰ ροββί Ϊγ δὴ δροβῖίες 
(τ ΤἼεβ8. ἰϊ. 6). 
ταῦτα: ἱ.6., φιλαργυρία ἀπά ἰϊ5 αἱ- 

τεπάδης 6ν118. Ιζονςε οὗ ΠΊΟΠΕΥ ἴῃ ταΐῃ8- 
ετβ οἵ τεϊϊρίοῃ ἄοεβ σπῖοσα ἴὸ ἀϊβογεάϊε 
τεϊρίοη ἴῃ τῆ6 εὐεδβ οὐ οζάϊπαγυ ρεορῖὶε 
«ἴλη ψουϊά ἰηδυϊμσεηος ἴῃ πλδῦν ζτοββοῦ 
νίςε5. 

1ι ἰ8 ἴο Ὀς ποιϊεὰ ἐμαὶ φεῦγε" δίωκε δὲ 
δικαιοσύνην, πίστιν, ἀγάπην τεουτ8 ἴῃ 2 
Τίμα. ἰϊ. 22. Τῆς ρῥμγαβεοίορυ ἰβ θαβεά 
ου Ῥτον. χν. 9, διώκοντας δὲ δικαιοσύνην 
ἀγαπᾷ, δἀηὰ ἰδ ᾿ποτουρὨν Ραυϊΐηθ, 88 
δε τε! ργσονβὲ. Τα βἰχ νίγέιδβ 141] ρεῖ- 
ΒΑΡΒ ἱπῖο ἴδγες ραΐῖγβ, Δ8 ΕἸ]. βιιρρεδβίβ: 
“δικαιοσ. ἀηὰ εὐσέβ. πᾶνε τὰς νίάεδβὲ 
τεϊδιίοηβ, ροϊπεῖηρ ἴο βέπεγαὶ οοηίογπ 
το αοά᾽β ἰανν δῃηὰ ρτγαςείςδὶ ρίεῖν [οἷ 
σωφρόνως κ. δικαίως κ- εὐσεβῶς, Τίι. 1. 
12]; πίστις δηὰ ἀγάπη τς ἴδε ἔυπάδ- 
ταδηῖϊδὶ ῥείης!ρ] 68 οἵ ΟἸγί βείδηϊεν ; ὕπομ. 
διά πραῦπ. {πὸ ρῥτίποὶρίεβ οὐ δὶς ἃ 
ΟΠ βείδη οὐρῶϊ ἴο ἂοὶ ἰοναγὰβ πἰβ ραίη- 
βάγειβ δὰ ορροπεηίδ'". ΑΒ ἃ δβτουρ, 
ἐθαυ ἅγε Ἴοοπιταϑίθὰ ἢ [ῃ6 στοὺρ οὗ 
νίοεβ ἰῃ νν. 4 ἀπὰ 5; δυῖ ψὲ σδηποῖ 
Δτιγδηδε ἴμεπιὶ ἴῃ Ραΐτβ οὗ ορροβίϊεβ γε 
πιᾶν δὰὰ ἐμαὶ πίστιᾳ τεβυ} 8 'π ὑπομονή 
{25 ἷ. 3; Εοπι. ν. 3; 2 ΤΏεββ. ἱ. 4; 2 

ἴπι. μι το; Τίς. 11. Ἢ Ἢ Ηεθ. χίϊ. εἰδεν 
ἀ ο68 ἱπ πραὔπάθεια. ὑπι ͵ἰβ 
μὲ τιὸι ἔτος (τ μεῖς, δπά Νυρ. ἴῃ ΜΝ 
ἱ. 3) ταῖμιες τῆδη ῥαέέεπέία (ἃ ἀπὰ Νυϊρ. 
Βετγε). 

πίστις, ἀγάπη, ἀπά ὑπομονή ἀγα 4130 
οοτπηδἰπεὰ ἰη Τίς. ᾿ἴ, 4; οὐ, 2 Τίπι. 111, το, 
αἶβο 2 Ρεῖ. '. 5-7, ψδεζε εὐσέβεια, ἱτἢ 
οἴδες νίγίυεβ, ἔοττηϑ ραζί οὗ ἴῃς ρτουρ. 

ψει. 12. ἐγ ον... ἀγῶνα: ἽΠεῖα 
ἷ8 ενϊάδπος ταὶ ἀγωνίζομαι ἀγῶνα παὰ 
Ῥεοοτως ἃ βιεγεοϊγρεὰ εἐχργεβδίοῃ, ρεσῃδρ8 
ἔοτὰ ἴδε ᾿ΐης οὗ Ευτγὶρίἀς8: καίτοι καλόν 
γ᾽ ἂν τόνδ᾽ ἀγῶν᾽ ἠγωνίσω (Αἰεεε 5, 648 
οἱ 664). ϑ8εε δὴ Αἰδμεηίΐίδη ἱπβοτριίομ 
αυοιεὰ ὃν Μομίίΐοη δηὰ ΜιϊΠραη, Εα- 

ΝΟΙ, [ν. 

ῥοείέον, νὶ., νὶ. 370ο. Νενετίδεῖεββ ἴδε 
ΤΑΕΙΆΡΠΟΣΥ [45 ἰΐβ Δ1]} ἔοτος πεσε, δηά ἰῃ 
2 Τίπι. ἱν. 7: Ἑηραρε ἐπ ἐΐλε εοπέεεί 
τολίολ ῥγοζεσοίομ οὗ ἐλε ζαΐέλ ἐπίαϊὶς ; ἐὲ 
ἐς α ποδί ομδ. ΑἹἸϊυβίομβ ἴο τῆς ρυδ]ῖς 
βϑιλεϑ ἅγὰ ποίϊογίοιυβιυ Ραυϊΐης (χ Οοσ. ἰχ. 
24; ΡΒ. ϊ. χ2). Ὑ8ὲ ῥγεβεπὲ ἱπιρεγᾶ- 
εἶνς ἰπάϊσαϊεβ ἴῃς οοπεϊηυουβ πδῖαυγα οὗ 
τῆς ἀγών, ψ ἘΠΕ ἐπε δος. ἐπιλαβοῦ εχ- 
ΡΙεββεβ ἴῃ βίηρὶς δοὶ οὗ ἰαυίηρ μοὶά οὗ 
ἴῃς ρῥτίζε (80 νϑσ. Σ90). [ἰ ἄοςβ ποῖ βεδῖ 
δ. ᾿πβυρεγαῦϊε οὈ͵εςοη ἴο τῃΐδ νίενν ἴδ 
κατ' βάνω ἰδ ἴῃς ψοτά υδεά ἰπ τ Οος. 
ἵχ, 34. ἥ τ ΠΡ Ἧξ Οη δε οἵἴδες Βδηά, 

ἴπεσ- Μουϊϊοη (γαρνε., Ῥ. 302) αὔριιεβ 
ποτὶ ἴῃς δϑδγπάείϊοη (εἶ Μὰ τ το 39) δαὶ 
ἐπιλαβοῦ, κιτ.λ. ἰοττηβ8 οπς ἠοιίοη Ψ ἢ 
ἀγωνίζονυ ; πὶ “1 ἰἴ8Β ποῖ ἴῃε τεβυΐὶ οὗ 
ἴὰε οοηΐεβὲ, Ὀὰς ἰτ8ε 1 τῆς βυδβίδηος οὗ 
τῆς βαίϊνίπρ᾽. Ὑεῖ ἴπ νεσ. 19 (ἵνα ἐπιλά- 
βωνται τῆς ὄντως ζωῆς) ἴῃετε 5 ποιπίηρ 
ἴῃ ἴδε ςοπίοχι βυρσρεδβίϊνε οὗ βίσυρρίε. 

εἰς ἣν ἐκλήθης : νε ἅτε (Δ]|1]εὦ το εἴετ- 
παὶ Ππ{π (τ Οοσ. ἱ. 9; τ Ῥεῖ. ν. στο); ἱξ ἰ8 
Ῥ᾽αοεὰ ννε]} υἱταίη οὺσ τοάοῖ ; θυς ἰδ 18 ἠοῖ 
αἱ ἱπῖο οὖγ Βαπάβ ; δᾶ ἢ πηδῃ πλυϑὲ ζτδ8Ρ 

τὸ ἔοτ Ὠίπηβεῖξ, 
καὶ ὡμολόγησας, κιτιλ.: ΤὨΐδ οἴλυιδα 

8ιᾶβ πο βυηῃίϊδοιίςαὶ σοπησχίοι νυ νμδὶ 
[28 ργεοεάεά. [Ιεὲ τείειβ ἴο ἀγῶνα, ἰῃς 
ςοπίεβὲ οἢ ὑπο Τιπιοιῖῦν βητεγεὰ δὲ ἢὶβ 
Ῥαριίβη, ψβεη ἢ6 ψγὰ8 Ἵδ)ὶςᾶ, εησγο δά 88 
ἃ βοϊάϊες ἰπ τῆς δύγηγν οὗ [εβϑ8 Ὁ γὶβὲ (2 
Τίμα. ἰδ, 4; χ Οοσ. ἰχ. 7), ἀπά ρτοίεββεά 
ΒάεἸτν το μἰβ πον 1 εδάεγ (15 γεβροηβο ἴο 
πε ἀϊνίηε 0411) Ὀεῖοτε πιδὴν υνπαββεβ. 
ὁμολογία ἰ8 ῬΕΙμᾶΡΒ ὕεϑὶ τγαξεττεὰ ἴὸ ἃ 
[οττηδὶ ργοζεββίοη οἵ ἔδίτα, ἤετα 88 ἴῃ πὸ 
τε. Ογτὶ! }ετ., ἤδη τε δ! πρὶ τπ6 Ὀᾶρ- 
εἰβπιδὶ οεσεπιοηΐεβ ἴο τῆς πεν Ὀαρεβεά, 
Βᾶγ8Β ἴῃ τείδασεῃος ἰο πεῖς ργοίεβδίοῃ οὗ 
θεΐϊεῦ ἰπ τῆς Τυπίιν, ὡμολογήσατε τὴν 
σωτήριον ὁμολογίαν ((αἱ. χχ. 4). 

[1η τῆς ρῥειπιϊνε Ομυγοῦ ἴῃς Ὀαρβπι οὗ 
8ῃ ἱπάϊν ἀν] ννᾶ8 ἃ τηδιίϊεγ ἴῃ ψῃϊοἢ ἐπ 6 
ΟΒυσγοῦ ρεπεσαῖ ν ἕοοῖκ δὴ ἱπίεγεδὲ δηὰ 
Ρατί. Τα γυῖε διὰ ἄοντι ἴῃ Τὰ έάδαρδε, 

Ιο 
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ἀϑεε:τίη, 13. ἃ Παραγγέλλω σοι} " ἐνώπιον " τοῦ 2 “ Θεοῦ τοῦ 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ἃ ΥΙ. 

τοῦ ᾿ζωογονοῦντος ὃ 
οϑεξὶ Τίμα, τὰ πάντα καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ 4 τοῦ " μαρτυρήσαντος ἐπὶ Ποντίου 

{τ Βα. 1. 
6, υυκς χνὶϊ. 35, Αςῖε νἱΐ. 19. 

1 Οπ. σοι ἐφ" ἘΘ, 17 [δ, ῥγαεοίῥίο ἐἰδὲ ἐ οοπέεςέο}}. 

κ ]οδω ν. 32,1 ὁδῷ ν. το, τὶ δος. 

5. 0πι. τοῦ ̓ ῇ. 
580 ΑΏΕΟΡ, 17, 31, ἴους οἴδοτθ; ζωοποιοῦντος ΝΜ ΚΙ,. 

480 ΑὨΚΡΕΡ, 17, 31, 37, τίδην οἴδεσβ, ἅ, νῷ.» 50.) Βυτῆς!, αττηςοάά ; ̓Ι[ησ. Χριστ. 
ΜΕΘ, πιοτε ἴδαπ ἂνς ουγεῖνεβ, ἔ, ξ, 5. τὶ 

7, βῆοννβ 118: “ Βείογε ἴμε δαριίβπι ἰεῖ 
δίπι παι δαριζοιη ἀπά Ὠΐπὶ ἐμαὶ 18 Ῥᾶρ- 
εἰζεά ἰλβὶῖ, δῃά δὴν οἴπεῖβ αἷ8δοὸ 80 δῖἊς 
4016". Αἰβο ]υδιῖϊπ Μαγίγγ, Αῤοϊ. ἱ. δσ, 
ἡμῶν συνενχομένων καὶ 
αὐτοῖς. Ὑπεδε ραββᾶρεβ δχρί δίπ “τῆ8 
ΤΑΔΩΥ πο 586ε8᾽) οἱἨἁὠ πηοῖῃγ᾽ 5 ροοά 
ςοπέξβείοη. [Ιἐ ἰβ ποῖ 80 πδίυσγαϊὶ ἴο τεῖεσ 
ἐλ ροοά εοηοοοίομ ἴο ἃ οτἰβί8 οἱ ρεζβεςι- 
τἴοη, οὐ ἴο δὶβ ογάἀϊηδίοη. Τῆς ερ πεῖ 
καλήν πεῖε δηὰ ἱπ {πε ἰο]]οννίηρ νεγβα 
ἄοεβϑ ποὶ ομαγδοίεσίβε ἴῃς ραγιίουδγ ἂοὶ 
οἵ ςοηίεββίοη τηδάς ὉΥ Τἰπιοίμυ οὐ ὉῪ 
ΟἸὨγίβεὲ, δυῖ τείοσβ ἴο τῆς οἶαββ οἵ οοηΐεβ- 
δίοπ, [18 ἱπιροσῖ, 8 ΕἸ]. βᾶυβ8. 

ψες. 13. παραγγέλλω σοι: 5:1. Ραυὶ 
48868 ἰπ 1πουσῆς ἔτοπι ἴπ6 ραβὲ ἐροςῇ ἴῃ 
ΠἸΩΟΙΗΒ τε, τ [8 πυτηδη νυν Πα 8568, 
Δπιοηξ ΜΨῬΏΟΠΊ ννᾶ8 ἴῃς Ἄροβιὶε Ὠἰπηδβεὶῇ, ἴὸ 
τα ργεβεηῖ ργοδαϊίίοη οὐ Τἰπιοῖῆγ, 81. 
Ῥαυὶ ἔατ ἀννᾶὺ ; δπὰ πε ἔδεϊβ ἱγηρε!!εά ἴο 
τοπιϊηά Ηἰβ ᾿ἰευϊεηδης τπδιὶ ἔπεσε γε ΟΝ ῖ- 
Ὧ65868 οὗ ἰδ ςοπάνποϊ τνῆοδε τεαὶ τῃουρἢ 
Ὀηδεεη ργεβθηοα ἰ8β δΔη ἐποουταμεπιεηϊ 848 
ΨΕΙῚ δ ἃ σῆδοκ, ὅεὲε οην. 21. 

ζωογονοῦντος : ΤῊϊΒ ννοτὰ ἢ48 πε 5επδε 
ῥγεδεγυὲ αἰδυε, 485 ἘΝ. τα. ϑεετεῖ. Α 
βοοά εχδγρὶα ἔγτοσα Ο.ὕἕ Τὶ ἰβ τ ὅ84π|. ἱἱ. 6, 
Κύριος θανατοῖ καὶ ζωογονεῖ. Τῆς Ψοτὰ 
μα8 βεε ἃ βρεοίδὶ δρρτορτίαίεπεβθ. Τί- 
του ἰ8 βεπιυϊαϊεὰ το Ὄχμ δὶς πιογαὶ 
οουγάμε ὈΥ 8ῃ δββυγᾶηςα {παὶ ἢς ἰδ ἰῃ ἴπε 
μδηάβ οὗ Οπε ψῆοβε ρτγοίϊεςινε ροννεγ ἴδ 
υπίνεζβαϊ, ἀπά Ὁν ἴῃς δχαπιρία οἵ Οπα 
Ψ 0, 45 Μδη, ρυὶ ἴπδὶ Ῥοιοευνς ῬΟΜΕΥ 
ἴο ἃ ϑυοσσοββίῃ! ἰεδί, δηὰ ννᾷβ “" βανεὰ ουὔὶὲ 
οἵ ἀεδιμ᾽" (Ηεῦ. ν. 7). 

τὴν καλὴν λογίαν πΚιδὶ πᾶνε ἴῃς 
βᾶγης τγεΐεγεηος ἤεγα 88 ἰῃ ἴπε ρτεοεάϊηρ 
νεῖβε. ἕνε ἤᾶνε βεεὴ τδδῖζ ἴῃ τῆς οδϑς οὗ 
Τιπιοίῆγυ, ἱξ πιεδηβ ἢἰ8 Ὀδρείβπιδὶ ῥγοῖεβ- 
βίοη οἵ [δίῃ ἰπ αοὰ 48 γτενεδίεά Ὀγ [}εβ88 
ΟἸγῖβε. [πὰ Τάδε οὗ [εβ8 Ηἰπλβεὶῇ ἰξ 
8 Ὀεβὲ υπάεγβιοοά οἵ Η18 μαρίτυδὶ βεηβε 
οἵ Ηἰβ πεᾶνεηὶν Ἐδιμογβ ργεβεποα δηά 
ρτοιϊεοιϊίοη, νυν ίοῃ Ἰουπὰ 118 βυργεσηθα ἐχ- 
Ῥτεβδίοῃ Ἀὐλβοιν Ογοββ (νυκὲ ἀχιν: 46). 

α αντος: ΑἸΙΠουρΡΏ 6808, 88 
 ἀφόδοι Ηἰδβ ἐο!]οννοῖβ τᾶκε ἴῃς βᾶ4πὶα 
ὁμολογία, γεῖ τοῖς τεβρεςῖίνε τεϊ διίοηϑ 
το ἴξ αὔὰ ἀϊβεγεηῖ. μαρτυρέω ἰηάϊςαίεβ ἃ 

, 58}... ΒΟΒ., ἀγπισὰ, 

Ῥονες οὗ οτἱρί πδιίοη δηὰ δυϊπεπεςδιοη 
ψπϊοἢ ὁμολογέω ἀοεβ ηοῖ. ΤΒς υἱίεῖ- 
ἅποοβ δηὰ δςῖβ οἵ Ϊεβυ8, 88 Μδῃ, δζἵε 
Βυπιᾶπ; γεῖ Ηε δροκε δπὰ δοιεὰ δ8 
ὯΟ οἴδεῖ τηδῃ Ἔνεῦ ἀϊὰ, Μαιίί. χνϊϊ. 27 
(“Τῆδὶ τᾶκε, ἀπά ρῖνε υπίο ἴμεπὶ ἴοσ μηδ 
απὰ ἐλεε,," ποῖ “ἴογ μ5᾽" δηά ]οππ χχ. 
17 (“1 δβοεπά υπῖο μεν Εδίῃμεν ἀπά γομῦ 
Ἑδιμες," εἴς. ποῖ ονν Ἑδῖπεσ οὗ ὁμημσ αοά) 
{Πυδίγαῖϊς νεσῪ ννῈὶ} {πὶ8 ἀϊβεγεηςε Ῥε- 
ἵνθοη [6808 ἀπά Ηἰβ Ὀγεϊδγεη ἰῃ τεϊδοπβ 
ΜΠΐο δεν βθατε αἰϊκε. Τηβ ἰδ ΜΕΥ 
58:. Ῥαὺϊ ἄοεβ ποὶ ἤετε υβδ6ὲ ὁμολογέω 
ὁμολογίαν οἵ ΟΠεῖδε, Ὀὰῖ ἐπηρίογβ ἰηδβιεδά 
ΜῊΝ υηυβυδὶ μαρτυρέω ἐρόλογειν. ]εβυ8 
8 ὃ μάρτυς ὁ πιστός, ἕεν. ἱ. 5, ὅ μαρτ- 
ὃ πιστ. καὶ ἀληθινός, εν. 11]. Σ4. Βεη- 
δεϊ βυρρεβῖβ τῆλε ἴῃς ἴνο νεγῦβ ἱπάϊοδλιε 
ἴδε αἰἰτυάεβ οὐ δε Ὀγβίδηάεγβ ἴῃ θοῦ 
οαβε: ““σομήξεδμς δὲ, οὰπὶ δββεηβίοης 
τοβίίιτα : ἐξσέαίμς ὁδί, ὩοΏ δββεηςὶεηία 
Ῥιδιο". Τὰς Νυΐρ. ἰτεαῖὶβ τὴν καλ. 
ὅμολ. 48 δῃ ἃςς. οὗ οἴοβεῖ βρεοϊδοβιίοῃ, 
φμὶ ἐφείἑνιοπέμνι γεδάαδέ το Ῥομέϊο 
Ῥμαίο, δοπανι ςοπζεςείομπένι. 

ἐπὶ Ποντίον Πειλάτον : ΝΙΝ τῆς εχ- 
Ἰλπδιίοη οἵ τῆς ὁμολογία οὗ εϑὺ8 νι ϊςἢ 

8. Ἶυδῖ Ῥεεη ρίνεη, ἰε ψουἹὰ θὲ πδίυτγαὶ 
ἴο τεηάδγ {π|8, ἢ της Νυΐ., πάν 
Ῥοπέδις Ῥιίαίε; ἀπὰ τϊβ νἱενν 8 [Δ- 
νουγεὰ Ὀγ τῆς σἴδηρε ἔτοπι ἐνώπιον, νεῖ. 
12, ἴὸ ἐπί, δηὰ Ὀγ τῆς κε! ποοά τηδὶ τπῖ8 
18. ἃ ἔταρτηεηῖ οὗ ἃ οτεδά, Ὑξεῖ ἴδε στεπάσσ- 
ἰῃρ δεόνε Ῥομκέμς Ῥαίε ((ὮτγΒβ,, εἴς.), 8 
τοὶ ἱῃςοπείδιεπι ννἢ τῆς ποτίοη τπδὲ ἴῃς 
ὁμολογία ἴῃ οπε βεη86 Ψᾷ8β πηϑδὰβ 41] ἀυτγ- 
ἱπρ οὺς [,οτὰ 8 πιϊηϊβίγυ ; ἔοτ ἁυπάουδιςοαν 
ποτὰ οης Ροὶπὶ οὗ νὶενν ἴξ ψγν48 ἤθη [6β808᾽ 
11 ννᾶβ βαηρίηρ ἱπ τῆς δαίδηςε, ἀερεπά- 
πᾷ οὐ ἴδε ἀεοϊδίοη οὗ Ροπιίυδβ ΡΙ]αῖς, μας 
Ηἱΐβ ἴσυβὲ ἴῃ τῇς ῥτοίεςξίνα ἴονε οἵ Ηἰβ 
Ἑδῖδεῖ ννὰ8 πηοϑὶ ἐσθ, Ηἱβ οδὶ πὶ γεροβαὲ 
οὗ βου] οἡ ἴδε ἀββϑυγάπος οὗ αοά᾽β νυῖβε 
ὡηὰ ροοὰ ἀϊδβροδιτίοη οὗ Ἔνεηίβ ἰ8 ννε]] 
1Πυδιταιεὰ Ὁν Ηἰ8 ψογάβ ἃ8 τεοογάεὰ ἴῃ 
71οῆη χίχ. τὶ, “Ὑῆου ψουϊάεβε ἤᾶνε πὸ 
Ῥονεσ δραϊηβὶ της, θχςερί ἰξ ψεῖς ρίνεη 
πες ἴτοπὶ δῦονθ". Ὅπαϊ] ἰξ 48 θεεη 
δε ρτζονεὰ πὶ ἴῃς Ἐουτγίῃ αοβρεῖ ἰ8 
τοῖ ἃ τοοοσὰ οἵ ἔδοϊβ, ἰξ 18 γσεαβοηδῦϊα ἴὸ 
ΒΌρροβε ἐμαὶ ὅ8:. Ρϑὺ] δηά ἢ 8 ςοπίεση- 
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το, 2 Ῥεῖ, ἐϊΐ. τ4, οὶ υΟυΧΧ. 
. 18. Ὡϑεει Τίῃ. 

Ῥοτγατῖεβ ψεζε δοαυδίηϊεὰ υυἱεἢ ἴμ6 ρεπεζαὶ 
δοοουηὶ οὗ τῆς ἰτἰδὶ οὗ [εϑὺ8 45 1μεγείῃ 

ἡ ϑϑν “λι: Τῆς ρῆγαβε εἴ. 14. τη ι κιτιλ.: Τῇε ᾿ 
ρεῖν τὴν μά ϑίκη τὰς ἐντολάς οἵ τὸν 

λόνον, τοὺς λόγους ἰβ ἃ ζςοπητηοη οπε; 
Τουπά ἰπ Μαῖῖ. χίχ. 17, δῃὰ Ἂβρεοίδ!ν ἴῃ 
δε Ἰομδηπίης νυτίηρβ; Ὀυῖ νπεγανοσ ἰξ 
Οὐσυγβ ἰδ πηοᾶπηβ ἐο οὖδν οἵ Οὐξεγυς ἃ 
οοπιηλπά οἵ 4 βαγίῃρ; ὑνβείεδδ Πα 
ἰξ πιεδῃβ ἐο ῥγέξδεγυε ἱπέαοί. Ῥαιθᾶρ8 
δε ἵνὸ πηεδηΐηρβ νεῖ ργεβεηΐὶ ἴο ἴδε 
ΔΡοβιϊε᾽ 5 τοϊπὰ; δπὰ πο ἀοιυδὲ ἱπ δςοιυδὶ 
ἐχρεσίεπος ἴπεν πεῖρα ὁπ ἱπῖο ἴῃς οἴδετσ; 
ἴοσ ἃ ἱγσδάϊείου 15 ΠΥ ργεβεσνεὰ Ὀγ οὐϑάϊ- 
εῆςε ἴο με ἀεπγληὰ ννϑϊσ ἢ ἰξ τηλίκεβ ἔοσ 
οὐὔβεσνδῆςε. ΤΠΙΒ πδε οἱ ἴῃ νεῖ δηὰ ἴδε 
ἰτιᾶς τὴν πίστιν τετήρηκα, 2 Τίηι. ἱν. 
7, ταυϊτυλι!γ ἐΠπβέγαῖε εαοἢ οἷπεσ. τὴν 
ἐντολὴν τηρεῖν 18 ΡτΟΌΔΟΪΥ εαυίναϊεηι ἴο 
τὴν π᾿ κὴν φυλάσσειν, υπάετοίδπά- 
πρὶ τἰῃε ἐγαάἑἑϊοπ οὐ ἀδῥοοὶέ ἴῃ ἴῃς πιοβὲ 
Τοπιρσεπεπεῖνε ποσὶ δηὰ βρίγιευδὶ βεηβα, 
ἴῃ ΨὨΙΟἢ ἰξ 15 ποιπίηρ εἶδε ἴδῃ “τῆς ἴανν 
οὗ ἴδε ἀοβρεὶ (υ΄. ἡ παραγγελία, ἱ. 5), 
τῆς ἀοβρεὶ νίετννεά 28 ἃ σγυῖϊε οἵὗἉ [18 ᾿ (80 
ΕἸ]. ἀπά Α1{). 8ὲι. Ρδὺ] ννου]ὰ ποῖ δανε 
᾿ἀϊδεϊηρυϊδῃεά {Π|8 ἴτοπι [πὸ σμάγρε ρίνεῃ 
το Τιπιοίῃυ δὲ μἰβ Ὀαρεβῃ. ΟΥὙτὶ] [6γ. 
(Οαέ. ν. 13), ἰῃ φυοτίηρ τΠϊβ ράβϑᾶρε, βυδ- 
βείξυϊεβ ταύτην τὴν παραδεδομένην πίστιν 
ἔος ἐντολήν. ὙΠὶ8 ἱπιεγργεϊδιίοῃ ἰβ ρεῖ- 
Ταϊββ δε 80 ἰοὴῷξῷ 48 ΜῈ ἀο ποῖ ἄϊνοτος 
οτδεά ἔγοπὶ ομασζδςῖεσ. 
ἄσπιλον ἀνεπίλημπτον : ΤΏεβε Ἔρ᾿ Πεῖ8 

Ῥιεβεηὶ ἃ ἀϊβῆσου τ βοπιενν δαί δἰ πιϊαγ τὸ 
τπδὶ ργεβεπίεὰ ὃὉγ τηρῆσαι. ἄσπιλος ἰ5 
ἃ Ῥεΐβοτδὶ ερίτπεὶ (πουρ ἀρρ᾽ϊεά το 
οὐρανός, [0Ὁ. χν. 15, ϑγτηπΠ).); ἀπά 80 18 
ἀνεπίλημπτος. ϑεε τεῆ. οἡ Ὀοῖῃ. ΑἹ- 
ἔογὰά βῆονμ, δἴτο δε νν εῖῖε, ὈῪ Ἴχδσωρ]εβ 
ἴτοῦὰ ΡΏΠο δηὰ Ρ]δῖο, ἔμαὶ ἀνεπίλ. πιὰν 
Ῥε δρρίεά ἴο ἱπῃηρεσβοηδὶ οδ)εςῖβ. βιιοἢ ἃ8 
τέχνη, τὸ λεγόμενον. Νενετίῃεῖεβ8 ἃ]- 
τθουρᾺ ἴ νουἹὰ Ὀς ἱπιοίεσα ον ἀννκυναγά 
ἴο τείεσ τῆς δηὐεςεῖνεβ ἴο σε---ἶπε ογάϊπασυ 
ςοπδιγυςείοη ἢ τηρεῖν Ῥεΐηρ τμλῖ {πὰ 
αυαιγίηρ, δά]. βῃουὰ θεϊοπρ ἴο [18 οὔ- 
Ἶεςῖ, δ.ρ., 1 Τα. ν. 22; 48. ἷ. 27; 2 Ὅοτ. 
χὶ. ο (Α1{)---γεῖ 851. Ῥαὺ! μαὰ ἔπε ρεσβοπδὶ 
τεΐεγεηος ἴο Τἰπιοῖῆυ ΤΠ εν ἴῃ Πῖ5 πιὶπά 
ψ εη Πα ομοβε ἴπ6βε ψογὰβ 88 υδὶ ἐγίηρ 
ἐντολήν; ἀπά τς ἘΕΝ., νυν ϊο ἢ ρίδςεβ ἃ 
φοπιπιᾶ δἔϊεγ εονρϑπαμάηισπέ, ῬΟΒΒΙ ΟΙῪ 18 

15:6: Τίη. ἰἰϊ. 2. 
ἰϊ. 6. οἱ Τί. ἱ. σι. 

Κ ]66. ἱ, 27, 
τΡεῖ. ἱ. 

τὸ 2 ΤὨεδβδ. ἱΐ. 8, 2 Τί. ἱ. 1ο, ἱν. σ, 8, Τίς, 

ἱπίεπάεά ἰο βυιεεξβὲ ἃ βίας νίενν. Τῆς 
ταᾶῃ δηὰ ἴῃς ψοχά ἃσγε βἰ πῃ ] εν ἰάθη ποὰ 
ἰπ ἴπε Ράᾶγδθὶε οὗ ἴδε ϑόονες (Μαῖι. χίν, 
19, εἰς ἡ, 1 Τιπιοίδν “ Κεερβ ῃίπηβαὶ ὑη- 
βροιϊοἀ ᾽᾽ {,5. ', 27) δπὰ ““ψηβουΐ τὸ- 
Ρτοδομ,᾽" ἴῃς ἐντολή, 50 ἋΔ7 5 Ὦς ἰβ 
οοποεγηδά, ν»}}} Ὀς πχαϊπιδίης ἤδνν]εδβ. 

Τὰς Αποίεηε Ηοπλν ψὩϊςἢ υδεά το ὃς 
αἰιτἰρυϊεά το ΟἸεπι. Εοπι. σοπίδίηβ ἃ βεῃ- 
τὐῤν νὰ ἐβῤ θα ἴῃ ὡς οὐριαῖ ἴοπε ιϑ' 8), 
τηρῆσατε ν σάρκα ν καὶ ν 

σφραγῖδα ἄσπιλον, ἵνα τὴν ζωὴν Σν 
εν. 

τῆς ἐπιφανείας, κιτιλ.: Ὠερίῃ 
βέων ἐπα ἴδε οἷοβε οὗ οὖσ ργοδαιοῃ 
βίδῖε; δυῖϊ ννῈὲ 8841] ποῖ τεπᾶδσ (ἢ ἂς- 
οουπξ οὗ οὔ βιενναγάβῃϊρ ὑπ|}} τῃς 
ἐπιφάνεια. ΜΝΏΘη τῆς Ῥαβίογαϊβ "ψεσε 
ντιϊτοη τὰς ἐπιφάνεια μά ἱἰἱπ τηδπ᾿ 8 
τπουρῆιβ οὗ ἰξ τεςεάςἀ Βεγοπά βᾶςἢ πιδη Β 
ἀεδῖῃ. Αἱ ἂπ δδηΐεγ ρεγοά ΟὨ τι βείδηβ 
βει ἰξ θεΐογε ἴπεπὶ 48 πηεῃ ὯΟΥ 8βεῖ ἀεαδῖῃ. 
ἴῃ 2 Τεββ. ἴϊ. 8 τῆς σοπιρουηὰ Ρῆγαβε 
Οὐουτβ ἐπιφάν. τῆς παρονσίας αὐτοῦ. 
ἐπιφάνεια ἰ5 [π6 ἴεττ υϑεά ἰπ ἴμ6 Ρ88- 
ἰογαὶ Ἐρίβεεβ (βεε στεβ.); δυῖ τῆς ϑεοοπά 
Οοπιίηρ οὗἨ ΟὨγίβι '8 οδ]]εὰ παρουσία ἰῃ 
1 Οος. χν. 23: ΤΏ εβ8. ἰΐ. το, {{ϊ. 13, ἵν. 
15, ν. 23, 2 ΤΏΕΒΒ. 1. σ. ἴπ 2 Τίπι. ἱ. 
19, ἐπιφάνεια ἱπο]υε8 τῆς ἤτδι τηδηϊεβία- 
οη οὐἩἨ ΟὨγίϑε ἱπ {π6 ἤξβῃ; δηὰ μῖβ ἂρ- 
ΡΙἰοδεῖοη οὐ {6 ἴεσηὶ ἰΒ ἰῃπ οδχαοῖ 
οοττεεροπάεηςς ἢ 18 τ8ὲ ἰπ μδδίπεη 
βαοτεὰ δβεοοίδιίοηβ, νβεγε ἰξ ἀδποιεά “ἃ 
ςοπδρίουουβ ἀρρθάγδηςε οἵ ἱπίεγνθηιίοη 
οὗ ἴδε δίρμοσ ροννεσβ οὔ Ὁεμδὶῖ οὗ πεῖς 
ὙΟΥΒΕΙρροτδ ἡ. Τῆς {π|ς ἐπιφανής, 48- 
δανηδὰ Ἐν τῆς ϑεϊευοί δε, πχεδπὶ ἃ οἱαίτι 
ἴο δ6 Μοσβῃιρρεά δἃ85 δπ ἱποδγηδίοῃ οὗ 
Ζευβ οἵ Αροἱΐο, 88 ἴῃ οἂδε πιίρῃιϊ ὃς (8ες 
Μουϊίϊοη δπάὰ Μιραη, Εαῤοςίέον, νἱὶ., 
νἱϊ, 380). 

Μετ. 15. καιροῖς ἰδίοις : 8εε ποία οη ἰϊ. 
6. [π ἄμε τεάϑδομ ΤῊΔῪ ταίεσ Ὀυἰ ΠΊΔΤΙΪΥ 
εἰῖπεν το τῆς δρργορτίδίδηεβεβ οὗ ἴδε οοςᾶ- 
βίοη οἵ πὸ ἐπιφάνεια οἵ ἴο [6 βυρτεῖως 
ΨἘΠ οὗ τε δυνάστης. Τῆς νοτάϊηρ οὗ 
τὰς ἀϊβοουταρεπιδης Εἶνε ὃν [|εβυ8, ἰπ 
ΑςΙΒ ὶ. 7, ἴο ἴῆοβε ψνῆο ψνουϊά τὺ ἱπίο 
τῆς ἔαΐυγε πλᾶκεβ ἴξ πϑίυγαὶ! ἴὸ δίρροβε 
τῃαῖ {π|8 ἰδεϊες ἠοὔοῃ ΤΠ εΗΥ νὰ8 ἴῃ 81. 
Ῥαυ}5 πηϊηά πετῖα (και οὖς ὁ πατὴρ 
ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ)η. νε τᾶν ρεῖ- 
Βᾶρβ ρυὶ ἴ τῆ: Α ἀενουξ πκὶηά τεςορ- 
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τ Γαὶς χχὶ!. μὴ 

8 ἤξτο ΟἿΪΥ 

ΜΝ εά. (5), 4 Μεος. (2 
το τι, ]υἀς 25, κεν. ν. 13. 
οἱΐν, μι ἸΥΧ, φ. οι. χὶ. 20, χὶϊ, 16. 

Ὠΐδε8 ἴῃς ρῥγονίἀδηιαὶ ογάδειηρ οὗ ρϑδὶ 
δνθηῖβ 88 μανίηρ τἀκεη ρίαος αἱ τῆς ὕπις 
Ἀεὶ δΠιϊεά ἔος (ἢεηι, δηὰ βῃγίηκβ ἔγοπι ἴῃς 
Ῥτεβυζηριίοη οὗ συεδδβίηρ ἴῃ 6 δρργορσγίδιε 
εἴπη ἴογ ἔξαγε ἐνθηῖβι Τδυβ ἔπειτα 18 ἢῸ 
Ῥτεβυπιρίοη ἰῃ βαγίηρ “ Υ Πεπ τῆς ἔπ α88 
οὗ τῆς εἰπε οᾶπὶς, σά βεηὶ ἔογι ἢ: ἢἰβ 
ϑοη᾽"; δηὰ ψῆδηῃ τπὸ (ἰπὴ6ὲ 8 τίρε, Ης 
Ψ1 βεπά Ηἰπὶ αραΐῃ (Αςῖ8 11}. 20). 

δείξει : ΕἸ]. ννε]] ἐχρίαἰπβ τῇς ἔοτος οὗ 
τιῖβ νεγρ ἔγοπι ]οδη ἰΐ. 18, τί σημεῖον 
δεικνύεις ἡμῖν ; Τῆς 1Δ8ὲ ἐπιφάνεια ν}}}} 6 
πε ἤπδ] φγοοῦ οβετεὰά ὃν αοὰ το πε 
Βυπίδη τδςα. 

Τῆς ἰεσπηβ οὗ {πἰ8 πιαρηίῆςεης οδᾶτ- 
δοιεγίβαιίοη οἵ αοὰ ἂσε δὴ εχρδῃβίοη οὗ 
δε ερίτπεῖβ ἰη τμ6 ἀοχοίορυ ἰῃ ἱ. 17 φῦ. 

μακάριος: ϑεε οη ἱ. 11. ΡΗΪο (ἀς 
ϑαεγίβε. Αδεϊἐς εὲ Οαὐκὲ, Ρ. 147) ἢ48 ἴῃς 
τεταλγκαῦϊες ράγδὶ]εὶ, περὶ θεοῦ τοῦ 
ἀγεννήτον, καὶ ἀφθάρτου, καὶ ἀτρέπτον, 
καὶ ἁγίου, καὶ Βένον μακαρίου. 

δυνάστης ἰδ ἰουπά 45 4 τε οὗ ἀαοὰ ἴῃ 
τῆς Αροοσυρῆα. ϑεε γεῆῖ., εβρ. 2 Μδοο. 
ἢν 24, ὃ .« «. δυνάστης ἐπιφανίαν 
μεγάλην ἐποίησεν. [τ οὐουτθ 'ἰπ τπ6 
οἴδίπαῖν Βεηβ6, κὰ ἱ. 52, Αςῖβ νἱῖ!. 
27. Ἧς οδοῖος οὗ ἴῃς ρῆσγαβε μόνος 
δυν. πεῖς ννγὯδάβ ρεῖμαρβ βυρρεβίεά ὃν 
τἰῆε τδουρδι οἵ Ηἰβ δϑβοίιιϊε δηὰ ἱττα- 
βροπβίθῖε βοννεσ ἰπ δγαηρίηρ τῃ6 εἰπιεθ 
δηᾶᾷ βεᾶβοῃβ ἴοσ ἴπε δῆλδλίγβ οἵ τηεῆ. 
11 ἰδ ὑπηθοσββᾶγυ ἴ0 βεεὶς ΔΩΥ βρεοίδὶ 
ῬοΪεπιῖοδ] οδ]εςὶ ἴῃ μόνος, 48 Ἔχοϊιβίνε οὗ 
ἀυαὶβπι. ΑΒ πᾶ8 Ῥεοη δἰγεδὰγν βυρρεβιϑᾶ 
(οη ἴ. 17), ἴῃς ργϑάϊςαϊίοηβ οὗ ρίοσυ ἴο 
αοὰ δαὶ οςουτ ἰῃ ἴπ686 Ἔρίβ: 168 ἀγα ὑργοῦ- 
ΔΌΪΥ τερεαϊεὰ ἔγοπιλ δὐοδασίδιὶς Ῥσγάγεγβ 
υἱτοτεὰ γ 81. Ῥδὺϊ ἴπ ἴδε ἀϊδοδατρε οὗ 
μιἷδ ὑγορδεῦς {ἰτυσρίςα] ξυποιοηβ. 

ὁ βασιλεύς, κιτιλ.: Τῇε Νυϊξ. τεπάδτα 
ταῖμες ἱποοῃβϑιβιεητῖυ, Κεχ γέρμνι εἰ 
Ῥονεΐμις ἀονπαπέϊμηι. 80. αἶδο ἰῃ Κεν. 
χίχ. 16. [15 ηοΐῖ φυϊία οὈνίουβ ΨΥ ἴΠ6 
Ὦγαβς ἰ8 νατὶεὰ ἔγσοπῃ {πε ὑδυδὶ βασιλεὺς 

βασιλώων (2 Μδος. χίϊ!. 4; εν. χν]. 14, 
χίχ. χ6) ἀπά Κύριος [τῶν] Κυρίων (Ὠευϊ. 
χ. 17; Ῥ8. οχχχνί. 3; Εποςῦ ἴχ. 4). Ρεῖ- 
Ὧδρβ ἴδε ραγιίοὶρίε ρίνεβ πενν νἱροὺσ ἴο ἃ 
Ῥῶγσαβε ἴπδὲ μά 1οβὲ 118 ἔγεβῃῃββ. 

Ὁ Εοπι. (4), τ Οος. (3). 
2 Τί). ἸΘ το, Τίε, ἐ, χά. 

ι ᾿ κυριευόντων, 16. ὁ μόνος ἔχων " ἀθανασίαν, φῶς ̓ " οἰκῶν " ἀπρόσιτον, 
ἐῶ, (). ὃν εἶδεν οὐδεὶς ἀνθρώπων οὐδὲ ἰδεῖν δύναται " ᾧ τιμὴ καὶ " κράτος 

17. Τοῖς πλουσίοις ἐν " τῷ " νῦν " αἰῶνι παράγγελλε μὴ " ὑψη- 

υ εις οἷν, οὶ υΧΧ. ν ΣΡοῖ. ἱν. εἰ 
χϑεοι Τί. ἱ. 4. Υσεο 

νεῖ. τό. ὁ μόνος ἔχων ἀθανασίαν: 
αοά {με Εδιδες 18 εἰς βυδήες: οἵ τδΐδ 
ΨὨΟΪς δι ρυθοη ; δηὰ ἰξ ἰβ τῆς διδοῖς 
ἀοςιίτίης ἜΝ Ηςε αἵομε μδ38 δηά1ε88 εχίβι- 
ἔπς8 88 Ηἰβ δεξομέαὶ Ῥσορεγῖν. (οὐσίᾳ 
ἀθάνατος οὐ μετ΄ Ἂ Τικο οἷαι [1 
Ῥ- 145, φυοῖϊεά Ὀγ ΕἰἾ].). αοά τε ϑοη 
δηὰ τῆς Ηοΐγ ϑριγίε ἀγα ςο-εἴεσπαὶ 
ψνἢ τῆς Ελιῖδεσ; δυὰς ἔβεῖν 1ἴ 18 ἀετῖνεά 
ἤοη δηὰ ἀερεηάεης οὐ Ηἰβ. Τῆϊβ ἰβ8 
ἘΧργαβδὶν ἀεοϊαγεὰ ὈΥ ΟἸγῖβε οὗ Ηἱπιβεϊξ, 
“ΑᾺ8 ἴῃς Βαδῖμεσ Βδιῇ [τὸ ἴῃ Πίπρεῖζ, ανεῃ 
80 βᾶνε Ὦς ἴο ἴῃ ϑοῃ 8180 ἴο ἢδνς [ἰξε ἰπῃ 
Πιπλ8ε 1" (]}Οὁπη ν. 26). Οχ τηἰβ ννεβίοοις 
ποῖεβ : “Ἴμε ὅ0ῃ δδ8 ποῖ [{ξθι οὔ] 88 
εἰνεη, Ρυῖ [1 ἐπ Ηἰνιδει δ Ὀεὶπρ ἃ 
δρείπρ οὗ [ἰξξ.... Τῆς ἴεπβα (ραν) 
ολτγίεβ 8 δος Ὀαγοπά εἰπε". Αςοοτά- 
ἰηρῖν, ἴῃς ογεεά οἵ σξεβᾶγεα, υνῃ!οἢ ἐοστηθά 
δε δαϑβὶβ οὗ ἐπδὲ δάοριεά δἱ Νίςελ, βροῖε 
οἵ ἐπε ϑοὴ 48 Ζωὴν ἐκ Ζωῆς; 4 ἀοοϊτίης 
δ οἰ ε ΠΕ ἐχρτεββεὰ ἴῃ ἔπε οἵἴμοῖ ρῆσγαβε, 
Φῶς ἐκ Φωτός, ννῃϊο ἢ 88 βυγνὶ 

φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον: ΤΗΐβ ἰβΒ ἃ 
ξιαπᾶεσ οοποερείοπ ἴπδη ἴπδὲ ἰη ΡΒ. εἰν. 
2, “ὙΠΟ οονεγεβὲ ἴὔγβεὶῦ ντὰ Πρμε 88 
νἢ 4 ρατπηεης. Ηετε, ἰξ οπὲ πᾶν 
νεπίυγε 80 ἴο ΘΧΡΓΕΒ8 ἰξ, ἴῃε Ῥεγβοη οὗ 
Οοά ἰδ ΠΟΙ οοηςεαϊεά Ὀγ Ηἰδ ἀννε! πη ρ, 
ΨΠΙΟΣ 5 Ἰρδε; ἀπά 8 ἀννε!Π Πρ ἰΒ ἐϊβοὶξ 
ὈΠΑρΡΡτοδ ΟΠ ΔΌ]6. Ι΄ βερδυβ, 452. 1]. 5..«,Ἁ 
Βδᾶγ8 (πὶ αοά ννᾶβ8 ἐπουρῃϊ ἴο ἄννε!! ἱπ 
Μουηὶ ϑἰπαὶ, φοβερὸν καὶ ἀπρόσιτον. 
(ϑεε αἰϑο Ῥῃῆο, ἐς Μὲέα Μοοίς, τὶ. [1|}.} 2 
οἰϊεὰ Ὀν Πεδη Βεγηδσὰ). 

ὃν εἶδεν οὐδεὶς ἀνθρώπων: Νοηε οὗ 
»ιθη ; ΟἿΪΥ ἴδε ὅοη (]}0δπὶ. 18; Μαῖῖ. χὶ. 
27, εἴς.). 

κράτος: Ἐοτ τΠἰ8 ννογά ἴω ἀοχοϊοχίεβ 
866 τεῆ΄. ᾿ 
ες. 17. ἐν τῷ νῦν αἰῶνι: [Ιἐ( ἰ5 τῆς 

Ρτεϑβϑεπὶ οοηϊταβῖ, ποῖ ται Ὀεΐνδεη σίοπ68 
1η τῆ18 τ᾿νοτ]ὰ δηὰ γἰοῃεβ ἰπ τῆς τνοτ] ἃ ἴο 
οοπα (48 Οἤγγ8.), τῆλε ἴῃς ἀροβϑίῖε δ85 ἴῃ 
τηϊπᾶ. Ὑποβε ΨὯῸ πᾶνε ΠΊΟΠΕΥ ΠΥ, 43 
ΜΕ] 28 ἴποβα “"τπαὶ ᾶἂσὲ ροοὸῦ 48 ἴο ἴδε 
τνοσ] ,"" Ἀς “τὶς ἴῃ τα, δηὰ οἰ οὗ δα 
Κιηράοπι, εἰς.᾽" (748. 11. 5. Τα ρᾶββᾶρε 
ἱπάϊοδιεβ (μὲ τπε Ομυγοῦ Παὰ δἤεςιεά 
ϑοοίειν ποτε νά εἶν ἰπ ἘΡἤεβυβ ἴπδη 
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ἣν, 1 μηδὲ "ἠλπικέναι ἐπὶ πλούτου "ἀδηλότητι, ἀλλ᾽ ἐπὶ 38 «ἔθος Τίσι" μη δος 

Θεῷ “ τῷ " παρέχοντι ἡμῖν ὅ πάντα " πλουσίως ὁ εἰς “ ἀπόλαυσιν, 18. « ετεδαὶ ἢ 
οἱ υχ 

᾿ἀγαθοεργεῖν, πλουτεῖν ἐν “ἔργοις ᾿ καλοῖς, " εὐμεταδότους εἶναι, 5. ΤΙΝ Κ΄ 
. ἡ ακε 

Ὁ κοινωνικούς, 19. ᾿ ἀποθησαυρίζοντας ἑαυτοῖς " θεμέλιον καλὸν ' εἰς ἥι, ῥῇ 
. Ν εἰ: 

᾿ τὸ ᾿ μέλλον, ἵνα "ἐπιλάβωνται τῆς "ὄντως ζωῆς. ἀκνῖ!, 4, 
οἱ. ἱν. 1. 

ς Οοἱ. 11. 16, 
Τίς. 1. 6, 2 Ρεῖ. ᾿ ΕΝ οὶ υχΧΧ. ἃ 3 Μεος. νἱΐ. τ6, Η6Ὁ. χὶ. 25 οὐ]: ε Αςἰδ χίν. 1:7, οὶ 
ΕΧΧ. ἔϑεει:ι Τίι. :ἰϊ. τ. κε στε οὐΐγ, βο ΕΧΧ. Ηετε οἱ γ, ΠΟΙΙΧΧ. ἐ Εςεῖαε. 
δ. 4 οὐ. Ἢ Βοπ,. χν. 20, τ Οος. ἰϊΐ. το, σσ, 12, ἘΡΏ. ἰΐ. 20, 2 Τίπι. ἰΐ. το, ἩοὉ. νἱ. χ. :᾿}ἹυκΚε 
Χἰϊ!. ο. τῶι Τίπι. νἱ. 12. Ὡδϑεει Τίπι. ν. 3. 

1 ὑψηλὰ φρονεῖν ἐῳ. 3ὲν ὨΟΚΙ, 

ΣΊη8. τῷ ΑΌΟΚΕΡ; οπι. τῷ δ ἜΘ, τῆγεε ουγδῖνεβ ἄστη. 
4118. [τφ)ζῶντι ὈΚΙ,, ἅ, εν πιὰ, νρ. (4πι. ποῖ ἔ145), δγττ. 

δΊῃ5. τὰ Α, 37, ἃ ἔενν Οἴπεσβ. 

δ πλουσίως πάντα ἃ ἔενν οὐγεῖνεδ. 

Βαὰ δὲ Οογίπιδβ. ψνμεη 81... Ῥδὺϊ! ντοῖίε, 
“Νοὶ πιϑην παρ ὨΥ, ποὶ ππᾶτΥ ΠΟδ] 6, ἅτε 
οΔΠ]οὰ (1 Οοτ. ἱ. 26). [ἐ ἰβ ἴο Ὀ6 οὉ- 
ϑβεγνεὰ τῃδι τῆς εχργεββίοῃ ὁ νῦν αἰών ἰδ 
ΟὨΪΐγ ἔουπά ἰπ ΝΙΤ. ἰπ τε Ῥαβίογαδαὶ 
Ἐρίβε1ε8 (βεε τεβ). ὁ αἰὼν οὗτος ἰδ ἴῃς 
εχρτεβείοῃ εἰβεννῆεγε ἴῃ ΝΟΤ. (Μδίς. χίϊ. 
32; [υὑκὸ χνί. 8, χχ. 34: Εοπι. χὶ!. 2; 1 
Οος. 1. 20, ἱϊ. 6 (616). 8, {ϊ. χϑ; 2 Οογ. ἵν. 
4: Ἐρῆ. 1. 21). Βοῖῇ τεργδβεηῖ [πες Καδ- 
δἱηὶς ΠΣ Ὸ »» τὰς υδρας ἃδε, 88 

ςοηιταβιεὰ Ἐς δ Ἃ ἐν: ΩΣ 
ἴο οοπιθ. 8:1. ΡᾺ ἈΝ ΙΣ "τὰ ΓΑ ΟἹ 
οὗτος ἱ ἰπ τ Οος. 11}. 19, ν. ἐπεὶ ἃ: τᾷ τη 
ὃ νῦν καιρός ἰπ Εοπι. ἰϊϊ. 26, νἱΐϊ. 18, χί. 
5, 2 Οος. νἱϊ. 14. ες θεδη Ατηνϊαξο 
Ἐοβίηβοπ᾽ Β ποῖς ου Ἐρῆ. ἱ. 2:. [τ ἀοεβ 
ποῖ 1ο]᾽ονν τπδὲ θεσαυβα {μεϑε ἅγε γεπάεγ- 
ἱπρβ οὗ τῆς βάπῆς ΗἩεῦγεν Ἴχργεβδίοῃ, 
ἴδεν πιεδηΐ ἴδε βᾶπιε ἴο ἃ ἀτεεκ δδσ. [ἷῖπ 
ἴῶε ἰἄτεε ρίδοεβ ἴῃ νυ ῃίοῦ ὁ νῦν αἰών 
Οὐουβ ἰϊ δλ5 ἃ ἀεδηίϊε πιαῖεγίαὶ ρηγβίοδὶ 
Βεῆδε; ΨΠεγεᾶβ ὅ αἰὼν οὗτος Π88 ἃ τηοζε 
ποτίοπαι βἰῃὶςαὶ ἔοσςβ. 

ἠλκικέναι ἐπί: λανε ἐλπεὶγ κοῤε «εἰ ὁπ. 
8εε ποῖίδ οὐ ἷν. ζοό. Εοσγ ἴδε τπουρῆι 
φοπηρᾶγε 100. χχχὶ. ἮΝ Ρβ. χὶϊχ. 6, 1], 7. 
Ρτον. χί. 28, Ματῖς χ. 

ἠλπικ. ἐπὶ πλούτον ̓ ἀδηλότητι: ΤΗῖβ 
νἱφογοὺβ οχυπιοσοῃ ἰβ ποῖ 4υϊϊς ρϑγδ!]οἱ 
ἴῃ. ἕοστῃ ἴο ἐν καινότητι ζωῆς, Βοπ,. νἱ. 4, 
858 ΕἸ]. βυρξεξῖβ. ὙΠετε ζωῆς ἰ8 ἃ ζυγΠοΣ 
ἀεδβηϊθοη οὗ [Πε καινότης, ἴῃς ῥτοπλίπεπι 
ποιίοη. ΤὨϊδ 15 ἃ γῃμείοτγί δὶ ἰπιςηβιἐγίηρ 
οὗ γίελες τολίοκ ἀγα μηεοεγέαϊπ, πὶ 
δ τῇς ρΡιοπιίηθης ννοσὰ. “" ὑνβεη ἴδε 
ξεπίανε βιδηάβ βεΐογε ἴῃε ρονετηίπρ πουη, 
18 18. ἐπιρῃδιὶς ᾽᾽ (Υνίπεῖ- Μουϊίοη, Ογανι. 
Ῥ- 240). 38. τῆς τπουσῆι οὗ Ρεον. χχιϊὶ. 
5, χχνυ!]. 
ἀλλ᾽ ἶεΥ ᾧῷ : ἀαοά ννο οσδπηοὶ οἤδηρςε, 

Ὑἢο δὐϊάεβ ἐδιι μι! 15 οοηιταβιεᾶ τυ τῆς 
ποογίδι ΠΥ οὗἉ τίσ με νυν ο ἢ ἅτε ὑηγοδὶ. 

Ἴ αἰωνίον ὈΞ-ΚΙΡ. 

τῷ παρέχ. πάντα πλουσίως: (ο΄. Αοἰβ 
χίν. 17 

εἰς ἢ πόλανσιν: Ὑπὶδ [8 ἃ στεαῖεσ ςοῇ- 
Τεββίοῃ (Ο ἴμε βεηβυουβ νίενν οὗ ᾿ς (ἤδη 
δε εἰς μετάλημψιν οὗ ἱν. 3. [τ δρ- 
Ῥγοδοῆςβ τῆς ἀες]δγαϊίοη οὗἩ ἴπε Ῥγεδοπεσ 
ἴδδιὶ ἔον ἃ πιδὴ ἴο “εδὲ δηὰ ἀτίηϊς, δηὰ 
τλᾶκε ἢΐβ βοὰΐϊ εηου ροοὰ ἱπ ἢὶ5 ἰάρους 

. [8 ἕτοπι ἴ8ε Βαηὰά οἵ Οοὰ " (Εςοϊεβ. 
ΠΝ 24), “δε γί οὐ σοά "᾽ (ΕροΙεβ. ἰϊ]. χ3, 
ν. 190). Νὸ ψοοά ρ' Ράτροῦς 8 βεγνεά ὉΥῪ 
Ῥτεϊεπάϊηρ ἴῃδι αοὰ ποῖ ἱπιεπὰ υ5 ἴὸ 
επ͵ον ἴδε Ριξαϑύζαν 6 βεηδβαιίοηβ οὗ ρῆγ- 
βἰοδὶ ε. Αἴες 411], τπὶπρβ ἴπᾶὲ πᾶνε 
Ὀεεη επ]ογοὰ ἢν βεγνοά {ποῖγ ΡῬύτγροβε; 
ἴεΥ πᾶνε “ ρετίβῃιεά," γεῖ “ὙΠ τς 
υιδίης ̓ ((ο]. 11. 22). ὀἰνιουεῖ , ἴδε 
σδηποι ἴᾶκε Οοὐ᾽δ ρἷδοε 48 Δη οὐ)εςὶ οὗ 

ἐόϑαι, 18. ἄγω ΕΙΣ γαθοεργεῖν : οοττδοίβ Δἢ 
βομαιρὶς ταϊβυηἀετβοίδηάϊηρ οὗ εἰς ἀπὸ 

νσιν. πλοντεῖν ἐν ἔργοισι κὸ καλοῖς: δεα 
ποῖς οἡ ἰϊ. σ0. ΩΓ εἷς θεὸν πλοντῶν, 
1μυκς χίϊ, 21. 
εὐμεταδότονῃ.: “7αεἶϊε ἐγέδμενε (Νυϊᾳ.), 

γεαάν ἐνιῤατέ (0. τᾷδε ὑ8ὲ οὗ 
κετώβίδωμι ὦ ἴῃ Τυκε ἢ. αα; Βοπῃ. ἰο ΩΣ, 
χίϊ. 8; Ερἢ. ἱν. 28; τ ΤΏεββ. 1ϊ. 8). 

κοινωνικούς Ταΐδ ἄοεβ ποὲ τπεᾶη 9οεί- 
αδίε (ΑΟΝ. πν.), γεαάν ἰο τγπιῥαίλίεε (ἘΝ. 
τι. }) 85 Οὔ γγβ., δηὰ Τμάτε. ἐχρ δίῃ ἴδ ὃδυς 
ταῖς χρείαις τῶν ἁ κοινωνοῦντες, 
Ἑοπι. χίὶ. 13 (οἷ. αὶ, νὶ. 6; ΡὨΪ]. ἱν. 
15). Α κοοά π]υβιγαϊίοη οὗ (δε ΒΑ 
βοητηεης ἰδ Ηδρ. χίϊ!. τό, δὲ 
εὐποιΐας καὶ κοινωνίας μὴ ἐπιλα! ἐυσθε. 
ψοη ϑοάεη ποῖεβ παῖ τ86 τπουρῆς ἰῃ 
εὐμεταδ. ἰ8 οὐ ἰῃε πεεὰβ οὗ οἴδετδ, ἴῃ 
κοινων. οἵ [δε ἱπιρατιίηρ οὗ Οῃε᾽8Β οννῃ. 
ες. 19. ἀποθησανυρίζοντας: Τῆε ἴστε 

μοασάϊηρ ῥιοάυσεβ, 88 ἰξβ ἢγβι τγεβυϊῖ, ἃ 
ξοοά ἐουπάδιίοη, νοῦ 1 δητε ἃ 
ΤῊΔῃ ἴο ριᾶβρ ἴδε ρῥγίζε, ὑπο ἰ8 σὰς 
1ἴς, ἰὰς οὐἱν 1 Ψψοσῖῃ ταϊκίηρ δουῖ. 
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20. Ὦ Τιμόθεε, τὴν " παραθήκην 1.5} φύλαξον, “ ἐκτρεπόμενος 

νι. 

8 οι , 4 Σ ΠῚ Γ᾿ , {αν να, τὰς τ βεβήλους "" κενοφωνίας 2 καὶ “" ἀντιθέσεις τῆς "ψευδωνύμου 
12, 14, (7). 

δίας δςς, ἐϊϊ. το, δι Ρϑ:εε: Τί), ν. 21. 
ἡ, 16. 1.2 Τία. ἱ!. τ6, ποῖ ΟυΧΧ. 

Δ παρακαταθήκην πιᾶπΥ Οουγδῖνεβ. 

Βε6. Τί, ἱ. 6. 
υ Ηεγε οὨΪγ, οὶ υχχ, 

τ ϑεει Τίς. ἱ. 9. 8.1 Τίηι. 
ν Ηεεσε οὐ, πο υχΧΧ. 

3 καιγοφωνίας ΕΘ, ἃ ἔενν ουτγείνεβ, ἅ, 6, ἔ, ΨΚ, πλ50, νῃ. (σοσνι πουϊέαἐε5). 

ΘΈΏΔΡΙΠ Εν 18 τῆς ἐββεητὶ ομαγδοίεσίβεις οὗ 
ἃ ἰουπάλιίοη. ὙΒετῖε 18 ἃ οοηίγαβὲ ἱπὶ- 
Ρ ἰοὰ θεία τῆς 5 πηρ ἀποεγίδίπιν οὗ 
τίομεβ, ἃ8 ἃ στουπὰ οὗ Βορε, ἀπά πε ἤἥται 
δηὰ ρεγπιδπεηῖ ἐουηάαδιίοη οὗ 4 ΟΠ τί βιίδῃ 
σδβδγαςίεσ. (80, ῃεδεῖγ, Τῃςοά.) 

Ιηρεηίουβ σοπ͵εσίυχεβ πᾶνε Ὀεεῃ βὺρ- 
δεβιεὰ ἔος ον ; Ὀυὲ ἴξ ἰΒ βαΐε ἴο 8ᾶ Ὁ 
τδὲ τῆς πιίχιυτε οὗ τπιεϊδρβογβ---ἄυς ἴὸ 
ἴδε σςοηδεπβδιίοη οὗ ἰδηρυᾶλρε---οεδ ποῖ 
ἀϊβέγεββ ἴῆοβεα ψνῆο τελὰ ἴῃ ἃ ἄενουϊ 
ταῖμοσ {πη ἰῃ ἃ ογίεἰςὶ βρίγτ:. ον τῆς 
βεηϊπηεηὶ οὐ, Μαῖῖ. νὶ. το, 2ο. ὙὝΠοσα ἰ8 
8Βοπλὲ διρροτγι ρίνεῃ ἴο τῃε Ἄσοηεοσῖυτε οὗ 
1ματαὉ-ΒοΒβ, θέμα λίαν, ὈνΥ ἴῃς ρδγαϑ]εὶ 
ἕγοπι Τοῦῖς ἵν. 8 5:4. οἰϊεὰ ὈγῪ ηδεϊ, 
μὴ φοβοῦ ποιεῖν ἐλεημοσύνην " θέμα γὰρ 
ἀγαθὸν θησαυρίζεις σεαντῷ εἰς ἡμέραν 
ἀνάγκης. ὅ8:ε, οη ἴῃς οἴπεῖ παπᾶ, ναὶ 
Ἐσουδ. ἴ, 16 ϑαγβ8 οἵ ὑΝίβάοπι, μετὰ 
ἀνθρώπων θεμέλιον αἰῶνος ἐνόσσευσεν. 
θεμέλιος ἰδ παϑεὰ πιεϊδρβοτίοδ!!ν Α͵8ο ἴῃ 
τε. 11 [8 ἴο θεὲ ορβεγνεά τπδὶ ἴῃ 2 Τί. 
11. το ἴπετε ἰβ αραίη ἃ ςοπξιϑίοη οὗ Ἰπηᾶψεσυ: 
τς ἰδυμάκοιση τ Ὶ πτα 

εἰς μέλλον ἰδ ἐουπὰ ἱπ ἃ 5᾽ ἐσμεν 
ἀϊθετεπε βεπϑε (ἐλεποφίονελ), Ἰραϊκα απ 9. 

ἐπιλάβωνται: ὅ:ε οη νεῖ. 12. 
τῆς ὄντως ζωῆς: ἐλε {{ξε τολὶολ ἐς "γε 

ἑκπάεεά, πὰ ἐχργεββίοῃ ΨὨιΟἢ ἰδ ὁπ οὗ ἴδα 
[δεῖν ταΐηρβ οὗ ἰς ΚΕΝ. [ε 'ἴ8 “τῇς 
ἴε νυν ἢ ἰδ ἰὴ ΟΠγίβὲ [εϑ08.᾽" (2 Τίπι. ἱ. 1). 
Εοτ ὄντως βεε ν. 3. 
γες. 2ο. Α8 ΕἸ]. ροίϊπι8 οὔ, {818 οοη- 

οἰυάίηρν ἀροβίσορῃς, {κε ἴδε ἰδϑὲ ρασγά- 
ξταρἢ ἴῃ 2 Οος. (χἰϊϊ. 11 544,}, 18. ἃ βυσὼ- 
ΤΩΔΙΥ οὗ ἴδε ᾿νποῖς δρίβεϊε. 

Οη τῆς ἱπιδηβίευ οὗ ἴα ἀρρεᾶὶ ἰπ 86 
ι8ὲ οὗἩ {πε ρεγβοηδὶ ἤᾶπιε 86ὲ οἱ ἱ. χϑ. 
τὴν παραθήκην: ἀεῤοΞςίέμι. ὙῆΠε ἴεγηλ 

ΟὐουζΓβ ἴῃ ἃ βἰπηῖϊασ ςοπηςχίοη ψἱ τὰ φυλά- 
σσω, 2 Τίπι. ἱ. 14. ἀηὰ 4180 ἰπ 2 Τίπι. ἱ. 
12, ἍΏΘΙΟ 866 ποῖθ. στε, δηὰ ἰῃ 2 Τίτ. 
ἰ. 14, ἰἴ πηεᾶπῃβ, 88 Οῆγυβ. Ἴχρίδίηβ, ἧ 

4, τὸ α; 80 Μίηςδηξς οὗ 
1,μετῖπβ, ἴσου νῆοβε Οονμομ ἑογέμηι (ς. 
22) ΑΙξ, φιοῖεβ. “ Ουἱὰά εδὲ ἀφῥοσέέεν 
ἰά εβὲ, φιοά εἰδί οτεάϊεξαπι ἐδ, πο αυοὰ ἃ 
ἴς ἱηνεηΐυτα; φυοά δοςερίϑεϊ, ποη αποά εχ- 
οοφίαδεῖ ; το ἤθη ἱηρεηϊ!, βεά ἀοςιτίπδε ; 
ΠΟ υδυγρδιίοη!β ρῥγίναϊλαθ, βεὰ ρυδ]οδα 
τταάϊεϊοπὶβ . . . οδίμοϊςας βάεὶ τΔ] εητυτη 

ἱπνιοϊδίυπι {Π|αλαπηαας οοηβεγνα. . . . 
Αὐγυπιὶ δοςερί διϊ, υγὰπ) τε άάς : ηο010 ταδὶ 
τῸ 81118 αἰἴα δι) οἶδ8: ποῖο ὑγοὸ δυζο δυξ 

τπηρυάδητει Ρἱαπιθαπι, δὰϊ ἐγαυάυ!επίεσς 
Δειδπιθηϊδ Βυρροπδβ." Τμδῖ τπς “ ἀε- 
Ῥοβίτ᾽" 8. Ῥσγδοιῖϊοδι!ν ἰδεηεῖςα! νυν τῆς 
“ρῆδγρε;,᾽᾽ οὗ. 1. 5, 18, “τἢς βουηά ἄος- 
«τῖπε,᾽ 1. το, “τῆς οςοπηπιδηάτηεηι,᾽" νἱ. 14, 
ἰ8 ἰηάςαῖοὰ Ὀγ τὲ υβε οὗ {πε οορπαῖε 
νετῦ παρατίθεμαι ἰπ ἱ. 18, 2 Τίπι. ἰΐ. 2, 
δηὰ τῆς οοττεϊδιινε παρέλαβες, (οἱ. ἱν. 17, 
ἃπὰ δὄνεη πιοσα ὉΥ τῆς ςοηίταβὲ ἤετε δε- 
δα ἰδ ἀπὰ “τῆς Κηον]εάρε (Δ]βεῖν 80 
οδ]1εα"". 

ἐκτρεπόμενος : ἐμγπίηρ ατσαν ἥγονι, 
ἀευϊίαης. 

τὰς βεβήλους κενοφωνίας : [ἴῃ 2 Τίπι. 
ἰϊ, τ6 τῆς Νυΐϊρ. Πα8 ναπέϊοφμία. ΤᾺΣ 
τεπάετίηρ νοσμι πουϊέαίες ἰουπὰ Πέτα ἱπ 
γυΐϊς. δηὰ Ο.Ϊ,. τεργεβεηῖβ ἴῃς νδείαπει 
καινοφωνίας. Τἢε ἴεῖπῃ ἀοεβ ποὶ ἀϊῆες 
ταις ἢ ἔτοπι ματαιολογία, ἱ. 6, ν᾿ ὩϊςὮ ἰδ 
αἰβο ἐεη δέτε θαβι οφεκανν: 

ἀντιθέσεις : [π ίαλςε οὗ τῇς ρεηεῖαὶ δῃ- 
δτιῃτουβ οπαγάςίες οὗ ἴῃς ατεεκ οὗ τ 688 
ερ βι168 ἰξ ἰβ ποῖ οεσιδὶπ τπδὶ τῆς δῦβεηςα 
οὗ δῇ δτίίοϊε Ὀείογε ἀντιθ. ργονεβ ἴδαὶ ἰΐ 
18 φραιβοά ὃν βεβήλους. Τῇ τηεληΐϊπα 
οἵ ἀντιθ. ἰ8 ραγιὶν ἤχεά ὃν κενοφωνίας, 
το ψνὩῖς ἢ 1ξ 18 ἰῃ ΒΟπΊΕ βοζγὶ Δῃ Ἴχρίδῃδίοσυ 
δρρεπάϊχ; δυὲ ἰξ τηυδῖ ἤπαι!ν ἀερεπά 
ὑρὸη ἴδε δἰρηϊβοδίίοη ννεὲ διίδοῃ ἴὸ 
τῆς ψενδωνύμον γνώσεως. Τῆε ερίτπεὶ 
ψευδων. 5 δυξῆςίεπε ἴο ρτονς ἴῃδὶ γνῶσις 
ΔΒ ΒραοίαΙΥ οἰαἰπιδά Ὺ (Π6 Πεγεῖίοβ 
ψυΒοτη 91. Ρδυΐ Π48 ἰῇ ἢί8 τηϊηά. Ὑπαῖ ἷ 
βῃουϊά Ὀς 80 ἰ8 ἰῃ παγπιοην ᾿νἱτἢ τῆς οἴμες 
ποιῖοεβ νηοῦ νὰ δηά ἴῃ τπε8ε ερ᾽β 65 
βυρρεδῖῖνε οὗ ἃ ῥυεὶς αἀπά ρῥγοῆεεββ 
ἱπιεδςῖυδ] δυεῖν, δ ορροβεά ἴο ἴδῃς 
γί δὶ τηογαὶ ομασγαςῖεσ οἵ (σι βιϊδηϊεν. 
ἃ ἅτε τεπηϊπάεά οὗ ἴδε Τοπίγαβὲ ἴῃ 

Οος. νἱϊ]. σ, “" Κηονϊεάρε ρυβειῃ ἀρ, Βαϊ 
ἴονε δυϊάειῃ υρ᾿. ἩΗοτὶ (ϑέκααϊΞέϊς 
ΟἈν δεϊαπὲέγ, Ὁ. 130 544.) Ῥήονεβ ἴπδὲ 

ῷ Βεῖε δηὰ εἰβενθεῖε ἱπ Ν.Τ. 
ἴζυκε χὶ, 52; ἘοπΊ. 1. 20 54.) τεΐειβ ἴὸ 
ἔπε βρεςΐδὶ ἰοτα οὗ ἴδοβε ψο ἱπίεγργεῖςα 
ΤΑΥ ΒΕ ΟΔ11Υ τῆς ΟΟΤ., ἐβρεοίδ!ν τῆς ἴψᾶνν. 
Κπον]εάρε ψ πιο ἢ ἰδ πιετεὶν τπδογαιοδὶ. 
ἴδε Κπονϊεάρε οὗ αἀοά ρτοξεββεά ὃν ἴποβε 
ΜὯο “ ὈῪ τ{πεῖγ ννοσκβ ἄδην Ηπι" (Τί. . 
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γνώσεως, 21. ἦν τινες " ἐπαγγελλόμενοι " περὶ " τὴν ᾿ πίστιν " ἠστό- νη « Τίπι. εἰ. 
1ο. 

χῆσαν. 
ἯἩ χάρις μεθ᾽ ὑμῶν. 

180 ΑΕΙΓΟΡ, σ7, αὶ (σοδέξομνι ὁ ἐδομηε) ὈΟΏ. ; 

χὶ Τίηι. ἱ. 
τ τ Τίας 

8. 
γΥϑεει Τίπ. 
ἱ. 6. 

σοῦ ὈΚΙ,, ἀ, ες, ἢ, νβ.» ΒΥΤΤ.» 
ἄγη. ; 88}. οὔ. ἡ χάρ.--ὑμῶν;; λάά ἀμήν ΦΟΌΡΕΚΙ,Ρ, ς, ᾧ, νξ.» Βγττ., Ὀοἢ. 

- Ὁ Σ Ἀ46 πρὸφ᾽ Τιμόθεον α. Το ιδἷ5 Ὁ δάάβ, ἐπληρώθη " ἄρχεται π' 
» 8 τ] Αγ ΕἸ Α, εἴς., δανες πρὸς Τ ἃ 

Ἰ ἀολν τον ΔῊ εἰν αρλα ψη γί τὶ πακαῖς 
Τιμόθεον 

ἡ ἀπὸ νὐλὰ το νίηνς το ψῃϊο ἢ 
ας τῆς Πακατιανῆς, 5ἰπλ1]Ατὶν 9. Ρ 888 ἃ βυδ- 

βορείου {κὰ τπαὶ οὗ Α, βυδϑιϊευςπηρ Νικοπόλεως ἴοτ Λαοδικείας. 

16), 15 ποῖ τοδὶ κπον)εᾶρε. Τμε ἀντιθέ- 
σεις ἴδῃ οὗ [[]8 βρυγίοιβ κπονεάρσε 
ψουϊά θ6 τῆς ἀϊα!εςιίο8] ἀϊδεϊποοηΒ δηά 
πἰςεῦεβ οὗ πε ἔαϊβε ᾿εδοῆετβ. Ῥεγῃᾶρβ 
ἱἑποοηοϊϑέσπείες ἰ8 ν᾽ δὲ ἰβ τηεαηῖ, ΕῸγ Δῃ 
ἐχδπιρὶς οὗ ἀντίθετος ἴῃ τΠΐ8 δεῆβε, 866 
Μουϊίοη δηὰ ΜιπΠραη, Ε χῤοςείον, νὶὶ.» ν. 
275. ϑοσγμοιῃίηρ τότε ἀβῆηϊϊς τμδπ (α) 
οῤῥοΞίδοης, ἱ.6., οὐδ) οεέϊομις οἵ ορροπεηῖβ 
(8ο Οἤγυβ. Τπεορῇ. ἀπά νοὴ ϑοάεῃ, ννῆο 
ςοπιρᾶτεβ ἀντιδιατιθεμένους, 2 Τίπι. ἰΐ. 
25) ἰδ ἱτηρ!ϊεά; Ῥαὲ σατιδίη!ν ποῖ (δ) τῇς 
Τοιτηλὶ οδίεροτγίοαὶ ορροδίτἰοηβ Ὀεϊννεεῃ 
τε [,ν7΄ν δηά τῇς (οβρεῖ αἱἱερεὰ ὃὉγ 
Ματιςοίοῃ. 

γετῖ. 21. τινες : 866 ποῖδ οἡ '. 3. 
ἐπα ι: 8566 ποῖς οῃ 1ΐ. 10. 
περὶ τὴν ν ἠστόχησαν : ὅ:ε ποῖεδ 

οῃ »Σ 10, Δηά τεῆ. 
ὑμῶν : Αἡ ἀτρυτηεηΐ ἴῃ βυρροτῖ οὗ 

ἴδε μετὰ σοῦ οἵ τῆς Κεςεϊνεὰ Ἧ ἐχὶ 8 
τηλῖ μεθ᾽ ὑμῶν ἰ8 ἱπάϊθρυϊλοῖν ἴῃς τῖξδς 

τελάϊπς ἰῃ (πε οοττεβροπάϊηρ ῥΐίδος ἰπ 
ἃ Τίπι. δηά Τίϊ., δπὰ πιῖρῃς πᾶνε ογερὶ 
πεῖς ὈγῪ δβϑί τι διίοη. ΕἸ]. μᾶ8 γτεάβοῃ 
ου Ἠΐβ βίάς νἤδη ἢς πιαϊπιδίπβ ἴμαὶ ἴῃς 
Ῥίαγαι ποτα ἰβ ποῖ βϑυβηοίεπε ἴο ὑγονε ἵπδὶ 
ἴῃ ερίβϑεϊῖς 8 ἃ ψγῃοῖες ννᾶβ ἱπιεηάδά ἔος 
τὰς Οδυτοῆ. “ὙΠε βίυάγ οὗ ραργτὶ Ἰεϊζεσβ 
Ψ δον τηαῖ τῆς βίη ρυΐαν ἀπά {86 ρί αγαὶ 
αἰτετηδιῖεά ἴῃ τῆς βᾶπιε ἀοουπιεηΐ ψνἱτῃ 
ἈρΡΆγΘΠαΙ πο ἀϊδιϊποίοη οὗ πιελπίπιβῖ. 
(Μουϊίοη, Εαῤοείέον, νὶ., νἱϊ. τογ). Τῆς 
ςοἴορμοη ἱπ τς Τ.Ε., “Ἴδε ΕἾτγβε τὸ 
ΤΙΟΙΩΥ ψν88 ντιτεη ἔγοπὶ [,Δοάϊςελ, 
νδιοἢ ͵ἰ8 τῆς οἰϊείεβε οἷν οἵ ῬὨγυρία 
Ῥαοδιίδηδ,᾽" δδ8 ἃ ἀουδὶς ἱπίεγεβι : 48 δῃ 
ἐς δο οὗ τῆς ποξίοη τμδὲ τΠἰ5 5 ἴῃς Ερίβ!ς 
ποῖλ 1,Δοάϊοεα ((οἱ. ἱν. 16), 4 ποιίοῃ 
βαηςείοηεά ὃγ ΤἈΘΟρΡἢνΪ. ; ἀπά τῆς πιεη- 
ὕση οἵ Ρηγυρία Ραοδίδηα ργονεβ ἴπδὲ ἴπῈ 
δυῖπος οὗ ἔπε ποῖς ᾿ἱνεά δἴξες ἴῃς ἴουγιἢ 
ςεπέυγΥυ, ἰοννᾶσάβ ἴῃς οἷοβε οἵ ννῃίς ἢ τμδὶ 
πᾶτης ἕοσ ΡΒτυρὶα Ῥγίπηα οᾶτης ἰηῖο υ8ε. 
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αϑεοιτίω. {.0ΟῦΘὕύ. 
. . ᾿ 

Ὁ ἔοι. χν. ἢ Θεοῦ κατ᾽ 

ἐν 

ὗν (οϊ. 
ΠΡ 

ς τ Τίπι. ἱν. 

ἁ οι. νἱϊΐ. 4. 
ἰ, 12. 

δ. Οοσ. ἰν. 14, 17, ΕΡΒ. νι Σ, δεα ᾿ Τίπι. ἱ. 2. 
Ὦ Αεἰδ χχίν. τς, χχνϊὶ. 24, Εοζα. ἱ, ο, ῬΏΪ]. {1}. 3. 

ΠΑΥΛΟΣ " ἀπόστολος " Χριστοῦ "Ἰησοῦ 1 " διὰ " θελήματος 
“ἐπαγγελίαν "“ζωῆς τῆς “ἐν “Χριστῷ “Ἰησοῦ 2. Τιμοθέῳ 

ἔα ΓΝ "ἀγαπητῷ “τέκνῳ χάρις, ᾿ἕλεος, εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ Πατρὸς καὶ 
ραν Χριστοῦ Ἰησοῦ 3 τοῦ Κυρίου ἡμῶν. 

3: "Χάριν " ἔχω τῷ Θεῷ, ᾧ " λατρεύω ἀπὸ ' προγόνων ἐν ἢ καθαρᾷ 

[866 τ Τίτα. ἱ, 4. Ε85ε: Τίαι. 
ίϑεεςσ Τίπι. ν᾿ 4. κι Τίω. ἐἰ. ο. 

1Ἴησ. Χριστ. ΑΙ,, 37, πιοβὲ οἴ πεῖβ, νῷ.» 20.) βυτβεῖ, στη. 
380 ΜΜΟΑΌΕΘΚΙ, ἀἁ, ἢ, 5» νᾷ.» 80., 58}., ὈΟὮ., δγτϑοὶ!, ἀγπι. ; Κυρίον Ἰησ. Χριστ. 

ΝΝ", 17, 37 (80 αἷβο τννο ουγδῖνεβ, βυγρεβι, νυν! ἢ οπι. 011. τοῦ Κυρίον ἡμῶν). 

5 Αδά μον Ὁ", 17, οηε οἴδετ, ἀ, ε, διυ]ὰ,, χο., 84}. 

ΟΗΑΡΤΕᾺ [.---ῆνν. τ, 2. ϑαϊυϊαιίοη. 
γες. 1. ἀπόστολος Χρ. ᾿Ἰησ. 8εε ποῖα 

ου σ Τί. ἱ. 1. 
διὰ θελήματος θεοῦ: ΤΗΐβ ἐοττηυΐα ἰ8 

[ουηά 4ἶ8ο Ἰὴ 1 δηά 2 (οσ. Ερῃ. δηὰ Οοἱ. 
866 ποῖ οὔ ὰ Τί. ἱ. σ, ΨΒεγα ἱξ ἰ8 
Ροϊπιεὰά ουἍ ἔπδι ψνῃ ας ἴπε 84π|6 ἐπιταγή 
ΤΩΔΥ Ὅς βαϊὰ το ὕε ἰβϑυεά ὃὉγ ἀαοά (ἢς 
Ἑαϊδες δηά σοὰ {δε ὅϑοη, θέλημα [5 4]- 
ΨΆΥΒ υϑεὰ οὗ {πε ΕδίΠεῖ᾽ Β εἰεσμαὶ ρυγροβε 
88 τεψαγάβ ἴπε βαϊνδιίοη οἵ τηδη (Εοσ. ἱϊ. 
Σϑ, χιΐ. 2; 2 Οος. νἱϊϊ. 5; Οδ]. ἱ. 4; Ερῆῃ. 
ἰ. 5,9, Σῖ; ΟΟἱ. ἱ. 9, ἰν. 12; Σ ΤΕΒΒ. ἱν. 
3, ν. 18, εἰς.). 85:1. ῬΔ}} Ὀεϊϊενεά τῃδι Πἰ8 
ΟὙΏ ΟοΟπιπλδβίοη 48 ΔΠ Δροβίΐε νν8β ἃ 
οὗ ἀοά᾽ Β διτδηζειηδηΐϊβ ἴο ἴἢϊ]8 εηὰᾶ, οπἜ 
οἵ τἰῆς ννᾶγβ ἰη ψνὨϊοἢ τῆς ΝΥΝῚ] πιδηϊεβιεά 
ἰκ8ε 1, 

κατ᾽ ἐπαγγελίαν ζωῆς, κιτιλ.: Το δε 
οοηπηεςοῖεὰ ν 1 ΠΥ . Ηἰβ ἄροβιῖε- 
βῃΐρ νγὰ8 }0γ ἐπε αεεονεῤ[ἐ5ἀπισηὲ οὗ ἐλε 
γονιῖβε, εἰς. 8ὲεε Βοηι. ἱ. 5, ἐλάβομεν 
.«..- ἀποστολὴν εἰς ὑπακοὴν πίστεως ἐν 
πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν. Εοτ δε ἔοτος οἴ κατά 
στ ὅος. δε νίηετ- Μουϊοη, Ογανι. 
Ῥ. 502. Τῇ ποιϊίοη ἰδ τῖοσα ἰδγβεὶν ὁχ- 
Ῥιεββεά ἰπ ἴα οὐποεροηάϊαε Ράββαρε οὗ 
Τίς, ((. 2), ἐπ’ ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίον ἣν 
ἐπηγγείλατο . . . θεός. ΝΥε πιΚυδὶ ποῖ 
δΒυρροβε παῖ ἴδετε 18 δὴν [᾿πιϊτδίίοη 
ἴῃ τῆς τείεγεποε οὗ ἴῃς δχργεββίοη πεζε. 
Τῆς τηεπεοη οὗ “τῆς ῥγοπίβε οὗ ἴδς [{{6 
ΨὨΙΟὮ ἰ8 ἰπ ΟἸτίδὲ [εβυβ᾽᾽ (6 Δ]. ἰὲ. 1:ο, 

20) ἰ8 ποὶ ἱπίεηάεϊξ δ8 4 ςοηβοϊδιίοη ἰὸ 
Τιπιοῖῦν (85 Οὔτγβ., Βεηξεῖ), ποὺ 88 ἱξ 
Ἔνεῃ δρεοίδ!ν βυρρεβιίεά ὈῪ ᾿ἰδ ονγῃ Ὡδᾶγ 
Ἐρρεοαοιίπε ἀεαῖῃ. Τα ῥτεοϊουβηεββ οὗ 
τῆδι ργοπιῖδα ἰ8 πενεσ ΠΟΙ δῦδβεπι ἱγοπὶ 
ἴδε πλϊπάβ οὐ ΟΠ γί βιϊδλπβ ; [που ρῇ οἵ οουτβα 
ἱξ φοπηεβ ἴο ἴπ6 βυτίαςε οὗ οὔ φοπβοίουδ- 
688 δὲ οτἶβεβ ἤδη ἀδδί ἰβ, Οὐ Βεεπ18 ἴὸ 
Ῥε, ἰπιπιϊηςηξ. 

γες. 2. ἀγαπητῷ: Οἡ τδς νατιδιίοη 
Βεῖς που γνησίφ, νν»ὨΟἢ οσουτβ ἰῃ σ Τίτ,. 
ἷ. 2 ἀπά Τὰ ἷ. 4, 86εὲ ἴδε ποῖς ἰπ ἴδ6 
ἴοττηεσ ρίαςοα. Νεσ. 5 (“πε υπίεϊρπεά 
(Αἰ πὶ ἴδ ἴῃ τες ἢ) ρῬζονεβ ἴαῖ 8ι. 
Ῥδὺϊ ἀϊὰ ἠοῖ νν 88}: τὸ πἰπὶ τδὲ ΤοΤΕΥ 
μδὰ οεδβεά ἴο δε δίβ γνήσιον τέκνον. 
Τἰπιοῖδν ἰβ 51. δ] 8 τέκνον ἀγαπητόν 
αἶβο ἱπ σ Οοσ. ἱν. 17. ἀγα: 8 σοπι- 
Ῥίεῖα ἴῃ ἰϊβεῖῦ: ἴὲ ἄοεβ ποῖ τεφυῖσε τς 
εχρι δηδίοσυ δάάϊείοῃ, ἐν πίστει, ο᾽ κατὰ 
κοινὴν πίστιν. 

χάρις, κιτιλ.: 8εε ποῖϑ ου σἵ Τίπι. ἰ. 2. 
νν. 3-7.1 Κπον ἴμαὶ γοὺς νεδλὶς ροϊπὶ 

ἰδ ἀεδοίεπου ἰπ πιοσὰὶ Ἴοουταρα. Βε 
δταςεά, τπεγείοσε, ΌῪ ἰπε δβδβυζάηος τπδὲ 
1 ἃπὶ φοπϑίΔΉΥ τὨϊηἰεῖπς ἢ τλῆ κί]- 
πεβ8 δηὰ ργάγες δρουΐ γοὺγ ρβεπυΐπε πὰ 
ἰῃθοσγη ἕδη; δηὰ ὃν ἴδς ἔδλος τπαὶ τπς 
εἰ οὗ τλεὲ ΗοΙγ ϑρίγις ψν πο γοὺ τα- 
ςεἰνεὰ Αἱ ογάϊπαδιίοη ννδβ ται οἱ ροννεσς 
δηὰ ἴονε δηὰ ἀϊβοὶρ ἷπε. 

γες. 3. χάριν ἔχω: Τῆς εχρτεβδίοη οὗ 
τρδηκερσινίην ἴῃ ἴῇς εχογάϊυπη οὗ δῇ 
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Ἀ συνειδήσει, ὡς ' ἀδιάλειπτον " ἔχω τὴν περὶ σοῦ ᾿." μνείαν ἐν ταῖς 1 οτα. ἐκ. .. 
ὩΟΓΧΧ, 

ϑεήσεσίν μου νυκτὸς καὶ ἡμέρας, 4. " ἐπιποθῶν “ σε " ἰδεῖν, " μεμνη- πιὰ Τα, 
δὶ. 6. 

μένος φου τῶν δακρύων, ἵνα χαρᾶς ᾿ πληρωθῶ, ς. ᾿ ὑπόμνησιν λαβὼν 1 ̓  Βοχ ἰ. ο, 

ΞΕ ἘΠ , ἀῳυ οἱ , λοι 2; 

ὁαὶν ἴῃ ον σι 

ο Βοες. ἱ. τσ, ΡΒ], 11, 26, ᾿ ὙΏεκδ. ἱἰἰϊ. 6. 
)ν, Ηεδ. (ς, οὗ νει ἱοἢ 3 αγε ΟἹ Τ.), 2 Ρεῖ. (1), 1046 (1), εν. (). 

τ Ρε. ἶχχ. (Ἰχχὶ.) 6, ΝΥ ἰβϑά, χνΐ. :ἵ, 2 Μαςς. νἱ. χ7, 2 Ῥεῖ. ἱ. 13, ἐδ, σ ΟὨΪγ. 

ἘρΆ.ἱ. 1τ6,. 
ῬΏΪ]. ἱ. 3, 

Ρι ἝὍΟος. χὶ. 2, Μεῖι. 
4ᾳ εγε 

1 λαμβάνων ΟΌΚΙ, 

Ἔρ 8116 18 υϑιι8}} ρῥτγείΐδοεά ὃν 81. Ρδυϊ 
τ εὐχαριστῶ (Εοπι. ἱ. 8, τ Οος. ἱ. 4, 
ῬΏΙ. ἰ. 3, ῬΒΠεπ.. 4; εὐχαριστοῦμεν 
ΟοΪ. 1. 3, α Ὑμεββ. 1. 2; οὐ παύομαι 
εὐχαριστῶν, Ερῃ. ἱ. 16; εὐχαριστεῖν 
ὀφείλομεν, 2 Τεδ8. ἰ. 3. Α ςοπιρατίβοῃ 
οὗ τῆεδε ραββᾶρεβ πιᾶεβ ἰξ ενίάεης τμᾶὶ 
χάριν ἔχω ἰδ ἴο Ὀὰ φςοπηεοίεά νἢ 
ὑπόμνησιν λαβὼν, κιτιλ.; ὡς ἀδιάλειπ- 
τον---πληρωθῶ δείῃρ 4 ρδγεηιπειίοδὶ 
δοοουηὶ οἵ ϑῖ. Ῥδυ}᾽8 βίδίε οἵ γηϊηὰ δρουϊ 
δίβ δϑβεης ἔγίεπά, ψὩ1]ς γημένος--- 
δακρύων ἰ8 αἷἰδο ἃ ρατεπιθεῖοδὶ οἴλυβα. 
Τῆε τμδηκδρίνίης ἰ8 ἕοσ ἴῃς ρτδος οὗ ἀοὰ 
εἰνεὴ το Τιπιοίῶν (οἷ ε8ρ. σ Οοσ. ἱ. 4:}Σ 
ΤΒεββ. ἱ. 2; 2 Τ᾽ εβ8. ἱ. 3); δπὰ ἔπε εχ- 
Ῥτεββίου οὔ ἐπαη κί] Πη688 ἰ8 οδιεὰ ἔοι ἢ 
ψ Βεησνες ὅ5:. Ρδυϊὶ ο4118 δὶπι ἴο πιὶπά, υη- 
σελβίηρ νυ ἰπ ἕδος. Τῇε υὑδ6 οὗ χάριν ἔχω 
ἰπ σ Τίσι. ἱ. 12 ἰδ ποῖ ἃ ρᾶγα δὶ οδβε ἴο 
(8. Τῆς ρῆγαβε ἰ8β φυοϊεὰ ἔτοπη ἴΒς 
Ῥϑρυτὶ Ὁγ ἢεδῃ Αττϊΐαρα Κορίπβοη, Εῤλε- 
βἰαΉξς, Ρ. 283. 

λατρεύω ἀπὸ πὶ κιτολ.: 
Ίνο τπουρδῖβ τὰ ἰῃ 51. ΡΠ 5 πηϊηά: 
(α) ἴδε ἱπμεγίίδπος οὗ δἷβ γεϊ!ρίουβ Ἵοου- 
δοιουβῆε88 ἔγοπι ἢϊ8 ἐογείδιπεγθ, δηὰ (δ) 
πε οοπείπυϊν οὗ ἴδε τενεϊδτίοη οὗ αοά; 
πε βᾶπιὶῈ Ἰρδϊ ἰῃ ἴτε Νενν Οονεπδηΐ 88 
ἴῃ ἴῃς ΟἹ, Οαἱν ἔδγ Ὀγί ρῃίεγ. 
1 8ι. Ραυ! μβαὰ Ῥεεῃ δβκεὰ, νῃεη ἀϊὰ 

γου ἢἤχβε βεῖνε ἀοά δε ψουϊὰ πᾶνε 
δηδυνετεὰ, Ενεη Ὀεΐοτε ἀοὰ βερασαϊθὰ 
ΤΩΣ ἵτΟΠῚ ΓῊΥ τιοῖ τ᾽ 5 νοπ]Ὁ ἔος ΗἱΪ8 βει- 
νὶίςο. 8:. ῬΑ] ννᾶβ οοπβοίουβ {δὲ ἢς 
8 ἴδε τεβυϊε οὗ ρεπεγαϊίΐοηβ οἵ ἀοά- 
[εατίης ρῬεορίς. Ηἱἷβ ἰηδογη, πδῖυγαδὶ 
ἰπϑιίηςιθ ψεσε 411 ἰονγασάβ τῇς βεγνίςς οὗ 
αοἄ. (ὅ8εε Αοἴβ χχίϊ. 3, χχίν. 14; οι. 
χὶ σα; 2 Οος. χί. 22; ΡἢΪ]. 1]. 5). 

Μοτεονεσ ϑι. Ῥδὰ] δἰ ννᾶγβ τηδίπιδὶπεὰ 
τδαῖ τπε αοβρεῖ νν88 τῆς ἀἰνί πεῖν οτάδι ποᾶ 
86 416] οὗὁἨ ᾿υἀδαίϑπι; ποῖ ἃ πεν τε] ρίοη, 
Ῥυῖ (δε {1 Π]πγεπὶ οὗ “της ῥσοπιῖβε πηδάς 
οὗ αοἂ υπῖο οὖ ἐλίπετβ ᾽᾽ (Αςῖδβ χχνὶ. 6 ; 
8εε 4180 χχίϊὶ. 6, χχίν. 14). 

ἐν καθαρᾷ συνειδήσει: Οοτηρᾶτε [δε 
οἷαίπλ πα τηδίκεβ, Αςῖβ χχίϊϊ. σ, χχίν. 16; 
: Οος. ἵν. 4; 2 Οος. ἱ. 12; σἵ. Τἤεββ. ἰϊ. 
1ο; δηὰ ἴοσ ἴδε ἱδησυαρε δεῖε 8εὲ ποίδ 
οὨ 1: Τίπι. ἰ. 5. ὡς 8 Ὀεδβὲ τεηδεσεά ας 

νίπες- Μουϊίοη, Ογαι. Ρ. δόσ, ψῇεζς 
αἷί. νὶ. 12, αΔ4]. νἱ. το ἂζὸ οἰϊεά ἴῃ 

ΠΠπδιγαείοη). ὙὍὙδε ἘΝ. ἄοεν (8ο ΑΙ8} 
ἱπηρ ϊε8 τδαὶ τς σᾶυδβε ἔοσ τπαπκέυϊπαβδ 
ἰδ 1π6 υποελβίηρ παίυγε οὗ ὅ8:. Ρδυ]᾽ 8. 
τειλεηρσᾶποα οὐ Τἰπιοίῆυ; τῇς ΑΟΥ. 
ἐλαὲ (φμοά, Ν 16.) τεΐεγϑ τῆς οαυδβε ἴο ἴῃς 
τεπηετηγαηςε ἰἴ8ε}. Βοπι. ἱ, 9 8 ποῖ 8 
ῬΑγα]]εῖ ἰπβίδπος οἱ ὡς. 

ἀδιάλειπτον---δεήσεσίν μον: Α τερυϊᾶτ 
ερί βιοίασν ἔοσπηυΐα, 848 18 ενϊἀεηςεά Ὁγ 
ἴὔε ραργτὶ; ἰπουρῇ πο ουδὲ ἰῃ 51. 
Ῥαυ]8 οδβε ἰξ ᾿οσζεβροηάεά ἴο τελίϊινυ.. 
8εε δὲἰβ δε οὗ ἐξ ἴῃ σε. δηὰ εαπ Ατηνὶ- 
ἴᾶψε Κοδίπβοη, Εῤλεβίαης, ΡὈ. 37 54., 275 
544. εβρ. Ρ. 279, 54. οἡ ἴδε ἐογγγαἷδ μνείαν" 
ποιεῖσθαι, ἔτοπὶ ΜΗΙΟΙ τπ|8 ραββαξε ἰβ ἃ. 
τετηδγκαῦ]ε ἐἰρ αγρης τ 

γυκτὸς καὶ 8 ςοπηεςϊοα Ὀγ ἴδε 
ΕΙΝν. ν᾿ ἐπιποθῶν. Ιῃ τ ὙΠ εββ. ἰϊ. 9. 
ἐπ. το, τὰς Ρῆσαβε υπαυδβιϊ ΠΔΌΪΥ 18 σοῦ- 
πεοῖεά νῖ ἢ παῖ οἸ]οννΒ. Οὐ ἴδε οἴπες 
δαηά, ἰῃ τσ Τίπι. ν. 5. ἰξ ςοπι6β δὲ (δ δπὰ 
οδ εἴδυβε; δηὰ ἰῃ δὶβ ρίδος δες ΑἿΡ. 
οοπηεςοίβ ἴξ ἢ ταῖς δεήσεσίν μον. ΤΠ. 
ἰδ ςεστίδίἱν τίρμῖ, οα ἴδε ἁπαίοου οὗ ἵἱ 
ὙΠεββ. ἰϊϊ. το, ψἤεσε βεα ΜΙ] 4π᾽8 ποῖα. 
ΑΙἢ, δπὰ ΕἸ]. σοπηεςε ἰὲ ἢ ἀδιάλειπτον. 

ῳω- 

ἐπιποθῶν σε ἰδεῖν : ἃ Ῥαυ]ΐηε ἐεχρΊεδ- 
βίοη. ϑεε τεῆ ἰδεῖν 18 ποῖ ἐχργεββεά 
ἴῃ 2 Οοσ. ἰχ. 14, ὄρει 1. δ 1: 26. 

γει. 4. νη ---δακρύων : Ρατεῆ-. 
τηεῖςο αὶ. ἐξ Ῥαυ}8 ἰοηρίηρ τνγᾶ8 τηδᾶς 
Καδαπεσ ὉΥ Πὶβ τεςο]]δοϊίοη οὗ τς ἴξδγβ. 
Τιἰπιοίἢν παᾶὰ βῃεᾶ δὲ δεῖς 1.8ὲ ρασγιίηρ. 
850. ΟἾγγβ. ἤχεβ τῆς οοοαβίοη. νὰ δα 
τεπιϊπἀδὰ οὗ τῆς βοδῆς δὲ Μιϊεῖυβ, Αςῖϑ. 
χχ. 37. Βεηρεῖ, σοπχρατίηρ Αοίβ χχ. 19, 
τἈῖη 8 (πδὲ τεΐεσγεηςε 18 γαῖπεσ πιδᾶς ἴὸ Δῃ 
δδδίτυδὶ πιδηϊεβιδιίοη οὗ βίσοηρ ἐπιοιϊίοη. 
Αἱ δα εἴτις, δά ἰῃ πὲ ϑοοίειυ, τεᾶγβ. 
ΜΈΤο δ᾽] οννεὰ 48 ἃ τηδηἰ εδιίδιίοη οὗ ετλο- 
Ἰοη ποσὰ ἔγεοὶν ἴπλπ διηοηρβὲ τηοάεγῃ 
τλεη οἵ ἴδε ν εβί. 
χαρᾶς πληρωθῶ: Εοτ πληρόω νἱ ἃ 
εηἰτῖνα, ο΄, ἔοπ,. χν. 13, 14. [{ τΔκεβ ἃ. 
αἴ., Εοπι. ἱ. 29, 2 Οος. νἱϊ. 4, ζ΄, ἘΡΆ. 

ν. 18; δὴ δος., Ῥἢ1]]. ἱ. τσ, Οἱ. ἱ, 9. 
νεῖ. 5. ὑπόμνησιν ύν: Ηαυὲηρ᾽ 

δεέη γερμπάσά. Νοῖὶ ἴο ὃς ςοπηεοίεά 
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ἀϑεοί Τί, τῆς ἐν σοὶ " ἀνυποκρίτου πίστεως, ἥτις ᾿ἐνῴκησεν πρῶτον ἐν τῇ 
4 8εξ οιε. "μάμμῃ σου Λωΐδι καὶ τῇ μητρί σου Εὐνίκῃ, " πέπεισμαι δὲ ὅτι καὶ 
Ὁ4 Μεες. 

χνΐ. 9 
ΟὨΪγ. 

ν Εοωω. νἱϊὶ. 
38, χῖν. 14, χν. 14, νσ. 12. 
χα Οος. ἰν. σ7. 

ἐν σοί. 

ὙΠ δε οἴαυδε ἱπιπιεάϊδιεῖΥ ῥγεςοάϊηρ, 
88 ἘΝ. πὶ. ὑπόμνησις, ἃ γερπεκάεγ, ἐ.ε., 
ΔῊ ἃοῖ οὗ γϑοοϊεοιίίου βρεςοῖδ!ν εχοϊτεὰ 
ὌΥ ἃ ρατγιίουϊασ ρείϑοῃ οσ τβίηρ, τπυ8 
ἀϊῆειβ ἔγοπι ἀνάμνησις, ψὨΐοΒ ἰδ 8ε]ξ- 
“οτἱρίπδιεὰ (8ο Ασῃπιοηΐυβ Οταπηπιδιίςυδβ, 

υοῖϊεὰ ὉΥ Βεηρεῖ). ΕἸ]. σοταρᾶσγεβ ἴοσ 
ε τδουρδε Ἐρῆ. ἰ. 15. Εογ τδΐβ υ8εὲ οὗ 

λαμβάνω, ο΄ Κοπι. νἱΐί, 8, τ (ἀφορμὴν 
λ.), Ηεῦ. τ... 3 (ἀρχὴν λ.), χί. 209, 36 
{πεῖραν λ.), 2 Ῥεῖ. 1. 9 (λήθην λ.)). Τῇε 
ἴλοϊ τῃδῖ 51. Ρδὺ] τεοεϊνεά 1818 τεπιίηάεσ 
οὗ Τιἰπιοῖ γ᾽ 8 ἔα βυρρεβῖβ ἐπδὲ μετα 
“νεσα οἴδμες ἀβρεςίβ οὗ δἰβ οοηάυςι---Ρο5- 
ΒΟΥ 48 δὴ δάπηϊηϊδβισαῖοι--- νος ννετα 
ποῖ Ψ ΒΟΥ βαιβέδοϊοσγ. Ηἰἷβ υπίεϊρηεὰ 
ἔαιτἢ πιδάς ἃρ ἔοσ πιυς. 

ἥτις ἐνῴκησεν κιτιλ.: ἐνοικέω ἰδ υδεὰ 
ἐπ Εοπι. νἱϊ!. τ ἀπά 2 Τίπι. ἰ, 14 οὗ τῆς 
ἰπάνε!!πρ οὗὨ τῆς Ηοΐγ ϑρίγτε ; δηά ἴῃ 
ΟΟΙ. 11], τ6 οὗ πε ννοσὰά οὔ Οῃγίβι. [ἢ 2 
Οος. νί. τ6, ἐνοικήσω ἰ8 ὐδεὰ ἴῃ {πε 
αυοϊδείοη ἔτοπι [ψεν. χχνὶ. 12 ἴο ἐνπερι- 
πατήσω.ς Τίδοῆ. δὰ ΝΗ. τελὰ 
ἐνοικοῦσα ἴοι: οἰκοῦσα ἰπ Εοπι. νἱΐ. 17. 
Τιἰπιοῖμ γ᾽ 5 [Δ ννᾶβ Πεογεάϊίαγυ 88 δι. 
Ῥαυ}β ΨΆ8. πρῶτον ἀοεβ ποῖ πιεᾶῃ 
4ῃαι [,οἷβ ννᾶβ τῆς ἢγβϑι οὔ Ποῖ ἔατη τὸ 
Βανς ἐδίἢ, Ὀυς τας ἰτ ἄννεῖς ἴῃ Ποῖ, τὸ 81. 
Ῥαυβ Κπονϊεάσε, Ὀείοτε ἰὰ ᾿ἀνγεῖς ἴῃ 
Τιἰπιοῖθγ. [εἰ το ὃς οὐβεγνεά {παῖ ἰξ ἰ8 
ἱπιρ!ςὰ ἐμαὶ τῆς ΓΑΙ οὗἩἨ Οοά᾽Β ρΡεορῖε ὃδε- 
ἕογτς Ομγίβι ςᾶπις ἰβ ποῖ ἀϊβεγεπε ἴῃ κί πὰ 
ἔχου, ἋΑ 1} δἴτες ΟἸτίδε μδ8 οοτης. 

Ὦ: ῃ ἱπίδηςιε εαυϊναίεπι ἰῃ 
ἜΑΥΪῪ τοεκ ἴοσ μήτηρ, ἰ8 υϑεά ἴῃ ἰαΐεῖ 
Οτεεκ ἴοὸσ τήθη, ργαπάνιοίλεγ. Ιἴ οσουτδ, 
“0 ἴῃ 4 Μδος. χνὶ. 9, οὐκ ὄψομαι ὑμῶν 
"τέκνα, οὐδὲ μάμμη κληθεῖσα μακαρισθή- 
΄σομαι. 8εε Ααἶδο Μουϊΐοη δηὰ ΜΙΠ και, 
Ἐχροσϊίον, νἱϊ., νἱϊ. 56τ. 

ι: ϑίπος Τιπιοῖ γ᾽ 8 ἴδῖπες ννῶβ ἃ 
στεςῖκ, πὰ ἢίβ πποίμεσ ἃ 1ενεβ8 (Αςίβ 
χνὶ. 1), ννεὲ τῇῆδυ οοποϊυάς ἴπας 1,οἷβ ννᾶβ 
4ἢςε πηοίδβες οὗ Ἑυηΐος (8ες δῖ. ἰη Ηδϑι- 
ἱηρβ᾽ Ὁ. Β.). 

Εὐνίκῃ : 8εε δεῖ. ἰη Ηδϑιίηρβ' Ὁ. Β., 
θεῖε Τοοἷ ποῖεβ τπδὲ τὰς οὐυτγίου τοδά- 
ἱπρ οὗ οὐγεῖνε 25 ἱπ Αςἴβ χνὶ. 1, υἱὸς 
"γυναικός τινος ᾿Ιουδαίας χήρας, δἀπὰ {πε 
δβυδδεϊευκίοη οὗ χήρας ἴοτ ᾿Ιουδαίας ἰη 
σ᾽.» 14. “τᾶν ἐπιροάν 4 ἰγαὰππίοη οὗ 
δεν νἱἀονδποοά ᾿". 

πέπεισμαι: ΤΗς οΟἵδεῖ ἐχδιρῖς8β οἵ 51. 

6. “δι “ἣν “αἰτίαν " ἀναμιμνήσκω σε ἢ ἀναζωπυρεῖν τὸ 

ψ Κα νἱ!. 47), Αςἰδ χχὶΐ. 24, 4 Τίη. ἱ. 12, Τίς. ἱ. 13, Ηςθ. ἐΐ τσ. 
Υ Οεα. χῖν. 27. 1 Μαςς. χιϊΐ. 7 ΟὨΪγ. 

Ῥαυ}᾽ 8 υδε οὗ ἐμϊ8 ννοσὰ (βεε γε.) εῖνε πὸ 
ΒΌΡΡοτι ἴο ἴδε ποείοῃ οἱ Τάτι. ((ο]οννεά 
ὉΥ ΑΙ) δαὶ πέπεισμαι πεῖε ὯΔ5 ἴδε 
ἕοτος οὗ οὖσ 1 αὧνρρρ μγε, 1 ἀνε εὐσγίαΐη, 
ψ εη ψῈ βῆ το δἰπε ρεπεν ἴδδξ ννς 
ἀεβῖσε σεδδβυσᾶπος οἡ ἴῆς ροίηξ δῦουΐ 
ΜὨΙΟἢ ΜῈ ἜΧργεββ οὖσ Τσοτγίδιπέγ. [πη 41} 
τῆς ρῥίδοεβ ἴθ ψδΐοῦ 81, Ῥδαὺὶ! υδε8 
πέπεισμαι Πε 18 δηχίουβ ἴο ἰεᾶνε πὸ 
ἀουδε 48 ἴο δι8 οὐνῃ οεγετυδε. Νενεῖ- 
1ῃεῖεββ, ἴῃ τ 8 οᾶβο, [ἃ ννᾶδ φυϊῖς Ροββ: Ὁ] 8 
ἴοσ πἰπὶ ἴο ὃς Ρογίδοι! Υ οεγίαίη ταὶ υη- 
εϊσηςὰ ἔα δηἰϊπιδίεὰ Τἰπιοῖῃγ, ἀπά δὲ 
τᾶς βᾶπις τἰπις ἴο μᾶνε πιίβρίνίη 8 (νεσ. 7) 
88 ἴο Τιπιοι γ᾽ Β πλοσὰὶ οουταρα ἰῃ ἀεΔ)- 
ἰδ ὙΠ τῖεη. ν᾽ ε ΒυρρΙΥ ἐνοικεῖ δἴξεγ 
σο 

ες. 6. δι᾽ ἣν αἰτίαν: ποῖ 80 πιυς ἢ 
“Ῥεράυδβε 1 δὰ ρεγβυδάδὰ οἵ (πε υη- 
ξεϊρηοὰ ἐδιἢ " (ΤΠεΟΡἢ., Τβάτι.), 8, 
“Βεζαυβε (π8β [αι ἄοεβ οὗ ἃ βυγεῖγ 
ἅννεῖ! ἰπ τὰ ςε ". Υε δῖε πιοβὲ ἐγυ 
βιϊπιυαϊεὰ το ἡοῦϊς Δδοϊίοη, ποῖ ἤδη ψα 
Κηονν οἵδες ῬξΟΒΙε της νν6]} οὗ υ8, δυϊ 
ψ ἤδη {πεῖς ροοὰ ορίπίοη τλᾶκεβ υ8 τεοοῦ- 
πἶδε ἴῆς ρ᾽8 ἴο υ8 οὗ αοἀ 8 ρταςε. διῶ, 
88 ν»Ὲ}}] 28 βαϊνδιίοῃ, ἰ5 ἰῆς σίς οἵ σοά, 
Ἐρῆ. 1. 8. Εχοερὲ ἴῃ τπἰ8 ρῆταθε (8ες 
τεῦ. δηὰ Αςῖβ χχνίϊ. 20), αἰτία ἰδ ποῖ 
ζουπὰ εἰδεννῆεῖς ἱπ Ραμ]. [Ιἐ [8 σοπηπιοῃ 
ἐπ Μδῖι., Μασίς,) Ϊοδη, δηὰ Αςῖβ. 

ἀναζωπυρεῖν: [ἴπ ῬοΙδ ρίαςεβ οἰξεά 
π᾿ τεῆϊ--ῖμε ΟἿἿΥ οσουτγεποεβ ἰπ ἴδε 
Οτεεὶς ΒΙΌ]ε ---ἰὰς νετῦ ἰ8 ἰπιγαπβίεινε : 
δὶς, οἵ ἐλεὶν, τῤῥγὶέ γευϊυεά. ΟἾτγΒ. ννε]] 
οοπιρᾶγεβ Ὁ τῆς ἱπιᾶρε βυρρεβιοά Ὁ 
ἀν! ἣν (“" δεῖς ἰπῖο ἤἥδπις,᾽)) “ αυ! 
ποῖ ἴὰς ϑρίγιε," «τ ὙΒεβ8. ν. 19, ῆεσε ὉῪ 
“τῆς ϑρισίε "" 1ἰ8 πηεδηΐ Ηἰβ Ἵοπιαγίβπιδες 
ταδηϊ εβιδιϊοπβ οὗ νεῖν Κίπά, [τ ἰδ ἰῃ- 
τετεβιίην ἴο ποῖς ἰῃ τϊ8 ςοηπεχίοη δαὶ 
ἀναζωπυρεῖν φαντασίας ἰβ ορροβεά ἴο 
σβεννύναι ἰπ Μ. Απιοπίπυβ, νἱ!. 2 (φυοῖεά 
ὃγ Μειδβεεὶη). 

τὸ χάρισμα τοῦ θεοῦ : ΤῊΪΒ ἜΧρτεββίοῃ 
τείειβ ἴὸ τῆς βαϊνδιίοη οὗ ἴμε βου ὉῪ 
οά! 8 φταςς, ἰπ Εσηι. νἱ. 23, χί. 29. Τῆς 
ὩΔΙΤΟΊΨΟΙ δἰ σηϊβοδείοη, 88 πεσε, οἵ ἃ ΕᾺ 
εἰνει ἴο υ8 ἴο υδβε ἰο Οοὐ᾽ 5 βίου ἰ8 χάρι- 
σμα ἐκ θεοῦ, τ: Οος. νἱΐ. 7) ΟΥὙ ποτα ὉΒυ Δ ἢν 
δἰ ΠῚ ΡΙΥ χάρισμα. Τῆς ραγιίουϊλτ πδίυγα 
οὗ ἴδε εἰ πἰυδὲ ὈῊ ἀεϊεγπιίπεὰ ὉῪ {με 
ςοηξεχὲ. ἴπ {δῖ8 οαβε ἰξ ννδ8 ἃ ομιαγίβγγᾷ 
τὶ ννᾶβ Ἔχεζοίβεά ἰῃ ἃ βρίγιξ ποὲ οἵ ἔξατ- 
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5" ἐπιθέσεως " τῶν ε5:ε: Τίπ;. 
ἦν. τ4, δηά 

“ χειρῶν μου" 7. οὐ γὰρ ἔδωκεν ἡμῖν ὁ Θεὸς πνεῦμα " δειλίας,; ἀλλὰ Θοῖε βετα. 
δυνάμεως καὶ ἀγάπης καὶ “ σωφρονισμοῦ. 8. Μὴ οὖν ἃ ἡπαισχυνθῇς" σαι 4. 

ΒΉδετε οὐϊυ, 
τὸ " μαρτύριον ' τοῦ ' Κυρίου “ἡμῶν μηδὲ ἐμὲ τὸν " δέσμιον αὐτοῦ" ΝΤ 

ἡ Μεεκ νἱϊ. 8 
ἔϑεε: Τίπι. ΗΝ 14. Ε 8:-: ποίε. 

ΞΊκυΚε ἰχ. 26, Εοπα. ἱ. 16,2 Τίπ,. ἱ. τ6, Η Ὁ. χί. 16, τ΄. νεσ. 12. 

ς Ηετγεοηϊν, 
ποι ἘΧΣ, 

εϑεει Τί, ἱΐ. 6. 

Ἰ δουλείας 238, ἔννο οἴδετδ, ὨΙάγπγχυδ, Οἱ ἐπι. ΑἹ., ΟἾ συ 8.» ὉῪ ἃ οοπίμπβεά τεοο]ες- 
κίοη οὗ Εοπι. νἱῖ!. 15. 

ἔα ]ηθβθ. ες οἂπ βοδγοεῖν ὃς Ψτγοης, 
{δεη, ἢ ννεὲ δυρροβε ἴδε οδβιαγίβπια οὗ 
Δἀπκιηἰδιταῖίοη δηὰ συὶϊς ἴο ὃ6 ἱπ 8ῖ. 
Ῥδα}᾽ 8 πιϊπὰ γαῖμεσ (μη “τῆς ᾿νοτΐκ οὗ δῃ 
ενδηρε δε ̓̓  (οἢ. ἱν. 5). 80 ΟἾγγυϑβ., “ ἔοσ 
τοδί ϊηρ ονεῖ ἴῃς Οδυτοῇ, ἔος τὰς ννοσκ- 

ἱπρ' οὗ πχίγας!εβ, δηὰ ἕοτ ἐνεῦυ βεσγνίος ᾽". 
ἃ τῆς ἐπιθέσεως-- “μου: 86ες ποὶε οη 

1 Τίπι. ἵν. 14, οσε ἰτ ἰ8 Ροϊπεεά ουὲ 
τηᾶῖ ψα πᾶνε πὸ τρις ἴο δβϑυπιε ἴπδὶ 
Πλπάβ ννεσς ἰδιὰ ου Τιπιοῖδυ οπος ΟὨΪΥ- 
ὙΠυ8 ΑΟ(ἰΒ ἰχ. 17 δἂπά χὶϊ!. 3 ᾶἃγα ὑνοὸ βυς ἢ 
οςοδϑίουβ ἱπ 8ι. Ῥδυ}᾽ 8 βρίτίυδὶ 116. 
ΎΒετε πιᾶὺ ἤᾶνε Ὀεεη ΟἰΠεσβ. 

νει. 7. οὐ γὰρ ἔδωκεν ἡμῖν: Τῇε γάρ 
φοππεοῖβ τμἰ8 βιδίεπιεπὶ ἢ (ἢ ς ἐχβοσῖα- 
Ὄοῃ Ῥγεοβξάϊῃρ ἴῃ βυοὴ ἃ ΨΥ ἃ5 [0 βὺρ- 
δεβὶ (πὶ οὐ β ρίῆτ “το ὑ8᾽᾽ οἵἉ ἃ βρί τις 
οὗ ροννεσ ἰ8β ἴῃ ἰἢς βάπης ογάεγ οἵ δείῃ 
88 ἴῃε ομμαγίβυηαδ ἱπηραγιεὰ ἴο Τί πιο ὉῪ 
ἴδε Ἰαγίπρ' οἡ οὗ 8:. Ραυ] 8 βαπάβ. Τῆς 
υεβάοῃ [8, ἴθ, ΤῸ ννβοῖῃ [8 γείεσεηος 
τηδὰς ἰπ ἡμῖν) ὅγε οδῃ ΟὨΪγ τερίγ, ΤῆςἪ 
ΟΠ τίβείδη ϑοοιεῖυ, τεργεβεηϊοά ὃν τδε 
ΔΡροβῖϊεβ οὐ ἴῃς Πὰν οἵ Ρεπίεσοβε. (ΤΏςε 
δος. ἔδωκεν ροϊπίβ ἴο ἃ ἀεβηΐτε οοοδβίοη). 
ὙΒδη ἴτ ννγᾶβ ἴδδὲ τῇς ΟΒυγοῦ Ῥερᾶπ ἴο 
τεςεῖνε [6 ρονεῖ, δύναμις, νν»Ὡ ἢ Παά 
θδεη ργοσηϊβεά (1υκε χχίν. 40; Αὐοίβ 1, 8) 
δγ τδς Ινοτά, ἀπά γεδὶβεά Ὀγ τῃε δροβίῖεβ 
οοἰϊεοίνειν (Αςιβ ἱν. 33; 1 Οος. ἱν. 20, ν. 
4), ἀπά ἱπάϊνι ἀν} (Αςίδ νὶ. 8; τ Οος. ἰΐ. 
4:12 Οος. νὶ. 7, χὶϊ. 9). Ὑνπδίενεσ βρεοίδὶ 
οπατβπιδῖδ ἅτε θεδίοννεά οἡ ἴῃ πιὶπἰ βῖεσβ 
οὗ ἰδε Οδυτοῦ δὲ ογάϊπαδιίοη, ἴΠπῈνῪ δῖε ἃ 
Ρᾶτῖ οὗ ἰῃς βεπεῖζᾷὶ βίγσεδῃι οὗ τῆς Ῥεηΐε- 
οοβίδὶ ρἵξε νυ Βίο ἢ ἰ8 αἰνναγβ θείης ρουτεὰ 
ουἔ Ὁγ ἴξς Δβοδηάεά ἵογά. 

πνεῦμα δειλίας: [( 15 5ἰπιρίεβε ἴο τᾶΚε 
πνεῦμα μετα 48 ἃ ζοπῃρτεμεπεῖνε εααίνα- 
ἰεπὶ τὸ χάρισμα, 845 ἴῃ 1 Οοτ. χίν. 12, 
ζηλωταί ἐστε πνευμάτων. Οοὰ ἀἱϊὰ πο 
ἐηΐμσο ἑπίο μς ἡεαγγμίπεδς, εἰς. Τῆς φεη. 
δες πνεῦμα, ἰπ {π|8 πὰ ΒἰΠΉΠΔΓ 4868, 
Εοπι. νἱϊΐ. 1ς (δουλείας, υἱοθεσίας), χὶ. 8 
(κατανύξεω4), τ Οοτ. ἱν. 21, ΟΔ]. νί.Σ 
(πραύτητος), 2 Οοτ. ἱν. 13 (πίστεωε), 
ἘρΏ. ἱ. 17) (σοφίας, κ-τ.λ.), ΕΧρταδ5868 ἴῃ6 
Ῥιοταίηεης ἰάθα, ἴῃς ἴεῖπὶ πνεῦμα αἀάβ 
δε ποιϊίοη ἐδδὲ ἴῃς αυλίτεν βροκεη οὗ ἰ8 

ποὶ βεἰξ.οτἱρίηδιςά, Το ρεγβοηδὶ Ηοὶν 
ϑρισγίς 18 ποῖ πηεᾶπὶ ὑπ]688 {πε Τοηίεχί 
Ὡλπιε8 Ηἰἶπιὶ υπδιηδίυουβῖγ, 88 ἰθ Ερῆῇ. 
'. 13. 

δειλία: “εαγζείνεες, ἐἰιδάϊέν, ἰΐνιον. 
ΤὨΪ8 8 ἴδε σρῃξ ψογὰ μεῖς, 48 δονλείας ἰ5 
ἔπε τίρμε ννογά ἴῃ Εοπλον!.1.5. 1Ὸ 18 ουτίουβ 
τῆδι ἴῃ [νεν. χχνὶ. 36, υνῆεζε Β μδ5 δουλείαν 
Α ἄς. δΒᾶνε δειλίαν. 8εε αῤῥαγαί. εγίξ. 
ΤΠΒεῖε 88 δὴ εἰεπιεπὶ οἱ δειλία ἱπ 
ΤΙπιοῖδ γ᾽ Β παῖυγαὶ ἀϊβροβίτίοη νυν ϊς ἢ πχυδὲ 
Βᾶνε δε ῥγε͵υάϊοϊδὶ τὸ ᾿ΐ8 ες σπου ἃ8 
ἃ ὈΒυτοῖ στυΐες. Ἐς ἴμαὶ ροβίοη ἰ8 
πεεάεά (α) ἴοτοε οὗ οπαγδοίεσ, μοι 1 
τοὶ ηδὶ ΤΩΔΥ ὃς ἱπΒρίγθα Ὁγ σοπεβοίουβ- 
Ὧ688 οὗ ἃ ἀϊνίης δΔρροϊπαῃηεηῖ, () Ἶονε, 
ψΠϊοἢ 18 ποῖ βοῆηςββ, δηά () 5εἰ (ἀϊβοὶ 
1Ἰἴπα, ὑνμῖο ἢ 8 ορροβεὰ ἴοὸ 411 εαδὺ βεῖζ- 
ἰμάυ!ρεηος Ὑνῃϊο ἰβδαοβ ἴῃ ἰδχιν οὗ 
δἀπιιηἰδιίγαϊίοη. σωφρονισμοῦ: “οὐγῥοἰα ἐς. 
Βεῖϊες αοιϊίνς, 48 ἘΝ., ἀϊξοίῥιέπε, ἢτϑι οὗ 
8617, τῇεπ οὗ οἴδεῖβ. ὅ86ςε ΒΙ.88, Ογαρε- 
"παν, Ὁ. δι. 

γν. 8--ἰἰ. 2. Τῆε ᾿εδάϊης τπουρμῖδ ἴῃ 
τῆϊ8 βεοιίοη δῖε Θ τε ὈδῪ οὗ τεννασὰ 
δηὰ ᾿υάστηεης νοι ἰ8 ϑυγοῖὶν οοπλην 
(1, 18), (ὁ) τῆς υπτεαβοπδθ]εηεββ ἔβεγε- 
οτς οἱ οοννατάϊγ ββᾶτης (8, 12, 16), ἀπά 
(ε) τᾶς πεοςββ ἵν μα Τιπιοῖῃυ βῃπουϊά 
βψυλτὰ (με ἀεροδβὶξ ἀπὰ μαπὰ ἰξ οπ (14- 
ἴ. 2). 
ὃν ποῖ δϑῃαπιςεά, ἰπετεΐοσε, οὔ πε σοβ- 

Ῥεῖ τὸ νοῦ οὖς ᾿νοτὰ ννὰβ ποῖ δϑῇῃαπιεὰ 
ἴο ἰεδβιίν; Ὧοσ ὃς δϑδῃμαπιεά οἵ πιε, νῇο 
ὅτωι ἴῃ ῥγίϑοῃ Ὀεοδυδβε οὗ ἰεβείπηοην Ὀογηα 
τὸ Ηἰπὶ δῃὰ ἰξ. ϑῆδζε οὖσ βυβετγίῃρβ ἰῇ 
τῆς βισεηρτῃ ρίνεη ὉΥ Οοά, οβε ροννεσ 
ἰ8 ἀϊβρίαγεά ἰῃ πε Θοβρεὶ οἵ [1ε οὗὁἩ ψΪοΒ 
Ι1 νδ8 ἀρροϊπιβὰ ἃ ργεᾶςβετ. ΤὨΐβ 8 ἴδε 
ἄϊτεςι οςαι18ε οὗ ΓᾺΥ̓ Ῥγεβεπὶ ἰοῦ; ὃ 1 4πὶ 
ποὶ αϑῃμαπιεὰ; ἕοσ 1 κπον τῆς ροννεσ οὗ 
Ηΐπι ἰο ννοπὶ 1 μάνα οοπιηιίτεὰ πιγβεῖῖ 
ἰῃ ἴσυδῖ. ο γου ἱπιϊῖδῖς Ηἰ8β ΓΑΙ Πα 688 : 
Βυλτιὰ τῆς ἀεροβὶξε ςοπηπιτεὰ το γου. 1 
8πι Ὡοΐ Δ5κιῃξ γοῦ ἴο ἀο τῇοσε ἴδῃ βολδ 
οἴδειβ δᾶνεὲ ἄοπε. ΥὟΥου κΚηον Οπαβί- 
Ῥβοτὰβ δηὰ 88 ψοσκ ἃβ ψε]] 88 1 ἅο. 
Ὑ θη 411 τυὐτηεὰ τπεῖς ὈΔΟΚ8 οα πιε, Βς 
ψ 88 ποῖ δϑῃαπιεὰ τὸ πηᾶίκα ἱπαυϊγίεβ ἔοσ 
τλα; δηὰ, δπάϊηρ πιὸ ἰῃ ῥγίβοῃ, ἢς Ἷοοπ- 
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5 Τί. ἰδ. ἀλλὰ ἢ συνκακοπάθησον τῷ εὐαγγελίῳ κατὰ δύναμιν Θεοῦ, 9. τοῦ 
ᾧ τοὶ 
ΧΧ. 

ἱ οπι. νἱΐ!. 
σώσαντος ἡμᾶς καὶ καλέσαντος κλήσει ἁγίᾳ, οὐ κατὰ τὰ ἔργα ἡμῶν, 

48, ἰχ. τ:, ἀλλὰ κατὰ ἰδίαν ' πρόθεσιν καὶ χάριν τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν ἐν Χριστῷ. 
ΕρΡΒ.ἴοατ, 
ἐλ. τ. 

ΒίΔπΠΕΥ οπεεγεὰ πὲ ὉΥ δἰ νἱβὶῖ8βι Μαν 
Οοά δ᾽ε88 Πίστη ἀπά δὶ ὃ γου, δε, 
ψεΐσοσης ἴῃς βιγεηριπεηίηρ ρτᾶος οὗ 
ΟὨγίβι, δηὰ ργονὶἀς ἴοσ ἃ βυσςεββίοη οὗ 
Βαϊ ΒΙῸ] τεδοῆεῖβ ἴοὸ ῥγεβεσνς ἱπίαςι τῆς 
βδογεὰ ἀεροβὶς οὗ τῆς ἢ. 

νει. 8. μὴ οὖν ἐπαισχνυνθῇς : ΤΗε 54γ- 
ἱπρ οὗ ]εβὺβ (Ματγῖκ νί1ϊ. 38 -- ἴκς ἰχ, 26) 
ΑΒ ΡῬΓΟΌΔΟΪ ἰῃ 5:. λυ] 8 πιηά. Ης 
Δα ἀς5 το ἰξ ἀραίη, 1. 12. ΤΣ δοσ. βυδ]. 
ΜῈ μὴ ἰοτθϊἀ8Β τῆς δυρροδβίοη ἰδὲ 
Τιποῖῆν μαὰ δοίυδι!ν ἄοηε ψδὲ 8ι. 
Ῥαὺὶ ννᾶγῃβ πὶπὶ ἀρδλίπϑι ἀοίῃρ (ὙΝ᾿πεῖ- 
Μουϊτοη, Ογανππιαγ, Ῥ. 6,8, δηά |. Η. 
Μουϊίοη, Ογανενιαν, νοὶ. ἱ. Ρ. 122 544.). 
8εε ποΐε οπ σ Τίπι. ἱν. 14. Ρεγβοηδὶ ἃρ- 
Ρεδὶβ ἃγε ἃ [εδίυγε οὗ [818 ερί8ι]ς οὐ. νεσ. 
13, ἰἰ. 3, 15, 11. 14, ἵν. ΩΣ, 2, 5. 

Μ' ριον τ. Κυρίου: ΤεΞέίνιον 
δογηδ ὃγ ομγ Τογά, Ηΐδβ νοτγάβ, Ηἰβ εἰ 1- 
(1] ἀπά ϑρίγιτυδὶ ἐθαοπίηρ, ὉῪ ΨΒΙοΒ 
ΟὨγίβιίαπν 888 ἱπῆμσεπ, τῆς ἰάεα18 
ἃπά ρῥγδοῖϊος οἵ δβοοίείγ. Τῆς ψεη. δέϊεσ 
μαρτύριον ἰ8Β Ὀεδὶ τΔκεη 88 βυδ)εςίίνε. 
8ες σ Οος. ἱ. 6, ἰϊ. σ ; 2 ΤΒεββ. ἱ. το. 
᾿ τοῦ Κυρίον ἡμῶν: 8:ε ποῖς οη τ Τίπι. 
ἷ, 14. 

ἐμὲ τὸν δέσμιον αὐτοῦ : ΤΙῖΒ ἀοεδ ποὶ 
τ δϑη ον4 νιαδ ῥγίξομευ ὃν ἐλ 1,ογὰ, Ὁυὶ 
οπδ τοὴο δείοηρε ἰο ἰδὲ Τογὰ απὰ ἰΞ α 
ῥνίδομεν ζ0γν Ητ: ταλι. ὙΒετα ἰβ ποιμίηρ 
Ἀρσυταῖίνε ἀδουϊ δέσμιος. ὅ8:. ΡΔυ] οΔ1}8 
Βίπηδε! ὁ δέσμ. τ. Χρ. ᾿Ἰησ. ἰη ΕΡΉΏ. {ϊϊ. 
Σ, δέσμ. Χρ. ᾿Ἰησ. ΡΠϊϊεπι. 1 δηά 9. 
Τῆς ἰάεα ἰδ πιογβ οἰβαγὶν ἐχργεβϑεά ἴῃ 
ὁ δέσμ. ἐν Κυρίῳ Ερῆ. ἵν. τ. Ης ἰδ ἃ 
Ρτίβοποσ; Ὡς ἰ8 αἷβο “ἴῃ ΟἸγίδι ". Τῆς 
ἐχργεβδίοη αἷ8ὸ βυρρεδῖίβ ἴἢς τδουρῃὶ 
τῶδι Πἰ8 βαγί!]ν ἱπιρσιϑοππηεης 18 ογάεγεὰ 
ὃγ ἴδε 1μοτγὰ, τοὶ ὉῪ πιαᾶθ,Ὶ Τῆς ῥσγεϑεηῖ 
οδρενὶν ἰδ αἰϊυάεὰ το ἀραὶη ἴῃ νεσ. 16 
διὰ ἰἰ. 9. 1ἰ ἰδ ποῖ ἰἢς βᾶπιε ἄρυτε 88 ἰῃ 
2 Οος. ἱϊ. 14, “ αοἁ νοι αἰνᾶγβ ἰεδάειῃ 
118 ἴῃ {τὶ απιρἢ ἴῃ ΟἸγίβὲ ᾽ 28 Ηΐβ ςδρἔνεβ. 
8εςε 1 ἱφδιίοοις οη ΟΟἹ. ἰϊ. 15. 
συνκακοπάθησον τῷ εὐαγγελίῳ: γοὶπ 

τς [ἐλ6 1ογὰ απὰ »ι6} ἐπ ΟἿ 9: εγὶνρ: 
ον ἐδξε Οοεξ: φδαλε. Μοτα ἴδῃ οὔςα 
ἴῃ τΠϊ8 ερίβεϊς 81. Ῥαδὺ] ἀεοίδτεβ [πδὲ ἢς ἰ8 
βυδετίηρ (πάσχω, νεῖ. 12; κακοπαθῶ, ἰΐ. 
9). Ηε Βδ8 βαϊὰ, “"" Βε ποῖ δδμασηδὰ.. .. 
οὗ τὰς"; ὃδυῖ ἢς Πᾶ8 ͵υ8ὲ σουρὶεὰ δε 
τεδεϊπιοην οὗ τῆς Ινογὰ νυ ἢἰ8 οννῃ ; δηὰ 
υσί μεσ οα (ἰϊ. 8) 1εβὺ8 ΟἸγίβὲ ἰ8 ποϊδά ἃ8 
ἴδε ρτελῖ {ΠΠυδιτδιίοη οὐ {με ἴανν, “Νὸ 
οΊσοββ, Π0 οζοόνν ᾽ν. 8:6 ποῖς ἴπεσε. [118 

Ὀεβὲ ἴμεη ἴο γίνε ἃ νἱάέσ γεΐεγσεπος ἤδη, 
Η ἀὸ ὁ συν ἐπὶ συνκάκοπαῦ: Τῆς 
Ν,, ϑυθεν μαγάσλεῤ τοὶἐκ ἰδε ροΞῤεῖ 

8 παρά! εβϑῖν μαγβῆ. ἴμε ἄλι. εὐ νοῶ 
γελίῳ ἰΒ τῃε ἀαέέυως σονενιυά!. 

κατὰ δύναμιν θεοῦ τηυδὶ Ὀε ςοηπεςίεά 
ψ ἢ σννκακοπάθ. ; ἀπά τἢἰ8 5υρρεβῖβ μὲ 
τῆς ροννεγ οὗ αοὰ εὶς πιδᾶῃ8 ῥοῖσεῦ 
εἰυεπ ὃγ σά, 48 ἴχ 2 (οσ. νί. 7, τ Ρεῖ. 
1. 5, “ἴδε ρονεσ {πὶ ννοσκείῃ ἰπ α8᾽" 
(Ερξ. 11}. 2ο), τῆς δβϑϑυγεὰ ροββεββίοῃ οὗ 
ΜΏΟ Ψουϊὰ ὕγαος ΤιποῖηνΥ ἴὸ βυθεγ 
βιαγάβῃϊρ. ΑἹ". δπὰ ΕἸ!., ζο]οννίης Βεηρεὶϊ, 
ἴᾶκε ἰδ βυδ)εςείνεϊγ : ἐὰδ ῥοισεν 9.Γ7, Οοά 
ἀϊδῥίαγεά ἐπ ομν ταϊυαίίοη (Ὧ5 ἰπ Ἐοτῃ. 
ἰοχδ; τ Οος. ἱ. 18, 24, ἰΐ. 5; 2 Οος. χίϊ!. 4). 
Βυι 8ι:. Ρδὺϊ οουἹὰ βολγοεῖὶν ἐχποτὶ Τίπι- 
οἱἣγ ἴο ἀϊβρίαν ἃ ἄερτεε οἵ ἑοτιἰτυὰς οοπι- 
Ῥαγαῦϊε ἰο αοά᾽ β δοῖῖνε ροννεσ, ΤΒε πεχὶ 
νεῖβε, τοῦ σώσαντος, κιτιλ,, 15 ποῖ ἃ 
ἀειδιϊεά ἀεβοσίρείοηυ οὗ Οοά᾽βΒ ρονεσ ἴο. 
βᾶνε, ὕυϊ 4 τεοδιηρ οὗ ἴδε ἕδος τδαὶ 
Τἰ πιο μά δου} εχρετίεποεά σά β 
βανίης δτᾶςε ἱπ ἴπε ραβδί. Ταὶΐδ οοῃδβίἀεγ- 
αἰίοη ψνουά βειπιυϊδῖε Τἰπι ΟΊ ἴο ραν 
ἴδε πηλη. 

Ψψει. 9. τοῦ σώσαντος, κιτιλ.: Τῆς 
ςοπηεοχίοῃ, 88 δᾶ8 Ὀδεη ι8ὲ τεπηλτκεά, ἰ8 
τὲ οὺγ τεοορπίοη δα οὖς Ὀαριΐϊϑπιὶ οὗ 
Αοὐά ΒΒ βανίηξ δηᾶὰ οδ᾽ης ρτδςς-- ς 
βανεά τι δηὰ οδἰεά υ8 αἵ ἃ ἀεπηΐίε ροΐπε 
οὗ τἰπης (4ος.)--ουρῆς το βίσεηρίπεπ οὖς 
[αἰ ἴῃ τῆς οοπιίηυδηος ἰη ἴΒ6 δυτγε οὗ 
Η!8 ριῆβ οὗ ρονεσ ἴο ;8. Οη τῆς ἱπδίβε-- 
δηος ἰῃ {π|8 στοὺρ οὗ ερίβιϊεβ οὐ Οοὰ 8 
βανίῃρ στᾶςε, δες ποΐεβ οἡ ἱ Τίπι. ἰ. σ, ἰΐ. 4.. 

καλέσαντος κλήσει ἁγίᾳ: Τὸ α ἀοὶν 
εαἰϊέηρ., ἱ.ε., ἴο ἃ ἰἰἶΐ οὗ Βοϊ᾽ης88, ἰ8. [ε58. 
διηδίρυουβ [ἤδη τοὐέθ α λοὶγ εαἰϊίηρ, 
ὙΠΙΟΝ πιῖρμς τηεᾶπ “ἃ οδ]]Πηρ υἱἱετεὰ ὈῪ 
ἃ Ἡοΐγ Οης,᾽" οἵ “ἴῃ ΒοΙγ ἰδηρυᾶρε"". 
κλῆσις ἀοεδ ποῖ Βετε πιδεᾶη ἐλε ἐπυϊίαείοη. 
(48 ἱπ ἔοπι. χὶ. 20), Ῥυϊ, ψΒεη αυλιῆεὰ 
88 Πέτα ὈΥ δῇ δάϊ., τὶ πιεδπβ ἴῃς οοηάϊτίοη. 
ἱπίο ψῃϊςἢ, οὐ τῆς ρύυγροβε ἴοσ ψῃϊοῃ, να 
δᾶνς Ὀεεη οδ᾽ϊεὰ (80 ἣ ἄνω κλ., ΡΒ]. 11}. 
14, ἐπουράνιος κλ., ΗςὉ. ἰἰϊ. χΣ; ἀπά οἱ. 
σ Οος. νῖϊ. 2ο). νε μανε Ὀεεη “"οδ]εὰ 
ἴο Ὀς βαἰπίβ,᾽" οπι. ἱ. 7, “" οΔ11δἀ ἰηίο ἔπε 
[εἸἸοννβδΐρ οὗ αοά᾿ 5 ϑοη,᾽" σ Οοσ. ἱ. 9. 

οὐ κατὰ τὰ ἔργα: Τῇς 5εητπιδηὶϊ ἰδ. 
τῆοτε οἰεασίν εχργεββεὰ ἰπ Τίς εἰ. 5, 
οὐκ ἐξ ἔργων . .. ἃ ἐποι ἷς.. 
ΎΠεῖς ἰβ Δη εοῆο ἰπ ὈοΓ ῥΐδοςβ οἱ ἴῃς 
Ποπίσονογβυ, πον ονεζ, σοποεγηίηρ ΟΥΚΒ 
δηά ρίᾶςε. Ῥεῖθδρβ κατά ἰ8 υδεὰ ἴῃ 1818. 

ποτ τ παν...» -π- οὕ σ“-- 
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Ἰησοῦ " πρὸ " χρόνων ἢ" αἰωνίων, 10. ' φανερωθεῖσαν δὲ νῦν διὰ τῆν ΤΙ 1. 
“Ὁ ἐπιφανείας " τοῦ " σωτῆρος " ἡμῶν " Χριστοῦ ἈἸησοῦ,} “ καταργή- χνὶ, 25. 

σαντος μὲν τὸν " θάνατον " φωτίσαντος δὲ ζωὴν καὶ " ἀφθαρσίαν διὰ : μας Το. 

τοῦ εὐαγγελίου, ΙΙ. ἢ εἰς "ὃ ᾿ἐτέθην " 

καὶ "διδάσκαλος.2 12. "δι᾿ "ἣν " αἰτίαν καὶ ταῦτα " πάσχω " ἀλλ᾽ 
ὼ "κῆρυξ "καὶ ἀπόστολος τ ὅρον : 

Τίπι. νἱ. 
14. 

οὐκ " ἐπαισχύνομαι " οἶδα γὰρ ᾧ πεπίστευκα, καὶ " πέπεισμαι ὅτι" ΠΥ 
τ δυνατός " ἐστιν τὴν "παραθήκην μου ἦ φυλάξαι εἰς " ἐκείνην " τὴν ο ΠΝ 

σϑεοστ 

26, Ἠεῦ. 
ἐϊ, τ4. 

τ Οος. ἱν. 5, ΕΡΆ. ἰἰΐ. ὙΥ νά. (4), 4 Μεος. (2), ἔοα,. ἰξ. γ, τ᾿ Οοσ. χν. 42, » 54, ΕΡΏ. νἱ. 
Ρ ἴα ΙΝ ὅξεε νὲτ, δι΄ Οἀ ατε ΘΩ͂ νος 5. ἀν ΩΝ ὙΡΜΦ 
ν ϑεε νεζ. 5. 

τ Τίπι. νἱ. 20. 
1 ΚΕ χίν. 31, οι, ἵν. 21, χὶ, 23, Τίς, ἱ. ο, ὠ.. Ηεῦ. χὶ. 19. [45. ἐἰΐ, 2. 

γ32 μοι 1ο, 2 Τίσ. ἱ. 18, Ἰνϑ8, 9.9 9} ᾿ 

Δβίουα, υ Ρε.ς 
χ 8.εε 

180 ΜΙ" ΑὈ", ἅ, ε, βδ}. ; Ἰησ. Χριστ. ϑΟΟΡΟΕΟΚΕΡ, Αἱ} ουγϑίνεδ, ὦ, 5, νῷ.» 80.» 
ὈΟΏ., Βγττ., ἃΓῃ,. 

3 Αἀὰά ἐθνῶν (ἔτοπι τ: Τί. ἰΐ. 7), 411 ἐχοερὲ 3." Α, 17. 

οἴδυβα ἴο τηλείς ποτα νἱνί αν τῆς δηςμ6βἰ8 
ἴο ἴῃς πεχῖ, κατὰ ἰδ. πρόθ., ἰπ ΜΜὨΙΟὮ ἰϊ8 
86 18 τηοτα πογιηδὶ. 866 Ερῇ. 11. 8, οὐκ 
ἐξ ὑμῶν, θεοῦ τὸ δῶρον. 

ἀλλὰ κατὰ ἰδίαν πρόθεσιν, κ-ιτιλ.: 
Τῆς ρίαος ἰπ ψὨίοἢ τπς ἀϊνίηε Ρυγροβα 
ἴοι τῆδῃ ὄχργαββεδ [ἴδε νγῶ8 βίνεη ἴο 
πιδηκίπᾶ Ὀείοτα τἰπλεβ εἴεσγηδὶ ; πιδηκίηά, 
80η8 οὗ σοά, δείπρ δβυπιπιεά ὑρ, ςοποδη- 
«δῖε, ἰῇ τῆς ὅοη οὗ αοά, νψῇοτμ ννε 
Κηονν πον 88 ΟἾσίβὲ ]εβ8. [πὸ Ηἰπὶ νγ88 
Ρτεβεηῖ, σεγτα-νἶβε, τοἀεεπηεὰ Πυπηδη τ, 
ἴο ὃς τεδ βεὰ ἴῃ γᾶοςβ δηά ἰηάίνί ἀν215 ἴῃ 
βυςοδεάίης ἅ8:ε8. 

ννε Βανς μεῖς τᾶς βᾶπις ἱεδοπίηρ δδουΐ 
τῆς ΟΠυτοῖ δηὰ ΟἸτίϑι 88 ἰδ πιογὰ ἔα} Ὺ 
εἰνεη ἰπ ἘΡἢεβίδηβ ἀπά Οοϊοββίδῃβ (βεῈ 
εϑρεοίδ!γ Ερῃ. ἱ. 4). [π᾿ οηι. χνΐ. 25 
τῆε δηιΠεββ Ὀείννεεη ἃ το] τ νεϊϊεά ἴῃ 
τῆς ραβδὶ ἀπά πονν υηνεϊϊεὰ, οὐ τηδη!ϊξεβιεὰ, 
ἰ8 εχργεβϑβεὰά ἰῃ ἰδηρυαρα ΕΓ δι πιὰ γ 
το τπδῖ οὗ τῆς ραββαρε Ὀεΐογε υὑ8: κατὰ 
ἀποκάλυψιν μνυστηρίον χρόνοις αἰωνίοις 
σεσιγημένον φανερωθέντος δὲ νῦν. 

πρὸ χρόνων αἰωνίων: Εεχρτεδβεβ [Π6 
ποῖοι οὗ παὶ ψΏΙΟΒ ἰ8 δπίθσίοσ ἴοὸ ἴα 
πιοϑὲ γτεπιοῖς ρετίοά ἱπ ἴῃ ρᾶβὲ οοηςεῖν- 
αὖϊε ὈΥ Δὴγν ἱσηδρί πδίοη ἰμδὲ πῆδη Κηονν8 
οἱ. 

Ψνες. το. φανερωθεῖσαν : ὅες ποῖε οη 
: Τίπι. [1 τ6. Βεηρεὶ “4118 αἰεεπείοη το 
«ὃς τ γυχιδροδίκίοη οἵ ἐϊωαέγία υεγδα: 
φενερυδεῖσαν, ἐπιφανείας, φωτίσαντος. 

διὰ τῆς ἐπιφανείας, κιτιλ.: Θε6 ΟἿΣ 
Τίπι. νὶ. 14. Τῆε ἐπιφάνεια πετε πιυδῖ 
τοῖ ὃὲ τείεγγεὰ τὸ τῆς πολγηδθοῃ, οου- 
βἰδεγεά 28 μανίηρ ἰδκεη ρίδος δἱ ἃ ρασιϊ- 
ουἷας πιοπηεῆς ἱπ ἔἰπις. [{ ἱποίυδαβ ἴἴ; 
ἴῆε ἐπιφάνεια Ὀεραπ ἴπεπ; δηὰ υ"]]] 
Ὅς οοπιϊπυςά, Ὀεσοπιίηῦ Ἔνεῖ ὑγρῃϊοσ 
δηὰ οἰεδάγοσ, ὑπ} [18 οοηδυπιηγδίίοη, ἴῸ 
ΠΙΟΒ τς ἴοττα ἐπιφάνεια ἰ5 εἰξεννδοῖε 
τεβίγςιςά. 

καταργήσαντος: Ν'΄ε οληποῖ, Ὀεοδιδα 
οὗ τὰς αὔβεπος οὗ δὴ δσείίοϊς δείογσε τδς 

ταὶς ρΙς8, βδίεϊν ἰγαηβίδῖς, τολόβ ἀξ 
γομρλξέ ἰο πομρλέ, ταῖμει τπδη, τοῖο 

δνομρλὲ 0 ποιρλΐί. Αδοϊἑεπεα ἄοεβ ποῖ 
ἐχργεβ8 ἴπς (τυϊῃ. ΟὨἸ γί βείδηβ 411 “τδβῖς 
οὗ ἄεδιἢ ᾽ 88 {πεὶγ Μαδβίεσ ἀϊὰ (]ὁ μη νἱϊ!. 
52, Ηεῦ. 11. 0), ᾿πουρ ἴθεῪ ἄο ποὶ 
“866 " ἰτ; δηὰ {πεν γε οοηβάεπε παι 
ἴδεν ἴοο νἹ}} θὲ ““βανεά ουἢἣ οἵ ἀδδίῃ 
(ΗεὉ. ν. γ). εδιδ ἴοσ ἐπ επὶ μδ8 ἴοβὲ ἐΐ8 
βιίης (Η 6. ἰϊ. 14,15). 1 ποεά ποῖ οαυδβα 
ΔΠΥ αἰ ΒηςυΠ Υ ἴθ ἤετς (πὰ υηδοίπρ οὗ 
ἀδδῖῃ ἰβ βροίκεπ οὗ δβ ραβϑί, νυ βεσεᾶβ ἰπ 
σ ὕοσ. χν. 26, 54, ἰξ 8 “τῇς 1δϑὲ σπθτν 
τῃαὶ 814}} θῈ δδο ϑῃεά" (βες Εξν. χχ. 
14). νσιε δᾶνε ἃ ρΡδγαΐοὶ ἴῃ ]ομη χνὶ. 
αι, “ὙΒΕ ρῥσγίπος οὗ τηϊ8 ψψοσἹὰ παῖ θθθη 
͵υάρεά", 

τὸν θάνατον: ΑἸξ,, ΓΟ] ονίης Βεηρεῖ, 
9668 ἃ Ββρεοίδὶ ἔογοε ἴῃ ἴῃς δί. “28 ἴΣ δ 
δαά βαϊὰ Ογοωνε ἐϊ μι", 

φωτίσαντος: ΤῸ7 ὃε οοππεοῖιεά νΠ ἢ 
διὰ τοῦ εὐαγγελίον. ΤΏ Θοερεὶ ἰδ τπαὲ 
ΌΥ ψΏΙΟΣ ἴῃς ῥγεβεηςα οἵ Οἢγίβε, τδς 
Ἰρῆξ, 15 ἀρργοπεηάεά. Τβδῖ ᾿ἰρμϊ ἄοεβ 
ποῖ οσσεαῖς ᾿ς ἀπά ἱποοσγυριίοη:: ἰδ ἀϊ8- 
Ρΐδγ8 ἴῃ επι. 

ζωὴν καὶ ἀφθαρσίαν: Ζνιπιογέαϊἐὲν οἵ 
Ἱποογγμρέϊοπ ἀεβηαβ τΠ6 ἐΐγε τότε οἰ εεῖγ. 

Ψψεῖ. σὲ. εἰς ὃ ἐτέθην, κιτιλ.: 856εε 1 
Τίπι. 11. 7, ψβεε {πε86 ψψοτάβ ἂς 4180 
ἔουηά, Δηὰ τῆς ποῖα οἡ σ Τί, ἰ. σσ. 

Ψες. 12. δι᾽ ἣν αἰτίαν: ἱ.ε., θεσάυβε ] 
δὰ ἃ ὑγεᾶοδεσ οἵ {πε αοβρεὶ. ΟΛ ΘΔ]. 
ν. 1. 

οὐκ ἐπαισχύνομαι : Νοη εοπίμπαογ. 1 
ανε ποί ἀϊδξαῤῥοὶπίεα οΥΓ κεν ποῤδ, 45 ἴῃ τεῖ. 

πεπίστενκα. .. πέπεισμαι: Τῆς ρεῖ- 
ἔεςῖ8 μανε τῃεῖγ υβδυδ] ἔοσος. Εοσ πέπεισ- 
μαι βεε ἔοηι. νἱϊϊ. 38 ἀπά ποῖε ου νεζ. 5. 

τὴν παραθήκην μον ἰδ δεδὲ (ΔΚεη 88 
ἐλαὶ τολίολ 1 παῦυό ἀοῤοοὶίφὰ 707 Ξαΐε 
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13. " Ὑποτύπωσιν ἔχε "ὑγιαινόντων "λόγων ὧν παρ᾽ 
αϑοοι Τίπι. ἐμοῦ ἤκουσας ἐν " πίστει " καὶ " ἀγάπῃ " τῇ " ἐν ἢ Χριστῷ ἢ Ἰησοῦ. 
δὲ Τί. !, 14. τὴν καλὴν " παραθήκην] “ὁ φύλαξον διὰ Πνεύματος ᾿Αγίου τοῦ 
εϑέδι Τίτι." ἐνοικοῦντος ἐν ἡμῖν. 
νἱ. 20. 

ἀ 866 :Τίη. 
Υ. 21. ε οχῃ. νἱϊϊ. τσ. 

15. 

ἍΜαῖι. ν. 42,2 Τίπι. ἱν. 4, Τίς. ἱ. τ4, Ηεῦ. χἱϊ. 25. 

Οἴδας τοῦτο ὅτι ᾿ ἀπεστράφησάν με 

1 παρακαταθήκην 47, πιδηγ Οἴδετῖβ. 

ἀδεῤίηρ. Οὗ. τὰς βίογυ οἵ 51. ]οβη δηὰ 
186 τοῦδος ἔγοτῃ Οἴδτλ, ΑἹοχ. φκὶς Ὠέυες, 
8 42, φιοϊςὰ ὉγΥ Ευ8. Η. Ε. τϊ. 23, τὴν 
παρακαταθήκην ἀπόδος ἡμῖν. Ηετε τἴ 
ΤΕΔΏΒ “ΤΥ 800] οἵ “πηγβεῖζ,᾽"" οὔ. Ῥβ. 
χχχ. (χχχὶ.) 6, εἰς χεῖράς σον σο- 
αι τὸ πνεῦμά μον, Τὺκε χχί!!, 46, τ Ῥεῖ. 

ἵν. 190, 1 Τα88. ν. 23. Ταΐβ Ἴχρίδηδ- 
ὕοη οὗ παραθήκην Πατπιοπίβεβ δεβί ν τ 
ἐπαισχύνομαι, πεπίστενκα, ἀπά φυλάξαι. 
Τῆς ψΒοῖε νεῖβα πῶβ ἃ ρυγεῖΐγ ρεγβοπδὶ 
τεΐεσεπος. Νοιβίηρ δυῖ ἃ ἀεδβίγε ἴο γίνε 
παραθήκη ἴπε 84πὴς τηεληίηρ ὑνβεγενοῦ 
ἴτ οοουτβ (τ Τίπι. νὶ. 20, φιυ.; 2 Τίπι. ἱ, χ4) 
οουἹά μανε πιδᾶὰς ΟἾγγβ, ἐχρίδίπ ἰὲ Βετε 
85 “τῆς (αἰτῆ, τᾶς Ῥτοαςδίης οὗ τἰῆς αοδ8- 
Ῥεῖ", 80 Εν. π., ἐλαὲ εὐλίολ ἀξ λαΐλ 
εομρπέξοὰ μπίο πισ. “" Ῥαυΐυβ, ἀεξοαββυΐ 
Ῥτοχίπιυβ, ἄυο ἀεροβίία μαρεθαῖ : δἰΐθγιπ 
Ῥοπιλίπο, δἰϊεσιπὶ Τιπιοῖμεο Τοπητϊτεπ.- 
ἄυπι," Βεηρεῖ. ΤὨΐβ ὄχερεβίβ σοπηρεΐβ 
υ8 ἴὸ τεΐεσ ᾧ ἴο αοἂ τῃε Εδίμεγ. 

εἰς ἐκείνην τὴν ἡμέραν: Τῆς ἄδν οὗ 
ἡυάρπιεπι δηὰ δινασά, τ Οοσ. 111. 13. 

εἴτ. 13. ὑποτύπωσιν ἔχε: Α τεβυπιρ- 
το οἵ τῆς εχῃοσίδιίοη νῃ1οἢ νγὰβ Ὀγοκεη 
ΟΗ͂ 'ἴπ νεσ. 9. ΤῊ ΐδ ςοπιτηλπά ἰΒ διγί ον 

411εἱ το ταὶ τίς ἔο!ονΒ: ὑποτ. 
ν.--ἤἥκουσας οοιτεβροπάβ ἴο, ἀπά 

8 τδς βωλοήει εἐρτεξείοη δ, τ 
παρεθήκην; ε φογγεϑροηάβ ἰὸ φύ; ν; 
δηὰ ἐν πίστει---᾿ Ἰησοῦ το διὰ---ἡμῖν. 

ὑποτύπωσιν ὑγιαινόντων λόγων : Τῆς 
ἕεη. ἰβ ἰμαὶ οἵ δρροβίκίοῃ : ἃ ῥαέέεγη, 
8ι. οὗ ἴαἰτῃ, ἐχῤγεσοεὰ ἐπ τομπὰ τοοτγάς. 
τὰς ῬὮγαβε πιᾶσκβ δὴ δάναπος οἡ ἴδε 

ρφωσις τῆς γνώσεως (Εοηι. ἰΐ. 20) οΥ 
μόρφ. εὐσεβείας (2 Τίπι. [1ϊ. 5). [6 παρ- 
Εν δυρξεδβὶβ ἴπε ρονεσ οἵ Ὄχρδηβίοῃ 

πξ ἰη ἴῃς βιρίεβὶ ἀπὰ πιοβὲ ργίπϊεῖνε 
ἁορτηδίίς οτηλυ]85 οὗ της ΟἸ τί βεδη ἔ ἢ. 

4 ὯὨδ8 {με βᾶτηε βίσεηρίπεπεά βἰρπίῆ- 
οδίϊοη 88 ἰῃ τ Τίπι. ἱ. το, πεσε δες ποῖς. 

ὑγιαινόντων λόγων: ϑ8ες ποῖς ΟΠΣ 
Τίπι. 1. το. 

ὧν . .. ἤκουσας: ΑΙΐ. ποῖεβ ἰδὲ τῃε 
υϑεὲ οὗ ὧν ταῖπες πη ἣν ββονβ ἱμαὶ 
ὑγιαιν. λόγ. Δηὰ ποὶ ὑποτύπ. ἰ8 [με οΠίεῖ 
της ἴῃ 81. Ραυ]β πιϊπὰ. [ἐ ἰβ οὐνίουϑ 
παῖ Τἰπιοίδυ οουἹά ποῖ πᾶνε ἀδαγάὰ ἴῃς 
ὑποτύπωσις, ψὩϊςἢ ἰδ ἃ οοηοερὶ οὗ ἴδε 

τηϊηὰ εχργεββοᾶ ἴῃ τῆδην βουπὰ ψοτάβ 
Πελγά οπ νατιίουβ οοσββϑίοπβ. Αϑ ἴο (πε 
τρδηβίδιίοη, νου ϑοάδξη ἄρτεεβ ψἱἢ Ηοτῖ, 
Ψῆο ἰηβίβίβ οὐ “τῆς ογάεσ, (6 δῦβεποε 
οὗ τὴν, δηά {πε υβε οἵ ἔχε᾽" 45 ζοπηρο]Ππρ 
118 ἴο τεπάδγ, “ Ηοϊὰ 28 ἃ ραϊζεσγη," εἰς. 
ὙΤΠΐδ τεπδεσίηρ ννουϊὰ ἕλνους Ηοτῖ᾽Β οοη- 
εοῖυτε τῆλε “ΩΝ [8 ἃ ρείπιϊνε οοτγυρ- 
ἰίοη ἕο ΟΝ," ἱ.4., “Ἡοϊὰ 48 ἃ ρδϊζοσῃ 
οἵ βουπὰ νοτάβ ἰῃε ψνογὰ ψῃϊοἢ τπου Παδὶ 
Βεαγά,᾽"" εἰς. Βυῖ τῆς δὔβεπος οὗ ἴδε 
ἀτιίοὶς ἰ8β Βῃ ἢ ἃ πιαιιεὰ ἐεδίυσε ἴῃ ἴδε 
Ῥαβίοσαὶ 8 {ῃδι το ἀγρυπιεηῖ οδη ὃς δαβοά 
ου ἰξ Βεζα. 

Βεηροὶ ς 8118 αἰϊεπιίοη το ἴπε Ἵοὔδησε 
ἴῃ ογᾶες ἴῃ 11. 2. Ηετε, παρ᾽ ἐμοῦ ἤκου- 
σας, τε επλρδϑὶβ Ὀεὶπρ οὐ 81. Ῥδυ}᾽8 

ΤΒΟΊΔΙ δυϊποτίεν; ἴδετε, ἤκονσας παρ᾽ 
οὗ, Ὀεσδυδβε οὗ ἴῃς πε μεβὶβ θεϊννεεη 
κουσας Δηδ παράθον. 
ἐν πίστει, κιτιλ. : 86:6 ποῖς οὐ σ Τίη. 

ἷ. 14. ΤΙΐβ οἴδυδε τηυδὲ ὃε ᾿οἰπεά υἱτἢ 
ἔχε, ποῖ ἢ ἤκουσας, ΠοΓ ΜΙ ὑγιαιν. 
λῶν. ΟὨἶγ: ας ρίθεπ ἐμ ζαϊέλ, εἴς. (νοπ 

ρῶς τὴν καλὴν παραθήκην: ΤῊ Ἐ͵. Σ4. τὴν καλὴν π' κην: Τῆς 
λϊτῆ, νυ] ς ἢ ἰ8 ἃ ὑποτύπωσις ἴῃ τεϊδίίοη 
ἴο ἴῆε στονίηρ ἀρργεμεηβίοη οἵ ἰξ ὃν {πε 
ΟΒυτοῦ, 18 ἃ παραθήκη, ἀεῤοΞίέ, ἴῃ 186 
ςᾶ8ε οἵ δδςἢ ἰηάινίἀυλ!. Οπἡ ἴῃς ςοηπδβίδπς 
ερίεπεῖ καλός ξεετ Τίπι. ἱ. 18, πὰ οἡ 

κη 1 Τίηι. νί. 2οὅ.. ἼΠεῖε ἰ8 ἃ 
ΒΡΘοΙΑΙ ἔοτος ἱπ καλήν Πεῖε, 85 ἀϊβιϊπ- 
ευϊδίης τἰῃς ρῥτεοίουβ ἴδ ἔγοπι τὴν 

κὴν μον οἵ νεῖ. 12. 
ὑλεξον διὰ Πνεύματος ᾿Αγίον: φνλάσ- 

σειν ἰ8 πλοῖα ἴπ Δπ ἔμεν: ἐξ ἱπιρ]1ε8 Βεσα 
ἢπδῖ ρεζβενεγάπος; δηᾷ ἴπδὶ σδη οπὶγ ὕὲ 
δἰϊαϊπεὰ ἑπγουρῃ τς Ηοἱγ ϑρίσιε. Οοά 
ὕλυϑὲ Το ρεγαῖς ὙὙ]ῈΏ πιᾶπ, ἰξ τηδᾶπη᾿Β 
εὔοτί8 τε ἴο ὃ βυςοεβδίῃ!. ΟΥ̓ “Ννοτκ 
ουΐ γουγ οὐνῃ βαϊνδίίοῃ.. . . ἔοσ ἰϊ ἰβ αοά 
ψΒίοἢ ψοσίκεῖῃ ἴῃ γου ᾽ (ΡΏ]. 11. 12, 1.3). 

Πνεύματος ᾿Αγίου : ΤΗΐΒ νεῖξε δηὰ Τίς. 
1, 5 ἅτε ἴπε οπῖν ρίδςεβ ἱπ ἴῆς Ῥαβίογα[ 8 
ἴῃ ψΒϊοῖ τῆς Ηοῖγ ϑρίγις 8 πιεπεοηεά, 

Μετ. 15. οἶδας τοῦτο: ΤΠεῖε ἰ8 ἃ ρεῖ- 
Βοπδὶ Ἄρρθ8] ἔοσ [ογδίτυ ἴῃ τη 8 τετιϊηάεσ. 
Τῆς ἡ Πο]ε ραγάρταρῃ. ὑἱἘἢ [15 ἐχαπιρίεβ 
οἰτεά οἵἨ ἀϊδίογαϊ:ν ἀπά ἰογαῖῖν, 48 ἴη- 
τεπάεά 48 Δη οὐἦεςί Ιεββοη ἴο ΤΊ πιοίὮυ. 
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πάντες οἱ ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ - ὧν ἐστὶν Φύγελος καὶ Ἑρμογένης. 16. " δῴη ε Ὅευι. χιἱ, 
ε ἔλεος ὁ Κύριος τῷ ̓ Ονησιφόρου οἴκῳ 
καὶ τὴν 'ἅλυσίν μου οὐκ " ἐπαισχύνθη, 17. ἀλλὰ γενόμενος ἐν 

Ῥώμῃ ᾿ σπουδαίως ἐζήτησέν με καὶ εὗρεν "---ἰ8, δῴη αὐτῷ ὁ 

Υἱϊ. 25. ὃ Ἦετε οὐἶγ, Ν.Τ. 

1 ἐπῃσχύνθη Μ΄ Κ. 
ἀπεστράφησάν με: Τῇε τεῆϊ., ννἱτἢ τῃς 

εχοεριίοη οὗ σμδρ. ἱν. 4, ἅτε ρᾶγβ᾽!εὶ τὸ 
τιι8 δε οἵ ἔπε νετῦ. 

πάντες τηυδὲ ποῖ Ὀε ρῥγεβϑεᾶ: ἰξ ἰβ 1ῃ6 
βυνεορίπες δββεγιίοη οὗ ἀεργεββίοῃη. [ ἴΐ 
μιδὰ ὕεεη ἜἼνεη ἀρργοχἰπιδίεϊν ἴσας, Τίπιο- 
τδγ ψουϊὰ μανε δά πο Ἵσδυσοῖ ἴο δάπηὶ- 
βῖεσ. Οη [δες οἵδπες μδηᾶ, βοπιειῃίηρ [εβ8 
βεζίουβ ἴπλπ δροβίδβυ ἔτοτῃ ἴῃς [δἰ τ ταν 
Ῥε «ἰ!υἀεά το, βαςἢ 48 ρεγβοηδὶ περίεοϊ οὗ 
τὰς ἀροβίὶε (οἷ. ἵν. τ6, πάντες με ἐγκατέ- 
λειπον, δηά τῆς οοηιγαβὶ οὗ Οηεβίρμοσιβ᾽ 
οοπάυςς Ψἰ18 ἐπεῖγα ἴῃ ἴμῈ πεχὶ νεῖϑα), ἃ 
της ΒΊΟΣ τὸ ὑνΒο βεα 51. Ρδὺ] Ὠγουσ ἢ 
τῆς Ὠαῖο οὗ σεπίυτίεβ οὗ νεπεγδίίοῃ 8εεπιδ 
Ῥαίηδ μαγά ἴο υπάετβίδπά. Βαϊ ἴἰ 18 
Αὐυπάληεν ρἱαίη τπδὲ ἀροβὶῖεβ ἀϊὰ ποὶ 
ἀυτίηρ {μεῖς ΠΠπτίπιε τεςεῖνε ἴπδῖ ππίνεγ- 
8] δπὰ υπᾳυεβιϊοηίηρ γενόγεηος ἔσοπι 
τπεῖς ἔε! ον»- ΟἸ γι βείδηβ συ ἢϊο ἢ ννε νουὰ 
μΒᾶνς δηϊεοεάβην βυρροβεά Ἵοουϊὰ ποῖ 
δανα Ὀεεη ἱΠΒε] ἃ ἔγοτη ἴθ. ΟΥ 3 
7οδη 9. 

οἱ ἐν τῇ ̓ Ασίᾳ : Αδ'α πιεᾶπβ ἴπε Βοπιδη 
Ρτονίηος, ψῃίςἢ ἱποϊυάεὰ Μγεία, 1 γάϊα, 
Ολγία, στεὰϊ ραγσὶ οἵ Ρμῃγυρία, ἴῃς Ττοδὰ, 
δηὰ τῆς ἰδἰαπὰβ οὔ ἴῃ σοδβί. 

ὙΠΐδβ βίδιεπηεηὶ 18 πιοδὲ παίυγα!ν ἐχ- 
ῬΙαἰηςεά οἵ 4 ἀεϊεοιίοη ἱπ Αβία οὗ παινεβ 
οὗ Αβἰα. Ρ]υπηπιεσ οοπ]εοΐυτεβ ἴπδὶ 81. 
Ῥαὺυ] πδὰ δρρ᾽εά ὃν Ἰεϊέεσ ἔτοπι Κοσης ἔοσ 
Βεῖρ ἴο βοπις ἰεδάϊηρ Αβίαιτὶς ΟὨ γί βείδηβ, 
δὰ μπαά Ὀεξη σεδιβεὰ. Οἱ οουτβα ἰξ ἰ8 
Ῥοββίδ!ε ἴπαὶ 851. ΡδὉ] γεέετγβ ἴὸ βοπιειῃίηρ 
τπαῖ μδὰ Ἄκεη ρίαςς ἰπ ἔοπιε (δο Βεηρεῖ, 
Ψ»ὴΟ σοπΊρᾶγοβ οἤδρ. ἷἱν. 16). Βαϊ αἰΐ τοῖο 
αγέ ἐπ Ασα ννουϊὰ ὃς ἃ δβἴίσδῃρε 8. οἵ 
τεξεττίηρ ἴο βοπὶς Αβίδβιίοβ ῆο ῃδά Ὀεδη 
ἴῃ Εοτῃς δηά πδὰά σεϊυσηςά ἴο Αβία; απὰ 
τπουρῇ οἶδας τοῦτο ἰ8 παίυγαὶ γ ὑπάοτ- 
δβίοοα 88 πηδηιοπίηρ βοηθεῖ πίηρ οὗ νυ ῃϊο ἢ 
Τἰπιοῖῦν μδά πον εάρε ΟΠ ὉΥ τεροτσῖ, 
Ψ ολπηοῖ Ὀὲ βυτε τῃδὶ 81. Ρδὺ! ἱπιεπάεᾶ 
δεῖς ἴο ἀϊδβεϊπρ ϊβῃ οἶδας ἔτοπὶ γινώσκεις. 
Ῥεῖπαρβ ἴτε ἀείεςτίοη μαά ἴδκεη ρἷδος 
ἀυγίὶπρ δῇ ἀῦβεηςε οὗ ΤΙ ποῖ ἔγοπι Αβίδ. 
Νοιδίης εἶδε ἰ8 Κπονῃ οεγίδι εἶν οὐ Ρἢγ- 
ξεῖυβ ἀπὰ Ηεογπιορεῆαβ. 

Ψψεῖ. 16. δῴη ἕλεος, κιτιλ.: δίδωμι 
ἕλεος, [κε εὑρίσκω ἔλεος, ἰ8 ἃ Ηεὐταίδπι, 
8:εε τε. Τῆς οοττεϊδεῖνε, λαμβάνω ἔλεος 

ΤΈρΒ. νἱ. 20. κ 866 νες. 8. 

1 

ὅτι πολλάκις με ἢ" ἀνέψυξεν ἵκει 

13, ΧΙΙΧ. 
ἜΠὼ 12, 

ἷς, 
ΤἼαΚο νἱῖ. 4, ῬΏΪ]. 1, 28, Τίς, 11}, 13.. 

3 σπουδαιότερον ὈςΚΙ,; σπονδαιότερως Α, ἴννο ουγείνεδ. 

οὐουτθ Ηδςῦ. ἱν. 6. ποιεῖν ἔλεος μετά 
τινος ([υκε ἰ. 72, χ. 37; 148. ἰΐ. 13) 5 ἃ 
Θἰτα δ Ρῆγαβε. Ἡδσσε, ψγὲ βῃουϊὰ β8δυ, 
Μαν Οοἀ δίεε5 0 απὰ 50. ἔλεος ἀοεβ. 
ποὶ οοτσζεβροπά ἴο ΔηΥ δρεςϊαὶ βίη. 
τῷ Ὃν. οἴκῳ : ΤΙΊΒ Πουβεμο ] ἁ ἰβ βαϊυϊεὰ 

ἴῃ ἰν. 19. [τ 15 πιοβὲ πδῖυγαὶ ἴο βυρροβε 
ἴπαῖ Οπεδίρδογυβ πἰτηβεὶ τνᾶ8 ἀθδά, θοιἢ 
ἔτοπι τπ|8 ἐχργεδβίοῃ ἀπά ἴτοπιὶ ἰῃς ρίουβ 
νΣἶ 88 ἰῃ νεῖ. τ8. Ῥχδγοσ ἔοσ Ἰἱνίηρ ἰτίεπάβ 
18 ΠΟΙΙΏΔΙΪΥ δηὰ παιυγα!ν ἱπ τεψασὰ τὸ 
οὐ͵εςῖβ ψψὩΐϊο ἢ Ὁ} Ὀς τεα] θά ἤεσε ἴῃ 
ἐλ, Τῆς ενίάεηςε οὗ 2 Μδεος. χίΐ. 44, 
45, ῥτονεβ ἱμαὶ δὴ ογίπῃοάοχ εν οἵ οὖσ 
Ιοτά 5 ἔπιε οουϊὰ πᾶνε ρῥγαγεὰ ἔος (δ8 
ἀεαὰ. Α [}1 ἀϊδουβδίοη οὗἩ (ῃς υςδιίοη 
ταυβὲ οπλῦταος ἃ ςοπεδίἀετγαιίοα οἵ τὰς 
δηδὶ σαυδε οὗ ργάγεσ, δηὰ οἵ (ἢς πδίυσγς οὗ 
τπαῖ νΠΙο ἢ να 0411] ἀεδλῖῃ. ὅες τεῆ το 
τεοςπὶ ᾿τετδίυσε οα 1818 βυῦ)εςὶ ἰπ ΜΙ]- 
τς ἃτῖ. Οπεείῤλογης ἴῃ Ἠδβιίη δ᾽ 

ἀνέψυξεν: Τῆς οοπιρτγεπεηβῖνε ἔεγη, 
γεγες ἐχρτεββεβ ἴῃ ποιίοη δάπιἰγαῦ!γ. 
ὙδεΥγ ἅτε ““ἴῆς δ]εββεὰ οὕ Οοὰ δε 
Ἑαιδβον᾽" το πολ ἴῃς Κίηρ 8}4}} βᾶγν, 
“41 ψὯβ ἰπ ῥγίϑοπ, ἀπά γε Ἴοαπὶε υηΐϊο 
τὴ ᾿" (Μαῖϊ. χχν. 36, ὅ8εὲ Ἡεῦ. χ. 34, 
χὶ, 3). Εογ 8ι. Ραυ 8 ἀρργεοϊδιίοη οὗ 
18ς ΡΙεδβυγεβ οὗ ἔπ επάϊγ ἱπίεσοουβε, βες. 
Εοπι. χν. 32, 1 Ὅὐος. χνΐ. 18, 2 Οος. νὶΐ. 
13, ΡΒΙ]Εηι. 7, 20. 

ὕνθη : Εοτ ΟΥεῖ ἐχδῃιρ]εβ οὔ τῆς 
αὔδεπος οὗ ἴδε ἰεπιροσγαὶ δυρπιεης οἴ. 
[υκε χί!. 13 (ἀνορθώθη Α Β Ὁ, Δ ἢ 
χχὶν. 27, ]οβῇη νὶ. 18, Αοἴβ ἰϊ. 25, 
Εοπι. ἰχ. 29 (ὁμοιώθημεν ΑἙἘ ΟῚ, Ρ). 

νεῖ. 17. γενόμενος ἐν Ῥώμῃ: Τῇε. 
τείεσεμος 18 τηοδὲ {ἰκεὶγ τὸ ἴῃς ἀροβεῖς᾽ β. 
Βτδὶ Κοπιδη ἱπιρσγίδοησηεης, ἘΡΏ. νὶ. 20. 
Ὑνδίςβενες ἐξ τννᾶβ, πολλάκις ἱτηρ] 168 τδδί. 
τ Βαά ᾿δβεϑὰ βοπης {ἰπις. 

Ννες. 18. [εἰβ τπιπιδίεσίαὶ Ποῖος τνα 
εχρίαΐῃ ὁ Κύριος, ἴῃ τῇ 8 νεῖβε, οὗ αοάὰ 
τῆς Εδιίπεσ, τῆς βϑουτγος οὗ Ἰαάρτηεηι, οσ οὗ 
αοά δε ὅ8οη, ἴῃς ἱπβίσυταεηῖ οὗ Ἰυὰρ- 
ταεπῖ, [{ἰ|8 ζλτοξειοπεά ἴο βδυρροβε τμδὲ 
ἴδε τερεδῖεά Κύριος . .. Κυρίον τεΐες ἴὸ 
ἀϊθετζεπε ἀϊνίηε Ῥειϑοπβ. ΗἩυτδετγ᾽ Β ἐχρὶ., 
[ο]οννεὰ ὃν ΑἸΖ,, ϑεεστηβ τῆς Ὀςδβέ, ἴδ ὁ 
Κύριος μαὰ Ὀεςοπὶς 80 Τοπῃρ εἴεῖν ἃ ἴοι-- 
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“ἢ Θεῷ. χίχ. Κύριος " εὑρεῖν “ ἔλεος παρὰ Κυρίου ' ἐν " ἐκείνῃ " τῇ " ἡμέρᾳ---καὶ 
19, Νυτ. 
ΧΙ. 15, 

ἔχ, ἰῇ, 

ἴδ 19, ἱκ 

ὅσα ἐν ᾿Εφέσῳ " διηκόνησεν, βέλτιον σὺ γινώσκεις. 

11. τ. Σὺ οὖν, "τέκνον μου, " ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ χάριτι τῇ ἐν 
Χριστῷ Ἰησοῦ" 2. καὶ ἃ ἤκουσας παρ᾽ ἐμοῦ διὰ πολλῶν μαρτύρων 

᾿ταῦτα " παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις οἵτινες 4 ἱκανοὶ ἔσονται καὶ 
Ὥ γε. 

12. 
ὁ σ Ῥεῖ. ἱ. 12, ἱν. το, τὶ δος. αϑεε: Τίη,. ἱ. 5. Ἀϑεε: Τίς. ἱ, 12. ς ϑεε: Τίω,. ἱ. 18. 
«ἂ τ Οοε. χν. 9, 1 Οος. ἰΐ. τ6, ἐἰΐ, 4. 

᾿ϑεῷ Ὁ", ἀ, ε. 

σαυΐλ τμᾶὶ πὲ τεούσσεπος ἀϊά ποῖ βεθπὶ 
Βασβῆ. 

καὶ ὅσα κιτιλ.: Ταὶδ οἴδλυδε ἰβ Δη 
Δ Ποτδουρῃῖ, 

διηκόνησεν : Τῆς νετῦ ἰβ υϑεὰά ὙΠ ἃ 
Ρετζίεςεγ φεπεγαῖὶ τοΐεγεηος πεσε, ἃ8 ἱπ 
Ἡεδθ. νὶ. το. 
βῶτιον: Τῆς οοπηραγαῖῖνε μετα ἰβ ἰπ- 

«εηβίῖνε οσ οἰαῖίνε. ὅες ΒΙδαβ, Ογανρερίαν, 
Ὁ. 33, 141,142. ΟἾΒΕΓ ἜΧδιηρῖεβ γε ἷἱπ ὲ 
πῆρ 11, χ4ᾳ (Τίδο ἢ.) ἀπά ἱπ ἴδε Βςοεῖνεά 
Τεχὶ οἵ νες. 17 οὗ (δϊ8 ομαρίεσ. 
ΟΗΑΡΤΕΕ [1.-πνεσς. τ. σύ: εἰρβαῖῖς, 

δίῃ : Τίπι. νί. στὰ δηὰ οἢ. 11. το; ὃυῖ τ 6 
ΜἄΡΡεδὶ ἰβ ποὶ ῥγίπλδγν ἐπδὲ Τἰπιοῖ 
δῃου!ά ἱπιϊϊαῖα Οπεβίρβογαβ, οὐ ἰθάσγη ὈΥ 
ἴᾷς εχαπιρὶς οἵ ῬΒγρεῖίυβ ἀπά Ἠετζπιο- 
ϑεπεβ, Ὀυϊ τλῖπεσ τηδκβ ἴῃς ἱπιεηϑιεν οὗ 
ἴδε δροβεῖς᾽ 8 δηχίεϊυ ἴογ τῆς ἔαϊυτε σοη- 
ἄυςι οὗ ΤίἰπιοίΥ ἱπ [Ὡς ΟΒυτοῦ ; δηά 
Βἰ ΠΑ ΥΥ οὖν ἰ8 τεϑυπιρίϊνε οὗὨ 411 τῃ6 
“ςοπίἀεγδείοπβ πᾶ Ἄρρεβὶ]β ἔοσ Ἰουδὶεν ἴῃ 
οΒδρΡ. ἱ. 

τέκνον : θεὲ ποῖε οῃ σ Τίπ). ἱ. 2. 
ἐνδυναμοῦ ἐν, κιτιλ.: Υἷῇε τδουρῃι ἰ8 

τεβυπιεὰ ἔγοτῃ ἱ. 8, 9, Δῃὰ εχραπάςὰ ἴῃ νν. 
3-13. Τῆς οἰοδεβὲ ρδγδὶ εἰ ἰ8 τπδι᾽ ἴῃ 
Ἐρῆῃ. νί. το, ἐνδυναμοῦσθε ἐν Κυρίῳ, 
ἡττολ, 866 ποίβ ου 1: Τίπι. ἱ. 12 δηὰ 
τεῦ, εβρ. οπι. ἱν. 20, ΡὮ]]. ἱν. 13. 
ΑἸπουρἢ ἐπε νετῦ 18 ραββίνε, 85 ἰηἀςδιεὰ 
ἴῃ τῆς ΕΑΙΝ., τἰᾶοβε ψῃο ἄγε, οσ Ψῆο δῖα 
εχπῃοειεὰ το ὕε, βίγεηριπεπεὰ ἂτε ποῖ 
τ οτΕΙν Ῥαββῖνε τες ρεπῖβ οὗ δη ἰπῆπεπος 
ἴτοπὶ νους. ὙΠε ἃς οὗἉ τεςερείοη ἰη- 
νοῖνεβ τηλπ᾿ δ οο-οροσγαϊίϊοη ἢ Οοὰ. 
Οοπιρᾶσγε “ Αὐἱάε ἴῃ πιε, δηά 1 ἴῃ γου ᾽᾿ 
((1ὁδη χν. 4. ΤΒε ρεγέεςιίοη οὗ ἀοά᾽ β 
Ῥοννεσ 18 οοπάϊεϊοηεὰ ὃν ἴδε νγεᾶκηςββ οὗ 
ήδη (2 Οος. χίϊ. 9). 

τῇ χάριτι τῇ ἐν Χρ. ᾿Ἰησ.: Τῇε ἴνο 
Ῥᾶββαξεβ, 2 Οὐοσ. χίϊ. 9, δηὰ Ερῆ. νὶ. 1ο, 
.«ΔΙ]υἀεά το ἱπ δε ἰαϑὲ ποῖε, ἐχρ᾽ δίπ (18. 
ανγαρο ἴετε 88 [18 5ἰπιρίεϑε τῃεοϊορίοαὶ 
τλεληΐη, 848 ἴδε ἀϊνίπε Πεῖρ, ἴδε υη- 
ταεσίτεὰ ρος οἵ Δβεϊβίδηος (δὶ σοπλθβ 
ἥτοπὶ αοά. 

Μεσ. 2. ϑ8ὲε. Ρδὰἱ] ἰβ ἢετε σοπιετηρ]διπς 
«Ὧι Δροβίοϊοδὶ βυςοεβδίοη ἰπ στεϑρεοὶ οὗ 

ἐεδοδίηρς ταῖμες ἤδη οὗ δάπικϊηἰβισαιίοη, 
τ ἰδ ηδίυγαὶ τπδὲ ἰπ τῃς οἰγτουπιδίδηςεβ οὗ 
τὰς ῥείπλεῖνε Οπυγοῦ τῆς δυΠάϊηρ υρ οὗ 
οοηνοζίβ ἰη ἴῃς ἔδί δῃου!ὰ πανε οςουρίεὰ 
ἃ ἰαγξεῖ ρίαδςε ἱπ τῇς ΟΠ τίβείδῃ οοπβοίουβ- 
688 (δᾶπ {δε ζυποιίοπβ οὗ δὴ οβῖοϊαὶ 
ταϊηἰβῖγυ; δὰῖ τΒς Πίδβίοσίοδὶ σοπείμυ Υ 
οὗ τδς πιϊπίβεγυ οὗ ογάδσ ἰβ οὗ οουζβε ἰῃ- 
νοϊνεὰ ἰπ ἴδε ἀϊγεστίοη μεσο. 8:. Ῥδυ] 
ψουὰ ἤανε ὕδεη βυγρτίβεδ ἰΓ ΔΩ ΟἿΟΣ 
ςοποϊυδίοη παὰ Ὀδεεη ἀγαννῃ ἔτοπὶ 8 
ψογάβ, [ἢ ΔηΥ ολᾶδβε, ἰς Ῥτονίάεηος οἵ 
αοὰ βεεβ ἔυσῖ μεν ἴμλη ἀο Ηἰ8 βεγνδηῖβ. 
ἃ ἤκουσας παρ᾽ ἐμοῦ: 5εε ποῖς οἱ. 

13. 
διὰ πολλῶν μαρτύρων : ποῖ ῥέεν »"μξος 

ἐεςίες (Ναὰ]ρ.), Ὀὰϊ εογανι νεμ ἐς ἐδσέϊδιω5 
Τεσι. ἐς Ῥγαεξεγίῤῥί. 25). Τμε υδυαὶ 

( τον ἴοσ “ἱπ τὰς ἔδεξης ΕΣ τη εβδεβ᾽ 
ΠῚ ὕρων; ὃδυϊ εῶν τύ 
" π ἔνατα ῬΙυίάτο ἢ (δες ἘΠΙΔ Ν 
οε.). 

Ἧς διὰ ἰ5 παι οἵὁὨ Δοσοπιρδηγΐηρ οἷτ- 
ουπιδίδηςεΒ. Τὴεςε ταΐεγεηοςς ἷἰβ ἴὸ ἃ 
8οίεπιη ἐγαάέ(ο οὗ ἴλε εββεηια 8 οὗ ἴδε 
(τ οα ἔπε οσοαβίοη οἵ Τιπιοῖ γ᾽ 8 οἵ- 
ἀϊπαιίοη, γαῖ μεσ ἴδῃ 8 Ὀαριίδη. Ὑῃα 
ἔοττλεσ τεΐεγεηος β8εεπὶ8 οἷθᾶγ ἔγοτῃ ἴδ6 
Ῥάαγα! οὶ ἄγαννῃ Ὀεῖννεεη 85ι:. Ῥαὺ} 8 ̓οπὶ- 
ταῖταὶ οὗὐἠἨ τῆς ἔδλιεῆ το ΤιπιοῖῦΥ δηά 
Τἰπιοῖμ ν᾽ Β οοπιπία] οὗἨ ἰξ ἴο οἴδεῖβ. 
Ου ἴδε οἵπες μαπά, ἃ Ἵοοπηραζίδβοῃ οὗ 1ἱ 
Τίπι. νί. 12 ἔδνουτβ (Ὡς νἱενν (δι τὨὶ8 
τεΐεσβ ἴο ἃ ξογπιαὶ ρυδ]ὲίς ἱπβισυςτίοη δὲ 
Ῥαριίβπι. Εεδβοηβ ἤανε ὕδεη δἰγεδάυ 
βυρρεδιεὰ ἀραῖϊπδὲ ἴῃς ἰδεπεϊβοδιίοη οὗ 
τδε Ἰαγίηρ-οη οὗ μαπάβ οὗ 1: Τίπι. ἱν. 14 
νὴ ἰδδὶ οἵ 2 Τίπι. 1. 6. Οἰδεγινῖβε ἱξ 
ψνουά θὲ παῖυσαὶ ἴο βυρροβε ἴπδὶ {δε 
"αΉ} τοἰέπσοεδες Μεῖε ἴῃς τηεπηδεῖβ οὗ 
πε ῥτεβουίοσυ ψν πο ννεγε Ἰοϊηεὰ ψεἢ 51. 
Ῥδὰὶ] ἴῃ τἰδς οτάϊπδιίοη οἕ Τιπιοίῆγ. Βαυῖ 
ἴδετε ἰ8 πὸ τεᾶϑοῦ Ὦν ἴδε τεΐεσεπος 
βϑῃουἹά Ῥὲ πυϑ τεβιγίοιεᾶ, Τῆς δςιίοη 
ΨᾺ8 ἃ Ρυδῖίς οης, “ἰπ ἴδε ἕδος οὗ δε 
ΟΒυγοῖ ᾽ν. 80. ΟἾγυβ., “ Του Παβὲ ποῖ 
Βελγά ἴῃ βεοζεῖ, ποῦ αραγῖ, Ὀυϊ ἰῇ τς 
Ῥίεβεηος οὗ τηδηυ, ἢ 411 ορεῆπεββ οὗ 
ΒΡεςοΒ ᾽". Τῇῆὲε νῖενν οἵ ΟΙἸεη). Αἴεχ. 

-: πο σι ΚΠ τ ὐὐὐοοΤ 
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3. ᾿"Συνκακοπάθησον' ὡς καλὸς “στρατιώτης ε βεε 4 Τί. 
Χριστοῦ Ἰησοῦ.2 4. οὐδεὶς " στρατευόμενος ἢ ἐμπλέκεται ταῖς τοῦ ( ετε οἱἷν 

ἰδ Ραυϊ. 
᾿ βίου " πραγματίαις, ἵνα τῷ ' στρατολογήσαντι ἀρέσῃ. 5. ἐὰν δὲ εβεοι Τίσι, 
καὶ " ἀθλῇ τις, οὐ " στεφανοῦται ἐὰν μὴ “ νομίμως " ἀθλήσῃ. 6. α τ Ρεὶ μα, 
τὸν κοπιῶντα γεωργὸν δεῖ πρῶτον τῶν καρπῶν " μεταλαμβάνειν. 

Κκ ετσε οοἷγ, Ν.Τ. Ὶ 1ΉΗδετα οὐἷν, οὶ ΕΧΧ. 
ἐὶ. ), 9 οὐἶγ, Ν.Τ. οϑεδι Τί. ἱ. 8. 

Ὁ σὺ οὖν κακοπάθ. ΟΞ ὈΟΚΙ,, δγτδο!-χι, σο. 

(Ηγῤοί. νἱῖ. εἅ. Ῥοιίετ, ἰϊ, Ρ. 1οσ 5) δαὶ 
τε πολλοὶ ταθᾶη ἰεϑεϊπηοηΐεβ 
ἴτοπὶ ἴδε [»ν δηὰ ἴδε Ῥτορπεῖδ 8 οἷν ἃ 
ουσίοδὲιν οὗ ἐχερεβὶβ. 

παράθονυ: 8εε ποῖε οη τ Τίηι. 18. 
πιστοῖς : ἐγμεέισογίδν, ολτιτῖεβ οὐ ἴδε 

ἤφυτε οἵ ἴδε (ΠῺ δ8 ἃ ἀεροβὶι. [ὲ ἰ8 
Ροββίθϊ]ε, 8 Βεηρεὶ βδυρρεβίβ, ἴπαὶ {δ 6 
Ἰπ]υποιίοηβ ἴῃ νν. 14-21 δᾶνε γεΐεσεηος ἴὸ 
τῆεδε τϊ πἰβίεσβ. 

ἱκανοί: φμαϊέβεά. ϑεε τεῆῖ. δυνατός, 
ἰῃ Τίξ. ἱ. 9, ἐχρζεββεβ σδρδῦ  ΠΠ Ὑ 88 ργονεὰ 
ὉΥ δχρεσίςηςε. 

γν. 3-13. Τῆς οοπάϊείοη οὗ 411 ϑυσοαδ8 
ἦβ 1ο11; [01] Ἡνμίο ἢ πιᾶν ἱπνοῖνα ραΐη. 
ὙΒίηΚ οἵ τῆς ρῥείος οὗ ἃ βοϊ ἀϊεσ᾽ 8 νἱοίοσυ, 
τῆς ςοπάϊοπβ οὗ δὴ δίῃ)εῖε᾽ Β σσονῃ, οὗ 
Δ Βεϊά-Ἰαδουτετ᾽ β νᾶρε. Ουτ Ι,ογὰ }6β08 
Ηἰπιβεϊξ, 48 τηδῃ, ἰβ τὰς ργεαῖ Εχογηρίδασ 
οὗ τπῖ8 ἴλνν. 1 δπὶ ἃποῖπει. Τῆΐδβ 'ἰ8Β ἃ 
αἰεπέὰ} βαγίπς ; δηά τπεγεΐοσε νψγε βίηρ, 
4“ Νςς 8541} ἴἵνε Ψψι Ηΐ Ὀεσαυδε τε 
ἀϊεά νι Ηἰπ, εἰς.᾽". 

γες. 3. συνκακοπάθησον : Ταῖε ἐλ 
ῥανγὲ ἐπ τεβενίηρ λανάτλέῤ (ἘῸΝ πι.). 
ΤἊΐβ σεηεσαὶ τοΐεγεησα ἰ8 θεῖε [ἤδη ἴῸ 
ΒΌΡΡΙΥ β9ι, 88 ΕΟΝ. ϑ8ὲεε ποῖς ου ἱ. 8. 
στρα : ο΄. συνστρατιώτης, ΡὨΪ]. 
1ϊ, 25, ΡΏΣ]6πι. 2. 

ψετσ. 4. στρατενόμενος : "εἰ έαης Πε0 
{νυϊς.). δοίαϊεν, ἴῃ τὰς 86 π86 οὗ ἃ ρεσβοῃ 
δεϊοηρίης ἴο ἴῃς ἄγγγ, ποῖ σοίδθρ ομ 
φεγυΐεα, 48 ἈΟΝ., ψὨϊοδ τλᾶκοβ ἴδ βαᾶγης 
εττοσ ἴῃ [υκε [1], χ4 πηᾶτῷ. (ϑες ΕχῤοΞίίον, 
νἱ., νἱϊ. 120). 

ἐμπλέκεται : ἐνιῤἰῥεαΐ 6 ( ὰ]5.).. Τῆς 
νων 8 υβεὰ ἴῃ ἃ 51Π|}}8. τηείδρῃοσ, 2 
Ῥεῖ. 11. 20, Ὀυξ ἴῃ ἃ τῆοῖς δάνεσβε βεῆβε 
ἤδη Βεῖε. Α βϑοϊάϊες, ψῆο ἰ8 Ὀουπά το 
ὅο δηγνβεσα δηὰ ἀο δὴν {πίηρ δὲ {με 
Ὀιάδάϊπρ οὗ πἰβ ςαριδίπ, τῶυδὲ πᾶνε 20 ἰε8 
οὗ Βοπηε οἵ Ὀυιβίπεββ. Τῆς ἰωρ]ϊεὰ οουη- 
.8εῖ 18 ἴῃς βᾶπηε 88 ἴῃδϊ ψίνε ἰῇ 1: Οοσ. 
νἱϊ, 26-34, ἡ [18 νΑσηίηρβ ἀραίηβι ἀϊ8- 
τταςείοπ θεΐνεεη (ἢ ΡΟΒΒϑιΌΪΥ σοπῆϊοείη 
ἰπίεσεβδῖβ οὗ ἰς 1 ογὰ δπά οἵ {ῃϊ8 [ἰπ. 
Νοῖς ἐἴεὲ υὑβε οὗ ἀρέσκω ἴῃ τ Οος. νἱΐ. 
.32:34. 

ΜΟΙ, ἵν. 

20 ΟὨΪΥ, 
Ν.τ. 

1 86ε: Τίω. 
᾿ϊ. 4. 

τὸ ἤετε οὐἷυ, οὶ ΧΧ, οἰ. Ηεδ. χ. 32. Ὡ ε:Ρ. 
ῬΆΑεις. ἰΐ. 26, χχνίϊ. 33. 34, 6. Υἱ. γ, χὶΐ. το. 

3 Ἴησ΄ Χριστ. ΓΟΚΙ, δυγρθβδ, 

: ἐλαί κἈ6 πᾶν ὃφ ΟΓ μ86 ἰο (βες 
ΜΙ] γπάα ΟΠ ΤΠεββ. Η͂ 4). Ἶ ( 

γεῖ. 5. Τβε βεαυεηος οὗ ἱπιᾶψεβ 
δετο---ἴδε βοϊάϊες, ἰῆς διηϊεῖς, τὰς Βε]ά.- 
Ἰαδουτει---ῇοταβ δὴ ἱπιεγεβείηρ 1ΠΠυϑίγα- 
τίου οὗ τερϑιτίοη ἄπα ἰο δβδοςίδιίοη οὗ 
ἰάεδβ. 1ς βοϊάϊες δπά τῆς Πε!ἀ-Ἰαδουτες 
διε οοπιδίποά ἴῃ τ Οοσ. ἰχ. 7.10; ἴῃς 
διδοῖς ἀρρεδγβ ἰπ τ Οοςσ. ἰχ. 24 544. πὰ 
τῆς Ργεβεῆὶ ραβϑβαρα μα8 ρῶς [ἤσουν 
τροη ἰξ ἔγοπι ἴπε δαγιῖοσ ερίβεϊς, ἰπ νΒὶο ἢ 
ἴὰς νατίουβ ἤρυτεβ δε τῇοσς ἔξ ἀε- 
νεϊορεά. 

ΤΠε οοππεοχίοη ρεΐνεεη ἐπε ἐδβουρῆι οὗ 
ἴδς βοϊάϊες δηὰ τῆς διμ]εῖς 11ε8 ἴῃ τῆς 
νοτγὰά νομίμως {εξ ποῖς οἡ 1 Τίηι ἱ. 8); 
δηά {πε εχᾶδςὶ ίοσος οὗ νομίμως ν}} δρ- 
Ῥεᾶν ἴτοτ ἃ τοΐεσεπος ἴο Ἷ Οοσ. ἰχ. 25, 
“ἜνΕΙΥ πᾶ ἴπαὶ βιίσίνει ἢ ἰπ τῆς ράᾶπιεβ 
ἰ8 ἐεπηρεγαῖς ἰπ 411 ἐδίηρβ. Νὸ οπς 
οδῃ Ὁς 8δἰὰ ἴο σοπιρίν ἢ ἴπὰ σὰ]εβ οὗ 
ἴδε οοπίεβὲ ψνῆο δᾶ8 ποῖ ὑυπάετροπε (δα 
ὑδ0.2] Ὀγαὶ πλ ΑγΥ ἐγαϊηίπς. Οπα {Πυδβῖσα- 
ἤοπ ἴτοπι ἴδοβε οἰϊεὰ ὃγ ὙΝ εἰδίεῖπ ν}} 
δΒυβίος, ἰδαῖ ἔγτοπιίὶ Οαδίεη, εοηη. ἐπ 
ἩΗἱῤῥοον. ἴ. τ6: οἱ γυμνασταὶ καὶ οἱ 
γομ' ἀθλοῦντες, ἐπὶ μὲν τοῦ ἀρίστον 
τὸν ἄρτον μόνον ἐσθίονσιν, ἐπὶ δὲ τοῦ 
δείπνον τὸ κρέας. 

ες. 6. Τῆς ἀϊβῆου εν ἴῃ τι ῖϊβ νεσβα 18 
ἰδὲ ἰδὲ ρείῃςῖρ!α παῖε ἰδ ἀοννῃ βεεπὶβ 
ἴο Ὀς επηρὶογεὰ ἱπ 1 Οος. ἰχ, 7, 9, ἃ8 δ 
διζυτηεηῖ ἔγσοτῃ Δηδίορυ ἰῃ βυρροτζί οὗ ἴῃ8 
1ἰρετν οὗ ΟὨγίβείαπ πιϊηἰβίεγβ ἴὸ δ Ὡ)ΟΥ 
ΒοπΊδ ἰαπροταὶ ργοῖς ἔτοπι {πεῖς βρίγιταδὶ 
Ἰαῦουτβ ; ̓ ἤογαΔ8 πεσε 91. Ρδὺ] 18 υτρὶπὶ 
ἃ ἱερεῖ οὗ οἴει: γα] πε88. [τ ἰ8 βιιΐ- 
Βοίεπε ἰο βᾶν ῃαΐ μετα ἰδ πὸ ὑγαοϊίοαλὶ 
ἱποοηβίβίεπου δεῦνεεη ἴῃς ἔννο ραββᾶρεβὶ 
““ δδοῦ πηδη δίῃ πὶβ ον αἰ ἔτοτθ Οοά, 
οἷς αἴτεσ τπϊ8 πηδηηοσ, απὰ δηοίδες δἷϊες 
ται". ὙΒετε ἰδ ἃ τἰπιε ἴο ἰπβίδὶ ὁπ ἡ ς᾽ 8 
Ἰἰθεσίν τὸ “υδὲ πε ννοσἹὰ,᾽" δπὰ ἵβετε ἰ8 ἃ 
εἰπε ἴο Ῥνᾶσῃ οὐγβεῖνεβ δηδ οἵἴπεῖβ [δι 
εἰ τοργαβδίοη 8 ποοσββάγυ 0 Κκεαρ ουτ- 
βεἶῖνεβ ἔγοπι “ υδίηρ ἰξ το τῆς 4.11, ὙΤΒε 
ταδίῃ σοππεχίοη Βεῖε [168 ἐπ ἴῃς τνοσά κοπι- 
ὦὥντα, ΠΙΟὮ ἰδ εὐ ρμδῖίς ; ψὮ:]ε πρῶτον, 

11 
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ᾳ Μασκ χίϊ. . νόει δ' λέγω' δώσει 
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γάρ σοι ὁ Κύριος “σύνεσιν ἐν 
ΥΙΣᾺ πᾶσιν. 8. "μνημόνευε Ἰησοῦν Χριστὸν ἐγηγερμένον ἐκ νεκρῶν, ἐκ 
ζος. ἵν χορ, Γ ΠῚ ΠῚ ΠῚ φς [εἶ Ἐρδ. Μ'.4, σπέρματος Δαυεὶδ, " κατὰ " τὸ " εὐαγγέλιόν "μου " 9. ἐν ᾧ " κακοπαθῶ 

Πα Ὁ μέχρι " δεσμῶν ὡς "κακοῦργος " ἀλλὰ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ οὐ δέδεται. , Ἅ. 
ς Μαῖιὶ. χνὶ. 
οι ὙΠεβα. 
Ἰΐ. ο, εν. χν!ΐ. 5 (8 δος.). 8. ογω. ἰΐ. τό, χνὶ. 4... 

υ Αςεἴδ χχ. 23, χανΐ. 29, ΡΒΪ]. ἱ, 7, 13, 14, 17, ΟΟἱ. ἰν. 18, ῬΒΙ]ετ,. 10, 13. 
τ 7οῇδὰ ἵν. το, 4 Τίπι. ἱν. 5, [6ϑ. ν. 13, ΟὨΪΥ. 

νΊᾺαΚο χχὶΐὶ. 32, 33, 39. 

1 80 ΜΙ" ΔΟΕΓΟΡ, 17, κὶ 50.» Βγτρεβὰ; ἃ ΚΙ, ἁ, ε, ἔ, νῷ.» ὈΟΝ., δγτβεῖ, ἄγῃ. 

3Ξδῴη Ο.ΚΙΕΡ. 

ἉΏΪΟΝ 18 4180 Ἔτη ρῃδίίς, ἜἌχργεββ6β ἰη (Π6 ἰ}- 
Ἰυδισατίοη ἔγοπι (πε γεωργός {πε ἰάεδ οοῖ- 
τεβροπάϊηρ ἴο τῷ στρατ. ἀρέσῃ, δηὰ ἴο 
στεφανοῦται ἰπ [Πε οἴπεῖβ τεβρεοίίνεϊ υ. 
Τῆς Ιαθουτες σεοεῖνεβ δἰβ Εἶτα, Ὧ0 στηδίτεσ 
δονν Ροοζγ ἴῃ σσοὸρ τᾶν ες: ἢβ 'ψΆρ68 δὰ 
ἴῃς ἤτβε οἤδγρε ου ἴῆς βεϊά. Οἱ γῆ... 
τίκτουσα βοτάνην εὔθετον ἐκείνοις δι᾿ 
οὖς καὶ γεωργεῖται (Ηεῦ. νἱ. 7); δῖ8 
τενδιά 18 δυζε, Ὀμὲ ἴῃ ἢς πιιδὲ γΟΔ ΠΥ 
Ἰαῦουτ. “ὙΠα ἔγυϊι8᾽᾽᾿ ὅγε τῆς τενναγὰ οἵ 
[αἰ] Ἰαδους ἰῇ τπς 1νοτὰ᾽ νἱπεγατά, 
τε “ννε}} ἀοης}" πεασά ἴσοτὰ ἴπε Οδρ- 
τα ̓8 1105, “ἴδε σγοψῃ οὗὐἨ γίογυ ἰδδὶ 
[λἀδίἢ ποῖ ἀνὰ ". δε τουδὶ ποῖ ῥγεββ 
11 τῃ6 ἀεῖδ:}8 οἵ δῃ δ᾽! εζοσυ. 

ψει. 7. νόει ὃ λέγω: [πέεἰ ρε φμαε ἀἶςο 
(νυ ]ρᾳ.), Ογαφῤ ἐλθ πιδαμεηρ', ςαυςτ ΟΠ ΑΓ 
δηὰ εηςουγαρίηρ, οὗ ἴπ68ε ἴχγες δἰ πλ1} 68. 
ΟΞ. “1 βρεὰκ 848 ἴο ψίβε πιεῃ; ἰυάρε γὲ 
ὙἾδ 1 δαγ (1 Οοσ. χ. 15), ἀηὰ τῆε υ86 
οὗ τῆς νετῦ ἴῃ τ Τίπι. ἱ. 7. 

δώσει, κιτιλ.: 1 γοὺυ πᾶνε ποῖ βυβῆ- 
οἷεηὶ νυ ἱϊβάοτη το ἐοϊΐονν τῆν δγχυτηςηῖ, 
“δὶς οἵ αοά, ψδο ρίνετῃ το Δ11 πιεη 1ἰδετ- 
ΑἸΙγ " (1.8. ἱ. 5). 

μνημόνενε ᾿Ιησοῦν Χριστὸν---Δανείδ : 
Τεβε ννογάβ ἔογπι γαῖπεσ τἢς σοποϊυβίοη 
οὗ ἴα ργεοδάϊηρ ραγαργαρὰ ἴπδπ ἴῃς ὃ6- 
εἰππίηρ οἵ ἃ πεν οὔθ. ϑῖ. Ῥδὺϊ ἴῃ ῥγεββ- 
ἴῃρ Ὠοπῖς ᾿ἰ8 ἰεββοῆ, ρᾷ5868 ἔγοπι ἢ ριιγεβ 
οὗ δβρεεοῖ ἴο (ες ρτεδῖ οοηογεῖα Ἔχδηρὶς 
οὗ βυβετίης [ο]οννεά Ὁν ρίοτυ. Απὰ 245 
86 ἢλ8, ἱπηπγεάϊαιεῖν Ὀεΐογε, Ὀεεη Ἰαγίπρ 
βίγεββ οὐ ἔπε ᾿ετίδί πεν οὗ γεινασζά, ἢθ ρῖνεβ 
ἃ Ρεοπιίπεπε ρίαος ἴο ἐγηγερμένον ἐκ 
νεκρῶν. [|[εδβὺ8 ΟἾγίδι, οἵ ἴδε βεεὰ οἵ 
Ῥανὶά, ““Ηἰπιβεῖ ἢ ταδη " (1 Τίπι. ἰΐ. 5), 
ἷ8 ἴἰῆς ἰάἄδδὶ βοίἀϊδεσ, διίῃϊεῖε, δπὰ ἢεϊά- 
Ἰαῦουτεῖ; γεῖ πε ψνῆο οδῆ ὃς δῃ οχ- 
δῃρὶε ἴο 8. [τ 18 ποὶ με σαβυτγεοϊίοη 
45 ἃ ἀοοιτίηα! ἴδοι (Α.Ν.) τμδὲ 8ι. Ῥαδυὶ 
8Βα8 ἱπ πηπά, Ὀὰϊ ἴῃς τεϑυτγοςιίοη 88 ἃ 
Ρεΐβοηδὶ Ἴχρεγίεπος οὗ ]εβὺβ ΟἾγίβι, {86 
τενατὰ Ης τεοεϊνεά, Ηἰ8 Ὀεΐπρ “ σσονηςὰ 
ν σοῦ δά ποηουγ, Ὀεοᾶυδε οὗ ἴδε 
βυβετλίηρ οἵ ἀεδίμ᾽" (Ηεν. 11. 9). τ 15 
ποῖ τὸν Ἰησοῦν καὶ τὴν ἀνάστασιν (Αςἴ8 
χνῖ!, 18), ὈυΣ Ἰησοῦν ἐγηγερμένον, τ8ε 

Ῥετγΐεςι (45 ἰῃ τ Οοσ. χν. 4, 12, 13, 14, 16, 
17, 20) Ρτεβασνίπῷ ἴμε ποϊίοη οὔ δε ρεγπιᾶ- 
πεηΐ βίφηϊβοδηςα οὗὨ [δι ρεγβοηδὶ Ἔχροσί- 
εηος οἵ Ϊ]ε88. ἴπ ἴε οἵπει ρδββᾶζε, 
Εοχ. ἱ. 3, ἰη ΠΟ 8:1. Ῥδὺ! ἀϊδείπο εΥ 
ΔΙ υαε8 τὸ οὐγ 1, ογάβ Ὠυπιᾶῃ Δησεβίγυ, 
τῆς ρῆγαβε τοῦ γενομένου ἐκ σπέρματος 
Δανεὶδ [Πι28 ἃ ἀϊγεςιν Ὠἰδιοσίςδὶ ἀπὸ ροῖε, 
ταῖςδὶ ἱπιδηκίοη, ἃ8 ἐχργεβδίηρ δηά επὶ- 
ῬὨλβίβίηρ ἴδε μυπιδη παίυτγα οὗ ΟὨτίδε ἴῃ 
ΔηιμεδίΒ τὸ Ηἰβ Ὀϊνίπιιγ. Ηδξετε ἐκ 
σπερμ. Δ. τλοτεῖν Ἔχργαββεβ ἴῃς ἴδοι οἵ 
Ηἱ8 δυπηαηϊγ. Υὲ ολπηοὶ δϑῆσπὶ νἱ ἢ 
οετίδίπεν παῖ ἴῃς ρῆγαβθε Π88 ἴδε Μεβ- 
βἰδηῖὶς ἱπιροτὲ ἴμαὶ δον οὔ ϑανία ᾿Ά8 ἰπ 
τῆς ἀοβρεῖβ. 

κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μον: Τὰε Οοεῤεῖ 
ῥνεαολπεά ὃγ πιε. ϑεε τεῆ;, δηὰ τὸ εὖ. τὸ 
εὐαγγελισθὲν ὑπ᾽ ἐμοῦ (( Δ]. ἱ. τα; τ Οοτ. 
χν. 1), ΨΒΙΟΩ οὗὨ οοὐυγδα 18 ἰἀεηξίςαὶ ἱπ 
δυδδίδηος ἢ τὸ εὐ. . . . ὃ ἐπιστεύθην 
ἐγώ (τ Τίπι. ἰ. τ). Ὑῆς νεγν οι οὗ 
ΟἾ γίβε 8 υτηδηϊν δηά οὗ Ηἰἷβ γεβυτγγεοιίοη 
88 εἰ ρδαβίβεά ἰη τῆς ΟΘοκρεῖ ργεδοπεὰ 
ΒΥ 8:1. Ραυ!]. ΤᾺ ἴδ ὑσουσῆι οὐ ὃγ ἴῃς 
Ῥυποιυδιίοη οἵ ΕΝ. 

Ψψεῖ. 9. ἐν ᾧ κακοπαθῶ: ἐπ τολέολ 
δῤῥλεγε οὗΓἹ αοἴΐοη, ο΄. Ἀοπι. ἱ. 9, 2 Οος. χ. 
14, ΡΗΪ]. ἱν. 2. Τῆς οοπηοχίοῃ βεεπ8 ἴο 
Ὀὰ ἴμαῖ 851. Ραὺ] ἰβ πον ἱπάϊσατίης τπδὶ 
Βς δίπηβεῖξ, ἰἴπ 8 ἄεξτες, 18 ἂπ ἱπηϊίαῖοσ 
οἵ ε5818 ΟἾγίβι. 

κακοῦργος (83ες τεῆ!) : νια δ αοίον 
(Ε.Ν.). δΔυὶΐ ἄοεν (Α.Ν.) ἄοεβ ποῖ 8ὸ 
νἱν! αν ἐχργαββ ἴῃς ποῖίοη οὗὨ ογί πηϊ μα! 
ἱταρ δὰ ἰπ τπε ννογά. Ἐδπιβᾶν ποῖεβ [μδὲ 
τα υ86 οὗἉ [8 ψοτὰ μαῖα πᾶ “" Ἐχᾶ αν 
δε ἴοηε οἵ {πε Νετοηίδῃ ρεσγίοά, δπά.... 
τοίεσβ ἘΧργαβϑὶυ ἴο ἴῃς Παρίέϊα, ἔοτ νὨΪοΒ 
τε ΟΠ βιίαπβ ψετε οοπάδεπιπεὰ ὑπάες 
Νετο, δηᾶ ἔοσ νοῦ ἴμεν ννεσε πὸ ἰοη σεῦ 
οοπάεπιπεά ἴῃ Α.Ὁ. 112 (Οληγοΐ ἱπ ἐλ 
Ἐονιαη Ἐπιῤίγε, Ὁ. 240). Οοπιρᾶζε ἱ Ῥεῖ. 
ἷν. 15. 

ἀλλὰ.---οὐ δέδεται: νΥε πᾶνε ἴΠ6 8ᾶπ|ς 
Τοηῖγαβὲ δεΐνεαη [6 Δροβίἶε᾽β ον τγα- 
βιίγίοιεα ἰρατῖγ δηὰ τῇς υποοπῆπδδϊς 
τληρε οὔ τῆς Θόκρεὶ ἰη ῬΏΪ]. ἱ. Σ2, 14, ἀπά 
2 Τίιπι. ἵν. 7. Τδοῖε ἰδ ΠΟ τείεγεηος, 88. 
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10. διὰ τοῦτο πάντα ὑπομένω διὰ τοὺς “ ἐκλεκτούς, ἵνα καὶ αὐτοὶ νν 5εε ποις. 
χΊᾺυΚα χχ. 

σωτηρίας "τύχωσιν τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ μετὰ " δόξης " αἰωνίου. 35, Αεἰε 
χχῖν. χίν. 3, 

1α. "πιστὸς "ὁ "λόγος - εἰ γὰρ " συναπεθάνομεν, καὶ " συνζήσομεν " χα, ὧ,, 
1 8. 

12. εἰ ὑπομένομεν, καὶ " συνβασιλεύσομεν " εἰ “ ἀρνησόμεθα," κἀκεῖνος ΠΩΣ ΕΗ 

Σϑεοι: Τίπι. ἱ. τ 
2 Οος. νἱΐ. 3, ποῖ ΟΧΧ. 

1 οὐρανίον ἔ, νῷ.» Βγτβοι της, ἄγη. 

ΟἾγυ8. Βυρροβεβϑ, ἴο ἴπ6 1ἰδετῖν ρεγη θὰ 
ἴο 8:. Ρδὺ] τὸ ργϑᾶς!Ἐ ἴῃς Κίπράοπι οὗ 
αοά ἴῃ διὲβ ρῥείϑοη, 48 ἀυγίπρ ἴῃς ἤζγβε 
ἱπιρτίδοησημεηὶ (Αοῖβ χχνϊ. 30, 31). Τῆς 
οἴδυδε Πεῖε ἰ8 ἃ πδίυγαὶ τεβεοῖῖνε ράᾶγεη- 
τπεῖῖς8] τεηλδγκ. 

νεῖ. το. διὰ τοῦτο: ΤῊε Κπονϊεάσε 
ἴλδλὲ οἴδεῖβ πδὰ ὕδεη, δπὰ νεζε δεὶπῷ, 
βανεὰ τῃτουρῇ Πἰβ πλΐπἰβίγυ γν88 τερατάεὰ 
ὃγ 81. αι] 48 πο 5π|4}} ραγῖ οὗ ἢἰβ τενναγά. 
Τῆυβ, [6 Ομυτοῆα8 οὗ ΜαδἼοεάοηϊα ννεσα 
μὲ. “ Ἴσον," 28 νγ6}} 245 Πἰ8 ""Ἴογ ̓" (ΡΏ1. 
ἷν. 1,1 ΤΒεβδ. ἰϊ. 190). Ηε μὰ αἰγεδὰν 
ἴῃ δίς μί8β “ Ἴγσγούῃ οὗ γἰρῃίεουβηεββ ᾽᾿. 
ΤὨΐ8 οοηβίἀεγδιίοῃ βυρσρεβίβ πὶ ννὰ 
8ῃου!ά τεΐεσ διὰ τοῦτο ἴο παῖ (ΟΠ ον 8 
ταῖδεσ [ἤδη τὸ ψῃδὲ ἱπηπχεάϊαιεῖν ργεσεάθβ 
(ὁ λόγος... δέδεται). 80 ΑΓ, 8 οἶα 8 
ἰπ ΠΙπβισαϊτίοη Βοι,. ἵν. τό, 2 Οου. χιϊΐ. το, 
Σ Τίηι. ἱ. τό, ΡΒ τη 15. Ου [(Πἰ8 νίαν, 
Ψα να σοπιρίείεῖν ἀϊβρίαγεά δε οοη- 
ἐοττηῖϊ οὗ [ε8ὺ8 ΟἾγίβε ἀπά οὗ ϑ8ι. Ραδὺυ] 
ἴο ἴῃς οοπάϊοηβ οὗ βυςςεββ ἌἼχεπιρὶ δεά 
ἐπ τῆς 5ο]άϊεγ, τῇς διῃ]εῖς, δπά ἴῃς ἢε]ά- 
Ἰαδουτετ. 
πάντα ὑπομένω: 48 1ονς ἀοεβ, Σ Οος. 

χιϊϊ. 7. ΕΠ ςοῖς τἰρμεῖγ ροϊπῖβ οὐὲ ταὶ 
Ομτίβείδῃ ἐπάυσγαπος 8 δςῖῖνα, ποΐ ραβδίνε: 

ἰπ 18 ἴδ] Ὧ8 ρδίη, θυὶ ἰβ τεςορηϊβεά 88 
νη ἃ Τῇ δῃὰ βρίτίτυδὶ ρυγροβε. 
διὰ τοὺς ἐκλεκτούς: 51. Ραυ] νγᾶ8 

ταυςἢ βυδίδίπεά ὃν τε τπουρὰς τμᾶὶ ᾿ΐ8 
Ἰαῦθουτβ δηὰ βυβεγιησβ ψεζα, τη ἴπς ῥγονὶ- 
ἅἄεποε οὗ σοά, θεηπεῆςοίαϊ ἰο οἴπετβ (2 Οοσ. 
1. 6, χὶϊ, χα; ἘΡΏ. ἐπ, τ, 13; ΡΒ1]. 11. 17; 
ΟΟἱΪ. 1. 24; Τίς. ἱ. χ). “ὙΠς εἷεοι᾽" δγὲ 
ἴδοβε ψνῆο, ἱπ ἴῃ ρσονίάεπος οἵ αοά᾽β 
δτᾶςα, ἃτε βεϊεςιεά (οσ βρίτίτδἱ ργίν! !εζε8 
ἢ ἃ νίενν ἀΐγεςσεν τὸ τ8ς βαϊνδίίοη οὗ 
Οἴμεῖθ, 88. ννῈ}} 28 οὗ τμετηβεῖνεβι Τῇὲ 
δΌδβοϊυξε ρῆγαβε 88 βεγα ἰ8 ἰουηᾶ ἰῃ Μαῖί. 
χχίν. 22, 24-- Μαδζχκ χιϊΐ. 2ο, 22 ; οἱ ἐκλεκτοὶ 
αὐτοῦ ἱπ Μαῖε. χχίν. 31-- Μαζκ χἱτΐ. 27 (}), 
[κε χνῆΐ. 7; ἐκλεκτοὶ θεοῦ ἰη Εσηλ. ν!. 
33, (ΟἹ. {ἰ. 12, Τίς, ἴ. τ; ὁ ἐκλεκτὸς ἐν 
Κυρίῳ ἱπ Εοπι. χνὶ. 13. 

καὶ αὐτοί: ἐλεν αἶξο (45 γε] 8451). [ἰ 
ψουὰ ῬῈ πὸ Ῥαγαάϊβε ἴο 81. Ρδῃὺὶ “τὸ 
᾿νε π΄ Ῥαγαάϊβε δἵοης "3. Οοσιρασγε δἰβ 
ΒΌΡΓεΕΠΙς εχργοβϑίοη οἵ ϑεϊἤεββῃεββ ἴῃ 
Ἐσπι. ἰχ. 3. 

ἃ Ἑρεῖυα. χίχ, το, Μασ χίν. 31, 2 Οοσ. νἱΐ. 
οι Εδβὰ. νυἱΐ!, 26, τ Οογ. ἐν. 8 οὔἱγυ. 

Ἡ ΣΙ, 35. 
ΥΡεῖ.ν. το. 

ΟὨΪγ. Ὁ Βοπι. νὲ. 8, 
5εε: Τίτ,. ν, 8, 

3 ἀρνούμεθα ΟΌΚΙΕ;Ρ, ἀ, ε. 

σωτηρίας μετὰ δόξης αἰωνίου : ϑαἶνα- 
τίοη τῶδυ ὃς επ͵ογεᾶ ἰπ ραζί ἴῃ [Πϊ18 1πξπ; 
1ξ ν.1]1 6 σοπδυπητηδίςά ἴῃ εἴεγηδὶ ρίοσυ. 
8εε τοῖ., δηὰ 2 Οος. ἱν. 17. 

Μετ. τι. πιστὸς ὁ λόγος: ΤῊς τεδοἢ- 
πᾳ ος βαυΐῃρ, τείειτεὰ ἴο 15. “πε νοσζά 
οὗ πε ογοββ᾽" 48 βεῖ ἰογίῃ ὈῪ βίης δπὰ 
Ενίπρς ἐχαπιρὶς ἱπ πε ῥγεςθάϊηρ νεζβεβ, 
4-..1. 850 Κν.π. Τῇΐδ ἰβ δῇ δχϑςῖν 
ῬΆγΑΙἸεὶ οαβε ἴο 1ἱ Τίπι. ἷν. 9ο.Ὑἁ Ἡετχε, 848 
ἴδοις, ἱπισοάυςοοβ ἃ γεϊπέοσοοπιθης οὗ 
τῆε τεδοπίηρ. 

εἰ γὰρ συναπεθάνομεν, κιτιλ.: Τῇε 
ΡΓεβεηος οὗ γάρ ἀοεδ ποῖ πηιϊταῖς ἀραϊηβὲ 
ἴδε βυρροβίτίοη ἴπαῖ 6 ἢδνε μεῖς ἃ ἔγαρ- 
πιεηὶ οἵ 4 Οἢγίβείδπ ἤγπη. Α ᾳυοίϊδιίοη 
δἀάδυσεὰ ἰπ [δε σουτδε οὗ δὴ ἀγβυζηεηῖ 
ταυδβῖ ὃς ἱπίτοδυςεα ὉΥ βοῦια ἱπέεγεπειδὶ 
Ῥαγίοϊε; βδεεὲ οὔ 1 Τίη,. ἵν. το. Οη [δες 
οἴπασ πδηά, ἰξ ἰβ φυεβεϊοπδθῖὶς 1 εἰ ἀρνη- 
σόμεθα, κιτιλ. 8 βυϊ40]6 ἰῃ ἴοης ἴο ἃ 
Ἀγτηπ; δηὰ ὅ8:, Ῥδὺ}}8 Ῥγοόβε Ἷοπβίδῃιμ νυ 
τίβεβ ἴο συγ μπιῖοαὶ οδάεηοεβ, 6.,΄., Κοπ,. 
νῆ]. 33 444., 1 Οοτ. χῆΐ. Υὲ πᾶνε ἤεγα 
ςοπιίγαβίεὰ ἔνοὸ οτίβεβ, δηὰ ἔνο βίδίεβ 
ἴπ τε βρίσιτυδὶ 1{{: συναπεθάνομεν ἀπά 

μεθα Ροΐπι ἴο ἀεῆηϊ!ς ἃςῖδ αἱ ἀεῆ- 
τὶς εἰπιοϑ; ΨΒ1Πς ὑπομένομεν ἀπὰ ἀπισ- 
τοῦμεν ἱπάϊςαϊε βίδιες οὗἨ θείῃ, ποῦς οὕ 
ἰοθθ Ριοϊοπβοῦν, Ἶ τήσο 

εἰ σνναπεθάγομεν καὶ συν ῃ 

Τῆς ὕνο νεγῦ8 δ τουρίεὰ αἶβο ἰῇ 2 Ὅσε, 
νἱΐ. 3; Ῥὰῖ ἔς δοῖυαὶ ρδγδὶ!εὶ ἴπ τβουρῃι 
8 Τουπά ἰπ οπι. νἱ. 4, 5,383. Μ76 ἀϊετὰ 
(οτ., Ἀ.Ν.) σι Ομτῖβε δὲ οὖ Ὀαρτίβπι 
(Εοπι. νἱ. 8 ; Οο]. 1. 3), ν ΠΙ ΘΠ, 48 ποτ} 
δἀπκίηϊβεετεδ ὉΥ ἱτηπιεγβίοῃ, βυῃ 1868 
ΟὟΓ Ὀυταὶ ἢ ΟἾγίδεὲ ἂἀπὰ οὺγ τἰβίπρ 

ἰῃ ἢ Ηἰπὶ το πεννηε88 οὗ 1ἰε (Εοπι, 
νῖ. 4; Οοἱ. ἱἰϊ. 12). ὙΒςἊ διυτε, συνζή- 
σομεν, πηυδῖ ποῖ δε ρῥτγο)εςϊεά δἱϊορείπεσς 
ἱπῖο ἐπε γεβυγγεοτίοη ᾿ἰξε ; ἰξ ἱποϊυὰεβ δηὰ 
ἰ8 ςοπηρ᾽εἰεά ὃγ παῖ; δηὰ πὸ ἄουδι τῆς 
Ῥιοπιίηθπί ποίϊου ἤεγα ἰβ οὗ (ἢς {6 τὸ 
σοῖς; δυΐ πεῖςο, αηὰ ἴῃ Εοπι. νί. 8, ἰξ 18 
ἐρρ  οα {πὲ τποτα ἰ8 ἃ Ὀεσίπηΐηρ οὗ εἴος- 
παὶ πὶ ἐνεπ ννμ1]Ὃ γε ἃγα ἱπ ἔπε ἢςβῃ, 
οἷς. ἴῃ τῃδῖ πεννπαεβ5 οὗ [πο νν Βίοἢ γα 
τς ολ[|]ςἅ, δηὰ ἴογ ψνῖο ἢ γε ἀγα επδΌϊ]εά, 
ἴῃ οὖν Ὀαριίδπι. 

ψες. 12. εἰ ὑπομένομεν καὶ συνβασι- 
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οΤὰς μια ἃ ἀρνήσεται ἡμᾶς - 13. εἰ ἀπιστοῦμεν, ἐκεῖνος πιστὸς μένει ἀρνή- 
36, α Ῥεῖ. σασθαι γὰρ ' ἑαυτὸν οὐ δύναται. 
ἱ τα, ]υδ6 

ἕο τ τί. 
ν. 2:1. 

Εϑεε: Τίαι. 
ἐ, 3. 

δ Ηετα οὔἶγ, οι υΧΧ, τ. τ Τί. νἱ. 4. ἐ ετο οοἱγ, ΝΤ. 

14. Ταῦτα " ὑπομίμνησκε, ΄ διαμαρτυρόμενος ' ἐνώπιον " τοῦ " Θεοῦ, 
μὴ "λογομαχεῖν,Σ ἐπ᾿ 4 οὐδὲν ' χρήσιμον, ἐπὶ " καταστροφῇ τῶν 

Κα Ρει. ἱϊ. 6 ουϊγ, ΝΤ. 

τη. γὰρ ᾿ᾷ-Κ, ἁ, ε, νᾷ.,» 0.) Βγτδοῖ, ἀγπ. 
380 ΜΟΕΟ, 37, 6γ", 80, 238, δηὰ δδουϊ εἐπίτίεε ΟἿμεΙ ουγείνοδβ, ἔ, 

ϑυτβο!-πιξ, Ἄγτη.-ρ.-αΡ., ΟἾγγβ. 
, ὈΟἢ., 

ν ΤὭΡΒΥΪ]., Απιρ., Ῥεΐαρ.; Κυρίον ΑὈΚΙ,Ρ, πιοδὲ 
Ουγεῖνεδβ, ἅ, ε, νῷ.» 20., Βγτροβὰ δὲ δε ἰχὶ, ἈγπΊ.-8ρ.-Ττας., ΟἾγγβ., Ευέδπαὶ., Ὑπάτι., 
Ῥδαι., ΤὨΡὮγ]., Απιδτϑι., Ῥσίπ,. 

8 λογομάχει ΑΟ", ἅ, ε, ἔ, ξ, νξ. 

λεύσομεν : ὅὃεε Μαῖίξ. χχν. 34; [μαΐε χχίϊ, 
28, 29; Δοῖβ χίν. 22; Κοπῃ. υἱῖϊ. Σ7; 2 
ὝΠΒεβ8. ἱ. 5; Βεν. ἱ. 6, χχ. 4. 

εἰ ἀρνησόμεθα, κιτιλ.: Αἡ εςδο οὗ ους 
Ἰμογά 8 ἐἰεδοδβίηρ, Μαῖξ. χ. 33. ὅ86ες αἷβο 
4 Ρει. ἰΐϊ. ὦ; 70άε 4. “ΤΒε ἡμέηγε οοη- 
νΕΥ8 186 εἰς! ροββί δΠ1εν οὗ τῇς δοιίοη ᾽᾿ 
ΕἸΙ. 
᾿ ΠΑ 13. εἰ ἀπιστοῦμεν : [{ἰ [8 τεάϑοη- 
80]ς το δοϊά τῃδὲ τῇς βεηβε οἱ ἀπιστέω 
ἰῃ τιῖϊθ ρίδςς ταυβὲ Ῥς ἀεϊξεγπιηςά ὃν ἴδ ς 
Δηε πεβἰ8 οἱ πιστὸς μένει. Νον πιστός, 
ἃ8 ἈρΡρ ἰεὰ το αοὰ, πιιιδὲ πιεδη ψαξέλίμί 
{Ρεὺς νἱϊ. 9); οἣς ψδὸ “ Κεερεῖδ τὰ 
ὉΓ ὄνοσ᾽᾽ (8. οχὶνὶ. 6; 2 Οος. ἱ. 8; 

1: ΤΏςΒββ. ν. 24; 2 ΤὮεββ. {ἰϊ. 3; Ηεῦ. χ. 
23, χὶ. 11]. ὙὝΒετς ἰβ 6 βᾶπιὲ ςοηΐγαβι 
ἰῃ Βοπλ. 111. 3, “ 5841} ἐδεὶγ ννᾶης οἵἉ [Δ ἢ 
(ἀπιστία) τῇᾶκε οὗ ποπε εἴδεοξ τῃς [Δ11ἢ- 
688 (πίστιν) οὗ αοά δ" Βιυὲ ΨἈ]Πε 
ΨῈ τεηᾶοσ ἀπιστοῦμεν, ἢ ἘΕΝ., αγό 
,αὐεμῖεε5, “ὰ ταυβὲ τεπιεπῆρεσ ἐπὶ ὑπ- 
τε Δ ὉΠ ἀπά ἀἰβοε εἶ ἰῃ [μ 6 τσυῖῃ ψνεσα 
οἰοβοῖν δ᾽ δὰ ἰῃ 8:. Ῥαὺ} 8 οοποεριίοη οὗ 
τ 6η}. 
ἀρνήσασθαι γὰρ--οὐ δύναται : Βεΐπρ 

ἐββθητ δ! ἴῃς ὑπομδηρεαῦὶς Ττυῖῃ, Ης 
ςφᾶπηοι ὃ6 ἴΔ͵δε ἴο Ηἶβ οννη πδίυγε, 88 νν6, 
Ψ ἤδη ἀπιστοῦμεν, ὅτε [4186 ἴο οὐγ θείξετ 
πδῖυτε ψ Βί ἢ 888 θη ἢ τῆς Εἴετ- 
πδὶ. Α ἴἰε ἰῃ ψογά, οσ υπέδι πε 88 ἴῃ 
δςῖ, ἰδ οοηζεββεάϊν ΟὨΪΥ δῃ οχρεάϊεηι τὸ 
τχεεῖ ἃ ἰεπΊρογάγΥ αἰ βου ; ἴε ἰηνοῖνεβ 
ἃ ἀϊδτερατὰ οὗ τς ρεσπιδπεηξ εἰεπηεηΐ ἴῃ 
οὔγ ρεσβοηδιιγ. Τμε ποῖα ἃ πιδῃ γαϑαὶ- 
ἰδεβ τῆς (ταπβιιοσυ παῖυτε οἵ οσγεαῖεά 
τοίηρθ, δηὰ ἢἰβ οὐνὴ Κίηβῃΐρ ἢ τδς 
Ετεγηδὶ, {πε πιοσε υππδῖυσαὶ ἀπά ἅππδοαβ- 
ΒΆΤΥ ἀο68 ζαϊβίγ ἰπ ψογά οὐ ἀεεά ἀρρεᾶγ 
το δἰπι. [Ιἐ ἰ8 τμεγείοσε ἱποοποδίνδῦὶα 
τδαι ασοἁ βμου!ὰ [ἰὲ (Νπι. χχιϊ, τὸ ; χα 
88π|. χν. 29 ; Μαὶ. {ἰ. 6; Τίς. ἴ.. 2; Ηεδ. 
νἱ. 18). Τῆς δρρ!!ςδιίοη οὐ πε οἴδυβε ποσὰ 
ἰ5 ἢοῖ {μαι “ Ης ν1}} ποῖ Ὀγεακ διῇ ἢ 
υ8.᾽" (Α17), θὰς τῆδῖ 6 σοηβίδεγαζίοη οὗ 
οὖς ροννεσΐεββῃςβϑ ἴὸ δῆς! ἔῃ σοη βίῃ οΥ 

4 εἰς ΜΟΌΚΙ.. 

οἵ αοἀἁ οὖς δίδες βῃουϊὰ ὕγαςς υ8 ὉΡ το 
εχϑίδῖς τηογαὶ οουγζᾶψε, 88 δείηρ Ηἱἰβ8 
“ἀσγυς Το άγεη '". 

νν. 14-26. Ὠϊδοουταρσε [86 ποὺν δῖ δα 
τεδοπίης Ὁ Ῥγεςερί δηά Ἴεχδηιρίθ. Ὑβεσε 
ἰδ πο πεεά, μβονενεσ, ἴδαῖ γοῦ βῃουϊά 
ἀεβραὶς οὗ τῆς Οδυσοῃ. [τ 18 Ἰουπάςά 
ὍΡΟΙ ἃ τοοκ, ἰῃ βρίϊες οὗ δρρεᾶγδποςδβ. 
ἍΚε ἃ ὑτγοδά νίενν οὔ [δε Ἷᾶβε: (δς 

ΟΒυτοῖ 8 ποῖ ἴδε βρεοΐδὶ δραγιπιεηΐ οὗ 
τε Μαβίῖεσ ἔγοτι πο τίη ρδ ὕπβεοση] 
8ἃτε Ὀδηϊβῃθά ; ἰξ ἰβ ἃ στοαὶ ουβςε νἱ 
[3568 πᾶ υἱεπβὶϊβ ἴοσ ὄνεῖυ πεεὰ οἵ 
ε, Τμῖδ ρτεᾶῖ Ηουδε ἀϊῆειβ ἔγοπι 
1δοβε οὗἩ ελγίῃ ἰπ τμδὲ ὑσονίβίοῃ 8 τηδάς 
ἴοσ ἴδε ῥγοτηοιίοῃ οὗ ἴ8ς υἱδηβὲ18. ἔτοπι 
ἴδς Ὀαδεβῖ υ8εὲ ἴο ἴῃς Μαβίεσ᾽β ρεγβοηδὶ 
Βεγνίςβ. 

γες. 14. ταῦτα Πα8 βρεςίαὶ τεΐεσεηςς 
το [Ὡς ἰββιιεβ οὗ 11ξε απὰ ἀεδίῃ βεῖ ουὖἕ ἰπ 
νν. 11.-13. ὙΒΕτε ἰβ ΠΟ βυς ἢ ργορηγϊδοιὶς 
δραϊηβι βιγίνίπρ δθους τνογάβ 28 ἃ βεγίοιιβ 
επάεανουτς ἴο τϑαῖϊβε ἴῃς τγεϊδιΐνα ἱπιροτί- 
8δηςς οὗ εἰπε δηά οἵ εἴεγηϊγ. “δε τὸ 
ΨΒοτα ἴῃ εἴεγηδὶ δ οσά βρεδίβ ἰβ βεῖ δὲ 
1θεγὶν ἔγοπι ἃ πιυϊεταάς οὗἩἨ ορίπίοῃβ "᾽" 
(06 1νεὐίαίίοπε ΟἈγὶ κε, ἱ. 3). 
᾿ ὑπομίμνησκε: “.. αὐτούς, 85 ἱπ Τίξ. 
111.0ῦ0ὨἋΛ. 

διαμαρτυρόμενος : ὅεε οὔ 1 Τίπι. ν. 
Ι 
ἐνώπιον τοῦ θεοῦ : ἴ[{ ἰ8 Δῃ ἀτρυπιεπὶ 

ἴῃ ἕανουγ οὗ τὴ΄1|8 τελάϊηρς ἴπδὲ ἐνώπιον 
Κυρίου οπἷγ οοουτβ οπος ἰῃ Ῥδυὶ (ἴῃ ἃ 
αυοιδιίοη), πῃ 2 ΟοΥ. νἱϊ!. 21. 
λογομαχεῖν : ϑεεοητ Τίηι. νἱ. 4. 
ἐπ' οὐδὲν χρήσιμον Δηά ἐπὶ καταστ- 

ροφῇ τῶν ἀκονόντων ἅτε οσοοτάϊπαϊε, ἀπά 
ἀεβοτίρε τς περαῖϊνε δηά τῆς ροβίεἶνα 
τεβυ}18 οἵ λογομαχία. Ὑὴε βυῤ͵εος οὗ 
τ8ϊ5 λογομαχία 18 ργοῦΔὈΪΥ ἰάσπεῖςαὶ νῖκαι 
τῆι οἵ τῆε μάχαι νομικαί οἵ Τίξ. 1ἰϊ.. 9, 
ψ Ποῦ νέα “ηργοβίδοϊς δηᾶ ναϊπ᾽". 

ἐπὶ καταστροφῇ, κιτιλ. : ςοπιγαβὶ λόγος 
.. ἂγ' προς οἰκοδομὴν τῆς χρείας, 
ἘρΡΉ. ἵν. 29; δηᾶ οοπιρᾶζε ἴῃς δηεΠεβ18 



13---16. 

ἀκουόντων. 
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15. ' σπούδασον σεαυτὸν " δόκιμον " παραστῆσαι τῷ! 1 Τίπι. ἱν. 

Θεῷ, ἐργάτην “ ἀνεπαίσχυντον, " ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. 

16. τὰς δὲ “ βεβήλους “ κενοφωνίας ' " περιίστασο" "" ἐπὶ "" πλεῖον 

41, Τίι. 
ΠΡ 
γεσὶ 

τι. χχνί. 53, [υὐκς 1ἱ. 24, Αςῖϑ ἱ, 3, ἰχ, 41, χχὶΐ!. 33, όσα. νἱ, τ 16, το, χὶϊ. 1, τ Οος. νὴ]. 8, 2 Οοσς. 
ἵν. 14, χὶ. 2, ΕΡΒ. ν. 3: (οί. ἱ. 22, ο ετγε οὐἱυ, οὶ ΕυΧΧ. Ῥ τον. ἰϊΐ. 6, χὶ. 5 ΟὨΪΥ. 
Σ Τίπι, νἱ. 20, δεεὲ 1 1ἰπι. ἱ. 9. τ Τίις, εἱ, ο. 8. Αοἰϑ ἷν. 17, Χχ. 9, χχὶν. 4. 4 Τίπι. 
ἷ, ο. 

1 καινοφωνίας ΕὉ, πουϊέαέες5 ὑοομπι οἱ Ὁεγδογμηι ἃ, δ, ῶ, τῆδο. ὅεε. Τί. νἱ. 20. 

δεΐννεεη καθαίρεσις Δηά οἰκοδομή ἰη 2 
Οος. χίϊϊ. το. 
τ δῃουϊά Ὀε δἀάεὰ ἐπὶ ἐπ᾽ οὐδὲν 

Χρ σιμον " τοπροοοα οἰοβεῖγ στα 
γομαχεῖν (οΓ λογ 4.) ὈὉγ Ογτ. ΑἸεχ. 
ρααν Ῥ ΛΗ ῥνήμη ττὸ τὶ μοι μδὸ μκκα 
ὙΤΒς ΟἸετμεπίίης Νυΐϊρ. τεηάεσβ ὑπδπὶ- 
δἰφυουεῖν, αὐ πὲλκὲϊ ἐπῖπι με 6 ἐπέ; 80 
Ε.Ο. δὰά γάρ. 

[πη δάάϊείου το τς ννείρῃι οἵ δάνεγβε 
ταχιίυδὶ ενίάδεηοςς δραϊπδὶ [ῃῸ τελάϊηρ 
λογομάχει, ἰξ ἰΒ Ορεῃ ἴο [με οὐ᾽εοίΐοιβ 
τας ταῦτα---θεοῦ, ἀϊδοοηπεοῖεά νὰ 
νει ἕο οννβ, ἰ8 ἃ ἴδεν βεηΐθηςς ; ἀπά 
τῆδὲ μαρτύρομαι πὰ διαμαρτύρομαι ἰῃ 
Ῥαυὶ ἊΝ Τιρανε Το! οννεὰ ἀπά τὐπεμιεϊοὰ 
ὉΥ δῇ εχβοτίδιίοη, Φ.., ἘΡΏ. ἷν. 17:1 
“Εἶπ. ν. 21; 2 Τίπι. ἵν. 1ἱ. 

νεῖ. 1:6. σπούδασον: Οἷνε ἀϊ!έρεκοο 
ἐο ῥνγεδεπὲ ἐλγοεῖ (18 ΜΕἾ1 δ8 ἴῃ ψνοσκ) 
ἰο Οοὰ, αῤῥνγονεά. 

ἀνεπαίσχυντον: ΟἾΓγ8. ἰΑίκεβ 1818 ἴο 
τοδᾶη α τοογάνιαν ἰλαΐ ἀοε9 ποὲ 5007Ὴ ἰῸ 
ῥμὲ πὲς καπὰ ἰο απγἐλίηρ ; Ὁσι ἰξ ἴ8 θειῖες 
εχρίαἰπεά δ8 α τοογάριαπ τοῖο ἠᾶς πὸ 
εαμ56 [ον σλανια τοῖεπ ἀἐβ τρογὰ ἰς δεὶηρ 
ἐπεῤεοίεα,. Ιὰ ΔΠΥ ολδε, ἴδε ννοσὰ πιυβὶ 
Ὀς 80 εχρίαϊποάδ 88 ἴοὸ αυδὶν ἐργάτης 
πδίυγα!ν ; ἀπὰ τβεγείοσς ἰξ σάπηοῖ δε ἰη- 
τεγργείεά ὉῪ ἃ τείεγεπος ἴο ἱ. 8 (μὴ 
ἐπαισχυνθῇς), οἱ ἴδε βῃᾶπιε ἵμπδὲῖ πιᾶν 
ἀεῖοι ἃ τδῃ ἴτοπὶ ςοπίεββιπρ ΟἸτὶδβί. 
ὀρθοτομοῦντα : ὀρθοτομέω ἰ8 ἐουπά ἴῃ 

τεῆϊ, 48 ἴδε (λπδίδιϊοῃ οὗ Ἢ (ΡΙ εἰ) 
ἀϊνεεῖ, νιαλο εἰγαὶρδέ, πιαλε ῥίαιπ. “Ἧς 
80}2}1} ἀΐγεςι τπγ ΡαιΠ8,᾿"" “ Τῆς τ ρῃίεουβ- 
Ὧ688 οὗ ἴῆς ρεπεςϊ 5181} ἀΐγεςὶ Ὠὶ8 ννᾶγ "". 
ΤΒΐβ υδς οὗ ἰὰῆς Ψοτά βυρρεβίβ ἴπδι ἴτε 
ταεῖδρῃοσ ρᾶβ868 ἔτοτα ἴδε βεποσαὶ ἰάεδ οὗ 
ἃ Ψοικιηδῃ ἴο ἴδε ραγιίου!α ποιίοη οὗ 
ἴδε πιϊπίβίεγ 88 ὁπ 6 ὙΠΟ “ τηδίκ68 βιγαι πὶ 

ἴΠ8᾽" (τροχιὰς ὀρθάς) ἴος [πε ἔεεϊῖ οὗὨ 
8 ῬεορὶῈ ἴο ττεδὰ ἰῃ (Ηεὺ. χιΐ. 13). 

ΤᾺρ τσογὰ οΓ ἐγμέλ ἰΒ “ΤᾺε ὙΝΑΥ" (Αςίδ 
ἰχκ. 2, εἴς.) Ὑπεοάοτεϊ εχρί απ ἰξ οἵ ἃ 
ΡΙουρῃπιδη 0 ἀτίνεβ ἃ βιγαίρμις ἤιγγονν. 
ϑίσα αεῖγ ἘΝ. τὰ. (1), Ἠοἱἀΐηρ α εἰγαὶρ κέ 
εομγ8ε ἐπ ἐπε τοονὰ οΥ ἱγμέλᾳ. ΟἾτγγβ., οὗ 
οὐϊὔπρα ἀνὰ ψγμδὶ 8 βρυτίουβ οσ θά. 
ΑΙΣ, ἴοι ονν8. Ηαΐμες ἰῃ εὑρροβίης παῖ 

τῆς ἰάεα οὗ οσυτηρς μ48 ραββεὰ ουἱ οὗ 18 
ννοτά, δ8 ἰϊ 828 ουῖ οἰ κκαινοτομεῖν, ἀπά τεη- 
ἄετβ, γίρλεϊν αν φίενίηρ, 48 ορροβεά 
ἴο “ υἱεεγατίηε, τε νοζὰά οὗ ἀοά " 
(2 Οος. ἰϊ. 17). Οιδες Ἄχαπιρῖεβ οὗ νγογάβ 
ὙΒΙΟΒ μᾶνα ΨΠΟΙΙΥ Ἰοϑὲ τδεὶς ἀεγίναιοηδὶ 
ταεαπίῃρ ἅτε πρόσφατος ἀπ συκοφαντέω. 
Τῇς ἱπιάβου υπάοτνίηρ τς ΑΟΚ., ΕΕΟΝ πὶ. 
(2), γέρλεϊν αἰυϊάϊιρ, ἰδ εἰπε ἴμδὶ 
οὔτῆςε οοττεςῖ συϊτεῖηρ ἃΡ οὗ ἃ ἱνεν τοδὶ] νίο- 
τῷ (ΒεΣΖδ), οσ ἃ ἔδι μεσ (σαινιπ), οἵ βιεννασὰ 
(νι τἰηρα), οὐτείηρ ρογιίομβ ἕοσς τῆς ἔοοὰ 
οὔ τῆε μουβεβοϊά. Τῆς ΚΑΝ., λαπαάϊἐνρ 
αγίρλέ, ἰοϊοννΒ τῆς Ψαυΐξ., γεοέε ἐγαείαπ- 
ἐενι, ἀῃὰ ρῖνεβ [Ὡς ψεποῖᾶὶ βεῆβε νῈ]}] 
ἐπουρῃ. Τῆς υδὲ οἱ ὀρθοτομία ἴῃ ἴπε 
βεπβε οὗ ογίλοάοχγ, ἰῃ ΟἸεπι. ΑἹ. δέγονι. 
νἱϊ. χνὶ., ἀπὰ Ευ8. Η.. Ε. ἰν. 3, ἰδ ΡτοΟΌΔΟΪΥ 
δαϑεὰ οὐ 118 ραββᾶρε. 

Ψψει. 16. κενοφωνίας: ϑεεοη Σ Τίη,. 
νὶ. 2ο. Ηεσιτε, 848 Βεπρεῖ βυρρεβίβ, κενο- 
ἰδ ςοηιταβίεὰ ν ἀληθείας, φωνίας νἱἢ 
λόγον. 

περιίστασο: τἀμν, ἀευΐία, “ Οἷτε ἐλόνι 
α τὐἱάς δενέμ" (ΡΙυπιπλετ), αἰ8δὸ ἴῃ Τίς, 
ἰ. 9. [πῃ τπεβὲ ρῥίδοεβ πέρι 
828 ἴῃ βᾶπΊε πιδδηΐῃρ 88 ἐκτρέπεσθαι, ΣΙ 
Τίπι. νἱ. 20. [πη ἴδοι ΕἸ]. οἱϊεβ ἔγοπι 
Τυοίαη, Ἡ ἐγνιοέ. ἃ 86, ἐκτραπήσομαι καὶ 
περιστήσομαι, “πεῖς ἴδε νο νεγὺβ ἃστὲ 
εν Ὺ υβεὰ 485 ἰπάϊετεπὶ δἰϊεγπδιίνεβ. 
νβετε περιίστημι εἰδεννπετε οοουσδ 
(Ν.Τ.), υἱς., ]ομη χὶ. 42, Αοῖβ χχν. 7, ἰξ 
ΤΛΘΆΤΙΒ “10 βίδηὰ δζοιηά ᾽". 

ἐπὶ πλεῖον, κιτιλ.: ΤΠοβε ψνὯο υἱεῖ 
“ῬΑΌΌΙη 8 ̓" (διδ)εοῖ οὗ προκόψονσιν) 
ἅτε ποῖ, ἃ8 ἰβ βοπιειϊπιεβ βιυρροβεὰ, 
τλειεὶν περδιίνεϊν υδεῖεββ; ΠΕ ἅγε 
Ῥοβίεἰνεῖγ ἀπά ἱῃπογεδδίη ΡΥ ταϊβοί νου. 
ἴῃ εἰϊ, 9, οὐ προκόψονυσιν ἐπὶ πλεῖον, ἴδε 
δἰτυδιίοη ἰ8 αἀϊδετεπι. νΝ δα ἃ πιδη᾿Β 
ἄνοια [28 Ὀδοοπὶς πιδηϊξεβι ἴὸ 411, πε 88 
Ἰοβὲ πίβ ρονγεσ ἴο ἀο τηϊβοῃίεῖ το οἴδμετζβ; 
οη ἔπε οἴμεν παπά τβετε ἰ8 πὸ {ἰπ|ϊξ ἴὸ 
τῆς ἀειετίογαιίοη οὗἩ “ Ἂν} πιεπ δηά ἱπ)- 
Ῥοβίοιβ᾽" ἐπ ἐπεπιβεῖνοβ, προκόψονσιν 
ἐπὶ τὸ χεῖρον (ἰ1ϊ. 1.3). 

ἀσεβείας: φεηϊέῖνε δῇετ ἐπὶ πλεῖον. 
Τῆς Τοπιηχεηίδίογϑ ςοπηρᾶγο ΪΟβερῃ. Βεϊ!. 
κά. νὶ. 2,3. προὔκοψαν εἰς τοσοῦτον 
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υ μαὶς ἃ, γὰρ ἐπ προκόψουσιν "ἀσεβείας " 17. καὶ ὁ λόγος αὐτῶν ὡς ᾿γάγγραινα 
Ἀν τ, Σ νομὴν ἕξει - ὧν ἐστὶν Ὑμέναιος καὶ Φιλητός, 18. οἵτινες περὶ τὴν 

3 Τίαι. ἰί ἀλήθειαν " ἠστόχησαν, λέγοντες ' ἀνάστασιν ἤδη γεγονέναι, καὶ 
; ΣῊΝ " ἀνατρέπουσιν τήν τινων πίστιν. 109. ὁ " μέντοι " στερεὸς " θεμέλιος 

1.26, Τί: τοῦ Θεοῦ ἕστηκεν, ἔχων τὴν ᾿ σφραγῖδα ταύτην, Ἔγνω Κύριος τοὺς ΕῚ 
ἐδ, 12, [υάς 
15,1 

" ἥξετε οὐΐγ, οἱ υυΧΧ, Χ ] δ χ. 9 οηἶγ, Ν.Τ. γϑεει Τί ἰ, 6. 4 ]οἙδα ἰΐ. 15, Τίς. 
ἀντὶ οὐἶγ, Ν.Τ. ἃ ] οδῃ (5), 148. ἰὶ. 8. 1υάς 8. Ὁ δε. ν. 1:2, 14, 1 Ῥεῖ. ν. 9. ς 86ὲ ζ Τίπι. 
νἱ. το. ἃ Εοα;. ἐν. 11,1 ον. ἰχ. 2, αν. ἰχ. 4, εἴς. 

118. τὴν ΑΟΌΚΨΕΡ, δηὰ αἰπιοβὲ 41} οἴμεγ δυϊμογίεἰββ ; οὔι. τὴν 9 ΕὉ, 17. 

αγομίας. ΟἾΔ11|68 τΠΐπΠκ8 προκόψον- 
σὰ ἐπὶ πββμις ἐν πλεονεξίᾳ, Τεεέ. ἐν Τισείυε 
Ῥαέτγίαγοῖς, Ἰυάλῃ, χχὶ. 8, ἴῃς βουγος οὗ 
τι ῖβ ρῆγαβε ; Ὀαὶ ἰξ 18 τ ογ Εἶν ἃ ρᾶγα ϊεὶ. 

Ψψεῖ. 17. ὡς γάγγραινα νομὴν ἔξει: 
δῤγνεαά, ἘΦΝ τλ., μὲ οαμοεν 3εγρίέ, Ναὶρ. 
ΕἸ, οοπηρᾶτεβ Ονίά, Μείανι. ἰϊ. 825, 
“8βοΐες ἱπηπηεάϊοδοϊ! ας σάποοῖ ὅεῖρετζε, εἴ 
{Πε8485 νἱταιτὶβ δάδετε ραγίε ". ΑἹΐ. 
ΒΆΡΡΙΪοΒ τῆδην {ΕΠ υδιγδιίοπβ οὗ νομή 88 
“ἴῃς. πηράϊοα! ἔεγπὶ ἴου ἴῃς σοπβυπλης 
Ῥίοόρτεββ οὗ πηοτε γίηρ ἀΐδεαβε "". 
Ἠτηδοκ (Με ςςίοη, νοῖ. ἴ.,) ΡΡ. 114, 115) 

{Ππδίγαῖεβ οορίουβιυ τΠ18 σςοηοερίίοπ Οἱ 
τη ΓΑ] εν]} ἔγοπι {πῈ τσὶ πιβ οὗ ἴῃς φαγὶ ν 
Αι εῖβ. 
Ὑμέναιος καὶ Φίλητος. ΤῊΐ8 Ἡγπιεη- 

Δ6ι8 8 ῬΕΓΠΔΡΒ ἴῃς βάπιε ἃ8 ἢς ννῆο ἰ8 
πιεηποποά ἰη 1 Τίπι. '. 2ο. ΟὐὨ Ρῃϊεῖυβ 
ποιπίηρ 8 Κπονγῃ ἔτοτῃι οἵδες βουγςςβ. 

νεῖ. 18, οἵτινες ἱπιρὶ]ε5 τπᾶὶ Ἡγπηεη- 
δεὺβ δηὰ Ῥῃϊεῖυβ νγεγα ΟΠΪΥ ἴδε πιοσα 
οοηδρίουουβ τησπιῦεῖβ οὗ ἃ οἶδβ8 οὗ ἔα 86 
τεδοῆεῖβ. 
περὶ--ἠστόχησαν: ϑὅεε ποίΐεβ ΟΠ Σ 

Τίπι. ἱ. 6, 19. 
ε, κιτιλι : ὙΠοτα οδη ὃς {π||6 

ἄουδεὲ παι τῆς ἔαϊΞε ἰεδομίηρ πες δἰϊυδ θὰ 
ἴο ννᾶβ8 ακίη ἴο, ἰξ ποῖ ἴῃς βδπιε 28, ἐμαί 
οὗ βοπιὲ ἰη Οογίηνῃ ἃ ἔενν γδᾶγβ βλιὶϊεσ 
ὙὙὯΟ βαϊὰ, “ ὙΠεσα ἰ8 ΠΟ ταϑυγγεςιίίοη οὗ 
τῆς ἀεαά " (τ Οοτ. χν. 1:2). Ὑηδὲ ἴπεβε 
Ρδίβοηβ τηεαπὶ 85 ἴπαξ ἴῃς ἰδησυᾶρε οὗ 
7688 δδουϊ εἴεγηδὶ [πὸ ἀπά ἃ τεβυγγες- 
τίοη τεςεϊνεὰ 18 οοπηρίεῖς ἔυϊ Η]πιοπὶ 
ἰπ οὐγ ργεβεηῖ Ἴοπάϊτίοηβ οὗ εχίβίεπος, 
τῆγουρῃ ἴμ 6 δοαυϊδιτίοη οὗἩ τπᾶὶ πιογα εἷἊ- 
ναϊεά Κπονϊεᾶρε οἵ αοἂἃ πὰ πιδη δηὰ 
τηογα ν δηὰ βρίγυδὶ εχίβίεπος βσαπεῖ- 
ΑἸἸν νος ΟἾγιδὲ απὰ Ηἰἴβ ςοπιίηρ παά 
ἱπιρατίεὰ ἴο πιαπκίπά. Τῆὶβ 580 1πλεβὶ 
Κπον]εάρε οὗ τπίπρβ ἀϊνίπο ἰ8, τον βαϊά, 
ἃ τεβυτγεοτϊίοη, ἀηὰ ἴῃς οηἷγ τεβυγγθςιίοη 
τπδὶ τηδπ οδη διίαίῃ υπίο. Τῆςβε 4α]βα 
ἰεδοῖοτβ οοτηδίποά ἃ ρίδυβίδὶς Ὀυς ζ4158 
ΒΡ᾽ τυ Δ! γ, οὐ βεητσηςηιδι ιν, ἢ δ 
ἱπνίποιθ!α τηδιεγί δ! δαὶ; δηά {δεν δἱ- 
τεπηρίςἁ το πὰ βυρροτί ἔοσ τπεὶγ πιδίεγίὶ- 

Ζ 80. 

ἰβεῖίς ἀϊβθεϊεῦ ἰπ της τεβυγγεςείοη οὗ τῆς 
Ῥοάν ἰπ ἃ ρεζνεσβε πιϊβυπάεσγδιδηάδίηρ οὗ 
δε ΟὨγιβείδη ἰδηρυᾶρε δρουΐ “ πουγπεβ8 
οὗ {{ξπ᾿᾿ (Εσπν. νἱ, 4; ΟΟἹ. ἰϊ. 12, 11. 1). 
“Ἐ5386 τεβυγγοοιοηετλ ἃ πιοΙῖΐ8, ἀρη]- 
εἰοποτη 6} 08 αὐδς 8ΔὉ 1ρ818 ἀϊοίτυτ νεγ δε 8᾽" 
{{τεππυο, αεν. ἰϊ. 31, 2; ο΄. Τεγῖ. ἀε 

ἘΞΉΥΥ. 10); δΔῃ δοδπίενεἃ τηογὰὶ εχρετί- 
εῆςς, ἰπ ἕαςξ; ποῖ ἃ ἔμυτε πορε. Τῇα 
Βεσεβυ οἵ Μασοίοπ, οὐ ἔπε οἵδε παηά, 
ΜὮς ἀςσηγίηρ {πε ἔαΐϊυτα τεδυγγοσοη οὗ 
τῆς , 8Πτπγοᾶ ροκίτίνεῖγν τῆς ἱπιπιοτῖ- 
τιν οὗ ἐπε βου]; ς΄. 1υϑπ Μασγίγυ, δ ἑαϊ. 

“Μαζγοίοη δηΐπὶ ἱπ ἰοϊὰπὶ οδγηΐβ 
τεϑυτγεοῖ πεῖ ποη δάἀπιϊξῖεπβ, εἰ 80]ΐ 
δηΐπιδα βδ υἱεπὶ τεργογἱτθῃβ, ποη 4ι41}- 
τδεῖϑ βεά βυδβιδηϊίας ἔλοὶς φυδεβιίοη ἐπ᾽" 
(Τετῖ. αὐν. Μαγείοπενε, ν. το). 

τινων: 8εε ποίεοη τ: Τίπι. ἱ. 3. 
γψει. το. “γε ν1}} ποὲ ἔεασ. Τῆε οἱϊν 

οἵ ἀοά. .. 514}1 ποῖ Ὀς πιονεά " (ΡΒ. 
χἰνί. 2, 4; οὗ. ΗεὉ. χίϊ. 28). τε ΟΒαγοῦ 
οὗ ἴδε Νὲιν σονεπᾶπε 8 ἴἶκε ἴῃς ΟΠυγο 
οἵ τὰε ΟἹά Οονεπαπὲ: ἰξ δᾶ8β δὴ ἰάεαὶ 
ἱπέερτεν υπαβεοιεά Ὀν με ἀείεςσιίοη οὗ 
δος ΨὯΟ Πδὰ βεεπιεά το Ὀεϊοηρ ἴο ἰϊ. 
“ ΤΏΟΥ ἅττα τοὶ 41] [βγαεῖ, συ βίο ἀγὰ οὗ 
Ιβγαοὶ. . .. ΑΙ! Ιβγαοῖ 8.41} δε βανεά " 
(Εοπι. ἱν. 6, χὶ. 26). “Ὑμεν ψεηΐῖ ουΐ 
ἴτοπὶ υ8, Ὀὰϊ ΤΕΥ ψεγα ποῖ οὐ ᾿8; ἕογ ἱἢ 
πεν μαᾶὰ Ὀεεη οὗ υβ8, ἴπεΥ νουϊὰ ανς 
ςοητππεὰ νυ 18. (1 ]οδπ ἰϊ. 90). Τῆς 
ΟΒυτςοῖ, 48 Ὄχι βιϊηρ ἴῃ ἴῃς Ὀϊνίης Κηον- 
Ἰεᾶρε, ποῖ δ8 δρργεβεηάεὰά ὃν πηᾶπ᾽β ἰη- 
τε!]εςῖ, ἰδ ἐὰε ὟΝ )οωκάαίιοη οΓ σοὰ 
(Εν , ἦν... ἴπαῖ ψ πῃ ἢ Οοὐ δα8 ἤγπιν 
ουπάςα, [τ 18 οαἰεά εγε θεμέλιος τοῦ 
θεοῦ ταῖμεῦ τπδη οἶκος τ. θεοῦ, 50 88 ἴοΟ 
Ἔχργεβδ ἴῃς Ὀεῖζει ἰϊ8 ἱπηπι ΟὈ  ν, υπᾶῇ- 
ξεςϊεὰ Ὀγ ἴμοβς Ψψῆο ἀνατρέπουσι, κιτιλ.; 
{ στύλος καὶ ἐδραίωμα τῆς ἀληθείας (1 

ἴῃ. 1, 15]. ὙΠογα σᾶπ Παγάϊν ὃς δῃ 
ΔΙΙυδίοα ἴο τῃ6 ρᾶγδθὶε υνεὰ ΜΠ Ιοἢ πα 
ϑεηοπ οἡ ἴῃς Μουπὶ οἷοβεβ, [κε νὶ. 
48,490. ΔΊ στερεός ςοπιρατε ἴῃς υ8ὲ 
οἵ στερεόω, ΑςἰΒ χιΐ. 5, Δηά οἵ στερέωμα, 
Οοι. ἰϊ. 5. 

ἔχων τὴν σφραγῖδα: [τ νγχὯ8 ποίϊεὰ οἡ 
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ὄντας αὐτοῦ, καὶ "᾿Αποστήτω ἀπὸ ἀδικίας πᾶς ὁ ' ὀνομάζων τὸ ΄ ὄνομα ε 8οει Τίαι. 

Κυρίου.1 20. ἐν μεγάλῃ δὲ οἰκίᾳ οὔκ ἐστιν μόνον σκεύη χρυσᾶ καὶ ἐ Αεἶδ χίχ. 

ἀργυρᾶ ἀλλὰ καὶ “ ξύλινα καὶ ἢ ὀστράκινα, καὶ ἃ μὲν εἰς τιμὴν ἃ δὲ 
13, Εοχ. 
χν. 20, 
ἘρΡΒ.ἰ. ἃς. 

5 Ἀδν. 'χ.20 
Ὁ 2 ον. ἱν. 

1 Χριστοῦ ἃ ἴεν ουτεῖνεβ. 7: 

1: Τίπι. νὶἱ. το ἴπαιὶ ἰῇ τε ἴνο ρίασεβ ἴῃ 
Ἐς ἢ θεμέλιος οσουτθ ἰῃ ἴῃς ῬΑβίογαδὶβ, 
ἴδετε ἰδ ἃ οοπάεηπβαϊίοη οὗ εχργεβδίοῃ 
τεβυ την ἱπ ἃ οοπἭιδίοη οὗ πιείδρῃος. 
Ηετε ἴῆς Δροβίῖα ραβ86ε8 σαρὶ ἀἷϊν ἔγοτῃ ἴμε 
ποϊίοη οὗ ἴδε Οἤυσομ οοἸ]εςτίνεϊΥ 88 ἃ 
ξουπάλιοη, οὐ ἃ θυ ]!άϊηρ ννεἰ] ἑουπάςά, 
το ἴπδὲ οὗ τῆς πιεη δη ννοηεῃ οὗ ψῇοπι ἰὶ 
ΠῚ Ξοριρονοῦ, δηὰ ψῆο πᾶνε Ὀεεπ βεαϊεά 
ΌΥ αοά (βεε τε. ἀπά αἷβο ΕΖεκ. ἰχ. 4; 
7οδη νὶ. 27; 2 Οοχ. ἱ. 22; Ἐρῆῇ. ἱ. 13, 
ἷν. 30; Εεν. νἱῖ. 3, 4, 5-8). ΤΟΥ τὲ 
πιατκεά Ὁγ αοά 80 88 ἴο ὃς τεοορηίβεά 
ὃγ Ηἰπὶ 88 Ηἰβ; δηά (ἢ8 τηδσὶς α͵80 βεγνεβ 
8 ἃ Ρεζρεῖιδὶ τγεπιηάεσ 0 ἴπεπὶ ἱμαὶ 
ΠΟΥ δῖε ποῖ {πεὶσ ονγῃ,᾽" δηὰ οἵ {πεὶγ 
οοηβεαυςεπὶ ΟὈ]ραιίοη το οἰ 'πεβ8 οὗ 1πἴὲ 
(1: Οος. νἱ. το, 20). Ὑπετα ἰβ πο δἰ ϑίοη 
ἴο ἴδε ρῥγαςῖῖςς οὗ οδενίπρ ᾿πβουρῦομβ 
ονες ἄοοσβ δηὰ οὐ ρἰ}]γβ ἀπά ἐουπάδιίοη 
βίοπϑβ (Πεαϊ. νὶ. 9, χὶ. 20; εν. χχὶ. 14). 
Τῆς οπς 864] δδᾶγβ ΝΟ ἰηβογριίοβ, ἵννο 
ταυΐϊυδη!ν σοτα ἐπι ΆσΥ ρᾶτὶβ ΟΓὁ ἀϑρεοῖβ: 
(α) ΤΙ οὐ͵εοῖῖνε ἕδος ΑἹ αοά᾿β βυρετίη- 
ἰεπάϊης Κπονϊεάρε οὗ Ηἰβ Ἄσβοβεη; (δ) 
τῆς τεοορηϊείου Ὁ ἴπ6 οοπδβοίουβη 688 οὗ 
δδοῖ ἱπάϊν!υιαὶ] οὗ τῃε τεϊαξίοη ἰπ ἡ ΒΟ ἢ 
δε 5βίδπάβ τὸ αοά, νἱτἢ 18 ἱπιρεγαῖίνε 981} 
ἴο δοί[πεββ. 
“Ἔγνω Κύριος κιτιλ.: ὙΠς ννογάβ ἅγε 

τακεη ἔγοση ΝΌμ. χνὶ. 5, ἐπέσκεπται καὶ 
ἔγνω ὃ θεὸς τοὺς ὄντας αὐτοῦ, “1π (ῃς 
ταοζηΐηρ ἴδε 1οσὰ ν}}}} βῆενν ψν8ο ἅτε 
Ηἱ8᾽. ὙὍῆε ἱπιεπεῖνες υ8δεὲ οὗ ἅμοιν ἰδ 
11υϑιταῖεὰ Ὀγ αεη. χνίϊ!. το, Εχ. χχχίϊὶ. 
12, χ7, ΝΑῆ. ἱ. 7, ]Ϊομη χ. 14, 27,  Οοσ. 
νἱ!. 3, χίῖ!, τΖ, χῖν. 38, ΕΝ. πἰ., 64]. ἱν. 9. 
Ἂ κιτιλ.: ΤΒς ἰδηρσυᾶρε ἰ8 

Ρεῖπαρβ δποίδμες δοῦο οὗ ἴῃς βίου οὗ 
Κογδὴ: ᾿Αποσχίσθητε ἀπὸ τῶν σκηνῶν 
τῶν ἀνθρώπων τῶν σκληρῶν τούτων . . . 
μὴ σνυναπόλ' ὲν πὐστ. τῇ ἁμαρτίς 
αὐτῶν. καὶ ν ἀπὸ τῆς σκηνῆς 
Κόρε (ΝὩηι. χνΐ. 26, 27). Βυὶ ἴ58. 11. αὶ 
8 ΠαΆγασ ἰπ βεηπιεπε, ἀπόστητε σ- 
τητε, ἐξέλθατε ἐκεῖθεν καὶ ἀκαθάρτον 
μὴ ἄψησθε, . .. οἱ φέροντες τὰ σκεύη 
Κυρίου, οἵ. ἴχυκς χί!. 27. ΑἸ80 158. χχνὶ. 
13, Κύριε, ἐκτὸς σοῦ ἄλλον οὐκ οἴδαμεν, 
τὸ ὄνομά σον ὀνομάζομεν. Τῆς 58ρίτἰτυ4] 
Ἰορίς οἵ ἰδ ἀρρεᾶϑὶ ἰβ ἴῃ βαπὶς 88 ἴμδῖ οὗ 
ΑΔ. ν. 25, “ {ἔνε ἴἵνε ὃγ ἴε ϑρί τε, ὃν ἔπε 
ϑρίγις Ιεξ υ8 αἷβὸ νγαῖκ᾽, Βεηρεῖ «πίηκβ 
τδλὲ ἀπὸ ἀδικίας ἰ8 εαυΐϊναϊεπε ἴο ἀπὸ 

ῥοσείον, νὶ., νἱῖ. 117. 

ἀδίκων, (πε δρβίγαοϊ ἔοσ ἴδε οοπογείε; ὡλὶ 
ΨΕΓ. 21, “Ῥυγρα ΠΙπΊ86 1} ἔγοπ ἴΠπεβς᾽". 

νει. 20. ΑΙδουρὴ τἰῃς ποιίοπαὶ ΟΒυτγοῦ, 
τὰς εογῥμς Ολγί σε υόγηι, ἰδ ἀπλῆεςιεὰ 
ὈΥ δε νϑοϊ!]διίίοη δηὰ ἀϊβίογαϊ εν οὗ ἰΐβ 
τοι θεζβ, πανοσίμεῖεβα (δὲ) τῃς ΟΠυτςοἢ 
88 ΨῈ δχρογίδηοε ἱΐ οοπίδίῃβ πηδην υἢ- 
ΨΟΓΙΒΥ ΡῬεγβοῃβ, ἴς τεοορπίτίοη οὗ ποῦ 
88 τηεπίθεῖβ οὗ ἴδε ΟΠυγοῇ ἰβ ἃ ἐγίαὶ 
το ἔα. ὙΤῆε ποϊομδὶ ΟΠυτοῖ ἰ8 Ὀεδὶ 
δρυτεὰ 48 ἃ ζουπάδείοη, ννὩϊο ἢ ἰ8 οὐ οὗ 
βἰσῃς. Βαὶ τ[ῃε ἰάδα οὗ τς βυρετγβιγυςίαγα 
ταυβὲ Ὀε δά δεά ἱπ ογάἄεσ ἴὸ βῃδάον ἔοσίῃ 
δε ΟΒυτοῦ 88 ἐξ τηθεῖβ ἴῃς εγε. [ἴ ἰβ ἃ 
Βουβε,4 ἀτεᾶὶ ἤουδε ἴοο, ἔπε Ηουδε οὗ 
αοά (τ Τίπι. [1|. 15), ἀπά τπεζεΐοσε οοη- 
ταῖηΐπρ' ἃ ρτεᾶῖ νασί εἰν οὗ κίπβ πὰ συδὶ- 
ἰτν οὗ ζυτηΐτατε δηὰ υἱεπβὶ]858, Οη οἰκία, 
ἃ Ψδοῖε Βουδε, 45 ἀϊδβιϊπρυϊβηῃθὰ ἔγοτ 
οἶκος, ννὶοἢ τπυῖσμξ τηδϑη ἃ βεῖ οὗ τοοπῇβ 
ΟΠΙΥ, ἃ ἀνε! πη, δες Μουϊοη ἱπ Ἐα- 

ΎΒετε δῖ ἴνο 
τπουχῆῖβ ἰη {πε Δροβεῖς᾽ 8 πηὶπά, ᾿Βουρσμῖβ 
ψΠἰοἢ Ιορίοδ!ν ἀγα οοηβὶςείηρ, Ὀὰς ψ ΠΙΟΒ 
δαίΐδῃος εαοῖ οἵδε ἰῃ ῥγδοῖῖος. Τῆδβα 
ἃτε : (1) τῃς ΕΑ οὗ τῆς ἰάεαὶ Οδυτγοῖ, 
δηά (2) ἴτε ργονί ἀδητδὶ ογάεγίηρ οὗ ἴῃς 
δοῖυδὶ Ομυτοῆ. Ὁπ8Ὲ}} τπὲ ἀγαρ- πεῖ ἰ8 ΚΌ]], 
πὰ ἄγαν ἃρ οἡ ἔπε δεδοῦ, πε Ὀαά 88 
ἴῃ ἰξ σαπποῖ ὃε οδβὲ ἄννᾶὺν (Μαῖί. χιϊὶ. 47, 
48). Τηΐβ 18 ἔπε νὶενν οὗἨ (6 
τακεη Ὁ ἴῆς δίῃ ἐχροβιζοσβ, 6.9... Ογ- 
Ῥείδη, Εῤ. ἵν. 25. ὙΒδ εχρδηδέοη οἵ τῇς 
Οτεεῖΐ ςοπιπιεηϊδίογβ, ἴπδὶ Ὁγ ἴῃς “ ρτεδαῖ 
Βουδε᾽" ἰ8 τηϑᾶπὲ τῆς νογί ἃ δὲ ἴάγζξε, 
ἰδ ουξ οὗ παιπίοην τ ἴτε οοπίεχί. Ιἰ 
8 το Ῥε οὐβεογνοὰ τῃδὲ 5:1. Ρδυΐ Ἴχρίθββεδ 
δεῖ ἃ πηϊάες δηά τηοσς πορεῖαι! νῖενν οὗ 
τῆς υρννογ οἰαπιεπίβ πὶ ἴῃ Οδυτοῖ 
τδδη ἢς ἄοεβ ἰῃ τῆς ρδγδι]εἱ ραββᾶρε ἱπ 
Ἐοπι. ἰχ. 21, 22. ΤΒεῖα “δε νε88618 υη- 
ἴο ἀϊδῃοηουγ᾽" ἂς ““νεββϑεῖβ οἵ ψγϑίῃ 
Βιϊεά ὑπο ἀδβεγυςτίοη ᾿. Ηδετε ἴδμεν ἅγε 
411 δὲ ἰεαβὲ ἰὴ τῆς ατεδὶ Ηουβε, ἀπά 41} 
ἴος βοῖῶς ὑ86, ὄνεὴ ἰζ ἔος 1688 ποπουσγαῦὶα 
Ρύζροβεβ ἴπδπ ἔποβε βεγνεά ὃγ τ; νεββεῖβ 
οὗ μοϊὰ ἀπά ἰϊνεγ; δπά ἴτε πεχί νεζβε 
βυρφεδίβ (παξ ἰξ 8. ρεγῆδρβ ροββίδίε ἔογ 
τπαῖ νος Ππδά Ῥδθ ἃ “ νεββεὶ ὑπο ἀ158- 
Βοπουγ᾽ ἴο Βεσοπια εἰ ἔοσ Ποπουσγαθὶε υ568 
ἰα τς Μαβίογ᾽ β ρεζβοῃδὶ βεγνίςς. ἵγὲ 
ἅτε τεπιϊηάεά οἵ ἐπε νδτίουβ αυδὶ εἶεβ οὗ 
βυρεγβίγυςίατε πηεητοπεά ἴῃ τ (ον. [1], 12, 
“ἐ οϊά, 5[ νεῖ, οοβιὶν βίοπεβ, ννοοᾶ, μᾶγ, 
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ἱχθος.ν. 7. εἰς ἀτιμίαν. 21. ἐὰν οὖν τις ' ἐκκαθάρῃ ἑαυτὸν ἀπὸ τούτων, ἔσται 
καῖ. 13, σκεῦος εἰς τιμήν, ἡγιασμένον,; " εὔχρηστον τῷ ̓ ' δεσπότῃ, εἰς " πᾶν 

17, Τίς. ἰ, 
τ6, ἐἰΐ, α, δὲε τ Τίχ. ἱΐ,. το. 

Ρ 8εε τ Τίπι. νἱ, ττ. 4 1 Τίπι. ἱ, 4. 
13, 14,1 Οοτ. ἱ. 2,1 Ῥεῖ. ἰ. 1. δ ϑεει Τὶ 

νυν ϑεϑὶ Τίπι. νἱ. 4. Ἢ σ Τίῃ. ἱν. 7). 

Ὁ Βεν. ἰχ. 7, 15, Ὑ]Ὲ8 εἰς; οἱ. Τίς. (1... 
ἱ Τ᾿ Αείο νἱΐ. 50, ἰΐ. 2:, ἰχ. 14, 21, χχίὶ. τό6, ἢοπι. χ. 12, 

Ἵπι. Τίς, ἢ]. ο. 

αἰ, 13, 2 ἢ ἔργον ἢ ἀγαθὸν " ἡτοιμασμένον. 22. τὰς δὲ " νεωτερικὰς ἐπιθυμίας 
᾿ ΡῬφεῦγε᾽ δίωκε δὲ δικαιοσύνην, “ πίστιν, ξ ἀγάπην, εἰρήνην μετὰ 3 

23. τὰς δὲ 
ἰϑ " μωρὰς καὶ " ἀπαιδεύτους "" ζητήσεις “ παραιτοῦ, εἰδὼς ὅτι γεννῶσι 

ο 3 Μεος. ἱν. 8 οηϊγ. 

ἱἷ, 5. { Ὁ ετο οὐἱγ, ΝΤ. 

1 1ῃ8. καὶ ΟΡ ὌΡΟΚΤΓΡ, ἔ, νᾷ.» β8}., βυτδοὶ, ἀγπλ. 

8]ῃ8. πάντων ΑΟΕΕΤΟ, 17, 31, 73», ἴδτεε οἴμεγα (ΕΟ, 73 οὔ). ο]]. τῶν), 5, β88., 
Βυτδοῖ, 866 1 Οος. ἱ. 2. 

βίυὉ1ς ᾽ν. 8ες αἷδο νν'8ά. χν. 7γ. Εἰεϊά, 
Νοίος, ἱπ ἴος., βυρσρεβῖβ τιμαὶ δεσπότης 
Βεῖε ἰδ Ὀεβὲ τεπάεσοά ἐλδφ οἵσπόγ. 8εε 
ποίεβ ου σ Τί. 11]. :5 δηὰ νὶ, 1. 

γετ. 21. 81. Ῥδὰϊ ἄγορβ ἴῃς πιείδρδογ. 
Τῆς ρεπεγαὶ πιεδηὶης ἰ8 οἶδασ ἐπουρῇ, 
ἴδδλι ἃ τπιδῃ πιᾶὺ Ὀεοοσης “ μεανεῃ᾿ Β οοη- 
βυχαπηδῖς συΡ,᾽" σκεῦος ἐ (Αςῖϑ ἴχ. 
15), 1 ἢε ““τηϊδίδακε ποὶ ἢἷβ δηά, ἴο δίακε 
τῆς τηΐτες οἵ Οοά". ΨΠεη νὰ επάυε 
τῆς νεβ88615 συνε οοηβοίουβπεββ, ἱξ 18 βεοη 
τῆαις ἘΠΕ πιᾶν “ τίϑα οὔ βιερρίηρ-ϑίοηςβ 
οὗ πεῖς ἀεδά βεῖνεβ ἴο μίρμεγ τπίπρ᾽". 
Τῆς τις π88 Ῥδεη, ἰξ [8 ἱπιρ! ες, ἀπιοηρ 
τῆς “'νεβϑεῖβ ὑπο ἀϊβῃοπουτγ᾽". ““Ῥαυΐ 
ΨΆΒ δὴ δλσίποη νεββεὶ, δηὰ ὕδοᾶπ)ς ἃ 
ξοϊδεη οὔς. [1υἀδ8 ννᾶβ ἃ φοϊάδβη νεβϑεῖ, 
διὰ Ὀδοᾶπια ἂπ δαγίδεη οὐς (ΟΠτγε.). 
Βεηρεὶ βυρροβεβ ἰδδὲ τῆς ἐάν τις 'ἴ8 ἅπ 
εχμοσίδείοη ἴο ΤΊ ποῖ Ὠἰπιβεῖ. ΤῊΐβ ἰδ 
βυφρεδιεὰ ἴῃ ΟΝ. οἵ νεζ. 22, “ Βυς ἢες;,᾽" 
εἴς. Τῇς τοΐδσεπος ἴῃ τούτων 18 ποῖ 
αυἱξς οἷεατ. [Ια ἰ8 Ὀεβὲ ρεῖμαρβ ἴο ἐχ- 
φἰ δίῃ ἰξ οἵ ἴῃ ἔδϊβε δδοπεγ τπεπιβεῖνεβ, 
“ἐν 688618 υπίο ἀἰββοηουτ,᾽" γλίβογ ἴλη οὗ 
τη εἰν Ἰοαομίηρ οἵ ἱπητηογαὶ οπασγδοιεγίβεϊςβ, 
του οὗ οουγας 118. ἰδ ἰταρ!!εὰ. Τῆς 
τπογουρθηςδββ οὗ ἴπε βεραγδιίοη ἔγοπὶ ἴδ 6 
οοττυρτηρ εὐνϊτοητηθηΐϊ οὗ εν] σου ρΑηΥ 
ἰδ ἐκρεςϑερᾷ ὃγ ἰδῆς ἐκ. δηά ἀπό. δεῖς 
ἐκκαθαίρω οοουτα ἀραίη, 1: Οοσ. ν. 7, ἴδε 
ταδίδρμοσ ([1ενεῃ) Α180 τεΐεγβ ἴο ἴΠε σε - 
ταῦνᾶϊ οὗ ἃ ςοτγυριίηρ Ρεγβοηδὶ εἰεπιεηξ. 
Τδεῖς τῃς Ρεζβοῃ 8 ἴο ὃς Ἔχρεϊ δά ; πεσε 
ἴῃς Ῥείβοῃβ ὅγε ἴο Ὀς ἔογβακεηῆ. ἡγια- 

18 1πε εαυίναϊεπε ἱπ δοΐυδὶ Ἴχρεσὶ- 
ἐπος οὗ ἰδῆς 5' πη] ες σκεῦος εἰς τιμήν, 48 
εἰς τον τ ἡτοιμασμένον 18 οὗ εὔχρηστον 
τῷ δεσπότῃ. Ῥᾶζγε σ Οοσ. νἱ. σσ, "ἀπά 
δυο νετε δοπα οὗ γοὺῦ: δυῖ γε Ψεῖε 
ννΑβῃθα [Πτι να Βῃθα γὙουγβεῖνε8), Ὀὰϊ γα 
“νεσε βδηοῆεά᾽" (ἡγι. τε). 

ον: “Ἔνεδη τπουρῇ Πε ἀ0 
ποῖ ἀο ἰΐϊ, ἢς 15 δι ἔογ ἴξ, αηᾶ [28 ἃ οδρᾶ- 

οἷν ἴογ ἐπ᾽" ((γγβ). ὧλ΄' Ἐρῆ. ἰΐ. το, 
κτισθέντες. . . ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς οἷς 
πρ ίμασεν ὁ θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περι- 
πατήσωμεν, Δηὰ τεῆ΄. 

νεῖ. 22. νεωτερικὰς ἐπιθυμίας: 
“Ἐνεσυ ἱπογάϊηδιες ἀξδῖσε 18. ἃ γουτῃξα! 
ἴυ8ι. [Ι͂,εἰ {πε ἀρεὰ Ἰεάγη τπδὲ ἴμ γ ουρἣς 
ποῖ ἴο ἀο τῃε ἀεεοάβ οὗ με γουτδυΐ ᾽". 
(Οἤγυβ.). ΤῊΐ8 ἰ8 δου εχερεβὶβ ; γεῖ ἰξ ἴδ 
Τεδβοηδοϊςε ἴ0 ϑυρροβε ἴδαὶ Τί πιο νγᾺ8 
811}} οὗ δῇ ἀρε ἴο πεεά τῆς ννγηΐϊῃρ ἰῃ ἰϊ8 
πδίυγαὶ βεῆ86. ϑες 1 Τίηι. ἱν. 12. Ης 
845 ἦαδὲ Ὀεδη οδυϊ᾿οηδά ἀραϊπβὲ εἴτοσ οὗ 
τῆς ᾿πιεϊεςῖ; Βα πιυβὲ ὃς νγασπεὰ δἷδὸ 
(δὲ) ἀραίπϑι νίςε8 οὗ ἔπε Ὀἱοοά. 

φεῦγε" δίωκε δὲ, κιτιλ.: 546 ποΐδ οι, 
Τίτω. νὶ ΟἹ. ᾿ 

εἰρήνην : το Ὀς Ἰοἰπεά οἰοΒεῖγ νὰ τῆς 
ζοϊ!]ονήης ψνογάβ, οὐ. Η εὃ. χίϊ. 14. ὙΜΆς 
νοίάϊηρς ἴῃ σοπιραην οὗ ενὶ] της, ἢς ἰδ 
ἴο ουἱέναϊς ἐγ εη αν τεϊδείοηβ τυ τμοδα 
ΠΟ ἅγα δίποεγα ᾿Ἡνοσβῆϊΐρ οὗ ἴὰῆς βαπὶα 
Αοά 48 Πίπ,βεῖξ. οἱ ἐπικαλούμενοι τὸν 
Κύριον, ἑ.ε., ΟἸτίδι, ἰδ αἰπγοδβὲ ἃ ἐεοπηϊοδὶ 
ἴεγπὶ ἔος ΟΠ ϑιίδηβ. ὅὲες τε, [ἴ οοπιεδ 
αἱεϊπηχαίε!ν ἔγοπι [οεἱ ἰΐ, 32 (1, 5). 

ἐκ καθαρᾶς καρδίας 18 εἰηρῃδῖίς. 8ες 
Τίς, ἵ. 15, 16. 
Με ει. 23. ἀπαιδεύτονς: ἑρπογαπί. Απ 

ἱφηογαηὶ αυςβιίοη ἰβ ομς ἴπᾶῖ αγῖβεβ ἔγοπὶ 
ἃ τλϊδαηδετβιαπάϊηρ οὗ ἐπε τηδίῖεσ ἱπ ἀϊ8- 
Ῥυῖς. Μιίδβυπάετείδηδίηρβ ἅτε ἃ ἐγυϊευ! 
βοῦζοα οἵ βιτε. Οὐ τ Τίπι. νἱ. 4. 
παραιτοῦ : γεζεξεέ, ἐ.4.,) ϑυοἢ αυδδβιίοῃβ 

ΜΙ δὲ Ὀτουρῆς Ὀεΐοσε γοὺ: τείυβε ἴο 
ἀΐδουδ8 ἴεπ| Τῆς ΑΟΝ», αυοΐά πχϊρδὲ 
τηδᾶῃ τηοεῖγ, Ἐναάς (π6 περεβϑὶυ οὗ 
τηεειίηρ [Παπη. 

γεννῶσι: Ὑπεῖε ἰ8 20 οἵδε ἱπβίδηοε 
οὗ τῆς πιειδρδβοσγίοδὶ υδς οὗ {Π18 ννοστὰ ἱπ 
πε Ν.Τ. 

μάχας: ἴῃ ἴῃς ΘΑ ΚΕΙ δεηβα οὗ οὐηπέση- 
ἐΐομ, φμαγγεῖ, ἃ8 ἰῃ 2 (ογ. νἱὶ. 5, Τίς, 11}. 
9; δαυῖ ποῖ [48. ἱν. 1. 
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μάχας. 24. δοῦλον δὲ Κυρίου οὐ δεῖ μάχεσθαι, ἀλλὰ " ἥπιον εἶναι ἔξει ἱ. 
πρὸς πάντας, ᾿ δδιδακτικόν, " ἀνεξίκακον, 25. ἐν ἢ πραύτητι " παιδεύοντα 9. 1.5. ἶν. 

τοὺς ὅ ἀντιδιατιθεμένους, μή ποτε δώῃ 1 αὐτοῖς ὁ Θεὸς " μετάνοιαν  « ΤΒεει. 
( εἰς ' ἐπίγνωσιν ' ἀληθείας, 26. καὶ ξ ἀνανήψωσιν ἐκ τῆς ἢ τοῦ ἢ δια- ἔχχκοι 
βόλου " παγίδος, ' ἐζωγρημένοι ὑπ᾽ αὐτοῦ εἰς τὸ ἐκείνου θέλημα. 

Ζ 1 Τίαι. ἰϊϊ. 
2, Ὡοῖ 

111. 1. Τοῦτο δὲ γίνωσκε 3 ὅτι ἐν "ἐσχάταις "ἡμέραις " ἐνστήσονται « Ηρεξ οεῖν, 
Ὡοῖ ᾿ 

ἐδ τ 
, ἐΑ τ Ῥεῖ. ἰδ. 15. ςϑεε: Τίσι. ἱ. 20. 
νἱϊ. ο, το (Ῥαὺ] ἔϑεε : Τίσι. ἰΐ. 4. 
ν. τὸ οὗν, Ν. 

ΝΠ Ἡετε οὔἱυ, ποῖ εχχ. 
Ρ ἃ Αοἴδ ἰΐ. 17 (]οεἱ ἢἰΐ. 1), [48. ν, 3, 2 Ρεῖ, 11}, 3. 

ψἱ. 38, Σ Οοσ. ἱἰΐ. 22, νἱἱ. 26, 64]. ἱ. 4, Η δ. ἰχ. 9. 

1 δῷ ΟΌΟΚΕΡ, 17, πιᾶηγ οἴδεσβ. 

ε΄. . 

Ὁ : Οοσ. ἵν. 21, 2 (οσ. χ. σ, (δῖ. ν. 23, νὶ. 1, ἘΡΉ. ἷν. 2, ΟΣ: 14, Τίϊ. {..2, 1.8. ἱ. 21, 
ἃ Ηετσε ουΐυ, ποῖ υυχ' « Εοι!. ἰΐ, 4,2 Οοτ. 

δ 1 Τίπ,. 1. 7. 1μυκε 
Ὁ 2 ΤΒε88. ἰὶ. 2, τ. Εοπι. 

3 γινώσκετε Α [ΕἸΠΟ,, 17, οπε οἴδες γινώσκεται], 238, ἔψῸ ΟἸΠΕΙΒ, δ. 

Με ες. 24. δοῦλον δὲ Κυρίου: πεῖε [ἴ8 
υϑοὰ ἴῃ [18 δρεοίδὶι δρρ]ἰοδιίου ἴὸ ἴῃς 
τηϊηϊβίεσβ οὗ τς σμυγοῦ. Οη τῆς φεπογαὶ 
τεδοϊίη, 8εεὲ 1 Τῆςββ. ἰΐϊ. 7, 1 Τίπι. 111. 3, 
Τίε, 11... 2. ᾿ ᾿ 

ἥπιος, 48 ΕἸ]. ποίεβ8, ἱπ1 1168 επί ἐπ ββ 
ἴῃ ἀεπιεάπους, πραύτης πιεεκηα58 οὗ ἀΐ8- 
Ῥοβίξίοη. “ Οεμέϊε ὑπίο 411 τε, 80 ἢς 
ΜΙ Ὀς αῤέ ἐο ἐφασλ ; γογδεαγίπρ τονγατὰβ 
ὀρΡοπεηεβ; 80 ἢς Ψ1Π Ὀς 40]ς ἴο εογγεεΐ 

(Βεπρεὶ). 
γε. 25. τοὺς ἀντιδιατιθεμένους : ΤΕΥ 

ΨΏΟ εἴτ ἔγοπιὶ τίρμε τὨϊηκίηρ γε ἴο Ὀ6 
ἄδαϊο νι 8. τεπετῪ ἀηὰ σοπεί ἀεσαίεῖ 
88 ἴπεγ τ 0 ετσ ἔγοτα τίρμὶ ᾿νίηρ. Οὐ, 
ΟΔ!. νἱ. 1, καταρτίζετε ἣν τοιοῦτον ἐν 

τι πραύτητος. ϑεε 8]80 ἙΟἤΔΡ. ἱν. 
2, ἃπὰ τεῆ. Εἰεϊά ἰδ κεβ ἀντιδιατι 
88 εαυϊναίεης ἴο ἐναντίως διατίθεσθαι, 
“10 φοπίγαγίννῖβα ΟΥἡἨ δάνειβεϊυ δἵ- 
ξεοϊοά ". ϑι πιεῖν Απιρτγοβίδβιεσ, δὸς 
φιὶ ἀΐνεγεα Ξεπέϊεηί. Ἐἰεϊά ποίεβ (ῃδὲ 
“τς ΟΠΙΥ οἴδες ἐχδπιρίε οἵ ἴῃς οοπηρουηὰ 
νεῖ ἰ8Β ἴο Ῥὲ ἐουπὰ ἰπ Τωοηρίπυβ περὶ 

ους, χυ!!. 1. Τῆς ΑΟΝΡ. δηά ΕΑΝ. ἰδκε 
τῆς ννοτά Πεσα 88 τηϊὰ άϊε, ἐλ η: ἐλαΐ οῤῥοσο 
ἐλονιδείυες, ἐο5 φηΐ γεςίφέμπέ [νετὶτδι}} 
(νυ]ς.). νοη ϑοάδη βηάβ ἱπ ἐμΐβ ννοσά τῃ8 
ΚΟΥ ἴο ἔδις πιεαηίηρ οὗ ἀντιθέσεις, τ Τίπι. 
νὶ. 20. 

μήποτε (ποῖ εἰβδεννῆετε ἰῇ Ῥδῃ])} -- 

δώῃ: Τῆς Ββυδ)]υποῖίνε βεθπὶβ ἃ 8ύ0η- 
ἰλοείοδὶ πεοεβδιῖγ. ὅϑες 1. Η. Μουϊϊτοη, 
Ογαναριαῦ, νΟ]. ἷ. ΡΡ. 55, 193, 194, Β[488, 
Ογανπριαν, Ὁ. 213. Οη ἴδε οἵδε παηά, ὟΝ. 
Η. τεχὶ, απὰ ννΊπετ- Μουϊοη, Ογανηαν, Ρ. 
374. τελὰ δῴη, ορίδῖϊνε. 

νοιαν: [ἰ 18 οογίδί ἶν ἱταρὶ δά 
ἴπιδὲ ἔλϊ8β6 ἐὨδοτίεβ ἴῃ τε! ρίοη ἀγα ποῖ ὑη- 
ςοπηεοϊεᾶ νἹἢ πιογδ] ΟὈΪ’αυΐεν ἀπά ἔδυ 
Ρσδςῖίος. 8εε Τίξ. ἱ, Σ5, τό, 11], χχ. 

νει. 26. ἀνανήψωσιν ἰ8 ἴο Ὀε οοη- 
πεοίεά νἱτἢ εἰς τὸ ἐκείνον θέλημα. Οοτη- 

Ὲ ἐκνήψατε δικαίως, 1 Οοτ. χν. 34. 
κείνον τῇδη τείεγβ ἴο ὁ θεός, ἀπά θέλημα 

ΜΜ11 ἤᾶνα ἰἴβ υδ0}2] ἔοτος 28 ἴῆς ΝῚ]] οὗ 
Αοὰ (βεε τ: Ρεῖ. ἱν. 2): Τλαὲ ἐδεν τολο 
λαά δεεη ἰαλεη οαῤῥϊος ὃγ ἐκε ἀδυϊὶ νιαν 
γέσουεν ἐλεμισεῖυες (γαοῥίδοαπέ, να Ε.) ομὲ 
ΟΥ̓ λὲς σϑπαᾶγε, 80 ἂς ἐ0 Ξεγῦε ἐΐε τοίϊϊ οΓ 
Οοά. Τηῖβ ἰδ Βεζαβ εχρίαπδιίίου ἀπά 
ταὶ οὗὁἨἁ νοῦ ϑοάδη (πεδγῖγ), ψῇο Ἵοπι- 
Ρᾶτεβ αἰχμαλωτίζοντες, 2 ὕοτ. χ. 5. ἵὲ 
[48 ἴῃ6 δἀναπίαρε οἵ ρίνίπρ ἃ πδίισγαιὶ 
τεΐεγεθος ἴο αὐτοῦ ἀπά ἐκείνον τεβρες- 
νοεῖν, νν]οἢ ἀγε επιρίογεά δοουγαιεῖν ἴῃ 
1, 9. Ὑῆε ραγαάοχίοαὶ υβς οὗ ζωγρέω ἰῃ 
Γυκο ν. 10 τηυδὲ ποῖ θὲ τἰἀκεὴ 88 ἀείεγ- 
τηϊηΐπρ ἴῃς υβςὲ οὗὨ ἴδε ψογὰ εἰβαεινῆσσε. 
ΟΥ τῆς οἵδεῖ εχρίδηδιίίοηβ, ἐμαὶ οὗὅὨ τῃς 
ΑΝ. δηὰ ΨΝυϊξ., ῬνὩίο ἢ δυρροθεβ δὴ ἰπ- 
εἰςβδῃε δυῖϊ ποῖ ἱπῃηροββίδ]ς τεΐεγεπος οὗ 
Ὀοῖῃ αὐτοῦ ἀπά ἐκείνον ἴο τοῦ διαβόλου, 
18 Ῥγδζεγδαδὶς ἴο ἰἢς ΕΟΥ., Το] ονίης ὙΝ εῖ- 
βίεῖῃ δηὰ Βεηρεῖ, πο τοΐειβ αὐτοῦ 
Ὀδοῖ ἰο δοῦλον Κυρίου, πὰ ἀϊεβοοίαϊεβ 
ἐζωγρημένοι ἔτοπι παγίδος, ν»ἱτἢ τ Πίοἢ 
ἰδ παίυ γα! γ σοπηες Τῆς τεΐεσεπος οὗ 
αὐτοῦ δηὰ ἐκείνον ἴο [πες Βαπης διδ᾽εςϊ, 89 
Βίνδη ἰῃ τῇς ΑΟὟ᾽, ἰ8. ραγδ]εἰεὰ Ὁγ ΥΝν ἰβά. 
1, 16, συνθήκην ἔθεντο πρὸς αὐτόν, ὅτι 
ἄξιοί εἰσιν τῆς ἐκείνον μερίδος εἶναι. 
ΟΠΆΡΤΕΚ [1].---νν. 1-. ΕἘΕν1] εἰπιδβ 

τε ὑροη υ8; ψΨὰ ἤάᾶνε ἱπάεεά ἀπιοηρβὲ 
0.8 Βρεοϊπιοηβ οὗ ἴῃς Ῥεῖ μηαὶ ἱσηροβίοσ, 
ΨΟΓΙΩΥ ϑυοσεβϑοσβ οὗ [ᾶπηεβ δηδ []δτὴ- 
ὕγεβ. Τῆς βδβογε ίνεά παΐαγε οὐ ἰδεῖς 
δίσοαββ, νυν} θ6, πονγενεσ, ραΐεης ἴο 8]. 

γετ. ᾿. ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσον- 
ται: ΑΙΠουρῇ 81. Ῥαυΐ μαὰ δραηδοηεά 
μί8 οὔςε σοπβάξης εχρεοϊδιίοη {πδὲ ἴδε 
1 οτὰ νουἹά σοτης ἀραὶ ἀυτίπρ 8 οὐνη 
πϑδεῖπγα, ἰτ ἰ8 μἰαίη ἰδὲ Πεγα, 45 ἰπ Σὲ 
Τίπι. ἵν 1, με σὰ τῆς πὸ πονν ῥσο- 
βεπὶ 88 μαζί οὗ ἰῆς ἰδϑὲ ἄαυβ, ὅ6ες ἀπο- 
πρέπον ..... εἰσιν οἱ ἐνδύνοντες, νν. 5,6. 
δ ρσορδδίίοδὶ ἔογῃ οὗ ἔς βεπίεηςς ἰβ ἃ 
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2, ἍΜεος. 
4 

ἀ Ἡετζεοηΐγ, 
ὩΟΙΓΧΧ. ΕἾμυΚο χνὶ. 14, 4 Μεςς. ἰΐ, 8 οηἱγ. 
Βοπ. ἱ. 30, 1.5. ἷν. 6 -- : Ρεῖ. ν. 5 (Ρεον. {ἰΐ. 4). 
ἐἰ, 3. [μὐκὸ νἱ. 
1, ὩΟΓΟΧΧ. Ὁ ετγο οὐἱγ, ποῖ υΧΧ. 

4 ἥετε οὔἱγ, οὶ υχχ. τ [ἢ 
τΑςίδ χίχ. 36, σον. χ, 1:4, χἰϊΐ. 3, Εςςῖυβ. 
ν ετε οὐ, ποῖ υΧΧ. 

18. 

τηεϊογίοαὶ ννὰν οὗ βαγίηρ ἔπδῖ τῆΐπρβ γε 
δοίης ἔτοπι Ὀδὰ τὸ ννοσβε. Τῆς βδτης δο- 
φουηῖ 8 ἴο Ρε ρίνεη οὗ 2 Ρεῖ, {1ϊ..3 : 1υάς 
18. 8ι. ]οδη βᾶυβ ῥ᾽ δίηἶγ, "1 [8 ἴῆς 1δϑὶ 
πουγ᾽ (1 ]οδη 1ἰ, 1:8). ὅ8εε ποῖδ οὔ 1ἱὶ 
Τίιπι. ἱν. τ. 
ἐνστήσονται : τοὶ δὲ ὠῤοη ιἰ5, ἱμδία- 

διηὶ (νυ]6.). 
χαλεποί: ργίευοις {Ἐν}, Ῥυϊ ποῖ 

ὨΘΟΙΒΒΆΓΙΠΥ ῥόγίϊομς (ΑΝ) το τθοβε μῸ 
ἔξεὶ ἐπ εῖγ στιενουβη 688. 

Υει. 2. οἱ ἄνθρωποι: "πα κὲμά ἴῃ Βεπε- 
ταὶ, ποῖ οἱ ἄνδρες. ΤῊΪΒ [18ὲ οὗἩ Ὠυπηδῃ 
νῖςε8 βδῃουὰ Ὀς οοτηρατοά ὙΠ δαὶ ρίνεη 
ἴῃ Εοπι. ἰ. 29 :44.; ἀλαζόνες, ὑπερήφανοι, 
γονεῦσιν ἀπειθεῖς, ἄστοργοι ἅτε φΟΠΊ ΠΟΙ 
ἴο ὈοΙδ ρδββδᾶρεβ. φίλαντοι Δρργορσὶ- 
δἰεῖν πεδάβ 8 γᾶν, ἊἼἰζοίβτηῃ οἵ 8ε]- 
φεηίγοάπεββ δείηρ ἴῃς τοοὶ οἵ δἰπηοβὶ 
ΦἜΝΕΙΥ δ'π, ᾿υδὲ 48 ονε ννϑϊο “ βεείεῖῃ 
τοὶ 118 ον" (1 Οὐος. χίϊὶ. 5) ἰ8 “δα 
ΤΟΙ δΙπιεπὶ οὐ δε ἰανν᾽ (οπι. χιϊ!. το). 
φιλαντία ἰ5Β υδεὰ ἐανουγδῦν ὈῪ Ατίβ- 
τοῖς ἱπ τς βεπβε οὗ ς“φίγζγεςῤεοέ (Νίο. 
Εἰλ. ἰχ. 8. ). Βυὲ “πος [δε βεπδβὲ οὗ 
δίῃ ἰβ {τὰν ἔεϊς, βεϊἔγεβρεος Ῥεοοσηθβ δῃ 
ἰπλάεχυδλις δαβὶβ ἔοσ πηογὰὶ ἴἤθοσυ. 850 
ῬΏΠο (με Ῥγού. 15) βρεᾶκβ οἵ ἴποβε γῇο 
ἂς φίλαντοι δὴ μὰ ἢ φιλόθεοι ̓" 
{(Όεδη Βεγηδζά, ἐμ ἰοε). 

φιλάργυροι : οςονεϊουδβηεβ8 (πλεονεξία, 
οι. ἱ. 20) πδίυγδ! γ βρτίπρ 8 ἴγοϊῃ, οἵ 18 
ΟὩς ἴοσγτῃ οὗ, 56} Π5ῇπ6ββ ; Ὀυὲ νγὰ ολπηοῖ 
ΒΌΡΡοβε νυ ΟἾγγβ. (παὶ ἴδετε ἰΒ ἃ βἰ πιὶ- 
ἴατ βεαυεηος ἱπιεηδεὰ 411 [Ὡτουρἢ. 

Οἰδεῖ σοπιρουπηάβ οὗ φιλ.- ἴῃ τῆς Ρδβ- 
ἴογα]β, δεβίάεβ τῆς ἔνε ται οοουγ παῖε, 
ἃτε φιλάγαθος, Τίι. ἱ. 8, φίλανδρος, 
φιλότεκνος, Τίί. ἰ(. 4, φιλανθρωπία, Τίϊ. 
1... 4, Φιλόξενος, τ Τίπι. [1]. 2, ΤΊξ. ἱ. 8. 

ἀλαζόνες, ὑπερήφανοι: δἰαέΐ, Ξεῤῥεγ δὲ. 
Τῆε ἀλαζών, δοαςέζμϊ!, Ὀεῖγαγβ δίβ οῃδτ- 
Δοῖες ὃν δ τνογάβ; τῇς ὑπερήφανος, 
λαμρλέν, ταοτα ἀβυ δ! Ὁν Πἰβ ἀεπηεδπους 
πὰ εχρτγεββίοῃ. 

μοι: αδιιςῖνε, γαϊΐεγς (ἘΝ); 
ποῖ πεοαββδυν δίασῤῥεηιεγς (ΑΝ). 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ΒΒ 

, ἘΝ Ἰδὰ. (1), Εςςϊυδ. (2), 4 Μδος. ας 186ς τ Τίη,. ἱ. ο. 
οϑεο: Τίπι. ἱ 

ετε ϑαι ποῖ υχχ, ε΄. Τίς, ἱ. 8. ΄ 
χ. ΠῚ 

ΠῚ. 

1 σπι. ἰ, 30 οηΐγ, Ν.Τ. 1ὰκὸ ἰ. δι 
μι Τί τ τινα τις 5ο, δι Τίς ἱ 6) 

πὶ οα. ἱ. 
ῬῬειον. χχνίϊ. 20 οὔϊγ. 

8 ἴκὐκε νἱ, τό, Αςίδ νἱΐ. “2. 
ν ετε οὐἷγ, οἱ ΟχΧΧ. 

ἰϊ, ασ. 

: Τί. {ἰ1. 6. 
χ Ἐοτω. ἰϊ. 20 ΟὨΪΥ, ποῖ υΧΧ. 

γονεῦσιν ἀπειθεῖς ἀηά ἀχάριστοι παίυτ- 
ΑΙΙῪ ξο τορεῖδογ; βίποε, 8ἃ8 Βεηρεὶ οὔ- 
βεσνεδ, στδίίζυἀς βργίηρβ ἔγοπι 8114] ἀπίγ. 

νεῖ. 3. ργοι: τοίέλομέ παίμγαϊ 
ἀδερβοπ, δὲμο αὔεοίδοπε. ΤὨϊΒ δηά τῇς 

τα ῥγεσθάϊηρ δἀ)γεςιῖνεβ ἀρρεᾶσ ἴὸ ἢανς 
τεΐδγεπος ἴο ἀοπιχεβιὶς γο]διϊοηβ. 

ἄσπονδοι: ἐνιῤίαεσαδίε, εἰπε ῥαεε (αὖ- 
4μεέ ζοεάενε, Ἐοτη. ἱ. 31); ποῖ ἐγμεό- 
ὄγεαλενς (Α.Ν.), ψ μος νου] ὃς ἀσύν- 
θετοι, ἔσπι. ἱ. 31; ἴῃς ἄσπονδος τεῖι8ε8 
ἴο τεδὲ υνἱ ἢ ἢϊ8 ἔος δὲ 41]. 

διάβολοι: ΑΟΝ.πλ. μετα ἀπά ἰπ ΤΙξ. ἰϊ. 3, 
888 "παλεδαΐες. 86εε ποῖς ου σὲ Τίπι. ἰἰϊ. 
11. 

ἀκρατεῖς: τοΐέλομέ Ξεἰγιεοκίγοί (Ἐ.Ν.) 
ταῖμος πα ἑποομησπέ (ΑΝ). Τῆὲ 
ἰαῖῖες ψοσζὰά 88 ἃ ρυγεῖν βεχιδὶ τεῖοσ- 
εῃςα, ψἤετεᾶβ ἀκρατεῖς, ἃ8 ΟὮτΥΒ. ποίεβ, 
ἰδ υϑεὰ “ὙΠ τεβρεοὶ ΟῚ τὸ τδεὶγ 
τοῆζυς, δηά τδεἰς ἀρρεῖϊϊε, ἀπά εγειγεοιας 
εἶδε ". [τ ἰδ πδίυγδιῖν οουρὶεὦ νυν 
ἀνήμεροι, πέγεε, ἐνωρέίες. ““ ϑίπιυ! εἴ 
ΤΑ ἶ1ε8 εἰ ἀυτὶ ᾽᾿ (Βεηρε!). 

ἀφιλάγαθοι: Νο ἰουεῦς οΓ ροοά 
(Ἐν), πε ροοὰ Ὀεὶπρ “τϊπρ8 ἴτας, 
οποῦγϑθϊ]ς, ᾿μ8ῖ, ρυτς, Ἰονεῖγ, δῃὰ οὗ 
οοά τεροτι ᾽" (ΡΏι]. ἵν. 8). 

ὅιλάγ ,» Τις αν. 8, δ88 τῆς βᾶπιε γεΐεγ- 
ἐπος. [|8 ἃ ομαγδοιεγίβεῖς οἵ ἐς δεᾶ- 
νεηγ ΜΝ βάοτῃ (Υν8ά. νἱΐ. 22. ΤῇςἊς 
ΑΟΝ. ἴῃ Ὀοϊῃ ρ]λοεβ πδύγοννβ πε τεΐεγεπος 
τὸ Ῥεβοπβ: δεῤίδεγς οΓ ἐλοςε ἐκαὶ ὧν 
οοᾶ; Α ἰουέγ οΥΓ ροοά »ν'μ. ΤὍΤῆε 
ζΕ. οἰκο δεπὶρηίίαίε, δεπίρημνι, ἄοεδ 
ποῖ Ἔχργεββ ἴῃς δοῖϊνε ροβίεϊνε ἴοτος οὗ 
ἴδε ατεεκ. φιλάγαθος ἀηὰ ἀφιλάργνρος 
8: ρρίεὰ ἴο πε Ἐπηρεζοῦ Απίοπιηυβ ἴῃ 
ἃ ῬΑρυτσαβ οὗ ᾿ϊ. Α.Ὁ. ννἰςἢ δἴ8ὸ 868 τπ6 
τογπὶ ἀφιλοκαγαθία (ρετῇ. -- ἀφιλοκαλο- 
καγαθία) οὗ Μᾶτουβ Αὐτεῖϊϊυ8 (Μουϊίοη 
δηὰ ΜΙΠραη, ἘΧΡΟΒ ΟΡ, νἱϊ., νὶ, 376). 
ες. 4. προδόται: Π88 π0 Βρεοῖδὶ τε- 

ἔετεηςε ἴο ρεγβεουκίοη οὗ ΟΠ τί βείδηβ. 
τετυφωμένοι : ες ηοῖς οη τ Τίπ). {ἰ]. 

Τῆε ροβίεϊνα 

νει. 5. ἔχοντες (βεε ποίε Οπ τ Τίτη. ἱ. 
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7 εὐσεβείας τὴν δὲ "δύναμιν αὐτῆς " ἠρνημένοι " καὶ τούτους " ἀπο- γβδε: Τί, 
τρέπου. 6. ἐκ τούτων γάρ εἰσιν οἱ " ἐνδύνοντες εἰς τὰς οἰκίας καὶ ει ζοε, ι. 
4 αἰχμαλωτίζοντες 1 " γυναικάρια ᾿ σεσωρευμένα ἁμαρτίαις, " ἀγόμενα ΕΗ Ἢ 
Ὁ ἐπιθυμίαις δ' ποικίλαις, 7. πάντοτε μανθάνοντα καὶ μηδέποτε ἢ εἰς 5. ΠΝ 

Ὁ ἐπίγνωσιν "ὶ ἀληθείας " ἐλθεῖν δυνάμενα. 8. ὃν τρόπον δὲ ἸΙαννῆς εξξς ΤΤΊα. 
ψ. 

Ν., 4 Μεος. ἱ. ἐξ εἰς. 
« ετοε οπΐγ, ποῖ ΟυΧΧ. 

τ Οος. χὶϊ, 2, Οἱ]. ν. 1:8. ἃ Τίς. εἰ. 3. 
40, Ηοῦ. ἰἱ, 4. χἰϊί. 9, 148. ἱ. 2, 1 Ῥοῖ. ἱ. 6, ἱν. το. 

ς ετε οὐἱγ, ΝΤ. 
ἔ Ῥτγον. χχν. 22, ᾿υἀΐτ ἢ αν. εἰ, χα. χίϊ. 2ο. 

ὉΉεζεοαϊγ, 
ἁ [ωὐκε χχίὶ. 44, Βοτῃ. νἱΐ. 23, 2 Οος. χ. 5. 

Ε Άοπι. ἰΐ. 4, νἱϊΐ. 14, 
Μεῖιι. ἱν. 84. (π᾿ νόσοις) - Ματῖκ ἱ. 34 τ κε ἱν. 

κϑοεει Τίπι. ἰΐ. 4. 

1 αἰχμαλωτεύοντες [ΕΡΏ. ἱν. 8] ὈΞΚΙ,; δάά τὰ ἃ ἔενν ουγείνεδ. 

19) μόρφωσιν, κιτιλ.: Ηαδεμέες Ξῤεοίοι 
φυΐάενι ῥίείαίδ. Νῆε Ὦανε δἂῃ εχᾶοῖ 
Ῥάᾶγα οὶ ἰῃ Τίς. ἱ. τ6, θεὸν ὁμολογοῦσιν 
«ἰδέναι; τοῖς δὲ ἔργοις ἀρνοῦνται. ὙΏΕΥ 
Μεῖα ῥγοξεβδίηρ Οἢγιβείδπβ, ας ποιμίηρ 
ππογα ; βεπαΐης ΟἸτίβείδηβ πιαδὲ δ]80 δὲ 
Ῥτγοξεβδίηρ Οδγβείδπβ. Τηΐβ οοπβίάεγα- 
τίοη τοπιονεβ ΔπῪ ἀἰβῆου!ν ἐμαὶ πᾶν ὃς 
ἔεϊε Ὁγ ἃ σοπιρδγίδοη οὗ [15 ραββᾶρε ἢ 
Εοπι. ἰϊ. 20, Ψ δεσε ἴξ 8 ἱπιρίἰεὰ τῆδι ἐξ 18 
Δ Ῥοϊηϊ ἰῃ τπε [6νν᾿Β ἔανουγ [πὶ ἢς δδ8 
τὴν μόρφωσιν τῆς γνώσεως καὶ τῆς 
Ηλι Ἦν τῷ νόμ . δε μόρφωσις, 
δι δοάϊτηςηϊ, 18 οχίοσηδὶ ἰῃ ὈΟΓὮ οδδ868, 
Ὀυξ ποῖ υηγεδὶ 48 ἔδ 458 ἰἱξ ζοεβ. Τῆς 
ἰπεβεσιίνεπεβθ οὗ ἰξ δὶ:ε8 ἔγοπὶ τῆς οο- 
εχίβίεποε ἴῃ ἴῆς τηϊηά οὗ Πἰπὶ ΠΟ “" Πο[ ἀ8᾽" 
ἰξ οὗ βοπιε οἴδεσ χυδί εν πὲ πευΐγα 868 
ἴπε δἀναπίασε ῃδίυγα!Υ ἀδγίνδο!ς ἕτοτι 
ἴδε ροββεββίου οὔ {πε μόρφωσις ἰη 
αὐεδῦοη. [Ιἢ {Π|8 οδβε, ἰξ νδβ τῃδὲ 
πεν οὗ ψῇοπι 8ι. Ῥαυὶ ἰ8 βρεακίηρ δά ἃ 
Ρυγεῖγ τῆεοσζεῖοαὶ, δοδάδγηΐς ἀρργεβεη- 
ϑίοῃ οὗ ργδοῖϊίςαὶ Ὁ" τί βεϊδπ νυ (εὐσέβεια, 
8εει Τίσῃ. ἰϊ. 2), Ὀὰξ ἃ Ροβίξινε ἀ βθε]οῇ ἴῃ 
τῆς αοϑρεὶ 88 ἃ τερεηοσδίίηρ ἴοσγες. Οοση- 
ῬᾶῖῈ δι 81. [οπη βᾶυβ οὗ ἴδε συ ϊοσβ 
ΨὮΟ Ὀεϊϊενεὰ οὐ [688 δυϊ ἀϊά ποῖ οοη- 
ε88 Ηἰπὶ (]} οὔ χίϊ. 42, 43). ὙΠΟ ἴοο 
νεῖ φιλήδονοι μᾶλλον ἢ φιλόθεοι. [π 
Κορνιαὴς τὰς οδβε ἰβ βίπιί ἰδ: [ἢ ροββεδ- 
βίοῃ οὗ ἀπ λάτηϊγαδ!ε ποσὰ] οοάς ἀϊά τοὶ 
τρᾶκς ἴῃε δεν 8 πιοσδὶ ργδοεῖος Ὀεϊίοτ μδῃ 
παῖ οὗ τε Οεπεῖῖε (8ες ϑαπάδλυ δπὰ 
Ἠεδάϊαπι οὐ ἔοπι. ἰϊ. 20). Ὑποτε ἰδ 
τπεγείοτε πὸ πεζεββν ἴὸ βαρροβε ψ ἢ 
τιρπεοος ἐδαὶ “τε τοττιϊπδιίοη -ωσις 
ἀεποῖςβ τῆς αἰπιίηρ δἴζεσ οἵ δβεςιίηρ τῇς 

ἡ" (ϑοιγπαὶ 9.7 ΟΙα:5. απὰ ϑαεν. 
Ῥλϊ οὶ. (1857), 111, 115}. 

δύναμιν: τε ορροδίτίοπ δὈεῖννδεπ 
μόρφωσις Δηά δύναμις Ππετε ἰΒ ἴῃς βᾶτης 
88 ἴῃαι Ὀεΐνεεη δύναμις Δηὰ σοφία ἰπ: 
(ον. ἰϊ. 5, οζ λόγος, : Οοτ. ἱν. 19, 20, 1 
ὙΠεΒ8. ἱ. 5; 866 δ[8ο Ηϑδ. νἱΐϊ. τ6. 
ἠρνημένοι : Τὸ ἀδη} α ἐλίηρ οἵ α ῥεν- 

505 ἱπνοῖνεβ Αἰ νναυβ τῆοσγε ἔπδη δ δοῖ οὗ 

{πε ταϊπά ; ἴξ πχεδῃβ οδγγγίηρ [ῃς περδίοη 
ἱπίο Ἰριβξεςε: ὅ8εε ου σ Τίτι. ν. 8. 

καί: ρΡειὮδρ5 γεΐεγβ Ὁδοῖ ἴο ἰΐ. 22, 23. 
Ψψεῖ. 6. ἐνδύνοντεξ: τσλοὸ ἱἐπείπμαίε 

ἐλενιδεῖνες ἑπίο κομδες [ΜὨϊο ἢ ἘΠΕ ονεοῖ- 
ἴῶγον), Τίς. ἴ. τσ “Οὔβοσνα πον ἢ 
βῆονβ ἵπεὶγ ἱπιρυάεπος Ὀγν τπϊ8 ἐχργοβ- 
βίο, {πεῖς ἐν μα ον ΜΆγΒ, {πεὶσ 
ἀεςεί] πε88 τγ8.). παρεισέδνησαν 
(1υἀε 4) ἀπά παρεισῆλθον (αι. 11,4) ἅτε 
βίγα δῦ εχργεδβίοῃβ. 

κάρια: Μμίϊεγομίας. ΟὨγγβ. 
δουξεῖν ἱτηρ 68 {παῖ τῃς νἱοτηβ οὗ (δε 
οὐδῆγ Βογεῖίοβ ἡγοσς “8. ν ψνοπλεη ᾽᾽ οὗ 
ῬοΙἢ βεχεβ: “Ηὰ ψῆο ἰβ δᾶϑυ ἴο ὃς 
ἀεςείνεά ἰ8 ἃ 5|}}γ ᾿νοπιᾶη, δηὰ ποιπίπρ 
κε ἃ πιδῃ; ἴογ ἴο δε ἀεςεϊνεὰ ἰδ τς 
Ῥαγὶ οὗ β.}}γ ννοσῆβη ᾽ν. ὅ8:. Ῥαυΐ, δον- 
ἐνεσ, ὐπμονα ἀΟπῖσο οηΪγ. Η 

σεσωρ. α ἁμαρτίαις: ονεγιυλεϊν»εα, 
ταῖμος τἤδη ἐβουληνμν: (βεβαρημένα) 
(Εἰε]4). [18 ἔδεσε δὴν οοπίγαδβι ᾿τηρὶ εὰ 
δεΐννεςη 86 ἀϊπιϊηυτῖνς, ἰηάϊςδιίηρ τῆς 
πε χηϊ ἤσδηςς οὗἩ ἔπε τνοπηεη, δπὰ τῆς ἰοδά 
οὗ 81π8 ννῆϊο ἴΠῸῪ σαν) ἈὮὈς Υεῖῖε 
(ᾳφυοιεὰ Ὁγ ΑἸ), ποῖεβ τπαὶ ἃ βἰπ-ϊδάεη 
οοπβοίεηςε 18 δλβὶϊγ ἰεπιρι θὰ ἴο βεεῖς ἴῃς 
ελϑβῖ δὲ τηεϊῃοά οἵ γεϊϊεξ. 

ποικίλαις : Το ἰ8Β πο ρτεδὶ ἀϊξ- 
βου ἐπ ἀϊνετιίηρ Πεπὶ ἔγοπι (Ὡς τίρδι 
Ῥαΐῇ, ἴοσ {πεν ἃγα ἱποοηβίδηϊ ὄνδη ἰη νῖςα. 

νεῖ. 7. πάντοτε μανθάνοντα: ΤΏΕΥ 
δανε πεένεσ σοποεηϊγδίεα ἐπεὶς διϊεπίοη 
ΟὨ δῃγ ϑρίσιτιαὶ] {τὺ ἢ 8ὸ δβ 9 Πᾶνα 
Ἰεάγηῖ ἰξ δπὰ δϑδβιπιηϊαιϊεὰ ἰξ. ὙΏΟΥ ἃτα 
Δἰνναυ8 Ὀεὶπρ αἰτδοιε ὉΥ “" ΒοπΊε ΠεΊΝΟΣ 
τοΐηρ,᾽" τι καινότερον (Ας(Β χνί!. 21), ἀπά 
τῆυ8 τπεῖς ροννεσ οἵ σοτηργεμεπβίοη ὃ6- 
οοὔλε8 δἰγορῃϊςά. 

μηδέποτε: Εοτ περδῖίνεβ ΨνἱὩ τῆς 
Ῥαζγιςῖρὶς, βεε Β[ββ, Ογαηρηαῦ, Ρ. 255. 

εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας : ὅεε οη 1 Τίπι. 
1:. 4. 

ὕει. 8. ὙΤῇε δροβεῖς πον σεΐυσηβ 
ποῖὴ ἴπ6 γυναικάρια ἴο {πεὶγ δεάυςετγδβ, 
ΨΒοΙΩ δα σοΙῃρᾶαβ ἴὸ ἴδ πιλρίοΐϊδηβ 
Ψῆο νη ῃβιοοά Μοβεβ απὰ Αδζοῃ, Ὀοἢ 
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1 Αείδ αἱ, καὶ ᾿Ιαμβρῆς 1 ' ἀντέστησαν Μωυσεῖ, οὕτως καὶ οὗτοι ' ἀνθίστανται 
8, εἴς.» 
οι. ἰχ. τῇ ἀληθείᾳ, ἄνθρωποι " κατεφθαρμένοι τὸν νοῦν, " ἀδόκιμοι " περὶ 
ἔφρη ,ο τὴν “ πίστιν. 0. ἀλλ᾽ οὐ 5" προκόψουσιν ἢ ἐπὶ " πλεῖον, ἡ γὰρ 
ἘΡὰ Ια ἄνοια αὐτῶν "ἔκδηλος ἔσται πᾶσιν, ὡς καὶ ἡ ἐκείνων ἐγένετο. 
ἷν. 15, εἰς, ᾿ 

τὸ ΠΩ 1ο. "Σὺ "δὲ " παρηκολούθησάς 2 μου τῇ διδασκαλίᾳ, τῇ " ἀγωγῇ, 
οηἷγ, 
Ν , {. 
ι Τί). ΩΝ 4. ἢ οι. ἱ. 28, : (οτ. ἰχ. 27, 2 (ος. χἱϊὶ. 5, 6, γ, τίϊς. ἱ. τ6, Η δ. νἱ. 8. ο: Τίι. ἱ. 
το, νἱ. 21. Ρ 8εε 2 Τίπι. ἰ(. :6. «α ΝΝἰεά. χν. 18, χίχ. 3, εἰς. [υκὲ νἱ. τ ον, ΝΙΤ. τ3 Μεδος. 
ἐδ], το, νἱ. 5 ΟὨΪΥ. 8ιὅοε: Τίπι. νἹἱ. σι. 
(2), 2 Μεες. (3), 3 Μαςος. (1). 

1 Μαμβρῆς ΕΟ, ἀ, ε, ἔν ξ, πι50, νρ΄.,» β0. 

ι. 56: 6 ΤΊ). ἱν. 6. υ ετε οηἱγ, ΝΤ., Εδιἢ. 

3 80 ΜΜΑΌΟ [ΕἘΟῸ, ἠκολούθησα), 17; παρηκολούθηκας ὈΚΙ,Ρ. ϑεε : Τίπι. ἱν. 6. 

ἴῃ τῃεὶς Ποβε εν τὸ τμς ἰσυτῇ δηά ἰπ πεῖς 
βυδδεαυςηὶ δῖε. ὅ8:. Ρδυ] 18 ἴῃς εδεὶεδὲ 
εχίδπι δυϊμοσί εν ἴογ της πᾶπιεβ; Ῥεῖ οὗ 
οουζβδε ἢς ἀεγίνεά ἐπεπὶ ἴτοπὶ δος 
βουζτος, νττεη (Οτίρεη), οὐ υηννττίδη 
(ΤΥ βεοάοτει), ἴξ ἰβ ̓ πχπγδίογαὶ νος. Βυὲ 
τῆς ἴοσπηεσ τπθοσυ 18 [6 τῇοσγθ Ῥγοῦδθϊε. 
Τῆς ὈοοΙκ ἰβ οαἰ]εά ὃγ Οτίρεη (ἐμ Μαέέ. 

. 916, οη Μαῖι. χχνὶϊ. 8), ὝΝΩΝ σὲ Μα»»- 
Ὰ ἐέδεν͵ πιὰ ἰΒ ρεσῆαρβ ἰδεπεοαὶ ἢ 
Ῥαπιίεπέία γανικπὶς εἰ Μανιδγας ςοῃ- 
ἀετηηεὰ ἰη τῆς δεογείμνε Οεἰαςὶέ. ῬΙίηγ, 
ψδοβε Ναένγαί Η πίον ἀρρεατεά ἴῃ Δ... 
77, ταεητίομβ ᾶπηεα δίοης ν Μοβαβ 
δπὰ 1,οἱδρὶβ (τ ]οιϊαρίβ) ἃ58 1 εὐννβῃ Μαρὶ 
Ῥοβίεσίοσ ἴο Ζογοδβίεβ (Ηἰςί. Ναί. χχχ. 
1). Ηε ἰβ (ο]Ἱοννεὰ ὉῪ ἈΡ λεῖα, 4οἱ. ς. 
90. Νυπιγεπίυβ (ᾳυοῖ ΌΥῪ Ευβερίυβ 
Ῥγεῤ. Εν. ἰκ. 8) τησπίίουβ [δῆποβ δηᾶ 
ὩΙαὗτεΒ 48 τηλρίοἰαπβ ῶο τεδίβιεὰ 
Οδεβ. ἴῃ ἴῆε Τἴδγρ. οὗἩ ]οηδίβδη οἡ 

Εχ, νὶϊ. τ, ἴδε ῃλπιεδ ἂσε ρίνεη 88 

ὉΤΣ ΟΣ Ὁ 5», ]1πἰβ δπά []}ᾳπιρεσςδ ; 
Ῥυῖ ἴῃ τς Ταϊπιυὰ 25 Η 
7οομαπα δηά Μέρες, τὴν } ἔραν 
Δρτεοὰ πδὶ ]Δπη68 8 ἃ ἴογπ οἵ [οςῃδη- 
8η (]ομαηηςβ), ἀηὰ πὲ [πηῦγεδ ἰ8 ἔγοπὶ 
τῆς ΗἸΡΏΪ οὗ ΣὙΔΛῺ ἴο τεδεῖ. Εοσγ τδς 
Ἰεξεπάβ δβδοςίδιεὰ ἢ τ 686 πᾶτηεβ, δεα 
τὶ, ἰπ Ἡδβείη με Ὁ. Β. 

ἀντέστησαν: Τῆς δβᾶπιε νγοτά 18 υϑεὰ 
οὗ ΕἸγπιδβ ἴῃς ϑοςεσεσ, Αςῖβ χίϊὶ. 8. Τῆς 
οὕτως τείετα ταῖπεσ ἴὸ τἰἢς ἄςρτες οὗ {πεὶσ 
ΒοδΕΠ Εν τθδη ἰὸ ἐπα τλβῆπεῦ ἰπ ἩνὩϊο ἢ 
ἰξ νγῶβ ἐχργεββεά, ἐ.6., ΟΥ̓ πιασίοδὶ δτίβ. 
Αἱ τῆς δβᾶπις {ἰπις, ἰξ ἰΒ ροδδίδ!ε τἢδὲ 
τηλρὶς νγνᾶβ ὑργαςι8εά ὃγ τῆς ἔα] ἐδδςῃοσδ: 
{ΠῚ ἃγε βιγ]εὰ ἱπιροβίοσβ, γόητες, ἰῃ νεσ. 
13; δηὰ ΕΡΠεβὺδβ ννᾶβ ἃ Ποπὶε οὗ πηδρίς. 
8ες Αςἰἴβ χίχ. 19. 

κατεφθαρμένοι τὸν νοῦν: «“( τ Τίτη. νί. 
5, μ. τὸν νοῦν. Τηΐδ ἰβ τῃ 6 
Ῥαυϊΐπε Ἔφυϊναϊεης ἔογ τῆς Ρ]δίοηϊς “ [ες 
ἰπ τῆς δου". κατεφθ. ἰΒ ποὲ σοοτγάϊπαϊς 
ψ ἀδόκ. ; τἢς ἰαΐτοτ ἰ5 τἢς ἐχειρ!θςα- 
ὕοη οὗ τῆς ἔοσπγοσ. 

ἀδόκιμοι: γεῤγοδαίε. Τῆς ΑΟΥ πὶ. 
ξἶνεβ ἴῃς ννοσά ἤεζε, ἀπά ἰη Τίς. ἱ. τό, δῇ 
δοιῖνε ἴοτος, οὔ πο ἡμάρνιενέ, νοΐ οΥ 
7μάρνιεπί, οι περί ἢ τἰῃς ἃςο. δες 
οη τ Τίπ. ἱ. 19. 

γε. 9. οὐ προκόψουσιν ἐπὶ πλεῖον: 
ΎΒεσα ἰβ ΟἹΪΥ ἃ νεγῦδ] ἱποοπϑίβιεπου ὃε- 
Ὀνεσδη τΠϊ8 βιδιεπιεης ἀπά ἴποβα ἴῃ 1]. τό 
δηὰ {ἰϊ. 13, ννῆδτα β66 ποίθββ. Τῆς τηεδη- 
ἰῃᾳ μεῖς ἰ8 ἔηδὲ ἴῇεγα ν}}} Ὅς ἃ {᾿π|ϊξ τὸ 
δε δυςοοβ8 οὗ ἴῃς ζ418ε ἰεᾶσμεῖβ. ὙΠΟΥ 
1 Ὀς εχροβεὰ, ουπὰ ουἱ; ἴποθε ἴο. 
ΨΒοτῚ τπδὶ ἕδοϊ 15 ἀρραγδηῖ νν}}} ποῖ ὃἊ 
ἱπιροβεὰ ου ἂπῪ πιοσε. [πῃ ἰϊ. τό, πε ἰπ- 
οτεδβίπρ ἱπηρίεῖγ οὗ ἴῃς ἰφᾶοῃετβ απὰ ἴῃς 
οἈποδίουβ στον οὗ τπεὶγ τεδοηίηρ ἰδ. 
ΔΙΙερεὰ 48 ἃ γεάβοῃ ὮΥ Τἰπιοῖῆνυ βῃουϊά 
ἀνοίά τπεπΔ. [πῃ νεῖ. 13, προκόψονσιν 
ἐπὶ τὸ χεῖρον ἀοεβ ποῖ ἱπάϊςαϊε δυσοθθ8 
ἰῃ ραϊηίηρ δάπεσγεηῖβ, δυΐ βἰσαρῖν δἄνδπος 
ἰπ ἀερταάδιίοη. “ϑδερε πιδι τα, 4υ1ΠῈ 
δῖε ποῆ ροῖεβιὶ, ὑγοίυπάϊυβ ργοδοῖς "ἢ" 
(Βεπεεὶ). 

ἄνοια: ἀενισπέϊα (πιδ0) 18 πεᾶτοσ ἴδε 
ταλῦκ τηδλη ἐπεί ῥῥεπέα (Νὰ ἷᾳ.). 

ὡς καὶ ἡ ἐκείνων ἐγένετο : “ΑΔΙοΠ᾽ δ 
τοὰ βυνδ!οννεά ὑρ τπεῖς τοάβ ̓̓  (Εχ. νὶἱΐ.. 
12) ; πεν ἐλ ]ὰ το ρεοάμυςοα [ἰςς (νιϊ!. 18). 
“Απηά ἴῃς πιαρίοἰδηθ οουἱά ποῖ βιαπᾶ ὃὲ- 
ἔοτς Μοβεϑβ ὕξοδιδβε οὗ ἴῃς ὈοΪΪ8; ἔος τἰῆς 
Ὀοΐϊ8Β εσε ὡρὸπ ἴπε πιαρὶοἰδη ᾿" (ἰχ, 
11. υγίηρ ἴδε ρίαψυς οἵ ἀλείκηεβδβ, 
ΦὙΠΕΥ ἰγ ΠΕΙΡρΙεδ5, πιδᾶς {πε οὗ 
πιαρὶς δῖ, πὰ ἃ βῃαπγεΐυϊ γτεῦυκε οἵἉ {εὶς 
νδυηίβ οὗ ὑπ ἀδετδιδηάϊηρ ᾽ (ΥΝτ5ἅ. χνὶϊ. 7). 

νν. 1ο 7. 1 δηλ ποὶ γεδὶν ὑπϑᾶδυ 
ἃῦουϊ γοὺς Ββιεδάξαβίπεββ. Ὕου ἰοἰπεὰ 
ΤᾺΣ Δ8 ἃ ἀἰδοίρί ε ἔγοτη ἐριπίυαὶ δηὰ πιογδὶ 
ἱπάδυςεπιεπῖβ οηΐγ. Ὧς ρετϑβεουϊτίοηβ. 
γου βἂνν πὲ εηάυτα γοῦ Κηεν ἴο ὃς τΥρὶ- 
οΔἹ] οἵ {πε ςοπάϊιϊοηβ οὗ ἃ [τ οὗὨ σοά!πεβ8. 
ϑιαπά ἰπ ἴῃς οἷά ραῖῃβ. Κηον)εάρε οὗ 
τῆς Ηοἱν ϑογίρίυτγεβ ὁ ψνῃςἢ γουγ στον- 
πῃ πιὰ νναβ ἔεὰ 18 πενεγ οὔ οἵ ἀδίε δ8 
8Δῃ ̓εααιραῖδαι ἔοτ ἴπε πηδη οὗ σοι 

ἘἼ. το; παρηκολούθησας : ϑεξε ΟΠ Σ 
Τίπι. ἱν. 6. Τλον ἀϊάξέ 7οίΐοιν (ἘΞΝ.} 
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τῇ "προθέσει, τῇ πίστει, τῇ " μακροθυμίᾳ, τῇ ἀγάπῃ, τῇ " ὑπομονῇ, ν Αείε χὶ. 43, χανὶϊ. 
11. τοῖς " διωγμοῖς, τοῖς " παθήμασιν, οἷά μοι ἐγένετο ἐν ᾿Αντιοχείᾳ, οἶδεν 

ἐν ἸΙκονίῳ, ἐν Λύστροις, οζους " διωγμοὺς " ὑπήνεγκα " καὶ ἐκ πάντων 
12. καὶ πάντες δὲ οἱ θέλοντες “" ζῇν 

“4 εὐσεβῶς ' " ἐν " Χριστῷ " Ἰησοῦ ΄"διωχθήσονται. 
ἄνθρωποι καὶ ὃ γόητες " προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον, ' πλανῶντες καὶ 

14. ' σὺ ' δὲ " μένε " ἐν οἷς ἔμαθες καὶ " ἐπιστώθης, 

με "ἐρύσατο ὁ Κύριος. 

Κ πλανώμενοι. 

χϑοει Τίη. νἱ. αἱ. 

δ: Ὅοι. χ. 13,1 Ρεῖ. ἰϊ. το, ον, ΝΤ. 
2 Τῖτο. ἱν. ΗΝ 18, 2 Ῥεῖ. ἰΐ. γ, 9. 
ε{. Θαΐ, ἡ, 20. 
Θηὶν, δοὶ ΟΧΧ. Ὁ 8:6 4 Τίτῃ; ἰἰ, τό. 
ἱ. 8, ἰϊ. 26, 111. )», εν. (7), οἷς. 
: Τίπι. νἱ. τσ. ἴῷ 566: Τί ἰΐ. 15. 

Υ Δείδ χἰΐ. 50, ΚοτΣ. νἱϊ!. 
18, 2 Οος. ἱ. 4, 6, γ, ΡΒ]. ἐϊϊ, το, (οἱ. ἱ. 24, Ηεῦ. 

Ὁ Μεῖῖ. νἱ. 13, οπη. χν. 31, 2 Οος. ἱ. 1ο, 2 Τεβξβ. ἰϊΐ. 2, 
ς Τίι. ἱϊ, 12. 

ἍΜεῖι. ν. το, τσ, ᾿ δὴ χν. φο, : οσ. ἷν. 12,2 ὕος. ἱν. 9, Οἱ. ν. 11, εἰς. 
ἱ Μαῖι. χχὶν. 

Κ᾿ Μαῖί. χνιϊΐ. σῷ, Τίς, 1. ᾿ 
Ὦ Ἦετε ουΐγ, 

Τίαι. ἱ. τό, 
2 Οος. νὶ. 
6, εν: 
42, ΕΡᾶ. 13. πονηροὶ δὲ ἱν, 2, Οοἱ. 
ἑν σα, ἐἰϊ. 
12,2 Τί τα. 
ἐν, 2, Ηεδ. 
νἱ. 12,88. 
γ᾿. τὸ (οὗ 
ΤΏΔ1). 

2 Τδεες. ἱ.4. ς Άοπι. νἱϊὲ. 3, 2 Οος. χἱΐ. 1 
1. εἰ. ἱν. 13, ν. 9, εἰς., ποῖ ΧΧ. 10, Χ. 32,1 

4 Μεεος. νἱϊ. 21 οηἷγ. 6 Εοεῃ. νἱ. αν 

(ΘΟ Μμρ χίῆνο, ον, ἢ Ἴδας 4.11, 44 (-Ξ- Μαδζκ χίϊξ. Ι 
ΣῊΝ ν. 2,1 Ρεῖ. ἰϊ. 25, εἰδ᾿ ᾿ 8εςε 

1 80 ΜΑΡ, σ7, 37, ὕνο οἴδετιβ; εὐσεβῶς ζῇν ΟΌΕΟΚΙ,. 

18 δυδοοροθ!ε οὗ τς τηραηϊηρ “Του 
ψεστὶ διϊγαοίεὰ 8 ἃ ἀϊβοίρὶς ἴο πὲ οἱ 
δοοουηὶ οὗ". [Ι( 8 ποῖ πεοεββαγν ἱγὰ- 
1Ἰεά τπδὲ Τιπιοῖῆν δά οορίεά Ηΐδ πιαϑέες 

ἴπ 41} ἴπεδε τεβρεοῖβ. Τῆς ΑἿΟΚ., Τλομ 
λαξέ γμε1}7 ἔποιση, ἴο]]ονΒ ἴῃς ΑΟΝ. οὗ 
[μυκς 1. 3. ΤὨΐβΒ τγδπβἰδείοη [2118 ἴο Ὀγίης 
οὐὔὐ ἴὴ6 Ἄρρεδὶ ἴο Τἰπιοῖδυ 8 ἰουδὶν 
Ψ ὮΙ Οἢ ἀπ ετ}168 ἴῃς ραββαρε. Τς δογίβε 
8 ἀρρσοργίδϊε πεῖς, ὑεοδῦβε ϑὲ. Ρδὰὶ] ἴ8 
τεοδὶ ἰὴ ἴο Τἰπιοῖῃγ᾽ 8 τεςοϊ]]εοιϊίοη τς 
ἀεδβηϊϊα οσοκϑίοη ἴῃ τῆς ρᾶβὲ ννδη τδ6 
ΟΠ οαδὲ ἰῃ δῖβ ἴος νι δία. Ηδ 

18. ποῖ (Ὠίηκίηρ, 848 ἰῇ Ἅ Τίπι. ἵν. δ, 
οὔ Τίμηοι γ᾽ Β οοπβίβίεπε ἀϊβοὶ ρ  εβῃΐρ 
ὉΡ ἴο [δς τηοπιεηὶ οὗ υυτἱείηρ. Βεηξεῖ 
υοΐεδ ἈρΕΪ 2 Μδος. ἰχ. 27, παρακολου- 

ἐοῦντ' α τῇ ἐμῇ προαιρέσει. (8ο οοὰ. 
Μεπεῖυβ: Α 88 σννσταθέντα ἔοι 
κολ.) Τδίβ {ἰπγιϊαιτίοη οὗἨ τε τγεΐεσεπος 
εχρ  δίπβ Ὧν 5:. Ῥδῃ] τηεπιίοηβ ΟἡἱΥ ἴπε 
Ῥίδςςβ ἴῃ ΨὨϊσἢ ἣς βυβετεά οὐ ἢ᾽8 ἢγβι 
τη  βδί ομΑγΥ ᾿ουγηαυ. 

ιδασκαλίᾳ: ὅεα ποῖς οη σ Τίπι. ἱ. το. 
ἀγωγῇ: εομάμεί (ΕΝ). Το ΑΟΝ., 

ἬΑΜΜΕΥ ΟΥΓἹ ἰἰε ὯΔΒ ρετῆδρβ γείεσθηςα 
ἴο συϊάϊηρ Ῥγποῖρ]6β οἵ σοπάμπςοι τδῖδες 
τμδη ἴο τῃς εχίεσπδὶ Ἴχργαβείοη οὗ ἴδ 6πὶ, 
ΜΠ ἢ 158 πιεδηΐ πεσε. 

προθέσει : Εοτ πρόθεσις ἰπ τ[Π8 βεπδς 
οὗ δυπιᾶπ ρυχροβα βεὲ σεῆ. σε ἴΐ 
ταοδῃ8 Ψψῆδι 581. Ρδὰ] πδά βεὶ Ὀείογε ἢ π|- 
8ε17 28 ἴῃς αἱπὶ οὗ Πὶβ 116. [π᾿ οχῃ. νἱϊὶ. 
28, ἰχ. 11, ἘΡΏὮ. 1. τα, 11}. τὰ,  Τίσω. ἱ. 9 
186 νγοσά [8 υϑεά οὗ αοά᾽ 8 εἴεζῃδὶ ρυγροβε 
ἴον πιδῃ. 

ὑπομονῇ : ὅεε οἡ σ Τίγ. νἱ. ἱἹἱ. 
νεῖ. σὲ. ᾿Αντιοχείᾳ : Αςῖ8 χίϊΐ. 14, 45», 

50; ᾿Ικονίῳ : Αςἴ8 χῖν. Ι, 2, 5; Λύστροις : 
Αςῖβ χίν. 6, 19. 

οἵους διωγμούς : Τῇετε ἰΒ ΠΟ ὨΘΟΕΒΒΙΥ 
ἴο βυρρίγ, ἢ ΑΙΔ,, κ Ὑπου βανγεβι"". 

καί : απὰ γεί. ἼΤῆδ νεῖβα ἰ8β Δη δῇ. 

οἵ Ῥβ. χχχὶϊ!. (χχχίν.) 1:8, ὁ Κύριος. .. 
ἐκ πασῶν τῶν θλίψεων αὐτῶν ἐρύσατο 
αὐτούς. ϑ8ες 4180 τεῆ. 

νει. σλ. Ὑηὶβ νεγβα ἴδ δῃ ἱπίεγεβιην 
ἐχδιηρίς οἵ ἴῃς εβεοι οὗὨ δββοοίβιίοη οὗ 
ἰάδαβ. ὅ8:. Ρδυ 8 ἰεδοπίηρ δἷϊεσ ἢἷ8 ρεῖ- 
βεουϊίοηβ δὲ Αηδοοη, εἴο., δὰ βισοηρν 
ετωρῃδβίβθὰ τπΐ8 ἰορίς. 8ὲ. [κε (Αοὶδ 
χίν. 22) δοίυδιν τερεαῖβ ἔπε νετν ψγογάβ 
υδεὰ Ὀγ τῆς Ργεδοῆεζβ, “ ΤὨγουσἢ την 
τὐδυϊλίοηβ γα πλυδὲ επῖοσ ἱπῖο ἴῃς Κίηρ- 
ἄοπι οἵ αοἄ". Οοῃηβίβίεμου ἴῃ τῆς Ιἰΐς 
ἴῃ Ομγίδι πυβὲ ες ββαγ!ν Ὀ6 Αἰ νγαγβ Ορ- 
Ῥοβεὰ ὃν τῇς νοσὶά. λοντες 18. 6ΠΊ- 
Ῥμδιῖῖς, 88 ΕἸ]. ποῖςβ, “ψνῆοβς Ψ1] ἰδ". 
(. Ἰακε χίὶν. 28, ]οδη νἱϊ. 17. 

ὥς οὗἨ οουτβε 4υ.2118.65 ζῇν, 48 ἰπ 
Τίς 11, 12. ὙΠοῖα ἰβ ἃ βίπλ}]ας Ἔχίεπβίοη 
οὗ τπουξδι, ἔτοπι 8617 τὸ δἱἱ, ἰῃ ἷν. 8. 
ες. 13. πονηροὶ δὲ; Τῆς ΔηπεΠε818 

βεεηβ ἴο Ὀς Ὀθεΐναεη ἴῃς ἀρράγοηὶ ἀϊ8- 
οοπιῆίυγε οὗ ἔποβα ψνῆο ννἰβῃ ἴοὸ [ἷἰνε ἴῃ 
ΟὨγῖδε (εἰς ραγβεουκίοη θείη δίϊει 41} 
Δἰπιοϑὲ ἃ πηεᾶπβ οοπάϊτομπαὶ ἰὸ {πεῖς δῖ. 
ταϊπίηρ τδεῖι ἀεβίγε), δηὰ ἐπε ραγαάοχίοδὶ 
Βυσςαββ οὗ εν] πίε ; ἴδεν δάναπος ἰῃ- 
ἀεεά ; θυϊ οηἷγν ἰπ ἀερταάδεοη ; ῥγυβείεπὲ 
ἐπ ῥείμς (Ν]}5.). ὅ8:ε ποίεβ οῇ νεῖ. 9 δηὰ 
ἱϊ, τ6. 

τες, ἑπῤοσίογς (ἘΝ.), σεάμείογες, 
ΦΧΔΟΙΪΥ Ὄχργεββεβ τς ἴεσῃ. γοητεία 
οὐουτθ 2 Μδος. χίϊ. 24, "νῆεσε ἱξ πηθδῃβ8 
ἐγίολενγ. 
πλανώμενοι: οὗ. Τίς. Π|. 3. ὙὍΒοΒβε 

Ψῆο ἀεοεῖνα οΟἴπετβ ἱτηραῖγ, ἰῃ 80 ἀοίηρ, 
{πεῖς βεπβα οὗ ἴῃς ἀϊβεϊποτίου Ὀεῦννθθη 
ταϊῃ δηά ζαϊβεῃοοά, δηὰ τἢυβ ννεακεη 
{πεῖς ροννεῖ οὗ ταβίβίδπος ἴο βεϊἊάεςεϊξ, 
δηὰ το ἱπχροδίτίοη ὈΥ ΟἴΠεΓΒ. 
προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον : ὅες Οοη 

νεῖ. 9. 
νεῖ. 14. σὺ δὲ μένε: ΒοΙ᾿ σύ τπὰ μένε 

ἃτε ἰπ βίσοηρ οοηίγαβὶ ἴο ἰἢς πονηροὶ 
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Ε' εἰδὼς παρὰ τίνων! ἔμαθες, 15. καὶ ὅτι ἀπὸ " βρέφους δ" ἱερὰ 
ὅδε, ες. ), τγρόμματα οἶδας τὰ δυνάμενά σε " σοφίσαι "εἰς " σωτηρίαν διὰ 
ἊΝ τ "πίστεως ' τῆς "ἐν ᾿ Χριστῷ " Ἰησοῦ. τό. πᾶσα γραφὴ " θεόπνευστος 

4 Μεεος. 
(1), μυκο (5), Αςδ νἱΐ. το, τ Ῥεῖ. 1ἰ, 2. 

τη. αν. (χχ.) γ, οἷν. (ςν.) 42, ον]! (ςχῖχ.) οϑ. 
Ἐοπι. ἱ. τό, χ. Σ, το, 2 Οος. νἱΐ. το, Ηςεδ. ἰχ. 28, χὶ. 7. 

Ριῦζος. ἰπι τ θα! Ν.Τ. 4 )οδα νἱϊ. 15, Αςἰδ χχνΐ. 24 
1 Ῥεῖ, ἱ. 5, ἰϊ. ΠᾺ 81]. 1. 19, 2 Τ Βεδβδ. ἴα 
[ετε οἷν, ὅσοι υΧ ει Τία). 1.13. ὦ 

1850 ΜΑΟΝΈΕΓΟΡ, 17, οης οἴδει, ἅ, 6, Κ; τίνος ΟςὈΚΙ,, ἤ, νξ.,» 80., ὈΟΏὮ., Βγττ.», 
ἍΓΤΏ. 

31ῃ8. τὰ ΑΟ"ὌςΚΙΡ; οπι. τὰ  ΟΡΌ "ΕΟ, 17, ἄσπι. 

ἄνθρωποι Δηὰ προκόψουσιν οἵ νετ. 13. 
Τῃε ἐν ὁ προ 18 ἡρενέννον νν 2 ]ομη 
9, πᾶς ὁ π , Κι ὴ νων ἐν 
τῇ διδαχῇ στοῦ οἰὸν οὐκ ἔχει. 
Τῆς ἐοηκείναείμμη εἴγε επ)οίηεα σοησεγῃβ 
τῶογα δβρθοίδ!γ δα δπιπάἀδηηεπίδὶ εἰμίοαὶ 
τελοῃίπερ οοπιτίοη ἴο τῇς ΟἹ Οονεηδηὶ 
δηὰ (ἢε Νενν. Ἐογ ἴῃς ἰάϊοπι, 8βες ποῖς 
οηι ον 15. ᾿ ὰ 
ἐν οἷς ἔμαθες καὶ ἐπιστώθης: ἃ, βυρ- 

Ῥ᾽Ιεά ουἱ οἵ ἐν οἷς, ἰΒ ἴῃς Ἡτμάν οδήεςι οὗ 
ἵν, δπὰ γεπιοῖοσ οδ͵εςὶ οὗ ἐπιστώθης. 

ἐπιστώθης: Τῆς [,Δἰίη νεγβίοπβ δ᾽υπ- 
ἄει Ὦετε, φμάς. .. ἐγεαάϊία τἰπὲ ἐϊδὲ, 
Τοῖς νουἹὰ Ὀς τῃς ἱγδηβίατίοη οὗ ἔπιστ- 
εύθης. πιστόομαί τι πηελη8 ἐ0 λαῦα γε- 
εεσἰυεάὰ εοπβγηιαέίοπ οὗ ἐπε ἐγμέδξ οΓ α 
ἐλίηρ. Βεηρεὶ, τεη εγηρ “ Βάεϊἰ8 εἰ 
δετὴυδβ 68 γε τι|8,᾽" σοπηρᾶγεβ μὰν ἡὐδς: 
ἀκοῦ τὸ 8, οὐκ ἐπιστώθη μ. 

οὗ τὸ πο ἐμῆς οὐϑ δηά 37, Ων πίος 
σαν ἐν τῇ 

πορὲ τί γων ἫΝ «: λας δΠᾶ5 ἴο δε 
ἐξίησι αι ἴπαι 8ι. Ῥδὺϊ 8 ΒΡΕΆΚΙΒΕ οἵ 
ταογαῖὶ, ποὶ ἰηςο! δοῖυδ], δυῖ ποτ εν. 
τπτυῖμδ ἕος νϑ βίο 8:. Ῥαὰὶ ἰ8 ξοχεοπάϊης 
Ἅεῖς Οοοτηπιεπάθά ἴἰοὸ ΤιπιοῖΥ Ὀγ δα 
βδῃοιίίοη οὗ τῆς Ὀεβὶ ἀπά ποῦ εβϑὲ ρεζβοη- 
Δἰτε5 νῇοπὶ ἢς δὰ ἐνεῖ Κποννῃ οἵ Ὠεασά 
οἵ. Τῆε οδαγδοίεγβ οἵ ΤΊ πιο γ᾽ β γενετεά 
Ῥᾶγεπι δπὰ τοδομεῖθ--οὗ Ευηΐςς, [ν»οἱβ, 
τῆς Ρτορῃεῖβ, πᾶ Ῥαυ], ἴἰο δηυπηεταῖα 
ἐδοπὶ ἰη (ἢς ογάες ἰη Ψηΐςἢ ἴδεν πδὰ 
τουςῃςά δἷ5 [{{ε---πλά Ὀεεη πιουϊάεά ἴῃ ἃ 
ςεγῖαίπ 5.00] οὗ πηογαϊβ. ΤὨεῖγ οδᾶγδο- 
ἴετβ μδὰ δάσηϊιεά! Υ βιοοά τῆς ἰεδὲ οἵὗἁ [ἰξε. 
ΥνΒαῖ πιογὲ οορεπὶ γρυπιεηι οουἹὰ Τίτ,- 
οἵδ ἢανς ἔογ ἴῃ {τυ δη ἃ γεδβοηδθϊο- 
Ὧε88 οὗ {πεῖγ πγογαϊὶ τεδοῃίηρ ὃ 

γες. 15. καὶ ὅτι : ἀερεπάεηϊ οη εἰδώς. 
Ἐοσ τδς σῆδηρε οἵ οοηδιτυςοη, νου ϑοάδῃ 
ΟΟΙΏΡΑΓο8 ΕοπΊ. ἰχ. 22, 3; 1 Οὐογ. χὶἷν. 5. 
Τἰπιοί γ᾽ 8 Κηονϊεάρε οὗ τπϊπρ8 ἀϊνίης 
ν 88 ἀοχίνοά ποί τρσγεῖν ἕτοτῃ ρεγβοῃδβ, θυ 
ἔτοπὶ βϑογθά νυτἰτηρβ; ἀπά, ρεγῃαρβ, 88 
ὙΒεορῆγϊαςοϊς ποίεβ, ἴῃς ὕνο ροϊηϊβ ᾶτε 
επιρμδβίβεά : (α) ἴμδὲ {πε ρεΐβοπβ ψγεγε οὗ 
ὯΟ οτγάϊπαγυ τες, δηὰ (δ) ἔπδὶ ἢἰ8 κπον- 
Ἰεάρε οὗ Βοείρευτο, ψγ»ᾺΒ σοηίογηγίπουβ νυ ἢ 

ἴῆε ψῆοὶς οὐ δίβ οοπβοίουβ Ἔχίβίεησα. 
ΗἩς οου]ὰ ποῖ τε04}1} ἃ ρετίοά νγῆεπ ἢε μαὰ 
ποῖ Κπονῃ βδοζεὰ ννϊτηργβ. ὙΠὶδ 18 ἴῃς 
οὐ οἱ ἴδε Ὠγρεσβοὶὶς ἀπὸ βρέφονς. 

ὁ γράρκατε: φασγας ἱδέέεγας, Ξαεγεά 
ΟΝ Ἐοτ ἰηϊ8 υβε οἵ γράμ- 
ματα 8εε τὰν νἱ!. 15, ἀπά Μουϊίοη ἀπά 

{Π σδη, Ἐβονίον νἱϊ., νὶ. 382. Τῆς 
ἴοσος οἵ τῃϊβ ρεουϊίδγ ρῆγαβε ἰ8β {παῖ 
ΤίτλοιμγΒ Α Β Ο Ἰεβϑοὴβ μδὰ εξ οὗ 
ἃ βαοιεὰ παῖυσε. Τῆς υϑυ8] Ν.Τ. εαυΐ- 
δε ἔοι ἐπε ἐπρ ἐν  θεδα (Α. ὶ 
18 αἱ οἰρφ ἡκρόῃς ο᾽ ἦγ, ί(οπος γραφα 

Ὺ τ. ἱ. 2); δα 88. Ῥδὺ! Βεσε ἀεὶ!- 
ὕον 868 ἅΔπ ἀπηδίσυουβ ἴεγπὶ ἰῃ ογάασ 
ἴο δχργεβδ ν᾽ βογουδίυ τἢς ποῖοηῃ ἐπαὶ 
Τιπηοῖδγ 8 ἤγϑὲ ἰεββοὸπβ Ψεζε ἱπ ΗοΪΥ 
ϑοηρίυτε. τὰ ἱερὰ γράμματα ἴΒ ἐουπά 
ἴῃ ]οβερῆυβ, νέᾳ. Ῥτοοδπι 3 ἀπά Χ, το, 
4. Ἀπὰ εἰβενβετε. ("΄. παραναγνοὺς τὴν 
ἱερὰν βίβλον (2 Μδᾶος. ὑπῆν 23). ΤΠοῖα 
ΤΑΔΥ Ὀς 4160 δη δ] ιδίοη ἴο γράμματα οὗ 
ἴῃς ἔλ]86 ἰεοβοσβ ὑψὩϊο ἡνετα ποῖ ἱερά. 
ϑες οὔ πεχῖ νεζξα. 

σοφίσαι.: ἐπείγμεγε, οὕ. Ῥα. χνίϊ!. (χῖχ.) 
8, ἧ ἀλιγὸς μῤγνος Κυρίον π' » σοφίζονσα 

80 Ῥβ. οἷν. (εν.) 22, οχνίϊ!. 
Ἥμης )9ο8. Τῆε Ψογά 18 σἤοβεη ἔος [18 
Ο.Τ. τεΐεσεπος, ἀπὰ δίβο Ὀδεοδυβε οὗ ἰϊ8 
βις εἶν εἀμεαέέοπαὶ δϑβοςίδιίοη. 

εἰς σωτηρίαν : ἃ οοπδίλης Ραυϊΐπε 
Ῥῶταβε. ϑὲεε τεῆ' 

διὰ πίστεως: [0 Ῥὲ Ἰοϊπεὰ οἰοκεῖν νὴ 
σοφίσαι. Γ΄. ἀε Ἰνιξέαίέοπε Ολνί ει, 
11..2, “Ἴμεῖ ποῖ Μοβεβ ΠΟῚ ΔῃΥ Ῥεορδες 
βρεᾶκ ἴο πε; Ῥυϊ βρεᾶκ ἕπου ταῖμεγ, Ὁ 
Ιμοτὰ αοὰ, ψὯο δτὲ ἔπε ἰῃδβρίγεσ δῃὰ επ- 
πρὨοη ες 'οἵ 41} ἐπε Ριορμῃεῖβ ; ἔοσ ἴβου 
δἴοπε ψἱίθους τπεπὶ σαπβὲ Ῥεγΐεςεν ἱ ἰῃ- 
βίτυς: πὶ, δὰϊ [ἢεΥ τἰῖπουῖϊ πες ν»}] 
Δνδ 1} ποϊμίηρ. ΤΠΕῪ πᾶν ἱπάεεὰ βουπά 
ἔοσῖ ἢ ννογάβ, ἕξι πεν ἀο ποῖ δάὰ ἰο τῃεπὶ 
τῆε ϑρίγιε.. .. ὙΒΟΥ δὲν τπ6 νγᾶγ, Ὀυϊ 
ἴῆου ρίνεδι Βίγεπρί το νναἱκ ἴῃ ἱκ,᾽" εἴς. 
ες. 16. ἴῃ τῇς αρδβεηςε οὗ δὴν δχίδπε 

στεεκ Μ5. δυϊποσίτν ἴος ἰἢς οπιβδίοῃ οὗ 
καί Ῥείοτε ἀφέλιμος, νγῈ πηαῦ ἀβδιιηης 
ἴῆδὲ τῆς δαγῖν υυτίἴετβ ννῆο ἱψπογεὰ ἰξ ἀϊά 
80 ἴτοτῃ οδγείεββηςββ. Τῆς βεηΐεωςς ἴδῃ 
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καὶ 1 "ὠφέλιμος πρὸς διδασκαλίαν, πρὸς “" ἐλεγμόν,2 πρὸς " ἐπανόρ- ν 8εε: 
θωσιν, πρὸς " παιδείαν "τὴν ᾿ἐν " δικαιοσύνῃ " 

Τί πι.ῖν.8. 
17. ἵνα "ἄρτιος ἢ ὁ ν Ἡετὸ 

τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος, " πρὸς " πᾶν " ἔργον " ἀγαθὸν “ ἐξηρτισμένος. ΝᾺ. 
1 Ε5ά. ΙΝ. 1. "Διαμαρτύρομαι 3 " ἐνώπιον ὃ" τοῦ " Θεοῦ καὶ ὁ Χριστοῦ Ἰησοῦ," ἦ νἱΠ΄, δ, 1 
Μ. ἷν. 

ΥῈΕΡρΒ. νὶἱ. 4, Ηεῦ. χὶϊ. ς, γ, 8, 11. 
4 πη. ἰδ. 2: ἀπὰ ; Τίσι. ἰΐ. το. 

Ὀϑεει Τίς. ἰΐ. 3. 

Ζ Τίι. 1. 5, “),. ἘΡΆ. ἵν. 24. 
ς τας αι ΡΡΡΡ Αεἰβ χχὶ. 45 οὐΪυ. 

34 οηΐγ. 
Δ εζο οἠϊγ,ποι ΧΧ. δ 85εε 

αϑεε: Τία,. ν. ἱ. 

1 Ο 5. καί θεΐ. ἀφέλιμος ἔ, νρεῖε, ΒΟ᾿., δγτρεςξδ, 

380 ΜΑΟΘΕΟ, 31, 80, ἔνο οἴπετδ; ἔλεγχον ὈΚΙ'Ρ. 

31ῃ8. οὖν ἐγὼ ὈςΚΙ, 5γτλο!, 
4 18. τοῦ Κυρίου ὈΞΚΙ,, ξο.,) Βγτρεβὰ απὰ βυτδςὶ ς." 
δησ. Χριστ. ὈΟΚΙ, νροῖς, βγττ., Ἄσῃ. 

ἷ8 θεδὲ (Δ Κεὴ δβ ἃ γερεϊτἴοη ἀπά ὄἼχρδη- 
βίοη οὗ ἴπδὶ ψῃϊοἢ ἦυδὲ ῥτεςεάςά; 
όπνενστος οοττεβροηπάϊηρ ἴο ἱερά, ἀπά 

ὠφέλιμος, κιτιλ., το σοφίσαι, κιτ.λ.: 
Ἐνενν τογί ἐὴπρ τομῖολ ἰς ἱπεῤίγεά ὃγ 
Οοά ἱς αἷξο ῥγοπέαδ᾽.. γραφή οἵ οουτδς 
8ιῶ8 ἜἼχοϊυβῖνε τείετεπος ἴο πε ἀςῆπῖϊε 
οοἰἸεσου οὗ νυτιεἰρβ υνϊοῃ 81. Ῥδὺὶ] 
υϑυδν ἀεβίρηδῖεβ 485 ἡ γραφή οἵ αἱ 
γραφαί; θυϊ 11 ἰΒ υϑεὰ Πεῖε ἴῃ ἃ ραγεῖνε, 
ῃοὶ ἴῃ ἃ οοἸϊεςτίνε βεηθε. Α ράαγδ]]εὶ οϑβα 
ἰ8 [οδπ χίχ. 36, 37, ἦ γ αφή. . . ἑτέρα 
γραφή. Ηεποςε τἢς τοπάσηερ τογὶἐΐτρ᾽ οὐ 
ῥαδεαρο ἰ8 ἰε58 τες ἔγοτῃ δπιδί συν ἤδη 
δογέῥέμγε (ΕΝ). ὙΤδὲε πεᾶγεβϑὲ ρᾶγϑ]]εὶ 
ἴο {π|8 ἀφεόμδέυθ υ86 οὗ καί, 45 ΕἸ] οοῖὶ 
ἰεγπΊ8 ἰϊ, ἰ5 (αἱ. ἵν. 7, εἰ δὲ νἱός, καὶ 
κληρονόμος. ὅ8:ς «αἴ8ο [,κὩ ἰ. 36, Αοῖδ 
χχνὶ. 26, χχνὶϊϊ. 28, Ἐοτα. νἱϊϊ. 29. 
θε : 1Γδοτς 18 δὴν ροϊεσηῖςδὶ 

ἔοτος ἐπ (15 δά., ἰξ 18 ἰῃ τείδγθηος ἴο 
διογεῖῖςαὶ νντιτἰπρ8, ἰἢς οοπίεπίβ οὗ ννῃϊο 
ὙΜΕΙῈ ΠΊΕΓΕΪΥ ἱπιε!!εοῖυλί, ποῖ εὐἀϊξγίηρ. 
ἴῃ δὴν οδβο, ἴπε ρτεαδιϊεβδὶ βίσεβ8 8 ἰδ: ου 
ἀφέλιμος. ὅ8:. Ῥαυ! ψουϊὰ ἱπιρὶγ τπᾶὶ 
τῇς Ὀεβὲ ἰεδὶ οὗ ἃ γραφή δείηρ' θεόπν- 
εὐστος Ψψουϊά δε [18 ργονεὰ βεγνίςεβ!ς- 
π685 ἔοσ ἴῃς πιογαὶ δηὰ βρί τυ] ἡδεὰβ οὗ 
τῆᾶῃ. ϑεὲ Εοπ. χν. 4, 2 Ρεῖ. ἱ. 20, 21. 
ΤΩῖβ, τς ἘΝ. ἐχρίαπαιίίοη οὗ τῇς Ρδ8- 
βαρε, ἴδ ἰῃδὶ ρσίνεη Ὁγ Οτίρεη, ΟἾτγυβ., 
Ὑμαάτί., βυεγ, τῇς Οἰεπιεηίης ΜΝαϊρ., 
Ονιπὶς δεγίῥίωτα δἰυΐκέξες ἱποῤίγαία ἐς 
4: αὐ ἀοζεπάμνι εἰς. [Τῆς τὰς Νυΐε. 
τεχὶ, πονένεσ, 8 ἐπε. αἷν. σὲ με !ὲς αὐ 
ἄος.} ὙΤῇῆῇε οἵδεν νίενν (ΑΟΝ., ἘΝ πν.), 
ΜΒΙΟΒ ἰᾶκεβ καὶ 48 ἃ βἰπηρὶες Ἴσοριυϊδ, 
Ενονν ϑεγέῤέῥειγε ἐς ἱπεῤίγεά απὰ ῥγοβίαδίε, 
͵δ ΟΡξῇ ἴο ἴδε οδ)εςτίοη τπδὲ πεῖτμεσ ἰπ {πε 
δηϊεςεάδης πος ἴῃ ἰῆς (ο]]οννίηρ οςοπίεχι 
᾽8 ἴπετε ΔπῪ βυρφεδβιείοη ἰπδὲ ἴῃε ἱπδβρίγα- 
τίοη οὗ ϑεΐριυσε ννὰ8 Ῥείη οδ]]εὰ ἴῃ 
ηυεβοη ; ἴῃς τπεπὶε οὗἩ ἴδε ρδββᾶρε ὃε- 
πρὶ ἴδε τλογαὰὶ εαυΐρτηεης οὗ πε πιᾶπ οὗ 
αοάἁ. ἙἘὸος πΐϊ8 νῖενν ἂς οἰϊεά ἄτερ. 

Ναζ., Αἰῇ. [ἐ ἰβ το ὃς δάδεά τῆδι 1 ἰβ 
Ῥοββίδις ἴο τεηάεσς πᾶσα γραφή, ἐλε 
τολοῖς οΥ ϑεγίῤῥέμγε, οὐ ἴῃε δπαίορυ οὗ 
Μαῖι. 1:. 3, πᾶσα ᾿Ἰερόσολ' (Ερᾷ. 
ἰϊ. 2: σδῆποῖ ὃς βαΐεϊυ δάδυιςεὰ 28 ἃ σᾶβε 
ἴῃ ροίπῃ) ; Ὀυῖ ἱξ 18 ὑπηξοδδβασυ δπὰ ὑη- 
πίυταὶ. 

διδασκαλίαν (Ξες ποίεβ οη 1: Τίπι. ἱ- 
10) δπὰ ἐλεγμόν τερζεβεηὶ τεβρεοιίνεϊυ 

βἰεῖνε ἀπά περϑῖνε ἰδδοῃίπρ. ϑίπ- 
Αεἷν ἐπανόρθωσιν ἀπά παιδείαν Βᾶνε τε- 
Ἰατίοη τεβρεςιίνεϊΥ ἴὸ “ἴῃς ταἰϊβίηρ ὕρ οἵ 
1πεπὶ τηδὲ (Δ]1,᾿" ἀπὰ τῃε ἀϊδοϊρ!πἰπρ τπς 
δα} αὐ εονγγίρεκπάμηι, αὐ ἐγμαάϊσπάμνε 

Ὁ] ς.). 
τὴν ἐν δικαιοσύνῃ: ἃ παιδεία τσλέεϊ 

ἐς ἐχεγοίδεά ἐπ γὶρλἰσομδηέος. Οοτηρᾶγα 
ἴῃς ἀϊβδετιδιίοη οα τῆς παιδεία Κυρίου, 
ΗεὉ. χίϊ. 5 544. παιδεία ἰῃ τεῆϊ. 15 υϑεὰ 
ἰπ ΤΕΙΆΒΟΑ "" οἰ] άτθη οὨΪγ. 

ες. 17. ἄρτιος: ῥεγζεοίιι5, σονιῤίεέειν 
“φμίῤῥεά ἴος ἢϊ8 Μὴ ἃ Μδη οἱ ἀοά. 

εἰος νουϊά Πᾶνε τεΐεγεηος ἴο ἢἰ8 Ρεῖ- 
ἔοτπιδηςε οἵ ἰϊ. ᾿ 

ὁ τοῦ θεοῦ ἄνθρωπος: βεξεοη  Τίπ,. νἱ. 
11. Τὴε Μαπ οἱ σοὐ ἢδια8 Ὦετε ἃ Ὀτ ΠΔτῪ 
τείεσεπος ἴο ἴῃς πκϊπίβιος οἵ ἰῃς αοβρεὶ. 

πρὸς πᾶν, κιτιλ.; 866 ἰΐ. 21 ; δηΐ, ἔογ 
1818 υδ6 οὗ τῖφν τσ Ῥεῖ. {{. 15, 2 Οοσ. 
ἢ, τ6, χ. 4, Ἐρδ. ἱν. 29, Ηεῦ. ν. 14; 
δηὰ οἡ ἐξαρτίζω, Μουϊίοη δηὰ ΜΙΠραη, 
Ἐχροείέον, νἱὶ., νὶϊ. 285. 

 τῃς υϑε οὗ καταρτίζω, [κε νὶ. 40, 
2 Ὅος. χίϊὶ. σὰ, Ηδῦ. χη. 21, 1 Ρεῖ. ν. το. 
ΟΠΆΡΤΕΕ ΙΝ.--ἶὖνν. 1-8. 1 5016 ΠΥ 

Ἄοἤᾶγρε γου,, ἰῃ νίενν οὗἩ τε σοπηίηρ ᾿πάρ- 
τηεπῖ, ἴο Ὀ6 Ζοδλίουβ ἴῃ τῆς εδχεοῖβε οὗ 
ΥΟῸΓ τι ΒΓ ὑν}]ς τς ορροτγιαπὶιν ἰΔβίβ, 
ΜὮΠῈ ρδορὶς ἀγα νυν ΠΠἶπρ ἴο ᾿ἰβίδη ἴο γοῦΣ 
δἀπιοπιίίοηβ. ϑόοη ἴῃ ογᾶζε ἔογ πονεῖν 
ΜΠ ἄγανν πίε ἀὐΑῪ ἔτοπὶ δοῦες ἰσυτῃ το 
ἑλπιαβϑιὶς ἄχπιεπῖβ. Ὀο γου 5βιδπὰ γοῦγ 
ξτουπὰ. ΕἾ τῆς ρίδος ψνῃϊ ἢ τὰν ἀςαῖῃ 
Ψ1ΠΠεᾶνα νοὶ. ΜΥ οοῦζβε '8 γυη, ΓΑΥ̓ 
οσοννῃ 8 ἀνναϊ ἰηρ πιθ. “ΜΥ ογοόονῃ" ἀϊά 
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εϑ8ςοι Τίαι, τοῦ μέλλοντος κρίνειν ῖ ζῶντας καὶ νεκρούς, καὶ 3 τὴν " ἐπιφάνειαν 
ἀἴανον), αὐτοῦ καὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ 2. κήρυξον τὸν λόγον, “ ἐπίστηθι 

Αςί (Σ᾿ 
ἐτμεα 9 

«Εοεἰυε. 
χν ϊ!. 22, 
Μαζὶ χὶν. σσ οὔυ, φ.. τ (οσ. χνὶ. 12. 
ῳ), Μεασκ (9), υυἷκο 12), [υἀς 9. 

τὸν ἃν ο, ἐΐν τ. 

1 κρῖναι ΕΟ, 17, 67" ", βἰχ οἴδεσβ. 

8 ἐπιτίμ. 

ἔ Ἑκεῖυε. χχχν. (χχχίΐ.) 4, οὐἱγ. τ". ῬΏΪ]. ἱν. το. 
Ὦ 8εε: Τία ἰ. τό δηὰ 2 Τία. ἐἰΐ 

εὐκαίρως ' ἀκαίρως, ἔλεγξον, " ἐπιτίμησον, παρακάλεσον, ἐν " πάσῃ 
ν.3,2 Β , Ρ 
Τίπι,ν. 6. ἢ μακροθυμίᾳ καὶ διδαχῇ. 3. ἔσται γὰρ καιρὸς ὅτε τῆς ' ὑγιαινούσης 

εΜαιι. 
ἴπ). ἰδ, το. ἐσ Τία,. ἱ. τὸ (4.ν.), 

3 κατὰ ΟΌςΟΚΙ;Ρ, νρεῖο, χο., βγτσ., ἄστη. 

παρακαάλ. ΣΞΑΟΌΕΙΚΙ,Ῥ, βυιδοὶ, Ὅτ. ; περακάλ, ἐπιτίμ. δ ἜΟ, 37, 
οης οἴδετ, ἃ, ε, ἔ, 8» νξ.» ὅ0., ὈΟΒ. ; οηγ. παρακάλ, βυτ' 

[βγὴ Νίδν, ἔπεσε ἰ8 ἃ ογοννῃ ἔογ γου, 
ἔοο, ἀπά ἴογ 411 ννῆο ᾿ΐνε ἵπ τῆς Ἰονίηρσ 
Ἰοηρίης ἴος ἴῃς ςοπιίηρ οὗ τμεὶγ Ινοσὰ. 

νεῖ. ᾿. Διαμαρτύρομαι: ὅε6 οὐ 1 Τίηι. 
ν. 21. ΑΒ ἴἢς δἀϊυγαιίοη ἕο! οννβ ἱπιπλα- 
αἰδιεῖνγ οὐ ννᾶτηΐἰπϑ8β ἀραϊηβὲ ἃ πιοσδὶ 
ἀερχεηειακίοα νῖοἢ Παά αἰγεδάν 8εῖ ἰπ 
δηὰ νου]ὰ ἱπογεᾶβο, ἰξ ἰβ ἀρργορηδῖς τἢδε 
ἰξ βδουά οοπίδίη ἃ βοϊςσπιη δββυγαηος οὗ 
)υάρτηεπε ἴο σοτηα. 

Χριστοῦ Ἰησοῦ, τοῦ μέλλοντος κρίνειν: 
ΤΙβ νγᾶβ ἃ ργοπιίηδηϊ τορίς ἰη 581. Ῥδυ]}᾽ 8 
Ῥιελομίηρ (Αςἰβ χνίϊ. 31; Εοιῃ. ἰΐ. 16; 
1 Οος. ἰν. 5). κρῖναι ἰΒ ἴῃς ἴφηβε υβεὰ 
ἴῃ ἴῃς Οταθάβ, β ἰη σ Ῥεῖ. ἱν. 5. (Τίβοξ. 
ΕΙΝ.). ϑ8εε αῤῥαγαί. ογϊέ. 

ζῶντας καὶ νεκρούς : Το ΡῬα υπάετδίοοά 
᾿ἰζογαῖγ. ὅ6ε 1 ΤΉΏδδΒ. ἱν. 16, 17. 
τὴν ἐπιφάνειαν: ῥὲγ αἀνεμέμνι ἐῤΞπὲμς 

{νυ1ᾳ.). Ὑὴς δος. 18 ἴα οὗ τῆς τπϊπρ 
ΌΥ ΨὨΙΟἢ ἃ ρεγβοῃ δάιγεβ, 28 ἰπ δε σᾶβα 
οἵ δρκίζω (Ματῖκ ν. 7; Αςῖβ χίχ. σ1; δα 
ΤΠα85. ν. 27). ΤῊε υδε οἵ διαμαρτύρομαι 
ν ἢ δη βῦςι ἰη Ὁσαϊ. ἱν. 26, χχχὶ. ὅδ, ἰ8 
ἀἰθετζεηῖ, διαμαρτ. ὑμῖν ον τόν τε 
οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν ἬρΕ Βδάνεη 
ἃηά δαιῖδ τὸ υνἱῖπεβϑ δραίηβὲ γου. 
Ηξεάνεη δπά εαγιἢ οδη ῬὲῈ οοποεῖνεά 45 
Ρειβοπδιτε8, οὐ Ῥβ8. 1. 4; ποῖ 80 ἴδε 
Φρρολγαηος οἵ Κίηρδοπι οὗ ΟὨτῖβι. Οα 
ἐπιφάνεια ες ποῖε οη τ: Τίπι. νἷ. 14. 

βασιλείαν: Τῆς ρετίεςιεἀ Κὶπράοπι, 
τῆς πιδηϊεβιδιίοη οὐ ννῃϊο ἢ ννἢ}} ἔο!ονν 
τῆς βεςοπά ἐπιφάνεια. 

ες. 2. κήρνξον: ἴπ Σ Τίπι. ν. 21 
διαὶ . ἰ8 ἑο!Ποννεὰ Ὁγ ἵνα «ἢ τῆς 
8.18]. ; ἰπ 2 Τίπι. ἰϊ. 14 Όγ ἴῃς ἱπί, Ἡδετς 
τῆς δάϊυταιίοη ἰδ πιοῖὲ ἱπιραββίοπεά ; 
βεῆςς ἴδ Δργυρίπαββ ; [8 ἰ8 Βεϊρῃίεπεὰ 
αἶβο ὃγ τῇς δογιβίβ. 

ἐπίστηθι: Ϊἱπεία, Βε αὐ λαμά, οὐ Βε 
γεαάγν ἰο αεἰ. ἐπίστ,. εὐκ. ἀκ. αυδ1|18 8 
δάνειθίδ! ν κήρνξον; ψὮΠε ἴῃς ἐοἸον,- 
ἰηξ ἱπιρεταιίνεβ, ἔλεγξον, κιτ΄λ., ἅτε νατί- 
οὐβ ἀδρασίγηθηίβ οὔ Ἄ “ρεεαοῆίηρ ἴῃς 
νοτά ", 

εὐκαίρως ἀκαίρως: οῤῥογίμηφ, ἐνεῤῥον- 

ἐμνε (νυ! .). 5850. ἔεν καιροί ταπιδίη 
ἀνδι ἰΔὉ]ς (866 πεχὶ νεγβα), παῖ γοῦ τηῦβὲ 
8ε 1Ππδηὶ 411. ο ποῖ δὶς γουγβεῖζ, “15 
{818 ἃ δυιϊτα!ς οσσαβίοη ἔος ργεβοίηρ ὃ 
Αβικ γδίμεσ, “" ΝΥ ββου!ὰ οὶ εηἷβ ὃς ἃ 
δυΐϊδῦ]ς οοςαδβίοη δ᾽ “δνε ποῖ ΔῃΥ 
1ἰπλϊιοὰ δεᾶβοη ; ἰδὲ ἰξ αἰνναγβ ὃς [ῃγ 86ᾶ- 
80ῃ, ποῖ ΟΥΪΥ ἰπ ρεᾶςς δηὰ βεουγίΥ ἂπά 
ψΏ6η βἰτπρ ἰπ ἴῃς Οδυσοῇ ᾽ (ἢ τγ8.). 

ΘΙΠΎ ΠΑ, ἐχργεββίοηβ ἅγα οἰϊοὰ ὃγ Βεη- 
ξεῖ, 4.{.. ἀἄἦρνα ἑκπάΐίρηα; ῥγαεεέης αὐϑέης ; 
ποίφης υοἷεπς. ΝΥ ε Ὠεεὰ ποῖ 48 ψῃεῖμες 
τῆς τεαβοῃδῦϊςη 658, εἴς., Ὧ48 τεΐεσεηςα ἴοὸ 
[86 ῥγϑᾶςδμεσ οσ ἴῃς ἤδάγεσβ. ΤῊς ἀϊγος- 
ἰίοη ἰ8 ἴο ἀϊεδγεραγὰ τῆς ἱποϊπδιίοπβ οὗ 
δοιῇ. 
ἔλεγξον : Τακίπρ τηΐβ ἴῃ ἴῃς ββῆβε 

εοπυΐοέ, ΟἾτγβ. σοπητηθηΐβ 8 οπ ἴῃς 
ἴῆτες ἱπιρεσαιίνεβ, “Αἴϊο τῆς ΠΊΔΏΠΕΟΙ 
οἵ ρῃγβίοιδη8, μβανίηρ βδβονῃ ἴῃς ψουπά, 
Ὡς ρῖνεβ ἴῃς ἱποίβίοῃθ, ὃς δρρίϊθβ τῆς 
Ῥίαἰβιεν᾽", 
ἐπιτίμησον: “Τῆς 5ι"οῖ πιεληίπρ οὗ 

ἴπε ννογὰ 15. "1ἴο τηοίς ουἕὲ ἄπε πιεᾶβιυτγςε, 
Ῥυῖ ἰπ τῆ Ν.Τ. ἴἰξ ἰδ υϑοά οηἱγ οὗ ςεη- 
βυζε᾽. 80 ϑνεῖς (ου Μαζί ἱ. 25), ῇο 
αἶδο ῃοῖεβ ἴπαὶ νυ τς ἀχοεριίοηβ οὗ 
τη ϊ8 ρίαςς δηὰ [πάς ο, ἰξ ἰ8 ᾿ἰπιιτεὰ το τῆς 
ϑυπορτδίβ. 
παρακάλεσον: ϑεξοητ Τίπι. ἱν. 13. 
ἐν πάσῃ μακροθυμίᾳ καὶ διδαχῇ : ΤὮΐΒ 

4υλ1ῆ 8 εδοὴ οὗ ἴῃς ἴῆτεε ργεςθάϊηρ ἱπὶ- 
Ρεγαιίνεβ ; δηὰ πάσῃ δεϊοηρδβ ἴο διδαχῇ 
88 ὙΜῈ}] ἂἃ8 ἴο μακρ., τοέέμ ἐπε μίνιοςί 
ῥαδέεπος απὰ ἐᾷς νιοσέ ῥαϊπείακίηρ ἐἱπ- 
Ἔριν μοι, ΓΝ 

ἢ: “(ἰσασλιηρ) 56 8π)8 ἴο ροΐπι 
ΤΆοτα ΩΤ αεέ, διδασκαλία (ἀοείγίπεὴ 
ἴο ἴῃς φμδεέαπος οὐ γεσμὶέ οὗὨ τελομίπρ ᾿" 
(10. ἴπ ἴῃς ΟὨΥ οἴδες οοουττεπος οὗ 
ἰδαχή ἱπ τῇς ΡῬαβίογαϊβ8, Τίς. ἱ. 9, ἰΐ 

τοδᾶπβ ἀοείγίμδ. 
νει. 3. ὑγιαινούσης διδασκαλίας: ὅεε 

ποῖς οἡ : ΤΊ). ἱ. το. 
ἰδίας : ἴδιος Ὦεῖε, 48 σοπϑίδηςυ, 888 

τιεγεῖν τῆς ἔοτος οὗ ἃ ροββεββίνε ὑγοποιη. 
ϑεξοητ Τίη). {ἰϊ, 4. 
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διδασκαλίας οὐκ " ἀνέξονται, ἀλλὰ κατὰ τὰς ἰδίας ἐπιθυμίας ἴ κε". αἰπν 

ἑαυτοῖς ' ἐπισωρεύσουσιν διδασκάλους " κνηθόμενοι τὴν " ἀκοήν, 4.1 ἥεϊξοοιν, 
καὶ ἀπὸ μὲν τῆς ἀληθείας τὴν " ἀκοὴν “ ἀποστρέψουσιν, ἐπὶ δὲ τοὺς πἰ ἥτις 
Ῥ μύθους 3 ἐκτραπήσονται. 

ὙΠ εδ8. ἰΐ. 13, ΗςΌ. ἱν. 2, ν. 11,2 Ροϊ. ἰΐ. 8. 
4 ϑεε: Τίμα. 1. δ. τ ϑεει Τίσ. νἱ. τ. 
τ 8ε6 2 Τίηι. ἰΐ. 
ν ῬὮ]], 1ἴ, χ7 οαἷγ, ΝΎ. 

1 ξπιθυμίας τὰς ἰδίας ΚΙ,. 

χ Ηετς ΟἿΪγ, οὶ 1, 

ἐπισωρεύσουσιν: οραςεγυαδιμὲ (Ν ]ᾳ.). 
“Ἧς β8δῃεννβ 186 ἱπάϊβοτι ππδῖς πα! ἰτυὰς 
οἵ τῆς ᾿εβοδεῖβ, δ 180 ἐπ εἰγ Βείηρ εἰεςῖεά 
ἘῪ τπεῖν ἀϊδοῖρ᾽εβ ᾿᾿ (Ὁ Βγγϑβ.). 
κνηθόμενοι τὴν ἀκοήν: ῤῥγνγίεπέες απγὶ- 

δια (Ννυϊρ.). Τῆς βάπηα ψεπεσαδὶ ἰάεδ ἰ8 
εχργεββοᾶ ἰῃ πάντοτε μανθάνοντα (ἰἰ]. 7). 
ὙΒδοεὶς ποιίϊοη οὗ ἃ ἰδᾶσποσ ννᾶβ ποῖ οὔθ 
Ψῆο βδουϊά ἱπβίγσαςι τπ εἰς σλϊπά οὐ συϊάς 
τῃεὶς οοπδαςι, Ρὰς οἠς ννῇο 5που]ά ρτδιν 
πεῖς τϑιῃεῖῖς βεπδε. ΟΥ̓ Εζεῖς. χχχίϊὶ. 
32, “Του δῖ ὑπίο ᾿Π6Πὶ 845 ἃ νεγῪ ᾿ον εἶν 
βοπρβ οὗ ομε παῖ δίῃ ἃ ρἰεδβδηὶ νοῖςς, 
ἃς." ὙΤὩε ἀεβίτε ἔος ρ᾽εάϑυγε 18 ἰπβαιϊ- 
ΔΌΪς, ἀπά ἰδ ἰῃογεδβεά οὔ ἀρρταναϊεά ὉΥῪ 
ἱπάυϊσοπος; Βεπςε ἴῃς πελρίηρ υρ οὔδοβα 
ὙὯΟ ΠΊΔῪ τηϊπίβῖες τὸ ἰ, ΕἸ]. φυοῖεβ ἂἃρ- 
Ῥιορσίδιου ἔσοπιὶ ῬΏ1ο, θμοά Ῥεῖ, Ῥοέ. 
21, ἀποκναίουσι γοῦν [οἱ σοφισταὶ) 
ἡμῶν τὰ ὦτα. 

ες. 4. Τῆδ δᾶγβ βέῖνα 8ἃ8 ἃ ρᾶββᾶψα 
τῆτουρἢ ψὨϊοἢ τῆς γα τᾶν γεαοῇ ἴδε 
υηδετδίδηδίηρ δηὰ ἴῃ πεαῖ. ὙτΤῇοβα 
ΨὯΟ βίἴδγνε [πεῖς ὑπ ἀεγβεδηάδίηρ δηὰ μεᾶγι 
βᾶνε Ὧο υβ86 ἴογ ἴῃς τγυἢ, δηὰ ἄο ποῖ, 48 
πεν νουὰ βᾶγ, Ψψαβῖς πραγ ρ Ρονγεῖ 
οὐ τἴ, 

ὕθονς: 866 ποίδ οη σ Τίπι. ἱ. 4. 
εἴ. 5. νῆφε: Β6 :οὐεγ (Ἐ.Ν.). 80- 

ὀγὶμε ἐ5ίο (ἃ). υἱρίία (Νὰ15.)} [Ῥὰῖ Ναϊρ. 
ΟἸιεπλ. ἰπβεσίβ σοόγίης ἐϑέο αἱ εηὰ οὗ νεγβ6]. 
80 ΑΟΝ., τοαίοκ, ἀπὰ ΟἾγγβ. ὅϑοδερ ἰ8 
φαγί ν σἰρδϊ ἴῃ τ Τ 658. ν. 6, 8; Ὀυϊ ἴῃ 
τ᾿ Ῥεῖ. ἴ. 13, ἵν. 7, Δπἃ ρειδδρϑ8 ν. 8, ἐο δέ 
τοαίϊολζαϊ οἵ αἰεγέ Βεθτηϑ τιοσο ἃρρτορσίδίθ. 

ἔργον εὐαγγελιστοῦ: Τῆς οἢῆος οὗ 
εἐνδηρεῖϊσι 18 τηεπίοπεά Αοὶβ χχί. 8, 
Ερῆῃ. ἱν. σ᾿. Ὑπὲ δνδηραι θὲ ννὰ8 δῃ 
ἰεἰποαηὶ ρῥγδᾶσθεσ πὸ δά ποῖ ἴδῃς 
δβιαροτν βίην διηςείομβ οὗ δῇ Δροβίϊβ, ΠῸσ 
τῆς ἱπδρίγαιίοη οἵ ἃ ργορῃεῖ; [που ρῈ Ῥοΐδ 
ἌΡΟΒΕΙς ἀπά ργορῃεὶ ἀϊά, ἑμέεν αἷδα, ἴδς 
ννοτ οὗ ἀνδηρεὶίδι, ΤῊϊβ ννᾶ8 ἴῃ 41] {1Κ6- 
Ἰἰδοοά τῆς ννοσκ τὸ ψῃῖο Τιποίπγ δδὰ 
οτἰρίπδιν Ὀεεη οδἰ]εά. 8:1. Ῥαὺὰ! Βεσε 
τεγιϊπάβ Πἰπὶ δι ἰῃ ἴῃς ΑἸ 1] ρεγίογηι- 

ΝΟΙ. ἵν. 

5. ᾿σὺ "δὲ "νῆφε ἐν πᾶσιν, " κακοπάθη- 
σον, ἔργον ποίησον "εὐαγγελιστοῦ, τὴν διακονίαν σου ᾿πληροφόρησον. 
6. ἐγὼ γὰρ ἤδη “ σπένδομαι, καὶ ὁ καιρὸς τῆς " ἀναλύσεώς μου 3 

. 81 ΤἸΒεδβ. ν. 6, 8,1 
υ Αεἰϑ χχί. 8, ΕρδὮ. ἱν. Ν ον, ὩΟΙΙΧΧ. 

οὐΐϊγ, ποῖ 
ΧΧ. 

Ὁ Μαῖι. χἰϊὶ. 
14- Αςἰ8 
ἐανῖι 26 
58. νἱ. 0), 

σ Οος. ΕΝ 
1,1 

8ε6 1 Τίπι. ἱ. 4. 4. 
Ρει.ἱ. Φ' ἵν}, νυ. 8, ποὶ ΟΧΧ, 

ν κε}. τ,2 Τίμι. ἱν. 17. 

οϑες 2 Τίμα. ἴΣ 

3 ἐμῆς ἀναλύσεως ὈΚΙ,. 

πος οὗ ψ»ῃδῖ τηΐϊρῃς βεεπὶ ἴο ὃς βυδοτάϊ- 
ῃδῖς ἀυε8 Ἰἰεβ ἴῃς δεβὲ ρῥγεβεγνδίϊνε οὗ 
τῆς Οδυγοῦ ἔτοτι εἴσγοσ. Νοῖς, ἴῃδι τῇς 
οἶος οὗ λπη ερίβοορυβ ἴ8 8180 δῇ ἔργον, 
τ Τίπι. ἰϊϊ. σ, ολ αὶ Οος. χνΐ. το, ΡΆὩ]]. ἰϊ, 
30, ΕΡΉ. ἵν. 12,1 ΤΏ 88. ν. 13. 
τὴν διακονίαν σον πληροφόρησον : 

7μι51ι. Δοοοσζάϊπρ ἴο ΟἾγγβ., τδῖ8 ἄοεβ 
ποῖ ἀϊθες ἔγοπιὶ πλήρωσον. ϑεε Οὐοϊ. ἱν. 
17, Αοὶβ χίϊ. 25. Ἐς διακονία, »εἰκἐδέν» 
ΟΥ βεγνίςε ἰῃ ρεηεσζαῖ, δες : Τίπι. ἱ. 12. 

νες. 6. Τῇῆῇε σοπποχίοη ἔσομι νϑῖ. 3 
8εεπὶ8 ἴὸ ὃς 1Πϊ8: Τῆς ἀδηρεῖβ ἴο δε 
ΟΒυτοῦ ἄγε ργεββίηρ δηὰ ἱπβίδης ; [ἢ 
᾿δῇ ΟἿΪΥ ὃς τηεῖ ὈΥ ννδιου]Πε88, 8εἰ- 
βδοτίῆος, δἀπᾶὰ ἀενοϊϊοαηῃ ἴοὸ ἀμ οη 
τῆς ραγὶ οὗ τῇς Ἰεδάδγε οὗ ες Ομυτοῦ, 
οὗ Ψῇοπὶ ἴδου δὶ οὔθ. ἊἈΑ8 ἴὼὺσ τῇβ, 
1 πᾶνε ἄοῃς τῆν Ῥεβί. ΜνΥ Κίηρ ἰ8 
οΔἸΠπρ τὴὰ οαὶ ἴδ Βεϊὰά οὗ δοιίοῃ ἴο 
νναῖς ἔοσ τὴν γεινδγά ; ἴπουὺ σαπδῖ ΠΟ ἰοηρος 
Ἰοοῖκς ἰοὸ πῆς τὸ ἴδε ἱπίἰδεῖνε ἴῃ δοιίοη. 
ΤΒΙ8 βεεῖηβ ἴο Ὀς ἰδῆς ἔοσος οὗ ἴῃ6 6π}- 
Ῥμδεὶς ἐγώ δηὰ ἐπε ςοππεοιίηρ γάρ. 

ἤδη σπένδομαι: Γα»ι ἀεϊδδον ἴσαις... 
Τῆς δπδίορυ οἵ ΡμΠ, 1ϊ, 17, νᾶ. ἐπὶ 

ἢ θυσίᾳ καὶ λειτουργίᾳ (πεῖε 8ε6 
τλρμοοι 5 ποῖο), ἰ8 βυβήοϊεπε ἴο ργονα 
τῆλε 8ι:. Ῥδὺ! ἀϊά ποῖ γεραγά ἢἷβ οὐνηῃ 
ἀδδῖῃ δβ ἃ βαοσίῆςας. Ὑτβεῖς ἴδε θυσία ἰΒ 
τῆε ρεζβοῆβ οὗ τῇς ΡΒ Πρρίδη οοη- 
νεσῖβ (οὐ. Κοπι. χίϊ. ΟΣ, χν. 16) τεῆ- 
ἀετεὰ δοσερίδοϊε ὉΥ ξαϊτῃ, δηὰ οὔετεὰ υρ 
ὉΥ τῃεῖς δι. Ηξετγς ἴῃς πδῖυτε οὗ ἴδε 
θυσία ἰ8. ποῖ ἀειεττηϊπεά, ροβϑί δνῪ ποῖ 
τδουρμε οὗ, ὉΥ ἴδε νυτίϊει. ὙΠα τγεᾶβοη 
ΔΙΙερεὰ Ὁγ ΟἾτγΒ8. ἔογ ἴῃς δῦϑεπος ἕεγε οὗ 
ἴδ ἴετπι θυσία ἰβ ἱηρεπίουβ: “ Εοτ ἴδε 
ψνὨοΐε οὗ τῆς β8δοτίῆοε ννὰβ ποῖ οβεγεὰ 
τὸ αοά, Ῥυῖ τῆς ψῃοῖς οὗ τῆς ἀτγίηκ-οἴἶει- 
πᾳ νν88." [Ιἐ 18. ἱπηγηδίετίαὶ ἴο ἀδοϊὰς 
Ποῖος ἴῃς ἱπλάρογυ 18 ἄγαννῃ ἔτοση ἴῃς 
7εν 88 ἀσίηκ- οοτίηρβ, οὐ βεδίμεη [δ8- 
εἰοηβ. 1ἰἱρμείοοι αυοῖεβ ἱπειογαβιίηρ 
ΡΑγδ11ε185 ἔτοπι ἴῃς ἀγίπῃρ ννοτὰβ οὗ ϑεηεοᾶ: 
“ βίαρηυσῃ οδἰἰάδς δαυδςε ἱπίσοὶ τ γεβροσ- 

12 
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Υ ϑεδνει. 8.7 ἐφέστηκεν. 
28εε: Τίς. 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Βὶ Ιν. 

1. "τὸν "καλὸν "ἀγῶνα "ἠγώνισμαι, τὸν "" δρόμον 
νἱ, 12 κηὰ  "τετέλεκα, τὴν πίστιν “τετήρηκα- 8. "λοιπὸν ᾿ ἀπόκειταί μοι ὁ 
1 Τίμλ. ἐν. 
10. 

ἃ Αείε χἱϊὶ. 
25. 

Ὁ Αεῖἴδ χχ, 

ε ἥδδιι, α. 
23, [υὐκὸ 

νἱ. 14. ε 2 Οος. χίϊί. 11, τ Ὑ 8688. ἱν. ἱ. 
ν. 4, εν. ἰΐ. :ο. Ὦ 5662 Τίηι. ἱ. 12. 

τῆς δικαιοσύνης " στέφανος, ὃν ἀποδώσει μοι ὁ Κύριος ἐν " ἐκείνῃ 
Ἐ τῇ ἢ ἡμέρᾳ, ὁ ' δίκαιος ' κριτής " οὐ μόνον δὲ ἐμοὶ ἀλλὰ καὶ πᾶσιν 
τοῖς ἠγαπηκόσι τὴν " ἐπιφάνειαν αὐτοῦ. 

τ 50, χνἱ]. 31, χχίϊ. 37, [08 χίχ. 28, 30, Αςίδ χἱϊὶ. 29, 2 ὅος. χὶϊ. 9, 
 (ο].͵. 5, εἰς. 

ἱ Ρε. νἱὶ. 1σ, 4 Μαςς. χὶΐ. 6, 41. κ 

ἄϑεε: Τίπι. ν. 22 
7κε.1. 12,1 Ρεῖ. 

: Τίσα. νἱ. 14. 

εἰς. 
Ετ Οος. ἰχ. 2; 

1 ἀγῶνα τὸν καλὸν ὈΚΙΡ. 

ῊΝ Ῥιοχίπιοβ βεγνογυπ), δάάϊα νοςς, 
ἔδαγε 56 ἰέφμογέη ἐἰΐμπι ουὶ 1,ἐδεγαίογὲ " 
(Τα ς. 455». χν. 64), ἀπά ἕγζοπι ἱρηδιίυβ, 
“Οτδηῖ τῆς ποιπίηρ τόσα ἔμδη ἔδαῖ 1 Ὀς 
Ῥουτεά ουἱ ἃ ᾿ἰδαιϊίοη (σπονδισθῆναι) ἴο 
Οοά, ν 1ς τῆεῖς ἰ8 γεῖ δῃ Δ118, τεδάγ᾽" 
(ον". 2). 
τῆς ἀναλύσεως : Τῇετε ἰδ πο ἄρυτε οὗ 

ΒΡΘΘΟὮ, βυςἢ 88 ἴῃδι οὗ βιτ κίηρ' ἃ ἴξηΐ οσ 
υππηοοτίηρ ἃ βῃΐρ, βυρρεβίεὰ ὈῪ ἀνά- 
λυσιφ. [{ννᾶ8 48 σοπητηοη ἃ ΘΌΡἢ ΟΠ ΒΠῚ 
ἴος ἀεαῖδ ἂἃ8 ἰβ οὖὺγ Ψψογὰά ἀδῤαγέηγε. 
8ες ἴῃς νετῦ ἴη ΡΆΏ]]. ἱ. 23, ἀπά, Ὀεδίἀ68 ἐδ ε 
υδυδὶ γεΐεγεηοςβ ρίνεη ὃν ἴῃς σομηπιχεηῖα- 
ἴοσβ, 8ὲὲ Ὄχδπιρίεβ βιρρὶεὰ ὃν Μουϊοπ 
ἂπά ΜιΠραη, Ἐχῤοσίίον, νὶϊ., ν. 266. 
Τῆς Νυΐς. γεροϊμεϊοπὶς ἰΒ νποῆρ. Ὀεδη 
Βετιπαγὰ .οδ]]8 αἰϊεπιίοη ἴὸ τς “ νετθαὶ 
Β᾽ ΠΣ] Αγ εἰε8 οὐὁἨ Ἀ εχργεβδίοη " δεῖννεδη τΠ18 
Ἰεϊῖες το Τί ποῖ ἀπά Ρλέϊῤῥέαπς, ντὶϊ- 
ἴεῃ Ψψἤεη ΤΙΠΙΟΪΥ ν88 ψ ἢ 85:, Ῥαυΐ, 
υἱΣ., σπένδομαι, ἀνάλυσις ἤεῖε ἀπά 
ἀναλῦσαι, ΡὨ]]. ἱ. 23, ἀπά τῆς ἱτηᾶρε οὗ 
τῆς τᾶςςε; ἴπεσα (ῬΏ1]. 111. 13, χ4) ποῖ 
ςοπιρίεἰεά, Πετε βηἰβμδά, ν. 7. 

ἐφέστηκεν : ἱπείαέ (ΝῸ16.), ἐξ οονιε 
(Ε.Ν.), ἐς αἰγεαάν ῥγεέξεμπέ, ταῖμεσ τμδπ ἐς 
αὐ κακά (Α.Ν.), ψνὨΪΟὮ ἱτηρ]1ε8. ἃ Ροβί- 
Ῥοπεπιεηξ. ἘῸΣ βἰ πη] ῥγεδβοίεηος οὗ 
ΔΡρΡτοδοβίηρ ἀδαίἢ Ἴοζηραζςε 2 Ρεῖ. 1. 14. 

εἴ. 7. τὸν καλὸν ἀγῶνα ἠγώνισμαι: 
8εε ποίδοη σ Τίηι. νὶ. 12. Τῆς (ο]ίον- 
ἱπῷ τὸν δρόμον, κιτιλ., τπηαῖκεβ (ἢΐ8 τείετ- 
δος ἴο ἴπ6 ρΑπΊ68 Παγάϊν ἀουδιίυϊ. 

τὸν δρόμον τετέλεκα : ον γ 5: ΠΟ 541- 
»κιαυὶ (Νυἱρ.). ΜΥΒαῖ δά Ὀβεη ἃ ρυγροβε 
(Αςῖ8 χχ. 24) ννᾶβ πον ἃ γεϊγοβρες:. Τὸ 
ΒΆΥ “ΜΥτᾶςε 18 συη,᾽" 18 ποῖ ἴο δοδβί, 
Ῥυὶ πιοιεῖν ἴο βίδῖς ἃ ἴδςο:. ΤΠα ἤριυτε ἰ8 
αἶθο ἑουπά 'ἱπ 1 Οοτσ. ἴχ, 24, ΡῃΙ]. ἐϊϊ. Σ2. 
Τῆς οουτδα ἰ8 ἴῃς τᾶςς οὗ [ἰδ ; νὰ πιυϑὲ 
ποῖ πᾶσον ἰΐϊ, ἃ8 ΟἾγυβ. ἄοεβ, ἴο 81. 
Ῥδυ}᾽5Β τι ββίοπδσυ ἴγανεἶβ. 
τὴν πίστιν τετήρηκα: ΑΒ ἰη ἴΐ. 21, 51. 

Ῥδὺὶ ρδββεβ ἤοπὶ ἴπε πιϑίδρῃοσ ἴὸ ἴῃ8 
τελ]ν. Ἐρσ τῆς ἴοτος οἵ τηρέω δεῖα, 
Βεεὲ ποίξδοη ἵ Τίσι. νἱ. 14; δηὰ οὐ, Κεν. 

χίν. 12, οἱ τηροῦντες τὰς ἐντολὰς τοῦ 
θεοῦ καὶ τὴν πίστιν Ἰησοῦ. Τῆς Τ311} ἰΒ 
ἃ ἀεροκὶι, παραθήκη, ἃ ἴγτυδὲ ννῃϊο ἢ τς 
Αροβεῖς ἰβ πον γεδὰν [ὁ γεπάεσ ὑρ ἴο 
Ηἰπὶ ῃο δηϊγυδίεά ἱξ το Πἰπ)ι. ΤΠοτῖα ἰ8 
ὯΟ ΓΕΔ] ἱποοῃβίβίεπου δεΐνεεη ἰδς ἴοης 
οὗ τπηἰ8 ράββαγε ἀπά {παὶ οὔ βοπὴς ἰπ 
ξατὶϊετ ερίβεϊεβ, 4.6., ΡΒΪ). 11}. 12, 564. 
81. Ῥδὺ] 15 τη ογεῖυ διδιίηρ ννῦαὶ τῆς ρτᾶςς 
οὗ αἀοάἁ δά ἄοπε ἴοσ μἰπ)η. Α πιδὴ ἄοεβ 
ΨῈ}} τὸ Ὀς ἀϊδιτιβι.} 28 τεραγὰβ ἢὶβ υ86 
οὗ τπς γεᾶζβ οὗ [ἔς ἰδὲ τῆδυ τεπχαὶπ τὸ 
δίπι; δυῖϊ ἤδη τῆς 1 ἐμαὶ ἢς 88 1ἱνοά 
8α8 Ὀεεη δάἀπι εν ᾿ἱνεὰ “ἴῃ τῆς (Αἰ ἢ 
ψὨΙΟΣ 8 ἰπ ἴῃς ὅοη οὗ ἀοὰ" (6Δ!. ἰϊ. 
20), πιοοῖ πηοάδδβίν ῬεςοπΊε8 πὐϊβοίενουβ 
ἱπρταιευάς. 

εἰ. 8. λοιπόν: ΜῸΥ τολαὲ γοπιαΐης. 
Τῆς ΕΝ. τεηάετβ ἰτ δεσίαες ἴῃ τ Οος. ἱ. 
16, »ιογεοῦεν ἴῃ τ Οοσ. ἵν. 2. Τῆς ποιίοηῃ 
οὗ ἀμγαίίον οὗ ξαΐϊυγε εἰπε ἰδ ποῖ ἱπ πὰ 
ΜΟΙ ΔΠΥ͂ τῆοσε ἴπδη ἴῃ τ[δ6 ΕἸεΠΟΝ ὧν 
γεξίς. 8ι. ῬΔῸΪ πιεδῃβ ες κ"1ὶ ἤᾶνα 
ποίδίηρ ποῦς ἴοὸ ἄο τῃδη το τεςεῖνες τῆς 
οσονῃ ". λοιπόν Ππά8 ἴπε βεπβα οὗ ἐπ 
εοποϊεδίομ ἴῃ 2 Οος. χιϊί. σὰ, τ ΤῊ 685. ἰν. 
1, δῃηὰ ἄοεβ ποῖ ἀϊῆει ἔτοπι τὸ λοιπὸν 845 
υδεὰ ἰπ ῬΏ]]. 1}. Σ᾿ ἵν. 8, 2 ΤΏ ΘΒ. {1]. χ ; 
οἵ τοῦ λοιποῦ 48 υδεὰ ἴῃ ΟΔΙ. νἱ. 17, 
Ἐρβ. νί. το. Ὑῇς πιεδηΐπρ οὗ τὸ λοιπόν 
ἴῃ τ Οος. νἱῖ. 29, Η δ. χ. 13 15 ἀεμεφζονίλ. 

ἀπόκειται; γεῤοΞίία ε:ὲ (να ]ρ.). ΟἿ. 
ΟΟἱ. ἱ. 5, διὰ τὴν ἐλπίδα τὴν ἀποκειμένην 
ὑμῖν ἐν τοῖς οὐρανοῖς, πὰ, ἴος τῃς δεηιὶ- 

μεὰ τὰ ΛΟ στέφ Τὴ τῆς ὅικαι . αγος : ε 

ψνῃοἷς οοηῖεχὶ ἀεπενς τῆι 118 βΒῃουὰ 
Ῥε ἴδε ρΡοββεββίνε ρεπίεἷϊνε, Τὰδς Ἵγοῖση 
τολίοῖλ δείοπρς ἰο, οἵ ἐς ἐδ ἀμε γεισαγά οἵ, 
γιρλίεομδηεες, τῆς ἱποοσγυρεδὶς ογοννῃ 
οὖ Οος. ἰχ. 25. Τῇς νογῦδὶ ἀπδαίορίεβ οὗ 
στέφ. τῆς ζωῆς, [4π|ε8 ἰ. 12, αν. ἰΐ. το, 
δηὰ στέφ. τῆς δόξης, : Ρεῖ. ν. 4, δὺΡ- 
Ῥοτὲ τῆς νὶενν ἴδαιϊ ἰξ ἰ8 ἴπ6 σε. οἵ 
δρροβίείοη ; δυῖ ἰξ 18 ἀϊῆσυϊε οη ἘΠῚ5 δὰρ- 
Ῥοϑίείοη ἴο ρῖνε ἴῃς ρΡῆγαβε δηὴ ἱπίς Πρ δ] ε 
τχεδηΐηρ. “Οοοά νοσκβ, ννἈῖ ἢ ἃγα ἴῃς 
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9. ᾿ Σπούδασον " ἔλθεῖν “᾿ πρός “με ταχέως 10. Δημᾶς γάρ 18εε 4 Τίπι. 
με " ἐγκατέλιπεν ἀγαπήσας “ τὸν “ νῦν "αἰῶνα, καὶ ἐπορεύθη εἰς τὸ ΤΙ ἢ. 
Θεσσαλονίκην, Κρήσκης εἰς Γαλατίαν,2 Τίτος εἰς Δαλματίαν 11... [δι ἵν ὃν 

8. χν. 

χχὶ, (χχίΐ.) χ, 188. ἱ. 4, 2 Οος. ἰν. ἡ, Ηεῦ. χ. 45, 2 Τίπλ. ἵν. τό. 
(χνἱ.) το, 

Οϑε!δὶ. Τίπι. νἱ. 17). 

1 80 [05] Κιὶ!. σγοβὲ ουγδῖνεβ ; ἐγκατέλειπεν ΑΟΌΡΟΕΟΙΡ, 17, 47", οπς οἵδε. 

3 Γαλλίαν 3.0, 23, 31, 30, 73, 80, ἀπη", Επ8., Η΄. Ε. 1.4, 8. 
3 τίαν Ο, 2, 6γ"", εἴενε οἴπεζβ; Δερματίαν Α. 

χ118 οὗ Ἑδίτῃ δηά 9ῸΟ]]1ονν δῆες 1 δεϊῆςα- 
τίοπ . .. ἂσς ρ εδδίηρ ἂπά δοςερίδθϊς ἴὸ 
Οοά ἱπ ΟΒεῖβε᾽" (Ασῖ, χὶΐἱ). 1 15. τὸ ὃς 
ποίεοὰ ἐπαὶ στεφ. τῆς δικ. ἰδ ἀρρ!!ςὰ το 
τῆς φοϊάεδη ΑΠ1εἰ ὑνοση ὃν ἴῃς Πὶρῇ ργίεβε 
ἴῃ ἴῃς Τεοεές. οὗ Τισεῖνε Ῥαἰτίανεῖς, Ι,ενὶ, 
νἱ !. 2. 

ἀποδώσει: γεδ εἰ (Ν Ὁ]5.). ΑΒ Ἰοπᾷ 88 
ΨΕ Ἄρτες ἴο ἴδε βιδίειηεηΐς ταὶ Μοβεβ 
ἀπέβλεκπεν εἰς τὴν μισθαποδοσίαν (Ηεδ. 
χὶ. 26), ἰξ βεαπιβ εἰ Πϊηρ τὸ ἀΐϊδρυῖς τῆς 
τεςϊθυξῖνε ἕοτος οὗ ἀπο- ἴῃ τἢϊ5 ννοσά. ΟΥ̓ 
φουζγβα “τῆς τεννασγά 15 ποῖ τοςκοηθὰ δ οὗ 
ἄεδι, Ρυῖ 48 οἴ ρταςς᾽". 81. Ρδὰ] οου!ὰ βᾶγ, 
ἜἼῈ ἴδ ἃ σίρδίεουβ τΐηρ ἢ Οοά ἐο 
σεσοσρεηβε (ἀνταποδοῦναι)... [0 γου 
τθδῖ ἀγε δϑῆιςιοα τγεϑὲ νυνὶ Ὁ 8᾽ (2 ΤΏςδο. ἱ. 
6, ΤῊΣ Αἶθο. ΝΑ ἰϊ. 6, 

ν ἐκείνῃ τῇ : 8ε6 οἢ ἷ. 12. 
ὁ δίκαιος κριτής ἐτμε ποξοη εχργεββοᾶ 

ἴῃ 818. Ῥῆταβε φοαβ δαοῖς το Οεη. χνυ]ϊ!. 
25. Ἐοτ ἴδε δοίιιὶ ᾿νοσάβ, βεὲ γςῆ, 
οὐ μόνον δὲ... ἀλλὰ καί: δες ΟΠ Σ 

Τίηι. δε 
τοῖς ἠγαπηκόσι τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ: 

Τῆς ἐπιφάνεια οῤθ οὐ ἐνλόε τὰ τῆς ϑεςοηά 
Οοπιίηρς οὗ ΟΒτῖβε. Τποβε ψὯο ἴονε ἰξ ἀο 
ποῖ ἔεᾶσ ἰξ, ἔοσ “ θεῖα ἰ8 πὸ ἔδασ ἰπ ἴονς ᾽ 
(1 ]ομη ἵν. 18); {π ν ἊἽπάδανουσ ἰὸ τηᾶκε 
τῃαπηβεῖνεβ ἱποσθδβίηρὶν τεδὰγ πὰ ἢϊ ἴοσ 
ἰς (, ]ομῃ εἰ. 3); ψῆθη πον ἤεᾶσ {δὰ 

ἃ Αγ, “1 σοπια χυΐο γ᾽" {πεῖς Πεδγίβ 
τεβροπᾶ, “ Ατηδη ; Ἵοοπῖς, [ογὰ [}εβ8᾽» 
(εν. χχίὶ. 2ο)ὴ. Τῆς ρεζίεοϊ ἴδῆβε ἴβ 
υϑεὰ Ὀεσδυβε {πεῖς ἰονς ν}} βᾶνε Ἴοη- 
εἰπυεά ὕρ ἴο τῃς πιοτηδηῖ οὗ ἐμεῖς γοςεἰνίησ 
τῆς ογονῃ, ογ δδεοδυβα 8ι. Ῥϑὺὶ ἰ8 τη κίηρ 
οὗ τμεπὶ ἔτοπὶ ἰδ βίαπάροϊης οὗ ἴῃς ἀδῪ 
οἵ οσοννηΐῃρ. 

Ὗν. 9-12. Οοπῖε ἴο πι|6 848 βρϑεάϊν 88 
του οδη. 1 πὶ δἰπιοβὲ δἷοῃς. ϑοπὶς οἵ 
ΤῊΥ ΟΟΠΊΡΔΠΥ δᾶνε ζογβαίκεη πιὰ; οἴδιεσβ 
1 Ὥανε ἀεβρδίομεά οὐ Ὀυδίπεββ. Βείπρ 
Μαῖκ ννἱἢ γου. 1 δᾶνς υ8ς ἔοτ Ηἰπι. 

νεῖ. 9. ταχέως: τίοτε ἀεδη εἶν δχ- 
Ῥιεββοᾶ ἢ νϑσ. 21, “"" δοΐοτε υυἱηῖε᾽". 
ες. το. επδβ μαὰ ὕεεῆ ἃ ἰογδὶ 

ἔε!]ονν-ννοσκασ οὐ τῆς δροβϑεῖς (ΡΒ ἐπι. 
24; ΟΟ]. ἵν. 14). ΟἾγυβ. βυρροβεβ δαὶ 
Ὑδεββαϊοηΐοα γ88 ἢἰβ ἤοσηβ. [ξ 18 ἔ|}}6 
ἴο ἀΐβουββ ἴῃς τεδὶν οσ ἴῃς ἄερτες οὗ 

88 Ὁ] απιεννοσι πε 88. ῬΟΒβί ΕΪΥ Ὦς δ!εζεά 
ἃ (811 το Τεββδϊοπίοα. ΑἹ] ννεὲ Κποὸν ἰβ 
τθδι 51. Ῥδυϊ βίηρὶεβ δίπι ουξ διηοηρ τἰἃς 
δὐβεπὶ οπεβ ἔοσ οοπἀεπηηδίίοη. 
ἐγκατέλιπεν: ἀεγεϊἐφιέ (Ναὰρ.), 20᾽- 

βοοῖ, ποῖ πιεγεῖγ ἰσ. ϑες τεῆ. Ὡς 
δοσίβι ροϊηϊβ ἴὸ ἃ ἀδβηΐϊίς ραβὶ οοοδβίοη 
τον ἰπ 81. Ρδυ] 8 πηϊηά. 
ἀγαπήσας τὸν νῦν αἰῶνα: ὅεε1 Τίπι. 

νἱ. τ7. [8 1υδὲ ροββίδὶς ται Βεηρεὶῖ ἰδ 
τῖρῃς ἰπ βεοϊηρ δ ἰπέεπιίοηδὶ ἀερί οσδῦϊα 
οοπισζαβὲ (“ Ἰυσίυοδαπὶ νἱἀς δηπιτῃεΐοη ᾽᾽) 
εξνεεη [Πϊ8 ἐχργεββίοη δηὰ νεῖ. 8. 

εἰς Θεσσαλονίκην: 1ἱρδείοοι (Βέδίέεαὶ 
Ἐ55α}5, Ρ. 247) Α]1|ερζε8 ΟἿΣ γεᾶβοῃβ ἴὺσ 
τῆς δαρροϑβίκίοη τὲ Πεπιαβ Βαἰ δὰ ἔγοπι 
Ὑδεββδίοηϊςα, υἱΣ., Ης “18 πιοπιίοηθά 
ποχὶ ἴο Ασβίδγοπυδβ, ἰῆς Ὑμεββαϊοπίδη ἴῃ 
ῬΏΣ ΘΠ... 24, ἀπά. .. ἴῃς πδπὶς ὈὨεηγείσιβ, 
οὔ ΨψὮὩϊοῆ Ὀεπιᾶβ [8 ἃ σοηῃίγδοϊ (ΌΓη,, 
Οοουζβ ἔνος ἀπηοηρ' [Π ἰδὲ οἱ ΡΟΙ Αγ 8 
οἵ (Πδῖ οἷν "". 

Κρήσκης εἰς Γαλατίαν: ς.. ἐπορεύθη. 
Οεεβοεηβ δηὰ Τίϊτυβ ἅτε τοὶ γεργοδοβεᾶ 
ἴος πεῖς ἀῦβεποαε. Τῆβ ραββαᾶρα, ψἱτἢ 
ἴδε νατίαπε Γαλλίαν (8ες ἀῤῥαγαέ. ογὶ .), 
8 (ες βουτος οἵ 81] (παῖ 18 βαϊὰ δρουξ 
Οτγεδβοδηβ ΌῪ ἰδίας τυτίἴεσβ. 

Γαλατίαν: Τῇδι {Π18 πιεᾶπ8 ἴδε Ἐοτηδπ 
Ῥεονίηςς, οὐ ἴδε τερίοη ἰῃ Αβὶᾶα Μίποσ (80 
Οοπεί. Αῤοςί. νἱῖ. 46) 18 ἱλνουτεὰ Ὀγ τῆς 
ςοπείἀεγαιϊίοη ἔπαὶ 411] τη 6 οἵας ρὑΐδος 
ταεπιϊοποά ἰπ τηἰ8 σοπίεχί ἅγα εαϑὲ οὗ 
Εοπις. Οη ἴδε οἵδεσ ἢδηά, τ νγε ἀβϑυσης 
ἴδ 81. Ῥαὺϊ παά σεοςπεγ νἱβἰιεὰ ϑρδίῃ 
ΟΙδαι. ἔοπι. σ Οογ. 5; Μαυκαίοσγίδῃ 
Δποη), ἰξ ννου]ὰ παίυγα!ν ἔο!ονν τη δῖ 

ἢς δὰ ν᾽ ϑιιε ϑουΐπεσῃ Οδυϊ 69) γομίθ; 
δηὰ Ογεβοεπβ πηΐρῃς ρἰδυβίθν δα βὺΡ- 
Ῥοβεὰ ἰο πᾶν βοπε ἴο Ἴοπῆσπιὶ (πες 
ΟΒυτοῃεβ ἴμεταθ. 80 Ευδεῦ. Η. Ε. 11]..4, 
Ἐρίρῃ. Ηαεγες. 1ϊ. τὶ, Τηῃδοάοσς δηά 
Τδεοάοτεῖ, ἢ. 1. 

Τίτος εἰς Δαλματίαν : ΤῊΐβ 5ἰαιϊεπιεπὶ 
βυρρεβίβ ἐπαὶ Τίτυ8 δά ΟΠΙγ δε ἃ ἰετω- 
Ῥοτάγυ ἀθρυῖν ἔοσ 81. Ρδὺ] ἱπ σσεῖε.0 Οἡ 
τῇς βρεῖ!ηρ οὗὁὨἨὨ τῃς πᾶπὶς δἰ πιδεῖα ἴω 
αῤῥαγαΐ. οεγὶί., 8εῈ εἰββπίδηη, Βὲδὶς 
ἐμάϊος, (τᾺΠ8. Ρ. 182. 
νεῖ. τὶ. Λουκᾶς: Νοιδπίηρ οδη ὃς 

τοτε παίυσγαὶ {πη δαὶ “τς δεϊονοά 
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ΡΑΚίε χχ. Λουκᾶς ἐστὶν μόνος μετ᾽ ἐμοῦ. 
13, 14. 

τα. ἀπέστειλα εἰς Ἔφεσον. 
τ ετε οἱ; 

13. 

ποι ΈΧΧ' παρὰ Κάρπῳ ἐρχόμενος φέρε, καὶ τὰ 
8. 2 Τίπ,. ἱν, 

20, Τίς, ἱ. 
5, ]υὰς 6. 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ 8Β 

Ὁ |μυκο ἰν. 17, 20, ΟΠ Χχ. 30, χχὶ, 85, Οἱ. ἰἰϊ. το, εἴς. 

Ιν, 

Μᾶρκον " ἀναλαβὼν ἄγεϊ μετὰ 
αὶ! 31. σεαυτοῦ " ἔστιν γάρ μοι 3 εὔχρηστος εἰς διακονίαν. 12. Τυχικὸν δὲ 

τὸν ᾿ φελόνην ὃν " ἀπέλιπον 2 ἐν Τρῳάδι 

"βιβλία, μάλιστα τὰς “μεμ- 

τ ετε οἷν, οὶ ΟυΧΧ. 

1 ἄγαγε Α, 31, 47, 238, ἄνε οἴδετθ. 

380 ΝΟ ΚΙ! πᾶν οὐυσϑῖνεδ; ἀπέλειπον ΑΟΕΟΤ,Ρ. 

ῬὨγβίοίδη "" δηά δἰβιοτίαπ βῃουϊ ἃ ἔεεϊ 
τπδῖ ἢς οὗἉ 811 πηδη νγᾶβ ἰῃ ἢΐ8 ρίδος δεβίἀ8 
8:. Ῥαὺ] ψΒεη τἴδς ἐπὰ ννᾶβ 80 πρατῖν 
Δρργοδοῃίηρ. Τῆς μόνος ἰ8 γεἰαῖίνε ἴο ἔεΐ- 
Ἰονν-ἰαϑουγεῖβ ἴῃ ἴῃς ροβρεὶ. 8:1. Ρδὰὶ] μδά 
τηδην ἔτ επάβ ἰῃ Εοπις (νεῖ. 21). 

Μᾶρκον: ϑ8ιῖ. Ρδὺϊ ννᾶβ πονν σοπιρ εἰ εἶ γ 
τεοοποῖ]δά το Ϊοῆη Μαῖκ ψῆῃο παά, ὃδ6- 
ἴοτα (οἱ. ἵν. σὸ νγᾶβ νυτ τε, νἱπάϊοαϊοά 
δηὰ ἰυβιϊβεὰ (πε τίβίς Βαγπᾶραβ μδὰ τὰ 
ἴῃ φἰνίπς δἰπὶ ἃ σδδηςε οἵ τεςονεγίηρ 18 
Τδδιδοῖοσ (8ες ἀςῖβ χίϊ. 13, χν. 38). 
ἀναλαβών: αφ:ν»Φ (Υ]5.). Ταῖς μῤ οκ 
ΟΡ τοαγ. Αφβμνιέῦε ἰ5 αἷδο ἴῃε [δίῃ 
ἢ Α(ςἰΒ χχ. 14, Χχίϊ!. 31, Ὀὰϊ φμσούῤαγε ἴῃ 
χχ, 13. [ἰ 8 ἱπιρ!!εὖ τἢδὲ Μαγίς ννᾶβ 
βοπιεννῆαγε οἡ ἴῃς Ἰΐης οὗ τουῖς δεϊνεεη 
Ἐρδβεβυβ δηά Κοπιε; θυὶ να ἄο ποῖ κπονν 
πε ῥγεοίβε ρίδςε. 

ἄγε σεαντοῦ: ΤΗϊΒ ρῆταβε ἰβ 
{Ππϑιγαςεά ἔγοτη ἴῃς ραρυτὶ ὉνῪ Μουϊΐοη 
δηά ΜΙΠρδη, Ε χῤοςίίον, νἱϊ., ν. 57. 

εὔχρηστος εἰς διακονίαν: ΑΔ Ματῖκ 
88 τῆς ἑρμηνεντής οἱ 51. Ρείετ, τεπάετ- 
ἰπρ Ὧϊ8 Ατδγηδὶς ἱπίο Οτεεῖκ, 80 ἢς ΠΊΔΥ 
Βᾶνα πεϊρεὰ 81. Ῥαὺϊ Ὀγ ἃ κηον]εάρε οἵὗ 
1,Δἴη. διακονία, ποννανοσ, ἀοεβ ποῖ πα- 
φαββαυιν ἱποϊυάς ργεδοπίησ. [τ 18. Ἵβᾶγ- 
φοίιογίβϑεις οὐ 51. ῬδᾺ] ἰπδὶ ἢς βῃου]ὰ ποὶ 
τερατὰ “τῇς πιϊηἰβίγυ ννπϊοἢ Ὧς Παά τε- 
«εἰνεὰ ἔτοῃ ἴῃς τὐτὰ 765.8᾽᾽ 48 “ δοοοζω- 
ΡΠ βηεα ᾽" 80 ἰοπρᾷ 48 ἢ6 πμαά Ὀγεδῖῃ ἴο 
“ὁ ἐρβιγ ἴῃς ροβρεὶ οὗ τἢς ρτάος οὗ Οοά " 
(Αςῖβ χχ. 24). 

Ψψεσ. 12. Τνχικὸν δέ, κιτιλι : Τῆς δέ 
ἄοεϑβ ποὶ ἰηνοῖνα ἃ οοπιρατίδοη οὗ Τγοῆϊ- 
οὐβ ἢ Μαγκ, 885. δοῖῃ εὔχρηστοι (80 
Ε1.}; ὃυὲ ταῖμες ἀϊδιϊη συ βῃε5 ἴῃς οᾶυδα 
οὗ Τγοδίουβ᾽ ἀρβεηςς ἔγοπὶ δαὶ οὗ ἴδς 
οἴδειβ. ἢ επι88 ῃλά γογεαΐλδη τῇς δροβεῖε ; 
δηὰ Οὔαβϑοθηβ ἂπὰ Τίίυβ Ὠδά ρσοηξ, Ῥεῖ- 
ᾶρβ ου πεῖς οὐνη ἱπἰεἰδεῖνε ; Τγοδίουβ 
μὰ Ὀδεη 5εμὁ ατσαν ὉΥ ὅ8ι:. Ῥαυ] Πισηβεῖξ, 
Ἐος Τυγοδίουβ, 8εὲ6 Αοἷβ χχ, 4, ἘΡΆ. νὶ. 
21, 22, ΟΟοΪ. ἱν. 7, 8, ΤίΞ. πὶ. 12; δηά 
ἴῃς γί. ἴῃ Ηδϑβείηρβ᾽ Ὁ. Β. 

εἰς "Ἔφεσον: [Γ τῆς επιρἢδβὶβ ἱπ {86 
οἴδυβε ᾿ἴεβ οὔ ἀπέστειλα, 248 48 δεεπ 
Ἶα8: δυρρεβιεά, τπε ἀϊθῆςυ!ν οὗὨ μασπιοηΐβ- 
ἱπξ εἰς "Ἔφεσον υνἱῃ τς σοπηηοη Ὀεϊϊ εἶ 

τηδῖ ΤΊ ποίαν τνᾶβ ὨἰπιβεὶΓ ἴῃ οἈ εἴ ἀατμο- 
τον ἱπ τὰς Οδυζοῦ δὲ Ἐρἤεβυβ ἰβ βοπιθ- 
ψ παῖ πη ραϊοά, 8:1, Ῥδὰ] μά πηεπιϊοπεὰ 
τῆς ρῥίδοεβ ἴοὸ ψνῆϊο ἢ! Ὀεηηᾶλβ, εἴς., δά 
ὉΕ; ἃπά ὄνεὴ οὔ ἴδε βυρροβίτίοη [δδὲ 
ἢ, ῬΑᾺΪ] Κηεν τπδὶ Τγοδίουβ νγᾶ8 στα 

Τιπιοίδυ, ἢς οςουϊὰ ποὶ 58Υ, “1 Βεπὶ Αννδ 
Τγοβδίςυβ ᾿" τνὰἱιίδους σοοπιρίοὔπρ ἴῃς 8βεη- 
ἴεπος ὉΥῪ δάδάϊηρ ἴς ἀεβείπδου. Τῆΐδ 
εχρίδπδίίοη τηυβὲ δε δάοριεά, ἰξ ννε βυρ- 
βθ85 ψ ΕἸ]. παι Ὑγοδίουβ νψγὰ8 τῆς 
ελγες οἵ Εϊγεὶ Τιποίνγ. 1 Ὧς Ψεζε τὰς 

Ῥεᾶγες οὗ ϑεομάὰ Τίνιοίλν, ἀπέστειλα 
οδῃ Ὅς ῥἱδιιβί! ἀχρίαἰπεά, 5 ἴῃς ερὶδ- 
τοίαγυ δογίβι. Οπ ἴδς οἵδες μαηά, ἔδοτε 
ἰβ ἢῸ τεᾶδοῃ ΨὮΥ νγε ββουὰ ἀββιπια [δὲ 
Τιπιοῖν ννᾶ8 δ Ἐρῆεβὰβ δ (815 {ἰπ|6. 
Οἷἴδες Ἰοσαὶ γεξεγεηςςβ, ὁ... ἰ. 15, 18, ἀπά 
ἷν. 13 ἅτε αυϊξε σοπδίβεεηις νν ἢ ἃ ὈεἸ εἴ τμδι 
Ὡς ΨΆΒ ποῖ δοιυδίϊν ἰπ ἐπὶ οἶγ. Ῥεσῆδρβ 
“Ὁο ἴδε ψογῖκ οὗ δῇ Ἄενδηρο 51" (ἰν. 5) ἰ8 
80 ἱπάϊςαιίοη παῖ ἢς ννᾶ8 ᾿ἰπογαιίηρ. 

γεῖ. 13. 1 ννᾶπι ΤΥ ψγΆγπι ὑνἱηῖοσ οἱοδῖς 

Αὐλς αἰ όνθωα Ὑῆε φελό τὸν γὴν: ε φελόνης, οτ φαι- 
λόνης, ΌὉΥ τηειδί ἢ εβἰ8 ἔος φαινόλης, νν»ᾶ5 
ἴῃς βάπε δἂ8 ἴδε [1,διἰη ῥαεηνία, ἴτοπι 
ΜΏΙΟΒ 1 [8 ἀεεῖνοά, ἃ οἰγουϊας σαρα ψῃἰς ἢ 
ἔε]1] ἄοννπ Ὀεῖονν τς κπϑεβ, υνἱτῃ πὶ ορεη- 
ἴῃξ ἴον τῆς πεδὰ ἰπ τῇς οςπῖτο. (80 
ΟὨσγβ. οα ῬΏ1]. ἰϊ. 30; Τετι, δὲ ογαΐ. 
χὶϊ). ὙἹς ϑγείδς πεῖς σεηάειβϑ ἰξ ὦ ξᾶςδ 
)ῶν τογἱξηρς, α ῥογίέζοϊἑο, ἀτὶ ἐχρδηδιίοη 
ποῖϊεὰ Ὁγ ΟἾγγβ., τὸ γλωσσόκομον ἔνθα 
τὰ βιβλία ἔκειτο. Βυὶ 15 18 πιεΓαῖν ἃ 

688 βιιριρεβιεὰ Ὁγ [(8 θεΐπρ' οουρ]εά ἢ 
ἔιβλία ἃηά μεμβράνας. 
Τρφάδι : Ἐνεη ἰζ ΤΙπΠοΙἢγΥ ψνᾶ8 ποῖ ἴῃ 

Ἐρδαβυβ, ἢ νγὰ8 ἴῃ Αβίϑ, ἀπὰ ἐγάνεὶ οτβ 
ἴδεπος ἴο Εοπὶς ὑβυλ᾽ῖν ραϑβεὰ [πτουρῃ 
Τίοδβ. Ῥεῦδαρβ ϑῖ. Ρδυ] μαὰά ὕεεῃ δι- 
τεδίε δὶ Τιοδϑβ, δηὰ μδὰ ποὶ Ὀεεῆ δἰϊοννεά 
ἴο ἴδε δίβ οἱοαΐς, εἰς. ΤῊΪΐβ 8 ἃ πιοῖα 
Ρίδυβιίδε βαρροβίτϊίοη παπ ἰδὲ ἢῈ ννᾶβ 
τηλικίηρ ἃ δυττίεά Ηἰρῆς ἥτοπι Αἰεχαπάεγ, 
85 ΤοοΚ οοπ)εοίυγεδ, Ηδδιίηρθ᾽ Ὁ. Β., 
ἶν. 775, α. 

άρπῳ: 8εε δζγῖ. ἰπ Ηδβιίηρβ', Ὁ. Β. 
τὰ βιβλία νουϊά θὲ Ραργυτγὰβ γοἹ]β ἱπ 

ὅθε ἔοι ογάϊπαγυ ρυγροβεβ, 8 }ς τδς 
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βράνας. 14. ᾿Αλέξανδρος ὁ " χαλκεὺς πολλά μοι κακὰ “ ἐνεδείξατο " γἩετεοοῖν, 

--- ἀποδώσει ' αὐτῷ ὁ Κύριος κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ "---Ἰς. ὃν καὶ σὺ ν Οεπ.1. 15, 
Σ φυλάσσου, "λίαν γὰρ " ἀντέστη 3 τοῖς ἡμετέροις λόγοις. 

πρώτῃ μου " ἀπολογίᾳ οὐδείς μοι ὃ π' ΓῚ 

τῇ 

χ ΓυΚο Χὶΐ, 15, Αςἰδ χχὶ. 25,2 Ῥεῖ. 11}. 17. 
Σϑ8:6 2 Τίπ,. "ἱ, 8. ἃ Αεἰδ χχὶϊ. ἵ, χχυ. τό, 
Ὁ Αεῖε ν᾿ 21, χχί. 18, χχὶϊὶ. 35, χχὶν. 24, ΧΧΥ. 7. 

τς 

17, εἴς., 2 
ος. υἱὴ[δῖ. 

24, Τίτ. 1. 
το, ἰϊ1. 4, 
Ηεδ. νὶ. 

16. Ἐν 

νετο,ῦ ἀλλὰ πάντες 

Ὁ, 11. 

Υ Μαεῖι. (4), Μασκ (4), ψυκς (1), 2 ]οδῃ 4, 3 ]οδ 3. 
ος. χ. 9, 2 οσ. νἱϊ, τι, ΡΒ. ἐ. ̓  ἰδιν νὰ ν ̓Σ 

180 ΒΑΟΘΕΟ, 17, 31, 37, 67"", 80, τοδ, πἰπα οἴδεγβ, ζ, 5, νφοίεπι., 50., Βυτρθββ, 
ῬΟΏ. ἀζτῃ. ; ἀποδῴη Ὀς Κίδωει),, πιοβὲ ουτείνεδ, ἃ, ε, 4πι., ξι]ά, 

3 ἀνθέστηκε οὈΟΚΙΡ. 

πῖοσε ΘΟΒΕΪΥ ράναι ςοηιδίποά, ἴῃ Α1] 
{κε ποοᾶ, ρογίοπβ οὗ τὰς Ἡεῦτενν ϑοτὶρ- 
ἴμγεβ, ἤδῆσα ιστα (β8εε Κεγγοη, 
Τεχίμα! Ογΐέ, οὗ Ν. Τ. ν. 22). ΝΥ ε 
Κπονν παῖ 81. Ῥδὺϊ] επυρίογεὰ ἴῃ βευάγ τ29 
εηϊοτοοὰ ἰεἴβυγε οὗ ργίβοη (Αςῖβ χχνΐ. 24). 
γε τῶᾶῪ ποῖς παῖ, {ἴκὲ Βγοννῃηΐπρ 
Οτασηπηδσίδη, ἣς ἀϊὰ ποῖ δἰΐονν 18 ποσηδὶ 
βίγεπυουβ [1 το ὃς δῇεςϊεὰ οἵ ἀϊνετιεὰ 
ὉγΥ ἴδε Κποννῃ πδᾶσ δρριοδοῖ οἵ ἀδδιῃ. 

νν. 14,15. Βενᾶσε οὗ ΑἸἰεχδηᾶες {86 
ΒΜ ἢ. 

νεῖ. 14. ᾿Αλέξανδρος ὁ χαλκεύς: [ἰ 
ἷ8δ ΡῬγοῦδῦὶς τπδὲ τπ18 8 τῇς ΑἸοχδπάδσ 
τηδηιϊοηδά ἰῃ τσ Τίτι. ἱ. 20, ἀπὰ ἰξ ἴ8 ροα- 
8.016 τ1μαῖ ἢς πᾶν ὃς ἴτε [εν οἵ ἴδῃδλὲ 
ὩΆΠΊΕ ΠΟ ννᾶ8 ὑπ] Πρ ρτοσηίπεηὶ ἴῃ 
τῆς τίοι δὲ Ερῃεβὺβ (Αςῖ8 χίχ. 33. 34). 

χαλκεύς: ἄοεβ ποῖ πιεᾶπ παῖ δε 
νοικεὰ ΕΙΥ ἴῃ σορρεσ. Τῆς ἴεγῃι απ 
ἴον ευ οὗ ψόσκεῖβ ἴῃ δΔὴῪ Κἰπά οὗὨ 
ταεῖδ! (δες Οςη. ἱν. 22, ,ΧΧ). 
πολλά μοι κακὰ ἐνεδείξατο: λέμίία 

»ιαΐα νεἰλὲ οξίοπαἑἐ (Να6.). Ηἰ8. οαΐμρι 
ἐκεοϊορίεμηι ἐχργεββεὰ ἰδεῖ ἴῃ ἀθθάβ ἃ8 
ΜῈ] 248 ἱπ ψογάβ. Ἐογ τηῖ8 υὑβε οἱ ἐν- 
δείκνυμαι, σοπιρᾶτε τε. Μουϊΐοη δηὰ 
ΜΙΠγαη (ἘΕχβῤοςίέον, νἱὶ., νἱῖ!. 282) οἶα 
ἴτοτὴ ἃ ραρυσιβ οὗὨ ἰϊ. α.Ὁ. πᾶσαν πίστιν 
μοι ἐνδεικνυμένῃ. 

ἀποδώσει: Τῆς ἔυίυγε ἱπάϊς. 5. σας- 
ἰδίην διζεβίεα ὉΥ ἃ ὑτοδῖογ ννεῖϊρῃι οὗ 
ἐχίεγπαὶ ενίδεπος ἴδῃ ἴῃς ορίδιϊννε. 
ΤῊΣ πΊοΓΆ] ομδβέος ταϊβεᾶ ὃν τῆς οἴδυθε 
8 φυϊῖς ἱπδερεπάεηπε οὗ ἴπ6 τηοοὰ δπά 
ἴεπδε υϑεᾶ: ἰξ 8, ΝΥ 48 ἴῃς ζχαξυγα ρυπίδἢ- 
ταεηῖ οὗ ΑἸεχδηάδες, νοἢ 81. Ῥδὰΐ σοη- 
ϑίδετεά επυδῦϊε, 4 τηδῖτο οὐ πιοσε 
βδιϊβίδοςίοη τμδη ἀϊβίγεββ ἴὸ ἴῃς ἀροβιίϊε ὃ 
Τῆς δλῆβνγεσ νου] βεοπὶ ἴο ὃς, Υε8. Απά, 
Ῥτονίἀεά «παῖ τὸ εἰεπιεπὶ οὗ ρεγβοῃδὶ 
βρὶϊε ἰπισυάεβ, βυοἢ ἃ ἔξεϊ προ σαπποῖ δε 
Ἰορίοαι!ν ςοπἀετηπεά. 1{ Οοά [5 ἃ πιογδὶ 
Βονεῖποτ; ἰέ βἷπ ἰβ ἃ γα! ν ; ἴῇοβε ΨΟ 
Κηονν 1πεπηβεῖνεβ ἴοὸ ῬῈ οὐ Οοάβ βίἰάε 
οδηποῖ Βεῖρ 4 ἐδβεϊϊπρ οἵ ᾽ογ ἱπ Κπουϊηρ 
δας εν} 11 ποὶ δἰνναυβ {ἰυπηρῃ ονοσ 

ὃ σνυμπαρογένετο ΟΌΚΙ,Ρ. 

ξοοά. Τα βεπείπιοηε οοσηεβ ἔγοπιὶ Ὠεαῖ. 
χχχίϊ. 35, 38 συοϊεὰ ἴῃ Εοπ,. χὶΐ. το, ἐγὼ 
ἀνταποδώσω. Τὴε εχϑοὶ ψοσάϊηρ ἰ8 
[ουπά ἰπ 8. [χΐἱ. (1χῖ 1.) 13, σὺ ἀποδώσεις 
ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ. (. ΡΒ. 
χχνί!ϊ. (χχν{11.} 4; Ῥτον. χχίν. 12. 

γεσ. 1:5. φυλάσσον: Εοτ [ἢϊ8 86η8ς 
οἵ φυλάσσω νυἱῖῃ ἃ ἀΐγεςι οδ]εοι, δες γος. 
Ὗν εἰπίες ταὶ ΑἸεχαηάεσ νν88 'π Τί πιο 8 
νἱοἰπῖτγ. 

ἡμετέροις λόγοις: Τῆς λόγοι ννεῖα 
εχργεββίοηβ οἵ ἀοοϊτίπε σοτητηοη (0 81] 
ΟὨ γι βείδῃβ νὰ 51. Ραμ]; πεποα ἡμε- 
τέροις. 

ν. 16-18. ἤᾶνε βροΐκεῃ οὗ ΠΊΥ ὕτα- 
δεηί Ἰοπείπεϑ8. Υεὶ 1 πᾶνε πὸ ᾿υϑι1Π04- 
ὕοη ἔος ἀεργεβϑβίοῃ ;. ἴοσ βίπος 1 οᾶστης ἴο 
Εοπις 1 πᾶνε πδὰ ἐχρεγίθηςς, δἰ ΤῊΥ ρῥτο- 
1ἰηγίπαγυ ττίαὶ, ἐμαὶ Οοά ἰ8. ἃ ἰΙουδὶ ρτοῖες- 
τος ψνἤεπ ελγίηϊν ἔτ επάβ [41]. Απά βοὸ 1 
δανε βοοὰ πορε ἐμαὶ Ηδ ν"}}} Ὀσίπρ πὶς 
βαΐε ᾿Ὠτου ἢ Ἔνεῖν ἀδηρει ἴο Ηἰβ5 ἢεδ- 
νϑηἱγ κίπράοπι. 

Μετ. τ6. Τῆς τεΐεγεπος ἰπ ἢ») βγεὶ 
ἀείεμος βεεπιβ δὲ ἢγδὶ εἰρῃϊς βοπιενμαὶ 
υπροτίδίπ, βίης νεῖ. 17 βίδίεβ ἴῃς ἴβεὰς οὗ 
τῆι “ ἀδίεηςς ᾿" τὸ ὕᾶνε Ῥδεῃ {πδὶ “ τῇς 
ταξεβᾶρε ννᾺ8 []Ὺ Ῥτοο!αἰτιρά, δηὰ 81} τῆς 
Οεπε]ε8 πεαζὰ ἰτ ". ΤῊΐ8 ψουἹά ἄρτες 
νυ ἢ τῆς οἰτουπιδίδης 8 οἵὨ ἴῃς {1418 Ὀεΐογε 
Ἑεϊῖχ ἀπὰ Ἐδβίυδβ, ἃ ἀΐσεςξ γεβυϊο οὐ νΒΊ ἢ 
ννᾶ8 ἴμαἱ ΡΔ0] νν88 ἐπδοϊεὰ τὸ "" Ὁδᾶσ υνἶῖ- 
Ὧεβ8 α͵50 δ Εοτης ᾽᾿ (Ας8 χχὶἱἹ. 11). Οἡ 
ταί νίονν, ἴῃς ἀροβῖῖε 'νουἹὰ ὃδ6 γεοδ !ηρ 
ἃ ξἰσηδὶ ραβὶ ἰπβίδπος ἴῃ ψῃϊο ἢ Οοά μδά 
ονοτιγυϊοὰ εν]! ἴοσ ροοά. Οη ἴδε οἴμεῖ 
μδηΐᾶ, ἰξ 8 ἃ ἴδιδὶ οδ]εςιίοῃ ἴο 1}8 τεΐεσ- 
βῆςε οὗ {πε ρῆγαβε ὑπαὶ ψνοπ μ6 ννᾺ8 δὲ 
Οαβαγεα δε βεεπὶβ ἴὸ πᾶνε θεεη Κίπάϊν 
τπελιθὰ Ὀγ δῖ8 {τεπὰβ ἃ5 ννῈ 11] 45 Ὁγ ἴῃ6 
οἴδοεϊα!Ι5Β. Απά, πιοζεονοσ, ἴπῸ βεπίθηοα 
τελάβ [κε ἃ ρίθος οἵ {γεβῇ ἱπέογιηδιίοη. 
ΤὮ15 ἰδιῖος οοηβί ἀεγαϊίοη 18. 4150 8ῃ ἀζζυ- 
πιεηὶ δραϊπβὲ τείετσίηρ ἰξ τὸ ἴῃς ἢτγδι 
Ἐοπιδη ἱπιργίβϑοηπιεπὶ (18 Ευδεῦ. Η. Ε. 
ἰϊ,. 22), [πουρῇ τῆς νετγ βίπιῖ]ᾶσ βεπι πηεηῖβ 
οὗ ΡὨΪ]. ἱ. 12, 13, τεηάεσ τῆς ἰάἀεπε βοαιίοη 
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οβδενενο, με " ἐγκατέλιπον ἷ “---μὴ αὐτοῖς “ λογισθείη.---17. ὁ δὲ Κύριός μοι 
ἁ Εοχα, ἰϊ. 

216. ἷν. 
8δβίσω., 2 
ΣΟΥ. 19, 

" παρέστη καὶ ' ἐνεδυνάμωσέν με, ἵνα δι᾿ ἐμοῦ ὅ τὸ " κήρυγμα " πληρο- 
φορηθῇ καὶ ἀκούσωσιν 3 πάντα τὰ ἔθνη - καὶ ' ἐρύσθην ἐκ στόματος 

δ. Ῥω. λέοντος.Σ 18. ῥύσεταί με ὁ Κύριος ἀπὸ παντὸς " ἔργου " πονηροῦ 
Χχχί. 
(χχχὶϊ.) 2. 5 

ἃ Αείε χχνὶϊ. 23, Βοτι. χνυΐ. 2. 
ἰ 8εε 2 Τίπι. 1. στ. 

ἔϑεε: Τί. ἱ. 12. ο 
ΚΊ͵]οΒα ἐϊϊ, το, νἱῖ. γ, ΟΟἹ. 1, 2:1, σ 7οδαὰ 11}, σ2. 

τ Οος. ἱ. 2:, Τίς, ἱ. 3. Β 56ε νες. 

1 80 ΜΝ Ὁ" ΚΑΙ, πιοβὲ ουγεῖνεδ; ἐγκατέλειπον ΑΟὈΡΕΟΤΡ. 
3 ἀκούσῃ ΚΙ. 8 1π8. 

Ρίδυβιθ!ς. Βαϊ ἰπ τῃῖ5 ἰδείες οδϑε ραίῃ 
τῆς ἰδῆσυᾶρε οὗ Ῥλεϊῤῥίαμκς ὨΔ5 ΠΟ ἴγᾶςεβ 
οὗ ἴοτβακεηπεββυ ες ἀεοίάς {πεζεΐοσε 
ταὶ 58:. Ῥδὺϊ ἰ8 πεῖ τείεισίπῷ ἴο τῆς 
Ῥτεϊπλίμασυ ἱπνεβιϊρδιίοη (γένια αεἰῖ0) 
ψΒϊοἢ ἢς υπάσγννεηι δῆος ἣς δἰὶνοὰ δὲ 
Εοπις ἃ ργίβϑοπος ἔος ἴπε βϑεοοπά τίτης, 
πὰ ψεἰοῖ τεϑυϊεὰ ἰπ δἰβ τεηδηὰ. Ης 
88 τον τί ἰπρ το ΤΙμοἴδΥ ἀυτγίηρ ἴῃς 
ἱπίεγναι δείννθεη ἷβ τεπιδᾶηὰ δηὰ τῆς 
βεοοηά, πὰ πα, ἰτἰα]. Βυῖ ἱξ ψε τῆυ8 
εχρίδίη “ πὶ ἄσβε ἀείεπος," πον ἅτε νγὲ 
ἴο ἱπίεγρσει ἵνα δι’ ἐμοῦ, κιτιλ. ) Τῇε 
εχρίδπαιίοη υν1}} θὲ βυρρεδίεά ὈΥ ἃ σοπ- 
Ῥαγίβοῃ οὗ ϑυςἢ ρδββαρεθ 88 Κοηι. χν. 19, 
“ΈτοΩ Ϊεγυϑαΐεπι, Δηὰ γουπὰ δρουῖ ἀνθ 
απίο ΠΙγτίουπι, 1 να ΤᾺ ]ΠΥ ργοδοπεά (Π6 
δοβρεὶ οὔ Ομγίβε"" ; Οοἱ. ἱ. 23, “τᾷδε 
ξοβρεὶ νῆϊοῃ .. . ννᾶβ ργεδοῃε ἰπ 41] 
οτεδιίοη ᾽. ας δῆπεχ ἃ ἰεσγίϊογυ ὃγ ἴδε 
τηετε δοὶ οὗ ρἰδπιῖπρ οὐγ σουπίγν 8 ἢδρ 
ΟΠ ἃ 8Π|811} ροτιΐοη οὗὨ ἐ8 801] ; δο ἰῃ 8ῖ, 
Ῥδυ}᾽8 τπουρῆι ἃ βίηρία ρῥγοοϊδγηδιίοη οὗ 
τῆς φοβρεὶ πιρῃς ἢᾶνς ἃ βρίγίτυδι, αἰπιοδῖ 
ἃ ριορδεαιοδὶ, δἰ ρηἰἤοδηος, ἱτηπηδαβυ γα 
ξτεδῖος ἤδη οουἱὰ Ὀε ἱπχαρίπεὰ ὈΥ οης 
Ψ8Ο Πελγὰ ἰϊ., “πᾶ βξρε οοοδϑβίο τηᾶχ- 
ἴπλὶ εϑὲ πιοπηεπιὶ ᾿" (Βεηρεὶ). [Ιἐ ἰ8 το δῈ 
ποίεὰ ἴοο μδὶ παρέστη Δηὰ ἐνεδυνάμωσεν 
τείεσ ἴο ἴῃς οοσοδδβίοη οὗ 8 “ ἤγβί ἅε- 
ἔεπος," δηὰ 51, Ῥδυΐ ἀοεβ ποί βδᾶν ἴπδὶ 
ἴδε Ἰμογὰ δεῖ ἢἰπὶ ἔγεε; 80 τῃῆδε ννὲ ὅγε 
οὈϊἱρεὰ το εχρίδίη ἵνα δι᾽ ἐμοῦ, κιτιλ. οἵ 
81. Ῥαδυ]8 Ὀοϊὰ αββεγιίοη οὗ 88 ἰαϊτὰ ἴῃ 
Ομγϑὲ ου ἴδδὶ οσςδβίοη, τνϊοἢ Ὠονγανεῦ 
ψγ88 ἃ ρυδὶῖς οπε, ποῖ [ἴκε Πί8 ργενίουβ 
βῆγαις ἰεδοπίπρ ἴο ἴο86 ΨῆΟ οδπὶε ἴο 
ἴπι “ἴῃ Πἰ8 οὐνῃ ἰγεὰ ἀννε!]ΐπρ ̓" (Αςῖ8 

Χχνη!. 30). 
παρεγένετο: αὐἀγεἰέ (Νν]ς.), τηῤῥογέφα 

»:6 ας “ σἀυοσαίῃ ς᾽". ἼὮς νοτῦ [8 υϑεὰ οὗ 
ἀρρεδγίηρ ἴῃ ἃ οουτῖ οἔ ̓ υβεῖςε ἴῃ τεῦ, [ὲ 
ΒΙΠΊΡΙΥ ΠιΘΔη8 ἐο ἐοηιῈ ΟἹὁἩὁ αγγὶυε ἴῃ τ Οοτ. 
χνὶ. 3. Τηΐβ οοπιρίαίηι ἰβ ἀϊ ῆσαϊε τὸ 
τοοοποῖϊε Ὦ νοῦ 2:. Ῥεσθαρβ πεσε 8ιῖ. 
Ῥδυὶ 15 τείδγγίηρ ἴο οἷά ἐτίδπάβ ου ψνβοτι 
Βς Παὰ ἃ βρεςίδὶ οἶδ΄ τι. 

Μετ. 17. παρέστη: Τῆε 1, ογάὰ τυας "ιν 
“ ῥαίγομις5,᾽" οὗ. Ἄοτη. χνί. 2. Βυΐῖ (δὲ 

καὶ ὈΞΕΠΟΚΓΕΡ, δ, 5γττ. 

νοτσὰ ἰβ υϑεὰ ἴῃ ἃ Ρυταῖγ ἰοςαὶ βεῆβε οὗ 
τὰς ἔεϊς ργεβεῆςε οὗ ἃ Ὠϊνίης Βείηρ ἰη τε, 
ἴῃ Ας(8. 
ἐνεδννάμωσεν : ες ποῖς οπ Σ Τίπ,. ἱ. 

12. 
πληροφορηθῇ : ἐνιῤίεαίεν (}5.). ΑΒ 

Ἰοῃξ Ὰ ἴδοτα δὰ θεδη πο ρυδ]ὶς ῥγοοΐδ- 
ταλίίοη οὗ τῇς ροβρεὶ Ὁγ Ῥδὺυϊ Ὠϊπιβεῖ ἴῃ 
Εοπις, ἴμε ξυποιϊίοη οὗ κῆρνξ δαά ποῖ 
δεεη οομρί οἴεῖν 1 811ςἀ ἐπι. 

ἐρύσθην ἐκ στόματος λέοντος : ΤῊΪ5 ἴ8 
ταοϑὲ πδῖυγα! ἢν υηἀετβίοοα Δ8 δῃ εοῃο οὗ 
Ῥβ. χχὶ.(χχί!.) 22, σῶσόν με ἐκ στόματος 
λέοντος. ῥῦσαι οσουτβ ἴῃ [πε νεῖβε ὕγε- 
ςεάϊηρ. Απά νῇῆδι ἰοἱοννβ ἰπ τῆς υχχ 
Βϑθη8 ἴο Ροΐηξ ἴο ἰἢς πηοδὶ βδιβέδοϊοσυ 
εχρίδηδίίοη οὗ ἴπθ ἀροβὶϊθ᾽ 8 πιεδηίηρ, 
καὶ ἀπὸ κεράτων μονοκερώτων τὴν 
ταπείν σιν μον, διηγήσομαι τὸ ὅ 
σον τοῖς λφοῖς μον, κιτιλ, 1 Ἐξ 
Ῥαυὶ Βαὰ ποῖ ὕεεη βίγεηρσιμεπεὰ ἴο σοπ,- 
Ἰεῖς πἰβ κήρυγμα, 85 1411υτε ννουἹά μᾶνς 
δεῖ δῖ8 ταπείνωσις. ΑΒ ἰϊ νν͵ᾶ5, ἢ ννᾶ8 
ἀοϊνεταά ἔτοπι παῖ ςαἰλπιῖν, ἀπὰ ἐπα εὰ 
το ἀεοίατε Οοά᾽'β πδπὶῈ ἴο ἴϊς Οεηι 168. 
Ις ἰδ ἱπιροξβίθ]ε, ἰη νίενν οὗ ἤδη σπένδομαι 
νεῖ. 6), ἴοὸ διίρροβε ἴπαις ἀδ]ΐνεσυ ἴτοτὰ 
«διῇ ἰβ ἱπιριἰςά. πρώτῃ (νετ. 16) ργονεβ 

τῆδῖ τῇς ἀροβιὶς νγὰβ αὐνᾶγε ἴπδὶ ἃ βεοοπά 
τὶ ννᾶβ ιν προ Ὠίπι, ἴπε ἴβϑιε οἱ 
νηΐ ἢ ἢς Κπενν νουά Ὀς δῖ ἀχδουκίοῃ. 
[τ 8 5:11} ποτὲ ἱπιροββί δὶς ἴο βᾷρροβε 
τπδι Πἰτετὰ] νν ἃ Ὀεδβῖβ ἂγε πιθᾶηὶ. Ρδυΐ 8 
Ἐοπιδῃ οἰ πἰΖεπβδὶ βεουτεὰ Ὠἰπὶ ἔγοπι (δι 
ἁερταάδιίοη. ὙὮΣ Οτεεῖς σοτηπιεπίδίοσβ 
ἰᾶκςε “τὰς [ἰοη ᾽" ἴο τηεδῃ Νόσο, “" ἔγοπι ἢἰ8 
ξετοοῖν " (Οἤγγβ.). Ολ Εβιῃ. χίν. 13, οὗ 
Αμδβυεσαβ; ΪΟβερῃ. Απέΐᾳ. χνὶ!. 6, το, οὗ 
ΤϊθεγίυβΒ. ἴα ἰδ πο οδ]εσξίοη ἴο τὨΐ8 
εχερεβὶβ παῖ τῃς γιίοἰς 18 οαιἱιεὰ Ὀεΐοτε 
λέοντος, βῖποα, 48 ὰ Ὦανε δεεῃ, ἴδοσε 18 
ποῦς ἱπ τῆς Ρβαΐϊπ). Βυῖ ἀεϊϊνεζάποα 
ποῖα ἐπδὲ ᾿ἰοπ᾽8 τηουϊῃ Ψψουϊὰ Ὀς δαυῖνα- 
ἰεπὶ ἕο δοαυϊτίαὶ Ὀν τς Βοπίδη ρονεζη- 
τασηῖ; δηὰ ἰτ ἰ8 δνϊάδπι τῆλε 5:. Ῥδιυὶ 
ψὰ8 ΜΕΙ ἀννᾶτο ἴπδὲ ἢὶβ βεηΐεπος διδὰ 
Ὀεεη οπἷγν ἀεξεττοά. 

νει. 18, ἔργον πονηροῦ: Τῇε ἴοτπι οὗ 
τῆς οἴαυβε πηδᾶν ὃς τηοάε!]οὰ οἡ τμ6 ρεῖϊ- 



1γ--τᾶι. ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β 1823 

καὶ σώσει εἰς τὴν βασιλείαν αὐτοῦ τὴν ἐπουράνιον" ᾧ ἡ δόξα εἰς ̓ ϑοο σατο. 

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων - ἀμήν. Τίτα. 1.15. 

19. Ἄλσπασαι Πρῖσκαν καὶ ᾿Ακύλαν καὶ τὸν ᾿Ονησιφόρου οἶκον. 
20. Ἔραστος ἔμεινεν ἐν Κορίνθῳ Τρόφιμον δὲ ᾿ ἀπέλιπον ἐν 
Μιλήτῳ ἀσθενοῦντα. 21. ἢ σπούδασον πρὸ χειμῶνος ἐλθεῖν. 

1 80 Δ ΌΕΟΘΚεῖ  πιοβὲ ουγεῖνεβ; ἀπέλειπον ΟΙΨΡ, 17, 31, 47", οης οἵἴδετ. 
. 

εἴίοη ἴῃ τῆς 1ογά᾿ 8 Ῥγάγες, ῥῦσαι ἡμᾶς 
ἀπὸ τοῦ πονηροῦ; Ῥὰν τῆς δ ε μν 
ἔργον ῥτονεβ ἴδαὲ πε ἀε!ίνεταηςς βροκεθη 
οὔ!β ποῖ ἔγοπι δὴ ἐχίεγηδὶ Ενὶ] Ῥεσβοηδ"ν, 
Ῥυϊ ἴτοπὶ ἃ ροββί]ε δνὶ!! ἀεεὰ οὗ τπ6 
ΔροδιϊεΒ οὐνῃ ἀοίπρ. Τῇ εχργεβδίοη 
Βδδ αἰνψαυβ ἃ βυδἠεςνε τεέΐεγεηςς. 85:6 
τεΗ, ὙΗΙΒ ἐχαβεβὶβ 8 'ῃ ΠδιτοΩΥ ΜΠ 
ἴδ νίενν τε ἀδονς οὗ “ἴδε που οὗ 
τῆς Ἰίοη ". Ἑαΐϊατγε ἴο Ῥε τεςερῖϊνε οἵ ἴδε 
βισεηρσιβοηίηρ ὅτᾶςς οὗ τῆς Ι,οτὰ ψουὰ 
δᾶνε Ὀεεη, 'ἰπ ὅ8ι. Ῥδυ]᾽ 8 Ἰυάρτηεπι, δ 
“ὁ δν]}} ἀεςά,᾽" τουρἢ οΟἴποτδ τιϊρδς δλβ}}γ 
Βηά Ἔχουβ68 ἔοσ ἰϊ. ΟἾγΥ8. Δ. Κε8 ἃ βί τη δ 
νῖενν οἔὗ ἔ πονηροῦ, υΐϊ ρῖνεδ ἰΐ ἃ 
νᾶες ἀρρ ςακίοη : “Ηδ ν}} γεῖ δρϑαίῃ 
ἀεῖϊνες τὴς ἔτοπι δνεσυ βίη, ἴπδὲ ἰ8β, Ης 
ΜΠ] ποῖ βυβθες τὴς ἴο ἀεραγὲ ννἱτ οοη- 
ἀετηπαίίοη ". ΤὨῖβ νῖενν ἰ8 4180 βυ 
Ῥογιεὰ ὃγ ψνδβδὶ (οϊοννβ, σώσει, κιτ΄ 
Αἱ οὔς τηογηεπὶ ἴτε δροβίΐας 8668 ἴδε 
οὔόνγῃ οὗ τἰρμιεουβηεβθ Ἰυ8ὲ νη Ὦ15 

Ῥ, δὲ ἀποίδμεσ, ψνῃϊ]Ὲ πὸ 1688 οοηῆ- 
οηΐ, Β8 δοκπονϊεάρεβ τμδὶ ἢε σουά ποῖ 

γεῖ Ὀς βαϊά “το πᾶνε ἀρργεμεπάςδ᾽᾽". 
σώσει εἰς: :-λαὶ! ὀνίηρ᾽ πιε βαζεῖγ ἴο, 

Ξαἰνινι ζαεοῖεέ (Νυϊρ.). “Ῥοτηίπυδ εβὶ 
εἰ 1Ἰθοταῖοσ, τ᾿ ΤΏ 6858... το, δὲ ϑαϊνδίοσ, 
ῬΗΪΙ, ἢ, 2ο " (Βεηρεὶ). 

ίαν . . . ἐπουράνιον : Τῇδῖὶ 186 
Ἑδιμετ᾽β Κιπράοτη 18 αἷδο ἴῃς ϑοη᾽β ἴβ 
Ῥαυϊίπε ἀοςιτῖπε. ἐπονράνιος Ὀεοᾶπιε ἃ 
Περαββασυ δά ἀϊτιίοη ἴο βασιλεία 88 ἰξ Ὀε- 
οΑΠ16 ἱποιεββι ΠΡ ενίάεπι ἐπαὶ τπς Κίπρ- 
ἄοτ οἵ πεᾶνεη ψηίοἢ να δεεὲ ἰβ νεῖν 
ἀϊθεζεης ἔτοπι τς Κίηράοπι οὗ πεάνεῃ ἴο 
ὃς οοηϑυτηπιδλίεα πετελῆεσ. [ἰ [5 ἀπο υ 
ποῖ ἴο βεεὶ 3 ἐοηπελίθη δεινεοα ἐδ 
δεβᾶρε ἀπά τς ἀοχοίοσυ Ἄρρεῃ ἴῃ 

Ρπταϊεῖνε εἴπγεβ ἴο τς ΠΡ Ῥγαγεῖ, ὅτι 
σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ 
ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. 

ἡ δόξα: Τῇε ἀοχοίοξυ, υππιϊβίαικα Ὁ Υ 
αἀάἀτεββεὰ ἴὸ ΟὨτγίβε, παθὰ ομΐν οαυβα 
ἃ ἀϊθῆςυΠ τ ἴο πος τ ῆο πιαϊπίαίη ἴδδὶ 
“(οὐ δ]εββεὰ ἔος ἜἼνες᾽" ἰῇ Εοπι. ἰχ. 5 
οδηποῖ τοῖο ἴο ΟὨγίβι, δεοδυβα 81. Ῥδυΐ 
νν8 ἂἃπ Ατίδη. Υεῖὶ Εοχῃ. χνὶ. 27, 1: Ῥεῖ. 
ἵν. ΙΧ, ποῖ ἴο πιεπιίοη 2 Ῥεῖ, ἰϊϊ. 18, αν. 
ἷ. δ. ν. 13, ἅτε οἴπες Ἵχδπιρίεβ οὗ ἀοχο- 
Ἰοξίεβ ἴο τῆς ϑοη. 

Ὗν. 19-22. Εἰπδὶ βαϊυϊδιϊοηβ. 
Μεῖ. το. Πρῖσκαν καὶ ᾿Ακύλαν: Ὑῇε 

βᾶτης πηυδ04] ογάετ, (Ὡς υἱέες θείογε τῆς 
δυβθραδηά, ἰ5 ἑουπά ἴῃ Εοπῃ. χνὶ. 3, Αςῖβ 
χν, 18, 26, Ῥυὶϊ ποὶ ἰῃ Αςὶβ χνίϊϊ. 2, 
1 Οος. χνὶ. 19. ““ ῬΙΟΌΔΟΪΥ Ῥχίβοδ νν28 οὗ 
δίρδες γτῶηκ τπλη πεῖ Πυβραηά, ἴος δεῖ 
πᾶχηα ἰ8 [δϊ οὗ ἃ ροοά οἷά Κοπιδη ἐλπλ 
[ἴὰς Αοἰϊίλη ψεπ8). Ααὺ 12 νναβ ργοῦδ!υ 
ἃ τεεάδηδη. ΤΏ πᾶπλα ἀοεβ ἰπάδθα σοῦ 
88 ζΟρΉΟΡΙΦΝ ἴῃ βοῖης Ἐοῃηδη ἐλη ]ΐε8 ; δας 
ἴτννᾶ8 4180 ἃ βίανε ὨᾶπΊ6, ἔοσ ἃ ἔσεθάτηδη οὗ 
Μαβδοδῆδβ ννᾶϑ8 οδ]Ἱ] εὰ (Ὁ. ΟἸ]ηἴυ8) Αφυΐϊα ᾽" 
(Κλπιβαυ, δέ. Ῥαμὶ ἐπε Τναυεϊϊεν, ρΡ. 268, 
260; 8εε 8180 ϑαπόδυ δηά ΗἨεδάϊδτζη, 
Κονιαηξς, Ὁ. 118 544.). 

τὸν ᾿ οἶκον: ΤὭεῖς πᾶπιηεβ 
ἅτε ἰπβεσιθὰ δέϊες ᾿Ακύλαν ἔτοπι ἴπς (εἰς 
ο7 Ῥαμὶ απά Τλεεία, ὉΥ τῃς ουγεῖνεβ 46 
ἃπά τορ: Λέκτραν τὴν γνναῖκα αὐτοῦ 
καὶ Σιμαίαν καὶ Ζήνωνα τοὺς υἱοὺς 

οὐ θαι ἀρ, Ἔ [ Τὴ εἴ. 2ο. ἜἜραστος ἔμεινεν: Τῆς πᾶπηα 
Ἐτδβῖυβ ἰ8 ἴοὸ μαάάμα τ σνὴ ταᾶκε ργοῦδοϊε 
τῆς ἰΔεπ δοδάοη οὗὨ [Πϊ5 ςοτηραπίοη οὗ 8ι. 
Ῥαυἱ 8 ἀπά δε οἱ » ᾿Γελβυγεσ, οὗ 
Οουπιβ, νδο ᾿οΐπβ ἴῃ ἴῃς δροβεῖς᾿ 8 βἂὰ- 
τλιίίοη ἰπ Εοπι. χνὶ. 23. [ζτ ἰ8β ποῖ ἃπῖε- 
ςεάσπεν [κεν τπδὲ ἃ οἷἐγ οθῆςίλ] οουϊά 
ἔγανοὶ δϑουϊ 48 ἃ πικίββίοπαγσγυ. Οπ τῇς 
οἴδεσ μβαπά, ἰξ ἰβ ργοδδῦϊε ἐπδῖ 1818 Ετα5- 
ἴμβ ἰβ [πε βᾶπις 458 ἴῃς οοπιρδηίοη οὗἉ 
Τἰπιοίγ πιεπιϊοπεὰ ἴῃ Αςὶβ χῖχ. 22Δ. ἴΐ 
ἰ8 ἴο Ὀς οὐβεγνεά πδὲ 581. Ῥαὺυΐ πεῖς τε - 
ΒΌΠΊΕΒ ἔγζοτῃ νὲσ. 12 ἢΐ8 εἐχρίδηδύοη οὗ 
τῆε δὔβεπος ἔγοπὶ οπὶς οὗ στηεηθετ8 οὗ 
18. σΟΙΏΡΔΩΥ ΨΏοβα ργεβεποα νἱὮ Ἐπεῖτ 
ταδϑίεσ ἂἱ τῆϊβ οτὶδὶβ τνουὰ πᾶνε Ὀεεα 
πδῖυγαὶ. [Ι{ ἰβ ροββίδίε ἐῃδλὶ Ετγδβδίυβ ἂἀπάὰ 
Ττορδίπιιβ ννεσε ἢ 51. Ῥαὰϊ ψβεη ἢς 
ννᾶ8 αἰτεδιε ἴῃς βεςοηά τἰπ|6, δπὰ τπδὲ 
ἴδεν τετηδϊηεὰ ἴῃ Πίβ σοπηρᾶηΥ 88 ΔΓ 48 
Μιϊεῖωβ δηὰ (ογίπιῆ γεβρεςιίνεϊγ. 
Τρόφιμον: ὅ8εε ΑοςἰΒ χχ. 4, χχὶ. 29, ἀπά 

τῆς τί. ἰπ Ἡδβιίηρβ᾽ Ὁ. Β. 
ἀσθενοῦντα: ΡΑΪεγΒ τεπιᾶτίκ ἰ8 ἡδνεῦ 

ουΐ οἵ ἀλῖε, “ ΕοτΙβεῦΥ, ρου δυο 8η 
οοολβίοα, ψουϊὰ ποὶ δανς βρατεὰ ἃ 
τηΐγαοϊς ̓̓ ᾿ (Ηογαε Ῥαμὶ. ῬΗΠΙρρίδπβ 2). 
ΟἾγυβ8. ποῖεβ, “" Τῆς δροϑβϑίῖεβ οουϊά ποῖ 
ἀο ενετγιμίηρ, οὐ ἴμεν ἀϊά ποῖ ἀΐβρεπβε 
ταϊγδουΐουβ γιβ ἀροῦ 411] οσορβίοῃβ, ᾿εδί 
τῆοτς ἐβουϊᾷ δα δβογίρεά ἴο {πεπὶ ἔπη 
Μ 85 τί ραν", 
ει. 21. πρὸ χειμῶνος: “Τπαῖ ἰδοὺ 



ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ΒΒ ΙΝ. 22. 

᾿Ασπάζεταί σε Εὔβουλος καὶ Πούδης καὶ Λίνος καὶ Κλαυδία καὶ οἱ 

ἀδελφοὶ πάντες.1 

χάρις μεθ᾽ ὑμῶν.3 

1 Ὁ"). πάντες δὰ", 17. 

22. Ὁ Κύριος 3 μετὰ τοῦ πνεύματός σου. ἡ 

380, ὁ Κύριος, ΦἜκΤΟ, 17, οης οἴδες, αὶ; ἰηβ. ᾿Ιησοῦς Α, 31, οης οἴδεῖ; ἰῃδ. 
Ἰησοῦς Χριστὸς ΟΟΌΚΙ;Ρ, ἃ, ε, ἴ, νξ., Βγτ., ὈΟὮ., Δγπλ. 

31π8. ἀμήν ΜΜΟΌΚΕΡ, ἅ, ε, νῷ.» γι. ; δάὰ π' 
οὐδε Ὁ ἐπλίσθη πρ. ΤΟ β᾽ ΕΟ; πρ. ᾿" Β ἐπλη 

᾿ς Β΄ ἐγράφει ἀπὸ “Ῥώμης ΡῚ πρ. Τ. 

Τιμόθεον ΝΟ, 17; πρὸς Τ᾿ 
. β΄ ἐγράφη ἀπὸ Λαοδικείας Α;; πρ. 

δεντέρα" τῆς ᾿Εφεσίων ἐκκλησίας ἐπίσκοπον 
χειροτονηθέντα - ἐγράφη ἀπὸ ἐβώμης, ὅτε ἐκ δευτέρον παρέστη Παῦλος τῷ Καίσαρι 
“Ῥώμης Νέρωνι Κ, πιδηγ ουγδῖνεδ, ΒΙΠῊΠ]ΑΥΪῪ 1.. 

Ὀε ποὶ ἀείαἰπεοᾶ,᾽" 55. ὈῪ βίογπι (Ὁ ἢγυβ.). 
ΤὨὶβ 5εεπὶ8 1ε88 ὑγρεηὶ ἴπδπ ταχέως οἵ 
νεῖ. 9, Δῃὰ νὰ πιᾶν ἱπέες ἴῃδὲ 81. Ῥδυϊ 
ἀϊά ποῖ ἐχρεςῖ δῖ8 ἤπαδὶ {γί ἴο ἴδε ρίδος 
ἔοτ δοπλα πηοη 8. 

Εὔβουλος: Νοιδίηρ εἶδε 8 Κπονγῃ οὗ 
1818 φορὰ τηδη. 

Πούδης καὶ Λίνος καὶ Κλανδία: 1 ἰρδι- 
ἴοοι (4 ῤοΞέοϊές Ἑαΐλπενς, Ῥατὶ ἱ. νοΐ. ἱ. 
ΡΡ. 76-7090) ᾿Δ8 ἂῃ εχδαυδβίϊνε ἀϊδουδδβίοη 
ψ τῆς νατίουβ ἱπρεπίουβ {Πποογῖεβ ϑνἰςἢ, 
βίδσιίπρ τ τῆς ἀββδυτηριίοη τπδτ Ῥυάεπε 
δηὰ Οἰδυάία ννεζὲ πιδπ δηὰ ν"ἱο---ἃ βὺρ- 
Ῥοείεῖοπ ορροβοδ ὃν ἴῃς ογάες οὗ ἴδε 
πᾶπιαβ-- -ᾶνε ἰάἀεητ θὰ τπςπὶ ψνἢ (1) 
Μαγιῖδὶ'β οοπεηίΐδὶ (τἰεπά Αὐἱυβ Ρυάεπε, 
ἴο ΨΒοῖΣ ἴῃς ροεῖ σδβυδιν “ ἱπιρυῖεβ (Π 6 
Τουϊεβὲ νῖςε8 οὐ δελιῃεηῖβη),᾽" ἀπὰ ἢἰδ 
Ῥτίάς ΟἸδυάϊα Ευῆπα, ἃ ρἰτὶ οὐ Βγιἰβῇ 
τᾶςς (Ερίξτ. ἷν. 13, ΧΙ, 53), (2) “4 ἀουδί- 
[0] Ῥυάεηϑβ ἀπά ἱσηαρίπαγυ ΟἸδυάϊα ̓ν ΠῸ 
δᾶνς θεεη ενοϊνεά ουἱϊ οὗ 8 ἐγαρτηεηίδγυ 
ἰπβοσγριίου ἑουπὰ αἱ ΟὉμίςμεβίεσ ἴῃ χ722. 
ΤΗΐβ ἀρρϑᾶγβ ἴο γεοογά ἴδε ετγεςιίοη οὗ ἃ 
τερ!ς ὃν ἃ Ῥυάεηβ ἢ ἢ ἴῃς δδποιίοη οὗ 
ΟἸΙδυάϊῃι8 Οορίἀυδηυβ, ννῆο 18 ῬγΟΌΔΡΙΥ 

4 Βεϊι 8 κίπρ ψνῆο ταῖς πᾶνε μαᾶὰ ἃ 
ἀδυρπῖεσ, βοτὰ πὰ πιρμς πᾶνε παπιοὰ 
ΟἸδυάϊα, πὰ ψνῆο πὶρῃς πᾶνε ἴακεπ πὰ 
πδῆὶς Κυῆπα ἴτοπὶ Ροπιροπία, τς υἱέες 
οἵ Αὐΐυβ8 Ρίαυϊτιυδ, [ἢ Κοπιδη σοπιτηδπᾶςος 
ἰῃ Βεϊαίη. Τῆΐβ ἰδδὲ βυρροβίτοπ ννουϊᾶ 
ἰδεπεῖν (1) ἀπὰ (2). [τ βῃουϊά ὃς αἀἀδεὰ 
τῆλε ἰπ Οοηςί. Αῤοϑέ. νἱϊ. 46 586 ἰβ πηοῖδμες 
οὗ 1ἶπυβΒ. ὅ:εε δἷβο ατίβ. Οἰανάΐδα δπὰ 
Ῥμάεης ἴῃ Ἡδβιίηρε᾽ ὃ. Β. 

[μηυ8 8 ἰδεπιίθεὰ ὃν ᾿τοηδὺβ Ἰ ἢ 
τε 1ϊπὺβ πο 58. Ῥεῖες δηά Ρδυΐ 
οοηδβεςταϊοδ ἢτγδὶ Βίβδορ οὗ οπις (ΗΠ εν. 
ἰϊϊ.. 3). 8:ε δἷϑο αγί. ἰη Ηδβεηρβ' ἢ. Β. 
ες. 22. μετὰ τοῦ πνεύματός σον: 

ὙΤπΐβ ἐχργεββίοη, ἢ ὑμῶν ἴοτ σον, 
οσουτα ἰη ΟΔὶ. νὶ. τ8, ΡΣ επι. 25; Ὀυϊ ἰπ 
Ῥοῖῃ ἴδοδε ρίδος ᾿ξ ἰδ “" ΤῊΣ στᾶος οὗ οὔὐγ 
1μοτὰ ]εβὰβ ΟἸσίβε δ6 ἢ," εἴς. Ηδετε ἃ 
ΝΕΓΥ Οἷοδα Ῥεγβοηδὶ δβεοοίδιίοῃ Ὀείννεθη 
(ὃς Ἰμοτά δηὰ Τί ποῖὮν ἰ8 ργαγθὰ ἴοσ. θεδη 
Βεγηδσά οοπηρασεβ ἴπε σοποϊυδίοη οὗ {πὰ 
Ἐρίβες οἵ Βαγηδῦαβ, ὃ κύριος τῆς δόξης 
καὶ πάσης χάριτος μετὰ τοῦ πνεύματος 
ὑμῶν. 

μεθ’ ὑμῶν : ὅεε ποῖε οὐ σ Τίπι. νἱ. 21. 



ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ 

1. τ. ΠΑΥ͂ΛΟΣ δοῦλος Θεοῦ, "ἀπόστολος δὲ "Ἰησοῦ Ἐ Χριστοῦ] Αβοοι Τίη: 
: "" Ν »Ἶ. Ν κατὰ πίστιν ἢ ἐκλεκτῶν " Θεοῦ ᾿καὶ " ἐπίγνωσιν " ἀληθείας " τῆς ὁ κατ᾽ » ἔστι, νἱ!, 

4. εὐσέβειαν 2. ἐπ᾽ ἐλπίδι ΄" ζωῆς “" αἰωνίου, ἣν ἐπηγγείλατο ὁ 

ἂχ Τί. νἱ. 3. εϑεει Τίπι. ἰΐ, 2. 

33» ΟοἹ. 
111. 12. 

ςϑεε: Τίπ;. 
ἰΐ, 4. 

{{τ|ε. 11..). Εϑεε: Τίπι. ἱ. 16. 

Δ Χριστ. Ἴησ. Α, 1τοϑ, ἴννο οἴπεσβ, ἔυ]ά., ῬΟΔ., Βυτϑςῖ ; οὔ. Ἰησοῦ Πετ". 

ΟΗΑΡΤΕΞ 1.---τἶνν. 1-4. ϑαϊυϊδιίοη, ἰπ 
ΜΘ τῆς ρίδος οὗ πε ἀοβρεῖ ἴῃ εἴεσηϊν 
δηὰ ἴῃ εἰπια 15 ἸΑγρεῖν ἐχρσεβεεὰ, 

γες. 1. δοῦλος θεοῦ : Τῇε ΟὨΪΥ Ράγδ]]εὶ 
ἴο 1π18 Ρῆγδβε πῃ τῆς ορεηίπρ ἰοστηυΐα οὗ 
ΔΠΥῪ Οἴδες ερίβεϊε ἰῃ τς Ν. Τὶ 15 [14π|ε8 ἱ. 
χα; Ὀυῖ ἴδετε ἰἴ 8, " ]΄απιεβ, ἃ βεσνδηῖ οὗ 
Οοὰ «πὰ οἵ τπε Ιοτὰ [ε8ὺ8 ΟἸτῖβι." ΘΙ 
8. 20 1ε58 οὐνίουβ [πῃ πεοαββᾶσυ ἴὸ ποῖα 
ταὶ Π]5 νατιδιίοη ἔσοπι 81. Ῥαυ]᾽8 ἔοστηυα 
δοῦλος ᾿'ησ. Χρ. (Εοπι. ἴα; ῬΒΠ. ἱ. α) 
ΨΜου]ὰ ποῖ Ὀε ει ἴῃ ἃ ρβευδερίρταρῃϊς 

ἀν υ δὲ Ἰησοῦ Χ ῦ: 5  ἰ ος στον: εο 

ποῖ οπ Σ Τίπι. ἰ. 1. Τῆς δέ ἰδ ποῖ 
ΤΆΕΙΟΙΥ σορυϊδῖίνε, δ5 ἰπ Ἰυάθ τ; Ῥυῖ 
τ λσῖβ ἴῃς ἀπο Πεδβὶβ δεῖννεεη ἰἢς ὕνο 
Δδρεοῖὶβ οὗ Ῥδυ}}8 ταϊδιοπβδρ (ο ἴδε 
ϑαρτεπιε: Ὀείννεεη αοὰ 48 κποννῃ ἴο δἰ8 
{1 Ποῖ, δηἃ 88 γεσεηιν πιδηϊεβιθὰ πη ἴῃ 6 
ΒΡδεσςε οὗ Ὠἰβίογυ. 

κατὰ πίστιν κιτιλι: το ὃς Ἴσοηπεςιεά 
ΜῈ ἀπόστολος Οη]γ. [ἴ 18 πδίυταὶ ἴο 
ΒΏΌΡΡΟΒε ἴπλὶ κατά Ππα8 [ες βᾶπιὲ ἴοτος 
Πεῖα ἃ8 ἴπ 2 Τίπι. ἱ. 1, κατ᾽ ἐπαγγελίαν 
ζωῆς, ΨἜεῖε δεε ποῖς. ἨΪΐβ Δροβεὶεβμίρ 
8.0 κε εοηβηηιαίον οΥΓ ἐλε γ7αϊίκ οὗ 
Οοά᾽": εἷφεὶ, απὰ γον ἐλμε τῤγεαάέπρ οὗ ἐλε 
ἀποτοϊσαρε, εἰς. εἰς. ς ἴᾶκε κατά 45 
τε ον οὐ ἐπ γεραγά ἰο; δηὰ εχραπὰ 
ἰς δοοογάϊηρ ἴο ἴῃς οχίρεηςϊεβ οὐ ἴῃς 
ςοηϊεχ. Ηετς Οοά᾽ς εἰεεέ ἄοεβς ποῖ 
τηδδῃ ἴποβε ψῃοτ Οοἁ ἱπίεπάβ ἰο βεϊεςξ ; 
Ῥυξ ἰποδα ψῆο ἢᾶνε Ὀδεῶ εχίογηδ!ν 
βεϊεςιεὰ, ἀπὰ ννῆο σοπβεαυεπεν ρόξβεββ 
1418. 8:ε τεῦ, δηὰ Αςὶβ χίτΐ, 48... ΤΊΕΥ 
ἄο ποῖ πεεᾶά τπδὶ ἴὶ βδῃουϊά Ὀε ρεπεταιεὰ 
ἴπ {πεῖ}, δυς τῃδὶ ἴξ βμῃουϊἃ Ὀὲ ἐοδβιετθὰ. 
566 ποῖὲ οὔ 2 Τί. ἰϊ. το. (οπίγαβὶ 
ἀποστολὴν εἰς ὑπακοὴν πίστεως ἐν 

πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν, Κοπ). ἱ. 5, ΨΠετα 
τὰς Οοβρεϊ-ρσοραραδιΐοη πποϊΐοπ οὗ 85 
ΔΡΟΒΙΙΘΒὮρ ἰδ ἰηἀϊοαιοά, 

Τῆς τεηάδεσίης Βετα οὗ ἔπε Νυΐϊς. ἀπά 
οὗ τὴς ΕπρΊ 8 νεγδίοηβ, σοεογάϊηρ ἰο 
ἐλε ζαΐέμ, εἴς., τοομπάμνι πάει, Ῥτὸ- 
δεῖνεβ ἴῃς σοπΊηοη τηεδηΐϊηρ οἵ κατά, 
Ῥυὶ ἄοεβ ποῖ βίδηᾶ εχδηγπαίίοη. ϑιῖ. 
Ῥαυ]β οδῖος δ8 δροβεῖς γὰ8 ποῖ ἀερεη- 
ἄεπιὶ 'ἰπ ΔὴῪ ΨΆΥ οἡ ἴῃς (δἰ [ἢ οσ Κπον- 
Ἰεάρε οὗ Βυπηαη Ὀεΐπρβ, 48 ἰξ ννᾶ8 ου 
τῆς 111 οὐ σοτητηδπὰ οὗ αοά οζ Οξγῖβι, 
ΤΒε 8π28] οδυδε οὗ ἰξ ννὰβ ἴτε ἢ ἀπά 
Κηον]εάρε οἵ πε. 
᾿, ἐπίγνωσιν ἀληθείας: ὅες οη τ Τίη). 
1ϊ.. 4. 

εὐσέβειαν: ὅεε οη τ Τί. ἰϊ. 2. 
γε. 2. ἐπ᾽ ἐλπίδι κιτιλ.: Ταῖβ ἰ8 Ὀεβί 

ἰλκεη ἱπ οοππεχίοη ἢ τῆς ρῥγεοεάϊης 
εἴδυξε, κατὰ πίστιν... εὐσέβειαν. Τῆς 
ΑἸ δπὰ τῆς Κηον)εάρε ἴπετε δβροΐκεη οὗ 
δᾶνς 85 {πεῖς δαϑὶβ οὗ δοιΐοπ, οἵ ἐπεγρυ, 
ἴδε δορε οἵ. εἴετπδὶ [ε. ΟΥ̓ τ Τί. ἱ. 
16. Οοπιρᾶτε ἴδε υβ6 οὗ ἐπ᾽ ἐλπίδι ἰπ 
Αςίξ χχνί. 6; οχῃ. ἱν. 18, νἱϊϊ. 20; σ᾿ Οοσ. 
ἶχ. το. Οπ τἢς οἵδπες παπᾶ, ψψε πιυδὲ 
ποῖ δχοϊυδε ἃ τεπιοῖες οοππεχίοη 
ἀπόστολος. Α οοπηρατίδοη οὗ ἴῃς ρᾶγδ]! εἰ 
Ῥᾶββαρε ἴῃ 2 Τίπι. ἴ.σ βυξζρεβίβ {πδὶ ἴῃς 
δυςςεδβείοῃ οὗ οἶδιιβεβ μεθ, κατὰ πίστιν 
«ι΄. κηρύγματι, ἰδ ἃ [1] ἀπά ἀεια!]εὰ 
φπρβῆβιοη οὗ κατ᾽ ἐπαγγελίαν. .. ἐν 
ρ. Ἴησ. 
ἀψευδής: φμὶ πον »ιεμἐέμγ. 

οὐ 2 Τίπι. ἰϊ. Σ3. 
ἐπηγγείλατο: ὅεε Βοπὶ. ἴ, Σ, ἷν. 21; 

(Δ. ϊ. το. ἃ χρό ὴ 
ἐπηγγε ατο ... πὶ νων αἰωνίων, 

ἐφανέρωσεν δέ: ΤῊς βασὶς ΔηΠεδὶ5 8 
εχργεδβεά ἴῃ 2 Τίπ,. ἱ. 9, 1ὸ (4.5.); Κοπι. 

866 ποῖς 



ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ 1- 

Β ἡμα νἱ!. Ὁ ἀψευδὴς Θεὸς ' πρὸ ' χρόνων ' αἰωνίων, 3. " ἐφανέρωσεν δὲ ' καιροῖς 
1 βόρα Ἥἥω, "ἰδίοις τὸν λόγον αὐτοῦ ἐν "᾿ κηρύγματι ὃ " ἐπιστεύθην ἐγὼ " κατ᾽ 
κ ότι. χνί." ἐπιταγὴν τοῦ " σωτῆρος " ἡμῶν " Θεοῦ, 4. Τίτῳ “᾿ γνησίῳ ᾿" τέκνῳ 
26, «Ὑ ἴα. κατὰ κοινὴν πίστιν - χάρις καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ Πατρὸς καὶ 
ἷ. το, δες . τ . . - 
τ αῖτα, "Χριστοῦ " Ἰησοῦ 3 " τοῦ "σωτῆρος " ἡμῶν. 
τὸ μοί. 

1βεει Τίσι 5. "Τούτου "χάριν " ἀπέλιπόν ὃ σε ἐν Κρήτῃ, ἵνα τὰ "λείποντα 

τὰ 8:6 2 
Τίτα. ἵν. 17. τ 866: Τίη,.. ἴ. τα. οϑεε: Τίπ.. ἱ. 1. ρϑεει Τίσι, ἱ. σ᾿. 48:6: Τίπι. 
1. 4. τ ὅ8εε: τίη. ἱ. 2. 8 8εε 2 Τί, ἱ. το. τ ΕρΒ. {1 αν τῷ, δεὲ ς Τίτα. ν. 14. υ 8ε6 
2 Τίω. ἦν, 13. 

1 ἔλεος ΑΟΡΚΙ, εγτδεὶ, 

ν ἴκυκο χνιϊ!. 22, Τίς, {1}, 13, 168. ἱ. 4, 5, 11. χ4. 

3 Κυρίον Ἰησ. Χριστ. ὈΞΕΟΚΕΗΡ, ἢ, ξ, βγτσ. 
3 κατέλιπόν Δ ΟΌΟΚΓΓΡ, κατέλειπον]. 

χνὶ. 25; (οἱ. ἱ, 26. Ετοιὶ ἀϊβεγεης ροϊηῖβ 
οὗ νίαν, οὔς ΤΊΔΥ ΒΑΥ ἴδαὶ εἴεγηδὶ 116 
ΔΒ Ῥγοηϊβεᾶ, δηὰ ρίνεη, ἴο τηδῃ ἱπ 
ΟἸὨγίδε δείοσε {ἰπι65 εἴεγηδὶ ; ̓βουρ τῃς 
τενεϊδιίοη οὐ τμὲ8 ρους δηὰ ρτᾶςε 
οουἱᾶ ποῖ ὃε πιδάς υὑπὶ]] τῇδ υνᾶβ 
Ῥτερασεὰά ἴοὸ τεςεῖνες ἰΐ, καιροῖς, δἱ 
ΒεΆΒΟΠΒ, Οὐοδδίοηδβ, ἐροοῦβ οὗ {ἰπ|Ὲὲ 88 
τεϊδείνε ἴο τηδη᾽ 8 σοπιρτεπεπείοῃ. 

γες. 3. ἐφανέρωσεν τὸν λόγον: ΕοΙ 
φανερόω βεε ποῖε οη τ Τίπι. [1]. 6. ΝΥ ε 
τηυδβὲ οὔδετῖνςε ἴπΔι πο Ν.Τ'.. νυτῖτες βρϑδίκβ 
οὗ ἃ πιδηἰεβιδίοη οἵ ἴδε σὲ έ οὗ εἰεγηδὶ 
11πὸ (1 ]οΐῃ ἱ. 2 τείεσβ ἴο τῆς ῥεγεοκαὶ 
Ιποάγηδῖς 1,116} οὐ 8 πιεββᾶρε Ἴοη- 
οατγηίηρ ἰτ, νὨϊς ἢ ἰβ της τενεϊακίοη οὗ ἃ 
αἀϊνίπε βεσσγεῖ ρύγροβε, ἰ8 πηδηϊζεβιεά, 
8ες ΟοἹ]. τὰ ἰῃ ἀβάϊθοη ἴο ΠΕ ΑΣ τε, 
ἵνεη οἡ γγείλατο. πε τΑᾺῪ ὃς 

ἐρρΙιεὰ θεῖ. ἐφανέ ΑΝ ϑοάεη). 
καιροῖς ἰδίοις: ξεεοη τ Τίπι. ἰϊ. 6 ἀπὰ 

νὶ. 15. Τῆε τεηάδετίηρ ἀὲς οἵσπ Ξεάξοης 
ἰὸν δ ἐπαῤευλε τι Ν 
τὸν ον αὐτοῦ ἐν ὕγματι: Νοῖς 

τῆς ἀϊθεϊποιῖίοη Βετα ν βΑ Ῥεΐνεεη 
τδε βυδείδηος οὗ τῆς τενεϊδιίοη (λόγος) 
ξἰνεη ὈγΥ αοά, δηὰ πε ἴογηι οἵ ἰξ δὲ. ἐχ- 
Ρτεββί δῖε (κήρνγμα) Ὀγ ἴῃς Πυπιᾶπ ῥτοᾶ- 
Ππες. [ε ἴβ Ῥαγα!εὶ ἴο τῆς υβς οὗ λόγος 
δηὰ λαλία ἰπ ]οἴη νἱϊ!. 43. 

ὃ ἐπιστεύθην ἐγώ [28 τὸ εὐαγγέλιον 
κιτιλι 85 118 δηϊεσεάεηϊ ἰῃ τ Τίπ ἴ. ΙἹ, 
ΨΏεΓΕ 86 ποία. 

κατ᾽ ἐπιταγὴν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ: 
8ες ποῖε οἡ σ Τίηι. ἱ. 1. δεῖς ἴδε 
οτάεν ἰβ θεοῦ σωτῆρος ἡμῶν. Ηδετε θεοῦ 
ἰβ ἐρεχερειίςα! οὐ σωτῆρος ἡμῶν, 45 
Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ ἰδ ἴῃ ΠΒρ. ἰϊ, 13. κατ᾽ 
ἐπιταγὴν ἰδ ἴο θὲ ἴάκεη νἱτῇ ὃ ἐπιστεύθην 
ἐγώ, ν»Ἐΐοἢ 8 ἀποῖπετ ννᾶν οἱ εἐχργεββίηρ 
τῆε ποιΐοη οὗ ἀπόστολος. Οπ σωτήρ 28 
Η͂ 16 οὐ Οοά, 8εε ποῖεϑ οὐ ἵ Τίηι. ἱ. σ, 
ἱϊ. 4. 

ψεσ. 4. γνησίῳ τέκνῳ: ὅεε ποῖξ ΟΠ Σ 
Τίπι. ἱ, 2. 

κατὰ κοινὴν πίστιν, [κε ἐν πίστει ἱπ 
1 Τίπι. 1. 2, φυδ!ῆεβ τέκνῳ, Ὀυὶ 8. [ε88 
δτηδίσυουϑβ ἴλη ἐν πίστει. [ἰ τηυδὲ ποῖ 
Ῥε ταεβϑιγίςιθὰ ἰοὸ ἃ ἔδίει ββαγεὰ οπὶν 
51. Ῥαϑὺὰὶ ἀπά Τίϊυβ; ὃδυϊ, {κα τς κοι 
σωτηρία (]}υὰς 3), ἰξ ἰδ σοχηπιοη ἴο ἱΪ 
ΟὨεϊβείδπβ ῆο “πᾶνε οδιδίπεὰ ἃ {[ἴκε 
Ῥεεοίουβ δ τῇ να " (2 Ῥεῖ, ;. 1). 

χάρις Ἐτρν: δες ο 1 Τίπι. ἐἙ 2. ἐς 
σωτῆρος: ἴογ ἴῃς τῆοτε ὑδὺ ᾿ 

Ι Ὑμοη ἃ, 4 Τίπ. ἱ. Δ. ΤΒὲ ἘΛδοΣ 
δηὰ τπῃε ὅ8οθη ἅγε δεζε Ἴο-ογάϊπδιςδ 88 
ϑανίουτϑ. 

γν. 5-0. Α581 εἴτ γου ἰπ Ογεῖς ἴο σᾶστΥ 
ουξ ςοπιρ  εἰεἶν 1ΠῈ ἀτγαηρεπιθηῖβ ἔοσ τπῈ 
οτραηϊβδιίοη οὗ ἴῃς Οδυσοῦ ἴπεῖε, πο ῃ 
1 δεῖ Ὀεΐογε γου ἴῃ ἀειδιίϊ, ἰεῖ της τεπιϊ πᾶ 
γου οὗ τς πεοβδβάσυ αυδι ποδίίοηβ οὗ 
τεβυγίειβ [ϑίποε (ἢς ῥγεβογιες ἰ8 τῇς 
δαὶ εἰεπιεηῖ ἱπ τῆς ΟΒυτοῇ ϑοςί ες]. 

Μετ. 5. ἀπέλιπον: Τῆς ἕοτος οἱ ἀπο- 
λείπω δπεῖεα ν}}} Ὅς ἀρράγεηῖ ἱξ νγὰὲ οοπι- 
Ρδς 2 Τίπι. ἷἱν. 13, Ζοε. [τ τιδδῃ8 ἕο 
εαῦε δελέπα ἱεπιῤογαγὶγ βοτλεῖπίηρ οὐ 
ϑοπιεοης ; καταλείπω ἰ5 οἴξοη υβεὰ οὗ ἃ 
᾿Ἀβρρμ σαι Ἰεανίης ὑεδίπά, ὅ8:. Ῥδυ] 5 

ξυλξε ἴανουτβ ἴῃς δυρροβίτίοη ἴδδι 
1ηε τοπιπιίββδίοη ρίνεη ἴο Τίϊῃβ ννᾶβ 
παι οὗ 4 τεπηρογᾶγν δροϑβίοϊίς Ἰεσαΐε 
ταῖμεῦ τθδη οὗ ἃ ρεγῃιάπεηὶ ἰοοδὶ ρῥγεϑβί- 
εηῖ. 

ἐπιδιορθώσῃ: [τ 8 ροβεῖδ᾽ε ἐμὲ ἐπί 
528 μετα 18 ογρίῃδὶ ἔογος, 80 88 ἴο ἱπιρὶῪ 
δαὶ 581. Ῥδὺ! δά Ῥερυπ {πε Τοτγεοιίοη. 
οὗ ἀεβοϊεοηςῖςε8 ἴη ἴδ Οτεΐδη ΟΠυτοῆ, ἀπά 
παῖ Τίτυβ 88 ἴο σΑστγυ ἰδ 51}}} Ζυτῖδες. 
(8ο Βεηρεὶ) [κ βεεπὶβ ἴο βᾶνς ὕξεῃ 
λκδὴ ἴῃ 1Π18 βεῆβε ὉῪ ΑΟΝ.πὶ., Ὡς ἢ 
τεπάειϑ τὰ λείποντα ἐλέηρ: ἐπαὶ αγε ἰεζὲ 
μπάρησ. 1 ΜῸ ΤὯΔΥ Ἰυάρε ἴτοπι 18 
Ἰεϊϊετ, ΟΠ γί βιϊδαὶν νγᾶ8 δὲ τη ϊδ εἰπλα ἰη 4 
ΝΕΓΥ ἀϊβοτρδηίβεὰ βιδῖς ἱπ Ογεῖθ. Τίτυβ 
8 ἴο οτάδίῃ ρῥσγεβυγίεθβ, 485 ἴῃς ἔουη- 
ἀδιίοῃ οὗ ἃ τηϊηϊβίγυ ; ὑνεγεᾶβ ἴἢ 6 ἰδβκ 
οοτηπιίτιεἃ τὸ ΤΙ ποῖ δἱ ΕΡ δβι15 ννᾶ8 ἴοὸ 
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“ ἐπιδιορθώσῃ,; καὶ " καταστήσῃς " κατὰ " πόλιν πρεσβυτέρους, ὡς ν ετε 
ΠΩ οὶ 

ἐγώ σοι "διεταξάμην - 6. εἴ τίς ἐστιν " ἀνέγκλητος, ἢ μιᾶς " γυναικὸς ΤΧΧ. 

Ὁ ἀνήρ, τέκνα ἔχων πιστὰ μὴ ἐν " κατηγορίᾳ " ἀσωτίας ἢ "ἀνυπότακτα. ἡ 
1. δεῖ γὰρ τὸν ἐπίσκοπον " ἀνέγκλητον εἶναι ὡς Θεοῦ “ οἰκονόμον, 

μὴ " αὐθάδη, μὴ " ὀργίλον, μὴ ' πάροινον, μὴ ' πλήκτην, μὴ " αἰσχρο- 
κερδῆ, 8. ἀλλὰ ' φιλόξενον, " φιλάγαθον, "σώφρονα, δίκαιον, " ὅσιον, 

Τα νἹ]ἱ. σ᾿, 4, Αςῖδ χν. 21, ΣΧ. 23. 
σ Τίπι. {1}. 2, 12. ς 8ε6 
: Τίπ,. ἱ. ο. ἔτ Οος. ἵν. :, 2, : Ῥεῖ. ἵν. το. 
ἰϑεε : Τίτω. {ἰ. 3. 
11::,.3. Ὡϑεοι Τίηι. ἐἰϊ. 2. 

Κ ϑ8εε : Τίτῳ. 111. 8. 

κι ον. νἱΐ. 17, ἰχ. 1:4, χὶ. 34, χνὶ. σ. 
τ Τίῶ, ν. 10. ἁ ἘρΒ. ν. 18, : Ρεῖ. ἱν. 44 ̓ ΊαΚε χν. 13. ε 8ες 

Μεῖι, 

48, υἱϊΐ. 4. 
δ ει Τίς. ἰἰΐ. τ: 

ΕἼ ὉὈἙει. ἰΐ. το ουΐγ, ΒΉ:ετζε οηἷν, Ν.Τ. 
186: ς Τίσι. 2. τῇ ὟΝ ἰ8ά, νἱϊ. 2 ΜΉΝ ΕΣ, 

Ὁ 8ε6: Τίηι. ἴἰ. 8. Ἷ, 22 ΟὨΪν, ὧ". 4 Τῖτα 

1 ἐπιδιορθώσῃς ΑὈ"ἘΟ6 (Ὁ " ἐπανορθωσης ; ΕΟ δειορθωσηε). 

οοηϊίπυς ἴῃς οτραπίβακίοη οὗ ργεβογίεσβ 
(εῤῥξοοῤἧ) ἀπὰ ἀελοοῦβ νυ ἢ νγ88 δἰγεδάυ 
ἴῃ [111 πνοσϊεῖπρ ογάεσ, [τ ἰ8 βἰσηϊβοδπὶ 
τῃδῖ καθ ι 5 υξεὰ οἵἉ τῆς ἱπειϊευξίοη 
οὗ ἃ πεν ογάεσ οὗ πηι βέγυ ἰπ Αςἰβ νὶ. 3. 
καὶ ἱπισοάυςεβ ἔῃς οἰδεῖ μοίπε ἴῃ τῆς 
πὶ . 

κατὰ πόλιν: ἐπ εῦ67} οἰέγ. 8:6 τεῆξ, 
ΤΒε πυπιδες οὗ ργαβογίεσβ ἰ8 ποῖ βρεςὶ- 
Βεά; ἴδε τπηεαπίηρ ἰ8 {πὶ εἼς ογάες οὗ 
Ῥτεβογίεσβ ββουά Ὀς 6ϑιΔ Ὁ} 18ῃςἃ 411 ονες 
186 ἰδίαπα, ξάμ Ν 

σοι διεταξάμην: ἀϊεῤοτμὶ ἐἶδε (Ν]ρ.), 
ἈΡργορστίδι εἶν υβεὰ οἵ ἃ πυπηρεσ οὗ δώσ 
ἀϊτεςτίοπϑ οα οπς ρεπεγαδὶ βυδ)εοῖ. Οοπι- 

ε Αοίβ χχίν. 23, πεῖς ἴπε νεχῦ 5 υϑεά 
1η τείεσεηος ἴο ἴῆτεε ἀϊϑιΐποι ἱπϑεγυοιοπβ 
γε το ἴδε Τεπιυγίοη ἰπ τείεγεπος ἴο 
δα]. 
γεῖ. 6. ἀνέγκλητος : ὅεε ποῖεξδ ΟΠ 1 

Τί πι. 11]. 2, το. 
Μιᾶς γυναικὸς ἀνήρ: ὅ8εε οη τ Τίπι. 
11, 2. 

τέκνα πιστά: [ὲ πιυδῖ Ὀς τα υρραν 
τῆδιὶ ἃ Ομ βείδη ἔδῖμες νῆο δ85 ὑπθεἶϊεν- 
ἴῃξ οὨ]άγεη 18 πἰπιβεῖ ἃ τεσεηὶ οοηνετῖ, 
ΟΥ ἃ νΕΙῪ οἌτοῖεβ8 Οἰγίβιῖδη. Τῆς ἴδοι 
τῆδι 8:1. Ῥαὺϊ ἀϊά ποῖ τπίπίς ἰξ πες εββδγυ 
ἴο ννᾶγη ΤιπιοΙΠΥ παῖ βυσἢ τῆθη ὑνεσα 
ποῖ εἰϊσίδ!ε ἴοσ (ῆε ργεβουίεγαῖε ἰ8 ἃ 
Ῥιοοῦ πὶ ΟΠ τί δια πὶν νν88 δὲ {π|5. {ἰπ|6 
ΤΆΟΣΕ ΣΠΪΥ ἐϑι} Ὁ] ϑποᾶ ἰπ Ερῃεβυβ ἴἢδπ 
ἐπ Οτεῖε. 

μὴ ἐν κατηγορίᾳ ἀσωτίας ἣ ἀνυπό- 
τακτα: [ἰ ἰ8 5ἰρηϊβολπὶ τπδὲ [ῃς τηογδὶ 
τεαυϊγεπηθηῖ8 οὗ τῆς ραβίοτ᾽ 5 Ὁ Ἰάγεπ ἂγα 
τῆοζα τη] γ ἐχργεββεά ἴῃ τ Τίρ). ἰἰϊ. 4, 5. 
12. Τοῖς ἰτ ἴδ ἴῃς (Δ1 ποτ᾿ ρονγεῦ ἴο 
Κεαρ ογάεσ ἱπ Βἷβ ονγπ βουδβε ὑπαὶ ἰ8 δ)- 
Ρμδβίβεά ; πεῖς τἰἢς βυδπιίββίου οἵ ἴῃς 
οὨΙΙάτεη ἴο ἀϊδοϊ ρ]ης δηὰ γεβίσγαϊπι. 

γει. 7. τὸν ἐπίσκοπον: Οη ἴδε υϑδε οὔ δε 
βἰηρσυϊασ 48 ἃ ρεηετγὶς ἴεγη 566 οἡ 1 Τίπι. 
11:1.,.2. Ἡεῖς, ψῆετς τῆς τπουρῆς 8 οὗ 
τῆς νατίουβ οϑῆςοϊα! διηςτίοη8 οἵ ἔπε πιΐπἰ8- 
τεῦ, πε ΟΠ ςἴ41] τ(ἰτ|6 18 ἀρργορτγίαϊε. 

ἀνέγκλητον : 566 ποΐεϑ οη σ Τίηι. {{ΐ. 2, 
1ο. 

θεοῦ οἰκονόμον: Δ βιειννατά Δρροϊπιςἃ 
ὃὉγΥ ἀοά (ἴμυκε χίΐ. 42; τ Οοσ. ἰχ. 17), ἴῃ 
ἴῆς Βουδε οὗ αοὰ (: Τίπι. ἰἰϊ, 15), ἴο ἀϊ8- 
Ῥεῦβςε Ηἶδβ πηγβίεγίεβ πὰ τπιδηϊοὰ στᾶσα 
(1 ος. ἱν. σα; σ Ῥεῖ. ἵν. το)ὴ. θεοῦ ἰδ 
επρδαῖίς, βιιφρεβιὶησ ἔδαὶ τῃς δβιενναγά 
οὗ βυςἢ ἃ [ογὰ βῃουὰ ςοπίοττι ἴο {πε 
Βίρῃεδβε ἰάφαὶ οἵ πιοσὰὶ δηὰ δρίγιϊτυδὶ 
4υδ!]:ολιίοπβ. 

αὐθάδη: τεἰ7- αςτεγίϊυε, αἀγγοραπί. 
νυϊχ. μδᾶ8 ἤεγε φηῤεγδμνι, Ὀυϊ τῆοσε δοου- 
ταῖεϊυ ἰῃ 2 Ρεῖ. ἰΐ. το, οὐδὲ ῥίαοεπέες. 

ὀργίλον: ῥαςςἑοπαίε, ἰγαομπάπηι (Ν 1 6.). 
Τῆς ὀργίλος ἰδ οπς ΨΏΟ [48 ποῖ Πῖβ ρ48- 
βίοῃ οἱ ἀπρεσ υὑπᾶδγ οοπίτοὶ. 
, πάροινον, πλήκτην: ὅ8ες οπ 1 Τίπι. 
1}1.. 3. 

οκερδῆ: Τηΐδ περδῖνε αυᾶ- 
πῷ 18 τεαυϊγεὰ ἴῃ ἀδᾶσοπβ, σ Τίπι. πὶ 8. 
Ῥεΐβοπβϑ ΨΏΟ ἂγὲ οοποεπὰ ἰπ ἴῃς δά- 
τηϊηϊβιγαιίοη οὗ β8π|8}} βιιπιβ πϑὲ ὃς βυοῆ 
8ἃ8 δὲ αῦονς ἴῃς οοπηῃϊ βίο οὗ ρεϊΐυ 
1πεῖ8. ὙΒεῖε ἅτε πὸ σερυϊδιίοηβ Βετε 
Ἰαϊὰ ἄονγῃ ἴος ἀδδοοπβ ; 8ὸ νὰ ἅσε δηθὰ 
ἴο οοποϊυάς τὲ ἰη (τεῖος, δὲ τῆϊβ εἴπ, 
Ῥτεβογίετ ρεγίοττηεὰ ἴῃς ἄυτῖ65 οὗὨἨ ἜΝ ΘΕΓΥ 
ΟἤυτοΣ οἢςο. Ηδεποε πεν βῃου!ά πᾶνε 
τῆς ἀρργορείαϊε ἀϊδοοηδὶ νἱγίῃε. ὅ6ς 
ποῖς οὐ 1: Τίη ἰϊϊ. 8. Οἡ τῆς οἵδες 
μαπὰ, ἰξ τῇδ Ὅς οδ]εοιεὰ δραίπϑι τ 18 
ἱπέεγεπος τπᾶὶ ἰπ τ Ῥεῖ. ν. 2 μὴ αἰσχρο- 
κερδῶς ἰΒ υϑεὰ οὗἩ ἴδε 8ρίτς οὗ τῆς ἰάεα] 
ΡτεβΌγϊεσ. 

γες. 8. φιλόξενον : ὅεε οη τ Τίπι. ἰ{ϊ. 2. 
φιλάγαθον: ἰπ ΥΪ8Βά. νυἱῖί. 22, ἴδε 

πνεῦμα »Εϊςἢ ἰ8 ἰπ σοφία ἰ5 φιλάγαθον, 
ἰουΐηρ κι λαΐ ἱς ροοά. ΤὮς ερίτΠεῖβ ννὩϊ ἢ 
ἱπιπιοάϊδιεῖν ργεοοάς δπὰ ἴοϊονν φιλά- 
γαθον ἴῃ Υϊβδά. πᾶνε πὸ τεΐεγεπος ἴο 
Ῥειβοηβ, τ τῆς ἀχοςθριίοη οὗ φιλάνθ- 
ρωπον. [ἰβεεπιβ Ὀαβῖ, τ τῆς ΚΟΥ. τὸ 
Εἶνε ἴτε ψνοτάβ δ Ψψὶάς ἃ τοΐεγεηςε 45 
Ροβϑβίδίε; 8εὲ6ὲ οἡ ἀφιλάγαθοι, 2 Τίπι. 
{|.. 3. 
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ῬΗεξεοαιν, " ἐγκρατῆ, 9. ᾿ ἀντεχόμενον τοῦ κατὰ τὴν διδαχὴν "πιστοῦ "λόγου, 
. Αειεχχίν. ἵνα ᾿ δυνατὸς " ἢ καὶ παρακαλεῖν ἐν τῇ ᾿ διδασκαλίᾳ τῇ ᾿ὑγιαινούσῃ 

25, ΘΔ]. ν. 
13. 4 Ρεὶ, καὶ τοὺς “ ἀντιλέγοντας ἐλέγχειν. το. Εἰσὶν γὰρ πολλοὶ 1 " ἀνυ- 
1 δι: 6 
ΙΝ 9, ἔχ᾽ πότακτοι, ἢ ματαιολόγοι καὶ " φρεναπάται, μάλιστα 3 " οἱ " ἐκ " τῆς ὅ 

4 διε νι. ᾽ περιτομῆς, 11. οὖς δεῖ "ἐπιστομίζειν, οἵτινες ὅλους οἴκους " ἀνα- 
24 ΞΙρυκε 
χνΐ. 13,1 3 
ἼΔεπΒ. ν. 14, [58. ἵν]. ς. τ ϑεε: Τίπ,. ἷ. 15. 8. 8ε6 2 Τίτη. ΐ, 12. ὃχ Τίπι. ἱ. τὸ (4.υ.), 
4 Τίπ). ἱν. 3, Τίς, ἰἰ6 Σς τ Αςἰ(δ χὶϊ!. ΠᾺ χχνιὶ. 10,22, ΤΊ, ἰἱ. ο. ν ϑεεὶ Τίῃ. ἰ. ο. » ἤετε 
οὗν, οὶ ΟΧΧ, εὐ. τ Γία,. ἱ. 6. Χ 
Δ, 6ΔἹ. ἰΐ. χ2, ΟΟἹ]. ἱν. στ. ΖΣ ετχε οὐἷυ, οὶ 

11π8. καὶ ΠΕΟΚΙ,, ἀ, ε, ἔ, ζ, νξ-: 

ετε ουἷν, οὶ ΟΧΧ, Ρυϊ τ", ΟΔ]. νἱ. 3. Αςίδχ. 454, χὶ. 
ΧΧ. ΘΠ Βεε: Τὴ 18, Ὁ ." 

31η8. δὲ ΟΌ ετ. 

380 ΟΠ", σ, σ7, ὁπὲ οἵδμεσ; οὔ. τῆς ΑὉΞΕΟΚΙΡ. 

σώφρονα: ὅεε ποίεβ Οη 1 Τίπι. ἱἰΐ. 9 
δηὰ 111. 2. 

ἐγκρατῆ: Τῇε πουῃ ἐγκράτεια οὐουτ5 
Αςἰβ χχίν. 25; δὶ. ν. 23; 2 Ρεῖ. ὶ. 6, 
ψ μεῖε ἴο ἴδε τεπάδεϊηρ ἐξριῤεγαημες 
ἴδε ἘΝ πὶ. ρίνεβ {πε αἰϊεγηδεῖνε σεἰζ- 
εοπέγοί. ΤΏς νεῖ ἐγκρατεύομαι ἰπ 
Οος. νὶΐ. ο 18 ἐο λανέ εοπέξμεης», Ὀαὶ ἴῃ 
σ Οοσ. ἰχ. 25 10 δὲ ἐενιῤέγαίε φεπεταγ. 
Τῆς νογά ἀϊῆετϑ ἔσοτι σώφρων 85 πανίπρ 
ἃ τείεσεπος ἴο ὈοάϊΥ δρρεῖτεβ, ψνῃῖ]ς 

΄ 888 σεΐεσεηος 4180 ἴο ἴτε ἀεβίσεβ 
οὗ ἴδε πιϊπά. ἐγκράτ. σοηποετῃβ δοίίΐοπ, 
σωφρ. ἰδουρπι. 

Ψψεσ. 9. ἀντεχόμενον: λοϊάΐηρ βγηεῖν 
ἰο. ἀντέχομαι 15 Βίτοηροῖ [πη ἔχειν, 48 
υδεὰ ἰπ 4 δβίσηϊ ας σοηποχίοη, σ Τίπι. ἰ. 
19, εἰς., εἰς. Τῇε ΚΕΝ. λοίάιμρ ἰο ςοτ- 
ΤΕΥ δυρρεβίβ ἴῃς ποιίοη οὗ νἱτμβίδηά- 
ἱπρ ορροβιίοη, νι σῇ [8 ποὶ 80 οἰ ϑαυὶΥ 
ἔεῖς ἴῃ τπεὲ ΑΝ. λοίάἐηρ 7}αΞί. "" Ἠαν- 
τ ἐν οὗ ἴτ, τιακίηρ ἴξ δ΄β. Ῥυδίηςεδδβ᾿᾿ 

8.). 
δννατός : 8εε ποίε οη 2 ΤίπΊ. ἰϊ. 2. 
τοῦ κατὰ τὴν διδαχὴν πιστοῦ λόγον: 

ἐδό ζαϊέἐμζωμϊ τοογὰ τολίοι ἐς ἴηι ἀεοογά- 
αμοὲ ιοὐέδ ἐλε ἐεαρλίηρ. Ιτ ἰβ ἱπάϊ- 
οδἴίνε οὗ τς '᾿νεδκεπίηρ οὗ πε ρῆγδαβε 
πιστὸς λόγος τπδι 51. Ραυ] ΤῊ Βάξὰν 
δηὰ ἀεῆπεβ ἰϊ πεζὰ ὃν κατὰ τὴν δι αχὴν. 
[τ ννᾶβ ποϊεά οἡ ἱ Τίπι. ἱ. 15 ἐδαῖ π' ς 
λόγος ἔετε πιεδηβ τῆς τοι οὗ ἴδε τε- 
νεϊδιίοη φίνεη ἰπ ΟἸγῖβε; δπὰ ἡ διδαχή ἰ5 
ἴο 6 ἴδκεοη ρδββίνεϊυ, 48 εαυϊναϊδηῖ ἴοὸ 
ἡ διδασκαλία, 45 επιρίογεὰ ἴῃ ἰδπεδβα 
δρίβεϊεβ. [τ 18 ἰδυϊοϊορίοαὶ ἴὸ ἴακε ἴτ 
δοίνεϊγ, ἐλε τσογὰ τοπίολρ ἐς 7ζαϊἐλ ιϊ 
ἂς γεραγάς ἐμέ ἱεασκίηρ ο77 οἰλέγς; ἴοτ 
ἴδιαι 15 ἐχργεββεὰ ἴῃ ννῆδὶ (Ὁ ]οννβ. 
παρακαλεῖν-- ἐλέγχειν: , 2 Τίπι ἱν. 

2 ἴος πΐ8 σοπιοίπαιϊίου. Τῆς ββερδεσγὰ 
τηυϑβι δε δ0]ε ἴο ἱεπὰ τῆς δῆξεερ, δπά ἴοὸ 
ἀσῖνα ἀννᾶὺ ψγοῖνεβ. 

ιαινούσῃ : ὅϑε6 οἡ Σ Τίπ,. ἱ. το. 
διδασκαλία ἢετε, 48 [τεφυεπεϊγ, ἰβ ἃ Ῥοάγν 
οὗ ἀοςοίτῖπθε. 8ὅ0 Ειν., ἐπ ἐλ βοιπᾶ 

ἀοείγίπε. ὙἼΒς ΑΟΝ., ὃγ τομμὰ ἀοείγέμε, 
ψου]ά τεῖεσ ἴὸ τπ6 (1 858 δρρίἰεὰ ἱπ ἰτ8 
νδτίουβ ̓  οὰν ἴο ραγιίουϊας πεεάβ. 

τοὺς ἀντιλέγοντας: [ἰ 15 ΟΠΪΥ ἃ οοἷπ- 
εἰάεπος ἰπδὲὶ νδετε τπῖ8 νογὰ οσσυτβ ἴῃ 
Αςίβ ἴξ ἰδ ἴπ τεΐεσεπος ἴὸ γεισίσλ ὀρροη- 
δηῖ8 οὗ τῆς ἀοβρεϊ. 
ν. του6. 1 πᾶνες ἰχδὲ τηεπιοποὰ 

τεῦυκε 48 ἃ πες ββᾶσυ δἰεσπηεηΐ ἔπ ἃ ὑγεβου- 
ἴετ᾽ 8 ἰεδοῃίηρ. ΤῊΪΒ 18 εβρεςΐδ!}ν πε} 
ἰπ ἀδαϊίηρ ἢ Οτεῖδη Πποσεῖῖςβ, 'π νΠοπὶ 
πε ]ενν 88 βιγαίπ ἰ8 ἀἰβαρτεεδοϊυγ ῥγο- 
ταῖϊπεη. ΑἸΪΚκε ἱπ τῃμεὶς πενν-δηρ]εᾶ 
ῬὨΠΟΒΟΡΕΥ οἵ ρυγιγ, ἀπά ἴπ πεῖς ργεῖςη- 
βίοπβϑ ἰὼ ογίῃποάδοχυγ, ἵμεὺῪ τίπρ ἔδἰβε. 
Ῥυχίν οὗ ἴπ σαπ ΟΩΪΥ βρείηρ ἔγοπι ἃ ρυσε 
ταϊπᾶ ; δπὰ Κπονϊεάρε 8 δἱερεά ἴῃ ναΐῃ, 
{τὸ 19 ςοπιγδάϊςιεὰ Ὁγ ῥγδςιὶςς. 

γες. το. ΤΠε ρεζβοῃβ βροΐίκεῃ οὗ ἤεγε 
ψΜεῖς ΟἸ γι ϑιίδη εννβ. οἱ ἐκ περιτομῆς 
(νἰῆους τῆς, δες ογίϊ. ποῖς) ἢδ8 1818 
τηβαπίηρ ἴῃ τεῆ. (1π Αςἰβ χ. 45 ἰΐ ἰβ 
αυδιδεά ὃγ τπε δάάϊτίοη οἵ πιστοί). ἔσῃ. 
ἷν. 12, ἰ8 Ποῖ ΤΟΔῚ δὴ ἰπβίδπος οὐ τπ6 
Ῥῶταβε. Τὶ τΠῈν νεσε δὲ [εᾶϑὲ ποπηΐη- 
ΑΙΪν ΟὨἸτίβιίαπβ 8 αἷβο ἱτηριεὰ ὃν τς 
ερίπεῖ ἀνυπότακτοι. γε οαπποὶ οΔ]]} 
τῆοδβε Ρεσβοῃβ μηγμΐγ οὐ ψῃο8ς οὈεάϊεπος 
να πᾶνε πο οἷδίπι. 

αταιολόγοι: ματαιολογία οὐουτβ ἴῃ 
τ: Τίπι. ἱ. 6. 
φρεναπάται: τεὐἀὐμείογες. Τῆς νεῖῦ 

Οὐουτβ ἱπ Οδὶ. νὶ. 3. 
ιστα: ἰξ ἰ8Β ῥγοῦδϊς ἐπαὶ ἔδοτε 

ΜΕΙΕ ΝΕΙῪ ἴεν αϊβε ἰεδοθεῖβ ΨῈῸ ννοσα 
ποῖ “ οὗ ἴδε οἰγουτηςϊ βίοη ᾽". 

Μεγ. στ. οὖς δεῖ ἐπιστομίζειν: {νος 
οῤονίεὲ γεδαγρπὲ, τολιοδε πιομέλς μιμϑδὲ δὲ 
σἰοῤῥεά ὃν τε υὑπαηβυνεσδῦϊς ἀγρυπιεηῖδ 
οἵ ἴπε ογῃοάοχ ςοπιγονετγϑία δε. ΤῊΪϊ8 8 
ἴδε γεβυϊε μορεά ἔοσ ἔτοπιὶ ἴῃς “ σοπνίο- 
τἴοπη,᾽" οὗ νεῖ. 9. 

ὅλους οἴκονς ἀνατρέπουσιν : ῥέγτυεγέ 
τολοῖε γανιϊδες (ΑΜ); Μουϊΐοπ πὰ 
ΜΠ απ εῖνε ἂπ ἂρὶ 11 υβιγατίοη ἔγοπὶ ἃ 
ῬΑρυσὰβ οἵ βεοοπά ςεπί. Β.ς., τῆς πατ- 
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τρέπουσιν διδάσκοντες "ἃ " μὴ " δεῖ “ αἰσχροῦ ὁ κέρδους " χάριν. " : Τίπι. ν. 
12. εἶπέν! τις ἐξ αὐτῶν, ᾿ἴδιος ᾿ αὐτῶν προφήτης, Κρῆτες ἀεὶ ς τ δον. χί. 
ὃ ψεῦσται, κακὰ θηρία, γαστέρες ἢ" ἀργαί. 

6, χὶν. 35, 
Ἐρῆ. ν. 

ὦ,.ι 
13. ἡ ' μαρτυρία αὕτη 

ἐστὶν ἀληθής. "δι᾿ "ἣν " αἰτίαν ἔλεγχε αὐτοὺς ' ἀποτόμως, ἵνα Τίπν τ. 
τ ὑγιαίνωσιν "ἢ ἐν 5 " τῇ “ πίστει, 14. μὴ " προσέχοντες Ἰουδαϊκοῖς 2. 

εϑεε: Τίπ.. ν. 14. 
γ. 13. ϑεε σ Τίω. ἰἰϊ. 7. 
χὶ. 24 οὨΪγ. τῷ ΤΙ. ἰϊ. 2, δες σ Τίπι. ἱ. το. 

118. δὲ δ4"Ο, ἢ, ψ, ῬΟἢ ; ἰπ8. γὰρ 115. 

ρικῆς οἰκίας . . . ἔτι ἔνπροσθεν ἄρδην 
[ἀἸνατετραμμένης δι’ ἀσί[ω]τίας δὲν 
ῥοσίίον, νἱῖ., ν. 260). ΤῊΪΒ διρρεϑίδ [Ὡς 
τεπάδοσίη μῤτεί. Τῇε Ψδοὶς ἐλσαν 
ψουἹά Ὀς ὑρδβεῖ ὃν ἴῃς ρεγνεγβίοη οὗ οπς 
ταετηδει οὗ 1ἴ. 
ἃ μὴ δεῖ: ΝοττΙηα!γ, οὐ 8 αϑεά ἴῃ τεϊδ- 

εἶνε δεπίδποαβ υνἱἢ τῆς ἰηάϊςαῖῖνε. ΟΥΒΟΓ 
ἐχοεριίοπβ Ψ1}} θὲ ἐουπά ἱπ 2 Ρεῖ. '. 9.1 
7οδη ἱν. 3 (1.Ε.). [τ 18 ροββίδϊς δαὶ 
ἴδῃς ἴοσος οὗ μή Βετα 18 ρίνεη ὃὉγῪ ἰγαπβὶδῖ- 
ἴηρ, τολέελ (τσε ἐπίπλ) ἐὰεν ομρλὲ ποί. 
1 τῆς τεδοδίης πδά Ὀδεπ δοβοϊ εἶν ἰη- 
ἀείεπβίδϊς ΌῪ δὴν οπε, ὃς ᾿νουϊὰ δᾶνε 
βαἰά, ἃ οὐ δεῖ. ὅ:εε Β[λββ, Ογαρηρμαῦ, Ὁ. 
254. 

αἰσχροῦ κέρδονς χάριν : Τῆς (τες τε. 
οη αἰσχροῦ, ἴπε ον οἴπες οσουττεποεβ ἱπ 
Ν.Τ. οἵ τιῖ8 δά]., ᾶἃγε ἱπβίδηοεβ οὗ ἴδε 
Ῥῆσαβε αἰσχρόν ἐστι. ΤΠ τεΐεγεπο ἰ8 ἴῸ 
τς οἰδίπι ἴο βυρροσγὶ πιδάς ὃν ἰτἰπεγατὶηα 
οἵ νἀρταηὶ ῥεορἤῃεῖβ ἀπά δροβί]εβϑ βυςῇ 88 
ἃτε τείοσσεά ἰὸ ἰπ ἴδ δέάαεσλε, ος. ΣΙ, 12, 
δηά αδἰϊυάεά ἴο ἰῃ 2 Οος. χὶ. 9-13. Α1]} βυς ἢ 
δῦυδβεβ ψουἹά ἐχί δε ἴῃ δη ἀρρτανδῖεά ζοσπὶ 
ἐπ Ογεῖς, ἰδ ς πδιϊνεβ οἱ νϑβῳ δδὰ 38 ενὶ! 
τερυϊδιίίοη ἔος αἰσχροκέρδεια, Δοςοτάϊηρ ἴο 
Ῥοϊγδίυβ, ὥστε παρὰ μόνοις Κρηταιεῦσι 
τῶν ἁπάντων ἀνθρώπων μηδὲν αἰσχρὸν 
γομίζεσθαι κέρδος. (Η Ξἐ. νὶ. 46. 3, οἰϊεά 
ἮγΥ ΕἸ1.). ὙἹΕῪ μεῖ ἃ Ὀδἃ σπδγαςῖεσ 4180 
ἔγοτα [ἷνγ (χ]ῖν. 45), ἀπά ΡΙυίΐάτοι (Ραμί. 
Αενΐϊ. 23). Τῆς Οτείδηβ, Οδρραδοοίϊδηβ, 
δηὰ Οἰ]ςδπβ ψεῖε τρία κάππα κάκιστα. 

γε. σ2. π τῆς: [{ ἴθ ροββί ἷς 
δῖ 81. Ῥδὺ! ἀρρίιεβ τπῖ8 εἰς ἴο δε 
Δυῖποσς οὗ τῆς ἐο]]οννίηρ Βεχαπιεῖος ᾿ἰπῸ 
θεσδυδε ἴῃς Οτείδη ἔαϊβε ἰεδοποῖβ ὑνεγα 
86] ϑιγ]οά ρῥστορῃείβι Ὑμεῖα "8 ἃ 
Οτείδη ρσορβεϊ οὔος Ψῆο ἰοϊά ρἱδίῃ 
ἀσυτῃ8΄. (ὁ 18 σουπίγγπιεη. ΤῊΣ Ψ μος 
1ἴπε οσουζβ, δοςογάϊπρ το ]εγοσης, ἴῃ ἔπε 
περὶ χρησμῶν οἵ Ερ᾿τπηεηἰάςβ, ἃ πδῖϊνε οὗ 
Οποββὺβ ἰη Οσεῖθ. Τῆς ἢἤγβε ἴτας νογάβ 
ἅτε 4180 ἔουπᾶ ἰῃ ἴτε Ηγπιη τὸ Ζειβ ὉΥ 
(ΑἸ του, τνῆο 18 ἴδε Ῥγορῃεῖ στηδᾶπὶ 
δοςοτάϊηρ ἴο ΤἼδοάοτεῖ ; ἀπά ἴπε τεβὲ 828 
8 ῬΑΙΔΪΪεἷ ἰη Ἡ εϑἰοά, Τλδξοροη. 26, ποιμένες 

ἔ Μεικ χνυ. 20 (Τί δς}.), 2 Ρείῖ. {ἰ. 3. 
Κϑεε 2 Τίπ, ἱ. 6. Ἰ 

8,1Ρεῖ.ν. 

ἁ ΡΒΪ!. 1.21, 

30 πηι. ἐν δὰ", 47, οης οἴδεσ. 

ἄγρανλοι, κάκ᾽ ἐλέγχεα, γαστέρες οἷον. 
118 ξεπεγα! Δρτεεὰ τῃμᾶῖ 5:. Ῥαυ] ννὯ8 
τοίεισιηρ ἴο Ἐριπιεηιίθβ. Τηΐδ ἰβ τῃς 
νίενν οὗ ΟἸτγβ. ἀπά Ερίρῇ., δ8 ννεὶ] δ8 οὗ 
7δήοσῆς. [ ν88 Ἐρὶπιδηϊάεβ αἱ ψῇοβα 
Βυρρεβιίίοη {πε Αἰπεπίδηβ ἅσγα βαϊὶ τὸ 
δανα εγεοῖεά τῃ6 “ Δποηυπίουβ δἰταγβ," 
ἦ.6., ᾿Αγνώστῳ Θεῷ (Αοἰ8 χνὶϊ. 23), ἴῃ τ8ς 
οοῦγες οὗ 16 Ρυγπβοδίίοπ οὗ τῃεὶς οἰ 
ἔτοτι τῇς ροϊυτίου σαυβεὰ Ὀγ Ογΐοῃ, 596 
Β., Ηε δ τεοκοηςξὰ ἃ ρτορδεῖ, οἵ ρσε- 
ἀϊοῖοτ οὗ {πε ἔπΐυτα, Ὀγ Οἷςετο, ἐς  ὲυΐη. 
ἷ. 18, αηὰ Αρυϊεῖυ8, ΡΙογία. ἰΐ. τ5, 4. 
ΡΙΔῖο “4118 Βἰπ) θεῖος ἀνήρ (“ερρ. ἷ. Ρ. 
642 Ὁ). 

ψεῦσται: ΤΒε ρατγιίουϊας [ἰὲ Ὡς 
Ρτονοκεά τς ροεῖβ ἴσα ψγὰβ8 ἴῃς οἷαί πὶ 
τηδὰς ὉγΥ ἴδε Οτείδηβ δαὶ ἴῃς τοτηῦ οὗ 
Ζεὺβ ννᾶ8 οὔ ἵδεὶς ἰβϑίαπά. Ηδεσζε, ἴδε 
ἴεγπὶ 48 τεΐεσεπος ἴο ματαιολόγοι, εἴς. 
γαστέρες ἀργαί: Τῆς ΚΕΝ. 416 ρἰμὲ- 

ἔονις, ἰδ τῆοτα ἰηῖε! ρ 0 ]ε ΕΠρΊ 88 τἤδη 
τῇς ΑΟΝ., οἴοιτο δεϊ ες, Ὁὰϊ ἄοεβ ποῖ 50 
δάξαυδίεϊν τεργεβεηὶ ἴ8ε ροεῖβ τηεδῃ- 
ἰῃρ. Ης δδ8 ἴῃ ϊ8 πηὶπά τῆς ὈΕΙΥ, 88 ἰΐ 
οδιγυάεβ ἰ186} οἡ ἴθ Ὀεδβοϊάες δηὰ 18 ἃ 
δυγάεη το ἴῃς ροββϑεβδβοσ, ποῖ 88 ἃ γτέζςερ- 
ἴδοὶς ἔος ἑοοὰά. ΑἹξζ, φυοῖεβ δριὶν [νεπδὶ, 
δαί. ἷν. 107, “ Μοπίδηϊ αυοαὰς νυόπέεν 
δάεϑβι, δ δοηχίπα ἰδγάι8 ᾽". 
᾿ Ἧς: 13. δι᾽ ἣν αἰτίαν: ὅεε οῃ 2 Τίηι. 
ἷ. 6. 
ἀποτόμως : Ξευεγεῖν. Τῆς πουη ἀπο- 

τομία, Ξευεγίέας, οοουτΒ Ἐοπ. χὶ. 22. 
8ες Μουϊξςοη δηά Μ|Πραη, Ε χῤοσίίογ, 
νἱϊ., νὶ. 192. 

ἵνα ὑγιαίνωσιν : ὅεε ποῖε οη 1 Τίπι. ἰ. 
1ο. Ὑῆε ἱπιεπιίοῃ οὗ τῆς στερζοοῦ νν8 
ποὶ πηογοῖὶγ ἴδε βεςσυτίπρ οὗ ἃ ςοπίτονεγβίδὶ 
εἰ απιρῆ, δὰ “το Ὀτίπρ ἱπίο τῃς ννᾶν οὗ 
ἀσυτἢ 411 δυο 88 δανε εἴτεὰ, ἀπά δγε 
ἁἀεςεῖνεά", ἵνα εχργεββεβ πε οὐ͵εοὶ 
αἰτηδὰ δἵ ἰπ ἴῃς τερσοοῦ, ποι ἴδε βυδβίδπος 
οὗ ἴτ. 

Μετ. τ4. προσέχοντες : 866 ΟἹ Σ ΤΊπΠΊ. 
ἷ.. 4. Τῆς νογὰ ἱπιριεβ τπε ρίνίπρ Ομ ς᾽ 8 
οοηβεηῖ, 48 νν6}} 88 οπε᾽β διϊεπιίοη. 

᾿Ιονδαϊκοῖς: ΤῊΐδ ἀεϊεγπγῖπεβ ἴπς 



190 ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ Ι, 15--16. 

οἱ Τίπι.ἰ. 4. μύθοις καὶ ἐντολαῖς ἀνθρώπων " ἀποστρεφομένων τὴν ἀλήθειαν. 
Ῥϑεεδτίτα. 

ἷ. 15. 
ᾳ[μὐκὸ χί. 

4:1, οπι. 
χιν, 20. 

τ ]οΒη χνη!, ἡ συνείδησις. 
, ςὉ. 

Χὶΐ. 15, 

: Ἢ ΕΝ ἀγαθὸν “ " ἀδόκιμοι. 

ν. 8. ΤΏ Ρχον. χνίϊ. 15, Ἐςοϊυδ. ΧΙΐ. 5, 2 Μδςς. ἱ. 47 ΟὨΪΥ. 
ν᾿ 8εε 2 Τίπ,. ἰϊ, 21 δῃά 1: ΤίΊγ2. ἰΐ, το. 

15. “πάντα! “ καθαρὰ τοῖς καθαροῖς" τοῖς δε " μεμιαμμένοις καὶ 
ἀπίστοις οὐδὲν καθαρόν, ἀλλὰ "μεμίανται αὐτῶν καὶ ὁ νοῦς καὶ 

16. Θεὸν "ὁμολογοῦσιν εἰδέναι, τοῖς δὲ ἔργοις 

" ἀρνοῦνται, " βδελυκτοὶ ὄντες καὶ " ἀπειθεῖς καὶ πρὸς “ πᾶν “ ἔργον 

ν ΓΌΚο ἱ, 17, 4 Τίπι. ἰἱΐ. 4, Τίς. 
χ 8εε 2 Τίπι. ἰϊϊ. 8. 

1 ῃ8. μὲν ΞΟ Ὀ ΚΙ, βγτϑςοὶ; ἰπ8, γὰρ ΒΟΙ, Βγτρεβῃ, 

ῃδίυτα οὗ ἴδε μῦθοι τεξεττεά ἴο ἴῃ ἴπ686ὲ 
δρίβϑιϊεβ. ὅϑεεοη χ Τίπ. ἱ. 4. 

ἐντολαῖς ἀνθρώπων ἀποστρεφομένων: 
Ννε ἅζε πδίυσδιν τεπιϊπάεὰ οὗ Μδεκ νὶϊ. 
7, 8, ΜΠ [18 δπὺε ἢ εβὶβ Ὀεῖννεεη ἴῃς 
ἐντάλματα ἀνθρώπων Δπὰ ἐντολὴν τοῦ 
θεοῦ, Δηὰ (οἱ. ἰϊ. 22, νεῖ {πε βᾶπης 
Ἄββαρε οὗ ᾿βαίδῃ (χχίχ. 13) 8 δομοβά. 
δι δεῖα (ἢ δπι ἢ εβὶβ ἰ8 ποῖ 80 βίγοη 
τοαῖκεά. Τδε σοπιπχαηάπηεπιβ ἃσε ἀε- 
Ρτεςϊαιοὰ, ποῖ Ὀεοαυδα πεῖς δυῖβοτγβ ἃσα 
τὰεη, ὃυῖϊ Ὀεσάυδε ΠΟΥ ΔΙ »692 τοῖο 
ἔμγη αἴσαν ὕγονε ἐλε ἐγμέλ, ἰτῖρυσα τπθη 
([π σ Τίπι. ἵν. 3 κ“ἴλον πὶ Ὀεῖίενε ἀπὰ 
Κπονν ἴδ ττυτἢ ᾿ ᾶτε τῆεη Βοδς ἱπουρῆιβ 
ἅτε ρυγε). Τὰς ἐγμέλ μετα, 48 εἰβενῆεσε 
ἴῃ τς Ῥαβίοσγαὶβ, 18 δἰπιοβὶ ἃ (ἢ γιβιιδη 
τοομηΐοδὶ τεσπι. [τ οᾶη Βαγάϊγ ὃε ἀουδιεά 
τῆδι τῆς ἐντολαί τεξειτεά ἴο ννεῖς οὔ ἰῃἢς 
βᾶτης πδίυγε 88 δοβε ποϊδὰ ἰῃ (οἱ. ἱΐ. 22, 
Διδίτγάγν δϑοεῖῖς ργοδ δ τ οη8. 

Ψψεῖ. 15. πάντα καθαρὰ κιτιλ.: ΤΗΐδ 
ἰ6 Ῥεβὲ υπδετβιοοῦ 48 ἃ τηδχίπὶ οὗ {πε 
7υάκῖς Οποβιίοβ, Ὀαδεᾶ οπ ἃ ρεζγνεγβίοῃ οὗ 
ἴς ϑαγίπρ πάντα καθαρὰ ὑμῖν ἐστιν 
(κε χί. 4. ΟΛ οῃπι. χίν. 2ο; Ματίκ 
σὶϊ. τ8.). 8:. Ῥδὺϊ δοσερίβ ἱϊ 88 ἃ (συ, 
Ῥυς ποῖ ἰπ ἴῃς ἱπιεπείοη οὗ ἴδε βρεᾶϊες ; 
δηὰ δηβινεσβ, τοῖς δὲ μεμιαμμένοις κιτιλ. 
Τῆς ραββᾶαρε 18 ἔπ, 48 τεξζαγάβ 118 ζοστι, 
ῬΆΓΑΙ]εὶ το 1 Οοσ. νὶ. 12 544., ψδεσς 8ιῖ. 
Ῥᾳαϊ οἶτε8, ἀπὰ βῆονβ τῃς ἰγγεϊενδηου οὗ, 
ἔνο ΡΪθαβ ἴοσς ἰίΐσεηςε: “ΑἹ τῆϊηρ8 ἃτα 
αν ἔος πιε, διὰ ““Μεδῖβ ἴοσ 
τῆς ὉεΙγ, δὰ τῆς ὉεΙΪῪ ἴοσ τηεδίβ ᾽". 
τοῖς καθαροῖς ἰ8Β οὗ σουτβε ἴῃς ἀαέ. 
εοπιοαδ, ζογν ἐπε μδὲ οΥ ἐπε ἔτο ἐπ 
ἐμεὶν εαςϑ, ἃ8 ἴῃ ἴῃς ρᾶγδὶ]εῖβ, ἴυκς χί. 
41, 1 Τίπι. ἵν. 3; ποῖ ἐπ ἐλ 7μάρπιεπέ 
οΓ ἐλις ῥμγε, 48 ἴῃ Ἐπ. χίν. σ4. 

τοῖς δὲ μεμιαμμένοις, κιτιλ.: Τῆς οτάετ 
οὗ τπ6 ννοσάβ ἰβ ἴο δε ποϊθὰ : {πεῖς πιοσγδὶ 
ΟὈΪ φυΐεν 18. πιοτα οπαγδοιεγβεὶς οὗ τμδπὶ 
ἴπδπ ἐμεὶγ ἱπιοι!εςία] ρεγνοσβίοη. Τα 
βαιὶϑίδοτίοπ οἵ πδίυγαὶ θοάϊγ ἀδβίγεβ (ἴοσ 
ἐξ 8 [8686 ἐμαὶ γε 'ἰπ συεϑιίοη) 5, ὑπ ῃ 
Ἰανγέωϊ, ἃ Ραγε τΠίηρ, ποῖ τπλθσεὶν ἱπποοθηξ, 

ἰπ ἴἢς οαβ6 οὗ πὸ ρυζγα; ἰξ '8β δἃπ ἰτρυτα 
τοῖπρ, ἐνεη ἤθη ἰαννέαϊ, ἰπ τῇς ςῶβ6 οὗ 
“δ6πὶ [δαὶ ἅτε ἀδῆϊεὰ ᾿". Απά ίος 818 
τεΆβοη: {δεῖς ᾿πιο]]Ἰδσῖυ8] Δρργεπεπβίοῃ 
(νοῦφ) οὗὐἨ {πεβε {πίπχ8 186 ρεγνοζιοὰ Ὁγ 
ἀεβιτης δββοοίδείοηβ ; “" τῆς ᾿ρδι τπδῖ ἰ8 ἐπ 
1 επὶ ἰ8 ἀλεκηςββ ; ̓᾽ δπὰ {πεῖς σοηδοίδησα 
848, ἴτοτι ἃ βίτηιασ σαυδβε, ἰοβὲ 118 β6π8ε 
οὗ ἀϊβογὶ πιϊπδιίοπ θείννεεη ᾿ν δας ἰ8 ἱππο- 
οεηΐ δπὰ οτίπιῖπαὶ. Ὑηδὶ δὴν δοιίοη ἡ ἢ 
ΨΈΙΘΕ ἴθ αν Ἐπεπηβεῖνεϑ ἀγα ἔλπι ας οουἹά 
θεὲ Ρυτε ἰδ ̓ ποοηςείνδοϊε τὸ ἔμ πὶ. “ΝΒ εη 
τῆς δοὺϊ] ἰ5 ὑποίεδη, ἰὲ τ κα 811 τπἰπρβ 
τποΐεδη ᾿᾿ (ΟΒγυβ.). Τῆς δβιαδίεπιεηῖς παῖ 
τδε Ἑοπδβοίθπος οἂπ θεὲ ἀεῆ]εά ἰδ εἰρηὶῆ- 
οἂπς. ΨΜΆΙΕ σοπδβοϊεπιίουβ βοσι ρ] 68. δἃτα 
ἴο ὃε τεβρεςιςά, γεῖ, ᾿ξ τε σοπβοίδπος δα 
ἀεβ]εὰ, 118 ἀϊοιαῖεβ δηὰ ἱπβείποὶβ σε υπ- 
τε] ] 6, ἴΑ]δε 8 ἂσὲ ἴτς βοηρ-εογιβ οἱ 
πα ΨΟ Π48 Π0 δᾶσ ίοσ πηυβίς. 

ει. τ6. θεὸν ὁμολογοῦσιν εἰδέναι : 
“Ἰέοη ἀποιν αοά", ἰμδὶ νγᾶβ {μεῖς ρζο- 
ξεβδβίοη οἵ ἔαίἢ. ὙΠΟΥῪ “ ρ]οτί θά ἱπ Οοά,᾽" 
Εσηλ. ἰϊ. 17. ΤῊϊβ ἰ8 δῃ δ] υδίοπ το (88 
εν βῆ ρῥγάς οἵ τοϊρίουβ ρείνιϊερε. 
ὟΝ εἰβ88 ροϊπιβ οὐἱ ἰπδὶ τηϊ8 ρῇγαδβε δίοπε 
᾽δ βυβῆοίεπε το ῥγονς τθδὶ ἴῆς μογεῖὶοβ ἴῃ 
ηυεϑιίοη ἃ ποῖ (δε Οποβιῖοβ οἵ ἴδπς 
βεςοηά ςεπίυτν (Ηοτι, Κμααϊεἐίς ΟἈγὶ5- 
ἐἑαπὲίν, Ρ. 133). ὅ8ες ἴδε υϑε οὗ ἴῃε ρῇταβε 
ἴῃ Δ]. ἵν. 8, 1 Τεββ. ἵν. 5. Οοϊῃραζε 2 
Τίπι. 111. 5, “ Ηοϊάϊηρ 4 ἔογπι οἵ ροά!ί- 
Π 688, υς μανίηρ ἀδηϊοά ἰῃς ρονγεσ ἔδογε- 
οὔ"; αἷδο τ Ἰοῆπ ἰΐ. 4. Ὑβεσγε ἰβ πεῖς 
ἴδε σοπβίδπε δηςτμεβίβ Ὀεΐῖννδεη τνοσγὰβ 
διὰ ἀεεάβ. 

τοῖς δὲ ἔργοις ἀρνοῦνται: Ὑμεῖς ᾿ἶνεβ 
Εἶνε τὲ 1ἴς το τπεῖγ ῥσοίεββίοηβ ; “ ΤΕΥ 
δΔοιβὰ δ8 ἱξ τηϊβ ϑυργεπὶς Βείῃρ νγᾶβ ἃ 
τλεζα πποιδρηγβίςδὶ δοϑιγαςιίοη, ουἱ οὗ 811 
τηοῖδὶ τεϊδιίοη το ἢυπηδη ἰἰἴς, 88  Ης 
Μεγα Ὠεἰ τες ϑανίους ποῦ Τυάρε᾽" (]. Η. 
Βετηαγὰ οοριπι. ἐπ ἰος.). 
πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθόν : ὅ8εε ποῖς Οη 

4 Τίπι. 11]. 17. 
ἀδόκιμοι: τοογίλιϊ] 55, μη Πέ. 

οη 2 Τίπι. {ϊ. 8. 
ϑ8ες ποῖς 



11. χ--4. ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ ΙΟΙ 

11. τ. "Σὺ "δὲ λάλει ἃ " πρέπει τῇ " ὑγιαινούσῃ “διδασκαλίᾳ. « 566: Τίαι, 
2. ὅ πρεσβύτας " νηφαλίους εἶναι, ᾿ σεμνούς, " σώφρονας - ὁ ὁγιαίνον- υ ὅξοϊ Τίω, 
τας "τῇ "πίστει, τῇ ἀγάπῃ, τῇ ᾿ὑπομονῇ. 

. 1Ο. 
3. " πρεσβύτιδας ς τ Τίνα. ἱ. 

᾿ ὡσαύτως ἐν ᾿' καταστήματι "ἱεροπρεπεῖς,: μὴ " διαβόλους, μηδὲ3 2΄ ζαν. 
οἴνῳ "πολλῷ “ δεδουλωμένας, "καλοδιδασκάλους, 4. ἵνα "σωφρο-  ἔμϊεῖ.; 

ἰδ. 4. ἔϑεε : Τί. 11]. 8. 
: Τίπι. νί. Σ. [Κα Μδος. χνί. 14 ΟὨΪγ. 
Ἶχ. 25, χὶ. 20 οοἶἷγ. οϑεεὶ Τίμ. ἰϊϊ, στ. 
Σ5, ἰχ. το, ΘΔ]. ἰν. 3, 2 Ρεϊ. ἰδ. το. 

Ε 8ε6ε: Τίπι. (ἰΐ. 2. 
18εε: Τίσω. ἰΐ. 9. 3 

Ρϑεε: Τί. εἰ. 8. Βο. ᾿ 18, 22, 1 Οον. νἱΐὶ. 
τ ἤεσε ουΐϊυ, ποῖ υΕΧΧ. 8 

ἷ, 18, 
Δ Ιετα. 9. 

δος. ν. 45 ΟὨΪγ. 

γα οἶγ, ποῖ υΧΧ, 

1ἱεροπρεπεῖ ΟῊ"", 17, 31, 37, ὉνΟ ΟἸΒετβ, ἅ, ε, ἔ, 5, τηϑι, νρ. (ἐπ΄ λαδέξι ταποίο), 
ῬοὮ., Βγτσ. (Ὁ ποῖ βγῆ! τη), Ἄγτη. 

380 Μ΄ ΑΘ, 73; μὴ ΜΟΌΕΘΗΚΙΡ, νρ. 8:ε τ Τίπι. ἢ], 8, 

ΟΗΑΡΤΕᾺ [1.-ᾷἷνν. στο. ἴηι ἴδε δος 
οὗ τῆϊβ ἱπηπῆοσγαὶ ἰεδοίην, ἀο γοὺῦ ςοῦ- 
ΒίΔ ΠΕ ἱπιργεβθ ἴμ6 πιοσαΐ ἀυεῖεβ οὗ ἴδε 
Θοβρεῖ οὔ γοὺσ ρεορὶςες οὗ Ἔνεσν ἂρε δπὰ 
οἶλβ8β. ὙΠεῖς ἰ8 δη ἰάςδὶ οὗ σοπάυςιὶ ἀΡ- 
Ῥιορτίδίς ἴο οἷά πῆεῇ δηά οἷά ννοπηξῃ 
τεβρεςιίνοϊγ---ἰης Ιαϊέεσ ἤᾶνε πιογθονοσ 
ΒΡεςῖ4] ἀυτῖεβ ἴῃ τῆς ἰγαϊηίπρ οὐ ἴῃς 
γουηρ Ψογηεη---αηά γουπρ πιῇ. Εη- 
ἕοσος γοὺς ψοσὰβ ΌΥ ρεσβοῦδὶ ἘχϑπΊρία. 
ϑίανεβ, ἴοο, πηυδὲ Ὀς ἰΔυσῶς ἰδὲ {πεν 
8ἤδγε ἰῇ σεβροῃβί "πὴ  ἕοσ τῆς φοοά πᾶπὶς 
οὗ τιλ6 σοΒβρεὶ. 

Ψψες. σ. σὺ δὲ: ὅ8εε τεῆϊ., ἀπ ποῖε οὔ 
1 Τίηι. νἱ. τι. ὙΤιταβ 15 τὸ θὲ 85 δοῖϊνε ἴῃ 
τεδοδίης ροβίεἶνς ἴσῃ 48 τὰς Πμετγεῖὶςβ 
Μετα ἰπ τεδοίηρ εν]. 

λάλει: ἐπιρμδδίβεβ ἴῃς ἱπιροτίδπος οὗ 
οσϑὶ τεδοβίηρ. 

τῇ ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ: Θεέ Ἴπ 
Τίπι. 1. το, 

νεῖ. 2. Τῆς Πεδάβ οὗ σηογαὶ ἰηβίσυς- 
ἄοη ψΒο ἢ Ὀερίπ Πετε ἃγε τῆοσς υππλΐβ- 
ἘΑΚΑΡῚΥ ἱπιεπάεά ἔος ἔπε ἰδίἐν ἴμδπ ἂγε 
ἴα δἰπηϊαγ ραββαρεβ ἴῃ Τῶη. ὙὍμᾶῖ ἴΐ 
βδουϊά ἀενοῖνε οπ ἴδε δροβεῖε᾽β ἰεραῖα 
τὸ φίνε ρορυΐας τηογαὶ ᾿πϑιγυςτίοπ 18 Ῥεῖ- 
δᾶρ8 δποῖδμες ἱπάϊοδιίίοη οὗ ἴῃ [688- 
ἀενεϊορεὰ βιδίς οὗ ἴῃς Οπυτοῦ ἴῃ Οτγεῖα 
τδδη ἱπ Ἐρδβεβὺβ δηὰ ἰτ8 πε δουτποοά. 
πρεσβύτας: τέπέ5; 80. παρακάλει 

(νεςσ. 6). 
γηφαλίους : :τοῦόγ, Ξοδγίἑ; ἐεπιῤεγαίέ 

(ΚΕ.Ν.) ἰπ τεβρεςὶ οἵ {πεῖς υ8ς οὗ βίσοηρ 
ἀσίηκ. ΟἾγυβ. ἐχρ δὶπβ ἰὲ ἐοὸ δὲ υἱρίϊαπέ, 
88 ἀος8 τῆς ϑγτίας, ἀπά ΑΟ. πὰ. δυϊ (Ὡς 
Βοπηεῖν ψνασγηΐῃρ' Βε6Π18 ποσε ἀρρτορσίδιθ. 
ὅςεε ποίδ οη σ Τίπ. 1]. 2. 
σεμνούς: 8δεὲ ποίθοπιε Τίπι. 11, 8. 
σώφρονας: δεὲ ποίεβ ΟἹ Τίπι. ἰΐ. 9. 

δηὰ [ἴϊ. 2. Εος ὑγιαίνειν [ο]οννεά ὉγΥ 
ἄλι. βεε ἷ. ζ3. πίστις, ἀγάπη, ὑπομονή 
τε Γςοπϑίδηεἶυ ρστουρεά ἰορεῖποι (8βες 
οη : Τίπι. νἱ. 11); δηὰ τηϊ8 βυρρεδβίβ ἴῃδὲ 
πίστις Ὠετῖε ἰ8 βυυδ]εςεῖνε, ποῖ οδ]εςτῖνα, 

88 ἴῃ ἴῃς δἰ πη ϊαγ ρῆσαβε ἱ. 13. 
ου σ Τίπι. ἱ. σο. 
γες, 3- πρεσβύτιδας : σοττεϊατίνε ἴο 

πρεσβύτας, 18 πρεσβντέρας ἰδ το πρεσ- 
βντέρῳ ἰη τ Τίπ. ν. Ι, 2. 
ὡσαύτως: ὅεςε οη 1: Τίπη. ἰΐ, 9. 
ἐν καταστήματι ἱεροπρεπεῖς : γευεγεμέ 

ἐπ ἀενισαπομν, ἘΝ. καταστολή ἰπ τ Τίπ,. 
ἱϊ, 9 Βᾶβ δῃ δἰπιοβὲ Ἴχοϊυβῖνε τεέεσεπος ἴῸ 
ἄγεββ. ενιξαπομν (Ἐ.Ν.) ἰ8 θεῖος τμδη 
δεμαυΐομν (Α.Ν.), νης ἢ μᾶ8 ἃ νἱάε γε- 
ἔετεπος ἴο ςοπάυςς, ἴπ 411] τεβρεςῖβ δηὰ 
Οπ 4]1] οςςαβίοπβ. δ εῤογένιοηἑ, ἉὨϊσ ἢ 
ἱποίυδεβ ἃ βιῖρῃι τγεΐεγεπος ἴο ἄγεββ, 
νουϊὰ Ὀς τπε Ὀεδὲ τεηάεγίηρ, οὐἱν ἐδαὶ 
τὰς ψοτά ὯΔ8 θεοοηηε ἀερτγεςϊδιεά, 

ἱεροπρεπεῖς ρετθΔρ8 « ὃ πρέπει γυναιξὶν 
ἐπα αις ἔβειαν (Σ Τίπι. [ἱ. 
10); ὕδυὲ 1ῃ ἰἴ8ε} (ἢςΞ ψοζγὰ ἄοεβ ποὶ 
ξυλιδηῖες πιοῦα ἴπᾶη ἴῃς ἀρρεᾶσᾶπος οὗ 
τενεγεπος, δ εἰβιείη ρίνεβ, ἀπηοηρ' οἵδε 
{Ππδιταιίομβ, οης ἔγοπι Ϊοβερῆυβ (4 πέ. χὶ. 
8, 5)» ἀεβοσιδίπρ ἢονν Ἰδάδάμα, τς ἰρσῃ 
Ρτίεβίῖ, υγαηῖ ουὖΐ ἴῃ Ῥγοςεββίοῃ ἔτοπι }6πι- 
τΑἰξαὶ το βρεῖς ̓ἰρῥμμομονᾳ τῆς Οτελῖ, 
ροπρεπῆ κι ουσαν τῶν ἄλλων 

ἐθνῶν ποιούμενος τὴν ὑπάντησιν, 
μὴ διαβόλους : ϑεε οη τ Τίπι. {Π. Ια, 

δηὰ 2 Τίπι. 11}. 3. : 
δεδουλωμένας: Τῆς ΑΟΝ., ποέ γσίνεκ 

ἐο νεμοὰλ τοἶπε, τλκαβ πὸ ἀϊβίδσεπος Ῥ6- 
ἔναεη 18 δηὰ προσέχοντας, Ὡς ἰ8 
ἰῆς νεστῦ πῃ ἴδε σοτγεβροπάϊηρ ρῆγαβε, 
ἴῃ τὰς ἰδὲ οὗ πιογὰὶ αυδ] βοδιοπβ οὗ 
ἁἀεδοοηβ, ᾿ Τίπι. 11. 8, [1 8 Ῥγονεὰ Ὀγ εχ- 
Ῥεσίεηςε [μδἱ τῆς τεοϊπιδίίοη οὗ ἃ "νοπηᾶπ 
ἀσυηκαγὰ ἰβ δἰπιοϑὲ ἱτῃροββί 8. τῆς 
Ὀεδὶ ἐπόλιον ων ὑβεος δουλόω ἰ5 2 
Ῥεῖ. 1ἴ. το, ᾧ γάρ τις ται, τούτ' 
δεδούλωται. ΟΥ̓ αἶδο πα οἶμεῖ τε. δὲ 

καλοδιδασκάλους : Νοῖ Οπἷγν “ὉΥ ἀϊ8- 
οουξβε δὲ Ποπηα,᾽᾽ 485 ΟἾσυβ. Ἴχρίδίηβ, δὰ 
Ὁγ ἐχδπιρῖς. 

ει. 4. σωφρονίζουσιν. ὙὍῇε Οηΐν 
οἴδοσ Ἔχδιηρίε8 οἵ ἵνα ννἱ ἢ ἃ ργεβ. ἱπάϊο. 

566 ποῖς 
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τ Ροβίεῖνα νίζουσιν ἷ τὰς ᾿ νέας ἣ φιλάνδρους εἶναι, " φιλοτέκνους, 
Βεσε ΟὨΪΥ 
ἴῃ τηῖ8 

ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ 1. 

5. "σώφρονας, 

ἁγνάς, “ οἰκουργούς,2 " ἀγαθάς, " ὑποτασσομένας " τοῖς "ἰδίοις " ἀν- 

ἀ τε ραῖγ, δράσιν, "ἵνα "μὴ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ "βλασφημῆται. 6. τοὺς νεω- 
δου Χ 

νά Μεος. τέρους "ὡσαύτως παρακάλει " σωφρονεῖν: 7. περὶ πάντα σεαυτὸν 
χν. 4, 5,6, 

) 
οεἱν. ν᾿ ετε οὐἷν, ποῖ υΧΧ. 

18, τ Ῥεῖ. 1ἰϊ, χ, 5, φ". σ ὕοσ. χὶν. 34. ΕΡΒ. ν. 24. 
ὉΜαεῖ ν. 15 (- 
ἷ.. 4, 81δο Αςίδ χνίϊ. 31, χχὶὶ. 2, σαν. 2. 
11, 18 (17) ΟὨ]γ. 

χ Μεαῖί. χχ. 1:5, Εοπι. ν. 7, 1 Ῥεῖ. ἱΐ, 18. 

υἱϊῖ, 35), Κοτ. χὶΐ. 3,2 ὕοτζι ν. 13,1 Ῥεῖ. ἱν. 7, οι ΟΧΧ. 
ἀϑεει Τίτι. ἷν. 12. 

5 παρεχόμενος " τύπον " καλῶν " ἔργων, ἐν τῇ διδασκαλίᾳ ΄ ἀφθορίαν,2 

Υ Ερδ. ν. 22, Οοί. ἰἰΐ. 
8. 8εε: Τίπι. ἰϊ. ο. 

οϑεει Τίη. 
ΤΗδρκξαὶ 

418εε: Τίπι. νἱ. σ. 

εϑεε: Τίσα. ἰϊϊ, σ. 

180 Μ"ΑΕΟΗΡ, ἔνὸο ουγεῖνεβ; σωφρονίζωσι ΜΟΟΌΚΙ, 
380 ΑΘ ἜΘ; οἰκουρούς ΜΟΓΓΞΗΚΙ;Ρ, βυτβοῖ-πῆρ-ετ, 
3 ἀδιαφθορίαν ΜΟΙ, Βυτβοι ταρ- τ; ἀφθονίαν Βα. 

ἱπ Ῥαὺϊ δῖε σ Οοσ. ἷν. 6 (φυσιοῦσθε) ἀπὰ 
6]. ἵν. 17 (ζηλοῦτε. ὙΠεδε πιᾶν δε 
οᾶ868 οὗ ἂἃπ υπυδιιάὶ ἰογπιαίίοπ οὗ [86 
δυδ]., ῬοΙΒ θεΐπρ νετῦβ 'ἰπ -όω. γινώσ- 
κομέν» 1 οῃη ν. 20, ἰβ ἀποίμοσ ἱπβίδηςβ. 
Τταῖπ ἰΒ ἴδε εχοοϊεης γεπάδγίηρ οὗ 
(ἢἣς ΕΝ. Τῆς ΑΟΥ., ἑεαεᾷβ. .. ἰο ὃδ 
φοῦέγ, Αἰ πουρἢ δη ὙΠ μρεῷ τεηάετγίηρ 
εἰβεννδογε, ἰεανε8 φιλά ῥονΣ εἶναι ἀϊ8- 
οοηηεοιοά, ΤΙπΊοΙὮΥ ἰ8 Ὀϊάάδη (1 ΤίπΊ, 
ν. 2) παρακαλεῖν . . . νεωτέρας Ἀϊπι86]; 
δυῖ {Π18 τεΐδεγβ ἴο ραβίοσαὶ ρυδὶὶς πιοηὶ- 
τίοπβ, ποῖ ἴο ργίνδίε ἱγαϊηίπρ πῃ ἀοπγεβιὶς 
νἱτῖυε8 δηὰ ἀυεῖε8, 48 Πόσα. 

τὰς νέας: ὙἸπεῖς ἰβ πο οἰδεῖ ἰπϑίδηπος 
ἰη τῆς ἀτεεκ ΒΙΌ]ς οὗ νέος, ἰπ τς Ροβὶ- 
εἶνε, Βεΐης Δρρὶ δὰ ἰο ἃ γουῃρ Ρεΐβοῃ; 
τοουρῃ τ 18 ςοπητηοη ἴῃ βεουΐϊαγ [ἰτεγα- 
ἴατε. ὙΒεῖς 18 Ῥοββίοὶν ἃ Ἵδγίδίη δι- 
Ὧε88 ἴῃ ἴῃς ψοτά 48 δρρίϊεἃ Βεῖε ἴο 
ΤΟΟΘΠΕΥ πιαιτίεὰ ψοπιθη, ψνῇοπὶ (Ὡς 
ΔΡΟΒΕῈ ἢδ8 ρεσθδρβ Ἵχο  υϑίνεϊυ ἴῃ νῖενν, 

φιλάνδρους: “ΤὨῖβ 18 τε οπίεῇ ροϊπὲ 
οὗ 41] πὲ ἰβ ροοά ἱπ 4 Βουβεβοϊ ἃ ̓" 
(Οπτγβ.). Οπα οὗ τς ἴδγθε ταΐηρβ ἰπ 
νοὶ ΥΝβάοπι “ ννὰ8 Ῥεδυθ θεά ᾽" 18. “4 
ψνοτηδη ἂδἀπὰ μοῦ πυβδαπὰ τπδῖ να] ἴο- 
δεῖδεσ ἴῃ ἀρτθογηθηῖ" (ΕςοΙυΒ. χχν. 1). 

φιλοτέκνους : “58ε ΨὙὴ0 Ἰονεβ ἴῃς 
τοοῖ Ψ1] πιυοῦ πιοσς ἶονε ἴθ ἔγαϊε" 
(Οἤγυβ.). φιλάνδρῳ καὶ φιλοτέκνῳ ἰ8 
εἰτεὰ ἔγτοτι ἃπ “" δρίϊαρῃ ἔγοπι Ῥεγρδζηυτα 
δϑουϊ τῃε πιε οὗ Ηδάτίδη ᾽᾿ ὉΥ εἶβ8- 
τοδλῆη, Ψῆο ρῖνεβ οἴδεσ γεΐεγεμοαβ ἴῸ 
Β6οῦϊασ ᾿ἰΙτεγαῖασε. (Βὲδίε δέμάδες, (ΓΔ 8. 
Ρ. 255 54.). , 
ες. 5. οἰκονυργούς : τσογλεγς αἱ ἄοπιε. 

Εἰεϊά βαγβ ιμαὲὶ “ἴδε ΟΠΙῪ δυϊβοσί τυ ἴοσ 
1818 ᾿ννοτά ἰβ ϑοζδηυβ οἵ Ερδδβυβ, ἃ 
τπηράϊοα] ντίϊεγ, ποῖ δεῖϊες {πᾶπ ἴδε 
βεοοηά ςεητυγΥ,᾽ οἰκονργὸν καὶ καθέδριον 
διάγειν βίον; δυῖϊ τμε νεῖ 8 ἔουπά 
ἴῃ ΟἹ ἐπι. Εοπι., σα Οογ. ἷ. τ, γυναιξίν . . . 
τὰ κατὰ τὸν οἶκον σεμνῶς οἰκονργεῖν 

ἐδιδάσκετε. οἰκονρούς, ἀεεῤεγς αἱ λον, 
ἀονιμηι ομσίοαἑεηέες (ἃ τηϑ1) ἄοηεμς σεγανι 
λαδεημέες (Ν α16.), του σ ἢ σοπβέδηειν ἐοαπάὰ 
ἴῃ ἀεδβοσίρείοπβ οὗ νἱγίυουβ νοπιεη, 8 ἃ 1688 
ΟὈνίουβῖν δε ]δῖηρ ρίτπεῖ. Μοίμεῖβ 
Ψ 8 Ψψοσ δὲ Βοπὶς ὑβι2}}Ὺ δηᾶ ἴΐ ἃ τηοσαε 
ΔὈβοσθίηρ ρἰεάβισε ἤδη “ ροὶπρ ἀδουϊ 
Ἑτοπὶ ἤουβα ἴο ἤουδε᾽" (1 Τίπι. ν. 13). 
Βυῖ τὸ “νογκας δὲ Βοπιθ᾽" ἰ8 ὑπᾶάεγ ἃ 
ἰεπιρίδιίοπ ἴο Ὀς 848 υπβραγίηρ οὗ δεῖ 
πουϑβεποϊὰ 88 οὗ Βεσβεῖ ἢ; δηὰ 80 ϑὲ. Ραὺυϊ 
δάδὰβ ἀγαθάς, δεκπέρτιας, κἰ πα (Ε.Ν.), ταῖμες 
ἴθᾶη ρσοοά (Α.Ν.). ον 8 ἔοσος οἵ 
ἀγαθός, βεε τεῆ. 

ἰδίοις : ἴδιος (Ξες οπ τ Τίπι. ἰϊ, 4) 18 
ποῖ επιρηδίίς : 11 18 βίσωρίυ, ἐλεῖγ ἀπμε- 
δαμάς. Τῆς ἴδιος πηοτεὶν ἀϊ ετεπείδιϊεβ 
ἐς τανε πότε πιαῆ. 

να γος τοῦ Θεοῦ βλασφημῆ- 
ται: οι λόγος, 88 υϑεὰ Πετα, ον 
υϑυλὶ Ψψογὰ 18 ὄνομα (ἔτοπι ἴ84. [ἰ], 5). 
886ε τεῦῖ οὐ σ Τίπι. νἱ. σ; ἂπὰ αἷβο 45. 1, 
7. εν. χίϊ, 6, χνὶ. 9. ἡ ὁδὸς τῆς ἀλη- 
θείας, ἱπ 2 Ῥεῖετ ἰϊ. 2, ἰΒ δφυΐϊναϊεπε ἴο ὃ 
λόγος τοῦ θεοῦ Πεε. ὙΠε ργδοιίςδὶ ννοσῖῃ 
οὗ ἃ τεϊϊρίοη ἰ8. ποὶ ὑπέλι γὶν δβεϊπιαῖθὰ ὉῪ 
ἰϊ8 εεοῖβ οα ἐπα ἰἵνεβ οὗ ἔποβα ννῇο ρτο- 
ἔε85 ἰξ. ΙΓ τπ6 οὐβεγνεά εβεοὶ οὗ τῇς 
Αοβρεῖ ννεγα ἴο τηλκε ψοηλθη ὑγοσβα ψνῖναϑ, 
ἰτ νουἹά ποῖ οοτηπιεηὰ ἰξ ἴο {πε Ὠεδιίῆθη ; 
“ον τῆ6 Οτεεῖκβ Ἰυάρε ποῖ οὗ ἀοοίτί πε 
ὃγ ἴδε ἀοοίτίης ἰἴδΒε 1, θὰ: ΠΥ τηακα πε 
116 ἀπά οοπάυςξ τῆς ἴςεϑὲ οὐ [Ὡς ἀοςετί 68 
((ἢστγβ.). ὅ8:ε ποῖς οἡ σ Τίπι ν. 14. 

Ψεῖ. 6. ὡσαύτως: 8εε οη τ Τίσι. ἱϊ. 9. 
ψεις. 7. περὶ πάντα ἰβ Ἰοἰπεά ν᾿ ἢ τπε 

Ῥσεοεάϊηρ ννογάβ ὉῪ ]εγοπῖε ἀπά 1 υςῖξες 
(μὲ ῥμάϊ!εϊ [ςοὐγὲ 1] δὲπὲ ἐπ ον δμι5), ἴοἱ- 
Ἰονεὰ ὃν Τιβομβεπάοσῇξ δηᾶὰ νοῦ ϑοάεπ. 
Ἐος (δῖβ υϑε οὗ περί, δεα οἡ ἱ Τίπ,. ἱ. 10. 
8:1. ΡΑυ} Β υϑυ4] ρῆγαβε ἰ8 ἐν παντί (βἔξεεη 
εἰπη68 ἴῃ 411 ; ἴδῃ εἰπη6β ἰῃ 2 Οοζ. ; ποῖ ἴῃ 
Ῥβίοσδ 8), ογ ἐν πᾶσιν (ἴδῃ εἰπιε8, ἥνε οὗ 
ΨΈΪΘΙ τὰ ἰῃ ἴτε Ῥαβίοσγαδίβ: σ Τίπι. 111. 
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ὁ σεμνότητα, 8. λόγον "ἢ ὑγιῆ ' ἀκατάγνωστον, ἵνα ὁ " ἐξ " ἐναντίας εϑεε: Τίπι. 
Ἰ ἐντραπῇ μηδὲν ἔχων λέγειν 2 περὶ ἡμῶν 8 "' φαῦλον. 9. δούλους αϑέοῖ Τίτη. 

ἰδίοις " δεσπόταις ὁ ὑποτάσσεσθαι ἐν πᾶσιν, “ εὐαρέστους εἶναι, μὴ 1 2 Μαςς. ἵν. 
» ἀντιλέγοντας, το. μὴ ὕ “νοσφιζομένους, ἀλλὰ " πᾶσαν " πίστιν δ κ ἔζατιε ν. 

οδιϊοη). 12 ΤΏ εβα. ἱἰϊ. 14. 
Ὡϑεει Τίτα. νἱ. 1. ο Βοπι. χῖν. 18,2 ὕοζ. ν. 9. 

ΧΙ". 2. 

1γ. 

30 (ἀϊβῖετ- 
δηϊ δρρὶϊ- 

τῷ ]οδπ [ἰἰ. 20, ν. 29, βοπι. ἰχ. σΐ, 4 Οὐσ, ν. 10, 48. 111, 16. 
Ρ 85εε Τίς. 1.9. φᾳαεῖδ ν. 2, 3. σι ῶοτ. 

1Ἴ1ηρ, ἀφθαρσίαν ὈὨΞΚΙ,, 37, ποτε ἴδῃ τὨΐτΕΥ ΟΠ οΓβ, βυτδοῖ τας ἔτ, Δτπὶ; ἰπ8. 
ἁγνείαν Ο, 8ο, ἴδτεα οἴπεῖβ, βυσὰς!, ἃ γπ,. 

3 λέγειν Ὀεΐ. φαῦλον ΚΙ,. δ ὑμῶν Α, τηΔΩΥ ουγϑίνεβ, ὈΟἢ, 
ὁ δεσπ. ἰδ. ΑὯΡ, 238, ἔους οἴΒεῖβ, ἃ, ς, ἔ, νᾷ. δ μηδὲ ΟΡ ετ"Εεταετ, 17. 

δπίστ. πᾶσ. ΚΙ, ; πᾶσ. ἐνδεικ. πίστ. Εξ Ὁ κι; οπι. πίστιν δὰ", 17. 

11; 2 Τίηι. 1ἰ.. 7, ἵν. 5; Τίς, 1ἰ. 9, 10); 
4ἶβο εἰς πάντα, 2 Οος. ἰΐ. 9; κατὰ πάντα, 
Οοἱ. 111. 20, 22. 

σεαυτὸν παρεχόμενος τύπον: ΤῇἪ 
ταὶ ά]ε ἰβ δρργοργίαῖα νυν σεαντὸν ; δε 
τε, σίνεη ὉΥ Πεἰββιηδηη, Βὲδίε δίμάϊες, 
ἔγᾶῃ8. Ὁ. 254; δυϊ {ἢ ἀφθορίαν, εἴς., 
ἴπε δοῖῖνε νου 86 6πὶ πόσα πδίυγαὶ, 88 
ἰῃ τοῦ. Ἐρ: τύπον, δβεεὲ 1 Τίπ. ἱν. 12, 
δηά ἕο καλὰ ἔργα, 8εε τ Τίπι. [ἰϊ. Σ. 
Τῆϊθ. ἐχμοσγίδιίοη, [οἱ] οννίηρ νε: 
κιτιλ., δηὰ αἷ8ο νεῖ. 15, βυζρεβϑὶ ἴδαϊ 
Τιζβ ννᾶβ σοπηραγαίν εν γουηρ. 

διδασκαλία Πετε 5 ποῖ ἀοείγέπε (Α.Ν.), 
Ῥυῖ ἐσασελέηρ; ἐὰν ἀοείγίπε (Β.Ν.), ἰη- 
οἰυάίΐϊηρ τπ6 ρεΐβοη οὗ με ἰεϑσμες 88 
ΜῈ 48 Ψψῆδὶ 6 βᾶγ8. 866 ποῖες οὔ 1ἱὶ 
Τίπι. ἱ. το. 

ἀφθορίαν, σεμνότητα, εἰποογὶέν . . " 
ἐμ ῥηγός δηέ55, ἐπίεργίίαίεηι .. . ργα- 
υἱίαίεπι. ϑε6 οὐ τ Τίπι. ἰΐ. 2. Τῇεβα 
τεῖεσ σεβρεοιίνεϊυ ἴο ἴῃς ρῥγίποίρεβ ἀπὰ 
τε τιᾶπηεσ οὗ ἴδε δᾶσμετ, ΜὮΪ]ε λόγον; 
κιτιλ., ἀαβοσίθεβ πα πχδίτεσ οὗ ἢΐ8 ἰδδοῖ- 
ἷηρ. 
ὕε. 8. ἀκατάγνωστον : ἐο τοκέος "0 ἐχ- 

εὐῤῥῆοπ ἐαπ δὲ ἰαλέη. ὅϑεε Ὠεἰββιηδπη, 
Βιδίε ϑιίμαάϊες, Τταπδ. Ρ. 2οο. ὑγιῆ 
ἱπιριῖεβ τἰἢς σοηζοσπη τυ οὗἨὨἁ ἴδε ἀοο- 
«της ἴδρις τ τὰς ΟΠυσομ᾽ 8 βίδη- 
ἁἀαλτὰά (δεεὲ τοῖς οἡ ἵἱ Τίπι. ἱ. 10), ψῃῖ] 6 
ἀκατάγνωστον [48 τεΐεγεηος ἴο ἴῃ τηδη- 
Ὡεῖ οἵ 118 ργεβεηϊδεοη ἴο ἴπ6 ἢεᾶτοσ. 

ὁ ἐξ ἐναντίας : Τῇε πεαίῃεη Ορροπεηΐῖ, 
οΠῆοἶΔ] οὐ υποβῆοίαὶ, ὁ ἀντικείμενος (Ι 
Τίπι. ν. 14), οἱ ἀντιδιατιθέμενοι (2 Τί πι. 
ἰϊ. 25), ποῖ τς Πενὶ! Εἰπιβεὶ (ΟΠ τγ58.). 
ἐντραπῇ : συεγεαίμγ (Νυ]5.)}; αὶ ἐοη- 

“ιπάαΐέμν, 48 ἴῃ 2 ΤΠ 688. [1]. τ4, νουἹὰ Ὀ6 
ἃ Ὀεῖῖεσ σεηδοσίηρ Βεσθ. Αἢ δηϊδροηΐδι 
ΜὯῸ ἤπᾶάβ τῃῆδλὶ ἣε 88 πὸ οἂβε “ἱοοκβ 
ΤοοΙ 88,᾽" 48 ννὲ 88 γ. 

φαῦλον: υ808}}γ Δρρ᾽ϊεὦ το δοιίοῃβ. 
ϑεε τεῦ, ὙΤΉς οἴδυδε τηεδηβ λάυΐηρ πο- 
ἐπίπρ ευὴΐ ἰο γεῤογὲ σοηειγμὶηρ τἰι5: ποῖ, 

ΜΟΙ, ΙΝ. 

45 ἴῃς ΕΠρ 18} νετβίοηβ, λαυΐπρ πὸ ευἱΐ 
ἐπέηρ ἐο βαγ, ννὩϊς ἢ πιῖρᾷς ὃς Ἔχρίαἰπεὰ 
88, “ Ῥεῖ πλδὶς ἴο αῦυδβα υ8᾽". 

γες. 9. δούλους : ξο. παρακάλει, νετ. 6. 
Εος τῆ6 ρεποζδαὶ ἰορίο, δηὰ πὰ ἴεσγπὶ 
δεσπότης, ο΄, τ Τίη). νἱ. 1. 

ἐν πᾶσιν: Ἰοϊπεὰά 48 ἴῃ ἰοχὲ Ὁγ ]ετοπις, 
Απηδγοβίδβιες δηὰ σηῦϑ ἢ ὑποτάσσ. Ι᾿ 
ἰδ ἴῃ ἔδνουγ οὗ τπϊ8 ἰῃδὶ ἐν πᾶσιν εἶδ86- 
ψ ΒΓ ἰπ ἴῃς Ῥαβίοσαϊβ (8ες ποῖε οἡ νϑζ. 
7) ἰθ δὲ τλε δπὰ οἵ 4 οἴδυβε; 4180 δαὶ ἴῃ 
δίγῃας σοπεχὶβ ννε ἤᾶνα ἐν παντί (ΕΡὮ. 
ν. 24) πὰ κατὰ πάντα ((Ο]. [ϊϊ. 22) 
)οἰπεά νίτῃ ὑποτάσσω ἀπά ὑπακούω. 

εὐαρέστονς: Α Ραυϊηες Ψψοτά. ΑΙ 
ποῖεβ ἴδαι ἰξ 18 ἃ βεινδηι β ρῆσαβα, κα 
[ῃ6 Ἐπρ θη “το ρίνα βαι βἔδοϊίοη ᾿᾿. 
ΤΠβ δουῖς σεγηδῖκ Ὀτίηρδ ἴῃς ῥγεβεηῖ 
Ῥαββᾶζε ἰπίο διπίοην ΜΠ 8ι. Ρδὺ}} 8 
ὑδᾶρε ἰπ ἴδε τεῆϊ,, ἰπ ψ Βϊοἢ ἴξ ἰ8 υδεά 
οὗ Ρεζβοηβ, οὗ τῆξεη ἰη (εὶς τεϊδιίοη ἴὸ 
αοά. εὐάρεστον ἰ8 υδεά οὗ ἃ βαςτίῆςε, 
“ἐ Δοοερίδο]ς,᾽᾽ ἴῃ ἔοπι. χίϊ. χ, ῬΕΠ. ἵν. 
18; γ ΗΦ6Ὁ. χίΐ. 28 ; τὸ εὐάρεστον, “τπδὲ 
Ψ ΒΟ ἰδ νν6}} ῥ᾽ εδβίηρ,᾽" ἴῃ Εοπι. χίΐ, 2, 
Ερῃ. ν. το, Οοἱ. ἰἰϊ, 2)ο, Ηδςρ. χίϊϊ. 21. 
]ετοπιθβ νίενν παῖ εὐαρ. ἰ8 ρΡαβϑῖνε, 
““φοηϊεδηϊεά τ δεῖν 1ος,᾽" 18 ποῖ βδεϊ8- 
ἴδλοΐογυ. 
νηὶ ἀντιλέγοντας ; ποπ εοπίγαάίοοηίες 
(Νυ]ς.). ΕἸ]. ταίηκβ τθδὲ πιοσὲ ἰ8. ἱπὶ- 
ΡΙΙοὰ ἐπαπ ρεγὶ ἄπβνγεῖβ (ΑΝ. απϑεσεγίηρ' 
ἀραΐη); ταῖμες “ τννατίηρ πεῖς πηδβίεσβ᾽ 
Ρίδπβ, νυν βῆ ςβ, οσ ογάεσγβ ". 866 ςὮ. ἱ. 9. 
ΤΠ ἰ8 ἴτε οοπποίδιίίοη οἵ ψαΐηδαγίηρ 
(ΚΝ., Α.Ν.5}.). 

Ψψεῖ. το. μ γόσφιζομένονε: ποη ὕγαι- 
ἀαπίες (Νὰ ]ς.), ποὲ ῥειγοἰπὲπρ. Τῆς ρμδγ- 
ἄσυϊατ ἔοστη οὐ τπεῖς ἱτηριεὰ ἰ8 τῃς 
δὈὐϑίγαοιϊίοη οἵ τεϊεπείοη ἕο οηδβεϊξ, οὗ ἃ 
Ῥαζὲ οἵ βοπηειπίπρ ἐπιγυβιεά το οὔθ᾽ 8 
οϑτα. 
πᾶσαν πίστιν ἐνδεικνυμένους ἀγαθήν: 

αἀϊοῤῥίαγίηρ ἐπε μίνιοσέ ἐγμδίισογελἐμέ55. 
ΤΒετα 18 ἃ βἰ Πᾶς ρῆγαβα ἱπ οἢ. {ϊ1, 2, 

13 
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τῆς, π]. 4. 

τ ἀπορ; χΉρτς οπῖν, Ν.Τι, Αππ. ν: 5, δᾶ, ἃ, τιν 3 Μάος, (2), 4 Μαςο, () σαῖγι Ὑ 8εοα Τ νἱ 9. χ ετε οὐἱγ, Ν.Τ., Ατῷ. ν. 22, ΔΝ ἰβά. ἱ. 14, 3 Μαος. (2), 4 Μαες. (2) οὨΪγ. εθ τ Τίτ. 
ἱ. 20. χϑεει Τίπι. ν.8. ἃ 8ες 2 Τίῃι. ἰϊ. τὸ. ΒΉΘΝ. ἴχ, α, ποῖ ὌΧΧΟ εἶν κά, χε ας 
οὨἷγ. ἃ 8ες 2 Τίπι. 111, 12. 

1 πᾶσαν ἐνδεικ. ἀγαθην δ"; πᾶσ. ἐνδεικ. ἀγάπην 17. 
350 πι. τὴν ΚΕΡ. 8ΊΏρ. ἡ σοΌΡΟΚΙΡ, 
4 σωτῆρος δ", τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ΕΟ, ἔ, ξ,, νξ. (4π). οπι. ἡμῶν), ὉΟἙ. 

πᾶσαν ἐνδεικ. πραύτητα. ὅ8εε ποῖε οἢ 2 
Τίπι. ἵν. χ4. Οη 1Π|8 υβὲ οὗ πᾶς, δες οῃ 
1: Τίπι. ἱ. 15. πίστιν 48 ἃ 408 Ὑ]ηρ 
δὰ]. εἰβεννμεζε, 6. ς., ἀνυπόκριτος (1 Τίτη. 
ἷ. 5; 2 Τίπι. ἱ. 5. Οἵ. ςἢ. ἱ. 4. 2 Ῥεῖ. ἱ.; 
7υάε 20), δυι τῆε δἀδάϊεϊοπ οὗ ἀποῖδεν δά. 
ἴτε: πᾶς ἰβ ὑπυϑυδὶ. [πη ΟἹεπ). ἔοτλ. 
Σ Οον. 26 πίστις ἀγαθή ἰ8 τεπάετεά ὈΥῪ 
τλεδείοοι λον δϑέ ζαξίλ ; Ὁὰι λοπεοὲ βαεἰλἐν 
νου! δε δη οὐά ἐχρτεββίοη.  οη ϑοάδβη 
νου]ὰ εἶνε ἀγαθή πετε {πε δεπβε οἵ ἀΐμά, 
τοϊσλΐηρ τοοῖϊ, 8 ἴῃ νεζς. 5, ἃπὰ 88 8 οοῆ- 
{ταδὲ ἴὁ ἀντιλεγ., 88 πίστιν ἰξ ἴο νοσῴ. 
ΝΝῊ. βυρξεβὲ ἴῃαι ἴπε οὔ ρίηδὶ γεδάϊηρ 
Βεῖε ννᾶ8β πᾶσαν ἐνδεικνυμένους ἀγάπην. 
8:6 Δρρϑζγδῖ. ογίϊ. 

διδασκαλίαν: ϑεε ποῖς ου σΣ Τίπι. ἱ. 1ο. 
Θεοῦ τεΐετβ ἰο αοά δε Εαῖμεσ. ὅ5:Ὲὲ 

'.3. Ψόου ϑοάδη ἴᾶκεβ τ᾿ ἢογε 48 οὐ͵δςίῖνα 
ξεπίενε ; τς διδασκαλία Ῥείηρ κεῖ ἔτ 
ἴῃ νν. 11-14. 

κοσμῶσιν: ε΄. τ Τίπι. 11. 9, κοσμεῖν 
ἕδαντάς. . δι᾿ ἔργων ἀγαθῶν. ΤΣ 
διδασκαλία, ᾿ΠουρΡ ἢ τολ]}γ ῥγαςιίςαὶ, οπ 
Ἐς ΡΙΔυ δὶ ὈΪν δ]εσεά ἰο Ὀε πιεγὲ (θοσυ ; 
ἰτ πιυδὲ τπεη, ὉῪ ροοὰ ΨψοτκΒ, ΡῈ τεπάεγεά 
αἰιταςῖῖνε το τ οτὰ τπαὶ ἀγε σους. ΟΣ 
Μαῖῖ. ν. σό, ῬΏ]1]. ἰΐ, το. 

νγν. 11-15. Τῆς 7υϑεϊβοαίίοη οἵἉ (Πῖ8 ἰη- 
βἰβίεπος οὐ ἴπς υπίνεσβαὶ πϑοαβδὶ τυ ἴὸσ 
τῖριι ςοπάυος ἰ8 (δ 411-επιοτδοίηρ ΒοορῈ 
οὗ ἴῃς βανίπρ ρτᾶος οἵ αοά, ψῃϊο ἢ [88 
νἱβ ΟΪν ἀρρεδιεᾶ ἃ5 ἃ .8]} ἴο τερεπίδηςε, 
ἃ ὮεΙΡ ἴο διηεηάσηςηϊ οἵ ἰΐε, ἀπὰ ἃ βείπιυ- 
ἴω8 ἴο ορε. ΟἾσίβι᾽ 58 σε οἵ Ηἰτηβεὶῇ 
ἴοσ υ8 σοπβίγαϊηβ ὰ8 (0 ρῖνε Οὐυτγδεῖνεβ 
ΒΟΥ ἴο Ηΐπ. [πϑὶϑὲ οπ ἴπε8ὲ {πίηρβ, 
88 δυϊπογιτδιίνεϊγ 45 Ῥοβϑβί 6, ἰῇ ὄνου 
ἀεραγίπιεπι οἵ γουγ ἰεδοδίηρ. 

ἘΠ. 11. Ὑπὲ ερμαῖῖς νογὰ ἰβ πᾶσιν. 
ΤΒαε οοπηεχίοη ἴ8 ἘΠ Ὡ δὲ δ88 ἱπηπιεάϊ- 
διεῖγ ργεςεάεά. Νο ὑδῃᾷκ οσ οἶδ88 οἵ ἴγρε 
οἵ πηδηκίπά 5 ουϊδὶ ἄς ἴῃς βανίηρ ἰπβυεπος 
οὗ οὐ στάᾶςς. ΟὔἾσυβ. Ἴοποϊυάδεβ ἃ 
βισικίης ρἱσίατε οὐ τς δάνειβε πιοσδὶ 

εηνϊτοηπιεηΐὶ οὗ βἰανεβ στῆ, 1 ἴθ ἃ 
ἀϊῆουϊε ἀπά βυγρειβίηρ πίῃς ἴπδὶ {ποτα 
5πουϊὰ ἐνεσ ὃς ἃ βοοὰ 5ἷανς ᾿". 

ἐπεφάνη: ὅ5:ε ποίς οἡ σ Τίπι. νί. 14. 
Ὑῆε ρτᾶςε οἵ ἀοὰ (αἶβο 11}. 7) ἰ6 Ηἰ5 
Κιπάπεββ δπᾶά ἴονε οἵ πηδη ([1 1. 4). 1ἰ 
δρρεαγεά (111. 4) (α) 25 ἃ τενεϊδιίοπ, ἴἢ 
ἴδε Ιποαγηδιίοη, δῃὰ αἷ8ο (ὁ) ἰπ [8 νίβι δ! 8 
τεβυ] 8; δηά 80 ἰξ 18 Ὀοϊὴ ἀεαγά ἀπά 
γεοορηπίϑεδ ((ο]. ἱ. 6). Ασοοτγάϊηρ!Ὺ 
Βατπαραβ οου]Ἱά 546 ἰξ αἱ Απείος! (Αςῖβ 
χὶ. 23). [18 ροββίθ]ς ἴο σέανα γαεέ ἐπ ἐέ 
(1 Ρεῖ, ν. 12), δηὰ ἴο εονέϊμν ἐπ ἐέ (Αςῖβ 
χὶϊ!. 43). [τ 18 γίσεπ ἴο πιεπ, ἴο ὃς ἀϊ8- 
ξεπιοά ὉΥ ἵπεπὶ ἰο οἴδβεσβ (Εοπι. ἰ, 5, 

ῬὮ. 111... 2. 7); δηά {{ τηεῃ ἀο ποῖ σ᾿ ηὰ 
ἴο ἵξ, 1ΠῈῪ γε βαιίἃ τὸ αἱ! ὡ:λογέ οὔ ἐέ 
(Η εὐ. χιΐ. χ5). Ηετς ἰξ 18 ἀεβογίδεὰ ἴῃ 
118 εββϑϑηκδὶ ροψγεσ ἀπὰ τᾶῆρε, σωτήριος 
πᾶσιν ἄνθρ.,. . . ἀῤῥεαγεά, ὀνίηρίη 
φσαϊυαίΐομ ἰ0 αἷΐ ν»ιέπ (8ο ἘΝ. ΑΟΝ.π). 
Τῆΐδ σοππεχίοη οὗ με ννοσάβ 8 ἑανουγεὰ 
ὃν ἴδε ἕδος ἰπαὶ ἐπεφάνη 15 υδεὰ αὖ8ο- 
Ἰυΐεῖν ἴῃ Εἰ]. 4. 

γες. 12. παιδεύουσα. ἐγμάΐφης (ΝῸ]6.), 
ρῥῶι ἀῥνᾳ (ἀ. ἄἀταᾶςς ἰβ μοίεπεῖδ!!ν 

ἰοᾳ ἃ5 τερατὰβ δἰ πε; δεοίυδιν 
118 εἶξι ἰδ δεεῇ ἴῃ τς ἀϊδοὶρ!πίηρ οὗ 
ἱπάϊνυαῖ8 οης ὉνΥ οπε; ἡμᾶς, ἴο Ῥερίη 
νἢ. ϑ8ὲεε ποίδβ οἡ ἱ Τί. ἱ. σ, ἰϊ. 4, ἵν. 
1ο. 80 ΟὮγυβ. πηᾶκεβ ἵνα ἀερεπὰ ου 
ἐπεφάνη τηοτε ἀϊγεςτν (ἤδη οἡ παιδεύο- 
νυσα: “ΟἸτίβξ οὔτις ἴδαὲ γε βῃουϊά 
ἄεην υπροάϊίπεββ." ὙΤῇς οοππηαχίοῃ, 
τδεη, ἰβ ἐπεφάνη... ἵνα. . . ζήσωμεν. 
“ Τῆς ἤπαὶ σδυδςε οὗ ἴῃς Ἐενεϊατίοη ἴῃ 
ΟἸσῖδβι 'β ποί Ἴγεεά, αὶ ἐλαγαςίον " (]. Η. 
Βεχηδγά). [τ 8. οὗ σουγβε ροββίδε (απὰ 
τιῖ8 ἰ8 τῆς νίονν υδυδιν δε] ἃ) ἴο Ἰοΐπ 
παιδεύονσα ἵνα ; (δε ἵνα ἱπιτοάδυοίπρ [86 
οὔΐεςι (ἐμεέγμοίϊηρ 5, ἰ0 ἐλε ἑπίεπὲ ἱλαΐ, 
ἀεηγίηρ, εἴς., ἘΝ), ποῖ (ες ςοηίεπς 
(ἐεαελίπρ μ5 ἐπαὶ ἀεηγίπρ, εἴς, Α.Ν.) 
οἵ ἴῃς παιδεία. 

ἀρνησάμενοι. . .. ζήσωμεν. . . προσ- 
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χἰϊ. 36, χχίϊὶ. 51, Αςἰδβ χχίϊὶ. 21, χχῖν. 15, Ηςδ. χί. 35, ]υἀ6 21. 
ἦνι ἦν 8 ἔδεε τ Τίτω. νἱ. 14. ἘἜοτη. χνΐί. 2, ῬΒ11. ἰἱ, 29, Ηεῦ. χ. 34.) 

δεχόμενοι τερτεδεηὶ ἴπτος ϑβυσςεδεῖνα 
βίδρεβ ἰῃ ἴῃς ΟὨτγίϑείδη 1ὲ. Τῆς ἔοτος 
οἵ τῆς δογίϑε ρδγιΐοῖ ρ]Ὲ πιυδὲ ποῖ ὃς ἰοβὲ 
βἰεῶς οὗἁ, δου ρἢ ἰξ τῆλυ ὃς ρεάαπιϊς ἴὸ 
ταλτῖς ἰξ ἴῃ ἰσδηβίδεοη. ἄρνησάμενοι 
κιτιλ., βυποῃτοπίβεβ ὙΠ τἢ6 “ ἀδαίῃ 
ὨηΐΟ 5ἰη" ψῃϊο ἢ ῥγεοθάεβ τῆς ἀεβηϊϊα 
ΘΠΊΓΥ ΟΠ ΠενηςΒ8 ΟἵἉ 1ἰἴε, 16 προσδε- 
χόμενοι ἐΧρτεβ8ε8 ἴῃ6 ςοπδίδηϊς πιεηῖδὶ 
διιτυάς οὗ ἴῃοβε ῆο δτγε ᾿ἰνίηρ τμδὲ ἢονν 
1. 

ἀρνησάμενοι: Τΐβ ἰπάϊςδίεβ. τῆς τε- 
Ἐυβκιδῆοα οὗ 186 Ῥενὶ!, οὗ ἴῃς νδηΐϊΐν οὗ 
τδι8 'τνογι ἀ, δπὰ οὗ 811 τῆς βἰπέῃ! [υβὲ8 οὗ 
τῆς Βεβ. ἀρνέομαι πιεᾶπβ ἤεῖε ἰ0 γέ- 
ῥμάιαίς, γέπομποθ αἷΐ εοπμέχίοπ τοὐέλ, 
ΟἿ. ἀποθέμενοι, τ Ῥεῖ. ἰΐ. :. ὅ8εε οπ ἱ 
Τίπι.. ν. 8. 

τὴν ἀσέβειαν: εὐσέβεια Ὀεΐπρ ΟὨτίδθ- 
ἄδη ῥγαςῖίςς (8ες θεῖον, εὐσεβῶς ζήσω- 
μεν), ἀσέβεια ἰ8 Πεδίμεη ῥγδοῖῖςς, τ 6 
ποη-τηοσᾷὶ [1{π. 

τὰς κοσμικὰς ἐπιθυμίας : ταδονίαγία 
ἀεείογία (Νυ]6.), “τῆς ἀεδίτεϑ οὗ τῆς 
βεβὴ δπὰ οὗ ἴῃς πιϊπά᾽ (Ερδ. 1ϊ. 3), 
“(ἣς Ἰυδῖ8 οὗ πηδῃ ᾽" (τ Ρεῖ. ἱν. 2) ; οΡ- 
Ροβοὰ ἴο σωφρ. καὶ δικαίως; βυςἢ) 88 
δᾶνα τεϊδιίοη ἴο πὸ πίρμες βρῆεγε (ἤδη 
τδᾶὶ οὗ τδε νἱίϑ!]ς ννοῦϊά, ὙΠῈῪ ἅτε 
Δηδγβεὰ ἱπ α [οΒῃ 11, τό. 

ρόνως: ΤἼε τεΐετεηος οὗὨ {πε ἴδτες 
δάνετῦβ 15 τν 61] ἐχρ  αἰπεᾶ Ὁν 81. Βεσπασζά: 
“ἐφοῦγὶε ετζᾶ ὯΟΒ; 7μ5έε εἴρᾷ ῥτοχίσηοβ ; 
}ῖο ετρα Ῥευπὶ᾽". 

γε. 13. προσδεχόμενοι κιτ.λ., 48 4]- 
τελάν βιδιθὰ, ἀεβοσῖρεβ ἴῃς ρ'δά Ἔχρεςῖ- 
ὍΠΟΥ Ὁ ΟὮ 8 ἴῃς τυϊηρ δηᾶ ῥγενδι!πρ 
τουδὶ ἴη τ86 ᾿ίνεβ οὗ πιϑ Ἰοοϊκίηρ ἴοσ 
τοῖς 1 οτά 5 τεῖυση (ὐυκα χίϊ. 36), προσ- 
δεχόμενοι τὸ ἔλεος τοῦ Κυρίον ἡμῶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ (]υἀε 21). Οὐ, οπι. νἱ!, 
το; σ Οος. ἱ. 7; ΡὮΠ. ἢ. 20; σ Τβεξβ. 
1. το; Ηεδ. ἰχ. 728; 2 Ρεῖ. ἰἰΐ. Σ2. 188. 
χχν. 9 ἰ8 {πε Ὀ484] ρδαϑβᾶρε. Οἱ Αςὶβ 
χχίν. 15, ἐλπίδα ἔχων εἰς τὸν Θεόν, ἣν 
καὶ αὐτοὶ οὗτοι προσδέχονται. ἴπ {Π]|8 
ᾳυοϊαιίΊοῃ ἐλπίδα 18 (ἢς τηςπίαὶ δςῖ, 
ΨΨὮ1ς τῆς τεϊδεῖνε ἥν 18 τῆς τε] βαϊίοῃ οὗ 
πε ἢορε. ἐλπίς 18. δ'8ο ραββῖνο---ἰδς 
τοῖπρ μορεὰ ἰοτ---ἶπ 64]. ν. 5 ; ΟΟἱ. ἱ. δ; 
1: Τίπι. ἱ. Σ. 

ἐπιφάνειαν τῆς δόξης: ΤὮς ϑεοοηὰ 
Οοτηΐηρ οὗ ΟὨγῖϑε Ψ1}} Ὅς, 248 νγὲ ἃζε 88- 
δυτεὰ Ὁγ Ηἱπ,βεῖζ, " ἴῃ ἴδ 6 ρίογυ οὗ Ηἰβ 
διε" (Μαῖε. χνὶ. 22; Μαζί νἱϊ!. 38). 

ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ 195 

([ι πιεδὴδ γεοείυε ἴὰ τυκε χν. 2, 
8ες 2 Τί. ἱ. το. 

“εὟὮε τεὐοίςς ἴῃ δα δορε οὗ ἴδε ρίογυν οὗ 
αοά᾿" (Εοπι. ν. 2, ἃ ρΡᾶββᾶρε ψῃϊςῃ β8ὺρ- 
Ῥοσῖβ ἴδε νίενν ἴπδι δόξης Πετα [8 ἀερεπά- 
ἐπὶ οἡ ἐλπίδα 858 ννε]} 8 ου ἐπιφάνειαν). 
νου ϑοάεη ἴδκεβ ἐπιφάνειαν 48 ἐρεχερεῖϊ- 
οΔ] οὗ ἐλπίδα. Τῃς ϑεςοηά (ἰοτηΐηρ οὗ 
ΟὨσίβι πᾶν, ἱμεσείοσε, θεὲ τεραζγάβά 28 δῃ 
ἐπιφάνεια τῆς δόξης Θεοῦ, ενεη Του ρἢ 
Ψ 6 Βῃουϊά ποῖ βρεαΐ οὗ δη ἐπιφάνεια τοῦ 
Πατρός, ἘΠΕ ἐπιφάνεια ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ 
8 πογσπιαὶ δηὰ πδίυσαὶ (566 οἡ ἱ 1|π). νὶ. 
τά. τῆς δόξης πανίηρ (Πεη δη ἱπεε}}}- 
ΕἰΌ]ε τιεαπίηρ. νε ἅγα ποῖ Ἔδπει]εὰ το γαῖ 
τ 85 τηρεῖν δά)εςιίναι, ἐλ ρσίογίοιις αῥ- 
ῥεαγίηρ (Α.Ν.). Ὑπε ρεπίεῖναὶ τεϊδτοη 
ἀοεβ ποῖ ἀϊδες ἴῃ τηῃ8 οαδεὲ ἔτοῃῃ τῇ 
ἐπιφανείᾳ τῆς παρουσίας αὐτοῦ ἰπ 2 
ΤὨςδ8. ἰΐ. 8, ὅες 4180 ποῖε οὔ 1: Τίπι. 
αι. Αραΐη, ἴδεγε ἄοθβ ποῖ δεδτλ ΔΩ 
τεᾶβδοπ ΨὮΥ τοῦ σωτῆρος, κιτιλ., Πεῖα 
8Βῃουϊά ποῖ ἀερεπὰ οὐ ἐπιφάνειαν, ου {πε 
ΔΗΔΙΟΡΥ οὗ 2 Τίπ). ἱ. το. Τμΐβ πᾶν Ὀς 
1πουρῆς ἴοο γεηοῖς. [Ϊἢ δηΥ οδβε, ἰδ 6 
Τοποερίίοη οἵ ἔπε ϑεοοπὰ Οοπιίπρ 88 ἃπ 
οοοδβίοη οὗ πιδηϊεβιδιίοη οὗ ἵννο δόξαι, 
παῖ οὗ τς Εδίμει δηὰ οὗ πὸ ὅοη, ἰ8 
[Ἀταϊ]ἶας ἔσοτα κε ἰχ. 26, ὅταν ἔλθῃ ἐν 
τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ τοῦ πατρὸς, κιτ.λ. 
Οη ἴδε νδοϊς, τπεη, γε ἀδοϊάδ ἴῃ ἔδνουσ 
οὗ ἴςε ἘΝ πὶ. ἰῃ τλε τεηδεγίηρ οὗ τῃϊ8 
Ῥδββᾶρε, αῤῥεαγίηρ ο7 ἐπε ρίονν οὗ ἐὰδ 

καὶ Οοά αμά ομγ ϑαυΐομν Ὑ ἐδμ5 ΟἸιγὶςέ. 
Ὧ6 ρταπηπιαιῖςα] ἀγρυπηεηι---" ἴδε ἰάεη- 

εἰν οὗ τεΐεγεπος οὗὐ ἵννο βυδβίδπενεβ 
ψν ἤεπ ὑπάες τΠπ νἱπουϊυπὶ οὗ ἃ σοτῃπιοη 
δττὶς]ς""--ἰΘ ἴοο βἰεηπᾶες ἴο Ῥεᾶσ συ ἢ 
ψεὶρπι, ἐβρεςοῖα!ν νἤεη ψνῈ ἴδκε ἰπῖο 
Τοηβίἀεγαϊίοη ποῖ ΟἿΪΥ ἔπε ρεπεγαὶ πὲ- 
εἴεοὶ οὗ τῆς αγιίοϊε ἴπ {πεδε Ὄρίβεϊεβ δῖ 
ἴῃς οπικίδϑίοη οὗ ἰξ Ὀείοσγε σωτήρ ἰῃ Σ 
Τίπλ. 1. Σ, ἷν. το, ΕἸΙΠοοῖς βᾶνβ ἴδδὲ 
“μεγάλον ννου]ά βεεπη υποδ]1εἀ ἔος 1 ἂρ- 
ρἐεᾷ ἴο τῆς Εδιίμεσ᾽", Τὸ τῃϊβ ἰξ πᾶν 
Ὀς δηδινεγεά τῃδι (α) ἴῃς ερὶ πεῖ ἰ8 ποῖ 
οἴϊοβε μεζε; 88 τηδκίηρ ἴππ τηδ)εβίν οὗ 
ἀοά πε Ἑδίδμεοσ ἰξ 18 ρδγδῖ]εὶ το {πε ὃς 
ἔδωκεν ἑαντὸν, κιτιλ., ννοἢ ταοδ 118 τῆς 
86] βδοσι βοίηρ ἴονε οὗ ἴῆε ὅοη; Ῥοῖῃ 
οοπδβεϊξυκίηρ ἴῃς ἀουῦῖε ἃρρε41---ἰο ἔεα 
δηᾶ το ἴονο---οὗ τε Ἰυάρτηεπξ ἴο οοσης. 
(δ) Αραΐπ, 851. Ῥαὺἱ ἰβ πονῇοσε πιογα 
εὐὴρῃαῖῖς ἱπ 8 ἰοξεν ἰδηρυᾶρα δρουῖ 
αοά τς Εδίπες ἰδη ἱπ {Πε86 ερίβεςεβ ; 
8δεεσ Τίσι). ἱ. σ7, νὶ. χ, 16. 

ΤΗΐβ 18. [δε ΟὨΪΥ ρ]δος ἰπ ἴδε Ν.Τ. ἴῃ 
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ἀϑεθε Τίπι, ἃ ἡμῶν ἢ Χριστοῦ "ἢ Ἰησοῦ,; 14. ὃς ' ἔδωκεν ' ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν, ἵνα 
τι..0. 

ΠΝ Κλυτρώσηται ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀνομίας, καὶ ' καθαρίσῃ ἑαυτῷ λαὸν 
Χχιῖν. 21, 

ηἰξὰ ᾿ἸΑεῖδ χν. 9. 2 Οος. νἱΐ. τ, ΕΡΒ. ν. 26, Η65. ἰχ. 14, 188. ἱν. 8, τ ]οδα ἱ. 7. 9. 

180 ΜΙ "Ἕετα, ε, Ὀοἢ. ; ̓ησ΄ Χριστ. ΟΑΟΌΚΨΕΡ, 411 ουγεῖνεβ, ἀ, ε, ἔ, νῷ.» Β.τῖ., 
ΔΙΠῚ. 

ΜΙ ἢ μέγας ἴ5 ΔΡΡΙεά ἴο τῃς (τὰς αοά, 
Αἰϊπουρὰ ἰτ ἰ8. ἃ σοπδβίδηϊ ρῥγεάϊςδῖς οὗ 
Βεαίμεη ροάβ δηὰ ροάάεββεβ, “ Αοῖδ 
χίχ. 28. (ϑεε Μουϊΐοη ἀπά ΜιΠίρδη, 
Ἐχροείίον, νὶϊ..γ νὶϊ. 563). [ἡ νῖενν οὗ (ἢς 
ἴδοι τμαὶ τῃς πιοϑὲ Ῥγοῦδῦϊε Ἔχερεβὶβ οὗ 
Εοηι. ἰχ. 5 18 ἰῃδὶ ὃ ὧν ἐπὶ πάντων, Θεὸς 
εὐλογητὸς, κιτιλ. τείειβ ἴο ΟἸτίβε, ἱξ 
οᾶπποι δε βαἰά τπδὶ ὁ μέγας Θεός, 88 
Δρρ]ϊεά το Ηἰπι, ἰ8 ἀπ- Ῥαυὶης. Βυῖ τπ6 
ΡΙοοῖβ ἴῃδὲ 51. Ῥδὺὶ! μεϊά ΟΠγῖβε ἴο Ῥὲ 
(οά Ιπολγηδῖε ἄο ποὶ Ἰϊς ἴῃ ἃ ἔενν ἀϊβρυϊ- 
ΔῸΪς τεχίβ, θὰϊ ἴῃ τῇς ποῖα διττυάς οὗ 
18 βου] ἰοννασάὰβ Οἢσίϑι, απά ἰπ ἴδε ἄοο- 
τείης οὗ τπ6 τεϊδιίοη οὗ ΟΠσγίβι ἴο τηδηκι πὰ 
ΨΒΙΟΕ 18 δεῖ ἕοσῖ ἴῃ ἢΐβ ερίβιῖε8β. 81, 
ῬΑυ] 8 “ ἀεοϊαγαιϊίοηβ οὔ ἴπς ἀϊνίη!ν οὗἁ 
πε Ετογπδὶ ϑοη δῖα ποῖ ςεἐμαάίεά, δ8 
ΕἸ] οοῖς δά πιὶῖβ τπδὲ τ 18 τνουἹά ὃς ἰ{ τῆς 
ἘΚΝ. τεπάεσίπρ (ομημγῦ ργεαί Οοά απά 
ϑαυΐοιι, γεδμς ΟἈγὶς) Ὀς δἀοριεᾶ, Το 
115 11 τίδΥ Ὀ6 δά δὰ ἔπαι τ[π6 Νεγβίοηβ, 
νυ τἢ ἴῃς ἐχοεριίοη οὐ τῆς Αοἰἤίορίς, ἄστεα 
νι ΕΝ. ΕἸ]. οἰϊεβ οὐ πε οἵδε 
βἰάβ, οὔ δηϊε- Νίςεης νντίτοσβ, ΟἹ 6πὶ. 
ΑΙεχ., Ῥγοίγεῤί. 87, δηὰ Ηἰἱἰρροϊγίαβ, 
----αυοιεὰ Ὀγ ΝΝοτγάδβννοτι"---Ῥεβίεβ (Ὡς 
δτεαῖ Ὀυ1Κ οἵἩ {πε ροβι-Νίσςεης ἐδίμεσβ. 
Ἴδε ἴεχὶ ἰδ πα ννῃϊοἢ ᾿νουϊὰ βέγι κε ἴῃς 
ἐγε οὗ ἃ τεδᾶος ἴο ῆοβε σοηβοίουβῃεβδ 
τῆς Ατίδη οοπίγονοῖβυ ννᾶ8 ργεϑεηῖ; δι 
{ε ἰ8 ϑ4ἴε ἴο δὰν ἴπαὶ ἰ{ ἰἰ ῃλά τοδὰ τοῦ 
σωτῆρος, ἴδε μεγάλον νουϊὰ πᾶνε εχ- 
οἰϊεὰ πο ςοπηπιεηῖ. Οοηβδαυ θη τἢ6 
Ῥαργτὶ (4}1} νἱὶ. κ.0.) οἰτοὰ ὃγ ]. Η. Μου!- 
ἴοῃ (Ογανεπαγ, νοὶ. ἴ. Ρ. 84) ““ΨΒοΒ 
δἰίεβὲ τς τγαηϑίδιίοη Ομ 7 ργεαί Οοά απάὰ 
ϑαυΐοι 88 ουγγεηΐ ἀπηοηρ Οτεεκτϑρϑδῖο- 
ἱπε ΟΠ τ βείδῃβ ᾿᾿ ᾶγε ἴοο ἰδῖς 88 γυϊάεβ ἴο 
8:1. Ῥδυ 8 τηεδηίηρ πεῖεὲ. Ὑῆε βίἰπηδς 
τοῦ ἐπὶ ἰπ 2 Ρείες ἷ. σ πιυβὲ ὕε ἀϊβουξβοά 
Ἰπάερεηάεηιγ. Αἱ ᾿εᾶβί, Ἄνεὴ ἰΐ ἴξ ὃ6 
διαπιεὰ ἐπᾶὶ ἴπῈ ἘΝ. τδπεγα 18. οοτζεςῖ, 
πὰ παι 2 Ρεῖεσ ἴ.Ἢ 18 ἂπ Ἔεχαπιρὶς οὗ ἴῃς 
ττδηβέεσεηος ἴοὸ ΟἸγίβε οὐ {πε ἰδηρυαρε 
υϑεὰ οὔ ἀεϊδεά Κίπρβ “ἴῃ ἔπ ρδργτίὶ δηά 
ἰηϑογίριίοηβ οἵ Ῥιοϊεπιδὶς ἀπά, ἐπρεήαι 
εἰπιε9,᾽" 1 ἀοεδβ ποῖ ἐοἰ'ονν ἐδαὶ ἴῃς βαπὶδ 
δοςουπηῖΐ πιυϑὲ Ὀς ρσίνεη οἵ Τίξ. ἰΐ. 13. 

ψεῖ. 14- ὃς κεν ἑαντὸν κιτιλ.: 
866 ποῖς οα τ Τίπι. ἱΐ. 6. Α8 αἰγσεδάυν 
οὐϑβεγνεά, 8 18 δΔη δρρεδὶ ἔγοπη ἴμε σοη- 
βίγαϊπίπρ 'ονα οἵ Ογιβὲ ἴο ἔπε τγεβροπά- 
πᾷ ἴονε οἵ τηδη. 

λντρώσηται: ἀείδυεγ. Τῆς Ἰδηρύυασε 
͵ἰ8 Ὀοτγοννεά ἔγοπι Ῥβδὶπὶ οχχίχ. (οχχχ). 8 
αὐτὸς λυτρώσεται τὸν ᾿Ισραὴλ ἐκ πασῶν 
τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ. ΤὨς πιαῖίετί4] 80}- 
ΡΙἰεά Ὀγ τιῖ8 ράδβαζα ἴος ἃ ἀϊβουββίοῃ οὗ 
[86 Αἰοπεπιςηι 18 οοπίδίηςά ἰη ἔδωκεν .. . 
ἡμῶν, ποῖ ἱπ λντρώ 8ες Πεᾶη 
Ατηλίαρο Εοδίπβοπ᾿Β ποῖς ου Ἐρῇ. ἱ. 14. 

ἀνομίας: Ζιατοϊὁ55Μμ655 ἰἴ8Β [6 Θββεῆςα 
οἵ βἷπ (1 ]οΐη 111. 4), 861 -αββεγίίοπ ἃ8 ορ- 

ἴο 5861{-ϑδοτίθος ννπίο ἢ 18. ἴονε. 
6, Ὠϊοἢ ἰ8. βεϊβδογίῇος, ἰ8 ἃ ἀ1880]- 

νεηῖ οὗἩ 58εἰ δβϑεστίίοη οἵ βίη. Απὰ ἴο 
ψδδι ἄερτες βοενεῖ ψγὲ Δ]1ονν ἴΠ6 ἰονε οὗ 
ΟὨεῖβε τὸ ορεγαῖθ 48 ἃ Ἷοπίζοὶ ἱπρ Ρτὶπ- 
εἰρὶβ ποὺς ἰἶνεβ, ἴο ἴμδὶ ἄεστεα ννα ἅσε 
ἀεϊνετεά ἔτοπῃ ἀνομία, 48 ἂἅπ ορροβίῃρ 
ςοπίσοϊ ϊηρ Ῥχίηςὶρὶς. 

καθαρίσῃ ἑαντῷ λαόν: Ταίϑ ἰ8 ἃ ῥτεξ- 
πᾶπι ἐχρσζεββίοη ἔοσ “ ρυσιν ἀπά 80 πιᾶκα 
τεῦ δὲ ἴο θὲ δίβ ρεορὶς ᾿γ. 8:. Ρδὺϊ μδ8 
ἰπ τηϊηὰ Εζεκ. χχχνΐ!. 23, “1 νν}}} βανὲ 
τπεπὶ οὐὖἱ οὗἁἨ 411] {πεῖς ἀννε! πο δἰλοςαν 
νδεσείη πον πᾶνε δβίηπεά, δηὰ ν"}] 
οἰεᾶπβε ἴῃ επὶ;: 850 8841] {πεν ὃς πὶγ Ρθορὶς, 
ἃηά 1 ΨΙΙ 6 ἐμεὶς αοά"", ῥύσομαι 
αὐτοὺς ἀπὸ πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐτῶν 
ὧν ἡμάρτοσαν ἐν αὐταῖς, καὶ καθαριῶ 
αὐτοὺς καὶ ἔσονταί μοι εἰς λαὸν, κιτιλ. 
ὙΠεῖα 8 ἰῃ καθαρ! 8ῃ δἰ υβίοη ἴο 
Ηοῖν Βαριίβαι, ννῖς ἢ 18 ἐχρί οἷς ἴῃ 11}, 5. 
ΟΥ Ἐρῆ. ν. 26, ἵνα αὐτὴν ἂγ' καθα- 
ρίσας τῷ λοντρῷ τοῦ ὕδατος ἐν ῥήματι. 

λαὸν ̓ ὰ μονα ΙΗ αεεεῤίαδέϊενι 
α16.). ΑΔ ῥεοῤίε ἔον λὲς οτον ῥο:ϑεςείοη 

ἘΝ.) ἰδ με πιοάετηῃ δαυίναϊεπι οὗ α ῥέεη- 
ἴαν ῥεοῤίε (Α.Ν.). λαὸς περιούσιος ἰΒ 
τς ΤΧΧ ἕν ΤΙ ὈΣ. ΓΙΌ 
ΤΩΘΔΠΒ “ἃ νΑϊυδδ Ῥγορεσγίγ, ἃ ρεου ας 
τγοάβυσο ᾽᾿ (ῥεεμίδμνι), ἀπιὰ ὀσουγβ ἢγϑί ἰπ 
Ἐχοάιιβ χίχ. 5, ““Ὑ8 884}} 6 ἃ ρεουϊίδγ 
{γεάϑασε πο πηε.᾿ Ηετεῖδε ΟΧΧ ἱπβεγίβ 
λαός, ροββί ̓ν ἔτοπι ἴΠ6 τοίεσεποςβ ἰῃ 

Ῥεαξ,, ἱπ νοι τῆς ςοταδί παξίοη πο 
8 ἔουπά, ὍὙΔΌ αἴοπε ὁοουγβ ἱπ 

ΠΣ ὧι ἐϊ. χ7 (ἐς περιποίησιν) ἀπά ἰπ 
Ῥβ, Ἴχχχν. 4 (εἰς περιονσιασμόν). ΤῊΣ 
ΓΧΧ οἵ Μαὶ. 111, χ7 ἴδ εομοθὰ ἰπ Ερξ. ἱ. 
14, εἰς ἀπολύτρωσιν τῆς περιποιήσεως, 
(νἤετε 8εεὲ Ῥεᾶπ Ατηϊίαρε Ἐοδίπβοη 5 
ποῖς) ἀπά χ Ρεῖ. ἴϊ. ο, λαὸς εἰς περιποίησιν, 
ἴῃ ΨὨΙοἢ λαός 8 Δ τεπχίπίδοεπος οὗἉ ἴδς 
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15. ταῦτα λάλει καὶ πι Εχοὰ. 
Χ ν παρακάλει καὶ ἔλεγχε μετὰ πάσης " ἐπιταγῆς μηδείς σου “ περι- Σχϊ!! 2, 

φρονείτω. 
Ὅεαι. νἱΐ. 
6, χὶν. 2, 
χχνΐ. 18. 

11... τ. " Ὑπομίμνησκε αὐτοὺς " ἀρχαῖς 1 "“ ἐξουσίαις ὑποτάσσε- ἡ Αεἰδ χχί. 
σθαι, “ πειθαρχεῖν, "΄ πρὸς " πᾶν "" ἔργον "5 ἀγαθὸν “ἑτοίμους εἶναι, 
2. μηδένα βλασφημεῖν, " ἀμάχους εἶναι, " ἐπιεικεῖς, πᾶσαν ' ἐνδεικ- 

20, χχὶϊΐ. 3, 
1 . χὶν, 
12, ΟΔἱ. ἱ. 
14,1 Ρεῖ. 
ἀπε 

νυμένους " πραύτητα πρὸς πάντας ἀνθρώπους. 3. Ἦμεν γάρ ποτε οϑεεὶ Τίη 
ἀν σ. καὶ ἡμεῖς ' ἀνόητοι, " ἀπειθεῖς, " πλανώμενοι, " δουλεύοντες " ἐπιθυ- ρῚ ὦό;. νὴ, 

4 Μεςος. νἱ. ο, χῖν. 1: ΟὨΪγ. 
Ογῶ. χἰϊί. σ, 2, 3. 

τ Τί. ἰΐ, το. 
τ Τίπι. νἱ. ο. 

Ῥ 2 Τίσω. 1. 6. 

Β ὅεεσ Τί, 1]. 5 
τῷ 2 Τίω. ϊ,. 2, Τίς. ἱ, 

ἃ ϑὲεε 2 Τί π,. ἰΐ. 14. 
ἃ Αςῖἴδ ν. 29, 32, χχνίϊ. 21. 

Ἶ 8ε6 2 Τίτω. ἷν. 14. 
16, εἴς. 

6,2 Οοτ: 
νἱ. 8. 

Ὁ ΓΌΚα χίϊ, τ, χχ. 20. ς [(κὰ αχῆΐ, 7, 
ε 8ες 2 Τίπι. ἰΐ. 2:. {ἱ Ρεῖ. ἰΐ, 15. 5εε 

, Κ 866 2 Τίπι. ἰΐ. 25. ἦξεε 
Ὡ ὅ8ὲες 2 Τίπ,. ἰἰϊ. 13. ο ἔοι. νἱ. 6. 

11ῃ8. καὶ ὈΞΚΙ;Ρ, ἀἁ, ε, ἢ, πιϑ4, νΒ.» Βγτζ., ΒΟΉ.., ἀπ. 

1 ΧΧ οὗ τδε ραββᾶρεβ ἰη Εχοά, δπὰ Ὀδυϊ. 
Ῥεῖβᾶρβ περιούσιος τεξεῖβ ἴο (πε ἰγεάβυγε 
88 ἰαϊά ἀρ, ννὯ1]6 περιποίησις τείετε τὸ ἰξ 
ἃ8 δοαυϊτοά. 

ζηλωτὴν καλῶν ἔργων : 8ες ἘΕΡΏ. ἰϊ, τὸ; 
: Ῥεῖ. ἰ. 15; Ηεῦ. χ, 24. 

Μετ. 15. ϑεεοπὶ Τίπι. ἵν. 12. 
ταῦτα ἰ5 Ὀεξί ςοηπεοῖεςα νἱἢ λάλει 

οηΐυ, δηά γεξεστεὰ το ἴῃς ροβίεἶνε ἰπβίγυς- 
τίοῃβ οἵ οδδρ. ἰϊ., “τῆς τπηρβ νος ἢ Ῥεδὶ 
τε δουπάὰ ἀοςισίης᾽""; ΨὮ116 π΄ άλει 
δηᾶ ἔλεγχε τερτεβεηῖ ἴῃς ἔνο τδιη ἕμηςο- 
τίοπβ οἱ ἴῃς ραβίοσ. ϑὲεεὶ. 9. 

ἐπιταγῆς: σμέλογτέν, ἐνιῤεγίο; πάσης 
ἐπιτο: ἐπ ἐλα πιοσέ αμίκονἐἑαϊσε πα Ή ΜΕΥ 
ῥοτείδίε; ποῖ ἴο Ὀε οοπηεοῖοά νν ἢ ἔλεγχε 
οπΪγ. 

ηδείς σον περιφρονείτω: Δηοίῃει ΜὙΆΥ 
οἵ βαγίη πάσης ἐπιταγῆς. 0 
ποέ ῥεγημ ἐπὴπε αμίκονὲν ἰο δὲ ἀεεῤῥδεά, 
Β: εοπείδίομί. ϑεεὶ Τίη). ἱν. 12. 

ΟΗΆΡΤΕΚ [1].ϑοὺὔὸὺνν. 1-2. Α8 γοὺς 
Οτεΐδη (Οἱϊκ ἂσε πδίυσα!ν ἱπισδοίδοῖὶς, 
Ὀὲ σαγεῖῃ ἴο ἱπβίβεὲ ου οδεάϊεηςς ἴο δε 
οοηδετυτεά δυϊδοσίεεβ, πὰ οἡ ἴδε πηδίη- 
ἴεπᾶηςς οὗ ἐπ ἐπάν τεϊδιίοηβ νυν ποη- 
ΟὨΒ τ βεϊδηβ. 

νεῖν. τ. ΜΙ τπεβε ἱπείσυςτοῃβ 48 ἴο 
ἅἄσιν ἰοννατάβ οἷν! δυϊμοσν, σοπηρᾶσα 
Εοπι. ΧΙΪ Σ Σ44., 1 Ῥεῖ. ἴΐ. 13 544. Ιζ ἰδ 
Ῥειδδρβ 5ἰρηίποδης οὗ ἴῃς ἀϊῆεζεηςς Ὀ6- 
ἔνεεη Οτγεῖε δηά τῆς ρεονίπος οὗ Αβίβ, ἃ5 
ταρατὰβ τεβρεοὶ ἴοσ ἴανν, μι ἱπ σ Τίπι. 
11. 1-3, ΓεΆβοηΒ ἅγε ρίνεη Ὧν νὰ βδῃουϊὰ 
Ῥεᾶν ἔοσς συ ϊεγβ, ν Ὦ116 παγα τπε πιοσα εἶς- 
ταεπίδγυ ἀυτν οὗ οδεάϊεπος 8 επ)οϊηεὰ, 
Ῥοϊγθίυβ (νὶ. 46. 9) τεπιᾶγκβ ου ἴῃε βεάϊ- 
τίουβ σπαγᾶςίεσ οἵ ἴῃς Οτεΐδηβ. 
ὑπομίμνησκε: 8εςε ποῖε οη 2 Τίτ,. ἰΐ. 

14. 
ἀρχαῖς: ἀρχαί ἀπά ἐξουσίαι 8τε 

ςουρίεᾶ ἰπ 1818 δεπδε ἴῃ [χυκς χίΐ. 11; 

ἀρχή δηὰ ἐξουσία ἰπ πε αὐδίταςι, {0κΚὲ 
χχ. 2ὅ. Τηε ἴψὸ Ψψοσάβ ὅγε Ἴσουρὶεά 
ἰορεῖμες 88 ΠΑπΊ68 ὺσ σϑηκδ οὗ δηρεὶς ἰπ 
ἘρὮ. 11. το, νί. 12, Οο]. ἱ. τ6, 1ἷ. το, 
15; ΨΠ δύναμις, τ Οοτ. χν. 24, ΕΡΗ. ἱ. 
21; ἀρχαί, αἴοης, Εοπι. νἱῖ!. 38. 

πειθαρχεῖν: (αϊείο οδεάϊγε) ἰΒ Ὀεδβὲ 
τᾶκεη δὺβοϊ τευ, ἀπά νὴ ἃ ψιάοτ γείεσ- 
ἔπος ἰμβᾶπ [πε ρῥγεσεάϊηρ οἴδυδε ; ἑ.ς., 
ἉΒΈ, ἰο δὲ οδεάϊεπέ, ταϊτῆες ᾿ΏδΔη τπογεῖν 
ἐο οδεγ »παρὶπίγαίες (Α.Ν.). 
τρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθόν. ὅ8εε τεῆ. 

ΕἸ. 2. ονς . . . ἐπιεικεῖς; 
οουρ]εὰ 88 αηυδ᾽ἐποδιίοηβ οὗ (πε ερίβοο- 
Ῥυδβ, τ Τίπ,. 11]. 3. 
πᾶσαν πραύτητα : ἐλε ργεαίεεέ ῥοΞεἰ δὶς 

»ιδελμέθς. (οτήρασε ἘρΡὮ. ἱν. 2; σ Ῥεῖ. 
111. Σ5. 

γν. 3-7. Οτεΐδηβ Ψη0 Πεᾶσ [ἢ]18 Ἔρίβιϊα 
πεεὰ ποῖ ἔεεῖϊ ἢυτί 88 ἰπουρἢ 1 Μέσα 
τοϊηκίης οὗ τπεὲπὶ ἢ δχοεριίομδὶ 
βενεγίιγ. ὅνε ννεγε βδυςἢ ουγβεῖνεβ ὑπ} 
ΜῈ σάτης ἴο Κπον ἴδε ἴονα οὗ ἀοά, υη- 
τπλετί το δηὰ βανὶηρ δηὰ βαποιϊγίηρ δπά 
Ῥεχίεοςτίπε. 

Ψνες. 3. ἦμεν γάρ ποτε καὶ ἡμεῖς : 
Τῆς σοππεχίοη 5: γοὺ πεεὰ ποῖ βυρ- 
Ῥοβε δαὶ ἰξ ἰδ πορεΐεββ ἴο ἱπιδρίπε 
ἴδαι τ8εβὲ νὰ Οτείδπ (οἱκ σἂπ ὃς τε- 
οἰαίπιεά, Με οὐυζβεῖνεβ ἂγσὲ ἃ ᾿ἰνίηρ 
Ριοοῦ οὗ τδε ροννες οὔ αοά᾽β ρτδςβ. 
Ἐρᾷ. 1ϊ. 3 544. 18 Δη εχδςῖ ρδσδὶ!εῖ. Οὐ. 
ἃ18δο σ Οοσ. νὶ. τσ, Ερᾷ. ν. 8, Οοἱ. ἐἰϊ. 7, 
Ι οΣ ἶν. 3. Ε Ἢ 

γόητοι: ἐπείῥῥεπέος, ζοοϊἑδκ, ἴῃ τΒ 6 
8εῆβε ἴῃ πρρρθω ἡ ἰ8 υδεᾶ ἰπ 
Ῥτονοσῦβ (6.5. χνῖϊ. 28), τοῤέλομὲ μπάεν- 
σίαπάΐηρ ο7 ἐῤὶγίίμαὶ ἐπίπρΞ. 

πλανώμενοι: ὙΠε ΔηΔΙΟΡΥ οὗὨ 2 Τίπι. 
1 13 δυρξεεῖβ ταὶ (8 8 ρϑβδβίνς, 
ἀεφεεὶυφά, ποῖ πευῖες, ἐγγαπίες (Να]ρ.), 
τπουρῇ οὗ οουτβε ἴπεῖε δῖα ΤΊΔΗΥ Εχ- 
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4 Τκο νἱ!!, μίαις καὶ ᾿ ἡδοναῖς " ποικίλαις, ἐν " κακίᾳ καὶ "φθόνῳ " διάγοντες, 
14, }45.1ν. 
1,3, 2 
Ρεῖ. 1ἴ.13. 

" στυγητοί, " μισοῦντες " ἀλλήλους. 4. ὅτε δὲ ἡ “ χρηστότης καὶ ἡ 

τ οπι. ἱ, 29, Ὑ φιλανθρωπία " ἐπεφάνη τοῦ " σωτῆρος "ἡμῶν "Θεοῦ, ς. οὐκ ἐξ ἔργων 
Ῥεῖ. ἑα. ὼ ᾿ 

αϑεες Τίπι τῶν ἐν δικαιοσύνῃ 
ἰϊ, 4. 

ἃ 1 ἐποιήσαμεν ἡμεῖς ἀλλὰ "κατὰ "τὸ " αὐτοῦ 

(ξτε οοἱγ, ᾿ ἔλεος 2 ἔσωσεν ἡμᾶς διὰ ὃ "λουτροῦ " παλινγενεσίας καὶ " ἀνακαι- 
πο ΧΧ. 

υ Μαῖίιχχίν. 
ν Εοπι. ἰΐ. 4, χὶ. 22 ἐδν., ἘΡΏἘ. ἰΐ, 7 (Ῥαὺὶ εἰδενέβεγε 4. {{π|65). 1ο. 

Ν.Τ. Εβι. (1). 2 Μεος. (2), ᾿Σ Μερς ὦ Μεες. (2). χ 
ἷ. 3. Η͂ ον. 26 ΟὨΪγ, 
οαἶγ, οὶ ἔχκ. 

Δ ὧν ΟΡΌΟΚΙ,Ρ. 

ἈΠΊΡεϑ οὗ τ818 ἴδιες βδεῆϑὲ ἰπ ἴδε 
Ν.Τ. 
ποικίλαις : ὅεε ποῖε οη 2 Τίπ,. ἱϊϊ. 6. 
διάγοντες : 5ς βίον, 88 ἰῃ τ Τίπι. ἰΐ. 2. 

τοί κιτιλ.: οὐαδίϊες, οἀϊεπίσς 
ἑπυΐοονι ( αὶς.). ΤῊϊδβ πιᾶγκβ ἴῃς βίαρε 
οἵ ἀερταάλιίοη, Ρείογε 1: θεσοσλεδ Βορε- 
ἰε88: Ψ θη νὶςε ὈεσοπΊεβ οἀΐουβ ἴο ἴῃς 
νἱςίουβ, βιδηβ ἃ 861-ςοηξεβεοςά ἐαί!αγε το 
Ρρτοάυςε Παρρίπεββ. 

ψετ. 4. χρηστότης καὶ φιλανθρωπία: 
(δομπὶρπμίίας . .. πμηιαμ απ) ἰδ ἃ Τοοη- 
βίδηϊ σοπιρὶπδιίοη ἱπ αἀτεεκ. 86:6 ΣΤ ΔΩ͂ 
Ἐχδιιρὶςβ βυρριἰεὰ Ὁν Εἰεϊά. Ηδξτχε ἴὶ εχ- 
ῬΙεβ565 ἴπε ποκίοῃ οὔ Ϊοδη ᾿ἰϊ. τ6, οὕτως 
γὰρ ἠγάπησεν ὁ θεὸς τὸν κόσμον κιτ.λ. 
δηά οὗ Ερἢ. 1ϊ. 4-6. Ῥεγῆδρβ 4180, 88 
νου ϑοάςεῃ βυρρεϑίβ, ἴῃς κίπάηςεββ οὗ αοὰ 
ἰ8 Βεγε ςοηιζαβιίεά νἱτἢ ἴῃς ἀπκίπάπεββ οὗ 
τῆεῃ ἴο δϑςῇ οἵἴπασγ; οὗ. ΕΡΏἢ. ἱν. 31, 32. 

ότης ἰ5. 4 Ραυ!ης ᾿νογά, υϑεά οὗ 
οἷ Αἶβο ἴῃ σεῦ. φιλανθρωπία ἰ5 εβρεςῖ- 
ΔΙΙῪ υβεὰ οὗ (ἢε Ὀεπεῆοσεης ἐεεϊϊηγβ οὗ 
ἀϊνῖπε Ὀεΐηρ5 τονναγὰβ πηδη ; ποτε σῶσε! Υ 
οὗ τῆς τεϊδιίοπβ δεῖνγεθη τῆᾶῃ δηά τηδῃ, 
85 ἴῃ Αςῖβ χχνυΐ. 2. ΐορεπεβ [Δεσί., 
ᾳυοῖεά Ὀγ ΑΙΠ,, ἀϊδιϊηρυΐβηε8 τῆτες Κίηάδ 
οἵ φιλανθρ. (1) ψεπίδ! εν οὐὗἨ πιᾶπῃεσ, 
(2) μεϊρέμ!πεββ, (3) βοοί δ Πν. 

πεφάνη : ὅεε ποῖς οη σἵ Τίπι. νὶἷ. 14. 
τοῦ σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ : θεοῦ, 45 ἰπ ὶ. 

3» ἰΐ. το, 15 ερεχερεῖίςδὶ οὗ σωτῆρος. 
νεῖ. 5. Τῆς ἡμεῖς ἀπά ἡμᾶς τεῖες ἴο 

ἴῃε βᾶπ)ε Ῥεζβϑοπβ 88 ἴποβε τηεπιϊοηςά ἱπ 
νεζβα 3, ἐ.6., τῆς ἀροβιῖεβ ἀπὰ (ἢοβε ψῆο 
δανα πὰ ἃ ιπη δα ἐχρεζίεσποο. Τῆς 
ΨΟΙΒ6 ΤἼΔΥ Ὀς Ραγδρῃγαβεά 88 ἃ βίδῖε- 
τηεηὶ οὗ ἴδοις τἢυβ.:--αοἀ βανεά υβ ὈῪ 
Βαριίβπ), νυ μϊςἢ ἰηνοῖνεϑ ἔνῸ σοπηρ] επλθη- 
ΤΔΙΥ Ργοσεββεβ, (α) ἴπ6 σεζεπιοην ἰΐβε 
ΨΒΙΟΝ πᾶσί ἴῃς δοίυδὶ πχοπιδης ἴῃ τἰπιε 
οἵ τὴς πὲνν δίσιἢ, δηὰ (δ) τῆς ἀαὶϊγ, 
ΒουΣὶγ, πιουλ ΠΕ τεπενίης οὗ ἴῃς ΗΟΙΪΥ 
ϑρίσις, ὈγῪ ᾿ν δίς πε βρίγίτυδὶ 1Π{π 18 δὰ- 
Ροτίεά δηὰ ἔοϑβιογεά δηά ἱπογεδδεᾶ. Απά 
τῆς πιονίηρ ουδε οὗ 1 ͵8 ἐχοεοάϊηρ κὶπά- 
πε88 οὗ αοά ννᾶβ ποῖ δὴν πιεσῖ[8 οὗ οὖζ 
ονῃ, δὰϊ Ηἰ5 πιεγον 

“Τ., Οδηι. ἷν. 4, νἱ. 
ς οαι. χὶΐ. 2 οἷν, οοἱ υχ' 

3 τὸν. . . ἔλεον ὨΡΟΚΙ,. 

ν Αςίδ χχνὶϊϊ. 2 ΟὨΪγ, 
τίς. 11, τα. Υ ϑοε: Τίπ,. ἱ. ᾿. ΖιΡει. 
Ἐσςοϊαβ. χχχί. (χχχὶν.) 25. Ὁ Μαῖι. χίχ, 28 

Χ 2 Οος. ἰν. τό, Οοἱ. ᾿ἰϊ. το. 

8 [η8. τοῦ Α. 

οὐκ ἐξ ἔργων : ἐκ Πεῖα, 48 ἰη Εοπὶ ἰ{ΐ. 
30, ἔχρίεββεβ ἴδε ϑουζοβθ. 8ες ῖβο ἴδ 6 
επιρηδιὶς τερεϊπίοη ἱπ (δ]. ἱϊ. τ6 οὗ οὐκ 
ἐξ ἔργων νόμου. Τῆε δικαιοσύνη Βεῖε 
ἰ8 τῇσι νος ἢ ̓νε σᾶῃ 081} οὐ οὐγῃ, ἡ ἐκ 
γόμον (ΡΏ1). {11, 9). [18 εχίβιεπος 898 
δικαιοσύνη πιυδὲ ποῖ ὃε ἀεπίεά ; δυῖ 
ἷξ ἄοεβ ποῖ ρδ88 48 οὐγγεπὶ οοίπ ἴῃ ἰδ ς 
κιηράοπι οὗ αοἄ. [τ δδβ ἱπάοεδ πο 
βανηρ ναῖε ψηδίενοι. Αοσοογάϊησ!ν 
τῆοτε 8 πὸ αυεδβίίοη ἤεζε 45 ἴο μειβὸν 
ν- ἀϊά, οὐ ἀϊὰ ποῖ ἀο, ψψοσκβ νος ἢ ἅσα 
ἐν δικαιοσύνῃ. “Νοῖ τῆς ἰάδουτβ οὗ τῇν 
μαπάβ οδὴ (ἸΠ] Τὰν ἰνν8 ἀεπιδαπάβ.᾽ 
ϑ8ες ποῖςε ου 2 Τίπι. 1. 9. 

Βεηρεῖ, οοπιραγίηρ δα. ἰχ. 5, τϑίθσβ 
τῆς περδῖϊνε ἴο Ἔδοῖ τέγη ἴῃ τῃς οἴδυβε : 
νὰ δαὰ ποῖ Ὀεδη ἐν δικ.; νε δὰ ποῖ 
ἄοπε ἔργα ἐν δικ.; ψε παὰ πο ψοτκβ 
«σου ΠΟ Με ςουἹά ὈΕ βανεά. Βαϊ 
118 ἐχερεβὶβ 15 ἴ00 πιυςἢ αβεςιοὰ Ὁν δα 
οοπίτονεογείεβ οὗ ἴῃς βἰχίδεπιἢῃ οεπίυγγ. 
Τῆς ΑΟΝ΄, τολίελ τοε λαῦόέ ἄοηε, οσου- 
ἔχδεβ ἴῃς τπουρῆς Ὁν ἃ βυρρεβείοη ἐμὰς 
τὰς νψνοσκβ σείεσεά ἴὸ ἂσε ἴῃοβε “ δέϊεσ 
7υϑεϊδοδείοπ ᾿". 

τῶν ἐν δικαιοσύνῃ : δικαιοσύνη ἰ5 (πε 
δΡἤεῖς ἴῃ ΨΠΙΟἢ ἴπ6 οσκβ ψγεγα ἄρῃς, 
πὰ το ψνΒϊοἢ τΠΟΥ ἃγα γε ιεά. 
κατὰ ἔλεος : Τῆς ΡΒγδβεοϊ συ 

ἰβ Ὀοτσονοὰ ἰτοπὶ Ῥβ. ον]. (οἶχ.) 26, 
σῶσόν με κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σον. α 
τειλδσκαῦϊε Ῥαγδὶ οὶ ἰ8 ζυγπίβῃεά ὈΥΣ 
Ῥεῖ. 1. 3, ὁ κατὰ τὸ πολὺ αὐτοῦ ἕλεος 
ἀναγεννήσας ἡμᾶς ; ἀπά 4180 Ὁγ 2 Ἐδάτ. 
νἱϊ. 32, “ον ἰἦ τῆου Παδβὲ ἃ ἀεβίγα ἴὸ 
δᾶνε πιεσουὺ ὕροη 8, πεπ 5Π4ἷςῖ ἴῇου Ὀ6 
οδἰοὰ πιεγοίξα!, ἴο υ8, πατηεἶν, [παὶ ᾶνα 
πο ννοῦκβ οὗ γσὶ ρῃςεουβηςββ ᾿᾿. 

σεν ἡμᾶς: Τῇε ΝΟΙΤ. 5εϊάοπι 
ἀϊνετίβ διίεπιίοῃ ἔγοπὶ ἴῃς τηδίπ ἰεββοη 
ἴο ὃς ἴδυρᾷι ἔγοηι εἰπια ἴο τἰπιε Ὀγ ποῖ- 
ἴῃ φυδ]πορίίοηβ, ὄνεῃ Ποο ββΑΥ ΟΠα8. 
Ηετε 8:1. Ῥϑυ] 8 βρεδίκίηρ' οἷν δρουΐῖ ἴῃ 6 
εἰϊοίεπε δηά ἱπβίγυπηθπῖαὶ ἀπὰ ἔοσγπιδὶ 
οϑυ 868 οὗἩ βαϊναίίοη, νους δὴν τπουρπὶ 
οὗ πιᾶπ᾿ 8 ρατὶ ἴῃ ςο-ορεζαιϊίοη νυν αοά. 
11 15. δ ννῆςξη τεδοπίης ἴδε ῥγϊποὶρ᾽εβ οὗ 
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γνώσεως ' Πνεύματος ᾿Αγίου, 6. οὗ “Ἥ ἐξέχεεν ἐφ᾽ ἡμᾶς " πλουσίως διὰ ἀ Αεἰε 1! 17, 

“Ἰησοῦ “Χριστοῦ ἢ τοῦ ' σωτῆρος ἡμῶν, 7. ἵνα " δικαιωθέντες " τῇ ἘΝ 

᾿- ἐκείνου δ χάριτι ἢ κληρονόμοι γενηθῶμεν 2 κατ᾽ ' ἐλπίδα '" ζωῆς ε8φετ Τίαι. 
ἐκ 

αν. ἱ, τό. 18εε 1: Τίγα. ἰ. 15. 

115. διὰ Ὀ "ἘΔ, ἀἁ, ε, δ. 

τιεομδηΐοβ, νγεὲ ἄο ποῖ σοηπίυβε δε ὃε- 
Εἰππεγ᾽β πιϊπὰ ὈῪ πιδκίπρ δἰοννβηςεβ ἔος 
ἐπςτίοη, εἰς. Ηδετζα, 45 ἰπ ἔοπι. νὶἱ. δπὰ 
χα Ῥεῖ. 11}. 21, ἴξ ἰ8 ἀββυπηεά ἴπᾶὶ πιᾶῃ οο- 
ορεγαῖεβ ἢ αοά ἴῃ ἴδε ννοτῖκ οὗ δίβ 
ΟΝ ἢ βαϊναϊίΊοῃ. Οπ {πὸ ἔογος οὗ ἴδε 
δοτίβι, ἔσωσεν, βεε ποῖς ου σ Τίπι. ἰΐ. 4. 

λοντροῦ: ἐλε τσαϑλὲπρ. λοντρόν 
ΤΩΔῪ τῆεδῃ ἴδε τσαΐοῦ τισεὰ 707 τσαςκίηρ, 
οζς ἐλε ῥγοοόδς εἰσεῖ οὗ τοαςλιέηρ. Τῆς 
ἘΝ πὶ. ἰαυεν Μουϊὰ ὈῬςῈ λονυτήρ. 86ε 
Βεδη Ασηγίιαρε οί πβοπ’ 5 ποῖα οα ΕΡῇἢ. 
ν. 26. 

παλινγενεσίας: ΤἼΐβΒ ἀεῆπεβ ἴπ6 πᾶ- 
ἴυτε οὗ τὴς λοντρόν ψῃϊς αοἁ επιρίουβ 
85 Ηἰβ ἰηβιίσυτηδηι ἴῃ φἰοκαῖρε τῆς βαϊνα- 
τίοῃ οἵ πηδη ; ποῖ δΔηγ λοντρόν νῆδίενετ, 
Ὀυῖ ἐπᾶὶ οὗ πεῖν δίγτῖῃ. Ιξ 5 βιβῆοϊεπὶ 
ἴο οὔβεσνε δεγε ἴπδὲ πιυςῇ οὗ (ῃς σοη- 
Ἰσονεσϑυ δρουΐϊ γερεπεγαιίοη πυρῆς πᾶνς 
Ῥεεη δνοίάεά παὰ γῆεῃ κερὶ Ὀεΐογςε ἴδ επὶ 
τῆς Δηδίορυ οὗ πδίυγαδὶ διγίῃ, [ΟἹ] οννεᾶ 28 
ἴε ἰ8. ἱπητηςάϊδτεϊν, ποῖ Ὁν νἱβοτουβ πιδῃ- 
μΒοοά, Ρὰὶ Ὁγ ἱπίδλπου δηά οι ἀποοὰ ἀπά 
γουιῃ. 
ἀνακαινώσεως : Τῆε ρεηϊτῖνε ἀνακαι- 

γνώσεως ἀερεπάϑ οἡ διὰ (ννὩϊοὮ 5 ἀςίυ δ! 
ἰμηβοσίεὰ ἴῃ ἴδε Ηδγοίελη ϑγτείδο; 80 
ἘΙΝ.πὶ., απὰ ἰλγομρὶ, γεμεισὶπρ), ποῖ 
ΟΠ λοντροῦ, 248 Δρράτοπν ΜΝυΐρ., 267 
Ἰαυαέγπηι γερεμεγαἰξοπὶς εἰ γεμουαίἑοηὲς 
δῤίγέίμς ϑαποίέ, ἃ Βομ. Αστῃ., ξο]- 
Ἰοννεὰ ὉνΥ ΕΝ. Τῇε λοντρόν, ἐλ τσαϑὴ- 
ἐηρ, βεουγοβ ἃ οἰδαὶπιὶ οἡυ ἴπε Ηοὶγ ϑρίτις 
ἴοτ γεμεισΐηρ, Ἰυϑὲ 85 ὈΓΓΙΏ ρίνεβ ἃ ομ]ὰ 
ἃ οἷαί πὶ οἡ βοςίεςν ἔογ ἑοοὰ δηὰ βἤῃείϊξοσ; 
Ὀυϊ υπ|688 νὰ γε σοηρεϊ]οᾶ το ἀο οἵδεῖ- 
ννῖϑο, ἴτ ἰδ Ὀεβὲ τὸ Κεερ ἴδε ἔννο ποϊΐοπϑ 
ἀϊϑέποι. Βίτιῃ, πδίυγαὶ ογ βρίγίτυδὶ, πηυβὲ 
ὃς 4 ἀεβηίϊε ἔδει τακίηρς ρίδος δὶ ἃ ρϑᾶζγ- 
εἰσυϊας πιοπηεπῖ ; ΨΠαγεδβ τεπανήηρ ἰ8 
ὨΘΟΕΒΒΑΓΙΪΥ ἃ βυβεαυεης ργοσεβ8, σοῆ- 
ΒΙΔΠΕΥ ορετγαῖίηρ. ΜΊπουῖ ἐδῖ8 τεπον,- 
ἰπρ τῆς 11π τεοεϊνεά δὲ Ὀίτιἢ ἰ8 δὲ δεβὶ ἴῃ 
ἃ βιδλϊς οὗ βιβρεπβίοῃ. Τα τείΐεγεηςεβ 
ἴο ἀνακαίνωσις Δηά ἀνακαινοῦν, ἀπά τῃς 
βίη! τ ραββαρε, ΕΡὮ. ἱν. 23, βῃον δαὶ 
τῆς ἴογπὶβ ἅτε ἰννᾶυβ υδβεά οἵ [086 ννῇο 
ἃτε δεοίυδ!ν ἱνίηρ ἴῃς ΟἸἩ τί ϑιίδη [1ξδ. 

γες. 6. οὗ ἐξέχεεν : οεἰ ἰἰϊ. χ (11. 28) ἰ8 
ἴδε ραββαρε δ]υάεά το. ΟΛ ἱπ δάδϊειοα 

Ὁ Βου. ἷν. τ4, νἱϊἱ. τγ, Οἱ. ἐἰΐ. 29, ἱν. γ, Ηςδ. τ 17, 85. 1ΐ, 5. 

αἰωνίου. 8. ' Πιστὸς ' ὁ ' λόγος " καὶ περὶ τούτων 5 βούλομαί σε ε ξεε 2 Τίαι. 
1. 10. 

εΕ οι. 
ἱ Τίς, ἱ. 2. κ 5ε6 

τὸ ὅςεαι Τία,. ἰΐ. 8. 

3 γενώμεθα ΜΟΌΟΚΙ,. 

ἴο τεῆῖ. ρίνεη ἀῦονς, Αςίβ χ. 45, οπι. ν, 
5, Οδίὶ. ἱν. 6. Τῆς οὗ τεΐετβ οὗ σουτβα 
ἴο πνεύματ. ἀγ. ὉΥ αἰϊταςτίοη, ποὶ ἴο 
ἀνακαινώσεως. ΑΙ] ρἰἤβ οὗ τῆς ΗΟΙ͂Ὺ 
ϑρίτε δαὶ σοπλα σου ἢ [εβὺ8 ΟἾγίβῖ τα 
ἃ ςοπεϊπυδίϊοη οὗ ἴῃς Ρεπίεοοβίδὶ οι- 
Ῥουτίησ. Τῆς δογίδβε ἰ8 ἅἄιε ἴοὸ δὰ 
Αροβεῖςβ πουρδι οὗ ἴπδὶ οσςδβίοη, ἱ- 
του τὰς ἡμᾶς ΒῆοννΒ ἴα τῇς ἰπὶ- 
τηεάϊαϊε γεξεγεπος 18 ἴο ἴπ6 ἐχρεγίεηςα οὗ 
8:. Ραὺ] δηὰ οἵπεσς Ὁ γί βιίδηβ. 

διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ : το ὃε ςοππεοῖεά 
ἢ ἐξέχεεν. ὅεε ]ομπ χν, 26, Αςῖβ ἰϊ, 
33. Το βηϊδμεά ψοσὶς οὗ 1εβϑ8 ΟἸγίδβε 
ΑΒ ἴῃς πεοαββᾶσυ ῥγθ- οηάϊιοη ἴο Ηἰβ 
εθυβίοη οὗ τῆς Ηοἱἷγ ϑρίτγι. 

Ψεῖ. 7. ἵνα, κιτολ.: [( ἴ8 ποῖ αυϊξα 
ςεγίδιπ, ννεῖδμες [18 Ἔχργεββοβ ἴῃς οὈ͵εος 
οἵ ἐξέχεεν ο᾽ οὗ ἔσωσεν. Τῆς ἴοππες 
ςοπποχίοη Ὀγίηρβ οὐδ Ὀεβὲ ἴῃς οἸϊπιαχ οὗ 
τῆς ραβϑᾶρε. κληρονόμοι τηλίκβ ἴπε 
δίρεβὲ ροϊπὶ ἴο νὨοἢ πλᾶη οδη δίϊδι 
ἰπ τηῖ8 [1{πῸὸ ὅ8ες τε. Τὰς ἵνὸ ῥγο- 
οεάϊηρ βίαρεβ ἂγὲ πιδικεὰ ὃν λοντρὸν 
παλινγενεσίας δΔηὶ ἀνακαίνωσις, τ» 11ς 
δικαι .«« χάριτι 8 Δπη ἐχρτεβϑίοῃ 
ἰῃ τῃφοϊορίοα! ἰδηρυαρε οὗ ἴδε βἰπιρίες 
κατὰ τὸ αὐτοῦ ἔλεος ἔσωσεν ἡμᾶς. Τῆε 
ἕταος ὈῪ ΨΨὨϊσἢ πιᾶπ 15 ̓ υ5:Πεα 18 Ὡβθ δ! 
Βροίεη οὗ 85 ἱμδῖ οἵ ἀοά τῆς Εδιποσ, Εουῃ. 
1. 24; δπὰ 80 ἐκείνον, ποὶ αὐτοῦ, ἰδ υβεά 
85 τοξεττίπρ ἴο ἴῃς τεπιοῖεσ δηϊεοεάεηῖ. 

κληρονόμοι : Αςοοτάϊηρ ἴο τε ΔπδΙΟΩΎ 
οὗ τε οἵδε ραββᾶρεϑ ννῆογε ἰξ ΟσοΌΓΒ, 
1818 νγογὰ ἰβ θεβϑὲ ἴδίκεῃ δρβοϊ υϊεῖὶν ; ογ, ἱξ 
ἴδε ποιίοπ πῦυδῖ δὲ σοτηρί εἰεᾶ, ννε τᾶ 
υπάετβιδπὰ θεοῦ. Ἴδε ἴετπὶ νου ποῖ 
ῃςοὰ δὴν εἰυςἀδιίοη ἴο οης οἵ 81. Ρδ}᾿ 8 
φοπιρᾶηυ. [1 ἰΒ 4180 δη ἀγρυπιεηὶ ἀραίηβί 
ςοπηεςῖίπρ κληρ. ζωῆς αἰωνίον (ἘΝ. πι) 
τπδῖ ἕλπις ζωῆς αἰωνίον οὐουτδ ἴῃ ἱ. 2; 
δηὰ αδί. ἰϊ. 29, κατ᾽ ἐπαγγελίαν κληρ.» 
8 ΡῬάγα!]]εὶ. 

νν. 8:11. Τὸ δυπὴ Ὡρ ψῆδὶ 1 δᾶνα 
Ὀεςδη βαγίηρ : Βεϊϊεῦ 'η αοὰ 18 ποῖ ἃ πιδῖ- 
ἴα οὗ Ἰβϑοτν οἵ οὗ βρεουϊδίίοπ, δυϊ οὗ 
Ρεδοῖῖςε; ἰδ πιυδὲ ὃς δοςοπιραπίε Ὁγ 
δοοά νοῖκβ. Ταὶβ ἴγὰς τεϊριοη υηΐτε8 
τῆς Βεδυκίξα! δηὰ ἴπε ργοβίδθ!ς. Οπ ἴδε 
οἴδες δαπά, ἔοο δὰ βρεςσυϊδιίοηβ πᾶ ςοῦ- 
ἱσονεγβίεβ δδουΐ (Ὡς ἰᾶνν ἃτὲ ργοβίεβ8 
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1 Τίπο, ἐς σ, ἡ διαβεβαιοῦσθαι, ἵνα " φροντίζωσιν " καλῶν " ἔργων " προΐστασθαι οἱ 
ποῖ . .- 

ΟΗετε οοὶν, 1" πεπιστευκότες 1 "Θεῷ. "ταῦτά ἐστιν 2 "καλὰ καὶ ᾿ ὠφέλιμα τοῖς 

Τῆς ἤξτα, ἀνθρώποις. 9. “ μωρὰς δὲ "" ζητήσεις καὶ ἣ γενεαλογίας καὶ ἔρεις ὃ 
8δεε ΕΠ Ἢ 
ἀν ας 

ᾳ εἴα χν. 
5, χν ὶὶ. 
47, χίχ. 18, 
χχὶ. 20,25. 

1ο. 

τ αεη. ἀντ (Εοπι. ἱν. 3, 64]. ἰἰϊ. 6, 188. 11. 23), 1 ]ΟΒῆ ν. 10. 
8. Τί. νἱ. 4. 

Υ ετγε οὐἷυ ἴῃ (δὶβ βεῆδβς (δεα νεῖ. 13), ποῖ υχχ. 
χχαν ϊὶ. 3, Ν δά. ἱ. τι, 158. χὶίν. το, } ετ. ἐϊ. 8 οὩἱν. 

ἶν. 8. υ 2 Τί. ἰΐ. 23. νϑεε. 

σα, ἘΡΏ. νἱ. 4, ὙΝ 154. χνὶ. 6 οῃϊγ. 

1 1ῃ8. τῷ τηοβῖ ουσδῖνεδ. 

καὶ "μάχας ᾿νομικὰς "περιίστασο, εἰσὶν γὰρ " ἀνωφελεῖς καὶ μάταιοι. 

Ὁ αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν “ νουθεσίαν “ 

5. 0. χα Τίτι. 11. 3. ἔϑεει Τία. 
Ἤ ὅεεῚ. Τίπ. ἱ. 4. Χ 86εε 2 Τίπ). ἰΐ. 23. 
4 8εε 2 Τίτ;. ἰΐ, 6. «4 δῦ. νἱϊ. 18, Ῥτον 

ὉΉετε οὔ, ΟῚ ΧΧ. οι ῷος. χα. 

318. τὰ ὈΞ-ΚΙῚΙΡ, 

580 ΟΑΟΚΡΡ, ἁ, ες, ἢ 8. πιδο, νῷ, ῬΟὮ, Βυτγ, ἅσπῃ ; ἔριν δ." [ΠετΕέταεν, ερειν), 
7εζοπις οπςς. 

ὁ μίαν νονθ. καὶ[ἢ] δεντ. ὈΞΕΙΤΟ [Ὁ "“", ἁ, ς, καὶ δύο", Ε ; οπι. καὶ δευτέραν Μ55. 
Κποννῃ ἴο ]ετοπΊς, πιθ0, ἴγσεπ, ἰδῖ., Ρατρῃ. ἰδῖ., Ευΐξ,, Τετῖ,, Ογρ., [υυςἱξ,, Αὐρ.» 
ΑτὉ., Απιδτϑῖ. 

δηᾶ υὑπργαςῖῖςαὶ. Ὅο ποῖ ρδΐευ ἰοηξ 
νἢ ἃ σοπβιτηφὰ δομίβπιδιῖς. [{ Ὡς ἀοεβ 
ποῖ γίε] ἃ το οπς ΟἹ ἴννο δάπιοῃϊ!οηΒ, τοεςῖ 
δίπι δτορεῖμεσ, [ἰ 5 θεγοπά γοὺσ ροννεσ 
ἴο βεῖ Βίτῃ τίρδϊ. 

Ψψες. 8. πιστὸς ὁ λόγος. Ηετε ἰξ ἰ8 
ενίάεπε ἐμαὶ ὁ λόγος ἀοεβ ποῖ τεῖεσ ἴο 
Δηγ ἰβοίαιεὰ ϑαυνίηρ, θυῖ το ἴῃς ἀοοίτίηδὶ 
βιδιεπιεπῖ ςοπιδί ποά ἴῃ νεσβεδ 4-7 τερδγάεά 
88 ἃ ἷηγρίε Ἴοοποερῖ--ῶἂβ ννε, γε νὰ 
δρεᾶκ οἵ Τὰς ἱπεαγμαίίοπ, Βυτη ὑΡ ἴῃ οπς 
τοῖτῇ ἃ ψν Ποῖς βγβῖεπὶ οὗ ἐπ ςοοσΥ --- 116 
τούτων τείετβ ἴο (πες νατίουβ τορίςβ ἰῃ- 
ἀϊοδιςὰ ἴῃ τἀπὶ βιδίεσηεηὶ, ποὶ τὸ τῇς 
Ῥεδοιῖςδὶ ᾿ςαςδίηρ οἵἉ 1]. 1---ἰὶϊ, 7. 

ύ ι: 8εὲ ποῖς οἡ ἵ Τίπ,. ἰϊ. 8, 
αιοῦσθαι: Ηετε {πε Νυΐϊρᾳ. δ48 

εοπβνμαγε; ἃ Ὧδ5 αβγηιαγε, ἃ5 ἴθ τ Τίπι. 
'. 7, ΨΒεσα δεὲ ποῖβ. 

ἵνα: [τ ἰ8 πιοδὲ βίσηϊποαπὶ δηὰ βυρ- 
ξεδιῖνα τῃδὲ τῃς ἀροβεῖς Βεϊά τπῖ ροοά 
ψοσ κα γεγο πιοβὲ ςεγίδί νυ δββυγεᾶ Ὁγ ἃ 
τεοϊορυ δῖος ἢ ρίνεβ βρεςίδ] ργοπιίπεπος 
ἴο ἴδε ἔγεε υππλεσιτεὰ ρτάςε οὗ αοά. ΤῊΪβ 
ἰθ τηδάς ρἰαίπες ἰηῃ τῆς ΚΕΝ. (ἰο ἐκε ἐμὰ 
ἐπαϊ), ἰλδη ἴῃ τῆς ΑΟΝ. (ἐλαὶ). 

φροντίζησιν: εαγεηέ (Ἀτη.), σμγαπμὶ 
λαδεαπὲ (ἔι]ἀ). 

καλῶν ἔ προΐστασθαι: οζομῤν 
ἐδιεπιδοίυες 3 ροοά τυογὰ5, δοπὶς οῤεγέδις 
ἙΡΟΝ (νυ ᾳ.). Ῥγοςίαγε νουϊά δανα 

εἢ ἃ δεῖξε: τγαπβίδτίοη, βίηςς ἴῃς πρό 
ἴῃ τῆ ϊ8 υβε οὗ προΐστασθαι ἰ5 ἀετῖνεά ἔτοπι 
Ῥοάν ροϑίυστε τγαῖπες {ἢ8Δὴ ἕτγοπι 
ΒΌΡΕΓ ΟΣ ἴῃ βιδίίοηα. “Ετοπὶ ἴΠ6 ῥζδο- 
τῖςε οὗ τῆς ννογκρηδη οἵ ἰγδάεβπηδη σίαπά- 
ἐπ; δεύονε δἰ8 ΒΠοΡ ἴοσς ἴδε ρύυγροβε οὗ 
ΒΟΪ οὐ τπρ οσυβίοπηεῖβ. .. νὰ δεῖνα δὲ 
τῆς ρεπεγαὶ τπεδηΐϊηρ οὗ εοπάμεοιἑηρ οἵ 
"»απαρὶπρ αν πιαξίεγ ΟΥ̓ διιίνιε55.᾽" 50 
ΕἸἰεϊά, ννῆο αἷβο ροίϊηϊβ ουἕ τπδὲ τῆς ἘΝ. 
τῇ., ῥγοζεβς πονεσέ οσσπῥαίἑοης (βιτα Αγ 
ΑΟΝ.πὶ οη νος. 14) ἰβ ὀρεη ἴο ἴδ βεσίουβ 

οὐ]εςιίοη τπδὲ καλὰ ἔργα ενετγνεῖα 
εἶδε ἴῃ ΝΤ., 28 ΨῈὶ]}] δ8β ἱπ βεουϊασ 
δυΐπογβ, στηεβὴς “ ροοὰ ψοσκβ᾽" ἴῃ τδ6 
τεϊ!ριουβ ΟΥἨ ΠΊΟΓΑΙ δεΏβ6. 

οἱ πεπιστενκότες θεῷ: ΤἼΐβ 5' πηρ]ς 
Ῥῶγδες ἰ8 υδεὰ φεέθίκηξάιν ἴῃ ογάος ἴοὸ εχ- 
ΡΙεβ8 {πῸ ποιίοῃ τπδὶ ῥγοξεβδβίοη οὗ ἴῃς 
τϑοςηεγ γονοαὶςὰ αο8ρεὶ 18 ἱπάεεά πλεζεῖν 
ἃ ἰορίςαὶ οοπβοεαύεηςα δηά παῖμγαὶ ἀς- 
χεοροιεῆὶ οὗ τῆς οἹάες βίπιρὶς Ὀεϊϊεῦ ἰπ 

ταῦτα: Τῆς ΠΕ Πεεὶβ ἴῃ τῆς [ΟΠ] οννίηρ 
μωρὰς δὲ ζητήσεις τονε ἴμαϊ ἐξκδεέ 
ἰἠΐηρε τεῖειβ ἴὸ {πε δβυδ)εςι-τηδίεος οὗ 
Τίεαδ᾽ ρΡγοπουποεσηεηῖβ (διαβεβαιοῦσθαι), 
δηὰ πιεϑηβ ἐλές ἐπ ογοενιεηὶ ο7 ῥγαείϊεαὶ 
χεϊρίο». 

καλά: ἰδ το ὃς τἀκεη Δοβοϊ υϊεῖγ, 85 πὶ 
ἴδε Ράᾶγδ]]εὶ σ Τίπι, ἰϊ, 3, ἀπά ἰβ ποῖ ἴο ὃς 
ςοπηεοιεά ν τ τοῖς ἀνθρώποις. 

γες. ο. ζητήσεις ἀπὰ γενεαλογίαι ἅτε 
Δδβοοίδιεά τορεῖπεσ ἰη σ Τίπ,. ἱ. 4 (βοτὰ 
8ε6 ποῖς8). Ηεχσε ἴπὸγ ἃζα ςο-οτάϊηδιεά; 
πεῖ τῃ6 γενεαλογίαι λτε οπς Οὗ ἴδε 
βούγοεβ Ψῆεπος ζητήσεις οτἱρίπαῖε. ΤῊΣ 
πδίυτε οὗ ἴῃς ἔρεις Πετε ἀερτεοδιεὰ ἴβ 
ἀειεγπιϊπεὰ ὈῪ ἐπε οοηΐεχί. ἔρεις ἰπάϊ- 
οδίε {δε βρίτὶξ οὗ ςοηιεπιίουδθηεβδ; μάχαι 
ἴῃς ςοπῆϊςιθ δβ πεατὰά δηά βεεῆ Οη 
μάχαι, βεε 2 Τίπη. ἰΐ. 23. Τῆς μάχαι 
γομικαί ἅτε πὸ ἄουδι {δε βᾶπις 85 186 
λογομαχίαι οὗ τ Τίπι. νὶ. 4. ϑρεδίίηρ 
Ὀγοδάϊυ, ἴπς ςοπίσονεγευ τὐγηεὰ οἡ τμς 
δἰϊεπιρὶ ἴο ρῖνε 4 βεοιίτουδ ρεγπιᾶπαποα 
ἴο ἴῃς Θββθητ δ! τσαηβίεπε εἰεπιεπῖβ ἰπ 
πε Μοβαῖςδὶ [,νν. 
ετρίστοσο: ὅ8εε ποῖς οπ 2 Τίπι. ἴΐ, 

τό. 
ταιοι: Ησις, δηὰ ἴῃ ]4π|εβ ἱ. 26, 

μάταιος ἰ5 Δη δάϊεςῖνε οὗ ὕνοὸ τεγπχίπᾶ- 
τίοηβ; γεῖ ματαία ὀοσουτϑ 1 ΟΟΓ. χν. 17; 
ματαίας, τ: Ῥείετ 1. 18. 

γες. το. αἱρετικὸν ἄνθρωπον: 8ι. 
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ὁ παραιτοῦ, 11. εἰδὼς ὅτι " ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει, 4 8661 Τίπι. 
ὧν ΄αὐτοκατάκριτος. 

ἶν. 7. 
ε Ῥευϊ. 

Χχχίϊ, 20, 
12. Ὅταν πέμψω ᾿Αρτεμᾶν πρός σε ἢ Τυχικόν, " σπούδασον ἐλθεῖν εἰς, βετε 

πρός με εἰς Νικόπολιν - ἐκεῖ γὰρ ἢ κέκρικα ' παραχειμάσαι. 

1ϊ, 1.5. 
12, χχνὶϊὶ. σὰ, τ Οος. χνΐ. 6, οὶ υχΧΧ. 

ῬΑὺϊ] ρᾶββεβ ἴοπὶ ἴπ6 τερσεῃεηβὶῦ]α 
ορίπίομβ ἴο ἴῃς πιᾶπ Ψῃο ρῥσοραρδῖεβ 
τε. Ηες ἰδ τε βάπιεὲ κίπὰ οὗ πιᾶῃ 
45 ἴδε φιλόνεικος οὗ τ Οοτ. χὶ. 16; οΓ 
“Ὡς τῃλῖ τεξυβειῃ ἴο δας τς σδυτοῖ ̓̓  
οὗ Μδῖι. χνιΐ. 7; Ὡς ἰΒ οὗὨ “1πεπὶ Ὡς ἢ 
εδυβε ἀϊν᾽βίοπβ δπά οοςδβίοῃβ οὗ βευτη- 
ὉΠ πρ,᾽ Εοπι. χνί. 17. Τῆε ἴεγηι αἵρεσις 
ἰδ ἀρρεά ἴῃ ἃ ποη-οὔεπδῖνα βεῆβα ἴο 
πε βεςίβ οἵ ᾿υάδἴθπι, Αςἰβ ν. 17, χν. 
5, Χχνὶ. 56. 81. [κε τεργεβεηῖβ ἴδ ς 
7ενν8 δβ 80 βρεακίηρ οἵ τῆς Οπείβιίδη 
ΟΒυσγοῦ (Αςῖβ χχίν. 5, χχνἱἷ. 22), δηὰ ὅ8ι. 
Ῥδὺὶ] 88 γεβεητίπρ [18 δρρ!ἰοδιίοη οὗ τῃς 
τογπὶ (Αςἰβ χχῖν. 14. Τῆς Αροβῖῖς Ὠἰπι- 
δε ἢ υ8ε85 ἴδε νογά ἰῇ δῃ υπίανουγαρδ!ςα 
86η86 (1: Οος. χὶ. το; 6]. ν. 20), 48 ἀοεβ 
2 Ῥεῖ. 1. Σ. Α φοτηρατίβοη οὗ 1: Οος. χὶ. 
το ψ ἢ σ ]Ομη ἰϊ. το βυφρεβῖβ {πὶ 
αἵρεσις ἰηνοϊνεά τῆς ἐοττηδείοη οὗ ἃ βερα- 
ταῖς βου (8ο Ἐὰν. πὶ. Βεγε, “)αεέἑοι 5), 
ποὲ τρογεὶν τἢς ποϊδϊηρ οἵ δϑεοσζαπὶ 
ορὶηΐοπβ, οσ ἴπ6 ἰδνουτίηρ ἃ ροϊΐου ἀϊ- 
ἔετεης ἔσο παῖ οὗ τῆς ΟΒυσοῦ τυ εγβ. 
Τῆε νουθεσία δλἀάτεξδεά ἴο ἃ πιετηθες οὗ 
Βῦςἢ ἃ αἵρεσις νουϊὰ Ῥε οὗ ἐπε παίυτα 
οὗ ἃ νετῦδ] γεπηοπδβίσαηος, ροϊπεῖηρ οὐἱ 
τῆς δββεης δ! ὑποϊγίβιίδη ομδγαςῖος οὗ 
πεεάϊεβθ βεραγδίίοη. [ἐ ἰβ ενίάδπε τμδὲ 
ἴδε αἱρετικὸς ἄνθρωπος ψου]ά ὃς Ὀεγοηὰ 
ΔΩΥ ΟὨυγοῆ ἀΐδοὶρπθ. Τῆς ροτγπ)γίβδίοη 
οὗ ἃ βεοοηὰ διίϊετηρὶ δὲ γτεοοποι]ϊδιίοη ἰδ 
Ῥεοῦδον ποῖ υποοηπεςιεὰ νἱῖϊ οὖς 
Ἰμογά᾽ β οουπβεῖ, Μαῖς. χνἱ. 15. 
παραιτοῦ: Ηανε ποέλὶηρ ἰ0 ἀο τοὐἐἢ 

λένε. ϑεεποίθοη ι Τίπι. ἵν. 7. Τῆς νογὰ 
ἀοεβ ποῖ πεο}ββασν ἱπιρὶν ἅτ ἔοσπιδὶ 
ἐχοοπηπιιηϊοδιίοη. ϑυοῦ ρτσοοεάυγα 
Ψψουὰ θὲ υππεσεββᾶγυ. Ἐχοοπηημπίολ- 
τίου ΔΒ ΠΟ ἴεοσσοσῖβ ἔοσ ἴποβς ψνῆοὸ ἀδ- 
Ἰἰδεγαιεῖν βεραγαῖς ᾿πειηβεῖνεβ. “ Μοπεσα 
ἀεβίπε. αυἱὰ εηὶπὶ ἰυναῖ) ἰδίογεμι 18- 
νᾶγεβ᾽᾽ (Βεηρεὶ). 

ψετ. τσ. εἰδώς : σἰκεε ἐλοι νιαγεεέ ἀποῖυ. 
ἐξέστραπται: τμδυέγεες ἐδξί. Ατρὺ- 

ταὶ ὙἱὩ ἃ πιᾶπ νΒοβε ὑᾶ88] στηςπίδὶ 
ςοηνϊςτίομβ ἀϊθες ἔγοπθ γοὺσ οὐνῇ, οὐ 
ΨΏοβα πη πλ8 δὰ ἃ εὐνὶβὶ, 18 τῆοσα 
Ὑβεῖοι οὗ Ὀγεδίῃ. Π 

αὐτοκατάκριτος : ῥγοῤγίο ἑμάξείο ἐοη- 
ἀενιπαίμς (Να]ᾳ.). ἧς ἰδ βεϊ -εοπάετηπεὰ 
Ὀεοδυδβε Π18 βερδσζδίίοη ἔγοπὶ ἴῃς Ομυσο 
ἰ8 ἀπε ἴο Βϊ8 οὐνγῃ δοκπονϊεάρεά ας. Ἡς 

Β Αοἰε ἰἰϊ. 13, χχ. 16, χχν. 25, χχνϊϊ. Σ, τ Όος. ἷΐ. 2, νἱϊ. 3), 2 Οοσ. 11. 1. 

13. εδῆ την .« ΓἬετε ουϊγ, 
3 ὩΟΙΧΧ. 
8εε 2 Τίπι. 
εὶς χχνὶϊ. 

οδηποῖ ἄθην (μι δἰβ νίεννβ ᾶἅγῈ δπίᾶροη- 
ἰδεῖς το ἴμο86 ννῃϊοΒ Βα οησε δοοερίςα 89 
ἀτῦς ; ἢς ἴδ σοπάεπιπεά ὉΥ δὶβ ἔογγμεσ, 
δηᾶ, 48 51:. Ρδὺὶ νου βᾶγν, 18 πῖογε 
δη] ρμξεηεὰ 561. 

Ὗν. 12-14- ΟὐΟπΊα ἴο ΠΊ6, 85 Β00ῃ 85 
γοῦ οἂπ ὃς βρασεὰ. Εοσγννατά Ζεῆδβ δηὰ 
ἈΡΟΙΙοΒ. [κε οὖς ἐτίεπάβ ἴῃ Οτεαῖα σὸ- 
ταεῖλθεσ ἴδδὶ ἔγυϊτυ πεβ8 ἴθ ροοά νγοσίβ 
ἰ5 δε οης τῃΐπρ πεεάξῃ] ἔος ἔπ 6πὶ. 

Μεῖ. 12. ὅταν πέμψω πρός σε: [ἰ ἰδ 
πδῖυγα! ἴοὸ βϑιρροβε ἴἰπαὶ Ασϊεπιᾶβ οἵ 
Ὑγοδίουβ νουὰ δκε ἴῃς ρίας οὗ Τίτυβ 
858 δροβίοὶἐς ἰεραῖς ἰπ Οσεῖς ὙΠὶβ τεπὶ- 
Ῥοσάγυ δχεγοίβε οὗ δροβίοϊίς Ξξυρεγίπεεπά- 
δῃοα πιᾶεῖκβ ἃ βίαρε ἴῃ ἴῃς ἀενοϊορτηεπὶ 
οὗὨ τλοπδγοῆίοδὶ ἸΟΟ8] ερίδοορᾶου ἴῃ ἴδα 
ἰαῖες βθῆβα. 
᾿Αρτεμᾶν: Τῆς πᾶπιε ἰ8 “ἀτεεκ, 

Τοστηεὰ ἔγοπιὶ Ἄρτεμις ρετθᾶρβ ὃν ςοῦ- 
τεδοϊίοη ἔσοπι Ατιοτηϊάοσυβ, ἃ πᾶπὶ6 σΟπΊ- 
τῇοη ἴῃ Αβία Μίπογ᾽᾽ (Νν. ἵκοςκ, αγῖ. ἴπ 
Ηδβείηρβ' Ὁ. Β.). 
Τυχικόν : ϑ8εε ποῖβ ου 2 Τίτγῃ. ἷν. 12. 
Νικόπολιν: Τῆς δυδδοτίριίοη ἴῃ τπ6 

Ἰδῖες Μ55. δ ἴδε επὰ οὗ ἴδε ερίβεϊε, 
άφη ἀπὸ Νικοπόλεως τῆςΜακεδονίας, 

ἴοΠοννβ τὰς ἀτεεῖκ ςοτηπιεηπίδίοσβ (Ὁ ἢ γγ8.» 
Τβεοά., εἰς.), ἰῃ ἰΔεπεγίης τἢ18 ΝΊοο- 

118 ἢ ἐπδὶ ἰη Τῆσαςς, οα ἴῃς Νεβίυδβ ; 
δι ταλίκοβ ἃ βιυρί ἃ πκίδίακα ἰπ ποῖ ρεῖ- 
οεἰνίηρ ἴπᾶῖ ἐκεῖ ργονεβ (πὶ 51. Ρδὺὶ] 
ΜΆΒ ποῖ δὶ ΝΊΤοοροΙβ ννῆεη ἰἢς ἰεῖτοσ νν38 
ντιτῖεη. [ἔνε δ ρροβε τῃδι ἴῃς βιτυδιίοι 
οὗ 8ι. Ρδυϊ, ἤθη ντιτπρ 2 Τίπι., τυδὲ 
δᾶνε Ὀδδη βοπιενδεσε Ὀδεῖννεεη Παἰπιδιία, 
Ὑδεβεαϊοπίςα, Οογίπιῃ, ΜΙϊεῖὰβ, ΕΡΠεβυβ 
διὰ Ττολβ, ἴπεη ΝΊΤΟΟρΡΟΙ ΙΒ αὐ Νέξέμνε 
νου Ἱά πηεεῖ τῃς πεεάς οἵ ἴπε οδβε. Βυϊ 
τῆς πιοσε ἱσηροσίδης ΝίςοροἹβ ἰπ Ερίγυβ 
᾽ὲ8 ἔουπὰ πιοῖα ἔδνοισ υἱτἢ τηοάεγη 
βοϊιοίδσβ (βεε ατῖ. ὃν ΝΥ. Μ. Κδπιβᾶν ἱπ 
Ηκδβιϊηρβ᾽ Ὁ.Β.). 
παραχειμάσαι: [ἰ 18 ΡοΒΒ101ε (δι τῆς 

νἱἰπῖοσ 18 παῖ πιεπιίοπεὰ ἴῃ 2 Τίπι. ἱν. 
2:1. Τῆς δροβίῖε ννγὰβ ποῖ δἰννδυβ ρεῖ- 
πιϊτιοά ἰο Ἔχεγοῖδβε ἴδε ρί ἔτ οὗ ργορῆςου, ἱπ 
τῆς βεῆβε οὗ Ὀεΐπρ' δὶς ἴο ἔογεϊε!! ἔαϊυσς 
ενεπίβ. Ετσοπὶ {π|8 ροΐπι οὗ νίενν, Τἀεγέ 
1 πανυε ἀείεγνιὶμεά ἰο τοὐμέεν τλὰὺ Ὅς ΠΟπὶ- 
Ρατοὰ υἱτἢ τῆς φατε 1 ἀποτυ ἐλαέ γε αἷΐ 
οον 5λαῖ! 566 ιν ζαο πὸ πιογε (Αοῖβ χχ. 25). 

γεῖ. 13. γομικόν: [πη ἴῃς δὔβεποα οὗ 
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μηδὲν αὐτοῖς " λείπῃ.2 
νεῦ. 
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14. 

Π͵|Ι. 14-ἰρ. 

μανθανέτωσαν δὲ καὶ " οἱ “ ἡμέτεροι 

Ι βεε: Τίτου. Ῥᾳ καλῶν "" ἔργων " προΐστασθαι εἰς τὰς ᾿ ἀναγκαίας "χρείας, ἵνα 
ἷ. 17. 

τι Αεεχν, μὴ ὦσιν " ἄκαρποι. 
3, ΧΧ. 38, ὦ 
Χχί. 5, 
Ἐοπ. χν. Α,, 3 
24.1 (οτγ. ὑμῶν. 
χνί. 66,11, 
2 ζος. ἰ. 
16, 3 ]οΒη δ. Ὁ 866 Τίϊ. ἱ. 5. 
χ. 24,1 (ον. χὶϊ. 22. 

“- 
(1), 1υυκς (2). ἸοΒῃ (13), τ Οοσ. χνὶ. 22, δν. (2). 

150 
ΟΡ ἬΠ ΚΡΕΡ, ἀ, ε, ἔ, νῃ. 

ο Ἧετε οἱἱ ". 
5 οί ΥἹ, 3, χχ. 34, χχνὶϊ. το, Εοπι. χίὶ. 13, ΕΡΏ. ἱν. 29, ῬΏΪΙ. 11. 25, ἱν, τό, το. 

2 Ρεῖ. ἱ. 8, Μαῖε. χἱϊ!. 22 (Ξ- Μασὶς ἵν. 19), 1 Οος. χὶν. 1:4, Ερδ.ν. τσ, 10ἀ6 12. 

15. ᾿Ασπάζονταί σε οἱ μετ᾽ ἐμοῦ πάντες" 

ἄσπασαι τοὺς " φιλοῦντας ἡμᾶς " ἐν " πίστει. ἯἩ χάρις μετὰ πάντων 

ῬΥες. 8. ᾳ ὅεε: Τίπι. 1. 1. τ Αοἰὃ 

υ Μεῖῖ. (5), Μαεὶ 
ν ϑεει Τί. ἱ. 2. 

ΝΡΌΡΗΣΝ οης ουτϑῖνε ; ̓Απολλωνα ΕΟ; κε (αῤοίίο ὁ αῤοϊϊοπεηι) ; ̓Απολλώ 

3λίπῃ ΝΜ 0", 37, 47", ἀδους τὨϊγίδεη οἴ ογβ. 
5 1ῃ8. ἀμήν ΜΕΠΡΕΕΟΘΉΚΙΓΡ, ε, ἢ, ᾳ, νε- (ποι [1 4.), δγττ. 
Αἀδὰ πρὸς Τίτον ΝΟ, 17, ἴο ννῃϊςἢ Ὁ δάάβ ἐπληρώθη; ΑΡ δἀά ἐγράφη ἀπὸ 

Νικοπόλεως ; ΕΟ δᾶνς ἐτελέσθη ἐπιστολὴ πρὸς Τίτον; Καὶ δΔ8 πρὸς 
Κρητῶν ἐκκλησίας πρῶτον ἐπίσκοπον χειροτονηθέντα, ἐγράφη ἀπὸ 
Μακεδονίας. ϑ πιεῖν ΗΙ,. 

ΔῺΥ δχδηρῖς οἵ 1818 ννογὰ θεΐῃρ υϑεά 88 
{πε δαυϊναϊεηι οὗἨ ἰερίεῥεγίίες (Νυ]ρ.), 
7μγίδοομδμδέμα οἵ 7εγισῥογείμς, ἴϊ ΒΘεπὶδ 
Ὀεδί ἴο αβϑϑυπιε πὶ Ζεπδβ νγ88 ἃ νομικός 
ἴπ τῆς ἀϑυ8] Ν,Τ. βεῆβα, ἂἃπ ἐχρεῖῖ ἴῃ 
τῆς Μοβδὶς }νἂνν. 
᾿Απολλὼν : Εοτ ΑΡΟΪ]οΒ, 8ες δγξς]ς ἴῃ 

Ἠδβιίηρβ᾽ Ὁ. Β. 
πρόπεμψον: 5“: ὕογισαγὰ ο»π ἐδπεῖγ 

Ἴοιγηεν, ῥγαενιδείε; σαι ἀεάπιοο ἰβΒ τδς 
τεηδετίης ψνἤετα ἴῃς ννογὰ οσουγθ εἶβε- 
ψἤετε. 86ε τεῆς, 

νεῖ. 14. Τῆε δέ ἄοεβ ποῖ πιᾶτίς δῃ 
ΔηιΠεβὶϑ Ὀεΐννεεη οἱ ἡμέτεροι ἀπά τδς 
βεῖβθπ8 ΨηῸ Βᾶνα )υ8ῖ Ὀδεη τηδηιίοηςεά, 
αὐ 8 τδῖπει γεδυπιρῖῖνς οὗ νεῖβε 8; τε - 

Ρεδϊΐηρ δηὰ οπιρῃδβιβίηρ δὲ ἴμε οἷοβε οὗ 
τς Ἰεῖτεσ τπδὶ δι οἢ 5.1. Ῥδὺὶ δὰ τυοβὲ 
αἱ πεαδτῖ, ἴῆς οδαηρςεά [ἷνε8 οὗ τε Οτεΐδῃ 
ςοηνετῖβ. οἷ ἡμέτεροι οὗὨ σουζϑα πηεδῃ8 
ἐλοϑε οὗ Ομ ζαλίμ ἴῃ Οτεῖς. 

καλῶν ἔργων προΐστασθαι: ὅ8εε οη 
νεῖϑα 8. 

εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας : ΤῊς δεβὶ 
ΠΟΙΠΠΠ ΙΔ Οπ ἴπΐ8 εχργαββίοῃ ἰδ 1 
ὙΠ ε58. ἱν. 9-12. ΑἸΒουρῇ καλῶν ἔργων 
προΐστασθαι ἀοε3 ποῖ πιεᾶη ἐο ῥγοΐε5ς 
λοπεεί τε βεῤξώρς γεῖ ἴτ 8. ρῥἰδίη ἴγοπι 
81... ΡΑυ} 8 ἰεϊξετβ ἴπδὲ ἢς νουϊὰ τερατγά 
τδε εαγηΐηρ οὔς᾽Β ον Ὀγεδά τεβρεςιΌ]ν 
88 ἃ «ςοηάϊείοη ρῥγεοςεάςεης το ἴῃς ἀοὶηρ 
οὗ ξοοὰ ψοσκβ. Τῆς ηδοθοσαῦν τοαπίς 

ίτον τῆς 
ἱκοπόλεως τῆς 

ἴο ψ» δὶ ἢ δ᾽ Πυβίοη 18 τηδάς δὲ ἴἢς πιαίη- 
ἴεπδηςε οὗ οπεβεῖζ δπὰ [δηλέϊν, ἀπὰ δεὶ 
ἱπᾳῷ Ὀτγεΐδγεη Ψ ὯῸ δῖα ὕπδῦ]ε τὸ δεὶρ 
τπετηβεῖνεβ (Αςῖβ χχ. 35; Εοπι. χίϊ. 13; 
Ερῇ. ἵν. 28). Τ δ νίενν ἰ8 Ὀογπα ουὔξ ὈῪ 
τῆς τεάβοη υνὩ] ἢ ἔο!ονβ, ἵνα μὴ ὦσιν 
ἄκαρποι. ὅεε ]οδῃ χν. 2, ΡἢΪ]. ἵν. σ7, 
(οἱ. ἱ. το, 2 Ρεῖ. ἱ. 8. 

γες. 15. Εἰπδὶ ϑαϊυϊδιίοη. 
οἱ μετ᾽ ἐμοῦ : ΤΙς Ῥτεροβίτίοη ἰ8 ἀϊ- 

ἔετεπι εἰβεννπετε ἰη Ρδὰ]; οἱ σὺν ἐμοὶ 
πάντες ἀδελφοί, 61]. ἱ. 2; οἱ σὺν ἐμοὶ 
ἀδελφοί, ΡΗϊϊ. ἱν. 21. οἱ μετ᾽ αὐτοῦ 8 ἃ 
ςοπϑβίδηϊ ρῆγαβε ἴῃ ἴπ6 ϑυηοριϊϑῖ8, ΤΒεσε 
ἷ8 ἃ βἰ πη! τ υ8ςε οὗ μετά ἴῃ Αςῖβ χχ. 34 (ἃ 
βρεεςῖ οὗ 8:1. Ῥδυ]᾽8), δῃὰ ἴῃ 2 Τίπι. ἱν. 
ΣΙ. 

τοὺς φιλοῦντας ἡμᾶς ἐν πίστει; Τὴν 
“αὐικ (Ξεα ποῖε οπ σ Τίπι. ἴ. 2) 18 ἐμαὶ 
ψΒϊοἢ διηἀ8 ΟἸγβείδπβ τορεῖποσ τῆογε οὐ 
1488 οἰοβεῖνυ. Τἰπιοίῃν δηά Τίτυβ νεγα 
8:. Ρδυ} 8 τέκνα ἐν π' τ; οἴδεῖβ τοῖα 
τόσα ἀἰβεδηοὶν τεϊδιεά το Ὠΐπι, που ρἢ οὗ 
δε βᾶπὶεὲ ἐδ, “ἴῃς Πουδεδοϊ ἃ οὗ 
ξαϊτῃ "". 

Ῥεδη Αστοϊΐδρε Ἐοδίηβοη (Εῤλεσίαης, 
Ῥ. 281) ρῖνεβ δενεγδὶ Ἐχδπιρ εβ ἔγοπὶ ραρυτὶ 
οὗὨ βἰτηῖας ἔογπιυ δ οἵ οοδίη, Ἔβρθςοίδ! ν 
ἴνο, ΨψῃίοΝ τοδά, ἀσπάζον . .. τοὺ 
φιλοῦντες σε (οςἁ ἡμᾶς) πρὸς ἀληθίαν. 
Τηΐθ βυξρεβῖβ ἴῃς τεηάεγίηρ μεγα, ἐλοσο 
τοῖο ἰοῦε τις ἐγμὶ». 
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81. Απμέδπογολῤῥ, Ρίαοε απὰ αίε.----Τς εχζεγηαὶ ενίάθηος ἴον ἴῃς 
δαυςῃοηείο ἐν οὗ [Πἰ8 Ερίδβεϊε ἰ8 βυηοίεηεν βίγοηρ ; ἰξ ἰβ ἱηοϊ υἀδα ἀπιοης 
{δε Ῥαυϊπε τγίτἰῆσα ἰῃ τῃς οοἰεοιίοη οὗ Νίαγοίοη ; Τεγία δ ππεη- 
τἰοηβ (Ὠΐβ ἰη 8 4 ἀν. Μαγο. ν. 42. [11 ἰδ α'βο πηεπείοηεά, ἰῃ σοηπηοχίοῃ 

σῖ ἴῃς Ῥαβίογαι Ἐρίβεὶεβ, ἰῃ τῇς Μαγαϊογίδη Ἐγασιηεης. Οτγίρεη 

Δϑογίρεβ ἰξ το 51. Ραυὶ (Πονι. ἐπ Μαΐέξῃ. κχχῖϊ,, χχχίν.) ; Εσβεδίμβ 
γϑοκοηΒ ἰΐ ἀπιοηΐ ἔπε ὁμολογούμενα (Η. Ε. ἰ11. 25) ; Φεγοπηε, ἰπ Ὠί8 οοη1- 
πιδηΐαγυ οὐ ἴῃς Ερίδβι]6, πχεητίοηβ ἔπε ἕδος (ῃδί 8 σεηαΐπεηθβδ 88 
ἀἰϑρυῖεά Ὀν βοπιε Ὀεσδύβε ἰξ ἀϊά ποῖ ἔγεδῖ οἵ ἀοοίγίπαϊὶ πιαϊζεγβ; ΠῈ 
ΒοΙ 8 δας ἰξ ψουἹὰ ποῖ ανε Ῥεεῆ γεςοεϊνοα ὃν ἴπ6 Οδυγοῦ ἔγοηιχ [86 

Ῥερίπηϊηνσ πηε88 ἰξ αά δε ὅ5., Ραυΐ 8. Τῆς ἕδος παῖ ἰξ ἰ8β ποῖ 
τηδητοησά ἴῃ ἴδε βιι-ἀροβίοϊίο ΠΠταγαΐαγα σδηηοΐῖ ἐχοϊζε δαϑρίοΐοη, ἴον 

ἰῖ8 Βῃογίη688 δηά ἔπε ομαγδοΐος οὐ [8 σοηΐεηΐβ βι 8 Πσο Θητν δοσουπξ 

ἴον 1ῃ18 ηοη-πχεηιίοη, ΤΏὭς ἱπίεγηαὶ ονίάθπος 18 δα 81} βίγοης ; [86 
Ἐρίϑεϊε Ῥδαγβ ἴδ ἱπιρτεβ88 οἵ πε Ῥαδυϊΐίης βρίγις τπγουρῃουΐ; ἀπά οης 
[88 ΟὨΪΥ ἴο σοπιραγα ἴῃς νοσαθυΐαγΥ δηά βέγίε τε ἐποδβα οὗ ἴῃς οἵδ 

Ῥαδαϊίπο Ερίβεῖεβ ἴο Ὀε οοηνίποδά δ οηςε [ῃδί 5:. δὰ] στοῖε [{. ΝεγΥ 
εν απηοης πιοάδγῃ βοῃοίδγβ γο)εςῖ ἰ[8 Ῥαυϊπα δυϊπογβῃΐρ ; να Μἴδηςη, 
ἴον δχαηρίθ, βηάβ ἃ αἰ συν ἴῃ τῆς “ βαγργίβίηρ πιίχζαγα οὗ βίησυϊαῦ 
Δη4 ρῥΙαγαίὶ Ὀοΐἢ ἴῃ δε ρεγῦβοηβ βρεακίης δηὰ ἴῃ ἴῃς ρεγβοηβ δά άγεββεά. 
ΤῊΐβ ἀουδ!]ε ἔογπι ροίηΐβ αἴ οὔσα ἴο βοπῖα ρεσυ αγίεν ἰῃ [Π6 οοπιροϑβὶ- 

εἴοη οὗ τῆς Ἐρίϑε]ε. [{ 8 ποῖ ἃ βίγίε δαὶ 18 ἠδζυγαὶ ἴο ΔηΥ̓ πα ΠΟ 
͵ἰ8 τί εἰης ἔγεεϊν δηά απεγαπιηλεῖεά, ψῃεῖῃεγ το οης ρεγϑοῆ ΟΥ ΠΊΔΩΥ ἡ 

(Επογοὶ. Βὲδὶ. ςοἱ. 8695). ϑυσῇ «ἃ ἔμε!ε οδ]εοκίοη ἰ8 861{-οοηἀεπΊηα- 
ἴογγ; Ὀυξ ἢς σοηζίημαβ: “Ηδεγε, 48 ζγουσῃπουϊ ἴῃς αἰβουββίοη, ἴῃ 6 

σοηϑίδητν γοεσυνγγίης αυσϑιίίοηβ ἃ8 ἴο ἴῃ6 γεδϑοη ἴοῦ ἴῃ βεϊβοϊίοω οὗ 

τῆς ἔογιηβ, ψογάβ, ἐχργεββϑίοῃβ δάἀορίεά, Βπὰά ἐμεὶρ δῆβτγεῦ ἰῃ ἴΠς6 οὔ- 
βεγνδίίοη (ῃδΐ ἴῃε Ἐρίϑι16 νγὰβ ψγίζζεη απάον ἴῃς ἰπῆπδηοε οὗ ἃ ρεγυβαὶ 
οὗ “αι ϊΐης᾽ ερίϑι168, εβρεοίδ! ν οὗ ἴῃοβϑε ἴο ἴῆ6 Ἑρβεαβίδηβ δηὰ 
Οοἱοδββίδηῃβ ᾿᾿ (ἰδ4.). Τα 8 48 πη 8ἃ8 ἴο 8ᾶν ἴπδί ἴῃ ἕδος ῃδϊ ἃ 

ψγίτοῦ ἰ8 τυγιτίης ἴῃ 8. ἀϑυδὶ βἴγ]6ε ἰβ ργεβαπιρίϊνε ενϊάθηςς ἔπαξ Πἰ8 
βίγ]ε ἰ8 Ὀείης ἱπιαϊεά ΌΚ βοπιεοης εἶϑεὶ Τῇα μπιίπαΐε νεγραὶ σοπ]- 

Ῥαγίβοηβ ψῇῃϊο νη Νίαπεη ἰΔΌμΔῖε8 Ὀεΐψεθη τἢ18 δηὰ ἴῃς οἴδπεογ 
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Ῥαυϊπε (86 ψουὰ πίϊτε “" Ῥαυμης") Ἐρίδβι!εβ οοηβιζυϊεβ ἃ βίγοηζ 
Ῥγοοῦ οὗ ἰάεητν οὗ δὐτπογβῃΐρ Ῥεΐνεθη π6π|. ΟΡ] εοἴογβ {πὸ τῆς 
ψγίτεγ πχεητοπεά ἄγε, οὗ σουγβα, ἐχοερεοηδὶ ; ἃ8 δ Π|οἤογ βαυ8, “ {Πα 

411 Ὀωξ απηίνεγδα! ᾿υἀσπιεηξ ἰ8 παῖ ΡΒ δηοη Ὀεϊοησβ ἴο ἴδε ἰεδϑβὲ 

ἀοιυδεῖμ! ραγί οὗ [με Αροβεῖε'᾽ 8 ψογί " (ἱπέγ. ἰο ἐμ Ν. Τ. ρ. 127). 
Τῆς Ρίαρε οὗ ψτιτίης δὰ ἴῃς Φαίε οὗ ἴῃς Ἐρίβεϊα ἀγα πιυΐζυδ!ν 

ἀειογηίηίης ; 81. δα] νψ88 ἰπ ργίβοη θη δε τγοῖς ἱξ, ἐπεγεΐογε ἴῃς 

Ἐρίδβε!α πλαβὲ ἤανα οοπῖα εἰζμεν ἔγοπι Οξβαγεα (Αοΐβ χχίν.-χχνΐ.), οὐ 
ἔγοτῃ ἔοπιε (Αςῖβ χχν ϊ!. 80) ; ἔῃ εἰπλε οἵ ἴῃ686 ἔτο ἱπιργίβοηπιεπῖβ 88 
Α.Ὁ. 58-68 ; {πε ναϑὲ πηδ) γι ν οὗ τυγίϊεγϑ ἄγε ἀργεεϑά ἔῃαξ {πε σγουρ οὗ 
Ερίβε!εβ το τῆς Ῥῃϊρρίαηβ, Οοἱοββίδηβ, Βρμεβίδηβ δπὰ ἴο Ῥῃϊεπιοη 
σψεγα πγίτεη ἔγοπι ΠοπΊε (866, ἔογ ἔῃ γεαβοῃβ ἴογ [18 νίενν, [ὐἱσῃείοοι᾽ 5 

Ρμεπρῤῥίαης, ΡΡ. 80 88); τῃϊ8 ψουἹὰ παῦτον ἴῃς ἀδίε οὗ οὐγ Ερίξβε!ε 
ἄονη ἴο βοπχενῆετε Ῥεΐνεεη Α.Ὁ. 60-68. ΑΒ ἴο ἴδε χαεϑβίίοη ψῃεῖθοῦ 
ῬμΠαπιοη 8 γίτθη δαγὶν οὐ ἰαῖε ψ τίη (ἢ 8 ρεγίοά, [18 ἀδρεηάβ 
ἀροη ἴδε δῆβνεγ ἴο ἴῃς αυεϑιίοη 45 ἴο ψῃοῖπενρ (ἢς Ἐρίβεϊε ἴο {πε 
ῬΒΙΠρρίαηβ βῃου!ὰ Ὅς ρίδοςεά βαγὶν ἰπ ἴπῈ Ἐοπηδη οδριϊνι ἐγ ἀπὰ ἴῃς 
τῆτες οἴμεν Ερίβε[68 ἰαΐεγ, οὐ υἱοδ ὑέγδα, ἴογ ἴξ ἰ8 σεπογαι!!ν δ] ονοά 
ἐδαῖ τῆς ΕρίβΕ]ε ἴο τῆς ῬῃΠΠρρίδηβ βίδπαάβ αἰοπο, ἔμπα οἔπον τἤγες ἡ γα 
τΣνίτεη δηά ἀεδβραϊοῃεοά δὲ οὐ αροιξ ἴδ βδη)6 {ἰπι6θ. Βογ ἃ ἔμ]! 

αἰδβουδβδίοη οὗ [Π68ε χιεβίίοηβ γεΐεγεηος πιαϑὲ ὃς πιδάς ἴο [ἰσῃιξοο 8 
ΡΠ ρῥίαης, ρρ. 80-46; ἤεγε ἰξ Μ}} Πᾶνα ἴο βϑυῆος ἴο βανὺ {παῖ τῇς 
τιοβὲ ργοῦδθῖε γεδὺ ἴον ἴῃς ἀαΐε οὗ Ῥλέϊεριοη ἰ5 Α.Ὁ. 62. 

8 1, Οεραδίοη αμά Οοπίθηἐ5.--- ΑἸ πουσῃ τῆς Ἐρίβεϊα ἰ8 ὔοΐ {μα 
ΟὨΪγ οἠς οὗ ὅ:. Ραυ 8 δἀὐάγεββεά ἴο δὴ ἱπαάϊνίάιαὶ συ ῃίοἢ ἢδ8 σοπια 
ἄονῃ ἴο υϑ, ἰζ 8 ἴ[ῆ6 ΟὨΪΥ οπς οὗ 8, πιαίηϊν, ῥγέναίε σῃατγδοῖογ ; ἔογ 
ΔἰΒουρῇ ἰπ ἔπε ορεηίης βαϊαἱξδξίοη Αρρῃίΐα, Αγομίρριυϑ απά ἴῃς ΟΒυΓοΒ 
ἴῃ ῬῃΠδηηοη 8 ἤουβῈ αἀῦὸ δα άγοβϑβοα 848 γ1ὲῈ}}1 48 Ρῃ]!επιοη Πἰπηβοξ, 

Ὡδνογῃεῖ 688 ἴῃς σοηϊεηῖβ οὗ ἴῃς Ερίβεϊε ἀεὶ] τυ ἱτἢ ἃ ρεγβοηδὶ πηδίξογ. 

ΤὮε πεαγαβϑὲ ράγα οἱ ἰῃ τῆς ΝΤ. ἰ5 8 δθοῇη, δἀάγεββεά ἴο “ Οδίιι8 πα 

ὈῬεΐονεά ". Τῆε Ερίβι[ε ἰ8 δὴ δρρεδὶ πιδάς Ὁγν 5:. δα! ἴο ῬΒι] πιο 

οὐ Ὀεἢ 41} οὗ ἴῃς γυπαναν βίαν, Οηββίπηαϑ. ῬὨ απο 88 ἃ οἰτίΖεΩ 

οὗ Οοΐοβϑβε (ο",. ΤΟΙ. ἱν. 17, ῬΗΠεπι. 2, 10-.12, αηά 8εε (ΟἹ. ἱν. 9) ; δα 
ννογά νδϑ τιοβϑὲ {ποῖὶγ ργεδομεά ἤδγε ἀυγίης [6 ρεγίοά ψῃίοῃ 81. 
Ῥϑὰϊ βρεπὲ δὲ Ερβεβυβ, ἔγοηι σῇ ϊοῃ σεηῖγε ἢἰβ ἰηθαεησε εχίεηάεά 

σνίάεῖν (β8εα Ασίβ χίχ. 26,1 Οοζ. χνί. 19); ῬῃΠ]Πεπου 88 ἀπιοηρ ἴΠ6 
οοηνογίβ πιδάς ὈΥ δῖ. δαὶ Πίπιβε! ἢ (βεα Ῥῃιεπι. 19), αηὰ δ εν θην 

Ὀεςδπ,6 ἃ Ζοδίου 8 ψόγίεγ, βίπος 8:, δαὶ ἀρρίϊεβ τῆς {6 συνεργός ἴο 
Βίην; {παξ ἢε ψ88 ἰονίηρ δηὰ μοβρίςδθίς 18 οἰεδαῦ ἔγοπι νν. 5-7. 

Οπεβίπιῃαϑ, ἔῃ ς ἱπηπηεαϊαϊε σαιι8ε οὗ ἴῃς Ερίϑεῖε, σῇο μαά για ΑΑΥ 
ἔγοῃι 8 πηδϑίεγ, δΑ'βο Ὀεσδπῆα ἃ σοηνεγί οἵ 8:1. δα] 8 (νεῦ. 10) ; ἔγοηι 

νεγ. 18 1 ψουἹά δἰπιοϑὲ βεεπὶ 885 Ἰπουσῇ ἢες Παά οοπηηίξεά ἃ {πεῖ ; 
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ἰ 80, ἔμε γτεδβοη οἵ ἢίβ μανίῃηῷς γύη αἀνὰν ψουϊά ἤανα Ὀδοη ἴεαγ οὗ 
Ῥαηίβῃπιεηξς, 8:1. Ρϑα} 5 ἰηβαξδησα ἀροη Εἰπὶ πλιϑὲ αν Ῥέη βέγοην ἴο 
μάνα ἱπάυςοά Πίηι ἴο τεΐϊατη. Τα ἢδπΊε Οπαβίπηβ, κὸ ῬὨΙ]απΊοη, ἰ8 

Ῥηγγυρίδη ; ἴογ βοῦῆε γεάβοη οὔ οἵμες Ῥῃηγυρίδη βίαν ψεγα γεσαγάεά 
Μἰ ἢ σοηϊεπιρί : Φρὺξ ἀνὴρ πληγεὶς ἄμεινον καὶ διακονέστερος (πἸεηςοηεά 
ΌΥ Νίηοεηξ 48 Ὀείης αυοϊεά ὈΥ ννΆΙΙοα, Ηἰδί. ἐδ ἰ᾿ ὁδοίϊαυαρε ἀκαη5 
ἰαπεϊφμξδ, ἰϊ. 61, 62), ΤΏ παπὶαὲ 8 ὑΈγῪ σοπιπΊοηΐν σίνεη ἴὸ 
βίανεβ, πὰ ἀρρεᾶγβ ονϑῦ Δηὰ ονεῦ αραίῃ ου ἰηβογίριοηϑ ἃ8 ἴπ6 πδπΊ6 
οὗ ἃ βίανε οὗ ἃ γεεάπΊδη. 

Τῇε Ιεξξον ἰῃ ψῃίοῃ 51. δα] ἱπεεγοεάββ ἕο Οπαβίπιιϑ γὰ8 8βεηΐ 
ΌΥ Τγοπίουβ, ψῆο ψαβ σοίησ ἴο Οοἰοββεε δηά [,δοάΐοβα ψίξῃ οἵμπεγ 

Ιεξξεγβ ἔγοπι ἢἰπὶ ἴο ἴπ6 σπυτοῆαβ ἴῃεγο. Νοιῃίης σου] ἐχοεεά {πὰ 

αἰεςτοπαῖς ἰαοίζξα!ηε688 ἀἰβρίαγεά πῃ {πε Ἐρίβεϊα ; ἴῃς ἀεἰσαῖε ΨΥ 

ἰη ψῆΐϊσῃ 81. αὶ οσοπιρίηεβ ἴῃς ἀρρεδὶ ἴο 41] παῖ ἰ8 Ὀεβὲ ἴῃ 

Ῥμίεπιοη νὴ ἃ φεπείε, γεῖ αἰδιίποϊς αββεγίίοη οὗ ἢἰβ οσσῃ δῖ ογίεν 
(8εε νν. 8, 9, 21) ἰ8 νεγὺ βιίγικίησ. Τῆς Ερίδεε 8 ἃ ψζηθββ ἴο δα 
δίψῃ ἀεπηαπάβ ψῃΐϊσῃ ΟὨ γι βείδηϊν πλακα8 ἀροὴ τηδῃ; δηά ἴῃ ΨΑῪ 
ἴῃ ψῃϊοῃ ἰξ ἔεαοῆθβ ἴπε απίνεγεαϊ Ὀγοϊπεγῃοοά οὗ πιδὴ ἰοφεῖπεν ψ ἢ 
{δε εἴεγηδὶ γαῖ παῖ ομα πηδῃ ἰ8 Ὀεϊζεγ ἤδη δποίμον---οῦ ψογβε--- 
δηά (Παῖ {πεγείογε οἱδββ αἀϊβείηοτίοηβ [16 τὶς ἐπα πδΐαγα οὗ τῃίησβ ; 
1818 18 ἀποῖμεον 846 οὗ ἰ[8 ρεγηιδηθηΐ ναΐαθ. Τῆς ροννεῦ οὗ ἴῃς Οοδβρεϊ 

Δηὰ πε ποδίε οδμαγαοῖεν οὗ 8:. Ια ἂγὲ ἴῃεῈ ἵνψο ποῖεθβϑ βοιπάεαὰ 
τῆγουφπουῖ; οΥ, 88 [ἱσῃζίοος 80 ψ 611] Ἔχργεβ86β ἰξ, ἴῃς βρεοΐδὶ ναῖας 

οὗ ἴῃς Ερίβε!: [168 ἰη τῆς ἕαςξ [πα “ Ὡονἤογε ἰβ ἴῃς βοσίαὶ ἰηβασηοσε οὗ 
με Οοβρεὶ πιοῦα βεγίκἰησῖν ἐχογίεά, ποῆεγε ἀοθϑ {ῃς ΠΟ ΠΥ οὗ τῆς 
Αροβίῖς᾽ 5 οδαγδοῖεν γεσεῖνε ἃ πῖογε νἱνία ἐ]Π δεγαξίοη τΠδη ἰη ἘΠ ΐ8 δο- 
οἰάεηξα! ρ᾽εδάϊησ οὐ Ὀεῆδί οὗ ἃ ΓυπαδΥ 8ανε"᾿. 

8111. δίαυεγγ, ϑειοίδῃ απᾶὰ Κοπιαη.---ΤῊς ἀπεδβιίοη οὗ βίανεγυ 850 

οὈνίουϑν βυσρεδίβ ἰἴ861 ἴῃ σοπποχίοη τ τ ἘΠ|8 Ἐρίβεϊες παξ ἃ βῃογὶ 
βεοξίοῃ οἡ ἴῃς βυδήεσξ 866 π|8 οα]εὰ ἴογ. [τ ἰβ ποῖ δπουσῇ ἴο γεξεγ 
οηΐν ἴο ΕοπΊδῃ βίδνεγυ, δἰ πουρῇ Οπεαβίπχιιβ νὰ 8 ἃ βίανε πὰ Ῥῃϊ]επιοα 
ἃ πιδβῖον ὑπάορ ἴῃς ἢοπιδῃ γένη; ἴον 81. Ραυΐ ψδβ ἃ Ηεῦγεν, δπὰ 

τε Ηδῦγενν οοποσρίίοη οὗἁ Βίανθγυ τηυϑῖ, ἐπεγεΐογε, Ὀ6 ἴδίθη ἰηΐο 

δοσοιπί 848 ΜῈ]]. ““Θ΄ανογν ψὰ8 ργαοιβεά ὈὉν ἴῃς ΗἩεῦγενβ ἀπάον {πα 

βαποζίοη οὗ ἴῃς Νίοβαϊο ἰανν, ποῖ [688 [ἤδη Ὁγ ἴῃ Οτγϑα 8 δηά ἘοπΊδηβ. 
Βα [Πουφσῇ {πε βαπηα ἰῇ ὨὩδπΊε, ἰξ 88 ἴῃ ἰἴ8 δοΐα8] πογκίηρ "---ηά, 
ψ6 πιδὺ δάά, 'π [8 μος ἕμθογν δηά οοηςερτίίοη---“΄ δοπηεϊῃίην τ ΠΟΙΥ 
ἀϊδεγεης " (ἱρπείοος, Ῥλέϊεριοη, Ρ. 3139). Τῆε Ηεῦγεν ἰαννβ γεραγά- 
ἰηρ 5βίανεγυ ψεγε Ἔχοθοάϊησίν ἢαπΊαπεα, ον Ἡδῦτγενν βίανεβ Ὀεϊοησεά ἴο 
ἴῃς Οονεηδηΐ ρεορίε, ἴον ψῃϊοἢ γεάβοη 8180 ἔΠῸῪ ψαγε γεραγάθα ἃ8 
τηΕΠΊΡΕΓΒ οὗ {πεὶγ ουγηθγ᾽ 8 απ ν ; ἴΠοῪ τπεγείογε δα {πεῖν βοοίαϊ, ἃ8 
Μ611 28 {δεῖν γε! σίου γρῃϊβ. Α Ἡεῦγον βίανε οουά ποῖ Ῥὲ κερί 
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845 8ιΟἢ ἔογ πιογε (ἤδη βὶχ γεαγβ αἵ ἴπε ουξείάο, (πἰε88 ἢς Ὠἰπηβο! ἢ 

νι ϊβῃεά ἰξ ; ἴῃ ἰαντγβ οοησογηΐης ἴΠ6 τεἀεπηριίοη οὗ ἃ βίανε ἃγὲ νεγῪ 

Ἔχρίοτ, Βαῖ ονίηρς ἴο τπ6 σοηάϊτίοπβ οὗ βοοίεςν ἰπ αποίεπε {ἰπ|68 
ἴπογα σῇ δα πο ἀοιδέ παῖ ἃ β8ῖανε νψ88, 88 ἃ γιιἴς, πχασῇ δεῖξον ΟΥ̓ ἴῃ 

ἃ βόῦνςε σοηάϊξίοη ἔμδη ἰξ Πα σοῦ ἔγοο ; ἰξ νγὰβ ἴον [8 γθαϑοη ἰδέ 

της Ηδθγονγβ πὰ ἃ βϑρεοίαὶ ἰαὺν ἰαγίης ἄοννῃ ἴῃς ργοσεάυγε ἰῃ πε 
᾿ςᾶ86 οὗ ἴῃοβε Ψῆο ἀεβίγεά ἴο σοηζίηπα Ὀοηάπιεη “ἔογ ὄνεγ". Αο- 

σογάϊης ἴο δεγ, χχχίν. 8-24, ποσανεγ, ρεγπμαποηΐ ἐπβἰανεπιεηΐ οὗ ΗθὉ- 

ΓΕ τηδῃ δηά ΜψοΟπΊδη 8 βίγοημσί ἀεηοιηοεά 88 ἃ δἷπ σῇ ϊοἢ Μ|}] Ὀγίησ 

δροαιξ πδεϊοπδὶ ἀἰβαβίοῦ. Ασοογάϊης ἴο ἴμεν. χχν. 45, 46, Ὡς Ηεῦγον 
Ψ,48 ρεγπηεα ἴο Ὀὰν Οεηε 6 δ[αναβ, ῆο ὈεοΑΠΊΣ Ραγβοηδὶ ργΟΡΕΓΕΥ 
δηὰ ψεγε ἱπῃογίζεα Ὁ. ἴῃς οσγηογ᾽ 5 οὨ!]Π ἄγεθ. Βαῖ ἔπε οσπεγ᾿ Β ροννοῦ 
ΟΥΕΓ δί8 8΄ανεβ ᾿γὰ8 βίγιοιν {ἰπ|ϊϊεὰ ὉΥ ἴῃς ἰατ; [ἢ ἢδ ρῥυηϊδῃοά ἃ 
βἷανε ἰῃ βιςῇ ἃ ΨΑῪ 88 ἴο σᾶιι86 ρεγπιδηθηΐ ὈΟΘΠῪ ἱπίαγν τῆς 8ανα 

ξαϊηεά ἢί8 ἔγεεάοπι 88 σοπιρεηβαδίίοη ; ἰἢ ἃ τπηδϑῖεν σῃαβίϊβεα ἢϊ8 βίανε 
80 8ἃ8 ἴο οδι186 Πἰβ ἀδαίῃ, ἢς ν88 ἰγεδίεα 48 ἃ πηιγάεγεγ. ΤΏρδη, αρδίη, 

ϑοοογάϊησ ἴο Ηεῦγεν ἰανν, ἃ βίανε ψῇο δά εβοαρεὰ νγὰβ ποῖ ἴο 6 
ἀεϊνεγεά ἃρ αραὶπ ἴο Ὠἰβ πιαδίεγσ, ὅ8:, Ρδα! Ἵσδηποῖ, οὗ οοαγβε, ὈῈ 

δοςαβαά οὗἩ πανίης Ὀγόκδη [Πΐ8 ἰατν ἰῃ ἴῆς οαβὲ οὗ Οπαβίπβ, βίησς ἴῃς 

Ἰαϊίεγ γεζυγηεα νοϊαπιίαγιν ; Ὀὰξ ἰξ 8, πονγανοσ, ροββίδς παῖ σῃεη 

8:1. δα] τοῖς, “ Εογ ρεγῆαρβ ἢς νψδ8 {πεγείογε ραγίεά ἔγοπι πες ἴοῦ 
8ἃ 8648οη, παῖ ἴδοι Βῃου ἀδδβὲ ἢᾶνα ἢἰπιὶ ἔον ὄνογ,᾿ ἢς ἢδά ἰῃ πηπά ἴῃ 6 

ἷανν οὗ ἴῃ β'ανθ᾽ 8 νοϊιπίαγν γεΐαγῃ ἴο [8 πιαβίογ ἰῃ ογάδγ ἴο γεπιδίῃ 

Πί5 “Βοπάπηαη ἴον ἐνεγ᾽᾿ (Ὠειξ. χν. 16, 17), αηά τπουσῆς οὗ πον δαὶ 
ἴᾶνν ῃδά Ῥεδη “ ἔμ 8116 ἀ" γ τς τεδοπίηρ οὗ ΟἩγίβι (βεε Ναί. ν. 17). 

Μαςῇ δποίεηξ ἐγδαϊτίοπαὶ πιδίζεγ ἰ8 σοηϊαϊποά ἰη Ταϊπηυάϊςα! τυγῖῖ- 

ἰηρδ; ἰξ 5, ἐπεγείογε, ἱηζεγεβείηρς ἴο ποΐε οἠς οὐ ἔψγο ἀαέα ἰῃ ἴΠε8ε οἡ 

ἴδε βυρήεςξ οὗ δβἷαναβ; ἰξ 8 βαϊά, ἕο δχβαπΊρία, [μαξ ἴῃς πιαβῖογ οὗ ἃ 

Ηξεῦγεν 8'ανε (πδῃ οὐ ΜψοπΊδη) πλυβὲ ρίαςς Ὠἰπὶ οα δῃ δαιδ! ν τ [ἢ 
Βἰπιβεῖ “ἴῃ πιοαῖ δηά ἀγίηκ, ἰη Ιοάσίης δηά Ὀεά-οἰοῖῃε8, αηά πλιδὲ ας 
τοναγάβ Ὠΐπι ἰῃ ἃ Ὀγοιεγῖν πδηποῦ," 80 (ἢδί ἃ βαγίης ἰβ ργεβογνεά ἰῇ 
Κιδάπεμίη, 20α τῃαῖ, ““γβοβοονογ Ὀυγ8 ἃ ΗἩεῦγον βίανα θυ ἃ πταϑίοῦ 

ἴον Βίπηβεῖ ". Αργαΐη, ἴῃ ἴὰνν σοησογηΐϊηρ ἴῃς δβοαρεά βίαν, γεξεγγεά 

ἴο αρονε, 8 ἰῃ ἔμε Ταϊπιυά σοπϑβίγαεά 48 δρρίγίηρ ἴο οπα ψῆο 8668 
ἔγοπι ἃ ρίδος οαξβίάε πε Ηοὶν [ἀπά ἱπίο ἰξ ; Ὀαξ ἐῃε βίαν πιαϑβί σίνε 
ἴῃ πγχαβῖος ἔγοπι νοπΊ μα 88 δα ἃ Ὀοηά ἴον ἢἰ5 ναΐμο ; [ἢ ἴΠ6 πηδϑῖογ 

γΓεΐμβεβ ἴο πηδημηγὶξ ἴῃς βίανε Ὁν ἀδεά, ἴῃς σουγί ργοϊδοῖβ ἴῃς ἔογηεγ 

Ῥοπάπηδη ἴῃ ἢϊ8 γεΐαβαὶ ἴο βεγνε ἔυγίπογ (Οσ έέίμ, 46α). Δσοογάϊης ἴο 
ἙΔΌΡίηΐοα] τοδοίηνσ ἃ ΓαηαννΑΥ βίανα γῇ ἰ8 γεσαρίαγεά πη8[ πΠΊΆ Κα σοοά 
τῆς εἰπγα οὗ Πβ αῦβεησο ; ἰἢ 118 ἰ8 ἐγαάϊεοπδὶ δηὰά δηςίθηΐ ἰατν, ψ Ὠϊςἢ 

8 ΝΕΓῪ ῬγοῦΔΡ ες, ἰξ ἕῆγοννβ δῃ ἱπιεγαϑιίης βίάἊ-ἰσῆξ ἀροη οὐν Ἐρίβεϊε ; 
ἴῃ ἴῃς βγβῖ ρίδος, ἰξ πιᾶν, ἰπ ραγέ, πανε Ῥεδη δε γϑάβοη ἔογ ϑ8:. Ραυ 8 
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ἰῃηβίβίδησε οὐ ἔπε γεΐυγη οἵ Οηεβίηγχαβϑ ἴο ἢίβ8 πχαβίογ ; δπά ἰῇ ἴδε 86- 

σοῃά ρἴίδοας, 1ἰξ πᾶν ἢανα βοηπια Ὀεδλγίησς οὔ ἴῃς ψογάβ ἰῇ νν. 18, 19, 

“Βα ἰ Πα μαϊῃ ψγοησεά ἴΠεε δὲ 4]], ογ οσεῖῃ ἔπεα αὐσῆξ, ρυῖ παῖ 
ἴο πιίηε δοοουηῖ; 1 Ῥϑαΐ ψεῖϊε ἰς ἢ ἡγίης σὴ Παηά, 1 Ψ1}} Γεραν 
ἐε᾽᾿ ; τῇδε ἰαβϑῖ ψογάβ ἄγ ρεγῇαρβ πιεδηῖ Πξεγα! νυ, ἔπε γείεγεηος Ὀείης 
ἴο πτδημ8] ἰαθουγ, οὐ ἴῃς {ππῸ, νυν σῇ 51, Ῥϑαμ! νγὰβ ργεραγεά ἴο ὑἀπάεογ- 

ἴδε ἴῃ ογάδγ ἴο πιαῖα ἃρ ἴογ τῆς {ἰπ|6 ἰοβὲ Ὁν Οπεβίπιαβ, {π|8 ἰοβὲ 
τἰπης μανίην ργεβιπιαθὶν οσσαβίοηεά 1088 ἴο ΡΒ ]επιοη. Ἐογ ἴα αδονα 
866 υγίπεν Εχοά. χχί. 2-11, [,ον. χχν. 39.54, θευῖΐῖ. χν. 12-18, χχίϊὶ. 

16, 17 (156, 16 Εν); Ηαπιθυγρεν, Κεαϊ-Επογοὶ. 465 μάσηίζιι ἰ. 

Ῥ. 9347; ϑειοὶεἢι Ἐπογοῖ. χὶ. 404 ἢ, 

ΤὨεβα ἔἕενν ἀαία ατὲ βυβῆοίεης ἴο βῇονν ἴδε βρίγιξ οὗ πιεγον δπὰ 
ξε!ονν-ξεεἰίησ τί οἢ ομαγδοϊεγίβεά εν βἢ βίδνεγυ. 

ὑεζεεῖν ἀϊδεγεης ἔγροπι 8 γα8 ἴῃς ἘοπΊδη βυϑβίθηι ; [8 18. νγ6 1] 
ἀεβογίρεά ἰῇ [Γἰρσῃίοοι᾽ 8 Οοἰοσοίαης απάὰ Ῥ ὶϊεγποη, ρρ. 8320 δ΄, δπά 
ψ ἢ σγοαΐ τηϊπαΐεηεβ8 ἰπ δ! οπ’ 8 ἢ ἐσέ. ἐς 1 ἐδείαυαρε ἀαης [᾽ απ εϊ- 
φμῖίέ (2ηὰ εἀ.), ψὨΙΟἢ 8 ἴῃς οϊεῦ δυϊμογίν οα ἔπε βυδ)εσῖ. Εοῦ 
ἀεῖα!18 οοποεγηίηνσ βίανεγυ ἰη {πε Ἐοιηδῃ επιρίγε γεοούγβε πηυβὲ θα 
Βαά ἴο ἴῃεβε ψογίβ; ἀπά ἴογ ἃ ἀεβογίριίοη οὗ ἔπε ἀρρα ας πιογαὶ 

εἤεοῖβ οὗ ἴδε ἰηβεϊξατίοη ἀροη Ὀοτῃ πιαβίεγβ ἀπά βίανεβ, 866 Νίηοεης 8 

Οογεπεπίαγγ, ρῃ. 168 . ΜνΏΙϊς τἤεγα ψεγε ἀπάουδίεαϊν ἐχοερίίοηβ, 

ορ., 4.δ., ἴ[ῆς ἰεζζεν ψγιζζθη ὃν ἴῃς γουησον ΡΙίην (ΕρΡ. ἱχ. 21), φυοΐϊεά 

Ὁγ [ἰσδείοοξ, οῤ. οἷέ, ρ. 3816, [ὴς σεηεγαὶ γυ]ε ψὰ8 ἴδας ἴῃς ΒοπΊδη 
δυϑίεπι νγἃ8, ργϑαοιίσδα!ν, τη δης με βἰ8 οὗ ἴῃ εν 8}. 

81:. Ιφυ 8 δἰείϊαάς τοναγάβ ϑίδνεγυν πιυδὲ Ὀ6 ἀπάεγβίοοά ἴῃ ἐδα 

Ἰίσμὶ οὗ τῆς Δεν 8ῃ βυϑβϑίεηι ; [8 σοηίαίηεα ψὶτΠίη ἰζβε 1 ἘΠ 6 σεγπβ οὗ 
τῆς ΟΠεϊβείδη σοησερείοη οὗ πδη, ψῃϊοἢ τγα8 Ὀουμηά βοῦηεγ οἵ ἰαΐοῦ 

ἴο Ῥγονβε ἔαϊαὶ ἴο βίδνεγυ. “Βεη ἴῃε Οοβρεῖ ἴδυσῆς ἔπαΐ Οοά μαά 
πιδάς 411] πίε δηὰ πψοπίε ἀροη φαγί οἵ οηἊ ἔΆΠΩΪΥ ; τῃδξ 41] Αἰκὸ 

ψεγα Ηἰ8 βοῃ8 δηὰ Ηἰβ ἀδιυρῇξεογβ ; παῖ, ψΠπαΐενεῦγ σοηνεπίίοηαί ἀϊ5- 
τίησείοπβ Παπίαη βΒοςσίεῖν πιὶσῃξ δεῖ αρ, πε βαργεπιε Κίηρσ οὗ Ηξανεη 

γοέμβεα ἴο δοκπονίεάσε δὴν; {παῖ πε βίανε, ποϊ νι Πϑίδηάίῃς ἢί8 

βίανεγυ, ψ8 ΟἾγίβι᾽ 8 ἔγεβάπγχδη, δπά ἔπε ἔγεε, ον ϑίαπαϊΐην ἢἰΒ 

ἰρεγίγ, ψὰ8 ΟΠ γίβι᾽ 8 βίανε; ψῃεη τπ6 ΟΠ γῆ σαγγίεα οαΐ [Πΐ8 ργίη- 
οἷρίε Ὀν δἀπικειίης τῇς 8ανε ἴο δῦ Πίσῃμεβι ργίνιεσεβ, ἰηνι της Πἰπὶ ἴο 
Κηδεὶ βἰάς Ὁ. 8ἰάε ψιὶτ 8 πηαϑῖεν ἂδἵ [ῆς β8πΊ6 ΠΟΙ͂Κ ἴδδ]ε ; ψῆεη, ἴῃ 

βδογέ, ἔπε Αροϑβίοϊίς ργεσερῖ τμαξ "ἴω Ὁ γίϑὲ 6808 18 βεϊπεγ θοηά ποῦ 
ἔγεε ̓  ψ 8 ποῖ οπΐῃ γεσορηΐβοά, Ὀυϊ δοἴεά προη, ἴδῃ βίανεγν νδ8 

ἀοοπηεά" ([ἱρῃείοοξ, οῤ. εἰέ, Ρ. 825). 
ΔΙΝ. Ζἰἰογαέμγε :---- 

[ἱσπείοος, Οοἰοςεῖαης απά Ρ᾿ϊονιοη, 1884. 

νου ϑοάεη, “ ῬῃΠαπΊοη,᾿ ᾿η ἩοϊεΖσηιαηη᾿ 5 ΠΠ απα Κοηιηιεπίαγ, 1891. 
ΜΟΙ, ΙΝ. 14 
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Νίηοεηξ, “ ΡΒ Θπιοη,᾽" ἴῃ ἴῃς ἱπέεγπαξίοπαὶ Ογϊεϊοαὶ Οοημμεμίανν, 

1897. 

Τῆς δγείοῖεβ οὐ Ῥηϊθηιοη ἰῃ Ηδϑβιίησε᾽ οί. οὗ ἐπε Βὲδὶε δῃὰ 
ΟΒμογης 8 Επογοὶ. ΒΊδίϊοα. 

ἙἘον ἴδε αὐϑτενίαξίοηβ ἰῃ ἴῃς Αρραγαΐῖι8 Ογίείοβ 866 ἔδῃε Ἰηΐγο- 

ἁἀυςείοη ἴο δέ. ϑαηιεδ. Τῆς Οὔεεῖκ αχὲ ἰ8 παὶ ρυδ!ἰδηεαά Ὁν Νεβίϊε, 

1907. 



ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ: 

1. ΠΑΥΛΟΣ "δέσμιος 2 Χριστοῦ Ἰησοῦ καὶ Τιμόθεος ὁ " ἀδελφὸς « Αεἰε 
Φιλήμονι τῷ “" ἀγαπητῷ ὃ καὶ “συνεργῷ ἡμῶν, 2. καὶ ᾿Απφίᾳ τῇ 

χχὶϊὶ. 18, 
ΕρΒ. ἐἰΐ. 
ἢ “ἀδελφῇ " καὶ ᾿᾿Αρχίππῳ τῷ " συνστρατιώτῃ ἡμῶν καὶ ὃ τῇ κατ᾽ υ Οὐι. ἰ. τ. 

ς Αεἰδ χν. 
᾿ ᾿ 25, οα;. 

χνί.ο. ἁ οτω. χνὶΐ. 3, 9, 21, ΡὮΪ]. ἰΐ, 25, Οοἱ. ἵν. 11,3 [οδη 8. ε Εοπι. χνΐ. : Οογ. υἱΐ. 15, 
ἶχ. 5. οἱ. ἱν. 9, 17, 2 Τί. 1. 3. κε ῬΗΪ]. ἰϊ. 25, οἷ. 2 Τί. 1ϊ. 3. δ (Οἱ. ἱν. 15. 

Ἰφπιστολη πρ. φιλ. ΚΙ,. 
85... αδελφω Ὁ Ἔ. 
4αγαπήτη ὈΚΙ,, τεςς; Ὁ ομασγίβϑίπιδε 
τη. 

γεῖ. 1. δέσμιος Χρ. Ἰησ.: ἴο 
51. Ρδυΐ δῇ ὄἌνεῃ τῆοσς ργθοιουβ [{|Ὸ τπδπ 
ἴδε ἀδυδ] οβῆςϊα] ἀπόστολος Χρ. ᾿Ἰησ.; 
ο΄. ν. 13, ἐν τοῖς δεσμοῖς τοῦ εὐαγγ.; 
“δεν ννεγα ποῖ βῃδοκίεβ νυ ϊοῃ 5861 δά 
τἰνεῖεά, Ὀυϊ 4 οπαίη ἢ νδϊοἢ ΟἸγίβὲ 
δδά ἱπνεβιεὰ πίπι; τῆυβ ἴπῪ ννεῖ ἃ 
Ῥαάρε οἔ οὔϊεε... " (υἱρμείοοι) Ὑῆῖ8 
τε οὗ βοπους ἰβ ομοββη, δηὰ ρἰδοςὰ ἰῃ 
τῃς ἐογείτοπι οὗ τῆς Ερίβεϊς, ποῖ συ τῆς 
ἰάεα οὗ τουςίπρ ἴδε Ὠεατὶ οὗ Ρῃ επιοη, 
Ὁυϊ ταῖποσ ἴο ργοοϊδίτῃη τῆς δοπάαρε ἴῃ 
ΨΏΙΟΒ ἀνε ἴσας ΟἸγίβιίαῃ πιυδὲ δε, 
δηὰ τπεγεΐοσα 4180 ἴῃς “" δεϊονεὰ ἔεϊϊονν- 
νόσος "᾿ ῬὨΠεπίοη. Τῆς εἰτἴα 15 τηδδηΐ, 
ἴῃ νίενν οὗ δαὶ (οἱοννΒ ἰη τς Ερίβι]6, ἴὸ 
τουοἢ ἴῃς Τοπβοίεηςα γαΐπες ἵμβᾶπ {δε 
Βεαγι.--τι μόθεος : Δββοοίδιεὰ ἰῇ 
δῖ. Ρδυΐ ἰῃ Αςῖβ χῖχ. 22, 2 Οου. ἱ. σ᾿, ΡΏ1]. 
ἰ,. τ, ΟΟἹ]. ἱ. σ᾿; ἢῖ8. τηδεπιίοη μεγα ροϊπίβ 
ἴο δίδ Ρεζβοηδὶ ἐγ οηἀβηΐρ ννπ ῬΠΠς- 
ποηι ἀδελφός: οἴεπ υδεὰ ὃγ ἴῃς 
ΑΡοβῖῖα πε ἣς ἀεβίγεβ τὸ ὃς Ἔβϑρεοίδ! νυ 
βυτηῃρδίῃεῖς ; Βετς, τπεγείογς, ἵπε εἰ ρῃδ- 
δἰ8 15 ἱπιθδηάςά ἴὸ Ὁς ὕροη ἴῃς τβουρῃὶ 
οἵ τῇς Ὁτοιπεγῃοοά οὐ 411] ΟἸ γί βείδῃβ ; 
τὴ 15 βίηϊβοδηι ἰῃ νίενν οὗ τῆς οδ]εςῖ οὗ 
τῆς Ἐρίδις.--Φιλήμονι: ὅ8εε [ηττ..8 11. 
--συνεργῷ: νψδεη {πεν πδὰ ννοτκεά 
τορεῖποῦ σαηποῖ Ὀς βαϊἃ νι οαοτγίδιπῖν ; 
Ῥεσῃδρβ πῃ Ερδεδυβ οσγσ Οοΐοββαε. Ῥχγοῦ- 
ΔΟΪν ψνμδὲ ἰβ πιεδηΐ ἰβ τῆς ἰάδα οὔ δ]] 
ΟὨγιβιίδηβ Ὀεὶηρ ἔε]]οννενοτίκοβ. 

γεν. 2. ᾿Απφίᾳς τῇ ἀδελφῇ: Α 
Ῥπγυρίδῃ ἤδπιε, οἴϊεη οοουττίπρ Οἡ ἢ ενο 
εἴδη ἰπβογίρείοηθ. [τ 18 πηοϑὲ παΐυγαὶ ἴὸ 

3 αποστολος ὨἘ“; δουλος 338. 

Ναυὶϊε., Ῥεβῆ., ϑγεβασὶς, Οῆγγβ., ΤὨοοά,, 

ΒΌΡΡΟοΒβε [δῖ βῃεννδβ ἴδε νἱῖε οἵ Ρῃϊ]επιοη; 
δυῖ 8ῆ6 τηυδὲ πᾶνε οοουρίεα 4180, τηοβὲ 
{ἰκεῖγ, ἃ ᾳυδβί-οϑῆςία! ρΡοβίτοπ ἐπ ἐπε 
ΟΒυγοῦ ; τῇ ἀδελφῇ, Τοπιίηρ Ὀεῖννεεη 
συνεργῷ δΔηὰ συνστρατιώτῃ, διρρεδίβ 
το ϊβ, Ἔβρεςί!ν με οτς γα πλεπΊθεγβ πε 
ἱπηροτίδης μαζί τῆς πιϊηἰβίσυ οὔ ΜοπΊεη 
Ρίαγεὰ ἴθ τε εαγὶν Οπυγοῖ, ο΄ ἴδε 
Ἰαῦουτβ, ἐ.Ρ., οὗ Μαῖυ, Τγγυρβδεπα δηὰ 
Ττυρῆοβα, Ρεγβίθ, ἰθπ Ἴοοηπεχίοη ἢ 
ψοπὶ ἴῃς Βεπλ-[ἐοῃηΐοδὶ ἴογτι κοπιᾶν ἰδ 
υδεὰ (8εε τ ΤὭεββ. ν. 12,1 Τίπι. ν. σ7» 
ἴον πε υδὲ οἵ τῃϊ8 ννογά), πὰ Ῥγίβοα ; οπ 
τε ψ δοῖα βυδ)εοὶ 8εεὲ Ηδλγπδοῖκ, Τἀε 
Μὲίςείοη απμὰ Εχβῥαηπϑίοη οὗ Ολγ σε απὶέν, 
ἷ., ΡΡ. 122 ἔ,, τόσ ἔ,,) 363 ἢ. (1908).--- 
᾿Αρχίππῳ: ἴδοῖα 18 ποιδίηρ ἴὸ 5πονν 
τῆδι ἢθ ννᾶϑ ἴᾷς βοη οὐ Ρῃϊ]εἊοπ, γαῖμες 
της Ποπίγαγυ, ἔοσ ὑνὮν βῃου!ά τς βοὴ θὲ 
δἀάτεββεά ἱπ ἃ ἰεϊζεσ νν μος ἀςαὶς τ 
οτς οἵ δἰβ ἔδλιποτ᾽Β βίανεβ ἡ Τῆς ἱποίυ- 
βίοη οὗ δἰβ πᾶτηε πιυδὲ ὃε ἄυς ἴο ἴῃς ἔδει 
παι με οσουρίεὰ δη ἱπιροτίδηιϊ ροβίτἷοπ 
ἰῃ τῆς Ἰοσαἱ συγοῦ (οἷ ἴτας τννοσάβ νη ἢ 
ἴο!ονν πὶ τπε τεχῖ), νυν σ ἢ ννᾶ8 ἴπ 8, ἰπ ἃ 
ςετίδίη βεηβε, ἱποίυδεά ἴῃ τῆς τεβϑροπβὶ- 
ΠΕ νὴ τεραγά το Οπεβίπιυβ. Ατοδίρ- 
Ρ08 οοςυρίεά, ΔΡρΑγΈΠΕΥ, ἃ πιοῦε ἱπηροτ- 
πῆ βοδῖεοα ἐπ Αὐποβο (ϑεε Οοἱ. ἱν. 
17, βλέπε τὴν διακονίαν ποῤϑ ᾳ ἐν 
Κυρίῳ, ἵνα αὐτὴν πληροῖς͵--ἰ Γέρων 
μδὰ οσουρίεὰ δ᾿ δύο οβῆςϊα] ροβιτίοη 
τπηεπείοη νου]ὰ σοτγίδίην πᾶνε Ὀδεη τηδάε 
οἵ 1}, θὰ τῆϊ8 νου 6 πιοβὶ ὑπ] κεῖν ἐοὸ 
δᾶνε δέξῃ ἴῃς οᾶδε ἱξ τῆς ἰΔιῖες δὰ Ὀεεη 
τὰς τΔῖδογ οὗ τῆς ἔογπιεσ. [|κ ἰδ πιοσε 
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ἷ, 3. 
κΕσκ το, σου τὴν ' ἀγάπην καὶ " τὴν πίστιν ἣν ἔχεις ̓  " πρὸς 3 τὸν κύριον 
Ἐρβ: 1.16, 
1: ΤΒεκβ. 
ἷ, 2. 1 ΡΆ]}. 1. 9. τὰ ῖ Τί. ἱ. το. 

τ αι. δ". 

πδίυταὶ ἴο τεψαγὰ Ὠἰπὶ 88 ἴῃς μεδὰ οὗ τῇς 
Ιοοδὶ Ομυτοῖ, Ψῆο ᾿ἱνεὰ ἴῃ τῆς δουδε 
ψ Βεγε τῇς πιειθετβ τηεῖ ἴος νοσβδῖρ (οι. 
ὙΒεοάοτγει 8 νοζάβ, αυοϊεά ὃγ Πἱρδεοοι: 
ὁ δὲΑρχιππος τὴν διδασκαλίαν αὐτῶν 
ἐπεπίστεντο). -- σννστρατιώτῃ: 
οἷν εἰβενῇετε ἰῃ Ν.Τ'.., ΡὨ]]. 11. 25, Ὀυϊ ἕος 
τῆς πιεῖδρῃοσ ο΄. 2 Οοσ. χ. 3, 4,1 Τίω. ἱ. 
18, 2 Τίπι. ἰΐ. 3, 4,-τ-καὶ τῇ κατ᾽ οἶκον 
6: ΩΓ Αοίδ χίΐ. 12, ἔοπῃ. χνὶ. 5, 
τσ Οος. χνΐί. 1ο, (οἱ. ἱν. σ5. ὕρ ἴο τῆς 
τηίγά οεπυσυ να ἢᾶνς πὸ οετγίδίη ενὶ- 
ἄεπος οὗ (ὃς εχίβίεαποα οὐὔὐ Ἴδυγοι 
δυϊάϊηρβ ἴος ἴδε ρυγροβεβ οὐ ννοσ- 
δῃΐρ; 411 τεξεεηςεβ ροὶπὶ ἴο ργίνδϊς 
Βουδβεβ ἴοσ [Πἴ8. [ἢ Εοζως βενεζαὶ οὗ ἴῃς 
οἰάεβε οδυγοθεβ ἀρρεᾶγ ἴο πᾶνε Ὀδεη 
Ὀυΐϊτ οὐ ἴδε δἰἴε8 οὐ ουβεβ υδεὰ ἔοσ 
ΟὨἸγβείδῃ ψνοσβῃϊρ ; δεὲ ϑαπάδλγ δηά 
Ηεδάϊαπι, Κοριαμς, Ὁ. 421, Ψῆο αυοῖς 
τηῖβ ἱπιεγεβιίηρ ράββᾶρε ἔσοπιὶ ἴῃς Αεέα 
ϑκεείπὶ Μανι τὶς, 8.2 (Κυϊπατῦ) : “Οὐδε- 
βἰνίε Ῥγδεξΐεςϊυβ, φιςπὶ τη Ἰοσυπὶ ΟὨγ βαπὶ 
οοηνεδηΐτεπε. Οἷἱ τεβροπάϊι [τη 8, 60 
πυπυπηαυετηαιε σοηνεηίγε 400 ναῖε ἃς 
Ροββεῖ. Αῃ, ἰῃπαυΐε, οεχίβιπλ8 οσλ πε 8 ΠΟ 
ἰπ εὐπάεπι ἰοσυπῦ σοηνεηΐσε 80] 1108 ὃ 
Μιηίπις τεβ ἰΐἰὰ δὲ δαῦδεῖ. . . Τυης 
Ῥιδαίεοϊυθ : Αρε, ἰπαυΐξ, ἀΐςαβ, αιετὰ ἴῃ 
Ἰοουτὰ οοηνεπιδιῖβ, εἴ ἀϊδϑοίρυ!οβ ἴὰο8 
οοηρίερεβ. Ἐεβροηάϊε ᾿υϑθπυβ: Ερο 
Ῥτορε ἄοπιυπὶ Μαγιπὶ οευϊυϑάδπι, δὰ ὃ81]- 
ποὺπὶ ςορποτηςηῖο Τἰπ) Οὔ πυπὶ, Ὠδοίοπυβ 

Ἔο τς χὰ ἰρή ετ. 3. χάρις. . .ε γη: Οὐ. 
Ἐοπι. ἱ. 7, με, ἀδυαὶ βαυϊΐηε ἀρ ρος 
εχο. 1. 2 Τί.) ; ἰξ ἰβ ἃ ςοσηδ πδοη οὗ δα 
τεεῖκ βαϊυϊδιίοη, χαίρειν, ἀπά ἴδε 

Ηεῦτεν οὐς, ὩΣ - [Ια ἂς ΝΙ. 
τῆς νοτὰ εἰρήνη εχργεββεβ ἰῃς βρίγίτυδὶ 
βίαῖε, ΨὨΪΟΠ 18 ἴῃς ταβυϊ οὗ ἃ τίρδὶ 
τεϊδιϊοπδδὶρ θεῖνεεη αοά πὰ πηδη. 
Αςοοτγάϊπε ἴο εν 8ἢ Ὀε] 1, τῆς ἐβεΔ Ὁ} 5}- 
τηεηΐ οὗ ρεᾶςε, ἱπ τπὶβ βεηβε, "γὰ8 οπε 
οΟΥ̓͂τἰῃς πιδὶπ ἑυποίίοπβ οὗ τὴς Μεβϑβίδῃ 
(σσ. ἴυυκς ἱἱ. 14), ἰξ ννᾶδ Ὠεγείη δαὶ Ηἰβ 
ταεάϊδιοτίδὶ ννοσίκς ννὰβ ἴο Ὀε δοςοπηρ ἰβῃεά. 
--πατρὸφ: δεε ποία οη |.88. 113. ο. ΤΒς 
Ρῆγαβε ἀπὸ Θεοῦ . . . Χριστοῦ ἔχρτεββεβ 
1δε εββϑεηος οὗ δυιάδίδπι ἀπὰ ΟὨ τ βε δηϊ ἵν. 

ἀτονς ἀν Ἔξεος» Ζομ,:..... «ὐν 

Ὁ 6). τ ἼΒεεα. ἱ. 8. 

2.4 ΑΟΌ ", ΝΗ. 

γες. 4. πάντοτε: δεϊοηρβ ἴὸ εὐχα- 
ριστῶ, ο΄. ΕρΡΏ. ἱ. 16, ῬῈ]]. ἱ. 3, (ΟἹ. 1. 3,4. 

γε. 5. ἀκούων: ρΡτοῦΔΌΪν ἔσοπὶ ΕΡα- 
ΡὮγαβ, δες (Οἱ. ἰ. 7, 8, ἱν. 12 (ἰρδείοοι). 
--«“τὴν ἀγάπην. . .: ἐκέ., ἰᾷς ἐλ 
ν Ὡς του μάβὶ ἰοννΑτάβ ἴῃς οσὰ [εϑὰ8 
ΟὨσίβε, δηά πὸ ἴον νυνί δου ββονεβὲ 
ἴο 411 τῆς βαϊηῖβ. “Τῆς Ἰορίςδὶ ογάεσ," 
βᾶγβ Γἰρδιίοοι, “18 νἱοϊαῖοᾶ, ἀπά τῆς 
οἴαυβεβ δε ἰηνεσίεά ἴπ ἴπε βεοοπά μαζὶ 
οὗ τῆς βεπίεηος, ἴδ ρΡγοάδυςίηρ, δ ἐχ- 
ἅταρ]ς οὗ τῆς ἤρφυτε οἈ]1εἀ οΒίλκηι ; δες 
(αἱ. ἱν. 4, 56. ΤὨϊδβ σεβ]β μεῖς ἔγοπι ἴα 
ΔΡΟΒις᾿Β βειείηρ ἄοννπ τῆς ᾿Ββουρῃῖ8 ἴῃ 
τῆς βεφυεηςα ἴῃ νδίοἢ ἴμεν οσοὺσ ἴο Ὠΐπι, 
νους ραγίηρ τεραγὰ ἴο βυτηπιχείσγιοδὶ 
διταηρεῖηεηῖ. Τῆς ἢτγεὶ δηὰ βγοαιπεης 
τδοῦρῆι ἰ8Β ΡΒ επιοπ 8 ἰονε. Τῆΐβ βυρ- 
ξεϑὶβ τῇς πιοπιίοη οὐ δῖ5 δ, ἃ8. (Ὡς 
βοῦυτος ἔγοπιὶ ὑνϊοἢ ἰξ βρείηρβ. Τηῖδ 
ραὶῃ τοχυΐῖγαεβ ἃ γείεγεπος ἴοὸ ἴδε οδ͵εςὶ 
οὗ αἰ. Απά τδεη, δὲ ἰεηρτδ, σοπεβ ἴῃς 
ἀεξεττεά βεημεὶ το ἴδε βγβὶ τπουρπι--ἴδς 
τᾶπρε δηὰ ςοπιργεμεηδίνεμεθθ οὐ δΐ8 
Ιονο." --αίστιν: ποῖ “ἐκ ΙΪπ 688," 
Ῥυϊ “41 " (θεἸϊεῦ, οὐ τ ον. χίῖ. 13, 
ΘΔ]. ν. 6,1 ΤΏεββ. ἰ. 3.--πρὸς ...εἰφ: 
τῆς ἀϊθετεηςς ἴῃ τΠεβς ρσοροβίτἰοῃβ ἰδ ποῖε- 
ΨΟΥΕΥ, πρὸς τείετδ ἴο {πε “ ἐαἰ ἢ" το 
ΟὨτγίβε-τνατὰ (οἷ στ ΤΉεββ. ἱ. 8), εἰς ἴο (πε 
Ἰονςε ἴο [μς βαϊηιβ; θοτἢ γε ἀενεϊορεά ἰῃ νν. 
6, γη.--τοὺς ἁγίους: 8:1. Ραυ] ἱπιεπάβ8 
Οπεαβίπηιβ ἴο ΡῈ πουρδι οἵ μεῖς. ΤΒς 
οτἱ ρίπα] εἰσηίβοδηος οἵ τῆς {|ε ἅγιος, Δ8 
ρριικὰ ἴο πιεπ, πΊᾶῪ ὃς Βεεη ἰπ βυοῖ ἃ 
Ῥῆγαϑβςε 88, “Ὗς 5841] Ὀς ΒΟΙ͂Υ, ἔοσ 1, 1πὸ υογὰ 
γουτ αοά, ἀπὶ ΒοΙγ᾽" (μεν. χῖχ. 2). Τὸ (ῃς 
7ενν, ΠἰΚς 8:1. Ῥαυΐ, ἐπε σοτγεβροπάϊηρ τοοὶ 
ἴῃ Ηεῦτεν οοπποιεά τπε ἰάελ οὗ βοπιχει ῃὶηρ᾽ 
βεῖ δραγῖ, ἐ.6., οοπβοογδίεά ἰο τῆς βεγνίςθβ 
οἵ ἀοά (εἶ, 4.ρ.,. Ἐχοᾶ. χχίϊ. 31 [20])}. 
ΤΌε ἁγίοι οοηδεκυαϊεἁ οτίρί πα! πα 
ἐκκλησία; ἀπά ͵υ8ὲ 48, δοοογάϊπρ ἴο τῆς 
πιεδηΐϊηρ ὑπάεε γίηρ τς Ηεῦτον, δαυῖνα- 
Ἰεηὶ οὗ τς ψοτά ἅγιος, βεραγδίίοῃ ἔογ 
(οὐ β βεγνίςς νναϑ ἴῃς τπιδίη Ἴοοποεριίοη, 
80, ϑοοογάϊηρ ἴο τῆς τοοῖ-πιδδηΐηρ οὗ 
ἐκκλησία, ἰξ ςοπποιεὰ δε ἰάεα οἵ ἴδε 
Ῥοάν οὗ ἴδοβε “ οςαἱ]Ἱοὰ ουἱ,᾽" ἀπά ἴδυ8. 
βερασζαῖϊεά ἴγοτῃ ἴῃς νγογὶ ά. 
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Ἰησοῦν "1 καὶ εἰς πάντας τοὺς " ἁγίους, 6. ὅπως ἡ ἢ κοινωνία τῆς ο Ερβ. ἱ. τ, 
πίστεώς σου “ ἐνεργὴς γένηται ἐν " ἐπιγνώσει παντὸς 2 ἀγαθοῦ τοῦ ὃ» Ῥΐ πν αν 
ἐν ἡμῖν εἰς Χριστόν" " 17. χαρὰνδ γὰρ Ἰπολλὴν ἔσχον καὶ ὁ χο, (οῖ" 
"παράκλησιν ἐπὶ τῇ ἀγάπῃ σου, ὅτι τὰ ᾿σπλάγχνα τῶν ἁγίων ἷν ̓  “ο 

"ἀναπέπαυται διὰ σοῦ, "ἀδελφέ. 8. Διό, πολλὴν ἐν Χριστῴ ἘΡδν 
“ παρρησίαν ἔχων "ἐπιτάσσειν σοι τὸ ἢ ἀνῆκον. 9. διὰ τῆνες ὌΚΟ 
ἀγάπην μᾶλλον "παρακαλῶ, τοιοῦτος ὧν ὡς Παῦλος " πρεσβύτης, ἔνεωι. εἰ, 

8,2 (οε, νἱ. 12, νἱΐ, 13,15, ῬΆΪ]. ἰ. 8. 
νἱ. 18, ὙΠ 4: 
γ. 4, (οἱ. ἰἰ. 18. Ζ Ἐρδ. ἱν. τ. 

1 .ὲ χριστον ὨΪ, Δεῖδ. 

ἐυμιν ΜΕΟΘΡ, οὐτδδ., ὅσ, γα, τες. 

ν 2 Οοχ. 1ἰϊ.. 12, Ἐρῃ. {1}. χ2, ΡΒ]. ἱ. 20. χΧΜ 

τα Οος. χνὶΐ. 
υ Μεῖῖ. χί. 28,1 οὐς χνί. 18, 2 Οος. νἱΐ. 13. Υ ϑι 

. 10 " νὶ. ν᾿ , 1Χ. . . 

ΔΊ,αΚε ἱ. 18, Τίς, 1ἱ. 2. ΣΕ ἘΉΘΟΣΟΣ ἘΒΒ 

3. ἐργον ΕΘ, 8, ς, ε, , υϊς. ὁ 0 πηι. ΑΟ. 

δ΄ Ἰησουν ΜΟΌΕΟΚΕΡ, πὶ, Νυ]ς. 
θχαριν ΚΙ,, ἃ, ΝΙρΡ, τες., Οτγβ,, ΤΒβεοά., Πδηι., ΤῊ]. 

τ εχομεν πολλεν ΠΟΚΙ,, 8, τῷ, Ῥεβῇ., ϑυγβδεκ, ΨΌ]σΡ, τες. ; πολλεν ἐχω ἃ. 

8 Ἡδθεηῖϊόβ Νυνὶ. 

νει. 6. ὅπως: δείοηρε ἴο μνείαν 
σου ποιού “9... 5 ἷ8, 48 ἰϊ π᾿ νεῖς, ἰπ 
Ὀγαοκείβ. ἴτ ννουϊά Ὀὲ ποτα υδ02] ἰο ἢανε 
ἵνα Πεῖε.--κοινωνία: ἴδε τεΐεγεποε ἰ8 
το ἰάεπεεν οὗἁ ἔδἢ ; τῆς ἔεΠον ΒΡ ἀπηοη 
τε βαϊηιβ, οὐ ΡΒ. ἰ. 5. Τῆς Ψοσά ἰ8 
υϑεὰ οὗ ἃ ςοἰϊεςιίο οὗ τοηον ἰῃ Ἐπ). 
χν. 26, 2 Οοι. νἱϊΐ. 4, ἰχ. 13; ο΄. Ηεῦ. 
ΧΙ, 16.--τ-ἂν: δες 2 Ὅος. ἱ. 6, ΟΟἹ. ἱ. 29. 
π-ἐπιγνώσει: ἴδε ἕοτος οὗἁ [8 ψγοτὰ ἰβ 
βεεη ἰη ῬΗ]] ἱ. ο..-παντὸς ἀγαθοῦ: 
φ΄. ἔοαι. χίΐ, 2, χνὶ. χορ, Οὐἱ. ἱ. ο.---ὸν ἡμ. 
εἰς Χρ.: ἴξ 8 ποῖ ΟὨΪΥ ἃ αιεβίοη οὗ 
τῆξ ΨὙὯΟ Ὀεηεῆς Ὁγ “ ἔνεσν ροοὰ (Πίηρ,᾽ 
Ὀυς δἷδο οὗ τῆς τεϊδιϊοπβηΐρ ἴο ΟἨγίβι; 
τ΄. Οοἱὶ. 1. 23. 

γεῖ. 7. ἔσχον: τδς δοτγίδε Ἔἐχργεββεβ 
Τόσον πε πιοπιεηὶ οὗ ον ΜὨϊςἢ 
8... Ῥαὺϊ εχρεγίεηοοά ψοη ἢς δελτγὰ 
τοῖβ σοοὰ πεν δϑουϊ Ῥμῃϊείηοη.---τὰ 
σπλάγχνα: τερατάεά 85 ἴδε βεαὶ οὗ 
τῆλε επχοιϊοπδ.--ἀναπέπανται: [ῖἢς 
οοτηρουηὰ “ΕΧργαβ8β6β ἃ ἰοΙΠΡΟΓΔΆΓΥ τα! εἶ, 
τῆς βἰπιρῖς παύεσθαι εχρτεξδεβ ἃ ἢηδ] 
οεββδῦοη " (1ἡρδιίοοι).--ἀάἀδελφέ: ἰδς 
Ρίδος οὔτῃς ννογά πεγὲ πιᾶκεβ ἴϊ ετηρδαιῖς, 
τ΄. αἱ]. νὶ. χ8, ΡΗΪ]. ἱν. σ. 

νει. 8. Διό: ἑ.6..) Ὀεοδυβε οὗ ἰῃς μοοά 
ἰδδῖ δε Βαβ βελγά ςοποεγηίπρ ΡΗϊεσηοα ; 
Βς πιιδὲ Κεὰὲρ ἃρ ἢἰβ τερυϊδιίοῃ.--- π ι- 
τάσσειν: " το ἐπ)οίη,᾽᾿ ος “ οοτητηδη "; 
τῆε ψοτὰ ἰδ υϑεά “ταῖῃες οὗ σοτητηδπάϊηρ' 
ΜὨΪΟΩ δἰἴίδςῃεβ ἴοὸ 4 ἀεῆηίϊε οβῆςς δηὰ 
τεϊαῖεβ ἴὸ ρεισηδηθηῖ Οὔ] χαϊίοπβ ὑπάετ 
ἴῃς οβῖος, τπδη οὗ βρεοίδὶ ἱπ)υποῦοηβ 
ἔοτ ραγιςυας οοσολβίοηβ " (Νίποςη).---τ ὃ 
ἀνῆκον: ἴῃς ῥεπιαγυ πιεαηΐηρ οὗ ἴδε 
νει ἰδ ἐμαὶ οὗ “Βανίηρ αγγϊνε αἱ," οἵ 
“ρδοποά"; ἀπά, υἱεϊπιδίεῖγ, ἔπδὶ οὗ [1Η]- 
1πρ ἃ τοογδὶ οὐδ] ραϊίίου. Ὑῆπε ννογὰ ὁοουτα 

9 αναγκὴν Α. 

εἰβεννβεγε ἴῃ τῇς Ν.Τ. οηἱγ ἰῃ Ἐρῆα8. ν. 
4, Οοἱ. ἰἰΐ. :8. 

νει. 9. εὐοίοῦτος ὧν ὡς: “τοι- 
οὗτος σλη εδπεὰ ΟὨΪΥ ὉΥ ἃ (οἰ οννίη 
δάϊεςξνςε, ος ὃν οἷος, ὅς, ὅσος, οἵ ὥστε 
ψτ τῆς ἰηδηϊανε; πσνοῖ «ἄς "» (γη- 
ςεη(). [ἐ δβ6επΊιβ, τπετοΐοσγε,  ἴο ἴδκε 
τοιοῦτος ὧν 45 τείειτίηρ ἴο. .. μᾶ 
παρακλῶ, ν»Ὡϊ ἢ 18 (Δ ΚεΠ ὑρ ἀρδίη ἰῃ ἴδε 
πεχί νεῖδε; ὧφ Παῦλος. .. ᾿Ιησοῦ πηυϑῖ Ὀς 
τερατάςά 48 (Πουδἢ ἱπ Ὀγδςκεῖβ; τοιοῦτος 
ὧν νου] τε πιδδη "Ὁπα ΠΟ Ῥαβεθοῃεβ᾽". 
--πρεσβύτη πε: {Πἰ8 οΔη Βοδσοεῖυ ὃς ἰῃ 
τείετεμος ἴο ἀζε, ἔοσ ννΐοἢ γέρων ψουά 
Ὅε πῖοσε Πἰκεῖγ ἴο βᾶνε ὕθεπ ἀράς βοαίάερ, 
ἷπ Αςβ νἱΐϊ. 58, δ τῆς πιαγιυτάοπι οὗ ϑ8ι. 
ϑίερῃεη, ἴδε ἴετπὶ νεανίας 8 Δρρίἱεά το 
81. ΡῬδυ]. [Πἱρπείοος πῃ δΐβ ἱπιεγεβείηρσ 
ποῖς οἡ ἴπ 8 νεῦβε, βαυβ: “Ὑδεῖε ἰ8 γεᾶ- 
ΒΟ ἔος {πιπκίηρ ἐπᾶὶ ἴῃ ἴῃς ςοπιτηοη 
ἀΐϊαϊεοι πρεσβύτης πιᾶν δᾶνε θέε υυτϊτέεπ 
ἱπάϊ βεγεμεῖν ἔος πρε φ ἰῃ 5:. Ρδυ}Β 
εἰπιε ; δπά ἰξ 8ο, ἴῃς ἕογπι ἤεγὲ τΏΔῪ δα 
ἄυε, ποῖ τὸ βοῖηε σοπιραγαιίνοϊν ἰαῖς 
βοσῖρεο, δυϊ το ἴῃς οτίριπαδὶ δυϊορταρῃ 
ἰϊβεῖ οὐ το δῇ ἱπιπχεάδϊαϊε ἰγδηβοσίρι ἢ; 
δηὰ πε ρῖνεβ ἃ πυτηδεῖ οὗ ἰῃβίδποεβ οὗ 
τῆς ἔογηϊ π' ύτης Ὀείπρ υδεὰ ἴοτ πρεσ- 
βεντής. ΙἸ{, 48 βεεῖηβ νεγὺ {Πκεῖν, ᾿νε 
Βῃου ὰ ἰγϑηϑ]δίε ἴπε ἱινογὰ “ δπιδαββδάοσ ᾿᾿ 
Βετε, ἴδ ννὲ πᾶνε ἴῃς βιυκὶπρ ράτδὶ εἰ 
ἱπ τῆς ςοηῃίεπιροσασυ ερίδιϊς ἴὸ ἴδε 
Ἑρδεβίδῃβ, νί. 20, ὑπὲρ οὗ πρ ἐν 
ἁλόσει. εϊδδτηιαπη (Γἑελὲ υονι Οϑέδη, 
Ρ- 273) Ῥοίΐπίβ οὐὐ ἴπαὶ Ῥοΐ της νετὺ 
πρεσβεύω, ἀπά τς δυδπβίαπιίνε πρεσ- 

4, αῖς υϑεὰ ἴῃ τῇς ατεεῖκ Οτίεπει 
ἔοτ Ἔχργεββίηρ ἴδς {ἰ|ς οἵ τῆς Τυεραῖιβ οὗ 
τῆς επιρεῖοσ. Ασοοριίηρ ἴδε πιεδηΐηρ 
“φιηδαββδάογ᾽᾿ ἤεθ, ἴδε δἰρηίβολπος οὗ 
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Ὁ 1 Οος. ἱν. γυνὶ δὲ καὶ δέσμιος Χριστοῦ Ἰησοῦ, το. 
14, δ, 
ἦν. 19,1 
Τίαι. ἱ. 2. 

ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ 10- 

παρακαλῶ σε περὶ τοῦ 
ἐμοῦ " τέκνου, ὃν “ ἐγέννησα 5 ἐν τοῖς ὅ δεσμοῖς,Σ " Ὀνήσιμον, 11. 

εα Οοτ. ἵν. τὸν ποτέ σοι ἄχρηστον " νυνὶ δὲ καὶ ' σοὶ καὶ ἐμοὶ " εὔχρηστον, 
15, 64]. 

ἁ ῬΆΪ). ἴ. 7. 
Ζ Οἱ. ἱ. 13. 

Οοὶ. ἱ. 2:. 
4 Τία,. ἰἰ. 21. ὑ1υκο χχιϊΐ. τσ. 

1 πὶ. ἰησον Ὠ"; ἰησον χριστον τες. 
5 μον ΟΟΌΕΚΡΡ, ἃ, ϑυτσ., τες. 

12. ὃν ᾿ὅ ἀνέπεμψά σοι, αὐτόν," ὅ τοῦτ᾽ ἔστιν δ τὰ ἐμὰ σπλάγχνα 7 

5 13. ὃν ἐγὼ ἐβουλόμην πρὸς ἐμαυτὸν " κατέχειν, ἵνα ὑπὲρ σοῦ μοι 

ΚΊμυΚκε ἱν. 22. 

2 Ῥγ, ἐεγω Α, π|. 

40 πι. και ΑΚΟΌΚΨ,Ρ, Ρεβῆ., τος., ΝΗ. 

δ--ῦ αγεπεμψα᾿ σὺ δε αντον ὨῈ,, ἃ, τες.; τεπιϊδὶ ἰδ. Τὰ δυΐεπὶ ΠΠὰπὶ Νυἱς. 
ὅποι Νυϊρα ; ἰά εβὲ νυϊςν. 
Τὰ προσλαβονυ ΟΡ, ἃ, τες. (οἷ, ν. 17); Ἐ βυδοῖρε Νυἱκ. ; τῆς Ρεβῇ. τεδάβ "' ΠΊΥ 

80η" ἴοτ τα ἐμα σπ' 

τῆς ρδββᾶρε ἰ8 πιυοῇ ἱπογεαβθά; ἔογ 
ομπάν Διηδαββδᾶογ πδά (ἢ τίρῃι ἴὸ 
ςοτηπηαπά, Ὀὰϊ ἴῃ τηεγεῖν εχῃογιίηρ Πα 
τῆγοννβ 80 τῇς ἢ πῆογε γεβροηβ ΠΥ Οα 
Ῥμίεοθ. Τὴε ννογά “δπιραββϑαᾶοσ ᾽" 
νου Ῥὲ δἱ [εαβί ἃ8 βϑίγοηρ δΔῃ 4 βϑογιίοῃ 
οὗ δυϊμογίιγ 88 “δροβιίίε᾽"; ἴὸ ἃ ὅτεεκ, 

᾿ πάεεὰ, ποτε 80.--δέσμιοςᾳ: ρετῇαρβ 
τηδῃτοηςὰ ἔογ ἴπ6 ρυγροβε οὗ πἰπῦπρ ἴπδι 
ἰπ γεβρεςῖ οἵ ροηάαρε Ὠὶβ ροβίξίοῃ νν88β ποῖ 
Ὁπ|1|κς τἴπδὶ οὗὨἨ δίπι ἴογ ννοπὶ ἣς ἰ8 ἀρους 
το ρίεδά ; εὖ τῆς ννᾶυ ἰῃ Ὡς 581, Ρδαὰὶ 
Ἰάδηἢ ε8 Ὠίπιβοῖ νἢ Οπαβίπγιβ ἐπ νν. 
12. «. αὐτόν, τοῦτ᾽ ἔστιν τὰ ἐμὰ 
σπλάγχνα, ἀπὰ 17. . . ὡς ἐμέ.---Χχριστοῦ 
Ἰησοῦ: θείοηγρϑ ὑδοιῃ το πρεσβύτης ἀπὰ 
ἴο δέσμιος, οε7΄΄. ν. τ, ΕΡΏ. [0 1, ἰν. τ, 2 
Τίπι. ἱ. 8. 

Ψψεσ. το. ὃν ἐγέννησα: ο΄. δαηλε- 
ἀγίη, χῖχ. 2 (1 ἐγ. Τῖπι.), “ 1 ομα τεᾶοῆοδ 
1τῃ6 80η οὗ δἰβ πείρῃρους ἴῃς [νν, ἴῃ 6 
ϑογίρίυγα σεσκοηβ (ἢϊ8 τῆς βᾶπιε 45 ἰῇ πε 
πδά Ὀεροτίεη Πίπη᾽" (φιοῖεά Ὁγ ΝΊΠποβηῖ).-- 
᾿Ονήσιμον: οπε νουϊά ἐχρεοὶ Ὀνησί- 
μον ἴὲ ἰβ αἰἰταςϊεὰ ἴο ὃν... ἰπβιεδά οἵ 
δτεεῖηρ ἢ τοῦ ἐμοῦ τέκνον. Ηε ἰ8 
ἴο θεὲ ὀνήσιμος ἱπ ἔπτυγε, πο ἰΙοηρες ἀνόνη- 
τος.--ἄχρηστον: ἅπ. λεγ. ἰπ Ν.Τ', 
Ὀυϊ υδεὰ ἴῃ τπε ϑεριυαρίπι, Ηο58. νἱῖ!. 8, 
2 Μᾶδςς. νἱΐ. 5, ΝΝ δά. {1. ταὶ, {1 τα, 5ῖτὶ χνὶ. 

ΑἹ, Χχνὶ, 19. ΑΒ δρρ] θὰ ἴο Οπεαβίπιιβ Πα 
τείεσεπος πιυδῖ Ὅε ἴο βοτηδίῃίηρ το ρ 
ἄοπε Ὀγ ἢ ; πε ἔδασ οἵ Ὀθεὶπρ' ρυπίβῃεὰ 
ἴοτ τῃ 15 ννᾶβ ργεβυσταδῪ Πΐ8 γεάβου ἔοσ συ π- 
Ὠΐπρ ΑΝΆΥ ἴτοτι ἢίβ πιδβίει.--ψυγνὶ δὲ: 
ἃ τπογουρη! Ρδυ πε ἐχργαδβίοη, οὕ ν. 
9, ἔοχῃ. νί. 22, νἱΐ. 6, 17, χν. 23, 25,»,[1 
οι. ν. 11, εἰς.--ἰμἰὕχρηστον: ΟΠΙΪΥ 
εἰβεννῆεσε ἴῃ Ν.Τ. ἰπ 2 Τίπι. ἰϊ. 21, ἵν. 
11. 

Ψγει. 12. ὃν ἀνέπεμψά σοι: ἴἱε 
τῆς ερί βίο τυ δοτγίβι, ἰῃ δοοοσάδπος ννἱῖ 

δῖγ]ε. [118 οἱεασ ἔγοτμῃ ἴμεβε ννογάβ {παῖ 

Οπαβίπγιϑ Πἰπγ86 17 ννὰ8 ἴῃς Ὀεᾶγεῦ οἵ ἴῃς 
Ἰεῖῖεσγ, οὶ Το]. ἱν. 7.9. Οη 8ι. Ρδυ}} ἰη- 
ἰδίεηοε ταὶ Οπαβίτσηυβ 5δῃου]!ά τεΐϊυγῃ ἰὸ 
Πῖ8 πηάϑίεσ, 8βε6Ὲ [π|γ. 8111.---πὐτόν : ποῖς 
τῆς δρηδιὶς Ροδβίτίοη οὗ ιῃἰβ ννογᾷ, οἷ 
Ερῃ. ἱ. 22.--ἐμὰ: δραὶπ επιρῃδις ἱπ 
ἴπ8 ρτεςεάϊηρ της πουη. 

νετ. 13. ἐγὼ: ἃ {υγίπες επηρπαῖς 
τπχοὰς οὗ εχρτγεββίοη.--- βουλόμην : 
βούλεσθαι ςοπποῖςβ ἴῃς ἰάεδ οὗ μὰ : 

εἰν δἰ λρὶγ τπδὶ οὗ νἹ]ἶπρ. ΤΠε ἀϊθέες- 
δποαὲβ δϑῦνεε ἴῃς τεπ568--ἀβουλόμην 
ἃηὰ ἐθέλησα (νεῖ. 14)---ἰδ εἰσηίβοδηῖ; 
“τῆς ἱπιρετγίεος ἱπιρ!ιεβ ἃ ἰεπηίδιίϊνα, 
ἱποποδία ὑγοοεδβ; ψ ἢ1]6 ἴπὰ δογίβε ἀς- 
8ογῖδε8 ἃ ἀεδηΐίε σοπιρίεῖε οι. Τῆς Ψ1}} 
βίερρεὰ ἱπ ἀπά ρυϊ Δη επά ἴο {πε ἱποϊίηδ- 
οπΒ οὗ {πε πιϊηά ̓ ([ρῃεοου).---κ α τ έ- 
χειν: “το ἀειδίη,᾽᾿ ἀϊτες!! Υ ορροβεὰ τὸ 
ἀπέχῃς ἱπ νεῖ. 15. εἰβδπιαπη (Οῥ οὐέ., 
Ῥ- 222) Ροϊηῖδ ουὲ [δὶ κατέχω 15 οἴεῃ 
υϑεά ἱπ ραρυτὶ ἀῃά οπ οβίσα κα οἵ δέμαέηρ, 
1πουρἢ ἴπ ἃ πιαρίοδὶ βεπβε.--- πὲρ σοῦ: 
“ἴῃ τῆν βιεδά,᾽᾿ τῆς ἱπιρι!σδτοι θείης παῖ 
ῬὨΠεπιοη 8 φἰαξε υἀπάδγ ἀπ οὐ] ραιϊίοη 
ἴο 5 βίανε ; ἴογ ἴῃς ἔογος οἵ ὑπὲρ 48 111ι18- 
«γδῖθά οἡ ἴῃε ρδρυτί, εἴς., 8βε6ὲ εἰ ββπΊδπη 8 
ἱπιροτίδηϊ γε πηαγκβ οα ΡΡ. 105, 241 Η,, οἵ Ὠὶ8 
ννοτῖκ δἰσεδὰν αυοϊεοά.--διακονῇ : υϑεὰ 
ἰπ τπε Ραυ!μης ἘρΡί8ε1ε5 θοϊἢ οἵὐἠἨ ΟἿ τ βιίδη 
τηϊπἰϑισδείοη βαπασα!ν (Βοπι. χί. 13; 1 
Οος. χίΐ. 5; Ερῃ. ἵν. 12) δπὰ ἱπ βρεοΐδι 
τοΐδγθηςε ἴο ὈΟάΙν νναπῖβ, ϑυςῇ 8458 Δ1ΠΊ8 
οϑη ΒΌΡΡΙΥ (1 Οος. χνί. 15; 2 Οος. νἱϊΐ. 4). 
--ἐν τοῖς δεσμ. τοῦ εὐαγγ.: ΐ.4., 
ἴα Ὀοπάβ νης τῆς Οοβροὶ πμαά τἰεά, ἀπὰ 
ΨἘΙΘΉ πορεββιιδιθὰ ἢ Ὀεΐπρ τηἰπίβιεγεά 
υηϊο.--τοῦ εὐαγγελίου: 8εε Ματκ 
ἷ. 14, 15 ἀπὰ οὗ, Μαδῖι. ἱν. 23; Ὁ σίβι 
868 ἴπε ᾿ννογὰ οὔζϊεπ ἱπ τεέεσεπος ἴο ι(μῈ 
Μεβδίδηϊς Εταᾷ. “Ἴδε οαγεβι ἰπβίδηοαβ 
οἵ τῆς υβεὲ οὗ εὐαγγέλιον ἱπ ἴῃς 5επβε οὗ 
ἃ Ὀοοκ ψνουἹὰά ὃε: Ὠιά. 8, 1, 15 δὲς; ἴρῃ. 



10. 

Ἰδιακονῇ ἐν τοῖς δεσμοῖς τοῦ εὐαγγελίου, 14. χωρὶς δὲ τῆς σῆς! Μαι. 

ἢ γνώμης οὐδὲν ἠθέλησα ποιῆσαι, ἵνα μὴ ὡς κατὰ " ἀνάγκην τὸ ᾿ 

ἀγαθόν σου ἦ ἀλλὰ κατὰ 1 ἑκούσιον. 

» ἐχωρίσθη πρὸς ὥραν, ἵνα αἰώνιον αὐτὸν “ ἀπέχῃς, 16. οὐκέτι ὡς 

δοῦλον 3 ἀλλὰ ὑπὲρ δοῦλον,2 ᾿ ἀδελφὸν ὃ ἀγαπητόν, " μάλιστα ἐμοί, ἡ 3. 

ὁπόσῳ δὲ μᾶλλον σοὶ καὶ “ ἐν σαρκὶ καὶ " ἐν κυρίῳ. 
ἔχεις “ κοινωνόν, " προσλαβοῦ αὐτὸν ὡς ἐμέ. 

σε ἢ "ὀφείλει, τοῦτο ἐμοὶ " ἐλλόγα᾽ 4 10. " ἐγὼ Παῦλος ἔγραψα 

ῬΆΪ!]. ἱν. 18. 
11. τό. 
3» χν. 
11,2 

τ ΕρΒ. νί. 2:1, (οἱ. ἱν. 7, 9. 
ν Εοπ!. χνὶ. 2, ῬὨΪ]. 11. 20. 

[ἢ Υ Μεαῖι. χχ. 13, τ Οοσ. νὶ. 8. 
8688. ἐϊϊ. 17. 

105). ὮὉ. 32-3 Οπῃ. Ε, 

ἄγόάο, 5, 8 (ϑαπάλυ, Βανιῤίοη 1,δεέμγας, 
. 310). 

ἡ γεσ. 14. ΜΗ ἰδὲ τπουρῆϊ οἵ 118 
νεῖβε οὕ. 2 Οοσ. ἴχ. 7, 1 Ρεῖεσ ν. 2.--ὡς 
κατὰ ἀνάγκην: “81:. ΡΔ0] ἀοε658 ποῖ 
ΒΔΥ κατὰ ἀνάγκην ῦδυϊ ὡς κατὰ ἀνάγκην. 
Ἧς 111 ποῖ βαρροβε ἴπδῖ 1 ννου!Ἱά τοδ}}ν 
ες οοπδίταϊηϊ ; ὃυϊ [ἃ πγυδῖ ποῖ Ἔσνθ ὑγεασ 
ἴδε ἀῤῥεαγαποε (ὦ4) οἵ Ῥεΐπρ 50. ο΄ 2 
Οος. χί. 1:7, ὡς ἐν ἀφροσύνῃ ᾽ (ἱρπείοου). 

γες. 15. ἐχωρίσθη: ἃ νετγ ἀεϊ!ςαῖς 
ΜΆΥ ΟΥἩ ρυξεπρ ἰϊ.-πρὸς ὥραν: οἷ, 2 
Οος. νἱΐ. 8, 6]. ἰΐ. 5.--αἰώνιον: ἴδετε 
18 πο γβάβοη ννῆν [ἢ 8 βδῃου!ὰ ποῖ θὲ τά κεη 
ἴῃ ἃ [ἰτέγὰ] βεῆβε, τῆς τεΐετεπος δεῖπρ' ἴο 
Οπεαβίπιυβ 848 ἀδελφὸν ἀγαπητόν, ποὶ 485 
δοῦλον.--ἀπέχῃς«: οὐ. ΡΗΪ]. ἱν. 18, δἱ- 
τπουρῇ τπε ἰάεα οὗ τεβιξυτίοη ἰ8 ργτοπιίπεης 
δεῖς, πὶ οὗ οοτηρί εἴς ροββεββίοῃ 86 6Π18 
4150 ἴο δε ῥγεβεηῖ ἴῃ νῖενν οὗ αἰώνιον ἀπά 
ἀδελφὸν ἀγαπ., Ὀυϊ 8εε ὐγίμες [ηἰτ., 

νει. 16. οὐκέτι ὡς δοῦλον: πὸ 
Ἰοη ζεῖ ἰῃ [6 ομαγαςῖεσ οἵδ βίαν, δοςογά- 
πα ἴο ἴῃ6 ψοσὶ Δ᾽ 8 δοςεριίδιίίοη οἵ {πε 
ἴετω, ᾿ἰὨΟα ΡὮ 581}}} ἃ βίανε (βεε, πονενεσ, 
πε ποῖβ οὔ ν. 21); θυῖ τῆς τεϊδ:οπβαρ 
Ὀεΐννεθη βίανε πὰ πηαβῖοσ ὑνεγα ἰῃ [Π18 
ἰπβίδπος ἕο Ῥεοοπς δἰϊεγεά.- -πόσῳ δὲ 
μᾶλλον .. .: ἐνξ., τῆοτε [ἢΔη πιοβὲ οὗ 
411 (νῃῖο ἢ μα Παὰ Ὀεδεπ ἴο 51. Ραυ]) ἴο 
τὰ ςε.--- ἢ τῆς τπουρῆς οὐ {πε νεγβε 
ς΄. τ Τίπι. νἱ. 2. 

γες. 17. ἔχεις . . .: ἴον 1Π|8 υ86 οὗ 
ἔχω ο΄. Τὰκὲ χίν. 18, Ῥῃΐ. ἰϊ, 20.-- 
κοινωνόν: ἴογ ἴπε ἰάεα βεὲ όοχ). χίϊ. 
13, χν. 26 ἔ,, 2 Οος. νἱϊ!. 4, ἰχ. 13, 6]. νἱ. 
6, ΡὨ]]. ἱν. 15, 1 Τίηι. νἱ. 18, Η Ὁ. χὶϊ!. 16. 
--προσλαβοῦ αὐτὸν ὡς ἐμέ: οἱ, 
τὰ ἐμὰ σπλάγχνα ἰπ ν. 12. Αἡ ἱπίετεδί- 
ἵπρ Ῥᾶγβ]!εὶ (ρίνεπ Ὁγ Πεἰβϑπιαπη, οῥ. 
εἰξ. ῬΡ. 128 (.) οσουτζβ ἴῃ ἃ ρᾶρυτυδ οἵ ἴῃς 
δεζοηδ ςεπίυτν, ψττίθη ἴῃ [τη Ὁγ ἃ 

ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ 

81 Τίτ, ἱν. το. 
Οοτγ. χΧ. 18, 20. 

Σ Μεαῖι. χνιϊὶ. 28. 

5 Οπ, 38}. 
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χυ]!. 55, 

15. “τάχα γὰρ διὰ τοῦτο 

1ο. 
Αςῖδ χχ. 

᾿ Ὁ 2 Οοτ. ἰχ. 
17. εἰ οὖν με », Ἠεδ. 

νἱῖ, 12. 18. εἰ δὲ τι ᾽ ἠδίκησέν ο Βοιη. ν. 7. 
ΔΡ:Οος. νἱϊ. 

ΤῊ τσ, 15. 
ᾳ Μεῖι. ν. 

: 16, νἱ. 4, 
τ Εοχ. χὶ. 12, 24. ὩΣ Τίπι. 
ΧΑςείδ χχνίϊὶ. 2, οιῃ. χίν. σ, 
ἃ οῃ;.ν. 13. Ὁ Οἱ. νὶ. 

ὁ ελλογει ΚΙ, τες. 

πτεεάπιδη, Αὐτγεϊ 8 Ατσοπεΐίδυβ, ἰο τῇς 
ταὶ ΠΠταγν ἰτίδαπε, Π]108 Ποτηϊτίυβ : “ ΑἹ- 
τεδλὰν οὔσε Ῥείοτες ὅδνε 1 οοτητηεηδεά 
ἀπο ἴπεε τὴν ἐπεπὰ Τβεοη. Απά πονν 
δραὶπ, 1 ργαν ἴδες, τὴν ἰοσά, παι ἢς τΏΔΥ 
ὃς ἰπ τῆν βίρῃι δ8 1 τηγβοὶγ᾽" (ας οὑπὶ 
δητ᾽ οσυϊοβ παῦθδϑ ἰδπαυϑση της). 

γες. 1:8. εἰ δὲ τι: 485 [ἰἱρπίοοι βᾶγ8, 
πε σᾶβε ἰβ βιαϊεά δυροιπαιίςα!γ, δὰ 
τῆς ννογάβ ἀουθεὶεββ ἀδβοτίρε ἴῃς δοίυδ] 
οἤεηςε οὗ Οπεβίπιιβ.---δλλόγα: ΟΠΪΥ 
εἰβενβεγε ἱπ ΝῸΤ. ἴῃ Εοπι. ν. 13; ἢ 
Οσουτβ ὁπ ἴδε ρδρυσγί (Πεἰββπιαπη, οῤ. 
εἰξ.,» Ῥ. 52), “ἴο τεῦκοη υπίο᾽"; Πεζῖα, 
ἰπ τῆς βεῆβε: “ρυὲ ἴἴ ἄοννῃ ἴὸ τὴν δο- 

νει. το. ἐγὼ Παῦλος: “Τῆς ἰη- 
ττοδυςτίοη οὗ Π1Ὶ8 οὐνῃ πᾶπὶς ρίνεβ ἴξ ἴῃ 6 
Τδαγδοῖεσ οὗ ἃ ἐοσπιδὶ ἀπὰ Ὀϊπάϊηρ βίρῃδ- 
ἴυγα, ο΄. τ Οοτ. χνί. 21, (οἱ. ἷν. 18, 2 
ΤΏεδ8. ἰ1. 17" (ρδείοοι.--ἔγραψα 
τῇ ἐμῇ χειρί ἀποτίσω: ἔγρ. ερῖδ8- 
τοϊαγΥ δοσῖβι, τύ. τ Ῥεῖ. ν. 12,1 ]ομπ 1ϊ. ᾿4, 
21, 26. εἰδβπιδπη (οῤ. εἰέ., Ῥ. 239) 04118 
αἰτεπιίοη ἴο ἔπε ἰᾶτρε πυτηῦες οἵ ραρυτὶ 
ΜΒ ἃτὲ δοκπονϊεάρτηεηῖϊβ οὗ ἄεδι 
(ϑεδυ!ἀῃαηἀβοῆσι ); ἃ βιετεοϊγρεά ρῆγαβε 
ΨὨϊοἢ ἴπεβε οοπίδίη ἰ8, "1 ΜΠ] τεραγ,᾿" 
δ} Ἔχργαββοά ὃν ἀποδώσω ; ἰπ οα8ε 
τῆς ἀδρῖοτ 18 ὑηδῦ]ς ἴο τυτίϊε ἃ γεργεβεηϊδ- 
ἔνε ΠΟ οἂπ ἀο 80 Ὄχργεβϑὶν δάάβ, “1 
δᾶνε νττεη τῃϊ8 ἴοσ Ὠϊπὶ᾿᾽". Τῆς ἐο]]οννὶη, 
18 ἅΠπ δχαηρῖε: “. .. Ψῃϊοἢ ννῈ 4150 νυ} 
τερᾶν.. .. δεβίἀεβ ᾿νμδίενασ εἶδε ἴπαγε 
ἰδ (ἄλλων ὧν) ᾿νῃΐοἢ ᾿νε οὐνε ονεὲσ δηά 
αῦονε. . . 1, Ρᾶροβ, νυτῖϊε ἰξ ἴοσγ ἢἰπ|, 
Ῥεοδιδβε πε οαπηοὶ ψτῖῖϊε ". 866 4180 
ὈεΙδεπαπεν Νεμε Βερε δ μαίεῆ, Ρ. 67, 
υηάο χει; αφον. [τ βδεπὶβ Ἴετίδίῃ 
ἴτοπὶ εἰς ΕΣ ἔγραψα. .. (ο΄. αἰξο 
ν. 21) ἴπαὶ 81. Ρδὺὶ ψζοῖε ἴδε μος οὗ 
118. ἐρίβε]ε Πἰπηβοῖῖ; τἢ]8 ψψ88 αυἱῖς εχ- 
ςεριίοπαὶ, ἃ5 ἢς αὐ ι}ν επιρίογεά δ 
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ς 4 Οος. ἰχ. ἐμῇ χειρί, " ἀποτίσω " “ἵνα μὴ λέγω “ σοι ὅτι καὶ σεαυτόν μοι προσο- 

ζι8ι ται, σοὺ ἔγραψά σοι, ἐιδὼς ὅτι καὶ ὑπὲρ ἃ ὃ λέγω ποιήσεις. 
δ}. ἰν χ4. 

22. ἅμα 

στα. ἰ. τ, δὲ καὶ" ' ἑτοίμαζέ μοι ἢ ξενίαν ᾿ ἐλπιζω γὰρ ὅτι ' διὰ τῶν προσευχῶν 
τ Οος. νἱ 
᾿ξ: 5. 6, ὑμῶν 
εν. ν. 8, 

Ὁ χαρισθήσομαι ὑμῖν. 23. ᾿Ασπάζεταί ὁ σε " Ἐπαφρᾶς ὁ 

τ Ρεὶ 1.4, συναιχμάλωτός μου ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, 24. " Μάρκος, ᾿᾿Αρίσταρχος, 
221. 

ἱ ταν ἰϊ, 
2:1, τ Οος. ἰΐ. ο, Η6Ὁ. χί, τό. 
ἐἰϊϊ. τ4, χαν ΐ. 24, τ Οοσ. ἰΐ. 12. 
ἦν. το. ᾳ Αεἰδ χχνὶϊ. 2. 

1 ἂν κυριω Ὁ" Ἔ". 
520 ὈΕ, ἃ, τες. 

διημδπυςηϑ8; ἴῃς αυλεὶ-ρεῖναῖς σπασγδοῖοῦ 
οἵ τὰς Ἰεϊίες 'νου]ὰ δοοουπὲ ἕος πἰ8. 8.6, 
δυσίδετ, [ρπείοοι 5 ποῖὶς ου Οδὶ. νὶ. σι. 
-- ἀποτίσω: ἃ βίτοηρες ἴογηι ἴπδη ἴῃς 
τῆτες υϑυλὶ ἀποδώσω. ΑΒ ἃ τηδίίες οὗ 
ἕλοι ϑι. Ρδυϊ!, ἱπ ἃ ἰαγρε τηδᾶβιιγε, πδὰ 
τεραὶά νι πδίενεν ννᾶβ ἄυς ἰο ΡὨϊϊετηοη 
ὉΥ δείηρ ἴδε πιδᾶπβ ὙνΠεγεῦυ ἰῆς ἰδῖτοῖ 
τεοεϊνεά Ηἰβ βἷανε Ὀδοῖ, Ὀυϊ δες [πίς. 811]. 
--ἶνα μὴ λέγω σοι: ἃ Κἰπά οἵ πιεη- 
181] εὐἰαουατίοη, 48 Ἐπουρῇ 81. Ρδὺϊ ννεῖς 
δβρεδίκίης ἴο Βίπιβοῖῦ; ἴῆε σοι ἄοεβ ποῖ 
ΡῬΙΟΡΕΥ͂Υ Ὀεϊοηρ τὸ ἴῃς ρῆγᾶβε; γ. 2 Οος. 
'χ. 4.--κααὶ σεαυτόν: ἴδε τεΐετεηςε ἰ8 
το ΡὨΣεπιομ᾿ 8 σσηνετβίοη, εἰἴμεν ἀϊτος ον 
ἄυς ἴο 81. Ραδυΐ, ος εἶδε ἱπάϊγεςν 
τῆγου ἢ ἴῃς πιιββίοη ἱπῖο Αβίὰ Μίποσ, 
ΜΒὶοῃ πὰ ὕεεπ ἴῃς τρθδὴβ ὙΒΟΓΘΌΥ 
ῬΗΙελοη μδὰ Ὀεοοπὶς ἃ ΟΠἩτίδιίδη ; ἰπ 
εἰἴπες ολβε ὅϑιῖι. Ῥαὺΐ οουϊᾶά οἰαίτπη ΡΠΣ16- 
τῦοη 88 Ηἷβ βρί γί 18} ομη]ὰ ἱπ τς βεπβε 
ται ες ἀϊά ἴπ ἴδε οαδε οἵ Οπεβίπιυβ 
(ϑεε ν. 1ο).--μοι προσοφείλειςᾳ: 
“που οννεδῖ της ονεῖ δηὰ δῦονε ᾿. 866 
ξυσίδαῖ, οὐ ὀφολή, Δ εἰβδιαδηη, Νεμ 
Βὲδεϊςί., Ρ. 48, Κίολέ υονι Οξέεη, ὈΡ. 

46, 239. 
νεῖ. 2.56. ναί: ο΄ ῬΗΠ. ἱν. 3, ναὶ 

ἐρωτῶ καὶ σέ.--ἀδ ελ φέ: Δη ΑβεοΠοηδῖς 
ΕΥ̓͂ » ΓΛ ΘΑ]. (1. σς, νὶ. 1-18.--ἀγώ : 
“Τῆς επιρμδιίς ἐγώ :Δεπεῖῆεβ ἴῃς σαυδα 
οὗ Οπεβίπηυϑ νυ ἱτἢ ἢΐΒ οὐνγπ ᾽" (Πἱρμθοοῦ). 
--σον ὀναίμην: ἅπ. . ἴῃ Ν., 
ἰξ οσουσβ οηςς ἴῃ τῆς ϑεριυλρίηι (ΕςοΙ 8. 
Χχχ, 2), δΔηὰ βενεζγαὶ {ἰπ|ὲ8 1η {πε ἱρπᾶ- 
τίδη Ἐρρ. (ΕρΆ. ἐΐ. 2, Μαγη. 1]. 12, Εοπι. 
ν. 2, ῬοΪ. 1. Σ, νὶ, 2). Ὄν. ἰδ ἃ ρ'δυ ου 
ἴᾶς πδπλε Οπεβίπιιβ, [1ξ., “ ΜΑΥῪ 1 δᾶνα 
ΡῬσοῆϊ οὗ τῆς ᾿" Γι ἰρδείοοι βὰγβ ἐμαῖ ἰῃς 
ςοταπιου ὑ8ὲ Οὗ (ἢς ννοτά ὀναίμην ψουϊὰ 
βυρρεϑὶ [Ὡς τπουρδὶ οὗ Π114] οβῆςεβ, δηὰ 
ἵνεβ ἃ πυτῆρεσς οὗὨ ἰπβίδῃοαβ οὗ ἰ[8 υ186. 
 ἰ8 τῆς ΟὨΪΥ ῥσζοόρεσ ορίδενς ἰπ 86 
ΝΙΤ. ψ ΒΊΟΝ 8 ποῖ ἴπ ἴῃς τπἰγά ρδγβοῃ 
(Μουΐϊϊοη, Ογανρπαν 07 Ν.Τ. Ογεεξ, Ρ. 

Κκ Αςῖς χχν ϊ!. 23. 
Ὁ (οἱ. ἱἰ. γ, ἵν. 12. 

1 Εοπι. χἰϊΐ, 3, 64], ἱ, τ8, ΡΒ]. ἱ. το. τι Αςἰδ 
ὁ Εοκι. χνὶ. γ, (οἱ. ἱν. το. ΡῬΌΟοϊ. 

3 κυριω ΕΚ, ἃ, τεῦ. 

4 ασπαζονται ΚΙ,, ἃ, τες. 

19ρ5).--ἀνάπανσον : 8ες ποῖς Οοη ν. 7. 
--ἐν Χριστῷ: 8:1. ΡΑυΪ τεΐεσθ ἴὸ ἴδς 
τεὰὶ βούγος ἔγοπι Ὡς ἴῃς ἀναπαύειν 
ξεῖβ ἰΐ8 βισεηρίῃ. 

νεῖ. 21, τῇ ὑπακοῇ σον: ἃ δίηϊ 
τεβατάϊηρ ἴπ6 δυὐτποῦιν νΒίς ἢ 81. Ῥδυϊ 
88 ἃ τρις ἰο ν]ἱεϊά.--ὄγραψα : δεὲ 
ποῖε οἢ ν. 19.--ὗὑ πὲρ ἅ: δ8 ἴξ βἰδπάβ [8 
8 φυῖϊςε ἱπάεβηϊξε, δὰϊ τΠετε 18 ταυο ἢ ροΐης 
ἴῃ Πἰρμοοι δ βυρροβίεοη τπᾶὶ (δα 
τπουρῆὶ οὗ ἴδε πιαπυπκίββίοη οἵ Ῥῃΐ16- 
ΤΏΟΣ ἸνΆ8 ἰπ 8ῖ. Ρδυ 8 πλὶπὰ ; “ τῆσουῃ- 
οὐ (8 δρίβιϊε τῆς ἰάεα ᾿ννου]ά βεεπὶ ἴοὸ 
Ὅς ῥγεβεηΐ ἴο ἢίβ που ρῆῖβ, ἰπουρσῇ δα 
ΨΜογὰ ἤδνοσ ρᾶββεβ δίβ ᾿ΐἱρ8β' ΤὨϊβ γε- 
δεῖνς ἰ8 ἐπι ποητν οπαγαςίεγίδιὶς οἵ ἐπα 
αοβρεὶ. ϑίδνεγυ ἰβ πενὸσγ ἀΐγθοι δῖ- 
τλοκεά 48 βυςῖ, δυϊ ῥχίηςίρ!εβ ἀγα ἱποὺ]- 
οδιεὰ ννϑϊς ἢ πιυϑὲ ργονε δαὶ τὸ ἱϊ.""--- 
λέγω: ποῖς ἴῃς ἴξηδε δεῖς, ἃ νοῦν νἱνὶ ἃ 
τουςἢ δῇῆες ἔγραψα. 

νεῖ. 22. ἅμα... ἑ.4., δἱ [πε δᾶτης 
επια τπαὶ ἢς ἀοεβ ννῃδί Ὡς ἰδ σοίης ἴο ἄο 
ἔος Οπεβίπιυβ. ἑτοίμαζέμοι: 1υὐἱρδι- 
ἴοοῦ 8 γεπιδσὶς δαὶ “" ἴῃετς 8 ἃ ρεηῖ!ς σοτ- 
Ῥυϊδίοη ἐπ {Π8 πιεπτίοη οὗ ἃ Ῥεγϑοπδὶ νἱ δὶ: 
ἴο Οοἱοββας,᾽" ἄοεβ ποῖ βεεπὶ ͵υες86ἀ ἴῃ 
νὶενν οὗ {πε βίγεββ (πὲ ὅ8ι:. Ρδμϊ! [Ιγ8 οῃ 
ῬΠΙεπιοη᾿ Β δοϊίοη θεΐηρ ννΠ ΟἹ γ νοϊ απ, 
8εα νυν. 1ὸ, 14; ἰξ ἰδ πιοσγ ὑσοῦδῦϊς δαὶ 
ἘΠ18 18 πο ΓΟ δὴ ἱποίἀδηϊαὶ! τιεπίίοη οἱ 
ννπδὶ μδά ὕδεη ρἰδπηςά βοτης {ἰπ|6 Ὀεΐοτε, 
ὩΆΙΔΕΪΥ ἈΠΟΙΠΟΙ τηἰββίομασυ ἸΟΌΓΠΕΥ ἴο 
Αβία Μίπος δηπὰ ὅτεεος (8ες Ρῃ]]. 1], 24), 
νϊδουῖς δὴν τπουρῆς οὔ ἱπῆυεποίησ 
ῬΗΣ]επλοπ᾿ 8 δοϊΐοη τπεγεῦυ.--ξενίαν : 
ΟἿΪΥ Πετε δπηά ἰη Αοίβ χχν . 23, ἱπ ἴπε 

νεῖ. 22: σνναιχμάλωτος: [ϊϊ. 
“ἃ ρείβοῃεσ οὗ νναῖ,᾽" υϑεὰ τῃθϊδρβογί δ! 
{|κὸ συνστρατιώτης, δεε ποῖα οη νεῖ. 2; 
ς΄. οπι. χνὶ. 7, ψθεγε ἴῃς ννογά ἰ8β υ8:ἃ 
ἴῃ ταίεγεποε ἴο Απάγοπίουβ δπά [ππίυδ. 

γες. 24. Μάρκος: ἐ.4., Ἰοδῃ Μαγκ, 
ο΄. Αςῖβ χίΐ. 25, χν. 37, Ρἢϊ. ἱν. το; δε 
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“Δημᾶς, "Λουκᾶς, οἱ ᾿ συνεργοί μου 25. Ἧ "χάρις τοῦ ἱκυρίου ἷτ (οι. ἵν. τᾷ. 

Ἶησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ " πνεύματος ὑμῶν. ΟΥ̓ ῊΝ 
Ὶ Ὁ 11. 

τ Οοί. ἰν. 18. α- Ο(ϊ. νἱ. 1:8, ΡΒΪ. ἱν. 23,2 τίω. ἷν, 22. 

ΔΕ ἡμῶν Νυϊρ., τες. 3 Ξ ἀμὴν ᾿)0, πὶ, Ψυΐς., τες. 
ϑυῦΐβοσ. : προς Φιλημονα (και Απφιαν δεσποτας Ονησιμον και προς Αρχιππον 

τὸ νδιακονον τῆς ἐν Κολοσσαις ἐκκλησια4) ἐεγραφη απο Ρωμης ἴα 
οικετον). [Αλλα δη και Χριστον γεγένηται ο μακαριος νῷ προ αρξ τή 
Ρωμαιὼων πολει ἐπι Τερτον τήνικαντα τὴν ἐπαρχικὴν ἐξουσιαν τή 
τῶν σκελων κλασει τὴν ψηφον νπομεινας τον μαρτυριον). 

δηά Ατίβίδγουβ νγεσε [ενν88- ΟΠ γί βείδηβ 2 Τίπι. ἵν. 22.---ο’ὖμῶν : πὲ τείεγεπος ἰβ 
{0ο]. ἱν. τ). -ιδημᾶς, Λονκᾶς: Οεη- δοΙἢ ἴο τμοβε δά ἀγεββεὰ Ὁν πᾶγης ἱπ τῆς 
τς ΟὨτγβείδηβ (ς΄. Αςἰβ χνΐ. το, χχ. 5, 6, ορεπίῃρ οἵ τῆς Ερίβεϊε, 48. νγεῖ] 88 ἴο τε 
χχὶ. 15, χχν]. 2) ; [ῆς ἰοσπιοσ πᾶτης ἰβ ἃ οοπῦ-ὀ τησθεγβ οὐ ἔπε ἰοσαὶ Οδυσοι, βεὲ νεῦβε 
τιδοίοη οὗ Δημήτριος ((οἹ. ἱν. τ4; 2 Τίπ). 2. ΤΠὶδ ἤπδὶ νεῖβε ἰδ ἃ τεϊϊεσαίοη οὗ 
ἄν. το). τῆς στᾶςα ργοποπησαά ἱπ νεσδα 3. 

γε. 25. Ἡ χάρις: ο΄. ΘΔΙ. νί. 18, 
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ἹΝΤΕΟΒΘΌΟΤΙΟΝ. 

ΗΙΒΤΟΗΥ͂ ΟΝ ΤῊΒ ΕΡΙΒΤΙΕ. Τἢα ΘαγΪν Ὠἰβίογυ οὗ ῃϊ8 Ερίβεϊε ἢδ8 
ΔΙΓεδ αν Ῥεδη 80 ἔμ Πν παγγαϊεά ἴῃ νᾶγίουβ δοοδββίδ]ε νοϊυπιεβ, ἐπαΐ ἃ 
Ὅαγε ουξπε πᾶν Ὠεγε βυδῆσε. [{8 οἢϊεῖ ἰηΐεγεβί ἰδ ἔῆς {Ππβὲγαξίοη 
ἐξ ρίνεβ οὗ ἴῃς αἰ συ 68 ν ἰοἢ δἢ ἀποηγπιουβ ῬΟΟΚ δά ἴο ονεγοοπια 
Ὀεΐογε ἰ σοῦ ἴον ἰΐβε! ἢ ἃ ρίασε ἰῇ [πὰ ὕδποη. Τῆε βἰρηίβοκπος οὗ 
ἴῃε βίογυ οὗἉ ἰΐβ ἐογίυηεβ πᾶν Ὅς σαϊπεγεά ἔγοπι τῆς βίαϊεπχεηξ οὗ 

Βαδερίυβ:} “Ῥαυ 8 ἐοαγίεεη Ερίβε!εβ ἄγε νγε]} κπονγῃ δηὰ αηάϊβραζεά, 
1 ἰδ ἠοῖ ἰηάεεά γἰρῃς ἴο ονεγίοοι πε ἕλος ἔμαΐ βοῆς δανε γεὐεοϊεά 
τε Βρίβεϊε ἴο {πε Ηεῦγενβ, βαγίην {παῖ ἰξ ἰ8 ἀϊβραϊεά Ὀγ πε ΟΠαγοῖ 
οὗ οπιε οὐ ἔπε σγουηά παΐ ἰξ ψὰβ8 ποῖ νυυίξέεη ὃν Ῥϑυ]." Τῆς 
ΟΠαγοῇ, τπαξ ἰ8β ἴο 8αν, ἰοοκεά στ βϑυβρίοίοη, ογ δὲ δὴν γδΐε Πεβίϊα- 

τίοη, οὐ δΔηΥ οαπάϊάαϊε ἔογ σβῃοηΐοαὶ Ὠοπουγβ σΐοῃ παά ποῖ ἔδε 
δαϊπεπτιοδιίοη οὗ ἀροβίοϊϊο δυϊπογβῃίρ. Αηά δπουσῇ ἴῃς Ἐρίϑεε ἴο 

ἐπε Ηεῦγενβ γεαἰΐγ ποι ἴον ἰἴβε! ἃ ρίαοε ἴῃ ἴῃς Οδηοη γ ἰξβ ἱπεγίπ βίο 

τηεγίς, ΌῪ [8 σαγαΐηαὶ ἱπιρογίαπος δ8 ἴπε πα] δάϊαβέπιεπί οὗ μα 
Φενίβῃ απά Οἢγιβείδη ἀϊβρεηβαίίοηβ, ἃ8 ννε]] ἃ8 ὈΥ͂ [18 πιαγκεά δΌΠΠ εν 
δηά ἐε!]ἰοἰτουβ δίγϊε, γεῖ [ἴ Παά ἴο βἴεαὶ ἱπίο ἰβ ρίασς ἀηάεγ ἔπε οἷοδξ 
οἴῃ δροβίίε, δπά [ἴ ἰβ ἀοαδιξα! ψῃεῖμεν ἰξ ψουἹά παν οη πηίνεγβαὶ 
δοςερίδηςε δά ἰξ ποῖ Ὀεεη αἰϊδοῃεά, Ἰοοβεῖν ἐπουρῇ ἰξ 5 ἔγας, ἴο ἴῃς 

οοἸ]εςτίοη οὗ Ῥαυ] 8 Ἐρίβιίεβ. Ενεη τπουρῇ ἴπεγε γᾶ8 ὯὩ0 σεγίδίην 
τεφαγάϊηρ ἰ[8 Δυϊπογβῃΐρ ἰῇ δὴν ραγὲ οὗ {πε οῃαγοῦ, δηά ἰῃ βοπιε ραγίβ 
ἃ ἀϊδιίησξ αηά ἐχργεββεά σοηνίςτίοη παῖ ἴξ νγὰβ ποῖ ἔγοπι ἔς ἢδηά οὗἉ 

Ῥαα!, γεῖ οὈνίουϑιν ἰξ νγὰ8 ἴοο γίοἢ ἃ ἴγεαϑυγε ἴο ἴοβε ; δηά Ῥεοδυβε ἰΐ 
ψ88 ἠοῖ υηνογίῃνυ οὗ τῆς σγεδῖ δροβίϊε ποῦ ΠΟΙ αἰΐθη ἔγοπι 8 ΤᾺΥ 
οὗ τῃϊηκίησ, [ἃ 8 δἰοννεά ἴο αἰΐδοῃ ἰδεῖ ἴο ἢὶ8 Ερίβείεβ, αηὰ 80, 
Ὠαρρίϊγν, ουπά ἃ ρίαοε ἰῃ τς ὕδηῃοη. 

Τῇε ἀἰϊῆσα!ν ἴο νῃϊοῃ Ευδβερίωβ 4|1.8ε8, 48 ἐχρογίεποεά ὃν πα 

ΔΝ εβίεγη ογ [διίη, ΟΒυγοῦ, τνὰ8 οὗ δησίεης ἀαΐε. Εογ δἰπουσῇ ἔπε 
οαγΐοϑὲ ἔγαοοβθ οὗ ἴδε ὧδε οὗ {πε Ερίϑι]6 ἀγε ἰουηά ἴῃ ΟἸεπγχεηΐς οὗ 

οπιε (ο. 96 Α.0.) γῇο Ὀεῖΐγαγβ ἔβπαγίεν τίτῃ ἰἴ, γεῖ πο Νεβίδεσγη 
νγίζεγ οὗ ἴῆε βεσοηά οσεπίυγγ δοκηονίεάσεβ ἰξ 88 σαποηΐϊσαὶ. [τ νὰ8 

ποῖ ἱποϊυάεά ἰῃ ῆς οοἸεοτίοη οὗ Ῥαυϊίΐης Ἐρίδβεῖε8 ψῃίοῃ Μιαγοίοη 

1Ηῃ. Ε-., ἃϊ. 8. 
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[ογπιεά ἰη ἔδεε ἢγβε Πα] οἵ παΐ σεπίυγγ, ἀπά Τεγίυ ]Παη, πουρσῇ οδ]εςοῖ- 

ἰῃρς ἴο Πίβ οπιδδίοη οὗ ἔπε Ῥαβίογαί Ερίβίεβ, πηδῖζεβ ὯῸ γεπιαγς ἀροη 
Πἰβ γεϊεςσείοη οὗ Ηεῦγενγβ [πῃ {δε ἰατίεγ μα] οὗ ἴῃς σεηέυγυ Ἠοιηδῃ 
ορίπίοη 8 γεργεβεηϊεά ὃν τῆς Μαυγαϊογίαῃ σπου, υίοἢ τπδῖῖεβ ηῸ 
τηεηϊίοη οἵ τῆς Ερίβεῖϊε δὲ 411}, απίεββ, ἃ8 βοπε ἤδανε ἔδηςίεά, ἰἰ ἰ8 

ΔΙΙυὐϑεὰ ἴο δ8 {παῖ “δά Αἰεχαηπάγίηοβ .1: Τῆς ργεναίεης Βοπιδῃ 
ορίηπίοη ἰβ τεργεβεηΐεά Ὀγ ἔπε ργεβργίεγ Οδίαβ ψῃο αἷά ποῖ δοςερέ ἴδε 

Ἐρίδβεϊε 8 Ῥαυϊης.2 Ασοογαΐης το ῬποιῖίαΒβ, Ηἰρροίγίαβ αἰϑδο ἀεηϊεά 
τῆς Ῥαυϊης δι πογβῆίρ ; ἀπά ἰπ πε φαγί ίεδὲ Οἱά [,δΔεη Νεγβίοη τδς 

Ερίϑβε!ε νγαβ οπγίεεά. 
[ἡ τῆε Νογίῃ Αἰγίςαη Ῥγαποῦ οὗ τῆς [,ματίη ΟΠυγοῦ ἠοῖ Οηἱν νὰ 8 

τε Ραυϊίπε δὐυξδογβῃίρ ἀεηϊεά, ρας ἴδε Ερίδιϊς να8 ἀεδηϊξςεῖν αβογίδεά 

ἴο Βαγηαρδβ. Τεγίυ Πίδη (2 Ῥμάϊε., ο. 20) ἰπ εἰτίησ Ηερτγενβ νὶ. 4-8 
οἰαίπη8 ἕογ ἔπε Ἐρίδβεϊες οηἷν ἃ βυδογάϊπαϊε δυςπογίν [“ἰἀοηξαπι ὡπ- 
βυπιαπαϊὶ ἀὲ ῥγοχίνιο 7μγε ἀϊβοὶρ! ἰθαπὶ πιαρίβέγογαπι ") Ὀεσαιδβε ἰξ ψὰΒ 
π7ἰτίεη ποῖ ὈΥ δ δροβίϊς, θαξ Ὁ. ἃ “ σοπιεβ δροβίοίογαπι,᾿ ψῇοπι Ὧς 

ἀπμαδίξαϊτησὶν βρεδῖβ οἵ 48 Βαγῃδραϑβ. 
ΜΜεδηνῆις, μονενογ, ἰα (ἢ. Εαδβέογῃ Οδυγοῦ πῆς Ραμΐπε δυΐῃογ- 

βῃϊρ ψ88 πιαϊπίδαίηεά. Τῆς ϑγγίδη Οπαγοῇ δοσερίεά {πε Ερίβείε πο 
ἰ18 εαγίίεϑε σάποη ; πᾶ ὄνεη ἰἢ ἰγδηβίαϊεά Ὁ. ἃ ἀϊδέεγεηϊς δηά ἰδΐεγ 
Βαηπά ἔδδη {δε οἵπεγ Ερίβεϊεβ, [ἢἰ8 σαπποῖ δε ἀβογίρεαά ἕο δὴν τγείυςι- 

δΔῆςε ἴο τεςείνε ἰζ 848 σαποηίοδὶ. 3 [πη Αἰεχαηάγία τονναγάβ ἴδε οἷοβε οὗ 
τε ϑβεοοηά οσεηΐξυγν ἰξ ἰ8 δοσερίεά 848 Ῥαδμυϊηε ὉΥ Ῥαηΐβεηυβ δηά 

ΟΙεπιεης. Βαΐῖ 48 ογιεἰοίβπι τνὰβ ουϊεϊναῖεά νυ βοπια ἀϊίσεπος ἰπ 
τῆϊα Ομαγοῇ, ἰτ σουά ποῖ εβοᾶρε ποίίος ἐπαξ Ὀοΐῃ ἴῃ ἰξβ ἀποηυπΊ Υ 
δηά ἰη [8 βίγ]ε (ἢΐ8 Ἐρίβε!ε ἀϊεγεά ἔγοπι ἔῆοβε οὗ Ραυ]. Τῆς αὔβϑεησς 

οὗ δε ἀβυᾶ] Ῥααϊπε δἀάγεββ Ῥαηΐάδηυβ ἐχρίαίηεά 48 ἄυε ἴο (δε 

τηοάσϑέυ οὗ τῆς Δροβίίε, ψῇῆο ψουϊά ποΐ ἐνβῆ βεεπὶ (Ὁ αϑαγρ ἴῃς ρίαςε 

σι ῃϊοἢ Ὀεϊοησεά ἴο ἔπε [,οτά Ηἰπιβεῖξ 48 Αροβίίς οἵ τῆς Ηεργενβ.ὅ 
Οἰεπιεηξ δοοουηῖΐοά ἔον [πε ἀἰβεγεπος ἰη δίνας Ὁ. (ἢς βυρροΒβί(ίοη παῖ 
τῆς Ερίβε!ϊε νγᾶβ ογίσίπαιν νυγίεεη ὃν Ῥαὰὶ! ἰῃ Ηεργεν ἀπά δἴεγιναγάβ 

τραπβίαξεά ὉῪ 0κὸ, ψ ΏΠΠ6 ἴῃς ἀῦδβοησς οὗ βἰσπαΐαγε ἰ8 γεΐεγγεά ἴο {πε 
πδίυγα! ἔεαν ἰεβδὲ ἢ παπιε οὗ πε Αροβίίε οὗ ἴῃς Οεπεεβ πλίσῃε γερεὶ 
Ηεργεν γτεβάσγβ. Τῆς ορίπίοη ἰῃ ψῃϊοῃ τῆς ΟΠαγοῇ οὗ Αἰεχαπάγία 
ἰῃ βφεηεγαὶ γεβίεά τηδὺ ὃς σαϊπεγεά ἔγοπι ἴπΠῈ νογάβ οὗ Ογίζεη :6 “11 

1 δεῖν εἰίαπι δά [,αοάϊςεηδεβ, αἰΐα αὐ Αἰεχαηάγίηοθ Ῥαυ] ποπιίης βοῖας 
δά πδεγεβε Μαγοίοηίβ, εἰ αἰΐα ρίυγα, φύαε ἰῃ οαςποϊσαπὶ ἐοοϊεβίαπι γεοίρὶ ἤθη 
Ροζεβέ ; ἔεϊ επί συλ π16116 πιϊβοεῦΐ πο σοησγαΐξ.᾽" 

3 Ευβεῦ., Η. Ε., νὶ. 20. Δεγοπιε, δὲς Μὲγ. Π|.. 6. 59. 
50 γ. Βενεν (4. Κ. Τ., Αρεῖϊ, 1900, ρ. 358) ἀαέεβ ἰζἴο ἱπιγοάυοείοη ἴο πε ϑγγίδῃ 

σαῦοα ἰη {πε {πίγά σεηξζυγΥ. 
4Ευβεῦ., Η. Ε., νἱ. 14. 5 Αἀορίεά ὃγ εζοκιε, Εῤ. αἀ Οαί. 
4 Εμδεῦ., Η. Ε., νἱ. 25. 



ΙΝΤΕΟΟΌΟΤΙΟΝ 223 

ξανε πιν ορίηίοη, 1 βῃου!ά βὰν ἐπαξς ἴῃς τπουσῆςβ ἀγα ἴποβε οὗ ἴῃε 

Αροϑεῖε, θαξ τῆς ρῃγαβίης δηά σοπιροβίτίοη ἀγε ἴποβε οὗ βδογης οὔς 

Ψ)Π)Ο γεπγχεπηρεγεά ψῆπδς ἴῃς ἐεαοῆογ δά βαϊά. [{ τἢδῃ δὴν οπυτοῇ 

Βοίά8 τΠἰ8 Ερίβεῖε ἴο θὲ Ῥαμ[ 8, ἰεῖ ἰξ θὲ σοπιπχεπάεά ἕογ [ἢ8. Εογ 
τοί σψίτπουΐ γεαβοη (εἰκῆ) ἢανε οὖν ργεάξοθββογβ (οἱ ἀρχαῖοι ἄνδρες) 

Βαπάεά ἰξ ἄονῃ 48 Ραμ} 8. Βυΐ ψῇῆο ψνγοίε τῆς Ερίβεϊς, ἰῃ τγατῇ Οοά 
Κπονβ. Τῆε δοσουπί ἴπαΐ ἢΔ8 γεδοῆεά (8 ἰ8, [δαί 8βοῃγηα 8ᾶν ἰξ ψγὰ8 

τπυγτεη Ὁ. ΟἸεπιεηῖ νῆο Ὀεσαπις Ὀίβῃορ οὗ (πε Ἠοπιαηβ, ψῃ 116 οἴ ΓΒ 

Δϑογίθεά ἰξ ἰο [νυκε, ἴῃς δὐυΐδογ οὗ ῃε Οοβρεΐ αηά Αοἴδ.᾿ 
υὐπβει βέδοζογυ 88 βιοῦ ἃ ἀδοϊβίοῃ τνν88, τῆς ἰάεα [πδξ ἴῃς Ἐρίβε!ε 

Μ͵88 δα 5 βεπογα ν 1 ργεναί θά ονοὲγ ἴἢῈ νῃοΐε ΟΠυτοῖ, 80 ἐπδΐ ἔγοση 

τῆς ΒέτΠ σεπίαγν το πε τγεϊογπιαζίοη, ἴπεγε ψεγα ἔενν ψγῆο ἰοοῖς τῆς 
ἐγουῦς ἴο ἱπᾳυίγε. Τῆς σοηνεγβίοη οἵ ἴῃς [,δτἰπ ΟὨυγοἢ ἴο {Πὶ8 
ορίηίοη νγὰ8 πχαίη!ν ἄαε ἴο πε ἰηδαεηςε οἵ Αυφσυδβίϊηε δηά Φετοπιε. 
Τῆε ἰουγπγυΐα ἀπάεγ ψῃϊοἢ πε ἰαίίεγ τγίζεγ οἰϊεά ἴῃς Ερίδβεϊς γενεαὶ 
Πὶ8 ρεγβοηδὶ ἀυδίεῖγ. “Τῆς Ερίβι]6 νῃϊοῆ, απάεν τς πδπις οὗ δα, 

ἰ8 ψιϊξέεξη ἴο ἐπε Ηεῦγενβ." “ΗἜἊ ψῇο νγίϊεβ ἴο ἔπε Ηερτγενβ.᾽ 
“Τῃς Αροβέῖε αὶ, οσύ ψῃοενενῦ εἶδε νγοῖε {πε Ἐρίβεε το τῆς Ηεοῦ- 

γεν." “Τῇῃε Αροβίίες δα! ἰη ἔπε Ερίβεῖς ἰο εργενβ, ψῃίοῃ {πὰ 
[«Αἰίη σαβίοπι ἀο68 ηοΐ γεσείνε." Ηδε πιεηίίοπβ ἴῃδΐ πε Οτεεῖ πγίζεγβ 
δοςσερέ ἰξ 48 Ῥδυ] 8, απουσῇ τπιδην δϑογίδε ἰξ εἰἴμεγ ἴο Βαγηδῦθδβ οὐ 
ΟΙεμεης.2 [εἐ νουϊά ἀρραγεηείν, πᾶνε ἴακεη {{π||6 το ρεγϑυδάς Φεγοπλα 

τδαῖ ἴῃς ἰαἰξεγ ορίπίοη να ννε]]-σγουαπάςά, ἴογ πε παά ἢἰπηβοὶ ποιίοθά 
ἃ 8ιγἰκίηρ βι πη! γεν Ὀεένψεεη ἐῃς Ἐρίβε!ς οἵ ΟἸεπιεηΐῖ δηά {παῖ ἴο [ἢ ς 

Ηεῦτγενβ.ὃδ [ἡ 8ῃπογῖ, γε Ηἢπά {παῖ Φεγοπὶε δοίεὰ ἰῇ γεψαγά ἴο {π|8 

Ερίβε!α οὐ δε ργίποίρία με σαγγίεά τῃγουρσῇ ΠἰΒ ἔογπιδίίοη οὗ (πε Ν ἃ - 

ψαῖε σαποη, πε ργίποίρίε τῃδξ ἰξ ννὰ8 εΐζεγ ἴο ἱποίαάς ἤδη (ο ἐχοίαε 
ἃ ϑοοά ὈοοΟΙ δηά παΐ ργεναίεης ορίηίοη πιαϑὲ ὈῈ αἱϊοννεά ἃ σγεαΐῖ 

ψοῖρῃῖ. 

Ιηϑίγασεϊνε 480 ἰβ Αυρυβείηε᾽ 5 ἰγεαίπιεηΐ οἵ ἴπε Ἐρίβεϊαθ. ϑοιης- 
εἰπιεβ ἢῈ γεσξοηβ ἰξ απηοης Ραυ 8, βοπγεξίπιεβ ἢξ οἰξεβ ἰξ ἀποηυπιουβίν 

[“ερἰβἴοία ᾳφυαε αὐ Ἡεῦγδδοβ ἰηβϑογίδίζαγ,᾽ οὐ “ εβϑί7; ϑοπγεϊπιε8 ἢς 
(8118 αἰζεπείοη ἴο ἴῃς ἀοιδίβ εητεγίδίηεα γεραγάϊηνς ἰἃ ν οἴπεγβ, θαΐ 

Ρτγοΐεββεβ ἴῃδί ἔογ ἢϊβ ραγί ἢδ ἰ8 πιονβά Ὀγ ἴῃς δυϊῃογίιν οἵ τῆς Βδβίεγη 

Οδαγοῆεβ. Ὅῆε ἔδοίϊα δπά πηογίτἰςαὶ βρίγίς οὗ (ἢς εἶπγε ἰ8β σοηβρίσυουβ 
ἰῃ ἴδε πιαπηογ ἰῃ σῇ ἴῃς σουης!8 οὗ Νογίῃ Αἴγίσα ἀδαῖε ἢ ἘΠ 5 

1ΈΟν ἐχοεριίοηβ ἰπ {πε ΝΥ εβίεγη 'σμυζοῃ, βεεὲ δν εβδίοοιξ Οὐ ἐΐλδ Οαποη, ρ. 401. 
8... [σεῖ ρίεγίψμε εαπὶ νεῖ Βαγηαρας νεῖ Οἰἱεγιεητί αγοϊγεηΐαγ,᾽" Εῤ. αα. 

Ῥαγάαπμηι. 
5. ΟἸεδΩΒ ϑογίρβίε.. .. ακἰεῖι ερ᾽βίοϊαπι. . . αυδε αὐἰῃὶ νἱάεζων σπαγασιζεῦὶ 

ερἰδβίοϊας, φυδε ϑιυὺ δα! ποιιῖης δά Ηεδγαςοῦ ἔεσίαγ, ςοηνεωῖγε," 6 Ρὲγ. Π|1π͵.ν 

ο. 15. 



224 ΙΝΤΕΟΌυστιον 

Ἐρίβεϊα. [Ιἡ δῆς οουποὶ! οὗ Ηἰρρο ἰῃ 398, ψῃΠς Αὐυρσυδιίηε νγα8 51}}} 

ἃ ργεβογίεγ, αηά ἰη πε τῃϊγά σουποὶ! οὗ Οαγίπασε, πε! ἰῃ 398, {πε 
Ῥγεναίεηξ ἀυδίειγΥ γεραγάϊησς ἴπε δυϊπογδηίρ οὗ Ηεργενβ ἰουπά εχ- 

Ρτγεββίοη ἰῃ ἴπε δηυπιχεγαίίοη οὗ τῇς Νενν Τεβίαπιεηϊ Ῥοοΐϑβ, “οὗ {πὰ 
Αροϑβίίε Ῥϑαϊ, ἐπἰγέεεη Ερίβεϊεβ, οἵ {πε βαπιε ἴο {πε Ηεργενβ, οης ". 
Βαΐῖ ἰη πε ΒΡ σουποὶ! οὗ Οδγίπασε, ἰῃ 419, νῆεγε Αυσυδεπε 88. 

Αἰβο ργεϑεηΐ, {μἰ8 ἔξερίε βηδ πιοδηίησίοβϑ8 ἀἰδιϊηοτίοη ἰβ αραπάοηεά 

δηά τῆς ἐπυπιεγαίίοη Ὀοϊάν γαηβ, “ οὗ ἴῃς Ερίβι168 οὗ Ραδαυΐ ἰῃ παηρεῦ 

ουγίςεη "᾽, 
[τ ἰ8 ποῖ ἐᾶβὺ ἴο ἀεϊεγπηίηες πον πιυσῇ οὐ πον [{ππ|6 τε ἄγὰ 70 8:1- 

Βεά ἰῃ σοποϊυάίηρς ἔγοπι ἴπ68ςε εαγὶν ορίπίοηβ ἀπά ἐγβαϊίοπθ. Τἤδῖ 
ἴπε εοοϊεβίαϑείςα! νοίος σγαάυδ!ν βεῖτεὰ ἀροὴ ἴῃς σγεαΐῖ πϑπιὰ οὗ 

Ῥαυΐϊ, ἱξ [ὸ ἀοεβ ποῖ ἀο πιυσῇ ογεάϊε ἐο τῆς ογίτἰσαὶ βαρσαςίυ οἵ δα 

Ἑαγίγ Ομυγοῇ, αἵ ἰεαϑὲ βῆοννβ [ῃδξ πὸ οἵπεγ πδπιε νγὰβ βαιἰβίδοςογυ. 
Τηαῖ ΟἸἹειηθης βῃουϊά μανε δε πχεηιϊίοηεά 848 ἃ ροβϑίδίες δυΐῃογ, 

παῖαυγα!ν γεβυ εβ ἔγοπι ἴῃς δρυπάδης δηὰ ἔγεας .8εὲ ἣες πηϑῖεβ οὗ [6 
Ερίϑβεϊε, 48 νγε! ἃ8 ἔγοπι ἢ 8 ἐγϊεηάβῃΐρ νι Ῥαυϊ, αηὰ ἰδ ροβίξίοη 85 
ἃ Ἡτγίτεν οἵ γεραῖε. Τῆδι δα} 8 811Π| πιογα ργοηιίηεηϊ αἰγ, Βαγπαραδβ, 

βῇου!ά ἢανε Ὀεεη ογεαϊζεά τἱτῃ τῆς Ερίδι[ε γγὰβ ροββίἷν {πὰ γεβαϊὲ 
οὔ ἰΐϊ8 υϊξε βυρεγῇοσία! γεβεηιδίδηος ἴο πε ψ611-Κηοννα απὰ νἱάεῖγ- 
γεδά Ὀαΐϊ βρυγίουβ ΕίΞεϊε οὗ Βαγπαδας. Ἐνίἀεηιγ, πονενεγ, ἰξ ἰβ τς 
Ερίβι!ε ἰΐβεῖξ ψῃίοῃ τπιυβὲ ἀΐϊναϊίσε πε βεογεῖ οὗ [8 ααϊπογβῃΐρ ἢ να 

ὉΓΕ αἵ Δ1} ἴο δϑοεγίδίη ἴξ. 
Αμιίμογεμὶρ. Τῆς Ὀαγε γεδάϊησ οὗ ἴῃε ρίξε] βυβῆςεβ ἴο σοηνίπος 

8 παῖ {πε Ῥαυϊΐπηα αὐξπογβϑῆϊρ ταν ὈῈ βεῖ αϑίάε ἃ8 ἱπογεάϊδε. Τῆς 
βίγίε ἰ8 ποῖ ϑυ] 8, αηά {ῃϊ8 Αροβίίε δἰἐπουσῇ υδίηρ δῇ δπιαπιξηβίβ, 
υπάουρίεα!γ ἀἰςίαϊεα 411] Πἰ8 ἰεϊῖεγβ. Τῆς Ερίβεϊες ἴο ἴῆε Ἡεῦγενβ 

γανθαῖίβ ἃ [ἰτογαγὺ ἔε! ον ποῖ ἰουηά εἰβενῆεγε ἰῇ ἐπε Νὰ Τεβίδ- 

τηεηῖ. Τῇε ψυίζεγ [8 πηδδίεγ οὗ ἢϊ8 ψογάβ, ἀπά ρεγίεςςΥ ἀπάἀεγβίαπάβ 
μον ἴο αὔγϑβηῆξε εδοῦ οἴαυβε 80 παῖ ὄνεγν ψνογὰ β[}} ρίαν [18 α]} 

ραγξ ἰῃ σοηνεγίης ψνῖτπ ργεοϊβίοα τῆς τηεαπίπῷ ἱπίεπάεά. Ηε ἅποννβ 
ον ἴο Ῥυΐά ἂρ Πίβ βεπΐδηςςβ ἱπῖο σοποίβε ραγαζγαρῇβ, εαςῇ οὗ ψῃϊοἢ 

σαγγίεβ τῇς αγραπηεηΐ οἠς βίαξε ἤδᾶγογ ἴο ἰ[8 σοπο αϑίοη. Ηε ανοϊάβ 
411 ἰγγείεναηι αἰσγεββίοπβ. Ηἰ5 εαγηεβίπεββ οἵ ραγροβε πένεγ δεΐγανβ 
δίπι ἰηῖο σαγείεββηθββ οὗ ἰδησυάασεα, Ὀυς ΟὨΪν βεῦνεβ ἴο σίνε εἄσε δπά 

Ροΐηξ ἴο ἰΐβ ὄἐχαςί .86ὲ. ἴῃ 411} [ἢἰ8β ἢς τηδγκεαϊν ἀπά ψἱάεῖν αἰ ἶεγβ 
ἔγοπι ἴῃς επιρεβίαουβηε688 οὗ Ραυ]. Α8 Ἐδγγαγ βαγβ: “ΤὴῺε ψγίζεγ 

εἰῖε8 αἰ βεγεπεν ἔγοπιὶ 85:. δα! ; πε νψγίϊεβ αἰ δγεηείγ; ἢς ἀγραε8 

αἰ εγεηεν ; ες {πίη αἰ γεητίν ; ἢς ἀεοϊαἰπιβ αἰ εγεηεῖν ; πε σοη- 
βίγυοίβ δηὰ σοῃπεοῖβ [ίβ βεηΐεησοβ αἰ εγεηῖίν ; πα Ὀυϊ 8. ᾧἃρ δἰ 
ΡΑΓΑ ΓΆΡΏΒ οὐ ἃ ΠΟΙ ἀἰβεγεηξ πιοάεὶ. 81. Ραμ! ἰ8 σοῃβίδηειν 
πιϊησίίησ ἔνο σοπείγαςτίοηβ, ἰεανίησ βεηΐεησεβ ἀπβηίβῃεά, Ὀγεαϊκίησ 
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ἰηΐο ρεγβοηδὶ δ᾽ υϑίοπϑ, βυδβεϊζυϊίησ ἴῃς 5υ]] οσίβπιὶ οὗ ραββίοη ἴογ [ἢς 
5.1] οσίβϑπι οὗ ἰἸοσίο. Τῇηΐβ τυγίϊεγ ἰβ ἤσνογ ἀπργαπηπιαῖίοαὶ, ἢα ἰβ πανογ 

ἰγγεσυϊαγ, ἢς ἰβ πενεγ ρεγβοηδὶ, ἢῈ ἤξνεῦ βίγυργίεβ ἴογ ἜἼχργεββίοη ; ἢς 
Ὥδνεγ ἰοβεβ ἤἰπηβεῖ ἰῇ ἃ ραγεηςῃεβίβ; πε 'ἰβ ἤσνοῦ ἢυγτγίεά ἰηΐο δῃ 
δηδοοϊυϊῃοη. Ηἰδβ βίγ!ε ἰβ {πε βίγίε οὗ ἃ πιδὴ ψῇῆο (Πίηκ8 48 ψε}} ἃ 8 
Ὑγίτε8 ἰη Οτεεῖς ; ψπέγεαβ 81. Ρδὰὶ σγοίς ἰῃ Ογεεῖκ θαξ ἐπουρσῆξ ἴῃ 
ϑγγίας. Τῃε βαπὶεὲ ἀἰβεγεησε τὰβ ἴεϊξ Ὁν ἴῇοϑε ψῆο ἐπεπιβοῖνεβ 
υαβεά τῃς Οτεεῖς ἰαηξυασε. Τῇὰβ Οείρθη  βαγβ: “Τμδῖ ἔπε νογραΐ 
βίγε οὗ {πε Ερίβεϊες επει]εὰ “το ἔῆς Ηεργενβ᾽ ἰδ θοξ γυαάς [|κὸ τῆς 
ἰδῆσυδσε οὗ ἴπε Αροβεῖίες νῆο δοκηονίεάσεά Πίπηβεῖ " γαάς ἴῃ βρεεςῆ;᾽ 

τπαῖ ἰδ, ἰῇ ἐχργεββίοη ; Ῥαξ (δὲ ἰΐβ ἀϊσζίοη ἰ8 ραγεγ Οὔεοῖ, ἀν οὔς 
ὙΠῸ π88 {πε ρόψεγ ἴο ἀϊβοθγῃ αἰβεγεησεβ οἵ ρῇγαβεοίονσυ Ὑ|}} δο- 
Κπονίεάσε. 3 

Βαυε ἕἔ ἐῆς βίγε ραΐδβ ἰξ Ὀεγοπά αυσδείοη τπδὶ Ῥαμΐ οαπποῖ πᾶνε 
Ὀεεη ἴδε ἱπχπχεάίαξε Δαΐπον οὗ (ῃς Ερίβείςε ἰβ ἰξ ποῖ ροβϑίδ!ε ἴο Ὀεϊίενα 
νυ Οτγίσεω ἔμπας “πε Ἐπουσῃῖβ ἀγε ποβὲ οὗ ἴπε Αροβείε "δ Τῇηΐβ 
αἶδο πιαβὲ ὃς δηβνεγεά ἰῃ ἴπεὸ πεσαξίνε. ΤΏεγε ἰβ ἰη ἀπε Ερίβεϊα πο- 
τηίησ ἀϊδοογάαηξ ψἱῖμ Ῥαυϊίηε ἀοσίγίης, θαϊ ἰΐ8 ἀγραπιεηΐ πιονεβ οἱ 
ἀϊβεγεηΐς ᾿ἴπε8 δηά ἰῇ 4 ἀἰδεγεηξς δἰπιοβρῆεγε ἔγοηι ἔποβα τ νϊοἢ 

τῆς Αροϑβέῖε ἴο με Οδηε!εβ πιαῖεβ 8 ἔπη] αγ. ΤῊΪΒ 8 πιοϑὲ γεδα ἷν 

ἀἰϊἰδβοεεγηεά ἤδη ψε οσοπβίάεον ἐπε διξαάς πεϊά Ὁν {πε το δυΐδοῦβ γὰ- 

δρεοιίνεῖν ἴο ἴπε ἰμπάδηχεπῖα! ἰάεα οὗ Φενίβῃ τγεϊσίοη, τε [ἀν. 

Ῥαυΐ νίενγα ἔπε Μοβαΐς ἐσοποῖην πιδίην 88 ἃ ἰδὺν σοπῃπιδηάίηρσ δηά 
τῆγεαϊεηίησ. Τῆς σγίξεγ ἴο ἔπε Ἡδεργενβ νίεννβ ἰς γαῖπεγ 88 ἃ ναβδὲ 
σοηφοτγίεβ οὗ ἱπβιϊξαϊίοηβ, ορϑεγναησεβ δἃπά ργοηίβεβ. Τὸ ἴῃς οὔς 
σγιζογ τῆς ὑδνν 18 πιδίην ἰαγίάϊςα!;; ἴο ἔς οἴδαγ ἰξ 18 σεγεηοηίαϊ. 
Το ἴδε αγάεηξ βρίγίξ οὗ Ῥδαυϊ αἴῃίγβε ἴογ γἰρῃεθουβηςββ, [ἢ ὧῃ»ν τὶ ἢ 

ἐξ ἱπιργασξίςαρία ργεσερίβ δά Ῥεσοπηα ἃ ηἰσῃέπηαγε, ἔπε ἐπι ροαϊπχεηξ 
οὗ 411} ἐδαῖ Ῥαγγεά δοςεββ ἴο Οοά δηά [{ἴ6. Τῆς σγαςε οὗ Ὁ γί βείδηϊ τυ 
τῆτονίης ορεη ἴδε σαΐεβ οὗ γί σῃίθουβηθββ ψὰβ ἴῃς δηςΠεβ8 δηά 

1Έμ8εΡ., Η. Ε.. νἱ. 25. 
3... ὈΙνΕ ΓΒ οὗ βέγε ἰ πιοῦε ἐαϑιν ἔεϊ Ὁγ {πε γεδάεν ἱπδὴ ἐχργεββεά ΌὈΥ̓͂ 

ἴδε ογίεῖς, νι μους αἱ ἰεαϑὲ ἃ ἱεάϊουβ απαϊγϑὶβ οὗ ἰδηζυδσε; ομε βϑίωωρὶε δηά 
ταηρίδίε τεβὲ ργεβεηῖβ ἰΐβε!ξ, πδοννενεν, ἴθ ἔπε (8ε οὗ σοηπεοίίης ραγεϊοίεβ, ἰπα8- 
ταῦ 48 ἴμεβ8ε ἀεϊεγπίηε ἴδε βιγυσίυγε οὗ δεηΐεησεβ. Α πλίηυΐζε οοπιρεαγίβου οὗ 
ἴδεϑε ροββεβ8εβ ἐπεγείογε γεαὶ ἱπηρογίδησε ἰῃ {πε ἀϊδεγεπείαιίοη οὗ ἰδασύδξε. 
Νον ἴα ἔπε Ερίβε!εβ οὗ 5. ὕβαὶ! εἴ τις οὐσσυγβ ΒΗ͂γ ἐἰηγεβ, εἴτε βἰχιγ- ἴἤγεε, ποτε 
(α αἰϑιηλαίίνε οἴαι868) αἰπεΐεεη, εἶτα (1 ἐπυπγεγβίί 8) 8ἰχ, εἰ δὲ καὶ, ἔουν, εἴπερ 
Βἢνε, ἐκτὸς εἰ μὴ ἴὨτεε, εἴγε ἔουν, μήπως ἱψνεῖνε, μηκέτι (εη, μενοῦνγε ἴῆτγεε, ἐάν 
εἰφδιγ-εἰσῃε εἰπλεβ, νυ ΐε πόας οὗ ἔπεα ἄγε ἑουπά ἰη δε Ερίδβεϊε ἐχοερὶ ἐάν ἀπά 
τπδξ ΟὨἹΥ οὔσο (ον εἰνίσε), ἐχοερὲ ἰῃ αυοϊαιίοηβΒ. Οη ἴδε οἴδεν παηά, ὅθεν ννὨϊοἢ 
οὐουγβ βἰχ τἰγαεβ δηά ἐάνπερ ννῆϊσ οσσυγβ ἴῆγες ἐἰπλεβ ἰπ ἐπε Ἐρίϑι!ε ρὲ πενεῦ 
υϑεά Ὀγ 581. Ραυ]." Ἐεηάδ!!"8 ΤὟεοί. ὁ. Ἡεὗνειο Ολγ Ξἐἰαπὶέν, Ρ. 27. 

ΝΟΙ, ἱν. 15 
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ΔΌοΙἰοα οὗ ἔπε αν. Βαΐῖ ἴο τῃΐ8 ψείϊεγ, Ὀγοαρῃξ ᾧὡρ ἰῇ ἃ πιογὰ 
Ἰατἰτυάϊπατίαη βοῆοοὶ δηά οὗ ἃ αυϊεῖεν επιρεγαπηεηῖ, Πα ἰανν ψγὰ8 ποῖ 
18 ἱπαχογαῦῖε ἰαβπιαβίογ, ρας γαΐῃογ ἃ βυβίεῃ οὗ ἴγρε δηά βϑυπιῦοὶ 

[ογεβηδάονίησ ἴῃς ρεγέεοξ ἔε!Ποβῃΐὶρ ἢ Οοά βεσυγεά Ὀγ ΟΠ γί ϑιεϊδηϊεν 

δηά τγενεαϊεά ἰη Ηί. Βοίῃ τγίξεγβ πᾶνε ἔπε βαπὶὲ συδβείοη Ῥεΐογε 
ἴδε : Νδξ ρίνεβ ΟΠ γί βείδηϊεν [8 ρονγεγ ἴο Ὀγίηρ πηδῶ ἰηζο ΠαγΠΊΟΩΥ 
ψἰτ Οοά απά ἐπα8 σοηϑιίξαξεβ ἰξ {πε απίνεγβαϊ, ρεγπιαπθηΐ γε σίοη ὃ 
Ννμαῖ ργεοίβεϊν ἰ8 {πε γεϊαξίοη οὗ {18 πεν ἔογιῃ οὗ γε σίοη ἴο παῖ 
οὐυξ οὗ ψῇῃϊοῃ ἰδ βργδὴξ δηά ψῆϊο ἰξ βυρεγβεάεβ Ῥδὰϊ! Ῥοϊα!ν 
δηουποαβ ἔπε ἱποοπιρδῖὶ Πεν οὗὨ ἔαϊεἢ δηὰ ψογίβ, οὗ σγᾶσε δηά πιγεγίξ, 

οἵ ΟΠ γί βείδη!ν ἀπά ἔμε αν. ΤὨΐβ πυγίϊεγ, δἀορείηρ ἃ πιεῖποά δηά ἃ 
νἱενν πιογε {πεῖν ἴο σοπο]αῖε ἴῃς Ψενν, αἰπβ δὲ εχῃϊρίτίωσ τΠ6 νογκ 
οὗ ΟΠυβείδηί ἐν 48 τπδξ ἰονγαγάβ νΐϊοῃ ἴῃς ργενίουβ ἐσοποηιν δά Ῥεεη 
βιγίνίησ, [παΐ {πε ἔτο αἀγε εβϑεηςίδ!ν σοππεοίοά, πὰ παὶ ψίτῆουϊ 
ΟὨ γί βείαηϊεγ δυάαίδϑηι γεπηαίηβ ἱπιρεγίεςε.1 ᾿ 

80 {παΐ Ῥβείάεγεγ᾽ 8 γεπηαγὶ ἰβ ᾿υϑε|8ε4, τ ἤεη ἢς δα γ8, “(ἢ Ϊ8 [8 ἃ 
τπογουρῆ!ν ογί σίπαι δἰξεπιρὲ ἴο ἐβίδ Π 8ἢ [ἢ πχοβὲ εβϑβεηζίαὶ γεβυ 8 οὗ 
Ῥααυϊηἰδηι ἀροῦ πεν ργεϑαρροδίτίοηβ ἀπά ἰῃ δ επεϊγεῖν ἱπάερεπάεςης 

ν8γ-α ΨΥ ὙΠΟ ργοσοθάβ ἀροη 1ἰπε68 οὗ τπουρῆς γεραγάΐϊησ ἔπε 

οοηϑβείξαϊκίοη οὗ {πε ἀαπίνεγδε ψῃίοἢ ψεγε ψίάεἶν βργεδά δηιοησδί ἴῃς 
εἀυςαίεά ροορίε οὗ παξ {ἰπτε, ἀπά ἡ ὨΙΟἢ πεσαββαγν μα ἔαν ργεδῖεγ 
Ῥονετγ οἵ ἀἰ δι βίην εὐ! σῃίεππιεηξ ἔπδη τε ἀἰαϊεςξίς οὗ ἐπε οἷά Ῥααυϊ πε 
βυβίοπι ψἢϊοῃ γ)88 80 Πίσῃν σρουσῆξ ἃρ ἴο Δ ἰπάϊνίάια] βεαπάροίης." 2 

Ηετγε δηά ἴδεγε {πε ἰάθαβ δηά Ἐἐχργεββϑίοηβ οἵ Ῥαμὶ β8εθη) ἴο Ὀ6 

οοἰουγεά ὃγ ἔπε Αἰεχαπάγίδηῃ βϑγϑίεπι) δηὰ τηδηπεγ οὗ ἱπουρῃί, ψῃίοἢ, 
48 Ῥβείάογεγ βαγβ, ἰηδαεηςεά τῆς εἐπίϊγε εὐἀυσαῖεά νογ]ά οὗ ἴδε {ἰπ|ε ; 

Ῥαΐζ ἰη τῆς πιϊηά οἵ αι! δεγε [αν ἃ ἀδερεγ 8οὶ] ἰῃ νψῇῃϊο μαά Ῥεεη 

δον δε σονεγηΐηρ ἰάεα8 οὗ Ραϊεβεϊηίδη ογ ῬΠαγίβαίς (πθοίοσυ. Τῆς 
νοῦς ἀπά ρεγβοὺ οἵ Οἰγίβὲ ἀγε ργεβεηϊεά ὑἀπάενγ αἰ δεγεηῖ σαϊεφογίεβ 
ὈΥ ἴδε ἔνο νυγίξεγβ : ἴῃς ργίεβείυ ξαποζίοη, ψ]ο ἢ 8 αΡβεηξ ον αἰπιοβὲ 
80 ἔγοπῃ ἴδε ἰεϊζεγβ οὗ Ρααυΐ, ἀοπιίπαϊεβ ἴῃς ἐπουρσῃξ οὗ {πε Ερίδβε]ε ἴο 
τῆς Ηεοῦγενβ. ἴῃ Καοαρίης στῆ {Πἰ8, {πε ἰάεα οὗ β8δογίῆος νἢϊοῆ 

εοἴουγβ ἴῃς ψδοῖς οὗ ἔπε Ἰαϊτίεν Ἐρίβεϊε, οὔἱγ οσσαβίοπα ν ἐπλεγῴεβ ἴῃ 
τε Ραυϊίης ψυυϊτίησβ. 80 ἴοο ἰζ ἰδ ἴῃς Κίησίγ βίαϊε οὗ ἴῃς γίβεη Οἢγίβε 
ψϊοἢ οσσυρίεβ πε οἠς τνίϊτεγ, ας ἴῃ (ἢδ πχὶπά οὗ ἔδε οἴδεογ 1ἴ ἰ8 ἃ 
Ρυίεβε ιν εχαϊξαξίοη ἐπαΐ ἰβ σοπβρίουοαβ. Απά πω ἔπε δικαιοῦν οὗ 
Ραμ! Ὀεσοπιοβ ἰπ Ηεργενγβ ἁγιάζειν, ΟΥ καθαρίζειν ΟΥΓ τελειοῦν ; ἀηά 

τῆς Ιεδάϊησ τε! σίου β ἔεγπὶβ “ἴδ  ““σγασε᾽᾽ ἃπά 80 ἔογίῃ πᾶνε 

10, Μέηέρος (Τλέοϊ. ἀε 1'᾿εῤ. απα Ηεδ.ν 190) “Τ᾽ 1 δροῖε ἴα [,οἱ, Τ᾿ αὐυξγρε ἴα 
ἐγαῆββψαυγε"; βηάρ. 197, πε οὔε νγα8 γενοίϊυἱἱοηἰδβε, ἔπε οἴδεν ἐνοϊυξἰοαΐθέ, ὅ6ε 

αἷ8ο Ηοϊεζιθδηη, ΝΟΥ. Τλοοὶ., ἰὶ., ». 286 Ε΄. Μεγδα!τηΐβ8 συπὶ Ῥαυϊηίϑηχιιθ, 
3 Ραμ ἐπέσηι, Ἐ. Το. ἰ., 58. 
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οὔς πιεδηίησ ἰῃ δα] δηά ἀποίδετν ἰη (8 Ἐρίβεϊιε. Ενίάἀεπεν {πὸ βυς- 
ϑεβείοη ἐμαὶ [κὸ γὰ8 οὐ [ἢ ]8 οσοσαβίοη δα} 8 ἱπέεγργεΐεγ ἰβ αυἱξε 
ἰηϑυξῆοσίεηϊς ἴο 8αιἰ8έν ἴῃς σοπάϊτίοπβ.; 

{{πῆςῸ Ερίβεϊε σαποοὲ Ῥὲ δβογίρεά ο Ιαυΐ, τπυβὲ τε ἔδ]!! Ῥδοῖκ ἀρο 

Τεγυ απ᾿ 8 βίατεπγεηῖ,: ἀπά δοςερὶ Βαγπαῦαβ 88 ἴδε αὐΐπογ ὃ ΤΗΐΒ 

δοϊυζίοη σαηηοὶ Ὅς 8αἰά ἴο ἤανε ενεῦ δε ργεναίθηϊ ἱπ ἰἢε δδγὶν 
ΟΠπαγςοῇ, ποὺνπδίαπαΐϊησ πε πγεᾶστγε γεΐεγεησεβ ὑπεδαγίπεά Ὀ. Ρτγοῖ. 
Βαγίιίεὲ απά Μἴγ. Αγῖίεβ. Ονεγ αραίηβϑὲ {ῃἢεβε γεΐεγεποαβ ΠΊΔΥ δε βεΐ 
ἔπε εἰσηϊβοδηΐ ψογάβ οἵ Φεγοπε, ψῆο ἀεβίσπαϊεβ ἘΠ 8 δϑογίριίοη οὗ 

Δυϊδογβῆίρ 88 “}υχία Τεγίαυ ]απαηι,"᾿ ἀρραγεηεῖν ἱπιρί γίηρσ ἔπδξ ἴῃ 41] 

Πὶ8 ναβῖ βίογε οὗ ἰηΐογιηδείοη ἢ πδά ἔουπά πο οπε εἶβε ποίάϊηρ [8 
ορίπίοω. Οτίψεη, ἴοο, κονγβ ποίπίηρ οὗ βυςῇ ἃ ἐγδάϊτίοη. [ξ νψγαβ, 
Βοψενεγ, γενίνεά ἰῃ ἴῃς βενεηζεεητῇ σεηπίυγν ὃν ἴῃς ϑοοιιίβῃ βοῃοίαγ, 
ΟαπΊεγοῦ, δηά ἰῃ πογε γεοεηξ εἰπ168 ἢδ8 ουηά βυρρογίεΓγβ ἰη Εἰ ΒΟΗΙ, 

Ννείββ, εηδη, ϑαϊήοη δηὰ Νεγηοη Βαγιίει. ὃ Ζαδη, ννὮο ἰογηιεγίν 

Δἀνοςαίεά τῆς βαης δὐϊπογβῃίρ, ἰ8 πον 1688 σεγίαίη. Τῆε οἰαἰπιβ οὗ 
Βαγηαῦαβ δγὲ αἷἰβδο υγρεά ψἱεῃ ἔμ πε88 ἀπά ἔογος Ὁ Μγ. ΑΥ]ὲβ ἰῃ δῇ 
888} ἀενοίεά ἴο [8 οδήεςῖ.. ΤἼεγε σαη 6 Ὧ0 ἀουρὲ δαὶ Βαγπαραβ 

ΠΊΕ τΔΩΥ οὗ ἔπε τγεαυϊτεπχεηῖβ πο πχαδὲ Ὅς πηεξ Ὁ. ΔΩ ργε- 
ϑιηχεά δὐΐπον οὗ ἔπε Ερίβεῖε. Ηε Ῥεϊοηρσεά ἴο [ἢ οἰγοίε οὗ Ρααΐ αηά 

ὙὯ8 ἃ πιδη οὗ σπαγαςίεγ δηά οὗ σδρδοί(υ; πὲ νψὰϑ ἃ [“ενίϊε δῃά 88 
βυςσῇ ργεαϊβροβεά ἴο οοπβίάευ ἐς (ηγίϑε δηά Ηἰ5 νογίς ἴῃ ἰΐ8 θδαγ- 
ἱπσ οὐ δε ΟΙά Τεβίαπιεηΐ εἰϊυδὶ ; 5 ἢδ ψα8 ἃ ἠδῖϊνε οὗ Ογργὰβ ψῆεγε 
ϑοοά Οτεεῖ ψα8 βροΐξεη, δῃά δὲ [ἢς βαπιῈ {ἰπ|6 νγαβ γε 1} κωονγῃ δηά 
ἰηυσητκία! ἴῃ ἔῆα ΟΠυγοῦ δὲ Φεγαβαίεπη. Τῆς ἰγααϊξίοη ἐμαὶ Μίαγκ, 

δῖ58 περδενν, ἱπέγοάμοςεά ἔπε Οοβρεῖ ἱπέο ΑἸεχαπάτγία, αὐίσμς θὲ ργεββεά 
ἴο ἱπάϊοςδξε βοπια οοηπεοξίοη τ ἢ {μας σεηΐγε οὗ βουσῃξ. ΤὨϊΐς, μον- 
ἐνεγ, 6118 αἷϑο αϑαίπϑε πίβ δυιπογβῃϊΐρ, ἴον ἰξ ἰβ υπδοσουηΐαρδίς παῖ 

Βαγηαραβ᾽ Ὡδπα βῃουϊά παν Ὀδεη ἴοβὲ ἰῇ ἔπε Ομαγοῦ πῆτε ἢἰβ 
περῆεν ργεβίάεά, [{ πιαδβὲ αἷδο θὲ κερὶ ἰη νίενν τπδξ ἴΠε δββοοίδξίοη 

1ΤὮε βἰπι]αγίεἶεβ το ἔς υβασε οὗ [αἵ ἰα {πε νοσαδυϊατγ οὗ {πε Ερίϑε!ε δανε 
ὍεεΩ εχϑηλίηεά υυἱὲ θπαῖ ἐπογουσῃηεββ ὉγῪ Ῥεοῖ. Εγεάεγίις Θαγάϊμεν ἰπ πε 
)οωνναὶ οὗ 80ς. οΥ Βὲδὶ. 1,1. απὰ Ἐχορεεὶς ἴον δαης 1887. ὅ8εε α'ϑο Αἰεχδηάενγ᾽ 8 
1τοαδίπρ Ιῴδας ὁ ἐλ Οοεῤεῖς, ϑεὰ εά., ρρ. 302-324; τηά ΚΝ. Η. δίπιοοχ ἰῃ ἔπε 
Ἑχῤοείέον ἴον 1888. 

3) Ῥμάϊοὐέϊα, ς. 20. “Εχίαὶ εηἰπὶ εἰ Βαγηδδδε εἰξυΐυ8 Δ Ηεὔῦταεοβ, αάεο 

βαϊΐβ δυοιονγίεατί νἱτγὶ, αἱ φυεαλ Ῥαυΐυβ ͵υχέα δε οοηδεϊξυεεῖς ἰῃ αὐδιϊηεαιίαε ἰεποῦα 
(1 σον. ἱκ. θ) ; εἴ υαἱίΐψυς τεσεριίον ἀρυά εςοίεβἰα8 ερίβίοία Βαγηδῦδε [110 ἀροστυ- 
Ρδο Ῥαδἴογε πποεοδβογυλ.᾿ 

5 ΕχῤοΞίίον, 1902. 
4 εεπαξον, Θαΐε ακὰ Αμέλπογεκὴῤ ο7, Εῤ. ἰο Ἠεὁ. ((απιοτίάψε, 1899). 
δος δυρροβεά ακνἰδίακεϑβ γεραγάϊης πε Τεαιρίε δηά ἰζα βεενίςε, ο΄. Ζαδη, ἰΐ., 

δ5,16δ6. 
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οὗ Βαγηαῦθαβ ψἱτἢ τῆς ΟΠυτοῦ δὲ Φεγυβαίεπι οἠΐγ [6118 ἰπ ἢἰβ ἕανουγ 
ἰξ τῆαϊ Ὀς οοπβίάεγεά ἐπα ἀεβεϊπαξίοη οἵ {πε Ἐρίβεϊε. [{ ἰβ, οἵ σουγβε, 
ἃ πιεγε δοοίάεης ἐπαΐῖ ἢἰ8 ἀεδίσηδίίοη, υἱὸς παρακλήσεως (Αςξβ ἰν. 86) 

Βῃοι!ά οογγεβροηά ψίτῃ (ἢ6 ἀεβογίριίοη οὗ (ηἰ8β Ἐρίβεϊς 48 4 λόγος 
παρακλήσεως (ΗεΌ. χίί!. 22). 

Ηδγπαςοῖ, ψῦο δαά ργενίουβίν 1 οοπδβίάογεά ἱξ ργοραρίες παῖ 

Βαγηαραβ ψὰϑ ἴῃς δυΐμογ, ἢδ8 γεοθηεν 3 ἰῃ ἃ ἔογοίρ]ε ἀπά ὈγΠδης 
τηληπεῦ ἀγρεά (ἢς οἰαἰπιδ οὗ Ῥγίβοα δηά Ααυΐϊΐ. [ἢ {πεῖν ἕανουγ ἀγα 
βυοῇ ροίπίβ 48 ἴῃεβε : ἴῃδι [πε ἰεζίεγ ργοσδεάβ ἔγοπι ἃ Πίσῃ ν οσὐϊταγεά 
τεδοῆογ, απϑυγεγίησ ἴο ἴῃς ἀεβογίριίοη σίνεη ἰπ Αςξβ χνίϊ!. 26 οἵ Αχυΐϊα 
δηά Ργίβοα ; [παῖ [1 νγὰβ τυγίςθη Ὁ οπα ψῆο Ὀεϊοησεά ἴο ἔπε Ραυ]ΐπε 
εἰγοῖς, 48 ἴῆδγε ἰβ ὯὩο ἀουδι {Ππαΐ {Πἰ8 σουρὶε ἀϊά (οηι. χνΐ. 8 συνεργοῦ ; 
δὲ τῆς τυίζεγ ψγὰ8 ββϑοςίαίε ἡ πῇ Τἰπιοΐῆν, 48 Ααυΐΐα δηά Ῥγίβοδ 

ψεγα ἴογ εἰσῃίεθη πιοπίῃβ ἰπ Οογίπξῃ 48 με] δ8 ἰῃ Ἐρῆεβυβ (ο 2 

Τίηι. ἱν. 19); τπαξ ἢς Ὀεϊοηρσεά ἴο οης οἵ ἔπε Βοιβε-οΠαγοῆεβ ἰη ἢοπλα 
(ἴο ν βίο ργεβυπιδοῖν ἔπε ἘΕρίβι!ε γα δά άγεββεα) ἀπά δὲ ἢς ἢδά 
ταυσῆε τδεγε-- ἢ ἰσἢ σογγεβροηάβ ψίτ παῖ τὰ πον οὗ Ααυΐϊΐα δηά 
Ῥγίβοα (βεε Αοίβ χυϊϊὶ. 2, Εοηι. χνΐὶ. 83); ἔμαῖ Ὀεμίηα {πε τυγίϊεγ οὗ {δε 

Ερίβε!ε τῆεγε 18 βοπα οπε ογ πιογὲ συΐξῃ τνῆοτῃ πε αββοοίαξεβ Ὠἰπιβεῖ 
ἰῃ ἃ σοπηπιοη “μα, ἴογ ἰῃ ἔδε ἰεξέεγ ἔθεγε ἄγε ἠοῖ πιεγεῖν ἔπε ᾿τεγαγν 
“πε ᾿ δηά (ἢς “νὰ ᾿᾿πἢϊσςἢ ἱποίαά68 τγίζογ δηά γεδάοσγβα, ραξ ἃ [ῃϊγά 

86 οὗ [ῆε ργοπουη επηργδοίηρ δοπια ὑππαπηθὰ ρεύβοη ΟΥ ρεγβοῦβ 88 

αηἰτίησ τη ἴῃς πυγίτεγ ἰῃ τας πε βαγα. “1 οα ἴδε στουπά οὗ ἴπε8ε 
Ἀγραπγεηίβ ἰξ Ὀ6 σοηπβίἀεγεά ργοῦδῦ]ε {παῖ ἴῃς Ερίδβεϊε το ἐς Ηεῦγενβ 
ἰ8 ἴο Ὀε γεΐεγγεά ἰο {ῃΐ8 σουρίε, ἰξ παν ἴδ ΡῈ αϑκεὰ σδϑεΐῆεγ Ῥγίβοα 

ογ Ααυΐα τγοῖς ἰξ. Αηά [ἢ τῆς ργεἀοηχίηαηξ ροβίείοη οὗ ἔπε ψοιηδη, 

νὶϊηεβδεά ὃν Ὀοζῃ δα! ἀπά [μυκς, Ὀε σοηϑίάετγεά, 48 νεῖ! 48 ἴῃς ἰη- 
οοηζεβίρδίε ἕδος (Πδῖ 8ὴ6 νγᾶβ ἔογεπιοβί ἰῇ ψὶπηίηνρ ΑΡΟΙ]οβ, ἴῃ Ὀαΐδηοα 
πχαϑὲ ἱποϊ πα ἴῃ ἕανουγ οἵ ἢδγ δυςπογβἢΐρ.᾽ [8 ἴῃ 8 Πα δοσουπέβ 

ἴον {πε πιοβὲ ραγαάοχίοδὶ ἔξαΐαγε ἴῃ ἐς ἢἰβίογυ οὗ ἔπε Ερίβεϊες, δε 
1οβ8 οὗ ες δυΐϊδπον᾿β ἤδπθ. Τῆΐ5 ἀϊβαρρεαγδῆςε ἰβ αἴ οποε δοοουηϊεά 
ἴον, ἰξ Ῥγίβοα νὰβ ἐνδῃ ραγίγ ἔμε δυΐδογ, ἔος δα} ργοῃίδιείοη οὗ 

[εγηδ]α ἰεδοπίηρ ἴῃ ἴπε ΟΠυγοῦ δαά ἴδεη ἄδαρ γοοῖ. 

Τῇδῖ δογε ἰ8 ἰπ ἔΠε86 ἀγβραπΊεπίβ ποῖ πιεγεῖν ἰησεηαϊςγ, ὈαΈ πιαςἢ 

τῆδλϊς ἀδβεγνεβ σοπβίἀδγαξίοω, ψ|}}] οΐ Ὅς ἀφηΐϊεά. [Ιηπάεςά, 80 σαγεξμὶ 

δηά βουηά ἃ βοῇοϊαγ 88 Βίεςεϊ αἰπιοϑὲ σοηνίηποεσαά ἢίπηβο  μαὲ Ααυΐα 
ψ88 ἴῃς δαΐπον οὗ (ἢε Ερίβεϊε, ἀπά ἐχργεββεβ βυγργίβε ἴπαΐ ἢἰ8 οἰδἰ πλ8 

βΒῃου!ά ἠοῖ Ὠανε Ὀεδη υγρεά.82 Βαΐῖ ἴδετε γε σγανε αἰ συ 68 ἰη ἴῃς 

1 ΟἈγοποϊορὶε, ρ. 477.479. 

3 Ῥρευβοδεη᾿ β Ζεῤίξελγίζὲ, νοί. 1., 16-41. 
2 Ηεδγδεγ-δείεξ, ἱ., 421, 422ὥ. Ηαγηβοῖ᾽ 8 οἱαίτ ἴο ογἰ σία εν [αἰεπχαηά δη 8ἰε 

ξεάκοξι 841] ἰ8 να! οαἱν 80 ἕαν 88 Ῥγίβοδ '8 οοηῃσεγηςά, 
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ἀουδῖε, ργεάοπιηδηξίν ἔδπιίηΐηα δυςπογβῆϊρ αἀνοσαῖοά ΒΥ Ηδγηδοῖι. 

Α βίηρίε δυϊπογβῃϊρ ἰβ ἀπαιεβιηαδ!ν ἀςσπιαηάεα ὉΥ οσογίαίη ἐχργεβ- 

βίοῃβ ἴῃ ἴῃς Ερίβεϊε, ἃ8 τί ἔτι λέγω, χί. 832; ἵνα τάχιον ἀποκατασταθῶ 
ὁμῖν, χίϊὶ, 19.; ἀπά τῇς βἰηρσυϊαγβ ἰῃ χίι!. 22, 28, [ε 8 ηοῖ ροβϑβίδ!ε ἴο 

ςοηδβίγαα {Π686 βίηρσαϊαγβ 48 γεξεγγίηρ ἴο πιογε ἴῃδη οης ψγίϊζεγ: δα ἰξ ἰ8 
αυϊξε ροβϑβίδίε ἕο οοηβέγαε ἔπε ρίαγαῖβ οὗ ἔπε Ερίβεϊε 48 γεξεγγίης ἴο ἔδε 

βίησίε τυγίξεγ ογ ἴο ἔδε πγίξεγ απἰείησ ὨΠἰπιβε δ τα Πΐβ τεαάθγσθ. Απά 
ἴδαῖ (ἢΐ8 οὔα τυγίξες βῃουϊά αν Ὀεε Ῥγίβοα [8 σεγίδίη!ϊυ ἱπιργοῦ- 

Δδῖε, θοῖἢ οὐ δοοοιηξ οὗ Ραυ] ̓ 8 ργοῃιίδίείοη ψϊοἢ 80 φοοά 4 ἔγίεπά 

88 ΒΡ γίβοα ψουϊά οὔβεγνε, δηά δεοδυβα ἴῃς τγίξοῦ 866 η18 ἴο αν δε 

οηε οὗ ἴπε ἡγούμενοι, νος Ῥείϑοα οουα!ά ποῖ ἢανε Ῥεεῆ. Τῇῆε ἱπι- 
Ῥγεββίοῃ πιδάς ὃΥ τῇς Ερίβεϊς ἰ8 ἐμδὲ ἰξ ργοσεεάβ ἔγοπι ἃ πιαβουϊίης 
ταϊηά ; δηά ἰῇ ἔδε Ερίβεϊε ἰβ ἄμε ἕο εἰμεν να βῃουϊά βυρροβε Αφυΐα 

να8 πίογε {ποεῖν το ἀπηάεγίακε βυσῇ ἃ ἰαϑί. Τῆς ἰαπι! αν πο 

ἐχίβιεά Ῥεΐψεεη τΠϊβ σουρίε δηά Αροΐοβ πιίφῃε θὲ βυρροβεά ἴο 8δο- 
οουηΐξ ἔος (ἢς Αἰεχαηάγίδη σοϊοαγίης οὗ ἔπε Ερίδβε!6. 

Τῆαε παπῆὲ οὗ Αροϊϊοβ νγὰβ βυφρεδβίεά Ὁγ [,ἱπογ 1 ττῆο ρραγεητν 

μά εἰξπεγ πεαγά ογ γεδά τπαξ (ἢ 8 δι πογβῆϊρ παά δε δάνοσαϊεά 

ΌΥ οἴποτβ. [τ πδ8 γεοείνεά (ες βυγασεβ οἵ βοῃοίαγβ 80 σοπιρεΐεηϊ 
885 ΒΙεεκ, Τῃοίαοῖ, ΗἰΖεηξε!ά, [,ἀπεπιαηη, ευβ8, Ρβείάογεν, ΑἸ ογά, 

Βδεγαν δηά Ρίυτηρίγε. ἴω Αςίβ χνυίϊϊ. 24 Αροἱ]οβ ἰ8 ἀδβογίδεά 88 δῇ 
Αἰεχαηάγίδη Ψενν, ἃ ἰεαγπεά πιδη, πισῃν ἰη {πε ϑογίρίυγεβ, τῆο δαά 

Ὀεδη ἰηβίγυοίεά ἴῃ ἴῃς αν οὗ ἴῃς [,ογά δηά ψῦο βροῖε δηά ἰδυσῆῖ 

ΜΠ δοσύγαον ἴῃ τΠίησβ οΘοποογηίης Φε808. αβδβίης ἔγοπι Ερἤεβυϑ, 

σψδογε ἢς βγβὲ ἀρρεαγβ ἰη ΟΠγίβείδη Ὠίβίογυ, ἴο Αοδμαία “ ἢς πεῖροά 

το πιύσῇ ψῆο Παά Ὀεϊίενεά τπγουσῇ σγαςς, δηά ρονψογέμ γ οοη- 

ξαϊεά ἔπε Φενβ, δπά τπαξ ρυδ] ον, βῃονίης Ὀν ἴῃς ϑογίρίζαγεβ (παῖ 
δεβυβ ψα8 ἴῃς ΟΠγίϑε ". Ῥαὰ! αἶβο ἰδϑιϊθεβ ἴο 8 ἰηῆμδθησα ἃ8 ἃ 
τεδοδεγῦ δηά ργοῦδοῖν ἰπάϊσαϊεβ ἐπδξ Πἰβ βρεοσίαί! ἑμποζίοη τγᾶβ τῃδὲ οὗ 
οϑεγγίης ἴο πιδξζαγίν ἴποβε το ἢδά αἰγεδάγ γεοεϊνεά ἴμε γαίῃ. Τῆς 

ψογάβ “ ααΐ ρίαηξεά, Αρο!οβ ψαΐζεγεά "᾿ δεαῦ (ἢΐ8 ἱπιεγργεϊδζίοη, δπά 

σίας στ πῆδὶ ἰ8 βαϊά ἴω Αςίβ οἵ δίβ ρεσυ αν νοῦ. Οεγίδίη!ν 
411 τ818. γεπιαγκαρῖν οογγεβροηάβ τὶτῇ τς οπαγασίζεγίβειοβ οὗ (ἢδ 
πγίτεν ἴο τῆς Ηεῦγενβ, τῆο σογίαίηϊν τψγᾶ8 ἃ δεν οὗ ἔπε Αἰεχαπάγίδω 

Βοῇοοῖ, ἃ πιᾶῃ οὗ πιαγκεά δ Πν ἀπά οὐἱξαγε, νψῆοβε βρεοία! ἐγαϊηίης 

Βείοά Πἰπὶ ἴο θυϊΠἃ4 αρ ἰη ἐπε ἴαϊεῃ δηά ἴο βηά ἰῃ τῇς ϑογίρζυγεβ 

1 Αμῖον Ερίβιοῖαε αὐ εδγδεοβ, φυϊβαυΐδ εδὲ, δίνε Ῥαυΐυβ, βίνε, αἱ εθῸ 
ἀρδίἔγου, Αροῖ!ο" (Οονι. οβ Οη.)}; ἀπά ἰῃ ἢπί8 βεγῶοω οχ 1 Οογ ἰϊΐ. 4 “τς Ερ. 
Ηεθ. ἰ8 σεγίαίϊ εν δἰβ᾽᾽" [Αρο]]ο8]. [πω αποΐῖδεῦ ϑεγπιοα ἢε δ γ8 “ ϑοῖε βύρροϑε 
τὰς Ερίϑε!ε ἴο Ῥὲ [μκε᾽ 8, ϑοσῖε γεξεῦ ἰξ ἕο Αροί!οβ "᾿ [“εἰοπε πλείπεπ, βἰε ϑεὶ 85. 
[μυοδ8, εἰἰσπε 5. Αροῖο"Ἴ. Τῆς πιοβϑὲ ἐπδογουψῇ ργεϑεπιαιίοη οὗ ἴδε οἰαίπι οὗ 
Αροΐ!οβ ἰβ ἐμαὶ ΌῪ ΡΙυπορέγε ἰα ἔπε 8γβὲ νοΐ. οὗ (πε Εῤοςίέον. 
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Ῥιοοῦ ἰπαὲξ δεβὰβ νγὰβ ἴῃς ΟἾγίβε. ΤὨϊΪΐβ, ρίίηϊυ, ἄοεβ ποῖ ργονε 

δας Αροἱοβ νγὰβ ἔπε δυΐμογ, Ὀαξ ἰξ ἰΙεη 8. ρίδαβί ΠΥ το πε Ὦγρο- 

Ἐπεδί8. 
Τεειϊμαίίοη. Ἠρτα, αραΐα, Ὠοψενεγ, τὰ Βηά τῆς δυϊπογβῃίρ ἰπι- 

Ρ ἰσατεάγν ἢ ἐμε" Δεβειπαξίοη οὗ ἔπε Ερίϑεῖ8θ. Τῆς οἠἱγν ρίαςεβ ψιτῃ 
πῇ βοῦ νὰ πον Αροϊοβ ἴο ἢανα Ῥδε σοπηρφοίεά ἀγε Ερἤδθβαβ, Οογίηςῃ 

δηά Οτεῖο. 3Τῇε βγβὲ παπηεά οἰξν νὰ 8 βυγαγηγίης ἢ δεν δηά νὰ 8 
4150 ἱπιργεβηδίεά νυἱεῃ ΑΙεχαηάγίδηίβπι. Οογίπεῃ γεβεηηί θά ἰξ ἰη τῃς 
ἔογτιεγ. δὰ ροββί δ ν αἰβο ἰη τῃς ἰδξίογ σμπαγδοϊογίβειο, ἕογ με ργεδοῦ- 

ἰην οὔ Αροϊοβ δά ςεγἕδίη!υ ἔουηά ἰη (δὲ οἰτγ ἃ νεγὺ γεβροηβίνε ἢεβδγ- 

ἰηφ; δηά ἰξ ἰ8 ἔπε ΟὨΪγ ρίδος ἰη ψαϊοῃ μα μανα ΔΩΥ ροϑίξινε γεάβοῃ 

ἴο δεῖϊενε (δὲ Πα γεϑίἀβά ἔον δὴν ἰεησίῃ οὗ τἰπιθ. Βυΐῖ ενίάδηςν δα 
νγὰ8 ἃ πιδη ψῆο πιονεά δδοαΐ (ΤΊξ. {{|. 18); δηά 1 ἰβ ποῖ ἱπιργορδῦ!ε 
τπαῖ Πεζπιαν πᾶνε νἱβίιεά ἤοπιε. Ἐνίάεπεγ, μοννενεγ, {ὃ τὰ ἀγα ἴο 
σΟΠΊα ΔΩΥ ΠΕΑΓῈγ ἴο ἃ ἀεξεγηιϊηδίίοη οὗ ἴδε Δυϊπογβῆΐρ, ννε πταβὲ ἤγβὲ 

οὗ 411 ἔγν ἴο δβοογίδίη ἴῃε ἀδβείπδίίοη οὗ ἴῃ ἰεξζεγ. 

ννε. ᾶὰν Ρυΐῖ «βἰάε ἔῃε ἰάδα παξ ἰξ νγὰβ ποῖ δάἀάγεββεά ἴο δὴν 
ρΡαγιίσυαγ Ομαγοῦ Ὀυΐ ὰ8 ἃ Ποπλν φγίτέθη ἔογ 4] ψῃοπὶ ἰξ πλσδς 
σοηοογη. Τῆϊβ ἰάθα ἢᾶ8 Ὀεδεη ρίδυβι ον βίδίεά ὉνῪ ἤευβϑ8β. “Τῇ 

Βρίδβεϊε ἴο πε Ἡεῦγενβ,᾽ 6 βαύβ8, “"ἰβ ποῖ ἃ ἰεζξεγ ργορεγίυ 80 Ἵδἱ]εά 

τγιτέεη ἰη νίονν οὗ ἃ ἰοοαὶ πεςεββίυ ; δηά ἴδε ἔετν ρεγβοηδί δηά ςοἰγ- 

σαπχϑίαηκία! ᾿ἀοἰα 8 αἀἀεαά οὐ {πε ἰαβὲ ρᾳζε ψέγε σογίδίηυ ποὲ ἔπε 

τεδβοηβυνῃ ἢ ργοπιρίεά ἐπε δαΐπογ ἴο ψγίξε. ΤῊ 8 ῬοΟΪ πᾶν μανα 
Ὀεδη αἰγεδάν ιρεηηεά δπά δοΐυδν σοηποίμἀεαά τε οσοκβίοη οἴἴεγεά 
ἴο πιδῖκα ἰξ ἀδοξμΐ ἴο ἃ ραγιίουϊαν οἰγοῖς οὗ ΟΠ τ βιίδπβ δπά ἴῃ γεΐδγεησα 

ἴο ψῇοηι δα πιαῦ αν δάάεά {πε 18ιἢ ομαρίεγ, Τῆς “ Ἡεῦγενθ᾽ 
σῆοϑα πδπΊεἷβ ἰηβογίεά ΌΥ (ἢς οαγα οὗ ἃ ἰαῖεγ γεδάον (αἴ8ο ἔγαὶϊν ἰη- 

βρίγε) γε ποῖ, 88 ἢ88 Ῥεδϑη ἱπιαφίηεά, ἔπε πγεπιθεγβ οὗ βοπΊε ἰβοίαίεά 

σοπιηηἰγ, ἃ8 4.5., ἴῇε ΟΠυγοῦ αἱ Δεγωβαίδῃ; [ἤδῪ ἃγεὲ Δεν βῃ 
ΟὨ γί ϑείδηβϑ ἰῇ φεπεγαὶ, σοηβίάογεά ἔγοηι ἃ ἐπεογείίσοαὶ ροίηξ οὗ νίαν." 
ΤῊϊβ νίενν 48 δε δάορίεαἀ ὉΥ [ἱρβίιβ δηά οἴδεγβ, απά δῖ ἴῃς βγϑὶ 

ὈΪαΒἢ [ξ πιᾶν 866 πὶ ἴο ἢανε 8οπιείίης ἴο βὰν ἔον ἰΐβεϊξ, ἔογ ἰεζίεγβ ἀο ᾿ 
Ωοΐ υδυδ!ν θείη σψίεπουΐ σίνίησς πε ἤδπιε οἵ ἔπε τυγίϊεγ δπά οὗ ἢΠἰβ 

ςογγεβροηάεπίβ. Βαΐ {δε ἰάεα τῃδξ ἔπε επείγε ἀοοιπγεηΐ ἰΒ ἃ ἰγεδίϊβα 
πογιτέεη ἰη ἔπε βευάν ψίζπουΐ ἀεβηίξε τεΐεγεησε ἴο δὴν ραγιϊσυϊαῦ σγουρ 
οὗ Οἢγίβείδηβ, 18 οοηϊγαάϊςϊεά ποῖ πηεγεὶν ὉΥ ἴῃ ρεγβοηδὶ γεξεγεηςεβ 
οὗ τῆς 18 οδαρίεγ, ας Ὀγ τῇς οσσυγγεηος τπγουῆῃουΐ ἴῃς Ερίβεε 

οὗ ἐχργεβϑβίοῃβ ψῃϊοῃ ἤανα πο πιεδηίης ἰξ ποῖ 80 δά ἀγεββεά. [ηάερά, 

πο Ερίϑβιε πιογε Ἔχοϊυϑίνεϊ Υ οσοησεηίγαίοβ ἰΐβεῖ ἢ ἀροὴ ἃ ἀεβηϊζε ἀπά 
δοῖυδ! σοπαϊεξίοπ, ποῦ πιογε ἀεβηίϊτεῖν τεσοζηίβεβ τας ἰ[8 τεδάθγβ ἤδγε 

ραββεά (ἢγοιρῃ δηά ἂγὲ ραβϑίης [γουρσῃ νι εἰ}-πηαγιθα εἐχρεγίεηςαβ. 



ΙΝΤΕΟὈΌΟΤΙΟΝ 231 

Τῆς νγίζεγ᾽ 8 τεΐεγεησθβ ἰῃ ν. 12; νὶ. 9; χ. 82; χίϊ. 4; Ἵοουϊά οηίν 

ἢανε Ὀεεη τηδάς ἴο ἃ ἀεβηίϊίε σγτουρ οὗ ΟὨΠτγίβείδηβ.: 

Τῇΐ8 σοηβίἀεγατίοη 18 8 Πσίεηϊ ἴο ργονε παῖ ἴῃς {{π|6 πρὸς Ἑβραίους 
ψίτπους ἔαγίπες ἀεδβίσηδίίοη ἰβ ἴοο ἰπάεϑηϊξε ο πανε Ὀξεη δἰῆχϑά τὸ 
Ηΐ5 Ιεϊῖεγ Ὁγ ἴδε δυΐζῃον Πἰπιδεῖέ, ΝνεϊΖζϑἄοϊκεν, ἱπάθεά, 58 εχίγανα- 

ϑαηὶ σε πα Ὀγαπάβ (ἢς ἰηϑογίριίοη 48 “ἴῆ6 ἀπῆδρρΥ οοη]εςξαγε οὗ 

ἃ ἰαΐες (ἰπ16,᾿ ὈωᾳΓ τὰ παν ἀπἢαβίϊαιτησὶγ δάορὲ Πποδεγίβοη ΘΠ 8 
ἰδλησυαρε, ἀπά βὰν παῖ ἰξ 18. “ αγαάϊν πιογεὲ ἔπδῃ ἃ γεδεοιίοη οὗ τῇς 

ἱπιργεβϑίοη ργοάυοσθά οη δὴ εαγίν οοργίβε ". Τῆς βυρσεβίίοη οὗ Ὀγοΐ. 

Νεβεῖς 3 τῃδὲὶ ἰξ πγὰν ἱπάϊςαίε παῖ ἴῃς Ερίβι]ε νγὰβ αὐ άγεββεά ἰο ἔπε 
συναγωγὴ Αἰβρέων οΥ ᾿Εβρέων ἰῃ ΠοπΊε ἰ8 ἱπτογαδίίης, ὈμΕ οὈνίουϑιγ ἢ 
ἴῃς ψνίζον οἵ ἴῆε Ερίδβεϊε μαά Ὠἰπιβεὶῖ δἀάγεββεά ἱξ ἴο ἃ βγπασοφιε 
οὗ δεν ίβῃ ΟΠεβείαῃβ ἰῃ ἔοπιε, πε σουϊά ποῖ ἢανε υυϊζεεω πηογεῖν “ ἴο 

Ἠδεῦγεννβ,᾽᾿ Ὀυαῖ πιυδὲ πᾶνε πογὰ ἀδβηϊξεῖν ἰάεηςβεά ἔπεπὶ ὈΥ δοπια 
ἔαγῖπεν ἀεβίσηδςζίοη. [ἴῃ βῃογῖ, τὲ σδηπηοῖ ἔγοῃ τἢΐβ δά άγεβϑβ ἀδγίνα 

ΔΩΥ δϑϑβίϑίδησε ἰηῃ ἀεζεγγηπίησς ἴῃς ΟΠυτγοῦ ἴο ψῃϊοῖ {πε Ερίβεϊς νὰ 8 
δαάγεββεά. 

Βαϊ ἐδαῖ ἔπε ἰηβογίρείοη ἰβ γίφῃξ ἴῃ 80 ἔαγ 88 ἰξ ἀδοΐαγεβ ἔπαΐ δα 
Ἰεῖῖοεῦ τνγδβ ἀδβιίηεά ἴον σδργενν ΟΠ γϑείδπθ ἢδ8 ζεπεγαν, τπουσῇ 

ποῖ υηίϊνεγβα!γ, θεεη δοκπονίεάρεά. ΤἼε βοορε οὗ ἴπε Ερίβεϊε ργε- 

Βύρροβαβ ἃ ργοίοιηά αἰασῃηηεηξΐ ἴο ἴῃς Νιίοβαὶς ἀϊβρεηβαίίἼοη. Νοῖ 

ΟὨΪγ ἰ5 τῆς ΟΙά Τεδβίαπηθηΐ ἔπ 6 σοπηπΊοη σγουπά ἔγοηι ἢ οἢ τηδξεγία! 

οδὴ ὃς ἄγαν δηά οἡ ψῃϊοῆ (ἢς ἀϊδουββίοη σδῇ ργοσεαά, Ῥαξ τῆς 
Δγρυτηεηΐ ἰδ οης ψηϊοἢ οδῃ βοδγοεὶν θὲ οοηςείνεά 88 δἀάγεββεά ἴο 
Οδηξεβ. [τ παν αἰπιοδὲ Ὀε βαίά στὰ Ὁγ. Βγυσε: “ [{ {πὰ γεδάθγβ 

ψεγε ἰηάεεά Οεηεεβ, πεν εγε Οεηε 68 80 σοπιρίεξςε!ν ἀἰδαυίβεά ἴῃ 
Δεν βῃ ἰάεαβ δηά νεαγίης ἃ πηδϑὶ: σψ τἢ 50 ργοπουποεά Δεν ίβῃ ἐεαΐαγεβ 
ἴδαϊ τῆς ἔγας πδιίοηδί εν ἢα8 Ὀεεη βυσσεββίμ!γν Ὠἰάάξη ἔογ πίηεΐθεη 

σεηζυγίεβ᾽᾽. ΟΥ᾽ πογε βΒιιπηπΊ ΓΙ Ϊν ΜΟθδ ΠΠΔῪ 88. ψίτῃ ἤευβ8: “ΕῸΓ 

τηῖβ πυγίξεγ ἔπεσε αγὲ τὸ Οεηςεβ᾽᾿. Τὸ Οεηες δαγα βοπις οὗ πε 
ἐχργεββίοηβ (βεά ἰπ τῇς Ερίβεῖες νου θὲ αηἰηςε! ἰσί ]ς, οἴμεγα νου 

Ὀε οδεηδίνε. Τὸ {δε [ογπιενῦ οἶαβ8 Ὀεϊοης βυςῇ ἐχπογίδ(οἢ8β 48, “ [εἰ 

8 950 ἔογιἢ υηἴο Ηΐηὶ πἰεποαξ ἔπε σαπιρ᾿᾿ ; ἴο ἴῃ ἰαζίεν, “ Νοῖ οὗ δηρεῖβ 

ἀοίῃ Ηε δίς μοίά, θαξ οἵ πε βεεά οὗ Αδγαῆδη Ης ἰακοιῃ Ποία "".. 
ἴὴ βρίξε οὗ ἐπΐ8, πδονενεγ, πηδην επιίηεης ογίεἰοβ ἰῃ γεσθηξ {ἰπ16 8 

δΒανε γεδοῃεά ἔπε ρεγβυδβίοη ἔμπας ἴῃς ἰεϊῖες νψαβ δάάγεββεά ἠοῖ ἴο 

Ηεῦγον, δυαῖϊ ἴο Οεηκίς ΟΠεϊβιίδηβ. ϑομύγον, ΝΝ εἰζβᾶοκογ, νοῦ 

Θϑοάεη, σ{8Π|ππῆετ, Μοσιβδεγε ἀγα οὗ τηἰβ ορίηίοη. ΤὭΕΥ ἅγε οδἰ ον 

ἰηδαεηςεά ὃγ ἔπε σοηβίἀεγαϊίοη παῖ {πε ἰδὲ οὗ γιά! πηεπίαγυ ἀοοίγίηεβ 

18ες Βυγρρα !εγ᾽8 ογἰεἰοίβω οὗ Νν γεάς᾽ 8 “" Ὧδβ {ξεγασγίβοβε Ἐδίϑβεί ἀεβ Ηεδ- 
τε τὶ εἴεβ " ἴῃ Ῥγευβοπεη᾿ β Ζείέξελγὶ ἴον 1908. 

3 Εχῤοκίέονν Τίνιες ἴον ὅυηε, 1899. 
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βίνεη ἰῇ σδαᾶρ. νἱ. ἄγε βοῇ δβ ψουϊά γαΐμεγ θὲ ταυσῆς το Οδηκίς 
σαϊεοπαπιοηβ ἴδη ἴο δεν βῃ σοηνογῖβ. Νὸ ἀουδῖ ἔπε ἀοσίγίηθβ Τπογα 

τηεητίοπεά μου Ὅς ταυσῆξ το Οδηιαβ, ῬαΕ δυγεῖν τπς σοπέγαϑί 

Ὀεΐψεεη ἔδιτἢ ἴῃ Οοά δηά ἔαίτῃ ἴῃ ἀεδά ψογκβ 8 ρεσα!ατῖγ ἀρργορτγίαςα 

ἴο δενβ; δπά ἰξ νγὰβ αἷβο ἴδε δεν γαῖπογ ἴθδη τῆς Οεηξία τῆ τε- 

αυϊγεά εχρίαπαίίου γεφαγάϊης ἴδε γεϊδτίοη οὗ Οπγίβείαη Ὀαρέείΐθπι ἴο 

οἴδεον ἰυβἰγαϊίοηπβ. Βοϑίάθβ, [ἃ πυϑὲ ποῖ 6 ονογίοοκοά ἔπαὶς τς 

ἀοςιτίπεβ ἢογα οημηϊεγαῖοά Αγὰ ἴδ “γυαϊπγχεηΐβ οὗ ΟΠγίβῖ,᾽᾿ αηά δοτε- 

ἴογε ποιῃίης βρεοϊβοδιν εν βῃ οουἹά ες πιεητίοπεά, Ὅπεν ἀγα τῆδς 

Ποπιπιοη ζγουηά οΥ “ Του ηάατιίοη ᾿᾿ ψῃϊοῃ ἀπάογίαν ἴΠς βρεςία!γ ΟΠ εγὶ8- 
τίαη τεδοπίησ. 

ὈΠΒουϊεν ἢα5 αἴ8ο θεεη ἔουηά ἰη ἴπε ρῆγαξβε ἀποστῆναι ἀπὸ θεοῦ ζῶντος 

({ἰ. 12). Τῆΐβ ἐχργεββίοη, ἰξ ἰ8 ἔεϊς, ἰβ ποῦ ἀρργοργίαϊε ἴο ἃ γεΐδρβε 
ἴο ἰάοίαίγγ τη ἴο Φυάαίδπι. Βαῖ τῆς νεγγ ροίηϊ οὗ [πε σψδοῖς Ερίβεϊα 

ἰ8 τῃαξ δὴ αραπάοηπιεηϊ οὗ ΟΠ γί βείαηἰεν ἰδ ἂπ αραπάοηπιεηῖϊ οὗ Οοά; 
τῃαξ ἰῃ ἰε Οοά [48 βηδιν βροίεη δηά ἴδδξ ἴο περίεςξ [Πἰ8 γενείατίοα 

ἰΒβ ἴο πεφίεος Οοά. ἴω αδίης [Πἰ8 ραγισυϊαγ ρῆγαβε τῆς σγίζεγ δ 8 
οοῖ ἰῃ νἱενν ἴδε ἐπά ἴο ψῆϊο ἀπδεϊεῦῇ πᾶν ἰεδά τπεηϊ, θυ ἴῃς ἔαοϊ 
καῖ ἀπε! εἴ ἰ8 ἀροδβίαϑυ ἔγοπι ἴῃς [ἰνίης Οοά, ψῃεῖμεν τῆς ἀηρεϊίενεῦ 
δε δεν ογ Οδηΐξῖίε. 

Τῆεβο ἀπἘουϊείεβ τε ἄγε ηοΐ ἰπβαρεγαῦίς, Αἰπουσῇ ἘΠΕΥ ἀγε ροβ- 
δίδ!ν ἴοο σανδίίεγιυ ἰγεαϊεά Ὁγ δΝνεβίοοι, γῇο ργοπούποθβ ἔδπαξ “ {δα 
διγαατηεηῖ οὗ νοη ϑοάεξῃ, νψῇο δηάξανουγβ ἴο βῆον [πα (ἢς Ερίβε]ε νγὰ8 

ψγϊτεη ἴο Οεπε]ε8, σαηηοῖ Ὀε τεζαγάεδαά 848 πλογε ἔπϑη 8δῃ ἰπρεηίουβ 
ρΡᾶγδάοχ ὈΥ̓͂ Δῃγ οὔς ὙΠο γεζαγάβ ἴδε σϑηθγαὶ τεδοῃίης οὗ ἴῃς Ερίδβι] 6 

ἰῃ σοηπεοοϊίοη τίς τῆς ἰογπιβ οὗ ἰπουσῇξ ἰη τῆς Αροϑίοϊίς ἀσο ᾿᾿. 
νῆετε, ἔῆεδη, ψεγε ἔπ68ε Φενίβη ΟὨγιβείδηβ γεϑίάεης ὃ Τῆς ρίασεβ 

πιοδβὲ Ζεπογαῖν ἀρργονεά ἄγε Δεγυβαίεη, Δηξίοσῃ, Οξεβαγεα, ἘοπΊα. 
[π ἔανουν οὗ (πε Φενίβῃ πιείγοροί β ἔπαγε ἰ8 ποῖ πηυςῇ το εὲ ἀγρεά. 
Τὸ το Οδυγοῆ οὐ εαγίῃ που]Ἱά ἰξ θῈ 80 ἱπαρργοργίαϊα ἴο βὰν παῖ ἘΠΕΥ 
Βαά τγεςείνεά ἔπε Οοβρεῖ δὲ βεσοηά-Παηά (ἰΐΪ. 8). ίδηγ οἵ [8 πιειηθεῦβ 
τλυβὲ πᾶνε δε ἴῃ ἀΐγεςὶϊ σοπιηιιηϊοαςίοη στ τς [ογτά. Νεϊξπογ 
οουϊά ἐξ νι δὴν ἔγυῖῃ Ὀς βαϊά οὗ τῆς ΟΠαγοῦ οὗ δεγυδβαίεηι ἔμαξ 8ῆς 
δαά ποῖ Ὀεδη ἰηδίγαπιεηΐαί ἰῃ τεδοξίηρ οἴπεγβ (ν. 12). Τῆΐβ Ομυτγοῆ 

88 αἶ8ο ἃ ροοῦ σοπιπιιη ἢ ἢ {861} γεχυίϊγεά γαῖπεγ ἤδη αθογάεά 
αἰά: ψῃογεαβ πα βοσίείν δάἀάγεββεά ἰῃ ἴπε Ερίβεῖς δά δε σοη- 
δρίσυουϑ ἴον σῃαγίεν (νὶ. 10; χ. 84). [τ α'8ο βεθη18 πιοϑὲ μη κεῖγ ἐμαξ 

ἱξ τῆς ΟΠυγοῆ δὲ Φογυβαίοπιὶ ψψὰ8 δά άγοββοά, η0 δἰ υϑίοη βῃουϊά Ὅς 

τηδάς ἴο ἴῃς ΤεπιρίΕ. Νείτπον ἰβ ἰξ ργορθαῦίε {πδξὲ δὴν οης, Πἰπιδεῖ ἃ 
ταεδεῦ οὗ ἴῃς ΟΠυγοῦ δὲ Φεγαβαίεπι, δϑῃου!ά ργείεγ Οτεεῖς ἴο Αγαπιαὶς 
8.8 ἢϊΐ5 πιεάϊιπι οὗ σοπιηηαηϊςαίίοη. 

Α58 Απείοσῃ νγαβ ἴπε βοεῆε οἵ ἃ οοηϑβίἀεγδδία ραγὲ οὗ ἴῃς ἰαθουγβ οὗ 
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Βαγπαῦδβ ἰξ παΐϊυγαῖν βασρεβῖβ ἰϊβε  ἂ8 τῆς ἀεβεϊπαϊίοη ἰη σοππεοζίοη 

σἰτἢ ἢ! βαρροβεά δυϊπογβῃίρ οὗ με Ερίβεῖθ. Τῆς Ηεδγεν ΟΠ γί βείαηβ 
ἴῃ ἴπαϊ οἷζν πιαϑὲ ἤανε Ῥδθη νεγῪ πιυσῇ ἴῃ δίβ σᾶγε, αηά σεγίαίηίν 
δεν γεαυΐϊγεά βοπλς βυοῇ ἐχροβίτοη 88 8 φίνεη ἰῃ ῃε Ερίϑβεϊς, οὗ δα 
τεϊατίοη οὗ Φιάαί8πι ἴο ΟΠ γι βείδηϊγ. Αηά βοπης ογίτςβ, ἐνε ἢ ας ἀϊ8- 

τη βϑίης ἴῃς οἰαἰπη8 οὗ Βαγῃαῦδβ, αγὰ ἱποϊ θὰ το Βπά ἰη Απεϊοσῆ {πα 

δῖουρ οὗ Δενίϑῃ ΟἸγίβιίδπβ ἴο ψῃϊο πε Ερίβεῖας νγὰβ δάάγεββεά. 
Τῆυ8 Μν Ἐεηάδι! ̓  διιΠ18 αρ ἢὶΒ ἱπαυίγυ ἰπ τῆς ἔο!]οννίης [ΕΓΩ18 : “Τὸ 

Ὁπε οὗ {πε86 σγεδί ϑγγίδη οἰεἰθβ, ρεγῆαρβ ἴο Απιοςῇ ἰΐβεϊ, 1 οοηςεῖνε 
τῆς Ερίδβε[ε ἴο ἢανε Ὀεεη δάάγεββεά ; ἴογ ἴδπεγε δίοης εἽχίβιθά δοιγίβῃ- 
ἰῃς ΟΠ γί βείαη Ομαγομαβ, ἐοαπάςα ὃγ ἴῃς εδγ εβὲ τηϊββίοπμαγίεβ οὗ ἔπε 
Ὅοϑρεῖ, δηϊγτηδῖεά σι Δεν ίβη βυπιραιῃίεβ, ἴμ}} οὗ ἱπίεγεβὲ ἰπ ἔπε 
Μοβαϊς νψογβῆϊρ, δῃά σίογγίηρς ἰπ ἔπε παπῖε οὗ Ἡεῦγενβ ; ψῇο πενοῦ- 
Ἔδεῖεββ βροῖς ἔδε Ογεεῖς ἰδησύασε, ἀϑεά ἴῃς Οτεεῖ νεγβίοη οὗ {πε 
ϑογίρζυγεβ δηά ηἠυτηρεγεά ἀπιοησβί τπεὶγ τπηεπιῦεγϑ σοηνογίβ τῆο δαά, 

πὸ τῆε δυΐδογ, σοπιδίποά ἴῃς Πίσπεϑί αἀναπίαροβ οἵ Οτγεεῖκ σαυϊξαγα 

τῇ οαγεῖα! βέυαγν οὗ ἔπε ΟΙά Τεβίαπιεηξ δηά δβρεοία!ν οὗ ἔπε βασγί- 

Βοίαὶ [ἀτν.᾿᾿Ὁ Βαῖ οουἱά ἃ ΟΠυγοῦ σῆϊοἢ Πδά δοζυδιν βίαγιεά τῆς 
δτεαῖ ηγἰδδίοη οἵ Ραμ! δῃά Βαγηαῦαβ δηά ἱπ ψῇῃϊοἢ οἴδεγ ἰδαοῆογβ 

φὐουηάςά 6 ορεη ἴο ἔπε γεῦραξε οὗἉ σῃαρ. ν. 11 δ᾽. Ὁ 
Ἐεσεηεῖν ογίεἰσαὶ ορίηίοη πα8 ἀεοίάεαϊν νεογεά ἰοναγάβ Ἐοπια 88 

Ὧδε οηἷγ ροβϑβίδίε ἀδεϑιϊηατίοη. Εἰγβί βυζρεβίεά ὃγ ΝΝ εἰβίείῃη ἰξ 8 ποὺ 
φἀνοσκῖεά ὃγ ΑἸΐογά, ΗοἰἐΖηϊαηπ, Ζαῆη δηά πηδπν οἴμεγβ. Τῆς οἴδυβε 

ἴῃ πε Ερίϑι[6 πνοῇ ἱπενίταῖν βυσσεδβῖβ {Π18 ἀδβιεϊπαιίοη 18 ἴῃς στγεεῖ- 
ἰηᾳς ἰῃ χίίί. 24, ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἀπὸ τῆς ᾿Ιταλίας “πεν οὗ [{Δ]γ 
{{πε [τα] 6 Ππ58) βαίαϊε γου ". Τηϊΐβ οἴδιβε βῆονβ ἔπαϊ ἴῃς Ερίβε!ε τνᾶβ 
αἰξπεον ψυγίζεη ἔγοπι οσὐ ἴο [αἱγ. Βαῖ ἰξ ἰ8β ἀῆςσαϊε το Ὀεΐΐενε {παῖ 
πε ψογάβ ψεγε ἰπίεηάεά ἴο σοηνεν 8 σγεείίης ἔγοηι [[α] Δπ8 ἰῃ {πεῖν 
Ὅψη σουπηίγΥ ἴο {πε φυγίτεγ᾽ 8 σογγεβροηάεηΐβ. Εὸγ ἢ {πε τυγίϊεγ ννὰβ 
ἄη ταῖν, ἢ6 88 ἴῃ βοπΊα ραγίσυἶαγ ἰοσα! ἔν, ἀπά ἘΠ18 ρίαςς ἢς ψουἱά 

τῆογα πδζυγα!γ πᾶνε παπγοά ἰηδίεδά οὗ υδίπρ ἴῃς σεπεγδὶ ἴεγηὶ “ [ταἰγ ᾿΄.. 
Ὁεγίδίηυ ἴπῸ πόσα παΐυγαὶ δηά βαιἰϑίβοίϊογυ ἱπίεγργείαϊίοη οὗ ἔπε 
σοΓάβ [8 παῖ νυ ῃϊοἢ βαρροβοβ Πα ἴῃς τυγίζοῦ νῆο ΠἰΠ186 1 18 ἃ πηοπιθεῦ 

οὗ τε ΟΠυγοῦ ἢδ δάάγεββεβ ἰ8 ϑιγγοιηδεά ὉΥ ἴΠπΠο86 ΠΟ 8180 γεσοζ- 

ηἶβε [{Ἀ]ν δ τπεὶρ ποπλε δηά ψῆο 86εῖς ἴο βεηά σγεεζίησβ ἴο {πεῖς 

ἔγϊεπάβ ἰῃ Κοηλε. 
Νον ἀἄοεβ δηγιῃίηρς ἱπ ἴῃς Ερίβεῖς οοηπέγααϊος ἐπ8 ἰάεα. Τῇῆδε 

Ἔδεγε ν88 ἃ ἴαγγρε Φενίβῃ εἰαπηεηΐ ἰπ τῆς ΝοπΊαη ΟΠυγοῖ ἀρρεᾶγβ 
Ὅο(ῃ ἔγοπι Αςΐβ δηά ἘοπΊδηβ, ἀπά ἰ8 ποῖ ἀεηΐεά. [τ ἢα8 βοπιείίπηεβ 
Ὅεση τπουρῆς παῖ δεν ίβῃ ΟΠ βιίδηβ ἰη οπια οου]ά ηος θὲ ἐχρεςίεοά 

1 Βῤίξεϊς ἰο Ἡεδνεινς, Ὁ. 69. 
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ἴο αἶα 80 πιυαςῇ ἰπέεγεβε ἴῃ ἴῃς Τεπηρίε- ογβῃϊρ οσ Ὀ6 80 σοποεγηρα 
αδουῖϊ ἰἴ8 ορβεγνδηῆσς 88 [ῃ8 Ερίβεε γεαυΐγεβ ; Ὀαξ, ἃ8 Ῥγίηςίρα! Βαΐγ- 

Ὀαίγπ ἰοηῷ αϑὸ ροϊπίεά ουΐ, σοἰοπίβὲβ ἰάεα] 186 ἕῃς ἰηβειςιατοη 8 οὗ ἐπεῖγ 
πιοῖπεγ- σομηΐγυ πιογα ἤδη [8 γεϑίάεηϊ ρορυϊδίίοη, ηά ἰξ ἰβ δὴ ἰά641]- 
ἰβεά, ποῖ δῇ δοζιδὶ νογβῃΐρ τπδΐ ἰ8 ἤδγε ἀεβογίρεά. [1 18 αἰϑο ἴο ὃς 
οοηβίάεγεά τῃδὲ ἰξ νγᾶβ ἰη ἤοπια Ὀοτἢ ἴῃ τῆς εἰπε οὗ Ραυ! δηά ἰη δε 
βεοοηπά οεηΐζαγγ {παῖ ἰῃ τΔΩΥ 8016 τὰν Φυἀαἰ8πὶ βουσῆξϊ ἴο αββεγί 

[861 δηά ἴο αὐϑογὺ ογ ὄἐχραηψε Οἢγίβείδηϊγυ. Τῆς ἔαςϊξ ἴοο τδαῖ ἰΐ ἰ8. 
ἰῃ ἔοπιε ψε ἤπά {πε ἢγβε ἴγαοςβ οὗ {πε ι8ε οὗ {πε Ἐρίβεϊε (ΟΥ̓ ΟἸεπηεηῦ) 
[458 βοπις ψείρῃϊ. 

Ζαδη 811}} ἔυγέπογ ἤαγγονβ ἴΠῸ ἀεδεϊπαιϊίοω δηά ἰάεηξζιῆεβ τς τε- 

εἰρίεηΐβ οὗ ἔπε ἰεϊξεγ 88 ἃ β8π|4}} εἴγο!ε οὗ Ὁ γίβείδηβ ἰη ἃ ἰαγᾷε οἰΐγ, ἃ 

Ὠοιι86-σΠαγοἢ αἰοησδίάς οὗ ψῆϊοἢ παῦε γὰ8 ἀποΐθογ οὐ βενεγαὶ οἵδπογ 

βυσῇ σπυγοῆεβ ἴῃ πε βαπιε οἰγ. ΤΏΕΥ πᾶνε δῃ ΔΒΒεΠΊ ΪΥ οὗ τπεὶγ 

οσγῃ (χ. 25), ρεγῆαρβ 8180 γυῖεγβ οὗ τοῖν Ἴσγῃ (χιϊ!. 17), αἰπουσῇ {πε 

ταϊετβ οὗ ἴῃς μος ΟΠυτγοῇ οὗἉ [πε οἰἕγν ἃγε αἷϑο ἐπεὶγ γαΐεγβ, δηά ἔπεγε- 
ἴογε σγεθείηζβ αγὲ βεηΐ [ο αἱΐ ἴῃς γυ]εγβ δηά ἴο αἱΐ ἔῃε ϑαϊπεβ (χιἱΐ. 24). 
Ηςε ἰβ ποῖ ἀψγε οὗ δὴν ρίαοσε ψῇϊοῃ 80 ψῈ}} ἀπϑύνεγβ ἴο ἴἢεβε γε- 
αυϊγεπΊοπίβ 88 οπα οὗ {πε ἤου86- ΟΠ αγοῆαβ ἰη Εοπις πιεπεϊοηςά ἰη [πς 

Ερίβε!ε οὗ Ρααϊΐ το τῃλι Οπαγοῦ (σΠδρ. χνὶ). Τὸ οπε οὗ ἴπε8ε, ροβϑβί Ὁ 

ἴο {παῖ πηεητοηφά ἰῃ Ἐοπιαπβ χνὶ. 14, τπἰ8 Ερίβει]ῖα νψγᾶ8 ργοῦδὶ 

δάαγεββεά. 
Τῆς Βοιηδη ἀδβεϊπδιίἊοη πιᾶὺ 8εεπὶ ἴο σάγγγ σ ἢ [ἰ τῆς Δ Ππογβῆρ 

οὔ Αια, ἔον τηΐ8 Δεν ῆο ψὰ8 ὨἰπΊβε! ἢ 80 νψε]} ἰηβέγυςξεά ἐπαξς πα 

νὰ 8 Δοΐς ἴο ἰπβίγαςς Αροοβ νψὰβ ἱπείπηαΐεῖν αβϑβοςίαίϊε στ Βοπλα 
δῃηά ψ]τἢ οπε οὗ ἴῃς Πουιβε- σΠαγοθεβ ἔπεγε (Βοπιδῆβ χνὶ. 8-5). Απά 
ἰηάεεά 411 τῃαὲ χε πον οὗ Ααυϊα βεεπι8 ἴο θὲ ἴῃς σοηάϊτἰοηβ 48 ψε}] 

88 ΔΩΥ͂ οἴπες παηλε ἴπαΐ ἢδ8 θεεη βυζρεβίεά, 
[ 18 ἱπιροβϑίδίε ἤδη ἴο ἀοφηιαίίδε γεφαγάϊησς ἴῃς δυϊπογβῃρ οὗ 

τη 8 Ερίϑεϊε, αθά αἵ ργεβεηΐ ἰξ ἰ8β δεϑὲ ἔγαηκίν ἴο σοηξεββ οὐγ ἱξηογ- 
Δηςοο. Βαυῖ νεὲ ΔῪ δάορὲ ἴδε ἰαησιασε οἵ Ῥγοῖ. ἔἢγβ Ἐορεγίβ ἰῇ 
ἀεδαϊϊης ψτἢ δε δἰπιίαν οα8ε οὗ ζοηρίπμβ οπ ἐν διδὶ νι ἀπ ΒΑ 
παῖ “νῆες ἰξ ἰ8 σοοά δβοίεπος ἴο γεΐμβε ἴο παζαγά δὴν Ἵοοπ) σίγα 

νι Ὠϊοἢ οὐὧὖ ἱπίοτγπγχαϊίοη ἀοεβ ποῖ ψαγγδηΐ, [ἃ ἰ8 σροοά δβοίεησς αἷδο ἴο 

ἀεο!ίης ἴο ἔοϊ!ονν βοπὶς ογίεἰςβ ἰῃ αϑαηάοηίης 41 ἤορε οὗ Ἔνεγ βεείης 

ἃ βοἰυτίοη οὗ {Π18 Κποξίγ ργοδίεπη. [.εἴ ι(β γαῖπεγ γεοορηΐίβε παῖ να 
ἅγε σοηΐγοηϊεά ψὶϊῃ οης οὗ [ῃοβε βεϊπγχαϊατης ἀπά ἔγαϊεέα! ἀησςεγ- 
ταίπε68 νη ϊοῇ οἰαββίςαὶ γεβθαγοῃ 80 οἴζεῃ ργεβεηίβ ἴο ἰἴ8 νοξαΓί68--- 
αποογίαίπεῖεβ συ ϊοἢ ἀγα βιϊπχαϊαιίης θεσαυδβε ἔπεγα ἰ8 Βοπ16 ροΟββί Ὁ ΠΥ 
οὗ τεπιονίης ἴπεπι, ἀπά ἔγευϊτξα! θεσαῦβε ἰῇ ων σα8ε ἴδον ἰοαά ἴο ἴῃς 
τῆογε τπογουσῇ ἰηνεβεακίοη οὗ [ες οὐβούγεγ Ὀγε- γα 8 οἵ Ὠίβίογυ δηά 

{|εγαΐαγο." Οὖ ψὰ πιὰν δάορί ἔπε ψογάβ οἵ Ὦγ. δανίάβοη ἴῃ ἀεαϊϊησ, 



ΙἹΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 235 

τ ἀπε βἰπη ας ργοδίεηι οὗ τῆς δυϊπογβῃϊρ οὗ ἴῃς Βοοῖ οὗ Ψοῦ : 

“ὝΒογε ἅγε βοπῖε τηϊπά8 ἴπαϊ σδηποῖ ραΐ ἃρ ψΠΠ ἀποεγαϊηΐγ, ἀπά 
ΑΓΕ υπάον {πε ἠεσεβϑίν οὗ ἀεϊυάίηρς {Ππεοπηβεῖνεβ ἰηῖο αὐἱεῖϊαάς ὉΥ 

Βχίης οὐ βοπῖαὲ ἈΠΟ παπιθ. Τῆογε αγὔὰ οἵπεγβ ἴο ψῃοπΊ ἰξ 8 ἃ 

σοπιίογε ἴο τῆίηϊς [παξ ἴῃ Ἐπὶβ οπιηϊβοίεηξ ασὲ ἃ ἔενν (πίη 81}] 
τοηϊαίῃ πηγβίογίουθβ. ἰὐηοογίδί πεν ἰ8 ἴο τπδηὶ τῆογε βυζρεϑίϊνε ἕδη 
εἐχαοὲ κηονίεάσε. Νὸο [ἰτεγαΐωγε ἢ88 80 ΠΊΔΩΥ φγεαΐ δηοηγυπιουβ 
ΨΌΓΚΒ 88 [παῖ οὗ ἰβγαεῖ. Τῆς γεϊσίουβ [ἰΐ6 οὗ (8 ρεορίε νῶβ αἱ 
ςεγίδίη ρεγοάβ νεγὺ ἱπίδηβε, απά δἱ ἔπεβε ρεγίοάβ ἴἢς βρίγίζιιαὶ ἐπογν 

οὗ ἴῃς παίίοῃ ἐχργεββεά [8617 αἰπιοϑί ἱπρεγβοηδίν, [πγουσῇ πλεπ το 

ἴογφοϊ {πεπηβεῖνεβ δηὰ ψέγε βρεεα!ν ἔογφοϊζεη ἴῃ παπΊα ὈΥ οἴδπεγβ.᾽ 
Αηά [ἢ ψε σαπηοῖ ἡδηιε, γε σδη δἱ ἰεδβὲ ραγεία !ν ἀςβογίδε ἴῃς δαΐπον. 

Ἐὸογ δίβ ἰεξξεγ γενεαΐίβ ἃ πὰῃ ψῆο ψγχὰβ ὥοῖΐ δὴ Αροϑβί[ε θαΐ ἃ βομοίαγ 

οὗ ἴπε Αροβίίεβ ; ἃ πιδη οὗ ἴπε βεοοηά Οἢγίβιίδη σεπεγαίίοη (φεπεα- 
Ιορίβοῃῃ!. ηἰσπε οὨγοηοίοσίϑοη, δ8 Ηδγηδοῖς 8405); ἃ Ἠεϊ]εηίβὲ γεῖ ἃ 

τι πον δηά σδοῦον οὗ ἃ εν ϑῃ ΟΠ γϑείδη οπαγοῆ ; 4 Ραυ]ηΐβε τ 

8βοπὶς τἰποῖυτε οἵ Αἰεχαηάγίδη οὐΐζαγε, Ἐπουσῇ Πὶ8 ἰγεδϊπιεης οὗ 
Θογίρίωυγε αἰδῆεγβ ἐοίο σοῖο ἔγογη ῬΏο᾽ Β; ἃ ἔγίεη οὗ ΤΙπιοῖῆν δηά 
αἱ ἴδε εἰπης οὗ τυίτίης ἴῃ τἴπς σοπιρδην οὗ [τα]!4η ΟΠ γί βιίδηβ. 

Αἰνι. Βαε ἕξ ἰδ οξ τὰς ἰοσα! Εν 80 πτυσῇ 848 ἴῃς σοηάϊτίοη οἵ πα 

τεδάεγβ τμδῖ σπίεν σοησεγῃβ 08. Δηά 88 ψεὲ γεδά ἴῃς Ερίβιϊε ἰξ θ6- 

ςοῆεβ ϑρραγεηΐῖ παῖ ἴδε ἀδησον ψῃϊςἢ τουβεά πε τυ7ίζεγ ἴο ἱπίεγ- 

Ροβε ψ88 ηοΐ βυςῇ ἀεῆπί[ε δηά σγανε ἤδγεδυ 88 ἐνοκβά ἴῃς Ερίβεε ἴο 
τδε Οκδἰαδείδηβ ον [παξ ἴο ἴῃς Οὐοϊοββίδηβ, ποῦ ϑιςῇ ἐπίδηρ!Ἂης μεδίμεη 
νίςεβ δηά ἀπΠῆσαϊς αᾳυεδείοῃβ οὗ σαϑυϊβίγυ 48 ἱπιρεῦ!!εά ἐπε Οογίηςπίαπ 
ΟΠυγοῆ, Ὀυαὲ τγαῖδορ ἃ φγαάυδὶι, αἰπιοδὲ υποοηβοίουβ δἀπηἰϑβίοη οὗἉ 

ἄουδε ψϊςἢ ἀυ]Πςὰ ἤορε ἀπά βἰδοϊοηεά Ἔἐπεγῦυ. ὙΠεν Παά ργοξεββεά 

ΟὨγιβείδηϊν ἔογ βοηα τἰπτ6 (ν. 12); δηά ἴδε δβἰποεγίτν οἵ ἔπεῖν ργοίεβ- 
βίοη μαά δεεη ργονεά Ὀγ ἴπε πιδῆηογ ἰῃ Μη ςἢ {Πα ν Παά Ὀογηα βενεγα 
Ρεγβεουξκίοη (χ. 38, 84. ΤΟΥ παά ἴδκθη Ἰογἕα !ν τἢς 8βρο ]ίης οὗ 

{δεῖς ροβϑεββίοῃβ; ἴον παά εδπάυγεά ἃ σγεαῖ Ἴοηβίςξ οὗ βιυβετγίησε. 
Βαυξ δεν ἔουπά ἴπε ἰοηφ-ϑυβίαίηεά σςοηδίος τ βίη (χ!!. 4) αηά {δες 
ἀδγ-Ὀγ-ἀδν σοπίεπιρί δηά ἀετγίβίοη πεν ἐχρεγίεησοά ἃ8 Οἢγίβιίαηβ 

(αἰϊ. 18), πιογεὲ ψεαγίης ἴο {με βρίγίξ ἴδῃ βῆδγρεγ ρεγβεουζίοη. 

Οοπβεαυδηξν {πεῖν Κηθοβ δά Ὀδοοπια ἔξενίε ἴο ρύγβας {πῸ ραίῃ οὗ 

γἰφῃζεουβ ἐπάυγαπος δηά δοζίνίτν, {πεὶγ παπάὰβ ἤιης [ἰπιρὶγν ὈΥ ἐπεὶγ 
βἰάε 88 ἰἔ πεν ψεγε ἀδἔεαζεά πε (χιὶ. Ε2. ΤΠεΥ Παά οεαβοά (ο τηδῖα 
Ῥγοζγεββ8 δῃά ψέγε ἰη ἄδησεγ οὗἉ (ἈΠΠππῷ ἀνναν (νὶ. 1-4, ϊ. 12) ἀπά ψεγα 
δοίης δη ἐνὶ! ἢεαγί οὗ ἀπηρεϊϊεῖ ἴο στον ἰη ἔπεπι. Νὸο ἀουδῖ [ἰδ 
[1811688, βεηχ- δε! ονίης σοηάϊκίοη ἰαίά τπ6πὶ ορεη ἴο ἴῃς ἱπουγβίοη οὗὨ 

“ ἀἴνεγβ δηά βίγαησε τεαςῃίηρϑβ᾽᾿ (χι!!. 9) ἀπά ἴῃ ἰἴ86 1 νγγαβ ἔμ}} οἵ ρεγί!. 
Το τγεβίογε ἰη ἴπεη ἴῃς ἔγεβῃηδββ οὗ ἰδί ἢ (πε τυγίτεγ δὲ Ἔνεγν 
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ραγὶ οὗ ἴδε Ερίβεϊε ἐχῃογίβ {Πθη] ἴο βιεδάξαβίηεββ δηά ρεγβενεγαησα. 
“1μεῖ υβ Ποίά ἔαϑε [6 ργοξεββίοη οὗ οὐὖῦ ἕαίτἢ πτποιυΐ τνγανογίης " (τί. 

. 28). “Οδδὲ ποῖ ανγᾶν γουγ σοηβάδησςε᾽᾿ (χ. 35). “ΤΕ δὴν πιδὴ ἄγαν 

ΌδΔοκ, ΠΊΥ 8οιὶ 84}} αν Ὡο ρίδεαβιγε ἰῃ ἢἰπι᾽" (χ. 38). Οτγ, σῇδὶ 

ΤΊΔΥ Ὅς ἴακεη 48 ἴῃς ποτγίαίογυ πιοίῖο οὗ ἔπε Ερίδβεϊε, “ ε γε θεσοηϊε 

Ραγίδξεγβ οἵ Οἢγίβε, [ἢ γε μοϊά ἔαβε τῆς Ὀεσίῃπίης οὗ οὐγ σοηῆάεξησε 
Βγτὰ ἀπίο ἴδε εαά (ἰϊ.ὄ 14).- ὙΠαῖ πεν πιᾶὺ αν δηοουγασεπΊιεηϊ ἴο 
ἀο 80, Πα βΒῃονβ ἔπεπὶ δῖ ἰαγρε ἴῃς σοοά σγτουηά ἴΠῸΥ πᾶνε ἴογ σοηῆ- 

ἄεηςε. Τῇε ἔγαϊ [8 οἵ ἔδίεἢ ἰη Ποῖ ἔδίπεῦβ ἀγὰ γεοαριτυαϊεά ἴῃ ἴῃς 

εἰοχιεηξ εἰενεπέῃ οδαρίεγ. Βαΐ εβρεοία!ν 15 εβαβ Ἵχῃίἰξεά δ ἔπε 
ἕτεαϊ Ιεαάογ ἰη ἔα. “ Οοηβίάεγ Ηἰηι ἰεϑὲ γε θεὲ ψεδγν δηὰ ἕδίηξ ἰῇ 

γους βουΐβ᾽" (χίϊ. 8). Ηἰἷβ βιργεπίδου αηά ἐγυβανογιίηεββ ἀγὲ ἐχ- 
Ῥοαηάεά ἰη ἀεῖα!!, αηά δβρεςία ν τἢς εἴογηδὶ βυῆςίεηον οὗ Ηἰ 5 βδογὶ- 
β6ε δηά ἱπεεγοεββίοη ἰβ ἅνεῖς ἀροη. 

Εν ἀεπεν, τπεη, ἴπῈ ρεγβοῦβ δάάγεββεά ψέγε ἰῃ τῆς τηεηϊδὶ δηά 
βρίγίταδὶ σοηάϊκίοη σοπηπΊοη ἰῃ νοῦν ρὲ οὗ ἴῃς Οἢγίβείδη ΟΠαυγοῇ, 8 

σοηαϊιίοη οὗ ἰδησιοῦ δηὰ ψεαγίηεββ, οὗ ἀϊβαρροίηϊεά οχρεςίζατίοηβ, 

ἀείεγγεά πορεβ8, σοηδβοίοιβ ἔβίΙαγα δηά ργδοιίοδί ἀπε! εἴ, ΤΠΟΥ πεγα 

ΟΠ γί βείδηβ Ῥαξ δά 8ἰεηάεγ ἀρργεοίδιίοη οὗ ἴδε σίογυ οὗ τῃεῖγ σδι τς, 
τηἰβοοηβέγιεά {πεῖς ἐχρεγίδησε, δηά πδά αἰοννεά {πεπιβεῖνεβ ἴο ἀγίς 

ΔΨΆΥ ἴγοηχ ὈοϊΪάποββ οὗ πορα δπά ἱπιεηβίίυ οὗ ἔα. Ὁγ. Βγαςς ἀε- 
βογίδεβ {πεπὶ ἃ8 ρεῦβοῃβ ΠΟ πόνεγ ἢδά “ἰπβίρῃς ἰηΐο {πΠ6 αβϑβεηξίαὶ 

ἡδίυγε δηά αἰδιίηςείνε ἔεαΐαγεβ οἵ τῆς ΟΠτγίβείδη γε! φίοη ᾿᾿; δηά ἰξ ὉγῪ 

“Ἰῃϑίρῃς"" δε πιεδῃϑ βιιοἢ ρεγοεριίοη οὗ ἴῃς φγεαίηθββ οὐ Οἢγίβε 
88 σδι1868 ΠΊΣΩ ἴοΟ τα]οίοε ἰῃ βεγνίης δῃά βυβεγίηρ ἴογ Ηἰπ), 8 ἀε- 
βογίρ[ίοη ἰ8 οογγεοῖ. Βαΐζ ὃς 8ε6η18 [688 Ἔἐχαςῖΐ ψῆξη ἢξ 2068 οὔ ἴο 
ΒΆΥ “ΝΟ φγεδίενγ πηϊβίακε, 1 Ὀεϊϊενε, σαη Ὀς σοπιηϊτεά (πουσῇ ἰξ ἰδ 
ἃ ςοπιπίοη ἔδαϊξ οὗ σοπιπημεπέδίογβ) ἤδη ἴο ββϑιπια τῃδξ ἴῃς ΒΚγδί 

τοδάεγβ ψεγα ἰῃ [ες τηδίη ἰῃ βυπιραῖῃν στ τῆς ἀοοίγίηαὶ! νίεννβ οὗ 

τῆς ψ7νίζεγ᾽᾿, ϑοηῖε ροίηΐβ, πο ἀουδῖ, ψῆϊοἢῃ τς ψγίϊοεγ δάάυςσεβ 
ψεγα ἠονν ἴο πε γεδάογβ. Τῆς πηαηηοῦ ἰπ ψϊοἢ τῆς ραγαζγαρῇ τὲ- 

ξαγάϊησ Με οΠίβεάεο ἰΒ ἰηϊγοάυςεά ργοναβ [8.1 Βαῖ ψε σδηηοξ ἴπογε- 
ἴογε σοποίαάς δαὶ ἐπς Ψψῃοῖς σοησεριίοη οὗ Οἢγίβε 88 Ργίεδεξ ψαβ8 

Ὧεν ἴο [Π6ηΊ; ποῦ σδῶ ΜῈ βιίρροβε ἴῆαϊς ἴΠπὸν Ππαά πενεῦ τπουσῆς οὗ 

ΟὨἢγίβι 48 ἴῆες ϑοὴ τπγουρσῇ σποηὶ (ἢς πα] γενείϊδειο γὰ8 πιδάς δηά 
ἴδε οἴεγηδὶ Ἴσονεηδηΐ πιεαϊαῖϊεά. Βαΐπεγ ἘΠΕῈῪ Παά ἔαϊϊεά ἐο εοη- 

δἰἄδν τσμαΐέ ἐΐέδε ργεαέ ἐγμέϊ5 ἱπυοϊυεά, Ἡκξηος ἴῃς τυ7Ίίξεγ δἰά48 {πε η] 
εἶνε “ἴδε »ιογε δαγηέσέ ἢδεά ἴο ἴπε (Πίησα ἴΠοῪ ἢανα Πεαγά᾽ (ἰϊ. 1), 
δηά {δεουσῆουξς ἐπε Ερίβε]ε ἢ γεϊυγηβ ἴο δίβ ἑανουγίίε δἀπχοηϊτίοη 
“Οοπβίάεν Ηἰπι,᾽᾿ εξ γουγ πιϊηάβ ρεπεῖγαϊα πιοόγε ἀδερίγ ἱπίο Ηἰβ8 
βἰφηίθοδησθ. ΤΕΥ Πδά οεαβεά ἴο πᾶνε {παΐ Κεδη ἱπίογεβε ἰπ ἐγατῃ 

ΜΠΙΟἢ ργοπιρῖβ σοπιίοηλρίαἰίοη ἃπά ἱπαυίγγ, απ ΤΠῸΥ πον Πεϊά ψῆδῖ 

-.----.- ....- 
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πεν δαά Ὀξδεη ἰδυῆξ 80 ὄχίεγηδιν παῖ ἴῆεν ψεγα ἰη ἀδησεογ οὗ 
ΜΠΟΙΪΥ ἰοϑίησ τπεὶγ ἔαϊ ἢ ἀπά Ὀεσοπιλίης ργδοίίσα! ἀροβίαϊεβ. ΤΟΥ 

Βαά ἔα! θη ἀπάεν ἴῃς ρονναγ οὗ ἴῃς ργεβθηΐ δπά νίβϑίδίς, αηά ψεγα 

ξἰνίης ἴο ἀρρεᾶγαπος δηά βῃδάον ἴδε ναΐας τπαὶ Ὀεϊοηρσεά οηἷγ ἴο 
τῃε οἴεγηαὶ γε! ἴγ. 

Τῆς αἰαὶ οὗ {πε τῦ7΄ίξεγ πε ττὰ8 ἴο ὀρεῆ ιρ ἴῃς ἴγιε βἰξηίβοδησςα 

οὗ Οἢγίβε απά Ηἰβ νογῖ, δηά ἔδιβ8 ἴο γεπῆονε πε βογυρίεβ, πεϑίίβείοηβ 
δηά βυβρίοίοηβΒ ψῆϊςῃ Ππαυηίεά τῆς τηϊηά οὗ πε Δεν ίβῃ ΟΠγίβείβη 
ἐπι αγγαββίης δίβ ἑαίεῃ, ἰεββεπίησ Πί8 εη]ογηεηῖ, δηά ἰοψνεγίης ἢ 5 

νἰτα! γ. Τῆς δεν ψῆο δοςερίεά {εβιυ8 48 ἴῃς ΟΠγίβε δά ργοδίθηιβ 
ἴο βοῖνε αηά ἀἰῆου τἰεβ ἴο ονεγοοπις οὗ μψῇῃϊοῦ πε Οεηεῖε παν 
ποϊπίησ. Α ἰγαηβίείοη οὗ δεαυδὶ πιοπηεηΐ δπά δπηοοπιραββεά ὈΥ 80 

τηυσῇ οὈδβουγίτν δὴ ἤανε γαγοῖν, ἰἔ ὄνεγ, θεθπ ϑυπιπηιοηδά ἴο πιδία. 

1 ἰ8 φαϑὺ ον ἴῃοβε ψῇο Ἰοοίκ Ῥδοῖκς ροη ἴξ 88 δῇ δοσοῃιρ[ 8ῃ6 4 ἔαοϊ ἴο 
866 ἴῃαξ ἴῆεγα νγὰβ πὸ γεᾶὶ Ὀγεδοῖ οἵ σοηιζίπα γ Ὀδεΐστεεη ἔπε οἷά 
τε σίου ἀπά ἴπε πεν; δυΐ {παῖ νγὰβ ηοΐ γεδάϊγ ρεγοείνεά Ὁγ ἴποβε 

ψῆοβα ψΠοἱΪς [ἰδ πη εχρογίεησςε ψψεῦε πλάγια Ὁγ τῆς τυγηηοί! ἀπά 

ἰπβίδ δ! Πν τς ἢ δοσοπιραηίεά ἴῃς αραπάοηπιγχεηξ οὗ οἷά ἔογηη8, ἴδε 

δοςερίδηοςς οὗ πεν ἰάε48, ἴῃς Ὀυϊάἀΐησ οα οἴπες ἰουπάδιίοηβΒ. Βτγουσῃε 
υρ ἴῃ ἃ γεϊϊσίοη νι ἢϊςἢ ἢε 88 ρεγβυδάθαά νψδ8 οὗ Ὀϊνίης δυϊπογίυ ἴῃς 

Ψενν 88 ΠΟῪ γεαυίΐγεά ἴο σοηβίάογ ἃ ἰαγρε ραγί οἵ ἢίβ Ὀε]εΐ δηά ποῦ- 

βῃϊρ 88 δπιἰᾳυαίεά. Αρςουδβίοπιεά ἴο ρῥγίάς Πἰπιϑεῖῖ οὔ ἃ ἰἰβίογυ 
πιατκεά δὲ ναγίουβ βέαζεβ ὉΥ δηφεϊίς νἱ ϑἰ[8, Ὀἱνίηε νοίοεϑ, δηά πιίγασυ- 

Ιοιι8 ἰπϊετνοηζίοηβ, ἢς 8 πον ἰηνίζεα ἴο 8 Πἰβ ἔα ἔγοπι ἰηβιίξα- 

τίοηβϑ δηά νεῃεγαῦίς συβίοπιβ ἴο ἃ Ῥεγβοη, δηά τῆΐϊ8 ἃ Ῥεγζβϑοη ἴῃ 
ΨΠΟπλ ΘΑΓΊΝΙΥ σοῦ ἰ8 βυσρσεδβίεα οἠἱν ὃν ἰ(8 αῦβεηςς δηά ἰῇ ψΠΟΠΊ 

ἔδοθε αῤῥαγεηέϊν πιοβὲ χυδ!ῆεά το Ἰυάσε οουἱά ἀΐβοονεγ ποιπίης Ὀαϊ 
ἱπιροβέαγε ψἢϊοἢ πηογίϊεά ἃ πηαϊεἰδοίοτ᾽ 8 ἀεδίῃ. Οπογίβῃίης συ τῃ 
εχίγδογαϊπαγυ ἐπε υϑίαβπι, 88 ἢἷ8 ἐχοϊαδίνε πεγίϊασο, ἔς Τειηρίε πῃ 

411 ἰἴ8 Βα! ονσεά δββοοίαιίοηβ, [8 ἱἰπάννε Πρ Οοά, [18 αἰΐαγ, [8 αὐσαβὲ 
Ργἰεβίποοά, ἰδ οοπιρίεῖς ἄγαν οἵ ογάϊπαηςεβ, ἢς ἰ8 γεῖ παυηϊοά ὈῪ 

τῆς ΟΠ γίβείδη πεν-δογη ἰπβείηςε ἐπαΐ ἔπεγε ἰβ 8ἃπ εββεηζίαὶ ἰδοκίης ἱπ 
41 ἐεβα αγγαηφεπηθηΐϊβ δηά παῖ ἴογ Πίσῃ ἴεν αὔὲ ἰγγείεναπὶ δηά 

οὈβοϊείε. Α ὈΙίσῃς ἢα8 βυάάεηϊν ἐα!Ιε οἡ ναὶ τνὰβ Ὀγίφῃζεβε ἰῃ ἰδ 
τε! ρίοη, ἃ ὈΠΦΠΣ ἢα σδη πεϊζπεν ἀϊβϑδίραϊε ποῦ ρεγέεςεν δεν. 

ον {δε Φενίβῃ ΟΠγίβείαη πιαϑὲ μανα ἔουπά ἰξ αὐἰϊξε Ὀεγοπά δίβ 
ροψενῦ ἴο ὑπάεγβίδηά ἴδπε τγεϊαϊίοη οὔ πε οἷά ἴο ἴῃς ἤενν. Αἰγεδανῦ 
ἱπάεοά ἰξ Βαά Ῥεσοηιε ἀρραγεηΐ ἴῃαξ ἰπ δεβιβ ργορῆεου πδὰ Ὀεεη ἔαϊ- 
Β|1ε4, Ης μπεαά εξ δοςερίεά 885 ἴῃε ργεαϊοϊεά Νεββίαἢ ραγεν 

Ὀεσδι8ε ἰξ ψὰ8 θεγοηά ἀΐβραΐε παῖ ἰῃ Ηΐπὶ ἃ σογγεβροηάεησς νγ88 

[ουπά ἴο ἴῃε ἤσαγε πιογε οὔ [ε88 οἰδαγὶν ἀεῆηεά ἰπ τε ΟΙά Τεβία- 
τηθηῖ. Τῆϊδβ πο ἀουδὲ Πἰπίεά τπαξ τπογα 8 8οπΊε βίγοηρ δηά νίϊαὶ 
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ςοπηροϊίοη δείψεεπ (πἢῈ ἔνο ἕδίπ8. Βιυΐ ψνῆδΐ τγεϊδτίοη αἱά ἐπί 
Μεββίδῃ μοϊά ἴο τῆς Μοβαίς ἰηβείξαςοβ"  Τῆδς ψγὰβ ἃ πιογε ἀϊῆσωε 
Ῥγοδίεπι. Τῇε αἰ ἤσουν οἵἉ ἰξ ἰδ ἀρρτγεοίαϊοα ψῆθη τὰ σοηϑίάεν παῖ ἃ 
ἰατε βϑεοιίοη οὗ τῆς ΟΠ εβιίαη ΟΠπυγοῦ Ἰυάσεά ἴδε οἱά ἴο δε ἱγγεσοηςί!- 
ΔΌϊ]ς ψιῖτἢ ἐπα πον, αηὰ ψεηΐ 80 ἔδγ 88 ἴο πηαίηίαίη ἴπδαὶ τῆς Οοά οὗ 

τῆς ΟΙά Τεβίδπγεηϊ νν88 δηίαφοηίβιϊος ἰο ἔπε Οοά τῇϑοίγενεαίεά ΗἰπΊβοῖ 

ἰῃ Ομ γίβε. Απά Ἔνεη {δ πιογε πγοάογαϊε βεςζίοη οὗ ἕῆς ΟΠαγοῦ ἔουπά 
αἀπῆσυν ἰῃ δηϑνεγίης ἴῃς αᾳυεβίίοηβ: ΝΥ Πας ψγ88 ἴο δὲ (ῃουσῆϊ οὗ {δα 

δεν ίβῃ ογάϊηδησεβ δἀπά οἵ ἴῃς δενίβῃ ϑογίρίυγεβ ψῇῃϊοἢῃ δηϊοίηεά 
τῃεπὶ} [{{ππ ογάϊΐϊπαησες ψεγα 8εῖ αϑίάς, σοι πε ϑογίρίαγεβ Ὠ σῇ 
οοηΐαίηεά {Ππεπὶ δε τεϊαἰπεά ὃ [πη τ παΐ βεηβε πδά ΟὨγίβε ἔμ|8Ε|εά {πε 

ἴανν, [ῃς σεγεπγοηίΐα! ἢ Ηε ἢδά ποῖ ὕδεεη ἃ Ργίεϑὲ. Ηες δαά τοΐ δ8- 

ϑυπγχεά {πε Ῥγίεϑι᾽ β ἰὰποξίοη,θας ἴῃς ΕΑΌΡὶ᾽ 8. Ηε Παά οί δε Ὀογη ἰῃ 
ἃ ργίεβεϊγ ἔαπ)ῖγ. Α βαογίῆςς, ρεγῆαρβ, ἰῃ βοπ)ε 8εηβ8ε, Ηε πδά Ῥδθη. 

Το ἴδε ψεν, ἴῃ βῃογί, Ὁ γίβε πγαδὲ πᾶνε ογεαΐεά δ8 πβΥ ργουΐεπ8 
88 ε βοίνεά. Τῆε ἀπαυεβεϊοηίης ἔα (ἢ παῖ 8 συϊάεαά ὉΚΥ περ! τὮν ἰη- 
βίίηοῖβ δηά οδη γεΐεψαϊς ἴο πε ἔυμξαγεα 4] ἱπεε!!εσίυαὶ ἐχρίαπαίίοηβ 
δηά τγεςοηοϊεπηςηΐδβ ἰβ πὸὲὶ σίνεη ἴο ἐνεγν οὔθ; απά πιδην ἃ εν βῃ 

ΟΠμειβιίαη πταϑὲ πᾶνε ραββεά ἴποβε βγϑὲ ἀδγβ ἰῃ ραϊπέμ! υηγεβί, ἄγανση 
ἴο ἴγυβὶ δεβι8 ὉΥ 411} αι Ης ηεν οὗ Ηἰ8 Ποίϊπεβ8 δηά τγυςῃ δηά γεῖ 
ΒΟΓΕΙ͂Υ ρεγρίεχοά δηά πίηάογεά ἔγοπι ρεγίεοϊς ἔγαβε Ὁν ἴπε ἀπεχρεοίεά 
βρίγίτυδ ἐν οὗ τῆς πεν γεϊϊφίοη, Ὁν πε σοηίεπιρὲ οὗ δίβ οἷά οο-τε- 
{ἰσἰοη 88, Ὁν ἴπε6 δηΐογοεδά τε ηαυϊβῃπιεης οὗ 411] ουϊιναγά φαγηϊ βίης 
δΔηά σίογγ, δηά ὃΥ ἴῃς ἀρραγεηΐ ἱπῃηροββί ὉΠ ν οἱ βεείης {πε σογρεουβ- 
Ὧ688 οὗ {πε οἷά δηά δε ὈῬαγεῆθββ οὗ ἴῆε εν ἰπΐο οης οοηβίβίεης 

ψΠοε. Τὸ τΠΐ8 πικίβεγαδίες ἀπά τνεδκεηΐης σοπαϊξίοη οὗ βρίγὶς ἴδε 

υγίτεγ ἀρρεδ]8 δηά αἰπλβ δ γεπιονίπῃ ἰδ Ὁγ σίνίης ἴΠεπὶ ἃ ἔμεν ἰπϑίσῃς 
ἱπῖο πε γεϊδϊίοη οἵ ΟΠ γί βιίδηϊν το Μοβαίβϑπ), δὰ δβϑρεοία ν Ὁγ {Π|8- 
ἐγαιίης ἴδε απίχυς βαυργειηδον οὗ ΟΠ γίβε δά πε βηαδ ἐν οὗ Η 5 ψοσγῖς. 
Ηε πιαίκεβ ἰξ ἢἰβ αἷπὶ ἴο δῆονν παΐ ὄἼνεγν Ὠδπιε, Ἔνεγὺ ἰηβεϊταξίοη, 
ἜνΟΓΥ ργίνίεσε, νυν οἢ δδά εχίβιεά ἀπάεν ἴΠε οἷά Ἔσοποπὶν δυγνίνεά ἱπ 
{δε πενν, Ὀυξ ἰηνεδίεά ψῖτἢ ἃ Ὠίσπες πηεδηίης δηά ἃ ἔγμεγ φίογυ---ἃ 
τηδδηίη ἀπά ἃ σίογυ, πεν ἱπάδεά ἰη {Πεηγδεῖνεβ, Ὀυξ γεῖ ἴος ἴῃς ΒΗγϑὶ 
εἰπλε ἔμ 18}Πσ (δςῈ στεαῖ ρύγροβε οὗ Οοά νδίοἢ ἴγοηι ἰῃς ὅγϑὲ δδά 
Ὀεδη αἰπη!ν βῃαάονεά ἔογιῃ. “71ΠῈ βγβὲ νψδβ ἰδθῆ ΑὙΔΥ ΟὨΐΪγ ἰη 
ογάον ἴπαὶ ἴῃς βεοοηά πιίσῃξ δε ἰηϊγοάμοοαά. "1 

Τὸ δΐβ ἴαϑις ἢ πεοα}ββαγίγ Ὀγουσῃς ἰδ οὐ ΡΠ οβορῃΐοαί ργε- 
βυρροδίξίοηΒ. Τταϊπεά ἰη Αἰεχαηάγίαη ἰπουσῆς ἢς οἤογίβῃεά {πε 
ΡΙαϊοηίς 5 σοποσρίίοη οὗ (ῃς γεϊαιίοη οὗ πε βεδεη ἴο τῆς ἀπβεθη. [{ 

Δ Ό.5 Οδείδιεοϊζδυπι Ὀγίησε αἰσμίβ, ννα8 οἰσπε βδοῆοα ἰπὶ Α. Τ᾿ δηρεϊεσί, γεῦ- 
δείδδεω υπά γογβεδιάεἰ ρενεβεα νᾶγε" (Ηοἰϊκαιαπα, Ν. Τ. ΤΑεοὶ., ἰϊ., 287). 

Τίρμιασμς, 28 Ο.; Κεῤ. 697; ῬΒίο, ΜΙνηπάΐ Οῥ.. 4; Ὅε Μέία Μοεὶῖς, ρ. 146. 
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“8 ἢίδβ ἰπα]!]Ἔηδῦ]ς σοηνίοσείοη παῖ τε νἱδίο]ε ᾿ψογίά ἰ8 πιεγεῖν ρῇεηο- 
πιεπδῖ, ἴῃς [επΊρΟΓΑΓΥ ἴογπὶ ογ πηδηϊεβϑίατίοη οὗ τἢς ἰηνί δι ]ε, αγοῆο- 
ἴγραὶ! νον] ψῆΐίοἢ δίοως ἰ8 γεαὶ ἀπά εἴεγπμαὶ. ἴη (ῆς Ερίβεϊς ἔπ βε 

ἵνο μψογά8. αγὲ σοηιηυδῖν γεϊαίθά ὃν σοηίγαδΕ. Τῆς ὑπβεϑη πογὶά 
[πράγματα οὐ βλεπόμενα χί. 1] ἰ8 (πε εἴεγα! σουμηϊεγραγὶ οἵ {πί8 
ΡῬγεβεηΐ ογάογ οὗ τῃπίηρσβ [αὕτη ἡ κτίσις ἰχ. 11] ; [ἢ τελ γ, οὗ ψῃϊοἢ 

ΘΑγΊΠν {πίπρθ γε Ὀυϊ τῆς βῃδάον [σκία νἱΐί. 5]. Τῆς νίβι8]ε 
οαάνεθῃ δηά βδαγίἢ αὔεὲ οὔς δύ ἴο ρβ88 ἈΨΑΥ, “ 88 τπίησβ παὶ να 

Ὀεεη πιδάς᾿ [ὡς πεποιημένων χίϊ. 27], Ὀμξ τῃ18 ΟὨΪγ ἴῃ ογάεγ ἴπαξ {πα 
εἴεγηδὶ ἐπίησ8 σι ίοἢ σαηποὶ Ὀ6 τεπιονεά πηδᾶν γεπιδίῃ δίοης εχἰίβίθηϊζ. 

Οα {δΐ8 Ὀγοαά ρῃϊοβορἢΐοαὶ Ὀα8ἰ8, ἰἔβε ἔ ἀρβῃδκαῦ!ς 48 [πε εἴογηαὶ 
τίη 8, ἔπε ψυγίϊος θυ 648 8 ἀγρασηεπὶ. Ηδστγε Πα Βηάδ τΠς κεν ἴο {πε 

εϑβϑβεηζίαὶ ἀϊδεϊηοείοη Ῥεῦνεθη Μίοβαίβηι ἀπά Ὁ γί βείδηϊςυ, δ8 με ]]} 88 
ἴδε ργοοῦ οἵ ἔπε βυρεγίογιυ δά Ηπαιν οὗ ἴῃς ἰαϊῖεγσ. Τῆς Μοβαίς 
ἀϊβρεηβαϊίοη δείοησβ ἴο ἴῃς βθθὴ δπά τεπιρογαΐ, ἴῃς ΟΠ γβείδη ἴο τῆ 8 

ἀπβεεῆ ἀπά εἴδγηδαί. ἴω {πε οἠς ἔδεγε ἰβ ἃ ἰαδεγηδοῖς “τηδάς στῇ 
Βαηάβ᾽᾽ ; ἃ βαποίυδγυν οἵ ἐϊὲς τοογὶά, εαυἱρρεά δηά ἔιγηίβῃεά πῃ 

πιαϊεγίαὶ οδήεοίβ ; τῇς ββογίβοεβ αγὲ οἵ 0118 δῃά φοαῖβ; ἴῃε γεβὲ ἂρ- 
Ροϊηξεά οδηηοΐ 6 εἴεγωδί, θεσαιβε [ἴ 8 ἰῃ ἃ νι ]6 ἐαγίῃ!ν ἰαηά ; ἐπεὶ 

ΠΟΙ͂Υ οἷν ἰβ οπε ψῆϊος σδη Ὀε ργοίδηεά ΌΥ Ποιηδη ἀγτηΐεβ ; αρονε αἱ], 
τεῖν ργίεβεμβοοά ἰβ8 ἀερεηάεηξζ οἡ ἴῃς ἤεβδῆ. Ηον πιαηϊξεβε ἔμπας αἱ] 
{8686 τπίησβ Ὀεϊοηςξ ἴο ἴΠ6 δαγίῃ!ν τειηρογαὶ ογάεγ, Τῆς ψἢοἱ]ς ἀΐ8- 
ρεπβαίίοη ἰ8 ἰηνοῖίνεά ψίτἢ τίη 8 ν᾽ βίδ!6, ἰδησί ]ςε, πηαϊεγίαὶ, ἐεναηθβοθηῖ. 

Βυῖ Μοβαίβηι ψὰβ ὔοῖ ψΒΟΙΙΥ αϑεῖεββ. [{ ψδ8 ἃ βῃδάον οὗ ἴδε 
βοοά {πίησβ ἴο σοπιε: δηά ἴο ἴδπεβε γεδὶ, εἴδγηδὶ τῃησ ΟὨγίϑε ἰη- 

τγοάυοε8 πε. ΟἾγίβε Ηἰπιβεῖξ, θείης ὅοπ οὗ Οοά, Ὀείοηρβ ἴο ἴδε 
εἴεγηδὶ ογάογ. ἴω Ηἰπὶ χε πᾶνε τὨγουσῃουΐ ἴο ἀο ηοΐ ψ τῆ οχίεγηδὶ 

οσεγειηοηΐεβ δηά ἰεπιροτγαίῖ ἀγγαησεπιεηΐθ, υΐ τ τ σγῆδξ ἰβ βρίγίζυδί ; 
ἰῃ Ηἰπὶ ψγε σοπης ἱπίο τουοῆ ηοΐ ψίξῃ ἱπιρεγέεος γενείδτοηϑ οὗ Οοά 

πιαάς τπγου ἢ ϑγπιρο] ἀπά ἢυπιαη πηεάϊαηλ, θαΕ ἢ ἐπε νῦν ἰπιασα 
οὗ Θοά. Ηε πιεαϊαῖεβ Ὀεΐψεεη Οοά δηά πιδη ἰῃ νἱγίας οὗ Ηἰβ σοη- 
πεοσίίοη ἢ ὈοΓῃ. Ηε ἰεδάβ τηξη ἱπίο ἴῃς ἴγαε γεϊαιίοη ἴο Οοά ὃ 
ΗΙπιβεῖέ ρεγέεοείν {]8ΠΠ|σ (Πα Πυαήδη [ἰΐε οὗ ορεαάΐξησε ἴο Οοά᾿ 8 ν]]]. 
Ηἰ8 ργϊεβεμῃοοά ογ ρονγεῦ ἴο σαῦγὺ ΗΪ8 δαπίαη Ὀγεϊῶγεη ψἱτἢ Ηἰπὶ ἰηῖο 

τῆς Παδνεηὶν [{ἴπ, βργίησζβ ουἵ οἵ Ηἰ8 ρεγβοῦδὶ ψογίῃ' πγουσῆς ὈῪ 

ἀἰδοίρ!πε ἴο ἃ ρεγἔεοςξεά οοηαϊίοη. Ης ἰδ ργίεϑβε ἴω νἱγίαες ποῖ οἵ 

νδὶ ἰ8 οὗ πε δεβῇ, ποῖ ὉΥ ἱπῃεγίςεά οἷῆος, θαῖϊ ὈΥ νἱγίυαε οὗ Ηἰ8 
βυτρδίῃυ τ ἢ πε δαά Ηἰβ ρεγβοηδὶ βιδίηίεββηεβθ. Ηδε εηΐεγβ {πε 
Ργεβϑηςς οἵ Οοά ποῖ ἰῃ δὴ δαγίῃ!ν τα δεγηδοῖς ποῦ τἱτῃ τπε ὈΪοοά οὗἁ 
Όμ115 δΔηά σοαΐίβ θαΐ ψίἢ ΗΒ οὐ δοοά, Ὀγίηρσίησ τἤεη δηά Οοά 
τοφεῖδεν ὉῪ ἴῃς ρυτα δηά ρεγίεσίϊ βαγγεηάεγ οὗ Ηἰπηβε τὸ Οοά. Τῆϊΐδ8 
βαογίβος ἐπουσῇ πιαάς οἡ δαγίἢ νγαὰβ γεῖ πιδάδθ ἰῃ {πε εἴεγηδὶ ογάεθγ, 
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Ὀεσαιδβα πηδάς ἰπ Ββρίγίξ, ἰπ ἃ βρίγίς τυῆϊςἢ πεοεββαγιὶν θείοησβ ποῖ ἴο 
τη 8 ν᾽ 8:16 δῃά ἰγβηβίζογυ ογάεγ οὗ πίπρβ Ὀαΐ ἴο ἔῃ6 εἴεγηδὶ δηά γεβδὶ, 

οὗ 8ἃ8 ἴδε ψτγίξεγ βᾶγβ, “ Τῆγουσῃ εἴεγηδί βρίγίς". 

Τμαὶ σι ῆϊοῇ τῃ18 ψγίϊοεγ βηᾺ8 σοπηπίοη ἴο [ἢς πεν δηά τῆς οἷά 

[ογπιβ οὗ γε]! σίοη ἰβ ἔπε ρύγροβε οὗ Οοά ἴῖο Ὀγίης πῆδη ἱπῖο ἔθ] ουσβῃΐρ 
σπἰτῃ ΗἰπΊβο! ἢ, οὐ, ἰῃ οἵπερ ψογάβ, ἴῃς σονεπαπί ἰάθα. ΝΠ (ἢϊδ 

τρίτον γεϊσίοη 18 ἴῃς Βαγπιοην οὗ Οοά δηά πδη. Ηε {πίη οἵ Οοά, 
ποῖ Π͵ὸ Ιααΐ, 8 ἃ δυάσε Ὀεΐοτε ψῆοβα Ὀαγ πηδη πιαδί βογπιεῆον Ὀς 
οἰεαγοά οὗ συ, θα 45 εηξεγίης ἰηῖο σονεηδηΐ σι τῆ τηδη ἀπά ργονί ά- 

ἰης ἴου ἴδε πιαϊπίεηδησα οἵ τ 8 σονεηδηΐ ΟΥ̓ βαογίῆςε. [Ι͂ὴ ἢιίβίογυ 

ἢς 8668 ἔψοῸ σγεαΐῖ δροσῇϑ ἱπ [πε ργοπιοζίοῃ οὗ [ἢ18 ἔθ! οννβῃΐρ ἀἰβιίη- 

ϑυϊεπεά ὃγ τῆς εἴδοκον ψῖτῃ τπνϊςἢ ἰδ ἰΒ εἴδεοιεα,. Εογ ἔπε σονεπδηῖ 

Ὀεΐης Ὀεΐνεεη ἴῃς ΠοῖΙ͂γ, Πδανθηΐϊν Οοά δηά Ηΐβ ἀπῆοῖὶν ογϑδῖιγε, ἱξ 

ΨῚΠ οξ Ὲ αυἱξα ΘΑΒΥ ἴο ἔογῃι οὔ ἴο πιαϊηϊαίη. [ξ ἱπνοῖνεβ αἴ Δν 

γαῖα ἔνο [πίησϑ, παι {πε ψ|'}} οὗ Οοά ἴῃ τῆς πιαξίεγ Ὀε πιδάς κηονῇ, 
δηά τῃαῖ πιῇ Ὀς δβερεαγαίεά ἔγοπι ἢΐβ βίη. [τ ἰηνοῖνεβ, [ῃδὶς ἰ8. ἴο 

ΒΥ, ἴῃαὶ ἴῃς σονεηδπί Ῥὲ εβεςιίνεῖν τηεαϊαϊεά ἀπά εβρεοία!ν ἱπ (Πἰ8 
τεβρεςξ [ῃαΐ ἰξ Ὅς βεσυγεοά παῖ πΊλῃ 85}41} ῬῈ οἰεδηβεά ἔγοπ) ἢ 58 βίη 

αηά δειεά ἔος ἴγαε δηά ἰδϑιίηρς ἔε!ονσβῃῖρ τί Οοά. 80 εββεπέίαϊ 
ἰ8 τη 8, [δι εδοῇ ἴογηι οὗ ἴῃς σονθηδηΐ πιῶνῦ Ὀςε Ἰυάρσεά ὃγ ἴδε εἴ- 
οἴδηον στῆ τ οἢ ἰξ ΔοσοπΊρ!8Π 68 ΓΠΐ8ι ἴ{ ἴῃς αγγδησεπιεηῖβ ἴοσγ 
Ὀγίησίης πιᾶπ ἰηῖο γεαὶ δηά αδίάϊησς υαηίοη ψίτἢ Οοά ἀγεὲ ἱπιρεγίεςξ, 

ῆοθη τη 8 οοἴοιτβ ψίε ἱπιρεγέεσιςίοη ἔπ σονεηδηξ ἴο ψῇιϊοῃ {686 

Διργδαηβεπιεηΐβ Ὀοϊοην ; ἰΐ, οη ἴῃς οἴδεν ἢδηά, βισἢ δγγδηφεηιθηΐβ ἂγὰ 
τηλάς 88 δοίυδιν οἰεδῆβα ἴῃ σοηδβοίδπος δηά γεηεν (ἢς οσδαγδαοίογ 

ἔδδη τΠἰ8 ἀεξεγηγίηςβ τῆς ρεγεοίπεββ οὗ ἴῃς σονεηδηΐ ἴῃ ψῆϊσῆ ἴΠε8α 

Δγγδηρειηεηΐβ ἄγα σοπιργίβεά, 
Ηεποε τῆς ἱπιρογίδηος ψηϊοῇ {Π18 τυγίτεν διίασῃεβ ἴο ργίθβίῃοοά 

Δηά βαογίθος. [|ἐ ἰβ8 ὈῪ ἴδεβε {πῸὶ παίωγε δηά εἰῆσδον οἵ ἐνεγν 
Ἄσονεηδηΐξ θεΐψεεη Οοά δηά πηδη πηυδὲ ὃς ἀεξίεγηγίηεά. 1 οπε σονε- 

παηΐ οἠΐν ργονίάεβ ἔογ ἃ Ἵεγεπηοηίαὶ ρυγβοδίίοη ἀπά ἃ βυπιδοὶὶς 

ἱπιγοάυοστίοη το Οοά, {Πὶ8 οὗ ἰΐβεῖ ἢ βίαπηρβ ἴπαΐ σονεπϑηΐ 88 ἱπέεσγίογ 

ἴο οπε ψῇηϊοῃ ργονίάθβ ἔογ ἃ βρίγίζαδὶ οἰεδηβίης δηά ἃ γεαὶ υηίοῃ 
1 ψίτἢ οπς οὗ ἴῃς σονεπαηΐβ ἔπεγε ἰβ ἰάθη βοαά ἃ ργίεβιμοοά νῃϊοἢ 
8 πιεγεῖγ δεγεάϊξαγν δῃά ἐπεγείογε ἤξβῃν δηά ργοζεββίοηδι, ψ ἢ 116 

ἴδε οἵδπεγ γεβίβ οὔ ἃ παίυγαϊ δηά βρίγίζαδὶ ργίεβίῃοοά παῖ οὔδεγβ ἃ 
ΓΘΑΪ βρίγίτια! βαογίῆσς, ἴῃς βδογίῆςσε οἵ βεϊξ, ἰῇ Ἴσοπίγαβε στῇ τῆς 

Ββαογίβος οὗ Ὀ01}5 δῃά σοδίῖβ, ἴπεγε οδὴ Ὀε {{π||6 πεϑίϊδτίοη ἰῇ ἀεξοῦ- 
τηϊηίης ψδεῖδεν οἵ ἴπε8εὲ ἴνο ἰ8 ἴῃς εἴεγῃδὶ σονθηδηΐῖ. [ξ ἰ8 ἴῃς 

ψυτίτεγ᾽ 8 αἰπὶ ἴο Ἔχῃὶδίε ἘΠἰ8 ἀϊβείηςστίοηΩ. Ης κηοννβ παι ἰξ Οἠἷν 8 
τεδάθγβ δῇ οὔσα 866 ἴῃε γεαὶ σίογυ οἵ Οἤγίβε δηά Ηἰβ γεϊϊ ρίοῃ 41} 

τοῖν ἀουδέβ ψ1}} ναηΐϑῃ, ἀπά δοοογαάϊηρσίν ἢς ργοςεεάβ ἴο βεῃά {ῃεπὶ 
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βυςἢ δὴ δχροϑβίζίοη οὗ ῃδϊ σίογυ 88 ἰβ ἰπ ροίηΐϊ οὗ ἔδοξ ἃ πιαρηίϊβοεης 
δροϊορεῖίς ἔος ΟΠ γι βείαηϊεν ἔγοπι τΠ6 Φεννίβῃ ροίηξ οὗ νίαν. 

Τῆς τγεϊδείοη τῆ 8 ΘβιδὈ  δπεά Ὀεΐμχεθη τε ἔογπιεγ ἀπά ἴδε ἰατίεῦ 
ἀϊδρεηπβαϊίοη πηλὺ ἴεηά ἴο δὴ υὑπάεγναϊυἱηρ οὗ ἴπε οἷά, δηά ἰεαά ἴο 

πε ἰάοα παῖ “τῆς Φενν νὰ8 5 πΊρῪ ἴπς Κεερεγ οὗ ἃ σαϑιεῖ ψῃϊοῃ 
δε σουἱά ἠοῖ απίοοϊ, δῃ δεῖογ ἰῃ ἃ βυπηροί αὶ γεργεβεηϊαϊζοη ννῃϊσἢ 

ἴο Πίπι σοηνεγεά {{{π|6 οΥ ἢο πηραπίησ ̓. [ἐ πγυϑὲ Ὀε ὈοΓΩΕ ἰπ πγίπά, 

τῃεγείογε, [μαῖ {πε ἀγγαησεπηεηΐβ οὗ ἴῃς ΟΙά Τεβίαπιεηϊ ψεγα ργίπιαῦὶ 
ἴον {δε γε! φίουβ αβεὲ οἵ ἴῃς Φεννβ [πεπηβεῖνεβ. Τῆείγ γε! σίοη γα 8 ποῖ 
ἀενίβεά ἴος ἴδπε ἰηξεϊεσζααὶ επιρίογπιεηὶς οὐ αἀϊνογβίοθ οὗ ρεγβοῃβ 

ὙΠῸ σδῆ πον ἰοοῖς Ὀδοῖς ἀροη ἰΐ, ποῦ αἰϊτοφείηεγ ἴογ τῆς τγεϊ σίου 8 

εἀϊβοδίίοη οὗ δβιισἢ ρεγβοπβ, δα ργίπηαγιν ἔογ ἴῃς γε σίουβ εὐϊβοκίίοη 

οὗ ἴῃς Ψεννβ {πεπηβεῖνεβ. ΤΠΕΥ περάσά ἃ τγεϊϊίοη ἃ8 πηυςῇ 88 ψὰ ἀο. 
ΤἼΟΥ πεεάερά αββύγαηςε οὗ Οοά δηά Ηἰβ ἔανουγ, δηά βοπῖὲα πηεδῃβ οὗ 
δοςα88 ἴο Ηἰπὶ δπά 8 {πον ἰουηά ἱπ τῃεὶγ γεϊσίοη οἵ ἴγρε δπά 

ΒυγιροΙ. ΤῸ ἔδεπὶ 88 ἴο υ8 ἃ Κοβρεῖ νγὰβ ργεδοῆεά (ἷν. 2). Τηγουσῃ 

ἴδε βυπιδοῖς αγγαηρεπηεηΐβ οὗ ἔπεὶγ εαγίμγ ἰαεγηδοίςε ἴΠοΥῪ ἰεαγηεά 

τοδὶ γαῖ δπά ψεγε Ὀγουρῇῃς ἰηἴο 6] ονσβῃὶρ τὰ πὰ εἴογηαὶ. Νοῖ 

τῆδε ἔπογ ἀπάεγβίοοά ψῆδὶ [πε ρἢγπβίοαὶ αγγαηρσεπιεηῖβ οὗ {πεῖν γε! σίοα 

ἐνῥίπεά, αὶ ἐμαὶ ἴεν ἀἰά ἀπάἀεγβίαπα τυμαΐῖ πεν 5γηιδοἰ δε. Τῇε 
ΟΙά Τεβίαπιεηξ γἰϊααὶ τνὰβ8 ἰπβιγασζινε ποῖ ἴῃ 80 ἔδλγ δ8 ἰξ γα 8 γρίοδὶ, 

Ὀυξ ἴῃ 80 ἔδλγ δβ ἰξ ψὰβ ΒυπΊο σα]. Α βυπιῦοὶ ἰ8Β ἀη εἐπιροάϊεά ἰάφα, 

ΟΥ δι νὰ πονναάαυβ ο8]} δῇ “οὈ͵εοί ἰδβϑοη᾿; ἃπ ἰάθρα γεπάοθγεά 
νἱβίδ!6 ἴω ἃ πιαῖεγία! βίψῃ οὔ 'ἰῃ δῇ Ἔχίεγηδί δοϊίοη. Α ἴγρε ποῖ οὔἱν 
ἜΧργεββ868 8η ἰάεα, Ὀυΐ ἰοοῖβ ἔογυγαγά ἴο ἃ τἰπ|ὲ συῆδη (ἢ 18 ἰάθα 8841] 

τεςεῖνα ἰΐβ ρεγίεςξ εἐχργεββίοω. Αβ δῖγ. [τῖοπ 1 ἀεῆηεθβ ἰΐ “ἃ ἴγρε 

ἰ8 ἃ Ργορδεῖίς βυπιῦο]". “ Ενεγυ ἴγιε ἴγρα ἰ8 Ὠδοαβ8δ ΓΙ ἃ ΒΥπΊΌΟΪ, 
τηδς 8, 1 επηδοάϊεβ δηά γεργεβεηΐβ ἔπε ἰάδαβ νυῃίςἢ βηά ἐμεὶγ ἐμ ΗΕ! - 

πιεπξ ἰπ ἴῃς δηξίγρε; Ὀαξ ΕἘΝΘΓΥ ΒΥΠΊΌΟΙΪ [8 ποῖ πεοθββαγν ἃ ἴγρε ; 

8 ΒΥΠ10 0] πιᾶὺ τεγηιίηδίε ἰῃ ἰζβε!ἔ, ἀπά ροίπε ἕο ποιϊπίησ ἕαΐζαγε ; ἰξ 

ΠΊΔΥ ἔνε γεΐεγ ἴο βοπιείπίησ ραβϑί.᾿᾿ Νον ἰξ σδηποῖ ὃς βυρροδεά 
τπαῖ τῆς σοηϊεπιρογαγίεβ οὗ Μίοβεβ ογ δἴοβεβ ἢίπιβεῖξ υπάἀεγβίοοά ψῃδι 
ψ88 ργεθρυγεά ὃν {πεῖν γτίτααί, Βαξ [ἢ πεν ἀἰά ποῖ υηάἀεγβίδηά πεῖν 

τίζυδὶ 48 4 οοἰϊδςξίοη οὗ ἴγρεβ, ἔπεν σεγίδίηϊυ ἀἰά ἀπηάἀεγβίδηά ἰξ 88 ἃ 
βυϑβϑίεπι οὗ βυπιροίβ. Τῆς ταρεγπδοῖς ἰ[86} ννὰ8 Ῥοϊἢ 8 βυπδοὶ ἀπά 
8 ἴγρε. [ἴ νὰβ ἃ βυπιροί παῖ Οοά ἄνεῖε υυἱτῃ πηθη, ἐνεν ἴῃ {πεῖγ 

τηϊβὲ, βῃαγίης τπεὶγ ζογίυηεδβ, ζογρίνίησ τπεὶγ βίη, αηά Ῥεβίονίηρ Ὀ[688- 

ἰῃχ. ΤὨϊ8. βυπιδοὶ Ἔνεγν σά σουϊά τεαά. Βα ᾿ξ ψαβ αἰ80 ἃ ἴγρε, ἃ 
ΒΥΠΊΡροὶ τ ἃ ργορῆθου ψγαρρεά ἃρ ἴῃ ἰΐ, ἃ Βγπιροὶ ρίνίης ργοπηῖβε 

τῆαϊς τς τραῖῃ δυρῆς ἴῃ ἰὲ ψουἱά οὔς ἀαν ἢπά ἰζ8 ρετέεςϊ, εἴεγηδὶ 

τηδηϊξεϑίαιίοη. ΤὨΐβ σου]ά αἴ {πε Ὀεβὲ θὲ Ὀυΐζ ἱπηρεγέεοι!ν απἀεγβίοοα. 

1 Βαιῃρίοη [.εοἴυγεβ, ρΡ. 82. 
ΝΟΙ,. Ιν. 16 



242 ΙΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 

Βαῖ πε ντγίϊεγ ἴο τῆς Ηεῦτγενβ ἰοοϊίηρ Ὀδοῖς ἀροη ἴῃ ργεραγδίίοη 
ἴον ΟΠ γίϑι σϑὴ 8εὲ ἢον [8 δηά ἰπαΐ ργεβρυγεά Ηΐπι ῆο ψὰ8 ἴο 
οοπιθ. Ενεγν Οἱά Τεβίδηγεηξ ἰπβεϊξυξίοη, σεγεπιοηυ, ρεγβοη ογ τπίης 

ἴῃ ψ Ὡς ἢ ἃ ρῥγίποίρίε ογ ἰάδα τν88 επιροάϊεά σψῆΐσῃ τνᾶ8 αἰζεγνγαγάβ 
επιροάϊεά ἰῃ Οἤγίβε δπά Ηἰβ8 Κίησαάοηι πᾶν ᾿εσίεἰπχαῖεῖν Ὀε οΑ]1εὰ 
“{γρίοα! ". Τὸ τῆς δενγβ {πεπιβεῖνεβ ἔπε68ε ἔγρεβ ψέγε δεῖρέμ! ποῖ 

Ὀεσαυβα {ΠΟῪ ἴῆγεν ᾿ἰσῆξ ἀροὴ ἴῃ ρεγβοῦ δπά σψογί οἵ Οδγίβε, θαῖ 
Ὀεσαᾶυ8ε {παν ἴδοη δηά ἔδοτε σοπιπχιπίοαξεά ἔποβε νοῦν ἰάεαβ νι οἢ 

ὙΕΓΕ Βυ ΒεαυοηὮν Ἔχργεββεά ἰη πεῖν γον πῃ Φεβαβ. Τῆς ἰπβεϊξα- 
τίοη οὗ ββογιςς, 6.5., νγὰ8 ἀβεία! ἴο ἔπθπὶ ποῖ Ὀδοδυβε ἰξ ἴδασῆς ἘΠεπὶ 

ἴο Ἰοοῖκ ἴογ ἃ Μίεββίαῃ. ψῇῆο ββου!ά ἀΐε ἔογ {πεῖγ βίη β8---ἶογ ἰξ παά πὸ 
βυςσῇ εἴεοι---Ὀὰῖ Ὀεσαιβα ἰξ πε δηά ἴδογε σοπιχηχιηίςαϊοά ἔπ α νοΓῪ 
ἰάεαϑ ἀπά [πε νεγὺ δορεβ ψῇϊοῆ ἴῃς ἀφδίῃ οὗ Οἢτγίβε ἐχργεββεά---ἰῃ 
Ὁ ἀἴηπι πὰ υπϑαι βίβοϊογυ ΨΑΥῪ πὸ ἀοαδί, 48 [Πϊ8 τυγίτεγ ἰβ σαγείαϊ! ἴο 
ϑῇον, Ὀυϊ 811} Δάἀεαυδίεῖγ 88 ἃ γϑβί ἰβββοη ἰῃ ἴῃς Ποίίῃεββ δηά ἴογ- 
ξίνεηεββ οἵ Οοά. 

Κεερίης ἴῃ νίενν ἴῃς αἰἷπὶ οὗ ἴῃς πυγίζεγ ἴο σοηνίησε ἢ γεδάεγβ 
τῆλι τῆς πεν ΟΠ γίβιίδη ογάον οὗ τῃίηρσβ ἰ8Β δὴ δάναηος οὐ τῆς οἷά 
ΜΝοϑαὶς ογάθγ, δπά ἰβ ἱηάθεά (ἢς βπαὶ δηά υηίΐνεγβαὶ ἴογη) οὗ γε] σίοω, 

1ῆε οουγδβε οἵ {πουρῆς ἰ8 δδβὶϊν ἴο!Ιονσεά. Τῆς Μεάϊαϊον οὗ ἔδε πεν 
οονεηδηῖ ἰ8 ἢγϑί οἵ 41] ςοπιραγεά ψίτζῃ τῆς Μίεάίαϊογβ οὗ {δε οἷά, συϊεἢ 

Ργορδεῖβ, δηρεῖίβ, Μοβεβ, θοβδῆυδ, ἄδγοη, δηά (ἢϊβ Ἴοοηγχραγίβοη οὐ- 

συρίεβ ἴῃς θγϑῖ βενθη σπαρίεγβ. Τῆς τγίϊογ ἤδη ργοσεεάβ ἴο ἐχῃ δὶς 
ἴδε ἐναπεβοεποα οὗ ἴπε οἷά σονεπαπί δηά ἴπε βυρεγίογγ οὗ ἴπε πε 

(νἱϊϊ. 6-18), ἀπά οἵ ες ἔγαε Οοά-ριτοςῃεά ἰαθεγηδοίε δηά [15 βαογίῆςε ἴὸ 
τῆς βγβὲ πιαη- πιδάς ἰαδεγηδοῖὶς στ τ ἰΐ8 ἀγγαηϑεπηεηΐβ δηά οἴετγίηρσα 

(ἰχ. 1-κ. 18). Οη επιῖβ ἀεπιοηδίγαῖεά βυρεγίογίν ἀπά βπαιεν οὗ ἐπε 
οονεηδηΐ σῆς ΟἾγίδε πα8 πχεαϊαίεά πε τυύείζες ἔουηάβ ἃ ἔογοϊ δία 

Δρρεδὶ ἀπά ἐχῃπογίβ ἢϊ8 γεδάεγβ ἴο Ποία ἔᾳϑι {πεῖγ ργοξεββίοη ἀπά ἴο 
86 ἴπε Δοςε88 ἴο Οοά ργονίάδά ἴον πεηὶ (χ. 19-25). ΤῊΪΐβ ἐχῃογία- 
τίοη ας επίογοεβ Ὁ. ψαγηίησβ (χ. 26-31), ΌῪ αὐνακεπίης γεπηεπιγαησαβ 
οὗ θεῖξεγ εἰπ1ε8 (382-39), Ὀγ ἴπε ταρίά, βυσσσεβέϊνε δά εἰοαιεηΐ ργε- 
δεηϊδίίοη οὗ πεῖς ργεάδοεθββογβ ἰῃ δίτἢ (χὶ.), αηά εβρεοίδ!ν οὗ Ηἰηὶ 

ἼΠο8Ε Ἔχαπηρίε ἴῃ ἔα δπά εηάυγαηςς ἰβΒ ρεγίεςς (χίΐ. 1-4), δά ὉΥ 

{Ππ8ιτατίησς [6 γεαβοηδθίεηεββ οὗ πορεία ν βυδπι της ἴο ργεβεης 
τγουδίε 48 ἀϊβείρ᾽ πε βεηῖ ὃν πε Πδανθηϊν Ἐδίπεν (χί!. 565-18). ὙΠοΥ 
τὲ ἔυγίπεγ ἀτρεά ἴο αἀ!Πίσεησς ἴῃ βαποιβοδίίοη Ὁγ ἔπ σοηϑιἀεγδίίοη 

τῆδλὲ ανίμ! 45 ψογα ἴῃς βϑαποίίοηβ οὗ ἔπε οἷά ἰανν, ἴῃοβε οὗ ἔπε πεν 

πονεηδηξ δα ἱπη ΠΊΕ 86} Υ πιογε αὐσία!, τπδὲ ἰπάθδε οὐγ Οοά ἰβ ἃ σοη- 
βαπκίηρς γε (χίί. 14-29). Τῆς οἰοβίης σπαρίεγ σοηϊαίηβ πιἰ8οε! Ιαηθοιυιβ 

δαξ τεϊεναηξ δαἀπγοηίτοηβ. 
Ῥαίε. Τῆς οδίεξ ἱπάεχ ἴο δες ἀδίε οὗ ἴῃς Ερίβεῖε 15 [8 γεϊατίοῃ 
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ἴο τῆς ἀεδίγαοιίίοη οὗ ἐπε Τεπιρίε. ΤΏε ἱπιργεββίοη οτε γεσεῖνεβ 
ἔγοπι 18 ρεγιι8αὶ 8 ἴπαΐξ ἴῃθ βδογίῆσεβ ἀπά οἵδεγ βεγνίοεβ οὗ {πε 
ΤαπΊρῖε ψψαγα 81}}} θείης ρεγίογπιεά. [{ ραγείσυϊαγ ραβϑβαζεβ γε ἐχ- 

ἀπλίπεά, [ἢϊ8 ἱπιργεββίοῃ ἰβ ἀβεερεηεά. ἴξ ἰβ ψαϊϊε ἴσας ἴῃδὲ ἔπε (86 
οὗ τῆς ργεβεηΐῖ ἴεηβε (48 ἰη ΗθΘΌ. ἰχ. 6, νἱϊϊ, 4, εἰσ.) ἄοε8 ποῖ αἰνναγβ 
ἐπιρὶν δῇ δοΐυδὶ ργεβεηῖ. Τῆς ἀϑε οὗ τΠϊβ8 ἴεη8ε ὃΥ ΟἸεπιεης (ΕΡῤ. ς. 

41) ἰπ ἀεβογί δίῃ ογάϊπαποθβ ψιίο ἴῃ Πῖ8β ἀδν ψγεγε σογίδίν Οὔβο- 
ἰεῖες ρωυΐβ πἰβ Ὀεγοηά αυεβίίοη. Βαξ οὗ σουγβε πε (8ε οὗ ἴδε ργε- 

8εηΐ ΖἜΠΕΓΑΙΥ ἱπιρὶϊα8 ἢ εχίβίεησε οὗ (ἢε οὐὐεοῖ βϑροΐίδη οἵ δ ἴδε 
εἰπε οὗ ἴδε βρεᾶκεγ; δπά ἰξ ἰβ ποῖ δαϑὺ ἰο βίρροβε τπδὲ ἰΐ ἔπε 
Τεπιρίς αηά ἰἴ8 ψογθπίρ παά αἰγεδάν Ὀδθη δρο  βϑῃεά, τῃ 8 πγίζεγ 

σουϊά ἀ8ὲ βυςσῇ ἰαησυύδρε δβ νὰ ἢπά ἰη σ. χ. 1,2; “186 σδη πενογ 
στῇ ἴῃς 88π)ε βϑογίβοεβ γεαγ Ὁ. γεαγ ψῃϊοῃ {πὸν οὗν σοηπείηυδιν 
τδῖα ρεγίεςς πε ἴπαὶ ἄγαν πίρῃ. Εἶδε ιυομϊὰ ἐπεγ ποὲ μανυε 
εεαϑξεα ἐο δε οδεγεά δ᾽" Απά 48 Μέπέχοζ 1 βδγ8 : ““Ο᾽ εβὲ ργέοἰβέπχεπι 
Ἰ᾿᾿ εχίϑιεηος ἀα σαΐέε Ιενιτίχας αἱ οὔγαίϊς 468 ἀδησογβ ρους ἴα Βάε![έ 
468 σἢγείεηβ. Αρτγὲβ ἰα ἀδβιγυοστςίοη ἀω Τεηιρία σε ἄδηρεον ἀναὶς ἀϊ8- 
Ράγι, ἀι τηοίῃβ εῇ πιδίευγε ραγίϊε. Βεδίάεβ, ἰξ ἰδ ἱπηροβδί]ε ἴο βιρ- 

ρΡοβε [ῃαΐ ἃ νυγίζον τυϊβῃηίησς ἴο ἀεπιοηβίγαϊς πε Ἔναηθβοθηΐ πδΐαγε οὗ 

τῆς [μενίτἰοα] ἀϊδρεηβαξίοη, δηά γί αἴζεγ ἴῃς Τεπιρίε βεγνίοαβ 
μαά Ὀεεη ἀϊβοοηϊηυεά, Βῃου!ὰ ποῖ πᾶνα ροϊηϊεά ἴο τῃαϊ Ἔνεηΐ 88 
Βιγεησιίπεοηίης [Πὶ8 αγφυπιεηῖ. [ἃ σου ἀρρεαγ, ἴπεη, ἴπαξ (ἢ 

Ἐρίδεῖε πγυβὲ πανε θεεπ τυγίτεη ἢ ]]ε ἔπε Τεπιρίε νγὰ8 γεῖ βϑίαπαίης, 

τῃδξ ἰ8, ργίογ ἴο ἔπε γεαρ α.Ὁ. 70. 
Ασοογαϊησὶν ϑαϊπιοη ἀδίεβ ἐς Ερίϑεϊς ἰῃ 68 ; Μέηέξοξζ ρίαςεβ ἱξ 

ἰῃ 64-67. Τῆε γεαγ 66 ον ἐπεγεαροιυῖβ ἰβ δἀορίεά ὃὈγ Ἐϊίεδηι, [«ἅη6- 

πιᾶηῃ, ΗΙσεηΐεϊά, Ννεῖββ, Βευβοῃίασ, ϑοδῦγεγ, Οοάεις, ΝΝ εβίοοτζι. 
Βίεεῖς ργεΐεγβ πε γεαγ 68 ογ 6989. Ηαδγηπδοῖν, Ρἤείάδγεγ, νοη ϑοάεη, 
ΗἨοϊεζπιαπη δηά ΜοΟσίβεγι Ὀγίης ἰξ ἄονγα ἴο βοπιε ἀδΐε Ῥεΐψεεῃ α.Ὁ 
81 «αηά 96. 

Οο"κπιποηΐαγίθ5. Ἐα]] 188 οἵ σοπιπιοηζαγίεβ οὐ (ἢ Ερίβεϊς ἂγὰ 

δα ϑιν δοσαβϑίδίε ἰη Βί ]ε Ὀϊστἰοπαγίεβ οὐ ἰῃ εἰ Ζβο ἢ 5 Οοπηπηεηῖ- 
ΔΓΥ. Α βεϊεσζίοη ἰ8β ρίνεη ὉΥ νοῦ ϑοάξῃ ἴῃ ἰῃς Ηαμά-ςονιπιεπέαν. 
Ηεεγε ἰξ πιυβὲ βυδῆσε ἴο παπιὸ ἔπε πιοβὲ ουϊδβίαηάϊησ. Δπιοης ἴῃς 
ραιγίβεις σοπηηχεηϊαίογβ ΟΠγυβοβίοι ἰ8 υπαμεϑβιϊοηδοὶν ἐπα πιοβὲ νδία- 
ΔΌΙε, αἰνναγβ ϑεηβίθίε δηά ψε}} εχργεββεά. Οὐ τηεάϊεεοαναὶ τυγίζογβ 
Ῥγἰπιαβίυαβ, Ατίο Νεγος!εηβίὶβ ἀπά ΗἩεδγνείυβ πᾶν Ὀ6 σοηδϑυϊεα τὶτῃ 
Δαἀναπίαρε.2 Οαϊνίη, Εγαβηγυβ, Βεζα, Ογοιίαβ, Βεηροὶ ψ}}} ᾿ρον δ ὶν 
Ὀς ἀδεά ἰη τῆς βέυάν οὗ τῃϊβ Ερίϑεε, 48 οἵ Δὴγ ραγί οἵ πε Νὲν 

1α ΤΑλοοὶ. ἀφ ἴ᾿ εῤ. εἴο., ». 40. 
306 {δεβ8ε δηά οἴδπειϑ βεε Εἰ σρεηῦδοδ᾽ 8 δὲς ἀϊἐεείεμ ἰα εἰπἰδολεη Κορενι; Ζηπι 

Ἡεδνάεγὀγὶ ες ἰὰ Ζαϊιη᾿ Β Πογεολμηρεη. 
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Τεβίδπιθης. Αἱ {δε ἰουηάδείοη οὗ 411 πιογὲ γεσεηΐξ οἱ υςἰἀατίοη οἵ ἔπε 
Ερίβεϊις [ἰε8 ΒΘ κ᾽ 8 σγεαίὶ ψόγκ, δ .γν Βγὶε απ ἀϊε Ἡεδγᾶεν ον! ἅμέογί 

([828-1840), [ῃς πιοβὲ σοπιργεῃεπδίνε δηά βοῃοίαγίν, δηά ἰῃ 41] γε- 

βρεοῖβ οὔδ οἵ ἴῃς Ὀεδβί σοπγηχεηίαγίεβ οἡ δὴν ὈΟΟΙ οἵ ἴῃς Νεν Τεβία- 
πιεῖ. ΟΥὨ αἰπιοβὲ εχυδὶ ναΐας ἰ8 Ν εἰ8β8᾽ σοηϊγι δα ϊκίοη ἴο {πε γεν βεά 
ενεν. εἰ ΠΖβοἢ {πουσῇ ποῖ 80 δχδοΐ ἰ8 σθηθγα!ν βυρσσεβίίνε δηά 
Αἰ ΑΥ8 γίσἢ ἰηῃ πιαίογίαὶ, ἢ ]Π6 8 Καονίεάρε οὗ πε ΟἹά Τεβίαπιεηξ 

δηΔΌΪε8. Ὠίπι ἴο δηΐογ ἱπίο ἔπε δυΐϊμογ᾽β ροίηϊ οἵ νίενν. ΜΝ δβίςοεξ, 

Ιαγφεῖν ἱηάεδίεά ἴο ΒΙεεῖς, ἰβ, 48 αἰνγαυβ, ἔμ}} ἀπά δοσυγαῖε. Νναυσῆδη 
8 οὗ ρσγεαῖ υ8ὲ ἴογ δβοογίαϊπίησ ἴῃς ργεοῖίβε πιοαπίηρς δηὰ ὈἰθΙ σαὶ 

ἀβασε οὗ ψογάβ8. ᾿ανίάβοη (ΟἸαγίτ᾽ β ΒΙΌ16-οἰλβ8 Ἡδηά-Ῥοο 8) ρεπε- 
ἀγαΐῖεβ ἴο ἴῃς πιεαηίηρ οὗ πε ψγίτεγ θεζζεγ ἔπὰπ δὴν οἴπεῦ σοπηηηεη- 
ταῖογ. Ῥεδῖκο (9δο᾽8 Οδηέμγγ Βιδἰδ)ὴ τἰναῖβ Ὠΐπὶ ἰπ [Πΐ8 δηὰ ἢδ8 ἃ 
γατε σῆς οὗ οοπηραςῖ ἰυςἰάϊγ. Νὸο Ῥείζεγ θοοΙ οου]ά θεὲ σοηοεῖνεά οΥ 

ἰ8 ἡεεάεδα ἴον Εηρ ἢ γεδάεγβ. Νοιπίησ Ὀεϊΐεσ ἢδ8 δε τιϊξζίεη οὐ 
τῆς Ἐρίδβι!ς ἐδπ Πΐβ οπμαρίογ οἡ ἰζ8 τϑδοῃίην. 

Οἴδμον ψοῦκβ δυο 8485 ἴῃοβα ὃῪ Ὄσνεη, Ρείγος, Νἴοβεβ ϑίυδγξ, 

ΤΕοίυοκ, Ηοΐπιαπη, Μίιοῦδαϊ!, [ονγία ἀπά νοῦ ϑοάδη νἱ} Ὀ6 ουηά 

Πεϊρέμ!, αηα εαοῇ ἢδ8 ἃ πηεγίϊ οὗ ἰϊ8β οσῃ. Απά παἴωυγαι!ν ἔπε σγεδΐῖ 

ςοἰ!εσίοτβ οὗ {ΠΠ8έγαξίνα πιαζεγίαὶ, δ ειβεείη απά ϑομοειίσεη, υρξο, 

Εἰβηεγ ἀπά Βδρῃεὶ μῇ}} θὲ ἀβ8ε4Δ. Τῆς ράᾶγα!ε8β ἔγοη ῬΒΠῸ πανα 
Ὀδαπ σαγοέμν οοεσίεά Ὁν Οαγρζον. μεγε ΑτΖ ἰβ παπιεά, ἴδε 

γεΐεγεπος ἰ8 ἴο 8 δμδεοίαία αἀ σορποδοεπάπρε ΟΥαδοΟΥ)} ΣΟΥΡΊ ΟΜ ΘΗ 
υμίραγενι ε Ῥεπέαίομειὶ υεγείοηε Αἰεχαπάγίπα γορείίέα ἴῃ ἴῃς Ὠ᾿ββογία-. 
τίοπεβ Ῥῃϊοϊοσίοας δ θπβ68, νοἱ. χίΐ., ραγὲ ἰϊ. (1884). 

ΕΙεμηλ᾽8 Σελγδεργ ἀες ΗἩεδνδεγογὶοξες ἰΒ ἃ οἰαββίς, ἃ πιοπυιπηεηΐῖ 
οὗ Οεγηδη ἱπά αϑίγυ ἀπά σοπηργεπεηβίνεησββ, ἔμ} οἵ ἀδίαὶ! Ῥᾳξ πανεῦ 
ψελγίβοπια, αἰ αν 8 ̓ἰσῃείησ αρ οἷά πιεαπίησβ ἢ ἔγεβῃ ἔδβῆδβ οἵ ἰη-. 
οἰρῃς, Βευσεβ ργεβεηίδίίοη οὗ ἴπε βυρβίδησε οὗ πε Ἐρίβεῖς (7 Πε 
Ἐῤ. ἰο ἐπε Ἡεδγειος, ΟἷΑΥ) 18 ομαγδοζεογίβεσα! ν νίρογουβ ἀπά ἔμ} οὗ 

εἰεναίεά {πουσῃς πὰ δηγίοπίησ ἰάεαβ. Αἢ δχοοϊθεης Ὀοοκ οα Τλε 
ΤἈεοΐορν οὕ ἐπε Ερῤέξεϊε ἨδΒ αἰ8ο θεδη ἰββυεά ὃν Ὁγ. Θεογρε ΜΙ] απ. 
Απά αυϊΐε ἰηαϊδρεπβαῦ!ε ἴο {πε βίμἀεπί ἰ8 ζα Τεοίορίε ἀε 1᾿ Εῤἰέγε 

αμα Ἠεδνεμα, Ὁν Ἐυρὲπε Μέηέροξ. 

ΑΥΤΗΟΕΙΤΙΕΒ ΕΟΚ ΤΗΕῈ ΤΕΧΤΊ. 

Ι. ἀκεεκ ὕνοιαλιβ. 

ΝῊ 5 παϊτίουβ Ρεϊγοροϊ ἴηι, ϑαες. ἵν. Οοπιρίείε. 

Α Αἰεχαπάγίπυβ ᾿ψοηηεπβίβ, ϑαες. ν. Οοπιρίεῖε. 
Β Μαιίςαπιιβ Βοπιδῆυβ, ϑδες, ἱν. Ὠείεςιίνε ἔἴοπὶ ἰχ. 14-επά, [“΄Μδηιδβ πικυῖίο. 

τεοεηῖίοσ βυρρίενίε, ΗςεΌ. ἰχ. 14-Χ|1}. 25, φιλς Μίοο [15 ἱρβίυβ οοὐϊςὶβ οοη- 
Ἰαίον Βεπεϊεῖο 1υθεπίς σοπίυ τε εἰ Τιβομοηάογῆυδβ δ᾽! χυοῖῖεβ ποίανὶς βἰρῖο Ὁ." 
Οτεροσυ᾽Β Ῥγοίερονιέπα, Ρ. 418.] 
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ΤΟ Ἐρδγδοπιὶ Ῥαγίβίεπβίβ, ϑᾶες. ν. δηΐβ ὶ. σ πολυμερως--πνευματος αἀγιον ἰΐ. 4. 
νἱϊ!. 26 αμιαντος---μεσιτης ἰχ. 15. Χ. 24 πῆς και καλων--μιανθωσιν πολλοι 
χίϊ, 15. 

Ὁ Ο!αγοπιοπίδηινβ Ῥαγιβἰεηϑὶβ Νιίοπδὶίβ το, ασδεςο-" δείπυβ. [“ [ματίπα ἱπργιπιὶδ 

ἰῃ ερ᾿ βίῃ! δὰ Ηδεῦγδεοβ δἴζοσαβ τηυἹοβ ὑγδθῦεηε" Οταροσυ.} δες. νὶ. 
Ηεῦὗ. χί!, 241-23 18 'Ιοϑί. Βοζᾷ, ἴο ψῆοπι γε οὐνε ἴῃς εαγίἰἊβϑὲ ποῖίος οὗ τ 18 

Οοάεχ ἀεβοσγίδεβ ἰξ 28 οὗ εαιδὶ απιϊφαϊεν νυ ἱἢ Πῖβ σορυῪ (Ὁ) οὗ ἴῃς ἀοβρεΐβ, 
δηὰ (6118 υ8 18 ννᾶβ ἑουπά δἱ ΟἸεγπιοηῖ, ποῦ Βεδυνδίβι ΜδπῪ δαπάβ πᾶνε 

τενϊβεὰ [ξ. 
Ἑ Ρεϊτοροϊϊδηυβ, αταεςο-διηυβ, ὅ4θς. ἰχΌ ϑδηΐϊβ Ηδςῦ. χὶϊ. 8 παντες- --υμων, 

ΧΙ. 25. Α ἔδυϊεν σοργυ οὗ Ὁ δέϊτεσ ἰξ μβαὰ δε πῆογς ἴπδη οηςε σοττεοῖεά. 
ἘΔ Οοἰδιἰηίδηυβ Ῥαγίβίβηβίβ, ϑᾶδθς. νἱῖ, Οοπίδίπβ χ. 26. 
Ἡ Οοἱδ᾽!πίδηυβ Ῥατγίβἰβηδβίβ ἡδίϊοπαβ 2ο2, ϑᾶεο. νἱ. Τῆς ἰεᾶνεβ οἵ (ἢϊ8 ΜΘ. ἂζὲ 

8111 βοδιϊεγεά, βοῆς δὲ Ῥαγίβ, βδοῖπε αἱ Μοβοον, βοπῖεὲ δὲ 81. Ῥεϊεγβθιυγρ, 

βοζης δὲ Μι. Αἴποβ, οἴδεῖβ εἰβεννῃεσε. [1 σοπιδίπβ οὗ Ηδῦσγεννβ, σμδρίεσβ ἰϊ., 

Εν, ἵν.» χ. 
Μοεουεηβῖβ, ὅδεο. ἰχ. Οοσηρὶεῖε. 
Αηρεϊίουβ Ἐοπιάπιβ, ϑδες. ἰχ. Οοπηριείς ἴο χίϊΐ. τὸ ἐξονσιαν. 
Ιοηπάϊη, Ηδιηθυγα (ϑοτίνεπει᾽ Β Οοάέχ Ἀμδεν, 580 οδ] δὰ ἔγοπι Ὀεδυῖ ιν τῖσαι 

τεά οοἴουτς οἵ (δ ἰηκ), ϑδες. ἰχ, Οοπίδίπβ ἱ. 1-ἰν. 3, δηὰ χίΐ. 2ο- χιϊΐ. 25. 

“Τσχίυ δὰ οριϊπιοβ ἰεβίεϑ ῃὶς οοάεχ δοςσεάϊε." Οἀτεροσυ, οὔ. ϑογίνεηεσ, ρ. 
184-8ς. 

Ν Ρειϊτοροϊϊδηι5, ὅδες. ἰχ. Οοπίαδίηβ ν. 8-νί. το. 

Ὁ ἘἙταριωεπία Μοβαυεηβία, ϑδες νὶ. () Οοπίδίπβ χ. 1.-3, 3-7, 32:-34, 35-38. 

ϑογίνδηεσε. 

Ῥ ῬΡοτῆτσίαπυβ ΟΠἰονεηβὶβ, ϑδες. 'χ. Οοχιρίεϊς. χίι. 9, τὸ [Πςρῖδις. 
Τῆς ἢτβε νεῖβε οἵ τῆς Ερίβε]ε ἢδβ Ῥεθη εἀϊεὰ Ὀγ Μεβδιβ. Οτεηίε!! ἃ Ησυηὶ ἔγοπι 

ἃ παρτηςηῖ ἰη ᾿ογὰ Αστηβογδί᾽ 8 οο]]θοιίοη οὗ ραργσί. [ξ ἰ8 ἴῃ ἃ 8π|411} υποίαὶ μαπὰ οὗ 

ἴδε ελεὶγ ἔουτἢ οαπίυγυ. [ἐ τεδάβ ἡμῶν δἴϊες πατράσιν. 

Ξο"π 

11. ἀκκὲκ Οὐκβινεβ. 

Οἱ τῆς ἰᾶγρα πυπῖρεῖ οὗ ουγεῖνεβ οἰϊεὰ Ὁγ Τιβοπεπάοτξ, ἰξ τηᾶν βΒυβῆςε ἴο τηδητίοη 
πε Οοάεχ Οοἱδεσζιίηυβ οὗ τῇς [πιρετία] 1ἰγασν οὐ Ῥασγίβ, ςο Ἱδιεά Ὀγ Ττερεῖεβ, απὰ 
οἰϊεά 48 σ7 [33 οἵ τς. (ο8ρ6}8]. [{ Ὀεϊοηρβ ἴο ἴδε εἰενεητῃ οεπίυτΥ, ἀπά ἰ8 οὗ ρτεᾶὶ 

ναῖυε. Αποίμες Μϑ. ψνὩϊοἢ ννδ8 οοἰδιεὰ Ὀγ Ττερε]]ε8 ἀπά Πρ ὮΪ ναϊυθά ὈΥῪ Ὠϊπὶ ἰδ 
τῆς Οοάεχ [,μεἰςοδίγθηβϑβ οὗ τῆς ἔουτγίςε πιῆ σεπίυγγ, δηᾶ οἰξεά υηάες ἴῃς βρη 37. 

Οτερβοῦν δἰβο πλᾶγκβ 47, Οχοη. Βοάϊ. ἔος, 858 “" Ῥοπδᾶς ποῖδε". [ἰ δἷϑο ννᾶβ8 οοϊ]διϊεὰ 

ΌΥ Ττερε ε8. 

11. ΝΈΚΒΙΟΝΒ. 

Τῆς ΟΙἹά 1μΔείπ δπά ἴπ6 Νυϊχαῖε, τῆς Ῥεβῃϊεῖο ἀπά Ἡδεκίεδη ϑυσγίας, ἰἢς Οορεῖς 

δηὰ ἐγαρτηεηΐβ οὗ ἴῃς ϑδῃϊάϊς διὰ Βαβῃπιυγίς νεγβίοπβ, ἰορεῖμες υἱεῖ ἐπ 6 Ασπιεηΐδη 

δηὰ “Ξιπορὶς γε ἀνδι!δῦὶς ἔοσ ἴῃς δϑοεγιδίηπιεπε οὗ ἴῃς τεχὲ οὗ ἴῃ Ἐρίβιϊε. [Εοτ 

ΤετηδτκΒ οἡ ἴῃ 686 νεζβίοηβ, 866 ΝΥ εδίοοιῖε'β Οονρη., ἱπιτοἀυοιίοῃ.] 



ὈΙο θα Όγ (οοσῖς 



ΠΑΥΛΟΥ͂ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ͂ 

Η ΠΡΟΣ 

ΕΒΡΑΙΟΥ͂Σ ἘΠΙΣΤΟΛΗ. 

1. 1. "ΠΟΛΥΜΕΡΩΣ καὶ πολυτρόπως πάλαι ὁ Θεὸς λαλήσας τοῖς « Νυπ'. χί!. 

πατράσιν ἐν τοῖς προφήταις, ἐπ᾿ ἐσχάτων 2 τῶν ἡμερῶν τούτων ἐλά- ἕο κὰ 
ν. 4. 

1 Τῆς {πε βῃου!ά Ὀς βἰπιρὶγ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ. ϑ8ϑεε [πιτγοά. 
3ΤΑ. νἱι 47, ἀπά βοπια νεγδίοῃβ ; ἔσχατον νἱῖδ ΑΒΌΕΚΙΜΡ, 17, εἰς. 

ΟΠΆΡΤΕΚ [ἰ.-ῖνν. 1-3. Ἴδε δἰπὶ οὗ 
πε ντίϊες 18 ἴο ὕγονε [πὲ ἴπε οἹὰ ονε- 
πδηῖ τπγουρῇ νἢϊςἢ Οοὐ δαὰ ἀςαϊὶ ἢ 
τῆς Ηεῦτεννβ 18 βυρετβεάδεὰ ὈὉΥῪ τς Νεν; 
δηὰ (ἢϊ5 αἷἱπὶ ἢς δοσοιιρ 8ῆ65 ἰη τῆς ἤτδιὲ 
Ῥίδςς Ὁγ Ἔχ ἰτῖπο τῃς βυρετγίογν οὗ τς 
τηεάϊαίος οὗ ἴδε πενν Οονεπαπὶ το δ]] 

ενίουβ τηεάἀϊδίοτβ. Τῆς Ἐρίβε]ς οἱ 8 
1ῃ ᾿ἰταγαΐαγα ἴῃς ρίαοα ὑν ἢ τῃς Ττᾶπδ- 
Ὠρυταῖϊίοη ΠοΙάβ ἰῃ (δε ᾿ς οἵ ΟἩγίβε. 
Ἑοττηεσ πηεάϊφίοτβ γίνε ρίδος δπὰ ΟἸγίβε 
͵ἰ8 Ἰεῖς αἴοπς ὑπᾶάες τῆς νοῖος “" Ηδᾶσ γε 
Ηϊπι". ΨνΠΏ ἐπὶ8 ψυτίϊοσ, [6ϑ08 18 Ὀεΐοσα 
811 εἶδε τῆς Μεάϊαιίοτ οὗ ἃ Ὀεϊίεγ σονεη- 
δηΐ, ν!]. 6. Βυῖ '" Μεάϊαϊοτ᾿᾽ ἱπνοῖνεβ ἴἢς 
διταηρίηρ δηὰ δοςοιηρ ἰβϊηρ οὗ ἐνετυ- 
τοίη τεαυϊτεὰ ἔοσ ἴῃς εβσλου οὗ τῃὲ 
Οονεηδηῖ ; ἴῃς ρεγίεςξ κπον]εάρε οἵ τῆς 

ἢ ἀπά ρυζροβεδ οἵ Ηἰπὶ ννῆο πιδίκεβ 
τῆς Οονεπαπὶ νἱτἢ πηδη ἂπὰ τε οοπὶ- 
ταυηϊςαιίοη οὗ τηϊ8 Κπον]εάρε ἴοὸ ἴπεπὶ; 
τορεῖπον ἢ τε ταπιοναὶ οἵ 41} οὔϑίδοϊεβ 
ἴο πιλπ᾿ 8 επίγδηοςς ἱπίο ἴδε ἔθ! ] ον Βῃ 
ν τ σά ἱπιρ!!ε Ὁγ τὰς Οονεπαπι. ΤῊΪΐβ 
τυνοίο]ὰ ἐμποιίοη 18 ἰῃ ἴΠπε8ὲ ἢγδβὶ τῆτες 
νεσβε8 Βῃονῃ ἴο ὃς ἀϊδοπαγρεά Ὀγ ΟἾσίβι. 
Ἧς δ8β ϑοὴ βϑρεᾶκβ ἴο πῆδη ἴογ ἀοὰ δπὰ 
τῆι βυρεζδεάεβ 411 ργενίουβ γενεϊδείοηβ ; 
ΉΠ:, ἰηβίοδά οὗ ἀρροϊπεὶπρ ἃ ργίεδ ῇο 
φἂη ΟἿΪΥ Ρἱοΐυτε ἃ οἰεδηβίηρ, δη ἃ δοςοση- 
δε ἃ Τεγετηοηίδὶ ρυτγὶγ, Ηϊε Ὀεσοπιεβ 

ἰεβῖ δπά δοίυδι]ν οἰεδηβεβ τῆεη ἴσοι 
5βἰη, ἀπά 80 εἴεςίβ {πεῖς δοίυδὶ ἐε οννβῃὶρ 
ἢ αοά. 
ες. τ. [ἢ βοπογοὺβ δηὰ ἀϊψηϊ ῆςά ἴευπι8 

ἴδε ντίτεσ ΔΌΓΌΡΕΥ πηδίκεβ Ὦ18 ἢτγδι στεδὶ 
δἰδιτηδλιίίοη : “ σοὰ πανίηρ βροΐκεη.. .. 
δροκε". ὁ θεὸς λαλήσας . .. ἐλά- 

λησεν, ἴοτ, μοννενες σοπιγαβίεά, ργενίουθ 
τενεϊατϊίοηβ ργοοοοάεδ το [86 βδπιὶ 
βουτος δηὰ ἅτε οπς ἱπ ἀεδβίρῃ ἂπὰ ἰῃ 
δ ΠΟΤᾺ] ομαγάςίο ἡ (πα νὨΙοἢ ἰδ ἤπδὶ]. 
ἢ τῆς Ν.Τ. λαλεῖν ἰδ ποῖ υδβεὰ ἰῃ ἃ ἀϊ8- 
ξλιβεῖμε βεῆβε, Ὀυξ, Ἔβρεοῖα!ν ἴῃ τη ϊθ 

Ῥίβεὶς, ἰβ υϑεά οἵ ἀοὰ πιαϊεῖηρ Κπονστὶ 
Ηἰδ ν]]. 866 ἱϊ. 2, 11. 5, ν. 5, εἰς. αοὰ 
δροῖς, ἀεβίγεά ἴο ὃς υπάετειοοά, ἴο οοπηα 
ἱπίο οοπιπιυηίςαιίοη νυν τε πὰ ἔδεγα- 
ἔοτε υἱἱετοά Ηἰπιβεϊζ ἰη ἱπες! Πρ ὶὉ]ς ἔοτγηιβ, 
δηὰ βυςςεεάεά, 411 πτουρὰ ἴῃς ρῥδβῖ, ἰῃ 
πλαϊηρ Ηἰπιβεῖῖ ἀπά Ηἰ8 1} κηονη ἴο 
τεῦ. Ηε Πδά ποῖ κερὶ εἰΐεπος, αἰοννίης 
τε ἴο ἔεεῖ δήες Ηἰπὶ ἱξ Παρὶν ἴδεν 
ταϊρῆς δηὰ Ηἰπι. Ης δπδά πιεῖ τὰς ου- 
βειομεᾶ μαηὰ δηὰ ρυϊάεά (6 πεείκεσ. 
Απὰ επ|8 “ βρελκίηρ " ἴῃ τπ6 ραβδὶ ννᾶβ 
Ῥτθραζᾶ ἴο τῆς ἢπδὶ βρελκίπρ ἰῷ 
ΟΠ σίβε ; “" ἀοἁ μανίπρ βροίβῃ.. .. βροῖςε ". 
ΤΆς φΑγ] ες τενεϊδείοηβ ψεγε πα ρτερᾶγα- 
πίοη ἔοσ τῆς ἰδῖεσ πὲ ννεῖς ἀϊδεϊηρυιομοά 
ἴτοσὶ ἴὲ ἴῃ ἔἴους ρατιςυ]λτδ---ἶἰπ τῆς εἶπης, 
πη τῆς τεοϊρίεηίδ, ἰη τῆς ρεηΐβ, ἰῃ ἰῆς 
ΤαΔΉΠΘΓ. 
πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως 

“ἸΏ ΙΏΔΩΥ ρᾶτγῖβ ἃηὰ ἰπ πλὴν ὙΨΆΥ8 ᾽.. 
ΤΠ αἱ τεγατίοα 18 ομδσαςίοσίβεις οὗ μα 
δυΐπος, οὐ ν. 8, ν. Σ4, νἱΐ. 3, ἰχ. το, εἴς. 
ΕἘος τῇς υβεὲ οἵ τε νογάβ ἱπ 
ΔΌΠοτβ βες δν εἰδβιεῖη. πολυμερῶς ροϊπίδ 
ἰο ἴδε ἐγαζπιεπίδσυ οπαγδοίοσ οὗ ἔοπιος 
τενεϊδιίοηβ. ὙΠΕΥ ννεσα ρίνοη ρίεςς-ΠπΊ68], 
δῖε Ὁ δέ, ραγὲ ὈΥ ραγῖ, 48 ἴδε ρεορὶς 
πὰ" δηὰ ψγεσε δὺϊε ἴοὸ τϑοεῖνε τποση. 
Τὰς τενεϊδιίοη οὗ αοἷ ννᾶβ εββεηι δ! 
Ριορτεδδῖνε ; 411 ψγὰβ ἠοῖ ἀϊβοϊοδβεοὰ δἱ 
πος, Ὀεοᾶυβε 411] οου]ὰ ποῖ δὲ οπος δὲ 
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υπᾶετείοοά. Οηε δβρεςὶ οἵ αοά᾽ 5 ἠδίιτε, 
οπς εἰεπιεηὶ ἰῃ Ηἰβ ρυγροβεβ, γεβεοϊεά 
ἔτοτι ἴδε σοηάϊτίοηβ οὗ τες τἰπηθ, ἴῃς 
Ριορδείβ οουἹὰ Κηον ; Ὀμῖ ἰη τῆς πδῖυτε 
οὗ τΐηρβ ἰτ ννᾶ8 ἱπιροββι δὶς ἔπεν βῃου!ά 
Κηπονν ἴἢς ψῆοϊθ. Ὑπεν σγογα [κα πλθη 
Ἰἰδιεπίης ἴο ἃ οἱοοῖς βισι κίηρ, αἰννᾶυβ φεῖ- 
πε πεᾶτες ἔπε τυτῇ Ῥὰς Οὔ] ρεὰ το νναῖϊ 
{11 τῆς ννβοῖο ννὰβ δεασά. Μδϑῃη σδῃ Οὐἱν 
Κηον ἴῃ ραγῖ, ἐκ τ Οος. χίἱ. [Ὰ 
βῃς {1 ϑιγατίοη νν}}} Ὀς ἰουπὰ ἰῃ Βτοψη- 
ἴῃ ρ᾽8 Οἴδοη, ἴῃ ᾿ἴπε8 δερίπηΐηρ : "" ἴῇοδα 
ἀϊνίπε πιοὲπ οὗ οἷά εἰπε ἤανε γεδοῃεᾷᾶ, 
δου βαγεϑὲ νγε]}, εδοῦ αὐ ομ6 ῥοὶπὲ ἴῃς 
ουϊϑίάςε νετρςε,᾽ εἰς..] ΤῊς “ δρελκίηρ " οὗ 
αοά το τῆς ἐλίπειβ νγὰ8 οοπάϊιοη θὰ ὈΥῪ 
τῆς οδρδοίιγ οὗ [πε ργορῃεῖβ. Ηἰἷβ βρβᾶδῖι- 
ἴῃ νγᾶ8 4180 πολντρόπως [ἐ7΄. Οἀν»-. ἰ. τ. 
Ανδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροπον] 
ποῖ 'ἰπ οπα βίεγοοῖ: τοδῆηοῦ δυῖ ἴῃ 
ταοάεβ νδεγίηρ υνἱτῦ τε πιεββᾶσε, ἴδε 
τηεβϑεηρεῖ, ἂπά ἔποβὲ ἴο Ψῆοπὶ (ἢδ 
Ψοσὰ ἰβ βεηῖ. ϑοχηοιίηγαβ, [πεγεΐογε, αοά 
ΒΡΟΚε ὈΥ δῃ ἱπδβιϊξυξίοη, βοπιειίσηεβ ὉΥ 
ΡΆγδθίς, βοπηθείτηεβ ἰῃ ἃ Ῥ841π|, Ββοιῃει! π168 
ἴῃ 8ῃ δοῖ οἵ γἰρῃϊζεοιιβ ἱπἀϊρπαῖίοη, Ἐοσ, 
5 Ῥεᾶκε βᾶύβ, “ἴῃε δυΐδογ ἰ8 βρεακίῃρ 
ποῖ οὗ τῇς ἔοτπιβ ἰπ νος αοάἁ βροίκε ἐὸ 
ἴδε Ργορῃείβ, Ὀυὲ οὗ ἴῃ τηοάδβ ἱπ νης ἢ 
Ης βροκε ἑῤλγοηρὰ ἴῆδηι τὸ τῆς ἐδέπεγβ. 
ΎΠΣ πιεββᾶρε ἰοοῖς τῆς ἔοτπι οὗ ἴᾶνν οἵ 
ῬΙΌΡΠΘΟΥ, οὗ Ὠίβίοτυ οὐ ρϑαίπι ; ποὺ ἱξ 
ΨΆ5 δίνεη ἴῃ βίρῃηβ, ΠΟῪ ἴῃ ἴγραβ.᾽ 50 
Ἡοΐπιαπη. Τμεβε (εαίυγεβ οὗ ργενίουβ 
τεναϊδιίομβ, 80 Ῥτοπλ ΠΕΠΕΥ ι86εῖ πὰ εχ- 
᾿ἀὐήσομον 80 ρτιδηά!οαυεπεῖγ, σαπποὶ μάνα 
δε πιεδηῖ ἴο ἀΐδραγαρε ἴδοπι, ταῖμεσ ἴὸ 

Ὀτίηρ ἱπίο νίενν ἐῆεὶς δϑισηςς δηὰ ρ]ϊα- 
ΠῚ δηὰ πιδην- δε ἀρρ!ςδιίοη ἴο τῆς 
διονίηρ τεσεριϊνι ιν ἀπᾶὰ ναγγὶηρ πεεάβ 
οὗ τῶεη. Ης νυ πβ ἢὶβ τόλάνεν Ὁ βυς- 
ξεϑθπε τε ξταπάσυς οὗ ρδβὲ γενεϊδιίοηβ. 

αὐ 1[{18 δ ἴῃς βᾶτὴς {{π|ὲ ἴγις, 45 Οδ νη 
σαπηδγκβ, "" νατίεἰδίεπΊ ἤιΐββε ἱπιρετγίεο- 
τἰοηβ ποίδπι ". 80 Βεηρεῖ, “᾿1ρ88 ρο- 
Ῥμείδγιπι τα ἰτυᾶο ἱπάϊςαξ, Ε08 εχ ραγίς 
Ῥτορμεῖδββε ". ὙὍὙηεβε οπαγαρίεγίβειςβ, 
ΨΜὮΏΠ6 ΠΟΥ ἐποουγασίηρν ἀϊβοϊοβεὰ (οὐ᾽ 5 
Ῥυζροβε ἴο ἢπά Ηἰβ νὰν τὸ τηθη, ἀϊά 
γεοὶ ἀϊθοτγεάϊε, 48 ἱἰπδάεαυδις ἔογ ραγίεοι 
Δοπιενεπηεηΐ, ἐδ οἢ τηεῖποά τ[Πδὲ ννᾶ5 ιτεὰ, 
ΎΤῆε οοπίγαβϑὲ ἰη ἐπα πεν τενεϊδιίοη ἰβ 
ἱταρ]ϊεά ἴῃ τῆς νοτά ἐκάθισεν, ἱπάϊςατπρ 
ἐπαῖ τῆς ψοτῖς ψ48 οπςς ἴοσ 411 δοςοπι- 
Ὀ᾿Ι5ῃςά, 

ΤΠε πεχὶ ποῖς οἵ ργανίοιυιβ τενεϊδιίοηβ 
ἰδ ἰουπὰ ἴῃ πάλαι “ οἵὨ οἱ," ποῖ τηοτεῖν 
“ἴπ εἶπια ῥᾶβὲ " δ8 ΑΟΝ΄ ; πηδγίεῖπρ τῆς 
εἰπια γεΐεγγεά ἴο ἰῃ λαλήσας 48 οοπίταβίεὰ 
ἢ τῆς ντιτοτβ ργεβεηὶ, ἀπά ρεπεὶν 
Βυρεεβίίηρ ἴμδὶ οἵπεσ πιεῖ μῃοάβ οὗ βρεᾶδῖ- 
ἱπρ πλραι πονν ῬῈ ἀρρτγορτίδιβ. Αἰγεδάυ 

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 1- 

ἰῃ 2 Οον. 111. 14 ἴδε Μοβδῖς σονεπδηΐ ἰ8 
βροίκεῃ οὗ 88 ἡ παλαιὰ διαθήκη οἵ. νἱϊ. 
13. Ηπιε πάλαι ἰβ8 οοηίταδιεὰ νἱῖ ἐπ’ 
ἐσχάτον τῶν ἡμερῶν τούτων, “δἱ τῇς 
1.ϑὲ οἵ ιἰμε8ς ἄδγβ," [“Αὐβ Επάς ἀΐεδβεῖ 
Ταρε,᾿" ΔΝ εἰζβδοικοετ], ἐ.6., ἰη τῆς Μεββίδηϊς 
ἔπε δὲ ἴῃς οἱοβε οὗ ἴῃς ρεγοάὰ κποννῃ ἴοὸ 
1ὴ6 }ενν8 88. “Ἐπὶ ργεβαηῖ {ἰπεὲ οἵ αρε᾿". 
Τῆς εχργεββίοη ἰ8 υϑεὰ ἰη τς [ΧΧ 
ἰπά δγεπεν νῖτἢ ἐπ᾿ ἐσχάτων τ. ἡμερῶν 
οἵ ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις (ο ἰγαπείδὶα 

ΩΝ ΓΝ (θες 16. ἢ. 4; 
αεη. χίῖχο χα; Ναπι. χχίν. 14), νῃϊοἢ νγᾶ8 
υδεά ἴο ἄεποιῖς εἰϊδεῦ τῃς ἔαΐυτα ἰπάεβη- 
ἰεεῖνγ οὐ τῇς Μεββίαπὶς ρεγὶοά, “" τῇς 
Ἰαϊέες ἄδυβ᾽" ἴῃ ννῃϊσο 411 Ῥγορῆθου ννᾶδ 
ἴο Βηὰ ἰΐ8 ἔυϊδίπχεηι. ΒΙεείς αυοῖδβ 
ΚΙπιοῆὶ 848 βαγίηρ : “" θίουπαυς Ἰεφυπίων 
“Βεδμαιτι Ηαγαπιίπι᾽ ἰδὲ βαῦπιο εδὲ ἀδ 
ἀϊεῦυβ Μεββίδε ". πὰ ΝΥ εἰδιεἰη ψυοίεβ 
Ἑ. Νδοδγηδη : “ Ἐχένγενεμηι ἀέσγμνι σοου- 
βεηβὶ οπιηΐϊμπὶ ἀοοίοταπὶ βυπὶ Ὀ 68 
Μεββίας ". [εὲ νὰβ (ηἷἰϑ } εν δὰ ὑβᾶρα 
Ὡς τὰς ΝΙΤ. ντίϊετβ ἐοϊ]ονεὰ ἴῃ 
ϑρεακίηρ οἵ πεῖς οὐ εἰπιεβ 88. “ἴδε 
ἴλϑε ἄλυβ;" ἐπ᾿ ἐσχάτον τ. χρόνον 
(1υάς 18); ἐπ᾿ ἐσχάτων τ. ἡμερῶν (2 
Ῥεῖ. ἰ. 3); ἐπ’ ἐσχάτον τ. νων 
(1 Ρεϊῖ. ἰ. 20) ; δπὰ ἱπ {πῖβ Ἐρίβεϊε, 1χ. 26, 
ΟἸγίδε ἰβ βαίά ἴοὸ ἴᾶνῈὲ δρρεαγεά ἐπὶ 
συντελείᾳ τῶν αἰώνων. Τῇε ἤτϑι Αἄνεπὶ 
88 ἰεγηγίπαιίηρ τε οἷά ννοτϊ ἃ δηά ἰη- 
ποάυοϊηρ ἴἢς Μεββίδηϊς τεῖίρῃη ννᾶβ 
οοηϑίδετεἁ τμε οοπδυπιηηδλίίοη. Τῆς 
ἱποάδυςιίοη οὗ ἰῇῆς νοτὰά τούτων ἰδ 
δβυρρεϑιίεά Ὁγ ἴῃς [εἐὐν 8 ἀϊνί βίου οὗ ἴπ6 
ννοτ  ἀ᾽ 5 οοῦγϑα ἱπίο ἔννο ρεγίοάβ: “ Τῆϊ8 
Αρε" (Ηδ-Οἷαπι Ηδζζεῦ) δηὰ Τῆς 
Οοπιίηρ Αψε (Η- Οἷδπι Ηδυθδῃ). ΤΒε 
εἐπά οἵἉ “ τπ|8 ἀρε᾽" οἵ “ἴπεβε ἄδυβ᾽ ννὰ8 
εἰσηδιϑεά Ὁγ ἴδε σοπιίηρ οὗ ἴῃς Μεββίδῃ, 
τῆς πεν τενεϊδίίοπ ἰη ΟἾγῖβ. Μοζγε 
εἰεσζυα! Ἕν ἰπδὴ τἢ6 [εἰν {πεπηϑεῖνεβ 
εχρεοιεά ἢΔ8 ἴῃς Αάνεπι οὗ ἴῃς Μεββίδῇῃ 
δηικίᾳυαιεά τῃς οἱά ννοτὰ δπὰ ορεπεά ἃ 
πον Ρετγίοὰ. 
Ὑπε ἱἐεπιρογαὶ σοπίγαβε ἰ8β δυσί ΠοΓ 

πλλικεά ὃν ἴῃς ννοτάβ τοῖς πατράσιν 
(νεσ. 1) δπὰ ἡ μῖν (νεῖ. 2). ΕὈτπΊοσ σονοΐδ- 
τίοῃβ δά Ῥδθη πιδάβ τὸ “ τῆς [δίμετα," ἑ.ε., 
οὗ ἴπε ον βἢ ρεορῖθ, 45 ἱπ Ϊοζη νἱϊ. 22; 
Εοπι. ἱχ. 5, χν. 8; 2 Ρεῖ. ἰϊϊ. 4. Μοτε 
ἴτεαυθπῖν “ουν  “γουγ᾽" “τε ἰ8 
δάάδεά, 28 ἰη Αςῖϑ {{]. 13, 25; χυκε νὶ, 53. 
Βυϊ ἴε [5 ἰά1ς ἴο υγρε, ἢ νου ϑοάςη, 
τῆε αὔϑεηςα οὗ ἴπ6 ργοπουπ 88 ψεϊρῃϊπρ 
δραϊηβ8ε {Π6 τεϑβιγίοιίοη οἵ τῇς (εγαὶ ἰῃ 118 
ΡῬίαος ἴο {πε [εὐνϊβῃ δῖ μετ. ἡμῖν “τὸ 
υ8᾽ οὗ τΠε8ς ἴα8ὲ ἄαγϑβ, οὗ ἐς ἀἰπηρεαα 
ἀἰπρεββοείοπ. 

Ἧς ἀειτεττλίηἰηρ οοπίγαϑε Ὀεΐνγεθη τ 6 
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λησεν ἡμῖν ἐν υἱῷ, 2. " ὃν ἔθηκε κληρονόμον πάντων, δι᾽ οὗ καὶ τοὺς "Βα ἰ. 5. 
αἰῶνας ἐποίησεν, 3. "ὃς ὧν ἀπαύγασμα τῆς δόξης καὶ χαρακτὴρ 78..}0.6. 

ἱ. τό. ἱ 
Οοἱ. ἱ. 14.2; Ῥδὶ!. ἰϊ. 6; Αρος. ἱν. σι. 

πιλ Ν; 
ς νἱϊῖί, σ᾿ δὲ ἰχ. 12, οῖς., οἱ χὶὶ. 2; Ῥβ. Ἂχ. τ; ὅ8ρ. νἱΐ. 26; [οδῃ. ἱ. 4. εἰ χίν. 9; 2 Οον. ἱν.4; 

17Τ.Ἑ. ἰπ ὈΡΚΙΡ νἱῖ οἴμει Μ55. δπά νεζείοῃβ ; και ἐποιῆσεν τ. αἰωνας ἱἰπ 
ΜΑΒΌ", εἴς., Ε, εἴς. 

ἴνο τονεϊδιίοηβ 18 ουπὰ ἰπ τἢϊ5, ἴπαὶ ἴῃ 
τῆς οης αοὰ βροῖς ἐν τοῖς προφήταις, 
ψΏΠς ἰπ τῆς οἴπεῖ Ης βροῖς ἐν υἱῷ. 
“Τῆς ρῥγορμεῖβ᾽᾿ βίδηὰ ἤεσγς, ποῖ ἔοσ ἴῃ 8 
Ῥτορῃεῖὶς νυ 8. 88 ἴῃ 10. νἱ. 45; Αςί8 
ΧΙ, 40, εἴς. ; Ὀυξ ἴογ 411 ἴῇοβε ψῇο δα 
Βροίεῃ ἴογ αοά, ἀπά εὝβρβοῖδ!ν ἔοσ (ῃδὲ 
δῖ 56:68 οὗ πηδηῃ ἔγοπὶ Αὐγαπδτ δηὰ 
868 οηννασὰ8 ῆο πδὰ Ὀεεη ἴῃς ογρϑῃβ 

οἵ τενεϊλιίίοη δπὰ ψεῖς ἰδεπιίῆεά ψἱτ ἴς 
(ζ΄. τἰὰε Ῥαγδῦϊς οἵ ιῃς ΝΥ Ἰοκεὰ Ηυδβθαπά- 
τη). πε γὑγερ. ἐν ἰβ ποῖ υβεὰ ἴῃ 
118 ἱπβιΓυπιεηῖδὶ βεηβε (οὐ Ηδθακ. ἰϊ. 1), 
ποτ ͵5 ἰξ τὸ. διὰ, ἰξ Ὀτίηρβ αοὰ οἴοβες ἴο 
τῆε πεδγεῖβ οὗ ἴπε ργορῃεῖς ννογά, δπὰ 
ἐπι ρ] 165 ἴδδὲ δῖ ἴῃς ργορῃεῖβ βροίκε, αοὰ 
Βροκ8. 80 Ηοΐπιδπη δηὰ ΝΥ εἶβ8β. [1088 
πη οογτάϊθυ8 εοτυπὶ ἀϊχίε φυϊσαυϊά 11] ἔοταβ 
νοὶ] ἀϊςξῖβ νοὶ ἐδοῖὶβ ἰοςυκὶ βιιης Ποπληἰ θυ.5,᾿ 
Ἡεινεῖυ8.} Τῆε {}] δἰρπίἤσδηος οἷ ἐν ἰ8 
β6εη ἰη ἐν νἱῷῴ. ἐνυϊΐῷ νἱίπους τῆς 
Δτίο]ς πλυβὲ ΡῈ ἰγαπϑίδεθα “ ἰῃ ἃ βοῇ ᾿᾿ οὗ 
“ἴῃ οὴθ Ψ»ΏΟ ἰβ ἃ βοη,᾽ ἱπάϊςδιίηρ τῆς 
πᾶῖυτγε οὗ ἴῃς ρεζβοῃ [πγουρἢ ννῆοπὶ τπῖ8 
βηδὶ τενεϊδιίοη νν88 πιδάς. Τῆς τενεϊδτίοη 
Ὧονν Τςοηῃβίβϑιεἃ ἠοῖ τηεγεῖν ἱπ νπδὲ ννᾶς 
βδὶὰ [πὶ .4] ὃυϊ ἴἰπ ψῆδιὶ Ης ννᾶ8 
{νϊός]. ΤὨΪ5 τενεϊδιίοη ννᾶ8 ἤπαὶ Ὀεοδυβα 
πιδᾶὰβς ὈὉγῪ οὴς ννῆο ἰῃ 411 Ηδ ἰβ δῃηὰ ἄοεβ, 
τανεαΐὶβ ἴῃς Ἑδίπεσ. ΒΥ υἱτετίηρ ΗἰπΊβεῖῇ 
Ηε εχργεββεβ αοἄ. Α ὅ8οηὴ ψῆὴο οδῃ ὃἊ 
ὉΠατγδοιογίβις!ν ἀεβίρηδιςά ἃ ϑοη, σαττίεβ 
ἰπ Ηἰπιβεῖῇ τς Ἐδιίμετγβ πδίυγα δηὰ ἀοεβ 
ποῖ πεεά ἴο ὃς ἰηβίτυςϊεά ἴῃ ρυΓροΟΒα8 
ΠΟ ἅτε αἷ8ο δηὰ αἰγεδάν Ηἰβ οὐνῃ, ΠΟΥ 
ἴο ες οΒῆςΙΔ ΠΥ σοπηπλβδίοπεὰ δηᾶ επὶ- 
Ῥοννετθά το ἀο ναι Ης Ἵδπποῖ περ 
“οίπρ. “Νὸ πιδὴ Κηονίῃ τῆς ϑοὴ δυῖϊ 
τῆε Ἐδίδεσ; πεϊϊπει Κποννεῖῃ ΔΠΥ πιδῃ 
τῆς Εδίῖδεσ βανεὲ ἴτε ὅοη, ἀπὰ ἢς ἴὸ 
ὙΠοπΊβοενεγ ἴπεῸῈ ὅϑοη ν"]]} τανεδὶ Ηἰπὶ ᾿" 
( ]οῆπ ἱ. 1:8). Τὴ ννῆο]ε βεςιίοα οα 
“ΦὙΠε ὅ8οη οἵ ἀοά᾽ ἴῃ Παϊπιαπβ δὲς 
Ἡνογίε Ἅεδμ βμουϊὰ Ὀ6 τεδὰ ἴῃ (ἢίβ 
τοπηδοίίοη. “Θ0η ἰ5 ἤεζε υϑεὰ ἰῃ 19 
Μεββίδηὶς τείεγεπος, 45 (ἢς συοϊδιίοπβ 
οἰτεᾶ ἴῃ νν. 5, 6 ρονθὲ. Τῆς αδἰιίδυϊεβ 
Αβογιδεὰ τὸ {πε ϑοη ἂς δ ἴῃε βᾶπιε τἰπια 
Ὀινίης δεἰγίθαϊε5. [80 Βαυγ ἀπά Ρἢείάετγαγ. 
Μέπέροξ ἀεηϊεβ τ}18]ὲ. ΤΠ νντίτοῦ ἀρρϑσ- 
ἘΠΕ ἐχραγίεποεβ πο ἀϊβηου!ν ἰῃ δειδοπίηρ 
2ο οπα ἂπά {πε βδπὶεὲ ρβείβοπδι νυ τῃς 

ογελίϊπρ οἵ τῇς ννοσϊὰ αἀπά τῇς ἁγίπρ ἴο 
οἰεδηβε βἰῃ. 

Τῆς ὅοη 18 ἀδβογ θεὰ ἰῃ βἰχ ρασεουϊαγα 
ψΠἰς ἢ ΠΠ πβίγαῖε Ηΐ8 βυρτεηδου δπὰ Ηἱἰβ 
βίμεβθ (0 τενεὰὶ τῃε Ἐαδίμοσ: (1) Ηἱ8 
ἐπηθανυεῦ τοῖς ἀπίνοτναι ΠΡ "ν 

κεν νόμον πάντων); (2) Εἶϊ5 
ΔρεποΥ ταν μθι μος (δι’ οὗ ἐποίησεν τ. 
ταωῤηρ (3) ἀν ΕΥΡῈΣ 19. δά (ὃν 

αὔγασμα κ.τ.λ.); (4) Ηἰ8. τεϊατίοη το 
τὰς νου) ΝΗ πάντα); (5) Ηἰδ 
τοἀεπιρίνε ννοσκ (κι ν... 
ποιησάμενοφ) ; (6) Ηἰ58 εχαϊΔιίοη (ἐκά- 
θισεν ἐν δεξιᾷ κιτλ). ΟΥ̓ Ναυρδδη. 
ὃν ἔθηκεν κληρονόμον πάντων ““νῆοπι 
Ης δρροϊπιεὰ δεῖς οἱ 8]}". αν άβοη, 
ὙΝ εἰββ δῃὰ οἴμετβ υὑπάεγϑιδηδ [ἢϊ8 οὗ τδς 
δοίυδὶ εἰενδιίοη οὐ ΟἾγίβὲ, ου Ηἰΐ5 δβοεῆ- 
βίοπ, ἰο ἔξς 1,ογάβῃίρ οἵ 11. [“Παβ8 ἀδς 
Μετγίαββα ὑεὶ ἀΐεβεη ννογίεη ἂπ ἄεῃ 
εὐ δῃιεπ ΟὨτίβῖυβ σεάδομε παῦς, δδιίεῃ 
ψῖγ ἔτ ἀηΖννειε πδές," ΕΊεΠπι, Ρ. 205]. 
Βυῖ τῆς ροϑικίοη οἵ τῇς οἴδλιιδε ἴῃ πα 
νεῖβε δηὰ ἰἢς βυρβεαυεηὶ πιοπίίοη οὗ τῇς 
εχδιιδιίοη ἱπ νεῖ. 3 ταῖπεσ ἰπάϊοδες ἐπδὲ 
ἔθηκεν ΠΔ8 δεῖς ἰΐϊ8β ογάϊπασυ πηεαπίῃ 
(δες ΕἸδπεῖ δηὰ ΒΙςςκ) οἵ “" Ἀρροϊη!οῦ, 
δηά τῃδὲ ἡρθακυφαρθα το τες ἰϊ, 8 
δώσω σοι ν κληρονομίαν σὸν 
κιτιλ., 80 Ηοϊηᾶπη. ΤΡΟΟΒΕ, 118 ὅοη 
(οά [5 το δοσοπιρ  βῃ Ηἰβ ρυγροβε. Τῆς 
ὅ0η ἰ8 ἴο τείχη ονεῖ 41]. Τῆς νντῖϊες {8 
τῆς τπουρλι οὗ της ἀεβροηπάεπι το ΟΠ τίβι 5 
τοὶ υπηρ ἢ δηὰ 1, ογάβῃϊρ. [πε Ῥαγδῦϊε οὗ 
τε ΝΝ οκΚεὰ Ηυβραπάπιεη ΟἾγίϑε βρεαίκβ 
οἵ Ηἰπηβεῖι 48 Ηεῖσ. [ε ἴ8 ἱηνοϊνεά πῃ 
1πε ϑοηϑβῆὶρ ; 6]. ἰν. 7. [1ἴ ἰδ ποῖ 
ΒΙΓΊΡΙΥ ῬΟΒΒΕΒΒΟΣ Ὀυϊ ροεβαεβδος Ὀεσδιυβα 
οὗ ἃ τοεϊδλιΐοη ἰὸ ἴπε ϑιρζεῦθβ. Τα 
Ἑδιῖδεῦ ςου]ά ποὶ ες οαἱ]εά κληρονόμος. 
Βαϊπιᾶη βῆονβ ἴπᾶὲ τπεὲ 2ηὰ Ῥβαΐπὶ 
“ ἀξάυςεβ ἔγοπι ἴῃς Η]14] τεϊδιίίοη οὗ (86 
Κίηρ οὗ Ζίοη ἰο αοά, ἰδὲ υπίνεγβαὶ 

. ἀοπηιηΐοπ, οτὶ ρίπαι!ν ργορες ἴο αοά, ἰβ 
Ὀεφυεαϊπεὰ το ἴπε ὅ0ῃ 88 8η ἰῃπεγίίδπος," 
γονέα ζδϑ, Ὁ. 22ο, Ε. Τί, 268. ΟΥ̓ αἷβ8ο 
Μαδῖι. χὶ. 27, πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ 
πατρός μον. [Ὀπεηγβοδίοπι βΑγ5 ἴῃ υ86 οὗ 
τλε ἰεγπὶ Ὀτπρβ οὐξ ἵνο ροΐηι5 τὸ τῆς 
νἱότητος γνήσιον, καὶ τὸ τῆς κνριότητος 
ἀναπόσπαστον.) Τῆς ἱπποτίίδπος ἰ8 ποὶ 
ΠΥ επίεγεὰ ὑροπ, ἀπ] ἰξὲ σᾶη δὲ διά 
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τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ, φέρων τε τὰ πάντα τῷ ῥήματι τῆς δυνάμεως 

αὐτοῦ, δι᾽ ἑαυτοῦ ' καθαρισμὸν ποιησάμενος τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν,2 

ΔΤ Ε. ἰπ ὈΘΕΚΙΜ Αἱ ρῥΐεσ, ἀ, ς, ϑγτυῖς; 

47. 
3 πες ἡμῶν νη ΜΓ ΑΒΌ"Ε ΜΡ. 

τῆι “ τῆς Κίηράοπι οὗ της ννοσ] ἃ 'β ὑξοότης 
τῆς Κιηράοπι οἵ οὖς 1,ογὰ δπὰ οἵ Ηἰβ 
ΟἸείδι," Εδν. χὶ. 15.ἁ ᾧ' Ηεῦ. τι. 8. 
Βυῖ Ὁγ ΗἰἴδΒ ἱποαγπδιίίοη Ἧς οδπηὲ ἱπίο 
τους ἢ τνΐτῃ πε δἀπὰ ρουγεὰ Ηἰβ [1{ππ ἱπῖο 
Ὠυπιδη Ὠἰδίοτγ, δἱ οὔςς οἰδίηιίηρ δηὰ 
βεουσίπρ Ηΐδβ ρστεδὶ ἱπῃπεσίίδηςε. 

δι᾿ οὗ καὶ ἐποίησεν τοὺς αἰῶ- 
νας “τῆτουρῇ νῃοπὶ αἷ8δοὸ Ης τηδάς ἰῆς 
νοι," “ες φιετη ἔδοϊε εἴ δεςι]α "(νυ ᾳ.), 
“ ἄυτοῦ ΔΝ εἰσῆθη ἐγ δυὰς ἀϊε ὟΝ εἰΖεϊτεη 
δετηδοδὲ μαι᾽ (ν εἰζβᾶςκετ). “ϑεςιᾶ εἰ 
οπηηΐδ ἰῃ 118 ἀδουτγγεπεῖα ᾽" (Βεηρε]). ὙΝ εἰβ8 
τίη ἴτε φυῖτε ἱπιργοῦϑοϊς {παῖ 80 ρυτς ἃ 
Οτεεῖς πτιῖες βῃου!ὰ υδὲ αἰῶνας ἴῃ (πὰ 
ΤΑΙ Πἰς8] βαῦῆθε 28 -- "" ψουἹὰ," δῃά ἢε 
δεϊϊενεβ τῃδὲ ἴῃς ατεείς ἱπέεγρτείεγβ ἅτε 
τίκϑε ἐπ τεϊαϊηίηρ ἴῃ τηεαηΐηρ “ νοσὶ ά- 

οὈνίουβ ἴπαι τπ|8 τυτίϊεγ οου]ά ὑδε ἴῃς 
φοτὰ 848 υἱγίυα!ν -τ-ἮΤ κόσμος. “Τῆς 
τπουρδὶ οὗ ἀυγαϊίοη ἰδ πενεῦ ΠΟΙ ἰοβὲ 
ἴῃ τδς ϑοτίρίυγε ὑδς οὗ αἰών, ᾿πουρὰ ἰπ 
1818. ρίαςς, δπὰ ἰῇ χὶ. 3 ἴξ ἰ8 δὶἱ δυῖ 
εἤασοεά " (γαυρμαη). ΟῪ ϑεβοείϊρεη 
δηὰ Μοῦδυϊ.. Τῆε ντίξες ρεύπαρβ ἢὰβ ἰΐ 
ἴῃ δίβ πιϊπὰ {πὶ ἴῃς δἰρηϊδοδηι εἰεπιεηὶ 
ἰῃ οτεδιϊίοη ἰδ ποῖ ἰδῇς σηλβδ οἵ τηαρη!ῆ- 
οεπος οὗἁ τε πιδίεγί8ὶ βρῆετεβ Ὀὰϊ ἴδε 
ενοϊυξίοη οὗ αοά 8 ρυγροεθδ τπγουρῇ τῃς 
ἃθεβ. Τῆς τηϊπὰ δίδρρειβ ἰπ επάἀεανουτ- 
πᾳ ἴο ρτᾶβρ ἴῃς ναβίῃςεββ οὗ ἴῃς ρῃγδβίςδι 
Ὀπίνεσβε Ὀυϊ πιο ἢ πιογε ονεσινεϊ πίῃς ἰδ 
ἴδε τπουρῆι οὗ ἴῃοβς τἰτηεβ ἀπά ἀμεβ δηὰ 
ἃδοηβ [Ὠγουρῇ ᾿νίοἢ πε ρυτροβε οὗ αοά 
8 ρταάυδιν υπίοϊ ἀρ, υπδαβιίπρ ἂἀπὰ 
τητοδιίηρ, ἴῃ τς Ὀουηάεβ8 [ε Ης 888 
οδ]]1εἀ ᾿Ἰηἴο Ὀείηρ. Ηενῆο ἰδ ἴἢε επὰ δπὰ 
αἴτι, (πε Πεῖσ, οὗἨ 8411] ἐπίῃ ρβ ἰ8 αἷδο {πεὶγ 
οτεδῖοσ. ΤΠε καὶ Ὀτίηρσβ οὔκ ἴῃς ὑγοργίεῖν 
οὗ οοπηπτεπς 411 τη ρ8 το τῆς Ββαπὰ ἰπδι 
Ῥγουρῆι ἴπεπὶ ἱπίο Ῥδίηρ. Ὑδε τενεᾶϊοσ 
ἰδ {πε οστεδλίοσγ, 7ο. ἱ. 1:- 5. Ης οἠἱυ οδῃ 

ἰάς τῆς υπίνετδε ἴο [18 ἢϊ επά ψῇο αἱ 
8ἴ, ργαδϑιηδΌγ ἢ πυϊδάοτη Ἂαυαὶ τὸ 

Ηἰἴδβ ρονγεσ, Ὀτουρῆι ἴξ ἱπίο Ῥείπρ. [“' σφεῖς 
ἰδές ἄχη ἔΐτε οἔεβίς οπαγρέ ἄς γέ] βοσ ἴὰ 
Ῥεηβέε οτγέδιτίοςς ἀε Ὀΐει δὲ ἀης ἰδές 
ΠΙΠοπίεππε; 6116 ἃ ρέπέιϊσέ ἄδηβ ἰε 
ἡ παδαίατηα 8008 1᾿Ἰπἤπεποε ἀε ἴα ρῃ]οδορῆϊς 
Ετεοσυςε " (Μέηέροζ). Ιὲ ἰ8 τὰς δαὶ 
1818. 185. ἃ ῬΒΙοηὶς ἰάδα (8βες Ὠυπηθσουβ 
ξβέβαβοβ ἰπ σαγρσον, Βίεεκ, Μοῦδυ δηά 

Ὁπηηο Πα) Ὀυϊ ννῈ ΠΊΔΥ 8180 ΒδῪ ψἱ8 

Βυι ἰῃ χί. 3 ἰτ Ὀεςοπιεβ ὧν 

οτΐξ δι ἑ«αντον ν᾿ ἡ ΑΒΌΡΡ, 17, 465, 

ΥΝ εἰββ “" Ὀ΄ῖς βῃϊ]οπίβομεη Αὐββαρεη. . . 
μόγοη ρὰγ ποδὶ Ὠίεγῃοσ᾽". (εγίδίηυ 
ὮΠῸ πενὲσ οἰαἰπηεὰ ἴογ ἃ ἀεῆηϊῖς ἢἰ8- 

τοτγίοδὶ ρεγβοῃ ἴπε διιγίδυξεβ ἤετε εηυπι- 
εταϊεὰ.] Ἐσογ πε ϑοπ᾽ 8 ἄσεηου ἰη Οτεδιίίοι. 
8δεε Ἰοδῃη ἱ. 2: (οἱ. ἱ. 15. Οτοιίυδβ᾽ τεη- 
ἀετίηρ “ Ῥτορίες Μεββίδτῃ Ἴοπάϊτυπι ε5868 
τηυηάυπι ἢ ἰδ Ἰρίξεοϑηης ἂἃ85 ᾿Πυδιτα πα 
δῖ βιαπάροϊπε, Ὀυὲ ψου]ά τεαυΐτε δι᾿ ὄν. 

νεῖ. 3. ὃς ὧν ἀπαύγασμα... - 
“ἌΝ ο δείπηρ εβυίρσεηςε οὗ Ηἰβ ρίοτυ δπὰ 
ἔχρίαββ ἱπιᾶρε οἵ Ηἰΐβ ἠδίυγε." τῇς 
τεϊαιῖνε ὃς ἤπάβ ἰἴ8 δπίεσεάεης ἴῃ υἱῷ, 
ϊ8 νετ ἰπῃ ἐκάθισεν; ἀπὰ {δε ἱηιϊεγροβεὰ 
ῬΑγαςΡ] 68 ργερᾶγε ἴοσ ἴῆς βίαιϊετηεηΐ οὐ ἴα 
τηδίη νοῦ ὉΥ ἀϊδοϊοβίπν τε βίπεββ οὗ 
ΟὨτίδε το ἢὲ τῆς τενεαΐεσ οἵ αοὰ, δπά 
ἴο πιᾶκε δίοπετηεπι. ὙΤΠε ὕνο οἶδυδβεβ, 

τε, ἅτε οἴοβεὶν Ὀουπὰ ἴο- 
εἴδεῖ ἀηὰ βεεπὶ ᾿Ἰηἰεπάςεὰ ἴο σοηνευ ἴδε 

Ἱπιρτγεββίοη ἔπαὶ ἀυγίπρ ΟἸγίβε᾽ 8 τεάδετηρ- 
εἶνε δοιν" οα εατῖβ ἴπογο Ψγ88 πὸ κβη- 
οβὶβ, δυϊ {παὶ ἴῃ6δςε Ὠἰνίης δἰισί δυῖοβ Ἰεπὶ 
εἰῆσλον ἰο Ηἰβ νδοῖς ψοσκ. [0πἡ τὰ 
ἀἰθίςυ! εν οὗὁἨ ιπϊ8 ςοποεριίοη 8εὲ αοσε᾿ 8 
Βανιῤίοπ 1εε., Ὁ. 266, ἀπά Οατγρεπίεγ'᾽ 8 
Ἐφφεα Ηαὶϊ Πες., Ρ. 87.) ἀπαύγασμα 
τῆς δόξης... . ἀπαύγασμα πιᾶν πιελῃ 
εἰἴδες ψνπδὶ ἰ8 ἤλβῃδά ἑογίἢ, οὐ ννῆδε ἰ8. 
βαβῃεά Ὀδοῖς : εἰῃοτ " γαγ"οσ “" τεβεοτίοπ᾽.. 
Οαϊνίη, Βεζα, Τῆδγει, Μέπέροζ ρτείεσ 
πε ἰαίϊες πιεδηΐπρ. Τἤῇὰδ Οτοίίυβ 848, 
“τορεζουββυβ ἀϊνίηδε πιδ᾽]εβιδεβ, 4.818 
εβὶ 8018 ἱπ πυρε". Τῆς ατεεκ ἰδίμετγβ, 
ου ἴῃε οἵδε μαπᾶ, ἀπίίοσσηῖν δάορι τῇς 
ταεδηίηρ " Ἔβυ!ρεπος ἡ. Τῆυβ ΤὨεοάοται 
τὸ γὰρ ἀπαύγασμα καὶ ἐκ τοῦ πυρός 
ἐστι, καὶ σὺν τῷ πνρί ἐστι καὶ αἴτιον 
μὲν ἔχει τὸ πῦρ, ἀχώριστον δέ ἐστι τοῦ 
πυρός... καὶ τῷ πυρὶ δὲ ὁμοφνὲς τὸ 
ἀπαύγασμα : οὐκοῦν καὶ ὁ οινἱὸς τῷ 
πατρ Ο ἴῃ ἴῆε Νίςεπε Ογεεά φῶς ἐκ 
φωτός. “Τῆς νοτγά ' Ἅεβῖυ] σεποε᾽ βεεπὶβ 
ἴο τηδᾶῃ ποῖ γᾶγβ οἵ ᾿ἰρῆϊ βιγεαπηὶηρ ἔτοπι 
ἃ δὈοάγ πῃ {πεῖς σοππεοίίοη ψἱἢ τπδὲ 
Ῥοάγ οἵ 88 ρατὶ οἵ ἰξ, 861}} [εβ8 τῆς τγεῆεο-. 
οη οὗ τλ686 τὰγβ οδυβεὰ Ὁγ πεῖς (Δ]Π|πρ᾽ 
ὕροη δηοῖπει Ὀοάν, Ὀυΐϊ ταῖμε τὰγβ οὗ 
Ἰρδς σοπιίηρ οὐκ ἔσγοπι τῃς οτὶ ρίπαὶ ον 
δηὰ ἰοσγγηϊπῷ ἃ 5ἰ πη αν ᾿ἰχδι-Ῥοάν τπεπη- 
δβεῖνεβ " (Πανίἀβοη). 80 ὟΝ εἶββ, ψνῇο βαυβ. 
πὲ ἴδε ““ Βιγδῃιεηρίαησ εἰπ σνεῖϊεβ 
νεβεη εγζευγι"". 11ο᾽8 υδ6ὲ οὗ {πε 
ννοσά Ἰεπὰβ οοΐουγ το τμἰς πηεαπίηρ τ πεπ 
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δε βᾶγ8 οὗ τπ6 Ὠυπιᾶη 8011 Ὀτεδίῃεά 
ἱπίο πῃ ὉῪ αοὰ ἴδαῖ ἴξ ννὰ8 ἅτε τῆς 
μακαρίας καὶ τρισμακαρίας φύσεως 
ἀπαύγασμα. 80 ἱπ [Ιηὐΐᾶ, Ομαϊϊδηγα 
ἰδυρῆς ταὶ ἴδε Ὠυπιδη βου ννδϑ ἴἴκε ἃ 
ΤΆΥ ἴτοται ἴῃς Ὀϊνίπε Βεῖηρ ; αοὰ [κε ἃ 
ὈϊαΖίπρα ὅτε δηὰ τῆς δου]8 [κε βρασκβ [πὲ 
Βργίηρ ουὖἱ οὗ ἴΞ. [π ἴῃς Ατίδη ἼἽοηίσο 
ΝΕΙΒΥ ἴπ18 ἀεβιψτιαιίοη οὐ τε ϑοη νγᾶβ 
ἀρρϑδίεὰ ἴο 48 ὑγονίηρ δαὶ Ης ἰδ εἴεγ- 
ΠΑΙγ ρεπεγαίοά δηὰ εχίβίβ ποῖ ΌῪ πη δοῖ 
οὗ τῆλε Βαιπετ᾽β νν}} θὰ ἐββεητ δ! γ. 8ὲ:ς 
ϑυΐίςετ, Βιν. ΑΒ ἴδε βιη ςδηπποῖ ὀχίβὲ οὕ 
ἃ ἰάτὴρ Ὀστα νῖπους ταάἰαϊίηρ ᾿ἰρἢϊ, 80 
(οἱ ἰ8 εββεπεδ!ν Βδῖποῖ δηὰ θοη. τῆς 
δόξης αὐτοῦ. Οοὐ᾽β ρίοεγ 15 411 τπδὶ 
Βεϊοῃρβ ἴο ίτι δ5 αοά, απά ἰῆε ϑ0ῃ ἰβ ἴπ6 
εθυίϊξεπος οὗ Οοὐ᾽Β ρίοτν, ποῖ Οὔ ἃ 
δἰηρὶςε γῶν Ὀυξ 48 Οτίρεῃ βᾶυβ : ὅλης τῆς 

. ὙΒετγοίοσε τῆς ϑοὴ οαπηοὶ δὰῖ 
τενεδὶ πε Εδίμετ. (ἰδϊνίῃ βαγϑ: “ Ὀυπὶ 
ἱφίεωυς δυάΐβ ΒΕ] απ εβ8ε βροπάογεπι Ραίεσ- 
πᾶς ρίοτίλς, δὶς ἀρυὰ τε σορίία, ρίοτίαπι 
Ῥαδιγίβ εβ8ε ἰπν βι ὉΠ] Θπλ, ἄοπες ἴῃ ΟΠ τβέο 
τεΐξαϊρεαῖ ". ΑΒ σοπιρίετἰπρ της τπουρῆὲ 
οὗ {πεβε ννοσάβ ἂπά Ὀγηρίηρ οὐἱ 588}}} 
τόσα ετηρῃδείοα!ν ἔπς Βίπεββ οὗ δες ϑοη 
ἴο τενοϑδὶ, ἰὲ 15 δβάδεὰ καὶ χαρακτὴρ 
τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ. χαρακ- 
τήρ, 48 ἰϊ8 ἔογπη ἰηάϊοαίεβ, ογἱ ί πα! 
τοδδηΐ ἴ86 ουξίηρ ἀρεηὶ [χαράσσειν), 
ἴπε ἴοοἱ ΟΥ Ῥεῖϑοῃ Ψῆο εηρτανεά. [Ι͂ἢ 
οοπηηοη 086, ποννανεσ, ἰδ ἀδυτροά {πα 
Ῥίδος οὗ χάραγμα δηὰ ἀεποίεά τῆς ἰπ)- 
Ῥ͵Ιεβ8 οἵ πιᾶσῖ τηδάβ Ὀν ἴῃς ρτανὶηρ ἴοοΐ, 
εβρεοίδ!ν τῆς τπηατκ ὡροη ἃ οοἷη ψϊοἢ 
ἀειϊεττηϊηεα [15 ναῖυς; ἤαδηςς, ΔΏΥ ἀϊ8- 
εἰησυϊδῃίηρ πιᾶτὶς, ἰδεπεϊ γί ἃ τπϊηρ οἵ 
Ῥείβοη, ελαγαςίογ. “' ἔχργεββ ᾿τηδρε ᾿᾿ 
τγδηβδίεβ ἰ ναὶ], ὍΔΕ πιατκ ἰεῖ ου νγὰχ 
ΟΥ πηεῖδ] ἰ8 της “Ἔχργαββ ἱτηᾶρε᾽ οἵ τῇς 
8εαὶ οἵ βίδσῃρ. [ἰ 18 ἃ τερζοάἀυοιίοη οὗ 
ελςἢ οπαγδοιοσίϑιὶς ἔξαϊυγε οὗ {πε ογἰρίπαὶ. 
ὑποστάσεως τεπάδετεῖ “ρεζβοη " ἰπ 
ΑΝ; “ βυδβίδηος," τῃς βισίοςς εἰγιηο- 
Ἰοφίςαι εαυϊναίεπε, 'π ΕΝ, Τὸ δε 
Ἐπρ ΙΒἢ εἂτ, ρεσθδρβ, “ παίυσγε" οὐ “" 68- 
Βεηος᾽᾽ Ὀεϊίες σοηνευβ ἴδε πιεδηίηρ. [ἐ 
ᾶ8 ποῖ ἴπε βίγίςϊ τηεδηΐηρ ἰξ δἴετιναγάβ 
δοαυϊτεὰά ἱπ ΟὨχίβιίδη ἐπεοίορυ, Ὀυὰϊ ἀε- 
ποῖεβ 1] τπὲ ἴτοτι ψῃὶς {μὲ ροῦν 
Βρτίπρβ δηὰ ἢ πο ἱπάδεά τὲ ἰ5 
Ἰάεηεῖςα!. [ΝΥεὲ πιυδὲ ποῖ οοηίουπά [6 
δόξα «ἱἢ της ἀπαύγασμα 485 Ηοδπηᾶπη 
δὰ οἰπεῖβ ἄο. Τῆς ὑπόστασις ἰ8 τπε 
παΐυγε, ἴῃς δόξα [18 αυαὶ ἐν, ἰῃε ἀπαύγ- 

118 πιδηϊεβίδιίοη.)] ὙΤεγς ἰβ ἰῃ τῆς 
Ἐδίδογ ποιδίηρς ψν μι ἢ 15 ποῖ τεργοδυςεὰ 
ἴῃ τῆς ὅοη, βανε ἴδῃς τεϊδιίοη οὗ Εδίδεγ ἴο 
8οη. Μέπέρος οδ͵εςϊβ ἐμαὶ ᾿πουρῇ ἃ 
ταῖστοσ ρεγίδοι υ τεβεςίβ ἴῃς οὈ͵εςὶ Ὀεΐογε 
τ δῃὰ τῆς νγᾶχ ὕεδγβ ἴῃς νεῖν ἱπιᾶρε οὗ 

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 25} 

τῆς 86], τῇς πηΐσσος δηὰ τῆ6 νναχ πᾶνε 
ποὶ ἴῃ 84π|6ς πδῖιγε 48 {πὶ τνϑο ἴΠαΥ 
τοργεβεηῖ. Απὰ ῬῇΠΟ τότε ἔπᾶη οτος 
ΒΡΕΔΚΒ οὗ πιᾶη᾿ 8 γϑιοηδὶ ἡδίυγε 48 τύπος. 
τις καὶ χαρακτὴρ θείας δυνάμεως, Δπὰ 
πε ἀπαύγασμα οἵὗὨ (παὲ Ὀεβδεὰ πδίυτε, 
8εε Ομοά ἀείεν. ἑπϑίά., ς. χχιϊ!.; 6 Οῤῥ!. 
Μπηαϊ, ς. 1. ΑΙΙ ταὶ ες τηδᾶπβ Ὀγ 118. 
ἰδ, τῃαῖ τη ἷἰβ τηδάς ἰπ οὐ β ἱπιαρε. 
Βυῖ ΨΠ1ε πὸ ἀουδι ἴῃς ργίπιαγυ βίρηϊπο- 
δηος οὗ {πε ἰεγτὴβ υϑεὰ ὉγΥ τῆς ττίϊοσ το 
τῆς Ηεῦτγεννβ 18 ἴο δϑῆγτ ἐς ἤίπεββ οὗ 
Ομ είδε ἰο γενεαὶ αοὰ, τς δοοοιηρδηγίπρ 
ἐχργαεβϑβίομβ, ἴῃ ὑοῃ Ὀϊνίης διιγί θυ 68. 
ἅτε ϑοσιρεὰ ἴοὸ Ηἱἰπι, Ῥίον τπδὶ τη 18. ἢΐ- 
Π688 ἴο τονεῶὶ ψβ ὑδβεὰ ὑὕὑροὴ οοτη- 
ταυηῖ τ οἵ πδίυσε. Τῆς ἔνο οἴδιυιδεβ, ὃς: 
ἴο αὐτοῦ, ἢανε ΜΕΘΌΟΠΕΥ Ὀδθη δοςερίεὰ 
858 Ἐχδι δἰ της ἴῃς Ττίηϊταγίδη ὑφγϑες τῆς: 
Αὔδη δηὰ ϑδθε! απ Εοθιποῆρ, τῆς 5460ε|-- 
Ἰίδῃβ δοςεριίπρ ἴπε ἀπαύγασμα 45 τερτε- 
βεπιηρ {πεὶς νῖενν οὐ ἴῃς πιοάδὶ πηδηϊίεβ- 
ταιϊίοη οὗ ἀοάπελά, (ῃε Ατίδηβ βηάίϊηρ ἰδ 
Ῥοββίδ]ε ἰο δοςερί ἴπε βεοοηά οἴδυβε, δυὶ 
πεϊπετ ραγτῖγ νυ] ηρ το δοοερὲ οι ἢ 
οἰαυδεβ---ϑεραγδίε οὐ ἱπάϊνίυαὶ εχίδίεπος 
οὗ τῆς ὅοη δείηρ ἰουπά ἴῃ τπε ἤρυτε οὗ 
τῆς βεδὶ, νυ ]]ε ἰἀδητεν οὗἩ παίυσς βεεπιδὰ 
ἴο Ὀε δϑτιηεὰ ἰη ἀπαύγασμα. [ὑπόστ-- 
ασις νν»Ὰ8 ἀεγῖίνεά ἔοπὶ ἐπε ϑιίοϊοβ ψῇο 
υιδεὰ ἰξ 48 ἴς εαυϊναϊεηι οἵὗἩ οὐσία, παῖ 
ΨὨΙΟὮ ἐοτσγηςὰ ἴῃς οββεπίαὶ βυδδισαΐαπι, τὸ 
ὑποκείμενον, οἵ 411 φυα!εἶἰεΒ. Τῆς Οτεεὶς 
(λῖδβετβ, μοννενεῦ, υπάδετβίοοά ὉΥ ἰδ ννῆδὶ 
ΤΕΥ τετπιδὰ π Ὃν ὃ; ν δηὰ 
Δπτλθά πα ἔπεγε ννεσα ἴῃ τῆε αοὐπελά 
ἴῆτες ὑποστάσεις. ΤΏε [,Δτη ἐλίδογβ.: 
ττδηβιδῖίηρ ὑπόστασις Ὁ «νόείαπίϊα 
οουἱά ποῖ πιᾶκε ἢ 8 δθηγδῖίοη. Ηδσπος 
ᾶτοβε σοῃδιβίοη ὑπῈ}} ατεβογυ Ναζίδηζεη 
Ῥοϊπιεὰ ουξ τπδὶ τῆς ἀϊβετγεηοε ννὰ8 οὔς 
οὗ ψνοτάβ ποῖ οἵ Ἰάσβε; δηά ἌΡΕΙ τ νὰ 8 θὰς 
ἴο ἴῃε ρονετῖν οἵ ῃε 1,811 ἰδηρυᾶρα. ὅες 
ϑυΐςεε, ἀν ΒΙεεκ ἰπ ἰος.; Βιρρ᾽ 8 Οἀνὶς- 
ἐΐαη Ῥίαίϊομῖςίς, Ὁ. τ64-5; Ὠεδῃ ϑίσοηρ᾽ 5. 
Ανεεῖες ἰπ Ὑ.Τ. 5. ἴοσ τροῖ οὐ ἔπε Ηἰδ8- 
ἴοσΥ οὗ ἴῃς Ὑπεοϊορίοα! ἑδγπὶ ϑυδβίδηςς ; 
Οαἰνίη 7η5έ., ἱ, 13, 2; Τυοοὔϑ᾽ 1 εἰγαάεν, 
Ῥ. ἴορ ποῖε ἀπά Ὁ. 134. 
φέρων τε τὰ πάντα. .. “δηά 

Ὁρδοϊάϊηρ 411 τίηρβ Ὀγ ἴπε ννογά οἵ Ηἰξβ 
νοῦ", Ὑε πιεληίηρ οὗ φέρων ἰδ Ξεεῃ 

ἴῃ δυο! ἐχργεββίοῃβ 48 δαὶ οἵ Μοβββ ἱπ 
Νυπι. χί. 14 οὐ δυνήσομαι ἐγὼ μόνος 
φέρειν πάντα τὸν λαὸν τοῦτον, ΨΠΕΙΕ 
τῆς Ιάεα οὐ Ὀείπῃ τεβροηβϑίθὶς ἴοσ {εὶς 
ξονετηρίπεης πὰ ρυϊάδηοε ἰ8 ἱηνοϊνεά, 
Ὁ ἰῃ ΡΙυΐΑτοΠ᾿ 8 Σμομ μα, 6, φέρειν τὴν 

πόλιν οἵ ρονετηίηρ ἴδε οἰϊγ. ἴῃ [ματίη 
Οἴςετο (ῥγο Ῥίας., 37) τεπιϊπ 8 μ΄8 Ἰυάρεβ. 
“ σι δε ΠΕ 8 γεπηρυ δ] οαπὰ ΠυπΊετὶ8. νϑβιγβ᾽,, 
ϑες ΒΙεες. [π Βδϑρίηϊς ᾿τογαῖατε, 85. 
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ἁ πὸ τε; ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τῆς μεγαλωσύνης ἐν ὑψηλοῖς, 4. “ τοσούτῳ κρείτ- 
10. 

ϑοδοείίφεη βἤονβ, αοά ἰβ Του ΠΥ 
Βροκεῃὴ οὗ 88 “ ροσίδπβ πιυηάυτῃ,᾽"" ἴῃς 

Ηεῦτενν ννογά θείηρ 2 Ὁ [ΙπΡΒΐϊο, 

δε [Ορ05 ἰ8 ἴῃς Πεἰπιδιηᾶπ δηὰ ρίϊοι οὗ 
411 τπίηρβ (06 Οἰενμδ.) τῷ ῥήματι, Ὀγ 
δε ἐχργαββίοη οἱ Ηἰβ ροννεσ, ὈῪ πιακίηρ 
Ηἰδ ν»1}} {εἶς ἴπ' 811 ογεαϊεὰ πδίυγε. Τῆς 
τεβδεηῖ, φέρων, 5εεπη8 πεοεββδγιὶγ ἴὸ 

ἱπνοῖνς ἴπαὶ ἀυτίηρ ἴτε νος οἱ Ηἰβ8 
ΦΑτΠΪΥ σᾶγθεσ, {Πἰ5 ἑπηςτίοη οὗ ἁρμο]άϊη 
πδίυγε ννᾷ8 Ὀείηρ ἀϊβοπαγρεά. βγοθαδὶν 
ἴῆς οἴδυδε ἰ8 ἰπβεγίεςα ποῖ πιεγοῖὶν ἴὸ 
{Πυϑίταῖς ἴῃς ἀϊρηπίον οὐἨ τῇς ὅοη, Ὀυϊ ἴο 
βυξζεεβῖ ἴμδιὶ τς νοὶ σουγϑα οὐ πδῖυτα 
Δηὰ Βίβίοτυ, ψἤεη τἰρμΕ ἱπιογρτγείεά, 
τενεδῖδ ἴῃς ὅϑοη δηὰ ἱπεγείοσς με Ἐδίμεσ. 
Τῆς τεβροῃβί οἱ ἐν οὐὗὨἨ Ὀτίπρσίηρ τῃς ννοτ] ἃ 
ἴο ἃ ρῥγαϊβενγογίν ἰβϑὰς ἀδρεπηάβ ὕὑροῦ 
ΟὨγίβε, πὰ 48 σοηισι υϊτίηρ τὸ {π|8 τνοτὶς 
Ηἰβ8 φασι μν τηϊπιβιγυ ψψνᾶἃ8 υπάετίακεη. 
Ἐογσ τῆς ποίδθ!ε τπίηρς Ης δοςοπιρ  ἰβμεὰ 
88 αοά᾽Β ϑοη, ἰῆες υβεὲ Ηε τηλᾶς οὗ Ηἰδ 
ἀϊρπὶιν δηὰ ροννεσ, ἰδ εχργεβδεὰ ἴῃ ἐπα 
νοτάβ, καθαρισμὸν τ. ἁμαρτιῶν 
ποιησάμενος “δανίηρ ΔοςοπΊρ] ἰϑῃςὰ 
Ῥυγβολιίοη οἵ τῆς 5β'π8", Τηΐβ ννᾶβ 88 
εββεητ8] το τῆς ἐογπηδιίοη οἵ τς σονεπαης 
858 {πε Δ ΠῊ τί ρον τὸ ταργεβεηὶ αοά β 
ταὶηά δηὰ νἹ]]}. ΣΝ ἰῖ86} ᾿νᾶ8 ἴδε 
ΒΌΡΓεπια τενεϊατϊίοη οἵ Θοά, δηὰ ἰξ ννᾶβ 
ὍΠΙΥ διε δοσοπιρ  ἰβηϊης ἐπΐ8 Ης οουἱὰ 
βἰς ἄοννῃ δἱ αοὐ᾽ β γτἱὶρῆς ἢαπὰ δ8 οπἊε ννῆο 
μδά δβηϊβῃδά {πε ννοτίκ οὗ πιεάϊδεϊπρ τῃς 
εἰἴεγπαὶ σονεπαπὶ. ποιησάμενος, ἴῃς πκιά. 
νοΐος, βυρεζβεάεβ ἴῃς πεςεβδίςυ οἱ δι᾽ 
ἑαντοῦ. ΤῊε δοτίβι ραγί. ᾿πρ 1165 ἐμαὶ τῆς 
οἰεδηβίηβ τεΐεσγεά ἴο νγᾶβ ἃ βίηρίε ἀεῆηϊ(ε 
ἃςῖ ρεζίοισηθά Ὀείοσε Ης βαΐ ἄοννη, ἀπά 
ἴῃ ΒοπΊε ΨΑΥ Ῥγερδζδίοσγυ ἴο {παὶ Εχαδὶα 
ε«ἴοη. ὙΤῆε νοτγὰ γεοεῖνεβ ὄἼχρίαπαδιίίοη ἴῃ 
βυδβεσυεηῖ ρδββᾶρεθ οὗ τῆς ΕΡ. νἱΐ. 27, 
χ. 12-14.- καθαρ, 85 υδεά ἰη ΓΧΧ 
βιυρξεβὶβ ἴπαὶ (6 οἰεαπβίηρ τείετγεἀ ἴὸ 
τοεδηβ ἔπε τεπιοναὶ οἵ γρυΐϊῖ ἂπὰ ἰἴ8 
φοπβοίουβπεβθβ. ὙΤπῈ Ψογεδίρρειβ ψγεγα 
πεα ΌΥ οἰεαηϑβίηρ ἴο ἄρρεᾶγ Ὀείογε 

ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ... " 541 ἄοννῃ 
αἱ τῆς τὶρῃς δαπά οὗ τῆς Μαϊεβιυ οὐ 
μΙρἢ ", ἐκάθισεν 5δεεπὶ8 10 ἄεποῖς τῃδὶ 
ῖπ6 Ψοσκ υπάοτίακεη ὉΥ ες θοῦ ννᾶβ 
588 ἰ5(ΔοΊΟΥΪγ δοοοτηρ ἰ5πεά ; ψνΏ}]ς τῆς 
βἰτηρ ἄονπη ἐν δεξιᾷ κιτιλ., ἀεποίῖεβ 
Θπίγαηοα Ὡροη ἃ τεῖρτι. Τῆς βοιτος οὗ 
πε οχργεββίου ἰ8 ἰῇ 8. οχ. σὲ (εἰϊεά ν. 
13) πεῖς τῆς Γοτάὰ βᾶγβ ἴο Μεββίδῃ 
"κάθου ἐκ δεξιῶν μου, ἀπὰ τηϊἷς ποῖ ΟΠΪΥ 28 

τῶν γενόμενος τῶν ἀγγέλων, ὅσῳ διαφορώτερον παρ᾽ αὐτοὺς κεκληρο- 

ἱπιτοδυςίηρ Ηΐπι τὸ τῆς ρίδος οὗ βεουπιν 
ἃηά ἔδλνους, Ὀυϊ αἰεο οἵ ἀϊρηϊγ ἂπὰ 
Ρονγει. “Τῇῆο Κίηρ᾽Β της μαπὰ ννδθ 
τῆς ρίδος οὗ ροννεσ δηά ἀϊψηϊῖγ, θεϊοηρίπα 
το ἴπε πιϊπίβιογ οὗ δἷβ δυϊποσίν δπὰ ἢί8 
͵υβεῖος, ἀπὰ τῆς ἌἽσμδπηεὶ οἵ δὶβ πλεσου, 
τς Μεάϊαϊοτ ἰπ βμογὶ θεΐννεεη Πἰπὶ δηά 
88. Ρεορῖε" (Κεηάδι!). (ΩΛ Ρβ. ἰχχχ. 1:7. 
Ιῃ οοπέγδβι ἴο ἴῃς ὄἼνεγ- στονίηρ δηὰ πενεῖς 
Τοπηρϊεῖς τεναϊδιίοη το τῆς ἔδίῃεγβ, ψνὩῖο ἢ 
Κερὶ τ8ὲ γᾶθε αἰνναγβ νναἰεὶπρ ἴοσ βοπιο- 
τηΐπρ πιοτε βυβοίηρ, θεῖε σαπις δὲ ᾿δϑὶ 
τδιὶ τενεϊδιίου ψὩϊο ἢ σοπίαϊπεά 411 δηάὰ 
δομίενεά 411. Βυῖ {πε ἐχργεββίοη ποῖ 
οἷν ἸΙοοκβ Ὀαοκνναγὰ ἴῃ ἄρργονδὶ οὗ ἴδ 8 
νοεῖς ἄοπε ὃν τῇς ὅϑοη, Ὀὺι ἰογννασὰ ἴο 
τῆς τεβυϊὲ οἵ (8 ννοτὶς ἰη Ηἰβ Βι ργεπιᾶου 
ονεῖ 811 πυπιδη δῇδιιβ. μεγαλωσύνη 
ἰ8 ἀϑβοσίρεά το ἀοὰ ἴῃ μὰ 25 δηὰ ἰῇ 
Όευι. χχχίϊ. 3 δότε μεγαλωσύνην τῷ Θεῷ 
ἡμῶν. Οὗ. αἷδο ΟἸεπι., Ε.ν χνὶ. δεῖς 
ἴ ἰ8 υϑεὰ ἴοὸ ἄεποῖς ἴπε βονεγείρῃ 
το] εϑγ ἱππεγεηὶ ἰη αοὰ (οὐ, χίϊ. 2; Μίκ. 
χίν. 62. Τῇῆο Ψοσγὰβ ἐν ὑψήλοις ἅτε 
ςοπηεοιεὰ Ὁγ ΝΝεβίοοῖ δηὰ Νναυρῆδῃ 
σι ἐκάθισεν. [ε ἰ8 Ὀεῖϊες, τ Βεζα 
δπὰ ΒΙεεῖς, το οοηπεοῖ ἴμεπὶ ἢ μεγαλ- 
ὡσύνηςε, ἕος ΨΨὮΪΐΪε ἰῃ χ' 12 δηὰ χίὶϊ. 2, 
ψ πεῖς ἰτ ἰδ βαϊά Ηε βαὶ ἄοννπ οἡ ἴδε 
ἴῇτοης οΥ Οοα, πὸ διγῖμες ἀσβίρπδιίοπ 18 
πεεάοᾶ; ἰῃ νἱϊϊ. 1, 8ἃ5. Ὦδγε, ννῆεῖς ἰΐ ἰδ 
βδἰὰ τδδι Ης βαὶ ἄοννῃ οὐ ἰῆς τῆς μαπὰ 
οἵ ἴδε Μα)εβῖγ, ἰξ ἰδ ἔεϊε τῆλι ϑοπὶς 
δυτῖπον ἀεβίρπαίίοη ἰβ πεεάςὰ δηὰ ἐν τοῖς 
οὐρανοῖς ἰ5 αὐἀεά. Νὸο ἰοςδὶ τερίοπ ͵ἱβ 
ἱπιεπάεά, Ὀυϊ βυρτεπιε βρίγίτυδὶ ἱπῆωεηςς, 
τηεαϊαιίοη Ὀεῖνδεη Οοά, πε υἱεϊπγχαῖς 
Ἰονε, ννβάοπιὶ δπηὰ βονεγείρῃηῖυ, δἀπὰ τῃϊς 
ψνοτ]ά. ΤῊϊΒ νυτίτεσ δηὰ πί8 σοητετηρογαγυ 
[ο]Π]ονν- ΟΠ τι βιίδηβ, μδὰ τοαοπεὰ (6 οοη- 
νἱοιοη ἤδτε εχργεββεά, ραγιὶν ἕτγοπὶι 
ΟὨείβε β ννογάβ δπὰ ραγιϊν ἔτοτῃ {πεὶγ 
ονῃ ἐχρεγίεποε οὗ Ηἰβ ρονγεσ. 

νν. 4.-Ῥθ|ῳὲλ. τ8. Τὰε ϑοη απὰ ἐπε Απρείς. 
ες. 4, αἰϊπουρὰ ἔογηιίηρ ρασὶ οὗ ἴδε 
Ββεπΐεηςε 1:-3, ἱπιτοάυςεβ ἃ βυθ͵εςϊ ψνὨϊο ἢ 
οοπίίηυεβ ἴὸ Ὀ6 ποῦς οἵ ἰε88 ἴῃ νίαν 
τῆγουρῆους οἤαρβ. ἱ. πὰ τ. Τῆς 
εχαδιιδϊτίοη οὗ ἴῃς Μεάϊαιος ἰοὸ τῆς τἰρῃὶ 
Βαῃὰ οἱ ϑονεγείρπιν ἰδ ἰπ Κεερίηρ νυν τἢ 
Ηἰβ ἀεβιμηπδιίίοη δ5 ὅοῃ, ἃ ἀεβίρῃπδιίοη 
ΨὨϊοἢ πιαγκεὰ Ηἰΐπὶ οὐξ 848 βυρογίογ ἴὸ 
πε ἀπρεῖβ. Ρτοοῦ ἰβ δάδυςεὰ ἔτοπι ἴῃς 
ΟΟΤ. Το ἐπῖ8 ργοοί, ἰπ δοσοοσάδηςς ννἱῃ 
τς νυυτίτετ᾽ 8 τηλπηεσ, ἃ τεβυϊεὶπ ς δάπιοηϊ- 
τίου ἰ8 διϊδοβεά, ἴἷ. 1:-4. ΑἈπάὰ ἴδε 
τατηδί πάεσ οἵ σῃδρ. ἰϊ. ἰΒ οοουρίςἃ ννἱ1ἢ δῃ 
εχρ δηδιίοη οἵ τῆς τεδβοπδῦϊεπεθϑ οὐ ἴῃς 
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νόμηκεν ὄνομα. 5. " Τίνι γὰρ εἶπέ ποτε τῶν ἀγγέλων, “Υἱός μου εἴτ. 5: 

σὺ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε; " καὶ πάλιν, “᾿Εγὼ ἔσομαι αὐτῷ 

ἱπεοαγηδίίοη δηὰ ἴῃς βυβοτίηρ 1 ᾿Ἰηνοϊνεά ; 
οἵ, ἴῃ οἴεῦ ννοτάβ, ἰξ ἰβ εχρίαἰπθά ννγ ἴΐ 
ΟὨἾτῖβε ἰβ σεαῖγ ρτεδίεσ ἴπᾶπ ἴῃς δηρεΐβ, 
Ηε διαὰ ἴο ὃς πιδάε ἃ 11π||6 Ιοννεῦ ἴμδῃ 
τῆςεν. 
τοσούτῳ κρείττων γενόμενος 

“0. Πανίπρ Ὀεσοσης 848 τηυοῇ Βυρετγίοσ 
ἴο ἴδε δηρεὶβ 45 δ ἢ485 οδίδιπεὰ ἃ ποτα 
ἐχοαϊ!εηῖ πάπα ἴμδπη ἴον ". ΤῊς ἔοτγπὶ οὗ 
οοτηραγίδοη ἤδγε υϑεά, τοσ. . . . ὅσῳ ἰ5 
ἐουηὰ 4150, νὶϊ. 2ο0-22, νἱϊ!. 6,χ. 25 ; 4150 ἴῃ 
Ῥμῖο. κρείττων ἰ5 οπε οὗ ἰἢς ννοτάβ σιοβὲ 
ὨΕΟΕΒΒΆΤΥ ἴῃ δΔη Ερίβιϊε ἰπ νυ πίςἢ οοτη- 
᾿μέραν 8 πενεσ οι οὗ βίρῃῖ, Τῆς ὅοη 
δεανιέ (γενόμενοᾳ) ρτελίες ἰῃΔη τῆς δη- 

ξεὶΞ ἰπ νίγτυε οὗ ταϊκίηρ Ηἰ5 βεδὶ αἱ αὐ 8 
τρῶς παπᾶὰ. Τῇηὶβ δχδϊϊδίίοη ὑνᾶ8 τῆς 
τεβυῖϊε οὐ Ηἰἶβ εαγῖῃἷν ψοῦκ. [τ 85. δ 
Μεάϊαϊος οἵ τῆς πὸνν γενεϊδείοη, ννῆο ἢδ8 
οἰεαηβεᾶ (ῃς βίη! ὃν Ηἰ8 ἀεδίῃ, τιμαὶ Ης 
ἈΒΒΌΠΊΕΒ βιιργείηᾶου. Απά [ἢ 8 ἰβ ἰπ Κεερ- 
ἱπρ ἢ δηὰ ἴῃ (Δ ΒΙ ππεπὶ οὐ ΗΒ οδίδίη- 
ἱπρ ἴδε παπιεὲ οὗ ϑοη. Τῆΐβ πᾶπὶς κεκλη- 
ρονόμηκεν, Ηε Πα58 οὈίαἰπεά, ποὶ “ νοῃ 
Απέληρ δῃ᾽" δϑ΄ ΒΙεεῖκ δηά οἴδεῖβ βᾶυ, δαὶ 
88 Εἰεῆτη ροΐπιβ ουξ, ἰπ ἴπῈ ΟἿ. Τῆς 
Μεββίδῃ, ἴδῃ διέυτε, ννὰ8 βροΐεη οἵ 88 
ὅοη ; δηὰ ιδεζείοσε ἴο ἴῃς ΟΟΤ. τεΐεσεηςα 
18 δῖ οὔσε πγδάε ἰπ ρεοού. Τῆς Μεββίαηϊς 
ϑοηβῆὶρ πὸ ἀουδὶ τεβίβ ὕὑροη ἴῃς Ετεγηδὶ 
ϑοηβῆΐρ, δυῖ ἰξ 18. ποῖ τῆε ἰδῖξαγ Ὀυϊ (δα 
ἔοσπιες τῃδὲ 18 ἤθγε ἰπ νίαν. 

ἴῃ βυρροτῖ οὗ τῃΐ8 βιδίεπιεηῖ ἴῃς νντίτεῦ 
δάάυςεβ δπη ἀϑυπάδληος οὗ ενίδεποε, πὸ 
ἔενγει ἤδη βενεῃ ῥλδέβεξε Ῥεὶπρ οἰϊεά 
ἔτοτῃ ἴῆε ΟἿ. Βείΐοσγε οοπδβίἀδγίην (Π686, 
Ὁνο ρτεϊπλίπατν οὐ᾽]εςιίοηβ πᾶν ἢγβε ὃς 
τεπιονθά. (1ὴ Τὸ υ8 ποιμὶπρ τῖᾶν 86 6 πὶ 
1688 πη πεεὰ οἵ ργοοῦ ἵδη (δὲ Οἢτγίβὲ 
ΨῆΟ 8ᾶ8 ἰπάβ!! οἷν ἱπιργεββεά Ηἱπηβεὶζ 
οπ πιδηκίπὰ ἰδ βυρεγίοσ ἴὸ {πε δηρεῖβ 
ὙΠῸ ἃγὰ {ππεῖε τόσα ἴπδη ἃ ρἱςῖ 6 
δάοτγηπιεπὶ οὗ φασίν 6. Βυῖ ἤδη τπ18 
ντίϊες ᾿νε πὸ δηρεῖὶβ πᾶν δε 5βαϊὰ ἰοὸ 
ἴανε Ὀδεη ἰπ ροββεββίοῃ, ψἤεγεδβ Οἤγίβὲ 
πδά γεῖ ἴο ννὶπ Ηἰβ ἱηπεγίίδηςς. Μοτε- 
ΟνεῚσ, 88 ϑομοειίρεη βῆονβ (Ρ. 005) ἰξ νν88 
ἀδυδὶ] δηδ πεεάξι! ἴο τηακε ροοά ἴδε ργο- 

ἰπίοη, “" Μεβϑβίδβ πιαοσ εδὲ Ῥαισίαγοΐβ, 
οεα, οἵ Αηρε δ πλέοσι! δ". Ρτγοξ. 

Οάξγετβ, ἰοο, 88 βῆονῃ (Ῥγοσεεάϊηρς οὗ 
80ε. ο7 Ηἰδὲ. ΤἈδοὶ., τ8905-6) {πδὶ φυϊῖε ρο8- 
βἰ Οἷγ τῆς ντίῖεσ παὰ ἴῃ νίενν βοπῖα [εν δ ἢ 
Αποβείοβ ψνῆο δεϊϊενεά τπαὲ Οἤτίβε Ηἰπὶ- 
8βεὶΓ θεϊοηρεά τὸ 1π6 δηρεῖὶς ογεδίίοη ἀπά 
δά, ννἢ τῆς Δηρεῖβ, 4 Ββυϊὰ Ρεγβοπδὶ 

δ τη. νἱΐ. 
14;1 Ῥασ.. 
χχὶϊ. 1ὸ εἰ 
χχυ. 6; 

Ῥε. ἰϊ. γ; Αςιδ χἰϊί. 33. 

Δπὰ πο ρῬίορεζ πυπίδη πᾶῖυγε. [π᾿ ΔηΥ 
φᾶβε ἰξ 85 ψογίἢ ἴῃς νυτίϊετ᾽β ψὨιῈ τὸ 
ΟΔΙΤΥ Ποπης ἴο ἴῃ σοηνὶοείοη οὗ δἰΒ οοη- 
τεπιροταγίεβ ἴπαὶ ἃ τηεάϊαιίοη δοοοπι- 
ΡΙΙΒμεά ὉΥῪ οπεὲ ψῇο ννᾶ8β ἱεπιρίεὰ δηὰ 
βυβετεά πὰ ψτουρῆς τὶρμιθουβηθββ, ἃ 
τπηεάϊατίοη οὗ Δπ εἰμίςδὶ ἀπά βρίγίιαὶ κιπά, 
τηυβὲ βυρεῖβαάς ἃ πηεάϊαιίοπ δοσοσηρ  δπεὰ 
ΌΥ Ρἢγβίςδὶ πιδγνεῖβ δῃὰ δηροὶῖς πλϊηΐδ- 
{π|68. (2) Τα ραββᾶρεβ οἰϊεὰ ἴτοπὶ τῃ8 
ΟΙά Τεβίδτηεπὶ ἰῃ ργοοῦ οὐ ΟὨγίδβι' 8. 
βυρετίοτ ἐγ δἰ πουρῇ τπεῖς ἱπηπηεάϊατα ἢ 5- 
τοσῖοδὶ ἀρρὶἰσδίοη 15 ἀϊβγεραγάεά, ἂγε σοη- 
δάεπεν δάδυςεά ἰπ δοοογάαπος νἱ τς 
απίνεγβαὶ υδὲ οὗ ϑοσίριυγε ἱπ ἴῃς υντίτετ᾽ 8. 
εἶπε. Βυὲ ἱξ πιυδὲ ποῖ ΡῈ βυρροϑεὰ παῖϊ 
ἴπεβε ραββᾶρεβ ἂῖεὲ οὐεὰ δὲ γδπάοπι. 
ν᾿ 411 πῖ8 σοπίεπιροτγαγίεβ 1818 νυτίτος 
Ὀεϊϊενεά τδλὶ ννβεῖε βιδίεπηεηῖϊβ ννεσα 
τηδλᾶς οὗ δὴ [βγδο ἰδ Κίπρ οὐ οἴδπες. 
οἴῆοἶαὶ ἱπ δὴ ἰάεαὶ ἴοσπὶ ποῖ Ῥγαβεηῖν 
τελ᾽ ἰβεὰ ἴῃ ἴποβε ἀϊγεο ιν δαάγεββεὰ οσ 
ΒρΟΚθη οἵ, ἔῆεβε ψψέσε Ἵοῃβίἀεγεὰ ἴο δε 
Μερϑίδηϊς, [δῖ 18 ἴο 8αὺ, ἀεβεϊπεά ἴο πὰ 
τρεῖς (ἱ δπχεης δηὰ τε! βαϊίοη ἴῃ ἴδ 
Μεββίδῃ. ΤΏεβε ἱπιεγργειδιίοπβ οὗ ϑοτίρ- 
ἴυτε ννεγα ἴΠ6 ἱπενιῖδοῖε τεβυ]ὲ οὗ (δ: ἢ τη 
αοά. Τῆε βεορίς ΨΜΕΓΕ βυγε ἰπαὶ αοὰ 
νουϊὰ βοπιεῆον δηά δἱ βοπιε εἶπης [1 Π] 
ἴῆε υἱπιοβὶ οἵ Ηἰ8 ργοπιῖδβε. 

Τῆς ἢγβε ἔψο αυοϊδιίοῃβ (νεῖ. 5) {1105- 
ταῖς τῆς ρἰνίηρ οὗἨὁ « ἴῃς πιοσε Ἵχοα επὶ 
πᾶμε ; ἴῃς τεπιδίηϊηρ συοιδιίοηβ ἐχδῖδίς 
τῆς βυρεποσίεν οὗἨ ἴῃς ϑοῦ ἴοὸ δηρεἶβ, οσ 
τῆοσε ἀεβηίςεἶν ἴῃς δβαργεπιε τὰ]ε δηὰ 1π|-. 
Ῥεσίϑῃδδίε πδίυγε οἵ ἔπε ϑοῃ, ἰπ ςοπίγαδι 
ἴο ἴῃε Ρεγιβῃδθϊε πδέυγε δπὰ βογνίϊε σης- 
είοη οὗ ἴμε δηρεἶβ. 

Ψψεῖ. 5. τίνι γὰρ εἶπέν ποτε τῶν ἀγγ-. 
ἔέλων . . . “Ἐοτ ἴο ψίςῃ οὗ ἔπε δηρεὶβ 
ἀϊά ἢε ενεῦ δᾶὰὺ ΜΥῪ ὅϑοη αἵ Τδου, 1 
τηῖ5 ἄδν πᾶνε Ὀεροϊίζεη Τῆες }᾽" τίνι ἴο. 
Ψψημδὶ ἱπάϊνίάυδ!; ποτε ἱπ ἴῃς ννδοΐα 
οουγβα οὗ Πἰδίοσυ. ὙΤῶςε δηρεῖβ 88 ἃ οἶδβ8 
τε οδ]]εὰ “ ϑοηβ οἵ ΕἸο ἰπι" ἰπ {δε 
Ο.Τ. (ἄεη. νὶ. 2; Ῥβ. χχίχ. σὕ, ἰχχχίχ. 7; 
]οὉ ἰ. 6. Βυὲ τπὶ8 νγ88 ποῖ υϑεὰ ἴῃ [18 
δἴσίος βεῆβε Ὀὰϊ πιεγεῖν 848 Ἴχργεβδίνε οὗ 
ἰηάδεδβηϊα ἴη688, ΠΟΙ ῬΜ48 ἰξ δάἀἀγεββεά 
ἴο Δ ἱπάϊνίάυα!. εἶπεν, ἴῃς 5υδ)εςε υη- 
εἰργαββεά, 48 ἰβ ςοπηπηοη ἴῃ οἰτίηρ ϑ.γῖρ- 
ἴυγε (2 Οον. νὶ. 2; 64]. 111, τ6; Ἐρῆ. ἱν. 8, 
εἰς.). Ψνίπογ δηὰ Β]458 βυρρίυ ὁ θεός,. 
οἴμειβ ἧ γραφή. ννατβεῖϊά, ψνῆο ρῖνεβ 
τῆς Δ]1εϑὲ ἐγεδίπηθπε οὗ ἔπε βυδ)θοιῖςββ 
υ8ὲ οὗ λέγει, φησί, ἀπά 5βυςῇ ννογάβ. 
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{Ρε. χονί!. εἰς πατέρα, καὶ αὐτὸς ἔσται μοι εἰς υἱόν ;᾿᾿ 6. “ ὅταν δὲ πάλιν εἰσ- 
7: Ἐοπι. 
Υἶι αο Ἢ ἀγάγῃ τὸν πρωτότοκον εἰς τὴν οἰκουμένην, λέγει, “Καὶ προσκυνη- 

Οἱ. 1...Χ 

ΑΡγεσὸ. απὰάὰ Κεύ. Κευ., 7αυΐγ, 1800) 
Ποϊάβ ἐπδὲὶ εἰζῆες βδιυδήεσξ πιὰ Ὀς 5800- 
ὈΙ εά, θεοδυβε “ ὑπάοτ τῆς ἴοτος οὗ τμεῖτ 
«οποεριίου οὗ ϑογρίιγα 8ἃ8 δῇ οσγϑου δῦ 
Ῥοοῖς ἴὲὶ νὰ8 8411 οπεὲ ἴο ἴδε ΝΤ. 
ντίζετα νη ςίπετ ἴμεν βαιά " αοὰ βᾶγβ᾽ οἵ 
“ ϑοιρίυγα βαυβ᾽." Ηδστε, μοννενεγ, ἴῃς 
ςοηπεοίίοη ἱηνοῖνεβ ἐμαὶ ἴμε βυῦΊεςε ἰ8 
ὁ θεός. Τῆε ψοτγάβ οἰϊεά ἀγὲ ἔγογῃ ΡΒ. ἰΐ. 
7 ἀπά δῖε ἴῃ νεγϑδὶ ἀρτεεπιεηὶ ψντἢ τῆς 
ΧΧ, ψπιοῦ ἀραὶ δοουγαίεῖὶν τγαργαβαπίβ 
Ἐπε Ηεῦτενν, ΤῆΘ ρϑαΐπὶ ννᾶβ ντιτεη τὸ 
οεἰεῦγδίϊε ἴῃς δοοεββίοη οὗ ἃ Κίηρ, ϑοῖο- 
τῇοη οἵ βοπὶς οἴπογ; Ὀὰϊ τῆς ντίϊογ, 56 6- 
πρὶ ἴῃ δὶβ τι 5 εγε τῇς ἰάθαὶ Κίηρ, 
οἰοῖπεβ ἔδε πεν τηοηδγοῦ ἰπ Πἰ8. τοῦεβ. 
ΤὨς Κίηρ νγᾶβ οαἱεὰά οὐ β ϑοὴ οἡ ἴμε 
Ὀλβίβ οὔ ἴδε ρῥγοπιίβε πιδάς ἰο ᾿ανί 
(2 ὅπ). νἱϊ. 14) ἀπά αυοιϊεά ἰη τς ξοϊονν- 
ἰῃρ οἰαυβεβ : Τῆς ψοτάβ ἐγὼ σήμερον 
"γεγέννηκά σε ἄο ποὶ 5βεεπὶ ἴο δά τηυοἢ 
ἴο ἴδε οσεροίηςφ ψογάβ, εχοερί ὈΥ ἐπη- 
Ῥμαβίβίπρ ἐἢεπι, ἀοοοτάϊηρ το {πε οτάϊπαγν 
πῃειποὰ οὗ Ηεῦτγεν ροεῖγυ. σήμερον 18 
'“δνϊ ἀθητν ἰπτεπάεά το τηλεὶς ἃ βρεςὶδὶ οὐ- 
᾿ρδβίοῃ οἵ οὔ βὶβ αηὰ σλπποῖ δυάς ἴο τῇς 
εἴειπαὶ ψεηδγαίίοη οὗ τε 850η. [π ἰϊ8 
οτρίηδὶ τεΐεσεπος ᾿ξ πιεᾶπὲ “1 πᾶνε Ὀ6- 
“βοίϊεη Τρ ἴο {πε Κίπρὶν ἀϊρηίεγ᾽᾿. 1᾿ 
158 ποῖ ἴδε Ὀερίπηὶπρς οὗὨ [1ἴδ, Ὀὰϊ τε εα- 
ἔγδηοα οἡ οβῆςε ἰδ ἰβ ἰηάἀςαϊεά Ὀγ γεγ- 
“ἔννηκα, ἀηὰ ἰξ 18 ἃ8 Κίηρ {πε ρβαΐβοῃ 
αἀάτεββεὰ ἰ8 αοάβ ὅϑοθβ. Τῇυβ Ρδυὶ, ἰπ 
Δῖ8 δάτεββ ἴο [Ὡς Ρἰ βἰἀΐδηβ (Αοῖβ χὶϊὶ, 33), 
ΔΡΡ᾿Ϊ68 'ὲ το ἔπε Ἐδβυτγεοιϊίοη οἵ ΟὮσίβε; 
«Ὁ. Ἐοπι. 1. 4. Τῆς νογάβ, θη, βπά 
τοῖς ΔΙ ΒΙλετς ἱπ ΟἸγίβε᾽ 8 Εεβυγγεοτίοη 
πη Αδοδηβίοη δηὰ βἰεείηρ ἄοννῃ δ (οἀ 5 
τῖσαι μαηὰ 28 Μεββίδῃ. ΗἜβ νψδ8 δ 
Ῥτοοϊαϊπιεὰ Κίηρ, Ὀεροίίεη ἴο ἴπ6 τογαὶ 
ἀϊρηΐςν, ἀπά ἴῃ {πἰβ βθῆβε σοτίδίηἶγ πῸ 
δηρε] ννὰ8 Ἔνεῖ οδ]εὰ (οά᾿β ὅοη. 

Ὧ18 18 τῆογε ΠΥ 11 υϑιταῖε Ὀγ ἀποίπεῦ 
φδββᾶρε ἱπίισοδυςεὰ ὉΥ ἴπε υδι4] καὶ 
“πάλιν (β8εε χ. 30, Δηά ,οηρίπυβ, δὲ 5": δ,., 
ὉΠᾶρ. ἱν, εἰς.). ᾿Εγὼ ἔσομαι αὐτῷ εἰς 
πατέρα. . .» Μοτάβ Βροκδῆ ἴῃ αοά᾽β 
“πᾶτὴς ὉΥ Νίῃδη ἴῃ γϑέεσεηςς ἴο αν! 8 
βεεά, δπὰά σοηνεγίηρ ἴο Πίτη ἴῃς ἀββυσγαποα 
ἴῆδε ἴῃς Κίπρβ οἵ 8 ἀγπδϑβίῃν βῃου!ὰ ενεῖ 
“ἜΠΟΥ {πὸ ἕδνουγ δηᾶ ρτοϊδθοιΐοη δηά 
ἰηβρίσαιίου ἐηδοϊηρ ἰῃεπλ ἴοὸ τυῖε 485 
Οοά᾽β τεργεβεπίδιίνεβ. Τἢΐβ ῥγοπηῖβα 18 
Ῥτίοσ ἴῃ Ὠἰβίοσυ ἴο πε ργενίοιιβ ασυοίϊδιίοη, 
ἃπιὰ 8 ἰἴβ βοῦτοε; 866 2 ϑδπ). νὶϊ. 14. 
«ἔσομαι εἰς 15 Ηεἰ]οπίδις αἴτεον ἃ Ἡεῦτγανν 
«ῃοᾶεὶ. ὅες ΒΙ4588, Ογανε.. Ρ. 85. 

ψες. 6. ὅταν δὲ πάλιν εἰσαγάγῃ . . . 

“Απὰ ψῆεη Ης 51} αραίῃ ἕδνα Ὀγου πὶ 
τῆε ἢτδι- εροιίδη ἱπῖο ἴπε νου] [οὔ πιεπ], 
Ης 5808, “ Απὰ εἰ 411 οὐ 8 ἀπ ρεῖβ νγοτ- 
Β8Ρ Ηἰπν᾽". Ηδνίηρ βδῆονη τπδὲ "Ἢ 80η “ ἰ5 
ἃ ἀεδίᾳπαιίίοη τεβεσνεὰ ἰοῦ τῆς Μαεββίδῃ 
δηὰ ποῖ ρίνεη ἴο δΔῃῪ οἵ πε δηρεῖβ, ἴδε 
νντῖϊος πονν δάναδποςβ ἃ εἴερ δπὰ δάάδυοεβ 
ἃ ϑοηίρίυτα νῃϊοἢ 5πονβ μα τἢς τεϊδιίοη 
οὗ δηροὶβ ἴο τὲ Μεββίδῃ ἰβ οὴς οἵ 
ΜΟΣΒΠΡ. [ἱ 185 ποῖ δᾶβυ ἴο ἀειϊεγπηΐπα 
ΨΒεῖπες πάλιν πιετεῖγν ἰηάοαῖεβ ἃ ἔγεβῇ 
αυοϊδίίοη (80 Βίςεεϊκ, Βτγιος, εἴς.) 45 ἴῃ 
νεῖ. 5; οἵ βδουϊά θὲ οοπβίτυεά ψἱἢ 
εἰσαγάγῃ. Οη {δε νῇοῖς, τῆς ἰΔίτετ 18 
Ρτείεσαῦ!αβ. Βοιῇ τῆς ροβιείοῃ οὗ πάλιν 
πὰ (ες ἔεηβε οἵ εἰσαγ. βεεπὶ ἴο τζδακε 
ἴον τῆ18 οοηβιτυςτίοη. Τῆς “δτίπρίηρ 
ἰπ "15. 81} δατο. ΑΡρρδγεηῖῖν ἰξ ἰ8 ἴὸ 
ἴῆε βεοοηὰ Αἀνεπί τείΐεγεηος ἰ8 στηδάς ; 
ς΄. ἰκ. 28. Τὸ τεΐέεγ εἰσαγ. ἴο {πε ἱποᾶς- 
πδιίοη, νυ ΟὨγγβοβίοπι, Οδϊνίη, Βεηρεὶῖ, 
Βχιος (βεε εβ8ρ. ϑοῃοεῖίρεη); οἵ ἴο ἔπε 
τεϑυττεοιίοη ἢ Οτοιυβ; οἵ ἴο δὴ 
ἱπηαρίπεά ἱπισοάποιίοη οὗ ἴε ὅοη ἴο 
ογοδιθὰ θείῃ ρβ δὶ βοσηβ ραβδί ρετίοὰ, ψ τ 
ΒΙεεκ, 8, 48 ὟΝ εἰβ8 βᾶυϑβ, “ βργδομν γι". 
ἙΚεπάδι! τεπιασκβ: “Τῆς ννογάβ ὀγέηρ ἐπ 
Ὧανε πεῖα ἃ ἱεραὶ βἰρηϊῆσδηςς; ἴπον 
ἀεποῖε {πε ἱπιγοδυςείοπ οΟὗἨ ἂπ Πεὶγ ἰηΐο 
Ἦΐβ ἱππογίίαπος, δηὰ ἂτὰ υϑαὰ Ὁγ τῆς υΧΧ 
ΜΠ τεΐεσεποα ἰο ρυϊίηρν [βγεῖ ἴῃ 
Ῥοββεββίοη οἵ ἢδίβ οὐνη ἰαπὰ Ὀοῖἢ ἴῃ τἰῃς 
εἰπιε οὗ ]οβῆυα πὰ δὲ ἴῃς Εαεβίογαίίοη 
(Εχοὰά. νὶ. 8, χν. 17; ευῖ. χχχ. 5)." 
Τὶβ γον ᾿ἰσῆς ποῖ οηἱν ου εἶσαγ. Ὀὰϊ 
αἶβο ου πρωτότοκον ἀπά οἰκουμένην, δηά 
ςομῆσπΊ5 ἴῃς ἱπιετργεϊδιίοη οὗ τῆς οἶδυδε 
88 τείετσίηρ ἴο {πε ἱπάυςτίοη οὗ [δὲ 
βτβί-Ὀοση ἰηΐο Ηἰβ ἱπμεγίίδπος, τς ψοσὶ ἃ 
οὗ πιεῆ. πρωτότ. 8 ιἱβεά οὗ Οἢτίβι ) ἱπ 
τεϊδιίοη ἴο {π6 οἵπες ομ άγεη οὐ Μδγυ 
([υκε 11. 7; Μδτῖί. ἱ. 25) ; (2) ἰπ τεϊδιίοῃ 
ἴο οἴδεγ πιθη (Εοηι. νἱϊϊ. 29 ; ΟΟ]. ἱ. 18); 
(3) ἐπ τεϊδιϊίοη ἴο Ἵγεδιίοῃ ((οἱ. ἱ. σϑβ). 
Νονετε εἶβε ἰπ Ν.Τ. 8 1 υϑβεὰ ΔὈ8ο]- 
αἱεῖγ ; θυ οΥ ΡΒ. ἰχχχίχ. 27. κ 1 ν"}}]} πχακς 
Ἠὶπὶ ἤγβί- θογη,᾽" ὁ. 4.) Βυρδγίοσ ἴπ ἀϊσπλν 
δηᾷ οἴοβογίη ἱπτίπηδου. λέγει, ἴπε ργέϑεπε 
ἰδ υϑεὰ Ὀεοδυδε {πε ψνογάβ τεοοσάεᾷ ἴῃ 
ϑογίρίυτε δηὰ 5:1 πη] 81 ἀγα πιεαπῖ. 
Τδεβε Μογάβ, καὶ προσκυνησάτωσαν... 
οσσὰς νεχθδιϊ πὶ ἰῃΠ Μοβεβ᾽ βοηρ (Ὠευϊ. 
χχχὶὶ, 43). [πιδς Αἰεχαηάσίδη τεχῖ, ἔγοτλ 
ΨΥ ΠΙσἢ {Π18. τντίτεγ ϑι}}Υ φυοῖςβ, ννε ππᾶ 
νἱοὶ Θεοῦ (νυ. ϑινεῖε᾽ Β ἾΧΧ), δυς ἰπ ἃ 
ΠΟΡΥῪ οὗ ἐῆς βξοηρ βυδ)οἰπεὰ ἴο ἴῃς Ῥβαϊϊεσ 
1818 Μϑ. ἰἴ861} ἢα8 ἄγγελοι. Τῆς ψΨοτάβ 
τε ποῖ ταρσεβεηίϊεά ἴῃ ἴῃς Ηεῦτεν, ἀπά 
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7. "Καὶ πρὸς μὲν τοὺς ε ῬΕ. εἰν. 4. 

ἀγγέλους λέγει, “Ὁ ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα, καὶ 
τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ πυρὸς φλόγα ᾿᾿- 8. " πρὸς δὲ τὸν υἱὸν, ““ Ὁ Β ΡΒ. χῖν,6, 

ἃτε βυρροβεὰ ὈὉγ εἰ εζβο ἴο πᾶνε Ὀθθῃ 
αἀάδεὰ ἴῃ τῆς ᾿ἰτυγρίςα! 86 οὗ Μοβεβδ' 
βοηρ. Τῆς ρδγὶ οὗ {πε βοηρ ἴο ψῃϊο ἢ 
ἘΠΕΥ ἅτε δἰιδομεάᾶ γεργεβεηῖβ τῆς Τφοσηΐης 
οὗ ἀοά ιο Ἰυάρπιεηι, ἃ ἴδοις νί ἢ ξυγῖποι 
ἕανουτβ ἴδε νίενν ἴπδῖ ἴξ ἰβ τῆς βεοοπά 
Αἀάνεης οὖζ δυῖμοσ Ὧδβ ἰῃ νίαν. 

νετ. 7. καὶ πρὸς μὲν τοὺς ἀγγέλους 
λέγε: ...“. Τῆε πρὸς μὲν οἵ [πὶ8 νεῖδε ἰδ 
Ὀαϊαποεά ὃγ πρὸς δὲ ἰῃ νετ. 8; ἀπά ἰπ Ὀοϊῃ 
πρός ἰδ ἴο ὃε τεηδετεὰ “ἢ τείεσεηος 
10.,᾿ οτ " οὔ 85 ἰὴ [κε χχ. το; Εοχ. χ. 
21; Χεη., Μενι., ἷν. 2.15. Οἵ. ΜΜίμες, 
Ρ.505: Δἀπὰ οὐὖζ οὐγῆ εχργεβϑϑίοῃ “ βρθᾶῖκ 
ἴο δβυςῇ δπὰ βυσῃ ἃ ροϊπι ". ὁ ποιῶν 
κιτιλ, οἰϊεά οπὶ 5. εἶν. 4, 1υπετηδηῃ 
δηά οἴμεῖβ ποῖά ἴπᾶὶ τῆς Ηεῦγενν ἰδ 
ΨΙΤΟΠΡΙΥ τεπάεγεά ᾿ ἀπά τπεῶὴβ “ΠΟ 
ταδίκεϊῃ νη δ ἢ πιεββεηροῦβ " ποῖ “80 
τηλκεῃ Ηἰβ δηρεῖβ ννηὰβ ᾿". Οαδἰνίη, ἴοο, 
βηδβ η0 τεΐεγεηςε ἴο ἀπ ραῖβ ἴῃ τῆς ννογάϑβ. 
Ἡεϑεϊϊενεϑ τῃδὲ ἰπ τῃἰ8 Ηγπλη οὗ Ογεδίίοῃ 
τῆς Ῥβδὶ πιίϑὲ, το {Πυϑίταῖε ον αοά ἰδ ἰῃ 
8411 παίιγε, βᾶγβ “Ψῆο τλαίη ἴῃς νἱηάδ 
ἰδ πιδββεηρεγβ,᾿" ἐ.Φ., 0868 1ογΓ ἢΐδ ρυγροβεβ 
1πε ἀρραγεῃεῖν τ] άεβε οὗ πδίυγαὶ ἔοόσγοςβ, 
δηὰ “ Παπιίηρ ἢτε ἢ18 στηϊπίβίεγβ," [ῃς 
ταοϑὲ σταρὶἅ, τεβίϑιῖεδβι δηὰ ἀενουτγίηρ 
οἵ δρεηίβ σοπίσζο θὰ Ὁγ ἴῃς Ὠϊνίπε παπά. 
ΩΓ ϑιλκεβρεᾶσε, “ τῃουρδι-εχεουϊτηρ 
Βτεβ". Τᾷς νπίϊες δοοερίβ τῆς υχχ 
τεδηβίδϊίοη απ ἰξ βεγνεβ ἢ18 ρυγροβϑε οὗ 
ἐχμιἐεηρ ἴμλὲ πε οδαγδοϊεγίβες διηοτίοη 
οἵ δηρεἶβ 8 βεσνίςε, δπὰ τῇδὲ πεῖς ἴοσπὶ 
πὰ βρρεάζαηςς ἄερεηά ὑροη ἴδε ν}1}} οὗἁ 
Θοὰ Ἠΐ8 νγἂβ ἔπε οὐτγεηΐ [6υν ἰδῇ νῖενν. 
Μδην οἵ ἴδε βαγίηρβ φιοϊεὰ Ὀγ ϑοδοεῖι- 
βεη δῃὰ ννεῦεσ βυρρεβὲ ἴπδὲ νντἢ βοτης 
οὗ ἴπ6 Κδρὶβ ἴῃς Ὀεϊϊεῦ ἴῃ δηρεὶβ ψγὰ8 
ΜπῈς πιοῖς ἴδῃ ἃ νυ οὐ δχργεββίηῦ 
τπεῖγ ἔα ἰπ ἃ βρίτίτιδὶ, ραγβοηαὶ βονΕσ 
Ῥεδὶπά ἐπε ἔογοεϑ οὗ πδῖυσε. “Δ Βεα παν 
816 ϑεηΐ Οὔ ἃ τηϊβϑίοῃ ἴο δαγίῃ, (ποῪ δῖα 
νἱπὰ: ἤδη τπὸν βίδηὰ Ῥείοσε σοά πεν 
τε ἤτα." ὙΤῇε δηρεὶ βαϊὰ ἴἰο Μαποδῇ, 
“Ἱ Κηονν ποῖ δή ννῆδλι ἱπᾶρε 1 81) 
ταδᾶς, ἔος αοᾶ ομδηρεβ 08 Ἔνεγν Ποὺ; 
ΨὮΥ, ἴῇεπ, ἄοβὲ που 5 δἴϊεσ ΠΥ πᾶπὶα ὃ 
ϑοιγεϊίπιεβ Ης πλᾶκεβ υ8 ἢτς, αἱ οἴπειβ 
νη ; βοσηβεπιθβ πηδῆ, δὲ οἵπος εἰπηεβ 
ϑηρεῖβ.᾽" ϑοπιδεσηεβ ἴπαῪ ἄρρεᾶσ ἴο 
Πᾶνα το ἱπάϊνίάυα! εχίβίδηςε δὲ Αἱ], Ὀυὲ 
Δ16 τηϑγεῖν τῆς Ἰἰρῃς- τδάϊα ποε οὐ μαῖο οὗ 
(οὐδ᾽ ρίογυ. ““Νὸο οδοῖσ οὗ δηρεΐβ βὶπρβ8 
(οὐ δ ῥγδίβεβ ὑννίοθ, [ἴῸΓ δδοὴ ἀδν αοὰ 
οτγεδῖθβ ἢδνν ποβίβ ψν  ἢ βίπρ Ηΐ8 ῥγαῖβεβ 
δηὰ ἴδῃ νδηΐβῃ ἱπίο ἴῃς βίγεαπι οἵ ἔσε.. 

ποπὶ υπάοτ ἴδε ἴῆτοπε οἔ Ηἰβ βίοσυ ψμεπος 
1πεγ οἄτης." ΟΥ̓ αἷδο τὔς Βοοῖς οὗ 
70θηες5, ἢ. 2. “Οπ τῆς ἢσγβε ἀὰν Ης 
ογοαῖϊθά ἴῆ8 πεᾶνεπβ ννΐοἢ ἀγε ἀῦονς δηὰᾶ 
ἴῃς εαγίἢῃ δηά τῆς νδῖειβ δηὰ 411 ἴδε 
δβρίτῖϊβ ψνῃϊοἢ δεῖνα δείοτς Ηϊτ--ἶδε 
Δηροῖβ οὗ ἴῃς ργεβεπος, δηὰ τῆς δηρεὶβ οὗ 
βαποι βοδιίοη, δὰ τς δηρεῖὶβ οἵ {πε 
βρίτἰς οὐ τῆς ψἱηά8, ἀπά ἴῃς δηρεῖὶβ οὗ [6 
βρίγίι: οὗ τῆς οἱουκῖβ, ἀπά οὗ ἀδγίςπεββ, ἀπά 
οὗ βῆονν δηά οὗ δαϊϊ, δηὰ οὗ ἤοδσ ἐγοβῖ, 
ἀπά τς δηρεῖὶβ οὗ ἴπε νοίςεβ οὗ 18 
τουηάες ἀπά οὗ τὰς ᾿ἱρῃιπίηρ, δηὰ ἴῃς 
ἈΠξει οὗ τῆς βρίγῖ8 οἵ ςοἱά ἀπά οὗ μεδῖ, 
διὰ οὗ νψίπίεγ ἂἀπὰ οἵ βρτγίηρ, δηὰ οὗ 
δυϊστηῃ ἀπά οὗ βυτημοσ, δηά οὗ 411 ἴῃς 
βρίτἰ8 οἵ Ηἰβ Ἵγεαῖυγεβ ψν ῃϊ ἢ ἀγε ἴῃ ἴδα 
Βεάνεηβ ἃπὰ οὔ {πε εαγιῇ, ἴπε δῦγβδβεβ 
πὰ (6 ἀλείκηεββ, ενεπεὶᾶς δηὰ {πε Ἰἰρῆϊ, 
ἄανπι ἀηὰ ἀδὺ νος Ης Παῖῃ ργεραγεά 
ἰῃ τς Κπονήεάρε οἵ Ηἰβ Πεαγι." Οης 
τοίη αἱ ἔβεβε οἰτδιίοπβ δεγνε το Ὀτίπρ' 
οὐ ἰδ ἴπαὲ {πε δηρεῖβ ψεσε τησσεὶν 
βεινδηΐϊδ; κε ἴῃ6 ρηγβίοαι ἔογοεβ οὗ 
πδῖυσε Πα νεῖ ἀδρεπάεης δπά ρεσγίβι- 
οἷς. [Ι͂ἢ οοπίγαϑε ἴο {πεβεὲ αυδιϊτες 
δῖε ἴῃοϑβε δβοσὶεά (ο πε ὅοη. 

γες. 8. πρὸς δὲ τὸν υἱόν...» 
τῆς φυοιϊδίίοη Ὀείπρ τοι ΡΒ. χῖν. ἴῃ νυξίος 
τῆς Κίηρ ἱπ Οοά᾽β Κίηράοπι ἰ8 ἀεϑογίδεά 
ἰάελ!γ. ΤῊΣ ροϊπιδβίη ἴῃς φιοϊδίίου νυ ὨΙΟἢ 
τᾶς ἴξ τεϊενδηι το [πε υυτί τεσ 5 ρύγροβε ἃτα 
ἴῃς βοτρείοη οὗ ἀονείπέοκ απά ῥενῥείμεεν 
το τῆς ὅοη. Τῆς επιρμδίϊς ννογάβ, ἴποτα- 
ἴοτε, ᾶτὲ θρόνος, εἰς τὸν αἰῶνα, ῥάβδος, 
δηὰ παρὰ τοὺς μετόχονς σου. Ιἐ ποῖ 
τηδίϊεσς, τπεγοίοσε, ὑνῃεῖποσ ννε ἰγδηβὶδῖς 
μὰ ΤῊΥ ἕῆτοης ἰ8 αοὰ᾽" οΥ “Τὴν ἴῆγοπε, Ὁ 
(οά;,᾽ ἔος ἰῆς ροῖπι ἕογε ἴο ῬῈ αθιστηδά ἰ8 
ποῖ παι ἴῃς Μεββίδῃ 18 Ὠϊνῖπα, Ὀὰῖ τπαὲ 
Ηε μᾶβ ἃ ἴξσγοπε δπὰ δνεγδβιίηρ ἀο- 
ταὶπίοη. Δ εδβίοοι: δάορὶβ ἴπε τεπάδγϊην 
“ (οά ἰδ τῇγ τῇγοης,᾽ ἀηὰ Τοσηρᾶγεβ ΡΒ. 
᾿Ιχχὶ. 3; 188. χχνΐ. 4; Ρβ. χοι ὺ, χοῖ. σἵ, 2; 
Βευῖ, χχχ. 27. Ης {πίηκβ ἰξ βοδγοεῖν 
Ῥοβϑίδίε τπδὲ " αοά ᾽ οδη ὕῬε δά ἀγεββεά ἴὸ 
ἴῆς Κίηρ. Ψδυρῆδη, οἡ ἴῃς οἵπες μαπά, 
ΒΑγ85: “ Ενίἀεπεν ἃ νοςδῖϊνε. Οοά ἐς 
ἐὰγ ἐλγομε τοϊὶρϊ ροββί δἷγ βᾶνε Ὀεεῃ 8αι ἃ 
(ΡΒ. χῖνϊ, 1): ἐὰγ ἑᾶγοπε ὶς Οοά βεετὴβ Δῃ 
ὉηπδίαγΑΙ ρῆγαϑα. Αηὰ ἐνδεῆ ἰπ [18 ἤγδε 
(Ὠυπιδη) ἃ Ῥσλίοα τῆε νοσδῖῖνα ΨψουἹά 
οᾶυβα η0 ἀπῆουϊν (5. ἰχχχίϊ. 6; ]οῇπ χ. 
34, 35)." ὙΝεἶβ8 βίγοη σῖν δἀνοσαδίςβ [18 
οοηδιίγυςτίοη, ἀπὰ ϑρεδκβ οὗ ἴδε οἴδπογ 88 
αυϊε φίνεη ὑρΡ. εἰς τὸν αἰῶνα τ. 
αἰῶνος; “ἴο τῆς ἀρε οἵ (᾿ς ἀρε,᾽ “1οτ 
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θρόνος σου, ὁ Θεὸς, εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος 1 ῥάβδος εὐθύτητος ἡ 
ἸΑείε χ. 38. ῥάβδος 2 τῆς βασιλείας σου. 9. ᾿᾿ἠγάπησας δικαιοσύνην, καὶ 

ἐμίσησας ἀνομίαν - διὰ τοῦτο ἔχρισέ σε ὁ Θεὸς, ὁ Θεός σου, ἔλαιον 

ΚΡε. εἰϊ. 25. ἀγαλλιάσεως παρὰ τοὺς μετόχους σου. το. " Καὶ, “Σὺ κατ᾽ ἀρχὰς, 

1 Ἰηβεγί και ἢ ΦΑΒΌΚΕ"Μ, 17. 

ΤΕ. ἴῃ ΘΕ ΚΕΡ δ] ἴεγε οπιπ; ἡ ραβδος ενθ. ραβδος νἱ ΑΒΜ. 
ϑαντον ἴῃ '3)}ἘΕΒ; σὸν πῃ ΑὈΕΚΙΜΡ. 

ἐνεῖ ἀηά βνεσ," “το 81} εἰεγηϊτν." ΟΛ Ερᾷῃ. 
111, 21, εἰς πάσας τ. γενεὰς τοῦ αἰῶνος τ. 
αἰώνων, ἀπά τε τεχιεπὶ εἰς τ. αἰῶνας τ. 
αἰώνων. ϑ8εε οἴπετβ ἰη Ναυρπδη ογ Οοη- 
οογάδηςθ. “Τῆς δἱπὶ οὗ 411 {πεβὲ ναγίε- 
[68 οὗ ἐχργεββίοη 18 ἔπε βαηε; 0 πεᾶρ 
ὯΡ τηλ8868 οἵ {ἰπ|6 ἃ8 ἂἃπ δρρτγοχίπηδίίοῃ 
ἴο ἴδε ςοποερτίοη οὗ δἴεγη νυ " (νδυρπδπ). 
καὶ ἡ ῥάβδος τῆς εὐθύτητος 
ῥάβδος τ. βασιλείας σον. Τῆε 
688 βίγοη ᾽ν διϊεβιεὰ γεδάϊηρ [βεεὲ ποίεβ] 
Εἶνεβ ἴπε Ὀεῖϊίεγ δεῆβε : Τῇῆε βοερίγα οὗ 
τὴγ Κιίπράοπι ἰΒ ἃ βοδβρέις οὗ ὑργὶ ρῃίηαββ. 
Τῆς νεὶὶ! - διϊεβίεὰ τοδάϊπρ ρίνεβ [πε 
δ6ηβε: “Τῆς δοερίσε οἵ Ὀρτίρ ἵπεββ ἰ8 
ἴδια βοερίγε οὗ τῆν Κίπράοτῃ "΄. Τῇε ἐνεσ- 
Ἰλβιίηρς ἀοπιίηίοη δϑῆγπιεὰ ἰπ {πὸ ἰοσπηθγ 
εἶδιδε 18 πον ἀεοϊατγεὰ ἴο ὃς ἃ τὶ ρϊθοιβ 
ταῖς. Ατἡ δβδβυγδῆςα οὗ (8 ἰδ ρίνδη ἰπ ἢ ς 
τε ἔασῖποῖ διδιοπχθηῖ. 

νει. 9. ἠγάπησας δικαιοσύ.- 
νὴ .... “ΓΒου ἰονεάβε τὶρῃίεουβ- 
Ὧς85 δηὰ ἀϊάδι Παῖς ἰαννίεββηςβ8β, ᾿πετεΐογα 
ἀοά, τὔγ Οοά, ἀποϊπιεὰ πες νἱπ οἱ] 
οὗ μἰαάπεββ ἄῦονε ἰδγ ἐεϊϊονβ.᾽" Τῇε 
ποϊλίίοθ 8. νεγθαϊίη ἔοη ΧΧ οἵ 
8. χὶν. 8 [ἴΠε Αἰεχαπᾶά. ἰεχὲ τεδλὰβ 

ἀδικίαν ἱπ ρἷδες οὗ ἀνομίαν, 5ο ἴπαὶ τῃς 
δυῖμος υϑεά ἃ ἰεχὶ ποῖ ῥτγεοίβεϊυ ἴῃ 
Δρτεεηεηὶ νὴ Ὦ ἴπδὶ οἵ Οοά : ΑΙδεχ. υ. 
Νν εἶἰ88)]. Ὑπε δποίηϊϊπρ ἂδ Κίῃρ ἰ8 
Παῖς βαϊὰ ἰὸ ἤανε Ῥεεη τῇς τεβυῖς [διὰ 
τοῦτο] οἵ ἢΠἰ8 πιαηϊ εβίδιίοη οὗ αυ4]1|ε8 
Βικίηρ Πέτα τὸ τὰ ]ε 88 Οοά᾽β τεργεβεηίδιίνς, 
πᾶπιεῖγ, ἴονε οὗ τίρῃς δηὰ δαϊτεὰ οἵ 
ἰηϊφυγ. [ἀνομία ἰ8 υϑεὰ ἱπ τ ]οἢπ ἢ. 

, ἃἂ8 ἴδε βυποηυπὶ δἀῃὰ ἀεβηϊίοη οὗ 
ρτία. ἡ ἁμαρτία ἐστὶν ἡ ἀνομία. 

1ι 18 σοπιταβιςὰ ἢ δικαιοσύνῃ ἰπ 2 (ος. 
νὶ, 14, τίς γὰρ μετοχὴ δικαιοσύνῃ καὶ 
ἀνομίᾳ;) Ιἱ ἴ5 τῃε Μεβείδῃ᾽βΒ ἴονε οἵ 
τὶ μεουβηεββ 848 τηδηϊίεδίεῦ ἴῃ Ηἱἱ8 
εατῖηἷγ [ὸ νὨϊοἢ απείεῖεβ ΗἾπὶ ἴοὸ 8ο- 
νετείρηιυ. δθεός ἰ5 ἰάκεὴ δ8 ἃ νο- 
οδῖϊνο Ποῖα, 48 ἰῇ νεσ, 8, ΌῪ [υπεπΊδηπ, 
γεἶββ δῃηὰ οἰμεῖβ; δηὰ ὁ Θεός σον 88 
ἴτε ἀΐϊγεος ποπι. ἴο ἔχρισε. δ εβίοοιξ 
τϊπκβ ἰπδὲ δε ἔλαιον ἀγαλλ. τε- 
ἴετβ “ποῖ ἴο ἴδε βοϊεϊηπ δποϊμεϊηρ ἴο 
τογδὶ ἀϊρηϊον Ὀὰϊ τὸ τῃ6 ἐεβῖῖνες δποϊπιηρ 

ΟΠ οσοξδβίοῃβ οἵ τε]οἰςίηρ ". 80 ΑἸξογά. 
Βανι άβομ, ου ἴδε οἵἴπες μδηᾶ, βᾶυβ: “Α8 
Κίηρβ ψεγε ἀποϊπιδὰ ᾿νῆεη Ἵδ θὰ ἴο ἴῃς 
ἴῆτοπε, ἴτε ρῆγαβε τηεδῃβ τηδὰς Κίηρ᾽". 
80, ἴοο, ΝΥ εἰ88 δἀῃὰ νοη ϑοάεη. Βυὲ τῇς 
ῥϑβαϊπὶ ἰβ ποῖ 4 Ἴοογοῃδίίοπ οἷς, δυΐ δη 
ερ τα] απιίαπι ; τπς ερὶ Παϊδπιίυση, ἰπ- 
ἀεεὰ, οἵ με ἰάδαὶ Κίπρ, δυϊ 511}}} ἃ ἔεβιῖνα 
ταλιτίαρε βοηρ (νν. 10-17), ἴο ψὨΐοἢ ἴπῸ 
{εδβῖδ] ἀγαλ. ἰ8 Δρρτορτίδῖς. Τῆς 
οἷ! οὗ εχυϊιδείοη ἰβ τῆς οἱ εχργεβδῖνε οὗ 
ἰπίδηβε ἴον (εἶ. νεῖ. 15 οὗ τῆς ρββ]πη). 
Τῆε οηἱν οδ᾽εσςοη ἰο 818 νίεν 18. τπδὲ 
αοά [8 βαϊὰ το Ὀς (ες δποίπιος, Ὀυϊ 115 
848 ἰϊ5 ρδγβ]εῖ ἰῃ δ. χχίϊὶ. 5.; δηά 
τπτουρβους 5. χῖν. αοά ἰβ σοηβίἀεγοὰ 
{πε οτἱρίπαῖος οὗ τῆς μαρρίπεββ ἀδριςιεὰ 
(ο΄. νεῖ. 2). ΜΝΒεῖΒος ἴμε πιδύγίαρε τα- 
)οἰείπρβ ἂτὸ πεσε ἴο θὲ δρρΙϊεὰ τὸ ἴδε 
Μεββίδῇῃ ἴῃ ἴδ οὗ νν. 16 δηὰ 17 οὗ ἴπε 
Ρβαὶπὶ ἰ8β ἀουδιῖ!. ὙΒε νεῖθε ἰ8 οἰϊτεὰ 
ΡΙΟΌΔΟΙΥ ἔος ἴε βακεὲ οἵ ἴμε ποῖς οὗ 
ΒΌΡΕΠΟΓΠΥ οοηϊαϊπεά ἰπΠ παρὰ τοὺς 
μετόχονς σον. ἴη ἴδε ρϑ8δἷπ) {πε 
μέτοχοι τε μαγάὰϊν οἵπε Κίηρβ; γαῖ πεῖ 
ἴπε Τοοπιραπίοηβ δηὰ ςουπβειοσβ οὗ (ῃ8 
γουηρ Κιηρ. [π τῆς Μεββίδηϊς δρρί!ςᾶ- 
τίοη ἔπαν ἂτὲ βιρροβεᾶ Ὁγ ΒΙβςκ, Ρίεγοε, 
ΑἸογά, ᾿ανίάβοη, Ῥεᾶῖς, εἴς., ἴο ὃς τπε 
δηρεῖβ. [Ιΐ δβεεπὶβ ῥγείεγαὶς ἴὸ Κεερ [86 
τετπὶ ἰπἀεβηΐϊε 48 πα! ςαεπ ρεπεγα!υ ἴῃς 
ΒυρτοηδοΥ οἵ ΟὨγῖδὶ (ς΄ Ῥβ8. χὶν. 2). 
--ἰ παρά ““Ἑτοπὶ ἔπε βεῆβε οἵ (1) δεςξάδ, 
ῥαγαϊ δὶ ἐο, ςοτηεβ ἴμδὶ οὗ (2) ἐμ εονιῤαγί- 
80η τοΐέᾳ ; δπᾶ 80 (3) ἱἰπ αἀυαμίαρεοις 
ςοτηραγίδοη ὑπ, ριογε ἐκαη, δεγομά". 
ναυρμδη]. 

ψετ. το. ἴῃ νν. 10:12 ἴπε νυτίτοσ ἱηῖγο- 
ἄυςεβ Δποῖπεσ αυοίδιίοη ἔγοπιὶ ΡΒ. ζο2 (Ϊἢ 
ΠΧΧΟ τοῦ, 25-)). Τῆς ᾳυοίδιίοη 18 νεῦ- 
Ὀδείπι ἔγοτῃ ἴπε ΟΧΧ εχοερι τμαὶ σὺ ἰ5 ΠΠΠπεὰ 
ἴτοπι ἴδε ἈΠ ἴο ἴτε ἢτβι ρίδος ἴῃ τῆς 
δεπίεποεα, ἴος επιρῃαβὶβ, δηὰ [πᾶὶ ἃ 
βεοοηά ὡς ἱμάτιον ἰ8 ἱπδετίςἃ Δίξει 
αὐτούς ἰπ νετ. 12. ΔΝ ἴδε ἱπίτοάμο- 
ἴοτυ καὶ ΝΥ εἶδ υπάετβίδηἀβ πρὸς τὸν 
υἱὸν λέγει, 48 ἱπ νεῖ. 8. Ης [8 4150 οὗ 
ορίηΐοη ἴδδὲ ἴμε νυείξεγ οοῃβίἀδγβ ἴῃδὲ ἴῃς 
ψοτὰς ἡγε βροόκβη ΌῪ [επονδῇ ἀπά (πδὶ 
κύριε, ἰμετείοτα, ταῦβὲ Ὀ6 [86 Μεββίδῃ, 
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Κύριε, τὴν γὴν ἐθεμελίωσας, καὶ ἔργα τῶν χειρῶν σου εἰσὶν οἱ 1 Επα. 11. 6; 
2 Ρείεσ ἰἰὶ. 

οὐρανοί - Ι1. ' αὐτοὶ ἀπολοῦνται, σὺ δὲ διαμένεις " καὶ πάντες ὡς 7, το. 

ἱμάτιον παλαιωθήσονται, 12. καὶ ὡσεὶ περιβόλαιον ἑλίξεις! αὐτοὺς 2 οἱ χἰϊ ν᾿ 
καὶ ἀλλαγήσονται. σὺ δὲ ὁ αὐτὸς εἶ, καὶ τὰ ἔτη σου οὐκ ἐκλείψουσι ᾿". 
13. "᾿ Πρὸς τίνα δὲ τῶν ἀγγέλων εἴρηκέ ποτε, “Κάθου ἐκ δεξιῶν μου, 
ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου ;᾿᾿ 14. " οὐχὶ 

πάντες εἰσὶ λειτουργικὰ πνεύματα, εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα διὰ 

8. ΟΧΟΣ; 
Μειιχχὶϊ. 
44; Ματο. 
χιὶ. 36: 
[μυς. χα. 
Ι τ Αο» 
ΠΕ 1 
(οι.  ΧΥ, 
25; Ερδ. 
ἱ. 20. 

Ὁ ΡΕ. χχχὶν. 7, εἰ χεὶ. στ. 

ελιξεις ΑΒΌΞΚΤΜΡ, νυΐϊρ., ΝΗ ; αλλαξεις δ" Ὁ" 43, ΤίΒοἢ. 

᾽ Ἰηβετῖ ὡς ἱματιον ἢ ΦΑΒΌ", ἅ, ε. 
848 ἴῃε ἀρρεάᾶγδηςε οἵ ἃ ποπιοϊοιεϊευΐοη. 

Τηΐδ 18 ροβδβίδὶς, Ὀαϊ 11 ἴ8 ἢοΐ πϑοδδββασυ 
ἔοτ τῆς υδεϊποδίίοη οὗ τῆς Μεδδίδηϊς γεΐες- 
ξῃςδ. 18 ΤΟ ΠΠοννβ ἔγοτι ἴῃς οπαγάςιεσ οὗ 
τῆς Ρβδῖπι, ννῃϊς ἢ ργεάϊςἐβ [ἢ ας πιδηϊεβίδιίοῃ 
οὗ εδονδῇ 85 ἴῃς ϑανίους οὗ Ηἰβ ρεορῖε, 
ἄνθη τουρὴ τΠὶ8 πιᾶν ΟἿΪΥ Ῥὲ ἰπ τπ6 ἔδσ 
ἐυΐυτα (βεε νοσ. 13: “ὙΠοὺ Β841} αγίβε δηὰ 
Βᾶνε πιεῖου ὕροη Ζίοῃ. . .. 80 δε 
δΒεδίῃθη 8841} ἔδασ [6 πᾶτης οὗ ἴῆς ἴ[οσά, 
εἰς." Ρτοΐ. Β. ΝΥ. Βαςοη οὗ Υαῖε [88 
ἱηνεβεϊγαιεὰ τηϊ8 πιδίζετ αἴγεβῃῃ δπᾶὰ ἢἤπάβ 
τῆδι, 80 ἕλτ ἴτοπι τῇς δρρίἰσδεϊοπ οἵ ἴπεβαὲ 
νεσβ6β ἴο ἰῇ : Μεββίδῃ Ὀείῃρ δὴ δυάδοϊουβ 
ἱππονδίίοη, οὐ δνθῶ δοξίενεά, 8 Οαϊνϊη 
84 Υ5, “ Ρἷα ἀεβεςτίοης,᾽" “τῃς ρβδίπιὶ ἰἰβεϊ 
ν»Ὰ8 ἃ ἔλνουτγίτε γεβοσὶ οὐ ἴποβε γνῆο βουρδῃὶ 
ἰπ Ἔνεη ργε- ΟΒγίβείδη εἰπλεβθ ἔοσ ργοοί-ἴοχὶβ 
οἵ Μεββίδηϊς Ἂεβομδιοίορυ ᾿ ; αἷϑὸ τῃδὲ 
δννα ἤᾶνε βρεοϊῆς ενάεξηος οἵ [πε Δρρὶϊ- 
ολιίοη οὗ νν. 23, 24 ἴο ἴῃς Μεββίδῃ ὉΥ 
1ποβε ψὯο επιρὶογεὰ (ἢς Ἡεῦτονν οἵ βοπιῖς 
εαυϊναϊεπε ἐεχε ἀπά βηδιν ἀπᾶὶ Ὁ τς 
τεπάοτίηρ οὗ ΤῸΝ ἰῃ νεῖ. 24 (ΕΠ ρ 18} νοσ, 
23) Ὁ γεεῤοπάϊέ οἱ ἀπεκρίθη “Με ἢᾶνε ἴῃ 6 
ἐχρ]δηδιίοη οὗ μονν, ἰῃ ΟὨσίβιίδη οἰγοῖαϑ 
δὶ ἰεδβὲ, ἰῃς δοςερίςά Μεββίδηϊς ραββαϑε 
ςουἹὰ Ὀς πιδάς ἴο ῥγονε ἴῃς ἀοςιτίπε (δὲ 
τε Μεββίδῃ ἰβ πος οἵδεγ ἴὔδη ἴῃς ρτε- 
εχίβεεπε υνϊϑάοση οὐ Ῥζον. νἱϊ. 22-31, 
“ἸΒγοῦΡἢ  οτη,᾿ '᾿δοοογάϊηρ ἴὸ ουγδυΐποσ, 
νεσ. 2, “" αοά πιδάς ἃς νοτὶ 58." [Ιπάεςεὰ, 
νν»ὲ 8041] ποῖ Ὀς ροίπρ ἴοο ἔδσ ἱξ νι 
Βγυοε ΜῈ 8840: “11 18 ροββίὉ]6 ἴῃδὲ ἴδε 
ντῖϊες (οἱ ΗεὉ.) τεραγάςἀ τἢϊ8 ἑεχὲ (8. 
οἷϊ, 25-27) 8β Μεββίδηϊς δεοδυβε ἰῃ ἢἰ8 
ταϊηἃ ογεδιίοη ψγν88 ἴπε σοῦ οὗ ἴπε ρτα- 
εχίβιεης Ομ σῖδε, Βῖ 1 ἰβ ἐαυ4}}ν ροββι ες 
τῆδι Ὡς δϑογίδεὰ Ἵσγεβιϊνε ἈξΈπον τὸ Ομγίβε 
ουῖ οὗ τερὰᾶ ἃ ἴο {πἰ8 δηὰ οἵδε βἰ πα 
τεχίβ Ὀεϊϊενεά το Ῥε Μεββίαηϊς ου οἵδε 

οὐηά8." 9ὅθες Ῥχευϑομοη᾽ 8 Ζείἐσολγίε 
ΓΝ Ν. Τ. γψὲξεεηβολαέ, τροᾶ, Ρ. 280. 

ἴπ νν. 13 ἀπά 14, ᾿νε βᾶνε ἴῃε ἢηδὶ 
οοπίταβι θεΐννεθη [1 ρίαςςε οὗ πε ὅοη δηὰ 

ΝΟΙ, [ν. 

Τίδοδ. νυν ΚΙΜΡ οπιῖῖβ 88 ἃ ρίοββ. [ἐ 

τδῖ οὗ [ἢς δηρεῖβ ἰπ πυπιδη τεἀδετηριϊνε 
Ὠἰδίοσυ. τὴΐβ οοπίγαβε 8 οοπηεοίεά ὉΥ 
τῆς ἔογτῃ οἵἉ 18 βιδϊειηδηΐ νυ νεῖ. 5 (“"ἴο 
νὨϊοἢ οὗἨ τε δηρεῖβ, εἰς."). Ὑδπεῖς ἰΐ 
Ψ ΑΒ ἴῃε ρτεδίεσ ἤᾶτης ἴπδι νγὯ8 ἰπ απεβιίοπ, 
δεῖς ἴξ 18 ἴῆς Πίρῆγετ εἰδιίοῃ δηά ἑυμποιίοῃ. 
πρὸς τίνα δὲ κιτλ᾿ “Βυϊ το ψῆϊο ἢ 
οὗ ἴδε δηρεῖβ 888 Ηξς δἱ δὴν {πε βαϊὰ 
εν δ πρὶ] γίηρ παῖ τὸ [ῃς 50η Ηε μιδ8 
δβδί ἃ ἰξ, 85 18 ργονθὰ ὃν τῇς οἰϊδιίοη ἔγοπι 
ΡΒ, οχ. Οη 1818 ρβαὶπι (βεε ποῖε οἡ νεζ. 9). 
δὲςοπηδοῖβ [8 νοῦ. νυν νοτ. 8, δηὰ βίδπᾶβ 
ἴῃ τῆς τηϊγὰ ρίασε 48 ᾿τεφυςηεν ἴῃ οἰΔβϑίςβ 
ψν ἤδη ἃ ργεροβίτίου Ῥερὶπβ ἔπε βεηΐεηςα 
Ἡετοά., νἱῖϊ., 68,2; Τῆυς., ἱ., δ᾽; 50ρῇ., 
ὐοοί,, 764. ὅ8ες δχαπιρίεβ ἰἱῃ ΚΙοιζ᾽ 

ΜῬευανέμδ, Ὁ. 370). κάθον ἐκ δεξιῶν 
ον, 8ε6 νεῖ. 3; ἐκ δεξ. 5 ποὶ οἰΔβϑίοδὶ, 
αἴ ἐτεφαςηῖ ἰῃ ΗΠ] εηϊδεῖς ατεεΐκ, βεε τα- 

ἔετεθοεβ. ἕως ἃνθῶ. . .. “πε 1 8ες 
ταϊης ἐπ οπιῖεβ 48 ἃ ἰοοϊβιοοί ἕογ ἴὰγ ἔξεϊ." 
ὑποπόδιον ἰ8 4 ἰδῖες ατεεὶς ννοσὰ υβεὰ 
ἴθ ΟΧΧ ἀπά ΝΙΤ. Τῆς ἤρυτε ἀτοβε ἔγοσῃ 
τῆς ουδβίοπι οὗὨ σοπαμετοτβ τεξετγεὰ το ἴῃ 
7οβῃ. χ. 24. Ηετε τὲ ροϊπίβ ἴο ἴῃς Τςοπ)- 
Ρἰεῖε βιυργεσιδον οἵ Ομείβε. ΤΉ διἱδιπεά 
βονεγείην 18 ἴῃς ραυρε οἵ [6 Ὑγοτ ἀ᾽ 8 
ςοηβυτητηδίίοη. ΤῊς Ποτίζοῃ οὗ πυπιδῃ 
βίου 8 ἔπε ρεγίεςϊθά γυ]ε οὗ [εβὺ8 ΟΠ γίβε. 
118 τῆς επὰ ἔος ψὈοἢ 4] ἐπί ρ5 ἅγε ποὺν 
ταλκίηρ. νθεσεαβ ἴδε δηρεῖβ ἃτα δὰ τπῸ 
δδεπῖβ ΨΠοβε ἱπβεέγιτηεπίδ 1 18 υδεὰ ὉΥ 
αοὰ ἔος ἴπε διγίμδεγαπος οὐ τπἰβ εηά. 
οὐχὶ πάντες εἰσὶ λειτουργικὰ 
πνεύματα. ... “Ατα ἴπεγ ποῖ 8]] 
ταἰηἰ βιεσίη βρίγ 8 βεηξ ἔοσε [0 βεῦνε ἴοσ 
πε β6κε οἵ ἴῇοϑε ννῆο ἃγε ἴο οδίδίῃ 
δαϊναιίίοη δ" Ὑπὸ πᾶνε πὸ διυποιίοη 
οὗ τυῖε. Ὀυϊ αὔε αἰτεοιεᾶ ὉγΥ 4 Πίρῃαογ 
ΜΠ το ρῥγοπιοῖα τῆς ἱπίετεβίβ οὐ ἴποβα 
ΨὴῸ δῖῈὲ ἴο ἔοτπη ΟἾτίβι 'β κΚίπράοτῃ. 
ΤΗΐ5 ἰδ ἴσιο οἵ αἰἱΐ οὗ [πὶ [πάντες] νν»ῆδι- 
νεῖ Ὠίογαγοῦίεβ τπετς ὃε ἀιηοης ἴπατη. 
λειτονργικὰ, οὗ, ν. 5. λειτουργός 
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τοὺς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν ; 

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ Ι΄. 

11. 1. Διὰ τοῦτο δεῖ 

περισσοτέρως ἡμᾶς προσέχειν τοῖς ἀκουσθεῖσι, μή ποτε παρα- 

ΜΠ [18 σορπαίεβ Ὧδ8 οοπῖε ἴο ΡΪΑΥ ἃ 
ἴατῦε ρᾶζὶ ἴῃ δρἼο[εβίδϑεὶσαὶ ἰδῆρσυλρε. 
[τ [5 οὔ σίηδι!ν “ἃ ρα ]ς βεγνδηῖ᾽" ; ἔγοπὶ 
λεῖτος,Δη υπυϑεὰ δά)εςτίνε οοηπεοιεά ν᾿ 
λαός, πηεδηΐπρ “ννπδὶ Ὀεΐοηρβ ἴοὸ τε 
Ῥεορίςε᾽ δηά ἔργον. Ιἰ οσςυτβ ἔγεαυ μον 
1π υχΧΧ, βοπηεϊίπχεβ ἀεποκίηρ με ΟΠ ς 4] 
ΨΠ0 αἰτεπάβ οἡ ἃ κίηρ ([ οβῇ. ἱ. 1), βοπλε- 
{ἰπιὲβ δηρεΐβ (8. οἰϊὶ. 21), οοπι οἷν τῆς 
Ρτίεδιβ δηὰ [μενίτε8 (Ν ἢ. χ. 30), οἱ ἱερεῖς 
οἱ λειτουργοί, ἀηὰ 15. ἱχί. 6.ἁ. ἴῖπ ΝΙ͂Τ. 
ἐξ ἰ8 υϑεά οὗ ἴΠο86 ννῦο γεηάθ βοσνίος ἴὸ 
ἀοὰ οτζ ἰο ΟΠτῖβε οἵ ἴο τηεη (ο, [μερίπε᾿ 8 
Μικέσέενς 07 7ε5μ5 ΟἈγίδέ, Ρ. τ26). εἰς 
διακονίαν ἀποστελλόμενα, ρτε- 
βεηΐ ραᾶγί., ἀεποιίηρ σοπίϊηυουβ δοίίοη. 
“Θεηῖ ἐοτίδ ᾿᾿; τπεγεΐοτε 88 ϑεγνδηῖβ ὈῪ 
ἃ δίρδεν ροννεγ (οἷ Αοὶβ ἱ. 25, διακονίας 
ταύτης κ. ἀποστολῆς). Διακονία οτίρίη- 
ΔΙ πιθᾶηβ τῆς πιἰπίβίγυ οὗ ἃ Ὀοάγ β8εγνδηῖ 
οσ ἰδ0]ς βεγνᾶηΐ (οὖ [κυκε ἱν. 30; Μαγκ 
ἰ. 13, οἱ ἄγγελοι διηκόνουν αὐτῷ) ἀπά 
8 υδεὰά τπτουρῆους ΝΟΤ. ἔογ πιϊπί βῖγυ 
ἷπ βρίτίτυδ] τπίηρθ. μέλλοντας 
πυρῆς αἰπιοϑὲ 6 τεηάεγεά “ἀεβιίπεά " 
ἂἃ5 ἴῃ Μαῖϊ. 11]. 7, χὶ, 14, χνί. 27, χνὶϊ. 12, 
εἴς. κληρονομεῖν, δε6 Οἡ νεῖ. 4. 
σωτηρίαν ἰη ἴδε οἰα85ἰς5 πιοδηβ εἰἴπαγ 
Ργεβεγνδίίοῃ οἵ ἀεϊϊνειαηος. [ἢ Ν.Τ. τῆς 
ννογὰ παίυγα!ν οᾶπια ἴο 6 υϑεὰ 85 ἰῇς 
βαπιὶ-ἰεομηΐοαὶ ἰετπὶ ἕο τῇς ἀε]ἑνεγάπος 
ἴτοπὶ βἰπ ἂηὰ επίγαδηςς ἱπίο ρεγπιδπεηΐ 
ψνεἸΠρείηρ εἤεοιοά Ὀγ ΟἩτίϑι. ὅες [υκε ἱ. 
7ι, 77; ]οὨπ ἱν. 22; Αοςἴβ ἱν. 12, χνΐ. 17; 
οι. ἱ. 16, εἰσ. ἴηπ ἰΐ. 3 ἴῃς βαϊνδιίοῃ 
τείειτεά ἴὸ ἰβ8 ἰειτηξὰ τηλικαύτη. ΟΛ 
Ηοοΐκεγ᾽ 8 ουὐΐθυτγει, δ εοῖσς. Ῥοΐ., ἱ., ἵν.. 1, 
δηὰ 8. ΟἹίνες οᾶσε {π͵|δυοτε ϑομγπαίῖ, 
753:., 1903, Ρ. 223) : “Ιΐἴννα ἂσε ὀρεῆ ἴο ἰη- 
βπεπος ἔγοπι εδοῦ οἴδες ὈῪ ποη-σογρογθαὶ 
ταεϊμοάς, πᾶν ννε ποῖ 6 ὀρεῇ ἴο ἰπήμεπος 
ἔτοτι Ὀείη 8 ἰῃ ἀποίμετ γερίοη οἵ οὗ δη- 
οἷδπες ογάεσ ὃ Απὰ ἰΐ 8ο, πῦᾶὺ ννεὲ ποῖ ὈῈ 
αἰάεά, ἱπβρίγεά, συϊάεά Ὀγ ἃ οἰουά οἵἉ νἱῖ- 
Πεβ868--ὔοῖ τυ 68868 ΟἾΪΥ, Ὀὰϊ Πεῖρετζθ, 
Αρεηῖβ ἴἰκὸ ουγθεῖνεβ οὗ ἔπε ἱπηπηδηθηῖ 
αοά δ᾽ Οἡ ριλτγάϊδη δηρεῖϑ, βες μι εβ᾽ 
Βοοὶ 9 ),μδιίεες͵, Μουϊίοη ἱπ ζ΄. Τ΄ 5., 
Αὐρξυθὶ 1002, ἀηὰ Εορεῖβ᾽ δὐϊίοη οὗ 
Ασίβίορῃ., Εοοΐσς., οορ, ἀπά τῆς Οτρῃῖς 
Εταξτδης αυοίϊεά Ὀγ ΟἸεπιεηι (ϑέγορ., ν.) 

θρόνῳ πν ι παρεστᾶσιν πολυ- 
χθοι ἤΑγγελοι οἷσι δέριλε βροτοῖς ὡς 

πάντα τελεῖται. ΟΥΛ, ΘδικΚεβρεᾶγε᾽ 8 
“Αηρεῖβ δηὰ »πἰκἐδέεγς ΟΥ̓ σγαοό ἀείεπὰ 
8. 
ΟΠΆΡΤΕΚ ἴ1.---ῆν. 1-4.- Ετοπὶ τ ΐβ 

Ριονεὰ 5βυρετίοσιν οὔ {πε ὅοη ἴο δε 

Δηρεῖβ ἰῃς ντίϊες ἀεάυσεβ ἴῃς τναγηΐῃ, 
παῖ περίεςι οὗ {πε β8αἰνδιίοῃ ργοοϊδί πη 
ὉΥ τε Ιμοτὰ Ηἰπιβεῖῖ δηά διιεβιεά ὉΥ 
ασοὰ ἴῃ πηίγαοϊεβ δηὰ ριβ οὗ {πε Ηοὶγν 
αμοβὲ νΜ}} ἱποὺγ Βδανίες ρυηιβῃπιεπὶ 
ἴλη ἴῃδὶ πο ἢ γὰ8 ἱπῆιοιεά ὕροη 

Διὰ τοῦτο: “οῃ [ἢ 8 Δ0- 
ςουηῖ,᾽" Ὀεοδυβε αοὰ πᾶβ ποὺ βροκβθῃ 
ποῖ τπγουρ ρῥγορμεῖβ οὐ δηρεῖβ, Ὀαὶ 
ἐπτουρῇ 4 ϑοη. δεῖ. .. ἡμᾶς: “Με 
τῆυδὲ γίνε ποῖα δχοεβδῖνα ἢεεᾶ ". 
“ΑἸΟῚ αείταγ νεγῦο ὀφείλειν ἀεδόγέ : Ὦϊς 
δεῖ οῤονίεί. 1ἰὰὰ ἀϊοῖς οδίἑραέξίοπενε : 
δος, υγρδηβ ρεσγίου πὶ"; Βεηρεῖ, 80 
4180 τεπιᾶγκβ οὔ 1 (οζ. χί. το, ὀφείλει 
ποίδι οὐ ραϊίοπεπι: δεῖ περεβϑί δίς; 
ἱΠπ4 τιογαῖε εϑὲ, πος χυδβϑὶ ρῃγϑβίουτα ; 
αἱ ἴῃ νεγηδουᾷ, τνῖς βοϊϊδση υπὰ πκάϑϑβεη ᾽ν. 
Ηξετα τπεη ἰὰ 18 ἴπε Ἰορίοαὶ πεοθδδιῖν ἴμδὶ 
ἰ8 Ργοπιίπεηι. περισσοτέρως [58 ἴο 
θε Ἰοἰποά ποῖ νυ δεῖ 48 ἴπ Ψυ]ρ. (ἀπά 
Βεηρεῖ), “᾿αἀϑυπάδπειιβ οροτγίεξ οὔϑβεῖ- 
ναῖε," Ὀὰυῖ ἢ προσέχειν. ΤὮε δάνετο 
Οσουτϑ ἴῃ χἰϊὶ. 19 ἀπά εἰχ {ἰπηθ8 ἰῃ 2 Οος, ; 
{πε δά. γεχυςηιγ ἴῃ Ν.Τ.. περισσοτέρως 
[περι ρω4] οὐουτβ ἰπ Ὠοὰ. 51ς., 
ΧΙ. τοϑ, τὰ περ. εἰρ' ένα; 4180 ἴῃ 
Αἰδεπδδιβ, ν., Ρ. 192 ΚΒ. κ' περιτ. 
κεκόσμηται. Τῆς οςοπηραταῖίνε ἰ8 ἤδτα 
υϑεὰ ΜΠ ταΐεγεπος ἰοὸ πε ρταδῖεγ δῖ- 
ἱεηπτίοη ἄμε ἴο ἔπε τενεϊδείοι ἴπδη [ἢ ἴἰ 
μά θδεη ἀεϊϊνετεὰ ὉΥ οπε οἵ 1658 ροβὶ- 
τἰίοα. Αἴίο Ν εγοεῖ!. βυρρεβιίνεῖϊγ, “ Οὐδτε 
Δουπάλπείϊυβ.. .. Νοηῆς εἰ [Δ Ὀεὶ 
βυηιὶ εἴ ἰδία" Ηἰβ ἀηβϑινεσ δείηρ τῃδὶ 
ἴποβα ννῆο δά Ὀεεη Ὀτουρῆς ἃρ ἴο 
τενεγεπος τῆς ΟΟΤ. πιῖρῃς ὃς δρῖ ἴο ἄἀε- 
ϑρίβε τῇς πεν τενεϊδιίοη. προσέχειν 
Ὥδνοῦ ἰῃ ΝΙΤ. δηὰ οὐἱὺ οὔςε ἱπ υχχ 
(]οῦ νἱϊ. 17) α8 τῆς δάάεά τὸν νοῦν 
αβ4] ἰη οἰΔββϑίσβ. Α8 προσέχειν 8 (οΠ|- 
ΤΩΟΉΪΥ υδεά οὗὨἉ Ὀτίησίὶπρ 4 βῃϊρ ἴο ἰδπά, 
118 86η85 πΊΑΥ ἤπᾶνε βυρρεδίεὰ ἰδε 
παραῤῥνῶμεν. ἡμᾶς, ἱποϊυάϊηρ Πιἰπι- 
8βεῖξ, Ὀυξ τηεαπίπρ ἴο ἱπάϊοαιε 41} ννῆο 
ἰη ἴπεδε ἰαϑὲ ἄδυβ πδά μεαγὰά ἰῆς τενεῖδ- 
τίοη οὗ ΟΠγίβι. τοῖς ἀκουσθεῖσιν: 
“16 τπϊηρ8 Βελγά,᾽ τἢς ρτεαὶ βαϊνδιίοη 
ἢγϑὲ ργεδςοῃεά ὃγ τῆς [,οτά, νας. 3; οἷ Αςι8 
νι, 6, χνὶ. 14. Ης πιοδηβ το ἀϊϑοῖοβε ἴῃς 
βἰφηίβοαπος οὗ ψῆδι τπεν πᾶνε αἰτεδὰν 
μεαγά, ταῖδεγ τπδπ ἴὸ Ὀγίπρ ἔογνναγά πεν 
τὰ. μὴ ποτε παραῤῥνῶμεν: 
“681 αρῖν ννς ἀγα ἀννᾶυ". μή ποτε, 
8ἃ85 ΗἩοορενεδῃ βῆονβ, ὁσουζβ ἰη Ν.Τ. δ5 
τοὸ πὸ φμαμο Διὰ 4180 ἃ8 τα "6 ὕζογίε; Ὀαὶ 
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2. "εἰ γὰρ ὁ δι᾽ ἀγγέλων λαληθεὶς λόγος ἐγένετο « Ὅευι. 
βέβαιος, καὶ πᾶσα παράβασις καὶ παρακοὴ ἔλαβεν ἔνδικον μισθα- ἀκῶι νἧ: : 
ποδοσίαν, 3. " πῶς ἡμεῖς ἐκφευξόμεθα τηλικαύτης ἀμελήσαντες διῤίή υ. 
σωτηρίας ; ἥτις ἀρχὴν λαβοῦσα λαλεῖσθαι διὰ τοῦ Κυρίου, ὑπὸ τῶν 

Ἰ παραρνωμεν ννἱῖμ ΑΒ" ΨΡ, 17, 47, 115. Βίεείς ἔδνουτβ (ἢς ΤΕ. 
τὰς οτπηβ σίνοη ὃγ Ν εἰς ἢ. 

ἰπ οἰδυδεβ Ἴχργεβϑίηρ Δρργεμεηβίοη, 88 
δεῖ, ἰξ οπ αἰνγαυβ ὃς τσαπάεγεὰ “δὲ 
Ῥεζοδδηος "0. [“ἴη Ηεεηίβεῖς ατεεῖς 
μήποτε ἰῃ 4 ρτίποϊραὶ οἴδυβε τηδδῃβ 
ἐΡεΙΠαρβ,, ἰπ ἃ ἀερεηάεηὶ οἴδιιβε “ ἱΐ 
Ῥετοδδηςς;᾽ “1 ΡοΟΒβι ὈΪγ,, " ΒΙ458, Ρ. 212. 
περεῤῥνθμον πά δοζγ. βιιδ]. ραβ8. 
ὙΠ πουΐεῦ τηεαηϊηρ) οὗ παραῤῥέω, 1] 
ονν δεδβίἀε οζ ραϑῖ; 45 ἰῃ Χϑη., ὕγγοῤ., 

ἷν. 52, πιεῖν ἀπὸ τοῦ παραῤῥέοντος 
ποταμοῦ. Ηδεηςεο, ἴ0 5110 ἀϑιᾷε; δ8 ἰπ 
8οΡΆ., Ῥλέϊοεί., 653, οὗ Δῃ Ἄττον 5] ἱρρίπρ 
ἕτοτα ἴπε χυΐνετ ; ἴῃ Χεη., 4παδ., ἵν. 4, οὗ 
8Π0Ὲ δι ἱρρίηρ ο᾽; ἘΠΙΔη, Ρ. Η., 11. 30, 
οἵ ἃ οοῦγβε δίοσυ ΠΒΘΑΒΟΠΑΌΪΥ βἰρρίηβ 
ἰπῖο 4 ἀϊβοσεεῖ Ἵοηνογβαίίοη; δπὰ ἴῃ 
τηεάϊςοα] νυτίτεγβ, ἐγεαυθηεῖν οὗ ἐοοά 5]}0- 
ἱῃρ δϑὶὰς ἱπίο ἴδε νήἡηάρίρε. Οτίρεῃ 
Οομένα Οείσμνι, 393) β88γ8 (Ὡς τηυϊιτάς 
πεορὰ ἤχεὰ ποῖν ἄδυβ, ἵνα μὴ τέλεον 
παραῤῥνῇ, “᾿ἴπλὶ (ΠΕῪ πιᾶῪ ποῖ αυἱϊα 
ποι τ ΠΟᾺ ἘΣ 480 ΤῊΝ ἣν ἦν χὴν 

παραῤῥνῇ σὸν ν βουλήν. 
᾿ γες. 2. εἰ γὰρ Ν ἀγγέλων λαληθεὶς 
λόγος. . .« . Αη ἃ ἡογῆογέ λτρατιεπὶ ἀ6- 
τίνεά ἰτοπὶ ἴδε ποίοτίουδίν ἱπενίεα δῖα 
οδλσγδοῖεσ οὗ ἔπε ρυπίβῃπηεπε ΜὨϊοἢ ονεῖ- 
τοοῖκ ἴποβε ννῆο ἀϊδτεραγάεδ τς [ἅνν. 
“Τῆς ψοσγὰ βροκεὴ τῆσουρη δηρεῖβ᾽ ἰ8 
τῆς 1ἅνν, ἴῃς οπαγαδοίοσίβεςς δηᾶ ἔυπᾶα- 
τΏΘΠΙΔ] ἔοστη ὑπάες το ἴδε οἱ τε- 
νεϊλιίοη παὰ Ὀεεη πιδᾶάς. ὍὙῃὲ Ὀεϊεῦ 
ἴδδι δηρεῖὶβ τηεάϊαιςαά ἴῃς [μἂνν ἰ8 ἐουηά 
ἴῃ Ῥευς. χχχίϊ!. 2; Αςἐβ νἱϊ. 53; 6Δ!]. 111. 
19; ]οβερῆυβ, 4π"πέ., χν. 523. ἐγένετο 

βαιος: ““γγονεά ιελάξαβι," ἰηνίοὶ- 
δδϊε, Πεϊά γοοά; 48 ἱπ ἔοχῃ. ἱν. τό, οὗ 
ἴδε ῥτογηἶῖβε εἰς τὸ εἶναι βέβαιαν τὴν 
ἐπαγγελίαν. Τῆς βδῃοιίοηβ οὗ ἔπε ἰανν 
ΨεῖῈ ποῖ ἃ πιεῖ ὀγμέω»Ἠ γμίνιεη. Τηΐβ 
Δρρεατεάᾶ ἴῃ ἴδε ἴαδλοι (δαὶ πᾶσα 
παράβασις . .. “ΘΝΕΙῪ ἰγδηθθτεβ- 
ϑίοῃ δηὰ ἀϊβοδεάϊεπος", παράβασις ἰ8 
ἐγαηβρτεβδίοη οὗ ἃ ροβίζἷνε ςοπηδηά: 
παρακοή [5 ἐῃ χαν ἴο οὔεγ. ἄἀτοίξιι8β 
τεηδετβ παρακ. δγ “Ποπιίυπιδοία ᾽ ὙΠ ἢ 
ΤΩΔΥῪ ὃς ἰηνοϊνεά; δυϊ Βδῆπιε ἰ8Β τρις 
ἰῃ δὶ8 ποῖς “"ποῇ σοτηπιῖβϑα βοίυτη, βεὰ 
οπΐββα εἰίαπι", Τῆς ἱπβιςξίοηβ, ννμοῖπος 
οὐ ἱπάϊνίάυλὶβ, ἃ5 Αοῆδη, οσ οὐ (δε 
“Ὑοῖς ρεορίς, 88 ἴῃ ἴδε υἱ]άδγηεβ8- 

Ὁ χὶϊ. 25; 
Μεαῖιῖ. ἱν. 
17; Μεῖς. 
ἱ. 14. 

8566 [80 

ξεπεγδιίομ, ννεσα “ἃ ᾿υδὲ τεσοτήρεηβα," 
ποῖ ἂπ δδισαγυ, οὐ Ὄχοαδββῖνας ρυῃίβῃ- 
τῆεη. Εογ μισθαποδοσία ἰοδὶ 
νει ἴογβ. ι.868 ία. 
ες. 3. πῶς ἡμεῖς. . . . “ον 5841] 

ν-ε"--ἰο ψὙποπὶ ἀοά 848 βροκεη τὨγου ἢ 
ἴῃς ὅ80η, ἱ. 2---" εβοᾶρε (ἔνδικον μισθ. 
Ρ[ῸΡ: πῃ ἤπαὶ Ἰυάρτηεηϊ, 85 ἰη χ. 27) ᾿ἢ τα 
να περίεοιῖεά (ἴῃς δοτίδι ἀμελήσαντες 

βυρρεοβεηρ ἐμαὶ 1 ἰ8 Ἰοοκεὰ δ ἃ8 ἃ 
ὙνΠ0]6) 80 ρτεαῖ ἃ βαϊναιίοῃ ᾿"--- ἴῇε βαῖνα- 
τίου ὨΙΟΒ ἐογπηεά ἴδε πιδίη βεπιε οὗ 
ἴῃς πον τενεϊδιίοη. Τῆς πιεδηίηρ οὗ 
ἀμελήσαντες ἰ5 δεδὶ {Πυβιγαϊεὰ Ὁγ Μαῖι. 
Χχίϊ. 5, ψ Ώοτα ἰἰ ἰδ υϑεἃ οὗἩ ἴποβε Ψο ἀϊ8- 
τερατάεἃ, οτ (ἰτεδϊεὰ υνἱτἢ οοπίεπιρι, ἴῃς 
ἱηνιϊατίοη ἴο τῆς πιατσίαρε-δαρρεσ. Τῆς 
δαῖτ ἀπὰ ἄδηρει οὗ 80 ἀοίηρ ἅτε ἱπ ῥσο- 
Ῥοτγιίοῃ ἴο ἴπεῈ ρτεδίῃςβϑ οἵ ἴῃς δηπουποε- 
ταεηΐ, δηᾶ [8 5 πο ἰοηρεῖ οὗ αν πὶ οὗ 
Π|6, φ'. 2 Οος. ἐϊϊ, Ὑῆς νογά πονν βροκβθῃ 
ἰ8 νΑΒΕῪ τῆοσς ρίοτίοιιβ ἀπά πιογε ἔα] 
Ἔχργαβϑῖνα οὗ ἰῖ8 Αὐἴποσ τπλη ἴῃς [ἅνν, 
ΦΝοη εταξ ἑαμέα βαῖυβ ἰῃ Ν᾿. Τ., ᾳυδηΐα 
εβὲ ἱπ ρταῖία αυδπὶ ΠὈεὶ δ]υ8Β ΠΟΡΪ8 
δέει!" (Ατῖο Ψ τος"). Τῆς “ ρτεαῖ- 
Ὧ688" οὗ ἴῃς βαϊναιίοη ἰ8 ἱηνοϊνεά τη πα 
ξιελίηθββ οἵ Ηἰπὶ ννῆο τηεάϊαϊαβ ἰΐ (1. 4), 
οὗ πε τηεϊμοά επιρογεὰ (11, 10), οὗ τῃς 
τεβι 118, Ἔα") 808 μηδ δτουρδῖ το σίονν 
(1. το). Βυξ οηε τεΐεναπε δβρεςῖ οὗ 1ϊ8 
δτιεδίπεββ, ἴδε βουτῖοα δηᾶ ρσιυδγαηίεεὰ 
ἐγ οὗ 118 ῥγοοϊδπιδιίοῃ ἰβ τηϊτοδυςοὰ 
ὈγΥ ἥτις, ψὨϊο Βετε σεϊδίπβ 118 Ῥσορεῖ 
ᾳυα!ταῖῖνε βεηβα δηὰ πιὰ ὃς τεπάεγεά 
“ἸΔβυηυοἢ δϑῖς.. ἡ “18 οὔ]εςὶ ἰ8 ἴο 
ἱπιγοάυος ἔῃς τηεπεΐοη οὗ ἃ ομαγαδοίεγίβες 
π211Υ, Ὑν Ὡς ἢ ἀχρί αἰπβ οὐ ἐπ ρμδβίβεβ 
α τηΐηρ ἰῃ ᾳυεβείοη ᾿"᾿ (ναυρμαη). [ἐ 

ψγ»ὰ5 πε (τυβινογΠίπε88 οὗ ἴῃη6 Πα τὰ- 
νεϊδιίοη οὗὨ βαϊνδίίοη νυν μὶςῃ τῆς Ηεῦτεν 
Μετ δαρίπηϊηρ ἴο αυεδείοη. Τῆς ἰανν 
δά ρτονβά [18 να] ἀϊον ὈῪ ρυηὶβμίηρ ἴγᾶπβ8- 
δτεββοσβ δυϊ ἴῃς πιδήεβίν δηά ςεογίδίην 
οἵ ἴδε γεςεηΐ ργοοϊδπηδέοη ψεγε ἀουδεξαϊ. 
Ὑπεχείοσε τῆς ντίτεσ ἰπϑίϑιβ τπδὲ ἰξ ἰδ 
ΚΝ ρτελῖ," δηά 1]υβίταίεβ ἰΐ8 ἔγιβί- 
ννοσ  Πίπεβϑ ὉῪ δά ἀυςίηρ ἴμεδβε ἴῆτεε ἔεαῖ- 
ἴτε: (1) [18 οτἱρίπαὶ ῥτοοϊδπιδίίΐοῃ Ὁγ 
τῆς Ἰνογὰ, (2) ἰϊ8 σοηβτετηδίίοη ὉῪ ἴποβα 
νὯο πεατὰ Ηἰπι, (3) [18 πιϊταςυΐοιιβ ςετιϊ- 
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- ἘΑρ ον ἀκουσάντων εἰς ἡμᾶς ἐβεβαιώθη, 4. " συνεπιμαρτυροῦντος τοῦ Θεοῦ 
ἡ 6, εἴ σημείοις τε καὶ τέρασι καὶ ποικίλαις δυνάμεσι, καὶ Πνεύματος ᾿Αγίου 
χίν. 3, 
χίχ. τα; 
τ Οος. χὶϊ 
4.7..}1Σ1. 

Βοδείοπ ὉῪ αοά. [ΤἼΐβ ἰ8 ποῖ ςοπῖσγα- 
ἀϊςιεά Ὀγν ΒΙΘεκ'Β “ 48 τηλικ., ἰδηΐδε 
κα! βαυς 84] 18, νογυνεῖδβε ἂπ βίο β ̓νοῦ] 
τος δυ!Γ ἀδεη ἡδομίοϊχεπάεη τεϊαίνεη 
8αῖΖ," ποῦ Ὀγ ΝΥ εἰββ᾽ "" Πδβ ἥτις Ὠδηρί 
ψεάοσ φργαςμ θα ὩΟΟὮ 880] ἰςἢ τηϊὶ τηλικ. 
Ζυδδιηγηεπ.} ἀρχὴν λαβοῦσα 
λαλεῖσθαι, [1ἰ: “Βανίης τερεϊνεὰά ἃ 
Ὀερίππίηρ ἴο ὃς βροίκδῃ ᾿᾿ ΞΞἙ ""μανίηρ ὃε- 
δυη ἴο δὲ βροκεη," ΟΥἩ “ΨΈΙΟΝ νν88 ἢσϑι 
Ῥτοοϊαιτηςὰ ἡ. ἀρχὴν λαβ,, ἃ οοπιτηοη 
Ῥῆγαβε ἰῃ ἰαΐεγ ατεεῖς, βεε ϑιερῃδπυβ πὰ 
ννειδβιεὶπ. [ἢ Ῥοϊ γδίι8 οὗ ἃ νγᾶσ “ τακίηρ 
118 τίϑε"Ἁ, [ἡ 2] ἰδη, Κ'. Η., ἰϊ. 2,38. πόθεν 
τὴν ἀρχὴν ἔλαβεν ὅδε ὁ νόμος, ἐρῶ. Ιε ἰΒ 
υδεὰ δεῖε ἴο ἰπάϊςαϊς ντῃ ῥγεοϊβίοη ἴῃς 
οτἱξὶμ οὗ ἴδε ῥγοοϊασηδιίοη οὗ ἴδε γενεῖδ- 
τίοη δἀδουῖ ψ δῖος παν τὲ ἔεαϊίηρ υη- 
ςεγίδίη. λαλεῖσθαι τείετβ δαοκ ἴο νεσ. 
2 ἃπὰ δἶβο ἴο '. 1. διὰ το Ὀε ςοπηεςιεά 
ἢ ἀρχὴν λαβ.; ἴὶ 16 υϑεά ἱπβίεδά οὗἁ 
ὑπὸ Ὀεοδυβε αοά ἰβ τπτουρπουῖ νἱεννεά 
8 ἴδε υἱἹείπχαῖς βουτοε οὗ τενεϊδιίοη. 
τοῦ Κνρίον, “τῇς [οτά " διργεπὶα 
ονοῖ ΔΏρε 8, ἀηὰ ννῆοϑε ργεϑεηΐ εχδϊϊδιίοη 
τεῆεςῖβ ἀϊρπὶγ δἀπὰ τγυβιννοτΠίποβ8 οα 
τῃς τενοϊδιίοη Ης πχδάθ ψνἢ1]6 οα βαγἢ. 
Τῆε βαϊνδιίίοη νυν ϊςἢ ΤΠ ΕΥ τα ἰεπιριςά ἰο 
περίεοι νὰ δὲ ἢτγβὶ ργοοϊδίτηβσὰ ποῖ ὉγῪ 
Δηβεῖ8 βεηὶ ουἱϊ [0 πιιηϊδίεσ, ποῖ ὉΥ 86ῖ- 
νδηΐῖβ οὐ ἀείερψαϊεβ ψνῇο τηΐρῇῃι Ῥοββί Ὁ ν 
ταϊραρρτομιοῦά τῆς τηδββᾶσε, δυϊ ὉΥ (δε 
Ιοτὰ Ηἰπγβεῖζ, ἰὸς ϑυρτεηθ. Τῆς βουγος 
ἴδεπ ἰδ υπαυεβείοπδοϊγ ρυτε. Ηδβ {με 
βίσεδτ Ὀδεη ςοπιδηγίπαϊεά ὃ Αοὰ ἐδϑι18ῆε8 
ἴο [8 ρυτί[γ. ὙΠετε 18 ΠΥ οπα ᾿ἰπῖκ Ὀ6- 
ἵννδεη ἴῃς ἱ,οτὰ δηὰ γου, ἔμεν ἴπαὶ πεαγὰ 
Ηἰπι ἀεϊϊνετεά τῇς πιεδββαρε ἴὸ γου, δηὰ 
αοά ὃγ ν͵ἱἐπεβϑίηρ υνὐτὰ ἔπ πὶ εχ ἢ 8 [18 
ἀγα, Τςε τηδίη νετῦ ἰῈ ἐβεβαιώθη 
ΜΉΘ ἸΙοοκβ δδοῖκ ἰο βέβαιος οὗ νετ. 2, 
δηὰ ςοπΊρᾶζγαβ ἴδ ς ἰην οἰ ΔΒ Πν οὗ τπς πε 
ψοσὰ οἵ τενεϊδιίοη νι ἐπδὶ οἵ τῆς οἴδετ. 
Ννε πυϑὶ ποῖ, ἢς ἀγρυεβ, περίεςιϊ ἃ ροβρεὶ 
οὗ Ψψῆοβε νεζαςϊγ δπὰ ἱπιροσίδηςε τὲ 
Πᾶνε δβϑυζδῆςς ἰη (8, [ῃδι ἐξ ννὰβ ἢγϑὶ 
Ῥτοοϊαϊπηδὰ ὃν {πε Ἰνοτὰ Ηἰπ)β6 1 δπὰ ἰπδὲ 
ΜῈ δᾶνα ἰΐ οα τῆς δυϊποσν οὗ ἴπο8ε ννῆο 
τποσηβεῖνεβ πεασὰ Ηϊτ, δπὰ ψνῆο ἴποτο- 
ἔοτε ψψετε ἤγβι-βαπᾶ υυἱηθββεβ ννῇο δά 
4150 πιδάς Ἴχρεσγ πηθηΐδὶ νεγ βοδιίοη οὗ [18 
νδ!ιἀϊγ. Εος ἀκονσάντων τπουρἢ νυ ἢ- 
οὐἱ δὴ οὐ͵εςξ εχργεβϑβεᾶ, ῥ᾽ δίπ]ν τθδηβ 
ἴδοβε ψνῇο πεαγὰ τῆς [ογὰ, οὐ Ινυκε ἱ, σ. 
εἰς ἡμᾶς ἰ8 τεηδετεὰ ὃΌΥ ὙΠεΟΡἢγ- 
Ιαςὶ διεπορθμεύθη εἰς ἡμᾶς βεβαίως, τι 

μερισμοῖς, κατὰ τὴν αὐτοῦ θέλησιν. 

848 Ὀεεη ςοηνεγεὰ ἴΟ τπ18 ἰπ ἃ ἐγυβίννοτῖ ἢν 
τηληηοτ. Τὸ (δεῖς τεβι ΠΊΟΠΥ ννᾶ8 δά ἀοά 
τδε αἱ]-ςοηνιηςίηρν νυἱπεβ8 Ὀόγης ὃγ αοά, 
συνεπιμαρτυροῦντος τοῦ θεοῦ. 
Τῆς νοζγά ἰ8 ξυπά ἰῃ Ασί βίοις, ΡΏΪο πὰ 
Ροϊγδίυβ, χχνί. 9, 4, παρόντων δὲ 
Θεττάλων καὶ συνεπ' ρούντων 

νίοις. ΑἸδο ἰῃ ΟἸεπιεηι, Εῤ., ς. 
χχίι!,, συνεπιμαρτυρούσης τῆς γραφῆς ; 
Ῥυϊ οηἱγ πεῖα ἰη ΝΙΤ., οὐ τ Ῥεῖ. ν. τ2; 
Εοπι. ἰΐ. 15. νὴ]. 16, ἰχ. 1. ΤΏ βεῆβε 8 
Τουπὰ ἱπ Μαχγκ χνί. 20, ἐκήρνξαν παντα- 
οὗ, τοῦ Κυρίον συνεργοῦντος καὶ τὸν 

Χργον βεβαιοῦντος διὰ τῶν ἐπακολονθ- 
οὔντων σημείων. ΤὨϊΪ8 ννϊῖπ6 85 ννγᾶ8 ὈΟγηα 
σημείοις τε καὶ τέρασιν “ὉΥ 
βῖριιβ δηά ᾿νοπάεγβ, ἴῃς τὸ Ψοσάβ γα- 
[εττίηρ ἴο ἴῃς βᾶπὶῈ πιδπἰἐεϑιδιίοηβ {τὰ 
καὶ οἴοκεῖν υπϊτίπρς τὰς ννογάβ), νυ μῖο ἢ ἰῃ 
οης δβρεοῖ ννεσε “865 ᾿᾿ βιρρεδιίπρ ἃ 
Ὀϊνίπε ῥγεϑεῆος οἵ ἃ βρίγίυδὶ ἰσυτῃ, πὰ 
ἰπ δἀποῖδποσ δβρεςὶ “" ννοηᾶογβ ᾿" ςαἱςυ διε 
ἴο δἴτεϑὲ αδἱίεπιίίοῃ. [Τῇε ψψογάβ ἃγε 
δἰγ} δεῖν ςοπ)οϊπεά ἰῃ Ῥοϊγδίυβ, ΡΙαξ- 
ἃτοῖ, Ἐ]Ἰαπ, ΡΒΐο δηὰ ]οβερῆυ8.) καὶ 
ποικίλαις δυνάμεσιν “ ἀπά νᾶτίου!β 
ταϊσδοῖθβ,᾽" 11τ. ροννεῦβ, 48 ἰπ Μαῖϊ. χὶ. 21, 
καὶ οὐκ ἐποίησεν ἐκεῖ δυνάμεις πολλάς. 
ΒΙςεεῖς τίη ἴὲ 18 ποῖ ἴῃς ουξννατὰ πιᾶπὶ- 
[εδιδιίοπβ δὰϊ ἴπε Ρονγεῦβ ἐπεσηβεῖνεβ ἴῃ δὶ 
ἃτε Ὦετα τηθδηῖ, ΓΒΐβ, ἢς {Πἰπίκβ, ἰδ δὰρ- 
ξεβιεά ὃγ ἔπε οοππεχίου οὗ {πε νογὰά υυἱτῃ 

ύματος ἁγίον μερισμοῖς, ““ ἀϊδιείριυ- 
οηβ οὗ ἴῃς Ηοὶγ ἐρίε Ἢ ΤΏ ρεηϊεῖνα 
ἷβ σεπίτνς οδ)εςεῖνε, “ ἀϊδιγι δυϊοἢ5 οοη- 
βἰβίίηρ οὔτε Ἡοῖγ ϑρίεἰς ". Ὑῆε γεπιαεῖ- 
ΔΌ]6 οἰατγδοῖεσ οἵ πε ΟΠπατγίβεμδιδ δπὰ {πῸ 
ταϑεϊπιοὴν πον Ὀοτε ἴὸ ἃ Ὀϊνίης ργεβεῆςα 
δηὰ ρονεσ ἃγα μρλρι μρυὰς αἰ!υἀεά το ἰπ τἢς 
ΝΤ. δπά δε δηΐδγ ὕρου ἴῃ σ Οοσ. 
χίϊ. 14. δὰ] υ86ε8 ἴῃς 8Β8π|6 ἀγρυπιεηϊ 28 
τιῖ8. ντίτες ἴῃ 6]. ἐϊϊ. σ- 4. Τῆς δτεςς 
18 ψψαπεηρ, Ὀεΐοτε πνεύματος ἴῃ δοοοτά- 
πος ἡ ἴῃς ὑϑᾶρε ποῖεὰ Ὀγ αυρῆδη, 
παῖ ἴξ ἰβ ρεπεῖι Ν οπιτεὰ ἤδη τπ6 
ςοπιπχυπίςδιοη οὗ ἴῃς ϑρίγι: ἰ8 βρόκεη οἵ, 
ΦΠΊρικε ἰἰ. 25, ]ομη νιῖ. 30, νὰ [ομπ 
χίν. 26, Αςίβ χίχ 2 νἱἢ 6, μερισμός 
ΟΠΪγ Πετε ἀπά ἰπ ἃ ἀϊβεγεηι δεῆβα ἴῃ ἷν. 
12; ἴδε νετῦ ἰ8 οογησῆοη. ὅ8ῖ. Ρδὰϊ υ868 
ἰξ ἱπ οοππεοιίοη ψ τ τῃς ἀϊδισϊδυϊίοη οὗἁ 
δβρίστυαὶ σἂ ἰῃ Εοπι. χὶϊ. 3, 1 Οος. νἱΐ. 
17. Νὸ οπε ἐδουρῆε Βἰπηβεῖ ροββεββοά 
οὗ τῆς ἔαἴπεβ8 οὗ τῆς ϑρίγίϊ, οπἱγ ἃ μέρος. 
Ύμεβς ἀϊδισι υϊίοπβ οὐ αρροτιἰοπίηρβ, 
Ῥείηρ οὗ ἴδε ϑρίτε οὐ αοά, ἂτὲ πϑοδββδγὶν 

τῶν 

τοῖς 



“4--5. ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 26Ὶ 

5. “Οὐ γὰρ ἀγγέλοις ὑπέταξε τὴν οἰκουμένην τὴν μέλλουσαν, ἁ ἱ. 2, 4,8; 
, ε-“- 4 Ρεῖεγ 

περὶ ἧς λαλοῦμεν. 6. "διεμαρτύρατο δέ πού τις λέγων, “Τί ἐστιν ΠΕΡ Ἢ 

τηδᾶὰε κατὰ τὴν αὐτοῦ θέλησιν “Δλορσοτά- 
πε ἴο Ηἰς [(οά 5] ν}}", Ιπ σα Οος. χίϊ, 
1 τῆς Ψ1] 18. ἐπαῖ οὗ τῇς ϑρίσγι, “Νοπῃ 
οτηηίδυβ οπιηΐα ἀαδαὶ Πευβ, βεὰ αυᾶς εἰ 
αυδηΐυπὶ οἵ αυϊδυ8 νε]εῖ, Ερῆἢ. ἵν. 7" 
(ατοιΐυ8). [θέλησις ΟὨἷγ Πεῖε ἰπ Ν.Τ', 
Ὀυϊ ἴδῃ τἰπιεβ ἴῃ υΧΧ. Ῥοϊϊυχ (4118 11 ἃ 
“ νυ ]ραγίβτῃ ᾿ ἰδιωτικόν. Οη ἴῃς βυδϑιί- 
τυϊίοη οὗ πουπβ ἰῃ «μα ἔοτ πουῃϑ8 ἴῃ «σις, 
δεὲ [δπηδείβ᾽ ΗΠ ἰδέ. Ογανι., ἢ. τοζ4, δηὰ 
φ΄. χ. 7. ἴχ. 36, χί τ. 21, 80 τῆλε ἴῃ {πε ῥτε- 
8βεπὶ ρδββᾶρε ἴῆε Ἵοδοῖςε οὗ ἴδε δςῖϊνε ἔοστῃ 
ἰ8 ἀεϊ!θεταῖς.1] Τῆς οἴδυβε ἰ8 δἀἀεὰ το 
εηΐογος ἴῃς ντίξετ᾽ Β οοπιεητίοη ἴμδὲ 41] 
ἴδε ΟΒατγίβπιδία τ ΠΙσἢ 818. τελάεγβ 
ννεῦε (ἈΠ Π]Π1δΓ ὑνεῖα τοὶ τηετς ἔγυϊτ8 οὗ 
«χοϊϊεσηθηὶ οὐ ἰῇ ΔΩΥ ΜΑΥ οδϑιδὶ, δυΐ 
νεῖ ἴῃς τεβυῖϊς οὗ 4 Ὀϊνίπε ἱπιεπεοπ 
ἴο Ὀεαγ νν ϊπεβ8 ἴὸ ἰδς τὰ οὗ ἴπε ρο8- 
Ρεϊ. 

νν. 5-|8. Ηανίπρ βυῆηοίεπεῖν Ὀσουρσδι 
ουξ {πε ρεγπιίάπεηςα δηὰ βονεγείρης οὗ 
τῆε ϑοὴ ὃν Τςοηίγαδβιίηρ ἴπεπὶ τ πα 
ἤδεῦπε Ρεγβοπδῖ ιν δηά σηϊπίβίεσίαὶ ἔππο- 
τίοη οὗ δηρεῖβ, ἴδε δυἴδοτ ποὺν ργοοδβεάβ 
ἴο ὑσίηρ ἴῃς βιυργεπΊίδου οὗ πε ϑοη ἰηΐο. 
ἀϊτεςὶ τεϊδϊίοη ἴο {πε Μεββίδηϊς δάπγίιηἰβ- 
κιδιίοη οὔ "τῆς ψοζίἃ ἴο σοπλα," (δὰ 
ἰάεδὶ ςοηάϊκίοη οὗἨ Ὠυπιδη δῆδίγβ ; δπά ἴο 
εχρ δίπ ἡνὮΥ ἴοσ ἴῃς ρυγροβϑεβ οἵ τῃ18 δά. 
τηϊηϊβίγαϊίου ἴξ γν88. πεεάδιϊ δηᾶ βεδσηυ 
τδδῖ "" τῆς Ιμογὰ " ββουϊὰ ἔογ ἃ βδεάβοῃ δρ- 
Ῥεᾶγίη ἃ ἔογπιὶ “ἃ {ἰπ||6 ἴοννεγ ἴλη ἴῃς 
δηρεῖβ". Τῆς νμμοτϊά οἵ πῖθῃ 485 ἰΐ ννᾷ8 
ἀεβεϊπεά το δε [ἡ οἰκουμένη ἧ 
85 ἃ σςοηδϊιίοη οἵ τπίηρβ πὶ νὨ ἢ τοδη 
ΨΆΒ ἴο 6 βυρτγειης, ποῖ βϑυδ)εοὶ ἴο δπν 
Κιπά οἵ 5ἰδνεῖυ οὔ ορργεββίου. Απὰ τ 
ἰῆς 7ενν δβίκεά ννῆγ, ἴῃ Ἵγάδσ ἴὸ Ὀγίηρ τ ῖ5 
δὐουΐϊ, πε ἀρρεδζτᾶπος οἵ ἴῃ ϑοῦ ἴῇ 80 
ἈΡΡΆγεΠΕΪΥ ἱηρίοτίουβ ἃ ἔοσπη νγἃ8 πεῦεβ- 
Βῶγυ ; ἢ ἢε δβκοὰ ΨΥ βυβεγίηρ δηά 
ἀεδιῃ οὐ Ηἰβ ρατὶ ννεῖε πϑοεββᾶγυ, ἴδ ς 
ἌΠΒΨΨΟΓ 18, πὲ ἰξ γν48 αοὐ᾽Β ρυγροβε ἴὸ 
Ὀείηρ, ποῖ δηρεἶβ, δι δὴν Ὠιιπιδῃ 80ῃ8 
το ξαγ δηὰ τῃδὶ 48 ποτε ἰβ Ὀὰϊ οπε ρδίῇ, 
δηά τῃδὶ 4 ραιῇ οὗ βυβεσίηρ. ὉῪ ννϊοῖ 
τῶ οδῃ γος {πεὶς ἀεδβιίην, ἰὰ ννὰβ ὃ6- 
ςοπιίηρ ἴπδῖ τῃεῖς ἰεδάεγ βῃουϊὰ δοῖ 45 
Ρίομεεσ ἰη τηῖϊβ ραῖῃ. Ηἰἴβ ρδῖἢ ἴο ρίογσυ 
τηυδῖ ὃς ἃ ρα ἴῃ ψῃ ἢ πιδη οᾶπ ἔοϊονν 
Ηἰΐπὰ; Ῥεοσδυβα ἰξ 18 ἔσοσῃ {πε πυπίδη ἰεναὶ 
δηὰ 85 πιδη ἴπδὶ Ηες ννἱῃβ ἴὸ φίοσυγ. Μοζε 
Ῥασζιςυ εν Ηἰἷβ βυβεγίπρθ δοσογηρ 188 
ἴννο οὐ]εοῖβ: ΠΕῪ ῥεοάυοες ἰη Ηἰπὶ ἴῃς 
βυτηρδίῃν ψνΒίοἢ αυλ118ῆε5 Ηἰπὶ 48 Ηἰρἢ 
Ῥχίεβῖ, ψνὮ}]ς Ηἰ8 ἀεαῖῃ Ὀγεδκβ ἴῃς ρόνγεσ 
ΜΏΙΟἢ Κορὲ τΠπαπὶ δηδίανεα δηά ἰῃ ἔδασ, 
[ὁ τπὶβ βεοκίοη Ἐοδεγίβοη 5 πη Β ραρεῖβ 

εἰ οχῖϊν. 3. 

ἰπ τῆς Ἐχῤοσίέον, 1881-2, βου! ὃς ςοη- 
βυϊϊεά.} 
ψες. 5. Οὐ γὰρ ἀγγέλοις. .. . “' Εοτ 

ποῖ ἴο Δηρεῖβ". ἢ γὰρ ἰἢς υτίξες ρτο- 
οεεὰδ ἰο οἰϊποῦ τῆς ἐχβογίδιίοη οοπιαἰποὰ 
ἰπ νν. 1-4, ΌῪ Ἂχῃιδιεπς τς ρτουπὰ οὗ 
ἰ-. Ὅπάετς τῆς οἱά σονεηδης δηρεὶβ ῃδὰ 
Ῥεεη αοά᾽'Β τηδββεηζεσβ, δυὶ Πἰβ πιοάς οὗ 
τηοάϊδιίοη 88 ραββεά ἀυναᾶυ. Τῆς οἰκου- 

οὐσα ἰ8 ποῖ δβυδ᾽εοῖ ἴο τπεπὶ. 
τ ἰΒ τῆς ὅοὴ 85 τῆδῃ ΨΠῸ ποῦν γι]εβ 
δηὰ ἴἰο ψῇοπι δἰϊθηιίοη τησδὲ ὃς φίνεη. 
ὑπέταξεν. .. “ ἀϊά Ηςε᾽"--ἰῆλὲ ἰ8 αοάἁ 
Ῥραρε τε τδε γοηα ἴο ἀὕτοὰς οἵ ΜὨϊΓἢ γα 
ἃτε βρεαλκίηρ, ἣ οἰκουμένη, ποῖ κόσχοςε; 
ὃδυιϊ ἴμε, οὐ κῆν ΟΣ, 80 υδβεὰ ἱπ 
Βιοά. ϑίς., ἱ. 8 καθ᾽ ἅπασαν τ. οἱκ- 
ον ν; ΏΤονοΙ ἴδοῖς οΓῈ τηδῃ. 
Βτοπὶ τῇς ΟΟΤ. ροΐηι οὐ νίενν “τῆς 
ψν ΣΙ τὸ οοπὶς " τηεᾶπὶ ἴῃς ψοσὶ ὑπάες 
Μεββίδηϊς τὰς, Ὀυῖ ἴῃ ἐπῖβ Ερίβεϊε δ Ἂς 
Μεββίδηϊς Κίηράοπι ἰ8 νίεννεὰ δἃ8 ποῖ γεῖ 
ἔΠν τεαῆ θεά. ὙΤΗε ψοτὶ ἃ ἰο οοπὶς ἰβ 
τπετείογε ἴῃς εἴεσπδὶ ογάε οὔ υπιδη 
ΔΠδὶτβ αἰγεδάν ἱηισοά υςεα ἀπά τεηδετίηρ 
οὐβοϊεῖες {π6 ἰεπροσασυ ἃπὰ βυγηροὶὶς 
ἀϊδβρεπβαϊίίΊοη. Οαϊνίῃ δοσυγαίεϊυ ἀεῆπας 
τ τῆὰ8: “ Νσῃ νοσαγὶ ογῦεπι ἔαϊζυγιπι 
ἀυηπίαχαϊ, φυλιαπὶ 6 ταβυγγεοϊίοης βρεγᾶ- 
τῆῦβ, βεὰ αυἱ οοερὶς δ δχοσζάϊο σερηὶ 
ΟἸγίβει. Οοπιρὶεπιδηΐυπ νεῖο βαυτῃ παδε- 
δῖε ἱπ υἱείπια τεἀεπιριίοπα.᾽" [τ ἰ5 τῇς 
Ῥτεϑεηὶ ννοτ ἃ οὗ πιεη στερεπεγαῖθά, ἄεαιῃ 
πὰ 411 (παῖ 18. ἐπί πλῖσαὶ ἴο Ὠυπηδῃ ῥτο- 
ἔτεβ8 δϑο ἰβῃεὰ ; ἃ οοηάϊιίοη ἱπ νυ ῃὶς ἢ 4}} 
τῆϊη8. δε βυδ)εοϊεά ἴο τδη. ὙΠα τε- 
Ῥυάϊδιίοη οὗὨ δηρεἶβ 88 ἰογάβ οἵ τῆς ννοσ ἃ 
ἴο σοπιε ἱπιρ[ϊεβ {πε δάπκίββίοπ πὶ (ἢ ς 
οὐδβοϊεβοεπὶ ἀϊβρεπβαϊίοη δά δεεη βιυδ- 
ἐμῷ το ἔβεῦν: ἰὸς ἰῃ ΕΥΝ ΕρβΩΣ 8: 
στησεν ὅρια ἐθνῶν κα' ἐθμὸν ἀγγ- 
ἔλων θεοῦ, τ΄. Ῥδῇ. χ. 13-21 δῃι ΒΡΟΝ 
δδίϊεες, χν. 31. Οὗ. τῆε ρᾶρεβ ἴῃ νυ ῃίο ἢ 
Ἐοδεζίδοθ ϑηλὮ ἐχραπάβ ἴπς τεγηδεκ 
τπδς “το ὃς δβυδοτγάϊηαιεά " το ἴπε δηροϊῖς 
ἀϊδρεηβδίίοη 15 ἴδε βαπιῈ 1πίηρ 485 ἴο ὃἊ 
“ἐτῃδλάς υπηᾶάοσ ἴῃς ἴᾶνν (Εαῤοσίίον, 1881, 
Ρ. 144 8... Ητπιδβ (Ὑ)ὲ5., 11..4. 1) τορσε- 
βεηῖ8 ἴῃς ΟΒυτοῦ 48 δείηρ ὈυΐῈ Ὁ δἰχ 
δῃρεῖο ν Ποπὶ Βς ἀεβογίθεβ 85 δείηρ ἴῃς ἔγεὶ 
οτεδιεὰ οἷς παρέδωκεν ὁ Κύριος πᾶσαν 
τὴν κτίσιν αὐτοῦ, αὔξειν καὶ οἰκοδομεῖν 
καὶ δεσπόζειν τῆς κτίσεως πάσης. 
γε 6. διεμαρτύρατο δὲ πού τις λέγων: 

“δι δοσς οπα ἴῃ ἃ ςογίδίη ρίδος βοϊ στ ηἱν 
τεϑιίβεβ, βαγίηρ ". Τῆς ἱπάεδηϊῖε ἑοτπιυϊα 
οἵ ᾳυοϊδιίοῃ ἰ58 υδβεὰ ποῖ Ὀεσαιβε ουδὲ 
εχίβιεὰ τεραγάϊηρ ἴῃς δυϊποσβῃὶρ οὗ ἴῃς 
Ῥβϑδϊὶπι, ποῦ δεοδυβε ἔπ ψτίξεσ ννὰβ οἰἰηρ 
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 Ῥε. νἱξΐ.6; 
Μειι. 
χχν!. 18; 

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΤΙ. 

ἄνθρωπος, ὅτι μιμνήσκῃ αὐτοῦ ἢ υἱὸς ἀνθρώπου, ὅτι ἐπισκέπτῃ 

αὐτόν; Ἴ. ἠλάττωσας αὐτὸν βραχύ τι παρ᾽ ἀγγέλους δόξῃ καὶ 
1 Οοτ. αν. τιμῇ ἐστεφάνωσας αὐτὸν, καὶ κατέστησας αὐτὸν ἐπὶ τὰ ἔργα τῶν 

Ἐρα  ω. χειρῶν σουϊ" 8. ἐπάντα ὑπέταξας ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτοῦ." 

1 ΤῊϊΒ οἴλυβε καὶ κατέστησας ἰ8 οτος ἔἴοπὶ Β, ἀπὰ (πε βεπβε ἔλνουγβ ἴῃς 
οπιἰββίοῃ. 

ἔγουα τηθυλοσυ, Ὀὰὲ γαῖμα 45 ἃ γῃεϊογί δὶ 
τιοᾶς οἱ ϑβυρρεβιίηρ ἴμαὶ ἢπὶβ τοδάδγβ 
Κπεν ἴπῆε ραββᾶρε "νεῖ επουρῃ. 80 
ΟΠτγγυβοβίοηι : δεικνύντος ἐστίν, αὐτοὺς 

ρα ἐμπείρους εἶναι τῶν ῶν. 
ῬΏΣΟ ἔγεαυθηεῖν υ8ε8 Δη ἱπάεδηϊίε ἔογπι οὗ 
ποίϊδίίοη : {Π|8 ἰδεητίοαὶ ἴοσσ ἱπ 4 
ὀγὶσέ,, τ4 (ΜΝ επάϊαηά, ἰϊ. 181) εἶπε γάρ 

πού τις. ΟἿ. Ἰιοηρίηυβ, δὲ 5μδ., ἰχ. 2 
πον. Ἡετε οηἱγ ἴῃ ἴδε ΕΡίβε]6 

8 ἃ φυοϊδτίοη ἔτοπι ϑογίρίαγε τείεγγθὰ τὸ 
[18 Πυπιᾶη δυΐμοτ. τί ἐστιν ἄνθρω- 
πος... .. Τῇε αυοιδιίοη ἰ8 ἔγοπι Ῥβ. 
νἰϊ, δηὰ εχίεπάβ ἴο ποδῶν αὐτοῦ ἴῃ 
νας. 8. 1 ΠΠυβεγαῖεβ ἴῃς ρτεδίηεββ οὗ τηδῃ 
ἰπ ΤΣ ᾿μόῥιθην αν δ, β 

1. ττωσας αὐτὸν βραχύ τι παρ᾽ 
ἀγγέλονς. ᾿ 

2. δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφάνωσας αὐτόν. 
3. πάντα ας ὑποκάτω τῶν 

ποδῶν αὐτοῦ. 
Απά τῆε δυΐμος βοδβ οἢ ἴο βᾶῪ ἵμδΐ ἴῃ 
7εβὺ8 πε ἴννο ἔογπιθσ δἰ πιεηξβ οὗ μηδ π᾿ 8 
δτεδίπεββ ἃγε β6βη ἴο ὃς [1 Π]1εὦ (Ηε ἰ8 
τηλάς ἃ ᾿ἰππὶ|6 ἰοννεσ ἤδη της δηρεῖΐβ, δά 
Ἡς ἰδβ σσοψηβὰ νη ΡΊΟΥΥ ἀπᾶ μοπουτ), 
ψνὨϊε τῆς τπγὰ 18. συλταπιες Ὀεοᾶυβε 
]εβυβ μα8 ἰαβδίεὰ δαί ἴοσ Ἄνευ πιδῃ 
δηὰ 50 βυράυεά ἐνδη ἰϊ, {πε ἰΔ8ὲ ἐποτιυ, 
πὰ τμετεΐοσε 41} (πίηρ8, υπᾶοσ ἢἰ8 ἐεεῖ. 

Ιῃ0 8. νἱϊ!, 848 ἴῃ 80 πΊΔΩΥ Οἴδεσ 
Ῥοεῖβ δηὰ ργοβε υὙυγίϊεατβ (8εε Ῥᾷβοδὶ' 8 
οδδρίεσ οη ΤὰεἪ Ογεαΐμεςς απὰ 1,ἐἐἸεμε55 
οΥΓ Μαη, Α. Ἐ. ΔΝ αἱ!δςε᾽β Μαης Ῥίαεε ἐπ 
ἐλε ὕπίνενγοε απὰ Ἐἰ5 Κ᾿ διεςέξην οὗ ΜΗ 
ἰε ἰϑ τῆς ἀϊρσηϊςν ρας ὑροη πιδη νυ Ὡς 8118 
τῆς ντῖῖες ἢ δϑίοηϊβῆσηεηι. ΝΏ θη 
ϑορδοοίεβ ἱἰπ τῇς Απέίρομε ςεἰεῦτγαϊεβ 
τ δῦ 8 ϑτεδίηςββ, πολλὰ τὰ δεινὰ κοὐδὲν ἁ 
ἀνθρώπου δεινότερον πέλει, 'ε εχοερίβ 
ἄεδλιῃ ἔτοπιὶ βυδ)εοιϊίοη ἴο πηδῃ, Αιδα 

γον φεῦξιν οὐκ ἐπάξεται. Ηετε δες 
εὗτοεν ροεῖ Ἔχοερίβ ποιπίης. Βυὶϊ 

ΟὨΪΥ ὉΥ ΟἾγίβε ννὰβ ἢς ᾿υδιϊδεά. Μδη᾿β 
τοϑὶ ρίδος [8 ἢἔγβὶ ψνόῃ ὉῪ ΟΒτγῖδι, μ ἣν ή- 
σκῃ αὐτοῦ“ Τδου δτί πιϊπάξυϊ οἵ Ἀἰπὶ᾿ἢ 
ἴος ζοοὰ 88 ἴῃ χίϊϊ. 3. Μδη, ἔπε βδυδ]εςὶ 
οἵ βαῖίσε δπὰ βεϊ οοπέεπιρι, ἰ8 ἴῃς οὐ͵εςὶ 
οὗ αοὐ βιπουρῆι. νἱὸς ἀνθρώπον 
Ξε ἄνθρωπος οἵ ἴδε ἢτβι οἷδυβε. [1 

τῆς Ηεδ. ὉΔΌΝ δά ὈΤΝ  Ἵ ἐπισκ- 

ἔπτῃ ““νἱδῖτ,"" φεπεγα!ν ἃ8 ἃ σἰεηὰ (Μδὲ. 
χχν. 36, [Δπ|68 ἰ. 27) ἐγεαυ θη! ν οὗ ρῆἢγ- 
βἰοίαῃ νἱβί εἰ ρ βἰοῖς ; ἴῃ Ἰπάρτηεπι, [6τ. ν. 
9,29. “Το ἄδγ οἵἉ νἱ5ἰτιίοη," ἡμέρα 
ἐπισκοπῆς, ἰπ ροοὰ βεηδβε, [Κα χίχ. 44; 
ἔοτ ςπιδβιϊβειηἷεηῖ, 158. χ. 3; τὰ 1 Ῥεῖ. ἰϊ. 12. 
πη 7ε:. χν. :6 νὰ δᾶνε ἴῃς ἴννο ννογάβ 
μνήσθητί μον καὶ ἐπίσκεψαί με. 

εὐ. 7. Τπαὶ αοἀ πᾶ85 ὕεεη τϊπάζι] 
οὗ πίη δηὰ νἱβίιεὰ Ὠπιὶ 18 ἀρρᾶγεπὶ 'π 
τῆς ἴτας ραγιϊουϊατβ πονν πιεητίοηςά, 
βραχύ τι 8 “4 {|||ς,᾽ εἰπεῖ 'π πιαιογίαὶ, 
ΟΓ ἴῃ βρᾶζε, ΟΥὙἩὁ ἰῃ ἔἶτηθε. [π 84πι|ι. χίν. 
29, ἐγενσάμην βραχύ τι τ. τος. ἴῃ 
188. ἱνὶϊ. 17, οὗ εἴσης, δι᾽ κήδε βραχύ 
τι ἐλύπησα αὐτον. 50 ἰπ Ν.Τ,, οἵ κἱ- 
ετίδὶ, 10. νὶἱ. 7; οὗ βρᾶςε, Αςῖβ χχν]ϊ. 28 ; 
οὗ τἰπὶς Αοἴβ, ν. 34. 80 ἰπ οἰδββίςβ, νυ. 
ΒΙεεκ. Τῆε οτὶρίηδ) οἵ ἴῃς ρβ8ῖπ) ροίΐπέβ 
ἴο τῆς ἱγαπδϊδιίοη : “Του ἀϊάϑε πλακα Ὠίπι 
π|π||6 Ιοψεσ ἰθδη ἴῃς δηρεῖβ᾽" [1π ἴἢς Ηςδ. 

ΤΕ “ἐθαη Θοά"}. ΤΡεῖο 
ΒέεπῚ8 20 τεᾶϑοῃ ἴο ἀερασὶ ἔγοσπι ἢ 8 
τηεληίΐηρ εἰἴμεῖ ἴῃ τ 8 νεσβα οἵ ἰπ νεῖ. 9. 
80 Αἰέξοσά δηά ννεβίςοιε, θυὲ αν ἄβοη 
δηὰ ΜΝ εῖββ δηὰ βενεσαϊ οἴμπειβ ἃγὲ οὗ 
ορίπίοῃ πᾶὶ 88 ἴπε ννογάβ ἃσε ἱπ νεῖ. 9 
ΔΡρ ἰβὰ το τς Μεβϑβίδῃ, ννῇοβε διιρεγίογι 
Ὧ88 δεξη 80 ἰῃϑιβιεὰ ὑυροῦ, δῃ δ᾽ υβίοη ἴο 
Ηἱἰβ ἱπίεγίοσιν ψνουά ὃς ουἱ οὗ ρἷδος; 
“δηά (παῖ [δε ρῆγαβε βῃου!ὰ δὲ υδεὰ οὗ 
ἅἄερτες ἰη οπς ρίδοε δηὰ εἰπχό ἴῃ ἀποίδεσ, 
ψΒεη [Π6 ροϊηϊ οὗ ἔπε ράξββαρε 168 ἰῃ ἴπ6 
ἰδεπεῖγ οὗ [Ὡς 50π᾽8 Ὠίβίοσυ ψντιἢ ἴπαὶ 
οἵ πιᾶῃ, ἰ8 δὴ ἰάδεα οὔἱν ρυεχιὶε" 
(αν ἄβοπ). Βυὶ ου ἂπῪ τεπάεγίηρ ἴπε 
ἱπίοσίοσι ιν οὗ [εβὰ8β ἴο δηρεὶβ 80 [δι 88 
γγίηρ ροθβ ἰ8 ρσταπίεδ, ἀπά ἔπεγα ἰδ πὸ 

τεδβοῦ ΨΥ ἴῃς βεηβε οὗ ἄερτες βῃουϊὰ 
ποῖ ὃς Κερὶ ἰῃ Ῥοῖῃ οἰδυβεβ. δόξῃ καὶ 
τιμῇ πεφυεπεγ ςοπ)οϊπεὰ, αν. χχί. 26; 
τ: Τίπι. ἱ. χ7; Τδυογά,., ἱν. 86; ΡιΙαυϊ., 
Νπνι., 51; Ἰυυοσίδη ϑορηρ., 13. 

γες. 8. πάντα ὑπέταξας.. .. “Τῇοι 
ἀϊάδβε ρυῖ 411 ἐππρβ υπάθσ ἢ15 ἐεεῖ.᾽" [πῃ 
πε ῥβαὶπ) ““8}1 {πίηρβ᾽᾽ ἃ ἀεῆηβά 88 
“6 1} 5ῆεερ δηὰ οχεῆ, γεᾶ δηά ἴμε δεαϑίβ οὗ 
τῆς δεϊά, τς ἕονϊ οἵ ἰῃς αἷσ, δπά τῇς 
Βδ8ἢ οὗ ἰῃς 8εᾶ, δπὰ 'ννηδίβοενεσ ρΆ5568 
τγουρὰ ἴῃς ρδῖῆβ οὗ ἴῃς 8βεδ᾽. Βυῖ ἴο 
οὖς δυῖπος ἔς βοορε οὗ ἴῃς ““ 11" 8458 
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Ἐν γὰρ τῷ ὑποτάξαι αὐτῷ τὰ πάντα, οὐδὲν ἀφῆκεν αὐτῷ 
ἀνυπότακτον: νῦν δὲ οὕπω ὁρῶμεν αὐτῷ τὰ πάντα ὑποτεταγ- 
μένα. 9. "τὸν δὲ βραχύ τι παρ᾽ ἀγγέλους ἠλαττωμένον βλέπομεν κΑκιε 135: 

᾿Ιησοῦν, διὰ τὸ πάθημα τοῦ θανάτου, δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφανωμένον, ΠΝ Ὁ 

ἐκεγείογε ποὲ ἐλε οκοὺμένη μέλ- 
ἱπχ. ΤῇἊ 

τλϊπίοη δηᾶ δάἀπι:ηἰβιγαϊΐοη. Τῆς δηρεῖβ 
ἃτε ἰεῖϊ Ὀεδιπᾶ; ἔμετε ἰ8 πὸ τοοπὶ ἴοσ 
δηρεὶὶς ξονεσηγηεηῖ, Βαϊ [8 νθῦν 8ον- 
Ἔγείηῖν οὗ τῆλ ἰ8 ργεοίβεϊν ἔπδὲ ᾿νῃ ἢ 
ΜῈ ἄο ποῖ 8εὲ νἱβίδἷγ (1811 ἀ: “ ἔοτ ἔπε 
Ῥιεβεηῖ (νῦν) ψε ἀο ποῖ γεῖ βες 4]} 
τη; βυδ)εοιεὰ τὸ δἰπ) ". Τὰς, βᾶυβ 
τε δυίποτγ, Ὀὰϊ ᾿νε ἄο βεε [εβὺ8 ψγνῇο ίοσ 
(ὃς βυβετίησ οἵ ἀδδίῃ (ος ἐπαὶ Ηε πιϊρῆι 
βυθες ἀςδι ἢ) ἢδ5 Ὀεεη πιδάς ἃ {{π||6 ἰοννες 
ἴμδη δηρεὶβ, στονπεᾶ ἢ σἴοσν πὰ 
Βοποὺν {πὲ ΌῪ οὐ στᾶςε Ἧς πιὶρδε 
ἰΔϑῖες ἀδεδῖῃ ἴὸσ ὄνεῖυ πᾶῆ. [π οἴδπεῖ 
ψΨογάβ, να 8ε6 ἴῃς ἤτγϑβε ἴνῸ ἰϊθ8 οἵ πιδῃ 8 
ΒΙΡΓΟΠΊΔΟΥ, 85 σίνεη ἴῃ {Π6 ρβαῖγ,, [1811ςἅ, 
δηὰ τῆς τΠἰτά συλταητεεά. [768ὺ8 νγ88 (1) 
τπχδὰς ἃ {{π||6 ἴοννεσ (πῃ δῆρεὶβ; (2) νγᾺ8 
οτονηθὰ τ ρἴοσυ δηὰδ ποπους; δηά 
(3) ὉΥ ἁγίπρ ἔογ ὄνεῦγν πιδῃ 85 γτετηονεά 
ἴῆδῖ ἰδὲ οὐβίδοϊα, ἴπῈ ἔδαγ οἵ ἀδδιῃ 
ψὩϊςἢ Κορὲ πιεη ἰπ δουλεία Δηὰ Πίπάετεά 
1λεπὶ ἔγοτη βυργεπις ἀοιϊπίοη ονὲς 41} 
τϊηρβ8. ΤῊς οοπδιίγυςείοη οὗ ἔπε δεηΐεπος 
18 τῆς ἀεδαϊεᾶ, Βυὲ ἴξὲ πιυβὲ Ὀς δά- 
τηἰτιεὰ (Πδὶ Δηγ οοπβιίπιοιίοη ννῃῖο ἢ πιλίκεβ 
ἴδε σοτοπδίίοη βυδβεαυδης ἰο ἴ86 ἰδΔβιϊπρ 
ἀξδιῃ ἔος εἼνεσῪ πλδῃ, ἰβ ὑπηδίυγαὶ ; τη 8 
ὅπως ἀξροπάᾶο ρου ἐστεφα! ον. 
Απά ἴδ ἀπῆσυ ον τυ Βῖο ἢ 45 Ὀεδη ἔεϊς ἰπ 
ἱνίηρ [18 πδίαγα! βεπβα ἴο [Πἰ8 οἴδυβε π88 
οἢ ἱπισοδυςεἃ ὉΥῪ βυρροβίηρ ἴπδὶ δόξῃ 

καὶ τιμῇ ἐστε. τείετβ ἴο ἴῃς Πεάνεηὶ)ν 
βίδις οἵ ]εϑιι8. Οἡ τὴ᾽8 υπδετγβίδηδίηρ ἰ ἰ5 
οὗ σουγϑε ἀϊβῆςυϊε το 566 ον ἰξ οου]ά ὃς 
βαϊὰ τῃδλι 7651} ννὰβ οσγονπεὰ ἴῃ ογάδσ ἴο 
ἀκθῖο ἀεαδιῃ. ἣν 48 βρυμαν γι τῆς 
τὲ οἴἶδυβε, αττου; ν ᾿ 

τοῖειβ ἴο πῆς βαγίῃϊν Ξε οὗ [δεὰν 
πδῖυγαὶ ἴο ΒΌΡροβε ἴῃδὲ ἴπ6 ββοοηά οἴδιιβε, 
ὙΠ Θρθακβ οὗ Πίβ θείηρ ογτοννηεὰ, α᾽5ο 
τεῖειβ ἴο ἴπδὶ [πὶ ὙΠ ἴθηθεβ ὅτε τῇς 
δᾶπι6. Βαϊ ἰἢ 8ο, παῖ ννᾶβ ἴδς σγοννηίπρ 
δα τοίειγεά το} 1ἰ νγᾶβ Ηἰβ τεοορηϊτίοῃ 

885 Μεβείδῃ, 8 ἴδς σὰς Ηδαὰ δηὰ Κίηρ 
οἵ πιδβῆ. Ηεςε ννδᾶβ ἴδυβ τεσορηϊδεὰ ὃγῪ 
αοά «δὲ Ηἰβ θαριίβῃι απὰ δὶ ἰπε Ὑγδηβ- 
Βρυταιίοη [πη σοπηεοιίοη υνἱεμ νυν ίο ἢ τ86 
βίης Ψψογάβ δόξῃ κ΄ τιμῇ ἅτε υϑεὰ, 2 Ρεῖ. 
ἱ, χό-18] 45 ψε}} δ ὉΥ Ηἰβ ἀϊβοὶρ᾽εβ δἱ 
Οδαεβάγεα ΡΠ ρρὶ. [ὃ ναβ 1818 σσοννηίης 
δίοης υνῆϊοβΒ επαϑεὰ Ηἰἱ ἰο ἀΐε ἃ 
ταργεβεηϊδιῖνε ἀεαῖῃ, ἴδε Κίηρ οὐ Ηεδά 
ἴον Ηἰβ ρεορίε ; ἴξ ννὰβ 158 ννδῖςῃ δετεὰ 
Ηἰπιὶ ἴο ταβϑῖς ἀεδιῖ ἕο σύέν πῃ. Ης 
ΝΆ5 ταλάς ἃ ᾿ἰπ|]ε Ιονγασ τη ἴπε δηροὶβ 
τῆδῖ Ης ταῖρι ϑυες ἀδαιῃ ; ὃυι Ης ννᾶβ 
«τονποὰ ὙΠ ρον δἀπὰ δοποὺς τπδὶ 
1η18 νεσῪ ἀδδῖῃ ταῖρῃς Ὀτίηρ 411 τε ἴὸ 
τδε ρίογυ οὗ βυργεζδου ννϑϊο ἢ ννγᾶ8 ἱμεΐσα 
Ψ Ώεη τῆς ἔεασ οὗ ἄδαϊῃῃ ννδβ8 γεπιονοᾶ; 
ΒεῈ Ν. 14,15. Εογἃ {ὉΠ|ὲὶ ἐχροβέϊίοη οὗ 
1η|6. νὶενν οὗἨ ἴδε νεῖβε, βεςὲ Εχροςέέίονγ 
Τίνος, Αρτὶὶ, 806. χάριτι θεοῦ, “ ὉΥ 
(οὐ 8 ρτδςε," ἴο πηεγ, ποῖ ἀϊγεςν ἰῸ 
]εβυ8. [ε 18 τεσηδγκδῦϊε ἴῆδὶ Νν εἰββ, δῃ 
ἐχροζγῖ ἴῃ ἐεχίυδὶ συ ἰοίβπι, δμουϊὰ δάορε 
16 τεδάϊηρ χωρὶς θεοῦ “ ἀρατί ἔτοτῃ αοἄ ᾽ 
Βπάϊηρ ἰπ ἴπεβε νγνογάβ ἃ γεΐεσεπος ἴο ἴῃ 6 

οα ἴπε ογοβ8 “" Μγ αοά, Μγ αοά, εἰς."". 
Τῆς οἵδε πιδδηΐπρ ραὶ προη ἴτε νογάβ, 
“βχοορί αοά,᾽" πεεᾶβ πο οοπησηεηῖ, Τῆδ 
Νεβιοτίδηβ υδεὰ τς τεδάϊηρ ἴο ρσονῈ 
παῖ ΟἸγίδε βυβετεὰ ἀρατὶ ἴτοῃθ) Ηἰδ 
Βινιπἰεν (“ ἀϊνίπίίδῖα τδητίϑρες ἀεροβίϊα 
οὐ συνῆν ἡ θεότης ") θυϊ ϑυςἢ ἃ τηεληΐϊηρ 
οδῃ δπιαγάϊν ὃε ἰουπᾶ ἰπ ἴῃ6 νογάβ. 
ὑπὲρ πάντος, ἴῃεβε λτε ἴδε ειρῃδις 
ννογάβ, δσίηρίηρ οὐδ τε ντίτεγ᾽ 8 ροΐπε 
τλδι ΟΠ γίβε 5 νἱοίοτυ δηὰ δι ργεσηδου ννογα 
ποῖ ἔος Ηἰπηβοὶ δίοης, θὰϊ ἕο πιεη. 
[Ὁπγβοβίοπι βιγὶ κί ρῚγ βαγϑ: οὐχὶ τῶν 
πιστῶν μόνον, καὶ τῆς οἰκουμένης 
ἁπάσης᾽ αὐτὸς μὲν γὰρ ρ πάντων 
ἀπέθανεν. τί δὲ, εἰ μὴ πάντες ἐπίστεν- 
σαν; αὐτὸς τὸ ἑαυτοῦ πεπλήρωκε.) 
γεύσηταιθανάτου “ δα πιρδι ἰΔδῖς 
ἄεδιῃ," ἐ.4., ἀοῖυδ!ν εχρεσγίεπος δαί 8 
διτέεγπεββ. Τῆς Οτεεῖς οοπιτηεπίδίογβ 
ΒΌΡΡοΞβε ἰξς ννογὰ ἰ8 οἤοβεῃ ἴο Ὀσίηρ ουἱ 
186 5ῃογίηθββ οὗ οὖγ οσὰ 8 Ἴχρεγίεησα 
οἵ ἄδαῖῃ, μικρὸν ἐν αὐτῷ ποιήσας 
διάστημα. ΤῊ15 Βεεπι8 ἱποοτοοῖ, [Τῆς 
ταῖς, βοσηειίπιεβ ἰδ! ἄονι,, ἴμΔὲ γεύεσθαι 
[οοννεᾶ ΡΥ δὴ δοοιιβδῖίνε πιεᾶηβ ἴο 
Ραγίδκε ἔγεεῖγ, δηὰ ὃν ἃ ρεηϊἶνε βρᾶτ- 
ἱπρὶγ, σαπποῖ ὃ6 υπίνεσβδιυ ἀρρὶϊεά, ΤΠε 
ογάϊμαγυ ἀϊβεϊποιϊίοη οὔρβεγνεά πῃ ἴπε ὑδς 
οἵ νετῦϑ οὗ β8εηβε ἴπδὲ ἔπεὺ ἴδκε τς 
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Ἀν ϑιεὶ αἰ, ὅπως χάριτι Θεοῦ ὑπὲρ' παντὸς γεύσηται θανάτου.2 

4: Αεῖδ 
ἰδ, 15, οἱ Ν ᾿ 

ν. 31; οι. 1ϊ. 36; ΡῬΏ]]. ἰϊ. 8, 9. 

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 1. 

1ο. " Ἔπρεπε 

γὰρ αὐτῷ, δι᾿ ὃν τὰ πάντα καὶ δι᾽ οὗ τὰ πάντα, πολλοὺς υἱοὺς εἰς 

1Ύ Ε. ἰ5 τεδὰά ἴῃ αἰπιοβὲ 41] τες Μ55. δηὰ νεγβϑίοῃβ δηὰ δάορίς Ὁγ 811 εἀϊϊοσβ. 
Βυϊ χωρις Θεον ἰ5 ἑουπά ἱπ Μ, 6γ"", Οτίρεη. 

3“ Ηἰς νεΓϑ8 πη} 128 ἀϊ βου ἐδὲε8 ἰηϊεγρτγοϊδιίοηὶ δβεσί. Ἑοτίδββε ν. οὗ (οσπως. .. 
θανατου) οοττυρίυδβ ναὶ ἱπιεγροϊδίυβ εβὲ᾿ (Β4])οη). 

δοουϑβαῖὶνς οὗ ἴῃς πεᾶγεσ, ἴῃς ρεπίεινα οὗ 
τὴς τεπηοῖος βουζος οἵ ἴδε βεπβαιίίοη ἰβ 
πιο ἢ 5βαίεσ.) Ὑπα δχργαββίοῃ γεύεσθαι 
θανάτον ἄοεβ ποὶ οζοὺγ ἰη ἴδε οἰλββίςβ, 
ΑἰΠουρη ᾿νε βηὰ γεν. μόχθον ἴῃ ϑορῇ., 
Τγαςλίπ. ττολ,ννῆετα ἴῃς Θ.Πο]δβὶ τη άθγα 
ὃγ ἐπειράθην, ἴῃ Απέϊρ., τοοσ, Ψἤεγε 16 Ὁ 
τοηάοτϑ “" ργοςεεάεά τὸ πιᾶκε ττ|4] οὗ," ἰπ 
Ευτὶρ., Ηεομδα, 375, ἢ κακῶν δηά ἴῃ 
ΡΙαῖο, Κεῤ..475. νπτἢ πάντος ματος. 

νν. τοϑ8. Ὑπε Βυπι]διίοη οἵὗἁἨ τὃς 
80 7υβεῆεά; “ἃ ςοπάεπδεά δηὰ ργερτιδηὶ 
νίον οἵ πε τπδοτυ οὗ ἴπε ψψμοῖς ννοσκ οὗ 
ΟΠ είβε, ψῖο ἢ βυρβεαυεηὶ ομαρίειβ ἄδ- 
νεῖορ, εἰυάϊςαῖς, ἀπά δεν ἀἰαἰ οι Δ ]1γ, 
ἴῃ σοπίγαβι οσ οοπηρδγίϑοη νὴ ἴῃς ΟΟΤ. 
ον Ἷδςε υἱαπιαις βουτοε οὗ 4] ἀουδιὲ 
ΨΠεῖποῖ ἴπε πὸνν ἀϊδρεηβδιίοη ἰβ δι ροσίοσ 
ἴο τῆς οἷά ἰ5 ποιῃίηρ οἰϑε ἴπδη ννᾶπὶ οἵ 
οἷετας ἐπϑίρῃι ἱπῖο τῆς ψογκ οὗ ΟἸγίβι, απὰ 
εβρεοία!ν ἱπίο ἴῃς βἰφηίβοδπος οἵ Ηἰβ 
Ῥδβϑβίοη, ννῃίςῃ, ἴο ἴπε [Θννδ, σοῦ ννῇοπΊ 
ἴτε Ηεῦτενν ΟὨγίβιίδηβ οἵ ουγ Ερίϑβι]ς 
ΨΜεῖς ἄτανη, ννῶ8 ἴῃς Τἤίεῖ βιίυτηδ]ηρ- 
ὉΪοοῖς ἰη ΟὨτ βεϊαηὶ ἵν. Ηδστε, τπεγεΐοτγε, 
τῆς ψυγίῖοσ 88 δὶ ἰδησίῃ μοὶ ἱπῖο {πε 
Βελγὶ οἵ δ8 βυδήεοῖ, απὰ, ἱεανίπρ τῇς 
ςοπίτγαβε δεῖννεεη ΟἾγίβὲ δηὰ ἰῃς δηρεὶβ, 
υτρεβ τῆς ροβίτῖνε ἀοςιτίπε οὗ τῆς ἰάδητί- 
Βοδιίοη οὗ 1688 ἢ ἴποβε πὶ ἅγα 
διὶ8---ϊβ Ὀτοίῆγεη, δε ϑοηβ οἵ αοὰ 
ψῃοπὶ Ης βαποιίῆεβ---ἂβ ἴῃς Ὀεδὶ ΚΟΥ 
το ἴδε ςοπηςοϊίοη δεῦνεεη δε ραββίοῃ 
δηὰ φἱοτγιβοδείοη οὐ Οῆἣγ δὲ νυν! ἐοτπιβ 
τῆς ολτγάϊηδὶ ρος οὗ Ν.Τ. τενεϊδείοη ᾿"" 
(Κοδεσγίβοη ϑιῶ). Τὸ τπ|8 ἴξ τοᾶν 
Οἡἷγ ὃς δἀάςά τπδὶ ἴῃ ογάες ἴο ργονε 
Τηὴλη 8 Βιργεηδου δηά ἰυβι ν βα]πὶ 
νἱ., ἰὲ 88 δβϑαηξίαὶ τπδὶ ἴπῸ υυτίτος 
βΒδουϊά βῆονν [παι ΟΠ γίβε ννᾶβ πηδη, ἰάεη- 
εἰβεά “ἢ πυπιδηϊεν. 
ἴῃ μβδζαθοΝ 186 ()υδϑεϊ οαιίοη ἱπίτο- 

ἁυςεά Όγ γὰρ) οὗ τῆς βυδ)εςτίοη οἵὨ [εϑ08 
ἴο ἔα μα θανάτον, πε νυτίες ῥγο- 
᾿εεάβ ἴὸ βὰν ἔπρεπεν αὐτῷ “ἰε δεδιιεὰ 
Ηἰϊπι". ὙΤῇς ἐχργαββίοη, βαγβ Οᾶγρζον, 
ἰ8δ “ (τεαυεπεβϑισηα ΡΏΣΟΩΙ ρὨγαβίβ ᾽᾿ ; 
Ὁυϊ ἴπ ϑοείρίυγς, δὲ ἰεδϑὲ ἐπ τΠ|8 βεπβα, ἱξ 
βίδπάβ αἱοης: οἰ [6Γ. χ' 7); Ῥβ. ἴχν. ἵ. 
Ατίβιοιϊς (Νίς. Εἰλ., ἷν. 2-2: Βυγηεῖ, Ρ. 
173) 888 ἴμδὶ ψῆδί 18 Ὀεδβειίης ἰ8 τεῖα- 

εἶνε ἴο τῆς ρεγβοῃ, ἴδε οἰγουτηβίληοεβ δπὰ 
δε οδήεςι [τὸ πρέπον δὴ πρὸς αὐτὸν, καὶ 
ἐν ᾧ καὶ περὶ ὅ). Τῆε οδ᾽εςὶ Πεῖεὲ ἰῃ 
νίον, ἴῃς “’ ὈτιΠρίρ' ΤΛΔΠΥ 50Ώ8 10 δΊογυ, ἢ 
πεεᾶβ πὸ ᾿υδεϊβοδιίοη. Α8 Τεσγυ]!δη 
(αν. Μαγεΐοπ, ἰϊ. 27) ΕΑΥΒ : “ ΠΙΠ1] ἴδπὶ 
ἀϊρηυπι 1)εο, φυᾶπὶ 88108 Ὠοπηΐπηίβ "., Βαϊ 
ἴηδῖ (δε πιεᾶπβ υϑεᾶὰ ὈὉγν αοά ἴο δοοοω- 
Ρ᾿Ιβῃ τῖ8 ἐπὰ νγὰ8 τοὲ Οὐ δὲ τὸ ὀγίπρ 
τ ἀρους Ὀυϊ ννὰ8 8180 πὶ ᾧ, ἰῃ 
οἵδε ννοσάβ, ἴδδὲ ΟἾγίβε 8 πυπι!δείοη. 
δηάᾶ ἀδαῖῃ ννεγα ἰῃ δοοογάαπος νὰ ἴδα 
Ὀϊνίης παῖυγα, ἰδ ἐς ροίπι τε ντίϊος 
ὙνθΠε8 0 τηᾶκε ροοὰ. “Ὑἴῆςε ψδοῖε 
οουζδε οὗ παίυγε δηὰ ρος πιυβὲ ἢπά ἰ18 
ἐχρί δηδιίοη ἴῃ αοά, ἀπά τοὶ πηεγεῖν ἰῃ δῃ 
δὐδίγαςς Ὠἰνίης αγδέξγίμι, Ὀὰϊ ἴῃ τηδὲ 
ν Ὡς Ὀεδὲῖβ τς Ὀἰνίης παῖυγε ". ΤΕΐδ 
τηλίϊες οἵ (Ὠγίδι' 8 βυ ϊεσίπρ ἢ48 ποῖ Ὀδδη 
ἰβοϊδιϑὰ ἴῃ οὐ Β σονετηπιεηΐῖ Ὀὺὲ ἰ8 οὗ ἃ 
Ρίεςε νἱἢ 411 Ης 15 δπὰ πδ8 ἄοῃς ; ἰἴ δὲ 
ποῖ δεεῃ παηάεὰ ονεῦ ἴὸ Ἴἤδπος, δοοί- 
ἄεπι, ος πιδενοίδηϊ ροννεσβ, δυξ 18 ραγὶ 
οὗ τῆς Ὀἰνίης τυὴῖες δηά ρτονίάεηςε ; 11 ἰδ 
ποὶ Ἔχοεριοηδί, υπδοσουπίδθὶς, ἀγἰ ΓΆΓΥ, 
δυϊ Πα8 ἰϊβ τοοῖ δπά οεὶρὶπ ἰῇ τῆς νϑῦῪ 
πδίυτε οὗ αοά. ἀοὰ δοιεά ἐγεεῖν ἰπ τὰς 
τηαῖϊζεσ, ρονετηεὰ ΟὨἿΪγ ὃν Ηἰβ οννῇ πδίυγε. 
“Μδῃ [48 ποῖ ΠΟ ἰοβὲ τῆς ἱπιυϊίνα 
Ῥοννεῖ δ ννῃίοἢ ἴῃς ἤίπεδβ οὗ ἴῃς Ὠϊνίης 
δοιίοη, 115 σοτγεβροπάεπος ἴὸ ἴδς ἰάεα 
βιαπάαγά οἵ γἰῃι ψῃο ἢ 8. σοηδοίδηος 
φεγιῆε8 πὰ ἢ! γεᾶβοῃ ἄρρζονεβ, τῶδυ ὃς 
τεςορφηίβεά " (Ηεπβοη, δίς. αμά 1,ατν, 
Ῥ. 56). “1Ιτ 18 ψνοσῖ ἢ8δ: ποῖίηρ δαὶ τῆς 
οδίεΐναϊυε οὗ Απβεἶ πη Β νίενν οὗ (ἢς Αἴοπε- 
τηδπὶ ἰε8 ἐπ τὰς ἱπιγοἀυςτίοη ἱπίο τῆ6- 
οἷον οὗ ἴτε ἰάδα οὗ ννδὶ δεῆιβ 6οά--- 
τὰς τάδ, 48 ἢε Ρυϊδί:, οὗ αοὐβ Πποποιυτ. 
Απηβεΐπι ἔα :15, ποννενοσ, ὉῪ τι πἰκίηρ ταῖποσ 
οὔ νδι οὐ β ποποὺζ τηυβὲ τεοεῖνε 85 
[15 ἄυς (πὰπ οὗ νῆδι ἰξ ἰβ Βθο νυ ἕοσ 
αοὰ ἱπ Ηἰβ ρστᾶςε ἴο ἀο, δαπά ἔμυβ δὶβ 
δοῦν δεοοπιεβ βῆδλιϊΐον δηά ἰηδάε- 
υδῖς" (Κοδετίβοη ϑπν ἢ). Ὑδεὲ ντίϊες 
οε8 ποῖ δᾶ ἔπρεπεν θεῷ ὑυἱϊ ἔπρεπεν 

αὐτῷ δι᾽ ὃν τὰ πάντα καὶ δι’ οὗ τὰ πάντα 
“Ηιπὶ οπ δοοουηὶ οὐ Ψψῇοπιὶ δῖε δ]] 
τηΐηρθ δηάδ τπτουρὴ ψ ποπὶ ἅτε 41] 
τοίηρδ," ψῆὸ ἰδ τῆς τεᾶβοη ἂπά (πὰ 
οᾶυδε οὗὨ αἱ] εχίβέεηςε ; ἰῇ νδοσ,, ἴποτα- 
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δόξαν ἀγαγόντα, τὸν ἀρχηγὸν τῆς σωτηρίας αὐτῶν διὰ παθημάτων ! χ. το, τ4;. 

τελειῶσαι. 11. ᾿ὅ τε γὰρ ἁγιάζων καὶ οἱ ἁγιαζόμενοι, ἐξ ἑνὸς πάν- δια χυὶὶ, 

ίοτε, Ἄενεσυιῃίηρ πιυβὲ βπά ἰϊ8 τεάϑοῦ δπὰ 
)υβεβοδείοη. “Ῥεπη ψεπη ὑπὶ 5εἰπεῖ- 
ὙΠ] ἀδλβ ΑἹ] ἰβὲ, αἷδϑο ΑἿ16ε8 βείῃδῃ 
Ζννεοκοη ἀΐεπαπ τηυββ, υπὰ ἀυχοῦ ἱπη 
ἀδ8 ΑἹ] ἰδῖ, α'ϑο πἰομβίβ οἕης βείη Ζυϊμαη 
Ζι ϑιδηᾶὰς Κοπιγηῖ, 80 τῇυββ πῖᾶπ δεὶ 
ΑΙΙεπὰ, ννὰ8 βοβοῃίεπε, υπὰ δοπιῖξ δυςἢ 
δεῖ ἀεπὶ Τοάεβίεἰάδη ἔταρεπ, νἱείεσηῃ 68 
ἰππὶ δηρεπηεβϑεη ἰδὲ " (ννεἶβ8). Τῆε 
Ῥυγζροβε οὔ αοά ἰ85 Ἔδχργεβεοά ἴ τῃς 
ννοτάβ: πολλοὺς νἱοὺς εἰς δόξαν 
ἀγαγόντα ““ἰπ ὑτίηρίηρ πιοῦν 8008 
ἴο φίογυ ". Ὑῆε δοουβαῖῖνα ἀγαγ. (αἱ- 
ΒΟΙΡΈ τείειστίηρ ἴο αὐτῷ) ἄοεβ ποὶ τε- 
45ις 8 ἴο οοπβίσυε ἰξ νἱἢ ἀρχηγὸν. 
ΤΗδι 18 ἃ ροββίδ]ες διῖ οἰ απιϑῪ οοπβίγυς- 
κἴίοη. Τα υβὲ οὗ υἱοὺς ἱπιρῖ 165 τμδι (ῃς 
Βδίδεσ ἰβ τῆς βυῦ)εςε δηὰ Ιεδάβ υ18 ἴο 6ὃχ- 
Ῥεςε τδδὲ {πε δοιίοη οἵ αοὰ ν]} ὈῈ τηεη- 
τίοπεᾶ, Αηὰ ἐπ|8 ςοπεισυςτίοη, ἰῃ ὙΠ ο ἢ 
ἴδε ἀδεῖνε οὗ {πε βυδ᾽εοὶ θδοοπιεβ δη δςο- 
ουβαῖίνα ΨὮδη πη ἱπδηϊίνε (Ο]]οννβ, ἰ8 
ποῖ ὑπκηονπ, δας [8 πιεγεῖν ἃ βρεοίεβ 
οὗἁ δεϊγδοιοη---ῆς ἰηβηἰῖνα ἀγαννίηρ ἴδε 
ποῦῃ ἰπίο ἴβε οᾶβε δρριορτίαῖε. Οὐ. 
Αοἰβ χὶ. 12, χν. 22; [χυκε ἱ. 74. Ἐχδηιρ 68 
ιἴτοτι τῇς οἰαββίοβ ἱἰπ Ιαΐξέλίας, 535. ΤΗΣ 
“Δοτίβε ραγιίοὶρὶς ἢ88 ἰεὰ τῆε ΜΝυϊραῖε 
ἴο ἐγταπϑὶδίς “ 4ιϊ πγυΐϊτοβ Α]οβ ἴῃ φίογίαπι 
«Δάάδυχοταῖ," πεεάϊεββίν, ἕο “τῆς βδοτγίβι 
Ρατεὶςἰρ!ς ἰ8 βοπιειίπηεβ ὑδοὰ δάνεγοί!ν 
ἴῃ τείδγθηςς ἴο δη δοϊίοῃ ενϊθπεῖν ἴῃ ἃ 
.δεπεγαὶ νυν οοἰποίάεης ἰῃ εἰπε νετα τπα 
δοιίοη οὗ τῆς νετγῦ, γεῖ ποῖ ἰἀεπεῖςαὶ ψντἢ 
ἰι, ὙΒε οποῖος οἵἩ ἴδε δογίβε ραγιϊςὶρ!ς 
ταῖπεσ ἵδη ἴῃς ρτεβεηΐ ἰῃ βυςἢ οᾶ868 18 
ἄυς το ἰῃς ἕλοι ἦμαι ἴδε δοιίοη ἰ8 τπουρῶαϊ 

“οὗὅ, ποῖ ἃ8 ἰπ ρσορζεββ, δυϊ 48 ἃ βἰπηρίς 
ἐνεπὶ οἵ ἔδει (Βυτίοη, Μ΄. απά Τ'., 149). 
“πολλοὺς νἱοὺς ““πιληγ ᾿ ἰδ ποῖ υβεὰ 
ὙΥῊ δὴν τεΐεγεπος ἕο ἔπε ρορυϊατίοπ οὗἁ 
1ῃς ννοτ]ά, οὐ ἴο τῆς ργοροτγίίοη οὔ {πε 
ιϑανεά, δι το ἴπε οης 5οη αἰτεδάυν ςεἷε- 
᾿δγαϊεὰ. [1 νναβ αοά᾽ β ρυγ ποῖ ΟὨΪΥ 
ἴο πᾶνβ οπα ϑοη ἴῃ ρίογυ. δὰ: το Ὀτγίπα 
ΤΩΔΏΥ ἴο ὃς Ρατίδίκειϑ νι Ηἷπι. Ἡεπος 
με ἀϊβησυν ; πεῆος τἰδς πεεά οὗἩ ιῃς 
"ϑυεγίηρ οἵ ΟὨτίβε. Βαϊ ἰξ ἰ8 ποῖ πλεγεῖὶν 
“πολλοὺς Ὀυὲ πολλοὺς υἱοὺς 5βιιρρεβιίπρ 
"ἴδε τοϊδεϊοπβῃϊρ ἀννεῖς ἀροπ ἴῃ ἴπ 6 βιιο- 
᾿οοδάϊηρ νεῖβεβι τὸν ἀρχηγὸν τ. 
σωτηρίας . .. ἴδε εὐτβὸν [Ρρἱοηςεσ] 
-οὐ {πεῖς βαϊναιίοπ ἰηδίοδτίηρ τπᾶὶ ἐδαΐυγα 
"οὗἨ ΟΠ γίβι 5. τεϊδείοη ἴο πε βανοά ψῃϊοἢ 
ἀειοττηϊηοα Ηἰ5 ἐχρογίεπος, “ τς Οδρίδίη 
"οὗ τπεῖς βαϊναδιίοη ". ἘΟΝ, 845 “ δυΐποσ " 
[ο!]οννπρ Ια. ΟΠ τΥ βοβίοπι 48 ἀρχηγὸν 
“τοντέστι τὸν αἴτιον, Δηά 50 Ἐοβαπδον 

Θυλῃ, “1 ἰδ Παγάϊν παοδββασυ ἴὸ ρυῖ 
τότε τηεληὶηρ ἱπῖο ἴτε ρῆγαβε (ἤδη ἰ8 
ςοπίδίηδά ἰπ τε ρϑγαϊεἱ Ἴχργεββϑίοη οὗ 
ν. 9᾽. 80 ΒΙεεῖκ, Καρεϊ δηὰ νοῦ ϑοάεηῃ. 
Βαυὶ τῇς ψοτγὰ ἰδ βείεςϊ, ἀπά ΨὮΥ βεῖίεςϊ, τ 
ποῖ ἴο δείηρ οὐὔξ ῥγεοίβεϊυ (18, τπδὲ ἰπ 
ἀπε ῥγεϑεηῖ οαβε (ἢς σϑυ8ε 18 4180 ἴδε 
Ἰεαδάδσ, “τηδὲ τῆς ϑοὴ ροδβ Ὀείοτε ἴπε 
βανθὰ ἱπ ἰῆς β4π|6ὸ ρϑίῃ ". Ηδ ἰ8 {πε 
ΒΟΠΡ βυνπηπιοεῦ ὙὯΟ οδττῖίεβ ἴῃς τορς 
Ἀβῆοτσε δηὰ 80 ποξ ΟὔΪυ βεοῦυγεβ Ηΐ8 οὐγῃ 
Ῥοϑίκίου δυῖ τπηᾶκεβ γεβοῦε ἴοσ 41} ννῇο 
Ὑ1Π τον. “ὙὍῆς ἀρχηγός ΒἰπΊδεϊ  ἤτδι 
ἴα κεβ μαζὶ ἴῃ τῃδὲ ννῃιοῦ πε οβιδὈ 5 ἢ 68" 
(ννεβέσοοιε). Οηε οἱ {πε οπίεξ ροϊηϊβ ἴῃ 
πε Ἐρίβεϊε ἰβ τπδὲ τῆς ϑανίουσ ἰ8β αἰβὸ 
ἀρχηγός. ΤΏὨς ψοτὰ 18 σοπιτηοηἶν δε 
οἵ ουπάετβ οὗ {τῖθθβ, τυ ϊεσβ δηὰ Ἴοπὶ- 
τηδηάεγβ, ρεβοηβ ἡ ῆο Ὀερίη δηγτπίηρ ἴπ 
Ὀεοοπιε (ες βουζος οὗ δηγιπίηρ, δυξ οτ 
τοῖβ Ἐρίβεϊε (χὶϊ, 2) ἰὲξ δᾶ8β ονεσ δπά 
ἃῦονε ἴδε δεῆβε οἵ “ρίοπθε". διὰ 
παθημάτων τελειῶσαι, “΄ἴ0 ρεῖ- 
ἔεςξ τῆγουρσῇ βυδεγίη θ᾽". τελειῶσαι ἰ8 
ἴο τῇδκε τέλειον, ἰο Ὀτίηρ ἃ Ρεσϑοῦ οἵ 
τηΐηρ τὸ ἴΠ6 ἀρρτορτγίδϊς τέλος, ἴο ςοπι- 
Ρίεῖα, ρμεσέεσῖ. Ἴσοηπβυσηγηαῖθ. ἴῃ ἴδε 
Ῥεπιδίδυοῃ ἰξ ἰβ τερυ εν υβεά ἴο ἀεποῖς 
πε οοπϑβεογδείοη οὗ ἴῃς ῥγίεβίβ. [Ι͂ἢ τῆ 8 
Ν.Τ. τ818 σοπβεοζδίίοη ἰδ πὸ ἔογπιδὶ βεῖ- 
εἶπ ἀρατγὶ ἴὸ οδῆοςς, Ὀυϊ ἃ ργεραγαδίίοῃ 
ἱηνοϊνίηρ εἰ ῖςα]ὶ βέπεββ. 80 ἴδδι ἤεσε 
ἴδε νογὰ ἀὐγεοϊν ἀδποῖδβ πηδίικί πρὶ ρεσέεοι 
88 ἰελάεσ οὗ βαϊνδιίοη, ὃδυὶ ἱπαἑγεείϊν πὰ 
ΌΥ ἱπιρι!ςαιίοη πρδίκίπρ πιόσγα!ν ρετγίεςι. 
Απὰ ἐξ τλογδῖ ρεγίεοτίοη, τεαυϊδίες ἴῃ 
οδ Μρο τ ἡ εἴδαπδς Βίῃπεσβ (ποιε 

α4) ἀπὰ ᾿ἰεδὰ τῆς νὰν ἴο ρίογυ, 
το ΌΩΙΣ Ὀς ργονεὰ δπὰ δοαυϊγεά ΈΤΟΟΣΒ 
τᾷδε ξυβετι πε 8 ἱηνοϊνεά ἴῃ 1νΐπρ 45 πηδῃ, 
τεπηρίεά ἀπά υἱεῖ ἀςαῖῃ τὸ ἕδος. ὙὙθοτε- 
ἴοτε διὰ παθημάτων, “4 ΡΪυγαῖ τ οὗ 
ΒΌΝετ ρα" ποῖ ΠΊΘΓΕΪΥ 48 ἰπ νεῖ. 9 
πάθημα τοῦ θανάτον. ΟἿ, νετ. 18. ΤΆε 
δἴοιυ ἱπάεεά ἰο ψ ῆῃῖο (Πϊ8 οαρίδίη οὗ 
βαἰνδιίοη ἰεδάβ ἰβ ἰῆς ρίοσυ οὗ ἐγίυπηρῃ 
ονεῖς ἰετηριδιίοη δηᾶ 411 (δαὶ επᾶὰβ ἴὸ 
τεισὶ ἣν δηὰ δεηβίδνα τπῇεῃ. 

Νες. σαὶ [ἢ τς εἰενοητῆ νεῖβα ἴῃς 
ντίϊες ργοςεεὰβ το ἐχρίδίη τολεγεὶη οοῦ- 
εἰβιεά ἐξε Βεῖηρηεββ (τὸ πρέπον) οὗ ρετ- 
[εςτηρ τε ἀρχηγόν τὨτουρἢ βυβετίη ρα. 
τ [1ὲ8 ἴῃ τῆς ἕλος (αι Ηδ δηά ἴποθε Ης 
Ιεαὰβ8 δῖε Ὀσοίμοιβ. [πὸ νν. 11-13 ἰξ [8 
βϑῆονη ἴπδὶ (Πΐβ ἰ8Β 80, δπὰ ἰπ ἰῃς βιιο- 
«εεάϊηρ νεῖβεβ ἴῃ6 ντίϊες ροϊπίβ οὐἱ 
ἈΠΔῈ 18 ἰηνοῖϊνεά ἱπ {Πὶβ Ὀτοιϊπεσποοά. 
ὃ ἁγιάζων Δπὰ οἱ ἁγιαζόμενοι τε ἴο ὃε 
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κα. χχίί. τες " δι᾽ ἣν αἰτίαν οὐκ ἐπαισχύνεται ἀδελφοὺς αὐτοὺς καλεῖν, 12. 
22,25; ϑιῳ καῇ " λέγων, “Απαγγελῶ τὸ ὄνομά σου τοῖς ἀδελφοῖς μου, ἐν μέσῳ ἐκ- 

ἤν. κλησίας ὑμνήσω σε. Καὶ πάλιν, “ ᾿ἘἘγὼ ἔσομαι πεποιθὼς ἐπ᾽ 

ΤἌΚΕΠ 88 ὑγεβεηξς ρδγίίς ρίεβ, δοὸ υδϑ02]}ν 
16, ἴῃ ἴῃς (ἰπιεῖςββ βυβιδηιςῖνε βδηβα. 
ἁγιάζειν πιεᾶπΒ (1) ἴο βεῖ ἀραὶ 85 ὃδε- 
Ἰοηρίὶπρ ἴο αοά, ἰπ οοπιγαάβιϊποείοη ἴο 
κοινός, ὑεϊοηρίπρ ἴο Ἔνεῖυ οὔθ. 80 ἱπ 
6εη. ἴ᾿. 3, οὗ τπε βενεπῖῆ ἄδγ, δπὰ ἰῃ 
Ἐχοάυβ οὗ ἴῃς πιουπιλίη, ἴῃς ἴεηι, ἴδε 
αἰῖασ. [1 ἰ8β Ἔβρεςῖδ!ν υϑεὰ οὗ ρεζβοῃβ 
βεῖ δρδεὶ ἴο πε ριϊεβίῃοοῦ οὔ ἴὸ δὴν 
Βρεςΐδὶ ψόοῦκ (Εχοά. χχχ, 30; 7ετ. ἱ. 5; 
7]οδη χ. 36. ΤἈγουρῇ τῆς Ο.Τ. ςετε- 
τηοηΐδὶ ἴδε ψν δος Ρεορίε νεῖε ἴῆυβ 

οι, 8εῖ ἀρασὶ ἴο αοά, δάπιϊιιεὰ 
ἴο Ηἰβ ννογϑῃῆϊρ. ἴπ ἢ 8 Ερίβεῖς τῆς ννογὰ 
8 υϑεὰ νντῆ πιυςὺ οὗ τῆς ΟΟΥΤ. ἰάελ οἱεαν- 
ἱηρ ἴο ἱξ, δηὰ ἰ8 οἔϊζεη γαῖῃες δαυϊναϊεηΐ ἴο 
δῖ Ψψὰ υπἀειβιληα ὈΥ “ ᾿υβε ιν ̓"᾿ τπδη 
ἴο “βαηοιν". Οὗ χ. το. [τ βἰρηϊδεδβ 
τῆδι νυν ἢ ΘΌΔΟΙ ΕΒ πιεη ἴὸ ἀρργοδςῇ αοά, 
Βυιϊ (2) ἱξ ἰβ ἱπ Ν. Τ. πιοῖς δηὰ τηογε ἔεϊ 
τῆδῖ τὸ [5 ΟὨΪΥ ὉῪ Ρυτὶ βοδίίοη οὗ σμαγαςοῖεσς 
τῆεῃ οδη ὃε βεῖ δραζσῖ ίοσ (οὰ, 8ὸ ἴπδῖ [8 
δίρμετν πιεδηΐπῷ 4150 διῖδοῃεβ ἴο πε νογά. 
[π τῆς ρῥγεβεηῖ νέτβς ἁγιάζων ἱπιτοάυςεβ 
ἴδε ῥγίεβεῖγ ἰἄςα, επἰδγρεά ὑροη ἰῃ νετζ. 17. 
ἐξ ἑνὸς πάντες “411 οἴοπε". ὙΠεῖε 
8 πιυςἢ ἴο Ὀε 8βαϊ4 ἰογ (δἱνίη᾽ 8 ἱπίεγργο- 
τλτίοη “ οἵ οπε παῖαγε,᾽" ογ Οδρρε !ι8᾽ “ οὗὨ 
ΟἿΣ ΟΟΠΊΠΊΟΙ τηΔ88 ". Οετίδιην ΒΙΘεἶκ 8 
τεάβοῃ ἔοσ τεϊεοιίηρ βυςἢ τεπάεσίηρ--- 
ἴδαῖ ἐξ οδη οἷν βίρηϊ εν ογὶ βίη, ἰδ ἰπσοτῖ- 
τεςῖ. “Οτεεῖς οἔϊεη τ.665 πε ρτεροβιτἰοηβ 
οὗ οτἰρίη (ἐκ, ἀπό) ννῆεδη ννε Ῥγείεσ ἴποβε 
οἵ ροβίτίοη οὐ ἀϊγεςτίοη, 48 ἰπ ἐξ ἄπροσ- 
δοκήτον, οη ἃ δκυάδάεη, ἐξ ἀφανοῦς, ἴῃ ἃ 
ἄουδι, ἐκ μιᾶς χειρός, ννἱϊἢ οης παπάὰ " 
ἔν σται οἡ Οκοοῤλ., ᾿ἴηα 70). ἴῃ Ν.Τ. 
κ εαυςην ἐχργεβδβεβ [με ΡΑΓῪ Οἵ οἶδ 88 

ἴο ΒΟ οπα δεϊοηρβ (70. 111. 31). Απά 
ε΄. τ Οοτ. χ. 17. ἴἰ πλῖρς Ὀ6 υτρεά ἔτοπι 
χί. 12 ἴμαι (πϊβ8 νυτίϊες δδά ἢς πιεᾶηὶ 
βτοπίαβο νου πᾶνε βαϊά ἀφ᾽ ἑνός. 
ἐνεσίμεῖεββ τῆς πιειπὶῃρ δεεπ8 ἴο ὃς 

“οὗ οπς λίπε", ὙὍῆε πολλοὺς υἱοὺς 
οἵ νεῖ. 1ο, δηὰ δε δι᾽ ἣν αἰτίαν νν»ηΐο 
ζοϊοννΒ τηλίε ἴον τπὶβ βεπβε. Απὰ ἴδε 
διρυτηεηῖ οἵ νεζ. 14, (μαὶ Ῥεσδυδβε ΟἾτγίβὲ 
ΨΆ5 ὈΙΟΙ͂ΠΕΙ ἴὸ τε Ηε τπῃεγείοσγε ἰοοῖς 
βεβῇ, ὑτονεβ ἴπδλι ἐξ ἑνὸς οαπποῖ πιεᾶῃ 
“οὗ οπε πδῖυσε᾽. Τῇε ἔδει [δι Ηε δηά 
πον σε ἐξ ἑνὸς 18 τῆς στουπά οἵ Ηἰ8 
ἰηορατηδίίοη. Ηε ννὰβ ϑοη δηὰ Βζοῖδεγ 
Ὀεΐοτε ἀρρεαγίηρ οπ εἀγτῖῃ. Τῆς ψογάὰβ 
ἀπεὲπ ολη ΟΠΙΥ τεᾶπ πὶ ἴπῈ “ ΠΊΔΗΥ͂ 
8.8 ΨΏΟ ἃζς (0 ὃὈς ὕὑγτουρῃὶ ἴὸ βίογυ 
δηὰ τῆς “ 80η" νδο ᾿ἰεαὰβ ἔπεπὶ ἅτε οὗ 
ους ρᾶτεηίδρε. Τῆς δβοηβῃΐρ ἰῃ ὈοΙα 

ολδεβ ἰοοκβ ἴο ἴπῸ βδίης Ἐδίμεσ, δηὰ 
ἀερεηάβ οὐ Ηἰπι δηά ἰβ βυδ͵εςιὶ το ἴδε 
βᾶτηε αν οἵ ονεάδίεηςε δηά ἀενεϊορπιεηῖ. 
Βυῖ ν δὶ Εδίδεγ 18 τηεδηὶ ἡ Νοῖ Αἀδπη) 
(Βεζα, Ηοΐτηαπη, εἰς); Ννεῖββ δγρυεξ. 
ΒΓΟΠΡΙΥ ἴοσ Αὐγαμδιη, ἀρρεαδιίπρ ἴο νεσ. 
16 δηὰ οἵἷποῖ οοπίἀδγδίίοπβ; ὃυϊ (δε. 
ἔλοϊ πὲ ἴῃ νεῖ. 14 ἴῃς ἱποαγηδίίοη ἰβ 
ἐτολῖς ἃ ἃ5 4 γεςμΐέ οἵ τῆς δγοϊδβεοιμοοά, 
δες Π18 ἴο ἰηνοῖνε ἴδ τῷ ννὲ πλιδὲ υη ἀετείδλπά. 
ται αοά ἰ5β πηεᾶπε ; ἴπδὲ Ὀείοτα {πε ἱποᾶσ- 
ηαϊίοη Οἤγίβὲ τεςορηϊϑεά Ηἰ8 Ὀγτοιβεσῃποοά. 
“Οπ τῆϊ8 δοοουηι, Ὀεσδυβε Ηἰβ ρδτεπίαρε 
8 ἴῃς βᾶπης, " Ης 8 ποῖ δβῃαπηςὰ το οδἱ] 
τῆεπι Ὀγοίῃεῖ ". Ηες πιρῃιϊ ἢᾶνε δεθη 
ἐεχρεςῖεά το βησίπκ ἔσγοπι ἴῆοβε ψνῇο δδὰ 
80 δε] ϊεά {πεῖς ΠὶρὮ οτὶ σὶπ, ογ δἱ ἴδε Ὀεβδὶ 
ἴο πῆονς δπΊοηρ ἴδεπὶ ννἱἢ τῆς ΚίηαΙΥ 
βυρατίοῦ Ῥγοξζεββϑίοπδίϊβπι οὗ ἃ βυγβθοῃ 
ΨὯΟ επίεγβ ἴῃ6 νγΑγά οἵ Δη Ποβρίιδὶ βο] εἶ 
ἴο Πε8], ποῖ ἴο ᾿ἵνε ἔδεγε; δυϊ Ηδ ςο] ἰπλβ. 
ΤΔΕΠ 48 δἰβ κΚίῃ ἀπά οπ (8 ὕαβε8 Ηἰΐβ 
δοιίοη (εἶ. χὶ. 16). 

νεῖ. 12. ἴἷπ ρτοοί ἴπδὲ Ηε ἰβ ποῖ. 
Δϑῃδιηθὰ τὸ ἴϑδκε Π'8 ρίδος ἀπιοηρ τὭεῃ 
858 ἃ ὑτοῖπεσς ἴἄγες ραββαρεβ δὲ δάδυςεςά 
ίτοτα ἴῃς ΟΟΤ. ἴπ Ὑ δίκα τη ϊ5 τεϊδιϊοπβδίρ' 
ἷ8 ἱπηρ!εἄ. ὙΠεβε ραβϑβᾶρεβ ἅτε 80 ᾿οῆ- 
βάδην δβϑυτηεᾶ ἴὸ Ὀς Μεββίδηϊς παῖ 
πεν ἂζε αιοϊεά 458 βροκεὴ ὃν ΟἾσίβι 
Ηἰπιβεϊῇ, ὙΠε ἕλος ἐπὶ νογάβ. 
οὗ ]εβ85 βροκοθ ννῆϊ!ς ΗςἜς ᾿ἱνεά ου 
ελεῖῦ ὅτ ποῖ αυοῖϊεά οδη βολγοεῖν ὃς 
δοΤερίοἁ 48 ργοοῖ ἴπδὶ ἴῃς ἀοβρεῖβ νγεσε: 
ποῖ ἴω δχίβίεπος ἤδη ἴπ|85 Εριβ6]6 ννδβ. 
νυτϊτεπ, ἔος ἄνθη δῆσσ ἴῃς τηϊάάϊε οἵ τῃὰ 
δεοοηὰ οσεηίυγγ, ἴῃς Ο.Τ΄. ννᾶβ 5811} τῆς. 
“ ϑογίρίυτε" οὗἠἨ ἁ ἑτῆε ΟὨγβιίαη Οδυτοῇ. 
Τῆς ἢγοι αυοίατίοη 5 οτὰ ἴπε τνεηῖν-. 
βεοοπὰ Ῥβαΐπὶ ἀρρίϊεά τὸ Ηϊπιβοῖῦ ὃν 
το Γοτά οη ἑὰς, «ἴοεῦ, Τῆς ΧΧ 
Ἰγήσομαι ἰ5 αἰτεγεά ἰὸ ἀπαγγελῶ, ΤῊε 

βἰξηϊπολπι νογάβ ἰῃ ἴῃς ἢτβὲ οἴδυβε ἅτε 
τοῖς ἀδελφοῖς γον; δηὰ τς βἰρηίβοδηςε: 
οΟΥὗἨ ἴῃς ϑεςοπὰ οἴδλυβε Ἴοηβίβίβ ἰπ ἴῃ8 
τεργεβεηϊδιίοη οὗ ἴπε Μεββίδῃ ἃ8 (δἰκίπρ 
Ῥαζὶ ἴπ τῆς τσογολὲῤ οΓ Οοὰ ἱπ ἴῃς οοη- 
δτεραϊίίοη. ΤῊϊβΒ '5 οπα ραγίίου δ ἔογπῃ 
ἰπ ν»Ἰή ἢ Ηἰ8 Ὀσοϊμεγῃοοά τδηϊεβιβ ἰἴ5ς6 1. 
Ἐοτ τῇς ραβϑαρεβ οἰϊεὰ ποῖ πιεγεῖν δθῖγαι 
πε ὑτγοϊδεσῃοοά, δυῖ αἷβο ἊἼχβιδίς [ἰἴ5. 
τερ ΠῪ ἴῃ ἔπε ρατιοϊραϊίοη Ὁγ ἴπε Μεββίδῃ 
οὗ πΒυπηδη σοπάϊεοη8. 

Ψψεῖ. 13. Τῆς ὑνὸ φαυοίδιίοηϑβ οἰτεὰ ἰπ, 
ἴδε τιἰγεδεη ἢ νεῦβε ἀγα ἔγοπι 188. νἱϊῖ. 17, 
18. ὙΠοτε ἴΠοῪ ἅγε οοητίηυουβ, πετε πεν 
ἃτε βερδγδίε! Υ ἱπιγσοάυςςά, δας Ὀγ ἴδε: 
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αὐτῷ ̓. 13. ' Καὶ πάλιν, ““᾿Ιδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παιδία ἅ μοι ἔδωκεν 1 Ἐτα. νἱ!!. δι 
ὁ Θεός". 
αἵματος, καὶ αὐτὸς παραπλησίως μετέσχε τῶν αὐτῶν, ἵνα διὰ τ1:, 14. 

]οδη. 
14. ἢ Ἐπεὶ οὖν τὰ παιδία κεκοινώνηκε σαρκὸς καὶ χ. 29, εἰ 

. 6, 9, 

τοῦ θανάτου καταργήσῃ τὸν τὸ κράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου, ας πννρον 8; Οεε. 
χὐϊ. 14} 
δα. 

14: Σ Οος. χν. 54,55; ΡΒ]. ἰϊ.γ); να ἱ. το. 

17. ἴῃ ΚΙ, ἔ, νρεῖε; αἰματ΄ κ΄ σαρκος ἴῃ ἡ ΒΟΏΕΜΡ, 17, 37, 47, 137. 

υδυδὶ καὶ πάλιν, Ὀεοδυδε {πεν δεῖνα ἴο 
τίη οὐδ ἴνο ἀϊδιίπος ροϊηϊβ. ἴῃ ἴῃς 
Βεβὲ, ἴῃς Μεββὶ δὴ υἱΐετβ ἢ15 ἴγυδὲ ἰῃ αοά, 
δηᾶ τΠεσθῦν ἐΠπβιταῖεβ Ηἰΐ8 βοπβῆΐρ δηά 
Ῥτοιϊδβετμβοοά νυ πιδη. [ἱκεῸ 411 πιεη 
Ἠς ἰβ ἀδερεηάθεης οὐ αοά. Αβ8 Οαϊνίῃ 
ΒΑΥΒ: “ δῖποε Ηδς ἀδρεπᾶβ οὐ (πε αἱά οὗ 
αοά Ηἰ3 ςοπάϊείοα ἢα8 σοτητμηἰΥ ἢ 
οὐτϑ᾽᾽. [Ιπ ἴῃς βεοοπὰ ρατέ, ἰδοὺ ἐγὼ ποῖ 
ΟὨΪΥ ο818 δεϊεπείοη τὸ Η! τ)861} 45 οἰοβεῖν 
Δδβοοίδιεἁ ψἱτἢ τῆς παιδία; δυὶ 4180, 
85 ΔΝ εἶδ τη ϊηῖκβ, ἱπεϊπιδῖεβ Ηἰβ γεδάϊπεββ 
ἴο οὔεΥ,. 88 ἢ “Ηετε δὴ 1". Ταῖβ 
οδεάϊεπος Ηε βἤδγεβ ὑἱἱἢ πόδε ννμοπὶ 
αοὰἃ δ48 οοπιτηἰοὰ ἴο Ηἰβ οατε, αοά᾽β 
παιδία ἀπά Ηἰἷδ8 Ὀτοίμετβ. Ολ 70. νἱ. 37, 
39, χνὶΐ. ΣΙ. 

νν. 14-ΑΆ6.0ἁ ὙΠῖβ βανίηρ Ὀγοϊμεγβοοά 
ἱηνοϊνεά ἱποαγπαϊίοη δηὰ ἄδεαῖῃ. Ἐὸοσ, 
88 ἰξ πᾶβ8 Ἔνθῖ δεθη τῆς σοπιπιοη ἰοὶ οὗ 
τῆς παιδία ἰο ᾿ἰἵνε υὑπάες ἴπε σοπάϊεϊοπ5 
ἱπιροβεὰ ὉῪ βεβῃ δπά Ὀ]οοά, βυυδήεοὶ ἴοὸ 
ἱπενιιαδῖε ἀϊδβοϊυκίοη δηά τῆς βῃσι κί ρ8 
ἃηά ψελκπεββεβ Ἴςοπδβεαυεηὶ, Ηε δἷ80, 
τηῖ86 Θοη οἵ ἀοά, Ηἰπιεεῖ (καὶ αὐτὸς) 
βῃασεὰά ἢ ποῖ ἴῃ {πεῖς ἰΔεπΈοδὶ 
παῖυτο, ἴῆυ8 τηακίην Ηἰπιθεῖ Πἰδοϊὶς τὸ 
ἀεαῖῃ; Ηἰβ ἱπιεπιίοη ξείηρ ἴδαὲ ὃγῪ 
ἁγίης Ης πιίρῃε τεηάεσ Πδττηΐεββ Ὠΐπὶ 
τῆι υϑοὰ ἀεδίῃ 48 ἃ ἰεστοσ, ἀπά ἴδπι8 
ἀεῖϊνες ἴοτὶ βίανοσν ἴβοβϑὲ Ψῆο πδά 
δβυδετεὰ ἀφδῖῃ τὸ τιυΐς {πεὶγ [Π{Ὸὸὶ δηὰ 
Ἰϊνεὰ ἰῃ ρῬεγρεῖυδλὶ ἀγεδά. κεκοινώνηκεν 
“6,0 μετέσχεν ρετί. ἀπὰ δοτ.; ἴδε ὁπε 
Ροϊπεηρ ἴο ἴῃς οοπηπλοη ἰοὶ ννὨϊ ἢ ἴῃς 
παιδία ᾿ᾶνε Σἰννᾶγβ βῃαγεὰ, αἵματος καὶ 
σαρκός; υϑ0.411Υ (Ὀυις τοὶ αἰνναγδ, ἘΡΏ. νὶ. 
12) ἱπνεγιεὰ δηὰ ἀεποιίπρ Ὠυπιδη πδίυγα 
ἰη ἰδ ψεΕΆΚπαβ8 δηὰ [ΔΌΣ ΠΥ ἴοὸ ἄδοδν 
(Θα]. ἱ. 16, εἰς., ἀπά εβρεοίδιν σ᾿ Οοσ. 
χν. 50); ἴῃς οἴδετ, ἐχργαββίηρ ἴῃς οπὲ 
οὶ οὐ Ομσίϑε ὉῪ νηοῦ Ης Ὀεοδηια ἃ 
βδατοσ τ πλεη ἰπ 1815 ννεαῖ οοπάϊτίοη. 
Ηε ραγίοοϊκ, Ῥὰϊ ἄοεβ ὔοὶ πον ραγίδκε. 
[ννεϊβιείη αυοῖε8 ἴοι Ῥοΐγδεπυβ ταὶ 
ΟΒδδείδβ εὐὐοϊηεά ἄροη Πίβ βοϊ ἀΐθγβ ν ἤθη 
δῦουϊ ἴο δῆρᾶρε ἰῃ ὈδΈς ὯΣ ἀπηκ οὐ μὰ 
ἘὨΘΠΊΥ 88 ρώποις αἱ καὶ κα 
ἔχουσιν καὶ τῆς αὐτῆς φύσεως ἡμῖν 
κεκοινωνηκόσι.) Τηΐ8 ὨυπΊλη πδίυτε 
ΟὨγῖϑε δββυπιεὰ παραπλησίωφ, 1 ἢ 

ΟΠ τγυβοβίοπι ἱπιεγργεῖβ, οὐ φαντασίᾳ οὐδὲ 
εἰκόνι ἀλλ᾽ ἀληθείᾳ. Ιὑ πιεᾶπ8 ποὶ 
τ ΘΓεΪν “ἷπ [κὰ πιᾶπηδσ," δὺῖ “ἴῃ 
ΔΌβοϊυϊεῖν τῇς βᾶτηθ πιδηπαῦ᾽; 88 ἰπ 
Αττίδη νἱϊ. σ, 9, σὺ δὲ ἄνθρωπος ὧν, 
παραπλήσιος τοῖς ἄλλοις, Ἡετοά, [1]. 
ΙΟ4, εδὸν παραπλησίως “Δἰπιοκὶ 
ἰάεπεῖςα]""; 8ες αἷβδο Ὀϊοά. ϑίς., ν. 45. 
τῶν αὐτῶν, ἱἐ.ε., Ὀϊοοά δηά ἢἤεδῃ. 
Τῆς ρυγροβς οὗ (πε ἱποδγπδίίοη 18 6χ- 

εβδεαὰ ἴῃ ἴῃς ννοτάβ ἵνα διὰ τοῦ 
γνάτον . . . ἦσαν δουλίας. Ης ἴοοῖκ 

βεβὰ ἰδαὶ Ηδ ταῖρμὶ ἀϊε, ἀπά 80 ἀδϑίσου 
ποῖ ἀεδῖῃ Ὀὰὲ Πὶπὶ τπᾶὶ δὰ ἴπε ρονγεσ 
οὗ ἀεδῖῃ, δπὰ ἀεϊίνεσ, εἴς. Τῆς ἀουδῖθ 
οὈ͵εοῖ πᾶν ὃς οοπδίἀετεά 88 οπα, ἴδε 
ἀεΐεαι οἵ τῆς ἄεν!] ἱπνοϊνίηρ πε ἀε- 
Ἰϊνετζᾶπος οὗ ἰποβς ἴῃ Ὀοπᾶδγε. τῇδε 
πιοᾶὴβ Ηε υδεὰ [το Δοοοπλρ ϊϑηῃ ὑδῖ8 
οὔ͵εςι ναβ Ηἰβ ἁγίπρ (διὰ τ΄. θανάτου). 
Ηον ἴῃς ἀεί οὗ ΟἸγίβι πδά τῆς τεβυΐς 
δεῖς δβδογίδεά τὸ ἰϊ, ννὲ γε ἰεδ ἴο Ἴοοῦ- 
εοίυτε; ἴοσ πονῇεσε εἶβε ἰῃ ἴῃς Ἐρίβεϊς 
8 ἴη6 ἀεϊϊνεταπος οὗ πιδὴ ὉΥ ΟἸἾγίβι᾽ 8 
ἀελῖῃ εἰδιεὰ ἰπ δπδίομουβ ἰεστηβ, νε 
τοῦδε ἢγεὶ ἐπάεανους ἴοὸ υπάἀετβιδηά (πα 
ἰοῶβ δεῖς ετηρίογεά. καταργήσῃ: 
“τη ρῆς τεηάοσ ἱπορεγαῦνε " περ γοὴ, 
“τίη ἴο πουρῃε". ϑοχηοι πιεβ “ ἀδ6- 
βίτου ἡ οὐ “ρυῖϊ ἂἃπ επά ἰο᾽ δ8 ἴῃ 
Οοτ. χν. 26 ἔσχατος ἐχθρὸς καταργεῖται 
ὃ θάνατος. τὸντὸ κράτοςξἔχοντα 
τοῦ θανάτου, "δίχα ΨῸ Ππᾶ5 ἴδε 
Ῥονεῖ οὗ ἀεδίῃ, παῖ ἴἰβ, τῇς ἀεν!,᾽" 
τὸν διάβολον (διαβάλλω, 1 5εὶ 
δϑυπάοι, ρυῖ δὲ νδγίδηςθ) υβεὰ ὃν υχχ 

τοτεπᾶες ἩΔΙΌ ἰπ ]οὉ ἰ. “1, ἀπὰ ΖαςὮ. ἰ11., 
εἰς. Σατάν᾽ 15 υδοὰ ἰπ τ Κίηρβ χὶ. [ἴῃ 
Ν.Τ. θοιῃ ἀεείρπδείοηβ οοοὺτγ ἰγεαυςηεῖν. 
Βυκ {δὲ εβἰρηίβοαπος ἔοσ οὺγ ργεβεηΐ ρδ8- 
βᾶρε ᾿ἴεβ ἴῃ ἴῃς ἀεβογίριίοη “" αἰπὶ ΨνΠῸ 
δᾶ8 ἴδε ρονες οἵ ἀδαῖῃ". ἔχειν τὸ 
κράτος ἰδβ οἰαβεῖςα!, ἀπὰ κράτος νὴ Ὦ 
τῆς ρεηίεῖνε ἀεηοῖεβ ἐπε τϑαὶπὶ τυ τμίη 
ψΗϊοἢ οσ ονος ψηΐο τῆς τοῖε ἰ8 ἐχοῖ- 
εἰεεά, 48 Ηεζγοά., [ϊ. 142, τῆς Σάμον τ. 
κράτος. ἴπ οοππεοιίοη υνἱτὰ (Π18. υηὶ- 
νεσβαὶ ΒυπΊιδη ἐχρεσίεπος οὗ ἀδαῖῃ με 868 
88. τηδίρη ἰπῆμεπος, ἀπά τς βιγι κίηρ 
νϊἱβίοπ οἵ Ζεςξ. ἰἰ. βΒῆονγβ ἃ8 ον Βε ἀοεβ 
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Ὁ Τμας, 1, ,4} ἔστι, τὸν διάβολον, 15. " καὶ ἀπαλλάξῃ τούτους, ὅσοι φόβῳ θανάτου 
Ἐσοπ). νἱἱ. 
15. Ἰ διὰ παντὸς τοῦ ζῆν ἔνοχοι ἧσαν δουλείας." 16. οὐ γὰρ δήπου ἀγ- 

1 δονλιας ἰη Ὁ Ὁ Ἑ ἬἪΡ'; δονυλειας 'ἰπ ΑΒΟΏΡ, εἰς., ΕΥ̓ ΚΙΜ. 

80. Ηε Ὀγίῃββ βίῃβ ἴο τεσηετηῦγδηςς, ἢς 
ΔΡΡΕΆΙΒ 85 ἴπε δοουβεσ οὗ ἴλ6 Ὀγεϊῆγεπ, 885 

6. οουηβεὶ ἕοσ {με ργοβεουϊΐοη. Τυβ 
Ὧς οτεδῖθβ ἃ ἔδαι οἵ ἀεαδίῃ, ἃ ἔεασ νυπίο ἢ 
ἰδ οὔς οὗἉ ιἢς πιοϑβὲ πηδγκεὰ ἔξαϊυγεβ οὗ 
Ὁ.Τ. εχρεγίεπος. Βοίῃ ϑοδοειίρεη δηά 
Ννεῦδεῦ ρεοάυοσε ταδἱηΐς 8] βαγίπρβ ννί ἢ 
ἱΠπδίγαῖε ἔἢε ροννεσ οὗ ἃ ἰςραὶ γεϊἱρίοη ἴο 
Ῥιοάυος δεγνὶ ᾿ν διὰ ἔδατ, 8ο ἴδαι τῃς 
πδίυταὶ! ἐχργεββίοη οὗ ἴῃς εν ννᾶβ, “ [ἢ 
τηϊβ 1 ἀεδεῃ ν1}} ποῖ βυθῆῖες ἃ πιδη ἴο ὈἊὲ 
εἰλά"". Ιἴε, ἴῃ εδογῖ, ἢ δἰπ ἀπδο- 
φουηίεά ἴοτ, δηὰ υνἱῖ ἀφαῖῃ νίεννεά 48 
ἴῃς Ρυπίβῃπηεης οὗ δίπ ἴο 'οοκ ἔογινασά ἔο, 
ἷθ. ἃ δονλεία υηννοτῆγ οὗ Οοά 8 8οῃβ. 
ΤΠΙ8 ἱπάεεά ἰβ Ἐχργεββὶν βίδιεά ἰῇ νεῖ. 1:5. 
Τῆς δουλεία νῃϊςἢ ςοπιγαάϊοια τῆς ἰάεα οὗ 
βοῃβῆϊρ ἀπά ρῥγενεηῖβ τε ἵτοτ επιεσίη 
ρου {πεῖς ἀεβείηγ οἵ ἀοτηϊπίοπ ονὸσ δἱ 
τπῖπρα ἰβΒ οςοδδίοηεά ὃν πεῖς δας οὗ 
ὁεδιὴ (φόβῳ, τῃς ἀαιίνε οὗ σαυ56) 48 τ᾿πδὶ 
ὙὨΙΘἢ ἱπιρ 168 τεὐεςίοη Ὁ αοἅ. ΓΑπιοηρ 
τῆς τᾶςεβ ὑγῆοξε σοῃβοίεησς ννὰβ ποῖ εἀυ- 
οαἰεὰ ὃν ἴδε ἴανν, νίεννβ οὗ ἀςαῖῃ νατίεὰ 
δτεδῖγ. ὙΤπεβε νν}}} Ὀε ἔουπά ἰη Θεά άε᾽ 
Ῥλαεάο, Ῥρ. 217, 223 ; ἀπά οἷ, με ορεη- 
ἰῃρ Ῥαγαργαρῇβ οὗ ἴῃς τῃϊγὰ Βοοκ οἵ ἔπε 
Κεῤμδιϊο, Δ5 ψνΕἸ} ἃ8 Ὁ. 330 δηὰ 486 Β. 
Ασιδίοεϊε νι Πῖ8. αϑυδ] βίσγαὶ ρ μείογνναγὰ 
ἔτατικπεββ ρὑγοπουηςοεβ ἀεδίῃ φοβερώτατον. 
Οὐ ἴπε οἵμπεν παπᾶ, τπῆδὴν δεϊιενεὰ 
τεθνάμεναι βέλτιον ἣ βίοτος; Ηερε: 148 
ΜᾺΒ βιγϊεὰ ὁ πεισιθάνατος, ἀηὰ Ὁγ δί5 
Ῥεγβιδείοηβ ἀπὰ οἵἴπεγννίβε βυι οὶ ας Ὀεοδπια 
Ῥορυΐϊλτ; ηὰ ἄεδίῃ νδδβ πο ἰοῃρβεγ 
τοοκοηθά δῃ Ἂνεγϊαβιιηρ 11), δας “τ οτίιπι 
ῥοθυν Ῥαγαῖυπη Ὡοδὶβ εἰ ρετγέυρίυπι ᾽". 

ΟἿγ ἀρρ] σα ῦ]ε το τπς ργεβεπὶ ρδδβᾶρα 
ἰ8 ϑρίποζδ᾽ 5 " ποπῖο ἐὲδὲῦ ἂβ ηἰ1ο τη» 
ὑᾶτλ ἀε πιοτίς οορίταε". ΟΛ᾽ ΡΗϊο, 
νη. σαῤ. ἰἰδέγ, ΜὮΟ αὐυοῖεβ Ευτίρ., 

τίς ἐστι δοῦλος τοῦ θανεῖν ἄφροντις 
ὦν; ΤὨῖΐδ τπεπ ναθ ἴδε θοπάασψε Ὡς ἢ 
«οΠατιδοιεσίβεά τῆς [{{π (διὰ παντὸς τοῦ ζῆν) 
οὗ ἴῆοβα ὑπάετ ἰἢε οἷά ἀϊδρεπβδιίοη ; ἴῃς 
Ὀοῃάλρε ἴῃ ννῃϊς ἢ παν ναῖε μεϊά (ἔνοχοι 
Ξε ἐνεχόμενοι, "" πεῖ ̓" οἵ “ Βουπά,᾽ ““Ξυδ- 
7εοὶ το, βεὲ Ὑπαγεσ, 8.ν.), δηὰ ἴτοπὶ 
ψ Ὡς ἢ ΟΠ τίβι ἀε]νετεά τούτους ὅσοι, ηοἱ 
8 ἰΐ ἰξ ννεσεὲ ἃ γεβισιςϊοὰ πυπιῦογ ν 80 
ψνεγε ἀεϊϊνετεά, ὈὰΣ οἡ ἴδε σοπίγαγυ ἴοὸ 
τοῖς {πὶ τῆς ἀε! νεγᾶηος ννᾶ5 Ἴοεχίεη- 
βῖνε τῇ τῆς Ῥοπάαρε. ἀπαλλάξῃ, υϑεά 
Ἔβρεοίδ!ν οὗ ἐγεείηρ ἴτοπὶ εἰάνεσυ [Ἐχχ. 
τοῦ ῬΏΪΟ ἴῃ δγρζον, δηὰ οΥ, Ιβοογαῖεβ 
οὗτος ἀπήλλαξεν αὐτοὺς τοῦ δέους 

τούτον. Ιἢ ἰῃς Ῥλαεάο τεαυςπεν οὗ 
800] επιδηςὶραῖεά ἔγουῃ ἴπεῈ Ὀοάγ.)] ον 
ἴῆς θοῦ νψτουρδὶ τΠ8 ἀεϊίνεταηος διὰ 
τοῦ θανάτον ςἂπ πον ὃς δηδθινετεῦ; ἀπά 
ἰξ οδῆποὶ ὃς θεῖε δηβυνεγοὰ ἴΠδη ἰῃ τῆς 
ννοτάβ οὗ Βοδετίβοη ϑπ ἢ : “ΤῸ Ὀτεακ 
τ8]8 βυνᾶυ, [εβὺ8 ἴδκαβ "ροη Η πηβε} ἴπδὶ 
τηογῖδὶ ἤεβῃ δπὰᾶ δἱοοὰ το ψῇοβε ἱπβτγηιὶ- 
εἶἴδ8 τῆς ἔεασ οἱ ἄδαιἢ υπάθγ ἴῃς ΟἿ. 
δἰϊδλοῃεβ. Βυῖ Ὡς Ης ρᾶβδεβ ἐπσου ἢ 
811 τἰῆε ψεαίκηεββ οἵ ἤξβθῃϊυ ᾿ἰΐς, δηά, 
δηλ, τπγουρῃ ἀεδίῃ ὑ"5ε1ξ, Ης, ἀπε 
411 οἴδεῖδ, ρζονεβ Ηἰπιβεῖζ ποῖ οὐ 
εἐχοτηρὶ ἔτοῦῦ ἴδε ἔκασ οὐ ἀεδλῖῃ, ὃυϊ 
νἱοϊοτίουβ ονεσ (ες δοουβεσ. Τὸ Ηἰπὶ, 
Ὑ»}Ο ἴῃ Ηἰδβ βίῃ εββπε88 Ἵχρεγ ποῖ ὄνοτν 
ὙΘΆΚΠΘ88 οὗ πιοσίδι γ, πους ἀϊτγίπυ- 
τίοη οὗἉ μὶβ ἀπότγοίκδη βίγεηρίδ οὗ [εἰϊονν- 
δῃϊρ ἢ αοά, ἀδαῖῃ ἰβ ποῖ τπε ἀτγελάεα 
βίρῃ οὗ βεραγδίίοῃ ἔγοπι οά᾽β ρζᾶσε (οὔ. 
νεσ. 7), Ὀαϊ ἃ βῖερ ἴῃ ἢ 5 ἀϊνίηεῖγ ἀρροϊηϊεὰ 
οῶγεεγ; ποῖ βοιηειπίηρ ἰηβιςοιεᾶ οἡ Ηΐπὶ 
ραϊπβὶ Ηἰβ ν"]], θαι ἃ πχεᾶπβ νυ ογ ΌΥ 
(διὰ ἘΠ ρεηίτῖνε) εξ οοπδοϊουξίγ ἀπά 
ἀεοϊσπεά Δοςοοτηρ Ι5πεβ Ηἰβ νοσαῖίοη 48 
ϑανίουσ. Εοσ [818 νἱοἴοτν οὗ [6βϑ8 ἬἼνὲσ 
ἴῆε ἀενὶ], οὐ, νυ ἢ 8 τῆς βαπὶῈ τμίηρ, 
τῆς ἔδαγ οἵ ἀδαΐῃ, πιυδὲ Ἐς ἰάκεη, [ἰκα 
Ἔνεγυ οἵδον ραγὶ οἱ Ηἰβ ννοσκ, ἱπ οοπῆςο- 
ἰἴοη ἢ τς ἰάεα οὗ Ηἰβ νοσδίοῃ 88 
ἨΗεδὰ δηὰ 1,ελάεσς οἵ Ηἰβ ΡΙε. [ἴῃ 
Βῃοτῖ, ννὰ δεὲ πον ψῆδλῖ 185 τηοδηΐ ὉῪ 
Ηἱβ τδβεὶπρ ἀεδιῃ ".70» ευενν πιαη," δῃὰ 
δον τη ἀςαῖῃ συδταηίεεβ ἴπε ρετγέεςι 
ἀοπιίηίοη ἀπά ρίοσυ ἁἀερίοϊεά ἴῃ Ῥβαὶπι 
ν, ΑἹΙ τῆς δυπ !δίίοη δπὰ ἀεδίῃ 
8ῖ6ὲ ᾿ιϑιιβεά ὃν τῇς πεςεβδβίτϊεβ οὗ ἴδῃς 
᾿οΆ8ε6, ἢ οοποϊυάεβ, “ Ἐογ, 8 1 πεεὰ 
βολγοεῖυν βδυ, ἰξ ἰ8β ἢοὶ δῆρεϊβ (ργεβυτωδΌϊυ 
8 1ε8588 δπὰ βρίτίτυδὶ θείη ρβ, πν' 
ἱ, 14) Ης ἰβ ακίηρ ἴῃ παπά, δυὲ ες ἰ5 
τακίπρ ἰθπ δαηὰ Αὐγδμδπ)β βοεὰ (πε 
ἁγίηρ οἰ άγεη οἵ ἃ ἀεδά ἔδι μεσ; “2180 
ἀεγρ είς πθη βιεγθ!οῆς υπὰ ἀυγοῦ Τοάς8- 
ἔυτοῆε ἴῃ Καδοδίβομηξ Ὀεΐδηρεηε Ννεβεη,᾽ 
ΒΙεεκ). δήπον: ἐτεαυσητν ἰῃ οἰ αββίςβ, 
Ὧἂ5 Ρίαιο, Ῥγοίαρογας, 300 Ο. οὐ γὰρ 
δήπον ἐνέτυχες, “᾿ἴογ 1 τᾶν ἰδία ἴξ ἔος 
δταπιςά γου ἢανε ποὲ τηεῖ᾽" (Αῤοΐ., 21 Β). 
τί ποτε λέγει ὁ θεός .. . φάσκων ἐμὲ 
σοφώτατον εἶναι ; οὐ γὰρ ψεύδεταί 
γε, “ ἴοτ, δὲ Δῃγ ταῖς, ἃ8 πεεὰ πδγάϊυ ὃς 
βαϊἃ, ες ἰ8 ποί βαγίηρ ψῇῃδῖ ἰβ υπίγυς"", 
ἐπιλαμβάνεται : “1λγ8 Βο]Ϊά ἴο ΠεΙρ ᾽᾿᾽ οΓ 
δἰ ΠΙΡῚῪ “ βιιςσοῦτγδ,᾽" ν ἢ τῆς ἰάεα οὗἩ τδκ- 
ἰῃξ ἃ Ῥείβοῃ ὑρ ἴο βεεὲ δὶπι ἰἤσουρῃ. ΟΥ 



15---τ7. ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥ͂Σ 269 

γέλων ἐπιλαμβάνεται, ἀλλὰ σπέρματος ᾿Αβραὰμ ἐπιλαμβάνεται. 17. 

“ὅθεν ὥφειλε κατὰ πάντα τοῖς ἀδελφοῖς ὁμοιωθῆναι, ἵνα ἐλεήμων ο ἱν. τ5, εἰ 

γένηται καὶ πιστὸς ἀρχιερεὺς τὰ πρὸς τὸν Θεὸν, εἰς τὸ ἱλάσκεσθαι 

... .« ἐπιλαμβά δὲγο Ἂν ιχ. ἡ μόρα γεται 
τῶν ζητούντων αὐτήν, ἀπὰ τῃς 8. Πο] Δ8ὲ 
οη Αεβοῃ., Ῥεγξς., 742, ὅταν σπεύδῃ τις 
εἰς καλὰ ἣ εἰς κακά, ὁ θεὸς αὐτοῦ 
ἐπιλαμβάνεται. ΟΔδ8:6} 110 νγᾶ8. ἴῃς ἢγϑι 
ἴο Ργοροβε ἴῃς πιεδλπίηρ “ μεῖρ᾿᾽ ἴῃ ρίδος 
ΟΥ̓ "" Αβϑυπὶς ἴῃς πδίυτα οὗ, δηὰ Βεζα 
μανίηρ υτρεὰ τε ἰδίϊεσ ταπάθσίηρ 48 
Ὀείῃρ ἴδαὶ οὗ ἴῆε ἀτεεκ ἐδιμεσβ, σόα 
ΟΠ ἴο ΒΑΥ, “400 πιδρ185 εδί δχϑογδηδα 
Οδβιε!!οηῖβ δυάδαςία ηυϊ ἐπ᾿ . ζοῆ- 
νεγῖς “" οῤῥἐμίαΐηγ,; ποη πιοάο ἐαἾβα, βεά 
εἰίαπι ἱπερία ἱπιεγργειϊδιίοης, εἰς". 1 
Βδβ Ὀεεη βυφρεκίεὰ ἐπαὶ θάνατος τιϊρπὶ 
ΡῈ πε ποπηϊηδῖῖνα ννῃϊο ψου]ά ρῖνε αυἱῖα 
ἃ ξοοά δβεηβε, δυξ 48 Οἤτίβε ἰ8 ἰῆς δυδ]εοῖ 
Ὀοϊῃ οὗ τς ἰογεροίηρ δηὰ οἵ (δε βυς- 
οεοάϊηρ οἰαυδε ἰξ 15 πλοσε Πἰκεῖγ ἴμδὲ ἐπ 18 
Αἰπτπιδίίοη αἰβο ἰδ τηδᾶς οἵ Ηΐπη. [ἰ 18 
ΤογίδίηΪν γοιμδγκαῦϊςε [δὶ ἱπδιεδά οὗ βδυ- 
ἱπᾷ “ Ης ἰᾶγ8 μοϊά οἵ στῆδῃ ἴο ἢεὶρ Ὠϊη,,᾽" 
τῆς νντίϊες βδῃουϊὰ ρίνε ἴῆς ταβιγιοιοὰ 
σπέρματος ᾿Αβ. Νοη ϑοάεπ, ννῇο βυρ- 
Ῥοβεβ ἴῃς Ἐρίβεϊε 8 αὐ ἀγεββεᾶ ἴὸ σ ἐπ |ε5, 
1π|πηκ8 ἴῃς ντίτεγ ἱπιεπὰβ τὸ ργερατγε ἴῃς 
ΨΆΥ ἴος [ἰδ ἱπισοδυςίηρ τ[ῃς ῥγεβϑιμοοά οὗ 
ΟἾγίβε, ἀπά ἴο Ἄβχῃίδις τῆς οἷδῖπὶ οἱ ΟἾσίβ8- 
εἰδηβ ἴο τῆς ΔΙ ΒΙτπηεπὶ οὗ ἴῃς ργορἤδβοῖεβ 
τηδάς ἴο Αδγδῆδηι (ο}. Βοδεγίβοη ϑιὮ), 
Ῥυῖ τηἰ6 ΜΝ εἶδβ Ὀγαπὰβ 88 “εἰπε ἰεεγα 
Αὐδῆυςμε". Ῥεγπαρβ νὲ οαπποὶ ρεῖ 
[υσῖπες ἴδῃ Ἐβιίυβ (οἰτεὰ ὉΥ ΒΙςεεὶ): 
“ επί νοσαιτίοπεπι ἰοία ἢᾶς δορί βίοἷα 
Ῥτυάεηῖες ἀϊβδίπηυϊαι, βῖνες αυοά {ΠΠ|08 
τηεητίο Ηεθδγδεῖβ ρϑγυπὶ ρτδίδ εββεῖ, βῖνα 
ᾳυοά ἰπβεϊξαϊο δὰ0 πο πεοεββαγία "". Οἵ, 
85 ΒΙεεἷκ βαυϑβ, "68 εὐ κί σι βίο δὺβ ἀεπὶ 
Ζνεςκε ἀεβ Βτίεἴεβ ", 

γες. 17. ὅθεν [8ἰχ εἰπιε8 ἴη τΠΐ8 ἘΡρίβ8:16; 
ποῖ υϑεὰ ὃν Ρδυϊ, δυϊ οὐ Αςἰδβ χχνὶ. 19] 
“Ὠογοΐογς," Ὀθσδυβα Ης πλᾶκεβ ἴΠς βεεὰ 
οἵ Αδργαῆαπὶ ἴδε οὔεοὶ οὗ Ηἰ8 βανίηρ 
ψοτκ, ὥφειλεν, “δ ννᾶβ ὑπάεσ δ α- 
ὕοη ", ὀφείλω ἰ8 “υϑεὰ οἵ ἃ ΠεραΒ5Υ 
ἱπιροβεὰ εἰἴμε ὉῪ ἴανν διὰ ἀυτν, οὐ ὉῪ 
τεάϑοῦ, οὐ ὉῪ ἴδε {ἰπ|ὲ8, οὔ ὉΥ ἴῃς 
πδίυτς οὗ ἴ6 πιδίϊεσ υπάεγ οοηδβίάετα- 
ὕοη" (Τμαγετὴ. Ηετσε ἰτ νὰ ἴῃς παίυγε 
οὗ τε οἄβε νὩίοῃ ἱπηροβεὰ τῆς ΟὈ]1- 
Αἰίοη κατὰ πάντα τοῖς ἀδελ- 
φοῖς ὁμοιωθῆναι “το ὃε πιδάς [κα 
Ηἰβ Ὀγοΐδπεγβ ἰπ 811} τεβρεςίβ,᾽" δπά ἴδεγε- 
ἴοτε, 88 Ὀπεγβοβίογη βᾶγ8, ἐτέχθη, 
ἐτ πάντα ἅπερ 

Ης πιυϑὲ δε ἃ 

ν.2, “ 

ἰϊ, γ. 

ἴῃς παοαββάσυ Ὠυτηᾶπ ἐχρεγίεποθβ, ἰοοκ 
δῖ (πίτρβ ἔτοτῃ ἴπε πυπιδη Ροίηϊ οἵ νίενν, 
ἴᾶκε Ηἰ58 ρΐἷαςε ἱπ ἰῆς ογοννὰ ἀπιϊβὲ (πε 
ογάϊπαγυ εἰεπιθηιβ οἵ 16. ἵνα ἱπιτοάυσοεβ 
οἠς ρυγροβα ψὩϊοῦ (Πἰ8 Ἰπογου ἢ ἰποᾶτ- 
πϑιίίοῃ νν88 ἴὸ δεῖνα. [τιν ου]ὰ ρὲ ΟὨγῖδὲ 
ἷπ 4 ῬΡοβίκίοῃη ἴο βυτῃηραῖπίβε ἢ τῆς 
τεπηρίεά πὰ ἔδυ ἰηοίπε Ηἰπὶ ἴο πιᾶκε 
τορι τἰδίίοα ἔοσ πε βδἰη8 οἵ ἴῃς ρεορὶς. 
τοῦ λαοῦ, 4130 ἃ τεϑιτίοϊεά εν 8 ἀεβὶρ- 
πδιῖοπ.] Τῆς Ηἰρῃ- Ρυεβιμοοά ἰδ ἤεσα 
Βτδὶ πιθπιοηςά, δπάᾶ ἱξ ἰ πιεπιϊοπεά 88. 
δὴ οβῆςε ν᾿ ΠΟ ἴμς τεδάεγβ ννεσα 
ἴαταῖασ. ΤῊς νυτίϊες ἄοεβ ποῖ πονν 
εηΐαγσε ὑροη ἴπε οῆοες οὐ ψογκ οὗ ἴδε 
Ρείεβε, δας πιεγεῖν ροίπιβ ἴο οὔς τϑάϊοβδὶ 
ὨΘΟΘΒΒΙΓΥ πδρουοᾷ ὉΥ ρτεἰεβιμβοοά, “πιλκ- 
ἵπρ νγοριἰδοπ ἔος (πῈ βἷπβ οὔ {πα 

ΟρΙε "; δηὰ πε δϑῆγπιβ ἰμαὶ ἱπ οσάεσ ἴο 
ἀο τ (εἰς τὸ) ε πιυϑὲ ὃς τρεγοῖξα] δηὰ 
απ]. ἐλεήμων 48 ννε}} 48 πιστὸς ἰδ 
πδῖυγα!ν ςοπδίπιεά ἢ ἀρχιερεὺς, Δηὰ 
8α8 ἰἔβ τοοὶ ἰπ Εχοὰά. χχίΐ. 27, ἐλεήμων 
γάρ εἶμι, τε ῥτίεβι πηιϑὲ τεργεβεηῖ ἴδε 
Ὀἰνίπε πλϑγου ; ἢα πιυδὲ αἷ8ὸ Ὁς Σ 
Ῥτίπηδσῖγ ἰο αοὰ, 48 ἴῃ ἰϊϊ. 2, δαὶ ἐἘΠεΓΕΌΥ 
Ἐλι 11] το πιθ δπὰ ἴο ὃς (γτυβιεὰ ὃγ {πεῖ 
ἴῃ ἴδε ταρίου ἴῃ νυ μϊο ἢ πε Ἔχαγοίβεβ 88 
δυποιϊίοῃ, τὰ πρὸς τὸν θεόν, (ες ννδοῖε 
αοάννατά τεϊαιϊίοπβ οἵ πδη. Τῆς δχ- 
ταβϑίοθ. ἰβ8 τρίτην ςοππεςῖοά λοι 

τερεὺς, ὉΥ ἱπῃρ!οαἰίοα νυ πίστι 
δηὰ ιν Ἰουσὰ ἰη Εχοά, χνίϊϊ. το, γίνον. 
σὺ τῷ λαῷ τὰ πρὸς τὸν θεὸν. Ἐὸς πελί 
Δηδιορίεβ οὐ ΝΝνεἰδίείη. εἰς τὸ ἱλάσ- 
κεσθαι, ““ἴος ἴδε ρυγροβα οὗ πιδκίηρ ὑτο- 
Ρἰείαιο.ν," εἰς ἱπάϊσαιτίπα (ῃς 5βρεςίαὶ 
βέτροῖς ἴο δε βεγνεά Ὁγν ΟἾ γίβε᾽ Β θεοοπγίηρ 
τίεβε, ἱλάσκομαι (ἱλάσκω 6 ποὶ πιεῖ 

νυ), ἔτοπὶ ἵλαος, Αἰτὶς ἵλεως “ρτο- 
Ῥἰεἰουβ,᾽ “ τηετοῖ τα," πιδαηβ “1 τεηᾶεγ 
τορ του ἴο τγβεῖε". [π τῆς οἰαϑββίοβ ἰΐ 

15 ξο!]οννεα ὃγ τῃς δοουδβαῖίνε οἵ [6 ρεγβοῃ 
Ῥεορίπἰαϊςά, βοπιεϊίπηεβ οὐ ἴπε δηρετγ ἔεϊῖ. 
Ιη ἴῃς ΤυὺΧΧ ἴὸ ὀοουγϑ ἔνεῖνε υἰπιεβ, [μτῖος 

45 ἴῃς (ταπϑἰδιίοη οὗ ἽΒ9. Τῆς οπΐγν 

ἰπβίαπος ἰπ ψῇϊοἢ ἰξ 18 ΟΠ] οννεά ὉΥ δῃ 
δοουβαῖϊνε οὗ τῆς 5δ'π, 88 Ὠεζε, ἰ8β Ρβ. 
᾿χὶν. (ἴχν.) 3, τὰς ἀσεβείας ἡμῶν σὺ 
ἱλάσῃ. [πη τε Ν.Τ., Ὀεβίάθβ ἴῃ ργεβεηὶ 
δϑδᾶρα, ἰξ ΟὨΪΥ οοουτβ ἰῃ Γυκςε χνηΐ. 13, 

ἴπ τῆς ραββίνα ἔοσῃ ἰλάσθητί μοι τῷ. 
ἁμαρτωλῷ, ο΄ 2 Κίηρβ ν. 18. Τβε 
ςοσῃρουπὰ ἔογπιὶ ἐξιλάσκομαι, Δἰ᾿πουρἢ 
ἱξ ἄοεββ ποῖ οἌοςοὺς ἱπ Ν.Τ., 15 τῆοσε ἴτε- 
αυεητν υϑεὰ ἰη τῆς υυχΧΧ τπδη ἴῃς βίταρίε: 
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Ῥ ἰν. τ5, 16. τὰς ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ. 
αἰν. 14, εἰ 

Τὶ. 20, εἰ 
νι. 1, οἱ 
ἰχ. τα; 

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ Ι.. 18---1Π. σΣ. 

18. "ἐν ᾧ γὰρ πέπονθεν αὐτὸς πειρα- 
σθεὶς, δύναται τοῖς πειραζομένοις βοηθῆσαι. 

ΠΙ. τ. "ὍΘΕΝ, ἀδελφοὶ ἅγιοι, κλήσεως ἐπουρανίου μέτοχοι, 
δον ἂν κατανοήσατε τὸν ἀπόστολον καὶ ἀρχιερέα τῆς ὁμολογίας ἡμῶν Χρισ- 
εἰ. 14. 

νεγῦ, δηὰ ἔγοαχ ἰΐϊ8δ οοηβίγυςτίοη 80πΠι6- 
(ίηῷ πιᾶν ὃεὲ ἰεᾶγπῖ. Α8 ἰπ ρῥτγοίδῃβ 
Οτεεκ, ἴεν 18 ἔθ Ποννεά Ὁ δη δοουβαῖϊνε οὗ 
τῇς Ρεγβοη ρῥσγορίτἰδιεά, ἃ8 ἴῃ θη. χχχίϊ, 
20, ννεγε [δοοῦ βαυβ οὗ ἔβαυ ἐξιλάσομαι 
τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐν τοῖς δώροις 
κτλ. ; Ζεοῖ. νἱϊ. 2, ἐξιλάσασθαι τὸν 
Κύριον, ἀπά νὶϊ!. 22, τὸ πρόσωπον 
Κυρίον, αἰδο Μαῖΐι. ἰ. 9. ἴτ ἰ8Β ποννενεσ 
Αἶβο ἰοϊ!οννοὰ ὉΥ δὴ δοουβαῖίνα οὗ τς 
τοίη οἡ δοοουηὶ οὗ ψ Ὡς ργορίκτἰδιίοη 
ἰ8 πεεάδεὰ οὐ νι ϊς ἢ τεαυΐγαβ Ὁ 8οπλα τγἰια 
ΟΓ φιοοεββ ἴο δὲ γεπάεγοά δοςερίδοϊς ἴὸ 
(οά, 88 ἰῃ Εσροΐυδβ. [ἰϊ. 3, 11]. 30; ν. 6, χχ. 
28, εἰς,, ΨΏΘτα ἰξ ἰ8 ἔο!]!οννεὰ Ὁγ ἀδικίαν, 
δηὰ ίας ; δηά ἰη [,δν. χνί. τό, 20, 
33, ᾿νῆογε ἴξ ἰ8 ἐο ονγεὰ ὃγ τὸ ἅγιον, 
τὸ ριον, Δηὰ ἰπ ΕΖεῖκ. χὶν. 20 
ΌΥ τὸν οἶκον. Αἱ ἰελδὲ Ὠϊγέγ-ἔννο εἰπιε8 
ἴῃ [μενϊείςυ5 δίοης ἰξ ἰ8 ἐοἸ]οννεὰ Ὀγ περί, 
ἀεβηίης ἴῃς ρεΐβοῃβ ἔοσ ψψῇοπι ρσορίτιδ- 
ἡπΑὶ ἰ8 πιλάς, περὶ αὐτοῦ ἐξ ι ὃ 
ερεύς οἵ περὶ ς συναγωγῆς, οἵ περὶ 

τῆς ἁμαρτίας ὑμῶν. [Ιη 1818 υδᾶσα ἀδέτε 
ἰ8 ἀρράτγεηιϊ ἃ ἰγδηβίτοη ἔτοπχ τῆς ἰάεα οὗ 
Ῥεοριἰδιίηρ αοά (ν Ὠϊοἢ 81}}} βυγνίνεβ ἴῃ 
τῆς ραϑβεῖνε ἰλάσθητι) ἴο τῃε ἰάεα οἵ 
δχοσίίηρ ϑοπλε ἰπῆπεπος οὐ ἵπδὲ ννῃϊς ἢ 
“28 οὔεηδβίνε ἴο αοά δηὰ ννῃϊοῇ πγυδὲ Ὁ6 
τειλονεά οἵ οἰεδηβθά ἰπ ογάεσγ ἴο ἽἿοη]- 
Ρίειε επίσγαποα ἱπίο Ηἰ8 ἔανουγ. [π τῆς 

ἐβεηὶ ραββαᾶρε ἰξ ἰ8 τὰς ἁμαρτίας τοῦ 
αοῦ ὙὨΙΓἢ βίδα ἰπ ἴῃς Ὧν οὗ τῇς ζ}} 

εχργεββίοη οὗ Οοάβ ἔανουτ, ἀπά ὑροῃ 
τῆοϑε ἐπεγείοσγα ἴῃ ῥγορ πἰδίογυ ἰηῆυδηςς 
οἵ ΟὨτίϑε ἰβ ἴο δε εχεσίεά, [π ννδδὶ 
τηδῆπες ῥγεοίβεϊυ πἰβ ἰ8 ἴο Ὀς δοζοπι- 
ΡΙϊδμεά 8 ποῖ γεῖ βδίϊά. “Τῆς ργεβεηῖ 
ἰηβηϊῖνε ἱλάσκεσθαι πιυβὲ ὃς ποιὶςεά, 
Τῆς οπε (εἴεγη4}) ἂςὲ οἵ Οἤσίδι (ο. χ. 12 
-- 14) ἰ5 Βεσε γεραγάεά ἴῃ 118 οοπιίηυουϑ 
γγοβθηῖ δρρ ἰςδείοη ἴο πλεη (οὐ ς. ν. 1, 2), 
ννεβίοοῖι. (ϑες ἔυγῖδες θη ἱλάσκε 
ἴῃ Β[455, Ογανε., ἢ. 88 ; ̓εἰββπιδηη᾿ 8 Ν με 
Βὲδεϊςἐκά., Ρ. 52; δπιὰ Νεβίοοι᾽8 Εῤίςεϊδ 
9, 5:1. ολπ, ρρ. 83-85.)}) τοῦ λαοῦ τῆς 
διἰδιογίςαὶ ρεορὶς οὐ ἀοά, Αὐγαῆῃδη)β 
βεοᾶ; οἵ. Μαῖῖ. ἱ. 2ι ; Ηδϑ. ἱν. 9, χίϊϊ. 12. 

ψεῖ. 18. ἐν ᾧ γὰρ πέπονθεν.. .. Ηε 
ςοποίυπἀεβ τπἰ8 ραγὶ οὗ δἰβ δγριυπιεπὶ Ὁ 
«χρίαἰηίηρ ἴ[π6 ῥσοῦδββ ὉνῪ ὑγῃῖοἢ ΟἩ γί δι᾽ 8 
θεοοπιίης τῇλῃ πᾶ8 δηβινετεά ἴπε ρυτ- 
Ροβε οἵ πιαικίηρ Ηἰπὶ ἃ πιεγοὶα! δηά 
διε] Ηἰρα Ρχίεβε. Τῆς Ἔδχρίαπαῖίοη 
ἰς “ποῦ ἱρῆαγα πιδὶϊ πλίϑαγὶβ βυσσυγγοῖα 

ἄϊβοο᾽. ἐν ᾧ ἰ5 ΌΥ βοπιε ἰπιεγργείεγβ 
τεβοϊνεά ἱπίο ἐν τούτῳ ὅτι -- ννΠοῦοᾶ8 ; ὉῪ 
οἴδετβ ἱπίο ἐν τούτῳ ὅ -- ννδπετείη ; (ἢς 86- 
ςοπά ςοπδβίγυοοη 848 ςετιδίηϊνυ ἴῃς ἀπιρίετ 
ψδζγδηῖ, 66 σ Ῥεῖ. ᾿ἱ. 12; δ]. ἱ. 8; Εοχ. 
χίν, 22; δυῖ ἴῃς ἰογπλοσ ψίνεβ τἢς δεῖῖες 
βεῆ8ε. [ἰ 15 αἷβδο οοπίββδιεὰ νείμας ἴῃ 6 
ννογὰβ τηεᾶη, ἰπδὶ ΟὨτίϑὲ βυβετεά Ὁγ 
Ὀείῃρ ἰεπιριεά, οὐ ἴπδὶ Ης ννᾶβ ἱετηριεά 
ὃν Ηἰδβ βυϊετίηψβ. Βοιδ βιβιεπιεπίβ οὗ 
φουζδβε δῖε ἴσῃε; δυῖ ἰξ 18 ποὶ δᾶβυ ἴο 
ἀειετηγίης ν Ὡσἢ ἰ8 μετα ἱπιεηδθά. Ατὰ 
τε τεπιριατίοηβ ἴῃς σαυ8ε οὗ ἴδε βυβετ- 
ἰπρ8, οὐ ἴπε βυβετίηρβ ἴῃς Ἴσδυβε οὗ ἴδε 
τεπηριδιίοπβ Τῆς ΑἸ. δπά ἐπε ἘΝ., 
αἷἰδο νεβίοοϊῖε: δηά οἴπεῖβ, ργείες τῆς 
ἔοτιμεσ ; δηᾶ ἔτοπιὶ (ῃς τσοϊδιίοη οὗ ἴδε 
Ῥασγιςὶρίαὶ πειρασθείς ἴο ἴ8ε πιαὶπ νετὺ 

, ΨΉΪΟἢ πδίυγα!ν ἱπάϊςδέεβ τἴἢ 6 
βυβετίη 88 ἴῃς γεβϑυϊὶ οἵ ἴῃς τεπιρίδιίίοη, 
τὴ᾽ῖιβ ψουἹὰ βεεπὶ ἴοὸ θὲ τῆς οοτίεοὶ ἰπ- 
τεγργεϊδιίοη. Βίθεκ, ᾿εἰϊζϑοῦ, ΑἸέογὰ 
δηὰ δανϊἄβοη, βοννενεσ, ὑτεῖεγ (ἢς οἵμιεῖ 
βδεηβε, Αἰίογὰά ἰγδηβίαιΐηρ : “Εοσ Ης 
Ηἰπιβεῖῖ, μανίηρ Ὀεεη ἱετηρίεά, ἴῃ τμδὶ 
ψῆϊοῦ Ης δαί βυβετεά, Ης ἰβ δϑϊε ἴο 
ϑυσοους ἴπεπὶ ἰπδὲ ἂς (πον) ἰεπιριςὰ ",, 
Ῥανιάβοη βαγβ: “ΤΠεβε βυβετὶηρβ δἱ 
ἘνεσΥ ροΐπὶ ογοβϑεὰ ἴῃς ἱπποςεης Ὠυτηδῃ 
ἰπβείπος ἰο Ἄνδᾶς ἴπεπὶ; Ῥὰϊ δείηρ ἰαἱά 
οη Ηἰπι Όγ ἔπε ψΨ|}} οἵ αοά δπηά ἰῃ ραυτ- 
βυᾶπος οἵ Ηἰ8 πίρῇῃ νοσδεϊοη, ἔμοΥ ἔπ 
Ὀεςαπια τεπιριαιίοηβ᾽. Ὦγ. Βγιος βαυβ: 
“ΟΠ γῖβῖ, Πανίηρ ἐαρεπεπςεὰ τειριδιίοῃ 
ἴο ὃς υπίλίεδ το ΗΠ νοσδιίοη ἴῃ ςοη- 
περιίίοη ν ἢ ἀπε Ββυβετίηρβ αγίβίπρ ουϊ 
οὗ ἰξ, ἰ8 δο]ε ἴο βυσοοὺυγ ἴποϑε ψῆο, {κε 
τε Ηεῦτεν ΟὨγβείδηβ, μεῖς ἰοηρίεὰ 
ἰπ δἰ τι αγ νναγβ ἴο ὃ6 ὑπέλι ἘΠ} τὸ τπεὶς 
ΟΠ γί βείδῃ Ἴδη ᾿ς. ὙΤΠς ἱἰηϊετγρτγεϊδιίοη 
[48 πιυςἢ ἰο τεοοπηπιεπᾶ ἰἢ, Ὀυϊ ἃ5. ἴΐ 
1ἰπ||5 τς ἱεπιριδιίοηϑ οὗ ΟΠ γίβι το ἴῆοβε 
ΜΏΪΟἢ ἄτοβα ουὐἱ οὗ Ηἰβ βυβεγίηρ8, ἰὲ 
ΒΟΘΠῚΒ ΒΟΆΓΟΕΙΥ ἴ0 [41] ἰπ 80 τῃπογουρῃὶν 
ἢ τπς σουτβε οὐ τπουρδῖ, Ἔβρεςιδ! 
ὙΠ ν. 17. δύναται, ο΄, ἵν. 16, ν. 2. 

Οπάρτεξ 111. σὉμάΆρτεε Ν. 13.-- 
Ομδρίεβ {ἰϊ. δηά ἰν. 45 δ ἃ8 νεσ. 13, ἔού τῇ 
οὔςε ρᾶγάρτδρῆ. Τῆς ρύγροβε οὔ πε υτίϊεσ 
ἐπ Π18 ρᾶββᾶρε, 88 ἴῃ ἴῃς ἡ ῃο]ς Ἐρίβ:]6, 8 
ἴο ἐποουτᾶρα Πἰ8 τεδάεγϑ ἴῃ {πεῖς αἰ ρίαπος 
το ΟἸγίβε δῃά ἴο βϑανε {πεπὶ ἔγοπὶ δροβίδου 
Σ Ἔχῃϊδίείηρ ΟὨτίβι 28 ἴῃ6 ἤπαὶ πιεάϊαϊοτ. 

Ὧἰβ ΡυγροβΞ ἢῈ δ88 ἴῃ τῆς ἤγβὶ {Ὸ 
Τδδρίοτβ βουρῃϊ ἴο δοῆίενα ὉΥ σοπιρᾶσ- 
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ἱπρ ΟὨτῖβὲ ἢ το8εῈ ννῆο ρῥγενίουβν 
τηράϊαιεὰ Ῥεῖννγεεπ αοά δηὰ στηδη,---ἰῃς 
Ῥιορῃοῖβ Ψῆο βροκε ἴο ἴῃς ἔδλίμεγβ, δηὰ 
ἔπε δηρεῖὶβ Ψγ8ο πιεάϊαϊτεά τῇς αν δηὰ 
είς βυρροβεὰ ἄνεη ἴο ταρυϊδῖε παἴαγε. 
Ηε πον ργοοδεάβ ἴὸ Ἷοπιρᾶγε [6808 νυν τἢ 
δίπι τουηά τννῆοβε ἤᾶπιε ραϊπεγεά 411 τῃδὲ 
τενεϊδιίοη δηὰ ἱερίβἰαιϊίου ἴῃ ννῃϊοῃ τὯε 
7εν πυβῖεά, Μοβεβ νν88 ἔπε ἰάθδὶ πιβάϊ- 
δῖος, ἔδί"Π] ἰπ αἱ (οἀ 8 πουβε. ὕπάει- 
᾿γίηρς Ἔνεη ἔπε ρῥεεβιμοοά οὗ Αδγοῃ ννὰ8 
ἐε ννογὰ οἱ αἀοά ἴο Μοβεβ. Απά γεῖ, 
ὅεε σμδηπεὶ οὗ αοά᾽ 5 νν}}} δὲ. Μοβεβ δὰ 
Ὀεεη, ἢ6 ψγὰβ δυῖϊ ἃ βενᾶπὶ δηὰ ἴῃ ἴῃς 
παῖυγα οὗ τπίηρβ οουἹὰ ποῖ 80 ρεγίες ἰν 
ϑυτρδίῃίβε ννἱτἢ ἀπά ἱπίεγργεῖ τς Ψ}}} οὗ 
Ηἰπι ψποβε ουβε δηὲ δῆίιγβ ἢς δἀπιίηΐβ8- 
τετεά 48 ἴδε ϑοη ψῆο Ηἱἰπιβεὶ  ννὰβ ἰοσὰ οὗ 
τε πουβα. 

Ἡει:δβοτγείοσς διἀ8 8 γεδάετβ ἐποουγαρσα 
τθετηδβεῖνεβ ΕΥ̓ ἴπε Τοηβίἀεγαιίοη οὗ Η 18 
τγαδιννοτιΠπίης885, Ηἰβ σοιηρεΐθηςε ἴὸ 80- 
ΤΟΠΊΡ 8} 411 οὐ β ν1}} σι μετ δηά 
Ὀγίπρ ἴδεπὶ ἴο πεῖς ἀρροϊπιςά ταδὶ. Βυῖ 
τιῖβ βυφρεβίβ ἴο Ηἰπὶ ἴῃ τηθπιοσγδῦ!ς δτεδίς- 
ἄονηπ οὗ (αἰτ ἴῃ τπς ν]δσηαββ μεπεγα- 
τίοπ οἵὗἩ [βγδεῖϊϊεβΊΌ ἀπά ἢς ἐοσίν ἢ 
βέγεηρίπεπβ ἢἰ5 δά πιοπίοη ἴο ἰσυδὲ ΟὨ τί δὶ 
ΌΥ δἀάϊηρ ἴδε τνατηϊηρ ὑνΒῖο ἢ τνα8. 50 
Ἰερίθιν τυτιειεπ ἴῃ τῃς δῖε οὗ ἴοβε ψνῇο 
Ἰεΐς Εσυρὶ υπᾶεσ ἴῃς Ιεδθγβηϊρ οὗ Μοβεδ, 
δυῖ ᾿ψῆοβς (δι [αἰ εἃ Ἐπγουρὰ {πε ρτεδῖ- 
658 οὗ ἴπε νυ. [ἰννβ ποῖ οὐίηρ ἴο 
ΔΩ ἱποοιηρείδπος οἵ (Δ [] βϑῆςθ8β8 ἴῃ 
Μοβεβ ἔπδὲ ἴμεν ἀϊεὰ πὶ τῇς ]οτηε 88 
δηὰ [αἰϊεὰ το τεβοῦ ἴῃς ρτοζηϊβεά ἰδπά. 
[τ ννὰ8 “"“θεοδυβε οὗ ἐμεῖς ὑπο ἐγ ̓" (ἰ1]. 
19. Μοβεβ ννᾶβ [αἰτπέυ! ἴῃ 411} Οαοά' 8 
Ὠουβε, ἴῃ Ἔνεγγεὶηρ τεαυϊγεὰ ἔοσ [Ὡς ρυϊά- 
8ποα δηὰ ρονεγηπΊεηϊ οἱ ἀοά᾽ 5 Ῥεορὶς δηὰ 
ἴον ἴῃς {]ΒΊπιεπε οἱ 411] αοά᾽β ρυτροβε 
ψἢ ἐπαπὶ: Ὀὰϊ ἐνδη ενῖτἢ ἴῃς τηοϑί ἰγυβί- 
ΜΟΥΌΥ ἰεδάεσ τηυοῇ ἀερεπάβ οἡ ἴῃς 
Τοϊϊονγεσ, δηὰ βηίγαηςς ἐο ἴπε ἔα παββ οὗ 
(οὐ β Ὀ]εββίηρ τῦᾶὺ ὃς δατγεά Ὁγ τ{π6 υπ- 
Βείίεξ οὔ τοβε ννο πᾶνε μεαγὰ τῇς ργο- 
παῖδα. Τῆε ρῥτοπ δε ν88 ποὶ τηϊχεὰ ψἱτὰ 
[αἰτἢ ἱπ ἐμεπὶ ἴο νοτ ἰξ οᾶτπε. Βυΐ 
ννδδί Οὗ ἴΠο86 ΒΟ ννεῖε ἰδὰ ἰπ ὃῪ [οβῇυδ ἢ 
Ενεη {πεν ἀϊά ποῖ δηΐϊεῦ ἱπίο οὐ γεβί, 
Ὕπδε ἰ5 ςεγίδίη, ἴος ἴοπρ διε 1 δδιδβ 
εἶπ!ς αοἁ τεπεννεά Ηἰβ ῥγοσηΐβε, βαγίηρ 
“Το-δγν ἰξ γε μεὰγ Ηἰβ νοΐςς, δβαγάεη 
ποῖ γοὺς δεαγίβ". Ἐπίσζαδηςε ἱπίο ἴδε 
Ἰδηὰ, τπεη, ἀϊά ποῖ ἐχβδιδὲ ἴῃς ρζοπιῖβε οὗ 
αοά; τποσὰ τοσηδίηβ ονεσ δηὰ δῦονα δὶ 
επίγδηςε, ἃ τεϑὲ ἕοσ (πε ρεορὶς οὗ ἀοά, 
ἴον “ ψίπουξ υ8,᾽ ἐ.Ζ., νους τς τονοῖδ- 
τίοπ οὗ ἢ γίβε ἴῃς ἔδίῃειβ ἡγεσε ποῖ ρεγίεςϊ, 
τπεῖς θεβὲ ὈΪ ββίηρβ, βυοἢ 45 ἴμεῖς ἰαπὰ, 
Ὀεΐηρ ὃυϊ ἰγρε8 οὗ Ὀείίες τὨΐηρβ ἴο ςοπΊο. 
Τμεγοίοτε ἰεῖ υ8 ρίνε ἀϊίρεηςς ἴο δηῖοι 
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ἱπῖο δι γεβϑῖ, ἔοσ τῆς ννογὰ οἵ σά β ὑγο- 
ταῖδε ἰ8 βϑδιοῃίηρ ; ἂπά, ὃν οὔεσγίπρ 0.8 
τε Ὀεβῖ τΠϊπρΒ ἰπ ἔθ! ον βἢρ νντἢ ἕ , 
ἴς ἀΐβο!οβεβ οὺζ γεδὶ ἀϊβροβίεοη ἀπά δϑηὶ- 
τίεδ. 

ὙΤΠε ρδβδᾶρε [4115 ἰηῖο ἵνο ραγῖξ, ἴῃς 
ἔοττηεγ (ἰδ. 1:-6) Ἂχδι θείης πε ἐγαβι- 
νου ίπεϑϑ οἵ Οἢσίβι, {πε Ἰδτῖοσ (111. γ-ῖν. 
13) οι ρῃαβίβίηρ (6 ὑπρε] εἴ Δηὰ ἀοοτ οὗ 
τῆς νν]ἀετηεδββ σεηδγδίίοη. 
νεγισ. Οθεν, “ ν)ῇηεγείοσς, ἱΠεσουρἢ 

7εβθὺ8β αοά 48 βροίη Ηἰβ ἤπαὶ δπὰ ϑᾶν- 
ἰῃᾳ νοσὰ (ἰ. 1), τῇ Ὀεσοταίηρ ἴῃς Αροβεὶς 
οἵ αοά, ἀπὰ [{ τὰς Βίρῃ ργίεβε 1 βρεᾶκ οἵ 
8 80 βυτηραϊπεῖὶς δηὰ {8} 8] τῃδι ἔος τἰῃς 
8ᾶ κε οὗ οἰεληβίηρ ἴπΠε ρεορίὶε Ης Ὀεςᾶπης 
τοδὴ δηὰ βυβεγοά, [Πδη ““ ςοπϑίάεοσ, εἰς." 
Τδε πιστός οἵ νεῖ. 17 δέχ Κεβ ἴῃς Κεγηῃοῖα 
οΥὗἩὨ τη18 ραγάρτάρῃῇ. Ηδζε ἔος ἴῃς ἔἢγει 
εἶπιε τς ντίϊες ἀεβίσπδίεβ ἢἰβ γαδάθσθ, 
δηὰ ἢς ἄοεβ 80 ἴῃ ἃ ἔογῃ) ρεουϊίασ ἴο ἢἰπι- 
8611 (ἴῃς τεδλάϊηρ ἱπ τ ΤΏεββ. ν. 27 δεῖ 
ἀουδιδι) ἀδελφοὶ ἅγιοι, “ ΟὨτίδβείδη 
δτεῖῆσθη," [ἰτεσα!ν “ Ὀτεέθγαεη οοπδε- 
οταῖεά," βεραγαϊβὰ ἔτοῦιὶ ἴδε ψοστ ἃ δηὰ 
ἀεάϊοαιεὰ το αοά. ΒΙεεῖς χυοῖεβ ἴτοτι 
Ῥηχηδβίῃβ: “ Ἐγδίζεδ 608 νοσδῖ ἴδτη σᾶτπε 
αὐδπὶ βρίγιτα χυὶΐ εχ εοάεπ ρεησγε εγαηῖ"". 
Βαϊ τῆετε ἰβ ΠῸ γϑᾶβοῃ [ὁ δδβίφῃ ἴο 
ἀδελφοὶ Δηγ οἴμες πιεαπίηρ ἴδῃ ἰΐα 
ἀϑυ] Ν Τ. βεῆδε οἵ “ ξ6]Π|ονν- ΟὨ γί βιίδηβ,᾽" 
τ΄. Μαῖι. χχίϊΐ. 8. Βυῖ ἴπεῖα ἰβ ζυγίπες 
βίφηϊῆοδηοε ἰῃ ἴῃς δά ἀϊείοπαὶ κλήσεως 
ἐπουρανίον μέτοχοι, “ρατίδίκετ8 
οὗ ἃ βεάνεηὶν οδ] την " ΤΑ οἷ κεκλημένοι 
τῆς αἰωνίου κληρονομίας, ἰχ. 15) δυρ- 
ξεβιϊεὰ ὃν ἴῃς ἰδίεπὶ σοπιραγίβοη ἴῃ τῆς 
νυτίτοτ᾽ Β πη Ὀεῖννεοη ἴῃς [δγας 1:8 οΔ116ἀ 
το φαγί γ δάνδηϊαρεβ, ἃ ἰδηά, εἴς., Δηὰ 5 
τοδάογβ ὑνῆοβα ἤορεθννεσς ἄχϑά οἡ {πίπρ8 
δῦονθ. “1π τπεὲ νοτζά " πεδνϑηϊγ  ἴῃετα 
ἰβ βιγυοῖὶς ἔογς ἰῆες ἄγβε εἰτγθ, ἰπ τννοσὰβ δὲ 
1εδϑῖ, ἂῃ δῃ  Π6518 οἵ ρτεαὶ ἱτηροτγίδηοα ἴῃ 
πε Ερίδιεϊς, ἴῃδι οὗ (μἰ8 ψογὶὰ δηὰ ἤεᾶνβη, 
ἰῃ οἴδες ννογάβ, [μδὶ οὗ ἴδε πηεγεῖγν τηδίἊ- 
ταὶ δηδ ἰσαπβίεπῖ, δηὰ ἰἣς ἰάθαὶ δηὰ 
δϑϊάϊηρς. Τῆς τδίηρβ οὗ ἴῃ6 νψοσὶ ά γα 
πιδίεσίδῖ, υὑηγθαὶ, ἰταηβίεης : ἴθοβε οὗ 
Πδάνθη ἅγὲ ἰάδδὶ, ἴσιιθ, δἴοσηδαὶ. Ηδανθη 
8 ἴῃς ννοσὶ ἃ οὗἩ γβδ! 68, οὗ τη ρβ τπεη,- 
βεῖνεβδ (ἰχ. 23) οὗ ψῃὶςῃ τῆς τΠίημψβ Πογα 
ἃτα δυΐ “Πορίεβ᾽ " (Πανίἀβοη). κατα- 
γο ήσατε, ““ςοπδιάετ," ““Ὀτίηρ γοὺς 
ταϊηὰ ἴο Ὀεᾶγ ὑροπ, “ οὔϑοσνε 80 845 ἴο 
868 {πε βἰρηϊ βολπος, 48 ἴῃ [ὰΚὸ χὶϊ. 24, 
κατανοήσατε τοὺς κόρακας, ἱπουρῇ ἰξ ἰδ 
ΒΟχγειΠΊ68, 88 ἰπ Αςἰβ χί. 6, χχνυΐϊ. 30, 
υδεά ἱπ ἰϊ8 οἰαββίςδὶ βἜῆβε “ ρεζοείνς "᾿, 
Α ““σοηπίεβδβίοῃ "᾿ ἀοεδβ ποῖ αἰννᾶυβ ἰηνοῖνε 
παι ἰἴ8 βἰρηίϊδοᾶπος ἰβ βεδσ. Οοηϑβίδν 
ἐἰπεητὸν... Ἰησοῦ ν΄“ τῆς Αροβεῖς ἀπά 
Βίρἢ ῥτίοϑε οὗ ους σοηξεβϑίοη, [68ι8,᾽᾿" ὄ ἴπ6 
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Ὁ νεζσ. 5; 
Νυπ). χίὶϊ. 

ς ει. νὶ. 
12 
χν! 

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥ͂Σ ΗΙ. 

τὸν ῖ Ἰησοῦν 2. ἢ" πιστὸν ὄντα τῷ ποιήσαντι αὐτὸν, ὡς καὶ Μωσῆς 2 
ἐν ὅλῳ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ. 4. “ Πλείονος γὰρ δόξης οὗτος ὃ παρὰ Μωσῆν 

{καὶ ἠξίωται, καθ᾽ ὅσον πλείονα τιμὴν ἔχει τοῦ οἴκου ὁ κατασκευάσας 
. 1δ. 

1 Βεϊεῖε Χριστον νἱτὴ ΦΑΒΟΛΌ ΜΡ, 17, 34, 47. 

ἯΜωσης ἱἰπ ΜΑΒΌΕΜ; Μωνσης ἱπ ΟΚΙΙΡ, 17. 

ϑουτος δοξης ἰῃ ΜΑΒΟΘΌΕΡ; δοξης ουτος ΚΙ,Μ. 

δΒίηρ!Εε γίίοῖς δγαςκεῖβ τπε ἵνοὸ ἀεβίρηδ- 
κἰοῃβ δη ἃ Βεηρεὶ ρίνεβ τμεῖγ βεῆβε: “" τὸν 
ἀποστ. εἰπὶ αὶ Ὠεὶ σαυβᾶπιὶ ἀρυὰ πο08 
δρῖξ. τὸν ἀρχ. αυἱ σαυϑᾶπι ποβίγατῃ δρυὰ 
Ῥευπὶ ἀρὶς". Τδεβε ἔνο ἐπποιίοης δπὶ- 
ὕγαος ποῖ τ1ὴ6 ψ ποῖα οὗ ΟΠ τίβι ΒΒ νοτκ, 
δυϊ 411 τπδῖ Ης ἀϊὰ οπ ελτίὰ (οι ἱ. 1- 4). 
Τῆς “τεφυδηῖ υβὲ οὗ ἀποστέλλειν Ὁγ οὐ 
Ιμοτά ἴο ἄεποιῖς τῇς Ἑδίῃετ᾽ 8 πιϊββίοη οὗ 
πε ὅοη δυϊῃοσγίβεβ ἴῃς ργεϑεηῖ δρρ! !ςδοπ 
οἵ ἀπόστολος. [Ιἐ ἰ8 [ῃτουρἢ Ηΐπὶ αοά 
δ48 βροῖεη (Ϊ. 2). Μοββεβ ἰβ πενοσ οδ]εᾶ 
ἀπόστολος (ἃ ννοτά ἰηάεεά ννξϊο ἢ Οσουτα 
οπῖν οὔςς ἱπ ΧΧ) ᾿Ἰπουρῃ ἱπ Εχοά. 1. 
το αοἀἁ βᾶγ8 ἀποστείλω σε πρὸς Φαραώ. 
Βϑοποδιίρεη ἡμοῖεβ ραββϑαβεβθ ἔγοση (ἢς 
Ταϊπηυά ἴῃ Ὡς ἢ τῆς δε Ῥτίεϑι ἰ8 ἰεστηθά 
ἴῃς Αροβίϊς οἵ πχβββθεῆρε οἵ αοά δηά οἵ 
τῆς ϑαπηςάτγίτη, Ὀυὲ [18 18 Ποζα ἱσγεϊενδηΐ. 
καὶ ἀρχιερέα, ἃ τ{π|6Δ ψνΠΐοδ, 88 ἃ 
ΡΙοΑδΙε ἰο [6808, τῆς νυτίξες Ἄχρ  δίηθ τῇ 
ΤΒδρβ. ν.-ν, τῆς ὁμολογίας ἡμῶν, 
“οὗ οὖς σοηΐεββίοῃ,᾽ οἵ, ννῆοπΊὶ ν 6, ἰῃ 
ἀἰϊδιϊποιϊίοη ἔγοπι πιο οὗ οἵδε ἔδι ἢ 8, 
οοηΐαδββ; οπιεΗν πὸ ἄουδιε ἰῃ ἀϊδεϊποιίοη 
ἴτοπὶ ἴῃς ποη- ΟΠ τί βείαπ [ενν8. ὁμολογία, 
858 ἴῃ εἰγπιοί συ ΒΠΟΥΒ, δᾶ π8 “ οὗ οπε 
Βρο ἢ ὙἱΠ,᾿ Παπος τῆδι ἰπ ψὨϊο ἢ πλθη 
ἄρτεε 88 πεῖς οοτηπιοη ογεαδά, τπεὶγ 605- 
“αϑείοη, 8εὲ τεῖ. Α8 Ρεᾶζε γεπηδσκβ: “1 
18:18. πιεδῃβ ργοζεβϑίοη οὗ ἰδίῃ, {ἤθη "τη6 
τελάθιβ δἰγεδν Ἴοηπέεβδ |}|ε818 ἃ8 ἰῇ 
Ρτίεβι, δῃηὰ ῃϊβ ἰβ ποῖ ἃ ἰσυϊ τδυρῆὶ 
τδότὰ ἰη τη 5 ΕΡ 811ς ἴοσ ἴῃς ἤτβε εἰπε." 
[Ὁἄγρζον υοῖεβ ἔγοπῃ ΡῃΐΪο (Ὁ 5ονικ.): 
ὁ μὲν δὴ ς ᾿Αρχιερεὺς τῆς ὁμολογίας, 
δυϊ Βεῖε δηοῖπεγ δβεῆβε 18 ἱηίεπάςά.] 
Ἰησοῦν ἰ8 Δὐἀεά ἰο ρτεςυάς {πε ροξβι- 
ΠΗ οὗ οττοσ. ᾿Ιησοῦς οὐσουτβ ἰῃ [15 
Ἐρίδεϊς πίως εἰπιδβ ὈῪ ἰϊβεῖξ, τπγίςς νυ ἢ 
Χριστός. 
ες. 2. Τῆς οἤπαγαοιεσίβιϊς, οσ ρᾶτγ- 

τἴουϊατ, φυ δ! Βοδιίοη οὗ 7688 ψνῃϊς ἢ 18 ἴὸ 
δΒοΙά τπεὶγ διϊεπείοη ἰ8β Ηἰβ ἰγυβινοσιῃι- 
Π688 οἵ δάεϊγν. πιστὸν ὄντα πιϊρδὶϊ 
Ὅς τεπάδγεἀ “28 Ὀείηρ αἰ τπῖ}". Τῆς 
βάεϊιεν πεῖς ἴῃ νῖενν, που ρ ἱπάϊγες εἶν 
ἴο πιδῃ δηᾶ εποουγαρίηρ ἴῃ πὶ ἴο (Γυβέ, ἰ8 
ἀϊγεσεῖν το Ηἰπὶ ψῆο πιδάε Ηἱπι, 5ς., 
Αροβιῖς δηὰ Ηἰρῃ Ρχίεβι. τῷ ποι ή- 
σαντι αὐτόν. Τῆς οδ]εοιϊίοη υτρεά 
ὃν ΒΙίεεκ, 1υὕπεπιδηη ἂηά ΑἸέοσά ι 

ποιεῖν οΔη. πιελῃ “ΔΡΡροΐηϊ ᾽ ΟἸΪΥ δε π 
{ο]οννοὰ Ὀγ ἵννο δοουδβαῖίνεβ ἰβ ποῖ να]! 
Ὑῆε βεοοηὰ δοουδαῖϊνε τῆδυ ὃς υὑπάει- 
βίοοά ; ἂπά 'π 1: ϑαπι. χὶὶ. 6 ψε ἤπά 
Κύριος ὁ ποιήσας τὸν Μωνσῆν καὶ τὸν 
᾿Ααρών, ν»νοτάδ ννῃϊς ἢ τᾶν ἢᾶνα Ὀεεη ἰπ 
τὰς τυτιτετ᾽β πιὶπά. Τῆς Ατίδη ἰγαπβἰδ- 
τίου, “το Ηἰπὶ τδδὶ ςγοδιεὰ Ηἰπι,᾽" ἰ5 ουὐῖ 
οὗ ρίαςε. Αρροϊπίπιεης ἴο οἷος ἤπάβ 
ἰϊ8 ςοττεἰαῖῖνε ἰῃ ἐαϊ 685, οτεδιίίοη 
ΒΟΆΓΟΕΪΥ βυρ ζεῖ (ῃδἱ ἰάεσα. Τῆς βάε!ττγ 
οὗ [658 18. ΠΠ]υβιταϊεὰ ποὶ ὉΥ ἱποίδεπιβ 
ποῖὰ Ηἰβ 1πθ ποῖ ὉῪ ἴῃς ογονγηΐηρ ργοοῦ 
εἰνεη ἰπ Ηἰβ ἀεαῖῃ, πος 8 ἰξ ἀιρυεά ἔγοπὶ 
τῆς δἀπκιττοὰ ροετίδςςοη 9 οὗ Ηἰ8 σμδζαςιοσ, 
δυϊ ἰῃ δοοοσάδηος ἢ τῃς ρΐδη οὗ πε 
Ἐρίϑβε!]ς ἰξ 18 πηθγεῖν οοπηρασγεά ἴο ἴῃδὲ οὗ 
Μοβεβ, δηὰ ἰϊ8 βυρεσίογιγ 18. ἱπιρὶϊθὰ ἴῃ 
τῆς βυρετίοσιν οἵ τῆς ὅ0ῃ ἰο ἴῃς δεγνδηῖ. 
Ηε ννᾶβ (Αἱ }} “45 αἰδο Μοβεβ ἴῃ δ} 
Ηἰδβ πουδς,᾽ 1818 θείης τς Ἵγονπίηρ ἰη- 
βίδπος οὗ βόε! ἰεβεδεά τὸ Ὁγν αοά 
ΗΪἰπιθεῖῖ, ὃ θεράπων μον Μωνσῆς ἐν ὅλῳ 
τῷ οἴκῳ μον πιστός ἐστι (Νυπι. χίΐ. 7), 
ψνὮετα ἴῃς σοπίεχι ἴσον [6 επλρ 818 
οὐ ὅλῳ. “Τῇε “Πουδε οὗ αἀοά᾽ ἴ5 ἴῃε 
οτραηίβθά βοοίεϊν ἱἰπ πιο Ης ἄννοῖ!β ᾿" 
(Ν»εβίςοι), οὶ τ Τίπι. 1. σ5. ΜΝ εῖβ8. 
βΆγ8 τμδὲ πε ψοτγάβ ἐν ὅλῳ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ 
“ ὩρΟΟΒΒΑΥΪΥ Ὀεϊοηρ᾽" ἴο πιστὸν ὄντα. 
ΤῊΐβ ἰ8 φιεδείοπδῦὶς, θεσδυδε ἴῃς υτίτετ᾽ 5 
ῥῖΡι 8 τηδὲ [ε808 18. δι {Π] ποῖ “ ἰη ᾿" 
ας “ονεσ" ἴδε πουβε οὗ αοά (νετ. 6). 
εν 3. Ὑπε τϑᾶβοη ἰβ πονν πρδίκπο 

ΜῊ 6808 δπὰ Ηἰβ βἀεἰϊεγ βπῃουϊὰ εοἰρβε 
ἰπ τεὶς οοπϑὶ 'εγδτίοη ἴπδι οἵ Μοβεβ. Τπεὲ 
τεᾶβοῃ ἴ8 μι “"τῆϊβ τηδη ̓̓  (οὗτος, “τε 
Ρείβοῃ ΨΏΟ ἰβ8 ἴδε βυθ)εςὶ οἵ ουκς οοη- 
βἰἀετγαιίοη ᾿) “Ὧδ8 Ῥεεη δηὰ ἰ8 ἀεεπιεά 
ΨΟΓΙΩΥ οἵ μτεδίεσ ρίοσυ (' διῃρὶογῖβ 
εἰοτίας,'  υϊς. πλείονος, φυαϊ]!ἰδιῖνε 88 ἰπ 
χὶ. 4) ἴδῃ Μοβεβ, ἱπ ρτορογίίοη 88 ἤἢε 
ταὶ θυ τῆς ποῦθε πᾶ8 πιοῦῈ ποποὺγ 
τῆδη ἴδε πουβε." Ὑδὲ ψεπίεῖνε [Ο]]ονν8 ἐπε 
οοτηραγαῖϊνε πλείονα. Τὰ “ ρτιεδίεσ 
Εἰοτγ" ἰ8 βδεὲὴ ἰπ ἴῃς τῇοσγε ἱπιρογίδης 
Ῥίαςε οοουρίςὰ ὃν Ηἰπι ἴῃ ἴμς ἔα] Ιπηθπὲ 
οὗ αοά᾽ δ ρυζροβε οἵ βαϊνατίου. Τῇηὶβ βίου 
οὗ εβὺ8 ἴδ ἃ8 τηυςἢ ρτεαῖεσ ἴπλπ ἰῃδῖ οὗ 
Μοβεβ, 28 ἴῃς οδυβε ἰβ ρτεδίεγ ἴδῃ ἴῃς 
εἴπεςι, τὰς Ὀυ]Πάος τπλπ τς ουβε. [Τῆς 
Ῥείποίρὶς ἰ8 βιδίεά ὃγ Ρῃΐο (0 Ρίαπέ., 
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αὐτόν 4. ᾿ πᾶς γὰρ οἶκος κατασκευάζεται ὑπό τινος ' ὁ δὲ τὰ πάντα ἁ 4 (οὶ νυ. 

κατασκευάσας, Θεός. 5. "καὶ Μωσῆς μὲν πιστὸς ἐν ὅλῳ τῷ οἴκῳ ἰδ 1." : 

ο. ἐἾθευς, ὐβαάιλη 5 εά., μπρΩ δ 
κτησάμενος κτῆμα τοῦ ματος 
ἀμείνων καὶ τὸ πεποιηκὸς τοῦ γεγονότος, 
δηὰ Ὁγ Μεηδπάεσ δηὰ οἵδπεσ οοτηῖς ροεῖβ 
88 αυοϊεά Ὁγ ]υϑείη (Αῥοί., ἰ. 20) μείζονα 
τὸν δημιουργὸν τοῦ σκεναζομένου. 
νεῖδββ, ονγενεσ, ἰ8δ οὔ ορίπίοῃ ἴῆδι ἰξ ἰ8 
ποῖ ἃ βεῃογαὶ ῥγίποιρία παῖ ἰ5 Ὀείηρ 
βίαϊεά, δυῖ τῃδὶ τοῦ οἶκον τείετβ ἀΐτες εν 
ἴο ἴῃε Βουβε οὗ αο.] ὃ κατασκευάσας 
ἱποιυά68 411} [πὶ θείοηγβ ἴο τῆς ᾿οπιρῖε- 
ἄοηῃ οὗ ἃ δοιυβε, ἔγοπὶ [18 ἱηςερίίοη δηὰ 
Ρίδη ἴῃ τῃ6 πιϊπά οὐ τῆς δγομίϊεος ἴο ἰϊβ 
Ὀυ! της ἀπὰ ξαγηϊβῃϊηρ δηὰ ΔΠ]Πἰπρ νυ τ ἃ 
Βουβεβοϊά. Οτίρίπδιν ἴα ννογὰ πηθδηβ 
ἴο δαυΐρ οἵ ἔωγπίβῃ, κατασκενάζειν τὴν 
οἰκίαν τοῖς σκεύεσιν, Πίος. Γ,. ν. 14. 
80 συμπόσιον κατασ. ΡΔῖο, Κεῤ., 363 
Ο. σκεύεσιν ἰδίοις τὴν ναῦν κατεσκεύα- 
σα, Ὠεπηοβίῃ.. Ῥοίγε., τ2ο8. ὙὭεηος, κα 
οὐγ Μογὰ “ ζγη β ἢ ἢ ΟΥ̓ “Ῥγαραγα," ἰἱΐ 
ἴοοκ τς ννἱάες πγεδηΐπρ οὗ “" πγδϊκίτιρ "" οτ 
“Ῥυάϊηρ ᾿ ογ᾽ “" ῬΡγονιάϊηρ ". Τῆι τὰς 
δὶ ρθυ Πες κατασκ. ἴπε 8ῃ 1 ; ἴδε τηδβοῦ 
κατασ. ἴδε ἴοννεσ. 80 ἱπ Ηεῦ. χί. 7 
κατεσκεύασε κιβωτόν, ς΄. 1: Ῥεῖετς {ἰ]. 
20. (Ευχίδετ, 8βεὲ ϑίερμδπιυβ δπά ΒΙςεί.). 
ἴῃ τῆε ρῥγεβεπὶ νεῖβε ἰὲ πᾶ8 [18 τηοϑὲ 
ςοπιργεπεηβῖίνε πιεδηίηρ, πᾶ ἱποίυε8 
πε ρῥἱδπηΐηρ, θυϊάϊηρ, δηὰ δ]Πἶρ οὗ 
ἴδε δουβε νυν Ταυγηίϊυτε ἀηπὰ ἢ ἃ 
Βουβεμοῖϊ. Τα πουβεποϊά ἴδ ποῖα 
ἀϊγεςεν ἴῃ νίενν ἴδ ἴδε ἤουβα. ΤῊΣ 
ἀγκυτῆεῃί ἰῆνοῖνεβ ταὶ 1εβ8ὺ8 18 ἰάδβη- 
ιἰῆεὰά ἢ τἰδς Ὀυϊάδι οὐἨὨἁ τῆς Ὠοιϊδε, 
ΜΜΏ1Πς ΜΟοβ868 ἰ8 ςοπβίἀετεά ἃ ραγὶ οὗ ἴῃ 8 
δουβ6. [ἢ ἰβ ἴῆε ϑοη (ννῆο ἴῃ ἴθοβε ἰδδὲ 
Ῥᾶγβ ἴδ8 βροκεῆ ἀοά᾽β ψογά ἴὸ πηξη 
τῆτουρἢ τῆς Τρ οὗ [ε80.8), ψνῆο ἰπ ἔογπιοσ 
εἰπιε8 αἰβο 8 1Π|εὰ αοὐ᾽β ρυγροβα ὉΥ 
δυμΠάϊηρ ΗΒ δουδε δηὰ ογεδίηρ ἴοσ Ηἰπὰ 
ἃ ῬΡεορὶς. Απὰ ἰἜβϑὲ {πε τεδάδιβ οἵ 88 
δρίβε]ς βῃουϊὰ οὐ͵δεος παῖ Μοβεδβ ννὰβ 48 
τωυοἢ ἴῃη6 Ὀυϊ]άδτ οἵ τε οἷά 45 [εβϑ08 οὗ 
τῆ6 πεν, τὰς νυτίτες [1 Ἐπεῖς πη ἃ ἔγοπὶ 
τῆς πηδπαρεπιεηὶ οὗ ἴδε βυβίεη οσ ΟΠυγοἢ 
ἴο ἴμε6 οτεδιίοη οἵ ἴξ. 

Μετ. 4. πᾶς γὰρ οἶκος . . . θεός. 
“Ἐς δουβε ἐς δμέϊέ ὃν βοπιβοῆς, 
δὲ Ὡς τῆδλι 01} 411 15 αοά." Ονεῖ δηὰ 
δῦονε {δὲ εἰρῃε σοπάμποι οὗ πε δουβα 
ἵἔδπογα ἰδ ἃ Ὀυϊ]άοτ. ΝῸ Ποιιβα, 20 τοὶ ρίουβ 
ΒγϑιεπΊ, στον οὗἁ ἰἴβεῖζ; ἴἴ ἢ48 ἃ οᾶυ86 ἴῃ 
106 ΜΠ] οὗἨ ὁπα υνῆο 18 στεδίες ἤδη ἰϊ. 
ΤΏετε ἰβ ἃ “" βοπιθοης " δῖ ἴῃε τοοῖ οἵ 81] 
τη ἀρρεᾶγβ ἰῃ Ὠιϑίοσυ. Απὰ ες νῇο 
Ρ᾽δηπεᾶ δηὰ δγουρῆξ ἱπίο θείηρ πάντα, 

ΨΟΙ, ΙΝ. 

Όουι. αν. 15, 18. 

“4}1, νδεῖπες οἱὰ οἵ πεῖν, ἰΒ αἀοά. ΤὩς 
Ρτεβοηῖ ἀενεϊορτηεπί οὗἉ 115 ἀϊνὶπε πουδα 
88 ΜῈ11 28 118 ραβὲ ςοηάϊτίοη δηὰ δαυΐρ- 
τηδηΐ ἰ8 οἵ αἀοά. Απά ΟὨεῖβι, τε ὅοη, 
πδίαγα!ν ἀπὰ ρεγίεςεΥ τεργεβεητίηρ αοά 
οὐ τῇς δυϊάετς, ἀπά ὉΥ ννῶοβε ἀρθηοΥ 
(οὰ οτεδέεά 411 τίη 8 (1. 2) ἰ5 τπεγείογε 
ΨΟΓΙΠΥ οὗ πιο ἤοηοὺγ ἴπᾶπη Μοβαβ. 
Τῆς ατρυπγεηΐ ἰβ ποῖ 80 τῃυοῇ εἰ] ρτῖο Δ] 
88 ἱποοπιρίεϊς, ψδίτἰηρ ἴο ὃῈ βυρρὶε- 
τηδηϊεὰ ὃν τῆς ζΟ]]οννίηρ νεῦϑεβ ἰῃ ὑνῃϊοἢ 
τς τεϊδίοη οὗ ]|εβϑ08 ἴο αοά δπὰ ἴῃς 
τεϊδλιίοη οἵ Μοβεβ ἴο ἴῃς ἤουβα τὰ 
ἐχῃϊδιιεὰ, “1ς ἰ8β ἀγρυεὰ τπδὶ 4 ἤουδε- 
Βοϊά τῆῦβὲ θὲ ἊϑβϑιδὈ] βῃεδ ὉῪ 4 πουδβε- 
Βοϊάδγ; πονν αοά εϑβιδὈ]Π 8ῃεὰ τς απὶ- 
γεῖβε, δπὰ {(πεγείοσα ἢ6 15. ἴῆ6 βιιργεπια 
δΒουβεῃοῖ δες οὗ ἴῃς υπίνετδα! πουβεποὶά 
οσς Οδυγοῦ οἵ αοά, δηὰ ἰπ ἴπδὲ μΒουβεποίὰ 
]εβυ8, ἃ8 Ηἰβ8 ρεγίεςξ γτεργεβδεηιϊδιίνε, 18 
ἐπε εὰ το τεοεῖνα ρίογυ οογγεβροπάϊηρ " 
(Κεπά81}). 

γεῖ. 5. καὶ Μωῦσῆς. . .. Αποῖδογ 
τεᾶϑοῃ ἴοσ εἼχρεοϊίπρ ἴο βπά δάεϊ εν ἰῃ 
7εδὺβ ἀπά ἔογ δβοσιδίηρ ἴο Ηἰπὶ ρτεδῖεσ 

Ἴοτγυ. Μοβεβ νγαβ [δί(πξ] 88 ἃ βετνδηΐ 
τπ ἴῃς Πουβα (ἐν), ΟὨγίβὲ 48 ἃ ὅοῃ οὐ ῦ 
(ἐπὶ) μἰβ Βουϑ6. θεράπων ἀεποίεβ ἃ ἔτεα 
βεγνδηΐ 'ῃ ἂπ Βοπουζδῦϊε ροβίτίοη ἀπά ἰβ 
ἴδε ψογά δρρ]εὰ το Μοβεβ ἱπ Νυπι. χίϊ. 
7. [“Αρυάὰ Ηοπιεζὰπὶ ποίῆθη αϑὲ ποῦ 
ΒΕΙ͂ν 6 δαὰ τηϊηϊβίτοβ βίρηίβοαὶ νοΐμη- 
ἰδγίοβ, ἢδς γῶγο ἄς νὶγίὶϑ ἀϊοίϊζασ ΠΟΌΙ 
ἕξεπεζα πδεΐβ᾽᾽" (ϑίερμδηιβ). [ἰ 18 δβροςῖ- 
ΑΙ υϑεὰ οὗ ἔμοβεὲ Ψῆο βεῦῖνε τῇς ροάϑβ. 
8εε Ριηάδασγ Οἶγηιῤ. ἰ1ϊ. 29.} Βοῖδ τῆς 
βάε!τν δηά με ἱπέεγίιοσ ροβίτοη οἵ Μοβεβ 
ἅτε ἰηἀίοαιτεά ἴῃ τῆς Ψψογάβ νη ὶο ἢ οσουγ 
|κε ἃ τεϊγαίῃ ἰη Ἐχοάυϑβ : " Αςοογάϊηρ ἴὸ 
811 τῇλι τῆς [ογὰ οοπιπιαπάεά, 50 ἀϊά 
Βε᾽. Νοιδίηρ ννὰ8 ἰεῖ ἴο ἢὶβ ονῇ 
ἰηϊεϊδεῖνε ; ἢς δὰ το Ὁς ἱπειγυςιεὦ δηὰ 
ςοπηπιαηάἀδὰ ; δὰ 411 ται ννὰ8 δπιγυβίδὰ 
ἴο δίπι), ἢ6 ἐχεουϊδὰ νἱτἢ δοβοίυις Ἵχαοῖ- 
πε688. ΤὮε ογονηίηρ ρὑγοοῦ οὗ μἰβ πιά! 
ΑΒ ρίνεῃ ἴῃ ἴῃ εχιγαογάϊπδσυ βδοεπα 
[Εχοά, χχχυΐ .), ψβοσε Μοβαβ τοΐυϑεά (ο 
ες ““πιδάβ ἃ ρτεαῖ παῖΐοη ᾿᾿ ἱπ γσοοπὶ οὗ 
1εταεὶ. Ης ἰβ βαϊά ἴο ανε Ὀδϑη ἔδιπδ] 
εἰς μαρτύριον τῶν λαληθησομένων. Τῆς 
τηεδηΐϊηρ 8, ἴῃς τεβεϊπιοην το Πὶ8 ἔα! τἢ- 
δ ηε88 νης αοὐ δά ργοπουποθᾶ ννῶβ 
τῆς φσυαταπῖες οὗ ἴῃς ττυβεοσί 655 οὗ 
1ῆε τεροτὲ ἢε γξᾶνε οἵ νῇαι ἴδε [ογὰ 
αῇδεγινατὰβ βροῖε ἴὸ ῃίωη. ΤῊ Ϊΐβ τηθαπίηρ 
Βεατὴβ ἴο Ὀς ἀεϊοτπιίποά ὉΥ ἰῃς σοπίεχι 
ἴῃ Νυπιδεῖβ χὶϊ. “ΜΥ βεγνδηῖ Μοβεβ 
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ΓΜκει χχίν. αὐτοῦ, ὡς θεράπων, εἰς μαρτύριον τῶν λαληθησομένων " 6. ᾿ Χριστὸς 

εἶ 16, οἰ δὲ, ὡς υἱὸς ἐπὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ, οὗ 1 οἶκός ἐσμεν ἡμεῖς, ἐάνπερ 2 τὴν 
δ “Ὁ σίαν καὶ ΟΥ νἹ]. 

1:6; Ερδ. ἀρρὴ 
τὸ καύχημα τῆς ἐλπίδος μέχρι τέλους βεβαίαν ὃ 

ΠᾺ δι, 3. κατάσχωμεν. 7. " Διὸ, καϑὼς λέγει τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, “ Σήμερον 
1 Στ. 

εἶν 161 
Ῥεϊεσ ϊ. 4. ἔνετ. 15, εἱ ἱν. γ; Ρε. χίν. 7. 

ΤΕ, ἰπ ΜΑΒΟ ; ος ἱπ "Μ, 6, 6γ5" ἀ, ε, {, Να]ρ. (ᾳυδε ἀοπιιδβ ουπιὰϑ π05). 

3 ΤΕ. ἴπ ΜΟΑΟΏΞΕΝ ΚΙ, ; «αν ἰπ δ᾿ ΒΌΕ"ΜΡ, 17, ἃ, ε, ἢ, νυ. 
ΣΆΝΗ ὑγάδοκεῖ μέχρι τελονς βεβαιαν 

τε οἴπει στεδὶ υηςΐδ, 

. 15 [αϊ λα] ἴῃ 411 τὴν δουβε. 1 σόϊ! 
φῥεαὶ ἰο μένε ταουτῃ τὸ πιουϊῃ, ἀρρδγεπεὶῦ 
δηὰ ποὶ ἰπ ἀατὶς βρεεςδεβ." Οτοῖξίυβ 
δΆγ8 “αἰ ρτοπυπίίαγεϊ ρορυΐο δα 4υδς 
Ῥεὺβ εἱ ἀϊςεπάδ χυοᾳυο ἰεπιροτα πιδῃ- 
ἄδῦδι"". ΒΙεεκ δπὰ αν ἄβοη τεΐες ἴδς 
μαρτύριον ἴο Μοβεβ ποῖῖο αοἄἅ. “ἩΗς 
νν»88 ἃ δβεγνδηΐ 707 ἃ ἐδξέἑ νι ̓ν, ἑ.ε., ἴο ῬεῶΣ 
ἰεβείσηοην οὗ ἴδποβε τπίπρβ νης ἢ ἡνεσο ἴὸ 
Ὀε βροΐεῃ, ἑ.4., ἔγοτῃ εἶπιςε ἴο {πε τενεαϊεά, 
Ἐείεσεηος ταῖρμε ὃς τπιδάς ἴο Βαγηδῦδβ 
νἱϊ,, 3, εἰς μαρτ. τῶν φυλῶν. Τῆς 
τηεδηΐὶπρ δἀνοςαίεὰ Ὀγ Οαἰνίη, Ὠε] Πἰζϑοῦ, 
ὙΝεβίοοιι δηὰ οἵβεῖβ ἰβ διίγαςῖῖνε. ΤΕΥ 
υπάετγϑιαπά ἴῃς ννογάβ 45 τείεγγίιηρ ἴο [86 
τοῖπρβ Ὡς ἢ ννεγε ἴο Ὀς βροκεβη ὃν ΟΒείβὲ, 
δηὰ τιμαὶ τῃε ν᾿ βοῖὶς οὐ Μοβεβ᾽ νγογίκ ννᾶϑ 
ἴος ἃ ἰεβειπιοην οἵ ἴδοβε ἐπίπρβ. Τῆυ8 
Μνεβίοοις ἰγαηβίδιεϑ “ ἴοσ ἃ ἰδϑείπηοηυ οὗ 
δε τπηρβ ψΒίο δμουϊὰ ὃς δροίκεῃ ὉῪ 
αοἄ τῃτουρῃ τῃς ργορῃεῖβ δἀπά βπα]ν 
τῆσουρῃ ΟἾτγίϑι". ὙΤΠὶθ ρίνεβ ἃ ἤης 
τληρε ἴὸ πε ᾿νογάβ, θυϊ ἴπε οοπίοχὲ ἰπ 
Νυπίθεῖβ ᾽8 ἀεςίβίνεῖν δραϊηϑι ἰ. ΤΒ6 
ἰάεα βεετηβ ἴο Ὀε ἴπαι Μοβεβ δείηρ δαὶ 
ἃ θεράπων πεεάεά ἃ τεϑιἰπλοπία! ἴο Βῖ8 
Βάεἰγ ται της ρεορὶς πιῖρῃὶ ἐγαβὲ Πΐπι; 
δηὰ «180 ταὶ ες πδὰ πο ἰηϊίατῖινα δαὶ 
«ουἹὰ οπ]ν τεροτὶ ἴο με ρθορίς ἴδε ψογάβ 
δι αοά πιὶρδε βρεακ ἴὸ δῖπι. [πη ςοῦ- 
ἐταϑῖ ἴο [818 ροβίτίοη οἵ Μοβεβ, Χριστὸς 
ὡς υἱὸς ἐπὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ, 
ΟΒτγίδιιβ βάειν να8 τπᾶϊ οὗ “ὁ δοη 
ονοσ πἰ8 ἤουβε᾽". [τ τννγὲ8 ποῖ ἴδε Πάοῖεγ 
ΨΠοἢ Ἐχᾶ  ρετγίοττβ ὑνπδῖ δποῖδες 
οοπητηδπάβ δπὰ ἐδ Β ν ἐπίετβ ἰπο δηὰ 
{1818 Ηἰ8 νν"ἱ]]. 1τ ἰ8 τὰς δά 6! οὗ οπε 
Ψ8ΟῸ δἰ πηβεῖΓ ἰ8 ροββεββεὰ ὃν ἴῃς βᾶπ) 
Ἰονε δηά οοποεῖνεβ ἴδ 6 βᾶπηθ ρυγροβεβ 88 
τῆς Βδίμεγ. Τα ἱπιεγεϑίβ οὐ τὰς πουθα 
δηὰ τῆς ΔΤ Υ ἃτα {πε 8οπ᾽ 8 ἰηϊεγεβδίβ. 
“ΕΝε τε Ηἰβ ὕουδε" δπὰ ἰπ Οἢγῖβὲ μα 
866 ἴῃδι ἰἢς ἰηϊετεδβίβ οὗ αοὐ δηὰ τπδῃ, οἵ 
τῆς ΕΔΙπεῖ ἀπὰ τῆς απ γ ἄγε πε. [6το- 
εἶα αυοῖεβ ἔπ Ἰυγίβοοπδβι δ: ““ δἰίδτα 
νἱνεηϊε ρδίῖτε ἰυπὶ αυοάδτη πηοάο ἄο- 
ταἰϊπυπὶ 6586 γεγυπὶ ρδίεγπδτγαπ ".1] Βαϊ 
118 Βουβε 80 (δἰ δάπι!ηἰβίεγεά ὉΥ 

διὰ ΔΝ εἶἰβ8 γεὐεςῖδβ πε ὑνογάβ ἢ Β. ΑΙ 
58 ἰηδετῖ ἴῃς ννογάβ. ΒΙ εὶς τῃϊπκκβ ἐμεπὶ σεηυΐπε. 

τε ὅοη Ηἰπιβεῖ ἰ5 ἴῃς δοάγυ οἵ ΟΒτίξείδῃ 
Ῥεορίε, οὗ οἶκός ἐσμεν ἡμεῖς, νγε ἅτε 
ἴμοβς οὔ ψνβοσὶ {πὶ8 δάσο! ἰ8 βρεπῖ. 
ΤὨς τεϊδεινε βπάβ ἰΐϊ8Β δηϊεοφάεπς ἰπ 
αὐτοῦ. Τῆς ““Πουδε οἵ Θοά " ἰδ, ἰπ τῃς 
Θοβρεῖβ, τε Τεπηρὶς ; δυῖ ἴῃ τ Ρεῖ. ἱν. 
17 ἃπὰ σ: Τίπ). ἰἰΠ. 15. ἰξ μδ8 ἴῃς βᾶπις 
τηεληΐηρ 85 δεῖα, ἴῃς ρεορίες οὐ Οδυσοι 
οἵ αοὦ, “ὙΜΒοθε βουβε ὅσα γε," δῖ 
ὙΠ ἃ ςοπάϊεϊοη ἐὰν τὴν παρρη- 
σίαν .. . κατάσχωμεν, “ἰΓ Με 
88)4}} πᾶνε μεϊἃ ἔαβε οὔυὖγ οοπβάεπος δηὰ 
ἴπε ρίογγίπρ οὗ ουὖςσ βορε ἥτγπι ἴὸ ἴδε 
επᾶ'΄. Ἐοτ, δβ τῃγουρβουϊ ἴδε Ἐρίξιϊε, 
80 Βεζα, 81] τυγπδ ου ρεγβενεζᾶποθ. παρ- 
ρησία οτίρί πα! “ ταπὶς βρεςςδ," Βεπος 
τὰς Ὀοϊάηεβ5 νος ῥγοπιρίβ ἱ. ΟΥῚ ἵν. 
16, χ. 19, 35; δ0 ἱπ Ραμ! δηὰ ἴοδη. 
καύχημα, ποῖ ἃ8 ἴδε ἔοττη οἵ (ἢς ψογά 
ταῖρι ἱπάϊοδῖς, “τς οὐ͵εςὶ οἵ δοαβῖ- 
ἱπρ," θυξ {πε ἀϊδροβίκίοη ἂϑίη σ Οοσ ν. 6: 
οὐ καλὸν τὸ καύχημα ὑμῶν ἀπηά 2 Οος. 
νυ. 12 μὴν ς ὑμῖν καυχή- 
ματος. 1 Ὰ 1ῆ6. ἱπιετοδδηρε οὗ βρῶσις 
δηὰ βρῶμα ἰπ |ο. ἷἱν. 32, 34, ἀπὰ |4η- 
πῶσίβ, ΗΠ σέ. Οἱ. Ονανι., ᾿ο2ὶ πὰ 1155.] 
ὙνΒβεῖδες ἐλπίδος Ὀεϊοπρβ ἴο Ῥοΐῃ βυδ- 
βίδηςτινεβ ἰ8β ἀουδίδι!. Τῆς ΟἩτγί βεία π᾿ Β 
ΒορΡε οἵ ἃ μβεᾶνεηιϊγ ἰηβεγίίδπος (νεῖ. ἣν οἵ 
Ῥεπεςιςὰ ἐν Βῃῖρ ἢ Οοά, βμουϊὰ ὃς 
80 δυτε ἴμδῖὶ ἴξ οοηβάςπον ργοοϊδὶ πηβ 
ἰδεῖ, ἀπά ἱπβιεδὰ οἵ βείπρ βῃμασηείδοεά 
Βἰοτίεβ ἰπ (πς ἔατυγε ἰξ ἀπεϊςραῖεβ. Απὰ 
1815. αἰττυδδ τηυδὲ Ὀς πιαϊπιαίπεά 
τέλους βεβαίαν, υπεὶ] ἀϊῆσυ! εν πὰ ἰγίδὶ 
8τε ραβὶ δη πορα 848 Ὀεζοπιε ροββεββίοῃ. 
βεβαίαν ἴῃ ἀρτεοπιεπὶ ψἱτ ἴδε τεπιοῖεσ 
βυῤρϑιδηιϊίνα, ὨΙΟΒ τρὶς γίνε ϑοτηα 
οοἷους ἴο ἴῃε ἰάεα ἴδαὶ τῇς εἘχργεββίομ 
τνα8 {πΠπεὰ ἔγοτη νεσ. :ῴ4 δηὰ ἰπβεγις μετα; 
Ῥυϊ ΒΙεεῖς βῆονβ ὈῪ βενεζαὶ ἰπβίδῃοεβ 
τδαῖ [με σοπείγυςτίοη ἰΒ ἱερὶ πηαῖς. 
ΟΠΆΡΤΕΚ [11]. 7-ἱν. 13. Τῆς ρτεδι 

ἰπβίδπος ἴῃ μἰβίοσυ οἵ ἴῃς ἀϊβαβίογ ὩΙΟ ἢ 
δἰϊεηδ (αἰΐυτε οἵ (ἢ ἰβ δἀδυςεά 85 ἃ 
ψΑτηΐπρ ἴο ἴῃς α!τετὶηρ Ηεῦτεννβ, 

Διὸ, “ἩὙΠογείοσα," βῖπος ἰξ 18 Οπἷν Ὁ 
δοίης ἴλϑδι ουὖς σοπβάδησε ἴο ἴδε πᾶ 
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ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, 8. ἢ μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας Β Ἑκοά., 

ὑμῶν, ὡς ἐν τῷ παραπικρασμῷ, κατὰ τὴν ἡμέραν τοῦ πειρασμοῦ ἐν Νυτο, ἀκ. 
τῇ ἐρήμῳ, 9. οὗ ἐπείρασάν με οἱ πατέρες ὑμῶν, ἐδοκίμασάν με,͵ καὶ 

13. 

1 ΤΙΚΟΜΟΌΕΚΙ, Αἱ ρίεγ, ἔ, νρ. ; εν δοκιμασια ψἢ 3 ΑΒΟΌἜΜΡ, 17, 73, 137. 

τπᾶῖ ννὲ οοπιίπυς ἴὸ Ὀ6 τῃ6 ουδὲ οὗ 
Ομ τῖβὲ δηὰ δηΐου Ηἰ8 δ μέ] ονετγϑίρῃῖ, 
εἴ. νεῖ. τ4. Διὸ ννᾶ8 ργορδῦὶν ἱπίεπάςὰ ἴὸ 
Ὀε ἱπηπιοά!αιεὶν τοἸονναά ὉΥῪ ὀλέπετε (νεσ. 
12) ““νβετγείοσας ἴᾶκε ἤεοά," ὃυϊ ἃ 
αυοιϊδιίοη ἰΒ ἱπιτοἀυςεά ἔτοπὶ ῬΒ. χον. 
Ψ ΒΊΟΝ ρονγεξ ἢν ἐπίογοεβ ἴῃς βλέπετε. 
Ογ ἰξ πᾶν ὃς τπδῖ διὸ ςοππεοῖδ ἢ μὴ 
σκληρύνητε, δυῖ ἰἢς )υά!ςϊουβ Ὀταοκειίη 
οὗ τῆς αυοϊδιίοη ὉγΥ ἴῃ6 ΑΟΝ΄ 18 ἴο ὃ6 
τείειτά, ΤΒς αυοιδείοπ ἰδ ἱπιτοδυςεὰ 
Υ ννογάβ ννῃὶς ἢ ἰοπά ννεῖρδι τὸ ἰξ, καθὼς 

λέγει τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἃ ἴοττη οἵ 
οἰϊδείοη ποῖ ἐουπὰ εἰδενῆοεγε ἴῃ Ὄχδςῖν 
6 βδπὶς ἴοστηδ, Ὀυϊ ἰῃ Χ. 15. Μὰ ηά τΠ6 

πε Ἐρίβεϊῖς τῆδὶ (86 ννογάβ οὔ Ηοΐν 
Θογίρίυσε δὲ τείεισεά (ὁ ἴῃς Ὀϊνίπε 
Αὐϊδοτ, ποῖ ἴο τῆς δυτηδη ἰηϑισυπηχεης "ἢ 
(ννεβίοοι). ὍΤῆς Ῥβαϊηι (95) 18 δβογσί δε 
ἴο Ῥανὶὰ ἴῃ ἰν. 7 88 ἰὴ ἴῃε χΧΧ τὸ 8 
οαἰϊεά αἷνος φδῆς τῷ Δανίδ, Αἰτπουρἢ 
ἴῃ τς Ηεῦτεν [ἴ ἰδ ποῖ 80 ἀβογίρεἁ. Τῆς 
αυοϊαιίοη σςοπίδίὶΠ8 νν. 7:11. 

μέρον, "το-δγ᾽ ἰ8 ἰῃ ἴῃς ἤτγβὲ 
ἰπβίδηςς, ἴἢε “τοι ἀλν᾽ ργεβεπὶ ἴο ἴπ6 
ντίτος οὗ τῇς ρβδαὶπι, ἀπά ὄὌὄχργεβδεβ ἴδε 
τδουρῃς ταὶ Οαοά᾽β οἤξεγβ δὰ ποῖ Ῥεδῃ 
ν] άγαννη δἰπουρῇ τεὐεςϊεά Ὁγ το86 ἴὸ 
ΨΒοπὶ ἴπεν Ππδὰ ἴοῆρ ἄρὸ εξ πιδάς. 
Βυι εἰεζβοῦ δάάυςεβ ραββαρεβ ΨΠΟΝ 
βῆονν ἱμαὶ σήμερον ἴῃ τΠἰ8 ᾿581πὶ ννᾺ8 
υπάετβιοοά Ὀγ ἴδε βυπᾷροριια ἰο γεΐδσ ἴὸ 
πε βεοοπά ρτεαὶ ἄδν οἵ τεἀεπιριίοη. 
“ὙΠΟ Βίβίογυ οὗ γεἀδεπιριίίοηυ Κποννβ θυϊ 
οὗ ἵἴψοὸ ριεδὲ τυτηΐπρ ροΐηϊβ, [μαὶ οἵ ἴμ6 
ἔγβε οονεηᾶπὶ δηὰ ἴπαὶ οἵ ἴδε πον" 
( αν άβοη). Απά ψῃδὲ ἴδε ττίτεν ἴο ἔπε 
Ηεῦτενβ ἔδατβ ἰ8Β ἰδαὶ ἴδ6 βεοοῃὰ 
Δηπουποοπηδηΐς ΟὐἨ Ργογηΐίβε πλᾶὺ ὃ6 ἀϊ8- 
τερατἀεὰ 48 τς ἢγβι. Εὐγοα 18 ἰεηξ ἴο 
ἷβ ἔεαγβ ΌῪ ἴῃς ἕδλοϊ τὲ τῆς ἴοσιν γεᾶγβ 
οὗ τὴ6 Μεββίδῃ᾽ Β νναϊξίηρ ἴτοτὴ 30-70 Α.Ὁ.») 
ΨΠαπ Ϊεγυβαῖεπὶ ννὰβ ἴο ὃς ἀεβίτογεά, 
Μεῖα λϑὲ τυηπίηρ οὔἱ. Τῇε ἔδις οἵ τῃς 
εχδβρεζαιίης ἰβεϑοὶ ἰτε8 ἴῃ ἴπ6 ϑ] ἀθγηε 88 
τεοεῖνεά δὴ οτηΐπουβ βἰρηίβοδηςε ἰπ 
Ῥγεβθηος οὗ {πε οδάυγδον οὗ ἴΠ 6 σεηεγαᾶ- 
τίου Ψ ΒΙΟΒ Βαὰ Πεαγὰ {πε νοῖος οὗ Οἤγίβι 
Ηἰπιβεῖε, 
ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσ- 

τε, “γε 5Π411 πεᾶσ Ηἰ5 νοῖςς " (ΚΝ., 
Μαυρβαπ); ποῖ “1 γε Ψ}]} Ποαγκεη τὸ 
ΗΙ8 νοῖςε." ὙὉὍῇῆε β8εηβε ἴ8, “1 αοά 
Βῃουϊὰ δε ρἰεδβεά, δἴετ 80 τωυοῃ ἰπ- 
αἰϊεπτίοη οἡ Οὐκ ρΡᾶγῖ, ἴο δβρεαῖϊς δρδίῃ, 
8εὲ τμαῖ γε ρῖνε Ὠεεὰ το Ηἰπι ",, 

γει. 8. μὴ σκληρύνητε, ἴδε ρτο- 
ΒΙΡίτΟΓΥ βυδ)ιπηςῖῖνε, υ. Βυσίοη, Ρ. 162. 
“Τῆς ἤρυτε ἰβ ἄοτι ἴδε βιϊβεπιπρς ὈῪ 
οοἷά οτ ἀΐβεαλβε, οἱ ψνῆδι ουὐρῆς ἴο δὲ 
ΒΌΡΡΪε δηά ρ᾽ϊδθὶε "" (νϑδιυρῆδη). [Τῆς 
νεγῦ οσςυζδ ἤτϑι ἴῃ ΗἸρροοσζαῖεβ, οὔ, 4:2. 
342. [Ιἐ ἴδ δϑογίδεά ἴο τὸν τράχηλον 
(ευι. χ. 16), τὸν νῶτον (2 Κίπρϑ χνίϊ. 
14), τὴν καρδίαν (Εχοά. ἱν. 21), τὸ 
πνεῦμα (εις. ἰΐ. 30). ϑοπιχειπχε8 ἴπ6 
δαγάεηϊηρ 8 τείεγγεά ἴο ῃς τηδσι, βοιηε- 
εἰπγε8 ἴξ ἰ8 αοἁ 80 ἱπῆϊοϊϑ τς μαγάδηίϊηρ 
88 ἃ Ρυπίβῃιηεπι. Ηδετε ἔπε ροββί δε 
Βαγάδηϊηρ 18 βροκδθη οἵ 88 ἰζ ἰ86 δυπΊδῃ 
βυδ)εςε οουἹὰ ρτενεπὶ ἰϊ, τὰς καρδίας, 
με ψ οἷα ἱππεῦ πιαη. ὡς ἐν τῷ... 
ἐρήμῳ. Ταΐβ5βιδηὰβ ἴῃ ἴῃς ρβδὶπὶ 88 ἴῃς 
τγδηϑίδιίοη οὗ ες Ηεῦτγενν ψὨΙςὮ πιὶρμῖ Ὀς 
τεπάετεά: [“ Ἠδγάεῃ ποῖ γουσ Βεᾶγίβ] 88 δὲ 
Μενίϑαλ, ἃ5 οὐ ἴπε ἀδγ οἵ ήαξεαξκ ἴῃ τῇς 
ΜΠ] ἀοτη 688, ῥεβά λα ὑοιδξ τερτεθέπίσάνυ 
παραπικρασμός Δηά Μδ8. Υ πειρασ- 
μός. ΤΠε τετηρτπρ οὗ αοἄ ὈΥ Ἰπεδεὶ ἱπ ̓ 
δα υυἱ!ἀεγηεββ ἰ8 τεοογάδὰ ἰπ Ἐχοά. χνϊϊ. 
1-7, νῆετα τῃ6 ρίαςς ἰ8 ο4]1εὦ “ ΜΑββδῇῃ 
δηὰ Μεζίρδῃ ". Ὑηὶβ οσουττεά ἴῃ τῇς 
βγϑβῖ γεᾶσ οὔ πε νδηδογίηρβ. παραπικρασ- 
μός ἴα ἐουπὰ οπὶγ ἴῃ 118 Ῥ8]πὶ (απουρῃ 
παραπικραίνειν 8 ἔγεαιεπι) 118. ρίαςς 
δεὶπρ ἰδκεη Ὁγ λοιδόρησις ἰη Εχοά. χνίϊ. 
7 πὰ Ὀγν ἀντιλογία ἰπ Νυπι. χχ. 12. [ἴὲ 
τηδδῃ8 “ εὐ ἰεοτπηεης," “ Ἔχδοοσρδιίοη,᾽" 
“εχαβρεζαίίοη", κατὰ τὴν ἡμέραν 
18 ταπάδσεά ὃν ἴπε Νυΐϊγσαῖς “ βεουηάυπι 
ἀϊεγα,"" τἰρμενγ. [Ιἐ πεᾶπ8 “'᾿δῆἔεσ ἴδε 
τολῃπεσ οἵ {με ὧδν ᾽, Μγ εϑιοοίξ, ποινενοσ, 
Ῥτείεγβ [886 [επΊροσγδὶ 8βεη86. 

νεσ. 9. οὗ ἐπείρασάν με... ., 
“ἐγ Ώεγα γι ΤἈΛΒεῖβ8 ἰετηρτεὰ πγε,᾽᾿ ἑ.6., ἴῃ 
τῆς νη άδγηεββ. Οἰδεῖβ ἰδκε οὗ 88 -- 
Ἔν ἢ ΒΙςΒ,᾽᾿ δἰιγαςιεὰ ἱπῖο σεηϊεῖνε ὉῪ 
πειρασμοῦ. ἐν δοκιμασίᾳ, “ἴῃ 
Ρητεηρ τὴς ἴο ἴμε ργοοῦ", καὶ εἶδον 

τὴ, “πὰ Βα ΤΥ ψοσκβ ΓΌΣΥ 
ΥδΑΓβ," ἴἢς τνοπάδβ οὐ πιεῖου δηὰ οἵ 
)αάρπηεηι. [Ια τῆς ρβαΐπὶ τεσσ. ἔτη ἃτε 
)οἰπεὰ ἴο προσώχθισα, διὸ δείὶπρ οτχϊεὰ, 
ΤΗῈ βατῆε Τοπηεοιϊίοη ἰ8 δάἀορίεὰ ἱπ 
νεῖ. 17. 
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εἶδον τὰ ἔργα μου τεσσαράκοντα ἔτη" 1ο. διὸ προσώχθισα τῇ 
γενεᾷ ἐκείνῃ, καὶ εἶπον, ᾿Αεὶ πλανῶνται τῇ καρδίᾳ αὐτοὶ δὲ οὐκ 

1 Νύπι, χίν. ἔγνωσαν τὰς ὁδούς μου" 11. ὦ 
41; θουϊ 
ἷ. 54. 

ὡς ὥμοσα ἐν τῇ ὀργῇ μου, Εἰ εἰσελεύ- 

σονται εἰς τὴν κατάπαυσίν μου.᾿᾿ 12. βλέπετε, ἀδελφοὶ, μή ποτε 
ἔσται ἔν τινι ὑμῶν καρδία πονηρὰ ἀπιστίας, ἐν τῷ ἀποστῆναι ἀπὸ 
Θεοῦ ζῶντος“ 13. ἀλλὰ παρακαλεῖτε ἑαυτοὺς καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν, 

ες. το. διὸ προσώχθισα, 
“ οτείοτα 1 88 ρτθδιὶν ἀϊδβρίεαβοά"". 
ἴπ τῃς ρβαὶπὶ τῆς Ηεῦγενν νεσῦ πιεᾶῃβ 
“1 Ιοαιῃεά,᾽" εἰβεννῆεσα ἰῃ τῆς υχΧΧ ἴὸ 
τδηβίδίεβ νετὺβ πιεδηίπρ “1 πὶ ἀϊβριϑιεὰ 
ν᾿ “1 δρυς οὐ," “1 Δὐποσ," οὐ εν. 
χχνί. 30, {τοαὶ ὄχθη ἃ Ὀδηΐ, 88 ἰξ ἔτοπὶ ἃ 
τῖνοῦ ομαῆηρ νυν [18 ὈΔηΚΒ; οἵ γεϊδιεὰ 
ἴο ἄχθος ἀπά ἄχθομαι Δ48 ἰΓ “ δυγτάεπεά "".} 
αὐτοὶ δὲ. ... Τῆε ἰπβεττίοη οὗ αὐτοὶ 

δὲ βῆοννβ ἴπαι τηἰβ οἴδυκε ἰβ ποῖ ὑπάεγ 
εἶπον, Ὀυϊ ἰ5 Ἰοϊπεά νι ἢ ἴτε ῥγεςεάϊηρ 
προσώχθ. “1 ν»28 ὨίρΗΪΥ ἀϊδρίελβεά,--- 
Ὀυϊ γεῖ {πεν ἀϊά ποῖ τεςορηίβα τὴν νυ 8.᾿" 

γεν. σι. ὡς ὥμοσα. “ΑΒ 1 δυνᾶτγε,᾽" 
ἐ.4.,) Ἰαβεγίπρ τὰν οαἴῃ ἴο ἐχοϊυάς ἴπεπὶ 
ποῦὶ {πε ἰαπὰ, εἰ εἰσελεύσονται, 
ἴδε οοπηπηοη ἔογῃ οὗ οδέϊ ννἱἢ εἰ νυ πὶ ἢ 
ΒΌΡΡΟΒΕΒ παῖ βοῆς βυυςἢ ννογάβ δ8 “ σοὰ 
ἄο 8ὸ ἰο πὶῈὲ ἀπά τῆοσε δἰϑο᾽" δδνε 
τεοεάεά τῃς “Γ᾿, Τῆς οαιᾷ φυοϊεά ἱπ 
8. χον. ἰ8β τεοογάεά ἰῇ Ναπι. χιν. 21-23. 

εἰς τὴν κατάπανσίν μου, “ἱπῖο 
ΤᾺΥ ταϑί,᾽" ῥσἰπηατγ, [86 τεϑὲ ἴῃ Οδηᾶδη, 
δυΐ βες οὐ οἤδΔρ. ἱν. 

γες. 12. Βλέπετε ἀδελφοὶ μήπ- 
οτε. .. . “ἼΤΔκε δεςά ἰεβῖ ΠΑΡῚΥ "88 ἴῃ 
χὶϊ, 25, Οοἱ. ἰϊ. 8, ἔος ἴδε πιοῖε οἰδββίςδὶ 
δρᾶτεμὴ. [Ια ἴ8Β Πεῖε (οἰϊοννεᾶ ὃν ἃ 
ζαΐυτο ᾿πάϊοαξῖνε 88 βοπηαῖϊπηςβ ἴῃ οἰ ββίςβ. 
ἕν τινι ὑμῶν, τῃς ἱπάϊνί ἀυα! δἰ πρ, 48 
ἴῃ νεῖ. 13 ἰπάϊοαιο8 ἴῃ 6 νυτί ετ᾽ 5 ἐλγπεβίποββ, 
ΨΥ Βεΐδες, δ ΒΙ εὶς βυρροβεβ, ἰξ πιεδπβ 
(δῖ τῇς νδβοῖς ΟΠγίβιιδη σοπιπιυπιν οὗ 
δες ρίαος ἰβ ἴο ὃς ννδίομεωϊ ος ἴῃς 
ἱπάϊνιάυα!, πιὰν ὃὲ ἀουδιεά; Αἰτβουρῃ 
1815 ἰάεα ἰ8 οοπῆτπιεά ὃν (δε παρακαλεῖτε 
ἑαντοὺς οἴ νετ. 123. ΥὨδἱ ἴπεΥ ἀγα ἴο ὃς 
οη (Βεὶς πρὸς δραϊηβι ἰ8 τῆς ἐπλεῦβθησα 
οἵ καρδία πονηρὰ ἀπιστίας ἐν 
.“ «ζῶντος, ἃ νἱοκεά Ὠεατὶ οὗ ὑπο] εἶ 
πλλπιίοσεπε, θροεῖ ἴῃ ἀδρατιπρ ἔγοπὶ Ηΐπὶ 
ΨΟ ἰδ ἃ ἰἰνίης αοἁ. ἀπιστίας [5 
ἰδς ρεηϊεῖνε οἵ φυδ!ν τα ἃ δὰ, υὑπρεϊϊεν- 
ἱπε Βεαγῖ ; ψ ΠΘῖ ες ἴῃς υυϊοκεάμπεββ ρτο- 
οεοάς ἔσο τς υὑπροϊϊοῖ, ος (ἢ υπδεϊιοῦ 
ἔἴτοτὰ ἴδε τϊοκεάησϑβ, 18 ποὶ ἀείϊεγπηςά. 
ΑΙΒουρῇ, ἔστοση τῇς πεχί νϑῖβε ἰξ τηΐρῃς 
Ὅε γψαιϊδεγεά ταδὶ ὑπθεϊϊεξ ἰ8 ςοπδίἀετεὰ 
τδς τεϑυϊὶ οὗ δ!οννεᾶ βίη: ἑ.ε., ἴξ ἰ8β ψβθῃ 
τς πεᾶγὲ ἰβ δβαγάεηεδ ἰπγουρῇ βἰπ, ἱὲ 
ὈεοοηδΒ ὑπρεϊϊενίην, 80 (πα ἴῃς ρβυοδο- 

ἰοχίοδὶ ογάες πιὶραι Ὀς βίδιεά πὰ : βίη, 
ἃ ἀεοείνεά τὐϊπὰ, ἃ διαγάδεηοά δολεῖ, 
υπρεϊϊεῖ, ἀροβίδθυ. Τῆς πιαίπῃ ἰάεα ἰῃ 
ἴῃς υντίτεγ᾽ 5 τιϊηὰ 18 ἰπδὲ ἀπρεϊ εἴ πη Οοά 8 
τεηοννεὰ οὔδει οἵ βαϊναιίοῃ ἰβ ἀοςοπηραηἰεὰ 
Όν δηὰ πηεᾶπδ δροβίαβυ ἔγοπὶ (ῆς ἰἰνίη, 
αοά. ἴἷπ ἰδὲ ἸΧᾺ ]εποναῃ ἴ8 κα ε 
“(ῃς ᾿νίηρ αοά" ἰηῃ ςοηιγαβὲ ἰὸ [{{π|658 
ἱπιροίδης :ἄο]8, απὰ τῇς ἀεδιρπαδιίοη ἰ8 
βυρρεθιίνε οὗ Ηἰβ ρονγὸσ ἴοὸ οὔϑεῖζνε, 
νίϑιῖ, Ἰμᾶρο δηὰ δυσοοὺς Ηἰβ ρεορὶς. [ἢ 
τηἷ8 Ἐρίβεϊες ᾿ξ ὀσοῦγδ, ἰχ, 14, Χ. 31, χὶϊ. 22. 
Το οὔ]εςὶ ἐπδὲ {π6 ἀροβίδϑυ οὗ }δν"β ἔγοπι 
ΟὨ γι βειδηΐν οου!ὰ ποῖ Ὀε οα]]εἀ “’ ἀροβίδου 
τοπὶ αοά᾽ ἰ8δ ἴο πικίδίακε. Τῆς νεῦὺ 
Ροΐηὶ τς νντῖϊεῦ τνῖβῆεβ το τηᾶκε ἰβ ̓ υδῖ 
1η|8: Εδιμδπῖρεῖ (Ππαὶ το ἀροβίδιϊζε ἔγοπι 
ΟΒηβὲ ἱπ ννβοπι γοὺ δανε ἰουπὰ αοά, ἰ8 
ἴο ἀροβίδιϊζε ἔγοπι αοά, [ἰ ἰβ οἣς οἵ ἰῃς 
οπλίπουβ ἔδοῖδ οὗ ΟΠ γί βείδη ἐχρεγίεποε παῖ 
ΔῺΥ [Α11ΠἐΠπρ ἀνὰ ἴτοπι Πῖρἢ διϊδίηπιεπὶ 
δἰπκα ὰ8 τηυοἢ ἄξορες ἴμ8η Οὐγ οτγί ίπαὶ 
βιίδσιίης ροϊηξ, 

ψεῖ. 13. Τὸ δνοϊά {πϊ8, παρακαλεῖ 
τε ἑαντοὺς κα ἑκάστην 
ἡμέραν, “ Εχδοτὶ οπε ἀποίμετ ἀδιϊγ "". 
ἑαυτούς ἰδ εηυϊνα!εης ἴο ἀλλήλους, 
βεε Ερᾷδ. ἰν. 32; (οἱ, 11], 13. ἄχρις 
οὗ τὸ Σήμερον καλεῖται; “48 ἴση 
8ἃ8 πὶ ρετίοά δηάἄυτεβ ννῃϊο οὰπ ὃ6 
οδ]εὰ “το-άαγ᾽". ἄχρις ἄεποῖεβ ἃ 
Ῥοΐϊπι τ το ΨΏΙΟὮ δοπιειϊῃίηρ ἰ8 ἄοης; 
Ὠεηςα, ἴδε ἰειπὶ ἀυτίῃρ νος ἢ δοσηειδίη 
ἰδ ἄοπε δβ βεῖε0 τὸ σήμερον -- ἴῃς 
νοτὰ “το-λγ ". Βεηρεῖ βαγϑβ, “Ὀυπὶ 
Ῥβαΐσηυιβ ἰβῖς δυάϊτυγσ εἰ Ἰερίταγ"; Ὀυϊ 
1Π|8 15. 1685 ᾿ἰκεῖγ. Τῆς πιεδπίηρ ἴ8, 850 
ἰοῆῷ δβ ορρογίυπίν 18 ρίνεη ἴὸ δδᾶγ 
αοὐ᾽β ο1]]. ἵνα μὴ. .-. ἁμαρτίας, 
κ6βὲ δὴν οἵ γου ς τεπάεγεα τγερε! ἰοῦ 
τὨγου ἢ βἰπ᾽ 8 ἀδοεῖς "᾿; ροιβαρβ ἴῃς πιεδῃ- 
ἴῃ νουϊά Βα είξεγ Ὀτουρῆς ουἱ ᾿γ ᾿γδηβ8- 
αϊἱπρ “ 1εβὲ δὴγ οἵ γοὺ δὲ τεηάετοά τε- 
δε Ποὺ 5 ὈῪ 5:π᾿8 ἀδοεῖς ". [Οἡ βἰπ᾿ 8 ἀεοεὶς 
ο΄. “ Νεῦῆιο τερεηῖς ρεβϑβίπηβ Ὄνδβὶς""; δηὰ 
πε βιγικίπρ πιοῖῖο ἰο {π6ὸ 351 οἤδρ. 
οἵ Τὰκ Βογίμρηες οὗ Νίρεϊ. ϑὶμ ἴῃ μεᾶγι 
οΥὐ 113 ε ὈΙΠΣπὰβ ἃ πηᾶη ἴο ἴῃς εἰφηϊβοδηςς 
δηὰ διϊγαςιίνεπεββ οὗ αοά᾽ Β οἤετ. 

γεῖ. 14. μέτοχοι γὰρ.. .. ἴπ νεῖ. 6 
ἴῆς ντῖϊος μαὰ δάἀδυςεὰ δ8 πε τεᾶβοη οὗ 
δβ νᾶγηίηρ (βλέπετε) ἐπὶ ραζγιϊοὶραιίοη 
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ἄχρις οὗ τὸ σήμερον καλεῖται, ἵνα μὴ σκληρυνϑῇ τις ἐξ ὑμῶν ἀπάτῃ 
τῆς ἁμαρτίας" 14. " μέτοχοι γὰρ γεγόναμεν τοῦ Χριστοῦ, ἐάνπερ καὶ Βοι:. νἱ!, 

τὴν ἀρχὴν τῆς ὑποστάσεως μέχρι τέλους βεβαίαν κατάσχωμεν, 15. 17. 

ἐν τῷ λέγεσθαι, “’“ Σήμερον ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκλη- 1 νετ. ). 
ρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν, ὡς ἐν τῷ παραπικρασμῷ". τό. Τινὲς ' γὰρ 
ἀκούσαντες παρεπίκραναν, ἀλλ᾽ οὐ πάντες οἱ ἐξελθόντες ἐξ Αἰγύπτου 

1 ΤᾺ. ἢ ΤΜΡ, 37; τίνες ἴῃ ἀρτεεπιεηΐ ἱἢ τίσι οὗ νν. 17, 18; ἀπὰ νὴ πε 
8εη86. 86εε Βεηροὶ ἰπ ἴσος. 

ἰπ ἴδε βαϊνδιίίοπ οἵ Οῃγίβε ἀδβρεηδεὰ ὁῃ 
ςοπείηυδηοα ἴῃ ἴῃς σοηβάεηι ἐχρεοϊδιίοη 
ἴδαῖ (πεῖς Βδλνθηϊν σδ]Πἶηρ Ψψουϊὰ Ὀα 
τυ] ]Π]εὰ ; πὰ 8ὸ ἱπηργεββεὰ 8 ἢς ψἱτἢ 
τὰς ἀϊθῆσυ!ν οὗ τῆυ8 σοπιίϊηυϊπρ ἰΒαῖ δα 
ὯΟΝ τείυγηβ ἴο {πΠ6 βᾶπ)ιὲ (πουρῆῖ, ἀπά 
Οὔοα ἀρϑὶη δϑϑίβῃβ ἴῃ 6 84ΠῚ6 γεάϑοη ἴογ 
8 ννατηίηρ: “ον ννγ δὲ Ὀδοοης ρᾶτζ- 
τᾶ κεῖβ οἵ (Ὠγῖβε, ᾿ξ ννε ποϊά τῆς θεχίπηΐϊησ 
οἵ οὖς οοηδάεηος ἥγπι ἴὸ ἴῃε επά᾽", 
εἰϊιζβοῦ, Ἐδηάδι!, Βγυςε δηὰ οἵδοῦβ 
υηδετοιαπά Ὀγ μέτοχοι, “ρατίπεγε " οὐ 
“[ο]Π]ονν8" οὗ ΟἸτγίϑο, 48 ἰ τπ6 ἐδιτῃία! 
ΨΜετα ποῖ οηἷν τῆς πουβε οἵ ΟὨτίβε (νετ. 6) 
ὈῬυϊ βῃαγεά Ηἰβ ον ἱπ ἴπς ἤουδε. [ζ πΊΔΥ 
Ὅς οδ]εοιτεὰ ἐμαὶ μέτοχοι ἱπ τΠ18 Ἐρίδι16 
(ἰϊ. σ4ᾳ, ἢ. χ, ν. 13, νὶ. 4, νἱῖ, 13, χὶΐ. 8) 
8 τερυϊατιὶν υδεὰ οἵ ραγιϊοἰραῖουβ ἰῃ 
βοπηειπίηρ, ποῖ οὐ ρατγιιοίραϊοτβ 1 ἢ 
βογβεοης. ἴῃ ἱ. 9, βονννεσ, ἰξ ἰβ ποῖ 80 
υϑεά. Τῇο ἰάβα οὗ ραγέίοι ραϊϊπρ Ψ1ῈΠ 
ΟἸτῖβε ππᾶάβ γεαυεης ἐχργεββίοη ἰπ ϑογῖρ- 
ἴα 6. ϑεὲ Μαῖς. χχν. 21; εν. ἴ. 21. 
τοῦ Χριστοῦ, πε δγιίςἷς τῆᾶν ἰἰηὶς 
Ἐη18 πχεητίοπ οἵ ΟΠ γῖβε Β παπὶς νυν δαὶ 
ἴῃ νετς. 6; ἃπά, ἰἔ 80, μέτοχοι ν»1}] παϊαγα! 
τεῖεσ ἴο σοπιραπίομβῃρ νὰ ΟἾσίβε ἴῃ 
Ηἰβ ἤουβεὲ. Τῆΐβ Τσοιηρδαπίοπβὶρ νὰ 
Βᾶνε επίεσεά ἱπίο ἀπά Ἴοπείπυς ἴο δη]οῦ 
[γεγόναμεν ου ἴδε βατὴβ σοηάϊίοπ 85 
δδονε (νεῖ. 6) ἐάνπερ τὴν ἀρχὴν... 
“ἼΕ δὲ Ιεᾶβι ννε τηδἰπιδίη της Ὀερίππιηρ οὗ 
οὖς ςοηβάεηπος ἤτπι ἴο {πε επὰ ". ὑπο- 
στάσεως ἰδ υδεὰ Ὁγ ΓΧΧ ᾿νεπὲν {ἰπ|68 
δηὰ τεργεβεηῖὶβ ἐννεῖνε ἀϊεσεπὶ Ἡεῦσεονν 
ψΨοτάβ [δίς ἰπ Εσεαγς ἐπ Βιἰδί. Οτεεκ 
δβᾶνβ εἰρῃίΐεεη {{π|ὲ8 γεργεβεπιίηρ δἤεεῃ 
ἀϊβετεηὶ νογάβ, θυῖϊ οὔ, Οοπεογάαμεε]. 
Ιὼ Ευτ 1. χ2, Ρβ8. χχχίχ. 8, ΕΖεΐ. χῖχ' 5 
ἴξ τλεδη8 “" στουπά οὗἩ Πορε " [18 ρτίπηα τ 
τηεληΐπρ Ὀεϊηρ ἔπαϊ ὁπ Ψνϊἰςἢ δηγιμίπρ 18 
Ῥαβεά], πεπος ἴξ ἰδ κεβ ἴῆε βεῆ-ς, “'πορς ᾿᾿ 
οσ “"᾿σοηδάεποςε ". ΒΙεεἰς ρῖνεβ ὀχδιηρῖεβ οὗ 
ἰϊ8. υβς ἰπ ἰδῖες ατεεκ, Ῥοϊγῦ., ἱν. 50, οἱ 
δὲ Ῥόδιοι θεωροῦντες τὴν τῶν Βυζαν-. 
τίων ὑπόστασιν, 50 νἷ. 55 οἵ Ηοταῖΐυ8 
ξυλτάϊηρ ἴῃς Ὀτίάρε. [τ αἰϑο οοουγβ ἴῃ 
τῆς βεηβὲ οὐ “"ἰοσιϊτυὰς," Ῥεκεῖης, ὉΡ 

γέ δφαῖϊηβὲ ραΐπ, υ. Ὀϊοά, 851ς., δὲ 

Ρι 557, πὰ Ἰοοερηνε; Α4π|., χνῖ. τ. Οοη- 
ἄςπος ἴῃς Ηεῦτεννβ δἰτεδάν ροββεββεὰ 

[ἀρ χὴν]; τβεῖς τεβὲ ννδβ 118 πιδίῃισπᾶπος 
ἴο ἴπε επὰ [τέλον 4], ἐ.4., {} ἴτ ννᾶ8 
Ῥεγοπά αἷδὶ, ἤπΔ}}γ ἐγ υτυρμαπε, ἴῃ ΟἾγιβι᾿ 
Ῥτεβεῆςα. 

Ψψεῖ. 15. ἐν τῷ λέγεσθαι... - 
“Ὑ͵ΏΠῸ τς 18 βαἰά το-ἄδγ, εἰς." Τῇος 
ςοηϑίσιοιίοη οὗ ἴμεβεὲ ψογάβ ἰβ ἀεραϊεά. 
ΒΙεεκ, εἰ Ζβοῦ, νου ϑοάεη δηᾶ οἴδμοσγθ 
οοηδβίσγας ἴπεπὶ ἢ τν δαὶ Το]οννβ, Ὀερίπ- 
πίη δὲ τὴῖβ ροϊηξ ἃ τεβϑδῇ ρδγαρτδρῇ. 
Τῆς πιεαπίηρ Ψψουά (ἢ8 θὲ: “ϑίῖπος ἰξ 
ἰβ βδἰά, "Το-ἄδυ ἢ γε δεᾶσ ἢὶβ νοῖςε, 
μασγάδθη ποῖ, εἴς., ̓  Ψῆοὸ ἃ πιεδηῖ, 80 
ψετα ἴΠΕῪ ΨῆῸ Πεαγά δηὰ ρχγονοϊά δ᾽" 
ΤὨὶΐβ ἰδ. ἰην πη θὰς τὰς γὰρ οἵ νεῖ. τό ἰ5 
ἁἀεοϊάεαϊν δρδίπϑι ἰ, δανίάβοη οου- 
πεοίδ ἐν τῷ λεγ. »τἢ ννδδι ἱπητηεάϊαϊεῖ Υ 
Ρτεοςάςβ : “1 ψὰ Βοϊὰ ἔδλδε. .. ὑπο 
ἴδε επά, ψῃὶὶς ἰξ ἰ5 βαίἀ," ἐ.6., ποῖ ἀμγίηρ 
186 εἰπια ταὶ ἰξ 8 βαιά, θὰϊ ἴθ ἴπ6 ῥσγεβ- 
ἔπος δπά Ἴοηϑβοίουβηεββ οἵ ἴπ6 βδυίῃρ, 
Ηδτιγάεη ποῖ, εἴς... .. ΨνὮ τΠῖ8. ἀϊνίπα 
ννατηΐηρ αἰννανβ ἰη της δδτδ ". 9 1π|}141]} 
ννεἶβ8β. νεβιοοῖξ σοηηεοῖβ ἴπῈ Ψοσγάβ 
ἢ νὸῦὶ 13, πιδκίηρ 14 Ρᾶγαπίμαιοδί. 
Εἰιῆος οὗ τπ68ε σοῃβιίσυςτοηβ ἰ5 ἔεαβιδῖα. 
11 ἰβ α'8ο ροββίδὶς ἴο ἰεῖ ἴπῈ βεηΐδης 
βἰδπᾶ Όν ἰϊβει 48 ἰηισοάυσίοτν ἴο ψνμαῖ 
ἔοϊοννβ, ἰακίηρ μὴ σκληρ. 45 ἀϊτεςι!ν 
δἀάτεξοοά το τε Ηδεῦτενβ, ποῖ 88 τ γε ὶν 
ςοπιρίετἰίηρ ἴῃς αυοιϊδίίοη : “ΜΗ ἰς 15 
Ῥεὶπρ βαϊὰ Το-άδυ [ἢ γε βεᾶγ Ηἰβ νοῖςεβ, 
δΒαγάεῃ ποῖ γοὺσ πεᾶγῖβ 8 ἰῃ ἴῃς ρσονοοδ- 
εἴἰοη ", Τῆς λέγεσθαι τυ σοηιδίπΒ ΟὨἿΥ 
δε οἴτυβα ἐπάϊπρ γὮἢ ἀκούσητε. 

Νες. τ6. τίνες γὰρ ἀκούσαντες 
παρεπίκραναν: “ Εογνδο νέα (ΠΕΥ 
Ψ)0 δἴϊες πεατίηρ ργονοίκεὰ δ" Ης ρτγο- 
οοϑάβ (υγῖμος τὸ απέοσος δ΄8 νναγηΐπῳ ἴμδὲ 
οοηβάδηος Ὀεριη 8 ποῖ ἐπουρῆ, ὈΥ 8ῃονν- 
ἱπρ τἴθδξ ἔμεν Ψο ργονοκεά Οοά δηᾷ εἰ] 
ἴῃ ἴτε νυ] άεγπεββ μδὰ ὕερτη ἃ 1ἰἔ6 οὗ 
(λῖτῃ δπὰ Ῥερυη ἱξ ννεῖ]. Ἐοτ πε δῆϑινεσ 
ἴο πἰ8 ᾳυεδβιίίοη ἰ8 “ΝΥ ἀϊά ποῖ 41] ψνῃο 
οᾶτῃς ουῖ οὗ Εσγρὶ ἢ Μοϑβεβ δ᾽ ΤΕΥ 
ψνεῖα ποῖ δχοαριίοηδί βίπποσβ ὑν 80 ἔε]]} 
ΑΜΆΥ, Ὀὰϊ 411 ψῆο οαπὶς ουὖἱ οὗ Ἐφγρῖ, 



διὰ Μωσέως. 
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17. ἢ τίσι δὲ προσώχθισε τεσσαράκοντα ἔτη ; οὐχὶ 

τοῖς ἁμαρτήσασιν, ὧν τὰ κῶλα ἔπεσεν ἐν τῇ ἐρήμῳ ; 18. " τίσι δὲ 

Ῥε. ενὶ, ὥμοσε μὴ εἰσελεύσεσθαι εἰς τὴν κατάπαυσιν αὐτοῦ, εἰ μὴ τοῖς 
26:1 ος. 
Χ. ς, αἷς. 

Εν. , 
ὉΝυῃ,. χῖίν. ἀπιστίαν. 

ο, Πευι. 
. 34, 35. 

1ῃς ΨΠΟΪ]6 πλᾶ88 οὗ {πε β]οτίουβῖν στεβουοὰ 
Ρεορὶς ψῆοβε ἴδ πδὰ οαεγιθά {Πεπὶ 
τπσου σα δεΐννεεη τῃε τὨγεαϊεπίηρ νν4}15 
οὗ νᾶϊες ἀπά ονες ψῆοπι Μίσγιαπὶ βᾶπρ 
ΒΥ (ἰυρῃδὶ οὧδ. ἀλλ ά δά ἔογςβ ἴο 
186 δῆβνοσ, 45 ἴζ ἴδ ψνεῖε βδϊὰ, 1 18 δβκεά 
τοῖο ρτονοκεά, 28 τβουρῇ ἰδ νγεῦε βοπια 
ΟὨΪΥ, δμέ νν88 ἰξ ποῖ αἱ πάντες, ἴος 
ἐξ18 πεϑά!εββ εχοεριίηρ [οβῆυδ πᾶ (δ᾽ ῦ. 

Μνεῖ. σ7. τίσι δὲ προσώχθισε. 
... "Απά νὰ ἡ Ποῖ Ψ88 Ηδ ΔΠΡΤΥ 
ἔοτῖν γεᾶγβ δ᾽" τλικίης ὑρΡ ἴδε πεχὶ οἰδυβϑε 
οὔ ἰε Ρβαϊΐπι, ν. το. Αραὶπ ἴπε χιυεβιίοη 
18 δηϑυνεσοὰ Ὁγ δηοίμοσ " ΝΥ 85 ἰξ ποῖ 
τῆεπιὶ τπδὶ βίπηςεά δ᾽" ν: 
“ ΤΗ8Β ἰ8 τῆς ΟἸἿΥ ἑοτπὶ οἵὁἨ ἴδε δοτγίβι 
ραγιςῖρῖε ἰπ ΝΤ. ἴῃ {δὲ πιοοάβ ἴῃς 
ἴοττῃ οὗ ἥμαρτον 8 αἰννᾶγβ υϑεά εἐχοερὶ 
Μαῖι. χνῖ. 15, [ὑΚςὸ χνὶϊ. 4, ῃ 
Εοπῃ. νὶ, 15." ΜΜεβίςοις, οἡ Β]488, Ρ. 
43.} ἴτ ννᾶ8 ποὶ σδρείςε οὐ Οοά᾽'β ρασῖ, 
Ὧοτγ ἰπδθι εν τὸ απ ἐβέπὶ ἴο ἴδε ρτο- 
πιϊβεὰ λπά, Ιἰ ννὰ5 186 τπεγ βἰηποά 
[βες εβΡ. Ναπι. χχχὶϊ. 23] ἴμδι ἐμοῖς “ οἂσ- 
οδ8ε8 ἔε!] ἰῃ τῃς υνἱ]άσγηεβα". ὧν τὰ 
κῶλα ἔπεσεν ἐν τῇ ἐρήμῳ. Τἤεδε 
ογάβ σε ἴἌΚεπ ἔσοπι Νυπι. χίν. 20, 32, 
ψετε αοἂ υἱΐετα ἴῃς ἄοοπ οὗ ἰῃς ννἱ]άετ- 
πεβ88 ρεπεσδίίοη. κῶλον, ἃ [᾿π|ὸὃ ΟἹ τηεηι- 
δες οὗ τε θοάν [2Ξ3.ῃ., Ῥγονι., 81; ϑορῇ., 
Ο.Ο., το, εἰς.}; πεῆςε ἃ οἴδυβε οἵ ἃ βεη- 
ἴδηςε (ἀπά ἴῃ Ἐπρίϊδῃ, τῆς ροίηε νης ἢ 
ταᾶτκε 11). ὕδεὰ ὃν ἴτε ΓΧΧ τὸ τἰσαπείδῖα 

, οδάαδνες. ϑειεπρ ουὖἱ τοη Εργριὶ 

ν ἢ τπα υἱπιοβὲ οοπβάδηςς, τπαγ Ἰεΐς 
τεῖς ῬοηςΒ ἴῃ τς ἀδεστ πῃ ὑππδτιηεὰ δπὰ 
οτροιϊϊεπ στανεβ ; ποῖ Ὀεσαυδβε οἵ {δεῖν 
ψΕΔΠε88 ποῦ Ὀεοδυδε αοὐ πα ἐδ εὰ 
τῆεπ Ὀυϊ Ὀεοδυδε οἵ {πεῖς βίῃ. 

νες. 18. τίσι δὲ ὥμοσε. . . - 
“Απὰ τὸ Νδοπὶ δος Ης τπδὲ τ8εν 
Βῃουά ποῖ δηΐοσ ἱπίο Ηἰβ γαβϑῖ, υϊ ἴὸ 
τδεπὶ τδαὶ ορεγεά ποῖ δ᾽ ΤΉς τε] σδυβς 
οἵ {δεῖς Ὄχοϊυβίοη ἔτοπ ἴῃς τεβὶ ργεραγοά 
ἴου ἴπεπὶ νὰβ τπεῖγ ἀϊδορεάϊεπος. Ολ 
Ἐδρεοία ἢν τῆς βοεης τεοοτάεά ἴῃ Νυπ). 
χίν. νδεῖε Μοβεβ ἀδοίδτεβ ἱπαὶ 848 
ἀπειθοῦντες Κυρίῳ 1 Μεῖε εχοϊυάς 
ἄτοπι ἴδε Ϊαηά. Αἴ ἴδε τοοῖ οὗ ᾿πεὶς ἀϊ8- 
οδεάϊεπος ννᾶ8 υηδεϊϊεξ, 

ἀπειθήσασι; 19. καὶ βλέπομεν ὅτι οὐκ ἠδυνήθησαν εἰσελθεῖν δι᾽ 
ΙΝ. 1. Φοβηθῶμεν οὖν μή ποτε καταλειπομένης ' ἐπαγ- 

γελίας εἰσελθεῖν εἰς τὴν κατάπαυσιν αὐτοῦ, δοκῇ τις ἐξ ὑμῶν 

ΤΙ. ΑΒΟΡΟΚΙΜΡ; καταλιπομενης δ᾿ Ὠ". 

Ψεῖ. το. Τθον ἀϊὰ ποῖ θεϊΐενε αοά 
οουἱὰ Ὀτίπρ {μεπὶ ἱπῖο {πε ργοηίβεὰ Ἰδηὰ 
ἴῃ τῆς ἕαςε οὗ ρονεγία! ορροείεἰ ἢ δηὰ 80 
ἴμεν Μου]ὰ ποῖ δἰϊεπιρὶ 118 οοπαυδβὶ νυ βεη 
Τοπηπιδηάδά ἰο ρῸ ἰογινασγά. ΕΥ̓ Μεῖα. 
τεηάεσεὰ ψμεὰκ Υ {πεῖς ὑηθεΐϊεῖ, ΤῊ 
8 ρΡοϊηπιθὰ οὐ ἰη ἴῃς οοποϊυάϊηρ νοτὰβ 
καὶ βλέπομεν . .«. Ποῖα πα δπὶ- 
Ῥμδβὶβ ἰβ ου οὐκ ἠδυνήθησαν, {πε 
ΜΕΤ ἠοῖ δῦ] ἴο επῖοσ ἴῃ, τελβϑοῃ 
Ῥεΐηρ ρίνεη 'π {πε ψογάβ δι᾽ ἀπιστίαν. 
ΤΒο δρρ]!οδιίοη ἰο ἴῃς Ηεῦτενν (Ὠτδεαπ8 
ΜΆ8 δ οἰ ΠΕ οΟὈνίουβΒ. ΤΏΟΥ ψνεῖς ἰῃ 
ἄδηρες οὗ βῃσιπίκίηρ ἴτοπὶ δυγῖμεσς οοηϑβίος 
Δπὰ 80 ἰοβίπρ 41} ἴεν μῃλὰ ψοπ.0 ὙΠΕΥ 
μδὰ Ὀεξυη ννεῖ! Ὀχξ μετα πὸνν Ὀεὶηρ 
ψεδικαπδά ἀπὰ ργενεηιοὰ ἔτοπὶ οοτηρίεῖ- 
ἱπρ τπεὶς νἱςίοτΥ ; δηὰ [Βῖ5 τνεᾶκηθββ ννᾶβ 
τῆς εεβυϊ οὐ {δεῖς ποῖ ἱγυβεῖπρ αοά δηὰ 
τπεὶς Ἰεαάετ. 
Βεϊνεεη οπδρίοσβ 1. πὰ ἵν. ἔποῖε 8 

Ὧο Ὀγεᾶκ. Τα υὑπηρεϊϊεῖ οὗ ἴῃς νά οτ- 
Ὧεβ8 βεπεγδίίοη ἰ8 Ββεϊά ὉΡ ἃΒ ἃ τναγπίηρ, 
δηά ἰϊ8 υβς ἰῃ (8 τεβρεςὶ ἰ8 ᾿υδιβεά ὉῪ 
186 ἕλος: τμδὲ ἴῃς ῥγοπιίδε τηδᾶε τὸ ἴπ6 πὶ 
8 61}}} τηδάβ, απὰ 18 ἃ “Ἰἰνίη ς᾽" ψογά 
ΜΉΘ τενεδῖ5 τπε ἰπσηοβὶ ρυγροβϑβ οἵ (88 
Πελγὶ δηᾷ ἴβ ἱπενίτΌ]ς ἴῃ 118 ἰπάρτηεπι. 

ΨΝεῖ. σ. φοβηθῶμεν οὖν, “εἰ υϑ ἴποη 
ελι, τἈε ντίτεσ δρεᾶκβ ἰῇ ἴῃ πδπια οὗ 
ἴδε ᾿ἰνίῃρ φεπετγαιίοη, “1εβϑὲ Βαρῖγ, [μετα 
Ὀείηρ Ηἰπὰ δηὰ 8111} γεπιδίηΐηρ ἃ 
Ῥιοπιῖβε [0 επίῖες [ἐπαγγελίας εἰσελθεῖν ; 
ς΄, ὥρα ἀπιέναι, ΡΙΔῖο, 4οἱ., Ῥ. 42] ἱπίο 
ἤμ (ἰ.6.. (οὐ 8) τεβῖ, δὴγν οὐ γου (ποι 
ἡμῶν) 5μουϊά ἕδπον ἴμαὶ ἢε ἢδβ οοπὶε ἴοὺ 
Ἰαῖε ἰοσ ἰὲ ; δοκῇ ὑστερηκέναι. ΟΥ̓ τΠεδς 
ννογάβ μεῖς ἀγα (ἢγες ἸΠἸη ρα βε ΠΥ ροβ- 
δἰ0]ε ἰγαηβ αιίοηβ. 

τ. 8Που]ὰ βεεπὶ ἴο ἢᾶνε (Δ]16π ββογῖ. 
2. ϑμουϊὰ Ῥςὲ ἰμάρεά ο δᾶνς (Δ|16π 

Βῃοσί. 
3. 8δουϊὰ τ{πὶηκ τπᾶῖ ἣς δδβ {4 ]!}1εἢ 

Βδοτὶ οὐ σοπῆς ἴοο ἰδίε. 
Τῆε δγρυπιεηΐ οὗ τῃ6 ρδββᾶρε ἔδνουγβ 

τῆς τπϊτά τελάϊηρ, ίοσ ἰξ αἰτηβ δὲ αξαρῦι. 
επίηρ ἴδε δεϊϊεΐ ἴπαὶ τῆς ῥγοπιῖβε ἄοεβ 
τεπιδίῃ ἂἀπὰ τπαὶ τῇς τεδάειβ ἅσε ποῖ 
Ῥογῃ ἴοο ἰδίε ἴο δηΐου ἰδ. “ ΟἸΟΟσΩΥ 
ἱπλαρὶπδιίοηβ οὐ ἐαίϊαγε ᾿νεσε τε ἀπιοηῖ 
τῆε Ἡεῦτεν.᾽" (Βδη 411}. Τῇθβε ρεγβε- 

»"--“--..Φ-ὦὖὸὃἣἢἣῦἅἪὸ ς-“-ὕ..------ - 
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2. καὶ γάρ ἐσμεν εὐηγγελισμένοι, καθάπερ κἀκεῖνοι " 

ἀλλ᾽ οὐκ ὠφέλησεν ὁ λόγος τῆς ἀκοῆς ἐκείνους, μὴ συγκεκραμένος] 
τῇ πίστει τοῖς ἀκούσασιν. 3. " εἰσερχόμεθα 3 γὰρ εἰς τὴν κατά- « Ρε. κεν. 

παυσιν οἱ πιστεύσαντες, καθὼς εἴρηκεν, “ Ὡς ὥμοσα ἐν τῇ ὀργῇ μου, Ὁ΄ 
Εἰ εἰσελεύσονται εἰς τὴν κατάπαυσίν μου,᾽" καίτοι τῶν ἔργων ἀπὸ 
καταβολῆς κόσμου γενηθέντων. 4. "Εΐρηκε γάρ που περὶ τῆς υ (60. 1.4; 
ἑβδόμης οὕτω, “Καὶ κατέπαυσεν ὁ Θεὸς ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἀπὸ Ἐχοά. χχ. 

σε, εἴ 

πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ. 5. καὶ ἐν τούτῳ πάλιν, “Εἰ εἰσελεύσονται τχπϊ- 17: 

εἰς τὴν κατάπαυσίν μου ᾿᾿. 6. ᾿Επεὶ οὖν ἀπολείπεταί τινας εἰσελθεῖν 
εἰς αὐτὴν, καὶ οἱ πρότερον εὐαγγελισθέντες οὐκ εἰσῆλθον δι᾽ ἀπείθειαν, 

1ὟὙᾺΕς 31, 41, 114, ἃ, ε, νρ.εἸε ἰσυγώοορασμενοι ἰπ Νὴ εχερειβο δ] εἰη Βαϊ ερας 
ΜΝ εἰβ58)]; συγκεκερασμένους ἰπ 
ΠΈΚΥ, ᾿ 

Ὑπεοά. - Μορβ. ; σνγκεκραμενους 

31, ἢ ΜΒΌΕΚΕΜΡ, ἁ, ε; εἰσερχωμσθα ἰη ΑΟ, 17, 37" , νξ.» Ῥτίπγδϑ. 

ουϊεὰ ΟὨτ απ νῆο παδὰ εχρεςϊοά ἴὸ 
Βηὰ τῆε ΖΒ] αιεπὶ οὐ 411] ῥγοηγίβε ἴω 
ΟΒβι, ἰουπὰ ἴὲ Βαγτά ἴο δεϊΐενε δαὶ 
“ τρ8Ε" ν»8 δἰίδίηδθὶες ἴῃ Ηΐπι, ὙΤΒς 
ντὶῖεῦ ργοοςεάβ ἐπεσζείογε ἴοὸ ργονς ἰδδὲ 
τηῖ8. ῥγοιηῖθε ἰ8 εἴς δηὰ 18 81}}} ορςῆ. 
καὶγάρ ἐσμεν Ο᾽.. 9...“ Εογ 
ἰηάεεά να, δνεὴ 845 αἷβδὸ ἴδεν, ανε Βαὰ 
ἃ βοβρεῖ ργεδοβεά ἴο υ8." ὅγε ββουϊά 
Βᾶνε εχρεςιεὰ δὴ ἐχργεβϑεά ἡμεῖς, δυϊ 118 
Βυρρσχεββίοῃ βῆον ὕὑ8 ἔπαὶ τῆς υνσίϊεσ 
868. ἴο ΕἸ ρὨδδβίβε ελ, Τοῦυβ 88 
τὸ ἔδεσῃ ἐέ ἐς α ροϑεῤῥεὶ τἰῃαϊ ἰ5 ργεδοδβοά; 
δηὰ {πε κἀκεῖνοι, ““ ἐνξῃ 8.8 
4180 μαᾶ,᾽" ὑγίηρβ οὔὖἱὐ πε ἴδοι (δαὶ υπᾶάος 
ἴῆε ρῥγοιγίβε οὗ ἃ ἰδηά ἰπ νος ἴο τεεῖ, 
τῇς Ι5γβ}ῖεβ ψ8ο ςᾶπὶς οὔἱ οὗ Εφγρὶ 
ψεῖς Ὀτουρδς ἴῃ οοηίδοὶ ἢ τῆς τα- 
ἀεεγηὶηρ 5τᾶοε δηά ἕδνους οἵ ΟΘοά. Τῇε 
Θχργεββίοῃ τγεῆςοϊβ εἰρηίβοαπις σῆς οη 
τῃς ἵππεῖ τηεδηΐηρ οὗ δ] αοὐ᾽ 5 ρυϊάληςς 
οἵ Ιδβγῶθ] 8 δἰδίοσυ. ΤΏΘΥ σεοεϊνεᾶ τδΐ8 
τίς ῥσγογηἶθε ἰλάδη νυ Οοά᾽ 8 ἱπιεπείοη 
το ὉΪε85 ἐῃεπι, “ Ὀυὶ ἴδε ψοτὰ  ὨΙΟὮ ΠΕ 
Βεατὰ ἀϊά ἰπεπὶ πὸ ροοάᾶ, Ὀεζσαυδε ἴῃ 
ἴδοβε ψῆο Ὠεαγά, ἰξ ννᾶβ ποῖ πηϊχεὰ υἢ 
1Ατἢ ". [Εοτ σνγκεκ. δες ἰῇε Ῥλαεάο, 

. 954. Τα δοουβαῖϊνε ἰ8 Ὀεδὲ αἰιεβιεὰ 
8δε6 οὐ ο 2] ποῖἊ), δυΣ τῆς δεηῆβε “" ποὶ 
ταϊχεὰ ὃγ [δι ἢ ἴῆοθε 8ὸ Βεαγά," 
ἦν... Οαἱεῦ δηὰ ]οβῆυα, ἰβ πιοδὲ ἱπὶ- 
δι θαρις.] Βεϊϊεῖ, τῆεπ, ἰ8 Ὄνεσυιβίησ. 
Ὁ ρΡιοοῦ οὐ Ψῃϊς ἢ οὖσ οννῶ εχρεγίεηοβ 

ΤΏΔΥ ὃς οἰϊεά; “ος ψε ἂτε «ηἰοτίπρ 
ἱπῖο ἴδε τεβῖ, γε Ψῃοὸ δᾶνς Ῥεϊϊενεά "" 
ΤὨΐδ οἴδυδε οοπῆγπιβ ῬοΙΒ τὰς δίδίε- 
τηεηῖδ οὗ ἴ86 Ῥγενίουβ νεῖβε: “᾿νε Βᾶνθ 
ἴδε Ῥεοχγῖδε 85 ΨῈΪ] 8 ἴπεγ,᾽" 7207 νε αγέ 
σηίεγίηρ πο πε γαβὲ [ποῖϑ δε οι ρῃδιῖς 
Ῥοδίτίοη οὗ εἰσερχόμεθα); Δηά “ (πα 
νοσὰ ἐλ] τπεπὶ 8ε οὗ {δεῖς ἰαοὶς οὗ 

ξαὶ τα," γον ἴξ ἴδ ουσ ἔΔ 1} [οἱ πιστεύσαντες) 
ΨΙΟὮ 18 ΟΑΥΓΥΙΠΡ υ8 ἰηϊο (ἢς τεϑὲ. Τῆΐ8 
ἔλοι δὶ ννὲ δγεὲ δηϊεγίηρ ἱπ Ὁν ἔδίτῃ ἰ8 
ἴῃ δοοογάδπος υνἱἢ τῆς υτΐεγαηος αυοϊεὰ 
Δἰτεδλν ἰῃ ἰϊϊ, 1χ, καθὼς εἴρηκεν, Ὡς 

. 601 ΒΑΓ ἰῃ ΤΥ νντδῖῃ, ἴῃς; 
ΒΠ24,] ποῖ δπῖεσγ ἱπίο τὴν τεβῖ, ἀπβουξὰ 
τῆς ννογκβ ννεῖς ἢπίβῃεά ἔγοπιὶ ἴῃς ἔουη- 
ἁλιίίζοη οἵ ἔς ννοτ]ὰ ". Τῆΐβ ηαυοιϊδεοι 
οοπῆστηβ ἴῃς ἤσβὲ οἴδιιβε οὐ ἴἢς νέζβε. 
Ὀεσδυθε ἰἴὲ ργονεβ ΝΟ (Βίηρ8.: ἔτεϊ, τμδὲ 
αοά μαεαὰ ἃ τεβῖ, δπὰ βεοοπά, ταὶ Ης 
ἱπιεπάεά τὶ τη βπουϊά γεϑὲ νυν Η τὰ, 
Ὀεζαυβε ἰξ ννᾶβ “ἷπ Ηἰ8 στδῖμ," ᾿υβι]γ 
ἐχοϊιεὰ ἀραΐίηβι ἴδε ὑπρεϊϊενίηρ ((,. ΠΗ 
9, 10), ἰπαὶ Ης βννᾶσε ἔποὺ βῃπουϊά ποῖ 
εηίεσς ἰη. Ηδὰ ἰξ ποῖ δεεὴ ἀοά᾽ β οτ ρίπαδὶ 
Ῥυζροβα δπὰ ἀεβίσε ἴπᾶὶ πιοη βδουϊά 
δηΐες ἰηῖο Ηἰβ τεϑὲ, ἴξ ςου]ᾷ ποῖ ὃς βαιά 
τῶλις “ἢ ψ γαῖ " Ης οδχοϊυδεά δβοπιε. 
Τβεῖς ἔδίϊυσε ἴο βεουζε τεβῖ 'νὰ8 ποῖ ἄυς 
ἴο ἴδε ποη-εχίβίεπος οὗ δὴν τεβῖ, ἴοσ 
Οοάβ νοῖκβ ψεῖεὲ βηϊβῃεά ψνῆεη τῃ6 
τνρεὶά τνῶβ ἰουπάεά. ΤΐΒ αραίῃ 18 οοη- 
Βιτωεὰ ὃν ϑεείριυτε, εἴρηκεν γάρ 
πον, υἱΖ., ἰῃ Οεη. 1]. 2 (“"ἡ. Εχοά. χχ. 1ὶ, 
Χχχί. 17), πεῖς ἰξ 18 βα:ἃ παῖ αἴϊεσ (88 
εἷχ ἄδυϑβ οἵ Ἵγεδιίίοη αοά τεβιοᾶ οὐ ἴπε 
δενεηῖῃ ὅδγ ἴτοπι 41} Ηἰβ νψοῖκβ. Τδδὲ 
Οοὰ [28 ἃ τεβδὲ ἰ8β δἷδο βιδίεά ἴῃ ἴῃ6 
τἰπεῖν- ΒΔΕ; Ρβδίπη, ἔοσ ῃεβε ψγψογάβ “ {πεν 
8.81} ποῖ επίεσ ἰηΐο τὴν ταδὶ" Ῥγονὲε ἴπδὶ 
Αοά μὰ ἃ τεβιέ. Τὴ επαρῃδβὶβ ἰῃ (ἢ 8 
βεοοηὰ υοίδιίοη (νεῖ. 5) ἰ8Β οη ἴπε ψοσὰ 

ΜᾺ 6. Τῆε ντίϊεγ ἢονν, ἴῃ νν. 6.0, 
ξαῖμοσβ ἃρ ἴδε ἀσρυπηεηῖ, ἀπά γεᾶο 68 18 
ςοποϊυδίοη πὶ ἃ Θαρθδιίβπι ταπιαὶπβ ἴοσ 
Οοά᾽β ρεορῖε. Τῶε δγρυπιεηὶ τὶ εΗ͂Υ ἰ8, 
Οοὰ Βᾶβ ργον! ἀδὰ ἃ σεβϑὲ ἴοσ πηδῆ δηὰ ἢ88 
Ῥτοπιιϑεὰ τὲ το τ επ|. ΤῊϊ8 ᾿σοπιῖβα νγᾺ8 
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εἰ, 7,15: 7. " πάλιν τινὰ ὁρίζει ἡμέραν, “Σήμερον, ἐν Δαβὶδ λέγων, μετὰ τοσ- 
Ῥε.χεν. 7. 

οὔτον χρόνον " καθὼς εἴρηται,. “ Σήμερον ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκού- 

σητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν ᾿᾿. 8. Εἰ γὰρ αὐτοὺς Ἰησοῦς 
κατέπαυσεν, οὐκ ἂν περὶ ἄλλης ἐλάλει μετὰ ταῦτα ἡμέρας - 0. 

ἄρα ἀπολείπεται σαββατισμὸς τῷ λαῷ τοῦ Θεοῦ. 10. ὁ γὰρ εἰσ- 
ελθὼν εἰς τὴν κατάπαυσιν αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς κατέπαυσεν ἀπὸ τῶν 

1 προειρηται ἱπ ΜΑΟΌ Ἔ"Ρ, ἁ, ες, ἢ, νξ.» Οορί., Αγ, ; εἰρηται ἴῃ ὈΞῈ "ΚΙ. 

ποῖ Ῥεϊϊενεά ὃν ἴποβε ννῇο ἔοσπιεσὶν πεαγά 
ἐξ, ποτ μοι νγ88 ἰξ ἐχῃδυβιαὰ ἴῃ της Ὀτγίηρ- 
ἰηρ ἴῃ οἵ ἴδε ρεορίε ἴο ὕδπᾶδᾶη. Εὸγ πδὰ 
ἰτ δέξῃ 80, ἴξ οου]ὰ ποῖ πᾶνε ὕδεη τοπενγοά 
Ἰοηξ δίϊεσ, 88 ἰξ ινᾶ8. [τ τειηδίηβ, ἴπογα- 
ἔοτγα, ἴο Ῥ6Ὲ πον δη)ογεά. “5ϊηςε, ἴπεγε- 
ἴοτα, ἴξ γεπηδίπβϑ ἴδδὲξ βοπὶς οηῖος ἰηῖο ἱξ 
δηά τποβε Ψο ἰογπιεγῖν μβεαγά τς σοοά 
ὍΕνΒ οὗ ἔπε ῥγοπιίβε ἀϊά ποῖ επίεσ, οὐνηρ 
ἴο ἀϊδοδαάϊεποι." ἀπολείπεται, ἴπετα 
τεπιδίη8 ονεῖ 85 ποῖ γαῖ [Ὁ] ]1εἅ. [ἢ ν, 9. 
σαββατ. ἰ8 τῆς ποπιίπηδῖννε, πεῖς τινας 
εἰσελθεῖν πιὶρῃι Ὀς σοπβίἀετεά ἃ ποζηϊηᾶ- 
εἶνε δὰϊ ἰτ ἰ8 Ὀεϊῖετ, ψΠὩ Νιΐεδυ (256), ἴο 
οοπδῖσυς ἰξ 848 δῃ ἱπιρείβοπδὶ νεγρ ἔοἱ- 
Ἰοννεά Ὁγ ἂπ ἱπβηϊῖνε. Ετοπὶ ἴδε ἐδοὶ 
τῃδι τῆς οὔεν οἵ τῆς τοϑὲ μά Ὀδδϑῆ πηδάδ, 
οὐ ἴῃ ργοπηῖβε φίνεη, “ἰϊ ταπιδίπδ " τῃδιὶ 
Βοπὴς (πιι.51) επῖεσ ἰθ. Βυῖ ἃ βεοοηὰ ἕδος 
Αἶβο ἤογπι8 ἃ Ῥγαπηβ8 ἱπ ἔπε δερυπιθηῖ. 
υἱκ.: τῆδϊ τποβε ἴὸ νοπὶ ἴδε ῥτγοπιῖβα 
διαά (οστηοεῖν θεεη πιδὰς ἀϊά ποῖ δηΐεσ ἰῃ ; 
τηογείοσε, ονεσ ἀπά ἄῦονε δπὰ Ἰοηρ δῆε 
(μετὰ τοσ. χρόνον) ἴπε οτίρίπαὶ ργοοΐα- 
πλδιίοη οὗἨ τἢϊ8 ροβρεὶ οὗ γεβῖ, Ἄνθῇ ἰπ 
Ῥανίἀ᾽ 8 {ἰπῆς, δραὶπ (πάλιν), αοά δρ- 
Ροΐπίβ οὐ βρεοίβεβ ἃ Ἵεζγίδίπ ἀδὺ (τινὰ 
᾿δρίζει ἡμέραν) βαγίπρ “ Το- αν". ΤῊΪδΒ 
Ρίονεβ ἴπαῖ ἴῃς οὔτ ἰβ νεῖ ορε, [παῖ ἴΒς 
βέρσιες μοϊάβ ροοά ἴῃ αν 8 εἰπια. 
Ὧς ννοτάὰβ αἰγεδάν αυοϊεᾶ (καθὼς 

προείρηται) ἔτοπ ἴδε οσἷἢ Ρβαὶπὶ ργονα 
τηϊ8, ἴον τΠῈῪ τυπ, “ Το-ἄλν, ᾿ξ γε πεᾶσγ 
Ηἰ8 νοῖςε," εἰς. Ταν ργονα δὶ δῆγ 
ταῖς ἴπδὶ ἴπς ροβρεὶ οἵ γεβϑὲ ννᾶβ ποῖ 6χ- 
μαυδίεά ΌΥ [πε εηίγαπος ἱπῖο σπᾶδη 
υἀπάετ Τοβῆυδ, “ ἔοσ 16 ]οβῆυα πδὰ ρίνεπ 
ἴπεῖη τεβῖ, αο νουἱὰ ποὶ δἴτοσ 118 βρεαδὶς 
οὗ ἀποῖμπεσ ἀδυ᾽. Τῆς νντίϊες [δ Κεβ ἔοσς 
δταηιεὰ τῆι τῆς “ Το-ἀδγ" οἵἉ ἐῃς Ῥβαϊπὶ 
εχίεπάβ το ΟΠ τί βείδη εἰπλεβ, νμεῖδος ὃς 
οδυβε οὗ ἴῃς [ἰδ (νεῖ. 12) ἱπαὶ ἰ8β ἰπ 186 
Ψοσά οὗ ργοπιίβε, οσ θεσαυβε 86 τεῖεσ- 
ἐπος ἰπ ἴῃς Ῥβαΐπιὶ 18 Μεββίδηϊς. “τη 
“νοΐος᾿᾽ οὗ αοἁ νΠίοἢ 8 " Ὠεαγά᾽ ἰ5 Ηἰβ 
νοΐοα βρεακιηῷβ ἴο ὺ8 ἰη Ηἰ5. ὅοη (ἰ. τὴ 
δηὰ τἢϊ18' Το- αν ἰ8 "ἴῃς ἐπὰ οἵ ἴῆε8ε 
ἀδγβ᾽ ἱπ πο ἢ Ἧς ΠΔ8 βροκὲη ἴὸ ὺ8 ἱπ 
Ηἰἴπι, οη ἴο ἐῆς τἰπα νῆεη Ηε 5841] οοΐης 
δραὶη (1. 13). ἴῃ εἴεοι αοὰ α8 θεδη 

“Βεαγά᾽ βρεαίκίηρ οὐἷγ ὑνίοα, ἴο [δγδεὶ 
δηά το υ8, ἀπά ψμαῖ Ηες δδβ βροκεῃ ἴο 
Ῥοιϊἢ 848 Ὀεθη ἴδῃς β8ᾶπιε,---ἴῃε ῥτογηΐβα οὗ 
επηιετίηρ ἱπίο Ηἰβ γτεβῖ. [βγϑαὶ σᾶπγε βῃογί 
οἵ ἰξ τηγουρῇ υὑπδεϊεῖ; ννὲ ἀο επίεγ ἰπῖο 
ἴδε τεϑὶ νῃο δεϊϊενε (ἰν. 3)" (αν βου). 
Αἱ 811 ενεηῖβ, ἔπε σοποϊ υβίοη υπἢεβί(δ- 
εἰπ ον [Ό]]ονν : “ ΤὨετγείογε πεσε γεπιαΐηβ 
ἃ ϑαῦδδιἢ- εβὲ ἴοσ πε ρεορίβ οἵ ασοά᾽". 
ἄρα ποῦ βῃ οἴϊεη βιαπάϊηρ ἢτγϑι ἰῃ ἃ βεη- 
ἴδποα ἰπ ΝΙ͂Τ. καπτρβα ξεμάρλς επύλεν 
οοουρΥ ἴπδῖ ρίδοδ. τισμός, ᾿Βουρῇ 
ἔουπά Βετα ΙΝ ἴῃ ΒιδΙςαὶ Οτεεῖς, Ἡβο νι 
πῃ ΡΙυϊΑτο ἢ ἰρε ϑηῤεγείέ, ο. 3). ὙΤῆε 
νετῦ σαββατίζειν οσουτβ ἰπ Εχοά. χνί. 30 
δηὰ οἴποῖ ρίαοςβ. Τῆς ποτγά 15 Βεγα δπι- 
Ρίογεά ἴῃ ργϑίδιεπος ἴὸ κατάπαυσις ἴῃ 
ογάες ἴο ἰδεπειέν ἴῃς ταδὶ ὑσοπηϊβεά τὸ 
Οοὐ᾽β ρεορῖς ψὰ ἀπὲ τεϑὲ επ)ογεά ὉΥ 
Θοὰά Η:πιβεῖξ οα ἴῃς ϑαῦθαιῃ οὐ ϑενεπιῃ 
αν. [80 Ὑβεορῆγϊίδςι, ἑρμηνεύει πῶς 
σα ατ. ὠνό; τὴν τοια! κατά- 
πανυσιν" διότω κα φησὶ, καταπαύομεν καὶ 
ἡμεῖς ἀπὸ τῶν ἔργων τῶν ἡμετέρων, 

ἐρ καὶ ὁ θεός, καταπαύσας ἀπὸ τῶν 
ἔργων τῶν εἰς σύστασιν τοῦ κόσμον, 
σάββατον τὴν ἡμέραν ὠνόμασεν.) Το 
ἐχρίδίη δηὰ Ἰυβιν (ες ἱπιτοδυςοπ οὗ 
τ 18 ψοτά, ἴῃς ψτίτες δά 5 ὁ γὰρ εἰσελθὼν 
“810 δὲ 8δ14, 1 ολ]1} ἰὲ ἃ ϑαδθαδιίβπι, 
δεσαυδβε ἰξ ἰδ ποὶ δὴ ογάϊπαγυ γεβῖ, θυῖ 
οὔς Ψηϊ ἢ ἤπάϑβ ἰτ8 ἰάεαὶ δη ἃ δοῖυδὶ διὶ- 
ΒΙπιεηι ἴῃ αοά᾽ δ οννη ταβϑῖ οη πε ϑενεπιῆ 
θαυ. [τ ἰβ ἃ ϑαδδαιίβπι Ὀεοδυβϑε ἴῃ ἰΐ 
Οοὐ᾽β ρεορὶς γτεδοῖ ἃ ἀεβηπίιε βίαρε οὗ 
δια ππλεηξ, οἵ 5αιϑέδοιογι! Υ δοοοτηρ  βῃεὰ 
ΡῬυζροβε, 85 αοά Ηἰπιβεῖξ ἀϊὰ ἤθη ογθα- 
τίοη ννᾶβ8 βηϊβῃεά, ὁ γὰρ εἰσελθὼν, ννῆο- 
ἐνεῦ ὯΔ8 επίεγεδ, ποῖ ἴο Ὀε τεϑβιτίςϊ ἃ ἴὸ 
]εβυβ, 88 ΌῪ ΑἸίογτά, εἰς τ. κατάπαυσιν 
αὐτοῦ, ἱπίο αοὐ 8 τεβῖ, καὶ αὐτὸς κιτιλ. 
Βἰπηϑεῖ αἶβο στεδίεὰ ἔσοπιὶ π΄8 (δε τη 58) 
ψοτ ΚΒ 85 αοά ἔτοπι Ηΐ5.᾿ 

Τῆε ϑαϊναιίοη ννϊςἢ τῇς τες 888 
Ρτενίουδιγν ταίειτεὰ ἰο 48 ἃ ρίογίουβ ἀο- 
τηϊηΐίοη ἰβ Βεζε βροΐκεη οἵ 85 ἃ ἔεϑί. Τῆς 
βἰρηίϊίβοδπος [168 ἴῃ 118 Ῥεΐηρ Οοά᾽Β τγεϑὶ 
ὙὮΪΟΗ πῆ ἰδ ἴο δπᾶγθ. [1 8 ἴῃς τγαεϑί 
ψΜὨϊοἢ Οοά δΔ8 δηὐογεά βίηςε ἴδε σγεδιίοη. 
Ἑτοπλ 411 Ηΐβ8 ογεδλίϊνε ννοσκ αοὰ οουϊά 



γ--ιτ. 

ἔργων αὐτοῦ, ὥσπερ ἀπὸ τῶν ἰδίων ὁ Θεός. 11. Σπουδάσωμεν οὖν ἃ Ἐκεὶ, χἰϊ. 

εἰσελθεῖν εἰς ἐκείνην τὴν κατάπαυσιν, ἵνα μὴ ἐν τῷ αὐτῷ τις ὗπο- χίχ 
12. “ζῶν γὰρ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, καὶ 

ἐνεργὴς,} καὶ τομώτερος ὑπὲρ πᾶσαν μάχαιραν δίστομον, καὶ διϊκνού- 
δείγματι πέσῃ τῆς ἀπειθείας. 
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81. 
χίχ.2; 6. 
χχὶϊὶ. 29; 
τ Οοτ.χὶῖν. 
24,25; 8 
Οον. χ. 4, 
5: ΕρΒ. μενος ἄχρι μερισμοῦ ψυχῆς τεῦ καὶ πνεύματος, ἁρμῶν τε καὶ νὲ 17. 

ΤΎΕ. ἱπ ΒΑΟΘΕΗΚΕΡ ; ἐναργης ἰπη Β. 
ΣΜΆΑΒΟΗΨΡΡ οπιϊ τε. 

ποὶ ὃς βαϊὰ ἴο γεβϑὶ {1}, αἴτετ ννῆδι οαπηοὶ 
Ῥαῖ ἀρρεᾶγ ἴο υ8 ἃ τι! ]Ποη οὗἩ μαζαγάβ, πιδπ 
ρρεαγεά, ἃ Ἴγεδίυγε ἴθ ῬΠοβα Πίβίουυ 
Αοὰ Ηἰπ,βεῖξ οου]ὰ ἤπά ἃ νγοσίῃυ βίου, 
ΨὮΟΒς τηογαὶ ἀπά βρίγίτυαὶ πεεᾶβ ννουϊὰ 
εἰἰςῖτ τὰς Ὀϊνίπε ταβουσοεβ ἀπά εχετοῖβα 
ψμδὶ 18 ἀεερεθὶ ἰπ αοά. ΝΒεη πλᾶπ 
ἌΡΡεᾶδσβ αοά 15 βδιιβῆςβά, ἴογ ἤεγε 8 οπῈ 
ἰπ Ηἴβ οὐνῆ ἱπιᾶρε. Βυΐῖ ἔγοπι 118 Ὀᾶτα 
βιδίεπηδης οἵ δ πιεαηίηρ οἵ αοά᾽ γεβὲ ἴξ 
8 οὈνίουβ ἴπαὶ αοὐ᾽Β Ῥεορὶες πιυβὲ βῆδγε 
τ ψ ἢ Ηἰπη. Οοὐ᾽β τεδὶ ἰ8 βαιβίδοιΐοη 
ἴῃ πιαη; δῖ 1Πϊ8 βαεἰϑέαδςιοη σα ὃς ῥετ- 
ἐεοιεὰ οηἷν ννβεη πηδη 8 ἰῃ ρεγίεςϊ Πας- 
τλοΩΥ ἢ Ητϊπι, Ηἰδ γεβὶ ἰβ ποῖ ρεγίεοϊ 
{11 τῆεν τεϑὲ πω Ηἰπ. Τηὶβ ΠΙΡΉΪΥ 
δρίπεθαν ςοποεριίοη οὗ βαἰναϊίοη ἰ8 ἴη- 
νοϊνεά ἰῇ οὐγ Αὐἱποτ᾽β δερυπεπὶ. Οὐ 
ἔπε ρταηὰ ραββαρεοῦ Οοά δ ἤδδβι ἰη Ρῃϊο, 
Ῥε Ολεγεδίπι, ο. χχνὶ., πὰ αἷ5ϑο Βαγηδῦδ5 
χν., 8εὲ6 αἷδο Ηυρἤεβ᾽ Τὰε ϑαῤῥαίἑεαὶ 
Κεοί ο7 Οοά απὰ Μαη. 

νεῖ. 1. Ὅδε εχποσίαϊίοη ἔοϊϊοννβ 
πδίυγδιν, "" [μοὶ ὰ8 ἴπδπ ἘΑση ΒΕ] 5ιγίνα 
ἴο δηῖεγ ἰηῖο τῃδὶ τεβί, ἰεδῖ δηγοης [4]] 
ἴῃ ἴδε βᾶτῃηε δχδηρὶε οἵ ἀϊβοδεάϊεηςε "", 
ὙΠε εἐχδηρία οἵ ἀϊδουεάϊεπος νγὰ8 πὶ 
ξινεη ὉΥ ἴπε ννἱ!άεγπεββ ρεησγαῖίοη δηὰ 
πεν ᾶζο νναγηεὰ ποῖ ἴο 141} ἰῃ ἴῃς βᾶπις 
ΨΆΥ. πέσῃ ἂν ἰδ σοτηπηοην Γςοπβίσυσά 
“411 ἱπίο," Ὀυϊ ἴξ βεαπὶβ ῥγείδσαδίς ἴὸ 
τεπᾶθγ “ (411 Ὀγ" οἵ “" ἱπ"; πέσῃ Ῥεΐηᾳ 
υδεά δϑβοί εν 88 ἴῃ Εοπι. χίν. 4, στήκει 
ἢ πίπτει. ναυρῇαπ [88 “" ἰεβὶ δῆγοπα 
181} [ὈΥ ρἰδοίηρ 8 ἴοοι] ἴῃ πὰ πιατκ 
Ἰεΐς ὃν τῆε ἔχοάυβ ρεπεγαιίοη ". ὑπόδειγ- 
μα ἰ8 ςοηἀεπηπεὰ ὃγ ῬΠγγπίοπυβ νῆο 
8Αγ8 : οὐδὲ τοῦτο ὀρθῶς λέγεται. 
παράδειγμα λέγε. “1η Ατἰις ὑποδείκ- 
γυμι νΜ»Ὰ8 πενεῖ υϑεὰ εχοερὶ ἰῇ ἰἴ8 
ΠδίυγΑΙ βεηδε οἵ τοῖν ὃν ἐνιῤ[ἰεαἰίον; 
Ῥυϊ ἰπ Ἡετγοάοϊυβ ἀπὰ Χεποόρἤοη ἰϊ βἰρηΐ- 
δεδβ ἐο νιαγὰ ομέ, Ξε α ῥαέέεγπ." Ἐυϊποῖ- 
ἔοτά᾽ 5 Ῥάγγη., ρΡ. 62. (΄. νἱϊ!!. ς οἵ τηϊβ 
Ἐρίβεϊς υϑἱῖἢ ]ομη χί τ. τ ἰος θοῖῃ πηδδη- 
ἱπρβ, [ἐ ἰ8β υβεὰ ἱπ [4π|ὲ8 ν. σὸ ψἱἢ 
δεηϊεῖνε οἵ δε τπίπρ ἴο ἢὲ ἱπιϊιαιϊεά. 

ἴῃ νν. 12 ἀπά 13 ἈΠΟΙΒΕΙ͂ τρᾶβοη ἴδ 
δάδεά ογ ἀεαϊΐωρ 5ἰποογεὶν δπὰ βίγεη- 
υουϑὶν ἢ Οοά᾽ 5 ργοπιῖϑεβ ἀπ Ἔβρεςῖ δι! Υ 

Μ ἢ τλι8. οὔτι οἵ τεβι. ζῶν γὰρ ὁ 
λόγος τοῦ θεοῦ, ““ἴος ἴτε Ψοτὰ οὗ 
οοὐ 8 Πνίηρ," τ8Δὲ ννοτὰ οὗ τενεϊδιίοη 
ΨΈΙΟΝ ἔτοσι ἔς ἤτϑβὶ νεσβε οὗ τῆς Ἐρίβε]ς 
[48 Βεεῆ ἴῃ ἴπ6 νυτιοτ᾽Β τοϊπὰ ἂπὰ νῃ]οἢ 
Βε Βᾶβ ἰπ Ἴῇδρο, ἐἰ., ἰν. ἜχὨ τε α 48 ἃ ννογὰ 
οὗὨ ρτογηΐβα οἵ επίταηος ἱπῖο αοά᾽β τγεϑβί. 
Ενίἀεπεγ, ἐπεγείοσς, ὁ λόγος τοῦ θεοῦ ἰ5 
"οἵ, 45 Οτίρεη δηά οἵδπεσ ἱπιεγργεῖεσβ πᾶνα 
Βυρρο εἀ, ἴῃς Ῥετιβοηδὶ ννοζγά ἱποδτπιδὶς 
ἰη ΟὨγίβο, μὰς ΟοὐΒ οἤεζβ δπὰ ργοπιίβεβδ. 
Νοῖ οπὶγν ἰβ ἴμε γάρ, Πἰπκίηρ 115 οἴαυδα 
ἴο ἴῃς ργοπχίβε οἵ τεβϑὲ, ἀδβοϊβῖνε ἴογ τπ|8 
ἱπιεγρτεϊδιίοπ ἢ δὰϊ ἴδε τπεπιίοη οὐ ὁ 
λόγος τῆς ἀκοῆς 1 νεῖ, 2 ἃπά ἴῃε ῥτοπιίη- 
δῆος ρίνεη ἰπ ἴῆε οοπίεχε ἴοὸ Οοάβ 
Ρτοπηῖβε παῖε ἰξ ἱπιροββί δῖε το τπίηκ οὗ 
δηγιπΐηρ εἶδε. ΤῸ δηΐοσος ἴῃς δάτηοηϊ- 
εἴοη ἴο θεϊΐενε ἀπά οὔεν ἴῃς 'νοτά οἵ ἀοά, 
ἢνε ερὶτπεῖβ ἂς δάάδεά, τυ ϑῖοἢ, β8γ5 
ΜΝ εβιοοις, “ πηατκ ἢ ἰποτραθῖπς οἷἶδατ- 
Π588 18 ροννεσ ἴο ἀςαϑὶ ψ τ ἴῃς ἱπάϊνί μα] 
8ου]. ὙΠπετῖα ἰδ ἃ ραββᾶρε βίερ ὉΥ βίερ 
ἕτοτα τμαῖ ννῃϊο ἢ 18 τηοϑὲ ρεπεγαὶ ἴο ἴπδῖ 
ΜΠ ΙΟΒ ἰ8β πιοβὲ ρεΐβοπδὶ. ἡ [τ ἰβ, ἢτζϑὶ, 
ζῶν, “Πἰνίπρ "᾿ οτ, ἃ8 ΑΟΝ΄. [ι28 ἴξ, “" φυΐοῖκ", 
ΟΥ τ Ῥεῖ. ἴ. 23, ἀναγι μένοι . . - 
διὰ λόγον ζῶντος Θεοῦ καὶ μένοντος, ἀπά 
νεῖ. 24 τὸ ῥῆμα Κυρίου μένει εἰς τὸν 
αἰῶνα. Τῆς πιεδηΐηρ ἰ8 ἰπαὶ ἴῃς ννοτά τε - 
ταδίῃβ εῇηοδςοίουβ, ναϊϊὰ ἀπά ορεγδῖϊνε, ἃ8 
ἰξ ννὰβ ννῆδη ἰΐ οᾶπὶς ἔγοπι ἔμ υν}}} οἵ αοά. 
“ΤΕ 8 ᾿ἰνὶηρ 48 δείπρ ἰηβείποι ἢ ἐπα 
τς οὗ [8 βουτος ᾽᾿ (Π εἰ 128. 8). [ἐ [8 α͵80 
ἐνεργὴς, ἀςῖϊνε, εἤδεςεῖνε, 51}}} ἀοίηρ ἴῃ 
ννοσὶς ἰϊννα8 Ἰρίσπιάφα ἴο 4ο, εἶ. 184. 551: 
τομώτε ρ πᾶσαν μάχαιραν - 
τομον, ὰ βδατρες τῆδη Πρ τνο-εἀρεά 
ϑνογὰ ", τομ. ὑπὲρ ἰ8 ἃ πιοζα ἔογοϊ 816 
ςοπηραγαῖϊνε ἴπδη ἴῃς ρεπίξινε ; οὐ [υυκο 
χνὶ. 8; 2 Οοτ. χὶϊ. 1323. Τϑα ροβίεϊνε 
τομός ἰ8 ἰουπά ἰπ Ρίαϊο Τίνι. ὅσ Ε. δπὰ 
εἴδβενμετο. δίστομος ἀου!ε- πους, ἑ.6., 
ἀουδὶε-εἀρεά, τῆς βινοτά Ὀεΐηρ; ςοπείἀετεᾶ 
48 ἃ ἀενουτίηρ δεδβῖ, δε6ὲ 2 ϑᾶπ), χὶ. 25, 
καταφάγεται ἢ μάχαιρα. Α ἀουδὶε-εὐγεά 
βινοτά ἰβ ποῖ οπἷν ἃ πῖογ ἔοστηϊάδοϊα 
ψΨεδροη ἴδδῃ ἃ βἰπρὶε-εἀρεά, οἴετίπρ 1:58 
τεβίβίδπος δηὰ ἰπεγείοτς ουϊπρ ἄδερεῦ 
(ϑες ]υάρεβ ἰἰϊ. 16 ννῆεγτε Επυὰ πγαὰε ἴοτ 
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ε Ρε. χχχίϊί. 
13, 14.15) 
εἰ χχχίν. 
15, εἰ χς. 
8, εἰ 
Ἐςχχχίχ. 
11,12: 
Ἐςευδ. χν. 10. 

Βἰπη86 1 μάχαιραν δίστομον ἃ βρᾶη ἴοπβ, 
δηὰ οὔ. Ευτιρ., Η εἴεμα, 983), Ὀυϊ ἴτ 85 ἃ 
ΤΟΠΊΤΩΟΠ Βί πη] ς ἴοσ βῃαγρῃθββ ἃ8 1:1 Ῥγον. 
ν. 4, ἠκονημένον μάλλον μαχαίρας δισ- 
μον, μήν τα τῆοτα ἴμῃδη ἃ ἐνοιεοβθα 

βινοσά ; δηὰ εν. ἱ, 1:6, ῥομφαία δίστομος 
ὀξεῖα. ΤῊς δᾶπιε Ἰγδι  ραγρκὰ ἰβ υδεὰ Ὁ 
Ιβαίδῃ (χιίχ. 2) ἀῃὰ Ὁγ 8:1. Ραὺὶ (Ερῃ. νὶ. 
17); δυϊ ἀβρδοίδ!ν ἴπ ΝΥ βάοπι χνιΐ. 15, 
““ΤΒῖπς ΑἸπιΐσμεγ ννογά ἰεαρεὰ ἄοννη 
ποτὶ πεάνεη.... . ἃπά ὑγουρῃῖ τπἰπα υπ- 
ἐεϊρπιεά ςοπιπιδπάπηεπε 25 ἃ βῃδσρ δινοζὰ. 
ΤῊΙ8 ΒΒΆΓρΠΕβΒ ἰ8 [ΠΠυδέταιεὰ Ὦγ [18 ἀςτίοη, 
διϊκνούμενος ἄχρι μερισμοῦ 
ψυχῆς καὶ πνεύματος, ἁρμῶντε 
καὶ μνελῶν, Δη εἐχρτοββίοη ΨΨΠὶοἢ ἀοε8 
ῃοῖ πιεδῃ ἴῃδιῖ (ἢς ννογά ἀϊν!εβ ἴδε βου] 
ἔτοτα ἴῃς βρίγιτ, ἴῃς Ἰοἰπίβ ἔγοτι. ἴῃ πιδῖ- 
τον θαι ἰπδὶ 1 ρίετοεβ τηγουρὮ δἱ! ἐμαὶ 
ἶδ ἴῃ πιᾶπ ἴο ἰμᾶὶ ψβῖοῃ 1168 ἀδερεδὲ ἴῃ 
δὶ8 παίυσε. “1 ἰβ οὈνίουβ ἱμαὶ τῆς 
υυτϊε ἄοεβ ποῖ πιεᾶῃ δηυτ πίη ΝΕΓΥ 
Βρεοϊῆο Ὀγ εδςοἢ ἴεγηι οὗ τῆς ἐπυπηογαιίοη, 
ΜΠ ςἢ Ῥσοάσυοςβ [18 εἥεςι ᾿γ ἴῃς τῃειογίοαί 
0 11η 688 οὗ τῆς ἐχργεβδίομβ " (Ἑδιγαγ). Ἐὸσ 
τῆς εχρτεθοίοη ῳ΄. Ἑαγρ., ΗἸῤῥοὶ,, 255 
- ρον μνελὸν ψυχῆς. Βυϊ ἰΐ ἰδ ἴῃ 
ἴδε δυςοεοάϊηρ ςἴαυθε τῃμδι ἴδε δἰρηίἤςδπος 
οὗ δῖ6 ἀεβοσίριίοη ἀρρεᾶσε ; {πε '᾿νογά ἰ8 
Κριτικὸς ἐνθυμήσεων καὶ ἐνν- 
οιῶν καρδίας “Ἰυάρίηρ ἴδε οοποερ- 
Ἰοηβ δηά ᾿άεδβ οὔτε μεαγι ". Τβε ψογά 
οἵ αοά οοῃγίηρ ἴο πιεῦ ἱπ ἴδε οἴει οὗ 
ξοοά οἵ ἴδε πίρμεβε κῃ ἰεϑῖβ πεῖς τεδὶ 
εβίσεβ δηᾶ ἱπιηοδὶ ἰηϊοπιίοπβ. ὙΒεα 

{εἰἸοννβδρ ἢ Οοά ἰβ πιδάς ροβϑίδ' 6 
του σὰ Ηἰβ στασίουβ οες, ἴῃς ἰππιοδὲ 
Βεδγὶ οὗ πηδῃ ἰβ εἴτεά ; δηά ἰὲ 8 ἐη.8 Ὁ] 
ἀϊεοονετεά δπὰ ἀείεγπιιπεδ ψπεῖπετ ἣς 
ἸΓΟΪΥ ἰονεβ ἴῃε γοοὰ ἃπὰ βεςκβ ἰΐ, οἵ 
ΒὨγΙΩΚΒ ἔτοπι δοοεριίηρ ἰὶ 88 ἢΐβ εἰεγηδὶ 
Βειίίαψε. Ὑῆε ἴειπιδ ἰπ ὑοῦ (818 ἰδ 
οοηναγςεὰ Βηά ἃ 8πἰκῖπρ ἀπδίοσυ ἱπ ΡΒ Ϊο 
(θυές. ον. Ὠίὲυ. Ηαεν., ΝΡ 401)  Βεγε 
ΒΕ δρεᾶίβ οὗ αοά ὃγ Ηἰβ δνογά “"οὐϊηρ 
Δβδυπάες τῇς οοπδιϊζυαπε ραγίβ οἵ δ] 
Ῥοάϊεβ δηὰ οὐήεςιϊβ ἴῃδὲ βεεῆλ ἴο δε 
φοδετσεηῖ δηὰ υηἱτεὰ, ὙΝΏΙοΒ [ἴῃς Ψοτά] 
θείην ψβειῖεά το τε Κεεπθβὲ ροββί]ς 

δ, Πανεῖ οεᾶβεδ ἴο ῥίεσος 411 δεηβι ας 
οδ)εςῖδ, αηὰ ν ἤδη ἰξ δαβ ραβϑεά τῃγουρῇ 
ἴδεσι τὸ ἴῃς τλΐπρβ ἐμᾶῖ γε ςδὶ]εὰ αἴοπιβ 
δηὰ ἱπάϊνιβι 016, ἵβθη ἀραὶπ (πἷ8 οὐτπρ 
ἰπϑιγυπιεπὶ Ὀερὶπβ ἴὸ ἀϊνϊάς ἴμοβε τπΐπρβ 
ΨὨΙΟὮ ἅτε Τοοπίετηρίαἰοὰ ὈΥ γαᾶβοη ἰηῖο 

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥ͂Σ ἵν. 

μυελῶν, καὶ κριτικὸς ἐνθυμήσεων καὶ ἐννοιῶν καρδίας - 13. " καὶ οὔκ 

ἐστι κτίσις ἀφανὴς ἐνώπιον αὐτοῦ, πάντα δὲ γυμνὰ καὶ τετρα- 
Χηλισμένα τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, πρὸς ὃν ἡμῖν ὁ λόγος. 

υπίο!ά δηὰ ἰπάεθοι 8 Ὁ]ς ροτιίοπβ." Οὐ. 
Ῥ.- 506. ἴῃ δἀάϊείοπ το τΠῖ8 (καὶ), τῆς 
Ἰηναγὰ ορεσζαϊίοη οἵ ἴδε ννοστὰ ἤπάβ ἰΐ8 
οουηίετρασι ἴῃ τῆ βεαγομίηρ, ἱπενίιδθ!ς 
ἱπαυϊδίειοη οὗ σαοά Ηἰπιβεῖζ νυ νυν ποτὶ 
ψε πᾶν ἴο ἄο. “Νὸὼὸ ογεδίεὰ πίπρ ἰδ 
διάάεη Ῥείοτε Ηἰπι (6 οά) θὰ 411 τπϊηρβ 
816 πδιεά δηά εἐχροβεὰ ἴο ἴε εγεβ οἵ 
Ηἰπι ψἱἢ ψ πο ψε δᾶνε τὸ ἀο." 
τετραχηλισμένα δλ5 οτεαίεά ἀϊηῖ- 
οὐ ν. τραχηλίζω ἰ8 ἃ ᾿νοτὰ οὔ πε ραπηεδ, 
τηεληΐηρ “τὸ Ὀεπά δαςοῖς ἴδε πεςῖκ " δηά 
80 ““1ἴο ονεζζοπις ". ἴΙ͂ῃ 818 βϑεπβε οὗ 
Τνετπιδείετίηρ ἰδ νᾶ5 ἴῃ ΝΈΓΥ ΤοπΊπλοη 
0866. [Ιη ΡΏΙΪ]Ο, 4.5.» πηεπ ἅγε βροκβη οἵ 88 
τετραχηλισμένοι ταῖς ἐπ᾿ ς. Τηΐδ 
τηελπίηρ, Βοννένεγ, ψίνεβ ἃ ῬΟῸΣ βεῆβα ἴῃ 
οὖς ραβϑβῶρε ψδεσςε ἰἰ 18 ἰο]οννεὰ Ὁγ τοῖς 

μοῖς. ΟὨτγγυεοβίοτ) βᾶγβ ἴπε ᾿νογὰ 
8 ἀεσινεά ἔγοσῃ ἴδε βικἰπηΐηρ οἵ απίπηα]β, 
δηὰ ὙΒεορηγίαςι, επί αγρίηρ ὑροπ τπΐ8 
ἰηϊεγργαιδιίίοη, ἐχρίαιπβ ἰδὲ ψἤση τδ6 
νἱοπηβ μαὰ τῃεὶγ (ἢτοδῖβ ουϊ, τς 5κὶπ 
νν 8 ἀγαρρεά ΟΥ̓ οπὶ τΠ6 πεοῖς ἀονντιννατάβ 
εχροβίηρ ἴξς οὔγοδβε, Νὼὸ Ἴοπβεηηδιίοῃ 
οὗ τ8ϊ6 υδε οὗ ἴῃς τννογά ἰ8 φίνεη. Ρετγίζοη- 
ἰμ8 ἴῃ ἃ ποῖς οἡ “Ἐπ, Κανγ., Ηἐςέ., χιϊ. 
58, τείεγβ ἴο ϑυεῖϊοηϊι, ψέέεί!,, χ7, Παγα 

κεἰ ἶὰ8 ἰ8 ἀεδοιϊ θεά 85 θεῖς ἀγαρρεά 
ἰπῖο Ὡς ἔοσυπι, μα! πακεοά, τυ δἰ8Β μπᾶ 
τἰοὰ Ὀεμίπὰ δἰ8β Ὀδοὶς, ἃ τορε τουπὰ δἰ 
πεοῖκ δηά ἢἰ8 ἄγεβδ ἴοση; πὰ ννὰ γε [υσί πεῖ 
τοϊά (μὲ {θεν ἀγαρρεά Ὀδοκ δί5 Ββεδὰ ὉῪ 
Ὧ158. Βαίσ, δαηὰ ἐνεὴ ρεϊςκοὰ δὶπὶ υηάεγ ἴῃ 6 
οδίη ἢ ἰἢς ροὶπε οὗ ἃ δυνοσά δ8 1ΠῈῪ 
81εὲ ψοηὶ ἴο ἀο ἴο οτγίπγίπαῖβ, (παῖ ἢς 
ταῖρδι Ἰεἴ ΒΒ ίδλοε Ὅς ϑϑεῆ δηά ποῖ δδηᾷ 
δῖ πεδά. (80, ἴοο, Εἰεηδσ, ννῆο τεῖεγβ ἴὸ 
Ῥεσγίζοηϊυβ ἂπὰ ἀρτεοβ δαὶ τῇς νοτὰ 
τοεᾶηβ γέσηῤϊπαία, νιαπὲϊεξία, δοτυπ 
4υλϑὶ οεγνίςς ἃς ἔλοίς τεῆεχα, δίχυς 
δάδο ἐπέμεμελμνι οομὶὶς ἐχῤῥοείία, σεποτε 
Ἰοαυεπάϊ αὖ [15 ρεῖί᾽ο, φαογυπὶ οαρίτα 
τεαϊπαπίυσ, πα ἱπιυδητίαπι) οσυϊοβ ἑυρίαηξ 
εἰ ἰαϊεδλπι ; αυοᾶά οπιίηΐθα8 υἱ δά 
ΒιυΡρ!οἰὰπι ἀυσςεδαπίυγ, ἀδὺ οΟἰΐπιὶ δοςὶ ἀ- 
ει." ΟΩΛ. “"5:'ς δῖυβ ραϊεατι ἰδενᾷ 
ἰεπεῖ, δἴαυς τεῆσεχα (Οεγνίος οτϑηιβ 
σδρυΐο ἔθπυβ ΔρρΙἰοδὶ εηβε. ΝΜ Ιγοὶ!, Ἐπ. 
Χ. 535.} Οετγίδιηγ (μῖ8 Ὀεπάϊπρ Ὅλοι οὗ 
τῆς Βελά ἴο ἐχροβς ἴς ἔδος ρίνθβ ἂἃπ 
ἐχοο]]εηῖ δηά γεϊενδπὶ βεηβε μετα. Τῆε τεᾶ- 
8οὴ ἴοσ ἴδυβ εἰ ρῃδβίϑίησ [Ὡς ρεπείγδι πα 
δηᾷ ἱπβογυίδοϊε ράζε οὗ αοὰἂ ἴ8 ρίνεη ἰῇ 
ἴῃς ἀεβοτίριίοη ἀρρεπάςά ἱπ ἴῃς τγεϊδιϊνα 



Χ3 τοῦ 5. 

14. ᾿ Ἔχοντες οὖν ἀρχιερέα μέγαν, 
᾿Ιησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ, κρατῶμεν τῆς ὁμολογίας. 

ἔχομεν ἀρχιερέα μὴ δυνάμενον συμπαθῆσαι ' ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν, 
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διεληλυθότα τοὺς οὐρανοὺς, ἴ "1. τ, οἱ 
νἱ. 20, εἴ 

15. εοὐ γὰρ νἱΐ, 26, εἰ 
νἱϊ. τ, εἰ 
ἶχ. ΣΙ, 24, 
εἰ χ. 23. 
ἀϊ. χγ; 

Ἐπ. 1ἰϊϊ. 9; Ιωυς. χχὶ!. 28; 2 (ος. ν. 21; ῬὩΪ], ἰΐ, 2; 1 Ῥεῖεσ ἰἰ. 22} Σ ὅ πεῖ: τὰ. 5. 

ἐσυμπαθ, ἰπ ΒΕΠΞΕΚΓῚΡ; 

οἴδυδε; ἰξ ἰβ ες πρὸς ὃν ἡμῖν ὁ 
λόγος, ΜὨΪΟὮ, 80 ἔᾺσ 88 ἴῃς πιεῦε Μψογάβ 

, ταΪρΒὲ πλεϑη “οὗ ψΒοηὶ ννε βρεβκ᾽ 
ἕξ ἰ. 7 ἀπά ν. 1:1, Ὀὰϊ ν᾿ δίο οὈνίουεῖν 
τηῦδὲ πεσε δε τεηάδεγοά, 85 ἰη ΑΟΥ͂.., “ ἢ 
Ψ Βοτὰ ννὰ δᾶνε ἴο ἀο," οἵ “ἢ ἡ Ποπὶ ἰ8 
οὖσ σεοκοηίηρ,᾽" οὔ, χιϊὶ, 17. 

Ἑτοτα ἵν. 14 ἴο χ. 15 ἴδε ντίϊες ἱγεδῖβ οὗ 
ἴδε Ῥηεβιδοοά οὗ ἴς ὅοη. Τὴὸ ἢτγει 
Ραγαρταρῇ δχίεπάβ ἔγοῃι ἵν. 14-ν. το, δηὰ 
12 τΠ18 ἴξ 18. βδβοννῃ (πδὶ [εϑ8 Β8 ἴῃς 
4υδ) Βοαιίοιβ οὗ ἃ ρεϊεβὲ, ἃ ς81] ἔγοπγ αοά, 
Δηὰ ἴῃε βυτιρδίῖῃυΥ ν᾿ ῃΐοΒ πιλίκεβ ἱπίεσ- 
ραβϑίου ἤεᾶσν δηά τεὰ]. Ὅῶςε ντίτετ᾽Β 
Ῥύγροβε ἰβ ἴο εποουζαρε δῖβ τελάεβ ἴὸ 
υ8ε τε ἱπιεσοεβδίοη οὗ Ομγῖβε νυ σοη- 
Βάεπος, ποινποιαπάϊηρ δεῖς βεπθςε οἵ 
βἰηδιϊπεββ. Απά Βα ἄοεβ 8οὸ ὃν σεπιϊπάϊηρ 
ἴδε τμδὲ 411} ΗΘ ρτίεβιβ αγε δρροϊπιεά 
ἴοσ τδ6 νεῖν Ῥαῖροις οἵ οἰδετίη» βαςσίβος 
ἴον 5'π, δῇ. ὁ τΠ18 οδῖςε 848 ποὶ Ὀεεῃ 
βευτηεὰ Ὁγν (πεπὶ δὲ {ποῖσ οὐνη ἰπβίδπος 
Ῥυῖ δὲ τῆς οδὶὶ οἵ ασοά. [τ ἰβ Ὀεδοᾶιβα 
Αοάἁ ἄεείτεβ ἴπδὲ βίη δι! πλθα Ὅς ὑτουρδιὶ 
ποδγ ἴο Ηἰπὶ ἐμαὶ ῥγίεβιβ Βοϊὰ οοε. Απά 
ἴδοβε ἃγε Ἵδεά τὸ οβῆος, νῆο ὃγ νἱγῖυε 
οὗ τμεῖὶς οὐνῃ ἴεμοε δὲ ργερασεὰ ἴὸ 
εηίες ἱπίο οοσγάϊδὶ βδυτραίῦν ἢ τδς 
βίππες πὰ μελσο  βεεὶς τὸ ἱπίεσοεάς ἴος 
δία). ΑἹ! τ 18 Βοϊάβ ἰσὰς οὗ Οῃσγίει. Ης 
ἰδ Ρχίεβὲ ἰῃ οδεάϊεπος ἰο Οοά᾽Β «8]]. 
Τδε οπῆςε, δδ Ης δαὰ ἰο ΕἸ] ἰξ, ἰηνοῖϊνεά 
τυ ἢ (μδὶ τνγᾶβ τερυρπαπὶ, ΨΝΙὮ βἴσοπρ 
οεγὶπρ ἃπά ἰελτβ Ης βδγαηκ ἔσγοπὶ ἴδ6 
ἄἀεδῖδ ἐμαὶ ννὰβ πεοεβδᾶσυ ἴο τῆς (16]- 
τηερηϊ οὗ Ηἰδ υποϊίοη. Βυὲ Ηἰβ γοάϊγ 
οδυκίοη Ῥγοτηρίοα 45 Ηἰβ υἱεϊπιδῖς ῥὑγάγεσ, 
τιδῖ (ῃε ν}} οἵ τῆε Ἑδίμες δῃηὰ ποὶ ἯΪδβ 
ον ῃ ταῖβδὲ θὲ ἄοπε. Τῆυβ Ὀγ ἴδε τπΐπρβ 
Ης 5βυδετεᾶ Ης ᾿εαγηθὰ οδεάϊεποςε, δηᾶ 
Ῥείηρ ἴῆυβ ρετίεςϊεά δεοᾶπὶς ἴῃς αὐΐμος 
οἵ εἴεγηδί βαϊναϊίοη ἴο 411 (δὲ οὔεγ Ηἱΐπι, 
ειεειεὰ πὰ ρῥγοοϊαἰπιεά Ηρ Ῥχίεδὲ ίοσ 
τος δίϊες ὮΞ οσάες ΘΓ Με οὨίζεάεκ. 

Ἐτ. 14. "Ἔχοντες ...“Ηδλνίη 
ἴδεη ἃ στεδὶ ΠΙρὮ ργίεδι νῆῸ [88 πὲ! 
ἰδγουσῃ τε μεδνεηβ, ]εβϑὺβ ἴὩε ϑοπ οὗ 
Οοά, Ἰεῖ τ5 μοϊὰ ἔδλβεὲ ουὖῦ Ἴοπίεβδίοη." 
οὖν τεβυπηεβ ἴῃς ἰχαὶη οἵ τπουρῆς βιασίεᾶ 
δὲ 111. Σ, νῆοσα τς τεδλάεσβ νεσα εη]οίπεὰ 
ἴο ςοπείάες τς ΗἰὮ Ρείεβε οὗ ἐμεῖς οου- 
{εββϑίοθ. Βυὶ οὐ ννεῖβαδ δπάὰ Κυβεῖ. 
μέγαν ἰδ πον αὐάεά, 25 ἴπ χ. 21, χἱϊὶ. 20, 

σννπαθ, ἴῃ ΑΒΟΘ Ἢ. 

τπδὲ ἘΠΕ πιᾶν ἔπε ταῖπες μοϊὰ ἕδϑὲ (ἢς 
ςοπέεββίοη ἵππου νγεῖς ἴῃ ἄδηροσ οὗ Ἰειπρ 
ἔο. ΤὨε μέγαν ἴδ8 εχρΙαἰπεὰ ἀπά Ἰυβιϊβεὰ 
Υ ὕνο ἐεδίυγεβ οἵ τηἷ8 Ργίεδι : (τ) Ηξε 

888 ρδβϑβεά τπγουρὰ ἴἢ6 ἢεᾶνεπβ δπά 
επίετεὰ τυ [86 νεγῪ ργεβεῆος οἵ αοά. 
Ἐος διεληλ. τ. οὐρανούς ςλπηοῖ τηεδη, 88 
Οαἰνίη τεπάθσβ “ φυΐ ςοεῖοβ ἱπρτεβδι8 
εδὶ ". ΑΒ ἴδε ἄδσζοηις Ηἰρὰ Ῥγίεβι ραββεὰ 
τῆσουρ τῆς νεῖ, οὖ, δβ Οτοιίυβ δπὰ 
Ολγρζον βυρρεβὶ, ᾿σουρῃ τΠ6 ναζίουϑ 
ἴοτε οουγῖβ, ἱπίῖο ἰξς Ηο]εβὲ ρίδος, 850 
1818 στεαῖ ΗἸ ΡὮ Ρχίεβε δά τδγουρἢ 
ἴδε Βεᾶνεπβ δπὰ ἀρρεδζεὰ δπιοηπ εἴεζηδὶ 
τοδ ἶε8. 80 τδᾶῖ τῇς νεσὺ δὔβεπος οὗ 
ἴδε Ηἰρῃ Ρχείεβε  Βῖο ἢ ἀερτγεββεά τβεπὶ, 
ΨΜΔΒ ἰἴ8ε} διϊιεὰ τὸ δβισεησίμεη [δίτἢ, 
Ηε ν»88 δὐϑεπῖ, Ὀεσδυβε ἀεα!ηρ ἴῃς 
Πνίπς Οοὐ ἱπ «πεῖς Ὀεδα!. (2) Τῆς 
βεσοπά τηλιεΐ. οἱ Ηἰβ ριεαΐῃεββ ἰ8 ἱπάϊ- 
οαἰεὰ ἰῃ ΗἰἾἶβ ἀεδίρηδίίοη ᾿Ιησοῦν τὸν 
νἱὸν τ. Θεοῦ, [6 Ὠυτηδη πᾶπιε βιρρεβῖ- 
ἱπρᾷ Ρετίεςϊ υπἀεγβίδηδίηρ Δπὰ βυτηρδίῃυ, 
τῆς Ὀϊνίης ϑοπδδΐρ δοςερίδηος νἢ τῆς 
Ἑδιδες δηά ργε-ετηίπεης ἀϊρηίγ. κρατ- 
ὦμεν τ. 4. “Ουτγ οοπξεββίοη " 
αἰ πλάγι γ οὗ [Π18 στεαῖ ΗἸρῇ Ρχγίεδβι, Ὀυὲ 
ἐν ἱταρ!!οδιίοη, οὖς Ομεϊβιίαη οοπίεβϑίοη, 
ς΄. αἱ. τ. 
ὅν: 15. Οοπβιτηδίίοη Ῥοΐ οἵ ἴδ 
εροουκαβεμιςοῖ οἵ νεςσ. 1:4 δηὰ οἵ {πὸ ἕδος 
οὐ ΜΒϊςἢ ταὶ ἐποουταρσεπΊεηϊ ἰδ ἑουπάεά 
ἰδ σίνεη ἱπ τπὲ δισῖμει ἰάεα: οὐ 
ἔχομεν . .. “ἴοτ ΜῈ Βᾶνε ποὶ ἃ δὶ β 
Ῥείεβι (πὶ οαπποὶ ὃς ἰουςμεά νυν τῆς 
“δε πρῷ οὗὐἩ οὖς ἱπβεσηϊτεβ, θυϊ δδ8 Ῥεεη 
ἴεπΣ ἷπ 811 ροΐϊπὶβ ᾿ἰκεῈὲ ᾧ8, ψἱδους 
βίη". Ηε τερεὶβ δὴ ἰάεα ψῃῖομ τιίρδὲ 
Βᾶνε ἐουπὰ επίγδμος ἱπίο {πεὶγ πιϊπάβ, 
τηλὲ λη δὐρϑβεηῖ, μδάνεηὶγυ ῥσίθβε τηϊρῃς ποῖ 
Ὅς δ0ϊ]ε ἴο βυπιραιῃίβε. Συνπαθέω [τὸ 
ὃς ἀϊδεϊηρσυϊδῃεά ἄοπὶ συνπάσχω νν»ῃϊο ἢ 
Οὐσυτβ ἰῃ Κοπ,. νἱϊϊ, 17 δηᾶ στ (ον. χίϊ. 
26, ἀῃηά πλεδᾶπ8 ἴο βυβεσ Αἰοπᾷ ἢ οπα, 
ἴο βυῆες ἴῃς βδτὴς 1118 258 ἀποίδεσ] πιθδῃ8 
ἴο ἔεδεϊ ἴοσ, οὔ βυτῃρδίῃίβεα ἢ, πὰ 
Οοουτβ 8180 ἴῃ χ. 34, ἀπά ἰβ ρεουϊατ ἰπ 
Ν.Τ. ἴἰο 118 ψτίίες Ὀυϊ ἑουπά ἴῃ Ατβίοεϊς, 
Ιϑοοσαίεβ δηά Ῥ᾽υϊδιςῃ, δηὰ ἰπ ἴῃς ἰουςἢ- 
ἱπρ εχργεβδϑίοπ οὐ “ες οὔ Ῥαμί αμάὰ 
Ταολία, 17, ὃς μόνος συνεπάθησεν πλα- 

νῷ . 7]εβθὺ8 ἰβ αἷς ἴο βυπὶ- 
Ῥαϊηίϑε ἢ ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν “οὖς 
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Ὁ χαῖρ, εἰς, πεπειρασμένον δὲ κατὰ πάντα καθ᾽ ὁμοιότητα, χωρὶς ἁμαρτίας. τό. 
οτ.ν. 

2,25: 
Ερᾶ. ἱϊ, 
18, αἱ ἐἰϊ. 12. 

ἱπβγγη εἶς 8,᾽" τ[ἢ6 ννεα κῆεββαβ Ὡς υηάετ- 
ταῖης οὖσ τεβιβίδπος ἴὸ ἱεπιριδίίοθ δηά 
τηᾶκε ἰτ ἀϊβῆςσυϊς το Βοϊά ἔδϑε οὖυγ οοη- 
εββίοπ : ποτὶ ννδακπεββεβ, τδμεγείοσς, 
τῃουρῇ οὔϊεη ἱπιρ!ςλιεὰ ψνῖϊῃ ΡἈγδίοδὶ 
ΕΆΚπεβδεβ. [|εβὺ8 οἂπ ἔξεὶ ἴον ἴῃεβε 
δεοδυδε πεπειρασμένον κατὰ πάντα καθ᾽ 
ὁμοιότητα, Ηε 48 Ὀεεη ἰεπιριςἀ ἴῃ 
811 τεβρεοὶβ 8ἃ8 ΨῈ ἅσε. κατὰ πάντα, 
οἰλββίςδὶ, “ἰῷ 411 γεβρεςῖβ," οἱ ὙΝν εἰβίείπ 
Ου Αείς χνὶΐ. 22; ἂἀπὰ Ἐναρτίυβ, ν. 4, οὗ 
ΟὨσίβε ἱποδγηδῖς, ὁμοιοπαθῆ κατὰ πάντα 
χωρὶς ἁμαρτίας, ε΄ 1ἴ. 17. καθ᾽ ὁμοιότητα 
ΤΩΔΥ ΕἰἴΠΕΙ πιεδη “ δοςογάϊηρ ἴο ἴῃς {{Ἀκ6- 
πεδ8 οἵ ουγ ἰεπηρίδιϊοηβ,᾽" οἵ, “ ἴῃ δοοοτά- 
δῆςε ἢ ΗἰΒ ᾿ἰκεπεβ8 ἴοὸ 8". Τῆα 
Ἰλιϊεγ 18 ργείεγαθις, Ὀεϊηρ πιοβὲ ἰῇ ἀρτεε- 
ταεπὶ ἢ ἰἰ. 17. 850. Ὑπεορῆγίδοϊ, 
καθ’ ὁμοιότητα τὴν ἡμετέραν, τοντέστι 
παραπλησίως ἡμῖν, ο7΄. Οεη. ἱ. ΣΙ, 12; 
ἀπ4, Ῥῃϊο, δὲ Ῥγνοΐμρ., ο. 9, κατὰ τὴν 
πρὸς τἄλλα ὁ τα. Ἵδμε ντίϊος 
ΜΙ5ΠεῈ8 ἴο ρῥγεοίυάς τῆς σοπιπίοη ἔβπου 
πὶ ἴπετα νᾶ8 βούῶε ρεου αγιγ ἴῃ [6808 
ΜὨΙΟῆ τρδάς ΗἰἴἝβ ἱεπιριδιίοπ ὙὙΒΟΪΙῪ 
ἀϊδετεηε ἴτοπὶ οὐτθ, ἴπδὶ Ης ννὰβ ἃ 
ταλιϊεὰ οπαπιρίοη εἐχροβεὰ ἴο ἰοὺ ἄττονβ. 
Οπ {δε οοπίγαγυ, Ης [88 ἔεϊξ ἴῃ Ηἰβ8 οννῃ 
ςοηπβοίουβηεββ ἴῃς ἀἰϊῆουν οὐ δείηρ 
τι μιεουβ ἴῃ τη 5 ᾿νοτὶὰ ; Ὧδ8 ἔεϊξ ργεββίηρ 
ρου Ηἰπλδεὶ ἢ τῃς τεᾶβοηβ δηὰ ἱπάυςε- 
τρεηῖβ παῖ ἱποίιπα τῆεη ἴο Ἵοἤοοβε βίῃ 
θαι ΠῸῪ πᾶν ἐβοᾶρε βυβετγίηρ δηὰ 
ἀδδλιῃ ; ἰῇ ὄνεγυ ρασὶ οὐ Ηἰβ πυπιδῃ οοη- 
διϊτυτίοη μα8 Κπονῃ ἴῃς ρδίη δπὰ ἼἿοηῆϊος 
ἢ ὙΠ οἢ. δίοπα τεπιριαιτίοη σης ὃς 
Ονεγοοιηδ ; ΠΔ48 ὕδεη 80 ἰειηριεὰ τΠδὶ 
δαά Ης βἰπηςὰ, ΗἊ νουϊά βανε δὰ ἃ 
τῃουβαπάξοϊά Ὀεϊες ὄχουβα ἰδδη ὄνεῖ 
πὰρ δαά. νεη ἱπουρῃ Ηΐ ἀϊνίπὶτν 
ΤΛΔΥ ἤδνε δπϑυγσεὰ Ηἰἴβ (τἰυτηρῃ, Ηἰ8 
τεπιριδιίοη Ψγ88 ἴγσυς δπὰ οουϊά οηἷγ ὃς 
ονδίσοπις ὉΥ πΊΕΆΠ8 πὶ ΔτῈ ὀρεῃ ἴο 8]]. 
Τῆς οης ἀϊβετεπος Ὀείνεεη οὐ ἰαπιρίᾶ- 
τίοπβ δπὰ ἴποβε οὗ [εβ08 15 ἐμδι Ηΐ8 νγεῖς 
χωρὶς ἁμαρτίας. Εἰεδπι {ΠπἰπΚ5 ἐπ ὶ8. εχ- 
Ῥιοββίοη ἰ8δ ποῖ εχῃδυβίεὰ Ὀγν ἀεοϊδγὶπο 
ἴδε ἕλοι τπδὶ ἱπ ΟΠ τίβι᾽ 5 σδϑε ἱεπιριδιίοη 
Πένοσ ταϑυϊεά ἴῃ βἰη. [{ πιδδηβ, δα 
ταίηκβ, ἔυσῖμεγ, ἀπά γαῖμες, ἔπαι τοπιρίδ- 
τἴοη πενεσ ἰῃ Οἤγίβε᾽ 5 οᾶϑε βργδηρ ἔτοῃ) 
ΠΥ 5ἰπ 1 ἀεβίτε ἱπ Η  πηβε]!. 50 δ'8ο 
Βεἰζϑοῆ, ΝΝ εἶβ5, ννεβίοοιι, εἰς. Βαυι ἰΐ 
ὙΠεοραγίαςε ἰ5 εἰρῃς ἴῃ δἰ8 ἱπάϊςδείοη οὗ 
ἴδς τηοῖίνε οὗ ἔπε νντίϊες ἰπ ἱπιτοδυςσίησ 
ἴδε ννογάβ, τβεπ ἴὲ 18. ΟἸγίβε᾽'Β βυσσαββέιϊ 
τεβίβιαπος οἵ τετηριδιίοη νηοῦ ἰδ ἴῃ τΏς 

Ἀπροσερχώμεθα οὖν μετὰ παρρησίας τῷ θρόνῳ τῆς χάριτος, ἵνα λά- 

οτερτουπά ; ὥστε δύνασθε καὶ ὑμεῖς ἐν 
ταῖς θλίψεσιν χωρὶς ἁμαρτίας διαγε- 
γέσθαι. 

Ψνες. 6. προσερχώμεθα οὖν...-. 
Φμεῖ ὧδ, ἐπετείογε [.ε., δεεΐπρ ἴδαϊ ᾿νε 
μανες ἰμΐβ δυπηρδιμειίς δπά νἱςτοτίουβ 
Ηἰδὰ Ρτῖθβι) νὰ οοηἤάεπος ἀρργοδοῦ 
ἴδ ἴἤτοης οὗ ζτδος ". προσέρχεσθαι ἰδ 
υϑεά ἱπ ἃ βεπιὶ- το μηϊοδὶ βοπβα ἕος ἴδε 
Ξρθγόαςι οὗ ἃ Ψνογσβῃίρρες ἴο αοά, 28 ἱπ 
χΧχΧ τεφυδηῖγ. ὙΤἤυβ ἰη ἴμεν. χχί. 17 
ἰξ ἰ8 βαϊᾷ οἵ ἀπ Ὀϊετηϊβηθὰ βο οὗ Αλγοῃ 
οὐ πὶ εὐσεται προσφέρειν τὰ δῶρα 
τοῦ Θεοῦ αὐτοῦ, ἀπά ἱπ τῇς 23τά νεῖ. 
ἐγγιεῖ ἰδ υδεὰ 45 Δη εαυίναϊ!εης, ο΄. Ηςεῦ. 
νι. το. ΤΒε Ψοτσά ἰ8 ἰουπὰ οηἷγν οηςε ἴῃ 
8ι:. Ραυϊ, σ Τίσω. νὶ. 3, ἀπά τδεσα ἴῃ ἃ 
Ῥεουϊας βεηβε; δυϊ ἴῃ Ηεῦ. ἰξ οσουτβ 
βενδη [ἰπιε8, ἃπὰ ψεπογα! ἣν ἴπ ἰϊ8 τλοτα 
τες ππῖςδ] βεῆβα, νἱἷϊ. 25, χ. σ, 22, χί. δ, 
1 Βδλά Ῥεζοπιε 80 τηυςἢ ἃ ες ηΐσδὶ ἴδῖτα 
οἵ ἀϊνίπε ᾿νοσβῃϊρ ἴμδὲ ἰξ οδη ὃς υβεά, ἃ5 
ἷπ ΧΟῚ, 22, υἱϊπουϊ πη οὐὔὐεςῖ. Ηδτα, 28 
ἴῃ νἱϊ, 25, ἴξ 18. ἔο!]οννεά ἐν ἃ ἀλῖϊνε τῷ 
θρόνῳ τῆς χάριτος, ἴε βεᾶῖ οὗ βυρτεπ)α 
δυϊπογτν ΜΜὩϊο ἢ ΌῪ ΟἸ γίβι᾽ 8 ἱπιεγοαββίοῃ 
ἰβ πονν ομβασγαςιογίβεά 885 (Π6 βουγος ἔγοπι 
ΨΒΙσοΝ στᾶσα ἰ8 ἀϊβρεπβεά. Ρτσεζηοηϊτοῃβ 
οἵ τηἰ8. ὅτ ἰουπὰ ἴῃ Ο.Τ. ; ἴογ δ πουμῇ 
ἴῃ Ρ5. χονΐ. (χονὶϊ.) 2 απὰ εἰβενβεῖε ννὲ 
βηά δικαιοσύνη καὶ κρίμα κατόρθωσις 
τοῦ θρόνον αὐτοῦ, γεὶ ἴῃ 188. χνὶ. 5. ΜῈ 
τελὰ διορθωθήσεται μετ᾽ ἐλέους θρόνος. 
ῬΏΠΟ εποουγαρεβ πιὲπ 0 ἄγαν Ὡφᾶσ ἴο 
Αοὰ ὃν τεργεβεπίίϊηρ “ πε πχετοίζαϊ, αηὰ 
ἕεπεϊε, δηὰ οοπιραββίοπαϊο πδῖυγε οἵ Ηἰπὶ 
ΜΉΟ ἰδ ἱηνοκεάᾶ, νῆο ννουϊὰ αἰννᾶγβ γαῖπες 
Βᾶνα τποσου ἴπᾶπ ρυπίβῃπιεπε" (06 Ἐχ- 
5407., ς. ἰχ). ὙΠατε 18 4180 βοπιει πίῃς ἰπ 
ὙΠοορηγἕδοι Β γεπιασίς : Δύο γὰρ θρόνοι 
εἰσὶν, ὁ μὲν νῦν χάριτος, . . . ὁ δὲ τῆς 
δευτέρας παρουσίας θρόνος οὐ χάριτος 

ἀλλὰ κρίσεως. δ πι|Ατῖγ Ατῖο : 
“ Μοάο ἱεπιρυ8 εϑὶ ἀοπογυπὶ: Ὡξπο ἀς 
86 ἶρβο ἀξϑρεγεῖ ", ὙΠΟ τα ἴο ἂρ- 
Ῥτοδς ἢ παρρησίας, ἔοτ 485 ΡὨϊΐο 
88 (θμὲς. Κὸν. Ῥίο. Ηαεν., 4): 
φιλοδεσπότοις ἀναγκαιότατον ἡ παρρη- 
σία κτῆμα; Δπά ἰη ς. 5. παρρησία φιλίας 
συγγενές. ὙΠε ρυζγροβε οὗ {πε ἀρρσοδοῆ 
8 ἐχργαββοά ἱπ ἔνὸ οἴδυβεβ νυν ϊο Βίεεϊ 
ἀεοίατεβ ἴὸ δὲ “ βᾶηΖ βυποηγπι". 
Τῆϊβ, ποινεναῖ, ἰ8 ΒΟΆσΟ ον οοῖγεςὶ. Α8 
8 ἀρράγσεπὲ ἴτοπιθ 86 πεχὶ νεῖβε, ἰῇ 
“ἐ Ὀτδιπίης τλΈΓΟΥ  τοίεσβ ἴὸ ἴπε ραζάοῃ 
οἔὗ δἰπβ8, ψῆ1ε με “ Ππάϊηρ σταςς ᾿ ἱπ|- 
ΡΙΪε8 αϑϑίβϑίδπος φίνεθ. 80. Ρτγίπιδβίυβ, 
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βωμεν ἔλεον,͵ καὶ χάριν εὕρωμεν εἰς εὔκαιρον βοήθειαν. ΝΙ. 1. "πᾶς ἡ. α7, οἱ 

γὰρ ἀρχιερεὺς ἐξ ἀνθρώπων λαμβανόμενος, ὑπὲρ ἀνθρώπων καθίσταται “ἢ 
τὰ πρὸς τὸν Θεὸν, ἵνα προσφέρῃ δῶρά τε 3 καὶ θυσίας ὑπὲρ ἁμαρτιῶν» 

ΔΤ. ἴῃ ΟΡΌΞΕΙ, ; ἐλεος ΑΒΟΡΌ ΚΡ. “ἼΤΏες οχχ, οὗ ἱπίεγομδηρσε οὗ -ος πιᾶ8ς. 
Ῥο6οἹ. 11., δηὰ -ος ηευϊ, Πεο!. 111., Βανα βοπιεννῃδὲ ἱποσεαβεᾶ ἰπ πυπηδοῦ [τ ΝΥ, Οτεςκ] 
ἰπ ςοπιρασγίβοῃ νὴ ἴΠοβα ἰπ τμς οἰ Αββίοδὶ ἰδλησυάαρςε (ΒΙ488, Ογανι., ἢ. 28, Ε. Ττ.). 

3 δωρα τε ἢ ΦΑΟΓΌΞΕΚΕΙΡ ; τε οπιτεὰ Ὀγ ΒΌΡ, νρ., "αἰ οἴεται ἀοπδ, εἰ βδοσὶ- 
Βοία ρζο ρεοοδίίβ "᾿. 

ᾳυοϊεὰ Ὀν ΝΥ εβίοοιε “αἰ πικἰϑοτςογάϊδπι 
ςοπβοαυάδπηαγ, ἰὰ 6βὲ γεπλββδίοπεπι ρεσοᾶ- 
ἴογαπι, εἰ ρτγαῖίαπὶ ἀοποσυπὶ ϑριγίτυβ 
ϑαποῖῖ ". ἔλεος Δηά χάρις ἅτε, Βοψενετ, 
Τοηβίδηι οοπ)οϊπεά (υ. ΗἩοτῖ οη τ Ρεῖ. ἱ. 
4). ΤΒε εἷοβε οοπηεβοιϊίοη οἵ χάριν νἱτἢ 
βοήθειαν βυρρεδῖβ τμδὶ ἔλεος ἰ5 ἴπε πιο 
βεθογαὶ πὰ Τοπιργεμεηβῖίνε ἴεγηι, ἀπά 
ἴπαι χάρις ἰ6 Ὀεσοχηίηρ αἰγεαδὰν πῆοτα 
δβδοςϊ διε ννἱἢ ραγείς αν τηδηἰ ξεβεδτίοπϑ 
οὗ ἔλεος. ὙΠοῖε τᾶν ὃε ἔλεος, ννῆετα 
ἴδεγε ἰβ πο χάρις. Νε ἤτϑι οδιδίη πηέγον 
δηά ἴπεη ἥηὰ ρταοε. εὑρίσκειν ἰ8 ἐνετγ- 
Ψψ ἤεῖα ἰπ ΓΧΧ υβεὰ ψἱἢ χάριν ἴῃ [μ18 

βεῆβςε, ἱγαπιδίαιίηρ ΙΝ. εἰς 
ρον βοήθειαν ““ἴος {ἱπιεῖν Πεῖρ ᾿᾿; δβδὶβῖ- 
8πος ἰπ πουζδ οἵ ἱεπιρίδιίοη τηυϑὲ ὃς 
πιεῖν οσ ἰξ ἰ8. υβεῖεββ. Εοσ βοήθεια «γ΄. 
ἰϊ, 18; δηὰ ἴογ ἴπ6 ψνῇοϊς νεῖβε, 866 
Βίβῃορ Δ βου Β Μαχίηι: “ Τῆς τηοβὶ 
ἀδληβετζουβ οὔ 81] ἱεπιριδιίίοηβ ἰ8 ἴο Ὀεϊΐανα, 
τηδῖ οπε οἂῃ δνοἰὰ οσ ὀνεγοοπις ἴμεπὶ ὉΥ 
οὺσς ονῇ ἘσΆΡΙΝ, δὰ νἱδουῖ βίης 
τῆς Βεὶρ οἵ αοά"". 
ΟΠΑΡΤΕΕ Ν,΄  --ν ες. τ. Πᾶς γὰρ ἀρχιε- 

ρεὺς . - - γὰρ ἱπιτοάυοεβ ἐπε ρτουπά οὗ 
πε δποουτΑρίηρ σουηβεῖ οὗ ἱν. τ6, ἀπά 
υγίπες σοπῆγπβ ἷν. 15. [Βυϊ οὗ, ΒεΖΔ: 
“Πὰς γὰρ Ὠοη ἴᾶπὶ εβὲ ςδυβ4118 αι δπὶ 
ἱποδοδῖῖνα, υἱ Ἰοαυυπῖυγ ρταπηπιδεςὶ " ; 
δηά ννεβίοοιι : “ τε γάρ 15 ἐχρίΑπδίογυ 
δηὰ ποὶ ἀϊγεςιν ἀγρυπιεηϊδιῖνε ᾽.1 ΤΣ 
σοηηεοτίοη 8: Οοτης Ῥοϊάἱν το με ὑῆγοπα 
οὗ στᾶοε; ἰεὶ ποῖ 8ΐη ἀδυπὶ γου, ἴοσ 
ἐυενν ᾿ἰρῺ ῥτίεβε 18. δῃροϊπιεά ἔογ τδς 
ΨΕΓΥ ρύυτγροθβα οὗ οἥετίπρ βαοσίῆςςβ 707 σἷη 
(ο7. νἱιῖ. 3). ΤΠΐβ ἢα πιυϑὲ ἀο Ῥεοδυδβε Ὦς 
8 ἀρροϊπιεὰ Ὀν Οοά ἴον πὶβ ρύγροβε, 
δηὰ ἢς ἄοςβ ἰξ τεδαϊυν δηὰ πεαγον ὃ6- 
οαυβϑς 8 οὐ δβυδ)εοϊίοη ἴο τνδδκηθβ8 
εἶνεβ Ὠἰπὶ βυιηρδῖηγ. πᾶς ἀρχιερ. 
“ὁ ΕνΟΥΥ δΙρὮ ρτίεβε," ρει πηλγιγ, ἜνεΓΥ 
δίρἢ ῥτγίεδὲ κωοόνῃ ἴο γοῦ, οὐ ἘνΈσΥ οἵ- 
ἀϊπασν [,ενίτἰςα] Βἰρἢ ῥείεδι, ὙΒετε ἴ8 πὸ 
πεοεὰ ἴο οἜχίεπὰ τ τείσεγεπος, 88 Ῥεῖγος 
ἄοεβ, ἴο “ οἴβειβ νῆο ψψεγε ποὶ οὗ ἴδαΐ 
οτάεγ", ἐξ ἀνθρώπων λαμβανόμενος, 
“Βείηρ ἰδκδη ἴτοτὶ Δπιοηρ τηεη," ποῖ, 
“80 ἰΒ ἰάκεη ἔτοπι εἴς.,᾽" 88 ἰζ ἀεβηπίησ 

εὔκαι- 

ἃ οσετίδίπ Ῥδου δ δηά ἐχοεριίοηδὶ κίηὰ 
οἱ πἰ ἢ ῥγίεβε. [τ πιρῃς δἰπιοβὶ ὃ6 γθη- 
ἀετεά “ βίπος ες ἰβ ἰδκδὴ ἔτοπὶ ἀπιοηρ 
πιεη ἢ; ἴος ἴῇς νεῖϊεσ πηδᾶπβ ἴπαὶ δὶ 
Ῥτιθβϑίῃοοά ργοσεεάβ οὐ τη 8 ἐουπάδτιίοη, 
δηὰ ἴξ 18 1Π|5 οἰτουπιδίδπος τῃδὲ ἱπνοῖνεβ 
ννμδὶ 18. δἰζαγνναγάβ τῆογε ἔα γ ἰπβίβιεά 
ἁροη, ἴμδῖ τῆς Πὶρῇ ργίεβε ἢδ8 βυπιρδῖῆγ. 
Εοτ λαμβ. ς}. Νυπι. χχν. 4, νἱϊ, 6, ἡ 
πε ργεβεηὶ ἴθῆβε, 8ε6 δεῖονν. ατοιίυβ 
τεηάδγβ “ βερτεραζε, υἱ 4:86 εχ ἅσεσνο 
ἀεταπιίπιυβ ". Βείηρ τά κεη ἤτοπὶ ἀπηοη 
τξῃ ἜνεγΥ ΠΙΡῊ ῥτίεβι ἰδ αἷβο δρροίηϊε: 
ποῖ ἔοτ ἢϊ8 οἰνῃ βᾶκε οσ ἴοὸ {1841 ἢῖ8 ονγῃ 
Ῥυγροβαβ, θυὶ ὑπὲρ ἀνθρώπων καθίσταται, 
“18. ἀρροϊηϊεὰ ἰῇ πιδπ᾿β δεμδὶ"; ποῖ 
ψ ἢ Οαἰνίη, “οτάϊπαι εἃ φυδε δά Ὠειπὶ 
Ῥεγιπεπε,᾽" τακίηρ καθ. 8 τηϊἀά]ε, ΤΒε 
Ψογὰ ἰβ 'ἴπ σοπιπιοη υ86 ἴῃ οἰδββίςαδὶ 
ντίϊοτϑ. “ΤῊς ουβίοπιλτίπεβ8β [πιρὶἰεά 
ἴῃ λαμβ. δἀηά καθ.) Δρρ!ε8Β ποὶ ἴο τῇς 
δοϊίοη οὗ (πε ἰηάινίἀυαίὶ πιδαιθοῖ οὗ τῆς 
οἶδβ5, μυὶ το ἴῃδἱὶ οἵ ἰῃς οἾ488 88 ἃ ννῃποῖς "". 
Βυτίοη, Μ΄. απὰ Τ'., εχχὶν. τὰ πρὸς τὸν 
θεόν, “ἴῃ ταϊηρ8 τεϊδιίπρ ἰο αοά ᾽"; δλπ 
δἀνετδιαϊ δοσυβαῖῖνε 48 ἵπ συλ. χν. 17. 
ὅεε ΒΙ488, Ογανι., Ρ. 94; ἀπά οὔ. Ἐχοά. 
χυῆΐ, 19, γίνον σὺ τῷ λαῷ τὰ πρὸς τὸν 
θεόν. ἴη Δ1] παῖ τοϊδῖςβ τὸ αοάὰ τῆς πίρἢ 
Ῥγίεϑὲ πηυβὲ πηεάϊαϊς ἴοσ πιθη ; δυὰς δ ἰ8 
Δρροϊηϊεά δβϑρεςοίδ!ν δηὰᾶ Ῥτ πα. ἵνα 
- ρ' αρτιῶν, “τῆλι ἢς τηδ' 
οἴδεγ θο:ἢ ριξβ δπά βδογίῆςε ἴὺσ βἰπ8 ἢ 
νεῖε ἴῆεγα πο βἰη8 ἔπεσα ψουϊὰ θὲ πὸ 
Ρτίεδῖ, Ὑῇς ἴδοι τμᾶῖ νναὲ ἃζα βίπποϑβϑ, 
τΒετγείογε, βῃου ἃ ποῖ ἀδυπὶ 8, ο᾽ ὑγενεπὶ 
ουὖζ υϑίηρ ἴῃς ἱπιδγοαβϑίοη οὗἩ ἴῃς ῥγίεβι. 
προσφέρειν, τεσπηΐϊοαὶ ἴδγπι, {κε οὐζ 
“οΠὔεγ"; ποῖ 80 υβεὰ ἰπ (ἢς οἰδββίοβ. 
δῶρά τε καὶ θυσίας, {πε βάπιε σοπιδίηΔ- 
τίοῃ ἰ8 ἐουηὰ ἰη νἱϊ!. 3 πὰ ἴχ, ο νυ ἐπα 
Βδύὴθ ςοη)υποιίοηβ.Ό. Δῶρα 248 ψγγ6}} 458 
θυσίαι ἱποϊυάε 411 Κἰπἀβ οἵ 3Δοτί ς68 δηὰ 
οὔετιπρβ. Ὑπὺβ ἰπ ἴμὲν, ἱ. ῥασείνι, οὔ. 
νεῖ. 3: ἐὰν ὁλοκαύτωμα τὸ δῶρον αὐτοῦ. 
ἯΒᾺ θεῖ; ἐμοτείοεε; ἴο οοηβίγις ὑπὲ 

. ὙΠ προσφέρειν Δηὰ ποὶ ν»ἱῖ 
δ σία ; ο΄. γε 153 δηὰ χ. 12. 80 ΒΙ-εεἰκ 
ἃηὰ Νγεῖββ ἀραίηϑε Οτοίίυβ ἀπὰ οἱδοῖβ; 
4.5., ΝΜεβιοοιῖ, νῆο βᾶγβ: “ Τῆαε οἴδυβα 

.“:.. 
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Ὁ ἰϊ, 18,ο1 2, " μετριοπαθεῖν δυνάμενος τοῖς ἀγνοοῦσι καὶ πλανωμένοις, ἐπεὶ καὶ 
ἶν, 15, οἱ 
νἱΐ, 28. 

ς νἱϊ. 27; 
αὐτὸς περίκειται ἀσθένειαν " 3. "καὶ διὰ ταύτην ; ὀφείλει, καθὼς 

μὲν. ἴχ., περὶ τοῦ λαοῦ, οὕτω καὶ περὶ ἑαυτοῦ 2 προσφέρειν ὑπὲρ 3 ἁμαρτιῶν. 
εἰ χνί. 3, 
εἰς, 

ἃ Εχοά. 
χχνῖϊί.; 1: Ῥαγ. χχὶϊί. 13; Ῥαγ, χχνΐ. τό, εἰς. 

4. “Καὶ οὐχ ἑαυτῷ τις λαμβάνει τὴν τιμὴν, ἀλλὰ ὁ καλούμενος “ 

1 ΤΕ, τελά ὉγΥ ΟΟΌΞΕ ΚΙ, ; δι αντὴν ὉγΥ ΜΑΒΟ"ὮΡῬὈ, 7, 17, 80. 
ἍΤΕ. ν ἢ ΜΑΟΡΞΕΚΠΡ; ἀντοὸν ἢ ΒΌ", 210. 

δυπερ ἴῃ ΟΟΌΘΕ ΚΙ, ; πέρι ἱπ ΒΜ ΑΒΟ"Ὦ"ΡὈ δηὰ ἴῃ [νενίξ, χνΐ. 6 δηὰ 15. 
4 Οπῖξ αγῖ. ἢ ΦΑΒΟΡΏΕΚ ; ἰῃβετῖ αγὶ. ΟΌΓΡ. 

ὑπὲρ ἀμ. ἰΒ ἴο ᾿ε Ἰοἰηεά ννἱ τ θυσίας ἀπά 
ποῖ ἢ προσφέρῃ 885 τείειτίπρ ἴο ῬοΙῃ 
Ὡουπβ. Τδε ἵνο 1ά6λ5 οὗ οσυοδασίβιίς δηὰ 
εχρίδιοσυ οἰετγίημϑβ τε ἀϊβείπ εν τηατκεά,᾿" 

ες. 2. μετριοπαθεῖν δυνάμενος : “45 
οης ΨῆοΟ [5 δες ἴο πιοάετγαίε ἢϊδ ἐεεϊπρ ".. 
ΤΠ Νυϊχαῖς ἰ8 ἴοο βίσοηρ : “ φυΐ οοη- 
ἄοϊετε ροββίε" ; Οτοκίιβ δ88 : “" ποῃ ἰῃ- 
οἰεπιεηῖος δϑῆς ᾽""; ΨΝΝνεϊζβδςϊκεσ : “ δὶβ 
ἄεν ὈΠΙῚῚ ΓΠ]εη Καπη" ; πὰ Ρείΐγςε : 
ΦΠΟ οΟδη ΓΕΑΒΟ ΔΌΪΥ δᾶ ἢ", Α8 
τῆς εἰ ΠΊΟΪΟΘῪ βῆοννβ, ἰξ πηδεδῃβ “ἴο ὃδ6 
τηοάογαῖς ἰῇ οὔθ᾽ Β ραββίοῃβ ". [{ νγ»ᾶ8 
ορροβεὰ ὃν Ατίβιοιϊς ἴο ἰῆε ἀπάθεια οὗ 
«τῆς ϑιοίςβ. [Ὀίορ. 1Δεγῖ., Αγέςέ. : ἔφη 
δὲ τὸν σοφὸν μὴ εἶναι μὲν ἀπαθῆ 
μετριοπαθῆ δέ: ποῖ νἱϊπουι ἐεε!ηρ, Ὀυΐ 
ζεεϊης ἴῃ τηοάετγαιίοη ; δὰ Ρεῖγοε, ΤΒο- 
Ἰυςῖς, Δηὰ ΝΝ εἰ88 οοποϊυάς ταὶ τς ννοτά 
ΜγᾺ8 ἢτδὶ ἰοσπηθᾶ ὉΥ ἴῃς Ρετγίραδιειίςβ ; 
ΤΠοΙυςοκ ἐχργεβϑὶν ; δηὰ ἊΝ εἰ58, “' βιδτηπιῖ 
δὺ8 ἄἀεπὶ ῬὮΠΟϑορΒίβομεη ϑργαοῆρε- 
Ῥγαῦυςἢ ". Οὗ τπε οδδρίεσ οἵ ΡῃΠο (ζ 6. 
ΑἸΪερον., ἰλϊ., 45; ΜΝ επάϊδη δ᾽ β εάἁ., νοὶ. ἱ. 
142) ἴῃ νοι Βα ΜΡ ἀπάθεια ἢἤτει δηά 
μετριοπάθ. ξεοοπά; δηὰ το ἐπε πυπιετουβ 
Εχχ, οἰϊεὰ Ὁγν Δ εἰβίεἴη δηά Κγρκε, δἀά͵ 
Ναεπιοβίυβ, ὃς Ναίέμνα Ἡονιΐπῖς, οχῖχ., 
ψ πεῖ ἴῃς νογά [8 ἀεβηεὰ ἰη τοϊδιίοη ἰὸ 
δτιεῖ. ]οδβερδὺβ (Απέ., χὶϊ, 3, 2) τετλαγκβ 
ροη ἴδε βιγικίηρ βεϊ [γεβίγαίϊπι δηὰ τηοά- 
εζδίίοη (μετριοπαθησάντων) οἵ Νεδραβίαπ 
δηά Τίϊυβ τονναγάβ ἴἰἢς εν ποῦνι- 
βιδηάδίηρ {πεῖς την ΟΘΟΠΗ͂ϊςι8.}] Γ τῇς 
Ῥτίεβε 18 οογάϊα!ν το ρἱεαά νντῇ Οοά ἔος 
τῆς δίππεσ, 6 πιυϑὲ Ὀτγίϊας δὶ ἡδίυγαὶ 
ἀϊθρυδε δὲ τες ᾿οαϊπβογλθηθββ οὔ 8εη- 
Βυδ] νυ, Πἰ8. ἱπηραϊίοηςσε δὲ ἔπε τες 
τεουττίηρ [4]1, δἰ8 Πορϑῖεβθ δἰἱεπαιίοη 
τοτὴ ἴδε Ὠγροοτγίῖς δηὰ ἴῃς βυρετγῆςϊαϊ, πἰ5 
ἰηάϊ ηδιίοη δὲ ἅἂπῪ σοπίεββίομ ἣε ἢδᾶγβ 
ἔτοτσα ἴπ6 ρεηίϊθης. ὙΤἢϊ8 βοὶ ἔγεργαβδβίοη 
δα τῆυβὶ εχεῖοῖβε τοῖς ἀγνοοῦσι καὶ 
πλανωμένοις : “1π6 ἱρποίᾶηι δηᾶ εἼῖ- 
ἴησ᾽". Τῆς βίηρίε δτιςϊς ᾿Ιεδάβ Ρεΐγος 
δηά οἴποῖβ ἴοὸ τεπάεγ ἃ5 ἃ Ηεπάϊδάγβ -- 
τοῖς ἐξ ἀγνοίας πλαν., ἴποϑε ΠΟ εἴτ 
τγουρῆ ἰρηόγαηςα. ἄγνοια 18 ποῖ ἴτε- 
4υεηῖ ἴῃ ΟΧΧ, Ρὰὶ ἴπ ΕΖεῖ, χίϊ, 13, δπά 

Αἶβο ἰῃ οῆδρβ. χὶῖν. δηά χὶνὶ., ἰξ ἰγδηβϑδίεβ 

ιν, δυῖ ἴῃ ἴμεν. ν. 18 ἀπά ἴῃ Ἐρςοῖςϑ. 

ν. 5. ἴξ (ταπβίαϊεβ ΓΊΔΔΨΟ ΨΒΙΟΙ ἐπ μεν, 
ἷν. 2 δηὰ εἴβϑενδειε ἰβ τεπδεστεὰ ὉΥ 
ἀκονσίως. Α οςοπιρατίδβοη ἴοο οὗ ἴδε 
Ρᾶββαψεϑ ἴῃ ΒΟ Β τὰς νγογά ὀσουγβ Β6Ὲ πῚ8 
ἴο πον παῖ ΌΥ “ 8ἰπ8 οὗ ἱρῃόσᾶποα ᾽ ᾶγε 
τοεᾶπὶ ὈΟΙὮ 5[π5 φοχητγαϊ δὰ ππᾶννᾶγεβ ΟΣ 
δοοϊἀεηιδιν, ἀπά δἰπβ ἱπῖο νης 4 πιδῃ 
ἰ8β Ὀεϊταγεά Ὀγ ραββίοῃ. ὙΠοΥ τα ορ- 
Ῥοβεά τὸ ργεβυπιρίυουβ βίηβ, 8ϊπ8 ΨἱῈ 
ἃ πίρῃ παηὰ ἐν χειρὶ ὑπερηφανίας, 

6 δι. (Νυπι. χν. 30), βίπβ ννδίομ 

οοπβιϊτυϊε ἃ τεπυποίδείοη οὗ αοὐ δηὰ ἴον 
ὙΠΙΟΒ πεῖς ἰδ ΠΟ βδογίῆσε, οὔ. χ. 26. 
ἐπεὶ καὶ αὐτὸς περίκειται ἀσθ- 
ένειαν : “᾿δἰπος δα δἰπηβοῖΓ δ᾽80 ἰ8 Ἷοπ)- 
Ῥαββεὰ υνἱῖἢ ἱπῆγηγίτν," φίνίηρς τς τεαβοῦ 
οἵ βτουπὰ οἵ μετριοπ. δυνάμενος. περί- 
κειμαι, “1 16 τουηὰ,᾽" 245 ἴη Μίκ. ἰχ. 42, 
[μυκε χνὶϊ. 2 υἷι περί δηὰ ἴῃ Ηςῦ. χίϊ. χ 
νη ἀδῖῖνε. ἴῃ Αςῖδ χχνῖϊ, 20, τὴν 
ἅλυσιν ταύτην περίκειμαι, ἰἰ ἰϑ υβοὰ ρ48- 
δίνεῖϊν 88 βεγα, [Ὁ] οννεὰ ὉῪ ἂη δοουβαιῖνε 
δοοοτγάϊπρ ἴο [86 τυῖς τπδὶ νετῦβ ννῃϊοἢ ἴῃ 
τῆε δοιίνε ζονεγη ἃ ἀδῖϊνε οἵ (δε μεγβοῃ 
ἢ δὴ δοουδδῖϊνε οὗ πε ταίπρ, τεϊδίη ἴᾷς 
Ἰδιζες ἰῃ ἴῃς ραββίνε.. ὅ8εε ΝνΊπεσ, Ρ. 287, 
δηὰ Ευϊπετίογά᾽β Βαδγίμς. Τἢδ ῥείεβίβ, 
Ὡἰνίης ἴοσ πε φγεδίοσ ρατὶ οὗ ἰῇ γεασ ἴῃ 
τηεῖς οὐη ΒοπΊεβ, ψνοσα Κποννῃ ἴὸ δᾶνα 
«πεῖς ψνελκηθββεῖ [κα οἴπεσ τε, δηὰ 
ἔνε {πὰ Πίρῇ ρῥγίεβιβ ὑνεσα ποῖ χερὶ 
ἔτοπι ἴῃς οοπηπλοη Ῥϑββίοηβ. Τῆεὶγ ροτ- 
ἕεουβ τοῦεβ δίοης ϑεραγαϊδὰ ἔῃεπὶ ἔσο 
βίππεγβ, Ὀὰι Πἶκα ἃ σαγηγεηὶ ἱπβγγλν οἰσηρ 
διουπά ἴπ6π|. “Ηον {Π6 νεσὺ βδησ 
οἵ δἰβ οδῆος νψουϊὰ ἔοσος οἡ {Π6 διζεπιίοηῃ 
οὗ οπα 80 νν»ὰ8 ποῖ ἃ πιεσε ρυρρεῖ ρῥγίεδε 
πε οοπίταβι Ὀεῦγθαη δ 8 ΟΠ οὶα] πὰ ἢ ΐ8 
Ῥεζβοηδὶ οπαγαςίεσ, ἃ5 ἃ βυῦδ)εςϊ οἵ βοϊβπιῃ 
τεβεζθοη ἐν (Βευςε). τὰ ἁ 

εἴ. 3. καὶ δι᾽ αὐτὴν. . . ἁμαρτιῶν 
“δηὰ Ῥεσᾶυδε οἵ ἰξ ἰ8 Ῥουπὰ 5 ἔστ τῆς 
Ῥεορῖς, 80 αἷβο ἔογ ᾿ϊτηβεῖ τὸ οὔδες ίοσ 
δβἰῃβ", δυρῆδαμ τεοογηπιθηάβ ἴῃς ἀεἶε- 
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: Αςἴϑ 
6. ᾿ καθὼς καὶ ἐν μὴ 33. 

1 καθαπερ ἰῃ ΟΟΡΏΞΕΚΕΡ ; καθωσπερ ἰη ἡ ΑΒῸ", 17. 
3 Βεϊεῖε ο ἢ 9 ΑΒΟΏΌ, εἴς,, ἀπά 'π σοπέοσχητυ τυῖε (18 τυτίτοτ᾽ 8 ἀβᾶρε. 

τἴοη οὔτδα βῖορ δὲ δε επά οἵ νεσ. 2. Τῆς 
1ἴδνν ψΐοι δη)οϊποά (πδὶ [Ὡς Πρ ῥγίεβι 
βδουϊὰ οὐ ἴδε Ὁδυ οὗ Αἰοπεγηεηΐ βδοτί- 
βος ἴος πἰπιβεὶ δηὰ δἰβ ἤουβε (ἐξιλάσεται 
περὶ αὐτοῦ καὶ τοῦ οἴκον αὐτοῦ) Ὀείοτε 
Ὡς βδοτίβοεά περὶ τοῦ λαοῦ, 5 ρίνεη ἴπ 
μεν. χνὶ. 6, 15. 

Νεῖ 4. καὶ οὐχ ἑαντῷ τις λαμβάνει τὴν 
τιμήν “Απὰ πο οπς ἰδκεῖῃ το Πἰπηβεῖξ 
τῆϊ8. Βοηουγαδίς οἱῆςε." καί ἱπιίτοάσοεβ 
ἃ ϑεοοηά σᾳυδλίβολιίίοη οὗ [ἢὲ ρῥτίεβῖ, 
ἰτηρ δὰ ἰπ καθίσταται οἴνετ. 1, δυῖϊ πονν 
επιρ λίβα, Απ δάάιείοηδὶ γεᾶβοπ ἴος 
τιβεῖπρ ἴῃ {δε ρείεβε ἰβ ἔπαὶ ἢ πᾶ8 ποῖ 
αϑϑυτηεὰ τἢς οἴἶδος ἴο ριγδαιν ἰδ οὐνῃ 
διηδίοη θυς τὸ βεῖνε Οοά᾽β ρυζροβε οὗ 
τεβίοσίπρ τῇεπ (ὁ Ηἴβ {ε!]οννβδῖρ. ΑἹ] 
ξεπυΐπα ρῥεεβιποοά ἰβ ἴπ6 σαγγγίηρ ουὔΐ οὗ 
Οοὐδβ ν}1. ὙΒς ρῥχίεβε τησδὲ δῦονε 4]} 
6186 Ὀς οὐδφάέαηέ, ἰῃ βγτιραῖμν νὰ αοά 
85 ΜΕ] 85 ἰῃ βυτυρδίῃυ ΨὩ τὰπ, Οοά᾽ 8 
Δρροϊπιηγχεηὶ '80 βεσυγεβ [παι {πε ϑυ8.8]6 
αυδ!βοδείοπβ ννἱ}} ὃς ἰουπά ἰπ ἴῃς ῥεὶςβῖ. 
Τῆς οῆςε ἰ8 ἤεῖεὲ οδιεά τιμή, Ῥεδβὶ 
τταηβἰδιεὰ ὃν ἴπε Θεγπιδη “ ἘΠγεηδπι ᾿ 
οσ “ ἘΒγαηβίεῖ!α .᾿" Εν τιμή πηεαπὶηρ δῃ 
οἶος βες Ευτγίρ., ΗΠ εἶοηα, το ; Ἡετοάοι,, ἰἱ. 
δὅ5, παῖς παρὰ πατ ἐκδέκεται τὴν 
τιμήν ; δηὰ «βρεοίδ!ν Ατίβιοιβ, Ῥοΐ., 11}. 
1ο, τιμὰς γὰρ λέγομεν εἶναι τὰς ἀρχάς. 
ΟΥ̓ Ηος. ἰ. σ, 8 “" τεγρεπιηῖβ Βοηογί υ ᾿". 
τοαπεηεῖν ἐπ ]οβερῆιβ τιμή 8 υϑεὰ οὗ 

τῆς δίρῃ ρῥεϊεβιποοά, δες Αημπέϊᾳ., χὶῖ. 2-5, 
ἵνο σ, εἴς. ; απὰ τδε βάπια νει ἴεσ δῃου]ά θὲ 
ςοηδβυϊτεά ἔοτ {πε Πἰϑιοτγίοδὶ "]πϑιγατίοη οὗ 
τηϊ8 νεῖβα (Απέϊᾳ., 111. 8-1). [π΄ (δ΄8 
τεσηλεκαῦϊε ραββαβα ἢδ τεργεβεηῖβ Μοβεβ 
88 βδυΐηβ ε΄. ... ἐμαυτὸν ἂν τῆς 
τιμῆς ἄξιον ἔκρινα . .. νῦν δ' αὐτὸς ὁ 
Θεὸς ᾿Ααρῶνα τῆς τιμῆς ταύτης ἄξιον 
ἔκρινε. ἼΠε ποῖο εῤὶξεοῤῥαγὲ ἱταρ!ϊεά ἴῃ 
186 ννογάβ 18 ἀγηρὶνῃ :Ἰυϑιγαϊθὰ ἴῃ ἐπ 6 σᾶ88 
οἵ Αὐυρυβεῖπε, οὗ [ομπ Κποχ, δηὰ εβρεςὶ- 
Αἰν οἵ Απβεὶπὶ ψῆο ἀεοίατεά ἢς νουϊὰ 
ταῖδετ ἴανεὲ Ὀεθη οαϑὲ οἡ ἃ ϑϑίδοκ οὗ 
Ὀαζίηρ ἰαρροῖβ [πὴ β8εῖ οὐ ἴδε διςῃίε- 
βίβοοραὶ τῆγοπε, δηὰ οοηιἰπυεᾶ τὸ πεδὰ 
Πἰβ8. Ιδεῖετβ “" Βτοῖμεγ Απϑεὶπὶ ποηκ οὗ 
Βες ὃγ οδοίῖςε, Ασομ ῖβδορ οἱ ΟδηίεγθυγΥ 
ΌΥ νἱοίεπος". Οπ τῆς οἴπος Βαηᾷ, βεὲ 
ἴδε δοοουπὲ οὗἩ 6 δρροἰηίπηεης ὈΥ Πὶ8 
ον δοὶ (αὐτόχειρ) οἵ {π6 ρῥτίεβὲ κίηρ ἰπ 

Ατίοϊα, ἰη ϑίγαδο ν. 3.12 δηὰ εἰβεινβεζγα. 
ἃ καλούμενος . . . καθώσπερ καὶ 

᾿Ααρών. ““Ὁυϊ ΨΨΠεη οΔΙεὰ Ὁγ αοά 88 ἱπ 
Ροΐπι οὗ ἔδοϊ ἔἄνεὴ ἀάγοη ννᾶβ". [{ τῃ8 
τοῖς ἰβ τεϊαίπεά Ὀείοστε καλ. με τηῦβὲ 
ἐτδηβίδῖα “ Ὁυϊ ἢς ἴΠδῖ 15 ς4116ἀ,᾽" καλούμε- 
γοφ “'π ἀΐδβατῃ δηλ] σπδη ϑίηπο πὰ Βίοις," 
84 Υ8 ὟΝ εἰβ5, θυΐῖ 5εε Μδίι. ἱν. 21, 68]. ἱ. 15. 
οι Αδγοπ᾿β οδὶὶ, δβδεῈὲ Ἐχοά. χχνῖϊ, χ ἢ, 
ϑοβδείρεη δπὰ ΔΝ εἰϑεείῃ ἀρροβίτεῖγ φυοῖα 
ἔτοτῃ ἴδε Βανινιάδαν Καδὸι "" Μοβε8 βαἱὰ 
το Κοσγαῆ πὰ ἢΐβ δβδβοοίδιεβ -:--- ΠΥ 
Ὀγοῖποσς Αδγοη τοοῖς ἴο δἰτηβεὶ [Ὡς ρτίεδὲ- 
Βοοά, ἔπεπ γε ἀϊὰ ννεῖ] το γεῦεὶ δραίηβϑὲ 
δίπι; Ὀὰῖϊ ἴῃ τυῖρβ αοά ράᾶνς ἰξ τὸ Βίηι, 
ΨΏΟΒ6 ἰδ εἰὸ ξγραίηεϑο δηὰ τπε ροννεῖ δηὰ 
τῆς ρίογτυ. νΒοβοενεσ, ἔπθη, σίδεβ ἀραϊπϑι 
Αλγοῃ, ἄοεβ ἢς ποῖ χγίβε ἀραίπβι ἀοά ἢ " 
[τ 15. ποίογίουβ [δὲ ἴῃς ΤΟπΙοΙΠΡΟΓΑΣΥ͂ 
Ρτεβιποοά ἀϊὰ ποὶ 18] τῆς ἀεβογίριίοη 
δετα ρίνεῃ. 

Ψψεῖ. 5. οὕτω καὶ ὁ Χριστὸς. .. . “80 
εἐνεη ἴδε ΟὨτίδε σίογβεὰ ποὺ μἰπιθεῖξ τὸ 
6 πιδάς ἃ πίρῇῃ ρῥτίθβι.᾽" [“80 δαὶ δυςῇ 
ἄδς ΟὨγίβίυβ τίσις βίοβ 58εῖδϑὲ ἀϊΐβ 
Ἠεπὶοῆκεῖῖ ἀεβ Ἡοπεηρτίεβιεσίυπιβ 
Ζυρεείρηεῖ,"" ΝΜεϊζβάςκει.) Τῆς ἀεεὶρ- 
παϊίοπ, “ἴῇε ΟἾγίβε," 18 ἱηιγοάδυοςά, 
Ὀεσᾶυδβε ἰτ πιρῆξς ποῖ πᾶνε βεεπιεὰ 80 
βἰρηίβοαπι ἃ δβίβδίεπιεης [ἢ πιδάς οἵ 
“ εβυβ᾽. [{ 88 ποῖ ρεζβοηδὶ διῃδί το 
ἐπαῖ πχονεά ΟἾγίδε. Ηε ἀϊά ποῖ σοπια ἴῃ 
Ηἰΐβ ονντὶ πᾶπιε, πος ἀϊὰ Ης βεεκ ἴο 
εἰοτιν Ηϊπλβεῖ. ὅ66 ΙΌμη νἱϊί. 54; ν. 
31, 43; χνὶ. 5, ἀπὰ ῥαςεί. ἀλλ᾽ ὁ 
αλήσας . . . Μελχισεδέκ. “νυ: Ηδς 

[οἱοτιβεά Ηἰπὶ ἴὸ ΡῈ πιδάβ 4 ργίββι) 
)Ὸ βαϊά, Του αἵ ΜῪ ϑοη, Ὶ 1η18 
δν ἢανε Ὀεροίϊίζεπ Τῆδε; 48 δἷ8δὸ ἰῃ 
δηοίδεσ ρίᾶοα δ βᾶυνβ, Τπου γί ἃ ρτίεβδὶ 
ἴοσ ὄνὲσ δῇσ ἴῃς ογτάες Μοαἰςβίζεάεκ᾽"". 
Τῆς αυεβιίίοη Βεῖα ἰδ: ΝῺ ἄοεβ [δε 
ψτίϊες ἱπιγοάσος ἴπ6 φυοιϊδέίοη τοπὶ ἐπα 
ληὰ Ῥβαίπὶ δὲ αἱ ΝῊ ἄοεβ δε ποὶ 
ἀΐτεςν Ῥγονε δἰβ ροίπε Ὀγ ἴδε φυοϊαιίοπ 
ἔτοτῃ ἴῃς Μεββίδπὶς σχοΐῃ Ῥϑαΐῃη ὃ Ποαβ 
ἣς τῆεδη ἴδαϊ Ηες ννῆο βαϊᾷ, Τῇου δγὶ ΠΥ 
ὅοη, φογίβεά ΟἸγίβε 88 ρείεβδι ἐπ σαγίηρ' 
ἐπὶ δ Δρραδγδθηιγ δε ἄοεβ, οἱπεγινίβα ἴῃ 6 
καὶ ἰῃ καθὼς καὶ ἐν ἑτέρῳ ψου]ά ὃς ὑη- 
ννατγαηϊεά. ΒΥ ἱπισοδυςίηρ ἴῃς ἔογηηοσ 
οὗ τπ6ὲ ἔνο ᾳυοίδιίίομδ ἀπά ἀεδβίρηδιίηρ 



χχν!ὶ. 46, 
Μεες. 

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥ͂Σ ν. 

ἡ. "'Ὃς ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς σαρκὸς αὐτοῦ, δεήσεις τε καὶ ἱκετηρίας 

᾿ πρὸς τὸν δυνάμενον σώζειν αὐτὸν ἐκ θανάτου, μετὰ κραυγῆς ἰσχυρᾶς 

50; 
χὶν. 33, 36, εἰ χν. 34, 37; ἴοὺς. χχὶΐ, 42,εἰ χχίΐ!, 46: ]ο4π, χὶΐ. 27, οἱ χνϊϊ. σ. 

Αοά 485 Ηες ἰπδὶ ςαἱεὰ ΟἾσίβδὲ ὅοῃ, ος 
ποπηϊπαϊεά Πίπι τὸ ἴῃς Μεβείαπὶς ἀϊρητγ, 
ψΒΙοἢ ἱηνοϊνεά τῆς ργϊεβιποοά, ἣε βῆοννβ 
ἴηαῖ τῆς στεδῖεσ δηὰ πος ςοσηργεμεπδῖν 
οἶος οὗ Μεβδβίδῃβῃιρ νγᾶβ ποῖ δδβυπιβᾶ 
ΥῪ ΟΠτίβε αἱ Ηἰβ οὐῆ ἰηβίδπος πὰ 
τηετείοσε τπὶ τῆς ρῥτγίεβιποοά ἱποϊ υἀεά ἰπ 
ἘΠ 18 ννᾶβ ποὲ οἵ Ηἰβ οὐνῃ εδςκίηρ, Ὀὰϊ οὗ 
Οοά᾽Β οτἀαἰπίηρ; οὐ ΝΥ εῖββ. ΒΊθἊκ βᾶγβ8 
ἴδε τείεσεηςς ἴο Ῥβα τη ἰΐ. ἰβΒ πηδάς ἴο 
1εββεη ἴδε πιᾶγνεῖ δὲ αοά 5β'του]ά ρἱοτιν 
ΘΟ τίβι 5 ργίεβι, ϑί τη αιὶγ ἘΪεῆ πη “ ἀΔ85 
ΟΠ γίϑιαβ ἰπ εἰπεπὶ 80 πηνεγρ είς ἢ 
ἰῃπίρεπ Νεγμα!πίβδε σὰ αοῖς οἰοδι, 885 
βείηες Βεγυδιηρ Ζυπὶ Ἡοδερτί εβιεγαπιὶ 
ηἰοῆς Ὀείγουπα!οἢ βεῖὶη Καπη;" δηὰ 
Ῥανίάδοη, “1τ 8 ΌῪ πῸ πιδᾶπβ8 πιδδηϊ 
παῖ τῆς ρείεβδίποοὰ οἵὔὐ ΟἾγίϑε ν)λ8 
ἱἑπυοϊυεά ἴῃ ΗἱΐβΒ ϑοπβῃίρ (ΑΠοσά), πα 
ῥνίογὶ ταειϊμποὰ οὗ Ἴοποεριίίοη Ψ ΠΟΙ 
Ἰογείψη τὸ ἴῃς Ἐρίβεῖα, Ὀὰϊ τλεγεῖὶγ ἴπδὶ 
ἰς ννᾶβ βυϊίξδῦϊς ἴθ οὔθ ΨὩΟ νν8 ὅ50ῃ, 
Ῥεΐπρ ἰπάεεά ροββϑίδίε ἴο ποτε οἵπεσ (8ες 
οὶ. 3). Βγυος {πίη [Π 6 νυτίτεσ τυ ιβῃο8 ἴὸ 
ἰεαοῦ δαὶ ΟΠ γίβι᾽'β ῥγίεβιῃοοά [8 σοενδὶ 
νὰ Ηἰβ ϑοηβῆρ δηά ἱπῆεγεπε ἰπ ἴτ, 
κατὰ τὴν τάξιν “αἴει τῇς οτάετγ; ̓" 
δτλοηβ ἴδ οἴπες πιδδηίπρβ τάξις ἀεηοῖεβ 
ἃ οἶδββ οὐ τδηΐς, “ογτάο χυὺβδ ἀϊοίτυγ 
αυϊβρίαπι βεηδίουῖ ογάϊπὶβ, νοὶ δαυεδβέγὶβ 
οτάϊπὶβ". Τῆιβ ἰῃ Ὠετηοβίμεηςβ, οἰκέτου 
τάξιν οὐκ ἐλενθέρον παιδὸς ἔχων, ἴῃ 
Ῥιο: ΟΝ ΠΝ εἶ κὴὰ τὰ τὰς τῶν βρῶ 
ἐραπείας διατρίβοντες ἱερεῖς, ν 

καὶ κυριωτάτην τάξιν ἐχόντοῖν Τὰ τε 
βυδβεαυεπὶ δχροβίθοη οἵ ἴδε Μεῖϊςξ, 
Ῥεϊδβιῃοοά ἰξ 18 πεν οη εἰς τὸν αἰῶνα 
τδαϊ επηρῃδβὶβ 18 ἰαἱά, 
γεν 7. ὃς . . . ἔμαθεν... καὶ ἐγένετο. 

[πῃ τῆεβε νεῖβεβ ἴτε νυτίτεσ ϑῆοννβ ον 
ΤῶυοΒ πεῖ 88 ἰπ ἰδ (Δ]] ἴοὸ ἴδε 
Ῥείεαιμοοὰ τερυρπδηὶ ἴο ἤδβῃ δπὰ ὑ]ἱοοά ; 
ον ἰξ ννᾶδ [πγουρῃ ραϊηδι! οὐρεάϊεηος, 

ποῖ ὈΥ δἰτορᾷηὶ διλδιτίου ἢς Ὀερᾶπια 
Ργίδοδι. Τῆς τηδίη βίδϊοπηθης ἰ8, Ηδ 
Ἰεαγτηφὰ οὐεάϊεηος δηὰ Ὀεοᾶπὶς ρεγέεοι 
88 ϑανίοισ. ὃς ἐν τ. ἡμέραις τῆς σαρκὸς 
αὐτοῦ “ὙΠΟ ἴη τῇς ἄλγβ οἵ Ηἰ5 ἤδδϑβα," 
ἂπά ψβδη {μεγείοσα Ηδ νν8ὰ8 'ἶἰκεὲ Ηἰβ 
Ὀγεϊδγαη ἴῃ σαρδοῖΥ ἔοσ ἰδτηρίδιίίοη δπὰ 
δβιυβετίηρ ; ο΄. ἰϊ, τ4. εἰ . . . 
προσιν γκας “ Ἡανίπρ οἤδετεά ὕρ Ῥγαυεθγβ 
ἃηὰ βυρρ !οαιίοπβΒ ἢ δίγοηρ ογγίπε 
διὰ ἰδᾶῖβ υὑπίο δίπιὶ ἴπδὶ ᾿γνὰ8 δ0]ε ἴὸ 
βᾶνες Πἰὶπὶ ἴτοπ) ἀεδιῇ ". προσενέγκας 
8δα8 βοπιθιϊσηεβ ὕδεη βυρροβεὰ 1ὁὸ σείες 

ἴο 6 προσφέρειν οἵ νεῖ. 3, ἀπά ἴο δανε ἃ 
Βδοσι ῆς 8] ϑεῆβε. ἴξ ννᾶβ βυιςἢ δῃ οἤεσίη 
85 ὑδεοαπης Ηἰ8 ἱπηοοεηὶ ἀσθένεια. ΑΒ8 
τ8ς ογάϊπατγυ Βίρῃ ρτίεβε ργεραγεά Ὠἰπηβεὶ 
ἴος οβετίηρ ἴοσ τῆς ρεορῖε ὃν οβετγίηβ 
ἴοτ Ὠϊπηεοῖῇ, 50, ἰξ ἰ8Β ἰπουρῆε, ΟἸτίβε ννὰ8 
Ριερατοὰ ἔοσ { βίοι βδογίῆςοϊαὶ οἵ 
ῬΓΘΘΕΥ τνοτὶς ΌῪ ἴῃς ἐεεἰϊὶπρ οἵ Ηἰδβ οννῃ 
ΜΕ ΚΠεβ8. Τετῖε 8 (στῇ ἰπ ἐπ8. ΝΝ εἰ88᾽ 
τεάβοη ἔογ εχοϊυάίϊηρ τῃ18 τείεσεηοα ἰ8 
“ἀλ88. εἰπ Ορίεσγῃ πη βῖαγκοπὶ (εβοῆτσεί 
υπὰ ΤὨγάπηεη εἴης ἀηνο !Ζίεμθατε Νοτ- 
δῖ! ρ ἰδ", Οὗ. Ῥανίἄβοπ, Ρ. 113, ποῖε. 
προσῷ. ἰΒ υβεά νἱϊ δέησιν πῃ ἰΔίες 
Οτεεκ νυυίϊειβ: ἱπβίαποεβ ἱπ Βίεεκ. 
δεήσεις τε καὶ ἱκετηρίας, {Πε8ε 'ννοτὰ 8 
ἅτε εἰβεννβοσς σοὺ) δὰ 88 ἰῃ ἰϑοςσζδίεβ, 
Ὁε Ῥαεε, 46; Ῥοϊγδίυδ, ἰϊϊ. 112, 8; οἷ 
700. χ'. 22ώ.0Ό. Τῇαε τεϊδιίοη οὐ ἴπε ἵνὸ 
ψοτάβ ἰ8 ννε]] ὑγουκας ουὲ ἰῃ ἃ ρβεβα σα 
ἴτοτὰ Ρῃΐο ᾳυοιεὰ Ὁγ Οδτρζον: γρα' 
δὲ μηνύσει μον τὴν δέησιν 
ἱκετηρίας προτείνω. ΟΓ, Ευτίρ., 1ῤλ. 
Απμὶ., τ2λτ6. ἱκετηρία [ἴτοπὶ ἵκω 1 οοπηα, 
ἱκέτης οπε ΨὙὴΟ ΠοπιῈβ 88 ἃ βυρρ᾽8η1] 
ἰ8 Οτἰ Δ ΠΥ δὴ δά)εςιῖίνε -- αἰ ἰοῦ βυρ- 
ΡΙΙαπιβ, ἰδῆ ἂπ οἷϊνε Ὀσγαποῦ [8ς. ἐλαία, 
οὐ ῥάβδος) Ῥουπὰ οἶϊὰ νοοἹ ψῃίοἢ τῆς 
Βυρρίιαηὶ οαιιίεἃ 28 ἃ βυτηροί οἵ δἰβ 
Ρζαγεῖ. Τῇε οοη͵υποιίοη οἵ ἁ Ψογάβ ἰπ 
1818 νεῦβε 18 (οσ εἴωρῃδβῖὶβ. ΤΏ6β6 ΒΌΡΡ]1- 
οδτίοπβ νγεῖς δοοοπηραπίεὰ μετὰ κρανγῆς 
ἰσχυρᾶς καὶ δακρύων “Ὑἱτἢ εἰτοηρ; οτγίηρ 
δἃηά τελεβ,᾽ εχργεβδίηρ ἴῃς ἱπίεηβιυ οὗ 
τῆς ργάγεῖβ δηὰ δ8ὸ ἴε κεεῆπεββ οἵ ἴῃς 
βυβετίηρν. Τῆς “ βΒίγοηρ οσεγίπρ " ἰδ βίσικ- 
ἴπρ. ϑομδιίρεη αυοῖεβ: “ὙΒοΙα ἃγα 
ἴῆτγες Κίπά8 οὗ ργάγεζβ, εδοῇ ἰοβίες ἴμδπ 
δος ῥγεςεάϊηρ ; ργάγεσ, ογσγίῃρ, ἀπὰ εᾶγβ. 
Ῥγαγετ ἰ8 βίϊεης, οσγίπρ Ψ ἢ ταἰβθὰ νοίςα, 
ἰεᾶσβ ονεγοοτης 811 ἐπίῃ ρ8.᾽ [Ι{ 8 το ἴῃς 
βοδης ἴῃ Οεἰβεσηδης τγαίογεπος ἰβ πηδάς, 
δηὰ διπουρἢ “ ἴδᾶγβ ᾿᾿ ἅτε ποῖ πχεπιοπεᾶ 
ὃν ἴῃς ἐνδηρε 818 ἰπ γεϊδτίηρ ἴῃδῖ βοεπα, 
πεν ἄτα ἱπιρὶοὰ, ἀπά τπὶ8. τυτῖϊες πιῖρδς 
παῖσαι τῆι τεργεβεης ἴῃς επιοϊίοπ οὗ 
ους [οτὰ. Τῆς ῥργᾶυεσ ννὰ8 δά άγεββεά 
πρὸς τὸν ὅυν, ν σώζειν αὐτὸν ἐκ 
θανάτον “ἴο Ηἰπὶ ἴπαὶ Δ 8 δθΐε ἴο βᾶναε 
Ηἰπι τοπὶ ἀεαι,᾽" νι ἢ ἱπιρ 168 τῃδι τῆς 
τᾶγει 88 ἴπδὶ Ομγίβὲ τισι ὃς βανεά 

τόστὴ ἀδδίῃ [“ Ἑδίδες ἢ ἴὲ Ὀς ροϑβεβίδίε, [εξ 
τηϊ8 ΟΡ ρ488 ἔτοτι της ̓] δυῖ αἶϑο βιιζρεβίβ 
τῆδι (δ ργάγοτς νν88 ποῖ ἔοσσηδ ν δηϑυνεσεὰ 
-εἶβε Ὧν Ἔπιρῃδϑβίδε ἴμδὶ Οοὰ Βαάρονεσ 
ἴο δῆϑνγεῦ ἰ ὃ σώζειν ἐκ θανάτον. ΤΗΣ 
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καὶ δακρύων προσενέγκας, καὶ εἰσακουσθεὶς ἀπὸ τῆς εὐλαβείας, 8, α ῬΒΙ. ἰ{. 6, 

Ἀ καίπερ ὧν υἱὸς, ἔμαθεν ἀφ᾽ ὧν ἔπαθε 

Ῥτάγετ τεοογάδα ἱπ Μαγκ χὶν. 36, δηὰ ἴδε 
δηιοϊραϊίοη οὗἨἁ ἁἀειμβεπίαης αἰϊυάςά ἴο 
ἴῃ ]ομπ χίϊ. 57) [Πάτερ σῶσόν με ἐκ τῆς 
ὥρας ταύτη] ὅτε βυβῆςίεπε ἴο βῇον 
τῶαι ἰ ἰ8 ἀοἰνετάπος οπὶ ἁγὶπρ (πᾶῖ 18 
ταεαηῖ. ΜΠ, βοννένεσ, ΒΆγ8: “ΟἸσίβι 
ἰ8β τῆι τερτεδβεηϊοὰ 48 ργαγίπρ ποῖ (δμδὲ 
ἀδδιὴ πιᾶν ὃς ἀνετῖεά, δὰϊ ἴμαὶ Ηξ τᾶν 
Ὁς βανεά "ουἱ οὗ ἰτ,, ψῃεη ἰτ ςοπλεβ.᾽" 
ννεβίοοῖε τπΐηκβ πὲ ψνογὰ Ἴοονεῖβ ὈΟΙΒ 
ἰάεαβ αδαπά παῖ ἴπ {πε ἢσγβὶ βδθῆβε (δα 
Ρίδγεσ νγὰ5 ποῖ ρταπίεά, [μαι ἰξ πιίρμι ὃς 
βιληϊεά ἱπ δε βεοοηά. [{ 8 ργείεγαδ!ς 
ἴο δοίδε γ ἴῃς βίπιρὶς βιδίεηεηὶ (δπδὶ 
με ραββίοη οἵ Οἢγίβι 'β ργάγε ἴὸ Ἔβοᾶρε 
ἄεαιῃ ννὰ8 ἱπιεπϑίῆεά Ὁγ τδε ἴδοι τπᾶὶ Ης 
Κπενν αοά οουἱά ἀεῖϊνες Ηἰἶπι ὃὉγ Ὀνεῖνε 
Ιεφίοπβ οὗ δηρεὶβ οἵ οἴβεγινίβε. Ηἰβ 
δὐβοίυιϊε ἔδίιἢ ἴῃ τῆς Ἐδίμετ'᾽ 5 αἰπιὶ ἢν 
Ροννεῦ δπὰά ἱπβηϊϊε σεβουγος ννὯ8 ἴδε νι 
δΟᾺ] οὗἨ Πίβ ἐγία]ὶ. καὶ εἰσακονσθεὶς ἀ' 
τῆς εὐλαβείας ““Δηὰ πανίηρ Ὀδεη δεαγὰ 
ου δοοουηὶ οἵ Ηἰβ ροάϊγν τενεζεηςς ᾽᾿. 
εὐλάβεια [τοπὶ εὖ λαβεῖν το τᾶκε γσοοὰ 
Βοϊά, ον ςάγοῖι μοὶ ἃ] ἀεποῖεβ ες σδυϊίουβ 
τερατὰ ψὩοἢ ἃ ννῖδε πιϑῃ ρᾶγβ ἴο 411 ἴδε 
οἰγουπηδίδης 68 οὗ Δη δΔοίίοη. Τῆι ΕΔὈϊυ8 
Ουποιδῖος νγᾶ5 ἰεγτηςὰ εὐλαβὴς. Απά ἰπ 
τεψατὰ το ἀοάἁ εὐλάβεια πηεᾶπ8 ἰδαιῖ τα- 
νεζεηΐϊ δβυϊταϊββίοη ἴο Ηἰβ νν1}}} νυ ῃ ἢ σαὰ- 
τίου οὐ ρῥγυάεηςς ἀϊοϊαῖεβ. [8ες Ρχεον. 
χχυ!. 14 δηὰ ἴῆες ἀεβηϊτίοπβ ὃὉῪ ΡΒΐϊο. 
εὶς. αν. Ὀὲν. αεν., 6.} Ὑπαι ἀπό [οἱ- 
Ἰοννίης εἰσακονσθεὶς τηεληβ ἴῃ ΒΙΌ] ςΑὶ 
ατεεῖς "'οη δοοοιπὶ οὗ" Με πᾶνε ρζοοῦ 
ἴῃ ἸοῦΌ χχχν. 12 δηὰ [Ἃ,μκὸ χίχ. 3, ἃ8 
ΜΜῈ}} 48 ἔτουι πε ἐγεαυεηΐ υ86 οὗ ἀπό ἴῃ 
Ν.Τ. το ἀεηοῖς οδυδβε, ]ομπ χχί. 6; Αςῖβ 
χιΐ. 14, εἴς. [π οἰδββίςαι ατεεῖς α᾽8δο ἀπό 
ἰ8 υϑεὰ ἔοτ ῥγοῤέενγ, βες Ασὶβιορῇ., Κηίφξλία, 
1, γ67) ὡς ἀπὸ μικρῶν εὔνους αὐτῷ - 

ν σαι. 8εε δἷβο {πε Βἐγάς, 
1. 16ο. Τῆς οδυϊτίουβ τενεγεῆςα, οἵ γανογεηῖ 
οδυϊίοη---ἰῃς ἔεας ἰεδὲ Ης βῃβουϊά ορροβε 
Οοά οἵΥ δβεὲπὶ ἴο ονετρεγϑυδὰς Η!πὶ-- 
ΨΏΪΟΝ 88 πελιὰ δπὰ δηβινεεὰ νγδβ 
ἐχργεββεὰ ἰπ ἔπε βεοοηὰ ρει το οὗ ἴῃς 
τάγες ἴῃ Οεἰμβείδηςε, “ Νοῖ τὴν υἹ]] 
ὲ της ὃς ἄοπε᾿. Απὰ ἀπό ἰ8 υδβεὰ 
ἰπ ῥγεΐεσεπος ἴο διά, Δρραγεπην Ὀεοαυδβα 
τε βουζος οὗ τῆς ραγίίουϊα ρει τίοη 8 
τοεδηῖ το δε ἱπάϊοδιεδ, [παὶ ννὲ πιᾶν 
υπάοτγβίδηά ὑμδὶ ἴῃς αὐεβὲ ἀπδννεῖ τὸ ἴΠ]18 
τενεσεηϊ βυτηϊββίοη τν88 ἴὸ ρίνε Ηΐπὶ ἴῃς 
οὔρ ἴο ἀτίηϊς δπὰ ἴδυβ ἴὸ δοοογῃρ ἢ 
τῆτου αὶ Ηΐπι τῆς ἔδυ Ἰε88 ψ ἢ} οἵ αοά. 
Τὸ δᾶνε σεπιονεά ἴδε οἰ ἀπά βανεά Ηΐπὶ 
ἴσο ἄεαῖβΒ ψουὰ ποῖ πᾶνε δηβννεγεὰ 
ἴδε εὐλάβεια οὗ τῆς ργαγετ. Τῆς πηεδηΐπς 

ΝΟΙ, ΙΝ. 

τὴν ὑπακοὴν, 9. ' καὶ τελειω-; ἦτο. 

οὗ τῃ6 οἴδυβα 18 ζυγίος ἀείεσιίπεά ὉΥ 
ὙΠΑῚ ἐοποινπονς Ἂ 

Ἐσ. 8. καίπε υἱὸς εν ἀφ᾽ 
ὧν ἔπαθε ὑπὰς ν ΚΤ ααμι Ὀεεμ 
Βεαγά ... .] δἰ πουρῃ Ης ννδϑ ἃ βοὴ ες 
Ἰεασηεᾶ ορεάϊεηπος ἔτοπι ἴῃ τῃϊηρβ Ηξε 
βυῆετοά, ΤῊς ταβυϊ οὗ δίβ δοίης πεασὰ 
ννᾺ5 ἰπεγεῖοσς ἴδδι ἢς βυβειεά, Ὀυϊ ἱπ 
ἰὰς βυβετίης Ης εασπεὰ οδεάϊεπος, 
Ῥεγΐεοϊ υπίβοη ννἱἢ ἴδς ψ1|1} οἱ αοά ἔοτ 
ἴδ βαϊνδίίου οὗ πῆδεὴ 80 ἴῃμαὶ Ης Ὀεοᾶπὶς 
δρετγίεοιεὰ ΡῬτίεβε. Ηε Ἰεάαγηςά οὐεάϊεπος 
καίπερ ὧν νἱός: “ τῃ18 [8 διαϊεά το οὈνίαια 
ἴδε νεῖν ἰάςα οὗ δββυπιριίοη οἡ ἢ18 ραγί " 
( αν ἀβοπ). Ῥεγῆαρβ, ἐπεγείογε, νγὲ βΒῃου!ἃ 
᾿γδηϑίδίεα, υντ ἃ τείεγεηοε ἴο νεῖ. 5, 
“Δι πουρῃ Ηδ ννᾶβ ϑοη ", ΑἸ Ππου ἢ ὅοη. 
δηὰ τδογείοτε ροβϑεββεὰ οἵ Ὀϊνίπε ἰονε 
δηὰ ἴῃ βυτραίηγ ψὶ τε Ὀϊνίης 
Ῥυτροβο, ες μαὰ γεῖ ἰο ᾿ἰδάγῃ ἴδδὲ 

εςξ δβιι στ βϑίοπ νυν ΠΙΟὮ ἰ8 Οηἱγ δοαυϊγεά. 
Υ Οδεγίησ ἰῃ ραϊπίυὶ, τειγίἐγίηρ οἰτγ-- 

οὐπιδίδηςεβ. Ἧς τλᾶε ἀεόμετ πᾶ δερεῖ 
εχρεγίθδηςς οἵ ψῆδιὶ οδεάΐϊδηος ἰβ δπὰ 
ςοβῖβ'ι Αηά ἐλ ῥαγέϊεμίαγ οδεάϊίοποσ. 
[τὴν ὑπακ.} ννδίο ἢ νν88 τεχυϊτεά οἵ Ηἱπι 
ἰπ τῆς ἀδυβ οἵ Ηἰβ βεβὴ νγαβ ἴπδὲ υνῃϊοῖ 
ἴ οηςα ζᾶνς Ηἰπὶ ρεγίεςϊ επίγδηςς ἱπίο 
ἴὰε Ὀϊνίης ἴονε πὰ ἢυτηδη παρά. [ἴξ ἰ8 
ψθεη ἴδε ΤΠ 8 ἰοϊὰ ἴο ἀο βοπιεϊμβίησ 
ΜΒΙΟΝ ρδὶπβ δίπι, ἀηὰ ΜΝ ἰοὮ Πα βὮ γί πἰκβ. 
ἔτοπι, ἴλας ἢς ἰεάγῃβ οὐςεάϊεηπος, Ἰεᾶτῃβ ἴο. 
βυῦπλῖ ἴο δηοίδες ν1}}. Απά δα τίη, 
νοῦ ΟὨτῖδὲ βυβετεά ἴῃ οδεγίησ ἀοΐε 
ΜΠ τυρῶι Ηἰπὶ ρεγίεοι βυδηββίοη δηὰᾶ 
αἱ ἴῃε βαὴς {ἰπ)ς ρεγέεςι ἀενοιεάπεββ ἴο 
τηᾶῃ. Οη {Ππ|8 οὐεάϊεηςε, δες οδοτιβοῦ 
ΒΘ ἴῃ Ἐχῤοσίίον ἴος 188ι, Ὁ. 424. 
καίπερ ἴ8 οἴϊεη ἰοϊηεὰ τε ἴῃς ρατεοῖ ρα 
ἴο δπλρμδβϑίβε ἰἰβ Ἴοποεβδῖνες ὑ8ς [866 
Βυποηῃ, 437], 88 ἰη ὈὨϊοά, 5ῖς., . σ7, 

ὃ βίος καίπερ ὧν παράδοξος. 
ἔμαθεν ἀφ᾽ ὧν ἔπαθε, ἃ οοπιπιοη ἴοτπι οὗ 
αἰϊγδοιϊίοη δηὰ 4180 ἃ οοζηπίοη ργονεγδίδὶ 
ΒΑγίπῷ, οἵ ψνῖορβΒ ΔΜ είϊβιεῖπ γίνεβ ἃ 
ὨυπΊθες οὗ ἱπβίδηοςβ ; Ηεγοάοι, ἱ. 207; 
ΖἜβοῆ., Αφανι., 177, πάθει μάθος, Ὁε- 
τηοβίῃ., 1232 τοὺς μετὰ τὸ παθεῖν μαν- 
θάνοντας. ΟδΊρζον 430 αυοῖεβ βονεγαὶ 
Κοπν ἜΚΤΝ “ποῖῃ [6 2ὲ δονιπ., ὃ 
παθὼν ἀκριβῶς ἔμαθεν, αηὰ 2.4 Ῥγοΐμρ., 
25. ἔμαθον μὲν ὃ ἔπαθον. δεε 4150 ἄμε, 
Ογανι., Ὁ. 2900 Ε. Τι. 

νεῖ. 9. καὶ τελειωθεὶς . . . αἰωνίον 
““Δηὰά δανίηρ [ς[ἢ08] Ὀεεη ρετίεςτεά 
Ὀεσᾶπιε ἴο 81] ψνῇο οὔεν Ηἰΐπὶ τῆς βουζος 
[πείπαιου οἵ εἴεγηδὶ βαϊνδιίίοη ". τελει- 
θεὶς (ν. 11. τοὺ μανίῃπρ Ὀεεη ρεγίεο 
εαυϊρρεά ἢ ἀνεγυ αυδιβοδιίοη ἕος {μὲ 

19 
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θεὶς ἐγένετο τοῖς ὑπακούουσιν αὐτῷ πᾶσιν αἴτιος σωτηρίας αἰωνίου. 

10. προσαγορευθεὶς ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ἀρχιερεὺς κατὰ τὴν τάξιν Μελ- 

χισεδέκ. 

αι, Περὶ οὗ πολὺς ἡμῖν ὁ λόγος καὶ δυσερμήνευτος λέγειν, ἐπεὶ 

ΡῬτίεβεῖγ οἴδος ὈγῪ τπῈ ἀϊδοὶρ! πα αἰτεδάν 
ἀεβογίρεά. ϑενεγαὶ ἱπιεγργεῖετβ (Τθο- 
ἄοτει, Βίεεκ, ννεβίςοιι) ἱποῖι ἀς ἱπ {δὲ 
ψνοσὰ ιἰτὸ αχδλιιδίϊοη οὔ ΟἾσιβέ, δυῖ 
ἱΠεριαπιαῖεῖγ. ὍΤῃς ψογὰ τηυδὲ Ὅς ἰη- 
τεγργαῖεὰ ὉΥ ἰζ8 οοηπεοιίοη ἢ ἔμαθεν 
ὑπακοήν; Δπὰ ἤεῖε ἰξ πιεᾶπβ τῇς οοπὶ- 
Ρἰειίοη οὗ ΟὨγίϑειβ τῆογὰὶ ἀϊβοϊρί πε, 
Μοῦ ἐπάεὰ ἴῃ ΗἰβΒ ἀεαῖῃ, Ης τῇυβ 
Ῥεοδπια αἴτιος σωτηρίας αἰωνίον αυὐϊδοτ, 
οἵ οᾶυδε οὗ εἴετηδὶ βδἰνδιίοῃ, πῃ {ὰ] Β] πλεπὶ 
οὗ ἴτε 9411} το δῇ εἴεγῃαδὶ ργίϑβιῃοοά, νεσ. 6 
εἰς τὸν αἰῶνα ἀπὰ νει. το. αἴτιος ἔτε- 
αυσηιν υδεὰ ἰπ ἃ δίπι ας δεῆβε ἔτοπὶ 
ἔρτθετ ἀοννηνναγάβ, 48 ἰῃ Ὀῖού, ϑίς., ἱν. 82, 
αἴτιος ἐγένετο τῆς σωτηρίας. Ατἰβιορῇ., 
ΟἸομάς, ὃ5, οὗτος γὰρ ὁ θεὸς αἴτιός μοι τῶν 
κακῶν. Ῥηϊΐο, δὲ Αργὶ., 22, πᾶσι τοῖς 
ὑπακούονσιν αὐτῷ νἱτἢ ἃ τεΐεγεπος 
ἴο τὴν ὑπακ. οὗ νετ. 8. ΤῊΣ βανεά πγυδὶ 
Ῥᾶ85 [πτουρὴ δη Ἐκρεποπος βγη αγ ἰο ἴῃς 
ϑανίουτ᾽ 8. ΤἬεὶτ βαἰναδιίοη ἰ8 ἰη ἰεαγηΐηρ ἴὸ 
οὔεγ. Τῆυβ ΠΕΥ τα δαγπηοηϊβοᾶ ἰὸ ἴῃς 
οἷς βυρτεπὶς ἂπὰ ρεγίεοι νυν}, ΤῊ ἰ8 
τενεγθοῖν αίνεη ἰπ ἰϊ. το. 

γες. το. προσαγορευθεὶς . . . Μελ- 
χισεδέκ ““ϑἰγῖεὰ ὃν αοἁ Ηἰρῃ Ρτίεβι 
Δΐϊεσ ἴῃ ογάες οἵ Μεϊομίζοάθκ". ““προσ- 
ἀγορεύειν εχρίεξδδεβ ἴῃ6 ἴογπιὰὶ δηὰ 
βοίδιμη δϑογίριίοηυ οὐ (πες |ς ἰο Ηΐπι 
ἴο ψῃοπὶ ἰξ Ῥείοπρβ (' δἀἀγεββεὰ 48,᾽ 
4 βιγ]ςὰ ᾽ ̓ (νεβιίοοῖ). “ΨνΒεη τῆς 8οη 
δβοεηάδεὰ δπὰ Ἔρβεᾶτος ἴῃ τῆς βαποῖυδγυ 
οὐ Ηἰρῆ, αοά 56ἰυϊεά Ηἰπὶ οτ δά άγε:βεά 
Ηἱἰπὶ 48 δὴ Ηἰζῃ Ρείεβϑε δῖϊες ἴῃς οτάες οὗ 
Μεϊοπίσεάεϊ, δηὰ, οὗ σουγβα, ἰη νίγτας οὗ 
ϑυςο δὴ δά άγεβϑβ ςοπϑιϊτυςοά Ηΐπ βυςῖ 
84η. Ηἰρ Ῥείεβι" (Ὀ αν ἄβοπ). Οτὶρί πα! ν 
οδ! δὰ το τῆς ρῥτγίεβδεμοοά ὃγ ἴπε ννογάβ οὗ 
Ῥβ. οχ., Ηε ἰβ πονν ΌγῪ Ηΐβ τεβυγγεοιίοη 
δηὰ δβοεηβίοη ἀεοϊδσεά ἴο δε ρεγίεςτι 
οοπβεογαῖϊεσὰ πὰ 8ὸ ἰηϑβϑίδι ἰεὰ δ5 Ἡϊρῇ 
Ῥτίεβει δῆϊες τῆς ογάες οἵ Μεϊςπιζεάεκ. 
[τ πιὰ θὲ ἀουδιεὰ, ποννενεσ, ννῃεῖπεῖ 
τῆς [}} τηεαπίηρ οὗ προσαγορεύειν ““Δἄ- 
ἄγεββ᾽᾿ βΒῃουϊά πεγε ὃε ἰουπᾶ. Τῆε ςοπὶ- 
τόπο πηδδηΐηρ ἴῃ υντιἴεῖβ οὗ ἔπε εἰπε ἰ8 
“πδηγοά" οἵ “οδ᾽εὰ᾽". ΤΒὰΒ π ΡΙατΑτοἢ 8 
Ῥενίεΐες, ἵν. 4, Απαχαρόσγαδβ, ὃν Νοῦν προσ- 
ἡγόρενον, χχνὶϊ. 2, λευκὴν ἡμέραν 
ἐκείνην προσαγ., χχίν. 6, οἵ ΑϑραϑΞίδα, 
Ἥρα προσαγορεύεται. δηὰ νἱϊ!. 2 οὗ 
Ῥετίςοϊε8. Ὠἰπιβεῖ, ᾿οΟλύμπιον . . . προσ- 
αγδρευθῆναι, 80 ἱπ Ὀϊοά. 5ἱς., ἱ. 51, 
οὗ τῆς Εργρείδπβ, τάφους ἀϊδίονς οἴκονς 
προσαγορεύουσιν. [Ιϊ ςαπηοῖ ὃε σεΓγίΔί ΠΙΥ 

ςοηοϊυάεὰ εἰμεν ἴτοσῦὶ ἴῃς ἴεπβε οἵ ἴῃπε 
ςοπίεχὲ ἴπᾶὶ τ 15 “ πδπιη σ᾽ 18 ἴο ὃε 
δϑβδίρποά ἴὸ τπε ἀδίε οὗ ἴῃς δβοεηβίοῃ 
ἀηὰ ποῖ το ἴῇς οτὶ ρίπαὶ δρροἰϊπιπιεηῖ. 
ὙΠα επλρἤδβὶβ ἰ8 οα ἴῃς ννογάβ ὑπὸ τοῦ 
θεοῦ, ποῖ ὉΥ πιᾶπ δυὶῖ ὉΥ αοἄ [88 Οἤτγίϑι 
Ῥεεη παπιεὰ Ηἰρἢ Ργίεβι ; δἂπά ου κατὰ 
..ὖ Μελχ. 458 ννατγαηπιίηρ αἰωνίον. 

Τῆς ράᾶββαρα ν. σσ ἴο νί. 20 ἰβ ἃ ἀϊ- 
δβδίοη οἼοδβίοπεάδ ὉΥ ἐῆε υντίτετ᾽5 σα- 
εσείοη ἔπδῖ 8 τρυπιδηῖ ἴτοῦλ ἴδε 

Ῥιϊεβιῃοοὰ οἵ Μεϊοιζεάοϊς τᾶν θὲ ἴοο 
αἀἰδῆουϊε ἔογ δἰβ πεᾶγεσβ. [ἷῖἷἢ ογτάεγ ἴο 
βίἱπχυϊλῖε διιεπιίοη πε οὨ 65 δηᾶ ννᾶγῃβ 
τῆεπλ, ροϊπτίης οὐδ ἔπε ἄδηχο οἵ Ῥδοῖκ- 
τνατάπαβ88. ες ᾿υϑεϊῆεβ, ποννενεσ, δί8 
ἀεϊΐνεῖν οἵ ἀϊβῆίοσυϊε ἀοςιτίπς ποιντιῃ- 
βἰδηάδίηρ τπεὶς 8] υρσρίβῃπεββ, ἀπά [ἢ 8 θα 
ἴνο ρτοιπάβ: (1) Ὀεσδυβε ἴο ἰδ ἀρδίῃ 
τῆς ἰουπάδιϊοηβ δος πιοὴ πᾶνε οὔςα 
Κποννη ἔπεπὶ 8 ι.861685 (ν]. Σ-8) ; πὰ (2) 
Ὀδεοδυβα ἢς σᾶπποῖ Ὀυϊ Ὀδεϊΐενς (αὶ ΠῚ8 
τεδάεγβ ᾶἃτὲ δϊεσ 411 ἱπ βοάσγοεὶν 80 ἀεβρε- 
ταῖε ἃ οοπάϊτίοη. Τμεν πεεὰά ἴο δᾶνςε 
τῃεῖς δορε ιτεπενεά. Τῆΐϊθ πόρε {παν 
Βᾶνε Ὄνοσυ γϑάβοη ἴο σποτβῃ, βεείης παῖ 
τηεὶς ἔδιποτβ ἤανε δἰγεδάν επιεσεά ἱπο 
τῆς επ͵]ογτηεπὶ οὗ ἰξ, τλι αοἂ νῇο σδη- 
ποῖ [ἴδε Βα58 βίνογῃ ἴο τῆς {δ ]τηεηϊ οὗ ἰῃς 
τουΐβεϑ, ἀπά παῖ [Ἔβὺ8 ἢ88 δεηΐετεά ἴῃς 

ἔδανέηιν, νου] ὰ 25 πεῖς ἐοσεσαππατ. Μεγ. 
711-14. Οοιηρίαίπι οὗ τπεῖγ 8 υρρίβῆπαββ 
οὗ πιϊηὰ. 

Μετ. αὶ. περὶ οὗ. “Οἱ ψΠοπι,᾽" ποῖ, 
858 ἀτοῖίυ5 ((Γ ΠεἸΖβοῖ ἀπά νου ϑοάςη) 
“Ὅς 4υ8," οἵ ψπίοἢ ῥτγίεβιμοοά. [{ 18 
βίτηρίεβε ἴὸ γείες τῆς γεϊδεϊνε ἰο ἴῃε ἰαβὲ 
Ψοτά Μελχισεδέκ; ροκβίθ]ε ἴἰο τείεσ ἰΐ 
ἴο ἀρχιερεὺᾳ . . . Μελχ. Τῇε ἰοτπιεῖ 
Βεδη8 ᾿υδιί πε Ὁγ ἴῃε πηᾶππεῦ πὶ ῃ ἢ 
ς. νἱϊ. τεβυπλθβ οὗτοι ὁ Μελχ. Νὸ 
ἄσουδε ἴδε τεΐδγεμος ἰβ ποῖ δδγεῖγ ἴο Μεὶ- 
οἰϊΖζαάεϊ, θὰ το Μεϊομίζοδεϊκ 485 ἴγρε οὗ 
ΟἾγίϑε᾽ 5 ργίεβιποοά, Οοποεζηΐηρ Μεὶ- 
οἰϊδεάεκ ὃς πᾶ5 τιυοῦ ἴο βὰν πολὺς ἡμῖν 
ὁ λόγος, ποὶ εχᾶςι]ν εαυίναϊεπι ἴο ἡμῶν 
ὃ λόγος, Ὀυϊ ταῖπεῖ βρη γιης “ἴδε ἐχ- 
Ροϑίτίοη νυν πίοι ἰξ ἰ8Β ἱπουτηδοπὶ οἡ ὰ8 ἴο 
αηδεγίακε", [ΟΥ̓ Απέροπα, 748, ὁ γοῦν 
λόγος σοι πᾶς ὑπὲρ κείνης ὅδε.) Τῆς 
εχροϑίοη 18 πεοθββδγιν οὗ βοπῖε δχίδηϊ 
(ς. νἱϊ.), ΑΙΞΠουρὴ οὗὨ δὶβ ψῃοῖς ἰεἰίεσ ἢς 
ἢπάθ ᾿ξ ροββί δες ἴο 8ὰν (χίϊὶ. 22) διὰ 
βραχέων ἐπέστειλα. Ιεἐ 18 4150 δυσερμη- 
γευτος “ἀπῆουϊο ἴο ἐχρίδίπ," “"παγά τὸ 
τοηᾶθγ ἱπιο! σι ο]ς,᾽"" “ὁ π᾿ πίθγρυ 1118 ᾿᾿ 



Ι10-͵Ἱ2. 

ψωθροὶ γεγόνατε ταῖς ἀκοαῖς. 
καλοι διὰ τὸν χρόνον, πάλιν χρείαν ἔχετε τοῦ διδάσκειν ὑμᾶς, τίνα 1 
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12. " καὶ γὰρ ὀφείλοντες εἶναι διδάσ- κ τ Οος. “ἱ. 
1,.2,3:1 
Ῥεῖετ ἰΐ.2. 

τὰ στοιχεῖα τῆς ἀρχῆς τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ " καὶ γεγόνατε χρείαν 

1 τίνα 88 ἰη 8 
Ογε!. τινὰ ὟΝ 

“ΤΏΔΟΓΥ 
Βὲδιῥογμ»ι). 

(Κγυ!ᾳ.) ; υβεὰ οὗ ἀγεᾶπ)β πῃ Αὐϊεπγίδοσιβ, 
τοῖς πολλοῖς δνσερμήνευτοι (ὑγειαιοίο). 
ΤῊι8 ἀϊδίου ον, πόνγενεσ, αγίϑεβ ποῖ ΠΟΥ 
ἴτοτὰ ἴῃα παῖυσε οὗ ἴῃς βυδ)εοῖ, Ὀὰϊ ταῖμεσ 
ἤοτὰ ἴδε ὑηργαρδγοάπεββ οὗ ἴΐς τελάειϑβ, 
ἐπεὶ νωθροὶ γεγόνατε ταῖς ἀκοαῖς ““5εε- 
πε παῖ γνοὺ ἅγε ὈῬεοοῦις ἀ}}} οὗἨ δεδγ- 
ἰπρ᾽". νωθρός -- νωθής [δες Ῥγονι. Ψὲηποί,, 
62] βίον, βἰυσείβῃ ; υϑεᾶὰ Ὀγ Πἱοηγβίιβ 
ΗΔἱ]., ἐο ἄεποῖς λίθου φύσιν ἀναίσθητον, 
ἀκί . Βυῖ ΡΙαῖο ννᾶβ βαϊὰ ἴο δὲ 
νωθ᾽ ἰῃ ςοπιρατίβοη νυν Ατίβιοιϊα. 
Βαῦσίυβ υ8ὲ8 ἴπε ννογὰ οὗ τῇς πυπιρεὰ 
1π|ὸ8 οὐ ἴπὰ βἷοκ ᾿ἴοὴ δπὰ οἵ [πε 
“ βίυρί ᾽ Πορε8 οἵ ἴῃς νοἱἔ {πλῖ Ὠεαγά 
δε πυτδεὲ (πγεδλίεση ἴὸ ἴῆγον ἴπε οὨ 
10 ἴπε Ψψοῖνεβ. ταῖς ἀκοαῖς “ἴῃ γουΓ 
8εῆξβε οὗ ἈΡΆΠΙΠΕ." Βοῖῇ ἰπ οἰ δββίςδὶ δπὰ 
δι! ο4] ατεεκ 848 ἴῆτες τηδδηΐη δ, 
“(ἢς της πεαγὰ,᾽" 85 ἰῃ [ομῃ χίΐ, 38; 
“6 Β6η86 οὗ διοαιίηρ,, 485 ἰπ 1: Οοι. 
χίϊ. 17; δπὰ “τῆς εασ," δ8 ἰῃ Μασὶς νἱὶ. 
35, ἠνοίγησαν αὐτοῦ αἱ ἀκοαί ; οὐ. 
ΡΙυπιπιος οὐ [υκὸ, Ρ. 194. Ηετα (δα 
ἐᾶν βίδηβ ἔοσ ἱπίε!ρεπεὲ δπὰ βρίτίεαδὶ 
τεςερίοη οὗ ἐγαῖῃ. γεγόνατε, “γε ἃτε 
δεσοπια,᾽ δπὰ ἐπεγεΐοσε σσετα τοὶ αἰνναγβ. 
11 ἰβ ποῖ ἃ πδίυγαὶ δπὰ ἱπῃογεηὶ δηὰ 
βδτάοπαοο ὙΕΆΚΠ688 οὗἨ υπάεγδιδηάϊηρ 
ε φοπῃρ δἰπβ οὗ, θαῖ ἃ οσυἱραῦῖε ἱποαρα- 

οἷἷγ τεβυϊείη ς ἔγοπι ραϑὲ περίεοϊς οὗ ὀρροτ- 
τυπίτίεβ. 

γεν. 1:2. καὶ ὀφείλοντες. . . . 
“Ἔος ἱπάεαά, [που ρῇ ἴῃ ςοποί ἀογδιίοη οὗἁ 
ἴδε τἰπιε [ϑίπος γοὺ τεςοϊνεά ΟἾσίβι] γε 
οὐρδῖ ἴο θὲ ἰεδοπεσβ, γε πᾶνε πεεὰ ἀραίῃ 
τῃδῖ βοῃβ οης ἰεδοῦ γου ἴῃ6 γυάϊπχεπῖβ οὗ 
τε Ὀερίηπίηρ [ἴπς εἰεπιεπ!8] οἵ ἰδς 
ογᾶςοϊεβ οὗ ἀοά.᾽"--ϑιὰ τὸν χρόνον, οἵ. 
ἱ,. 3, χ. 32; δοΥ ἰοὴρ ἴμεν παὰ ρτγο- 
εββεἀ ΟΠ γι βεϊδηϊ ιν ε ἀο ποῖ ἵτπονν, δυῖ 
αἷτα ΡΟΒΒΙΟΙΥ ἔογ ἔννεπεν οὕς ἘΠ τ γεϑᾶτϑ. 
Βοβα ψΠηοῸ πιδὰ ἴογ ἃ {ἰπ|6 {παπιβεῖνεβ 

Ῥδεη ΟἸσίβθύαπβ εσα Ἐχρεοῖεά ἴοὸ πᾶνε 
τλδὰβ βϑυοῇ διἰϊδιππγεπὶ ἴῃ Κπονεάρα 88 
ἴο Ὀεσοπιε διδάσκαλοι. ΤὨΐΒ δάνδπος 
ΨΆ5Β τπεῖς ἀσῖν, ὀφείλοντες. [πϑιεδά οὗ 
δ δοσυπκιυίδιίηρ, ΟΠ τί βείαη Κηον]εάρε, 
πεν μαὰ Ἰεῖ 581}0 ἐνεῇ τῆς τυάίπγεπίβ, 80 
ἕλτ αἱ δὴν σῖε 848 ἴο δἷῖΐονν μαπὶ ἰὸ [81] 
ἰηῖο ἴδε Ὀαοκρτουπά οἵὗὨ ἐπεῖτ πιά δηὰ 
το Ὀεοοπηε ἱπορεγδῖῖνε. Τβείγ ῥεῖ πιδὶ πθεᾶ 

. ΚΒ... “αυδς 5βἰηξ εἰςπιεηῖδ᾽". 
, Βαϊΐοη ; δίτεγ (ξβουπιεηΐυβ πὰ 48 ρίνίπρ Ὀεϊῖες βθηϑε. 

ἰ8 τῆς γσυϊὰς οἵ ρτγαςζίςς, ργαςιίςς με [1 οὗ τβεοτγ ᾿" (Κορβετίβ, Οἰαυς 
“Τῇ ἱπιεγργαῖεσ πεεάβ ογδῖϊο, τηεάϊταῖῖο, τεπεδιῖο.᾿ 

80 Οτίρεη, Ϊ]εγοσις, Αυριδείης, 

οἵ ἱπβιγυσείοη δδᾶᾷ τεουγγεά. ὙΒε πεεά 
μδά δραῖη ατίβεη, τοῦ διδάσκειν ὑμᾶς 
τινὰ “οἵ βοπια οπα ἰεδοπίπρ γου,᾽" ἴῃς 
δεηϊτῖνε ἐοἰ]οννίηρ χρείαν, 45 'π νεῖ. 12 
δηὰ ἴῃ χ. 36. ΤῊς ἱπάεδηϊίε ργοποὺπ 
86ε 8 ρτγείςγα!ς, 458 ἴῃς ἔοσγπι οὗ ἴδε βεη- 
ἴεπος γεαυίτεβ δῃ ἐχργεββοὰ βυδήεςι ἴὸ 
ὑτίπρ οὐδ ἴπ6 σοπίταβε ἴὸ εἶναι διδάσ- 
καλοι, ἀπά ἰο ὑμᾶς. τὰ στοιχεῖα . . . 
Θεοῦ. Τῆς πηεδηίηρ οἵ τῆς ἀρχῆς νουϊὰ 
βδθοῦὰ ἴο ὃὈς ἀεϊειτηϊπεά Ὁγ τῆς ἀρχῆς τ. 
Χριστοῦ ἰπ νἱ. τ, ψετα ἰδὲ ἀρρδγεη!ν 
ἀεποῖεβ ἴδς ἰηἰείαὶ βίαψεβ οἵ ἃ ΟὨγίβιίδῃ 
Ρτοίεβϑίοη, ἴθ βίᾶψεβ ἰπ ννῃῖο (ἢς εἶε- 
τηθηῖὶβ οὔ ἴᾷε Οἢγβείδη ἰδ πνουἹά 
Ὠδίυγα! Υ ὃ6 ἰδυρῶς. Ηετσε, ἔπεα, “τῆς 
Βερίπηίϊηρ οὗ πε ογϑοῖεβ οὗ ἀοά " ψουά 
τλδᾶπῃ ἴμ6 ογδςῖεβ οἵ ἀοά 88 ἴδυρῆξ ἱπ 
ἴδε Ῥερξίπηίπρ οὗ οπε' 8 εἀυοδιίοῃ ὃν ἴμεβς 
οτδοῖεβ. ΤῊΙΒ οὗ ἰϊβε} 8 ἃ δίτοηξ ἐῃου ἢ 
δχργεββίοη, δι τὸ πιᾶκα ἴξ βίσοηρεν τὰ 
στοιχεῖα ἰ5 λάδεά, 45 ἰ δε 5βαϊά “6 
τυάίπχεπῖβ οὗ (ἢς τυάιπγεηῖθ," ΣΑ͂ ΒΟ 
οἵ ἴδε εἰεϊηεηῖβ. τῶν ων τ. θεοῦ, 
“ ογδουίϊοσαπλ Ἀεὶ, ἑ.6,, Ἐνδηρεῖϊ, ἴῃ φιο 
ταλχίπλα εἰ βυζηπιθ πϑοαδβδγᾷ βυπὶ δ εὶ 
οτγᾶουϊδ, φυδε εἰ βὶς ἀϊσυπέυτ, σ Ῥεῖεσ ἱν. 
αι." (ατοῖυ8). Τῆς “Οτβοῖεβ οὗ αοά" 
βοπιεϊπγεβ ἀδηοῖς ἴδα ΟΟΤ., 88 ἰη Εοπι. 
1... 4, Αςῖβ νἱϊ. 38; θυϊ Ποτε ἰξ ἰ8β ταῖ με 
ἴα υϊΐεταπος οἱ αοάὐ τπτουρῃ τὰς ὅοη 
(ἰ. 1), δε βαϊνδίίοη ργεδοπεά ὃν {πὸ Ἰνοτὰ 
(11. 3) (βο ΝΥ εἶβ8). καὶ γεγόνατε χρείαν 
ἔχοντες γάλακτος. . . “δηὰ ἅτε δε- 
οοπιε βυςῇ 48 ἢᾶνε πεεὰ οὗ τοῖκ δηὰ ποῖ 
οἵ 5β8ο]ἃ ἰοοά,᾽" “εἰ ἴδοι! εβιὶβ φυΐϊδυι8 ἸΔςῖα 
ΟΡυΒ 5[ϊῖ, ποη βοϊϊάο οἷδο" (νυϊραῖε). Εοτ 
τε πιείδρδογ, οὔ 1 Ῥεῖεσ 1'. 2; 1 Οος. 
ἰπν 1-3, ἃ δι ΚΙ ΠΡῚΥ δηδίορουβ ρᾶββαζε, 
ο΄. ἸοὮη χνὶ. 1:2, αηὰ ἴῃς Ἐδυρίηϊς ἴεσπι 
ἴος γουπῷ βίυδεηιβ “ὙΠεεπθκοιῇ " 
“ ΘυΟΚ ΠΡ 8 ᾿" (ϑοποειίρεη). ὙΠπε βᾶπὶς 
ἤρυτε 18 ἑουπά ἴῃ ῬΠιο, δὲ Αρτῖε., ἰἱ. 
(ΛΝ επάϊηά, νοΐ. 11.» Ρ. 96) ἐπεὶ δὲ νηπίοις 

ἐστι γάλα τροφή, πελείοις δὲ τὰ 
κ πυρῶν ματα" καὶ ψυχῆς κιτιλ. 
Αδυπάδηι ΠΠπδιταϊτίοι 8 ἔτοπι ατεοῖς Πἰτογα- 
ἴὰαγα ἴῃ Ὁ εἰβιείθ. [πβιεδὰ οἵ δεοοπιὶπς 
αὐυ!τ5, δοϊα ἰο βιδπὰ οἡ ἐδεῖς οὐγῃ ἔδεῖ, 
Ββείεοϊ δηά ἀΐϊρεβδὶ {πεῖγ οννῃ ἰοοὰ, τὮαΥ 
πδὰ [Ἀ]1επ ἰπίο βρίγίϊυδἱ ἀοίαρε, παά 
εηἴεγαά ἃ ϑβϑεοοηὰ οπ]ἀποοά, απὰ οουϊὰ 
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1: Οον. {ϊ|, ἔχοντες γάλακτος, καὶ οὐ στερεᾶς τροφῆς. 
32, εἰ χῖν, 

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ Ν. 13-14. 

13. ' πᾶς γὰρ ὁ μετέχων 

29; Ερῃ. γάλακτος, ἄπειρος λόγου δικαιοσύνης" νήπιος γάρ ἐστι 14. τελείων 
'ν. 14. 

ΟὨἷΐν τοοεῖνε πὰ βἰπιρίεβὶ πουγιβῃσαςεηῖ. 
ΜΚ τεργεβεηῖβ ἰγδάϊ οηδὶ ἱοδομίηρ, παῖ 
ΜΒ ἢ [45 Ῥεεη τεςεϊνθά δηὰ ἀϊρεβίεά Ὁγ 
Οἴδειβ, δηᾶὰ ἰβ βυϊιδῦϊε ἔογ ἴποβὲ 0 
δᾶνε 0 ἰδεῖ οὗ {πεὶς ονῃ ἀπὰ πὸ βυΐ- 
βοίεμεῖν βίτοπρ ροννεῖβ οἵ ἀϊρεβείοη. 
ὙΠῖδ ἰελομίηρ 18 δάἀπιγαθῖν δάδριεά ἰὸ 
{με ἔἤγϑε βίαρε οἵ Ομβιίδη 1ἰξε, Ὀυϊ ἴῖ 
ἐξαύντης ἔοτπι τηδΐυγε ΟΠτιβιίδηβ. Εοῖ τἢ18, 
στερεὰ τροφή ἰδ εἐδϑεη2). 
νει. 13. πᾶς γὰρ... 

ἐστι. “οὶ ΘΕ οπεὲ ὙὙὯ0 ρδγίδίκεβ οὗ 
ταῖς [48 [ἰβ δοῖβ ἀϊεῖ) ἰ8 στπβοὰϊ εχ- 
ἰχρηνεθος οὗ τῆς ννοτὰ οὗ τἰρῃιεουδηςββ ; 
ογ ἢς ἰδ ἃ δαῦε." ὙὍδὲ τείετεηςς 
γὰρ ἰ8Β δοπγενμαὶ οὔθουσε. [ἰ βεετιβ ἰη- 
τεηάδεά το δι δϑίδητίδις ἴπε ἰδϑὲ οἴδυβε οὗ 
νοοῖ. 12: “Ὑ6 οδηηοῖ τερεῖὶνε 8ο᾽1 ἃ ἰοοὰ, 
ον γου βᾶνε πο Ἔχρεζίεποε οἵ ἴδς ψογά οὗ 
τὶ ρϊεουβηςββ᾽", Βαυῖ δε βοῆοῃβ Πα βίδίε- 
ταεηῖ ὈῪ φεπεγα βίης ἴ1. Ἐνεῖυ οπα ἰδδὲ 
᾿ῖνεβ οἡ στα] [5 ὩὨθοοββαυν υπδοαυλιητεᾶ 
χν τῆς ΒἰΕιες ἰδ δίπν. ΜΉ ΙΟΒ ἰδ πον 

ος δικ. ἄπειρος Πανίπρ Π0Ὸ Θχρετῖ- 
επος οὗ, ἱσπογδηῖ ; 48 κακότητος ἄπειροι, 
Ἐπιρεάοοϊεβ ἱπ Ἑδιγθῦδηκβ, Ρλὶΐ. οἵ 
Ονέεοθ, Ὁ. 202. ἄπειρος ἀγρεύειν, ΒΔ- 
ὑῆαδ, ἱκὰς ἢ ; ἄπ. τοῦ ἐγύνίξεσνει, Αη- 
ρμοη, [εὈὉ, Ρ. 8. λόγον δικι ὑ 
ΨΣ τελοδίηρ οὗ τγἰῃίδουβ οοηάυςι ἴᾷε 
δυς Κις μδῶ8 ποϊδίηρ ἴο ἀο; δε σδπηοὶ 
ἃοὶ ἴον δἰπ)βεῖῖ, Ὀχὰϊ οἂη τηεσζεΐγ [ἷνε 
ἀπά ρτονῖ; με οᾶπποι ἀΐβοεγη ροοὰ ἀπά 
εν!], δὰ πυδὲ ἴδκε ψμδὶ ἰβ ρίνεη ὮὨίτη. 
ΕΙρδιθουβηθββ ἰ8 ποῖ υἱτδίη τς βυςῖ- 
1πρ᾿β Βοιίζοη. Ης οδπηοὶ 8 γεῖ ὈἊς 
ἰδυρῆς ἰτ; 51}}} [ε88 οδῃ Ὡς ὃς ἃ ἰδξᾶςδεῖ 
οὗὨ τ (νεῖ. 1:2) νήπιος ἐστι, ἔος Ὧς 
οδηηοῖ ἐνθη βρεᾶῖ [νη Ξε ἰπί2Π8], Β8 
ἰβ ἃἀπ ἱπέδηξ. Τῆε ἰηίδηϊ οδη πεῖῖδεσ 
τηάετβίδη ἃ πος ἱπηρατὲ τεαοπίης τερατά- 
ἱπρ ἃ ᾿ξ οἵ Ὡς ες Βᾶ8 πο εχρετσίεηςε, 
δηᾶ ννῇοβε ἰάπριλψε Βς ἄοεβ ποὶ κπονν. 
Ιπάϊτγεςεν, τἢϊ8. ἱηνοῖνεβ ἐμαὶ τὰς Βίρῇες 
ἰπϑισυοοη ἴμ6 νυτίϊοσ νυ βηθά το ἀεῖϊνες 
8 ἱτπηροτίδπι Ὀεοδυβε οὐἁ [18 δελγὶπρ οα 
ςοπάυςι. [Οἱδεῖ ἱπιεγργεϊδλιίοπβ δρουηᾶ. 
ΟὨγυβοβίοπι ἀπά Τῃεορηγἷδςϊ υηδετειδηᾶ 
δε τείεγεηςς ἴο ὃς εἰἴδπαῖ τὸ ἴπε ΟἸ γί βιίδῃ 
11|ὸ οὐ ἴο Οπείδε Ηἰπλβοϊ δἀπὰ πε Κκπον- 
Ἰεάρψε οὗ Ηἰβ ρεΐβοῆ. Οἰἴδεῖβ, 6 Βεζᾶ, 
1, ἀπειηδπη, δπὰ τῆᾶην Οἴδμετβ, ἰδία ἴ 8 
“4 Ρετὶρβγαβίβ ἕοσ Ὁ βείδη!  ος τς 
Οοϑρεῖ, ᾿παβϑπιυς ἢ 48 1ῃ6 σγἰρῃίεουβῃεββ 
ὙΒΙΟΒ ἀνδιβ ἢ αοά 5 ῥγεςίβεῖν ἴδε 
Τοηίεηίβ οὗ ἴῃῇε ἀοβρεῖ". Εἰεῆπλ 418ο 
τοίηκο τπδὲ ἴῃς αοβρεῖ 18 τηεᾶπέ, “δε- 

δέ ἐστιν ἡ στερεὰ τροφὴ, τῶν διὰ τὴν ἕξιν τὰ αἰσθητήρια γεγυμνα- 

ολυβε ἰξ Ιεδάβ ἴο σρβιεουξηαββ ". γεβῖ- 
οοἵέ υπάετοιαπάβ τ οὐ ἴδε “ τεδομίηρ 
νυ ὨῖοΒ ἀδα}]5 δὲ οὔςς ψἸὮ τῆς οπ6 βουτοα 
οὗ τἱσῃιίεουβηεεβ ἰη ΟἈγὶδβὶ, απ τῃ6 πιεδῃβ 
ὃν ΨΏϊοΒ πιδη ἰξ επδδίεἁ το Ῥε πιδάε 
Ῥασίδικεσ οἵ [". Τῆς νίενν οὗ Ολγρζον, 
δηά αἷβδο δαὶ οἵ ΒΙεεῖ, ἱβ εἀ Ὁγ 
τε οοπηςεοιϊίοηῃ οἵ Μεἰοδιίζεάεις «Ἐπ 
τιρμοουδηδββ ἰη νἱϊ. 2.] 

ες. 14. τελείων δὲ. . . . “ Βιυϊῖ 8ο11ἃ 
Ἰοοά ἰ8 ἴογ ἴῃς πιδῖυγτε, ἴδοβε ννῆο, ὉγῪ 
τεάβου οὗ ἱπεῖς πδηῖδὶ μαδίῖα, βᾶνε μεῖς 
δεηβεβ εχεοίβεὰ τὸ ἀΐεοεσση ροοά δηὰ 
εν." σέλειος Τοπιπιοηΐν ορροβεά ἴῃ 

οὗ εἰδββίςαὶ δηά Βι] οὶ Οατεεῖς ἴὸ νήπιος; 
88 ἴῃ ῬοΪγῦ. ν. 29, 2, ἐλπίσαντες ὡς 

μἐτθυή τής δ ἀνα ἀέρα Φ. Ἐρᾶ. 
ἶν. 13; δΔηὰ Χεη., Ονγ.. νι. 7,3. ὙΠΟΥ 
δῖε ἤετες ἔυσίδος πεοὰ δ8 τῶν... 
κακοῦ. ἕξις [ἰτοπὶ ἔχω, 45 Παδίτι5 ἔγοπι 
Βαδεο0], ἃ δὶς οἵ Ὀοάγ, οἵ οἵ πιϊπά ; 88 
ἴῃ Ριαῖο, ζατσς (ρ. 666), τὴν ἐμμανῆ ἕξιν 
τῶν νέων. ΑἸ50, Ὁ. ο66, ᾿Α' πόδον 
τινα σὺ λέγεις ἐξ: Αἰδοῦς (Νίς. ΕἸ. 
1ϊ, 5) ἀεϊεγπγίπεβ ἱμαὶ νίστας ἰ8 πείϊτπες ἃ 

1 ποῖ ἃ πάθος, Ὀυϊ ἃ ἔὅξις, α 
δου Ὀεΐπς δβοπιειμίης πδῖυγαὶ δηά 
ἰηηαῖς, ψνῃ1ς νιτῖας ἰ8Β ποῖ. ΡυϊλσοΒ 
ΟΝ ον Ἠΐπι, ἀεῆπεβ 
ις 25 .... ἐξ ἔθους ἐγγινομένη, 

ΨΪΟΒ τεθεπι ]εβ Οὐ} π᾿ 8 πἰθοα 
(χ. τ, σ), “ ἄττηδ φυλεάξτῃ ἴδοι! ἴδ8, χυδς 
δρυὰ ἀτδεοοβ ὅξις ποπιίηλίυτ ". Ατίβιίοι!ς 
Οαέερον., νἱῖϊ. τὴ ἀϊδεϊσυΐδμεβ ἕξις ἔτοπι 

,» τῷ πολὺ χρονιώτερον εἶναι καὶ 
μονιμώ ν, Ὀυὲ οἰβεννῆοσα δα υ868 ἴῆ6 
ΜΟτάβ 48 εαυϊνλίεηι8. [οηρίπυβ (χ]ῖν. 4) 
υ8ὲ8 ἰἃ οἵ ἔλουϊιγ. ὅξις, (δεη, ἰδ τὰς 
Βαδιτυδὶ οὐ πογπιᾶὶ Ἴοοπάϊτίοη, ἴῃς ἀϊε- 
Ῥοαιτίοη οἵ σπδγδςῖεσ ; δηὰ τῇς ὄχρσγεβ- 
βίοῃ ἰῃ ἴδε ἰεχὶ πιθδῃβ ἴμδὲ τπῸ τπηδῖυτε, 
ΌΥ τεάϑοῃ οἵ πεῖς παδίυσυ οἵ τηδηίδὶ 
μαδίς, πανε τπεὶγ ϑεπβεβ εχεγοίβεί, εἰς. 
αἱ ια: “86 η8ε8". Βεεῖ αυοῖεβ 
τῆς ἀεδηϊιίοη οὗ τε ατεεῖς Ιεχίοο- 

ἌΡΠετβ δηὰ οἵ Ὀδπιδδοεπε τὰ ὄργανα 
ἢ τὰ μέλη δὲ ὧν αἰσθανόμεθα; 850 
αϊεπ ἱπ νειβίείπ, “ ογραπβ οἵ βεῆβε᾽". 
Ηετε ἴδε γεΐδεσηςε 15 ἴο βρίγίτυδὶ ἕο] ε8. 
Οὗ ρεγοερέοπ δηὰ ἰββίε. γεγυμνασμένα 
....- πρὸς διάκρισιν . . .» " ἐχοτοίδεά 50 
88 ἴἰὸ ἀϊδογίπλίπαῖς δεῦνεεη ροοὰ δηά 
ενἱ!,"" ἐ.6., Ὀεϊνεε τῖδὲ ἰδ Ὑποϊεβοσης 
δηᾶν μαι ἰ8 Ὠυτεζι! ἴῃ ἰεδοδίηρ. [Ὑνεῖ- 
εἰείη αυοίεβ ἴτοπὶ δθη, 86 Ὀὶρηποί. 
Ῥμὶς., μὲν γὰρ τὸ αἰσθητήριον ἔχει 
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σμένα ἐχόντων πρὸς διάκρισιν καλοῦ τε καὶ κακοῦ. ΨΥ. 1. Διὸ 
ἀφέντες τὸν τῆς ἀρχῆς τοῦ Χριστοῦ λόγον, ἐπὶ τὴν τελειότητα φερώ- 

γεγυμνασμένον ἱκανῶς οὗτος ἄριστος ἂν 
«ἴη γνώμων.) Τῇε ΟΠ πιυϑὲ οὶ ννμαὶ 
ἰδ ξίνεη ἴο ἴξ ; ἴῃς Ῥογ ἰ8 ατηδᾶ υυδδῖ ἴο 
εδὶ δηὰ ννῃδὶ ἴο δνοίὰ ; 248 ἢε ρτοννβ, ῃἰβ 
5έη8ε8 ἅσγε Ἴχεζοίβεά ὃὉγ ἃ νδτγίουβ ἐχρεγί- 
δῆςα, 80 ἴπδι ψβεη δε τοᾶςῃαβ τηδπποοά 
Βε ἄοεβ ποῖ πεεά ἃ πυτβα οἵ ἃ ρτίεβδί ἴο 
ἴδᾶςἢ ίπι δι ἰβ πυϊτίτίουβ δηὰ υνδὶ 
ἰ8 Ροϊβδοπουβι Ὑῶμὲ ἢγδβι ενίάεπος οὗ 
τααϊυσγι Πίσῃ ἴῆ6 ττίτεσ οἰτεβ 8 ΔΌΠΕΥ 
ἴο τελοἢ ; ἴδε βεςοοηΐ, ἰταϊηθὰ ἀϊδβοογη- 
τηδηΐ οὗ ψῇδι ἰ8 νῃοϊεβογας ἴῃ ἀοςιτίηα. 
Τῆς οὔς ἱπιριῖεβ τπε οἵβεσ. ΟἿ 188. νἱΐ. 
16, πρὶν γνῶναι τὸ παιδίον ἀγαθὸν ἣ 
κακόν, πὰ Ὀευῖ. ἱ. 39ς. ὈΟὨτυβοβίοτι 
βᾶγβ οὐ περὶ βίον ὁ λόγος. . . ἀλλὰ 
περὶ τὼν ὑγιῶν καὶ ὑψηλῶν 
διεφθαρμένων τε καὶ ταπεινῶν ; (δε 
ψΒΟΪῈ ράββαρε βῃου!ά ὃς ςοηϑβυ!τεά, 

ΟΠΆΡΤΕΚ Ὗ].-- ες. σ. Διὸ "“ΨΠετε- 
ἴοτε," 1.6., Ὀδοᾶυβε δερίππίηρβ δείοηρ 
ἴο ἃ βῖαρε νοῦ οὐρῆϊ Ἰοηρ βίπος ἴὸ 
δανς ὅδεη ἰεῖς δεδίηᾶ (ν. 12), ἀφέντες 
“9... ἰεἴ τὉ8 αραπάοη [ρἷνε ὕρ] ἴδε 
εἰεπιθηϊαυ ἰδδοίηρ ἀδουῖϊ ΟἸτίβὲ δηὰ 
ΡῬΙεββ ὁπ ἴο πιδίυσγιίιγ. [ΟἹ (δε 86 
οἵ ἀφιέναι ἰῃ δἰ πιϊ]ας Τοηηοοιίουβ ΒΙ είς 
ξἶνεβ τλϑηΥ ἰπβίδποεβ οὗ ψῃϊς ἢ Ευτίρ., 
Απάνονι., 3903 τὺ ὃς οἰϊεά : ἀλλὰ τὴν 
ἀρχὴν ἀφεὶς πρὸς τὴν τελευτὴν ὑστέραν 

ν φέρῃ. ἐπὶ τὴν τελειότητα 
φερώμεθα [8 Δη ἐχρτεββίοῃ ψϊοἢ ννᾶ8 
ἴῃ νοζυς ἴῃ ἴδε τεᾶῃ ϑ8οῃοοΐβ. 
[ΜΝ εβίςοιι δηὰ νν εῖββ ργεββ τῆς ραβδῖνε. 
ἜὙΒΕ τπουρῆῖ ἰδ ποῖ ρείπιλειν οἵὨ ρεῖ- 
δοπδὶ εῆοζγι. .. Ὀυϊ οἵ ρῥεγβοῃδὶ βὺγ- 
τεπάες ἴο δὴ δςῖΐνε ἱπήμπεποε." Βυὲ 
φέρομαι 18 υϑεὰ ἡδεῖα ἰΐ 8 ἀϊδῆσυϊε τὸ 
ἀΐδοονες ἃ ἷνε 86Π8..}] [ἴ ἰβ 4υε8- 
εἰοηεά ννῆεῖδες τπ6 ννογάβ ἅτε τλογεὶν τὩς 
Ἔχργαβδίοη οὗ (ες ἱεασμεγ᾽ 8 γεβο θη ἴὸ 
δἄνδποο ἴὸ ἃ πίρμετ βίαρε οἵ ἱπβιχιιοϊίοη, 
Οἵ ἃῖ6 τηθδηΐ 85 δὴ εχῃοτίδιίοη ἴο ἴδε 
τεδάεσβ ἴο δάνλδηςε ἴο ρεγίεςϊηεββ. αν ἀ- 
δ0η δάνοοδιεβ ἴῃς ἰογπιεῖ νίεν», Ῥεδΐε 
δε [αἴΐεσ. [τ τνουἹά βεεπὶ παι ἴῃς δυῖποῦ 
ΡΠΠΙΔΤΗΥ τείετβ ἴο διἷβ οὐτὶ τεδοῆίην. 
δα οοηϊεχί δηά [86 υδὲ οὗ ἔλνουτ 

1815 νίεν. Ηδ δδβ Ὀδϑη οπίἀϊηρ τποτὰ 
ἔοτ τετηδὶ πἰπρ 80 ἰοηρ “ Ῥαῦε5," Δ0]6 ἴὸ 
τεςεῖνε ΟὨΪΥ “τας ἡ; εξ ὑ8, Πα ΒΆυβ, 
Ἰεᾶνε τιῖβ τυ ἀϊ πηεηΐδγυ ἰεδομίπρ δπά γγο- 
Τοεεὰ το ννῆδῖ ἰβ πιοσα πυϊγειουβ. Βυῖ 
νι 8 δἄναπος ἴῃ τελοδίηρ, [μεῖς δά- 
νᾶποε ἱπ Κπονϊεάρσε δηὰ στον ἴῃ οἤατ- 
δοῖεν ἰ8β οἰοβεῖν Ὀουπὰ ὑρ. ΥΥ̓͂μαι τῆς 
ντιῖεῦ ἀθβηϊεῖν πιεᾶπα ὈΥ τὸν τ. ἀρχῆς 
τ᾿ Χριστοῦ λόγον, πε εχρίδίῃβ ἰῃ 18 

ἀειλι!εἀ ἀεϑοτίρείοη οἵ τῆς “Τουπάδεοη," 
ψΠΙ ἢ ἰ8 ποῖ ἀρδίη ἴο ὃς ἰλίά, [1 οοηϑίδβίβ 
οἵ ἐπε τεδομίπρ ἴπαὶ τηυδὲ ἤτθε ὃς ρίνθη 
ἴο ἴποϑθεὲ ΠΟ βρεῖς δος κπονϊθάρε οὗ 
ΟἸγίϑε, ὙΜεβίοοις ἐχρ᾽ αἴπβ ἴἢς Ἴχργεββίοῃ 
μι : “ ἐᾳ6 τσογά, τμ6 εχροεϊτίοη, ο ἐὰσ 
δερίππέηρ, τῇς εἰεπηεπ νίενν ΟἹ ἐδε 
ΟἈγίδε"; αἰϊπουρῃ πα ῥγοδδθὶν ἰοὺ ἢδι- 
τοννν τεβισιοῖβ ἴῃς τηεδηΐης οὗ “τῆς Ῥ6- 
εἰπηϊης οὗ ΟΠ γίβε " νἤεη Πα Ἔχρίδἰπβ ἱξ 88 
“ῃς διηδδτηεηῖδὶ ἐχρίαηδιίοη οἵ ἴῃς ἔυ]- 
Ιπιεης οὗ [π6 Μεββίδηϊς ργοῃηῖβεβ ἰῃ [Ἔβι8 
οὗ Ναζαγείῃ", Δ εἶββ τη τῆς υυτγίτος 
ὑτρὲβ ἀϑδηδοησγηεξηὶ οἵ τῆς ἰορίοϑ ὑἱτῃ 
ΜὨΙοἢ ἢς δηὰ ἰδ γελάειβ δά ὕδεω οζου- 
ἐπ ἴῃ ἴῃς Ἐρίδι]ς [““ ἰδο ἀεβ δίβμεγίρεη 
ΠΠΔ118 ἀεβ Βτίείεβ ᾽.,71 Βυῖ τμΐ8 ἰβ ποῖ 
ΠΘΟΕΒΒΑΓΙΥ ἰτηρ]ςά, δηὰ ἱπ ἀφο ἰβ ἐχοϊυ δ δὰ 
ὃγ ἴῃς δάνδηςεά ςΠαγδοῖεσ οἵ πιυςἢ οὗ [8 
Ρτοοφάϊης ἰεδομίησ. Ὑμας ννᾶ8 ἑαυσπὶ 
πε Ηεῦτενβ δὲ τῃεὶγ ἢτεὶ υιδίπίδπος 
νὰ τῆς ΟἸγίβε τησϑὲ θῈ δραπάοηςά, ποῖ 
88 1 ἴἰ πδὰ ὕδθεη πικίβἰεδάϊηρ, Ὀυξ 48 οῃς 
ἰεᾶνεβ Ὀεδίπᾶ δοῆοοὶ δοοῖβ οσ ἰουπάδ- 
ὕοηβ : “" ποὴ συοά ξογυπὶ ΟὈ] νίδοὶ ὑπηυᾶπὶ 
ἀεδεδηὶ δάεϊεβ, βεὰ χυΐα ἴῃ 1118 σηϊηίτλα 
εϑὲ Ὠδεσγεπάυπι". Οαἰνίη : 88 Ῥδὺ] βᾶυβ, 
τὰ μὲν ὀπίσω ἐπιλανθανόμενος, ῬΆὨΪ]. ἴἰϊ. 
13. μὴ πάλιν θεμέλιον καταβαλλόμενοι 
“ποῖ δραίη δπὰ δραίῃ ἰυίηρ ἃ ἐουπάδ- 
τίοη ". θεμέλιον ροΞδίΟ]Ὺ ἃ πευῖεσ (8βες 
ΒῬεϊδδσηδπη, Βὲδεϊςἐ ματα, 110) 88 ἰη Αςἰβ 
χνὶ. 16; ςεγιδίπν πιδβουϊίης ἰη  Τίπι. ἰϊ. 
το; ΗἩδεῦ. χί. το; εν. χχί. 14, το τυνῖοε. 
κατ΄ ἴῃς υϑυ] ννογὰ ἔοσ Ἴχργεββίῃβ 
ἴδε ἰάεα οὗὨ “ἰαγίηρ " Γουηἀβείοηδ, 458 ἴῃ 
Ιϑίοηγβ. Ηδὶ., 1ϊ.. δο; Ἰοβερῆυβ 4ππέ., χν. 
ΙΙ, 3: πῃειδρῃοσγίοδι!ν ἴῃ Ευγίρ., Ηείοπα, 
1:64 ; Βεποε καταβολὴ κόσμου, ἰἢε ἰουπάα- 
τίοη οὗ ἴπε νμοτὶϊά. Ὑἤδη 90]]ονν εἰχ ρατ- 
εἰσυϊατβ ἴῃ ννδὶςἢ 118 ἐουπάἀδθοη οοπβιβίβ. 
Μασίουβ διταηρεπιεηῖβ δηὰ ἱπιεγργεῖα θη 8 
δᾶνε Ῥεεὴ οἤεγεά, Ὁγ. Βγιοβ βᾶυβ: “Κε 
81Ὲ ἰεπιρίοά το λάορι ἀποῖπεσ πυροιῃεβὶβ, 
παπιεῖν, ἴπδὲ ἴῃς ἰΔβδὲ ἔουγ ἅγτε ἴὸο Ὀε τε- 
ξατάεὰ 88 τῆς ἰουπάδεϊοη οὗ ἴῃς ἤει ἔννο, 
ςοποείνεά ποῖ 88 Ὀεϊοησίπρ ἴο ἴπε ἐουπάδ- 
ὕοη, Ὀυϊ ταῖπεσ 85 τῆς βυρετδιγιοίυτε. 
Οπ τπ|8 νίενν ψε βῃουϊὰ Βανε ἴο γσεπάδσ 
Νοῖ αγίπρ αραὶπ ἃ Ἰουπάδοη ἴοσ γε - 
Ρεπίδηςς δηὰ ἰδίῃ, ςοπβίβείη ρ ἰῃ ἰπβίσας- 
τίοπβ σοποεσπίηρ Ὀδρε8π)5, ἰαγίπρ οἡ οἵ 
δαηπάβ, τεβυγγεοϊίοη, δηὰ Ἰυάρτπηθηι. [Ιη 
ἔλνους οὗ [ῃϊ8 ςοηϑιτυςτίοη 18 [Πα τεδάϊηρ 
διδαχήν ἰουπὰ ἱπ Β, «πὰ δάοριεὶ ὈῪ 
νεβίςοις δηὰ Εοσὶ, υπίς ἢ θείης ἱπ ορ- 
Ῥοίείοηυ νἱὮἢ θεμέλιον διιρρεβὲβ τμδιὶ ἴῃ 6 
ἴους τπίπρ8 ΓΟ] ονίη ς ἔοτπι με ἐουπάδείοη 
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μεθα- μὴ πάλιν θεμέλιον καταβαλλόμενοι μετανοίας ἀπὸ νεκρῶν 

ἔργων, καὶ πίστεως ἐπὶ Θεὸν, 2. βαπτισμῶν διδαχῆς,; ἐπιθέσεώς τε 

ΤΕ. ἰπ ΜΔΟΘΕΚΙ,, να. ; διδαχην ἰη Β. Ν 

οὗ τερεπίδηοε δηὰ (δ ἢ." Βυῖ Ὀτ. Βγυςς 
τεϊυγῃθ ἴο ἴῃε ἰάξα ᾿πδὶ βἰχ δγςϊεβ ἂγὰ 
τπηεπιίοποά 848 ἰογπγπρ ἴῃς ἰουπάδιίοη, 
δηὰ Ψγεβίςοῖι, δἰιπουρῃ δάορείπρς τῆς 
τελάϊηρ διδαχήν, πιᾶκεβ πὸ υϑς οἵ ἴϊ 
Βαϊίουνς (Οεπέγαϊ Τ͵μ 5) ἴῃ δῃ εἰδθοταῖς 

Ῥεγ οη ἰδῆς ρϑββαζε βιρρεβίβ {πδὶ ΟἹΪΥ 
πΐὸ διιίοῖο 5 ἫΝ τϑν εσξα, τῆς νογάϑ, 
βαπτισμῶν .... χειρῶν δείΐηρ ἱπιτοδυοοά 
Ῥαγεηιῃειςα!γ, Ὀεσαυθς τη6 νυτίιος οδη- 
ποῖ τοίγαϊπ ἔτοπιὶ ροϊπεης ουἱ τῃλῖ τερεπῖ- 
ὅπος πὰ ἔλιτἢ γρέτε τεβρεοινεϊ νυ τδυρῆὶ 
ὉΥ ἴνο Ἰερα! τἰῖεβϑ, δαρίιβηὶ ἀπὰ Ἰἰαγίηρ 
ου οὗ ὭθΕ: ἐπ Τῆς ὀραδ, εν, Βοννενοσ, 
ἰδ, 18 νγῈ 8.8] βες, τπδὶ βὶχ ἑῃπάδιηεητϊαὶβ 
ἅτε ἱπίεπάεά, ἀπά τὶ ΠΟῪ ἅγε ποῖ 80 
ποη- ΟΠ γί βείδη 48 ἰβ βοπιθιπιεβ βιρροβεά. 
ΤΏεβε εἰχ διπάδπηεηῖδ]β ἀγα διταηρθᾶ ἴῃ 
ἴῆτγες ραίγβ, ἰῃς ἤγβὲ οὗ νῃϊοἢ ἰΒ μετανοίας 
..... Θεόν “ τερεηπΐδπος ἔγοπι ἀεδά ννογῖκβ 
πὰ (αἰ τονατὰ αοά", Κερεπίδπος 
δηά (Αἰ ὅγε Ἵοοη)οίηςὰ ἴῃ Μαζᾷκ ἱ. 15; 
Αοὶβ χχ. 21; ο΄ τ Τεββ. ἰἱ. 9. ὙΠΟ 
ἅτε (ουπά ἰορεῖπετ ἰπ Θοτίρίυτε Ὀεοδυδε 
πεν ἅγα σοπ)]οϊπεά ἰῃ ᾿ξ, ἀπά ἂγὲ ἱπἀθεὰ 
δυῖ ἀϊβετεπε ἀβρεςοῖβ οἵ οπς βρίγίτυδὶ ποῖ. 
Α πιᾶῃ τερεπίβ δεοδιιβα ἃ πενν δε ϊεῖ ΠΔ58 
Ἰουπά επίταηςε ἱπῖο δἰ8 πιϊπὰ, Βδρεπῖ- 
Ἅποε ἰδ ἤεζε οῃμαγδοιετίβεά 485 ἀπὸ νεκρῶν 
ἔργων. Μδὴν εχρίδηλείοηβ ἂτὲ ρίνεπ. 
[“Ἠκδῃης νεῖο ρῆγαβίῃ ἀριὰ βοσίρίογεβ 
7υάδαϊςοβ ταὶ ποπάυπι οςουττίββε ἔδβετβ 
ἕδιθογ" (ϑοποείρεη).)] Τα ον οἵδεῖ 
ἴδος ψνεσα ὑνογκβ ἅγε ἴθι ἀεβίρτιαϊεά ἰΒ 

1Χ. 14, ὑνῆετς {πὸ Ὀ]οοά οὗ Οἢγῖβι ἰβ βαϊὰ 
ἴο οἶεδηϑε ἴῃ8 Ἴοπβοίεπος ἥοαὶ ἀεδά 
ψοσκβ δηὰ τυ τὸ ἢξ ἔος [ῃε ννοσβῃὶρ οὗ 
τῆς Πνίης αοά ; οα ψΕΐς ἢ ΟἸγγβοβίοπι 
τετηδτκβ εἴ τιᾳ ἥψατο τότε νεκροῦ ἐμιαί- 
νετο " καὶ ἐνταῦθα εἴ τις ἅψαιτο νεκροῦ 
ἔργον, μολύνεται διὰ τῆς συνειδήσεως, 
88 1ῇ βἰΠ8 ᾿νεσε ἿϑδἹ] δὰ “"" ἀεδά " δἰ τρ!ν Ὁ6- 
οϑυδε ἔπ ἀεῆϊς δηὰ υὑπῆϊ ἴου ἀοά 
ΜΟγβμρ. [!Οἡ τἷἰβΒ νίεν νεῖββ τὸ - 
ταλτῖκβ, “ ννεηϊ ρβίςηβ εἰννᾶβ Εἰοδιίρεβ Ζζὰ 
Οτυπάε ".] Οἴδοῖβ τπῖηκ τθδλῖ “ ἀεδὰ " 
Βεγε τλδδῃβ “ ἀελάϊυ ᾽" οὐ “ ἀδβίῃ-δτίηρ- 
ἱπρ"; 80 Ῥείτος; οἵ ἐπαῖ ἰξ ἰβ τηδδηΐ 
δῖ βἷπβ βᾶνβ πὸ βίγσεπρίῃ, ἄγε “" ἀδνοίὰ 
οὔ ΠΠἶ ἀπά Ῥοννεῦ"", 80 Ὑποίυςκ, ΑἸογὰ ; 
Οἵ ἅτ “"νϑῖῃ δηὰ ἐγι ες 58" (1 πεπιδπη). 
Ἡοΐπιδπῃ βᾶγβ ἐδαὶῖ ὄνοῦυ νοσκ ἰ8 ἀεδὰ 
ἴῃ ΨὨΪοΙ τβετε ἰβ ποῖ ἱηδεγεπὶ δὴν [1{π 
τοὶ Θοά. ϑ πη] ατῖγ Ψναβίοοιι, ψῃο 
ΒΑΥΒ: “ὙΠεγα ἰδ Ὀὰϊ οὐ βρτίης οἵ 11ε 
δηὰ 411 ΨὮ Οἢ ἄοεβ ποὶ ἔονν ἔτοσα ἰδ ἰβ 

“ἀεαδὰ᾽. ΑΙ] δοὶβ οὗ ἃ τῶδη ἴῃ διἰπιδεῖξ, 
βερασαϊδὰ ἴτοπὶ αοά, γε ' ἀεδὰ ννοσίκβ ".᾿" 
Ῥανίάϑου τϊηκβ τπδὶ τπὶβ 18 “ Πδγαϊν 
που ἢ," δηὰ οὐ ά5 " [ΠΥ βεεῖ 80 διὰ 
Βεοάυβε Ὀεΐπρ βίη! πεν θεϊοηρ ἴο ἴα 
βρδογε οἵ [δῖ ννῃϊοἢ [5 βεραταῖα ἔτοτι ἴῃς 
ἡνίηρ αοά, ἐπε βρῆεγε οἵ ἄδβδίῃ (ἰϊ. χ4, 
εἰς.) ἢ. Εδίδες ἰξ πηδᾶν Ὀε βαἰά ἰμαὶ ἀεδὰ 
ψνογκ8 ἅτα βοῇ 48 πᾶνε πὸ ἰϊνίπρ ςοηπεθο- 
του πῃ [πα ομαγαοῖεσ θυϊ τὰ ἄοῃε ἰῃ 
πεῖς οοπιρίίαπςε νἱὮ τῆς ᾶνν Δηά ἴΠεγε- 
ἴοτε δοοοιῃρ 58} ποϊμίηρ. ΤΕΥ διε ᾿ἰκς 
ἃ ἀελὰ ἤεεςς ἰαἰὰ οἡ 4 ννοΪξ, ποῖ ἃ ρᾶγῖ οὗ 
μἷθ Π|6 δηὰ ρτονίπῷ ουἕξ οὗ δία. ΟΛ 
ΒΙςεὶς δηὰ ΝΥ εῖβ8. ϑυςὴ τερεπίδῃος ννᾶβ 
ἐβρεοίδι ἢν ποοσββᾶσυ ἰπ [εν ῖϑῃ ΟἸγίβιιδηβ. 
καὶ πίστεως ἐπὶ θεόν, ἴῃς οοιπίετρατι 
οἵ {δε ῥτγεςεάϊηγ. Τῆς δρδηάοππιεπὶ οὗ 
[οτπηδὶ, εχίθγηδὶ τὶ φιϊθουβπαββ γοβυῖβ 
ἴτοπὶ οοηδάεπος ἴῃ αοὰ δ8 ζαϊ τὰ] ἰοὸ 
Ηἰβ8 ῥγοπηῖβεβ δηᾶ ἔωγηϊβῃίηρ δῇ ορεπ 
ΜΆΥ ἴο Ηἰπιβεῖί, ὙνΠδὶ [8 πιϑδηΐ 18 ποῖ 
οηἷν ἐδ ἰπ αοά᾽ 5 εχίβίεηςς, νυ δίς οὗ 
οουτθς δαὰ ποῖ ἴο ΡῈ ἴδυρῆξ ἴο ἃ ͵δνν, 
Ὀυϊ ἰτυδὶ ἰη αοά, Ἑδίιῃ ἰδ εἰιμες εἰς, 
πρός, ἐν, οἱ ἐπί 48 υπίοῃ, τεϊδιίοη, τεβὲ, 
οσ ἀϊγεστίοη ἰδ τηβᾶπὶ (Ναυρμδη). 

νει. 2. Τῆς πεχὶ ραΐγ, βαπτισμῶν 
διδαχῆς ἐπιθέσεώς τε χειρῶν ““ ἰπδίτυς- 
τίοη τεψαγάϊπρ ννδβίηρβ ἀπά ἰδγίπρ οῃ 
οὗ δαπὰβ". “ΤΏ Πἰβίογίοδὶ βεαυθηςα 
8 ἰο]]οννεά ἰῃ ἔπε Ἂπυπλεγαιίοη ". ϑόοπλα 
ἱπίεγργείοσβ τῆᾶκα 411 ἴῆγες Ἴοηάϊτίοπ 8 
ἀϊγεςῖγ ἀερεηάεπι οη θεμέλιον, “ ἰουπάδ- 
τίοη οἱ δαριίβπ)β, ἰεδοπίηρ, δπὰ Ἰαγιηξ οη 
οὗ μβαπάβ". Βεηρεὶ πιᾶκεβ διδαχῆς ἀε- 
Ρεπάεπε ου βαπτ. Ης βᾶγβ: “βαπτι- 
σμοὶ διδαχῆς εταπὶ δαῤέϊενιδ, 4105 αυὶ 
βυβοιρίεραπῖ, ἀοοίγίπας βᾶςγλς [υάλεογυπ 
βεβε δά ἀϊςεραπι, [Ιἴάαυς δάϊεοϊο διδαχῆς 
ἀοοιγίπας ἀϊδιϊασυυπίυς ἃ ἰΙοϊοπίδυβ 
ςεἴετίβ [εν εἰς ἡ, ϑιπηατῖν Μη 
Οντανιηι., Ὁ. 240) : “17 Με τεπάεγ βαπτ. 
δ. δαῤέϊενις ο7 ἀροίγίμε ΟΥ̓́Ϊ δ γ μοί 0Ή,, 

88 ἀἰξεϊπρυΐϊδηεά ἔτοπὶ ἴπε Ιεραὶ Ὀαριίβιβ 
{υβδιίη ) οὗ ]υἀαίϑπι, νγε ἅπὰ ἃ βυρρογὶ 
οσ (ἰς ἀεδὶ αι παιίοη, 48 ομαγασίεγίβεις 81} 
ΟἸ γι βείδη, ἱἰπ Μδιῖ, χχνιϊϊ. το, βαπτί- 
σαντεᾳ αὐτούς... διδάσκοντες αὐτ- 
οὖύς ". [Ιἱ ἰ8 δεῖίεγ ἴο ἴδκε ἴῃς ψογὰβ8 25 
ἐαυϊναϊςηϊ ἴο διδαχῆς περὶ βαπτισμῶν. 
Ιη Ν.Τ. βά ἰ8 τερυ!αειν υδεά οἵ 
ΟὨγίβείδη Ὀαριίβπι οὕ σε οοι Βαριίϑπ, 
ΨΨΏΠε βαπτισμός ἰ8 υβεὰ οἵὨ ςετεπιοηίδὶ 
νναβηϊηρβ ἃ8 ἰπ ἰχ. το δπὰ Μίι. νἱϊ. 4. 
[Φ΄. Βῖἴαββ, Ογανινι., Ρ. 62. ]οβερῆυβ, 

- 



2---. 

Χειρῶν, ἀναστάσεώς τεὶ νεκρῶν, καὶ κρίματος αἰωνίου. 
τοῦτο ποιήσομεν,2 ἐάνπερ ἐπιτρέπῃ ὁ Θεός. 
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μου, 38: "καὶδ κὐῇ οι, 
ύ τ. ἷν, 4. ᾿Αδύνατον γὰρ τοι για 

ἷν. “6. 
Ὀχ. 26; Μαῖί. χίΐ, 31, 45; 1 δῃ, ἱν. το; 2 Ρεῖεσ ἰΐ, 20; σ Ϊ]οδῶ ν. τό. 

1 τε ἴῃ ΦΑΟΌΞΕΚΙ, νρ.; οτγεὰ ἴῃ ΒῸ στ. Ρ, δηὰ τί ρβεῖν τοὐεοϊοὰ Ὁγ Ττ., ΝῊ 
δηὰ ΝΥ εἶβ8. 

3ΤΑΕ. ἴῃ 
οδῖϊνε ἀρτεεβ Ὀεϊίεῦ ἢ ἐάνπερ, κιτιλ. 

(Άπ|., χν!ϊ. 5, 2) υ8ε8 βαπτισμός οἵ [οΠπ᾿ 5 
Ὀαριΐϑπ.}] Ῥγορδϑῖγ, ᾿μεζείογε, “" τα ςἢ- 
πᾳ δδουϊ νναβῃϊηρϑ᾽᾽ νου ἱποίυάς ἰη- 
βίγυοτίοη ἰῃ ἐπα ἀϊβεϊποιίοη Ὀεῖννεθη ἴῃς 
νδτίοιιβ [νυν 8ἢ νναβῃίηρβ, [Ομ η᾿ 5 ὈΔρ[8πὶ 
δηὰ τῃδι οὗ Οἢγίβε (ς Αςίβ χῖχ. 2); δπὰ 
118. ννουἹὰ ἰηνοῖνε ἰηβίγιοιίοη πῃ τῆς 
εἰεδηβίηπρ εβθῆσοδον οἵ τπε Αἰοπεπιεηὶ 
τηδᾶς ΌΥ ΟἾσίϑι 48 νγῈ]} 48 ἴῃ ἴπ6 τννοτῖίς 
οἵ τῆς Ηοὶγ ϑρίτιε, 11 ννὰβ νθγῪ πεοαββαγυ 
ἴος ἃ οοηνεγῖ ἔγοηι [υἀδίβπι ἴο ἀπάἀετγβίαπὰ 
ἰδῆς ἀϊδεγεηοε Ὀεΐνγεαη βυτηθο]ὶς ἀπά ταδὶ 
Ἰυϑιταιϊίοα. Ὅὴηα τεΐεγεηος οὗ ἴῃ6 ρ]αγαὶ 
τηυϑβῖ, τῃογοΐοτα, ηοῖ ὃς τεβισςϊοὰ ἴο τἢ8 
ἀϊβιϊποιίίοη οὗἨ ουϊννατά ἀπά ἰηννατὰ Ὀδρ- 
εἴβπλ (ατοι5), ποῦ οὗ νναῖες δπὰ βρίσγίιι 
Ὀαριίβϑπι (δαβ58) ποὸσ οἵ ἱπίδπι ἀπά δάυϊε 
Βαρτίβϑηι, ποῦ οὗ ἴῃς τπγεείο! ἃ ἱπηπηεγβίοη 
Ποῖ, 458 Ρυϊπιδϑίιβ, “" Ῥιῖο νλτιίδῖδις δοςί- 
Ρἰεπείαπι", ἐπιθέσεώς τε χειρῶν οἰο5εἷν 
ςοπ͵οἰηεἃ ἴο (δε ἑογτεροίηζ ὃὉΥ τε δε- 
οᾶυδε ἴδε “ἰαγίῃρ οἡ οὗ παπάβ ᾿᾿ ννᾶβ 
πε δοοοιηρδηϊπιεηΐ οὗ θαρι8πὶ ἰπ Αροβ- 
τοῖς επιεθ. “15 τπγουρῃ Ὀαρίϊδπχ ἴῃ 6 
ςοηνοτγὶ Ὀεσοᾶπλε ἃ τηερηδεῖ οὗ ἰἢς Ηουβε 
οἵ αοά, τπτουρὰ τπ6 ἰαγίπρ ου οὗ δαπάβ 
ἢς τεςείνεα επδοντηθπὶβ διιίπρ Πἰπὶ ἔοτ 
βεσνίος ἰπ ἴῆ6 ἤουβε, ἀπά δὴ εασηδϑὲ 
οὗ Ὠὶ τεϊδϊίου ἴοὸ τἢε 'νοτϊἃ ἴο οοπια 
(νί. 5)" (Ὀανίάβοηῃ, οἷ Πε Ζβο ἢ). Ὑπε 
Ιαγίπῷ οὐ οὗ μαπάβ ννῷ8 ποδὶ δοοοπι- 
Ῥαηϊεὰ Ὁν ργαγεῖ. Ργᾶγεσ ννὯ8 ἴῃε Ἴββϑϑη- 
τ14] οἱ επιεηΐ ἴῃ ἐς ἰγαπβϑδοιίοη, ἔδε ἰδυίηρ 
ου οὗ μδηάβ ἀεδιρηδίηρ ἴμε ρεΐβοῃ ἴὸ 
ψἤοτὰ ἴπε ργάγεῦ ΨᾺΒ ἴὸ ὈῈ ἀηβϑινγεγεὰ 
δηά ἴον ψβογῃ ἴδε στ ννᾶ8 ἀεδβίρτεά, 
ΟΥ Αοἰβ χίχ. 1-6; νιϊ. 114-17; χίθ, 3; 
νὶ. δ; «πὰ ιερὶπεβ ΤΎεΨ ΜεΕμὶβέενς οΓ 
Ἄεσιις Ολγίδέ, Ῥ. 141-. Ιῃ Αροθβίοϊις 
Ἐπγε5 δαρτῖβπι) Δρραγεηιν τπχεδης ἴῃδὲ {πε 
Ὀαρεϊβεά θεϊϊενεὰ ἰπ απ χανε μἰπηβεῖ τὸ 
ΟἸγίβι, ψνἢ!ς {πε ἰαγίηρ οπ οὗ παπᾶβ 
ταεδπὶ ἴδδῖ τῆς Ηοΐγ αποβὲ νν8 οοηξεγγεά 
ρου πῖτη. [πῃ Ὀαριίβπι ἃ8 πον δάπιιηἰ8- 
τεγεὰ Ὀοΐἢ ἴπεβε ἔδοῖς ἀτ ουϊιναγά!ν τερτγα- 
βεηϊεά, ἀναστάσεως νεκρῶν καὶ 
κρίματος αἰωνίον: “ τεβυτγεςτίοη οὗὨ 
τῆς ἀεδὰ δπά εἰεγηδὶ ἰμάρτηεηι,᾽ ““ ςοη- 
βάτυϊπης (ἢς Ὀεϊίενεγ᾽β οὐἹοοκ υπάδτ 
Ὡς ἢ ἢς ννᾺ5 ἴο ἰἷνε "" {λνιάϑόπ)ς Τῆς: 
ξεπίεῖνεβ ἀερεπάὰ οἡ διδαχῆς, ποῖ ὁῃ 

ΒΚΙΙΝ, 17, ἃ, α, ἔν νᾷ.» οἷς. ; ποιησωμεν ἰπ ΑΟΌΕΡ, Ατῇ. Το ἱπάϊ- 

θεμέλιον, 45 ναυρῇδη. Τε ρῆγδϑβε ἀνά- 
στασὶς νεκρῶν παίυτα ! Υ ἱπο υδε5 411 (ἢ 8 
ἀελὰ ὈΟΙΒ τἰρῃϊεουβ δηᾶ υηγὶ ρίδοιιβ (5ες 
]οῆη ν. 29 δπὰ Αςίβ χχίν. 1:6. κρίμα 
του ρἢ ργορεῦὶν τς τεβυϊῖ οὗ κρίσις ἰδ 
ποὶ δίνναγβ ἀϊβιίησυϊξῃοά ἤοπὶ ἰτ, 866 
]οῆη ἴχ. 39; Αςῖβ χχίν. 25 ; δηὰ οὖ 
Ἡε. ἰχ. 27). [ἐ 15 “ εἴεγηδι,᾽," εἰπγεῖςββ ἴῃ 
ἰϊ8 τεβ}] 185. Τῆδβε ἰΔδῖ-παπηθὰ ἀοοίτίπεβ, 
Δ βουρῃ ποῖ βρεοϊβοδ! ΟὨγίβείδη, γεῖ 
τεαυϊτεά ἐο ῬῈ Ὀτουρδι Ὀείοσς ἴῃς ποῖϊοας 
οἵ ἃ ]εννιβῃ σοηνεσζὶ ταὶ πα πυρὶ ἀϊ8- 
εηΐδηρὶςε ἴμε ΟὨγίβείδη ἰάεα ἔγοτι ἔπε [εν- 
18} Μεββίδηϊς Ἴεχρεοϊδιίοη οὗ ἃ γεβυγγεο- 
τίοη οὗ Ιβγδεὶ ἴο ἴς επ)ουπιεηΐ οἵ ἴδε 
Μεββίδηϊς Κιηψάοχ, ἀπά οὗ ἃ ἰυάρτηεηι 
ου ἴδε Ἔπεπλῖεβ οὐ [3γδ6] ((λ ΟΝ εἰ88). 

Ψψει. 3. καὶ τοῦτο ποιήσομεν: “πὰ 
τὴῖβ ΠῚ νὰ ἀο,"" τπαῖ ἴβ, νε νν1]} ξο ου 
10 Ρετγίεςκίοη δηᾶὰ ποῖ διϊδιηρὶ δραὶπ ἴὸ 
ΙΔῪ ἃ ἴουπάφιίοη. 80 Τπεορῆῇ. : τὸ ἐπὶ 
τὴν τελειότητα φέρεσθαι. Απά Ρετίπγα- 
βἰυ8: “δ ἢὕος ἰδοίδιηυβ, ὁ.4., εἰ δὰ 
τηλ͵οσα πὸ58 ἀποεηυβ, εἰ ἀ6 Πίβ οπχηϊδυβ 
4υ8ε εηυπιετανίπιυδ Ρ] εηἰββίπγα ἀοςεδίπγιδ 
π08, υἱ πο 511 [γα πὶ πεοαδββε εχ ἴοῖο εἰ 
ἃ οἀρίϊε ροπεε ἐππάδπιεηίιπ ". Ηοΐ- 
τλῆ τεΐεγβ ἔπῸ '᾿νογάβ ἴὸ ἴῃς ρασιϊοἱ ρα] 
οἴδυϑε, δὴ ἰηἰεγργεϊδιίίοη δάοριθά ἐνεη Ὁγ 
νοῦ ϑοάδβη [“πάπ οι ἀρεγπιδὶ Εὐππάδ- 
ταεηὶ Εἰηβεηκεη "] ννὩϊο ἢ ΟὨΪΥ οτεδίθβ 
ϑυρετῆυουβ ἀϊῆσυϊγ. Τς ψτίϊεσ, ἔεεὶ- 
ἵπρ 45 δε ἄσεβ ἴῃς δγάυουβ πδῖυγε οὗ ἴῃς 
τϑκ δε υπάετγίαιεβ, δἀβ [π6 οοπάϊτίου, 
ἐάνπερ ἐπιτρέπῃ ὁ Θεός, “ἰ αοά βδῖ- 
ταὶτ". ὙΥε δάάιϊιίοη οὗ περ 88 ἴδε εἴἴΐεοϊ 
οἵ ᾿ἰπιϊείης {πε οοπάϊιίοη οτ οὗ ἱπάϊςδεϊησ 
ἃ κἷμδ φμα ποη ; διηᾶ τῖδὺ ὃς τεπάετεά “τ 
ΟὨΙΥ,᾽ “ἸΓ δὲ 811 ἐνεηῖβ," “1 δὲ Ιεαβι᾿". 
Τμὶβ οἴαυδε ἰ6 δά ἀεά ποί 88 ἰζ (88 υτίϊεσ 
διδά δὴγ ἄουδε οὗ Οοά 8 υἱ ]Π]ηρτιεβ8, θὰς 
Ὀεοδῦδε δε ἰ8 οοηϑοίουβ [πὶ δ΄8 βυσοαββ 
ἀερεπάβ ννῃο !ν οη Θοά᾽ ΒΨ}. ΟΛ τ ογ. 
χνί. 7. 

νν. 4-6 ρῖνε τῃε νυτίτετ᾽ 5 γεάβοη ἔοσ ποῖ 
αἰϊετηρηρ αραὶη ἴο ἰδᾶῪ ἃ ἴουπάδιϊοη. 
[τ ἰ5, πε βᾶγ8, ἴο δἰϊετηρῖὶ δὴ ἱπιροββί ΡΠ γ. 
ὙἼΠε βιδίεπιεης [4118 ἰηῖο ἴἤγες ρασίβ : ῳ 
Α ἀεβοσίρείοῃ οὗ ἃ οἶδββ οὗ ρεΐβοῃϑ τοὺς 
ἅπαξ γτας . . . καὶ παραπ- 
εσόντας. (2ὺ ΤῊε Βίδιεπιοπί οὗ ἃ [ἀςὶ τε- 
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ξατάϊπε 1Π686 ρεΐβοῃβ ἀδύνατον πάλιν 
γακαινίζειν εἰς μετάνοιαν. (3) Τῆε οδυδα 

οὗ ιπἰ8 ἔαοὶ ἰουπὰ ἰπ βοπιὰ [υγίμες οἤδε- 
δοιετίβειςβ οὗ [εὶς οατεες ἀνασταυροῦντας 
«οὖ. παραδει οντας. 

ει. 4. Εἴγβὲ, ἴδε ἀεβογιριίου Βεγα 
ξἰνεη οὗ ἴῆοβε ψν8ο δᾶνε εηϊεγεά ὑροη 
ἴμε ΟἸσί βείδη 11ξς ἰβ ρδγα!εὶ τὸ ἴῃς ἀδ- 
ϑογριίοη γίνε ἰπ νν. 1, 2 οἵ εἰεπιεηϊδσυ 
ΟἩγιβιίδη τεδομίηρ; δἰμβουρῃ ἴπ6 ῥᾶς- 
4116] ἰδ ποῖ ολιγίεἁ ουὖυἱ ἰῃ ἀεῖαὶ!. ΤὩς 
Ῥίοϊυγε, (που ἢ ΒΙρὮΪν οοἱουγεὰ, ἰδ δοηηε- 
δὲ νᾶρις ἴῃ οὐ πε. "ΤΕ νυτιξετ᾽ 8 
Ῥύτροβε ἰδ ποῖ ἴο ψίνε ἱπίογπιδιίοη ἴο μϑ, 
δυῖ τὸ αννδίκεη ἰπ δὲ διεαβὶβ οὗ δἰβ ἤγβε 
τελάετϑβ βλοσγϑά τηεπιλογίοβ, δηὰ Ὀτγεεὰ ρον 
βοῖτον ονεσ ἃ ἀεδλὰ ρδϑὶ. Ηεπος ἢς εχ- 
Ῥτεββεϑ Πίπηβεϊ ἢ ἰπ επηοιϊίοηδὶ ἴδστηβ βυς ἢ 
85 πρῶϊ Ὀς υδεά ὈΥ ταοοηὶ ςοηνοσγίβ 
ταῖποσ ἴπδπ ἴῃ τῆς οοἱ ες Ὀμϊ τοτὲ ἐχδοῖ 
βυ]ςε οὗ τῇς Ὠἰδιοσίαη " (Βτυοε). ἀδύνα- 
τὸν γὰρ : ΤΊ γὰρ ἄοεβ ποῖ τεῖεσ ἴο ἴῃς 
ἱπηπιεάιαιεῖν ρτγεοεάϊηρ οἴδυδα (Ὀ εἰ!εζβο;) 
δυϊ ροϊπίδβ ἀϊγεο ιν ἰο τοῦτο ποι 
δηὰ του ἢ ἴμεβ8ς ᾿νογάβ ἴο ἐπὶ τὴν τελ. 
φε ἴῃ6 δεῆβε δείπρ “"1μεὶ ὺ5 50 
ὁ ἴο ρεγίεοιίοπ ἂπά ποῖ διίεπιρὶ ἴο ἰδῪ 
δρξαῖῃ ἃ ἰουπάᾳιίοη, ,ὺγ τδϊ8 Ψψουϊὰ δὲ 
νδίη, βεείηρ ἴπαὶ ἴῆοβε ψῆο πᾶν οὔποθ 
Ὀεζαη δηὰ ἰουπά επίγαδηςε ἴο {πε ΟΠτί8- 
ὕλῃ [ἰξπ, θὰϊ πᾶνε δ !επ ἀνναύ, οαπηοί Ὀς 
τεπενεὰ αραὶπ ἴο τερεπίδηςς, οδπποὶ 
τηᾶκε ἃ βεζοπά Ῥερίππίηψ. τοὺς ἅπαξ 
φωτισθέντας, “1ῃο86 ΨῆΟ ννεῖεὲ οὔσα 
εη] χα πιεπεὰ ". τοὺς ἱποΙ᾽υάε5 411 (ἢ ρδτ- 
τἰοῖρῖεβ ἄοννῃ ἴὸ παραπεσόντας, ν»Ὦϊ ἢ 
τῃεγείοσε ἀεβοσίδε οπα οἶδεβ οἵ ρεγβοῃβ; 
ἃηὰ ἰξ ἰβ ψονετηεὰ ὃν ἀνακαινίζειν. 
ἅπαξ: “οπος ἴοτ 41] " σϑρεῖ (ποὶ πότε -- 
υοπάδι) πᾶ ὃε ἰδκεῆ 48 τεπιοίεὶ Υ 
τοοάϊ γίπρ ἰῃε ἴτας οἱ οννπς ραγιςΐρ᾽ε8 
48 ΨῈ ὃἂβ φωτισθ. [18 ἕοτος 18 ἴπαὶ 
"ἐρηος ᾿" τλθδὶ 6 ἐπουρῇ ; πο πάλιν σλη 
βηὰ ρίαςε; δηὰ ἰξ τοΐεσβ ὑδοῖ τς πάλιν οὗ 
νεῖ. 1, δηὰ ἔογνασά ἴο πάλιν οἵ νετ. 6. 

͵ἰδ υδεά ἰη 18΄18 ΔΌβοϊυϊα ννΑΥ 
ἴῃ χ. 32 ννῆεζε ἃ οοπιρδγίβοη νυ νεσ. 26 
ἱπάϊςαϊεβ τῃδὲ ἰξ ἰβ εφυϊναϊεης ἰο τὸ λαβεῖν 
τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας. Οὗ αἷϑο 
4 Οοις. ἱν. φπὰ ἘΡΝ, ἷἱ. 18. Τδεδουσοε οὗ 
τι δη]ρμιεητηεηῖ [5 τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν 
ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον, (ἢ τεδυῖῖ ἰδ 
τερεπίδηοε δηά (δι τῃ, νεσ. τ. Ἡδίςῃ τὸ- 
ἔεσβ ἴο [18 ραβϑβᾶρε 'π βυρροτῖ οὗ 88 οϑη- 
τεπιίοη τπᾶὶ ἔπε ἰδῆρυαχε πὰ ἱπιάβειν 
οἵ τῇς Ν.Τ. ὅτε ἱπῆυεηοςά Ὁν ἴῃς Οτες 
ταγβίογιεβ (Η ἐδδεγέ Γ,εοί., Ῥ᾿. 205-6). “50 
φαεὶν δ8 {πε {ἰπια οὗ ]υβιϊη Μαγτ νὰ 
Βηά ἃ παπὶὲ ρίνεῃ ἴἰὸ δαριίϊδβπι τὶς ἢ 
Φουγ68 βίγαίρῃιϊ ἔτοπι ἴῃε αταδεῖς πιγβίοσίθβ 
--ῖδε πᾶπιὲ " δ  ρῃιεπηηεηῖ ᾽ (φωτισμός, 
φωτίζεσθαι). [11 ληιε ἴο Βα {πὸ σοηβίαπι 
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τεοδηίοδὶ ἴδγπι." Βυῖ 88 Αηγίο ἢ βῇονβ 
(ας απέλε Μγείενίομισόσοη, Ὁ. 125) 

νΆ5 ποῖ οπς οὗ ἴπε τεςπί δ] 
τε οὗ ἴῃς τηγβίοσίςεβ [“ Πὲς Αὐδάτγυοϊς 

Ὀεζχερπεῖ ἱπ ἄες Μγειετίεηίεσ- 
τοϊποίορὶς πὶς υπὰ ηἰγρεηάβ᾽.}) Τῆς 
νογὰ ἰβ οἵ ἐτεαυεπὶ οσούγγεηος ἴῃ ἴδε 
1 ΧΧ, βεε εβρ. Ηοβ. χ' 1:2. τε 
ἑαντοὺς φῶς γνώσεως [" Αὐφάτυοϊς υπὰ 
Μογβεει!υηρ βἰπά δἰ εἰεβιδπλεπη ςοῇ . Οἱ 
οουζϑε ἰξ ἰβ ἴῃς ἔαςι τπδὶ ΨΜ» 88 
υϑεά δγ ]υδιίη δηά βυθβεφυεσης ἐδίποτβ τὸ 
ἄεποῖς Ῥαριίβπι (υἱάς ϑυίςεγ, 5.ν.}, δπὰᾶ 
βανεσδὶ ἱπίεγργεῖ τῆς ψοτὰ ἤεῖε ἴῃ ἴῃδὶ 
86η86. 80 τῇς ϑυ7ιίδη νεζβίοηβ ; Τεο- 
ἄοτεῖ δηὰ Ὑπεορῆγίαςϊ ἱγαπεῖαϊς - ὉῪ 

α ἃπὰ λουτρόν. Ἐοΐ {Ππ6 υ8ὲ 
τηδάε οἵ 18 ἰγαπαδιίοπ ἴῃ τε Μοηϊδπίεε 
δὰ Νοναῖίδη σοηίτονεγδίεβ δὲ ἴδε 
ΟΒυτοῦ Ηἰδιογίεβ, δηὰ Του απ δὲ 
Ῥμάϊε., ς. χχ. ὙΠε ἰταπβίδιίομ ἰ5, ἢονν- 
ενεῖ, δὴ δηδοϊζοηίβπιὶ. [1π (Πΐδ σοππεο- 
τίοη, ἴδε ννδοϊα οἵ ς. νἱ. οὗ ΟἸεπγδηι 5 
Ῥαεάαρ. τῶν νἡτἢ δάνδπιαρε δε τεδά. 
ὲ . σὸ δ᾽ ἐστιν ἐπιγνῶναι τὸν 

τι τέο σς ανοῖν, ἐν οι 

με βηρα παν 
γσαμένονῳ τε τῆς δωρεᾶς τῆς ἐπονρ- 

ανίου, “᾿ληὰ ἰαϑιεὰ τῆς δεᾶνεηὶν ρπδ ᾿". 
γενσαμ. Πεῖς 8ἃ8 εἰβενῆετῖς, ἴο κπονν εχ- 
δγίτηεπ ἶγ; οἷν ἴι. ο; Μαῖῖ, χνῖὶ. 20. 
ἴῃ εάν ΠΥ αἷΐι, οὐ δε φῆ ται σοπλεβ 
ἴο υ8 ἴτοπὶ δάνθη δηὰ ραζγίαϊκεβ οὗ τπ6 
παῖυτε οὗ ἰἰ9 ϑυυζος, ἰ5 δοζογάϊῃρ ἴὸ 
ΟἾτγβ. δπά (βουπι: “ ΤὨς ἐογρίνεπεββ 
οἵ 8ϊπ5᾽" ; δηὰ 80, πηᾶπΥ τηοάεγηβ, ανίά- 
8οη, διεῖββ, εἷς. ; οἵπειβ ψ τ ἃ βἰῖρδι 
ἀϊθεγεπος τεΐεγ ἰὶ τὸ ἴῃς τεβυὶὶ οὐ ἰοτ- 
εἰνεῆεβ8 “ ρᾶςεπὶ οοπδβοϊςητίᾶς 4086 Γοπ- 
βααυΐτας ρεοσδίογυπι τεπι βϑίοη θη" (ατο- 
ἰδ). ϑόπὶς ἤπάϊηρ δαὶ δωρεά 8 τηοτα 
ἐπδη οηςε (Αςῖβ ἰϊ. 38, χ. 45) υδεὰ οὗ ἴδε 
Ἡοΐγ ϑρίσγι:, οοποϊυὰς ἴπδὲὶ τηἷβ 18 μεσα 
πε τπηελπίης (Ονεη, νοπ ϑοάεη, εἴς.) ; 
ν 6 Βεηρεὶ ἰδ ποῖ δἷοπε ἱπ τεηάει- 
ἴῃ, "" Θεΐ ΑἸΐαβ, αὧξ ἐχργίπχίτας (νεσ. 6.) 
Ολνίςέμς, χυΐ ρες ἤάεπ), πθὸ ἤθη 1ἢ βϑδςσγᾷ 
ἱρδὶυβ Οοεηδ γψυδίδιυγ᾽". ΒΙεςκ, Ἴοοη- 
βιἀοτὶπρ τπδὲ 1π1|8 ἐχργαββίοη [8 οἱοθεῖν 
Ἰοἰπεά το τῃς ργεοεάϊηρ ΌῪ τε, οοποίυδεβ 
παῖ τυ ῃδὲ ἰ8 τηεδης ἰδ ἴῃς »Ἱἢ οὗὨ εηϊρδῖ- 
Θητηξηΐ, οσ, 88 Τ ποΐυςκ βαᾶυβ, “" ἴῃς δωρεά 
ἰδ ᾽υδὲ τῆς ΟὨἩγίβείλδῃ φῦς οδ)ες νεῖν 
τλκεη". Τῶς οδ]εοϊίοη το ἴδε ἤχει οὗ 
ἴπεδε ἱπιεγργεϊδοηβ, τ᾽ ςοἢ Πᾶ8 πηυςἢ ἱπ 
1τ8 ἕανουτ, 158 ἔδιαιὶ ἰξ 15 ἴοο γεβισίοϊθὰ : 86 
118ὲ ἰβ σίρε ἰῇ επιρῃδβί βίη ἴῃς οἷοβε 
οοπηπεοῖίοη νὰ φωτισθ., ψΠδὶ ἰ8 
τηδᾶπὶ ἈρΡρδγεπον ἰβ (Π6 Ψποῖε ρίς οὗ 
τεἀεπιρτίου, ἴδε ον οτεδιίοπ, ἴδε [ι]- 
Ὧ.688 οὗ [ἔπ εἴεγηδὶ ἔγεεῖν Ὀεβίονεά, ἀπὰᾶ 
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τοὺς ἅπαξ φωτισθέντας, γευσαμένους τε τῆς δωρεᾶς τῆς ἐπουρανίου, 
καὶ μετόχους γενηθέντας Πνεύματος ᾿Αγίου, ς. καὶ καλὸν γευσαμένους 

τηδᾶς Κπούγῃ 848 ἔγεεῖν Ὀεϑίονγεά, ἴο ἴδ 6 
δεη ϑθιεηεα ": ; ΟΥ Κοαι. ᾿ 15; ζἝκρες 
ἰχ, 15. καὶ μετόχους γενηθέντας Πνεῦ- 
ματος “Α ον δ“ δηὰ ννεγα πιδάς ραγίδκεσβ 
οἵ τὰς ἮΙ Οδοσι"; ἃ βοηρ ὄχργεβ- 
»ίοη ἰηϊεπάδά ἴο ὑχίῃρ ουΐ, 48 δ εβίοοιϊ 
τετηλτίκβ, “ ἕῆς ἴδοῖ οὔ ρεβοῃδὶ σμαγδοίεσ 
βαϊηεὰ; δπά δαὶ ραϊηβά ἰῃ ἃ νἱϊδ] ἀενεῖ- 
Ὀργηςηῖ ". Τῆς δαβίοναὶ οἵ τῆς ϑρίτις ἰ8 
τῆς ἱηναγίαδίς τεβροηβε ἴο ἔαϊἢ. Τῆς 
δεϊίενεσ ἰ8 πνευματικός. [πη ΠΡ. χ. 20, 
ΨΜΏξη ἴδε β8άπιε οἶα88 οἵ Ῥβϑίϑοῃϑ ἰ8 Ὧ168- 
οτἰρεά, οηε οἰδπχεηῖ οὗ ἐπεῖγ συ 18 βιαιθὰ 
ἴο θὲ {πεῖς ἀοίπρ ἀδβρίτε ἴο ἴῃε ϑρίτις: οὗ 
“δτᾶςθ. ἀατοιίυβ δἀπά οἵπεῖβ τσείες ἴῃς 
Μογάβ ἴο ἴπ6 οχιγδογάϊπαγυ ρμὶϊβ οἵ τῆς 
ϑρίης; γτδῖδοσ ἰξ ἰβ ἴῆς ἀϊβειποιῖνα βουγος 
οὗ Ομ τβ ἰδ 11 τῃδὶ ἰβ τηεδηῖϊ. [ἰ ἰβ8 
ΟὐβιοπΊαγΥ ἴὸ βηὰ ἃ ραγβὶ]εἱ δεῖννεθη ἴῃς 
ἴνο οἶα 868 οὗ νεσ. 2, βαπτ. διδ. ἐπιθέσ. 
τε χειρῶν Δηὰ {πε ἵψνο οἴαυδβεβ οἵ (Π|8 
νεῖϑὲ γευσαμ. και μετόχονς. ΤΏετΕ ἅτε, 
Ῥόννενεσ, οδ᾽εςείοηβ ἴο {Π|8 ἰάθδ. 

τ Μετ, 5. καὶ καλὸν γε 4... 
τ ἀηά τλϑτεά αοἀ᾽Β νυοτγὰ (παῖ 118 ροοά "᾿, 

ματα καλά ἰῃ {ΧΧ (σἱάε [οϑ8ἢ. χχί. 43) 
τὰ τῆς το δηὰ δηοουζαρσὶπρ ῬγοπλβεΒ 
“Ε ἀοά, οὗ, Ζεςδ. ἱ. 13, ῥήματα κι 
«καὶ παρακλητικούς. Ηξετε ἰΐ 
Ῥιοῦδοϊυ πηθᾶπ8 ἴῃς Οοβρεῖ ἰθπ ψὩϊοἢ 
41] Ῥγογηΐβε ἰ8 οοπιργεδεηάεά ; οὐ τ Ρεῖ. 
ἃ. 25, ῥῆμα Κυρίον. .. τοῦτο δέ ἐστι 
τὸ ῥῆμα τὸ εὐαγγελισθὲν εἰς ὑμᾶς. 
Ῥεγβϑηβ ἴθ ἅγε ἤεῖε ἀεβογίδεὰ ννῆο 
δᾶνα ποῖ οπἱν πεαγὰ (οὐ ̓β ὑγοπιῖϑε, Ὀυϊ 
μάνα ἐμεπιβϑεῖνεβ ἰΔϑίε οἵ πηδάς ἰγία] οὗ 
ἀπ διὰ ἰουπὰ ἰὶ ροοά. ΤΠΕΥ δᾶνε 
χραϊεποεά παῖ ψῆδὶ αοά ρτγοοΐαϊ πὶβ 
Ἀπάς τ δπηι, ἴῃ ἐπεὶς οοπϑβοίθηοα υνἱτ [18 
τα ϑι811688 ἔγατῆῃ, ἴῃ τοὶ θεβὲ ἀεϑίγεβ ὉγῪ 
αυἱϊοϊεδηίηρς, δηὰ 8διἰβέγιπρ ἴεπὶ. Τπε 
οἤδηρε ἔοτῃ με ρεηϊενε, δωρεᾶς, ἴο 
1ῃς δοουδαῖϊνα, αἴες γευσ. ἰδ 
ὙΆΠΟΝΕΙΣ δοοοιηίεά ἴοσ. Οοπιπιοηΐυ, 
νογθ8 οὗ βεῆ8ςε ἴδε ἴῃς δοουβδῖνε οὗ πα 
ἜΕΆΓΕΙ, ἴῃς ρεηίτῖνε οὗὐ τῆς τεπιοῖες 
'ϑοῦτοα οὗ τῆς βεηβδίίοη; δυῖ ῥγοῦδΪν 
τῆς ἰηάβοτίταϊπδῖς υ8ὲ οὗἩ ἔπε ἴννο σᾶ868 
ἴῃ ΧΧ δηὰ ΝΥ. ατἶϑεα ἴοπὶ ἴδε 
τεπάεπου οὔ τῆς δοουδδῖῖνε ἰῃ ἰδῖθγ 
Ὁτεεῖς ἴὸ ἀϑὺγρ ἴῃς ρῥίδος οὗ ἴμ6 οἵδεσ 
οᾶϑεβ. Ὑεὶ ἰξ ἰ8 ποὶ {ἰκεὶγ τμᾶὶ 80 
ὍΔΙΕΙΩΙΪ ἃ δι 181 45 οὖς δυΐπος βῃουϊὰ 
ἴᾶνε δἰτετεά 868 οαϑὲ τυἱέδους ἃ τεάβοπ. 
Ὑμδὶ τεᾶβοη ἰ8 δεϑὲ ρίνεη ὉΥ ϑιγηςοχ 
(Οναννι., ρ. 87), “" γεύεσθαι ἰη Ηςεῦ. νὶ. 4 5, 
35 τὰς ρεηϊτίνε, ψπεῖα ἰτ 18 τηεγεῖν ἃ 
νεῖ οὗ βεῆβε, ἴδε δοουδβαῖίνε ννῇεσε ἰδ ἰ5 

υϑεά οἵ ἴῃς τεοογηϊτίοη οὗ ἃ ἔδοι--καλόν 
Ῥεΐπρ (48 118 ροϑβιτίοῃ βῃον8) ἃ ργϑάϊοδις "". 
ΨνΙ 1818. ἐχργεββίοη τηδὺ ὃ6 οοπιρατεὰ 
Ρτον. χχχί. 18, ἐγεύσατο ὅτι καλόν ἐστι 
τὸ ἐργάζεσθαι. Βεηρεῖ᾽5 ἰάεα ταὶ {πε 
Βεηιῖνε ἱπάϊοαϊεβ τμᾶὶ ἃ ραγῖ, τνδϊ]ς 
δοουδαῖϊνα ἴῃ [86 ψοΪΘ ννᾶβ (δβιςὰ, 
ΤΩΔΥῪ ὃὉ6 ρυῖ Δεὶάς. Αἶδο Ἡοὔπιδηη 8 ἰάεα, 
ἀρργονεὰ ὃὉν ννεῖββ, παὶ τῆς δοσυβδῖϊνε 
8 δπχρίογεὰ ἴο ἀνοϊὰ δὴ δοοιυπιυίδείοι 
οἵ ξεπιτῖνεβ. δυνάμεις τε μέλλοντος αἰῶ- 
γοᾳ “ δηὰ [1Δ51εΔ] ἴῃς ροννεῖβ οἵ ἴδε ἀρα 
ἴο οοπις᾽ [([πλι ΤΠΕΥ μετα ροοά, ίος 
καλάς πηᾶγ δε Ββυρρίϊεὰ οὐδ οἵ [πε 
καλόν οὗ τῆς ρῥτγεοεάϊηρ οἰαυθε; οσ ἴῃς 
Ῥτοάϊοδλις ἱπάϊοδιίηρ τῆς σεβυϊε οὐ ἴδε 
ἰλβείπς πιᾶὺ δὲ ἰδίκεη ἔογ σταηιβά], δυν- 
άμεις 8 30 εαυε πεν υϑεὰ οἵ ἴπε ρονγεῖβ 
ἴο ννοσὶς τηΐγας!α ἱπηρατίεἀ Ὁγ ἴδε Ηοὶγν 
ϑρίγιε (8εε ἰϊ. 4,1 Οοτ. χίϊ. 28; 2 Οοσ. 
χὶϊ, 12; δηά ἰπ τῆς Οὐοβρεῖβ ῥας5:») τῆδὲ 
18 πιεδηΐη ἰδ ζΘπεγα! ν δοςορίθὰ 88 
δρρτορσίαϊε ἢθγε. ϑες [υποηδπη. αἰὼν 
μέλλων ἰ5 τπετεΐοτε Πετα υϑοὰ ποὶ Ἔχδςιν 
85 ἴῃ Μαῖῖ. χίϊὶ. 32, ΕΡἢ. ἷ. 2: στα ἰξ ἰ8 
οοπιίταβίεὰ νεῖ (ἢ18 ργεβεηὶς ἃζεὲ οἵ 
νοσᾶ, Ὀυϊ ταῖμε ἂἃβ ἴῃς ἰεπιρογαδὶ 
εἐφυίναϊεηι οἵ ἴπ6 οἰκουμένη ἡ μέλλουσα 
οἵ ςἴδρ. ἰΐ. 5. ο΄ αἰβο ιχ. σὲ, χ. ἱ. ; δηὰ 
Βεηρε! 8 ποῖβ. [ξ ἰ8β τε Μεββίδηϊς ἂρε 
Ῥερῦῃ ὉΥ ἴπε πρίηίδισυ οὗ ΟὨἸτίδε, δι 
ΟὨΪΥ οοπδυτηπιαῖεά ἴῃ Ηἰβ ϑεοοηά 
Αὐνεηῖ. Α ψγἱάεσ γεΐεγεηςε ἰ8 βοπγθείπηεβ 
ουπὰ ἰπ τς ννοτάβ8, ἃ8 ὉῪ Ῥανίάβοη : 
“ὙΤΒΟΟΡὮ ἴῃς τεδ᾽ βίηρ οὗ ἴῃ. ῥγοπιίβεβ 
δε γεῖ ἤπΐυτα, ἰἃ ἰδ ποῖ δβοϊυϊεϊ υ 80; 
τῇς νοῦ τὸ οοπὶς ῥγο)δςῖβ ἰϊβεϊζ ἴῃ 
ΤΏΔΩΥ ἰοΥΠ8 ἱπίο ἴῃ6 ρῥγοδεηὶ [{{ὸ, οὐ 
δῆονδβ ἰϊ8 Πδανυθηϊν Ὀεδυῖν πὰ ογάεγ 
τι ϑίπῷ ρ δηγίἀβε πε οἤδοβ οὗ {πε ργεβεηῖ. 
ΤΠΐβ τὶ ἄοεβ ἴῃ τῆς ρονγεῖβ οἵ ἴδε ψογὶ ἃ 
ἴο οοῦῖα, ὑνὩϊοἢ ἀγα [κα ἰανν οὗ ἃ πεὶν 
νοῦ] σοπλίηρ ἴῃ ἴο οτοββ ἀπά ὃν δῃὰ ὈγῪ 
ἴο ϑυρεσβϑεάς ἴῃοϑβα οὗ [818 ννοτϊἁ. Τῆοβα 
“ἐ ρονγεσβ,᾿ δείπ πηδί ἢν 811}} ἐπαγε, ἃτα 
ςοπκρίπεὰ ν ἢ τῆς χοοά ψοτὰά οἵ ργοπιῖβα, 
δηὰ εἰεναιςἃ ἱπίο ἃ ἀϊβείηςι ς1258, οοττσε- 
ϑροπάϊηρ ἴο τπ6 τἰγά στοὺρ ἀδονε, υἱξ.: 
τεβυιτεοίίοη δηδ ἰυάρπιεπι (νεῖ. 2)." 
Τῆς ρεῖϑοπβ ἀεϑοτίθεὰ ανεὲ 80 (ΠΥ 
οηϊοτεά ἱπίο τῆς βρίγι: οὗ ἴδε πεν {πιὸ 
πὰ ᾶνθ 80 δάπιηιεά ἱπίο πεῖς 11 τῆ 6 
Ρονγεσβ Ψῃϊ ἢ ΟἾγῖβὲ Ὀγίηρβ ἴο θεδγ υροῃ 
τε, ἐπαὶ πὸ οἂπ ὃς βαϊὰ ἴο δᾶνε 
“ (αϑίθά ᾿᾿ οἵΓ δχρεγίεηοεδ ἴῃς δβρίγίτιδ] 
ἴοτοεβϑ οὗ 86 ἤδν δᾶ. 

γες. 6. καὶ παραπεσόντας, “ Δηὰ (ε}] 
ΑΜΑΥ,᾿" ἐ.6., ἔτοπλ ἴῃς σοηάϊείοη ἀερίςιοά 
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Θεοῦ ῥῆμα, 6. δυνάμεις τε μέλλοντος αἰῶνος, καὶ παραπεσόντας, 
πάλιν ἀνακαινίζειν εἰς μετάνοιαν, ἀνασταυροῦντας ἑαυτοῖς τὸν υἱὸν 

ΌΥ ἴδε ρῥγεοεάδίηρ ρασιϊοίρῖεβ ; “ρτγᾶνε 
νεσθυπὶ βυδίτο οσουγτεη8᾽" (Βεηρα]). Τῆς 
ννοσὰ ἰῃ οἰ ββίςδὶ ἀτεεὶς μΔ8 ἴῃς τηεϑηΐηρ 
“411 ἴῃ ἢ "ἢ οσ “(111 ὕροη " ; ἰη Ῥοὶγ- 
Ῥίυβ, “το [41] ΑνΑῪ ἴσοηι," “ἴο εἴ," 
ζο!]οννεά Ὁγ τ. ὁδοῦ, τ. ἀληθείας, τ. 
καθήκοντος ; 4150 Δοβοϊυἱεῖν “το εἰ". 
Ιη ἰδὲ ατεεῖΐ ἐδέβετβ τῆς Ἰαρβεά γε οα!]ϑὰ 
οἱ παραπεπτωκότες οἵ οἱ παραπεσόντεξ. 
Τῆς 7011 πχεδηίηρ οὗ πε ψοσὰ ἰβ ρίνε ἰῃ 
ὑποστολῆς εἰς ἀπώλειαν οὗ χ. 309. Τῆς 
ἐταηϑίδείοη οὗ ἴδε ΑΝ. δπά βαγὶν Επᾷ- 
18 νεγϑίοπβ “17 ἴΠΕΥ 8}4}} [411 ἀινδυ,᾿" 
Δ Πουρῇ δοουβεά οἵἨ ἀορπηαῖὶς δῖ48, [8 
Ἰυβείβαδιθ. [ε 18 ἃ πυροιμεβὶβ ἐμαὶ ἰ8 
ἤεῖς ἱποδυοεά. Τηυβ ας ἴπε ψντίϊοῦ 
848 δοουτηυ δῖε ἀχργεβϑίοβ ὑν Ὡς ἢ ρτε- 
βεπὲ ἴῃς Ρίςτυτε οὗ ρεΐβοηβ ψῇο δᾶνε 
ποῖ τῃεγεῖν ργοξεβδεὰ ἴῃς ΟἩσίβιίδη ἐδ ἢ 
Ῥυῖ πᾶνε δη)ογεά τίς ἢ ἐχρεγίεηος οὗ 118 
Ῥεου ας δἀπὰ οδαγαοιετγίβιῖς ἱπῆυδηςο, Ὀὰϊ 
πον 4 ΨΜογὰ ἰβ ἱπισοάυσεά Ψῃϊο Τοτ- 
ΟΙεἴεϊΥ αἱτθτθ ἴῃς Ρίςίυτε. ὙΠΕΥ ἤᾶνα 
δη]ογδὰ 411] {πεβ τῆΐησϑ, Ὀὰϊ (6 ἰδβὶ 
τοίη το ὃε βαϊά οἵ τπεπὶ ἰ8 ἴπαὶ (ΠΟΥ 
δᾶνα “12]16ἢ ἔγοπι ̓̓  τΠπεῖὶς ἔογπιεσ βιίδῖς. 
Τῆς νυτίϊες ἀδβοσίθεβ 4 σοπάϊιοη ᾿νϊ ἢ 
86 οοηβίάεγβ ροβϑβϑίἷϊε. Αηὰ οἵ ρβεζβοηβ 
τοὶ! βία Εα5 Ῥοββι ὉΠ ἢς βᾶγ8 ἀδύνατον 

ιν ἀνακαινίζειν εἰς μετάνοιαν, 
“1 18. ἱπῃροββίθ!ε ἴο ταπεν [{Πεπ}]} βξαίῃ 
ἴο τερεπίδπος,᾽" “1 ρΟΒβ 10 ]ς,᾽ ποι “ ἀϊ}Ὲ- 
οὐἱε " [48 ἱπ τδς ΟταςἼοο-διίη Οοάεχ 
ΟἸαγοσηοπίδπυβ, “ ἀϊῆς"]ς "7; ἱπιροββί]ς 
ποῖ ΟἹΪΥ ἴο ἃ ἱεδοῆεσ, θυὶ ἴο αοά, ίογ ἰῃ 
ἜΥΕΙΥ οα8ςε Οὗ τεηενν] ἰὶ 18 αοὐ νῆο 18 
τε Αγεης. [Βεηρεὶ βᾶγβ “ποτηϊηϊ 8 
6δβϑί ἱπῃροββϑίδιϊς, ὕοὰ Πσδο," δηὰ τπδὶ 
τδεγείοτε ἴδε πηϊηϊϑίειβ οὔ Οοά πιυδὶ 
Ιεαᾶνα βυοῦ ρεΐβοῃβϑ ἰ0 Ηἰπὶ ἀπά ννδϊιι 
ἴος Μηδ αοά πὴλν δΔοςοιηρ ἴδῃ “ΡῈ 
εἰ συίατεβ δ οτίοημεβ εἰ ορετγαδιίοηαβ ".. 
Βυϊῖ οἷ, χ. 26-31:.}] πάλιν ἀνακαινίζειν, 
πάλιν ἰδ ποὲ ρεοηδϑιίς, θα ἀεηοῖεβ 
παι τῆοβε ψγῆο ᾶνα οὔος δχρεσγίεησεᾶ 
ἀνακαινισμός σάπηοὶ αραίη πᾶνε 4 [ἰκὲ 
εχρεγίθηςα [τ βυρρεβῖβ (πὲ πε ψνοσὰ 
ἀνακαιν. ἰηνοῖνεϑ, ΟΓΥ Ὠδίυγα! [Υ ἰεδὰβ οα 
ἴο, 811 τῇδέ ἰ8 ἐχργεββεά ἴῃ ἴῃς ραγιὶςὶ 168 
υηᾶάες ἅπαξ ἔτοπι φωτισθέντας ἴο αἰῶνος 
οὗ νεσ, 56. ΑἍὄὔ σεηενεὰ ρεγϑοη 8 ὁπῈ ῬῆΟ 
8 Θη]ρῃιεηςά, ἰαϑῖε8 τῆς ποανθηΐν ρὶδι, 
δηὰ 80 οὔ. Βυϊῖ 48 ἴπε ἢἤτϑβϑι βίοης ἴπ ἴῃς 
ἰουπάδεϊοη ννᾶ8 μετάνοια (νας. 1), 80 ἢεῖε 
186 ἢἤγδι πιδηϊεβιδιίίοη οὗ τεπαννὰὶ 18 ἴῃ 
μετάνοια. ΤῊΣ ρεζβοῃβ ἀεβογίρεά σαπποὶ 
ραῖη ὃς Ὀγουρῆι τὸ ἃ {ππ-οδηρίηρ τα- 
Ῥαπίδηςε---ἃ βίδίοσηεπιὶ νοι ΟρθἢΒ οπα 

οὗ εἴα πιοϑὲ ἱπιροτίδηςϊ ποϊορίοδὶ 
ῬιΟΌΪεηβ. Τῆς τεᾶβοη εὐ α υπῖδι 85- 
δίψης ἴος ἴῃς ἱπῃιροβϑι δι ΠΥ ἰ8 σίνεη ἴῃ 
τε Ψογάβ ἀνασταυροῦντας . .. παρα- 
δειγματίζοντας, ““«τυςϊ ἔγίπρ [οτ “ βεεῖπξ 
τῆλε τῆεγ στυςν "1 ἴο {πεπιβεῖνεβ τΠπὸ 
ϑοη οὗ Οοά, ἀΔηὰ ρυϊκτίηρ Ηἰπ ἴο ορεη 
βδῃδτηε". Εὰ υηδετειαπᾶὰβ ἔπεβε 
Ῥασιίοῖρῖεβ δἃβ ρυϊξίπρ ἃ δγροιδειῖοδὶ 
οᾶβε, δηὰ γεπάοιθ “1ΠεῪ σάπηοὶ ὃς τε- 
πεννεά δῇ (1 πρὶ ἀννὰν ἴἢ ἴπον Ρεγδίϑι 
π᾿ ογυοἰγίηρ, εἰς.", ΤὙηΐϊβ, πονγένεσ, τα- 
ἄυςεβ ἴπε βἰδιεπχεπὶ ἴοὸ ἃ ναρὶ ἃ γα ΐβπι, 
δὰ, δ πουρἢ ρταπηπιαιίοδ!ν δά πλ: 55:0 ]6, 
ἄοεβ ποῖ ἄρτεε ψνἱἢ τῆς οὐκέτι οἵἩ ἴδε 
Ῥάᾶγα!ϊεὶ ραββαρε ἰπ χ. 26. Τῆε πιτῖρα- 
τίου οὗ τῆς βενεγιν οὗ ἴῃς βιαϊεπιεπὶ ἰ8. 
ταῖμεσ ἴο ὃ6 βουρῆί ἴῃ τπε ἐποιτηίυ δηὰ 
τπεγείοσε γαγν οὐ τῆς βδὶπ ἀεβοσί δεὰ, 
ΨὨΙΟ 15 εαυϊναίεης τὸ τῆς ἀεϊδετδῖς. 
ἃπά ἰηβοίεηϊ τεὐεσιίοη οἵ Οῃσίβι δ υδεὰ 
ἴο ἰπ χ. 26, 20, ἀπά τῆς δβιιϊςϊ δὶ 0]45- 
ῬὨεΠΙΥ δἰϊυάδεά το ἴῃ Μίς. 1. 29ς. Οη 
ἴῃ ἀοςοίτίηε οὗ ἴδε ρᾶββαρε, βες Ἡδείεβε, 
Εἰλίε5, ς. 29ς. [π᾿ οἷαβϑίςαὶ δηὰ ἰδίῖες 
Οτεεῖς (δὲ ψογὰά ἕογ “Ἵγυςὶ ἔν " ἰβδ ποῖ 
στανρόω (οἵ ννηϊςἢ ϑδιίερῃδπυβ οἰτε8 οὐΪν 
οπς ἐχαπηρία, δηὰ τἰμδὶ ἔτοτη Ῥοϊγἰι8), 
Ῥυϊ ἀναστανροῦν, 50 (παῖ ἴπε ἀνα ἀοεδ. 
ποῖ πιεᾶπ “ ἀρδίη" οὐ “ δίγεβῆ," ὃδυῖ 
τείετβ ἴο ἴα πίη μΡ οἡ [ἢ οὔοββ, 848 
ἰη ἀναρτάω ο᾽ ἀνασκολοπίζω. [π ἴδς. 
ΝΙΤ. τὸ ἄουδι σταυρόω ἰ85 υπίέοταν 
ὑδεὰ, Ὀὰϊ πενεσ ἴπ τπ|8 Ἐρίβῖς; δηά τ᾿ 
ψ 88 ἱπδνιδοϊς πὶ ἃ Ἡε ]εηῖβε νου]ά. 
υπάοτεοιαπὰ ἀναστανρ. ἱπ [18 οτάϊ δε 
ταεδπίπῷ. ὙΤβετγε ἰβ Π0 στοιπὰ ἐδπεγείοσε 
ἴοτ ἴῃς ἐγαηβίδιίοη οὗ [86 Ψυϊρ. “ τυγβυπε 
ογυς!ρεηΐεβ," δἰ βουσὴ ἰτ ἰδ 80 Ἴοπὶ- 
ΤΟΙ ἐο!]οννεᾶ. Βεβί ἀςβ, δὴν ογυς χίοη 
ὃγ τἰῃς Ηεῦτεν8[δαντοῖς] πηυδὶ ᾶνε ὈεδΩ 
ἃ 7γεέϑλ ἐγμεὶῇ χίοη, πιὰ ποεάβ Ὧ0 ὄχργϑββ 
ἰηάϊςαιίου οὗἩἨ ἁ τ χλῖ ἐξαΐϊυτε οὗ ἰξ. ΤΒὲ 
βἰρηΐῆοδηςε οὗ ἑαντοῖς βεεπ18 ἴο ὃς “80. 
[λτ 8ἃ8 ἴπεν δζεὲ Ἴοοποοσηβάᾶ," ποὶ “ἴο 
τπεῖς οὐνη ᾿υάρστηοης" οὐ “ἴο πεῖς ονῃ 
ἀεβιτυςτίοη ". Ὑῆε δροβίδιβ οτυοίῆςβ. 
ΟὨτίϑε ου πίβ οὐνὴ δοσουηξ ὈΥῪ νἱγίυ δ! 
Ἄοοπῆσιηϊηρ ἴῃς Ἰυάρτηεπι οὗ ἴῃς δοῖυδὶ 
ογυςίβεῖβ, ἀεοϊασίηρ ἴμαὰὶ ἢε ἴοο [48 
τηδάς ετίαὶ οἵ [6ϑὺ8 ἀπά ουπά Ηἱπὶ πο- 
τὰς Μεββίδῃ δυϊ 4 ἀεςείνεσ, ἀπὰ ἴπογα- 
ἔἴοτε ψογῖῆυ οἵ ἀεκαῖῃ. Τῆς ρτεαῖπεβ8 οὗ 
τε συΐε ἴθ 80 ἀοίπῳ ἰ5 ἀρρτανδῖθὰ ὃῪ 
τῆς ἴδοι τμαῖ Δροβιδῖεβ ἴῆυ8 ϑᾶὶ τὸν- 
υἱὸν τ. Θεοῦ, “,Γ χκ. 29ς. καὶ παρα-. 
δειγματίζοντας, ἴπΠε νεῖῦ ἰ8 Ἰουηά ἴῃ 
Νυτὴρ. χχν. 4, ψδεγε ἰξ ἱπιρ] 168 εχ-- 
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Ἴ. γῆ γὰρ ἡ πιοῦσα τὸν ἐπ᾽ 
αὐτῆς πολλάκις ἐρχόμενον ὑετὸν, καὶ τίκτουσα βοτάνην εὔθετον 

ἐκείνοις δι᾿ οὖς καὶ γεωργεῖται, μεταλαμβάνει εὐλογίας ἀπὸ τοῦ 
Θεοῦ - 8. ἐκφέρουσα δὲ ἀκάνθας καὶ τριβόλους, ἀδόκιμος καὶ κατά- 

Ῥοβίης ἴο ἱρπογλίηυ οὐ ἱπίδγηυ, β ἢ 48 
γψγναὶ εἤεςιεὰ ἰῇ Ὀδιθάγοιβ {ἰπ|8ὲ8 ὉῪ 
εχροδίηβ, πε αυδλτίετε οὗ ἴδε εχεςυϊεάᾶ 
οὔπιίηδὶ, οἵ ἰεανίηρ Ὠϊπὶ Ππαπρίπρ ἴῃ 
οἤδίηβ. Ασοβιίοομυβ, 8.γ8 ΡΙυγοῖ 
{ταῖς 520), τεπάετεὰ ἢίπιβεῖξ. ἰη- 
Ἄτηουβ8, ἑαντὸν παρεδειγ., Ὁ ντίτηρ 
Οὔβοεπα νϑῖδεβ. Τῆς νεῖὺ 8 ἱπεγείοσε ἃ 
δίγοῃρ εἐχργεββίοη; “"ρυῖ Ηἰπὶ ἴοὸ Ὥ 
Βδδπιθ ᾿᾿ ΘΧΟΘΙ ΙΕ ΠΟΥ ταπάδγβ ἰΐ. εο 
νν»ὰ8 ἴδε οτίπηθ ἴῃε Ηξεῦτενν ΟἸτ βεῖαπβ 
ψεῖς ἰετηρίοἀ το οοπλπιῖ. Α ἔλίδὶ 8ί6ρ 
ἰῖ πιυϑὲ 6 νν ἤδη ἰᾶκεη; ἴογ πιεὴ ΨὯ0 
Ἰεῖ τλε ΟὨτίβείδη Ομυγοῖ ἀπὰ ψψεηὶ Ῥάοκ 
ἴο 186 βυπαροζυς 6. οοπῃηραπίοπϑ 
οὗ ρῬεΐβοῃβ Ψῆο (πουρῆς ἴμεν ἀϊά αοὰ 
βεγνίος ἰῇ ουγδίπα ἴῃς πᾶπὶῈ οὗ [}6βὺδ " 
(Βγυςε). 

νν. γη δῃὰ 8 ργεβεπῖ πη δηδίορυ ἰῇ 
πδίυτα ἴο ἴῃς ἄοοτῃ οὗ [πε ἀροϑβίδίε. 

Μετ. 7. γῆ γὰρ ἡ πιοῦσα. .. ὑετόν, 
“Ἔογ ἰδηά νυ ἰςἢ ἀγδηῖ ἱπ ἴῃς ταίη πὶ 
οοπλεῖῃ οἱὲ ρου ἴτ᾽"; τΠ]8 ᾿νῃοῖς οἴδυδα 
18 ἴπ6 δβυδ)εος οὗ νν. 7 δπὰ 8; ἴδε 
βυδ)εςῖ τοπιδίηβ ἴῃς βᾶπιθ, ἴῃ 6 γεϑ}18 τα 
ἀϊδετεπι. [τ τηίρῆς αἰπιοβὲ ὃς τεπάεγεά, 
ἴῃ οτάθγ ἴο τίη οὐ ἔμε επιρῃδβὶβ ου 
γῆ» “ Εοτ, ἴᾶκε ἰδῆς οδβε οἵ ἰΪαπᾶ". ϑυςῇ 
ςοπδίγυςοηβ δὲ νγ6Ὲ 1] εχρίδίπεὰ ὉΥ 
ατεεη (Ογανι., 34): “Τῆς Δπδγίῆγουβ 
Ῥοβίτίοη οὗ πε ποὺὰπ τπηᾶν ὃς τεραγάςά δ8 
ἐπιρίογεὰ ἴοὸ αῖνε ἃ Ῥγοπηέ'εῆοβ ἴο ἴπ6 
Ῥεου ας πιεδηΐηρ οὗ ἴῃ6 ννοτὰ ψἱϊπους 
τᾶς ἰηϊετέεγεηςς οὗ δην οἴδες ἰάεα, νυν! ]α 
τῆς νογάβ ἴο ψψῃϊο ἢ τ 6 ἀγιῖοὶς ἰ8 ργεῆχεά, 
Ἰἰπλῖε Ὁγ {πεῖς ΠῈΣ ἀπά πιοσα ῥγεςίβε 
ἀεβογιριίοα ἴῃ6 ζεπεσαὶ ποϊΐΐϊοη οὗ {δε 
Δηδιῖῆσουβ πουη, δηὰ ἐπογθῦν ἱπιγοάϊος 
ἴῃς ἀειετηχίηδῖς ἰάεα ἱπίεπάςά." Τῆς 
φοπιρατίϑοη οὗ δυπιᾶη ουϊυτε ΨἱὮ 
Δρτίσυϊευτε ἰ8Β ςοπηπίοη, ΟΥ̓. εϑρεοία!!ν 
Ρίωαις,, δὲ Εάμο. Ῥμέόν., ᾿ς. 3; δηὰ τε 
τειηδεκδῦῖς 1πε8 οὐ ἰμς Ηδεμδα, 5ρο- 506. 
Τὸ πιᾶκε ἴῃς Θοτηραγίβοη ψἱτὰ ἰἢς 
Ῥεζβοηβ ἀεβογίδεά ἴῃ νν. 4, 5 δρῖ, ἴδε 
δάἀναπίδρεοιιβ ςοηάϊτίοπβ οὗ ἴδε ΪἸδλπὰ δὲ 
εχργοββεὰ ἱπ ἡ πιοῦσα κιτλ. Τῆς 
ΔὈυπάδηες ἀπά ἔγεαυθπον τεπεννεὰ ταΐη 
τεργεϑεηῖδ (ἢς τες δηά γεϊτεγαῖεά δεβίονδὶ 
οἵ βρίγιταδὶ ἱπηραΐβε; ἴῃς δ] ρδητλεηξ, 
πε ρμοοά ννοτγά οἵ αοά, πε επογρεῖς 
ἱπάνγε!Πϊηρ οὗ ἴμε Ἡοῖγ ϑρίγις, ννϊςἢ τμ 6 
Ἡεῦτενβ πδὰ γεςεϊνεὰ δηᾶ νυϑίοἢ βῃουϊά 
δανε επαδίεά τπὸπὶ ἴο Ὀτίπρ ἔοσγῖ 8 ἐγυϊς 
ἴο αοἄά. πιοῦσα, .8Β ἰῃ Απδογεοη 8 

ἢ μέλαινα πίνει, αηὰ ΝΊΓρ 115 (Εεἷ. 
ἡ ἢ ̓ἥἧς Ρταῖδ Ὀΐδεγαης ". Βεηρεῖ᾽8 
ποῖς, “ποη βοΐυπι ἰῃ βυρετῆοίε " Ὀγίηρβ 
οὔἵ Π6 πηεαπίηψ. Τῆε δοτγίβι Ἴεχργεββίῃρ 
ἃ οοτηρϊεἰεὰ ραϑβϑὲ οοπίγαβδίβ Ψ ἢ τίκτουσα 
δηὰ ἐκφέρουσα οοπιίπιυουβ ρτεβεπῖβ. καὶ 
τίκτουσα . . . γεωργεῖται, “ δηὰ ρτο- 
ἄυοεβ δεῖραρε πιεεῖ ἰοῦ ἴῆοβε ου Ψῃοβα 
δοοοιπὶ δῖ5ο ἰΐ ἰβ ΕΠ|εὰ ᾽ν, ὙὙΠΒ 18 οπα 
οὗ τῃε ροββίδ᾽ε γεβ]15 οἵ {δε παῖΐιγαὶ δά- 
νδηΐαρε. τίκτουσα βοτάνη ἅτε ἰουπά ἴῃ 
οἰαβϑίς αἀτεεῖ 866 ἐχδηρ 68 ἴῃ ἮΝ εἰβιείη 
δηὰ ΒΙεεῖς. εὔθετον οτἰ ΠΑ ΠΥ “οοη- 
νεηίο πον βἰτυδιεά ᾽"᾿ Δηὰ ἤδηςε “ὁ 804 Ὁ]6᾽᾿ 
“8: δ5 ἴῃ [κε ἰχ. 62, ἐκείνοις (Ο]] ον» 5 
εὔθετον, ποὶ τίκτουσα. Τῆς πιεᾶδυγα οὗδ 
Βεἰά᾽ 8 νας 18. [18 5αιἰϑέγίπρ ἴΠ6 ρύγροβε 
οὗ ἴῆοβε οὔ Ψψῃοβε δοοουηῖ ἰΐ ἰβ {{Π6ἅ. 
δι᾿ οὖς, “ἴοτ ννῆοβε βαΐκε ᾿᾿ οστ “" οὔ ῇοβε 
δοοουηῖ," ποῖ, 48 Οαϊνίη, “υοτυπλ 
ορεζα "; ποὲ ἴῃς ἰαδουγετβθ, δυῖ τα 
ΟΥΠΕΣΒ ἅτ ἱπιεηἀεά οσ ἴποβα Ψποηὶ ἴΠ 6 
οὐπεΓ8 τηθλῃ ἴο Βυρρῖγ. καὶ γεωργεῖται, 
καὶ ἱπιτοάυοεβ ἃ οοπδίδεγαϊοθ νπί ἢ 
“Ῥγίηρβ ἰηίο γεϊϊεῦ τῆς παιϊυγαίηεββ οὗ 
186 τίκτειν βοτάνην εὔθετον ἐκείνοις" 
(ὑπεπιδηη). Μγεβίοοις βεαπὶβ ἴὸ ἴεαπ 
ἴο ΘΒ! οπεη 8 εἀχρίαπαίίοη : “ΤῈ 
Ἰαθοτίουβ οὐἰΐτατε οὗ ἴῃς 801] βεεηιβ ἴο 
Ὅς οοπιγαβιεὰ ἢ [16 βροπίδπεουβ 
απυϊυϊπεββ." ΟΓ᾽΄ τδε “)υδιϊβδί πα 
16 115" οἵ Ψψερῖ!, Οεονρ. ἰϊ. 46δο. 1δπὰ 
80 τεβροηδίηρ ἴο ἴῃς ουὐἶδν ρυῖ ὑροῦ 
ΠῚ αμβάνει εὐλογίας ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, 
“ ραγίδκεβ οὗ ἃ ὑ᾽εββίηρς το αοά᾽". 
Οοά᾽Β ἀρριονᾷδὶ 18 βεδσὴ ἴῃ ἴπΠ6 πῆοσε δπά 
τοῖς δδυπάδπε γίεϊὰ οὗ ἴδε ἰαπά. Τῆς 
τελὶν Βετα οοίουτβ ἴῃς ἤρυτε. 

Μετ. 8. ἐκφέ . ον.“ αῖ τ 
τ Ὀτίηρβ ἔοσι ἢ ἴπογπβ ἀπά {δι βι: 168. ἰΐ ἰ8 
τεϊεοιεά δηὰ πἰρῃ ὑπίο ἃ ουτϑε δηά ἰἴ8 
ἐπὰ ἰ8 δυγηίηρ ". Τα οἵδε αἰϊεγηδῖίνε, 
ΜΒ ἢ σοτγεϑροηάβ ἴο ἴῃς ροββίδίς βίδις 
οὔ τε Ηεῦτενβ, 18 μεεὲ ἱπητοάδυςεά, 
ννι 411 ἰι5 αἀναπίαφεδβ, [πε ἰαπὰ τηδῪ 
Ῥτονς ἀϊβαρροίπιίϊηρ,, πιὰν τοὶ βίδπὰ τῆς 
βοἷς ἴεϑι (ἀδόκιμος) οἵ Ιπὰ, [18 ργοάυςτίοη 
οἵ ἃ δΒδινεβί. ἀκάνθας καὶ τριβ. ἔτε- 
4υςπεν οοη)οϊπεὰ ἱπ ΟΧΧ, ας. {]. 17, 
Ηοβ. χ. νἱΐϊ, δῃὰ εχργεββίνε οὐ υβεῖεββ 
πὰ ποχίουβ ρῥτοάυςϊ8. [τρίβολος, ἔτε- 
ηυεπεῖν τριβελής, τῆτεε ροϊηιεά, ἀπά 
οτἰ ίπδι!γ τηδαπίηρ ἃ δ  σορΡ]. ἀδόκιμος 
δ υϑεὰά υπάοτ τῆ6 ἱπῆυεπος οὗἨ ὡἴδε 
ῬΕΙΒΟΩΔΙ τείεγεπος γαῖμες ἔμδη οὗ ἰδὲ 
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ς Ῥίον. χίνιρας ἐγγὺς, ἧς τὸ τέλος εἰς καῦσιν. 9. Πεπείσμεθα δὲ περὶ ὑμῶν, 
31; Μεῖι. ΡΜ ᾿ 1 Ἢ , ᾽ , - χ. 41,εἰ ἀγαπητοὶ, τὰ κρείττονα ἷ καὶ ἐχόμενα σωτηρίας, εἰ καὶ οὕτω λαλοῦ- 

Μαῖς ἰς, μεν. το. “οὗ γὰρ ἄδικος ὁ Θεὸς ἐπιλαθέσϑαι τοῦ ἔργου ὑμῶν, καὶ 
4Π| 1ομο. τοῦ κόπου 3 τῆς ἀγάπης ἧς ἐνεδείξασθε εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, διακονή- 
Ἔοηπι. ἰἰΐ. 
4; 1ὙΥΤΒοεα, ἱ. 3; 2 ΤΒεδδ. ἱ. 6, 7. 

Ἀ κρεισσονα ἴδ Ὀεϊΐεῖ δυϊπεπεϊςδξεὰ ἴμΔη κρείττονα. 

2ΤἉἩΕ. ἴθ ΘΕ" ΚΙ, Οορι., Οἤτγβ., Τηάγι., ἃ ρίοββ ἔγοτι σ Ὑ 8 εβ8. ἰ. 3; τον κοποὸν 
οὔτε ἴῃ ΦΑΒΟΌ"ΕΡ, ἁ, ε, ἔ, νξ., Βδβπι., ϑὅγτ., Αστῃ., Αδεῖβ. 

ἔφυγε. κατάρας ἐγγύς ν»ἱἢ ἃ τείεγεπος 
ἴο ὅεη. {ἰϊ. χ8 ἐπικατάρατος ἡ γῆ, ἀπά 
βυρρεϑίεά ΓΚ τς εὐλογίας οἱ ἴδε 
Ῥιενίουβ νεῖβεὲ. Ῥγεϊβιεἰῖπ αυοῖεβ ἔτοπι 
Ατγίβιϊἀθββ (πε Ἂχργεββίοῃ κατάρας ἐγγύς, 
δηά ἔτοπι τῆς ἐγγύς ΟἾτγΒ. απὰ ΤΠΕΟΡὮν]. 
ςοποϊπάς, ἡμαν γκῇ τῆς ουγδς ἰ8 δερ 
εἴ ἴῃ δοίίοῃ. ἐγγὺς κατάρας 

σεται καὶ ρὰν γενέσθαι. ἧς 
τέλος. ννΠαῖ 18 τῆε δπιεοεάεηι ἢ γῆ, 

ΒΑΥ͂ ἴῃς Οεεεῖκ οοπιηπεηίλγίεβ, Βεηρεί, 
Εἰεῆπι, εἰ ἐζβοῖ, 1, παπιδηπ, ΑἸ οσά ; 
κατάρας, βαγ ϑιυατί, ΒΊεεκ, ΜΝ εἶββ, νοη 
δοάεη. Τῶῇε ἰογπιοσ βεοπὶβ ἀϊδβιϊ ποεῖν 
τεΐεγαθίε. Οὐ. ῬΆΪ]. 1], το, ὧν τὰ τέλος 
πώλειας. Βυϊ πεῖς ἰξ ἰβ εἰς καῦσιν 

ἰπϑίεδά οὗ καῦσιᾳ “ἴοςΓ δυγηίηρ," ἰΐ 
δεῖνθβ ἰοσ ποίῃίπρ εἶβε, ἀπά ἰβ (δυ8 
φοηίγαβίοα ἡ (δε υδὲ Βεγνεὰ Ὁγ τὲ 
Ῥτοάυςεῖνε Ιαπά, Τῆα Βυτηΐϊης Πᾶ58 ν ἢ 
ὯΠ Εχοθβ8 οἱ [ἰτογα] ἐν δε δϑογρεά τὸ 
δε 501] {1561{, δη ἃ τπεγείογε ἔπε Ἔβχατιρὶς 
οὐ ϑοάοπθ δπά αοπιοισαῦ [48 ὕδεη 
δάδυςεά, Βαϊ Οτοιίυδ [8 τίρπε νῆο ὅπά5 
ἃ πηρϊοηΥμγ: “ ἄς ἴεῖγα ἀϊοίταγ αυοὰ 
Ῥτορτίς ἰϊ8 σεῦυβ σοηνεηΐίξ 4υᾶς ἴσῖγαα 
βιυρετγβίδηϊ ", Ἐείεγεησε πᾶν δὲ πιδᾶς 
ἴο ῬμΠο, δὲ Αρτγίο. ς. 4: ἐπικαύσω 
καὶ τὰς ῥίζας αὐτῶν ἐφιεῖσ᾽ ἄχρι τῶν 
ὑστάτων τῆς γῆς φλογὸς ῥιπήν. 
]οδπ χν. 6. Οετσιδίηϊνυ ἱξ ροϊπὲβ ποῖ ἴο ἃ 
τογηβάϊ8] πηθάβυζε, Ὀαΐ το ἃ ἤπαὶ ἀεβίγυς- 
εἶνε Ἰυάστηεπι, 

γετῖβεβ 9-12, βιάάδεδη ἱγδηβίτίοη, ομδτ- 
δοίϊοτίβιις οὗ τῆς διιίμοσ, ἔτοπι βεδγοπίη 
τνδτηίης ἴο αθδεςεϊοπαῖς ἐποουταραπιεηΐξ. 
“ Βϑιαγιϊεαά αἰπιοδὲ ὉνῪ ἢΐβ ονη ρῥίοξαγα ᾿ 
Ὧς αβίθδηβ ἴο δββυγα ἴῃς Ἡδῦτγενβ ἴδδὶ 
δε ἰ8 σοηνϊποοᾶ ἰξ ἄοεβ ποὶ τεργεβεηὶ 
τμεῖς ργεβοηῖ σοπάϊείοη. Οἡ ἴδε ᾿οῃίσγασυ 
Ὡς τϑοορηΐδβεβ ἰη τπεῖς Ἰονίηρ οᾶτε οὗ 
ΟὨτίβι᾿β ρεορίε ἃ βεενίῖος αοά Ἴδπποὶ 
ονοτΐοοκ δηὰ ννῃϊοῦ ἰηνοῖνεβ “' βαϊνδιίοη", 
ὙΠεΥ πᾶνε οηἷΐν ἴο δδουπὰ ἰπ ἢορε ἃ58 
αἰγεδλάν {πεν ἅτε το ἴῃ ἴονε, δαπὰ ἴπὸν 
ΜΠ] πὸ Ἰοη ζεῖ Ὀε 5] μι] δηὰ ἱπδηϊπηδῖς 
Ῥυξ 111 τεργοδυςς ἴῃ {μεῖς ᾿ἵνε8 τῆ 6 
ξαῖἢ δπὰ ἐπάυγαηος νος ἢ πᾶνε Ὀτουσῆς 
οἴμεῖβ ἱπίο ἴῃς δηϊογτηεπὶ οἵ ἴδῃς 
Ῥεοπγίβεά δηὰ εἰεγπδὶ δ] 6ϑϑίηρ. 

γες. 9. πεπείσμεθα δὲ... . “ Βυΐῖ οὗ 
γου, δεϊονεά, νγε δὲ ρεγβυδάε τπίηρβ 
τλῖ ἂτα Ὀεῖίες δηά δβϑοςίδιεά συ ἢ βαϊνα- 
τίοη, «δου ρῃ ψε τυ βρεαὶς." ““ ΑἸΑγτα 
δ τῆς ἀὐνίι! βυρρεϑιίομ οὗ δί8 ονγῇ ρἷο- 
ἴυτε (νν. 4-8) οαυ8ε8 ἃ γτυβῇ οὗ δῇεςϊίοι 
ἱπίο δἰβ μββᾶγι" (Πανὶ άβοπ). Ης μιαβίεηβ 
ἴο δββυτε ἴπεπὶ ἴῃδὲ ἣἢς ἀοεβ ποὲ οοῦ- 
βἰάετ ἴπεπὶ ἀροβίδϊεβ, αἰϊμβουρῇ δς 
Ὧ28 ἀεβοτίρεά (ἢεὲ δροβίαϊε οοῃάϊ- 
ἰἴοη ἂπὰ ἄοοῃ. “ΤῊ ϊ8 8 νοῦ [κα 
ϑῖ, Ῥαυ]β ΨΆΥ ΟΥἨ οἱοβίπρ δηὰ βοῆςη- 
πᾷ δηγιβίηρ ἢς πδὰ βαϊᾷ τπδὲ βουπάεά 
ἰοττὶῦ]ς δηὰ ἀγεδάξβι! " (Ρίεγοαε).υ Ολ 
2 Τῇεβδβ. ἰϊ. 13; ΕρΏὮ. ἱν. 20; δ. ν. 
1ο. “Τδε ἔσσῃ [ 1 ἱππρ δ 
ἴδιαι ἴε ντι τες μδά ἔεϊς τηιβρί νίησβ δηὰ 
ονεγοοπλα ἴμ6πὶ᾽" (ν) εβίοοι). περὶ ὑμῶν 
8 επιρμῃδβίβεά, απὰ της υπίχις Με τῆϊ5 
Ἐρίβι16)] ἀγαπητοί ἰ8 ἱπιτοδυςςεά ἴο το- 
ββυσε ἴπ6πὶ δηὰ 8 ἴῃς πδῖυγαὶ Ἴχργεβ- 
βίοη οἵ δίβ ονῃ τεδοιϊίοη ἴῃ πεῖς ἕδνουσ. 

κρείττονα ““ ἐπίηρβ θεῖτετ " τπλπ τΠο86 
δε δᾶ8 Ὀδεπ ἀεβογίδιηρ (πείεπες 1Πἰπιϊτίπ 
τῆς τείεγεπος (ὁ ἴῃς Τοηπάϊείοη, ΑΙ που ρἢ 
ΕΟ ββαγιν ἴξ ἰ8 τηδί ἰν ἴῃ νίενν, ποῦ ἴο 
ἴδε ἄοοπι, δἰ: πουρὴ τῆς σωτηρίας ἱπάϊ- 
οδίεβ ἔπδὶ ἰξ 4180 18 ἰπ νίεν)) ; δπά τϊηρ8 
ἰηάεεά τῆδι 8ο ἔας ἕτοπι δεὶπ κατάρας 
ἐγγύς ἅτε ἐχόμενα σωτηρίας οἰοΞεῖγν Δ]}ϊ1εὰ 
ἴο 8αἰναίίοη. [Γ᾽ Ηδπιεῖβ "'πο τε 188 
οὗ βαϊναϊίΐοη ἱπ ἱϊ.᾽" ἐχόμενα -- πεχῖ, 
ἴτοπὶ ἔχομαι. 1 Ποϊὰ τγϑεὶῦ το, αἄδετζε. 
50 ἰοολιῖν Μαζί ἱ. 38, εἰς τὰς ἐχομένας 
κωμοπόλεις : ἰΘΠΊΡΟΓΔΙΪΪΥ, Αςἰβ χχὶ. 26, 
τῇ ἐχομ. μερᾷ, πετε, ἃ8 ἰπ Ηετγοάοιι, 
Ρίαιῖο, δηὰ [υςίδη, “ Ρεγίδι πίη ἴο,᾽" 80 
Ἡετοά., ἱ. χ2υ, τὰ τῶν ὀνειράτων ἐχόμενα. 
εἰ καὶ ἀπὰ καὶ εἰ ψεπεῖα!ν τεϊδίῃ ἰὰ 
Ν.Τ. τδεὶς ἀϊδιϊποῖῖνε τηεαπίηρβ. - 
ες. 1ο. οὐ γὰρ ἄδικος. . . . “ Ἐοτ 

αοά ἰ8 ποῖ υπείρῃίεουβ ἴο ἔογζεῖ γοῦγ 
νογῖς δπὰ {πε ἴονε "νος ἢ γε βμεννεὰ ἰο- 
ννατὰ Ηἰβ πᾶτρε ἴῃ δὶ γα πικὶπίβιεγεὰ 
δηὰ 5.}}} ἀο πιϊηϊβῖεσ ἰὸ ἴδε βαϊπιβ." Ης 
τεοοβηΐδεβ ἴῃ (πεῖς ΟΠ γίβϑάδη δοιϊν εἶς 8 
(ἔργον ὑμῶν) ἀπά ἰη {πεῖς ρταςείςα! οπδτγὶ- 
τίεβ (τῆς ἀγάπης) τπΐπρϑ8 τΠδὲ ἅτε 85830- 
οἰδιεά νυν βαϊναϊίΐοη, ὃδεοαυβὲ οὐ δ 
͵υβεῖος ἀεπιδη 8 τῶδι ϑιιοῇ βαγνίος 841] 



9--ἰὮ. 

σαντες τοῖς ἁγίοις καὶ διακονοῦντες. 
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11. ἐπιθυμοῦμεν δὲ ἕκαστον 
ὑμῶν τὴν αὐτὴν ἐνδείκνυσθαι σπουδὴν πρὸς τὴν πληροφορίαν τῆς 
ἐλπίδος ἄχρι τέλους: 12. ἵνα μὴ νωθροὶ γένησθε, μιμηταὶ δὲ 
τῶν διὰ πίστεως καὶ μακροθυμίας κληρονομούντων τὰς ἐπαγγελίας. 

ποὶ ὃς ονετοοϊκεά, αοά ν"}} Ὁ]ε88 ἴδ 
Βεϊὰ ννϑίο ἢ αἰγεδλάν π88 γίεἰεὰ γοοά 
τυῖϊϊ. Ης 1] σου 8ἢ ΟΠ γι βιίδη ρείποίρὶς 
ἴῃ ἴποθε παῖ μβανα τηδπήεβιεά ἰϊ. ΤῸ 
δία ἴᾶδὲ μαι 584}} δε ρίνεη. Ολ 
Ἐδρεοίδ!γ ΡΒ]. ἱ. 6. Οη ἴπθ ἀοοίτίπαὶ 
Ὀεαγίηρ οὗ τῆ6 ννογάβ, βεῈαὲ ΤἈοϊυςοϊς ἰῃ 
ἴος. ἴὰ ἰ8 ἱπχηροξδβίδὶς τὸ τμἰπὶς οὗ αοὰ 
Ἰοοκίπρ νἱἢ ἱπάϊεγεηος ὑροὴ τΠοβς ὯῸ 
βεῖνε Ηἰἴπὶ οὐ αῇογάϊηρ ἴμεπὶ πὸ Βεῖρ οσ 
εποουταρεπιοηῖ. τῆς ἀγάπης 
τδε ἴονε ψῃϊοῆ ἐουπὰ εχργαοββίοῃ ἰπ ρεσ- 
δοπδὶ βεινίος (διακονήσαντε!) ἰο ΟὨτίδ- 
εἰδῃβ (ἁγίοις), απά οὐ υνῆϊο ἢ εχδιαρὶεβ 
δ1Ὲ ϑρεοιδεᾶ ἴῃ χ. 34, ννὰβ ἰονε εἰς τὸ 
ὄνομα αὐτοῦ, Ῥεοδιδε ἰξ νγῶ8. ργοσηρίεά 
Ὡοῖ ὈΥ πῖιγαὶ σοϊδιοηβὶρ οὐ ννογ ἀϊν 
αβϑοοϊδεέίοη Ὀυϊ δ ἴῃς ςοπδίεταῦοη ἐμαὶ 
ἴδεν γεγο αοὐβ ς!] ἄγεπ πὰ ρεορῖε. 
εν σι. ἐπιθυμοῦμεν δὲ. . . . ὕου 

δανε τηδηϊξεβιε δαγηςβὲ ἰουε, ουἱἰναῖε 48 
ξΑγηςβεῖν γουγ ἀοῤῥε; ταὶ ἰ8 νας 1 ἀεβίτγε. 
Τῆε τγαπβἰδιίοη βῃου]ὰ τμεγείοσγα ὃς “ Βμέ 
νῈ ἀεδίγε". ἕκαστον ὑμῶν, “ες. οηε 
οἵ γου," ποὲ τηεγεῖν 88 ΟΠγγυβοβίοσγῃ 
ἱβξεεθεσιν πολλὴ ἡ φιλοστοργία καὶ 
μεγ καὶ μικρῶν ὁμοίως κήδεται, ποὶ 
85 Βεγυςε, “Τῇε ροοά βῃερῃεσγά ροεῖῃ 
Αἴϊες Ἴνεῆ οὔς βἰγαγίπῷ β8δεαρ ᾿᾿; δυῖ 
ἀϊγεςεῖγ ἰῃ οςοπίγαϑε ἴο ἴδε νος Ῥοάν 
δηὰ ρεμεγαΐ τερυϊδιίοη οὗ τπ6 Ομυγοῦ 
αὐάτεβοεά. ΤΒς υτίϊος ςουτίδουβυ ἰση- 
ῬΙ1Ιε5 ἴπδὲ βοπῆε αἰγεδάν βδοννεά ἴῃε Ζεδὶ 
ἀεπιδηάδεά ; Ὀχϊ 6 ἀεδβίτεβ παῖ εαςἢ ἰη- 
ἀϊνιάυα!, ἐνεὴ ἴποθε ψῆοβε οοπαϊτίοη 
τοπηρίεὰ ἴῃς ἐογεσοίηρ ννδγηΐηρ, ββουϊά 
51 [Ποτηβεῖνεβ. ΠΥ Βεηρε δ “ πο 

πιοάο, αἱ δάπυς [δοϊδβεῖβ, ἰῃ ςοτηπιαηὶ ᾿", 
τὴν οὐτὴν ἐνδείκνυσθαι σπουδὴν . .. 

υς. Τῆς βᾶσῃηςες εαγπεδὲ αἰ βεηςς 
[σπουδή ἰπ εχᾶςὶ ορροΞβίεοη ἴο νωθροί οὗ 
ΝΟ ΙΣ, νἱ, 12] Βίοἢ πδά Ῥεεῃ ρίνεη ἴο 
Ἰονίπρ πιίηϊβεζίεβ, με ἀεβίγεβ ἴμεν βδουϊά 
πον δχθτοῖβε ἰοννασάβ ἃ οοσγεβροηάϊη, 
Ῥεγίεςξπεββ οὔβορε---ἃ πορε ψῃϊςἢ 8ῆοα! 
Οηἷν ἀϊξαρρεασ ἰη (τυϊτίοη. πληροφορία 
“δὶς ποη δϑβὲ οογέέναο, βεὰ ἐν ῤίδέϊο δῖνε 
εοπϑιεαίξέο, ηὰ0 βεπδὰ πληροφ. Παδ6- 
τηῦβ, ΟΟΪ. ἰϊ, 2, δέ σ᾿ ὙΒεβδ. ἱ. 56, πληρο- 
φορεῖν 2 Τίτη. ἱν. 5, 17 (ἀτοῖὶι8). 
ΑΙἑοσά ἰῃβίβιβ (δὲ {πε βυδ)εοῖΐνε βεῆβε 
οὗ τῆς ννοτά [8 υηϊίοτπι ἰπ ΝΙΤ. δηὰ 
τθετείοτε ἰγαηβ᾽δίθϑ "τῆς Α1}} ἀββυγάηςε ᾿". 
Βαυῖ τῆς οδ]εςτίνε πηεδπίη, “ σοπιρὶεῖε- 
Ὡφε8,᾽" Πεγίδ ΠΥ δυϊῖβ ΟἹ. ἰϊ. 2 πᾶν τὸ 

πλοῦτος τ. πληροφορίας τ. συνέσεως 
πὰ ἰ8 ποῖ υπηβυϊδῦϊα ἰῃ Ἡδςῦ. χ. 22 ἀπὰ 
1 ὙΒεβ8. ἱ. 5, ΨΏΠ6 τἴΒς νεῖ πληροφορεῖν, 
ἂι Ιελϑὲ ἰῇ βοῆς Ῥαββαρξὲβ, 88 2 Τίπ). ἱν. 
5, δᾶ8 λῃ οδ᾽εςτἷνε βεῆβε. ἷ ἷπ 
186. «ςαβ8εὲ δείογε 8, ἴὩε οπς τηξαπίηρ 
ἰηνοῖνεβ ἴῃς οἴδεσ, ἴοσ, δ8β ΝΝν εἶββ ὨἰπηβεὶΓ 
ΒΆγ8, Ὦορε ἰδ ΟἿἮΥ ἴβεη νδδὶ ἰξ ουρῆι ἴο 
δὲ ψ»Πεη ἃ [}]] ςετίδίπιγ οἵ Ἴοηνίςτίοπ 
(εἶπε νοῖϊς ]εδεγζευσυηρβρεν ββμεῖ) δς- 
Τοπιραπίεβ ἰϊ. ες δῖίϑο ανίάβοῃ, ννῆο 
ΒΑΥΒ “Πιΐπεβ8 οἵ 11} ἀββυγάηςς οὗ ἔδί τῇ 
δηὰ δορε ἰ8β ποὶ δηγιπίπρ ἀϊβείποι ἔτοπη 
ἔα ἀπά μορβ, ἱγίπρ ουϊδίἀς οἵὁἨ τεπὶ 
δηὰ τὸ νυνί πεν τλᾶν ἰεδά ; ἰξ ἰ8 ἃ οου- 
ἀϊείοη οὗἩ ἐδ δὰ πορε τβεπιδβεῖνεβ, τἢς 

ες οοηάϊτίοη ᾿. ἄχρι τέλους ιῃς 
ορε ψᾶβ ἴοὸ Ὅε ρεγίεοξ ἰῃ 4υλιν δπὰ 

Ψγ)Ὰ8 4150 ἴο Ὀς σςοπίϊηυοιυβ “10 {πε οηά," 
ἦνδ, ὙΠῈ} 11 Βαά δοςοιιρ ϑῃεὰ ἰξ8 υνογὶς 
δηὰ ὑγουρῶϊς {πεῖ τὸ ἴἢε δη)ογηηεηὶ οὗ 
ννμδῖ 88 βορεὰ ἴοσ. Τῆς ψογάβ διϊδοῃ 
τθεηλβεῖνεβ 10 ἐνδείκνυσθαι σπονδήν. 
ει. 1:2. ἵνα μὴ νωθροὶ σθε: 

μδῖ γε Ὀεοοπια ποῖ δἰ υρρίβη," “ὃς 
ποῖ, πηῖϊ8δε8β ἴδε ἤἥπε ἀεϊϊοδον οὗ τῇς 
νυτίϊεσ " (ΑΙ ογά). “ Τῇῆε γένησθε, ροίπι- 
ἱπῷ ἴο ἰῆες ἔξαγε, βίδπἀβ ἱπ Ὧ0 Τοπίγα- 
ἀἰςτίοηυ ννἱἢ γεγόνατε δὲ ν. 1:1. ὙΠεῖε, 
πὲ βυρρίβῃπεβθ οὐ τῆς ἰηϊε! ες ᾿νᾶ5 

κοῦ οὗ; Βετζα, ἰξ ἰ8 8 Ὁ Ρ  ἼΒῃπεβ8 ἴῃ 
δε ταϊδίηίηρ οὗ ἴῃς ΟὨγίβεϊδῃ Πορε ᾽᾿ 
1 ὔπεπηδπη). 5|υρρίδῆπεββ νου στεευϊς 

16 {μὲν ἀϊά ποὶ “" τηδηΐϊξεδε ἀϊέρσεπος ".. 
μιμ' δὲ τῶν . . .: “υξ ἰπιτίοτβ οὗ 
ἴποβε πο, τπγουρ (δ ἀπά ραιίεης 
ΨΑι ησ, ἂτε ποὺν ἱπμεγτίηρ ἴδε ρτο- 
τηῖβεβ . Τῆς ροβίεῖνε δβρεοῖ οὗ τῇς 
οοηδαςὶ ἴπαὶ βῃπουϊὰ δοσοπηρᾶπυ οὐὶ- 
ναϊΐοπ οὗ ἢορε. ΤΏΘΥ νεῖε ποῖ τῆς 
Βιϑὲ πο παὰ Ἰδυποπεά ἱπίο ἴπαὶ ἃρ- 
ῬΆΓΕΠΕΥ βἤογοῖεβ οοεᾶη. Οἰδμεσβ δ6- 
ἥοτε ἴπεπὶ Ππδὰ ογοβδβεὰ ἰξ, δπά ἰουηὰ 
8011ἀ Ἰαπά οὐ ἴδε οἵδε εἰάε. Τοῖς 
τε τδηΥ νὯο ἃζε [αν ἀεβογίρεὰ 88 
κληρον. τὰς ἐπαγγελίας. ᾽ν Πεῖπετῖ Αἰΐνε 
οὐ πὸονν ἀεδᾶ, πεν πᾶνε δηΐεσεᾶ οἡ 
Ῥοββεββίοη οὔ παῖ ροοὰ τπὶπρ Ὡς ἢ 
ἴδεν οουἹᾶ ποῖ βεὲ Ὀυϊ νος ἀοὰ δά 
ξέοππρεῦ. ΑΙ ογὰ, ἀρρδγεηον [Ο]]οννίηρ 
εἶτοβ, ἀδηΐεβ ἴδδι κληρονομούντων οΔῃ 

τοδδῃ “" ΨὴῸ ἅτε ἱπποσιείη ρ," δηὰ γεπάεγβ 
ΦΜὮῺΟ ἃ1ὰ ἱπμεσίύοσβ ᾽ς, Τὸ μῖ8 οοη- 
οἰυβίοι πε ἰ8 ἰεᾶ, ἃ8 α'5ο Ῥεῖγος, ὃὉγ ἴδε 
ςοπδίἀεσδίοη ἴδδὲ ἰῃ ς. χί. ἴξ 18 βαιὰ οὗ 
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ἁ Θεα. χί!. 13. ὁ Τῷ γὰρ ᾿Αβραὰμ ἐπαγγειλάμενος ὁ Θεὸς, ἐπεὶ κατ᾽ οὐδενὸς 

δ δι χα εἶχε μείζονος ὀμόσαι, 
τό, 17; 
Ῥε. ἐν. 9: λογῶν εὐλογήσω σε, καὶ πληθύνων πληθυνῶ σε ᾿- 
[μὰς. 1.73. 

ὥμοσε καθ᾽ ἑαυτοῦ, 14. λέγων, “Ἦ μὴν εὐ- 

15. καὶ οὕτω 

1ΤΚΆ. ἴω ΚΙ", αἱ ρῖες πὰ τεεκ ἔδίμετβ ; εἰ μην ἴπ ΦΑΒΌ ἜΡ, 17, 23, 31, 47", 
71, 137; εἰ μη 'π ΟὨΡΙ,τοη, ἃ, ε, (ν, νξ.» Απιδγ., 
δῖ εἰ μήν ἰβ ἃ σοττιρὲ ἔοτπι γεβα πο ἔγοτι ἐπε πιϊχίυτε οὗ ἴπ6 οἰ δβείςαὶ ἧἦ 

ἰηΐοη 
μήν ληὰ 

Ῥείπιδβ. μπὲσί. ΒΙεεἷς ἰβ. οὗ 

της Ἡεὑταϊζίηρ εἰ μή. Βυὲ Πείδεπιαπη (Ν᾽ 6 Βίδείςἐμά., Ρ. 34) αὐάυοεβ Ἔχαιηρ[ 68 οὗ 
αἰ μήν τοι ἴῃς Ραργτὶ, ννΒίο ργονε ἴμδὲ ἰξ ἰ8 ποῖ ἃ πιογοῖν Βἰ δ] ἰςαὶ ἔογπι. 

Αδγαδδηιὶ ἀπά τς οἴδμες Βεΐοεβ οὗ (δι τὮ 
ἰδὲ πεν ἀϊά ποὲ τεςείνε ἴπῈ ῬὈγοπηῖβα. 
Βυῖ ἰτ ἴβ αἰ80 ἱπάϊςαϊεὰ ἰῃ ἴπε βᾶπὶα 
Ρᾶββαρε ἴπδῖ ὃν τς οοτηηῷ οὗ ΟὨγίβι 
τε διΐπεββ οὗ ΚΑ Ῥτοχηῖβε ννὰβ {1 ]16ὰ, 
Ιε νν88. οἠἱγ “ νἱπουϊ 8 οὗἩ δα. ΟὨτίδ- 
εἶδαπ ρεγίοά τὲ {πε ραϊγίδγομββ ννεῦα 
ἱτηροτίες, ὙΤβοβε ψῆο δῖῈ ῥγεβεπεν 
δη)ογίης ἴδε ρῥγοπιίβεβ διἰδἰηθὰ {πεὶς 
Ρτεβεπὶ νἱοίοσυ δπὰ ἴον, διὰ πίστεως 
καὶ μίας. Νεροεβϑασίϊυ, 18εν 
Βιβὲ παά τὸ δεῖϊίενε τς ΡτοπΊβεβ, δυΐ 
(Δι μδά το ὃς ἰοἰοννεὰ ἃρ ὉΥ Ῥαζίεπι 
νδϊτίηρ. ΑἸ ογὰ ἱγδηβϑαῖθο ροθ. Ὁγ 
“ἰ βρηδυγάποο," δῖ τϊ8 ννοτά γαῖποσ το- 
Ρτεβεπὶδ ὑπομονή, ννἢϊϊῈ μακροθ. ἰπάϊ- 
οδῖςεβ ἴῆς Ἰοηρ-ἀταινπουῖ ρῥϑείεηος νυν ἢ 
ἰ8 ἀεπιαπάςἁ Ὦγ μορε ἀεζεστεά. 

γν. 13-2.0. Ἐδδβουβ ἔος αἰ] ρεπον 
ουεϊνατίπς ἢορε δπὰ Ἵχογοϊ βίην ρδίίεηςε, 
τὰυβ δεοοπκίηρ ἱπιϊϊδίοτβ οἵ ἴῇοβε 80 
μᾶνε ρδιίεηεῖν ψναιϊεά ἔος τῆς ΠἸ ΒΙπιεπὶ 
οὗ τῆς ρῥγογηΐϑεβ, ἴῃ 6 τεᾶβοῃβ δείηρ (ἢδὶ 
οὐ πα8 τιδάς ἴῃς ἔδιϊαγα οἵ τῇς ῥτο- 
ταῖβαϑ ἱπηροβδβίρίεα, δπὰ παῖ δἰτοδὰν 
7εβϑὺ8 Π8 ραβϑεὰ νἱτπῖπ τπ ς νεῖ] 85 οὐζ 
Ἰθιοτθηῆοῦ, τ γὰρ᾿Αβραὰμ ᾿ 

6τ. 13. Τῷ ᾿Αβραὰμ. . . . “Εοτ 
ψ ἤθη αοά βὴ γαρόίουονα το ΑὈγδπδηι, 
βίῃος δε οουἱά βυνᾶγε ΌΥ ποτὲ ρζεδίεσ, 
Ης εννᾶῖς ὃγ Ηἰπιβεὶῖ, βαγίηρ. εἰς." 
Αὐγαῆδπὶ ἰ8 ἰηϊσοδυςεὰ δεσαυβα ἴο δἰπὶ 
τᾶ πιδὰς ἴῆς διπάδπχεπίαὶ ἀηὰ ςοπλργα- 
Βεηβῖνα ῥγογμίβα (οἷ [υυκε ἰ. 73, ἀπά 6Δ]. 
111.) ΒΟ ἢ ἱηνοῖνεά 411 (πδὲ αοάὰ ννᾶβ 
ἐνοσ ἴο δεβίον. Απὰ ἴῃ ΑὈγαῆδτι ἰξ 5 
8εεη ἴπδὲ τῇς ῥγοπιῖβα 8 βεουγα, δῖ [Πδὲ 
ΟὨΪΥ ὉΥ Ῥαιίεπι ννδιτίηρ οἂπ ἴὶ δε ἰη- 
Βειιιεὰ, [ε ἰδ βεουγα θεοδυβα αοά 
ΡΙεάρεά Ηἰπιβεῖῦ ἴο ρεγίοτπῃ 1, Τῆς 
Ῥιοπιῖβε σείετγεὰ ἴὸ ἱπ ἐπαγγειλάμενος 
566 πὶ8 ἴ0 δε {πὶ πο 488 σοπβτηηςὰ 
ὉΥ δηῃ οδιίῃ, δπά ψνῃιοῖ ἰβ γεοογάβὰ ἱπ 
αεη. χχί!. τό-18, κατ᾽ ἐμαυτοῦ ὥμοσα 
κιτιλ. Βυϊῖ ΝνΥεβίοοιι ρῥγείεγβ ἴο οοηβίθγ 
ταδξ ργενίοιιβ ργοσηΐβεβ ἀγὸ γοΐεγγαά ἴο, ἃ8 
ἴη αεη. χίϊ. 3, 7, χίϊ. 14, χν. 5, χνὶϊ. 5. 
ὙΠε δογῖβε ραγίςῖρίες ἔπαγγ. δάπ)ιβ οὗ 
εἰἴδες σοπϑιγαοτίοη, ἐπεὶ κατ᾽ οὐδενὸς 
“.... ὀμνύω [ο]ονεὰ ὃγ κατά 45 ἴτε- 
ἀυεπεν ἴῃ οἰαβϑίοβ (Ατίϑε,, Τγορϑ, 94) 

δηὰ 1,ΧΧ, 188. χῖν. 23, Ασῃοβ ἰν. 2, νἱϊῖ. 
7, Ζερῇ. ἱ. 5, Μαίῖ. χχνΐ. 63. 866 τείες- 
εηςαβ. εἶχε. . . ὀμόσαι, ἃ οἰδεδίοδὶ '58 
οἵ ἔχειν τοι Ἡοχηει ἀοιννηνναγάβ, “ ἴὸ 
δᾶνα πιεᾶῃβ οἵ ῬΟΨΕΙ ἴὸ ἀο,᾽" ““ἴο ὃς 
ΔὉ]ε", ὙΠ ρτεδῖε ἴῃς Βείηρ βνογῃ 
Ὁγ, ἴδε δυγεσ [86 ῥτοπιῖβε. Οὐ ἴυοη- 
δἰηυβ, δὲ 5μδὶ., ς. τό, ου βυνεασζίῃρ ὉγῪ 
ἴποβα ψῆο ἀϊεά δὲ Μαγδαίποῃ. οσε 
καθ᾽ ἑαυτοῦ, Πονν τΠ8 οΔἰἢ νν23 φίνεη, 
ἃπὰ ἢον ἴδε Κπον]εάρε οὗὨἩ ᾶ ἰξ ννᾶβ οοη- 
νεγοᾶ ἴο πιεῃ, [818 ΓΕ ἄοεβ ποὶ 88γ. 
Βυῖς ἴἰξ ννγᾶβ βοπιεῦον σοηνεγεὰ τὸ [δα 
ταὶηά οὗ Αρεδῆδπι ἴδε ἴῃς (υἸ Π]τηεηῖ οἵ 
τηῖ8 Ῥτοπιῖβε νγὰβ θουπὰ ἃρ ννἱἢ ἴΠ6 11Ὲ 
οἵ αοἄ; τἰδδὶ ἴὶ ννδβ 30 ἱπιρΙςαίςὰ ννῖτῃ 
ΗΪΐδ ρυγροβεβ πὶ αοά οουά 45 ξοοῃ 
ςα886. ἴο ὃς, 88 ποερίεςϊ τῇς (υἸ]τιεπι οὗ 
ἰϊ, υΐηρ 45 ἰξ ἀϊά αἱ τῆς τοοῖ οὗ δ]] 
ξυσίμες ἀενεϊορηηεπι, ἀπά πιαγκὶπρ οὐἱϊ 
ἃ5 ἰξ ἀϊά τῆς ἴσὰς επὰ ἔογ ννϊοῃ τῃς 
ννοσϊὰ εχίβιβ, ἰἰ βεειηεά ἴο θεὲ Ῥουπά υρ 
ἢ τῆς νεῖν Ρεὶπρ οὗ αοά. Ῥαυ 8 νὰν 
οὗ εχργεβϑίπα ἃ βἰπχῖας ἰάεα 18 τῆοσε σοῦ- 
δτυουβ ἴο οὔζγ ννᾶγϑ8 οὗ ἰοοϊκίη δ τπίπρε, 
“7. 4 Οος. 1. 2οὅ. ΩΓ. ῬΠΙο᾿ 8 ἀϊβουβείομ 
ἴῃ ες 1 ορ. ΑἸίερον., ᾿ἰϊ. 72, 3. 

Νεῖ. 14. Τῆς οδῖθ:. τὺῦηβ εἰ μὴν 
εὐλογῶν εὐ σε... ... “Βϑυτγεῖν 
δΙεββίη 1 1] 0658 τπες, δπὰ τυ. 
ῬΙγίηπρ 1 ν]] παυϊρῖγ πες." “ 5εη- 
ἴεηςεβ ννϑίοῃ ἀεηοία αββυσᾶποε.... γα 
ἰῃ οἰββίοδὶ ασεεῖκ ἱπισοάυςεὰ Ὁγ ἧ μήν, 
ΜὨΙΟΝ ἴπ τὰς Ἡεϊ]δηϊβιῖς δἀπὰ Ἐοπιδη 
Ῥεγίοά 18 βοπηβῖπχεβ νυττεπ ἱπ ἴπε ἤογη) 
οἵ εἶ (ασσεης ὃ) μήν ; 50 ἰπ ἴπε υΧΧ ἀπά 
ἴῃ 4 ᾳυοϊδιίοη ἔτοπι ἰξ ἰη ΗδΌ. νἱ. τ4᾽" 
(ΒΙ4588, ὅγανη., Ὁ. 260) ; δπὰ οἷ, ]αππδτγίβ, 
Ἡΐδέ. Ονεεκ Οτανι., 2055. μήν ἰβ υϑεὰ 
ἴο Ββιγεηρίπεη δδβϑενεσδίίοη, βυ δον 
τιεγείοσς ἰπ οδίθ8β.0. Οη ἴδε ετηρῃδῖὶς 
Ῥαγιϊοὶρίς ἢ ἱπηϊεδιίοπ οὐ τδε Ηεῦτγεν 
ὐοβοίϊυϊα ᾿πβηϊῖνα, 8εεὲ ΔΊ Πεσ, 860. 45, 
8, Ρ. 445. Τῆς οδίῃῃ ἤεῖε οἰϊεὰ νγὰ8 ἃ 
Ρτοπλδ8ε ἴο δίεββ τηδηκίπὰ, ἃ ργοπιῖβε 
τπαᾶῖ τπγουρἢ 411 Βιβίοσυ Οοά᾽β στδςίουβ 
Ῥυγροβα ῃπουϊὰ συ; παῖ, ἰεῖ πᾶρρεη 
ναὶ πυίρῶς, αοὰ νουἹὰ τϑάδεπὶ δηὰ 
8685 ἴῃς τνοτὶὰ. 
γε. 15. καὶ οὕτω μακροθυμήσας ... 

““Δδηὰ τῃυ8 Πανίπρ ρδιίίεπεν ναῖε Πα 
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μακροθυμήσας ἐπέτυχε τῆς ἐπαγγελίας. 

κατὰ τοῦ μείζονος ὀμνύουσι, καὶ πάσης αὐτοῖς ἀντιλογίας πέρας εἰς 
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τό. " ἄνθρωποι μὲν ' γὰρ ε Εχοά. 
χχίΐ. τα. 

βεβαίωσιν ὁ ὅρκος" 17. ἐν ᾧ περισσότερον βουλόμενος ὁ Θεὸς ἐπι- 

δεῖξαι τοῖς κληρονόμοις τῆς ἐπαγγελίας τὸ ἀμετάθετον τῆς βουλῆς 

1 Οπς μὲν ν ΑΒΌ"Ε"Ρ, 47, ἀ, ε, ἢ, να. ; ΤΕ. ἴῃ ΟΠΞΕ ' ΚΙ, δἱ ρίες, Οορ., 
Αεἴι., ΟὩς., τ πάγει. 

[Αθγαβδγ) οδιδίπεά ἐπε ργοσηΐβε ". οὕτω, 
ἷῃ τἢδ8βε οἰτουπηϑίδποοσβ; ἰδδῖ 8, τυ 
Ὁρο]ά Ὀν ἃ ργοπιῖϑε δηά δὴ οαἵῃ. Τῆς 
οδῖϊι νναγηδὰ ἢἰπὶ οὗ τί]. [ἐ ψουϊὰ ποῖ 
δᾶνα Ὀ6δ φίνεη δὰ τπε ργοπιῖβε Ὀδεη ἃ 
εὐδίηρ οπὲ οσ δὰ ἰτ δδεη ἀεβεηεά ἔος 
ἱπυιταθάϊαις ἔα] πιεηι. μακροθυμήσας, 
δανίηρ ἰοπρ Κερὲ ὕρΡ δί5 οουτῆβε δηά πί8 
Ὦορε. εἶδυ [ο]οννεὰ ἀεῖαν ; ἀϊδαρροίηι- 
ταθηὶ ΤΟ] οννεά ἀϊβαρροίηιπιεηι. Ηδ ννᾶβ8 
ἀτγίνεη οὐ οὗ με ῥγοτηἰβεὰ ἰδηά, δπὰ ἃ 
Ὀαγγεη υνἱΐε τπιοοκεὰ τῆς ἕορε οἵ ἴδε 
ῥγοπιιβεά βεεά, Ὀυϊ ἢς νναἰϊεὰ εχρεςίδηι, 
δηά αἱ ἰεηρι ἐπέτυχε τῆς ἐπαγγελίας, 
ἴος δ: πουρὴ ἰὲ ννᾶβ ἔσις οὐ πίτι, 88 οὗ 
τῷ Ο.Τ. 58αἰπίβ, τ δε ἀϊά μι οδίαίη 

ς ρτγοπιίβε, λαβόντες τὰς ἐπα- 
γγελίας, χί. Ἷν οὐκ ἐκομίσαντο τὴν 
ἐπαγγελίαν, χί. 30], δυῖ οουϊᾶ ΟὨΪγΥ 
νᾶνεῈ 88 πδηᾷ τὸ ἰξ δηὰ βαϊυῖϊς ἱξ 
αἱ ἃ ἀϊδίδπος, γεῖ τῆς ἱπίεϊ2] δ] πηθας 
Ὧε ἀϊά 8εἐ6 λπά νγδβ ςοπιρεπβαιθὰ ἴογ δἱΪ 
διῖβ νναϊεἰηρ ὈῪ βεείπς τε δερίπηΐϊη 8 οὗ 
ἰδδι ρστεαῖ Ὠιβίογυ Ψῃϊοἢ τὰ οἡ 10 ἴδς 
φοηϑυτηπΊδίε ροσίογημδποε οὗ ἴῃς ργοπιίβα 
ἰπ ΟἸγίβε, ΒΙ θεῖ δηά Βεπάδ]] υπάἀεγβιδπὰ 
ὉΥ ἐπέτυχε . . . “" οδιαϊπεά ἔγοπι αοά ἃ 
Βερδλϑς οὗ ἔαϊατα οἰ βίπεν" δηὰ ποῖ τῆς 
τῆίπρ ἰἴ5ε11. Βαὲ ἰπ τΐβ οα8ς - 
σας ννουϊά ὃς ἱττεϊεναπί. ἰφεο μα 
νψαῖϊ ἴος τῆς ῥγοπιίβε, ὰϊ ἔοσ 18 ἔ18]- 
τηεηῖ. 

γεσ. 6. ἄνθρωποι γὰρ, κιτιλ. 
τλεπ δνκας Ἐν τῆς στεδίεγ᾽᾿ Τῆα ρῥτο- 
ςεάυτε οὗ αοἂ ἴῃ σοπβειτηίπρ ΗΒ Ῥγοπιῖβϑα 
ὉΥ δῃ οδίῇ ἰβ8 ᾿υβεῆεαά ὈΥ Ππυτηδη ουβίοπι, 
ἃηὰ {πε σοηῆάεπι πορε ᾿νῃϊοῦβΒ Οοά᾽ δ 
οδιῇ νναιταπὶβ ἰ8 υβιπεὰ ὃν τἴἢς ἕλοι 
δαὶ δνεὴ ἃ πυπιᾶπ οδίϊ επὰβ ἀδδαῖα. 
ἄνθρωποι τεῖΐετβ Ὀδοίς ἰο ὁ Θεός οἵ νετ. 
13 δηὰ ἐοσνγαγὰά ἴὸ νεῖ. 17. τοῦ μείζονος, 
Βἰπὶ ΨΏΟ ἰ8 ρτεᾶῖεσ ἴπδὴ ἴῃ ρδίβοῃβ 
ἰακίπς τπς οαἰὰ, τῆς ἰάδξα οὔ δῃ οδιῇ 
δεΐηρ ἴμαι ἃ ξδίρβες δυϊποιίευ ἰΒ ἀρρεαϊεὰ 
ἴο, οἣς οἵ ἱἰηνιοΐδο᾽ε τὰ ἀπά ροννοῦ 
ἴο οπέογος ἴϊ. καὶ πάσης αὐτοῖς... 
“δηὰ οὗ 8}} ραἰηβαγίῃρ ἀιοπρ ἴῃδπὶ Δἢ 
οαἵῃ ἰβ δῃ επὰ ἔογ οοπῇῆγηδιίοη "". “Τῆς 
οδῖθδ πᾶβ ἵἴνο ταβϑυὶ8 ποραῖϊίνε δηὰ 
Ῥοβίεῖνε ; ἰξ ΗΑ ΠΥ 8ῖορ5 41] οοπισαάιςτίοη; 
δηά ἴἴ 6β:8015}|68 ἴπαὶ Πίος ἰὲ δἰεεβεβ "ἢ 
(ννεβέοοι). Οη βεβαίωσις 45 ἃ ἰεοπηΐς4] 

“ΦΈΟΣς 

ἴεγῃη, δε6 ᾿εϊββιηῆδηη, Βίδί. δέμαϊες, 
Ῥ- 104. ἀντιλογία ἰ8 τεηάετεά ὈγῪ 
“ βίγί ἐς "ἴθ ΑΟΝ., δηὰ ὈΥ “ ἀϊβραϊε " ἴῃ 
ἘΙΝ.; δηὰ τῃῆϊ8 τηεδηίηρ ἰβ ἰουπὰ ἱἰπ 
Ἐχοά. χνὶ. τό; Ὀδυϊ. χίχ. 17 οἱ δύο 
ἄνθρωποι οἷς ἐστιν αὐτοῖς ἡ ἀντιλογία. 
Βυῖ ἰπ (δὲ οΟἴμεὶ ἰμβίβποεβ οὗ ἰϊ8 υ86 
ἱπ ΝΙΤ., Ηςῦ. νἱΐ. 7, χί!. 3; 1, χί,, ἰξ 
8ιᾶ8 ἴῃς πχεαηίηρ οὗ “ ςοηίγαάϊοτίοη ᾿ οτ 
“ μαϊηβαγίπρ". ϑ8ὸ αἷβο ἰῃ Ῥοϊγδὲιβ 
Χχνὶ!. 7, 4: πρὸς δὲ τὴν ἀντιλογίαν 
ἀνίσταντο πολλοί. [τ ἰβ [8 86η86 
ΜΏΪΟΝ 5υ}18 (Π6 οοπίεχε ἤδγα, 45 ἰξ 15 
ποῖ ἃ σοἰγίε Ὀεΐνεεη ἀαοἀἁ πὰ τηδη 
ΜΟΙ ἰδ ἴθ αυεβιίοη. Βεβίάεβ, εἰς 
βεβαίωσιν 8 τηοῖς ςοπρταουδ νυ τὨϊθ 
ταελπίηρ. Ὅῆς πιεδηΐπρ ἰ8β τῃδῖ ψἤεη 
οπ6 πίη ἀϊδβριΐϊεβ ἴῃς δβϑοσίίοη οὗ 
Δποίμοσ, Δῃ οδῖῃ ρυΐϊβ Δη επὰ ἴο ἴδε 
ςοπίγαδιςιίϊοη ἀπὰ δεῖνεβ ἔος Ἴοηῆς- 
τηλιίοη. 80 δανίάβοῃ, ννεβιοοῖι, νν εἰβ5, 
εἴς. ᾿ πάσης ἰ8Β αὐάδεά ποῖ το ἰηάϊςαϊε 
ἴῃς υηΐϊνοτβαὶ ἀδέεγεπος ραὶὰ τὸ ἴπε οδῖδ 
(ΒΙεεἰ, θα τε σοπιρ᾽εἴεπθβθ οὔ ἰὲ8 
οἴκοις ; πο τοοπὶ ἰ8 [εἴς ἔος ςοπιταἀϊςιίοη. 
ὁ ὅρκοᾳ ἴῃς ρεπείς δγίίοίε, δεβϑὲ [8Π8- 
14Δ'εὰ “4η οδίῃ". πέρας δὴ εηά οἵ 
Ἡϊταῖε, 48 ἐπ Ρ8. οχίχ.οῦ, πέσης συντελείας 
εἶδον πέρας; ἀπά ΡΒ. οχὶν. 3 τῆς μεγ- 
αλωσύνης αὐτοῦ οὐκ ἔστι πέρας. εἰς 
βεβαίωσιν αἰπιοβῖ ἰπ τε τεςῃπίοδ) 8688 
οἵ ἃ ρυλιαηῖεθ. ὅ6ες Πεϊββιηδπη ἰηΐεῖ- 
εβεϊπρ ἱγεαϊπεεπὶ οὐ τῇΣ ψοτὰ ἰπ 
Βιδείςἐμά., ΡΡ. τοο-ο4. Οπ τῇς νεζβε 
Οαἰϊνίη τελαῖκβ: “δίς ἰοοὺβ ἄοςεῖ 
αἰϊφααδπὶ ἱπίθεγ Ὁ γίβιίαποβ 7 υτγὶβ) υγαπὰι 
πὶ ε88εὲ ἱεριτπιυτη. (μο οὔϑεσ- 
νδηῃάυτῃ εβὲ οοηῖγα Βοπιίη68 ἕλη δίϊςοβ φαΐ 
τερυΐαπι βδηοῖς ἡπγαηάὶ, χυαπὶ Ὠευ8 ἰερα 
δι ργδεβογίρϑίξ, δεπίος δυτοράζεηιϊ.᾿ 

γες. 17. ᾧ περισσότερον. . .. 
“ ἈΝ εγείοτα αοά, Ὀεΐπρ πηιϊμάεὰ πιογα 
Δουηάδηον ἴο ἀεπιχοπβίσαϊε ἴο [πε Πείτβ 
οὔ τμε ργοπιῖβε ἴδε ἱτητιυ δ ὈΠν οἵ Ηἰ8 
Ῥύτροβε, ἱπέεγροβεδ σῖτα δὴ οδίῃ." ἐν 
ᾧ--διὸ ({μεορῖμ, ἃπά 8εε ᾿Υΐπεσ, 484. {ἰ 
ταῖρι τεηάετεά ““αὐδὯε οὐαὶ ἰΐα 
βἰπι," οὐ “τπῖ8 θεὶπρ 50. Τῆς οδίῃ 
μΒανίπρ δπιοῆρ πιῆ τπἰ8β σοηνίποϊηρ' 
Ροννεσ, αοάὰ ἀϊβγεραγάβ ἴῃς ἴπβυε ἱπιρ!ϊεά 
ἴῃ δὴν ἀουδιὶ οὐ Ηἰβ8 ννογὰ δπά ςοπάε- 
βοαπάϊηρ ἴο υτηδη ἱπῆγμντΥ σοπῆγη5 
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αὑτοῦ, ἐμεσίτευσεν ὅρκῳ, 18. 

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥ͂Σ γι. 

ἵνα διὰ δύο πραγμάτων ἀμεταθέτων, 
ἐν οἷς ἀδύνατον ψεύσασθαι Θεὸν, ἰσχυρὰν παράκλησιν ἔχωμεν οἱ 
καταφυγόντες κρατῆσαι τῆς προκειμένης ἐλπίδος “ 10. ἣν ὡς ἄγκυραν 

Ηἰδβ ῥγοπιῖβε Ὁγ δὴ οι, περισσότερον 
πευίες δάϊεςιῖνε ἔοσ δάνεσγῃ (11. 1) 18 ἴο ὃς 
ςοπβίγυιεὰ νι ἐπιδεῖξαι, ἴῃς τηεξαπίησ 
οὔ ἴῃς ςοπιραγαῖνε δείπρ “ ἀδυπάδπεϊαβ 
αὐυᾶσῃ 8 πε )υγαπιεπίο ἑδοίυπι νἱἀετεῖυς ᾿"᾿ 
(Βεηρεὶ). ΚΑΙΡΣΟΥ τεηάετθ ὈῪ “εχ 
δρυπάληιι," δηὰ οἰϊεβ Ῥῃϊΐο, θὲ Αὗγα- 
λανιο ς. 46 ψἤεῖε ἴῇς ψογὰ οἵ σοά 
8 βαϊά το Ῥεοοπιε Δπ οδίῇῃ, ἕνεκα τοῦ τὴν 
διάνοιαν ἀκλινῶς καὶ παγίως ἔτι μᾶλλον 
ἣ πρότερον ἐρηρεῖσθαι. τοῖς κληρονόμ- 
οἷς, ποῖ εχοϊυδῖνεῖ, τς ΟΤ᾽ ποῖ ὃχ- 
οἰυδίνεῖγ ἴπε ΝΙΤ. Βεῖγβ, πεῖῖμες [εν 
ποσ αεπιῖεβ, θυ ἃ] ; δες ἰχ. 3, ἀηὰ Οἱ]. 
"ἢ, 2ς. τὸ Ὃν τῆς βονλῆς 
αὐτοῦ, ἴπε ὑποπαηρεδδίς οδβασᾶαςῖε οὗ 
Ηἴἷβ ρυτγροβε. [ἀμετάθ. 3 Μδες. ν.Ι, 12; 
Ῥοϊγδίυβ τυῖτἢ ἐπιβολή, ὁρμή, διάληψις. 
Ἐοτ υβε οὗ Δἀὐεςεῖνε δες ἔοπι. ἰΐ, 4, νἱ 

ΣΌΣ Οοσ. ἱ. 25, εἰς, ΨΝίπεσ, Ρ. 2094.] 
σίτευσεν ὅρκῳ, μεσιτεύω, Ὀεϊοπρίη, 

ἴο ἰαῖες ατδεῖ, “ἴο δἂςὶ 8 πιεάϊδίοσ," 
Ὀυϊ βοπιειϊίπηεβ υὑβεὰ ἰγαηβί νεῖν “10 
περοῦαις,᾽"" δἃ5 ἱπ Ῥο υίυβ χὶ. 34, 3. 
Οἰδεῖ ἐχαπιρῖεβ ἱπ ΒΙεεῖ. Ηδτσςε, δοννενεσ, 
ἴξ ἰ8 υϑεά ἱπιγδηβίεἰνεῖν ἃ8 πῃ ]οβερῆυδβ, 
Απέ., νἱὶ. 8, 56. 80 ἰδε πιαγρὶπ οὐ ΑΝ. 
“ἱπίεγροβεὰ δἰπιβεῖξ ὉῪ Ὧη οδίδ,᾽ ἱπ|- 
ΡΙΟ ἰπ ἘΕΝ. “Ἰηϊεγροβεὰ υνἱἢ δῃ 
οδιῇ ". ΟἹ ]οβερδυβ 4πέ., ἱν. 6,7; ταῦτα 
δὲ ὀμνύοντες ἔλεγον καὶ θεὸν μεσίτην ὧν 

ἰσχνοῦντο ποιούμενοι. “αοά ἀεδ- 
ςεηάδα, 88. ἰὶ ψεῖς, ἴτοπη Ηἰβ ονη 
Δβοίυϊῖς εχαϊϊδιίοη, ἱπ οτάεσ, 80 ἴο 
δΡρεᾶκ, ἴο ἰοοκ ὕὑρ ἴο Ηἰπιβεῖζ δῆες ἴῃς 
ταᾶππεῖ οὗ πε ἂπὰ ἴᾶκε Ηϊπηβεὶῦ ἴὸ 
ποδ5; δηὰ 80 ὈΥ ἃ ρταςίοιιβ σοῆ- 
ἀεβοεπβίοη Ἴοηῆγπι ἴπε ργουη δε ἴοσς τῇς 
βακε οὔ ἙἌ ἑἰϊβ ἱπποίϊοτβ " ([) 611 1280}. 
“Ἧς ὕγουρῆς ἱπ Ηἱπηβεϊ 88 βυγεῖγν, ς 
τηεάϊαιεὰ οὐ οᾶπὶς ἴῃ Ὀεϊννεεη τηεη δηὰ 
Ηἰπιβεῖξ, ἐβσουρ ἴῃς οι Ὁγ ΗΣπιβεῖε᾽" 
(Ὀανί ἀξοη). 

γεν. 8. ΤΠ πηοῖϊνε οἵ 18 ργοςεάυτε 
οἡ Οοά᾽Β ραγὶ μδ8 αἰγεδλὰν Ὀεεη ἰηδςαδιεά 
ἴῃ βονλόμενος, θυ πονν ἰξ ἰ8 πιογε {0} 
ἀεοϊλτεά. ἵνα διὰ δύο. . . ἐλπίδος 
“δαῖ ὈῪ ὕννο ἱπιπιυζδθ]ε [Πρ Β ἴῃ νν ΒΙο ἢ 
᾿ξ ἰ8 ἱχῃροββίθϊε ἔογ αοά ἴἰο 11ε. Ὲ τῇδ 
δᾶνε ἃ βίσοηρ ἐποουταρεπιεπηῖ, πο ἤεὰ 
ἴος τεΐαρε ἴο μοὶά ἴαβεὲ ἴε ἤορε βεῖ 
Βείοσε υ8᾽.. ὙΤῆς ὕνο ἱπησηυΐδθ]ε ταΐηρβ 
τς αοά᾽Β ῥγοπιηῖβε δηά Ηΐβ δίῃ. [Ιξὲ 18 
ἱπηροβδί δε ἴοσ Οοά το ὕγεαῖκ [118 ργογγίβε, 
ἱπιροββίθ!ς αἷδο ἴον πίη ἴο ἴδ᾽βί ἐν Ηἰβ 
οἂϊῃ. Βοῖἢ οὗ ἴπεβεὲ ψνεσε ρίνεη ἴῃδὲ 
ενεη ννεδϊς τπεη πλὶρῃς πᾶνε βίτοηρ επ- 

φΟυΣ, επί. ὙΤῇε εἰρμδεῖβ ἴβ οἡ 
ἰσχυρὰν, πο οτάϊπατν εποουτΑρεπιεηι. 
Ἰπιεσγργείειβ ἃσὰ ἀϊνί θὰ Ὧ8 ἴο ἴδε Ἵοου- 
βιγιςϊϊοη οὗ κρατῆσαι, (Ἐουπιεηΐαε, 
ΒΙεεῖκ, 1ὔπετηληη, δληὰ οἴδεῖβ τηδίηἰδίη- 
ἱπῷ [8 ἀερεπάεπος ου σιν; εὐ- 
Τουγταρεπιεπὶ τὸ ποῖά ίδλβεὲ ἴῃς δορε; 
ΜΠ ε οἴδοῖθ, ἃ8 Βεζα, τδοίυοϊκ, Ἀεϊ- 
ἰΐσβοῖ, ννεΐββ, οοπβίπις ἱξ σῇ κατα- 

ὄντες ἃ8 ἰπ ΑΟἿ. “ψῆο δᾶνε δβεὰ 
ΟΓ τεΐυρε ἰοὸ ἴδῃ μοϊὰ ὕροη ἴδε πορε "᾿. 
1 τδὶ8 ἰδέϊεγ οοπβισυςτίοη ὃς ποῖ δδοριοά, 
καταφυγ. ἰδ ἰεῖς υπάεδηεά ἀπά πιιδὶ ὃῬἊ 
τῶκοη ἴῃ δη δρβοϊυϊε βεῆϑςε, ᾿νδίς ἢ 8 ὰπ- 
Ψειταηιεᾶ, [Ιἱ ἰ8β τῆς νοζὰ υδεὰ ἱπ ἴδε 
ΠΧΧ (Ῥευϊ. ἱν. 42, χίχ. 5; 1088. χχ 9) 
ἴος βεεῖηρ ἴτοπι ἴδε ἀνεηρεγ ἴὸ ἴδε 
Δϑυϊυπὶ οὗ τδε οἰεὶεδ οὗ τείΐαρε. 80 Βεῖε 
ΟΠ γί βιϊδῃβ ἅἂγε ταργεβεηϊεὰ δὲ ἢξεὶπρ 
ἥτοτῃ ἴδε τὨτοδίεπεά ἄδηρες δηὰ ἰαγίπρ 
Βοίὰ οὗ δαὶ ψΒὶο ἢ ῥσοηιῖβεβ βαίεϊυ. 
κρατῆσαι (δΔοτ. οἵ βἰπρ]ε δ.) τηυδὲ ἔποτε- 
ἴοτε ὃε τεπάεγοὰ “"ἴο ἴαν μοῖϊ ἃ οὔ" διὰ 
ποῖ, ἂἃ5 ἰη ἷν. 14, “Βοῖϊά ἔδβι ". Τῇε 
ἔοτπιεσ πιεδηΐῃρ 8 τηυς ἢ πιοῖς ἐγεαυεηὶ 
ἀδδη τῆς Ἰδϊίετ. τῆς προκειμένης ἐλπίδος, 
ἴῃς Πορε, ἴπαὶ ἰ8, τς οὔδ͵εςῖ οὗ Βορε ἰξ 
δεῖ Ῥείοσε υ8 ἃ8 ἴ8ε οἷ οἵ τεΐαρε ννᾶϑ 
τι δείοεε ες τείαρεε δπὰ ἴἰ ἰδ ἰλιὰ Ποϊὶά 
ο τε δορε ἰξ ἐχοίϊεβ. προκειμ. ἰδ 
υδεὰ οἵ δὴν οὔ͵εοι οὗ ἀπυμίσα αι ἄς 
Ῥτϑετηὶΐβ Ἰαθοπιπ ἃς οετιΑπιίηυπι"" (Νγ εῖ- 
βἰεἰη, υἱἢ οχδπηρὶςε). ΟΥ̓ Οοἱ. ἱ. 5, 
τὴν ἐλπίδα τὴν ἀποκειμένην ὑμῖν ἐν τοῖς 
οὐρανοῖς. ἣν ὡς ἅ Χ 

ετ. 19. ἣν κυραν οὐννὸ 
“ἐν ῃϊο ἢ [ΠοΡ6] ψὰ βκΑς Ὧ8 ν ἀπθνος 
οὔ ἴδε δοὺ!] θοϊῃ βυτε δηὰ βἰεδάξαβι, δηὰ 
επἰεσίηρ ἱπίο ἴπαὶ Ποῖ ἰ5 τη τῆς 
νεῖ" Απ Ὅποῦοσς νγὰ8 ἱπ ἃποίεπε ἃ5 
ΜῈ] 28. ἴῃ τηοάεγη τἴτηςεβ τῆς δυτηδοὶ οὗ 
Ὡορε ; 8βεὲ Ατἰβίορῇ., Κκὲρ λές, 1224 (1207) 
λεπτή τις ἐλπίς ἐστ᾽ ἐφ᾽ ἧς ὀχούμεθα. 
“Α βἰεπάες δορε ἰϊ ἰβ δὲ ψῆῖοῦ ψε 
τί ἀε,᾽" δηὰ “Ἔβοι., Α4χ., 488 : πολλῶν 
ῥαγεισῶν ἐλπίδων τπιᾶπγ ἢο Ῥείη 
ἴοτῃ ἃννᾶν [Π|κα τῆς ἤυκεβ οἱ ἀποδοτῦβ]. 
ΟΥ. Ῥαϊεν ἱπ ἰος. Κγρκε φυοῖεβ ἃ βαγ- 
ἰῃρ αἰεγίθαϊςά το ϑοογαῖεβ : οὔτε ναῦν ἐξ 

ἀγκυρίον οὔτε βίον ἐκ μιᾶς ἐλπίδος 
δρμιστέον. ΤῊ δ πιθο] ἀρρεᾶγβ ου ἃπ- 
οἴεηὶ οοἶπβ. ἀσφαλῆ τε καὶ βεβαίαν, 
τη ΆΠἰπρ πὰ ἤστην ἢχεὰᾶ ; περδῖῖνε δηὰ 
Ῥοδίτῖνς, ἰἴ νν}}} ποε Ὀεῖγαυ ἴδε οοηδάεπος 
τεροβεὰ ἴῃ ἰξ θυὲ ΨἹ}} μοϊά ἄγη. ἀσφ. 
καὶ βεβ., ννΊΞἄοπι, νἱϊ. 23. Οεδει., Ταδ., 
31. ΒΙεεῖς, Νναυρῆδη, γεβίοοῖι, δηὰ 
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ἔχομεν τῆς ψυχῆς ἀσφαλῆ τε καὶ βεβαίαν, καὶ εἰσερχομένην εἰς τὸ 
ἐσώτερον τοῦ καταπετάσματος, 20. ᾿ὅπου πρόδρομος ὑπὲρ ἡμῶν ἢ 1". , εἰ 

ἷν. 14, εἰ 
εἰσῆλθεν Ἰησοῦς, κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδὲκ ἀρχιερεὺς γενόμενος εἰς γἱϊιο τὶ εἰ 

τὸν αἰῶνα. 

οἴδετβ τεῖεσ ἴπεβε δάϊεοινεβ ἴο ἦν, ποῖ 
ἴο ἄγκυραν, [᾿ ΒεεπῚὶΒ πιο τῆοσα 
ῃδῖυσα το τείεσ ἴπεπὶ ἢ ΟἾγυβ., 
ΤΠεορα., εἴς. ἴο ἄγκυραν. ΩΓ Νυΐε.: 
“Οὐδηι 5βίςυϊ ἀπο ποσᾶπὶ Πα θαμὰ Δηΐπιδα 
ταῖδπὶ ἂς βστηδπ, εἰ ἱποβάεπίσση," δηάᾶ 
Μνεϊζβάςκοσ "ἰῇ ἄδσ Ψσ εἰθεη βίσπεγεῃ, 
ζεβδίεη Απκοσ ἀδσ ὅεοῖς ἤδθεη, ἀεγ πιπείη- 
τεῖος," εἰς. καὶ εἰσερχομένην. .. 
ΤΠΕ ἄποθοσ [88 [18 ποίἀϊπρ στουπά ἱπ 
τε ὑπβεεῆ. ϑοπῆα ἱπίεγργείεσβ Ψ ΠΟ γα- 
ἔεσ τῇς ἰοσηεσ τὸ δά)εοῖῖνεβ ἴο ἴπ6 
ΔΠΟΠοΟΣ, ἥπὰ δὸ πιυςῇ βίσδηρεπαβδ ΟΣἁ 
Δ κν τη 685 ἴῃ 115 ἴεστῃ [ἢ 8δὸ δρρ! θὰ 
τῆι πὲ υπάετειαπά ἰε ἀϊγεςιὶγ οὗἩ τῆς 
Βορε ἰἴϑε!, Βαϊ 248 θανϊἄβοη δηὰ ὟΝ εἰβ8 
ββον, ἴπε εἰσερχ. εῖνεβ ἴπε ρτουπά οἵ 
ἴδε ἵνο ἴογπιεσ δἀ)εσείνεβ ; [ 18 Ῥεσᾶυβε 
1ῖ8δε ἀποῆος επίετβ ἱπῖο ἴῃς εἴεγῃδὶ δπὰ 
ὑποβαηρεδῦϊς ψοσὶ ἃ τμδὶ 118 βῃϊ ηρ ος 
Ἰοβίῃρ Βοϊά ἰβ ουΐ οὗ ἴπε φμεριοη, Βυῖ 
ς7. κ130 νεσ. 6). Νὸ ἄουδι με ἤρυτε 18 
ΠΟῪ 80 πιουϊάεά ἴο ςοπίοτπι ἴο ἴδε 
τελιν τμᾶῖ τῆς Ρηγϑπιοδὶ τείεσεπος ἰβ 
οὔδβουζα, η]ε88 ψνῈ 1Πῖπῖκ οὗ ἃ βῃϊρ Ῥεΐπρ 
ΨΔΙρεά ἱπίο ἃ μβαῦουσ οὐ 8Δῃ ἌΔΠΟΏΟΣ 
αἰτεδάγ ςαττίεά ἰη. Οὐ εἶββ. Τμδῖ ἴὸ 
ΜὨΙΟἢ τε ἄρυτε ροϊπίβ ἰ8 οὐνίουβ. [ἰ 
ἰβ ἰῃ ἴῃς νεσὺ ργεβεῆςς οὗ αοά ἴπε ἄποβοσ 
οὗ Βορε ἴᾶκεβ ποῖά, Ὑῇῆε ΟΒτιβείαπ Βορε 
ἰδ ἄχβά οπ τηΐϊηρβ εἴεγπδὶ, δπὰ ᾿ἰβ τηδάβ 
βυσς ὉΥ αοἀ᾽ 5 δοςερίδηςε οὗ ἰξ, [ΑΙ ογὰ 
υοῖεβ οὶ ἘΕβίϊιβ : “ βδίουξ δηοογᾷ 
πᾶνδ]5 ποῃ ἴῃ δαυὶβ πδεζεῖ, βεὰ τεσγδπὶ 
ἱπιγαῖ δυὺ δαᾳυΐβ ἰδίεπίθσῃ, εἰψὰς ἱπῆρ- 
ἴτας; τὰ δῆσοσα ἀπίσηϑε Βρε8 ποβίσα ποῃ 
βδιϊβ μαῦρες ἴῃ νεβεδυϊυση ραγνεπίδββε, 
1ά εβῖ, ποῃ εϑὲ ςοηΐεηῖϊα Ῥοηΐβ ἑεσγεηΐβ εἴ 
ν᾽ βιδΠθυβ; βδεὰ ρεπεῖσαι ὑβαᾳὰς δά δᾶ, 
αυδε βυπὶ ἱπῖγα νεΐυπη, ν᾽ 6] οες ἱπ ᾿ρ88 
βαποῖα βαποίοσγυπι ; ἰὰ δὶ, θδυγ ἰρβυσῃ 
εἰ οοορἰεδεῖα θοπα Δρργεβεηάϊι, δίαυς ἱπ 
ἐϊδ Βρίτατ᾽.}1 τὸ ἐσώτερον τοῦ κατα- 
πετάσματος, 1Πε ΒΟΙ͂Υ οὗὨ ΠοΙ168, ἴῃς ν γῪ 
γεβεῆςς οὗ αοά. καταπέτασμα (1 ποη- 
ἰθ]1 αἱ ατεεκ παραπέτασμα) ἰ8 υϑεὰ ἰπ 

υυχΧΧ οἵ εἰἴπεν οὗ τὺπεὲ ὑνοὸ νεῖ]β ἴῃ ἴδε 

Τεπιρὶε [8510] ΟΓ ΓΙΣΡ, Ἐχοά. χχνί. 

7. Νυπι. ||. 26; ἀπά Εχοά. χχνὶ. 31; [υὲν. 
ἰν. 6) Ῥυξ κάλυμμα, δοοοτάϊηρ το ΡΆΒΐΪο, 
Ῥε ΡνὶΦ. Μες., υἱἱ. 5, 8 ἴῃς Ῥσορεσ 
ἀεείρπαϊίου οἵ ἔπε ουΐϊες νεὶ!, καταπέτ. 
Ῥεΐηρ τεβεσναὰ ἔοσ [πε ἴππεσ νεῖ] ; ἀπά ἰπ 
1ηῖ8 βεῆβα δἷοπε ἴξ ἰβ υβεά ἰπ Ν..Τ', 5 
ἶχ. 3; Μαῖξ. χχνὶϊ. σι. 86εῈὲ Οδζρζον ἴῃ 

ΨΟΙ, ΙΝ. 

ἶοο. δῃὰ Κεηπεάγ᾽β δομγοὲς οΓῦΓὶ Ν.Τ. 
Ογεελ, 113. τὸ ἐσώτερον τ. κ, ἰβ ἴπετα- 
ἴοτβ ἴῃς ἱππηοϑὲ βῃσίηε ἱπῖο ννῃίοἢ τῆς 
7ενβῃ Ἰνοσβῃίρροσ σουἹὰ ποῖ δπῖεσ Ῥυῖ 
οπὶγ ἴῃς Ηἰρ Ργίεβε σε ἃ γεᾶσ. ΕῸσ 
τὰς εχργεββίοη βεὲ Εχοά. χχνὶ. 33, εἴς. 

Ψψεσ. 2ο. Τῆς ποϊάϊηρ-ρτουπὰ οὗ τῇς 
ΔΏΟΠΟΙ οὗ ΠΟρΡΘ, ἴδε τγεδὶ ργεβεῆος οὗ 
Οοὰ, 5 ξυγῖπεσ ἀδβοσιρεά ἴῃ τῆς Ψοσγάβ 
ὅπον πρόδρομος ὑπὲρ ἡμῶν εἰσῆλθεν 
Ἰησοῦς, “ΨΒΗΠΕΙ ἃ8. ΤΟΓΟΙΌΠΠΟΙ ΤῸΣ υ8 
επιεγεὰ 7}εβὰ8᾽᾿. ὅποι ἄοεβ ποῖ οὔζοὺσ 
ἰπ ΝΙΤ, οὐ υχχ, ὅπον τακίηρ ἰ18 ρίδςς, 
88 ἴῃ ΕΠ 55 “Ποῖα " οἴϊεη βίδπάβ ἔοσ 
“ἐν ΠΠ Πεσ ἢ; δ6ὲὲ Μδιῖ. νἱἱ. το, υκα ἰχ. 
57, ]ΆτηςΒ 11. 4. 80, ἴοο, οςοδϑβίοπ δ], τῇ 
Αἰᾶς ; ἐχαπιρὶεβ 'ῃ ΒΙεεκ. πρόδρομος 
88 δὴ δάϊβοξίνα, “ συπηΐηρ ἑοσννασὰ νττΒ 
Βεδάϊοηρς βρεεά," βεὲ [ερ᾽8 ποῖε οχ 
ϑορῇ., ἀπέρ., 107; δἂβ ἃ βυδείδηϊινε 
“ὁ βοοιῖ8β᾽᾽᾽ οὐ “᾿δάναηςεὰ ἃ" οὗ δὴ 
ΔττηΥ, Ηετοάοι., ἱ, δο, ἀπὰ νΝ βάοσῃ χίϊ. 
8, ἀπέστειλάς τε προδρόμους τοῦ 
στρατοπέδον σον σφῆκας. ΤΗΣ πιοτα 
ξεῃεσαὶ τηεδηΐηρ ἰ8 ἐουπά ἱπ Νυπι. χίϊ!. 
21, ἡμέραι ἔαρος, πρόδρομοι σταφυλῆς, 
δα. χχνυϊ!. 4. Τῆς ἰάεα πᾶν ὃς 111υ8- 
ῥὼ δεῖ ὃΥ ἴΐ, το, οὶ: ἰ. τ8,1 ἕο χν. 23. 

Ῥ ἡμῶν ροε5 Ῥεῖζες ἢ πὶ μος--- 
ΏΙΟΣ τεαυῖσεβ ζυσῖπεσ ἀεβπιύίοος ἐῆδη 
ἢ εἰσῆλθεν, Αἰπουρῃ ΒΙεεκ, ΥΝ εἶβ8 
δηὰ οἴμεῖβ ργείεσ ἴο ᾿οίῃ ἱξ ἴο {πε νεῖ. 
Ἰησοῦς, 1πῈὸ υπιδη πᾶῖηε 8 υδεὰ, Ὀε- 
οᾶυδε ἱξ ἰδ 85 τῇδῃ δηὰ πΠανίηρ ρδεεὰ 
τῆγουρῃ ἴῃς νν μοΪῈ Πυπιδη εχρασγίεποα 
ἴδας Ἰεβὰβ δβδοεῃᾶβ 88 Οὐγ ἔοσοσυπηςσ. 
Ηΐ8 βυρετίοσι εν ἴο ἴπε Ἱμενιτῖοαὶ ῥτῖεδὲ 
ἷ8 ἀϊδοϊοδεά ἱἰπ τῆς Ψογά πρόδρομος. 
ΨΠεη τπε 1 ενϊτῖςα] ΗἱΡΉ Ρείεβε ραββεᾶ 
πίη τῆὲ νεῖ! ἢθ ες ἂἃ8 {πε τεργε- 
βεηίδιϊνε, ποῖ 88 ἴπε ἰογθύηπεσ οὗ {πε 
εορίθ. Ηεποε ἱπάεεά ἴμε νεῖ. [ἢ 
Ὦγιδὲ τπε νεῖ] 8 ἀρ ο  βῃεά. Ηδς δηΐεῖβ 

αοάδδ ργεβεῆοαὶ δἃ8 ἴπε δεγαϊά δηὰ 
Ευλτδηῖεε οὗ οὖς δηΐγσαηςαε. Τῆς ρτουηὰ 
οὗ τὴϊ8 18 ρίνεη ἴῃ ἴμε ςοποϊυάϊηρ οἴδαδε, 
κατὰ τὴν τάξιν... αἰῶνα, ““Πανίπς 
Ῥεοοσια [ὈεοοπλπΡ}] δη Ηἰρῃ Ρχίεβι ἔοσ 
ενεῦ δἷϊες ἴῆε ογάεγ οὔ Μεὶϊςῃίζεάεϊ "". 
7εβὺ8 οατγεῖίεβ οὔσ ἕορε ἢ Ηἰπὶ ἴο τΠ6 
τα 168 ῃῖσἢ ἴὲ νη τῆς νεῖϊ, Ὀς- 
οᾶυδε ἰξ ἰβ ἃ8βΒ ουὖζ Ηἰρῇ Ρχίαϑ νῆο π88 
ταδὰς διοηεπηεηΐ ἴοσ βίη ἴῃδὶ Ηες ἰ8 πονν 
δἱ αοὐ δ τἰρῃι μβαηὰ. Βυ Ηἰἴβ ἀδαῖῃ Ης 
βεουτεά ἔος υ8 ΡΟΥΕΙ ἴο δπίεσ, ἴο οἱ ονν 
νεῖ Ηδ δδ5 ρβοπε ᾿Ῥείοσε. Τῆς ρασῖϊ- 

20 
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ἃ 6δηῃ. χὶν. 
18, εἰς. 

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥ͂Σ ΥΙΙ. 

ΜΠ]. τ. "ΟΥΤΟΣ γὰρ ὁ Μελχισεδὲκ, βασιλεὺς Σαλὴμ, ἱερεὺς τοῦ 

Θεοῦ τοῦ ὑψίστου, ὁ ' συναντήσας ᾿Αβραὰμ ὑποστρέφοντι ἀπὸ τῆς 

1ΎὙ.Κ. ον ἱπ ΟΡΠΡ, πιαικοά “"βυβρεοίεά᾽" ὃγ ΝΗ; ος ἴῃ ΑΒΟΙΌΕΚ, 1:7, 
ΔΡΡΆΓΟΠΕΙΥ τί βίπρ ἔγοπι ἴῃς σ᾽ [01] ᾿οννίηρ, “" εἶπ ἢ!ς ἀπβεγεη Ψ ετέ. υππιδρ!ομε8, νδ]Πς 
υππιοιίνίγιεβ Απδκοί τῇ ̓" (ΥΝ εἰδ8). ΑἸ ογὰ δοοερῖβ ος νυ [με δηδοοϊ υϊδοη. 

οἰρίε ἄοεβ ποῖ ἀείεγπιῖὶπε πὰ ῥγεςΐῖϑβε 
ἰηῖ δ πο Ηε εοᾶπιε Ηἰρῆ Ρτίεβὶ, 

ξξίοεε οζ οΠιοπιροτΆπιοοῦειν νὰ Ηἰδ 
Ραββίηρ τῆγουρῃ τῆς νεὶ!]. 
Ομάρτεκ ΝἾἼΙ. Τῆε βυδ]εςῖ οἵ ΟἾ τι 8 

Ρεϊεβιποοά ἴ8 γεβυπιεά ; τῆς ἱπιεγροϊαιθὰ 
δλάτηοηίτίοη (ν. 1ττ-νὶ. 20) πανίπρ Ὀεεπ 
ΒΚ ΠΥ Ὀγουρῆς τουπά ἴο ἃ βεοοπὰ πηεη- 
ἐίοη οὗ Μεϊςπιζεάει, ΤὙπα οἢ εἴ τεώϑοη 
ἴοτ ἱπιγοάδυςίηρ τῆς ρῥεϊεβδιποοά οἵ Μεῖ- 
οἰμϊΖοάεἰς 45. ἴῃ ἴγρε οἵ Ογίβε᾽β ῥγίεβι- 
Βοοά ννᾶβ (δὶ ἰξ ννῶβ “ ἴογ ιν. τ", Ὑῇ6 
᾿Αδγοηὶς ρὑγεβίῃοοά ννᾶ8 βυσςεββίοπδὶ, τ ΐ8 
βίηρίε; δηὰ ἰπ τῃϊβ βεῆβε “ἔογ Ἴνεγ᾽". 
ΎΤΒετγε νεγα, ποννενοσ, οἵμεσ τραϑοηβ8. Τῆς 
ἤγβε συσβείοα νυ ἃ [εν νῸ ννᾶβ δῆ- 
Ἰοϊπεὰ ἴο ἴγυϑὲ το ΟΠ γίβι᾿ 8 ργίεβιϊν πηεάϊα- 
τίου, ψουϊὰ Ῥε, νηδι δε Ηἰβ ογάδβ 
Ηε Ῥεϊοηρεὰ το ἃ ττῖδε “" οἵἉ ννἰςἢ Μοβεβ 
μδά ΒροΚεπ ποιπίῃρ Τσοποεγηΐπρ ῥτίεβι- 
Βοοά. Ηε πιΐρξδι οἵ πιΐρῃι ποῖ ὃς τ86 
ἔγυς εὶς ἴο αν ἀ β (ἤσοης; ὃδυῖ ἱ Ης 
ΜΆΒ, ἀϊὰ ποῖ 118 νεῦὺ οἰτουπιβίδηος δχ- 
οἰυάε Πἰπι ἔτοτη τπε ῥτίεϑον οτος ἡ ΝΑ 8 
τ σγεάϊδ᾽ε τμδὲ ἴῃς παιίοη πδὰ ὕδεη επ- 
φουγαρεὰ τἰροτγουϑὶν ἴο δχοίϊιἀθ ἔτοπὶ τῆς 
Ῥιϊεβϑιῃοοά Ἔνεγυ ἱπιεγίορεγ, ΟἹΪῪ ἰῇ ογάεσ 
τῃδιὶ δὲ ἴδβὲ τῃϊ]8 γί ρίαν ργεβεσνεὰ οτος 
Βῃου!ὰ δε επιίσεῖϊνγ ἀϊβεερατάεά ἢ ΤῊϊβ 
ὙΓΙΕΙ δεῖζεβ ὑρὸπ ἴδε ἴδοι τπδὲ ποτα 
ν»ᾺΒ ἃ δβύεδῖεσ ρῥγίεβδ ἴδῃ Αδγοη τηβ- 
τἰοπεά ἱπ ϑογίριυγε-ττα ργίεβὲ πιογα 
ψοσίην ἴο Ὀ6 ἴΠ6 ἴγρε οὗ ἴδε Μεββίδηϊς 
τἰεβιπῃοοᾶ, Ῥεσοδυβε πὸ ννᾶβ ἢὨἰπιβεῖῦ ἃ 
ἴπρ, δἂηά εβρεοίδ!ν Ὀεσδυβα ἣθ βἈὈ6- 

ἰοπρεὰ ἴο πο βιισεββίοῃδὶ ὑτγίθβεὶυ οσγάες 
Ῥυΐ ννᾶβ δἰπιβεὶ ἢ τῃ6 ἐπεῖγε ογάθσ. Τῆΐβ 
ἰάοα οὗ ἃ ρυεβίποοά βυρεγβεάϊηρ παῖ οὗ 
[μεν 8 βοὴβ ουπὰ ἰ8 ννᾶγν ἰῃῖο ϑοτίρίυτα 
τὨγουρἢ ἴδε Ὠγπιη (Ρ8. οχ.) νος ἢ ςεἷς- 
Ὀταϊεὰ τῇς ἀϊρηπιν (48 ρτίεβι- Κρ) οὗ 
δίπιοη ἴηε Μδοοαῦθθ. Βίοϊκεὶ! ῃ88 βῆοννῃ 
τῇδε τῆς ἢτβε ἔουτ νεσβεβ οὗ τῆς Ῥβδὶπὶ σὰ 

8 δοτοβιῖς οη ἴῃς πᾶπια ϑίπιοη, ᾿ΙΣ, 

Βεη ἴΐς ΜδἼοοαῦεεβ ἀϊβρίαςεὰ τῆς 
Ααγοηΐς ργίεβιποοά, {πεν ἰουπὰ {δεὶγ 
υϑιβοδίίοη ἵπ τἴπῈ ῥυίεβεν ἀϊρηΐ οὗ 
Μεϊομίζεάδεκ, δληά δεββυπιεά δἷ8β βῖυϊα, 
οΔΠ]Π προ ἐπ απηβεῖνεβ “ ρτίεϑιβ οὐ ἴπ6 Μοβὲ 
Ηἰρὰ ἀοά", ΟΥ̓ Ομαιῖεβ, Βοολ οἵ 
ϑέμδιίδες, ρρ. 1᾿ἴχ. ἀπά το. Ὑᾷμὲ ομαρίεσ 
ΤΩΔΥ ὃς ἀινίἀεὰ τυ :--- 

Ι. Ομαδγδοίεγίβιῖίςβ οὐ Μοεϊομίζεάεϊς, 1- 
το. 

Σ. [πὶ Βίπιβεὶ 48 ἀερίοιεά ἴῃ ϑοτὶρ- 
ἴα, 1-3. 

2. ἴῃ Βὶ5 γτεϊδιίοη ἴὸ [ενὶ δπὰ Βὶ8 
᾿ἴπε, 4-10. 

11. Ιπδάδαυδον οἵ [μενίεἰςΔ] ρεὶεβιμβοοά 
ἰῃ οοπιραγίβϑοα στὰ τΠς Μοὶ- 
οΒίζεάεικς ρῥγιεβιμβοοά οὗ Ομσίδβε, 
11-25. 

τ. [κενὶ Ῥεΐπρ Ργονίβίοπδαὶ, Μεϊ- 
οἰϊσοάεὶς θείης ρετγπιδηβηῖ, 
11-14. 

2. ΟΠ οϊα] πὰ Ὠδετγεάϊίαγυ : ρεῖ- 
80ΠηΔ] δηὰ εἴσγπδὶ, 15-10. 

3. Ννιίδουι οὐ : ψτ οδῖῃ, 
τῃετείογε ἤπδὶ, 20-22. 

4. ΡΙαγαὶ πὰ βυςςεββίοηδὶ : βίπ- 
δυϊᾶτ ἀπά επάυτίηρ, 23-25. 

Π|Ι. ϑυπιηασν οὐ τῆς πχογὶιβ οὔ τδς 
τὸν Μεϊομιζεάεϊκ Ργίεβι, [6δ8118. 

γν. 1-3. Βεϑβοτίρείοη οἱ Μεϊςπίζεδεκ 8 
δς ἀρρεᾶγβϑ οὔ ἴῃς ρᾶφε οἵ ϑοσγίρϊυγε, ἴῃ 
ἔνε ρασείςυϊατβ ννἱτῃ τῃ εἰς ἱπεεγργείδιίοη. 

γεις. :. Οὗτος γὰρ ὁ Μελχισεδέκ... 
μένει ἱερεὺς εἰς τὸ διηνεκές. γὰρ οἰ ο56] 
Τοηπεςῖβ 1π18 ραββᾶρε ψἱἢ ἴῃς ἱπιπιεά- 
ἰδτεῖν ργεοεάϊηρ ψνογὰβ ἀρχ. . . . αἰῶνα 
ἃπά ἰηϊτοδυςε5 ἴπε ἐχρίδηδίίοη οἵ ἵμεπι. 
“Ἔοτ τΠϊ8 Μεϊομίζεάεκ [πλεπιοπεά ἰπ ΡΒ. 
Οχ. ἃπὰ ννῇο ἢᾶ5 ἰυδῖ θεθη παπηεά 85 ἵπδὶ 
τίεβι δοζοσγάϊπρ' ἴο νῆοθς ογάεγ Οἤγίβε 

15. οαἰεὰ το θὲ Ρχίςβι] γεπιδῖπβ ἃ ργίεβδὶ 
ςοπείπυδ']γ.᾽" ὙΠΐβ 18 τῃε βἰδίεπιεηξ οα 
ννΐοἢ Βς ννβῆεβ ἰοὸ ἢχ διϊεπείοα. [ε ἰβ 
πε “ Τοτ-Ἔνογπεββ᾽ οὐ ἴῆε ρῥτίεβδιποοά 
ΨΒΙΟΒ Πα πιεᾶπβ εβρθοίδ! ν ἴὸ ἱπδίβὶ 
Ὁροη. Τῆς ψῃοῖς οτάες ἰβ ὁσουρίεὰ ὉῪ 
Βιπη86 1, ΤΗΐβ οτς πηᾶῃ Τοπδειταῖεβ ἴῃ 8 
ογάεσ. Ηε βυςοεεάβ πο οπε ἰπ οβῇςε δπά 
ὯΟ οπε βυορεεῖβ δἰπι. [Ιἢ τηΐβ βθεηβε ἣδ 
ΔΌϊάεβ ἃ ρείεβε ἰοσ δνεσ. Βεῖνεεπ ἴδε 
δυρήεςι Μεϊςπίζεδεϊς ἀπὰ τῃς νετῦ μένει, 
ἔδμετα ᾶτὸ ἰπβεγιεάῆνςε Ὠἰβέοτί δὶ ἕδοῖδ τάκθη 
ὅτοτλ ὅεη. χίν., νυν ταὶς ἱπιεγρσειδιίοη. 
[0η τὲ Βιἰβιοτίοι ἐν οὐἨὁ ἀδη. χίν., 866 
Βαυομάπδη ατγὰν ἴῃ Ἐχῤοσίέον, Μᾶγυ, 1808, 
δηὰ Ὀτίνεσ, Αμέμογίέν απὰ Αγοπαφοίορν, 
ῬΡ. 45 Δπά73. ϑ8εε αἶβο Βελζί εν β ϑαῖσπ 
οΓ Μοάενη Οδοργαῤν, ἰϊ. τ8ρ; ἀπά εβρ., 
οβοάννεη 8 ΕἸ γέ οὗ Ενιῤίγες, ς. νὶ.)] βασ- 

ιλεὺς Σαλήμ, τε ἀεδοτίριίοη ρίνεη ἰη τη 5 
νεγβε ἰ5 ἰάκεη υεγδαέϊηι [νυν] [μ6 πεεάεὰ 
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κοπῆς τῶν βασιλέων, καὶ εὐλογήσας αὐτόν" 2. ᾧ καὶ δεκάτην ἀπὸ 
πάντων ἐμέρισεν ᾿Αβραάμ’ πρῶτον μὲν ἑρμηνευόμενος βασιλεὺς 

δικαιοσύνης, ἔπειτα δὲ καὶ βασιλεὺς Σαλὴμ, ὅ ἐστι βασιλεὺς εἰρήνης " 

Βτασζαγηδῖῖοδὶ δἰ τεγατὶοη8] ἔγοπλ αδῃ. χὶν. 
17, 18, το. ΝΥ Πεῖπες 86] 6πὶ βίδπάβ ἔος 
7εγιβαὶεπὶ οὐ ἴοσ 8411πΔ ἱπ {πε νδῖς οὗ 
ϑΒεομαα,, [οδη ἰϊϊ. 23, 48 Ὀεεη ἀϊβρυϊεὰ 
ἄοτὰ Ερίρῃδπίυβ ἀοννηνναγάβ. 566 ΒΙςεῖς, 
Ψῆο σοπίεπάβ μαι [εγυβδίεπι οαπποῖ ὃς 
τηδᾶπὶ Ὀεοδυδε [εῦυ5 νν»88 [5 οἷά παπια. 
ΤῊΐ8, οννανοσ, 18 πον ἀεηίεά, 5εεὲ Μοοτσε, 
ϑκάρες, Ῥ. 413, ΜὩΟ β8δῪβ ἴμαὶ ἴδε 
Τοπιπιοη Ορίπίοη μᾶὲ [εὔυ8 ψᾶ8 ἴδε 
πδῖϊνα πᾶπὶς οὗ ἴῃ6 οἰϊγ, ὯΔ8 πο τεδὶ 
ξιουπὰ ἱπ ΟἿ. [πῖπε Απιᾶσπᾶ τδδ] εἰ 
ὕνιεξαϊδνι ἰδ ὑβεᾶὰ δηὰ πο ἴσος ἰ8 ἰουπὰ 
οὗ ΔΩΥ͂ πᾶπιεὲ ςοτσζεβροηάίηρ ἴο [εδυ8. 
Βυὲ ἰτ 18. ποῖ ἴδε Ἰοοδί"ν ἴπδὲ 18. ἱπηροσ- 
ἰδηῖ, δυὰς τῆς τηεδηίηρ οὗ ϑαίδτη. ἷερ- 
εὺς ... “ρτίεβξε οὗ ες Μοβὲ Ηἰρᾷ 
αΘοά". Αοοοτγάϊηρ ἴο Ατίβιοιε (Ροί., 
ἐν χ4), τῆς Κίηρ ἰᾳ Βεγοῖς εἰπιαβ νγὰ8 
δεηεζαῖ, Ἰυάρε ἀπά ρῥγίεδι. Οὐ. ΜΝ γρὶ! 
(ΞΞ"., 111... 80) “εχ Απίυβ, τεχ ἰάεπὶ 
Ποπιίηυπι, Ῥμοερίχας βαςεσάοβ,᾿ δῃὰ βες 
Θαγάπεν δηά [ενοη᾿β Ογεεκ Απέϊᾳ., 2οο, 
2ο1. Τε ἰάδαὶ ρῥγιεβιποοά 8 α͵8ο ἔπδὲ 
οἵα κίηρ. τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστον. 
ἴΪ Ν,ΙΤ. “ἰδὲ Μοβὲ Ηἰρῇ ἀοά᾽" ἰδ 
[ουπὰ ἴῃ ἔδε πηουϊῇ οὗ Πεπιοπίδοβ, Μαγκ 
ν. 7; [ὑκε νἱῇ. 28; τ δἷβο Αςιβ χνί. 17 
δηά νἱϊ, 58, 4180 [0κς ἱ, 32, 35, 70, νὶ. 
35. [τ ΨΑ8 ἃ πᾶπὶὲ κποόνῃ [Κα ἴο ἴῃς 
(δηδδηϊῖεβ, Ῥμοεηϊςίδηβ δηὰ Ἡςρ΄εν. 
8:6 Εαϊγδαίγη, δέναἑες ἐν ἐλς ῬΑϊοσο Ἀν 
οἱ Κειρίοπ, Ὁ. 317. ιστος νν88 
ΤΥ ἃ τἰπ|6 ἁ Ζεύς, μὰτ' χί. 2. ὦ. 
αἶδο Ὀαϊπηδη, Μ)ογάς οὗΓ εξης, ". το; 
δηὰ εβρεοία!ν Ομδγίεβ' εἀϊτίοη οὗ Βοοῖὶ 
οὐ ϑιιδιίδες, ΡῬῬ. τοὶ, 213, ψῆο βῆονβ δι 
ἰτ ννᾶ8 186 βρεοίῆς εἰεῖε σβόοβεη Ὁγ ἴδε 
Μασοδδεαη ρείεβϑι-Κίηρβι ἀπὸ τῆς 
κοπῆς “ἴτοπὶ (πε δἰδυρῃίει,᾽" ταῖμπετ 
“ Ἧνεσίηγονν "᾿; “ ΝΙεάεγινεσίαηρ " (Υν εἰ2- 
8δοκει); “οἰαάες ταῖπες τπδη εαξάδς " 
(ναυρῆδη) ἰγαπβ δεῖηρ ἰπ Θεπαβὶβ χίν. 17, 

ΤΉΞΙΤΌ. τῶν βασιλέων “ἴδε 
Κίπρβ᾽᾽ ; ψ611-Κηοννη ἔτοπθ αδπ. χίῖν., 
υἱκι; ΑἸγδρῃοῖ, Ατγίοςμ, Ὁπεάοσγίδοπιεῦ 
δηά Τίάαὶ, ἐ.4., Καατηπηυσαῦί, Ετίακυ, 
Κυάυτδοῃρυτθαὶ δηά ΤυάςμυϊΔ. Βαϊ 
Βοβοᾶνγεη (Ἐ γε οΥΓ Ἐνιῤίγες, Ρ. 179 
ἀϊδβρυϊεβ ἴῃς ἰάεπεϊποδιίίοη οἵ Απιγαρῆς, 
ἢ ΚἈΠαπιπιυγαρί. Τῇε πηοπυπιεηΐθ 
Βῇον 8 (ἢδὲ [ἢ 586 Κίηρβ ᾿γεγα σοπίεση- 
Ῥογατίεβ ἵψνο τδουβαπὰ ἴἢγες δυηάτε 
Υδᾶτβ Β.0., ΔηΔ ξυγηῖβῃ τ ΔΩΥ ἱπίεγεβδεπρ 
Δι στ τεραγάϊπρ ἴμετὶ; βεα Ὀγίνογ 

1η Απέμογὶέν απὰ Αγολαδοίορν, ΡὈ. 390-45. 

καὶ εὐλογήσας αὐτόν, Δββοτιίηρ ἴῃ δὲ 
πος 8 βυρετγίογι (νες. 7) ἂπὰ δίβ 
Ῥτίεβο δυϊποσιῖγ. 

Νεσ. 2. καὶ δεκάτην. . . “ἴ1ο 
ΨΏοπ αἷδο Αργαμᾶπι ἀϊνἀεὰ ἃ επί οὗ 
411 ᾽ [1ὰςε 8ρο11}. Τα βίδσι !πρ ςοποϊ βίοι 
ὙὨΙοἢ τηΐβ οὶ σαγαεά 1 11 18 βρεοϊβεά 
ἴχνν. 4-ιο. ΤὮς οἢετίηρς οὗ ἃ τἰπὰ οὗ 
τε 8ροῖ]8 ἴο ἴπε ροάβ νᾶβ ἃ ουβίοπι οὗ 
δηκίφαϊεγ. 8:6 νγεϊβιεϊη ἔος ἐχατρ!εβ δηὰ 
εβρεοίδ!ν Ατπο οὶ ποῖς οὴ Τπυογάϊάεβ, 
1. 50. “ Ετεχυεηῖν ἔπε ἀναθήματα ψετε 
οἵ δες πδίυτε οἵ ἀπάρχαι, ος {με ἀϊνίπε 
8ῆαιε οὗ νῃδιὶ νγὰ85 οῃ ἱπ ρεᾶσε Οἵ ΨΨΆΊ. 
«οὖν Ὑπε οοἴοββαὶ βίδίας οὔ Αἴδεπᾶ 
Ῥτοιῆδομοβ οα ἴπε Αἰμεηίδη ΑἼγορο δ 
8111 85 ἃ νοῖϊνε οἥετίηρ ἴτοτ ἃ τῆς οὗ 
πε Ὀοοῖν ἴαίκεη δὲ Μαγδίμοη "᾿ (Ἑδγάποςγ 
διὰ []ενοπ᾿β Ογεελ Απέ., 1τ81.) Εος ἴδε 
Ο.Τ. ἴᾶὰνν οὗ {πῆς 8εὲ Νυσ. χυ]ὶ. 21-24; 
1μεν. χχνῖΐ, 309-32. [ἢ οἥετίηρ ἴο Μεὶ- 
οἰϊζεάεϊ ἃ τε Αὐσαῆδπὶ δοκπονϊεάρεά 
δἰπὶ 45 ῥτίεβί. 
Τῆε [ο]]οννὶπα οἰδυβεβ οὐρῆϊ ποῖ ἴο Ὀε 

ἰπ Ὀγδοκεῖβ, Ὀεοδυβα [ΠΟῪ ἄγε ἰπϑεγιεὰ 88 
ἰηἀοδιίην ἴῃς στουπά οὔτε πηαῖη δθῆγπια- 
τίοη, μένει εἰς τὸ διηνεκέξ. ΤὮε πᾶπιε 
δΔηὰ ἀεβοτγίριίοη οἵ Μεϊςμίζεάεϊ δἰτεδάν 
ἵνεη ἅγε πονν ἱπιεγργείεά, ἀπά ἃζγε 80 

ἰηϊεγρσεῖεα 48 ἴο ἱϊϊυβίγαϊῖες της οἰδυδε 
ἀφωμοιωμένος τῷ υἱῷ τοῦ Θεοῦ πὰ 
τῆ ῥγερδαζε ἔοσ ἴμε οἱοβίπρ βιδιίεπιεηῖ. 
πρόπον μὲν ἑρμηνενόμενος. .. 
“ Βοίηρ ἢγβι, ὈῪ ᾿πιεγρσείδιίοη, Κίηρ οὗ 
τἰρῃιεουβηεββ ἂπά ἔἤεη αἷβδο Κίηρ οὗ 
84] ἐπὶ, νυν οἢ 18 Κιηρ οἵ ρεδος". Τῆς 
ἔοττλ οὗ δε βεπίεβῃος ἰ8β βἰρηϊβοδηΐ. 
[( 7. ῬΡιυΐατοι, Τνιοίδοη, ἵν. 4, τοῦ δὲ 
Τι γους πρῶτον μὲν αὐτῶν κατα- 
γελῶντος, ἔπειτα δὲ πρὸς ὀργὴν ἐκφερο- 
ένου] " ἤγβι " ΌΥῪ ΗΒ νεγὺ πᾶπΊα, “ ΤΠ π᾽" 
Υ δὶ8 δοῖιδὶ ροβίτίοη ; ργοῦδοϊν πὰ 

Ῥεᾶος οὗ Πῖ8 Κίηράοτη ἰ8β ςοηβίδετεὰ 28 
ἃ οοηϑεάυξηςς οὗ [ἰἴ8 τί ρῃϊεουθπεββ. 
Εἰρπεεουβπεβ5 δῃηὰ ρεᾶςε ἅσε Ἵπασζδοῖοσ- 
ἰδῆς ῥσγορεσγιίββ οὗ ἴῆς Μεββίαηις Κίπρ- 
ἄοπιν. “[η δὶβ ἄδγβ 8Π8}1 τῆς τὶρῃίθουβ 
βουτίϑῃ ; δπά δρυπάδπος οὐ ρεᾶος 80 
Ἰοπξ 88 ἴπε πιοοὴ επάυτγεϊ,᾽" Ῥβ. ἰχχίϊ. 
71 8:0}}ΠΑτῖν 158. ἴχ. ό, 7; Ζεςῇ. ἰχ, 9; οἷ 
Εοπι. ν. ᾿; Ερῇ. ἱΐ. 4, 15, 17. ἴῃ αεη. 
χῖν. 1τ8 τῆ 6, πᾶπγς δηὰ {{|6 ὀσους ἱορεῖμοσς 

οὐῷ ἩΡῸ ΡΣ ΞΡ. ΤΆς «ἤϊε 
Βρῖοε ἰπ τῆῖθ ἰδ ἴῃδὲ τῆς ῥσγίεβδι 18 4180 ἃ 

πρῷ. ἀπάτωρ, ἀμήτωρ, ἀγενεαλόγητος 
τ το πθν ἐτροντωήδῳ 
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3. ἀπάτωρ, ἀμήτωρ, ἀγενεαλόγητος - μήτε ἀρχὴν ἡμερῶν, μήτε 
ζωῆς τέλος ἔχων: ἀφωμοιωμένος δὲ τῷ υἱῷ τοῦ Θεοῦ, μένει ἱερεὺς 

Ὁ αεη. χὶν. 
20. εἰς τὸ διηνεκές. 4. " Θεωρεῖτε δὲ πηλίκος οὗτος, ᾧ καὶ ; δεκάτην 

ΤΕ, ἴῃ ΜΜΑΟΌΞΕ ΚΗΡ, νρ., ϑγετ, Αστη. ; οπχῖτ καὶ τ ΒΌ"Ε", ἀ, ε, 5γτῆσα, 
Οορ. Αρρδζεπῖν καὶ ἢΔ8 θεεη ᾿πίσοάυςεά ἔτοπὶ νεζδα 2. 

οὐ ρεπελίοσυ," ἴπδὶ ἰδ, Βε βίδπηάβ ἴῃ 
ϑοτγίρτυτε δίοῃθ, πΠῸ πχεηπιίοπ ἰβ πιδάς οὗ 
δὴ "Πυθίου ἔδίμες οὐ τηοῖμεσ ἔτγοπι 
ψΒοπὶ 6 ςουἹά πᾶνε ἱπμεγιεὰ ροννεῦ δπά 
ἀϊπηίιγ, 511 1688 σϑπ ἰδ ργίεβε νυ οβῆςς 
δηά βεγνίςε ὃς δβογί δε ἴο ἰδ Ὀδεϊοηρὶηρ 
ἴο ἃ ῥγίεβεν ἕατηγ. [τ 8 ὉῪ νὶτῖυε οἵ 
δὶδ οὐνῃ Ῥεγϑοηδιυ ες 15 Ψηδιὶ Βα ἰ8; Ὠἰ8 
οδῖος ἀετίνεβ πὸ βδηοιίοπ ἔγοπὶ Ῥσίεβιν 
᾿ἴπεᾶρε οὐ πεγεάιϊδγυ τίρῃιβ; ἀπὰ ἰπ τη ϊ8 
τεβρεοῖ ἢς ἰ5 πιδάς [{κ6 ἴο τπε ὅοη οὗ 
Θοά. ΟΥ̓ οουζδβα ἰϊ ἰ8 ποῖ πιεδηὶ {πᾶΐϊ ἴῃ 
Ῥοΐπι οὗ ἕδος ἢε δὰ πείίπεγ ἔδί μεσ ποῖ 
τηοῖῃος, θὰϊ ἐπὶ δ5 ἢε ἄρρθᾶζβϑ ἰπ ϑ'ογὶρ- 
ἴωτς ἢς ἰ5 ψίϊπους ἔδίῆεσ. [τὸ δὲ ἀπάτωρ 
κιτιλ, οὐ διὰ τὸ μὴ ἔχειν αὐτὸν πατέρα 
ἢ μητέρα, ἀλλὰ διὰ τὸ μὴ ἐν τῇ θείᾳ 
γραφῇ κατὰ τὸ φανερώτατον ἐπωνομ- 
άσθαι. Ερίρῃμαπίυβ ἰῃ νΜειβίείη.1 ὧπ 
ῬὨΙο᾽8 υδὲ οὗ ἴῃ βίίεηος οἵ ϑειὶρ. 8εὲ 
ϑἰερειςά᾽ 5 Ῥαέίο., Ρ. 179. ῬΒΙο 18 φυΐτα 
Ἄγγατε ΣΉ ΝΑΝ κίηά τὰ ἐἀμετρεείδειοι 
Ψ Ὀ6 βαίἃ γλισχρολο ἂν μᾶλλι ον 
ἀφέλειάν τινα ἐμφαίνειν (Ὁ Ὁ»... ᾿ 
ΓΝ πατοῦν στε ὑθρτε ἴτοτα 
ΟἸυχ.: ων ρα, ἀμήτωρ, 

ὥσπερ ἡ ἐβηνᾶν κα ἀπάτωρ, ὁ μὴ 
πατέρα ἔχων, ὡς ὁ Ἥφαιστος. 
ΑΡροἱΐο ννᾶὰβ αὐτοφνὴς, ἀμήτωρ. Οἰδπετ 
ἐχδῖηρὶεβ ἴῃ ΜΝεϊδιείη. [ἢ δ β᾽'σ πον 
ἀϊβετεπε βεπϑε ἴπε ψογά οσουγβ ἰπ 1ῤλ. 
ἐπ Ταμγ., 863; ἴῃ Θορᾷ, Είδο., 1154 ΜῈ 
πᾶνε μήτηρ ἀμήτωρ; ἀπά Ιοη (Ετυτ. 205, 
109) 8ᾶγ8 οἵ Ὠἰπιβεῖῖ ὡς γὰρ ἀμήτωρ 
ἀπάτωρ τε γεγώς. 

νεῖ. 3. ἀγενεαλόγητο ς, τεξοϊνεά 
ἴπ νεσ. 6 ἰηΐο μὴ γενεαλογούμενος, ἀοε8 
ποῖ οσοὺς ἰῃ οἰδββίςαὶ ποῦ εἰβεθεσγε ἰῃ 
ΒΙΌΙοαΙ ατεεκ. ὙΥὙῆὲ ἀερεπάεπος οὗ 
1 μενεῖς! ρτίεϑὲβ ου ρεπβδίορίεβ δηὰ {εὶς 
τερίβεειβ ἰ8 1] υϑίγαϊε ὈῪ Νεῆ. νἱῖ. 64. 
μήτε ἀρχὴν ἡμερῶν . . . “ Βανίηξ 
πεῖῖπες Ὀερίπηίηρ οἱ ἀδυβ πος επά οὗ 
11 π,᾿ ἐνδ., ἀραῖη, ἃ8 ἢς 18 σεργεδβδεηπιεά ἴῃ 
ϑοτγίρευγε. Νὸ πιεπίίοη ἰβ πηδάς οὗ πἰβ 
δίγιἢ οσ ἀδδιῃ, οὗ ἢἰ8 ἱπδυρυτγαϊίοη ἴο ἢἰ8 
οΒῇῆος οἵ οὗ ἢΐΒ τεϊγεπιεπὶ ἔγοπη ἰς. ΤῊΘ 
ἰάρα 18 ςοηνεγοά δὶ 50 'οπξ 88 ρτίεϑβεϊ 
βεγνίοαεβ οὗ παῖ ραδγίίςυἹδσ ἴγρα ννεγα 
πεεάδεά, τΠἷβ τηδη ρετίοστηεά ἴπεπὶ. Ης 
16 ἴῃ τῆς ἴγρε οἵ 4 ργίεβε ψΠο 584]] 'π 
ιἷ8 βίη ρίε ρείβοῃ ἀϊβοπαγρε ἴογ Ἔνεγ 1] 
ἀγωλ ζαποείομβ. ἀφωμοιωμένος 
ὲ τῷ υἱῷ τ. Θεοῦ “δυϊ πιαάε [ἷκε 

ἴο ἴπε ὅοπ οἵ αοἄ". δὲ διίδομεβ (ἢ18 
οἴδλυβε ἴο τῆς ἱπιπηεάϊδιοϊν ρτγθςεάϊηρ, 
“ Βανίηρ παῖδες εἴς., " ὀμέ ἴπ 118 γεβρεςῖ 
τηδάς ᾿ἰκε ἴο ἴπ6 ὅοη οἱ αοά, 8εε ἱ. 2, ἰχ. 
14 δηὰ ἱ, 1ο, 12. ““ ϑυςἢ ἃ ςοπιραδηΐίβοη 18 
ἀεοϊδῖνε αραϊπϑὲ διε δυκίηρ τμεβ6 οπατ- 
δοιεγίβιῖςβ ἴὸ Με ίβεάεκ ἱπ ἃ γεαὶ βεῆϑε. 
ὙΠεΥ Ὀεϊοηρ ἴο τῆς ροτγίγαϊτ οὗ Ηΐτα, νυν ἢ 
ΨᾺ8 80 ἄγαννῃ ἴῃδὶ ἢε νναὰβ “ τηδὰβ {κε΄ 
τῆς ὅοὴ οὗ 6οά,---ἶμαι ὉγῪ πε ἐεδίαγεβ 
δὐβεηὶ 45 Ψ»Ὲ}} δ5 ΌΥ ἴδε ροβίεῖνε ἴγδιῖβ 
ἃ ἤσυτε 5Βῃουϊά Δρρεᾶσγ ςογγεβροηάϊπρ ἴὸ 
ες ϑοη οἵ Οοὰ δπά βυϊϊδὰ ἴο βιρρεβῖ 
Ηἰπιὶ" (αν ἄξοη). μένει ἱερεὺς 
εἰς τὸ διηνεκές ᾿᾿ΔΣὐϊάειῃ 4 ρῥγίεβε 
ςοπεπυδιν ". ΤῊΙ8. δβιδιαπιθπῖ, ἀϊγεοτν 
τεβιϊηρσ ὕροῦ ἐπε ργεςεάϊηρ οἴδυδα, 18 ἴπδὶ 
τονναγάβ ψῃῖο ΒΒ τῆς νΠοΐε βεπίεπος (νν. 
1, 3) Πᾶ58 Ὀεεῆ τεηάϊηρ. [Ιἐ 18 {πε6 ρεῖ- 
ταάπεηςς οὗ ἴδε Μεϊςπίβεάεὶς ῥγίεβι ποοά 
οα ψΠϊοδ βἴγεββ 18 ἰαϊά, ϑες δείον,. 
εὶς τὸ διηνεκές 5 οὶ ῥτεςίβεῖ γ “ἴος 
ἀνεγ, δυξῖ “(ῸΥ ἃ σοπεϊπυδηςα,᾽" ΟΥ Ρετ- 
πιᾶπεηςα. Ἀρρίδῃ (Ρὲ Βεῖ!. εἰν., ἴ. 4) 
8805 οὗ [υἱὰ8 Οαβαγ τπδλὲ ἢ ννὰβ Ἵογεδῖεὰ 
Ῥιοίδῖος εἰς τὸ διηνεκές, ρετπημδπεηὶ 
Ὀἰεϊαῖοτ. “Τῆς ρετπηδηεπὶ σπαγδοῖεσ οὗ 
πε ῥτγιεϑιμβοοά ἰβ ἤεγε ἀεβοσι δε, ποῖ ἴϊ8 
δοῖυδὶ ἀυγαιίοη " (Βεπά4}}). [τ ννὰϑ ποῖ 
ἀεβιηεά το δε Ββυρετϑεάεά Ὀν δποίπεγ. 
Βευςε ἰβ ποῖ σοσζεοῖ ἱπ βαγίπρ: “τὲ 
νατϊδιίοη ἴῃ ἐχρταββίοη (εἰς τὸ διηνεκές 
ἰηβιεδὰ οἵ εἰς τὸν αἰῶνα, νἱ. 20) 15 Ῥτο- 
ΒΥ πιδλάς ουἕ οἵ τεραγά το βιγἷβ, γαῖπεσ 
1πᾶη ἴο φοῆνεὺ ἃ ἀϊδξεγτεπὶ βῃδάς οὗ 
τηεληίπρ". Βυῖ πε ρίνεβ ἴπε 86η8ε 
ψΨῈ]}: ΚΓ μα δαὰ πᾶ ἴῃ ἢιἰβίογυ, 85 
ἄουδεῖεββ ἢς δά ἴῃ ἕδοϊ, ἃ βυσοςβϑβοσ ἰῃ 
οῇῆςε, να βΒῃουϊὰ ἢᾶνς βαϊά οὗ ἢίπι, {πὶ 
Ὡς τᾶς ἴῃς ῥείθϑδι οὗ 81εἐπὶ 'ἴπ ἴπε ἄδγβ 
οὗ Αδγδβδῖη. Αβ ἴπΠε Ἵοᾶβε βίδπάβ, ἢε ἐς 
ἴδε ρῥγίεβὲ οὗ 5416π|.᾿" 

νν. 4-10 ϑυρετίογν οὗὐἨ Μεϊοπίζεάεϊκ 
ἴο Ιμενϊεἰςα] ῥγίεβῖβ Ὑῆε δγρυπιεηΐ ἰδ: 
Ὧ6 ν»88 στεδίεγ ἔπδη ΑὈγδμᾶπι, ἴῃ ργεδὶ 
[ουπιδίη οἵ ἴδε ρεορίε δπά οἵ δ]εββίηξ. 
Ηονν πλῦοῃ πιοσα ἰδ ἢ6 ϑγεαῖεσ ἴπδη ἴῃς 
ἀεβοεπάδηιϑ οὗ Αὐγδῆδγ, ἔπ 1,ονἰεἰςδὶ 
Ῥτίεβίβ ὺ 

Ψψεῖ. 4. Θεωρεῖτε δὲ πηλίκος οὗτος. 
“Βυῖ οὔβεγνε πον στεαὶ [18 πηδη νγν885.᾽ 
Ηἰ8. ρτγεδίηβββ ἰ8 γεοορῃϊβαῦϊε ἱπ Πἰ8 τθ- 
οεἰνίηρ εἰ{Πε5 οὗ Αδγαῆδπ, πὰ ἴῃ εἰνίπε 
δηλ 8. δ]εββίηρ, οἷ νν. ἱ, 2. Τἤεβθε 
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᾿Αβραὰμ ἔδωκεν ἐκ τῶν ἀκροθινίων ὁ πατριάρχης. “5. “ καὶ οἱ μὲν ε Νυπι. 

ἐκ τῶν υἱῶν Λευὶ τὴν ἱερατείαν λαμβάνοντες, ἐντολὴν ἔχουσιν ἀπο- 

δεκατοῦν τὸν λαὸν κατὰ τὸν νόμον, τουτέστι, τοὺς ἀδελφοὺς αὐτῶν, 
καίπερ ἐξεληλυθότας ἐκ τῆς ὀσφύος ᾿Αβραάμ. 6. Ὧ ὁ δὲ μὴ γενεα- 

Ῥοιπ5 Δ16 Θπιρῃδείβεά Ὁγ 8Ἔνθῦαὶ ἀεῖδίβ. 
Ὧ6 ἢγβὲ δνίδεηςε οἱ ργεδίπεββ ἰ8 ἴῃδὶ 

ἦς ννᾶ8 ΠῸ ε88 ἃ πιᾶῃ ἴδῃ ΑὈγΑμδπὶ 
ψὯΟ ρανς Πίπι ἃ τῖμε οἵ ἴῃς βροὶϊ8 ᾧ 
δεκάτην, κιτιλ. ᾿Αβραὰμ ἰ8. ἴῃ επὶ- 
Ῥῃαιὶς ρίδεος, θυς τῇς δπιρῃδϑὶβ 18 της 
Ἰιεᾶ ὉΥ τῆς ροβίτίοη οἵ ὁ πατριάρχης. 

18. 48 ἰῇ πε πεαγὰά βοπὶε οὗ ἢΠῖ8β σεδάδιβ 
βαγίηρ, “ Ης πιυδβὲ ἢὲ πιίϑίδ κε, οἵ πιυδὶ 
τεΐεσ ἴο δοπγὲ οἵμες Αδγαμδπι ἀπά ποὶ με 
[ουπιδὶη οἵὁὨ 81] οὐὖυζ {Δπ|}}1ε8 ἀπά οὗὨ [,ενΐ 
δηά Αδίοη ". Ης δάὰάβ ὁ πατρ. ἴο ἰπ- 
ἀϊοδῖε ἐπᾶὶ ἰξ ἰδ ῥγεοίβεϊυ τη ἷβ ρτεδῖεβι 
οὗ πιεῦ ἴοὸ Ψδοπὶ ἴδε ρεορίε οννε ὄἐνὲπ 
δεῖς θείης, οὗ νῆοπιὶ ἢς βᾶγβ ἴπαὶ Μεϊ- 
οὨἰζεάεκ ννᾶβ ριεδῖεσ. ἀκροθινίων 
ἰ8 ρεγῆδρβ σἤοβεη 4150 ἔου ἴῃε ρυγροβε 
οὗ πιαρηϊδγίης τε γῆ. Τῆς αταεῖκβ 
Δἴϊες ἃ νἱοίοτΥ ψαϊμεγεὰ τῆε βροἱἱβ ἴῃ ἃ 
Βεᾶρ, θῖνι, ηὰ τῇς ἴορ οἵ δεβϑὲ ρατγῖ οὗ 
τε Πεᾶρ, ἄκρον, ν»ὰ8 ρῥγεβεηϊεά ἴο ἴδε 
δοάβ8. Ο. Ἐταζειβ Ραμεαπίας, ν. 231. 

νεῖ. 5. Τῆε βἰρηπίβοδηςε οὗ τῃϊ8 εππὶη 
8 Ρετοείνεά ψ ἤδη ἴτ 18 σοπβίἀογεα πδῖ, 
δἰιδουρὰ τἴῃ6 80η5 οὗ [νενὶ τά Κα εἰπ68 οὗ 
τπεὶγ Ὀγεϊῆσεη, [ἢ 18 15 τὰς ταβυΐὶ οὗ ἃ πιοῦσα 
Ἰεσαὶ αρροϊπίπιεης. ΤΏσϑα ννῆο ρᾶν {{ππὲ8 
ἅΓΕ, ἃ5 ννε]} δἂ8 ἴποβε ψῆο τεοοῖνε τΠοπ], 
80η8 Οὗ Αὐγαῆδαστη. Ῥαγίῃρ εἰἴπε8 18. ἴῃ 
πεῖς σᾷδ6 Ὡ0 δοκηονϊεάρτπηεηϊ οἵ ρετ- 
βοηδὶ ἱπίεσγίογιν, δυῖ πλεγα σοπιρ]απος 
ψ ἢ ἰᾶνν, Βυῖ ΑὈγδῆᾶτη νγᾶ8 ὑπάεσγ πὸ 
δυσἢ ἷανν ἴο Μεϊοπιζεάεκ, δαπά ἴδε ρᾶγ- 
τηεηὶ οὗ {{πὲ8 ἴο Ηΐπιὶ ννὰβ ἃ ἰσὶραῖς ἴὸ 
Πἰβ Ρεΐβομδὶ στεδίμεββι καὶ δάἀάβ ἃ 
ἐτεβῇ δβρεοῦ οὗ ἴδε πιδιίεσ. οἱ μὲν ἐκ 
τῶν νἱῶν Λενὶ... “τδοβε οὗ τῇς 
δοη8 οὗ [μεν ψῇο τεσεῖνε ἴπὰ ρῥσίεβεῖν 
βεύνίοςς πᾶνε δὴ ογάϊπδηςς ἴο εἶς ἴμε 
Ῥεορὶε ἰπ δοοογάδηςε υνἱτῃ πὰ ἴᾶνν, ἰπαὶ 
15, πεῖς Ὀγεῖῆγαη, δἰεβουρῃ ἴπεβε μάνα 
φοπῖε οὐ οὗ {πε Ἰοΐπβ οὔ Αὐγαβατι ". 
Νοῖ 411 τῆς ἰτῖίθε οἵ [μενΐ, δας ον ἴπα 
ἔαταῖ νυ οἵ Αδζοῃ γεςείνεά (ο ν. 4) 
δε ἱερατεία (4180 ἰη ΓΚ. ἱ. 9), ψῃϊςσἢ 
ΒΙεεΚκ βῆονββ ἴο πᾶνε Ὀὕεεῆ υϑεὰ ὉΥῪ 
οἰαβϑίςαὶ ννυτιἴεῖϑ οἵ ρτίεβε  ν βεγνίςε, 
ψἢΠς ἱερωσύνη νγᾶ8 8, οὔ ἴδε 
ψείεϑεν οθῆοςε. ϑϑεὲ νν. 11, 12, 24. 
ποδεκατοῖν, “Το δεβὲ Μϑ995. 

ταᾶκα ἴῃς ἰπβηϊίνε οὗἨ νεγὺβ ἰῇ «ὄόω το 
επά ἰῃ -οἷν" (Υγεβίοοιϊ δηά Ηοτσί, Ο., Τ. 
'ϊ., βὲς. 41ο, δπά ςἰἴβ 1δππαγῖίβ, Ογεεὰ 
Ογαρι., 851). Ὑδε νεγῦ οσουγα ΟἹΪΥ ἱπ 

πγλν αὶ 
46: Ὀευϊ, 
χνἧϊὶ. τ; 
]οβῇ. χίν. 
4; 2}ὃὈαγ. 
ΧΧχὶ. 5. 

ἁ τ αεα. 
χίν.19,20; ΕοαΣ. ἱν, 13; ΘΑ]. ἰἱϊ, 16. 

ΒΙιδ]1ς41 ἀτεεκ, τὰς οἱαδβίοαὶ ἔοσπι Ῥεΐης 
δεκατεύω. κατὰ τὸν νόμον Το ον 5 
ἀποδεκ. τοὺς ἀδελφοὺς αὐτῶν, 
κιτιλ. Νοῖ {πεῖς ἔς ονν-Πψενίτεβ, δἰ που ρ ἢ 
ἰξ ἰ8 ἴτὰς πᾶς τῆς [,ονίτεβ εἰπε ἴῃς 
Ῥεορῖε, ἀπά τῆς ργίεβιβ εἰς της 1,μονίτε8 
(Ναπι. χνίϊ!. 21-24 δηᾶ 25-28), Ὀυΐϊ με 
ννογὰβ ἂγῈ δά ἀεὰ ἰπ δχρ᾽δπδίίοη οἵ λαόν 
ἴῃ ογάἄδσ ἴο επιρῃδβίβε ἴῃς ἴδοι παῖ τῆς 
Ρεΐεβιῖβ ἐχδοῖεά τἰιῃε8 ποῖ ἰπ τεσοορηϊίοη 
οὗ ΔΠΥ ρεϊβοηδὶ βυρεγίοσίγ. Τῆοβο ἢ Ὸ 
Ραϊά εἰεπ68 ννεῦς Αὐγαμαπιβ ἀεβοοπάδηιβ 
ἘαυδΙν νἱἢ ἐπε ῥτίεδιβ; ἰὰ ννἃ8 τ ἘΊΕ 
τῆς ἴανν νος Τοηνεγεὰ τῆς τἰρῃξ τὸ 
τῆς {πεῖν Ὀτεϊῆγεη ἑαὶ περ ἐξεληλυ- 
θότας ἐκ τῆς ὀσφύος ᾿Αβραάμ. 
γε. 6. ἴῃ βιγίκίπῷ οἼοηίϊγαβε, ὁ δὲ 

μὴ γενεαλογούμενος . . « “δυῖ 
ε΄ Ψψῆοβε ρεπεαίορυ ἰδ ποῖ οουπιεά 
ἴτοπὶ ἴπεπὶ παῖθδ ἰακεη τἰἴπεβ οὗ 
ΑΡτγαῆδηι, πὰ δ᾽εββεὰ [δες Ὀεῖον"} Ὠἰπὶ 
τπαῖ αὶ τῇς ρῥτοπιίβεβ ", γενεαλογέω 
ἰ8 οἰαββίςδὶ Οατεεῖκ, πχεαηΐπρ, ἴο ἴγᾶςα 
Δποεβίσγ, 866. Ηετοά. ἰΐ. 46. ἐξ 
αὐτῶν, ποῖ “ ἔτοπι ἴῃς 8οῃ8 οὗ [βγδεὶ ̓̓  
(Ερἱρῃμδηΐυβ 'ἱπ ΒΙεἊκ), Ὀὰς “ ἔγοτη {πε 
808 οὗ [,ενἱ,᾿ νότ. 5; δπὰ ψῇο {πεγεΐογε 
δᾶ πο εἰδίπι ἴο εἰπε δρροϊπιεὰ Όγ ἰδνν, 
δὰ γεὺ εἰπεά Αδγδῆδη. καὶ τὸν 
ἔχοντα, ἱπ ΜΝυΐϊραίε “αυἱ Βαρεῦας᾽"; 
ἰπ νΝνείϊζβαοϊκες “" ἄεγ ἀΐε Νεγῃεϊββυηρεη 
δδιῖῖς," ποῖ "παῖ"; 80 αυρῆδη οογ- 
τεςῖν, “ὍΘ ροββϑεββοῦ οὗ". “Ηἰπι 
Ψ8ο ονπεά ἴῃς ργοπιῖβεβ." ΟΝ Βυτίοη, 
124 ἀηὰ 126. εὐλόγηκε, οἡ ἴπε ρεῖ- 
εςἰ8 οὗ τῃϊ5 νεῖβε δηά οἵ τπ|8 Εριβῖϊα 
(νυ. 5. χί, 5, εἰς.), Με. 1. Η. Μουϊοῃ 
458, " Ηλ8 λῆγοπε ποιίςδά τῆς δεδυτίία! 
Ῥάγα οὶ ἰπ Ρίδιο, Αῤοὶ., 28 ς., ἴοτ τῃ6 
οπδγαςτεγίβεὶς ρεγίεος ἱπ Ηδῦτγεννβ, ἀε- 
βοσι δίηρ ναὶ σέαπάς τογίἐἰεπ ἴτι ϑοτὶρ- 
ἴατε ὃ ὅσοι ἐν Τροίᾳ τετελευτήκασι (848 
ἰΒ ᾿τγιτῖεη ἰη της Αἰμεηΐδπ᾿ 8 " ΒΙΌ]ε ᾽ ἰ8 
χοῦν [κε Ης". νἱΐ, 6, χί. 17, 28 " (Ε.- 
ῥοσίίογ, Αρτῖϊ, τροσ, ρ. 280). ψαυρβδηῃ 
Αἰβο βᾶγβ: “Τα γίγρεστει (8ο ἴο 54γυ) 
φιέολεης ἐὰκλε ἀεαά, ἀπὰ γμῖνεβ ἴο τῃ8 
ῥγαείεγίἐε οἵ τε ὨἰδίοτΥ τῃ6 ῥεγνιαμέμπος 
οἵ 4 ῥεγζεεί᾽", Ὑε5; Ὀυϊ ἴο ἰγαπϑίδῖς ὉΥ 
τῆς ρετίεσι βδογίῆςεβ Επρ] 8ῃ ἰάϊοπι ἴὸ 
αἴεεκ ἰάϊοπη. ὅ8εε Βυτίοῃ, 82, “Υ̓Βεη 
ἴδε Ρεγίεοι [πάϊςσδιῖνε ἰδ υβεᾶὰ οὗ ἃ ρᾶβι 
Ἔνεηὶ ὑπο ἢ 8 Ὁ τεᾶβοπ οὗ ἴπε οοη- 
τεχὶ παοδβϑασγὶν πουρῆι οὗ 48 βερατδαιεά 
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λογούμενος ἐξ αὐτῶν, δεδεκάτωκε τὸν ' ̓Αβραὰμ, καὶ τὸν ἔχοντα τὰς 
ἐπαγγελίας εὐλόγηκε᾽ 7. χωρὶς δὲ πάσης ἀντιλογίας τὸ ἔλαττον 
ὑπὸ τοῦ κρείττονος εὐλογεῖται. 8. καὶ ὧδε μὲν δεκάτας ἀποθνή- 
σκοντες ἄνθρωποι λαμβάνουσιν- ἐκεῖ δὲ, μαρτυρούμενος ὅτι ζῇ. 
9. καὶ, ὡς ἔπος εἰπεῖν, διὰ ᾿Αβραὰμ καὶ Λευΐ ὁ δεκάτας λαμβάνων 

ε Οεα. χίν. 
18. δεδεκάτωται" 1ο. " ἔτι γὰρ ἐν τῇ ὀσφύϊ τοῦ πατρὸς ἦν, ὅτε συνήν- 

1 τον ἰπβετίβὰ ἴῃ ΑὮΡ, εἴς., ΕἾ" ΚΌΡ, Οἢγ., Τμάγε, ; οπιειεὰ ἐπ  ΒΟΌ" Ὲ"“", 17, 23, 
57, τορ. ΒΙεεἰκ οπιίῖβ θεσάυβ8ε “ ψεπηᾶδββ ἄετ ϑρσαςῃρεῦσαιομε ἀ68 Νεγίδββεγο ᾿᾿. 

τοὶ ἴῃς τπηοπιθηὶ οἵ βρεακίηρ ὈΥ δ 
ἱπίογναι, ἰξ 8 ἱπιροββίδἷε ἴο τεπάεγ ἱξ 
ἱπῖο ἘποΙϊϑῃ δάεαυδιεῖγ". Ὑηδ ροίπι 
ΨὨΙΟΒ τπὰ ψτιτεῦ Πέτα Ὀγίηρβ οὐϊ ἰ8 (παῖ, 
δἰϊπουρῇ ΑὈταμ πὶ μά τε ργυπιῖ8ε8, ἀπά 
ν 58 τῃεγείοτα Ὠϊτηβεῖ ἃ ἰουπίδίη οἵἁ δ1ε58- 
ἱπρ ἴο πιδηκίπά δπὰ τῆς ρεΐϑοη ου ΨΏΟπΊ 
41}1 βυοσοεεάϊηρ ρεπεγαιίοηβ ἀερεηάςὰ ἔος 
ὈΙεββίηρ, γεῖ Μεϊομίζεάδεκ Ὀ᾽ εββεά Πίπι; 
δΔηά 885 ἴῃς ψγίτεσ δά ἀ8 :--- 

νεῖν. 7. χωρὶς δὲ πάσης ἀντιλογίας 
.....« εὐλογεῖται. “Απὰ νἱϊπουϊ ΔηΥ 
ἀϊβρυϊε τῆς ε88 ἰδ δίεββεά οὔ ἴδε 
Ετεαῖςεν Ὑπετγείοσα, Αργαῆατη ἰ8 τῆς 
658, ἀηὰ Μεϊοπίζεάεϊς τῆς ρτεδίεσ. Τῆς 
Ῥηπειρις [ἐχρτεβϑεά ἱπ 118 ννιάεβι ἔογπι 
Υ ἴπ6 πευζεγ] ἀρρ ῖε5 μεγα (πε ὈΪαββὶπρ 

οΑγγίθβ νυ ἱἢ ἰδ ποῖ ΟΠΪν τμ6 νϑγθαὶ Ἔχργεβ- 
βίοη οἵ ροοάνν], Ὀὰς ροοάνν}! δοῃϊενίη 
δοῖυ] τεβαϊῖ8. Βυῖ πιᾶη δ]ε886ε8 αοά ἴῃ 
ἴδε βδεηῆβε οἵ ργδίβίηρ Ηἰπι, οὐ ἀεβίγ 
παῖ 411 ρῥγαῖβε πᾶν "ε Ηἰβ. 80 ἀοά ἴ5 
ὁ εὐλογητός, ΜΚ. χίν. ὅ6ι. ΩΓ, 2 Οοτ. 
χί. 31, εἴς. 

ες. 8. Αποῖδπεσ ποῖε οὗ τῆς βυ ρεσίογ Ὑ 
οἵ Μεϊςίζεάεκ. καὶ ὧδε μὲν δεκάτας 
..." Απά δεῖε πιεη ἴπαὶ ἀϊε γεςεῖνε 
Εϊμεβ, Ὀυϊ τπετα οὴς οὗ ψνῆογη ἰξ ἰ8 
νυὺἱϊπεββεά ἐπδὲ ἢε Ἰνεῖῃ." ὧδε ““Πετε,᾽" 
ἐ.6.., ἴῃ τῇϊ18. 1 νον εἰςα] βγβίετη ἢ ΝΠ ἢ 
να Ψ ῆο ἅτε Ηεῦτγεννβ ἅγε [χη ]δγ, ἐκεῖ, 
“Ἔἤεγε ᾿ ἴῃ παι δγβίαπη ἰάδεηπεδεά ἢ 
τπδὲ ἀποίεηϊ ρείεβι. ἀποθνήσκοντες 
ἄνθρωποι, “ ἁγίηρ τηεη," νῆο τδεγε- 
ἴοτε 85 ἰπάϊνιἀυα]5 ραββεὰ ἀννᾶγ δπά ρανε 
Ρίαος ἴο βυςςδββοῖβ, δπά ψνεγε ἴῃ (ἢΐ8 
τεβρεοῖ ἱπέειϊογ ἴο Μεϊοῃίζεάεκ, ψῇο, 
80 ἴαγ 45 158 τεοογάεά ἴῃ ϑογίριυγε. παὰά 
ΠῸ ϑβυςςεβεοῦ. ἀἰνίηρ ἴο ἴδε 5βιεηςε 
οὗ ϑοείρευτε ἴτε ἕογος οἵ δὴ δϑβϑβεγίίοῃ, 
ἴδε ντίϊες βρεᾶκβ οἵ Μεϊςμίζεάεϊς ἃς 
μαρτυρούμενος ὅτι ζῇ; ἃ ρεδοῃ 
οὗ ψποηΣ ἴδ 18 νυν ποββεά ; ποῖΐς δῦβεηος 
οὗ δτεῖοϊς. 80 Τῇεορῆ., ὡς μὴ μνημο- 
γενομένης τῆς τελευτῆς αὐτοῦ παρὰ τῇ 
τραφῇ, ννεβίςοις ἀϊδιιηρσυϊβῆεβ Ὀεινεεη 
τῆς ρἱυγαὶ οἵ τῆϊ5 νεῖβε, δεκάτας, ἀρρτο- 
Ῥτίαϊς το της πιδη!!ο]ὰ εἰ πίπρβ ὑπάεγ ἐπα 

Μοϑαίς βυβίεπι δηά τῃς βίηρυϊατ, δεκάτην, 
οἵ νεζ. 4, οὔ δ βρεοΐδὶ δςῖ, 

Ψεις. 9. καὶ ὡς ἔπος εἰπεῖν, " Απάὰ, 1 
ταὶρῆς δἰπιοβϑὶ βαν," δάάδίῃηρ ἃ πεν ἰάεα 
ΜΙ ἃ ρῆγαβε ἱπιεηδεὰ ἴο ᾿πάϊςαϊε παῖ 
ἰξ ἰδ. ποῖ ἴο 6 ἰδίκεη ἰῃ βισίςπεββ. [{ ἰ5 
{τεααδηῖ η ΡΏ]ο, Ξε Ἔχαηιρ] 68 ἱῃ Οᾶγρζον 
δῃὰ δλάὰ Ομὶς γεν. ἀν. κεγ., 3. Αἀδηι8 
ποῖς οἡ Ριδῖο, 4ῤοΐ. ὅ06.. 171, 5. ψόοσῖ 
αυοτίη "" ὡς ἔπος εἰπεῖν ἱ. 4. Ρᾶεῃε 
ἀϊχετῖπι: ἰπ ροοὰ διυῖμογβ μδγάϊν ἐνεσ, 1 
ἂὶ αἰτεῖ ἰϊὰ ἀϊςαη. Τῆς ρῶγαβθε ἰβ 
τερυϊαγῖν υβεά το ᾿ἰπιῖξ ἴῃς εχίεηι οἵ 
ςοπιρτεῃεηβίοη οὗ ἃ ρῆγαϑθε οσ ννογσγά. [ἷἰ 
5 βεπεγα!γ, θὰϊ ΌῪ ΠΟ πηεδῃ8 Ἔχοϊ υβίνεϊν, 
ουπὰ νἱτῃ οὐδείς ἀπά πάντες, οὐδεὶς ὡς 
ἕπος εἰπεῖν 'παγάϊγ δηγοηθ᾽; πάντες 
ὡς ἔ. εἰπ. -Ξ ἡεΑτῖν ἐνογγοης.᾽" Α 5ἰρηὶβ- 
οδηξ υ86 οσουτβ ἴῃ τῆς Κεῤμδίἑς, Ρ. 3418, 
ΜΏετε ϑοογαίεβ δ5:ΚΒ ΤὨγαβυπιδοῦυ8 
ΨΒΕΙΠΟΣ ἴῃ βρελκὶπρ οὗ ἃ “ Ευ]εγ᾽ πὲ 
τηεᾶπϑ τὸν ὡς ἔπος εἰπεῖν ἣ τὸν ἀκριβεῖ 
λόγῳ. Τῆε ρῆτγάαβε 8 ἀϊβουξβεά δἱ στοδῖ 
Ἰεησῖῃ ὉΥ Βαρμεὶ. Τῆε ἔυγίμες ἰάθα ἰ5, 
ταὶ “Ἰῆσουρἢ Αὐγαμᾶπὶ ὄνεη [μενὶ, Ὡς 
ΝΟ τεροοῖνεβ Ἐπ 8 εβ, Π58 ραϊά εἰ 65,᾿" 
τῆς εχρ᾽δπδιίοη Ὀεΐπρ' γὰρ ἐν τῇ 
ὀσφύϊ. .. “1ὉΓ ες [1,εν]] ννᾶ8 γεῖ ἰπ 
τῆς Ιοἷπδ οὐ ἢὶ5 δίπεγ [Αὐγαμδπ) θη 
Μεϊςδίζεδεκ πιεῖ Πίπι," Ιβᾶδς ποῖ γεῖ 
δανίηρ ὕεεπ Ῥεροῖίεπ. Ὑποῖα ννᾶ8 ἃ 
ἰεπάξπου ἰπ [εν βῆ ἱπεοϊορυ ἴο νίενν 
Βεγεάϊεν ἰπ 1815 τὰ υεδεῖς πιδῆπετ. Τῆυβ 
ϑοδοειίρεη αυοίεβ Βαπιῦᾶη οπ ὅεηῃ. 
ν. 2 “αοάἄ οδ] ἐπε ἢτβθὲ δυπΊδῃ 
Ραὶς Αάδπὶ [π|4η] Ὀεοᾶυβε 41}1 τῆεῃ 
ψεῖς ἰπ ἔπεπὶ Ροιεητα!ν οὐ νἱτῖυα! ν 
[{νἱτῖυα!τογ]". Απᾶ 80 βοπὶὲ οὗ ἴδε 
ἙλδΌϊ8 δγρυεά “Ἐοάεπι ρεςοδῖο, 4ᾳυο 
Ῥεοοανῖε ῥγίπιυβ ΠοπΊο, ρεοοανίς τοῖὰβ 
τηυπάυ8, ᾿υοπίδπῃ ἢἰς γαῖ τοῖα πχη άυ5.᾽" 
Ηεπος Αὐυρυβεῖπε᾽Β ἔογπιυϊα “ρεοσᾶγα 
ἰπ Ἰαπιδί Αἄδηι,᾽"" δηὰ ἢἰ8 εχραπαιίοη 
“οηε65 ἔιϊπιὰβ ἰπ ΠῸ ὑπὸ αυδπάο 
ὉτηΠ68 [πἰπηυβ 116 ὑπυ8᾽" (06 Οἷν. δεῖ, 
χί!. 14). Οη Ττδάυςϊδηΐϑπὶ 8:ε [ψοοἕϑ᾽ 
1 εἰ αάεπ, Ρ. το Κ. 

ν. 114. Τῆς ἱπιρεγίδοιτίοη οὗ 
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τῆσεν αὐτῷ ὁ Μελχισεδέκ. 11. “Εἰ μὲν οὖν τελείωσις διὰ τῆς ἔνετ. 18, το; 
: ἣ εὴ Ρ , δεἱ.ἰϊ.2:. 

Λευϊτικῆς ἱερωσύνης ἦν " ὁ λαὸς γὰρ ἐπ᾽ αὐτῇ ' νενομοθέτητο 3 τίς 

ἔτι χρεία, “κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδὲκ᾽ ᾿ ἕτερον ἀνίστασθαι ἱερέα, καὶ 

οὐ “ κατὰ τὴν τάξιν ᾿Ααρὼν " λέγεσθαι ; 12. μετατιθεμένης γὰρ τῆς 

ἱερωσύνης, ἐξ ἀνάγκης καὶ νόμου μετάθεσις γίνεται. 13. ἐφ᾽ ὃν γὰρ 

1 ΤΕ. ἴη ΠΘΕ" Κ, ΟὨγυβ., Τδάγι,; ἐπ αντῆς ἰπ ΑΒΟΌ ΠΕΡ ἋΡ, 17, 31, 37, 46, 73, 
1χ8. 

3ΤΚ ΕΚ. ἴῃ ΠΟΕΚΙ, ; νενομοθέτηται ἴῃ ΜΜΑΒΟΌ"Ρ. 

ἴδε 1νενϊῖςα] ῥσεβιποοά, δηᾶ ὈΥ ἱπαρί!- 
οδίίοη οὗ ἴῇῆς Ψψῃοίς Μοβαῖς ϑυβίεσι, 
Ῥιονεά ὃγῪ τῆς πεςεββίἐν οὐ πανίης ἃ 
Ῥείεβι οὗ δποῖπεσ ογάεσ. 

Ψες. τι. εἰ μὲν οὖν τελείωσις. . .. 
“Ἢ ἀδὲπ τβεῖε ννὰβ [οὐ μδά ὕεεπ)] 
Ῥεγίδοϊπρ ὉΥ τηεᾶπθ οὗ ἴμε [«ενϊεςαὶ 
Ῥεϊεβιποοά---ος ἀροη ἰξ [88 ἃ Ὀ4518] ἴῃς 
Ῥδορῖὶςε ἤᾶνε γεςείϊνεάᾶ (π6 αν ---νδ αὶ ἔατ- 
ποῖ πεβά ννδβ ἴπεγε [οσ ψουἹά πᾶνε Ὀθεη] 
ἴδαϊ ἀποίμετ ρῥγίεδὲ βῃουϊὰ δγίβϑε δέει 
16 ογάοσς οἵ Μεϊοβίβεάεκ δηὰ ὃς ςἰγεὰ 
ποῖ δϊεοσ ἵπε ογάεσ οἵ Αδζοη}᾽" εἰ μὲν 
οὖν ἱπιτοάυοεβ ἃ βίδίεμγεης οὗ βοπβ οὗ 
ἴῃς ςοπβεαύεποεθ σαβυϊτηρ ἴτοπὶ ἴῃς 
ἰηἰτοάυσείοη οἵ ἃ ργίεβε οὗ ἀποίμεσ ογάεσ. 
τ ἀὐρῦεβ τς ἔδιυσε οὐ τῇς ἵΓενιςαὶ 
Ῥτεδίποοδ ἴο δοδίενε τελείωσις. 
“ Ρεγξεοίδομ ἰ8 ΑἸΝΙΆΥΒ ἃ τεϊδιΐνε ψογά, 
Απ ἰπδιϊευϊτίοη Ὀγίπρβ ρεγίεςείοη νυ ἤθη ἴξ 
εβδοῖβ 1πη6 ρυγροβὲ ἴον μεῖς ἴἃ ᾿νᾶ8 
ἰηβτυϊο, ἀπά τγοάυοαβ ἃ σαϑυὶϊς τῃαὶ 
ςοτσγεϑροη 8 το ἴδε ἰάβα οἵ ἴ. Τῇ 
ἀερίρῃ οἵ ἃ ργίεβιμβοοά ἴβ8 ἴο Ὀγὶπρ πιβῃ 
δα τὸ αοά (νετ. 19), ἀπὰ τῇϊ8 ἰξ εἤεοῖθ 
ὈΥ τεπιονὶπρ τῇς οὐδβίδοϊς 'π τ86 ννᾶγ, 
υἱς. Ταεῃ 8 βἰπ, ᾿ῃΐο ἢ ἱγίπρ οὐ {πεῖς 
ςοπβοίεπος ἱπηρεάςεβ πεῖς ἔγες δοςεββ ἴο 
αοά; Τοοπιρατα ἰχ. 9, χ 1, 14" (Ὀανὶά- 
80η). Οπ τῆς τεπόογίηρ οὗ ἦν δες ϑοη- 
Ὠεπβοδοὶπ’8Β Ογεες Ογαρι., 355, Οὔβ. 3. 
ὁ λαὸς γὰρ ἐπ᾽ αὐτῆς νενομοθέτη- 
ται, ἴῃε οπμεὰ οἴλυβε ἰΒ ""ἃπά νὰ 
ἃᾶτε Ἰυβιῆεά ἴῃ ἀεηχαηπάϊηρ ρετγίεςϊπεβ88 
ἔσοτλ 86 ῥγιεβιῃοοά,᾽" Ὀεσδυδβε ἰξ ἰ8 τῆς 
800} οὗ 186 επεῖγε Ἰερίβϑἰδιίοη, ΑἹ] [86 
Διτδηβειηθηῖβ οὗ τῆς ἰἴανν, [86 επεῖγε 
δαπιιηϊδιγαϊίοη οὗ ἰῆε ρδθορῖς, ἰηνοῖνεβ 
ἴδε ῥεϊεβιῃοοά, [{ τῃεῖε 18 ἰαδίϊυσε ἱπ 
πε ταδὶ βεσγνίςθ, ἴπε νῃο]6 δυβέεπι 
Ὀσεᾶκβ ὄονπ. [τὲ ννδβ ἰάΐε ἴο γίνε ἃ 
ἴὰνν ψπουΐ Ῥγονί ἀϊηρ, δὲ ἰἢς βάπις {ἰπιε 
ἴοσ ἴπε εχρίδιίοη οὗ [18 Ὀσεδοῃεβ. Τῆς 
ςονοπδηΐ ννὰ8 δἱ ἴῃς ἢἤγβε επίεγεά ἱπίο 
ὉΥ βδογίῆςς, δπὰ Ἵοουϊὰ οπὶν ὃε πιδίη- 
τλῖπαα ὉῪ ἃ γεπενᾷὶΙ οἵ βδογιῆσε. Τῇ 
Ῥιϊεβιῃποοὰ δβιοοά ουξκ 48 ἴῃε Ἂβϑεπιῖδὶ 
Ῥασῖ οὗ τη6 [εν δῇ ἐσοποαν. νομοθετεῖν 
ἴο Ῥε ἃ νομοθέτης υϑεά ἴῃ ο᾽Αδ58:ς5 βοτηε- 
τϊπγεβ ἢ ἀδεῖνε οἵ Ρεζβοη, 88 ἰπ υχΧχ, 

Ἄ 

Ἑχοά. χχῖν. 1:2, τὰς ἐντολὰς ἃς ἔγραψα 
γομοθετῆσαι αὐτοῖς. ϑοπ)γειίπγεβ ἰξ ἰ5 
οἸ]οννεά ΌὉῪ δοςουβαῖϊνε οὗἉὨ πὶ ννὩ οἢ 18 
ογάαϊπεὰ Ὁν ἰαψν. Τῆς υβὲ οὗ {πε ρᾶδββίῖνε 
δεῖς ἰ8 ῥῬδουϊαγ, οὐ Αἰϑο νι. 6. Τῆς 
γόμος ςοπίδίηεά ἰῃ ἴδε νοτγά, δπά εχ- 
Ῥεαββεὰ βερδγδίεῖν ἴῃ νεσ. 12,15 ποῖ {π6 
Ὀατα ἴανν ςοπιδίπεά ἴῃ Τοτηπγδηάπιεηϊδ, 
Ῥυὶ τῆς ΨΠοῖς Μοβαὶς ἀϊβρεπβαίίοη. 
τίς ἔτι χρεία, τῃϊ]8 υ8ε οὗἩ ἔτι ἴδ 
Ἰυεείδεά ὈΥ δὴ ἱπβίδπεςς ἔγοπὶ ϑεχίιβ 
Ἐπιηρίτίοιβ φυοιεά ὃγ γειδβιείη : τίς ἔτι 
χρεία ἀποδεικνύναι αὐτά; ἕτερον, ποῖ 
ἄλλον Ὀυϊ δηοῖδμες οὗ ἃ ἀϊβετεης Κκὶπά. 
ἀνίστασθαι 50 Αεοἴϑ νὶϊ, 1:8, ἀνέστη 
βασιλεὺς ἕτερος ἀπὰ ο΄, τῃς ἰταηδίτινα 
υ86 ἴῃ Αςῖβ ἰΐ. 24, 32, ἰϊΐ, 22, 26, νίϊ. 
37Ώ. καὶ οὐ... .λέγεσθαι. Τῇε 
παρᾶῖίνε Ὀεΐοηρ5 τί πε το ἴπε ἀεβογίρτοη 
κ- τ᾿ τάξιν ᾿Α. (πὰπ το τῆς νεῖ δηά 
Βυτίῖοπ᾽β στυῖϊε (481) ἀρρίϊεβ. ""μεὴ ἃ 
1ἰπχίταιτίοπ οἴδη ἱπῆηϊεῖνα οἵ οὗ ἰϊ8 βυδ)εςς 
ἰδ ἴο δε περαϊίνεά τΑῖμε {πη ἴδα 
ἱπβηϊεῖνε 1861} τῆς περαῖῖνε οὐ 8 Ββοπιε- 
εἰπιεβ υβεὰ ἰπβιεδά οὗ ΠῚ λέγεσθαι 
“ 6 δροόκεη οὔ᾽" οἵ “" ἀεβιρηδιεά ᾿". 

νεῖ. 12. μετατιθεμένης γὰρ. . - - 
“ον ἰ{ τῆς ῥχιεβιποοά 8 οπδηρεά, ἴπθγα 
18 οὗ πεοαββὶ τ ἃ ςἤδηρε 80 οἵ ἴδε ἷανν "᾿. 
Οὐ, Τπῖβ οἤδηρε οἱ ρμγιεβίποοά ὑεὶηρ 
τηδάς, 48 ἰϊ 8 πονν θείην πηλάς, ἃ οὔδηρε 
οὗ ἴδε ἴνν ἰ8 αἷβδο θεὶπρ τπηδάεὲ. Τῆς 
οοππεςίοη 8: παι πεεὰά ννὰβ ποῖα ἰοῦ 
ἃ πενν ρῥτίεβιῃοοά ὃ [ἴὲ πιυβὲ ἤδανε Ὀδθη 
ἃ οἴγίπρ πεεᾶ, ἴος ἴὸ σἤῆδηρε ἴπε ῥγίεϑι- 
Βοοά ἰ8 το οὔδηρε 411. [τ πιεᾶῃβ ποιῃίπρ 
βῃοσί οἵ γενοϊπείοα. ΟΠγγϑβοβίοσῃ σῖ σΒ ΠΥ 
τοῦτο δὲ πρὸς τοὺς λέγοντας, τί ἔδει 
καινῆς διαθήκης; 

Ψψεσ. 13. ΤῆΗὶΐβ ἐποττηουβ σμδηρα ἰ8 ἴῃ 
ἔλοι δείηρ πιλάβ. ἐφ᾽ ὃν γὰρ λέγε- 
ται ταῦτα... . . “Ἐογ Ηε 1 τείει- 
ἐπος ἴο ΨψὭοση τηἷβ [ττοτἢ Ρ58. 4] ἰ8. βαἰά 
Βαῖδ ραγίακεη οὗ δποίπεγ {τῖρε ἤτοι 
ψηϊοἢ πὸ τηᾶη πᾶ ρίνεη διϊεπάδηςε δὲ 
πε αἰταγ". Ηξτε ἴογ τπεὸ ἤγβθι τἰπὶς 
ἀεβηϊιεῖν ἵπ ἐπὶ σπαρῖετ τῆς ψτίϊτες ἰη- 
τοάυςεβ τῆς (ἸΒΙπιεπὶ οὐ τῆς Ῥβαϊπ). 
1: νψᾶβ βροκεῆ οἵ ἴπε Μεββίδῃ, δπὰ Ης 
ἀϊά ποῖ Ῥεΐοηξ ἴο ἴδε ττῖρς οὔ 1,ενΐ, Ρυς 
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λέγεται ταῦτα, φυλῆς ἑτέρας μετέσχηκεν, ἀφ᾽ ἧς οὐδεὶς προσέσχηκε 

ΞΈμα χα; τῷ θυσιαστηρίῳ’ 14. " πρόδηλον γὰρ ὅτι ἐξ ̓ Ιούδα ἀνατέταλκεν ὁ 
εἰς; ωὰς, Κύριος ἡμῶν, εἰς ἣν φυλὴν οὐδὲν περὶ ἱερωσύνης ἰ Μωσῆς ἐλάλησε. 
ἰιΐ, 33. 

15. Καὶ περισσότερον ἔτι κατάδηλόν ἐστιν, εἰ κατὰ τὴν ὁμοιότητα 

ΔΎ. ἴθ ΠΟΚΙ, ; πέρι ἱέρεων ονδεν ἰπ ἐφ", εἴς., ΑΒΟ" Ὁ ἜΡ, 17, ἀ, ε (ἄς βαςεγάοι- 
ἰδ π111}}, ἃγπὶ. 

φυλῆς ἑτέρας μετέσχηκεν, [48 
τἄτονη ἴῃ δὶβ8 ἰοῖὶ ψνν ἢ, οὐ Ὀδοοπλα ἃ 
ταεῖρεῖ οἵ (οὐ ἰϊ. 14) ἃ ἰεῖδς οὗ ἃ ἀϊετεπι 
κἰπὰ ἔτοπι ἴῃς [μϑνιτἰςα] (νεῖ. χὶ. ασ, 12) 
Ὀείης ομαγδοϊεγιβαὰ Ὁν τΠ8, τπδὲ ἔγοπι ἱξ 
ἀφ᾽ ἧς ἰββυΐηρ ἔτοτῃι ψψῃϊοἢ, ποῖ ἐξ, [48 ἱπ 
νΕΓ. 14] ΠῸ οηὲ [88 ρίνεη δἰϊεπάδηςε δὲ 
τῆς δἷιασ. [Οὐ 1: Τιπι. ἱν. 13; Αςῖβ χχ. 
248; Ηάἀι., ἱχ. 33, γυμνασίοισι ; Τῇυς,, ἱ. 
15, τοῖς ναντικοῖς ; ἀπά (ἢε οαυϊναίεπι ἴῃ 
σ Οος. ἰχ. 13, οἱ τῷ θυσιαστηρίῳ προσ- 
«δρεύοντες.] [Ιἱ ἴα ἀουδιῖι! ν Πεῖμεῦ τῆς 
Ρετίεςς μετέσχηκεν ο84η Ὀεδγ ἴῃ πχεδηΐηρ 
Ρυῖ ὕροη ἰὲ ὃν Νδιυφῆδη : “4 βιίγικίηρ 
Ββυρρεβιίοη οὗ ἴῃς ᾿Δδπειν οἵὗὁἨ ΟὨγίβε ἰπ 
Βεάνεη ψ ἢ ΟἸγίβὲ ὑροη δαγί . 50 
ἴοο ΝΥ εἰβ8. [τ πιίρῃι 8εεπὶ ργεξεγδθϊε ἴὸ 
τοίεγ ἰὲὰ νυν Βυτίοη (88) το τ1πε οἶ488 οὗ 
Ρεγίεοιβ νι ςἢ ἰπ ἴμε Ν.Τ᾿ ἤᾶνε ἂῃ δογίβι 
8εῆβε, γέγονα, εἴληφα, ἔσχηκα. 50 
ὙΝεϊζβἄοκεσς “" ρεβόσγιε᾽"; τῃ8 ΜΝυϊραῖςα, 
Βονανεσ, 48 “' ἀθ αἱΐα τχίδυ εβι,᾽" δηά 
γ. ἀνατέταλκεν οὗ νεῖ. 14. Βυϊῖ ἴῆε ρεῖ- 
δοὶβ ἅγε δεβϑὶ δοοουπιεὰ ἴογ 85 γεξεγσίης 
ἴο ἴπε βἴδίεπιεηι οὗ ἰῃ6 ργθνίουβ νεῦβα. 
Τηΐβ στεαὶ σἤδηρα ἰβ Ὀείηρ, πιδάς, ἔοσ ἣς 
οἵ Ψψῃοπὶ τῆς σσοῖῃ Ῥβδὶπὶ ννὰ8 βροόκεῃ 
Ὧ45 δου διν Ὀεσοπιε ἃ τηεσηῦεσ οὗ ἀποῖπεγ 
εγίθε. Ὑὴδ γϑβυ]ῖ γεᾶσῃοβ ἴὸ [6 ομδηρα 
οὗ ργϊεβδιμοοά. 

γεγ. 4. ες πον Ῥεοςεεάβ ἴο πδᾶπιὲ 
[86 ττῖρε πρόδηλον γὰρ ὅτι. . . “ Εοι 
ἐς ἰβ ενίάεης τμᾶὶ οὔἱ οὗ [υἀδῇ οὐ 
Ιμοτά 888 βργυηρ, οοποεγηίηρς ΨὨοἢ ἐγῖδς 
Μοβεβ βαϊά ποιμίηρ δϑους ργίεβιβ᾽". 
νι πρόδηλον πιᾶγ δε σοπιρατεὰ δήπον 
οὗ! τ6. Τῆς ἔαςιβ οὗ ουὖυς [νοτά᾽ 5 δίτι ἢ 
ΘΓ 80 ἴδ Κπονῇ ἴῃδὶ Ἔνεγγόης οοη- 
πεοῖϊεὰ Ηἰπιὶ νυ ]υάΔῃ. ὙΠε δοοουπίβ 
οἵ Μαῖιδενν δπὰ [κε ννεῖς δοςερίεά 
(ς". εν. ν. 5). ΤΗῖβ ἴδοι οἵ δὶβ οτὶρίη 
Μουϊά πδῖυγα! ν τα ταῖς ἀραίπϑε Ηἰβ 
οἶδίπιβ ἴο 6 Ργίδβδῖ; Ὀυὶ τη 5 νγίτασ δα 
5 ΚΙ ΠΥ τεσοηςῖε8. τπ6πὶ νντῖἢ ϑοτγίρτυτα. 
ὙΝεἰζβάοκες ἰγδηβιαῖεβ Ὁ “Ἰἄπργϑι δ6- 
Καθης" ρίνίπρ ἴο πρό ἴδε ἐεπιροζγδὶ 
πχεδηΐηρ. Οη ΟἸεηι., αὐ Οον., χὶϊ., ῖρῆι- 
ἴοοι βαυβ: “1 τῇδ δὲ ἃ πυεβιίοη ἴῃ 
ΤΑΔΠΥ Ῥδδβϑαροθ νπαῖπος ἴῃς ργεροβίτοη 
ἀεποίεβ ῥγίογέέν ἐπ ἐΐνις οὐ ἀϊδελιοέποςς." 
Νν εἰδιεῖη συοῖε8. ἔγοπι Ατιεπιίδογαβ καὶ 
ἐφάνη πρόδηλον τὸ ὄναρ μετὰ τὴν 

ἀπόφασιν απὰ ἔτοπι Ῥοϊγδεπυδ τί καὶ 
χρὴ γράφειν; πρόδηλον γάρ. ἀνατέ- 

κεν ἰβ ΡοββίΪν ἃ σϑπιϊπίβοθηος οὗ 
Ζεοδ. νι. 12, Ἰδοὺ ἀνὴρ ᾿Ανατολὴ ὄνομα 
αὐτῷ" καὶ ὑποκάτωθεν αὐτοῦ ἀνατελεῖ, 
ἃ ρᾶββαρε τεξειγσεὰ ἴὸ ὉγΥ ΡΒϊο, βεεὲ Οδγρ- 
Ζον ἰπ ἰοε. εἰς ἣν φυλὴν, “ εἰς 15 ἀρρ!εὰ 
ἴο ἴδε ἀϊτοσιίοη οὗ τῃ6 ἰπουραϊ, 485 Αςῖϑ 
ἰϊ, 25. Δαυὶδ λέγει εἰς αὐτόν, Δἰπλίπρ δἱ 
Ηίπι, Ε. ἱ. το, ν. 32." Υνίπεσ, 49, ἂπά 
80 ἱπ Ὀίοη. Ηδὶ., πολλοὶ ἐλέχθησαν εἰς 
τοῦτο λόγοι, ἀπά ο΄, οὐυζ οὐνπ Ἔχργεββίοῃ, 
“Ἧς βροόοκα ἰο 8. ἢ δηά βυςῇ ροϊηϊβ᾽". 
Μαυΐς. τγδηϑβϑίδιεβ "ἴῃ υᾶ τὶδα ". ΨΥ Βδι- 
ἐνεσ Μοβεβ βροίε τεραγάϊηρ ῥγεϑῖβ ννᾶβ 
Βροκθη ἢ τείεσθησε ἴο δποῖμεσ τεῖθα 
δηὰ ποῖ ψ ἢ τεΐεσεηςς ἴο [υδῃ. 

γν. 15-1ἰ9. [πιρετίεςτίοη οὗ τῃε [μεν!- 
ςαὶ ρτεἰεβϑεμοοά πηοόγα δρυπάδητ ρτοναά 
ΌΥ οοπίγαβι νὴ ἢ τῆς παῖυτα οἵ ἴτπ6 Μεὶ- 
οἰὨίΖεάεκ ργίαβι. 

ψετ. 15. καὶ περισσότερον ἔτι κατά- 
λόν ἐστιν. “Απάὰ ποτε ἀρυπάδηιν 

8[}}} ἰ8 11 ενιάςης" [ΓΝ εἰζβᾶσκεσς ἐχοεὶ- 
Ἰεπεῖγ “ Ὁπά ποοῦῆβ!βΒ χυπὶ ὕεδετῆιβ8 
νείτες Ἰἰεσὶ ἀΐες ϑδοῆς Κίαγ'". ὑνμδῖ 
8 ἰῖ τπδὶ 18 πιο δϑυπάδηςτν ονίάεπε9 
γγεῖββ βαυβ, [ἰ ἰβ, [δι δῇ αἰϊδγαϊίοη οὗ 
πὸ ργίθδιποοά 85 Ὀθεη τηδάς, ϑ η)ὶ- 
Ἰαεῖν ναυσμδη, “ Απά τῆϊ8. ᾿πϑυθηςίεποΥ 
δηὰ οοπβεσαδηΐϊ βυρεγβαββίοη οὗ {πε [,εν!- 
τἰςαὶ ργίεβϑιποοά ᾿8 511}}} πλογα οοποϊ υϑίνεῖν 
Ρτονεά Ὁγ τῆς ραγίίσυϊας ἀδβίρτιδιίοη οἵ 
πε ῥγεάϊοιεά ῥγίεϑε (1π 8. σχ. 4) 85 ἃ 
ργίεξο, εἴς. ᾿". ὅο ἴοο Ψννεβίοοιῖ, Βυὲ 
ἴτοπι {86 νεῖ νεῦβα ἴπῈ ἀγρυτηεπὶ ἢᾶ8 
δε ἀϊτεςιεὰ ἴο ὅῆον ἴδαὶ ἴπετα ἢ88 
Ῥεεη ἃ οῆδηρε οἵ ἰδιν, δηὰ 1185 ἀγρυπιαπὶ 
18 σοηῃτἰπυεὰ ἴῃ νεῦ. 15. 118δῖ8 οὔδηρε οἵ 
ΙΑ ι5 ενίάεηι ἔτοπι ἴῃς ἕδος πὶ [εδὺ8 
θεϊοηρβ ἴο ἴῃς ποη-μανίτὶσαὶ ἐγῖρε οὗ 
]υάδῃ, δηὰ γεὶ πιοσὲ βυρεγαδυπάδηιν 
ενϊάεπι ἴτοπι ἴῃς πδῖυτς οὗ ἴῃς πενν ῥγίδβδὲ 
ὙΠΟ ἰ5 βϑεεῃ ἴο θ6 πο ἰοηρεσ “ δίϊεγ τῇς 
'ἴδὰνν οὗ ἃ σαγηδὶ Ἵοπιπηδηάσηεητ᾽. 850 
ΒΙοεἰκ δτες (ξουπιοηίυ5, δανίάδοη, ΕΑΥΓΆΣ 
δηὰ οἴπειβ. κατάδηλον, αυἱτε ενϊάεπι, 
ἃ8 ἱπ Χεη., Δεν. ἰ. 4, 14, οὐ γὰρ πάνν 
σοι κατάδηλον ; νγεϊδιείη αυοίε8 ἔτοσῃ 
Ηἰἱρροογδίεβ, ἔτι δὲ μᾶλλον κατάδηλον 
γίνεται. Ιηῃ πρόδηλον τε ρτεροβίτίοη 
8458 ἴῃς ἕογος οὗ “"" οὐ ᾽᾿ ἴῃ “᾿ οὈνίουϑ ᾽᾿  ἰπ 
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Μελχισεδὲκ ἀνίσταται ἱερεὺς ἕτερος, 16. ὃς οὐ κατὰ νόμον ἐντολῆς 
σαρκικῆς γέγονεν, ἀλλὰ κατὰ δύναμιν ζωῆς ἀκαταλύτου - 17. ὃ μαρ- ἐδ τς ας 
τυρεῖξ γὰρ, “Ὅτι σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ". 

1 ΤΕ, πὶ ΟοοΥΓ ΕΚ ; σαρκινης ἰη ΜΑΒΟΡΌ ΠΡ, 

3Τ, ἢ ΟΌΞΕΚ" ΚΙ, ; μαρτυρεῖται ἰῃ ΑΒ" Ε"Ρ. 

κατάδηλον ἴῃε ρῥτγεροβίξίοη βίγηρίῃοπβ. 
εἰ κατὰ, κιτιλ, "1 48 ἰ5 {πε σαβ6" οἵ 
“βἴπος " (ο΄ νεῖ. 11) ““δϊεγ τῆς ΠἸΚαηε85 
οἵ Μεϊοβιζεάεκ" τῆε κατὰ τ. ταξιν οἵ 
Ρτενίουβ νεσβ68 ςῃδηρεά πον; ἱπἴο κατὰ τ. 
ὁμοιότητα, Ὀεοδυβε διτοπιίοη 18 ἀϊγεοιεά 
ἴο ἴδε βγη ]αγεν οἱ πδῖυγε δεῖνεθη Μεῖ- 
εδίσεάεκ δπὰ τῇ ϊ8 πενν ῥγίεβι. 

νεῖ. 16. ὃς οὐ κατὰ νόμον ..- 
ἀκαταλύτονυ, “Ὑνῆο Π45 ὈδοοΙη6 βυςοῇἢ 
ποῖ δϊεγ ἴπ6 ἴᾶνν οὗ ἃ ἤεβῆεη ογάϊπδποα 
Ῥυὲ δἴξεσ τῆς ροννεσ οὗ δὴ ἱπάϊββοίυ δ᾽ α 
1π". Ὑηΐβ τεϊδιϊνε οἴδυβε ἀεῆπεβ 16 
“ἢ ἸΚεπεβ8. ἴο Μεϊοβίζεάεϊς,᾽" δπὰ Ὀσίπσβ 
ουἱ ἃ ἄουδὶε σοπέγαβι θεΐψεεπ [ἢ6 πεν 
Ῥείαδε δηὰ τῆς Ἱνενίεἰςδὶ -- τῆς [μον τἰςδ!] 
τ εβιποοὰ ἰβ κατὰ νόμον, ες οἴπετ κατὰ 
ύναμιν, ἴῃς οπε 15 ἀερεπάδηι οὐ ψψῃδὶ 

ἰ8 σαρκίνη, ἔπε οἵδε οπ Ψδαὶ δεϊοηρβ 
ἴο ζωὴ ἀκατάλντος. ΤἬεβε ςοπίγαβιϑ 
τε εἰκηίβεαπξι Το 1μενι εἰς! ρεϊεβιμοοά 
τεβίεὰ οἡ Ἶανν, οὔ ἃ τερυϊδιίοπ ἴῃς ἴπο88 
Βδῃουὰ δε ργίεϑίβ ψῆο ψνεγαὲ δόση οὗ 
φεγίδίπ ρδζεηῖβ. Τηΐβ ννγὰ8 δὴ ουϊνατά 
γόμος, ἃ τηϊπρ ουϊϑίάα οὗὁ ἐπ πλέῃ τΠεπι- 
Βεῖνεβ, δηδ πιούδονεὶ ἰὶ ψγ88 ἃ νόμος 
σαρκίνης ἐντολῆς, τερυἱδιίπρ' τῃς ρτίεβι- 
Βοοὰ ποῖ ἱπ τεϊδιείοῃ ἴοὸ βρίγσιυαὶ βῖπεβ8 
Ῥυϊ ἱπ δοοογάδηςς ἰῇ βεβη ἀεβοεηῖ, 
Νὸο πιδίίεσ ψῃδιὶ ἴπε πΊᾶπ᾿ Β πδίυσε 8 ΠΟΓ 
Βονν 111-ϑυϊτεὰ ἀηά τεϊυσίαηι ἣἢς ἰ8 ἴο τῇς 
οδῆςε, ἢ6 ὈεςοπΊεβ ἃ ῥγίεβι δεοδιβ6 ἢ 8 
βεβῆϊν ρεάϊρτεε ἰβ τίρῃι. Τῆς πεν ργίεβε 
οη ἴδε οοπίγαγυ ἀϊὰ νῆδι Ης ἀϊά, ποῖ 
Ὀεσδυβε δἂηῪ οποία! πεοαβϑιυ νν85 ἰδ ὰ 
ὑροη Ηἰπι, Ὀὰϊ Ὀεοδυβε ἴπεῖε ννὰ8 ἃ 
Ῥονψετῦ ἰπ Ηἰβ ονπ ἡδῖυσε σοπῃρε!]πρ δηὰ 
δηδοϊπρ Ηΐπι, (πε ροννεῖ οὗ ἃ [ἰδὲ τνῃίο ἢ 
ἀεαιὴ ἀιϊά ποῖ ἀΐββοῖνε. ὙΤῆε οοηιγαβὲ ἴ8 
Βεῖνεεη τῆς οβῆςοϊα! δηά τπε ρεγβοπδὶ ογ 
τεαὶ. ΑἹ] ἰδδὶ 8. στηεσεῖϊνγ ργοίεββίοηδὶ 
τηυβὲ ὃς ἀϊδροββειβεὰ ΌγῪ ναὶ ἰ8 γϑᾶὶ. 
Ἡετγεάϊιαγν Κιηρδ ρᾶνα ννΑὺ ἴο Οτγογηννεὶϊ. 
ΤΠε Μδγβῆδὶ5 οἵ ἔσαηος ρὰῖ πεῖν θδϊοηνυν 
ἰπ τπεὶς ροοκεῖβ νἤεη ]1}οδη οὗ Ατς δρ- 
Ρεδγαά. Εος (ες ἀϊβεσεποες δεῖννεεη 
σάρκινος ἀπά σαρκικός 8εε Ττεποῇ, 5)»»- 
Ομ 5, 257, ΜΏΟ αυοῖα8 τπ6 τεᾶβοη 858- 
βίσπεά ΌῪ Ετγδβϑπιὰβ ἴογς {πε 86 οἵ πε 
οίτλευ ἴῃ 2 Οὐογ, 1". 3, “αἴ πιαῖεγίδπὶ 
ἱπιε! ζα8, πο χαλ!τδῖεπὶ ᾿᾿. ΤΕ επδοῖ- 
ταοηῖ νν»ᾶβ σαρκίνη ᾿παϑπιυςῇ 85 ἰξ ἴοοῖκ 
ἴο ἄο οηἷγν τ της βεβῆ. [τ σδυ3ε πα 

Ῥιεβδιῃοοδ ἰο δε ἱπιρ!ςαϊεὰ τῇ δπὰ 
ἀερεπάεηϊ ου ἤεβηϊν ἀδβοεηι. Ορροβεὰά 
ἴο τπὶ8 ννᾶβ πε ἱππεγεπὶ δπερῪ δπὰ 
Ῥοϊεπεδι ἐν οὐ δὴ ἱπάϊἰββοϊυδ]ς οὐ ἱπάε- 
Ββίγυ 816 116. Τα 1 οἵ ἴπε πὲνν ργίεβε 
8 ἱπάϊββοίυδ]ε, ποῖ 45 εἴεγηδιν εχιβιὶπς 
ἰῃ τῆς ὅ8οπ, Ὀυΐ Ὧ85 δχίβιίπρ ἱπ Ηϊπὶ 
ἰποαγπαῖς δηὰ (Ἰ ΑΠ]Πἶπῷ ῥγίεϑεϊ υ ἔσπο- 
τίοηβ. Τῆς ἴεζπι 861 “ ἱπά εβίγυς δ 6 ̓" 
υϑεὰ ἴῃ ρίαςε οἵ “ εἴεγηδῖ," ἀΐγεςῖβ τπ6 
ἀπουρῃς ἴο τῆς ἀεδιῃ οὗ [6805 ψδϊοῃ 
ταῖρδι παίυγα!ν βεαπὶ ἴο ἢανα τὨγεαϊοπεά 
ἐ ψ ἢ ἀεδιγυςιίοη. Ηἰἷβ βυγνίναὶ οὗ 
ἀξδῖῃ ννᾶβ πεεάΐῃ! ἰο τῆς Δ] ΗἸπηεπὶ οὗ 
Ηἰβ αποιίοηβ 8ἃ8 ῥγίεδϑε (8εε νεῖ. 25). 
Τῆς πιεδηϊηρ δηὰ γεΐεσεηος οὗ ἔπε ἴεστη 
ἰ5 Ὁτουρῆϊ οὐὔἱ Ὀγ τῆς σοπίταβε οὗ νεζσ. 28 
δεῖννεοη “τῆθη ΨΏΟ ἢᾶνε ψνεΆ Κη 688 ᾽ δηὰ 
νἱὸν εἰς τὸν αἰῶνα τετελειωμένον. “ὕη- 
ηυεβιϊοπαῦὶν [παῖ Ἰνἰ ἢ ἐπ 4068 πε ϑοπ 
το Ῥ6 Μεβϑβιδηὶς Κίηρ ἀπά Ηἰ φῇ Ργίεβι οὗ 
τῆεη ἰ8β Ηἰβ τϑπκ 8 ϑοῆη. Βυὶϊ ἴτ 8 ἴγὰς 
οη ἴδε οἵπες δδηά τῃδὲ ἰξ ἰβ 48 ϑὅοῃ σοπὶς 
ἰη τε βεβὰ ἴηι Ηε 8 Κη δηὰ Ρσίεβι. 
Απά τῃε εχργεββίοη "δι Ῥεσοπῖε ργίεβε᾽ 
νεζ. 16) ροϊπιὶβ ἴο ἃ Πἰβίοσίςδὶ ενεπῖ. [ἐ 
8, τπεγείοσε, ργοῦδοϊς ἔπδὶ ἱπά ββοι δὶς 
1π| ἰ8. αἰγὶ υϊεὰ το Ηἱπὶ ποῖ ἱπ σεπδγαὶ 
88 ἴῃς δἴδγηδὶ ὅϑοη, Ὀυϊ 45 τῆς ϑοη πιδάς 
τηλπ.᾽᾽ 

Ψες. 17. Τῆδιὶ 6808 οαγτίεβ ου Ηἰβ 
ψνοΥΚ ρεγεπηΐδ!ν ἰ8 ργονεά ὈῪ ϑοτγίριυγε. 
“ΈΟΣ ἴτ 8 νυἱϊηεβϑεὰ Ὑποὺ ἂγὲ ἃ ρῥγίεβδὶ 
ἴοτ ὄνοσ δίϊοσ τῆς ογάεσ οὗ Μεϊοῃπίζεάοϊ,᾽" 
τοῖ πΊεΓεὶν 85 ἴῃ νεῖ. σὰ, κατὰ τ᾿ τάξιν Μ., 
που ρἢ (Π18 ἰϊβεὶ  ἰηνοῖνεβ (Π6 ρετ- 
Ῥεΐυϊιν οὗ πε ρτίεβιποοά, Ῥὰϊ δχργεβϑὶν 
δηά επιρδδιοδι!ὶν εἰς τὸν αἰῶνα. Ὗν. 18 
διὰ το ἰακίησ ᾧὕρ τῆς ἰάεα οἵ νεσ. τό 
αἰῆγην ἴῃς περαῖϊνε δηά ροβίεϊνε γεβϑς οὗ 
τῆς βυρετδεάϊηρ οἵ τῇς ἤεβην οτάϊπδηςα 
ΌΥ ἔπε ροννοῦ οὗ δη ἱπάεϑισυςε]ς Π{ε. 
Οη ἴδε οπε μδηά ἔδετζε ἰβ δὴ ἀθέτησις 
προαγούσης ἐντολῆ ς, “4 5εϊτίην 
διάς οὗ ἃ ἰοζεροίηρ δηδοίπιεης," (πα 
πΑπιοῖν ΨΠςἢ 8 τείοιγεὰ το ἴῃ νεσ. 17, 
δηὰ οη ἴδε οἵδοσ παπά, ἴποῖς 15 "ἃ 
(ατῖμεγ Ὀτίπρίηρ ἰπ οὗ ἃ Ὀεϊζετ δορε ᾿᾽". 
ἐπεισαγωγὴ κρείττονος ἐλπ- 
ί8ος, τπε ἐπί ἰη ἐπεισαγωγή δθδΐδηςεβ 
προαγούσης, Δηά ἱπάϊςαῖεβ {Ππᾶῖ Π6 θεῖα 
δορε ννὰ8 ἱπιγοδυςεά ονεῦ ἀπά ἂῦονε 81] 
τῆλι ῃδά αἰγειάν Ὀβεη ἄοπε ἰπ τπῸὸ 834π|6ὲ 
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1 Ομ]. ἵν. 9. 18. ᾿᾿Αθέτησις μὲν γὰρ γίνεται προαγούσης ἐντολῆς, διὰ τὸ αὐτῆς 
Κὶν. 16; 

7οδα. ἱ. 
17. Αοἴ8 
χἕϊ!. 39; 
Ἐοπι. εἱϊ. 

ἀσθενὲς καὶ ἀνωφελές - 10. " οὐδὲν γὰρ ἐτελείωσεν ὁ νόμος " ἐπει- 
σαγωγὴ δὲ κρείττονος ἐλπίδος, δι᾿ ἧς ἐγγίζομεν τῷ Θεῷ. 2ο. Καὶ 

ὅ:, 28, εἰ καθ᾽ ὅσον οὐ χωρὶς ὁρκωμοσίας - ̓ οἱ μὲν γὰρ χωρὶς ὁρκωμοσίας 
ΠΗ εἰσὶν ἱερεῖς γεγονότες, 21. ὁ δὲ μετὰ ὁρκωμοσίας, διὰ τοῦ λέγοντος 
18, εἰ 1], 
τ; ΘΑ]. ἰΐ. 16. 1}Ρε:. οχ. 4. 

ὈεδΑ ΙΓ οὗ Ὀγίπρίπρ τπεη ἴοὸ αοά. Τῆε 
.... δὲ ἱπάϊςαϊε τῃδὶ (πε βεπίθηςα 

Ταυβὲ (8 δε οοπβίγυεδ, ἀπὰ ποῖ 48 
τεηάδετεὰ ἴθ ΑΝ. Τῇε τεάβοη οἵ τῆ ϊβ 
τερίδοεπιθηῖ οἵ ἴπε οἱά Ιεραὶ επδοϊπγχεηὶ 
ἰθ ρίνεη ἰῃ ἴμε οἴδιβε, διὰ τὸ αὐτῆς 
ἀσθενὲς καὶ ἀνωφελές “οη δοςουπὶ οὗ 
ἰϊδ νεακηεβθ ἀπά υϑείεββηθϑβ᾽᾿. ΤῊ 
διτδηβεπιεηῖ ἀερεηάίηρ οη ἴῃς ἤεβἢ ννὰβ8 
ΒεΙρΙεβ8 τὸ δοῆϊενε 16 τηοϑὶ βρίγιι4] οὗ 
Δοπίενεπηθηῖβ, τς πἀπίοη οἱ πιᾶη υνἱτἢ 
αοά, τῇς δτγίησίηρ τορεῖβε ἰπ για 
δρίγίτυ δὶ ἔα! Ποννβαῖρ οὗ βίπέυ! δηα βαγίη!ν 
τήδη ἢ ἐπε μοῖν αοὰ. 80 Ραδὺ] ἰουπά 
ἴμδι διγαπρετηεηῖβ οὗ ἃ πιεςῃδηΐοδὶ ἀπά 
εχίεγηαδϊ παῖυσε ἡνεγα ἀσθενῆ καὶ πτωχὰ 
στοιχεῖα, ΘΔ]. ἱν. 9ΚἩ “ΤΠΕ πείσας 
(πῃ εἰ ρίεββηβθ) οἵ ἔπε ῥγίεβίποοά ννᾶβ 
Ῥτονεὰ ὃν ἰϊ5 ᾿ἱπδΌ ΠΥ το αἱά πιεπ ἴῃ 
παῖ ἐγγίζειν τῷ Θεῷ, ψηϊοη 8 τῃεῖς 
οης ψδηῖ" (ναυρῃδη). Τῆς οτάϊπδπος 
τερυϊαιίηρ ἴῃς ρῥτγίεβιμῃοοά [διε ἴο δο- 
ΠΟΤΉΡΙ βἢ ἐξ οὔ͵εοῖ; δηά ἱπάβεδ τη ϊβ 
ομδσζδοϊοσιβεά τε ἐπίῖγε βυβίετῃ οὗ νος ἢ 
ἰς νγὰ8 ἃ οδαγδοίεγίϑιὶς ρατὶ. οὐδὲν 
γὰρ ἐτελείωσεν ὁ νόμος, “ἴοι 
ποιῃπίηρ ννᾶὰβ Ὀγουρῃς ἴο ροσγίεοιίοη ὉῪ 
ἴδ αν". Τῆς ἰἂνν πιδᾶς θερίπηίηρβ, 
τυρῶι τυάίπχεηῖδ, σάνε ἰπίτῖα] ᾿τηρα βαβ, 
Βἰηῖεά, ἰοτεβδμῃαάονεά, Ὀὰϊ Ὀτουρῆς πο- 
τοίη το ρετγέεσιιοπ, ἀϊά ποῖ ἱπ ἱτξε! ἔ ρσο- 
νἱ ἄς ἴογ πιδη᾿ 5 ρεγέεςϊ εὐίγδηςε ἱπῖο αὐ 8 
{ε]Ποννβῆίρ. Ὑπεγείοτε τῆθγα ννὰ8 ἰηῖσο- 
ἁἀυοςεὰ πὲ ννὨϊςἢ ἀϊά δοῆίθνα ἰπ Ρετέεοι 
ἔοττῃ ἴπ|58 γτεοοης πιεῖ ἢ Οοά, υἱζ.: 
ἃ Ὀεϊῖεσ μορε, ψὩϊοἢ ἰ8 ᾿πεγείογα ἀεβηςεὰ 
88 δι᾽ ἧς ἐγγίζομεν τῷ Θεῷ, “ Ὁν ν»Ὡϊο ἢ 
ΜῈ ἄγαν πεᾶσ ἴο θά Τῆς ἰανν βαϊὰ 
(Εχοά. χίχ. 21) διαμάρτυραι τῷ ῷ 
ἥποτε ἐγγίσωσι βρ δὶ τὸν Θεόν. δ 

ἡ Ρεῖοσ " ἤορε ἰβ τπᾶὶ ᾿ς ἢ βργίηρβ 
ττοῦλ δε ϊεῖ ἴθ τῆς ᾿πάἀεβισυςοῖδὶς ᾿ς οἵ 
ΟἸὨτῖβὲ δπά ἴῃς δββδυγαπος ἰῃδὲ τῆδι [ἰε 18 
51} δοῖῖνε ἴθ τῆς ῥυθδεὶν ἐπποιίοη οὗ 
ἱπιεσοεδβδίΊοη. [ὃ 18 ἴπΠ6 ἤορε ἴμαὶ 18 
δηςδοτγεᾶ υνἱεμίη τῃς νεῖ! ἤχεά ἴῃ ΟἾ γί δι᾿ 8 
Ῥείβοῃ δηά ιμεγείοσα Ὀγίηρίηρ ὰ8. ἰπῖο 
Οοά᾽ 5 ργεβεῆςε δηὰ ἴε ον βδῖρ. 

νν. 20.22. Αποῖδες εἰεπιεπὲ ἴῃ 
πε βιυρεγίοτ ιν οὗ ἴῃς σονεπαπὶ εβίδῦ- 
Ἰἰβδεά ὑροὴ ἴῃς ρῥγίεβίῃοοά οἵ [εδὺ8 18 
1δαῖ ἴῃ τῆς ναῦν τηᾶηηεγ οὗ πε ἱπβιϊτατίοη 

οἱ Ηἰβ ρτγἰεβδιῃοοά ἴὶ νγὰβ ἀδοϊασεά ἴο ὃς 
Ρετπιδποηῖ. Ὑῆε ἴοηρς ραγεπιμοβϑὶβ οὗ 
νεῖ. 21 Ῥείηρ πεῖά δβίἄς τε βιαϊεπηεηῖ 
οἵ 20-22 τελεβ {Πὰ8 : ““Απά [πη τοάἀυςίης 
ἃ [τεβῇ σοπβίἀεγαιίοη] ἰπ ργορογίίοπ 48 
ποῖ νους δὴ οδιῇ [νὰ8 Ηε πιαάα 
Ρτγίςβ1). . ... ἴη τῆαϊ ργοροτείοη δεῖτες ἰ8 
πε σονεπδηϊ οὗ ννῃϊςἢ [ε88 88 θεςοπια 
τῆς. Βύγοι ". ὙΠε ραγεπίμεβίβ οἵ νεζ. 
21 ἰδ ἰηβεγιεά τὸ σοηῆτγπι ὈῪ ἂῃ ἀρρϑδὶ ἴοὸ 
ϑογίριυγε [Ρ8. οχ. 4] ἴπε δοὶ ταὶ Ὁγ ἴῃς 
δνελτίηρ οἵ δη οδίἢ {ΠῈ ΜεϊοΠίζΖεάεκ ργιθβὶ 
ΜΆΒ δρροϊπιεά, ἀπά ἴἰὸ ἱπάϊςδαιϊιε τῇς 
βἰρηίἤοσδηςε οὗ τῃ 8 πιοάα οἵ δρροἰηϊπιεηῖ, 
υἱΣ. : τῃδϊ τερεπίδηςα οσ σἤδηρε οἵ ρίδῃ 
ἰβ δχοϊυάεά. ὙὍΤπμδὲ ἰα ἴο 84γ, ιπΐ8 
Ρτεβιμῃοοά ἰ8 ἢπδὶ, εἴεγπαὶ. Απά τς 
βυρετίοτιν οὐ {πε ῥχίεβιμβοοά ἱπνοῖνεβ 
τπε βυρετγίοτ ιν οὐ τῃ 5 οονεηδηὶ θαβεά 
Ὡροη 1 Τῆς οδιὴ 5ἰρηΐῆεβ ἱπεγεΐογα 
πε ἰγδηβιτίου ἴοπΊ ἃ ρῥγονί βίοπδὶ δηὰ 
ἰοηΟΌΆσΥ σονεπᾶπὶ τὸ πᾶς Πίσῃ ἰ5 
εἴετηαὶ. καθ᾽ ὅσον. ΤΠΐβ ἴοττη οὗ 
Δτιραπιεηὶ ἰβ ἐτεαυεηΐ ἰπ ῬΏΪΪΟ, 5ες Ο μὲς. 
Κευ. νυ. Η., τῇ, εἴς. οὐ χωρὶς 
ὁρκωμοσίας, “'΄ποὲ πους οδίῃ- 
βυνεδγίηρ "; ἴῃς οἴδυξε πᾶν ὃ6 ςοπιρϊεϊεά 
ἔτοπι ἴδδὶ ννμίοῃ ἕο οννβ, “889 ἢε Ὀεεη 
τηλᾶάς ρτίεβι," 8 ἰη ΑἿΡΨ., αἰϊπουρῇ 
Μγεἶβ8 πιαϊπιδίηβ ἴπδὲ [ἢ]15 18. "" βργδοῦ- 
νυ ϊάτρς" δηὰ παῖ τῃ6 Ὀτοκεα οἰδυβα 
“Καηη πδι τ! ἢ πυῦ δὺ8 ἀεπὶ Νοτίρεη 
εγρἄηπζι ψεγάεη ᾿". Βυῖϊ ἰ8 πιοϑὲ πδίυγαὶ 
δηᾶά ρταπιηπιδιιςαὶ ἴὸ σοπιρίειε ἰτ ἔγοπι 
πε βεπίεηςε ἰπ νη ἢ ἴς δἰαπάς; “Α8 
ποῖ ψἱπουϊ δὴ οαἴῃ, 80 οὗ ἃ δεῖϊες 
ξςονεπᾶης μας Ἄεσης ὄδέζονιε τμγείγ "᾿. 
ΎὙΠπεῈ ρδγεπιμεβϑὶβ τἢὰ8 ζιγηῖβμεβ 6 
πεεάεὰ ρτουπά οὗ ιμῖ8 βίδίετηεπι. Ης 
Ῥεοᾶπις βυγεῖν ὉΥ Ὀεςοπηίηρ ρῥγίεβι, δηά 
48 ῥγίεδὶ ῃῈ ννγὰ8 ἼἿοηβιϊαϊεὰ ἢ δη 
οαίῃ. οἱ μὲν γὰρ “Εοτ ἴπε οπε [1πδῖ 
15, ἔπε 1 εν τῖςαὶ ρεε515] εἰσὶν ἱερεῖς 
γεγονότες ““δανε εξ τηδάε ρτίεβίβ ᾿᾿ 
γαυρῆδη τεπάεεβ “γε δανίπρ' Ῥεοοιηδ 
Βειεδοτ ταῖς Ῥτίεββ μανίπρ θεςοπια 80". 
ο ὨεϊΖοοῖῦ, Ννεῖββ πὰ νοῦ ϑοάεη, 

νεβίοοιϊ βαγβ: “Ὑῆε ρεγρῃγαβὶβ πδγῖκβ 
τῆε ροββεββίοη 85 Μὲ} 88 ἴῃς ἱπιρατίπιεηὶ 
οὔτε οβῆος ;᾿ ἀπά οη πε “ Ρεγίρῃγαβεις 
ςοη)υφαιίοη " 5ε6 ΒΙ485, βες. 62; 8ῖε- 
Ῥῆδπυβ Τμπεβυγυβ 5.0. εἰμί, δηᾶ ε7. Αςἴβ 



18--- 22. ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥ͂Σ 315 

πρὸς αὐτὸν, “ Ὥμοσε Κύριος καὶ οὐ μεταμεληθήσεται, Σὺ ἱερεὺς εἰς 

τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ 1". 22. " κατὰ τοσοῦτον 3 κι νἱῖ!. 6. 

1 ΤΚ, π΄ ΜΟΑΌΕΚΡΡ, ἀ, ε, Οορι., ϑγτυῖς, Αεἰἢ. ; οπλ. κατα τ᾿ ταξιν Μελχ. νἱτῃ 
ΝΗ ΒΟ, 17, 80, ἔ, νε., ϑ8ῃ., Βαβηι., Αστη, 

3ΤΙΕ, ΜΜΟΘΡΕΚΙ, ; τοσοντο ἢ 3 ΑΒΟ, 17, 23, 39, 115. Βοιῇ ἔοσπιβ ἰουπά ἰπ 
Αἰᾶς που ρἢ τοόσουτον ἰδ τῆοσα ἔσεηαεπι. ϑ8εε Β[485, Ο γα», Ρ. 36. 

χχὶ. 29, ἦσαν γὰρ προεωρακότες.]. ὁ δὲ 
μετὰ δρκ. “Ὁυξ τπε οἵδες [τῆς πεν 
ξεῖεϑι] ἢ δΔπ οί," μετὰ οὗ σουγδα ποῖ 

ἱπρ ἰπϑίγυτηεπῖαι, Ὀὰς “ ἱπίεγροβίτο 
7υτευγαηάο "νυ δεγα δηὰ μον 818 οδίῃ 
15 ἴο ΡῈ ἰουπά [8 πεχὲ ἐχρίδἰπεά, ἱξ ἰβ διὰ 
τοὐλέγοντος .- . . “1τουρῇ Ηἰπὶ 
ἴῆδι βα ἢ το ἢἰπι. ΤΟ Ιογὰ βνᾶτε ἂπὰ 
Ψ]] ποῖ γτερεπέ, Του γι," εἴς. Ὑδεῖα 
δ ΠΟ ΟΔ]Ἱ ἴο ἱγαπβίαϊε πρὸς αὐτόν 
“ἴῃ τοΐεσεηςα τὸ Ηἰπη "; πειῖπεσ ἰβ ἔπετα 
ΔΩ ἀϊβῆσυ!ν ἱπ τείεισίηρ τε Ψψογάὰβ 
ὥμοσε . ... μεταμελ. το αοά, “ Τῇουρῃ 
πε ᾿νογάβ ἅγὲ ποὲ ἀϊγεςι νυ βροόκεη ὉΥ 
τῆς [υοτά, ἴπΕΥῪ δῖε Ηἰβ Ὀγ ἱπιρ!!ςδείοη. 
Τῆς οδῖῃ 18 Ηἰβ " (ν εβίςοι). Οἡ τῆς 
ἀϊδιϊηςοη Ῥεΐννεεῃ γοέω Δληὰά μετα- 
μέλομαι δε6 Ττεηοῦ, ἐρκονπῖν, 241. “Ἡς 
ΝΟ [48 ἐλαηρεά ἀὶς πιὲπμα αῦὔουϊ τῆς 
ἐκμὶ ἰδ ἱπ ἴδ γᾶν ἴο οἤδηρε ἐνεσυιῃίπρ; 
ε νῆο [48 δῃ αὐίδρ σαγξ τᾶν Ὧν [ἴτε 6 

οἵ ποιπίηρ πιοτε ἴπδη ἃ βεϊ ββἢ ἀγεδά οἵ 
πε οοπβεσυδηςαβ οὗἩ ννπδῖ ἢε 45 ἀοῃε." 
ΤῊΐβ, πονγανεσ, ἄοαβ ποῖ ἈΡΡΙΥῪ ἴὸ {πε 
Γ,ΧΧ (ἴοπὶ ννπίο ἴῃς ᾳαυοϊδιίοη οὗὨ ἘΠ 18 
νεῖβε ἰβ ἰδ κε) ψ πεσε ὈοΙΒ ᾿νοτὰβ ἃγα 

υδεὰ το τταπϑἰδίῖα ὉΠ ,ΟΥ τ Κίηρβ χνυ. 

29 ἀπά 35. κατὰ τοσοῦτο “ὉΥ 80 
ταυςὮ,᾿᾿ τῃδι ἰ5, [π6 βυρετίοσι τυ οὔ πα πὸνν 
οονεπδηὶ ἴὸ ἴδε οἷά 8 ἰπ τῆς ταῖίο οὗ 
Εἰεγη εν ἴο τἴτηα, οὔ ννδβδὶ ἴβ ρεγπιαπεηὶ 
δηά δάδαυδῖες ἴο ννῆδξ 8 ἰγαπβίϊογυ δπὰ 
Ῥτονϊεκίοπαι. κρείττονος διαθή- 
κης “οἵδ δεῖίες σονεηδηι" [“ ἰά δῖ, 
ποη ἱπῆτγγωδε εἰ ἱπυ:}} 15. Ετεαυεπβ ἰπ μᾶς 
ερίβιοῖβ ερὶ᾿πείοη, κρείττων, ἰϊεπὶ αἰώνιος, 

ηθινὸς, δεύτερος, διαφορώτερος, 
ἕτερος, ζῶν, καινὸς, ων, γέος, 
π᾿ τος, τέλειος ᾿ (Βεηρε!)}, Πετα 
βτϑε πιεπιοπεὰ ἰη ἴῃς ἘΕρίβεῖε. Ὁαυϊ 
Ψ ἤοβε οἤδγδαςίεσ δηᾶά Ἴοπίεπίβ δηὰ 
τεϊδιίου ἴο {πε “ ογτεροίηρ ̓᾿ ςονεηᾶπῖ 
δῖε {ΠΥ εχρίδιηεὰ ἴῃ τῆς [οἸ]οννΐπρ, 
οδαρίεσ. Ηδτεε αἰγεδάν 18 “"" Ὀεϊζεσπεββ 
5 τεςορηῃΐβδοϊε ἰῃ τ᾿ 18, ἐπδὲ ἰδ βδαρεγβεᾶδεβ 
πε οἷάει, ἂηὰ 185 ἰἴβεῖζ ρεγπηᾶπεπὶ 
δεοδυβε μεγίεο ἱγ δοσογρ ἰβηϊη ἴδε 
Ῥυσροβοβ οὔ ἃ ςονεηδηῖ. 

αγ. 22. διαθήκη ἱἰπ οἰδβϑβίςα! ατεεῖς 
ΤηΕΔΠ8 8 ἀἱεῥοείέίοη (διατίθημι) οἵ οπε᾿ Β 
ξοοάβ ὃν ΨἹ]}; ἡγβᾳυθηξς ἰη ἴῃς ογδίοσβ 
ἀπά βοτηειί πηεβ 45 ἰη Ατβιορῇ., Βίγάς, 430, 

ἃ οονεπᾶπῖ. ἴη τῇς ΓΧΧ ἴὲ οσουτβ 
ΕΔΓ 280 εἰπιοβ δηά ἱπ 4]} Ὀυϊ ἴουν 

Ῥᾶξβαρεβ ἰΐ 8 (ἢς ἰγδηβίδιίοη οὗ τ 

“φονορηδηῖ ". (5ε6 Ηδίοῃ. ξσεαγς ἐπ 
Βὲδὶ, Ονεελ, 47.) 118 υδεά ἱπάϊ εσθηιν 
Οὗ ἀρτεεπιεηῖὶβ δαίννεεη τῆὸπ δηὰ οἱ 
ςοπίγαοῖβ Οὐ εηραρεγηεπῖβ δεΐννεεη αοἷ 
δῃᾶ πάῃ. 866 [πιγτοδυςτίοη πὰ ὁπ ἰχ. 
16 δηὰ Ὑμαᾶγαῦ σιν. ΟΥ̓ επὶ8. “ Ὀεῖῖεῦ 
οονεηδηὶ " [688 “Ὧ48 Ὀδοοπιε δηὰ ἰβ ᾽" 
[γέγονεν] ἔγγνος ““δυτεῖγν ". ἔγγνος ἴ8 
εχρίἰ δ πεᾶ ἰῃ ἴῃς ατεεῖ σοτηπιχεπίδῖογβ ὈΥ͂ 
ἐγγνητής, ᾿νΠΪΟΆ 8 πε σοπηπιοπεῖ οὗ ἴῃς 
ἔνο ἔογηβ, δὲ ἰεδεῖ ἰῇ ἰδῖεσ ἀτεεκ. 
ἔγγνος οΟὐσουτβ βενεῦαὶ {{π|ὲ8 ἰῃ ἴμὲ 
᾿ταρτηεπίβ ἔγοπὶ ἴῃς βεζοπα Ἴεηίυσυ Β.6. 
ἵνεη ἰη τες! δηὰ Ηυηῖβ Ογεεκ 
αῤγτὲ, βετὶε8 ἰἴ.; 4150 ἴῃ τπε ἐγαρτηεηῖβ 

“τοπὶ ἢτθὲ σ- ΠΙΌΓΥ Α.Ὁ. βίνεπ ἴῃ ἴπα 
Οχγγλγπολης Ῥαῤγγὶί. Ιὶ ἰβποῖ δε εχδοῖ 
εαφυΐναϊ!επε οἱ μεσίτης ((ουπὰ ἰπ ἃ 5ἰτη δ 
ςοππηροιίοη νἱϊ. 6, ἰχ. 15, χίξ. 24) ννῖοἢ 
8 ἃ ποῖα σοιηργεῃεηβίνα ἴεῦπι. [ἴ 88 
Ῥεεη αυεδείοπεά ννγ ἴῃ τ 18 ρίας ἔγγνος 
18 υϑεῶ, Δηὰ Ῥεῖγοε δῆβνγειβ: “1 81 δρῖ 
το τπῖπκ Πα τνᾶ8 Ἰεὰ το τῃϊ8 Ὁ δία Βανίπξ, 
ἦυ8ὲ θεΐοτε υδεά τῃς ννοτὰ ἐγγίζομεν, Δπ' 
παι με ἀϊά ἰτ ον {πε βακε οὐ ἴδε 
ΔΙΟΠοπηδβία ". Απά Βπιςε βᾶγ8: “Ὑ ΠΕ 

18 ᾿ἰταγαγΥ ἔε ον ἰπ τῆς 86 οὗ ἴῃς ψοτά 
8ἃ58 Ρίαυί! ν δ υδϊηρ ἴο {πε ἰογεροίηρ 
ψογά ὲ γγίζομεν. ΎΠεῖα ἰβ8 ποτα τῃδη 
Ἰπεγαγν ἐεϊϊοιγ, ἔοσ τὲ ἴνοὸ Ψογάβ 
Ῥιοῦδοϊν πᾶνε {πε βᾶπηα τοοῖ, 580 παῖ ννὰ 
ταῖρῆϊ τεπάει ἔγγνος., ἐλέ ὁη6 τὸ ̓ο ἐπσωγε5 
ῥεγνιαπεκεϊγ πϑαν γεϊαϊϊομς τοἱἐλ Οοά."" 
Μοτε {|κεῖν ες οῆοβθε ἴδε ψογὰ Ὀεοδυβα 
δίβ ρύγροβε 85 ποῖ ἴο δχῃι δίς [ε808 48 
περοκίδιίηρ τῆ σονεηδηῖ, Ὀὰϊ ἀβροοῖ δ! 
85 βεουτίηρ παι ἰἴὲ βῃουά δοῆίενε ἰξ8 
εηὰ. [Ι« πᾶβ Ὀεεῃ ἀεραϊιεά ὑνβεῖμεν ἴτ 5 
τηεᾶπὶ δαὶ [6808 ννᾶβ ΒΓΕΙΥ ἔοσ τηξῃ ἴὸ 
Οοά, 45 ννᾶβ μεϊά ὃν ὈοιΒ Γυΐπεγαη δηὰ 
Ἑείοτγπγεά υυγίεγϑ,οῦ τῇ οἴδοτβ (τοῖα, 
ῬΡεῖσςε, εἰς.), δαὶ Ηδ τνᾶβ βυγεῖν ἔοσ αοὰ 
ἴο πηϑη [“Ηἰβ θείΐπρ ἃ βυγεῖγ γεϊδῖεβ ἴο 
Ηἰβ δοιϊίηρ 'π πε Ῥεῆδ! οἵ αοἁ τονναγάβ 
08 Δπά ἴο Ηἰβ αβϑυτγίηρ 8 οἵὨ ἴδε ἀϊνί πα 
ἔδνουτ, πὰ το Η!5 δεβίονίης ἴῃ Ὀεπεῆϊβ 
Ῥτγοπιίβεά ὃν αοά᾽" (Ρεῖγος)] οτ, ψιἢ 
Τὐπιθοσοῖ, Βαυπιρατίεη δπὰ ϑοῃπιά (8ε 6 
ΒΙεοῖ) τᾷδε ἢς ννᾶβ βδυγεῖν ἴοσ Ῥοῖῃ 
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᾿ κρείττονος ἰ διαθήκης γέγονεν ἔγγυος Ἰησοῦς. 

ἐπραν νί!, πλείονές εἰσι γεγονότες ἱερεῖς, διὰ τὸ θανάτῳ κωλύεσθαι παρα- 

νῃ. 

23. Καὶ οἱ μὲν, 

Τίμα, τς; μένειν " 24. ὁ δὲ, διὰ τὸ μένειν αὐτὸν εἰς τὸν αἰῶνα, ἀπαράβατον 
1: ]οδῃ ἰϊ. 
2. ἔχει τὴν ἱερωσύνην - 25. " ὅθεν καὶ σώζειν εἰς τὸ παντελὲς δύναται 

ΤΎ,ΕΒ. τῷ ΒΟΑΟΣΞΘΕΚΕΡ; καὶ κρειττονος ἴῃ ἐφ "ΒΟ. 
3 γεγονοτες ἀπῖε ἱερεῖς ἱἢ ΒΓ; ροβὶ ιερεις ἱἰπ ΑΟΌΕ, 17, ἃ, ε. 

Ραγίίεβ, ὙΠετε ἰβ ΠΟ γεᾶβοπ ἴο βιρροβε 
τπδῖ [ῃ8 νντίτεσ ραγιϊουϊατίϑεά ἐπ δὴν οὗ 
ἀῆεβε ἀϊτεοϊίοηβ. Ης τλθγεῖυ ιν μηδ ἴο 
Εχργαβ8 ἴδε τπουρδῖ παῖ ὃν {πε ἀρροίπι- 
τηθηΐ οὗ Ϊ]εβὺ8 ἴὁο ἴῃε ρεϊεβδίοοοά, τδε 
οονεπᾶπε Ὀαϑεά ὑροὸπ ιἰἢΐ8 ῥγεδιμοοά 
Μ 88 βεουγοὰ ἀρδϊηβι 41} [αἰ]υγε οὗ δηγ οὗ 
πε ἐπὰδβ ίοσ ννιςοῖ 1 ννᾶ8 Ἐβιδ Ὁ] 5μεά. 

γν. 23-25. Αποῖμες ρτουπὰ οὗἨ τδς 
Ῥεγεοίπεβθ οὗ τῃε πεν ῥγιεβίῃποοά ἰβ8 
Ἰουπὰ ἰπ τῆς σοπιϊπυεά [16 οὗ τῆς ρτίεϑὶ, 
ὙΠῸ ἐνεῖ ᾿ἵνεβ ἴο τπηᾶκε ἱπεεγοεββίοη δπὰ 
οδπ ἱμετείοσε βᾶνε Ἴοπιρίεἰεῖγ, ᾿νἤεγελ8 
186 1,ενϊ τς! ῥὈσίεβδιβ ὑγετε οοπιρεϊεά ὈῪ 
ἀεαδῖῃ ἰὸ ρφίνε ρίδος ἴο οἴπετῖβ. 

νες. 23. καὶ, 45 Δῦονε, νεῖ. 20, ἰπ- 
ττοδυςίπῷ ἃ πεὺνν εἰεπιεηὶ ἰπ ἴῃς ἄτγρυ- 
τηεηῖ. οἱ μὲν, 48 ἰη νεῖ. 21, ἴδε 
[μενεῖς] ρῥγιϑίβ, πλείονες . . . “δᾶνς 
Ὀεοη πιδᾶς ὑσίεβϑιϑ πιοῦν ἴθ παπαῖ," 
Ὧοϊ πΊΔΩΥ δἱ οπὲ δηά ἴπε βδπὶὲ τἰπη8 
ἘΠΕΙΕσθς ἰἰμουρῇ τπαῖ αἷβϑο 15. ἴγυς, 
αἵ ΠΊΔΠΥ ἱπ βυςοεββίοη, 48 18 βῆοννῃ ὉῪ 
πε τεᾶβοῃ δβδίρπεὰ διὰ τὸ θανάτῳ 
κωλύεσθαι παραμένειν “θε- 
φᾶυϑε οὗ τδεῖς Ὀεῖπρ ργενεπιβὰ ὃὉΥῪ 
ἀεδίῃ ἔτοπὶ δϑίἀϊησ " “ἴῃ τῃεὶτ ΟΒῆςς,᾿"" 
Ῥεῖγοε, 88 (ξουπιεπίυ5, ἐν τῇ ἱερωσύνῃ 
δηλονότι. Οἰδεῖβ τὨϊπκ τμδιὶ τεπιαϊπίησ 
ἱπ Πἴππὶ ἰβ πηδδηῖ. Ροϑβϑβίδῖν πλείονες ἰ8 
υϑεὰ ἱπβιεδὰ οἵ πολλοί, θεσαυβε ποτα ἰ8 
ἃ ἰαϊεηὶ ςοπηρατίβοη υνὶ ἢ ἴπς οπε ςοη- 
εἰπαΐης ῥγίεβε, οσ νυτῃ ἴθοβε αἰγεδάν 
Ῥτίεβίβ; δίννδυβ πογε ἂπὰ πῆοσθ᾽ Ηξςε, 
οὐ ἴῃς ςοπίταγυ, ὁ δὲ, ΌὈῪ τοᾶβοῃ οὗ ἢ8 
δδίάϊπσ ἴον ενες ἀπαράβατον ἔχει 
τὴν ἱερωσύνην “845 ἢίβ ῥτίεβιποοά 
ἱπνίοἱδὈ]ε,᾽" τῆας 18, πὸ οἵπασ ρεγβοῃ σδῃ 
Ββῖερ ἱπῖο ἴξ. Τῆς ἔογπι οὗ ἐχργεββίοῃ 8 
δἰ πη] γ τὸ ἔπαῖ υϑεὰ ὃν Ερίρῃαπίυβ οὗ 
τῆς ΤΉΠΗΥ, ἡ δὲ ἀπαράβατον ἔχει τὴν 
φύσιν. Τπε πιεαπίηρ οἵ ἀπαράβ. 18 
Τοηἰεδῖθά, βοπὶὲ ἱπιεγργεῖειβ (ὙΝ εἰβ5, 
εἴς.) βυρροβίηρ ταὶ ἰἴ βἰρηΐῆεβ “ ἱπάε- 
ἔεδβὶ Ὁ] 6," οὐ “" απιγαπβπιϊ τες ᾽᾿ οὐ “ ποη- 
ἐτδηβίεγαθ!ςε ̓ς, [πάεεά, (Ξουπιεηΐυ ἀπά 
ὙΠεορῆγίαςς τταηβίαιε ἴὶ ΌῪ ἀδιάδοχον. 
Βυῖ ἰη ἐνεγΥ ἰπϑίδηςς οὗ 18 οσσυστεηςα 
εἰνεη ὉγΥ ϑίερῃδηυβ δηά Υν εἰβιείῃ ἰξ μδ5 
ἃ ρδβϑβῖνθ δεηβε, 88 νόμος, ὅρκος, εἴς.» 
ἀπαράβ,, ἀπά πιεᾶηβ υπδϊτεγαῦϊς οἵ ἰπ- 
νἱοα]6. ΤῊΪδ βυϊεβ τῆς ργεβεηῖ ραββᾶζε 

Ρετγίεςεϊν, ἀπά στεϊυσπβ ὑροη ἐμ τπουρδὶ 
οἵ νες. 3, ττᾶὲ τῆς πεν ῥγίεβϑε 18 8οἷΪς δῃά 
Ῥετγρεῖυδὶ οσσυραπὶ οὗ ἴῃς οβῆςε, εἰνίη 
Ρίδοε ἴο πο βυσοαβϑοσ. ὅθεν, "ψΨΠεπος,᾿ 
1.6.. Ὀδουβε οὗ Ηἰβ Πανίηρ τῃ 18 δυϑοϊυϊς 
Ῥτϊεβϑιποοά; ΗἹδβ βανὶπρ ρονγεῦ ἀερεπάβ 
ὑροη Ηἰβ ρῥγεϑεῃμοοά. ε ἰ8 δὃϊε καὶ 
σώζειν εἰς τὸ παντελές, “ ἐνεη ἴο β8ᾶνα 
το ἴῃ6 υἱἱοτπιοδι,᾽" ποῖ ἴο ὃς τείειτεά 
ΤΆΕΓΕΙΥ ἴο εἰπε 45 ἰὴ Νυΐραῖς “ἴῃ ροῖ- 
Ρεΐυυπι,᾽᾿ ἀπὰ ΟΠγγβοβίοηι, οὐ πὶ 
παρὸν μόνον φησὶν, ἀλλὰ καὶ ἐκεῖ ἐν τῇ 
μελλούσῃ ζωῇ. [{τείειτεά τὸ τἰπια, 
τηῖρῆς τιεᾶη εἰπε Δ ΠΥ ἰοῸ βᾶνε 6 
ἰπάϊνίάυδ! δἰεσπαῖγ, οὐ ἴο βανε ἔυϊαγε 

πεγαῖίοπβ. Ῥεῖτος ἰοὶπβ ἴ νἱδ 
ύναται, δηὰ τοηάοτδ " Ὑἤδπος 4180 δα 
8 Ῥεγρεϊυδιν αδ]ε ἴο βᾶνε ". Βυῖξ ἴδε 
Ῥῆγαβε ὑπίοσπ  πιθϑῃ8 “ σοπιρί εἰεἶν,᾿" 
“ ἘΒοτου ὮΪγ," 88 ἴπ Τυκε χίϊ, τὰ οὗ 
{πε ννοπιᾶπ, μὴ δνναμένη ἀνακύψαι εἰς 
τὸ παντελές ἀπά ἱπ ἰΐε εχδηρὶεβ οἰϊεὰ 
Ὁγ Ννεϊβιείη. ΤῊΐβ, 48. Εἰεῖπὶ βῆιοινβ (ρ. 
613, ποῖε), ἱπείμάδες ἴῃς ἰάεα οἵ ρεῖ- 
Ρεϊαΐϊν. ΤΒε [νενττς] ργίεβὶβ σου! ποῖ 
80 Βᾶνε : πΠῸ τελείωσις ΨγὙ48 δοπίενεά ὈΥ 
τῆόπὶ; δυῖϊ δνεγγιηΐηρ ἴοσ νν Ὡς τἢ6 
Ριϊεβιῃοοά εχίβιεὰ, δνεγυτίηρ νος ἴ8 
ςοπηργίϑεὰ ἰη τῆς ρταδὲ [1]. 3] ἀπά εἴεγπδὶ 
[ν. 9] βαϊνδείοη, τῆς ἀεϊνεγάπος [ἰἰ{ 15] 
ἀπά οἴου [[. 10} ννϑῖοἢ Ὀεϊοης ἴο ἰϊ, 
ἅτε δοῃίενεά ὃν Ομγίδι. Τα οδ]εςοῖβ οὗ 
118 βανίπῷ ρονγεσ ἅτε τοὺς προσερ- 
χομένους δι’ αὐτοῦ τῷ Θεῷ, 
“Ποβα Ψ ῆο ἰδοῦν Ηἰπιὶ Δρργοδοῦ 
Αοά"; “τγτουρῇ Ηἰπὶ" πο ἰοῆγεῖ τὰ - 
᾿Ιγίῃρ οὐ τῆς πιεάϊδιίοη οὐἨ ὠ[νενίτοδὶ 
Ῥεεβῖβ, δυὲ τεσορηίβίης [688 848 ἴδ6 
δὲ Ὧδν δπά 1ἰνίπρ ννΑΥ,᾽ χ. 190-22. Τῆϊβ 
ςοπηρίεῖε βαϊνδίιοη εϑὺβ οδῇ δοοοπι- 
ΡΙ5ἢ θεοάυβε πάντοτε ζῶν. . . αὐτῶν, 
ἔρνεῦ Ἰἰνίπς ἴο ἱπιοοεάς οη {πεὶγ 
ὈεμαῖΓ᾽", Τῆς ραγιϊσυϊαγ πιὸ Ὃς ἰπ νι ἢ 
Ηἰβ εἴεγπδὶ ργίεβιῃοοά δρρὶϊεβ ἰϊ- εἰ τα 
τποθςε ννο τπγουρῇ Ηἱπὶ ἀρργοαςἢ αοά 
ἰβΒ τπᾶῖ Ης ἱπιοοεάεβ ἔος ἴῆεπι, ἔἢυ8 
εἰεοιίηρ τπ εἰς τοὶ ἱπιτοδυςεῖοη ἴο (1οά 8 
Ῥγεβϑεηςα δηὰ {πεὶγ δοςερίαποε ὉΥ Ηἰπι, 
πὰ αἷβο ἴδε βιιρρὶν οἵ 4}1 τμεὶγ πεεὰ ουῖ 
οἵ τμε Ὀϊνίπε ἔυἶπε858. ἐντυγχάνειν, “10 
ταεεῖ Ὁ οἴαποα,᾽" “το σῆς ἀροη,᾽᾿ ἴάκεβ 
48 ἰϊ8 βεσοηὰ πιεαπίπρ, “ἴὸο σοηνεζβα 
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τοὺς προσερχομένους δι᾽ αὐτοῦ τῷ Θεῷ, πάντοτε ζῶν εἰς τὸ ἐντυγ- οἷν. τ4, 15, 

χάνειν ὑπὲρ αὐτῶν. 26. “ τοιοῦτος γὰρ ἡμῖν ἔπρεπεν! ἀρχιερεὺς, ἔα Ν 
ὅσιος, ἄκακος, ἀμίαντος, κεχωρισμένος ἀπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν, καὶ Ἶδάμιῃ. 4. 

ΤΕ. ἴ ΦΟΚΓΡ ἰξ νρ. ; ἰηβετῖ και Ὀείοσς ἐπρέπεν ΑΒΌΕ, ϑυτυίσ, 

ἢ" ((ο]]οννεὰ ὃν ἀδεῖνε), πεῆςε “το 
επίγεδι οπς ἴο ἀο βοπιεϊπίηρ ᾿᾿ (ΡΙαι., 
Ῥονιῤ., 55; Αρές., 25), δῃὰ ψβθη [0]- 
Ἰοννεά ὃν περί (ῬοΪγὈ., ἵν. 76, 9) οΥ ὈῪ 
ὑπέρ (Ρίυς., Οαίο Μαΐ., 9) “ἴο ἱπίετ- 
ςεάε". δες 1υἱάάε}} ἀπά ϑςοῖῖ.) [Ιε ἰβ 
ποῖ ἴδε ννοτά ἰἴβει, Ῥυς τῆς ρσχεροβίτίοῃ 
1ο]οννηρ, παῖ ρίνεβ ἴπε ἰάεα οἵ ἐπέξγ- 
ἐξϑοίοη. Τῆς Ψψοτὰ στ ἃ ἀϊβέγεπε ῥτε- 
Ῥοβίτίοη οἂπ δὲ υϑεὰ ἰπ ἴπ6 βεῆβὲ οἵ 
ΔΡρεδϊίηρ αραϊποέ, ἃ5 ἰπ Ἐοχῃ. χὶ. 2, 
ὡς ἐντυγ. τ. Θεῷ κατὰ τ. ᾿Ισραήλ, 5εε 
αἶδο ᾿ Μᾶς. χὶ. 25. ΝΠ ὑπέρ ἰξ οσουτβ 
ἴῃ Εοπι. νἱϊϊ. 27, 34, δηὰ ψ ἢ περί ἴῃ 
Αςῖβ χχν. 24. ΟὨγίβί, ἴπεη, σεαῖβ νυν 
αοά ἰπ οὖσ δεμαῖῖ; δπά Ης [ΐνεβ ἴοσς 
τῃϊ8δ. Α58. Ηἰβ 116 ου δαγίἢ ννὰβ βρεηῖ ἴῃ 
τῆς ἰπιεσγοβῖβ οὗ τηθῃ, 80 Ης Ἴσοπιίημεβ ἴο 
βρεπὰ Ηἰπηβεῖ ἴῃ τπ|8 βᾶπῆε σαυδε. Ἧς 
ἐνεσ ᾿ΐνεβ, δηὰ δεὶηρ “ ἴῆε βαπηα γεβίει- 
ἄδυ, ἰο-ἀδν δηὰ ἴον ἐνεγ᾽ (χιϊ!. 8) Ηἰ8 
Ῥτεβεηὶ ἔμ πε88 οὔ [πὸ ἰΒ ἀενοίεά ἴο 
ἴῆοβε επάβ ᾿νοῦ εἐνοκεὰ Ηἰἴβ επεσρίεβ 
ΨΉ]ΠῈ οἡ εὐ. Ηες βεοῦσεβ ἴπᾶὶ ἴῃ8 
[υ]πε88 οὗ Ὀἰνίπε ταβοῦσοε 504} θὲ δνβὶ]- 
ΔΌΪς ἴος τπῖεπ. “ΑἹ} ἰπίπρβ ἅτε οὔτγβ.᾽ 
Τὶ ἱπιοσοεββίοη 8 ποῖ ἐΠ6 βᾶπιε 28 ἴῃ 6 
Αἰοηΐηρς 5βϑογίῆςε δηὰ 118 ργεβεπίδιϊοη 
Ῥείοσε ἀοά, ψῃῖο ᾿Ῥν88 δοςοπρ ἰβῃεά 
οποε ἔος 8ἃ]}] (ἴχ. 26, χ. 18); Ῥυϊ ἰξ ἰβ 
Ὀαδβεά ὑροὴ ἴπε βδοσίῆςε ννίς ἢ 18. 4180 
ἴο πιὲπ ἴῃς ρυδταηῖες ἴπᾶὲὶ Ηἱἰβ ἰηΐεσ- 
ςεδββίοῃ ἰ8 τεδὶ, ἀπά ςοπιργερεπβίνε οὗ 81] 
{πεῖς πεεάβ. [ΟΛ δι. νναΐεες Κδί εἰμ᾽ 8 
Ῥιϊρνίριαρε.} 

ν. 26.286. Α βυπητηδγΥ ἀεδβοτὶριίοη οὗ 
τῆς Μεϊςπίζεδεκ ἰδ] ργίεβϑι, ἄγαννῃ ἰῃ 
ςοπίγαβε ἴὸ ἴδε 1μενϊτῖςαὶ Ηΐρἢ Ρείαβῖ, 
δἃπὰ τελιϊβεὰ ἱπ 16 ὅοη Ψῃο δ88 Ῥεδη 

τίεςιεα 48 Ῥεϊεβῖ ἔοσ ἐνεσ.0 Μεϊοῃίζεάεϊκ 
185. ἤεγθ ἀγορρεά, δηά πε ρείεβιῃοοά οὗ 
1π6 ὅοῃ ἰ8 πονν ἀΐγες: Υ σοπίγαβιεά ὙΠ 
τῆι οὗ τῆς Ααγοπὶς ΗἰρὮ Ρυίεβί. 
ες. 26.ὝῪὀῥ Τοιοῦτος .“.. 

ἀρχιερεύς. ““διολ δβεεῖβ ἴο σεῖεσ 
ἴο τλε Μεϊοδίζεδεϊ οπαγάςῖεσ ἀδ!πεδιεά 
ἴῃ τῆς ρῥγεοεάϊηρ ραγί οἵ τῆς σδμαρίεσ, ου[ 
ἴο 411 τπαὶ ννᾶ8 βαϊά οἵ {πε πδῖυγε δηά 
ομασζδοῖοεσ οὗ τε ϑοη ἴτοτῃ ἷν. 14 οη- 
ναι. Τῆς δεῆβεὲ Ψ}}} ποῖ ἀϊθεν 16 ἰξ 
Ὅε βδυρροδεά ἴο τεΐεγ ἴο ἴδε ἊἼριπεῖβ δηὰ 
βίδιεσηδηῖβ δαὶ (οἹονν, ἴοσ ἴπεβε δυΐ 
ΒυπηπηΑτῖίβε δὲ γεης Ὀείογε " (αν! ἀ- 
0. δηά οἴπεσθ). Βυὲ ἰξ πιυϑῖ ποῖ Ὀ6 
ονετ]οοκεά τπᾶῖ ὃς (νεῖ. 27) 18 οπὲς οἱ 

ἴδε ἀδυ4] τεϊδιεϊνεβ δϊες τοιοῦτος (7. 
νἱΠν χα, ἀπά Θορῇ., Αγεΐρ., ὅροι, λόγοις 
τοιούτοις οἷς; ο΄. αἷεο ,οηρίπυβ, δὲ 
ϑηδίδηι., ἴχ. 2. 80 ἴπαι Ἑδιγαγ᾽β βίδιε- 
τχεῃΐ οὐ οἤδρ. νι. 1, “ τοιόσδε 5. ῥτο- 
ϑρεςῖϊνε, τοιοῦτος ἰ8 τεϊγοβρεςῖϊνε,᾽ 5 
ἱποοσγεςῖ), ἀπά δὲ τῃς δά]εςιῖνεβ ὅσιος, 
κιτιλ. ργερδαζε ἴογ δηὰ ρίνε πε ρτοιπά 
οὗἩἨ τδε δβιδιεσηεης τηδάς ἴῃ τπς τεϊδιϊνα 
οἶαυβθε. Ὑῇῆε βεηπίεηοε ἱπεγεΐοτε ταδάβ: 
κ“8ο0 ρτεδὶῖ ἃ δίρῃ ῥτίεβε ἃ8 πεεὰ ποῖ 
ἄδην, εἰς., .. .. θεσᾶπιεὲ 8, ἡμῖν 
πρέεπέεν, ποῖ, 45 ἴῃ νἱῖ. Σ, τοιοῦτον 

ἔχομεν ἀρχιερέα (7. ἰν. 14, 15), Ῥεσδυδε 
(ες νυτίτες ΜΊΒΠεῈ5 ἴὸ ἄγαν δἰίεπίίοη τὸ 
ἴδε πεβᾶβ οὗ 'ῃοδβε ἔου ννῇοπὶ ες ῥτγίβδι 
ν»ὰ5 ἀρροϊηϊεά [ἡμῖν εἐγηρῃδιὶς] δπὰ ἢἰ8 
δι Δ Ό] ἐπα β8 ἴο ἴπΠοθεὲ πεεάβ. ε, δεΐπρ 
ψ δῖ ννεὲ ἅτε, βίηζυϊ δηὰ ἀδερεηάεπιὶ οἢ 
1Πε πηεάϊδιίοη οὗ οἴπετβ, πεεὰ ἃ ρῥγίεβὶ ἰῃ 
ψῃοΩ Νὰ σδη ΨΠΟΙΪΥ ττυδῖ, Ὀδοδυβε Ης 
ΗΙπιβεὶ τ 18. ΠΟΙ͂Υ, βερασϑῖε ἔζοπὶ βίππεγβ, 
ψ πους Πυπίαη νεάκηεββ. ΔΝ εβίοοιι 8 
ἀϊδισίθυϊοη οὗὐ [πῈὲὶ ἴεσηβ ἰβ ποῖ, 
δου ρἢ οὗ ἀουδίξυ! να]! ἀϊγ. ““ ΟἾσίβὲ 
8 ῬεΙβοη δ ἰπ ΗΪ πλβεΓ λοίγ, ἴῃ ταΐδ- 
τίοη ἴο τηξη ρμέϊείεςς, ἴῃ δρὶϊε οὗ ςοηΐδος 
ΜΠ ἃ δίπῦ! νοτᾶ, μπάθἤ τά, Βν τῆς 
ἴβϑιιε οἱ Ηἰβ [1ὲ Ἠδ πδβ δε σςοῤῥαγαίϊεα 
ον εἴππεγς ἴθ τερατὰ ἴο ἴῃς νί βίδα 
οτάἄεσ, δηά, ἴῃ τεραγά ἴο ἴδε ἰηνὶςδ]ς 
ννοσὶά, Ηες δδ5 γέβε αδουε ἐΐλε ἡδξαυεης "", 
ὅσιος ἰτεαυδηιν ἱπ ἴῃς Ῥβδῖπιβ, ᾿νπετα 

ἴε τταπείδῖεβ ὝΥΠ] ἀεποῖεβ ρειβοῃδὶ 

ΒοΙ πε 88, νῃ16 ἅγιος Δηάᾶ ἱερός εχρταββ 
τῆς ἰάεα οὗ ςοπβεογαῖίοη [ϑ8εὲ Ττεποῆ, 
ϑγηοη.} ΜΝ εἶββ, βοννενεσ, βᾶυβ: “ὅσιος, 
εἴπ ϑυποηγτη νοη ἅγιος " (Ν]ρ., ΡΒ. ἱν, 
4, χνυ!. 10) “ Ὀεζείςῃπες ἀϊε τεϊρ  ὅβα 
Δ εῖμε ἀεβ ἀοιιδηρεπότίψεη " (Τίε, 1. 8, 
τ Τίπι. ᾿ἰ. 8). Ῥεῖσος υπάεγβίαπάβ ἐῃαΐ 
Βεγα ἴῃς '᾿νογά πιεβῃβ “ τηεγοῖ ] "3, Βα 
τ} 1518 βοδγοεὶν σοπβίβίεπι ἢ Ν. Τ᾿ ὑδαρε. 
ἄκακος, “ἱπποςεηι,᾽" δηὰ ἐγεαυεπεῖν ἢ 
τῆς Ιάεα οὗ ἱπεχρεγίεηςε νος ἢ διεϊδοεβ 
ἴο ἴῃς Επρ] 5 ννοτά [οἷ πε ἀεβηίτίου 
ψΠίοἢ Ὑτεηςῆ, ὅϑγπορ., Ρ. 197, 4υοῖεβ 
ἴτοπὶ Βαβϑί! ; δηᾶά βεὲ 4130 ἴῆε υ86 οὗ 
ἀκακία ἰπ ΡΒ. χχχνὶ. 37, ἀπά οὗ ἄκακοι ἱπ 
5. χχίὶν. 21. [118 δὲ ἰῃ ]ετ. χί. 1ο ἰ8 
βἰψηϊῆοαπε, ἐγὼ δὲ ὡς ἀρνίον ἄκακον 
ἀγόμενον τοῦ θύεσϑαι.} Ἠετε ἴδε ννοτά 
ΒΕΕΠῚΒ ἴῸ ῥοίδε ἴο τῆδι εἐπεῖσε δῦβεπος οὗ 
εν} τπουρῆϊ ἀπά 58] ρῃιεδὶ ἑδίηϊ οὗ πηδῖος 
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Ῥν.3, εἰ ἴχ. ὑψηλότερος τῶν οὐρανῶν γενόμενος " 27. ἢ ὃς οὐκ ἔχει καθ᾽ ἡμέραν 
12, 28, εἰ 

[,εν.ἰχ. 7, 
ἀνάγκην, ὥσπερ οἱ ἀρχιερεῖς, πρότερον ὑπὲρ τῶν ἰδίων ἁμαρτιῶν 

εἰ χνὶ, 6, θυσίας ἀναφέρειν, ἔπειτα τῶν τοῦ λαοῦ - τοῦτο γὰρ ἐποίησεν ἐφάπαξ, 

τὸ εἰ ἑαυτὸν ἀνενέγκας.ἷ 
ΥΟΙ, 2, 

28. “ὁ νόμος γὰρ ἀνθρώπους καθίστησιν 

5 ἀρχιερεῖς, ἔχοντας ἀσθένειαν - ὁ λόγος δὲ τῆς ὁρκωμοσίας τῆς μετὰ 
τὸν νόμον, υἱὸν εἰς τὸν αἰῶνα τετελειωμένον. 

1ὙὠΤΕ. ν ἢ ΒΟΕΚΕΡ; προσένεγκας ἱπ ΝΑ, 17, 73, 80, Ογτηεβὶ 93. 

νυνὶ ἢ πιῖρῆξ ῥρτοπρὶ ἀϊβγεραγά οὗ δυπιδη 
πεοά. ὅσιος ἀεποίεβ Ηἰβ οπέπεββ ὑ ἢ 
Οοά, ἄκακος Ηἰἷβ9 οπεηεββ ἢ Ηἱ8 
{εἰϊονν-πεη. Ης ἰ8 ποῖ βεραγαῖϊςὰ ἔἴγοπὶ 
ἴδεπι, οἵ τεπάεσεά ἱπάϊβεγεπι ΌΥ ΔῃΥ 
βοἰἤβξῃπεββ. Νείϊμεγ μδβ Ηἰβ8 Ἴοηϊδοῖ 
ψ ἢ τῆ νου ἰεθ ἅπγ 5οὶ}]; Ης ἰδ 
ἀμίαντος, “ διαἰη]ε55,᾽ δἀπὰ 80 ἢϊ ἴο 
Ἄρρεδς δείοτς ἀαοά. Ολ τδθ βαυίϊηρεπὶ 
1λινβ τεραγάϊηρ υὑποϊεαππθββ ἀπὰ δ᾽ επλβῃ 
Ιαϊά ἄονντι ἔοσ τε Ιυενίτἰςαὶ ῥγίεβίβ ἱπ 
1μεν. χχί. σ, χχίϊ. 9. Απά δ8 τς πίρῃ 
Ρτίεβϑὲ ἰπ ἰβγᾶεὶ ννᾶβ ποῖ ρεγπι θὰ ἰο ΡῸ 
οὐξ οὗ τῆς βαποίιιατυ ΠΟΥ ζΟπΊα ΠΕΔΓ ἃ 
ἀελὰ δοάν, ᾿μπουρῃ οὗ διὶβ ἔδῖπε οἵ 
ταοῖμεσ (εν. χχὶ. σι, 12), ἀπά 885 ἴδς 
Ιδῖεν ἰανν εη)οϊπεά ἃ εενεη- ἀδυβ' βερᾶσγδ- 
τίοπ οὗ ἴῃς δίρἢ ρῥγίεβε θεΐῖοτε ἐπε ἀδῪ 
οἱ Αἰοπεπιεηῖ (ϑοποειῖρεη ἰπ ἰος.), 80 
οὖς υοιά [1 8]1εἀ τ 18 βυτηθο!!ς ἰδοϊδείοη 
ὈΥ δείηρ ἱπ Βεατῖ δπά 1Ππὶ κεχωρισμένος 
ἀπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν. [{ {πεῖὲ 18. Δηγ- 
τηϊηρ ἰπ τὰς βυτηδοῖ, ἐμπεπ 1Π18 βερδγαϊίοη 
οσουγτεά δείοτα ἴῃς βαοῦῆος ννᾶς πηδάς, 
δηὰ 48 ἃ ρεεραγδιίοη ἔογ ἰϊ, ὑὰῖ δἰπιοβὲ 
411 πιοάεγη ἱπιογργεῖεγβ (ατοῖϊιβ, Βεηρεῖ, 
ἐἰφεραγδῖι8 εβϑί, τεϊοῖο πιυπάο,᾽" Ρεῖγοε, 
ΤΒοΐυςκ, ΒΙεεκ, ΑἸΐογά, ᾿ανίάβοπη, Εςη- 
ἀδ[!. νοῦ ϑοάςεῃ, θυ: ποὶ ΜΙ|Π4η) γεΐδγ 
πε βερασζαιίοη το Ηἰβ Ἂεχαϊϊδιίΐου. “1π 
νίτῖυς οὗὨἨ Ηἰἷβ Ἔχαϊ:διίοη εξ 18 πο ἔογ 
ἐνεγπιοσε δἰ άγαννη ἔγοπι 411 ρεγευσθίηρ 
οοπίδος Ψ αν] πιεη" ([ εἰ112Ζ8ς ἢ). 
Βείηρ οο-οτάϊπαϊε ψ ἢ τς ρῥγενίουβ 
δἀ)εςτίνεβ, 8116 τῆς ὑψηλότερος γεν. ἰ5 
δἀδεὰ ὃγ καὶ, ἰξ ννου]ά βεεση ἴῃαξ κεχωρ. 
τείειβ ἴο (δε τεβυΐε δομίονεἁ Ὀγν Ηἰβ 
φαγίῃϊν {πὶ ννἱτἢ 11} [18 τεπιριδιίοθθ. ΒΥ 
ἴῆε Ββεοϊυβίοη οὐ ἴπε δίρῃ ῥγίεβδὶ ἰξ ννδβ 
Βἰηιεά τπδὲ Ὀεΐοτε επίεγιηρ αοά᾽Β ργεβ- 
εῆςς ἴῃς ῥγίεβδι πγυβδὲ ὃς ᾿ἰβοϊδιεὰ ἔγοπι 
ἴδε οοπιατηϊπδίίοη οὗ Πυπηδη ἰπίογοουζδα: 
τπεῖα τπῦῦδὲ Ὀς ἃ ρετίοά οἵ συαγαητῖίηε ; 
δυῖ οὖς ΗἸρὮ Ρτγίεβδι μ85 οδγγίεά [πγουρῇ 
411 (πε οοηξαβίοπ ἀπά ἰἀτγτλο ἂπά ἀε- 
ΒΙεπιεπὶ ἂπὰ εχδβρεγαιίίΐοη οὐ [16 δῇ 
ΔΌΒοΟΙυϊς ἱπηγαυη Ὑ ἴτοπὶ σοπίαρίοη ΟΣ 
βἰδλῖη. ΗεἬἊε ννᾶβ ψἱῃ αοά ττουρβοῦε; 
δηά τπτουρπουῖϊ ννᾶβ βεραγαίεὰά Ὁν δῇ 
δἰπιοβρμοσε οὗ Ηἰβ οντὶ ἴτοπὶ βίπποσβ. 

καὶ ὑψηλότερος τῶν οὐρανῶν 
γενόμενος, “δηά τηλᾶε Πίρῃες τμλη 
τῆς Πεᾶνεπβ," ὙὩίο ἢ ἈρΡΡΆΓΕΠΕΥ Π85 ἃ 
τηδδηίηρ βίη ᾶγ τὸ ἱν. 14, “ὟΝ ε δανε ἃ 
δτεαὶ Ηιρῃ Ρτίεβὲ Ψῆο Π88 ραβεϑά [ἤσου ἢ 
τῆς Βεάδνοηβ,᾽" οὖ. αἷβοὸ Ερϑ. ἷν. το. [εἰ 
ποῖ “" δπηὰ [Πδ5 Ὀεεπ βεῖ, δυῖ γενόμενος, 
Πα8 Ὁν Ηἰβ ονπ σᾶσεε ἃπά Ἵμαγαδοίθγ 
αἰϊαϊπεὰ ἐπδὶ ἀϊρηῖγ. [τ ἰ8 Ὀγ τῖρῃς, 28 
ἰῆς παοεββδευ στεϑυΐϊ οὗ Ηΐβ [ἰξε, τῆι 
Ηες ἰδ. αδονεὲ ες ἤεᾶνεθβ. “ἯεἬ ἰβ 
πονν ὈεςοπΊε, διγίον βρεακίηρ, 88 ἴο 
Ηἰβ πιοὰς οἵ Ὀείηρ, βυρτα-πχυπάδης ᾿" 
(Ὀ εἰϊεΖβθοῃ). [Εος τῆς ψοτγά, οὖ ᾿υυςίλη, 
Νίρν., 25, ἑαντὸν ὑψηλότερον λημμάτων 
παρέχειν, ἴο βῇον Ὠϊπιϑεὶϊ δυρεσιοῦ (0 
Αἰη5.} ὃς οὐκ ἔχει καθ᾽ ἡμέραν 
γάγκην.... “ΨῈΟῸΟ ἄοεβ ποὶ πεεά 

ἀδίϊγ, [ἰκα τῆς Πίρῃ ρῥτίεδίβ, ἴο οες 
βλοσίῆςεβ ἔἤγβὶ ἔοσ Ηἰβ οἵνῃ βἰηβ, [ῃδη ἴοσ 
ἴδε ρεορῖςΒ; ἴον τ}]8 Ης ἀϊά οπος ἴοτγ ]] 
ὈΥ οβετγίηρ Ηἰπιβεῖ", ΑΒ βπονῃ Ὁγ ἴδε 
τεϊδεῖνε, (18 18 τῆς πηδίη δβηστηδλείοη τὸ 
ΜΠ τε ρῥγεσεάϊηρ οἰδυβεβ ἰεδά ὑρ. 
Τῆς οπβ οἤετσίηρ οὗἨ ΟΠγίβι ἰβ οοηιγαβίδὰ 
τὰ τῃς οοπύπυδιΥ τερεδῖεὰ οβετίη 8 
οὗ τπε [μεν τἰσαὶ Βίρἢῃ ρῥγίεβιϑ; δπά Ηιβ 
ϑοπβῆΐρ ρῥεϊεβίμοοά το ψϑίοῃ Ηδ ννδβ 
ἰπβιϊταϊεὰ Όν Δπ οδἢ ἰδ βεῖ ονεσ ἀρδίπϑι 
18ε βετινίος οὗ τῆδβῃ Ψ8Ο δά ἤγβι ἴο ὃς 
οἰεαηβεὰ ἔγοπιὶ τπεῖσ ον ἀεῆβεπηεπὶβ δ6- 
ἔρες θα του! πε ήεατὶ ῥη ΡΝ οἵ 

ε Ῥεορίε. ἴῃ ἴῃε νογὰβ κ' ν; 
ΜΏεη κατ᾽ ἐνιαντόν (χ. 1ὴ ἐπηυς Γρρί 
ὍὈεεη εχρεοιεά, ἃ ἀπο Υ ἢᾶ5 Ὀεθῃ 
[ουπά. ἴτ ννᾶβ οὐ ἴπε Πδὺ οἵ Αἴοπε- 
τηεηῖ, οπςα ἃ γεδ, ἴμδξ ἴῃς ἰρὮ Ρτίεβὲ 
οβετεά ἤγβὲ ἕοσ Πίπηβ6} δηά ἐπεη ἔοσ τῆς 
Ῥεορῖε, βεὲ ἰχ 7. ἈφοΟ Σά ΠΕΙ͂ν, 8ενεγδὶ 
᾿πίεγργείαγβ, δυο 88 Βίεεϊ, ἰυὐυπεσιαπη, 
Ῥανίάδβοῃ. δάορι ἴδε ἰἄεδα ἐμαὶ της νντίτες 
ὈΙεπάβ ἴῃ οπς νίενν πε ογάϊπασυν ἀδν 
βδοσίῆος δηὰ τῇς βαςιίῆςε οὗ ιῃς ἄδυ οὗ 
Αἰοπεπιοπῖ, ΟἸΠεῖβ ἀραΐη, 48 Ἡοΐπιδηῃ, 
Βεἰϊεσβοῦ, ΑἸ ογά, πιαϊπιαῖη δας τῆς 
Οβίτίοη οὗ καθ᾽ ἡμέραν βῇονΒ [δαὶ ἰξ 
Ἰοηρβ οὐἷν ἴο ὃς [ΟὨτίβ:}, ποῖ ἴο οἱ 

ἀρχιερεῖς, 80 ἰδέ τῆς δβεπίεπος τεδὶν 
Ταοᾶηβ: “οΟ δὰβ ποῖ πεεά ἄδυ ὈΥῪ 
ἄδγ, 88 ἴῃς πίρῃ ῥείεϑιβ πδὰ Ὑδᾶσ ὉΥ͂ 
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γεας", γεῖββ τεπάδιβ ἐῃ18 ἱπιεγργεῖδ- 
τίοη τόσα ργορϑῦϊα Ὀγ Ροϊπείηρ ουἕἱ μαὶ 
ἴῃς ψνοσάβ βᾶνα ἃ τείεσγεπος ἴὸ πάντοτε 
ζῶν εἰς τὸ ἐντυγχάνειν οὗ νεῖ. 25. ΗΒ 
ἱπιεσοαβδίοη 18 οοπεπυουβ, ἔτοπὶ ἀδΥ ἰὸ 
λυ, Ὀυξ ἱπ ογάεσ ἴο δοσοπιρ 88 ἰ Ης 
ἄοεβ ποὶ πεεὰ ἀδὺ ὧδΥ ἴο ρυτν 
Ηϊτηβεῖζ δηὰ σεπεν ΗΙ8 βδοσίῆςε. ΟΚ 
αἶβο ἴδε βενεὴ ἄδυβ᾽ ρυτβοδιίίοη οὗ τῆς 
Βίρῃ ῥγίεβε ου δηϊοσίῃρ δῖβ οθῇος, Εχοά. 
χχῖχ. 13.8. θυσίας ἀναφέρειν, ἃ 
Ῥῶγαβε γεβυϊῖηρ ἔγτοπὶ [Π6 σαγγγεηρ πῤ οἵ 
πα βδογζίῆςς ἰο ἴῃε ταϊβεά δἰίασ, δη!ὰ οὐἱν 
Ἰουπὰ ἴῃ Ἡεϊϊεηϊδβεὶς, ἰτεχυεπεῖν ἴῃ ΟΧΧ. 
ΤΠ ποῖα υὑδυᾶὶ ψογὰ ἴῃ [ἰδ Ερίβεϊα 
(Ὀνεηῖ, Ἐπι68 δηᾶ ἔγθαιε πεν ἰη 1,ΧΧ) 
8 προσφέρειν. “ἀναφέρειν ΡτΟΡΕΙΥ 
ἀεβογῦεβ (86 παϊπ δέεται δοιίοῃ δ τη 
τἰεβῖ, ἃ' ἃ προσφέρειν ἴῃς δοιίοη οὐ 88 

Ῥβετει (εν. ΙΗ 14, [6, νἱ. 33, 35), δὰῖ (ἢ: 
ἀϊ-εἰησείοη 18 ποῖ ορβϑεγνεὰ ὑπίνεγθδίν ; 
ἴδυ8 ἀναφέρειν 18 υδεὰ οὗ ἴῃ ρΘορῖς ([μεν. 
χνΐ. 5), δηὰ προσφέρειν οὗ τῆ ρῥτίεϑῖβ 
(μεν. χχί. 21)" (ν εβίοοι). πρότερον 
“«.«ἔπειτα, 148 ἴῃ ν. 3, “ΤΕΥ πχυδὲ 
Βτιδὲ οὔεν ἴοσ {πεπιβεῖνεβ, Ῥεσᾶυβε ΠΟΥ 
ΤΩΔΥῪ ποῖ Δρργοδιὴ ἀοὰ 5ἰπ-βίδίηθά ; [ΠῸῪ 
τασδὶ αἷδο οὔεσ ἔογ (ἢ6 ρεορὶς, δεοδιιβ8 
ΠΕ τὯΔΥ ποὶῖ ἱπίγοάυοβς ἃ ϑἰη-διαιπεᾶ 
Ῥεορῖςε ἴο αοᾶ" (ννγεῖββ). τοῦτο γὰρ 
ἐποίησεν . .. Τῇΐδ, ἐ.6.,) οἴετίηρ ἔοι 
τῆς βἴπβ οὗ 16 ρεορίς. Βυὲῖ ἴξ τηυβὲ 8 
Ῥογης ἰπ τχϊηά ἴπδὲ ἐΠ18 νυσίτεσ κδερβ ἱπ 
νίενν τπδὲ ΟἾγίϑε αἷβο δά ἃ ργεραγδιίίοῃ 
ἴον Ηἰβ ῥτίββιϊυ τι ἰβέγυ ἴθ τ 6 8:16 858 
τετηρίδιίοηβ δηὰ βυβετίηρβ Ης επάυτεά, 
νν. 7.10. ὙὮΣ επιρῃδβίβ ἰΒ οη ἐφάπα ἔ, 
ἴπ Τφοηιταϑὲ ἴο ἴπε καθ᾽ ἡμέραν, «πὰ 
ἴδε ρτουπὰ οὗ ἔπεα ἐφάπαξ 15 ρίνεῃ ἰπ 
ἑαντὸν ἀνενέγκας, 8η οβεῦπα 
ΜΒΙΟ. ΌΥ δα παίυγε οὗ τῆς οαβ6 σου] 
ποῖ Ρ6 τερεδίεά, ἰχ. 27, 28, δηά νυ Ὡς ἢ 
ΌῪ ἰΐἰ8 Ψογῃ τεηδεγεά σερεϊτιτίοα βυρατ- 
βυουβΒ. ΤῊ Ϊβ ἀϊετεπος θεῦνδεη τῃ6 πεν 
Ῥτίε.- δηᾶ τῆς οἱά ἰβ υαβεὰ ὕροη {μεὶγ 
δββθηῖίδὶ ἀϊδγεπος οὗ παῖ στὰ, “"Εοσ ἴδ 
Ἰᾶνν ΔΡροὶπίβ 8δ8 ίρῇἢῃῃ ργίεβϑίβ τῶθβῃ ψνῇο 
δᾶνα ὑνεδκηθδβ," ΨΏΙΟΏ ΘΒρΘΟΙΔ ΠΥ ρῖνεβ 
1Π6 τεᾶβοη, 48 ἰπ ν. 3, ν᾽ ἡ δεν τῦδὲ 
βδοιϊῆος ἔοτ ἐμαπιβεῖνεβ. ἴῃ ν. 3 ἴδ8 
ΨΘΆΚΗε88 18 δβοσίδεά ἴὸ ἐῆα 84 Π1|6 βοῦγο: 
88 Ποῖα; {π6 Βὶρἢ ρῥγίεϑε 18 ἐξ ἀνθρώπων 
λαμβανόμενος. ἴπ ς. 5, ποννενετ, [ἢς ίαςξ 
τδδὲ ἐῆε Ὠἰ ἢ ῥτίββί ἰβ [ακβῃ ἔτοτῃ δπῃοηρ 
ταβῇ ἰβ ἰηιγοάμοςἃ ΤὨἰεΗ͂Υ ἕος τς βακα οὗ 
{Ππϑεγαιτίηρ Πἷβ βυτιρδίῃν: πεῖς ἰξ ἰβ ἰῃ- 
ττοάπσε! ἴῃ οοπίγαβε ἴὸ υἱόν οὗἩ ἴῃε πεχί 
οἴδυβε, ϊοἢ 18. ἰπ018 ταὶβθα ἰο ἃ πίρβεςγ 
τῆδη υπιαη ἀϊρηϊγ. Εογ παά (ἢϊ8 σοη- 
ἰταβ8ὲ ποῖ θβεη ἱπιεηάεά, τούς 'νου]ά δανα 
δεδη υϑεᾶ, ἀηὰ ποὶ ἀνθρώπους. Τῆε ἴδιν 
ΟὨΪΥ͂ τηδδ ῥχονί βίο ἔοσ ἐπε δρροϊηίσηεης 
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οὗ ρείεβιβ ΨΠῸ δά δυπίᾶηθ ΕΑ ΚΠ688: 
186 νοζά οὗ {με οδιίῇῃ (αἰγεδάν εχρίαἰπεά 
ἴῃ νν. 20-22), τῆς μετὰ τὸν νόμον, 
“ΜΟΙ [οδί ἢ -βινεα πη ρΡ} σᾶπὶς δἤἴοσ {Π6 
ἵανν," δηά ἐπεγείοσε βῃῆονεά πὶ πα 
Ἰὰνν πεεάεβά σγονίβαὶ δπὰ βυρρί επιεπεπρ 
[“Ῥεδεπὶ ροβιεσίοσα ἴῃ Ἰερίυ8 6886 ρεσ- 
ζεσείοτα'᾽ (ατοιι8)}]. 1 ταῖρῃε Βᾶνε ββδη 
ἀτρυεὰ πὶ πε [,ἂνν οοπιίηρ δῖε Μεὶ- 
οδιζεάεϊ ἱπιτοάυςεά 8Δη ἱπιρτονεά ῥγίβϑί- 
Βοοᾶ, [εἰ8 τπεγείοσε νγοσιἢ ψῃ11ε το ροΐπξ 
ουἱ τμδὲ {πε δἀοριίοη οὗ [ῃς Μεϊςῃίσεάεϊς 
Ῥτ ϑίῃοοά 85 ἴδε ἴγρε οἵ ἔπε Μεβϑίδηϊς 
ΨΜὰΒ βιιβεαυεηΐ ἴὸ τῆς [ζἅνν, δηὰ οοηβ6- 
4ΕΠΕΥ βυρεγβεάςά ἰτ. υἱὸν εἰς τὸν 
αἰῶνα τετελειωμένον [Δρροίηϊ8], 
“8 δ0ὴ Ψ»ὴΟ [45 δεξπ πηδᾶάβ ρεσγίεοϊ ἴος 
ανεῦ ". υἱὸν, ψίίπους τῆς δγίίοϊε, Ὀ6- 
οᾶυδα δἰϊεηζίοη ἰ8 οδ]ιεὰ τὸ ἴπε πδίυγε 
οὗ τὴ6 πᾶνν ῥσίεβῖ, 48 ἴῃ ἱ. :. “"ϑοη,᾽" 
ἴῃ τῇς [υ]168ὲ βθηβδθ, 845 ἀδϑβογίδεά ἰῃ ἱ. 
1-4, ἀπά ἰπ σοη ταδὶ ἰο ἀνθρώπους. Ης 
αἶϑο, πουρῇ ἃ ὅοη, θεοδπια πιδη, δηὰ 
νγ»Ὰ8 Ἔεχροβϑά τὸ δυϊηδῃ τετηριδίίοηβ, Ρας 
ῬΥ 1815 ὀχρογίεπος ννᾶ8 “ ρεζίεοϊεα ᾽᾽ 88 
οὖς Ῥχίεδι. ΟΣ νν. 7σ1ο. “ον ενὸσ 
Ῥοτίεοιε  " 5 ἀΐτεςο  ςοηϊταβιεὰ ἢ 
18 5ἰπῆωϊ γἱεϊάϊπρ ἴο ἱπῆγηαϊεν εχῃϊδίιεὰ 
γ ἴῃ 1μεντεῖςδ!] ῥγίεβιβ, δηὰ πγυβδὲ ἴμετα- 
ἴοταε ὃς τείεσσεά ἴὸ τηογαὶ ρεσίδοιϊηρ, 48 
εχρίαἰηεά ἴῃ οἤδρ. ν. ΤῊϊ5 ρεγίεοϊηββϑ 
Οὗ τῃεὲ ὅοπ ἰδ ςοπῆσπιεά δηὰ βεδίεὰ ὃν 
ΗΙ8 εχδιιδιίοη ; Ης ἰ8 ἔογ Ἔνεζ ρετγίεοϊβα 
ἴῃ τῆ6 56ηβθ, ἃ5 ατζοίίυβ βᾶυβ, “" υἕ πθο 
τηοστὶ πδς 0}18 δάἀνετγβὶβ βιιδήδοεαι ". ΟΥ΄ 
ἰχ. 27, 28. Τῆς ΑΕ. ἰγδηϑβϑδῖεβ “" σοηβε- 
οταϊβᾶ,᾽ ννὩϊοἢ Βανι ἄβοη ἀδηουηςαβ, τ ἢ 
ΑἸοσά, 48 “ δϊορεῖμεν ἴαϊβε ". Βυῖ ἢ ϊ8 
τιδηϑδιίοη δὶ ΔτῪ ταῖς βυρρεδβίβ [δι ἰΐ 18 
Ρετγίεσϊπεββ 88 οἂγ ῥσίεδι {πε νυσιτεῦ [88 
ἴῃ νίενν; δηᾶ τῆς υβὲ οὗ τελειόω ἰη [,δν. 
χχὶ, 1ὸ δηὰ οἵδε ρδββϑαρεβ σδηποίῖ ὃὉς 
τπυ8 ΠΙΡΏΕΥ δεῖ δβίάς. 

σβάρτεᾷ ΝἾἼΠ].--νν. 1-6, ΤΠε ἰάεα οὗ 
ΘΒ τί βι᾿ 8 ὑσεϑίποοά, πηεγεῖν βυρρεβιεὰ ἴῃ 
ἷ, 3, ΕΧΡΓΕΒΒΙΥ δηγπεὰ ἴῃ 11, 1:7, 8δᾶ8 
Ὀδεη ἔγοπι ἰν. 14 οηνναγάβ Ἔεηϊαγραά ὑροη 
δηὰ ΠΠυδιταῖϊθά. [{ ἢ48 θεθη βῆονπτι ἴῃδὲ 
ΟἸγίβε ἰβ ἃ ργίεβϑε, οδἱἱεὰ ὃν ἀοὰ το {πϊ8 
οΟΠῆσε δηά ρτοοϊδίπιεὰ ὉγῪ ἀοά 48 Ηἰϊζῃ 
ΡῬχγίεβὲ. ὙΤῶῇα βυρεσγίοσιυ οἵ Ηΐβ ογάθιβ 
88 θεἰοηρῖπε, ποῖ ἴο μὲ Πεγεάϊτασυ 
᾿Αδτζοηὶς "πε, δας ἃ8 θείη ρ "δίτεσ ἴῃς ογσάδθσ 
οἵ Μεϊοδίβεάδεκ,᾽" μδ8 αἷβο Ῥθεδϑη ἘἼχδιδιϊεά, 
Ῥαββίηρ. τὸν ἴτοη ἴῇς ρδβϑοη ἀπά 
αυδ!βοδιίοηβ οὐ ἐπε Ρχίεβε, τῆς δυῖΐδος 
Ῥγεοοβεάβ ἴῃ οἤδρ. νἱϊ. τὸ 1Πυβίγαῖα Ἠΐ8 
δΒιεδίπεββ 'τοπὶ ἃ Ἴοπδίἀδεγαιίίοη οὗ 188 
Ἔϊ δες οἵ Ηἰβ8 τηϊηϊβέγυ. [11 ἴδ ἰῃ ἤδεᾶάνθῃ 

6 ἰβ β8εδϊθά, ἃ τηϊηϊβίοσ οὗ ἴῃς τᾶ] 
(Δδοτηδοῖθ, ποῖ οὗ τἢδὲ ννῃίοΒ δά Ὀθεεη 
Ρἰϊομεά ΡΝ Μοβεβ ἃ8 δη ἱπῖδᾶρε δπὰ 
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ΨΙΠ1. 1. "ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ δὲ ἐπὶ τοῖς λεγομένοις, τοιοῦτον ἔχομεν 
ἵν: ΤῊ εἰ ἀρχιερέα, ὃς ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ θρόνου τῆς μεγαλωσύνης ἐν τοῖς 

. 20, 6ἱ 
χι απ, εἰ αἰ! 4; Ερδ.1.20; Οοἱ. {τ 

ΒΥτηΌο] οἵ ἴι. ΤΠε ῥτίεϑιμῃοοά ἴὸ ψῃϊς ἢ 
(σά ςΔ]]εὰ Ηἰπιὶ »ιμδσέ ὍὯ6. ἃ Βεᾶνθη)ν 
ταϊηἰ βίγυ, ἴοσ ψεῖς Ηε οἡ εαγῃ Ης ννουἹὰ 
ποῖ Ἔνθ ὃς ἃ ρείεβδί, ποῖ ἴο βὰν ἃ Ηἰρᾷ 
Ῥχίεβι. Ηἰβ πιίηἰβῖγυ, ᾿μβεγείοτε, είς ἴῃ 
ἴηε πεᾶνεη οἱ εἰθιηδὶ σεδι ἰεβ, ἰ5 ἃ 
“ Βαίῖοσ τηἰηἰβίγυ," ἰπ δοοογάδηςς νἢ 
τῆς λοι ταὶ 6 ἴβ τηεάϊδιιηρ ἃ “ Ὀεῖίοσ 
σονευδης"". 

γες. 1. κεφάλαιον ἐπὶ τοῖς λεγομένοις, 
ποῖ, 48 ΑΟΥ̓., “Νον οἵ {πε τπϊπρ5 ψῃϊ ἢ 
ν 8 δᾶνε βροκεη τηϊ5 18 τῆς δυπὶ᾿ ((Λ, 
Οτοῖῖυβ 'ροϑὲ ἰοῦ ἀϊςῖα ἤδες εβῖο 
βυπηγηα ᾽}), ὃδυῖ ἢ ΕἸεϊά “Νον ἴο 
οἴοννὴ οὖς ῥγεβεηὶ ἀϊβοουγβε "ἡ ογ νΠΠ 
Ἐσεηά411] “Νον ἴο σσονη ψνΒαῖ ΜῈ ἅγε 
βαγίπᾳ ". κεφάλαιον ἰβΒ υβεά το ἀεποῖα 
εἰῖπες ἐλε σεπι, Δ8 οὐ πυιῆρεῖ δά ἀεὰ υρ 
ποτὰ δεῖον ἴοὸ ἴ86 ἀεαά οἵ τῃε οουτηη 
ψνἤεγε τὴς σγοβυ]ς ἰβ κεῖ ἄοννη, δηά ἴῃ τῃϊ8 
Βεπδε ἰΐ ἰδ πεῖς υπάεγβιοοὰ ὃγ Ετγδβηηαβ, 
Οαϊνίη δπά Α΄; οσ, ἐμὲ εἰς ῥοὶμὲ 88 
οἵ ἃ ςορε-ϑίοηε οἵ οδρίτδὶ οὗ ἃ ρι}1ᾶσ, 48 
ἴῃ Τμυςγά., νἱ. 6, λέγοντες ἄλλα τε 
πολλὰ καὶ κεφάλαιον, οἱ Συρακόσιοι, 
κιτιλ. Οἴδπεῖ Ἵχδιηρίεβ ἰη ΕἸἰεϊ 8 ΟΟΝ., 
τὸ ψδιςἢ δάά Ρ]υϊάσοῦ, θὲ Εάμε. Ῥπέν., 
8, ἕν πρῶτον καὶ μέσον καὶ τελευταῖον 
ἐν τούτοις κεφάλαιον ἀγωγὴ σπουδαία. 
ΤΒὶβ ἰαϊες βεπβῈὲ δίοης βδίίβῆεβ ἴῃς 
ΡτΙεβεηΐ ρᾶββᾶρε, ἀπά δἷβο ἄρτεεβ Ὀαῖίευ 
ἢ ἐπὶ τοῖς λεγομένοις ἔος ἐπὶ τηιβί 
Βεῖα δε ἸΔΚεὴ ἴῃ ἃ 4υδβί-ἰοοὰὶ βεῆβα, 88 
Μαυρῆδηῃ ρδγαρῆσγαβεβ “88 ἃ Ὄδρίϊδ] 
προ ἴδε (πίηρβ ννϊςἢ δῖα Ὀεὶπρ 5: ἀ-- 
8ἃ8 ἃ ἴδουρῆλ (ον ἴδοι) ἰοσπιὶπρς ἴπα 
Βεδάβίοπε οἵ τῇς δγρυπιεηῖ---ννε δὰ 
το". ΟΥ Τκε χνί. 26 καὶ ἐπὶ πᾶσι 
τούτοις. ὙΤμδί λεγομένοις ἰ5 π΄ ἴδ6 
ῬΙεϑεηΐ 8 πιδηϊεειὶγ πὸ οὐ͵εςϊίοη ἴο 
118 τεπάσσίησ. ὙΠπὲ αὔβεποα οἵ ἴδε 
δτιὶςὶε δείογε κεφάλ. ἀοε8 ποῖ ἰῆνοῖνε, 48 
Τυϑηεπιδπη βυρροβεβ,ῃδὶ τῆς νυγεσ τηεδῃ8 
“α τηδῖῃ Ῥοΐπι᾿" ἀπηοηρ Οἴπεσβ, ἴοσ βυο ἢ 
ννοτγάβ ἀο ποῖ ἰῃ βἰπλ δῦ διτυδιίομβ τεαυΐσγα 
18ς δγῖῖς]ε, ο΄. ̓ επηοβιῃ.,Ρ. 924, τεκμήριον 
δὲ τούτον. κεφάλαιον ἰδ πηοδὶ εδϑίΪν 
᾿οηδβίγυεά 8Δ5 ἃ ποπιίηδιίνε δρβοίαια (ολ, 
Βυϊκιπιᾶπη, Ρ. 381) ποῖ, 485 Βγυςε, “δῃ 
δεοςυϑαῖϊνε 'η δρροβίτίοη νυ {πε ἔο]ονν- 
ἰῃρ δεηϊοποε᾽᾽, τοιοῦτον ἔχομεν ἀρχιερέα 
Ὁ νι .80 ρτεδῖ ἃ Ηἰρῃ Ργίεβὲ πᾶνε να 
88 ἴοοῖ Ηἰβ βεαῖ (ογ, ἰβ δεῖ ἄοννῃ) οἱ 
τῆς τίρῃς μαπά οὗ ἴπθὸ ἴἤστοπε οὗ ἴδ6 
Μα]εβῖν ἰπ τε μεᾶνεηβ᾽". τοιοῦτον, ποῖ, 
845 Βδιγὰς δπὰ Βεηάδ!, " τεϊγοερεςεῖνε,᾽" 

Δ Πουρῇ 48 οοηιταβιςά ν ἢ τοιόσδε τΠἰ5 
18 18 ῥύόορδγ τηεαπίπρ; δυῖϊ πεῖς, 85 
Ἰτεαυ θη} ἴῃ οἸδββὶςβ ἰ ϑορῆ., Απέϊρ., ὅροι, 
λόγοις τοιούτοις οἷς σὺ μὴ τέρψει κλύων, 
πὰ Βεχηοβίῃ., Ὁ. 7.43, (οἱ]οννεὰ α'8ο ὈΥῪ 
ὥστε) ἰ' ἢπάβ [18 εχρίαπαῖίουθ ἰπ ὃς 
ἐκάθισεν [τοιοῦτον 'ννείδι παιυτ]ςἢ πίςδε 
τὰς κντιβ βοηάεγη νοτνναγιβ δῖ ἀδῃ 
ἀλββεῖὶὸς ἐσ ἀυιεγηάξη Ἐεϊδένβαιζ. Υν εἰ55.} 
ὙΠε ρτεδίπεββ οὐ ἴῆε Ηἰρῃ Ρείεβι ἰ5 
τηλπεβιθὰ ὃν τῆς ρμΐδος Ψψῆετε Ης 
ταϊπβίεσβ. Ηἰβ ρτεδίπεββ ἰ8 γενεαὶ δὰ ἴῃ 
δὶ βιτἰρς ἄυννη ἂὲ ἴῃς τρις παπὰ οὗ 
τῇδε Μαίεβι Ὺ ἴῃ ἴῃ6 ἤεᾶνεπβ. νεϑίςοις 
τη ηΚβ παῖ ἰῃς Ἰβουρῆι οὗ ἃ Ηἰρῇ Ῥγίεβι 
νΟ. .. δἾ» Κίπεξ 858 νν6}} ἂἃ5 ὑγίεβϑι 18 
οἰεαγὶν {πὸ Ρσοπιίηεπὶ τπουρῶϊ οὗ τῃε 
βεπίεηος Ὁ. Απὰ Μουϊίοη οὔ χ. 12 
ΒᾶγΒ: “ὙἼΠε νογάβ “βαί ἀονῃπ' (Ρ5. οχ. 
1), Δάά το ἴτε ῥτίεβεὶ ἱπιάρεσν παῖ οὗ 
Κη εν βίδις ". Βαυῖ υπάουδιςαϊγ ΚΝ εἰ85 
8 τί με ἴῃ βανίηρ “ Ὀυγοῦ ἄεη ΚεἰϊδιίνβαιΖ 
8011 πἰςδι δυΐ ἀϊε Κόπὶρ οπς Ἡδεγ οῃκεῖς 
ΟὨγίβεὶ πἰηρενίεβεη νετάεπ ". Τὴ 
ΜΤΙΟΙ τηεᾶπ8 το πιᾶρηίίν ΟἾγίβι᾽ 8 ῥτγίεδῖ- 
Βοοὰά ὉΥ τεπιίηάϊπρ Πἰβ8 τεαάδγβ ἐῃδῖ ἴἰ 185 
ἐχαγοϊβεὰ “ ἴῃ τῆ μεάνϑηβ᾽"; 248 ἢδ βΒΑΥ8 
ἴῃ ἰχ. 24 ἢῈ Πᾶ8 ρδββεά εἰς αὐτὸν τὸν 
οὐρανόν ἱπῖο ἤεᾶνεπ ἰἰβεῖξ, ἴδε νεῖῪ 
Ῥτέβεηςς οὗ ἀοὰ δηὰ εἴεγηδὶ γεδὶ ἴγ, ἴῃς 
υἱυπιαῖε, πίρμεθὲ ροββίδ]ς. Οἡ ἴδε 
Μογάβ οὐ. ποὶς ου ἱ. 3. ἐκάθισεν ἰΒ οοη- 
εἰἀετεὰ Ὁν Βυϊϊπιᾶπη ἴο ὃς οπε οἵ ἴμοβε 
Βοτίβίβ Ὡς ἢ βιδπά ἰὸς {πε ρεγίεοϊ (5ε 6 
δ18. ἱπδίγυςεῖνα σγοσηλγκβ οὐ ἔπε ἀνεγϑίοη 
ἴο {πε ρεγίεςι, Ογανι., Ρ. 1908) ; θὰ τη 15 
ΙΩΔΥ Ὁς ἀουριεά, 85 ἴα διττἰηρ ἰ8β ποὶ 
τηεηιϊοηθα 485 ἴῃς Ρεσπιαπεηὶ διιτυάς, 
Ῥυΐ πηετεῖν 88 βιιρρεδβιίηρ ἴπ6 δχδϊϊδιίοη 
οὗ {δε ΗἸρᾺ Ρτίεβι, δπά τῇς ἤπδι τυ οἵ 
Ηὶϊβ ρυτίβοαιίοπ οὗ 5ϊπη8, δ5β ἴῃ ἱ. 3. 
Αὐρυβιίηε, δὲ Εϊάε εἰ τγνιδοῖο, 7, νᾶ 8 

δἰπεῖ μα βυρρεβιεᾶ Δπιπγοροπιογρ 5πὶ 
οἵ τῆς 'νοτάβ “ δἰτεῖἢ δὲ τε τίρῃϊ πδηὰ ᾿᾿ 
δηὰ βδγ8 " αὐ ἀεχέγαπε ἰητε]}]ρεπάῃπι εβὲ 
ἀϊοϊυπη 6586, ἰῃ δυσηπια δοδιιιιιάϊης, υδὶ 
Ἰυβειῖα εἴ ρᾶχ εἱ ραυάϊυπι εβὶ", Ηδετχε, 
οννανεσ, ἰξ 18 σδῖμεσ Ὁ γίβι᾿ β "πα)έσέγν 

τηδι ἰβ βδυρρεδίεὰ, ἀπά δβ Ῥεάγβοῃ οὔ {Π15 
οἴδυδε οὗ τπε Οτεεά βαυβ, "" Τῆς Ὀεϊεῖ οὗ 
ΘΟ γίβι᾽ 8 ρ]ογίουβ βεββίοῃ ἰ8 πιοϑὲ πθοθδ- 
ΒΆΓΥ ἰπ τεβρεοὶ οὗ ἰἣς ἱπιπηεάϊδτε σοηβε- 
αυεῆος ψὩϊοἢ ἰβ ἢίβ τηοϑὶ ρτδοίουβ 
ἱπιίδγοθββίοῃ, ̓  σδίθου Ὧϊ8 αυαΐηρ ἰηίοτ- 
ςεββίοη. Οὐ. Ηοοκεσ, Βοοῖκ Ν., οἤδρ. 

55" 
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οὐρανοῖς, 2. " τῶν ἁγίων λειτουργὸς, καὶ τῆς σκηνῆς τῆς ἀληθινῆς, " ἴχ. 8. ταν 
ἣν ἔπηξεν ὁ Κύριος, καὶ 1 οὐκ ἄνθρωπος. 3. “ πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς εἰς ΠῊΝ 
τὸ προσφέρειν δῶρά τε καὶ θυσίας καθίσταται - ὅθεν ἀναγκαῖον ἔχειν. 5 

Ερᾷϑ. 

τι καὶ τοῦτον ὃ προσενέγκῃ. 4. εἰ μὲν γὰρ 3 ἦν ἐπὶ γῆς, οὐδ᾽ ἂν ἦν 
ἱερεὺς, ὄντων τῶν ἱερέων ὃ τῶν προσφερόντων κατὰ τὸν νόμον τὰ δῶρα, 

ΤΑΞΕΚΕΡ, ἢ, νρ.,» Οορῖ., ἰπβεσῖ και ; ΜΒΌ "Ἔ" 17, ἅ, ε, ομἶξ και, 
3ΤΙΚ. ἴῃ ΓΟΕΚΙ, ϑυχγρ, στη. ; ουν ἴῃ ΦΑΒΌῬὈ, 17, 73, 80, 137, ἃ, 6, ἴ, νᾷ. 
5ΤῸΚ, ἴῃ ΘΕ ΚΙ, ϑυγῦῖ, ΟἾγγβ.; ΦΑΒΌΡΕῬ, 17, 73, 137, 4, 6, ἦ, νρ. οπιῖε των 

ιερεων. 

γε. .. τῶν ἁγίων λειτουργὸς 
“0... “ἃ τλϊηϊβίεγ οὗ ἴῃς [{π||6] Βοῖὶν ρίδςβ 
δηὰ οὗ ἴδε ἴσῃ τδρογηδοῖὶς νὩῖοἢ τῃ6 
Τοτά ρἱτομεά, ποὲ πιδη". τῶν ἁγίων 
ποῖ Ξξξ τῶν ἡγιασμένων 48 (Ξουπγεηῖμ8 
ττδηβὶδῖθβ, θυϊ 28 ἴῃ ἰχ. 8, 12, 25; χ. 19; 
ΧΙ, ΙῚ τε ἅγια ἁγίων οὗ ἰχ. 3. [πη ἴχ. 
2, 3, ἴδε ουἵες μαζί οὗἩ ἐπα ᾿δϑεγηδοὶς 18 
οϑ]]εὰ ἅγια, ἐπε ἱπηοσ ἅγια ἁγίων, δυὶ 
νεῖ. 8 ἰδ σοποϊ υϑῖνε ὑγοοῦ ἴμδὶ ἅγια νἱἢ- 
ουὗἱ δἀάϊιίοη ννᾶβ υϑεᾶὰ ἴοσ ἴῃ6 δΒοϊἰεβὲ 
Ρίαςε. λειτονργὸς ο΄, ποῖε οῃ 1. 14. 
καὶ τῆς σκηνῆς τῆς ἀληθινῆς, ἴῃς ἰά6Δ], 
δητὶ τλϑογηδοῖς ; ἀληθ. υϑεά 88 ἰῃ 
ἴδε ἰουτί ροβρεῖ ἴω οοηίγαβε ποῖ (ο ψνμδὶ 
15 ἴαϊβε, Ὀὰϊ το ψμδὲ ἰ8 βυτῃθο σαὶ. [{ ἴ8 
ἴο ῬῈ ἰάκεη ἢ ἁγίων 45 γνε}1] 48 ἢ 
σκηνῆς. ΟΥ̓ ΒΙεεῖκ ; δηὰ β6ὲ ἴχ. τσ, τῆς 
μείζονος καὶ τελειοτέρας σκηνῆς οὐ χει- 
ροποιήτον, ὙΏΪΟΣ 15 ἴῃ6 εαυϊναίεπε οὗὨ 
188 οἴαυβε δὐάδεὰ ἤεῖθ, ἣν ἔπηξεν ὃ 
Κύριος, οὐκ ἄνθρωπος. ὅεε α'ὁ0 Ματκ 
χίν, 58 δῃά ἰἢς βιυι κίηρ νγογὰβ οἵ ΝΥ ἰβάοστῃ 
ἶχ. 8. [πη ἃ ἀϊβεσθηὶ βεῆβε ἰῇ Νυχρ. 
χχίν. 6, ὡσεὶ σκηναὶ ἃς ἔπηξε Κύριος. 
᾿Αοοοτγάϊηρ ἴο ἔπε δέτἢ νεσβε, πλδη οἰ τοποά 
ἃ ἰΔθεγπδοῖα ΨὨΪΟὮ νν88 ἃ βῃαάον οὗ [88 
ἴτε, ἀπά τῆ6 νεῖν ψογάβ ἴῃ ΨΜΏΪΟΒ γ88 
υἱξετεᾶ ἴ[ΠῈ οοπιπηδηα 50 ἴο ὅο, τηΐρδὲ 
δᾶνε τεγηϊπ δά ἴῃς ρβεορὶε ἴδ ἴπεγα ννδβ 
ἃ Βυτθο]ῖς δηᾶ ἃ ἰσὰς (Δρεγηδοῖς. 

ες. 3. πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς. . . . 
“ἙἘῸγ Ἄνεῖν Ηἰρἢ ἔίδοε 18 Δρροϊηιθᾶ ἴογ 
τε οὔετίῃ οὗ οἰ β δπὰ βδοζίβοεβ, δηὰ 
τηογείοσε ἰδ 88 πεοδββασυ [ῃδι [18 τηδῃ 
αἶϑο πανς βοπηδιβίπρ ἴο οεσγ᾽", Τμδῖ 
ΟἈγῖβε ἰβ ἴῃ μββάνβη ἃ8 ἃ λειτονργός, 88 
80 δοῖϊνα πλϊη ἰδία ἴῃ ΠΟΙ͂Υ τπιηρθ, ἴδ 
διονοά ὉΥ ἴπ6 υπίνεγεαὶ ἴανν, [δὲ ἐνου 

ἵφῃ Ῥείεβε ἰβ δρροϊηϊεά ἴο οϊεσ σίββ ἀπά 
βδοσσεβ. Οσίβὲ ἰ8 ποῖ 1ά1]ε ἰπ ἤδβᾶάνεῃ, 
Ῥυς Ῥεΐπρ ἵδεῖε δ8 Ηἰρῇῃ Ῥσγίει Ης πυβὲ 
Ῥε οὔετίπᾳ βοπιειπίηρ ; παῖ [πα ἴ8, Ηδ 
885 τοϊὰ ὰ8 ἐπ νὶϊ, 27, θὰϊ ποτα πὸ 6πὶ- 
μι δ8ἰ8 ἰβ ου ἴδς τολαέ, Ῥυξ πιαγεῖν οἡ ἴΠ6 
δοῖ παι Ης πιυδὶ θὲ οἤδετίπρ' βοτμεϊίπρ, 
ταυβὶ δ6 δοιϊίνεῖϊυ πὶ ἰβίετίηρ ἴθ μεάνθη 
88 ἃ λειτουργός. [Βτυςε ἐπετγεΐογε ονεσ- 
Ἰοοῖβ νἱϊ. 27 ἴῃ 8 ἱπιεγργαίδεοη : “ Ηδβ 

ΝΟΣ. ἵν. 

8 ςοπίεπε ἔοσ ἴῃς ργεβεηΐ ἴο ἴσον ουΐ 
τῆς τεπλασί : "ΤὨϊβ τῆδῃ τηυβὲ μάνα βοῖλδ- 
τίη ἴο οβεσ, δηά τὸ [ἰβᾶνε μἰβ τεδάδγβ 
ἴοτ ἃ ΜΜΏ16 ἴο ρυΖΖῖίε ονεσ ἔπε αιιαδβιίοη, 
ναι ἰβ 1} ΜΝ ἀναγκαῖον δοπὶς 
πᾶνε υπάετβιοοά ἦν ταῖβεσ τπδη ἐστὶ 
“Ὥρδοοββα δι Πάρε αυοᾶ οβεττεῖ " 
(ΒεζΖβ) ἐο!]οννεά Ὁν νΝν εβίςοιὶ, εἴο., ου [868 
δτουπὰ {παῖ τῆς τείεσγεποα ἰ8 ἴὸ οὖς 1νογά᾿Β 
Ῥγεβεηϊδιίίοη ἴο της Εδιδεσ οἵ Ηἰβ Πηϊβῃϑᾶ 
βδοιίῆςε. Βυῖ ἰξ ἰβ Ὀεϊΐεσ ἴο ρῖνε ἴῃς 
ννοσὰ ἃ τηθγεῖν ἰορίοϑὶ δηά βϑιυδ)εοῖίνε 
ἕοτοε ; ἴδ ἰβ ἃ πεοαεββασυ ἱπέεσεηος ἐδδὶ 
1818 τηδη, εἰς. Βεδίπά δπὰ ὈῬεγοηά (ἢϊ8 
11ὲ8 πο ἄουδι {πε γεΐεγεηοα τὸ ΟΠ γίβι᾿ 8 
βδοσίῆοε. Α5 {πε Ηἰ βρῇ Ρχίεβδι οουἹὰ ποῖ 
δηΐοσ ἱπῖο ἔπ Ηο]εβὲ πἱῖπους τς Ὀ]οοά 
οἵ τδε νἱςεἰπι (1χ. νἱϊ.)}, 80 τηδὲ [688 
δοοοτρ ἰδ ἢ Ηἰβ ργίεβιν οἷος Ὁν οἤετίηρ 
Ηἱ8 οὐγηὴ δοοὰ (ἰχ. τοὶ. ΕἘος τῆς νογάβ 
οὗ ἴδ6 ἰοσπηεσ ρᾶγῖ οὗ ἴπ6 νεῦβε 866 ποῖβ 
οἱ νἱ. 1. 
γε. 4. εἰ μὲν οὖν ἐπὶ γῆς . . . “Αηὰ 

ἰπάεεά 5 δε ψεῖα οἡ εὐγίῃ ΗδἜ ψουἱά 
ποῖ ὄνβὴ ὃς ἃ ῥτγίεβί, βίπςε ἴΠπεγε δε ἴ[ῃοβα 
ΨὯο δοοοσάϊπρ ἴο ἰανν οὔεσ ἴῃς γρδβ᾽". 
μὲν οὖν -- εἰ αυίϊάετῃ (Πενατίιι8, Ῥ. 125) 
οζ, ἰξ τηῖὶσῃς θὲ τεηάδεγοὰ “1 ποννάνε,᾽ 
δεε Ηεγηιδηηβ Μέρεγ, Ὁ. 442. Μαυρῆδη 
ΒΔΥΒ: “ΤΕ οὖν ἰ8 (48 8141) ἐπὶ ἀεοογά- 
αποθ τοἱέκξ ἐπε αδουθ εἰαίφοηιεέ ; Ὦδτα, 
πατηεῖν, ἴπαὶ Ης νιησέ καῦό Ξςοηισέλίηρ ἰο 
οἵεν". Τῆς δροάοβίβ ἴῃ νεῖ. 6, νυνι δε. 

6 ἃ, δηΐ 8, ρίνεη οἵ αββυτηε 88 
Αἰτεδν ργονεάᾶ τπδὲ ΟἸγίβὲ ἰ8 ουὺγ ΗΙῚΡὮΏ 
Ῥχίαβε, ἴξ τησβὲ Ὀ6 ἴῃ Ἡκξανεη Ης δχοῖ- 
οἶβεβ Ηἰβ πλϊηἰβίγυ, ἴοσ 1 Ης ννεῖς οἡ 
εαζίῃ, Ηε νουμά ποῖ ὄβνεὴ δὲ ἃ ρῥτίεβί, ποῖ 
ἴο 88 Υ, 4 Ηἰρῇ Ῥχγίεβϑί. [4.8 ΒΙ θεῖ 848 ἰΐ, 
ἍοΥ ννῦτάε ηἰςῆς εἰητηδὶ Ῥχίθβίοσ βαίῃ,--- 
βεδοδυνεῖρε ἄδπη Ηοδε ρῥτίεβίεσ".1 Ηδ 
οουἱά ποῖ ὃς ἃ ρῥτίεϑι, θδοδιβε ἴῃς ργίββεν 
ΟΠος οπ διῇ ἰ8β αἰγεδάν Ἀ11εὲἅ, Ὅς 
ἴα [κατὰ νόμον], νὨϊοΝ οαπ ποῖ δὲ 
ἱπιεγίεσεὰ πῃ, ζεραϊαῖοα 411 ταὶ Ἄοοη- 
σεσηβ ἴῃς φαγί ν ρυθβιποοά (νἱΐ. 12), ἀπά 
γῪ [18 ἴὰνν Ηϊςε ἰβ ἐχοϊυδεὰ ἔγοπὶ ῥγί αβεν 
οἵδος, ποῖ δείηρ οὗ τς {τῖρε οὗ 1.δν] 
(νἱϊ. 14). τὰ δῶρα “τε ρ»'ἤδ᾽" δυγίδες 
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ἀχ.:; 
Εχοά. 

Αςι5 

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥ͂Σ ΜΠ. 

5. “ οἵτινες ὑποδείγματι καὶ σκιᾷ λατρεύουσι τῶν ἐπουρανίων, καθὼς 
χαν. 40 κεχρημάτισται Μωσῆς μέλλων ἐπιτελεῖν τὴν σκηνὴν, “Ὅρα, γάρ 
44: (οἱ. φησι, “ ποιήσῃς πάντα κατὰ τὸν τύπον τὸν δειχθέντα σοι ἐν τῷ 
ἱϊ. 17. 

ΤῸ Κ. ἴῃ ταϊηυβου 68 ; ποιησεις ἴῃ ΦΑΒΌΕΚΙΡ. 

εἰλρμδβίδεβ ἴῃς τρογουβ ργαβογι ριίοηβ οὗ 
τῆς ἴᾶν. Τῆς δὔϑεπος οἵ (ἢ ατιοϊα 
Ῥεΐογε νόμον Ὧοε8 ποῖ πεςεβϑβίϊδϊε που 
ἴς βυρχρεδβί8 τε ἰγαπϑἰδιίοη “ δοοογάϊησ 
τὸ ἴανν ᾽". 

Ψψεῖ. 5. οἵτινες ὑποδείγματι . .. 
αἰ ῥγίεβίβ 0 βεῖνε 8 ϑβϑυρρεϑιίίοη δηά 
βῃῆδάον οὗ ἴμε πελνθηΐν τη ρ8, ἐνεῖ 88 
Μοβεβ τβεη αὐουϊ ἴο τηᾶλίκς ἴπ6 ἰδῦετ- 
πδοῖς ννὰᾶβ δάἀπηοηϊβῃβα, ἴοσ "8εςε, Ηβ 
δᾶγβ, "τπδὶ ἴδοι τηᾶία 411 πη σε δέϊτες ἴδ 6 
Ῥαίζοσῃ βῆονι ἴδες ἱπ ἴῆε Μουπι’᾿", 
οἵτινες ὙἿ [18 υβυδὶ οἱδβοι γίηζ δηᾶ 
οἰδιατγαςιϊεσιβίηρ ταἔδσεηος, τί εβδίβ ἀϊβείῃ- 
ξυϊδμιεά ὉΥ ἴδε ἕδος τθδὲ ἴμεν βεῖνε ἃ 
δῃδάον. λατρεύουσιν, οτίρίηΔ}}ν 
ἴο ψοῦκ ἕο ἢϊγε, ἔἴἴοπι λάτρις, ὦ 
λὐνεὰ ςεγυαπὲ (ϑορῇ., Τγαεῖ., 70, εἰς.), 
Ῥιῖ υδοὰ εβρεςίδ!ν ἰπῃ οἱ ββίοβ, υΧΧ, δηὰ 
Ν.Τ. οἵὗἁ βεενίοε οἵ Οοά. [τε ἰβ ζο]οννεᾶ 
ὃν τὰς ἀδῖνε οἵ Ὡς ρεΐβοῃ βεγνεὰ (8668 
τε) Ηςρ. ἰχ. 14, χίί. 28, δηὰ χίϊἷ, τὸ 
ἃ8 Ὦετε οἷ τῇ σκηνῇ λατρεύοντες. ὕπο- 
δείγματι, ἘΝ πίκπμδ τοῖθβ, ὑπό- 
δειγμα- οὐδὲ τοῦτο ὀρθῶ ." 
περάδειγμα λέγε. Το νἢϊοῖ; Ευϊμετιίοτά 
δἀὰάβ, “Ἰη Αἰἰς ὑποδείκννμι ννᾶ8 δνες 
υδεά εχοερὶ ἴῃ [8 πδίυγαὶ βεηβς οὗ ςἄοιν 
ὃν ἐνιῤ᾿ἰεαέδοπ; Ὀὰϊ ἴῃ Ἡετοάοιυβ δπά 

ἜπορὮοῃ ἰξ δἰ χη ῆεβ ἐο "παγὰ ομέ, :εἱ ἃ 
αέέεγα". ΤΠε πιεληίηρ οἵ ὑπόδειγμα 
Δοοοσάϊηρσν ἰδ "ἃ βρη βυρρεβεῖννε οὗ 
ΔηγεΠίηρ,᾽᾿" “ἃ ἀεἰ!πεδιίοη," “ οὐμίης,᾽" 
Ῥειῦδρ8 “ βυρρεβιίοη " νου] βαιβέν τῆς 
Ῥτγεβεηῖΐ ρ: σκιᾷ, “δὴ δάιιηῦγα- 
τίοη οὗ ἃ ταν ΒΙσἢ ἰξ ἄοεβ ποὶ δπ}- 
Ὀοάν" (ναυρμαπ). Α ββδάον 885 ῶὸ 
βυδδίδπος ἴῃ ἰἰ8εῖξ, πο ἱπάερεηάεηϊ ἐχ- 
ἰβίδποα. [1ξ πλεσεὶν ψῖνεβ δββυγδηος ἔπδὲ 
ἴδετε ἰ8 ἃ γεᾶλ! εν ἴο οαϑὲ ἴξ, Ὀυς (861 8 
ποιδίηρ 8ο]ὰ οἵ τεα]. 80 ἴῃ ταρεγηδοὶς 
ἂνς ἀββυγαηςς οὗ δε εχίδίθηςε οὗ ἃ τοδὶ 
6] Πρ οἱ αοά τὶς ἢ ἰἴ86 17 ννὯ8 ποῖ. 
Ολ χ. τ, δηιὰ Οοἱ. ἰΐ, 7. τῶν ἐπουρ- 
ανίων, 88 'π ἰχ. 23 τὰ ίγματα τῶν 
ἐν τοῖς οὐρανοῖς . . . αὐτὰ δὲ τὰ ἐπου- 
ράνια, πεανεην τδίηρβ, ἰπ ἃ οοπιργεβεη- 
εἷνες δεῆβε. καθὼς κεχρημάτι- 
σται .. .. καθὼς, ἰ.5. τῇς ἀεδβοτὶριίοπ 
οἵ ἴῃς Μοβαὶς δρεγπδοῖς δ8 ἃ βῃδάον οὗ 
τῆς Βαδνεηϊν δοοοσάβ τυ ἴῃς ἀϊτεςείοπϑ 
ξίνεη ἴο Μοβεβ ἱπ ἰξβ Ἵγεοϊΐοη, κεχ- 
ρημάτισται, χρηματίζω (ἔσοαπι 
χρῆμα) οτίρίπα!ν πιθᾶπβ “ἴο ἰγδηβδοῖ 
Ὀυδίῃςε88,᾽" “το δάνί8βε "οὐ “είνε δῆβινεσ 

ἴο ἴποβϑς Δδἰκίπρ δάνίοε"; Βεπος “"ἴο ρῖνε 
ἃ τεβροπβς ἴὸ ἴῆοβε ΨῆῸ οοπβαϊς ἃπ 
ογδοῖςε "; τεη, ἀγτορρίῃρ 411 τείδεγεπος ἴο 
ἃ ἴοτεροίηρ οοπδυϊϊδιίοη, ἰξ πιεᾶπβ “1ὸ 
Εἶνε ἃ ἀϊνίης σοτηπιαηὰ ̓" ἀπά ἴῃ ραϑββῖνε 
ἴο ὃς οοτηπιδπάεᾶ; δες Τθᾶγεσ. Τῆς 
Ῥεζίεςξ ἔδηβε ἰβ εχρίαϊπεὰ ὃν Ὠεἰϊεσϑοῖ 
τδυ8: “85 ἴῆου Μοεεβ μαβϑί γεςεϊνεὰ (ἴπ 
ους ϑεείρτατει τῆς ἀϊνίης ἱπ)ιπποίίοη 
ὙΒΙΟΠ ννὲ 581}}} τεδὰ {μετο)". Βυῖ οἷ, 
τίου, Μ, απὰ Τ᾿, 824. ἐπιτελεῖν, ποῖ, 

ἴο οοπηρίεῖα ψνηδὶ ννῶ8 αἰγεδλάυν πα; 
δυῖ ἴο τεαῖῖϑε νῃδὲ γᾶϑ ἀεϊετιηϊπεὰ ὈΥῪ 
αοά; ο΄, Νυπι. χχίϊ!. 23, αηὰ Ηρ. ἰχ. 6; 
80 ἴπδὲ ἐξ τηῖρῃς ὃς τεηδετεά “τὸ Ὀτίης 
ἱπῖο θείη ". Ὅρα γ ν... ἢε 
ποῦν οἰίε8 τε δυϊποειϊατῖνα ἱη]αποῖίοι 
τείειτεδ ἰοὸ δηὰ νυν ϊοῃ ἀειοτγηίπεβ τμδι 
τς δΑγΙΠΙΥ τλϑογηδοῖες ννᾶβ ὈυΣ ἃ ΟΟΡῪ 
οἵ ἴῃς πεᾶνεηῖγ. γάρ οἵ οουζβε Ὀεϊοπ 8 
ἴο {πε νυτίτες, ποὲ ἴο τδὲ ᾳυοιδιίοη, ἀπά 
συ μᾶ8 ἔος τς ποιγϊπδεϊνα εἰς Θεός 
ἱπιρ!ϊεὰ ἰπ κεχρημάτισται. ποιήσεις. 
“0 Ὑ7δεὲ ψογάβ ἂγὲ αυοϊεὰ τοὶ Ἐχοά. 
Χχχν. ἦν (ρἀδίης πάντα διὰ δυῤβεϊϊταϊπ 
δειχθέντα ἴος δεδειγμένον) ἃπὰ ἃτε ἃ 
Ἰέῖογαὶ τη ἀοσίηρς οὗ ἴς Ηεῦτεν,, 8ο τπδῖ 
ποίπίηρ σᾶη δὲ ραϊπεγεά ἔγοπι ἔμθαὶ τα- 
βϑτάϊηρς Ν.Τ. ὑβᾶρε. Τδε ἔστυτε ἱπάϊο- 
εἶνε δεῖηρ τε αιΐγ υϑεοὰ 28 ἃ ἴεραὶ ἱπ)- 
Ῥεγαῖίνε (Δῃ υποϊδεβϑίς υϑᾶσε) ἰΐ παῖυτ- 
ΑἸ οσουτβ ἢεῖε. κατὰ τὸν τύπον, 
ἃ βίδῃῃρ οἵ ἱπιργεβϑίοπ (τύπτειν) βίγυςκ 
ποῖὰ ἃ ἀϊε οἵ δεδὶ; πεηςς, ἃ ἤρυτα, 
ἀγαῖ, βικείςβ, ος ραϊζοσῃ. ον οἵ ἰῃ 
ννρδῖ ἔογτπὶ {π|8 ψγᾶ8 Ἴοπιτηυηίςαϊε ἃ ἴο 
ἴῃς τηϊπᾶ οἵ Μοβεβ ψὲ ἀο ποῖ Κκπονν.- 
“Ἶὴ τὲ Μουηι," ἐ.4., ἱπ ϑἰπαὶ νῆεγε 
Μοβαβ σειίγεά ἔοσ οοπιπιαηίοη ν Οοά, 
Β6 Ῥσορδθὶυ ροπάεγεὰ ἴῃς πεεὰβ οὗ τ86 
Ῥεορῖς ἴο βιυς ἢ ξοοά ρυτροδε (πᾶὶ ἔγοσὶ 
βυρρεβιίοπα τεοεϊνεά ἰπ ἔ, ἑορεῖδεσ 
στὰ ΗΘ οὐγη ἀϊνίπεῖν κοϊαεὰ οοποερ- 
οπβ, μα ννᾶβ δϑϊε ἴο οοπίγινα ἔδε τδῦεσ- 
πος δπὰ ἰ(8 ογάϊηδησεθβ οὗ νγογβϑίρ. 1ἰ 
ἰδ δἰ8 βρίτίἐδὶ ἰπβίρῃι ἀπά μἷ8 δπειςίρα- 
τἴοπ οὗἩ πἰβ ρεορὶο᾽β Ψψαπῖίβ Ψῃϊο ρινα 
διίτι δ υπίχφυς Ρἷδοε ἴῃ Ὠἰδέοτγ. Απά ἰξ 
ἰδ ὈΟΙΒ το τς δηά τὸ ἀείγασε ἔγοπι δἰ8 
Ἐδίῃ 688 ἴο 84Υ̓ ΨἸΒ δοόπης οὗ ἴῃς ΕΔΌΡΙ 5 
ἔμ ϑοδοείζεη) ἴμδὲ τηοάεἶβ οἵ τῇς Ατὶκ 
δηά τῆς οδη] ἐβεϊοῖς δηὰ ἴῃς οἶδεν εαυΐϊρ- 
ταεηῖ ἀεβοεηεᾶ ἔγοπὶ ἤοᾶνεη, ἀπά (δὶ 
αδείεϊ ἰπ ἃ νγοσϊκυηδηβ ἄρζοη βῃπονεὰ 
δΒὶπι δον ἴο τεργοάυος τἢς τις ε8 δῆοννῃ. 
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ει 6. νυνὶ δὲ διαφορωτέρας τέτευχε ' λειτουργίας, ὅσῳ καὶ ε νυἱῖ. “2: 2 

κρείττονός ἐστι διαθήκης μεσίτης, ἥτις ἐπὶ κρείττοσιν ἐπαγγελίαις 
Ὁος.ὑἶ.6. 

ἐκείνη ἦν ἄμεμπτος, οὐκ ἂν 

᾿πέτενχε ἢ ΦΟΒΌΞΕ,; τετυχε ἢ ΑΘ ΚΙ, 80, 116; τετυχῆκεν ψγἰτῃ Ῥ, 17. 
Με ἰτοι ρῖνεβ τετυχηκα 48 ἴῃε Ἡοπιετίς ἔοση, τετευχα Ατῖβί. απὰ Ὀειηοβεῆ. ; τετυχα 
Βαζε δπά ἰπ Ὀἱοά,, “δῖα ἢ οοστοςῖ"". 

γες. 6. νυνὶ δὲ... “Βιυΐ, 48 ἴξ ἰδ, 
Ηςε Βδῖδ οδιδίποά ἃ πῖογε ἐχοο!!οπὶ τχΐη- 
ἰβῖσυ, ΌῪ πονν πιο Ηδ ἰ5 αἷβο τηεάϊαιοσ ἡ 
οὗ ἃ δεῖζεσ οονεπδηὶ, Ψῃϊοῦ μᾶ8 δεεη 
επδοῖϊθα ὕροη Ὀεξίεσ ργοσηῖβεβ.᾽" νυνὶ δὲ, 
ἐ.ε., δ ποῖ Ῥείηρ οὐ εαγίῃ, ἰῃς δὲ 
ξρίπθηξ ΒΑοΚ το μὲν ἰπ νεῖ. 4. Ἐὸτ νυνὶ 

ἴῃ 118 ἑορίεαὶ ϑἰροηίβοδηςε, ς΄. ἰχ. 26; 
χί. τό; σ ὥς χῖὶν. 20; Ατῖβι. έλίος, 1. 
ἷν.4. διαφορωτέρας λειτουργ- 
ία ς, πιοτε ἐχοεϊ θη, Δ8 ννμδὲ ἰβ Βεάανθηὶν 
ΟΣ τᾶ] ἰβ πιοζς Ἄχοεϊϊεηὶ ἵδη ὑμδὶ ἰ8 
Θλτδν δὰ βυτηροϊο. ὅσῳ καὶκρείτ- 
τονός ἐστιν διαθήκης μεσ- 
ίτης, ἴδε τηϊηϊβιγυν δείηρ ἃ ρατί οὗ τ88 
ψοτὶς οὗ τηεάϊδείηρ ἴῃς Ὀεῖζες οονεηδηῖ, 
ἰξ πιυβὲ ρασγιοίραία ἴῃ ἔπε βυρεγίοσ ἐχοεὶ- 
ἸΙεποε οὗ ἴδε οονεπαπί. Απά {δε βυρετὶ- 
οτεν οὗ ἴπεῈ οονεπαηὶ οοπβίβιβ ἰῃ ταΐβ, 
τας τ δ48 Ῥδεη ἰερα!ν Ὀαβεά οἡ Ὀείζεγ 
Ῥτοζηΐβεβ. Ηδά Ῥδυἱΐ βο οοπηεοϊεα ἴῃς ἰδνν 
ἀπά (πε ργοηγίϑεβ, ἃ υΐρ τηῖσς μαννα Ὀδεη 
ΒΡ ; δαῖ {π΄|8 τυτῖζασ ᾽66ὲ8 νενομ. ἴῃ 
118 ογάϊηαγυ βεῆβα νοις Δηγ δἰ δίοῃ ἴοὸ 
[15 εἰστωοΐορυ. νμαὶ {βεβεὲ “Ῥεῖξες 
Ῥτοηλβεβ᾽"᾿ Δ1Ὲ δε βπονβ ἱπ νν. 8-12. 
ἥτις ἱπιτοάυςεβ τς εχρίδπδιίίοη οὗ [δ 
κρείττονος, αἰτπηοδί οαυϊνα!επὶ (Ο “ἴηΔ8- 
τους ἢ 88 [1 48 Ῥεεῃ, εἴς." ὙτΤᾷβε μεσίτης 
(7. χὶϊ. 24) ἰδ τῆογε οοταρσγεβεηβίνε ἴἤδη 
δε ος Οὗ νἱΐ. 22, ΔΙ ΠουρΡὮ μεσίτης ἰ5 
Ἡεϊεηϊβεῖς ἔος ἔς Ατᾶς μεσέγγνος, Δηὰ 
ἐπ  ἱοά. δῖε. ἵν. 54 μεσίτης Πλ8 ἐχαςεὶν ἴῃς 
Βεῆδε οἵ ἔγγνος. Τῆς ΠῚ] {{|6 ἴῃ 1 χα. 
Ἰΐ, 5 μεσίτης θεοῦ καὶ ἀνθρώπων ρτεβεηί5 
16 πηεάίαῖος ἃ8 οης 8ο περοιίδίεβ ἔος 
Ῥοῖδὰ ρασίεβ, δηὰ ἰβ δοτηεϊμίηρ' τῆοσε ἔμδῃ 
8ἃ ξυλταπίοσ.  Μοβεβ ννᾶβ μεσίτης οἵ ἴῃς 
ἢσβ οονεηδηΐς (6Δ8]. ἰϊϊ, το; Εχοά. χχ. 
10); 50 ἰῃδι 28 δἰγεδάν ἱπεϊπηδιδα ἴῃ ἢ Σ, 
ΟὨσίδι αϑοζῦυε ἱπ ΗΙβ πχἰπίβεγυ τδς ννοσὶς 
οὗ θοι(ἢ Μοβεβ πὰ Αδτοῃ. 

νν. 7:13. Α Ἰυδεβοριίίοη οὗ ἴῃς ε8- 
12 Π|5ῃγηεηὶ οὗ ἃ Ὀεϊίοσ οονεπδηΐ, ου δα 
δτουπάβ (1) ταδὶ ἴδε ἤτγβε οονεπᾶπὲ νὰ 8 
ποῖ [λυ εῖεδβ; (2) (δαὲ [εγεπιίδῃ μΒδά 
Ῥτεάδιοιεὰ τε ἱπιγοδυσοη οὐ ἃ πεν 
οονεηδηΐ (α) ποῖ {|κ6ὸ πε οἱά, δυῖ (δ) 
Ῥαβϑά ρου Ὀεϊζεσ ργοσηίβεβ; δπά (3) ἰδδὲ 
ἐνβῃ ἴῃ Πεγεπιία μ᾿ 8 ἄδγβ ἴῃς ἤγβι ςονεπδπὶ 
Ψ ΔΒ ἀπιιαυδίοα Ὁγ ἴπε νεγὺ εἰπ|6 “πον "ἢ 
δϑοιῖρεά το τπαὶ νυ ο ἢ νὰ Β ἴδεη ῥγοηχίβοά. 

Μετ 7. εἰγὰρ ἡπρώτη... “ἘοΓ 

ἱ{ εδδὲ ἤτβὲ ῃδά Ῥδβεη ἔδυ} 688, πο ρίδος 
νου ά Πᾶνα Ῥθεη βουρῆς ἔοσ ἃ βξρο παι 

πρώ 80. κη. πρώτη ἴοι 
ἀροτέρε 88 ἴῃ Αοἰβί. σα; 1 Οοσ. χν. 47, 
δηὰ τἢϊ8 ερίβεϊς ῥασεῖνι. Τῇ σονεηδηΐῖ 
ἀϊά ποῖ δοζοιῃρ! ἢ ἴπῈ ρυγροβα ἔογ νυν βίο ἢ 
ἰξ ννὰβ επδοίῖεά; ἰὶ ἀϊά ποῖ Ὀγίηρ πε ἰηῖο 
βρίγιταδ] πὰ ρειτηαπαηΐὶ {εἰ ]οννβμῖρ ὙἱὮ 
ἀοά. Οὐ. νἱῖ. τα, το; 641]. 1. 2ο. οὐκ 
ἂν δευτέρας ἐζητεῖτο τόπος. 
“ἼΒΕεσε νου ποῖ μάνα δεεῃ ---β νὰ πον 
ἴδετε τσας---ὴν ἀεπιληά ἔοσ ἃ βεοοηά " 
(Εαγγατ). Ρσοῦδθὶγυ, μονένεσγ, ἐζητεῖτο 
τείειβ ἴο αοά᾽βρυγροβε, [“" Ιπφυϊδίνῖς Βθεὺδ 
Ἰοοῦπι οἱ ἰετηρυβ ορροτυηυπι᾽ (Ηεγνεΐι8)}} 
Ὡοῖ ἴο πηδῃ᾿ 8 οσανιηρ; δἰ ΠΟ ΡὮ Ὠξοεβ8- 
ΔΙγ ἴμὲ ἔνο τηυβὲ οοησυγ. τόπος 15 ἔτε- 
αυεπν υδεά ἰη ἴῃε βεηδα οἵ “ τοοπὶ ᾽᾿ ““οΡ- 
ῬΟτταπίεν "ἴῃ Ιαἴες ασεεκ, Κοσα. χν. 23; 

αἶα χίν, το; δηὰ ς΄. εβρεο δι γ εν. χχ. 
11. τόπος οὐχ εὑρέθη αὐτοῖς. μενος 
ρ...“Ἐροτ ἤπάϊης ἴδε ψἱ τΒεῶὰ 
ε ϑβᾶυ8, Βεδοϊά, ἔμπεσε οοόσηα ἄδγβ, εἴς." 

ὙΒε γὰρ οδνίουδίγ τείεσβ ἴο 
διὰ ᾿υδβεῖβεβ ἰΐ, “Ἐρτ ἴξ ἰ8β ἡ ἕδυϊς 
Ἀπάϊηρ, εἰς." Βαϊ πονν {δε οὔ)εςῖ οὗ δε 
ΒΊΑ 18 8: ΠΕ ομαπρεά. “ὙἼὝΒετα 8 ἃ 
ΒΌΌΕΙς ἀεϊςαςν οὗ ἰδησυᾶρε ἴῃ τπε ἰπβεη- 
δ'01ε βιηρ οἵ τς δίδπηα ἔτοπὶ πὸ οον- 
εὐδης ἴο ἴδε 6. ὙΤμε οονεηδηΐ 
ἰι8ε1 οου!ὰ πατγάϊν δὲ βαϊὰ ἰο Ὀς ἔδυ 688, 
βεείηρ ἰδὲ ἴτε διε ἰο δίηα [βγϑεὶ ἴὸ 
τοῖς αοά ; δῖ τα ἴσὰς σδυδβε οὗ ἔδίϊυσε 
ΙΑ ἴῃ ἴπὲ ομαγαοίεσ οὗ ἔπε ρεορίε, ποῖ ἴῃ 
{πε ἴᾶνν, νυ ἢ ννδ8 δοῖν, γρῃίεουβ απὰ 
ξοοά" (Κεπά811}). Ταῖβ 18 ἔπε βἰπιρίεβὶ 
Τοπβίσιοοη ἀπά ἀρτοεβ ψ τ ἴῃς ἀβοσὶ 
τίοῃ οὔ δίαπμε 'ἱπ νεσ. 9. Τμδυεσ ΒΔΥΒ “ἰϊ 18 
τότε οοστεςξ ἴο ΒΌΡΡΙΥ αὐτήν, ἐ.5., διαθή- 
κην, μοῦ [6 ἩΓΕ υυῖβμεθ ἴοὸ ὕζονς 
νν 5 ποῖ ἔδυ μείεββ, δαπὰ ἴο Ἰοίῃ αὐτοῖς 
νη λέγει". Νὸ ἀἄουδε {πἰ8 ψουά δε 
τῆοσα Ἰορίοδ ιν οοηδίβίεηϊ, Ὀὰϊ με 4ὰς8- 
οῃ ἴδ, ὟΝ μδὲ ἀϊά τε ντίϊες βαῦὸ Ηδ 
ΒΟΟΙΏΒ ποῖ ἴο ἀἰβεηρυ θη δείννεεη τὰς 
οονεπδῆϊ δηά [π6 ρεορῖε ννδο ᾿ἱνεά πάει 
ἴε. ΥΤΒε οἱά οονεηδηΐ νν88 ἔδυ Ὀεοδυδε 
ἱξ ἀϊά ποῖ ργονίἀς ἔογ Ἄεπδϑίίηρ ἴδε ρεορὶἊς 
ἴο ᾿ἴνε ᾧρ ἴο ἴπ6 ἴεγῃβ οσ οοηἀϊομβ οἱ 
ἴ. 1ὲ ννὰ8 ἰδυϊον ᾿παβηγυςοῃ 8 ἰς ἀϊά ποῖ 
βυ βή ΘΕ ρῥγονιάς ἀραίηβὲ ἐλεεῖν ἔλα ὶ- 
688. ᾿Ιδοὺ, κιτιλ. Τῶς ἀυοίδιίου ψὨοῖ 
Ὠεσα οσουρίεδ ἔνε νεῖβεβ ἰ8 [θη ἔτοτλ 
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{]6ετ. χχχὶ, δευτέρας ἐζητεῖτο τόπος. 8. ὁ μεμφόμενος γὰρ αὐτοῖς! λέγει, ““᾿Ιδοὺ, 
31, εἰς. 

ἡμέραι ἔρχονται, λέγει Κύριος, καὶ συντελέσω ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰσραὴλ 

καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον ᾿Ιούδα διαθήκην καινήν : 9. οὗ κατὰ τὴν διαθήκην 
ἣν ἐποίησα τοῖς πατράσιν αὐτῶν, ἐν ἡμέρᾳ ἐπιλαβομένου μου τῆς 
χειρὸς αὐτῶν, ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου " ὅτι αὐτοὶ οὐκ 

ε]:ε:. χχχὶ. 
᾽" εἰς.; 

διἢ. 
νἱἱ. 8, 

ἐνέμειναν ἐν τῇ διαθήκῃ μου, κἀγὼ ἠμέλησα αὐτῶν, λέγει Κύριος. 

10. δ ὅτι αὕτη ἡ διαθήκη ἣν διαθήσομαι τῷ οἴκῳ Ἰσραὴλ μετὰ τὰς 

Δ αὐτοῖς ΨΠΠ ϑΟΒΌΞΕΙ, ; ἀντονς ἰπ ΚΑ" ΚΡ, 17, 30, 114, 137, ΤΒάτι,, Οὔγγα. 

7ετεσηία ἢ χχχν!. 31-34 ἴῃ ΤυΧΧ, χχχί. 
31-34 ΑΟΙΝ. ἡμέραι ἔρχονται ἰδ ἃ 
πεηυςηῖ ἔοστηυϊδ ἰπ [ετεπιδῆ. καὶ “ΤὭς 
υνἱαυϊουβ Ηδεῦτενν ἀπά, βεγνίηζ Βεσε 
ἴδε Ρυγροδε οἵ [πε ὅτε νης σηϊρῆς βᾶνε 
θεέ τοὰ " (ναυρμαη). σνντελ- 
έσω, ΤΧΧ πᾶβ δια αι, ὯΔπά 
Αὐυφυδίίης (06 δῤίν. εἰ 1,1}. χῖχ.) τη κα 
1818 ψογά (σςοπβυγηγωαο) 8 σβοθεη ἴοσ 
ἴῃς βαΐε οὗ εἰ ρῃδείδιηξ ἴῃς βδυῆςίςηον 
οὗ τς. Νεν Ὀονεπαης 80 Βεϊεζθοι: 
“ΟὐΥ δυῖδος ϑεεπβ Πετε ἴο δᾶνε ρὺγ- 
Ῥοβεὶυ βεϊςοϊεὰ ἐπε συντελόσω ἴο ἜΧρτεβ8 
ΤΏοσε οἰεαυῖν ἴῃς οοποϊυδῖνα εςτη 
ῬονΕΙ οὗ ἴε πεν οονεηδηΐ οἱ ἴῃς κ06- 
Ῥεὶ." 80, ἴοο, ΝΥ εἶδβ, ψῆο αἷβδο .δ]]β 
αἰιεητίοη το ἴῃς δοῖ τπδὲ ἰξ ἰδ ἰο]οννοὰ 
ὈΥ ἐπὶ 88 ἰπ ἴῆς Ἴχργεββίοη συντελ. τ. 
ὀργὴν ἐπὶ... Βυϊ ἱπ ἴδε ἔλοε οὗ τῆς 
Οοούγτεπος ἴῃ [6Γ. χχχίν. 8, (υΧΧ, χὶϊ. 8) 
οὗ τὰς εχργεβδίοη συντελέσαι διαθήκην 
πρὸς . ...0. 11 ἰ8 ῥτοολιίουβ ἴῸ τηδίπιδίη 
ἴδδε οὖὺγ δυἴδος ἰπ βεϊοςηρ τπϊ8 τνοτά 
ταεδηΐτηοσε ἴβδη “ οοπιρίεῖς ἃ οονεπδηῖ᾽"". 
ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰσραὴλ καὶ .. . 
Τοπηρσεβεηδῖνε οὗ [Ὡς ψνμοῖς ρεορὶς οὗ 
(οὗ. ὙΤμεὶς Ὀ᾽δτηεννοσῖυ τυρίυστε μδά 
ποῖ βενεγεά {πεπὶ ἔγοῃι οὐ Β ρὅτᾶος ἀπά 
[λἰτδέυϊπεβδ. διαθήκην καινήν, ἴῃς 
εχργεββίοη ἤτδὲ Τοουσθ ἰῇ ΟἿΣ ἀ 8 
Ἰηβεζυτίοη οὗ ἴα βδογατηεπὶ, τοῦτο τὸ 
ποτήριον ἡ καινὴ διαθήκη ἐν τ. αἵματί 
βου, τερεδίβα ἰῃ 1 ὕοσ, χί. 25. ἴῃ 2 Οοσγ. 
αἱ, 6, τῆς καινὴ διαθ. ἰ8 οοηίταβίεά ΜῈ 
τ. παλαιᾶς διαθ. οἵ νες. 14. Τῆς πεν 
φονεηδηΐ ἰ8 8180 οδ θὰ νέα ἰπ χί!. 24; 
καινή Ρτορεσὶν τηεδηΐπρς τὸν ἰπ Ἑμᾶτδο- 
ἴεῖ, νέα γουπρ οὐ πεὲνν ἰπ ἀἄδίῖε. ΑΒ ἰῃ 
νεσ. 7 τῇς οοηάετηπδιίοη οὗ ἴδε οἷά ἱπ|- 
ΡΙ δὰ ἃ ῥγοηῖβε οἵ ἴῆς πεν; 80 ἴῃ νεῖ. 
χΙῖ,, ἴῃς ῥτοτηΐβε οἵ [Ὡς πενν 18 οοπβίἀεγεά 
88 ἱπνοϊνιηρ, ἴῃς σοηδετηηδίίοη οὗἉ ἴδε οἱά. 

γες. 9. οὐ κατὰ τὴν κὴν .... 
“ΝΟΥ δοοογάϊπρ ἴο ἔπε οονεηδηξ ΨὩΪΟΒ 1 
τηλὰδε νι πεῖ ἔΔιῆ το." ὙΠεβε ψνοσβ 
εχρσεββ περαινεϊν νι βετεὶη ἰῃς καινότης 
οἵ ἴδε οονεηδηΐ οοπβίβίβ. [ νᾷβ ποῖ ἴο 
θὲ ἃ ιερει᾿ϊοη οὗ ἴπδὲ νυ Ὡς μδά (αἰ]ςά, 
Ιεὲ νὰβ ἴο ὃς ἰαιηεάᾶ ὑἱ ἃ νίαν ἴοὸ 
δνοϊάϊηρ ἴῃς ἀείεοϊβ οὗ ἴδε οἷά, [τ τηυδὲ 

ποῖ 6 δβυςβ ἃ φονεπδπὶ Ὧ8 ἄεδὶὲ ἴῃ 
Βυτη οἷβ ἀπά εχίεσηδῖβ. Τμδῖ ἰόστηεσ οου- 
εἐπδηΐϊ ἰβ δυγῖμος ἀεβηεά ἰπ τς ψνοτγάβ 
ἣν ἐποίησα... ., ἃ οἴλυδε ναοῦ ἰδ 
ἱπιεπάθαά τὸ τετηϊπὰ ἰπς τελάετ ἰπδὶ ἰΐ 
νν 8 ᾿πγουρῇῃ πὸ ἰαοῖς οὗ ρονεσ οἵ ρὅτᾶςε 
οὐ οὐ μαζὶ τῆλι ἴῃς Ἴοονεηδηῖ δλά 
1Α]εὰ. Ηἱἷδβ ἱπιεποη δηᾶ ροννεγ ἴο [18] 
Ηἰδ ραγὶ ννᾶβ ρυῖ Ὀεγοηά ἀουδὲ ὃν ἴδε 
ἀεϊίνετλπος ἴοπὶ Ἐσγρ. ἐν ἡμέρς 
ἐπιλαβομένον μον τ. χειρὸς 
αὐτῶν. .. "βίοις ἡ ῖχ ἀρργεδεηάϊε 
ταλτυπλ ΡΑΓΝΌΪ, νεῖ αἱ ἄς ίονεα ρεῖ 
τωδπυπὶ δἰγδῆϊὶ δ᾽ίαυεπι βῖνε βεῦυ 
ἅἄυςῖ." (Ηετνεῖυθ). Ὅς οοπβαυςέοῃ 
ἀειετπιηεὰ ὃγ [πε Ἡδεῦτεν, τνδίς, Βον»- 
ἐνεσ, 888 ἴῃς ἱπδηϊνε ποῖ τε ρατγείοὶρὶε, 
ἰδ, δοοοτάϊπρ το Δίηος (710) “ ρεῖβδρβ 
υηυδυδί, δαϊ ποῖ ἱποοῖτεςῖ." Βυϊπηλπη, 
δοννενεσ, (316) οοπεπηη8 ἰξ 48 “ ἃ ρετίες νυ 
τπη-τϑεῖς οοηβιίγυοιίοη " Δηά “ποιῃίπρ 
ταοσς ἴλη ἃ (μβουρμεῖεβα ἱπιϊιδτίοη οὗ ἴδε 
οτἰρίηδι Ηδεῦγεν, οὗ ψβῖςῃ πὸ οἴδεῦ 
Βί Π} Δ Ὁ ἘΆΘΡΙΕ ἷθ ἴο θὲ ἐουπὰ ἰπ ἴδε 
ΝΙΤ. (ᾧ". Βασγυςδ, 1. 28 ἐν ἡμέρᾳ ἐν- 
τειλαμένον σον, κιτιλ. ΟΛ ντελυ, Ογανε. 
Ῥ- 200-10. Οη ἐπιλαβ. βεε 1. τ6. ὅτι 
αὐτοὶ οὐκ ἐνέμειναν “" Ὀεολυδε ἵΠεΥ 
οοπάπυεά ποὶ ἰπ τὯΥ οονεηδηῖ, δπὰ 1 
τεβασάεδ πεῖ ποῖ, βαΐἢ τὰς [,οτγά᾽". 
Βοιῆ ραγτίεβ αδαπάοης ἴπε οονεηδηῖϊ δπά 
80 ἴξ θεσάσης π0}}. Βεηχεῖ᾽β ποῖβ ου [μἰ8 
οἴδυδε ͵5 [818 : "" Οοτγεϊδίδ, υ νεσ. 1ο, εχ 
ΟΡΡοβίίο: Εγο εἰς ἐπ Ῥεμηε, σὲ ἐϊΠ φσγμπέ 
"πὶ λὶ ἐπ ῥοῤμίμηε; βεὰ τδιίοπε ἰὔνεσδβδ : 
Ῥορυΐϊὰβ ἰεοεγαῖ ἱπίεἰατλ το] ςπάϊ ἐοεάετῖβ 
ἔπι: ἴῃ πόνο οπμηίᾳ εἰ ἱποὶρίε εἰ ρεγβοίς 

Ὁ8᾽. Ὑα ῥγοποῦηβ ἅτε ἐπιρῆδες ἱπ 
ῬοΙΒ οἴδυθεβ κἀγὼἠμέλησα αὐτῶν 

τερτοθεμθηρ ὩΞ ὝΓΨΕ 35 ΝῚ 
ΜΔΙΟἢ ἴῃ ΑΟΝ. ἰδ τεηδετεά “δ πουρῃ 
Ι νᾶβ δῇ δυβῦαηάᾶ το {πεπῈ.᾿ Οτοῦβ 
Βυρρεδβίβ ἃ νατίδπι ἰη {πε Ηεῦτεν 88 
ἡνίηρ τίδε τὸ ἴπε ἐγαπείδοη ἠμέλησα 
αἱ 1 ϑθοὴβ το ὃς ᾿υδιϊβεά ὃν 8ῃ Δπδῖο- 

ξουβ Αταϑῖς εχργεβδίοῃ (ϑεε Μοβεβ ϑιυασι 
ἐπ ἴοο. διὰ ΒΙςςεϊω). 

νεῖ. το. ὅτι αὕτη ἡ διαθήκη 
ἣν διαθήσομαι . .. “Εοτ (δϊ8 ἰδ 
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ἡμέρας ἐκείνας, λέγει Κύριος, διδοὺς νόμους μου εἰς τὴν διάνοιαν 

αὐτῶν, καὶ ἐπὶ καρδίας αὐτῶν ἐπιγράψω αὐτούς - καὶ ἔσομαι αὐτοῖς 

εἰς Θεὸν, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι εἰς λαόν. 11. ἢ καὶ οὐ μὴ διδάξω- γώδῖνι 
σιν ἕκαστος τὸν πλησίον αὐτοῦ, καὶ ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, 

λέγων, Γνῶθι τὸν Κύριον - ὅτι πάντες εἰδήσουσί με, ἀπὸ μικροῦ 47. 
45, 65. 

1Ύ71.Ε. ἴῃ Ρ, ἢ, νξ., ϑυτριταξ ; πολιτὴην ἴῃ ΦΑΒΌΕΚΙ,, ἅ, ες, Οορι. 

τε σονεπαηξ Ὡς 1 Ψ}1 οονεπαπε υντἢ 
τῆς πουδε οὗἩ Ιδγϑεὶ αἴεσ ἴποϑε ἄδυβ, βαϊτα 
τᾶς 1μοτὰ, ὙὉῇε ὅτι ᾿υϑε1:ε5 ἴα ἀϊβέοτ- 
δητδτίοη οὗ [μ8 οονεπδηὶ ἔγοτα ἔπε δἰ πδὶ- 
Ὡς, ἀπὰ τπ6 δβογίριίοα τὸ ἰὶ οὗἩ τὰς ἰεπη 
“Ὧεν "ἡ. [{ αἷβοὸ ἱπίγοάυσεβ ἔπε ροβίεἶνα 
Δβρεοὶ οἵ ἴπὸ πενμεββ οἵ ἴδε Ἴονβηδηΐ. 
ΤΙΐβ οοηβίβιβ ἱπ ἴἥγες ραγίςουϊδσβ. [{ ἰβ 
ἰηνατά οἵ βρίττυδὶ; ἰξ ἰ8 ἱπάϊνί2] δηὰ 
τεζείοσε υπίνεγβαὶ; ἰτ ἰβ οἷουβ πὰ 
Ῥτονί4εβ ἔογρίνεηεββι μετὰ τὰς ἡμ έ- 
ρα5 ἐκείνας, ἐ.6., αἴζες τῇς ἄδυβ, 
Βροΐκεῃ οἵ νεσ. 8, βᾶνε διτίνεά. διδοὺς 
γόμους μον . .. Τῆε ΓΧΧ (ναῖ.) 
848 διδοὺς δώσω, Ὀυϊ (18 υντίτες οτηϊιβ 
δώσω ἰη χ. 16 48 ννε}} 48 πεσε. ΤῈς ρατ- 
δοῖρ!ε σαπηοὶ Ῥε αἰἰδοδεὰ εἰπε τὸ διαθή- 
σομαι οτ ἴο ἐπιγράψω νἡϊμουϊ ἱπιοίοτα ες 
ΒΑΓβΏπεββ. νε πιχυϑῖ, ἰΒετγείοσε, 80 
τπδῖ ἴ8ς ντίϊες Ῥ Ά8 βΡῚῪ χυοκίηρ, ἔγοπι 
ἴδε ΑἸεχαπάτγίδη ἰεχὲ ᾽ς οτβ δώσω 
(8ο αἶἰϑο Ὁ -- Οοάεχ Μδιοῃδιίδηιβ), απά 
ἄοεβ ποὶ οουσοσῃ δἰπιβεὶῖ ἀρουΐ ἔπε εἱδ- 
ὅϑδῃςε οὐ ὄνδὴ οοσγεοὶ ρτδιηηδγ οὗ ἴδε 
ογάβ, ὅ8εε Βυιϊταδπη, Ρ.201:. νόμονς 
μον. “Τα ρίυτα! οσουτβ αραὶπ τῇ ἴῃς 
βᾶτης αυοιδιίίοῃ, χ. τ6, Ῥαῖ ποῖ εἰβαυνβεσα 
ἴῃ τὰς ΝΤ.; ποῖ ἄοεβ ἴδε ρυγα]ὶ ἀρρθατ 
ἴο ες ἔουηῃὰ ἰῃ Δηγ οἴδεσ ρίαςε οὗ τς υχχ 

88 ἃ ἱγδῃβίδιίοη οἱ ΤΣ " γαερίοοις. 

εἰς τὴν διάνοιαν. “1η Ατίδίοιε 
διάνοια ἱποϊχάε8 αἰΐ ἱπίεῖ!εςε, τ[πεοτεῖίςδὶ 
δηά ργαςείοαὶ, ἱπευϊεῖνε δηὰ ἀϊθουτδῖνε ᾽" 
(Βυχηςῖ β Νέος. Εἰλ., ρ. 276). ΡΙαῖο ἀεῆπεβ 
ἴε ἰη δοῤὰ. 263 Ε ἴτε: ὁ μὲν ἐντὸς τῆς 
ψυχῆς πρὸς αὑτὴν διάλογος ἅνεν φωνῆς 
γιγνόμενος. ἴῃ ΝΟΤ. ἴτ ἰδ βοπιειϊηςβ 
υϑεά ἴον τῆς “ τηϊηά," 28 ἱπ ΡΒ. ἱν. σᾶ, 
1: Ῥεῖ. 1. 13, 2 Ρεῖ. {{ϊ{ᾷζκ ; βοπηεϊπηεϑ ἔος 
τῆς ᾿δουρδίβ ργοάυοσεά ἴῃ με τηϊπά, ἘΡΏ. 
11, 3; δογχείσηςβ ἔογ ἴπε ἱππεῖ τδη σεηεῖ- 
Αγ, ἃ8 ἰπ 1μὰκεὲ ἱ. σι, Οοἱ. ἱ. 2Σ. Απά 
ἰῃ τηἷ8 ϑεηβε ἢεσγε καὶ ἐπὶ καρδίας 
αὐτῶν “Δηά οη {πεῖγ μοατ ". καρδίας 
ΤΩΔΥ ὃ6 εἰπεῖ ρεηϊτίνε ϑίηρυϊατ, οἵ ἀοουβδ- 
ἔνε ρίυγαὶ, δοῖῃ σοπβιγυςείοηβ δείηρ ουπὰ 
Δβεσ γράφειν ἐπὶ. ΤΈε πιεληίΐηρ 8 παῖ 
αοάβ ἴανν, ἱπβῖεδλά οἵ δεὶπρ νυγιεη ὁ 
120 1εἐ8 οὗ βίοπε, βου! ἃ υπάες ἴΠῸ πεν 
ςονεηδηΐ δε τι επ οὐ ἴπὸ βρὶγς δπὰ 
ἀεβίσεβ οὗ τῶδῃ. “ ὕπάς 5ἰρπίβοανῖς εο8 
ποη ἰογίηβεουβ δαῦεε, 8εὰ ἰρβατὶ ἰερίβ 

)υδαίδπι ἀϊεοζατοβ " (Αεϊο). ΤῊΪΒ “ Ὀεξίος 
Ῥτοζηΐβε " ἱηνοῖνεβ ἃ πεν 8ρίτίϊ, εδεοϊίηρ 
τῃδῖ τοδπ᾿β οὐνῇ υν1}} 8411 οοησὰς ἢ 186 
ἀϊνίπε. ΟΥ̓ 2 Οος. {,39. καὶ ἔσομαι 
αὐτοῖς... “Δη4 1 11] Ὀς ἴο ἴετὰ 8 
ἀὐοά, ἀπά ἴμεν 8841} Ὀς (ο πὶὲ ἃ ΝΟ 
Ἐοσ τῆς ἀϊξιϊποξίοη Ὀεΐνγεεη ἴδε Ηδεδταίβεϊὶς 
οοπϑδιγυςοη ἔ εἰς ἀπὰ τδε ἱερτἰπιαία 
ατεεκ εἶναι οΥ σφϑαι εἰς δες Βυϊπιαπη, 
Ῥ. 160. ΤΠΙΒ οὗ οουζβε νν88 ἴδε αἷπὶ οὗ 
1τδε οἷά οονθηδης 88 ννεἱϊ, δῃά ἰβ ἐχργεββεά 
ἴῃ τὲ οτἱρίηδὶ ῥγογῖβε, Εχοά. νἱ. 7:1 
ΨΜ11 τδίκε γοῦν ἴο τηγβεὶ τ ἃ8 τὴν ρεορῖς, δηά 
Ι 8841} Ὀς ἴο γου 4 ἀοά". ϑ8εε ἷβδο 
1ετετα. νἱϊ. 23. χι. 4. ΤῊΪΒ 18 ἴδε υἱεϊτηδίς 
βίἰδίεπμεηϊ οἵ τῆς δῃά οἵ αἰἷπὶ οἵ 4} τεϊἱρίοῃ. 

γεν τι. καὶ οὐ μὴ διδάξωσιν. 
.“..."Απά {πὲ ΛΠ ποῖ ἴεδοῖ, ες 
ΤΩΔῸ Ὧϊ8 ἔεϊονν-οἰ Ζεη δληᾶ οδοῦ τδη δῖ8 
Ὁτοίθοσ, βαγίηρ, "Κπον ἴδε [οτγά; ἔοσ 41] 
588|8}1 ἱππονν τηὲ ἔγοτιη 8:21} ἴο στεᾶξ ἀπιοης 
ἔδεσ ". ὙΤὨϊβ βεοοπά “δεϊζεσ᾿ ῥσοχηὶ 
οΠΠοννΒ ου ἴδε ἤτβὲ 8 118 πδίυγαὶ οοη- 
βεαθεηοα. Τῇ ἱπνατά δοοερίδμος οὗ 
οὐ ν»1}} ἱηνοῖνεβ ἴῶε κπονϊεάρε οἵ αοά. 
Ιπ τδ6ὲ πεν οονεπδηῖ 411 ννεγα ἴο δὲ 
“Δυρδῖ οὗ αοἄ᾽ (188. ἵν. 13, [ο. νἱ. 45) 
δηά ἱπάδερεηάεηε οἵ [88 ἱπβίιγυςτίοη οὗ ἃ 
Ῥτινερεά οἰλ88. ὕὕπάετ ἴδε οἱά οονεπδηί, 
δοης δαῖ ἴδε οἀὐυςλίοά βοτίθε οουὰ ὑπάετ- 
βίδη δ ταϊπυκί οὗ ἔπ ἴδνν ἢ ΜΒΙΟΒ 
τεϊϊρίοθ ννὰβ ἰδεπειβεά. ΤὩς εἰδρογαῖβ 
τευ! τιδάε ἰξ ἱπαροβϑίδίε ἔοσ {πε ργίναίς 
ἱπάϊνίυα! ἴο κπονν Ὑνμεῖμες ἃ γᾶπι οἵ ἃ 
Εξϑουι ΨΆΒ ἴῃς ἀρρσζορτίδίε βδογίθοε ἔου 

8 βίη, οὐ ψνμεῖδεσ Ὠἰβ δίῃ ᾿ν88 τηογίδὶ οἵ 
νεπίδι. Α ρτγίεβὲ μαὰ ἴο δὲ οοπδβιυϊεά. 
ὕπάες τα πεν οονεηδηΐϊ ἱπίειτηεάίαίεβ 
Ψεσα ἴο δα δϑο ἰβϑῆςά. ὙΒε κηονίεάρε οὗ 
(οά ννὯ8β ἴο 1ἴἰῈ ἰπ ἴδε Βελιὶ αἱοηρείάε οὗ 
ἴδε ἰονε οὗ ραζεπὶ οὗ ατἰεπὰ, δηᾶ νουὰ 
ἀεπιαπὰ ἴος ἰϊ8 Ἴχργεβδϑίοῃ ΠῸ τίοσα ἐχ- 
εσπδὶ ἱπβιγυσείοη ἔμδη ἴποϑ8ε ρῥτίγηαὶ, ἴπ- 
βηςενς Δηὰ Βοπιο-ρτονῃ δθεςοηβ. οὐ 
μὴ διδάξωσιν, “ΤΒε ἱπιεπβῖνε οὐ μὴ 
(οἵ ταδὶ νυ ϑίο ἐπ μὸ τοῖς Ὑ1}} οὐ 841] 
ΒΆΡΡεἢ) ἰ8 βοηγειίγγε9---ἰπάδεά τηοβὲ οοτα- 
ταοη!ν.---ἰοἰπεά νὰ ἴπ6 οοη)υποῖῖνα δου- 
δῖ, βοιῃμεῖϊηεβ δ ἴ(ἢῈ οοηϊυηοείνε 
σαβεηΐ, ϑοηγθ 168 4180 νυ] τς πάσα να 
Ὅςισε ", ὙΝίηεσ, Ρ. 634, Ψῆο α͵80 ἀϊδ- 
οὐδ8ε5 Ηεπηδηη ΒΒ οδηοη δηᾶ ᾿ανεβ᾽ 
τερατάϊηρ [8 ἴοτπι. εἰδήσουσιν, ἴος 
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1 Βοην. χὶ. αὐτῶν ἕως μεγάλου αὐτῶν - 
27. 

» ν» 
ετι. 

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥ͂Σ ΝΠ]. 12--13. ΙΧ. Σ΄ 

12. 'ὅτι ἵλεως ἔσομαι ταῖς ἀδικίαις 

αὐτῶν, καὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν καὶ τῶν ἀνομιῶν αὐτῶν οὐ μὴ μνησθῶ 

13. Ἐν τῷ λέγειν “Καινὴν, πεπαλαίωκε τὴν πρώτην τὸ δὲ 
παλαιούμενον καὶ γηράσκον, ἐγγὺς ἀφανισμοῦ. 

8 Εχοά. 
χχν. 8. ΙΧ. τ. "ΕΙΧΕ μὲν οὖν καὶ 1 ἡ πρώτη σκηνὴ 2 δικαιώματα λατρείας, 

1 και ἰπ ΦΑΡΕΚΕΡ, ἀ, 6, ἢ, νβ.. 5υτρ, ΑσπΊ. ; οπλ. ἱπ Β, 3, 38, 52, ϑυσβο;, Οορί., 
ΤΒρῆνγ!. 

3 σκηνὴ οπκίτιεά ἱπ ΜΑΒΌΕΚΕΡ, ἢ, νρ., δηὰ ὃν Τ., Ττ,, ΝΗ, ΚΕ. ; ἰουπὰ ἴῃ 47, 
73» 74. 80, 137, Τῃάτι. 

τηΐδ ἴοστῃ οὗ ἴδε υΐαγα Ψεῖτοἢ (Ρ. 216) 
ηυοίεΒ Ηοπιοσ, Ὑπεορηΐβ, Ἡετοάοϊῃδβ, 
Ἰϑοοσαίεβι ἀπὸ μικροῦ ἕως βμεγ- 
άλον, δῃ εχργεβϑίοῃ Τσοσητηοην υδεά ἴῃ 
ἸΧΧ τὸ φεηοῖς ἀδίνοτθα εν, Θεη. Σιν 
11,  ΏεΓα ῬΟΒΒίοΙΥ ἴτ ἰΒ ἐαυίϊνα!εης ἴο 
γεανίσκον ἕως τ ρεσβυτέρον οὗ νεῖ. 4; 
1 ϑδπ). χχχ. 10, ὑβεσε ἰΐ 8 υδεὰ οὗ βροῖἱβ 
οὗ ννᾶτ. Οεϑβεηίυβ (117, 2) υπάετεβιδηᾶβ 
πε δάϊεςεἶϊνεβ 48 διιρετγίαιῖνεβ. 

γες. 12. ὅτι ἵλεως ἔσομαι ταῖς 
ἀδικίαις αὐτῶν . . . “ΕοΓΙ ΝΠ Ὀς 
ταοτοῖ ἢ} το ταεὶς ἰηἰχφυϊῖεδ, ἀπά ἐμεῖς δἰπβ 
ΜΠ τευμα πὸ τηογε." ὙὨΪ8 τὨϊγὰ 
δεϊζος ρῥγοπιῖβε ἰβ υπίτοὰ το {πε ἔογσηεσ ὉῪ 
ὅτι, Βῃονίηρ ἴπδὲ ἴῃς ἐοτγρίνεπεββ οὗ βἰῃβ 
οἵ ἀοὐ᾽β φάος ἰβ ζυπάδπηεηϊδὶ ἴὸ δὴν 
Ῥοββίδες τεπενδὶ δηδ πηαϊπίεθδηςα οὗ 
οονεηδηξ. 
ει. 13. ἐν τῷ λέγειν Καινήν. 

“Τὴ βαγίηρ “Νεν, Ης ἤδίἢ δπιᾳυδιεᾶ 
με Βτδῖ; δπὰ τπδὲ νηοῦ ἰδ ἀπιϊφυδιεά 
δηά ρτονήηρ οἷά ἰδ πεᾶσ εχιϊποτίοη [1ἰξ. 
ἀἀβαρρεδγαπος)." Ὑπαὶῖ ἰβ 0 δβδυ, ὉΥ͂ 
Βρεδίκιης ἱπ τς ρᾶββασε αυοιςά, νετς. 8, οὗ 
ἃ πον ςονεπδηῖ, αοὐ ὕγαπὰβ ἴπε ἔΌστοΣ 
8ἃ8 οἷά. Τδυδ ἐνεπ ἴῃ εγευλ δ᾽ Β {της 
τἰῆε Μοβαὶς οονεπδηῖ Ψῶ8β ἀϊβραγαρεά. 
τε ἕλοι ἰδὲ ἃ πενν ννᾶβ τεαυϊγεα βμοννεά 
18δαὲ ἴὸ ννὯ8. ἱπβυβῆςίεπι. [τ ν88 Ἴοῆ- 
ἀεπιποὰ 48 δηθᾳυδιεά. Απά ἐμαὶ νυ Ὠῖ ἢ 
ἰδ ἀπφυδιοὰ δπὰ αρεὰ 88 ποῖ σης ἢ 
Ἰοῆρεῖ ἴο ᾿νε. πεπαλαίωκεν, πε 
δοῦνε ἰβ ἰουπὰ ἴῃ ΧΧ,, ]οὉ. ἰχ. 5; χχχίϊ. 
15, εἴς. ; ἴδε πηϊᾶ. ἴ8Β οοτηστῆοπ, ἴῃ Ρίδῖο 
δηά εἰβενγθεγε ἴῃ ἴῃς ϑεῆθε οὗ “ ρτονίηβ 
οἷά". ἐγγὺς ἀφανισμοῦ, ο΄. ἐγγὺς 
κατάρας, ν!. 8. ἀφανισγώός, δ βιισρεβεῖνε 
οὗ υἱΐες ἀεδισυςιίοη, δοοϊ πίοη ; τῆυβ ἴῃ 
Ῥοϊγδ. ν. τι, 5 ἴξ 18 Ἰοϊπςἃ ννῖῖ ἀπώλεια. 
ΟΡ. Ῥιοά. δὲς. ν. 32, ἀποκτείνονσιν, ἢ 
κατακαίονσιν, ἤ τισιν ἄλλαις τιμωρίαις 
ἀφανίζουσι. 

Ομάρτεξ ΙΧ. ες. 1:-14. Τῆς ἰηβυ!ῆ- 
οἴεποῦ οὗ (ἢς ἢἤτγβὲ οονεπαῃὶ 8 [γε 
ΜΠυβιταῖοά ἴοπὶ ἴῃς ομδγαςῖες οἵ ἱἰΐβ 
ογάϊηαποεϑ. Εοσ ἰξ 8 ποῖ ἁενοίά οὗ 
εἰαδογσαῖς δηά ἱστηργεββῖίνε ἀρροἰπεπεηϊβ 
δηὰ τερυϊδίίοηβ ἴογσ Ψοσβῆρ, δυὲ τῆεδε 

οἷν ρἱοίυτεὰ {πεῖς ονῃ ἱπεηοίεηου. Εδ8- 
ῬΦοΟΙΑΙν ἀϊά τῆς ἐχοϊυβίοη ἴτοπὶ ἴῃς Βοϊϊεβι 
ἀτὰρ οὗ 411} θυ: τε Ηἰρ Ρείεβε, ψῇο 
ἱτηβε! οουἹά οπἱγν ἐπίεσ ομος ἃ γεᾶγ. πὰ 

ψἱἢ ὈΙοοά, εἰρπὶεν τμδῖ 8ο Ἰοηρ 48 ἴδεβε 
οτζάϊηδποεβ τεπιδί πε ἴμετε οουὰ θὲ πὸ 
Ῥετίδεοϊ ἀρρεοδοῖ οὗ ἴῃε ψοσβῆρρεσ τὸ 
αοά. Βυῖ τπῖ8ϑ ἀρργοαςβ ψᾷβ δομίενεὰ 
Ὁγ ΟἾγῖδβε νυ Ὧο τηϊπίβιεσεά ἴῃ ἴῃς τ Ρεγπδοῖς 
τοὶ πιδὰς υἱτῇ μαπάβ, ἀπά Ὁγ Ηἰΐβ ονντι 
ὈΙοοά οἰεληδεά ἴπὰ οοπβοίεηος δηά τΠυ8 
Ῥτουρδι πε ᾿πίο ἔσὰς ἔεΠοννβμῖρ ἢ Οοά. 
Οηάρτεν ΙΧ. ΝΜΥες. 1.:Ἅ Εἶχε μὲν 

οὖν καὶ ἡ πρώτη . .. “Ἔνεη ἴδε 
Βσβὲ οονεηδηῖ, ἤοννενεσ, δδὰ ογάϊπδηοεβ 
οὗἨ ΨοσβὮῖρ δπὰ τῆς Ποῖγ ρίδος βυϊίδδῖε ἴο 
τοῖβ νοὶ ά,"" ἐ.6., 48 Ὠἰπιεά ἰῃ νἱϊ. 2, ἃ 
ἴεπὶ ρἰτοποά ὃν πιᾶη, οοπδίισυςιεὰ ἢ 
ΘΑσίδ!ν πηδίετα β, “ οἵ {Π|8 σγεδτοη," νεζ. 
ΣΙ, δηά [8 ΔΡΡΕΔΙΙηΓ ἴο βεῆϑε. Ἑατῖται 
τεηάεσθ “""δηὰᾶ 118 βαποίυδγυ---ἃ τηδίετίδ] 
οπε"". οὖν ἰ8 οοπιϊπυδῖνε, δηὰ τὐϊρδι 
Αἰτηοδὲ ὃς τεηδεγεὰ “το γεβυπιε". μὲν 
Βπά 118 οοττείϊδιίινε δὲ ἰῃ νεῖ. 6; ἴἢς ἤτβι 
φονεηδηὶ δλά, ἱπόεεδ, ἃ βαποίυατυν ἢ 
εἰαδογαῖς διγαπρετηθηῖβ, δαὶ αἴϊεσ 411 [ἰ 
ὙΆΒ ΟΥΪΥ ἃ δο!]. Ὑμδῖ διαθήκη, ποῖ 
σκηνή, 15 ἴο δε υπάετοιοοά δίϊες πρώτη, 
͵ἰδ ἀετιαπάεα ΌὉγ τς φοηῖεκε πᾷ ἰδ πονν 
ὈΠΙΝΕΓΒΔΙΙΥ τι ἰδεά. 80 ΟΠγγυβοβίοπῃ, 
ἡ πρώτη, τίς ; ἢ διαϑήκη. Οἵ τῆς τεδά- 
ἱὴρ σκηνή ΟΔἸνίη ΒΑυβ, " πες ἀυδίτο, φαΐ 
Δἰιχψυΐὶς ἱπάοςζυβ Ἰεςίοτ, ρτοὸ βυᾶ ἱπϑοίεια 
ἐνον Ρεγρεγάση δάδιάεσγι." εἶχε δἱ ἔτδβι 
δίρῃις βϑεεηβ ἴο τϑηυίσε ἃ8 ἴο ἀδίε ἴδε 
ἐρίβε]ε δἴτες τῆς ἀεβισυςοη οὗ ᾿εγυβα θπι, 
Ῥκ ἰξ 8 φαϊῖε ροβδβίδ!ε τπδὲ, δ8 Ὠ εἰ σϑοῖ 
βᾶνβ, ἴῃς ὑτὶτεῦ 18. Ἰοοκίηρ θαοῖς ἁροη ἴδε 
οἷά ἔτοτ τἰῃς ρἰδιίοστῃ οἵ ἔπε πεν οονεη- 
δηῖ. κΤδε δυῖδποσ ἴῃ βαγίηρ λαά τηετγεὶ 
Ἰοοῖβ Ὀαοῖς ἔτοτα δῖ8 οὐνῃ Ὠἰβιοτγίςαὶ Ροβὶ- 
ὕοη ἴο τλς Μοβδὶς ἱδθεγπαςὶε δηά 118 οσ- 
ἀϊπαποεβ, νυ ΒΟ ἅτα ἐνεγυνβεγε αβϑυπιεὰ 
88 ἴῃς βιαπάλτά οὗ τῆς ΟΤ. πίπρβ; 
ἴδε ραβὶ "μδά᾽ πὸ τῆοτγε ἱπιρῖϊεβ τπδὲ τς 
Ο.Γ. ποϊηϊβίγν Ββαὰ ραββεὰ ανἂυ ἰπ ἕδςΐ οὕ 
ἐνεη ἰπ ῥσίῃ οἶρὶς, ἴπᾶπ τπε ῥγεβεπὶ "ρῸ 
ἴῃ (νετς. 6) πὰρ] 68. τῆς τενεγβε" (θ αν! ά- 
80η.)) δικαιώματα λατρείας. δικ- 
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τότε ἅγιον κοσμικόν' 2. " Σκηνὴ γὰρ κατεσκευάσθη, ἡ πρώτη, ἐν Ὁ Εχοά. 
ἡἣ ἧ τε λυχνία καὶ ἡ τράπεζα καὶ ἡ εχ 
λέγεται ἅγια]. 

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 

3: μετὰ δὲ τὸ δεύτερον καταπέτασμα σκηνὴ ἡ 
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. 30, 
εἰ χχνΐ..1, 
εἰς., εἰ 
χχχνΐ. 1, 
εἰς.; ἱεν. 
Χχίν. 5. 

πρόθεσις τῶν ἄρτων ἥτις 

1 Αἀδὰ αγιων ΑὨἜ, ἀ, ε. 

αιώματα ἰ8 υδοὰ, Ὀεοαιιβε ἴῃς νυτῖτεῦ ννῖβμεδ 
ἴο ἅσγανν αἰϊεπθοη ἴὸ ἴδε ἔδςις τῆδὲ ἴδε 
τίτυδὶ οὗ πε ὅγϑὲ σονεμδηὶ Ψᾷ8 ἀϊνίῃεῖν 
ΔΡρροϊπιεᾶ. Ης ἄοεβ πῖβ Ῥεοδυβε δε 
τηθδηβ ἴο ροϊπὶ οὔ (νν. 8, 9) ἴμδὲ Ὡς 
Ηοῖγν ϑρίτε ἱπιτεπάεα ἴδεβε αδιγδηρεσηεηῖθ 
ἴο ὃς ἃ Ρδσϑῦϊε οὗ ἐμεῖς ουνῃ ἱποοσωρείεποςε 
πὰ τγϑπβὶ τδῖυγε. κοσμικόν ἴδ 
Ῥεδὶ ΠΠυδιαιεᾶ ἱπ Κεπάεὶ Ἡδλσειο᾽ Τεαελ- 
ἱηρ οὗ ἐδμε ΑῤοΞίϊες, Ρ. 71 Ηϊ. Ἧς δδβ8 
οοἰϊεοιεά ἃ πυτῶρες οὗ ρδξεαρεβ ἔγτοζω 
ΘΔΥν ΟἸτίβείδ υυτίτεσθ νυν πίοἢ δον τἴδδι 
ἃ “ ζοδχηῖς "᾿ ΤΩΥΒΙΊΕΙΥ ΟΣ δγταδοὶ νῶ8 “ἃ 
ΒΥΤΩΌΟΙΪ οΥ δοϊΐοη ντουρδὶ ὕροη ἴδε βίδρε 
οἵ τη18 ψνοσ!ὰ ἴο {ΠΠυϑιταῖε νμδὲ τναβ ἀοίπρ 
ΟΣ ἴο θὲ ἄοπε οἡ ἃ δίρδεσ ρίαπε᾽. Ηἱϊβ 
υοϊλου ποσὰ Αἰμδηδδίυβ ἰβ ἐβρεοίδ νυ 
οοηνϊποίηρ ὥσπερ ἡ ἐκκλησία ὑποτάσ- 
σεται τῷ κνρίῳ, οὕτω καὶ αἱ γνναῖκες 
τοῖς ἀνδράσιν ἐν πᾶσι. ἀπ᾽ αὐτῶν γὰρ 
τῶν κοσμικῶν, ἐὰν θέλωμεν, καὶ τὰ 
γοοῦμεν. ΤῊ Ϊ5 βἰρηίβορηςὶ νογά βιδηάδίης 
δι ἴδε οἷοδβε οἱ δεπίεηςε δ ΒΠςεΠ Εἶν 
ἰῃἀϊςαῖεβ ἴῃς ἱῃοοτωρείεπος οὗ {πε νδβοῖε. 
ΤὮε δτβὶ οονεηδηῖ δαά [18 ΒΟΙΥ ρίαος δυΐ 
ἴ νᾺ8 κοσμικόν. Ἐος [πε βαπ)ε γελβοῃ 
δε ξοεβ οὔ ἰοὸ εηυσηεσγαίε ἔμε δζίϊοϊεθ σοη- 
ταϊπεὰ ἴῃ τπε ἅγιον. Ηε νἶδδεβ τὸ δείωρ 
ϑείοτε υ8 ἴῃς οἄγτε ἢ το ἢ 411 115 
διτδηροιηεηίδ μεσε τηδάς: ποιδίηρ Ψ 88 
ΒαρμαζΊατὰ δηὰ στηεδηίηρίεεβ ΤὩς βυς- 
ςεεάϊηρ νεζδεβ ἅτε ἱπάεεά ἴδε τεβυπηρίίοι 
οἵ νἱϊϊ. 5, “ 8εε ἴδε γοὺ τηᾶκε αἱΐ τίη, 
δοςοοτάϊην ἴο ἴπε ἴγρε ββονῃ ἴπες ἰῇ 
ταουηῖ ᾽". 
γε 2. σκηνὴ γὰρ κατεσκενά- 

σθη... “Ἐο᾽ ἃ ἴεπὶ ΨΔ28 οοηδβίσυοίεά, 
ἴῃς ἰοτε-ῖεπε, ἰῶ ὩΙΟΒ ψεγε "118 ἀρρσο- 
Ρτίδιε οοπίεηιβ. σκηνὴ, ἃ ἰεπῖ. ““Οὔ- 
βεγνδηάυχῃ εβέ ἰῃ ῥσίσωιβ ἤδης ἀεδβοσί ρείοω- 
ἐπὶ ποῦ δὰ τεσ ρίυτα δεὰ δὰ τ ρεσπαςυυσῃ 
δοςοτησηοάδτὶ ; αυἷα πἰπγίγαση ποδίεσς Ὠϊς 
βοτίρίοσ ςἃὰ ργοργῖε αυδε Μοβεδ βεςυηάυσω 
ἐχεηρίδε ἱρδὶ ἰῶ σιυοΐϊε δῥτοροβίτσω 
αὈτίοανίς, οὐχ τευ ἱρβίβ Ἴοεϊεβεῖθυς 
οοτηρδσαῖ᾽" (Βεζα). Ου ἴδε οοπδβιίσυςίοη 
ἰπ ψ Ὡς ἴδε που ἰδ ἤσγβε Ἵοοποείνεά 
ἰπάεβηϊιεῖν δηά ἴβ ᾿ἴβερ τῆοτε οἰεασίν 
ἀεβηπεὰ Ὀγ {πε αἰεἰραῖῖνε, ψἤοθε ἱσπρογὶ 
ἴῆ8 τεοεῖνεβ βρεοίδὶ ρῥγοπγίπεωος, 8εὲ 
ΜΝ Ιπεσ, Ρ. 174. ἡ πρώτη, ἴδπε ουΐες, 
ἴθδλῖ ἱπίο Ὡς ἀῆγοπε ἤγεέ επϊιεσζεά, 
Ὁνίοε ἴῃς ἷζε οἱ ἴδε ἱπῆεσ δηὰ επιεσεὰ 
ποτὰ ἴδε εδδῖ (βες Μδορτερος οἡ Ἐχοάυβ, 
δηὰ δρρεηάϊχ ὃν ΟἿ111ε8 ου οοπβιτυςίίοη 
Οἱ τὰ θεσγῃδο]ε). [(τρὲ ἰεηῖβ ὑνεσα ὉΒΌΔΙΥ 

ἀἰνίἀεὰ ἱπίο δὴ οὐΐες δπὰ δ ἰππεσ, ἃ 
ἔσεε δῃά ἃ βεοοηᾶά. Απά 8 ἴεπὶ Ῥεΐπῷ 
νἱπάονεββ, ἡ λνχνία ν 28 ἃ Πεσεββᾶσυ 
δτιῖς]ς οὗἩ ζυγηΐτυτε; ἴῃς ἸΑτηρ-διδηᾶ, οσ 
“απ οβοῖς κ᾽" τετηϊμάϊηρ τε (πλὲ 86 
Ἰδέ οὗ ἄδν, ἴδε Πρ σοταπιοη ἴο 811, ννὰβ 
ποῖ βυδῆςϊεπε τὸ συϊάςε τ᾿ο αοὗ. Ωγ, Εχοὰά. 
χχν. 31-20; δηὰ Ζεςῇ., ο. ἰν. καὶ ἧ 
τράπεζα ἴοΣ ἴδε τηλκίηρ οἱ ἴδε 88] 
ἰπβιγσυςίοηβ αγε τεοοσάεἁ ἴῃ Εχοά. χχν. 
23-30, ςοπουάδϊηρ ψτὰ ἴῃς ἱπ͵ αποιίοη 
ΦΊΒΟΣ 5ῃδὶ: δεῖ ὑροη ἴδε ἰδ ]ε βῃον- 
Ὀγεδὰ Ῥείοσε πῆὲ αἰνναγ." [ἿἋ᾿ἢἡ ἴ,εν. χχίν. 
6 ἴτ ἰ8 οςδ)1εὦ “τὰ ρυτγα 180 ]ς,᾽" εοδυβα 
τηλᾶε οἵ “ ρυτε᾽ ροϊά. καὶ ἡ πρόθ ε- 
σις τῶν ἄρτων Ἠ᾿4πὰ ἴδε δβειτίῃρ 
ἕοσι ἢ}: οὗ ἴδε ἰοανεβ᾽" οδιεὰ ἱῃ Εχοὰά. χὶ. 
23 (Ρ.) “Ἰοανεβ οὗ ἴδε βεϊεηρ ἰοτί "". [π 
Ἐχοά. χχν. δ Ἀα ομθεην ἐξ 8 ρφίνεπ 
ἐπιθήσεις ἐπὶ τ. τράπεζαν ἄρτους ἐνωπ- 
ίονε ἐναντίον μον, [πε Ἰοᾶνεδ πετε Ὀεὶπρ 

οαἰεὰ Ὧ38 ὉΠ Ῥγεδά οἵ {πε ἕλςε οσ 
ςς. [ἢ ἴμδν. χχὶν. 5-Ὁ πιϊπυϊς ἴῃ- 

βιίσυςοη8 ἔοσ ἐμεῖς ςοσηροβίτίοη ἀγα ρίνεμ. 
δηὰ ἴος τπεῖς “"" βεϊτἰηρ (οσιἢ," ἀπά ἰξ ἰβ 
ὐάεὰ ἔσονται εἰς ἄρτους εἰς ἀνάμνησιν 
προκείμενα τ. Κυρίον. ἴπ τ Οἤτοη. {δὲ 
Ἰοανεβ ατε οδἹδὰ τ. προθέσεως ἰταπεϊλπρ 

ΓΘΊΣΘΣ ΣΤ 2 ὑιελά οἔίδετον. Οὐ 
ὰ γόος, ὅρου σα 2 

ἴδε ταεδηΐηρ οὗ τῃ6 “δον δγεδά" βεἊε 
Ἐοδετσίβοῃ ϑυωϊ᾽ 5 Κεἰ ἡρίον οὗ ἐδ ϑενιΐέος, 
207 8. “Τῆς ἴΔ0]ε οὗ Βδονν Ὀγεδά 888 ἐϊ8 
εἰοβεδὲ βδσαἶεὶ ἰπ τῆς ἰδεἐΞέεγμία οἵ 4τ- 
οἰεπὶ πελιποηΐδηη, ἤθη ἃ ἰδδ]᾽Άς ἰαάεπ 
ὙὮ ταεδῖβ ννὰ8β δργεδὰ βεδίἀε (Ὡς ἰάοὶ.᾽" 
ΚΠ Βυς {πε ἰάεα ἴδδὲ ἴῃς μοάβ δοίυα!ν 
οοπδυπιε ἴῃς 80] ἰοοά τῃδι 18 ἀδροείιεὰ 
δὲ ἐμεῖς βηγιπεβ ἴβ ἴοὸ Ἵοσυὰς ἴο βυδαβίοι 
υἱϊπουῖ τηοά!δοδείοη Ὀεγοπὰ ἴῃς βαναρε 
βίαις οὗ βοςίεἰν ; [δε σίἴ2] τπδὺ βυγνίνε, 
δυι {πε βου βοῖδ] ρἣβ.. . . 1} οοτῃς ἴο 

αυϊδὶῖϊς οὗἨ ἁτῃς ῥτίεβίβ ᾿. Οὐ 
Ννασὰς ον ετ' 8 Κονιαη Ἐδείϊυαὶς, 215-20. 
τιᾳ λέγεται ἅγια. “ὙὍΠε αυλίϊδ- 

τἶνε τεϊδιίνε ἀϊγεςῖβ διϊεπύοη ἴο ἴῃ ἐξα τυτεβ 
οἵ τῆς Ῥίαος ΒΙΟὮ ἀειτεστηῖπε ἰϊ8 πᾶπις 8 
“ον " (νεβίοοει). ἅγια ἰδ πευῖες 
Ῥίυτα!, 8 ἱπ νεῦ. 3. 80 Τῃεοάοσει 
τεὐεςεὶπρ ἴλ6 τεδάϊηρ ἁγία. Ἐοτ [Π|8 πᾶτε 
δες ἴεν. χ. 4; Νύχῃ. δ]. 22; ὃδυξ ἴῃ ΧΧ 
αἰνναυβ ἢ πὰ ἀττίοὶς, μεσα οπιϊιεά, 
ῬοεδιΪγ, ἴο Ὀτίπρ οἱ τλοτε Ῥγοσαϊ ΠΕΠΕΙΥ 
ἴδε Βοῖγ σπασγαςῖεσ οὗ ἴπε ρίαςε. 

νεῖ. 3. μετὰ δὲ τὸ δεύτερον 
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ς Εχοά. χνι. λεγομένη ἅγια ἁγίων, 4. "χρυσοῦν ἔχουσα θυμιατήριον, καὶ τὴν 
33,εἴχχν. 
Ἰῶ, τ, εἰ κιβωτὸν τῆς διαθήκης περικεκαλυμμένην πάντοθεν χρυσίῳ, ἐν ἡ 

εἰ χκχῖν, στάμνος χρυσῆ ἔχουσα τὸ μάννα, καὶ ἡ ῥάβδος ᾿Ααρὼν ἡ βλαστή- 
29: Νυπ). 
χνὶϊ, τὸ; 
: εκ. νἱῖ!. ο; 2 Ῥαγ. ν. το. 

καταπέτασμα. “Απὰ «αἤες ἴδε 
βεοοηὰ νεῖ! {με επί ψϊς ἢ 18 οα]εὰ " Ηοῖΐν 
οἵ Ηοϊίεβ,᾽ ᾿᾿ ποῖ, 48 Ννεβίοοιξ, “δ ἰεηὶ 
[νν88 ργεραγϑά] νυν! ςἢ ἰβ οδ εὰ,᾽" ἰοσ “"  βεη 
δἰιγίδυξίνεβ τὸ ρμίδοοδ δέεγ ἢ δες 
τος, {πε ατίίοὶς Ὀεῖοσε ἴῃς βυδδιδπειννς 
ἰ8δ ἀτορρβά"᾽ (Βυξίπιαππ, Ρ. 92. Τδε 
Ῥασιςῖρ!ε νυ ἱτἢ τῃ6 ἀτεοϊα 28 ἀβιλὶ Δ Καεδ 
ἴδε ρίαςς οὗ ἃ τεϊδεῖνε οἴδυθε. μετὰ ἴῃ 
ἃ ἰος8] βεηβε [ποῃ-οἱδββίοαδὶ, Β[288, Ὁ. 133, 
ψνὨΙοἢ 8 ματα οἰοβεῖν ακίῃ ἴο τῆς ἴετω- 
ΡΟΓΑ] -ὸ- αἴτεσ ἴῃε επίγσαπε 888 ραββεὰ 86 
βεζοπά νεῖ]. Ὑῆε βεοοπά νεῖ! βεραγαῖοά 
ἴῆε Ηοὶγ ρίδος ἴτοπι ἴῃς Ηοὶγν οἵ Ηοὶϊίςβ, 
δηὰ δ8 Ὀείπσ ἴπε βἰρηίβοαπι νοὶ! ψγῷ 8 
βοημειίπηεβ βροκεη οἵ νἱτπους δεύτερον, 
ΒΙΓΊΡΙΥ 48 τὸ καταπέτασμα, βες ΟἤδΡ. νἱ. 
19; Μδί. χχνὶϊ. δι, εἰς. ἱπβιίγυοεοηβ ἔοσ 
τα κίηρ δηά Βαπρίηρ ἰξ τε ρίνεη ἰπ Εχοά. 
χχνΐ. 31-35; δηά ἰπ νεῖ. 36 τῆς οἴει νεῖ] 
ἰβ ἀεβοσῖρβεά. ΤῊς ουζες νεῖ] 8 βοτηεϊίγηθβ 
οδ]εὰ καταπέτασμα ὑιξ ποτε ΠΟΠΙΠΊΟΩΙΥ 
ἐπίσπαστρον, ἘΕχοΐ. χχνὶ. 36, χχχν. 15 
εἴς. ΤΏ τῆποῖ ἰεπὶ ΨΆΒ οδΙϊςὰ τ[86 ἅγια 

ἁγίων, ἰταπεδείης ὈΣῚ Ὁ ψἰοὰ 

ἴῃ Ηεῦτεν ἰάϊοπι ἰβ εαυϊνα!επὶ ἴο ἃ βυρεῖ- 
ἸΔῖῖνε. 

νεῖ. 4. χρνσοῦν ἔχονσα θυμ- 
τιατήριον- . . . Τῇε ἱππεῖ τοὶ ἰδ ομδτ- 
Δδοϊοσίιβεά Ὁγ ἰΐϊβ διγπιβῃίηρβ, ἃ ροϊδεῃ 
Αἰτᾶσ οὗ ἰποεῆβε δηά ἴῃς ατῖκ οἵ ἔπε οονεη- 
δηῖϊ. θυμιατήριον ἰδ τεπάετεά ὈοΙῈ 
ἴῃ ΑΝ. δπὰ ΕΑΝ. ΌῪ “φεηβεγ᾽" (οονίης 
τῆς Νυϊραῖς, “δυγευπηὶ Βαροπβ τῃυτῖίθυ- 
Ἰὰπὶ;" Οτοιίιβ " θυμ : Πῖς ποη εβἴ πιεῆβᾶ, 
βεά ἱπιροβίξυπι τηβηβας δαύῥἑζιν;" ἀπὰ 
οἴδειβ. ἴῃ ἀοίπρ 80 ἴδε ὑβαρε οὗ ἴδε 
ΠΙΧΧ ἰ5 ἰο!]οννεά, ἴον 'π 2 στο. χχνΐ. σθν 
ἘζΖεῖκ. νἱ. τὰ, 4 Μδο. νἱΐ. 1τ---ἰῆς ΟἿΪΥ 
ἰπβίδῃςεβ οὗ ἰϊβ οοουττεηοο---ἶἰς τεπάεσβ 

ΓΟ -Ξ οεπβεῦ; Ψ ΐς, “ ἀἰϊας οἵ 
ἰποθηβα᾽ ἰβ τεπάεγεἁ ὃγῪ θυσιαστήριον 
θυμιάματος, βεε ἴεν. ἷν. 7, 1 Οἤτοη. νἱΐ. 
49, εἰς. Βυὲ ῬΠϊο (ρ. 512 Α, 668, (), 
]οβερῆυβ “πέ., 1. 6, 8, ἀηὰ τῆς νεγβίοπβ 
οἵ ϑυτηπιδοδυ8 δπά Τμβεοδοιίοη ἱῃ Εχοά, 
χχχὶ. 86 θυμιατήριον ἴοτ "4]12τ οὗἁ ἰπ- 
οεηβε᾽. Βεβίάεβ, ἴῃς ἴογῃι οὗ ἴῇε ννογτᾷ 
ἰπάϊοαίεβ τπδὲ ἰξ οουἱὰ Ὀς υϑοὰ οὗ Δληγ- 
τοῖηρ οὐ νϊοῃ ἴποοηβε 'β οβεγεᾶ. ἴἰ 
νν88, ᾿πογείοσε, υηἀδεγϑίοοά οἵ {πε ““Δ]1τ 
ὈΥ ΟἸΙεσηεπὶ Αἰεχ. δηὰ οἴδος ἕδίπετϑ; ὈῪ 
Οαἰνίη, ψνῆο βαγ8, “αὐτὸ ποπιῖπε δἰἴᾶσε 

βυδῆτυβ νεὶ πγτιίαπιδῖιβ ροτϊ8Β ἱπίε!ρο 
αὐυδπηὶ τπυτ υ Πυσ ;᾽᾿ ἀπά Ὁγ πιοβί τηοάεγη 
βοδοίδιθβ. ΑΒ Πᾶβ ἐτεηυεπεῖν Ὀεεη υτ 
ἰπ [8 ἱποσθάϊδις δαὶ ἱπ ἀεβογιθίηρ ἴῃς ἔυτ- 
αἰζατε οὗ 186 τΔρεγηδοὶς ἔπεγε βμου!ά ΡῈ 
πο τρεαεῖοιν οἱ. λῇ αἰϊδτ δ, ᾿Ἰρρεησει Ριδ- 
οὐἹν 888 εἰς τεχαγάϊπρ ἰποη 
Ἡγε ες ρα κορθὴ ἴο ἐξ, ἔοτ ἰῃ δεῖ δ ϑωοά 
ουϊοίάς [πε νεῖ! ; ἀπά ἴῃς δυΐποτ 888 Ῥεεῃ 
εἰατρεά ἰῇ εττοσ. Βαϊ {πε σδηρε οπὶ 
ὲν ᾿ οὗἩ νεῖ. 2 ἴο ἔχονσα ἰδ εἰρηϊδοδηῖ, 
δηὰ ἰπάϊοαιεβ {παι ἴξ ννᾶ8 ποὲ ργϑοίβει Υ 
(8 ἰος8] τεϊδιείοπβ ἢς δδά ἰῃ νῖενν, θὰς 
τῖμενς ἰζβ τί] δββοοίδοπβ, “ 118 οἴοβε 
οοπηεοιίοι νυ ἱτ τὰς πιϊηἰδίσυ οὗ [Ὡς ΗΟΙΥ 
οἵ Ἡοϊΐεβ οπ {πε ἀδυ οἵ αδἰοῃεχηεηῖ, οὗ 
δὶς Πα ἰβ βρεακίπρ " (Πανϊάβοη). Τῆς 
αἰϊδ '"νγὰ8 ἱπάεεἁ 80 βι ΠΥ οοππεοιεά 
στὰ τὰς ϑαηςία ϑαηοίογυπι ὑπαὶ ἰῃ ἴδε 
ἀϊτεςτίοπ5 οτρίῃδιν ρίνεῃ ἴογ [8 οοπδίσῃς- 
πἴοῃ τδῖβ ννὰβ ὅτουρῃς οὐὖἱ (Εχοά. χχχ. 1-6). 
“ΞἼΒου 5ῃδλῖε δεῖ τ Ὀείογε ἴδε νεῖ] (ἀπέ- 
γαντι τ. καταπετάσματος) {Ππαΐ ἰΒ Ονεῖ 
τδε ατῖκ οἵ ἴδ τεβεϊπηοην," ἀπά ἰπ νεσ. 1Ὸ, 
“118 τπαοϑὲ ΠοΙν (ἅγιον τῶν ἁγίων) το ἴδε 
1,οτά". Ιη τ Κίπρο νΐ. 20 ἴξ 18 αἰδο βαίᾷ 
οἵ πκοῤηο δῖ ὀαὶ δος ολτος μα πριν οἱ 
ἰποεῆβε κατὰ πὶ τοῦ “ἴῃ 
ποηῖ οὐ τῆς οτγδοῖς," ὑπο Ὀτίηρβ ἴὲ 
ἱπῖο ἀΐτοοῖ οοππεοοη ψ πε αὐ 
γᾷ αἶδο 1 Κίηρβ ἰχ. 25. χρυσοῦν, 
δἰτπουρῇ πιλάς οἵ βῃϊτείπ) ψνοοῦ ἰξ 88 
ονοτίδ! ἃ νἱῖῦ ροϊά ἀπά 18 οῆεπ οδ]εά 
“οϊάεη". Ἡδετε εταρῇαβὶβ 18 [αἰ ἃ ὑροη 
[8 ξοϊάεπ ἀρρεᾶσδπος 28 Ὀεὶπρ ὑνογίαυ οὗ 
ἰξβ υδεὲ. καὶ τὴν κιβωτὸν... “Ὧπά 
ἔπε δτῖκ οἵ ἴδε οονεηδπὶ οονεγεά 411 ονεσ 
δ}. ξο!ᾶ". κιβωτός, ὕοχ οἵ ομεβὶ 
(ἴῃ Ατιβεορῃ. ὑγγαςῤξ. τοςό, ννασάγονε) οἵ. 
δτὶς (α ννοσά 81:}}} υδεὰ ἰπ ϑοοιϊδηά, ννῆοσα 
ἴδε πιελ]-οἢεδβι ἰβ Κποννῃ 48 ἴδε πηςΔ1- τ). 
Ιῃ υχχ δηὰ Ν.Τ. δρργορείδιεά ἰο ἴδε 
οδεδβὶ ἴη ἴῃς Ηοῖγ οὗ Ηοίϊεβ οἵ ἴο δε δτῖκ 
ἰῃ ννῃϊς ἢ ΝΟΔἢ ννᾶ8 τεβουσά. Ἐὸγ ἰἴ8 οοη- 
βιγυςίου θεὲ Εχοά. χχυ. το. περικεκ. 
πάντοθεν χρνσίῳ τερτεβεπτίηρ “[η- 
βἰάς δπὰ δῆς » ζρνδεν καὶ ἔξωθεν 
χρυσώσεα αὐτήν οἵ ἘΕχοᾶδ. χχν. ΙΙ. 

εἴτε οδἱεὰ τῆς διαθήκης ῥεοᾶυδε 
πη τ ψεῖς κερὶ αἱ πλάκες τ. δια- 
ήκη « “᾿ἴδὲ [Δ0]1ε8 οἵ τς οονεπδηϊ" οα 
ΠΟ ψετε ντιεεη τῆς ἴδῃ οοτητηδηά- 
τηςηῖβ, (δε δυπὶ οὗἩ ἴδς ἰετπβ ἴοὸ Ὑν ἢ (ἢ 6 

ἴε ϑύνογες οὔ δπίεγίηρ πε οονεπδηΐ. 
Βογείοσγα οδ δά ἱῃ Εχοά. χχχὶ. 1:8 πλάκες 
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σασα, καὶ αἱ πλάκες τῆς διαθήκης 9. “ὑπεράνω δὲ αὐτῆς Χερου- ἁ Ἐχοά. 
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18. 
βὶμ' δόξης, κατασκιάζοντα τὸ ἱλαστήριον: περὶ ὧν οὐκ ἔστι νῦν 
λέγειν κατὰ μέρος. 6. " Τούτων δὲ οὕτω κατεσκευασμένων, εἰς μὲν « Ναπι. 
τὴν πρώτην σκηνὴν διαπαντὸς εἰσίασιν οἱ ἱερεῖς τὰς λατρείας ἐπι- 

χχνυ ϊ, 3. 

1 χερουβειν ἰη ΒΌΞΕ ; χερονβειμ ΑΡ, 37. Τῇε χχ 180 μ858 ἴῃ βδπηθ νατίαπίβ. 

μαρτυρίον. Τεδβε [Δ0]168 ννεγε, ἰῇ υχΧχ, 
Ὦσβι βροόκεὴ οἵ 868 πυξία (τὰ πυξία τὰ 
λίϑινα, Εχοά. χχίν. 12. ὙΠΕΥ ἅτε οδ δὰ 
πλάκες ἰη Εχοά. χχχί. τ8.. Ῥδὺ] δἰβο υ865 
τι 18 ψνοτά ἰπ ςοπιγαβεηρ, τῆς βίοης 18 0168 
οἵ δε 1ν»ν νι τε σάρκιναι πλάκες οὗ 
ἴδε Βεατί. [}ἢ στ Κίηρβ νυἱῖ. ο ἷἴξ ἰβ βιδιεά 
(πλὲ Βα ϑοϊοσμοπβ Τεπρῖς ψὰ8 ἀςεάϊ- 
οαἴεά {μεβ6 ἰδ θῖεβ ννεσα [πὸ ϑοῖὶς οοπίεπιβ 
οὗ ἴδε αι. [πὸ ἴδε τδδεγηδοῖς, μοινενεσ, 
8 βεσε ἀεβοσί δεὰ ἴδε δεῖς αἰϑο οοηϊδίπεά 
στάμνος χρυσῆ ἔχονσα τὸ μάν- 
να “4 μοὶ τ οοπιδίπίηρ πλδηπᾶ,᾽" 
88 ἀϊτεοϊεὰ ἴῃ Εχοά, χνί. 33,34, Μοϑεβ 
βαϊὰ ἰοὸ Αδίοη λάβε στάμνον ὃν 
ἕνα, γβετε ἰτ ἰδ τηδβουπε; ἰπ ΑΓιβιορῇ. 
ῬΙμέ, 545, ἔετιϊπίης (ες ϑίερῃδηυβ. 8.ν.). 
ὕδυλι!ν τὸ νν88 οὗ εατίπεηννασε δηὰ υδβοὰ 
ἴον Βοϊ ἀϊπρ' ννῖπε, πβοπευ, εἰς. τὸ μάννα 
ἴῃ Ἐχοά. [" ἰβ ἴπε ἴοιτη υϑεᾶ; ἴῃ ἴῃς 
οἴμες Ῥοοὶ δῖ: καὶ ἡ ῥάβδος 
᾿Ααρὼν ἡ βλαστήσασα, 88 τεϊαιτεὰ 
ἴῃ Νυπ). χνὶϊ. σ-το, νυ ἤεδη τῆς τοάβ οὗ δε 
εἰῦεβ ννεσα ἰδ4 ἂρ Ὀείοτε ἴπε [ογὰ τὸ 
ἀειεγγαῖπε νῇο ἡνετε ἴδε Ἰερτ ἀπηδία ργίεδίβ, 
ἰδοὺ ἐβλάστησεν ἡ ῥάβδος ᾿Ααρὼν. Οἢτγ5- 
Οβίοσῃ τετηλεῖβ ἴπδὲ τῇς οοπίεηιςβ οὗ τῆς 
Ατἰῖκ ψεγε νεπεσδῦῖε δηά βἰρσηϊβοδηι πιεπῖοτ- 
1418 οὗ 1βγα εἰ 8 τεδε!]ίοσ ἢ τπς Δ 01ε8 οἵ ἴπ6 
φονεπδηῖ ἴογ ἴδε ἄγβί ννεγε Ὀγοκεῃ οἡ 20- 
οουης οὗ {πεὶγ βίη ; [ἢς τηδηπᾶ τεηϊπϊη σ᾽ 
1πεπὶ οὗἉ {πεῖς σηυγπιυτίηρς ; ἴμε τοὰ παῖ 
Ῥυάάεά οἵἉ ἰδεῖν Ἰεαίουδν οὗ Αδτοη. 
ὑπεράνω δὲ αὐτῆς χερουβεὶν 

δόξης. .“Απάονοτ ἰξ [πε Αγ] σδογυ- 
Ὀίῃα οὗ βἴοτν, ονετβῃδἀονηρ [π6 πλεσου- 
βεδλῖ" [" οὐδυτηδγαητία ρτορί δτοσγίαπι " 
(Κυ!]ᾳ.).. Αοκοτγάϊηρ το Εχοά. χχν. 18-22, 
τῆς ΟΒεγαδίπι ννεσα τὸ Ὀς ἔννο ἱπ πυπΊροσ, 
τλλάς οἵ φο]ά, οπε δὲ ες Ἂεπὰ οἵ ἴῃς ατίς, 
Ἰοοκίῃρ ἰονναγάβ οὔς δηοίδεσ, δπὰ ονεῖ- 
βῃδάονίηρ ἴδε πλέον δεαῖ ἢ {πεῖς 
νηρβ [συσκιάζοντες ἐν ταῖς πτέρνειν 
αὐτῶν ἐπὶ τοῦ ἱλαστηρίου] Τῆε Οδετυ- 
Ὀίπχ 8εεπὶ ἴὸ πᾶνε βυτῃρο ἰβεά, ἴθ ἴδπα 
τωληηεσ οὗ ἴπε Αβδυγίδηβ δηὰ Ἐργριίδῃβ, 
ἴῃε οτεδέυγεβ οὗ αοίά, 411 τῃαϊ 15. Ὀεβὲ τῇ 
ογεδείοπ, Ὁγ ἃ σοτηρί πδιίου οὗ Ἄἐχοὶ! !εποεβ 
ἰουηά ἴῃ πο βίηρ!ςε Ἴσγεδῖυσε. [π Ἐζεκίεϊ, 
ἷ. τὸ ἴεν δᾶνς ἴουγ ἔδλοεβ, οὗ ἃ τηδῃ, ἃ 
Ἰοη, δῶ οχ, δπά δὴ ελρῖε, τεργεβεπίίῃ 
τεβρεςτίνεϊν ἰπιε!]!ρεηςε, βίγεηρίῃ, βιεδά- 
[λβίπεββ, γσαρίἀϊυ. Βυὶ εὖ Πανίάβοη. Ρ. 
173 δηὰ ΟΠεσυηε β ατῖ. ἰπ Ἐπογεὶ. Βὲδί. 

δόξῃς, ἴπε ΟΠετγυδίπι ἀγα ἤεγε οδ᾽ θὰ 
“οἔ ρίοτγυ," Ριοῦδὶν Ὀεσαυβε οἱ θεῖν 
αἰίδοπεά τὸ δηά, 48 11 τνεσ, διίεπάδης 
ρου, ἴδε ρίαςς οὗ ἴπε πιδηϊ εβιδοη οἱ 
ἴδε αϊνίηε ρίοσυ. [“ΑἱβΒ Τγᾶρεν ἅἄετ 
Ἡεσε ομκεῖς, ἰῇ τνεϊοπετ ἀΐε ρσοκὶίοῃς 
απαάεηρερεπνασὶ ἰοῦ Κυηά (δᾶι᾽ 
(νν εἰβ8).) τὸ ἱλαστήριον. [π Εχοά. 
χχν. 17 Μοβεβ ἰβ ἱπβιγιοϊεὰ ἴὸ τδκε ἃ 

βοϊάεῃ οφνες [ΓΕ3] το δε Ιαϊά ρου 

τις 1ἰὰ οὗὐὁἨἁ [1ε ατῖκ, δπᾶ τπῖβ ἰμβεγυςτίοῃ 
τῆς ΟΧΧ τουιθεῖ τ ὃγ ἴδε ννογάβ ποιήσειν 
ἱλαστήριον ἐπίθεμα χρυσίου καθαροῦ. 
τις ἐς με ἐπίθεμα «αἴοπε, νἱζπουϊ δὴν 
αυαϊγίηρ δάγεςῖῖνε, νου μανα Ὀεαπ δῃ 

δάεσυδίε ἐγαπβίδ ἴοη οἵ ΓΊΒΞ9, ἴον Ὁοα 

ννοσάὰβ πηεδη “8 οὐνεγ ". Βυῖ ἐπίθεμα 
ἰδ πονεῖ εἶβα υϑεὰ ἰῃ ἴδε ΓΕΧΧ τὸ 

τταπβίδις ΤΕΣ, ΨΈΪΟΒ 8 τορι δεῖν 

(ταπϑίδιοὰ ὃν ἱλαστήριον, Αἰτπουρὰ τηϊ8 
ννογὰ ἀοεβ ποῖ ὄἼχρυεβ8 ἴπε ἰάθα οἵα πηδίεγίδὶ 
οονετίηρ. [ὈῬΠΠΟ τοῖς [ἤδη οηςε τεσηδεῖβ 
ὕροῦ 1ῆ15. ἴη δὲ Ῥγυοΐμρ'., το, ἴῃ βρεακίη, 
οὗ βγτηδοῖβ, δε βὰγβ τῆς ἵλεω εως 
ἐπ τῆς κιβωτοῦ, καλεῖ αὐτὸ 

γ- ἐϑοά ὰ Μέέ. κεν ἢ 68, 
ἧς ἐπίθεμα εἰ πῶμα όμενον 
ἐν ἱεραῖς βίβλοις ἱλαστήριον) Τῇε 
τελβοῃ οἵ 1ῃϊ5 υϑᾶρε ἰβ ἴο ῬῈ ἰουπά ἴῃ τῇς 
ἴλει τθδὶ ἴδι8. “"σονεῦ᾽" τνᾶὰβ8 βρείηκιοά 
νι ὈΙοοά οἡ ἴδε ἀδν οἵ αἰοηῃεπιεηΐῖ, δηὰ 
οᾶπιο, ἐπετείοσγθ, ἴο ὃς αββοοίδιοα νὰ τμα 
εουεγὶηρ οἵ 5ἷη. [πάερεὰ, τῆς Ηδεῦτεν 
ψοσὰ τυδίοῃ ἀεηοίεβ (ἢε τηδίετίδ] οονετίπς 
5 τπδὲ νυ ΠΙΟΒ 8 ταρυϊαῦῖν υϑεά ἴο Ἔχργεβ8 
τς σονετίης οὗ βὶπ. Ὑδε οτίρί πὶ ἐπίθεμα 
ἴδ Ὀεοᾶπιε ἃ ἱλαστήριον ἐπίθεμα πὰ 
ηδΠν ἱλαστήριον. δες Ῥεἰϊββεηδπῃ, 
Βίδεϊεἐμά. Ῥ. 121-132.) περὶ ὧν... 
έροᾳ “ οὗ ΜἘΙΟΏ να σαπηοῖ πον βρεδῖὶς 

1η ἀςιδὶ! ". ἔστιν, 48 ΟΟΤΩΠΊΟΠΙΥ ἰπ οἷα βδὶ- 
οἱ ατεεκ -9 ἔξεστι. κατὰ μέρος --οπε 
ὉγΥ οπε. Ἐχδγῃρὶθβ ίη δ εἰδιείη δᾶ ΒΊἊΘοῖκ 
(δεε εβρεοϊδιγν Ρίδιο, Τἀεαεέ. 1578, νῇεσε 
ἐς 18 ορροβεὰά ἴο ἄθροισμα). 

γν. 6το. ϑδιρηϊβολπος οἵ ἴμεβε δι- 
ταηρεπιεπῖβ. 

γεν. 6. τούτων δὲοὕτωςξκατεσ- 
κενασμένων ... “Απά δἤετ ἔδεβ8ς 
τοίηρβ πδὰ Ῥδεη τῆ ἰμτηίϑῃεά, ἰηῖο τς 
ἴοτε-ἴεης, ἱηάεςεά, τῆς ῥγίεβίβ εηίεσ ςο- 
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[νετ, 25; τελοῦντες " 7. εἰς δὲ τὴν δευτέραν ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ μόνος ὁ ἀρ- 
Ἑ ιοὰ. ᾿ . . , κω Α 
χχχ, το; χιερεὺς, οὐ χωρὶς αἵματος, ὃ προσφέρει ὑπὲρ ἑαυτοῦ καὶ τῶν τοῦ 
μεν. χνὶ. 
2,15, 34. 

Εἰδυδιν ἰπ τῇς ρετίοσηαπος οἵ {πεῖς 
βεγνίςοβ, Ῥυΐ ἱπίο τῇς ἱππὸῖ ἴπε ΗἸΡΒ 
Ῥγίεβὲ δίοπε οπος ἃ γεᾶσ ποῖ υἱΐμουϊ 
ῬΙοοά.᾽" ΤῊΙβ ἰβ τδε ραγίςυϊας δικαίωμα 
λατ. (νεῖ. 1) ἴο ΨΏΪΟΝ Πέ νυῖδῆεβ ἴο ἀΐσεςς 
δἰϊεπίίοη, (ἢς ἱπαοςςββὶὉ]6 βαοσγεάηεββ οὗ 
τῆς ἰππες Τμαπδοσ, 88 τενεαϊδὰ ἴῃ ἴδε 
οοπβίδπι ὀρεππεβδ οἵ ἴπὰ ουίετ-ἰεπὶ, τῆς 
τηγβίεσίουβ οἰοβεπεβδ οὗ ἴδε ἱππεῖ. κατ- 
εσκενασμένων ρετίεςϊ; {πε ἀτγᾶηρε- 
πιδηῖβ ψεῖα τηδάε νὴ ἃ νἱενν ἴο ἴδε 
Αδαρ βεγνίος οὔ ἴδε ἤτγβὲ Ἴσονεπδηῖ. 
διαπαντὸς, οοπεϊπυουδῖν, ορροδεά ἰὸ 
ἅπαξ. νετ.7. εἰσίασιν ρῥτεδεπὶ ἴεηβε, 
88 ἰῃ Ἡοπιεσ, Ασιβίορῃ., Ρίαιο, Χεπορῇοῃ. 
[|8 ποῖ δαϑβύ ἴο ἀείεγσσηῖπε ὑνπεῖμες (8 
Ῥτεβεηὶ ἱπιρ!ῖεβ ἴμ6 σοπίεπιρογδηεουβ 
ςοπεπυδπος οὗ {πε βεγνίςεβ γείεσσεά ἴο. 
ὙΒοΐυςκ τπΐπκθ ΒΙ εκ νεγὺ “ ππγεδβοη- 
Αὐϊε ᾿ ἴῃ σοποϊυάίπρ ἐπὶ ἰϊ ἱηνοῖνεβ ἴδδὶ 
τῆς τίς δπὰ {πε βεγνίοςβ ςοηπεςιεᾶ ψ "ἢ ἴς 
νεῖ οχίδπε; δυῖ ΒΙεεῖς αἴτεσ τεςοπβίἄεσ- 
διἴίοη, πη Ὠἰπιβοὶ τ ὑπαῦθὶς το γίε!ά ἰἢς 
Ῥοίης τὸ ““ Ἐτευπὰ ΤΒοϊμοῖκ ". Ὀανιάδοη 
βᾶυγβ, “ὙἼδς ρῥγεδεηῖ “ρὸ ἱπ᾿ ἄοεβ ποῖ 
ἰτηρὶν τπᾶῖ τῇς [νενιτςα] βεγνίος 801] 
οοπεπυεὰ ψἤεη {πΠ|ὶ8 ννὰ8 ντίτδη; πα 
τεβεηὶ ἰβ [πὶ οἱ ἴῃε τεοογὰ 'ἴπ ϑοσιρίυσε." 
με ΨΝυϊγαῖε 5πονβ ἰἴ8 ῥγείεσεηςε ὉΥῪ 

τεηδετίηρ “ ἱπιγοίραπε". Τῆε τυ βεοσβ 
το ὃς τῷδε διιπουρῇ ἴῃς τετρ!ς βεσνίοεβ 
Με γεῖ ὑρδεϊά, ἴῃς υὑϑε οὗ [με ρσγεβϑεπὶ 
ἴεπβε πεῖε δηὰ ἴῃ νν. 7, 1Ἱἱ, εἴς., ἄοεβ ποῖ 
ἰηνοῖνε δι. τὰἀφλατρείας ἐπιτε- 
λοῦντες, ποῖ, 48 αϊᾳ., "' Βλογ βοϊοτυση 
οϑῆςοϊα ςοπδυπηηδηῖςβ," ἴοσς ἔδεβε γαῖποῦ 
δεϊοηρεά το ἴπε οουτὶ οἵ ἴδε ργίεβδίβ ; πὲ 
“ Ῥεγοστηίπρ ἰδεῖς βεγνίςςβ "᾿ οἵ ἰτἰσητηΐηρ' 
δε ἰατὰρ δηά οπςηης, ἰποθῆβε; 866 
ἙΔετιβμείπι, Τὰε Τονιῤίε; 1,5 νη δέγγ, 
εἰε., Ῥ- 130-140. ἐπιτελεῖν ἰΒ υδεὰ ἴῃ 
Ἠειοᾷ, δηὰ ἰῃ Ὠἱοά. 5ὶς., δπὰ ἴπ ῬΏϊο, 
ἴοτ ἴῃς Δοςοτῃρ) ϑῃϊηρ οἵὗἉ τε! ρίουδ βεγνίοεβ 
δι [τ ἰδ ποῖ 80 υδεὰ τῇ ἴπε υχχ. 

γες. 7. εἰς δὲ τὴν δεντέραν 
ἅπαξ τοῦ ἐνιαντοῦ. .. Τῆε ἴᾶνν 
8 ίνεη ἰπ 1μεν. χνὶ., δοῖι περαῖίνεϊγ δπὰ 
Ῥοβίεινεῖγν ; περαιίνεϊν ἰῃ νεσ, 2 μὴ εἰσ- 
πορενέσθω πᾶσαν ὅμν εἰς τὸ ἅγιον 
ἐσώτερον τ. καταπετάσματοε---Ὀτοτηΐε- 
οὕουβ ΟΥ οοπίίπυουβ, ἀΔ ἐν ἐπίγαποε ψνᾺ 8 
Ἰοτἀάεη; δηᾶ ροαίεἰνεῖγ, 'ἴπ νεσ 34 ἅπαξ 
τοῦ ἐνιαντοῦ, ἐ.4., οπα δ εδοῦ Ὑδᾶσ, 
υὲξ., οἡ ἴῃς ἀδγ οὗ Αἰοπεπεηι, ἴῃς ἴςπιῖ 
οἵὗ ἴδε βενεπίῆ πιοπίὰ ἴῃς Ηρ Ῥυίεβὶ ἴ8 
ἴο ἐπίεσ. Οη τῆδιὶ ἀδὺ ἴῃς ΗἰρΏ Ῥείεδι 
ΔΒ ἴο δηίεσ ἴῆε Ἡοϊεβὲ δὲ ᾿ἰεδδὶ ἐλγίος, 
Βιβὲ ν τῇ τἰῃς ἵποθῆβο, το η Ὡ τῆς Ὀ]οοά 

οὗ ἴπε Ῥυ]]οοκ ννῃϊςἢ δἰοηβά ἴογ δίβ οντὶ 
δἰῃβ δηά ἴῃοβς οἱ πὶβ ἤουβε, ἀπά ἤπδ}ν 
ψὮἢ τῆς Ὀ]οοά οὗ τπε ροδὶ ἴοσ ἴδε δἰπβ οὗ 
{πε Ρεορίε. μόνος ὁ ἀρχιερεύς ἰπ 
ςοηίγαδὶ νν [ἢ οἱ ἱερεῖς οἵἩ νετ. 6. ΤΕΐβ 
Ῥοΐπι ἴβ αἷβο ἐπιρβαείοεά ὉγΥ ΡΏιο, δὲ 
Μορπ., Ὁ. 821 Ε., ψ πεσε δα ΒΑ Υ8 τῆδλι τς 
τηϊηρβ ἰπϑίάς τῆς ναὶ] ννεγε διάδεη ἴσότα 
ἐνεσγοης πλὴν ἑνὶ τῷ ἀρχιερεῖ, δηὰ ὉγῪ 
7οβερῆυβ (Βαϊ. μά, ν. 5, 7) εἰσήει ἅπαξ 
κατ᾽ ἐνιαντὸν μόνος. ὅ:εε 450 ἷκεν. χνὶ. 
17. Τῆε ἰἴδᾶνν νὰ8β επιρμαδβίβεὰ Ὁ δα 
ἀεδισγυςοη οὗ Ναάδὺ δηὰ Αδδι, [μεν. χ. 
:. Τῆς Ηοϊίπεεββ οἵ ἴμε Ῥγεβεῆοε δηά 
τῆς ἀϊβδουϊν οὗ δοοεββ ννᾶβ διγσίμεγ ἰἰ- 
Ἰυδιταϊοὰ δηὰ επίογοςά ὃν ἴῃς ἀειηδπὰ 
τπδλῖ βαςτίῆςς βμουὰ ορεὴ ἴῇς ψὰν οὐ 
χωρὶς αἵματος. Τηΐϊβ δίοοά ν᾽ῦᾶβ 
οἥετεά, ἑ,6.., Βρτί ΚΙ Ὦ ἴπς δηρεῦ οα 
1πε ἱλαστήριον, ἢτδι, [ῃ6 Ὀίοοά οἵ ἔπε 
ΟΔΙ]Γ το οἴεᾶπβε ἔγοτῃ ἢἰδ οὐνῃ βἰπβ, ἀπά 
τῆεη, της δίοοά οὗ τῆς μοαΐῖ ἴο δἴοπε ἴοσ 
ἴδε Ῥεορὶς᾽ Β βἰπβ. [ἑαντοῦ ἰδ τηδη 5 Εν 
υηάετ τῆς ἀΐγεςι σονετητηεηξ οὗ ὑπὲρ Δηὰ 
ἄοεβ ποῖ ἔοϊ'ονν ἔγρνημάτων. ὙΤΒῖβ τνοσὰ 
ἄοεδβ ποῖ οςοὺγ ἴῃ [νεν. χνί. ; οἡ ἴῃ οοη- 
Ὁτατυ ἴπς βισοηρεβὶ Ψψογάβ σα υδβεά, ἀνο- 
μία; ἀδικία, ὃυς ο΄ ν. 2.] 

Πεδεὲ ἴῆγες ροίπιβ, ἴδε, μάμι! οὖ ἴδε 
ἱπηροββί δ 1 οὗ ἔγες δοςεβϑ ἰὸ ἴπε Ῥγεβεπος ; 
ποῖ διαπαντὸς υὶ ἅπαξ τ. ἐνιαντοῦ; 
ποῖ οἱ ἱερεῖς ρῥτοπιίδουουῖγ, Ὀυϊ μόνος ὁ 
ἀρχιερεύς; ποῖ πεεῖγ, δὰ οὐ χωρὶς αἴμ- 
ατος. ΤΗΐδ 88 τῆς δικαίωμα λατρείας 
ψ Ὡς ἢ ςουἹὰ ποῖ ΡῈ περίεοῖεά υπάεσ ραΐη 
οἵ ἀεδίῃ. Ψν;δι ἀϊά ἰϊ δἰριι ν τοῦτο 
δηλοῦντος τ. πνεύματος. .. 
“ ἐλπὶς ἰὰε Ηοἱγ ϑρίσίς βἰρη νην, ἴπδιὶ τῆς 
ΨΆΥ ἱπῖο ἴς Ἡοῖν οἵ Ηο]εβ πα8 ποῖ γεῖ 
Ὀεεη τηδάε τηδηϊξεβε, ν᾿ 116 ἴδε ἔογε-ἴεπὶ 
[48 81}}} ὁ ρίαςε"", δηλοῦντος, {δε 
Ἡοὶν ϑρίγιε 15 νἱεννεὰ δ8 ἔπε δυΐβοτ οὗ ἴῃς 
τίτυλ] απὰ 848 πηεδηΐηρ ἴοὸ ἱεδοῖ Ὁ ἜνεγΥ 
Ῥατὶ οὗ ἰς. ψαυρῆδηῃ ςοτηρατεβ σ Ρεῖ. ἱ. 
1 δηὰ δά άβ, “ Α8 ἴδετε ΟἹΥ. γοῤίεςυ, 50 
Βεσε ΟἹΤ. νέξναΐϊ, ἴ6 δβοσίδεά ἴὸ ἐπε Ποὶν 
ϑρίτιι." τὴν τ. ἁγίων ὁδὸν “ἴδε 
ΨΆΥ τηἴ0 (πε Ἡο] εδι᾽᾿ 88 ἴῃ νἱϊ. 2. Αο- 
(ε88 ἴο ἴδε Ηοὶγ οἵ ἩΗοϊΐεβ Ῥείηρ ἴπυ8 
Ὀαιτοὰ ννὰβ δὴ ἱπεϊπηχδιίοη ἴδδὲ ἴδε ἴσὰς 
ἃςςε88 ἴο αοἄ δαὰ ποῖ γεῖ Ῥεεη ξυγηϊδπεὰ 
δηὰ τπδὲ τβετγείοσε ὑνοσβῃΐρ πὰ ἔθ! Ἰονυβ ΒΡ 
νηῖ αοά (ἐδιαῖ 15, τε! ἱρίοη) ψγεγε ποῖ γεῖ 
Ρετέεςι. [Οὐ Ὑβεορῆ, ἡ τ. ἁγίων ὁδός, 
τοντέστιν ἡ εἰς τ. οὐρανὸν εἴσοδος. 
ΜΜνεῖββ, “"ἄε εξ συπὶ Πιτηπ βομεπ 
Ἡεϊίδυπ,.1 850 Ἰοηβ 88 ἴδῃς ἰοσε-ῖεηι 
(τῆς πρώτης σκηνῆς) ὯΔ8 Δη δρροϊηϊεά 
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λαοῦ ἀγνοημάτων 8. ἐτοῦτο δηλοῦντος τοῦ Πνεύματος τοῦ ᾿Αγίου, ε ΠΕΣ 
μήπω πεφανερῶσθαι τὴν τῶν ἁγίων ὁδὸν, ἔτι τῆς πρώτης σκηνῆς . ὁ 
ἐχούσης στάσιν - ο. " ἥτις παραβολὴ εἰς τὸν καιρὸν τὸν ἐνεστηκότα, Β Αεἰε χίῇ. 
καθ᾽ ὃν] δῶρά τε καὶ θυσίαι προσφέρονται, μὴ δυνάμεναι κατὰ συν- ΘΗΝ 
είδησιν τελειῶσαι τὸν λατρεύοντα, το. ' μόνον ἐπὶ βρώμασι καὶ πό- 

μασι καὶ διαφόροις βαπτισμοῖς, καὶ 

ἱ{μεν. χί. 2; 
Ναπι. 
χὶχ. 7, 
εἰς. δικαιώμασι 2 σαρκὸς, μέχρι 

λον ἰῇ ΞΕΚΕΡ; ἣν 'π ΜΜΑΒΌ", 17, 27, 71, 73, 137, ἔ, νᾷ. 

3 δικαιωμασι ἴπ ὨΟΕΚΙ, ἢ, νῃ., 5υτρ; δικαιωματα (βίης καὶ) ἰη ΦΑΒΡ, 6, 17, 27», 
31, 73ν 137. 

Ρίδοε 48 ραγῖ οὗ ἴπῸ Ὀϊνίπα διταηρεπιεηῖβ 
ἴοσ Ψοσβῃ (ἐχούσης στάσιν 48 ἰῃ ΡῬοϊγὃ. 
ν. 5, 3) 818 βίρηίῆεβ ἴτας τπε νεσν Ργε- 
βεηῆςς οὗ Οαοὰ 15 ἱπαοοεββῖδῖε. ὙΠῈ νον 
οὐ͵εςῖ οἵὨ (δε ἀϊνϊδίοη οἵἩ τῃε ΤΑδεγηδοὶς 
ἰπίο ΝΟ σοοπβ, Δ Οὐΐοεῖ Δπηὰ δῇ ἱπῃεσ, 
ΨᾺΒ ἴο ἱτῦργεβθβ τῶεῃ ὑπ ἴπε ἴδοι τὰδι 
ἴδε νὰν οὗ δοοεββ δά ποῖ βοίυδ!ν Ῥθαη 
ἀϊδοϊοβεά (πεφανερῶσθαι). Ηξεπος ἴδε 
ΔΡρτορτσίδίθηςδδ οἵ ἴπε γτεπάϊηρ οὗ τῇς νεῖϊ 
88 ἴ86 δυτῆροὶ {πδὶ Ὀγ δε ρετγέεςϊεά τνοσὶς 
δηὰ βδςσίῆοε οὗ Οἤγίβὲ δε πενν δηὰ [ἰνίπρ 
ΨΆΥ (Χχ. 20) νγᾺ8 ορεπεά. ᾿ 
ες. 9. ἥτις παραβολὴ εἰς . . . 

“ογσ 1818 18. ἃ ραγδῦϊε ἔοσ ἴῃς ἔτσως [160] 
γεβθηῖ," ἴοσ ἴῃ Τσοπίεπιροσασυ ρετίοά. 
τ ὯΔ8 ἴογ [18 απίεοεάεπι σκηνῆς. ΤῊΪΒ 

8 ἴπε εἰπιρίςβδε οοπβισυςείοη (ΟἿ ὙνΊπεσ, 
Ῥ. 20γ). Τμδι πρεεοιοα Όγ Ρυϊσηδβίυβ 
ΝΣ Ὑκυρπαηοτς {1|.}} μον (ἃς ἕλς! οὗ 

Ὁ δεΐηρ ἃ πρώτη Αταῖε ἴσοῦα 
τῃς Ηοὶγ οἵ Ηοϊ!ς8) αν ἂ Ἔερὶς "πι18 
τ τωσαλ οδιν ἃ ἀπγβδίδὶς. εἰς τ΄ και- 
ὃν τὸν ἐναοστηκότα, “ἴογ ἴδς τἰπ|ς 
ἴπρ". [Ιἡ δε ὑδὺδ] ἀϊνίδίοη οὗὨ ἰΐπης 

ἱπίο ραϑὲ, ργεβεηῖ δῃηἁ διῖυγε, πε ργεβϑεπὶ 
νᾺ8 ἱεπηθά ὁ ἐνεστώς. Βυϊ ργεβεηῖ ἴὸ 
ψμοπι ἡ ϑένεγαὶ ἱπιεσγργαεῖεσβ γερῖγ, ΤῸ 
ἴμοϑε ᾿ἰνίηρ υπάετ ἴῃς (ἰπερείαη ἀϊβρεηβᾶ- 
ἴοη. 80 εβρεοίδιγν Π εἰ Ζϑο πὰ ΑἸ ογά. 
Βυς ΝΟΤ. ἀραρε, ἀπά εβρεοίδιν ἴπε ὑβαρα 
οὗ τ8ϊ8 Ἐρίβεϊε υνῃῖς ἢ βρεδκβ οἵ τς ΟΒγί8- 
ἴδῃ ἀϊδβρεπβδίοη 88 “ἴῃς οοπιίηρ ἀρε᾿" 
(ν]. 5), “τῆς δΐυτο ννοσ " (1ἰ. 5), ἰηάϊ- 
οδῖεβ ἴμδὲ “τὰς ργεβεης εἶτης " τησβί τεῖος 
ἴο 16 Ο.Τ' ρετίοά. Βεδβίάςεβ, ες ορροεῖ- 

. ὅση το καιρὸς σεως Ροϊηϊδ ᾿ῃ [Π6 
βᾶτωης ἀϊγεοϊίοη ; 38 4180 ἄοεβ ἴῃε οἴδυβε 
πάει καθ᾽ ἦν. εἰς ἰδ πεῖς “ ΨἰΕ τείε- 
επςς ἴο". Απά τς πηοαηίπρ ἰβ8, ἴμδι τ8ς 
ουἵες ἴεπὲ ψῃϊς ἀϊά ποῖ ἰϊδβε! ἢ ςοηπιδίη 
Αοἀ᾽β ργεβεῆος, δυΐ ταῖπεν βιοοᾶ δαττίηρ 
ΔΟΟδβΒ ἴΟ ἰϊ, νγὰ8 ἃ ραγαῦὶβ οὗ ἴῃς επεῖγα 
ἀϊδρεπβαιίοη. [ἢ οἱδες ψνογάβ, [18 Ταῦετ- 
ΠΆΓΟΙ 6 ἀιγδηρεπηθπὶ νγΔ8 ἃ βίγι κίπρ' βυτροὶ 
οὗ τε Μοβδὶς Ἔβοοπον δὶς ἢ οουἹά ποὲ 
οὗ 1861 εβεςι βρίγίυὶ ἀρρεοαοῦ δηάᾶ 
«ὐϊάϊηρς [εἰοννπρ στὰ Οι Τῇε 1,ε- 
νἱῦςΔ) δικαιώματα {πεπιβεῖνεβ, οη ἴδε 

Ετουπὰ οἵ ννβϊο 411 ἴεβα δυγαπρθσηθηῖβ 
Ρτοςεςά, ἐπρμδιςδ!ν ἀεοίατοὰ ἐπεὶ ονγα 
ἰηδάδαυδογυ. Ψνταρρεά ᾧρ ἱπ {πεπὶ ννᾶ8 
τδε τυΐὰ τδλὲ πεν οουἹά ποὶ Ὀτπρ ἴδε 
ΜΟΣΒηίρρεσ ἱπίο οάβ ργεβεῆςε. καθ᾽ 
ἣν δῶράτε... . “ἴῃ δοοοτάδπος ν8 
ΠΟ ἢ [Ρᾶτα δ] 6} ἂτε οἤεγεά βοΐ δ ρἱξβ 
ἀπά εδογίῆοεβ ἴδὶ Ἵαπηοὶ ρετγίδοϊ Ὦϊπὶ 
τπᾶὶῖ ἀοιδ (πς δβεγνίοε 48 τεραγάβ Ἴοη- 
δβεοίεπος, δείῃρ ΟἿΪΥ ογάϊπαηοεβ οὗ {πε 
βεβῆ τεβεηρ ὕροῦ τηεαῖὶβ ἀπά ἀτγίπκβ 
ἃηὰ ἀϊνειβ νψαβῃϊηρβ, ἱπιροβεὰ πὲ] 
ἃ ἵπις οἵ τεοιδοδιίοη". καθ᾽ ἣν- 
τείεισιηρ ἴο παραβολὴ; ἱξ ἴΒ ἰῃ Δοζογά- 
ἃπος νὴ [Π6 ρδιδροῖίς βίρηίοδηος οὗ 
τῆς Ταδεγηδοῖς ἀπὰ ἰτβ αγγαπρεπιθηῖβ, ἵπδὶ 
εἰδβ διὰ βδοσίβοεβς ννετε οἴϊεγεά ψνῃίοῃ 
ςουἹά οπὶν ρυζρε ἴῃς βεβῇ, ποῖ τς οου- 
βείεπος. πὶ δυνάμεναι, Ν πετ᾽Β ποῖα 
(Ρ. δοδ) 18 πιϊβίεδάϊηρ. Οὐ. 1εὈὉ᾽8. ΑΡ- 
Ῥεπάϊχ ἰο Νίποεπε δηὰ Ὀϊοκβοη᾿β Μοάσγη 
Ογεελ, Ῥ. 340. “1π ἴδέες Οσεεῖς, μή 
τεπάδά ἴο ἀϑυγρ ἴῃς ρίδοε οἵ οὐ,᾽᾿ Ἔδρεςῖ- 
Αἰὶγ ντἢ ῬΑΣ ΕΚ Ρί εδ: ΟΥ. Βίαϑββ, 255. 
κατὰ συνείδησιν τελειῶσαι 
τωδᾶτιβ, ἴο γίνε ἴο ἴδε ΨΟΓΒμίρρεῦ ἴδε 
οοπϑοίουδβηςββ ἴῃδι ἢς ἴβ ἰηινατγάϊν οἰεαπβεά 
ἴτοτὴ ἀεδίεπιεης δηά ἰβ (ΓΌΪΥ ἱπ οοπηπιυ- 
πίοη νἕτι αοά; το ὑτίπρ οοπδβοίεπος ΗπδΠν 
ἰηῖο ρεᾶςε. . 

γες. το. μόνον ἐπὶ βρώμασιν 
ον. μόνον ενίἀεπεν ἱπιγοάυοεβ ἴδ ς 
Ῥοβίεῖνε δβρεςῖ οὗ ἴδε νἱγῖας οἵ ἴῃς ““ φἱ ἢ8 
ἃ πὰ βδοσίῆοεβ,᾽" ἴῃ τηοτε οἰοβεῖν ἀεβηΐϊηρσ 
μὴ δννάμεναι κατὰ συνε ιῶσαι 
“.. ἴδε εἶδε δηὰ βδογίῆοςεβ ἂγε ποῖ 8016 
τὸ δείηρ ἴῃς ΨΟγβῃῖρρεσ ἰηίο ἃ ἤμηδὶ ζεβϑέ 
ας γεραγὰς οονϑοίδμοε, ΟὨΪΥ Βανίηρ εἴεοῖ 
80 ἴδ 85 τορατὰβ τηοδῖβ δηά ἀγίηκβ δηά 
ἀϊνετβ νναββίηρβ-- -οσάϊπδποεβ οὗ ἴπε ἤεβῃ, 
ποῖ οἵ δε οοηϑοίεηςα, ἰτηροϑεά ὑη1}} ἃ 
εἰπε οὗ τεοιβοδίοθ. Τῆς οὔδηβε οὗ 
Ῥτεροβίτίου ἔγοπὶ κατὰ το ἐπὶ πεςὰ εχοῖϊς 
πο βυγρτίβο (οὔ. Ατίβίου!ε᾽ 8 γεψαεης ομδηρα 
οὗ ρτεροβίκίοη, ε.9., Εἰλ. Νές. ἵν. 3, 26); 
δηὰ Βεῖς ἴδεγε ἰ8 ἃ βιίρῃε ἀϊβεϊποτίοη τῃ 
(δε τείεσεπος. ἐπὶ μα8 ἤβαυεηιν ἴα 
πλεδηΐηρ “ἷπ οοπηεοιίοη ἢ," “Β 
τερατὰ το ᾽ 88 ἱπ [κε χί!. 52; [οδη χίϊ. 
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κ {να ες καιροῦ διορθώσεως ἐπικείμενα. 
ἶν. 14, εἴ 

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥ͂Σ ΙΧ. 

11. ἢ Χριστὸς δὲ παραγενόμενος 
νἱ, 20, εἰ ἀρχιερεὺς τῶν μελλόντων ' ἀγαθῶν, διὰ τῆς μείζονος καὶ τελειοτέρας 
ΨΠΠΟΣ. 

1 μελλοντων ἰῃ ΑΡΚΕΚΕΡ, ἢ, νξ., Οορί,, Βαβη)., ϑυτριῖαξ ; γενομένων ἴῃ ΒὨ", ἁἃ, 
ς, ϑ.τρ ἰεχὶ, Βαΐ τῇς ἐοτπηεσ νν88 τογα Ἰἰκεῖὶγ ἴο Ῥ6 οπδηρεὰ ἱπίο πε Ἰδτίες σεδάϊπρ 
τδῃ υἱε6 υδγεᾶ. 

16; Αοΐβ χχί. 24 [866 εβρεοίδι γ οηδ]ά- 
80η᾽ 5 δχοείϊεπεὲ ἱγεδίσηεης οὐ τπϊ8 ῥτε- 
Ῥοβικίοη (ὥγεεῖ Ονανι., ῬὉ. 518) βῃονίηρ 
τπδῖ νὐῖὰ τὰς ἀδιῖνε ἴτ βρη! ῆεβ αδεοίμές 
φηῤεγῥοοίέίον, ἰ.6., γεδὲ μῤον, οἵ οἷοξε ἐο, 
δεπος δάάϊτίοη, βυρδϑεαυεηος ἀπά βυς- 
οαβϑίοῃ, ἴμθη ὁτὲ ἩΠΙΟΒ 18 οἷοβα ΌΥ 8 
88 ἃ βυρρεβιίπρ οαιιδε, δοοοπιραηϊπιεηῖ, 
ταοῖίνα, οσς οοπάϊθοη ". ἐπὶ τοῖς τ. φίλων 
ἀγαθοῖς φαιδροὶ γιγν , “ΜῈ δῖε 
ΤΠ οογ οὐ δοοοῦης οὗ ἔἢς ρτοβρεσγίυ οὗ 
ουὺς δεπ 8. ὀνομάζοι δὲ πάντα ταῦτα 
ἐπὶ ταῖς δόξαις τοῦ μεγάλον ζώον ““Ὀυΐ 
ΨΜΕΓΕ [0 γίνε 411 {πεβε τπΐηρβ πᾶπλεβ ἔγοτῃ 
ἴῃ δοοοσάδηςς 18} ἴπε ορίπίουβ οὗ ἴῃς 
δτεαῖ τιοπβίεν᾽" (Ρίδιο, Κεῤ. 493, ο).] Τῆς 
τηεληΐηρ ἴμεη ἰ8 ἔμδι ἴδε νίγιας (δυνάμεναι) 
οὗ τε ρμ'ἣβ δπά βαογίδοεβ 18 Οὔἱν ἴω 
τεϊδιίοη ἴο ἀε] επιεπῖβ οοςδβίοπεά ὈΥ εδί- 
ἴῃρ δηὰ ἀπιρκῖρ ας, οὐ περ! εςείηρ ἴδε επ)]οϊπεά 
Ῥυτγβολιίοπβ. δικαιώματα σαρκὸς 
ταν εἰϊπες δ6 οοηδιγαοά 28 ἃ ςοπτεπιρίπουβ 
ἐχοϊατηδιίίοη δρρεπάεά, οὔ ἰὲ τῆλ ὃ6 
ϑοξεηεά Ὀγ οὖσαι “το ατε". μέχρι 
καιροῦ διορθώσεως ὑβαυς δὰ 
τεπιριιβ οογσθοιοηΐβ". διόρθωσις ἰδ 
Ὁ ΤΑΔΚΙΗΡ διγαίρῃς οἵ σίρε ; υϑεὰ ὉΓῪ 
Ηἱἰρροοζαῖεβ οἵ σεδυςίηρ ἃ (τδοίαγε, ὈΥ͂ 
Ασιβίοῖς οὗ γεραϊγίηρ τοδὰβ δἀπὰ ἤουδβεβ, 
ὈῪ Ῥοϊγδίυβ οἵ ραγίπρ ἀεδιβ, οἵ εἀυοδιίοπ, 
εἴς. ἴξ πιεδῆβ, ρυκείηρ ἰὨΐπρ8 εἰρῆι, 
Ὀπηρίηρ πιδίζειβ ἱπίο ἃ βδιι βέδοϊοσυ 
βίδις, δηὰ ἰβ ἔμ18 υϑεὰ οὗἩ ἴδ ἱπιτοδυσοῃ 
οὔ τῆς πεῖν οονεηδηΐῖ, ἰπ οοηβετηδέοη οὗ 
νἱ, 8, ΝΟ ἴετπι οουἱά Ὀεϊζες ἐχρσγαβδ 
τῆϊ5 νυτίςογ᾽ Β νίενν οὗἩἨ τε οπαγαςίογίβεις οὗ 
Μεββίδηὶς {1π|68. 

γετῖ. τι. Χριστὸς δὲ παραγεν- 
όμενος.. .“Βαυὲ ΟἸτῖβε Ββανὶπρ' ατγίνεά 
8ἃ Ηἰρὰ Ῥχίεβε οὔτδε ροοά Βίηρβ ἴδ νψετα 
ἴο Ῥε, Ηε, ἀπουεῃ τε ρτεδίῖες δηὰ πιοσα 
Ῥετίεςϊ (δεγμδοὶε ποὶ πιδάβ υἷι μαπάβ, 
ἴμαῖ 18, ποῖ οὗ τπῖϊβ ογεδίίοη, ποῖ γεῖ 
ΚὨγουρὮ δΙοοὰ οἵ Πε-ροδῖβ απὰ οδίνεβ, δυῖ 
τἄγου σι δἷβ οὐνη ὈΙοοά, ἐπιεγεὰ οτος ἴον 
411 ἱπῖο ἔπε Ηοὶν οἵ Ηοἱἱεβ, πὰ οδιδίηεά 
δἴεσηδὶ σοἀεπιριίοη."" Ὑῶε πιαίη τβουρδὲ 
οὗ ἴδε νεζϑε ἰβ τπαῖ ΟΠ γίδε μ48 οδιδίπεά 
εἴσγηδὶ τοἀεσηρεοη; (6 δὲ, τδετείοτγε, 
ΒΟ ἰπσοάσοαβ ἰϊ, τεΐεγβ τὸ ἴπς ἱπδ ΠΥ 
οὗ ἴπε 1,ενϊεῖοδὶ ρὶδβ πὰ βαςτίῆςεβ τὸ 
Ῥεσίεος ἰδς ψογβῃίρρε. Τα. ρστεδῖες 
εἰβοίεηου οὗ ΟΠ γίβι᾿ Β πιϊηἰβίγυ σεβ118 ἔγοπὶ 
118 Ὀείηρ δχεγοίβεά ἴπ ἃ τῆοζς ρογίεςϊ 
1Αθεσηδοὶα δπάὰ υἱτ ἃ ἴσας βδοσίῆςε. 

παραγενόμενος, βολτοεῖγ, 485 Νυΐν. 
“. Αββίβίξῃβ᾽᾽᾿ ταῖπεσ “ βανίηρ δτγίνεά,᾽" 
88 ἱπ Μαῖῖ. ἴϊ. σὶ 111. σ΄. 13; δπὰ ᾿σεαυεην 
ἴῃ εὐδεοο ἐρῥὴ σ΄. 188. ἱχίϊ. τ ᾿Ιδού 
σοι γίνεται . . . Ηετε ἰξ [8 
ἰῃ ἘΜΕΙσοΗε οἱ ἴδε εχρεοϊδλοη δτουβεὰ 

μέχρι. ἀρχιερεὺς τῶν μελ. 
ΦἼΒῈ ρειίανε χίνεβ ἴῃς ςμδ᾽δοέ οἵ τς 
ΒΙσ ῥτίεβαν δοϊίοη. Ηρα Ῥγίεςέ, οοη- 
εεγη δα αδομέ, νεὶνπἰςέεγὶμρ᾽ 1Μ|, Ξεσμγὶηρ απὰ 
αὐῥινίηε ὃν Ηἰς νελπἰϑέγγ τὰ μέλλ. ἀγαθά. 

6 βεηϊᾶνε Πεῖε ἰδ πεδεῖὶν εαυϊνδ]επί ἴο 
τῆς δοουβδῖνε τὰ πρὸς τὸν Θεόν ἰπ ἰϊ. 
1γ" (νδυρβδη). ΦΤῆε ροοὰ {ππρβ ἴμδιὶ 
ψΕΙῈ ἴο Ὅς υηάετ τπῸ ἢενν οονεηδληῖὶ ἅτε 
βρεοϊβεά ἱπ νἱῖϊ. Σο-12 ; ἘΒΕΥ βυγραββοά 81} 
εχρεοϊλίοη, ᾿ς ΜὙΠε Ηἰρ 
Ῥχεβι᾽" οὗ ἴδε ροοὰ (πίπρβ οοπιίηρ, ἰδ ἃ 
ποίδδϊς εἰς. Ῥοββίδίν ἴὲ ἰ8β οὔἱν εαυΐν- 
ἃἰεηὶ ἴοὸ “Ηἰγῇ ΡῬηεβὶ οὔ [δὲ πεν 
οονεηδης,᾽" ἴδε οοπίεπίβ δεΐηρ υϑοὰ ἴο 
βιδηὰ ἴοσ ἴπὲὸὶ ψνμοῖς ἀϊδβρεηβαιτίοπ, Ῥυϊ 
τόσες ργοῦδὶν ἴῃς τυτίϊες ὯΔ5 ἴῃ νὶενν ἴ6 
βἰεπάες θεπεβίβ οὐίδιπ θὰ Ὁγ ἴῃς [μενϊοδὶ 
ΗἰρΏ Ρηεβί, δηὰ οοηιγαβίβ ἔβετα στ {πε 
{Π|πιϊτα δῖε φοοὰ τηεάϊδιοά Ὀν ΟἸτίβι. διὰ 
τῆς... σκηνῆς .. .οὐ ταύτης 
τῆς κτίσεως. Τῆε πιεληίηρ οἵ διὰ 
ἷπ νεσ. αἱ ἔδλνουτβ ἴπε υηδετεϊληάϊηρ οὗ ἰξ 
Βεῖα ποῖ ἴῃ ἃ ἰοοδὶ (Υ εἰββ, εἰς.) Ὀὰὲ δη 
ἰπβίσυτησπίαὶ βεηβε, “ ΌΥῪ πε οὗ". [{ 
νν8 Ὀεολυβε Ης ννὰ8 ΗἸρὮ Ργίεβε ποῖ ἰπ ἴῃς 
ελτῖδν Ὀὰὲ τε Βελνεηὶν ὑρεγηδοῖς ἰδὲ 
Ἦε ννβ δ0]6 ἴο βεουζε ἴῃεβε ρτϑαὶ τεβυϊίβ. 
Νο ἄουδι διὰ ἴῃ ἃ δἰπγας οοπηδοϊίοη ἴῃ 
ἷν. 14 ἀπά χ. 20 ἰβ υβεὰ Ἰοοδῖγ. Βαϊ τ[δὶβ 
8εῆϑβςε ἰΒ ποῖ 80 Δρρ]οϑῦ]ε βετε. ΟὨεῖβε ἰβ 
τερτεβεπίεάὰ μετὲ ἂβ τμε Ηἰρῃ Ρτίεδι 
τηϊηϊβιεσίηρ ἴῃ τῆς τ᾿ δεγηδοῖς, ποῖ ραββὶπρ 
τδγουρ ἴὸ (ΟΛ Ῥανίάθοη δπά ννεβίοοι). 
τῆς μείζονος καὶ τελ. σκηνῆς; 
τς ἰΔδεγηδοῖς ρτελίεσ δηᾶ πιοσς ρεζέεςι 
τῆδλη ἴδδῖ Εἰς ἢ Π45 Ὀεεη ἀεβογρεά ἰῃ ἐπε 
τεοεάϊηρ νεῖβεβ, δηὰ ψῃϊοῦ [458 ἰΐβεῖ 

ἢ πχεηιοπθὰ 88 ἴ8ςε βοεπε οἵ ΟὨτίβι᾿ 8 
τοϊηϊβίγυ, νἱϊ.. 2. ΤὨῖβ τ θογπδοῖὶς 15 “ποῖ 
τηδὰς νη Ββληάβ᾽" οὐ χειροποιήτου, 
8 ἰπ νεσ. 24; δαυϊναίαπι ἴο ἣν ἔπηξεν ὃ 
Κύριος οὐκ ἄνθρωπος, νἱϊ!. 2. Ουγ Ινοτά 
οδαγαδοίεγϑοά τῆς τετηρίς 48 χειροποίητον, 
Μαῖκ ιχίν. 5σ8. Βεῖηρ οὗ Βυπιδῃ πιᾶπὺ- 
ἕδλεοϊυτς, νἱϊϊ. 2, ἰξ οουἹά 6 ΟὨΪΥ 4 βυτωδοῖῖς 
ἀνε! ης ἴος αοὰ πὰ ἃ βυτιθοῖὶς νΟσβῆϊ 
ΨΆΒ ΔΡριορτίδῖε. Τῆς νοσγὰβ οὐ τα ύ- 
τῆς τῆς κτίσεως δῖε δὐάεά ἰῃ εχ- 
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σκηνῆς, οὐ χειροποιήτου, τουτέστιν, οὐ ταύτης τῆς κτίσεως, 

᾿ οὐδὲ δι᾿ αἵματος τράγων καὶ μόσχων, διὰ δὲ τοῦ ἰδίου αἵματος εἰσ- 
ἦλθεν ἐφάπαξ εἰς τὰ ἅγια, αἰωνίαν λύτρωσιν εὑράμενος. 
γὰρ τὸ αἷμα ταύρων καὶ τράγων καὶ σποδὸς δαμάλεως ῥαντίζουσα 

Ρίαπδίοω, δἰἐπουρῇ, 48 ΒΙεεῖκ τεσηαγκβ, 
ΠΟΥ δῖα σοσζίδι ΠΥ ΠΟ οἰεαγες ἴλη τὰς 
ΜΟΓάβ ἸΠΕΥ ἅτε τπηδᾶηὶ ἴο Ἔχρίδίη. ΤΕΥ 
ἃτ:ε, ἄοννενεσ, τηοτγα βἰρηϊβοδηῖ; ἴοσ [86 Ὺ 
Ῥοΐϊπε οὖοὐ (πὶ τῆς τλθεγηδοῖὶε πὶ νυ Ὡς ἢ 
ΟἸγίβε πρίπιβίεσβ ἄοεβ ποῖ Ὀείοηρ ἴο τ ϊβ 
ψοτ] δὲ 411, Βδ5 πο ρίδος δἀπιοηρ ογεδίεὰ 
τοϊηρβ δπά ἰβ ἴῃυ8 ἱπ βισικίῃρ σοπίσαβε ἴὸ 
ἴδε ἅγιον κοσμικόν οἵ νεῖ. Σ. [Ι{ πηυβέ, 
Βονρενεσ, θὲ δοκπουϊεάρεά τῃδὲὶ Εἰεϊά 
(Οὐδμηι Νογυ., Ῥ. 220) 888 δβονῃι γεᾶϑοῃ 
ίος θεϊενίηρ ἴδ ψὰ βῃουϊά (τδῃβδίε 
“ἐηρῖ οὗ οτάϊηδγυ ἐσεσίου ". “Βγ ταύτης 
1 υπάετειλπά υμίραγίὶς, φμας υμῖρο ἀϊεί- 
ἐμγ᾽"; δῃὰ κτίσις Πε Βεεβ πὸ οσοδβίοῃ ἴὸ 
ΔΚε ἴῃ δὴν οἵδε βεῆδε ἴπᾶῃ ἴδδὶ ἴῃ 
ΜΝ ὩΙΟἢ κτίζειν ἰδ ΟΟΙΏΤΠΟΠΙΪΥ ἀρρίϊεὰ τὸ ἃ 
οἷν β Εδβά. ἵν. 53) οὕ ἴο ἴδε τδϑεγηδοῖς 
861 (ἴμεν. χνὶ. 16). Ταΐβ πιελπίηρ οὗ 
ταύτης, που ρὮ ννατταπιεὰ ὃγ τὰς ΓΧΧ 
οἰιεά ὃὉγ Εἰεϊά 18, βοννενεσ, γατὲ ; δηά τῇς 
Βεῆϑε ἰ8 ἃ {{||Ὃ ἢδλί, νι βεγεδβ ἴπε οἴδεσ 
ἱπτεγρσείδεοη ἰβ 4.1} οὗ ἰρηίβοδηςο. 

Ψψεῖ. 12. οὐδὲ δι᾽ αἵματος τρά- 
Ὑων ... Νοῖ ΟΠΪΥ ΨΔ8 ἴδε ρίαοςς οὗ 
ταἰηβίγυ ἀϊβεγεηι, τε βδογίῆοε οβεγεᾶ 
αἶδο ννὰ8 ἀϊβεσεπι. “Νοῖ νους δοοά," 
οουἹά [δε ΗΙἢ Ῥείεβε τδκε 8 ἀπηυδὶ 
ἘΠΕ (νεσ. 7), θυ ἴἃ ψᾶ8 ψἱξὰ ἴτε δοοά 
οὗ ἃ οδ]ῖ ἴον Ηἰπη8ε 1 δηὰ οἵ ἃ ξε- οαῖ ἴος 
τὰς ρμεορὶε. 1π ΧΧ οὗ ἴεν. χνΐ. τῆς 
τράγος ἰ8 υἱηϊΐοττα!Υ οδ|εἃ χίμαρος Ρυϊ 
ἴῃ Αι δ᾽ 8 νεζβίοη τράγος ἰ8 με ἴῃ νεσ. 
8 ἀπά ἴῃ ϑυπηηδοῃυβ ἴῃ νν. 8 δπά 1ο. 
διὰ δὲ τοῦ ἰδίου αἵματος, “850 
ΟὨΪΥ οοὐἱά Ηδ εηίεσ Δ μ5. Α8 ἴπε 
Ετεγηδὶ ϑοη δ [48 ἃ γτρῃϊ ἴδετε ; 48 ἴδε 
Ηἰρα Ρχίεβε οὗ τηδη, Ηδς εηίεσβ ἴῃ νἱτας 
οὗ ἴδε βαοτίῆος οἵ Ηϊπ)861᾽ (νδυρῃδη). 
ἐφάπαξ, 48 ἰπ νἱϊ. 27, ἰῃ σοηίταβὲ ἴο με 
ἐνει-τοουγτίηρ Δπηυ] ἐπσϑηςε; ἀπά ρῥγε- 
Ῥασίηρ ἴῃ6 ΨΥ ἴογ ἴῃς βίδίειηεης οὗ ἴμ6 
Ἰαβεςἴδυβε, αἰωνίαν λύτρωσιν εὗὑρ- 
άμενος. ΒΕυιβεείοτά (Νεῖσ ῬΆάγγη., Ὁ. 
215) 84 Υ8 εὑράμην ἴοτ μὴν τεργεβεηΐβ 
ἃ ςοτηπιοη οοττυρτιίοη οἵ ἰδῖε στεεῖς, Ὀὰϊ 
Μ εϊτο ἢ βεςτδ ἴο ταϊπῖκ ἰπβίδησεβ οὗ ἰϊ8 οὐ- 
οὐστεῆςα ἰπ Απὶς πᾶνε Ὀεεη ἰδληηρετεᾶ 
νι. 86ε6 ΤΒοΐυοκ ἐπ ἴος.; δῃὰ Βίδδ8, 
Ο6.0., Ρ. 45. ῬιοῦΔΟΙΥ ἴδε δογίβὲ ρασιὶ- 
οἷρ!α Βδσε ὄἼχρύεβϑεδ ἴμε τεβυϊ οὗ ἴῃς δο- 
ὕοῃ οὗ ἴδε τπηδίη νεῖῦ, εἰσῆλθεν. “Βυΐ 
τ ἴ8 ροββίδς (μαὶ εἰσῆλθεν ἴ8 υδεὰ ἴο 
ἀεθοσῖρε τε ψποῖε ΗἰρΏ Ρείεβεῖγ δοῖ, 
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12. ἷχ. το; 
Αείδ χχ. 
48; Ερδ. 
ἰ. γι Οοϊ. 
141; 
Ρεΐεγ:. 
το; Αρος. 
ἧ. 5, εἴ ν, 

13. ἢ εἰ 

9. 
τὰ χ. 4; ἴεν. χνΐὶ. 14. 16; Νύχτα, χίχ. 2, 4. 

Ἰποιυάίηρ δοῖδ [6 ἐπίγαπος ἱπίο ἔδε ΠΟΙ͂ 
δ Άςς δῃὰ ἴδε βυθβοαυεπὶ οβετίπρ οἵ ἴῃ 
Ἰοοά, ἀπά ταὶ εὑράμενος ἰ5 ἔπ ἃ ρᾶτ- 

Εἰοῖρὶς οὗ ἰδεπεῖςδὶ δοιϊίοα, [Ι͂ἢ εἰϊεσ σαβα 
ἴι βῃουϊά δε ἱγαπβίδίεά ποῖ λαυΐπρ οὗ- 
εαἰπεά 45 ἴῃ ἘᾺΝ, Ὀυὲ οδέαϊκέηρ οἵ απάᾶ 
οδέαϊπεά" (Βυτίοη Μ΄ ὦ Τ., 66). [ΡΝ εἶε8 
Δοουγαῖεῖν “ες πᾶς; ρεβίθ!ς ΡῬατστίοίρί- 
αἰβαῖζ ἀγίϊοκε 08, ννᾶβ ἴῃ υπὰ τηΐξ ἀϊεβεῦ 
Εἰπρεμεη ρεβοβδῆ..] Οπ ἴδε υδς οἵ [6 
ΜιΙά. ἱἰπ ΝΙΤ. βεὲ Τπάγεσ, συ. σε ἴἰ 
οϑῃ ΟἿΪΥ τηδᾶη ἴδδι Οἤγίϑε οδιδί πὰ βα]- 
νδϊίοη ὉΥ οἤετίηρ Ηΐτηβοὶ. λύτρωσις 
ταυδῖ, ἴῃ οοῃδίβίθπου νη τπς ραββαρε, δ6 
υηδετβίοοά οὗὨ τῇς ἀεϊϊνεταπος ἔγοτα συλὲ 
ΜΟΙ σπδθ]θὰ τε νΟγβΠρρεσ ἴο επίεσ 
(οὐδ᾽ ργεβεῆςε. Ετοζὰ [8 ἤἥον 411 οἵποσ 
βρί ίῖυαὶ ὈΙεβδίηρβ. [ε ἰ8β δεε ἰοστηθὰ 
αἰωνία ἴῃ ςοηξταβὲ ἴἰο ἴδε ἀεϊνεγποα 
δοδίενεά Ὁ ἴπε 1,εντεῖοαὶ Ηἰρ Ρτίεβι, 
Ὡς Βαὰ τὸ ὃε τερελίεδ γεᾶσ ὉῪ γεᾶς. 
ΘΟ εῖβε οδιδίηθά ἃ γϑἀεπιριίοη ψΒίο ἢ νὰ 
αὐϑβοίαϊς δηὰ ἴοσ ενεῖ νδἱἱά. 

γες. :3. εἰ γὰρ τὸ αἷμα... “Εοτ 
1 τλὲ ὈΙοοά οὗ ρολὶβ απά ὧυ}}8 δπά δῃ 
Βεῖζεσ᾽ ΒΒ 8868 ϑρηημηπα τῆς υποίελη 
αὐ ν 48 τερατάβ ἴῃς οἰεδηηεθβ οὗ ἴδε 
εϑἢ, μονν πιυοἢ ταῖμες 8841} τμῈ Ὀἱοοά οὗὨ 

τῆε ΟἸγίδῖ, ψῇο τγουσῇ εἴεγηδὶ δρίσις 
οἤετεᾶ Ἡ!πηδ8ε} υυϊμους Ὀϊεπγβῃ τὸ σοάᾶ, 
οἰεδηβε γοὺσ οοηβοίεηος ἔἴτοτλ ἀεαὰ ννοσῖβ 
ἴο βεσνε ἴδε [ἰνὶηρ αοά" Το νυτίϊες ἴἢυ8 
7.8|18ε8. τπε δϑεττηδοη οὗ νεῖ. 12 {πδὲ ΌὉῪ 
οὔετίηρ Ηἰβ οὐῃ δίοοάδ ΟἨτγίβε οδιδϊηθά 
εἴεσηδὶ τεἀδετηριίοη. σποδὸς δαμάλ- 
εως, ἴδε ἰᾶνν οὗ ρυχβολιίοη ψ τῃς 
88ε8 οἵ {πε ς πυῤῥὰ ἄμωμος 18 
δίνεη ἰῃ Νυχπ). χίχ., ψἤεσε ννεὲ δηὰ (ἢς 
«δαταςιεγβιῖο ψογάβ οὗ [8 νεῖββ, σποδός, 

μος, ἁγνίζω καθαρός, 
ποσόροτα (ποι ΤΕ Ὲ ἴῃ 1 ) ἰ8 τερίδοςε 
ΌΥ ἀκάθαρτος. κεκοινωμένου ς, 
“τηδάε οοσηηοη," ἐ.5., ῥτοίαπε, Ἴεζε- 
ΤΑΟΠΪΔΙΠΥ ὑποίεαη. εῆϊθγηεηΐς τνᾶ8 οοη- 
τεδοιεὰ ὃν τουοδίηρ 4 ἀεδὰ Ὀοάν, οἵ επέει- 
ἱπρ ἰηῖο ἃ πουδε ἴῃ ΨΒΙΟΝ ἃ σοῦρθα Ν)Ά8 
Ἰγίηψ, οὐ Ἰουςίηρ ἃ Ῥοπε οἵ ἃ ἴοπῃρ; δπά 
ἴο εηίες ἴῃς ΤΑρεγηδοῖς ϑνὩ1]ς ἴπ8 ἀεπ]εά 
ΔΒ ἴο ἱποὺσ ἴΠ6 ρεπδὶν οὗ Ῥεὶπρ ουϊ ΟΠ 
ποῖὴ βγεῖ. Τὰς νδῖοσ ἴῃ νΒοὮ αν τὰς 
858εβ οὗ ἴῃς Ὀυγτηεὰ Βεῖξες νὰ 8 δβεγείοτα 
Ῥτονί ἀεὰ ἔοσ ρυγβολίίοη (ὕδωρ ῥαντισμοῦ) 
πὰ Ὀγ υβίηρ ἴξ τπε ὑνοσβῃίρρεγ νγὰ8 αραΐῃ 
τεηάετεὰ ἤὲ ἴοσ επίσδηςς ἴο ἴῃς ννοσβῃϊρ οὗ 
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τοὺς κεκοινωμένους ἁγιάζει πρὸς τὴν τῆς σαρκὸς καθαρότητα, 14. 

ἢ πόσῳ μᾶλλον τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ὃς διὰ πνεύματος αἰωνίου ἑαυ- 

νὴ; δι, τὸν προσήνεγκεν ἄμωμον τῷ Θεῷ, καθαριεῖ τὴν συνείδησιν ὑμῶν ἀπὸ 
ἵν 4, εἴ ἢν 
20; Τίι. 
{ἴ, τα; ᾿ Ῥεῖες ἱ. το, εἱ ἰἰϊ. 18, εἱ ἱν. 2: σ [οδῃ. ἱ. 7; Αρος. ἱ, 5. 

αοά, ῥαντίζουσα ξονεῖῃβ κεκοιν. δὰ 
8 ποῖ ἴο θεὲ τγαπϑίδιεὰ 88 1 ἰξ ννεῖε ἃ Ρᾶ85- 
δἶνε; 80 Νυϊρ., “ ἀβρεγβὰβ ἱπαυϊπαῖοβ 
βαποιῆςδι᾽" (ς(, Οδἰνὶπ δηά οπβεὶ). 
ἁγιάζει, ἴδε τηεαπίηρ 18 ἀεϊεττηίπεά ὈῪ 
118 υδὲ ἰῃ Νυπι. χίχ., ννδεῖο ἰΐ δἰζηὶῆεβ ἴδ Ἂς 
τετῆονδὶ οἵ ςεγεπιοηΐδὶ ἀεῆ]επιεπῖ : ἴῃς 
τδικίης ἀνὰ οὗ τπδῖ ψ Ὡς ἢ τεπάεγεὰ ἴδε 
Ῥείβοῃ “ οοταγηοη ᾿᾿ ΟΥ “ργοίλης,᾽ δπὰ 
τῆς φυα! νης Βίτη ἔοσ αζαῖῃ ννοτβῃϊρρίπα 
αοά. ΤὨίβ ἁγι εχίεηάεὰ πρὸς 
τὴν τῆς σαρκὸς καθαρότητα, 
“ἴῃ τὰς ἀγεσῦοα οἵ" (νἱ. ΕἸ ΟΣ “1 σεῖδ- 
εἰοα το" (ἰΐ. 17, ν. 1) (οΥ δνειββ). Τῆς 
βεβἢ ἰβ μετα ογρορεά ἴο “τῆ ςοηβοίδηςς "ἢ 
οὗ νεῖ. 14. ἴδ 8 οἠἱν ἴῃς ἢεἌεβθῃ δαὶ 
88 ἀεδιεὰ Ὁν διϊεηδίηρ ἴο ἴῃς ἀελά ; πὰ 
οηἷγ ἴῃς ἤεβὴ τπδὶ ννᾶβ οἰεδηβεὰ Ὀγ τῆς 
Ῥτεβοῖ θεά δρείηκιίησ. εἤίετμεπε ἀπὰ 
οἰεδηγίης ννεῖε αἰϊκεα βυτηδοϊίς. [τ νᾶ 
υἱη ἃ ννεὶ!-ἀεδηεά σεγεπιοπίδὶ [ἰπιῖς 
ἴδεθε βδοιίῆςεβ δηὰ 'τνδβιιϊηρβ ἀνδιϊεά. 
νν δι Κὶπὰ οἵ ννδῖεσγ, πο πιδιϊοσ ον τηϊχοά 
ψἢ πε ἔετ᾿ 5 ἀ8π6β, οουϊὰ τεαςἢ δηὰ γαβἢ 
ἴδε δου] 

νεῖ. 14. πόσῳ μᾶλλον τὸ αἷμα 
τοῦ Χριστοῦ. . . . ΤἼε [νενϊςδὶ 
βδογίῆςεβ πδὰ {πεῖς οοηρτυουδ εῆξεςι, τῇς 
βδοστίῆος οὗ Οἢγίβι πχυδὶ 4180 βᾶνε ἰἴϊ5 8Ρ- 
Ῥιορείδις τεβα!, Τῆς Ὀἱοοά οἢετεὰ ννᾶβ 
τοὶ οὗ 018 ἀπὰ ροδῖβ υῖ οἱ “δε 
ΟὨγβε;᾽" ἴξ ννᾶβ. ποῖ ἢ δποιμεγ᾽8 Ὀἱοοά 
(νἱσατίουβ, νεσ. 25) Ὁυϊ νἱ Ηἰἷ8 ονῃ Ης 
ἐπίετεά οὐ ργεβεῆοε. Ηἰΐβ ννᾶβ ποῖ ἃ 
δοάϊν βαογίθος Ῥαϊ διὰ πνεύματος αἰω- 
γίον. ὃς διὰ πνεύματος αἰωνίον 
... θεῷ. ὙΠηῖβ οἰδιβε ἰδ ἰπβετίεά ἴὸ 
Τυδειεν τς εβῆσδον οἵ τε δοοά οὗ Ομτῖδβε 
ἴῃ οἰεδηβίης ἴδε σοπβοίεπος. [{ ῃδὰ νἱτίυς 
1ο οἴδδηβε ἴῃς οοπβοίεηςς δεοδυδε ἰξ ψνὰ8 
ἴδε δΙοοά οὗ οπε “ΨΠοὸ [Ὠτουρῇ εἴεγπαὶ 
βρί πὶ οὔετεά Ηἰπιθε1 Ὀἱατηεῖεββ τὸ αοά"". 

ονν ἅτε ψε ἴο υῃάετειδπά διὰ πν. αἰω- 
γίον ὃ Εἰεδπὶ σοηβίάεγβ ἰξ ἃ ράγε οὶ εχ- 
τεβϑίοη τὸ ἴπαὶ οἵ νἱῖ. 16, κατὰ δύναμιν 
ωῆς ἀκαταλύτον, δηὰ ἴπαὶ ἰξ ἰ5 Πεῖε 

υβοὰ τὸ ὑγίηρ οὖἱ ἴπε ἰάεα μδὲ ΟὨγῖβὲ 
μανίης 80 εἴεγηδὶ βρίγις νὰ {Ππεγθῦν δ ]ς 
ἴο Ρεγίογπι ἴῃς νυ μοῖς νοῦ οὗ δἰοπεγεηῖ, 
ποῖ πηεσεῖν ἀγὶπρ οα ἔπε ογοβδβ Ὀυϊ ραβδίηρ 
ττουρῃ ἴπαὶ ἀεαῖμβ τὸ ργεβεπὶ Η ἰπιβεὶῇ 
Ῥεΐοτε ασοᾶ. 80 ἴοο Ὀανιάβοῃ, ΝΥ εἶδ ἀπά 
οἴδετβ. Τΐβ ἰηνοῖνεβ ἐπδὲ προσήνεγκεν 
τείετβ ποῖ ἴο ἴπ8 οζοβδ δι ἴοὸ ἴπῈ6 ἀρρεᾶζγ- 
δῆςα Ὀείοτε Οαοά, βιιβεαυεηεῖν τὸ ἰῃς 

ἄεδλίῃ. Απὰ ἴξ ἄοεβ ποῖ δοοουης ἴοσ (ἢς 
ὔθεηος οὗ ἔπε αγιίοϊθς. [τ βϑεωβ πιοῦδ 
τείενδης ἴο ἴπε ραββδᾶψε δηά τότε ἽἿοη- 
βἰδίεπι ἢ τῆς Ρ᾿ οὗ ἴδε οἴδλυδε (ἴο 
βδον τῆς ρτουπὰ οὗ ἴδε εἴἴολον οὗ τὰς 
ὈΙοοά οἵ ΘΟ τῖβι) ἴο υπάοτειδηὰ τε τννογὰβ 
88 μεν ἐδηρνν. ἢ τῆς βρίγίαδὶ πδίυσς οὗ τῆς 
βλογίπος νι ἢ γανε ἰξ εἴεγηδὶ νδιϊάϊεγ. 
11 ΠΒδά βυρετίο εῆσδου τὸ ἴδε δοοὰ οἱ 
0118 απὰ χοαῖβ δεοδυδε ἰξ ννῶβ ἢοΐ οὗ ἴδε 
βεβὴ πλεγεῖγ, δυὰς νγᾶβ ὄχργεδδῖνε οὗ τῆς 
βρίγιι. [τ 18 ἴῃς βρίγι: ρῥτγοταηριίηρ ἴῃς 
βδογίῆος ἀπά ρἰνίης ἰξ εἴἥοδον, τῆς ἴῃς 
ντίϊες βεεῖκβ τὸ ἱπάϊςδίε. Ονεῖ δραίπδι 
τῆς “ ογάϊπδποεβ οὗ τῆς ἤςβῃ ᾽"" συ Ὡϊςοὴ ταλάς 
1πε βἰδυρῃίες οὗ δηὶπηδὶβ οοταρυΐίδοτυ ἀπὰ 
ἃ τηεζε πηδίξεσ οἵ ἰεϊτίῃρ' τηδιεγίαὶ Ὀἱοοά, 
δε βεῖβ τπὶβ ΨΠΟΪν ἀϊβετεηι βαςγίῆος 
νΠΙΟΝ ννᾶ8 ῥτοπηρίεά δπὰ ἱπβρίγεὰ ὃγ 
βρίτί: αῃὰ θεϊοπρεά ψ ΒΟΥ ἴο της βρεῖς 
οὗ βρίγίτυδὶ δηὰ εἴεγπαδὶ {πίπρβ. [δῤέγέέμς 
ορροηΐϊτυς οοηάϊείοπί δηϊπιδηίυπιὶ γαξοης 
ολτζεητίυπι (νεῖ. 13, Βεηρεὶ); “" δεΖείςπηοὶ 
ἀλβ 1,εθεπβρειίηζίρ, ἱπ ἢ Κιαῆ, νοῦ 
ἄσεπι δεβεεῖς ἀπά δηρχείιτίεδεη ΟΠ γίβιυβ βἰο ἢ 
ορἕεγιε " (Κα061). [τ νὰᾶβ τῃὰ δρίπε 
υπάετ γίης ἀπά ἐχργεββϑεά ἱπ ἴπς βλοσίῆςς 
ψΕϊοΒ. ράνε ἰξ 411 [18 ροΐεπου. ϑρίγι ἰβ 
εἴεσπαὶ ἀπά Ἴδῃ δἷοπε ὃς εἰβοδοίουβ ἱπ 
εἴεσηδὶ τπίηρβ. ἑαντὸν. ΤΕ], ενϊείςδὶ 
ΗΙκχἢ Ρείεβι, 48 βίδιεὰ ἰῃ νεῖ. 25, εηϊετεὰ 
ἴτε Ποῖν ρίαος ἐν αἵματι ἀλλοτρίῳ, δυϊ 
ΟΒείβι διὰ τοῦ ἰδίον τος. ΑἾβοὸ ροδῖβ 
διὰ οαϊνεβ νεζα οὗ πο στεδῖ νβίυς, δυΐ 
Μ δὶ ΟἾγῖβε οϊεγεά ννδβ οὐ ἱπβηΐϊε ναῖυς. 
Ἵν ροϊηϊβ δες ὑγουσῆς ουὖῖ ΌῪ ἑαντόν. 
(1) Ηε οβετεά ποὶ ἃ νἱςατίουβ νἱοξίπι; 
Ὀυϊ, 45 Ρτίεδβι, οἥετεὰ πε οἷν ἵγὰς βδοσὶ- 
ἤοε, Ηἰπιβεῖ. Τβεγείοτε Ηΐβ δἱοοὰ δδά 
οἰεδηβίηρ εἴσοδον. (2) ΗςἜ οβεζεά ποῖ ἃ 
ΤΟὔδᾶρ δηίπιδὶ, Ὀυὲ τῇς πιοβὲ ργεοίουβ οὗ 
βδοιϊῆςεβ. προσήνεγκεν, ἐ-έ., οἡ ἴδε 
οἴΟββ; ἔοσ ἴδε οἴδυδε ἰβ δὴ Ἐχρἰδηδιου οἵ 
ἴδε ναῖυς οἵ τς Ὀ]οοά. “ὦν νεῖ. 28. 
ἄμωμον νἱῖδουϊ Ὀϊεπιίβα, Ρεγίεοϊ, 88 
τεφυϊγεὰ ἱπ ἴῃς [μεν σα] βαοσγίῆοςβ, Ὀαϊ 
πον Ὁ πη εἰμῖςαὶ δἰρηίβοδηοε, δπὰ 
τιεγείοσε ἴῃς δὴ εἰμῖςαὶ να] άϊεγ. 
ΤῊϊβ εχρίδίπβ πον ἴδε δοοά οἵ ΟὨτῖδι 
βῃουϊ ἃ ποῖ πιεγεῖν ἔμγηϊβῃ σεγεσηοηΐδὶ 
οἰεάπηεβδ δὰ καθαριεῖ τὴν συν- 
εἴδησιν ὑμῶν ἀπὸ νεκρῶν ἔργ- 
ων, ἃ οδατγαοίογίβδτιοη οὗ δβὶπβ βυρ εβίεά 
ΒΥ ἴδε ςοηΐῖεχι, Ψοσκβ ἔπδι ἄεῆϊε; 88 
τῆς τουσῃίηρ οὗ ἃ ἀολὰ Ὀοάν ἀεβ]εὰ τῃς 
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νεκρῶν ἔργων, εἰς τὸ λατρεύειν Θεῷ ζῶντι ; 15. " Καὶ διὰ τοῦτο δια- ο χίϊ. 24: 

θήκης καινῆς μεσίτης ἐστὶν, ὅπως θανάτου γενομένου, εἰς ἀπολύτρω- 
σιν τῶν ἐπὶ τῇ πρώτῃ διαθήκῃ παραβάσεων, τὴν ἐπαγγελίαν ᾿ 
λάβωσιν οἱ κεκλημένοι τῆς αἰωνίου κληρονομίας. 
θήκη, 16. θάνατον ἀνάγκη φέρεσθαι 

ννοσβίρρεσ. Ψογκβ ἔτοτι νυ δὶς ἃ πιδη 
τηυβὲ Ὅς οἰεληβεά Ὀείοτε πε Ἴἂῃ επηίεσ 
(οὐ ργεϑεπος. Α ρᾶυδβε πιΐρξι θὲ πιδάς 
Ῥείοτε ἔργων, ἔτοπι ἀεαά---(ποῖ Ὀοάϊεϑ Ὀυ1) 
ψοτκβ. [καθαρίζω, Ηεἰ!εηϊδες ; 8βεε ΑΠΖ. 
ϑηνδείαϊα, 374. ἴῃ οἶδ58. καθαίρω ἰδ υδεὰ, 
88 ἴῃ Ἡετοά, ἱ, 44, τὸν αὐτὸς φόνον ἐκά- 
θῃρε, ἀπὰ 2Έθο8. Ολοεῤᾷ. 72.} ΤΗΐδ 
οἰεδηβίηρ ἴβ ργερδζϑίογυ ἴὸ ἴδε νογβῃΐρ 
οὗ τῆς {νης αοάἁ εἰς τὸ λατρεύειν 
θεῷ ζῶντι. Τῆς ᾿ἰνίης αοά, ννῇο ἰδ 
Αἰ ᾿ξ, δὴ βιθῖεσ το ἰδίης οἵ ἀεδίῃ ἰπ Ηἰ8 
ΨΟΥΒῃίρρεῖβ. ᾿εδῖῃ τηοσδὶ δηὰ ρΒγδίοβὶ 
᾿ϑηποὶ οχίϑι ἰῃ Ηἰ8 φίξβεῆςο, λατρεύ- 
εἰν, “δὰ βεινϊεπάυτη, ἱπ Ρεγρεΐυμπι, 
τηοάο δεδεϊββίπιο εἰ νεγεὲ βδοεγάοίδι! " 
(Βεηξεὶ). 

Ψψεῖ. 15. καὶ διὰ τοῦτο, “ Απά ου 
τῇϊβ δοοουηῖ,᾽" μαι ἰ8 ἴο βαυ, Ὀεοᾶυδε, ἃ8 
βίδιεὰ ἴῃ νεσ. σ4, ΟἸγίβι'β Ὀἱοοά οἰεδηδεβ 
τῆς οοπδβοίεπος ἔγοπὶ ἀεδὰ υνοσκβ δηὰ ἴπυ8 
Β:8 πηεῃ τὸ ἄγανν πεᾶτίο ἀοά,διαθήκης 
καινῆς μεσίτης ἐστίν, “Ηε ἰδ 
ταεάϊαϊος οἱ ἃ πὲνν οονεπδηῖ. ὙΤδε οἷά 
οονεηδηῖ νη βαοσιἤςεβ ψ Ὡς ἢ σου ]ὰ ΟὨΪῪ 
εἰδᾶπβε ἴδ βἜβἢ δἱοννεὰ ϑίῃβ ἴο δοουγηυ- 
ἰαῖς. Βυϊ ΟὨγίϑβε, ἃ5 δῦονε βιδιεά, ορίδϊποὰ 
οἰελπβίηρ ἔἴτοπὶ δἰηβ, δηά 80 ἰδιά τῆς 
αββοητίδὶ ἰουπάδιίοη οὗ ἃ πὸνν οονεηδηῖ, 
νἱϊ. 12. ὅπως θανάτον γενομένον 
κνν δ δαῖ ἃ ἀδαῃ πλνίηρ ἰΔκεη ρίδοε ἕο 
ἀεϊνεγᾶπος ἔτοτη ἴῃς ἰγα πβϑρτεββίοπβ [ςοπ]- 
ταϊτεε] υπᾶάες ἴτε ὅτϑὶ σονεπδης, ἴποβα 
Ψ)Ὸ πᾶνε ὕξεη οδιεὰ ταῖρι τεοεῖνε ἴῃς 
Ῥτιοτηϊβεά εἴεγπδὶ ἱπῃπογίίδπος "0. Ενδη 
ὑπάες ἴδε οἱὰ σονεηδηὶ [8 ἱππεγίίδηςα 
Βαά Ῥδεὴ ργοπιϊβεά. Α ροβρεῖ μδά βεεη 
Ρτεδομεὰ ἴο {πεπὶ, ἂπὰ ἴμεν μδά ὕβεῃ 
Ἰηνϊτεά, ἱν. 2. Οοά Ρεὶπρ ἀυτίηρ ἴπδὶ 
Ῥετίοά τε οονεπαπὶ αοά οὗ τῆς ρεορίε, 
1818. ἰηνοίνεά εἴεγηδὶ σζοοά. Βυϊ υὑπὲ] 
τοῖν ἰγα πϑρτεβϑίοῃβ ἵνεσε διοπεά ἔοσ ἴπῈῪ 
οουἹὰ ποῖ τεοεὶνς ἔπε ἱπῃετίίδηςθ. Τῆς 
βϑογίῆοεβθ υηάδς ἔπε οἷά σονεηδπὶ οουϊὰ 
ποϊ δίοης ἴοσ βίῃ, ἱπεγείοτε ἃ πεν οονε- 
πδηῖ νἱῖι ἃ ἀεδτι ννὩϊοἢ οουἹά Δίοπε ννὰ8 
ΠΕΟΟΒΒΑΤΥ; ἰπ οτάεσ τῆδι βυςἢ ἃ ἀθδιῃ 
Βανίηρ ἴᾶκεη ρίδοε απὰ ἐπεὶ 8ὲπ8 Ὀεὶῃρ 
τεταονοὰ {πεν πιϊρῃς τεοεῖνε Π] ΒΙτιεπὲ οὗ 
τῆς ργοπιῖϑε. Τῆε τγεϊγοβρεοῖῖνε τείεγεηος 
οἵ τῆς ἀεατῃ οἵ ΟἸγίβε ἰ8 μετα δ γπθά; 48 
ἴῃ χί. 40 ἰξ ἰβ βιαϊεά ἔπδὲ νυἱέπουϊ υ8, 
ἰ.4., πους τῆς ΟὨγίβείαπ ἀϊδβρεπβαίοη, 
ἴδε ΟΟΥ. θεϊϊενετβ οουἹὰ ποῖ Ὀς Ρετίεςιεά, 

Αςῖϑ χίϊὶ. 
; οπι. 

ἴ. 25. εἴ 
δ[1 
161... 

ὅπου γὰρ δια- ὁ "Ρεῖα 
μῇ ἢ. τ8. 

τοῦ διαθεμένου" 17. ἢ δια- Ρὁκι, ἵΐ, 
15. 

Τῆς ννογάβ οἱ κεκλημένοι, δετείογε, 
ἱποίυάε ποῖ οἷν ἴδε Ἡεῦτγεννβ δά άγεββοὰ 
Ὀυΐ 411 ννῆο μὰ ᾿ινεά ὑπάεγ τἴπῈ ΟΟΥΤ. 
ἀιορεηβαίίοη. ἀπολύτρωσιν... 
παραβάσεων, ἴῃς ρεπιᾶνε ἰ8 οὗἩἉ τῆς 
οδήεοι ἔγοπι Ὡς ἢ γτεἀεπιηρείοη ἰ8 δοβίενεά, 
ἃπὰ ἐπὶ ἰ8 Βοδγοεῖγ ““δραίηβι " 88 ἱπ 
ψδυρῆδη, ὃυϊ γαῖμοσ “ ἰπ τῆς ἴτας οὗ," 48 
ἴῃ ἰχ. 26, ΡΆΪ]. ἱ. 3. 

Ννει. 16. ὅπον γὰρ διαθήκη... 
Τῆε πιελπίπρ οὗ ἔπεβε ᾿νογάβ 15 ἀουδίδι. 
ἴπ τᾶς ΓΧΧ διαθήκη οοουτθ ἀδοιξ 280 
εἶπλεβ απὰ ἰῃ 411 Ὀθυξ ἔουγ ἱπβίδποεβ ἰσϑῃ8- 

Ἰδῖεβ ΓΤ 3, οονεπᾶπι. [πῃ οἰδβεῖςα! πὰ 

Ἡεϊϊεηίδῆς Οτεεκ, δμοόννανοσ, ἰδ ἰ8β δε 
ςοπιπιοῦ ννοσά ἔοσ “"ὙὙ1}} " οὐ “ τεβιδι θην" 
(5εε εβρεοίδιν Τα πο ἀμῤλρ μὲ Ῥαῤγτὶ, 
Οτεηξε!! δηὰ Ηυσυμηι, Ῥαγῖ 1., τος, εἰς., 
ψὭετα ἴῃς πογπηιδὶ πιεδηίηρ οὗ ἴδε νογά 
ΔΡρεᾶσζβ αἷβο ἔτοπὶ ἴῃς ὑδε οὗ ἀδιάθετος 
ἴοσ “ ἱπιεβίδιε " δπηά μεταδιατίθεσθαι ἔοι 
“0 δἰζεῦ ἃ νη]}"). Αοοογάϊηρ!Υ ἴξ Βᾶ5 
δεεῃ βιιρροθαὰ ὃγ βενεζαὶ ἱπιεγργείεγβ ἐπδὶ 
ἴ(δς ντίζεσ, ἰακίηρ δάναπιαρε οἵ τῇς 
ἄουθβ!ε πηεδηίηρ οἵ διαθήκη, δὲ τμΐ8 ροΐπε 
ἰπισοάυοεϑ ἂῃ ἀγρμτηεηῖ ννϊοἢ ἀρρ ε8 ἴὸ 
ἴτ ἴῃ ἴδε βεῆδε οὗ “" 1" οὐ “ ταδί πιθηῖ,᾽" 
Ῥυὶ ποῖ ἰῃ ἴῃς βεῆβε οὗ “""οονεπαηξ"; 88 
ΜΠ πε βαϊά, “νυν εῖε ἃ τεβιδιηεπίλγυ ἀϊ8- 

ἰΐομ οὗὨ ΡῬγορεγίγ ἰ8 τηδάς, [Ὠἷ8 φοπιθβ 
ἱπῖο ἔοσγος οὐἱὺ οὐ ἴδε ἀξοεᾶβε οἵ τῇς 
ἰεϑίαῖοσ ". θάνατον ἀνάγκη φέρ- 
εσθαι τοῦ διαθεμένον ““ἰϊ ἰδ 
ὨδΟαββασυ ἴπδὲ τῃε ἀδδίῃ οὗ δἰπὶ ψῆο 
πχδάε ἴῃς ἀϊδροδίτίοη ὃὈς δἀάδυςοά᾽". Οἡ 
τῆς νοῦν σοπιηιοη οπιίβδίοη οὗ ἴδε οορυϊα 
ἰπ ἴδ τηϊγτά δἰπρυΐας ἰηάϊςαινε δες Βυῖι- 
τηδῃῃ, Ρ. 136. φέρεσθαι, ““περεδβ6 αϑὲ 
αγεννὶ ἰεϑιϊτηοπία ἄς τηογίε εϑίδίοτίβ " 
(δνεϊδιεἰη). Εοῦ ρδββαρεβ ἊβϑιδὈ] βμΐπρ 
ϊ8 υδὲ 848 ἃ ἴεγπὶ οὗ ἴῃς οουτγίβ ἔος ἴῃς 
τοἀυςείοη οὗ ενϊάεηςο, εἴς., 5εε Εἰείὰ ἐη 
ος. ἀῃὰ εβρεοίδιυ Αρρίδη, δὲ Βεϊϊ. Οἱοΐ!. 

ἰἰ, 143, διαθῆκαι δὲ τοῦ Καίσαρος ὄὥὄφθη- 
σαν φερόμεναι. (8εε 4180 ΕἸδπετ ἐπ ἰοο.) 
φέρειν ἴδ ἈΡΡΆΓαΠΟν ἔνε υϑοά ἴοσ “το 
τερίβιογ" ἴῃ πε ον. Ῥαῤγνὲ, Ῥατ᾿Ὶ]., 244. 
ὙΠ τεάδβοη οὗ [18 πεοεβϑίευ 18 ρίνθη ἴῃ 
νεγ. 17. διαθήκη γὰρ ἐπὶ νεκροῖς 
βεβαίὰ “6. "ἴογ ἃ ἰεϑίδιηδηϊ ἴ6 οὗ 
οτος ἱὮ τείεγεπος ἴὸ ἀεδὰ ρεορῖθ, βίπος 
ἰτ ἰδ ἤδνεῖ οὗ ΔηΥ ἔοσος ννῆεη τῃς ἰεβίδίος 
ἰδ αἰϊνε", Οπ (δΐ8 ἰηϊετρτεϊδιίοα. τδα 
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θήκη γὰρ ἐπὶ νεκροῖς βεβαία, ἐπεὶ μή ποτεὶ ἰσχύει ὅτε ζῇ ὁ 
διαθέμενος. 

4 Εχοά. σται. 
Χχίν. 5,6; 
εν. χνὶ. 
14,15, 18. 

18. ὅθεν οὐδ᾽ 

19. ᾿λαληθείσης γὰρ πάσης ἐντολῆς κατὰ νόμον 2 ὑπὸ 

Μωύσέως παντὶ τῷ λαῷ, λαβὼν τὸ αἷμα τῶν μόσχων καὶ τράγων, 
μετὰ ὕδατος καὶ ἐρίου κοκκίνου καὶ ὑσσώπου, αὐτό τε τὸ βιβλίον 

ἡ πρώτη χωρὶς αἵματος ἐγκεκαίνι- 

Δ μη ποτε ΟΑΌΞΕΚΕΡ ; μη τοτε "Ὁ". 
30Τ.Ε. ἴπ 43." ἰπβεγῖ τί, τ ΘΟ Οθ"ς. 

ψογάβ τᾶ ἴπδῖ Ὀείογε ἴῆς ἱωμεηίίαπος, 
ΔιΙυάεὰ το ἰῃ νεζ. 15, οουἹά Ὀεσογης ἴδε 
Ῥοβδβαββίοῃ οὗ ἴῆοβε ἴὸ ννβοπιὶ ἰξ δά Ὀεεῃ 
Ῥτοπηϊδεά, ΟὨγίδὲ τηυβὲ ἀΐε. Ηε 18 τῆυ8 
τερτεβοπιεά 48 ἃ ἰεβίδίογ. Τῆς {ΠΠπϑιγατίοη 
ποτὰ ἴδε ρεπεγαὶ ἴᾶνν τεϊδιῖπρ τὸ νν1}18. οὕ 
τεϑίδτμθπὶβ Ἔεχίεπάβ οηΐν ἴο ἴῇς οπε ροίπι 
ἴμαι ΟὨγίβι᾽Β ρεορίβ σου!ά ἱπμετὶς ομΪν οα 
οοηάϊτίοπ οὗ ΟἾγιβι 8 ἀδδίῃ. Τῆς γέαρον 
οὗ ΟΠ χίβτ᾽ β ἀβδτῃ τεοεῖναβ πὸ {Πυβίγατίοη. 
Ηε ἀϊὰ ποῖ ἄϊε πηθγεῖὶν ἴο πιᾶίκα γοοπῇ ἴοσ 
τῆς Βεῖγ. ΤὨς οΟδ]εςιοπ5 ἴο τῃϊ8 ἱπίεγρσε- 
ἰδείοη γε (χ) τς οοπβίδης Βιδ᾽ἰςαὶ ὑβᾶψε 
ὃν ψἢΐς ἢ, γῇ οὴς ἀουδιῆι! ἐχοερύοη ἴῃ 
Οδίϊ. 1... κη βίδηδβ οσ “"" οονεηδηϊ,᾽" 
ποῖ ἴογ “11. Οἡ τῆϊ8 ροΐηϊ 8ες τῆς 
βίοηρ βίδίθπηεηι οὗ Ηδιςῆ, Εςθαγς ἐπ 
Βἰδὶ. Ογεελ, Ρ. 48. “ὍΒετς οδὴ θὰ πι|ς 
ἄουδι ἴπας τῆς ᾿νογτὰά πιῦδὲ θὲ ἱπναγίδοὶΥ 
τάκεη ἰῃ 18 βεῆβε οἵ "" σονεπαπτ᾽" ἰῃ [ῃς 
ΝΤ., ἀπά εβρεςοίδι!ν ἱπ ἃ Ὀοοῖς ΨὨΪΟἢ 18 80 
ἰχαρτερηαῖεὰ ἢ ἴπς ἰδηρυᾶρε οἵὗἨ ἰῃς 
ΠΧ δ8 ἴδε Ὄρίβες τὸ τε Ηεῦτεν᾽᾽". 
(8) Ηἰἴβ δγρυτιεηὶ τερϑζάϊης οονεηδπίβ 
τερεῖνεβ πὸ πεὶρ ἔἴτοῦχ υδαρὲθ δι ἢ 
Οδίδίπ ἴῃ Τοηπεοῦοπ νἱἢ τεβιδτηεηῖβ 
ΜΏΙΟὮ ἅτε ποῖ ςονεηδηῖβ. ΤῊς ἕλοι τπδὶ 
οι οουἹά Ὀ6 δροκεη οὗ ὑπάεσ ἴδε βδπὶς 
Ὡδπὶς βῆοννδ ἴπδὶ ἴπεῪ ᾿νεσε τεϊδιεὰ ἴῃ 
ΒΟΠΊΕ ΨΑΥ; δυΐ Ρτγεβιπηδθὶν ἴπς ντίτος 
διδά ἴῃ νῖενν [πίηρβ δηὰ πσὲ τηεγεῖν ᾿νογάϑ. 
Τὸ δάδυςςε ἔπε ἴδοι ἴμαὶ ἴῃ ἴτε οᾶβε οὗ 
Ψ15 τε ἀεδῖῃ οὗἨ ἴτε ἰεβίδίοσ ἰβ {86 
οοηάιτίοη οὗ να! άϊεν, 8, οὗ οουζβα, πῸ 
Ῥτοοῖ δὲ 811 ται ἃ ἀεί ἰ8β πεοεββασυ ἴὸ 
τηᾶκε ἃ ᾿ονεπδηΐ νδὶά. (3) Τῆς αὔρυ- 
Τηδηϊ οἱ νεῖ. 18 ἰβ ἀεβίσογεά ἰξ να 
υπάετβιδαπά νν. 16, 17 οἵὗἁ ν»1118 ; ἕοσ ἰπ (Ὠϊ8 

. νεῖΒα ἰξ ἰ8Β τῆς ἢτβὲ Ἴοονεπᾶπὶ ἰμδὶ ἰ8 
τείειτεά ἴο. 

Βυὶ ἰδ ἱἐ ροββῖδιε το τεϊδίπ τς τπηεδηΐπρ 
“ρονεηδηῖ᾽" } ΔΝ εβίοοίῖι, ΕἊεηάδ!!}, Ηδιςῇ, 
Μουϊίοῃ ἀπ Ὀμμεῖο ταῖηκ ἴε ἰδ Ῥοθείδῖρ: 
Το βυρροζὶ ἢίβ τριυπ,θηῖ, ργονίηρ ἴδε 
δός θΝν, δὲ ΟΠ γίβι 8 ἀκταῖς ἧς νυτίῖτοσ 
δάδυοεβ ἴὩς ρεπογὰὶ ἰαθν ἴδε ες 0 
τηᾶκεβ ἃ οονεπδηΐ ἀοεδ 80 δὲ ἴπε ὄἌχρεῆβε 
οὔ ἴδ. ΨνΠδι 8 πιελης Ὀεοοπλςεδ ρῥἰδίη ἱπῃ 
τῆς σϑιἢ νεζβς, ἴοσ ἰῃ τῆς οονεηδηῖ ἵδεῖα 
Αἰϊυάδεά το, [με ςονεηδηξης ρεορὶς ννετα 
τερεϊνεά ἱπίο οονεηδηΐς τπγου ἀεδίῃ, 

Ὑμδὶ οονεπδηϊ ΟἿ Ὀεοδίης ναὶὰ ἐπὶ 
νεκροῖς ονεῖ ἴῃς ἀελά Ὀοάϊεβ οἵ ἴπε νἱο- 
εἰτὴβ βἰαίῃ 88 τεργεβεητίηρ ἴῃς Ρεορίς. 
ννμδίῖενες [18 βυυ δε τυ οπάτυ ἀδδίῃ τλῪ 
δᾶνε πιεδηῖ, ᾿ξ ννᾶβ μδοϑϑαῦν ἴο ἴδε τγδῦ- 
Βοαιίοη οὗ ἴπε οονεπαηῖς. Τῆς βδογίθοςβ 
ΤΩΔΥ Ὦδνε Ὀεεη εχρίδίοσυ, ἱπάϊοδιίηρ τπδὲ 
411 οἷά ἀεδὶβ δηά οὐϊραςῖοηβ νγεγε οδη- 
οεἰϊεὰ δπὰ τὶ πε οονεπδηίΐεσβ επίεγεά 
ἰπῖο τπ|8 σονεπδηὶ 88 οἰδεδη δηὰ πεῖν θη ; 
οζ ἴΠΕῈῪ πΊΔῪ δᾶνε πιεδηὶ {π4ἰ ἴῃς ἴδτη8 οὗ 
τὴς οονεπᾶπὶ ὑνεῦε ἱπηγηυ δῖε; οἵ (ἢδι 
τῆς ρεορὶς ἀϊεὰ ἴο τε ραβὲ ἀπά Ὀεζᾶσης 
Ὑ ΠΟΙ {πε ρεορὶς οἵ ἀοά. [τ Δτγ οᾶϑα 
τε ἃ νιοςπιβ ψεσε πδοἼββᾶσγυ, δηὰ 
ντπουι ἰΠεπὶ, χωρὶς αἵματος, ἴτε οονεη- 
δηὶ ΨψᾺ8 ἠοῖ ἰηδυρυταῖεά οἵ ταιϊδεά, 
ατελὶ ΙΝ Ἢ 8485 Ὀδεη ἄγοντι οἡ [18 Ρ48- 
βᾶξε Ὁγ Ὦτ. τυ} ἰη Ηἷ8 Βίοοά Οουεη- 
απέ, ἰπ ψἈϊοἢ Βε βῆοννβ ἴῃς υπίνεγβα εν οὗ 
τῆδι ἔογτῃ οἵ οοτηραςῖ δηὰ ἴΠε βἰψηϊἤσδηος 
οὗ τῆς Ὀϊοοά. ε τὶς οἵ ἱπιεγομδηρίης 
Ὀοοὰ οτ ἰαβίηρ ομα δηοίμεγ᾽ β δἱοοά, ἰη- 
ἀϊςαίεβ ἴπαὶ τς ἵψὸ δῖα Ὀουπὰ ἴῃ οπα 
πὶ δηὰ τηῦβὲ 6 411 ἰπ 411 ἴο οπε δη- 
οἴμες. Οη ἴδε ψΒοῖς, τη ϊ8 ἱπιεγργεϊδιίοη 
͵8 ἴο δε ῥτγείεσγεὰ. Οετγίδίηϊυ ἰξ οοπηδοῖβ 
τους δεῖϊες ἢ δὲ ἰοίονθ. Εος 
μανίης βῆονῃ ἰδὲ Ὀν ἀεδὰ νἱςεἶτλ8 41] 
ςονεηδηῖβ ἅτε ται δε, τς τυτίες ργοοεθάβ 
ὅθεν οὐδ᾽ ἡ πρώτη χωρὶς αἵμ- 
ατος ἐνκεκαίνισται, “᾿ὙὨεταΐοτα 
ποῖ Ἔνδὴ ἴδε ἤγϑὶ," ---ὶπουρῃ ἱπιρετίεος 
δηὰ τεπῃρογατυ--- 88 ἱηδυριγαῖεά 1Ὡ- 
οὐκ Ὀοοά," }.4., ννῖδουιϊ ἀεα τῆ. [ΤἘε ρεῖ- 
ες Βεῖα 88 εἰβενβεῖε ἰῃ Ηεῦτενβ ἰ5 
βολζοεῖὶν ἀϊβεϊπρυίϊϑῃδοιε τόσα ἴῃς δοτγίβι.) 
Ῥιοοῦ [δὲ 1818 β'᾽ διετιεηὶ γεψδγάϊηρ ἴῃς 
Βτδῖ οονεηᾶπί ἰβ οογσγεοῖ ἣς ἐοσε νι ρίνεβ 
ἰπ νν. 19-20. 
γεγο. λαληθείσης γὰρπάσης 

ἐντολῆς... .. “Ἔοτ Ψψ ἤδη οπεν μὰ 
Κεὴ ἴο ἴδε Ρδορὶς δνοσυ ΟΟΠΙΠΊΔΏ. 

βρέ οὗ τε ἰανν," 118 Ὀεῖπς ἴῃς πεεά- 
1] ῥα! πλίπαγυ, δὶ ἴδε ἴς τηΐσῃι 
οἰεασὶν υπάετεοιαηὰ ἰἢς Οὐ σαϊτίοηβ ἔδον 
δδδβυπιοά οὐ δηϊεγίης ἴπ6 οονεηδηΐῖ, δα 
τδεη τοοῖς τε Ὀἱοοά οὗ πε οαῖνεβ ἀπὰ τπε 
δοαῖδβ, εἰς. ἴῃ Εχοά. χχίν. 3 δ, ἢ δο- 
οουης ἰ8 ρίνεη οὗ ἴδε ἱπαυρσυταιίοη οὗ ἴῃς 
δτϑὶ οονεηδπί. Τὸ πὶ παιγαῦνε σεγίδίη 
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καὶ πάντα τὸν λαὸν ἐρράντισε, 20. "λέγων, “Τοῦτο τὸ αἷμα τῆςτ χοάς 
διαθήκης ἧς ἐνετείλατο πρὸς ὑμᾶς ὁ Θεός“ 21. "καὶ τὴν σκηνὴν δὲ Μαι" 

χχνὶ. 28. 
καὶ πάντα τὰ σκεύη τῆς λειτουργίας τῷ αἵματι ὁμοίως ἐρράντισε. 22: Εχοά. 
"καὶ σχεδὸν ἐν αἵματι πάντα καθαρίζεται κατὰ τὸν νόμον, καὶ χωρὶς 

δἀάϊτίοηβ οὗ πο ἱπιροτίδποε ἃγε ἤεῖε τηδάδβ. 
Ιπ Εχοάυβ πο πηεῃιίοη ἰ8 πιδάε οὗ ροδίδ, 
ΟἿΪΥ οὗ μοσχάρια. (ϑεε ΜΝ εβίοοιί οῃ 
1818 ἀϊδοτεραπον.) Ῥτοῦδῦϊγν τπἰ8 δἀἀϊοπ 
ἰδ ἄμε ἴο Δῃ δοῆο οἵ νν. 12,13. Μγαΐεν, 
ΨὨΪΟἢ ννᾶ8 δάάεδά το τε Ὀ]οοά ἴο ργενεηῖ 
οοδριυ]αϊίοπ οὐ ροβϑίΥῪ 848 ἃ βδυτηδοὶ οἵ 
οἰεληδίης ; ρ. ]ο. χίχκ. 34:1 |ο. ν. 6) 
δοαγίφσέ τσοοἱ, κόκκινος, 50 εὖ ἴοτπὶ 
κόκκος “τε ρταὶπ οσ Ῥείσυ οὗ ἴῃς ἐΐδα 
εορεΐψεγα "" ἴῃ ἀγείηρς (ο΄. Ικεν. χίν. 4) 
δηάτῃς ἀγοϑοῤ οἵ υυἱἱὰ τηδτηογατα οἡ ννἰς ἢ 
τῆς ΨΟΟΪ νν88 τἰεὰ, ατε 11 δάδεά 48 8880- 
οἰδλιεά ἢ βδογίῆοε ἴῃ φεπεῖαῖ, δηά 811 
οοπηεοῖςεὰ νυἱεὰ τῆς ὈΙοοά ἀπά τε βργίπ- 
Ἰπᾳ. ἐράντισεν Ππεῖε [Δ|κε8 16 ρίδος οὗ 
ἴδε κατεσκέδασε οἵ Εχοάυδδηά ἴῃς δοοη 
18 ποῖ οοηδηςά το ἴπε Ῥεορίε 88 ἴῃ (δα 
οτὶρίηδὶ πατταῖνε θυ ἱποϊυάεβ αὐτὸ τὸ 
βιβλίον, τς Ὀοοκ 1861, [δι ἰδ, ἐνεῃ 
ἴδε Ῥοοκ ἰπ ψ μοῦ Μοθεβ μδά υυτίττεῃ 
ἴδε ψογάβ οὗ τῆς 1νοτὰ, πε ἰεσπιβ οὗ ἴῃς 
οονεπδηῖ, Εἰ  ίηρ οοππεςίεά νὴ {πε 
ςονεηδηῖὶ Ὀογα {πε τηδτῖ οἵ δἱοοά, οἵ ἀεδιῃ, 
Αμρδίη, ἴῃ νεῖ. 20, ἱπβιελὰ οἵ ἴῃς ἰδοὺ οἵ 
ἴῶε ΧΧ, νοῦ [πε ταν τεπάθσθ {πε 
Ἡεῦτεν ννὲ βᾶνε τοῦτο τὸ αἷμα κιτιλ., 
ἃ Ῥοββίδ!ς εοδο οὗ οὖς 1,οτγὰ Β ψνογάβ ἴῃ 
ἰπϑύτυηρ ἴπῈ πεν οονεηδπῖ, απ ἱπβίεδ 
οὗ διέθετο οἱ Ἐχοά. χχίν. 8 ννε ἢᾶνε ἐνε- 
τείλατο ςοττεϑροηάϊης ννἱἢ ἔπε ἐντολή οὗἁ 
νεσ. 10. 

γε. 2σ. καὶ τὴν σκηνὴν δὲ.... 
“Απὰά ἢς αἶβο ἴῃ {κε τωᾶπησσ βργὶπκίοά 
στ τῆς δΙοοά τῆς ταδεγηδοῖε δηὰ 411 τῆς 
ἰπβίγυπιεηῖβ οὗ ἴῃς βεγνίοε ". Τῆε (Δ ετ- 
πδοῖς, βοννενεσ, νν88 ποῖ γεῖ εγεςίςά ἤδη 
τῆς ἰκοίο τοὶ ννᾺ8 τες ΕΠΕΣΘΟΣ 
8 τμδῖ ἃ βυδϑεαυεηῖ ᾿πουρἢ Κίη- 
ἀτεὰ ττδηβδοίίοη ἰβ γεξεγγεὰ ἰο ; ἀπά ςοίους 
15 φίνεη ἴο [Π18 βδυρροδίοη ὃν ἴδε βερᾶγα- 
του οὗ πὶβ νεῖβαὲ ἴτοῃ νεζ. το. Βυὶ 
δραίηβε ἰξ ἰδ τῇς γίίοῖς ἰπ τῷ τι, 
“τῆς ὈΙοοάᾶ,᾽᾿ Δρρδγεην {πε Ὁ] ἀε- 
Βηεά ἰῃ νν. το δηὰ 20; δἰ που ρἢ ἰξ ἰβ [δὲ 

16 ἴῃς νντίτεῦ τδν ἤᾶνε πιεᾶπὶ “ἴῃς 
Ἰοοά᾽ ννϑιοἢ ἐογηγεά μαζὶ οὗ ἴπε τηδδῃ8 

οἵ βεσνίοδα. Νειιμπει ψνὰ8 ἰξ ὃν Μοβεβ δυῖ 
ὈΥ Αδοη ἴδε ἱδθεγπδοῖς δηὰ ἴῆε αἰϊδσ 
ΨΕΙῈ Βργπκιεὰ τ ὈΙοοά δηά 8ο οἰεδπβεά 
οὐ ἴδε ἄδλγ οὗ Αἰοπεηεῆι. με ἢτγθι 
εγεοϊςὰ ἧ σ᾽ καὶ πάντα τὰ σκεύη 
αὐτῆς ψετῖε δποϊηιεά υἷε οἱ! (Εχοά. χὶ. 
9) θυϊ [οβερῇυβ τεοοσάβ ἃ ἰσδδιοη ἴμδι ἴὲ 

ΝΟΙ,. ἵν. 

χχίχ. 36; 
μεν. νἱϊ. 
15,10, εἴ 

χνὶ. 14. ἘΊΜαν. χνι. τὶ. 

ν 8 Τοηδεογαίϊεδ ποῖ ΟἹ ὑἱἢ οἱ Ὀυς 
4180 υνἱῖ Ὀ]Ϊοοά (452. 1. δ, 6). [1 866 πὶ8 
ἴμδὲ τῆς δυῖμπος δάοριβ {8 τγαάικίοη, ἀπά 
δβογίδεβ ἴο Μοβαεβ δὲ ἴῃς οτἱρίπαὶ οοηβεοσζα- 
οη οὗ τῃε ἰδθεγηδοῖς ἴμε οἱεδηβὶπρ γἰϊεβ 
Ψ ὮΙ αἢεγνναγάβ νεῖε ΔπηΌΔΠν ρετ- 
οστηεὰ Ὁγν Αδγοη οἡ ἴτε ἀἄδυ οἵ Αἴοπε- 
ταεηῖ. 

νεῖ. 22ϑ. καὶ σχεδὸν ἐν αἵματι 
πάντα... “Απά οπε πΠΙΑΥ δἰπιοβὶ ΒΔ Ὺ 
ἴθι δοοογάϊηρ ἴοὸ ἴδε ἴανν 411 τίη ρβ ἃσε 
οἰεαηϑεά νυν Ὀοοά, δηὰ τἱίπους Ὀϊοοά- 
δμβεδάϊπρ ἰ8 πὸ τεγηϊβδίοη ". σχεδὸν 
αὐυλι1ῆεβ τἴπε ψΠΟ]ε οἴδυδε ἀπᾶ ποῖ οηἱΐν 
πάντα. ΔΝ Πεῖδετ ἰξ 4φυΔ118 ε8 ΒοΙἢ οἰαυδβεδβ, 
ἃ58 ΒΙεεῖκ, ϑνεῖββ δπὰ οἴδβεσβ βυρροβε, ἰβ 
τόσα ἀουδιί!. Ψγεβίοοις δηά [εἰ ζβοῦ 
οοπῆπε ἰΐβ τείεσεηςε ἴο ἴῃς ἢσγδὶὲ οἴδιιβε. 
ἐν αἵματι "“Ὑἱ Ὀἱοοά" τῃῈ υδυ8] 
ἰπϑισυπηεηῖαὶ ἐν. πάντα, 411 (δίπρβ, 
ἐβρθοίδ!γ, οὗἨ οοῦγϑε, ἴποβε ἴδὶ ᾿νεσα 
υδεὰ ἰῃ Οοὐ᾽β Ῥοσβδὶρ οὐ ὕγουζῆι ἱπῖο 
Ηἰβ τἀθεγηδοῖθ. ναῖε ννᾶ8 υδεά ἔοσ 
οἰεαπβίηρ ἔτοπὶ ςεγίδίῃ ροϊ]υξίοπβ. κατὰ 
τὸννόμον, ἰξ τννλ8 ποῖ ΟἿΪῪ ἃ οοπίσίνα πος 
οἵ πιδῃ Ὀυϊ πε ἰανν οἵ αοὐ ψ ΒΟ εἐπαοιοᾶ 
ἴπδιὶ οἱεδηβίης πιυδὲ 6 Ὁγ Ὀϊοοά. καὶ 
χωρὶς αἱματεκχυσίας, “᾿Ὑνἰϊδουῖ 
Ὀϊ]οοά-ϑπεάδάϊηρ," ἃ ψογὰ ψῆϊομ. οσουτδ 
ΟἿΪΥ δεῖς ἴῃ ΒΙΌ]. ατεεκ. ϑὲεε ϑίἊερῃ- 
λυ ς.Ὁ. [Ιῃ 4}1} τῆς ἱπβίδῃςεβ οἰϊεὰ ἴῃ 
ϑίερμδηβ ἰς τηεδῃ8 ἴπε βῃεάαάϊπηρ οὗ Ὀοοά. 
Βεηάλδι!, ἰπεη, ἰδ αυΐϊϊε τψτοηρ ἴῃ πιδίη- 
τδίηίηρ (αἴτεσ ΤΒοΐυοι δἀπὰ Ὡς ΜΝ εῖἴῖε) 
τδδὲ τ τηεᾶπβ, ποῖ ἴδε βῃοδάίϊηρ δῖ [6 
ουϊρουσίηρ οἵ πε δοοά αἱ ἴδε ἰοοί οἵ [πε 
αἰϊατ. ““ἼΠε εββεπεῖαὶ ἰάεα διίδοπεὰ ἴο 
ἴῆς οης δοὶ ννὰβ8 ἀεδισυςιίοη οἵ 116, οὐ 
τῆς οἵδε: ἀενοιίοη οὗ {πε 34π|ε [{{ε ἴο αοά. 
Ηεποε τς ἰΥρίοδὶ βἰρπίβοδηςς οὗ [πε ἔνο 
ἃοῖβ ΨΆ8 4150 αυἱΐε ἀϊδείηςι ; ουϊρουγίηρ 
οὗ δἱοοά ἰγρίδεὰ ἴῃ ἕλοι, ποῖ ρδγυβίοδί 
ἄεδιῖῃ, Ὀυς βρίγυδὶ ταδτιγτάοπη Ὁγ ἴδε 
ϑυσγεηάες οἱ ἃ ᾿ἰνίηρ ν1}} τὸ αοὰ ἰπῃ 
εγέεοϊ οδεάϊδεηος ᾿ὄνεθ ὑπίο ἀεδιμ᾽". 
εἰ88 ἰβ. δίγιςΕἶγ δοουγαῖς ἴῃ ἢ γεπηδεκ, 

“αἷμ. Καπη οὔπε εἴης [οκαῖε Νάδεσγρε- 
δθτωτωυηρ ηἰοδε ἀϊε Αὐδρίεβδαης ἀεβ 
ΒΙυῖε8Β ἃπὶ ΑἸΐασε Ῥεζείςβπεη". Τῆς 
ενϊάεπος 18 δισηϊβῃεά ὃν ΒΙεεκ. τΤῇε 
ννογάβ, 17 ποῖ βυαρρεθιεά ὃν, ἱπενίεδοὶν 
δα ους ἐραῤ μάνα ἐις ΧΧΥῚ. 
28) τοῦτο στιν τὸ α μον τῆς 
διαθήκης τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυννόμενον 

22 
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αἱματεκχυσίας οὐ γίνεται ἄφεσις. 23. ᾿Ανάγκη οὖν τὰ μὲν ὑπο- 
δείγματα τῶν ἐν τοῖς οὐρανοῖς τούτοις καθαρίζεσθαι - αὐτὰ δὲ τὰ 

α νῖϊ. 25; ἕ , , τ 5. :, ἐπουράνια κρείττοσι θυσίαις παρὰ ταύτας. 24. “ οὐ γὰρ εἰς χειρο- 

ΠΝ ποίητα ἅγια εἰσῆλθεν ὁ Χριστὸς,; ἀντίτυπα τῶν ἀληθινῶν, ἀλλ᾽ εἰς 
᾿αὐτὸν τὸν οὐρανὸν, νῦν ἐμφανισθῆναι τῷ προσώπῳ τοῦ Θεοῦ ὑπὲρ 

1ῸὦΤΕ. ΘΟ ΚΕΚΕΡ; οἵα. ο ἢ ΑΘ Ὦ “, 17, 71, 118. 

εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. ΟἸελπδίης νγᾶ8 
τεαυϊγεά οἵ δνετγιπίπς οοππεοῖεά ἢ 
οὐδ ννογβῃΐρ, Ὀεοαυβε ἰξ ννα8 βιδίηεά 
τὔγουρσῃ οοπίδος ἢ τε. Απά δαὶ 
τη18 βίδί πὶ ννᾶβ ζυς 8 ἱπηρ!οἁ ἐπ τς δε 
οἔἄφεσις. [τ 18 ΌῪ τεπχίβδίοη οἵ 58ἰπ τῃ8 
βίδίῃ ἰ8β τεπιονεὰ. Απηὰ δοςογάϊπρ ἴο τῃς 
ξτελι ἰᾶνν οὗ ἴμεν. χνὶϊ, τι, [18 ταπιιββίοη 
ννᾶ8 δἰιδἱπεὰ ὃν τῆς βῃεἊάάϊης οἵ δοοά τὸ 

αἷμα ἀντὶ ψυχῆς ἐξιλάσεται. 
σις 15 υϑεά Δδροβοίυϊεϊ Υ οοἱν ἤεγε δηὰ 

ἴῃ Μαζῖκ {ϊϊ. 29; εἰβεύῆετζε ἰτ ἰ8 υϑεὰ ψἱτἢ 
ἁμαρτιῶν οἵ παραπτωμάτων. ἴπ [κε 
ἦν. τ ἰϊ βίχηϊῆεβ “τείεδϑβε""". 

γν. 23-28. ΤὨς περεβϑίτν οὗ οἰεαπβίης 
τῆς Πεᾶνεη!ν βαποῖυαγυ πὰ τῆς εἰϊοίεπον 
δηὰ ἤπα! ιν οἵ ΟὨτίβι᾽ 8 οπε βδογίῆςε. 

νες. 223. ἀνάγκη οὖν τὰ μὲν 
ὑποδείγματα... “[ἴ νν28 Ποραβδᾶγυ, 
τιεγείογς, ἴθδὲ τῇς οορίεβ ἰηάεεὰ οἵ πε 
πεδνθηΐν τΐπρ8 Ὀς οἰεαπβεά υνἱτἢ τ 86, 
δυῖ πε Πεανβηϊεβ ἐΠπεπηβεῖνεϑ νυ Ὀεῖτεῦ 
βϑογίβοςβ τἤδπ τπ68ε." ἀνάγκη οὖν, 
τῆς οὖν σαττίεβ ἴὸ ἰΐϊβ σοπβθαυεπος νεῖ. 
22; δπά τῆς πεορεββὶευ ἃγίϑεβ ἔγοπὶ ἴῃς 
ἱπ]υποιίοη οὗἩ τῇς ἰᾶνν ἴδεσε πιεπείοπεά. 
τὰ μὲν ὑποδ. ἰδε μὲν. .. δὲ 5ῃον 
ἔπαι τῇς βεοοπὰ οἴδυϑε ἰβ ἰπαὶ το ννῃϊςἢ 
δἰϊοπίοι ἰ8 τὸ δε ρίνεη, ἴπε ἤγβι οἴδυβε 
ἰπιτοάδυςίηρ ᾿Ξ. ὙΠ βιίδιθπγεπὶ 8 αἰπιοϑὶ 
εαυϊναϊεηΐ ἴο “ΑΒ ἰξ νγᾶ8 πδοεββδῦυ ... 
80 ἰἴ ννᾶβ ποοδββαγυ". .. Τῆς ὑποδείγ. 
ἅτε ἴῃς τ θεγῆδοὶς δηὰ [18 ἔχγηιβῃίηρβ, ἱπ 
Δοοογάδηος υἱτ νἱῖϊ!. 5; νης 8βες. τὸ ὕὑ- 
τοις, υἱς., τῆς τπΐηρβ πιεπεϊοηςὰ ἰπ νετ. 
19. αὐτὰ δὲ τὰ ἐπονράνια. [{{τῃε 
σορίεβ ψγεσε οἰεδηβεά Ὀν πιδίεγίδὶ τἰῖεβ, 
τολ 68. θεῖπρ βριγίϊυλιὶ ἀπά εἴεγηαὶ Ἷδῃ 
ΟὨΪΥ ὃ οἰεαπροά, Ὁ ννῆδὲ ἴ8 ϑβρί γί] ἀπά 
εἴεγπαι, οὶΛὺἡ νεῖ 14. κρείττοσιν 
θυσίαις, ἴῃς ρἷυτγα!Β ἰ8 βιρρεδίεά ὉΥῪ 
τούτοις, Δηὰ ϑιδιςβ δΔῃ δρβίγαος ἰπέδεγεηοα. 
Βαϊ ἀο τῇς “ Βεοδνεπ ῖςε8᾽᾽᾿ πες οἰςδπβίηρ ὃ 
Βτυοε 8ᾶυ8, “1 ργείεσ ἴο τηδκε πο διϊζεηρὶ 
ἴο δϑδίρτι ἃ ἱμεοίορ' οδἹ τηεδηΐηρ ἴο ἴῃς 
ννοσάβ, 1 ψουϊὰ ταῖμεγ τάκ ἢ 6πὶ 
πιο! ί]ε το τὶν πιϊηᾶ Ὁν ἐπὶ πκίπρ οἵ τῆς 
βίοτυ ἀπά πόποι δοογυΐηρ ὄονεη ἴο Βεάνεη 
ΌΥ ἴδε επίγαπος ἔπαγε οἵ “τῆς [81 οὗ 
αοά᾽. 1 Ὀεϊϊενε πεῖς ἰ8 πιογα οἵ Ροβίγυ 
τπδη οὗἩ ᾿πεοίορυ ἱπ τῆς ννογάϑ. Εογ τῆε 
νντίτος 8 ἃ ροδῖ 88 ννεῖ] 88 ἃ ἱπεοϊορίδη, 

ἃπά οη τῃϊ8 δοοουηῖ, ἐπεοϊορίοα! ρεάδηϊβ, 
Βονόνο ἰοαγηθὰ, οδη παόνεῖ βυςοςεὰ ἰπ 
ἰπεεγργειίηρ βδιβγδοιογ ἐπῖβ ἐρίϑε!ε "᾿. 
Βυὲ τε ἰ8 βοδγοεῖυ ρογπιβϑίδίς τὸ εχοϊυὰς 
αἵ τὴϊ8 ροίης οὗ τῆς δὐυΐποτ᾽β δερυπιεπὶ 
τῆς τπεοϊογίςα! ἱπέεσοηος (παῖ ἰῇ βοῦλε 
86η56 Δηὰ ἰῃ βοζῃε γεϊδιίίοη τῆς πεανεη εβ 
παρά οἰελπβίηρ. ΤὍῇα εἌγίῃ]ν ἰδδεγπδεῖς, 
8ἃ8 ἀοὐ᾽β ἀννε!ἶηρ, ταῖρης πᾶνε Ὀεξεῃ 
ΔῈΡΙ το δε πα!ονεά ὃν Ηἰβ ργεϑεποα 
δηά το πεεὰ πο οἰεδηβίης, Ὀυς θείης 4180 
Ηἰβ πιεεϊϊπρ-ρίδος υυἱτῆ τεη ἰξ τοαυϊγοά 
ἴο ὃε οἰεδηβεά. Απὰ 80 ουὖἦῦ δεᾶνεηίὶν 
τεϊδλιίοηβ νυν αοά, ἀπὰ 411 ψβεγεντἢ 
νε δεεκ ἴο ἀρργοδοὴ Ηἰπι, πεεὰ οἶϑαπϑε- 
ἰηξ. [π τ-ῃεπιβεῖνεβ [Βίπρβ πεάνεηϊγ πεεὰ 
ὯΟ οἰδαπδίηρ, ὃδυῖ 848 επιεγεά ὕροῦ ὉΥ 
βίη! τηε ἴμεν περὰ ἱϊ. Ους εἴετπιδὶ 
τεϊδτίοηβ νυν Οοά τεφυῖγε ρυγ βοδιίοη. 

νεῖ. 24. οὐ γὰρ εἰς χειροποίη- 
τα... ... ἵηε οοππερςιίοη, ἱηάϊςαϊτεὰ ὈΥῪ 
γὰρ, 8.“ 1 βὰγ αὐτὰ τὰ ἐπουράνια, γον ι΄τἱ 
ἰβ ποῖ ἰηῖο ἃ Βοῖν ρίδος οοπϑβιγιςιεά ὈῪ 
τοῦ ἴῃδλι ΟἸγίϑὲ [458 επίεγεά, Ὀυϊ ἱπῖο 
Βεάνεη ἰϊϑεῖ", Οἰδοῖβ ῥγείεσ ἴο Ἴοη- 
περὶ τῃϊ58 νεγϑε ἢ κρείττοσιν θυσίαις. 
“Βειῖε βδογίῆςεβ " ψεῖε πεεάςεά, ἴοι 
τοὶ ἱπῖο, εἰς. Ὑῆε Πυπηδηὶν Τοπειτυςιεά 
τἀθαγπδοῖε, θεὶπρ πιδάς δῆεὶ ἴπε ἀϊνίπε 
Ρδιίεγῃ, νἱῖϊ. 5, ἰβ πεῖεὲ οδ᾽ιεὰ ἀντί- 
τνπα τῶν ἀληθινῶν. Αοςοοτγάϊηρ 
ἴο νἱϊ, 5. ἃ τύπος οἵ τῆς Βελνεπὶν γεδὶ ἐτἰ68 
"88 δῆονῃ ἴο Μοβεβ, πᾶ ναὶ ἢε οοη- 
βίγυοϊεά ἔτοπι ἴῃς τηοάεὶ ννᾶβ δη ἀντί- 
τνπον, δηβινετίης ἴο ἴπε ἴγρε. Βυϊ 88 
δατε υϑεὰ τ τῶν ἀληθ., ἀντίτυπα (ἰπ 
ἀρτεεπιεης ννἱτἢ ἄγια) πιυϑὲ τηεᾶπ ψμδὶ 
γα υδΆ 1 βρεᾶκ οἵ 48 ἃ ἴγρες, ἴπαῖ νῃιο ἢ 
οΟτγεβροηᾶβ ἰοὸ δπά ργεῆρυγεβ. [π ἴδε 
ΟἿΪΥ Οἴπει ἱπβίδπος οὗ 118 οσουσγεηςς, 
τ Ῥεῖ. {1 2Σ, ἴξ δ48 ἴῃ σοηνεσγβε τηεδηΐηρ, 
τῆς τε! τ οὐἨ Ῥαρείβπλ νυ ἢ σοτγεβροπάβ 
ἴο ογ ἰβ ἴῃς δηκίγρε οἵ πε ἀείυγε. ΤΒε 
ἀντίτνπα δτε ςοηπιταβιεά νἱῖν αὐτὸν 
τὸν οὐρανόν, πεάνεη ἰ(ϑε!Γ [αὐτὸν ἴῃ 
οοηίγαβὶ ἴο ἔπε πιετε ᾿ἰκεηθβδ ΟΓ ΟΟΡΥ] 
με υἱείπιαῖϊς τεαδὶῖγ, τῇς ργεβεῆος οἱ 
βρίγίταδὶ δηὰ εἴεγπαὶ ταΐηρθ. “" Οοε πὶ 
ἱπ φυοά ΟΠ τίβιαβ ἰπρταββυθ εβὶ, πο δδὶ 
ἴρϑαπι οοαϊαπι ογτελίυτη φυοάσυπαυς διεεῖς, 
β8εὰ εϑὶ σοεϊυπ) ἰη 4αυὸ Πεῦβ εδὶ εἰϊαπὶ 
ᾳυδπάο οοεἴαπι οτοδίυπι πυ}] πὶ εβῖ, ἱρβα 
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ἡμῶν 25. “οὐδ᾽ ἵνα πολλάκις προσφέρῃ ἑαυτὸν, ὥσπερ ὁ ἀρχιερεὺς ν γε. 0 
εἰσέρχεται εἰς τὰ ἅγια κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἐν αἵματι ἀλλοτρίῳ 26. “ ἐπεὶ χαχ. το: 

ἔδει αὐτὸν πολλάκις παθεῖν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου - νῦν] δὲ ἅπαξ ., 
εν. χνὶ 

ΟΥ. χ. Η Β .Σ 
ἐπὶ συντελείᾳ τῶν αἰώνων, εἰς ἀθέτησιν ἁμαρτίας," διὰ τῆς θυσίας πὶ ἜΡΒ. 

1 «τὸ; σα]. 
ἱν. ς. 

᾿γυνι ἰπ ΦΑΟΡ, 37,39, 47, 73; γυν ἰη ΕΚ. 

3ΤΕ, ΟΌΞΕΚΙ,; ἰπβογὶ τῆς ἢ ΜΑΡ, 17, 73. 

αἰοτία ἀϊνίπα᾽᾿ (5εδ. ϑομπιάς ἰη Ὁ εἰ- 
ἰΖβδοῦ). νῦν ἐμφανισθῆναι . .. 
“ον ἴο ρρέασ ορεηΐν Ῥείογε τῆς ἕδος 
οὗ αοάὐ ἰπ οὖε Ὀεδδι". γῦν “πον, 
δῆτε Ηἰβ οοπηρίεἰθὰ ννοσς οἡ εἀγίῃ, δηὰ 
88 Ὠδ ῥγεβεηῖ οοηῃτίηυουβ ἔππούοη; ἴῃ 
οοπίγαϑι Ὀοΐῃ ἴο ἴδε ραβὲ τγηϊηἰβιγίςθ, ἴῃ 
νηοῦ ἕδος ἴο ἕλος Τοοπιπιυπίομ τνᾶ8 ἱπι- 
Ῥοββίδίε, ἀηά ἴο Ομ είβε᾽Β γθᾶρ, ςς ἴο 
τπεπ, νεῖ, 28. ἐμφανισθῆναι τ. 
προσώπῳ τ. θεοῦ. Τῆε τηεληίϊπα 
οἵ ἐμφανίζω ἰ8 τηοδὶ οἰεαι δδεεη ἔτοπὶ 
βοῇ ραββᾶβεβ 248 Εχοά. χχχίϊὶ. 18, 0. 
χὶν, 2:. [πὶ ἴδε ραββίνε ἰξ τηθδπβ “τὸ 
δε πιαπίξεδβι," “τὸ ἄρρεᾶσ ορεηΐῃ ᾿᾿ οἵ 
4“ οἰ εασῖν," “ἴο 8ῆον, οπε᾽Β 86] 7," 5 ἰῃ 
Μαι: χχνὶϊ. 53 οἵ τῆς Ὀοάϊεβ οὗἩ τε βδίπίβ, 
ἐνεφανίσθησαν πολλοῖς. Τῆς ἱπῆηϊτίνε 
ἰ8 ἴὰς ἱπδηϊεῖνε οὗἩἨ ἀεδίρηεά τεβυϊὲ σοπὶ- 
τῶοῦ ἱπ ΝΙΤ., 88 ἰπ οἰδβδίςβ, Ἄβρεοίδ!!ν 
δεῖ νετθβ οἵ τηοιίοη, ς΄. Μδῖ. ἰΐ. 2, χί. 8, 
εἴς. Ἴδα δογίβϑι τᾶν ἤεσε ὃς υϑεὰ τὸ ἄε- 
ποῖς παῖ “τῆς πιδηϊξεδιδίοη οὐ ΟἸτίβι, ἴῃ 
ψνἤοτλ ὨυπιδηϊςΥ ἰδ Βποννῃ ἰπ ἰ(8 ρεγίεοϊ 
ἰάοαὶ Ῥεΐοτε τῇς ἕδος οἵ αοά ἰβ "οης δεῖ 
ἂὲ οποε᾿"; δυῖϊ 118 ἰ8Β ἀουδίθ!. Τῆς 
ἴοτος οἵ ἐμφαν. ἴ8 βιτεηψίπεηεὰ 5.}}} πιογα 
Ὄν (δε εἴηρδαιῖίς τ. πὶ τ. θεοῦ. 
ἴῃ πὲ βασι! βαποϊυδγυ τῆς ἰᾶνν ννᾶ8 τὸ 
πρόσωπόν μον οὐκ ὀφθήσεται (Εχοά. 
χχχὶ!. 23) Ὁ ἐν νεφέλῃ 

τῆε ῥγεβεηῖ ράββᾶσε ἴπε 'νογάβ ἃγε ποῖ ἴῃς 
Ἰοοβε Ὄχργεδβίοη οὗ ἴδε οτάϊ ψΜοτῖ- 
ϑδίρρεγ Ὀὰὲ ἀγα πηδᾶηΐ ἴο Ῥὲ ἴᾶκεη [Πογα ν. 
Απά τε ἱπιεητίομδιν ἐπιρμδεῖς ομγαοῖες 
οὔ τε ᾿ποῖς ρἤγαβε ἰ8 Ῥεδί ἀοοουηϊεά ἔοσ 
ὃν τῆς ἴδοι ἴδδι ἴπε ἀλγκηςεβθ ἀπά οἱουδβ 
οἵ ἱποεῆβὲ ἰῆ (ῃἢς οἷά βαποίυδιυ ψεγε 
ταξᾶηϊ 88 το το νεῖ! ἴῃς ἀπινογιίπεβδ 
οἵ τῇς ρὑγίεδι τοῦ αοὰ 48 ἴπε ρίογυ οἵ 
αοά ἔτοπι με ργίεβι. Νον ΟὨγίϑβε δρ- 

δείοτε αοά ἕδος ἴο ἔλοε νἱ πὸ 
τηϊεσνεηίηρ οἰουά. Ρετγίεοι ἔα] ουνβὶρ ἰ8 
δἰιδϊποά Ὁγ Ηἰ5β ρεγίεςξ ἀπά βιδίηϊεββ οὔξες 
πε οὗ Ηἰπιβε. ΑἹΙ ἰ8 οἱεαγ Ὀεσνεεη αοά 
δηά τλῆ. Εὸ2γ ἰξ ἰβ ὑπὲρ ἡμῶν ““ἰοΓ 
8 Ηε επίοτβ {18 ργεβεῆος δηὰ ἐεϊϊον- 
δὲρ; ποῖ ἰπδὲ Ης δίοπε πᾶν Ἂπ͵ου ἰϊ, 

Ῥυϊ τμᾶὶ ννεὲ πιᾶν επίεσ ἱπίο ἴῃς τεβὲ δπὰ 
δἰεβδεάπεβ πδὶ Ης μᾶ8 ψνοῃ ἴογ υ8. 

Ψψεῖ. 25. οὐδ᾽ ἵνα πολλάκις. .... 
“Νοτ γεῖ [ἀϊὰ Ηε επίες 1η] ἐπ ογάες ἴὸ 
οὔδει Ηἰπιβεῖ τ τερεαιεάϊν,᾽᾿ τπδὶ ἰ8, Ης ἀϊά 
ποῖ δηΐεσ ἴῃ ἴογ ἃ ὑγίεζ βίδυ ἔτοπι υνῃίοῃ 
Ἧε ννᾶβ ἴο τεϊυγῃ ἴὸ τεῆονν ἘΠ18 βδοζίῆος. 
ὙΝ εβίοοις Βοιἀβ δὲ τπε “ οἤδετίηρ " οοτ- 
τεβροηᾶς τ τῆς οετίης οἵὁἨ [ἢ νἱοτίηι 
ἀροη ἴδε αἰϊᾶσ, ποὲ νὰ ἴτε Ὀτησίηρ οὗ 
ἴῃς δΙοοά ἱπίο τς ἔβοῖν οὗ Ἠοϊϊεβ. Ἧς 
τείεγβ ἴὸ νεῖ. 4 ἑαντὸν προσήνεγκεν, ἴο 
νοεῖ. 28, δηὰ δίβο ἰο χ. 1ο, διαίσην 
ΥΥ εἰβ8 ἀπά οἴβετβ. Βαϊ π ἰχ. 7 προσφέρει 
ἀϊδιϊποῖ τείετβ ἴο τῇς Ὀγιπρίηρ ἰπ ἀπά 
Δρρίϊἰοαϊίοη οὗ ἴτε Ὀἱοοά ἰῃ εὐ Ἡοὶγν οἵ 

Οἰΐεβ, δηὰ τῇς Ἴοπιεχὶ οὗἩ ἴῃς ρῥγεϑεηὶ 
Ῥάββαρε βθεῖδ ἀεοίἀεαν τὸ πιακε ἴοτ ἴῃς 
βᾶτης ἱπιογργεϊδιίοη. ΤὩς βεάυεπος οἵ ἴδε 
ἵνα εἰλιιδε δῆες εἰσῆλθεν; [πε Δηδίορυ 
ΡῬτγεβεηϊεά ἰπ τε οἶδυδε ὑηᾶεν ὥσπερ ; ἀπὰ 
ἴπε οοπβοαύδηος βιδιεά υπάετ ἐπεὶ (νεῖ. 26) 
411 οοπιρίπε ἰῃ βανοιυσίηρ τΠΐἰ8 τηεδπίηρ. 
Τῆε Ηἰρῃ Ῥείεβι δηΐοτβ ἴς Ἡοἱ εβὲ ἀππὺ- 
αἰϊγ, Ῥὰϊ ΟὨτγίβι᾽Β επιετίησ ἱπ ψψᾶ8. οἵ 
Ἀποῖμει Κίηά, ποῖ τεαφυϊτίηρ τερετ τίου. 
Τε τεάβοῃ ἴοσ ἴδε τεϊϊογαϊςά οπιεσίηρ ἴῃ 
οὗ τῆς Ηἰρῃ Ρείεβε, 48 ννε]] δ τῇς ὶ- 
ΠῚ οὗ τὸ, ἰ8 ρίνεπ ἱπ {πὰ ἐμὰ »ΘῚ Υ 
αἵματι ἀλλοτρίφ. ἐν: “ΤῇςΈο Ηἰρῃ 
Ῥτίεβδὶ ννᾶβ, 28 ἰξ ινεῖς, βυστουπάδά, δηνεῖ- 
ορεὰ, ἰῃ ἴὰς [{{6 βαςτβοεά δηὰ βυτηδοϊίς- 

Ὑ οοτηπιυήϊολίεἀ ̓"᾿ (Υνεβίοοι). [Ια ἰ8 
βλίεγ ἴο ἴδκε ἐν ἰῇ [18 οοπιπίοῃ ἰπβίγυ- 
τηξηῖαὶ βεῆβε : ἰἢς δἱοοά ννᾶβ ἴπε ἰηβίσγυ- 
τηδης ΨὨϊσἢ εηδθὶεά τῆς Ηρ Ρτίεβε ἴὸ 
εηίετ, ΤΏς τεᾶϑοη ΨὮΥ τῆς επίγδηος πδά 
ἴο Ὅς Ἀπηυδιν τεπεινεά ἰδ ρίνεη ἰῃ χ. 4. 
Τῆς βᾶπὶς οοηίγαδὶ δεῖνεθη α - 
ότριον ἀπά αἷμα ἴδιον ἰδ ἰουπὰ ἴπ ἶχ. 12. 
Α βλοσίῆδος οἵ δίοοά ποὶ οπεβ οὐγῶ ἰδ 
περοββαγν ἱταρεζίεςῖ, ΟἾγίβι᾽ 8 επίγαπος 
ἴο αοὰ δεϊπρ διὰ τοῦ ἰδίον αἵματος ἀπά 
διὰ πνεύματος αἰωνίον δά εἰἴετπαὶ εἰἢ- 

"ἙΝ 26. ἑπεὶ ἔδει αὐτὸν ... 
“Θίπος ἰπ ἴδδς οῶβε ἢς πχυδὶ οἥξη δανε 
βυβετοὶ βίηος τς οτελεοη." [{ ΟἾγίβε᾽ 8 
οπς οἴδετίηρ οὗ Ηἰταθοὶ τ ψγεσε ποῖ εἴεγπα!ν 
εβθολοίουβ, ᾿ξ ἰξ τεαυϊγεάὰ ρετγίοάϊοδι 
τεῦαΨΆ1, ἴπὸπ τηῖϊβ ἀεπιαπ δά ρεγίοάϊοαὶ 
βαοτίῆςε. [τ ννᾶβ “ποῖ νἱϊδουῖ Ὀἱοοά " 

Ὶ Ι 
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χα Μεῖ. αὐτοῦ πεφανέρωται. 

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΙΧ. 27---28. 

27. καὶ καθ᾽ ὅσον ἀπόκειται τοῖς ἀνθρώποις 
ἘΣ 6: ἅπαξ ἀποθανεῖν, μετὰ δὲ τοῦτο κρίσις - 28, " οὕτως ' ὁ Χριστὸς ἅπαξ 
6,8, 15, εἰ 

ΚΙΟΣΙ 
Ῥεῖετ εἰ, 
18. 

προσενεχθεὶς εἰς τὸ πολλῶν ἀνενεγκεῖν ἁμαρτίας, ἐκ δευτέρου χωρὶς 
ἁμαρτίας ὀφθήσεται τοῖς αὐτὸν ἀπεκδεχομένοις εἰς σωτηρίαν. 

1 Ἰηβετὶ καὶ ψῖῃ ΦΑΟΡΕΚΡΡ. 

τῆς επίταπος ΨψΔ8 πρδάε, δηὰ 1: ἰδὲ 
εηίγαηος τεαυίγοά τερευτίοη, 50 τασδὶ τπε 
βαοτίθος δε τερεαῖεά. Απά δβ βίῃ ῥγε- 
νδ!οὰ ἀπὸ καταβολῆς κόσμον, 
ἴδε παθεῖν πγυδὲ 4'8ο ἀδὶς ἔγοτῃι ἴμε βγεῖ. 
ΤΆς οοπίταβι ἰ8 υντῃ ἴῃς οἧς οἴετης ἐπὶ 
συντελείᾳ κιτλ. “1 ΒΒ οἤετίηρ οἱ 
Ηϊπαβε! ννεῖε ποῖ ἱπδερεπάεης οἵ ἔπαε 
δηὰ να]! 25 ἃ βίηρὶς δςῖ, {7 [ὃ ψεσε ναϊὰ 
ΟἿΪΥ ἴος ἴἢς μεπεγαιίοη ἕοσ ψῇοηι ἴὰ 8 
ἱτητηεάδίεῖν πιδάς, ἔπεπ ἰῃ ογάεγ τὸ Ῥεπεῆὶ 
τΏοη ἴῃ τῆς τ, Ης πιυδὲ ἢανς βυδετεά 
οἴςεῃ, ἰῃ ἴῃ φᾶς ρεπεταιίοη οὗ πα 
Ραᾶδι᾽" (Πανίἀδοη). νννὶ δὲ ἅπαξ. .. 
“Βυῖϊ πον οὔςε δὲ ἔπε οοπδιιπητηδίοη οὗ 
ἴῃς ἀρεβ Ηε μᾶβ δεεῆ πιδηίἐςβιςά ἔοσ βἰπ᾿8 
ΔΌΟΪ του ὉΥ Ηἰβ βδογίῆςς᾽". νυνὶ, “48 
ταϊηρβ ἃγα,᾿᾿ἷπ ςοπίγαβιτο ἴπε ςαϑε βιὰ 
ἰῃ νεσ. 25, ἴπε ροββί δ] οἵ Ηἱἰβ τερεδιεὰ 
επίγδηςς πὰ βδογίῆοε. Εοσ ἴδε ννοσά, δες 
νἱϊ!. 6. ἅ πα ἔ ποῖ πολλάκις, νν. 25, 26; ἀπά 
(8, ἐπὶ σνντελείᾳ τῶν αἰώνων 
[ἰοσ ἐπὶ ἴῃ τη ὑδε δες νίπες, ὑ. 489] αἱ 
ἴδδιὶ ρετγίοά οὗ Πιβίοσυ ἰῃ ννῃϊοἢ 411 ἴπδιὲ 
δδϑ βαρμεη θά βίπος ἴδε Ἰουπάλιοη οὗ ἴῃς 
ννοσ!ἁ (ἀπὸ καταβολῆς κόσμον) βπάϑ ἰϊ8 
ἱπιίεγργειδιίίοη ἀπά δάϊυδίπιεπι. 16 τπετα 
ὙΆΒ ἴο Ὀε Οης Βδοσίῆςε ἴοσ 81} ζεπεγαιίοῃβ, 
ἴὰς οσουζτεποα οὐ ἴπδὲ βδοσίῆος [18ε]ζ 
ταλιίκαὰ τῇς ρεγίοὰ δ5 τῆς σοηβυπιπιδίίοη. 
ἴς οἷοβεβ {πε μεγίοάβ οἵ βυτῃδοϊβπι, οχ- 
Ῥεοιδείοη δὰ , Β Κεδβιηρ,, Ρεσμαρβ, 
ἴῃς ννογά πεφανέρωται ἴοτ (ἬγΙΒι Βαρρεατ- 
δῆςς, ἃ8 ἴδδι νῃίοῃ ψνὰ8 αἴσην ἔοτε- 
βμδάοννεὰ, ὈἸπάϊν ἰοηρεά ίοσ. εἰς 
ἀθέτησιν τῆς ἁμαρτίας, Τῆε 
οὔὐεςι οὗ ΟὨτίβε᾽ Β ἀρρεάγαηςς, ἔπε δϑοϊ τίοη 
οἵ βἰπ, τηδὰς {πε τερει θη οὐ Ηἰβ βαοτίῆσε 
ΠΡ ἴῃ νὶ!. “8 ἀθέτησις ἰΒ υϑεὰ 
οἵ εηὶ ἀϊδβρίαοεπιεηϊ, τεπιοναὶ, οἵ 
βεϊξρ δϑίἀς, ἐπὶ ἰβ, δϑοϊἴοη. τῆς 
ἁμαρτίας οἵ εἰπ, ἴῃ 118 πιοϑὲ ζεηεγαὶ 
ἃηά ςοτηργεπεηβίνε βεηδε, 411] βίῃ. Τῇΐβ 
ΨνΔ8 ἴπε ρτεδὶ οὐ͵εςι οὗ Οἢσίβι᾽ 8 τηδηϊἜεδίδ- 
τίου, τἰῆε δηηυ πηρ οὗ βίη, ἰϊ8 τοδὶ 
ἀεδισυςοη, ἴδε σουπιεγδοϊίοη οὗ 41] ἰϊ8 
εβεςῖβ. ΤῊΪΒ8 νγᾶβ το ὃς δοςοτωρι βῃεά διὰ 
τῆς θνσίας αὐτοῦ “του Ηἱἰ8 
βδοσίβος,᾽ (δε βίπιρ!ς βυδγήεςῖνε ρεηϊενε. 
ΤὨς 8εηΐεηος ἄγαννβ δἰεποη ποῖ ἴο ἴπε 
πδίυτε οὗἨ τἢς βαογίῆςε, Ὀυϊ ἴο 8 ἴἴγες 
οδδγαοιεγίβειςβ, ἰῃδι τ γ88 τηδάθ οὔος ἴοσ 
181}, ἴῃ τς σοηπδυτητηδίοη, ἴοτ βἰπ᾽ 8 Δρο]- 
τίοη. 

γεσ. 27. καὶ καθ ὅσον. .. “Απά 
᾿πδδγωιοῇ 88 ἰξ ἰ8 σεβεγνεὰ ἔοσ πιὲπ ὁποα 
ἴο ἀϊε ἀπά, αῆεσ τ}18, ἰυάρτηεηί, 80, αἴβο, 
ΟἸὨἸγίβι, εἰς.᾽"" ὙΤὸ οοπῆστῃ ἢίβ βιδίεσηεηὶ 
τῆδι ΟἸτίβι᾽ Β βαοσίῆςς 88 “""οπος ἴοσ 411," 
Ὡς ϑρρεδὶβ ἴο {πε ποζγῃδὶ οοπάϊιίοηβ οἵ 
Βυπιλη ἀεδίῇ. ΤῸ τηεῃ ψεπεγαῖυ, τοῖς 
ἀνθρώποις, ἰ ἰδ ἀρροϊπιεὰ οἠος ἴο ἀϊΐε, 
τοξῃ ἃσζε ποῖ ρεγγαϊτιεὰ το τεϊυγῃ ἴο ἐδ ἢ 
ἴο σοπηρεηβαῖε ἴογ περίεοϊ οἵ ἤδίϊυσε, δας 
ἱπιτηεάϊδίεϊν βυςσοςεάϊης ὕροη ἀεαιῇ, ἱΓ ποῖ 
ἰπ ὕὄστηθ, γεῖ ἱπ σοηδεαυεπος, ἔοϊονβ 
ἡυάρτηεπι. ΤΠε τγεβυ εβ οὗ 11ξπ ἂγὲ επίεσεᾶ 
Ὡροη. 80 ΟὮγίβι ἀϊϑά διιῖ οπςε δπά ἴδε 
τεβυϊῖ ν}}} θὲ ἀρράγεπι ἱπ Ηἰβ ἀρρεδτίῃρ' 
τῆς δβεοοπά {πὲ νυἱτμουϊ δἰπ ὑπΐο βαϊνδα- 
ἴοηῃ. ἀπόκειται "ἰδ τεβεσνεά ̓᾿ 88 
ἰπ ᾿μοηρίηυδ᾽ 2ὲ διδί. ἰχ. 7, ἡμῖν 
δυσδαιμονοῦσιν ἀπόκειται λιμὴν κακῶν ὃ 
θάνατος, φ΄'. ἰ1ϊ. 5; 4150 ὈὨίοη. Ηδὶ. ν. 8, 
ὅσα τοῖς κακούργοις ἀπόκειται παθεῖν, 
δηὰ εδβρεοία!ν 2 Τίηι. ἱν. 8. ΝΥ͂δὶ ἰ8 
ἀεβιϊπεὰ ἔοσ 411 τπεῃ ἰβ ποὶ βίτωρὶυ ἀεαῖῃ, 
Ραξ ἅπαξ ἃ τὸ ϑιιοῃος ἐρ θιος δνὰ τῆς 
Δϑταεπὶ οὗἠἨ ϑορἤοοῖεβ θανεῖν - 

ἔξεστι τοῖς αὐτοῖσι δίς. πὶ δὲ 
τοῦτο κρίσις “᾿Δἴἴετ τη ϊ8,᾿" Ῥᾳϊ δον 
Ἰοηρ, ἴδε διΐμποι ἄοεβ ποῖ βαυ. “Μδῃ 
ἄϊεβ οπςς, δὰ ἴπῸ πεχὲ τπΐηρ Ὀεΐοτε Ὠίπι 
ἰδ Ἰαάρτηεπε. 80. ΟἸσίβι ἀϊϑᾶ οπος δηά 
τῆς πεχὶ της Ὀείοτε Ηΐτα ἰδ τε Αἄνεης᾽" 
(ναυρδαη). 

Ψψεσς. δ. οὕτως. ΤΏε οοπιρατίβοη 
εχίεπάβ ἴο Ὀοϊ ἰετπιβ, ἴπε οπος ἁγὶηρ᾽ 
ἀπά τῇς Ἰυάρτηεηι. [(Ολ Κιδεὶῖ, “ἀϊς 
Κοιτεβροηάεῃζ ἰβὲ ὠἰοῆς υἷοββ ἀΐε ἅἄεσ 
Βιεισλεη Μεηβοδεηπδίασ, βοπάεγῃ ἀδβ, 

αὐ ἄεπ) Τοά ἀδλβ, ννὰβ ἀδβ ἴ,εῦεπ 
Ὀεάειυϊεϊ, ΔΟρΕδο]οββεῃ, ἐεγερ ἰδὲ ̓. ΤΠε 
τεβιυϊῖ8 οὗ τῆς [1θῖ ἅσε βεῖἰεά. Απά ἴῃ 
ΟὨγίβι β οᾶδβε τῆς γεβυΐϊο ἰ8 τὶ Ης ἀρρεᾶγβ 
ἴῆε βεοοηὰ {ἰπὶς νἱϊμουϊ δἰπ ὑπίο βαῖνα- 
ὕοη, τἰδς βίῃ δανίπρ ὈῬδεη ἀεβισογεὰ Ὁγ Ηἰδ8 
ἀεαῖῃ. ἅπαξ προσενεχθεὶς οοττε- 
βροπάβ ἴο ἅπαξ ἀποθανεῖν οἵ νεῖ. 272. Τα 
Ῥαβδβίνε ἰ8β υδεὰ ἴο δὲ ποτε ἰῃ ἴῃ 
νὴ τὰς υπηΐνετβαὶ ἰαῖσ Εχρτ ἰῃ 
ἀπόκειται οἵ νεῖ. 22. ΤΒουρῃ ἴῃς 
“ οἤδετίπρ " 88 ἢᾶνε δεεη ἱποϊυδεβ Ὀο(ι 
τὰς ἀεαῖθ πὰ ἔπε επίταπος ἱπίο ἴπε 
Ἡοϊΐεβὲ τ τῆς Ὀϊοοά, ἰξ ἰ5 τῆε ἀελιῃ 
ΨΒΙΟ ἰδ πεῖε ῥτοτηΐπεπε. εἰς τὸ 
πολλῶν ἀνενεγκεῖν ἁμαρτίας, 
“ἴο ΕΑ ἴῃς ϑ'ῃ8 οὗ σηδην "". ψνεβίοοῖς. 
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Χ. τ. "ΣΚΙΑΝ γὰρ ἔχων ὁ νόμος τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, οὐκ « υἱί!. 5, εἰ 

αὐτὴν τὴν εἰκόνα τῶν πραγμάτων, κατ᾽ ἐνιαυτὸν ταῖς αὐταῖς θυσίαις 1 
ἷχ.9; 
ἰϊ. α7. 

ἃς προσφέρουσιν εἰς τὸ διηνεκὲς, οὐδέποτε δύναται 2 τοὺς προσερχο- 

ΤΡ δάὰ αντων. 

31Τ. ΚΕ. ἴῃ Ὁ", εἰς., ΕΗ ΚΙ; ἁ, ς, ἔ, νᾷ., Β48πι., Οορί. ; ὄννανται ἱπ ΦΑΟΌΡΡ, 

βᾶυβ, “ἴπε Ὀυγάεη νυ ϊοἢ ΟἸγῖβε τοοῖς ἅροῖα 
Ηἰπιὶ δηὰ Ῥοσγε ἴοὸ ἴδε Ἵοσοββ ϑγὰβ “ἴῃς 8ὶπ8 
οὗὐ τηδληγ᾽ ποῖ, ῥσίπηδγν, οἵ βεράγαϊεὶ Υ 
ἴτοῖὰ ἴῃς βἰηβ, ἴδ Ῥυπίϑῃτηεης οἵ βἰηβ.᾽" 
Βυϊ ἰη νι ἱπιο!ριδῖε βεπβε σᾶη δἰπβ ὃς 
ϑογης Ῥὰϊ ὈγῪ δεδγιπρ τμεὶγ ρυπίβαπιθης ἡ 
ἴῃ Νυμροῖβ χῖν. 33, 6.9.) ἰξ 15 δαί ά “γοὺζ 
88 88}} ῬῈ (εὰ ἴῃ τπεὸ νἱϊάετηεβ8 οτὶν 
γεᾶτβ καὶ ἀνοίσονσι τὴν πορνείαν ὑμῶν, 
ΨΏοσε ἴδε βᾶπηε νετῦ ἰ8 υϑεὰ 28 ἤπεῖα 
ἴο ἐχργεββ ἴδε ἰάεδ οἵ βυβεγίπρ ρυπίβηπηεης 
ἔοτ ἴδε 5'ῃ8 οἵ οἴδεβ. πολλὰ ὦν, Δ΄ΠΠουρἢ 
ἰξ ΔΒ ἴηε ἀεδιῃ οὗ Ὀυϊ οηα, ο΄. Εοπι. ν. 
12:21, Ὀυϊ ΡΓΟΌΔΌΪ ΟΠΪῪ ἃ τετηϊπίβοεπος 
οἔ 188. ἵνὶϊ. 12. αὐτὸς ἁμαρτίας πολλῶν 
ἀνήνεγκε. ἐκ δεντέρον .. . ἃ ξεοοῃμά 
ὥπιε Ηε 5841} ἀρρεᾶς, ὀφθήσεται, νἱδί δ] ε 
το τς εγε. Ὑῇε νοτὰ ἰβ ργοῦδοὶν υβοὰ 

Ὧ86 ἈΡρτγορτγίαϊα ἴο ἴῃς δρρεάᾶγαποεβ 
αἴες ἴ8ὲ τγεβυγγεσίοη, οὐ. υκε χχῖν. 34, 
Αοῷ ἰχ. 17, χίϊι. 31,}Ἅ Οὐ. 5, 6, 7, 8 
ΩΣ '8 τευ αν υϑεὰά. Βυϊ οη 
τὴῖβ " βεοοπᾶ᾽᾽ ἀρρεᾶτάπος ΗἰἝβ οὐ͵εςι 
ἰβ ἀϊβξετεπι. Ης Ψ{1Ι οοπις τοὶ εἰς τὸ 
πολ. ἀνεν. ἁμαρτίας, δυϊ χωρὶς ἁμ. εἰς 
σωτηρίαν ιττεβρεςῖίνε οἵ δἷπ, οὶ ἴο θεὲ ἃ 
βίῃ οἥετίηρ Ὀαΐ ἴο πιᾶίκα ἴποϑε ννῇο νναίξ 
ἴος Ηἰπι ραγίδκετβ οὗ ἴπ6 ρτεδὶ βαϊνδιίοη, 
ἰϊ. 3, οὖ. χ. 37-30; ἃπά ἰχ. 12. τοῖς 
αὐτὸν ἀπεκδεχομένοις “ὙΠεῖε 
ΤΩᾺῪ Ὅς Δ4η {ΠΠ᾿βίοῃ τὸ τῆς τεαρρεᾶζαπος οὗ 
πε Ηἰρῃ Ρεδὶ αὔεγ {πε βοίεζηῃ ᾿εγε- 
ΤΟΩΪΔ] τη ἴῃς Ηοὶν οἵ Ηοἱεβ οὐ ἴτε ἄδυ 
οἵ αἰοπεσηεηὶ ἴὸ ἴπ6ὸ δηχίουβϑυ τυνδιἰηρ 
Βξοριο ( ναυρῆδη). Οὐ. [ὰκς τ. 2:. 

Πα ννογά [8 υϑοὰ 'ἴπ σ᾿ Οοσ. ἱ. 7 ἀπά ῬῃΪ]. 
ἰ. 20 οὗ τῆς Ὄχ ἄοα οὗὨ ἴδε βεοοηὰ 
δάνεηϊ, δηὰ ἰπ 2 Τίπι. ἱν. 8 ἰ8 νατίϑά Ὁγ 
τὰς Ὀεδυξῆι ἐχργεββίοη “ ἐμου τπαὶ πᾶνε 
Ἰονεά Ηἰδ8 ἀρρεαγίπρ᾽"". 
ΟΗΆΡΤΕΝ Χυ-ονν. χ-τ8, Ρὶπαϊἐγ οὗ 

ΟἈνίοες οπς ξαογίβεε. ὙΠῈ ἰανν τηδγοῖν 
Ἐβεη8 ἃ ϑῃδάονν οὗ ἔπε Ἵββεῃῖῖαὶ βρίγίτιδὶ 
Ἰεββίῃρβ δῃηά ἀοεβ ποῖ ρεγίεος ἴῆοβε ψῆὸ 

δεεκ αοά τπγουκῇ τ, [18 βδογίῆςεβ ἴπετο- 
ἴοτε τασδὶ θεὲ σοπεπιδιν τερεαϊεά δηὰ (᾿ς 
σοπϑβοϊουδβηθ88 οὗὨ 58ϊπ8 ἰβ ΔΗΠΌΔΙΙΥ τενϊνοά, 
ἔος δηΐπηδὶ Ὀἱοοά ςαηποῖ ἴᾶκε βἷπβ ὐνγᾶυ. 
Αροογάϊηρίγ, ἤδη ΟἸγίβε οοσχεβ ἰπῖο τπ6 
ννοῦἃ Ης βαγβ, “" ϑαοτίῆβος ἀπά οβετίπρ' 
Του Ψουϊάδι ποῖ, 1 ἂπὶ οότης ἴο ἀο ΤῊΥ 
ΜΠ". Ηε ρτοοϊδίπὶβ ἔς υβείεββηςββ οὗ 
ΟΥΤ. κβαοπῆςεβ, ἰδ Ης τᾶν οἰεαγ ἴῃς 
βτουπὰ ἴον “ τε οὔετίηρ οὗ ἴῃς Ὀοάν οὗ 

ΟὨγίϑε", Τῆΐβ ἰβ ἴδε στεδλὶ ἀϊδβιϊηοιτίοη 
θεῖννεεη ΟἸγίδὲ ἂἀπὰ 41] οἵδε ρσγίεβίβ, 
Τον βιαπά ἀδιν πκἰπἰβεοτίηρ, Ης ὃ οης 
οἤετίπρ' μ85 ρεγίεςϊοά ἴοβϑε 0 Ἀρργοδοῦ 
αοὰ τδτουρῇ Ηἰπι. 

γν. 1:-4. Τῆς δδοσίῆοεβ οὗ ἴδε ἰδνν ἴω- 
δἀεαυδίε. 
ει. :. Σκιὰν γὰρἔχων . .. Τῇε 

γὰρ ἱπεϊπιαῖεβ πδι ψγε ἤδνε βεῖε ἃ δισῖπες 
ἐχρίδηδλίίοη οὗ ἴδε ἤπδιν οἵἨ ἁὠ(ΟὨγίβιβ 
οπε δβδογίῆςε (ἰχ. 28) ἀπά ἐπεγείοσε οἵ ἐϊβ 
ΒΌΡΟΙ ΟΣ ἴο ἔπε βδοσιῆςεβ οἵ τἢς ἷᾶνν. 
Τῆε εχρίδηδείοῃ οοηβίβίβ πὶ [8 τῃδι ἴῃς 
ἰᾶνν δὰ οπἱν “ἃ βῃδᾶον οἵ ἴῃς ροοά 
τὔϊπρ τμᾶὶ νεῖ ἴοὸ δε, ἢοΐ 86 νΕΙῪ 
ἱπιαᾷε οὗ ἐπε τἰϊηρβ᾽". Σκιὰν 18 ἴῃ ἴδε 
ετηρδδεὶς ρίδοα, 88 ἴπδὲ ςμδγαοιεγίβεϊὶς οὗ 
τῆς ἴανν νυ ἢ ἀείεγηλὶπεβ ἰ:8 ἱπδάδαμυδου. 
“Α ββδάονυ " βυρρεβίβ ἱπδεδβηίτεποβ ἂηὰ 
ὈΠδυδβιλ τ δ ΠΥ; ἃ πλογα ἰηάςαιίοη τπαὶ 
ἃ τειν εχίβίβ. εἰκών βιρρεβίβ ψμδὶ ἰβ 
ἐπ ἰἴθε}} βυιδβιαπεῖδὶ ἀπά δἷδὸ ρίνεβ ἃ σὰς 
τεργεβεηιδίοη οὗ ἴδι νυ ὶο ἢ ἰδ ἱπιδρεβ. 
ἜΤῊς εἰκών Ὀτίπρβ Ὀείογε Ὁ υπάοτ ἴῃς 
οοηδϊείοηβ οὗ βρᾶςβ, ἃ85 ΨῈ σδη υπάεγοίαπά 
ἰε, τθαῖ ψνῃῖςο ΒΒ ἰδ βρίγίτυδι "" (ΥΝν εβισοι). 
8ο Κῦβεϊ, εἴς. ὙΠα οοπίταβὲ 186 Ὀεῦνεεη 
8 Ὀάτα ἱπεϊπιδιίοη ἴπαὶ ροοά τπηρβ νγεῖα 
το θὲ ρίνεη, ἀηὰ δῃ δοῖι] ργεβεηϊδίίοη οὗ 
ἴῆε5ε σοοά [ΠπρΒ ἰῃ δῃ βρρΓοδεμβῖδῖς ἕοττηω. 
1 ἰβ ἐνιῤ[ίφά τἰῃαι 118 ἰατίες ἰ8 ρίνεπ ἴῃ 
Ομείβε; δὰῖ νυ μδὶ '8. αβϑεγιθὰ ἰ8, ἔπδὶ {πε 
ἴανν ἀϊά ποὲ ργεβεηῖ ἴπε οοπηίηρ τεδὶ ἰτῖεβ ἱπ 
ἃ ἴοττηυ ψὩο Ὀγουρῃι ἴπεπὶ νη τπς 
οοπιργεδβεπβίοη οἵ ἴῃ8 ρεορίε. [Βἰεείς 
οἰξεβ ἔγοτῃ Οίοεσγο, δ Ο.. Δ. 17, 69, “Ὧο8 
νεσὶ }υγίβ ρειτηδήδεηυς ᾿υδιϊίδς δοϊ!άδπι εἰ 
ἐχργεββᾶῃ εἰ ρίεπι ἢ0}14π|ὶ ἰδηδτηι8, ὑπὶ- 
ὕγᾶ εἰ ἱπιδρίηϊδιιβ αὔτηυγ᾽".} 

Ὑπαῖ τῆς ἴδνν ΠΟ τῆοτε ἴπδη 
ἃ βῃδάοιν οἵ [πε οοτηίηρ ροοά ννὰβ Ἵχῃί- 
διτεὰ ἴῃ [18 φοπβίΆ ΠΕ τεηεννεά βδογίδοςβ. 
κατ᾽ ἐνιαντὸν δείοηρβ ἴο ταῖς αὐταῖς 
θυσίαις, “ἢ τπε βᾶπια δηπυδιν τε- 
Ρελιεὰ βδοτίῆςεβ," ξυγῖμες εχρίαἰπεὰ δπά 
επιρμδβίβρα ὃν ἴῃς γεϊδενε οἶδυδε, ἃς προσ- 
φέρουσιν εἰς τὸ διηνεκὲς, “ὙΨὨΙΟΣ τΠοΥ 
Ῥεγρεῖυδ!ν οὔδει ". Ὅτε δύναται 
“6. πε αν οδῃ ἜΡΙΩ νὴ τπεβε τὰ 
τ} τεπεννεᾶ οἴετίη, ες [δε 

ποιοί ρετθ᾽"ς “Νο ἐὐρλββι εὶς οἵ τε 
βῃδάουν οἂπ ἀπιουηὶ ἴο ἴδε βυϊβίδηςε ̓" 
{θανάσοπ): ὙΠε ργοοῦ ἰ8 ρίνεπ ἴῃ ἴῃς 
ον ίῃρ ννογάβ, νεσ. 2: ἐπεὶ οὐκ ἂν ἐπαύ- 
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ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥ͂Σ Χ. 

2. ἐπεὶ οὐκ ἂν ἐπαύσαντο προσφερόμεναι, διὰ 
τὸ μηδεμίαν ἔχειν ἔτι συνείδησιν ἁμαρτιῶν τοὺς λατρεύοντας, ἅπαξ 

ἶχ. 13; ένους ᾿᾿ ΩΝ κεκαθαρμένους 

7, 611. 8, 

3. ἀλλ᾽ ἐν αὐταῖς ἀνάμνησις ἁμαρτιῶν κατ᾽ 

14: Ναπι, ἐνιαυτόν: 4. " ἀδύνατον γὰρ αἷμα ταύρων καὶ τράγων ἀφαιρεῖν 
Ὁ Ρε, αἱ, 6, ἁμαρτίας. ς. " Διὸ εἰσερχόμενος εἰς τὸν κόσμον λέγει, “ Θυσίαν καὶ 

εἰς,; Επα, προσφορὰν οὐκ ἠθέλησας, σῶμα δὲ κατηρτίσω μοι - 6. ὁλοκαυτώματα 
ἦν αας ] ες 
νὶ. 20; 
Αποδν. 
4ι. 

᾿καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ εὐδόκησας ὃ" 7. τότε εἶπον, ᾿Ιδοὺ ἥκω ἐν 

κεφαλίδι βιβλίου γέγραπται περὶ ἐμοῦ" τοῦ ποιῆσαι, ὁ Θεὸς, τὸ 

1 κεκαθαρισμενους ἢ ὈΕΗΚΡ, 17, 37, 71. 

3 ηνδοκησας πη ΑΟὮ ἪΡ, 37, 73- 

σαντο προσφε αι. Τῇε οοπβίδηι 
τεπενναὶ μι] τὰς ἰαξφῆῶ τουπά οὗὨ βδοτίῆοεβ 
τονεβ ἴπαὶ ἴδεν Ψεγε ἱπεβιοδοίουβ, ἔοσ 

τῆς ᾿νοσβῃίρρεσβ οπος δεεη οἰελπβοὰ 
ἴδεν Ψουϊά μανε μιαά ὯΟ ΙοΏροῦ Δῃν οοη- 
βοίοιιβηεβδθ οὗ βίπβ δἀπὰ ψνοιυϊά ῃεγείογε 
δανε βουβῆς πὸ τεπενδὶ οἵ βδοσιῆςε. 
ἐπεὶ, “ δἰπος,᾽" {ἢ τῆς ΟΟΤ. βδογῆςεβ μαὰ 
Ρεγίεοϊεἀ τποβεὲ πο υδεὰ ἔπε. προσ- 
φερόμεναι ςοττεβροηδϊδηρ ἴο προσφ- 
ρουσιν, ἀηὰ τοὺς λατρεύοντας ἴο τοὺς 
προσερχομένους οἵ ρτενίοιβ νεῖβε. 
ἅπαξ κεκαθ., (ῃδῖ ἰ8, οηοε ἀεϊϊνετεὰ ἔγοσῃ ἃ 
βεῆβε οἵ ρυΐε, οὐ ἰχ. 14, νπετε συνείδησις 
8 αἷδο υϑεὰ ἴῃ βᾶπι|Ὲ δεῆδε 88 ἤεγε, ἴῃε 
σοηϑοίϊουβηεββ οὗ βίῃ 88 Ὀδττὶηρ Δρργοδοῃ 
το ασοἁ. Τῆς βίμπε οὔςς οἰεαπβεᾶ πᾶν, 
πὸ ἄουδι, ὕε δραίῃ ἀεῆϊεὰ δηὰ ἐχρεσίεηςς 
ἃ τεπεννεά Ἴοπβοίουβπεβθβ οὗ ρυΐτ. Βυϊ 
ἴῃ τἴῃε νυτίϊετ᾽ Β νίενν [18 σΟΠ ΒΟ Ο 5Π 688 ἰ8 
ἂὶ οηοε δρβογρεὰ ἱπ ἴπε ςοηπβοϊουδηςβ8β οὗ 
Βῖ8. ογὶρίπδὶ οἰεαπβίηρ. (Οὐ. 1]ομη χιιὶ. το. 
ἀλλ᾽ ἐν αὐταῖς... 80 ἴδτ τοτῃ ἴῃεβὲ 
Ο.Τ. βδογίῆςεβ οπος ἴοσ 811 οἰεδπβίηρς ἴῃς 
οοηϑοίεπος δηὰ ἴδ ρεγέεσπρ πε ννοτ- 
ΒΠΙΡΡΕΙΒ, κ᾿ὉΥ δηὰ ἴῃ ἔπε ἴδετε 8 ἃ 
γελιῖν τεπιετηῦσαηος οὗ βίηβ," [παῖ 18, οὗ 
δ'ῃ 8 ποῖ γεῖ 5 Π οἰ επεν διοηεὰ ἔοσγ ὈῪ ΔηΥ 
Ῥᾶβι μριρανο ΟἹ. ἀλδα: ν. 15. οσίς 
βμνημοσύνον ἀν. κουσαὰ αν, 
δηά πο, δὲ Ριανίαι, 25, α ίαι 
ὑπομιμνήσκουσαι τὰς ἑκάστων ἀγνοίας, 
κτλ. Τῇΐδ γετμεθγᾶπος οὗἉ 5β'Π8 ἰ8 κα τ᾽ 
ἐνιαντόν, ν»Ὡϊοἢ ἰδ πιοβὲ πδίυγα! νυ τὸ- 
[εἰτεὰ ἴο ἴπ6 ἀπηυδὶ ςοηίεβϑίοη οὗ τς 
ΨΠοΙς ρεορίς οα ἴῃς ἀδὺ οἵ Αἰοπειηεηῖ. 
ΤΏς τεπηεσηῦγαποε ννὰ8 ποῖ οὗ βπ8 ῥγε- 
νἱουβὶν διοηεὰ ἴος θυ οὗ βίπβ οοτηπηῖεά 
βίος ἴῃς ῥγενίουβ βδογίῆος; ἴπεγε τγᾶβ πὸ 
Ρειοερέοη τἴῃδὲ δῃγ ργανίουβ διοπειηεπὶ 
ἕῶς τδσοην ἔοτ 1] δίδις Τῆς υπάες- 
Υἱρ φτουπά οἵ τἷβ ἱπαάεαυδογ Ῥεὶπρ᾽ 
ἐχργεββεά ἴῃ νεῖ. 4. ἀδύνατον γὰρ. 
... “Ἐοσ ἴξ ἰδ ἱπῃηροββίδ!ε ἐμαὶ ἴὩ6 Ὀ]οοά 
οἴοχεη δπά ροαΐβ βῃουἹά δίκα ἄννᾶὺ βἰῃβ "", 
ὙΠῖβ οὈνίουβ ἰγυϊῃ ποεάβ ηο ργοοῖ. ΤΒετε 
ἰβ πο τεϊδιίίοη Ὀεΐνψεαη ἴῃῈ Ρἢγαὶςαὶ Ὀ]οοά 

οὗ Δηϊπηδῖβ δηὰ πηᾶπ᾽ Β τηογὰὶ οἤεπος. Οἱ 
ἴδε Ολοεῤλονὶ οἵ “ἘβομγίυΒ, 70, “811 
ννδῖεγβ, Ἰοιηἷπρ τορεῖμες τὸ οἰεαπβε ἔγοτ 
δίοοά τῆς ροϊ]υϊεά παπᾶ, τῦᾶν βσίνε ἴῃ 
ναϊη". ἀφαιρεῖν ἁμαρτίας, “ἴο 
ὯΚε ΑΑῪ βίπβ," 'ἴῃ τῆς βεῆβε οἵ τεπιονίπρ' 
τπεῖγ συϊε 28 ἰῃ ΝΌμ,. χὶν. 18, ἴεν. χ. 17, 
Εσηι. χὶ. 27. 

γν. 5:ιο. Τῆς Δάδάθθον οἵ ΘΟ γίβε᾽ 5 
βδοτίδος δ8 1 ΔΠ[ἰΠπρ Οοά δ νυ]. διὸ 
“ἐν ΠΒεγείογε," “ βυοῦ δείπρ' τῆς ἱπεῆεςτῖνε- 
Ὧε88 οὗ ἔπε βδογίβος οἵ ἴῃς ἰᾶνν ἀπά τπε 
Ἄοοηάϊιίοη οὗὨ ςοπβοίεπος οὗ ἴοβϑε ὑπάεγ 
1πετὰ,᾿" ἦὙ Βεη Ης--ἰπλι ἰδ ὁ Χριστός 
ἶχ. 28 ἴο ψῆοπὶ δἷοπε εἰσερχόμ. ἰ8 
Δρρἰςαῦϊε---οοπιεβ ἱπῖο ἴτε ννοτὶ ἀ,᾿᾽ τείοσ- 
τὶ ρ᾽ βεπεγα!υ ἴο Ηἰβ ἱποαγπδῖε βίδϊε, ποὶ 
ἴο Ηἰἴβ επίτᾶπος οἡ δἰβ μι δ]ῖς πιϊπιβίγγ. 
λέγει, τῆς ψνογάβ τὲ αυοϊεά ἔτογη Ῥβ. 
ΧΙ. 6-8 ἀπά ρυὶ ἱπ ἴπε τρουτῃ οὗἩ ΟΠτίβὲ 
δἰἰπουρ ἴῃς ννμοῖς Ῥβαὶπὶ οδηποῖ ὃἊῈ 
ςοπδίάετεά Μεβϑίδηϊς, ο΄ νεσ. 2. ἴῃ 
νπδὶ βεῆθε οδῃ λέγει Ὀε ιιϑεὰ οἵ Οἢτὶδὶ ἡ 
11 8 ποῖ πηεᾶπὶ ἴπδὶ εκ ννᾶβ ρσεβεηῖ πῃ 
τῆς ῥβδὶπιίβὲ ἀπὰ 8ὸ υἱϊεγεὰ ννδὶ 8 μεζε 
δεῖς τεξειτεά ἴὸ Ἡῖαν Τρ ἰάεᾶν ΠῚ 
περαῦνεά εἶσε . [τ νψὰ8 ἤδη 
ἱποδγηδῖε τὸ υϑεὰ ἐκ τά. Νείιδεσ ἰ8 
ἰξ τλεγεῖν τπχεᾶηὶ τμδι Όγ Πί8 οοηάυςι ΟὨτίδι 
βῃονεὰ παῖ ἴπεβεὲ 'νοσὰβ σεῖς ἃ ἴγυε 
εχργεββίοη οὗ δίβ πηὶπά. Ἑδίδοσ, ἴῃς 
ννογὰβ ἅγα οοπδβίδεγεά ργορδεῖίς, ἀδρίοςπρ 
Ῥείοσεμαηὰ τῇς πιϊπὰ οὐἩἁ ΟΠ τίβι τεραγάϊηρ' 
Ο.Τ. 8δογίῆος, ἀπά Ηἰβ ονστὶ τηϊβϑδίοη. ἴῃ 
δένεσϑὶ ΟΟΤ. ρδββᾶσεβ αοά᾽β ρῥγείεσεποε 
ἴος οδεάϊεηςε 18 αθηπηςά (1 ϑδπι. χν. 22, 
Ῥβᾳ. 1. 8, Μίοδῃ, 188. ἰ. σσ, Ηοβεᾶ, νἱ. 6) 
Βαϊ [818 ῥβδὶπὶ 18 πεζε βεϊεςϊθά βεοδυβε ἴπε 
Ῥῆγαβε “ἃ δον μαδὶ ἴπου ργεραγεά ἴοσ 
τὴς " Ἰεπάδβ 861} τὸ ἴδε νυτίϊετγ᾽β ρυγροβε. 
ἴῃ τῆς Ρεδίπι, ἰπάδεά, βδογίῆςς ἰβ ςοπιτδβίεα 
στ οδεάϊεηοε τὸ ἴδε νἹ}} οὗ σοᾶ. α 
Ῥοάν ἰβ ργεραγεὰ ἔογ Οπγίβε πδὲ ἴῃ ἴὶ Ηε 
ΤΩΔΥ οὔεν ἀοά. Βαυῖ ἰξ ἰΒ ἴπε οἤετίηρ οὗ 
1ηῖ8 ὈοάΥ 88 ἃ βδοσίῆοε ἱπ σοπίγαβὶ ἴὸ ἴπε 
ΔΏΪΊΔΙ βδογιῆςεβ οὗ τῆς ἴανν, νος ἢ 18 
νυ τὶϊεν ἐπ ρῃδβίβεθ (νεγ. το). “Ἴ8ε Τοη- 
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θέλημά σου ᾿᾽. 
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8. ᾿Ανώτερον λέγων, “Ὅτι θυσίαν καὶ προσφορὰν 1 
καὶ ὁλοκαυτώματα καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ ἠθέλησας οὐδὲ εὐδόκησας ᾽᾿- 

λθυσιας και προσφορας ἰπ ΑΘ Ό"Ρ, 17,23, ἃ, ε, ᾧ, νξ., 94}., Οορί. ; ΤΕ. ἴῶ 
ΜΟΌΞΕΚΙ,, ΑεἼἰῃ. 

τιδϑὲ ἰβ Ῥεῖννεεπ δηϊπηδ] οἴεγίῃρβ ἀπά τῃ6 
οἤετίηρ οὗ Ηἰπιβεῖῦ Ὁν τῃεὲ ϑὅοπ. Απά 
ννῆδῖ ἰ8 βαίά ἰβ τπδὲ αοὰ ἀϊά ποὶ ν}]} τπὰ 
ογπηθσ, θὰς ψ1]]οά τς οἴδετ, δηά τμδὲ τῇς 
ἴοττηες δες {ποθοῦν δροϊβμεὰ, ἂπᾶὰ τῆς 
οἴδοσ 18 Ἔβί}] ]βῃεὰ ἰῃ τπεὶς τοοσὰ, δὰ δ8 
ἴδε νἱ1} οὗ αοά ἰδ εἤεοῖυα!. ΤῆΣ βαδδαβο 
ἰπ τῆς ερίβε]ε ἰ8β ἔδσ ἔγοπι βαυιὴρ ἴπδὶ ἴδε 
εβϑεῆοα οσ ΨΟγΒ οὐ ΟἾγίβε᾽ Β οἤδεσίηρ οὗἁ 
Ηἰπηβεὶ ἢ 1168 βἰγυρὶν ἰπ ονεάϊεηοε ἴο τῆ8 
ΜῈ οὐ αοά. [τ ἄοεβ ποὶ τεΐεσ ἴο ἴδε 
Ροΐπε νυ πογείῃ 11ε8 τῆς ἱπεγπϑῖς ὑνοσῖῃ οὗ 
ἴπε 80η᾽ 8 οἤετίηρ, οἵ ψπεῖμεσ ἴξ πᾶν ὃς 
τεβοϊνεὰ ἱπῖο οὐεάϊεηος ὑπο αοά. [18 
Ῥοΐπι 18 αυϊς ἀϊβξετεπι. [τ ἀγζυεβ {πδὶ 
πε 80πη᾽ 5 οβετίηρ οἵ ΗἰπηβεῖΓ ἰβ ἰῃς (σὰς 
δηᾶ ἤπαὶ οἴετίηρ ἔογ βίῃ, θεοδᾶυδβε ἰξ ἰβ ἴμ 8 
βδοσίῆος, Ψψῃϊςἢ, δοοογάϊηρ ἴο ῥγορῇεου, 
ασοὰ ἀεείγεὰ το Ὀε πιδάε" ( ανϊδβοτὴ 

Τῆς νντίζεσ, ἰπ οἰκίης ΡΒ. 40, [0] ον»Β 
τε υ ΧΧ, 810 μν αἰτετίης ἔμδε ςοπδιγυςτίοι 
οἵ τῆε ἰαβὲ οἴδιιβε ὃῪ οτηϊξείηρ ἠβονλήθην, 
δηᾶ τυ τηρκίηρ τοῦ ποιῆσαι ἀερεπά 
ρου ἥκω, “1 4πὶ σοηε ἴὸ ἀἄο τὴν ν"}1᾽". 
. νεῖ. 9. 
θνσίαν καὶ προσφοράν τερτε- 

βεπίίης ΓΊ)}25 ΤΊΞΙ, οὗ τᾷε Ῥεδίπι, 

ΔηΙΓΩΔΙ βδοτίῆςς ἀπά τηθδὶ οὔδεσίηρ. Οὐ 
Ερδεβ. ν. 2. οὐκ ἠθέλησας “ἴδου 
ἀϊάβε ποῖ ν"}},᾽" ἃ οοπίταβὲ ἰβ ἱπιεηάδεά 
Ὀείνεεη τΠπ|8 οἴδυδε ἀπά τὸ θέλημά σον οὗ 
τῆς ΙΔ8ὲ οἴδυδε οἵ νεῖ. 7. σῶμα δὲ κατ- 
ηρτίσω μοι “Ῥυϊ 4 δοάν ἀϊάδι Του 
Ῥζεράζα ἴοσ στη," ἱπυρί γίης τπαὶ ἰπ ἐδ ῬοὰῪ 
Οοά᾽β ν}}} νου [ω Δοςοπρ! βῃςἃ. Οὐ. 
νεσ. 10. Τῆα ννογάβ ὅτε ἴτε υχχ τεη- 

ἀετίπρ οἵ δ ΓΞ ὈΛΣΝ, “ δατο 
ἀϊάδε Ὑπου ἀϊρ' [ογ΄ ορεῃ] ἕο τὲ". Τῆς 
ταδδηΐϊης ἰ86 ἴῃς βᾶτπηε. Τῆς ορεπεᾶ δᾶσ 
85 τῇς τηεάϊιπι ἰΠγΟυρΡ ἢ ΠΟ Ὦ ἴῃς Ν1]] οὗ 
αοἂ ννῶβ τεςείνεά, ἀπά δε ον ὉΥῪ 
ΜΏΙΟΒ ἴτ ν88 δοςοιηρ βῃςεά, 41καὶ δι ΠΥ 
οδεάϊεπος ἴο ἴ86 ν}}}} οἱ σοὗ. δὁλοκαυ- 
τώματα καὶ περὶ ἁμαρτίας 

τεργοβεητίπς ΤΙΝΝΟΓΤῚ πὸ» οἵ τῃε 

ῥβαίση, ψῇοῖς Ὀυγὴς οἤετίης ἀπά βἰη- 
οἤδετίπρ. περὶ ἁμαρτ. οζουτβ ἐγεαυ ΠΕ 
ἴῃ Ἰμενιςσυβ ἴο ἀεηοίῖε βἰπ οἤετίπρ, θυσία 
Ῥείῃξ οπκϊῖῖεὰ. οὐκ ηὐδόκησας 
“δου ἀϊάδε ποὲὶ ἴδᾶκε ρίεαβυσε ἱπ᾽". 
τότεεἶἷἶπον. “ΤΠεη,᾽ (δι ἰ5, ψ ἤδη ᾿ἰ 
ν 88 ἀρράσζεης ἴῃδι ποῖ Ὁγ δηϊπηδὶ βαςγίῆςεβ 
ΟΥ πιδίοσίδ! οὔετίηρβ οουἱϊά Οοἁ ὃε 

Ρεορ καίει 4“ μα!ά, [0] 1 δπὶ οοσηε ἴο 
ἀο ΤΥ νυ}, Ο Οοά," το δοοογιρ  5ἢ τδδὶ 
ν οἵ ΤΕϊης ψϊοἢ τς βδογίῆσεβ οὗ 

ἴα Ο.Τ. οουἹά ποι δοοοτηρ 88. Τμδιὲ (Πὶ8 
ἰ8 ἴῃ σογγεςὶ οοηϑίγυςςοη ἰ8 βϑῆοννῃ Ὁγ νεσ. 
9. ον οοπβιπιοτίοη, ο΄ Βυτίοη, Μ΄. ακπὰ 
Τ.,397 ; ἀπά Ρτοί. νοῖανν, ὕε οὗ Ιπλη. ἐπ 
Ν. Τ. ἐν κεφαλίδι βιβλίον γέγραπται 
περὶ ἐμοῦ ““ἰπ 4 Ὀοοῖ [ΠΠ|. ἴῃ ἃ το! οὗ ἃ 
ῬοοΪ] [1 μδ8 Ὀεεη ντὶτεπ ςοηςεσπίῃης τας '᾿. 
κεφαλίς ἀεποιίπρ “4 ||ὲ πεαά᾽" ννᾶβ 
ἢτδι ἀρριεὰ το τῇς εηὰ οὗ ἴῃς δείςκ οὐ 
Ὡς ἢ δε Ῥατοῦτηεης νν88 γοἱἱεά, δηά ἔτοτω 
ΨὨΙΟΒ ἰπ αὐ βε δ! Βηϊβῃεᾶ Ὀοοκβ ὑννο 
εογπμα φτοοεεάεὰ. [|8εεὲ Βίεεκ, Εἰς δ᾿ β 
Ῥὶεϊ, οὗ Απεὶᾳ., ἀτιὰ Ἡλίς μ᾽ 8 Οοποογάαποε) 
[π τῆς Ῥβαὶπὶ [πε ρῆγαδε ἰβ Ἰοϊηεὰ νυν τ τπς 
τγονίοιιβ ννογάβ δπά τηίρβι ὃε τεδᾶ, “1ο] 
ᾶτὴ οοσῖς, ἢ 84 τοῦ] οὗ ἃ ὈοοΚ υντιτεῃ 

ἔοσ τὰς, 'ἰπ οἵδε νογάβ, ὑτἢ νυτιτεη 
ἰπβιγυςιίίοηβ τεραγάϊηρ ἴπε ἀϊνίηε νν1}1} 85 
αἰεοιίπρ πε. Τῃε νογάβ οδῃ Βδγάϊυ 
ταεϑῃ ἴπδῖ ἴῃ ϑοτίρίυσε ργεάιοτίοηθ μανα 
δεε τεοογάεά γεραγάϊηρ ἴῃς υυτίϊες οἱ ἴδ 
Ῥεαίΐω. Τῆΐβ, πόοννενεσ, σὺ ὃε ἴδε 
ταεδηΐηρ αἰιδομεά τὸ ἴ6 ννογὰβ 88 οἰϊεά 
ἰπ τῆς ερίϑι]ε, δἰπουρ ἴτ ἰδ φυΐϊϊας 48 
Ὠδῖαγα! δηὰ ἱεριεἰπιαῖὶε τὸ τεϊδίπ τῃς 
οτἰρίηδὶ τηεδηΐηρ δηὰ υπάετθιαπά τἢς 
ψοτβ 45 ἃ ραγεηϊῃειῖῖολὶ ἐχρίαπαίοη (παῖ 
ΟὨτίβι δοκπονϊοάρεὰ 88 Ὀἰπάϊηρ ον Η δι 
11 ται μδά θδεὴ νυττέεη ἔοσ ἴῃς ἱπβίγυςῖοη 
οὗ οἴδεῖβ ἰπ ἴδε Ψ}}} οὐ αοά. Βαϊ {δε 
ἸΚεΙ ποοά ἰ8 τἰηαῖ 5 τὴ6 τίει ννὰ5 ποῖ 
τρεγεῖὶν ἰγαηβογ δίης ἴπῈ νοσάβ 85 μαζί οὗ 
8δίδ φυοϊατίοη τἰῖπους δἰδοπιης ἃ ἀεβηΐϊις 
πιεδηὶϊπρ ἴο ἴπεπὶ, ἢ τηεϑβηΐ ἴπδὶ τῃῈ 
οοτπηΐης οὗ ἴῃς Μεββίδῃ ἴὸ ἀο αοὐά᾽β νυ} 
μδά δε πδίξη ὌτΑΝ Ῥοοῖὶς οὗ Οαοὐ᾽Β 
υ . (Οἵ ΡΒ ἵν]. 9. 

ὴ νει. 8. ᾿ Βε δἰρηίβοδηςς οὐ ἴῃς φυοίδ- 
ὕοη ἰ8 ποῦν εχρίαἰπεά. “Ηε ἰᾶκεβ ἴπε ἤγδι 
ἀννᾶν, ἴ[μδὶ ἢε τηΔῪ εβι δ 188} [πε βεσοπά."᾽ 
Ἡε ἄεείαγες ἴπε ἱποοπιρείεηοε οἵ ἴῃς ΟΤ. 
βδοιίθβοεβ (0 βαϊβίν ἴδε ν}} οὗ σοὰ, ἴῃ 
οτάες τδὶ δε ἸΏΔΥ τῇϑκε τοοῖὴ ἴογ {πὶ 
βδοιίδος ψὨΙΟΣ 18 ΡεηΔΠΘΠΕΥ (0 8αιβέν 
Οοά. ᾿Ανώτερον, “Ηἰρδες ἀρ,᾽᾽ Βεζα 
ταεληΐης “ ἰπ τῆς ἔοττηεσ ρμᾶσῖ οὗ ἴπε 4υο- 
τϑύοη," οοτεθροθδιηρ, το δηά οοπιταβίεά 
ψ ἢ τότε ἰπ νεσ. 9. λέγων, ἱ.ε., ΟἸτίδι, 
1ῃς δβιυιδ)εςὶ οὗ εἴρηκεν ἀπά ἀναιρεῖ. ΤῊΐ8 
ἰδ πεοεβδίιδιςά ἐν λέγει ἷπ νασ. 3. Ὑεῖ ἴΐ 
8 ποῖ ΟὨτίδε ἀϊΐγεςιν, θὰϊ ἴῃς ταϊπά οἱ 
ΟὨγίβὲ υἱϊετεὰ Ὁγ Οοὰ ἴῃ ϑογίριυσε. εἴρ- 
ἡκεν, Ῥεγίεςϊ, Ὧ8 ἐχργεββίηρ παῖ ὑνὩ] ἢ 
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αἵτινες κατὰ τὸν νόμον προσφέρονται - 9. τότε εἴρηκεν, “᾿Ιδοὺ ἥκω 

τοῦ ποιῆσαι, ὁ Θεὸς, τὸ θέλημά σου ᾿". 
δεύτερον στήσῃ᾽ 1ο. “ἐν ᾧ θελήματι ἡγιασμένοι ἐσμὲν οἱ 2 διὰ 
τῆς προσφορᾶς τοῦ σώματος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐφάπαξ. 

ἁ ἰχ. 12. 

ἀναιρεῖ τὸ πρῶτον, ἵνα τὸ 

11. Καὶ 

πᾶς μὲν ἱερεὺς ὃ ἕστηκε καθ᾽ ἡμέραν λειτουργῶν, καὶ τὰς αὐτὰς πολ- 
λάκις προσφέρων θυσίας, αἵτινες οὐδέποτε δύνανται περιελεῖν ἅμαρ- 

1 θεος οπιίτεά ἰῃ ἡ ΑΟΌΕΚΡ, 17, ἅ, ες, ϑδῃ., σορί. 

3. οι οτηϊἰεὰ ἱπ ΜΑΟΌΕΡΡ, 17, 47, 73- 
5 ΤΕ, ἴθ ΜΌΕΚΙ, 17, 47, ἃ, ς, ἔ, νῷ. ; ἀρχιερευς ἰπ ΑΟΡ, ϑγτβοδ εἰ Ρ, Βδβπ)., Αττὰ. 

ἜΠΠΥ ἔ1818 πε Ψ}}. οὗ Αοά. 
γαιρεῖν ἰ8 υϑοὰ ἰπ οἰαξδὶς Οτεεκ οὗ 

186 ἀεβίγυςίοη οἵ δροϊἰἴοῃ οἵ τερεδὶ οὗ 
ἰαννβ, ξονογῃηγηθηῖβ, ουβίοτη8, εἴς. 

νεῖ. το. ἐν ᾧ θελήματι... . “ἴη 
ννΠϊο 1}, τπδὲ ἴθ, ἰπ τῆς Ψ|} ν Ὡς ἢ 
ΟἸὨγίβε ςᾶπιε ἴο ἀο (νετ. 9), “ΜῈ πᾶνε Ῥβξῆ 
ταλδάς ἢι ἔογ ἀοά᾽β ῥγεβεῆος δπὰ ἔε!]ονν- 
88: ὉΥ πηεᾶηϑ8 οὗ ἴδε οἤδετίπρ οὗ ἴῃς Ῥοάν 
οἵ [εβι8 Ομγίδε οὔος ἔοσ 411". ὉὙμὲ νὴ]! 
οἵ αοἀἁ ψδίο ἴῃς ΟΟΤ. βδοσίῆςεβ οουἱά 
ποῖ Δοζοσῃρ! Βἢ ννὰ8 ἴῃς “ βδηςιβολιίοη ᾿ἢ 
οἵ πιδη, ἴπδιὶ ἰ8, τῇς Ὀτίησίηρ οὗ τηθη ἰηϊο 
ἴππ6 ἔεΠοννΒδρ Ὑνιἢ ἀρὰ ἢ ννἱ]} 88 
Ὀδεη δοοοπιρ ἰδῆς, ννε ἢανε Ὀδεη οἰεαπβεὰ 
δηὰ ἱπιτοάυςεὰ ἱπίο οὐ ἔε!οννβῃΐρ 
τπγου ζῇ ἴπε οἤδετίηρ, οἵ τῇς Ὀοάν οὗὨἉ ΟὨτίβε. 
Βγ ἴδε υϑὲ οὗ ἴδε νψοτὰ προσφορᾶς ἴδε 
ὙΤΙΟΙ Βῆονβ ἴπαὶ ἰξ νγᾶβ ποῖ ἃ τηξγε 
ἔπ 5: οδεάϊεπος ἴο τῆς ν}} οἵ αοἄ ἢς 

ἴῃ νίανν, θυῖ τπὸ ἔμ] ]πλοπὶ οἵ αοὐβ 
ΜΜ11 ἰπ τὰς ραγιίίουϊδι ἔογπλ οἵ γίεϊ ἀΐϊπν 
Ηϊταβεὶ τὸ ἃ βδογίῆςϊαὶ ἀεαῖῃ. Ηἱἰβ οδεάϊ- 
εῆςς ἱπ οσάεσ ἴο Ὀεοοῖηε δη δἰοηίηρ βδςγί- 
βος ἴοοῖς ἃ ραγίίοσυϊας ἔογπι, τῇς ἴογπῃ οὗ 
“ ταβιίηρ ἀεδί ῸΓ ἐνεγν τᾶπ ". [Εοτᾶ 
ἀϊβετεπε νὶενν δες Βγυος ἐμ ἰος. δπὰ 
Αουϊά 5 Ν.Τ. ΤἈεοῖ., Ρ. τόρ. Οπἡ δὲ 
οἵδε παπά βεὲ Εἰεῆτὰ πὰ Μαςάοῃει! 8 
Ῥονείδϊαπ 1ιεεέμγες, Ὁ. 40-59.}] τοῦ 
σώματος Ἰ. Χριστοῦ ἐφάπαξ, 
ἴῃς οετῖπρ οὐ ἔδε Ῥοάν πηυϑὲ οὗ σουγβα 
θεὲ ἴᾶκεῃ ἰῇ σοηηδοιίοη νυν ἰχ. 14, διὰ 
πνεύματος αἰωνίου Δλπά 4180 ν»ἱ ἢ ἴῃς ἀς- 
δηΐηρς ννοτάβ Ἰησοῦ Χριστοῦ. ἐφάπαξ 
8. ἃ. ἰπ Τοοπίταϑβε το τῆς ποῖε οἵ ἰη- 
ζογιογν διδοίης το ἴτε Ο.Τ. βδογιῆσεβ, 
ἃ8 φίνϑη ἴῃ νεγ σ, [εἰς πεεὰ οἵ οςοπιίπυδὶ 
ταΠΟΨ]. 

γν. 11-14. ὙΤμαὶ ΟὨγίβι᾽β ομα βδοσίῆςε 
[μιᾶ8 δοοοτῃρ! ἰβἰχεά [15 εηὰ οὗ Ὀτίησίηρ τηεπ 
ἴο αοά ἰδ ἐἰ!υϑιταῖϊεὰ Ὁν Ηἰ8 8ἰτης ἄοννπ 
ἂἱ αοὐ β γίχδι βαπά. 

Νεςσ. σὑσ. καὶ ἱπιγοάυςεβ ἃ πεὺνν ἀϑρεςὶ 
οὔ τε ἤπαι εν οἵ ΟἸγίβι᾽ 5 βαοσγίβος, ἴο υνἱῖ, 
τδλι “ ΒΕΓΘΔΒ ἘνΕΓΥ ῥγίεβι βιαπὰβ ἀδί!γ 
πχϊηἰδιετίησ δηὰ οἴξη οἴετίπρ τῇς βδπ)ε 
5βΔογ ἤοε8,---ἰηΑβπιας ἢ 48 ἘΠΕῪ ἅτε ϑυςἢ 48 

πανοῖγ οδῃ ἴᾶκα βἰη8 ἀυνΆυ.---π 8 πδη δᾶν- 
ἱπρ οβετεὰ οὔ βαςχίῆςε ἴοσ βὶπβ ἔοσ ἐνεῖ 
βδὶ ἄοννῃ οὐ αοά᾽δ εἰρῃς μΒβαπᾶ, μβεηςείοσιῃ 
ναϊθης ἘΠ] ΠΙ5 ἐπεπγῖεβ Ὀς δεῖ 85 ἃ Ἰοοϊβίοοί 
ἴοτ μἰ8β ἔεεῖι. Εογ ὉΥῪ οπε οἤετηρ Ης 
Βδιῃ ρετίδοιεά ἔοσ Ἴνεῦ (δε βαποιβεά." 
ὙΤΒς δγρυτηεηῖ ἰ8β ἰπ [88 βιδίεσιεηι δά- 
νᾶποεὰ ἃ βίερ. Εον δίπουρῃ ἴδε ἴἄγες 
Ῥοίπίβ υτρεά ἱπ νν. 1-4 ἅτε δεῖς 8611] ἴῃ 
νίενν, σσος τῆλι πὴ ΡΥ τὶ τη λές 
ςοηβίβιβ οὗ τερεδῖεά δοίβ (κ μέραν, 
κατ᾽ ἐνιαντόν) δηὰ ἴπεϑε ἴῃς βᾶπιε (αἱ 
αὐταὶ θυσίαι) πὰ 6856 η4}1ν ἰηεἤπεςϊνε 
(οὐδέποτε δύνανται, κιτ.λ), γεῖ ἴὶ ἴδ 
πονν ἴδε δοϊίοῃ οἵ ἴδε ῥγίεβι γαῖμεγ τβδῃ 
τε παῖυτε οὗ ἴῃς βδοσιβος {παῖ σοσηεβ ἴὸ 
τῆς ἰτοηῖ, δηὰ τῇς δηδιτν οὐ ΟἸγίβε' 8 
οβετίηρ ἰδ ἀγρυθὰ ἔγοσα [με Ὠἰβιοσίςδὶ ἔδοι 
τδῖ ες νὰβ ποῖ δὴν ἰοῆρεῖ διδηάϊηρ 
ταϊηἰδεοσίης Ὀυῖ Πλά βἂὶ ἄοννῃ 88 ὁπε Ψῇο 
μδά χυίϊε δηϊβηθά ΗἾβ νοσκ. Ὅπογείοσε ἴῃ 
νεῖ. 14 τετελείωκεν εἰς τὸ διηνεκὲς τοὺς 
ἁγιαζομένους (Δκεβ τῇς ρίδοα οἵὨ ἡγι- 

νοι ἐσμὲν οἵ νεῖ. το. Νοιδίηρς ἔατ- 
ἴδε τοαυΐγεβ ἴὸ Ὀς ἄοπε 10 βεζῦγσε ἴῃ ρεσ- 

ταῖν ἴδε ἔε!]Ποννβῃὶρ οὗ τᾶ ἢ αοά. 
ἢ ἴδε οπς βδογίῆος οὐ ΟἩγίδε πεῖς ἰ8 

οἰεαπδίηρ ᾿ς δι πλεη τὸ ἄγαν ἤεᾶγ 
το ἀαοά, ἴο επῖεγ ἱπῖο οονεηαπὶ ἢ Ηττη, 
δηὰ τῆεγε 18 δἷδο ρτουηά ἰαἰὰ ἕο τδεὶγ 
οοππηυδπος ἱπ ἴπᾶὶ (ον βηρ. Τῆς 
ἔαῖυτε (εἰς τὸ διηνεκὲ4ᾳ) 18 ργονϊἀεὰ ἴοτΓ ἃ8 
ΜΕ 248 ἴῇες ραβὲ. [ὐαθοσοῦ χυοϊοά ὈῪ 
ΒΙεεκ βᾶυβ “ ρεγῆοῖς, ἐ.6., ρεγέεςϊε εἴ ρίςης 
ἃ Ῥεοοδλίοσυμῃ τεϑῖα ἰἰρεγανῖς, ἰϊὰ ἂξ ἴπ 
Ρεζρεϊαυτη βαποῦβοδι βἰπε εἰ υἱτεγίοτε 
αὺς πον οδίαϊίοπε ποὴ ἱπάϊρεδπε᾽". 
“ Ηἰ8 οὔε οετίηρ ραίδιειβ ἃρ ἰηῖο [ἰδεῖ 
Ὁοῖ τε βδοσίβςς τ ἱπαυρογαῖαβ ἴῃς 
οονεηδηῖ, δπά 411 τπε πιῆ βαςγίβοεβ 
οἤετεὰ γεᾶγ ὉΥ γεᾶγ ἴο στῃηδἰπιδίῃ ἰξ δπὰ 
ἴο τϑαῖϊβα ἰτ; 1 τεδοῦεβ ἴς ἰάεα νυ ϊο ἢ 
ἴδεν βίτονε τονναγάβ ἴῃ ναίη, ἀπά Ὁγ γεᾶςῇ- 
τὴ ἰξ ἴογ ενεῖ βείβ ἴμεπὶ δβίάς" (Πανιά- 
580Π). 
Ἢ νΟΓ ΤΣ ἴῃς πιοτα ἜἼχργεβοῖνε περιελεῖν 

τερίαςεβ ἀφαιρεῖν οἵ νεῖ. 4. [ἴ τηελῃ8 
“0 ἴᾶκε ΑΝΑΥ δβοιπμείπίηρ τπαὶ ἰ8 41] 
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τίας " 12. “ αὐτὸς ἷ δὲ μίαν ὑπὲρ ἁμαρτιῶν προσενέγκας θυσίαν εἰς εἴ. 9,13, δὲ 

τὸ διηνεκὲς ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ, 13. τὸ λοιπὸν ἐκδεχόμενος 

ἕως τεθῶσιν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν αὐτοῦ. 

γὰρ προσφορᾷ τετελείωκεν εἰς τὸ διηνεκὲς τοὺς ἁγιαζομένους. 

Μαρτυρεῖ δὲ ἡμῖν καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον: μετὰ γὰρ τὸ προειρη- ἴτε 

νι αὶ 

14. μιᾷ 

15. 

κέναι,2 τό. ““ἰΑὕτη ἡ διαθήκη ἣν διαθήσομαι πρὸς αὐτοὺς μετὰ τὰς ( νὴῖ. 8; 
ἡμέρας ἐκείνας, λέγει Κύριος, διδοὺς νόμους μου ἐπὶ καρδίας αὐτῶν, 

καὶ ἐπὶ τῶν διανοιῶν ὃ αὐτῶν ἐπιγράψω αὐτούς - 17. καὶ τῶν ἁμαρ- 

τιῶν αὐτῶν καὶ τῶν ἀνομιῶν αὐτῶν οὐ μὴ μνησθῶ “ ὅτι ᾿. 
δὲ ἄφεσις τούτων, οὐκ ἔτι προσφορὰ περὶ ἁμαρτίας. 

19. " Ἔχοντες οὖν, ἀδελφοὶ, παρρησίαν εἰς τὴν εἴσοδον τῶν ἁγίων 
ἐν τῷ αἴματι ᾿Ιησοῦ, 20. ἣν ἐνεκαίνισεν ἡμῖν ὁδὸν πρόσφατον καὶ 

γεσ, χχχί. 
1, εἴς.; 
στα. χΐ. 

27. 

᾿ς 18. Ὅπου εἰκ. 8, τΖ; 
ΟδΏ. χ. 
᾿ εἰ χίν. 

: Εοκι. 
ν. 2: ΕΡΒ. 
ἰϊ, 13, τ8, 
εἰ εἶ 12. 

ἐόντος ἰη ΦΑΟΌἜΡ, ἃ, ε, ἔ, να. 

3 ξιρηκεναι ἴῃ ΑΟΌΕΡ, ἰξ, να. 

3 “πι τὴν διανοιαν ἰηῃ ΦΑΟΌΕΙ"Ρ, 17, 47, 73. 

4 μνησϑησομαι ἰῃ ΑΘ", 17. 

σουπά᾽" 45 δέρματα σωμάτων, ἃ ρατπιεηῖ, 
ἴδε σονεγίηρ ΟὗἨ ἃ ἰειίεσ. [πὸ ἄξη. χίὶ. 
42 ἰὰ ἰδ υϑεά οὗἩἨἁ ΡΏΔγΔοῖ ταἰκίησ οπ δίβ 
τἰηρ. Ὑῆε ρῆγαϑε ᾿πογείοσε ϑυσρεβίβ πὶ 
τη 8 εηννταρρεά ἴῃ εἰπ; οἵ {{ τηἷβ ἰ8 ἴὸ 
Ῥτεβ8 ἴοο μαγά τῆς εἰγτηοϊορίοδὶ πηεαπίηρ, 
ἴς δἵ Ἰεαϑὲ βυρρεβὶβ οονιῤίείς ἀεἰϊίνεταποε. 
οὗτος (Υ. ἰιϊ. 3 δηά ν"ϊϊ.3. εἰς τὸ διηνεκὲς 
σληποῖ ὃὲ ςοηῃβίτυε ν᾿» προσενέγκας 
Ῥυϊ πγυβὲ Ὀς ἴᾶκεπ ψἱτἢ ἐκάθισεν. “Τὸ 
ΒΑΥ οὗ ἴδε [,ενϊείοςα! ρῥτίεβδιβ τας τδὸ 
προσφέρονσιν εἰς τὸ διηνεκὲς (νετ. 1) [8 
ΔΡρτοργίδῖε ; ἴο βὰν οἵ Οῆγίβε ἴπαὶ Ηβς 
“προσήνεγκεν εἰς τὸ διην. ἰδ αἰπγοβί ἃ 8617- 
φοπιγαάϊςοη ᾿᾿ (ναυρμαη). εἰς τὸ διη- 
Ψψεκὲς ἐκάθισεν δαϊδληος8 ἔστηκεν καὶ 
ἡμέραν, δηὰ ς΄. ἐβρεςίδιυ ἰ.3. Νὸο ἀουδι 

6 814] ροβίοη οὗ εἰς τὸ διηνεκὲς ἰ8 
δῇες ἴμε νογά ἰΐ 
νῖ!. 3. τοὺς ἁγιαζ. 
27. ᾽.. τι. 

γν. 15-18. Ῥτοοῦ ἔγοηπι ϑογίρεατς τπδὲ 
τῆε οπς βδογίῆοςε οὗὨ ΟὨτγίβε, τε τηεάϊδτος 
οἵ τὰς ὯῈΨ ςονοηδης μι Βηδὶ. 

εἴ. 15. μα; ἶ ἣν... “Απὰ 
εἴς ΗοΙγ δρίπε αἴτο ποι αγαυνεο τε ἴο 8," 
τδδῖ ἴ8, τπδὶ τπε οπε οβετγίηρ οἵ τῆε ὅπ ἴβ 
Άηαὶ, ἴοσ υπάεσ ἴδε πενν οονεηδηὶ ἵδεζε ἰβ 
20 ισῖθεῖ τεπιετηῦγαηςε οὗ βἰπβ. ἡμῖν ἰ8 
πῶοτα ὩδΙΌΓΑΙΥ οοηβιίσγιεά Ὧἃ5 ἃ ἀδιίνιιβ 
οοτητηοάϊ ἴδῃ 848 ἴπε οδήεςι οὗ μαρτυρεῖ. 
μετὰ γὰρ τὸ εἰρηκέναι. ““ Εοτ αἴϊεῖ δλγίπα 
ἐνν ΜῈ ἀχρεοῖ ἴμε δροάοϑίβ ἴο θερίῃ 
δηά τῃε βεηΐδπος ἴο Ὅε οοποϊυάδεά Ὦγ Δῃ 
ἱπιγοάδυοσίοιΥ ἔπειτα λέγει οἵ τότε (εἶ. 
ψνεσ. 9), Ὀὰϊ νεσ. σ7 ἰβ ποὶ 80 ἱπιγοάυοοά. 
Τῆς β86ηβε, δονάνοσ, ἰ8 υὑπηνιδιδίκαδϊςε. 
Αἴες ἀεῆηίαρ τῇς σονεπδᾶηὶ ἰη ἰξ ἰη- 

ἐἰεφεῦνῆς, Χ, 1-14 δἀπὰ 
ὯΟ {πιὸ τεΐοσεηςς, 

ψατάηθϑθ ἀπά βρίγτδι ν (Ὁ. ο. νἱϊ. το), 
ἴῃς Ὑπιεῦ ἡ κοθεο εἶρδε ξελίαγε οὗ ἐξ 
ΜΏΙςἢ Βρεοία! Εν βαγνεβ ἢἷ8 ργεβεηῖΐ ΡΌΓΡΟΘα 
χοὶ τὸν ἅμα ῶν ... οἱ μὴ μνησθῆσο- 
μαι ἔτι, “Απὰ 1 Ψ»Π] πενεῖ ΔΠΥ πῆογε 
τεῖπεπιδες ἰπεὶγ βδὶπθ ἀηὰ {πεῖς ἰτᾶῃ8- 
δτεββίουβ ". Τὰς οοποΙυδίοη ἰδ οὈνίουθ, 
ΦΒυς ψ δεῖς ἴῆετς ἰ8 ταπιίββίοη οὗ ἴῃεδε, 
ἴδετε ἰ8 πὸ Ιοηβες οδετίηςς ἴοσ βίῃ". Εογ 
τε ἴογπιβ οὗ ἴῃ6 εν σονεηδηῖ 866 ΥἹΣ!. 
8:12. μνησθήσομαι ἰδ πεῖε ὑυδεά ἰπ- 
βιεδὰ οἵ σθῶ οὐ ΙΧΧ δηὰ οὗ νἱϊϊ. 12, 
Ῥεοδυβε δε υνυγίξεσ ἐπιρῃδβίϑεβ ἴῃς εχίςη- 
8 οη οὗ ἴπε ἰογρειϊτίηρ ἴο 41} ξαϊυτγίεγ. 

ΟΗλρβ. Χ. 19---Χ11. 29ο. Ἐχμογίδοη ἴο 
86 ἴῃς δοοθϑθ ἴο αοά ορεπεὰ ὃν ΟΠτγῖδι 
δηὰ το πιδίηιαίπ (Αἰ ἴῃ Η πὶ ἴῃ δρίϊα οὗ 
811 τεταριδείοη ἴο [411 ἀννᾶυ. 

σῆκρ. Χ. 1:9-25. Ἐχμογιδίίοη ἴο ἄγαν 
πεᾶσς ἴο αοά, ἴο δοϊά ἔλδι τῇς ΟὨγίβδη 

6, ἃπά ἴο εποουγᾶσε οπα ἃποίπεσ. 
εἰ. τς. Ἔχοντες οὖν, ἀδελφοί. 

.ν. ΚΗ δνιηρ τῇεη, Ὀγείγεη, οοπβάεπος 
ον ἰς δηΐγδῃος ἱπίο ἴτε Ποίϊεβδὲ Ὁγ τῆς 
ὈΙοοά οἵ [6808, ἃ γᾶν μοῦ Ης ἱπδυρυτ- 
διεά ἔου υ8 γεβϑἢ δπά {νίης, [Ὠγουρ τς 
νεῖ], τμδι 18, Ηἰ8 ἤ}βἢ.᾽"" Εοτ ἴδε ογγ οὗ 
πε βεηίδηοε οὔ ἵν. 14. παρρησίαν 
εἰς τὴν εἴσοδον, ς΄ |1ϊ. 6 ἀπά ἱν. τ6 
προσερχώμεθα μετὰ παρ Αἶδβο 
ΕρΆ. {|. τα ἐν ἐγ ἔχομεν τὴν παρρησίαν 
καὶ τὴν προσαγωγὴν. ε ΤΩΔΥ 
εἰἴπεσς πιεδὰ δὴ επίγδπος οδἠεςνεϊν σοη- 
βἰδετεά, ογ ἴῃς δοῖ οἵ επιετίηρ. νεῖβ8 
δάοριϑ ἴδε ἴοσπιεγ τηεδπίης, οοτὰρ εἰ 1εἀ 88 
ἢς Βύρροβεβ ὈὉγ ἴδε ὁδὸν ν»Ὡ]οἢ ἐοΙΙον»Β ἴῃ 
Δρροβίτίοῃ δπὰ γεξειτίης το [υἁ. ἱ. 24 ἀπά 

Ζεκ. χχνῖϊ. 3. ΗἜς νου ιτβοτοίοτς 
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Ἀ ἵν. 14,16. ζῶσαν, διὰ τοῦ καταπετάσματος, τουτέστι, τῆς σαρκὸς αὐτοῦ, 21. ἱ Εσδοδ. ᾿ Ν ὰ Ξ Ἐχανὶ 45] καὶ ἱερέα μέγαν ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ, 22. ' προσερχώμεθα 
. ἢ, , , , μι 7κς. μετὰ ἀληθινῆς καρδίας ἐν πληροφορίᾳ πίστεως, ἐρραντισμένοι τὰς 

τδηδίαϊα “δοϊάπεββ 25 τεραγὰβ ἴῃς εη- 
τταηοε. ὙΤῶε οδ͵εοίοη ἴο ἴπιβ ἱπίεγ- 
Ρτεϊδλίοη ἰβ ἴ8ε πηιελπίης ρυῖϊ ὑροη εἰς 
ΒΟ ἢ πόσα πδξυγα! ν Ἔχργεβδβεβ ἴπ6 οδήεςὶ 
οἵ επὰ ἰονναγάβ το ἴῃς παρρησία ἰδ 
ἀϊτεοιεὰ, τῇς επιογίπα ἱπ, ποῖ τηθγεὶν δα 
οδήεοὶ αδοπμέ το κέεξ τἰῃε παρρησία ἰδ εχεῖ- 
οἰδεά, ΟΥ̓ 2 Ὅος. νἱὶ. το, μετάνοιαν εἰς 
σωτηρίαν. Βυϊ οὐ ΥΥίπετ οπ εἰς. Τῆς 
εχργεϑδβίοῃ ἰῃ ἰχ, 8, τὴν τῶν ἁγίων ὁδὸν, 
4180 ἕδνουγβ ὉΝ εἰ88᾽ 8 ἱπιεγργεϊδέίου, τῶν 
ἁγίων 85 ἴῆε Οτεεῖκ οοτηπηεηιδίοτθ σειηδεκ, 
Ὠεῖε πιεᾶῃβ “πεάνθῃ"". ἐν τ αἵματι 
Ἰησοῦ, οἡ ἴδε ψὨοΪε, ἰξ ἰβ Ὀδζίοσ ἴοὸ )οΐῃ 
1ῃ68ε ννογάβ ποῖ ψἱἢ παρρησίαν δι νὙΠΠ 
εἴσοδον: ΒΙεεκ αὐ ἃ τεῖσιτηςς ἴο ἰχ. 
25, ὁ ἀρχιερεὺς εἰσέρχεται εἰς τὰ ἅγια ἐν 
αἵματι ἀλλοτρίῳ, ἣν ἐνεκαίνισεν 
ἡμῖν ὁδὸν... “πε πεν δπὰ [ἰνίπὶ 
ΜᾺΥ ΜὨϊοἢ Ηε ἱπδυρσυγαῖεά [οΣ ἀεάιοιιο 
ἴοσ υ8." Τῇε δηϊεςεάεπι οὗ ἔπε οἴδιιβε ἰ8 
εἴσοδον, δηὰ [18 νναν ἱπῖο {πε Ποίϊεβι 15 
Βεῖε ἐαγίμει ἀεβογιρεὰ 48 ἢἤτγθὶ υδεὰ ὉΥῪ 
ΟὨγίβε τμδῖ 11 πιίρῆι Ὀε υϑεά ΌΥ υ8. Εοτ 
ἐγκαινίζειν τηελη8 ἴο ᾿αηάδεϊ, ἴο ἴδε ἴῃς 
Βτβὲ υ8δὲ οὗ ἃ πὸν τππρ. 8εὲ εξ. χχ. 
5. Ηε δᾶ8 επιογεὰ υἱίδιη ἴῃς νεῖ! 28 ουὰσζ 
πρόδρομος (νί. 1ο, 20) ἀπά δπᾶβ τῇ 
ορεηδά ἃ ΨΥ ἴοσ υ8. [ἴ ἰβ πρόσφατον, 
τοοεηῖ, ἔτεβῃ. ὙΠὲ ἰοχίοορταρῆειβ ἅγα 
ρτεεὰ ἐπδὶ, οτἱρίηδιν πιεδηΐηρ ἔγεβῃ- 
βἰαίη ἀπά ἀρρ! δὰ ἴο νεκρός, πρόσφατος 
ςᾶπγε ἴο Ὀ6 ιιϑδεὰ οἵ ἤοννεῖϑβ, οἱἱ, βηονν, τπιῖβ- 
ογτίυης, Ὀεηθβίβ, ἰπ δέγας. ἰχ. 1ο, οὗ ἃ 
ἐπεηά; ἴῃ ΕςοΙεβ. ἷ. 9 οὐκ ἔστι πᾶν πρόσ- 
φατον ὑπὸ τὸν ἥλιον. [τ νν»28 ἃ ΨΆΥ 
τεσεπν ορεπθά. ΟἾγίβϑὲ ννᾶβ ἴῆε ἤγϑβι νῆο 
τοάτδδῖ νὰγ. ὙΝ εἰδβιείῃ, ννῆο ρινεβ δὴν 
Ἐχδιηρίεβ οὗ ἴΠ6 υδὲ οὔ (δς ννογά, οἰζεβ αἰβο 
ποτὰ Εἰογης, ἱ. 15, 3, Δη ἱπιεγεβιὶπρ' δῃ- 
ΔΙΟΡΥ : “ΑἸξεῖ [Ὀεςὶυ8 Μυ8] ᾳυδβὶ πιοπίτα 
ἀεογυπι, σδρίϊε νεϊδίο, ργίγηδιη δηΐε δοίετι 
ἀλϊβ τηδηΐρυ8 86 ἀενονετγίς, υἱ ἱπ οοη- 
ετἰβδίηα 8)ὲ Ἠοβείυτη [εἶα ἰδοιυΐδιυδβ, 
πονυτ δά νιοϊογίαπι ἰϊες βαδησυΐπῖβ ϑβυὶ 
βοηγίῖα ἀρετίγει ", καὶ ζῶσαν, ποῖ 45 
ἃ ΨΆΥ ἴδμδὶ δϑϊἀεβ (Ὁ ἤγυβ., εἴς.) ΠΟΥ ἃ8 
Ἰεδάϊηρ ἴο [τε εἴεγηδὶ (τοῦ, εἴς.), πος 
88 ἃ ὙΨΆΥ ὉΝΪΟΏ Τοοπϑίδιβ ἵπ (δ ον βαρ 
ἡ ἃ Ρείβοη (ν εβιςοιῦ), θὰυϊ 48 εβεςεῖνε, 
Δοίθδ!ν Ὀτγπρίηρ ἰ18 [ΓΟ] οννεῖβ ἴο {πεῖς 
θοαὶ. Οὗ. ἵν. 12. 80 Ῥανίάβοη πὰ 
γνεῖββ. διὰ τοῦκαταπετάσματος, 
ἃ ἴδει οδαγαοίογίϑες οὗ τῇς ψᾶν, ἰἴ 
Ῥδββεὰ [Ὡγουρῇ τῆς νεῖϊ!, τπδι ἴ6, Ηἰβ ἤεβῇ,. 
ΨΏΪΟΒ τπηυδὲ ἤγϑὶ δε τεπὶ Ὀείογε ΟἾγίβε 
ςουἹά ρ488 ἱπίο ἴῃς Βοίϊεβὲ. “"ΤῊΐβ δεδαεί- 

11 αἱἹεροτγίσίηρ οἵ τδς νεῖ! σᾶπποῖ, οὗ 
ἕουγες, ὃς πηδάε ρᾶτὶ οὗ ἃ ςοπείβίεπι δηὰ 
Τοτηρίεῖς ἰγροίοσυ. [τ 'β ποῖ τηεᾶπὶ ἴοσ 
τηϊ8. Βυϊ 88 τῆς νεῖ] βιοοὰ Ἰοοδιν Ὀεΐογε 
ἴδε Βοϊίεβὲ ἰη τἴῆς Μοβαῖς Ταδεγηδεῖε, ἴῃς 
ΨΆΥ ἰηῖο νν}ϊςἢ ἰὰγ ἸὨῃγουρῇ ἰΐ, 8οὸ ΟἸγῖβι᾿ 8 
1|π ἴῃ τς σε βιοοά Ῥεῦννεεη Ηἰπὶ δπὰ 
Ηἰβ δπίγαπος Ὀείοτε αοά, δπά Ηἰς ἤεβῃ 
Βαὰ ἰο δὲ τεπὲὶ εἴς Ης οουϊὰ επῖεσ" 
(Ὀανίάδοη). 

γεῖ. 21. καὶ ἱερέα μέγαν. ΤΒε 
Τρεηβά ννᾶν ἱπῖο πε ποίιεβὶ ἰδ ποῖ ἴπ6 
ΟὨΪΥ δάναπίαρσε ροβϑεϑσϑεὰ Ὁγ ἴῃς ΟὨτιβιίδη, 
δ δᾶβ αἷϑο “"ἃ ρτεᾶϊ ρτγίεβι," οὔ. ἰν. 14. 
ἔχοντες οὖν ἀρχιερέα ν. .. προσ- 
ερχώμεθα. Ῥδιο (Ζερ. αἀ Οαὶ., Ρ. το35) 
8118 τῆς Ηἰρἢ Ῥείεβι ὁ μέγας ἱερεύς, ἀηὰ 
80 ἴμεν. χχί. το, Νυπι. χχχν. 25. Βαϊ ὶϊ ἰδ 
ποῖ ἴο ἴπε ἕλοι (ἢαλι Ηε ἰ5 Ηἰρι Ρείεβι 
τῃδῖ τηϊ8 ἀεβὶσπαίοη ἤεγε ροιπίβ, δυϊ ἴο. 
Ηἰβ ρτελΐϊπεβα Δ5 ϑοῃ οἱ αοᾶ δηὰ 28 οὔς 
ΜὯΟ ὯΔ58 ραββοὰ ἱπίο τῆς Ηοὶγν Ῥγεβεῆςε. 
Ἐβρεςίδι!ν ἰβ Ηἰβ ψγεδίπεββ στηδηϊξεβιεὰ ἴῃ 
Ηἰβ δἀπκίπἰβιταῖίοηθ ἐπὶ τὸν οἶκον 
τοῦ θεοῦ, ονες οὐ β Βουδβε (ο΄. {Πϊ. 6} 
(δὶ 8, ονεσ ἴποβε μεᾶνεη]ν γε] 165 νὨϊοἢ 
τερίδος ἴπε ἤουβε οὗ αοἀἁ οη εαγίϊ, δπὰ 
ΠΕΟΕΒΒΑΓΙΥ ονεσ ἴἤοδε ἴογ ψνἤοπι ἴῃ ρτίθβι 
ἰ8 ἀρροίηϊοὰ ἴο πιϊηίδβιες τὰ πρὸς τὸν θεόν. 
ν. 1). 
( γεῖ. 22 Βείηρ ἰῇ δεουζε οὗ δὴ 8.- 
οερίδδιε επίγαπος προσερχώμεθα, “εἴ υ8 
Κεερ ἀρργοδομίηρ," (πδὶ 18, ἴο αοά (νὴ. 
25, χι. 6); ἃ βεπιὶ-ἰεσμηΐςδὶ ἴεσπ. μετὰ 
ἀληθινῆς καρδίας, “ὙΠ ἃ τὰς 
Βεᾶγε (οἷ. 1854. χχχνὶϊ. 3), ποῖ ἢ ἃ 
τηεγεὶν Ὀοάϊν ἀρργοδοῦ 48 ἰξ 411] ψγεσὲ 
εχίεσηαὶ δηὰδ βδυθοὶίς, ὉυΣ τ τπδὶ 
βεμυῖπε επηραρεπιεηὶ οἵ ἴῃς ἰππεγ πηδῃ 
ΜΟΙ. σοπδεταϊεβ ἴτας τυ σβῖρ. ΟἾγυ- 
βοβίοτῃ 888 χωρὶς ὑποκρίσεως. Ὠανϊάβοῃ 
888 “ἢ δυπάλτηεηϊαὶ ροηυΐπεηςββ᾽": 
δυΐ 11 18 ἴδε ρεπυίπεηεββ Ἡνϊ ἢ ἰδ εἰϊοϊοὰ 
ἴῃ ῥγδθβεῆςε οἵ τγεδίϊειεβ. καρδία ἰδ ἰπῖετ- 
Ῥτγεῖϊεά ἰπ σ Ρεῖ. [ἱϊ. 4, ὁ κρυπτὸς τῆς 
καρδίας ἄνθρωπος. [Ιἰ ἰ8 τῆς ἱπενίΔ 0] 
αυδ!βοδίίοη οὗ οπα Ψῇο σοσηεβ ἐν πλη- 
ροφορίᾳ πίστεως, “ἴῃ {1 ἀβϑυσ- 
ἅποςε οὗ δι» Ὀεϊϊενίπρ ποῖ οπῖν ἴδδὶ 
ασοὰ ἰδ (χί. 6) θαε παῖ ἃ ννὰγ ἴο Ηἱβ ἕδνοιυγ 
δηὰ [εἰϊοννβῆρ ἰβ ορεπεὰ ὃν ἴῃε Οτεαὶ 
Ρεϊεβί. Τὸ εηρεηάεγ τἢϊ8. ἐ.}} δββυγαπος 
[48 Ὀδεη [Πε δἱἷπὶ οὗ ἴπε νυτίϊεγ τπγουρῃ- 
ουἵτῃε Ερίδιιθ. ῥεραντισμένοι .. «- 
λελουσμένοι. ἼΠεδε ραγεςρεβ ἐχ- 
Ῥτεβ8 ποῖ ςοπάϊτίοπβ οὗ ἀρργοδοῖ: ἴο αοά 
ΜΏΙΟΝ ἅτε γεῖ ἴο θὲ δοδιενεά, Ῥὰϊ ςοη-- 
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καρδίας ἀπὸ συνειδήσεως πονηρᾶς" 23. " καὶ λελουμένοι τὸ σῶμα κὶν. 4:1 

ὕδατι καθαρῷ, κατέχωμεν τὴν ὁμολογίαν τῆς ἐλπίδος ἀκλινῆ " πιστὸς 
τ. ἡ.9; 

᾿ Τβειν, 

γὰρ ὁ ἐπαγγειλάμενος - 24. καὶ κατανοῶμεν ἀλλήλους εἰς παροξυσ-} ἔοπι αἰ 
μὸν ἀγάπης καὶ καλῶν ἔργων, 25. ' μὴ ἐγκαταλείποντες τὴν ἐπισυν- Ῥεῖες μ!. 

ἀϊείομβ δἰτεδὰν ροββεβδεά, “οὐἹἵγ διϑασῖίβ 
ΒρτπΚὶοά ἔγοπὶ δη ενὶ] σοπβοίεπος ἀπά οὐσ 
Ῥοάν νναβῃεὰ νἱπ ρυτε νναίῖεσ ". Βοῖὴ 
Ρασιοὶρίεβ τηυβὲ Ὀς σοπδιίγιοά τ προσ- 
ἐρχώμεθα. Τῇε οὗὐνίουβ σοππεςίίοη οὗ 
ἜΠρΑτ " δηά “ δοάν" (ογϑὶἀβ᾽. τπε διίδοῃ- 
τηεηΐ οὗ λελουσμένοι ἴο κατέχωμεν. ΤῸ 
ςοηηδοὶ Ὀοῖα ἰἰολην ἡνῆν ν κατεχ. ἰδ 
ἐαυδὶ!γ ἱπιροδββίοίε. “᾿προσέρχεσθαι ἰδ ἃ 
τεομηῖςδὶ πευγρίοαὶ ννογὰ, δηὰ βργηκηηρ 
πὰ νναβΐηρ ἅγε Πἰτυγρὶςα] αςῖβ οἱ ργεραγᾶ- 
τοη " (Ὀ εἰ Ζβο). Ῥοβϑίδίγ πε τπεπιίοη 
οὗ ΒρπηΚΙπρ πὰ ννΑδῃϊπρ 18 ἂῃ Ἔοῆο οὗ 
ἴπε ᾿π]υποίοηβ οὗ Εχοάᾶ, χχίχ. 4, 21, χχχ. 
20, χὶ. 30, ργεβοσ δίῃ ρ' βίση!ατ ργεραγδϊίοῃ 
ἴον ἴτε ὑσεβυ διποῦοηβ. Οὐὖγ δεᾶγῖ ογ 
ἰππαῖ πῆᾶπ Ὁγ ἴπε ἀρρ!ϊςδιίοη οὗ με αἷμα 
ῥαντισμοῦ ((( τ Ῥεῖ. ἱ. 2) ἰΒ ἀεϊϊνετεά 
ἴτογὰ ἴπε οοπβοίουβηεβδ οὗ ρυλε (ἰχ. 14) ; 
οὐχ Ὀοάν ὈῪ ἴδε Δρρ!ςδιίοη οὗ τῆς ρυτίἐγ- 
πα νναῖεσ οὗ Ὀαρτίβπλ Ὀεσοπηεδ ἴπε βυτηθοὶ 
οἵ ςοπηρίεῖε ρυπῖν. “ϑρηηκιεὰ υἱτἢ 
τἴὰδὲ δἱοοά νῃϊοῃ βρεδίκεϊ ἢ εἐνειτηοσε ἰῇ 
τδε Βεδνεηι  βαποίυδγυ, ἀπά ναβῃεᾶ τ 
Ὀαρίδβγωδι τνδῖες βδογαπΊἜ Δ }]Υ ἱσηργερ- 
πδιεὰ στ τΠὸ βάγηβ, ννγὰ ἃσγε δὶ 41] εἰπηθδ 
Ῥείν]ερεά το ἀρργοᾶςῇ Ὁγ ἃ πεν δπὰ ᾿ἰνίηρ 
ΜΑΥ ὨρΑνΟΠΙΥ τοπλρῖς, επιεσίης ὉΥ 
ΤΑἰτἢ 18 ἵππεγ βαποίυδγυ, δηὰ ἴἤετε ὑγε- 
Βεπιίηρ Οὐγβεῖνεβ ἴῃ ἴῆς ὑγεβεηος οἵ αοά ᾿" 
(Ὀ εἰϊεσβοῦ). ΟΥ̓ εδρεςοία!γ Ρβ. 1, 6-7, 
πὰ ΡΙυϊάγος, 1ςἷς απὰ Οεἰγὶς, ς. 80 (ρ. 383) 
βεγε οεγετηοπίαὶ ρυτί βοδιίοηθ ἃτὲ εχ- 
Εἰαιηεὰ οη ἴδε ῥγίποιρίε ἐμαὶ ἴῃς Ῥυτε δηά 

πάββ!οά τηυδβὲ Ὀε ᾿νοσβμίρρεά ὃν ἴδε ρυσα 
ἰῃ θοὰν ἀπά βου]. 

Ψψεῖ. 23. Α βεοοπά ὑγάποῦ οὗ ἴδε εχ- 
Βοτιδέίοη ἰδ ρίνεη ἰπ ἴῆε ννοτάβ κατ- 
ἐχωμεν τὴν ὁμολογίαν. .. “1μἰ 
ι8 Βοϊά λβι ἀπά υὑπρεηάὶηρ με σοηίεδββίοηῃ 
οὗ ους πορε,᾽ 88 ἰῃ ἢ]. 6. ΟΥ̓ δἷβο νὶ. τσ. 
Ἐοτ 88 γεῖ ἰπ [18 11ξε πε Ὁ] 685 οὐ Ὀ]εβ8- 
ἱπῷ Ῥ ΏΙΟΝ σοπηεβ οἵ ἐε]]οννβῃΐρ ἢ Οσοὰ 
ἰ8Β ποῖ ξαρετίεπς οὔ! τὰς ρεγίεςιεὰ βαἰναίίοη 
δηὰ {πΠ6 Πεανεηὶν οουηίγυ (χίϊ. 22-23) ἃζε 
γεὶ (ἰο ὃς τεδοπεά. Βυΐῖ ἴπεδὲ ἅγε {πε 
Τοπίεπι5 οὗ ἴδε ΟἸ τ βείδη ἤορε, δηὰ τη ϊ8 
Βορε ἰδ οοηξεββο δηὰ τηαϊπιδιπεὰ ἴῃ ργεβ- 
δος οὗ ἃ οοπηπιοηρίδος, 5οοβῆπρ δηά 
ΔΙΙυτίπρ ννοσίἀ, Ιἐ 18 το ὃε τηδιπιδιηεὰ ἴος 
1πε Ῥεδβὲὶ οὗ 8411 τεᾶβοῃβ: πιστὸς γὰρ ὁ 
ἐπαγγειλάμενος. ὙΠε ῥτομηΐδεδ οἱ δοά 
816 ΠΕΟΟΒΒΑΓΙΪΥ ἴπε στουπᾶ οὗ δορε, νυ. 
νὶ. 12. ὙΠ εδβε ῥγοχηϊβεβ σαπηοὶ [Δ1], Ῥ6- 
οᾶυδε αοά ολπηοὶ ἰἸε, νῖ, 1:8. 

ΟΝ 11,14. 

νεῖ. 24. Τὸ ἴδε εἐχῃογίδείοπ ἴὸ ϑτῃ 
δηὰ Βορε ἣε δά ἀβ δῃ εχῃοσίδιίοῃ ἴο ἴονε : 
καὶ κατανοῶμεν ἀλλήλον ς, “ Δηὰ 
Ιεῖ υ8 σοηδβίἀες οὔς δποῖπεσ," τδκίηρς ἰηῖο 
δοςουπὶ ἀπά νεῖρῃίης οὖσ πεῖρῃουτ᾿ 8 
εἰγουπηβίαποεβ ἃπὰ εἐβρεοίδι!ν 8 τῖβκβ, δυὰς 
τοῖθ ἱτ ἃ νίενν ποῖ ἴὸ Ἐχδβρεσδῃρ'᾽ 
οτἰ ςίϑηη υΣ εἰς παροξνσμὸν ἀγά- 
πη 4, “1 ἃ νἱενν ἴο ἱποίτε ἔπεσα ἴο ἰονα 
δηὰδ χοοά ψοσκβ,᾽" δοκπονϊθάρίηρ Βοπεβὲ 
επάδανους δηά πὐκον δἰϊονναπος ἔοσ ἱπὶ- 

εοοῃ. παροξνσμός ἰ8 "" βεϊπγυϊδιίοη "᾿ 
εῖίς ῖο οὐδ θὲ εν]. [Ιπ Ας(Β χν. 39 ἴὲ 
ἷβ υβεὰ οὗ Δηστυ ἱγγξδϊίοη, 88 ἰπ υχΧΧ, 
Ῥευῖ, χχίχ. )ᾷ, ες. χχχίχ. 37. 90 ἰῇ 
τηεάιοδ! ᾿τίϊετβ οὗ ἃ ῥαγοχγενι. Βαυῖ ἔτε- 
4ΌΘΠΕΥ τη οἰαβδίοβ ἴμε νεγ ἰβ υδεὰ οὗ 
βαπιαϊκαῃς το ροοά 48 ἴῃ Ρίδῖο, Εῤέσέ. ἱν, 
Ρ. 321 δπά ἱπ Χεη. Ουγοῤ. 6, 2, 5, τού- 
τονς ἐπαινῶν παρώξυνε. Ιβοοτδῖεβ, αὐ 
Ῥενιοη., εἰς. Ὑε ντίζεγ, ἴῃ νὶ. 9-10, ἢ28 
βεῖ Πἰβ τεδάετβ. ἃ ζοοά Ἂχδπρίς οὗ τῃϊδ 
ςοπίἀεσαϊε ἱποίτεσηθπί. [π Ἵσγάεσ ἴὸ (1Η] 
διἰβ ἱπ᾽ ποίου ΠΕῪ τῦδὲ ποὶ περίεοὶ 
πιεειίηρ τοχφεῖμες ἕογ ΟΠ γίϑείαη ὑνοσβηΐρ 
ἃπὰ εποουτάρεπηεπὶ μὴ ἐγκαταλείποντες 
τὴν ἐπισυναγωγὴν ἑαντῶν. ὈεἰϊέΖδοῖ 
βυζβεβιβ [μδὲ ἴμε ςοπηρουπά ψοζά ἰβ υβεὰ 
ἰηβιεδά οὗὨ τῆε βίπιρίε συνα: ἰπ οτάεσ 
ἴο ἀνοίᾷ ἃ ννογὰά υἱτἢ [δὶς δεβοοίδιοηδ; 
Ῥυϊ συνα' τοῖς ταῖμεν βᾶνε δυξ- 
ξεβιεὰ τπε ὈυϊΠάηρ ἀπά ἔοτγωδὶ βίδιεά 
τηεετίηρβ, ψἢ]Ὲ ἐπισυν. ἑαντῶν ἀεποῖεβ 
τ ετεὶν ἔπε πηεεϊίηρ τορεῖμες οἵ Ομ γβδπε. 
Ὑμδὶ ἴπεβε τηεεῖπρβ ὑγεγε ἔοσ τηυτθὶ 
εὐϊβεοδίοη 18 βΒῃονπ Ὁγ τε ἀλλὰ παρα- 
καλοῦντες. ϑοπιῈ τηδάς ἃ ρῥγδςίίςε 
οὗ περίεςιίπε ἴδεβε τηεεΐηρβ, νυ μεῖπετ 
ἴτοπὶ ἔεασ οὗ ρεγβεου:οη οἵ ἔτοτῃ βοογῃ οἵ 
ποτὰ Ὀυξίπεββ εηραρειμεηῖβ. ΟΛ, [υάς, 
18-20, ἀηὰ Μοβεσῖγ᾽β ἈΠ ἐμὲςέ, Ῥυιεςίλοοά, 
Ῥ- 14. Τηΐβ χζοοά ουδβίοτῃ οὗ πχεεῖίπρ ἴο- 
δεῖμεν δπά τηυτυδιν εχῃοσιίίηρ οὔα δη- 
ΟἾΠοΣ νν88 ἴο Ὀὲ 411 ἴῆε πῆόγε Ῥαπρίαα ιν 
ἃηὰ σεδίουβίν δἰϊεπάεά το, ὅσῳ βλέ- 
πετε ἰὐγίζονσαν τὴν ἡμέραν, 
“ἴῃ ῥγοροσίίοη 88 γε δεὲὲ ἴπε ἀδὺ ἀγαννίπρ 
πεᾶγ. “Ὅδε ἄδυ᾽" ἰβ οἵ οουγβε ἴπε ἀδύ 
οὗ {πε 1μογά β τεϊυγη (ἴχ. 28), ἴὴε ἀδυ οὗ 
ἄλγβ. Τῆς Ἐρίβει]ς Ὀεὶπρ νυτί σα ἴῃ 41] 
ῬιΟΡΔΌΙΠΥ ἃ γεῶσγ οσ ὉνΟ Ὀείογε ἴπε ἀεβ- 
τσυσομ οὗ Ϊεγυβαίετα, ἴῃς δίρῃβ οἵ ἴπε 
οοπηίηρ ἄδν νος οουἹὰ ες “δεεῃ " ννεσε 
ῬτοθαΌἷν πα τεβι]εββπεββ, ἑογεροάϊπρβ οὗ 
ςοτηΐηρ ἀϊβαβίεσ, δηὰ ἰπιτῖα] ΤΟ Ἰβίοῃβ νυ ἢ 
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τα νὶί. αὶ 
Νυχ). χν. 

Χίϊ. 31; 2 
Ῥεῖεσ ᾿ἱ. 
20,21; 

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥ͂Σ Χ. 

αγωγὴν ἑαυτῶν, καθὼς ἔθος τισὶν, ἀλλὰ παρακαλοῦντες " καὶ τοσούτῳ 
30; Μαῖι. μᾶλλον ὅσῳ βλέπετε ἐγγίζουσαν τὴν ἡμέραν. 

ἁμαρτανόντων ἡμῶν μετὰ τὸ λαβεῖν τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας, 
26. " Ἑκουσίως γὰρ 

σκῶν 6. οὐκ ἔτι περὶ ἁμαρτιῶν ἀπολείπεται θυσία - 27. " φοβερὰ δέ τις ἐκ- 

᾿ ΣΡΕΣτῇ δοχὴ κρίσεως, καὶ πυρὸς ζῆλος ἐσθίειν μέλλοντος τοὺς ὕπεναν- 
ϑΦΡΒΟΝ δ τίρυς, 28. ἀθετήσας τις νόμον Μωσέως, χωρὶς οἰκτιρμῶν ἐπὶ δυσὶν 
8. 
ο Νυζ;. χχχν. 30; Ὠευϊ. χνὶϊΐ. 6, εἰ χὶχ. 15; Μαῖι. χνὶϊὶ. 16; 1 οὉδα, νἱδὶ. 17; 5. (Ὁος. χἰϊί. σ᾿. 

ἴδε Κοπιδῆβ νϊοἢ Ὠεγαϊ θά τἴπς στελὶ 
νατ. 

νγν. 26-.3ς. Ὠτελάξι! τεβυϊὶ οἵ {ΑἸΠπς 
ἔτοσὶ ἕδίτῃ. 

γες. 26. Ἑκονσίως γὰρ ἁμαρ- 
τανόντων ἡμῶν... .. “Ἔοτ 1ἴ Ψε 
ὅο οἡ δἰππίηρ ] δῆτε τεςεϊνίηρ ἴῃς 

ονἹεάρε οὗ τῆς ττυϊὰ, τμεγε Ὧὸ τῆοσε 
τεπιδὶηβ ἃ βδοτσιῆςα ἴοσ δίηβ, Ὀυϊ ἃ οετγίδίη 
ἀγεαάξα! νναἰτίπρ ἔογ Ἰυάρτηεπι δηά ἃ ἔΌΣΥ 
οὗ ἢτε νος 8 ἴο ἄδνουγ ἴδε δάνει- 
ΒΆτγΙεβ." γὰρ, ἱπιτοάυσίπρ ἂῃ δάἀάϊιίοπαὶ 
Ιεᾶβου ἴογ ἴῇες ργεσθάϊηρ εχμοσιδιίοῃ. 
ΤὭε επιρῃδβίβ ἰδ οἡ ἑκουσίως; ἀπὰ τδἢε 
ξιεθεαι τεηβε οὗ ἅμαρτ. πιυδὲ ποῖ Ὀε ονεῖ- 
οοκεά. ΟΥ. τῶν ἀκουσίων ἁμαρτημάτων 
καταφυγὴν εἶναι τοὺς βωμούς, ΤὨυς. ἱν. 
98. ΜΗ βίη, σοπαπυεά ἱπ, τηεᾶπβ 
Δροβίδβυ, τγερυάίδιίοη οὐ ἔπε σονεηδηῖ. 
. νὶ. 6, καὶ παραπεσόντας, δΔῃά ν. 2, 

τοῖς ἀγνοοῦσιν, δηὰ ἰϊϊ. 1:2. ΑΡροδίαξυ 
οδῃ ΟΠΪγ οοους μετὰ τὸ λαβεῖν... 
ἃ οοπάϊξίοη ννϊςἢ ἰδ εχρίδἰηθὰ ἴῃ ἀειδὶ! ἴῃ 
οἴδρ. 6. νους τΠ18 ργεςεάιηρ Κηον»- 
Ἰεάρε οἵ τε οονεπδης ἰϊβ ψἹα] τερυάϊᾶ- 
τίοη ἰ8 ἱπιροββίδίε. Ὑμοβα βροκεη οἵ ἰῃ 
νεῖ. 25, 48 δανίπρ ἀραπάοπε τηξεϊίηρ 
νᾶ τπεῖγ (εονν ΟἾ τ βιίδηβ, ἀπ ροβϑίδι: 
88 δανίηρ περϊεοςϊεά, ἰξ ποῖ τεπουποεάᾶ, 
ἴδε ςοηίεββίοη οἱ [μεὶσ ἤορς, ννεγα ρεγπδρβ 
ΔιΙυὐεά ἴο Πεῖε, ἂβδ ου ἴῃμεῖς ννᾶυ ἴο ἃροβ- 
ἴᾶβυ. ὙΠαν ἅτε ννδιπεὰ ἕδαὶ ΠΕ ἅτε 
ἀτιίηρσ ἱπίο δπ ἰγγεάξεπιδθίε Ἴοηάϊιίοη, 
ἴοσ ἴο ἴδοβε ψῇο πᾶνε τερυάιδιςὰ δηὰ 
Κεερ τερυάιδίηρ ἴπῈ οπε βδοτίῆςε οἵ 
ΟἸγίβι, οὐκέτι περὶ ἁμαρτίων 
ἀπολείπεται θυσία. ΤΕ οΟηϊγν 
βδοτίῆςε 888 ὕεεῃ τε)εςοῖεά, δηὰ ἴπετὲ ἴβ 
ΠΟ Οἴδπεσ βδογίῆος νὩΟἢ ολπ δίοπε ἴοσ ἴῃ 
τε)εςιίοη οἵὨἉ τΠιῖ8 βδοτίῆςε. “Τῆς τπηδαπίησ 
18 ποῖ τηθγεῖν ὑπαὶ [Πα [εὐνιδἢ βαςγίῆοςβ ἴὸ 
ΜὨϊσἢ τῆς ἀροβίδιε μᾶβ τεϊυγηθὰ ἤανε ἴπ 
ἐπετηβεῖνεβ πὸ βίη- ἀεβίσογίηρ βονγεσ, ποῖ 
ἔνε ἴπαὶ μετα '8β πο βεοοπὰ βδοιίῆςε 
δἀάιείομαὶ ἰο τπαὶ οὐ ΟἸγίβι, δὰϊ ἴωαγίμες 
ἴμαῖ ἔογ ἃ βίηπε οὗ τῃἷ8 Κίπὰ τῆς νεγῪ 
βδογίῆςε οὗὨ Οἢγίδβι ἰϊβε! ἢ ἢ88 πο πῖοσε δίοη- 
ἱῃρ' ΟΥ̓ τεοοποιπρ ροννεσ ᾽᾿ (Π εἰ! ἘΣ βο ἢ). 
ὙΠαὶ Π18 ἰθ ἔπε πιεδηΐπρ ἰ8β δδοννῃ ὃγ ἰῆς 
Ῥοβίεϊνε δββεγιίοπ οὔ ψῆδι τὰς ἕυατυτε ἀοεβ 
τοπηίδίῃ, ἃ ἰεγγι γίπρ ργοβρεοὶ οἵ νναἰτίησ 

ἴοτ ἱπενίϊδο!ε Ἰυάστηεπι. Ὑπε ἐχργεββίοη 
ἰδ ποῖ εαυίνα!επι το φοβερᾶς ἐκδοχὴ κρί- 
σεως, »νὩϊςἢ, 48 ΒΙ6ἊΚ τοσηδγκβ, νουά ποῖ 
Ὀε 80 ἱπηρτγεδβίνε. τηεᾶπδ εἰϊδες 
“ἐρφυκίης ἔδλγ᾽ οἵ “" [δε] 1πρ’ ἔδᾶσ "; “ 80ᾶσγ- 
ἱῃᾳ" οἵ “ αθτίρῃιεά ". Ηετε ἰξ ἰ8 υϑεὰ 
ἰῃ τῆς ἔοττηεσ βεπβε. ἐκδοχὴ οὔουγβ εἶβε- 
ΨΠεα ΟΠΙΥ ἱπ ἴῆ6 βεῆβε οἵ τεςείνίῃρ 
βοσηει ἱπρ οἵ οὗ ἴπε δοσεριδιίοη οἵ ἱπίεσ- 
Ῥτειϊδοη οὗ ἃ ννογὰ ; Ὀυϊ νεῖ. 13 δηά ἰχ. 
28 ρυϊάς ἴο {πε τηεδηΐης ρίνεη Ὁγ (ἢς 
γυΐς. εαῤεείαίῖς. ΤΒε τις Ὁγ Ἰεανίηρ ἴπε 
εχρεοθδίοη ἰηάεδηϊες Πεῖρμίεπβ ἴδε ἴεττος 
οὔτι. Τῆς ἱτπηδρίπδιοη ἰ8 δ᾽] οννοά βοορε. 
κρίσεως ἰδ ρεπετγαὶ, Ὀυϊ ἰτηπηεάϊατο! Υ δὰρ- 
εδῖδ πυρὸν ζῆλος μέλλοντος, ἴδε 

ἀξιιπεά τα; ἴοσ ννῃϊοἢ 8εὲς 2 Τεβδ. ἱ. 8- 
το. “ ΕἸΕΓΥ ἱπάϊρπαϊοι᾽᾿ νεσυ ψε]] τε- 
ἄετβ πνρὸς ζῆλος, δῇ δηῆρεσ νν πίοἢ εχ- 
Ῥτεβεεδβ 1861 ἰπ ἤσγε. Ὑῆς εχργεβδίοῃ ἰδ 
ἀετίνεά ἴτοπι βυς ἢ ΟΟΤ. ρῆγαθεβ 85 Ῥβ. 
ἰχχίχ, 5 ἐκκαυθήσεται ὡς πῦρ ὁ ζῆλός 
σον. (Γ. Ζερδ. ἱ. τ8 ἀπά θευϊῖ. ἵν. 2:. 
Τρὶβ ἤεγυ δῆρεσ ἰβ ἀεβιϊπεὰ ἴο ἄενους ἴῃς 
διάἀνογβαγίεβ ; 88 ἴῃ ἴβαᾶ. χχνί. 1 ζῆλος λήψ- 
εται λαὸν ἀπαίδεντον, καὶ νῦν πῦρ 
ὑπεναι ἔδεται, ἀπὰ ᾿χὶν. 2 κατα- 
καύσει πῦρ τοὺς ὑπεναντίους. (Γ΄ αἴεο 
158. χχχ. 27 ἡ ὀργὴ τοῦ θυμοῦ ὡς πῦρ 
ἔδεται, ἃ παῖ Ὦρυτε υδεά ὃν Ηοχηες 
δά οἴπετβ. ὑπεναντίους, δεε 1ἱρπιίοοι 
οη ΟΟἱ. 1ΐ. 14, ῆο βῆοννβ ἴπαὶ ἰξ τηεδῃβ 
“ἀϊγεςξ, οἶοβε, ρεγβίβίεπι ορροβίτίοῃ "". 

νει. 8. ἀθετήσας τις νόμον. 
“9. ΑΩΥ οπε ΨΠΟ 888 δεῖ δϑἀε Μοβεδ' 
ἴανν ἀϊεβ ντβουϊ πλέον οἡ ἴδε ενίάεποε οὗ 
ὍνΟ οἵ ἴἥγες υυἱϊῖηδββαβ," ἴῃ 
ν τε ἴδνν Ἰαϊά ἄοννῃ ἰπ Ἔν: χνὶὶ. 6 
τερατάϊηρ δροβίδξβυ ; διμπουρῃ οδρίϊαὶ 
ΒΑ μοι πὶ εἰβίαξενο τεβισιςϊθὰ το [5 βίῃ. 
Ἐον ἀθετεῖν ο΄. τ ΤεξΒ. ἱν. 8; ἀπά 188. 
Χχίν. 16, οὐαὶ τοῖς ἀθετοῦσιν, οἱ ἀθε- 
τοῦντες τὸν νόμον, 4150 ΕΖεΙκ. χχίΐ. 26. 
ἀθέτησις 5 υϑεὰ ΔὐδοϊυϊεῖΥ ἴῃ 1 ὅδ. 
χχίν, 12. ἐπὶ. .. μάρτυσιν, (΄. 
ἰχ. 17; ἀποθνήσκει; Ρεγἤδλρβ ἴδε ἰδεῆβε 
ἄοεβ ποῖ σδγγν νι ’ὲ τῆς ἰπίεσεηος τμδὲ 
ἴῃ ἴανν νν8 8 51}}} Ὀεΐῃρ επίοσοεἁ. [{ τῇδ 
ΟὨΪΥ πιο “δε ἀϊεβ᾽᾽᾿ δοοογάϊηρ ἴο ἴτε 
ἴανν ἃ8 ἰξ ϑιαπάβ. χωρὶς οἰκτιρμῶν, 
ἴο δ ρῃδϑβῖβε τῇς ἱπεχογδθϊεπεββ οἱ δε 
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ἢ τρισὶ μάρτυσιν ἀποθνήσκει - 29. " πόσῳ δοκεῖτε χείρονος ἀξιωθή.- ν τ (οι. χί. 

σεται τιμωρίας ὁ τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ καταπατήσας, καὶ τὸ αἷμα τῆς 

διαθήκης κοινὸν ἡγησάμενος ἐν ᾧ ἡγιάσθη, καὶ τὸ πνεῦμα τῆς χάριτος 
ἐνυβρίσας ; 30. “οἴδαμεν γὰρ τὸν εἰπόντα, ““᾿Εμοὶ ἐκδίκησις, ἐγὼ 

ᾳ ευι. 
χχχὶϊ. 35. 
6; Βοῃ;. 

τ αδἱ. 
ἀνταποδώσω, λέγει Κύριος ᾿᾿- καὶ πάλιν, “ Κύριος κρινεῖ τὸν λαὸν μι; ΤῊΝ 

ἰ 4: 
«ἵν 

αὐ .᾽» 
31. Φοβερὸν τὸ ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶντος. 42. ΡΆΪΙ 

"᾿Αναμιμνήσκεσθε δὲ τὰς πρότερον ἡμέρας, ἐν αἷς φωτισθέντες πολλὴν (δ τ. 

ἴανν δηὰ {πε ἱπενίϊδο!ς Ἵμδγαςίεσ οὗ ἴδε 
ἄοοτγα. Οὔ. ]οβερδιβ, ς. “ῥίον, 11. 30, ὃ 
γόμος ἀπαραίτητος ἀπὰ Ιρηδίυδ, αὐ 
ἘῤΆ, ς. τ6. 

γεῖ. 22ὥ. πόσῳ δοκεῖτε χείρο- 
νος. . ... “ΟΥ ΒΟΨ τηυοἢ ΒΟΓῸῚ ΡυΠΙΒΉ- 
ταεηῖ, τπΐηκΚ γε, ΜΝ} πε Ὀς οουπίεά ψοτίδγ, 
80, εἴς." ὙτΤῇε γρυπεηΐ οἵ ἰΐ. χ-4 δηὰᾶ 
χίϊ, 25. ΒΥ ἴδε ρδγεπιπειοδιν ἱπιετ)εςιοά 
δοκεῖτε ἢε Δρρεᾶὶβ ἴο {πεῖς οὐγῃ βεῆβε οἵ 
Ῥτοροσγίίοῃ δηὰ βίπεββ ; δἰ που ρἢ ἴδε )υάρ- 
τηθηΐ δυδεὰ τὸ ἰπ ἀξιωθήσεται ἰβΒ ποῖ 
τδεῖτβ Ὀυῖ Οοάδ. ὁ... καταπατ- 
ήσας.. . Τῆε συ! οἵὗἨ ἴῃς δροβίδϊε 
νὮΣΟΒ Σ ἀποθδες τἰιῖβ ΒΟΙΕΙ Ῥυηβῃτηεηξ ἰδ 
ἀειλι!εὰ ἴῃ ἴγος ραγιίουϊατθΌ Ηδ [88 
τιδτωρὶεὰ οη ἴμε ϑὅοη οἵ αοά. Τῆς πίρῃ- 
εβῖ οἵ Βείῃρβ ννῆο 85 ἀεβοσνεά ὃδεδὶ δί 
δι15 δαπάβ 18 βρυγπεά νὰ ουϊταρεοιιβ 
βοοσῃ, καὶ τὸ αἷμα... ἡγιάσθη 
“δῃηὰ Ὧδ85 τεοκοηεά ἐπε δ]οοά οὗ {πε οον- 
δηδηὶ ψἱ νοῦ 6 ννᾶβ βαποιίῆεά, ἃ 
ςοσησλοη τπίηρ". “Τἢε Ὀϊοοά οὗ ἴδε 
οονεηδηῖ᾽" 18 ἴῃς ὈϊΪοοά οὗ ΟἨἩτίδι (ολ 
ἰχ. 15 Β,,, χί τὶ. 20); Βεζε ἱξ ἰ8 ἴῃ ἀεδὶρ- 
πδίε θεσδυβε τερυἀϊδείοη οἵ ἴῃς Ἴοονεη- 
δῃὶ ἰβ ἰπ αυεδίοη. ΤὨΐβ Ὀϊοοὰ 8 τε 
υτἰἔγιηρ ἀρεπὲ ὉΥ ψῃϊο ἢ ππεη τε δβιϊεὰ 
Ὃς ἴπε [6] οννβῃὶρ δηὰ βεσνίςε οἵ αοά, απὰ 

80 ὑὕγουρβὲ τη τῆς σονεηδης. ΟἿ. 
ἡγιάσθη νἱῖἢ ἁγιάζει οἵ ἰχ, 13 ἀπά καϑ- 
ἀριεῖ οὗ ἶχ. 14. ΤῊΪΒ δοῖς πιεϑῃ8 οὗἉ ρυτὶ- 
Βοδίοπ, ἴδε βαποι γίηρ νἱγίυς οὗ ψ Ὡς ἢ 
ἴῆε βυρροβεά δροβίδιε 85 εἐχρεγίεηςεά, 
Ὧε πον οουπὶβ κοινὸν, σογηπΊΟοη Οὐ 
ὑποίεαη. [Τῆς ΝΡ. Π88. “ ροϊ]υτιπι,᾽" 
ἴδε ΟΙά 1,δἰἷΐπ “ σοτησηυπεπι". ΟἾτν- 
βοβίοτῃ ἀκάθαρτον ἢ τὸ μηδὲν πλέον ἔχον 
τῶν λοιπῶν; λπὰ 50 ΚΙΙαϊὶ, “" Ὑν Ὡς Ὧδ8 
ὯῸ τῇοσε ψνοσί ἴπδη ἴτε Ὀϊοοά οὗ οἴδεσ 
τχθη ἢ". ΑἹ] τπεβεὲ πιεδηΐηρβ 1ἰῈ οἷοβα ἴὸ 
πα δποίμεσ. Οὐ. Μασῖς νἱϊ, 2, Αςΐβ χ. 
14. ΔΝΏΔι 8 “᾿ σοπηγτηοη "᾿ ̓β υπβδηποιῆςά, 
ςεσεσηοη δ! ὑποϊεδη.] Ὑῆε ταϊγά ροΐπιὶ 
ἴῃ ἴῃς Πεϊπουβηεββ οὐ [δε βίῃ οἵ δροβίδβυ 
ἰδ τὸ πνεῦμα τῆς χάριτος ἐννυ- 
βρίσας, “Δηὰ Π48 ἱπβιυϊεὰ (πε βρίσίὶς 
οὗ ρστᾶςε". ὙΠὶβ βεεῖὴβ πε ἀΐγεςϊ δη- 
ἘΠ 6δἰβ ἴὸ “ Μοβεβ' ἰδνν" οὗ νεσ. 28. 
Τα βρίγιξ οὗ ρτᾶςε ἰβ ἴῃς ἀϊδβειηςτίνα κἰδὶ 
οὗ Ομγιβείδῃ {ἰπηεβ, απ ἰ8 ποῖ οἠἱυ ἴδε 

Ῥδυϊπε Ὀυΐ πε υηίνεγβα! δηπιμεβὶβ ἴὸ 
τε ἴαν. ΤῸ δανε δἰδβρῃεσηεὰ ἢ 8 
δταςίουβ ϑρίπὲ, ΒΟ Ὀγίηρβ ἴΠ6 ἀββυγαηςα 
Οὐ Οοά᾽ 8 ῥγεβεῆςε δηὰ ραζάοῃ, δῃὰ ρὶ 5 
δβυϊιεα το εαςῖ Ὀ6]ενασ, 18 ἴο τοθουηςα 81] 
Ῥατῖ ἴῃ {πίπρβ βρίγίιτυδι, ΟἿ. νἱ. 4, 11. 4; 
Ἐρρεῖνε, ἢ γὰρ τὸν εἰπό 

Εἰ. 30. οἱ ν εἰπόντα. 
“Ὁ. “Ἔογνε ἐπα Ηΐτα ΨὯΟ 8δἰά, νεη- 
ϑελπος 8 πηθς, 1 υνἱ} τέρα." Τδε 
Τεσίδίητυ οὗ ἔπε ρυπιβῃπηεπὶ βροόίκεη οἱ 8 
Βαβεάᾶ ὕροῦ {πε τιρῃίθουβπεββ οἵ αοά. 
“γε Κπον ψνὍο ἰϊ 15 1ηδι 8βαϊα ᾿"; ἰξ 15 πε 
Ἰἰνίης αοά (ν. 31). ΤΕ αυοίϊδιίοη ἰδ 
ποτὰ Πευῖ. χχχιΐ. 35 ποὶ 88 ἴπ ἴς ΧΧ 
Ῥυΐ 28 φίνεη ἰη Βοηλ. χίϊ, τὸ Βεῖε ἰξ ἰ8. 
υϑεά 28 Δῃ δγρυπηεπὶ ἴογ ἴΠ6 βυγγεηάογ οὗ 
Ῥτίναϊα νεπρεᾶποο. [πῃ Ἰδυῖ, ΤΧΧ τ86 
ψοσὰβ δὲ Ἐν ἡμέρᾳ ἐκδικήσεως ἀντ- 
αποδώσω. Τε βεοοπὰ αυοϊαϊίοῃ, κρινεῖ 
κύριος . . . 8 ἔτοηι ἴῃς ἰοἸ]ονν ας νεῖβα 
Ψ Παγε (ΒῈ νψνοσάβ ἱπιιπιαῖες Οοά᾽β ῥτο- 
τεοϊίπρ οατε οὗ Ηἰβ βεορῖς, υδίηγ κρινεῖ 
ἴπ ἴῃς βεῆβε σοπηῶοῃ ἱπ ΟΟΤ. [)ε]Ζβοῖ 
τΠῖηΚβ τπδὶ βεῆβε τ ὃς ᾿τεἰδϊπεά ἤετε, 
Ῥυς τῃϊ8 ἰ8 [ε88 τεῖονααι πηὰ οοηϑίβιίεης 
ἢ (ἢ6 ράββαρα. . ΕἘσοΙυ5. χχνὶϊ. 28 
ἡ ἐκδίκησις ὡς λέων. ἀπά χχνϊΐ. Σ. 
φοβερὸν τὸ ἐμπεσεῖν. . .. “1 8 
δά] ἰοὸ [41] ἱπίο τε παπάβ οἵ ἴδε 

μνίηρ αοἁ". Ψνθεῖε ᾿Ῥανίἃ (2 ὅ4ηι. 
χχὶν. 14) Ῥγείδεσβ ἴο ἀο 80 [ἐμπεσοῦμαι δὴ 
εἰς χεῖρας κυρίου] ἰἰ 15 Ῥεσᾶυ8ε Βα Κποννδ 
δἰ8 ομαβείβεηεηξ νν}}} δε τηθαβδυγοὰ δπὰ 
τῃδῖ πο υπ͵υβὲ δἀναδηίαρσε 1 δὲ ἴᾶίεη. 
ΤὨε ἀτεδάξυϊπεββ οὐ τῇς ἱτηρεηιθηῖ. 
ἄοοπι ἃτίβεβ ἔγοπι ἵἴπε β8π|εὲ σεγίδίπιν τπδὲ 
ΔΌδβοϊαϊε ᾿πδεῖοα 11} θῈ ἄοηβ. Αβ [υᾶρε, 
αοά ἰ5 “τε Πἰνίηρ Οοά,᾽" ψῆο βεεβ δπὰ 
888 ροννεσ ἴο Ἄχεουΐα ᾽π8ὲ ᾿πάρτηεηϊ, οὐ, 
ἰΐ, χ2, χὶ!. 22, φῦ. χὶΐ. 29. 

γε. 32. ΑΒ ἴῃ ἴδε ρϑζδαῖ]εὶ ραββαρε 
π᾿ σἤδρ. 6, πε ντίτεῦ δὲ νεσ. 9 βιι άδι 
ταγη 8. ἔγοπὶ ἴῃς ρχγεβεηίδιίοη οἱ πε ἴθστι- 
ἡγίῃρ δβρεςὶ οὗ δροβίδβυ ἴο πιᾶκε ἄρρεδὶ 
ἴο ποτε ϑεπεγοιδβ πηοῖϊναδ, 80 παῖε ἢς 
πον δποοῦζαρεβ ἴπεπὶ ἴο ρεζβενθζᾶπος 
Ὁγ τεπιϊπάϊηρ ἔπε οὐ τπεῖγ ῥγαίβαινοσίῃυ 
Ρᾶβι. Αβ Νδυρῇδῃ γεπλδγκβ, ἴπε ᾿πουρῃι 
16 ἴπαἱ οὗἨ ΘΔ]. 1.3. ἀναμιμνήσκε- 
σθε δὲ τὰς πρότερον ἡμέρας. 
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Φ ΡΒ. ἰ. γ, ἄθλησιν ὑπεμείνατε παθημάτων" 33. " τοῦτο μὲν, ὀνειδισμοῖς τε καὶ 
εἰ ἶν, τ4 

ἐ Μαῖε ν. θλίψεσι θεατριζόμενοι - τοῦτο δὲ, κοινωνοὶ τῶν οὕτως ἀναστρεφομένων 
δ᾽ τι χις. γενηθέντες" 34. 
21; [νὰ 

" καὶ γὰρ τοῖς δεσμοῖς ' μου συνεπαθήσατε, καὶ τὴν 

αἰΐ 39: ἁρπαγὴν τῶν ὑπαρχόντων ὑμῶν μετὰ χαρᾶς προσεδέξασθε, γινώσκοντες 
Αεῖδν. 
ἀι, εἰ χχὶ. ἔχειν ἐν ἑαυτοῖς κρείττονα ὕπαρξιν ἐν οὐρανοῖς καὶ μένουσαν. 
33}}ἃὖ 

41:1 
Τίπι. νἱ. το ; ]4ς. ἱ. 2. υ Μεῖι. χ. 32. 

35: 
Ἰβεεν, ἢ, " μὴ ἀποβάλητε οὖν τὴν παρρησίαν ὑμῶν, ἥτις ἔχει μισθαποδοσίαν 
ὩΣ 

1 ΤΕ, ἴθ ΜΜΌΞΕΗΚΕΡ, ἀ, ε,, Αεἴδ. ; δέσμιοις ΑὉ" ἔ, νῃᾳ., ϑγταῖς, ορι., Ασπι. 

“ον Βυὲ τεςδ]] ἴδε ἴογπιος ἄδγυβ, ἰπ 
ψὨΐοἢ δες Ὀείπρ ἐπ! ρῃίεπεά γε εηδυγεά 
τους νταβεϊηρ ἢ βυβετίηρβ ", ἀνα- 
μιμ, “᾿ταπχίμὰ γουγβεῖνεβ," 28 ἰῃ 2 Οοζ. 
νι! 15. 8ὅες Νν εἰδίεἰπ᾿ 5 ἐχδιηρίεβ, 'νῆεγε 
ἴδε ρεηίτινε ποῖ (ἢς δοσυδαίϊνα ἔο] ον" [ἢ 6 
νετῦ, δηᾶ Μ. Αὐτεϊΐυ5,ν.31:. τὰς πρό- 
τερον ἧμ. [85 ἰη ΤὨυογά,, νἱ. ο ἐν τῷ 
πρότερον χρόνῳ. ἀαγβ βερατγδι δα ἔγοπὶ 
ἴδε ργεβεηῖ Ὁγ 30π16 σοηβίθγαῦ]ε ἰηΐεγναὶ, 
858 ἷβ ἱπιρ!εὦ ἰη ν. 12. ΤΉΘΥ ἅγε ἔυγίμετ 
ἀεβογιθδεὰ 48 ἐν αἷς φωτισθέντες 
88 ἰῃ νὶἱ, 4; εαυϊνδίεπιϊ ἴο “ τερείνϊηρ ἴῃ 6 
Κηονςεάρφε οὗ τῆς (τυ, νεῖ. 26. [{ ννᾶ8 
τῆς πεῖν Ἰίρῃε ἰπ ΟὨγίβι, δηθὰ ὕροῦ τδεῖγ 
τεϊδιίοπ ἰο Θοά ἂπά ου πεῖς ρσγοβρεςίβ, 
ννῃϊοἢ ἐπαῦῖεἃ ἔπεσι το επάυσε τηυοῇ 
ψτοϑ ηρ οὐ Τοπῆϊοι νυ βυβατίηρβ, 
ἄθλησις ἰπ ἴδε πεχὶ ρεπεγδίίοη οᾶπιε ἴὸ 
τιθῇ “ τηδτίγγάοση," 48 ἰη Μαγί. οΥ 5. 
Ἰσπαΐίμ5, οἴδρ. 4. [Εογ ἴδε γρεηϊτίνα 
ἼΩΝ “ φεγίδπηπα αἀἰϊνιίαγιπι,᾽" Ηος, Εῤῥ., 
'. 5 8.1] νΥηπμαὶ ἴπεθς βυβεγίηρβ Ψψεσε 
ἰ8 ἀεδβογίδεδ ἰῇ τνοὸ οἴδυβεβ, ἴΠῈῪ ὑνεσα 
ῬΑΙΟῪ ἴῃ {πεῖς οὐ Ρεβοηβ, ραγιν ἴῃ 
πεῖς βυπιραῦυ δηά νοϊυπίασυ βῃδγίηρ 
ἐπ τῆς βυβετίηρ οὗ οἴ πεῖβ, τοῦτο μὲν . .. 
θεατριζόμενοι, τοῦτο δὲ κοινωνοὶ ... 
Εοτ δε ἀϊδιτίδυεῖνα ἔοτηγυϊα, “΄ ῥλπὶν," ἀδὼ 
ΦΡΑΓΪγ,᾿᾿ δες δυηάδης ἜἘχδπηρ 65 ἔγότη ἐπ ς 
οἰαδββίςβ ἰπ ννεϊβδιείη. 8ὅεε δβο ΡΙ υἱδγοδ 
Τλενι., ν. 4. ἴτ τῆδυ θὲ τεηάεγεὰ “88 
ΜῈ Ὁγ," “485 Ὀγ. θεατριζόμενοι, 
“ἐπηλᾶε ἃ Ββρεοίδοϊε,᾽" [ὥσπερ ἐπὶ θεάτρον 

ἰγματιζόμενοι, ὙΠεορΉγ., ο7. τ 
Οος. ἐν. ΠΝ ττὰς οἵ ἴῆε ΟΠ τί βείδηβ 
Ψ»ὴ)0 ννεῖε ὌἼχροβεὰ ἴο νὰ θεδβίβ ἱπ ἔπ6 
ΔιῃρδἰΠεδῖγε. 8:ε Βδπδη 8 Σ᾿ Απίδολγίσί, 
ΡΡ. 162 Η., “ΑΔ θαγϑαγίε ἀεβ βυρρίοςβ 
οη δίουϊδ [8 ἀέτίβίοη ". Βυξ ποτε τῇ ννᾶϑ 
ποῖ ὉΥ Ἰΐοπβ δπά Ἰεοραγᾶβ δηὰ υ"]]ὰ Ὀυ118 
1ΠΕΥ ννεῖς διιδοκεά, Ὀυ ὀνειδισμοῖς 
τε καὶ θλίψεσιν, “τερτοᾶοῆεβ δπὰ 
ἀἰπίγεββεβ," “"Ορργοῦγίιίβ εἰ ἐτἰδυϊδιοηί- 
08" (Νυ]ρ.). ὀνειδισμός ἰ5 “τεαιεπὶ 
ἴῃ ΧΧ, δηὰ βενεσαὶ {ἰπ)εβ ἰη ἔπε ρῆσαβε 
λόγοι ὀνειδ. [π τη18 Ερίβεῖε ἴξ οσσυτγβ 
δρϑίῃ ἴῃ χὶ. 26 δηά χιϊϊ. 1:3, δηὰ οὔ τ Ῥεῖ. 
ἷν. 14. ϑότὴς νδο ἢᾶνε ποῖ ἀϊτες εν βυΐ- 
ἐετεὰ ρεγβεουζίοη ἰπ {π68ε ἴοτπιβ βυβεγεά 

ὉΥ βυιηρδίῃν δηᾶ Ὁγ ἰάδεπεγίπρ {Πεπὶ- 
βεῖνεβ τ τπο8ε ἢο εγα ἐχρεγίεποίη 
δυο υὑβᾶρε, τῶν οὕτως ἀναστρε- 
φομένων. ΩΓ ΡΏΪ. τιν. 14. Ἑδιγᾶγ 
τοηάδγβ ννῈ]], κι ν Πο Πἰνεὰ ἴπ (ἢϊ5 σοηάϊ- 
ἄοη οὗ {πίηρβ᾽. [πὶ δι βεπβεὲ {πον 
θεσᾶπιε κοινωνοί ἰδ ἱπηπηεάϊλιεϊ γΥ εχ- 
Ρίαϊπεά; {πον δυτηρδι θεὰ στὰ τῆοβε 
ὙΠῸ ννεῖα ἱπιργίβοπεά δηὰ ννεϊσοσηεά {πε 
νἱοΐεπε βείζυγε οὗ {εἰσ ροββεβδίοπβ. καὶ 
ἀρ, Ὧ8 δἰνναυβ, πιιϑὶ πεῖς ὃς γτεπάεγεὰ 

“ΕῸΣ ἱπάεεά,᾽" “ἴοσ ἰη ρΡοΐπε οὗ ἕδος," 
Ῥτονίης ὑνγ τῆοσς ἀεβηϊϊες ἰηβίδηςεβ παι 
πεν πδὰ Ὀεσοτὴς ραγίδκοσγβ ἢ ἴῃς ρεῖ- 
βεουϊεά. ΤΠΕΥ ἰψνὶ ες ἔοσγ τῆς ιπι- 
Ῥτίβοηεά, 88 ννὰβ ροββί ΌΪΥ αἱϊυάδεὰ τὸ ἱπ 
νὶ. το, ἀηὰ δὲ ἴεν γε ἴῃ χίϊί. 3 Ἄἐχῃοτιεὰ 
81} το ἄο. ΟΛ Μαῖ. χχν. 36, νῃίοῃ ργο- 
Ὀ4ΌΪν ἐογπηεὰ ἃ ἰαγρε [ϑοῖοσ ἰπ ἴῃς ῥγο- 
ἀυςείοη οὗἩἉ ἐπᾶῖ σατα ἴογ ἴῃ6 ρεγβεσυϊεά 
ψ ΠΟ οπασαοιεγίβεά τῆς εαγὶν ΟΒυτοῆ. 
Ὑμεν δαὰ 480 βυβετεὰ τῆς ο88 οἵ ἵπεὶγ 
ξοοάβ. ἁρπαγὴν, {πε νἱοΐεπι δηὰ υὑπ͵υδὲ 
Βείζυγε, ἃ8 ἰπ Μαῖ. χχίιϊ. 25, κε χί. 30. 
ἁρπαγὴ ὑπαρχόντων οζουτβ ἰπ [νυςΐδπ 
δηὰ Ατιεπιϊάοσιβ. ὅ8ες ϑίερμδηυβ. Τῇδιὶ 
ΜὩΐοἢ δηδῦϊεβ ἴπεπὶ ἴο ἰᾶκα οί ΠΥ ἴτε 
1088 οὗ ἐμεῖς ροββεββίοπβ ἰ8 (ἢεῖγ Ἵοη- 
Βοϊουβηθββ (αὶ ἴΠΕῪ πᾶνε ἃ ροβϑεββίοῃ 
νος ἢ ἰ8 θεῖε δηὰ ψῃο σᾶπποὶ δὲ 
ἸΚεη ἀννᾶγ. γινώσκοντες ἔχειν 
ἑαντοὺς [οἱ ὑμᾶς αὐτοὺς). 1 τπε 
ἴσια τεδάϊηρ ἰ ἑαντοῖς ἴπεη {πε πηελπίηρ 
8 δΑβῪ “Κπονίηρ ἴβαὶ γοὺ δᾶνε ἴογ 
γουγδεῖναθ "3. 1 νε τεδά ἑαντοὺς, (ἢ 18 
ΤΏΔΥ τηεδῃ, 85 Ὠανίάβοη, ΜΝ εδβίοοι: δπὰ 
οἴπεῖβ δυρροβε, “ Κηονίηρς ἴμδὶ γου δᾶνε 
γουγδεῖνεβ ἃ δεῖξε ροββεββίοῃ ". Βυϊῖ 
τηϊ8 βεαπηβ ποῖ νεῦν σοηρτυουβ ἢ [πα 
ντίτετ᾽ 5 υϑι4] δὲγ]6. [{ἰ8 τηοτς ΠΠκεὶγ πὶ 
ἴδε ττίξοι υ868 ἴπε εὐ ρῃδες “γου γουγ- 
βεῖνεβ " ἰἱπ οοπίγαβι ἴο ἴποβεὲ ψνῆο πδὰ 
τοῦδεά {πὲπὶ δπὰ ποῦν ροββεββεὰ [δεῖς 
ξοοάβ. 80 νοῦ ϑοάεη. Οτ ἰϊ πιδὺ πιεᾶῃ 
“γε γουγβεῖνεβ" ἴῃ σοπέγαβε ἴο ἴπε ρΡοβ- 
βεβϑίοη ἰΐβεϊζ οὔ νυ ποῦ ἈΠΕ πᾶνε ὕεεη 
ἀερτείνεά, γε γουγδεῖνεβ δοννενεσ βιγίρρεὰ 
οἵ 41] βαγί!ν σοοάβ. 

γες. 35. μὴ ἀποβάλητε οὖν τὴν παρ- 
ρησίαν . . . “Οδβῖ ποῖ Αννᾶγ, ἴῃεη, γουζ 



33-.τ99. 

μεγάλην. 
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346. “ὑπομονῆς γὰρ ἔχετε χρείαν, ἵνα τὸ θέλημα τοῦ ν τς. χχί. 

Θεοῦ ποιήσαντες, κομίσησθε τὴν ἐπαγγελίαν. 37. “Ἔτι γὰρ μικεν Ἦλιν. ἰϊ. 3, 

ρὸν ὅσον ὅσον, “ὁ ἐρχόμενος ἥξει, καὶ οὐ χρονιεῖ. 48. ὁ δὲ δίκαιος ὁ φῆδις, 
ἐκ πίστεως 1 ζήσεται - καὶ ἐὰν ὑποστείληται, οὐκ εὐδοκεῖ ἡ ψυχή 

1 ]ῃ Β οἵ υχχ μον [0]1ον»5 πιστεως, ἰῃ Α ἴξ [Ο]1ονν8 δικαιος. Β 
: ἴπ ἴῃς ἐεχὲ οἵ Ηθῦγεννβ ΤΊ , οτηϊβ μον ἢ ΕΗ ΚΡ ΚΙΡ, 
15 ἰηβεσῖεά δίϊεσ δικαιος ἰη 9 ΑΗ", ἢ, νᾷ., Ασπι., ΟἹ επ)., τ μάγι. Ορ. ἔσοπι. ἱ. 17, 
Ῥτοῦδῦϊς τεδάϊηρ. 

ἀΠν0 τα. 

ςοπβάεπος, ον ἰξ πᾶ8 ζγεαῖ γεοοζρβηβε 
οὗ τεννατά ". Τῆς οχμογίδιίοη Ὀαρυη ἱπ 
νεσ. 10 8 γαεβυπχθὰ, τ πονν τς δάἀἀεὰ 
ἴοτοε βρείηρσίηρ ἔγομι {πεῖς σαπιλετηῦγαηοα 
οὗ ναὶ {πεν ἥανε αἰτεαὰν επάυγεὰ δπᾶ 
ἔτοπι ἐμεῖς σοπβοίουβπεββ οὗ ἃ σγεᾶΐῖ ροβ- 
βεϑϑίοῃ ἰη πεᾶνθβῆ. Α σεάβοῃ ἴου πο ἀΐϊηρ 
[λβι τῃεὶς οοηῆδεπος [8 πονν ἔουπά ἰπ ἴῃς 
ταβ}} οὗ 80 ἀοίηρ. [τ π48 ρτεδῖ γενγαζά. 
μ ϑεὰ ἴῃ ἰΐ. 2 οἵ τοφυΐτΑ] οὗ 
βίη, Βεῖα δηά ἰῃ χὶ. λό οἵ τενασά. Οὐ. 
ΟἸεη. αὐ Οογ. 6, γέρας γενναῖον, ἀπὰ 
νι βάοπι ἰϊ. 5. Ὑπετζείοσς, μὴ ἀπο- 
βάλητε, ἄο ποῖ ἴῆγονν ἴἴ ἀννᾶν 884 νουτῃ- 
ε88 [πη ρ γοὺ ἢᾶνε πο ἔυτῖῃες πεεά οἵ. 
Κειδίπ τ, ὑπομονῆς γὰρ ἔχετε χρείαν, 
“ἴοσ γε ᾶνε πεςὰ οἵ εηάυγδηςς,᾽" οἵ τηδΐη- 
ταἰηΐπρ γουγς Βορεῖῃ! οοπβάεποε ἴο ἴδπε 
επά υπᾶεν 411 οἰγουπιβίδηςεβ. Ὑπουϊ 
ἐπάυγαπος πε ργοπηῖβε ὙΠ οἢ βεουτεβ (Ὁ 
ἴῆεπι ἴἢς εηάυτίηρ Ροββεββίοῃ Ἵδηποῖ ὈῈ 
εὐ)ογεά, ἔοτ Ὀείογε επίεγίηρ Ὡροπ ἴδ βη- 
)ογτηεπῖ, {πε ννῃο]ε νυν} οἱ αοάἀ σοποετγη- 
ἴῃ ἴπεῖὴ τηυδὲ ὃς ἄοπε δπὰ ογπε. ἵνα 
τὸ θέλημα τ. θεοῦ ποιήσαντες κομίσησθε 
τὴν ἐπαγγελίαν, Ὠανίάβϑοη πὰ Υν εἰβ8 
ἄξτεε ἴῃ {πιπκίηρ τπᾶὶ “της νἹἹ}} οὐ αοά 
18 Ηἰ8 νν1}1} τῇδε ἔμεν βῃοιυ!ὰ Βοϊὰ ἔδϑι τπεὶγ 
οοπῆάεηςε ". Βδίπεγ, (μα δοοερέηρ 41] 
Ρείναιίοη, 48 ἘΠΕ οηςς ἀϊὰ (νεῖ. 32) ἀπά 
τεοορηίβιηρ 411 τπον ννεῖε οδιϊεὰ τὸ εη- 
ἄυτε 48 αοἀ᾽β νν1}] ςοησετηίηρ τΠεπι, [ΠΕ 
8ῃουϊὰ (ἢ εηἄυτε ἴο (πες επὰ (οὐ, ἰἰ1. 6) 
δηὰ 80 γτεςεῖνα ἴῃς ργογπηϊβεά γοοά (ἐπαγ- 
γελία -- ἴῃς τῃϊηρ᾽ ῥγοπλίβεά 88 ἴῃ νὶ. 12, 
15). κομίσησθε, ἴῃς νετῦ ρΡΓΟΡΕΙΙΥ πιεδηβ 
10 ΑΓ ΟΗ͂ οὐ ἴο τεζονεσ ννῆδι ἰ8 οὔ ς᾽ 8 
ον. 8ὅ6ε6ε Μδῖ. χχν. 27; 2 Ὅοσ. ν. 1όο; 
Ηξεῦ. χὶ, 13, 190,39. Απὰ (δεῖς δηΐγαᾶπος 
οὐ ἴδε τειναγὰ οὗ ἐπεὶγ επάυγδηςε νν}]] ποῖ 
Ἰοαξ ὃε ἀεϊαγεά ἔτι γὰρ μικρὸν 
ὅσον ὅσον... .. “ον γεῖ ἃ [ἰε|ε-- 
ἃ νΕΤῪ {{π||6--ν 6 δηὰ Ης ἐπὶ οοπιειῃ 
1 ᾶνε οοπς δηὰ υν1}] ποῖ ἀεῖδυ." 
[“Ε5 ἰδὲ ποοῦ εἰη ΚΙείπεβ, ννῖς βεῦσ, για 
βοῦς ΚΙείη " (ὙΝ εἰ88), “πόοῦ εἰπε ΚΙεἰπα 
Ζεῖς, Καπ2Ζ ΚΙ είη" (νγεϊΖβάοκετ). “Αά- 
ἢυς επὶπὶ τηοάϊουπλ δΑἱϊᾳυδητυϊυπ 
(νυ! 6}. “ἜἘοτ γεῖ ἃ {{π||ι---ανὲς 80 {1{||6 
-ον δῆς " (Ηαγπιδη)], Τῆς ρῆτγαβα μικ- 

χνῖϊ!. 8; 
Ἐοηι. ἱ. 
17; σαὶ 

ἀπ στ; τ Ρϑῖοῦ ἱ. 6, εἰ γ. τὸ; 2 Ῥεῖες ἢ. 8. 

ἵνα8 ἴῃς πόσα 

ἀπ 

ρὸν ὅσον ὅσον ἰβ8 Τουπὰ πη 138. χχνὶ. 20, 
“60, τῇ Ῥεορίε ... δίάε τὔγϑβε! γὸγ α 
υενν {εξϊδ, τ}} τὴς ἱπάϊρπαξλίου Ὅς ονετ- 
Ῥαβε". ὙΤῇε ἄουδίε ὅσον ἰβ5 ἰουπά ἰῃ 
Ατβίορῃ. ἡγγαςῤβ, 213, νῆεγε δοννενεῖ 
Εορετβ τὨίη κα ἴπς ἀρ! οδίίοη ἀπε ἴο ἴδε 
ἁἀγονβίπεββ οἵ πε βδρεᾶκεσ. [ω16γα!] ἰς 
τοοδπ8 “Δ [{π||, μον νΈσυ, ἢονν νεγΥ ".. 
ΤΒῈ ζΟ] ον νογὰβ ἔγοπὶ ὁ ἐρχόμενος 
ἴο ἐν αὐτῷ δῖε ἔτοτῃ Ηδῦ. ἰΐ. 3-4, ΜΠ 
βοζὴς βἰΐρῃις δἰτεγαϊίοηβ, [ἢ 8 δζίοὶς Ὀεΐηρ 
ἰηδεγιεά δείοτε ἐρχόμενος, οὐ μὴ χρονίσῃ 
ἰπβίεδὰ οὐ τε 1ε88 ἔογοὶδ]α ννοσάβ ἴῃ 
Ηεῦτσγεννβ, δηὰ ἴδε ὑνοὸ οἶδιιβε8 οἵ νεῖ. 4 
δεΐης δηβροβεά. [π Ηδθακκυκ ἴῃς οου- 
ἀϊείοπβ δῖε δἰπιΐασ. Οοὐβ ρεορίε ἃγε 
ςτυβῃεα ἀπᾶάετ ονεγν πεϊτηίηρ οὐἀ8. Απά 
πε φυεδβείοη ννἢ νος ΗΔΌΔΚΚΟΚ ορεηβ 
Ὧῖ8. Ῥγορῆεου ἰ8 ἕως τίνος κεκράξομαι 
καὶ οὐ μὴ εἰσακούσεις; ΤΙε Τιοτὰ 88- 
Βυγεβ Πίσῃ πὶ ἀε] ΓΙνεγάησς νν}}} σοσης δπά 
ὙΠ ποῖ ἀεῖαγ. ΒΥ τηβεγιίίηρ ἴῃς ἀγίϊοϊς, 
τῆς ντίϊες οἵ Ηδεῦτενβ ἰάδπεῆεβ ἴπε ἀε- 
Ἰίνετες 8 ἴῇς Μεβδίδῃ, “πε οοπιίησ 
Οης". Ο Μαδι. χί. 3; [κὐκὲ νἱϊ. το; 10. 
νὶ. 14. ὁ δὲ δίκαιος. . . . “Απάτῆς 
7πδὲ 5Π4}1 ἴνε Ὺ τΑἰ τ," ἑ.6., 8[}4}} βυγνίνα 
ἴπεβε του δίουβ εἰπιε8 ὉῪ δεϊενίηρ ἴπδὲ 
πε Ιμοτὰ ἰβ δἱ παπὰ. Οὐ 48. ν. 7:0. 
καὶ ἐὰν ὑποστείληται, “δηά {πε 
νἱτπάγανν Ὠἰπιβο ἢ" οὐ “ Βαγίη ς᾽. ὙΠῈ 
νετῦ, 48 Κυρίε βῆονβ, πιεᾶπβ ἴο βῆσγίπκ 
ἴῃ ἔεας, ἀπά τιἱ ἰβ ἐπ υδεά ἰῃ ΘΔ]. ἰἱ, 12. 
τ 'ἴ8 τῆς εν ορροβίίε οὗ παρ, 
Αςοοτάϊηρῖν τἴ 15 Ἐποσου Ὦ]Ὑ ἀϊδρβδβίηρ 
το αοἅἄ, Ψῆοβε ρύγροβε ἰξ 18 ἴὸ Ὀσίπρ πε κ 
το Ηἰπηθεῖ ἱπ σοηβάεπε πορε. Βαϊ τῃς 
ἰάδα τμδὶ δὴν οὗ ἴτε “ Ηεῦτγενν " σδῃ ὃδ6 
πῃ 80 ἱποπηίπουβ δὰ ἀδηρεγοιβ ἃ ροϑβί- 
του 18 δὲ οπος τερυάίδιεᾶ, ἡμεῖς δὲ 
“Βυῖ 25 ἔογ υβ ψὲ γε ποῖ οἵ ἔῇοβε ψῇοὸ 
ΒὨτίηκ (Πτεγα ἢν οὗ βῃγίη Κίπρ) το ρεσχάϊιῖοπ 
Ὀυξ οὗ ἔλίτἢ το ἴπε ψαϊπίηρ οὗ [με δοιὰ] ". 
Τῆδὶ ἰβ, νγε ἅττα ποῖ οπαγδοϊογίβεά Ὁγ ἃ 
εἰηγά αραπδοηγηθης οὗ οὖζ Τοοηπέεββίοῃ 
(νεῖ. 23) δηὰ οοπῆδεπος. Οὐ τ Τεβδ. 
ν. 5. Ννῇδιὶ βυςῇ εἰπιίάτγ Ιεαάβ το (εἰς 
ἀπώλειαν, ο΄. Αςἰ5. νἱϊ. 20 ; Εοπι. ἰχ. 22) 
ἰδ Πορεῖεββ ρεγάϊείου. Ολ Μ. Αὐυτεϊϊυ5 
οη ἴῃε δραπέτης, χ. 25. ὁ φοβούμενος 

..9.96 
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μου ἐν αὐτῷ." 30. Ἡμεῖς δὲ οὐκ ἐσμὲν ὑποστολῆς εἰς ἀπώλειαν, 
ὁ Βοσι. νἱ!. ἀλλὰ πίστεως εἰς περιποίησιν ψυχῆς. 

:40ος. 
ἷν 1:8. 

4. Βυῖὲ νε ἅτε οὗ ἔδιτἢ νῃοβα 
εηά ἰδ περιποίησις ὑνχῆς τὰς δςο- 
υἱδίτἰοπ οἱ ομε᾽β δου]. ΜΔ εσΥ δίῃ} ἰ8 
κε χχὶ. 109, “ΒΥ γοὺς δπάυταπος νη 

γοὺς βουἷ8". ὅεὲε αἷδο [Δπ|εδ ν. 20, δηὰ 
1 ὙΠεβδ. ν. 9. [κὸ οὐγ ψνογά “ δοαιυϊδὶ- 
τίοπ " περιποίησις δοτηείϊτηεΒ ΠΊ6Δη8 ἴῃ 6 
δοαυϊτίηρ 88 1π Τῆεδδ. ν. ο8πη4 2 ΤΠεδδ. 
ἴδ. χ4; βοπιεῦτηεβ ἴπε τπΐηρ δοαυϊτεά, 88 
ἴῃ Ἐρῆδ. ἱ. 14. [1 Ἰβοοζαῖεβ, δπά Ἐρ., 
οοουγε ἴῃς ἐχργεββίοη διὰ τὸ περιποιῆσαι 
τὴν αὐτοῦ ψνχήν (ΥΥ εἰβεεἰ)]. 

ΟΗΑρβϑ. ΧΙ. 1-Χ|1. 3. Τῆδι πε 
Ἡεδτεννβ ΓΩΔῪ 8111] ξυγίπεγ θε ἐποουγαρεὰ 
ἴο ρεΐβενεσε ἱπ τηδιηϊδίηίηρ (ἢ τς 
ντίτεσ Ἔχῃιδὶ8 θὰ ἀείδι! ἰϊ8 νἱοϊοτίε8 ἴῃ 
ἴδε ρμᾶβὲ Ὠίβδίοσνυ οὗ τῃεὶς ρεορίς δηὰ 
Ἐβρδοίδιν ἐπ ἴ86 [ἰε οὗ {πα (τ. 
ϑέγασῖ, 44-50.) 

γεν. 1. Ἔστιν δὲ πίστις ἐλπ- 
ιἰζομένων ὑπόστασις. . . “Νον 
[ἈΠ ἰβ ἀββυγαπος οὐ τπίηρβ πορδά ἴογ, 
Ριοοῦ [πιδπίεβίδιοη) οὐ τπϊηρβ ποὶ 
δεεη". ἍΠεη ἔστι εἰαπάβ ἢἤσβι ἰῃ ἃ 
βεηίδηςς ἴδ δοπηεῖπιεβ πλεδῃ8 “ἴπετε εχ- 
ἰδῖβ," 88 ἰῃ [οῆπν. 2; σ᾿ Οοσ. χν. 44. Βυῖ 
ἴε Βαβ ποῖ πεοεββδιϊ δηὰ δίνναυβ τ] 8 
εἰσηίβοαπος, οὐ, τ Τίπι. νἱ. 6; [νυἕα νἱῖ!. 
τα; ΝΝβάοπι νἱῖ. σ. ὙΠεγε ἰ8 ᾿μεγθίοτα 
ΠΟ πεεά το ρίδος ἃ ᾿οπηπὶᾶ δἵϊες πίστις 
88 βοπῆς πᾶνε ἄοπε. Τῆς ννογάβ ἀεβογίδε 
ψ παι Αι 18, αἰ πουρῇ ποῖ ἃ διτος ἀςβηὶ- 
ὕοη. “Ἶοηρε [ἈΠ ππίὰγ, αὶ }υδέασῃ δά οὶ 
ἀεῆπίείοπεπι δὶς ροηὶ εχίβιϊτιδηξ : ἤδαις 
επίπλ ἢϊς ἀε τοῖα βάεϊ παΐυγα ἀϊδββεσγι 
Αροβίοϊυβ, βεὰ ραεῖεπι εἰερίι δὺο Ἰηβε το 
οοπρτυεδηΐεπι, παρε αυοά ουτὴ ρδιϊεπιὶα 
δεπΊρε ςοη)πηςία εἰ" (Οαἰνίη). ὑπό- 
στασις, ᾿ἰτετΑ} Υ ἐουπάδιϊου, {πὲ νΠίο ἢ 
βίδπιάβ ὑπάεσ; πεῆςς, ἴδε ρτουπὰ οὐ 
ΨΜΏΪοἢ οτς Ὀυΐϊἀβ ἃ Ὦορε, παίυσα!ν ρἰϊά- 
ἴπρ ἱπῖο ἔπε πηεδηΐηρ “ δβδυγϑηςς,᾽" “ ζοῆ- 
Βάδηςε,᾽" 48 ἴῃ ἰϊ. χᾳ; 2 Οος. ἰχ. 4, χὶ. 17; 
Ευκῃ ἱ. 12; ΡΒ. χχχίχ. 7, ἡ ὑπόστασίς 

παρὰ σοί ἐστιν. “Ἔλεγχος τερι- 
Αγ τηεᾶῃβ “Ῥγοοῦ". ὅ:ε Πεπιοβίμεηεβ, 
ῥξεονι " πα νω Αρέ. Απάγοϊίοη, Ρ. 6οο, 

εγχος, ἂν εἴπῃ τις καὶ τἀληθὲς 
ὁμοῦ δείξῃ. [{ 8εεπ)8 πενοσ ἴο Ὀε υϑεὰ 
ἐπ ἃ βυδ᾽εσϊίνε βΒεπβε ἴοσ “ Ἴςοηνϊοιίοη,᾽" 
“ὁ Ρασβιυδβίοη "᾿; ΔΙ ΕΠΟῸ ἢ εγα {Π18 τηεδη- 
ἱπρ νου!ὰ 5υΐξ τῆς οοπίεχὶ δηᾶ ἢ88 Ῥεθπ 
δἀορίεά ὈΥ πιᾶπν. ΤῸ βὰν ν τ ΟΝ εἰδβ 
ταὶ τῆς 5δυδ)εςιίνε πιεδηΐπρ ρνδσέ ὃε 
εἰνεη το τῆς ψογά ἐμαὶ ἴξ τηλὺ οοττεβροηά 
στ ὑπόστασις ἰ8 ἴο νντῖϊε ἴπε Ἐριδιϊς, 
ποῖ ἴο ἱπίεγρτγεῖ ἰϊ. ὙΒεορῆῃγϊαςς ταπάεγβ 

ΧΙ. 1. "ἜΣΤΙ δὲ πίστις ἐλπιζομένων ὑπόστασις, πραγμάτων 

πε οἷαυδε φανέ ς ἀδήλων πραγ- 
μάτων. Ἑδίτἢ ἰδ τπδὲ  Πἰςἢ ἐπαῦ]εβ υ ἴο 
ττεδῖ 25 γε] ἴπε τπίηρβ ἴπδὶ ὅστε ὑπδεεῃ. 
δίς ρῖνεβ ἃ ἀϊβετεηι πιεδηΐπρ ἴο Ὀοῖα 
οἰδυδεβ: “ ἘΔΠΉ 18 πε ρτουπά οὗ ταϊηρ8 
Βορεά ἴοσ, ἐ.6., ἰγυϑβὲ 'π Οοά, ος (πε οοη- 
νἱοτίοη τῆδι Οοά 18 ξοοά ἀπά ἴηι Ης ν}} 
Ῥεζίοῃ Ηἰβ ῥγοπγΐίβεδ, ἰδ (ῃς ρτουπὰ 
ἴος ςοηδάεπι πορε ἴπᾶϊ ἴῃς πίπρδ δορεά 
ἴον ΨΙ] σοπῆε ἴο ρᾶξ8. . ... ἴγυδβὲ ἰπ 
Οοά ξυγηΐβῃδβ ἰο {πε πλϊπὰ ψΒϊοἢ Πᾶ5 ἰξ 
ἃ οἰεαγ ὑγοοῦ {παῖ {πιηρ8 ἴὸ ψν βίος! σοά 
δᾶ8 ἰεβεϊβεὰ εχίβῖ, που ρὮ ἸΠῈῪ ἅτε ποῖ 
ν᾽ Ὁ]6 τὸ ἴπε βεῆβεβ." Τῆς νοσάβ ἴῃ 8 
Ὀεοοτῆς 4 ἀεβηϊτίοη οὗ ννῆδι ἐδ ἢ ἄοεδ, 
ποῖ οὔ Ψψ δι ἰξ 18. ϑυθδιδητδ!}ν ἴῃς 
Ψοσὰβ πε (μδὶ δι ρίνεβ ἴο τπίηρδ 
ἔαζυγε, Μ᾿ ΒΙΟΗ 88 γεῖ ἅγα ομἱΥ Βορςεὰ ἴοτ, 
811 τὴς το ν οὗ ἀοῖυδ] ργεβεπὶ εχίβίεποε ; 
δπὰ ἱσγεβ ΒΕ ΟΙΥ οοηνίποςβ υ8 οὗ ἴῃς τε} 
οὗ {πίπρβ ὑπβεεη ἂἀπὰ ὑσίηρε 8 ἰηῖο {πεῖς 
Ῥγεβεηοε. Ταίπρβ ἔυΐυτε δηὰ ιπΐηρ8 
Ὀπδεεη τησδὶ Ὀεζοσης Τετίδί πίε ἴο ἴδε 
τηϊπὰ {{ 4 Ῥαϊδποεὰ [1 ἰβΒ ἴο ὃς [ἱνεά. 
Ἑαϊ πηοάϊαπρ Ὀεΐνεεη τηδη ἀπά (ἢς 
ΒυΡετβεηδίίς ἰδ ἴῃς Εββεπίδὶ ᾿ἰπκ Ὀε- 
Ὀνδαη Πἰπηδεῖ ἀπὰ αοά, ““ οσ ἰπ ἰξ ἴδὰγ τῇς 
ὀρ γοιεὐμφενο οἵ με δ. οἵ οἷά," τ 
ταύτῃ ὲ ρήθησαν οἱ πρεσβύ- 
τεροι. παι ἴδ. τ γα οη ἴδε στουπὰ οὗ 
{πεῖς ροββεβδίηρ ἰδίῃ ἰμδὲ τῆς ἀϊδβιίη- 
ξυϊδιεά τηεπ οἵ τῆε ΟΟΤ. τερεϊνεὰ τς 
οοτησηεπάδιϊοπ οἱ αοά, θείηρ ἱπηπιογίδὶ- 
ἰεδὰ ἰῃ ϑογίρίασε. [1 ταϊρμϊ δἰτηοδὲ ὃς 
τεηάεγεὰ ““ Ὁγ ἐδ οὗ (Πὶδ κίπα,᾿" δηβννοσ- 
ἱπρ ἴο τοῖβ ἀδβοσρείοθ. ἐν ταύτῃ Βᾶ5 δη 
εχδοῖ εἰ ἰῃ σ Τίπι. ν. το, ἴε νυἱάονν 
ὙΠΟ 18 ἴο δες ἩΣ οῃ πε ΟΒυσο ἢ 
τερίδίεσ τησϑὲ Ὀε ἐν ἔργοις καλοῖς - 
τυρονμένη, νν6]]-τεροτίοὰ οὗ οἡ ἴδε ὰς 
οὗ βοοὰ ψοσκβ. οἷ πρεσβύτεροι, 
ἴῆοβς οὗ ραϑὶ βεπείδίοηβ, πιεη οἱ ἴπ6 
ΟΟΤ. ὕπιεβ; δ Ραρίδβ [Ευεεῦ., Η.Ε., 
ἰΐν 39] υδεδ τῆς ἴση ἴο ἀεποῖς ἴδε 
“Ἐδίπεῖβ οὗ ἴε ΟΠυτοῦ " Ὀεϊοπρὶηρ ἴο 
ἴδε ρεπεγδιίίοη ργεοεςάϊηρ ἢἷβ ον. ἥμε 
ἰάεα τῃας ἴβτ 15 τπᾶὶ ῃ ἢ αοά ἤπάδ 
Ῥίεδβυσε ἰῃ (χ. 38) δηὰ 15 [δι τυ δίοἢ πὰ ν 
υπίϊεβ ἴο αοά υηάετ ἴῃς οἷά ἀϊδρεπβαϊίοηβ 
88 ΨΜΕΙΙ 485 υπάδγ ἴῃς πεν ἰβ ἃ Ρδυ]ηα 
τπουρδε, Οδὶ. 111..6. ὙΠΐΒ ραπεγαὶ βἰδῖε- 
τηεξηΐ οἵ νεΐσ. 2 ἰ8 Ἔεχῃί δίιοὰ ἱπ ἀείδι! ἰπ ἴδ Ὲ 
ταπιδίπάες οἵ ἴῃς ομαρίεγ; δαῖ ἔτει {πε 
ντίϊει βῆοννβ ἴπε ἐχοείϊεπος οὐ ἐδιτῃ ἱπ 
18ῖ8, τμδῖ ἰξ 15 Ὁγ ἰξ τὩδε ννε τεοορηΐβε ἴδδὲ 
ἴδετε ἰβ ἢ ὑπβεθη ψνοσὶ ἃ ἀπά παῖ ουἱ οὗ 
τοίη ρ8 ἀπβϑδη 118 νίβί 016 ποσὶ ἃ Ὧ85 ἌΚκαα 



ΧΙ. 4... 

ἔλεγχος οὐ βλεπομένων. 

βύτεροι. 3. " Πίστει νοοῦμεν κατηρτίσθαι τοὺς αἰῶνας ῥήματι Θεοῦ, 
εἰς τὸ μὴ ἐκ φαινομένων τὰ βλεπόμενα 1 γεγονέναι. 
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2. ἐν ταύτῃ γὰρ ἐμαρτυρήθησαν οἱ πρεσ- ὃ αεη. ἱν τὶ 
Ῥεχχχίϊὶ. 
ο Εοαι. 

.17: 2 
4. " Πίστει Ρέιετ ἡ. 

πλείονα θυσίαν ᾿Αβελ παρὰ Κάϊν προσήνεγκε τῷ Θεῷ, δι᾽ ἧς ἐμαρ- ς ζ|!, 24; 
σεη. ἱν. τυρήθη εἶναι δίκαιος, μαρτυροῦντος ἐπὶ τοῖς δώροις αὐτοῦ τοῦ Θεοῦ“ ,, τὸ; 

1 τὸ βλεπομενον ἴῃ ΝΑῸ ἜῬΡ, 17, ἅ, ε, Οορί,, Αεἴῃ,; ΤΕ. ἴπ ΘΕ "ΚΙ, ἢ, νξ.» 
ΘΎΤοισ, Αστῃ. 

τίβε. Τμὶβ τάδα ἰβ βυρεβίε τὸ Ἀἰπὶ Ὀε- 
οάυδε ἴθ εγςε ἰδ οὐ Οἐνεϑὲς ἔγοτλ ὑν Ὡς ἢ 
δε ου118 τῆς βυσσεεάϊηρ ἐχϑτηρὶεβ δηὰ ἴξ 18 
πδίυγα! ἴθδι μὲ ββου!ὰ θερίῃ δὶ τῆς δ6- 
εἰππίπζ. “ Βείΐογε Ἔεχῃί δίκη μονν ἔϑτῃ ἰβ 
τε ρῥσίποίρί ε τἢδι τὰ 68 τπ6 116 οὗ πηδπ ἴῃ 
τεϊδοη ἰο αοά, ἄοννη τὨσουρῇ 411} Πίβίογυ, 
88 ἰξ ἴδ τταπβδοῖθά οὐ ἴπε βίαρε οὗ [πε 
ψΜοσὶά, [86 δυΐδος βῇοννβ δον [8 δβίᾶρε 
᾿ἴ86 1 18 ὑσουρῆι ἱπίο οοηπεοςοη νη Οοά 
ἘῪ δῃ δεῖ οὗ ἔδιἢ " (Πανίάδοη). ΒΥ ἕαϊ 
νε ρΡοτοείνε, νυ της πιδηίδ] ἐγα νοοῦμεν, 
ζ΄. Ἔοπι. 1. 20, ἔπαῖ τῆς ννοτ ἀβ (αἰῶνας, ο΄. 
'.. 2; ἴδε νἱδίδς ννοτ!ὰ εχίβαηρ ἰῃ εἰπῆς, 
ἴῃς τεγρογασυ τηδηϊεβίδείοη οὗ [Π6 ὑπβεεπ 
᾽8 τηδδηΐ, 86Ὲ ἷ. το, σσ) ἢανε Ὀδεη ἐταπιδά 
(κατηρτίσθαι, 48 ἰῃ χ. 5, σῶμα δὲ κατ- 
Ἡρτ' μοι. ἴπ χίϊϊ. 21 καταρτίσαι 
ὑμᾶς, ““ρεγίεοι γου" ἃ8 ἰῃ [κα νἱ, 40; 
2 ΟὐοΥ. χίϊι. 11; σ᾿ ὙΠεβδ. ἰϊ. το Τῆς 
ΜΟσὰ 8 ρεῆαρβ υδεὰ ἱπ ἴΠ6 ργεβεηῖ σοη- 
πεςέοη ἴο βυρζρεδβὶ ποῖ ἃ Ῥᾶγε οδ]ηρ ἱπίο 
εχίβίεηςς, Ὀυϊ ἃ 'ννῖβε δάδριδιίοη οἵ ραγί ἴο 
Ραγί δπὰ οὔτπε ψῃοῖς ἴο ἰζβ ρυγροβε) ὉΥῪ 
(οὐ νοτάὰ, ῥήματι θεοῦ. ΤΠ ἰ8 
τπὸ ρετγοερείοη οὗ ΑΝ ΤΠε ψοχγὰ οἵ σοά 
ἰ8 Δῃ ἰηνι δ 0]6 ἔογος υνῃϊο ἢ ολπηοί Ὀ6 ρεῖ- 
οεἰνεά Ὁγ Βεηβεὲ. Τῆς ρτεᾶϊ ροννεῖ ΜὨϊοὮ 
1168 δὲ ἰλς βουγος οἵ 811 τῃδὶ 18 ἄοεβ ποῖ 
1186 1} σοπης ἱπίο οὐβεγνδίίοη ; 'ννῈ ρεζοεῖνα 
ἷξ ΟὨΪΥ ὉΥ δι νΒί ἢ ἰβ (ναγ. 1) “τδα 
ενϊάεδποα οἵ {πίπρβ ποῖ βεδη". Τῆς τϑβυϊ 
οἵ τῃ18 οτεδίίοη ὉΥ δὴ υὑπβδεη ἴοσγος, [πα 
νογὰ οἵ αοά, ἰΒ (πὶ ““Ψ δαὶ ἰβδ βεεῃ ἢᾶβ 
ποῖ Τφοπς ἱπῖίο δείῃρ ουὔξ οἱ τ{πΐπρδ νυνὶ ἢ 
ἄρρεῶγ". εἰς τὸ . . -. γεγονέναι. 
εἰς τὸ ν»Ἱἢ ἱπβηϊανα, σΟΠΙΠΊΟΙΪΥ υϑοά ἴο 
ἜΧργαδβ ρύγροβα, ἰδ βοπηθιμηεβ 88 Πέτα 
υδεὰ ἴο ἜΧρτεβ8 τεβυ]ῖ, ἀηὰ ννὰ τηᾶν ἰερίεί- 
ΤΑΔΊΕΙΥ ἰταπϑίαιϊς “80 ἰμδὶ ννῆδὶ ἰ8 βεδῆ, 
εἰς." ΟΥ̓ 1υκὸ ν. 17; ἔσῃ. χίΐ. 3; 2 (οσ. 
ν, 6; Οαἱ. 111. 17; 1 ὕὙῃεββ8. ᾿ἷ. σ6. ΟΛ 
Βυτίοη, Μ. απάὰ Τ., 411. μὴ ἐκ φαι- 

ων; ἴῃς Ψ υἱραῖα γεηοσβ "’ οχ ἰηνίβιὉ111- 
Ὀυ8,᾽ δηὰ [δε ΟΙὰ 1,δεΐῃ “οχ πο Ἄρρϑγ- 
δητθυθ" Βανίπρ ΔρρΆσοπΕν τεδά ἐκ μὴ 
φαιν. τὸ βλεπόμενον ἴδε 5ἰηριυΐας 
ἴῃ ρίδοε οὗ ἴδε ρίυγαὶ οὗ ΤΕ. δπὰ Νυἱρδίς, 
Ῥτεβθηῖβ 81] δταα νἱδὶῦ!ε 48 υηϊϊν. 
Ἠαᾷ τῃε νἱδ:0]ς ννοσ! ἃ Ῥεεη ἐοσπιχεὰ ουΐ οὗ 

ΝΟΙ,. ἵν. 

τηδίοσίαῖβ ΠΟ ὑγετα δυῦ)θοι ἴο ΒυπΊδη 
οὐβεγνδιίοη, ἵπεῖς τνουἹὰ Ὦδλνε ὕδεη πὸ 
τοοῦλ ἴοσ ἔφ. ϑοίεηςα οουἹὰ ἢδνε ᾿τασ θὰ 
ἰξ ἴο ἰΐβ οτρίπ. Ἐνοϊυτίοῃ ΟἾΥ ῥυδβῖεβ 
ἴῃς διδιεσηεηΐ ἃ βίαρε ὕδςκ. ὙτΤεΊα ἰδ 51}}1 
ἂῃ ὑπβέδῃ ἔοσοα τ ἀοεὰ ποῖ βυδηῖ 
᾿ϊ8ε 1 τὸ ἱπλθηΐδὶ βοίεηςς, ἀπά τῆδι ἰβ 
ἴδε οὐήεςι οὗ ἔαϊἢ. Τὸ βπά ἱπ τηϊβ νετβα 
δηῃ δἰ! υβίοη ἴο ἴπ6 πουπγεπδὶ δηὰ ρἤεη- 
οπιδηδὶ ννοτ  ἀβ υνουἹά Ὀς ἔδηςϊξα!. 

νει. 4. πίστει πλείονα θυσ- 
ί(αν. . .. “ΒΥ (ἢ Αδεὶ οὔετεά τὸ 
αοά 4 πιοῖὲ δάβηιιδις βδοσίῆος ἵπδῃ 
Οαΐη." πλείονα [{1εγᾺ}ῚῪ ““τηοτο," δυῖ 
[τεαυεηον υδεά ἴο Θχργεββ “ Πίρθεῦ ἴῃ 
νδῖτε ᾿ “ βτεδίεσ ἴῃ ννοσίη," 28 ἰπ Μᾶδῖ. χίϊ. 
41,42. πλεῖον ᾿Ιωνᾶ ὧδε, [κα χίϊ. 23; 
Εεν. ἰΐ. το. Τοδδβ ἴῃς υνυεϊξετ πιεᾶπ ἴμδὲ 
[Αἰ ῥτοσηριοὰ Αὔδεὶ ἰἴο πρᾶκε ἃ τίσμοῖ 
βϑογίῆος, ογ ἴπαὶ ἰξ ννᾶβ τίομεγ θεοδυδβα 
οἤετιεά ἴῃ 2} Μδην ἱπιεγργεῖεγβ ρσε- 
ἔες τῆς ἔογπιοες δἰϊεγηδενα; [“ Πεσ ρτὄββεσε 
νετσὶ βείπεβ Ορέεγβ συμῖς διῇ ἄεπὶ Οἰδυ- 
Ῥεη, ἄἀες Ηεγζεπββίηρανε, ἀΐε ἰπη ἀδε 
Βεβίς ἀεὶ Ηδεγάθ δ δεη [1688 " (ΚΌΡεΙ).} 
δηὰ τπ6 οβοίος οὗ ἴπῈὸ ᾿νογτά πλείονα ἰ5 
ςαγιδ ΠΥ ἴῃ ἔδνουγ οὗ ἐδῖ8 ἱπιετργεϊδιίοη. 
δι᾽ ἧς ἐμαρτνρήθη .... “τπτουρῇ 
ὙΠΟ ες ννὰβ οογβϑα [ος διϊεβιθὰ] 48 
τὶρῃίεουβ". [Ιἐ ἰβ αυεβίοποά νῃεῖπεσ ἧς 
ἰ8 ἴδε τεϊδιίνα οὗ ίαν οἐ οὗ πίστει. 
ΤΠΘ ϑβυςοεεάϊηρ οἴδυθε νυ ἢ βίδῖεβ τ 6 
ουηὰ οὗ ἴῃς διϊεβιδύοη, ἐπὶ τ. δώροις, 
ἰεἰεγηπ 68 [μὲ ἰἰ τε ἰο θυσίαν. αοά 

ὕοτα υγιμεββ ἐπὶ τοῖς δώροις αὐτοῦ, 
ΜὮΙΟΝ ἰ8 ἐχρίαἰηςὰ ἴῃ Οαπεβίβ ἵν. 4 ψ Ώεσα 
ἰξ βᾶγβ ἐπεῖδεν ὁ θεὸς ἐπι τΑβεὶ καὶ ἐπὶ 
τοῖς δώροις αὐτοῦ. Οοὰ ἰοοκεά ανουτ- 
ΔΌΪΥ οὐ ΑΒεὶ δπὰ οἡ δἷβ σίἤβ. Ηον τδΐῖβ 
ξανουζδῦϊε τεσερείοη οὗ Πἰβ οβετίηρ ννᾶ8 
ἱπείπηδιεὰ το Αδεὶ νὲ ἅτ ποῖ ἰοϊὰ ; δὰϊ 

τὴϊ5. τεβεϊ που Αδαεὶ τνᾶβ ργσοηουποοὰ 
δίκαιος, ποῖ “)υδίβεα " ἴῃ (ς Ρδυϊπε 
86η586 Ῥαϊ ἰπ ἴῃς ρεπογαὶ βεηβε “ἃ γί ρῃίθουβ 
ΤΑΔΕ; δδ ἰῃ Μδί. χχίϊί, 35 ἀπὸ τοῦ 
αἵματος ᾿Αβελ τοῦ δικαίον. Βαϊ (8 ἰδ 
Ὡοῖ 41} ἰῆδὶ ἐλ ἀϊὰ ἔος Αδεὶϊ, ἔος καὶ 
δι᾽ αὐτῆς ἀποθανὼν ἔτι λαλεῖ, 
“δῃηᾶ [πγουσῇ (ἢ6 βᾶπιε Βα, τπουρῇ ἀερά, 
γεῖ βρεβῖκβ,᾽" ἐ.6., ΒΡῈ ΚΒ ποιν τ πδιδηδίηρ 

23 



354 ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΧΙ. 

ἫΝ καὶ δι᾽ αὐτῆς ἀποθανὼν ἔτι λαλεῖται. ς. Ἅ Πίστει ᾿Ενὼχ μετετέθη 
τῆν, τ6, τοῦ μὴ ἰδεῖν θάνατον, καὶ “ οὐχ εὑρίσκετο,; διότι μετέθηκεν αὐτὸν ὁ 
εἰχιΐχ.Σ4. 

ς 6ε:. νἱ. 
ἢν 
χἰίν. 17; 

Θεός "" πρὸ γὰρ τῆς μεταθέσεως αὐτοῦ μεμαρτύρηται ““ εὐηρεστηκέναι 
Ἔσο, τῷ Θεῷ "- 6. χωρὶς δὲ πίστεως ἀδύνατον εὐαρεστῆσαι - πιστεῦσαι 

Βοπι. ἢἰ. γὰρ δεῖ τὸν προσερχόμενον τῷ Θεῷ, ὅτι ἐστὶ, καὶ τοῖς ἐκζητοῦσιν 
42; ῬΗΪ], 
{ϊ. 9. αὐτὸν μισθαποδότης γίνεται. 7. " Πίστει χρηματισθεὶς Νῶε περὶ 

'ηνρισκετο ἴῃ ΑΒΌΕ. 

ἄεαλιῃ. Ηἰβ ἀεδίῃ νγᾶβ ποῖ ἴῃς επὰ οὗ ἢιπὶ 
ἃ5 Ολίῃ ε: ἰξ το δε. Αεἰ'Β ὑἱ]οοά 
οτθά ἔος ᾿υβεῖοα. Τῆς ννογὰβ οὗ χίΐ. 24 
ἅτε αἱ οπζε βυρρεβίοά, αἵματι ῦ 
κρεῖττον λαλοῦντι παρὰ τὸν ΓΑ 
τῆς Ὀ]οοὰ οὗ βρτίκ|πρ ἰΒ βαίά ἴὸ 8 ἴο 
δεϊϊες ρυτροθς πὴ ἴπε Ὀἱοοά οἵἠἨ ΑΡεϊ. 
ΤΗΐ8 ἀραΐῃ ἰδκεβ υ8 Ὀαοῖ το ΟΘεη. ἵν. 1ο. 
“Τῆς νοΐοε οὗἁ τὰ Ὀτγοίπεσ᾽ Β δἱοοά οτγίεβ ἴο 
τὴς ἔγοπι ἴπε στουπά," Τῆς βρελκίηῃρ τε- 
ξεττοά ἰο, ἐπετοίοσς, ἰδ ποῖ [ἢ οοπεπυδὶ 
νοΐςς οὗ Ανεἴ᾽' 5 Ἔδχαπιρὶε Ὀὰϊ ἴῃς νοῖος οὗ 
δί8 Ὀἱοοά οτγίπρ ἴο Οαοά ἱπηπιεάϊδιεϊ Υ αἴτες 
8 ἄεδίῃ. Οὐ. Ῥβ. ἰχ. 12 δηὰ οχνί. 1.5. 
“ Ῥχροίουβ ἐπ ἴπε βίρῃε οἵ ἔπε [μογὰ ἰβ τῇς 
ἀελι οὐ Ηἰβ βαϊπῖβ." [Ι͂π ἴῃς Τᾶβε οὗ 
ΑΡεὶ, ἴῆεπ, {πὸ ὀχοϑίίεπος οὗ δι ννᾶβ 
ἱΠυδιταϊῖοά ἰη ἔτσο τἰσυΐατβ, ἰξ ργοτηρίεὰ 
Βίτπη ἴο οὔδει ἃ σίσμοσ, πλοσε δοςερίδοϊς 
οὔῪετίηρ, ἀπὰ ἴξ ἐουπά ἔος Βὶπι ἃ ρίδος ἴῃ 
(οά᾽ 8 τεραγά ὄἐνεὴ δῆεγ Ὠἰβ ἀδδίῃ. 

γες. 5. Πίστει Ἐνὼχ μετετέθη. . .. 
“ὁ Βν [ἢ Ἑποοῖ ννᾺ8 ἰγδηβίδιεαά 80 τῃδὶ 
δε ἀϊά ποὶ δβεῈὲ ἀδαδίῃ; δπὰ πε ννᾶβ ποῖ 
τουηά, θεσαυϑε Οοά μαά ἰταηβίαϊεά Ὠίπ,. 
Ἐογ Ὀείογε ἢὶβ ἰταπϑίδιίοη πε πὰ υνϊζηεβ8 
θοτπα ἴο πὶ τδι ἢ6 Παὰ ρίελδβεά αοά 
ΜΕἰ1; θὰ νους ΓΑ ἷξε 18 ἱπαροββίθ!α 
ἴο Ρίεαβε Ηἰπὶ νψ εἰ}. Ιπ (ἢς ἄγγ οδῖα- 
Ἰορβὰς οἵ δηιοάϊ!υνίδπ Ἰοηρανίτιεβ ἃ ζεπὶ 
οἵ ἐδιῇ ἰ8 ἀεϊεςιοά. ΨγΏδι ἰᾶν δἱ ἴῃς τοοῖ 
οὗ Ἐποοδ᾿β ταπϑίδείοη ἢ Ἑδιτῆ, Ῥδοδυβα 
δεῖοτε πε νγῶβ ἱγαπβίαιθά ες ννᾶβ ννε]!- 

ἘΞ} 

» ΜΏσΙΕ 

δειγμα μετανοίας ταῖς γενεαῖς. μετετέ 
“ον Ά8 ἐπαποίεττοά.» τεπηονοὰά Γρὰ ἐσέ 
Ρίδος ἴο δηοίπος, 48 ἰῃ Αςιβ νὶϊ. τ6, οὐ 
Αἰβο Οἱ. ἱ. 6, Τυδο. ΓΑ ἐΑ δαρεμον 
14 ἴξ ἰΒ τεργεϑεηιθὰ ὉῪ ἀνι τῆς 
γῆς. Τῆε βυοΤοδοάϊηρ οἶδυδβαβ ἱπιρὶν [δὶ 
ἢἷ8 Ὀοάν ἀϊδαρρεατοά, Ηον ἴδε ἐγαδϊοη. 
Δῖοβε Μὰ Πᾶνα ΠΟ πηεδῃβ οὗ κπονίηρ, οἵ 
ϑυΐςοτ, ἰ, 1130, ἀπά τῆς Βίδ᾽]ε Ὀὶϊςκίοη- 
διίεβ. τοῦ μὴ ἰδεῖν πιδν εἰϊδιοῖ ἱπιρὶν 
Ῥύυγροβα οἵ τοϑυῖϊς. Εος τῃ6 ζογιηεῦ 866 
Μδῖ. τἰ. 13, νυκο ἰἰ. 24, ῬηΪ,. ΠῚ. το ; ἔος 

τῆς Ιαἴίοτ, Μαῖ. χχί. 32, Αςξβ νἱὶ. το, σπι. 
νἱ!. 3, Ηεῦ. χ. 7. Τῆς υδςε οὗὨ ἴδε μαββίνε 
μετετέθη λνουτα (Ὡ6 δυρροδίοῃ ἴμδὶ 
ταβαϊο ἰ8 ὮθΓα ν 8ἃπά (διουρπουῖ 
τῆς βεπίεπος ἰξ ἰ8 ἰῆς ἰγαπδίδιίου ἰῃδὶ ἰβ 
Ριοηγίπεπε ταῖμες (ἤδη {πε Ἔβοᾶρε ἔγοῦΣ 
ἀεδια, ννῆϊςἢ ἰ5 ἱπισοδυοεξα ταῖποῦ 85 δῇ 

ἰαπδείοη οὗ ᾿ράδολ καὶ οὐχ ηὗρ- 
ἐφμίον οτὺς Τροῦδ ψγοναε ὅπε νειμεῦτα 
ποῖ τῆς υχχ οὗ αεη. ν. 24, αηὰ δῖε 
φυοιεὰ ἴος ἴδε βᾶίκ οὗ Ὀσιπρὶπρ ουἱ οἰεασν 

ἰ Οοά ννᾶβ ἴμε δυΐπον οὗ ἐπε τγαπβὶδ- 
τίου. (Ο τδε πιδαυοιϊδίοη ἴῃ ΟΙετι. Εῤ., 
οὔάρ. 9, οὐχ εὑρέθη αὐτοῦ θάνατος.) 
Αοά τταπϑἰδιεά Ὠίπ, δηὰ τῃΐδ ἴδ ρσονεά ὃν 
τῆς λοι τἰπδὲ ργεοδάϊηρ ἴπε βιδίδηεηι οὗ 
88 τταηϑίδιίοη ϑοτγίρτυγε τεοογάβ τμδὲ Ὡς 
Ρἰεαβοὰ αοά νεἰῖ, ψβετε τε Ηεῦτγενν μᾶ8 
“Ὡς νκεὰ τ Οοά". χωρὶς δὲ 
πίστεως ἀδύνατον εὐαρεστῆ- 
σαι. “Βυϊ νἱπουϊ (ΑἸ Ὦ ἰτ 18 ἱπιροββίδὶς 
το ρίελβς Ηἰπὶ ννε]1." ὙᾧὩΤῇε ρτουπὰ οὗ 
τηῖβ ργοροβίἴοηῃ ἰ8 ρίνεη ἴῃ (πε ΤΟ] νην 
νοηίος πιστεῦσαι γὰρ δεῖ τὸν 
προσερχόμενον. . . - “Εος ς Ψ8ο 
οοπιεῖῃ το αοἅ τηυδὲ Ῥεϊενε τἴθδὲ Ης δὃχ- 
ἰδ ἀπά τδδι ἴο τποβε Ὑῆο βεεῖς Ηἰπὶ Ης 
ἴατηβ ουϊ ἴο ὃὈς ἃ τεινασάδσ." Τὸ ρίεαβε 
Θοάᾶ οπα πιυϑὲ ἅγανν πᾶσ ἴο Ηἰπὶ (τὸν 
προσερχόμενον ἰπ πε 56π|}- τε  Πηϊςδὶ 
Β6Ώ86 υδυ8] ἰπ τῇς Ἐρίδβι]ε), ἀπὰ πο οὔἊς 
ἐᾶῃ ἄταν πεᾶτ ψο Πᾶβ ποῖ ἴμεβε ἵν Ὸ 
δεϊϊεῖβ τπδὶ αοά ἰβ ἀπὰ ν}1}} γευγαγὰ ἴἤοθε 
ΨὯῸ βεεῖς Ηϊτ. 80 τῃδλὶ Ἐποοἢ᾽ Β ἐδ ἢ, 
δηὰ τῆς ἕλίτἢ οὗ ἐνεῦυ οὴθ νῆο ἀρργοδςδεβ 
Αοά, νετίδεβ {πε ἀεβογιριίοη οἱ νεῖ. σα: 
τῆς ἀπβδδη τηυδὶ ὃς ἰτελίεά 85 βυ θῇ οἸεΠΕγ 
ἀετιοηϑίταιδά, απὰ ἴπε πορεοὰ ἴον τεννασγὰ 
τηυϑὶ δε ςοπδίΔοτοά δι ϑίδηιίδὶ. 

νει. γ. Πίστει χρηματισθεὶς 
Νῶε. .... “ΒΥ [αἰ Νολῃ, οὐ Ῥείῃρ 
ἀϊνίπεῖγ ψναγηεὰ οὗ [πη ρ8 ποῖ 85 γεῖ βθεδῆ, 
ἰῇ τονεγεηῦδὶ πδεὰ ρὑγεραγεὰ δη γίς ἴὸ 
βᾶνς πὶβ μβουβεδοϊ ἀ." ΒοίΒ Πεῖε δηὰ ἰῃ 
Μαῖ. ἰϊ. 1:2, 22 ρηματ. ἰ8 ἰταπείδιοά 
““«αῖπεά οἱ Οοά," ΔΙ πουρ ἢ “ ἀϊνϊπεῖν 
ἰπβίγυςιοα" 48 ἰῃ νἱϊ. 5 18 δάγηϊββι 8] 6 ἱπ 
411 τῆς ράββαρεβ. πίστει τηιδὶ ὃὉε οοη- 
βίσυεα ψ} εὐλαβηθεὶς κατεσκεύασεν 
δηὰ {πεβεὲ ψογάβ πχυδὲ ῬῈ κερὶ τορεϑῖβεσ, 
Αἰπουσῃ ϑοῖὶς Ἰοὶπ εὐλαβηθεὶς υἱει 



5---ὃ. ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 355 

τῶν μηδέπω βλεπομένων, εὐλαβηθεὶς κατεσκεύασε κιβωτὸν εἰς σω- 
τηρίαν τοῦ οἴκου αὐτοῦ δι᾽ ἧς κατέκρινε τὸν κόσμον, καὶ τῆς κατὰ 
πίστιν δικαιοσύνης ἐγένετο κληρονόμος. 8. ' Πίστει καλούμενος ἔ6αα, αἰ 

᾿Αβραὰμ ὑπήκουσεν ἐξελθεῖν εἰς τὸν τόπον ὃν ἤμελλε λαμβάνειν εἰς υἱϊ. 4. 

Δ οκαλουμενος ἰπ ΑΓ 17, Ασαλ., ἃ τοδάϊηρ ννμίοἢ σαν σε; ΒΌΓΕΒ 88 “ ηἰπιῖο ἀΠΠ τυπὶ 
ἃς ὶρίάυπὶ"". 

μα ῥγεοθάϊπρ ψογάβ. τῶν μηδέπω 
βλεπ, ἐνε., ἴῃε βοοά; ο΄ αδη νὶ. 14. 
εὐλαβηθεὶς Πετε υδεά ἴῃ ρτεΐεσεπος ἴο 
φοβηθεὶς Ὀεοδυθε ἰτ 18 ποῖ ἃ ΕἰπΊοσοῦ 8 

οὗ ἴδε ςαἰδβίσορῃς τδᾶι ἰδ βίσηιίβοά, 
Ῥυξ ἃ σοταπηεπάδδίες οδυζίοη βρσίηρίηρσ 
ποτὶ τερατὰ τὸ αοὐΐβ ψογά. [1π οἶδας 
ἔπος ἴο ἰδ ἐδεϊϊηρ δε ρῥγεραγοὰ δῃ ατίς 
[κι ν υδεὰ οἔὗ {πε ἀκ οἵ ἴπε οονεηδης 
ἴῃ ἴχ. 4, ἀπά οὗ Νοδἢ᾿Β βῃΐρ ἰπ ὅεη. νἱ. 15, 
Ῥδοδυβα ἰξ ννᾶ8 βῃδρεὰ [κὸ ἃ ὃοχ στῆ ἃ 
τοοῦ, [πὸ νΝβάοτι χ. 4 ἰϊ ἰδ βροκβθη οἵ 8 
“ὙΝΟΓΏ[688 εἰσαρε," το τηαρηϊέν ἴπε βαϊνα- 
τίοῃ δοσοπιρι ἰδμεὰ Ὁγ [8 πιεδπβ, δι᾽ εὐτε- 
λοῦς ξύλον τὸν δίκαιον (Σοφία) κυβ- 
ερνήσασα ἀπά ἰῃ Νἰδάοπι χιν. 7 ἰξ τὰ 
ξύλον δι’ οὗ γίνεται δικαιοσύνη.) Τΐδ 
δεῖς Βα δυΐε ἔογ τῆς βανίηρ οὗὨ ᾿ἷβ βδπιίϊ ; 
25 πῃ ὅεη. νἱ!. τ: αοὰ βᾶγβ ἴο Νοδῇ, 
εἴσελθε σὺ καὶ πᾶς ὁ οἶκός σον. ΒΥ 
τη ἐλίεῃ [δι᾿ ἧς] δηὰ ἰϊ8 τηδηἰ εβιδιίοη ἰῃ 
Ῥγερατγίηρ τ8ε γι, “ς Ἴοοηάειηηοά [πὰ 
ψΨοτά "; οὗ νῆϊςἢ ἰῃς πιοϑὲ οὐνίουβ 
ταελπίηρ ἰ8 τμαὶ ΝΟΔἢ᾿ 8 ἔλίτἢ ἴῆγανν ἱπίο 
τοῖο τε ἀπθεϊεῦ οὗ ἴδοβε αὔους ἢιπι. 
Οὐ Μαι. χί!. 41. Βαϊ το (Πί5, νγ εἶδ. οὉ- 
ες δὲ ἰη Ηεῦτεννβ κόσμος ἰδ ποῖ υϑεὰ 
ἴο ἀεποῖς ἴπε νου ά οὗ πιδη. Ηε ἴδεγο- 
ἔοτε οοποίυδεβ τπδὶ ννῃδῖ ἰ5 τηδᾶπὶ ἰβ (ῃδὲ 
Νοδῇ ὃν Ὀυϊ ἀπ τῃ6 αγὶς ἔοσ ῃίβ οὐνῃ 
τεβοὺς εἰονεὰ (δδὲ με ςοπείἀεγεά (πα 
ψοτἃ ἀοοπιεὰ, ἴπ8 ραββίηρ Ἰυάρτησης 
ρου τ, Οετιδίπιν ἴδε ἔοσγπμεσ πηεβηίηρ 
ἰ5. [86 ποῦς πδίυγαὶ δηὰ {με οὐδ]εοοη οὗ 
ΜΝ εἶβ8 μδ8 116 νψεῖσμι. Α βεςοηά γεβυὲ 
οὗ δῖ8 ἔα! ννὰβ πὶ “Βα εηἰεγεὰ ἱπίο 

ἴοῃ οὗ τε τἰρῃίθουβπεδββ ψὩϊοῃ 
ΔἸ ἘΠ οαττίοβ τ ἴι ἢ, ὙὍῊΕΣ οτίρίη8!] δἰρηί- 
βσδηος οὗ κληρονόμος ἰΒ Βεῖε, 48 οἴεῃ 
εἰβενθεζε, ἰείς Ῥεπιηά, [τ τηεδπβ {{π||6Ὸ 
τλοτα ἴπδπ “οννπεῦ". Βυῖ πο ἀουδὶ 
υηάδεγηοδίῃ ἴῃς ψογά τμετε 1ἰε8 (πς ἰάεα, 
Ταυα ας τὸ ἴπε [ον 88 πλϊπᾶ, μας βρίσιτυδὶ 
δ᾽ εβϑίπρβ τε ἃ πεσίϊαρε Ὀεβίοννεά Ὁγ αοά, 
ἢ κατὰ πίστιν δικαιοσύνη ἰδ 
τεπάεγοά ὃν ΟΝ ίπες (ρ. 502) ““ἴπε τιρῆ- 
ἰδουβηεβ8 Ὑ οι ἰδ ἸΏ σοπβοαυεπος οὗ 
(λιτὰ " δηὰ ἣς ἱηβισυςνεϊν οοπηρασαβ Μαῖ. 
χίχ. 3, ἀπολῦσαι τὴν γυναῖκα κατὰ πᾶσαν 
αἰτίαν, ἀπὰ Αςἰ5 ἰϊ. 17, κατ᾽ ἄγνοιαν 
ἐπράξατε. ΤΠε ἢγβὶ βιδίεσγεηὶ ἴπ ἴπῸ 
ἰδίου οἱ Νοδῃ (6 δη. νἱ. 10) ἰβ, Νῶε 
ἄνθρωπος δίκαιος, τέλειος ὧν ἐν τῇ γενεᾷ 

».-»«.2..-.ὄ. 

αὐτοῦ, τῷ θεῷ εὐη, Νῶε. Οὐ. 
νι ϑάοτῃ χ. 4. [ἴῃ ἀεπαβὶβ ἴῃς νναγηϊηρ 
οὗ αοὰ ἰβ οςοπιηχυηϊςαιοὰ το Νολῃ Ὀεοδυδε 
δεν 8 δἰτεδλυν τἱρῃϊθουβ,; ἱἰπ Ἡδεργενδ ἃ 
βοηοννμδὶ ἀϊεγεπὶ δβρεοὶ ἰβ ργεβεηίθά, 
Νοδἢ ““θεσᾶτης" τρῃϊεουβ ὈῪ δυϊάϊηρ 
τὰς τὶς ἰπ δῆ. Ης ννᾶβ οπε οἵ ἴδοβα 
“0 διὰ πίστεως ἠργάσαντο δικαιοσύ- 
νην, νεσ, 33. 

Ἑτοτα νεῖ. 8 ἴο νεσ. 22 ἴῃς (ἢ οὗ πὰ 
Ρδιγίδσοῃβ ΝΣ πο ιδηςά, ς΄. ἙςοϊαΒ. ρϑῳ 

γει. 8. ι καλούμενος ᾿Αβραὰμ. 
“6. ΚΒ. ἐλιΕι Αὐγαμᾶπὶ οπ δείηρ οα]]ο 
ἴο ρο ουΐ το δ. εἰλοο ὅιοΒ δε. ΜΡ τὸ 
τεοεῖνα ἃ8 8η ἱππεγίίδηςθ, οὐεγοά δπά 
ψεης οὐξ ποῖ Κπουνίηρ ννϑϊῖπετ μΒ6 ννᾶ8 
ξοϊηρ." μενος, 8ἃ5 ἰπ Μαζί ἱ. 20 
ἂπὰ Ἶ88. 11. 2, ἐμβλέψατε ᾿Αβραὰμ . . . 
ὅτι εἷς ἦν, καὶ ἐκάλεσα αὐτόν. Τῆς 
Ρῥτεβεπί, ποῖ κληθεὶς, ἐχργεβϑεβ ἴῃς ἰάθα 
παῖ πο βοοπασ ννᾶβ ἔδε 0811] σίνεη τπδη ἰΐ 
ννᾺ8 [“ἄδ88 εἴ, 80 ννίς ἄδγ Ευΐ 
δ ἴδῃ ρίηρ, βεμογβασηῖε " (ΒΙ6ςΚ)}. Τῆς 
βᾶτης ἰάδδ ἴδ ἐχργεββεά ὃν ἴπε ἱπυπιθάϊαϊς 
ἱπισοδυςείοη οὗ ὑπήκονσεν, ν᾿ Βοἢ ποτε 
πδῖυγα!γ τνουἹὰ οοτας δὲ ἰἢς επὰ οὗ τς 
οἴδυβε, δηὰ τῆι αἷϊον ἐξελθεῖν (ο΄, ὅεη. 
χίϊ, σα; Αςϑ νἱϊ, 2) ἕο ἔο!ονν κι . 
Τα ἴλη οὗ Αργαδμαπὶ ἀρρεαγεά πῃ Ηἷβ 
ῬΤΟΙΊΡΕΥ δραπάδοπίηρ ᾿ἰβ οὐνῃ σουπίγυ οἡ 
Οοδ᾽Β ργοόζῃιδβε οὗ δποίδεσ, δηά [ῆς βίσεμρτῃ 
οὗ τπ|8 δι τνᾶβ υ]υβιταϊεά Ὁγ ἰῃς ςοἰγ- 
ουτηδίδηος δαὶ ὃἢς δδά πὸ ἱκπονίθάρε 
Ψ Βεῖς οὐ ψψῆδὶ ἐπδὶ σουΠΥ Ψψ88. Ης 
ψεηϊ οὐ μὴ ἐπ᾿ ος ποῦ ἔρχεται. 
ΤΏ ἴοτταβ οὗ ἴῃς οδὶὶ (αεπ. χίϊ. 1) νγεσα 
ἔξελθε. ... καὶ δεῦρο εἰς τὴν γῆν, ἣν ἄν 
σοι δείξω. [Ιἐ ν88, [πετοίογθ, πὸ δίισδο- 
εἶνε δοοοῦπε οὗ σδπδδη ννδίοι ἱπάυςοὰ 
δἰπὶ το ἔογβδκε Μ ἰαπχΐᾶ, πο ογάϊπαγν 
απιίρταηῖ᾽ 8 τηοῖίνε ννῃϊο ἢ τηονεὰ πίπι, Ὀὰς 
ταεῖς ἕαλϊπ ἱπ Οοά᾽β ρῥγοπ,ῖβε. “Ἐνεῃ 
811 τῆς 1{ἴπ οὗὨ ἔδι τ πιυδὲ δε επιετεὰ οα ἰπ 
ἰξηόγάηςε οὗ 88 ννᾶν ἴο {με ἱπμεγίίαηοο, οἵ 
δνε ννμδῖ ἴῃς ἱπβεπίδηος δηὰ γεβὲ ἴῃ ἐδ οι 
ΟὨΘ᾽Β ρατιουϊας οᾶ86 Ψ1}} δ6, δηὰά οὗ ἴδε 
ἐχρεγίεηςεϑ δι ἴΠῈ ννᾶν νν}}} ὑγίηρ. Τα 
5 ἴγῃς ἐνεη οὗ ογάϊπαγυ [1 " (αν άδβοη). 
Τμΐβ ἀϊά ποὲ ἐχπδυβὲ πε ἐλ οὗ Αὐτὰ- 
δᾶπι. Εὐγίπες πίστει παρῴκησεν. . . . 
“Βγ ἐΑϊτῃ με θεσᾶσης ἃ βοουσηεσ ἰῃ ἃ ἰδπὰ 
[818] Όν τε Ῥγοπχίβα 48 1 ἰξ δεϊοηρεά ἴο 
δηοΐπες, ἀνα! ]ΐηρς ἴῃ τοπῖβ, δἰοπρ υἱτἢ 
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κληρονομίαν, καὶ ἐξῆλθε μὴ ἐπιστάμενος ποῦ ἔρχεται. 9. Πίστει 

τὰ παρῴκησεν εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας ὡς ἀλλοτρίαν, ἐν σκηναῖς 
᾿ χῇ κά, εἰ κατοικήσας μετὰ ᾿Ισαὰκ καὶ ᾿Ιακὼβ τῶν συγκληρονόμων τῆς ἐπαγ- 

χἰϊὶ. τ4; 
Αρόςχχὶ. γελίας τῆς αὐτῆς: 10. ὅ ἐξεδέχετο γὰρ τὴν τοὺς θεμελίους ἔχουσαν 

5 ἄξω. χνῇ! πόλιν, ἧς τεχνίτης καὶ δημιουργὸς ὁ Θεός. 
19, εἰ χχὶ. 
2; ἴνυς. ἱ. αι. ἢ Πίστει καὶ αὐτὴ Σάρρα δύναμιν εἰς καταβολὴν σπέρματος 
δ᾽ Ἔοπν, λαβε, καὶ παρὰ καιρὸν ἡλικίας ἔτεκεν, ἐπεὶ πιστὸν ἡγήσατο τὸν ἷν. το. 

1βλδς δηὰ [δοοῦ, οο- είγβ ντἢ Ὠῖτα οὗ ἴῃς 
βᾶσωβ ργοῃηῖβε." παρῴκησεν, 48 ἴῃ 
Αοιβ νἱϊ. 6, πάροικον ἐν γῇ οτρίᾳ, 
ἅννεῖι αἱοηρείάς οὗ 1Π6 ῥγορεσ ἱπῃϑὈϊτδηῖβ. 
ΟΠ ἄεη. χνίϊ. 8 δηὰ ρῥαξςεῖνι. εἰς ἰπ 
8 σοτηπιου Ῥγεζηδηΐ βεηβε, 0. χχίὶ. 4; 
Αςῖβ νἱϊ!. 40; Ῥεῖ. ν. 12 ἃπά εβρεςί- 
ἰα!ν Αςἰβ νι. 4. Ηε [ἱνοά ἴῃ τῃς ρτο- 
τηϊδοά ἰδλπᾶ, ὡς ἀλλοτρίαν, 485 ἰξ ἰξ ὈῈ- 
Ἰοηφεὰ το ϑοπγε οἴμεσ ρεσβοῦ; πείἐμεσ ἀϊὰ 
δε τηᾶκε ἃ ρεγπιάηεηὶ βειε Ἔπηεηΐ ἴῃ ἰϊ δὰ 
ἄνεῖε ἴῃ τεηῖβ, βμιείηρ ἔτοτλ ρίδος ἴο 
Ρίασς, ἴπς βυτηδοὶ οἵ ννῦδι ἰ8 το ροσάσγυ, 
Βεςὲ 188. χχχνὶϊ. 12; 2 Οοσ. ν. 4. Τῇες 
Ῥτίεβεηςς οὗ Πίβ βοὴ δηᾶ ἄβοῃ τηυδὲ 
ΤΟὨ ΠΌΔΙ ἤϑνα εν δὶπι το βείεε. 
ὙΒΕΥ Μάγα ἱποίυάδεά ἰῃ ἐπε Ῥγοῃηῖβε, Ὀὰϊ 
πον ἴοο ννεζα σοστῃρεϊεὰ ἴο τονε ἢ 
μιἷπὶ ἔτοταῃη ρίδος ἴο ρίδος. Βυὲ δον ἀϊὰ 
τὴϊβ ενίπος (αἰ } Ιτ ἀϊά 80 Ὁ βῃμοννίπρ 
ἴῆδλὲ Βς μά ρίνεη ἃ Ψψίδει δοῦρε δῃηά ἃ 
ἄδερει δἰρηϊδοδηος τὸ αοά᾽β ννογάβ. Ἧς 
ννᾶ8 οοηϊδηϊ (0 ἄν" Εἰ} ἰῃ τεηΐ8, θθοᾶυβα Ὦδ 
Ἰοοϊκεά ἔος “ἴῃς οἷν νν Πίοἢ [δ8 τῆς Τουηάδ- 
τἰοπβ". ἐξεδέχετο γὰρ τὴν . . . 
πόλιν. ““Ἐος δ Θχροοίδηε νναϊτεά ἔοτ 
{δε οἰτγ.᾿" ἐκδέχομαι (748. ν. 7, ὃ γει 
ἐκδεχ.» Αοῖβ χυϊ. 16; σ Οος. χί. 33) οἿὺ- 
οὐτϑ ἴῃ ϑόρῇ. Ῥλδί., 123, ψῃοσε [εὉ Ὁ βᾶγ8: 
“ΤῊΣ ἰάεδ οὗ τδς σοπιροιπᾶ ἰ8 “ῬΣ 
ἴον Ὠϊπι,᾽ ργεραγθᾶ ἴο ν Ὠΐπλ τη6 
ταοηθηΐ ἢδ Ἄρρεᾶδτβ". Τῆε οἰζν ἰδ ἀε8- 
οεἰδθὰ 28 οπς “"1τηδὲ 888 ἴῃς ἐουηάαδιίοηβ "" 
ψΜὩϊςἢ ἴδε τεπι8 ἰδοκεοᾶ, πὰ νυν ϊςἢ δοςοτά- 
ἷηρ ἴο χίϊ. 14 ἰ8 ΌῪ ἱπιρ!!οαϊίοη ποῖ ΟὨΪΥ 

ουσαν ὃυϊ αν. ἴη χίϊ. 22 ἰϊ ἰδ 
οΔ]οὰ “τῆς οἷν οὗἨ τδς [ἰνίπρ αοά, δες 
Βαάνεηϊυ [εγυβα]οπι,᾽᾿ ἀπά ἴῃ Οαὶ. ἱν. 26 
ἡ ἄνω Ἱερουσαλήμ. Α οἷν ννᾶ5 ἴῃς 
ΒΥταῦο] οὗ ἃ βει([εὦ σοπάϊτίοη, 88. ἱπ Ῥβ. 
ον. 7, πόλις κατοικητηρίον. ΟΛ, τῇς 
ἰπιογοβείηρ ρδγαῖ!εὶ πῃ ῬΡΏΣο. ἱερ. Αἰϊερ., 
ἐπ. χχν].», Ρ. 103, πόλις δέ ἐστιν ἀγαθὴ καὶ 
πολλὴ καὶ σφόδρα εὐδαίμων, τὰ γὰρ 
δῶρα τοῦ θεοῦ μεγάλα καὶ τίμια. [ἱ ἴδ 
ξαγίβες ἀεβογίθεά δὲ ἧς τεχνίτης καὶ 
δημιουργὸς ὃ θεός, “ῬΏοΒε σοπδίσγυςζεσ 
δηά ες ἰΒ αοά", τεχνίτης ἰ8 υδοὰ οὗ 
τῆς 5 Ἰνεγβιηὶεδβ ἰῃ Ας8 χίχ. 24, οἵ αοά 85 
Μαζΐκεσ οὗ ἴδε νογὶ ἃ ἱπ Ὑνἰβάογη χίϊ. ᾿ ἀπά 
χὶν. 2, τεχνίτης δὲ σοφίᾳ κατεσκεύασεν. 

Ρεσμαρβ βεὸοαν " ἐπα πεᾶγεβὶ ἴο [86 
τηεληΐηρ. ,» Οτρίηδ!ν οπε 
Ψ80 Μοτίβ ἔος πρὸ μοσλίς, Ῥυΐϊ ἃ; ρἰεά ὃν 
ΡΙαῖο (Κεῤ., Ρ. 530) το αοά; ἀπά 80, νεσὺ 
οἴτεπη ἰῃ [οβερῆυβ δπὰ ΡΏΪΟ (9ϑεε Κιεῦβ, ἐμ 
ἴος.). Ἐοτ ἴδε υδεὲ οὗ (ῃς ({||6 ἀπιοηρ ἴδε 
Οποβίίοβ, 8εα Μδηβεῖ, Οπμποςέίς Ἡεγεςίος, 
Ρ- 19. [Ιῃ ΟΙεπιεης, Ἐῤ., 20, ψνγὲ ὕᾶνε ὃ 
μέγας δημιουργὸς καὶ δεσπότης τῶν 
πάντων. [ἴπ ἈνΜμος, ἷν. Σ, τῶν κακῶν 

ιουργὸς. “Μακε πιοεῖ υδίεϊ: 
ἘΜΉΤΗΥ πε νογά. ππρλδαμῳς τρλο 
(δαὶ τεχνίτης καὶ δημιουργὸς νν»258 ποῖ 8ῃ 
πἀποοπηπηοη οοπηδἰηδίοη πὰ Δρί οοτα- 
Ρᾶτεβ Οἴοετο ()ὲ Ναί. Ὁ., ἱ. 8) “Ορί- 
ἔσεσι δεοἀϊβολίογετα τηυπαὶ". Τῆς βιδῖε- 
ταδηῖ οὗ τλϊ8 νεσβα βῆονβ  μδι Αργαπᾶπὶ δὰ 
οἴμοι εηϊρπίεπεά Ο.Τ. βαϊπίβ (ο. ομαρ. 
Ἶν.)} υπἀετβίοοά τμδὲ ἐμεὶγ οοπποοείοη ννἱτα 
Θοά, τἰλε Εἰεῖπαὶ Οης, ννῶβ τπεὶγ γτεδὶ 
βϑθξθοίνη, οὗ νοι φαγῖθν ρἱ8 ἀπά 

εϑδίηρβ ψγεσς Ὀὰϊ ργεϑεηῖ Πεδιδείοηβ. 
Ψψετ τι. Πίστει καὶ αὐτὴ Σ. εἰς 

“ΒΥ ἐφἰι ϑαγδῇ βειβεὶ ἴδο γθοεϊνδα ροννεσ 
τὸ Ὀεοοπια ἃ τιοῖμεσ ἐνε ννἤεη ραβὶ με ᾶρε, 
βίπος δῆε οουπιεά Ηἰπὶ ξαϊμξα! τυ πο δὰ 
τογηΐϊδοά." καὶ αὐτὴ Σάρρα [18 τεπάετεά 

ναυρῆαη, ϑάγαῃ ““ἷπ Πα ῥίασε" 88 
[ΑΡγαβδτ}) ἱπ 8; β86ς ου μεσ ρασί. Τῆε 
τείετεηος οὗ αὐτὴ ἰ8 ἀϊδρυϊεά ; 1 Πα5 Ῥδεῃ 
υπδετβίοοά ἴο πηεϑη “ ϑδάγδὴ ἴδε υἀπέγυϊι- 
αι] ", Ιη Ὁ. στεῖρα ἰΒ λἀάεᾶ; οτ, 845 
ΠΟ γυβοβίοτῃ δπὰ Βεηρεῖ, “ νδβ ἱπῆγιτιβ,᾽" 
τῆς ννεᾶκες νεββεὶ. [0 εἰ Ζϑο ἢ Ἐπ Κα ἐπὶ 
88 ἱπ [ΚῸῈ χχ. 42, χχὶν. 15, ἰξ πΊΕΓΕΙῪ 
τηεᾶπβ κ"8δὸ ϑαγδῃ [Πκονηῆδε". Βϊ δρ- 
Ῥάᾶτεην τῆς τείεγεπος 'ἰβ ἴὸ πεῖ ργενίουβ 
ππδεϊεῖ, Βυ ἔαϊεἢ 58ε τεςείνεά βιγεηρίῃ 
εἰς καταβολὴν σπέρματος, “ἴδε δοῖ οὗἁ 
ἴδια Πυβραπά ποῖ οὗ ἔπε τυἶξε᾽" (8εε ἃ δοῦσα 
οὗ ρᾶξβαρεβ ἴῃ ννειδιείῃ), βεπος ΒΙςςεκ, 
Ἑδττᾶσ πὰ βενεγαὶ οἴθεγβ ὑγεῖεσ ἰὸ ὑπάοσ- 
βίαπά τς ννογάβ οἵ “τὰς ἑουπάϊπρ οὗ ἃ 
Φαταὶν,᾿" οἰθηρ ΡΙΔῖο᾽Β πρώτη καταβολὴ 
τῶν ἀνθρώπων. Βιυϊ ἴ{ εἰς Ὀ6 ἴάκεη ἴῃ 
ἴῃς βαπιθ ββῆβὲ 88 ἴῃ Χ. 10, "85 σοραγάβ᾽" 
οἵ “ἴῃ οοπηεοιίοη 1" οΥ “1 ἃ νίενν 
το, ἰἢς ἀιβῆσυ!ν ἀϊβαρρεατα. [ΟἿ ὙΝ εἰβ8 
ΨἼῸ βᾶγβ ἴδε Ψψοσάβ δἰ ρηίεν “ ηἰσῃι εἰ 
Τδυη, σὰ ἄδην δα Κδῖς διυρβηρ, βοπάδσγῃ 
ἄϊε Βεσίεδβυηρ ἴῃ γαῖ Πα, δἷε εἷη Και 



9--13. 

ἐπαγγειλάμενον. 

νενεκρωμένου, καθὼς τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ τῷ πλήθει, καὶ ὡσεὶ 
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12. διὸ καὶ ἀφ᾽ ἑνὸς ἐγεννήθησαν, καὶ ταῦτα ἱ σεῃ. χν. 
5, εἰ χχὶΐ. 
17; Εοπι. 

ἄμμος ἡ παρὰ τὸ χεῖλος τῆς θαλάσσης ἡ ἀναρίθμητος. 13. " Κατὰκχ δεαῖχι, 

πίστιν ἀπέθανον οὗτοι πάντες, μὴ λαβόντες 1 τὰς ἐπαγγελίας, ἀλλὰ 
πόρρωθεν αὐτὰς ἰδόντες, καὶ πεισθέντες 3 καὶ ἀσπασάμενοι, καὶ ὁμο- 

4. εἴ χΙνὶΐ. 
9; ΙΡασ. 
Χχίχ. τς; 
Ῥειχχχίχ. 
12, εἱ 

οχίχ. το; ]ὁβῃ. νυἱϊὶ. 56. 

1Ύ.Ε. ἴπ ΜΟΌΕΚΙ,; μη κομισαμενοι ἱπ ἐδ "Ρ, 17, 23, 71; μη προσδεξαμενοι ἰπ Α. 
3 καὶ πεισϑεντες οπιτεὰ ἰπ ΦΑΌΕΚΕΡ, δπά νεγββ. 

νεάύτγῆιε, σνεπη ἀβδββεῖρε [ΓΙ δὶς νυν γκβδηι 
ψεγάθῃ 8011", ΟΥ̓, αἷϑο ἀεη. χνῖϊι. 12.] 
Ηετς αι νναβ βιγῖδμεσ 1 υβιγαϊεὰ (καὶ -- 
δηὰ τΠϊ5 ἱπάδεθ) Ὁγ ἴῃς οἰτουτηδίδηςε τμδὶ 
816 ννὰ8 ΠΟ παρὰ καὶ ἡλικίας, {πε 
ςοτηραγαίνε υ86 οὗ παρά ἐτεαυεηῖ ἴῃ τμἷ8 
Ἐρίδιῖε. Ἐογ ἃ ψψοπιᾶῃ ννῇο ἴῃ μεσ ῥγίσης 
Βαὰ θδθὴ βϑστεη, ἴο δεϊίενε τπδὶ ἱπ ΠῸῚ 
ἄεοδν 86 ςουὰ ἘξΑΓ ἃ δοη νν88 ἃ {τὶ τ Ρἢ 
οἵ ἑαϊτ. ΟἿ ἀεη. χνὶϊ. 12-13, ἐγὼ δὲ 
γεγήρακα. Βυϊῖ 586 παὰ (Δ ἰπ ἴδε ῥτο- 
ταῖβε (7. νἱ. 13-18), “ἩΒετείογε 180 ἴπεγα 
ψεσα Ὀεροϊίεη οὗ οπο---ἐηά ἰπὶ 48 ροοά 
88 ἀελά--[᾿Ἰ581}.8] 85 {πε βίδσβ οἵ πεᾶνδῃ ἴῃ 
του τυάε δἀηᾶὰ ἃ8 [δε βδηὰ ὈγῪ τΠ6 568- 
8δοσα ἱππυπιεγαῦϊε". ΡτοΡΘΟΪν τῆς καὶ [8 
ἴο θὲ οοηβιίγιδά ψ ἢ διὸ 45 ἴῃ ἴνυκε ἱ. 35; 
Αςῖδβ χ. 29, εἴς. ἀφ᾽ ἐνὸς, ἴπδι 8, Αὗτᾶ- 
μδπλ (ς7. 1β8. 11. 2, εἷς ἦν) ; καὶ ταῦτα, ἃ 
οἰδββιςδὶ ἐχργεββίοῃ, 8εὲ Χεπορδοη, Με νι.» 
11, 3, ἀπά ΒΙαβ8, Ογαν., Ὁ. 248. νε- 
ἴα ου, “ ἀελά" 80 λγ 88 τεραγάβ πε 

εἴην οὗ οἤερτίπρ, οὐ. Ἐοπι. ἱν. 10. 
καθὼς τὰ ἄστρα, 5 τα όῆος τὸ γεν: 
ΤΩΔΥ Ὅε Βυρρ]ιαά, ἔκγονοι οἵ σπ' 
Εοὶ τδε τηθιδρθοσβ οὖ. ἀεη. ΦΉΣ 
ἄστρον ἰδ Ῥτορετὶν 8 οοπβιε!διίοη, δῖ 
ἀνά ΟΟΠΊΠΊΟΠΪΥ ἕο “4 δβίδσ ". χεῖλος 
Ἰουπά ἴπ ἴμε οἸλββίςβ 'π βᾶπια Ἴςοππεοίίοηῃ. 

γετ. 13. Νοῖ Οἠἱγ ἴῃ [16 ννᾶβ ἰἢς ἐδ 
οὗ τδε ρῥδίγίδσομβ τηδηϊξεβιεά, ᾿ξ βιοοά τῆς 
ἴεβῖ οὗ ἀεδίῃ, κατὰ πίστιν ἀπέθα- 
γον οὗτοι πάντες, ἰη Κεερίηρ ΜΠ 
{πεῖς ἐδιἢ (5θε ΝΥ ίπεσ, Ρ. 502) ἴπεβε 41] 
(ἴπδὲ ἰδ Αργαμδπι, ϑαγδῆ, 1[βδᾶς δηὰ [δοοῦ) 
ἀϊεά, ἀπὰ τῃε ϑιίγεηρτῃ οὗ {πεῖς ἐδίτἢ ννὰ8 
βεεῃ ἰῃ {π|ὶ8 ἴῃδὲ δἰ πουρ ἴμεν Πδὰ ποῖ 
τεςεἰνεά (πε ἐπ τηεπὲ οὗ πα ῥσοπιῖβεβ 
(νεσ. 39 δηὰ χ. 36) {πεν γεῖ μδά ἔδιἢ 
ἐπουρῇ ἴο δεῈ δηά [21] {πεῖ ἔγοπι δία. 
ΑΒ Μοβεβ επάυγτεά θεζοᾶυδε ἢε σα ἴῃς 
Ιηνίδί διε (νεσ. 27) 80 {πε Ῥβισίδγομβ ᾿νεσε 
ποῖ ἀδυπίιεὰ ἄεδιῃ Ῥεοδυβε ἴμεν βὰν 
ἴδε ἀλγ οὗ ΟἸγιβὲ ([1οδπ νἱῖ!. 56), τμδῖ ἰβ ἴὸ 
ΒΆΥ, ἸΏΕῪ ΨΕΓῈ 80 ΣΤΥ ρετβυδάεά ἐμαὶ 
οὐδ᾽ ῥγοπηῖβε ννουἹὰ 6 ἤ}6]1οἀ τῆδι ἴτ 
οουἹὰ θὲ βαίὰ ἐμαὶ ἴμεν ςατὺ ἴῃς ἐ] ]πεηι. 
ΎΠΕΥ μαι εὰ τποτ ἔγοπὶ δίδσ, ἃ8 ἴποβα ου 
Ὀοατὰ βῃΐρ ἄεβοσυ ἔτεπὰβ οἡ βῆοτε δηὰ 
ννᾶνς ἃ τεοορηϊτίοη. {ὙΝ εἰδιείῃ ςἰτ68 ἔσοτα 

Αρρίδη, δὲ Βεῖϊ. Οἷυ., νετ. 46, Ρ. 110 
Υ̓ τις τ ἰδ ΟΣ {πε πριθετο τὸν 
αίἰσαρα π ἐν ὡς αὐτοκράτο 

ἠσπάσαντο.) ““Βυςἢ δη ρῷ εἶ 
δᾶνς ἰπ ἴπε του οἱ ἐπε ἁγίηρ [οοῦ 
(6τη: ΧΙ ΙΧ, 18): Εος ΤῊΥ βαϊνδιίοῃ πᾶνε 

νναϊτεὰ, Ἰεβονδῃ " (εἰ 128. 8). ΤὨΐβ 
ἴμεν πιρμς πᾶνε ἄοης μδὰ {πὲ τπρογεὶν 
δεϊενοὰ ὑπᾶι τῆς Ργοσηΐβεβ ννοιϊά θὲ διΐ- 
δε το τμεὶς ἀδβοεπάδηιβ, Ὀυς τπδὶ πεῖς 
[Αἰ εχιεηάεά αἷ8δοὸ ἴο τπεῖγ οὐνῃ δπ͵ογ- 
τηεηΐ οὗ Οοὐ᾽δ ῥγοπηῖδε τῦᾶβ ἐοϑείῃοά Ὁ 
δεῖς ςοηζεβϑίηρ [πδὲ 80 ΔΓ 88 τεραγάβ ἴῃς 
Ἰαπὰ (τῆς γῆς) οἱ Ολπαδῃ ἔμεν πνοτθ ῥἱ]- 
ετὶπιβ δηὰ ἰογείρμεσβ. Τῆὶβ ςοηζεβδίοη 
ΨΓΆΒ τηδάς πὸ ἀουδὲ Ὀγ τπεὶς νος σοη- 
ἄυςτ, Ὀυϊ 48 ἴῃς δογίδι ἱπάϊοαϊεβ ἰ ννᾶβ 
τοδὰς νεσῦα!ν ὉῪ Αὐγαπᾶπὶ ου ἴδς οοσᾶ- 
βίου οὗ ϑδγβαῃβ ἀεδίῃ (6εη. χχίϊὶ. 4), 
“πάροικος καὶ παρεπίδημος ἐγώ εἰμι 
ὑμῶν, οἵ. χΙνῖϊ. 9, εἴς. ΥΝ δτιίςϊς Ὀεΐοσε 
γῆς, ᾿ορεῖμεν ἢ τῃς βεπβε οὗ τῆς ρδ8- 
βαρδ, δῆονβ πὲ {πε ἰδαπά οἵ ρτοσωηΐβα, 
Οαπδδηῃ, ψνᾺ8 τηεδηῖ. ἐπὶ γῆς ἴῃ ἴῃς 
δᾶΠ|6 ζοπηεοίϊοη ἰδ 56 ἀ ἔοτ “(ἢς εἄγίῃ,᾽"" 
φ΄. τ Οἤσοη. χχίχ. 1:5. ῬΒΠῸ (6 Αγτί- 
εμέ, Ῥ. 196) τεῆπεβ ΠΦῚ ἐπ 88 Π16 ἴα, 
παροικεῖν οὐ κατοικεῖν μεν" τῷ γι 
ὄντι πᾶσα μὲν ψνχὴ ὃ πατρίδα μὲν 
οὐρανὸν, ξένην δὲ γῆν ἔλαχεν. ΟΓ. δὲ 
Οὐ. 1ιΐηρ., Ῥ. 331. Βυϊ δυο ἃ οςοη- 
ξεββίοῃ ἱπΊρ|16ε8 ἴ8δὲ ἴποβϑα ψνῆο τδκε ἰΐ 
(ἱ γὰρ τοιαῦτα λέγοντες) ῃᾶνε ποῖ γεὶ 
ουπά Ῥυΐ ἅγα ἴῃ βεδιοῦ οὗ ἃ {δι πειϊαπά, 
πατρίδα ἐπιζητοῦσιν. [(Ἷ΄. Βοηι. χὶ. 7, 
ὃ ἐπιζητεῖ Ἰσραὴλ τοῦτο οὐκ ἐπέτνχεν. 
Ετεαυεπὶ ἱπ ΝΙΤ., ἴο βεεῖς, βεασοβ ἴοσ. 
“Τῇ ἐπὶ ἰδ ἰῃδι οὗ ἀϊτεςτίοη, 28 ἴμ6 ἐκ ἱπ 
ἐκζητεῖν (νεῖ. 6) ἰ8 ἴπδι οἱ Ἔχρίδηδίίοη " 
(γλϑεμαη .] Τῆε δοκηονϊεάρτηεηι, οδεας- 

1 οἐ ,. δὶ δυο δπὰ βυοῇ ἃ ἰδηὰ ἴ8 
ποῖ ἴῃς Ποπηθ- Οὐ ΠίΓΥ τάδ ἰτ τηδηϊίεδὲ 
(ἐμφανίζονσιν, 0. χίῖν. 21, Αὐοἰδ χχίϊι. 15) 
ἴτηδὲ ἴΠπεγ ταίπκ οὗ δπά δᾶνε τῇ νίενν δηὰ 
τε τηλιίκιπρ ἔοσ ἃ ἰδλπὰ νυ ΐοἢ πεν οδῃ 081] 
τπεῖγ οννη. [““ 51 Πὶς ρεγερτίπαδαηζυγ, δ δὶ 
Ρδιτίᾶ εβὲ ἃς θχβ βεάεβ᾽" (( δἱνίη).) απά 
δας τηϊ8 Ποτηε-οουπίσυ οὗ τμεἰγ ἀδδίγα ἰδ 
ποῖ ἴπδὲὶ ἴτοτῃ ψὶο Αὐγάπᾶτὶ πὰ {πὰ 
Ρδισίαγομβ ψγασα σϑϑ! ν ἀετίνεά (Μεβορο- 
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λογήσαντες ὅτι ξένοι καὶ παρεπίδημοί εἰσιν ἐπὶ τῆς γῆς. 14. οἱ γὰρ 
τοιαῦτα λέγοντες, ἐμφανίζουσιν ὅτι πατρίδα ἐπιζητοῦσι. 1ς. καὶ εἰ 

1 Ἑχοά μὲν ἐκείνης ἐμνημόνευον ἀφ᾽ ἧς ἐξῆλθον,1 εἶχον ἂν καιρὸν ἀνακάμψαι - 

χχί!, 32; 16. " νυνὶ 3 δὲ κρείττονος ὀρέγονται, τουτέστιν ἐπουρανίου " διὸ οὐκ 
Αεἰδ υἱΐ, 
32. ἐπαισχύνεται αὐτοὺς ὁ Θεὸς, Θεὸς ἐπικαλεῖσθαι αὐτῶν - ἡτοίμασε 

προς γὰρ αὐτοῖς πόλιν. 17. " Πίστει προσενήνοχεν ᾿Αβραὰμ τὸν Ἰσαὰκ 
εἰς.; Εςςε]. 
χιν, “0. πειραζόμενος, καὶ τὸν μονογενῆ προσέφερεν ὁ τὰς ἐπαγγελίας ἀνα- 

1Τ.Ε. ἴῃ ΝΟ Ό ΕΛ ΚΙ,; ἐξεβησαν ἱπ δ ΑὉἜῬ, 17, 73. 
3 ΤΕ. ἰπ πιϊπυβου δ; νυν πῃ ΦΑΌΕΚΙ,Ρ. 

τληλΐα) δπὰ ὑπο {πεν Βαά δϑδηδοηςά, 
(ἀφ᾽ ἧς ἐξέβησαν) ἰΒ 4180 ενίάεηι, θεοάυδε 
μδὰ {πεν οπογίβῃεά ἰοηᾶ πηοπιοτγίεβ οὗ ἰΐ 
ἴεν νου] πᾶνε μδὰ ορροτγιυπὲῖν (εἶχον 
ἂν καιρὸν, οὕ. Αςἰδ χχίν. 25; τ Μᾶδος. χν. 
34. Ὡς πηρετίεοϊβ ἰπάϊσαϊς δαὶ {πὶβ 
8 ςοπεπυουδβ) ἴὸ τεΐυγη (ἀνακάμψαι, 
Μᾶδῖ. ἰἰ. τῷ; [υυκὲ χ. 6; Αςῷ χνῖϊ. 21: 
ἔτεααεπὶ ἴῃ 0ΧΧ). νῦν δὲ, “Ὁυϊ 28 πε 
οἌ86 ΔοίυΔ ΠΠν βιδηβ ᾿ (νῖ!. 6, ἴχ. 26; τ Οοσ. 
χν. 20, εἴς.) ρΡυξτίηρ δβίἀς 8 ἰάδεα παῖ 
ἰτ τρῶς Ὅς (πεῖς οἱά ἤοτὶς πεν νγεγα 
βοεϊκίηρ, κρείττονος ὀρέγονται, τοῦτ᾽ 
ἔστιν ἐπονρανίον, ἰξ 8. 4 δεῖίετ, τμδὲ ἰδ, 
ἃ Βεᾶνεηὶν {ΠΟῪ ἀβρίγε δίϊεσ. Τῆδὶ νυ ἢ 
ἰῃ Ροϊπει οἵ ἔδςξ ργονοκβὰ ἴῃ τῇς ρδιίγίδγοῃβ 
δε δβεῆβε οὗ οχίϊε ννὰβ ἴπδὶ {πεῖς πολγίβ 
ΨαΙῈ δεῖ οὐ ἃ δεϊζε σουπίγυ δηά ἤσπηεῦ 
βει[δπηχεηὶ τπδη σου] δα ἰουπά δηγνποῖα, 
δῬυξ ἰῃ πεᾶνεη. Απά Ὀεοδυβε ἴπον ἴδυ8 
Ρτονοά ἐπαὶ ἴπεν μετα ρίνίηρ ἴο αοά 
οταάϊι ίοσ πηεδηΐηρ Ὁγ ΗΠ]8 ῥτοηλδεδ τόσα 
ἴλη τε διε ἱπάϊςαιθά, Ῥεσαιϑε {ΠΕ 
τηελβυγεά Ηἱἴβ ὑγοπιίβεβ ὉῪ ἴπε βρίσίε οὗ 
ἴδε Ρτγοπηῖβεβ γσαῖμες ἤδη Ὁγ ἴτε (Ὠΐπρ ῥγο- 
τιϊβεὰ, Ηε ἰδ ποῖ δδεῃμαιηεὰ οὗ (ἢςπὶ, ποῖ 
ἀϑῃδπιθά ἴο δε ςδἰ]εὰ τπεὶς αοά; δηὰ {πε 
Ρτοοῦ (αὶ Ης ἰβ ποῖ αβϑῃαπιεά οἵ ἴπεπὶ ἰβ, 
ἴδ Ης ργεραγεά ἔοσ τπεπὶ ἃ οἰϊγ. Τῆς 
Ῥαϊείαγοῃδβ βποννεά πδὶ πεν υηάδετοιοοά 
τας ἰῃ ρινίηρ ἴπεδ6 ῥτοηγδβεβ αοά Ὀὲ- 
οδπης {πεῖς αοά; τῃεγείοτε Οοά ννᾷβ ποῖ 
ἀϑῃδπ,εά οὗ [Π6π|, ἀπά {Π|8 βΒῃοννεὰ ἰδεῖ 
ἘΒΡΕΟΙΔΙΥ ἱπ Ηΐβ παπιίηρ Ηἰπηδε]ῦ “τῆς 
αοά οἵ Αὐγαπᾶπι, ἰϑβᾶᾶς δηὰά δοοῦ " 
(Εχοά. 111. χ5). ΟΛ τ τηῖβ νεγϑα, νἱῖ]. τὸ 
ἃηὰά Μδί. χχίῖ:. 31, 38: Απᾶ ἴῆδι Ης ννὰβ 
τοῖν {πεῖς αοἀ Ηδ βῃον, τερδσίῃ 
ἔοτ ἴδ ἃ οἷν ᾿ς ἢ δου ἸΑΡΗΝ Ἐπ 

ταϊίοπϑ νϊοἢ ἴμεῪ δά Ὀαβεὰ προη 
Ηἱβ ρονεσ δῃηὰ ροοάποεβ. 

Ννες. 17. Πίστει προσενήνοχεν 
᾿Αβραὰμ. . ... “ΒΥ (αἰτῇ Αὐταῆαπὶ 
ψΠεη ἰτεά οἤετεὰ ὰρ ἰβδδο, γεᾶ πε ΨἘῸ 
μδὰ δςοεριεὰ {πε ῥγοπηγίβεβ, ἴο Βότα ἴς 
δά Ὀεδη βαίά, [ἢ ἴβδαδο 8881} [ἢν βεδά θὲ 
οδι!δὰ, οθετεά μβ ΟὨἹῪ βοη." Τῆς ρετέεςι 
προσενήνοχεν, Β488 (Ογαη!., 200) βᾶγ8 

“ολῃ οπἷν θὲ υπάετειοοά 48 τείεττίηρ ἴὸ 
τε αδιάίϊπῷ εχάπιρὶς οβεζοᾶ ἴὸ υ8᾽. 
δ πλ αγῖγ ΑἸογά, ΜΝ εβίοοις, ὙΝ εἰββ, εἰς. 
ϑύζειν ἰξ τ Ὀεῖῖεσ ἴο πᾶνα τεραγά το Βυτ- 
τοη᾿Β βἰδιϊθσγχεηΐ, “Τὸ Ῥεγίεος [πάϊοδλενε 
'8 βοστμειίτηεβ υϑεὰ ἰη {πε Ν.Τ. οἵ ἃ βίπιρ! 8 
Ρδβὶ ἔδοι πεσε ἰτ ἰ8 ϑοδσοοῖν ροββίδ]ε ἴὸ 
Βυρροβς ἴδε τῆς (πουρμξ οἵ εχίβεησ 
τεβυΐε ψν88 ἰη τὰς τί ετ᾽ 8 πιὰ ᾿. Απά ἴῃ 
76 00᾽8 Αρρεπάϊχ το Νίποεης δπὰ Ὀϊοκβοη᾿ 8 
Ονανι. οὐ Μοά. Ονεελ (ρ. 327, 8) ἴξ ἰδ 
Δεπιοηβιταιοά τἴῃδς “ἸΔῖετ Βῆονν"Β 
ΒΟΠΊΕ οἶδας ἰγᾶςεβ οὗ ἃ ἰεπάεπου ἴοὸ ὑδὲ ἴῃς 
Ῥετγίες: 88 δὴ Αογίβι ". τὸν 18 ργορδοϊυ 
δετα ἰηιεπ δά ποῖ πιεγεῖν ἴὸ ἰηάϊςαῖς ἴῃς 
οδδε οὗ δε ἰηάες!ΠΔ0]ε ᾿Ισαὰκ (νΔιρἤδη), 
ε΄. νν. 18, 20, Ὀὰϊ το 0411] αἰϊεπιίοη ἴο 
τῆς ἱπιροτίαπος οὗ ἰβᾶδο; δπὰ (ῃϊβ ἴβ 
{υγίμε δοοοπιρ δηθὰ ἰπ ἴθ βυοοθοάϊπρ᾽ 
οἴδιβςε νν Ὡς ὑσιηρθ οὐλ {πε }] δἰρηίβο- 
8ῃοε οὐ ἐἢε βαοτίῆςθ. [{ ψγὯ8 18 Ἥυἱυ βοῇ 
ψοπὶ ΑὈγαῆδη ννὰβ Οἤετίηρ (προσέφερε 
ἱπερεγέεος ἴῃ ἰϊβ ῥγορεσ δεῆβε οὐ δῃ υὑη- 
Βηιδης ἃ ιγαηβδοῖίοη) δηὰ ἰποσεΐοσες (πὰ 
8οῖε 1ἴπκ θεῖνεεη μἰπι8ε1 δηὰ τῆς ἔ018]- 
τηδηΐ οὗ τῆς ῥγοπιίδεβ ἴοὸ ψῆῖς ἢ δὰ δαά 
εἰνεη Ποδβρίςδδ!ε επίιεσιδίητηεηι (ἀναδεξά- 
ενος, 2 Μδος. νὶ. 190). “ΤῊς 5ο]ες [ἰηΐς," 

86, ἱττεβρεςοῖίνε οὗ ΔῺν οἴδεῖ οἰ! ἄγεη 
Αὐτγαμδπὶ πὰ μαᾶ οἵ τηϊὶρῆς μάνα, ἰὲ Βαά 
Ῥεδη βαίά ἴο μὶτη (πρὸς ὃν, ἀεποιίηρ ΑΡτὰ- 
διατὶ ποῖ 18820), [ἴῃ βδᾶς 8}41} ἃ δεεά ὃἊ 
παιηεὰ τὸ ἴπες (Οεη. χχί. 12); ἔπδὲ ἰβ ἴο 
ΒΑΥ, ἰξ ἰ8 Ιβδδᾶᾶς δηὰ ἢὨὶβ ἀεβοεηδδηϊβ το 
5411 ΡῈ Κποννῃ 8 ΑὈγδ ἢ δπὶ 8 βεεά. Οὐδοσ 
τε ριουὰ ἴο οουπὶ {πεπηϑεῖνεβ πα ἀδβ- 
Τεηάδληϊδ οὗ Αὐγαδδη δυϊ {πε ἴσγυς “βεοὰ " 
(κληθήσεταί σοι σπέρμα, ς΄. Αἱ. {ἰϊ. 16, 
20) ἴο ψνδοπὶ δἰοηρ ἢ Αὐγαπδπὶ δα 
ῬΙοπηίβεβ νεῖ ρίνεη 88 ἴῃ γτὰσς ἐδβδὶ 
Βργδης ἔγτοπὶ ἴβδᾶς, ἴῃε δαὶ οὔ ἴῃς ρτο- 
τηῖβε. Νὸ τ] (πειραζόμενος 45 ἰη ἀεη. 
χχί!. 1, ὁ Θεὸς ἐπείρασε τὸν ᾿Αβραὰμ ἀηά 
ς΄. αεη. χχὶϊ. σ2} οουἱὰ πανα τῆοσε 
δενεσε. Αδεσ ἰοῃρ νναϊἶηρ τῆς μεὶγ δδά 
δὶ 128 Ὀεεὴ ψίνεη, δηὰ πονν δέϊεσ Ὠἷβ 
Βορε πιὰ ἴοσ βδνεγδὶ γεᾶγβ γοοϊςὰ ἰξβεϊ ἴῃ 
12ϊ]8. οπς [1ἴ6, ἢς ἰδ τεφυίγεὰ τὸ βϑοσίῆσε 
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δεξάμενος, 18. " πρὸς ὃν ἐλαλήθη, “Ὅτι ἐν ᾿Ισαὰκ κληθήσεταί σοι α 6, καὶ. 
σπέρμα". 10. λογισάμενος ὅτι καὶ ἐκ νεκρῶν ἐγείρειν ' δυνατὸς ὁ ἰκ.γ: δα. 
Θεὸς, ὅθεν αὐτὸν καὶ ἐν παραβολῇ ἐκομίσατο. 
μελλόντων εὐλόγησεν 3 ̓Ισαὰκ τὸν Ἰακὼβ καὶ τὸν ᾿Ησαῦ. 

. 20. 
20. " Πίστει περὶ ο Οὐκ". 

21. ῬΠίσ. χχνὶϊ. 27, 

τει Ἰακὼβ ἀποθνήσκων ἕκαστον τῶν υἱῶν Ἰωσὴφ εὐλόγησε ὃ: καὶ ἢ χινίϊ, ο;, 
προσεκύνησεν ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆς ῥάβδου αὐτοῦ. 

εἰ χινὶϊ. 
22. 4 Πίστει Ἰωσὴφ 4,15, τό, 

μῆνον ὑπὸ τῶν πατέρων αὐτοῦ, διότι εἶδον ἀστεῖον τὸ παιδίον - καὶ 3: Λε 
οὐκ ἐφοβήθησαν τὸ διάταγμα “ τοῦ βασιλέως. 

} φγειρειν ἰῃ ΝΝΌΕΚΙ, ; ἐγεῖραι ἱπ ΑΡ, 17, 71. 

δηνλογήσεν ἴῃ ΑὉΕ, 17. 

ἐδαι 1 ἀπὰ βοὸ ὃγεᾶλῖ ἢΐβ ννβοὶε ςοππθο- 
ὕοη ψν ἢ της ἥπατα. Νὸ ἴεσ τεβὲ οὗ 
88. {γιδὲ ἰη Οαοὰ νὰ 8 ροβδιθῖε. Ης Ἵοη- 
απετεὰ θεσοδυδε ἢς τεοκοηδά (λο νος 
“Ἔχργεϑ86β ἴῃς Τογηγδιίοη οἱ δῃ ορίπίοῃ ὃῪ 
εαἰσμἰαξίομ οἵ γεαξοηπέρρ', ἃ8 ἰπ πῃ. νὴ. 
18; 2 Οος. χ. γ᾽ ()αυρῃδη).), [δε ἐνεη 
τόσα ἴδς ἀεδὰ ἀοά 8 δὐΐε ἴο γαῖβε ὑρ---ἃ 
Ῥεϊϊεξ ἴῃ οὐ ροννεσ ἴο ἀο 18 υπίνετβ- 
ΔΙ1γ, βεθ ἰοῆη ν. 2Ζ:Σ. Τῆίβ δαϊϊεῖ ἐπδδ! εὰ 
Ἠἰπὶ ἴο ἀεἰϊνετ ΙΒ ΟΠΙῪ 8οη ἴο ἀεδίῃ. 
“Ἄγ Βεποε (ὅθεν, ἑ.ε., ἐκ νεκρῶν, ΔΙ(ΠουΡἢ 
δένεγδὶ οοτηπηεηίδίογβ, ἐνεη ὟΝ εἰβ8, γεπάεσ 
ἰξ “νβογοίοσε) αἷδο πε τεοεϊνεά ἢὶπὶ 
δδοῖκ (ἐκομίσατο, ἴογ τῃϊδ τηεδηΐηρ 5εὲ 
ΟΘεη. χχχνίϊϊ. 20 δηᾶ ρϑδββᾶρεβ ἰῃ ἿΝεῖ- 
βία) ἴθ ἃ ἔἤρυτε (ἐν παραβολῇ, ποὶ 
δοῖυδ!!ν, Ὀεοδιβε 1[βδδο μδὰ ποῖ ἀελά, 
Ῥυῖ νἱγίῃα!Υ Ῥεοδυθε ἢς πδά ὕδθη ρίνεη 
Ὁρ ἴο ἄεϑίῃ. Ηε μδᾶ ρβεβεά τπγουρῇ ἴῃς 
ΠΚεηαβ8 οὗ ἀδαϊῃ, απὰ ἢἰβ στεβιογαϊίοῃ ἴὸ 
Αὐγαμδπη ννὰ8 ἃ [ἰκεῆςβββ οὗ γεβυγγεοϊίοῃ. 
(ννβοενεσ υυΐϊβεβ ἴο δδὲ ἢον 8 βίπιρὶς εχ- 
Ῥτεββίοῃ τῇδ 6 ἰοττυγεά βῃουά σςοπβυῖς 
ΑΙ σά 8 'οπρ ποῖς οἡ {ῃἰ8 ρδος.) 

ψεις. 2οϑ. Πίστει περὶ ντων. ..... 
“ΒΥ [δι 18ᾶᾶς Ὀ᾽εδβεά [δοοῦ ἀπά Εδβαυ 
ἴῃ τεραγὰ ἴο {πίπρβ ἔαξυγα,"" 88 18 τεοογάεὰ 
ἰῃ τῃς ψΕ]-Κηοντι ράββαρε, Οεη. χχνίϊ. 
Ιβᾶδς ἴῆυβ ἱπ ἰβ ἴσγῃ Ἐχμι δι τοὰ 4 δι τῃ 
ὩΙΤἢ σου Ὀς ἀεβοτί δεὰ δ8 ἐλπιζομένων 
ὑπόστασις. “ΒΥ ἕαϊτἢ ]αοοῦ ννβδη ἁγίῃ, 
(ἀπ σκων ε΄. καλούμενος, νεῖ. 8, Δηι 
κει; 4, νεῖ. 17: [Π6 ρατγιϊςἰρὶς 11- 
Ἰυβίγαϊεϑ νῈσ. 13 δπηὰ δἷβο τγεηιηβ τῇς 
τελᾶος {πδὲ ]δοοῦ Ὀεΐοσε Ὡς ἀϊδὰ βανν δί8 
ΤὨΠ γε Β οι] ἄγεη ἰηπογτίηρ τς ῥγοπιῖβα 
(“ τγ ὕννο βοῃβ ᾶζε πιίης,᾽" αεη. χἰί νεῖ. 5) 
ὈΙεδδεά ες οὐ πε βοῃβ οἵ Ϊ]οβερἢ. 
ἕκαστον τ. νἱῶν, {πδὶ 18, ΒΕ ζᾶνε ας Δῃ 
ἱπάϊνιάυα] Ὀ]εββιηρ, ογοβδίηρ ἢὶβ ἢδηᾷβ, 
Ἰαγίης δ τἰρῃς οἡ τπ6 πεδά οἵ Ερῃγαίτη 
ἴῃ γουηρογ, δἰβ 1ἰοἴε οὐ Μαηδββεὶ, (ῃυ8 

24. ΤΟΙΣ Ρα. 
Ἰχχχὶν. ο. 

3 ηνλογησεν ἰπ Α, 17, 37. 
4 δογμα ἰη Ανΐ, 34. 

ἀἰδεϊη συϊδηίηρ Ὀεῦνεεη ἔα ἀεβύην οὗ ἴδε 
οης ὃηὰ ιπαὶ οὗ τῆς οἵδε δηὰ 80 τῆοτε 
δουηάδηι 1Πυβιγαῖτηρ δὶ8 ἐδ. καὶ 
προσεκύνησεν ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆς ῥάβδον 
αὐτοῦ, “πὰ ννογβαίρρϑὰ Ἰεδηῖηρ ὑροη 
τῆς ἴορ οὗ Π.8 βιδῆ". Τῆς νψογάβ ἅγα 
ἴοι τε υΧΧ τεπάεγίηρ οἱ Οεπ. χίνὶϊ. 31 
ψυΠοτε ἴτε [οδερῃ δὰ βδογῃ ἴο Ὀυσν Πΐ8 
ἴαῖμες ἴῃ Οδπδδη, “ ἰβγϑαεὶ νψογβῃίρρεά, 
εἰς.". Ηἰδ εχδοεῖπρ' τῃ18 Ῥγοπιῖβα το τὴ 
]οβερῃ νᾶβ ῥζοοῦ οὗ ἢΐβ δι ἐπδὶ ἢϊ8 
Ῥοβίεσίν ψουϊὰ ἰημεῦῖς τπ6 ἰαπὰ οὗ ρσο- 
πιῖδε. ΤΒς ΓΧΧ τγαπδβίδεηρ' ἔγοπιὶ δη υη- 

Ῥοἰϊπιεὰ ἰεχὶ τεδά ΓΠΙΘΊΘΙ με βιαῆ' ἀπά 

ποῖ 88 ἴϊ ἴδ πονν γεδὰ ΓΙΩΪΩΓ τμεὲ Ὁεά, 

(18 ἰῃ χἰν", 2). ΤΠς τηεδηΐπρ ἰπ εἰπετ 
οΆ86 5 ἐμαῖ ἰπ εχίγεπ)ς Ὀοάϊγ ννεάκηςββ, 
εἰϊμες ὑπδῦϊε ἰὸ ἰεανε ΐ8 οσ ἰξ 8ὸ 
Οἠἱν ἀ0]6 ἴο διαηὰ νἱἢ {με αἰὰ οἱ ἃ βιδῆ, 
δί8 ἔαῖ ννᾶβ γεῖ υὑπιουκποά ὃν τῆς 5] ρῃϊ- 
εβὲ βδυτωρίοῃι οὔ ἄεςαυ. ""ἼΠῸ6 ἰάεα οὗ 
προσκυνεῖν ἰδ ἴπδιὶ οὗ γενέγέπος Ξλοτυη ἐπ 
ῥοσέωγε" (ναυρῃαη). Ἡετα ]Δοοῦ “ ψνοτ- 
βηΐρρεά" τῇ 1πδηΐεῆι] γοπηετηῦγαποε οὗ ἴπ 6 
Ριοπιβε οὗ αοά ἀπά παῖ δἰβ βοὴ μδᾶ 
δοςερίεά ἴξ. 

ψεσ. 22. ϑι πη] σῖν ]οθερα θη ἣς ἰπ 
δὶβ ἴυγη οἝπὶα ἴο τῆς οἷοβε οἵ πίβ [Ξε 
πριν ρίμΝ 6εη. 1]. 26, καὶ ἐπέλεν; 
τήσεν Ἰ τηλᾶε τηεηποη οὗ ἴῃ ἐχοάυδ 
οὔ πε ἜΣ, οἵ [βγεῖ ("" αοά ν"}} βυγεῖν 
νἱδίϊ γοὺ δπὰ ν"}} Ὀγίηρ γοῦ ουὖἱ οὗἩ [δΐ8 
Ιλπά ἴο ἴῃς ΙΔπὰ οοποεγηῖηρ δίς Οοά 
δνδις ἴο οὐγ ἔλίΒογβ," αεη. 1. 24) δπὰ 

να οοππηδηδταεπὶ κοηξετηῖῃ 1.1 ὅπερ 
ἐγ 8141] ΟΑΥΤῪ ὉΡ ΠΥ ὈΟΠεΒ ἤδηςα νυ] 
γοὰ» αςη. ]. ΣΡ Εοτ {πε ξυἸΠ]τηεπὶ οὗ 
ἴδε οοτηπηδηᾶ ες Ϊοδῆ. χχίν. 32). 

νν. 23-31. Ὑῆα υτίτεῦ ρ48868 ἔτοπὶ ἴῃς 
Ῥαιίδγομαὶ αρὲ ἴὸ ἴδε ἰἰπλε8 οὐ Μοθεβ 
δηά τῆς ]υἄρεβ. 



260 ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΧΙ. 

μέγας γενόμενος ἠρνήσατο λέγεσθαι υἱὸς θυγατρὸς Φαραὼ, 25. 
μᾶλλον ἑλόμενος συγκακουχεῖσθαι τῷ λαῷ τοῦ Θεοῦ, ἢ πρόσκαιρον 

ι Εχοά. χ. 
ἔχειν ἁμαρτίας ἀπόλαυσιν. 26. μείζονα πλοῦτον ἡγησάμενος τῶν 

48. 20,εἰ ἐν Αἰγύπτῳ θησαυρῶν τὸν ὀνειδισμὸν τοῦ Χριστοῦ - ἀπέβλεπε γὰρ 
χίϊ. 31, 
εἰς. εἰ 

υ Εχοά. χίΐ. 
3,21, 22. 

Εἰγει τῇς (δι οὗ ἴπε ραγεπίβ οὐ Μοβεβ 
(τῶν πατέρων αὐτοῦ, ἰπ ϑιερῃδηιβ᾽ 
ΤΑέβαμν, βενετῖαὶ εχαιηρίεβ ἃγε ρίνεη οἱ 
τε ὑδεὲ οἵ πατέρες (οΓ ““ἕλῖπεῖ δηὰ 
τιοῖῃετ," ραγεηῖδ; δημὰ Ἴςοπβίάες Ερῇ. νὶ. 
4 απὰ Οοἱ. ἰἰϊ. 21) ἰ5Β οεἰενταϊοὰ. ΤὨϊβ 
(δ ννᾶβ δῆονη ἰῃ πεῖς ςοποελιηρ 
Μορβεβ ἕο ἴξτος πιοηῖ!β δέτε ἢίβ Ὀἰγιἢ 
δηὰ τῆυ5 ενδάϊηρ ἴῃς ἰᾶνν ἴπδὶ πιδ]ς 

ὑπ 7 τλτννατωνὴ δι εγρα. Τλον ἰ5ά. χί. ν α' ΕΥ 
ἀϊὰ ποι ἐπ τιῖϊς οοπιιηαπάπχεπι οὗ ἴῃς 
ἰΐπρ. [τ ἀϊά ποὲ νεῖ ἀραΐπδι τῇς 
ΟΠ] 5 Ὀεδυῖν Ὡς Ῥεϊοκεπεά {πα πε 
ν 88 ἀεβιίη δὰ ἔοτ βοιιεϊῃίπρ στεαὶ. ΤΒεὶσ 
ΑΔ σοπείδιοὰ ἰῃ τῃεὶς οοπβάεηςς τπδὶ 
ασοά πιδά ἰῃ δίοτε ἔοσ δο δβαπάβοχηε ἃ μιὰ 
ἃπ τἰοηδὶ οἄγοεσς πὰ ννουἹά βᾶνε ἢ πὶ 
ἴο {016] Πβ ἀεβείηγ. ἴπ Αςἰβ νὶϊ. 20 
ϑίθρδεη 98115 μἰπὶ ἀστεῖος τῷ θεῷ, εχίτᾶ- 
οτάιπαγι Υ θεαυξι! (ο. ᾿οπαὴ 11}. 3) οὐ 88 
Ῥμῖϊο, θὲ Μος., Ρ. 82, ὄψιν ἀστειοτέραν 
ἢ κατ᾽ ἰδιώτην, ἰπάϊςδείηρν ταὶ ἢς δδὰ ἃ 
ςοτγεβροπάϊηρ ἀδβίίηγ. Μοβεβ ἢἰπιβεῖῖ 
ψἤεη πε ἕτονη ὑρ (μέγας γε » 
88 ἴῃ Εχοά. ἱϊ, ΣΙ ραγδρῃσγαβεὰ ὃν ϑίερῆεη 
(Αςῖβ νἱῖ. 23) ὡς δὲ ἐπληροῦτο αὐτῷ 
τεσσαρακο! ρόνοτῃ τεξιδεά ἴο ὃς 
οδΙεὰ ἃ βοὴ οὗ ἃ ἀδυρῆίες οἵ Ῥῃδγαοῆ. 
ΤῊΣ εἰρηίβολποε δπὰ βουγος οὗ ἰπίβ τε- 
ἔχβαὶ ἰδγ ἐπ ᾿ίβ ργεξεγγίῃρ ἴο βυβῖεσγ 1}}- 
ὑδᾶρε ἢ Οοά᾽Β Ρεορὶς γαῖμεσ ἴδῃ τὸ 
βανς ἃ βῃοιί- επ)ογτηεηὶ οὗ βίη. 
συνκακ., ἴῃ δίπηρ]ς νετὺ ἴῃ νεσ. 37, 8180 
χὶϊὶ, 3; τ[ῃ6 οοτπηρουπά Πεῖε ΟἾγ. τῷ λαῷ 
τοῦ θεοῦ, ἰϊ νναϑ Ὀεσδυδε ἴπεῪ ννεῖς ΘΟ δ 

ἴς, ποῖ βοϊεἶν εοδυδε πεν ννετε οἵ 
6 Ὀϊοοά, τπᾶὲ Μοβεβ ἴὅγεν ἵπ Πὶβ οὶ 
ΜΙ τδαπι. Ὁ ννδ5 [8 νυ πο ΠἸυβιταϊεὰ 
δ8 ἠδ. Ης Ῥεϊϊενεά τπΠαὶ Θοά ψου!ά 
{0181 Ηἰἱπθ ῥγοπιῖδβε ἴο Ηἰἶβ ρεορίε, {|| 
{κε Ἰποοὰ δ8 δὲ ργεβεηΐ ἴβεζε βεοηεά ἴο 
δε οὗὁἨ δΔηγ ρτγεδὶ ἔστυτε ἔος Ηἷβ τᾶςς. Ου 
ἴῃς οἵδε ἤαπά ἔπεσα ννᾶβ ἴῃε ἁμαρτίας 
ἀπόλανσις, {πε επ͵ογπιεηὶ νος νν88 
νη Ὠἰ8 τεδοῦ ἰΓ ΟΠΙΥ πε Τςοπηπιειεὰ τμ 6 
βἰη οὗ ἀεηγίηρ πἷἰβ ροορίε δπὰ τεπουποίηρσ 
τπεῖγς αΐυτε ἃ8 ργοηηϊβεά ὃν αοά. Εὸος 
“τῆς εη]ογτηεηξ το δε τεαρεὰ ἔγοπι βίῃ" 
ἄοεβ ποὶ γεΐεγ ἰὸ τἢς ρίεδβυγε οἵ ρταῖ- 
ἐγίῃρ βοηβυδὶ δρρεϊίτε δηὰ 80 ἑογίῃ, δυὶ 

ι εἰς τὴν μισθαποδοσίαν. 47. ᾿ Πίστει κατέλιπεν Αἴγυπτον, μὴ φοβη- 

τἰμ ἀν. θεὶς τὸν θυμὸν τοῦ βασιλέως - τὸν γὰρ ἀόρατον ὡς ὁρῶν ἐκαρτέρησε. 
28. " Πίστει πεποίηκε τὸ πάσχα καὶ τὴν πρόσχυσιν τοῦ αἵματος, 

ἴο τῆς πΒδιιβίδοιίἼοη οὗ 4 πίρῇῃ δπιδιτίοα 
δηά τε ρταιϊβοδλίοη οἵ ἢἰ8 ἔπει ἰδϑίεβ 
ΜΏΙΟΩ δὲ πλῖσπς πᾶνε Πμδά Ὁγ τετηδι πίη 
ἰπ ἴῇς Εργρίίδπ οουτ. Μεγ βίπη τὶν 
ῬΏΙΠΟ ἱπιεγργεῖδ ἴῃς δοιίίοη οὗ Μοβεβ, ψγῇο, 
δε φἄγβ, “ εϑίεετιςεά (ες ργοοά τδίηρ οὗ 
ἴοδε ψῆο διλά Ὠΐτῃ, δι βου 
τῆοζε δβρί εηἀϊά ίος ἃ ϑεᾶξοῃ, ἴο ὃὈς ἰῃ γτεα!ν 
δρυσίουδ, Ὀυϊ τόδε οὗἉ δὲβ παῖυγα! ραγεηῖρ, 
Ἰπουρ ἴοσ ἃ 1||6 νὯ11ς [ε88 οοπδβρίςυ- 

οὐδ, ἴοὸ ὃς ἴτὰῦς ἀπά ρεπυΐπε" (δὲ 
Μοξε, Ρ. 86). Τῆδιὶ νος ἱπβυεηςεά 
Μοβεβ ἴο 6 {818 σῃοίςς ννᾶβ Πῖ5 εβι- 
τοδίς οὗ τῆς ςοπιραγαῖνε νδ]ὰς οὗ τῃε 
ουϊςοπὶς οὗ Βιβετίηρ νι Οοά᾽ 5. ρεορὶς 
δηὰ οἵ τῃε δαρρίπεββ οἥετεά ἰη Εφγριὶ. 

ἔζονα πλοῦτον . .. εἰς τὴν πο- 
ἔοσίαν, ““βίηςεα ἢς οοπείἀετεα τῃἢς τε- 
Ριοᾶςἢ οὗ τε ΟἾγβι ρῥτεδῖες τίς μεβ 
ἴλη (πε ἱτεάβυγεβ οἱ Ἐφυρὶ; ἴον ἢε 
Ἠράρβαδ α Κερι ἐν νίενν αν τενναγὰ ".. {πε 
τεργοδοῦ οὐ Οὔ αν δπὰ ἀΐδζταςε, νν 
Μέρθδα ἱ ὑμαν 15 οςαἹ]εὰ “ τῆς τεργοδοῖ 
οὗ τῆς ΟΠγίβε ̓  δεζδυδε ἰξ "νῶ8 οὔ δο- 
οουπὶ οὗἁ Πἰδ δεϊϊεί ἱπ Οοά᾽β βανίηρ ρυγ- 
Ροβε παῖ ἣς βυβετοά. ΤῊς ἐχργεβδίοη ἰβ 
τηϊεγργειθὰ Ὁγ οὖ [οτὰ᾽ 8 βιδίεπιεηι παι 
Αμταπαπη βἂνν δ ἀν. [1 ἄοεβ ποῖ 
ἱπιρὶν τπᾶῖ Μοβεβ Ὀεϊϊενεὰ τῆδὶ ἃ ρες- 
βοῃδὶ ΟἸγίδι ννᾶβ ἴο οοπγε, Ὀυϊ ΟὨἹῪ ἴπδὲ 
Θοά νουϊὰ (181 ἐπὶ ργοπιῖβε Ὡς ἢ ἰῃ 
Ροίπι οὗ ἔβοϊ ννᾶβ {181|δἀ ἴῃ τπ6 οοτιὶηρσ 
οὐ Ομτγίβι. Τῆς ντίϊες υ868 ἴῃς ἐχργεββίοῃ 
ταῖμεγ νἱτἢ ἃ νίενν το δ τεαδεγβ νῇο ννεσεὲ 
Βῃτιηκίηρ ἴτοσλ ἴδε τεργοᾶςῃ οὗ Ογίοι 
[πς 13), ἴῆδη ἴτοπὶ ἴμε ροίηιϊ οὗ νὶενν οὗ 

ο8ε8. ϑανεσδὶ ἱπίεγργείειβ (Π 6] Ζοςῇ, 
εἰς.) ϑβδυρροβε παῖ ἴῃ νἱσίυς οὗ (δὲ 
τωυβίςδὶ υπίοη ΟὨγίβε βυβεζοά ἰῃ ἢ 
Ῥεορίς. Βυῖ, 286 Ῥανίάβοῃ βᾶγβ, “ τιῖ5 
τηγϑιϊοδὶ υπίοη σᾶπηοῖ ὃς 5ποννῃ ἴὸ ὃς 
ἃη ἰάεα Ὀεϊοπρὶπς το ἴῃς Ερίδβιεϊε, ποὺ 5 
τὴϊβ βεη8ς ρεγιίπεπε τὸ τῆ6 σοπηεοιίοη. "ἢ 
(38ο ννεῖββ, “ ἀϊε νοσγβίς πρὶ ᾿ἰεσὶ υἡ- 
βεσεπὶ Βείείς ἔεγη".) Δ είββ᾽ οὐτι ἰπ- 
τεγργεϊδιίοη ἰβ ἱπρεπίουβ: “ΤῆἪε ΟἽ. 
σΠυγοῦ νν88 ογεαῖϊθὰ Ὀγ τῆς ρῥγε-εχίβιεπι 
Μεββίδῃ ἰο ὃς ἴθ ρεορίς ψὺ ψγεῖα 
ἀεδιϊπεὰ το ἱπεγοάυος τπγουρῇ Ηἰπὶ Ρετ- 
ἴεςι βαϊνδιίοη ; τπεγοΐογτε βοῇ πηδὶιγεδῖ- 
τηεηὶ οὗ {Π|8 ρεορὶες ννᾶβ σοηϊδηιρὶ οὗ 



25---31. 

ἵνα μὴ ὁ ὀλοθρεύων ' τὰ πρωτότοκα θίγῃ αὐτῶν. 
έβησαν τὴν ἐρυθρὰν θάλασσαν ὡς διὰ ξηρᾶς ᾿ ἧς πεῖραν λαβόντες οἱ 

30. “Πίστει τὰ τείχη Ἱεριχὼ ἔπεσε, ν᾽ 105. νἱ. Αἰγύπτιοι κατεπόθησαν. 
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29. " Πίστει δι- ν Εχοά χίν. 
41, 22. 

κυκλωθέντα ἐπὶ ἑπτὰ ἡμέρας. 31. " Πίστει ἹρΡαὰβ ἡ πόρνη οὐ συν-χ ΙΝ μα, 

ἀπώλετο τοῖς ἀπειθήσασι, δεξαμένη τοὺς κατασκόπους μετ᾽ εἰρήνης. ες. ΠΗ 

1 ολεθρενων ἰπ ΑΕ. 

Ηἱἰπὶ 48 ὑπαῦίε ἰο ἀνεῦρε δηὰ ἀεϊϊνες 
Ηἰβ ρεορίε". Τὸ βᾶὺῪ ἴμδὲ ἴξ τηεᾶπβ 
ΤΑΘΙΕΙῪ “ἴῃς 5βαπια γτεργοδοῦ ἰΠδὲ ΟἸγὶδὲ 
Ὅοτα᾽" Βοδγοςῖν βδιίβῆε [πε εἐχργεββίοπ. 
ΤΠε “ τεάβυγεβ οἵ Εργρὶ " τηυβὶ ὃς βυΡ- 
φοβεὰ ἰὸ ἱποίυἀς 411 τῆλε παά ὕδεη δο- 
ουπιυϊδίεὰ ἀυγίηρ σεπίιτίε8. οὗ οἰν ]8ά- 
τίοη. ἀπέβλεπεν, ἢς ΠΑΡ᾿ ΓΙΔΠΥ κερὲ ἰῃ 
νίενν ἴδ τεννασὰ. Οὐ. Χεη., Ηἰπέ., νὶ. τ, 8 
“ἡ σὴ πατρὶς εἰς σὲ ἀποβλέπει, 450 ΡΒ. 
χί. 4. ΡΒιο, δἋ Οῤἧῥ., Ρ. 4. κατέλιπεν 
Αἴγνπτον, “δε ἑοτβοοῖ Ἐφυρι," δηὰ βεὰ 
ἴο Μιάϊαπ. Τῆδε {8158 βϊρῃς ἀπά ποῖ [86 
Ἐχοάυβ ἰβ πιβαπί ἀρρεᾶγβ ἔτοηὶ ἴῃ6 οοη- 
πεοιίοη οὗ τῆς οἴαιδε ὈοΓἢ τ νΒδὲ 
τεςθάεβ δηὰ στ νῃδὲ (ΟἹ. [{ 6χ- 
10118 Ἐς τεβυϊε οὗ δί8β. ςποίος (νεῖ. 26), 

δηὰ ἰτ αἰϊιάεβ το δῖ ρῥιεοεάεὰ ἴῃς 
Ῥῴββονες (νεσ. 28). Τῇῆε νογὰ ἐκαρ- 
πέρησεν, ἀεποιίηρ ἰοηρ σςοπιϊπυεὰ οπάυτ- 
δῆος 4180 βυϊϊ8 δεῖίεσ [Π]58 τεΐεγεηςα. 
Τῇ οηΐγ ἀϊθῆου!ν ἱπ τμΠ6 τνᾶν οὗἉ δοσερί- 
ἰὴ τῃΐ8 ἱπιεγργείδιίοη ἰ8 ἐουπά ἴῃ τῆς 
“νοσάβ μὴ φοβηθεὶς τὸν θυμὸν τοῦ βασιλ- 
έως, Ὀεοδλυδβε, δοοογάϊηρ ἴο Ἐχοά. ἰΐ. 15, 
τῆς πιοῖίνε οὗ Πὶ8 Ηϊρῆς γα8 ἔεασ οἵ τῆς 
Κίηρ. ἐφοβήθη δὲ Μωυσῆς. Βυῖ ψἴιδὶ 
ἰδ ἰῃ τῃς νυγιῖεγ᾽ 8 τιϊηὰ ἰβ ποῖ Ῥῃδγδαοδ᾽ 8 
ἌΤΑΣ. 285 οδυδαὲ Ὀὰῖϊ 48 σοπβεαυεπος οὗ 
Μοβεβ᾽ δϑαηδοηιηεηι οἵ Ερυρὶ. Ηἰβ 
Ἔιρῆι βμονεὰ (αὶ ἢ πδά ἔζεαιιν τε- 
πουποεά [1 δὲ οουγῖ, ἀηὰ ἰπ ἢ 5 ᾿πάϊ- 
οαἰίπρ ὉΥ τ8ῖ8 ἀεςίεἶῖνε δοιίοη τπδὶ πε νν88 
δη ᾿βγδείἰς, δπὰ πιδδληΐϊ ἴο βδαγε ψἱτἢ Πἰ8 
Ῥεορίε, ἢ Ὀγανεά ἴτε κίπρ᾽ δ ντδῖῃ. 
Τῖβ Βα ννᾶβ βιγεηριμεηεὰ ἴο ἀο Ὀεσδιιβς 
8 βἂνν δῃ ἰηνί δῖ ]ς πποπδγοῦ ρτεαῖεσ ἤδη 
Ῥῃαδγαοῆ. νδυρβδη βεεπὶβ ἴῃς οὐΐν ἰπ- 
ἱεγργείεσ ψῆο μᾶ8 ργθοίβεϊυ δΐξ {6 
ψτΙ ετ᾿ 8 τηεδηΐπρ: “ἴῃς ἴννο ἔξδιβ ἃσε 
ἀϊδετεηι, ἔπε οἠς ἰ8 ἴῃ ἔξας αγίβίηρ ἔτοτη 
ἴδε ἀϊδοονεγυ οὗ Βί8 βἰαγίηρ {πε Ἐργρείαη, 
Ὧδε οἵπεσ ἰβ ἴῃς ἔεα οὗ Ῥῆδγαδομ᾽᾿ Β δῆρεγ 
ου ἀϊβοονεγίηρ Ὠἰβ ἤΐσῃς. Ηε Μεανεὰ απὰ 
ἐλεγείονε ἥεὰ : κε 7εαγεά κοί, απὰ ἐλέγε 
ὥονε βεὰ." Ἡανίηῃ Βεὰ δηὰ 30 ουκίηρ 
δἰ πη8ε 1 ΟΠΗ͂ ἔγοπι 411 ἱγηπιεάϊαίε ορροτ- 
τυπῖῖν οὗ δεῖρίπρ δἰ ρεορίς, ἐκαρτ- 
έρησεν, “ες 5ιεδάξαβιϊν διἀεὰ Πὶ5 
τίπις,"" Ὀεοαυβε δε 8ᾷνν ἰῇς [ηνἱβίδϊς, 
Ὀθεὶηρ τπὰ8 δῃ εηγίπεηι {ΠΠη8ιγατίοη οὗ 
Ζαϊτ 88 ἔλεγχος οὐ βλεπομένων. Ἴδε 

3 πεσαν ἴῃ ΜΑΌῬ, 17, 23, 71. 

δοτῖβι γδίμεσβ [86 ἔοσῖν γεᾶσγβ ἰῇ Μίάϊδη 
ἱπῖο οπς εχμϊείοη οὐ ᾿νοπάεσία! ρεσ- 
βενεζᾶηος ἴῃ ἔβ. Ιὲ τνῶβ ἴῃς ὑρρεὲγ 
ἔοττῃη οὐ ἴ6ε βοῦοοὶ νῆϊοβΒ ἀϊδοίρ! πεὰ 
Μοβεβ δπὰ ντουρῆι ἢἰπλ ἴο ἴῃς πιου]ά οὗ 
4 πεῖο. Αποίδμοσ ροίπὶ ἰη [ιἰβ οᾶγθοσ δὶ 
νος Δι πιδηϊεβιεὰ ἰδεῖ 8 τῆς 
Εχοάᾶυϑβ, πεποίηκεν τὸ πάσχα, “πε παῖ 
ςεἰεδγαιθὰ τῃ6 Ῥάδββονεσγ ". ΑἸΐογὰ βαγβ 
ἴῃς ρεγίεος ἰ8 υβεὰ οὐ δοζοιηὲ οἵ ἴδε 
Ῥᾶββονεσ Ὀείηρ “8 511} επάυτίηρ Εεδβι". 
Βυὶ ἐξ ἰδ Μοβεβ' οεἰεὐγα! οι οὗ ἰὲ ἐπδὲ ἴῃς 
Ρεζίεςς τεργεβεηῖβ 88 επάυτίπσ. Τμα 
οἰαβδίοαδὶ ἰγσεδίτωεηϊ οὗ τῆς χυεβεέοη, Η 88 
ποιεῖν ἃ ΒβαςτὶςϊΑ] τηεδληίηρ ἰη ἴῃς Ν.Τ. 
ΜΠ θὲ ουπὰ ἱπ Ρτιοῖ. Τ. Κ. Αδδοιι 8 
Ἐξβαγς. ποιεῖν ἰδ τερυϊαεῖν υβεὰ οὗ 
“ Κοορίη " ἃ ἔεαβί ; απὰ [ῃϊ8 18 ἃ οἰ δβδίοδλί 
υϑᾶψε 48 νεῖ]. Οὐ. Εχοά. χίὶ. 48, χχίϊϊ. 
16, χχχίν. 22; αἰ πη ϑμὴν Χχχν. 17-10. τὸ 
πάσχα οτἰρίηαι!͵.Υ (πε ραβοῇαὶ ἰδπιῦ, 
Ἐχοά. χίΐ. 21, καὶ θύσατε τὸ πάσχα, 
Μαείκς χίν. 12 τὸ πάσχα ἔθνον, ἢεποςε ἴδ 
ἔεαβι οἱ ΡΆββονοσ 48 ἰῃ Τὐκε χχί!. τ᾿. [τ 
ἰ8 στε φασέκ τπγουρθους 2 ΟΒτοη. 
χΧχχ, δηὰ χχχν., αἷδο ἱἰπ [ες. χχχνίϊ. 8. 
καὶ τὴν πρόσχνσιν τοῦ αἵματος, “ἀπά 
τῆς αϑιιδίοη οὗ ἐπε ὈΪοοά" ἐπε βργϊη κι πρ 
οἵ ἴῃς δ]οοά οἡ {πε ἄοος ροβίβ 48 ζοπῇ- 
ταλιἀεὰ ἱπ Εχοά. χίὶϊ. 7, 22, με οὐήεσι 
Ῥείη τθδὲὶ τῆς ἀεδβίγογεγα οὗ ἴῃς ἢγβι- 
Ῥοσπβ πιϊρῃξ ποῖ ἰουςἢ τε. ΑΒ θιγγάνω 
8 ζο οννεὰ ὉΥ ἃ σεηίεῖνε ἰῃ χὶϊ. 20 ἴἴ ἰδ 
ριοῦδδῦῖς τμδὶ τμῈ νντίτες ἤοσα 8180 πηδαπὶ 
ἵξ τὸ ρονεγῃ αὐτῶν ν»ἢ11ε πρωτότοκα [ςοἱ- 
Ἰοννβ ὀλοθρεύων. 850 ΕΑΝ. ὁ ὀλοθρεύων 
ἰδ ἴάκεη ἔτοπὶ Εχοά. χίϊὶ. 23. πρωτότοκα, 
Βιβί-θοσηβ οὗ τηδὴ ἂπὰ αἷβδο οἵ Ὀδεδβῖβ, 
Ἐχοᾶ. χἰϊ. 12. αὐτῶν ἰ8 πδίυγαϊ!Υ τε- 
ξεττεὰ τὸ “τῆς ρεορὶε οὗ ἀοά," νεσ. 25. 
[τ νᾶβ ἃ ποίενγιίῆυ ἔδίἢ  ΒΙ ἢ ἐπδῦϊεὰ 
Μοβεβ οοηβάεπον ἴο ργοπηῖβε ἴῃς ρεορίε 
Ργοιδοιίίοη ἴτοπι [ες ψζεπεγαὶ ἀεςβίσγυςτίοη. 
Οπἡ τῇεὶσς ραγί αἷβο ἴβεγε ννᾶ8 ἴῃς τπηδηΐ- 
ἐεβιδείοη οὗ ἃ βίστοης ἴδ. διέβησαν 
τὴν ἐρνθρὰν θάλασσαν . . -. 
“Π6Υ Ρ᾿ ταγουρὴ (πε Ἐεά β8εᾶ δ8 ἰΐ 
οῃ ἀξγ ἰαπὰ". ὙΤῆαε ποηγίπαίϊνε τιυδϑὲ Ὀ6 
ἴδκεὴ οὔ οὗ αὐτῶν. διέβησαν, [δε 
8118] ἴοσπὶ ἔοσ σγοββίῃηρ ἃ γίνε Οἵὕ ἃ βρᾶζε. 
ΤΒε εὰ 868 ἰβ8 ἱπ Ηεῦγενν “τῆς 568 οὗ 
[τεἀ] ννεβάβ᾽". διὰ ξηρᾶς γῆς 145 ἰπ 
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γ Πάν. δ, 42. 5 Καὶ τί ἔτι λέγω ; ἐπιλείψει γάρ με διηγούμενον ὁ χρόνος περὶ 

ΠΝ ἐξ 
84π|, ἱ. 20, εἰ χἰΐ, 17, εἰς. δὲ χὶἱὶ. σ4, οἱ χνὶϊ, 45. 

Ἐχοά. χίν. 29 ἐπορεύθησαν διὰ ξηρᾶς ἐν 
μέσῳ τῆς θ 4150 χν. το; δηὰ 
ς΄. τῇς νατίουβ ἱπηργεββίοηβ ἰῇ ἴῃς Ῥβαὶπὶ8 
ΜΘ οεἰεῦγαις ἴῃς ρτεαὶ ἀεϊϊνεγδηςα. 
Τῆς μτεδίμεββ οἵ (δες ρεορῖς᾽β ἐδ!" ἰ8 
δοοεπίυδιεά Όγ τἢε ἴαϊε οὗ [Ὡς Ἐργριίδηξ, 
Μἤοβα δἰϊεπιρὶ ἴὸ ἴο!]ονν ννᾶβ δυάδοι ἐγ 
δηὰ ρτγεβυηχριίοη ποὶ ἕδη. ἧς πεῖ ραν 
λαβόντες. . . “οἵ νΒὶςἢ [ἑ.4., οὗ τς 
868] πηλίκίπς {ταὶ τῇς Ἐργρίϊδηβ ννεσα 
β δ] ονεὰ ὑρ,᾽᾿ Εχοά. χν. 4 κατεπόθησαν 
ἐν ἐρνθρᾷ θαλάσσῃ. Αποιδεῖ ἱπβίδηςς 
οἵ τῆς [41τἢ οἵἉ (ἢς ἰὶς ἂπὰ ἰϊ8 εβΐες (8 
ἰ8 ἐουπὰ ἰῃ {πε [41] οἱ τῆς ννα]}8 οἵ [εἐγίςδο. 
ΎΤΒε ρτεδίηεββ οἵ ἴῃς ἔδι ἢ πᾶν Ὅς πηεᾶδ- 
υτοὰ ὈΥ ἴῃς ἀϊ βίου Υ ννὲ πον ἢᾶνε ἰπ 
δαϊϊενίηψ {παι τιε νν8}18. {6}} νυϊῖπους τπε 
Δρρι!ἰςατίοπι οὗ δτν νἱβίδ]ε ἴοτος. Οοά᾽ 8 
Ρτοπιῖδε ψᾶ8, πεσεῖται αὐτόματα τὰ 
τείχη, δηὰ Ὀεϊϊενίπς τὨΐβ ργοσ δε τῆα 
δορίε ςοπιραββεὰ ἰῃς οἷν βενεη ἄδυβ. 
Ἧς ρτεδίηςββ οὗ {πεὶγ ἔα ἢ ννᾶβ ἔυγῖ πεῖ 

εχ ϊδιτεὰ ἰπ τῆεῖγ σοπείπυΐπρ' το ςοπηραβ8 
τῆς οἰτγ ἄδν αἴϊογ ἄδυ, ἴογ ἰη ἴῃς ῥγοπιῖβε 
(Τοβῇ. νὶ. 1-5) πο πιεπιίοη ἰ8 πιδᾶς οὗ 
ΔΌΥ ἀεῖλν ἰπ ἰΐϊ8 ἔμ Ππιεπὶ απὰ τῆς 
πδῖυγαὶ ἱπέδεσεπος γουὰ δε τῃδὲ τῇς νν8118 
ψουϊά [411 οὐ 18 ἔτβι ἄδυ. Τῇδι ποῆς 
βῃοιϊὰ πᾶνε {εἰξ ἰοο δῇ τηδσοῃίπρ ἀδΥ 
ἴτε ἄδυ τουπὰ δε 5ο] ἃ νν8}18 18 θεγοπὰ 
ῃδίυτο. κυκλωθέντα, δεε Ϊοβϑ. νί. 
6,14 δἀηά ίος ἐπὶ ἑπτὰ ἡμέρας, [ο5ἢ. 
ν᾿. 14. “ὙΠεπ δρρ]εά το εἴπης, ἐπί ἀς- 
ποῖεβ ἴῃς ρεγίοά ονεῖ ψῇῃϊοῃ βοπιεϊπίηρ 
εχίεπάβ, 28 1κὸ ἷν. 25, ἐπὶ ἔτη τρία, 
ἀυτίης ἴἄτες γεασβ᾽" (γίποσ, ρ. 5δοϑ). 
Τῆς (411 οὗ ̓ ετίοῃο δηά (ἢς οἘχιεσπιπδιίοῃ 
οἱ 118. Ἰπβαθίτδηιβ βυρρεδὲ ἰῃς Ἔεβοᾶρε οὗ 
Ἑλπαῦ. ἡ πόρνη, ἱπ [18 δβιτίεϊ πιεδηΐπα 
(" ἰδέα τηδγειγίχ " (Ογίρεη), " Τογηϊςασία 
([τεπδου8), ἰ8 ἱπιεοδυοεὰ ἴο ἐπιρμδβίβε 
ἴῃς ροψεσ οὗἨ ἔδλίτ ; 8ῃε ἀϊά ποῖ ρεγίβῃ 
ἰοηρ υἱ ἀπε ἀϊδορεάϊεηε (11. 18) ; 
ἀπειθήσασιν, {πεν κπενν ἴμπᾶῖ τδς 
1μοτὰ Π94ἃ ρίνεη ἴῃς Ιαπὰ το Ιεγδεὶ (] οδὰ. 
ἱϊ, 9, 10) Ὀὰϊ ἀϊὰ ποῖ βυδπιὶ τΠπεπηβεῖνεβ τὸ 
τ8ε δοκηονϊεάρεά ρυγροβε οὗ εβονδῇ. 
λαμ δοιϊεὰ ὑροη δεῖ Ῥε]εῇ ἴῃ Ἐδ8 ρυτ- 
Ῥοβε δπὰ ἱπδίεδὰ οἱ ἀεϊϊνεσίπρ ὑρΡ τῇς 
δρίεβ 8ἃ5 δηῃδπηεβ οὗ ΠΕ σΟΙΠΈΥ “τε- 
ςεἰνεά τπεπὶ ψἱἢ ρεδος," τπδὲ ἰ8, 85 
Εἰεπάϑ; τίβκίηρ δεῖ 1ἴπὸ δεοδυβε οὗ Ποῖ 

(ἢ. 
νν. 32-4ο. ϑυχηπίαΙΥ οὗ [πε δοπίενε- 

πιεπίβ οὗ ἔτ ἴῃ ἴΒς εἰτηεβ βδυδβεαυθης ἴο 
7οβδυδ. 

γες. 32. Αἱ τὴ18 ροϊπὶ {πῸ Ὑυτῖτεγ δε α8 

ΕἸΣ ΣΝ Γεδεὼν, Βαράκ τε καὶ Σαμψὼν καὶ ᾿Ιεφθάε, Δαβίδ τε καὶ Σαμουὴλ 

1δδὲ Βα οςᾶπποὶ ρυγβὰς ἴῃς τηεϊδοά ἢς Π48. 
Ὀεεη [Ο]]ονῖπρ ἀπὰ γίνε ἴῃ ἀειδι! 411 τῆς 
δβίηδὶ πηδηὶ οβιδομβ οὗ ἐδιτῃ, νυ ἢ ἀγε 
τεοοσάεά ἰῃ ἴῃς ἀπηδ]5 οὗ δἰβ ἴε. τί 
ἔτι λέγω, “δὶ 5Π8}}1} βιγῖπιεσ βᾶγ ἢ" 
ἀεϊδεγαῖνε βυδ)υηςεῖνε (ο΄ σαι. ἱ. 15, 
εἴς.) ἴῃς τος φυεδιϊοηϊηρ μον ἢς ἰδ ἴο 
δΒαηάϊε τῆς πυτηθεείεβ ἱπδίαποεβ (δδὲ 
τίβε Ὀείοτε ἷβ ηἰἱπὰ. Ης ςδπηοὶ γίνε 
1Πεπὶ 41}, ἐπιλείψει με γὰρ... “ἴοτ 
ΠΝ ΜΠ] (Α}] τε ἰΓ1 ἰφοοῦδὲ ἀρ ὑγρα "- 

ἰδπ, Ογαέ., ἱ. Ῥ. 341 Β. ἐπιλείψει 
τἀκείνον διηγοῦ, Ὰ Ἣν ὃ χρόνο). γἰϑὴ 
λείψει με ἡ ἦμμα ἰ8 σγεχυεηῖ, 8εῈ τΙΔΗΥ 
Ἐχδπιρίεβ ἰῃ νγείϊβίεῖη. ΟΥ̓ Νιρὶ!, Ἐπ., 
νὶ. 121, αυἱὰά Ὑεδεα τπάᾶρηυπ,, αυἱά 
ταοπιοσεηὶ Αἰςίάεη ὃ “ἃ ἑανουτγίις ἄενίςε 
ἴος ουϊτίηρ 5ῃοσῖ ἃ ἰοὴρ [15 " (Ραρφε). 
διηγούμενον πιεᾶπ5 ἴο τεῖαϊς ψἱἢ Ῥαγ- 
εἰσυϊαγιεν, Ββες Πυκε νῖ!. 30, ἰχ. το ; Αςῖδ. 
ΧΙ, 17; αεη. χχίχ. 12. Οη Οἰάεοῃ β8εςὲ 
)υάρεδ νἱ.-ν; Βαγαῖκ Ἴβγοποϊορίςδ!ν 
δι οῖ, οδᾶρ. ἵν, ν; ϑδπῃίβοῃ, χίν -χνὶ ; 
7ερμίμαῦ, ΨμΟ αἷβδο ρεεοοάεά ϑδπιβοη, 
χὶ, χὶὶ. ϑδζῆμεὶ ἰ8 οοηδβιἀεγεὰ 88 ἴῃς ἢγβὶ 
οὔτῆς ργορῇῃείβ ἂβ ἢ Αςῖ(β ἰἰ!. 24 δπ ἃ χιϊ!. 20. 
οὗ σονεῖβ νν. 33, 34, ΔΙ᾿ ΠΟ ΡὮ ποῖ ἐνεγῪ 
Ῥασγιίςυϊας οἰκο, νυ 1]1ς διὰ πίστεως 
τεΐεσβ ἴο 811 τὴς νεγῦβ ἴο επά οὗ38. ΤῆΪΐδ 
εχργαββίοη ΒΡ ρ᾽δηῖβ Πα ρεγείδίεπι πίστει. 
οὗ νν. 3.31, πηδί ΠΥ ἴογσ εὑρποηγ. κατ- 
γωνίσαντο βασιλείας, “5υὉ- 

ἀνα Κίηράοτῃβ," δ5 18 σεοογάεἁ οἵ τῇς 
[μάξει δηὰ Πανὶά, ννῆο αἷβο ἠργάσαντο. 

καιοσύνην, ΙΓ δεεηηβ ἴο γεῖεσ ἴο 
τπεῖς σἰρῃίεουβ σγυϊς, δἰ πουρῃ τῆς βάτης 
Εχργεββίοη ἰβ πενεσ υδεᾶά ἴῃ τῇς ΧΧ 
εχοερῖ οὗ ρεσβοῃδὶ γἱρῃιςεουβηςβδ (5. χν. 
2) ὕυϊ οὐ θανϊά ἰξ ἰ8 τητος βαϊὰ τῆδι ἢς 
νν88 ποιῶν κρίμα καὶ δικαιοσύνην, 2 54π:. 
νἱ, 15: Σ Οἤτοῃ. χνἹἱ 14; [6τ. χχὶϊὶ. δ; 
δηὰ οὗ ϑδσηυεὶ τεβ πον ἰ8 Ὀοτπς ἴμδὲ 
δε Ἰυάρεά τἰρῃίεουδιγ, σἱ ὅδ χίΐ, 3. 

ον ἐπα, ὧν, «“ονιδίπεά ρῥιο- 
ταΐῖθεβ᾽᾿᾿ ποῖ “ ἐὰδ ργοπιῖϑε " οὗἨ Μεββίδηϊς: 
βαϊνδιίοη (οἷ, νεῖ. 39) Ὀυΐ ῥγοσηΐβεβ ρίνειν 
Οὐ δβρεςίαὶ οσοδβίοῃβ, οὔ, [οδῆ. χχί. 45; 
7υάρεθ νἱῖ, 7, χί!, 5; σ. Κίπρψβ νἱ!]. 56. 
ἔφραξαν στόματα λεόντων, οὐ. 
Ῥαπίεὶ νὶ. 22, ἐφέξφραξε τὰ στόματα τῶν. 
λεόντων, 4180 1λάξεο χῖν. 5,6; 2 88π|. 
χνῖϊ, 34, χχ!. 2.6. ἔσβεσαν δύναμιν. 
πνρ ός, ργοῦΔὈΪγ πε τεβους οἱ Θπδάγαδςῃ, 
Μεβῆδοῦ δπά Αὐεάπερο τγὰβ βυρρεβίεὰ 
ὉΥ ἴδε δ] υβίοη ἰοὸ Ὠδπίεὶ. δύναμιν ἰ5. 
Ἔχρίαἰπεᾶ Ὁν ἴδε ψνογάβ οἵ δηῃ. ἱ{ϊπ, 22, 
ἡ κάμινος ἐξεκαύθη ἐκ περισσοῦ. ἔφν-. 
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καὶ τῶν προφητῶν" 33. ᾿οἱ διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, « γυάῖς, χίν. 

εἰργάσαντο ' δικαιοσύνην, ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, ἔφραξαν στόματα αν, 515 

λεόντων, 34. "ἔσβεσαν δύναμιν πυρὸς, ἔφυγον στόματα μαχαίρας,3 

ἐνεδυναμώθησαν ἀπὸ ἀσθενείας, ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ, 
παρεμβολὰς ἔκλιναν ἀλλοτρίων" 35. 
στάσεως τοὺς νεκροὺς αὐτῶν" ἄλλοι δὲ ἐτυμπανίσθησαν, οὐ προσ- 
δεξάμενοι τὴν ἀπολύτρωσιν, ἵνα κρείττονος ἀναστάσεως τύχωσιν" 

36. "ἕτεροι δὲ ἐμπαιγμῶν καὶ μαστίγων πεῖραν ἔλαβον, ἔτι δὲ δεσ- 

[ 1 Ῥασ. χχίΐ. ὁ; 
1 

ληργασαντο ἰη δ᾿ "Ὦ" 475". 

Οὗ χἱἱΐ, το; Ῥε. νἱ. 8, εἰ ἰχχχίχδο, οἱς.; Εδα. χχχνὶϊ. 421; ὕδῃ. ἰϊδ. 
Βεξ. χυὶϊ. 23; 2 εξ. ἰν. 36; 2 Μας. νἱ. 10, 48, εἰ νἱΐ. ; Αςἰς χχὶϊ, 25. 

2 
Βδσα. Ὑἱ, 
Σ, οἴ χ. 10, 
εἰ χίϊ. 29; 
Βα. νἱ. 

Ῥξλαβον γυναῖκες ὃ ἐξ ἀνα- ε ἦδαις. νι. 
21, εἴ χν, 
15:1 ϑδω. 

1, εἰς.; 2 

ς ]ες. χχ. 8. 

3μαχαιρης ΜΑΙ"; μαχαιρας (πιοτο οΙ 488]. 8}} ἰπ ὈΞΕΚΙ,Ρ. 

3 γυναῖκας ἰη δ Α) 5. 

γον στόματαμαχαί(ρη «ς; “ εεολρεὰ 
τῆς εἄρε ἐ {πε ἐνοιᾶ " οΓ ψῃϊο ἢ πεσε 
ὍΤΕ ΤἼΔΠΥ ἰπϑίδησεβ τεοοσάεα, ἃ5 1 ϑ4π). 
ΧΥΪΠ ΣΙΡῸᾧῸῚ Κίηρβ χῖχ. 2; 1 Μᾶδς. 1Ϊ. 28. 
ἐδυναμώθησαν ἀπὸ ἀσθενείας 
“0 “ουϊ οὗ ννεᾶκπεββ Ὀεσᾶπὶς βίσοηρ, 
ναχοὰ ταὶ ὮΙ ἰῃ Ὀαις, τουϊοά ἐς ἀτηχίεβ 
οὗ αἰΐεηβ," βανίηρ ἴῃ νίενν, ροβϑβίῖγ, τῇς 
ἀεϊίνεταπος τσεοογάθά ἴθ ]υάρεβ ἱν. ὈῪ 
Ῥεδογαῖ, πεσε παρεμβολή (νετ. τό, εἰς.) 
ἰδ ἀϑεά οὗ [ῃς ἄγτην. Ἐείεσγθεποα ΠΊΔΥ 8180 
Ὀε πιδάς, 45 νοῦ ϑοάεῃ βυρβεβίβ, ἰο ἴῃς 
Μαροοδῦεθδη ἀεϊνεγαποοβ. [παρεμβολή, 
: Μδος. {ϊ. 3,15, 17, εἴς. ; οτρ. ἰΐ. 7.} 
Οπ βένεσδὶ οοσδβίοῃβ ἱπ [βγδ 61 8 Πίβίοσυ 
τδς τῆτες οἰδυβεβ γεζείνεά δϑυπάδηι 1|08- 
τδιίοη. 

νεῖ. 35. ἔλαβον γνναῖκες. . . . 
“Ὑγοιϊηξῃ τεοείνεά τπεὶς ἀεδὰ Ὁγ γεβυγγεο- 
Ὀοη," 28 ἰβ παιγδαίεὰ οἵ τς νίάον οὗ 
ϑαιερία, σ Κίηρβ χνὶϊ. 17-24, δηὰ ἴῃς 
Θυπαγηϊίε, 2 Κίηρβ ἰν. 34. ἄλλοι δὲ 
ἐτνμπανίσθησαν. - . “ Οἴδεῖδ ΝΕ 
Ῥεδίεῃ ἴο ἀεδιῖῃ". τύμπανον (8ς. τύπ- 
ἀνον ἔτοτ τύπ. βι ΠΕ} ἃ ἄγυπι, τυμπανίζω, 
[Ῥεδῖ. Ετοτι {με εχργεβϑίοη ἴῃ 2 Μδς. 
νῖ. 17, 28, ἐπὶ τὸ τύμπανον, ἴ πιῖρῃε ῬῈ 
βυρροδθοὰ {παὶ βοπὶῈ ἱπβίσγιυπηθηϊ τόσα 
ἐρλιους ἐπάδ ἈΡ νὸς ὑὸν ξυυρων πρῶ 

Ὧ8 8, οὗ "4 ψὮξεεϊ " 88 Ὀεΐῃ, 
τὴ Βαν (δὲ ἰ ᾿ν8 βυδδβιδηιδ!ν Η 
Ῥεδὅπρ ἴο ἀεδίῃ ἰβ ργονεά ὃν ννῇδι ἰ8 βαὶά 
οὗ ΕἸεδζας (2 Μδς. ἴϊ. 30), ν ταῖς 
πληγαῖς τελευτᾶν, εἶπε. ἼΠπδὶ ΕἸεΔΖΑΙ 
Δηᾶ {πε βενεῃ ὑγείβγεῃ (2 Μδς. νἱϊ].)} ἃγὲ 
δἰυἀεά το ἰ8 οὈνίουΒ, ἔος 1ὲ ννὰβ8 οῃαγδοῖοεσ- 
ἰβεὶς οὗ ἴπεπὶ ἐπὶ πεν ἀϊεὰ οὐ προσ- 
δεξάμενοι τὴν ἀπολύτρωσιν, 
ποῖ δοοερίίης ἴδε οὔειεά ἀεϊἑνεταηςε. 
ΕἸεδΖδσ ννὰβ8 βῆοντι ἃ ΨΆΥ Ὁ ψῃϊο ἢ μὲ 
οουἹὰ εβοᾶρε ἀεδίῃ (2 Μᾶς. νὶ. 21), δῃηὰ 
ἴῆε δενδὴ ὑγείγεη 480 νγεσα ἢγβὶ ἰῃίεγο 

τοχαϊεά δπὰ νψουἹὰ ἴανε εβοαρεά ἀξαῖῃ 
δαά {πεν ομοβεη τὸ εδὲ ρο!]υϊεὰ (οοά. 
ὙΠΕΥ επάυτεά πηατίγτάοπι, ποῖ δοσερῦηρ 
τδε. ἐβοᾶρε ἴπδὶ ννᾶβ ἴδ]ς, ἵνα κρείτ- 
τονος ἀναστάσεως τύχωσιν, “τὶ πε 
ταῖρῃι οδιδίη ἃ δεῖϊίεσ τεβυγγεούοη," “ αηῖο 
δἴογη8] [{{π---' θεϊτετ᾽ τπδπ ἴδδὲ δροίεη οὗ 
ἰπ τῆς θερίπηίηρς οὗ ἴῃς νεῖβε, ἴο ἃ [{{π 
τῆδι ἀραὶπ ἐράεά» (αν! άβοη, ΚΝ εἰβ8, νοῦ 
ϑοάεπ). Ηον ΠΥ ἴδε τεβυγγεοϊίομ ννὰ8 
ἴῃ νίενν οὗ τε βδενεη Ὀζεϊδσεη ἰδ βῃονῃ ἴῃ 
ἴδε βαγὶπρ οὗ ἴδε βεοοπᾶ: “τε Κίηρ οὗ 
με νοῦ] 8841] ταῖβε υ8 εἰς αἰώνιον ἄνα- 
βίωσιν ζωῆς; οἵ τὰς {πιτὰ 80 ἢ επ Πῖ8 
δαπάβ ννετε ουΐ οδ΄ ἀεοϊαγεά τπδὶ πε ψουϊά 
τεοεῖνς ἴπεπὶ ἀραίη ἰοῦ αοά; οὗ ἴπε 
ουτίῃ, ψποὸ ἰπ ἀγίῃρ βαϊά, “1 ἰβ ξοοά, 
Ὁ Πεη Ρὰϊ το ἀεδίῃ Ὁγ πιεη, ἴο ἰοοῖς ἴοσ 
Βορε οτῃ ἀοὰ ἴο θὲ ταἰβοά ὑρ δραΐπ ὉῪ 
Ηϊηι;" δπά ἴῃε γουηρεξὶ βαϊὰ οὐ ἔδεπὶ 1], 
“ἢεγ τὲ ἀεδὰ ὑπάες αοά᾽ δ οονεπδηὶ οὗ 
ενετδϑιίηρ 1". 

γε. 36. ἕτεροι δὲ . . . ἱπποάυοίηρ ἃ 
ἀἀβετεης οἶΔ88 οἵ νἱοϊοτίεβ δοῃίενθά Ὁ 
ταῖτα, Δ Πουρῇ ἐμπαιγμῶν καὶ μαστίγων, 
“ τηροοϊκίηρβ δπὰ βοουγρίηρδ᾽ Ψψεζεὲ εη- 
ἀυτεὰᾶ Ὀν ἴΒς τηατίντα υξο μᾶνε ἦαδὲ Ὀδεπ 
πηεπιίοηςά (2 Μᾶς. νἱϊ. 7 ἀπά νὶϊ. 1). 
πεῖραν ἔλαβον, βεε νεῖ. 290Φ. ἔτι δὲ 
δεσμῶν. .. “γεᾶ, πιοεονεῖς οὗ Ὀοηάβ 
πὰ ργίβοη" ; 88 ἴξ:ς ὄἼχδῃρίεβ πῃ ΒΙεεἰς 
ΡῬτονε, ἔτι δὲ 8 φοτητΊΟΠΎ υϑεὰ 0 ἐχργεβ8 
ἃ οἰϊπιαχ (ο7. Τύυκα χὶν. 26) ; πὰ βιιοῇ ἱσπ- 
Ῥηϑθοππχεηΐ 48 ννδ8 ἰηῆϊοιοά, 6.6.» οη [ἐγ6- 
τα ἢ (χχχν. 9) ννᾺ8 σεσίδί]υ ἐνθῃ ποτα 
ἴο Ὀς ἀτεδλάεδ τμδπ βοουγρίηγ. ἐλιθ- 
άσθησαν, “πε Ψψεῖε βιοηβά," 88 
Ψ ΔΒ Ζεοδαγίδῃ, βοὴ οὗ ̓ οποίδάδ, 2 Οἤγοη. 
χχῖν. 20 ([υυκε χί. 561). ὙΠΕΓΕ νν48 4150 ἃ 
τταάϊοα ἰπδὲ [ετεηίαῃ ννὰ8 βίοηεά δἱ 
Ῥάρδης 'ἱπ Ερυρι. ἐπρίσθησαν, “πεν 
Μεῖς βαινῃ ἀβιηᾶεγ,᾽" ἃ Ἵγυεὶ ἀδατῃ βοπιε- 



364 ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΧΙ. 

ἀτ εριχχὶ. μῶν καὶ φυλακῆς 37. “ ἐλιθάσθησαν, ἐπρίσθησαν, ἐπειράσθησαν, 
13:2Εεκᾷ. 
ἐϑιμάις ἐν φόνῳ μαχαίρας ἀπέθανον περιῆλθον ἐν μηλωταῖς, ἐν αἰγείοις 

ἽΠς ϑέρμασιν, ὁστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι - 38. ὧν οὐκ ἦν 
ἄξιος ὁ κόσμος : ἐν ἐρημίαις πλανώμενοι καὶ ὄρεσι καὶ σπηλαίοις 

4 νεῖ. 2. καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς. 30. " αὶ οὗτοι πάντες μαρτυρηθέντες διὰ 

τῆς πίστεως, οὐκ ἐκομίσαντο τὴν ἐπαγγελίαν, 40. τοῦ Θεοῦ περὶ 

ἡμῶν κρεῖττόν τι προβλεψαμένου, ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν τελειωθῶσι. 

ΤΤΚΕ, ἴῃ ΑΠΕΕΚ ἀ, ε, ἔ, νᾷ., Οορί., Ατπι. [π οἵδε Μ55. πε ογάεσ ναγίεβ. “Ῥοβ- 
βἰὈἷγ ἐπε σαν ἰ8 ΟΠἷΥ 8 τεἀυρὶιςατίοη οὗ ἐπρίσθησαν. .. δυῖ ἰξ πᾶν ἢ δὶ 
Ιεδβὲ διαὶ ργοδδθὶ ἐν ὃς ἃ ρῥγίπηϊεῖνε σοττυρείοη οἵ ϑοτης οἵδε ννοτά "᾿ (Ηοτ). 

εἰπλε8 ἱπθίςιοὰ οη ρτίβοπεγβ οὗ ννᾶσ (2 ϑδπι. 
χὶϊ, 31; Απιοβὶ. 3, ἔπριζον πρίοσι σιδη- 
φοῖω), ὙΤῇς τεΐεγεπος ἰδ ργοῦαϊν ἴὸ 
δα ἢ ΠΟ δοοοσάϊηρ ἴοὸ ἴῃε Αςεεησίο 1ς. 

(.. 9, ν. 1) ννᾶ8 βᾶννῃ δδυπάεγ Ὁ Μδη- 
δδβεῦ ἢ ἃ ψοοάεη βαν. Οὐ. 1υβάη, 
Τῆγῤλο, τ2ο, (πρίονι ξνλίνῳ ἐπρίσατε) 
δηὰ Ομδιίεβ' Α ςοεηςίοη οὕ ]σαίαλ. ὙΝΒίη. 
Οὐ ΟἾὮ πλεήογυ βοιης οὗ τῆς [ΟἸ]οννεῖβ οὗ 
τῃε Βᾶδ βυβετεά ἴῃς βαπιε ἀεδαίῃ. ἐπει- 

ν, “Ψεῖς [τεπιριεὰ ". ΑἸίοτά 
84γ8, "1 ἀο ποῖ βες ἢονν ΔΥ ἀρργορτγίαιε 
τασδηίπρ ολη ὃς ρίνεη ἴο ἴῃς τηεῖς εηδυγ- 
ἱπᾷ οὗ ἰετιριδιίοη, ̓ Ῥιβοτά 88 ἰξ ἰδ Ὀεῖννεςη 
Ῥεῖηρ βανῃ δϑυπάει δηὰ ἁγίηρς ὃν ἴδε 
βινοσά". Ης νουϊὰ τπετείογς εἰπε οταῖς 
τῆε ννογτὰ 28 ἃ ρίοββ ου ἐπρίσθησαν οτ 
ϑυδπίίτυϊς ἐπ᾿ αν. Τῆδι ἰδ ἃ [επηρί- 
ἱπρ τελάϊηρ Ὀεςᾶυϑε ποῖ Ομ ΨΆ8 οης οὗ 
ἴδε βενεῃ ὑγοίμετ (2 Μδς. νὶ. νἱΐ. 5) ἐπ εὰ, 
δυῖ ἴποθς ννὯο βουρῆϊ τὸ Κεερ ἴῃς ϑαῦρατῃ 
ἴῃ ἃ οἂνε (2 Μδς. νί. 11) σνεσε 41} θυγηεὰ 
τορεῖμεγ ογάεγ οὗ ῬμΠρ, Απιοομυδ᾽ 
ξονεῖποῦ ἴῃ Ϊ]εγυβαίεπ. Αἱ ἴπε βᾶπιε 
εἴγης, ἴῃς τεδάϊηρ, “"ννεζς τετηριεά " ρίνεβ 
αϑις ἃ ξοοὰ βεη86, ἴογ ςετιδίπγ ἴῃς πιοϑὲ 

πάϊβῃ εἰεπιεηῖ τη ἴδε ἰοτίατε οὗ [δε 
Βενεη Ὀγοίμεβ ννὰβ ἴῃς ργεββυγε ρυΐ θα 
ες ἱπάϊνί νι !}}} το τεοδπηὶ. ἐν φόνῳ 
μαχαίρης ἀπέθανον, “ἀϊεὰά Ὀγ δινοτά- 
βἰδυρῆτοτ," ἕογ ἐν φ. μαχ. βεε Εχοά. χνὶϊ. 
13; Νυπι. χχὶ. 24, εἰς. ; ἀπά ἴοσ ἀπεθ. ἐν 
8εὲε εσ. χί. 22. χχί. 9θ.« Εχδιιρίεβ οὗ (Πΐ8 
ἀεδῖὴ δρουπάεά ἴῃ τε Μαδοοδῦθεδη ρετγίοά. 
περιῆλθον ἐν μηλωταῖς, “{ΠῈῪ 
νδηάετεὰ ἀρουΐ ἰπ βῃεερβκίηβ," (48 ἴῃς 
ταληῖςε οὗ ΕἸ Π]4 ἢ ἰ8 οαΠεά ἴῃ 2 Κίῃρϑ ἰΐ. 8, 
ἔλαβεν ᾿Ἡλιοὺ τὴν μηλωτὴν αὐτοῦ), οΓ 
ἔνε “ἰπ ροδίβκίηβ,᾽" ἃ 81}}} τουρῃεῖ 
τοδίεσίδι. 18 ἄγεβδ ἔπε οσε ποῖ 88 ἃ 
Ρτοίεββίοῃδι υπηϊίογηι, θα Ῥεοαυδβε “' ἀεδβιὶ- 
ταῖς," ὑστερούμενοι 885 ἰπ [κα χν. 
14. ἤρξατο ὑστερεῖσθαι, ΡΠ]. ἱν. 12 καὶ 
περισσεύειν καὶ ὑστερεῖσθαι, ““ πατά- 
Ρτεββεὰ," θλιβόμενοι, 885 ἰῃ 2 (οτ. 
ἵν. 8 θλιβόμενοι ἀλλ᾽ οὐ στενοχωρούμενοι, 
κακουχούμενοι, ““ πιδ᾽ ττελιεά," 566 νεῖ. 

25. ὧν οὐκ ἄξιος ὁ » “οὗ 
ΨνΒοτα ἴδε τνοτ] ἃ ννᾶβ ποῖ ὑνογῖαγ ". “ΤΒς 
νοοῖ ὰ ἄγονε ἴπεπὶ ουἱ, δίηκίηρ τπεπὶ υπ- 
ΨΟΓΏΥ ἴο ἴἵνε ἰῃ ἴτ, ες ἰπ πῃ ἴἴ νὰ 5 
ἀπ ΟΓὮΥ ἴὸ μάνα ἔδεπὶ ᾿ἰνὶπρ ἰπ τ᾽ 
(Ὀανίάβου). ναυρμβδῃ δριγ σοιαραγεβ 
Αςίδ χχίΐὶ. 22β.:.Ό. Αδὲεσ τῖ8 μαγεηιμεῦοδὶ 
τεπιλεῖς ἰἢε ἀεδοτίριίοπ ἰ8 οἱοϑθὰ 
δηοίμπες ρατγιιοϊρίδὶ οἴδυδε, ἐπὶ ἐρη- 
μίαις πλανώμενοι... .. “ψαπάετ- 
ἴῃ ονεῖ ἀεβεγίβ ἀηὰ τηουπίλίπβ, ἀπά ἰῃ 
οᾶνεδ δῃὰ ἰπῃ τῆς ΠοΪεβ οὗ ἰἢς εδγίὰ," νετί- 
Βεά χ Κίῃρβ χνίϊ!. 4; 2 Μᾶος. ν. 27 ψδεγε 
" ἰβ ἡετῶῖτῃ τος χὰ πιης δέον 
γαχωρήσας ε ν Ἃ 

τρόπον ἐν τοῖς ὄρεσι "δὶ ΟΓ. αἴδο 
2 Μᾶδς. χ. 6, ἐν τοῖς ὄρεσι καὶ ἐν τοῖς σπη- 
λαίοις θηρίων τρόπον ἦσαν νεμόμενοι. 
ἴῃ ἴδε Αδεσησίο 1ςαΐαε, ἰϊ. 7, 12, ἰβαίδῃ 
δῃὰ ΠἰΒ ςοπῃραῃίοῃϑ ᾶτε βαϊὰ ἴο βανε βρεηΐϊ 
ὍνΟ γεᾶγβ ἃπιοηρ ἴα πιουπίδίῃβ πακοά 
πὰ ελτίηξ ΟὨἱΥ πεεῦαρε. 

νεῖ. 39. καὶ οὗτοιπάντες, “" Απὰ 
ἴῃεβε 411," τῆλε ἰβ, ἴῆοβε σνῆο βανε ὕξεη 
πατηεὰ ἴῃ τηϊ8 σμδρίεγ, “ διτπουρῃ ἴμεν 
διδὰ υνἱῖπεββ Ὀογπε ἴο ἔδεπὶ τὨγουρ δεῖς 
ΚΑῖτ ἢ." 48 δᾶβ ὕδεη τεοογάεά (νεσ. 2-38), 
“ ἀϊά ποῖ γεζεινε ἴδε ργοπγῖβε," τῃδὲ ἰδ, 28 
αἰγελὰν βαἰὰ ἱπ νόσ. 13, ἴἤεν οπΐγ ἔογεβανν 
τῆδι ἴὶ νουἹά Ὀς ΔΙΠ]εἀ δπὰ ἀϊεά ἱπ ἴμαὶ 
ἕλῃ. Βυιϊ τΠϊβ ἑαίίυτε ἴο οδιαὶπ ἴδε διϊ- 
ΒΙπιεηῖ οὗ ἴπ6 Ῥγοῃῖβε νγᾶβ ποῖ ἀπε ἴο ΔΩῪ 
δἰδοκηεβδβ οἡ ἴδε ρατὶ οἵ Οοά πο ἴο ΔῪ 
ἀείεος ἰπ τπεὶγ (Δ 1; ἔπετε 88 4 ροοὰ 
τεᾶβϑοῃ ἴος ἰἰ, δηὰ ἰτῃδλιὶ τεάβϑοῦ ννᾶβ ἰῃδι 
“(σὰ Βδὰ ἴῃ νίενν βοπὶς θεῖϊϊες {πὶπρ ἔος 
8, ἴδ ψίπουϊ υ8 {πε δπουϊά ποῖ ὃς 
Ρετγίεοιεά". Τῆς κρεῖττόν τι ἰ8 (πλῖ 
ψ δὶς ἢ τηῖ8. Ερίβεϊες μδ8 πιδάς ἰξ [18 Ὀυδὶ- 
Πεβ8 ἴο εχρουπά, τῇς ρεγίδοϊϊπρ (τελει- 
ωθῶσιν) οἵ δοάβροορίε 11} ςοπηπλυηίοι, 
ἢ Ηἰπὶ τηεάϊαιεὰ Ὁγ τῆς ρετγέεοϊ τενεῖδ- 
εἴοη (ἰ. ᾿ οὗ τε ϑοῃ δηὰά Ηἰβ ρεσγίεοϊ 
ςονεηδηῖ (νιϊϊ. 7-13), πὰ ΗΒ δεῖζεσ βαςγὶ- 
ἤσε (ἰχ. 23). Απὰ δε ρεγίεοτίηρ οἵ (δε 

Ρἷε οἵ ἀοά υπᾶες ἴδε Ο.Τ. ἰ8 βαϊὰ τὸ 
[δνε Ὀεεη ἱπιροβϑίδίς, ποῖ δ8 πῆρ μάνα 
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ΧΙ]. σ᾿ "ΤΟΙΓΑΡΟΥΝ καὶ ἡμεῖς τοσοῦτον ἔχοντες περικείμενον κα. 36: 
ἡμῖν νέφος μαρτύρων, ὄγκον ἀποθέμενοι πάντα καὶ τὴν εὐπερίστατον 4..εἰ χἰ!. 

γᾶ: 
- ἐἰχ. 

(ος. νἱΐ. τ; ΕρΡΏ. ἱν. 42; ῬΒΙ]. 111. 13, 14; (Οἱ. ἰϊϊ. 8; τ Ῥεῖος ἱϊ. σἉ Εν, 4. 

Ὀεεη “φρατὶ ἴοι ἴῃς 50η,᾿" δυῖ 
χωρὶς ἡμῶν, Ὀεσαιιδα ἴδε τί τεσ 848 ἰπ 
νῖενν με Πιβίοσυ οὗ ἴτε Οδυχοῦ, ἴ[Π6 τεϊδ- 
τίοῃ οὗ τε ρεορίε οὗ αοά ἰπ ἔοσπιες {ἰπλε8 
το δε βᾶπὶς ρεορίε ἰπ Μεβδβίδηίς {π|ε8. 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΙ].---Ν ες. σ. Τοιγαροῦν 
καὶ ἡμεῖς. . . . “ Ὑνβετείοτε, 48 νε ἢᾶνε 
80 ρτεδῖ 8 οἱουὰ οὗ νἱίπεββεβ Ἑποοῃρδβ- 
δὶπρ 8, ἰεῖ τ8 {Πκεννῖϑε ἰδ δβίἀε ὄἼνεσυ 
εἐπουμργαπος δηὰ βίῃ ἴδδι οἰΐπρβ 80 οἱοβα 
δηὰ τὰπ ἢ ἐπάυταπος ἴῃς τος ἴπδὶ ἰ8 
βεῖ Ὀείογε υ8, Ἰοοκίπρ ἴο ἴδε ἰεδάεγ δῃά 
Ρεγεοϊες οὗ ἔδιδ, Ἄἐνεὴ |}εϑ8, ψῇο ἴοσ 
ἴδε ἸΟῪ βεὶ Ῥείογτε δἰπὶ επάδυγεά ἃ Ἵσοβδ 
ἀεερίδιηρ ββάζης πὰ [λβ βαὶ ἄονῃ δἵ ἴῃς 
τίρῃε μβαπὰ οὗ ἴδε ἴἄσγοπε οὗ αοά." τοι- 
γαροῦν, “᾿ν)θβετείοτε {πεπ᾿" πιογε ἔοσγηδὶ 
Δπὰ επιρβδιῖς τμδη ἔπε υδ02], διὰ τοῦτο, 
διὸ, ὅθεν, οὖν. καὶ ἡμεῖς, νε ἴπ οὺγ 
ἴσστη, νὰ 8ἃ5. ΜῈ] 28 ἴδεν, δπὰ ἢ τῆς 
αἀάεὰ δάἀναπίαρε οἵ Βανίπρ 80 στηδῃυ 
τεβεσηοηίεβ ἴο ἴξε βοοά τεβιυ]8 οἵὗἩ δίῃ. 
γέφος υδεὰ πεαυεηιγ ἴῃ Ἡοστηες δηὰ εἰβε- 
ὙΏΟΓΟ, 48 “ πυ δε" ἴῃ ᾿υδιίη δηὰ “ οἱουά" 
ἴῃ Επρ 88 ἴὸ βυρρεδβὶ ἃ νϑβὶ τὐεουνῳῶ 

ἀρτύρων, “ νἠηεΒ868," ῬΕΓΒΟΠΒ ΝΟ 
πεῖς ἈΕπορὸ Βανε ἐεδιϊῃοὰ τὸ ἴῇε ψοπῇ οὗ 
ἴα. ὙΤΠε οἱουά οἵὗἠ ν͵ἱΐπεββεβ ἂσε ἴῇοβα 
παιηςὰ δπὰ βυρρεβίεὰ πῃ οὮλΔρΡ. χὶ. ; Ρεσ- 
8Β0οὴ8 Ψῃοβε ᾿ίνεβ ψ]τπεββεά τὸ ἴθ νοσκ 
δηὰ τὐυπρῇ οὗ (δία, ἀπά ννῆοβε ἴδ ἢ 
ΨΆΒ νἱϊπεββεά ἴοὸ ὃν ϑοείριυγε, ο΄ χί. 2, 
4. 5. Τῆῖδ οἱουά ἴδ περικείμενον, Ὀε- 
οᾶυδβο, ἃ8 ἴῃς ντίιος δ48 ͵υ8ὲ Βηονῃ, ἰοοῖς 
ΨνΠετε ΤΠΕΥ Ὑ11 ἱπίο ἐπεὶγ Ὠἰβίοσυ δὶδ 
Ηεῦγεν τεδάεσβ 8δεὲεὲ βυοῃβ δχδηρίεβ οὗ 
τα. 1 ἰβ ἱπῃροββί]ε ἴο ἴδκε μέρτνρες 
858 εαυϊναϊεπι ἴο θεαταί. 1 τῃε ἰάεα οὗ 
“ βρεοίδῖου " ἰβ ργεβεηΐῖ δ 8]1], νι ἢ ἰ5 
ΝΕ ἀουδιίίαϊ, ες 18. ΟπἱῪ ἱπιγοάυςεά ὈῪ 
186 ννογάβ τρέχωμεν . . -. ἀγῶνα. Τῆς 
ἰᾶάεα ἴβ ἤοὶ ταὶ πεν ἅτε τυπηΐης ἴῃ 
Ῥίεβεηος οὗ βρεοίδίοιβ δηὰ πηυδὲ τΠεγε- 
ἴοσε τῦηο ψε]]; δυῖ τπᾶϊ τρεὶσ ρεορ] ς᾽ 8 
Ὠἰβίοσυν Ῥεὶπρ δΠΠεὰ ἢ ἐχαπιρὶεβ οὗ 
τας -εηδυτίηρ Ὀυΐ τἰσπιρδδηῖ ἐδ τ, {ΠῈῪ 
Α͵8ο πιυδὶ ἄρρζονε Πεῖσ ἜΡΚΝΣ ὉΥ βῇον- 
ἴπᾳ ἃ {κε ρεγβίβιεηςς οἵ δῇ. ὄγκον 
ἀποθέμενοι πάντα, ὄγκος, 8 τηᾶ88 
οὐ ψεῖρῃς οὐ Ὀυτάεη (- φόρτου), δεηςα 
ἃ β5νεῖ Πρ οσ βιιρεγῆυουδ Πεβῇ [ς΄ εδ- 
ῬεοίαΠγ Τνοηρίπιυ, ἰἱϊ, 9, κακοὶ δὲ ὄγκοι 
καὶ ἐπὶ σωμάτων καὶ λόγων. πὰ ἔτοπὶ 
Ηἱρροοσγαῖεβ ἱπ ὉΝ εἰβιείη, καὶ γὰρ δρόμοι 
ταχεῖς, καὶ γυμνάσια τοιαῦτα, σαρκῶν 
ὄγκον καθαίρει.} ΤὮς Δ]]υδίοπ τπετεΐοτε 

᾽8 ἴο ἴῃς ἰταϊπίπρ ργερδαγδίοσυ ἴὸ ἃ γᾶςς 
Ὀν ΨὨϊοἢ ἂπ ἐπουτηθεγίηρ βυρεγῆυϊν οὗ 
βεβ ἴ8 τεάυοεᾶ. Τῆς ΟἾτίβιίδη τυππες 
τουδὶ τ ἃ Π᾽πηβε ἢ ἐνεη οὗ ἱπποςεηὶ (πίη ρβ. 
ψὩΙΟΒ τηῖρῆς τεϊασά πίπι. Απά 41] {πὶ 
ἄοεβ ποῖ Βεῖρ, πἰπάεβ. [{ 18 ὉῪ τυππίπρ 
δς Ιεᾶγῃβ ψῆδαὶ ἴμεβε τδίηρθ ἅζε. 80 
Ἰοπξ 88 ἢς βίδηδβ ῃς ἀοεβ ποῖ ἔεεὶϊ δαὶ 
πεν ἃζὲ Ὀυτάεπβοπης δηδ παιηρετγίηρ. 
καὶ τὴν εὐπερίστατον ἅμαρ- 
τίαν. ΟΥΓἩ «ιδς ἀϊβῆουϊε νοτά εὐπερ. 
ΟὨγυβοβίοπ) ρῖνεβ ἵννο ἱπίεγργείδιϊοῃβ; 
“ΝΠ ἢ 18 ΘΑ 5} ἀνοϊάἀεᾶ," δηὰ “" νὨϊοἢ 
ΘΑΒΙΪΥ εἐποοιηραββαβ οἵ βυιγουπὰβ ὰ8᾽".. 
ἴῃ τῆε βεῆβε οἵ “νοϊἀ " ἴπε νεγῦ περι- 

Οὐουχβ ἴῃ 2 Τίπ,. ἱΪ. τ6 δαπὰ Τίς. 
1. 9, δὰ ἰξ 18 βοδγοεῖν Ἵγθάϊδ᾽ς παῖ ἴῃ 
ἴῃε ῥγεβεηῖ οοηίεχὶ βυςἢ δὴ ερί πεῖ οουἹὰ 
δε Δρρίεά ἴο βὶηῆ. Ὑῇε βεοοηὰ ἱπίεγργε- 
ἰδιΐοη Π45 θδδη σεηςγδαῖν δοςερίςά [“οἰτ- 
οὐπηδίδῃ!8 Π08 ρεοσβίαπ) "ἢ ΝᾺ ); “φαΐ 
ποὺβ εηνεΐορρε δὶ δἰβέτηεπι "; “ ἀΐε 
ϑὅηάε, ἀΐε ἱπηπηεσ σὰς Ἡδηά ἰδὲ" (Νν εἰΣ- 
βέοκε)). ΤὨΐβ πηεδηΐηρ 8118 τῆς οοη- 
ἴεχὲ δπά τῆς δοιίοη επ)οϊπεὰ ἴῃ ἀπο- 
θέμενοι, δυργρεδείηρ, 85 ἴ ἄοεδβ, ἴῃς {Γ41}- 
ἱπρ ψαττηεηῖ [παῖ δπουτηθαῦβ ἴπΠ6 συπηαγ. 
Τῆς δγιῖςϊε τὴν ἀοεβ ποῖ ροϊπὶ ἴο βοπὶα 
Ρϑιιουϊαῦ δἰη, δας το τὩδὲ ψῃς ἢ οἤδτ- 
δοίογίβεβ 411] βίῃ, ἴδ 6 τοπδςῖ Ὑ ἢ νν ΠΙοἢ 
ἴξ Οἵηρβ ο ἃ πιδῆ. νε πυρῆς βυρροβε 
ποι ἴῃς νογὰ {8617 ἰπδι 1 αυδεὰ ἰο 5ἷπ 
ὯΒ Δ ΘΠΕΟΠῚΥ ἐποοπηραβδίηρ ἔγοπὶ ννε]]- 
οδόϑεῃ ροϊπίβ οἵ νδπίδρε, δυϊ 118 ἀοεβ 
ἴοι δῖ τῆς ᾿ οἱ ἴδε τος ποῦ ἴδε 
“ποθέμενοι. τυ, ἀφ Αδείϊη., βαγ8 
ἘΠ δὲ καὶ ἀῶ ἐπὶ τὸ στάδιον 

αβαίνωμεν ἐπὶ τὰ τῆς ψυχῆς Ὀλύμπια 
ἀγωνισόμενοι. “ᾧ οσυγβοτεβ νοϑεϊπιεηῖδ 
ποη 8οἷαπὶ δδ᾽ϊοίαπι, πυάδίΐᾳυς οὐττυηῖ, 
νοπιτὰ εἰἴίδτη οὔ τὶ8 Ἔχογοϊ δι οηίθυ8, Ὡς 
φοσρὺβ πἰπιὶβ ΟὈεβπΊὶ εἰ ἱπερίυπι τγαά- 
ἄδίυτ, οἴδοίυπι: ἰἴὰ οἴ νοϑ οπγηηΐδ ἱἰπι- 
Ῥεάϊτηεηῖα ἴῃ βιυάϊο νἰτίαεῖ8, εἴ ἰαγάϊδῖοθτΣ 
νεβίσδαπι Ἵγεῦτὶβ πιοάϊεδιοπίθαβ νἱποίτε "ἢ 
(ννειβιεϊη).] δι᾽ ὑπομονῆς, αἴτει ἴδε περᾶ- 
ἔνε Ρῥτγεραγδίίοη οοπιεβ ἴῃς ροϑβίτἷνε ἄε- 

ἴοτ ἐπάυγδηςε, οὗ, χ.36. τρέχωμεν 
. “. ἀγῶνα, 48 ἰη Ἡετοά. νἱϊ!. Σο2, πολ- 
λοὺς ἀγῶνας δραμέονται οἱ Ἕλληνες. 
προκείμενον, [πεηυεηὶ ἢ ἀγών, 
88 ἴῃ Ατὐτδη᾿β Εῤίοξ. 1]. 25, οὗ γὰρ ὑπὲρ 
πάλης καὶ παγκρατίον ὁ ἀγὼν πρόκειται.. 
(Οὗ. Ονεξίες Ὁ Ευπρο 845, Δηὰ Ιρπαῖίυ5 
τὸ Εῤᾷ., ο. 17. τοῦ προκειμένον ζῆν.] 
δρροϊπίςά, ἱγίηρ Ὀεΐογε 8 48 οὖσ ἀεβιϊηεὼ 
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δ. 3,13, εἰ ἁμαρτίαν, δι᾽ ὑπομονῆς τρέχωμεν τὸν προκείμενον ἡμῖν ἀγῶνα 2. 
1. 10, 6. 
νἱϊ τ; " ἀφορῶντες εἰς τὸν τῆς πίστεως ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν Ἰησοῦν, ὃς 
ΕῚ ἘΝ ἀντὶ τῆς προκειμένης αὐτῷ χαρᾶς, ὑπέμεινε σταυρὸν, αἰσχύνης κατα- 

. ἜΡΉΡΣ φρονήσας, ἐν δεξιᾷ τε τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ ἐκάθισεν: 45. ἀναλογί- 
ἧ; ΡΞ σασθϑε γὰρ τὸν τοιαύτην ὑπομεμενηκότα ὑπὸ τῶν ἀμαρτωλῶν εἰς 

Σ ἘΘιοε " αὐτὸν 3 ἀντιλογίαν, ἵνα μὴ κάμητε ταῖς ψυχαῖς ὁμῶν ἐκλυόμενοι. 
φα οοεναες τς ὁΟὔπω μέχρις αἵματος ἀντικατέστητε πρὸς τὴν ἁμαρτίαν 

1 κεκαθικεν ἰη ΦΑΌΕΚΙῚΡ., 
3 εἰς εαντον ΑΡ Νυϊξ.; εἰς εαντους ἢ Ὁ ἘΠ". [“Τοοΐκθ κε ἐς σοποεῖς ννὨϊοΒ βοῦς 

τελάες ψγοῖς ὕροη Ὠἰ5 πηαγρίη ᾽᾿ (Ὀ αν ἀβοη).] 

ετία!. ὙΠῖβ Ἰεῖ ὰ5 τὰη, ποῖ νναϊξίηρ ἴογ ἃ 
Ρἰεαβαηΐῖες, εαβίες οουγβα, δυϊ δοσεριίπρ 
τδδιὶ ψὨΐοἢ ἰβ ἀρροϊπιοὰ δπὰ γεοορηϊθίπρ 
τῆς ἀϊθῆςυ!εἶεβ 48 οοηϑιίτυεηι ρατὶβ οὗ ἴῃς 
τᾶςε. ϑυςςεββ ἀερεπάβ οἡ ἴῃς οοηάδιεοι 
διιλοῆεά ἀφορῶντες . . . Ἰησοῦν, 
Βχίπρ οὖζ γραζε οὐ Ηἱΐπὶ ννῆο 5βεῖβ υ8 ἴῃ6 
εχδιηρίς (ἀρχηγὸν) οὗἉ ἐλ, ἀπὰ Ἔχμ 18 
ἐξ ἴῃ 118 ρεκτε στη (τελειωτή4), »γ80 
Ἰελάβ υβ ἰη ἐλϊτἢ δηὰ ἰπ ὑνῇοπὶ ἔδιτἢ ἤπάβ 
ἰϊ8 ρεγίεος επιροάϊπιεηι. ἀρχηγός ρῥτο- 

τἶγ πιεᾶηβ οης ἴο ψδοπὶ δηγιπὶηρ ον ε8 
1ἴ8 οτἱρίῃ (ογ. ἰ1. τοὺ, θὰς Βεῖε τ γαῖμα 
ἰπάϊςαϊεβ οπα γῆο ἰδκεβ ἴῆε ἰεδὰ οἵ βεῖβ 
ἴδε ἐχδιηρὶς ποδὶ ϑνοσίἢ ζο]οννίηρ. [6808 
ἰδ τι 6 ἀρχηγὸς τῆς πίστεως Ὀεσάυδε δε 
18. ἰτ8 ιωτής. [π Ηἰπὶ αἴοης ἀο νγὲ 
8ες δρβοϊυϊς ἀερεπάδηος οἡ Οοά, ἐπιρ]!οῖς 
ἐγαδῖ, ννδι ἰξ ἰ8, ναι ἰξ οοβῖβ, δηᾶ ναι 
ἰξ τεβυ 8 ἴθ. (επος ἴῃς Ὠυπηδη πᾶηλα 
Ἰησοῦν.) Οοπ Ηἰπι τδετείοσε ταυδὶ τῆς 
ξλτε Ὁε ἤχεά ἰἔ τῆς τυῶπασ ἰ8 ἴο επάυτς, 
ος ἰῇ Ηΐ ἴδε τεαβοηδοίοηςεββ, ἴδ ς 
δεδυΐῖγν, δπὰ ἴδε τεννδγὰ οὗ ἃ [ἰξπὸ οὗ (δ 
86 βεεῆ. Εδί(ῃ τηδηϊξεβιοά ἰϊβεῖ ἱπ 
7εβυβ, εβρεςίδι!ν ἰπ Ηἰβ ἐπάυταπος οὗ ἴῃς 
ςτοββ ἱπ ἐνίας οἵ ἐπ ἀνθὸ ἴῃ τῆς τς 
πᾷ )ου Ῥεγοπά. ὃς ἀντὶ τῆς προκε ς 
εἰτῷ χαρᾶς... . ἀντί πεῖε δι ἴῃ νεσ. 
16 ἀεποῖεβ ἴδε ρείςς ραϊά, ογ γεναγὰ 
οἴπετεά, “ἴῃ Τςοηπϑίδεγαίιου οὔ". Ὑδεῖε 
ΨΆΒ ἃ ἸΟῪ βεῖ θαίοτε [}6β}8, νυ ῃϊο ἢ πετνεὰ 
Ηἰΐπὶ τὸ επάυτε. ΤΆ]8 ον ννᾶβ ἴδπε βἰτείῃ, 
ἰῃ πε ρίδος οὔ δοπίενθά νίοϊοσυ πῃ 
ρονεσ, ποὶ ἃ βεϊββῃ ἴον, Ὀὰϊ τῇς οοη- 
βοίουδηα88 οὗ βαϊνδιίοη ψγουρῆι ἔογ πιδη, 
οἵ ρονγεσ ψοη ψὨϊοἢ ἢς σουϊᾶ υδς ἰῃ τπεῖτ 
ἰηϊετεβδίβ. ΤῊ 8 Ὦορε ΟΣ οοπβάεηϊ ἐχρεο- 
ταῖιίοῃ 30 δηϊπιδιςὰ Ἠΐπ ἰπδὶ Ης εἐπάδυτγεὰ 
τε υἱϊπιοϑῖ οὗἨ δυπιᾶπ βυβετίηρ ἂπά 
ββάπιε. Τῇε βΒδδπιε 8 πιεητίοηεά αἷσ- 
χύνης καταφρονήσας, δεολυε 
ΗΪ8 ἀεβρί βίην οὔ ἱὲ τηδη  εβίβϑ ἃ πιὶηὰ δχοά 
ου ἴδε Εἰοιν ταῖ ννᾶ8 ἴο ἰοϊΐον δηά 
ΒΠεὰ ἱτἢ ττ, 

νεσ. 3. ἀναλογίσασθεγὰρ. . .. Τῆς 
ἑεᾶϑοῃ ἴος ἥχίπρ (ἢς ρᾶζε οἡ Ϊεβι8 18 

ξίνεη. Τμαῖ γθάβοη Ὀεΐηρ Ἰουηὰ ἴῃ τῆς 
τοιαύτην. ΤῊΪΒ 8ο ρστεδῖ σοπιυτηεῖν ἀπά 
ορροβίτιοῃ επάυτεά ὃν [εδὺ8 πε Ἡςῦτενβ 
ἃτε ἴο οοπϑβίάει, “το Ὀτίηρ ἱπίο δἀπαίορυ, 
Ἐκ οὗ ὈΥ οοπηραγίηρ " νι ἐμεῖς οὐνῃ 
δηὰ 80 γεπεν πεῖς πορεία ἐπάυτγαηοε. 
τὸν ... ἀντιλογίαν, “ Ηἰπι ψῇο 
848 επάδυτγεά δἱ πε δδπάβ οὗ βίῃπεζβ βυςῇ 
ςοηϊγαάϊοιϊίοη ἀραίπϑι Ηἰϊπιεεϊ ." Τῆς 
ἀεβίγε ου ἴῃς ρᾶγὶ οὗ βενεγαὶ ἱπίθγργείογβ 
το Ρυϊ ἃ βίτοη χει πιεδηΐηρ ἱπίο ἀντιλογία 
-οΟ᾿ἀἰιπουρὴ φυϊε ἀπδυρροτίεά Ὀγ ἀδαρε--- 
τενϑαῖὶβ ἃ δε ϊϊηρς παῖ νοτῦ8] ἀρυβε οἵ 
οοηιγαάϊοιίοη ννῶ8 ἃ τῇυοἢ 658 δενετῖε 
ἐσῖαὶ τπδὴ βυσ ἢ δ8 ἃζε επυπγεσδίεἀ ἴῃ 
οἴδρ. χὶ. Βυῖϊ ποῖ οὐϊν ναθ ἰὲ (δΐ5 
ἀντιλογία ψῃϊο Ὀτουρμὶ ΟἸγῖβε τὸ τὲ 
οτοδβ ἃπὰ ἐοστηεά ἰδε αἰσχύνη οἴ ἰϊ, θυὶ 
ἰξ νῶβ ἴᾷς τερυάίαϊίΊοη οἱ Ηἰ8 οἰαὶπιβ 
τσουρῃουὶ Ηἰβ [16 ψὩϊσἢ ἐοτπιεὰ τῃς 
οδίεῖ εἰεπιεηῖ ἰπ Ηἰ8 {τῖα]. [τ νγᾶβ ῥσε- 
ἀϊοιεά (1μυκα ἰἰ. 34) τι Ης ψουϊά ὃς ἃ 
σημεῖον ἀντιλεγόμενον, [}] οἵ εδἰρηίῆς- 
δῆςα τηἰδἰπιεγργειῖςὰ, [}}} οἵ αοά τε)εςιεά. 
τ ννᾶβ ργεοίβεῖυς [Π]8 σεπεγαὶ τεὐεοϊίοη 
δηά οςοπίεπιρι ἴτοπὶ ὑν πιο τε Ηεῦτονβ 
ψεῖς τδεπηβεῖνεβ βυβεγίηρ. ὉΠΟῪ ΜΕΓα 
δηάδίΐήῆηρ πον παγὰ ἰξ ττᾶβ ἴο πιδϊπιδίπ ἃ 
εοιισαν ξαϊτῃ σοηιγαάςιεὰ Δηἃ βϑοογπθά 
ὈΥ Ρυδ]ῖο βεηείπιεπι. ΤὨϊηκ τπεπ, βᾶνς 
τὴϊ8 ψτίϊοτ, οἵ Ηἴηι νο Ὧ88 ἐπάυτοά δὲ 
τῆς δαπάβ οὗ βίππεγβ 80 πηιο ἢ τόσα ρδὶπ- 
11 οοπιγαάϊςιίοη “ ἀραίπϑὲ Ἠ πη86 Γ᾽". 
ἵναμὴ κάμητε. .. “δι γε “δχ 
ποῖ Ψψεαγυ, ἐλιπιϊηρς ἱἰπ γουγ 8ουΐ8᾽". 
ψνχαῖς πᾶν δε Τοπδίτυς εἰϊμο 
κάμητε οἵ ἢ ἐκλνόμενοι ; Ὀεϊζες τ τἢ 
τὰς ἰαξῖες. [ΡοϊΪγδίιβ, χχ. 4, 7, βϑρεδκίηφ 
οἵ τῇς ἀεπιοτγα ἰβαϊΐοη οὗ ἴε Βοεοιϊδῃβ 
βᾶγ8 [δὶ ρίνίπρ τμετηδεῖνεβ πρ ἴο εδείηρ 
δηά ἀτγίηκιίην, οὗ μόνον τοῖς σώμασιν 
ἐξελύθησαν ἀλλὰ καὶ ταῖς αἷς.) 
γε. 4. Οὔπω μέχρις αἵματος. 

“0. “Νοὲ γεῖ υπῖο Ὀοοᾶά δΒᾶνε γε τε- 
εβἰϑβιεὰ ἴῃ γουγ σοηϊεβέ ἢ βίῃ." Ὡρεὶ 
ΒΑΥΒ: “8 ουτθὰ νεηϊξ δά ρυρί]αιυπη ", 
οὐ Σ Οοσ. ἰχ. 24-27. Βυῖ τ 8 ἰ8 ἀουδείαϊ. 
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ἀνταγωνιζόμενοι, ς. “ καὶ ἐκλέλησθε τῆς παρακλήσεως, ἥτις ὁμῖν ἃ [δ σ. 17; 

ὡς υἱοῖς διαλέγεται - “Υἱέ μου, μὴ ὀλιγώρει παιδείας Κυρίου, μηδὲ 
ἐκλύου ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐλεγχόμενος. 6. ὃν γὰρ ἀγαπᾷ Κύριος παιδεύει ’ 

μαστιγοῖ δὲ πάντα υἱὸν ὃν παραδέχεται.᾿᾿ 

Σῖ, 12; 
Αρος. ἰϊΐ. 
19. 

η. Εἰ ̓  παιδείαν ὑπο- 

μένετε, ὡς υἱοῖς ὑμῖν προσφέρεται ὁ Θεός" τίς γάρ ἐστιν 

1 δι ἴῃ πιϊπυβου 8; εἰς ἰη ΦΑΌΚΕΡ, Νυΐϊς. 

έχρις αἵματος [ΤΠεορᾶ., ἄχρι θαν- 
ΧΙ σ΄. ΜᾺ χίϊ. χχ.] οἊ8 τπ|8 πιθᾶη, 
Υε δᾶνα ποῖ γεῖ Ὀεσοηιε ἃ πηλγῖγι οπυγοῦ, 
βυβετγίηρ ἀεαλῖῃ ἰπ ΟὨγίβι᾽ 8 οαυδε ; οἵ ἀοεδ 
1 τηεδη, Υε πᾶνε ποὶ γεῖ τεβίβιεἁ βίη ἱπ 
ἀελάϊν δαγηθϑὶ ὃ ΤᾺΣ ἰηϊεγργειαϊίοη ἰ5 
ἀειετηιίποά Ὁ ἴῃ Τοπηεοϊίοη. 6808 
επάυτεὰ τπε ἀντιλογία οὗ δίππετδ ἔνε ἴο 
δΙοοά, τ8ε ἀεαι οἵ ἴῃς οτοββ; ἴδε Ηε- 
δσενβ ὅδνε ποῖ γεῖ Ὀδεη οδ]εὰ 80 τὸ 
βυθοῦ ἰπ τπ εὶς Τοηῆϊςος, ἃ οσοηδίος τὶ οὮ 
ἜνΕΥ ἄδν βυπηπιοηβ ἔπαπ ἴο ἔγεβὰ γεβὶβι- 
δῆςε ἃραίπϑι τῆς βίη οἵ ἕδίϊυσε οἵ ἔδιτῃ 
δηά δροβίαβϑυ. “"" ϑίπ᾽ ἰβ ποῖ δεζα ρυῖ 
ἴοι βἰπηξίβ, ΠΟΙ ἰβ ἰξ δίῃ ἰπ {πεῖς ρεσζβα- 
ουΐοτβ ; [1 18 βίη ἰῃ τὨδιγβεῖνεβ, ἴῃς βίη οὗ 
υηδεϊϊεῖ, νΠϊς ἢ 18 ἢςτε τεραγάθά δ {πεῖς 
τας δηὐδροηίδβε, του οὗ οουγδς ἴῃς εχ- 
οαβ8εβ οὗ (δεὶγ ρεζϑεουῖοιβ γᾶνε ἰΐ ἰΐβ 
Ῥοννεῖ δραῖπβὲ ἴμεπι" (αν άβοη δηά 
ὙΝεἰδ88). 

νν. 5-17. Τῆς Ηεῦτγενβ ἅζε γτετηἰηδεὰ 
τδας {πεῖν βυδετίαρβ ἀγα [οκεπδ οἵ αοά᾽Β 
Δ: Πεεῖγ ἰονε ἀπά οᾶγε. 
ες. 5. καὶ ἐκλέλησθε.. . . “Αηά 

γε πᾶνε οἴεδη ἔογροιζεη τῆς ἐχποτγίδιίοη, 
ΨὨΪΟὮ βρεᾶϊβ ἴο γου 48 ἴο βοῆβ, ΜΥ ϑοη, 
εἴς.", καὶ ἰηϊτοάυςεϑβ ἃ ἔτεβῃ σοπδβίάεγα- 
τίοθ. Οαϊνίη, ΒΙι εὶς ἀπά οἴπεγβ ἰγοαῖ ἴῃ 6 
οἴδυϑε 2ἃ8 ἂπ ἱπίετσοζδίίοη, πεεάϊεββ!γ. 
ὙΠε παράκλησις ἰδ οἰϊεὰ ἔτοπι Ρτον. [1]. 
11, δηά ἰηοίμἀεϑ νν. 5 ἀπὰ 6. Ἴδε ΟὨΪγΥ 
ἀϊνεγρεηος τοπὶ τῆς ΓΧΧ ἰ5 τῆς ἱπβεγέίοη 
οὗ μον δἴτες νΐέ. Βυΐ ΒΙεεῖς (4115 διΐεη- 
τίοη το ἰῆς ἕλοι δαὶ ἴῃς Ηεῦτεν οὔτδε 148ὲ 
οἴαλυδε βιδπάβ, δοοογάϊηρ ἴὸ ἴῃ ργεβεηὶ 

Ῥυποιυδείοη, ΓΜ Ἰ ΓΤ ΔΝ 5} - 
δηὰ δ8 ἃ ἔδιπες τῆς βοὴ ἰῇ ὑπο δ6 

ἀεϊίκμιθ, Ὅς ᾿ΧΧ ἱπβιεαὰ οἵ δὲ 

Βᾶνς τολά ἍΝ) τῃε Ρίεὶ οἵ 5 το 

ἔεε! ραίη, απὰ 80 ἴο Ἵδυβε ραΐη; οεῖ- 
ταῖν ἃ Ὀεῖϊϊες ϑεπβε. ἴῃ ἴδε Βοοῖς οἵ 
Ῥιονετθβ [ῃ6 βρδᾶίκεγ ἰδεπεῆεβ Ὠἰτηθεῖῖ 
νὴ νυ ἱβάομῃ, ἀπά βεῖε ἴδε ννογάβ δῖςὲ 
ΒΒ] νἱεινεά 48 Ὀϊνίπε. ὀλιγώρει 
8 οἰαβδίοαλαι, πηβαπίηρ ““τπῖᾶκε ἰἰρῆς οἵ," 
“ περίεςι," “ ἀεδρίβε᾽᾽. παιδεία ἰ85 ἀϊΐ8- 
οἰρ! ης, οὐ ςοσγεεςίίοη, ος ἴῃς δπεῖγα ἰγαὶπ- 
ἱπξ δηά εἀυςδιίοη οἵ ομίμοοά ἀπά 

γουῖῃ. Απὰ ἰξ ἰβ Βεῖα ὑγρεά τμδὲ Ὀγ τῃπς 
ετἴ2]8 δπὰ ἀιβηου ῖε8. οὗἩ [πὸ αοά ἰταὶηβ 
Ηἰβ οδ ἄγε ; ἰηδὶ τὸ νίενν βυβετίηρβ ἰῃ 
βεραζγαδίίοῃ ἔσοπιὶ αοὰ δηά ἴο ὃς οὐϊἱνίουϑ 
οὗ Οοὐ δ ἀεβίψηῃ ἴῃ πεῖὶ ἰβ ἀϊβαβίγουβ ; 
δηά τῃδὶ ἀεβροπάδηου δηὰ ζδίϊυγε οἵ ἕδίτα 
υπάει βυβετιηρ ἅτε ἱπαρργοργίδίς, ἔοτ 
τεία!β ἀγε ποῖ ενίάεηςς οὗ ἀούπ ἀϊθρὶεα- 
Βυγε, Ὀυϊ οἡ τς οοπίγασν τοΐκεηβ οἵ Ηἰβ 
ἴονε, τε υπίξοτπλ ἀϊδοὶρ᾽πς το ψδίοα 
Ἔνεῖν 80 τηυϑὶ ὃς βυδ᾽εοϊεά, ὃν γὰρ 
ἀγαπᾷ. .. τε Θπιρῃδλβίβ [Δ] πρ οα 
ἀγαπᾷ. ὃν παραδέχεται, “ΨΠΟπὶ 
Ηε ἰακεβ ἴο Ηΐτη 848 ἃ νοεγίιδϑὶς βοῃ, 
τερεῖνεβ ἰπ δί8 δεατέ δηᾶ Ἵἤπογίϑῃεβ" 
(ΑΙογά). Ὑῆε τνογὰ 18 βί πη] εν αβεά ἴῃ 
Ῥοϊγθίυδ, χχχνίι. σ, 8, [Τῆς βᾶπια ρᾶδδ8- 
ἘΣ {σαὶ τον οθ9 ἰ8 οἰϊεὰ Ὁγ ρων δε 

Ὧρ. Ετυά, ρταῖία, Ρ 544) ν" ᾿ 
οὕτως ἄρα ἡ ἐπίπληξις καὶ νονθεσία 
καλὸν νενόμισται, ὥστε δι᾽ αὐτῆς ἡ πρὸς 
θεὸν ὁμολογία σνγγένεια γίνεται " τί γὰρ 
οἰκειότερον νἱῷ πατρὸς ἢ υἱοῦ πατρί; 
Ο΄. Μεπαπάει᾽ 8 ὃ μὴ ὶς ἄνθρωπος οὐ 
παιδεύεται, ἀπά ϑεπεςδ 8 δὲ ΡῬγουϊάεπέδα 
ψΒοτα ἴΠ6 βᾶπιε ςοτηραγίβοη ἰ8 εἰαδογαιςά, 
δηὰ τε στεδῖ ρῥγίποιρὶς ἰαϊὰ ἄονγῃ “" ποῃ 
αυἱά, οεὦ αὖ οάυπι ἔεγαβ, ἱπίει- 
6βι᾽. 

Ψνες. 7. Ἴδε ἰπέεγεπος ἔτοπι ἴμ6 ρδ8- 
Βᾶρε οἰϊεὰ ἰ8 οὈνίουβ, εἰς παιδείαν 
ὑπομένετε, “ἰ [5 ἴος (χαϊηίης γε ἅγε 
εἐπάυτίηρ (τε οδιϊεὰ ἴο Ἵἐπάυτγε), ἃ8 βοῦβ 
(οά [8 ἀεαϊπρ ἢ γου ". [π| ρεται 
ἰ8 ςφοπηπιοη; 8ἃ8 ἰῃ Χεπορβοη, οὐ γὰρ 
ὡς φίλοι προσεφέροντο ἡμῖν; ἀπά ἰπ 
ἤοβορβυϑ, ὡς πολεμίοις π ροντο.) 

δεῖς βυθετίηρβ ἅτε ενίδεπος (δὲ σοά 
οοηδίἄετβ {πεπὶ Ηἰβ βοπβ δηὰ ἐγεδίβ μετα 
ἂ5 8ι0ἢ ; ος δι ϑοὴ 18 ἴβεσε ΨΒοηιὶ 
Βἷ8 ἔλῖδμες ἀοεβ ποῖ οοσσεοῖ ἢ τίς γὰ 
νίδᾳ. .. ΒίΓΠΑΥ ἴῃ ἔοττῃ ἴὸ Μαῖί. νἱὶ. 
9, τίς ἐστιν ἐξ ὑμῶν ἄνθ᾽ ς--ἰ δὲ 
χωρίς. ... εγεᾶβ ἀϊὰ ὑπον τεςεῖνα 
ὯΟ ΒΒ ἰγοδίπηθηϊ, ἡγεσα ΠΟΥ τες ἔτοτι 
τοδὶ ἀϊδοϊρ]ης οὗἨ ψΒῖοΒ 411 (οὐ οδὶ!- 
ἅγεη) πᾶνε Ὀεοοπιε ρϑγίδίκεγβ (45 1118- 
τταῖφά ἴῃ οἤδρ. χὶ.) τπεη ἴῃ 118 οαβ6 πον 
816 Ὀαϑίατάβ δηὰ ποῖ ϑοῃβ ; {πεῖς τεεάοστῃ 
ἔτοπι τῇς ἀϊβοίρ! πα πῃ ϊοῖ Οοά πηϊξοτταϊυ 
δοοοτάβ Ηἴβ8 Ἵδι! ἄγεθ ὑνουἹὰ ργονε δαὶ 
1π ον ψνεγε ποῖ βεπυΐπα 80η8. 
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υἱὸς ὃν οὐ παιδεύει πατήρ; 8. εἰ δὲ χωρίς ἐστε παιδείας, ἧς 
« Νίαπι. αν. μέτοχοι γεγόνασι πάντες, ἄρα νόθοι ἐστὲ καὶ οὐχ υἱοί. 9. " εἶτα 

χανῇ. Ε :τοὺς μὲν τῆς σαρκὸς ἡμῶν πατέρας εἴχομεν παιδευτὰς, καὶ ἐνετρε- 
ιν 7] Ἐι, πόμεθα - οὗ πολλῷ μᾶλλον ὑποταγησόμεθα, τῷ πατρὶ τῶν πνευμάτων, 

Ζαμ. χι!. καὶ ζήσομεν ; 1ο. οἱ μὲν γὰρ πρὸς ὀλίγας ἡμέρας, κατὰ τὸ δοκοῦν 
᾿ αὐτοῖς, ἐπαίδευον: ὁ δὲ ἐπὶ τὸ συμφέρον, εἰς τὸ μεταλαβεῖν τῆς 

ἁγιότητος αὐτοῦ. 11. πᾶσα δὲ παιδεία πρὸς μὲν τὸ παρὸν οὐ 
δοκεῖ χαρᾶς εἶναι, ἀλλὰ λύπης ̓  ὕστερον δὲ καρπὸν εἰρηνικὸν τοῖς 

1ΝῊ τελὰ μὲν ψἱἢ ΜΛ Ῥ, 17, 2σ, ἃ; δε ἰ8 ἡουπά ἴῃ ΟΑΌΟΚΙ,, ἔ, Νυΐρ.ν εἰς. 
[“Νοηε οἵ τῆς ραγιίοϊεβ ἅτε βδιβίδαοιογυ, ᾿πουρὴ δέ 88 βδυτε τὸ δε ἱπισοάυοςά " 
(Ηοεῦ).] 

γεῖ. 9. ΝΙΝ εἶτα 4 ἔτεβὰ ρῇδϑθε οὗ 
τῆς ἀγρυπιεηῖ ἰΒ ἱπσοάυοεά. [Βδρδοὶ ἐπ 
ἰοο. ἰΒ οὗ ορὶπίοῃ παι εἶτα Πεῖε 88 ἔτε- 
4υσπε ἴῃ ἴῃς οἰαϑβδίοβ ἴδ “ ποίδ ἱπίεγ- 
τορϑητῖβ οὐπὶ νεδεπηεητία εἰ αυδβὶ ἰηάϊρ- 
πδίοης φυδάλτῃ"; δυϊ ἰτ ρίνεβ ἃ Ὀεϊίει 
οοπβιίγυςτίοη ἰἔ να ἴᾶκε ἰ ἴῃ τς βεπβε οἱ 
“ΣΙ ΠεΥ "ἢ 85 ἱπ σ Οοσ. χίϊ. 5, 7, ἀπά 
Μαικίν. 28, πρῶτον χόρτον, εἶτα στάχυν, 
εἶτα πλήρης σῖτος.) Τῆς ἀτρυτηεηὶ ἰ8, 
“τῆς λίπειβ οἵ οὐὖγζ ἤεβῃ νὲ υδεὰ τὸ 
δανε 85 ἰγδίηεσβ, δηὰ ννὲ δδάὰ {πεπὶ ἴῃ 
Γενεγοηςοα; 54]11] ννε ποῖ πλοῦ ταῖπεσ ὃς 
βιυδήεοι το τε Εδίπεσ οἵ οὔ βρίγὶ8β ἀπά 
᾿νε ἡ" Τῆς ατγίοϊς δείοτε πνευμάτων 
τηδίκεβ ἰξ ργοῦδο!ς ἴῃδὲ ἴπεγα 18 πο σαΐεσ- 
ὅποδ ἴὸ Δηρεῖβ Ὀὰϊ ΟΠἷΪν δὴ δηιπεβὶβ ἴὸ 
τῆς σαρκὸς ἡμῶν. Τῆε ροβίτίοη οὗ {πῈ 
ὕνο ννογάβ σαρκός Δηὰ πνευμάτων ςοη- 
ἤγπιβ 1818. καὶ ζήσομεν ἰ8 ὑπεχ- 

οἴεά, ἀπά ἰβ ἰπβεγίεἁ ἴο θαίαπος καὶ 
ετρεπόμεθα [ὁη τῃϊ8 νετΌ 5εὲ ΑΖ. Ρ 

269] ἱπ τπὲ τγι;πιὶ οὗ ἴῃς βεηίδηςα. 
Τῆς τπουρῆι 18 δὶ οαἷγ Υ δβυδ)εςτίοη 
το ἴδε Βδίπε οἵ οὖσ βρίγί: σδὴ νὲ πᾶνὲ 
πῆι. εἰ εζβοῦ πιαϊπιδίηβ τπδὶ τΠ 18 νεσβα 
Βίγοη ΡΥ ἕανουγβ ἴῃ ΓΠοογΥ οὗ Ογεδίίοπίβπὶ 
δηὰ αὐυοίεβΒ Ηυρο ἀε 8. Υὶςίοτε, “"" Νοίδ 
αἰ σεπῖες δδης δυϊμοσίἰδίεπ), ρὲ αυδπὶ 
τηδηϊίεβιες ργοδδίυσ, αυοᾶ δπίπιδε ποῦ 
βιιηΐ εχ ἰγαάπος βίους σατο ἡ. [ἐ ἰ8 βϑίεσ 
ἴο ΒΑ ψἰὮ Ὠανίάβοη, “1ἰ 18 ἃ8 ἃ βρίγιϊ, 
οὐ οἡ ἢῖβ βρίγίξυδὶ δβίάς, [πὶ τπῆδη επῖοτβ 
ἰῃῖο οἷοβε τεϊδιίοη νυ ἀοά; δηὰ τῃϊ8 
Ἰεδάβ ἴο ἴδε οοπςεριίοη παῖ αοά [8 τπογε 
Ἔβρεοῖδιν ἴδε Αὐἴδοτ οὗ πιδη᾿ 5 βρίσίϊ, οἵ 
Αὐἴπος οὗ πιᾶπ οὐ 8 βρίσιυδὶ βἰάες, 
δηὰ τὸ ἐδδίρηδιίίομβ βυσῇ δ8 ἴΏοβα ἴπ 
Νυπι. χνὶ. 22". Μοάεσγῃ βοίεπος βοουΐβ 
Οτγεδιϊοηΐδπι ; δἰ πουρὰ 1 ΝνΑ]1.ος᾿ 5 Ἰάεα 
οὗ τε δνοϊυτίοη οὗἩ πιᾶπ θὲ δοςεριεὰ ἴὲ 
ταῖὶρῆι πὰ εἐποουγαροπιεηῖ. 

γε. το. οἷ μὲν γὰρ. . .. Τῇε 
τελβοπΔὈΐεηαβ8 οὗ [Ὡς ἀρρεᾶὶ οἵ νεζ. ο ἷ8 
ξαγῖμες ΠΠ]υϑίγαϊεά ὈῪ ἃ σοπιραγίβοη οὗ 
της οδτζάςίεσ δηὰᾶ εηὰ ἴῃ τπε αι δηᾶ 

Βεάνεην ἔδιδετγε' ἀϊβοὶ ρ] πο τεβρεςείνεϊγ. 
ΤΒε φαγίμιν ἐδίμετβ ἐχετοϊβεὰ ἀϊδοὶ ρ πε 
ἴοτ ἃ ἔενν ἄαγβ ἰῃ δοοογάδηςε νἱτἢ τννδδὶ 
Τοιηπχεηδεά ἰἰδεῖϊ το {Πεὶς Ἰυάσημεπς δ5 

ὍΡεσ; ἃ Ἰυάρτηεηι ψ ὨΙοἢ σουΐὰ ποῖ θα 
10 7211:0]6 ἀπά πγυϑὲ βοπιεϊῖίπηεβ μᾶνε πίη- 
ἀεζεά ταῖμβες ἴλη Πεῖρεά ὺς στον; 
Ῥυῖ τῆς Βεανεηὶγ Ἐδίμετ ὑ8ε8 ἀϊδοϊρ᾽ ης 
ΜΠ 4 νίενν ἴο οὖσ ὑγοῦς δὶ ννεὲ πρᾶν 
Ῥαγίακε οὗ δί8 Ὠοϊϊπεβα. Ὑνο ποίεβ οὗ 
ἱπηρεσίεςου οπαγαοίετίβε ἴῃς ἀϊβοὶρ᾽ πε 
οὗ τῆς ἠαλίμπειθ οἵ ουὖγ ἤεββ. (1) ἴτ 18 
πρὸς ὀλίγας ἡμέρας, “ἴοτ ἃ ἔεν 
ἄλγβ," ἐ.4., ἀυτίηρ ἴδε ὑγίεῖ ρεσοὰ οὗ 
γουϊῶ. [Ι{ πιυδῖ οδᾶβα νη πηδηποοὰ ἰ5 
δἰιαϊπεᾶ, ψΒεῖπος οἵ ποῖ 1 88 δἰίδί πεὰ 
ἰΐδ επὰ. (2) [τ ἰβΒ κατὰ τὸ δοκοῦν 
αὐτοῖς, 5υδήεςε ἴο πιϊδοοησορίοπ ΒοΙἢ 
οὗ τῆς επὰ το δε τεδομβεὰ δηὰ τδε τγεδηβ 
Ὁγ ΨΒΙοἢ ἰδ οδη ὃς διταϊπεὰ. [π οοπίγαβι 
ἴο τηῖβ βεοοπὰ ἔεδίυγε ἴδε ἀϊβοίρ᾽ης οὗ 
ἴὰς Εδίδμει οὗ οὖῦ β8ρίσί: ἰ8 νυἱῖμους [21] 
ἐπὶ τὸ ρον, “ΤῸγ οὖγ δάναπιαρε,᾽" 
ψΒΙΟΣ ἰ8 ἀεῆπεά ἴῃ εἰς τὸ μεταλαβ- 
εἶν τῆς ἁγιότητος αὐτοῦ, “τπδὶ 
Ψε πᾶν ρδγίακε οἵ Ηἰΐβ δοϊΐπεβδ," ἱπ 
ΨΒΙΟΒ τῇς οοπίγαδε ἴοὸ ἴπε ἱηςοτηρίεῖς 
γεν τσ. πᾶσα δὲ παιδεία... .. 

Αποῖδπεσ εποουγαρειηεηὶ ἴο ἐπάμγε οἢδ5- 
τεπίης : ἱἢ ἴς 8 δοννεᾶ ἴὸ ἀο τἴβ ννοτὶίς 
τὶ ρῃιεουβηεββ ν.1}} τοβυϊ., “Νον 41] 
ομδβεβεπιεπε ἴογ ἴτας ργεβδεπὲ ἱπάεοά 
Βε6π|8 τηδίζεσ ποὶ οἵ Ἶου ὃυὶ οἵ ρτίεί, 
αἰκετννατὰβ πόνγενεσ ἰξ υἱεἰάβ, ἴο ἴποβὲ 
ΨῆΟ γε ἀϊβοὶρ!πεὰ ὃν 1|, τὴς ρεδοεδῦ]ε 
ττυΐϊτ οὐ τὶρῃιεουβπεββ. [πᾶσα, 845 
ΟἾτγ8. βᾶυ8, τοντέστι καὶ ἡ ἀνθρωπίνη 
καὶ ἡ πνευματική.) πρὸς τὸ παρόν, 
δεεὲ Τπηυογά,, ἰἱ. 22ὥ. οὐ δοκεῖ. .. 
λύπης, ΟἾτγβ, καλῶς εἶπεν" οὐ δοκεῖ. 
οὐδὲ γάρ ἐστι λύπης ἡ παιδεία, ἀλλὰ 

γον δοκεῖ, 8ες ΒΙεεκ. (Ομδεβιϊβεπιθηι 
185. Ποτὲ νίεννεὰ 88 ἂἃῃ Τρροτγίυπὶ τυ ἔοι 
ουἱεϊνατίηρ, αἰ τἢ ἀπά επάυγαπος δηά τὸ 
τῃοδε ψῆο ὑδὲ τὃς ΦΡΡοττύηῖν δηὰ ἃτε 
ἐχεγοίϑεά δηὰ ἱγαϊπεὰ ὃν ἴτ, δι’ αὐτῆς 
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δι᾿ αὐτῆς γεγυμνασμένοις ἀποδίδωσι δικαιοσύνης. 

παρειμένας χεῖρας καὶ τὰ παραλελυμένα γόνατα ἀνορθώσατε ᾿᾿- 
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12. ᾿ Διὸ “ τὰς ἴ Επα, χχχν. 

142. ἤει. ν. 

καὶ “ τροχιὰς ὀρθὰς ποιήσατε! τοῖς ποσὶν ὑμῶν, ἵνα μὴ τὸ χωλὸν ΤῊΝ μῶ μὴ τὸ χι 
ἐκτραπῇ, ἰαθῇ δὲ μᾶλλον. 14. "Εἰρήνην διώκετε μετὰ πάντων, 

τὸν ἁγιασμὸν, οὗ χωρὶς οὐδεὶς ὄψεται τὸν Κύριον - 15. "ἢ ἐπισκοποῦν- 

. Τίπι. 1.22. 
καὶ ἢ 1ἰϊ. 12; 

Ὅευι, 
χχίχ. τᾶ; 
Αςἰδ χνὶϊ. 

13; 2 Οονς. νὶ. ; τ 64]. ν. 12. 

1 ποιησατε ἰῃ ΟΑΌΚΙ,; ποιεῖτε ἴῃ δ Ρ', 17. 

γεγνυμνασμένοι ἰξ παοαββασυ 
χρῶ ἐπάν Ἀν τῆς Δωνεοῖ ἁυς, ἀπο- 
ίδωσιν, 458 ἰΐβ ἔταϊς ἱποτεδβεὰ σίρῃ- 

τοουβηε88 οὗ 6. Βυῖ ΨΥ “ Ρεδοεδι " 
εἰρηνικὸν» ΡΓΟΡΔΌΪΥ Ὀεοδυβε πε τὸ- 
δ οὗ τῃς οοπῆϊςϊς (γεγυμνασμένοι4) ἀπά 
νἱοἴοτγ ἰ8 ρεᾶςε ἰπ αοἀ δῃὰ ρεᾶςε οἵ ςοη- 
δοίεηςς. ἴΐ ἰ8 ἃ ρεᾶος ννῃϊς ἢ σδπ ΟΠ 
Ὀε διϊδίηε Ὀγ ἴῃοβε ψῆο πᾶνε υδεὰ {Π6ὶγ 
{1818 248 ἃ ἀϊβοίρ! πε δἀπὰ ἤᾶνε επγεσρεά 
νἱοιοτγίουβ ἔγοτῃ ἴδε σοπῆ!ςϊ, 

γεσ. 12. διὸ τὰς παρειμένας 
.... “ Υνδετγείοσγε " ἰηϊγοάδυςϊηρ, ἴμε ἴτω- 
τηεάϊδιε δρρὶϊοδιίοη οὗ 115 δησουγαρίηρ 
νίενν οὗὨ ἰτῖδ]8, “"1πτὶ Ὁρ᾽ το τεπεὺ 186 
οοηδίςε, “τῆς ἡδγνεῖεββ μαπάβ᾽" 04]1δἢ ἴὸ 
ΥΟῸΣ βίας δἀπὰ “με ραιδ γβεᾶῦ κηθαβ᾽". 
ἀνορθώσατε βεεπ18 Δί ἢτδί βίβῃϊ ποτε δρ- 
τορτίδίες ἴὸ χεῖρας ἴπᾶη ἴο γόνατα 

ἔναβεμδη) δυς ἰξ ἰ8 Ποῖα υδεὰά 'π ἴδε 
ξηδγαὶ βεηϑὲ οὗ ““γαβίογα, “σεπον τς 
"ἴε οὔ" ; 45 ἰπ ϑορῇ., Ο.Τ., 46-51, ἀσφ- 
«λείᾳ τήνδ᾽ ἀνόρθωσον πόλιν. [τ πιίρῃιϊ 
ες τεηάδτεὰ “σενῖνε ". Ργοῦδοὶν πὰ 
ψς μαά ἱπ Ὡν αν Ὲ πε ΣᾺ 3, 

ὕσατε, χεῖρες ἀνειμέναι καὶ γόνατα 
παραλελυμένα, ἴῃ 8|:. χχν. 23 πε νο- 
τηδῃ ἴπδι ἀοεβ ποῖ ἰποζεᾶβε ἴπε Πδρρίηθββ 
οὔ πεῖ ῃυβραπά 18 χεῖρες παρειμέναι καὶ 
γόνατα παραλελυμένα, ἴῃ Οἴπει νγογάβ, 
ΤΑΆΚΕΒ ἢἰπὶ ἀεβρδιγ δηά Ἵδαβε ἔγοπὶ 81] 
εἴδοτι. 80 πεῖε, ἴῆε δβαπηάβ δδηὴρ ἄοννῃ 
ἴῃ 1|8:1688 οοηβοϊουβηεββ οἵ ἀεῖεδλι. καὶ 
τροχιὰς ὀρθὰς . . . “πὰ πιᾶκα 
βιγαίρῃς ρδί;β ἴογ γοὺγ ἔδεῖ, παῖ πὶ 
πο 8 ἴαπῖε ὃς ποῖ τυτηεὰ οὐ οὗἁ τε 
ΨΆΥ Ὀὰϊ ταῖμεγ με μεδλϊεὰ ἡ. Ὅῇῃε νογάβ 
ἃτε αυοίεά ἴοι Ρτον. ἱν. 26, ὀρθὰς 
τροχιὰς ποίει σοῖς ποσί, ἀπά { ποιήσ- 
ατε ἰβ τειϊδίηε τῈῪ ἰογῃὶ ἃ Παχαπηδῖεῦ 
Ἦπε. Τῆὸ ΨΠΟΪε νεσβε ἔογπηβ Δ δάἀτηοηϊ- 
ὕοη ἴο {πε Πεδ! τΐεσ ρογιίοη οἵ ἴμε σῃυτοῦ 
ἴο τῆᾶκε πὸ ἀενίδιίοη ἴτοπὶ ἴῃς βίγαί ας 
οουζβα 8εῖ θείογα ἴπδπλ ὃΥ [Ὡς εχαπιρὶς οὗ 
ΟὨγίβε, δπὰ τῆυ8 ἴπεγ νουὰ οὔεγ πὸ 
τετηριδιίοη ἴο ἴδε ψνεΆκασ τπηεηρεῖ [τὸ 
χωλὸν, ἴῃ [4π|ὲ ἀηὰ 1ἰπιρίη 6] ἴο δε τυτποά 
4υϊϊε οὐἱὐ οὗ τῆς ψᾶγν, Ὀυϊ νου]ά ταῖδεγ 
Ὅς ἂπ εἐποουταρετηθηῖ ἴο ἴπεπὶ ἀπά 80 
αῇοτὰ ἰπεπὶ 84η ορρογίυπυ οὐ δεὶης 
δεαϊεὰ οὗ ἐδεὶς ἱπβγγγ. [Α πυγῆρεσ οὗ 

ΝΟΙ, [ν. 

Ἰηἰεγργείεσβ ἰακε ἐκτραπῇ ἰπ ἴῃς βεῆβε οἵ 
ἐξ ἀείσκαιοα:" Τρ ̓Ἰθανίάεοπ, “ὟἼΒΟ 
Ψογάβ "τυγηοά οὐἱ οὗ {πε γᾶν πιεᾶῃ ἴῃ 
τηράϊοα! νντίτεῖβ “" ἀϊδοοδιεά,, δπὰ ἰἢϊς 
ξῖνεβ ἃ πῆογε νἱρογουβ βεῆβε ἃπὰ ἰογῃβ ἃ 
Ὀεῖϊες ορροϑβίοη το " Ῥε μεαϊςὰ᾿. [ποοη- 
Βἰβίεσ που δηὰ νδοϊ]διίοη ἴῃ ἴῃς βεπεγαὶ 
Ὀοάν οὗ ἴπε σῃυτοῦ τνουἹά σχεδία ἃ γᾶν 
80 ἀπῆςυϊι ἴον τῆς ἴδηι, (παὶ τ εῖς ᾿δα- 
Ὧ688 Μνου!ὰ Ὀεσοπλς ἀϊδἰοςδιίοη, πὰ {ΠῸῪ 
ΜΟΙ ἃ Ρετίβῃ ἔγοπὶ ἴδε γᾶν ; οἡ ἴῃ οἵδεῖ 
δΒαηά, τῇς Παδὶϊ οὗ ροίῃρ ἱπ ἃ ρδίπ ρδῖῃ 
νου] τεβίογε ποτ ἴο βουπάπεββ." 18 
15 ἰηνϊ τη, Ὀὰϊ ἔμετε 18 της ἢ δραϊηβι ἴτ. 
(1) Τῆς πιεάϊοδὶ δὲ οὗ ἐκτρέπομαι ἰ5 
ταῦτα (8βες ϑιερῃαπυβ) ἀπά ποῖ {ἰκεῖν ἴο 
οοςυ μεσε. (2) νΏδη υβεὰ ἴῃ ἃ ρεπεγαὶ 
δεηδε ἰαθῇ [8 ἂῃ δρργοργίαις δηι ἢ εδὶϑ ; 
τῆυ8 πῃ Νίςερῃ. (411. (βεε ϑιερῃδημθδ) 
οςοὺς ἴπε ψνογάβ ᾿Ιωάννῃ τῷ Ἱεροσολύμων 
πατριάρχῃ τὴν ἀκοὴν ἐκτραπεῖσαν ἰᾶ- 
ται. (3) Τῇε ρϑββαρε π᾿ Ῥχονειθβ ἔγοσωη 
νν Ὡς ἢ τῆς ἔογγμεσ ρασί οὗ [ἢ νεσβε ἰ8 οἰϊεὰ 
ἔοεβ οἡ ἴδυ8: “Τύυτῃ ποῖ δβίδε ἴο τῆς 
τίρῃι παηᾶὰ ποσ ἴο ἴδε [εἴς᾽..] Ιπηπιεάϊ- 
αἰεῖν αἵτε ἴεβε ψογὰβ {0]1ονν8 ἃ οἴδυδε 
ΨΏΙΟΣ ρυΐϊάεβ ἴο ἴῃς ἱπιεγργεϊδείοπ οὗ 
εἰρήνην διώκετεμετὰ πάντων, 
“(οἄ ν}]} πιαῖκε [ΠΥ ννᾶγβ βίγαῖῃε ἀπά 
Ψ συϊάε τ᾿γ φοίηρβ ἱπ ρεᾶςε" ; ἀπά ἃ 
σοηβιάεγδῦϊε ραᾶγῖ οὗἩ ἴῃς ςουπβεῖ8β ρίνεη 
ἴῃ ἴῃε σοηίεχὶ ἴῃ Ῥγονασὴβ ζοποασηβ ἴδῃς 
τλδϊηϊεηδηςς οὗ ρεδοθῖ! τεϊδιΐοηβ τυ ἢ 
οἴδειβ. Τῆς οἰγουπ)δίδποαβ οὗ ἴῃς Ηε- 
γεν ννεγε πιϊεά το ἐχοῖϊξε ἃ συδγγοίβοτης 
βρίτίῖ, ἀπά ἃ ἔεεϊπρ οὗ αἰϊεηδίοη τοννασάὰβ 
ἴῆοβε ννεδῖκ πηεπηογβ ΒΟ εἶ [ἢ βιγαῖσ δι 
Ραῖῃ. ὙΠΕΥ πιυδὲ ποῖ βυῦες δα πὶ ἰο ὃς 
αἰϊεηαιϊιεά θυς πιυδὶ τεδίοσε ἔπεπὶ ἴο ἴῃε 
υπὶῖγ οὗ ἴῃς Δἢ, ἀπά ἴῃ ἐπάἀεανουτίηρ 
το τεοϊδῖπι {πετπὰ πιαδὲ α8ὲ {πε τηεϊῃοάβ οὗ 
ΡῬέδοο ποῖ οὗ δῆρεσ οἵ ἀϊβρυϊδιίοη. καὶ 
τὸν ἁγιασμόν .. - “᾿δηὰ ἴ[π6 ςοπδε- 
οτδιίοη νϊουϊ τυ δῖσἢ πὸ οπε 5881] βεἊὲ 
τῆς Τοτὰ", Τῆς ἁγιασμός νοι τὶς 
ἘΕρίβεῖε μ88 εχρίαἰποᾶ ἰβ 4 ἀγαννὶῃρ δᾶ 
το αοἁ ψ ἢ οἰεαληβεὰ ςοπδβοίεησε (Χ, Σ4, 
22), ἃ τὲ δοςερίδῃος οὗἩ ΟὨγίβι᾽ 8 βδοτγι- 
ἢος δβ Ὀγίπρίηρ ἴῃεῈ νοσβδίρρεσ ἱπίο ἐεὶ- 
Ἰονβὶρ τ αοά. 

νει. 156. ἐπισκοποῦντες μή 

24 
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ἴοι, χχν. τεῷ μή τις ὑστερῶν ἀπὸ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ " μή τις ῥίζα πικρίας 

Ὅν οὶ. ἄνω φύουσα ἐνοχλῇ, καὶ διὰ ταύτης ' μιανθῶσι πολλοί 3: 16. ' μή 

δὲ ἦν τις πόρνος, ἢ βέβηλος, ὡς Ἠσαῦ, ὃς ἀντὶ βρώσεως μιᾶς ἀπέδοτο ὃ τὰ 
πρωτοτόκια αὑτοῦ. 17. "ἴστε γὰρ ὅτι καὶ μετέπειτα θέλων κληρο- 

1 ΤΙ Ε. ἴῃ ΜΌΚΙ,; δι αντῆς ΑΡ, 17, 47. 

3ΤΕ. ἴῃ ὈΚΕΡ; οι πολλοι ἰπ δ Α, 17, 47. 

ΤΕ. ΜΌΚΕΡ, ᾿7; απεδετὸ ΑΟ. 

τιᾳ ὑστερῶν. .. " ΨΑϊΟΒίηρ᾽ “τλκ- 
ἱπρ ἴμε ονεγβίρῃς "᾿ (ποτ ΆΥ ϑογυπἰδ- 
ἰῃῷ 88 ἰῃ τῆς ᾿οἂβε οἵ βἰοἷὶς ρβεζβοῃβ,᾽" 
Οἤτγβ.) δ άγεβθεά ποῖ ἴο {πε ἰεβοῃεγβ οὕ 
τυ]εῖβ υὶ ἴο 411. Τῆς οδήεοι οὗ [ἢϊ8 
βυρετγνίδβίοη ἰβ το ργενεηῖ ἴῃς ἀεξεςιίοη οὗ 
ΔΩ οπς οὗἉ (πεῖς πυπηθεῖ. “Α8 ἰξ ἴΠῈῪ 
ΜΕτῈ ἐγανε]ηρ ἰορεῖπεγ οἡ βοπῖα ἰοηρ 
7θυζπου, ἱπ ἃ ἰαῦρε οοπιρῶηυ, δε βᾶγβ, 
ΤἼακε πεοά ἔπαὶ η0 πιδη θὲ ἰεἰξ θείη ; 1] 
ἅἄο ποὶ 8εεῖς τ ϊβ οὐἱυ, ἐμαὶ γε πιᾶν ἃγγῖνα 
γουζδεῖνεδβ, Ὀυϊ 4ἰ8ο ἴδδι γε βῃουϊά Ἰοοῖκ 
ἀπ σεητν δϊεσ [6 οἴποσα ᾽ (Ὁἤγγβ.), δῃὰ 
ο΄. Μ. Ατηοὶά β 1 Ἀηρὸγ Ολαῤεί. μ' 
τις ὑστερῶν . . . πιᾶγ ὃς ΠΟΠΒΈΌΕΙ 
οἰζες ὉΥ βυρρίγίπς, ἢ, οἵ ΌΥ βυρροείηρ ἃ 
Ῥγεᾶκ ἂἵ θεοῦ (50 [λανίἀθοη), οἵ ὉῪ σᾶγτυ- 
ἴῃῷ οὐ ἴδε τις ὑστερῶν ἴο ἐνοχλῇ. ΤῊς 
δἰ ρ]εβὲ βεεπηδ ἴο ὃς ἴδε τί: “εβϑὶ δῃ 
.: ξεπε (- (81]}} οὗ τὲ στᾶςε οἵ αοά," 
ἐν δ., ἰεδὲ ἢς πενϑσ γεᾶοῃ ἴῃς δ᾽ εββίηρβ 
ψΒίοἢ τῆς ρτάςε οἵ αοὐ οὔἶετβ. ΟἹ ἱν. σ. 
Αποῖπες οοπίίπρεπου (ὁ ὕε ψυδτγάεὰ 
ρφαῖϊηβε ΌῪ σαταῖι] νγδιτοδίηρ 8 ἐχργαβεοὰ 
ἰῃ μή τις ῥίζα πικρίας . . . Ψοτγὰς 
δογγονεά ἔγοηῃ Πδυῖϊ, χχιχ. 18, μή τίς 
ἐστιν ἐν ὑμῖν ῥίζα ἄνω φύονσα ἐν χολῇ 
καὶ πικρίᾳ, “ἰεβέ δὴν τοοὶ οἵὨἁ δίξίδγηεββ 
βρείηρίης ὑρ ἰγουδ]α γου ". ΑΒ ἰῃ Ὠευ- 
ΚΕΓΟΠΟΙΏΥ 80 δετα ἴῃ6 δίας τοοῦ ψὨϊο ἢ 
ταῖρδς αρτὶπρ ἃρ ἀπά δπηρ ἔοσι ἢ ἰἐ8 
Ῥοϊδοπουβ ἔγυϊε ἀπιοης ἴπεπὶ, νγᾶβ οπς οὗ 
τῃοῖς οὐνη πιοιηθοτβ νη ταῖσι ᾿Ἰεδά ἐποπὶ 
Δϑβίγδυ οἵ ἱπισοάιςος ενὶ] ργδοῖίϑεβ δῃὰ 80 
ἐδε ψῃοῖς οοτηπιυπίτν [οἱ πολλοί] πιῖρδι 
Ῥε ἀεβ!εά [μιανθῶσιν)], ἐ.4., τεπδετεά υπῆϊ 
ἴος [ῃδὲ ἀρργοδοῦ ἴο αοὰ δηά ἐδ! ]οννβῃὶρ 
πὰ Ηἰπὶ ἴο ννὨϊοἢ ΤΟΥ γεγο υτρεά ἰῃ 
δε ργεοεάϊηρ νεῖβε. Α [π||6 ἰεάνεη 
Ἰεανεποῖῃ ἰδ6 ψ ποῖα ἰυπιρ, Θδ4]. ν. 9, 
Ψ Ποῖα 4180 ἰξ [8 ἃ ρΡεβοῃ [δῖ 18 γείδιτεά ἴο. 
ες. 16. μή τις πόρνος . . - 

ϑρεοίῆς ἔογπιβ ἴῃ ψῃϊοῃ τοοῖβ οὗ Ὀἰϊίετ- 
π688 στρ ἀρρεᾶγ ἀιιοηρ μετ. πόρνος 
ἰδ ἴο ὈῈ τΔΚδη ἴπ ἰϊ8 Πἰογαὶ βθῆϑε δηά ποῖ 
88 5ἱρηϊγίηρ ἀερατίυτε τοπὶ αοά [Ὀαϊ οὐ 
ΜΝ εἶ88]. Νείεμοσ 18 ἰὲ τὸ θὲ δρρίἱεά τὸ 
Ἑδβδυ, ἴῃ βρίϊε οὗ (ες ραβεαρεβ δάδυςεά 
Όγ Ννειδιείη ἴο βῇον ὑπαὶ ἢ6 ννᾶβ σουη- 
ΤΑΟΏΪΥ οοηϑίδετεἃ 4 ἰογηϊοδίοσ, δπὰ οὗ 

Ῥμΐο᾿Β ἱπιεγργεϊδιίοη οὗ “ δμιδίγυ " 48 
“ ἱπεοπιρεταῖς δηά [ἰδ ἀϊπουδ᾽᾽; ν. Πεἰ- 
ἰῖζβο. Ετοπὶ χιϊ. 4 ἴἴ ἀρρεᾶγβ δαὶ ἔοτ- 
πἰςδιίοη ννᾶβ οπε οὗ ἴῃς ἀδηρετβ ἴο νοΐ 
ἴῆεβς Ηεῦτεννβ ννέσε ἐς: : βέβ- 
ἡλὸος ὡς Ἢσ αὖ, ἃ ρτοίδηϊ τ ΜὨϊςδ γα 
ἐβρεοί!ν θεϊγαγεὰ ἴῃ 8 δατίογίηρ ἴος ἃ 
εἴπρις τηεδὶ [ἀντὶ βρώσεως μιᾶς] Πῖ8 οὐῇι 
τ ρϊβ οἵ ρείπιοζεηίςζασε. Εδᾶὺυ Πρ ΒΟΥ 
βλτεῖπρ 1 Ηἰδ τε! ρίουδ ρείνι ρει δά 
᾽8 ῬαισίπηουΥ ἕος ἃ ργεβεηῖ ρτατβολῦοα 

18 Δὴ Δρρτοργίαϊς νγναγηΐης ἴὸ ἴδοθε ψῃο 
ἄδν ὈὉγ ἄδλυ ννετε ἰεπιριεὰ ἴο νγὶῃ οοπιῖοτε 
δηὰ εβοᾶρε βαβεῶπε ὃν Ραγίίηρ ννἱτἢ ἐμεῖς 
δορε ἱπ ΟὨγίβδε. Τδε ννδγηϊηρ ἰ8 ροϊπιοά 
ΌΥ τῇς ἴδϊε οἵ Εβαυ. ἴστε γὰρ ὅτι 
καὶ μετέπειτα. -. “ἴοΓ γε ΚποΥ 
καῖ Ἔνεπ τπουρῇ ἢδ ννᾶβ δἰϊεγνναγάς 
ἀεβίγουβ ἴο ἱπῃεγς τῆς Ὀἱεβδίηρ Β6 νγββ 
τεὐεςϊεά, [που ρἢ πε βουρδι τ νι ἴδδζε ; 
ἕο ἢς ἰουπά πο ρἷδος οἱ τερεηίδηπος "". 
“ ἼΤΒε ἴογπὶ " τερεπίδποε᾽ ἰ8 ἢεσε υϑεὰ ποῖ 
βίγί ον οὗ πιετε οἤδηρε οἵ πιἰπά, Ὀυϊ οὗ ἃ 
οἴδηρε οὗ τηϊπὰ υπάδοίϊπρ' ἴπε εβεςῖδ οὗ ἃ 
ἔοττηες βἰδίς οὗ πιϊπὰ " (αν ἄβϑοη). ἴῃ 
οἴδες ννοσάβ, Ὧϊ8 θαγραὶπ νγᾶβ ἱγγενοσδῦϊε. 
Τῆς ννοτάβ τῦυβὲ δὲ ἰηἰεγργεῖοά ὃγ ἴδς 
πδιταῖῖνε ἰη Οεπεαβίβ (χχυ]ϊ. Σ- 41), ψῃεγα 
νε τελὰ ταὶ βοπιε {ἰπιὲ δῆτεσ [με βδῖε οὗ 
τῆς δἰγιπτίρμι (μετέπειτα) Εϑαιυ βουρδι 
τῆς δ᾽εβείπς ὙΠ ἴεᾶγβ (χχνὶϊ. 38, ἄνε- 
βόησε φωνῇ Ἠσαῦ καὶ ἔκλανσεν) Ρυϊ 
ἴουπά δὲ8 οὶ ννᾶβ ὑπδ]ιθγαῦῖθ. ὍΤδε 168. 
800 Ψυτίταπ οἡ Ἐβδιβ 1 Δ8 οἡ ἴπαὶ οὗ 
411 ψῆο πιῖββ ορρογίυηϊε8β ἰβ τπᾶὶ [86 
Ρᾶβι ἰβ ἱπεεραγαθίο, διὰ πονανεσ πιυοῖ 
ἔπε πιᾶν ἀεβίτε ἴο σελ]! δηά αἱΐεσ ἰΐ, 
τῆδλι οαπποὶ 6. [τ ννᾶβ τῃϊ8 νυνί ἢ ἴῃς 
τεσ τυ βῃδά το εηΐοτοθ. [{ πονν, τὨγουρῇ 
ΔΩΥ ἰεπιρίδιίοη οσς ργεββυγθ, γοῦ ἰεῖ 9Ὸ 
186 Ὀεπεῆέδ γου ἢᾶνε ἱπ ΟἸγίβι, γοῦ τα 
ςοιηπλἑ τίη ρ᾽ γουγθεῖνεβ ἴο 8η δοῖ γοῦ οδῆ- 
ποῖ τεοδὶ!. [Ιἐ πχυβὶ αἴϑο ὕες οὐβεγνεὰ {μδὶ 
ἴα δυῖποτ 18 οοπῆηΐηρ Πἰ5 διϊεποη ἴὸ 
τε οης δοὲ οἵ Εβδυ, ποὲ ργοπουποίηξ 
οὐ δῖ8 ψῃοῖς [τ δηὰ υἱεἰπιαῖς ἀεδιίηγ. 
[μετανοίας τόπον. 80 Ρ᾽'πγ, Εῤ.» κ. 97, 
“ ροδηϊϊεηας ἰοουβ;᾿᾿ ἂπὰ ὕἱρίαπ, δ ὲ- 
ξέν χὶ. Τίϊ, 7, “ ροεπίτοπδςε παογοάϊβ ἰ8 
οουπὶ ἤθη ε88ε" (ΥΝν εἰβίεἰη)]. 
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νομῆσαι τὴν εὐλογίαν, ἀπεδοκιμάσθη ̓  μετανοίας γὰρ τόπον οὐχ! Εχοά. χίχ. 
εὗρε, καίπερ μετὰ δακρύων ἐκζητήσας αὐτήν. 

18. οὐ γὰρ προσεληλύθατε ψηλαφωμένῳ ὄρει," 

το, εἴς., εἰ 
χχ. το; 

᾿ Ῥευΐ ν. 
καὶ κεκαυμένῳ :2. 

πυρὶ, καὶ γνόφῳ, καὶ σκότῳ, καὶ θυέλλῃ, 10. “ καὶ σάλπιγγος ἤχῳ, ἡ ΠΉΣ ΣΙΝ 
καὶ φωνῇ ῥημάτων, ἧς οἱ ἀκούσαντες παρῃτήσαντο μὴ προστεθῆναι 

ν. 5,24, εἰ 
11, 16. 

ὙΕ, ὈΕΚΙ,, 37, τ16; οπχῖτ ορει ΑΟ, 17, 47, ὕ, νας.» Οοά,, Ορε., ϑυτ. Ρεβοῦ. 

νν. 18-20. [ἴπ τμῖβ ραταρταρῇ ψγὲ βᾶνε 
δε οἰϊπιαχ οὗ τὩε Εριβέ!ε. [18 ἀοοιγίπε 
διὰ 118 Ἄχμογίβιίοη αἰΐκε ουϊπιϊπαίε Βετε. 
ΤΒε γτεδῖ δἰπὶ οὗ ἴε υυτίϊεγ 88 Ῥεθη ἴὸ 
Ῥεζβυδάε ἴδε Ἡεῦτενβ ἴο Ὠοασίκεη ἰὸ ἴῃς 
τνοτὰ βροίεπ ὃν αοά ἱπ ΟἸγῖβι ((. σ, ἱϊ. 
1-4). ΤὨΐδ αἷπὶ Ὠς 5811} βεοῖκβ ἴο διϊαίῃ 
ΌΥ δτίηρίπρ Ὀεῖογε δί8β τελάδγβ ἰῇ οπὲ 
οἰοβίηρ ρίοΐατα ἔνε ςοπίγαβδι δεΐννθεη ἴδε 
οἷά ἀϊθρεπβαδιϊίοη ἀπὰ ἴῃς πεν. Τῆς οἷά 
ΨΜᾺΒ οἰατδοίεγίβεά ὃν τηδίεγίαὶ, βεπβὶδὶ ας 
τσδηβίοσυ πιδηϊεϑιδείοηβ ;; ἴδε πὲνν ὉΥῪ 
ΨΠΔῖ 8 δὰ ἩΒ016 δηᾶ βἴθγῃδι!ν βιδῦϊς. 
Τῆε οἱ αἶδο ταῖμιες ἐπιρῃδβίβεά ἴῃε ἰῃμδο- 
οεβϑίδις πδίυγε οὗ ἀοἄ, Ηἰβ ὑπᾶρργοδοῦ- 
ΑὉΪε Ποϊίπεββ, ΗἾβ νυνί! πια]εβῖγ, δηὰ 
δυρδϊ τηῆεη πὶ {πε οουά ποὶ οοπιε 
Πεδγ; ἴδε πὲνν ὈΓΙΏΚΒ τῆξη ἰηΐο ἴΠ6 ΝΕΓῪ 
Ρίεβεηςε οὗ ἀοά, δπά τπουρῇ Ης δε 
“ Μυάρε οἵἨ 1411" γεῖ ἰ6 Ης δυττουπάεά 
στ τῆς δρίτιτδ οὗ ρεγίεοιεὰ τηεη. Βαυῖ 28 
πε τί τε βεεκβ ἴο αυΐοκεη Βί8 τεδάεγβ 
ἴο ἃ πιοῖὲ ζΖεαίουβ [Δ Ηδ βῆονβ 4180 
186 αν] ςοηβεαυξηςεβ οὗ τεξαβίηρ Ηἰτὰ 
ἴῆδι βρεαίκεῖἢ ἔγοπι ἢεαᾶνεη. Νοῖ ἴδε ἥτε 
δηὰ βιποῖςε οἵ ϑ:παὶ [Ὠτεδῖεπ πον ἴο ςοη- 
δυπ)ε [πε ἀϊδοδεάϊεης, θὰϊ “ ουν ΟΟοά ἰΒ ἃ 
ςοηβυπιίηρ ἤγε"; ποῖ ἃ βϑυιῃδοϊῖς δηά 
ταλίεσϊ] οἰδσσγχεης τπγοδίςηδά, Ὀὰϊ [Ὠ6 νι 
Ετογηδὶ δηὰ ΑἹ]-ρεγνδάϊηρ Ηἰπηδεῖ, Απά, 
τεϊυγηὶπρ ἴο ἴῃς ἰάεα υυἱτ νοι Βα σοτα- 
τηεποεὰ τῇς ἘΕρίβεϊε δπὰ 80 πιδακίηρ ἰΐ8 
ὉΠ οὈνίουβ, ἴδε ττίϊει σοηῖγαβὶβ ἴῃς 
νοῖςς τπαὶ βξοοϊ ἴῃς δατί τ τῆς ἰη- 
Βηΐτεῖν πιοσε τε δῖε νοῖος παῖ βῃδίςεβ 
πε Ὠεανεηβ αἷβο, δαὶ ἰαγπλϊπαῖθβ τἰσς 
δηά δτίῃρΒ ἱπ εἴεγηδὶ τίη γΒ. 

Ψψες. τ8. Οὐ γὰρ προσεληλύθ.- 
ατε... “Ἐοτ γε δανε ποῖ ἀρργοδοῃεά,᾽" 
δϑδί σης ἃ ἔυγίπεῦ γεάδοη ἴογ ἴδε ργα- 
νίοιϑβ εχῃογιδίίοη Ὑοὺσ ἐδίμεγθ ἄγαν 
πελγ[Ὀεὰϊ. ἵν. 11, προσήλθετε καὶ ἔστητε 
ὑπὸ τὸ ὅροι] ἰο πεᾶς αοά᾽β νογτά. Τδε 
ψοσὰ ἰδ υβεὰ ἴῃ ἰῖϊ8 ψεπεγαὶ βεηβο, δηά 
ἴὰε ἰάελ οὗ ἀγαννίηρ πεᾶσ 2485 δη δοζεριεὰ 
ΨΟΓΕΒΙΡΡΕΙ ἰβ ποῖ ἱπιεπάεά, ψηλα- 
φωμένῳ... Α8 ΜΒ. δυϊδοτιν τε- 
τῆονεβ ὄρει; ἴῃς σοπϑεπιςοη 18 ἀουδεδιῖ. 
Τῆς ΚΕΝ. τεπάογβ “ ἐλε νιομμέ τῃδι πχὶρῆϊ 
Ὅς ἰουοποά," ἰπάϊοατίπρ ἴδαι “τῆς πηουης "ἢ 
ἐ5 ποῖ ἰπ ἴῃ ἴεχὲ. ΤῊ 18 ̓ υβεϊθοά ὃν τὰς 
Δπειποιὶς οἰλυβε, νεῖ. 22, ἀλλὰ προσε- 

ληλύθατε Σιὼν ὄρει, ν᾿Ὠΐοἢ αἰγεαὰγ ννᾶς 
πῃ δβ πιὶηὰ. Οἰἴδεῖβ ἰγδηβίαις “ γε ἃσα 
ποῖ οὐοπιε ἴο ἃ ραΐραδ!ε δηά κιίηά!εά ἔτε,᾽" 
ΨΒΙΟΒ ἰ8 ρταπηπιαιῖςα!γ ροδβϑίδίς, δυϊ 
ορεη ἴο ἴδε οδ)εοϊίοη τπδὶ “ἃ ρδιραδὶε 
ὅτε," ἃ ὅτε ἴῃλι Ἵοδῆ ὃς Ἰουοβιε ἰδ ῥγδ- 
οἰϑεῖν ννμδὲ τμἷ8 ἄτε τννᾶ8 ποῖ, ἀπά ἰξ ἰςξ 
δὴ αὐ ννασά τηοὰς οἵ εχργαβδίπρ ἃ 
“ τηδίεγιδὶ "᾿ ὅτε. Α εἰἰϊγὰ γεπάεσγίηρ ἱδ 
“Ὑε ἅτε ποῖ οοπῃς ἴο ἐπαὶ υνῃϊοἢ οδη 
Ῥε ἰουομεά ἀπά ἰβ Κίπάϊεὰ τ ἢτε"᾿, 
κεκαυμένῳ πυρὶ, “τῃδι Ὀυτπεά νι ὅτε ᾿" 
ἴ8 ἴῃ δρτεεπεης υἱτ Πεαυξ, ἱν. τα, τὸ ὅρος 
ἐκαίετο πυρὶ ἕως τοῦ οὐρανοῦ " σκότος, 
γνόφος, θύελλα ; 8ε6 4180 Ὠευΐ. ν. 22, 
23, ἶχ. 15; Εχοΐ. χίχ. 8, Τῇε “ ρίοοιι 
ἃπὰ τηῖδβί ἀπά τεπιρεβὶ (ογ δυττίςδπο) ἀπά 
τῆς Ὀίαϑι οὗ ἰγυπιρεῖ (Εχοά. χίχ. τό, φωνὴ 
τῆς σάλπιγγος ἤχει μέγα) Δπηὰ νοΐςο ο 
ψογάβ " (θευξ, ἵν. 12, ἐλάλησε Κύριος 
πρὸς ὑμᾶς ἐκ μέσον τοῦ πυρὸς φωνὴν 
ῥημάτων) ἅτε επυπιεταιϊεά ἴο ἀοςεπιμαῖε 
τῆς τηδίεσίαὶ ἀπά τεγγιγίπς ομαγαςίογ οὗ 
ἴδε τενεϊδοη οἡ νοῦ ἰῃς ΟΟΤ. ἀϊ8- 
Ῥεηδβδείοη νν88 ἰουπάεά. Τῇς τευ αν 
τεουττεηΐ καὶ ρίνεβ ἐπιρηδβίὶβ ἰὸ τΠΐ8 
εἐπυπιοτδύοη ; 8411 (ἴα ἰδδίυσεθ οὗ ἰῃς 
ταδηϊξεβιδτίοπ ἡγεγε οὗ τπ8 βᾶπι6 ομπασαςίεσ. 
Τῆς δγιίοϊα ἰ8 οταϊτιοὰ δείοτε δεᾶςῃ ρϑγ- 
συϊλς, θδεοδυϑα δας ἰβ ἰπισοάυοεὰ ποῖ 
ἔοτ ἐϊβ οσνῃ βδῖε δαὶ ἔοσ ἴδε γεπεχγαὶ εἴεοι. 
Ετοῖι ἧς ἴο ἔντι (νες. 21) ἀεβογίδεβ 
ἴῃς ταγγοῦ ἱπάᾶς ΌΥῪ ἴδεβε πηδηϊξεβία- 
εἰοπβ, (1) ἤσθιε ἴῃ τῆς ρεορῖὶε (οἱ ἀκού- 
σαντες) Ψ8οῸ Ῥερρεά ποῖ ἃ νογά 
πιοτα βῃουϊὰ Ὀς δἀἀεὰ ἰο τπεπὶ (πὶ 
θῆναι βυρρεκιεά Ὁγν ὈὨεαῖ. ν. 25 Δηὰ χν]ϊὶ, 
16, οὐ π ἀκοῦσαι τὴν φωνὴν 
Κύριον, “Ψνὲ ὉΠ ποῖ Δ τῆογε Πδᾶσ, 
εἰς.,"}) ἕος {πεν οουἹὰ ποῖ ἐπάυτε δαὶ 
ΜΝ ΒΙΟἢ ννᾶβ δείῃρ οοπιτηλπάεά, “1 ενδῃ 
8 δελεῖ ἰους ἢ πὰ τπιουπέδίπ ἰξ 5841} ὃς 
βιοπεᾶ᾽᾽ (Εχοά, χίχ. 12, 13); δπὰ (2) δἷβο 
ἰπ Μοβεβ, ἔοσ, 80 ἰεγγι ἐγίηρ 28 ἴῃς δρ- 
Ῥεάσαθος παῖ Μοβεβ καὶ, 41 δἃπὶ δχ- 
τεοιεἶν δίγαϊὰ (Ὁ δας. ἰχ. 9) ἀπά (τεσ ς᾽". 
(ἔκφοβός εἰμι νν»ᾶ5 υἱϊξετεά ὈὉγ Μοβεβ ψβεῃ 
(οὐ δῆρεῖ ΜΆ8 τουβεά ὉΥ ἴδε ρεορίς᾽ 5 
ἰάδοϊαιτγ ; ϑίερμεθ (Αςῖβ υἱϊ 32) υ868 
ἔντρομος γενόμενος οἵ Μοεε8 δἱ τῆς Ὀυγη- 
ἱπα 058.) 
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Ὁ Εχοά χίχ. αὐτοῖς λόγον" 20. " οὐκ ἔφερον γὰρ τὸ διαστελλόμενον, “’ Κἂν θηρίον 
13. 

ο 6Ὧ!]. ἰν. 
θίγῃ τοῦ ὄρους, λιθοβοληθήσεται, ἢ βολίδι κατατοξευθήσεται 1" 

46; Αρος. 21. καὶ, οὕτω φοβερὸν ἦν τὸ φανταζόμενον, Μωσῆς εἶπεν, “““Ἔκφοβός 
δἰ. 12, εἰ 
χχὶ. 2, το. εἰμι καὶ ἔντρομος "᾿᾿ 22. " ἀλλὰ προσεληλύθατε Σιὼν ὄρει, καὶ πόλει 

1 ΤῊϊβ οἴδυβα οζουτβ 'ἱπ ποης οὗ ἴῃς υὑποὶλ!8---τῖπε βοῖε δυϊμοσιν ἰδ “ποππυ δ 
ταϊΌ80 011} ̓". 

νεῖ. 22. Τῆς ΟὨτϊβιίδῃη βιαπάϊηρ δπὰ 
διϊαιητηεηῖ ἅτε πον ἀεβογὶρεά πῃ οοπίγαδδι 
ἢ τῃῈ [ον βἢ. Ὑε ἅτε ὑγουρῆς ἱπίο 
1π6 εν οὗ εἰεγῃδὶ τε! ἰτἰεβ. ἀ Δλ- 
λὰ προσεληλύθατε, “δυϊ γε πᾶνε 
ἄγαντι πεῶγ᾽ (αἰγεδυ γοὺ πᾶνε βηϊεγεά 
ἱπίο γοὺγ εἴεσγπδὶ γεϊδτίοη τὸ ἴἢς ὑπδεεη) 
ἴο Σιὼν ὄρει, “ ἰη τῆς τινεηϊγ-ἴὮτες Ρδ8- 
ΒΆρΕεΒ ἴῃ ΙΧΧ ψἤεῖς ἴδε ὑνο νογάὰς 
τε οοπιδίπεά τῆς οτάεσ ἰβ ὑπ οσγαν ὄρος 
Σιὼν ἀπά ποὶ Σιὼν ὄρος. Ενίἀεπην Πεῖε 
τε " Ζίοη "»ιομνίαδμπ᾽ ἰδ τῃσπίλ! ἢν οοη- 
ττλϑίεἃ ψνἢ δηοίποῖ, τῆς ' δίπμαλ »ονη- 
ἐαὐπ᾽. Απὰ τδυ8 ἴῃς οπίδείοπ οἵ ὄρει ἴῃ 
ἴδε τενίϑεά τεχὶ οἵ νεῖ. 18 ἰδ νἱ γι! 
βυρρ εάν (ναυξθαη), ΤΠε ἰάεδὶ Ζίοηῃ 
ἰ8 ἴῃῆε ρΐδοςε οἵ δ πιδηϊεβίδιίοη οὗ 
Ηἰΐἱς ριεβεπος (Ρξ. ἴχ. 11, ᾿ἰχχνί. 2) Ὀυϊ 
αἷδο οὗ Ηἰβ ρεορίε᾽ 5 ἀροάε (8. Ἴχὶνὶ. το; 
188. ἱ. 27 δῃὰ ῥαφεὶ»»). [τ 18 τπεγείοσε 
ἱπιροβϑίδ]ς ἴἰο πὰ δποῖπες ραγιϊουϊασ οὗ 
ἴῃε δηυπιοιαίίοη ἰῃ πόλει θεοῦ ζῶν- 
τος Ἰερονσαλὴμ ἐπονυρανίῳ, 85 
16 τῆς ἴογππε ννεγα “ἴῃς τγαπϑοθηάδηϊ 
δρῆεζε οἱ αοά᾽β εχίβίεπος ψῆετε ες ἰβ8 
τηληί[εβιεά οηἷν ἴο Ηἰπιβεῖζ," δηὰ τῆς 
Ἰδίζες “δας ρίδοε ψῆεῖε Ηἰβ ρεορὶε 
ἐλῖμες δηὰ ψπεῖε Ηεξ ἰ8 πηαηιεβδίεὰ τὸ 
1πεπὶ". ((λ 158. ἴχ. 14, κληθήσῃ πόλις 
Κυρίον, Σιών); {πε τηουπὶ δηδ ἴπε οἷν 
ἅτε νἱεννεὰ τορεῖμεσ 28 ἴῃς πηεεϊίηρ-]δος 
οὗ αοὐ ἀπά Ηἰ5 ρεορῖς, ψῆεγε τῆς “[ἰν- 
πρ αοά" πηδηιέεβίβ {0}γ Ηἰβ εἴδγηδὶ 
ξυΐπε58 ἀπά βυβηοίεπου. [1 ἰδ “τῆς ἤεᾶν- 
ΘΩΪΥ ]επιβαίεη" (οὐ. 64]. ἵν. 26, ἡ ἄνω 
“Ἱερονσαλήμ Δηά εν. χχί, 2, ἧ πόλις ἡ 

ουσα [καὶ μένονσα], χὶΪ!. 14) 45 Ῥεὶπρ' 
ποῖ ἴῃς εχ ἷγ δηὰ τηδάς ψνἱἢ Παπάβ 
δυϊ τῆς υἱεϊπιαῖς τοϑ! ν [οὐ τε θεαί] 
ἀεβογιριίοη ἴπ ΡΏΣ]ο, 26 ὅον., ἰϊ. 38, απὰ 
τε ΚεῤΨιδίιίε, ἰχ. Ρ. 592, Ψ πεῖε δῆοσ 
ἀεοϊατγίπρ τπᾶὶ πὸ βυςῇ οἰϊν 25 πε ἢδδ8 
Ὀεεπ ἀεβογι δἷπρ εχίβῖβ οὐ εατῖῃ Ρίδίο 
ἔοεβ οὔ ἴο βᾶυν, ᾿Αλλ᾽ ἐν οὐρανῷ ἴσως 
παράδειγμα ἀνάκειται τῷ βονλομένῳ 
ὁρᾶν καὶ ὁρῶντι ἑαντὸν κατοικίζειν. 
Αἴβο ἔπε πε ρϑδββᾶρε ἰῃ ϑεηςεοι, δὲ Οἐΐο, 
οἴδρ. δ ου ἴδε ἵνο Κερυδ].5.] καὶ 
μνριάσιν ἀγγέλων, Δπὰ ἴο τηγτίδ8 
οὗ δηρεῖβ, ἴῃ ὑβυδ] δοοοπιρδηίϊπιεης οὗ 
Οοά᾽Β οἴοσυ δηὰ πιϊπίβίειβ οἵ Ηἰδβ ν}]}, 28 
ἰπ Πδυῖ. χχχίϊ. 2; εν. ν. 1; δηά Ὦλδη. 

νἱΐ. το, μύριαι μνριάδες παρειστήκεισαν 
αὐτῷ. ἴδε δ πέος ἴοῃ ὉΓ τῆς τοϊ]ον πα 
νοσὰβ ἰβ πιο ἀεραῖεά, (1) πανηγύρει 
καὶ ἐκκλησ. πηᾶγ ὃς ςοπειτυεὰ ἰῃ ἀρροσί, 
τίου ψ ἢ μνρ. ἀγγέλων, το πιγτίαἀβ οὗ 
δηρεῖβ, ἃ ἔεβιδὶ ραϊπεγίηρ δπὰ δβϑεπλθὶν 
οὗ τις ἄτβι-Ὀοσγῃ δησο δά ἴῃ ποάνεη ; οἵ, 
(2) ἃ πενν ραγιϊουϊας τῶδυ ὃε ἱπιοάυςεὰ 
νη καὶ ἐκκλησ. ; οἵ, (3) ἃ πεῖν ρμᾶι- 
συν πᾶν δε ἱπιτοάυοςεά ἡ ἢ πανηγύ- 
ρει, ““ἴο πηγτίδἀβ οὗ δηρεῖβ, ἴο ἃ ἰεβίδὶ 
βαιμετίπε δηὰ Δββεσηθ]ν οἵ [ἢ ἤγβι- θοση." 

τῆς ψ Βοῖε, ἴπε ἢγβε βεεπηβ ῥγείεσδυϊε. 
ἙἘος αἰιπουρῃ δπρεῖβ ἂτεὲ ποῖ εἰβϑεινῇεσε 
οδ] δά δε “' ἤτβί-δογη " οἵ ἀαοάὰ, (μεν ἃγε 
οδιϊεὰ “ βοη8 οὔ ἀοά᾽" (]οὉ. 1. 6, 11. Σ, 
χχχνΐ. 7; αεη. νὶ. 2, 4; Ρ5. ἰχχχίχ. 6) 
δηὰ τῆς ἀεβιρηδιίοη ἰδ ἤετε ἀρργορσίδίε 
ἴο ἀεηοῖε ἴποβε πο ἅτε ἴῃς ῥσγίβεῖηε ἰῃ- 
δδθιιλπῖ8 οὗ ἤεᾶνεη. Οὐ ἴδε ἤτβι Ἅσμοὶγ 
οἵ Απρεϊϊςα]β ἰῃ ἴδε “"' γεᾶπιὶ οἵ ἀετου- 
τίυδ, ᾿ ΠΟ δίηρ :- 

“Τὸ υ5 Ηἰ5 εἰάοτ γᾶος Ηες ρᾶνε 
Το ὕδιιε δπᾶ ἴο νη, 

ννιπους τλ6 οΠαβιβεπηεηΐ οἵ ρδίπ, 
ννήποαυι τἰῃςε 50]] οὗ βίη "; 

δά Αὐρυβιίης ἰη ὲ Οἷυ. δ εὶ, χ. 7, “ οὐπὶ 
8ΔΏ 6118 Β.Π105 υπὰ οἰνίΔ85 θεῖ... οὐυ͵ὺδ 
Ῥᾶγβ ἰπ ποῦίβ ρεγερτίπδίυσ, μᾶτβ ἰῃ {ΠΠ18 
ορίτυϊλῖυς ". πανήγυρις, πιεαπίηρ ἃ 
ἔεβία] γαιϊιμογίηρ οὗ τπε τολοίε Ρεορῖε, δῃὰ 
ἐκκλησία τηελπὶηρ {πῸ ΔΕΒε ΠΥ οἵ 41] 
επγοϊ!εὰ οἰ Ζεῃ5, βεαπὶ πη ΓΟ ἢ τῆοσε ἀρρ]ο- 
ΔΌΪε ἴο δηρεῖβ. Τα ἅγε εησοϊϊεά ἃ5 
οἰεἶσεπβ (ἀπογεγ. δεεὲ ἴδε ἔαγῆνι δηά 
Οαγγλγπελμς Ῥαῤγγὶ, ῥαϑεΐν) ἴθ Ὠξάνεῃ, 
δηὰ πεΐςοπιε ἴῃς Ὑου ΒΕ, 508 πον ἰῃ- 
τοάδυςεά. Τῆε τηγτίαἀβ οὗ ἀπρεῖβ νυ ῃῖ ἢ 
οη ϑἰπαδὶ ῃδὰ πγαάς {πεῖς ργεϑεῆος Κπονῃ 
πη τῆυμπάετβ δηά βπῖοκε ἀπά τεπηροδῖ, ἰεγτὶ- 
ἐγίηρ ἴδε ρεορὶε, ἄρρεᾶσ πον ἰῃ ἴδε 
[Ἀτα ]ατ ἔοσγπι οἵ ἃ ΜΜ6}1-ογάεγεᾶ σοτησηυηῖν 
ἰπ ἴῃς ρεβοςβῦὶς σιυΐδε οὗ οἰτἰ Ζοη8 γα)οὶςὶπρ 
νεῖ δάάϊτίοπβ ἴο {πεῖς ταπκβ (Ἰυυκε χν. 
10). καὶ κριτῇ θεῷ πάντων, 
“ δηᾶ ἴο ἃ ᾿υἄρε ννῦῆο ἰ8 αοἀ οὗ Δ]1,᾿᾿ δηὰ 
ΌΥ ψἤοβα Ἰυάρτηεηι γου τηυδὶ ἰΠεγεῖοσε 
βίδηδ οἵ [411] (7. χ. 27, 30, 31). Απιοηρ 
τε τελὶτἶεβ ἴὸ ννὩϊο ἢ {πεν δδά δεεῃ 
ἱπισοάδυςεὰ ἐΠἰ8 οουἹά ποῖ δε οταϊἰεὰ. Ηε 
ΨὯΟ ἰδ αοἁ οὗὨ Δ] Πἰνίηρ 15 ἴῃς υἱιϊπιαῖς. 



20--25. 

Θεοῦ ζῶντος, Ἱερουσαλὴμ ἐπουρανίῳ, καὶ μυριάσιν ἀγγέλων, 
ἢ πανηγύρει καὶ ἐκκλησίᾳ πρωτοτόκων ἐν οὐρανοῖς ἀπογεγραμμένων, 
καὶ κριτῇ Θεῷ πάντων, καὶ πνεύμασι δικαίων τετελειωμένων, 24. 
« καὶ διαθήκης νέας μεσίτῃ Ἰησοῦ, καὶ αἵματι ῥαντισμοῦ κρείττονα ' 

25. ᾿Βλέπετε μὴ παραιτήσησθε τὸν 
λαλοῦντα. εἰ γὰρ ἐκεῖνοι οὐκ ἔφυγον," τὸν ἐπὶ τῆς γῆς παραιτη- 2. 
λαλοῦντι παρὰ τὸν 3 "Αβελ. 
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23. ῬΊΓυυς.Χ. 30. 
3 ᾳ νἱἱϊ. 6, εἰ 

ἶχ. 15, οἱ 
Χ. 22, εἵ 
χί. 4; 
6εα. ἱν. 
το; Εχοά. 
χχίν. 8; ι 
Τί. ἰἱ. 5; 
τ εῖες ἱ. 

σάμενοι χρηματίζοντα, πολλῷ μᾶλλον ἡμεῖς οἱ τὸν ἀπ᾽ οὐρανῶν 45“ "' 

1ΎΚΕ, τ7, 47; κρειττον ΦΑΟΌΚΙΕΜΡ, ἀ, ἔ, Ννυϊᾳ. 

37, ἰπ ΒΑΟΌΚΜΡ, ἀ, ἔ, νυἱρ.; παρα το ἰπΙ,, Ὁ, τοῦ, τοϑ. 
5.ΤΙΕ, ΜΜΟΌΟΚΙ,Μ, Τδάσι.; ἐξεῴνγον ἱπ  ΑΟΡ, 17, 57, 118, (τ. 419. 

τελιιγ, ἂδἀπὰ ἴδε Ἡσοῦτεννβ πᾶνε δδδη 
Ῥεουρῃῖ πεᾶσ ποῖ οτἱγυ το Ηἰἴδβ οἰϊν ψνἱτὮ ἰϊ8 
οεἰξίναὶ ἱπμδδιιδηΐβ, Ὀὰϊ το Ηἰπιβεῖέ; ἀπά 
το Ἡϊτηβεὶ δ8. δ]οιτίηρ ψἱβουξ ἀρρεᾶὶ 
ξῶοΒ βου] ἴο [18 ἀεβιίπυ. καὶ πνεύ- 
μασι. - . ""δηά ἴο Βριγί(8 οὗ ͵υϑῖ τῆξῃ 
πιδᾶς ρετίεςι," “ ϑρί εἰ 8," δ8 ἰῇ σ Ρεῖ. {{ϊ. 
19, οὔ ἴῃοβε ῆο ἤλνα ἀεραγιεά (ἢΐ8 11{π 
δηᾶ ποὶ γεῖ Ὀεεη οἰοϊπεά υνἱῖδ τπεὶς 
ταβυτγεςίίοθ δοάγν. δικαίων τετε- 
λειωμένων ἰδ ἰατρεῖν ιΠ|υδιταῖοά ὉΥ 
Μνειϊβιεῖη ῆο αυοῖεβ τον Ἔχατιρίεδ 
οὗ ““7υδ ρμεγέεοι! " ἴοπὶ ἴᾷἢε 1 αἰπ)υά. 
[τ 18 ρεσμδρβ τῆογε γεϊεναπί ἴὸ σγαίεγ ἴο 
χὶ, 4 δηὰ το ἴδε νψδοῖς βίγσαίπ οὗ ἴδ 
Ἐρίβειϊιε ψβοβε δἰπὶ ἰξ 18 ἴο ρεζέεςϊ 86 
τ ρῃιεουβηεββ οὔὐ [Ὡς Ηεῦσγεννβ, δβδεὲ 
οδδρ. νἱ. Οἱ οουτες ΟἿ. δπὰ Ν.Τ. 
δλίη!δ ἅτε γεζετγεὰ το. Βυῖ δ ψίπουῖ 
18, ἐ.4., νἡϊδουϊ ἐδδγίησ ἱπ οὖς δάνδη- 
ἴλρψεβ, ἴεν οουἹά ποῖ ὃς ρετγέεοϊεά, χί. 
40, ἴδετε ἰ8 ἂἴ οηςε ἱπιγσοάυςεά τδς τεοεηςϊ 
ςονεηδηΐ (νέας “πον ἱπ {ἰπ|ε,᾿" ποῖ, ἃ5 
υδυλὶ], καίνης “" (τα ἢ ἴῃ αὐ] γ,") θεοδυδα 
ἰδὲ ἰάφα ἤτβε ἰῃ τῃε τυτίτοτ᾽ 8 πιϊπὰ 8 ποῖ 
ἴδε ορροδίτἰοη ἴο πε οἷά δὰῖ ἴδε τεζεηὶ 
οτὶρὶπ οἵ τῆς πεν. (Βυῖ οὗ. Οοἱ. 0; 
Ι ἦν, ἢ). [|8 ταηλασκδῦϊε τμδὲ τῆς 
Μεάϊαϊοτ οὗ τ815 σονεηδης ἰ8 πεῖα οδ]᾽εά 
ΌΥ Πίῖβ Βυπιᾶθῃ πᾶπιε “7εβῦβ". ΤδἊ 
τϑάϑοῃ ὑσοῦδοϊυ ἰ8 ἰπαὶ αἰγεδαν ἴπεῖς 18 
ἴῃ τῆς νντιτετ᾿ Β ταϊηὰ [πε ρτεδι ἱποίσγυπιεπὶ 
οὗ τηεάϊαϊίοη, αἵματι ῥαντισμοῦ, 
“ Β]οοά οὐ 5ρείπκιηρ ". [Ι͂ἢ πιεάϊδιίπρ 
τῆς οἷά οονεηδηῖ Μοδεβ, λαβὼν τὸ αἷμα 
κατε ἐρας τοῦ λαοῦ, Ἑκοᾶ. χχίν. 8. 
[αἷμα γτισμοῦ, πονενεῖ, ἀοεβ ποῖ 
ἵψκς ἴῃ ΤΧΧῚ τπουρῇ ὕδωρ ῥαντισμοῦ 
18 Ἰουπὰ ἔους εἰπια8 ἴῃ Ν μηιδὲ7γ5]. Βυϊ ἱπ 
ἰχ. Σο ἴπ|5 ντίϊος τερίδοεβ κατεσκέδασε 
ἢ τὰς πιογε βἰσηίβοδηι ἐράντισεν ; ο΄. 
ἶχ. 13. [πὸ Ρεῖ. ἱ. 2 Με ἢᾶνε ῥα! Ψν 
αἵματος Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τε “ Ὀἱοοὰ 
οὗ βργι κι ηρ 18 ἱπεγείογε ἴ6 δοοά 
ΠΟ τῆς πὸνν σονεπδηϊ 8 Ἂβίδ ἰϑῃςά, 
8ε6 χἰϊ!. 2ο, αἵματι διαθήκης αἰωνίον, ἐΠ|8 

δΙοοά μανὶπρ ἴῃς ροννεῖ ἴο οἰεδηδβε ἴδε 
ςοηδοίεποξ, ἰχ. 14, χ. 22ὥ. [ἰ οἰεδηδεβ ὕε- 
οδυθε ἰξ βρεᾶκβ δεϊίες ἴπδη Αδεἰ 8, κρεῖτ- 
τὸν λαλοῦντι παρὰ τὸν Αβελ ἔος ψὮ1ε 
Ἐν ἀρ αμκ μῆλα, ἴοσ νεηρεᾶπος [Ἃ6εη. ἱν. 
1ο, τος τοῦ ὃ σὸν 
πρός μεὲκ τῆς γῆς] ἰπαὲ οὗ εἐδιι8 ει 
τηδββᾶψε οἵ βαϊνδίίοη, ἰἢς κρεῖττόν τι οὗ 
χὶ. 4.0. Βυῖ ἴξ πᾶν δε δάνετγριαί. “1Πς 
βακιιαῦας υἱκίοπεηι, δίς ἱτηρείγαϊ ταηιὶδ- 
βίοηςπι " (Εταβῃγυ85). 
ει. 25-9. Α ἤπδὶ δρρεὰϊ. τῇδε 

τελάοιβ ἅτε ννατηοὰ δραΐϊπβὶ Ὀεὶπς ἀεδῆ 
ἴὸ ἀοάβ δηδὶ τγενεϊδιίοη, ἴοσ ἱὶ ὄνθῶ 
ἔπιε τενεϊδιίοη δὲ ϑίπαὶ οουἹἱὰ ποῖ ψίῃ 
ἱπυρυηίτν ὃς ἀϊδγεραγάςά, πιο ἰεδ8 οδῃ 
τῆς τανοϊατίου ἡ ΒΙΟΝ μα τοδομεὰ τἤδαὶ 
διὰ νοῦ ἀϊδοίοβεβ ἴὸ ἴδεπὶ τίμα 
εἴετηδὶ απὰ αοὰ ἰῃ Ηἰἷβ βββεηίία! τηδ)εδῖγ. 

Νεῖ. 25. βλέπετε (1π ἴῃς βᾶπιε βεῦϑε 
δηᾷὰ ἰῃ 8 βἰτηας ςοπποοιίοη ἰπ ἰϊϊ. 12) μὴ 
παραιτήσησθε, “8ες ἰπδλὶ γοὺ τεΐωθε 
τοῦ" --αδ ἴῇοϑα πιεηξοηδά ἴῃ νοσ. το ἀϊά 
--τὸν λαλοῦντα, ““Ηἰπι ἰμδὶ Ἐρελκεῖδ," 
ἦν... αοἁ 28 ἴῃ ἱ. σ δηά ἴῃς οἷοβε οὗ τπΐ8 
7εῖβε ; “ἴος ἰξ ἴποβε ἀϊὰ ποῖ Ὄβϑοᾶρε 
(ρυπίϑῃπιαπι) ἤθη δοῪ τεξυϑεά Ηἰπὶ 
ἴδαϊ τπηδὰε ἴο τπεαι ἀϊνίπε ςοτηπιυπί ολίίοη 
Οὐ ϑδτῖδ, ἢονν πιυςἢ 1688 884}} 6 ΨὯΟ 
ἴυγῃ ἀννᾶν τοῦ) Ηἰπὶ ΨψῆῸ ἄοεβ 80 ἔγοπι 
Βεᾶνεη "ἡ Ὑὴε ἀγρυπιεηῖ [8 ἴπε βᾶπηε ἃ8 
ἰπ 1ἴ.3. ὙΒοβε ψῆο δὲ ϑίηδλὶ Ῥερρεὰ ἴοὸ 
ὃε Ἔχοιιϑεὰ ἔγοπὶ δεδείηρ ἀϊά 80 ἰπ ἴεστος 
οὗ ἴδε τηδηϊεβιδίίοηβ οἵ αοά᾽β ργεβεῆςε. 
Βυϊ τηϊ8 ἰ8 τάίκεη Ῥοῖῃ 48 1ΐ8ε1{ τοοῖοά ἰῃ 
ἰξπογᾶηςς οὗ αοά δηά δνετβίοη, ἀπά ]5ο 
88 ἴδε ἤτοι πιδηϊξεβιδιίοη οὗ ἃ τεΐυβαὶ ἴο 
1Ιἰβίεη ννῃΐο ἢ ἴῃ τῆς Πἰβίοσυ οὗ 1βγϑεὶ ννὰβ 
οἴεη τερεδῖιςὰ, ῬΡαπίβῃπχεπι (οἰ ονεὰ 
ῬοΙδ ἰῷ ἴδε ϑίπδιὶ ρεπεγαϊίοῃ, {ἰϊ. 7-19, 
Δηά ἰπ δέιες τἰπιεβ. Τῆς βρεακίηρ ἐπὶ 
γῆς, ἱ.6., α ϑίηαὶ (απὰ τΠτουρῇ ἴῃς Ρῥγο- 
πεῖβ ἡ ἷ. χ) ἰβ οοπιγαβιεά νυν βρεδίκϊηρ 
ὅπ οὐρανῶν, ννὩϊςἢ σΔη ΟπἿγ πιεᾶη βρεᾶκ- 
ἴῃς ἄοπι ἴῃς πιάδι οὗ ἀπά ἱπ ἰεγπὶβ οὗ 
δἴεγηδὶ τϑαϊγ, σἱπουῖϊ ἰἤοβε φλγὮ 
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νεῖ τ ἀποστρεφόμενοι, 26. "οὗ ἡ φωνὴ τὴν γῆν ἐσάλευσε τότε, νῦν δὲ 

κε} ἐπήγγελται, λέγων, “Ἔτι ἅπαξ ἐγὼ σείω οὐ μόνον τὴν γῆν, ἀλλὰ 
ι ἕι. εἰ!,46; 
Μει. καὶ τὸν οὐρανόν. 
χχὶν. 35; 
4 Ρεῖεσς τὴν μετάθεσιν, ὡς πεποιημένων, ἵνα μείνῃ τὰ μὴ σαλευόμενα. 

27. " Τὸ δὲ, “ Ἔτι ἅπαξ, ̓̓  δηλοῖ τῶν σαλευομένων 
28. 

αν Ῥοίσε α," διὸ βασιλείαν ἀσάλευτον παραλαμβάνοντες, ἔχωμεν χάριν, δι᾽ ἧς 

ν ὗευι, ᾿ν. λατρεύωμεν εὐαρέστως τῷ Θεῷ μετὰ αἰδοῦς καὶ εὐλαβείας." 29. 

ὅθε ἐπε υ καὶ γὰρ “ὁ Θεὸς ἡμῶν πῦρ καταναλίσκον ". 

1 ὙΕ. ἰδ ΟὨἿΥ βυρροτίεά Ὁγ ΚΙ,, ΟΒτγβ.; ενυλαβειας και δεονς ἰπ 3 ̓᾽ΑΟΠ", 17,71» 73- 

δυτηῦοἷβ νηοῦ οπαγαςιεσίθεά ἴδε οἱά 
τενεϊλίίοπβ, νν. 18, τς. Τῆς τενεϊδιίίοη 
ἰπ δε ὅοη ἰβ ἃ γτενεϊδιίοη οἵ ἴδε εβϑεηϊαὶ 
Ὀϊνίπε παῖυτα πὶ ἴεστηβ μι ἅγε εἴεγηδ!ν 
τὰς ἀπά να] ἱά. ΟἿ. ἰχ. 14, διὰ πνεύματος 
αἰωνίον. ΤΏε ἀϊδετεηςς Ὀείννεδη ἴπε ἵννο 
τενεϊδοης ἰ8 ἀϊβοϊοβεὰ ἴῃ πεῖ γαβῸ} 18 οὐ 
Δοςοπηρδηίπιεπίβ; οὗἩ 1π6 ἴοττηςξσ, τότε, 
ἰξ ἰ8 βαϊά ἡ φωνὴ τὴν γῆν ἐσάλευσεν, 
“16 νοὶος βῆοοϊκ ἰῃς εαγι ἢ," ὄἼνεὴ ἰδδι 
δυτηθοῖ!ς πὰ δαί πηδηϊξεβίδιίοη νᾶ 5 
ψΨ ΕἾ] δειεά το σοῆνεν 708ὲ ἱπιρτεββίομβ οὗ 
Αοάδε Βοϊϊηεββ; [ἔδωκε φωνὴν αὐτοῦ, 
ἐσαλεύθη ἡ γῆ ΡΒ. χὶνὶ. 5, 41Ξ30 ΡΘ. χν]ϊὶ. 
7 δπὰ ἰη Ρβ. ᾿χνῖ!. 8, γῆ ἐσείσθη ; [υἀ. 
ν. 4, 5, ΒΟΙΏΕΙΠ,ΕΒ 85 ἰη ῬΒ. σχίν. 7 ΠΊΟΙΕ 
ἐχρ ον ἀπὸ προσώπον Κυρίον ἐσαλεύ- 
θη ἡ γῆ.] ΤΆςε εχργεββίοῃ βεῖβ ἕοσίἢ ποῖ 
ΟὨΪΥ ἴῃς πηλ͵εδίγ οἱ αοά ψνῇῆο δρεᾶκδβ, δυϊ 
αἷδο ἴῃς εἤεςιδ (πδὶ 10]1ονν ἰπ αριϊδύοη 
δηὰ αἰτεγαϊίοη [οὔ τλς Απέΐφονε ἰῃς 163, 
τὰ μὲν δὴ πόλεος θεοὶ πολλῷ 
σείσαντες). νῦν δὲ ἐπήγγελται, " Βυὶ 
πον ἢς [48 ργογη θεά "---ἰῃς ραβϑῖνες υὑδεὰ 
ἴῃ υαὐϊδάϊε δεπβε 85 ἰη οη) ἵν. 21---ἰῃς 
Ῥιοπιῖβε ἰ8 'π Ηδρ. 1ϊ. 6, 7, ψῇεγε υὑπάδσ 
τῃϊ5 βίγοηρ ἤρυτε ἴδε πενν ογάοσ οἵ (πίπρβ 
ἱηιγοάυοςα γ τῆς τεδυ]άϊηρ οὗ τπε τοπηρὶε 
6 ἀππουποεά. (ΟΥ̓ 81... χνὶ. 18, 19) 
λέγων, “Ἔτι ἅπαξ . . . εαγίηρ, “Ὑεῖ 
οτος (οτ, πος πιογα) 1 νυν] βῇδκε ποῖ 
ΟΠΙΥ τπ6 φασί Ὀυϊ αἷδο ἴπε πεδνεη". 
Απᾶ νῆδι ἰπε τί τεσ ἘβρεοΙΠῪ βεὲβ ἰῃ 
τῆϊ]8 Ῥγοπηΐδβε 5 ἀεοίδαιε Ἴχργεβϑὶν ἰπ νεσ. 
27, τὸ δὲ Ἔτι ἅπαξ δηλοῖ. .. “ τἢς 
εχργεβδίοη "οπος πηογα ̓  ἰηάϊςδίθβ ἴπε 
τα νΔ] οὗ πὶ ἢΔ8 ὑεεῃ βΏδκεη 88 οὗ 
ψ»μαῖ Πδ8 ὕεεη τηδάς (οτελιςά), [μαι ννῃδὶ 
ἰδ ποὶ ββδκεη τῶδλυ δϑίάε". Τῆς ἅπαξ 
ἰπάϊοαϊεβ τῆς ἤπαι τυ οὗὨ τ ϊ8 ρῥγεάϊςιτεὰ 
ταδηϊΠ!εβιδιίοη οὐ Οοά--- ΟἿ οπος τῆογα 
88 Ὧε ἴο τενεδὶ Ηΐτηβε]. Τῇ γενεῖδ- 
τίου Π848 πιδὰς Κποννῃ ἴο ᾽.8 δηὰ ρυΐϊ υ ἰῃ 
Ῥοβδβεβδίοη οὗ πὶ ὑνὩ ἢ 8 εἴεσηδῖ, 80 
ται ν Ώεη 811 ργεβεηῖ ἴοτηβ οἵ δχίβίεπος 
Ῥᾶ88 ΑνῪ (οὔ. ἰ. τι, 12), ννῆδι ἰ8 εββεπίῖδὶ 
δηὰ εἴεσηδ] ΠΊΔΥ 5811} Ὀς τεϊαϊπεᾶ. Ὀπάετι- 
Ἰγίηρ τῆς ἱπιεγρτεϊδιίοη ψὩοἢ ἴῃς νντίτον 
ξἰνεβ ἴο ἅπαξ ἰ5 τῇς Ὀεϊίεῖ ταὶ βοπῖς 

εἶπις τὨϊηρ8 ἱετηρογαὶ πιυδὲ γίνε ρίδοε ἴὸ 
τοίπρβ ὑὐρώε τ μοθὰν δε φοιῆᾶς ποῖ μανε 
τρυεὰ τπδι ἴῃς ἤηδ! “ βῃδικίηρ "" νὰβ ἴο 
Ὁς εαυϊναίεηξ ἴο 4 τεπηονδὶ, ψσάδε 
σι4, οἔδηρε οἵ ρἷδοε ἴῃ χὶ. 5; δυῖ ἴῃ νἱΐ. 
ΣΔ τετηονδὶ, ἀἰβρίδοεπιεηῖ; δπὰ 80 ἤετε) 
οἵ ἀεβισυοιίοη οἵὐ ἴδε δΒελνεηβ δηᾶ ἴδε 
ελτῖῃ. Τῆς Ψοσάβ ὡς πεποιημένων 
8ῆον τῃδι ἢς οοπείἀετεὰ [δι 411 (δλι μδά 
Ὀεεη πιδάς πηὶρῶςϊ οὐ ψουἹὰ Ὀε ἀεδβιγογεά, 
88 ἰῃ ἱ. το, “τῆς ψοσκβ οὗ Οοά᾽Β δαπάβ 
88:81} μεγίβῃ". (ὦ. γένεσις ρᾶς 
ἀρχή]. ἵνα ἰδ ἀερεπάεπι οη » 
(τγαπβίϊοσυ τμίπρβ ἅτε τεπιονεᾶ ἴμαὶ τῆς 
τῆΐηρα ταὶ ἃτὲ εἴεγῃδὶ τῃδυ ἃ ἰῃ 
δεῖνος, αὐϊάϊπρ να]ας. διὸ, δος, ἴα 
1δεβε ρεγβῃδοϊε {πίπρα πιαϑὶ ρᾶδβ ΑΥΩΥ 
“Ἰεῖ τὰ ΠΟ ὅτε τεοεϊνίηρ ἃ Κίηράοπι (8 
τελίτι ἱπ ΨΠοἢ γε 881} Ὁς δ8 Κίηρ, 
1μυκὸ χὶΐ, 32, χχὶϊ. 29; εν. ἱ. 6) ἐπδᾶὶ ἰβ 
ἱπιπιονδῦϊε δηὰ ἱπδὶεπδδῖς ἢανε στάςε ᾿ἢ 
(ἸΙν. 16, χίΐ. 15). Μδϑην ἰρίετβεθεεῖη 
(ΝΥ εἶδα, ννεβίοοιι, ννείχζβαάςκες, Ῥεδῖςε) 
τεπάες ἔχωμεν χάριν 28 ἰπ [κε χνίϊ.ο; 
Σ Τίπι. ἰ. 12, “Ἰεἴ 8 ἔδεὶ δηὰ ὄχργεβδ 
{πη κί πεββ" ΨΠΙΟἢ 8. ἃ νετν βυ δῖα 
ἱπέεστεμος ἴο ἄγανν ἔγοπὶ “ οὖν τεςεἰνίηρ ἂἃπ 
ἱπησιοναῦὶε Κίπράοηι" ἀπά ἰδ γείεναηι 4180 
ἴο τῆς (ΟἹ]οννίπα οἴαυθε. Βυὲ 88 χάρις 
ἰδ υδδὰ Ὁγ (8 νυτίϊε ἰῃ ἷν. τό οὗ Οοά 
μεϊρίπε ἕλνουτ, ἀπά δ8 1ῃε τις ὑστερῶν 
ἀπὸ τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ οἱ νεῖ. 15 ἰδ 
8111} ἰῃ νίανν, ἰξ δε 6 πΊ8 δίσηρίοσ πὰ τόσα 
δάεᾳυδίε ἴο τεπάεσγ δ5. ΑΝ. [1 6 αοά᾽'δ 
ξτᾶςε, δι’ ἧς λατρεύωμεν . . . “Ὁ 
ΤΏΘΔΠΒ Οὗ ΨΠΙΟΒ να ΤΑΥ͂ δοσερίδ νυ βεγνε 
Ασοὰ [λατρεύωμεν 45 ἰῃ ἰχ. 14, ΡΟΒΕΙΌΙΥ ἰῃ 
ἃ Ὁτοδάεσ βεπεε ἤδη πιεσα ΨΌΓΒἢρ] ὙἱὮ 
τενείοηος (ν. 7) δἀπὰ εαγσ". Απ δάάϊ- 
τίοηδὶ οὐ τεοδρίτυἱδτίηρ τεᾶβοη ἰβ φίνδη ἴῃ 
τῆς οἰοδὶπς νογάβ, “" Εογ ἱπάεςἀ οὖς αοά 
8 ἃ ςοηδυτηίηρ ἤγα,᾿" ᾿νογάβ ἀεγίνοά ἔγοπι 
Ῥευῖ. ἵν. 24. Τδε ἔγε δηὰ βηλοκε νν βίος 
ταδηϊεβιεά ΗΒ ργεβεπος δὲ ϑίηαὶ (νεῖ. 
18) Ψνεγε Ὀυϊ βγπιροὶβ οὗ πὶ σοπβυπιίηρ 
ΒοΙΠε88 ἴδδὲ ἀεδβίγουβ 41] ρεγβιϑίςηϊ ἱπεχ- 
σΌΒΑΡΪα εν]. [Ιἐ ἰ6 αοά Ἡἰπιβεῖ το ἴα 
τῆς ὅτε ἡ} ννὨΙΟὮ γου ἤᾶνε ἴο ἄο, ποῖ ἃ 
ΤΆετε ῬὨΥΒΙΟΔΙ, τηδῖεγίαὶ, αυθπομδῦϊε ἔτε. 
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ΧΙΙΠ. τ. "Ἧ ΦΙΛΑΔΕΛΦΙΑ μενέτω. " τῆς φιλοξενίας μὴ ἐπι- Δ Βοχ;. χίΐ. 
λανθάνεσθε: 2. διὰ ταύτης γὰρ ἔλαθόν τινες ξενίσαντες ἀγγέλους. 
3. “μιμνήσκεσθε τῶν δεσμίων, ὡς συνδεδεμένοι τῶν κακουχουμένων,} 

το; ἘΡΏ. 
ἦν. 2,3:}ἷ 
Ῥοιεε,, 
22, εἰ ἰΐ, 
17, εἰ (δ. 

ὡς καὶ αὐτοὶ ὄντες ἐν σώματι. 4. τίμιος ὁ γάμος ἐν πᾶσι, καὶ ἡ διε ῖν 8, 

1; Εοπη. χὶΐ, 13; τ᾿ Ρεῖες ἷν. ο. 

αδαχν ὶ, 
σ, εἰ χίχ. 

ς Μεαῖϊ. χχν. 36; Εοπι. χἰΐ. 15; Οοἱ. ἱν. 18; Σ᾿ Ῥοῖοσ ἰἰ, 8. 

1 κακοχουμ. ἴῃ ὨΟΚΕΜΡ. 

ΟΒΠΆΡΤΕΚ ΧΙΠ1. [πη 1818 οὔαρίες να 
Βηὰ εχμοσγίδιίοπθ ἀρράσεπον δρεϊηρίηρ 
οἷϊ οὗ ἃ ἀεβίγε ἰο διγεβῖ βυγῃρίοτῃηβ οὗ ἃ 
ἰεπάξηου ἴο Ὠἰάς τπεὶς Ομ σιβάδη ῥτοῖεβ- 
δἰοῃ ἀϊβουνπίηρ {μεῖς τεᾶοθετβ πὰ ξο]ϊον 
Ομ τ  βιϊδηβ απὰ στεβοηϊτίηρ ἴῃ6 βῆδτης ἀπά 
μδγάβῃϊρ ἱποίδεης ἴὸ ἴῃς {ο]ονίηρ οὗ 
ΟΒσίει. 

νν. 1-6. Ἐχμοτίδιίοπβ ἴο βοςῖδὶ πηδηί- 
[εβιδιϊοπβ οὗ πεῖς ΟὨτβιϊαπῖγυ. Ἢ φιλ- 
αδελφία μενέτω. “1,εἴ ἴονε οἱ [δε 
Ῥγείμγεη οοπτίπυς"; [ἃ εχίϑιεὰ (νι. το) 
Δ 80, 48 Οἤγυβ. βαυ8, ἢ6 ἄοεβ ποῖ ψυτῖϊε 
Γίνεσθε φιλάδελφοι, ἀλλὰ, μενέτω ἡ φιλ. 
πῃ τῆς ρϑηοταὶ ἄεοδν οὗ τπεὶς (4 ἢ ἴοη- 
ἀεηοῖεβ ἴο ἀΐβοντι ΟἸτίβεία ας ἔεὶ οννβδὶΡ 
μαά Ὀεοοῦης δρρδζεηῖ, χ. 24, 25. Τἢϊβ 
ταὶς αἷβο Ἰεδὰ τὸ ἃ δ τε ἴο τεσορηΐβα 
ἴῃς ψϑηΐβ οὗ (Ὁ γίβιίδπθ ςοπηίηρ τοὶ ἃ 
ἀϊδβίδηςε, ἰπεγεΐοσε Βοβρί ταὶ ν 18 ὑτρεὰᾶ; 
ποῖ 28 ἃ ἀυῖν ἴμον ἀϊὰ ποὶ αἰγεδάγν ργβϑς- 
86, θαΐ, σε, , 88 (πᾶὶ νος πεν 
ταῖς οπιῖς του ρἢ ἐοτρει] 6885 ἀπά 88 
τθδλιὲ νυ ῃὶοἢ πιρὰς Ὀτίηρ ἔπεπὶ ἃ πιεβδαρα 
ποαὶ αοἄ: τῆς φιλοξενίας μὴ 
ἐπιλανθάνεσθε, ““Επιετίαἰητηεπὶ οὗ 
βγαηρεῖβ ἀο ποῖ περίεςῖϊ; ἔοτς τῃ18 βοπγα 
δᾶνε δπιίεγιδίπεα δηρεὶβ παννᾶσες," 88 ἴῃ 
αςεῃ. χνίϊϊ! το; ]υἅ. νὶ, 11-24, χί!!. 2-23 
[Εος τεδεϊπηοηῖεβ ἴὸ ἴδε Ποδρίτδ! ἢν οὗ 
ΟἸσίβιίδπβ Βίβεϊκ γεΐετβ ἴἰο 1υςίδη, δὲ 
Μονίε Ῥεγερτγίν., οὮδρ. 1ό δπά ἴο ἴδε 
4901}: Ερίδβ!ς οὗ ]υ]αη, Οη ἴδε Ποβρίϊ- 
Αἰϊν οἱ τῆς Εδϑβι βεὲ Ραίρτανε᾽ β Ε:5αγϑς, 
Ρ. 246-7.] ἔλαθόν τινες ξείσαντες τπουρἢ 
ἃ φςοπηπίοη οἰδϑβϑίοδὶ ἰάϊοπι, οσουγβ πΠῸ- 
ΨΏΕΙΟ εἶδα ἰη τἢς ΝΙΉΤ, ϑόοτῖε οἵ {πεῖν 
ξε] ον ΟὨγίβιίδπβ τπιῖρῃς Ὀς ἴῃ ἐνεη πιοῖα 
ποράγ οἰγουπηδίδποεβ δηᾶ ἱπεγείογε 

νεῖ. 3. μιμνήσκεσθςε (Ἰϊ. 6) τῶν 
δεσμίων (χ. 34), "’ Βε πιϊπά [1] οἱ [ῃοβὲ 
ἰπ Ὀοπάβ" (Μδῖϊ. χχν. 36). Τηΐβ αἷβο 
πεν δαὰ αἰγεδάν ἄοπε (χ. 34). Τῆς 
τοοῖϊνε πον υτροὰ 8 σοπιδίποὰ ἰπ τῃε 
ννοτάβ ὡς συνδεδεμένοι, “48 πανίης 
θεεη Ὀουπά ννῈῸ ἰπεσὰ," 48 ζεϊϊον- 
Ῥείδοπεῖβ. Τῇε ὡς ἐν σώματι οἵ {πε πεχὲ 
εἴαυδε πιὶρας ἰηνῖῖε ἴῃς ἱπιεγργεϊδιίοη, 
“[0γ ψε 8180 ὅσα Ὀουηᾶ δ8 ννε]} 28 {Ππεν,᾿" 
Δπά ςοΐους τηῖρῃι δ6 ρίνεπ ἴο 118 Ὀγ πε 
Ἐρίβε!ε το Ὀἱορπεῖυβ, ομαρ. 6. χριστια- 

γοὶ κατέχονται μὲν ὡς ἐν φρονρᾷ τῷ 
κόσμῳ; Ὀυϊ ποτε [ἐκεῖν ἴ8α ἀαρέξνίνη 18 
ΤΊΘΙΕΙΥ ἃ ΒΊΓΟΩΡ ΨΑΥ Οὗἁ βαγίηρ ἰμδιῖ 81] 
186 πιεπίθεγβ οὗ Οἤγίβι᾽ β Ὀοάγν υδετ ντἢ 
ελοὮ, 1 (ον. χὶὶ. 26.5 τῶν κακονχου- 
μένων, “δε πηα!τεδίεᾶ," ο, χίὶ. 37; 
γουῦ πιυδῖ Ὀ6 τηϊπ 7} οὗὨἨ τῆεβε “8 θεϊησ 
γουγβεῖνεβ αἷδο ἱπ ἴῃς Ὀοάν," ἱ.4., ποῖ 
ἐπιδηοὶραϊεὰ βρίσῖβ, ἀπὰ τπεγείοσς ἰδ δ]ς 
ἴο βίπλ δσ 11-δᾶρὲ ἀπά σαρδῦϊε οὗ δυση- 
Ῥαῖῆγ. [Α βιϊκίης {Πυδιταϊοη οἵ τδε 
ΤΩΔΠΠΕΙ ἴῃ ΨΩ ἴῃς εαγὶν ΟὨσιβείδηβ 
ονεγεά ἴμεβε δάπηοηϊἰοηβ πᾶν ὃ6 ἰουηά 
ἴῃ ἴπε Αῤοίοργ οἵ Ατίβιϊάεβ : ξένον ἐὰν 
ἴδωσιν, ὑπὸ στέγην εἰσάγονσι καὶ χαί- 
ρουσιν ἐπ᾽ αὐτῷ ὡς ἐπὶ ᾧ ἀληθινῷ " 
οὐ γὰρ κατὰ σάρκα ἀδελφοὺς ἑαυτοῖς 
καλοῦσιν, ἀλλὰ κατὰ ψυχήν. Τῆς 
ϑυτίας Αροΐορυ δὰἀβ “17 πεν ἤεας τῆι 
ΔΏΥ οἵ {πεῖς Ὠυπιθεσ ἰδ ἱτηρτίδοηδὰ οὕ 
ορργεββεά ἴοσ ἴπε πᾶπιὲ οὗ {πεὶγ Μεββίδῃ, 
41} οὗ τεπὶ ῥρσγονίἀε ἕοσ ῃϊ8 πεεάβ". Ας- 
ςοτγάϊηρ!Υ ἴῃ τε Μαγέγγάονι οἵ Ῥετρδίυδ 
ΜῈ τεδὰ ἰῃδῖ ἵννο ἀδδοοπβ εσε δρροϊπιεὰ 
ἴο νἱϑῖς Ὦεῖ δπά τεϊΐενε τ βενεγιν οὗ 
δες ἱπιρειβοησηεπι.} [τ 8 ἱπιεσεϑεπρ ἴὸ 
Βηὰ τπδι ΡΏΪΪΟ ς]αἰπι8 ἔος Μοβεβ ἃ φιλα- 
δελφία ἰοννατάϑ8 δἴγαῃρετζβ, επ)οϊηΐ πρὶ βυτη- 
Ρδίῃυ, ὡς ἐν διαιρετοῖς μέρεσιν ἕν ζῶον, 
88 δεΐῃρ 811 οης ᾿ἰνίπρ οτεδίυγε του ρἢ ἴῃ 
ἀΐϊνετδβε ραγῖβ ; δηὰ ἴῃ δ ϑῤές. ἱέρρ. 30 
ἢ 888 ὡς ἐν τοῖς ἑτέρων σώμασιν αὐτοὶ 
κακούμενοι. Νεδίοοις ρίνεβ ἔτοπι εαγὶν 
ΟὨτϑείαπ ἀοουπιεηῖβ ἃ ΤοοἸϊεοιίοη οὗ ἰη- 
τεγεβεῖηρ ργᾶυδβ ἴογ ἴποβε βυβεσίηρ ἰπὶ- 
Ῥτβοηπηεηΐ. 

γεσ. 4. τίμιος ὁ γάμος ἐν πᾶ- 
σιν. “18 ἔστω οἵ ἐστί ἴο Ὀε Βυρρ!!εὰ ὃ" 
ῬΙΟΌΔΟΪΥ {πε ΤΟΓΠΊΕΙ, 48 ἴῃ νεῖ. 5, “[μεῖ 
ταλιτῖασε δε ΠΕαΙά ἴῃ Ποποὺγ δτηοηρ 81] ".. 
ΑΒΔ πδῖυγαὶ τεβυϊὶ οὗ μοίἀϊπρ πιαττεὶ 
ἴῃ δοηους, ἰἴϊ8 ἰάθαὶ βαποῖ ιν ννἹ]} Ὁς 
νἱοϊδιεὰ πείϊπες ΌῪ ἴδε πιδιτίεδ ποῦ ὉῪ 
τῆς υππιαττίεὰ, Τβετγείοσε ἔπε καὶ 11πκ8 
πε ὕνο οἴδιιβεβ οἰοβεὶν τορεῖμεσς δηά ἢδ8 
ΒΟΠΊΘ ᾿πέδγοπεῖ4) ἔοτγοο, “ δηά {πι8 ἰεὶ τῆς 
Ῥεὰά Ῥε υπάεβιεά᾽" [μιαίνειν τὴν κοίτην 
Οὐουβ ἴῃ ΡΙυϊατο ἢ τὸ ἄεποῖς της νἱοϊα- 
ἤοπ οὗ οοηπΐυραϊ τεϊδοηθ. ὕβεά ψ πῃ 
γυναῖκα ἰη ΕΖεΐ. χνὶ!, 6, χχὶΠ!, Σ7]. Τῇς 
πεχὶ οἴδυθε δῇονβ ἰῇ Ψῆδαὶ δεῆβε ἴῃς 
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ἀΒχοὰ. κοίτη ἀμίαντος " πόρνους δὲ καὶ μοιχοὺς κρινεῖ ὁ Θεός. ς. “Ἥ ἀφιλάρ- 
χχιϊὶ, 

9, εἰ 
δαὶ ανί. γυρος ὁ τρόπος ̓  ἀρκούμενοι τοῖς παροῦσιν. αὐτὸς γὰρ εἴρηκεν, 

χαχί. 6.81 ““Οὐ μή σε ἀνῶ, οὐδ᾽ οὐ μή σε ἐγκαταλίπω ᾿᾿᾿- 6. " ὥστε θαρροῦντας 
81:5: ἡμᾶς λέγειν, “ Κύριος ἐμοὶ βοηθὸς, καὶ οὐ φοβηθήσομαι τί ποιήσει 
χχνὶϊ!.20; 
Ῥιον. σν. 
16; ὑαι βϑὲ ἄνθ ᾿ 

1. ᾿"Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν, οἵτινες ἐλά- 
νἱ. 25,34. λῆσαν ὑμῖν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ ὧν ἀναθεωροῦντες τὴν ἔκβασιν τῆς 
Ρμὶ!. ἰν. 
τι; ττίαι. ἀναστροφῆς, μιμεῖσθε τὴν πίστιν. 

νἱ. 6, εἴς. 
6 Ρε. ἱἵνὶ. 4, 

τι, οἱ - 
ἐανῆι. 6. αἰῶνας. 

ἔ νος. 17. 
ε με χχὶχ. 

8. Ἰησοῦς Χριστὸς χθὲς 5 καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς, καὶ εἰς τοὺς 
9. δ“ διδαχαῖς ποικίλαις καὶ ξέναις μὴ περιφέρεσθε ὅ" 

Μαῖι. ξχίν. 4; ]οδη. νἱ. 2); βσπι. χίν. 17, οἱ χνὶ. 17; ἘρΒ. ἱν. 14, εἰ σ. 6; (οἱ. ἰϊ. 8, τό; 
2 ΤΒεδβ. ἰἰ, 2; τ Τίπι. ἱν. 4; 1 ]οδηἶν.. 

1 εγκαταλειπὼ ἰῃ ΑΟΌΓΞΚΙΜΡ, 17. 
8 εχθες ἰπ ΑΘ ΌΝΜ; χθες ἰη ΟΥΌΟΚΙ,. 

5Τ.Ε. ἰπ ΚΙ, 47; παραφερεσθε ἰπ ΦΑΓΟΌΜΡ, 17, 23, 37, 73. 

ψογάβ ἃσε ἴο ὃς ἰάκεη. ὙΠ Πἶαπὶ Ρεπη᾿ 5 
δαγὶπρ πιυβὶ 4180 ὃς κερί ἰῃ νίενν : "15 8 
τηδηῃ Ῥᾶγ8 διἰβ ἰαἰΐος Ὀὰϊ ἀεδαυοδεβ δἰ8 
νυ δ, 16 ἢς ἃ ουτγεηϊ τηογδὶ δὶ ὁ" Ἐς 
ταλιτίαψε 48 ἃ ργονεηϊδνε ἀραιπϑὶ νὶςς, 
“7. τ Οος. νἱὶ. απὰ τ ὑΒεββ. ἱν. 4. νεΐββ 
ξϑίμεσβ ἔγοσῃ ἴπε ἰπβεγιίοη οὗ τι18 ἰηὐαπο- 
τίοη ἴπδι {πε ντίϊες ἰ5 ποὶ συϊδεὰ ἱπ Ηΐ8 
Ἄοδοῖος οὗ ρῥγεσερὶβ Ὁγ ἴδε Ἴσοηάϊθοη οὗ 
ἴΐοϑε ἴοὸ ψβοσι ἢς ἰ5 υυτἰτηρ δὰς ὈΥῪ 
“ἘΠ ϑοσϑιοδὶ τεβεςτίοη ". Βαῖ ἰπ ἴδε ἔλθ 
οἱ χἰϊ. τό, τη|8 βδϑεπὶβ δὴ υηνλιταηϊθά 
ἰπέίείεηος. πόρνονᾳ . . . ὁ θεός. 
Ἑοτηϊολίοσβ τῆλ ϑβοᾶρε μυπΊδη ςοπάεπι- 
πιο, θὰϊ ἀοά (ἰπ επιρμδῖίς ροβίτοπ) 
ΜΠ] Ἰυάσε τδεπ). 

γεν. 5. Α8 ἰη Ερῆ. ν. 5 δηὰ εἰβδεαυνῇεῖε 
ἱπιρυσγι ἀπά οονεϊουδηε88 γα οσοτηρίπεά, 
80 ἢετε ἴδε ῥγεοερίβ οὗ νεσ. 4 ἰεδά οὔ 
ἴο ἃ ννατηίῃρ ρδίηϑδι ἰονε οὗ πιοηεῦ: 
ἀφιλάργνρος ὁ τρόπο ς, ““Ἰεῖ γοῦν 
ἴαση οἵ πιηὰ [ἀϊϑροβίείοη] δε ἔγεε ἔγοπι 
ἴονε οὗ τρόπου, οοπίεπὶ ἢ δὶ γοῦ 
Βανε", [ὁ τρόπος ἔτεαᾳυεπεν ἰῃ οἰδεβίςαὶ 
υτίτεῖβ ἰῃ (Ὠΐβ βεηβε, ἃ8 Ὀεπιοβίδεηςβ, ρ. 
683, αἰσχροκερδὴς ὁ τρόπος αὐτοῦ ἐστιν. 
Οἰδες Ἄχδῖηρ!οβ 'π Κυρίε. ἀρκεῖσθαι τοῖς 
παροῦσι ΜᾺ8 4150 (ΟΠΙΠΊΟΠΙΥ υδεὰ ἴο 
ἀεηοῖς οσοηιεπίπιεηὶ υνῖἢ παῖ ομα ἢ 88. 
Εχδταρίεβ ἰη Βαρῃεὶ δηὰ ννεἰβιείη.}) ΤὨῖ8 
εὐρεξησῆεοι 88 τ δγπὶ [ουηδαϊίοη οὗὨ 

᾿8 ργοπιῖίβε ; αὐτὸς γὰρ εἴρηκεν, “ ἴοι 
Η πλβεῖΓ παι βαίά," ἐμϑ ὅν Οὐ μή 
σε ἀνῶ. . .. Τῆε ᾳυοιλιίοη ἰ8. ἴτοτι 
Ῥεῦῖς. χχχὶ. 5, πεσε ποννενοσ ἴδε τηϊγὰ 
Ῥεγβοη ἰβ υδεά. ϑι πιῖ]ας ῥτοπιίβεβ, βἰπιῖ- 
ἰΑσῖν εχργεββεά, οσςοὰὺγ ἴῃ εη. χχνιϊϊ. 15 ; 
Ὠειι. χχχὶ. 8; ᾿δῇ. ἱ. 5; σ᾿ Οβτοη. χχνυιϊὶ. 
20. ΡΒΐο (06 Οοη. [πρ., οὔδρ. 32, 
ποῖ 33 88 ἰη ΒΙεεῖς πὰ Ὀανίάβοπ) ρίνεβ 

ἴδε ᾳυοϊδιίοη ᾿ἰτοταϊτίπιὶ 45 ἰῇ τς ἰεχὶ 
Βεῖεσ.0 ὥστε θαρροῦντας ἡμᾶς 
λέγειν, “80 ἴδὶ νγε Ὀοϊάγ δᾶυ, Τῆθ 
1μοτὰ ἰβ τγ δεῖρεσς, 1 ν}} ποὶ ἕεασ", [ἴδ 
Ῥτον. ἰ. 2: υυἱϑάοῃι δὲ ἴῇς γψδίεβ οἵ ἴδε 
οἷν θαῤῥοῦσα λέγει. Τῆς νοτάβ αυοϊοά 
υηάοτ ιν ἅτε ἔγοπι Ρβ. οχνὶϊὶ. 6, τς 
Βγθῖ ννογὰ Κύριος Δηά τῆε 1.8 ἄνθρωπος 
θείης Ὀτουρῆι ἱπίο βίτοπῳ οοηπίζαβι. 

γν. γ-1ι6. Τῆςε Ηερτεννβ ἅγε Ἴχῃογίοὰ 
ἴο Καὲρ ἱπ τεπιεπηῦγαπος δεῖς ἑογπιοσ 
Ἰεδάειβ, ἰο αὐἱάς διελθεῖν Ὁν δεὶς 
τεδοδίηρ, τὸ τὰ ἐπεπιϑεῖνεβ οἵ ἴῃς Ιάεδβ οἱ 
7υἀαίθπι, ἰο Ὀεῶσ ἔς βδπις διδοίη ἴὸ 
τῆς ἐλίτα οἵ Οἰγίδβε, ἰο ρεγϑενεσε ἰῃ ροοὰ 
ψοκβ, Μνημονεύετε τῶν ἦγον- 
ξένων ὑμῶν... “ανε ἱπ τεπιεσ- 

δηςς ἴπδπὶ νῆο μὰ (πα γυ]ε νας γοῦ, 
εβρεοίδι!γ 48 ἴΒΕῪ δῖε ἴποβε ννὯο βροῖε ἴὸ 

ἃ {πε νοτά οἵ αοά᾽". ν. τηῖσῆς 
υϑεά, 45 ἱπ χε δηὰ Οδίὶ. ἱἰϊ. χ, τῶν 

πτωχῶν μνημ., οἵ Κεερίηρ ᾿ἰνίῃρ Ρεγϑοῦβ 
ἰπ πιὲπὰ πα 80 Βεπάδι!]) Ὀὰὶ ννδδι ο!- 
ἴοννβ πιδκεβ ἰξ πιογα ᾿ἰκεῖν παῖ ἰξ Βοσα 
τείεγβ ἴο ἴῆε ραβδί. Τβεβε ἀεοεδϑεὰ ἰεδά- 
πᾷ πιεὴ ννογε ἴδε ρεγβοῃβ δ)]υὐδά το ἰῃ ἱϊ. 
3 δῃά ίν. 2, νγο βτϑὲ “βροκε" {πε ψογὰ 
οὗ τῇς ροβρεῖ ἴὸ ἴδε ΗἩδῦγεννβ ἀπά σγῆο 
Μετ πον πο ἰοηροῦ ργεβεηῖ. Τῆε ψογά 
ἡγούμενοι, οσουττίηρ, 4ἰδὸ ἴῃ νν, 1:7 δηά 
24 δῃὰ ἰπ Αςἰβ χν. 22 (απὰ οὔ. ϑγ. χχχ. 
18, οἱ ἡγούμενοι ἐκκλησία) 15 ἃ ρεπεγδὶ 
ἔεγηι ἕοσ ἰεδάϊηρ δηὰ ἰηβυεπεδὶ πιθη ἴῃ 
Ψ Βοπι ϑοπες υπάεβπεά δυϊποσι γ νν 88 
νεϑιοὰ. ΟΠ οΐΑὶ βίδιιβ ννὰ8 ποῖ γεῖ ἄε- 
Βηεὰ δηᾶά οἢῆοίαὶ {1168 ὑνεῖς ποῖ γεῖ 
απίνετϑαὶ. Τῆς οἰϊεῖ τεᾶβοη νυ {Π6Ὺ 
ἅτε ἴο 6 δΒεϊά ἰπ γευγεγηῦσγδῃος ἰδ ρίνεπη ἰπ 
τῆς οἴδυδβε υπάες οἵτινες, “ἴοτ ἴΠεΥ ἅτε 
ἴδεν ψγ8ο ". Βαϊ δὴ δά δίτίοπαὶ τεᾶβοη ἰδ 



5--14. 

καλὸν γὰρ χάριτι βεβαιοῦσθαι τὴν καρδίαν, οὐ βρώμασιν, ἐν οἷς οὐκ 5 Ἐχοὰ. 
1ο. Ἔχομεν θυσιαστήριον, ἐξ ὠφελήθησαν οἱ περιπατήσαντες.ἢ 

οὗ φαγεῖν οὐκ ἔχουσιν ἐξουσίαν οἱ τῇ σκηνῇ λατρεύοντες. 

γὰρ εἰσφέρεται ζώων τὸ αἷμα περὶ ἁμαρτίας εἰς τὰ ἅγια διὰ τοῦ 
ἀρχιερέως, τούτων τὰ σώματα κατακαίεται ἔξω τῆς παρεμβολῆς ' 
12. διὸ καὶ Ἰησοῦς, ἵνα ἁγιάσῃ διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος τὸν λαὸν, 
ἔξω τῆς πύλης ἔπαθε. 
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χ. τᾷ; 
[κν. ἵν. 

ΞΕ 
χνὶ Ὧν; 
Νυαπι.χίς. 

τσ. "ὧν 

ἰ ]σδα. σίσχ. 
1γ, 18. 

13. τοίνυν ἐξερχώμεθα πρὸς αὐτὸν ἔξω τῆς " ἀν δ᾽ 
παρεμβολῆς, τὸν ὀνειδισμὸν αὐτοῦ φέροντες " 14. " οὗ γὰρ ἔχομεν ὁ ΦΡΝ- 

᾿ περυπατονντες ἴῃ δ Α0 5. 

βιρσρεδβιεά ἰη τῆς (ΟΠ ονηρ οἴδυβε, ὧν 
ἀναθεωροῦντες . . . “ΨΠοδΕ (Αἰ 
ἐπλϊϊαῖα 88 γου οἰ οδεῖν οοηβίάεσς ἴῃς ἰβδς 
οὗ ἰδεῖς τιάππεῖ οἵ [{{π᾿. ὧν ἰοϊΐοννθ 
ἀναστ, . ἀναθεωρέω ἰη ΤὨεοΟρταδίυ8 
ἃηά δι 8 ϑίουϊαβ ἰβ ἐχρ ον οοη- 
τγαϑιεὰ τ τ(ἢς δβἰπιριε νεγῦ ἴο ἀδποίῖβ δ 
Κοαπες δηὰ πιοῦσα ολγεῖμ! οὐδβεγνδιίοῃ. 
ννε οᾶπηοι τδεγείοσε σεηάεσ, 28 πδίιγα! ν 
ΜῈ ταῖσδ, “ Ἰοοῖς ῬοΚ ἀροη". ἔκβασιν, 
ἴῃ τ Οος. χ. 18 28 ἴῃ πηδδηίῃρ " ἐβοᾶρε"; 
δας ἰῃ ΥΝ 8. ἰϊ. χνὶϊ., 48. πεζα, ἰὲ ἀεποῖεβ 
τὰς επά οἵ 1[Π{π|͵ ψῖτϊ ἃ ἀϊδείηςι τεΐεγεπος ἴὸ 
τῇς πηᾶππεῖ οὗἉ ἰϊ, 88 1Ππϑιγαϊτίηρ [πε πιλη᾿ 8 
τεϊδιίοῃ ἴο αοά. Τῆς [ελάϊηρ πιεη 
Δίαοηρ ἴδε Ἠεῦτεν ΟὨγίβιίαπβ πιδά, 
ΨΥ Βεῖμει ὉΥ τηλτίγτάομμ (45 Υν εἶβθ, εἰς.) 
οζ ποῖ, βεαϊεἁ ἐπείγ τεδοπίηρ πὰ Ἴχμϊδιοὰ 
ἃ ἴλϊτ ογίῃυ οὗ ᾿πυτδτίοπ. Μεγ, 8 ρῖνεβ 
ἕοτος δοιὰ το νετς. 7 ἀπά ἴο νεσ. 9. [πιϊϊαῖς 
τιεὶς ἐαϊτα, ἕοσ τὰς οδ)εςι οὗ ἐδ εἢ 828 ποῖ 
οδδηρεά πος ῥᾶΆ8ι νυ. Ἰησοῦς 
Χριστὸς ἐχθὲς. .. . “7εβὺ8 ΟΠτίδβε 
γεδιίοσάδυ δηὰ ἰο- δ ἰβ ἴῃς βαῖηε, γδᾶ 
Δπὰ ἴος ενεῖ." ὁ αὐτὸς ΘχΔΟῖ 48 ἰῃ 
Ῥιυΐασοδ᾿β Ῥογέεϊος, χν. 2, Ώετα ἰῃ ἀ68- 
οτἰδίης ἴδε ἱπθυεπος οὗ βυςοθββ Ὄροω 
Ῥετίο!εβ ἰτ ἰβ βαϊὰ οὐκέθ᾽ ὁ αὐτὸς ἦν, Ὡς 
88 ΠῸ ἰοηρες ἴδε βᾶπιε. ἐχθὲς ἰ8 ἴῃε 
Ῥύορενγ Ατεῖς ἔογῃ, χθές (Πς οἱ Ιοηίς, δες 
ἙἘυϊτϊδετίογα᾽ β Ν᾿ εσ δὰ .,.370. “Ὑαβίεσ- 
ἀλγ δηὰ το- ἄδυ,᾽ ἱπ τὰς Ραβὶ δηά ἴῃ δε 
Ῥγαβεηῖ εβὺ8 ΟΝ γῖβὲ ἰβ τῆς βάσωης, δηὰ Ης 
ΜΠ πόνος Ὀε ἀϊδοτοης. Ὑδοτιείοσς, δι- 
δαχαῖς ποικίλαις καὶ ξέναις 
μὴ παραφέρεσθε. ““Βε ποῖ ολιτίοὰ 
ΔΥΆΥ ὉΥ ἰοδοδιηρθ νᾶτίουβ δηὰ υππῃελγὰ 
οὗ, ἀπά ἰοτγείρῃ." παραῴφερ. ἴδ υβεὰ 
πῃ Ὀίοάοτυβ δπὰ ΡΙυϊαγοῖ οὗἩ Ὀθείπρ βνερί 
ἌΑΥ ὉΥ ἃ τίνοσ ἰη βοοά; ο΄, παραρνῶμεν 
οὐ τὲ. τ. Ὑδα τϑδοδίηρβ ραῖπϑὲ ννδϊοἢ τ6 
Ηδεῦτενν8 ἀγὲ δεγε ννγηθὰ σε διιςἢ σοη- 
βιγυσίίοηβ οἵ ΟΙά Τεβιδτιεης ἱπβεϊξα θη β 
δηδ ῥγαοιίβεβ 48 ἰεπάθά ἴὸ ἰοοβεὴ {μεὶς 
αἰιδομηιεηῖ τὸ ΟἩγίϑὲ 88 ἴδε 8οῖε τηβάϊα- 
ἴοῦ οὗ ἴῆς Νενν σονεπαηι. Τμεβα ἰελοῖ- 
ἰῃρβ “γεγο “ νΔγίουιβ,"" ἱπδβυυο ἢ 48 ἴΠΟῪ 
Ἰαϊά βἴγεββ ποὰν οὔυ οπὲ βϑρεςῖ, ΠΟΥ οἡ 

δηοίδες οὗ ἴῃς οἷά εσοποτν [“ δα ἰα 
εν 5. ρεϊεὨγβαγηκεῖς, Ὀδ] ἃ ἰῃ ρείη- 
Ἰίομες Οεβειζβεβεγδι! υηρ, δα] ἱπὶ Ορ- 
ἔετκυ!ε, θα ἃ ἱπ ἄεῃ Ορέειτωδῃϊσείεω " 
(ΥΝ εἰ88)}]. Ἴμεν Ύτετς ξέναι Ὀοιδ 28 δείη, 
πονεῖ πὰ Ὧ8 Ὀεΐηρ ἱσγεοοπο! οδδίς νυν! 
Ρυτε ΟΒτίβείδπ τγσαῖῃ. καλὸν γὰρ χάριτι. 
...“Ἐοτὶξ ἰβ ροοὰ (δὲ ὉΥ ρτᾶςς ἴδε 
Βεαγὶ Ὀε οοηβτηηδά, ποὶ Ὀγ τηεδῖβ." Τῆς 
ΡΙεβεὴς ψανεγίηρ υπβδεϊβέδοίοσυ Ἴοηάϊ- 
τίοη οὗ τπε Ηεῦτεννβ 8 ἴο Ὀς ἐχοπδηροά 
ἔος οπε οὗ οοηδάεποε δπὰ βίεδάϊξαβιπεβ 
ποῖ ὈΥ ᾿ἰβεεπίπρ ἴο ᾿ἰελοδίηρβ δδουὶ τηοδαῖδ 
ρρ τὰ αἴτεσ 811 ἕπποι ΟΒΓΙΒΗ, δ δεασεῖ, 
αἴ Όγ ἀρρεοδοδίηρ ἴῃς ἴἄγοης Βεγε στᾶσα 

τεῖψηβ δηὰ ἔγοσῃ ΕΥ̓ ΤΑΣ ἐξ ἰ8 ἀϊδρεπδοά, 
ἶν. τ6. Ετοτὰ ἴδε [ο]ονΐπρ νεσϑα (να. 
10) ἰπ Ὡς ἢ βαοτίβοίαί οοὰ ἰβ ἐχργεβϑίγ 
τηδητίοηοά, τ νουἱά ἀρρεᾶς ἴδδε τῆς τεῖος -Ὃ Ὁ 
εῆςα ἰῃ οὐ βρώμασιν ἰ8 ποῖ ἴο ἀϑοειίοίδαηι 
Ὧος ἴο ἴῃς ἀϊδιιηςσείοη οὗἨ οἰεδῃ δηά υη- 
οἰδᾶη πηϑαῖβ, δυΐϊ [το βδογίβοίϊαὶ τηεαίθ. 
ΎΒεβε ἅγε σοηδεπιποὰ " ἱπιεηῖ ἂ5 
υβεῖεββ, ἐν οἷς οὐκ ὠφελήθησαν 
... “ΜΏΙΟΒ ψγεῖα οὗ πο ἄνδὶ! ἴἰὸ ἴἴοβα 
ὯῸ Πλά γεοουγβα ἴο ἴδεπὶ" (Μοβαι). 
Ο. ἰδε ἀσθενὲς καὶ ἀνωφελές οἱ νἱϊ. τᾶ. 
Θδογίβοίαὶ τηθλῖὶβ γε δ'8δο δϑῆονηῃ (ὁ ὃς 
ἱγγεσοης ! ϑδδ]ς (ξέναι) νυν τἢς ΟΒτίβδα 
ΔΡργοδοῖ ἴοὸ αοά, ἔογ ουζς (ἔε ΟΒτίβείδη) 

ἰᾶσ ἰβ οὔε ἔγοτ ννῃϊο πείτ πεῖ νγοσβδὶρ- 
δῆ πος ῥγίεβίβ ὕᾶνε δὴν τὶρδὶ ἴὸ οδῖ. 

Ὡς ροΐπὶ πα τνίβῃεβ ἴὸ τῇδε ἰδ, (μδὶ ἰῇ 
οοπηθοϊίοη υνἱτὰ τὰς ΟἨτίβείδη βϑογίβος 
ἴδετε ἰβ ὯῸ βδοσζίβοϊα! πιθαὶ. Αβ ἰῃ ἴδε 
ςοᾶδε οὗ {πε στεδὶ βαογίῆςς οὗ ἴῃς Ὀδν οὗ 
Αἰοπείβεπὶ ἔπε ΗἸΡΗ Ῥείεβε οἀγγίεὰ ἴδε 
δΙοοά ἱπίο ἴδε ΗοΙγ οὗ ΗἩοϊΐεβ, ννἱς ἴῃς 
ςᾶτοδδε νν88 ποὶ εαΐδῃ Ῥυϊ θυγτποὰ ουϊδίὰς 
τῆς στρ ; 80 ἴδε ΟΒτείβείδη αἱϊδγ ἰβ ποῖ 
οπς ἔγοπι νυ Ὡς ἢ ἔοοὰ ἰ8 ἀϊδρεηβεά (ο ῥὈχίεβδι 
δηὰ τνογβῃίρρετ. οἱ τῇ σκηνῇ λατρεύ- 
οντες ταίεῖβ ἴὸ ἴδε ΟἾτγίβιίδλῃ ᾿νογϑμίρ- 
Ρεῖβ. Τῆς ἤρυτε ἱπιτοδυοσεὰ ἱπ θυσια- 
στήριον ἰβ ςοπεϊηυεά ἰπ ἴμε8ὲ ψγογάβ. ΤῸ 
τοίεσ ἴπετὶ το τῆς Ο.Τ'. ργίθβίβ ἰ8 ἴῸ βῃδίζες 
ἴδε ἀγρυσηθηῖ. [οἰτογα! γ ἴῃς ννογάβ τλθᾶπ 
“ΠΟΥ 80 βεζνε ἴῃς τ θεγηδοῖς,᾽" τδδι ἰδ, 
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11ν. νἱ!. ὧδε μένουσαν πόλιν, ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν. 
12; Ῥε.]. 

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΧΙ. 

15. ᾿ Δι᾿ 

43, οι }]. αὐτοῦ οὖν ἀναφέρωμεν θυσίαν αἰνέσεως διαπαντὸς τῷ Θεῷ, τουτέστι, 
ΟΝ ̓ καρπὸνϊχειλέων ὁμολογούντων τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. 16. " τῆς δὲ εἰ- 
οι ποιΐας καὶ κοινωνίας μὴ ἐπιλανθάνεσθε' τοιαύταις γὰρ θυσίαις 

πὸ 2 Οοτ. ἰσ. εὐαρεστεῖται ὁ Θεός. 

ΤῊΝ 17. " Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν, καὶ ὑπείκετε - αὐτοὶ γὰρ 
: κοί. ̓ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν, ὡς λόγον ἀποδώσοντες - ἵνα μετὰ. 

τῶε ῥγεβίβ, οὔ. νἱ. 5. ὙΒε ρεου]δγν, 
δε δ μὸς οἵ ἼᾺ ΟὨγίβείδπ βασηῆτα ἰδ ἀνά 
ἰξ ἰδ ποῖ εδίεθ Ὑμεη (Ο]]οννβ ἰἱπ βυρροτὶ 
οὗ τ΄18 βιδιεσηεηι δΔῃ ἈπΑΙΟΩῪ ἔσο δε 
ΟΟΤ. σίτυαὶ, ὧν γὰρ εἰσφέρεται 
ζώων... .. “Εοτ τδς Ὀοάϊεβ οἱ τδοδε 
δηΐπηδῖβ, ψῇοβε Ὀἱοοά ἰ8 Ὀτουρᾶδι ἱπῖο ἴδ 
ΒΟΙ͂Υ ρίαςς ὃν τἴπε Ηἰρῇ Ρχίεβι δ5 δη οἴεσ- 
ἱπρῷ ἴος βίη, ᾶγτε δυγηεὰ ουοἰάς ἴῃς οατωρ.᾿"" 
(ἢ ταν. ἷν. 12, ΔΙ. [ἢ ςοηπίοττητν ἩἱὩ 

[δ ἴγρε (διὸ καὶ Ἰησοῦς) ]εδι5, ἴμαὶ Ης 
ὃγ Η;8 ονσῃ Ὀἱοοά πὐῖραϊ ρυγίέν τς ρθορὶε 
ἕτοτα τπεὶγ βίη, βυβεγεά ουϊδίάς τῆς γαῖε. 
“ἼΤΒς Βυγηίηρ οὗ ἴδε νἱοῖίπι Ψψ88. ποί ἰῃ- 
ἰεπάεά το βυδιίτηδῖε Ὀυὶ τὸ ρεὶ τί οὗ ἰϊ. 
Τῆο Ῥοάγ ρῥίαγβ πὸ μαζὶ ἴῃ ἴῃς δἱοπίηρ 
ἃοῖ, ἀπά Πδ8 ἰῃ ἔδλοῖ το βἰζηίΐδοδπος δἵϊες 
τῆς ὈΙοοά 8ᾶὲβ Ὀδεη ἀγδίπεά ἔτοτῃ ἱξ. Τῆς 
11, ἀπὰ ιδβεγείοτς δε διοηΐηρ ἐποῖρν, 
τεείάεβ ἰπῃ ἰἢς Ὀίοοά ἀπά πῃ ἴῃς διοοά 
δίοηας. Οχη ἴἰς υτίτοτ᾽β δοῆεπις, τἤεη, 
Ὧ0 υποιίοη ἰδ [εἴς ἔογ τῆς Ὀοάν οἵ [εβιυ8. 
Ις 186 “τγουρσἢ ΒΒ οὐνῃ δοοά, ται ἢς 
τουδὶ “βαποιν ἴῃς ρδορὶε᾽. [τ ἰ8 ἴυδ 
ἐπενηαθὶε τδᾶὶ Ὡς ἴδε ντίϊες Δ] 
τεςορηΐβεβ ἴδε ἴαςὶ οἱ ἰ8ε Ἀοδυττεςτίοη οὗ 
ΟἈγίϑι (νεῖ. 20), ἢς οδῃ δββίρῃ πο ρίδςε ἴο 
ἴς ἰῃ δ΄᾽8 ἀτζυχηεηῖς οἵ διίδςδ ἴο ἰξ ΔΠῪ 
τπεοϊορίςα! βιρηίβοαηςε"" (Ρεακε). ΤΏς 
διυβετίηρ ἔξω τῆς πύλης ἰ8 εαυϊνα!επι ἴο 
ἴδε αἰσχύνη οἵ χίϊ!. 2; ἴῃς ἱρποτηίην οὗ 
ἴδε τηδ᾽ εἰδοίοτ᾽ β ἀεί ννᾶβ δῃ Ἂβϑοητίδὶ 
εἰεπιεηῖ ἰῃ ἴῃς βυβετίηρ. ὍΘ υστπιοδὶ 
ἰδδι πιδη ἱπβιὶςοῖβ ὕροη οτίπηηδ18 ἢς Ῥοτα. 
Ηε νν38 τηδὰε ἴο ἔεεὶ (δαὶ δς 'νγᾶβ ουϊοδβι 
δηὰ ςοπδετηπεά, Βυῖ ἰτ ἰδ (8 ννῃὶς ἢ 
ννἷδϑ 411 γεη ἴο Ηΐπ. τοίνυν ἐξερχ- 
ώμεθα πρὸς αὐτὸν. .. “ἰεῖ τ 
τπεγείογε 50 ουϊ ἴο πὶ ουϊδίάε ἴδε ζᾶ 
Ὀεδγίηρ 818 τεργοάς!". Οὐ χί. 26. Ὧο 
ποῖ βῃγιπκ ἴτοη δρδηάδοπιηρ γοὺγ οἷά 
δεϑοοίδιίουβ δηὰ δείπρ ὑγαπάεαά δ8 ουΐ- 
οὔβίβ δηὰ ἰσαϊζοιβ δπά τορεά οἵ γουγ 
Ῥτίν!ερεβ 88 ]ενν8. Τβ ἰβ ἴῃς τεργοᾶς ἢ 
οὗ ΟὨγίβι, ἰῃ θελτίης ῃο ἢ γοὺ οοπιε 
ὨξΆΓΕΙ ἴο Ηἰπ.. Απὰ (πε βυττεπάεσ οὗ 
Τοὺς ῥίνη! εζεβ θεὰ ποῖ Ἵοοβῖ γοὺ ἴοο 
ΤαυςΒ τερτεῖ, “ ἴοσ γε ᾶνε ποῖ πεζθ (οῃ 
φΑτ}) δὴ δϑίδϊηρ οἰ, θὰ βεεῖς ἕοσ ἴδδι 

ἱ. 2, 
δ; ῬὨΪΙ. ἰΐ. 29; 1: ΤΒεῖδβ, ν. 18; 1 Τίῃ. ν. 17; 1 Ῥεΐεγν. 5. 

ΒΟ ἰδ ἴο Ὀς," ταὶ ψὨοδ [Π28 ἴδε 
Ἰουπάδιοηβ, χὶ. :ο, ἴῃς πεάνεην ]ετὺ- 
βαϊεπι, χίὶ. 22. Ὑῃδὶ ψὨοὮ 18 Βρ ΠΌΔΙ 
δηᾶ εἴεζηδὶ βαιβῆςβ ἰῃς δειδιτίου δηά 
8118 τἰῆες δεσι. Ολ Μαγκ ἰτ. 35; ΡΒ]. 111. 
20. ΤΠς νδηῖ οὗ τεοορηϊίοη δηὰ βεϊεε- 
τπεηῖ οὐ δλγίδ τοῦδν τδεγείοσε μὲ} Ῥὲ 
Ὀοτης. 

Ψψεῖ. 15. δι᾿ αὐτοῦ οὖν ἀναφέρωμεν. 
..... Οοίηρ νἱίδους [Π6 σἌτηρ 88 ὑδεϊΐενεῦο 
ἰῃ ἰἢς νίπυς οὗ ΟΠ τίβι᾿β διοηίηρ βαςγῖβος, 
δηὰ Ὀεληίηρ Ηἰβ βῃλπιε 28 ἴποβε ψ8ο 
βεεῖς ἴο ὃς :Δεπιϊδεὰ νυν Ηΐηι, να ἅγε 
Ὁγουξαὶ πεᾶς το αοὰ ἀπὰ ἃζγε ἀϊ ἴο 
οὔες Ηἰπὶ ἃ βαογίῆςε οἵ ργδίβε (ἴμεν. υἱὶ.. 
4 8.). Τῆε δι᾿ αὐτοῦ ἰΒ ἴῃ ἴῃς ετηρδαῖὶς 
Ῥοπίοη ; " τὨγου ρα Ηἰπὶ " δηᾶ ποῖ ἱπσουρἢ 
ΔῺῪ 1 ενϊτίοαὶ ἀενίος. Απά (μϊ8 ΟὨγίβιίδη 
βδοτὶῆςε [8 ποῖ ρετίοάϊς, Ὀυι θεὶπρ δρί υδ 
ἰδ δἰδο οοηῃιίπυδ! (διαπαντὸς). Τρδιὶ 
πεῖς πᾶν Ὀς πὸ πηϊδίαϊς τερασζάϊπρ [86 
τοδιίεσίδὶ οὐ τῆς βαογίδοε οἵ ὑγαίβε, ἢ ὃχ- 
Ρίαπαῖοη ἰ8 δάδεά: τοῦτ᾽ ν καρπὸν 
χειλέων, “τηδὶ 18 ἴο δαγ, ἴς ἔγυδὶ οὐ [ἴῥὈῃ6 
7. Ἠοε. χίν. 3 ςεἰεδγατίης Ηἱΐδ8 πδιγε᾿". 
δεῖ ρίνεβ [Ὠΐ8 τταπβίδιίοη, βυρροβίπρ 

ἴδδιὶ ὁμολογ. ἰΒ Βετε υϑεὰ ἴῃ ἴδε βεῆδε οὗ 
ὲ ω, ΡΒ. χὶν. σγ7, εἰς. ; οὗχ ἷβο. 
τ Εράς. ἰχ, 8. Βαϊ ἴδε βδοσίδος δε 
ψ ἰοῦ οδη Ὁε τεηδεγοὰ ἢ ἴ86 Π|Ρ6 ἰ8 
ποῖ επουρῇ. “Βε ποῖ ἐογρείξι] οὗἨ Ὀεπε- 
βοεηος ἂηὰ Ἵδβαγν ἔογ νυ δυο βδοσί- 
ἤςεβ ἀοὰ ἰβ ννεὶ] ρἰεδβεά," 

γν. 17-Ἐπᾶ, Τῆς οοποϊυκίοη οἵ ἴ[δς 
Ἐρίεεε. 

γεῖ. 17. “ΟΒΕΥ γοὺ τυΐεῖδ ἀπά βυῦ- 
ταῖς ; ἕος ἴδεν νναϊοῦ ἴοσ γοῦς βου]8, κηον- 
ἰῃς ἴδεν ἅτε ἴο είνε δοζοῦης, (παὶ ἴμεν 
ΤΩΔΥῪ ἄο τΠ|8 νυνὶ τῆ ον ποῖ νὰ ἰαπηεηῖδ- 
εἰοη---ἰος τπἷἰ8 νουϊά ὃς ρτοβεδβα τὸ 
Οὐ." 

᾿ Ἡανίηρ Ἔχμοσίεά ἰὰς Ἡεῦτενβ ἴο κθαρ 
ἴῃ τηϊπά {πεὶς ἔοσπιες γτυϊ]εσβ απὰ δάμετγε ἴὸ 
τπλεὶγ τολοδΒίηρ, ἴῃς ττῖτες ποὺν δὐπηοπίβμεβ 
τότ, ῬγοῦαῪ ἰῃ νίενν οὗ 8 οεγίδίη 
τηυτἰποῦβ δηὰ βερδγδιϊβι δβριγὶϊ (χ. 25} 
ἐποουγαρεά ὃγ τπεὶς τεοερίοη οὗ βίσαηρε 
ἁοςττἴηεβ, ἴο Οὔεν πεῖς ῥγεβεπὶ Ἰεδάεσϑθ, 
δπὰ γίεἰά ἐδεπηδεῖνεβ (συ: }}γ (ὑπείκετε) 
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χαρᾶς τοῦτο ποιῶσι, καὶ μὴ στενάζοντες - ἀλυσιτελὲς γὰρ ὑμῖν 
τοῦτος 18. Προσεύχεσθε περὶ ἡμῶν - 

το τδεῖς τεδομίη ρ---ἂπ δάἀπιοπίτίοη νυ Ὡς ἢ, 
8ἃ85 ννεῖββ τεγηδυκβ, βῆονββ ἴδδὶ ἴῆεβε 
τελεῖ πεῖ {πε βᾶπιε νίεννβ 88 ἴδε 
νπτῖϊες. ὙΒε τελβοηδῦϊεπεδβ οὗ [818 ἰη- 
Ἰυποιίοη ἰβ οοηβτιτηεά ὉΥ ἴῃς τεβροπεὶ- 
δὲδιν οὗ τᾷδε τυΐετα δηὰ {πεῖς δηχίουβ 
ἀϊδοῆατῖρε οὗ ἱΞ. ὙΠεΥ νδίοι, κα να κα- 
0] ββερμεγάβ (ἀγρνπνοῦσιν), οτ ἴπο8ε 
Ο ἅτε ηυγδίῃρ ἃ οὐἱεῖςδὶ οδδα, ἱπ {πε 
ἱπίεγεβε οὗ γοὺσ βοὺ]β (ὑπὲρ τῶν ψνχῶν 
ὑμῶν) ἴο ὙΨἜΙΟΝ ΤΠΕΥ τΩΔῪ ΒΟΠΔ ΕἸΠῈ 8 ΒΘ Ὸ σα 
τὸ βδοσίῆοε γοὺγ οἴμει ἱπίεγεδίβ. ὙΒΕΥ 
ἀο 1818 υπᾶες τε σοπβίδηϊ ργεδββυσε οὗ ἃ 
ςοπδβοίουβηεββ ἴπδὲὶ ἴμεν πιυδὲ πα ἀδῪ 
τεπάεσ ἴο ἴδε ΟὨΐεῖ Βπερδεζά (νεγ. 20) δῃ 
διοουηΐ οὗ ἴῃς οἄγε ἴπεν πᾶνε ἰδκεη οὗ 
Ηἰβ βῆεερ (ὡς λόγον ἀποδώσοντε!). 
Οὔεν ἴδεηλ, ἴπεπ, (δὶ ἴμεῪ τᾶν ἀϊδ- 
οδατρε {πεὶς σαβροηβι δὲ ἀπά ρεΐοσγτ 
ἴῆεδε Κίπάϊγ οῆοεβ ἔοσ γου (τοῦτο τεΐεις- 
τῆς ποῖ ἴο λόγον ἀποδώσοντες 48 
Μψαυρῆδη, εἴς, ψϑῖς ΒΒ νου αἶγα ἃ 
ΤΑ Ὦ ΒΊΟΏΡΕΙ οχργαδδίοη πῃ ἀλυσὶι- 
τελές, Ὀὰϊ το ἀγρυπνοῦσιν) Ἰογίυ!γ ἀπὰ 
ποῖ ν ἢ δτοδηίπι (στενάζοντες, {πε 
ξτοληίηρ ἢ ΠΟ οπα τοδυπλεβ ἃ 
1μδη κΚΊεβ8 ἴδ, αηὰ νυ νὨϊςἢ Βα οοη- 
τετηρ ῖεβ υπδρρτεοϊαιεά δπά ἔνεη ορ- 
Ῥοβεὰ (νουκ). Απὰ δὐεῇ ἴοσ. γοὺσ ονγῃ 
βᾶκεβ γοῦ βου ὰ στηδκςε ἴῃς σγοσῖ οἵ γοῦσ 
ΤΌΪΕΙΒ δΑβΥ δηά Ἰογῆι, ἕοσ οἰἴβεγνῖδε ἱ 
ολπποῖ ρῥγοῆϊ γοῦ. Υουγ ὑην]Ππρπεβ8 
ἴο 11Ἰδίδη ἴο {Π6πὶ πιδᾶηβ ἴῃδι γοῦ ἅτε ουξϊ 
οὗ βγτηραῖδυ νἱἢ τΠ εὶς τεδοδίηρ δηά τπαὶ 
ἴξ σᾶη ἄο νου πο ροοά (ἀλυσιτελὲς γὰρ 
ὑμῖν τοῦτο). 

Ψψες. 18. προσεύχεσθε περὶ ἡμῶν. 
.“... Βοῖὰ ἰδὲ πεχὶ οἴδυβε δηὰ τῆς πεχὶ 
νεῦδα δεεπὶ ἴὸ ἱπάϊςαϊα τπαὶ Ὁ ἡμῶν (πε 
νυ τίτες ομἰεῆγ, 1 ποῖ ἐχο! υϑίνεϊν, πλεαηΐ 
Ὠῖτλβεῖζ; ἴῃς πεχὶ οἴδιιβε, ἔοσ ἢ οου!ά 
ποῖ νοῦς ἴογ (ἢς ς᾿οπδβοίεπος οὗ δὴν 
οἴδετς ρεσβοη; πε πεχὶ νεῖϑε Ὀδοᾶυβε οπα 
ῬΏΒΘΡΗΙ οὐ͵δοὶ οΥ τεϑαϊε οὗ τπεὶσ Ῥγαγεῖ 
ΜΆΒ Πί8 τεβίοσγαϊΐοη ἰῸ τε. Βεαυεβὲ 
ἴοσ ὑγάγες ἴδ ςοπίπηου ἴῃ ἴδε Ερίβι]εβ, 
χ ὙΠεδ8. ν. 25; 2 Τ Πεβ8, 1. σ ; Κη). χν. 
30; Ερῇ. νὶ. 18; Οο]. ἱν. 3. ΤΏς τεᾶβοη 
Πεῖε ἀππεχαὰ ἰδ ρεουϊίασ. “Τῆς ΔἸ] υβίοη 
1ο 818 ρυτγὶγ οὗ οοπάυςι, Δηὰ βίσοπρ ἃ8- 
Βείίοη οὗ ἢϊ8 Τσοπβοίουβπεββ οὔ ἱΐ, ἴῃ 
τερατὰ ἴο ἴδε δπά 81] ἰῃΐηρβ, ἤθη Ὡς 
ἰβ ΡεΠοπίπρ ἔοσ ἐπεὶγ ργάγεγβ, ἱπῈρ]168 
τηδῖ βοπηα βυβρίοίοηβ πᾶν ἤᾶνε διίδομεά 
ἴο δίπι ἴῃ τΠ6 τηϊπάβ οὗ βοης οἵ ἔπεση. 
ΎΒεβε βυβρίοίομβ ψουἹὰ παῖυγα!ν τοῖεσ 
ἴο δ΄8 στεδῖ ἔτεθίοπι ἰη τερασγά τὸ }ενν 88 
Ῥταοιῖθεβ" (αν δου). Βυῖϊ πουνίῆ- 
Βίαπαϊηρ, νεῖ. 23 ἴξ τῇδυ ὃς ἴπδὶ ἢῈ ψγὰ8 

πεποίθαμεν γὰρ, ὅτι καλὴν 

τπάεσ ἅττεδὶ δηᾶ βμοσιν τὸ ὃς ἰδ ἀπά 
παῖσαι ν δὰ ἀβ το ἢΐβ γεᾳιεδὶ ἴοσ ὑγᾶυεσ ἃ 
Ῥτγοϊεβιδιίοη οὗ δίβ ἱποσεησε οἱ 811 οἶν!! 
οἥεηςε. [καλῶς ἀναστραφῆναι οὐοοῦζδ 
ἰπ Ῥεγρ. 1ηπϑδογὶῤῥ.ν ν. Ἀδεϊβδιηδπῃ, Ρ. 194» 
Ε. Ττ.) Τῆε υτίτες τνὰβ οοπβοίουβ οὗ ἃ 
τελάϊπεββ ἀπὰ ρύγροβε ἰὸ ᾿ΐνε δηά Ἷοη- 
ἅἄυςι Πίπηδεῖῖ ΝΑ ὐτὴ ἐπ 411 εἰτουτηβίδηοεβ. 
ΤΙ ἔνε Βἷπι οοπβάεπος δπὰ νὴ] Ιοπὰ 
οσοηβάεποε ἴο τμεἰς ῥγάγεσβ. Ης ἰ8 σῆοσε 
ὑτροηΐ ἴῃ τδἰ8 τοαυεδὲ (περισσοτέρως 
παρακαλῶ) Ῥεολιδε δε ἰδ ἀεβίγουβ ἴο ὃῈ 
φυΐοκῖν τεβιογεὰ ἴο ἵβεσα; ἱζωρ᾽ γίηρ ἴδιαι 
6 ἰπ βοσῃβ βεῆβε δεϊοηρεά ἰο ἴῃεπι δηᾶ 
ταὶ (δ τεττηϊπαξίοη οὗ μἰ8 ῥγεβϑεηΐ εχὶὶα 
ποπὶ ἴμπεπὶ ψουἹά θὲ Δοοερίδθ!ς ἰο ἴμεπὶ 
88 ΨΕΙ] δ ἴὸ μίση. [Τῆς νετὺ ἀποκαθ. 
ἢσβι οοουσβ ἰπ Χερορβοη, δες ΑηΖ. Ρ. 

338. 
ὙΏΙε δβκίηρ {μεῖγ ῥγάγοσβ ἔοσ δἰ πηβοὶ ἢ 

1π6 Ὑτὶῖοῦ ῬΥΑΥΒ ἕογ ἴδε: ὁ δὲ θεὸς 
τῆς εἰρήνης. - -. Ηε ρτγῶγβ ἴο ἴδε 
Αοά οἵ ρεδοε (οἷ τ ΤΒεββ. ν. 23; 2 ΤΠεββ. 
ἢ. τό; Εοπι. χν. 33, χνὶ. 20; 2 Οος. χίϊὶ. 
αι; ΡΒ1]. ἱν. 9) Ὀεοδυβα (Πὶ8 διιγίδυϊς οὗ 
αοά εδττίεβ ἴῃ ἰξ τῆς ἴες (παῖ ἃ 
τεσ πιο 8881} ΒῈ ρυΐ ἴο 411 πιίϑυπάετ- 
βἰλπάϊηᾳ; ἀϊδευτθαηςα, αηὰ ἱηΔὈ ΠΥ ἴο ἄο 
Ηἱἰβ ν"]], Ηἰδβ ἸΙονε οἵ ρεᾶος 'β βονσι ἴῃ 
ποιπίηρ πιοσα ἴδῃ ἴῃ ΗΪ8 οοποίυάἀϊηρ δη 
εἴεσπδὶ οονεηδηΐ ἢ τηεπ. ΤὨὶς οονεη- 
δηὶ ψ88 βεαϊεὰ ψβεη “οὖσ [ογὰ [εδι18,᾽" 
δανίης ἰαϊὰ ἄοντι δί8 {πὸ ἔος τε βῇεερ, 
ν 88 ὈΓΟΌΘΙ ὉΡ ἔτοσῃ ἴῃς ἀεδά ἴῃ νἱγίυε 
οὗ τδς ρεγΐεςι δπᾶ ἰεὰ βδοσίθος (ἐν 
αἵματι διαθήκης), ἘΕἸξεν δεῖς ἱπ (ἃς 
Ἐρίβεϊς ἰἢς δὶοοά ἰβ βροίκεη οὗ 88 ψίνίῃρ 
επίγϑηςε ἴο ἴδε ρῥγεβεπος οἵ Οοὰ, πεσε 88 
ἀεϊϊνετίης ποτὶ τπαὶ ψβῖσ ρῥσγενεηϊεά 
ἴδδὲ ἐπίτᾶηςε, ΑΒ ναυρμδη βαυβ: "ΤΒἊ 
αγγίναϊ ἰπ ἴμα μεδνεηῖϊν ργέϑεπος ἴοσ υ8 
ἰπ νἱτως οἵ [ἂς δἰοπίηρ Ὀοοά 18. Βεῖε 
νἱονεά ἰπ ἰΐ8 σέαγε ἔτοσῃ ἴῃς στάνε. . . . 
1τ νγὰβ ἰπ νἱσίας οἵ {με ἀναϊ!ηρ βαογίθος 
ταὶ ΟΠ γίβε εἰμεν Ἰεῖ τπὲ ἰοσὴρ οἵ τε- 
επίεσεὰ μεᾶνεη." ἐν αἵματι δια- 
θήκης ἰ5 τἰδμετείοτε πλοσα παίυσα! γ οο- 
πεοιεὰ τνῖϊῃ ἀναγαγών ἴΠΔη ἢ τὸν 
ποιμένα, Δ ΠουΡἢ ἰπς ἔνο οοππθοῖίοῃβ 
16 οἰοβαῖὶν σοϊαϊδά. 11 ννᾶβ 88 (δε ατεαᾶὶ 
ϑβερβεσά δαὶ [εβὰ8 ρᾶνε Ηἰ8 [{{π ἴοσ ἴῃς 
8Πεερ δηὰ ὃν τἢϊβ δοὶ }βι δ] με ἔοσ ενεῖ 
ΗἰΪβ οἱαίπι ἴθ Ὀς ἴῃ6 ϑβερπετά οὗ Ηἰβ 
Ῥδορίς. [1 8 τ 18 οἰαίτη αἷδο ἴπδὶ ριιᾶγ- 
δηΐεεβ παῖ Ης Ὁ}1 Ιοβεὲ ποῆς δυϊ νἹ1}} 
ταῖβε {πὲπὶ ὑρ δὲ ἴῃς ἰδϑὲ ἄδυ (οἷ. [ομπ 
χν.). [118 ῥγόθδθ!ε τὲ (6 Ῥ τρείηξ 
οὗ τη ῖ8 νεσβαὲ νγὰβ ἰηβυεποεά ὃν Ζεςἢ. ἰχ. 
7, σὺ ἐν αἵματι διαθήκης σὸν ἐξαπέ- 
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συνείδησιν ἔχομεν, ἐν πᾶσι καλῶς θέλοντες ἀναστρέφεσθαι - 10. 

περισσοτέρως δὲ παρακαλῶ τοῦτο ποιῆσαι, ἵνα τάχιον ἀποκατασταθῶ 
ὑμῖν. 

9 Ἐπ. χὶν. 
τ; Ἷε 
ἘεόοοΒ. τ προβάτων 

ΖεςὮ. ἰχ. 
τ; 

4. ἀμήν. 

20. " Ὁ δὲ Θεὸς τῆς εἰρήνης, ὁ ἀναγαγὼν ἐκ νεκρῶν τὸν ποιμένα 
τὸν μέγαν ἐν αἵματι διαθήκης αἰωνίου, τὸν Κύριον 

ἡμῶν Ἰησοῦν, 21. "ἢ καταρτίσαι ὑμᾶς ἐν παντὶ ἔργῳ ' ἀγαθῷ, εἰς 
᾿τὸ ποιῆσαι τὸ θέλημα αὐτοῦ, ποιῶν 2 ἐν ὑμῖν τὸ εὐάρεστον ἐνώπιον 

᾿ 22. Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοὶ, ἀνέχεσθε τοῦ λόγου τῆς παρα- 

Ἴ5 κλήσεως καὶ γὰρ διὰ βραχέων ἐπέστειλα ὑμῖν. 23. Γινώσκετε 

τὸν ἀδελφὸν Τιμόθεον ὃ ἀπολελυμένον, μεθ᾽ οὗ, ἐὰν τάχιον ἔρχηται, 

1405, ἅ, ἔ, νξ- οανίε ἐργω; ΟἼΕΚΜΡ, 
ἐργω και λογω ἀγαθω. 

ϑγτθοδ, Αγῶ., Αεῖῃ. ἰπβεζὲ ἐργω. Α δᾶς 

ΞΜ ΑΟΣ, σγ'ὴ τοδά αντω ποίων; 71 Γελάβ αντος ποιων. ΤΕ. ἰδ ἰουπά ἴῃ 

ἘΝ ΟΡΌΚῚ 
ἴγτις τελάϊηρ ᾽..] 

ῬΌΚΜΡ, [ΜῊ βδἂν δαὶ “τἴογε σδη ὃς Π{πε|ε ἀουδὲ ἐπὶ αὐτὸς ποιῶν ἰΒ ἴδῃς 

ὃ μων ἰδ ἰουπά ἴῃ ΑΟΏΌ"Μ, τ7, 37, 47, 71, νᾷ. 

μένα τῶν προβάτων.) Τῇε Ἰεμε ο ον, 
κα' ι 

ἜνεΥΥ ψΟσΚ ἀπὰ 8ὸ Ἔηυϊρρίηρ γου 
εἰς τὸ ποιῆσαι τὸ θ λη α αὐ- 
τοῦ, “ Ἃἴοτ τῆς ἀοίηρ οὗ Ηἰδ Ψ}1],᾿ “ ἀοίπρ 
ἴῃ γου {δαὶ ψμί ἢ ἰβ ννε]]} ρἰεαβίπρ ἰῃ Ηἰ8 
βἰσῆς τπσουρ 1688 ΟὨγίβι᾽" (οὐ. ῬΒΙ]. ιἱ, 
13). Τῇε νογάς διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ 
ἃ1ε ΡΡΑΓΟΠΕΙΥ δἰϊδοπεᾶ ποῖ εχοϊ υδίνε! Υ 
ἴο τὸ εὐάρεστον κιτιλ., Ὀδυϊ τὸ τῆς ψνῃοῖς 
οἰαυθα δηὰ εβρες δἰἷγ ἰο καταρτίσαι ; ἰΐ 
18 Ἰἰπγουρῃ 6808, πονν τεϊρηίηρ 85 ΟἸγίβῖ, 
παῖ 411 στᾶςς ἰ8 Ὀεβιουγεὰ οὐ Ηἰβ ξϑο Ἰε. 
ὙΏε ἀοχοίορυ πᾶν ὃς ἴο ἴδῃς οὗ οἵ 
Ρεᾶςς ἴο Ψδοπι {πε Ριᾶγες ἰΒ δ ἀγεββεὰ, 
ΤΏΟΓΕ ῥσοῦθ δ Ϊν ἰἰ ἰ8 ἴο [εβ8 ΟὨγίβε, 1δβί- 
ἀλη τά: δηὰ τδς ρτελῖ ἄρυτε ννῆο 48 ὕδε 
Ὀείοτα ἴδε τϊπᾶ, τῆγουρδους τῆς Ερίδβες. 

γετ. 22. Τῆς νντίϊοσ δἀάβ, ἰπ οἱοβίηρ, 
ἃ τεαυεβὶ τμδὲ ἰῃε Ηεῦτενβ νψουἹά τακε ἴῃ 
Ε. Ῥατὶ δὶβ “" νογὰ οἵ εχπογίδιίοη "---ἃ 
τεαυεβῖ ΠΟ ἢ ἱπιρ!168 ἐπαὶ παν ἡνεγα ἴῃ 
8Δῃ ἱγγίίδθὶς βίδιε οὗ πιϊηά, ἱξ ποῖ δραίπϑβι 
τις ντίϊεσ, τη Ὀεοδυβε τπεῖγ οννῃ οοη- 
βοίδηςας 88 ὑὕπθᾶθυ. ΑΒ ἃ ζϑᾶβϑοῃ ἴογ 
{δεῖς Ὀεατίηρ ὑπ Ὧ18 ἐχῃοσίδιίοη ἢα 
υγβεβ ἰϊ8 Ὀγεν ιν “ ἴοσ ἰηδεεὰ (καὶ γὰρ) 1 
Βᾶνε ντιτεη (ἐπέστειλα ἕξ ΗΝ τ χν. 20 
ἴο γοῦ ντἢ Ὀγενὶ τυ " (διὰ βραχέων, ε΄. 
δι᾿ ὀλίγων ἔγραψα, τ Ρεῖ. ν. 12). Τὸ 
τπεπὶ ἴτς πιρῃς βεεπὶ τμδὶ ἢς πδὰ βαϊὰ ἴοο 

τους ; ίδ οὐνῃ ἔξεϊϊπρ νγᾶβ τπδὲ δε δά 
Ῥρεο ΒΕνΕΓΕΙ οτατηροᾶ ὈΥ {πε ᾿ἰπιὶἐ5 οἵ ἃ 
οἴίεσ. 
γες. 23. γινώσκετε τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν. 

..."Κηον (δαὶ οὖσ ὑγοίδες Τί πιο 
848 ὕδεη τγεϊεδδο " (ἀπολελυμένον, ἴος 
εχδιρὶς οἵἉ ἰδὶδ υδε οὗ τῆς ἰνρήσιο μὸ 8εε 
Μνίηες, βες. 45,4 Ὁ). Εν ἀεπεν Τιπιοίδυ 
μιδά Ὀδεπ υὑπάεν ἀτγεβὶ ; εγο, γἤεη, ΟΥ 
ΜὮΥ ἰδ ποῖ κποννῃ. Το ἱπίοττηδιίοι ἰ5 
ἵνεπ Ὀεολυβε ἰξ ψουὰ ἱπίεγεδὶ ἰδεθς 
εὐτονν ΟὨτγβίδηβ, νῆο ψέσε τδεγεΐοσε 

πίεπάβ οἵ ᾿ίβ, ποῖ [υἀδλίχετβ. μεθ᾽ οὗ 
...“Ὑ| σβοπὶ, 1 μα Τοπια βοοα, 1 
ΜΠ 8ες γου". Ης ἰλκεβ ἔος ρταηιοά 
τπδὶ Τιπιοίῆν ψουἹά δι οπος ρὸ ἴο (δεῖ; 
δηὰ ἢς βρεᾶδκβ ἃ8 οὔθ ὙὯΟ ἰ8 Ὠίτηβεϊξ ἔγες 
οζ ἰ8 ἱπηπιεάϊαιεῖν το Ὀε ἔγεε ἰο ἀεϊεττηίης 
ἰδ ονντὶ πιονεγπεηίδ. [τάχειον, -- θᾶττον, 
ἃ οοπηραταῖϊνε ἱπ ἴμ6 βεῆϑα οἵ ἃ ροκίξίνε ; 
8 οἰδβδβίοδὶ ὑβασε; δηὰ οὐ [ομη χίϊϊ. 27, 
ὃ ποιεῖς ποίησον τάχιον.) Τῆς υϑυλὶ 
ετεεϊίηρβ τε αὐδεά. Ἐρίβιοίαγυ ἴογηι το - 
αυϊγεά τΠϊδ (Θεε τῇς Ἐργριίδη ραρυτὶ) δας 
ἰπ νίενν οὗ ψῆδὲ ἴῃς τυτίϊαῖ 888 βαϊά τὶ - 
ἰπρ τς τυΐεγβ, ἀπά ἴῃ νίενν οὗ ἴἰδς πάντας 
Βεῖε εχργεββοά, ἰξ πηαᾶν ὃς βυρροβεὰ παῖ 
ἴῃς ἐογπγυα νγᾶβ βοτα ΔΠ1οὦ νἢ βἰρηϊδ- 
οδηΐϊ οοηίεπίβΒ. ΨΥΏΟ ννᾶβ [ο οοῆνευ ἴῃς 
βα᾿υἱαϊίοηβ ὁ Οτ, ἰῃ οἴπε ψογάβ, ὑνῇο 
ννᾺ8 ἀϊγεο ΠΥ ἴοὸ τεζεῖνε τῆς ἰειίες ὃ Ρτο- 
ῬΑΡΪΥ οπα οὔ ἴνο οὗ ἴδε ᾿ελάϊπρ' πιεὲπ 
τεργεβεητίης ἴδε Οδυγο, Τδὶβ ψουἹά 
δοοουπὶ ἴος ἴἴς πάντας. Τῆς ρτοεϊίηρβ 
Μαῖα ποῖ οἡ ἴπε υυτίτετ᾿ 8 ΤΠ οηγ. οἱ 
ἀπὸ τῆς ᾿Ιταλίας, “ τπεγ οἱ [τα]γ" )οἰπεά 
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ὄψομαι ὑμᾶς. 24. ᾿Ασπάσασθε πάντας τοὺς ἡγουμένους ὑμῶν, καὶ 
πάντας τοὺς ἁγίους. 
ἡ χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν. ἀμήν. 

ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἀπὸ τῆς Ἰταλίας. 25. 

Πρὸς Ἑβραίους ἐγράφη ἀπὸ τῆς Ἰταλίας διὰ Τιμοθέου. 

ἰπ ἴβε. Ὅς ἔοτγπι οἵ Ἔχργεβϑβίοῃ 18 ἰῃδὶ 
ννΒὶοἢ ἰΒ ογάϊηδγν υδεὰ ἰο ἄεποῖς ἡδῖνεβ 
οὗ Ῥΐδαςε, δ8 ἰὴ 1υκὲ χχὶϊὶ. 5σο; ἰοῇη 1. 
44, χὶ τ; Αςίβ χνΐϊ. 13, εἰς. ΨΝίπε βαγ8 
(Ρ. 785): “4 οτιῖοδὶ ἀγρυπιεπὶ 88 ἴοὸ ἴδε 
Ῥίδος δὲ ψΒίο ἢ {πε Ἐρίδεῖς ννὰβ στε 
Βῃου!ά πενεσ ἕδνα Ὀεεη ἑουηδοά οη ἔμεβε 
νοσάς ", Ψδυρπδη ͵β οεγίδίηϊν ντοηρ ἴῃ 
βαυίηρ [πὶ ἴΠς6 πηοτα ᾿δίυσαὶ βυρρεβίίομ 
οὗ {πε τνογάβ υυουἹὰ θὲ ἴδε τῆς νυτῖτεῖ 18 

Βίγαβεϊ ἴῃ [τ]γ πὰ βρεᾶῖβ οὗ [ἢ τ] πὶ 
ΟΒηβεδηβ βυγγουηδίηρ δ. Τῆς πιοσα 
πδῖυγαὶ βυρρεδβίίοη, οὐ ἴῃς Ποπίσγασγυ, ἰδ 
ἴπδὶ τῆς ντιῖεσ ἰδ δ βεηϊ ἔγοπὶ ΠΑ δηὰ 
ἰδ στρ τὸ ἰ δπά τῃδὲ πεσζείοσε τς 
πῖνε 1ἰ4]14π8 ΠΟ Πάρρεη ἴὸ ὃς ψἱ ἢ 
Ἠίπὶ Ἰοἷῃ τα ἰπ ἴῃς βαϊαδοηβ ἢς βεηὰβ 
ἴο 1δπεὶς σοτηρδίεοίβ. 
Τῆε Ἐρίϑιἷς οἴοβεδβ ἢ οης οἵ πε υδυ4] 

ἔοσηχυϊδε, “ αταος ὃς ψἱὮ γου 41] ", 
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ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

Ι. ΑΥὙΤΗΟΒΒΗΙΡ ΑΝῸ ὨΑΤΕ.--- 1. Εχέεγμαὶ Παία. Τῇδὲ ραγίβ, δὲ 
411 ἐνεηΐβ, οὗ ἐμἰ8 Ερίβείῖς ψεγα κῆόύγῃ δηά οἰϊεά ὈΥ νοῦν εαγὶν ΟΠυγοΒ 
ντίζεγβ 866 πὶ8 σογίαίη. [ἐ ἰβ, θονγανογ, ργεσαγίουβ ἴο Ὀα1]ἃ ἴοο πιο ἢ 

ἀροη δα ἕδος ἐπδὲ 5ἰ πη ανίτἰε8 οὐ ἐπουρσῆξ ἀπά εἐχργεββίοη ἀγα ἔοαπά 
Ὀεΐμψεεη τΠ 8 Ερίβε]α δηά οἴπεγ δαῦὶν πγίκίησθ. ϑϑυσἢ βἰηλ]αγίεἰε8 ἀῸ 
ποῖ ὨΘοοββαγν ρον δηγίῃίησς πιοῦα ἤδη [δε ἴδ6 τὰουφσῃϊ-πονο- 

τηεηΐβ οὗ ἴδε {ἰπ|ε8 σγεγα Ἔχεγοϊβίης ἔς πιηά8 οὗ τἤδην τδίηκογβ δηά 
νγίϊεγβ [{| ἐμδῖ ἰβ ἴο βαν, ἰξ ἰβ ἑουαπά ἐμαὶ ναγίουβ υυϊξίησβ Ὀεϊοηρίη 
ἴο δα Θαγίν αρε8 οὗ Ο γί βείαηιεν σοπίδίη ἐπουσῃίβ, ψογάβ, ἀπά ἐνεη 

βεηΐθησοβ ΜὨϊοἢ γα δ'80 βεεῆ ἴο οσοὺγ ἰῃ (Πΐ8 Ερίβεϊς, ἰξ ψουἹά Ὀὲ 
ΔΡδἰγαγυ ἴο αβϑαπια ἐμαὶ (18 ἔασξ πεσαββαγὶν ργονεά ἐπα ἰηἤμεηοσες οὗ 
τς ἰαξίεγ ἀροῦ δε ἴογπιεγ, ογ υἱοε-υέγεα ; αηά ἰξ ψου]ά, ταογεονογ, ὃς 

ἀδησεγουβ ἴο (86 {Πἰ8 Δββιιπηρίίοη ἃ8 ἃ Ὀαβίβ ὑροη ψῇἢϊοἢ ἴο ἔουιπά 

σοποϊαβίοηβ γεραγάΐης ἔμα ἀδξε δηά δυϊβογβῃΐρ οὗ ἔβε Βρίβεῖς. δε 
δῖα ἴαγ ἴγοπι ἀδηγίησ ἴπαξ [Π6 δἰ πλ]αγὶτἶἰα8 γεξεγγεά ἴο »πα}) ἀδηοῖβ 

ἰηάἀερνίεάπεββ ου ἐπε ραγὶ οὗ ἔς νγίξεγ οὗ ουγ Ερίβεϊς ἴο ἔπε νυγίείη 8 
ἰῃ χυσβείοη, ογ υἱοε ὑδγ5α---Δ 8, ἴογ Ἔχαιηρία, ἰῃ 6 σα86 οὗ ϑ51:γ7γ4ο}--- 

Ῥαξ ἰῃ βοῇ οα868 ἴπεγα πιυϑὲ ὈῈ Ὧ0 ἀουδὲ 48 ἴο ψβοῖμπογ ἴδ6 ραγίϊ- 

οσαΐαν ρίξη ἰ8 δαί ἰοῦ ογ ἰδξεγ ἔθδη ουγ Ερίβεϊβ. Α σοπογεῖβ δβχδιηρία 
Ψ1Π πλάκα οὐν πηεδηίηρ οἶεαγ. ϑοηῖα ψγίζεγβ γεραγά {Π6 βἰπλ ]αρίεν οὗ 

ἰδῆσυασε Ὀεΐψεεη ἐπε Τοϑέαμθηὶς 97 ἐμε Τισεῖυε Ῥαϊγίαγοϊις δηὰ δὲ. 
ϑίαγιό5 ἃ8 ενίάδησε ἰδαῖ ἴῃς ἰαζίεγ ἰηβιαεησεά τς ἔογηχοῦ, ἀπά ἢ 18 ἰβ 

τεραγάεά 48 ενίάδησε ἰη ἕανουγ οὗ δῃ δαγὶν ἀδίε οὗ οαῦ ΕρίβιΪθβ. Τῆυβ 
ιἱσπείοοε (ΘΟ αϊαέίαη5, ». 820, ποίεε), βαγ8 παΐ ἴῃς ἰδησυάᾶσε οὗ {πα 

νγίτον οὗ ἴῃς Τ᾽ ςέαηιδηὶς οὐ ἴῃς βαδ]εςξ οὗἩ ἴῃς αν οὗ Οοά ἰΒ “ Τογπιθά 
οὔ ἐπα πιοάεϊ] οὗ {πε Ερίβεϊε οὗ ὅ5:, δΦαπιθβ," δηά δε γεΐεγβ ἴο Εχαϊά, 

ΜΏΟ τηϑαβ ἃ βίπηαῦ γεπιαγκ; ἀραίη, οὐ ρ. 221, ποΐβ, ἢδ 8808 ἰῃ 
ταΐογεθοσα ἴο ἐπίβ ρβευάδερίσγαρῃ : “Οἡ ἴδε ψδοῖθ, πόνάνεγ, ἴα 
Ιαησύασε ἰῃ ἔπ πιογαὶ δηά ἀϊάδοϊίο ρογιίοηβ κα 8 118 σοϊοα ἔγοηι 
τῆς Ερίδβεϊε οὗ 81. δαπιεβ"". 80, ἴοο, Μίαγον (1.6 Εῤ πιο οὗ δὲ. ϑανιες, 
Ρ. ἶν.) Βρεαδῖβ οὗ με τυγίζεγ οὔ τπῖ8 σοῦ ἃ8. οὔθ “ Ψ͵ἘΠῸ βεθηβ ἴο βανθ 
Ὀεδη πιυςῇ ἰπδυεηςεά ὈΥ {πα ἰεδοπίης δπά δχαπιρίς οὗ 81. δαπιεβ,᾿" 

δΔηά ἃ ἴαγζε πηλοῦ οὗ αυοξαείοπβ ἄτα σίνεη ἴο ργονα (8 σοηζεπείοη. 
ΨΟΙ,. ΙΝ. 25 
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Νον,, Ομαγίεβ, γῆο πΠΊΔΥ 7υβεῖγ Ὀς οἰαίπηεά 48 οὖν ἰεδάϊησ δαϊπογίτν 
οὔ 411 ἐμαῖ σοποεγῃβ ἔπε Ῥεενασῥίργαῤία, ὯΔ8 βῆοννῃ σοποϊβίνε! νυ 
ἰῃ δίβ εὐἰείοη οὗ ἐπε Τεσέανιομές (1908) ταὶ {818 ψψογῖς γὰ8 τυγιτίεη 
ογί ρίηδ!ν ἰη Ησῦτγεν ἰη 109-106 Β.6.; ἴῃς δεν βῆ δαἀαϊτίοηβ ἢς τεσαγάβ 

88 Ὀεϊοησίηρ ἴο ἔπε γεαγβ 70-40 Β.0., δηὰά ἰῃ [18 Ογεοῖ ἔογπι ἰΐ 

Δρρεαγεά “αἵ ἔδε ἰαΐεβε" ἰῃ 50 Α.Ὁ.; [6 (Πἰγέγ ΟἸγίβείδη ἱπίεγροίδα- 
τίοῃϑβ (αρργοχίπηδῖε!]ν) Ὀείοης ργορδθὶν ἴο ἀἰεγεης ἀδίεβ, θα βοδγοοῖν 
ΔῺΥ οὗ ἔπεβε σοπης ἰηΐο σοηβίἀεγαίίοη ἰπ πε ργεβεηΐ σοππεοίίοη (866 

ΡΡ. 1.-ἰχν.); ἰπβίδποβϑβ οὗ δέ. ϑίαγηδδ ργο δ αἰ ἰδίως [πε Τοσέανιδηίς 
γα σίνεη οη Ρ. χε. Ογ, ἴο πιεηϊτίοη ἀποῖδεογ ἰπβίδηςθ, πε βι τι} γ|68 
Ὀεΐνεση 8.. ϑα;"πες δπὰ δε Ἐῤίςέϊς ἐο ἐμε Οογὶπέμίαη5 οὗ ΟἸεπιεηΐξ οὗ 
οπια ἃγὰ 1κεινΐίβε ροϊπίεά ἴο ἃ8 ἃ ργοοῦ οὗ {πε δαγίν ἐδίε οὗ δέ. 
ϑέανιε5, Ὀεσοαυβε Οἰεπιεηΐς (επὰ οὗ ἢγβε σεπίυγυ δἀπά Ὀερίπηϊης οἵ 
βεςοηά οσδηξζαγν) 88 ἰηβιξηςεά ὃν ἰξ; Βαϊ {δε πιοβὲ βιγίκίησ ραγί οὗ 

τη ϊ8. 8 πη] αγίν ἰ8 ἐΠῈ αν ἰῃ ψϊοἢ βαρ ἄεαῖβ ψὶτ ἴῃς βαδήεςσξ οὗ 
ἕαϊϊῃ δηά ψόγββ. Τῆηΐβ βυδήεςς ψαβ, οψενεγ, οὔς οὗ (δς ἔμηάδ- 

τηδηΐαὶ οδιβε8 οὗ αἰδεγεπος θεΐψεεη δεν δηά Ὁ γίβείδηβ δὲ 4]]} 
εἰπιεβ (ἰπάφδεά, ἔς πιϊπ 8. οὗ (δἰπκίησς δενβ νεγε εχεγοίβεά ὃγ ἰΐ 
δεέύογε ἴῃς Οἢγίβείδη εγα), δηά ἰξ ἰβ ἀθαϊὲ πιῇ ἰῃ ἃ πυτηδεγ οὗ οἵπεγ 
ψ Γ8 οὗ ναγίοιι8β ἀδίε8--- ἡ δεέα»ιοηίς οΥ ἐπε Τισεῖυε Ῥαϊγίατγοῖ5, Τεϑία- 
»ιοηΐ ο7 Αὐγαΐαηι, 4 ῥοο. οΥΓ Βαγμοῖ, 2 (4) Εξάγας, Βοοῖ οΓ Ἐποοῖ;, 

Δηά οἴζϊεοη ἰη ἔς ἰαΐογ Δεν δὰ Πταγαζυγα ;---ἰπογεΐογε ἰξ ἰ8 αἰ δῆσα!ε ἴο 

8εεὲ ΨΥ δέ. ϑαγιες πϑοθββαγν ἱπδασηοεά ΟἸεπιεπε οὐ ἃ βιυδ͵εοῖ 
σι Ὠίοἢ 88 80 της ἢ ἴῃ ενίάεπος ἴῃ ἃ ἰαγβε νᾶγίειὙ οὗ τυ7γιτίησβ ; δπά 

ἔδμε βιδίεπιεπε οὗ Νίαγονγ, παΐ “τῆς ἕδος ἰπαξ ΟἸεπιεης Ὀαΐδηςοβ πα 

τεδοπίης οὗ ϑ8ῖ. Ραμ! Ὀγ παῖ οὗ 51. Φδπιεβ ἰβ βυβῆσίεπε ργοοῦ οὗ ἴῃ8 

Δυϊδογίν ἢς δβογίρεβ ἴο ἴδε ἰδτεεγ᾽ (ρ. 111.), βεαπὴβ ἃ {Πππ||6 ἴοο βίγοηψ, 
ἐβρεοίδ!ν 8 88. δαπιε8 ἰβ ποῖ πιεπιίοηθά Ὀγ παπιε ἰῃ ΟἸαπιεηξ. δι πλ]αγί- 
168 ἂγὰὲ αἷβο ἴουηά δεΐνεε δέ. χαριὲς ἀπά ρβευάο- Ο]επιεπί, δα 
Ῥίάαομε, ἰς ΕῤίΞέϊε οΥ Βαγπαδας, ἴῃς Ερῤίδέϊες οὗ Ιρηαίίμ5, Ἡδττηδβ, 
ΦΔυβείη Μαγίγγ, δες Ἐρῤίςέϊε ἐο  ορηπείμς, ἰτεηϑεὰβ, ΤΠεορῃια8, Τετ- 
τυα!]!αη, ΟἸεπιεπὶ οὗ Αἰεχαηάγίια, δηά ἴῃς ΟἸεπιεπείης Ηοπλ]εβ ; 41} 

π686 δυϊδογίτϊεβ, γαησίησ ἔγοπι ἴῃς ῆγβὲ σεπέαγν ἴο {Π6 ἴογηιεγ μα] οὗ 
ἴδε {δίγά, ἀγα οἴζεη ροϊπεεά ἴο ἃ8 βῃονίηρ {πεῖν γεσοσηϊίοη οὗ οὖν 
Ἐρίβεϊς, Ῥεοδυβε πεν βῇον ἴῃς τηᾶγβ οἵ [8 ἰπῆμοησς ἀροη {Πεπὶ. 

Τῆς ροββιιΠγ οὗὐ βυοῦ ἱπάερίεάηεββ ἰδ ποὶ ἀεηϊεά, Ῥαΐ ἴῃ δα 
τη) οΥὙ οὗ οα868 ἰξ σαηποῖ Ὀ6 βαἰά {παξ [ἢ βἰπι]αγίεἰθβ φγους ἰξ ; ποῦ 
ἀο [86 Υ πεοαββαγν ργονε πε σαποηίοἰΐν, ἀηά 51}}} 1688 ἴῃ6 δι ϊ πογβῃϊρ 

οὗ ουαν Ἐρίδβεϊε, εβρεοίδ!ν 88 ἤοΐ ἰῃ οὔἣε βίωσίε ἱπβίδπος ἰβ ἴδε Ερίβεϊε 
τηεπεοηδα ὈΥ πᾶπηα ἰη ἴῃς δυξπογίείεβ πιεπείοπεά αρονα. Τῆς εαγίἰεβὲ 
τγίϊερ, 88 ἔα 88 8 Κηονγῆ, 0 γεΐεγβ ἴο ἴπΠ6 Ερίβιϊς ἀεβηϊξεῖν 88 
Βογίρζυγε, δὰ 8δ8 δανίηῷς Ὀεθὴ τ7γίξέεση Ὁγ ὅ8:. ϑαπιεβ, [8 Ογίρθεη 



ΙΝΤΒΟΌΌΟΤΙΟΝ 387 

(ἀ. 254 Α.0.). Ηἰ58 ἐεβιεπιοην ἰβ 48 ἴοϊοννβ : [ἢ ἢἰβ σοπιπηεπίδγν οα 
δὲ. )ολη χῖχ. 6 ἢς γεΐεγβ ἴο ουγ Ερίβιϊα ἴῃ με ψογάβ,.., ὡς ἐν τῇ 

φερομένῃ ᾿Ιακώβου ἐπιστολῇ ἀνέγνωμεν, ἃ ρῇγαδβε ΜΟΙ ΟὈνί Οὐ βυσ- 
2ε8[8 ἀουδί 48 ἴο ἰἴ8 Δι ϊπογβαίΐρ, ἰΒουσἢ ἀρραγεηῖν [ἃ ἰἴ8Β αυοξεά 88 
ϑογίρξαγα. Οὐ πε οἵδεγ ῃαπά, ραββασεβ ἔγοπι ουν Ἐρίϑι16 ἀγα αυοϊοά 
8.8 ἴἢς ψογάβ οὐ ““δαπιεβ ἴῃς Αροβείε" οἡ αἱ ἰεαϑὲ θνε οσσδβίοῃβ ; δπά 

Ὀεδβίάεβ {πΐ8, ἰῆεγε ἂγὰ ἃ πυπιρογ οὗ οα868 ἴῃ ψῃϊςῇ ἀΐγεςξ αυοξαιίοηβ 

ἥγοηῃ ἰξ αγὸ οἰδαγίν τγεραγάεά 48 ϑογίρίαγσε. Τῆΐβ ἰβ, τηογθονεῦ, 
«ἀεβηίτεῖν δββεγίεἀ ἰῃ ἢἰβ Οοηρηπ. ἵπ Ἐῤ. αὐ Κορι., ἷν. 1, δῃηά ἴῃ 

Ἡοηι. ἱπ Γευ., ἰϊ. 4. Οπ ἔουγ οσσεβίοπβ ὅ8ῖ. δαπιεβ ἰβ8 πιεηξίοηεά ὈΥ 
ὭΔΠηΊΕ, ΟἿΟΕ 88 [δε “ Ὀγοίδεν οἵ ῃς [ογά ". Βαγίδεγ, φαοξαιίοηβ, ποῦ 

Οὐ ἰε88 αἰβεϊηςς, ἔγοηι οὖυὖῦγ Ερίβεϊς αὶ ἴουαηά ἰπ ἴῃς Οομϑέϊἐμέοηπες 
«4ῤοσίοϊϊοας ([οατἢ σεηξαγγ, ας σοπέαίηίηρ εαγ]ίεγ πιδϊογία!), απὰ ἴῃ 
[μασταηεία (α. 800 Α.0.). Τα πεχὲ ἱπηρογίδης σγίξεγ τῇο ρίνεβ ἀΐγεσς 
“νίάεηςε οἡ ἐς βυδήεςξ ἰ8 Βυβεδία8 (ο. 270-840 Α.0.). [π βρεαϊκίηρσ οὗ 

τῆς Οδίδοῖίο Ερίβεεβ, αηά δἔξενγ γεξεγγίης ἴο ἐπα πιαγέγγάοηι οὗ δδπιαβ 
τε Δαβί, Πα βαγ8: “Τῇῆε ἤγϑβεὲ οἵ ἔβε Ερίβε!εβ βίγιεά Οδεμοῖίς ἰ8 βαίά 

ἴο Ῥὲ δί8, Βαξ 1 τηαβῖ γεηιδγι [παι ἰξ ἰβ μΒεϊά ο Ἐς βρωγίουϑβ (νοθεύεται). 
Ὄγίδίη!υ ποῖ πιδην οἷά τυγίτογβ ἤανα πηεπιίοπθά ἱξ, ποῦ γεῖ ἴδε Ερίβει1ε 

οἱ δυάς, πῇ ίοῃ ἰ8 αἰ8ϑο οης οὗ δε Ερίβεϊεβ σδ!εά Οδίποιίσ. Βαΐ 
ὩΕνΟΓΈΠ 6.688 γα κὸν (ας ἔπ686 πᾶνε Ὀεαη ρυδ] οἷν αϑεά τἱξῇ τΠ6 τεβῖ 
ἴῃ πιοβϑὲ σμυγοῆοβ" (Η..Ε., ᾿1. 28). ΤΒεη, αϑφαίη, ἰηῃ ἐπαπιεγαιίησ {με [18 
οὗ Νεν Τεβιαπιεηξ ὈοοΙΒ (ΗΠ... 1, 25), ἢς 8408 : “ Διποης {πε σοηέγο- 
νεγίεά ὈΟΟΙ8 (ἀντιλεγόμενα), ψῃϊσἢ ἀγα πονογίμοῖαββ τὰ }}] που ἀπά 
τεοορηίβεά ὈΥ̓ ΠΊΔΩΥ (γνωρίμων ὅμως τοῖς πολλοῖς), νγὲ ο1188 ἴῃς Βρίβε] 6 
οἰγουϊαϊοά ἀπάεν ἐῃ6 δπιῈ οὗ ΔΦαπιθβ᾽. ἴη βρίϊε οἵ (8, πδονγανογ, 

Ἑαβεδίαβ ργεΐασεβ ἃ αυοϊδίίοη ἔγοηι ἰδς Ερίβεϊα (ν. 18) στὰ τῆς 
Μογάβ, λέγει γοῦν ὁ ἱερὸς ᾿Απόστολος ((0;»»:. ἱπ ῬΞ. 1.), ἀπά ἰαΐεγ 
Ὧῇ ἴῃ πα βάπιὲ σοῦ ἢς τγεΐεγβ ἰο δηοΐδεν ραββᾶσε ἔγοπι ἰῃἢς Ερίβεϊς 

(ν. 2) 48 ϑογίρξαγε (.. . τῆς γραφῆς λεγούσης. ....). Αἵ ἴδε βαᾶπ)ς {ἰπηε 
ἐς 1} θὲ νῖβε αοΐ ἴο Ὀυϊ4 ἴοο πιασῇ ἀροη ἴπεβς ἰδὲ ἔνο γεΐεγεηςαβ. 

ἴπ ἃ οαβ86 {πὸ Ἐπί8, σῆογα με τυίξερ πουἹά, 1 δηγιῃίης, Ὀε Ὀίαββεά 

Ἴη ἵανοιγ οὗ αϑογίδίησ Δροϑβίοϊς αὐεπογβαὶρ ἴο {πε Ερίβεϊς, ἃ ραβϑβϑαξε 

ΜὨϊοῃ σαβίβ ἀοαδὲ ἀροη ἰΐβ σεπαίπμοπαβϑβ ἰβ γα! ν τηογα σε ΠΥ 

«νίάεηςς ἴΒαη οπε ἰῃ ἐμε ορροΒβίξα ἀϊγεσξίοη ; τηογϑονεγ, ἃ Ὀοοῖς ψϊοἢ 

ψεηξ ΡΥ ἃ σογίαίῃ ἡδηῖς πιίσῃξ γε }] ῬῈ αυοίεά Ὀν Ευδβεδίαβ ἰη δοςοῦ- 
«ἄδπος ψ ἢ πα σοπιπιοη δοσεριαἰίοη, τψίτπους πἰβ δἀάϊησ, εδοἢ εἰπλα 
Ὧρδ πιεηκοησά ἰξ, ῃΐβ ἀοιδὲβ σοησογηίης ἔπε σογγασΐπεββ 88 ἴο [8 {{{Π6. 
ὕροι τς ψδοῖς, ἔα ενίάεησς οὗ Ευβερίαβ, ἐμουσῇ ἀποογίδίη, βεθη8 

ἴο ροίπξ ἴο οαν Βρίϑε!ε 48 Ὀείηξ φεπαίης ϑογίρίαγο, θαξ ποῖ 48 Ππανίησ 
Ὅδδη τυ7ίτέθη ὃν 8:. δαπιεβ. Ταῖΐβ ὑποεογίαίη ἐθβεϊπηοων ἰ8 τερεδίεά 
ὯΥ ὕεγοπὶα (Ὀογ ςο. 330-850 Α.0.), ψῆο δαᾶγβ ἰῃ ἠἷβ δὲ Μέγὶς 
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1Πμεῖν., ἰἰ.: “Φασοῦυβ ααἱ ἀρρεϊ δῖαν ἔγαϊεῦ ᾿οηλίηΐ . . . υηϑδῆλ 

ἰαπέυπι βογίρϑις ερἰβίοίαηπι, ᾳυᾶς ἄς βερίεπιὶ Οδίμοϊοΐβ εδέ, ᾳυδα εἴ 
ἶρβα δΡΌ αἱΐο ψυοάδηι βιὉ ποπ)ίηε 6}.8 οὐϊία αββογίζαγ, σεῖς ραυϊαξίπι 

τεπηρογε ργοσεάφηϊα ορεϊππογίς δαοϊογίτδέεηι (αυοϊεά δγ ὙΥ εβίοοί» 

Οαποη οὗ ἐπε Ν.Τ΄., ρ. 452); εἰβδενεγε, μόοσνανεγ, δεγοπια αυοΐεβ 

ἔγοτι ἴῃς Ερίδβε]ε 48 ἔγοπι ϑογίρξαγε. Τῇΐβ ενίάδηςο, {πεγεΐογε, γυῃβ. 
οὔ βοπιονῆδε δα βαπία [ἴη68 88 ἐμαΐ οὗ Βυβεορίιβ; δηάὰ ψδδη ἰξ ἰ8. 

τεπιθηρεγεά παῖ (Π686 ἔνο ψεζεγβ βίδηά ουἕ 88 ἴῃς ἵνο σγεδίαϑε 

δυϊπονίεῖεβ οὗ δηείψαϊεν οα ἐπε βυδήεςξ οὗ ἔῃ Οδηοη, ἰξ πγα8ὲ Ὀε σοη- 
οεὐἀεά ἐδαὶ δεῖν νυἱζηθ88 ουσῆξ αἰπιοβί ἴο Ὀε γεραγάςά 848 Βπαί. [ἐ ἰβ. 
ψ γἢ γαοδ! τς {Παΐ γεσοπεῖν Φεγοπηςθ᾽ Β σέαέν5 88 ἃ γε 4016 πίτηεββ Π88. 
Ῥεδη σγεδῖν βιγεησίδεηεξά ὈΥ ἴῃς ἀΐβοονεγν οὗ ἃ σοβρεῖ-ἔγασπιεης 

νὨΐςῇῃ ἰη τπε ΜΙ5. ἰη ψῃϊοἢ ἰς ἢδ8 Ῥδβη ἀϊβοονεγεά ἴογπιβ ἃ ραγί οὗ [86 
Ιμοῆρον Ἐπάϊηρς οὗ ἐπε σδποηΐοαί Οοβρεὶ οὗ 8ι. Μἴαγι. “ννυϊίησς 
Ὁραΐηδὲ ἐπε Ῥεϊαφσίαηβ ἰη 415-416 ((. Ῥεΐαρ., ἰϊ. 15), δεγοπις αυοῖεά. 
ἃ ραββασε ψῇῃϊοῃ “ἴῃ 8βοπια σορίεβ [οὗ ἐπε [αἰτίη Οο8ρε}8) ἀπά εβρεςί- 
ΔΙΙγ ἰη Οτεοῖς σοάϊοαϑ᾽ ἕο]! ονγεά ἱπιπηεάϊαἰεῖν δες 8ι. Μίαγκ χνί. 14. 
[1π6 ψογάβ γε ἔπδη σίνεη); δι μεγίο Φεγοπμε᾽β βιδιθγιεηξ ἢδ8 θεὼ 
φηζγεῖν τ πουΐ βαρροτγῖ; πον δἵ ἰεησίῃ ἰξ πα8 Ὀδεη γεοονεγεά ἰη τῆς 

Οστγεεκ.... .32. Τῆγες οἵμογ ἔδοξβ οὗ ἱπιρογίδησθ πιαβὲ θὲ γεοογάθά, 
τεφαγάϊησς ἴπ6 εχίεγηαὶ ἀαία ἃ8 ἴο δυϊμβογβῃίρ; ἔπεα σοποογῃ ἴἢ6 
ααεβίίοη οὗ σαποηίοἰέγ, ἀπά ἐπεγείογε ἱπάϊγεσεϊν ἔμαξ οὗ δυξδογβῃίρ.. 
Τῆς Μυτγαιογίδη Βγασπιεηΐ, πῃ ο ἢ “πᾶν ὃς τεφαγάεά οα ἴδε ψδοία. 
88 ἃ ΒυπηπηαΓΥ ΟὗἨ ἴῃς ορίηίοη οὗ ἴῃς ΝΥεβίεγῃη Οδυγοῇ οη ἴδ σδηοη 
ΒΒΟΓΕΙ͂ν αἴτεγ ἐπα πιίἀά]ε οὗ ἐπε βεσοπά σεπίυγυ " (ν εβίοοτξ, οῤ. οξ,,. 
Ρ. 212), οηχἱξβ 5έ. ϑανιες ἴῃ ἰξβ ἰδὲ οἵ σαηοηΐοαὶ νυγιεἶἰπσβ. ϑεσοπάϊν, 
ουὖν Ερίϑε!ε ἰ8 ποῖ ἱποϊυἀεά ἴῃ ἔπε ϑυυγίας νεγβίοη οὗ ἴῃς Ν. Τὶ Ὀγουρῆξ. 
ἴο δε ϑυγίδη Οδυγοῦ Ὀγ Ῥαϊᾶξ, δίβῃορ οἵ Εάδβββα, δὲ δε Ῥερίπηΐησ, 
οὗ τῆς τπὶγά σεπζυγν ; “τς Οαΐμοίϊο ἘῤίΞκέϊες ἀρὰ ἴπε “44ῤοοαϊγῥ5ε- 
ἰογηγχεά ωο ραγῖ οἵ πε οἷά ϑυγίας νεγβίοω. ἴω {πε Ῥεβδίϊζία {Π|8 ἀδἔδος 
͵ἰ ραγε αν βαρρίεά ὉῪ ἃ ἰγαηϑίαϊίοη οὗ ϑατηεβ, 1 Ρεΐεγ απά 1 Φοδη, 

ἴῃ ασγεεηθηὶ τί τΠῃ6 ἀϑαρα οὗ Απίίοοῃ δβ γεργεβεηΐεά ὃν Οἴτυ-. 
βοβίοηι" (Βαυγκίες ἴῃ Ἐπογοὶ. Βὲδὶ, ἵν. οοἱ. 5004) ; τοί. Βυαγκίες χυοΐεβ. 
Ααάαὶϊ, 46: “Τα [δ΄ δηά ἴῃς Ῥγορπεῖβ δπά ἴδε Οοβρεὶ.... δηά 

τῆς Ερίβεῖεβ οὗ Ῥαμὶ. .. δηά πε Αςΐβ οὗ δε Τεῖνε Αροϑβεε8--- 
ἴδαβε νυϊτίησβ βἢ]} γε γεδά ἴω ἔπε Οπαγοῆεβ οὗ ΟἩγίβε, απὰ Ὀεβίάεβ. 
τῃε8ε γε 588}} γεδὰ ποιῃίησ εἶβε ᾿᾿; δαηά δάάβ, “ Νείζπεγ ἰῃ Αρῃγαδίδβ. 

Ὧογ ἰῃ {88 ρεηυίης ψογῖβ οὗ Ερῃγαίηι αγὲ ἔδεγε δὴν αυοΐαςίοηβ ἔγοπι 
τὰς Δροσαῖγρβε οὐ [Ὡς Οδίδμοϊίο Ερίβεϊεβ." Απά εδίγαάϊν, οαν Ερίϑβεϊε. 

18εε ἴδε Βἰδίίοαὶ γον! ἃ, Ῥῃ. 138 Ε΄. (1008). 

3 ϑινείε ἴῃ ἴς Οκμαγάδαη, τϑὲ Αρτγί!, σροϑ; βεὲ αἷδο ϑινεῖε, Ζευεὶ πεμε Ευαηρεϊεη-- 
ἡναρνιεκίε, Ῥ. ο (1008); ἀτεβοτγ, θας γεεν-ορίοη, ΡὈ. 25 Ε. (ι0ο08). 



ΙΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ 489 

ἄοε8 ποῖ ἤφυγε ἰπ ἐπα “ ΟΠεεηπαηὶ [,8ε ᾿΄,., Τῆς ἤγβὲ εἶπα ἐμαξ {πα 
Ερίδεϊα ἀρρεᾶγβ ἴο πᾶνε δε οὔ! γεσορηίβεα 48 σαποηίςαὶ γγὰ8 δἱ 
ἕλε σουης!! οὗ Οαγέμαρε 397 Α.0.1 

ΤΒε Ὀαΐαπος οὗ ἴῃς Ὠἰβίογίοαι ενίάθησς οὗ με βγβὲ ἔῆγεθ δηά ἃ 
8.41} σοπευγίεβ ἰ8 τμ8 ἀἰδείποιςν αραϊπβε 88. απιεβ μανίησς Ῥεδη {δ 
δΔυῖδον οὗ τηΐ8 Ερίβεῖα, 1 τὰ Παά εχίεγηδὶ ενίάθησε δίομα ἔο σὸ 
ἀροη ψὰ βου! αββυγεάϊν Ὀ6 σοπΊρεϊεα ἴο ἔο!]ον πνβαξ βεαπλ8 ἴο 
ὕανα Ὅδεη (ἢ ορίηίοη οὗ Οτίζεη, Εμβεδίιβ, ἀπά ϑεγοηιε ; ἰΒαξ ἰ8 ἴο 
ΒΑΥ ἴῃδῖ, ἢ }16 οὐ ἴπ6 ψοῖς γεραγάϊησς ἴῃς Ερίβεϊα 88 σαποηίοβὶ, ἰξ 
ἐδ ἀϊῆσυϊε ἴο Ρεϊΐενε ἰδὲ 58. δδπηεβ σϑδ βανα Ῥεεη ἴδε δυΐπογ. 

1Ὲ τδε Βρίβεία νγαὰ8 συγίζζεη ὃ. 81. Φαπ168, ἰξ ἰβ αἰγηοβὲ απίνεγβα! νυ 
ϑιαπίεά τῃδξ ἰξ πιαβὲ ἤανε Ὀεεη ἐς 81. δαδπηθβ ΠΟ ργεβίἀδὰ δὲ ἴδε 
Φουηο!! οὗ δεγυβαίεπι.---- 9 ἀπ|6ὲ8 ἐπε [ογά᾿8 Ὀγοῖδογ"-- το ψὰ8 Πα 
δΔαΐδον (866 ὃ 2 δεΐον), ἴῃς οἰαἰπ18 οὗ δὴν οἵπενγ οὗ τπ]8 παπια Ῥείη 
{00 ἱποοηϑίἀογαδ!α ἴο Ῥὰ βεγίουϑίυ πουρδὲ οὖ; θᾳξ ἴῃ τΠΐβ σαβ86 ἰξ 
ἰ58 ἀ!ῆσα!ς ἴο δοοοαηξ ἔογ ἴῃς ἕαοϊ δαὶ ἀοαδὲ ψγᾶ8 ἔπγοση ἀροῦ δα 

οδποηίϊοίὙ οὗ πε Ερίβε]ε ἔογ 80 ἰοηζ, δπά 81] τηογε αἰ ῆσαϊε ἰ8 ἰξ ἴο 
δοοοιηξ ἴον ἔῃε ἕδος ἐπαξ ἔβα παπια οὗ 81. δπιεβ ψα8 ποῖ σοηπεςοίοά 
στ ἰτ ἔγοηι τὰ 6 Ὀερίπηίησ. Τῆς ροϑίείοη οὗ αὐϊπογίεν ψίοῃ ἐδα 

Αροϑῖ[6 Πμεϊά ἰῃ ἐπε δαγὶν Οπαγοῦῆ (Αςἰβ χίΐ. 17; Οαἱ. ἱ. 18, 19), ἐδα 
ἱπιρογίαπε ἕδος οὗ δἰβ μανίην αἰγεδάν ἰηβρίγεά δὴ Ερίβεϊς (Αςΐβ χν. 
19, 20), αηά {πς6 ἐγδαϊείοπβ σοποεγηίης Ὠἰπὶ ἰῃ ἰδΐεγ {ἰπιε8 (866 
Φοβερδυβ, 4 πᾳ. χχ, ἰχ. 1; Βυδεδίαβ, Η.Ε. 11, 28), 411 Ιεδλά ἴο δε 

βυρροϑίτίοη μας ἰξ τε Ερίϑιῖα παά γεα!ν ὕεεπ τυ7γίϊεη Ὁ Ἀἰπὶ 
ἰε νουἹά μανα Ὀεδδη δοσερίεα 88 σεπαίπε ἃπὰ σαποηίΐςα! ἔγοπι πα 
βγβί, ἰῇ σῆς σα86 δα ἀουδίξα! ἐχργεβϑίοαβ οὗ Οτίσεη, Ευβεδίαβ, 
δηά Ψεγοπια, δηά {π6 δάνεγβε ἰεϑεϊπιοην οὗ δε Οἱά ϑυγίας Νεγβίοῃ 
ϑηά {πες Μιυγαϊογίδη Βγαρσιηεηΐ νου ἢανα Ὀεδη ἱπιροββίδα. 

Οη {δε οἴπεν μαηά, ἰξ πχυβὲ 6 δἰϊονγεά ἐμαὶ ἔβογα ἀγα βίγοης 
α ῥγἱογὶ αὐρατηδηῖβ ἰῃ ἕανουν οὗ 88. δαπηθβ᾽ δαϊβογβῃίρ. Τῆς ροϑίξίοη 

διε!ά ὃν Πίηι ἰῇ ἔπε δαγῖν ΟΠαγοῇ σοπιρεῖβ οπς ἴο ἐχρεοξ νυγίεἰησβ ἔγοπι 
ἴηι ; [Ὡς δεδά οὗ {πε τηοΐϊδεγ- ΟΠ αγοῦ οὗ ΟΠγβεεηάοπι ψουϊά, οὗ 41] 

Ρεορίθ, Ὅς {π6 πιοϑὲ οὐνίουβ οὔθ ἔγοπι σψῇοπι οὔς ψουϊά ἰοοῖς ἴογ 

φοπηπχιηϊςδίίοηβ οὗ οπα Κίηά οὐ ἀποίμεῦ ἴο ἀδιρῃίεγ- σπαγοῆαβ. 811) 
ἰοῦ ψί τη τς παίαγαὶ ογάογ οὗ ἐπίησβ ψουἹὰ ΡῈ δὴ Ερίβεϊς οὗ ἃ 
ϑεηεγαὶ ομαγαςοῖεγ---ϑοπχεϊῃίησ ἰη ἐπα ἔογηι οὗ αἢ ἐπογο ἰςαἱ---οὐἀγαββεά 

ὯὩοῖ ἴο Δην ραγιἰσυΐαγ 'οσα! Ομυγοῖ, θαζ ἴο ἴῃς τψμοἱ]ς Ὀοάγ οὗ Ὀρ]ίανεγβ ; 

{πε ἴδος ἐμαξ ἐμϊ8 οπς ἰβ αὐ άγεββεά ἕο πε Ῥ βρεγϑίοη οὐἱΪγυ βίγεησίῃεηβϑ 

ἐῃε αγριπιεηΐῖ, Ὀδσοαιβε, ἰῃ με δαγίϊθδὲ ἄαγβ, ἢ6 πυςσίευβ οὗ {6 

11 ννὰ8 δῖ8ο δοοδρίεὰ Ὁγ ἴῃς βοπιεννῆδε βαγῖϊεσ Ὀὰς τι οἢ [688 ἱτηροτίδης Οουηῃοὶ! οὗ 

Σιλοάϊοεα, δῦουξ 363 Α.Ὁ. 
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ΟΠ ρίβείαη σοηρτγεραίίοηβ 88 Τογηϊεά ὈΥ ἴποβε νῆο ψεγα Φενβ ὈΥΚ γδςα. 
ϑεοοπαϊν, ἔδεγε ἰ8 ἴδε δηδίοσυ οὗ ἔπε Ἐρίβεϊε ἰηβρίγεά Ὀγ Πίηι δὲ {πῃ 6 
Οουποὶ! οὗ Φεγυβαίεπι ; {πἰ8 ἔασξ ργονεβ ἴπδὲ ἴῃς Αροβέῖίες γεσορηϊβεά 

ἰξ το Βε ψιτπίη Πἰβ ργονίποε ἴο ἱπβρίγε--ἰξ ποίησ πηογε---οπιπιιηίοα- 
τίοῃϑβ ἴο ἀϊδέαηε ΟΠυγοῆαΒ ; ἘΠ|8 ραγιίσαϊαγ ερίβϑι16 τνὰβ δάάγεββεά ἴο 

Οεπε!ε8, ψμοβε σοπνεγβίοη ἰΔὉ τηογα ραγι συ αγῖν πίη της ργονίηος 
οἵ ὅ:. Ρϑυϊ, τὰς πιογα γεδβοω, ἐπεγεΐογε, ἐπαξ Δεν δα σοηνεγῖβ δῃου 

αἰ8βο θὲ ψγίζζεη ἴο ὃν {πε Πεδά οὗ ἴῆς ΟΠυγοῦ οὗ Φεγυβαίεπι, {πε οἷν 
ψὨΙοἢ ἴπεβε δά αἰναυβ ἱοοκεά ἀροη 88 {πεὶγ “ Μοϊδογ"". Απά ἴδθη, 

ταϊγαϊν, αἰ μουφσῇ, 88 ψεὲ δανε αἰγεδάν βεεη, ἴῃς δαγίν ραϊγβεὶς ἐνίάθησς 
8 ποῖ ἴῃ ἕανουγ οὗ 81. Φαπιεβϑ᾽ δας πογβῃ!ρ, να γε θουπά ἴο γεσορηΐβε 
ἴδε ἔδλοξ δαῖ ἔπεγε τνὰ8 ἃ ἰγϑάϊτίοη 458 δαγίν 48 ἴῃς Ὀερίπηίης οὗ {πε 

τίνα σεπίυγν ψὨϊοἢ Ὀγουσῃὶ πε παπης οὗ 8:. δπιεβ ἰπῖο σοπηδχίοῃ 
στ τη 8 Ερίδβεῖε. 

[ε 18 ἔα γεα! βεά---ηά τῆς ροϊηΐ πεεάβ βπιρῆῃδβίβ----ἰῃδὶ πεῖν 
Δγραπγχεηΐβ οδῇ ας δά ἀδυςεά ἀρσαίηδι ὈοΓΠ βεῖβ οὗ σοηβίἀεγαιίοηβ πιεῆ- 

τἰοπεὰ αδονε; ἰΐ ἰ8β 1.8ὲ ἔς πιοϑὲ ρεγρίεχίης τπίηρ τγεραγάϊησ τ ϊ8. 
Ἐρίβεϊε ἐπαὲ ψ πεῖδεγ δ θεαῖν ογ ἃ ἰαΐε ἀδΐε θε σοηϊεηάεά ἔογ, νεῖμεν 

τῆς δυζπογβῆὶρ οὗ 81. δαπιθβ ὃς ἰπβίβίεά ου, ογ δαί οὗ βοπης οἴδπογ, 

αηκηονη, τγίξεγ, πὸ οοποϊμεέυε ἀτρατηεηξ οσδη ΡῈ ρα Τογεβ οα εἰϊπεῖ 
βἰάς ; ηοϊπίης πδ8 γεῖ θεδη βαϊά ου εἰἴπεγ 8ἰ4ε σῇ ἢδ8 ἴογοεά οοη- 

νἱσξίοη οα ἔπε οἴμεν. [{ πχαβὲ θὲ δἱ]οννεά, ξαγέπεγ, ἔμδξ τῆς οδ)]εςἐοπ8, 

ταϊβεά δραίπϑὲ ἴῃς σοπέεπείοηβ οὐ εἰΐπεγ βἰάς ἀγα, ἰῃ αἰπιοβὶ ἜνεγΥ 
ἰπβέδηςς, βίγοης, δῃά ἂγὰ ποῖ ἴο Ὀε Ὀγυβῃεά δϑίάε οὔμαπά. Οουη- 
βἰἀεγαιίοηβ οὗ βραςς ἰογδί ἜἼνεῶ δὴ δηιπιδγαίίοη οὗ ἴπῈ πιδῦν αγρα- 
τηεηΐβ ψῃϊοἢ ἀγα ἀγρεά οἡ εἰϊδεγ βἰάε, γεσουγβε πηαβὲ Ὀς ἢαά ἴο ἔπε 

τῖογε σοπῃργεῃϑηβίνε Οοπηπιεδηϊαγίεβ ἴον (88; Ὀαὲ τῃε ἤδοξ ἰ8 σεγίδίηἱν 
ποιονόγίῃν ἐδαῖ, ἢο πηδξίεγ ποῦν βίγοης [6 ἀγραπιοηΐβ ραΐ ἴογἢ οἱ 

εἰζπογ 8ἰάς, νϑ!! ἃ οὈ͵] οςίοηΒ σα Σὲ υγρεά ἀραϊηδί οπς δηά ἃ]]; εἰξπεγ 

Ῥοβίείοη ἕαίζθῃ ᾧρ 866 Π18 80 βίγΓοης ἔγοπι οπα ροϊπί οὗ νίενν, ἀπά ἰ8 γεΐ 
80 ψεαρϊκεποά ἔγοπι ἀποῖπενγ ροϊπὲ οὗ νίεννσ. Τῆς οπς ροβίτίνε σοηοίυ- 
βίοη ἴο θεὲ ἀγανζῃ ἔγοηι [8 866 Π18 ἴο Ὀς ἐξ ραγδάοχίοδλὶ οπς ἔμαίϊ θοΐϊἢ 
8τῈ τίρδε; {παῖ ἰ8β ἴο 88 Ὺ, ἔπδξ δὴ ἘΕρίβιϊε, ψῃϊοῇ ἰ8 επηροάϊεά ἰῃ οὖν 
Ργεβεηῖ οὔθ, ννὰβ ογί σι πα  ν πυγίζεπ Ὁ. 81. Φάπηεβ, δηὰά ῃδῖ ἴο ἰξ ψεγε 

δάάεά βυρβεαυδηῖν οἵδεγ εἰεπιεηῖβ. ΤῊΪΒ 18 ἃ ργοσεάυγε ψῃϊσἢ σου 

Ὀς Ρδγδι Ιεθ ὈγῪ οἵπεῦ ἜἘχαπΊρεβ, βρυγίουβ δἀαϊτοἢ8 πιδάς ἴο δυίπεη- 

εἰς ἀοσυπιεηΐδβ, ἰπ ρεγίεσςξ σοοά ἕαϊξῃ, Ῥείη ποῖ ἀπκηονη---ρ., πα 

Ιμοηρον Ἐπάϊΐηρ οὔ 81. Μαγίκ᾽᾿ β Θοβρεῖ. Ργοοῦ ἴογ ἐῃΐβ σοπξεηείοη ἰβ δ5 
{π|||6 ἑογι ποοπηίησ 88 ἴογ {πε ναγίουβ οἴπεν ἐπεογίεβ ἑδδε ἢδνα Ῥδθῶ 

βυρσρεβίεά, θαξ ἰξ ψου]ά δὲ Ιεαϑὲ δοοουηΐ ἴον ἴῃς σοηβίοζίης ενίάεησες 
οὗ Οτΐίζεη, Ευβερίαβ δηά Δεγοηιε ; δηά ψῆεη νὰ σοτης ἴο ἀεα] ψ ἢ 
δε ἱπέεγηδὶ εἐνίάεησς οὗ ες Ἐρίδβεϊε, ἰξ ψν}} Ὅς βεεη ἴο δοσοιμηΐ ἴογ 
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πιογα ἴδῃ οης ρεγρίεχίησ ἔεαΐαγα [{|8 δἱ Ῥεϑῖ ἃ γαμέε ἀὲ »εΐδμχ δῃὰ, 
ἴον πε ργεβεηΐξ, ἄοεβ ποῖ ργοΐεβϑβ ἴο δε δηγίῃίης πιογε. 

ἢ 2. 7πίεγμαὶ Παία.---ΤῊς πγίτεγ οὗ ἴῃς Ἐρίβεῖε οδ 8 ἢἰπη86 1 Φδπιεβ, 
Δηά ἰῃ δαἀάγεββίης ἴῃς “ ἐψεῖνε ἐγίρεβ οὗ ἴῃς Ὀἰβρεγβίοη " βῇοννβ ἢίηι- 
8617 το δᾶνε βεδη ἃ πιδῃ οὗ πηογε ἔπδη ογάϊπαγυ δυαϊῃπογίεγ. Ασοογαΐης 
ἴο ἴδε ενίάεησε οὗ ἔδεα Νεὲν Τεβίαπιεπέ, ἔπεσε 88 Οὔἱν οἱδὰ ΦβπιεῈ8 
ΨΏΟ οσσυρίεά ἃ ροβίκίοη οὗ δυϊπογίεν βασῇ 848 ἰβ ἱπηρ! εὐ ἴῃ (δ ῖ8 

Ἐρίβε!α, παπιοῖγ, “"ὕδιεβ, ἰῆς 1,ογά᾽β Ὀγοῖπογ᾽" ; τῆ ἰη Οδ!. ἰ. 

18, 19, 8ὲ. Ῥαὰ! [6118 οὗ ον δξζεγ ἔς ἤγεα γεαγϑ᾽ γειγεπιεηξ 

ψῇϊοῇ [ο!]οννοά δἴξον ἢἰ8 σοηνεγβίοη, ἢ ψεηΐξ δπά βὰν ϑὅι. Ρεῖογ 

δὰ “δαπηθβ ἔῃε [μογ 8 Ὀγοΐδπεν"᾿ ; ἰῃ Αςΐβ χίὶ. 17 νὰ γεδά τἢδϊ 

σι ἤθη 8:1. Ρεῖεγ δά Ὀεδεη γεϊεαβεά ἔγοτῃ ργίβοη ἢδ βαἰά ἴο ἢἰ8 ἔγίεη 8: 

“Τεῖ! τθεβα τπίησβ ἀπίο 9απιεβ, ἀπά το ἐπε Ὀγεϊῆγε ᾿᾿ ; αραίη, ἰῃ 

Οαὶ. 11. 9 8ι:. Ῥαυ! γεσουπίβ δε δοϊίοη οἵ “σδηιεβ8, αηὰ Οερῆδβ, 

δηά ὕοδη, νῇο Ψψεγα γτεραϊεά ἴο Ῥε ρΙΠΠ|γΒ,᾿ ἀηὰ ψνῆο, οὐ βεείης μδξ 
ὅταςος δαά δε σίνεη ἴο Ὠίηι, οἴετγεά ἴο Πἰπὶ ἀπά Βαγηδρδβ ἔπε γίσῃε 
Βαηά οὗ [ε]]οννβῆϊρ, “τπδὲ ννὲ ββου]ά σοὸ αηἴο ἴῃς Οεπε!εβ, δηά πον 
απῖο ἔπε οἰγουπιοίδίοη "᾿; δηά ἐαγίπεν, ἰῃ ἔπε βαπηθ ραββαζε, νεγ. 12, 

ἴῃς τηεηείοη οὗ σεγίδίῃ τηδη “" ψ8Ο σδπΊε ἔγοπι 4 π168 " τηλγ 8 δἰπΊ οὐξ 

88 ἃ ἰεαάεγ. Τῆεη, ἀπά ρεγῆδρβ πιοβὲ ἱπιρογίδηϊς οὗ α]1, ἔπεγα 18 τῆς 
δοσουπέ ἰη Αςίβ χν. 4-29 οὗ ες σουης! δὲ Φογυβαίθηι, δ πψῆ οι ἐπα 

Ιεδάϊης ραγί ἰ8 ἰάθη Ὁ. 85.. δαπιεβ.: Οὔοα πιοσγα, ἰπ Αςῖβ χχί. 18 ἐδδ 
Ροϑβιξίοῃ οἵ ἱπιρογίδησε ψῇῃϊοῃ 8... Φαπηεβ οσσυρίεα 5 αραΐὶπ οἰεαῦν 
Βεδῶ ἰπ ἐμαὶ ψῆεη 8.1. Ρδὰὶ δηά ἢἰβ Ἴσοπηρδηίοηβ ἢδά γεϊζυγηεά ἴὸ 

Φαγαβαίεπι αἴζεγ ἐπεὶγ πβϑίοπαγυ ᾿ούγηου ἴδον ψεγε Βγϑῖ γεοείνεά, 
ΔρΡΡΑΓΘΠΕΓΥ ἰπίογπιαιν, ὈΥῪ ἐπε Ὀγεϊῆγεη, δπηά θα οἡ δα [Ο]]ον πα 

ἄδν “ἴον ψεηξ απηἴο δαπΊε8, δηά 411 ἴδε εἰάδγβ ψεγε ργεβϑεης᾽᾿ ; [π686 
ψΜογάβ ρ᾽αίην ἱπιρὶγ βοπιθιπίης ἰπ ἴῃς ἡδΐωγτε οὗ δη οὔῆοίαϊ, Ἰογπιαϊ 

τεσεριίοη. [,Δ8{{γ,), ἰπ 1 Οογ. χν. 7, 81. αυ! βρεδῖβ οὗ ἴῃς βρεοίαὶ 
δρρεάγδαηςε οὗ οὖν [,ογά αἴζεγ Ηἰ8 γεβαγγεσζίοῃ ἴο 8:. ϑαπιεβ. [ἰ ἰβ 
ςσογίαίηϊν ψογίῃ ραγιϊςσαΐαν ποέξίος μας ἀπιοης ἔΠπ686 γεΐεγεηςσαβ ἴο 8. 

ϑατηεβ ἐπε τηοβὲ ἱπηρογίδπε ἀγα βυρρίἰεά ἀϊγεςςν οὐ ἱπάϊγασεν Ὀγ ὅ8ι. 
Ῥααϊ ; ἐπι18 ἕλος βῃουϊά οὗ ἰξβε! θὲ βυϑοίεηξ ἴο δῆον ἔπ ἱπηργοῦδὈ ΠΥ 

οὗ Δῃγ σοηϑβοίοιιβ αηΐαροηίβηι Ὀεῖψεεη ἔπε τεδοπίηρ οη {ἢς βυδ]εςξ οὗ 
ἕαϊἢ δηά ψόογκβ ἃ8 σοπίαίηθαά γεβρεοζίνεϊν ἰὰ ἴῃς Ῥααυϊΐπε Ἐρίβε!εβ 
δηά ἐπαῖ οὗ 51. δαπιε8---ββιαπίηρ ἴῃ ἰαϊίεν ἴο Ὀε διζπεηςίς. Δὲ ΑἹ] 

ἐνεηίβ, ες ἰεδάϊης ροβίζίοη ἢε]ά Ὁν 8:1. δπιεβ ψῃϊοἢ [686 ραβϑαζθβ 

τανθδῖὶ, τηϑκαβ ἰξ ἰπ {πε Πίσῃεβὲ ἄσσγεα ργοῦδθίς ἔμπας ἐπα Φαπηε8 πηεη- 
τἰοηεά ἴῃ δε ορεηίηρς νεγβὲ οὗ ουὖῦ Ερίβείε ἰ8β ἴο θ6 ἰάεπεθβεά νἱτα 

“«Φαπιεβ πε [μογά᾿ 5 Ὀγοίδεγ ᾽᾽, 

1 Νοῖς Βον δἰ νεσὺ Ψψογάβ ἴῃ Ας(β χν. 20 ᾶσε ἱποογρογδιεὰ ἴῃ {πε Ἰεϊίεσ νοι 88 

Ββεηΐϊ (νεσβε 20). 
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Τῇς ποχέ ροίηξ ἰη δε ἱπξογηδὶ ονίάεπος ἴο ἐπιρῃαβίβε ἰβ [ἢ βἰηι- 
ἰαγτὶγ ἴο Ὀὲ οὐβεγνεά Ὀεΐχεθη ἐπς ἰεϊίεσ ἱπβρίγεά ὃν ὅϑ:. δαπιεβ, 
τορεῖδεν πίε δίβ βρεεςδ, δὲ ἔπε σουηοίὶ! οἵ Φεγαδβαίεπι), δά σεγίαίῃ 
Ραγίβ οὗ ἐῃς Βρίβεϊς πο θεαγβ ἢἷ8 παπθ. Τῆς πιοβίὶ ἱπιρογίαηϊς οἵ 
ἴδεδβε γε 88 ἴο ον :-- 

(..) Τα βαϊυξαξίοη, χαίρειν, Αςΐβ χν. 23, 48. ἱ. 1; ἘΠ18 ἔογιι ἰ8 
ἔουπά εἰβενῆογε ἰη πα Νὸν Ταβίαπιεηξ ΟἿΪγ ἰῃ Αοίβ χχὶϊὶ. 26. 

((1.) Τῆς νογάβ, τὸ καλὸν ὄνομα τὸ ἐπικληθὲν ἐφ᾽ ὑμᾶς, ἰη 048. ἰΐ. 7, 

ψὨϊοῆ σδη ΟὨΪΥ δὲ ραγβ!!εἰςά ἴθ ἔς Νεὲν Τεβίαπιεης Ὁ. ἔμοβε ἰῃ Δοῖβ 
χνυ. 17: ἐφ᾽ οὖς ἐπικέκληται τὸ ὄνομα μου ἐπ᾽ αὐτούς. 

(ι11.) Τα οσσυγγεηοα οὗ ἔπε ψογά ὄνομα ἰῃ ἃ ϑρεοία !ν ργερηδηῖ 
86η86, 048. ἰϊ. 7, ν. 10, 14, αηά Αοἰβ χν. 14, 26; {ῃϊ8 ἰ8 ηοἱ αδεά εἶβε- 

ψὮογα ἴῃ ἐπε Νὰ Ταβίδηχεηξ ἰῃ ααἰΐα ἴῆ6 βαπΊ6 86 η8βα. 
(1ν.) Τῆς ροϊηξοά ΑἹ] βίοηβ ἴο {πε ΟἹά Τεβίαπιεηξ, νψ βοῇ τα 

οδαγαςξογίβείς οἵ 8:1. Φαπιθβ᾽ βρεθῇ, υἱξ., Αοΐβ χν. 14, 16.-.18, 21, 

8180 ρίαν δῇ ἱπιρογίδηξ ραγὲ ἰη ἴῃς Ερίδβεϊε, ογ δὲ ἰεδαϑὲ ἴῃ σεγίδίη ραγίβ 
οὗ ἴξ. 

(ν.) Τῆς αδεςείοπαία ἴεγπὶ ἀδελφός, ψΠοἢ οὐσυγβ 80 οἴζεη ἰῃ ἴδ 
Ερίδβεϊε (ἰ. 2, 9, 16, 19 ; ἰΪ. 5, 15; {{|. 1; ἰν. 11; ν. 7, 9, 10, 12, 19), ἰ8 
αἶβδο ἴουηά ἰῃ Αοίβ χν. 18, 28 ; δβρεοίβ ἢν ποιίσεδρία ἰ8 ἐῃς νεγθαί 
ἰάδηείεν Ὀεΐνγεθη ὅ48. ἰϊ, 5, ἀκούσατε ἀδελφοί μου, αηά Αςἴβ χν. 18, 

ἄνδρες ἀδελφοὶ ἀκούσατέ μου. 
(νἰ.) Οἰδογ νϑρραὶ οοἰησίάδησεβ γε : ἐπισκέπτεσθαι, 48. ἱ. 27, ΑοξΒ 

χν. 14; τηρεῖν Δηά διατηρεῖν, 088. ἰ. 27, Αοΐβ χν. 29; ἐπιστρέφειν, 48. 

νυ. 19, 20, Αοΐξβ χν. 19; ἀγαπητός, 048. ἱ. 16, 19, ἰἴ, 6, Αςΐβ χν. 25. ἴη 

Βοηιὰ οὗ 686 οα868 ἴοο πιο δίγεββ πιυδὲ ἤοΐ Ὅς ἰαίά ἀροῦ ἴδε 

δἰπιατγίεἰεβ ; θα 1 ἰ8 σογέαίην βεγικίησ δαὶ ἴῃ ἐῆς γδίμεγ γεβιγίςιεά 
βοορε ψϑΐοι ἴῃς βῃογί ραββαϑε ἰῃ Αοσίβ οὔξεγβ ἴμεγε βῃοιϊά, πενεγίδε- 
1ε88, ῬῈ 80 τηδῃν ροϊηξβ οὗ βίη τίν τυ ρογείοηβ οὗ ῃς Ερίδβεῖε. ΤΣ 
ἔαςξ αἰπιοβέ σοπιρεΐβ (8 ἴο γεοοφηΐβε ἔπ 8βδπΊε πιϊπα δ νοῦς ἰῃ δδοῦ, 
Ἐδουσῇ 18 ἄοεβ ἤοὲ πεοαβϑαγιν ἀρρὶγ ἰο πε ψῇοΐε οὗ με Ερίϑβε!ς 
βογίθεά ἐο 81. Φαπιεβ. 

Ευγίδοῦ ἱπίδγηδὶ ενίάθηος 88 ἴο δυϊπογϑηΐρ ἰδ αὔογάδά ὃν ἱπάϊςα- 
εἰοηβ πψῇῃϊοῇ ροΐηπξ ἴο 6 ψγίξεγ 48 μανίης ὕὈδθεὴ ἃ δεν. Απά ἴδε ἢγβε 
Ροίηξ ἐπαῖ βέγι κεβ οὔς ἤεγὰ ἰβ ἴῃς σορίουβ α8εὲ οὗ ἴῃς ΟΟΤ. πῆς ἰ8 
οδαγδοίογίβεις οὗ 6 ψυτίϊεγ. Τεγα ἀγα, ἰξ ἰ8 ἔγαθ, οἠἱν ἔνε ἀἀἱγεοί 

γερραὶ ᾳυοίξαςίοηβ, υἱζ., ἱ. 11 ἔγοπι 188. χὶ. 7; ἰΐ. 8 ἔγοπι ἴμεν. χίχ. 18 ; 

ἰϊ. 11 ἔγοπι Εχοά. χχ. 18.14 ; 11. 28 ἔγοπι ὅξη. χν. 6; ἰν. 6 ἔγοηι γον. 
νϊϊ1, 84; σὲ τῆς αἰπιοβρῆογε οὗ πε Ο.Τ΄ ἰ8 ἃ σοηδβιίζυεηϊ εἰεπηεηξ οὗ 

με ΒΕρίϑεϊε ; ἴογ Ἴνὲγ ἀπά δρονε {με ΟἹ. Τ᾿ ἐνεηῖβ ψῃϊοῃ ἀγα πιεπιίοπεά, 
{δεγε ἰ8 δὴ αρυπάξηπος οὗἉ οἶδαγ γεξεγεησθβ ἴο ἰέ, νῃϊοςῃ βῆονβ {πδξ 
δε πιϊηά οὗ ἐς ψυγίξερ 88 βαϊυγαϊεά πίτῃ ἐπα βρίγίε οἵ ἔμε δηοίεηξ 
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Θογίρζαγεβ. ϑοηῖε οὗ ἴῃ πτοβὲ οὈνίουβ οὗ ἔπεβε γεΐθγθεωσεβ ἃγὰ {6 
ο!]ονίησ : ἱ. 10, 8ε6 8. οἱἱ. 4-11; 11. 21, 866 Οεη. χχί!. 9-12; ἰΐ. 28, 

ες 88. χἰὶ. 8, 2 Οἤγοη. χχ. 7; ἰΐ. 25, 8εαὲ Ψοβῇ. 11. 1 Ὁ, πἰ.. 6, 866 

Ῥτον. χνυΐ. 27; ἰ1ϊ, 9, δες ὅς. ἱ. 26; ἰν. 6, 8εεὲ ΦοὉ χχίϊ. 29; ν, 2, 

8ε6Ὲ Δοῦ χίϊ!. 28 ; ν. 11, βεῈ 906 ἱ. 21-22, ἰϊ. 10; ν. 17-18, βες 1 Κίηρβ 

πανί! 1, χνὶϊϊ, 41-456, Βαγίπογ, ἔπαγε ἰ8 ἐῃ6 (86 οὗ ἴῃς βρεοίβοα!!ν 
ἰβγδοι τα ἤδηὶε ἴον Οοά, “ΨΔεδοναῇ ϑαρδοίβ" (ν. 4), δηὰά ἐδε γεΐογ- 
ησεβ ἴο [ἂ᾿ν (Τογαῖ) ἴῃ ἰΐ. 8-12, ἰν. 11; 8 ἀ8εὲ οὗἉ νόμος, ἱ.6., 

σπἰϊθουξ τς αγίίοϊα, 18 ἰῇ δοοογάδπος ψἱῇ πα οχίεπάδα ἀ86 οὗ ἴπΠ6 

σογά Τογαΐ διοὴσ ἴῃς Φενβ, πιεδπίηρς 848 ἰξ ἀοεϑ, ποῖ οἠΐν ἔδα [ἂν 
δίνεη οἡ Νίουπξε ϑίηδί, ποῖ οτἱν δα ψδοῖς οὗ πε ῬΡεπίδζευςς, Ὀαξ 

4130 {πε επείγε Ὀοαάγ οὗ γεἰϊρίοιβ ργεσερίβ ἰῃ σεησγαὶ (βεα ἐβρϑοία!ν ἱΐ, 
12, νῇεγε γίσῃς βροακίης δηά δοϊίησ ἰῇ σϑῆθγαὶ ἀγα ἱποίι δά ὑπάον 
Ῥιορεγ Τογα -οὈβογνδηςο). Τῆε γεΐεγεησς ἴο γέεννα ἴῃ ἰ{ϊ. 6, 18. 4180 
ἃ αἰβείηος τηαγκ οὗ δεν ίβῃ δυϊπογβῃίρ; απά τε ψὰὺ ἰπ ψἢϊοῃ ἐπα 
Φιορδεῖβ αγὰ βροόῖξη οὗ ἰῃ ν. 10 ροϊηΐβ ἰπ τῇς βαπὶῈ αϊγεσίίΊοη. [ὲ ἰβ 
ἴο Ὅς οὐδβεγνοὰ ἰδδξ ἐπα 86 οὗ ἐῆα ΟΟΤ. ἰ8 νίάσθ, 411 τῆγεος οὗ ἐπα 

“τοδὶ ἀἰϊνίβίοηβ οὗ με Φενίϑῃ Οδποη---ἀνν, Ῥγορῃεῖβ, δηά Υνττίηρ8---- 
Ὀείηρ τεργεβεηζαά. 

Βυξ ψιῆδξ βρεδῖιβ 81}}} πιογε ἴον 7 υνίβῃ δαςπογβδίρ 18 ἴῃ 6 δοσυπχα- 
δείοη οὗ πιᾶων 8π1811 ροίϊηξ8 ἰηάϊοαξίνε οὗ ΗἩ εῦτεν πιείποάβ οὗ ὑπουσῆε, 
ἐἐχργεββίοη, δῃά ρῃγαβεοίομσυ ; Ἐχδῃιρ]εβ οὗ [8 ἀροιπά ἴῃ ἐπα Ἐρίϑβεϊε, 
ἰμάεοά ἰἰ8 “Ηεδγαὶς " σοϊουγίης ἰβΒ οὔς οὗ ἰΐβ πιοβὲ ργοηουπσθά 
“δεαγδοίογίβείοβ. Δ ΏΪ6 ἰξ 1} αοὲ ὍῈ Ὡδοδββαγυ ἴο σίνα δχῃδιβείνα 
[1818, βοῆς δχαπιρίεβ οὗ ἔπε ἀϊδεγεηξ σαἴεσογίεβ οὗ [6 85π|4}1} ροϊῃεβ 
ἦ.βὲ γεξεγγεά ἴο πγυβὲ θ6 οὔδεγεά, 

() Τῆεγε γε ἃ ὠυρεγ οὗ ἰηβίδησαβ ἰῃ ψῆϊςῃ 6 Οτεεῖ ἰ8 
τεπκἰπίβοεηξ οὗ Ηεῦτγενν ρῃγαβεοίοσυ ; ἰΐ ἰβ ηοῖ πηεδηξ ὈΥ (Ὠΐβ (0 ἱπιρῖν 
ταί 4Α Ηεδγεν ἔεχὶ 88 ἴῃς οὔ ρίπδὶ ἔογπὶ οὗ βυοῇ ραβϑαῖεβ δπά 
ΦὮγαβεβ, θαξ οἠἱν παξ {πε Οτεεῖς ἔογπι οἵ ἔπε ἐχργεββίοη οὗ πουσῃξ 

866 Π18 ἴο Ὀς τηιουϊάεά ἔγοη! ἃ Ηεῦγαν ραζίεγη, ἐ.6., ἐπδξ [6 πη οὗ 

ἴῃε νγίϊον ψ88 δοουδίοπημεά ἴο ἜΟΧρΓε88 ἰ1861{ αἴζογ ἴῆς πηδῆηοῦ οὗ οὔα 

4ο ψῇοπὶ Ηεῦγενν ψαγ8 οὗ {π|ηπκίησ εγα νοῦν ἐδπΊ Αγ, αηἃ πο ἰῃ 
πγιεης Οτγεθῖ, ἐπεγεΐογε, αἰπηοδὲ υὑποοπβοίουϑν γενεγίεά ἴο {δε 

εργεν πιοάθ. Τῆς ροΐπε οὗ πῆδὶ πα8 Ὀξθη βαϊά ν“|}} ρεγῆδρβ 
Ὧε Ὀεβὲ τγοαϊἰβεοὰ ψῆθη ἰξ ἰβ ϑεθὴ ον Ὠδίυγα!ν, ἰΏ ἃ πυπηδον οὗ 

ἰηβίδηςεβ, Α Ηεργεν εαυϊναϊεπε οὗ ἐπε Οτγεεῖς βυσρεβίβ ἰΐβεϊξ, 6. σ.: 
1. 7. .. τὸ καλὸν ὄνομα τὸ ἐπικληθὲν ἐφ᾽ ὑμᾶς, ἰξ 1] Ὅς 8εθῆ 

ἀμπας ἰῇ Ηεῦγεν δαυϊναίεης οὗ {Π|8 βοιηάβ πιογαὲ πδίυγαϊ : 

ΘΟ ΝῊ ὝΣΝ ὩΩΣΙ ὈΤΤ ΤΙΝ ον ; ἰΐ, 18..νὺν ἐν εἰρήνῃ 
“σπείρεται τοῖς ποιοῦσιν εἰρήνην, ΑΙ [Βουρῇ ἴπεγε 18 πὸ ἔδαϊε ἴο Βπά ψ τῇ 
ἐδε Οτεοῖκ, ἃ εργεν δαυίϊναϊεηξ βυσραβίβ ἰἴ861 αἰπγοβὲ βϑροῃίαπθοιβῖν : 
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ὐστι τ νρ Οὐδ... ; με βαπιε πᾶν δὲ βαϊά οἵ ἐπε 
[οἱονίηρ : ἰ. 12,. .. τὸν στέφανον τῆς ζωῆς, ΟὝΤΤῚ ΓΝ’ 1.19... 

βραδὺς εἰς τὸ λαλῆσαι βραδὺς εἰς ὀργήν, ὈἼΣὩΡ ΓΙδρ᾽ ἼΣΤΟ ττῶρ; 
᾿ϊ. 12, οὕτως λαλεῖτε καὶ οὕτως ποιεῖτε, ἼΩΝ) 13} ὙΣῚ Ὡ ἱϊ. 23, ἐλογίσθη 

αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην, Γῆ ἐσασπῃ » 1πΠ. 18, καρπὸς δικαιοσύνης, 

ΤΡ ΤΕΓῚ ΤΡ ; ἵν. 10, ταπεινώθητε ἐνώπιον Κυρίου, ΓΤΊΓΤ' ὍΡΟ ὙΕΙ͂Σ; 
ἷν. 13, ἄγε νῦν οἱ λέγοντες... ν. 1, ἄγε νῦν οἱ πλούσιοι, ἔογ τΠΐ8. 

πιοάε οἵ δἀάγεββ οἵ. Απι. νἱ. 1, ὨΜΣ ὈΣΣΝΝΏΣΤ ὙὟΤ; ν. 8 ὁ ἰὸς: 

αὐτῶν εἰς μαρτύριον ὑμῖν ἔσται, ΠΣ 55 Ὁπδπ ΙΓ ; ν. 8, 

στηρίξατε τὰς καρδίας ὑμῶν, πΡΡΡν, ἙΝ; ν. 10, 14, ἐν ὀνόματι Κυρίου, 

ΤΤΊΣΤ ὈΞ; ν. 17, προσηύξατο τοῦ μὴ βρέξαι, Δ ΓΥΤῚ ΟΣ... 
11 18 ποῖ βυρρεβίεά τπαΐ ἰπ ἴῃεβε, 48 ΜῈ} 458 ἰπ ἃ πυαπηθεγ οὗ οἴπεγ. 
ς4868, ἴῃς Οτγεεῖς 8 ἃ ἰγαπϑίαϊτοη ἔγοπι ἴῃς Ηδεῦγεν ; Ὀυΐ τ ψ}} ποῖ 

ῬῈὲ ἀεηϊεά τῆαϊ πε ἔογπι οὗ ἴῃῆε Οτγεεῖς ἀοεβ βυσρεβὲ ἴτε Ηεργεν 
ἰάϊοπι, ἀπά ἐπεγεΐογε ἴμαῖ ἴῃς ψγίϊογ ψδβ ἃ δεν. 

((1.) ϑεςοπάϊγ, ἔπε με ]!-Καόνγη ργεαϊ!εοϊίοη ἔογ αβϑοπαπος οὐ δα 

Ῥαγὶ οὗ Ηεργενν φυγίϊεγβ ἄρρεδαγβ ἰπ τῃϊβ ἘΕρίβιϊθ, δηὰ ἰ8 ἔωγέθεῦ 
11. ϑγαῖίνε οὗἩ ἐπε “ Ηςεὗγαις " σοϊουτίης οὗ ἰξ ; 188 8 ποξίςεαδίε οιῃ 

ἰῃ τῆς γερεξείοη οὗ ἔπε βαπιὲ ψογάβ ογ γοοΐβ, ἃ8 νγ16}} 48 ἰπ ἔπε ᾿εηάεηοῦ 
ἴο αἰ Πεγαϊίοη ; 80 πιαγκεὰ ἃ ἔεδζυαγε οὗ ἴῃς Ἐρίϑβι[ε 18 18:18 ἴπαξ ἰξ ἰ8. 

πιεῖ ψ ἢ ἰῃ αἰπιοϑὲ Ἔνογν νογβα, ἀπά τπεγείογε ΟὨΪν ἃ ἔεν ἐχδπιρίεβ. 
πεεά ὕε φίνεη : ἱ. 4, ἔργον τέλειον ἐχέτω ἵνα ἦτε τέλειοι. ἱ. 18, 

μηδεὶς πειραζόμενος λεγέτω ὅτι ἀπὸ Θεοῦ πειράζομαι: ὁ γὰρ Θεὸς: 

ἀπείραστός ἐστιν κακῶν. ἱ. 19, .... βραδὺς εἰς τὸ λαλῆσαι 

βραδὺς εἰς ὀργήν. ἰἰϊ, 6, καὶ φλογίζουσα τὸν τροχὸν τῆς γενέσεως. 

καὶ φλογιζομένη ὑπὸ τῆς γεέννης. ἰἷΐ. 7, πᾶσα γὰρ φύσις. 
δαμάζεται. .. τῇ φύσει. [ἰϊ. 18,... ἐν εἰρήνῃ σπείρεται τοῖς ποι-- 
οὖσιν εἰρήνην. ἱἷν. 8, ἐγγίσατε τῷ Θεῷ καὶ ἐγγίσει ὑμῖν. ἰἷν. 
11. μὴ καταλαλεῖτε ἀλλήλων ἀδελφοί. ὁ καταλαλῶν ἀδελφοῦ 

ἢ κρίνων τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καταλαλεῖ νόμου καὶ κρίνει. 

νόμον: εἰ δὲ νόμον κρίνεις οὐκ εἴ ποιητὴς νόμου ἀλλὰ 

κριτής. . . ν. 7-8, μακροθυμήσατε οὖν ἀδελφοί. . 

1 νὲ τε ποὶ ἔοτρείείηρ Ὠεἰββηηδηπ᾿Β νΕσῪ ἴσας Ψνοσάβ : “γ΄ ς πᾶνε οοπῖε ἴο σεςοβ-- 
ηἶβε (πδὲ ννε μαὰ ρτϑδιν ονεῖ-εβεϊπχαϊςἃ ἔπε πυπιδεῖ οἵ Ἠεῦτγαίβηηβ πὰ Αγαπγδίβπ}8 ἴῃ 

τε ΒΙδ]ε. Μδην ἔδαδίυσεβ [πῃδὲ ἂτὸ ποπ- Ατιὶς δηά ὕδᾶσ βοπὶὲ σεβϑεῃδίδηςς ἴο 86. 

ϑεπιίεῖς δηὰ ννεσε ἱπεγείοσε τεζαγάςά 5 ϑειηϊες8π18, Ὀεΐοη  τεδ!]ν ἴο ἴῃ ρτελὶ οἶδβ5 
οὗ ἱπιεγηδιίοηδι νυἱρατγίβπιβ, ἀῃὰ ἀγὰ ἔουπά ἴῃ νυ ρας ραρυτὶ δηὰ ἱπβογίριϊοπβ 48 νν6]]} 
88 ἴῃ {πε Βίδ]ε" (Το Ῥλέϊοίοσγν οὔίμο Ονεολ Βὲδίσ, Ῥρ. 62 ἴ., τοο8); δυὲ ἰξ ἰ6 ποῖ ἴδε 
ἰδλῆρυᾶρε 80 πιυςἢ 48 ἴδε πιοάε οἵ τπῃουρῆι, ψηἰοι, ψἤεη ἐχργεβθεὰ ἴῃ Ηεῦγενν, ἰ8 80. 
οἴξεη γεπιηίβοεηὶ οὗ Ο. Τ᾿ Ῥῃγαβεοίορυ, ἴο νυνί ἢ ννὲ τεέεσ. 
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μακροθυμῶν ἐπ᾽ αὐτῷ ἕως λάβῃ πρόϊμον καὶ ὄψιμον. μακροθυμήσατε 
καὶ ὑμεῖς... Τῆς (ΟἸον Ως ἃγε βοπιε φοοά ἰηβίδηςεβ οὗ δἰ Πξεγαξίοη : 
'. 2, πᾶσαν χαρὰν ἡγήσασθε ὅταν πειρασμοῖς περιπέσητε ποικίλοις. [{]. 5, 
μικρὸν μέλος ἐστὶν καὶ μεγάλα αὐχεῖ. ἰϊΐ. 8, τὴν δὲ γλῶσσαν οὐδεὶς 
δαμάσαι δύναται. ἰἱν. 8, καθαρίσατε χεῖρας... ἁγνίσατε καρδίας. Ηον 
τπογουρῆϊν ἴῃ ἐπε Ηεῦγενν ἰλϑῃϊοη (Πϊ8 γερεϊ τίου οὗ ψογάβ8 δπά 
ΔΙΠςτεγαῖίνε τεπάδηου ἰ8 ΠΊΔῪ ὍΣ βεεῃ ὃγ οὔρϑογνίηρ ἃ ἔενν Ἔχαῃῃρίεϑ, 

ἴδκεη αυϊζε δὲ γαπάοπι, ἔγοπι δε ΟἹὔὗΤ', ἐ.9., Απὶ. νἱ. 7, 18; 186. ἰχ. 5; 

Ναδῇ. ἱ. 2; 8. οχίχ. 18, οχχί!. 6, εἴς., εἴς. 

(ἰ11.} 1ηβἔδηςεβ οὗ ρἰεοηδβεϊς ρῃγαβθοίοσυ ἴῃ ἔπε Ἐρίβείε πχαβὲ α]80 
θὲ γεφαγάβα ἃ8 πιῖτπαβδίησ ἴο δεν βῆ δας ῃογβῆίρ ; ἀπιοης βυςἢ ἀγὲ {ἢς 

[ο]ονίηρ : ἰ. 8, ἀνὴ ρ δίψυχος, σογγεβροηάίησ ἴο ἴδε Ηεῦτγεν Οὐ ; 
ἴδε βαπὶὲ ἰ8 β8εεὴ ἰῃ ἱ. 12, μακάριος ἀνὴρ ὅς... ΟΥ Ρ8. .. 1, 

δ ΝΠ ΩΝ τς 19, ἔστω δὲ πᾶς ἄνθρωπος ; ἱ, 7, μὴ γὰρ οἰέσθω 
ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος. .. ; ἱ. 28, οὗτος ἔοικεν ἀνδρὶ κατανοοῦντι . . -; 
11. 2, ἀνὴρ χρυσοδακτύλιος. ϑαρρεβίίνε οὗ Ηεῦγεν ρῃγαβοοίορυ, δραίη, 

ΔΓΕ δύο ραβϑαρεβ ἃ8 ἰϊϊ. 7, τῶν ἵππων τοὺς χαλινοὺς εἰς τὰ στόματα 
βάλλομεν εἰς τὸ πείθεσθαι αὐτοὺς ἡμῖν ; ἱν. 2, οὐκ ἔχετε διὰ 
τὸ μὴ αἰτεῖσθαι ὑμᾶς. Ἐεηγίηἰδοεηξ οὗ Ηεδγεν ἐπουρσῃξ ἃγὰ 
αἶδο πε ψογάβ ἴῃ ἱ. 15, ἡ ἐπιθυμία συλλαβοῦσα τίκτει ἁμαρτίαν ; ἕογ ἐπε 
βίπη αν ἰάεα 8ες 8. νἱΐ. 14, Βελοίά πὲ ἱγαυαϊ σε «οὐκ ἱπίφμὶέγ, γεα 

με μαΐξΐ, οοποειυσα πιϊδολῖοξ, απὰ δγομρλέ γογίϊ γαϊδελοοῦ ; 80, ἴοο, 
ἴῃε ψογάβ ἴῃ 1. 7, βλασφημοῦσιν τὸ ὄνομα... ; δεγα, πηογεονεῦ, {ΠῈ 
οτηϊββίοη οὗ {δε ργεροϑβίτίοῃ βῃου!ά Ὀς ποιίςεὰ ; ἔθη δἷδβο, ἰῃ ν. 7, ἔμ αῈ 

[ατηϊἶδτ' πρόϊμον καὶ ὄψιμον (Γ. ὅδετ. ν., 24, ὩΣ ΟῚ ΣΤ Ὀ.}}), 8πά 
ἰπ ν. 17, τῆς γεσυΐίαν ΗΠ εργαίβπ) προσευχῇ προσηύξατο τσ προ) ᾿ 

(ἰν.) Τῆε Ηδεργαίς σμαγαςίεγ οὗ δε Ἐρίβείς ἰ8 ἔαγίμεγ Πα ϑέγαϊεά 

ὈΥ 8 ςεγίδίη εγβε δηά ἔογοῖ]ε νὰν οὗ ρατεέίησ τπίησδ, γεπιηάίησ ομα 
οἴξεη οὗ ἐδε ργορβεῖίς βίψίς, 6.6. (1. 8, δὲ: ἐδιοι μένε ἐπ α ροοά ῥίαερε, 
Δηὰ ἴῃ δε β88πὶς νεγβε, ϑδέαπά ἐμοῖς ἐπόγε; ἵν. 2 ἢῖ,, Υε ἱμεέ απάὰ 

μαυε ποὲ ; γε κἰϊϊ, αμὰ οσουεί, απ σαηποΐ οδίαϊπ; γε βρέ απά τοαν; 

)ὲ μαυε ποί δεραμ5ε γε αδὰ ποί. . .. Υε ααἀπμίέογεδδε5, ἔποιν γε ποὲ 

ἐμαί ἐπε "ηϊομάϑηρ οὕ ἐδπ6 τοογία ἐς ὀηηεὶϊέν ἀραϊπδ Οοα 3 ἰν. 7, Βε 
δμο σοί, ἐμπεγόίογε, επίο Οσοά ; διιὲ γοϑὶϑδέ ἐΐε ἀφυϊϊ. ν. 1, Οο ἰο ποι, 

γὲ γἱοῖι, ἰσϑῶρῤ αμὰ ποιοὶ ΓΟΥ γοΉγ τηἼϑογὶες τοῖοι αγὲ σοιπῖηρ πῤοη 
γομ. Τἤρδη, ἀρσαίη, πε νὰν ἴῃ ψῃϊςἢ νἱνίά ρἰσίαγεβ ᾶἃγὰ ργεβεηίζεά ἰῃ 

ἔεν θυξ ργερηδηξ ψογάβ ἰβ αἷβο {Ππϑίγατῖνε οὗ ἴῃς βαπιε ργορβεῖία 

βίγίε, 6.5.» ἰῃ ἰ. 6, ἐπε ρίσξυγε οὗ {πε πιδᾶῆ ψῇο ἀουδίδβ; ἰη ἰϊ. 2, οὗ 
δε τίς πιδη ἀπά ἴῃε ροοὸῦ πιδῃ επίεγίησ ἔπε βυπάσοραεα; δπά ἰη ν. 
4, οὗ τμε ἀεξγαυἀεα Ιαρουγεγθ. ὕὕπάογ 118 πεδάϊησ πιιβὲ αἷβὸ ἈῈ 

πιεπείοπεά ἐμὲ αἀἰϊβεϊηςείνε αν ἴῃ Ψῃίςῃ ἴδε ψγίζεγ οἵ ἐπε Ερίβεϊα 
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ἔγαπιεβ ΠΊΔΩΥ οὗἉ διίἰβ δεῃίθεῃοαβ ; ΖΕ ΏΘΓΆΙΥ βρεδλιίηρσ ἴπεγ ἀγὲ βῃογέ δῃά 
βἰπχρίς, ἢ ϊοῖ ροίηΐβ, ρεγῇαρβ, ἴο ἃ παίωυγδαὶ ας οἵ ἰογηιίησ τ αι 

οὐ ἴδε Ηεῦγεν οὐ Αγαπιαίο ραζζεγῃ; ἱπαίΐγοοϊ βἰαϊεπιεηΐ ἰδ ἤενοῦ 

ἐχργεββεά ὃγ δε ἰηβηϊεῖνε, ὈμῈ ΟὨΪΥ ὈΥ ὅτι ψίἢ ἴῃς ἱπάϊοδενε ; ἴῃς 

Βἰπιρίε βίγασίζυγε ψ}}} Ὀς βδεεῃ ἔγοπι ἐπε ἰο!]ονίης ἰπβίδποςβ: ἱ. 8, 
γινώσκοντες ὅτι. .. κατεργάζεται ὑπομονήν. ἱἰ. 7, μὴ γὰρ οἰέσθω. .. 
ὅτι λήμψεται. .. ἰἱ. 20, θέλεις δὲ γνῶναι. .. ὅτι ἡ πίστις χωρὶς τῶν 
ἔργων ἀργή ἐστιν; ἰϊ. 24, ὁρᾶτε ὅτι ἐξ ἔργων δικαιοῦται ἄνθρωπος. ἰΐ. 19, 
σὺ πιστεύεις ὅτι εἷς θεός ἐστιν. ἰΐ. 22, βλέπεις ὅτι ἡ πίστις συνήργει. .. 

ἰϊ., 1,..ὁ.ς͵ εἰδότες ὅτι μεῖζον κρίμα λημψόμεθα. ἱν. 5, δοκεῖτε ὅτι κενῶς 
ἡ γραφὴ λέγει. . . ; ν. 17, . .ς εἴδετε ὅτι πολύσπλαγχνός ἐστιν ὁ Κύριος. 
ΤῊΙ58 ἕδςξ οἵ ἔμεγε θείη Ὡ0 βυδογαϊηπαιίοη οὗ βεηίθησεβ, Ὀαΐ οπΐν οο- 
ογάἀϊπαιίοη [8 νεγγ βυρρεδβίϊνε οὗ ἴῃς 5βἰηπιρίες Ἡεῦγεν σοπϑβίγυσιίοη οὗ 
βεηΐεηοεβ, Μίεηξίοη βῃουϊά αἷβδο θῈ πιαάς οὗ ἐπε επεγε αὔβεηςςε οὗ 
ἴδε ορίδέϊνε πιοοά ἴῃ πε Ερίϑι16. Οη δε οἴπεγ παπά, γε ἢανε ἰη- 
βίδῃςεβ οὗ ἴδε ργορμεῖίο ρεγίεςϊ, ἰῃ ν. 2, σέσηπεν Δηά γέγονεν, ἴῃ ν. 8, 

κατίωται ; δηά αἴ80 οὗ πε σηοπιίς δογίβε, 6.5. ἰ. 2, ἀνέτειλεν, ψῆεγα τῆς 

Ηδφοῦγον ἰάϊοπι ἰ8 ἰπιαξοά, 866 188. χὶ., 7, .. ΥΣ 555 ὙΠ Ὁ ν, 

Ἑυγίδεγ, ἔθε εχίεηάεά ἀ86 οὗ ἴῃς ψογά ποιεῖν ἰβ ΕΧΙΓΕΠΊΘΙΥ βυρ- 
ξεβιϊνε οὗ Ἡεῦγεν ἀβᾶϑε, 4.5., ἰΐϊ. 18, ἡ γὰρ κρίσις ἀνέλεος τῷ μὴ 
ποιήσαντι ἔλεος, {6 ρῆγαδβε βουπάβ πῆογε παΐυγαὶ ἰπ Ἡεῦγεν:. .. 

ΤΙ πον Ὁ ὐτῦ; '. 22, γίνεσθε δὲ ποιηταὶ λόγου, Ηεῦγεν : 

ΤΙ ὮΝ ὉΠ, οὐ ἰ, 25; ἵἰ. 8, καλῶς ποιεῖτε, Ηεῦγεν: ΓΟ 
ἼΔΟΙ, οὐ ἢν 19; π|. 12, μὴ δύναται συκῆ ἐλαίας ποιῆσαι, Ηεῦτγεν : 

ον πὰ] ΓΟ» Ὁ ΓΌΝΝΓΙΤ ΥΚ ὈΞΎ; ἰϊ, 18, τοῖς ποιοῦσιν εἰρήνην 

Ηεῦγεν: οὐδῶ Ὁν; ἷν. 18,. .. καὶ ποιήσομεν ἐκεῖ ἐνιαυτὸν .. .. 

Ηεργεν: ΓΙ Ὁ ΓΝ)... Απά, οὔςε πιογε, ἔπε εχίεπάεά ὑ86 

οὗ διδόναι πῃ ν. 18, ἰ8 «ἴ8ο ἰπ δοσογάδηπος ψίτῃ ἐς Ηεῦτγεν ἰάΐοπι. 

[μαϑῖϊγν, ἔθογα ἃγὲ ἃ ἔενν οἴμογ πιθοῦ ροϊηΐβ ψῃϊοἢ 8εαπὶ ἴοὸ ὈεΙΓΑΥ 

τεδίεγ ἕδη αν πὶ Ηεῦγεν ἔπδὴ ψιεἢ Οτγεεῖκ ἰάϊοπι ; ἀπιοης 

ἴμεβε δὲ ; ἐπε μδὲ οὐ ἐδ ροκίίϊυς ΟἿ φμαϊέν, 4.ρ.ν ἱ. 15, ἀκροατὴς 
ἐπιλησμονῆς, ἰΐ. 4, κριταὶ διαλογισμῶν πονηρῶν, [{ϊ. 6, κόσμος τῆς ἀδικίας 
(ϑεε Νογβέ, Ηεὺγν...... ρρ. 244 6); ἐπα ἰαχ τἰδὲ οὔ πιεριδέν, 6.ρ., 1ϊ, 
15, ἐὰν ἀδελφὸς ἢ ἀδελφὴ γυμνοὶ ὑπάρχωσιν... ; ἰἰΐ, 14, εἰ ἐριθίαν ἔχετε 

ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν... ; 1, 10, ἐκ τοῦ αὐτοῦ στόματος ἐξέρχεται εὐλογία 
καὶ κατάρα; ἐδε πμ56 οἵ ἐδε αγίϊεϊς ἐς ἱποοηδὶοέσμέ; απὰ ἐδ ἀϊδγεραγά οὗ 

οαϑές ἐ5, ἢ 50η16 ἱπδίαποες, ἱγγερμίαν, 6... ᾽ἰϊ. 9, καταρώμεθα τοὺς ἀνθρώπους 

(αςοα. ἰηβίεδά οὗ ἀαΐ.), ν. 6, κατεδικάσατε τὸν δίκαιον (απο. ἰπϑίεδά οὗ 

ϑεη.) οἵ. Μἴαγον ἐπ ἰοο. ΝΕ αἰονίηρ ἀπε πνεῖρμε ἕο “ ἱπξεγπαιίοηδὶ 
νυ]ραγίβηιβ,᾽᾿ οπα σαπηοξ Πεῖρ ἔεεϊίησ ἐμαξ πῆδην οὗ ἴπε8ε ἰεαΐζαγεβ 
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Ῥοΐπε ἴο 4 Δενίβῃ αἰπιόοβρῆεγε οὗ τπουσαξ, δηά ἃ Δεν βῃ πιοάς οὗ 

ἐχργεββίοῃ. 
Ἑγοπὶ 411 ἔδαῖ 8 Ὀεεη βαϊά, ἐπεγεΐογε, ἰξ πηυϑὲ Ὅς οἶεαγ [πδξ δα 

δυΐδον οὗ ουν Ερίϑε]ς ψὰ8 ἃ {εν ; 88 ἔδγ 88 ἰἴ ροαβ, [Π18 ενίάεησε ἰβ ἴῃ 
ἴδε ἀϊνεσξίοη οὗ ἑανουγίησ [π6 αὐξπογβῃὶρ οὗ 51. ϑαπιεβ; ἐμβουφῇ ἰξ ἰδ, οὗ 
σοιγβα, ἴλΓ ἔγοπι Ὀείην ἴῃ ΔΩΥ 86η86 σοηοίιϑίνε. Βα Με ἢ ἱπίεγπαὶ 
ἐνίάεηςο, 50 ἔαγ, βρεδῖβ αἰβείησι ἴῃ ἕανοαν οὗ 51. δαπηεβ Ὀείΐηρ {πε 

ψτίῖεγ οὗ με Ερίδβεῖθ, ἔθεσε αὔὲ βοηα οἵπεγῦ ψεῖρῃιγ σοηϑβίἀογαίίοηβ 
νοῦ ρΡοίηξ ἰπ τς ορροβίτε ἀϊγεςίοη, ΕἸἰγβεῖν, οὴς πιίσξ γε ΒΟ, ΔΎ 
δανε ἐχρεοϊεά ἰῃ δῇ Ερίβεϊς τε ξίεη Ὁγ 9:. ϑθδπιεβ ἴπαξ ἐδς ἕαςξ οἵ Πἰβ 
δανίησ δε ἴῃς Ὀγοῖπον οὗ {πε [,ογά ψουϊά πανε Ὀξεη βρεϑοίδ!ν πιεη- 

εἰοηεά ; ἘΠ18, οης πιίσῃξ [Ὠίηϊ, νου ἢανε δε ἰηβίβῖθαά οἡ ἔογ [8 οσσῃ 

88 ε, αυἱΐε ἀραγὲ ἔγοπι ἔπε δυϊπογί δὰ ργαβείσε νῃϊοἢ πε πχεηείοη 
οὗ ἴξ ψουϊά ανε σοπέογγεά ἀροη {δε νγίίενρ. Ὑπουρσῇ ἴδε ἕασς ψουϊά 

δανε θδεη ΨΕ]] ηότγη ἰπ Π[Β ἱπηπηεαάϊδξε βαγγουαηάΐηρβ, ογ ἐνθ Ὠγουρῆ- 

ουαΐ Ραϊεβείης, ἀπά ψοιὰ ἐπογεΐογε ποῖ ἤανα ἡδςοεβϑίϊαϊεα πηρηξίοη ἴῃ 

δῇ Ερίϑε!ιε αὐάγεββεά ἴο Ῥαϊεβείπίδη σοησγοραϊίοηβ, ἰὲ ψα8 αἰ εγεηξ 
ψ δε, 48 ἴῃ ἐδε ργεβεηξ σδᾶβε, ἔπε βοδίίεγεά σπυγοθαβ οὔ πε Ὠἰδρεγβίοη 
Μεγ θείην τ7γίζέεη ἴο ; ἴῃ τῶογε δυϊῃογίζαείνε 6 ἡλπης οὗ ῃς ρεγβοη 
ψῦο δαάγεββεά ἴπεηι, ἴπε πιογα εἴξεοιίνε ψουά ὃς ἐς ἰηἤπεηςε οἵ {πε 

Ἐρίδβεϊς ρου πε. Τῆς οσσαγγεηςε οὗ ἔπε [,ογά᾽ 8 παπιε ἰη ἔπε ορεη- 
ἱπρ νεγβὲ οὗ δε Ερίϑβιε----“ ἃ βεγναπί οὗ Οοά δπά οὗ ἴδε [ογὰά Λεβι8 
ΟὨγίβε "--οὔδεγεά ἃ ἡδέυγαὶ δηά οὈνίοιιβ ορρογίμπίν ἴον ἴῃς πγχεηείοη 
οὗ δες ψυγίζεγ᾽ Β οἷοβε τἰε ἕο Ηἰπῆ. ἴῃ γερῖίν ἴο ἐπ ἰ8 ἴξ τηδν με]! ὃὉς βαϊά 
τπδξ δεν πε γεβαγγεσείοη οὗ Οἢγίβί, απά ἐδε σοηβεαιεηξ ρῥγοοϊαπια- 
τίοη οὗ Ηἴ8 Ὀἰνίη!ν ἴο Αἴ} τῇς μνογῖά, ἴπεγε πουἹὰ ὈῈ ἃ πδξυγαὶ δηά 
ΝΕΓΥ ΒΕΕΠῚΪΥ Πεβίξατίοη, οὐ ἐς ραγέ οὗ ἴῇοβε ψῆο ψεγὰ Ηἰβ γεϊδξίοῃβ 
αἴϊεγ δε ἤεβι, ἴο αββεγέ ῃϊβ8 τε ; ὈῬὰᾳξ 8 ἀγριπιεηξ 18 ἴο 80π)6 

ἐχίεης ψεδκεηεά ὈΥῪ ἴδε ψογάβ ἴῃ Φομη χίχ. 25-27, ψῃϊοῃ ψεγα 
ψυγίτεεη δῖον ἔβη οὖῦ Ερίβεῖα (οπ ἔπε αββϑυτηρίίοη οὗ 88. Φαπιεβ᾽ 
Δυϊπογβῃϊρ) : “ Βαυαξ ἔπεγε ψεγε βίδηδίης ὃν ἴῃς Ογοββ οὗ δεβιιβ Ηἰ8 

τηοῖῃεῦ δηὰ Ηἰ8 πιοϊπεγ᾽β βἰβίου, Μίαγυν {πε νἱΐε οἵ Οἴοραβ, δηά 

αῦν Μαράκσϊεηε. ΜΝΏεΩ ΨΦεβυβ {πεγείογε βὰν Ηἰβ πχοΐπογ, δηά 

ἴδε ἀϊδοίὶρίε βίαπάϊησ ΌΥ ψὨοπηὶ Ης ἰονεά, Ηε βαϊξῃ αηΐο Ηἰβ πηοΐπεῦ 
.ἾΣ 1 88. Φοδη οουϊά τγεοογά τῆω8 ἀἰδείηοεν ἐς γεϊδεοηβῃΐρ 

ΡΒεΐψεεη οὖν ἰογά δηά {πε Βίεββεά Νίγρίη 80 ἰοῃρ αἴξεγ, ἔδεγε ἄοεβ 
ποξ 8εεπὶ βυϊῆοίεηξ τεδάϑοὴ ψὮν ὅ8:. δδπιεβ βῃουϊά ηοξ δανε γεξεγγεά 

ἴο Πἰβ οσψῇ γεϊδεϊοηβῃΐρ στ οὐν [ογάὰ, Αραγέ, δόνανεγ, ἔγοπι ἐπα 

ποη-πγεηζίοη οἵ [8 γεϊατ ο, ἢ ρ, οης πηίρῃϊξ, αἴ δωγ γαῖθ, ἢανε ἐχρεοϊεά 
ἃ τείεγεπος ἴο δροβιεβῃΐρ ἰῇ ἴῃς ορεηίηρ νεγϑε οὗ ἔπε Ερίβεϊε ; ἴογ 
ταῖ 58:. δαπηεβ ψὰβ γεραγάεά 848 ἂπ ϑροβέίε ἴῃ ἴδε εαγίν Ομυγοῖ ἰ8 

οἰεαγ ἔγοτῃ 1 Οογ. χν. 7, Αςΐβ χν. 22, Οαἱ. ἰϊ. 8, 3. Α βεοοπά γεάβοῃ 
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ἴον αυσϑβιϊοπίης ἴΠ6 Δι Πογβαὶρ οὗ 5:1. Φαπχεβ ἰβ ἴῃς δὔβϑέησς οὗ ΔΩΥ͂ 

τεΐεγεηςαβ ἴο ἴδε σγεαῖ ουϊβιδηάίηρσ ἐνεηΐβ σοππεςῖεά ψυἱξἢ οὐν [μογα᾿ 8 
Ῥεγβοη--- Ηἰβ πιδηπεῦ οὗ ᾿ἰε οα εαγίδ, Ηἰ5 βυξεγίησβ δαπά ἀδαΐῃ, Ηἰβ 
γεϑυγγεοϊίοη δηά δϑοεηβίοη. Ὑπεγε ἀγὰ βρεοίαὶ γεδβοηβ ἔογ Ἔχρεοίίησ 

ἴο Ηβπά βυςῇ τγεξεγεησεβ ἴῃ {Πἰ8 Ἐρίδβεϊ6---αββυπιίης ἰξ ἴο ἢανε Ῥεθ 
νυ τε ὃν 51, Φαπιεβ. [{ 18 αἰπιοβὲ ἱπιροββίρίε ἰο Ρεϊΐενε ἴαξ οπς 
σπῆο δαά Κπονῃ Οἤγίβε, αηὰ δά Ὀδεη δὴ εγε- νυ η688 οὗ Ηἰβ ἀοίηρβ 
δΔηά ἃ πεαᾶγεγ οὗ Ηἰβ ἐεδοβίηρ, βῃου!ά πιαϊηξαίη βασῖ αρϑοϊαϊε βεησε 

οη ἰπ68ε ἐπίησβ σε δάάγεββίησ ἃ ἰεζζεγ ἴο ἔε!!οὐν-  εἰΐενεγβ πῃ σἢ 
τοιςῆεβ οἰδαγυγίβε οἡ βοῇ ἃ ἰαγρε ναγίες οὗ βαδ)]εςί8β. 1 ἴπεγὰ τγὰ8 

οἣς τπὶπρ οὗ ραγαπιουηξ ἱπιρογίαπος ἰῃ ἐπε εαγὶν ἄδγβ οὗ Οἢ γί βείδη 
ἰξ νψἂβ παῖ πε ἴαοξ οὗ ΟὨγίβι᾽ β γεβιιγγεσζίίοη βῃου!ά Ὅς ργοοϊαἰπιεά ; 

οης Ὧδ8 Ὀαζ ἴο ΓεΠΊΕΠΙΡεΓ ΟΝ οἴζεη γεΐεγεηος ἰ8 πηδάς ἴο (ἢϊ8 ἰπ τπ6 
Αοἰ8---«Ὀουξ νεηΐγ-βνα {{π|68--πον ἰξ [8 πχεητοηεά ογ ἱπιρίεἀ ἴῃ 41} 

τῆς Ρααυϊΐπε Ἐρίβι168, ἰῃ ἴῃς Ερίβεϊε ἕο ἴῃ6 Ηεῦγενβ, 848 τὰ} 48 ἱπ 

Ι Ῥεΐεγ δηά 1 δηά 2 Ψοδη, ἴο γϑαί8ε [ες σοηνίοἰίοη ἀπά ργδοίίςε οὗ 
ἔπε οἵδεγ δροβέίεβ ἱπ {ῃϊ8; δὰ γεῖ ϑὲ. Φδαιηεβϑ, ἴο ψῇοπι πδά δε 

νουοσῃβαζεά ἃ βρεοία! πηδηϊεϑιατίοη οἵ ἔπε γίβεη [ογά, σδη γε δῇ 

Ερίβιε ἰο δεν 8ῃ- γί βείδπηβ νῆο ψεγὲ βοδϊζογεά δργοδά νίζῃουΐϊ {πὰ 
δἰ ἰσῃξεβέ γεΐεγεηςε, ἱπιρίίοἱς ογ ἐχρί εἶξε, ἕο ἐπΐ8 σαγάϊπα! ἔεπεξ οἵ δε 
αι} Τῆς δος οὗ ἐπε Ἐρίβεῖε Ῥείη δάἀάγεββεά ἴο ἴῃῆε Ὀἱβρεγβίοη 

τηδῖοβ {8 οπιίββίοῃ 411 [6 τηογε βίγαησε ; ἔογ οὐ {δε αβϑϑαπιρίίοη 
τδδὲ 51. δαπιεβ ψγοῖε ἰξ, ἐ.6., πδξ ἰξ τνγᾶβ ργορδθὶν ἴῃς εαγιεβὲ ἴῃ ἀδῖα 

οἵ αἱ! πε ὈοοκΒ οὗ ἴῆε Νὲνν Ταβίαπιεηξ, ἴπογὰ πηυβὲ πᾶνε Ὀξεη ΠΊΔΩΥ 

Δπιοης ἴοβε δάάγεββεά ψῆο νου γεχυῖγε βιγεησιεηίησ ἰῃ ἐπεὶγ 

δε] εἴ, οσ ῆο ψουὰ ροββίδίν μαναὰ πεαγά οὗ ἴπε γεϑιγγεσξίοη ἔον ἔπε 
Βγβὲ εἰπια ἔγοπι ἃ “" ρ Πὰν οὗ ἴῃε ΟΠαγςοῇ, βαρροδίηρσ 1 Παά Ὀδεη τηεη- 

κτἰοηεά ; «ἀπά, ἐπεγείογε, οπα παϊσῃξ γτεαβοηδοῖν ἢανα ἐχρεοϊεά ἴο ανα 

Ἰουπά ἰξ οσσαργίης ἃ σεπέγαϊ ροβίξίοη ἰἱπ πε Ἐρίβεῖθ. [{ [8 ἔμΠν 

τεα!βεά ἐπαξ ἴο ἄγζας ἔγοπι οπηβϑίοῃβ ἰ8β ποῖ αἰγανβ βαΐε ; ἰξ ἰ8β, μον- 

ἐνογ, ἰπιροββίθ!ε ποῖ ἴο δὲ βίγαοίϊς ὈῪ ἐς οπιϊββίοηβ γεΐεγγεά ἴο ἰξ ἔπε 
Ερίβειε νγαβ ψγιτίεη Ὁ. 51. Φαπιεβ. Οη ἐπῆε αββιιπιριίοη οὗ ἃ ἰαΐε ἀδέε, 
δἱ 411 ἐνεηΐβ ἴον ἴῃς δι οὗ [ῃς Ἐρίβε!ς, ψῆδη τῆς πιαίπ ἰεπεῖβ οἵ τῆς 

Αἰτἢ, δυο 88 δε τγεβυγγεςξίοη, ψεγε γεραγάεά 88 “ βθγβὲ ργίηςίρ[εβ "' 

δηά ψεγε τηεδηξ γαΐμπεγ ἴου “" θα ῦ 68" ἰπ δι (οὐ, Ηδδ. νὶ. 1 αηά οοα- 

τεχῦ), ἴπεβ6 οπιίββίοῃβ νγουϊά ωοΐ σᾶυβε βυγργίβε; Ῥαϊ ἔμεν ψουά θα 
νεῖν ἀἰῆςσαϊς το ἀοσουηξ ἔογ οη ἴῃε αϑϑυαπιρεοη οὗ 8[. δαπιεβ᾽ δυΐϊδογ- 
βῃϊρ, νηοῦ ψουά ἱπΊΡῚν 4 ἀαΐς ργίογ ἴο Ἂς. 68 α.Ὁ. ἔογ ἰ[8 σοπιηροϑί- 
ἐίοη. [ἢ γερῖν ἴο {Π|8 ἰξ παν γε }] Ὀ6 ἀγρεά ἐπαΐξ ἰη Αςἐβ χν. χε ἤδνυε 
Δῃ ἰπβίδησα οὗ δὴ Ἐρίβεϊε τυγίξϊεη ἰη ἴῃ εαγίϊεϑε αρεβ οὗ ΟὨ γί βείαη εν 
ἴω Ὡς ἢ πο γεΐογεποαβ ἴο δε οσαγάϊηδὶ ἰεπεῖβ οὗ δε ἔαϊτἢ ἀγὲ ουηά ; 

δαξ ἴῃ δὴ Ερίβεϊς {πὸ τῃἰ8 (Αςΐβ χν. 28 8..), νυγϊίεῃ ἔογ οὔς βρεοίβο 
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Ῥυτροβε, δηά ἐπεγεΐογε οὗ 5π|41} βοορε, ϑυςῇ γεΐεγεησεβ σαπηοΐῖ νγ6 ]] 

Ῥε εχρεοϊεά. Τῇῆε ροβϑί ιν ἰ8 σοποείναρίε ἰπαξ ἃ βἰπ αν ἰεξέεν, 
τπουρῇ δἀάγεββεά ἰο ἃ αἀἰβεγεηξ οἰα88 οὗ ἤεᾶγεγβ, πᾶν δανε σοηβείξαϊεοά 

Ἐδε οΥἰρίπαι! ἔογηι οἵ ἔπε Ερίβεϊε δε ἤοὺνν Ῥεᾶγβ ἔπε πδπὶὲ οὗ ϑ8ιῖ. 
“σατηαβ; ἰῃ τ 8 οα8εὲ [6 αὔϑεπος οὗ δε γείεγεησαβ βροίεη οὗ αρονε 
“νουἹά θὲ αυϊξε σοπιργεεηβίδίο. 

Δηοίδεν οπηϊββίοη Μῃϊσἢ 8 {κε υνίβε αἰ Ἔσα!ε ἕο ἀσσοιπέ ἔογ οὴ ἐδε 
βϑυπγρείΐοη οὗ ἔμε δυςΠογβῆὶρ οὗ ὅ5:. δαπΊεβ, 15 πα οἵ δὴν αἴγεςξ γεΐεγ- 
εὔςε ἴο Οἢγίβι 85 ἔπε Μεβδβίδῃ οὗ ΟἹά Τεβίαπιεπί ργορῆεου. Εογἃ δεν 
συϊτηρ ἴο Δεν 8ῃ- ΟΠ ϑιίαπβ ἴῃ τῆς εδγίεϑὲ ἀσεβ οὗ ΟΒγίβείδηϊεν βοῇ 
8ῃ οπιίββίοη 8 ἱποοπιρρεπεηβίρίε. Τῆς ἰηβἰβίδεησε οἡ ἴῃε Με ββίδῃβῃίρ 
οὗ οὖν ογὰ ψουά Ῥὲ {πε ἢγβεὲ βίερ ἰη τῆς ργοραραζίοη οὗ ἔῃε ἔα τἢ 

Θηγοης ενβ; πὰ ἰξ δὴ Ἐρίβιϊε οὗ {πὶβ Ἰεησίῃ απὰ σοπιργέμεηβίνε 
οδαγαοῖογ ἴῃ ἔπε βυδήεοϊβ ἰουσπεά ἀροὴ παά Ῥεδὴ ψγίζξεη ὃ. 8έ. 

“4πιε8 ἢε σουϊά Βολῦοε!ν πᾶνε οπλεἀ Βοπλα γεΐεγεησς, ἐμουσῃ Ραξ ἃ 
Ραβϑβίησ οπε, ἴο ἴῃε Μεβϑίδῃ Δ οπιὶ με δά βεεῶ δηὰά ἔποση. ΤἜε 
«φυεδέίοη 48 ἴο ψῇῃμοῖμεγ οὖν [ογὰ 88 ἔπε ργοπ)ίβεά Μίεββίαῃ οὐ ποῖ 
ψὰ8 οὔα ψῃϊοῆ ψᾶ8 παῖυγαιν βυγσίησ ἰπ πε πιη58 οὗ δεψβ ἴῃ ἔποβα 

ΦΑΡΙΥ ἄδγβ; ἔπε αυεβείοη, “Αγὲ Τῇου Ηε ἴμαΐ βῃμου!ά ςοπὶα ἢ ρεῦ- 
φίεχεά ἐπε πιίηάβ οὗ πιδὴν οἴδεγβ ἰοηρ δἴζεν {πε {πε οὗ (ες Βαρεῖβέ ; 

ἴον δεννϑ ἰξ νψὰ8 41]-ἱπιρογίδηί, ἔογ ενεγγιῃίηρς ἀερεηάεά προη 1. Τῆς 
ἕαςϊ, τπεγοίογε, {παῖ ἴῃ Με ββίδϑῃιρ οὗ δϑα8 ἰβ ἰβακεη ἴον σγαηΐξεά ἴῃ 
ἐπε Ερίϑβεϊε (βεε ἰ. 1, ἰϊ, 1) ρῦονεϑ ἴμδὲὶ ἴπ686 Φενβ οὗ ἔπε Ὀἰβρεγβίοῃ 
τεραγάεά (Πἰ8 τρα ἢ ἃ8 αχίοπιαίίο ; δηὰ ἐπ8 ψουϊά θὲ αἰπιοϑβί ἱπῃηροβϑίδί ε 
ἴο υπάεγδίδηά δπιοηρ δεν οὗ ἴπε Π ἐεῤεγοίοη ἰῃ τῆς βαγίίεϑε αροβ8 
οἵ ΘΒ γι βειδηίεν, ἢ ἐπε σοηαϊείοπϑ οὗ ἔπε εἶπε αγὲ ἔδίεη ἱπέο οοπβίάογα. 

τίου ; ἴδε οἷν ψὰν  ΠΈγεΌΥ τἢἰ8 σουϊά θὲ Ὀτουρσῃὲ ψἰεμίη ἐπε ουηάβ 

οὗ ργοθδθ τν ψουὰ Ρὲ ἴο τγεβέγίος ἐπε τηεδηίηρς οὗ δ ςῤεγσίοη, Ὀαϊ 
ἐπ ἰ8 ψουἹά 6 ἀργοὶ γαγν δηὰ ψτποαΐ ᾿αϑεϊβοδίίοη, βεείησ ἐμαξ ἰῃ οὐὖγ 
Ερίϑβε!ς ἴῃς ψογὰ ἰβ υβεά σίους αυα! βοδέίοη, δηά, ἐπεγείογε, ενὶ- 
ἀεηῖν ἱπιεηάθαά ἴο πῆεδὴ ψῆδὶ ψὰ8 ογάϊμαγὶγ ἀπάεγβίοοά Ὁγ ἰΐ. 

Αἰυγίδεν οδ)εσείοη ἀγρεά ἀσαϊηβὲ ἔπε δαξπογβῃίρ οὗ 81. απ1εβ ἰ8 ἔῃε 
ἀπιργοραθ εν οὗ οπα ἰῃ βασῇ ἃ Πυπιδῖς τ Αἱκ ἰπ ΠΠ{π 48 ἃ Οα! !. δῇ ρεδβ- 
δηῖ, ἴπε 8οη οὗ Νίαγυ δπά Δοβερῇ, Ὀδείηρ αϑ]ε ἴο ρεῆ δὴ Ερίβεϊ!ε οὗ ἐπ ΐ8 
κίπά ἴῃ Ογεεῖς Τῆς ψγίτεν οἵ {πε Ερίβεϊε ἀϊβρίανϑβ ἃ σοηβίάθγαθ!ε κπον- 
ἰεάφε οἵ τῇς τεεκ γγέσάονι [ἰξεγαΐαγε, οὗ ναγίουβ Ν.Τ. θοοῖκβ, απὰ οὗ 
οἴμεγ Οὔεεῖκ ψγιτίησθ. [τ τηδν Ὀε βαϊά ἴῃ γερὶν ἐπδξ ορρογξυηϊείεβ ἔογ 

Ιεαγπίης Ογεεῖς ψεγα ποῖ ψαηίίης ἴῃ αϊεβείε, απὰ ἔπε ἕαος οἵ 

Βυαπλῦ!ε ἰγίῃ ψγὰ8 σογίδίηἱν πὸ Ὠἰπάγαηπος ο ἔπε δοαχυίγίης οὗ Κπον- 
ἰεάσε ἀπιοὴρ ἔμ δεννβ. Βαῖ ἴῃ ἃ σᾶβε {πὸ ἐμῖβ, ἰω ψμϊςῃ ῥγοοῦ εἰζῃεγ 
ἴογ οὔ ραίηβε 18 ποῖ ζογι ποοπηίης, οὔς πιαβὲ ἴο ἃ ἰαγρε εχίεηξ θὲ 

φυϊάεα ΡΥ 4 Ὀαΐδπος οὗ ργοθαθιὶ εῖε8. Α8 ἔαγ α8 οαγ Κπονίεάψε σοδβ 
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τδογε ψγὰ8 γεδ νυ ποιπίης ἴο ἰπάμος 81. δαπγεβ ἴο ἰδεαγῃ Οτεεῖς ; τπογα 
ἰδ πο ενίάξηςσς ἔογ βαρροβίηρ ἐδαΐ δα εχέεηάεά Πἰβ ἐἀναηρεί  βεἰς εἴδογίβ. 

Ῥεγοηά ἴδε σοηπβηαβ οἵ Ῥαϊεβεϊπε; οὐ ἴῃς σοπέγαγυ, ἴδε ενίάεηος ἴ8 

ἰπ τῆς οἴπον ἀϊγεσζίοη ; ἃ8 ὀνεγβθεγ οὗ δε Ομαγοῦ ἰη Φεγαβαίεπι ἢἰ8. 

δοιινίγ πιιϑὲ ἤανε Ὀεεη αἰπιοβῖ, ἰξ ποῖ αἰϊορείμεγ, ἐχεγοίβεά αιηοηςς 

ἔδοβε οὗ δίβ οσσῃ γᾶος, ογεονογ, ἰξ ἰβ οογίαίη ἔμαξ ἔπε Ῥαϊθβϑεϊπίδη 

Δεν ίβῃ ἰεαοῆεγβ δἰτορείμεγ ἀἰβοουγαρεά ἐνεγυίπίης παξ ἰεηάεά ἴο δα 
βργεδά δηά ἱπῆμεησε οὗ τῇς Οτεεῖ βρίγὶξ, ἕογ πεν γί μεν (ἔγοηι τπεῖγ' 
Ροΐηξ οὗ νίεν) γεραγάβδα ἰξ δἃ8β ἃ πιεῆδοε ἴο ογίμποάοχ ψυάδίβπ, (86ς 
Βεγρπιδθω, Κἠαάϊδολε Αῤοϊορείᾳ ἐνιὶ πεμίεοίαγπεπ ϊολεη Ζεϊέαϊέίεν, 
Ῥ. 80, εἴς.); δηά ἴογ ἃ δεν ἴο ρο ἴο πεδίβεη 8886} 168 ἴο ἰεάγῃ 
ψ88, ἴο 88 ἴδε [εδϑὲ, ἱπηργορδῦ!α ἰῃ Ῥαϊεβίίθε. Α8 δὴ ἀροϑβίϊε οὗ {πε 
αἰγοαπιοίδβίοη (Ὁ. ἰἱ. 9) ἰωα Ῥαϊεβείης ἔπε νατγίουβ αἰαϊεοῖβ οὗ {πε 
Ῥαϊεβεϊηίδη νεγηδουΐαγ ψεγα ἀπιρῖν βαῆςοίεπε ἴον 5:1. δαπηεβ᾽ ράγροβεβ. 
[ε πιυβὲ αἰδο ῬῈ οοηξεββεά ἔδαΐ, ἐνεὴ σγαητίησ (παῖ 51. δαπιεβ παν 
Οτεεκ, τς ἴαγρε δοᾳυδίπίαπος ἱ ἢ βοπὶα οὗ ἴδε Ῥααϊΐπε Ερίδβιϊεβ. 
σι ἢ πε πγίζεγ οὗ ουῦ Ἐρίβε]ες βῆονβ ἰ8 αραίηϑδε ἔπε δυϊδογβαϊρ οὗ 

51. δαπιεβ; ἴογ ον νγὰβ ὅ:. δαπιεβ ἴο σαίῃ βυςσῇ δη ἰηεπιαῖε Κηον-- 
Ιεάψε οὗ ἔπεβε νίτδοαξ πανίηρ ἴπεπὶ Ὀεΐογε πὶ ἢ 1 ἰ8 σεγίαίη ἐπαξ 
ἰῃ ἴῃοβε δαγὶν ἄδυβ ἵπεγε ψεγε ποῖ πιδην οορίεβ οὗ ἰδεπι, ἀπά ψβαῖ. 
Ἔνεγ οορίε8 ἴπεγε ψεγε ποιὰ θὲ ηἡεεάεά ουϊδβίάε οὗ Ῥαϊεβέίης γαΐπε 

ἔδδη ἱπβίάς ; ποῦ ἰβ ἰξ φαίϊε οἰεαγ ἣν 51. θαπιεβ βῃουϊά πᾶνε γεαυίγεά. 
Ἐποπὶ δὲ «11. Ὑἤεβε Ερίβιίεβ πιυϑὲ ἤανε Ὀεθη ἰγεαβυγοά Ὁ. πα 

ΟΒαγοδεβ δἀὐάγεββεά 88 τμεὶγ βρεοίαὶ ροββεβϑίοῃ; οορίεβ οὗ ἴπεπὶ ἃγα 
ποῖ ποῖὶν ἰο δανῈ Ὀδεη οἰγουϊαῖϊεά σοπεγα!ν ἀπῈ}] ταν δαά Ῥεςσοπια 
δΔυξπογίίαεινε ἀοσιιπγεηΐβ ἰῇ 6 ΟΠαγοῦ αἱ ἰαγβε, ἀπά {πἰβ σδῶ 

ΒΟΆΓΟΟΙΥ αν Ῥεεη ἴπε οαβε ὑπι]] οἷοβε ἀροὴ ἴπε εηά οὗ {δε γϑὲ 
σεηΐυγΥ δὲ ἐς εαγοϑὶ. Τῆς ἔνο Βρίβεϊεβ μας σοπιε ἰπίο σοπϑβίάδγα- 
τίοη αγὸ Κο"ρπαης, αι τἰτίθη ἔγοπι Οογίπεῃ ἰῃ ο. 58 Α.Ὁ., αηά Οσαϊαέΐαης, 

ΡῬΓΟΡΔΌΪΥ 8. ἰσ εν Ἔαγίίογ, ρεγπαρβ ἔγοπι Απεοοῦ (ος Ερῇαβι8 ἢ) ; 

ἴδεβε αγε τῆς εαγίίεδὲ ἀδίεβ ἐπαΐ οδῃ ὈῈ αβδίρηβεά ἴοὸ ἔδεπὶ, δά 88 
88. δαπιεβ ψα8 πιαγίγγεαά Ῥγοῦδοὶν ἰῃ 68 Α.Ὁ., ἴπεγε σεγίδίηϊν ἄοεβ 

ποῖ ἀρρεᾶγ ἴο πᾶνε δεθη βυϊδοίεηξ εἶπα ἔογ ἴδεπὶ ἴο πᾶνε γεδοῃεά 
παῖ βίαψε οὗ ἱπιρογίδησε ἴῃ ἴπε εγεβ οὗ Οδγίϑείδβηβ σεθσγα!ν ἴογ 
οορίεβ ἴο ἤανε Ῥεεη οἰγουϊαϊεά οὐΐδίάε οὗ ἔπε ραγεσυΐατ σοηρσγερα- 
τίοηβ δἀάγεββεά. Τῇηΐβ αγρυπιεηΐ 4ο68 ποῖ δρρεδί, οὗ σουγβε, ἴο ἔποβε 
ψῆο ποῖά παῖ 51. Ραὺυ! νδβ ἱπάεδιεά ἴο ὅ8:. δαπιεβ᾽ Ἐρίβιϊε. Οὐ 
τὰς οἵπεῦ Βαηά, τῇς δηδίοσυ οὗ δε ἰεξζεγ ἰπβρίγεά ὃν ϑ5:. θαπιεβ ἰῃ 
Αοΐβ χν. βυσρεβίβ πε ροββϑί ιν παξ βοπηεϊῃίης οὗ ἔς βαπια Κἰπά 
ΤΩΔΥ ἧανε Ὀεεη γερεαΐεά ; Ὀαζ πῃ [Πἰβ σα8εὲ γε βῃουϊά ἰοοῖς ἔογ 8οπιε- 
τοίη πιογε μοπιοφεηεουβ ἔμαη ἐπε Ἐρίδβεϊε (πη ἰξ8 δπεγειν) πιο δὲ 
Ῥγεβεηΐ ὕδαγϑ ἢἰ8 ΠπβηΊε. 
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Τυγηίηρ πον τῆογε βρεοί βοδιν ἴο ἔπε αμεβιίοη οὗ ἀαέε, χα ἢανε, 
βεδῖν, τς δηζίγε αῦβεησε οὗ δὴν γεΐεγεησς ἴο ἔπε ἀδβιγυσξίοη οὗ 
Ψογαβαίεπι. ΤὨϊβ σδῇ εἰἴπεν ἱπιρὶν τπᾶτ τῆς Ερίδβε!α τσὰ8 ψυγίτεη βοπλα 

εἰπις Ὀεΐογε τπαξ ἐνεπΐ, ογ εἶ86 βοηια οοπβίάσγαδίς εἰπὶῈ δἴζογ [τ ἰβ 
Δ ἀγρυπιεηΐ ΨΨὨΙ ἢ 18 σοῃοίαδίνε πεὶξποῦ ἴογ δὴ εδγὶν ον ἴογ ἃ ἰαΐε 
ἀαῖε, ἀπά σδῃ ΟὨΐΪγ Ῥὲ αβϑεά ἴο ἐπιρῃαβίβε [με σογγεοΐηεββ οὗ ἃ γεβαϊξ, 
οοηοογηίης ἴδε ἀδῖε, γεδοῃεά οἡ οἴδεγ σγουηάβ. Ὑἤογε ἰ8, ποψένεσ, 
οὔς οοηϑίἀδγαϊίοη ψδίοῃ βαρσσεβίβ ((πουρσῇ [{ σεγίδίηϊν σαπηοῖ θὲ βαίά 
ἴο δπιοιηξ ἴο ργοοῦ δὴ εαγὶν ἀδῖε; ἴῃς ψογάβ ἰῃ ν, 7-9, εβϑρεςίδ!ν 
“ Β[4 018} γουγ Πεδγίβ, ἴογ τῆς σοπιίηρ οὗ πε [(ογά ἰ8 δὲ ἢδηά,᾽" γε, 

ἰπ νίενν οὗ βυοῇ ἃ ραβϑαξε 88 δίαγι χι. 14-87.---8εὰ εβρεοία!ν νεγβα8 
28 ἴ.----ιπογὰ παΐωγαὶ! ἔγοπιὶ οὔς ῆο να νγίτησ Ῥεΐογε τῆς ΒΔ] οὗ 

ΨΦεγυβαίοπι. Αραίη, ἴδε βδιίεησες ἰπ ουν Ερίβείε γεραγάϊησ ἴῃς σγεδξ 
ΠΟΠΈΓΟνΟΓΒΥ οὐ ἔπε αμεβιίοη οὗ ἴῃς δαἀπιἰβδίοη οἵ Οεπι6β ἱπίο ἔμε 

ΟΒυγοῦ πιὰ Με} θὲ ϑεὰ 88 δῇ δγρυπιεηξ ἰῃ ἕανοιν οἵ δῇ εαγίν ἀδΐῖε, 
τδουσῇ ἰξ πιὰν αἶ8ὸ ἱπιρὶν ἴπῸῈ ορροβίϊε. ὅϑίΙεῆςε οἡ {π|8 βυδ)εςξ, 
νι οἢ οἰεαγῖν ασίϊαϊεά τῆς ΟΠυγοδ το βυοἢ δη εχίεηϊ 88 ἴο βῆδεε ἴῃς 
ΥΕΙῪ ΡΙΠαγα (ο΄. Οδὶ. 11. 11 85.) σα οτἱγ ε βαιβέδοϊογι!υ ἐχρίαἰπεά οῦ 
οπςα οἵ ἔνο δυροίδεβεβ ; εἰζμεγ τῆς Ερίβιϊς νὰ8 ψγιτεη Ὀείογε (δ ΐβ 

ΠΟΠΙΓΟΨΟΓΒΥ ΔΓΟΒΕ, ΟΓ Εἶδε ἰξ ψὰβ ποῖ ψυυζίεη ἀπ|}} 80 ἰοτς δἷϊεγ [μας 
ἴδετε ὰ8 0 οσοαβίοῃ ἴο γεΐεγ ἴο ἴἴ. [{ ἴ8, ἐπεγεΐογε, δὴ ἀγραπιεηΐ 

ψίοἢ σαη θὲ ἀϑεά ὈοζὮ ἴῃ ἔανσωγ οὗ Δῃ δεῖν δηά ἃ ἰαΐε ἀδΐε, δηά ἰ5 
τῆω8, Π|κὸ τδῖ 1 ϑὲ τεΐεγγεά ἔο, ἱποοηοίαδίνε. Βαΐ 86εεὲ ἔυγίδεν οὐ (Πἰ8 

Ῥεῖονγ. ἴω ἐδε πεχὲ ρίαςε, ἴῆε ἀαέα ἴο ὃς σαϊπεγεά ἔγοπι ἔπε Ερίβε! Ἃς 
8 ἴο {δε ογάξγ απά εσοπείϊμίοη 7 ἐπε Οἰμγοῖ τὰ ἱπιρογίδης ἰῇ 

βεεϊκίης ἴο χ δὴ ἀρργοχίπιαΐϊε ἀδίΐε. Τῇδ πιχεείίηρσ-ρίασε ον νγογβῃΐρ 
οὗ τὰς Φεν βῃ- ΟΠ γιβδηβ το ψῃῇοπὶ πε Ἐρίβι]ε 18 δά ἀγεββεά 18 ςδ]εά 

τῆς ““ϑγπαροφαθ᾽᾽ ; ἴγοπι {Π|8 ἰξ ἢδ8 Ῥεεπ ἀγρυεὰ ἰπδΐ ἐς Ερίβεϊε 
ν 88 γε δὲ ἃ {ἰπ|ὲ ψἤεη ΟΠ γί βείδη ἀπά εν βἢ ρίαςεβ οὗ τνογβῃϊρ 
δαά ποῖ γεῖ Ὀεοοπιε ἀἰϊεγεητίαϊεά ; 1}, 11 18 βαϊά, {πὸ Ερίδβεῖς μαά θεθη 
υυγ τε, 8αν, ἀαγίηρ ἴῃε βγϑὲ δ]ὲ οἵ ἴδε ϑεοοῃά οσεπίυτγυ, δβυςῇ ρίαςσς 
οὗ πιεεϊίης ψουά ἤανε δε τουηεά ἐκκλησία. ἴῃ γερὶγν ἴο {Πἰ8, Βον- 

ἐγογ, ἰἃ σαη 6 ἀαγρεά [δῖ συναγωγή 8 ἀϑεὰ οὗ 4 ἀϊδεϊποιίνεϊγ ΟὨγίδ- 
εἰαῃ ΔββεπΊ νυ, 4.Ρ., ΌΥ Ἡεγπῖδβ ἰπ Μαμά,, χὶ, 9. Αγραίη, ἰῃ ἰϊ. 1 
τπηεηϊίοη ἰ8 πιδάς οὗ “ ΠΊΔΩΥ ἰεϑοθογβ," δηά ἰῃ ν. 14 οὗ {πε “εἰάογβ 

(ον ργεβρυίεγβ) οὗ {πε Οδαγοῇ (τῆς ἐκκλησίας) ; [πα πο γεΐεγεπος ἰ8 
πιλάς ἴο “ ὈΙΒῃοΟρβ᾽᾽ ογ “ἀεδσοηβ᾽ ροϊπίβ ἴο δῇ πηάενείορεά σοηϑβίϊ- 

τυκζίοη οὗ τῆς ΟΠυτγοῦ, ἀπά ἐπεγεΐογε ἴο δῃ δαγὶν ἀδίε ἴογ ἴμε Ἐρίϑιϊε ; 

τιογεονεγ, ἴῃς Ἔχργεβδίοη “ ΠΊΔΩΥ [αϑ δε ΓΒ᾽ ΤΊΔῪ ἱπιρῖν ἃ εἰπ1ε τυ 
τερυῖαῦ ομαγοῦ οἱ ἕσετβ ἔογ [Π18 ράγροβε ἢδαά ποῖ γεῖ δε ογάδίπεά, 
Βυῖ, οα ἴδε οἶπεῦ δαπά, ἰἴ σδὴ Ὀὲ δγρυεά ἐδαΐῖ ἴδε εχίβίεηοα οἵ 

“ ράεγβ οὗ πε ΟΠυγοῦ ᾿᾿ ἀο68 ροίηΐ ἴο δῇ ογραηΐϊβεά βυβίεπι), αηά ἔδαῖ 
ΨΝΟΙ,. [ν.Ψ 26 
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πε ““πίδην ἰοϑοθεγβ᾽᾿ ἰ8 Ὀεϊζεγ ἀπαεγβίοοά δὲ ἃ {{π|ὲ ἤδη ἴδε 

παυπΊῦεῦ οὗ ΟΠ γί βείδηβ πδά σγεδιν ἱπογεαβεά, Ηδετγε, αραΐη, ἴῃς αγρυ- 
ταεηΐ οἡ εἰζπεγ βίάς ἰβ ἱποοῃοϊαβίνε. Οησα πιογεα, ἐΐε οοπαϊέϊοπ οὗ ἐπε 

Οκωγοδός ἴο ψὨϊσἢ ἴμε Ερίδβεε ἰβ αὐ άγεββεά ἢδβ ποῖ ἀπηδίαγα!ν θεεα 

Ροϊηξεά ἰο 48 ποῖ βυρφφεδβίϊνε οὗ πε νεγν εαγίν γεαγβ οὗ ΟἨγίβείδη εν ; 

πε εαγησβίηθββ πὰ Ζϑαὶ ψῇῃΐοῃ οἠς πιίσῃς ἐχρεοὲ ἰῃ ἔμοβε οὗ ἴδε 
Βγβῖ φεηογαείοη οἵ Οἢ γί βείαηβ ἰ8 σοπβρί σπου βῖν ἰδοκίης ἀπιοης ἴποβε 
αάἀάγεββοά ; {πε ἱπιργεββίοη ψαϊπεά δ8β ἴο ἴῃε Ἵοπμαγαοίϊεγίβειςβ οὗ ἴπ6ςῈ 

ἰ8 αϊβαρροίϊητίηρ---ῃε ἀπρϑτγία!εὰ ἴοησις, ψογία  ποβ8, αυδγγε!ίην, 
7εαϊουβυ, ἃ πιεγοεπᾶγυ 8ρίγίτ, ἀδϑρίβίηρ οἵ τε ροογ, δζίεγίης ἴῃς γίςῇ, 

Ιυϑῖ, Δηά δὴ δηζίγε δῦβοηος οὗ ἴδε ψιβάοηι [ῃδξ 18 ἔγοπι αῦονο, στῇ 

τἢς νιγέμε8 ννῃϊοῇ [18 Ὀγίησβ ἰπ [18 γαίῃ. ΤῊ! ἀγρυπγεηΐξ ἰ8 Ἔχίγεπιεῖυ 

“611 απϑνεγεά Ὁγ Μαγογ (ρρ. Ἴχχνϊ. 8..), ψῆο φίνεβ ἃ πυπῦογ οὗ 
ἘΧαπΊρίε8 βῃονίης ἴπδὲ ἃ βἰπηαῦ βίαϊε οὗ πιογαῖὶβ ψαϑ ἐχῃίίτεά ἰῃ 

οἴδεγ πενΐν -ἰογπιεά ΟΒ γί βείδη σοπιηγαηίτ68 ; θαϊ Πί8 δῆϑιγεγ 18 ποῖ 

ςοποϊυϑίνε, ἔογ 8οπιε οὗ ἴῃς ἐχαπΊρίεβ οἰϊεά---Απαπίαβ δηά ϑαρρῆίγα, 

ΒΘ πτοη---αγε 80 ΟὈνί ο8}Υ ἐχοεριίοηδὶ ; οἴμεγβ, βαςῇ 88 ἴῃε πιαγηχαγίησ 

οὗ Ηε!εηἰβεὶς δε ννβ αραίηβι {πὸ Ηεῦγενβ θεσδαβα {πεῖν σίάοννβ ψεγε 

περϊεοίεά ἰῃ ἴῃς ἀφ ν τηϊηἰβιγατίοη, ἀπά ἔς [εδἱουβυ Ὀεΐνεεη εν 
ἀπά Οδηΐοβ πιοπείοπεά ἰη Δοῖβ χν., ἀπά πα οα8ε οὗ ἔποβα ψῇο δαά 

ῃποΐξ Πεαγά “"“μεῖπογ ἔπεσε Ὅς δὴν Ηοῖν Ομοβῖ," δγὲ ποῖ, βέγίσει! ν 
βρεδκίηρ, Ἀπαίορουβ. Μίογθονεγ, ἃ ἀϊβεγεησε πιιϑὲ θὲ πιαάς Ὀεΐτεεη 
γεοεηεῖν σοηνεγίεά Φεννβ δηά ἴποβε ἀπιοηρ ἴῃς Οεηείε8 το Ὀεσδπια 
ΟὨ γι βείδηβ; ἀπιοης τῆς ἔογηιεγ ἴδεγε πδά αἰναγβϑ Ῥεεῆ ἃ ργενίοιιβ 

ἰραϊηίης ἰῇ πιογαὶ ἀἰβοὶρ᾽ πα, ψδίο ἢ ψὰ8 ἤοῖ ἴπε οαβδὲ στ ἐπα 
Οεηῖῖοβ ; ἐῆς οδαγαοίογίβιοβ, ἰπεγείογο, αἰ!αἀδά ἴο αρονεο, νι δίοἢ ἀγα 

ϑροΐδη οὗ ἰῃ γεΐίεγεπος ἴο Φενίβῃ- ἢ γίβείαπβ βουπά βίγαησεγ ἤδη ἰἴ 
Οεπεε- ἢ γί βείδβ ψεγε ἰῇ αυσδβιίοη. [2 οὐ ἔπε οἵδεγ παηά, ἴῃς 

Ερίβεῖε---ογ ἴῇοβε ραγίβ οὗ ἰξ ψῇῃϊςἢ σοπιε πο σοηϑίἀδγαίζίοη ἰῃ ἐπ 8 
ςοπηροζίοη----ννα 8 Ὑυγίξεη αἴζεγ ΟἸ γί βιίδηϊςυ δά Ῥδεπ ἐβϑιδ ἰ8ῃεά ἴον 
ἔνο ογ ἴῆγες ρσεπογδίίοηβ, ἴπε σοπάϊτίοηβ ἀεβογίρεά νου ὈῈ πιοῦα 

ςοπιργεβεηβίθϊ]ε. 
Τῆς σοηάϊξίοηβ ͵υ8ὲ γεΐεγγεά ἴο πιαβῖ, ἰῃ ραγῖ, πανε θδεη ἔπε σαυδα 

οἵ {πε ργεάοπηίπαπίϊν εἰλοαὶ σπαγαοίεν οὗ ἐπε Ἐῤίδεϊς; ταογαῖβ γαῖῃεγ 

τῆδη γεϊ σίου βουπὰ {ΠπῸ ἀοπιίπαηὶ ποῖε, απά ἔογ δὴ Ἐρίβεϊε πὲ {πὶ 
ἴο ἢᾶνε θεξδη ντγίξίεη ἀυγίηρς ἴπε Αροβίοϊ!ος ἀρε, “ἤδη γε σίουβ ἔεγνουγ 

88 80 ργοηουηοαά, ἰβ σογίαϊπ!ν ἃ {{ππι|6 ἀπ ῆσυ!ς οὗ ἐχρίαπαιϊίοη. Τα 

αἰϊεπιρίβ ἴο βοῖνε τ 8 ργοῦϊεπὶ ἢ ςἢ να Ὀδδη πιαάς ΟὨΪΥ Ὀγὶπρ ἰηῖο 
γε εἴ τπὰ ἱποοησγαοαβηδββ οὗ ἴῃς πεεά οὗ βισῇ ἃ ἴοης ἴῃ δὴ Ερίϑβεϊε 
ψτγίζεεπ ἰπ ἴῃς πιάα!ε (οΥ βῃογίν δέξεγ ἴῃς τη 416) οὗ ἴπε ἢγβί σεπίυγυ ; 

ἴον ἰὲ ἀἰβῖεγβ αἰίεγίγ ἴῃ {Π 18 γεβρεςσὶ ἔγοπι οἴπεν Αροβίοϊς πυυγεείησβ. [ἰ 
18, οὗ σουγβεα, ἴγας ἴο βαὺ ἴδαΐ “πὸ Αροβίοϊίς ψγιτίηρ [118 ἴο ἐχῃ δίς 

Ὁ 
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ἔπε πιογδὶ ἱπξεγεβὲ ἃ8 ἴῃ σοπβίβιεηϊ αἰπὶ οὗ ἃ] ἀοοίγίῃς δῃά ἰπβέγας- 
εἰοη ; ἔς ἀρρϑδὶ ἔογ σοπάυοσξ σογγεβροπάϊηρ ἰο ἔδεε παν ἰεδοπίηρ ἰ8 

δε γερυΐαγ σοῃοϊαβίοη οὗ 41} ἀοσινίῃα! ἐχροϑβίείοη ᾿᾿;1 Ῥαξ ἔπε Αροβείεβ, 
88 [6 84πιῈ τυγίζεγ ἔραν οὔϑεγναβ, αἰ ναγβ βίαγέ ἔγοπὶ “ ἴῃς ἡενν γενε- 
Ἰατίοη οὗ δε παΐυγε οὗ πιδῃβ ἀδερεπάεπος οη Οοά δηά Οοά᾽ β σουΐ ἰῇ 

ήδη, ψῃ σῇ νγαβ οοηξαἰποά ἰπ {πε [ωἱξε, ἔς Πεδίῃ, ἴῃς Εαβαγγεοζίοη 

οἵ ἰῆς [ογὰ Ψεβυϑ,᾽ 2 δπά {ῃ 8 ἰ8 [δὲ ψῇῃδῖ ἰ5 Ιεἴξ αϑίάε--- τοῦ ρεγῇαρϑβ, 
τῖογα οογγεσείυ, τακεη ἕο σγαηϊεά---ἰη οὖν Ἐρίβεϊε ; θαξ ἴῃ 4ὴ Αροβ- 

ἐοἱϊς τυιϊτίηρσ γα ἰορσίεἰπχαῖεὶν ἰοοῖς ἕογ ἴα ἰουπάδεϊοη-ἐΓα 8 ἕο Ὀ6 δὲ 

ἰεαβὲ 88 ργοπιίηεηΐ 48 πο εἴ σαὶ βιαπάαγαά ψῇῃϊοῇ ἰβ θαβεά προ τ 6Π,. 

Τῆς ἀγρυπιοηΐς Ῥαβεά οἡ (ἢ 8 ἕαςξ βρεδῖβ ἴοῦ ἃ ἰαῖε ἀδίε. Νεχί, ἃ 
βυδ)]εςΐ αἰγεδάυν ἀδθαϊξ πτὶτῃ, παπιεῖν, ἰἢς μάαΐο ἰοπε οἵ ἴῃς Ερίδβέεϊε, [8 
ΒοπΊΕΕΠ|68 ρυΐ ἰογναγά ἰη ἕανουγ οἵ δἂπ δλγὶν ἀδίε ; υΐ [Π|8 σῆαγδο- 
τεγίβεις σουἹά θ6 αδεά ἰῃ βυρρογὶ οὗ δὴν ἀδίε ἔγοπι 200 Β.0.-200 Α.Ὁ., 

ἴο σίνε ἔς παγγονγεϑδὲ πιαγρίῃ ; ἴἢς αγζαπιεηΐ, {πεγείογε, ἰ8 ὙΠΟΙῪ 

ἱποοποίαβίνε. Μῶογε ἰο ἐπε ροίϊπὶ ἰβ παῖ βαβεά ὑἀροὴ ἔπε πγεπίίοη 

οὗ τῆς δίαδσῥογα. Ἐον ἴδε “ ἔπεῖνε ἘρΙΌ68 οἵ ἴῃς Ὠβρεγβίοη " ἴο Ὀε 

τὐάγεββεα ργεβάρροβεβ ἃ νίάεἰγ-βργεδα ΟΠ γίβιίδηϊν, βασ 88 ψουϊά 

τεαυίΐίγε πιδην γεᾶγβ ἴο ρεγπηίξ ἰξ ἕο μανε ἀδνείορεά ἰξβε! ἢ, 80 ἔῃδὶ δε 
86 οὗ ἴα ρῆγαβε ἰη γεΐεγεηςε ἴο εν 8ῃ- ΟΠ γι βιίδηβ αἰπιοϑὲ σοπιροὶβ 

πε ἴο ροβίιϊαϊε ἃ ἰαΐς ἀαῖε ἔογ ἔπε Ὀυ]κ οὗ ἴῃς Ερίβεῖθ. Τῆς οὐἱν 
γερὶγ ἔογιοοπγίηνσ ἴο γεξαϊε [18 σοπιίεητίοη ἰΒβ ἴο γεβεγίοι ἴῃς πιδαπίηςς 

οὗ ἴδε ἴογπὶ “ Ὠβρεγβίοη ᾿᾿; Ὀαϊῖ, 48 αἰγεδάν ροϊπιθαά ουἕξ ἄῦονε, δε 
Ἐρίβε!ιε σίνεβ ἃ8 πὸ δυϊπογίεν ἔογ [ῃΐ8, ἀπά ψῇδι [6 Φενγβ πιεδηξΐ Ὁ. 
τῆς ἔσεῖνα ἐγίθε8 οὗ ἔπε Ὠἰβρεγβίοω 8 80 να]! κπονῃ δαὶ [ἢ 8 ΓΕρῚῪ 

οὐφῆῖ βοδγοεῖν ἴο Ῥε σοηβίάεγεά, Τἤεη, οἡ ἴῃς οἴπεῦ παπά, ἴῃς αρβεηςς 

οὔ 1} γεΐεγεηςε ἴο ἴῃς Τεπλρίε δηά [18 νογβἢϊρ ἢδ8 Ὀεεη αδεὰ 88 δὴ ἀῦρυ- 

τηεηξ παῖ τῆς Τεπιρίε πο ποτε ἐχίβιεά, αηά μας ἐπεγείογε τῆς Ἐρίβε!α 

τηιιβὲ δὲ δὴν γαῖα θὲ ἰδῖεγ ἕδη πε γεαῦ 70 4.0. ΤὨϊΐβ ἀγραπιεηΐ, ἢον- 

ἐνεῦ, 866Π15 αυἱΐα ἱποοποϊαβίνα, ἔογ, υπΐε88 ἔογ βοπια βρεοϊῆς ρύγροϑε, 

“ΠΥ 8δοι!ά [τ Ῥε πιεπιίοηθά ἱπ δὴ Ερίβεϊε ἴο Φεν 58- ΟΠ γι βείδηβ ἢ 
Εἰπαῖίν, ἰξ [8 ψογίἢ ἰηαυϊγίης τ βεΐῖπογ ἔμε δἰίεπος οὗ ἐπε Ερίβεϊε 

οοποογηίησ ἴδε ἵνο σγεδ ἀἰδβείη ἔνε πγαγτβ οὗ Ψ υὐαί8πι---ὐὲφ., ΟἸγοιπ)- 

οἰδίοη δηὰ ἔπε ϑδδθαίῃ.--- γον δὴν ἰἰσῃξ ἀροη ἔπε χυεβείοη οὗ ἀαΐε. 

Τῆε ορίπίοη πδά Ῥδεη αἰγεσεῖν ἐχργεββεά ὃν 5.. δαπιεβ ἐμαξ οἰγοαπη- 

οἰβίοῃ νψᾶ8 ἀπηθσθββαγυ ἔογ Οεηΐε- ΟΠ γἰβείαηβ (Ασΐβ χν. 19, οΥ. χν. 5) ; 
οὐ ἴδε οἵδε δαηά, Δ ν ϑῃ- ΟΠ γι βείδηβ νου, οὗ σουγβα, ἤανε Ὀδεη 

εἰγοιυπιοίβ6ά, ἰη ἐς ἢἤγϑί ρεπεγαίίοῃ ; θὲ ἴδετε πιαβὲ πᾶνε δγίβεη δῖ 

Δἢ ΕΑΓΙν βίαρε πε αιεβίίοη ἃ8 ἴο ψπεῖπεν ἴῃς ομ]άγεη οὗ Φενίβῃ- 
ΟΠ γί ϑιίαπϑ βῃοιυϊά θὲ οἰγοιπ)οίβεά οὐ ἠοῖ ; ἰξ σαπ παγαάϊν ὈςῈ ἀουδίεά 

ΔΡΡΆγτυ, Α ἱδομδείοη οὗ τῆς Οεπεγαί ΕρῤῥΞεϊο οὗ 5|. ζανιες, Ὁ. 93. 
3 1δὲά. 
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παῖ ἴπε σοηργεραίίοηβ ἰῃ ἴῃς ὨὈϊδρεγϑθίοῃ ἴο ψῇοπὶ οὐγ Ερίβεϊς σα 
δὐάγεββεα σοπιργίβεά ἃ οεγίδίπ παπιθεῦ οἵ Οδηι6- 8 τψε]!} δ δεν βα- 

ΟὨ γί βείδηβ, δαπά τῆς ἰδξέεγ ἤχαβὲ ἢανε κωόνῃ παῖ με ἔογηγχογ ψεγε οοΐ 

οἰγουπιοίβεά, πεϊϊπεγ ἴπεν ποῦ πεῖὶγ οὨάγεη, απά ἐπεγεΐογε ἔπε 4α68- 
τίοη πιυδὲ ἴανε αγίβεπ ἃ8 ἴο ψῇῃϊο τγᾶϑ (ἢ γῆι σοιγβα ; ἰξ τνὰβ ἃ 

βυδ᾽εοὶ τὰ νοῦ 51. δὰ! μαά δμαδά ἴο ἀεαὶ (1 Οον. νἱΐ. 18); 8 βδοοῦ 
88 πε ῖνο οἰαββεβοῦ Οἢγίβείδῃβ Ὀεζϑῃ το δβϑβοοσίαζε, ἰξ πτυδῖ πᾶνε Ὀεοοηλα 

ὨΕΟΕΒΒΑΙῪ ἴο ἢανε 8οπΊ6 υπίίογηγν ἰῃ (ἢϊ8 πχαϊζεγ ; ἰξ σοποεγηθά τῆς 
οἰ ἄγοη πιογὰ εβρεοία!ν. Οὐ ἰῆε αββϑαπιριίοη οὗ δὴ δϑγίν ἀδίε ἴογ 
τῆς Ερίϑε!ϊε οης πηϊρῆς δἰπιοβί πᾶνε ἃ γίσῃι ἴο ἐχρεςΐ βοπια γεΐεγεπος 

ἴο δε αυοδιίοη οα δοοουηξ οὗ [8 ἱπιροτίαπος ἰῃ δε ἐγεβ οὗ εν, 
ψὨογοδβ οἡ ἴδε ἀβϑιιπιρίίοη οὗ ἃ ἰαῖε ἀδίαθ, ψῇδη ἴῃς ἀδασε οὗ ποη-οἰγ- 

ουπηγοϊδίοη Πα Ὀεεη ἴῃ νορας ἴογ βοπια τ{π|6, ἴῃς βεπος οἡ ἴδε βυδήεοϊ 

πουά θὲ παΐωυγαὶ. [ἰ ἰ8, ρεγῆαρβ, πογίῃ ψῃϊς ροϊητίης οὐὧαἱ παξ ἔδα 
αυσβιίοη νψὰ8 ργορδθΐν ἴο βοπὶε ἐχίεπϊ οοπιρ ἰσαϊεά Ὀγ δε ἔαςξ ἐμαὶ 
Ὀαρείΐβηι, ἃ8 ψ 611 48 οἰγοιμπηοϊδίοη, γγὰ8 ργαςζβεά ἀπιοης ἴῃς Ψενβ, 838 
γεβαγάβ ργοβείγίθβ, θοῇ Ῥεΐογε δηά αἴϊτογ ἴῃς ἰουπάϊησ οὗ ΟΠγἰβείαηϊν ; 

ἀαείηρς {πε θγβὲ σεπίυγίεβ οὗ ΟἸγβείδηϊςν ἴὶ Ὀεσαπια ἃ δυγηίΐης αὰ68- 
ἴίοη δπιοηᾷ ἐπε Ναδὶβ ψβεῖβεν οἰγουπιοίβίοη πτπουΐ Ὀαρείβπιὶ τὰ 8 
ϑιδοίεηξ ; δβοπΊα πιαίηζαίπεα παΐς Ὀαρί8π) αἷοηε βυΐῆοεά. ΤΒοβε 

ψεγε τδίησθ σοησεγηίης ΜὨΐοη ἴῃς ϑοδίίεγεά οοηργεραίίοηβ οὗ ἴδε 
Ὀίδρεγβίοη πγυβῖ, ἰη ἴπεβ6 δαγίν γεαᾶγθ οὗ ἴῃς ρἰδηϊτης οὗ πε [αι ἢ, 

ῃανς πεεάεά συίάαποε. ΑΒ8 γεραγάβ ἴῃς ϑαρραίῃ, βοπῆς δαϊπογίϊαεϊνε 
ἐχργεββίοη οὗ ορίἰηίοη ψουϊά αἷ8δο 8εεπὶ ἴο ἤανε Ὀεεὴ ἀεπιδπάεά [ἢ 
με Ερίβε]ῖα ψεγε οὗ εαγὶγ ἀδῖς ; ἴῆοβε ψῆο δά ον οοπιραγαξίνε! 

γεσθηεῖν δεοοπλα ΟὨγίβείαἢβ πισῃς θὲ ἐχρεοίεά ἴο πᾶνε γεαυίγεά βοπῖα 

δυϊάδποε 88 ἴο ἴῃε ορβεγνβῆσε οὗ ἴπε ϑαρραϊῃ δπά ἰῃς [ογά 8 Πδυ; 
ἔνθ ἰἔ θοϊῃ ψεγε ορβεγνεά, ἃ8 ψ88 ργορδθῖίν ἢ σᾶ8ε ἀπιοηΐ ἴῃ δαγν 

Δεν θῃ-ΟΒβείααβ, αυεβεϊίοηβ δ8 ἴο ἴπε γεϊδιίνε ἱπιρογέδπος οὗ εδοῇ 
οϑῇ βοδγοεῖν ἢανε Ῥεεη ψαηίίησ ἤδη οη6 ΓεπιεπΊθεγβ ἴῃς ραηοι Ποα8- 

Π688 ἴῃ 411 [πΠαΐ σοῃσογηβ ουβεγσναποοβ νῃϊοἢ 18 80 οσμαγασίεγίβεϊο οὗ ἴῃς 
δεν. Τῆς 8ϊΐεηοε οὐ ἴῃθβϑε ἔνγο βυ δ] οΐβ ἰ8, οὗ σοιιγβε, ἱπσοποίαδίνε ἃ5 

ἴο ἀδΐε ; 411 ταὶ σδῃ θὲ βαίά 18 τπδί, αβϑϑαπκίης δῇ δαγὶν ἀδῖε ἴογ (ἢ ς 
Ερίϑβεϊ!ε, βοπῆε γεΐεγεησες ἴο ἔπεπι πισῃε γεαβοηδοίν ὃς ἐχρεςῖεά, πψὮϊ]ς 

{{ ἰ ψεγὲ νετίθη ἀρους 125-180 Α.Ὁ. (8 βίίϊεηςς ψουϊά θὲ παίυγαὶ. 
Τῆς πεῖ γεβυϊέ, τηφη, οὗ ἔπεβα σοηβίἀογαιίίοηβ 88 ἴο δυϊμογβδὶρ 

δΔηά ἀδΐε ἀρρεᾶγβ ἴο Ὀε 88 ἴοϊονβ: Α σγεαΐ ἀεβὶ ἰ8 ἴο ΡῈ βαίά ἰῃ 

ἴανοιγ οὗ 81. Ψαπιεβ᾽ δι Πογβῃίρ, δηά, ἐπεγείογε, ἰῃ ἔανουγ οὗ ἂπ δαγὶν 

ἀαίε ; αἱ ἰεϑϑὲῖ 88 πιυισῇ ἰβ ἴο ὃς βαϊά ἰῃ ἔδανουγ οὗ ἃ ἰαΐῖε ἀδίε (βαν ἴῃς 
ἢγβε οὐ βεσοῃά αιαγίεγ οὗ ἴῃς βεοοπά σδηζυυ), δηά, πεγείογε, αϑαϊηβὲ 

τῆς δυϊπογβῆίρ οὗ 8.. δαπιεβ. Αγραίηβε ὄνεῦυ δγρυπιεηΐ δάάμυςεά ἰῃ 

ἔανουγ οὗ εἰἴπεν νίενν ϑεγίουβ οδ᾽εσξίοηβ σδῃ θὲ ἀγρεά ; Ρυΐ ἴῃεη ἴδε5ὲ 



ΙΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ 4ος 

οδ]εοξίοηβ, ασαίη, σϑῃ ἔογ ἔπε πιο ραγέ ὈῈ υρβεῖ Ὀγ σοιηϊζεγ-αγραπιεηΐβ. 
ἴῃ νίενν οὗ βυςἢ ἃ ρεγρίεχίηρ βίαϊε οἵ αὔὝαίΐγβ ἰξ ἰβ εχίγεπιεῖν ἀπ βοαϊε, 
Ρεγθαρβ ἱπιροββίρίε, ἰο γεασῇ ἃ βα(,βέδσίϊογυ σοποί υβίοῃ ; οπε {πίη ἰβ8 
αυίξε οἰδαν, ἀαηά ἐμαξ 18, ἐμαὶ ἴῃς αἀνοοσδΐεβ οὗ εἰζϊμεγ σοπέεητζίοη ἢανα 

ἃ στοαὶ ἀεδὶ ἴἰο ἀγρὲ ἰη βαρροτγί οὗὨ {εὶς ροβίξίοη, απὰ παῖ, ἐπεγεΐογε, 

ἀορπιαῖίς «ββογιίοη γεφαγάϊησ εἰἴπεῦ 8 ργεσαγίουβ, δηά δε {Πρ οὗ 

18ε ἀνεγβαγίεβ᾽ αγριπιεηΐβ ὑπο !]!εά ἔογσ. Αὴν σοποϊαβίοη γεδομεά 
τηιβῖ, ἔου ἴῃς ργεβεηΐῖ, δὲ τεηίϊδεϊνε ; δηά, τῃεγείογε, τῆς νίαν ἤογα 

ΒεΙά ἰ8 ργονίβί οηδὶ----ἰῃε νίενν, (παξ ἰβ ἴο βαὺ, ἴπαΐ ἴῃς πδπὶς οὗ ϑ8ῖ. 
δαπιεβ αἰίδοπίης ἴο ἴδε Ερίβεῖς ἰ8 αὐαϊπεηξίς, ας ἐπαΐ, ἰῃ {πε βγϑὶ 

ἰηβίδηοςο, ἴπΠε Ἐρίβεϊα νγᾶβ ἃ σγεδῖ ἀδαὶ βῃογίεγ ἴδῃ δἃ8 γὰ Ποὺ ροββ8688 
ἰξ ; βεοϊίοῃβϑ θείης δά άδά ἔγοπι εἰπηε ἴο {ἰπ|6, ργοῦδῖν ἐχοογρίβ ἔγοπι 

οἴδογ ψγιτίησβ, οὐ δἀαρίατίοηβ οὗ ἴῆεβεὲ. [πάδεά, ἰξ ἰ8 ροββϑίδίε ἔδαΐ 
ΜῸΟΡ' αν ἤσδγε βοπιείπίηρς ἰῃ πε βῆαρε οὗ ἰεχί δηά σοπηπιεηίδγυ, {πὰ 
Ἰαῖίον θείης ἐπίαγρεα 48 εἰπὲ ψεηξ ου. [ἔπε γεπιεπίθεγβ ον, οἢ δἢ 

ἰηδηίϊξοῖν ἰαγρεῖ βοαῖς, οὗ οουγβε, [πε σοπητηεηῖδβ οὗ ἴῃς ψογάβ οὗ ϑογίρ- 
ἴαγε ὈΥ ἀεστγοεβ Ὀεσαπια ἴἢ6 Μ|ίέδηπα, [δε οοπιπιεηῖβ οὐ ἔμπεδα ἐπα 

Οενιαγα, δηὰ ον αἰεί πηδξεῖν ἔπε ροπάεγοιιβ πια88 Κωονῃ 88 ἴδε 
Ταϊνιμά σάτης ἱπῖο θείης, ἴῃς ροββί πὴ ν οὗ {μ8 ἱπίεηβεῖν δενίβῃ 
Ερίδβεϊς Βανίης στον ὈΥ ἃ ῥγοσεββ οὗ Ἴσοτηπιεηΐβ, ἢ ϊοἢ αἰ εἰ πηδίεῖ Υ 
οᾶῖηε ἴο Ὅς τεφαγάεά 48 ραγί οὗ πε Ερίβιϊε ἰζβεῖε, νυ] θς γεα βθά. 
Οἷς οΥγ ἔνο ἰεπίδεϊννε ἐχαπρίεβ οὗ ἔῃ βαρροβεά ργοσεββ ψ]}} θὲ φίνεη 
ἰῃ 111. οἡ ἴδε δηδίγϑίβ οὗ ἐπε Ερίβεϊῖαε. Τῇ ΐβ νίενν ἄοεβ ποὲ ργοΐεββ ἴο 
θὲ δηγτῃίησ πιογα ἔπδη ΤΏ ΘΟΓΥ, ἰΐ ἰ8 ργοΟ ΔΎ ἰησαρδῦϊε οὗ ργοοῦ ; Ῥυΐ 
ἰξ α8, δὲ ἰεαϑὲ, ἔπε πιεγίξ οὗ δε γίησ [πε ροδβιίζίοα Ῥοῖῃ οὗ ἔδοδα 
νὯο δάνοσδξε Δῃ Θαγν 88 Μὰ] ἃ8 [οβε ψῇο Ρεϊϊενε ἰῇ ἃ ἰαῖε ἀαΐε ἕογ 
τῃε Εριίϑεῖε. 

1. {}τΈΒΑΕΥ ΟΠΗΑΒΑΟΤΕΒΙΒΤΙΟΒ.---ΤΏσθε ἤᾶνε ἴο ἃ ἰαγζε ἐχίεης 
Ὀεδη αἰγεδάν ἀδαῖὲ σίτα ; αΐ ἃ Ὀγίεξ γεΐεγεησα ἴο τῆτες οἴπεγ ροίῃτβ 

8 ἀεπηδηάεά οἡ δοοομηΐ οὗ ἔπεΐγ βρεςία! ἱπιρογίδηςε. 
(..) Οπε οἵ ἐδ πιοϑβῖ βιγικίησ ἔεαζαγεβ οὗ ἴῃς Ἐρίβε]ε ἰ8 ἴῆε εχίεηάθά 

δΔοσυκίηΐαηος ψ τ ἴῃς γέσάονι ᾿Ἰξεγαΐαγε ψϊςῃ ἱξ ὀχῃϊρίῖ8. Μίδου 
ἰπβίδηοαβ οὗ 1ῃϊ18 ν}} θὲ ἔοαπά ἰῃ τῆς Οοηιπηοηΐαγυ, πεγα ἰξ πχαβὲ δα ῆςε 
ἴο ἱπάϊοαϊε ὈῪ τεΐεγεηοεβ βοπῖε οἵ ἴπε πιογε ἱπιρογίδηϊς δηά βιγίκίησ 

ἐχδπιρίεβ ; {πῸ [ΟἹ] ονίη ραββαρεοβ βῃοιιϊά Ὅς σοπιραγεά ἰορείῖδεῦ: 
ἷ. 8, ϑιγ. ᾿. 1, 26, ΝΝ 84. νἱ. 14, νἱί, 14, 15; ἱ. 8, 5ἱν. ἱ. 28, ἱϊ. 12, ν.9 ; 
ὶ. 12, Ννιϑβά. ν. 16; ἱ. 18, 5΄᾽γ. χν. 11-15. (εβρεοία!ν ἰπ της Ἡεδτγεν 
ογὶἰπα!), χν. 20; ἱ. 19, ϑίγ. ν.ὄ 11 (ἰὩε νψογάβ “" δηά [εἰ τῆν [πὶ θὲ 

βίησεγε," ψῃϊςῆ ἀγα ἰηϑεγίεα Ὀγ ΑΟΥ͂., ἄγε ἰουαπά πεϊζδογ ἰῃ ἢ. Ηεδγεν 

ηοῦ ἴδε Οτγεεῖ ; ἐπεὶν αρϑεπος πιαῖεβ τἢῈ αἀφγεεπιθηΐς Ὀεΐϊνεθη {πα 

νογὰβ ἰῃ 048. δηά {πΐ8 ραββαρα οἱοδβεγ), ἰ. 29, ἱν. 29, νυ. 18; ἱ. 27, 

5γ. νἱῖ, 854-36, οΥ ἵν. 10; 1. 6, Υν δά. ἰϊ. 10 (ἢ της Οτγεεῖὴ ; 11]. 2, 
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Θίν. χίν. 1, χίχ. 16, χχν. 8, χχχνιΐὶ. 18; 11]. 8, 6, 51γ. ν. 18, 14, νι". 3 

χχνὶϊ. 11; 111, 8, 5:γ. χχνί!. 16-18.; 111. 10, 5:γ. χχνι!. 12 (δ6Ὲ αἰ8ο 
οοπζοχε) ; ἐϊ. 18, 11, Ννι84, νἱ!. 22-24; ν΄. ἃ, ᾽ν. ἵν. 1-6, χχχίν. 22 ; 

Υ. Ἴ, ὅτ. νὶ. 19; ν. 10, 5ιγ. ἰν. 26; νυ. 11, 8ίγ. χινὶ, 8 (οΛ σοπέεχε). 

ΤΠαβ6 ἃγὲ νεῪ ἴαγ ἔγοπι θείης ἐχῃδυβίϊνε, ἀπά Οηἱγν ἔνο ὈοΟΙΒ οὗ ἔπ Ὲ 
Ἡψιδάονι ἰἰτεγαῖυγε μανα Ὀδεη γεΐεγγεα ἴο, ψἤεγεδβ ροϊηΐβ οὗ σοηϊδοῖ 

δγα ἴο δε ἰουπά ἴῃ βενεγαὶ οἴπεγβ. Τηΐβ πηονίεάσε ἀπά βυπιραῖῃν 
σίτἢ τπε 7 έράονι ᾿τεγαΐαγε βυσρεβῖ ἃ Ηεἰ]δηϊβεὶς γαῖπον ἕδη ἃ Ια[εβ- 
τἰηίδη δεν. 

(..) Α βεοοηά ᾿ἰεγαγν σπαγδοζογίβις, δά οὴς ψἢϊοἢ ἰ8 αγίμες 
ἰπάϊοαεῖνε οὗ Ηεργαὶς σοϊουγίης (866 Ὡρονε), ἰ8 ἴο ὕες ἰουπά ἴῃ [πὰς 

ἰαγᾷε Ὠυπιρεν οὗ ραγα οἰ ἰδπιβ νος ἢ ἴῃς Ερίβι16 σοπίαϊηβ. Τϊΐδβ ν6]}- 

κηόνη Ηοδτγεν [ςΕΓΘΓῪ σπαγαςίεγίβιῖς ἀρρεᾶγβ βοπιεξίπιεβ πιογα οἰθδ εν 

τῆλ αἱ οἵμεγθ ἰη ἴῃς Ερίβεϊε, θυΐϊ ἃ ἔειῃν οὗ με πιοβὲ ορνίουβ ἐχϑπιρίεβ 
ἅτε ἴδε ἰο!]ονίης :-- 

1, , 10. 1 ἐπε ὀγοέλιεν οὗ ἴοι ἄεργέε ρίονγ ἐπ μὲς πὶρὴ ἐδίαίε; 
μά {δε νἱοῖι ἐπ ἐλαΐ δὲ ἐς πιαάε ἰοιν. 

;. 15. Τλοη ἐπε ἱπμ5ὲ, μκαυὶπρ σοποεὶυεά, δεαγεί οἷπ; 

Α»ά ἐπε οἵη, δεῖπρ με! -ρτοιοπ, ὀγίημρει γογε ἀδαΐνι. 
ἱ. 17. Ενονγ ροοά ρὺξ απὰ εὐόγνν ῥεγζεοί δοοπ ἐς ὕγοηε αδουε, 

Οονιὶηρ ἀοιση ὕγονι ἐμε Εαέμεν ο7 1ἐρ Πές, 

γε} λονι σαπ δὲ πο ναγίαΐίοη, 

Νον 5μαάοιν ἐδαέ ἐ5 οσαδὲ ὃγ ἱμγπίπρ. 
ἰ.19,,ω0.0. ΒΒμέ ἰδὲ ευδνγ νιᾶρ δὲ δισίζέίο πέαν, σἷοισ ἰο ὁῤεαξ, 5ἰοισ 

ἰο ισγαίξ ; 

Εν ἐπε τογαΐ᾿ οὗ νιαη τσογβείμ ποί {6 γὲρκέξομδμεςς 07 

σοά. 

ἰ. 22. Βε γε ἀοεγ5 οἵ ἐδε τισογά, απά ποὲ ἀξαγεγς ομῖγ, 

εϊμάϊηρ γομῦ οἷον βεῖυέϑ. 
Δ. 11,12. Δοίᾷ ἐπε ἠομιίαὶμ Ξεπάᾶ γογε ἤγονι ἐπα βαγιέ οῤεπίηρ 

δισεοεί απὰ δέξο τσαΐεν ἢ 

Οαη α ἢ ἐγέε, νι} δγείδγεη, γίεἰα οἰζυες, ΟΥ̓ α υἱπὲ βρ5 ὃ 

ὅ8εε, ἔωυγίμοτ, ἱν. 7, 10, ν. 4, 56,9. ΤῊ! 5, ἴοο, ἰδ ἰπ ἔπε βίγίε οὗ πιυςῇ οὗ 

τῆς ἡγ͵γέξάονη ἰτεγαΐατε, δηά γεπγη 8 οης οἴζεη οὔ τῆς Βοοῖς οὗ Ῥγονεγδβ 

εϑρεοίαιν. 
(11.) [μαβεῖγ, οαα σδηποῖ ἔδ!! ἴο Ὀ6 βίγαοϊς Ὀν ἴπ6 πυπιρεγ οὗ νογάβ 

--ἃ ἴαγᾷε πυροῦ ἤδη {πε βῃογίπαββ οὗ πε Ερίβι!ε ἰ8 ςοηβίάεγεά--- 

νος ἢ ἄγε εἰἴπεγ ἅπ. λεγ. ἰπ ἴπε Νὲν Τεβίδπχεηΐϊ, ογ νεγν γαγεῖὶν ἰουπά, 
ουϊϑίάε της Ερίδβείε, ἰὰ ἔῆς ϑερίυασίηις ογ Νὲν Τεβίαπιεηξ; [Πϊ8 ἀς- 

ποΐεβ ἃ Κπονίεάρε οὗ Οτγεεῖ [τεγαίαγε δηά οἵ ἴῃς ὄτγεεῖκ ἰδησύυασε 
δεπεγα γ, νγὶοἢ 8 νεγν ἠοζίσεδδίε ; δἰζεπιίοη ἰ8 ἄγασσῃ ἴο βαοῃ ψογάβ 
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ἴῃ 186 Οοπιπηεηΐασυ ψῆεπενογ πεν οοοαγς. Εογ οἵπεῦ Πτεγαγν οἤδτ- 
δοίεγίβειοβ 86ε6 ἴ. ὃ 2. 

Π|. ΑΝΝΑ ΥΒι8. ΟΡ ΤΗΒ ΕΡΙΒΤΙΕ.---ΤΠε ναϑὲ πιδ)]ογίἐν οὗ οοπῃπιοη- 
ἰΔΐογβ δε ἀσγεεά τῃδΐ Ὧ0 ςοηβίϑίεηϊ βοῆεπις ἰβ8 ργεβεηϊοά ἰῃ 1818 
Ἐρίβεϊς, θυξ τῃδὲ ἰξ σοηΐαδίῃβ γαίπεγ ἃ ὨυπΊῦεῦ οὗ ἀποοηποοῖεά βανίηρβ 

ΜΏΙΘΏ ἀγὰ ἴογ ἴῃς πιοϑὲ ραγί ἱπάερεηάεδηϊ οὗ οπεὲ αποῖπογ. Τῆς 

ΔΠΑΙγϑίβ οὗ ἴῃς Ἐρίϑεῖες βῆοννβ ἴῃς οογγεοΐηβββ οὗ ῃϊ8 νίετν ἰῃ ἴδε 

πιαϊπ.1 [ΙὩ βοπιε οδ868 ἰξ 8 ροββίδίες ἐμαὶ ἃ [ῃουρσῃς σοηπεοιίοη οὗ ἃ 
βεοοηάδγυ σμαγδοῖεγ εχίβίϑ ννῆίοἢ ἰ8 ποῖ δὶ οὔςε δρραγεηῖ; ὉῪ ἃ 
τῃουρῃί-ςοπηδοίϊίοη οὗ ἃ βεσοπάδευ σδαγασίογ ἰδ πχεδηῖ, ἤδη ἴῃ ἔνο 
βιιοσεεάϊησ βεςίοηβ ἃ βυδογαϊηαΐε, θοὲ 6 πιαίη, πουσῃξ οὗ {πε 

ΘΆΓΙΙογ ἰ8 [κε ᾧρ ἃἂπά ἀεαῖς σι ἴῃ Πα ἰαΐεγ; δῇ ἘχαπΊρίε παν δε 

βέξῃ ἰῃ πε ἔνο βεοίίοῃβ ἱ. 2-4,1.56-8; ἴδε πιδίῃ ἐπουρσῃὲ ἰη ἐδς 
[ογπιορ ἰ8 {πε θείης ογέα! ἰπ ἰεπιρίαἰίοηβ, ἴπε βυδ)]εςξ οὗ ραξίεποε ἰβ ἃ 
βυδογάϊηαίς τπουρῆϊ, ἀπά 5811} τῆογε 80, ταὶ οὗ Ἰαςξκίηρ ἰπ ἠοιϊπίηνς ; 
με ἰτ 8. (8 ἰαδὲ ψῃϊσἢ ἰ8 ἴδίδη ᾧρ ἴῃ ἴπε βυσσεεαάϊηρ βεοϊίοη δηά 
αἰίδοπεά το ἴῃς ἐπουφῆϊ οὗ ἰαοϊκίης ἰπ νυ ἰβάοπι ; 80 παῖ, αἰ: Βουφῇ ἰξ 18 
ρεγίεσιΥ ἴτας ἴο βδν ἴπεγε ἰ8 ἢ0 σεηυίπε σοηπεδοικίοη Ὀεΐψεεξη Πεβ6 

ὕπο βεοίίοηβ, γεῖ ἔπεχε ἰ8Β ἃ βεοοηάδευ σοηπεοζίοη. [{ ἰβ ἱπιργοραθίε" 
δὲ 86 ἔνο βϑοϊίοῃβ οοπῖε ἔγοπι ἴε βαπὶα ψγίϊεγ, Ὀεοδυβα {Π6Υ̓ ἀγα 

ἰαςΚίηρ ἴῃ γεαὶ πιεηΐαὶ βεχιξηςε ; δπά γεῖ ἃ βεπιρίδηςε οὗ βεαύξηςε [8 

δρραγεηῖ; ἰἴ Ῥοϊῇῃ σάπια ἔγοπι ἴῃ βαπλὲ ψυγίϊεγ οὔς ψουἱά εἰποῦν ἐχρεοῖ 

ἃ ϑεηπυίπε βεαύδηςς οὗ τπουρῆςξ [ξ τῇς ἔνο ψεῦε ἰηϊεηάεά ἴο ὃς σοη- 
ηδοῖεά, οΥ εἶδε ἃ οἶεαῦ ἰηαϊοαιίοη οἵ εδοῦ Ῥείη 8εἰ -οοηϊαϊπεά, Α8 

ἴπεγ δβίαπά, ἰξ ἰΙοοβ 45 τῃουφσῇῃ ἴῃς ἔογπηεγ ψεγε ἃ ἴεχί, δηά ἴῃς ἰδίεῦ 

ἃ οοπηπιεηΐ ἀροη ἰΐ, νεγν πιυςῇ [{πὸ [6 δἰπηαῦ ργόσαβ8 ὨΪ]οἢ οσσυΓβ 

ἰμοεββδηῖν ἴῃ τε Μύλμα.2 Τῇα πεχὲ βεβοζίοη, ἱ. 9-11, ἀδα|8 ψίτῇ τῆς 

βυδ)εςϊ οὗ γἰοἢ αηὰ ροογ; ἰξ βίαπαάβ 'π δὴ ἰβοίαίεά ροβίτίοῃ ἤεγε, θαΐ 
͵8 ἱπεϊπηαίεῖν σοηπεςζεά νυἱὲῇ τε ἰαῖον βεςκίοη, ἰἱ. 1-13, ΜΙ 1. 12-16 
ψὰ ἢανο δηοΐπον ἰπβίδηςο οὗ ψἢδὲ Ἰοοίζβ πὸ τοχὲ δηὰ σοπιηγχεηΐξ ; (Π6 

δυδήεςς 8 τῃαὶ οὗ τεπιρίαϊίοη, ἀπά σοπΊεβ πιοβὲ παίωυγαν δἴζεῦ ἰ. 4. 

ἴδε ἰεχὲ 8 σοπίαίηεά ἴῃ νεγ, 12, ἐῃς ἕο] ον νεῦβεβ ἴπεπ σοπιτηεπξ οα 

ἴδε ῃἠδΐυγε οὗ ἐεπιριαἰίοη. ΤἬΙ8Β 8 δὴ ἰπϑίγαςξινε ἰηβίδηοσε {ΠΠπδἴγαίίνε 

οἵ τ τπεογῪ οὗ ἴδε αὐϊῃογβῃίρ οὗ ἴῃς Ερίβεϊε πεγε ἰεηϊαιίνεϊν δάνο- 
οαἴεά (8εε δρονε) ; ἴον οἡ σοπιραγίης {πε βἰπιρίε, βιγαί ῃεογιναγά σμαγ- 

δοῖεν οὗ νεγ. 12 ψίτῇ (ῃε ἱπεγίςαϊε ομαίη οὔ ἐπουσῆζ ἰῃ πε ἔτο [οἱ ουνίης 
γέγβεβ, ἰ 8 αἰπιοβὲ ἱπηροββίἷες ἴο ροβίυϊαϊε ἰάεπε οὗ δυϊπογβῆϊρ. 

1 ΡΑστυ᾽Β δἰϊεπιρὲ ἴο βῃον (παῖ τπε Ερίβι]6 18 “"" ἃ νεγυ στε δηά Ἰορίοδὶ ἐχροβίοη 

οἵ ἃ 5βίηρίε ἴπεπιε᾿" (οῤ. εἶέ. Ρ. 6) 18 ἱπρεηπίουδ, Ὀὰϊ τηυ ἢ ἴοο ἀτιίβοῖδὶ τὸ σάγγυ σοηνὶο- 
ὕοη. 

3 Οδιοἢονογάβ,  τνουἹά βεεπὶ, ρίαγεὰ {πεῖς ρατὶ ἴῃ ἴῃς ἰογηηδίίοη δηὰ στουρίηρ οὗ 
βεοϊίοπβ. 
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ἱ. 17 Ὀεϊοηρβ ἴο ἔπε ργεοεαΐην, ροββιί!γ (8εε ἹΝ΄. ὶ 1), ἀπά ᾿. 18 βδεεπιβ ἴο 

Ῥε ἃ ςοπηπιεηΐξ οὐ ἰῆς ““ Βαῖδετγ οὔ ρα. ἱ. 195-20 ἰογπὶβ δη ἰβοίαϊεα 

βαυϊηζ. Α βεϊξεοοπίρίηεά βεοξίοα οἡ ἔπε βιιδ᾽εος οὗ ργασίίοαὶ γεϊσίοω 
[οἱοννβ ἰῃ ἰ. 21-25, ἰο παϊοῃ νν. 26, 27 ἴογπι δὴ δάαϊτίοη. ἰἱ. 1-18 
[88 αἰγεδάυ θέε γεέεγγεά ἴο ; ἰξ ἰ8 [οἹ]ονεά Ὁ. ἃ βϑοϊίοη (ἰ(. 14-26) οὗ 
ἄεερ ἱπίογεβε οὐ ἔδε βιδ)θοῖ οἵ ἕαίτ δῃὰ ψογίβ, το ψῃϊςῇ {ἰϊ, 13-18 

Ῥεϊοης, δοοσογάϊηρ ἴο ἔπε 5ι0]):ες-πιαϊίεγ. {{Π|. 1-12 18. ἃ βεϊ -οοηπξαϊπεά 
Ράββαξε ἀεϑίηρ ἢ ἔπε δβαδ]εοί οὗ βε! -οοῃέγοί 48 γεραγάβ ἴῃς ἴοησιιε. 

1 ἐμεβε βθγϑὲ ἐῆγεε ομαρίεγβ δῆον ἃ ψαηΐ οὗ ποπιορεηεί(ν, πε ἰαβῖ ἔσο 
ἀο 80 ἰῃ δῃ ὄνεῃ πιογα ρεοπουποθά ΨΑΥ; {δὰ ναγίοιιβϑ βθοῖίοπμβ ἃγὲ 
οἰεαγίν αἰνίάεα οΥ̓͂, βΒῃονίης ῶο σοπηδοζίοη πὶ τἢ οασῇ οἴδπεν, ἢ τβοΐε 

ἰογπιίης ἃ οοἰεςξίοη οὗ εχίγαςίβ, ἀρραγεηξίν ; ἴπαβ, ἱν. 1-10 σοηϊαίηβ 
ΨΑγηΐηρ8 ἀπά οχπογίαιϊίομβ σοποογηίηρς ἴδε ργδοίζίοαί γεϊρίουβ {δ ; 
ἷν. 11,12 ἰ8 ἃ βδογί βεοζίοῃ οἢ ἴπε πεεά οὗ ορϑβεγνίωης ἴῃς βεοοῃά σγεδὲ 

ςοπιπιαηάπηεηξ οὗ ἐμε [μὰν ; ἰν. 18-17 [αγ8 βίγεββ οὐ ἴῃς υποεγίδί πν 
δΔηά ἢξεεζίης οπαγδοῖεν οὗ δαγίμν [ἰἔε; ν. 1-11 8 δῇ εβοδαϊοϊοσίοαὶ 

βεσίίοῃ, ἃπά εχιγεπιεῖν ργασξίςδ! ; ν. 12, ννῃϊοἢ ργοδ 8 δινεαγίηρ, ἰδ 

αἰπιοβὲ ἃ αυοίβείοη ἔγοπι ἴῃς ϑεγίοη οἡ ἴῃ Μοιιῖξ; ν. 183-18 ρσίνεβ 

ἀϊνεσξίοηβ οοηοεγηίΐης ἴδε νἱβϑξαϊίοη οὗ πε δβίοϊς ; δπά ἐδε δδγαρὲ 

δηάϊηρ ν. 19, 20 βρεδίκβ οὗ ἐῆε γεναγά οἵ ἴῇοβε ψῆο σοηνεγί βίππογβ 

ἔγοηι {πεὶγ αν! πναγ8. 
τ ψὴ}!} ἐθ8 Ὅς δϑεη παΐ ἴδε Ερίβεϊς ἰ5 ἔογ ἴῃς πιοβὲ ραγί ἃ Ἵοοϊϊες- 

τίοη οἵ ἰμάερεηάεπε δβεοίίοηβ ; 8οπΊε οἵ ἴ68ε ψεγὰ εν θην ογίσί παν 
ἱπέεπάεά ἴο ὃς σοτηπιεηΐβ οἡ ἔπε Αροϑέε᾽ 8 ψογάβ, ροβϑί ᾽ν δά άδά ὉγῪ 
οτς οΥΓ πιογε οὗ {πε εἰάεγβ οὗ ἴῃς σῇαγοθεβ δαἀάγεββεα ἔον [πε Ὀεπεβὲ οὗ 
ἴῃε πηεπΊΡεγβ ; οἴμεγβ 8ε θη) το Ὀ6 ψΒοΙϊν ἱπάδρεηάσηϊξ, αηὰ ποΐ το δανε 

Βαά δηγιπίησ ἰο ἀο ψίτ ἴῃς Ἐρίβεε ἰη ἔῃε θγβὲ ἰπβίαησε. Τῆς ναγίουβ 
εἰεπγεηίβ οὗ ψῃϊςῃ ἴπς Ερίβεϊε ἰ8β ποτ οοπηροβοά ἢᾶνε ἴο ἃ ἰαγρε Ἔχίεηξ 

Ὀεσοπια 80 ἱπιογπιίησίεα πὶ ἴῃς αἰίεπιρί το ἀϊβῥεγεηκίαϊτε Ὀεΐτεεη 

{πεπὶ βθεπιβ μορεῖίθββ. Βαΐξ, σεπεγαῖν βρεακίησ, ψὲ βῃουϊά ἰοοῖ ἴοσ 

τῆς δἰπιρίεβί, πιοϑὲ ἀΐγεςϊς δηά βίγαίϊῃιςογναγαά ραγίβ ἃ8 Ῥείη ἔποβε 

ψ Ποῦ πνουἹά Ὅς ἔπε πιοβὲ {πεῖν ψογάβ οἵ ἔπε Αροβεέΐε ; βο τδαξ βυσῇ 
Ραγίβ 48 ἰ. 183-16 απά ἰϊ. 14-26 σαῆ αγαάϊν δε γεραγάεά «8 ἔγοπι ἔπε 
Β8Π16 Παπά 88, ἐ.6.; ἰϊ. 1-18 ([π τπε πιαίη). 

ΙΝ. θομβ δβξνιβη ᾿ΟΟΤΉΙΝΕΒ ΟΟΝΒΙΡΒΕΒΌ.---Αϑ ἰ8 οἴζεη πιεῆ- 
τίοπεά ἴῃ {πε ποΐεβ, ἴεγα ἅγε 80πΊ6 ροίπίβ οὗ Φενίβῃ ἐπεοίοσυ νος ἢ 
ἤφυγε γαΐῃεγ ργοπλ πα ηΕῪ ἴῃ (Πἰ8 Ερίβεϊε ; ἴπθγε ἀγὲ αῦονε 4] ἔτο 
βυδ)εοΐδβ, βρες βοδίν Φεν βῃ, ψῃΐς ἢ ρίαν Δπ ἱπιρογίδηξ ραγῖ, δηά ἔπεγε- 
ἴοτε ἃ Ὀγίεξ σοηβίἀδγατίοη οὗ ἴμ686 νυ} οί ῬῈ ουὖἕ οὗ ρίαςε Πετε :-- 

(..) Τὸ ϑξειοὶδ! ἀοοίγὶπε οὗ ἐδε Υ εἰδον παγα".--- ϑροουϊατίοηβ Δ8 ἴο 
ἴδε ογίσίη οὗ βίη ψεγε γε ἀπιοὴρ δενίβῃ τὨίηκογβ δὲ δ] εἰπ|68; δα 

Ῥεγρίεχίιν ψῃο ἢ ἰδ 80 ρίαν ἀρραγεηΐ ἴῃ τῆς ψογάβ οἵ ὅ8:. δαὶ 
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(Εοηι. νἱΐ. 22-28), ον 1 ἀεϊἐρμέ ἐπ ἰδ ἰαισ οΥὗ Οοά αὐεγν ἐδε ἱπισαγὰ 
ππιᾶη; δμὲ] 5εε α ἀϊβεγεηί ἰατῦ ἐπ πῖν πιεριδεγς, ισαγγίπρ ἀραϊηδί ἐδα 
ἰαιο ο νῖν νιϊπμά, απαᾶ ὀγὶπρὶηρ πιὸ ἱπίο οαῤῥίυἱέν μπάδν ἐΐα ἰαισ οὗ ςἷπ 

τσπίοῖ ἰ5 ἱπ τᾶν πιοηιδεγς, Ἀδὰ Ὀδδη ἔεϊε ὉῪ την ἰοης Ῥεΐογε ἢἰ8 ἄδυ. 
ΤΒε ογίρίη οὗ ἴπε εχίβέεησε οὗ {πε “ἴδνν οὗ βίη ἴῃ π6 πιοπΊΡογ," 
ψὨϊοἢ αββογίεα ἰΐβεϊ ἢ ἴῃ βρίϊε οἵ ἴῃς αγάεηξ ἀεβίγε οὗ πιεὴ ἴο δὲ 
ἔγεθ ἔγοπι ἰΐβ ρονεῦ, τγὰβ ἔπε σγεαῖ ργοδίεπι νι ϊοῃ Παά το Ὀ6 βοϊνεά. 
Τῆς τοβυϊ ψαβ {δε ἐδδογυ, Ὀαβεά ἀροὴ ἴδε οὔβεγνεά ἔβοϊβ οὗ 

ἐχρογίεησς, ἐπαὶ τὶ πίη πιαη, 848 ραγί οἵ ἢἰβ Ἴγεαῖϊεά δείηρ, ἴδπογα 

Μψοῦτα ἔνο ἰεηάεξηςίεβ: ἴῃς ἰδηάθηου ἰοναγάβ ρσοοά, Υ᾽ δεν }ια-ἰοῦ 

(ΔΥΣῚ Ὕ29), ἀπά τὰ τεηάδηοΥ ἰονγαγάβ εν], Υ εέσεν μαγα" ὙΠ ὙΦ). 

Βυὲ ψῆεηςς οτγίρίπαϊεά ἔπεβε ἔψο επάεποίεβ ἡ [Γ πεν Ὀοῖῃ ἰογηιεά 
ραγὲ οἵ πιδηβ πδΐυγε ἔγοπι ἴῃς Ὀεφίπηίης, ἱξ ἰο!]ονεά ἐπαὶ {δεῖς 

ογεδίίοη 88 ἄυς ἴο Οοά; ἔπετε ψα8, οὗ σουγβε, πο αἰ ῆουν ἀδουΐ 

δβογίδίης δε ογεδίίοη οἵ ἴδε σοοά ἰεπάεξηου ἰο Ηἰπι, δυῖ παὶ Ηε 
β8ῃου!ά ἢανε ογεαϊεά δηγιπίης εν! νγὰ8 οὐνίουβίν ἃ αἰ ῆςσιγ. Τῆς 

ναγγίης ἱπουρῃίβ δηά βρεουϊδιίοηβ οα ἴδε βαδήεοϊς νν]]} ρεγῆαρβ Ὀεβὲ 
δε 8βεδη ὉΥ φίνίης ἃ ἔενν 1ΠΠπ8ἴγαζίοηβ ἃ8 Ἵεχδπιρίεβ. [|ὴ ϑίγ χν. 14, 1δ, 

ψ“ὸ Ὦανε πεβε ἱπεεγεβιίης ψογάβ, δοσογάΐης ἴο ἴῃς Οτὔεεῖ Νεγβίοη : 
“Ἢς πιδάς πιδη ἔγοπι ἔπε Ὀερίηηίην, δηά [εἴς Πίηπι ἰη ἐδε ρονεν οὗ δἰ 
11" (ἐν χειρὶ διαβουλίου αὐτοῦ) ; ““ἰἔ τῇου νί!εβὲ, (που τε οὔβεγνε 
{πε σοπιπιαηάἀπιεηῖδ, αηά ἴο εἐχπίδὶς ἔα πέυϊ πε 88 ἰ8β ἃ πιαξζίεγ οὗ (ὮΥ 
ϑοοά ρίεαβυγε" (καὶ πίστιν ποιῆσαι εὐδοκίας) ; ἴῃς βἰρηίβοδησε οὗ (πδ86 
ΜΟΓάβ 8 ΟὨΪΥ γε] ἰβεά ψῆεη ΠΕΥ ἀγεὲ γεδά ἴῃ {πε Ηεῦτγεν, υὲς., ““Οοά 

{{|18 18 ἔπε γτεδάϊηρ οὗ {πε ϑυγίας δπά [,βείη ἃ8. νε}}}] ογεδίεά ὔϊδα 
ἔγτοσι ἴδε θερίπηίϊηῇ ; δηά Ης ἀεἰνεγεά ἢίπι ἱπίο (ἢς Βαηά οὗ Πίπι ψγῆο 

τοοῖς Πίπι ἔογ ἃ ργεὺ ΟΒΙΓἽΓΙ) ; απά Ηδ ρᾶνε Πίπι ονενῦ ἱπίο ἔπε ροτεῦ 

οὗ πίβ ψ}!} (Δ), πεγε ἰξ [8 οἷδαγ δαὶ με βεοοπά οἴπυβε ἰ8 δῇ 

ἐχρίδηδίογυ βίοββ (1 ἰ ναητίης ἰη τῆς Οτγααῖ), ἐπε οδ͵εςὲ Ὀέϊησ ἴο 

ἰηάςαΐε τπαξ ἴο Ρὲ ἰῃ πε ροννεγ οἵ με γείβεγ (ῃϊσῃ ἰδ πεγε οἰθβοῖν 
υϑεά ἴῃ γείεγεηςα το ἴῃς δυΐΐ τεπ απο γ) ἰ8 εαμίνα!ϊεηξ ἴο Ὀείηρς ἰη ἴῃς 
ροψεγ οἵ ϑαίδη. ΤῊ β ἰβ ἰπηρογίδηξ 88 βδῃονίης (πδΐ πε ενΐ] τε ΠΟΥ͂ 
ἰ8 ποῖ αϑογίρεά το ἀϊνίηε ογεδίίοη, δας τπαξ ονεῦ αραϊπϑὲ ἢ ροοά 
σι ῃίοη Οοά οτγεαίεά ἰῃ πιδη ἴπεγε ἰβ δ ορροϑίξίοη οὗ ἐνὶ] ψῇῃϊςἢ ἰ8 
ἅχσε ἴο τῆε δςείνιὙ οἵ ϑαίδη. Τῆηβ ἐπουρῆϊ οὗ ορροϑίης ἰεπάεποίεβ 
ἰ8 ἀρραγεηξ εἰβενῆεγε ἰω πε βαπ)ε Ὀοοῖ, ἐ,ρ., χχχίϊ!. 1δὅ : ““Οοοά ἰ8 

8εῖ ραϊηβί εν], δηά [{{πὸ ἀρσαΐίηβε ἀεαζῇῃ ; 80 ἰ8β ἴῃς φοαϊγ αραίΐηβε {δε 
βίππεγ, 80 ἰοοῖς ἀροῦ 811] ἔπε ψογβ οὔ ἴῃς Μοβὲ Ηἰρσῃ ; ἔδεγε γε 

ἴνο δηά ἵνο, οπε ἀρδίηβε ἀποΐῖμεγ" (πε Ηεδγενν οὗ ἔπεβα νεγδβεβ ἰ8 
τοΐ εχίβδηίξ) ; ἤεγε ἴῃ τγίζεγ σοπΊεβ ρει ουβιΥ ἤεᾶγ δβογρίησς {πὰ 
Ἄγεβζίοη οἵ εν] ἰο Οοά ; Ὀαΐ ἰῃ δηοίπεν ραββαφε ἴπε αυεβίίοη ἰβ [αἴξ 
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Ορεη, χχχνίϊ, 8: “Ο ενἱ! ἰεηάεπου (» Ὕ), ψὮΥ ψαβὲ ἴοι πιδάς το. 

ΒΙ τῆς εαγίῃ τίτῇ τ ἀεςεῖς"" 11 ἰδ, δὲ 411] ενεηΐβ, ποῖ ἀΐγεςιν 
ϑογίρεά ἴο Οοά ; ἴῃε8ὲ ραΐίμεῖϊς ψογάβ γεπ)ημὰ οἠς οὗ ἔποβε οὗ ὅ8.. 

Ῥαυ! ἰῃ οηπι. νἱἱ. 24. Τῇε βαᾶπιε πεβίϊαίίοη ἴο δββεγὲ {παΐς Οοά 
Ἴσγεαίεά εν] ἰ8Β οβεγναῦῖε ἰῇ ἃ ουτγίουβ ραββαρσε ἔγοπι [ἢς ρβευάερί- 

δΡραρ οαἰεὰ 7ΤὴἼε 1,3ε οΥΓ 4ἀ4α»-Ξι απά Ευε (Αῤοοραΐίῤγεοε οὁ77 Μοϑε5), 
819;1 {πἰ8 ἀεδογίθεβ ἴῃς ογἰψίῃ οἵ εν], δῃὰ {6118 οἵ ὕονν ἰῃ {πε: 
βατάεη οἵ Βάδη ϑαΐδη ἴοοῖς ἐῃς ἴογπι οὗ δὴ δηρεΐ, Ὀυΐϊ βροκε “τγουσῇ 
ἴῃς πιουϊῇ οὗ ἴῃς ϑεγρεηῖ," δηά δγουβεά νιπίη Ενε δε ἀςδβίγε ἴο 

εαἱ οἵ ἴῃς ἔγυϊξ οἵ {πε ἴγεε παῖ βίοοά ἰη τῆς πιάάϊς οἵ ἴπε ρψαγάεῃ ; 
Βγϑὲ οἵ Αἱ}, ἤονψενογ, ψὰ αγὰ ἰοϊά τπδαΐ ἢ πιδάς ἢδγ βσοαῦ [δὲ 8ῆε 

ποιυ!ά γσίνε οἵ ἴῆε ἔγυϊς ἰο Αάδπὶ 48 νεῖ! ; πε ἴδε ἴεχὶ σοεβ οὐ: 

“ΝΠ εΩ δὲ (ἰ.6., ῆε ϑεγρεηῦ) παά, τπεη, πιδάς πὲ βύγεδγ, ἢε οδηῆε 

Δηα δϑοεηάεά υρ ἱηπίο ἰξ (.6., τῆς ἔγεε). Βαΐ ἴῃ ἔς ἔγυϊξ ψιῃϊοῃ πε 

ξᾶνε τὴεὲ ἴο εαΐ δε ρίαοεά (ἢς ροίΐίδοῃ οὗ δίβ πιαϊίςς, παπιεῖγν, οὗ δ΄β 
ἴωβὲ ; ἴον ἰαβ[ ἰ8 [ῃς Ὀερίηηίηρς οἵ 4] 53ἰ:ῃη. Απά πε [οἵπεν δυϊπογίεεβ 

τεδά “1 Ὀεηΐ ἄοψῃ πε Ὀουσῇ ἴο πε εαγίῃ, ἔπε 1 ἰοοῖ οὗ πε ἔγαϊξ 

δηά αἵε." Ηδετγε ἴῃς ογίσίη οὗ εν] ἐπ άπ ἰ8. βατιβίδοϊογ Υ δοσουπίεά 
ἴον ; ἰἴ8 εχίβίεηοες ἰῃ ϑαίΐδη ἰ8β ἰδκθη ἔογ σγαηίεά, δηά πο αἰϊεηηρὲ ἰ8. 
πηϑάε ἴο ἔο] ον ἴα αρ ἔυγίπεν θαοῖ. Νοιίσεδθ!ε Πετγε, ἴοο, ἰβ ἢ νὰν ἰῃ 
ψὨϊςἢ ἰαδὲ ἰ8 ὈΓουσῆς ἰπῖο σοπηεοζίοη σψ τῇ τῆς οτγίρίη οὗἉ βίη; {Π18 15 

δΔἢ ἰάδβα νν ϊοἢ βεεπηβ ἴο ἢανε ὕεεη ψίάεῖν ργεναίεηε ἰη Ψ εν 8ῇ οἰγοῖε8, 
τῆς α8ἰ οὗ ϑαΐδη ἐονναγάβ Ενε Ὀείηρ ἀεβογιροά 48 ἴῃς Ὀερίπηίης οὗ 
βίη ἰῃ τῆς ψογὶά (8εε δϑαπλεάγίη, 59 ὁ ; δοίαλ, 9 ὃ; )εδανιοίᾳ, 108 ὃ; 

Αὐοάα! Ζαγα, 22 ὃ; Βεγεδσμείῃ Καδδα, ο. 18, 19); 80 (δαὲ ἰξ 18 νεγῪ 

ἰηϊεγεβίίησ ἴο γεδά ἰῇ οὖν Βρίβιϊε, αἴζεγ ἱ., 18,14 (νος ψ ἢ} Ὀὲ 

τείεγγεά ἴο ργεβϑηῖί}), ἰῃὰ νος τῆς ἱπηρυΐβε ἴο βίῃ ἰῇ πηϑῃ 18 ἀδαὶς 
πῆ, της ψογάβ: “ςν, ψΏδη ἢξ ἰ8 ἄγαν ΔΑΥ ὈΥ ἢ οὐχ ἰα8ῖ, 
δηά εηἰϊςεά. Τεη ἴδε ᾿ἰυβὲ, ψἤεη ἰΕ Παϊῇ ςοηρείνεά, Ὀεαγείῃ ἰη ; 

Δπά {Πε 8η, ψἤεη ἰτ ἰδ {]] σγονη, Ὀγίησείῃ ἔογιἢ ἀφαϊῃ ". ΤῊΪ8 

τδουρῆξ οἵ ἃ τγεϊαϊοπβῃὶρ Ὀεΐνεεη βίη απά ἀεδέῃ ἰβ σγαρῃίςδ!ν 
ἱΠυδεγαϊεά ἰη τῆς ϑεγμδαίενι Ταάγρμηι ἴο Οεη. "ΐ. 6, ψῆεγε ἰξ ἰβ. 
βαϊά παῖ δὲ [ες πιοπιεηΐ ἰῇ ψῇῃϊοῆ Ενε βυςοσιυπιθεά ἴο {επιρίαιίοη 

βῇῆε σδυσῃς βρῆς οἵ ϑαπιπΊδεὶ, ἴῃς δηρεῖ οὗ ἀεδίῃ. Οἰδοῦ ἐῃοογίαβ. 
88 ἴο ἴῃε οτγίρίπ οὗ βίη ψέγε πδξ ἰξ νἂβ Ὀγουφῆξς ἰηΐο εχίβίεηςς 
ὈΥ πιῆ, 4.5., Ἐηοςῇ χονῖ!. 4, “ δίῃ Πδ8 ὔοῖ θεθῆ βεηξ ὑροῦ [δε 

εαγίῃ, Ὀυαϊ πίη ΠἰπΊ86 1 ἢδβ ογεαλίεαά ἵτ,᾿ τἢ8 18 ἴῃε τεδοπίησ, ἀρραγ- 

Ἔριν, ἰη Ψ48. 1. 14; ἴῃ οἢ. ἰχχχν. οὗ ἴῆε β88πιεὲ Ὀοοῖς ἰξ 15 ἴδυσῆς παῖ 
[Α]]επ δηρεῖὶβ ψεγε ἴΠε οτγίρίπαϊογβ οὗ ξίη (οἡ. δΒεγεδμλίς Καῦδϑα, 

ο. 24; Υγαϊκμί δ)ῖὴηι. Βεγεϑὶι., 42. Νοης οὗ ἔδεβε {ῃϑογίεβ νγ88.. 

1 Τῆς ἔνο ψγνοσῖκβ τὰ ῬΆγδ εἰ ἴὸ ἃ ἰάγζε εχίεηϊ. 
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Βονανεγ, βαι βίβοζογυ ; ποπς γεϑ  ν σανα πε δῆβψεῦ ἴο ἴῃς ργοῦίδηι. 

τπαξ νὰ8 σοῃϑέδηςυ ργεβεηξίηρ ἰΐβεῖζ; ἢ, ἔου ἃ πιοπιεηΐ, πε σοη- 

τεηζίοη ψὰϑ ρυΐ ἰογίῃ παΐ πὴ ΠίπΊβεῖ ογ σίμαϊεαά 8ἰη, ἃ νεῦν 
π|ε||ε τπουσῆξ βῃονεά (παΐ τῆΐβ, ἴοο, ννγαὰβ υἀπίεηδδίε, ἴογ ἴπε νεῦν 

ῃβδίυγε οὗ {πε “ εν] τεπάδηου " ἴογραάς ἔπε ἰάεα παῖ πίη Ἴουἱά 
Πᾶνε Ἴγεδῖθαά 0. ΤὨεογεΐογε, δ ἃ νεγῪ ελγὶν ρεγίοά, σοηχρατγαξίνεῖν 

βρεδκίησ, ἴδε τεδοπίης ψῆοῃ αἴτεγνναγάβ Ὀεοᾶπιε ογυϑβίδ δε ἰω 
Βδδδίηϊςα! τε ηρσβ, πιυϑὲ πᾶνε Ὀεεη ραΐ ἰογίῃ,---ἰῃς ἰορίςαὶ, ἰζ 

ἀφηρεουβ, ἀοοίγίης, παῖ Οοά, 48 τῆς Ογεδίογ οὗ 4] ἐπίησβ, πιαδὲ 

ἢανε αἷ8δο ογεδίεά ἴῃς Υ είβεῦ λμαγα', ἴῃε “εν]] ἰεπάδηου " ; ἔπι8 ἰπ 

Βεγεσλεί Καῦδα, ο. 27, ἴξ ἰ8Β ἀεδηίξεῖϊγ βέαϊεά ἴπαῖ Οοά οτγεδίεά ἴδε 

Υεῖδεν παγα"; ἰῃ Υαϊκμί δ:}ιῆνι, Βεγεδλ., 44-47, (πε ΑἸπισῃτν ἰδ πιαάε 

ἴο 880 : “1 ᾳγίενε τῃδί 1 ογεαῖεά πιδη οὗ βαγίῃ!ν βυϊδβίδηςε; ἴον ἢδά 1 
ογεδίεα ἢΐπὶ οὗ πεανεηΐϊν βυρβίδηος ἢς ψουά ποῖ ἢανα γεῦεϊεά 

ραίϊηβε π|ε᾿᾿; αραίη ἰδέά. 6] : “1Ὲ τερεηζείῃ πιὰ ἴπδὲ 1 σγεαῖεα τς 
Υ εἰ5εγ μαγα" ἴῃ τηδῃ, ἴον ῃαά ἴ ἠοῖ ἄοης {Πἰ8 ἢς ψουϊά ποξ ἢανε γεῦρε!εά 
ϑαϊηβὲ πιο᾿᾿; δηά ἰη ΚιΔάκεομίη, 806, νὰ γεδά: “1 Ἴογεδίεά δὴ ενὶ! 

τεηάφηοΥ (Υ εέ5 67 τα). 1 ογεδίεά ἴογ ἢἰπὶ (ἱ.6., ἔογ πηδῃ, ἰῃ ογάεν ἴο 
εσουηΐεγαοι {ἢ|8) ἴῆε [Ὧν 88 ἃ πιεδῃβ οἵ πεαδίΐης. [ἢ γε ΟσσυρΥ 

γουγβεῖνεβ νῖτῇ τῆς [μνν, γα ΜΠ ποῖ 41} ἱπίο τῇς ρονογ οὗ ἰξ ({.6., 
ἴδε Υ εέδεγ γα"). Οηςδξ πιογε, δοςογάίησς ἴο Βαρινιϊάδαν Καῦδα, ο. 22, 

ψὰ ἅτε ἰοϊά οὗ ἢον Οοά ογεαίεά ἴδε φοοά επὰ ἴδε εν] ἐεηάξηςίεβ : 
τῆς ἔογηηεγ νδβ ρίασεά πῃ πιδη᾿Β γίρῃξ δίάς, τῆς ἰδξξεγ ἰῇ ἢἰ8 [εἴς βίάβ. 
Ιῃ οἵδεογ ραββαβββ ἰξ ἰβ ροϊηιεά οὐυξ͵ ίπαΐ δε Υ εέδεγ ἑοῦ ἰβ8 ΝΥ ἰβάοπι 
δηά Κηονίεάσε οἵ ἴῃ [ἀν (νεῦεγ, ϑἠάίδοιε ΤὨεοϊορίε, Ὁ. 218). 
Τῆς ἀδηρενῦ οὗ βυσἢ ἃ ἀοςίγίπε ἰβ ορνίουβ, ἃ ἄδησεῦ ψῆϊοῃ σουϊά ηοΐ 

Ὀε πιογε νἱνι αν {Ππϑέγαϊεά πα ἰῃ τῆς ψογάβ οὗ 81, Ιαυ!, ἔοηι. νἱΐ. 
15-.24: “. . δυῖ Πἔ νῆδξ 1 νουἹά ποῖ, παῖ 1 ἀο, 1 σοηβεηΐ υηΐο δα 

[μἀν τῆδι ἰτ 18 ροοά. 80 πονν ἰζ 8 ἢ0 πῖογε 1 τῆλ ἀο [ξ, Ὀυΐ βίη ψὨοἢ 

ἀπε! !οῖ ἰῃ πα... .. Ὀμὲ “ ψπαΐῖ 1 ψουἹά ποῖ, ἔῃδξ 1 ἀο, ἰξ ἰδ ῶο πιογα 

Ι τῆδὲ ἀο ἰξ, Ὀυξ βίη νῆϊοἢ ἀνε εξ ἴῃ πε, ... "; παῖ ἐεδοπίηρ [{πὰ 

{Π|8, ἴακεη σι ἐπε Ὀεί!εἴ παι ἔπε εὐυὐΐ ἑσπάεπεν ν88 Ἴγεαῖεά Ὀγ Οοα, 
ψουϊά Ὀςὲ ρεγνεγίεαά νδ8 αἰπιοβϑὲ ἱπενίζαδίε ; ἰὲ ψαβ ἴδε εχίβίεηςς οἵ 

βυςἢ ρεγνεγβίοῃβ ψῇῆϊσἢ πιαδὲ ἤανα οδ]εἀ ἔογίῃ ἐπε νογάβ ἰω ἱ. 18 ἢ. 
οὗ ουν Ερίδβεϊίε : “1,εἴ 20 πβη δᾶ ὺ ψῆεη ἢς ἰδ επηρίεά, [ 4ηὶ τεπιρίεά 

οὗ Οοά; ἔον Οοά οσαηποῖ δὲ ἰεπιρίεά νι εν], ἀπά Ης ΗΪπιβεῖξ 
τεπηρίεξἢ πὸ πίδῃ... ᾿᾿; δεη, ροβϑβίδίγ, (ες ψογάβ ἰῃ νεγβὲ 17 οἵ 
ἴδε βαηιε οῃαρίεν, “Ενεγγ φοοὰ ρσίῆ δῃά ὄνεγυ ρεγίεσϊς θοοη ἰ8 ἔγοπι 

αῦονε... " τείεγ ἴο (ῃἢς Υ εἰ567 μα-ἰοῦ, ἀπά ατε ἱπιεηάδά ἴο εχοϊμάς 

τῆ δεϊεῖ τπαὶ τῆς Υείσεγ μαγα', ψὨΕΓΕΌΥ πλεη ψάγε τεπιρίεά, σαπΊε 

ἔγοηι Οοά. 

((1.) Τῆς ξειοὶςἢ, οοίγίπε ο7Γ7 Ῥονγκ5.---ΤΏεγε γε, δοςογάϊης ἴο 
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δδδίηϊςαὶ ἐεδοπίησ, ἔνο οδίερογίεβ οὗ ροοά σψογῖβ : ἱ. ΜεΕέξυδέμ 

(ΥἾΦΩ εἰ“ σοπηπιαηάπιεηϊβ " ; πε8ε οοπβίβί ἰῃ οὔβεγναποαβ οἵ ἴδε 

Τογαΐ ; ἰἰ. ΜΝ οτβ οἵ ἴονε, οὗ νι ῃἰσῇ ἔπε πιοβῖ ἱπιρογίδηϊς ἰ8 αἰ πγδρί νην, 

ἰπάεεά 80 Πίσῃ ἀοεβ Πίβ βιδηά (ῃδῖ ἰξ ἢδ8 ἴδε τϑοῃηίςσαὶ ἤδηλε οἵ ΓΤ 
(“ τἰρῃιεουβηαββ "}); ἔμεβ8ε ἔπο σαΐερογίεβ σοπιργίϑε ἔπε ψῃοΐε ὈΟΑΥ͂ 

οἵ ὈΣΣῚΘ ΟΣ (“ σοοά ψογίδβ "), {πε ἰογιεγ γεργεβεπεπρ πιδη᾿ 8 
ἀυΐγ ἴο Οοά, ἐδε ἰαίίες Ηἰ5 ἀυΐγ ἴο Ηἰβ ἔε!Πονν-σγεδίυγεβ ; οὐ. Μαϊξ, 
χχί!. 86-.40, ““. .. Τπου δαῖτ ον ἴῃς [ογά τῆν Οοά ... τὴν πεϊφᾶ- 
Ῥοὺγ 848 ἴὔγϑε!. Οχ ἔπεβε ἔτνο σοπηπμαηάπιεηΐβ δαησείῃ πε τ ποῖς 

Ια δά {πε ργορδεῖβ.᾽" Ασσογάϊης ἴο εν βῃ ἰεδοξίης, ἴπεγε ἀγα 

οογίαίη ποῦ οὗ οδ᾽ραϊίοη; σοοά ψογκα ἄοης ονεῦ δηά δῦονς ἴπε86 

γε οὗ ἔτεε- υἱ}}, δηά Ὀγ ἴμεβε 7υϑεϊβοαϊκίοη ἴῃ ἔπε βἰρῃξ οἵ Οοά ἰΒβ αἵ- 
ταῦθ. Τεγε ἀγὲ ἔνο οἶδββεβ οὗ πιεῆ, ἔῆοβε ῆο ἀο ἃ βυῆοίεης 

πυπηδοῖ οὗ βοοά ψογίκβ ἴο ὃς ᾽υβεἰθεά ἰη (ἢε εἰσῃς οὗ σοά---πε8ε ἀγε ἴδε 
Ὁ , “ἴδε τγἰφδίεουβ "᾽᾿ --δὴά ἴῆοϑε ψῆο ἀο ποί---[ἢεβε γε ἴδε 

Ὁνσν “τῆς σίςκοά ᾿᾿; (ἢ686 ἔτο αγὸ αἰ δεγεηκίαϊςεά οἡ φαγίῃ, ἔον ἰΐ 

ἰβ βαίά ἰῃ δαμλεάγίη, 47 α, ται α ΨΌΑ ΤΩΔΥ ποῖ Ὀε Ὀαγίεά Ὀγ [ἢε δἰάε 

οἔα ΟΥ̓ Βαξ Ὀεδίάεβ ἔπεβε ἔνγο οἴββϑεβ, ἔπαγε ἰ8 δὴ ἱπιεγηγεάίαϊε 

οηε, ἔπε ““οπεβ βείψεε" (Ὠ} 22}, πο γε ἢ] ροοά απά δα! 
Ὁαά; ἴπεβε οδη, ὉΥ δάάίϊησ οης σοοά ποτγῖς, Ὀεοοηιε γεσκοηδά δπιοης 

186 “ γἰφβίδουβ᾽᾽ οὔ τῆς Ὠδν οὗ Αἰοπεπιεπὶ (Κόελ κασήδπαπα, 16 δ). 

Τῆς ΦΥ͂ ---πς “ γἰσῃίεουβ "᾿---τεγε τεζαγάεά 88 θείην ἰῃ 8. βίδίε οἵ 

ΤῊΣῚ (ΖεοάεΝ), νὨϊο πιοαηξ ἐπαξ ἐμεῖς δοσυπιυϊαιϊίοη οὗ σοοά ψοῦίβ 
νᾺ8 σγεδῖ ἐεπουσῇ ἴο ἐπαῦϊε ἔπεπὶ ἴο βιαηά υ8ε|8εἀ ἰη τῃς δἰσῃς οὗ Οοά. 

[π δἀάϊιίοη ἴο ἐπὶ8 ἔπαγε νγὰβ αἷδο (ες ἀοςίγίης οὗ ΓῚΣΝΝ ΤῚΣ 
(“" πιεγίε οἵ δε ἔδέπογβ ..), δοοογάϊης ἴο ψῇϊοῃ ἴπς πόγίϑ οὗ βυροε- 
ἐτοραιίοη οὗ ἀεραγίεά ἀποεβίοτβ ψεηξ ἴο ἔπε δοσουπὲ οὗ {πεῖν ἀε- 

βοαπάβρβηϊβ. Τῆς Ὀείης ἰη ἃ βίδαίε οὗ Ζεοῆές ἐπε ἃ πιδῃ, 67 86, ἴο 

σρδὲ ψα85 (εσμηί σα! Καονγη 88 ὝΣΟ ἸΏ» {π|, “πε κίε οὗ γεναγά " 
(τ7. Τεδανίνι γαδδα, ς. 2); ἀπά {Πὶ8 ἀρρίἰεἀ ἕο εαγίδ!ν γενγαγά 8 νεῖ] 
88 ἴο γτεψαγά πεγεδῆϊεγ. 80 δαὶ σοοά σψόγκβ ἀεπιδηάεά γεναγά ἔγοπι 

Οοά; ἐδαβ ἰξ ἰ8 βαἰά ἰη γαϊᾷμέ δλίπι. Βενγεσί.., 109, τῆδξ [ ἰ8 Ὁγ γίσδε 
{παξ ἃ πιδη ἰβ γτεσαγάεά πίτῃ ἴῃς φοοά {πίη ϑβ ἰη ἔς Οαγάεη οὗ Εάξω, 
Ὀεσαυβε ἢς ἢδ8 ψοη τη] ἴογ Ὠίπηβεῖξ, Φαϑιϊβοιξίοη ὉΥ ἔα σοπιεβ 

ΟὨΪΥ 80 ἴαγ ἰωΐο σοηϑίἀεγαίίοη ἰῇ ἔδαξ ἰξ ἰβΒ γεοκοηεά απιοηρ πὰ 

ὈΣΣῚῊ ΥΩ (“ ροοά ψογῖκβ ᾿), ψῃίςῃ, {|κὸ αἱ! οἔμεγβ, 4068 ἴο ϑιννεῖ} 

ἴῃε ἰ8ὲ οὗ ἃ πη 8 ΓΜ, οὐ 945. 11. 24, ““Υς 8εε [παῖ ὈῪ ψογκβ ἃ 

τηδῃ ἰβ [υϑι|8εά Δηά ποῖ οηἷγ ὉΥ ἰαίτ ᾿᾿. 
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Τδογα ἰ8, αἱ Ὀοϊζοπι, δὴ ἰηςἰπηαῖε οοηπεοϊίοη Ὀεΐψεεη ἴῃς ἀοοίτίης 

οὗ τῆς ργοοά δηά εν]! ““τεηάεηογ,᾿᾿ ἀδαῖς νυ τῇ ἀρονε, ἀπά ἴῃς ἀοςίγίης 
οὗ ψογδ; ἴογ ἰἃ ψαβ ὉΥ͂ πιδῃ᾿ 8 ἔγεε- ν}}} (Πδὲ ἴῃς σοοά τεπάδηον νγὰβ 
Ραϊ ἰηἴο δοζίοη ψῇῆϊοῃ γεβυϊεά ἴῃ ἔπε δοςοπιρ ! ἰβῃτηεηΐ οὗ σοοά ψογκβ ; 

Δηά ἰξ νψὰ8 ΌΥ πιλη᾽ 8 ἔγεε-Ψ}}} [πὶ Ππ εν]] ἰεπάδπου ννὰ8 γεβίϑιεά, βηά 
τδ8 σοηϑεϊξαξεά ῤε7 56 ἃ πιξέκυα! ; οὗ. Κι ἀἀμεοπίη, 39 Ὁ, 404, νῇετγε ἰξ ἰ8 

ἴαυσῆξ (πδαξ τῆς ἀεβίγε ἴο ἀο ἃ »εξυακ (ἰ.ε., ἴῃα σα! Πρ οὗ ἴῃς φοοά 
Υείδεν ἰῃῖο δοϊίου) 8 γεοκοηθά 88 [ῃουσῇ [ἴ ψεγε δοΐυδ!γ δοσοπι- 

ΡΙἰδῃεά ; δηά {δε ἰεπιρίδιίοη ἴο ἀο ἃ 5ἰηΐμ] δςξ (ἰ.6., μα πχοτίοη οὗ ἔδμε 

Εν] Υ εἐ5ε7) 1ΐ τεβίβιεά {Ππευυϊβε σοπβείζυϊεβ ἃ γιξέδυαθ. [ἴ ψα8, ρεῦ- 
αρβ, δἰπιοβὲ ἱπενίζα δε ἴπαΐ [πε ἀδησεν ψουἹά ἀγίβε οὗ ἰαἰκίηρς πηεγῖς 
ἴον φοοά ἀεεάβ, ἱ.6., ἴογ ἐχεγοϊβίησ ἔπε ροοά επάεησν, σε γερυ- 
αἰδιίίηρς, τεβροπβί ιν ἔογς τῆς οἴζεη ἱπνοϊμηΐαγυ αββεγίίοη οὗ ἴδε εν] 
τεηάσηου ; παῖ, βοσχενογ, ἴἢς ἀδησεῦ αἰά ατίβε ἀοεβ ποῖ δάπιϊξ οὗ 

ἄουδι; ἰ νψαβ παξυεῖγ ΠΙορίςαὶ, ἴος ψῃ!]ς τε ἀχεγοίβε οὗ ἴῃς ροοά 

τεηάεηον, γεβυϊίησ ἰῇ σοοά ψογῖβ, νὰ8 γεψαγάεξαά 848 βοϊεῖν ἄυε ἴο 

δαπίδη ἰηϊείαξίνε---Βυσ ἢ ἃ [Πίης 48 “ ργενεηίεηξ σγδος ᾿᾿ ἀϊά ποξ σοηιε 
ἰηῖο δοσουηΐξ, οὔ. Ερῇ. 11. 8-10---ἰῃς εν} τεηάθηου σαπιε ἴο δε ἰοοϊκεοά 
ὕροῦ 88 ἃ ὨυπΊδη πηγϊδίογίυης, αηα ποῖ οὗ ἴδε παΐυγε οὗ συ ἰη πηδῃ, 
ς΄. ὅ48. ἱ. 18, ψῇεγε τ 18 18 σοπηραίεά. 

Τἤαβε ἕαοϊβ βου! θὲ ἔδίεη ἰηῖο Ἴ᾿οηϑβιἀδγβίίοη ἰῃ βεεκίης ἴο 
γΘα Βα {πε βἰρηίβοδησε οὗ βοπῖα ραββᾶρεβ ἰῇ οὐῦγ Ερίβιί ; ἔἢι8, ἰῃ 
ΐ,2-4, 12, γε δανὲ Ψενίβϑῃ τεδοπίηρ ρύγε δηά βἰηρίε, δῃά τῆς ἴαςξ 
8065 ἴο βυδϑίαητείαξε ἴΠε ορίπίοη {παΐ ἴΠε8ε νεῦβ6β, δὲ 411 ενεηΐβ, πγαδὲ 

Ὅς νΕΓῪ εδγίγ ; οπε σουϊά ἠοῖ οοποεῖνε ἔπεπὶ ἴῃ ἴδε τηουτζῇ οὗἩ 81. 
Ραμ, 1 Οον. χ. 13, ἔοηι. ἰΐ. 4, ῇοβε ἐεδοῃίης οὐ ἢ 8 βυδ)]εοῖ, 

του αῤῥαγεμέϊν τιογε ἀενείορεά, ἰ8 γε  ν ἔαΠν ἴῃ δοοσογάδησε σἱξῃ 
ἐδδξ οὗ ΟΠ γίβε ;:1 οἡ ἔπε οἴδεγ ὕδηά, νὲ ἢανε ἰῃ ἰϊ. 10 (“ον σγῆοβο- 

Ἔναγ βῆ! κεερ τῆς ψῇοϊς ἴανν, δηά γεῖ βίυπηθίςε ἰῃ οης ροίηξ, ἢς 8 
Ὀεοοπια συν οὗ 41] ) ἃ ργίηςίρίες νψῃϊοῃ [8 οεγίδίην ποῖ ἴπαξ οὗ 
ῃογπιαὶ εν βῆ τεδοξίησ. Οη ἴῆἢς νεγὺ ἱπιρογίδηϊς βεοίίοη, ἰΐ. 14-26, 

8ε6 ἴδε ποΐεβ ἰῃ ἴῃε Οοπιπιεηΐδγυ, δηά ψῆδὶ δαβ θεδη βαϊά δῇονε. 
1μαβεῖγ, ἰῃ ν. 19, 20, γε δανεὲ ραΐῃ ἃ πουσῆξ ψῃϊςἢ 18 ἐβρεοία 
Δεν βῃ ; τῆδξ ἃ πιδῃ βῃῆουϊά θὲ δῷϊε ἴο ““οονεῦ ἃ πχυϊξίξαάε οὗ βίη8 ᾿" 

ὈΥ νἱγῖας οὗ ἢί8β σοοά ἀεεά ἰβ ἀϊγεσεῖν δητὶ- ΟΠ γι βείδη, θεσαυδβε ἰξ τηβαβ 
ἴδε ογρίνεηεββ οὗ δίῃβ ἃ τηδίζεγ ψῃϊοῃ ἃ πιδῇ σδῃ εἴεςς, δηά τῃ8 

ὙΠΟΙΪΙΥ απίασοηϊδείς το τῆς ἀοςίτίηεβ οὗ Ογαοε δπά Αἰοπεπηεηῖ. Οὐ 

ἴῃς ψογά “ἴο σονογ,᾿᾿ τῆς Επρ βῆ εαυϊναϊεηξ ἔογ τε Ηεῦγενν 52» 

866 Οληγοῖ; απά ϑγπαρορμε, Αρτί! 1908, ρρ. 48-45. 

1.Ὰ8 Δῃ δχδίηρὶε οἵ τὴ θεὲς τῆς υτί τεσ Β ἀστοῖς, "' Τῆε Ῥδγδθῖε οὗ ἴδε 1,ἀδουγεσθ 
ἴῃ τδε Ννἱπεγατά," ἴῃ τἢς ἘΕαῤοσίῥίον, ΑΡτι!, ᾿θοδ. 
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Νν. ΤΗβ Αρραπατὺβ Οκπιτιουβ.-- -Τῆς ἰο!]ονίης ἀγὰ ἴῃς δυϊπορίείεϑ, 

τορεῖπεν πίτῃ ἐμεῖς ἀρ γενίβιίοπβ, ννυοἢ πᾶνε θεε αἱ 8ε( :---- 

1. ὕνοιαιβ :- 

ἘῈ Οοά. δίπαἰείσυβ (ίν. σεη.). 

ἃ Οοά. Ραιἰγίεπββ (ν. οεη.), οοπιαίηίης οηΐγ ἰν. 14-ν. 20. 
Α Οοά. ΑΙεχαπάγίηυβ (ν. σε). 
Β. Οοά. Ναιςαηαβ (ν. σεη.). 
ΓΟ Οοά. Ερδγαεπι (ν. σεη.), σδηζίης ἔγοπι 088. ἰν. 8 ἴο ἐπε 

εηά. 
Κ, Οοά. Μοβαυεπβίβ (ἰκ. σεη.), οἴϊεά 88 Καὶ. 
ἶωώ. Οοά. Αηρεϊίςυ8 Ποπιδηυβ (ἰχ. σεη.), οἰξεά 88 ἴ,. 
Ῥ, Οοά. Ῥογβείδηυβ (ἰχ. σδη.), οἰϊεά δα. Ρ; πιυσᾷ ἱΠεσίδ!ε 

ἴῃ 748. ἰϊ..18.21. 

. Οὐυξβινξδβ -:-- 

Οἰϊοά ὃγ {πεῖς πυπιθεγβ, Ὀυϊ οηἷν τσῆδη {πεν οὔεν γεδάϊησβ 
οὗ ἰηΐζεγεβῖ ; οὐυγβδ-εῖῃς ςσοηβοηβυβ οὗ ἃ οὐηῖρεῦ οὗ 

ουγεβίναβ. 

3. ΝΈΕΒΒΙΟΝΒ :-- 

Τῆε Οἰά 1, αἰΐη :---: 

νι ἴῃε ρβευσο-Αὐυφσυβιίηίαη δ ῤεομίμηι (νἱϊ. οΥΓ ἰκ. 
ςεη.). 

7 Οοά. Οοεδεϊεηδβίβ (νί. σεη.). 
5. Εγαζ. Νιπάοροηεηβία (νὶ, Ἴεῇ); μψαδῃίίης ἰῇ ν. 

11-20. 

Τε Ῥπμίραίε :---: 

Τῆς ἵνο πιοβὲ ἱπηρογίδης Μ39. «γε :-- 
Ψψαυϊμ" Οοά. Απιατίηυ5 (νἰϊϊ. σεη.). 
Ψψυϊγ" Οοά. Βυϊάεηβί8 (νὶ. ς6η.). 

[,τἴ τε ἔπε σοπβεηβαβ οὗ ἴδε [«ατίη νεγβίοηβ. 

Τῆς ϑγγίας εγξίοηϑ .---- 

Ῥεβῇ -Ῥεβῃιιὰ (ρείοησθ ἴο πε βγβὲ δαὶ οὗ [δε 
ν. ς6η.). 

Θγγ -- Α ϑυγίας [μεοτοπδγΥ πνίζεη ἴῃ πε ἀΐα!εοῖ πιοϑὲ 
ΡῬγορδθὶν υβεὰ ὃγ οὐ [,ογά (νὶ. οεη.). Οὐ 248. ἰξ 

Πσοηΐϊαίηβ οηΐν ἱ. 1-12, 
ϑυεὴν -- Τῆς Ηκαγίεδη ϑγγίας (νί!. σεπ.). 

ϑυγγτεῖδε οοηβεηβυβ οὗ ἔπε ϑγγίδο νεγβίουβ. 
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ΤῊὴς Αγπιεπίαη Κ᾽ γοίοπ (ν. οθῃ.). 

Τῆε Οοῤέϊο (Βομαίγὶς) Μεγϑίοη (νὶ.-νἱϊ, οςη.)." 
ΤΑε Εἰδίορὶς Ῥεγϑίοπ (ἰν. σεη.)." 
Τὴε ϑαλιάϊε Μεγείοπ (ἰϊϊ. σεη.)." 

4. Οηυβποη ΒΑΤΗΒΒΒ:-- 

Ογνε-- γε! οὗ Αἰεχαπάγία (ν. σεη.). 
Ὀδπὶ -- Φοῆη Ὠαπιαβοεηα (νἱϊ. οεη.). 
ὈΙά -- Ὀἰάγπιυβ οὗ Αἰεχαηάτγία (ἵν. σεη.). 
Οες -- Οεουπιεηίΐιι8 (κὶ. σεη.). 
Οτὶρ -- Ογίψζεη (({ϊ. σεη.). 
ΤῊ! -- ΤὨεορῆγίδοις (χί. σεη.). 

δ. ΡΕΙΝΤΕῸ ΕΡΙΤΙΟΝΒ :--- 

τες -- Τεχῖαβ Βεοερίαβ. 
ΤΙ -- Τἰβοδεηάοτγῇ. 
Ττες -- Τγερε !εβ. 
ΝῊ --ννεβίοοιξ ἀπά Ηοσεῖί. 

Ν --ννεϊββ. 
Τῆς Οτεεῖ ἰεχὲ ἀδεά ἰηῃ ἔπε ἐο]] οί ραρεβ ἰβ τμδξ ρυ δ᾽ 8ῃεά Ὀγ 

Νεβίίε, 1907. 
ΝΙ. [μτββάτυξε.---Τῆςε [ο]]οσίηρ βεϊεςίεά |ἰ5ὲ οἵ Οοηπιηπγχεηίαγίεβ, 

εἴα., ΟὨΪΥ ἴαἶκε8 δοσουηξ οἵ ἴδε πογὰ γεσεηΐ ψγουῖβ ; ἴοῦ ἃ ἔω}} ὈΓΌ]ο- 

ΦΡΑΡὮΥ τεοουγϑε πιαβῖ ὈῈ δά ο Μαγοτ᾽ 8 επυπιεγατίοη :--- 

Ῥβείάεγενγ, σγολγὶςίεπέπμηι, 1887. 

Βεγβοῆίας, 167 Βγίε ἀες ϑιαοοδι5, 1888. 
ΡΙυπηπιεγ, 5. ανιός, ἰῃ ἴῃς ““Εχροδίζογ᾽ Β ΒίΌ]ς,᾽" 1891. 
Ννεῖβ5, δε Καιλοϊ,δοβεη Βγίοε. .. 1892. 
ϑρίτία, 1)εγ Βγίε ἀες αξοδις, 1898. 

,» 4Ζ.» Οεεολίοπίε μπὰ 1,1 ἐεγαίμν 465 γολγίεἐοπέκμηι, 

ἰϊ., 1896. 
νου ϑοάςη, Παπά- ονιεπίαγ. .. 1899. 

Ῥαγγυ, 4 ἢ ιδομδδίοη οὗ ἰδ Οεπεγαὶ Ἐῤίδέϊε οὗ 5ὲ. ζαπιες, 
1903. 

Ογδίέε, δὲς δϑιοίϊωηρ μπάὰ Βεαεμέμηρ (ἐς ϑαξοδιδυγίεγες ἐπ 
εν Ἐπέιοϊοκείμηρ ἀἐ5 ὕγολγίοίεπένρης, 1904, 

Κηονϊίης, Τῆς Εῤίδιϊε οὁ7) δὲ. ϑαπιες, ἴῃ τῆε “ ΝΝ εβεπιίηβίεγ 
Οοπηηιεηΐξαγίοβ," 1904. 

Οδγγ, Τὰς Εῤίϑεϊε ο7 8ι. ϑίαπιος, ἰὰ τῇς “ Οαπιδγίάσε Οτγεεῖ 
Τεβίδηγεηί ἔογ ϑομοοίβ δηά Οο ]ερεβ," 1905. 

ΦΎΠΕεβςε ἀλῖεβ τεΐεσ ἴο ἴς οεηίυσΥ ἱπ ὙνὩϊοἢ ἴδε νεγδίοπβ ϑγεῦς ῬγοΌ Δ ΟΪΥ ἢγαι 

Ὡχλάς, ποῖ ἴο δὴν εχίδης Μ59. οὗ δπεπὶ. 
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αγογ, Τῆε ἘῤὶΞεϊε οὔ δι. ϑαπιες, 1906. 
Ῥαϊιγίςκ, ϑα»ηε5, ἐς 1,ογά᾽᾿ 5 Βγοίδεν, 1906. 

586ε6 αἷβο ἴδε ἱπίγοάμοίίοης οἵ ϑαίπιοη, ϑογίνεπενγ, δ εἶββ, Ζαῆη, 

Ηοϊἐζαιδηη, αηά Οτγερογυ. 

Τῆε ζο!ονίης ἰ8 ἃ βεϊεςείοη οὗ βοπηε ναί υδῦ]ς ἀγιὶς!εβ ---- 
Αάξεηεγ, ἰη (πες Ογέεαὶ Κευέεισ, Φαὶγ, 1896. ᾿ 
Βεὔοκηετν, ἰη {πε Ζεὶἐδολγεε ΚΤ τοϊδοεποολπαδίίοδε ΤἈδοϊορέε, 

1874. 
Οοηε, ἰη Επογοὶ. Βὲδὶ. τι. “ Φ4πγε8 (ΕἘρίβε!εἊ) "". 
Ἑυϊοτγά, ἰπ Ηδαβείηβ᾽ 2 οί. οΥΓ ΟἈγὶδὶ ἀπά ἐπε ΟοΞρεῖς, ατῖ. 

“Φ4αγηδβ᾽. 

Μοδαϊι, ἰωΏ ἴτε Εχρος. Τίνιθς, χιϊ. Ὁρ. 201-206, “Τῆς 
Εἰχπιεουβηδδδ οὗ ἴῃς ϑογίρεβ. δηὰ Ῥδαγίβεαβ". 

Μαγονγ, ἰῃ Ηλβιίηρβ. δ εί. ὁ7 ἐπε Βέδίε, ατῖϊ. “ δαπ,εβ," 
“Φ4Δητε8β, σεησεγαὶ Ερίβιε οἵ". 

Θιεδεγι, ἰὰ Ηεγζορ᾿ 8 Κεαϊεπογεϊοῤδάϊε, τί. “ Φασοῦαβ ᾿". 

Θίπιςοχ, ἰῃ Τλε χοωγηαὶ οὗ Τἰεοϊορίοαὶ! διμαάΐες, Φαὶγ, 190]. 

ψγοη ϑοάεη, ἰῃ γαλγδώομεγ Κὰὼγ7 ῥγοίοοίαμέϊδολδε Τβεοϊορίε, 

1884. 
ΜΝ εἰδε8, ἰὼ ἔῆε Νέμε Κἰγολίϊολς Ζεϊἐδολγ, Μίαν, δυης, 1904. 

Βυῖ ρεγῆαρβ οὗ δε σγεδίεβδι Πείρ οἵ αἱ! ἀγε ες πΊδην βἰάε- ἰσῃξβ 
ἴο δε μαϊδεγεά ἔγοπι ἔπε βίυαγ οὗ δα σῇ ψογίβ δ8 ἴῃς ἔοϊονίην :-- 

Βεγρηιδπη, γηάιδοδε «Αἀῤοϊορείε ἐπι πεμίεείαπιοη ϊοδεη 

Ζεϊίαϊέεν, 1908. 

Βουξβδεῖ, δὲς Κεϊίρίοη ἀὲς μάεπέμινιδ ἐπὶ πεμίεσέαριεηΐ- 
ἰομόη Ζεϊίαίίον, 1903.1 

ΒύσπΙενγ, 1 ὲγ ραϊ ἄϊδολο “4ι-μα᾿ Αγὲς ἀδ5 κιοεϊέεη γαὴν- 

πεπάεγίς, 1906. 

ΟΒαγίεβ, Τ7λε Τεςίανιεμὶς οΥ ἐπε Τισεῖυε Ῥαϊῤγίαγολς, 1908. 
τὶ Τῆς Βοοΐ οἵ Ἑποοΐ», 1898. 

Ὀαϊπιδη, δὲς Ῥγογίε ὕεξι, 1898. 

Βεἰδδβηιδηη, Βὲδεϊςίμαΐόη, 1895, 

ἣν Νέεμε Βὲδεϊςίμάϊεν, 1897. 
Εἰερῖ 8 βεγίεβ οἵ “ηερεισάλ᾽ίε Μιοολπαϊγαείαίε, 1905, εἴα. 
Ἐγίεα!άπάενγ, 2 ὲε γεϊρίδδεη Βεισερμηρέπ ἱππεγλμαϊδ (65 

δ)αεπέμμηις ὑρηι Ζεϊία ἐγ Ὑεσμ, 1905. 
Ηαδγηδοι, Τὴε Μὶιξεῖοα απὰ Ἐχῤῥαπεοίοη οὗἨ Οὐγιοἰαπὲν ἐπ 

ἐπε Εἰγεί Τῆγεε Οεπέμγιες (Βηρὶ. ἴγαπβ. ὉῪ Μοβδδτο 
1908. 

Ηοϊἐζηιαηη, Νεμέεσίανπεμεϊοης Ζεὶέρεδολίοδέε, 1906. 

ΤΑ πεν οὐϊιίοη οὗἁ [818 ῬΟοΟΐΚ Βαβ δρρελγεά, 
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Ἐεβοῆ, ἄργαῤδα, 1906. 

ϑοδῦγεν, ΗἸ ἰδίου» οὗ ἐπε ϑειοιε Ῥεοῤίε ἐπ ἐπε Τίηις οἵ 
3,εδιι5 ΟἸιγὶδὲ (Εηα]. ἴγαπβ. Ὁγ Μδορῆεγβοῃ, Ταγίου, δηά 
ΟὨγίϑβιίε), 1890, εἴο.1 

Θηιεηά, δὲς Ῥγγεϊδμεῖέ 465 γεσμδ-ϑιγαοῖ, 1906. 
Τανογ᾽ 8 εαϊξίοη οὗ Ῥέγᾳε Αδοίξ, “ ϑαγίησβ οὗ ἴδε ΨΦενίβῃ 

Ἑαδίΐδεγβ," 1897. 

γνερεγ, ϑιμμαϊδολε ΤΠεοϊορὶε αὉΓ Ογμπά ἀες Ταίνιμα πηά 

υεγισαπάἐεν ϑολγιοη, 1897. 

Τῆε Ταϊπιυάϊςα! τόγῖβ οὗ Ν᾽ ἄπβοῆς, Βαοδον, ϑέγαςξ, ΕἸ δὶς, 

εἴο. 

ΤᾺ πον εὐϊκίοῃ οὗἉ [ῃϊ8 νγοτῖκς ἢδ8 ἀρρελτεὰ. 

ΨΟΙ, [ν. 27 



ὈΙο θα Όγ (οοσῖς 



ΙΑΚΩΒΟΥ͂.: 

1. 1. ΙΊΑΚΩΒΟΣ Θεοῦ καὶ Κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ 2 " δοῦλος ταῖς « Αειε χί!, 
δώδεκα " φυλαῖς ταῖς ἐν τῇ “ διασπορᾷ ὃ " χαίρειν. 

ῬΒ. ἱν τ; Τίς, ἰνα; 2 Ῥεῖ. ἐ. στ; 10ἀ6 ἱ.; φ΄. τ Ῥεῖ. ἐΐ. τ6; 2 Τίπν. 1ἰ, 24. 
ἃ Ὅφαι. χχχίϊ. 26; « Ρεῖ. ἱ. τ; ]οδὰ νἱΐ. 35; τ΄. Αςῖδ ἰΐ. 5-:τ, νἱϊὶ. 

62 Μεος. ἰχ. το; Αςῖδβ χν. 23. 
χανὶ. 17; ῳ΄ Μαῖι, χὶχ. “8. 
1, χν. 43, χχὶϊὶ. 6. 

171 67. 

λάδι. 

Ὁ ζω. ΤῚΣ 
οἴνυκο χχίϊ. 30; Αςἰβ 

1 Ἰηβοσ. ἐ ἐπιστολη ΒΚΡ, οὐγβ8., οτῃ. δῷ ἐπιστολὴ καθολικὴ τον αγιον ἀποστολου 
τακωβον 1,, Ερίδιοα Οδιμοίίςα Ῥεδῖὶ Ἰδοορὶ Αροείοϊ! Ννυϊρ. (Ερίβευϊας Οδιδοϊίοδς 
ΝυϊςᾺ), ἐπ. τον απ. ιακωβον Ρεβῇ. 

3 ἸΘῚ Ῥεβᾶ., ϑγτῖος, 

ΟΒΠΆΡΤΕΕΚ 1.--νες. τ. Ἰάκωβος: Α 
ΨΕΙΥ Τσομηποη πᾶσα ἀπιοηρ Ῥαϊεβεϊπίαπ 
7ενβ, ᾿βουρῇ [18 οσούττεηος ἄοεβ ποῖ 
8εεπὶ ἴο ὕες 80 ἔγεαιεηέ ἰπ ργε- ΟὨτί βιίδη 
τἰπιεβ. ϑόυης ποίεὰ εν ἢ ΕΑ 5 οἵ [8 
Ὥδτης ᾿ἱνεά ἱπ (πε εαγίἰσβὲ σεπιυγίεβ οὗ 
ΟὨ γι βιϊδηϊγ, ποι ν ]Δοοῦ θεη Κοτγβμαὶ, 
ἃ" Ταπηδ᾽" (ἐ.4., “" τεαςδες" οὗ ἴῆς Οταὶ 
1,ανὴ οὗ τῆς «δοοηά σεπυτγ. Τῆς Επρ- 
15 ἴοττη οὗ 1ῃ6 παπια οοπῖεβ ἔγοτῃ (δς 
Τιλ! δ Οἴδοοιαο. θεοῦ καὶ Κνρίον 
Ἰησοῦ Χριστοῦ: Οηϊγ Κυρίον ἢεῖτε 
οδῃ τεῖεσ ἴο ΟἸγῖβε  ἰη Οδί. ἱ. σ τἰδς ἀϊξ- 
ἐεγεπιδιίοη 18 πιδὰς 811}} πῖογα σοτηρί εἰς 
τ Ν δὰ σοῦ Χριστοῦ καὶ θεοῦ πατ- 
ρὸς τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. Οπ 
τῆς οἵἴμει Βαπά, ἱπ Ἰοδη χχ. 28, νεὲ πᾶνα 
ὃ Κύριός μον καὶ ὁ Θεός μον. Βυϊ 10 
ἀϊδ) πεῖνα υ8ὲ οἵ καὶ ἰη τῆς ννοτάβ Ὀείοτε 
08 ἄοεβ ποῖ ἱπιρῖὶν ἃ ψἱΠΠοϊ ἀΐπρ οὗ 
(ἢς ἀϊνίης εἰπε ἴτοσα οὖ 1, οτὰ, ἕογ ἴδε 
υδᾶρε οἵ Κύριος ἱπ τῆς ΝΤ,, εβρεςίδ!!ν 
ϊῖπους τς ἀτείοϊς, νῆεπ οοππεοιεᾶ ἢ 
Χριστός, ἰΒ ἰῃ ἔλνους οὗ ἴζ5 Βείηρ τεψατάεὰ 
85 ἃ ἀϊνίπε {{|6, Βεε 4.6... Σσ Οος. ἱ. 1-3, 
εἰς. Ἠεϊ!]επίβεὶς ]εννα υϑεὰ Κύριος 48 ἃ 
πδτῖς ἴογ σοά; (ἢς ποη-ι8εὲ οὗ ἴμε ατίϊοὶς 
ξαϊπβ ἴῃ βἰρηίβοαπος ψνἤεη ἰϊ ἰ8 γοπιεση- 
Ὀετεὰ (δδὶ ὁ Κύριος, ““ Ποπιίημυ8,᾽" ν»ὰ8 ἃ 
8ε ρίνεη ἰο τῆς φαγῖγ οιπδη Ἐπιρεσογβ 
ἰπ ογάδγ ἴὸ ὄχργεββ ἐμεῖς ἀεί, δ Αςἴβ 
χχν. 26, ἤετε Εδβίυβ τεΐειβ ἴὸ Νέεῖο 88 
ὁ Κύριος. Τῆς Ῥαϊεδεϊπίαη ϑγτίας [,εο- 
τἰοηᾶγν (ςοπίαίΐπρ, 848 βεπεγα! νυ οοη- 
ςεάεά, ἴδε ἀΐϊαίεςι ψϊςἢ οὐὖζ Ἰνοτὰ βροϊε), 
88 ΨῈ]] 28 ἔπε Ῥεβῃϊε ἃ, τεδᾶ “ Οὐ [οτὰ," 
4Πε ἐχργεββίοῃ υβθά ἰπ ἴῃς Ρεβαίειδ ἰπ 

τ Αὐὰ ΤΥ ΓΤ ΟΕ ΎΟΡΎΥ 5γτίος, 
Μδῖῖ. νι. 25, Κύριε, σῶσον, ἀπολλύμεθα, 
δηὰ ἰῃ χχ. 33, Κύριε, ἵνα ἀνοιγνῶσιν οἱ 
ὀφθαλμοὶ ἡμῶν ; Ὀοτἢ ἱπβίδποςεβ οὗ ἀϊνίπε 
Ῥονεσ δείηβ ἐχεγοίβεά. Χριστοῦ: (δε 
δε οὗἁ 15 τ{|6, ἀρρ!ἰεὰ το 7εβι5 σίϊπους 
ξυσῖποι σοτηπηεηΐ, ΒρΡΘΑ 5 ἀρδίηβέ ἂπ ΕὩΑΥΪῪ 
ἄδίε ἔογ {πε Ἐρίβεϊε; ἰῃ ἃ Ἰεϊίεσ στη 
ἴο ὅειος ἁἀυτίηρ ἴπε δροβίοϊίς ρὲ ἰξ ἰβ 
ἱποοηοείνδθὶς τῆδὲ τῆς Μεββίδῃ ββοιϊ]ὰ 
Ὀε τεξετγεὰ το ἰπ (ἢϊ8 σοππεοιίοη ψἱδουϊ 
βοτῃς ᾿υδιϊβοαιίοη ; [εν 8} δε] εἴβ οοη- 
ςεγηΐηρ ἴδε Μεββίδαῃ νγεγσε δυο 48 ἴο 
τλᾶκε 11 ἱπιροβϑίῖς ἔογσ ἔπει το δοοερὶ 
]εβὺβ δδ 16 Μεββίδῃ υἱέμβουϊ βοπὶα 
τεδομίηρ οἡ ἴδε βυδ]εςῖ; (δἰ ψουϊὰ θὲ 
ἴδε τότε γεαυϊγεὰ ἰπ τῆς ςαβε οὗἩ εν οἵ 
τῆς Ὀἰβρεγβίοη νῇο ςουϊὰ ποῖ ἢᾶνα ῃδάὰ 
τε 8ᾶ4πιςὲ ορροτγίυπίςτε8 οὗ Ἰεδγηίηρ ἴῃς 
{γὰΠ8 ΟΥ̓ ΟἸ γί βιίδη Ὑ ἃ5 Ῥαϊεβϑιιπίδη 
]ενα. Τῆς ΨΑῪ ἰπ ψῃϊοἢ τῆς τἰε]6 18 
δεῖς ἀρρ]!εὰ το οὖν [μογά ἱπηρ]ϊεβ μαι ἴῃς 
τ ταυρῆς τνα8 αἰγεδάν σεπεσδιν δο- 
ςερίεά. Τῆς αὔβεηος οὗ ἔπε δτγεῖοϊε αἷβο 
Ροϊπίβ ἴο ἃ ἰαίε ἀδίε. δοῦλος: ἀεπεῖ- 

411 βρεακίηρ, ἴο τῆς }ενν δοῦλος (3). 
ΜΏδη υδεά ἴῃ τοίδεεηος ἴο αοά, πιεδηΐ ἃ 
τρογελίῤῥεγ, αὐὰ σἤοπ υδεὰ ἱ ταῖετ- 
δος ἴο πηδῃ ἃ εἰαῦέ; 88 ἴδε ἰδίίοσ βεῆ 86 
ἰ8 οὐξ οἱ {δε φυεβείσῃ ποτα, δοῦλος τηιδὶ 
θὲ υὑπάετει ἃ3 τηδδηΐῃρ ΨΟΓΒΗΙρΡΡΕΙ, 
ἴη ψδίοῖ οᾶβ6 ἴπε ἀεὶϊν οὗ οὖς Ἰνοτάὰ 
ψου]ὰ ἀρρεᾶς ἴο ὃε ἀϊβείηοεϊν ἱπιρ!εά. 
ταῖς δώδεκα φυλαῖς ἐν τῇ δια- 
σπορᾷ: τς “ ὑνεῖνε {ρὲ " νν88 
ΤΆΕΣΤΟΙ͂Υ ἃ ΟἾγτη ἴοσ ἴδε [εὐνϊβῃ τᾶςς 
(ἔθνος ᾿Ιον . δυὲ τοῖς ννᾶβ8 ἃ τεαὶ 
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ΓΡΆ11. 

ΙΑΚΩΒΟΥ 1. 

2. Πᾶσαν χαρὰν ᾿ἡγήσασθε, ἀδελφοί μου, ὅταν " πειρασμοῖς ἢ 
δἰ ς. περιπέσητε ποικίλοις, 3. γινώσκοντες ὅτι τὸ " δοκίμιον 2 ὑμῶν ὃ τῆς 
12. 

1 Ῥεῖ. 1.6. 
11 οπι. ν. 4; 1: Ῥεῖ. ἱ. 7. 

ιαὐδά ΔΝ Ὁ Ρεβῆῃ. 

ἀϊδιϊποιίοηυ Ὀεῖννεεη τἰῃς εν οὗ ἰῃς Ὁ 15- 
ἴοῃ δπὰ {πε Ῥαϊεβιϊηίαη )εννβ. Τῆς 

κεν ψεῖς ἔοτ ἴῃς πχοβὶ ρατί ρεδβδπίβ οἵ 
τιίβδηβ, ννϊϊς τἰὩς ἐογγηδε, ςοπρτεραῖεά 
αἰπιοδὲ ὑνὮ ΟΣ ἴῃ οἰτίεβ, γεγς ργασί δ! 
41] ταάδεα (7. ἷν. 13). [π φῶς}: οᾶθε 
μεῖς ννᾶβ ἃ ταβίτοιεὰ οἰσοὶς οἵ τῇς 
Ἰεατπεά. Τδς Τοοπποοιίοη οὗ τῆς ὈὨϊα- 
δρογάᾶ- )εννβ ἢ Ῥαϊεβιίπς Ὀεςαπὶς ᾿εδ8 
δηὰ 1688 οἶοβε, υπι}} δἱ 1ἴδλϑὲ ἱξ οοηβίβιεἃ 
οὗ “ππ||6 πιοῖς ἴπδπη ἴπς ραγτηςεηὶ οὗ τς 
Δηπιδὶ Τεπηρῖε ἀυεβ; ΝΠ ΝΕΙΥ ἸΏΔΩΥ 
οὔς νἱδβὶς ἴῃ ἃ 1 πείπις ἴο )εγυβαῖεπὶ 80- 
Βοςά, δηὰ τΠϊ8 ννᾶ8 οἵ οουζϑε επιίγεϊὶ υ ἀϊ5- 
ςοπιηυεὰ δες ἴῃς Ὀεδβισυοτίοη, ψπεπ 
πε πεαλά-ᾳυατίετβ οὗ [ενντυ Ὀεολσης σεη- 
«τε ἴῃ ἴῃε ΒΔΌΡΙπἰο Δ] δοδάεπιν οὗ ]δῦπε. 
Ετοπὶ ἴπε ρῥγεδεηΐὶ ροίπι οὗ νίενν, ᾿ξ 18 
ΝΟΥ ἱπιροτίδης ἰο ὕδεᾶσ ἰῃ πιϊπὰ, αῦονε 
ΑΙ], ἵνο ροὶπὶβ οὗ ἀϊβετεηος Ὀείννεεη 
Ῥαϊεδιϊπίδη δηὰ Ὠίδβρογα- ) ενβ, (1) 1.4η- 

ἃς, (1) Βεϊϊρίοη. (1) Ατωοὴρ ἴδε 
ογπιεσ, Αγαπιαὶς ῃδὰ ἀϊβρίδοεὰ Ἡςῦτεν ; 
Αγαγηδίς ννὰβ ἴῃε ἰδησυᾶρε οἵὗὨ ἐνεγγάδυ 
πε, δἃ8. ΨῈ}} 8 οἵ τεϊϊρίοη (επος ἴδε 
πεεά οὗ ἴῃς Μειϊπυτχεπιδη (0 ἰγαπδίδῖα 
τε Ηεῦτεν, ϑογίριυσεβ ἰπ τῆς ϑυπᾶ- 
δοξυς8); διηοηρ ἴῃς ἰδιῖες ατγεεῖς νν8 
βροίζεη. [ὲ ἰδ ποῖ περεββῶσυν ἴο ἰπβίβι 
προῦ ἴῃς οὈνίου ίαςῖ (πδὲ ἐῃἰ8 ἀϊβεζεπος 
ο ἰαηξυαβς Ῥγουσῆε ντπ ἰδ ἃ οοτγε- 
ἐροπαάϊηρ έετεποε οἵ πιεηίᾷ] δι πιοβρῃεγα; 
τῆς 1ενν τεπιαίποὰ ἃ εν, δυῖ ΗΒ ΜΆ 
οἵ τπϊηκίηρ θεσάπις πιοάϊπεά, (2) ΤἈεϊτ 
οοπΐδος 8 ΟἾΠΕΙ Ρεορίεβ Ὀτουρῃὶ τὸ 
πε Πιαβρογα- [ϑὺν ἃ ἰάγρε οὐτοοῖ ὕροη 
τῆς νοσἹά ; δὲ τῆς βαπλε τἰπὶς, πεν οου!ὰ 
ποῖ [1] το δες. ἴῃς ἱπητηδαβυγαδῖε βυρετί- 
οτίτν οὗ ἐπεὶτ δ ἢ νεῖ ἴῃς μεαίμθη οὐ]18 
Ρταςιίβεὰ ὃῪ οἴπεῖβ. ΤῊΐΒ ταϑυϊεά οη 
1ηεῖν Ἰαγίηρ ρτεαῖες βίγεβϑβ οὔ τῆς Ἂεββεθη- 
«ἴα ]8 οὗ τπεὶγ δι ; τὰς εἰπίοαὶ βἰάς οὗ 
τπεῖς τεϊρίοη γεοείνεά ρτεδίεσ εἰ ρΒδβὶβ, 
τὰς βρί τυ δ]γ οὗἨ Ὀεϊεῖ θεοδαπια πιο 
τε  ἰβεά, δηὰ ἰὲ τπογείοσς [οἱ] οννεά οὗ 
ΠΕΟΟβδΥ τπᾶὲὶ ὑπίνεγβα  ἰβιὶς ἰάθαβ σαν, 
80 ἴΠδὶ ργοβεϊ γιβπη θεςάπιε, αἱ οπα τἰπις, 
ἃ ξιεαὶ οπαγαοίεγίβιίς ἀπιοπρ ἴῃς Ὀϊ48- 
Ῥοζδ-]} εν; ᾿[υἀΔαίδηη οοπιαἰ θᾶ ἃ πιεββᾶρε 
ἴο 811 ρεορίεβ, ἰξ ννὰβ ἔε!; δπὰ τῆυ5 τῆς 
ἈττςυἱΑγίβεῖς σπαγασίεσ οὐἨὁ ἁ Ραἱββιϊπίαπ 

Ἰαδαίοπι Ιουπὰ πο ρίδος διῆοηρ ἴῃς Π΄28- 
᾿νε ενβ. Βυῖ, δὲ ἴῃε βάτης {ἰπ|6, ἴδε 

18]6 οὗἩ τπεβε 1εννβ, ννἰοἢ δχοσοίβεὰ δῃ 

3 δοκιμον 284, 5 Οπ. ϑυγτῖες, 

ἰπηῆεπβε ἰπῆυεπος ὕροη ἰδεῖς τπουρῆὶ 
δηὰ Ἰἰϊεγαῖυτε, ννᾶβ Ἡεῦσαϊς ἰπ εβϑεπος 
τπουρῇ οἱοιπεά ἰπ Οτεεῖς ραγρ; Βεπος 
ἴὰδὶ εχιγδογάϊ δεν ἱπιεγεβιίηρ ρδθπο- 
ταεποῃ, ἴδε Ηε]]επιβεὶς ]ενν. ἴῃ νὶενν οἵ 
ψῃδλὲ [45 Ὀεεη βαϊά ἰΐ 18 ἱπιεγοβείηρ ἴὸ 
ποῖς ἴπδι τνο ουϊδίδηδίηρ Ἑςπαγαςιεγίβιϊςβ 
οὗ ἴδε Ερίβεϊῖς Ὀεΐογε ὺβ γε: Ηεῦσγαὶς 
1δουρσπῖὶ ἀπά ἀϊςείοῃ εχργεββεὰ ἴπ ατεεῖς 
οται, ἀπά τς εἐπιρδδβὶβ ἰδίά οὐ εἰ μῖςβ 
τῖπεγ ἴῆδη οἡ ἀοςίπης. Ὑῆε πηελπὶ 
οὗ διασπορά ἰ5 αυἱϊΐϊε υπατηδί σου, ἀπ 
ἴδετε ἰ8β πο ᾿υδαποδιίοη ἔος γτεβαϊοιίηρ ἱξ 
ἴο ἴηε Εδδβίεγῃ Ὠἰβρεγείοπ ; ἰξ ἱποϊ δες 
τε )ενβ οὗ [ἰἀἱν, Μαδοεάδοηϊαδ, ἄτεεος, 
Αβία Μίπος δπά, δῦονε ἃ]1, Ερυρὶ, ἂ5 
ΕἾ] δὯ8 οἱ Αβδία. Εοσ ὥσι πεῖ ἀεῖδι}]8. 8ὸς 
Ἐδίπε 1. 8, νιῖϊ. ο, ἰχ. 30, χ. σ ; Αςῖβ ἰΐϊ. 
ροιι; 5.8. Ογναες., ἴδ. 71; ]οβερδυβ, 
Απέΐᾳ. ΧΙΡ,., νἱἱ. 12; Οομκίγα Αῤ., ι. 22, 
εἰς., εἰς. χαίρειν: ΟΥ̓ Αςἰδ χν. 23, 
χχὶϊ. 26, [Πε οπἷγ οἵἴμοῦ οσουγγεποθδ οὗ 
τηἷ8 ἔογπὶ οὗ βαϊυἱϊδοη ἱπ ἰἢς ΝΙ. 
“Η;βζοσ ον ἔδετα ἰ8 ργο Θ᾽ πὸ ΕἾ] ρ618 
Ἔνδῃ ἰη ἴῃς εἰ ἰδίοιαεν χαίρειν " (Μουϊέοη, 
Οναναν οὐ Ν.Τ. Ονεεκ (1), Ρ. 18ο). 1ἰ 
ἰ8 οὐ ἱπίεγεβι ἴο ποῖς ἱμαῖὶη ἴῃς Ἐρίδβεϊε ἰη- 
βρίσεά ὃγ 8. }.πηε8 (Αςῖ8 χν. 23) [Π18 ογπὶ 
οἴϑβαϊυϊδιίοη 18 υβεά; ἱὶ ννουϊά, δοννενεσ, ὈῈ 
Ῥτεοδιίουβ ἴο ἄγαν ἀεάυςιίοπβ 88 ἴο δὺ- 
τποσβῃίρ ἔγοσῃ (Πΐ8, ἔογ ἴῃς υ86 οὔτδε ἰπβηϊ- 
εἶνε ἴοτ ἴδε ἱπιρεγαῖϊνε 8 υΐϊίς οοπιπγοη 
ἰη Ἠεϊ]εηϊβεῖς ατεεῖς; 88 Μουϊΐοη βᾶγδ : 
“χε ἴᾶνε ἜνοσῪ τεϑβοη (0 εἐχρεςὶ ἰΐ ἴῃ 
ἴῃς ΝΤ.,, ἀπὰ ἰϊ8 ταγν ἴπεγε ἰβ ἐθῈ ΟὨΪΥ 
ταδίζοσ οὗ βυγρεῖβε " ᾿ δὲά.). ὙΒε Ρεβῃιια 
δηὰ ϑγτῖες ῃανε ἴῃς εν δὴ ἔογη), ϑλαίδηι. 

νεῖ. 2. Πᾶσαν χαράν: (ζ΄. ΡΠ. 
ἰϊ. 29, ἔρὰνν πάσης χαρᾶς: τῆς τεηάετ- 
ἱπρ ἰπ ϑγτῖες, ννῃϊς ἢ 8 ταί Ποῦ ἃ ρασάρῆγαβε 
τδᾶπ ἃ ᾿σαπβίδιιοη, οδίοϊιεβ ἴῃς τηδαπίπρ 

δάπηίγαθὶγ: ἸΥΤΝΝΓῚ ὙΓΥ ΣΟΥ ΓΙ “23 

ὙΠῸ, “νι 411 )ογ θὲ τεὐοϊοἴηρ τὴν δγεῖῃ- 
τεη." ἡγήσασθε: ἴπε ντίτεσ ἰβ ποῖ ἴὸ 
δε υπάεγβίοοά 88 πιελπίηρ ἔμδὶ ἴμεβε (1815 
γε Ἰογΐα] τῇ {πεπηβεῖνεβ, δὰ ἴπᾶὶ 28 ἃ 
ΤΊΘΔΏΒ ἴο θεπεῆοίδὶ τεβυ}18 ἸΠεΥῪ ἅττα ἴο Ὀς 
τεὐοϊοεά ἰπ; ἴ1 ἰδ ἴῃς βάτης τπουρῆς ἃ5 
μὐκὸὶ χορ νοῦν ἱπ δεῦοχη, 11: πᾶσαι 
τ α πρὸς μὲν παρὸν ο κεῖ 
χαρᾶς εἶναι ἀλλὰ λύπης, ὕστερον δὲ 
καρπὸν εἰρηνικὸν τοῖς δι’ αὐτῆς γε- 
γυμνασμένοις ἀποδίδωσιν δικαιοσύνης. 



1--4. 

πίστεως ῖ ' κατεργάζεται " ὑπομονήν. 

τέλειον ἐχέτω, ἵνα ἦτε ' τέλειοι καὶ “ ὁλόκληροι, ἐν μηδενὶ λειπό- ᾿ ἀχί. 1ο. 
υ 

ἰϊ.γ; Ηδῦ. χ. 326; 2"Ὀεϊ. ἱ.6; 2 ΤΏεΒβδ. ἱ. 4. 

10 πι. της πιστεως Β᾽ (μ4Ὁ Β1}, 81, 77, ϑγτῆϊ, 
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3 ἢ 4. ἡ δὲ3 ὑπομονὴ ἔργον οι, ν, 3: 

νἱϊ. 
᾿ 15; Βοπὶ 

10} ἰϊ..2; Μαῖῖ, ν. 48. Ὧν ἼΒεδδ. ν. 23. 

3.0πι. Ψαϊρλ, 
5 ϑοηης ἰδῖ. Μ55. τεδὰ λαδεέ οἴδεγε λαδεαί. 

ἀδελφοί μον: τμἰ8 ἴεττι οἵ δἀὐάγεββ 

ΔΒ Οτἰρίπα!ν [οννίβῃ; ἴῃ Ηεῦγανν, ΠΝ 
18. υδεά, τὴ ἴῃς ἤτδι ἱπβίδηςς, οὗ ἴῆοβε Ὀογη 
οἵ ἴδε βαπιῈ τηοίδεσ, ἐ.5., αεη. ἵν, 2, εἴς. ; 
ἴδε ἰπ ἃ νἱάεσ βεπβε οἱ ἃ γεϊδειννε, 4.6.» 
ὅεη. χίν. 12, εἴς. ; δηὰ ἴῃ ἴῃς 5811}} τοσα 
εχιεηάφὰ πιεδηίηρ οὗ Κίηβῃϊρ ρεπεσαιυ, 
4.[..» οἵ αἱἷδᾶὶ] τηειηρεσβῃίρ, ΝΌμα. χνί. το; 
8 Ὀεϊοηρίηρ ἴο ἴδε βδπὶς 'ε, 4.5.» 
Ἐχοά. ἰϊ. τα; [μὲν χίχ. 7, δηὰ ὄἼνεὴ οἵ ἃ 

ΒΊΓΆΩΡΕΓ (3) βοουγτηίηρ δοηρ ἴῃς 

Ρεορίβ, [νεν. χίχ. 34; ἰξ ἰβ αἷἰϑὸ υβεὰ οἵ 
ἴιοβε Ψῆὸ πᾶνε τηδάς ἃ Ἴονεπαηΐ ἴο- 
ξεῖδεσ, Απὶ. ἱ. 9; 8πά, σεπεγα νυ, οἱ ἔγτίεπάβ, 
2 81). ἱ. 26, εἴς. ; ἱπ 118 νυ άεβὲ ϑεῆβε ἰΐ 
Μ ΔΒ (ἌΚΕπ Ὄνεῦ ὉΥ ἴπε ΟὨτίβιϊδη ςοπι- 
ταυηἰταβ, ἤοβα πιρηρεῖβ εῖε ὕοιἢ 
ἔϊεπάβ δηὰ θουπὰ ὃν ἔπε βάτης οονεηαπὶ 
(εΥ. ἰλε οτίρίη οὗ τῆς Ηεῦτεν ννοτά ἔος 

“φονεηδηι," ΣΤ 3, ἴοπὶ ἴπε Αξβγγο- 
Βαργίοπίδη Βέγέέμ ὑμὶ ἢ τηεᾶπβ “ἃ ἐεῖ- 
τεγ"}). Ταίβ τποάς οὗ δάάγεββ οσσυγβ ἔτε- 
ὉΘΠΕν ἴῃ τἢι8 Ἐρίβι]ς, ϑοπιβείπιεβ (ἢ ς 

δβίζαρ!ς ἀδελφοί υἱίπουϊ μον (ἰν. τ;, ν. 7, 
9, 10), βοπηοιίσωεβ στ ἴῃς δάάϊιίοη οἱ 
ἀγαπητοί (ἰ. 16, το, ἰΐ. 56. πειρασ- 
μοῖς: ἰη νν. 12 ἢ. πειρασμός οΡνϊουδῖν 
τοθδῃ8 Δ]]υτετηεπὶ ἴοὸ ὑτοηρ-οἰπρ, ἀπά 
τη νου ἀρρϑᾶγ ἴὸ θὲ ἴπε πιοβὲ πδίυγαὶ 
τηοδηΐϊηρ Πεῖα οἡ δοοουηΐ Οἱ πε ΨΆΥ ἱπ 
ὙνὨΙςἢ τεπηριλείοη ἰβ ἀπαϊγβεάᾶ, (που ρῇ ἴπε 
8δηϑς Οἱ εχίεσπαὶ {γίαἱβ, ἰπ {πε βᾷδρε οὗ 
οδἰατηϊγ, ᾿Ῥνουϊὰ οὗ οουτθε ποῖ Ῥὲ δχ- 
οἰυάδεά ; “1 πᾶν Ὀὲ ἴπᾶὶ (πε εἴεοις οὗ 
εχίοσγηδὶ ςοηἀϊτίοηβ ὑροη οπαγαςοίοσ βμου!ά 
Ὀα ἱποϊυάεά ἰπ ἴῃ6 ἴδγηι (Ραγτυγ). [{ 8 
ἴπις ἴλδι {πὸ ἐχπογίδ!!οη ἴὸ ἰοοκ ὕροη 
ειραθσηε ψ ἢ ἸΟῪ ἰδ Βοδγοεῖν Ἴοσα- 
ραῦ ε ἢ τῆς ῥγάγεσ, “1, δὰ υ8 ποῖ 
ἴπῖο ἱετωριδιίοη " (Μαῖι. νἱ. σ3; [κὸ, χὶ. 
4) οὐ νυἱτῇ τῆς ννογάβ, “" Ῥγδν ἴῃδιὶ γε εηῖεγ 
ποὲ ἱπίο ἰετιριλέοη " (Μαιϊῖ, χχνὶ. 41; 
Τακε χχίϊ. 40; 8εςὲ ἴοο Μαχγῖ χίν. 38; 
1μυκε χχίϊ. 46; εν. {{]. το) ; δυῖ, 88. 18 
ενϊάεης ἔτοτι ἃ πυτορεῖ οὗ ἱπάοδομβ ἴῃ 
τῆϊς Ἐρίβι]α, τῆς υντίξετ᾽β [υὐδίβπι ἰβ 
ΒΟΩρΡεΓ ἴπᾶπ Πὶ8 ΟἸτγβείαηίεν, ἀπά ονν- 
ἱῃρ ἴο ἴδε ]ενν δ ἀοοιτίπεβ οὗ ἔγεε- 1} 
δηὰ ννοσκβ, ἃ [ενν ψουϊὰ τεραγά τεπιρίδ- 
ἴσῃ ἰπ ἃ [ε88 ϑβετίουβ ἰἰρὰς τπδὴ ἃ 
ΟὨσίβείδη (βεε ᾿πιγοάυςείοη 8 ἰν). Μοβιὶ 
Ῥοϊπιθαϊν ἄοεβ Ῥάγγυ γεπιαγκ : “ὙΤεῖε ἰ8 

ἃ ἴτυ6 Ἶογ ἴοσ ἴῃς νναγγίου ἤδη δὲ πηδεῖβ 
ἕλος ἴο ἔδεε ἴδε ἔοα νῆοπι ἣε δᾶ8 Ὀδεη 
ἀϊγεοιεὰ τὸ βυδυραῖε, ἱπ ἃ ννατίατε τῶδὲ 
τιδίηβ μδηὰ ἀπά εγε ἀπά βίβεϊβ πε πδγνε 
Ἀπ ἱεπιροῖβ ἴδε Ψ}}} .. . "; τῆϊ8 'β ργε- 
εἰβεῖγ τῆς ]ενν δὰ βιαπάροίπε; ννδϊς τΠ6 
ΟὨγίβείαῃ, τεδὶ ἰβίπρ ἢϊ8 βίππεββ δηὰ 
ἱπβεγεπὶ ψνεΆκηςββ, ἀπὰ ρτουπάεά ἱπ ἃ 
βρίγίς οὐ δυπι  ν, τε ταγαῖεβ τῆς τνογάβ 
ΜὨΐοἢ πε 848 Ὀεεὴ ἰδυρσῶι ἰη ἴῃς 1 ογὰ 8 
Ῥγάγεσ. Τῆΐδ ρᾶββᾶρε ἰδ πε οἵ ἴῆς πιδην 
ἰη τῆς ἘΕρΡίδβι:16 νν πο ἢ πιδίςαβ ἰ 8ὸ ἀϊβῆουϊε 
ἴο Βεϊϊενε ἴπδῖ ἰξ σδη 411 πᾶνε θεδῆ νυτ τη 
ὃν 8ῖ. )απιεβ.--περιπέσητε: ἴῃς οοη- 
πεοξίοη ἱπ ἡ ἢ τΠ18 ννογὰ βιδπάβ ἱπ [ἢς 
ἔενν ραββᾶρεβ οὗ ἰς ΝΙΤ. νῃϊοἢ οοπίαίη 
ἰξ βυρροτγίβ ἴῃς ἰάεβ (πδῖ ἴῃ πειρασμοῖς εχ- 
ἴεσηδὶ {τἴ818 ἀγὲ ἱποίυδεά (1ὰκε χ, 30 ; 
Αοῖβ χχνῖϊ. 41).--ποικίλοις: Οὐ τ 
Ῥεῖ. ἱ. 6., ἐν ποικίλοις πειρασμοῖς, 
Ῥεβῆ. δὐάβ πολλοῖς, οὖ. 3 Μδος. ιΐ. 6, 
ποικίλαις καὶ πολλαῖς δοκιμ τιμω- 
ρίαις. 

Ψνει.3. γινώσκοντες: “ τεζορτ 8- 
ἱπρ "; [Π18 βϑετὶβ ἴο ὃς τῆς ἕοσος οὗ ἂς 
νοτά γιγνώσκω ἰῃ Ἠεϊ]εηίδες Οτεεῖς (8Β6 6 
Γλρμοοι, Εῤ. ἰο ἐκε Οαἰαίέαης, Ρ. 171); 
1 80, ἰξ ςοπιεβ νεσῪ δρροβί[εῖν δες 
ἡγήσασθε.--τὸ δοκίμιον ὑμῶν τῆς 
πίστεως: λοοοτάϊηρ ἴο ἱπβίδποεβ οὗ 
1πε θὲ οὗ (δε ψογὰ δοκίμιον ρίνεπ Ὁ 
Ῥείξβιιδπη (Ν με Βὲδεϊςἐμάϊΐφη, ρΡ. 187 8.) 
ἰξ τπιεᾶῃβ “ρυζγς" οἵ “ σεηυίΐπεῦ"; ἰξ ἰδ τῆς 
πευῖεος οὗ ἴδε δάϊεοϊίνε υϑεὰ 85 ἃ βυδεοίδη- 
εἶνε, (ΟΠ οννεὰ ὈΥ ἃ ρεηίεινε; [πε ρῃγαβα 
ψουϊὰ τῆυ8 πιελη: “ὙΠδι ννἰςοἢ ἴ5 ρεη- 
αἷἱπς ἰῇ γουγ ἔα νογκεῖῃ. .. ᾿""; 1818 
πιεδηΐηρ οὗ δοκίμιον πηδίκεβ τ Ρεῖ. ἱ. 7 
Οἰεᾶγεσ δηὰ πιοσε βἰρηίβοδηι; οὕ. ΡῬῖον. 
χχνὶϊ, 21 (ϑερε.) ; 85:-. [ἴ. « ἡ. Οἡ πίστις 
8εεὲ νεῖ. 6.--κατεργάζεται : επὶ- 
Ῥμδιῖίς ἴοτη οἵ ἐργάζεται, ““ δοοοπι- 
Ρ᾿8Π65". -ὑ πομονήν: τῆς νοτὰ Βετε 
πλεᾶπβ “ἴδε ἔγαγης οἵ πιηὰ ὑδῖ ἢ δη- 
ἄγε," 48 ἀϊβείηςι ἔγοτη [6 δοὶ οὗ ἐπάιυτσ- 
ἵπρ νΕΐς ἢ ͵β ἔπε πιεδηίηρ οἵ τς ννογά ἴῃ 
2 Ὅος. ἱ. 6, νὶ. 4. ΡῬΏΣΪο «8118 ὑπομονή 
ἴῃς φυδεη οὗ νἱγίυεβ (βεε Μάᾶγοσ, ἐπ ἴσα), 
ἰε ἰβ οὔθ νης Πδ8 ργοῦδθῖὶν Ὀδεὴ πο- 
ΨΠαΤα τότε ἔν ἐχεταρ βεὰ τπδπ ἱπ πα 
᾿ιἰβίοτυ οἵ τῆς [εὐνδῇ τᾶςς. 

Ψψες. 4. δὲ ὑπομονὴ ἔργον 
τέλειον ἐχέτω: “Βυϊ ἱεῖ εηδυτάποα 
πᾶνα [18 ραγίεοσι γαβϑυϊ᾽"; ἴῃς Ροβϑι δι 11 ν 
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πι Κρε. ἢ, μενοι. 5. Εἰ δέ τις ὑμῶν "λείπεται σοφίας, " αἰτείτω παρὰ τοῦ 
ν ΧΙ. 12; 
τον. ἰϊ. διδόντος ἢ Θεοῦ ' πᾶσιν “ ἁπλῶς καὶ μὴ " ὀνειδίζοντος, καὶ δοθήσεται 

ο ἤδιι νἱὶ. 

4 ἔοι. αἰ 8. τ ϑιγΧ];. 22. 
Βίγ. ἐν χ, 26, χαχίχ. 6; ὙΝ δά. νἱ. 14, 22, νἱῖ. 13; ὦ“). 100 χχχίξ. 8; Ῥτον. νἱῖέ. 17, χανί. 5. 

δ χον Θεον τον διδοντος Α. 

οὗ Ιοδίῃρς Βεαγὶ 18 Ἴοπίετηρ᾽αιεὰ, νΏΟΒ 
ψνΟΌΪ ἃ γεβα]ι ἴῃ βογηειμίπρ δεὶπρ Ιαςκίηρ ; 
1ε ννογάβ σὺ] νϑδὲ ἰβ βαϊὰ ἴῃ ἂς 
ΤοΞςέανεεης ο7 ἰλς Τισεῖυε Ῥαϊσίαγελς, [08. 
ἰΐ, 7. “Εοτ ἐπάυτδηςς (μακροθυμία) ἰδ ἃ 
ταϊρδιν ςδάγηι, πὰ ρδΐϊθηςς ) 
εἰνεῖι τηδλην ροοά τπίηρβ". Οὗ Εσπι. ν. 
3.--ῖνα ἥἣτε τέλειοι: Οὐ, Μδῖϊ. ν. 
48, χίχ. 21; δεςὲ 1ἰρδιίοοι β ποῖς ου ἴῃς 
ταεδηΐηρ οὗ τῃϊ5 ψογὰ ἱπ ῬΉΪ. ἰἰϊ, 15, 
“τε τέλειοι ὅγε ἰῃ ἔδοὶ ἴἢς δβᾶτις στῇ 
πνενματικοί" (Εῤ. ἰο ἰλε ῬΑλέῤῥίαης, Ῥ. 
153). Τῆδι ἰπ ἴδε ρδββασε Ὀεΐοσε τυ8 "ἢ 
ἄοεα ποῖ πιδᾶπ ρεσγίεςὶ ἰπ ἴδε 1ἰτογαὶ βεπβα 
ἰδ οἰεᾶσ ἴτοπὶ ἴθ ὑνογάβ νος οοςας ἰη {ἰ]. 
ἃ (ἀδευπιίηρ, ἂν ὑφ ύτοω ντίτος τοῖς 

Ρδββαϑεβδ), ποὶ πταίομεν ὅπα- 
γτεβ. “Τῆς νοτά τέλειος ἰβ οἴϊδη υδοὰ 
ὉΥ ἰαἴες τυτίτετϑ οὗ τῆς Ὀαρε δεά " (Μαγοτ). 
--“ὁλόκληροι: ΟΛ νΠοᾶ, χν. 3; ἰῃ ἰϊ8 
τοοῖ-πιεληίηρ ὁλόκληρος ἱπηρ]1ε8 ἴῃς “ επ- 
εἶτα Ἰοῖ οἵ ἀεβείην," 8ὸ ἴδε τῇς υπάες- 
{γίπρ ἰάεα τεραγάϊηρ ἃ πδὴ ψῃὸ ἰ8 ὁλό- 
ρος πιεᾶηβ οπε Ψῇο ἢ11Η18 ϊδ ἴοι; 

δεῖς ἴὶ ψουἹᾶ τροᾶη “ἴδοθα Ψῆὸ (ΠΥ 
διιαίη τὸ ἐπεὶς μίσρῃ οδΙ] π᾿. --- ἐν 
μηδενὶ λειπόμενοι : [[ἰ8 ἰδ ΤΊΟΓΟΙΥ 
εχρ δπδίοτυ οἵ ὁλόκληροι. 

Εἰ. 6. ὙΠεῖα ἰβ πο [πουρδί-ςοππες- 
ὕση Ῥεΐννεεη [8 νοῖβα δηὰ ννπδὶ 88 ῥτε- 
ςεάεά, ἰξ ἴδ ΟΠῪ ὉΥ διρρ  γίης βοπιειίηρ 
ΔΙ ΠΟΙ ἐμαὶ ἀὴν ςοπηδοϊίοπ οδη 6 
ταλᾶς ἴο οχίβὶ, ἀπά ἴος τπὶ8 ἴδετε 18 πὸ 
ΜΆΤαηΣὶ ἰῃ ἴῃς ἰοχὶ δ8 ἰξ βίδαπάβ (βες 
Ἱπιγοάυςτίοη 111... Ιῃ νεσ. 4 ὗπο 
διΆ8 88 118 [1] τεβυὶ τῆς τηακίπρ ρετίεςι οὗ 
τηςΏ, 80 ἴπδι ἴποῪ ἅσε ἰδοκίηρ ἰη ποιπίηρ ; 
ψν Βαη, τπετείοσε, ἴπ6 πεχὶ νόσϑς σοῈ8. Οἡ 
ἴο ςοπίεπηρίαϊα ἃ ἰδοκίηρ οἵ ννυϊϑάοπι, 
δεῖς ἰβ οἰθαῖν τῆς σοπηπιεποεπιεηὶ οὗ ἃ 
ΠΕ δυδ)εςῖ, ποὲῖ ἃ οοπιἰηυδλίοη οὗἩ ἰῃς 
βᾶτης οπθὲ. Τῆς οσούττεηςε οἵ λειπόμενοι 
δηὰ λείπεται; νηΐ ἢ 18 τεραγάεά Ὁγ βοτης 
88 ἃ ὑτοοῖ οὗ σοπηεςτίοη Ὀεΐνεεη ἴῃς ἔνο 
νεῖβεβ, ἀεποίεβ ποιμίηρ ἰῃ νἱενν οὗ πὰ 
ἴδοι ἴδδὲ τε βυδ᾽εςι-πηδίτοτ 8 80 ἀϊβεγεηῖ ; 
τρόγθονεσ, ἵμεῖς ἰ8 ἃ ἀϊδίοις ἀϊβετγεπος ἴῃ 
ἴῃς βεῆβῈ ἰῃ ΨΒΙΟἢ (8 νοτά ἰδ υβεὰ ἴῃ 
ἴπεβε ἴννο νεσβεβ; σοτηίηρ Ὀεπίπάμαπὰ ἰῃ 
ννῃδὲ οης οὐρπ ἴο δεϊδίη ἴο ἰβ αυΐτε ἀϊβετ- 
δηΐ ἔτοπὶ ποὶ Ῥεΐπρ ἱπ ροββοββίοῃ οὗ τῇς 
δτεδὶ οἶς οὗ ν͵ἱβάοπι; [Πἰ8 ἀϊδεγεηος ἰβ 
ΨΕΙ1 ὑγουρσῃὶ οὐἱ ὃγ ἴπε Νυϊραῖε τεπάοι- 
ἵπρ : “. ον ἰπ τυ] ἀφ βείεμίος. 81 αυΐδ 
δυΐετῃ νεβίσυπι ἑπάέρει βαρ επιία.. .. ἢ" 

βῃοτὶ οοπδί δεγαϊίοω οἵ ἴδε δυδ)εοῖ βϑεσρ 
«Δ1|16ἀ ἔοτ, ἴδε τῆοτε 80 ὉΥ τεᾶβοῦ οὗ ἴδε 
Ρτογλίηεπος ἰξ δβδυσηεβ ἱπ τὰ Ερίδβιϊε. 
[τ ἰ8 Ῥγοῦαδίς ἴθδὲ ἴδε τότε δάναποοά 
ἰάεαα οἱ ννίϑάοτῃ οῶσης ογιρίμδι! ἔτοτ 
Βαῦγίοη ; ἴοσ, δοοογάϊπρ ἴο ἴδε Βαῦγ- 
Ἰοπίδη οοδιοίορσγ, ΝΝῚ εχἰβιοὰ 
Ῥησωηεναὶ ἂρεβ Ὀείογε ἴῃς ςσελίοῃ 
νοῦ; ἰξ ἄννεῖς νὰ Εα, 
νυ ϑάοπι, ἱπ τε ἀερίδο οὗ 
Ῥτον. νἱϊ!, 22-30) ; 
τιετζείοτςε ρυϊάεὰ 
νε ψοσῖς (βεα 1 εγεπιίαβ, ας αἷίε ΤεΞία- 
"κεν ἐντὶ 1ἰελίς ἀἐς αἰέεπ Ογΐεπίς, Ῥῃ. 20, 
80); ἱπ ΒΙ ]Π οὶ ᾿ἰτεταῖυτε ὙΝβάοαι ὃ6- 
οἄπις ἴῃε 411-ἰδοετηίπρ ἱπιε!]Πίρεῆος οὗἁ 
αοά ἴῃ Ηἰβ ψοῖκ οὗ Ογεδεσοιυ ; ἃ8 ἰὲ τνᾶβ 
ποοάεὰά Ὁγ αοά Ηἰπιδεῖέ, δον τηυςδ τλοτς 
ὉΥ πιεπ } Ἠδεηποςε ἴδε οοπδβίδληϊ ἱπδίβίεπος 
οπ ἰϊ8β πεοὰ Ὡς ἢ ἰδ 8ὸ οπατγαςιετγίβιὶς οὗ 
δε Ῥοοῖς οἵ Ῥτονεσῦβ. Ταὶδ ἰδϊὰ ἴδε 
Τουπάδιϊοη ἴος ἴδε εχιεπεῖνε Ἡοληαλ (ος 
νιθάοπι) [ἰτεταῖυτε οὐ ἰἢς Ηεϊ!εηίβες 
1εννβ, ννὩϊοἢ εχεσοίβοά α]80 ἃ ρτεαΐ ἰπῆι 
εηςς ὕροη ἰἢς [εν οἵ ἰλῖο ἴἰπηθβ. ἴὕπάετ 
τδς ἱπῆυεηςς οὗ ατεεκ ῥὨΙοβορῶγ ΥὙΝ ἰ8- 
ἄοτῃ Ὀεςλπις ποῖ ΟΠἿΥ ἃ ἀϊνίπε ἈΡΈΠΟΥ, 
δυῖ αἷδο δββυπιεὰ ἃ ρεζβοῦδὶ Ἵπσδοῖες 
ὙΝ ἰϑὰ. νἱΐ, 22-30). Αφοοτάϊηρ ἴο ἴδε 
ἐγυβαίετ Τάγρυπ ἴο ἀεη. ἱ. τ Ν ϑάοτα 
ν 8 ἴδε ψπειρις ΨΒετεῦν αοά οτελιεά 
ἴα ννοτά, Αἰ ποσγα!!ν ρϑαμηρ, ἐπ τὰς 
Ἰλῖεσ εν 88 [ογαῖυτε ὙΝιβάοτῃ τεΐετε τὸ 
ψνοσ γ κπονϊεάρε 88 ἀϊβείηςι τοι τεῖϊ- 
εἰουβ κπονϊεᾶσε ᾿Ιοἢ ἰδ 411 οοτηρτίβεδ 
υπάες πε ἴεῖτῃ Τογαὴὶ (“1ἂνν"}; δηά 
ταοτείοσς Ν ἰβάομ, υπιἶκε ἂς Τόγαῖ, ὰ5 
ποῖ τεραγάεὰ δ τπῈ δχοϊυδίνε ἧ 
οἵ τε εν, [δουγῇ ἴπεδβε δὰ 1 ἴῃ τότε 
δουπάληςξ τηδᾶβυσγε, ἐ.5.. ἰξ ἰδ βαϊὰ ἱπ 
Κιδάμελίη, 40 δ: “ Ἴε πιεδβιιγεβ οὐ νἱδϑ- 
ἄοτῃ ολπια ἄοννῃ ἔσγοπι ποᾶνεῃ, δηὰ πίης οὗ 
1πεπὶ [ε1}1 το ἴῃς ἰοὶ οἱ τῆς Ηοῖὶν [«δηά"". 
Οη ἴδε οἵδε δδηὰ, νι βάοπι δπὰ ἴδε 
Τογαΐκ ατεὲ οἔἴξῃ ἰδεπιϊβεά.--Ἰ τείτω: 
ἴογ ἴδε ῥγᾶγεσ ἴογ νίβάοπι, οὐ. Ῥτγον. 
ἰϊ. 3. 2; Ννίδβά, νἱῖ, 7, ἰχ. 4; 51-. ἰ. τὸ, 
1. 13; ἰῃ τε Ἐρίβε]ς οὐ Βαγῃδθββ χχί. 5, 
τ βᾶγβ: ὁ Θεὸς δῴη ὑμῖν σοφίαν... 
ὑπομονὴν ---παρὰ τοῦ διδόντος 
θεοῦ πᾶσιν ἁπλῶς: ἴδπεῖα ἰΒ δῃ ἴῃ 
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αὐτῷ. 6. "αἰτείτω δὲ ἐν πίστει, μηδὲν ᾿διακρινόμενος- ὁ γὰρ 5 Μὴ αἱ. 
διακρινόμενος ἔοικεν " κλύδωνι 2 θαλάσσης ὃ ἀνεμιζομένῳ καὶ ῥιπιζο- ἢ 8; ἐπ΄ 
μένῳδ. 7. μὴ γὰρ οἰέσθω ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος ὅτι λήμψεταί ὁ τι 25 

δῦ. χ. 

το. ὰξ 
τ χχὶ. Μ 

41. Ὦυκςε υἱΐΐ. 24; ΕΡΒ. ἱν. 14; τ΄. Μαιι. χὶ. γ; 158. "νἱϊ. 2ο. 

1 Αὐυΐεσηι, 7. νυν. 
4ληψεται ΚΙΡ, οὔτδδ. 

τεγεβεῖηρ Ραγαῖεὶ τὸ {π|8 τπουρῶς ἴῃ ἴδε 
ορεηΐπς σεδιίβε οὗ ἴδε Ταϊπηυά, Βεγα- 

Οεητεβ 88 ψνε}} 88 1ενν8, οοσγεβρουϊηρ 
τῆ το ἴδε πᾶσιν ἰῃ ἴῃς ννοτὰβ Ὀεΐογε 8. 
ΤὨς ἕοτος οὗ ἁπλῶς [1ε8 ἴῃ ἰἴ8 βεῆβε οἵ 
“ βἰῃρίςηεβθ οὗ αἰτω," ἰῃς αἰπὶ Ῥείη ἴῃς 
πηραγίηρ οἵ δεπεᾶς ψἱμους τεαυπην 
δηγιδίηρ ἴῃ τεϊυγῃ; ἴῃς τπουρδς ἰ8 τῆς 
ΒΆΤΩΘ 88 ἴπδι ψὩϊο ἢ ὑπάετ!εβ δα. ἵν. Σ, 
Ηο, φοὐεῦν οπὲ ἐλαὲὶ ἐλέγείείῃ . . . ἐονια, 
ὃμγ τοὶπε ἀπά νεδὰ τοϊίλομέ πιομεν αμά 
τοείκομέ ῥγίοε, ἰ.6., ὕἰῖ ἰδ τὸ Ὀς μαὰ 1ογ ἴῃς 
βίκίης.--μὴ ὀνειδίζοντος: ἴῃς δὰάϊ- 
ὕσπ οΟὗἉ 1Π18 18 νεγν βισικίτρ ; ἴξ ἰ8 ἱπιεπάεὰ 
ἴο ἐποουγᾶρε ῬοΪἄπεβδ ἴῃ πιδίκίηρ ρεϊτίοῃ 
ἴο ἀοἷ; πιᾶην ταῖρμὶ Ὀς ἀείϊεττεά, ονηρ 
ἴο ἃ 8εῆβε οἵ υπνοσιίπεβδ, ἔγοσ ἀρρτοδοΒ- 
πᾷ ἀοά, ἔεασίης ἰεβὲ Ης βπουϊὰ γεβεηΐ 
Ῥτεβυωρέοη. Τὰς ἴἄτεα ογάβ ΨΏΪΟΣ 
εχρσοβδ ἰῃς πηειμοά οὗἨ Ὠϊνίπε ρίνίηρ--- 
πᾶσιν, ἀπλῶς, μὴ ὀνειδίζοντοφ--- τουδὶ 
τΔΚα νῶν 411 βοσιρὶς δπὰ ἔεαγ; οὔ, εν. 
ἦν. 16, 1.εὲ μς ἐλεγείογε ἀγαιν πφαν τοὐέβ 
δοϊάνε5ς5 ὠπίο ἐπε ἑάγομε οὗ ργαξέ. . . . 
καὶ δοθήσεται αὐτῷ: (Λ, Μαῖι. νἱϊ.7. 

νει. 6. ἐν πίστει: πίστις, 88 ὑδεὰ 
ἴῃ (ὶβ Ἐρίβεϊς, τείεσβ ἴὸ τῇς βίαις οἵ τηϊηὰ 
ἴῃ ψΒΙςἢ ἃ πιλη ποῖ ΟὨἹΥ Ῥεϊενεβ ἰῃ ἴδε 
εχίδιεπος οἵ ἀοά, δυξΐ ἰπ νης Ηἱἰδ 
εἰς] οβαγασίογ 18 ἀρρτεβεηάεά δπὰ ἴδε 
ενϊάεηος οὗ Ηἰ5 ἔοοφ νη τονναγὰβ πιδῃ 
ἦβ δοκηονϊεάγεά; ἰὲ ἰ8 4 Ὀεϊϊεῖ ἰῃ [δε 
Ῥεπεδοθηῖ δον, 88 γε] 88 ἴῃ [ἢ 6 Ρεῖ- 
δοηδίτιγ, οἵ αοά; ἰξ ἱποϊυάεβ τεϊ ίδῆοε οἢ 
αοάἁ «πὰ δε εχρεοιϊδιίοη ἐμαὶ ψμδὶ ἰδ 
δεκοά ἔογ νν1}} ὈῈ ρταπίεά ὃγ Ηΐπι. Τῇε 
ννοσά Βεῖε ἄοεβ ποῖ οοπποῖς (Αἰ ἱπ ἴῃς 
δεῆθε οἵ ἃ Ὀοὰγ οἵ ἀοςιτίπς. Τΐβ ἰάεδ οἱ 
[αϊτα 18 ποῖ βρϑοίβοϑ!ν ΟὨγίβείδη ; ἰξ νγᾶβ, 
δηὰ ἴ8, ργεοίβεϊυ τῃαὶ οἵ ἰδς ]ενβ; ἱΒ 

{πεβεὲ ΣΟῪ ᾿Ενιῶπαλ) ἰἴ8 7υδὲ ἴδδὶ 
Ρεπίεοι το οὐ νδίςἢ ἰ8 ἐχρτεββαὰ 
πὴ ψ Ὧι ἰ8 οΔ11ςἀ (Πς “ Οτεςὰ οἱ Μαϊπιου- 
ἰάεβ," οὐ ἴδε “ Ταϊτίδεη ρσίποίρεβ οὗ 
ταἰτὰ"; ἰξ ἰβ (πεσε βαϊά: “41 Ῥεϊΐενες ψΠἢ 
ἀρ τΗΝ (αἰτὰ ἐπὶ ἴδε Οτεδίοσ, Ὀ]εβεεὰ δε 

ΗΪβ πδηις, ἰ8 [ες Αὐἴποῖ δπὰ συϊάς οὗ 
εναιγιδίηρ παῖ μδ5 Ὀεεη ογεδιεᾶ, δηὰ ἴπδὶ 

3 Αἀὰ εἴ ς. 
δΌ τη. 35, 86, 5. 

8--ὁ Ττηβρ., Ρεβῆ. 

Ἡς δίἴοπε παβ τηϑᾶς, ἄοεβ τηδῖε, δῃὰ ν"1}] 
τηδίε 811 «ἰίηρβ᾽". [ἡ Ταϊγγυάιολὶ Πἰτοσα- 
ἴυτε, ΠΙΓὮ, ἴῃ 1Π|8 88 ἰῃ 50 σῃυς ἢ εἶδε, 
ετηροάϊεβ τηυςοβ δποίεπι στηδίεσίαι, ἴῃς 
ἘδΌΡὶΒ σοπδβίδμεἶν ἱπδβῖβὲ οἡ τῆς πεεὰ οὗ 
ἴα δὲ Ῥείηρ ἴῃδλὲ το ἰβ “ ρεσζίεςι 
πὲ ἰπ αοά"; (δε »ξολῆξανδ 'απιαπακ, 
ἦ.5.,) “ἸΒοθῈὲ ΨὯΟ δῖε ἰδοκίηρ ἴῃ δ ἢ,7 
(ΥΣ. Μαῖι, νὶ. 30, ὀλιγόπιστοι - 

222) ας μεϊὰ ὑρ τὸ τερυκε; 
ΟΝ ἰῃ Α ἰχ, σ2 ἴμδὶ ἧε ἀϊβαρρεῶσ- 
ἃπος οὗ ““πηεῃ οὗ [Δ᾽ ν1}} Ὀτίπρ αδουὶ 
τἰᾶς ἀοννηζα!! οἱ ἴᾷς του. Ἑδί(ἢ ἰδετε- 
ἴοτα, ἰῃ τὴς βεῆβε ἱπ Ψ ΠΟ ἢ ἰτ ἰδ υδοὰ ἰῇ 
τῶῖθ Ερίβεϊε, ννὰβ πε Ἵμασγαςιογίβεὶς σηδτῖς 
οὗ ἴδε ]ενν 88 ψεῖ] 88 οἵ ἴῃς ΟἸπτί βιίδη. 
Ιὴ τεΐεσεωςς ἴὸ αἰτείτω δὲ ἐν πίστει 
Κηον της ἀσᾶννβ αἰϊεπίοη ἴο Ηεττηδβ, 
Δίαμά., ἰχ. 6, 7; 8ἴ:)., ν. 4, 3.--μμηϑδὲν 
διακρινόμενος: διακρίνεσθαι τηελπ8 
ἴο Ὀ6 ἴῃ 4 Ἵγ Τὶ βίδιε οἵ χηϊπὰ, νυν ς ἢ ἰς 
οὈνϊουδὶν τῆς δησιμεβίϑ τὸ παῖ οὐἨ δἰπὶ 
ΨὯΟ 88 (411; ἱξ Ἄἐχοϊυ δε ἔα τ ἐῤσο Μαείο; 
(ΓΟ. Μαῖι. χχί. 21, 17 γε καῦε 7ζαϊίμ ακὰ 
ἀομδὲ ποὲ (μὴ διακειδῆτε) “νοο; Αρδχᾶ- 
δῖεβ αυοῖεβ 88 ἃ βαγίπρ οἵ οὖσ 1,ογάδβ.: 
ΦῬουδὲ ποῖ, (πᾶὶ γα δπκ ποῖ ἱπίο τς 
ψοσ! ἃ, ἃ8 ϑίπιοη, ἤδη ἃς ἀουδιεά, Ὀς; 
ἴο βἰπῖς ἰηίο ἴῃς 8ε2᾽.--ἔοικεν κλύ- 
δωνι θαλάσσης: ἃ νεῖν νἱνϊά ρίο- 
ἴωχγο ; ἴῆς ᾿πΕΊὈ}Π οὗ ἃ ὈΠΠΙονν, ομαηρίηρ 
ἴτοῦλ τηοσπηθηϊ ἴο τηοχηεηΐ, ἰ8 ἃ ψοπάᾶσσ- 
ΤΌΠΥ δρὲ βυτωθοὶ οἱ ἃ πιϊπᾶ ἴπδὶ ςδηποῖ 
Ὦχ 1186} ἴῃ Ὀεϊεῖ, ἔοικεν Οὐσοσιιτθ ΟἿΪΥ 
δεῖς δηὰ ἰῃ νὸσ. 23 ἰη ἴῆς ΝΙΤ., κλύδων 
Οηἱν εἰβεννμεσε ἱπ [υκὸ νἱῖ!, 24.---ὰ ν ε- 
ἐνὶς ένῳ : ἃ Ὠυγηῦοσ οὗ νετῦβ ἀσὲ υϑεὰ 
ΠῚ δὰ Ἰραις δηάϊη, Ὁ “ἰζω, υἱε., 
ὀνειδίζω, ῥιπίζω, π' ογίζομαι, φλογ- 
(ζω, ἐγγίζω, καϑαρίζω, ἁγνίζω, ἀφανίζω, 
θησαυρίζω, θερίζω, στηρίζω, μακαρίζω; 
τε ψοζὰ δείοτε υ8 ἰδ οῆς οὗ [δ εἰχ- 
ἴδθη υδεὰ ἴῃ τς ἘΕρίβεϊες νυ πο ἀο ποῖ 
ΟΚΣΙΣ εἰβεννβεσε δ τε Νῖυ ποῖ ἴῃ 

6 ϑεριυλρίηι.--λιπιζομένῳ : ἔτοπὶ 
τὰς “μα πὴ ὁ ἠεοῦοοιτε δας σὴν πὶ ἴῃς 
.«Τ, δυῖ οὐ . ἐν 35 τυδρίηϊ), 

καὶ ἐρρίπισεν αὐτὰ ὁ ἄνεμος Νπν ἀωδὶ 
ἰδ ποῖ υδϑεὰ πη Ὑδεοάοξοπ᾽Β νετγβίοη. 
νὰ Ὁ γοδονι Ῥεΐογε τ σ΄. ἀλῆθλθῖεν, 
.“.. νιζόμενοι καὶ περ, οι 
παντὶ ἀνέμῳ τῆς διδασκαλίας. 

γες. 7. μὴ γὰρ οἰέσθω, εἰς. : γὰρ 
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γον. 8 παρὰ τοῦ Κυρίου, 8. ἀνὴρ ̓  " δίψυχος, “ ἀκατάστατος ἐν πάσαις 
ἽΓ νἰ, 48 
ὑδνο: τοῖς ὁδοῖς αὐτοῦ. 9. " Καυχάσθω δὲ ὁ ὃ ἀδελφὸς ὁ ταπεινὸς ἐν τῷ 
ὥ.1 Ὁ 

Χυϊὶ, αἱ ἕ 
Ρε. εχὶχ. 113 (Ηεδ.); 5ὲς. ἰϊ, τώ; Μαῖε. νἱ. 24. 
14, ἰν, 6. 

- 1}ὈῈεοῖ. ἱἰϊ. τῳ; φ,'. ἐϊ. 16. χ (7. ἰζ. τ3, ὲ. 

τ σοπηπια, Τί., ἮΝ εἶδα; υἱτἢ δἴορ, Ττες.; νἱδουςϊ ρυποιυδίίοη, ΝΗ. 

᾽ Αὐά γαρ 33. 

Αἰπηοδὶ ἰῃ ἴτε βεπβε οἱ διὰ τοῦτο. Τῆς 
νεῖ ΟὐΟΌΓΕ ΝΕΓΥ τάσεϊυ, δοα ]οδη χχί. 25 ; 
ΡΏΪ. ἰ. 17. ὙΠεῖς ἰδ ἃ τίπρ οὗ ςοπίεπιρὶ 
πὶ τς ε δῖ τῆς ἰάεδ οἵ ἃ πιδὴ νυ τὰ 
Βδιτίηρ (διὰ ἘΡεσιίηε, δβ ῥγᾶγες ἴὸ δε 
δηβνεῖεά. ἄνθρωπος ἰ5 Βεῖε ἰπ 
τεΐεγεπος ἴο πιὲῃ ἰπ σεποζδὶ ; ἀνήρ ἰη ἴῃς 
πεχῖὶ νεζβε ἰβ τηογα βρεςίῆς ; ἰῃ τη8 Ερίβε!ς 
ἀνήρ ὀοοουγδ υβυ δὶ! γ νυν θοπὶς φυλὶ γα 
νοτά.--τοῦ Κνρίον : οὗὐνίουϑ!γ ἰῃ 
τεΐεσεπος ἴο ἀοά ἴδε Ἑαδΐδπες οὐ δοοουπὶ 
οἵ δε τοῦ διδ. Θεοῦ αῦονε. ᾿ 

νει. 8. δίψνχος: ΑἸΒουρῃ {δ8 
ψοτζὰ ἰβ ποῖ ἑουπὰ ἴῃ εἰςπος ἴῃς ϑορίυλ- 
Εἰμὶ οὐ εἰβεννβεῖε ἱπ ἴῃς Ν.Τ. (εχοερτίηρσ 
ἴῃ ἶν. 8) ἰἴ8 οσουγζεπος ἰ8 ποὶ τᾶσε οἴδει- 
ννῖδε ; ΟἸεπιεηῖ οἵ βοπιε, φυοτίπρ ννδδὶ 
1 68118 ὁ πὶ ἱκὸς λόγος, Βαγ8: τα- 
λαίπωροί εἰσιν οἱ δίψυχοι, οἱ διστά- 
ἴοντες τῇ καρδίᾳ. ... (Εεβοῆ., Αργαῤῥα, 
Ρ. 325 [2πάὰ εἀ.]}; ἐπε νογὰ οσουτβ ἃ 
Ὡυχαδεῖ οἵ {ἰπι68 ἱπ ΗογπΊλ8, 6.Κ., Μαπά., 
ἶχ. 1, 5, 6, 7; χί. 13; 80 ἴοο ἱπ Βᾶτγη., 
χίχ. 5, ἀπά ἰη Ὠἱά., ἱν. 4, 88 νν6}} 8 ἰῇ 
Οἴπεσ δποίεπε ΟὨγίβείαπ τυτιἰπρα ἀπά ἴῃ 
Ῥῃΐο. Τῆς ἔταπις οὗ πιϊπὰ οὗ ἔς ἀνὴρ 
δίψνχοι 18 πὰ δρνηθὴν βρῇ δ κατ 
εαγί,᾿ βες ϑίγ' ἱ. 25, μὴ πὶ 4 αὐτῷ 
ἐ.4., ἴῆς ἴεας οἵ ἴῃς 1,ογὰ) ἐν καρδίᾳ 

ἢ; ἴῃϊε 18 ῥγεοίβει υ ἴς δαᾳυϊναίδπὶ 

οἱ τῆς Ηεῦτεν Ἃ 2 Δ ἰπ ΡΒ. χίϊ. 3, 

Ὡς ἢ τῆς ϑερτυλρίπι υπίοσζευπαιεῖν ἰγᾶπ8- 
Ιαῖεβ ᾿ἰτοτα!ν, ἐν καρδίᾳ καὶ ἐν κερδίᾳ 
ἴπ Ἐποοῖ; χοὶ. 4 νὰ δᾶνε : “Ὅταν, 
ποῖ πἰρῇ ἴο ὑρτιρδμίηεβδ τ ἃ ἀουδὶε 
Βεαγί, δπὰ δβϑβοοίαϊῖε ποὶ νίτ ἰἤοβς οἵ 
ἃ ἄουδ᾽ε Βεαγι᾽"; 88 τῆς ατϑακ νεγβίοη 
οἵ ἐπὶ8 ννοσκ ἰβ ποῖ ἐἼχίδπι ἰξ ἰβ ἱπιροββίδὶς 
ἴο ΒΥ ἴος οεγίαίπ πονν “ ἀουδὶς πεαγι 
ΨΆΒ τεπάετεά. Οη ἴῃς σοπβιγυςτίοη ἤετα 
8εεὲ Μαγοι.--ἀκατάστατος ἐν πά- 
σεις ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ : (Πἰδ ἰ8 
βενεῖς, δηὰ τγολὰβ 8 ἰΐ τς ντίϊτος πδὰ 
ΒοπΊῈ Ραγιίσυϊαγ ρεβοη ἰῇ πιὶπά. Τῆς 
ἀουδ!ε-Ππελγίεά πιᾶπ ἰ8 σεγιδι ΠΥ οπα ννῆο 
ἰ8 φυΐτε υητεϊδδ]ς. ᾿Ακατάστατος, νν»ῃῖςἢ 
Οσουγβ ΟΠΪΥ πεῖ δηὰ ἴῃ ἰἰϊ. 8 (ρὰϊ 5ες 
οτίεῖοδὶ ηοῖο) ἴῃ ἴῃς Ν.Τ., ἰδ ἑουπά ἰπ τῃς 
ϑοριυδρίηῖ, ἰπουρἢ νεσν ταγοὶυ ; ἰῃ [88. 
1ΐν. τα να βάν Ταπεινὴ καὶ ἀκατάστα- 
τος οὐ παρεκλήθης, ψψἴεῖε τς Ηδεῦτενν 

50. Β, ὅς, Αγ, ΝῊ ἴῃ Ὀγδοίεῖδβ. 

ἴος ἀκατάστ. (τ) τις Δ Π 8 “ δίογη- 

τοαβοὰ ", [π᾿ τῆς νεῖβε δείοτε τὲ ἴδε 
ννογὰ βεεπιδ ἴἰο πιεᾶπ ὑπο ἰδ γ, {πε 
τῆδῃ Ψῆο ἀοεβ ποῖ ἰγσυβὲ αοὰ σαηποῖ ὃς 
τγυδιεὰ ὃγ πιεη; τὨἷβ ργοῦδοὶν ἰβ ννϑδὶ 
τουδὶ πᾶνε Ὀξεη ἴῃ ἴῃς πκὶηά οὗ ἴδε υτίτες. 
--“,ἐν πάσαις, εἰς.: ἃ Ηεῦτεν 68- 
βίοη ἴος ἴῃς οουζβε οἵ ἃ τῃδη᾿ 8 [Π{π ἰη τὰς 
βεῆβε οὗ δἰβ ““τηᾶππεῖ οὗ {πΠ{π᾿᾿ (ἀναστ- 
ροφή, 8ες ἰϊ. 13) 8εε Ρῖον. ἰϊ, 1, ἐν 
“πάσαις ὁδοῖς σὸν γνώριζε αὐτήν (Ηεὗτενν 
αὐτόν), ἵνα ὀρθοτομῇ τὰς ὕς σον. 
Τῆς δεπδβε οὗ ἴῃς ἐχργεβδίου ἰ8 ζεσίδίΠῪ 
ἀϊβετεπε ἔγοπι ἐν ταῖς ίαις αὐτοῦ ἱπ 
νεῖ. τσ Ὡς τείετβ ἴὸ τῆς ἄδλγβ οἵ ἃ 
τηλῃ 5 [1ξπ. 

νν.9ἵι. Απ δηκίγεῖν πὸνν βυδ)θοὶ ἰδ 
πονν βιλσιοᾶ, Ὡς 28 πὸ οοπποοϊίοα 
νἱῦι ννδιὶ δ28 ργεοεάςὰ; βδιις ἢ ἃ σοηπεο- 
τίοῃ οἂπ ΠΥ δε πιαϊπιαϊηεὰ Ὀγ βυρρί γίπα 
τηξηῖδὶ ᾿ἰπκ8 γι βοίδ!γ, ἕο πιο τδς 
ἴαχε φίνεβ πο νϑιτᾶηὶ. 'ν. 9-1ι ἀεαδὶ 
νὰ τῆς δυδήεοι οὗὨ εἰσ δἀπὰ ροοῦ; ἴπὸν 
ΤΑΔῪ ὃς ἰηπίετρτγεῖοά ἰπ ᾿νοὸ νᾶ 8 ; ου ἴῃς 
οης δαπά, οπα πΊΔΥ ᾿Ἀὐδὴ Ἀρρόκοῦ ἐδυθ: 
1μεὰὶ τἰῆε Ὁτοίδοῦ ΠΟ 18. “πυπηδῖς," ἐ.4., 
Ὀεϊοησίπρ ἴο ἴῃς ἴοννεῖ οἰδβδεβ ἀπά ἴδετε- 
ἕοτε οἱ πεοεβείϊν (1π ἴποθς ἀλγβ) Π κερὰ 
Εἰοτν ἱπ τῆς εχαϊιδτοη δ ἢ 88 ἃ ΟἸτίδ- 
πίαπ ἢς ραγίδακεβ οἵ; δὶ Ιεῖ μῖπι ΨὯΟ νυν 
τὶς σίου ἱπ ἴῃς λοὶ (δδλῖ, ονηρ ἴὸ 
διἰ8 πανὶπρ επιδγαςαά Ομγιβεληϊν, πε ἰ8 
Βυπηπατοα (φ,. τ Οος. ἱν. το- Σ3), “ἴἰεῖ τῆς 
τίοἢ Ὁγοῖποῦ σίογυ ἱπ [8 Πυπ)] δ τίοπ ἃ8 ἃ 
ΟὨ γι ϑείδη ᾿"᾿ (διαγρυ).--ἰαἰπρ ταπείνωσις, 
Βονενοσ, ἃ8 μανίην ἴῃς βεπβε οὗ βεῖξ- 
αὐδβεπιεηῖ ἢ ἢ τῆς τοι τηᾶτ [εεἰ8 οα 
θεςοπιὶπσ ἃ ΟΒγίβείδη. ΤῊϊβ ἱπιεγρτεῖα- 
τίου δᾶ8 18 ἀἰβήου 168, ἔος ἰξ 8 τῇς γῆ 
τοδη, ποῖ τηογοῖν δἰβ τίς α8, νυ “ 
ΑΥΝΑΥ "᾿; 80,100, ἰπ νεῖ. ΣΙ ; πχογθονεῖ, ἱζ ἰτ 
18. ἃ υεβιίοη οὗὨ ΟὨτιβείαπίεν, ὕψει δπά 
ταπεινώσει ολπποὶ ννε}} δοίλ τείεσ ἴὸ ἰΐ, 
βίπος πον τὲ ρἰδοεά ἰπ ςοπίγαβι; ({ἰ8 
ΒΕ6ΠῚ8 ἴο δᾶνε Ὀδαη ἔεῖϊς ὉΥ δ δποίεπι 
βοσῖδε ψπο αἰϊεσεά ταπεινώσει ἰο πίστει 
ἰπ ἴπ6 ουτγεῖνα 137 (86εε οτγίτίςδὶ ποῖς 
πϑθῆι τηϊπκίπρ, πὸ ἀουδὲ, οἵἉ ἰΐ. 5, οὐχ ὁ 
θεὸς ἐξελέξατο τοὺς πτωχοὺς τῷ κόσμῳ 
πλουσίους ἐν πίστει. .. [ξ Β66ΠῚ8 ννίϑεῖ 
ἴο ἴᾶΚα ἴτε ννογάβ 48 ἴπεὺ βίδπὰ, δπὰ τὸ 
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ὕψει αὐτοῦ, το. ὁ δὲ "πλούσιος ἐν τῇ " ταπεινώσει ἱ αὐτοῦ, ὅτι γ Μαιι. 

χχὶϊὶ. 12. 
ὡς "ἄνθος χόρτου" " παρελεύσεται. 11. ἀνέτειλεν γὰρ ὁ ἥλιος « [6 [κι 4. 

ἃ . εῦ. 

Ὁ-Ὦ ἴεἅ. χί. 6, 7; τ Ῥεῖ. ἱ. 24; (ἡ. Ῥα. οἰΐ. 4, τι. ]οὉ χίν, 2. 
χ. 34. 

ς Ο,.τ τος. υἱῖ. 31. 

᾿πιστει 137. 

8εαῖκ ἴὸ ἱπίεγργες ἴπεπὶ ψἱῖπουϊ τεδάϊηρ 
ἴπ βοπιειϊπίηρ ἴπδι ἰ8 ποῖ πεῖς, Ἔβρεοδ!ν 
88 ἴῃς ννυτίϊετ (ογ νυγϊἴεγ8) οὗ [π|8 Ἐρίβεϊς 18 
ποῖ 488 τιΐε απιδίρυουβ ἱπ νπδὶ ἢς ΒΑΥ8; 
ἴῃ ἔδςϊ, οης οὗ ἴπε οπαζαδςίοσίβειςβ οὗ τς 
Ἐρίδβεϊε ἰ8 ἴῃς βιγαὶῃογιναγά, ἰγαπβράγεης 
ΨΆΥ ἴῃ ννῃϊςἢ τὨϊπρβ τὲ ρυῖϊ. Ἐεραγάοά 
ἴτοσι [Πἰ8 ροὶπε οἔνιενν, [Π686 νεῦβεβ βι ηρῖ 
«οηϊδίη ἃ ψΠοΐεβοπὶε ρίεοε οὗ δάνϊος ἴὸ 
τλδη ἴο ἀο (δεῖς ἀσεν ἰπ τπδὲ βίδῖς οἵ [τς 
ἀπο ΠΟ ἰξ 541 ρίεδλδε Οοὰ ἰο οδὶὶ 
ἴδεπὶ; {{ τῃς ροογ πιδῃ ὈεσοπΊεβ να ἣν, 
δεῖς ἰβ ποϊπίπρ ἴο Ὀς αβῃαπιεὰ οὗ, ἢε ἰ5 
ἴο ὃς σςοηρταιυϊδιοά ; [ἢ ἴῆε τίς πιά ἰοβεβ 
Ηἰ8 ννεδ! ἢ, ἢς πεοάβ σοπηΐοτι,---ἀῆχογ 41}, 
ἔδετο ἰ8 βοπιειπίηρ ἰο δ6 (πδηκίῳ! ἴογ ἰῇ 
εβοδρίηρ ἴδε τεπιρίδιίοπβ ἀπά ἄδηρεῖβ ἴὸ 
νι ἢ τῆς τις ἀγα βυδήδοι; ἀπά, 8 τῇς 
ντίϊες ροΐπιβ ουὗἱ ἰδῖες οἡ ἴῃ ἰΐ. σ Ηἷ,, τῆς 
τὶς αγέ ΟρΡργεββϑοῖβ δηὰ οἼσγυεῖ,--- α [οὶ 
νιςἢ (ἰτ 8 νν6 11 σνογῃ γτεπιοπιθεγίη ρ) ννὰ8 
ἔλτ τλόσε ἔγις ἱπ ἴποβα ἄδυβ ἴμδπ ἰπ ἴῆςδε. 

νεῖ. 9. κανχάσθω: ἰὶ ἰΒ ποιίοεδδις 
τῆδιὲ τῆ185 ψογὰ ἴἰβ ΟὔἹῪ υδεὰ ἰη ἴῃς Ῥαυϊης 
Ἐρίβε!εβ, υυνἱε τῆς ἐχοεριίοη ἱπ τμἰ8 νοῦβα 
δηὰ ἴῃ “1. Σ4, ἱν. τ6; ἰξ ἰ8 υδεὰ, σεπεγαῖϊν, 
ἰπ ἃ ροοὰ βεῆβε, 848 πεῖεὲ δπὰ {ἰϊ 14, 
τδουρῇ ποι ἰπ ἰν. τ6.--ὁ ἀδελφός: 8ες 
ποῖς οὔ νεῖ. 2..-ταπεινόᾳ: οὐ [κε ἱ. 
52, τοῖειβ ἴο τῆς ουϊναγά ςοπόϊτίοη οὗ ἃ 
ταλῃ, πὰ ςοτγεβροηάβ ἴὸ ἴς Ἡεῦτγον 

δή δηά 2, ψ Ὡς κε ταπεινός, οΔπ 

τεῖεσ ὈΟΤ᾿ τὸ ουϊινατά ςοηάϊτίοπ ἀπά οπδτ- 
δοῖεν; ἴῃς ᾿ἰδιίοσ ἰ8 [πὸ τηεδηίηρ διδοίης 
ἴο ταῦ. ἰη ἵν. 6. [π ϑίτγ. χί. αννε τελά : 
σοφία ταπεινοῦ ἀνύψωσεν κεφαλήν, καὶ 
“ἂν μέσῳ μεγιστάνων καθίσει αὐτόν. ΟΥ΄. 
ϑίτ, χ. 31 (Ηδῦτεν). 

νεῖ. το. ὁ πλούσιος: εαυλιν ἃ 
"“ Ὁγοίποτ᾽"; ΓΑ τῆς ψΒοΙςα βεςιίοη ἰΐ. 1-13 
Ῥεϊον.--ς ἄνθος χόρτον .. .: ἴπε86 
ψογάβ, ἰορεῖπετ υἱτἢ ἐξήρανεν τὸν χόρ- 
τον, εἴς., ἰῃ τε πεχὲ νοῖβο, ἀγα δάδριςδ 
ἔτοπὶ ἴπε ϑερῖ. οὗ 88. χὶ. 5-8,. .. καὶ 
«εἶπα τί βοήσω; Πᾶσα σὰρξ χόρτος, καὶ 
πᾶσα δόξα ἀνθρώπον ὡς ἄνθος χόρτον" 
ἐξηράνθη ὁ χόρτος καὶ ὁ ἄνθος ἐξέπεσεν, 
τὸ δὲ ῥῆμα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν μένει εἰς τὸν 
αἰῶνα, ννῇϊς ἢ ἀϊβθῖεγβ βοπιεννῆδλι ἔτοπι τῇς 
Ἡεῦτεν. [τ ἰβ δὴ ἱπιεγεβιείπρ ἱπείδπος 
οὗ ἴτε ἰοοβε ΨΑῪ ἰῃ ψνῃοἢ βογίρίυγαι 
τεχίβ ες τπηδὰθβ υ86 οἱ τἰϊδους τεραγά 
τὸ τπεῖς οτἱρίπδὶ πιεαπίηρ ; ἴπε ρτορδεῖ 
τείειβ ἴὸ πᾶσα σάρξ, ψετεῖλβ ἰπ (Πα 

νεῖβε Ὀεΐοσε ὑὉ8 [πε υυτίϊο τρᾶκεβ ἴῃς 
νογάβ γεΐες Ἐχοϊυβίνεϊν τὸ τῆς τὶς ἢ, οὐ τῆς 
νογάξ δὲ ἴῃς ἐπὰ οὗ (ἢς ἡεχὶ νεογδβε, οὕτως 
καὶ ὁ πλούσιος ἐν ταῖς πορείαις αὐτοῦ 
μαρανθήσεται. Τὸ τε ρῥτεοίδε Ννεδβίεγῃ 
ταϊη ἃ τἰῖβ ταῖμοῖ ἔγθε ὑδς οἵὗἨ ϑεΐρίυτε 
(πιὰ Ἂχαπιρίεβ οὗ ἱξ οὔουγσ ἱπ τδε 
(οΒβρε 58) ἰ8 βοπηειπιε8 ἃρὶ ἴο σδυδβε βυζ- 
Ρεῖβδε; δῖ ἴξ 18 ννεῖ! ἴο γεπηθπιῦες ἐπὶ 
158 ἱπεχαςίπεββ ἰδ σμαγαςίεγίβεῖς οἵ δα 
οτἰεηϊδὶ, δῃὰ ἄοεβ ποῖ βίσίκε ἢἰπὶ 8 ἰη- 
εχδςοῖ; ννῆδι ἢς ψνδηῖβ ἰῃ ἴΠε8ς ᾿Ά868 ἰβ8 
ἃ νειῦα]! ροίπὶ οὗ δἷὲ ομπιδπὶ νυ Ὠῖς ἢ ψν1}} 
{Ππδίγαῖε τὰ βυδήδος ἀπάδε ἀϊδβοιιβδίοῃ ; 
ψ πᾶ τπε ψογάβ οτἱρίπαι!ν τείδγ ἰο ἴ8, ἴὸ 
πἰπΊ, ἱπιπχαῖογίαι, δ ἔπαὶ ἀοεβ ποῖ οοπη 
ἰηῖο ςοπβίἀεταιίοηυ. χόρτος ἰῃ ἱΐβ 
οτἰρίπαδὶ βεῆβε πιεᾶῃβ “π εποίοβυγε᾽" ἰπ 
ψνδιοῦ σαῖς ἐδεά, ἴπεπ ἰξ σᾶπΊς ἴο πχεᾶπ 
τῆς ρτδββ, εἴς., οοπιδἰπεὰ ἱπ τδς ἐποίοβυτσε, 
ο΄. Μαῖι. νὶ. 31:.--παρελεύσεται: 
Δ }}ν ἴσὰς οὗ τίς ἀπά ροοσ, ᾧύ. Μαζκ 

ΧἰΙ. 31 ἔογ (ἢς (ταπβίδπι σπδγαςῖοσ οὗ δ]] 
τῆ ρΒ, 866 8180 ἷν. 14 οὗ {πἰβ Ἐρίβεϊς. 

Ψεῖ. τι. ἀνέτειλεν: τῆς “ πηοπιῖς " 
δογῖβε, ἐ.6.,) Ἔχργεββίνα οὔ ψ δῖ αἰννᾶγϑ 
Ὠάρρεηβ; ἰΐ ρίνεβ ἃ “" πιογε νυἱνί ἃ βιδῖε- 
τηδηΐϊ οὗ βεπεογᾶὶ τυϊῃ8, ΌῪ οπιρίογίηρ ἃ 
ἀϊδιίηςι οα86 οἵ βενεγαδαὶ ἀϊβείηςς σϑϑεβ ἱπ 
πε ραϑὲ ἴο τερίδβεπὶ (38 ἰξ ννογο) 811 
᾿μἀμολμα ᾿Ά8εβ, ἀπά ἱπηρὶ γίπρ ἴδαὶ ννμδὶ 

οοουττεὰ ἰ8 {|κεὶν ἴοὸ οὔους ἀραίῃ 
υπάετ βἰπηασ εἰπαπϑάπςες Ν {μού τα, 

. 135, αυοτίη νυ πη}; ῃς δάάβ, “τῆς 
{ποις αοτίδε δ κο ἐμρεὶ ποῖ δανα Ὀεεη 
εηἰςἀ Ὁγν ΝΝίπετγ ίοσ [48. ἱ. τὶ ἀπά : Ῥεῖ. 

ἱ, 24". Τῆς ΕΝ. ρίνεβ ἴῃ ρῥγεβεηῖ, ἰπ 
δοοογάδηος υἱτῇ τῆς Ἐπρ δἢ ἰάϊοπι, Ὀυϊ 
οἰεατὶν τε ατοεκ νᾶν ἰβ ἴπε πιογε Ἵχᾶδοῖ; 
εἶα βᾶπ|6 ρρίϊεβ ἰο Ηδῦτγενν, ἱπουρᾷ τ 8 
ραγισυϊας νετῦ ἀοεβ ποὶ οοςιγ ἰη ἐπε οου- 
τεβροπάϊηρ ραββᾶρε ἰπ εἰϊπες πες ϑερίιδ- 
εἶπε ος τπε Μαββογεῖίς τοχῖ ; δῇ Ἴχδιρὶς 
ΤΊΔΥ, ποινονεγ, θε βθὲη ἰπ ΝΠ. ἰἰΐ. 17. ὁ 
λιος ἀνέτειλεν, καὶ ἀφήλατο, καὶ οὐκ 

ὦ τὸν τόπον αὐτῆς (Ξεε ΕΝ.).--σὺν 
τῷ καύσωνι: ἴπε εαδὲ νὶπά ψΠῖοἢ 
οᾶπιδ ἔτοπι ἴῃς ϑυτγίδη ἀςβεσγί, ἰξ ννᾶδ ἃ δοῖ 
ννἱπὰ ννπἰο ρατοπεά πὰ νερεϊδτίοη ἀπά 
δΠρ πιο τῆς ἰοϊΐαρε οἵὗἨ ἁ ἴΐὰ ἴγεεβ ; τῇς 

Ἡεῦγενν πᾶπιὲ ὈΣΤΡΙΤ ΓΤ “δε 

νἱπὰ οἵ τῆε δαβί," οἵ 5ἰΠΊΡῚῪ ὉΣῚΡ, 

ἜΧχργεβεαβ ἴΠῈ αυλτίες ψΠεποεα ἰΐϊ σοπΊε8, 
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ἁΜαῖι. χχ. σὺν τῷ “ καύσωνι: καὶ ἐξήρανεν τὸν χόρτον, Ξκαὶ τὸ ἄνθος 
12; 1Γὐκὲ 
χἰϊ. 55. 

ε φυοῖεά 
αὐτοῦ," "ἐξέπεσεν καὶ ἡ εὐπρέπεια τοῦ προσώπου αὐτοῦ ' ἀπώ- 

[αι τα. λετο᾽ Ξοῦτως καὶ ὁ πλούσιος ἐν ταῖς πορείαις " αὐτοῦ ὁ μαρανθή- 
Γ δυοιεὰ σεται. 2 12. ἐἐΜακάριος ἀνὴρ ὅς ὑπομένει 8 πειρασμόν, ὅτι 
ποτ Ὦδη. 
χὶϊ. 12. 

εὥιν.τι.; τ Ῥεῖ. 1). τ4; γον. ἰϊΐ. τσ. 

1 Αἀά δυο 7. 

3.- 3 ὅγιίες ογ). καὶ τὸ ἄνθος ἀντὸν εἐξεπεσεν, Δηὰ οντως και... 
3 0 ῃῃ. 69. 

δ εαντον ΟἸ(νίά)͵ 

40π. Β. 
μαρανθησεται. 

δ ποριαις δ, 40, 89, 97, ΤῊ]. ; ἱπιᾶςῖυ 7. 
Τανθρωπος Α, 708, 104. 

δνπομεένη 13, ν»", νπομεινη 138, δυδιϊπυετίς, 7. 

ι.ς Οτεεκ καύσων, “Ὀυτηες," ἀες- 
δβοιῖδεβ 118 οπδσαςίεσ, βες Ηοβ. χίϊὶ. 15; 
Ἐσεῖς. χνΐϊ. το; ἱτ Ὀεζαπις Ἴδρεοία ἦν 
ἀαηβεῖουβ ψῆθη ἰξ ἀενεϊορεά ἱπίο ἃ 
δίοσῃ), ου δοοουπὶ οὗ ἰϊ8 ρτεαὶ νἱοΐεηοε, 
8δεὲ ἴδ. χχνὶϊ. 8; ες. χυ, 17; Εζεκ. 
χχνὶ. 26.-- ξέπεσεν : ἴῃς εαυϊναϊεηι 

Ἡεῦτενν νοσά ἰβ ὕῃ, ν Ὡς κα τῆς 

οοβηαῖε στοοῖ ἱπ οἵδε ϑει τὶς Ἰδηριιᾶρεβ, 
φοηϊδῖηβ ἴῃς ἰάεα οἵ ἁγίηρ, οἵ. 184. χχῖν. 
4. χχνὶ. 10.--εὐπρέπεια τοῦ προ- 
σώπον αὐτοῦ: ρἱεοπαεῖίο ; προσ. ἴδ 
υβεὰ ΤΟΒΕΪΥ ἰῃ γείεγεπος ἴο ῬΘγβοηβ, ἐ.Κ., 
ἐπ 8, ἰξ ὁσσυγβ τρεηιγ-εῖρσ με τἰπγεδ, ἀπὰ 
οἷν ἰῃ ὑνο ἰπβίδηςςβ ἴὸ ὑπηξε ὍΣ τλη 
Ῥεζξοῃβ, υὲξ., χχχν ϊὶ. 8, εἰρήνη ᾿ 
αὐτοῦ ἐστιν ἐπὶ προσώπον τῆς γῆς ἴῆς. 
ὕγενν πγδτᾷ., ἤοννενεσ γε ΣΝ Ὗ Ὡ] 
χὶ. 6... ἀπὸ εἰβθρν ΞΑνδὲ, τἰδτοὰ 

[Ηεῦτενν ἰεχὶ, Βονενοσ, . 1. 
εὐπρέπεια ἀοεδβ ποὶ οςου μὰ. ςς πὰ 
τε ΝΙΤ.; βεὲ ϑῖγ, χίνὶϊ, το, ἰϊ8 οὐἱγ 
οοούστεηοε ἱπ ἴπᾶὶ δοοκ. ---ὸὃδν ταῖς 
πορείαις αὐτοῦ: ξες ἀὔονςε νεῖ. 8. 
τὐῤοῥενθήσεται: οπἷγ δεζα ἴῃ Ν.Τ. 

. 12}8Εα:ὀ ὙΤῇς βεοϊΐίοη νν. 12-16 ἰβ 
ΨΠΟΪΪΥ ὑποοππεοῖοὰ υἱἢ δὶ ἱπηπχοά!- 
Αἴεὶν Ῥγεοεάεβ ; ἰξ ἰδκεβ ὑρ ἴα {πεεαὰ 
ΨὨΐἰοἢ νὯ8 ἱπιεσσυριεά δὲ ὶ. 4. [π|. 2-4 
τῆς Ὀγεῖῃγοη ἀγα δίδάεη ἴο ταοὐοῖςες ψἤεη 
ἔδον 141] ἱπίο τετηριδιίοπβ Ῥεοαυβε ἴδῃς 
ρυπίγίηρ οὗ πεῖς ἕλ τἢ νυ ῖς ἢ Ἐπΐδ γεβα! 8 
1ῃ εηρεπάειϑ ἑπόμογήν, ἃπά ἰῇ ὑπομονή 
Βοῖἀβ βινὰυ υπἱπιρεάεά ἔπον ν}}} Ὀς Ἰαςῖκ- 
ἰηρ ἴῃ ποιβίησ. Βαϊ ἴτ ἰβ, οὗ οουζξε, ἃ 
Ῥχπια οοηάτιίοη πεῖς ἴπαὶ ἴποβ6 τ δο ἃτὰ 
ἰετηρίεἀ ἐβῃουϊά ποῖ βυςουτῃθ; ἰῃς τε- 
)οἱεῖης ἰ8 οὈνϊουδῖν ΟὨΪΥ ἱπ ρίαςες ἰῃ 80 
ἴδ. 88 ἰεπιρίαιίίοη, ὉΥ δεὶπρ τεεϊβιςὰ, 
ΒΌΘΩΡΙΒεΠΒ οπατσδοίεσ ; πεγείοστε τῆς 
ΤΙ ΟΣ ρβοε8 οἡ ἴο βρεῖς (νεζ, 12) οὗ {πε 
διεββεύπεββ οἵ ἴπεὶ πιδη Ψδο ἤ1815 τη 18 
Βτδι οοπάϊιίοη, νΒο επάυτεβ (ὃς ὑπομένει) 
ἰεπιρίδιίοη, ἴογ ἢς 5881] γεσεῖνε τε Ἴσον 
οἵ ᾿᾿ἶς, τῆς τενναγά οὔ τῆοβε ἰῇ Ψ Βοσὶ 

ὑπομονή [28 μδά ἰϊβ ρετίεοϊ υγοῦκ. [{ἰ 15 
τηἴ6 ἱπαπιδῖς ςοηποοιίοπ Ὀεῖννεεη ἱ. 2-4 
δῃᾷὰ ἱ. 12 Ηῖ. ψ Βιοἢ ἰπάμοεβ οπε ἴο μαζαγά 
τῆς οοη)εοίυτε ἴΠΔ: {ΠῈῪ ̓ νετε τοὶ οσὶρίηδ]} 
δεραγαιςὰ ὃγ τῆς ἱπίεγνεηϊηρ νετϑεβ, νυ, 
ἄεαὶ νἱἢ επιγεῖγ ἀϊεγεης βυδ)εςια, ἀπά 
ψδοῃ ἐπεγείοσς ἱπίεεσσαρε ἴῃς τβουρβι- 
οοπηδοίοη οἰελεῖν εχϊβυηρς δεῖννεεη τδς 
νῸ ρᾶδββαρεβ ᾽υδὲ πγεπιοηεά.---Ιπ νεῖ. 13 
ἴδε ὀσουγζοηος οὗ ἴῃς ψογάβ: “[μεῖ πο 
ΤὭΔῃ ΒῈΥ ΨΠΕη ἣς ἰδ τεπιριεὰ, 1 ἅπὶ 
τετηριεὰ οἵ αοά," δον ἴπδὶ τη ΐ8 νίενν 
ν88 ΔοίΌλ!!γ Ὠεϊά, ᾿Ἰπἀεεὰ τῆς Ὀεϊϊεῦ νὰβ 
νεῦῪ νἱάεἶν ργεναΐίεπὶ ἀπὰ μδὰ ὕεεη ἴος 
ἰοδκ Ῥτενίουδὶγ, “{ ἐπ Θῖγ. χν. αἱ ἢ ἰξ 18. 
βαϊὰ : ““84ν ποῖ ἴπου, [ ἰ8 ττουρὰ ἴδε 
1οτὰ ἰδὲ 1 εἰ} ἀννἂν ; ίοσ ἴδου βῆδιι ποὶ 
ἀο τὰς τπίηρβ δαὶ ἣς Παῖεῖϊῃ, ϑδῪ ποῖ 
ἴᾶσυ, [τ 15 ἢς τἰῃδὶ ολυδεοά της ἴὸ ετγ; ἴοσ 
ἢε παι πο πεεὰ οἵ ἃ δβἰπέῃ! τβδῃ. . ... 
Ηςε πιἰπιβεῖέ πιδὰς τῆδη ἔτοπι ἴδε Ὀερίη- 
πίηρ, δηὰ [εἴς δἰπι ἰῃ τῆς παπά οὗ Πὶβ οὐνῃ 
Τφουπδαὶ... . ἢ; ἴο βᾶυν, ν ἢ δοῦλα οοτ- 
ταεπίδίοσβ, τι ἴπεγα 18 η0 τείεσδης ἕοσα 
ἴο δὴν ὀεδηΐϊϊε ῬὨ)]Οβορἢ οὶ τεδοβίηρ. 
δηά ἐῃδῖ ἴῃς ννοτὰβ οὔἱν Ἔχρτεββ ἃ πδίυγα 
δΒυπιᾶη ἰεηάεηου ἴο βῃϊς (πα Ὀίδτης ἔοσς 
ενὶ]-ἀοἰην ἰῃ ἃ τῆδπ ἔτοπὶ Ὠἰπιϑεϊῇ το αοά,. 
8 Δ εχιγαογάϊπαγυ Ῥοβίοη ἰὸ ἴδκα υρ; 
τῆς ἰεπάεπου τὸ βῃϊ Ὀΐαπης ἰδ οετίδί 
πδῖυγαὶ δηὰ πυπιδη, δυϊ ἰξ ἰδ ποῖ παῖυγαὶ 
ἴο Βδε{π|1 οἡ το σοί ; εἰῖπετ οη ἴο ἔεϊϊον- 
τῇεῃ, οἵ ου ἴο ϑαίΐδῃ, Ὀυῖϊ ποῖ οα ἰὸ αἀοὰ! 
Βυῖ Βεδίἀε8 18, ποροάγ σοηνογβᾶπὶ ἢ 
τῆς ἰελοδίηρ οὗ υἀαίδπι ἀυγίηρ ἴῃ οεπ- 
τυγῖεβ ἱπηπιεάϊαἰεῖγ ρῥγεσεάϊηρ ἴῃς Τοσι- 
ταδηςείηεπὶ οὗ ἴῃς ΟὨτγίβϑιίδπ εγὰ, ἀπᾶ 
οηνδιάβ, οουϊὰ ἔοτ ἃ πιοτηεηὶ ζαὶϊ ἴο 8βεα 
ψψ δῖ τῆς ντίτες οὗ τς Ἐρίβε!ς 18 γείεγγ σ᾽ 
ιο; ἃ νυτίϊεγ ΨῈΟ ἴῃ ἃ πυτῆθετσ οἵ τεβ' 
βῆονβ Ηἰπηβεῖ ἢ δο [Ββογου Ἀν ἂν }αἐ νητῃ. 
τὰς τπουρδι-ἰεπἀεηοὶεβ οὐ διὲ5 ἴίτης (1. 5, 
πΠ, χ3-18, 1. 14-26, νεῖ. 190-20 Ὀεβίἀεβ. ἴδε 
Ῥαββᾶρε Ὀεΐογε 05) ννγῷβ ποῖ ᾿Ἰκεἶν ἴο βανε 
Ὀδεη ἱφπογαπὶ οὗ ἴδε ἔλεος ἰπαὶ ἀτποηρ 81} 
τῆς τπουρπεξι! θη οὗ πὶβ ἄδυ ἴδε ρεεδιὶ 
αυεδείοη οὗ τὰς οτ βίῃ οὗ εν!ΐ ννὰβ θεΐηρ 

πὰ ὦ τακαα 
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δόκιμος " γενόμενος λήμψεται τὸν στέφανον τῆς ᾿ ζωῆς, ὃν " ἐπηγγεί- Β Βοτα. αὶ. 
λατοὶ τοῖς ᾿ ἀγαπῶσιν αὐτόν. 1 εν. ἰΐ,1ο; 

ῳ,΄. Νὶεὰ. 
13. " Μηδεὶς πειραζόμενος λεγέτω ὅτι ἀπὸ 3 Θεοῦ πειράζομαι ὃ - ὁ ἵν. ,ν. 

γὰρ Θεὸς ἀπείραστός ἐστιν κακῶν, πειράζει δὲ αὐτὸς οὐδένα." 

Χ. 22, χἶχ. 28, 29. 

16; τ Οοσ. 
ἶχ, 25. 
ες 11. 

ᾧ,.; Μαῖι. 
Ἰχ (οσ.1}. 9. τασ--τὰ ΟἹ. ϑὶσ. χν. σὲ, 12, 20. 

1 Αἀά ο κυριος ΚΙΙΡ, ϑγτὰκ,, ΤῊΙ., Οες., εἰς., τες. “ κυριος Ο, 4, 13(ν͵ἀ), 117, 
ο θεος ϑγτῖες, Ρεβῃ., νυ ρ., Οορῖ., Αεἴδ. 

3 ὑπὸ ἢ 60. 3 Τεηίδῖυγ 7, Νναΐρ. 

οοηβίδ νυ ἐρεκυιδίεα ὕροη. Τῆς νοσὰβ 
νὰ ΒΤ ἢ (Ὠἷ8 βεοίοη οοποίυάεθ--- “ Βα 
ῃοῖ ἀεοείνεά, τὴν δεϊονεὰ Ὀτειῃγεη "--- 
δον ἴδδὲ ἴδετε ννῶβ ἃ ἄδηρεῖ οἵ ἴποβε 
ἴο Ψδοπιὶ ἴδε Ἐρίδβεῖς 88 δὐἀγεββεὰ θείην 
Ιεὰ αβίγαυν ὃν ἃ ἔαϊβε ἰεδοῃίηρ, ννὩϊς ἢ ννδ8 
8ἃ8 ἱποοτηραῖδις ἢ ἴῃς ἴσὺς 1εὐσῖδα 
ἀοςσιτίης οὗ αοά δ8 ἱξ νᾶβ ν τ τῆς 
ΟΠτβείδη ; ἰηάεεά, ου (Π18 ροίπι, [εν 88 
ἃηὰ Οἰγίδείδη τεδοδδίηρ ψνεῖς ἰάεηεςα!ὶ. 
ΤὮς βυδήεςὶ τείεττεά ἴὸ ἴπ 118 βεοιίοῃ, 
γν. 12-1ό, ἰΒ ἀεαῖ: ΨἸὩ πλοσα ( πὶ τπς 
ΙἹπιτοάδυςεοη ΙΝ΄., δῦ 1, ὨΙΟἢ 866. 

Ψνετ. 12. Μακάριος ἀνήρ: [ἢ 5 
ΡΙεοηῃδβεῖς ὑδε οὗ ἀνήρ ἰ5 Ηεὐταῖς ; εὐ ῬΒ. 
ἦν αν ᾿ψ δεῖς τῆς ἐχργεββίοη τ "ὙἍη 
“0, ἴῃς αἰδδδοάπουο οὗ ΑΛ δ : 

18 τεπδετεά μακάριος ἀνήρ ὃὉγ {πε ὅερ- 
τυλρίηϊ---ὖὖ πομένει : οαττίεβ οἡ ἴδε 
τπουρδὶ οὗ ὑπομονή ἰη νοτ, 4; ἴδε ἀθβεης8 
οἵ τεΐεσεπος ἴο ἀϊνίης ργᾶσς επισγεῖν 
δοοοσὰβ νὰ τῆς εν δὴ ἀοοισὶπε οὗ 
ψΟΣκΒ, ἀπά ἰβ ομε οἵ ἴδε τῆλ υ ἱπάϊςδιοηβ 
ἰῃ τὨϊ8 Ἐρίϑεϊς τμδὲ πε σντίτεσ (οσ νεῖ [6 Γδ) 
δᾶ 45 γεῖ οπἱν ἱπιρεγίβοι!ν δββίπη!διεὰ 
ΟΠ βιίδη ἀοοίσιηε, 866 δισῖπε [πἰσοάυο- 
το ΙΝ., 82.--πειρασμόν: 8ες ποῖε 
Οἡ ἱ, 2.-- δόκιμος γενόμενοφ: ἴοι 
δοκ. 5ε6 ποῖς οἡ ἱ. 2; οἷ [υυϊπετ᾽β τεη- 
ἀετίπς : “᾿ πδομβάθη ες ϑενβῃσοῖ ἰβὶ," 
Μ ΠΟ Τσοπιλίπβ τῆς ἰάεα οἵ βοχηει βίη 
Ῥείῃᾳξ ρῥγεβεινεά, ἐ.ς., τῆς ρεημὲμε Η 
δἴϊες {δε ἄγοββ (18 ἴ “ψεσθ)ὺ μᾶβ Ὀεεη 
υγρεὰά ἀνναγ.--τὸν στέφανον τῆς 
ἴωξο: γνιεάοτη δπά τῇς [ᾶὰνν (Τογαλ)Ρ 
ἂς βαϊὰ ἴο ὈῈ δὴ οτηδτηξηΐ οἵ ριδζε ἴοὸ 
πε πεδὰά (γον. ἱ. 9), δπά ὑΝιβάοπι 
Δ 6[411 ἀεινεῦ ὑπο ἴπεε ἃ οζονῃ οὗ 
εΕἰοτν " (Ρτον. ἱν. 9); ἱπ Ῥέγᾳε Αδοίᾳ νὶ. 7 
1}|18 16 βαά οὔιῃς Τογαΐ, οὗ ψ»Ὠςἢ ἰἴ 8 α'50 
βαϊὰ ἴῃ τς βάγηε βϑοιίοῃ, “"" Θἢς ἰ8 ἃ ἴγεε 
οἵ 1ἴπ ἴο ἴπεὲπὸ τπδὶ ἰαῪ μοίά ροὴ ποι" 
(Ρτον. 111. 18); 'π 5ῖτ. χν. 6 1ὲ 18 βαίά τῃδιὶ 
Δ υὐἶῖβε πιῇ 5888}1} “ἱπμοτῖς Ἰογ, ἀπά ἃ 
οσον οἵ ρ᾽δάπεββ (ἔπαγε 18 πὸ τηθητίοη 
οὗ ἃ σγσονῃ ἴῃ τε Ἡςεδγεν), ἀπά δῇ Ἴνεῖ- 
Ἰαβιίηρ πατης," οἵ. χχχὶ!. (χχχν.) 2. [ἢ ἴδς 
Τεςί. οΓ ἐκε Τινεῖνε Ῥαΐγίαγελια, 1,εν. ἱν. 
1, Ψὰ τεδά; “Β6 ζο]]οννεσβ οἵ ἢίβ σοσ- 

Ρδβδβίοη, ἱδεγείοσς, ἢ ἃ ροοά πιϊπά, 
τῃδῖ γε αἰ80 πιδὺ ννεᾶσ σζοννῃ8 οὗ ρίοσυ "; 
ς΄. 4“. ο7 1Ξαἰαΐ, νὶϊ. 22, νἱῖδ. 26, ἰχ. 
10-13. Τς Ἡεῦτγεν ἰδ υδεὰ 
ῬΟΙΒ ἴῃ ἃ ᾿ἰξεταὶ ἀπά βῃ οὐ δυὰ (ἔοσ 
πὲ Ἰαϊίες δες, 4.9... 100 χίχ. 9) ἰξ ἰδ ῥσο- 
ῬΔΌΙῪ ἵπ ἃ Βρυταῖίνε βεηδε ἴπαὲ (πε ψογὰ 
8 δεῖ υϑεά.--ν ἐπηγγ. τοῖς ἀγαπ. 
αὐτόν: τς ἰπϑβεσίίοπ οἵ ὁ Θεός οἵ ὁ 
Κύριος ἰ8 ἰουπὰ ΟἸΪἷΥ ἱπ δυϊδοτγίτἶἰεβ οὗ 
ΓΝ ναΐυς. Τῆε νογάβ λήμψεται 
τὸν φανον τῆς ζωῆς ὅν. ..., ἰη- 
ττοδυςεἀ Ὀγ ὅτι (ε7. ἴῃ πεχὲ νεῦβε ὅτι 
ἀπὸ θεοῦ ... ΤείεΓ ΡΕΓΠΔΡΒ ἴο ἃ δαυϊπα 
οὗ οὖσ Τοτὰ δ ΨΒΙΟἢ πᾶ8 ποῖ ὕδεῃ 
Ρτγεβεσνεά εἰδβενδεσε; ἴπε ἐδομρλέ βεοπλβ 
ἴο δε ρῥγεβεῆῖ ἴῃ βυςο ἢ ρϑββαβεβ 88 2 
Τίγα. ἰϊ. 5, ἰν. ὃ; 1 Ρεῖ. ν. 4; Εαν. ἰϊ. 
το, ἰδ, τα, ἵν. 4, νὶ, 2; ο΄, τ Οος. ἰχ. 25, 
ψὨΐοἢ πηᾶκεβ ἰξ δ] τῇς τότε ργοῦδοῖς 
τλι ἴδε ψογάβ ψεσα Ὀαβεά υἱεἰ πιὰ εἶν οα 
βοπὶς δοῖυδὶ “[ορίοη" οἵ ΟὨγίδβι (οἷ. 
Μαῖι. χῖχ, 28; [υἷες χχὶϊ, 30; οἴ ἴοο, 
τῆς [ο] ον ηρ ννοσάϑ νοἢ οσοὺς ἴῃ ἴδ 
Αεία Ῥαδῤῥῥ᾽ .. . μακάριός ἐστιν ὁ 

ων τὸ ἑαυτοῦ ἔνδυμα λαμπρόν’ αὐτὸς 
γάρ ἐστιν ὁ λαμβάνων τὸν στέφανον τῆς 
χαρᾶς ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, βεε Ἀεδοἢ, 
Αρναῤῥα(ι), Ρ. 280). Αραίπβι {πῖ8 ἱξ 
τηῖρδι θὲ ὑγρεά ἴπᾶι πιεπιίοη νουὰ ῥγο- 
ὈΔΌΙΥ πᾶνε θεέ πιδάς οἱ ἴῃς ἕδος ἱξ (ἢς 
ννογάβ νος δου Δ ΠΥ πόδε οἵ οὖς 1 οτά, ἰπ 
τῆς βᾶπια ΨΑΥ ἱπ ὙΠΙΟΝ [Π18 ἰ8 ἄοῃς ἰῃ 
Αςῖβ χχ. 35, δετε 8:. Ῥαὺ] ἀΐγες εν 
Βρεοΐῆεβ ἢ18 δυϊμοσί εν ἰπ φαοιτίπρ ἃ βαγίπρ' 
οἵ ΟὨγίβι. ὙΠεσο ἰδ ἀῃ ᾿πιθγεβιηρ Ρᾶ8- 
βᾶρε ἴῃ τῆς Ηἰίονν οΓ Βαγίαανι απᾶ 
ϑοταῤλαέ, ηυοιεά ὉΥ ]Άτλεβ 'ἰπ' “ Τῆς 
Ἐενεϊδιίοη οὗ Ῥεῖεσ," Ρ. 59, ννῃϊοἢ συ: 
“ Απὰ 48 πὲ ννβ δπιοσίηρ ἰηῖο (πὰ 
βαῖε, οἴποῖβ πιεῖ Ὠἰπὶ, 41] τα δίαπε ψ τ 
Ἰιρῆς, πανίπῷ σγονγηβ ἰῃ {πεὶγ παπᾶ νῃοἢ 
85ῆοῃς ὑἱἢ ὩΠΒρεΆ ΚΑ Ϊς Ῥεδυΐν, ἀπὰ δυο ἢ 
88 ταοτίδὶ ουεβ πανεῖ Ὀεπεϊὰ; ἀπὰ Ψἤεη 
]οβαρμαὶῖ αϑκαά: "ΨνΒοξβε ἅγε ἴῃς ἜἼχοβδά- 
ἴῃς Ὀτκμς οσοννπβ οὗ ρίοτυ ννῃὶςῃ 1 δες δ᾽ 
“Οης; ἴδεν 8814, "18 τῃϊης᾽ ", 

νες. 13. Μηδεὶς πειραζόμενος 
λεγέτω: ἴῃ νἱενν οὗ ἴῃς βρεοίῆς ἄοο- 
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αΜκῖςν, 14. ἕκαστος δὲ πειράζεται ὑπὸ τῆς ἰδίας " ἐπιθυμίας ἐξελκόμενος καὶ 
ο, Ρει. ι.  δελεαζόμενος " 15. "εἶτα ἡ 2 ἐπιθυμία συλλαβοῦσα τίκτει ἁμαρτίαν, 
Ὁ Ὲ δ[ε. ἡ δὲ ἁμαρτία" ἀποτελεσθεῖσα ἀποκύει ὃ " θάνατον. 

νῦν. 14. 
4 Οὔ". Βοπι. 

ν. 12. 

το πι. 5. 

εγῖπε ννϊςἢ ἰ8 Ὀεὶπσ οοτηδδίεά ἴῃ ἴπεβα 
νογβαβ, ἰξ ἰβ ργοδαδῖὶς ἴπδὶ {πε νεγῦ πει- 
ράζω ἰβ πετε υδεὰ ἰπ ἴῃς ταβιγίςιεὰ βεηβε 
οὗ ιεπιριλίίοη ἴο ἰυβῖ, ἀπά ποὶ ἱπ ἴδε 
ἴηοτε βεηεγαὶ βεπβε (πειρασμοῖς ποικί- 
λοι) ἰπ ψῃίοἢ πειρασμός ἰδ υβεὰ ἰη ἱ. 2. 
ΤῊϊ8Β νιενν οδἰδὶπϑ βυρρογι ἔγοπι ἴῃς τα- 
Ρεδιεὰ πισπιίοη οἵ ἐπιθυμία ἱπ νν. 14, 15. 
ΎΠε ἰεπάεπου ἴοὸ ἃ βίη ψῃϊοἢ ννᾶ8 80 
οἰοβεῖγ Ἴοπηεοιςά νυ τῇς παῖυτς, τῃς 
Ἰοννεῦ πδῖυτε, οὗ πηᾶπ (οἷ. Κοπι. νὶ!. 23) 
ψου]ά, οἡ τπ|8 νεγῪ δοοουηῖ, Ὀ6 τερχαγάδά 
ΌΥ πιᾶπν 88 ἱπ ἴδε ἰδβι ἱπβίδπος τεΐεγαδὶς 
τὸ ἴῆε Οτθαῖος οὗ πηδῃ; παῖ τΠϊ8 Ὀεϊϊεῖ 
νγ8 Ποῖα ν}}} Ὀς ϑεεὴ ἔτοπι ἴῃς δυιπογιίεβ 
οἰϊεὰ ἴθ ἴῃς Ιπιτοἀυοιίοη ΙΝ., ὃ τ. Οἡ 
τ ϊβ νίενν πειραζόμενος τείετϑ ἴο ἐετηρίᾶ- 
τίου οὗ ἃ βρεοίδὶ κὶπά, ἐπιθυμία; οἵ. 
Μαῖι. ν. 28, πᾶς ὁ βλέπων γνναῖκα 
πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι .. .; 1 [εῖ. ἰΐ, τα, 
᾿Αγαπητοί, παρακαλῶ . .. ἀπέχεσθαι 
τῶν σαρκικῶν ἐπιθυμιῶν αἵτινες στρα- 
τεύονται κατὰ τῆς ἢς; ἱν. 2-3 ... 
εἰς τὸ μηκέτι ἀνθρώπων ίαις ἀλλὰ 
θελήματι Θεοῦ... .--ὅτι: ΟΥ̓ τπε ρᾶτ- 

Αἰεὶ υβὲ οὗ Ὁ ἰπ Ηεδτεν,.---ἀ π εί- 
ραστός ἐστι κακῶν: “ Ὀπίεπιρί- 
ΔΌΪς οὗ ενὶ]᾽; βεὲ Μαγογ'᾽ δ νεζὺ ἱπίει- 
ἐβιίπς ποῖς οἡ ἀπεί, «; ἴῃς νοτγὰ 
ἄοεβ ποῖ οσους οἴϑεννῆοσε ἰη Ν.Τ., ποῦ ἴπ 
τῆε ϑεριυαρίπε. ΙΓ τῆὰ ἱπιεγρεεϊδτίοη 
οὗ {πὶ8 ραββᾶσε ρίνεη ἄῦρονε ὃς οοιτεςῖ, 
τς πιεδηίπρ εγε νουϊά δεθπὶ ἴο ὃς ἴῃδὶ 
ἐξ ἰδ ἱποοηςείναδ!ς τπδὲ ἴῃς ἰάεα ββουϊ ἃ 
οοπης ἱπῖο τῆς πιϊηὰ οὗ αοὰ ἰο τεπιρὶ πιεπ 
ἴο ᾿υδῖ; τε “ πιεπιριδ ὈΙδμεβ8 μΔ8 ρεῖ- 
ΒΑΡΒ ἃ ἔννο-ο]  αρρίϊοδιίοα : αοά ςᾶπηοῖ 
Ὀς ἰεπιρίεά ἴο ἀο εν!] Ηἱπιβοῖζ, ποῦ σδπ 
Ηε ὃε τεπηριεὰ νυ τῃς ννἱδῃ ἴο τεπρὶ 
τῆ. Τῆς νοσγά ἴπ ἰἴβ βββεῆσε 8 γᾶ] ν 
8ῃ ἰπβίβίθφῃηςα ὑροπ οἠς οὗ τῆς ἐμη ἀδηπηοπίδὶ 
Ὀε!οἴβ Τςοποεγηίηρ ἴῃς 1εννίϑῃ ἀοςιτίπα 
οἵ ἀοά, υἷς., Ηἰδ8. αἰεγίδυϊε οὐ Ἡοϊπεβ8 
δπά εἰῃίοδὶ ρυτγιῖν ; τῆς τεδοδίηρ οὗ πιά τ 
οεπίυτίεβ ἰ8 βιιτηπιεδ ὑρ ἴπ ἴπε τὨϊγὰ οὗ 
τῆς “Τηίϊγίεεη Ῥγίης! ρ] 68" οἵἠἨ Μαϊπιοη- 
ἰάεβ: “1 Ὀεϊΐϊενα τ ρεγίεος Αἰ ἢ τπδὶ 
τῆς Οτεδίοσ, δἰεββεὰ θὲ Ηἰβ8 πδπηδ, ἰ8 ποῖ 
ἃ Ὀοάγ, πὰ ἴπδὶ Ης [5 ἔγες ἔγοτι 411 τῇς 
δοςϊάἀεηῖβ οὗ πιαϊϊοσ, δαηὰ τπαὶ Ηδ ἢ88 ποὶ 
ΔΩΥ ἴογπι ψνῃδίβοαενεγ". Τῆς Ῥεβῆ δ 
τεηδετγίπρ οὗ 8. οἶδυβε, ἴτοπι ννῃίο ἢ οπα 
ταίρι μάνα Ἰοοκεὰ ἴογ βοπιοϊπίηρ 8ὺ5- 

Ξ0πι. (. Ἰ ἀΔποκνεῖ ΝΗ. 

ξεβιῖνε, ἰδ νεῦγ ἀϊδαρροϊπιίηρ δηὰ εη- 
αἰτεῖν ἰοβεβ τῆς ἔοτος οὗ ἴτε ἀτεεῖς.--- 
πειράζει, εἰς., βεε [πιτοάδυςτίοη ΙΝ. 

81. 

νεῖ. 14. ἕκαστος δὲ πειράζε- 
ται ὑαὺ τῆς ἰδίας ἐπιθνμίας: 
δεοςοογόϊπρ ἴο τϊ8 ἴῃς ενὶ! ογἰ ρίπαῖεβ ἱῃ 
τοᾶη Ὠἰπιβεῖζ, νοῦ ψνουϊὰ δὲ ἐπε οἄϑς 
τλογα ὌὝβρεςία!ν σἱτἢ τῆς δἰ οἵ ἴυδῖ; 
Ψ ΜΠ τεραγὰ ἴο τεπιριδῖϊοπ ἴο βίη οὗ δη- 
ἀὐϑοι ςπαγαςοῖες Ἐεε να ὙΠεΒ8. ἰἰ]. 5,... .. 

“πως ἐπείρασεν ὑμᾶς ὁ πειράζων, ν»ῆο 
᾿ς ἀουδεεβδβὶν τὸ δὲ μεπεϊβοά ψ  ϑαΐλδη. 
-πἐξελκόμενος καὶ δελεαζόμε- 
νος: ἀεβογῖθεβ ἴῃς πιεῖποά οἵ ἴτπε ψογκ- 
πᾷ οἱ ἐπιθυμία, τε ἤτει εἴεςι οὗ ΨΒι ἢ 
ἰ8 “το ἄγαν ἴῃς πιδη ουξ οἵ δί5 οτἱρίη 8) 
τ' ,. ἴδε εεοοηὰ ἴο δἰΐυτε Ὠϊπὶ ἴο ἃ 
ἀεβηΐίε θαὶι" (Μαγοτ). ἐξελκ. ἰβ ἱπ 118 
οτἰ βἶ δὶ πιεδηΐηρ υϑεὰ οἱ Πβμίηρ, δελεαζ. 
οὗ μυπιΐπρ, ἀπά ἔδεη οὗ ἴπε ψνε8 οὗ τῆς 
Βασίοι ; Ὀοῖῃ τῆς ρατιϊςὶρίεβ τηρῶν θὲ 
τεδηϑβίεστεά, ἔτοπι [Πεἰγ Πτοσαὶ υ8εὲ ἴῃ δρρὶϊ- 
οδύοη ἴο Πυπίϊπρ οὐ ββῃϊπρ, ἴο ἃ πιεῖα- 
ῬΠοτίςδ! υδε οὗ Δ]]υτἱηρ ἴο ϑεπδβυδὶ βίῃ, 
δηὰ τπυ8 ἀεαίτε ἐπιοεβ ἴῃς πτᾶπ ἔτοτα δὶς 
βεϊγεβισαίπι δἋ5 ἢ ἴδε υνἱϊε8 οὗ ἃ 
Βαγοι, ἃ τπείδρθοσ σηδίπιδλίποὰ ὃν ἔπε 
ψοσάβ νοῦ ἐοϊ ον, “ σοηςεἰνεά,, “Ὀεδτ- 
εἰἢ,᾿  Ὀγίηρειῃ (τ᾽; οὗ, 2 Ρεῖ. 1ἱ. 14, 
18, εῖε ἴῃς δβᾶπὶ)ς νετὺ ἰβ ἔουπά, ἀπά 
ῬΏΠο, θΘκοά ονῖρ. ῥγοὺ ἰἐδ., χ2, ' ἀτίνεῃ 
ΌΥ ρδιβίοπ οἵὖ εηέϊφὶ ὉΥ ρ᾽εαβυγε᾽ 
(Κηον]ηρ). 
ες. 15. εἶτα: ςοπιϊηυΐϊπρ ἴτε ἄεϑ- 

οτίριίοη οἵ ἐπε πιεῖποά οὗ ἴπε ννοτκίηρ οὗ 
ἐπιθυμία.- ἡ ἐπιθνμία σνλλαβοῦ- 
σα τίκτει ἁμαρτίαν: ΝΥ Π τδῖ8 
ἰάεᾳ οἵ ρεγβοηϊβοδιίοῃ, φ΄'. Ζεςῇ. ν. 5-11, 
Ψογο ἴτε ννοπηδῃ “ βἰτηρ ἴῃ τῆς τοὶ δὲ 
οἵ τς ἐρμαἢ᾽" ἰ8 ἴῃς ρεγβοπί δοδιίοη οἵ 
Μνιοκεάπεεβ  δπὰ ΤΩ τε ποῖα ος 86ε 
Ῥα. νἱΐ. 15 (8ερι.), ἰδοὺ ἀδίνησεν ἀνομίαν, 
συνέλαβεν πόνον καὶ ἔτεκεν ἀδικίαν. 
ϑίπος ἐπιθυμία 8 τερτεβοηϊςὰ ἃ8 ἴῃ6 
Ῥᾶγεπι οὗ ἁμαρτία ἰξ σλη Πατγάϊν ὃς τε- 
ξατάἀεὰά 8 οἵπεῖ ἴπδῃ βίη ᾿ἰ5ε1{; ἱπάεοά, 
τη ϊδ βθεπιϑ ἴὸ δε ἱδυρῃὶ ἱπ ἴῃς Ταάγρυτα οὗ 
)οπαίμδη (ἃ Ταῦρυπὶ ννῃϊς ἢ Πδά τερεϊνοά 
Βεπετζαὶ τεοορπίτιοη ἰη Βαδυ]οπία 88 δλγῪ 
85 τῆς τηϊγὰᾷ οεπίυγν Α.Ὁ.., δηά ννῆοϑε εἷς- 
ταεηῖβ τποεγεΐογο ρῸ θδςοκ ἴο ἃ σηυοῃ φαγῖϊεγ 
Επ|6) ἴῃ τῆς ρδγαρῆγαβε οἵ ἴβ4. ἰχίϊ. το, 



14--.:7. 

16. Μὴ 1 " πλανᾶσθε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί. 
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17. " Πᾶσα "δόσις τ (ον. νὶ. 

ἀγαθὴ καὶ πᾶν δώρημα " τέλειον " ἄνωθέν ἐστιν 3 καταβαῖνον ὃ ἀπὸ 4 Ἐρανν, 6. 

ἦν, το; ]ΘΒη δἰ. 27; 1 Οοτ. ἦν, 7. 
111. 15,17; 1 δὴ 1. 3. 

1 μηδε 13. 

ψΒοῖς [τ βᾶγβ ἴπαὶ της ἑραρέμαέέοη οἵ βὶπ 
18. δίῃδι, οὐ. ες. Τασρ. '. το Πευῖϊ. χχὶ. 
αι, (ἢϊ8 [8 εν επεν τε ἰάδα ἴῃ τῆς ψψογὰβ 
δεΐοτς υ8.--ἀποτελεσθεῖσα : [τἢὶδ 
ψοτὰ ἄοεβ τοὶ οζοὺς εἰδβείνῃεσε ἴῃ ἴῃς 

ἴοττηεσ, 80 πίστις ἀπά ἔργα δεΐοπρ ἴο- 
ξεῖπει, δηά της ᾿διϊεσ ργονεβ ἴπε εχἰβίθηςα 
οὗ τῃς ἰογπιεσγ; βεὲ ἰϊ. 22, ἐκ τῶν ἔργων ἡ 
πίστις ἐτελειώθη.--ἀποκύει: οπῖγ πεῖς 
δῃὰ ἰπ νεσ. 18 ἰη ἴῆς Ν.Τ., ᾿ξ ΟἿ Οσουγβ 
οποε ἴῃ ἴῃς ϑεριυαρίπι, 4 Μδςο. χν. 17, ὦ 
μόνη γύναι τὴν εὐσέβειαν ὁλόκληρον ἀπο- 
κνήσασα.- θάνατον: ἰπ Ταπεληηια, 
Βεγεσλίέλ, 8, ἴι 15 τυρῶι τμδὶ Αἀδπι᾿ 8 βίη 
Ψ ΔΒ ἴΠ6 τη6ΔΠ8 οὗ ἀεδίῃ δηιετίπρ ἱπίο ἴῃ 
νου], 8ο τηδῖ 411 ψεπεγδιίοπβ τὸ ἴῃς επά 
οὗ {πὸ ἅγθ δμθήεςϊ το ἀεδίῃ ; {Π|8 τεαςἢ- 
ἰῃᾷ ἰ8, οὗ οουγβα, ἰουπὰ ἱπ ὈΟΪΠ ταγὶγ δηὰ 
ἰαλῖς ]ενν δὰ ̓ τεγαῖαγε; δὰϊ ᾿ξ ὑτο Δ ὈΪῪ ἰδ 
ποῖ 1Π18 ἴο Ἐς ἢ σείεγεηςε ἰβ τηδάς ἴῃ τῇς 
Ῥαββᾶξε Ὀεΐίοσε υ8. [ἴῃ βεεκίῃρ ἴο τεδὶίβε 
ψΨ δῖ ἴῃς ψτίϊεῦ πηεδηὶ ὃν ἀεαῖῃ ἤεσα οὔδ 
τεο 8118, ἰπ ἴῃς ἢἤγβὲ ρίδςε, βιιοῃ. ραββᾶρεβ 
848 οπι. ν. 21: 45 5ἐη γεϊρπεά ἐπ ἀεαίλ, 
ἐυέη 50 νιλρ λέ ργαζε γείρη ἰμγομρὰ γὶρπέ- 
δομδηδςς μμίο δέεγμαί 27εὲ ἐλγομρὰ ἐϑμς 
Ολνὶσέ οἷν Τιογά ; οἵ. νὶ. 21, νὶϊ. 24; ἸοΒη 
ν. 24: Ηε ἐλαε πεαγείᾳ νην τοογάὰ, απάὰ 
δεϊευείμ ἀἶνι ἰλαΐ Ξςεπὲ νιθ, καί μι εἰογμαὶ 
ἐΐξε, ακά εονιφέλ ποὶ ἱπίο Ἱμάρενιεμέ, δὶ 
λαίλ ῥαςςεά ομί οὗ ἀεαίλ ἱπίο 176; οἵ. νἱϊϊ. 
51, 52:1 ]οΠη ἰϊ. 14: ΚΚ77έ ἀποιυ ἐπα τοό 
λαυε ῥαςεεά ὕγονα ἀεαίμ μμῖὸ ζε: δε 
Αἰξο ἔσῃ. νἱῖ. 24; 2 Οος. ἱ. 9, το; 2 ΤΊ π|. 
ἵ, το; ἀπά [88. ν. 20,. .. τλαὶϊ «αὐὸ α 
ϑβομὶ ἤγονι ἀσαίμ.. . ; ἰτ ϑεεσηβ οἴεασ ἔπδὲ 

τ Μαῖι. νῖϊ. εὐ; ΡὮ]]. ἵν. 15. 

8 Ῥβ. ἰχχχν. 
12: Τοδὶϊ 

υ Εςεῖε8. ἐ. τ4. νο). 

3 πὶ. Κ΄, ἐστιν, ΝΗ. 
ϑκαταβαινων Α, 13; κατερχομένον 278. 4 παρα Κ,, οὐδ. 

ἴῃ Ῥδββαβεβ ᾿ἴκε ἴμεβε ἀδαῖῃ 18 ποῖ υδβοὰ 
π᾿ [18 ᾿ἰζετδὶ βεῆδβε, δηὰ ργοθαῦίγ ὑπαὶ 
υπάετε8 τῃ6 ὑδς οὗ ἴῃς ννοσζά 8 τμδιῖ νῃϊοἢ 
18 ποτε Ἂχρ] οἰ εἶν ἐχργεββοά πὶ αν. ἰΐ. αὶ, 
ΗΣε ἐκαε ουεγοονιείᾳ «καὶ! ποὲ δὲ κηγί οὗ 
τὴς φςεεοπά ἀεαίᾳ; χχ 6... Οὐεέν εἰθςς 
ἐμέ φτειομὰ ἀεαίμ λαιᾷ πὸ ῥοτσεν; χχὶ. 8, 
Βκέ 70ν ἐπε εαγζμὶ, απ μπδοϊῥευίηρ, απὰ 
αδονμίμαδίε, αμὰ νιμγάεγεγς, απὰ ζον»"ὲ- 
εαἰογς . .. ἱκεὶν ῥαγὲ «κα! δὲ ἐπ ἐᾷς ἰακε 
ἰλαὲ διγμείς τοὐΐπ ἥγε απὰ ὀνὶνιξίοηξ; 
τολέολ ἐς ἐκε τεοομὰ ἀφαίμ. Βαυὶ ἴποτα ἰ8 
ΔΠοΙΠεσ βεῖ οὗ ραββᾶρεβ 'ῃ νη ἢ ἀδδί ἰδ 
υϑεὰ ἴῃ ἰῖ8 {Πππτὰ] βεπβε; ἴπεδβε βδβουιὰ ὃς 
ποῖα, ἴοτ ἴξ ἴἰβ ροββίδε παῖ ἴθ ΤΑ 
ἴῆγονν Πρ οη τπε ὑδε οὗ θάνατος ἱπ πὸ 
νεγθς Ὀείογα ὑ8 :--- Μαῖί. χνί. 28, Ψεγέϊν 1 
5αγ μηπίο γον, ἐΐεγε δέ Ξονιὲ οὐ ἐλέηι ἐλαὲ 
βίαν" λέγε, το πίε «δαὶ! ἐπ πο τοῖξο ἑαξέε ὁ 
ἀεαίᾷ, 4111 ἐδεν 5εε ἐὰς δον οὔ Μαη εονιῆηρ 
ἐπ ἀἰς Κίηράονι, αἰτθοϑὲ τῇς ἰάεπιῖςδὶ 
νογάβ οοςγ ἰπ Μαῖκ ἰχ σα; [ὐκς ἴχ. 27; 
τῆς Ρεϊϊεῖ ἴῃ τπ6 πᾶσ δάνεπι οἵ ΟἸγίδὲ 
νὐϊπεββεὰ ἴο ὃν βυςῃ ραββᾶζεβ 881 (οζ. 
χὶ, 26; 2 ΤῇεβΒ. ἰϊ. 1, εἴς,, δῆοννβ (Βαϊ (Βς 
ῬΟΒΒΙ ΡΠ οὗἨ ποῖ ἁγίηγ, ἰπ τῇς [ἰτεγαὶ 
8686 οἵ ἴπε ννογά, νν8. επίεσίαϊηεὰ ; [0 τ 
1δοβε ΠΟ ννεγε ᾿ἰνίπρ νουἹὰ Κπονν τδαὶ 
ψ ἤδη ΟΠ σίβε, ῇο πδά ονεζοοπ)ς ἀδδίῃ, 
8ῃουϊά δε δτηιοηρ ἴΠεπὶ δρδίῃ, ἴβεσε οουἹά 
Ὅε πο ᾳυεβιίοη οὗ ἄεαι ἢ. Τῆς Ῥεϊϊεῖ ἱπ 
τῆς δροϊ!τίοη οὐ ἀδδίῃῃ ψμεπ ἴῃς Μεββίδῃ 
βῃουϊά οοπια ννᾶβ μεϊά ὈῪ [εἰν 48 ννε]] 45 
ὃν ΟΠ γί βιίδῃβ, δες ς.ρ., Βεγελέίκ Καδϑα, 
οὔδρ. 26, ἡΜα γᾷνα Καδδα, «βαρ. 30. 
τΤῇε ἸὈΠΠΕ πᾶν τδετγείοσα θὲ εηϊοσ- 
ταϊπεά τηδὲ ἴῃ6 νντιῖεῦ οἵ τῃ18 Ἐρίβεϊε 18 
οοπίετιρίιηρ ἀδδῖῃ πὶ 118. ᾿ἰτοταὶ βεπβς, 
ΨΠΙΟΉ ἴποθα ΟἸγίβιίδπβ νυν} ποῖ ἐβοᾶρα 
ἴῃ ΨΒοτη ἐπιθυμία Ποῖ ἀβ Ξννδγ, δυῖ ψ ΒΙΟΒ 
πεν ἃγα δὸϊε ἴο εβοᾶρε ἰ πον τεπγαΐῃ 
[λιιῖΐ] ἀπ} ἴῃς τεϊυγῃ οὐ ΟΠ σίβε ; (δὶ 
118 18 εχρεςσιδά ἴῃ (ῃς πᾶσ βιΐυσγε ἰβ οἰ εᾶσ 
ἴτοτῃ ν. 7, Βε ῥαέξἑεπέ, ἐλεγεΐοτε, δνείγεη, 
με ἐλε οονιΐηρ ο7 ἐκλε Γιογά . .. «ἰαδιίδκ 
γοιγ ἀδαγίς ; ΓοΥ ἐὰε εονιΐηρ οὕ ἐὰε 1,ογὰ ἐς αἱ 
λαπά.--μὴ πλανᾶσθε: ἐ.6., 48 τερατ 
δὲ [4156 ᾿Ἰεδοπίηρ ςοποεγηΐηρ ἴῃς σοαῦϑε 
οὗ βὶπ ἰπ 1πεὶγ πεασίβ, Τῆς δβεοοηδῖα 
επάϊηγ, "Μγ Ὀεϊονεά Ὀγεϊδγεη" ννϊπεββεβ 
το πε ελγηεβίπεββ οὗ {π6 τυτί γ᾽ 8 ἔδε!ἰηρΒ. 

γες. σ7ζ. Τῆς [ΟἹ] ονίηρ βαγίηρ οὗ Ε. 
Ομαπίπδῇ (ῆσβε ςεπίυγυ, Δ.Ὁ.) 18 ργεβεγνεὰ : 
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Υ Ίου κεν: τοῦ πατρὸς τῶν “φώτων, παρ᾽ ᾧ οὐκ ἔνι ' " παραλλαγὴ ἢ τροπῆς ἢ 
: [ῤδδι 5: Τἀποσκίασμα.Σ 18. "βουληθεὶς" "ἀπεκύησεν ἡμᾶς λόγῳ ἀληθείας," 
6; ἐ΄. εἰς τὸ εἶναι " ἡμᾶς “ ἀπαρχήν τινα τῶν αὐτοῦ ὅ κτισμάτων. 

8- Ἰοδη ὶ. 13; 1: Ῥεῖ. ἱ. 23. ΒΟ, Ἐρδ. 

3 Μοάϊουπι ορυπιργαιίοηίβ 77. 

Νυπι. χἰϊί. 
19. 

᾽ Μινα, νἱἱ. 18. Σ)7)οδὴ ἐΐ. 3; τ΄. ΡΒ1]. ἰἰ, 13. 
ἱ. τ4. ς 7 ες. ἰϊ.. 3; εν, χὶν. ς; Εοπι. νἱϊἱ. 19.-23. 

ἐστιν ΞΡ, 36. 

5 αποσκιασματος )Β. 4Αἀά επίπι, νυ] ς., ρτ. ἀντος γαρ 40. 

δέεαντον ΓΆΑΟΡ, τος; ΝΗ αἴϊεσι. τεδάϊπρ. 

ΤῊ »ῈῪ Ἢ ΥΝ ΜΠ ἋἾΝ 
. ΡΥΌΒΘΌ (Ε. σμαοίπαν εαϊά, "Νο 
εν]! ἐσ οοπιθῖῃ ἄοννῃ ἴτοπὶ ἀρονε᾽,"᾽.). 
Οη ἴδε ροβϑίδὶε οοππεσοη Ὀείννεεπ 1818 
νεῖθε δηὰ τὰς ργεοεάϊηῷ ξοςϊίοπ, βες 
Ιπιτοἀυοιίοη ΙΝ., 8 1.--πᾶσα δόσις 
ἀγαθὴ καὶ πἂν δώρημα τέλειον: 
Μάᾶγοσ τεπιδσκβ οὐ {π|8: “1 1} Ὀς οὔὗ- 
βεγνεά τῃδιὶ ἰᾷς ψνογάβ πιᾶκε ἃ πεχαπιγεῖεσ 
Ἰης, ἢ ἃ βμογὶ 8υ1140]6 Ἰεηρεπεηεὰ ὉῪ 
τῆς πηειγίο 8] βίγεββ. 1 τπῖηκ Εννδὶά ἰβ 
τί δι ἴπ ςοπείἀεγίηρ ἰὲ ἴο Ὀς ἃ αυοϊδιίοπ 
ἴτοπὶ βοπὶς Ηεϊ]επίβεὶς ροεπι.... Τῆς 
δυϊμογίον οὗ ἃ ἔδπιϊϊαγ ᾿ς νου] δδὰ 
Ῥειβιιδβίοη ἴὸ τῆς υνείτεγ᾽ 8 ννογάβ, ἀπά δοὸ- 
φουπὲ ἔος ἴπε βοπηενν δὶ βυ διε ἀϊβεϊηςτοη 
δεῦνεοη δοσ. ἀγ. ἀπά δω. τελ.". [πη ΤΉεο- 
ἁοιίοη᾽ 8 νεζβίοη οὗ Πδπίεϊ ἰΐ. 6, οοσὺσ τἴτα 
Μοτάβ: .. . δόματα καὶ δωρεὰς .. ., 

ψὨΙΟΗ ταργαβοης ὩΓῸ ἃηὰ ΣΣῚΣ) 

ἴῃ ἴῃς ςοττεβροπάϊην Αγαπιδὶς (πε ϑερίυδ- 
ἰης 45 ἀποῖδπεσ γοδλάϊηρ) ; [86 ἀϊδεϊποιίοη 
ὕνεεπ τπε86 ἴνῸ ἰ8β ρεγθδαρβ ἴπδὲ τῃ6 

ἴογσπηε γεΐδτβ ἴὸ μὶἣβ ἴῇ ἴῃς ογάϊπαγυ 
δόπδε, ΨὮΠς ἴῃς Ιαἰίογ ἰ8Β ἃ γί ῆ ρίνεη ἴῃ 
τεΐυγη ἔος βοπιειδίηρ ἄοηςο, ἑ.4., ἃ τειναγὰ ; 
Ὁυι ἰξ ςαπποὶ ὃς βαὶά ἐπδὶ ἴῃς ατεεῖ το- 
βεςῖ 1.8 ἀϊδιϊποξίοη, [που ρῇ 1 ἰβ νογὮν 
οὗ ποῖς ἴμαὶ ῬῇΏΐΠΟ τπλακεβ ἃ βρεοίαὶ ἀ18- 
πποιίοη Ὀεΐνγθδη ἔπ επὶ, “’ ᾿πμδβπηιοἢ 45 τας 
Ἰαϊίες ποὰπ ἰβ τπιυςῇ ΒίΓΟΠΡΟΙ ἴδῃ τῆς 
ἔοσπλεσ, δπὰ Ἴοηΐαίῃβ ἴδε ἰάεα οἵ στγεδῖ- 
Πε88 δηὰ ρεγίεοϊίοα νυ ἢ ἰ8 ἰδοκίπρ ἱπ 
τῆς ἴογπιεσ; Ῥμίϊο, δὲ Ολεονμδ., 25; δπὰ 
80 Πὲ],ερ. ΑἸΐορ.ν» ἰϊ, 70, νετς ἣς δρ- 
Ῥ᾽ΐεβ τὸ τὴς ἰατίεσ πουη ἴπθ βαπλε ἐρίπεῖ 
ὁ ρεγίοοι᾽ 28 ἰῃ ἴπε ατεεῖς οἵ τε νεγβε 
Ῥείοτε 8" (Κπον)ηρ).--ὅνωθέν ἐσ- 
τιν: ἰξ 18 ἃ αυδδιίίοη ΨΒοῖποσ οης βῃουϊὰ 
τελά: “ Ενεγὺ ροοὰ ρίῆ... ποπὶ ἀῦονὲ 
φοπιδ8 ἄοννῃ ἴσοι... .,᾽᾽ 80 ἴε Ῥεβῃίεδ; 
οἵ “νεῖν βοοά ρίξε. .. ἰ8 ἔγογῃ δδονε, 
ςοηγίης ἄοννῃ τοπλ.. . "; Μδγογ {πίπκβ 
δαι οα ἴδε ψνῃοῖς “τῆς τῆγιῃπ) δηὰ δ 4]- 
ἃπος οὗ ἴδε δβεηΐδηρε ἰ8 Ὀεϊζες ῥγεϑεγνοά 
ὉΥ βεραγαιίπρ ἐστι ἔτοτ καταβαῖνον᾽" --- 
πὸ τοῦ πατρὸς τῶν φώτων: 

φ οὐ ἴδε οπε δδηά, ϑίσ. χε, 9, Κάλλος 
᾿ὰ ρανοῦ, δόξα ἄστρων, κόσμος φωτίζ. ων; 

ις« Κύριος; δΔηὰ, οπ ἴῃς Οἴδεῦ 1 
]οδη ἱ. 5, ὁ Θεὸς φῶς ἐστιν καὶ σκοτία 
ἐν αὐτῷ οὔκ ἐστιν οὐδεμία. Ἴδετε σὰπ 
Ὀε πὸ ἄουδιε δμδλὲῖ ἰπ τὰς ρδξβᾶρε Ῥείοις 
8 τηϊ8 ἀουδίε πιεδηίηρ οἵ Ιἰρδι, Πτεγαὶ 
δηά βρίπυλί, ἰ8 λεδηϊ.- -παραλλαγή: 
οἷν πεῖε ἰη ἴδε Ν.Τ., δπά ἰη 4 Κίηρε ἰχ, 20 

(ϑερυιαρίην: τε ἴα τεπάεσοὰ δΝ ΓΤ 
ἰπ ἰῃς Ῥεδβδιειᾶ, ἃ νοσά ἢ ἢ ἰ8 υϑεὰ νατὶ- 
οὐδὶγν οὗ “οἴδηρε,," “σλρτίος," δηὰ ἐνεῃ 
“ ΔΡΟΒΙΔΒΥ " (8εε Βτιοςκεϊπιδπη, ζ,6ζ. 5γγ., 
8.ν.). [ἡ ἀτεεῖς, ἀοςοτάϊηρ το Μᾶγοσ, ἴς 
τνοσὰ πδυ Ὀς ἴδίκεπ “"ἴὸ Ἔἄχρτεββ ἴπε οοπ- 
τταϑὲ Ὀδείννοοη ἴῃς παῖυγαὶ βυη, νυ Ὡς ἢ νατῖθβ 
118 ῥοϑιέοη ἴῃ τῆς βὲν ἴτοπη ποὺς ἰὸ μοὺς 
ἃηά τηοηῖῃ το πιοηῖῃ, δπὰ τῇς εἴεγηδὶ 
βοῦτοε οὗ 41} ᾿ἰρῶι".-- τροπῆς ἀποσκί- 
ἀσμα: πεοίῖπες οὗ ἴπεβ6 ννογάβ ἰ5 ἑουπὰ 
εἰβενῃεῖς ἰπ {δὲ ΝΤ., δορὰ δὲ ἰαϊέες 
ἄοεβ ποῖ οζοῦγ ἰη ἴῃς ϑεριυαρίηι εἰϊπος; 
ἰῆε ἰογγηεγ ἰ8 υϑεὰ ἱπ ἴῃς ϑερευδρίπι οὗ 
{8 ταονεπηοη οὗ τὰς τήρει Ὀοάϊεδβ, 

εὐϊ. χχχίὶϊ!. 14: καὶ καὶ ν - 
άτων ἡλίον τροπῶν .. -; βυκ δυό ητ 
33. Το πιεδηίηρ οὗ ἴῃς ἰαϊῖες ρασὶ οὗ 
ἴῃς νεῖβα δεῖογ: 8 18 ννεὶ! Ὁσουρῆς οὐἱ 
ὈΥΤαπεῖ: “ Βεὶ ννοϊοπατη ἰδὲ Κείης Νεγ- 
ἀπάεγυπρ πος ες βεὶ ἀεβ [ἱοπῖβ πὰ 
ΕἸπδίεγηιββ". [, 248 Πἰηϊοά ἄδονο, ἔμεσα 
ἰ8. ἃ οοππεςιίοη δεῖννδεη τῃ 8 νεῦϑὲ δπᾶ 
ἴῃς ϑεοϊίοη ἱ. 5-8, ἴῃς τηεαπὶπρ' ΠΊΔΥῪ Ρὲετ- 
δΔΡ8 ὃε ἐχργεξβεὰ τῆυβ : ΝΉεη, πῃ ἀπδυνεσ 
το Ῥγάγεσ, ἀοὰ ργοπιίβεβ τῃς ρὶῆ οὗ νυἱδ- 
ἄοπι, ἰξ ἰ8 σεγίδίη ἴο ὃς ρίνεη, ἴος Ηε ἄοεβ 
ποῖ οὔδηρε; οὗ ἴον ἴδε τπουρδι, Εοπι. χί. 
29, ἀμεταμέλητα γὰρ τὰ χαρίσματα καὶ 
ἡ κλῆσις τοῦ Θεοῦ. 

Μεγ. 8. Αξϑίῃ ννὲ πᾶνε ἃ νεῦβε ψἱτἢ- 
ουΐ ΔῺΥ Τοπηδοϊίοη Ὀεῖνεαπ δὶ ῥτο- 
ςεάδβ οἵ ἔοϊϊοννβ ; ἰς ννογάβ ἴστε, - 
φοί μον ἀγαπητοί οἵ νεῖ. 19 5εεπὶ ἴο 
Ῥείοπρ ἴο νεγ. :8. Αβ ΨψῈ πᾶνε βεεπ, 
νεῖ. 17 τηοϑὲ ργορδοὶν σοπίδίϊπβ ἃ υοία- 
τίου ; ἔπε ροβϑι δ ΠΥ οὗὨ νεσ. χ8 θείῃρ 3150 ἃ 
Ἰοοβε χυοίδιίοη, ἔγοπι βοτης οἴπεγ δυΐῃοσ, 
Βῃουϊὰ ποῖ ὃς ἰοβέ βἰρῃι οὗ; ἰἴ ψουϊὰ εχ- 
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19. ᾿Ἴστε," ἀδελφοί μου ἀγαπητοί.; Ἔστω δὲ πᾶς ἄνθρωπος ἀ Βίτιν. τὶ 

ταχὺς εἰς τὸ “ ἀκοῦσαι, βραδὺς εἰς τὸ "λαλῆσαι, βραδὺς εἰς ὀργήν το 
20. “ὀργὴ γὰρ ἀνδρὸς δικαιοσύνην Θεοῦ οὐκ ἐργάζεται." ὁ 
διὸδ " ἀποθέμενοι πᾶσαν ' ῥυπαρίαν καὶ περισσείαν ὁ " κακίας ἐν 

80. ἰν. 3 ἡ ν. 
ἶν. 22; οἱ. 

13. ἔ Ῥτον. χὶν. 29; τ". Εςτςεϊεβ. νἱὶ. ο; ἘΡΆ. ἱν. 46. 
1, 8; σ Ῥεῖ. 1. «; οὐ. Αςἶἷδβ χν. 9; Ηδοῦ. χίϊ, τ. 

6 Ο[. ἰἰϊ. 4; 
τον. χ. 

1ο, χνὶϊ. 

Ἑρκιον. ν. 
4; ϑὶςσ. ἱ. 

ἐ-- Τοι. εἰ. 8, δ Ἐρᾷ. 
ἱ Κεν. χχίϊΐ ασ. ἱε Τίι, εἰ. 4. 

21. 

1-ὶ και νυν αδελφοι ἡμων ΑεἰδΡ; ἐστε αδελφοι μων και Αεἴῃτ. 

Ξωστε ΚΙΑΡ, 5γτακ, ΤῊΙ., Οες,, εἴς. ; ἐστ δ] τεῦ. ὩΓΟΝῚ Ῥεβῃ.; δάά δε Α. 
5 και ἐστω Α, 13; οπὶ. δε ΚΙΙΡΒ, Θγτῆκ, Ρεβῇ., Αστὰ., ΤῊΙ., Οες., εἴς, τες. 

4ου κατεργ. ΟὕΚΑΙΓΡ, ΤῊΙ., Οες,, εἰς,, τες. ; οἷ, ν. 3. 
Ρ, εἰ Κ΄. 

Ῥίαϊη, 88 ἱπ ἴδε οδδβε οἵ νεσ. 17, ἴῆε δϑγυρὲ 
ΨΑΆΥ ἴῃ ΝΜ ὨΙ ΟΣ ἰξ ἰ8 ἱπιτοάυοεά ; τς ἴστε, 
ἴακεη 88 δη ἱπάϊςαδινε, πλῖρῃς ννεἰ] ἱπιρὶν 
ἴδδι τῆς ττίτεσ ἰ8 τεξεσσίηρ 818 τεδάοσβ ἴὸ 
8οπις νν6]1- Κποννῃ τι ηρ, τοῦθ ἰπ {πα 
ΒΔΠῚΕ ὙΨΑΥ 88 ϑι. Ρδυὶ ἀοεβ ἰῃ Αοίβ χνίϊ. 
28, ἐν αὐτῷ γὰρ ζῶμεν καὶ κινούμεθα καὶ 
ἐσμέν, ὡς καί τινες τῶν καθ᾽ ὑμᾶς ποιη- 
τῶν εἰρήκασιν" “τοῦ γὰρ καὶ γένος 
ἐσμέν᾽". Εοτ Πα ρεπεζαὶ ἰπουρῆϊ οὗ τς 
νεῖβε εὖ σα ]Ιομπ τ|ϊ. ο.--βονληθεὶς 
ἀπεκύησεν ἡμᾶς λόγῳ ἀλη- 
θείας: 1818 18 ΒΙΓΟΙ ΡΥ δυρρεβῖϊνε οὗ δῇ 
νέο δεϊϊοῦ ἰπ εἰνθ ἀρ "δ ατᾶςε, 
«, Ἰοδπ χν. τ6. ο εἷς με ἐξελέξασθε, 
Ὧν ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμέφ. ΤΠδ τᾶσγα 
νογὰ ἀπεκύησεν 8, ΒΟΥ βρεαίείῃ ρ, 
ΟΠΪΥ υδεὰ οὗ ἴδε πιοίμετ. “Ιξ 8θεπλβ 
οἰεαᾶγ τπδῖ τς ρῆγαβα ἢ88 ραγιίςουαγ γεξεσ- 
δῆςε ἴο ἴδε οτεδιίοη οὗ πιδη, κατ᾽ εἰκόνα 
ἡμετέραν καὶ καθ᾽ ὁμοίωσιν. ΤΙΗΐδ ννᾶ5 
ἴα τ ἀρουὶΐ πᾶ νυ ἰϊς Οοά δ νἹ]] 
τε] ἰδοὰ ἱπ τπὰ ογεδίίοη Ὁ δῃ δεῖ, ἃ 
λόγος, νν»ῃϊο ἢ ννα8 ἴμε Ἔχργεβϑίοπ δὲ οπσα 
οἵ ἀοὐ Β ν»}}} δηὰ πηδη᾿β ἢδίαγε " (Ραγιυ). 
-π-ἀπαρχήν τινα τῶν αὐτοῦ 
κτισμάτων: ἀπαρχή -- . 
υδεὰ μ τεΐεγεηοα να ὸν Τοναὶ ΩΝ 
»κοτὰ Καῦδϑα, οἸΔΡ. 33; 566 [υγῖπετ ϑεῖονν ; 
πε ρίσϊαγα ψουϊὰ 6 νοῦν ἕπτ! Πα σ το [δνν8; 
ἦμπδε 48 ἴδε πεὺνν ἔγυ 8 ννϊοῃ σίρε ἤγδε 
Ὠεγαϊ ἁ τῆς ἤδνν βεᾶβοῦ, 80 ἴῃοβε πγηδη ψῆο 
816 Ὀεροϊίξη λόγῳ ἀληθείας ρῥτοοϊαίπι ἃ 
ποῦν οἵάες οἵ τπίηρβ ᾿θ τῆς ψογὶά οὗ 
βριγίτιδὶ στον ; {ΠῸῈῪ γε ἰῃ δάνδπεος οἵ 
οἵἴδεῖ πηϑη, ἰῃ ἴῃς 8Βᾶπι|ε νγᾶν (παῖ 18ε ἤγδβι- 
ἐπαϊῖβ ἅτε ἰῃ δάνδηποε οὗ ἴπε οἵδε ἔγυϊὲβ οὗ 
τε βεβᾶβοθ. Ἐεπάεὶ ἩΗγγίὶβ {ΠΠπδίγαῖεβ 
1Π|5 νεγὺ Ῥοϊπιεάϊγ ἴτοπι δοῖυδὶ [6 οὔ (88 
Ῥίεβεηι ἀδὺ ἰῃ ἴῃς Εδϑὶ: “Βεπ οης᾿Β 
800] ἀεδδῖγεβ (πε νἱπίαρε οὔ ἴπ6 ἰτυϊϊασε 
οὗ {π6 τεϊυγηΐη βυπιπιετ, οὨγοποῖορ δ] 
αἀναπίαρε ἰ8 ἀνεγυτπίηρ. Ὑὴῆα ἔγεεβ ἴμδὲ 
ἃτς ἃ ἰοτιπίρῃι ἴο ἴῃς ἴογε ἅτε {πε ἴα]ὶς 
δηά ἀεϊρῆς οὗὨἩ τλε ἴονγη " (Ῥγόσεμέ ἢαν 

δ περισσενμα Α, 13, 68. ΤμνΝ . 

Ῥαῤεῦς, ΜΑΥ, τοοῖ, “" Τῆε ΕἸεπηεπίβ οὗ ἃ 
Ῥτορτεββῖνε Οδυσγοῇ "᾽). 

νν. 1τ0-2ο. Αποίπες ἰβοϊδιεἃ βαγίπρ, 
βίγοπ συ γεπιίηἰβοεηΐ οὗ ῃς ΥΝ ̓βάοσῃ [ττοτᾶ- 
ἕυτε ; τὰς “τεαυεπῖὶ γοσυγγθηςς (8εε Ὀεΐον) 
οἵ ννογάβ οὗ [818 ἱπγροτῖ βιρρεβέβ ἔδπαι πεῖα 
ἀρϑίη ἴῃς ντέίοσ ἰ8 τος δ! ἰπρ ἴο ἰῆς τγὶπ 8 
οἵ ὲβ Πεᾶγοσβ ἔπ ΠΑ, ΒΑ ΠΡ. 

Ψνες. το. ταχὺς εἰς τὸ ἀκοῦσαι 
βραδὺς εἰς τὸ λαλῆσαι: Οὐ 5ιτ:. 
ΝΟΣ, γίνον ταχὺς ἐν ἀκροάσει σον, καὶ 
ἐν μακροθυμίᾳ φθέγγον ἀπόκρισιν; 8εὲ 
ἶν. 20, χχ. 7. Α Βίπηᾶσ ργεςερὲ 8 φυοιοᾶ 
ἰῃ Οολεϊείμ Καδδα, ν. ς (ὙΝ ἄπδοβε) : 
“ϑρεεςῇ ἔοσ ἃ βῇεκεὶῖ, βίίεηςς ἔογ νο; ἱξ 
1 18. {πὸ ἃ ῥγεοίοιιβ βίοης "᾿; ὡβ. Ταγίοσ 
εὦ. οὗ Ῥέγᾳε Αδοίλᾳ, Ρ. 25.-- αβραδὺς 
εἰς ὀργήν: Οὗ. ἘςοΐεΒ. νἱ!. το (ἄν. 9), 
μὴ σπεύσῃς ἐν πνεύματί σον τοῦ θυμοῦ- 
σθαι, ὅτι θυμὸς ἐν κόλπῳ ἀφρόνων ἀνα- 
παύσεται; βεε, ἴοο, Ρτον. χνὶ. 32. Μας- 
ξοϊϊουτἢ (Εχῤος. Τίριες, θεο. 1803) αυοῖεβ 
ἃ βαγίπρ ν πο, δοοοσάϊηρ ἴο Μοδδηι- 
τηεράδῃ ττιτεσθ, 88 βρόκθῃ ὉγῪ ΟἾτίϑε: 
“Αβκεά ὈΥ βοῆς πον ἴο ψίῃ Ῥαγδάϊΐβε, 
Ηε βαϊὰ : “"ϑρεαῖ ποὶ δἱ 411᾿. Του βϑίά: 
“Ἅ"Ὑὲ οδηπποὶ ἀο (δῖ8᾽. Ηε 8δἰά ἤδη: 
“ΟἾΙΪΥ 540 Ψῶδὲ ἰβ ροοά᾽." [ἐ πιυδβὲ Ὀ6 
τετησπιθεγεά (δὲ ἔπ Αγδὺβ ἅγε ἴπ6 τηοβὶ 
ἴου]-τηουπεά ρεορὶς οἡ δλγίῃ. 

νεῖ. 2.6. ὀργὴ γὰρ, εἰς. : Μη 
ται ἰδ. ταγεῖυ, ᾿ἢ ὄνεγ, 1518 2016 ; ἐνεῶ 
“Ἶπδὲ ἰηάϊρπδίοι ᾿ ἰδ ἴοο οἔζεῃ ἱπιεγτηϊχοϑα 
ψ οἴδιες εἰεηλεηιβ; απὰ ἐγεαυεηεγ τΠ6 
ταγαΐββεβ οὐ νυ μοι ἴξ ἰ8 ἐουπάεά ἅτε δὲ 
αἰ. Μδη, υηϊκε αοά, πενεὲσ Κποννβ 41] 

ἴὰς οἰτουταδίδποεβ οὗ ἴῃς οᾶδεὲ. Ου ἴδε 
βυῦ)εος οὗ δηρεγ, βεὲ Μαῖϊ. ν. 21, 22, δπὰ 
ο΄. ιἰδε Εχῤοσέίον, [αἱγ, τθο5, ΡὈ. 28 Ε΄. 

νν. 21-25 ἔοττῃ ἃ 8ε]-οοηϊδιπεά βεςιίοη. 
ΒΥ Ρυϊτηρ ΑΨΔΥ 411 ἱπγρυγν τῆς “ ἰτὰ- 
ἰδηϊεοά ννογά " οδη ἱηῆμπδπος ἴῃς Βεατῖ; 
αὐ ἰτ 18 ΠΘΟΕΒΒΑΥΥ Ποῖ ΟὨΪΥ ἴο πᾶσ (ἴδ 

ννοτὰ Ὀυϊ αἶ5ο ἴο δοῖ ἰῃ δοσογάδποε νυ Ὦ ἰξ, 
Ψψεῖ. 21. ἀποθέμενοι; υδεὰ ἰῃ 
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1 μὶ. τ3; ε΄. πραύτητι ' ' δέξασθε τὸν " ἔμφυτον λόγον τὸν " δυνάμενον 3 σῶσαι τὰς 
ΡῬε. χχν. 
9. 

πὶ ΝΥΝ εά. 
χὶϊ. το. 

Ὦ--π Αὐῖς ΧἰΠ!. 26; Εοπι. ἱ. 16; τ (ος. χν. 2; ἘρῇὮ. ἰ. 13; 2 Τί. ἢ]. 15; Ἦςδ. 11. 3. 
46; Κοπη. ᾿ϊ. 13. 

ψυχὰς ὑμῶν." 22. γίνεσθε δὲ " ποιηταὶ λόγου," καὶ μὴ ἀκροαταὶ 

ο Μειῖι. νἱΐ. 

᾿ Αἀά σοφιας Ῥ, λἀά καρδιας ΤῊΪ., πραντητι ΚΝ εἰδ85. 
3 Ουἱ ροιεδείβ 3΄. δήμων]. 

Ἄγομον ΟΞ, 384, 73, 83, ΑεἴΉ., ΤΗΙ. 

Ἡεῦν. χί!. χα οἵ ρυκπρ οἹ ἐνεσυ ψεῖρδι 
ῬΙερδσγδίοσγυ ἴὸ “συπηΐης ἴδε τάςε ἴμαὶ ἰ8 
βεῖ δείοτε υὑδ᾽; [δες πηείδρῃοσ ἰ8 ἴδκοη 
ἤτοι ἴτε ἀϊνεβιίηρ, οπεβεῖ οἵ εἰοιῃεβ.--- 
ῥνπαρία: ποῖ εἰδεννδεῖε ἱπ ἴἰἢς ΝΙΤ. 

οἱ ϑεριυδρίπι; ἴδε ϑγτίας δδ5 ΡΟΣ 
ὙΠΙοΝ ἴ6 ἴῃς βᾶπις ψνοτὰ υὑδεὰ ἰπ ΕζΖεκ. 
χὶῖν. 6 ἔοτ τις Ἡεῦτεν ἃ “: Δθοτη- 
ἰπαιίοη," πιεδηΐης ἴμαὶ ΣΝ τ ΔΌδοττεης 
το αοά ; υδϑυδι!γ ᾿ἱ πᾶ τεέεσεηος ἴο ἰζο]- 
δίσουβ ργαςιίςεβ, Ὀὰϊ 1 οοουτβ ἃ Πυπηρεῖ οὗ 
τἰτηεβ ἴῃ τῆς ἰδίεσ [ἰτεγαῖυτε ἰπ σεΐεγεπος ἴὸ 
Ὁπομδβιίεν, τπ|8 ποτε ἐβρεςίδ! ἢ ἴῃ Ρτο- 
νεσῦβ. Ὧδε δάϊοςϊϊνε ἰ8 υϑεὰ ἴῃ ΖεςὮ, 1]. 
4 οἵ ματτηεηῖβ, ἀπά ο΄ Βεν. χχίΐ. 11, 
ννῆεῖς τῆς πιεληϊη ἰβ “ Βἢγ". Τῆε 
ννοτὰ Ὀείοτε υδ, (ξΣ εγεΐοσε, ὑγοῦβϊυ πηεᾶπ8 
“ ΒΓ. πεδ8᾽ ἰπ ἴΠε δβδεῆδε οἵ ᾿υδιι] 1π|- 
Ρυσὶιγ.--περισσείαν κακίας: ποὶ 
λει “ἐχοεββ᾽" ἰπ ἴῃς βεπβς οἵ ἴδε 
ΑΟΝ. “βυρεγβυϊν " πὰ τῆς ΕΝ. ““ονεῖ- 
βονίηρ," Ὀεοᾶυδε κακία ἰπ ἴῃς 5η12]1εδὲ 
τηεᾶβυγε [8 ΔΙγεδλαν Ἔχοοβδ. Τῆς ρῆγαβε 
ΒΕΕΠῚΒ ἴ0 τηξδῃ δΒίσηρίν “ τηλη 1 τνϊοκοά- 
πεδ8᾽; {π|8 Π258 ἴὸ ὃε ψοὶ οὖ οὗ τῆς 
ΨΆΥ ἢγδι Ὀείοσες ἴῃς “ἱπιρίαηιεὰ ννοτὰ " 
οἄπ ὃς τεοείνεά.---ὸἂν πραύτητι: τῃϊ8 
τουδὶ τείες ἴο ἴπε πιθεκηεββ Ὡς ἢ ἐς ἴδε 
πδῖυγαὶ! τευ οὗὨ ἴγυς ἴδηςς. (ΟΚ 
Μεαῖϊι. ἱν. :7, Κεῤενέ γε, ἤον ἐλε Κὶμράονι 
ΨῸΠρνες ἐς αἱ καπά.--τὸν ἔμῴφντον 
όγον: ἔμφυτος Οζουτδ ΟΠῪ Πέτα ἱπ 

τῆς ΝΙΤ.; τη ννιθά, χὶϊ. τὸ ννε ἢᾶνο, οὐκ 
ἀγνοῶν ὅτι πονηρὰ ἡ γένεσις αὐτῶν καὶ 

ἡ κακία αὐτῶν. Μαγοῖ ΠοΙά8 
ἰ τῆς Ἐχρεγεβδίοῃ τηυδὶ ὃς υπάετγειοοά 

885 “τῇς τοοϊοά ννοτά,᾽ ἐ.ε., ἃ νοτὰ ψνῆοβε 
ῬτΙορεσῖν ἰξ 8 ἴο τοοῖ ἰδεῖ ἢ {κε ἃ βεεὰ ἰπ 
ἴῃς Πεαᾶτῖ, εὐ. Μαῖι. χε. 21, οὐκ ἔχει δὲ 

ΝΣ ἐμέναν ς ΡΣ Εν ν ν ὃ πατήρ 
ὁ οὐράνιος ἐκριζωθήσεται; δηά ἀρ ν. 
Ἑδάς. ἴχ. 31, "" Εσζε επὶπὶ 8βεπλ ΠῸ ἰῃ νοῦὶβ 
1εζεπὶ τηεᾶπ), εἰ ἔδοϊεῖ ἱπ νοδὶδ ἐγιςίυπι εἰ 
Εἰοτι βολ ἰτηϊπὶ ἰπ 60 ρεσ βαεουϊυπὶ". ὙΠε 
τηεδηίΐηρ “ τοοῖϊεά ννογὰ " Ἄρτεεβ δάζηι γαθὶν 
στ τῆς ταδὶ οὗ ἴπε νεῖδε, ἀπ βεεπὶβ ἴὸ 
εἶνε ἴῃς Ὀεδῖ βεπβε, 86εεὲ ἔπγῖπεῦ Ῥεῖονν. 
--τὸν δννάμενον σῶσαι τὰς 
ψνχὰς ὁμῶν: (7.1 Ρεῖ. 1, 9., τὸ τέλος 
τῆς πίστεως σωτηρίαν ψνχῶν. Τῆς 

ννοτγάβ Ὀείογε ὺ8 ἰεᾶνε ἴῃς ἱπιργεβείοῃ {μαὶ 
ἰῆοδε ἴο Πόσα ΠΟΥ πνοσα εδβοῦ οουϊὰ 
ποῖ γεῖ Ὀε οδἰϊεὰ ΟΠσίδιιαπβ ; πᾶσαν 
ῥνπαρίαν καὶ περισσείαν κακίας, ν» δὶς 
{πεν ἅτε επ)οϊπεά ἴὸ ρυΐ ΟΗ͂, ἱπηρ!!εθ ἃ 
βιδῖε ΓὯσ τεπι ἔτοπιὶ ενεπ ἃ σ:ῇ 
ΟἨἩσίβιίδη ἰάθδὶ ; δηὰ {πε “ τοοϊοὰ ννογὰ,᾽" 
ΨΏΙΟΒ ἰ8 δϑῖς ἴο βᾶνε μεῖς δουΐβ, δ28 
ενϊάεπεῖν ποῖ Ὀεεη τεςεῖν- ἃ Οπ 
τῆς 5υδήεςι οὗ τᾶς “τοοιϊεὰ ννογάὰ " Ῥεΐηρ 
αὐϊε ἴο βᾶνε δουΐβ, βεςὲ ἔυγίπε υὑπάει 
ΝΕΙ͂, 22. 
νες. ΖΔ. γίνεσθε: ρετῆδρβ Ὀεξῖ εχ- 

τεββεὰ ὃὉγ ἴῃε Οετηδη “ ννετγάει, του ρη 
Ὁἴπεσ ἄοεβ ποὶ γεηάεσ ᾿ὶ 8ο.-- ποιηταὶ 

λόγον, καὶ, εἰς. : Ταγΐος ηυοῖεβ ἂἃπ 
ἀρρτγοργίδῖε βάβραξε ἥσοτὰ ἴῃς Βανγ) οηΐδη 
Αἰπγυά : “ Ἐχοά. χχὶν. 7 νυν οἢ επάβ 

(111.), 7 τοῦ! ἀο ἀνά τὸς τοῖἱΐ ἅξαγ, ἴὶ 8 
νττῖεπ (ϑλαῤδαίᾳ, 884) ἴπᾶὶ “ὙΠεη 
Ιεγϑεὶ ρυὶ τος τοί! ἀο Ὀείοτε τος τοὶ ϊ ἤεαν, 
ἴβετε ᾿απε δἰ ΧΕ τηγτίδβ οἵ πιϊπίβιεσὶπς 
δηρεῖβ, δηὰ δἰϊδοπεά τὸ σᾶς ἢ Ἰβγαε!ῖς ἴννο 
οσονη8, οπςα σογσγεβροηάϊηρ ἴὸ τσό τοῦ! ἀο, 
δηὰ ἐπε οἰδεῖ ἴὸ τοῦ τοῦ ἅδαν; δηὰ ψἤεη 
1ΠῈῪ βἰηηεά ἱπετα σᾶτης ἄοννη ἃ δυπάτεϊ 
δηὰ τννεπῖν πιγτίδβ οὐ ἀεβίσογίπρ δῆρεῖβ 
δηὰ ἴοτε ἰῃεπὶ οὔ" (ᾳυοϊεὰ Ὁγ Μᾶδγοτ, 

. 67). Τῆς ἀυῖν οἱ ἀοίπρ 45 νεῖ] 88 
Θλτίης ἰ8 ἔγευεπιὶν ἱπδίβιεὰ ὑρὸπ ἴῃ 
εν θἢ ντησβ. 8ὲεε, ἔμσίῃογ, Ματκῖ. νἱῖ. 
24, εἰς. ΑΒ ἴο ἴῃς ῥτγεςίῖβε τηεδηΐπηρ ἴὸ ὃς 
αἰϊδλοποὰ ἴο λόγος ορίὶπίοηβ ἀϊβέετγ; δὰῖ {[ΠῈ 
τπχεητίοη Ὀνῖςε πιδάς οἵ ἀξαγίηρ ἴῃς ννογάὰ 
ταᾶκεβ ἐξ (αἰγὶ ν οετίδίη τπαὶ ἴθ {πε βτβι 
ἰπβίδποε--- ν᾿ ῃαΐενεσ ἔυγῖπεῖ τηεδηΐηρ ἰΐ 
ςοπηοῖςά--- τείεσεποε 18 Ὀεΐπρ' τηδάς ἴο ἴῃς 
τεδάϊπρ οὔτδε ϑογρίυγεβ ἰῃ τῆς βυπάρορυς; 
ζυσῖποσ, {πε πιεπιίοη, 4180 τυννῖςε τηδάς, οὗ 
ἴδε ἀοέηρ οἵ τῃε ννογὰ σλᾶίεβ 'ξ ἃ τηδίτεσ οὗ 
Ῥταςιίοδὶ ςεγίδίπιν ἴπαὶ [πε τείεσεπος ἰβ ἴὸ 
τῆς Τοραῖ, ἴῃς ἂν; τῆς ἕαςϊ τ1πλι [ενν8 
ἅτε Ὀείης δά ἀγεββεὰ οὔἱυ ετρμδεῖβες (δ |5. 
Ἐοτ ἴῃ διιἰϊυάς οὗ τπε [εἐννβ τονναγὰβ τῆς 
Τοτγαΐ ἀυτὶπρ ἴπε σεπευτίεβ ἱτηπγεάϊαιεῖν 
Ῥτεοεάϊηρ ΟἸ γι βιϊδπὶ ν ἀπά οηνναγάβ, δες 
Οεβίευϊεν δηὰ Βοχ, Τὰς Κεϊίρίοπ. αμπὰ 
Ἡγοντλὲῤ οΓ ἐπε δγπαρορμε, ῬΌ. 135-151; 
Βεζε ἰδ πιυδὲ βυβῆςε ἴοὸ βδαὺ ἰπδὲ ἰὶ ψὰ8 
τεραγάεὰ δ8 ἴπε ἤπαὶ τενείδιίοπ οἵ Οσοά 
οτ 411 εἰπὶς, ἴπδὲ ἰὶ ννᾶβ ἴδε πιεδπβ οὗ 
βαϊναιϊίοη, δπὰ τπδὶ 115 ργδοοε τνῶβ ἴῃς 

Ὡ« ἘΝ. 
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3 Οχ. Α, 13. 

Βίρδεβὲ τεβδίοη οὗ ἰὸ τοννασάβ 
αοά. ΓΞ ψΠ0 δὰ ἴτοπι ἐπ ἥδ Ῥεδ 
τυρπὶ τὸ τερατὰ τῆε Τογαΐ ἴπ {Π18 ΠρΏς 
ννουὰ ανε ἰουπὰ ἴξ νεγν ἀϊθῆςυϊε τὸ ἀϊ8- 
οατὰ τῃς εἰπη6-Βοηουγεά νεπεγαιίοπ 86- 
οοτγάεὰ το ἰξ, ἀηὰ ἴμεζὸ ννᾶ8 ἢοὸ παοεὰ ἴο ἀο 
80, δεείηρ ἴδε ρίαςε ἔπδὶ ΟΠτῖβε Ηἰτηβεὶ ἢ 
μδά ρίνεη ἴο ἰξ (Μαῖί. ν. 17.18, νἱ!. 12, 
ΧΙ, 5, χίχ. 17, χχίϊ!, 3; [κὲ χ, 26, χνὶ. 
17, 20), δΔηὰ ρῥγονϊἀεά τπαὶ 118 ᾿εδοπὶπρ 'π 
ξεμπεσαὶ ννὰβ τερατάεά δ5 ργερδζδίοσυ ἴο 
ἴδε επιδγαοὶπρ οἵ ΟΠ βίδηϊευ. ΤῊΣ ἰη- 
ἰξπβεῖν ῥγασῖςϑὶ Ὑτῖῖε οὐ 8 ραϑβαρε 
τε  βοά ἴπδι ἴποβα ἴο ὑνῆοσῃ ἢ ννᾶβ νντῖῖ- 
ἱπρ' τηυδβὲ Ὀ6 ἄγαννῃι σ ΠΕ δηὰ σταάυδ!γν, 
σουξ ἀπάυγ βενεσίης τμ6πὶ ἔγοσ τ εῖγ 
εαγίϊες δε! ἰοῦ, νοῆι, αἴξ 411, ςοπιαϊποὰ 
80 τῇς ἢ ΜΏΪοἢ γ48 ἰάεηςοαὶ ἢ τπὰ 
πεν ἴα. Τῆς Τογαΐ, ννὩϊο ἢ δά Ὀδθη 
τοοϊεὰ ἴῃ {πεῖς Πεδγῖβ πὰ νδῖοἢ νὰ ἴὸ 
τῃότῃ, ἴῃ τ 6 τηοβὲ 1 τασαὶ βοηβς, ἴπ6 τνογτὰ 
οἵ αοά, νν88 ἴῃς ροΐϊπε οἵ διίδοϊγηθης Ῥ6- 
Ὅνεεη ]1υὐδίεπι ἀπὰ ΟΠ βιϊδηΐτ ; ̓ξ ννᾶ58 
αἰΠ]Πδεὰ ὃν τπς νυτίϊεσ ἰῇ ογάεσ ἴο δγίης 
τδεπὶ ἴο ΟἸτίδι, ἴπ8 “ νγογά " οὗ αοά ἰπ ἃ 
ὭΘννΕΙ, Πίρμεσ δεπδα. ΑἹ] τπδὲ ἢ 8808 
Βεῖα δρουξ τῇς λόγος ν»ὰ8 δοῖυδ!ν τἢς 
τεδοπίηρ οὗ τῇς [εν Ἴσοποεγηίηρ ἴπς 
Τογαΐ, τῇς τενεαϊοά '᾿νογὰ οὗ ἀοὰᾶ; ἀπά 
811 τῃαὶ πε βᾶυγβ ννᾶβ 480 δα. ]Ὺ ἴτας, 
ΟΠΪγ ἰπ ἃ πιυςἢ ΒίζΠεσ β6ηβε, οὗ ἴτε ἰεαςἢ- 
ἵῃρ οὗ ΟΒτίδι, τῇς. “γογά " οἵ ἀοά,--- 
1186. Ἰαῖῖοσ, Ὠίρμεσ ςοποεριίοη οὗ ἴδε 

“ἸΝοτὰ οἵ αοά," τε δ ὙἸΟ» νναβ ους 
ἢ δῖος Ηε]]εηίβες ενΒ ετε αὐυἱῖς 
ζαταϊίας ;--τνμδὶ μα8 Ὀεεη βαϊὰ οδὴ δῈ 
1Πυδεγαϊεὰ τῆι :--τ 

Ιῃ νεζ. χϑ ἰξ ἰ8β βαϊὰ, “"ΟἵἩ δῖ8 ονῃ ν}} 
δε ὕτουρῆς υ8 ἐογίδ Ὁν τῆς τοογά οὗ 
τα ἢ "; τῆς [εν ἰδυρῆς ταὶ ἴμεν τνετε 
τῆς ΤΠ άτγεη οὗ αοά ὃγ νίγταε οἔτἢς Τογαΐ. 
πὶ νεσ. 21 ἰϊ 18 βαϊὰ, ““ὙΥ̓μογείοσς ρυϊζηρ 
ΔΌΆΥ 411 ΒΙ[ίπεβθ. .. γεςεῖνε ἴῃς τοοϊεὰ 
ννοτὰ "; δοοοσζάϊηρ ἴο }ενν βἢ 146 48, ρυ σι Υ 
δηὰ τῆς Τογαΐ εῖα ἱπβεραγδαῦϊς, ᾿ξ τνᾶβ 
δῇ δποίεης ον δ δε] εἴ δαὶ ἴῃς Τογαλ 
Ψ 88 ἴπεῸ τηεδπβ ὙΒΟΓΕΌΥ ἰδὲ τγᾺ8 Δ πη 1 Π}}- 
αἰεὰ ἰπ ἃ τδη. ἴη ἴδ βδτηδ νεζβῈ, ἴΠ6 
ἐχργεβδίοη ἔμφυτος λόγος οΔη δᾶνε ἃ 
το οϊά πηεδληΐϊης ἰῃ τεΐεσεπος ἴο ἴδε 
Τογαΐ ; εἰϊπεγ ἰξ σοηςΔῖπ8 ἂπ δἰ υβίοη το 
τῆς ὈεϊοΥ ἰδὲ {πε Τογαΐ γ88 ἱτηρίαπιεά, 
κε ΝΝν βάοσ, ἰῃ αοά ἩΗπιβεῖξ ἔτοπι ἴῃς 
ΨΕΙΥ Ὀερίπηΐηρ, Ὠεηος ἴδε ἐχργεβδίοῃ 

ΝΟΥ, ἵν. 

4γομον 83. 

ΙΑΚΩΒΟΥ 433 

4. “ὅτι 5 εἴ τις " ἀκροατὴς » ΤΟΙΣ Ν, 4. 

Ιμυκε νἱ. 46:49. τ᾿ κοι 13. 

3 ΑἸϊτετ σοι δ πεεβ ζ΄, 

δ κατανουντες (58:ς) δ}. 

ἰβνϑι (" δερίπηΐηρ " υδεᾶ οὗἨ {6 
ὉΥ. Ὁ οὗ εἶβε ἴῃς Ὑτιῖεῦ 18. τοζεγγίηρ ἴὸ 

πε τεδοπίπρ οἱ ἴπῈὸ Τογαΐ ΜὨϊο νν 88 
ἱτηρΙδηϊεά, ἀπά τπετγεΐοσε τοοῖεά, ἴῃ Ἔν εν 
7ενν ἴτοπὶ ἴῃς ελγιἰεδὶ γεᾶσθ. Οηςα τηοσο, 
1 ἰ8 βαϊά ἐπὶ 1818 ννογὰ 18 δῦϊ]ς ἴὸ βᾶνα 
δουϊβια Αἴηοηρ ἴῃς Ϊ3|ενν8 ἰἃ ψγ88 δῆ 
Αχίοσταῃ ἴπδὲ τε Τογαΐ νν88 ἴῃ πηεᾶῃβ οὗ 
βαϊνδίίοη ; 10 ρίνε δυαῖϊ οπα ᾳυοίδιίοῃ 
1Πυδιταιῖίνα οὗ τδΐβ αποίεης δοϊϊεῖ, ἰῇ 
Ῥναγγηέλνα ΒΚαδδα, 290 ἴὶ ἰδ ττὶτίεη : 

τ ἘΌΝ ὈΥΤῚ ΤῸΝ ΚῈῊ 
(Τογαῖ ἷἰβ ἴῃς οὐἷγ ΨΑῪ ἴδαὶ Ἰεδάειἢ 
το π᾿. Απάὰ βμδὶίγ, 48 αἰγεδάν σε- 
τηλικεά, ἰῃ6 πθοθβδιν οἵ θείπρ ἄόεσβ 85 
ΨΕΙ! 28 ἢξᾶσεσβ οὗ [ἢς Τογαΐ ἰ5 ἃ ςοπηπηοη- 
Ρίαος ἴθ {6 β [Πτεταῖυτε ΕῸΣΓ τΔΩΥ 
1Πυβεγαιοηβ βδονηρ πε σοττζεςίηεββ οὗ 
ψν δὶ μ458 Ὀδεη βαϊὰ, βες ννεῦεσ, γμαΐδολε 
ΤἈεοϊορὶε (χπὰ Ἑὰά.), Ρρ. 14-38, Βουδεεῖ, 
Ῥὲς Κειίριοπ ἀξς γμαάρηίκμηις (πὶ Ἐὰ.), 
Ρ 87-120, Πα νᾶγιοιδβ δἀὐϊτίοπβ οὐ Μέάγα- 
βαύνι ᾿ταπδίαιοὰ Ὁγ ὙΝ ἤπβοδε ἴῃ “ ΒΙδ]1ο- 
δες ΚΑΡὈϊΠπίοα,᾿ ἀπά ἴῃς πδηὰγ ςοἸ]εςτίοη. 
Ῥείπε ἰδβυεά ὑπάεν ἴῃς εὐϊτογθῃίρ οὐ Εἰ6- 
δῖδ» δητἰεὰ “ Αὐδρεννάμ!τε Μίβοβπαίγας- 
τδλῖς ἢ, ΕΠ] Βᾶνε Ὀεαπ ποιίςεά τΠλὲ 811} 
ἰθδιὶ (ἢς νψτίτεσ οὗ {π|8 ραββαβε βᾶγβ δδουϊ 
λόγος 48 ΔΡΡΙοΑΌ]ε ἴο {πε 1,ἂνν, οὐ Τογαλ, 
18 4. Δ ΠΥ ἈΡΡΙ 40] 6, ΟὨΪΥ ἴῃ ἃ ταυς ἢ Πίρπες 
8εῆδα, ἴο ΟὨτῖδε; τ ϊβ ν}} ΡῈ οὈνίοιιβ δηά 
πεεά ποῖ ὃὈε ρτγονεά ΌὉγ αυοϊδιίοπΒ. Βυΐ 
1τ ἰ8 ἱπεογεβεηρς ἴο οὔβεσγνε ἴμαὶ ἈΡΡΆΓΕΠΗΙΥ 
Ῥτθοίβεῖν ἴῃς βᾶπὶ6 {Ππίπρ 88 ἄοπε ὉῪ 
ουγ Ἰμοτὰ Ηἰτηβεὶῖ, 28 σεοογάθὰ ὃν ϑ8ῖ. 
7οδπ ἴη τμ6 ἐουγῃ αοβρεῖ; Ηε δάλριεά 
7εν δα τελομίπρ οὐ ἴῃς Τογαΐλ δηὰ ἃ; 
ΡΙἰεὰ 1 το Ηἱΐπιθε]}; ἔος ἀείδιβ οὐ (818, 
8εε Οεβίεσίευ ἀπά Βοχ, οῤ. οὐέ., ΡΡ. 130 Β΄. 
ιν} Ὀς ποιοεὰ ἐπὶ πῃ οἂὺς Ἐρίβεὶς τῆς 
ΤΟΥ Ῥτεβεπον 5068 οὐ ἴο βυδδιϊξυϊε 
γόμος (Τογαλ) ἴοτ λόγος, νετ. 25 ; [88 18 
ΨΕΓΥ διρηιβοδηῖ; ἴῃς “Ρετέεςϊ ἴανν οὗ 
1|θεσῖν,᾽" δηά τὰς “τουδὶ ἴανν," ΟΠ τεΐεγ 
ἴο τε Τογαΐ 88 ρεζίεοϊεά ὃν ἴῃς “ Κίπρ 
οἵ ἴδε [ἐν -παραλογιζόμενοι 
ἑαντούς: ἑἐ.ε., ἀεςεϊνίηρ τἢς Βεᾶτῖ, 48. 
ἐξ 18 ἷς ἴῃ νεῖ. 26; ἴῃς τεῦδυκε 
βῆονβ ἴῃς :πειδῖς κηονεᾶρε οὐ {δε 
Ῥϑτῖ οὗ τῆς νντί τοῦ οὗ 186 βρίσιτυδὶ βίδις οὗἤἁ 
ἴδοθε ἴο ψνῃοπλ Ὡς ἴδ τὶ ρ. 
Με. 23. οὗτοςἔξοικεν ἀνδρὶ... 

ἐν ἐσόπτρῳ: ΜΙ ἴῃς τπουρῆς μετα 

28 
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β1 οι. 

χιΐ!. 12; 

Ετ Ρεῖ.ἱ. 12. 

ΙΑΚΩΒΟΥ . 1. 

, Ἡρόσωπον τῆς γενέσεως ' αὐτοῦ ἐν "ἐσόπτρῳ" 24. κατενόησεν γὰρ 8 
Το. "1.8. ἑαυτὸν καὶ ἀπελήλυθεν, καὶ εὐθέως ἐπελάθετο ὁποῖος ἦν. 25. ὁ δὲ 

α Οἱ ἢ. τα; " παρακύψας εἰς νόμον τέλειον τὸν τῆς " ἐλευθερίας καὶ παραμείνας, 
7ὁΒὴ νἱϊἱ. 
32; Βοαι, οὐκ ὁ "ἀκροατὴς ἐπιλησμονῆς γενόμενος ἀλλὰ ποιητὴς ̓  ἔργου, οὗτος 

48, ]οβα 
χἰτ!.. 1). χ ([. Ἠοῦ. ἱν. “:. Υ ἰἰϊ. α, 3. 

τ πηι. τη γενέσεως Ῥεδῇ., εἰ 4]. 

26. Εἴόδ τις ᾿ δοκεῖ θρη- 

ς ἰἰϊ!, 6: Ῥβ. χχχίν. 13 (14 ἰῷ Η εὐ.); Ῥα. Ἂχ]. 3. 

30 πὶ. 3. 

3 Αἀὰ εν ἀἄντω Νυΐρ. (οπι. να] 6»), Ῥεβῇ., ϑυγϑκ, Ασπι. 
ΦΡ,, οντος ΚΙ,Ρ, Ῥεβῇ., στ. ΤΉΪ., Οες., τες. 

5-- δ ἴῃ ορεηδυδ δβυΐ8 7,. ς Αἀὰά δε ΟΡ, ΡῬεξᾷ., ἰδέξ., Οορί., Ττες. 

1 Αἀδὰ εν νμιν ΚΙ,, ουγδδ., ΤῊΙ., Οες., τες. 

δ χαλινων Β. 

ςοηίδίηςεά, οὐ, Ῥεευάο- γρτίλη ἱπ δὲ ἀπμο- 
δις νιομί., οἾλρ. 13: “ἴτὰ πιε ἰπ νοδἱβ 
νἰάεϊα, φυοπιοο 4υὶβ νεδβίγυπ δε νἱάεῖ ἴῃ 
δηυδπι δυῖ ἰπ βρεουΐυπι " (5. ῃ,, οῤ. οὐέ.» 
Ῥ.- 35), ζ΄. τ Οοτ. χιϊΐ, τώ; 2 Οος. 1}. τ.--- 
τὸ πρόσωπον τῆς γενέσεως αὖ- 
τοῦ: ΟἹ ]υά. χί!, τι8, πάσας τὰς ἡμέ- 
ρας τῆς γενέσεως, “411 τῆς ἄλγε οἵ τῆς 
ῃδίυγαιὶ [Πἰπ|," γεν. Ῥεΐπρ υδεὰά οὗ υὑπεη- 
ἀυτίπρ εχίβίεπες; ἐΐ 118 ἰΒ τῇς πηεδηΐπρ 
πεῖς, 11 8 υδεά “το ςοπίγαβὲ ἴῃς τεβεχίοῃ 
ἴῃ τῆς πλῖγγοσ οὗ ἴῃς ἴδος νυ ςἢ Ὀεϊοηρβ ἴο 
τη18 ἐταηδίϊ ᾿ς, τ τῆς τοβεχίοη, 28 
86δη ἰη ἴδε νυ οοσγά, οὔ ιῃε σπαγαςῖοσ νης ἢ ἰ8 
Ῥείῃρ μογα τηουϊάοὰ ἔοτ εἰεγηίν " (Μαγοι). 
Ιπ νεῖ. 24, “" Τοτρεϊϊεῖῃ παῖ τηᾶππεῖ οἵ 
ταδη ἢδ ννΑβ᾽᾿ πιᾶκεβ ἰξ ἱπηργοῦδδίε ἐπαὶ 
τῆς τείετεπος ἰ8β ἴὸ ἴῃς “πδίιγαὶ ἕδος," 
Ὀεσδυδε ἃ πιᾶη νου] ργοῦδ ον πᾶνε βοπηα 
ἰάεα ἃ8 ἴο ψδι ἢἰ8 ἔεδίυγεβ νγεσα [{κε. 
ΤΠ πρόσωπον ἰδ πεῖτε υϑεὰ ἰῃ ἴπε 8επβε οὗ 
““ Ραγβοη ΔΙ ἐν " (48 ἰη Θίτ. ἵν. 22, 27, νἱϊ. 
6, χ. 5, ΧΙ. τ, εἰς.) (πεπ τῆς τεέεσεπος 
νου ρετῃδρβ δε ἴο ἃ πηδη ἰοοϊκίπρ' ἱπίο 
πἰβ σοηδβοίεπος, ἐ.5., “16 Ῥεγβοπδὶν δὲ 
ἴϊ5 δίγιἢ," θείοτς ἢθ πδὰ Ῥδςοπὶα βἰπ- 
βιδλίπεά ; τπ|8 θείη ννπδῖ πε ννᾶβ οτίρίη- 
ΑΙ πχεδηῖϊ ἰο Ὁ6. Τῇ Ρεβῃ 8 βἰπιρ! ῆε8 
δε πιδίξεν ὃγ οπιϊτιϊηρ τῆς γενέσεως, ἀπά 
ἰ8 (οἰ! οννεά ἴῃ τι 8 ὉῪ δοπης πιίηοσ δυϊποτί- 
ὑξ ἰσόνσρε,: ΟΥ 8ις. τιν ἔχ τρῶς 
καὶ «' ὡς ὡς ἔσοπτρον ; 
δηά ΛΝ 26. ἐθδὲν Νὰ 

γες. 24. κατενόησεν. .. ἀπε- 
λήλνθεν: ρηοπιῖς δογίβίβ, βες ποῖς ου 
ἀνέτειλεν, νεῖ. 11. 

νει. 25. παρακύψας: ἰπ 58[τ. χὶν. 
20 Β΄. Ψψε τεδὰ, Μακάριος ἀνὴρ ὃς ἐν 
σοφίᾳ τελεντήσει . .. ὁ παρακύπτων 
διὰ τῶν θυρίδων αὐτῆς. Τῆε ννοτὰ πιεᾶπ8 
{{πεγαν τὸ “ Ῥεερ ἱπῖο" τ τῆς ἰάεδ οὗ 
ελρβεῖπεββ ἃπὰ Ἴοπορηϊγδιίοη, 8βες αεη. 

ϑαντον ΑΟΚΙ, Οες., ΤΊ., Ττεζ., ΝῊ (αἰτεῖ. τεδάϊπρ). 

χχνί. 8; Μαγογ βᾶυβ ἴῃδι τῆς παρὰ ““ ΒεξΠ18 
ἴο ἱπιρὶγ ἴῃς Ῥεπάϊηρ οὗ ἴῃς ὑρρετ ρασὶ οἱ 
τῆς Ὀοάγ Βογίζοηιδι νυ"; 1 1Π|18 8. 80 τῇς 
νογὰ νου δὲ υδοά νεγὺ ἀρργοργιδιεῖ 
οἵ ἃ πιδη ρογίῃρ ονεσ ἃ τοἱ! οἵ τπε Τογαλ. 
--οἰς νόμον τέλειον . . .: δες 
ἃῦονε νεῖ. 22.-οὐκ ἀκροατὴς ἐπι- 
λησμονῆς, εἴς. : Οὐ νἱϊῦ τπἰ8 τψΒδὶ ἰδ 
ἡμϑιοὰ 85 ἃ βαγίπρ οἵ ουὖγ ,οτά ἴῃ ἴδε 

οεἰγίπα Αὐἀὐάδαεὶ: “ὙΏυΒ ἀϊὰ τς 1, οτὰ 
ςοπηηδπά 8, ἴμαὶ τπδὶ ννὨϊς ἢ ννε ργεᾶςῃ 
Ῥείογε {πε ρβεορὶς Ὁ ψοτζά ψε βῃου!ὰ 
Ῥταςιίβε ἰῃ ἀεοά ἴῃ τς βίρῃι οὐ 411" 
( ϑοη., οὐ. οἷέξιν» ῬΡ. 285). --- ἐπτλη- 
σμονῆς: ἄοεβ ποῖ οὐοὺς εἰβϑεννθεγε ἱπ 
τῆς ΝΙΤ., ἀπά οἿἱγ νεῦὺ τγλγεῖν ἰῃ ἴῃς 
ϑεριυλρίηξ; δες 5]. χὶ. 27, κάκωσις ὥρας 
ἐπιλησμονὴν ποιεῖ τρνφῆς.---δΖνὸ᾿ τῇ 
ποιήσει αὐτοῦ: ΟὨΪΥ δεῖε ἰπ ἴ86 
ΝΤ. οἱ 8ιτς. χίχ. χ8 (2ο ἱῃ ἀτεεκ), πᾶσα 

βος Κυρίου, καὶ ἐν πάσῃ σοφίᾳ 
πο ἐνὴν γέρον; πὰ ", ΩΝ ν ποιήσει 

ν τι οὖ) διηκριβασάμην 
ἴθ ἐλ ἄοεβ τὸς εχίβε μὲ Ἡεῦτεν, 
δηὰ ἰ8β ργοῦδὈΪν ἃ ἀουδίει); οὐ, ϑ[τ. χνὶ. 26. 

γν. 46, 27. ΑΙΕΠουρ ἢ ἴπεβὲ νεῖβεβ ἅτα 
οτρϑηίοδ!ν ςοπηεοῖεά τυ ἴῃς ΡῬγεοεάϊηρσ 
βεοιίοη, ἴΠαῪ ἅτε βεϊ οοπιδίποά, δηὰ ἀεδὶ 
νὰ Ἀποῖμοῦ ἀβρεςὶ οὗ τεϊ ρίοη. ΨΥ ΏΠς 
τε φλγεῦ νεγβεβ, 19ὁ-25, ει ρῃδβίδς ἴδε 
πεοὰ οἵ ἀοΐῃῷ 88 νεῖ] 88 Ὠελιίηρ, ἴπεβδε 
βρεᾶίκ οὗ βεϊ οοπίσοὶ ἰῃ ἴῃς πιδίϊες οὗ τῆς 
τοῆψυςε. Αἱ τῆς δβᾶπιε {τἰπ|Ὲ ἰδ τηυοὶ ὈῈ 
Τοηίεββοδ ἴῃδὲ ἴμεβε νεῖβεβ ου]ὰ βιδηὰ 
δἱ ἰελβὶ εα 08 ΠῪ 88 ψγεὶ] Ὀείοτγε [1]. σ ἢ..--- 
δοκεῖ: ἴῃ ἀληρεῖ οὗ τορατάϊπβ τῆε αῤ- 
ῥεαγαπεε οἵ τεϊϊρίοτ 88 βυίῃοίεηϊ νγᾶβ ἴπε 
δτεδῖεν ἱπδβιηυςἢ 88 ἰξ ν»γὰ8 οἰαγδοιεγί εὶς 
οἱ ἃ ςετίαίη ἴγρε οἵ “ γεϊ ξίουβ "" 7γόϑω ο7. 
Μδῖι. νὶ. 1, 2, 5, 16; ἴξ τηυδὲ ποῖ, μόν 
ενεῖ, ὃς 8ὺΡ ταὶ τ᾿] τερτγεβεηϊεα " 
ἴδε ποιτηδὶ ἴγρε ; ἴδε ἔδοι ἴπαὶ τὰς πεεὰ οὗ Ὡς 

΄ 

----. -τοὔτὖ'οο - πο πππ 

΄“"ς 

{ 



24---.7. 11.1. 

καρδίαν ἑαυτοῦ,; τούτου 3 μάταιος ἡ "θρησκεία. 
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27. θρησκεία “ « Αεἰδ χχνὶ. 

καθαρὰ καὶ ἀμίαντος παρὰ τῷ ὅ " Θεῷ καὶ δ πατρὶ ἴ αὕτη ἐστίν, "ἐπι- υ ἢ, 9' 
σκέπτεσθαι ἅ ὀρφανοὺς καὶ χήρας ἅ ἐν τῇ θλίψει αὐτῶν, " ἄσπιλον 56: 1 ον. 
“αυτὸν ὃ ' τηρεῖν ἀπὸ τοῦ κόσμου. 

χν. 24: 
ὉοΙ. ἢ; 2. 

ς 81. νἱΐ. 
11. σ᾿. ᾽ἌΔΕΛΦΟΙ μου, μὴ ἐν " προσωπολημψίαις 10 ἔχετε τὴν " πί- 35; Μάῖι, 

ΧΥ. . χχν. 
! ! ΠΥ «ἰδ 

χχχί. 1γ.18; 88. ἱ, 17; 5ίγ. ἱν. το; 2 Μδος. 1. το, νἱϊϊ. 28, 30. « Ο) 29εϊ. ἐν χ4. τ: Τίπι 
ν. 22; 1]οδη ν. 18; οῃῃ. χἰΐ. 2. 
ἑ. 17; 1.6 16. Ὁ Μασίκ χἱ. 22. 

ἃ Ὅευϊ, ἱ, 17, Χ. 17; Ῥτον. χχῖν. 23; 2 (ος. ν. 16; σ Ρεῖ 

᾿αντον ΦΑΟΚΙ, Οες., Τί., Ττερ., ΝΝῊ (αἰξεγη. γεδάϊηρ). 
3 του ἐᾷ. 5 θρησκια αὶ Τί. 
4θρησκια ὰ Τί., αἀά γαρ Α, 70, 83, 123, Ρεδῖ.; δάά δε ϑυτδκ, ἰδεῖ., Οορί.; δάά 

ϑυῖεπὶ 7. 
50 Ώ. τω ΊΟἾΚΙ,, οὐτθ8., 40, 73, 09, Τί. 

56 Οπ. καὶ 90, 126, ὦ, 5), Ρεδᾷι., Αεἰ8. 

8 σεαντον Α, Αεἰδ. 9 εκ ΟΡ. 

χολῖν ἴῃ τοὶ ρίοη ᾽β 50 ἔγεαιθπν ἱπδίβι θά 
ροπ ὃγ ἴῃς εατῪ ΒΑΡδΙ8 βῆοννβ ἴπδὲ {πεῖς 
τεδοίηρ ἰπ 1Πὶ8 τεϑρθςῖ ννὰ8 (6 βαπὴῈ 88 
τῆλε οἵ τῃΐ8 τυτίϊτοτ.---τθρησκός : δίς, 
(45 αυοϊεά ὉγῪ Μᾶγοσ, ἀεβογίδεβ θρησκεία 
45 “τεϊρίου ἰῇ [18 εχίεγηαὶ δϑρεοῖ, 45 
πνοσβῃὶρ οὐ 848 οπὲ τηοᾶς οἵ ψογβῃὶρ 
«ποπηιγαβίεδ ἢ Δποίμο᾽"; {πΠ|8 ἄρτϑςοβ 
Ἐχαοῖν ἱὰ ψνβδὲ Πᾶ85 7υβὲ Ὀεεη βαϊά. 
θρησκός ἄοεβ ποῖ οὐσὺγ εἰβενῆθγα ἴῃ 
τῆς ΝΥ. ποῦ ἱπ ἴῃε ϑεριυλρίηιϊ. -- 
“αλιναγωγῶν: (Β τεδάβ χαλινων). 
Νοι ἰουπά εἰβενμεῦε ἰπ τῇς Ν.Τ, οὐ ἰῃ 
πὲ ϑεριυδρίπε; χαλινός ἰΒ υδεά ἰῃ Β. 
χχχί. (Ηςῦ. χχχίϊ.) ο 'ἰῃ τῆς ϑεριυδρίηϊ, 88 
ΛΕ] 458 ἰπ ἴπῸ νεγβίοπβ οἵ Ααυϊα δηά 
Ουϊηϊδ; ἴος ἴπε τπουρῆὶ οὗ ῬΒ. χχχυῇ. 
«Ηεῦ. χχχῖχ.) 2, οχὶ. (Ηεδ. οχ!1.) 3, Ἐπου ἢ 
ἴδε ψνογὰ 18 ποῖ υδεά ἴῃ εἰπε οὗ [πε88 
Ἴδϑβι ὉνΟ ράββαρεβ. Μδγοσ ιοῖεβ ἴπε ἰη- 
τεγεβιίίηρ ραββᾶρε ἔτοτη Ἠεγπιδβ, Μαμά., 
χίί, 1. ἐνδεδυμένος τὴν ἐπιθυμίαν τὴν 
ἀγαθὴν μισήσεις τὴν πονηρὰν ἐπιθυμίαν 
καὶ χαλιναγωγήσεις αὐτήν.--γλῶσσαν 
ἡαντοῦ ; ἴπε τείεγεηος 18 ἴο {πε τῆγεθ- 
ξοϊἃ πιίβυβε οὗ τῆς τοηγσιις, 8ἰδηᾶεσ, βυνεᾶτ- 
Ἷηρ' δηὰ ἱπηρυτε βρεακίηρ ; βεὲ ΕΡΏ. ν. 3-6. 

εἴ. 22. θρησκεία καθαρὰ... 
αὕτη ἐστίν. ..: 8 {Ππδιγδτίηρ τΠΐ8, 
Ὁ. Ταγῖογ (Ε ρος. Τένιδο, χνί. 334) φυοῖεβ 
τῇς Ποίμανδρος οἵ Ηετπηεβ ΤυὶβηλερΊιβῖοβ : 
καὶ με μν ἐστιν ὃ θεός, τὸ πᾶν... 
“τοῦτον τὸν λόγον, ὦ τέκνον, προσκύνει 
καὶ θρήσκενε. θρησκεία δὲ τοῦ Θεοῦ μία 
ἐστί, μὴ εἶναι κακόν. ΟΛ, ἴοο, τῆς ἴοϊ- 
1ονίηρ ἔτοηι ἴῃς Τεεέαπεηΐς οὕ ἐμ Τιυεῖνε 
Ῥαϊνίαγεδι5, 108. ἱν. 6: “Τῆς Ιμοτὰ 61 ἢ 
ποῖ τδδι ἴῃοβε 80 τενεγεηοε Ηἰπὶ δδου!ὰ 
Ῥὲ ἐπ υποϊδαπηςθϑ, ποὺ ἄοιἢ Ης ἴᾶκε ρ]6ά- 
Βυτε ἱπ τῆσαλ τπαὶ οοπηπιῖε δάυϊτεγν, Ὀυϊ 
ἀπ τδοθα ἴδδὲ ἀρργοδοῦ Ηἰπι τὶ ἃ ρυτα 

ΤΡ τω Α;; οἱ". 3. 

τθόέληψιαις ΚΙΙΡ, οὐτβδ8. 

Βεᾶτὶ δηὰ υὑπάεῆεά 11ρ8".--πισ κέπ- 
τεσθαι ὀρφανοὺς καὶ . . . 
αὐτῶν: 1818 ννᾶ8 τεοκοπβά διποηρ ἴῃ 

ὉΤΊΟΙΓ ἸΥῊΔ “ῬΡταςιίος οὗἨ κὶπά- 
Π68868," ΨΏΪΟΙ ἅττα οοπδβίδπεν ὑγρεά ἴῃ 
Ἑδϑθίηϊοαὶ τσὶ ηρβ, 4.ρ., Νεάαγὶνι, 30, 
40οα ; Κεί., 5οα ; ϑαπᾶ., τοῦ. Οὗ, ἴοο, 
Θῖτ. ἵν, το, γίνον ὀρφανοῖς ὡς πατήρ, 
καὶ ἀντὶ ἀνδρὸς τῇ μητρὶ αὐτῶν. [Ιπ πε 
ἀρθῇ ὁ Ῥεΐέδγ, 15, οσσὺγ {πεβε ᾿νοσάβ : 
οὗτοι ἦσαν οἱ πλουτοῦντες καὶ τῷ 
πλούτῳ αὐτῶν πεποιθότες καὶ μὴ ἐλε- 
ήσαντες ὀρφανοὺς καὶ χήρας, ἀλλ᾽ ἀμε- 
λήσαντες τῆς ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ. (Λ, 
αἶδο ἴῃς 4ος. οΥ Ῥαπὶ, 8 35. 

ΟΗΛΡΤΕᾺ [11.-ῦν. 1-13 ἴΔΚ6 ὑρ δραΐῃ 
πε βυδ͵εςι οὗ ἴπε τίς ἂπὰ ροὸῦ ψῃίς ἢ 
Ψγ»88 οοπηπηεηςεά ἰῃ ἰ. 9-11. 

γες. σ᾿. ... ἔχετε: ἴδε ̓ τχηρετα- 
εἶνο, ψνῃϊο ἢ ἰβ 4180 ἐουπὰ πῃ 411 τῃ6 νεῖ- 
βίοῃβ, 566 π|8 σῇοτα δίυγαὶ! ἀπά τῆοσα ἴῃ 
δοοογάδηος ψ τ ἴῃς βίγῖε οἵ τῆς ἘΡίβεῖς 
τθαη {πε ἱπιοιτορϑῖνςο ἴογπι δάοριεά ὉΥῪ 
ΨῊΉ. --ϊν προσωπολημψίαιε: 
τῆς ΡΙυγαὶ ἔογπλ 18 ἄιε το ϑεπιτὶς ὑδᾶρα, 
"ἰκε ἐξ αἱμάτων ἱπ Ιομη ἱ. χ3; οἷ Εοπι. 
ἰϊ. τ; Ερῆ. νὶ. ο; Οοἱ. [ϊ, 25.--τὴν 
πίστιν τοῦ Κνρίον .. .: ἴπε πιεη- 
ἴοι οὗ τῆς “(τ οἵ ΟἾγίβε"" 18 Ὀσουρδς 
ἴῃ ἴῃ ἃ νὰν ΨΕϊσἢ βμονβ τπδῖ τμ 8 ννὰδ ἃ 
τλδῖϊες νυ νΒἰο τῆς τεδάεγβ ννετο ννε]] 
δουδίπιεά, Τμς ρῆγαβε τηυβὲ εν ἀἘη ΠΥ 
ταθᾶπ ἴδε πὲν τεϊρίοη πο ΟἾγίδι 

νε ἴο τῆς ννοτὶά, ἐ.9., τῆς ΟὨγιϑείδη 
{.--τῆς δόξης: ἴῃς ἱπίεηδεῖν }ενν- 

ἰδὲ οματγασίεσ οἵ {πὶ8 Ἐρίβε!ς πιᾶκεβ ἴξ 
ΤΕΔΒΟΠΔΡΙΥ ςετίδίπ ἴπᾶῖ τῆς ἐλτα] αν [οὺν- 
ἰδ! οοποθριίοη οὗ ἴπε δλελίπαλ ἴδ ψῃδὶ 
τῆς ντίϊτεσ ἰ8 μεῖς γοξοσγίπρ ἴθ. ΤΕς δλέ- 

κἰπαλ (ἔτοτι ἴῃς τοοῖ ὩἩῦ “το ἄννε!]}"} 
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«τ (ον. ἰϊ. στιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν ἸΙησοῦ Χριστοῦ 1 τῆς “ δόξης.2 

ΙΑΚΩΒΟΥ Π. 

2. ἐὰν γὰρ ὃ 

ἀάνι, εἰσέλθῃ εἰς “ συναγωγὴν ὁ ὑμῶν ἀνὴρ χρυσοδακτύλιος ἐν ἐσθῆτι "λαμ-- 
ἁ Αείϑ νἱ, 

9, εἰς.; Ηεδ. χ.25. 

1 Χριστον, ΝΝῊ (αἰΐετη. τελάϊπρ). 

ἜΙακο χχιϊὶ. ας. 

3 Ῥεβῇ. ρίδοεβ τῆς δοξης Δἴϊεῖ πιστιν, 80 ἴοο 60, 73, 4, «; ἰξ 15. Οσῃ. 
πὰ τεπάεγεά "" ποπετίβ᾽" ὃγ 3. ἰδουρὰ τς νυ]. τεδάβ “ ρ]οσίδς "". 
δοξης; 

9 Αὐΐεῃ 7.. 

ἀεποιςά τἢς νἱδί δῖε ργεβεπος οὗ ἀοά 
ἀνε! ἶπρς ἀταοπς πιεη. Ὑ Ποῖα ἅσα βανεσαὶ 
τείεγθηςαβ ἴο ἰξ ἰη ἴῃς Ν.Τ. οἵπες ἴπδη ἐπ 
«8 ραββαρε, Μαῖς. ἰχ. 7; [υυκς ᾿ἴ, 9; 
Αςίβ νἱΐ, 2; οτω. ἰχ. 4; οὐ. Ηεῦ. ἰχ. 5; 
8ο, ἴοο, ἰῃ ἴπ6 ΤΑσγρυπ)8, 4.5.» ἰπ Τατρ. 
Οηϊοεῖοβ ἴο Νυπ. νἱ. 25 Η΄. τῇς “δος (1π 
τῆς βεῆβε οὗ ἀρρεάγδηοε οἵ ργεβθηςο) οὗ 
τῆς Τυοτά " ἰ8 δροίκεῃ οὗ 88 ἴπε ϑλεξίπαλ. 
Α τοσγα πηδίεγιδι ἰδεῖς σοηοερείοη ἰ5 ἰουπά 
ἰπ τὰς Ταϊπιυά, νπεγα ἴῃς δλελίνμαλ ἂρ- 
Ῥεᾶζγβ ἰῃ ἰϊβ τεϊ δι ομβῆὶρ γἱἢ πλεῃ 848 οπα 
Ῥεζβοη ἀςδιἰηρ ννἱτῇ ἀποίδπεσ; 6... ἰη δοέα, 
36, ἰξ ἰ8 βαϊά ιμδὲ Ὀείοσε [βγᾶεὶ δἰππθὰ 
τῆς δαελίπακ ἄννεῖς νυν ἢ Ἔν συ πιᾶῃ βενεῖ- 
ΑΙΪγ, ας ἰμαὶ αἴτεγ {πεν βἰηπεᾶ ἰδ ννὰ8 
ὩἌκεη ἀνᾶυ; οἵ. ϑοία, τ7α, ννεγε ἰξ ἰβ 
βαἰὰ : “Μᾶϑῃη δηὰ νἱΐς, ἰζ πεν Ὀε ἀεβεσν- 
ἴῃ, βᾶνς τῆς δλελίπας Ὀεῦνεεη τπεπὶ"; 
80, ἴοο, Ῥίέγᾳε Αδοίμ., Ἰιϊ. 3: “ ἙΔΡὶ 
Ομαπδηίϊδῃ δε Τεγδάγομ [ἢς ᾿νε ἴῃ τῃς 
βεοοηὰ οεπίυγυ, λ.}0.] βαϊά, Τννο τπδὶ εἷϊ 
τορεῖμπεῦ δηᾶ ἅτε οσουρίοὰ ἴῃ ννοτάβ οὗ 
Τογαΐλ ανε τῆς δλελίπαΐ ἀτηοηρ ἵμετὰ 
(ς΄. Ματι. χνῇΐ. 20) ; 8ες ζυγί πες ΟἿβίεσ εν 
δηὰ Βοχ, Οὐ. εἷέ.» ΡΡ. 101-|04. Τῆς δ16- 
κἰκπαλ Μὰθ ἴἢυ8 υϑεὰά ὉΥ 1ενν8 88 δῃ ἰπ- 
ἄϊτεςι εχργεββίοη ἰπ ρίδος οἵ αοά, (δ8 
Ἰοοσα!βεά ργεβεηος οὗ εἶς Ῥεῖ. “1 τῇς 
ἰδεπεβοδείοη οὗ ἰἢς ϑλελίμπαλ πὰ σορτδῖς 
ςοποεριίοπβ ννἱτἢ ἴῃς ἰησατπαῖε ΟὨσίδβι, “ἃ 
86 ἰδ τηδὰς οὗὨ {πεβε ἰάδαβ, δἃ8β Ὀ δ πηλῃ 
ΒΔΥΒ, “ὙΒΙΟΝ 8 δὲ νατίδπος νυ ἰδεῖς 
ῬΠΌΛΑΙΥ ΡΙοδιίοη᾽᾽. [ἐ πηᾶτῖκβ ἃ βρϑοὶ- 
οΑΙν ΟἸσιβείδη ἀενεϊορπιεπῖ, τβουρῇ 

τῆς ΨΑΥῪ Πιδὰ οεγίδιπν Ὀεεη ῥτερασγοά 
Ὗ δγροδιδι βίης ἰεπάδεποίεβ" (Βοχ, ἱπ 

δδιϊηρβ᾽ ΟΕ,  ἰϊ, δ22α). ὙΤμαὶ ΘΟ γίδι 
ΔΒ οἴϊεδη ἰδεπ δ οά ἢ της Ὠϊνίης δλ6- 
ἀἰμαΐὶλ τὴῶγ Ὀε 8εθη ἔτοτῃ ἴῃἢς εἐχδγηρίεϑ 
δίνεη Ὁγ Ετι εὐ] ἀπάοτ, Ρα γί εἐέδελε μπὰ Ταὶ- 
»ιμαδολε δέμάξεη, Ῥρ. 62 Η. [1 ουὺζ ἰηΐετ- 
πβπώςο οὗ δόξα πεῖε ἰ8Β σοττεςῖΐ, ἰτ Ψ1}} 
Οἱ ονν, ἰῇ τῆς ἔτει ρίαςε, ταὶ ἴῃς πηεδη- 
ἴῃᾷ οἵ τῃς ρῆγαβε... . Ἰησοῦ Χριστοῦ 
τῆς δόξης 15 ἔτεε ἔτοπι τη δί συϊν, υὲΖ.» 
“Φος ἢκλνε (δῆ ἴῃ οὖσ ἴμοσὰ 7εδὺ8 
Ομ γίβε, τῆς ϑλεζίπαλ" (ἰϊτεγα! ν “τῆς 
Εἰοτγ ἢ; τὴ18 18 ῥγεοίβεϊ᾽υς 86 βᾶπης 
τπουρδὲ (μδὲ 15 οοπίαἰπθὰ ἰη ἴῃς ψοσάβ, 

13, Θαδ.:; 
τελὰ τῆς νι 

4Ῥχε, τὴν ΜΆ ΚΡΡ, οὐγεβ., ΤῊΙ., Οες,, τες. 

“νος ΜΏΟ δεΐπρ (86 ευΐξεποε οὗ δί5. 
κἴοτγν . . . (Ηεδ. ἱ. 2.8). Απά, ἴῃ ἴδε 
δεζοπά ρΐδοα, [Π||8 τεπεσίηρ βῆονβ ἴδδὲ 
πὸ ννοτάβ ὅγε λῃ ἐχργεβδβίοη οἱ ἴῃς Ὠϊνί πεν 
οἵ οὖν Τνοτά; οἷ Βεηρεῖβ ποῖς : “ τῆς 
δόξης : εδὲ δρροείτϊο, υἱ ἴρβε Ο"γίβευβ 
ἀϊοδῖυς ἡ δόξα ̓ [δίηος υτϊεηρ τᾶς 
δῦονε ἴδε ργεβεπὶ υτῖῖες ἤπᾶάβ ἰπδὶ Μάαγοσ, 
Ῥ- 78, τείετβ ἴο Μσ. Βαβδβεῖι᾽'β οοζτησηεηξ 
οὐ τἢΐδ νεγβε, νβεγα ἴῃ βᾶσηθ ἱπίεγργεϊδ- 
τίοη ἰδ ρίνεπ, τορεῖμο ἱ ἃ πυσθεῖ οὗ 
Ο.Τ. ᾳυοίδεοηβ; ἰξ δεε:18 ΒΟΆΓΟΕΙΥ 
δὶς το ἀουδὲ (ᾶὶ {Ππ|8 ἱπιεγργείδοη ἰδ. 
ἴτε οοττεοῖ οης. 

Μνεν. 2. εἰς σνναγωγὴν ὑμῶν: 
88 ἴῃς Ἐρίδβιϊε ἰ8 δἀσεββεᾶ ἴο ἴῆε ὑνεῖνα 
αἰδεβ οὗ τῇς ᾿Ὀϊδβρεσβίοη πὸ ραγίίουϊασ 
ΒΥπδροσυε οδπῃ Ῥὲ πιεβηΐ πεῖ; ἰξ ἰβ ἃ 
ξέποιαι ἀϊτεσιίοη ἴμαὶ 18 Ῥεὶπρ ρίνεπ. 
η ἴδε Ν.Τ' τῆς ννοτὰ ἰ8 αἰσνᾶυβ οἴα 
δ ετυΐϊδἢ ρίας οὗ ψγοσϑρ ; Ὀὰϊ ἰξ ἰδ υδοᾶ 
οἵ ἃ ΟἈνίφαη ρίδος οὐ ψνογβὶρ Ὁ Ηοσς- 
τηλβ, Μαηά., χὶ. 9. . . . εἰς συναγωγὴν 
ἀνδρῶν δικαίων . .. καὶ ἔντενξις γένη-. 
ται πρὸς τὸν Θεὸν τῆς συναγωγῆς τῶν 
ἀνδρῶν ἐκείνων. Ηδτηδοκ (Εχῤῥαπμείοη 
“.. ἦν 60) ΒαΥ8 : “1 Κπον οπα εαεὶν ΟΒτῖβ- 
εἴδη ἐγαρτηςεηῖ, δι᾿ μεσγῖο ὑπρυ 8ῃςἀ, ψ ΠὶοΒ 
κὐρῖπίδε {Ὸ ἰλβευϊο ἘΣ ̓ στιανοί τε 
καὶ ᾿Ιονδαῖοι ν ογοῦντες "᾿.. 
ὙΠΙ8 Ιδιῖεσ τᾶν Δεῖ οίον ἴὸ ἃ Ρίδος οὗ 
ΜΟτβἢΐρ ἴῃ ΜΒΙΟὮ σοπνεγίεά Οεπε[ε8 πὰ 
εν 8}- ΟἸγ  βείδπβ τηεῖ ἰορεῖμει. Απηὰ τὨϊδ. 

18 Ῥγοῦδοϊν ἴπε βεῆβε ἴῇ ὑνῃῖο ἢ νὰ στυβὲ. 
υπάετϑίαηὰ ἴπὰ ὑδεὲ οὗ ἴῃς ψοτὰ ἴῃ ἴδε 
νεῦθς δείοτε υὑ8.ὡ Τῆς εν δὴ πᾶτης ἴος 

ἴδε δυπαρορις νγ88 Ἵ Ὁ 
(“πουδε οὗ ἀρκαΥΝ, Σ ΑΝ Ἰϑε Σ 
δλαδδαίδ, 32α, ἴῃς πιοτε ρορυΐας ἀεδίριδ-. 

οπ τνᾶβ ἴδε Ασαγηδῖίς πᾶπις δ Ὁ) ΣΡ. 
᾿ δουδε οὗ [δε ρμεορίε "); Ηεϊ!επὶβες. 
εὖ υδεὰ τῆς ἴετη προσευχή -- οἶκος: 
προσενχῆς 88 ΨΕΙΪ 88 συναγωγή .---ἀνὴ ρ. 
χρνσοδακτύλιος, εἴς. : ΟΚ 58. χι.-. 
2, μὴ αἰνέσῃς ἄνδρα ἐν κάλλει αὐτοῦ, καὶ 
νὴ βδέλνξῃ ἄνθρωπον ἐν ὁράσει αὐτοῦ. 
ὉΓ ἀνήρ 8εε ποίς οὐ νεσ. 7. χρυσο- 

δακτύλιος ἄοεβ ἢοὶ οσοὺς εἰβενῆεσς ἰπ 
τῆε Ν.Τ. ποτ ἰπ τῆς ϑερτυδρίπε; οὐ υκε: 
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πρᾷ, εἰσέλθῃ δὲ καὶ πτωχὸς ἐν ῥυπαρᾷ ἐσθῆτι, 3. ᾿ἐπιβλέψητε δὲ δ ΕΙααο, 1.48. 

ἐπὶ τὸν φοροῦντα τὴν ἐσθῆτα τὴν "λαμπρὰν καὶ εἴπητε σὺ κάθου ᾿ χχϊϊὶ. ττ. 

ὧδε καλῶς, καὶ τῷ πτωχῷ εἴπητε σὺ στῆθι ἐκεῖ" ἢ κάθου ὅ ὑπὸ δ᾽ ἄταν ἘΝ: 

τὸ ὑποπόδιόν ἴ μου, 4. οὐϑ " διεκρίθητε ἐν ἑαυτοῖς καὶ ἐγένεσθε: Μλιι. χν. 
κριταὶ διαλογισμῶν ' πονηρῶν ; 5. ᾿Ακούσατε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί. κὶ ΕξΒ. 1. 4; 
οὐχ ὁ Θεὸς " ἐξελέξατο τοὺς πτωχοὺς τῷ κόσμῳ 10 πλουσίους ἐν ' πίστει ΟΣ ΗΝ 

οἱ 
χχχὶν, 1ο. 

1 Ῥχγον. ἐϊ,γ; [υυκὸ χίΐ,. δὲ; 2 Οος. υἱϊΐ. ο; πεν. ἰΐ. 9. 

1 δε και ἰβ τεπάετεά “δυΐετῃ " ὃγ Κ΄. 
3 και ἐπιβλ. ΜΑΚΙ, Οες,, Τί., Ττοβ., τεῦ. 
4 Ῥοπ ῥοΞςέ καθου 258, 7, ΝῊ τηᾶτρ. 

8 Αἀά ἀντω ΚΙΙΡ, Νυΐξ., Οες. 

δῬε, ὧδε ΜΟΥ ΚΙΡ, οὐγεδβ., ΤΙΊ]., Οες., τος, 

ὅφπι ΒΒΡ, 13,20, 69, α, ες, ὦ, Ῥεβῃ., Ατηλ., 588. 

Ἰ Αἀά των ποδων Α, 13, Ν]6., ϑγττ., Αδῖδ. 8 ἙΟΣΕΠῚ ς. 

9Ῥγ, και ΚΙΡ, α, ΤΙΙ., Οες., τες. Β], 3, ΝῊ πιᾶγᾷᾳ. ἄο ποί πηδίκε ἰὲ ἱπιεγσγορϑῖνε. 
1όγτου κοσμον ΑΟἾΚΕΡ, αἀ, Ῥεβῃ. ; τον κοσμον τοντον Αοἴδ., Οες. ; εν τω κοσμω 

πτοντω 20, Νυΐξ. ; Ῥτ. εν 27, 43, 64, ΟΠ. 113. 

χν. 22. λαμπρᾷ, ΡτοΡΔΙΥ ἴῃ τεΐεσγεηος ἴῸ 
τε ἤπε νῃιε δηΐ νγοσῃ ὈΥ ΕΔ Ι ὮΥ 
]ενβι--πτωχὸς ἐν ῥνπαρᾷ ἐσθῆ- 
τι: ῥνπαρός οσουτγδ εἰδεννῃεγε ἰη ἴπ6 ΝῸΤ. 
ΟὨΪΥ ἴῃ εν. χχίϊ, τὰ (οἷ. τ Ῥεῖ. 111. 21) 
Δηά νεγν τϑγεῖν ἴῃ ἴμ6 ϑεριπδρίπε, δε6 
Ζεοῆ. 11. 3, 4; ἰῃ τῇς 406. οὗ Ῥείεν ννὲ 
δόνε, ἱπ ὅ τὸν ..... γυναῖκες καὶ ἄνδρες 
ῥάκη ῥνπαρὰ ἐνδεδυμένοι . . .--ὙΠεῖε ἰδ 
ποίμιηρ ἀεοίθίνα ἴο δῇονν ψμεῖποσ {πὸ 
αἰςἢ πδῃ οσ ἴπε ροοσ πιᾶῃ (ργεδβυτηδοὶ 
οὶ ταρυΐδγ νογβῃίρρεῖβ), 80 ἅγα ἴδπυβ 
ἀεδοτίρεά 48 δπηίεσίηρ ἴδε ϑγυπάρορυε, 
πεσε ΟἸ γι βείδηβ οὐ οἴμοσννῖδε; οὐ ἴπ6 48- 
βδυτηρίοη οἴ δῃ βλγὶγ ἀδῖε ἔοσ [Ὡς Ἐρίβι1] ες 
ἴδεν τισι μανε Ἐδεη εἰἴπεσ; Ῥὰϊ 1 {πὰ 
Ἐρίρεο ῥα τερατάεά 45 δεϊοηρίηρ ἴο ἴδε 
Ἔτβὲ 81 οἵ [πε βεοοῃᾶ σδηΐυγν ποη- 
ΟὨτβείδηβ ᾶἂγε ργοῦδϑὶν ἴμοβε τεΐογγεά το ; 
Ῥυς ἰε ψουϊά θὲ ἔμε]6 ἴο αἴίϊεπιρὶ ἴο 
βρεαῖς ἀεδῆηίτεῖν Βετγα, ἕοσ ἃ ροοά οᾶϑε σἂπ 
Ῥε πιδάε ουἕ ἴος δὴν οἶαββ οἱ νγνοσβῃίρρεσ. 

νεῖ. 3. ἐπιβλέψητε: “Ἰοοῖκ ὕροῃ 
στ δάπηταθοη," τἴθ6 ἀχδοῖ ἔοτοε οἵ {πε 
νοσά ἰβ οοπάϊιοπεά ὃΥῪ ἴδε οοπίεχι; ἱξ 

αυΐϊῖε ἐχργεβϑεβ ἴῃς Ηεῦγεν Σἢ ΓἼ2Ὡ» 
δε πιεδηΐπρ οὗ ννμῖςἢ νατῖ 68 δοςογάϊηρ ἴὸ 
δε οοπίεχὶ, δ... ἰῃ ῬΒ8. χχυ. 16 (ϑερῖ. χχίν. 
16) ἴϊ ἴδ “το Ἰοοῖκ ρτδοίουδιγ, "ἡ ἰῃ Πυζ, 'χ, 
27, “ ἴο Ἰοοκ βίην ".--σὺ κάθον ὧδε 
«αλῶς: τῆς τεΐετεηοε ἰ8 το ἴμε Κὶπὰ οὗὨ 
βεδὶ τῖμεσ ἔμϑη ἴο 118 ροβίτίοη ; σἤδίγβ, οσ 
ϑοπιεῖμίηρ οοττεβροηδιηρ ἴο ἴπ 656, ὑγεγα 
Ῥιονί θὰ ἴος ἴῃς εἰάεγβ ἀπά βογίδεβ (οὐ, 
Μδεῖ. χχιὶ. 6; Μαζκ χὶϊ, 30; [υκὲ χί. 43)» 
δηά ψουἹά πο ἀουδὲ πᾶνε Ὀεεη οβεγεὰ ἴὸ 
Φοζβοῦβ οὗ τδηΐς Ψῇο πιίρῃς εηίεγ, 116 
πε ροόγεσ πιεῆ ψουϊά δ: ου ἰὰς ἤοοσ, 

ΨΏΟΒ 18. ἱπάδεα οἰεαγῖν ἱπρ! εὦ Ὁγ τδς 
ψοτὰβ ὑπὸ τὸ ὑποπόδιόν μον. Τῆς 
οἴϊδοϊα! ψψῃο ἀϊτεοίεὰ ρεορῖα ἴοὸ τπεὶς βεαῖβ 

νν88 (4|εἀ τῆς ἩΓῚ (Ολαξζαη) ἐ.ε., ἴδε 

τᾶ ΨΏΟ “ ἢαά σμαγρε"; Με γεδὰ οἵ ἴμ8 
ἐχίβίεηςς οἵὨἉ [8 οὔ οἷΑ] ἰη τπε ϑγπάρορὰς 
τίη πε Τεπιρῖε ργεοϊηῖβ ἰη 1 εγυβαίοσ 
(ὕονια, νἱϊ. τ). 
Με. 4. οὐ διεκρίθητε ἐν ἑαν- 

τοῖς: “ΑΙὀὄ γα ποῖ ἀϊνι!ἀεὰ ἀτηοηρ γουτ- 
βεῖνεβ" ὃ Τῆς Ῥεβδϊτιδ υδ68 ἴπε ψοσζά 

θτνν τῆς 8ᾶπ|6 88 τπδῖ υδεὰ ἴῃ [Κα 
χὶ. 17. “Ἐνεῖγ Κίηράοτῃι ἀϊνιἀςἀ ἀραίπδε 
ἰϑε! "Ὁ ὙὟΒ6 τεΐεσεηςς ἴῃ τπῈ νεσβε ὃε- 
ἔἴοσθ υ8 πηῖρῃς Ὀς ἴο πε οἾ458 ἀἰβ Ο ΟΠ 
ψΒο ἢ ψεσς τῆ θείῃ πιδάς, απὰ Ὡς ἢ 
νου μάνα ἴδε εἴδεσι οὐ ἐεηρεηάεγίηρ ΕΏνΥ 
δηὰ βίγίίε, αηὰ τῆ ἀϊνίβίομβ. --κριταί: 
ἴῃς Ῥεβμίτιϑ δδ5 ἴμε ἱπιτογοβιηρ γοηδεσίπρ 

ΝΟΌΣ (ἀποιεδά οἵ ἐδθ ἀϑυαὶ τνοσά 
ἴος “)υάρε" δ Ἴ), νος σοπιεβ ἔγοπι 
τδε τοοῖ τηεδηΐηρ “ ἴο ἀρ τδῳ ιαλο- 
γισμῶν πονηρῶν: (". Μδῖι. χν. 19, 
ἐκ τῆς καρδίας ἔρχονται διαλο 
πονηροί: ρεηίεἷνε οἵ αυδ]ἰτγ, “Ἰυάρε8 
ψἰτ εν ϑδυγγϊβίη δ," υὲχ., οἵ Ὀγεᾶκίη 
ὉΡ ἴῃς ὑπὶτν οὗ πε ψνοσβῃίρρεγβ ὈῪ ἀϊ- 
(ετοητἰδεῖηρ δαέννθεη ἐπεῖγ νου! ἀν βίδτυϑ ; 
{πε ψυγζογ 18 νεγυ πιοάεση διαλογισμοί 
ἰβ φεπεγαῖν υϑεᾶ ἱπ ἃ Ὀδά βεηβε, οὔ. 
1υυκε ν. 21, 22; οπι. ἱ. 21. 

νερ. 5. ᾿Ακούσατε, ἀδελφοί 
μον ἀγαπητοί : Τῆϊβ εχργαββίοῃ, 
ψΒΙΟΒ οπα νου ἐχρεςῖ το πεᾶγ σαῖμεσ ἰπ ἃ 
νἱρογουβ δάγεββ, γενβᾶ]β ἴῃ 6 τυτίϊοσ 88 οης 
ΜὮΟ νν»Ὰ8 4180 δ ἱπηραββίοης βρεᾶΐεσ ; 



438 

τὸ Μειι. 
χχν. 

ΙΑΚΩΒΟΥ Ι- 

καὶ "' κληρονόμους τῆς " βασιλείας 1 ἧς " ἐπηγγείλατο 3 τοῖς ἀγαπῶ-- 
: δκειντ; σιν " αὐτόν; 6. ὑμεῖς δὲ ̓  ἡτιμάσατε τὸν πτωχόν. οὐχ οἱ πλούσιοι. 

40, χὶΐ. 32. 
οἱ. 12. ὶ ῬΈχοά. χχ. δ; σ: (ος. ἰΐ. ο: τ΄. Ῥσον. νἱϊδ. 1γ; 2 Τίσα. ἱν. 8. ᾳαν.6; τ (ος. χΐ. 52. 

1 «παγγελιας δ "Α (ο΄. Ηςδ. νἱ. χ7). 
3 Ῥγ, ο θεος Ῥεβῆ. 

Εὖ. ἴὰ ἴἰᾷε βαπῆς βρίγιι, τς ἐγεχυθηὶ 
ἀδελφοί, ἀπά ἩΠΑΝΟΝ ἄγε νῦν, ἰν. 
13, ν. ἱ-ππὲἐξελέξατο: ἃ νεῖν βίρηϊ- 

λαὸς 
ἅγιος εἶ Κυρίῳ τῷ Θεῷ σον, καὶ σὲ ἐξελέ- 
ξατο Κύριος ὁ θεός σον γενέσθαι σε αὐτῷ 
λαὸν περιούσιον... (7΄. Ακςἴδ. ΧΙ. 17; 
σ Οος. ἰ. 27. ὙΠετε ἰβ δῃ ἰηἰεγεβιίηρ δᾶγ- 
ἴῃς ἴῃ Οκαρ. οὐ νιβετε ἴξ ἰ8 βαϊὰ τῇδε 
ΕΓ ἰβ ἴῃς αυλιγ τηρεῖ Ὀεδιίπς 

διδεῖ 88 ἴε σἤοβεη ρεορὶε.--πτωχοὺς 
τῷ κόσμῳ: ἐ.ε.. ῬοοΥ ἰπ {Πα εδεϊπιατίοπ 
οὔ τις ψογὶά; τῆς τελάϊηρ τοῦ κόσμον ος 
ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ ᾿οδε8 (Πΐ8 ροίηϊ; οὗ 
Μεϑῖι.χ. ο; υκς νἱ. 2οθ.--πλονσίονς 
ἐν πίστει: “Οδϊᾳυς ρτεάϊςδῖε "ἢ 
(Μάγου). Ιη τῆς Τερέαδπίς οὐ ἰἕλε Τευεῖυε 

α΄τίαγοῖς, αδὰ. νἱί. 6 ννε τεδᾶ : “ οσ 
τς Ροοζ πηδῃ, ἱΐ, ἔγες ἴτοπὶ Ἔῆνυ, ες Ρ]εδβ- 
ΘΙ τδὲ ΤἸιοτὰ ἐπ 41} πίηρβ, 15 δἰεβεεά 
Ὀεγοπά 41} πιεη" (τς ατεεκ ἰσχὶ τελάβ 
πλοντεῖ ννῆϊς ἢ ΟΠΑτίεβ πο ἀβ το ὃς ἄυς 
1ο ἃ οοττυριίοη ἰῃ ἴῃς οτἰίπαὶ Ἡςῦτεν 

ἴεχὶ ψ ΒΙς ἢ τοαὰβ ὝΘΝ" -- μακαρισ- 
τός ἐστι). ϑεε, ἕοτ ἴῃς ἰεδομὶπρ οὗ οὖς 
1οτά, Μαῖϊ. νὶ. το; υἱκς χὶ!. Δι, Πίστις 
ἐδ υϑεὰ πετε ταῖπες ἰπ ἴε βεπβε οἵ ἰσυδὲ 
τβαπ ἰπ πὸ νᾺῪ ἷἱπ νΒίοἢ ἰδ ἰΒ υδεὰ ἱπ 
ἰϊ, 1,-οικληρονόμονς τῆς βασι- 
λείας: 186 Κίπράοπι πιυδὶ τεΐετ τὸ ἰδὲ 
οὗ τῆς Μεβείδῃ, βες ν. 7.0, ἃηὰ Μαϑῖῖ. χχν. 
35, δεῦτε οἷ εὐλογημένοι τοῦ πατρός 
κληρονομήσατε τὴν ᾿μασμένην ἐμῷ 
βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, διυὶ 
ποῖ Μαῖῖ, ν. 3 ψ Ποἢ τεδῖβ οὗ ἃ ἀϊβεγεπι 
δυῦγεςι, [{ [8 οὗ ἱπιροτίδηςς ἴο γεϊηεπηθεσ 
τθλι τἢε Μεεβίδηϊς Κιπράοπη ἴὸ ψῃὶς ἢ 
τείδγεπος ἰ8 τηδάς ἴῃ {Π|8 νεῖβε 88 οσίρ- 
ἱπαῖν, διοηρς ἴῃς [|ἐνν8, ἀϊβετεπείαιεά 
ἔτοτὰ ἴδ 6 “ διυγε 11ξπ|᾿ νὨΙ ἢ ἰ8 ρραγεητν 
τείειτεά ἴἰο ἴῃ ἱ. :2,. .. λήμψεται τὸν 
στέφανον ζωῆς, ὃν ἐπηγγείλατο τοῖς 
ἀγαπῶσιν αὑτόν. ὙΠεῖε ννᾶ8 ἃ ἀϊδιίης- 
ὕοη, Γππάλπιεηια! !ν ργεδεηΐ, ἰπουρῇ Ἰαῖες 
ου ςοηδιδεά, ἰπ [εν δἢ τΠπεοίοσυ, Ὀεΐννεεη 
τῇς “ Κιηράοπι οὗ Ἡξεανεπ ονες ψ Ὡς ἢ 
Αοά τεΐψηβ, ἀπὰ τπδὶ οὔ τῇς Κίηράοτι οἵ 
Ιβγϑεὶ ονεῖ ψῃϊοἢ ἴῃς Μεβδίδῃ βῃουϊά 
τεῖρῃ. Απ ἱπίερταὶ ρατί οὗ τῇς Μεββίδηϊς 
Βορε ν»ᾶβ ἴῃς ἀοςιτίπε οὗ ἃ τεδβυσγεοιίοη 

δονυχι ΑΟΊ, α, ε, 69, 180. 

(σ΄. 18. χχῖν. το ; Ὀδη. χίΐ. 2). ΤΉ ϊο ἄσγεξ 
δββυπιοά ἀεβηῖτε ἔογηι, ἀρραγεπῦγ, υπάες 
ἴδε ἱπηρυϊθε οἵ {πε ἰάεα παῖ ἴῆοθε ψῆο 
Ἰδὰ βυβετεά πιαιίγγάοιη ἔοσ τῇς [ἂν 
Τοναλ) ψεῖεὲ ΟΥΥ [ὁ βῆδγε ἴῃ τῆς 
ἴυσε ρίοτιες οὗ [βγαϑεϊ. [π ἴδε Ἄςσυάεβε. 

ἕοστα οἱ τῆς ἀοςιγίπε ἴδε τεβυγγεςιίοη τνᾶ8 
ςοπῆπεὰά το ἴδε Ηοὶγ 1,4πἀ---μοεςε Ὀυτίεὰ 
εἴβενπεσε ννουἹὰ ἢανε ἴο δυζγον τὨγου ἢ 
τὰς φτιουπὰ ἴο Ῥαϊεδβιὶπε---ηὰ ἴο 1δγδεϊ-- 
ἰϊε8. Απά πε τειπηρει-δαδε ΨὨ ἢ νᾶ 5 
ἴο δὲ ἴῃς βίρτιδὶ ἔογ ἴδε ἱπραιπεγίηρ οὗ 
ἴδε εχ ]εβ ψου]ά 180 ἄγουβε ἴδε εἱἰεερίπξ 
ἀελὰ (οὖ. Βεγαςλοίλ, τοῦ, 4 Ἐθάταβ ἵν. 
23 ΗΠ; τ Οογ. χν. 52;}1 Ἐδεββ. ἱν. 16). 
Αρςοοτάϊηρ ἰο πε οἱ ες νίενν, τῆς Κίηράοιι 
ννὯ8 ἴὸ [οἷον τῆς τεβυτγεοὔοη δπὰ Ἰυάρ- 
τηδηῖ; δυῖτδε ἰδῖες ἀπά τῆογε ψἱάεἶῖγ Βεϊά 
νίενν ψὰ8 τῃδὶ ἃ τεπηρογᾶσυ Μεβδίδηϊς. 
Κιηράοπι ννου]ϊὰ ὃὈς εβιδ ἰβῃθὰ ὁπ τῇς 
εαγῖῃ, δπὰ εἐἴδῖ τηὶ6 νψουὰ Ὀς (ο]]ονεά 
ὃν τῆς [,αδὲ ᾿υάρτηοπι ἀπά με Εεβυττες- 
Ὀοη ψηοῆ νου ὰ οἷοος τῇς Μεβδβίδπις 
Ετα. ΤΠΐβ ννᾶβ ἴο ὃς [ο]]οννεά Ὁν ἃ πενν 
Ὠςάνδη δηᾶ ἃ πονν εατίῃ. [Ιη τῆς Ἄβοβδί- 
οἱογίςα! ἀενεϊορπιεπὶ νυ ποῖ ἴοοῖκ ρίαςς 
ἀυσίηρ ἴῃς ἢταὶ Τεπὶ Β.Ο. Ῥασγδάϊϑθε 
οϑγῆς ἴο ὃε τερατάεἀ 5 ἴἢε Δροάε οἵ τξς 
τίρπιίεουβ δπά εἴεςς ἱπ λπ ἱπίεγπηεάϊδις 
βίαια; ἰτοῦλ ἔπεα {παν νν 1} ρᾶβ8 το τῇς 
Μεεείδηϊς Κίπράοπι, δηὰ τδεη, αῆες τὰς 
ἤπδ] ἰυάρτηεπς [ΠΕ επῖος πεάνεη δηὲ 
δἴεσμδὶ 11ὲ. [π οὖγ Ἐρίβεϊῖες τπετε ἃζε 
δβδοτὴε τοβεςιίοπβ οἵ ἴπεβε νδγίουβ ζοποερ- 
τοηβ δηὰ Ῥεϊϊείβ, θὰϊ τπεν πᾶνε επιεσεάᾶ 
ἰπίο ἃ βίτρῖες ἀπά πόσα δβρίγίαδὶ ρῆδδβε.. 
Τπδῖ τὰς τείεγεπος ἰπ ἴἢς νεῖδε Ὀείοτε υ8 
8 ἴο ἴπε Μεββίδηὶς Κίηψάοπι βεεπιβ ἰπ- 
ἀυδίταδ!ε Ὀοῖι οἡ ἀοςουπὶ οἵ ἴδε πηοπίίοα 
οἵ τῆς “Τρογά [|εβὺ8 ΟὨγίδε " (Μεβεβίδῃ} 
ψ ἢ Πὶσ ἢ τπὲ δεοϊίοη ὀρεηβ, βμονίην 
θαι τπε τπουρῆς οὗ οὐγ 1ογὰ νν88 ἴῃ τῆς 
τηϊπὰ οὗ τῆς ντίϊετ, ἀπά Ὀεοδυδβε οἵ τῇς 
ταεπιίοη οἵ τῃε “ ΚΙηράοπι,᾽"" ἀπά αἷδβο οὔ 
δοοουπὶ οἵ ἴῃς ἀΐϊγεοῖ πιεητίοη οὗ τῆς οοτ- 
ἱπρ οὗ (ἰῆε Μεβείδῃ δβ ᾿υάρςε, ἰἸαῖεσ ου ἰῃ 
ν. 75,0. Απὰ [ξ (ἢϊ8 ἰδ 8ο ἴδ νὰ πιδῪ 
ῬεΙΠΔρΒ δες ἰη {δε '᾿νογάβ ὁ θεὸς ἐξελέξατο. 
ἃ τεΐεσεπος ἴο ΟὨτίβῖ. 

γει. 6. ἠτιμάσατε: ΟΛ, τδουρῃ 
ἰῃ δὴ ἜΠΡΙΟΙΣ ἀβείςαι ἐρήπεςθοῖ; 5:17. 
χ. 23, οὐ δίκαιον ἀτιμάσαι πτωχὸν συνε- 
τόν (δίκαιον ἰ6 ἀρϑεηὶ ἰῃ ἴῃς Ἡεῦτεν) ; 
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Τ᾽ καταδυναστεύουσιν ὑμῶν,; καὶ αὐτοὶ 3 "ἕλκουσιν ὑμᾶς εἰς 'κριτήρια ; τ Υν!εά. !. 

Ἴ. οὐκ 5 αὐτοὶ " βλασφημοῦσιν τὸ καλὸν " ὄνομα τὸ ἐπικληθὲν 4. ἐφ᾽ 5 ἀκιε χνὶ. 
Ὶ 

χἱΪ;. “ο, χνὶϊ. 6, χνἱϊΐ, τσ. 
Η ἸΧῚΝ το; Μαὶ. ἱ. 11. 

λυμας ΜΊΑ, 19, 20, 65, Τί. 

8 και Α, ς, 13, ϑυτῆκ, Αεἴδ. 

τῆς ἘΝ. “ ἀϊδῃοπουτεά " δοσυγαίεῖν γερσα- 
δεπῖβ ἴα Οτεεκ, δυὲ [86 εαυϊναϊεηΐς 
Ἡεῦτενν ψογὰ νουἹὰ δε δεῖϊες τεπὰεσγεὰ 
“ ἀςδρίβεὰ " νὨϊοἢ ἰ8β ψηδὶ τῆς ΑΟΝ. Π48. 
“Ῥιβῃοπουγίηρ " ψουἹὰ πρὶν τπε νυ ἢ- 
ΒοΙδιηε οἵ ἃ τίρδι, “ ἀεβριβίηρ " ψουϊά 
δε ταῖῃες (πε σοπίεπιρι δοοογάβά ἴο τῆς 
ΤΊΔῚ δεοαυβε ἢ ΨΑΒ ροοῦ. Τἤετα οδη 
δε {|| ἀουδὲ ἐπδὲ ἰξ 15 ἴῆε ἔοσπιεσ Ὡς ἢ 
18 ἱπιεπἄεά πεογο, Ὀυϊ ἰῃς ἰάδΆ οὗ (ἢε Ἰαϊέεσ 
τηυδὲ αἰδὸ ἴανε Ῥεεῃ ρῥγεβεηϊ.--οὐχ οἱ 
πλούσιοι καταδνυναστεύουσιν 
ὑμῶν : {δὲ τίοἢ πεζαὶ ῬσοῦὈΪῪ τεΐεσ ἴὸ 
νεδ ἣν 1 Ἔν, Ἐπουρἢ ἰἰ ἄοεβ ποῖ ἕο!ονν 
τπδὲ “τπετα οου]ὰ ἢανε Ῥεεη πὸ αυεδιίίοη 
οἵ γἱελ Ἴδιος 1{ι8ὲ οἷν δηά τε τείαρὶε 
μΒιαά (4116 (Κπον]ηρ), ἔος ἐπε Ἐρίδβεϊε 
νν8 δά ἀγεββεὰ ἴο ]εννβ οὗ ἔπε Ὀϊἰβρεσζδίοῃ, 
τῆς Ὀυ]κ οὗ ψψνῇοπὶ ψψεῖς ποῖ αβδοιθά, 8 
ἔα 8 ᾿πεὶγ ννοσ]άϊγ Ὀεϊοηρὶπρβ ψεγε οοη- 
ςεγηςά, Ὁν ἴῃς ἘΔ]1] οὗ Ϊεγυβαΐεπι. Οἡ 
τῆς οἵδες παπᾶ, τπεῈ ροββί ὉΠ} οὗ ἴῃς 
τεΐεσεηςε δεϊηρ ἴο τί οἢ 1 ενν58- ΟΠ τ βύδηβ, 
ΟΥ Οδηῖ]6- ΟἸ σι βεδηβ, σαπποὲ ὃ6 ἀϊδ8- 
τηϊβϑεᾶ οὔ. αηά, ἔογ ου ἴδ ΒΒ τιρεοπ οἵ 
ἃ ἰαῖε ἄδιε ἴογ (πε Ἐρίβεϊαε ἴξ 15. πῆοσε 
ἩΚοΙ͂ν ἐπὶ τἴπε56 ψουά θὲ τπιεαπὶ. Τῆς 
ντίτεσ 8 ἱαχίηρ ἢϊ8 ἤδάγογβ Ὀοϊῃ 8 ὈδΔὰ 
τπεδϊπηεηΐϊ δοοογάεα ἰο ἴδε ροοσ, 88 ννεὶ] 
88 Ὀυ ΒΔ ΠΥ ἢ τερασγὰ ἰὸ τῃς τίς, 
Τῆς νοτὰ κα . ΟΠΪΥ Οσουτβ οὔςα 
εἰβενῆεσε ἴῃ τἴδ6 ΝΙΤ., Αςἰβ χ 38, . ... 
πάντας τοὺς καταδυναστενυομένους ὑπὸ 
τοῦ διαβόλου; ὃδυὲὶ [Αἰ ΤΥ “τεαυεηῖν ἱπ 
τῆς ϑεριυδρίηῖ, “ἢν Απι. νἱϊ!, 4; ΝΜ 1βά. 
ἷϊ. 1ο, χῦ. 14. Ὥς δοουεξαῖῖνα ὑμᾶς, 
ὙΠΟ 15 ἴδε τεδάϊηρ οὗ 4) 4, εἰἴς,, 18 ἴῃ 
δοοογάδηοςς σὴ πε τεαυεηῖ ὑϑαρε οὗ 
ἴῆς ϑεριυαρίπι, νβεῖε καταδυν. οἴεη 
ἴακεβ δῇ δοουβαῖϊνε ἰπβίεδά οὗ ἔπε ρεηΐ- 
εἰνε.--αὐτοὶ: “Ἴδε ργοπουη α! 18 
υϑεά ἴῃ (ἢ ποπιίηδῖϊννα, ποῖ ΟὨΪΥ ἢ τΠ6 
πιεαηίηρ " 8εἶζ᾿ ὑνἤεη διἰίδομεᾶ ἴο ἃ βυὺ- 
Ἰεςῖ, 48 ἱπ οἸαββὶςδὶ ατεοῖς, θυ 4180 ἤθη 
1861 βἰδηάδϊηρ ἔοσ τῆς βιιδ)εςξ, τνἱτἢ ἃ 1ε88 
διθουηξ οὗ εἐπηρῃδϑίβ, Ὡς νὰ τηΐρδὶ 
τοηάθσ “Ὡς ἴοσ δὶβ ραγῖ, οὐ "Ϊϊ ψᾶβ ἢς 
Ψ ΠΟ; 88 ἴῃ ἴῃς πεχί οἴδιβε ; ἰΐ 18 ἀϊβρυξεά 
νῃεῖδες ἰὲ ἄοεβ ἠοῖ ἴῃ βοπὶς ἽἿδ8ε8 ἴοβα 
[5 επηρῃδιϊς ἔογος δ ορεῖθεσ, 45 ἴω Τὰ κα 
ΧΙΧ. 2, χχίν. 31." (Μαγοῦ). ἕλκουσιν: 
8εε Μαῖϊ. χ. 7, 8. Ο' Αςῖβ χνί. 10, 

ὉΣΎίΩ), νἱο τ; σ Ῥεῖ, ἰν. χ4; ᾧ,. Αςἴδ χἰϊδ, 45. 
ι ἀξ Υἱτἱ. 

ν Αείδ χν. 17; 

3 αντοι και ς. 

4 «πικεκληθεν (]. 

«ὦν. ἐπιλαβόμενοι τὸν Παῦλον καὶ τὸν 
Σίλαν εἵλκυσαν εἰς τὴν ἀγορὰν ἐπὶ τοὺς 
ἄρχοντας.--κριτήρια: ΟΥ τ Οοτ. νὶ.2, 
4, εἰἴπεσ Ἰονυίδα (σ΄. ’ἰὰε Ρεβμιξιδ τεηδεσίησ 

ΝΟΥ ΓΛ) ετἰδυπαῖβ οσ ΘἽπεῖ]ε οπεβ. 
νει. 5η. βλασφημοῦσιν: ἔος ἴῃς 

ἴοτοας οὗ ἴτὴε ψογὰ οὐ. 8:τγ. {|. χ6, ὡς 
βλάσφημος ὁ ἐγκαταλιπὼν (τῇς Οτεεῖκ 
15 ςεγίδι νυ ψτοηρ πέτα, πε Ηδεῦσεν πᾶ8 

ΓΤ. “δε (παι ἀεβρίβει ἢ" πατέρα. 
Ω. Ἀοπι. 11. 24, τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ δι’ 
ὑμᾶς βλασφημεῖται ἐν τοῖς ἔθνεσιν (154. 
111. 5); ἴ[ἢε νοχσά ἱπ τῆς Ν.Τ' 18 δοπηείσηἜβ 
ξδῃετγαὶ ἰπ [18 Δρρ]οδιίοη, οὗ εν]] βρεακίηρ 
ἢ τεραγά ἴο τηεη (Ἰη ἴδε 4ος. ο7 Ρεΐεν 
ἴδε ρῆτγαβε, οἱ βλασφημοῦντες τὴν ὁδὸν 
τῆς δικαιοσύνης οζουτδ νος, 7, 13); δὲ 
οἵδε {ἰπιε8, βρεοϊ ἤσδ!!ν νυ Ἐἢ τεΐεγεηςς το 
Οοά οἐ οὖς [ οτά.--τὸ καλὸν ὄνομα 
τὸ ἐπικληθὲν ἐφ᾽ ὑμᾶς: {δὲ πα» 
Βεσα (εβρεοίδιν ἴῃ νίονν οἱ καλόν) πγιιδὲ Ὀ6 
“7εβι8᾽" (Βανουι), ἔοσ δε 1εννβ ννουά ποῖ 
θὲ ΠΠ|καὶγ το ἢανε Ὁ] αβρῃεπιθά ἔπε πᾶπὶε οὗ 
“ΟΠ τίδε" (Μεββί4}) ; ἰὴ Αςβ ἵν. 10-12 ἱξ 18 
Δἰβοῖμε πᾶπεοῦ "7 εβι8,᾿σοποεγηῖηρ ΨὨοἢ 
8:. Ρεΐεσ βαυβ: Νεῤέλεν ἐς ἐμεγε απ» οὐδεν 
παριὲ μπᾶεν ἀξαυέη, ἐμαί ἐς ρίυεμ ἀπιοη δ᾽ 
μη, τοπεγεῖν τοῦ ηεμϑδέ δό «αυφξά. τὸ ἐπικλ. 
ἐφ. ὑμ. ἴ5 4 Ηεργαίβπι, ἰπ Απὶ. ἰχ. 12 ψγὲ 

μανο: ὨΓΤΙῳ) ὙΔῸΣ ΜΡ) ὝΣΝ» 
ΜΒίοῆ τῇς ΚΕΝ. τεπάεγβ (ἰποοσγεςι]γ) : 
“ἜΜ ΏΪΟΒ ἃγα οα]εὰ ὈῪ τὴν πδης," ἴξ 
Βδουὰ θὲ: “Ονεγ ΨΏΟΠΙ ΠῚΥ πᾶπια ννᾶ8 
οΔ]1εἀ,᾿ 458 τεπάεγεά ὃν πε ϑεριυδρίηξ, 
ἐχοδριίην ἴμαὶ 1 τερεδίῖβ ἰΐβε] 7 ὑππεοαβ- 
ΒΔΙΪΥ, ἐφ᾽ οὖς ἐπικέκληται τὸ ὄνομά μον 
ἐπ᾿ αὐτούς. ὙΤῇε Ρεββίμά, ἴοο, ἢδβ, 

ΡΩΝ ΝΟ ΝΛ 50. τδὰὶ δε 
ΕΟΝ. τεπάετίηρ Βεῖς ἰ8 ἰηοοσγεςῖ, που Ρ ἢ 
τῆς πηλῖρίῃ ἢΔ85 “ΨὨϊΟ Ψ848 οδιεᾶ 
ὑροη γου". Τῆς ἰάεα ν Ὡς ἴπε ρῆγαβα 
ΕΧΡΓΘΒΒΕῈΒ ἰ8 ΝΕΙῪ δηοίεηϊ ; ἃ ροββεββίοῃ 
88 Κποννῃ ὉΥ ἴῃε πᾶὴῆε οὗ ἔπε Ροϑ- 
ΒΕ5801 (οτί σία] αἰνναγβ ἃ βοά), [818 
ν»Ὰ8Β ἴῃς πᾶπὶεὲ ΨψὨϊοἢ ὑν88 ρχοπουπηοθὰ 
ΟνΕΙ, ΟΥ Τοηςοτηίηρ, ἴῃς ἰαπᾶ; ἰπ ἴῃς 
ΒΑΠῚΘ ΨΨΑΥ, ἃ βἷανε "νὰ κποννῃ ὑπάες τῆς 
πάτα οὗ δῖβ πγδϑῖεσ, ἰἃ 88 ἴῆε πᾶπὶς 
υηάες ννῆοβε ργοϊεοϊίοη ἢε βιοοά. Απά 
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ἘῚ Οὐυοιῖοά 
Ἶ ΠΑΝ εν. τἰχ. :8; ῳ΄. οι. χἰϊὶ, ο.. 

ΙΑΚΩΒΟΥ ᾿. 

ὙΜαναχη ὑμᾶς͵; 8. εἰ μέντοι νόμον τελεῖτε “ βασιλικὸν ῖ κατὰ τὴν " γραφήν" 
αὶ δ: ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν," καλῶς ποιεῖτε. 

“9. εἰ δὲ "προσωπολημπτεῖτε,) ἁμαρτίαν ἐργάζεσθε, ἐλεγχόμενοι ὑπὸ 

ς Ὅεαι. ἱ. 17. 

1 βασιλικον τελειτε Ο, ϑγτδκ; τον βασ. Ρ. 
Ξωᾳ σαντὸν Β; ως! ἐᾶντον 4, 25, 28, 31, 36, ΤῊΪ. ; ως ἐαντονς ἀ. 
5 ληπτειτε ΚΕΡ. 

80 αἷδο ἀϊετεπὶ ρεορίεβ ψεζε γαηρεά 
υπάες πε πᾶιηεβ οὗ βρεςίδὶ ροάβ; [818 
υδρε 'ννᾶ8 ἴῃε ϑᾶτης ἀήθης ἴπε [8γδο  ἰτεβ, 
Ψ8ο βίοοἁ υπάες ἴῃς ρῥτγοϊεοιίοη οὗ ΄δῆννε 
-- δε παπιε δηὰ ἴδε Ῥεᾶγεγννεγε οὗ ὄουγϑε 
ποὶ ἀϊβετεπιϊαιςὰ. ΤῊΪ8, ἴοο, ἰ8 ἴΠ6 πηεδη- 
ἱπῷ Ὠετε; ἰξ ἄοεβ ποῖ τηδᾶῃ ἴῃς πᾶγης 
ἴδδῖ ἴμεν Ὅοτε, οἵ νεζε οδ]εά ὃγ, Ὀυὲ ἴῃ 
πᾶτης υηάετ ννῆοβε ργοίϊεοϊίοη ἴμεν βίοοά, 
δηὰ τὸ νοῦ ἴδεν Ὀεϊοπρεά. Ῥδγαδ!]εὶ ἴο 
ἰξ ννὰ8 ἴῃς τηλικίηρ οὗἨ οδίεε ἴο ἀεποῖς 
οὐ Πειβῃρ. (ϑες, ἴῃ τεΐεγεηοα ἴο ννῃδῖ 
048 Ὀεεη εαϊὰ, Ὠευΐϊ. χχνιϊϊ. το; 2 ϑδζῃ. 
χίϊ. 28 ; 7ετ. νἱΐ. το). [πῆς ραββᾶφε Ῥε- 
ίοτε 8 ἴδετε ἰ8β ποῖ πιδοδσϑαγὶν ΔῸΥ ταίετ- 
εῃος ἴο Βαρι8π), [Ὡου ἢ ἰδ 18 Ἔχε Υ 
τοῦδθὶς τῆδὶ τΐβ ἰ8Β 80; Μᾶγυοσ αυοῖεβ 
ἐγῃλδβ, ϑένι, ἰχ. 16, πρὶν φορέσαι τὸν 

ἄνθρωπον τὸ ὄνομα τοὺ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ 
γεκρός ἐστιν - ὅταν δὲ λάβῃ τὴν σφραγ- 
ἴδα (Ὀαρείβηι) ἀποτίθεται τὴν νέκρωσιν 
καὶ. ἀναλαμβάνει τὴν ζωήν. Ἐεβοῖ (οὐ 
εἷξ. Ῥ. 193) φυοῖεβ ἃ νεῖ ἱπιεγεβιϊπρ Ρ488- 
δε τοῦ Αραϊπδηρείυβ, σμᾶρ. 73, ἱπ 
ἈΔΙΡΝ πἰκαθηαλε ὅρους “ ... καὶ εἰπὼν 

ι νομά μον ἐπικέκληται ἐφ᾽ ὑμᾶς, 
καὶ ὑμεῖς ἐστὲ ναὸς τῆς ὑεότητός μον. 
[πῃ τῆς ρδββαρε Ὀείοσε 08, πε οπηὶββίοῃ 
οἵ 811 τιεπίοη οἵ [πε πᾶπλε, νος πνουϊά 
ἴανε οοπα ἰῇ ΨΕΥΥ Ὠδίυγα!γ, Ὀεῖγανβ 
7εν βῃ ὑδᾶρε; 45 Ταγῖΐος συν ἐπισατεν 
(Ρίγᾳφε Αδοίδ., Ρ. 66) : “Α ἐδεϊϊπρ οὗ 
τενεζεπος ἰεδάβ ἴδε εν ἴο ἀνοϊά, 28 ἴδε 
88 ροβϑβίῦ]ς, 411 πχεπίίοη οὗ ἴῆε ΝΑπιε8β οἵ 
αοά, Τηΐβ ἐδεϊπρ 15 τηαηϊξεβιεὰ.... ἴῃ 
τοῖς ροβί-οδποηΐοδὶ Πτεγαΐασα, Ἄνθη νἢ 
τερατὰ ἴο 1688 βαοιεᾶ, δηά ποῖ ἱποοιὼ- 
τηυπίοδο!ς Ὠϊνίης πᾶπιε8. [ἡ ἴπμε Ταϊπγυά 
δηὰ Μιάγαβῃ. δὰ (νι τῃς ἐχοθριίοη οὗ 
τὰς Ῥίᾶγεσ Βοοκβ) ἰῇ ἴδε ΒΑθΡίηϊς ντίϊ- 
ἰπρ8 βεπεγδιῖν, ἰς 18 ἴα ουδίοπι ἴο δὐρβίδίῃ 
ποπὶ υβίηρ ἴῃς ΒΙΡΙ σα] πᾶπιεβ οὗ αοά, 
ἐχοοῤῆήπρ ἐπ οὐἑαξίοηπς ὕγονι ἐλ Βέδίε; 
δηά ἀνθ θα Εἰολὴνε ἰδ Πεοαββασιν 
δτγουσῶε ἰη, ἰε ἰ8 οἴξεῃ ἱπιεπεμδ ιν πλὶβ- 
βρεῖῖ... .᾿" [ βδοι!ά θὲ ποιεά τδδῖ (ἢ 18 
δ τά86 ΟΠΪΥ οσουζβ οηςς εἰδενῆεγε ἰπ ἐπα 

.Τ., δὰ τδοτα ἰη ἃ αυοϊλίου το τῃς 
Ο.Τ,, ᾳυοϊεά ὃγ 81, Δ4π|6ὲβ ἰῃ Αςίβ χνυ. 
17. 

νεῖ. 8. μέντοι : “πενετίβεϊεδδ ἡ; 
ἔπεῖε ἰδ ἃ ἀυτγΥ ἀϊ6 ἴο 411 τπηθη, Ἄἐνεὴ ἴδ ς 
τὶ οἢ ἅτε ἴο ὃς τερατάδὰ δβ “" πε ρβδουτα," 
ἴον ἴῃς ρσγεςερὶ οἵ ἴῃς 1,ἃνν, “ Τοῦ 582! 
Ἰονε ΤΏΥ πεϊρῃθους 48 τῆ γβςο δ" (ἴμεν. χῖχ. 
18), ΡΡΙ 68 ἴο 411 τηεη.--νόμον βασι- 
λικόν: “ὝΒεΙε ἰδ πο ἀϊθῆηςυ  ἴπ τδς 
Δηδείδγουβ δεῖηρ υδεὰ (45 θεῖονν, ἴν. 
11) ἔοσ ἴῃς ἴδνν οὗ ΟὨσιβι οἵ οὗ Μοϑβεβ οὰ 
ἴδε βᾶπις ρείποῖρ!ε μαὶ βασιλεύς οουἹὰ θὲ 
υϑεὰ ἰος ἴῃς Κίηρ οἵ Ρεγβῖα, δυῖ ἴδε δάάϊ- 
ὕοη οὗ δῃ δπαγίῃσοιιβ ερίτπεὶ βῃου! ἃ ηοῖ 
μαννα ὅδε ραβϑεᾶ ονοσ νους οοτατηοηξ, 
ἃ8 ἰξ δλ8 Ὀδεη ὈΥῪ ἴῃς οὐϊέοτβ ψεπεγα ν᾿ 
(Μαγοῦ). Τδε τεΐεγεηος [8 ἴο ἴῃς Τογαΐ, 
88 ἰ8 οὈνίουδ ἔτοτι (86 αυοίδλιίοη ἔτοτα 
μεν. χίχ. 18, ἀπά ἐπεγείοσε βασιλικόν ---ἰ 
τοϊβ ννὰβ ἴῃς οτἱρίπδὶ τεδάϊηρ---τυδὶ τγεΐες 
το αοἄ, ποὶ (1 τῇς ἤγβι ἱπβίδποε) ἴὸ 
ΟΒγίβι ; τὰς Ῥεβῃϊιᾶ τελάβ : “ἴῆς ἴδτν οὗ 
θύδοσε λεῖσε : ἰῃ Ἔσο 27 Μὰ 

νε ἴῃς ρῆγδβε νόμον ἴτε.--τὴν 
γραφήν: οΥ. τ Οοτ. χν. 3 κατὰ τὰς 
γραφάς. Ο ἃ ρᾶργτυβ δεϊοηρίηρ το ἴπς 
θερίπηΐηρ οὗ τὰς ΟΠ γί βείδη εγὰ, ἴμε ρῆγδβε 
κατὰ τὴν γραφήν ἰ5 υβεὰ ἴῃ ἃ ἰεραὶ Ξεῃδε 
ἴῃ τείεσεηςς ἴο ἃ σοπιίτϑοῖ, ἐ ἐ., σορεείλέπρ' 
ἐπα ἐς διπαΐηρ (Πεἰβδαπη, Νεμε Βἰδεϊςί., 
Ῥ. 78. ὙΒεΩ υδοὰ ἴῃ τείεσεηος ἴο πα 
Τοναΐ, ἃ8 Ἀετγα, ἰξ ννὰβ οὗ ραγςυϊαγ εἰσ ηὶ- 
βσδποε ἴο [εν νῆο, 248 ἴῃς “ρεορῖὶε οὗ 
αοά" ψεῖὲ Ὀουηά ὃΥ ἴπε Οονεηδηῖ.-- 
καλῶς ποιεῖτε: ΟΥ, Αςῖβ χν. 29; 2 
Ῥεῖ. ἱ. 19. 
γε. 9. προσωκολημπκπτεῖτε: 

8εε ποῖα οἡ ἰϊ. χ; ἴῆς 'νογὰ ἄοεβϑ ῃοΐ ὁσοὺγ 
εἰβεννῆεσε ἰπ ἴῃς Ν.Τ. ποσ ἰπ ἴδε ϑερίυ- 
δείης; οὖ. κεν. χίχ. τ6; Ὠςυϊ. χνὶ. 19.--- 
ἁμαρτίαν ἐργάζεσθε: ἴῃς δέτεπρτΣ 
οἱ ἴδε ἐχργεββίοῃ ἰ8 ἱπιθηάδεᾶ ἴο σεπιιηᾶ 
δ΄8 Ὠεδάγεῖβ ἴπδὲ ἴτ ἴδ ψν]δ], ςοπεοίουδ 
βἰπ οὐ νῃϊοἢ ἴμεν ΜΠ ΡῈ συν, [6 με 
πᾶνε 118 τεβρεοῖ ἴῸσ βεῖβοπβ οὔ δοζουπξ 
οὗ τποῖγ εαῖῃ. Ιτ 185. νΜγε] τὸ Ὀεᾶσ ἱπ 
ταϊπ τμδὲ ἴῃε οοποεριίοη οἵ βίῃ ἀπιοηρ 86 
7ενβ 88 ποῖ 80 ἄξερ δ8 ἰξ Ῥεσδπις ἴῃ πε 
᾿ἰρδς οὐ ΟὨγίβείδη τεδοπίηρ.--ἐλεγχόμ- 
ενοι: ἐ.4., ὉΥ τς ψογὰβ 'π ἴωμεν. χίχ. 15., 
μὴ θαυμάσῃς πρόσωπον δυνάστον.-- 
δ ἀραβάτοι : ἴδε νεῖ παραβαίνω 
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10. ὅστις; γὰρξ ὅλον τὸν νόμον τηρήσῃ, « ἰἰϊ. 4; 4 

“5 πταίσῃ " δὲ ἐν " ἑνί, γέγονεν πάντων " ἔνοχος. 11. ὁ γὰρ εἰπών δ 
ἀὁμὴ μοιχεύσῃς;,ἷ εἶπεν καὶ μὴ φονεύσῃ ς δ΄ εἰ δὲ οὐ ὃμοι- το. 

Ῥεῖ. ἰ το; 
υάς 24. 

λαλεῖτε καὶ οὕτως ποιεῖτε ὡς διὰ νόμου " ἐλευθερίας μέλλοντες κρίνε- «ὰ Ὀοιοά 

τ ουἱ 7. 3 Αὐΐεπι ΝυϊΕ. 

ἔτος 
Ἐχοά. χχ. 

13ν14:; ᾧ". Ὁευξ. ν. “7, 18. οἱ, 25. 

δ τήηρησει ΚΕΡ; πληρωσει Α, α, ς, 63, 69, ϑγτδί; πληρωσας τηρησεῖι 13; τελέσει 
66, 73. 

4πταισει ΚΙΙΡ. 

Ἴ μοιχεύσεις ἵ,. 
ϑγενον ΑΒ. 

δειπας Α. 

10 ποστατῆς Α. 

Φταοίβεῖὶν ὄἼχργεβϑβεβ ἴῃς Ηεῦτεν Ἢ 
“ἴο οὔἴοδ8 ονοσ"; οὔ, οι. ἰΐ. 25, 27; 
641]. ἴἴ, σ8; Ηεῦ. 1. 2, ἰχ. 15, ἀπά βες 
Μαῖϊ. χν. 2, 3. Τὸ οἵοββ ονὸζ ἴῃς ᾿ΐπς 
ὙΠΙΟΒ πιᾶγκ πε“ νΑΥ" ἰ8 ἴῸ Ὀεσοσε ἃ 
Ἴγδηβζτεββοσ. 

γεσ. το. τηρήσῃ: τηρεῖν ἴδ υδεά 
Βεγα ὑ 1 ἢ ἃ ἔοσος ργεςιβεῖν οοτγεβροηάϊηρ 

40 τε Ἠεῦτενν Ἐρι ψΒδη υδεά ἰπ τα- 
ἔετεποα ἴο (δε ἔν, οἵ 4 βίδίυϊε, {8ς 
ΒδθΡδῇ, εἰς. ; τῆς ἰάδα ἰ8. ἐμαὶ οἵ σιιατγά- 
ἥπρ βοπηειμίηρ ἀρδίπϑε νἱοϊδιίοη.--π τ α- 
έσῃ δὲ ἐν ἑνί: πταίειν -- τ[ῃς Ἡεῦτενν 

ἰρῦν, “10. βῖθμιθ]ς ονεγ᾽" βοτηειίηρ ; 
6 Ρἱοἴωγα ἰδ ἴπαὶ οἵα παραβάτης δβ[ιπι- 

ὈΠῺΩΡ ονεῦ ἴῃς Ῥογάεσ ψῃϊοἢ τηᾶγκβ ἴδ ς 
ΨΆΥ; οἷ ἴδε οὔουεεά εχργεββίοη. ἴῃ 
7εν βῃ ψτιεἰηρ8 οὗ τηδκίηρ ἃ “" Ββεάξε" οσ 
“ἴδποε" δουπά (ε Τογαΐ, 4.ρ., Ρίγᾳς 
Ανδοίλκ., '. τ. ΥΩ τῆς νεῦβα Ὀεΐοτε 8 
οἷ. 8... χχχνυΐϊ. 12,... ὃν ἂν ἐπιγνῷς 
συντηροῦντα ἐντολάς... καὶ ἐὰν πτα- 
ἴσῃν σνναλγήσει σοι, Δηὰ νεῖ. 15 καὶ 
ἐπὶ πᾶσι τούτοις δεήθητι Ὑψίστον ἵνα 
εὐθύνῃ ἐν ἀληθείᾳ τὴν ὁδόν σον.--ἐν 
ἑνί: υδεά ἴῃ ἃ ρῥιεβῃδηξ δβεηβα, “ἢ οὔς 
πηδῖίεσ" οὐ “1 ΔΠΥ βίηρὶε ροϊηϊ".--- 
γέγονεν πάντων ἔνοχος: ὙΏΪε 
ἴδεσα ᾶγε ἃ οαγίδί ῃ υσηρεσ οὗ ρᾶββαρεβ ἰῃ 
ἘΔΡΡΙπἰς δ] υυτί εἰ ρ8 Μ ΠΙΟ ἅγα ἴῃ ἀρτεε- 
σηεπὶ 1 τη 5 τε μη ρ᾽ {6 Βεεᾶδαν 
ἈἙαϑδδ., ἰχ. οὐ Νπ,. ν. 14; δλαδδῥαί, γοδ; 
Ῥεείκία, 5οα; Ἡογαΐοί, 8; αυοιεὰ ὉΥ 
Μαγοῦ), ἵπεγε οἂπ ὈῈ πὸ ἄουδὲ παῖ τς 
Ῥιοάοπηίπδπὲ τεδοδίπρ νᾶ5 ἴῃ δοοογάδηπος 
ἢ τῆε ράββαρε αὐοϊεὰ ὉΥ ΤΑγίοσ (ἰπ 
Μάδγοσ, οῤ. οἷέ., Ὁ. 8090) ἴτοπὶι δλωροίᾳ 
Ἀαδὸ. χχν. επὰ; “"ἼὙδε ϑαῦραϊῃ νεῖρῆβ 
δραϊπδὶ 411 τῇς ρῥγεοερῖβ᾽᾿ ; 48 Ταγίος 
Ἔοεβ Οὔ ἴο 88Υ: “1 {πεν κερί ἰξ, ἴδεν 
Μγαγα ἴο δε τεοκοηδά 28 μανίην ἄοης 8]} ; 
ἀξ 1πεν ργοίδηδά ἰξ, 85 βανιὴρ ὕσοίκεῃ 811", 

5-ς5 Ἴγδηβρ. Ὁ, 69, ϑγτδκ, Απη., ΤΈΙ. 

8:-Ἢὸὃ ΤΥΆΏΒρ. 15, 70, Αστω. ; «σεις Κὶ, ΤΕΙ. ; «σης ΚΡ. 

Ἐλβαὶ ἰθδοῆεβ ἴμε βᾶπης ῥγίποῖρῖς. Τα ΐβ 
ἰδ υϊῖε ἰπ δοσογάδπος υνἱτἢ τῆς [εν 88 
τεδοπίηρ τερασγάϊηρ ἴῃς δοουτηυϊδίίοη οὗ 

(““ ςοτηπηδη ἀσηθη 8," ἐ.6., οὔϑεσν- 
ΒΩ ἴῃε 1.8»; ἃ πιδὴ ννᾶβ τεραζάδά 
85 “τἱρμίεουβ᾽" οἵ “ εν} δοοσογάϊηρ ἴὸ 

1π6 τεϊδεινε πυπιρεῦ οὗ ΣΨΥ οἵ εν! 
ἀεοάβ Ἰαἰᾷ το δῖ8 δοοουπε; ἴπε ροοά ψψεῖς 
Βαϊαηςεά ἀραϊπϑὲ ἴῃς Ὀα; δοοογάϊῃρ 88 ἴο 
ψἜΙΟἢ οὗ ἴπε ἴννο ργεροηάεσγαιϊςα, 8ο νγᾷ8 
186 πιδῃ σεοκοηςά 28 δπιοηρ ἴδε τρῃίθουβ 
οὐ ἴδε νυἱοκεά (βεε ἴδε τυτίϊοῦ᾿β ἀγίίοϊε ἰῇ 
ἰῆε Εχῤοςίέογ, ΑΡτὶϊ, τοοϑ, “ὙΤῆε Ῥαγδῦϊς 
οὗ τλε Ιμαθουτεῖβ ἰπ ἴπε Ν᾽πεγατγά᾽".-- 
πάντων ἰδ εαυϊναϊεπε (ο 41] [88 ργεσερίβ 
οὗ ἴᾷε Τογαΐ. Ἐὸοτ ἕνοχος οὕ. Μαῖί. χχνί. 
66; σ ὍΟος. χὶ. 27; ΟΘδ]. 1ἰϊ. σο ; 866 αἰ8ο 
Θευξ, χχνυῖ!. 26, ἀῃὰ Ἐςβοξ,, οῤ. εἰέ.» Ῥ. 47. 

γες. σ᾿ ἐὴ μοιχεύσῃ “, εἴς.: ἴος 
ἴῆε οτάεγ οἵ ἴδε βενεητῆ σοτητηδηάπηεης 
Ῥτεοεάϊηρ ἴΠ6 βἰχῖῃ, οὺἴὶ ἴδε ϑεριυδρίπε 
(Εχοά. χχ. 13, 14), ἀπά [πὲ χνὶϊ!. 20; 
Εοπι. χὶϊ. 9ς. ΨΥ τη1|8 πιεπείοπ οὗ 
δάυϊτετν δηᾶ τηυγάες τορείμεσ βῃουϊὰ ὃἊ 
Τοπιραγοά 88 9, τὸ οὗ ἴῆε 4ῤος οὗ Ῥείεν; 
ἰπ τῆς ἴοστηεσ βεοίίοη (ῃῈ ρυπίβῃιηεης οὗ 
δάἀυ!τεγοῖβ ἰβ ἀςβοτὶ θά, ἴῃ ἴμε Ἰδίϊοσ τπδὲ 
οὗ τηυγάογεσβ, Ὠΐ6 ἴῃ 8 1 τηεητίοη ͵ἰ8 
τηδάε οἵ ἴῃε οι άγεη νΒο ψψεγε ἴῃς υἱεῖ πη 
οἵ πιυτᾶετ. Ῥοββί ον ἰξ 18 ποίῃίπρ' πιοτα 
τῆδη ἃ οοἰποίάεηςο, δὰ τς ἔδοϊ ἰ8 ννοσῖ 
ἀγανίηρ δἰτεπιίοη τὸ τμδὶ ἰπ τῆς 4ος. οὗ 
Ῥείεν (οτ, τῆογε δίσιςεἶγ, ἱπ ἴῃς εχίδηςξ 
τετηδὶπβ οὗ {818} ἴδε ρυπίβῃτηεης [8 ἀ65- 
ογ δε οὐἱν οἵ ἔποβε νῆο μδά θεεὴ ραν 
οὗ εν] βρεακὶπρ (Ὁ! αβρβεπιγ), δι ον, 
τηυγάος, δαπὰ ἴπῸ ψεδ γ νο πδά ποῖ μδά 
Ῥὶν ὑροη ννἱάοννβ δπὰ οσρῆδπβ, ὙΠεβα 
816 ἴπε β'ηβ Ὡροη ΨὨΙσἢ βρεςῖδὶ βίγεββ 18 
Ἰαϊά ἰπ οὖὺξ Ἐρίδβεϊε; οἴεσ βἰπβ σεσεῖνε 
οπἷν ἱποίάδητδ] πιεηείοη. 

νεῖ. 12. οὕτως λαλεῖτε καὶ 
οὕτως ποιεῖτε: εη οτε τίη οὗ 
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χχὶΐ. δι; 
σθαι. 

ΙΑΚΩΒΟΥ 1- 

13. Γἡ γὰρ' κρίσις ἀνέλεος 5 τῷ μὴ ποιήσαντι ἔλεος ὃ - 
Ῥιον. χχ!. " κατακαυχᾶται ὁ ἔλεος ὃ κρίσεως. 
13; Εξεϊ. 
Χχχν. 11; 
Μειι. ν. 
7, νἱ. 15, 

14. Τί τὸ δ " ὄφελος, ἀδελφοί μου, ἐὰν πίστιν λέγῃ τις ἴ ἔχειν" 

χν ϊἱ, 20, 34, 35, Χχν. 45, 46; Μασῖκ χὶ. 26; [Ἂὔκε νἱ. 38, χνὶ. 435; ἡ. Εοπαι.ΐ.3:. κα ἱ. ο; ἰλϊ,. 1 4.. 
ὮσΟ ας. χν. 32. 

1 Αυΐεηὶ 7). 3ανιλεωεῖ,, 6, ΟἾγγα., ΤΆ], τες... πο τηϊβεγεδίτυσ, ὅ΄. ϑέλεον Κι. 

4 κατακανχασθω Α, 13, 27, α, Οορί.; κατακανχατε Β; κατακανχασθε Οἷτες, 
Ῥεβῇ., Ὁ δε ΝΑ, 13, 1 δαυίεπι, ΝΌ]ρ., α, 3, ὅγτι., Οες. 

δέλεον ΟΚΙ, Οες. 

Ἶσις λέγη ΑΟ, Ττερπιε. 

τῆς τελοπίπρ οὗ ουνς Τ,μοτά ἱπ βυςἢ 
8ἃβ. Μαῖι. ν. 22, 28, νῆεσε βἰπία! ἔδε! ἢ 
δηά {πουρῆι8 ἅτε τεοκοηθὰ 88 Ἐυδ} 
ψοκοᾶ Ἰἢ βίηζα! νογάβ δὰ ἃςίβ, τ1 ἰβ ἃ 
ππ|ς ἀϊθῆουε το ρεῖ αὐνᾶν ἔγοπὶ ἴπ δ ἱτω- 
Ριεββίοη ἴπᾶὶ ἴω ἴῃς νεῖϑε δείογε ᾽8 ἴδε 
τεδοπίηρ ἰ8 δοπιενν δῖ ἰπδάςαυδίε ἔτοπι ἴῃ 6 
ΘΒ γβείλη, τπου ἢ ποῖ 'τοπὶ ἴῃς [εν 8ἢ, 
Ῥοΐπε οὗ νίενν.---διὰ νόμον ἐλευνθ- 
«ρίας: 8εε ἀδονε ἱ. 22, 2ς, δηά οἵ. 
]οδη νἱϊ. 32-36.--μέλλοντες κρίν ε- 
σθαι: «ο΄. νετ. 7, 8, ἀπιὰ φβρεςῖϑ!ν νετ. 
9, ἰδοὺ ὁ κριτὴς πρὸ τῶν θνρῶν ἕστηκεν. 

γεις. 13. ἡ γὰρ κρίσις ἀνέλεος, 
εἰς. : ΟΛ Μαῖϊ. ν. 7, νἱϊ. σ᾿, χνῖϊ. 28 Ε΄. 
Χχν. 41 Η. Εοῖ ἴδε ἔοτπῃ ἀνέλεος δεὲ 
Μάδγοτσ, ἐμ ἰοο. Τῆς ἰεδοπίηρ οοουτβ οἴϊεῃ 
ἴῃ }εννβῃ ννγιεἴηρβ, 6.0.» 5ϊτ. χχνὴν 1, 2) ὁ 
ἐκδικῶν παρὰ Κυρίου εὑρήσει ἐκδίκησιν, 
πα τὸς τ τὴν διαστηριαν 

αστηρίσει. ς ἀδίκημα τῷ πλησίον 
σον, καὶ τότε δεηθέντος σον αἱ ἁμαρτίαι 
σον λνθήσονται. ΤιεΞςί. οΓ ἐλο Τισεῖυε 
Ῥαϊνίαγεῖς, ΖεὮ. νἱϊ!, χ-3 : “Ηδνςε, ἴπετε- 
ἔοτε, γουσβεῖνεβ 4180, τ ἍοὨί] ἄγεπ, οοσῃ- 
Ῥαβδβίου ἰονναγάβ ὄἼνεσυ πιᾶῃ Ὁ ΠΊΘΓΟΥ, 
τπδιὶ τῆς 1 οτὰ 4180 τῆδυ ἤᾶνε ςοτηραβδίοη 
δηὰ τρείου ὑροη γοι. Βεζᾶυβε 8180 ἰπ 
τῆς 481 ἄδγβ αοάἄ ν»}}} βεπὰ Ηἱΐβ σοπῃρδβ- 
βίοῃ οπ ἴδς ελχῖδ, απὰ ψνῆεγεβοενες Ἧς 
βπάει Ῥοννεῖβ οἵ τηεσον Ης ἀνε! ει ἰπ 
Βίτπχ, Εοσ ἴῃ πε ἄερτεε ἱπ νΒὶο ἢ ἃ τῆλ 
μαῖῃ ςοπιραββίοῃ ὕροὴ ἢὶβ πείρῃθουτγβ, ἰπ 
τῆε βᾶπης ἄερτεε παῖῃ τῆς 1, ογὰ δ'8δο ὕὑροῃ 
Βίτα " (παῖε) ; οὔ αἴ8ο νἱ. “6. δλαὸ- 
δαίλ, τχγῦ: “ Ἠς νῆο ἴῃυ8 Ἰυάρεδ οἵογ8 
ΜῈ τυ Βίπηδεῖ ὃ Ἰυάρεοά". 7χδι4., 
τοι: “Ης τηδὲ παῖῃ πιεῖον οἡ ἢἰ8 
πείρῃθουτβ νν}} τασεῖνα στῆσον ἔΓΟΠῚ 
Βεάνεη ; δηὰ ἢς ἴπᾶὶ μαι ποῖ πηογοῦ 
οπ ἢἰ8β πείρῃθουΓβ νν}}} ποῖ τεοεῖνε τΠΈΥΟΥ 
ἰτοῖὰ βεάνεη". ΟἿ αἷβοὸ εἶἰε ἰοϊον η 
ἴτοτι Ἐρῆγδεπι ϑυτυβ, Οῤῥ., 1. 305 (400! 
ὃν Κεβοῆ. οὐ. εξ.» Ῥ. 197) : καὶ μακάριοι 
οἱ ἐλεήσαντες, ὅτι ἐκεῖ ἐλεηθήσονται" 
καὶ οὐαὶ τοῖς μὴ ἐλεήσασιν, ὅτι οὐκ 
ἐλεηθήσονται.--ποιήσαντι: 18 υ86 

4 0π|. το ΒΟ), Ασγῃ., Ττερπέ; ΝΗ. 

οἵ ποιεῖν ἰ8 σοπητηοη ἴῃ ἴῃς ϑεριυλρίπε 

ἃπᾶ ςοττεδροπάβ τὸ ἴῃς Ηεῦτεν ΣΟ 
1ξ 18 οἔϊεῃ υϑοὰ ἢ ὙΘΓΊῚ (“ Κιπάπεξε ᾿". 
-πκατακανχᾶται: “ἘΠ ΡΒ8 ονεσ ̓ ΄.. 

γν. 14-26. Οπ {᾿ῖβ ϑεςιίοῃ δες [ησο- 
ἀυςίίοπ ἹΝ., 82. Ὑεῖς ἀγὲ ἃ ἔενν ροϊπιβ 
ψ όχι ἀγανηρ αἰτεητίοη ἴο, ἰῃ ςοππεςτίοα 
ψ ἢ τῆς δυδ)εςὶ ἰτεδῖεὰ οὗ ἴῃ ἴΠεβὲ νΈσβεβ, 
Ῥείοτε ννεὲ οοπιε ἴο δαὶ στ τε ρᾶββαρε:- 
ἴῃ ἀειδι! : (1) πίστις Πετε τηεᾶπβ ποϊδίηρ 
τῶογς ἴπδη δε] εῖ ἴθ ἴπε υπὶὲγ οὐ αοά, ε7. 
νεῖ. 20 τὰ για πιστεύονσιν . . .; 
18. 18. ἃ νεσζὺ γεβιτςϊεά ὑδε οὗ ἴμε ννοσά, 
ῬοΙδ δοοογάϊπρ το Ηεῦτεν δπηὰ Οτεεὶς 
υϑᾶρε. ΤΏς Ηεῦτεν ΠΣ τῇεδῃβ 
ῬτΙ ΙΔ “ ΓΑ Πα] Π δ8,᾿" “8 ἴῃ δ δ8,᾽" 
“ὁ γε ΠΑ ΌΠ] 1 τν," δηὰ 18 αϑεά ἴῃ τεΐεσεηος ἴὸ 
Οοά ᾳυϊδ ἃ8 πιο 48 ἴῃ τγείεγεωςς ἴο. 
τῆεη. ΤῊΪβ 18 αἷϑο ἴᾷς ἔοσος οἵ ἐπε νεσῇ 

ἸῺΝ ἢ ἰτ ἰ8 ΟἿΪΥ ἐπ τῇς ΗΒ ΔΙ (δὲ 

τῆε τρεδηϊηρ “ ἴο Ῥεϊίενςε ἴη,᾽ ἰπ (ἢς βεπβε 
οἵ “το ἐγυδῖ,᾽" αείθβεβιυ Τῆς ὑδς οὗ πίστις 
ἐπ ἴῃς ϑεριυλρίπε νατῖςβ; ΠΊΟΒΕΥ ἰξ ςοτ- 

τεβροηάβ ἴὸ ἸΌΝ» δυῖϊ ποῖ ἱπέτε- 
υσπεν τα 18 Ἄτλῳ Ν τεηδετεὰ ἀληθεία, 
4.6.) Ῥεᾶ. ᾿Ιχχχνυ). (ἰχχχῖχ) 34, 50, χονὶϊ. 
(χον!11.) 3, ᾿πουρἢ ἴῃ Ἑεαςἢ οἱ ἐδεβε Ἵοᾶβεβ 
Ασα δπὰ Ουϊπία τεπάε πίστις. [π 
διὲς. χὶὶ, τό, πίστις 8 ἴτε τεπάετίηρ οὗ ἴδε 

Ηεῦτον ΤΩΝ (ἢ ἢ, Ψ ΏΠῸ ἴῃ χίν.. 
4. Χχὶν!. 15. ἴξ ΟΟΥΤΙ ἂἀβ ἴο 
ἴῃ τῆς βεῆβε οὗ “ σοὶ δ 111 ν ". ΩΝ 
χχχνυῖϊ. 26 ἰῃς ατεοῖ ἰ8 ον ουδῖν οοτγυρῖ, 
πίστις βιληάβ ἴπεῖε ἴοσ ἴδε Ηεῦτεν 

Δ (“ εἴογυ ᾿), πο ἢ ἰβ οἰ! πόσα 
φοῖτεοῖ. Βυῖ τῆ6 πιοϑὲ ἱπιίεγεδιίηρ Ρδ85- 
δᾶρε οἡ ἴῃς βυδ]εοῖ ἰπ 5:1. ἔτοπὶ οὖσ 
Ῥζεβεηῖ ροίηϊ οἴ νίεν ἰδ χν. 15: ἐὰν θέλῃς, 
συντηρήσεις ἐντολάς, καὶ πίστιν ποίη-. 
σαι εὐδοκίας ; οἵ ψὨϊοΣ πε Ἡεῦτενν 

ἰδ: ΤᾺ ὝΌΣ ὙΠ ὈΝ 
1: 

ἜΝ, ΤΟΣ ΘῈ ὡς ειιε, 
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ἔργα δὲ μὴ 'ἔχῃ; μὴ δύναται ἡ πίστις 1 σῶσαι αὐτόν; 1ς. ἐὰν 3: νι ϑι 
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νἱΐ. 
41; (. 
Χχὶ. 20. 

1 Αἀδά 8οϊα, 7; δἀά εἰπε ορεγίδυβ, 58}. 

3 Αἀά δὲ ΑΟΌΚΙ,, ουγβ8., ΝΌ]ς., τες. 

ςοτητηδηδιηδηΐ, δᾶ ἰτ ἰ8 [δι (ἤ] 6885. ἴο 
ἄο Ηἰβ ροοὰ ρίεδβιισε "; τε ςοπίεχε 
δῆοννβ τῃδὲ 1 ἰδ ἃ αυεδίϊοη πεσε οὗ τ Π᾿Β 
τεθ-ν 1}. Ηετε πίστις ἰδ υϑεὰ ἰῃ ἃ ἀϊ8- 
της Ὠίρπεῖ δεηβε ἴδῃ ἴῃ ἴδε Ῥάδεαβς 
οὗ οὔὖγ Ἐρίβεϊς υπάεσ οοπβίἀεσαϊίοσθ. ἴπ 
80 ἔδσ, τπεγείοσε, 88 πίστις 18 υδεὰ ἰη (ῃς 
τεϑιτςιεᾶ βεῆδε, 88 βοιηει πίη ννδίο ἢ ἀς- 
ΤΩΟΠΒ 88 ὙῈ]1 ἃ8 ΤἼδΠ ῬΟββεββ, 1 18 οἰ δᾶγ 
ἴὰδὲ τῆς βυρ͵εος 18 ἀϊβεγεπε ἴσοι παῖ 
πεαϊεά ὃν 81. Ῥδὰϊ πῃ Εοτηδηβ; δηὰ 
τπεγείοσε ἴῃς σοπιρατγίβοῃ 80 οἰϊζεη πηδάς 
θεῖννεεη ἴδ νοὸ Ἐρίβι]εβ οὐ τπΐβ ροίηϊ 
ἷ8 ποὶ ἃ ῤγοῤος. 92 Τῆι ψὩΙΟἢ μάνα 
πε οσοδδβίοῃ ἔοσ τῆϊβ βεοϊίοῃ 866 Π|8 ἴο 
βανε Ὀδεη ἴδε ἔδοϊ [πδί, ἰπ ἴῃς τηϊπά οὗ 
πε νυτίτεσ, βοῆς οὗ ἴπε εἰν δ σοηνεγίβ 
Βαὰ ροπε ἔτοτῃ οπὲ εχίγεπηε ἴὸ ἃποῖπεσ 
οπ τῆς δυδήεςι οἵ τυογὰσ. ὍΤοὸ πὰς ἢ 
βίγεββ δδά Ἢ Ιαἱὰ ὑροῦ ἴπε εβῆοδου 
οἵ Ψοτκβ ἱπ {πεῖς 1εννῖδῃ Ῥεϊεῖ; ψμθη 
πεν Ὀεοάτηῆα ΟἸγιδιίαπβ ἴμεν σνεσε ἴῃ 
ἄδηρετ οὗἉ Ἰοβίπρ βοπια οἵ ἴδε χροὶ !εηςοεβ 
οἵ τπεῖγ βαγιίοσ 1Α] 1 ὉΥ ἃ πιϊδίδκεπ βὺρ- 
Ροδίτίοη ἐμαὶ νοσκβ, ποῖ θεὶπρ εβοδοίουβ 
ῥέεν 56 (ἡ Ὡϊο ἢ 80 ἴδγ ννᾶβ τ στ) γεγο ἴἤογε- 
ἴοτε δτορεῖμεσ ἀππεςεββαγυ, ἀπά ἰδδὲ {μὲ 
τηεῖς ἕδος οὗ δεϊϊενίηρ ἴῃ (ἢε υπὶτν οὗ 
αοά νᾶβ βυβῆοίεηπι. Εεραγάςεά ἔγομῃ [δ ]8 
ΡῬοϊπι οὗ νίενν, ἴδετε οἂῃ, δραίῃ, Ὀε πὸ 
ηυεϑβείη οὗ ἃ ςοπῆϊοι ννἱἢ Ῥδυϊ πε τεδοἢ- 
ἱπρ 848 βυς ἢ. Τῆς ροϊπὶ οἵ σοπίγονεσϑυ 
ΨΆ8 οπε ΨΠΙΟΝ πιυδὲ δᾶνε δριιδῖθα ἜνεγῪ 
ςεπίσε ἴῃ Ψ Βίοἢ εν ἀπά 7ενν δ8-ΟἸγί8- 
ἤδηβ ψεσα ἑουπά. [π τ18 σοππεοίίοη ἰξ 
ἷδ ἱπιροτίδηϊ ἴο τετηετηθεῖ τπδὶ τῆς “(4118 
οἵ ΑΡγαμδπι" ψὰ8 ἃ βυρήεοι νυ Ὡϊς ἢ ννᾶ8 
οπς οὗ ἴδε Τοπητηοηρίδοεβ οὗ τπεοϊορίςδὶ 
ἀἰϊδουβδβίοῃ ὈοΙῃ ἰπ ἘΔ πο δ] οἰτγοῖεβ ἃ5 
ΜΙ] δ8 ἰῃ τἢς Ηεϊϊεηΐϊβεῖς ϑοῆοοὶ οὗ 
ΑΙοχδηπάτσια ; τερατάϊπα 1ἢε ΤογπΊοσ, 866 ἴπ6 
ἱπιεγεδιίηρ ραβϑβᾶρε ἔτοπι τῇς Μίάγαβῃϊς 
ΨΚ, Μεελείία, αυοιϊεᾶ Ὁγ Βοχ ἴῃ Ηδει- 
ἰπρε᾽ Ὁ.6.0.. ,, σ68δ. Τῆε εἴτοσ οὗ τυη- 
πίηρ ἴτοπὶ οὔε εχίγεπιε πο δποίδεσ, ἴῃ 
τηδίζεσβ οἵ ἀοοίτίηε, [8 οηε οἵ ἴῃοβα {πὶ ηρ8 
ἴοο σοπιῆου ἴο δυπιδη πδίυγε ἴοσγ ἴδε 
δἰ ΠΗ ΔΓ οὐ ἰδησιαρε δείνψεεπ τῆ ΐ8 
Ἐρίβεϊῖς απά 8:1. Ῥδυ] 8 υτιτηρδβ ἱπ ἄεδ]- 
ἱπρ νᾶ τῆς βυδήεοι οἵὗἩ {Δ δηᾶ σγοσκβ 
ἴο ἀεποῖε δηϊδροπίβσῃ δεῦνψεεη [πε νο 
ντιϊεσβ. (3) Τῆς Ὲ 48 ἃ ΨἜο]ς 
θεῖγδυβ ἃ νεσυ βίσοης [εν 8ἢ βιδηάροίηϊ; 
ΜΏ1ςῸ ἴ ψουἹά θὲ ἴοο τηυοῦ ἴο βὰν τῃδῖ 
ςουἹά ποὲ Βᾶνε Ὀεδη ᾿υτίτεη ὉΥ ἃ ΟὨσὶδ- 
ὕδη, ἰε 18 σογίδ' Πν ἀϊῆςυϊε τἴο ἀπάἀετβιδηὰ 

δον, 4...) ΝΕ, 25 οουά πᾶνε ςοπὶς ἔτοπὶ 
ἴδε Ρεὴ οἵ ἃ Ομτίβείδῃη. (4) [ἰ ἰβ πεοεβ- 
ΒΆΓΥ ἴο0 εἰ ρῃδδίβε ἴπε ἴδοϊ {πδὲ τ ϊβ ρδ8- 
βᾶρε οδηποῖ 6 ΡΓΟΡΕΓΥ ὑπάετβιοοα νυ] ἢ- 
οὐ βοῆς ἰάεδ οὗ {πε βυδ᾽εςὶ οἵ τὰς ] εὐνίδῃ 
ἀοςιτίηε οὔννοσκβ νυ] ἢ 885 δἰννᾶγβ ρἰαγεά 
ἃ βαβτείσει ἱπιροτίδηϊς ρᾶζὲ ἴῃ Ἰυάδίδιῃ ; 
ἕο τῆΐβ, τείδσεηοα τλσδὶ Ὀς τηδάς τὸ ἵΝ., 
8.2 οὗ τς Ιπιτοἀδυςείοη, νι ετε ναγίουβ 
δυϊποσγίτῖςβ ἀγε αυοῖςά. 

Ψψεῖ. 14. τί τὸ ὄφελος: Β εἰδηάβ 
αἰπιοϑὲ δίοπε ἴῃ οτηϊ τίη τό πεσε; ἴῃ 
1: Οοσ. χν. 32, ἴῃε οὨΪυ οἴπεῖ ρἷδοε ἴῃ ἴῃς 
ΝΎ. ψθετε τὰς ρῆγαβε οὐουγβ τό ἰβ ἰπ- 
βεγίεά. Α βοπηενν δὶ βί τι ασ ρῆσαθε οὐὺ- 
οὔτ πῃ 5ῖτ. χ]ΐ, 14)... . . τίᾳφ ὠφελία ἐν 
ἀμφοτέροις ; τῆς Αρτυρίηε88 οὗ ([ἢς ψοσὰβ 
Ῥεΐχαυβ {πὸ ργεδοδει.-- δδελφοί μουν: 
ἃ οπαγδοϊεγιβιῖς τηοάς οὗ δά άγεββ ἴῃ 1π|18 
Ἐρίβς. Ψν ἀδελφός ο΄. Ἃ ἴῃ 
Ἑδθ ϊπίςδὶ [Ππεγαῖυτγα. --- ἔ ἊΣ α Ν 1ῃςε 
Ἡεῦγεν ΓΑ (ΠΠτεγα!γ “ οοτηπιδηά; 
ταεηῖ8," ἑ.6., 10] Πἰηρ οὗ σοτησηδη ἀτηθη8) : 
8ε6 [ηϊτοἀυςτίοη ΙΝ΄., 8 2.--πίστις. 
ἦ.6., ἃ8 ἐχργεββεὰ ἴῃ (ἢ δλφρηα' (Πεαϊ. νὶ, 
48: “δες Ο Ιβγϑεῖ, ἰῆς 1ογά ουγ αοά, 
ἴῆε Τοτὰ ἰβ Οπα.... ."; τῃϊ8. ψὰ8. ἴδε 
Τυηἀδπιοηίδὶ ἰεηεῖ οὗ τς ]ενν δ [δι τα, 
δηά τΠδὲ ἰξ 18 [8 ἴο ΨΠΙΟὮ τεΐεγεηος ἰδ 
ταδᾶς, δῃὰ ποῖ ἴπε ΟὨγβιίδῃ 14{{ῃ, ἰδ 
οὈνίοι!β ἔτοπῃ νεσ. ζο ᾿ς οοπίαίπδ {πα 
εββεῆος οὗ τῆς ϑδλερια'.--σῶσαι : πε 
ῬεΙ ΕΓ ἐπ ἴθς εβῆσδον οὗ ψογκβ δπιοπρ 
πε [εν μὰ8 αἰννᾶυβ ὕδεπ ΝΕ Βίγοηρ ἃ 
τὰς [ο]]οννίηρ αυοϊαιίοπβ εχρτθβ8 ἴῃς 
«τδάϊτίοπδὶ ἐεδομίηρ οὗ ᾿υἀαϊδπὶ οπ ἴῃς 
δυδήεςι: “Ης ἴδαὶ ἀοεβ 4 ροοά ννοσκ ἰῃ 
118 ννοτ! ἃ, ἴῃ τῆς ψοσὶ το σοπιε 8 ροοὰ 
ψνοτῖς ροαβ δείογε πὶπι;" δοέα, 3δ, ἰπ 
Κεικωδοίλ, 6γδ ννεὲ Ὦανε ἴπε ἐο]] ον ὶπρ : 
“«Ἄ,Βεη Μαγ κα ἴὰν δ- ἀγίηρ, "6 δϑιεὰ 
ἴου δῖ5 δοοουπῖ; ἰξ διχουπιεὰ τὸ 
Ζαυξίπι (ἰ.6., [815 ννὯ8. πε βυπι-ἰοἵδ] οἵ ἢ18 
Αἰτηβρίνιπσ). ὙΠεη δε οτἰεά οὐξ. “Τῆς 
ΜΆΥ ἰδ ίατ, ἀπά πε ργονιβίοη ἰδ 8Ππ|8]]᾿ 
ἐ.6., Ἀε ἀϊά ποῖ τιϊηῖκ παῖ ἘΠ 8. δαπὶ τνουϊά 

βυβῆοϊεπε ἴο ἐῆβυσε ἢἰ5 υδεβοδίίοη ἰπ 
τῆε εἰρῃὶ οἵ αοά, ἀπά ἔδυ σαΐη Ὠἰπὶ βαῖνα- 
του) ; 80 ἢε ρᾶνδ αννᾶὺ Ὠ4}1} οἵ ῃΐβ ἑογσίῃπε, 
ἴῃ ογάεσ ἴο τηδῖίκα ἢἰπιβαὶ χαυΐτε δεσυγα.᾿ 
Δραΐη, οοποεγηΐηρ ἃ τἰρβέεουβ τᾶ ΨΏΟ 
ἀϊεά ἴῃ τῆς οἄουτ οὗ βαποιιν, 1ἰ 18 δαϊά, ἰπ 
Ταπεΐμνια, ἩΜαγγακεῖ, 1. : “ ον ταῦςῃ 
ΔΙταβ ἀϊά δε εἶνε, ον πιυοῖ ἀϊά Πα βίυν 
τῆς Τογαΐ, ον τᾶν ΜίΙέκυοί (ἰ.6., 
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ΚΊμαΚε ἰ, ἀδελφὸς ἢ ἀδελφὴ γυμνοὶ 

σι; ᾧ.. 

ΙΑΚΩΒΟΥ Ι. 

ΚΣ ὁπάρχωσιν καὶ λειπόμενοι ; τῆς ἐφη- 
1εν αν. μέρου τροφῆς, 16. εἴπῃ" δέδ τις’ αὐτοῖς ἐξ ὑμῶν" ὑπάγετεδ ἐν 

;]οῦ ὅ5|15 
Χχχὶ, 10, 20. 1--|Ὲὰ: Ἰοδὰ 11, χγ, 18.., 

1 Αἀδά ωσιν ΑΓΡ, », ΤῊΙ., Οες., τες. 

4τι 4". 8 και εἰπη Α, 13,6. 

“ ροπητηδηἀγηεηίβ,᾽ δες αὐονε) ἀϊά ἢ [υ]- 
811 Ἧς ν»1}} τεβϑὲ ἀπιοὴς ἴῃς τί ρῃιεουβ .᾿" 
118 αἷϑο βαίᾷ ἴῃ Βαδα Βαίλγα τοα, ἴῃδιὶ 
Αοά ρϊδοεά ἴῃς ροοσ οπ εαγίἢ ἰῃ ογάες ἴὸ 
βᾶνδ τίς πῆοὴ ἴτοπὶ Ηεὶ]; ἴῃς ἰάδα, οὗ 
οουγδε, δεΐῃρ (πδὶ ορροτγίυπιεβ ἴοσ ἀοίην 
ΜιΙκυοίκ ἡετε ἴυΒ ρῥτονί δά, [ἷπ ἃ 
Οὐτίουβ ραββᾶρε ἷἱπ ἴδε Τεριανισπὲ οὗ 
Αὔδναλκανι, ςὮΔΡ. χνΐ., ἰϊ 18 βαϊά αι Τδη- 
δῖοβ πιεῖ Αὐσδῆδτῃ δηὰ ἰοϊὰ πὶπὶ τπδὲ ἢς 
ννεϊοοπιεὰ ἴπε τἰρῃϊεουβ νὰ ἃ ῥ᾽ εαβαπὶ 
Ἰοοκ πὰ νυ τῇ 4 βαϊυϊδιίοη οὗ ρεᾶος, δυῖ 
δε δίπηειβ δε οοηΐγοητεᾶ νἱἢ 8 ἢ ΔΠΡΤΥ 
ἃηπὰ ἀλτκ οουπίεηδπος ; ἀπὰ Πα δβαϊὰ [δι 
τε ροοά ἀεεάβ οἵ Αὐταπαπὶ ἢδὰ Ὀεοοπὶς 
ἃ «τουτὶ ὕροῦ δἷ8β (Τμδπδίοβ") πεδά. 
[π γόον ': Ι μων ἐαρβει ετῖ ΠῚ 

ρΡ ἐστιν ἐν μνήμῃ αὐτή τῆς), 
ι καὶ παρὰ Θεῷ γινώσκεται ἰκς παρὰ 

ἀνθρώποις. (ζ΄. πος ἢ οἰΐ. 1-4. 
γεν. 15. ἴπ δοοογάδπος ψντ ἴτε νετῪ 

Ριαςιῖςαὶ παῖυγε οὗ ἴῃς ντίϊεσ, ἢς ποὺν 
Ριοοοςάβ ἴο ρίνε δὴ {Πυδιγα οπ οὐ ἢίβ 
τη εδὶ5 ννϊςἢ ἰ8 Ὀσυηὰ ἴο ἀΡΡρΕΔ]; δε πγυδὶ 
μᾶνε Ῥεεῃ ἃ ἴε]]πρ' ργεδοῆετ. -- ἂν : τῇς 
αὐάϊίοη οἵ δέ [8 α:τγ νυ εἰ] διϊεβιεά, μὰς 
τῆς τεδάϊηρ οἱ ΒΔ νἤετγε [ἴ ἰδ οπιτιοά ἰ8 
ἴο Ὀς ῥγείετγοά.---δ, δελφή: (δ βρεςίῆς 
ταεπίοη οὗ “ βἰβίες᾿ ἤδγα ἰ8 ποϊθβννογίῆυ; 
ἐξ ἰϑ τῆς οπε ροίηξ ἴπ 1Π 18 ρᾶββαρε ὑ Ὡς οἢ 
δι ρρεδβὶβ ἀϊδιιποιίνεῖν ΟΠ τ βιίδη ἰηἤσεπος. 
ΤὨΐβ ἰβ ἀρραγεπον ἴῃς ΠΥ Ρῥίδος ἰπ (πς 
ΒΙδ]ς ἴῃ Ἰνἢϊο ἢ ὁ βἰβῖογ" ἰ8 πιεητἰοπεὰ ἴῃ 
τηῖ8. βρεςῖδὶ οοππεςίοη.--γνυμνοί: ΟΚ 
Τεςί. οὗ τὴο Τισεῖνε Ῥαϊγίαγεῖς, Ζεῦ. νιὶ. 
1-3: “Ι βὰνν ἃ πιᾶπ ἴῃ ἀϊβίγεϑβ [πγου ἢ 
τακοάπεββ ἰπ ᾿νἱπίοσ- πιο, ἀπά ἢδά οοπὶ- 
Ῥδββίοῃ ὕροη Πίπι, Δηἃ βίοἱα δινδὺ 8 ρϑτ- 
τηεηΐ βεογεῖ νυ ἔτοπι τῆν ἐδίμετβ πουδα 
(Δποῖμες τεδάϊηρ ἰβ "ΠΥ ἤουδβε᾽), δηπάᾶ 
ὅανε ἴϊ ἴο Πἰπὶ ννῦο 88 ἰῃ ἀϊβίγεββ.1 Ὀο 
γου, (Ποτγείογε, τὰν οι! ἄγη, ἔτοση ἴπδὶ 
ψὨΙ ἢ Οοἀ Ὀεβιίοννει ἢ οἡ νοι, βῇονν σοπι- 
ΡΑδβδίοη δηᾶ πιεγον μους Πεδιϊδοη ἴὸ 
8]1 πηεῃ, δηὰ ρῖνε ἴο δνεῦυ τῆδη ἢ ἃ 
βοοά Βεατῖ. Απά ἱξ γοὺῦ πᾶνε ποῖ ἴδε 
ψΠογενν Δ] ἴὸ ρῖνε τὸ Ὠἰπὶ ταὶ πεεάεςῃ, 
πᾶνε σοτηραβδίοη ἴοσ Πίπι ἰῃ Ὀοννεῖδ οὗ 
τρεγου " (Ομδγῖεθ). ΟΥ̓ οουτβε ἰξ ἰβ ποῖ 
Ἰῖεγαὶ πακεάπεββ (παῖ ἰ8β πηδᾶπὶ ἱπ τῆς 
Ρᾶββαξε Ὀείοσε 08; ἱπ ἴπε οδβε οὗ τβεῃ 

πε Ηεῦτεν ὨἋ (Ξ γυμνός), νὩ 116 
οἴϊεῃ υδοὰ ἴπ ἃ ἡ 86Ώ86, 18 4180 ἔτα- 

3 εἰπεὶ δ᾽. 
δνπαγε ΟἹ νἱά͵ 63. 

40 ςΩΕἾΥ υδοά ἰπ τείεσεπος ἴο πα 80 88 

ποῖ νγελτίηρ ἃ ΓΤ (-- χιτών) ἀπά ἔδυ 

δρρελιεά οὐἱν ἰη ΝΥ, “υηάετ-ρΑτ- 
τηρδηΐ8,᾽" δες σὰ. Ρ̓ νὴ [εᾶ. χχ. 2 ἴ. ; ]οὉ 
χχίϊ. 6, χχῖν. )γ-1ο. [πῇς οᾶδε οἵ Ψοπηεπ, 

δε τείεγεπος ἰ8 {Πκεννῖίβε ἴὸ (δς ΓΩΠ; 
τῃουρῇ ἰπ τη 8 οαδε ἴπε ραγπλεπὶ νν88 
Ἰοηρες δηᾶ ἔμεν ἴμδπ παῖ οὗ τηξη; δἵ 
τῆς βᾶπιε εἶπις, ἰΐ ἰδ ἱτῃρσοῦδοῖε ἰδὲ ἴδ 6 
“ βἰδῖεσ" νουϊὰ βανε ἀρρεατεᾶ υἱίπουϊ ἃ 
νεῖ], Ὡη]688, ἱπάεεά, ννα δὲ ἀεὶ ηρ ψἱ ἃ 
νέπμε ΜΝ ϊΟὮ 18. ΔΙ τορεῖδεῖ πιογε ΔΝ ἐβίεσγη ; 
1π|8. 8 ἃ Ροββί δ᾽ ΠΥ νοι σαπηοὶ δὲ 
ὙΒΟΙΥ εχοϊυάεά.--λειπόμενοι : πιυδὶ 
Ῥὲ Ὥκεη ν ἢ ὑπάρχωσιν 48 ἴμε δἀαϊίοι 
οἵ ὦσιν ἰ5 ροοτῖγ αἰιεδιεά.--ἐφημέρον 
τροφῆς: “τῇε ἰοοά ἴογ ἴπε ἀδγ"; τῃ6 
ννοσγάὰβ Ἔχργεββ ἴῃς αἶγα πεοεβϑιῖν οὐ ἴἢοβε 
ἰη μον σ. Μεαῖι. μανν Τὸν ἄρτον 
ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον ἣν ν, 
ἀπ, δεθιον ποῖε οἢ ἐπιούσιος τ - 
ἰηγβ᾽ 2.0.0. ἰϊ. 58α. ὲ ς ἄοεβ ποὶ 
δέις εἰβενδεῖς ἴῃ ἴα ἰτζα ἴδε ϑερίυ- 
ἀρίηι. 

ψει. 6. ὑπάγετε,θερμαίνεσθε, 
χορτάζεσθε : (πεβε ψοτάβ ἀο ποῖ 
8εεπὶ το ὃς βροΐίκεῃ ἴῃ ἰγοῦν ; [ἷ8 ἰ8 οἰεας 
ἔτοτα ἴῃς τί τὸ ὄφελος. ὙΠΕΥ ἅτε βροΐκεῃ 
ἰπ 411 βετίουβη}ββ, δηὰ ἰϊ ἰβ φυϊῖς ροββίδ 8 
παῖ τπο8ς νυ βοσι ἴῃς τί τοσ 15 δἀὐάγεββίπρ 
ψετε δοηρ ὕροῦ ἃ πιίβία κε δρρ᾽!ςλίοη 
οἵ ΘΟ γίβε᾽ β ννογάβ ἰη Μδίϊ. νὶ, 25 Ηἷ., Βὲ ποὲ 
απχίομς ΚΓ γομν 1ΐε, τοκαέ γε τλαὶ! εαΐ, 
ΟΥ̓ τυλαΐ γε «μαἱϊ ἀγίπᾷ ; ΜΟΥ γεΐ ΚΟΥ γοᾺγ 
δοάν, τολαὲ γε «μαὶ! ῥμὲ οπ. .. . 86 πο 
ἐλεγείογε απ χίοις, Ξαγίηρ, Ἡγ αΐ «λαὶϊ τὸ 
εαὶ  ογ, καί «καϊΐ τοό ἀγίπλ  ογ, 
Ὑψμεγεισίέμαϊ! «καὶ! τοῦ δὲ εἰοίκεα δ ΕὸῸν 
αὐέεν αἷἱἱ ἐλέεε ἐλίηρε ἀο ἐπε Οεμέδίες 
δέκ; 7ογ γοιν Ηεαυεπῖὶν Ἑαΐλεν κποτοσίκ 
ἐλαὶ γ6 κανο πεεὰ ὁ αἱ ἐλεϑε ἐκὶπρε. 1ἱ 
ΨΆΒ εητίγεϊγ ἰῃ δοοογάδηςε υἱτ ἔπεῖς ἰάθα 
οἵ πίστις ἴπαι τῃε8ς ρεορίε Ἂεῃπουϊὰ ἰεᾶνε 
ἴο τπεῖτ Ἡξάανθηῖν Ἐδίμεγ νυ μδῖ, δοοογάϊηρ 
ἴο ῬοΒ [εννδ δηὰ ΟὨεἰβιίδη τεδοπίηρ, 
ἰτ ννᾶ8 ἑλεῖν ἀυϊν ἴο ἄο.--μὴ δῶτε δὲ: 
“Τῆς ρΙυγαὶ 18 οἴξεῃ υϑεὰ αἰΐεσ δὴ ἰπ- 
ἀεβηΐϊε βίηρσυϊας " (Μαγνοι).---τὰ ἐπι- 
τήδεια τοῦ σώματος : οηΪγ δεῖς ἴῃ 
τς ΝΙ͂Τ., Ῥυϊ οἴξεπ ἰουπὰ ἰπ οἰαββίςϑὶ 
νυτίτοτβ ; Μᾶγος ψίνεβ ἰηβίδηοεβ.---τί τὸ 
ὄφελος: ἰη ἴδε δαγῖες ραββαρε ἰπ ϑνὩϊ ἢ 
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εἰρήνῃ, θερμαίνεσθε καὶ χορτάζεσθε, μὴ δῶτε δὲ αὐτοῖς 2 τὰ ἐπι- 1--ἰτ ]οΒὴ 

ἡ, χγ, χ8. 
τήδεια ὃ τοῦ σώματος, τί τὸ ὄφελος ;' 17. οὕτως καὶ ἡ πίστις, π' Ἐοτη. ἰχ. 
ἐὰν μὴ ἔχῃ ἔργα, νεκρά ἐστιν καθ᾽ ἑαυτήν. 18. ἀλλ᾽ ἐρεῖ τις "ἢ τ. 
ὁ σὺ πίστιν ἔχεις, κἀγὼ ἔργα ἔχω "8 δεῖξόν μοι τὴν πίστιν σου 9 ὃ δ ταὶς 
χωρὶς 10 τῶν ἔργων,11 13 κἀγώ σοι " δείξω 13 ἐκ τῶν ἔργων μου 16 τὴν: 

6; 

νἱὶ, τό, 17. 
Ὅτ. 

ο πίστιν.1δ 12 10. νσὺ 16 πιστεύεις ὅτι 17 εἷς ἐστιν 18 ὃ Θεός. Ξ αλῶς νἱϊί. 6. 

᾿ δεάετιε 7. 3 εἱς, 
4Οπι. το ΒΟΙ, Ατπι., Ττερτοε, ὙΝῊ. 
5-ὁὸ Τὰ ορεγᾶσα δδῦε8 ἐρὸ βάεπι πάρεθο Κ΄. 

90 ῃ,. 68, Κ΄. 8 ςχω, δ εἰδ8; εχω. ΝΗ. 
1: Αἀδά σον ΟΚΙ,, α, Αεἰδ., ΤΗΙ., τες. 
12---ἱῷ Ἐξ δρὸ π|δὶ ἄς ορεσγίδυβ βάεπὶ Κ΄. 

18 δειξω σοι ΑΟΚΙ, ϑγτγ., ΤῊΙ., Οες. Ττορτος, 
156 Αἀδά μον ΑΚΙΡ, »' Να]6., ϑγεσ., Οορῖ., Αεἴὰ,, ΤΆΙ., Οες., τες. 

3 ΑΙ"Ππιεπίυτῃ 7). 

δ εργα εχη 1,, Ατη., ΤῊΙ., Οες. 

Τ εχεις ; ΝΝῪῊ (αἰζετη. τεδάϊηρ). 
Ἰθες ΚΙ,, νι., ΤῊΙ., τοῦ. 

14 Οπι. 1,41ἰ. (μ8Ὁ 5), ϑυτῆκ, 

16 Οῃη. 5. 

17--ἱῇ εὶς Θεος ἐστιν ; Β, 69, 4, ς, ΤΙΙ., Ττερτρ, ΝΗ ; εἰς ο Θεος ἐστιν; Ο ϑγτῖ, 
ὙΝν εἰβ8, ΝῊ (αἰΐεγη. τεδάϊηρ); ο Θεὸς εἰς ἐστιν ΚΊΊ, Ὀἱά,, Οες. : 

18 Οπῃ. Κ). 

τοῖθ ρῆγαβε οσουγβ ἵπεγε '8 πο φυεβείοη οὗ 
Ἰγοῦν, ἰϊ 18 ἃ ἀϊγεοι (ΔΠ|Δ ον ν Πἰςἢ ἰδ θείη 
οοπιραϊεά ; ἰῃ τπ|6 νεῦγβο, ἴοο, ἴε νσίτοσ 
δ οογγεοιϊηρ 4 τηϊδία Κεη ἰάεα, τμΐ8 ςοπλεβ 
ουξ οἰ εαεῖγ ἴῃ τῆς παχί νεγβα. 

γες. 17. οὕτως καὶ ἡ πίστις 
“6 ἦπδὲ 48 Δ. νιουϊ ἡγοσκ ἰβ ἀεδά, 
80 [Πΐ8 σρυγίουβ, υϊεδοεηὶ οματί ἐγ, ψν ὨΙ ἢ 
ἰ8 σοηίεης ἴο ἰεᾶνε 41} το αοά νυἱέπουϊ ΔηΥ 
δἴϊετηρί δὲ ἱπάϊνίάυλ! εῇογί, 18 ἡψογί 1688. 
Ἔν ἑαυτήν: ἴδε Νυϊραίε ἐπ ςοριδί- 
ἐῤτα Ὀτὶπρβ οὔ ἴπ6 ἔοσοε οὗ {πῖ8; βιςῃ 
ἰαττἢ 18, ἴῃ 118 νεγὺ εββεηος, ἀεδά; οὐ τὲ 
Ῥεβμίμᾶ. 
ες. 1τ8.--ἀλλ᾽ ἐρεῖ τις: ἴδεβε 

ννογάβ, τορεῖπεν τ ἴμε ἀτρυπιεηιδίνε 
ἔοττα οἵ ἴδε νεγβεβ ἴμαξ (οἷϊονν, ἱπιρὶν τμδὲ 
ἃ ΜΕ -Κποντι βυδήεςὶ οὐἨ Τοπίγονεγδυ ἰΒ 
Ῥείη ἄεαῖε ἢ. ᾿Αλλ᾽ ἐρεῖ τις 18 ἃ 
τερυίατ ἀτρυπιεηϊδενε ρῆγαβα, υβεά οὗ δῃ 
οδ)εοσιϊίοθ. “ Ιπβιεδὰ οὗ ἴῃς ἔπαγε ἴδπὰ 
ορίδενε ἢ ἄν νου ῬῈ τῆοσε οοπλπιοη 
ἷπ οἰδββίςδὶ ατεεῖ, θὰξ ἔπε Ἰδίζεσ ἔογπι 8 
ταῖμες δνοϊδεά ι.} ἂς ΗεΙεπἰδας ττίζεσβ, 
Τσουστί 5 ΟΩΪΥ εἰρς ἴταεβ ἴῃ (πε ΝΟΤ.,--- 
τατος ἰῃ [υκε, ἄνες εἰπλεβ ἱἰπ Αοίβ " 
(Μαγοι).-- ἔχεις : ἴδε ἱπιειτοραῦνε Πεε 
βυρρεβίεά Ὁν ΝΗ ἄοεβ ποῖ οοπιηεηὰ 
ἰιϑεϊξ, 48 [ῃς εββεπος οἱ ἴδε δγριπιεηξ 8 
ἴῃε δβειὩρ-ρ οὗὨἨἠ ἁ ἴνο ορροβίηρ δπὰ 
ἀεβηϊίε βίαπάροϊπι5.---κἀγὼ: [Ιη δὲ 
ΝΟ. καί “ οἤεηῃ οοαδίεβοεβ ἢ ἐγώ (ἀπά 
ἰ οὐφας ς48568), ἐκεῖ, ἐκεῖθεν, ἐκεῖνος, 
δηὰᾶ ἄν; Ὀυϊ ἴπεγε ἃγε τηδτν ἘχοεροῃΒβ, 
δηά εβρεςίδ!ν νεσε ἴμεγε ἰ8 ἀϊβίπος οο- 
οτάἀϊηδιίοη οὗ ἐγώ «ἱδι δποίμει ρσοποὺπ 
οἱ ἃ βυλβίδαπῆνε. ὙΒοΊα 18 πλυςἢ ἀϊνί βίοη 
οἵ ενίδεπος" (ΝΗ, Τὰε Ν.Τ. ἐπ Ογεεξ, 

11. Αρρ., Ρ. 145).--δεῖξόν μοι τὴν 
πίστιν σον... .: πίστις [5 ποὶ υδεὰ 
αυϊῖς Τοπεί βίον ὈΥ τς ντιῖογ; [δι ιἢ 
ΜΉΪΟΒ τϑαυῖγεβ ννοσκβ ἴὸ ῥγονε [18 εχίϑβι- 
δῆσς ἷἰ8β ποὲ ἴδε βατῆε {πίη ψῃϊοῦ ἰ8 
Βροκβϑῃ οὗ ἴῃ με πεχὲ νεῦβε 88 ἴῃ ροββεβ- 
βίοῃ οὗ ἀεπιοηβ ; ἴῃς ἀϊβετγεηοε 18 σταρῆϊο- 
ΑΙ {Πυδιταῖεὰ ἰῃ {πα δοοουηὶ οὗ (ἃς 
αδάδζεπε ἀεδπιοηΐας ; ἴῃ [ψυΚὸ νη. 28 τα 
ννοτάβ, ἡγ7αῃγαέ καυε 1 ἰο ἀο τοίἐξ ἐΐδε, 
7 ἐδως, λοι ϑοη οὗ ἰδε Μοεί Ηἰρὰ Οοά, 
ΟΧΡγαδ8 ἃ ρυγεῖν πίε] θσίυ] ἔογτι οἵ ἔδιτα, 
ΨΏΙΟΙ 8 ἃ νεῦὺ ἀϊθβετγεπε ἐπίπρ ἥτοτι (δ 
αἰυάε οὗὨ τηϊπά ἱπηρ!εὰ ἰπ ἴπ6 ννοσάβ 
ΨΠϊςἢ ἀεδοσῖρε ες ψ Ὠ οτΣ ἀδτηοηίΐδο, 48, 
οἰἑΐηρ, εἰοίμεά ἀπά ἐπ μὲς νἱρὲ πὲμπά, αὐ 
ἐκο Ἔξ οΓ ὅέξιμς (νεῖ. 35).---Ὑ ἢ τὰς 
ψνΠοΪα νεῦβε οὐ. ἔστι. {1]. 28, ἱν, 6. 

γε. το. σὺ πιστεύεις ὅτι εἷς 
ἐστιν ὁ θεός: Οἵ. Ματκ χίϊ. 29, σ ὕοσ. 
νἱ. 4, 6; ΕΡΆ. ἵν. 6. Ὑε γεδάϊπρ ναγίεβ, 
5866 οτἰτἰς8] ποῖος ἀῦονε; ἴῃς ἱπίεγγοραῖίνα 
8 ἀπο δ} ]ε, 8δεὲ ποῖς οἡ ἔχεις ἴῃ τῆς 
Ῥτεοβάϊηρ νεῦβαὲ. ϑοπιενῃδὲ βαϊκίηρ ἰ8 
ἴῃς δοῖ ἰδὲ τῆς τερυΐας πὰ υπίνογβδ! νυ 
Δεοορερίςα ἰοσπιυῖα (βεῖμες Ηεῦγενν οσ 
Οτεεκ) ἀπιοὴρ ἴπε [εν 18 ποῖ δάμογεά 
το; ἴς ϑεριυδρίπι οἱ Πεαῖ. νὶ. 4, ννῖο ἢ 
Τογσθϑροηβ βιΓἸς Εν τὸ ἴπε οτἱρίπαὶ, τὰ: 
Κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν Κύριος εἷς ἐστιν, 
δηὰ Π]8 15 αἰδο πε ἐχδοῖ ννογάϊηρ ἰῃ Ματγῖς 
χίΐ, 29, Τῆε βίζεββ ἰαἰὰ οἡ Κύριος ( -- 

ΓῚ ) ἴῃ τῇς οτἱρίῃδὶ 18 ἰπιεά, 
ἘΑΆΔΗΣΝ δεΐηρ Ἐμὲ ἀεδίγε ἐδ ΡΗλεῖδὲ 
ἴῃ πδτης οὗ ̓ δῆννε 48 ἴῃς αοά οὗ 1:γαοὶ 
(ηοῖς ἴδε οπιίβδίοη οὗ ἴῃς αγιίοῖε Ὀεΐοσα 
Κύριος) ; ἰξ δουπάεά ἃ ρατουϊατίδβεῖς ποῖε. 
ΤΏ εἰϊπιϊπαϊίοη οἵ Κύριος ἴῃ ἴῃ6 νεῖϑα 
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41 ος. χ, ποιεῖς " καὶ τὰ " δαιμόνια " πιστεύουσιν καὶ φρίσσουσιν. 

ΙΑΚΩΒΟΥ Π,. 

2ο. θέλεις 

Ω κει, νι, δὲ γνῶναι, ὦ ἄνθρωπε " κενέ, ὅτι ἡ πίστις ᾿ χωρὶς τῶν ἔργων ἀργή 

ἘΠῚ τος κα λλμὰ ψαῤδι ὃ ν. 33, 34; Αςἴδ χνΐ. τό, 17, χίχ. 1 
Μλΐε, ν. 22. 3:1: Ὁ ἔοι, ἢ]. 28, : 5 

8. 7υάξ. ἰχ. 4 (δερι.); : Οος. χν. 36; ζ. 

ἵγεκρα ΦΑΟΊΚΙΡ, Ννυϊς., Ρεβῇ., ϑυγβκ, Οορε., Ασγηι,, Αοἴὰ,, Οες., τες. ; νάουᾷ ἢ). 

Ῥείοτε υ8, δηὰ [86 ἐπιρῃδς ροβίοη οὗ 
ὁ Θεός,, ἰ8 πιοβὶ {{ἰκεὶν ἰηϊεπιίοπαὶ, δηὰ 
Ῥοΐπίβ ἴο ἃ υπἰνεγβα δεῖς ἱεπάδηςυ, βυςῇ 
88 ἰδ Κποννῃ ἴο ἢᾶνα ὕδεεη ἃ ἀϊδποινε 
οδαταοιετίβιϊς οἵ Η εἰ επιβᾶς ᾿υἀδίδπ). Τὸ 
7εννβ οἵ 411 Κίηάβ Ῥεϊ εἴ ἴῃ τῇς υηΐτγ οὗ 
(οά ἰοτπιεὰ ἴῃς δα 818 οὗ δίῃ ; (Π8 ὑπιν 
8 ἐχρτεββεά ἰὴ ψνῃδὶ [8 οδιϊεὰ ἰῃς δλερια" 
(Όευς. νὶ. 4 85.), ἐις., “Ἡδλτ," ἴτοπι ἴδε 
ορεπίπρ νογά οἵ ἴπε ρδββᾶρε τεξειγεά ἴο; 
βίον δρεαϊκίηρ, ἰδ ἱποϊυάεβ Ὠδαῖ, νἱ. 
4:9, χὶ. 13-21; Νυπι. χν. 37-41, (δουρἢ 
οτἰ ρίπδιν ἰξ οοπείβιεά οἵ ἴδε οτς νεζβε, 
εξ, νὶ. 4. Ετοπὶ τῆς τἰπλα οὗ τῆς Εχὶ]ς, 
δοοοτάϊης ἴο Βεγασλοίλ, ἱ. τ, ἴῃς τεοϊτᾶ- 
το οὗ ἴπε ϑλορμα" ὄνοσυ τηογηΐηρ δηᾶ 
ἐνεπίηρ Ὀεσᾶπια ἴΠ6 βοϊδεπηη ἀυτγ οὗ 8] 
τος ]ενν8. Τὸ ἴῃς ρῥγεβεηὶ ἄδγ ιἴ ἰ8 ἴπε 
ςοπίεββίοη οὗ ἴδ νὩϊοἢ ὄνου [ον 
ὑτεδίμεβ αὶ δῖ8 ἀεδῖῃ- θεά, [τ ἰ8 βαϊὰ 
οἵ Καδδϑὶ Αἰκίρα, ννῆο βυϊεγεά ἴῃ πιᾶγίντ᾽ Β 
ἄεδιῃ, (πὶ ἢς δγεαιϊιμεά ουἱ δἱ ἴπε ἰαβϑὲ 
τε ννοτὰά ““Οπε᾽" ἰπ τεΐεσεηςε τὸ ἴῃς 
ῬεϊΙεΥ ἴῃ τπε ιν οὗ αοά 485 Ἄοοηιαϊποά 
ἱπ τῆς δλωμα' (Βεν., 618). Α ἔενν ἰη- 
ϑίδποεςβ ἵΏΔῪ δ6 ρίνεη ἔγοπὶ [εννίβῃ [{τεγα- 
ἴατε ἴῃ ογάεγ ἴο βῇονν ἴῃς ρτεδῖ ἱπιροτί- 
ἃπος οὗ δηά βοποὺσ διϊδορίηρ ἴὸ τς 
δλενια" : “ ὙΠΕΥ οοοἱ ἴῃ ἤλπιεβ οἵ Ο δδίη- 
ποπὶ ἴος δἰπὶ πὸ τοδὰθ ἴῃεὲ ϑδλερια" " 
(Βεν., 158); “" Δθοενες τεδάβ ἴῃς δλθρια" 
ὕροὴ ἢῖ8β σους 8 88 οης ἴπαὶ ἀείεπαάβ 
ΒιπΊ86 1} ἢ ἃ ὑνο-εἀρεά δυρογά " (Μερ., 
34); ἴτ ἰδ 8αἰά ἴῃ Βεγ.» 1. 82, ἐπδὲ ἴο διπὶ 
ΨὮΟ βοεβ οη τεδάϊηρ ἴῃς δάδρια" αἴϊεγ τῆς 
Ῥτεβοσί δε εἰπε πὸ παγπὶ Ψ}} οοπια; ἰῃ 
δι. 42α, ἴξ 18 οοτηπηαηἀεᾶ ἰπδὶ 4 λίπε 
τχυϑί τεδοῦ ἢἰ8 βοῃ ἰο τεδὰ ἴῃς ϑλεένια" 85 
ΒΟΟΠ 8ἃ5 Ὧἢ6 Ὀερίηβ ἴο Βρθακ. ΤΏ νοῦ 
Ῥτομπιεηΐ οἡ ννῃ οὶ τῆς ϑλένεα" ἰδ υτιἴεπ 
15 εἰβοδοίουβ ἱπ Κεερίης ἀεπηοηβ δὲ ἃ 
ἀϊδίδηςε.--- ες δἰηρίε ρεγβοηδ εν οὗ αοά 
ἰδ ἔγεαυεη εἶν ἰηβιδιεὦ ὑροπ ἱπ ἴδ ΟΟΤ.., 
Ταγρυπιδ, δηᾶ ἰδῖες [νυν 8ῃ ᾿ταγαῖατε; ἱπ 
τῆς ἰδτες τηὶβ ἔππάλπιθπίαὶ δγιίοϊς ννδβ 
βοτηθιίπιεβ δε ἑενεά 10 Ὀε ἱπιρυστιεά ὈΥ 
ΘΟ γβείδηι τελομίηρ οοποεγηίηρ σαοά, ἀπά 
νγε τπεγείογε δηᾶδ ρδββᾶρεβ ἰη ΜὨἱοἢ τἢ 8 
ἰδιξεσ ἰ8 οοπιδαϊεά (βες, οη [Πΐ8, Οαβέεγῖεν 
δηὰ Βοχ, οῤ. εἰέ., Ρ. 155); ἰπ τῆς ΤΑτρυπὶδ 
411 ἀπ᾿ Πγοροσιοσρ ἢ βπ)8 ἅτε ἀνοϊ ἀεί, βίης 
ΠΕ γεγο οοπβίδεγεά ἀετοραίογυ ἴὸ ἴῃς 
Ὀϊνίης Ῥετβοηδιυ. Κὲε πιῦβὲ βιρροβε 
«δδι ἰΐ ννὰϑ ονΐηρ ἴο [Πἰ5 ᾿πίδηδε ᾿ξ ουδΥ 

Ἡπεγεν ἢ {πε ἀοοιτπα οὗ τπε πὲ οὗ 
αοά ννᾶβ8 ψιατάοά ἴδδι ἰη τῆς ραββᾶρε 
Ὀείοτε υ8 ἴποῖε ἀγα 0 φυλιγίης ψνογάβ 
τεχαγάϊηρ ἴῃς ἀοἀπελά οἱ (Πεῖϑε ; ψβοη 
81. Ραὺ] (1 οι. νἱϊϊ. 6) επυποίαϊεβ ἴῃς 
βᾶγηε ἀοοιτίπε, ἀλλ᾽ ἡμῖν εἷς θεὸς ὁ 
πατήρ, δε ἰ5 ολγείῃ! ἴἰο δάὰ, καὶ εἷς 
Κύριος ᾿Ιησοῦς Χριστός. ϑυςῇ λη δάάϊ- 
ἰἰοα πιῖρῆς ννε]] μανε θεεη εχρεοιεὰ ἴῃ 
τῆς νεζβὲ Ὀείοτε ὑ8; 18 Οτηϊββδίου πιυσῖ 
Ῥειπδρα δε δοοουπίεά ἴοσ ονηρ ἰὸ ἴδε 
ΨΕΙΥ ρῥτοπουποεά Ἰυάαίβιὶς Ἄομάγαοῖε οὗ 
δε ντίϊετ.-τ-καλῶς ποιεῖς : ἰξ ἰδ ἰπ)- 
88 0]6 ἴο Ὀεϊΐενε ἴπδὶ ἴπεσα 5 δηγιδὶπρ 

᾿Ἰτοηΐοαὶ δδουϊ [μεθα ννοτάβ; 845 ἴδγ 25 ἰΐ 
ψ πὶ [Π18 Ὀε] εἴ ννα8 δρβοϊ υἱεῖν τἰρμε; τπὰ 
ςοπίοχῖ, ΨὨϊο ἢ ἰβ δοπηειίπηεβ ἱπιεγργεῖεά 
88 ββονίηρ ἴδε ἰγοὴν οὗ ἴπεβε 'ινογάβ, 
ΟἾΪΥ εἰ ρῃΑβίδαβ {πε ᾿πδάδαυδογ οὗ τἰῃς 
ΒεΙεῦ ὉῪ ἱϊδε-τὰ δαιμόνια πισ- 
τεύονσιν καὶ φρίσσονσιν: οης 
18, οὗἨ οουζβε, τεπηϊπαεὰ οὗ ἴῃς ρδεβᾶρε, 
{κε νἧϊ. 26 Εἰ (- Μαῖι. νι. 28 8.), 
αἰγεδάν δἱϊυδεά τὸ δῦονε : δέομαί σον, 
μή με βασανίσῃς, οἵ, πιοτε ϑταρ᾿ἰς Δ}, 
ἴῃ ἴα ραγαῖεὶ ρβββᾶρε, ἔκραξαν λέγον- 
τε, τί ἡμῖν καὶ σοί, νἱὲ τοῦ Θεοῦ ; ἦλθες 
ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς; (ο΄. 
Αςίβ χίχ. 1:5; 1 ΤΠ ΕΒ8. ἰϊ. 18. Οη ἀετηοπβ 
866 πα υντίϊετ᾽β δτίῖοϊε ἱπ Ηδϑβιίηρβ' 
Ῥ.Ο.ο.. ἱ. 438 8.--ἰ Μαγογ ρῖνεβ βοηῆβ ἴῃ- 
τεγεβείπρ γταπιπίβοθποςβ οὗ ἴῃε86ε ψογάβ ἱπ 
οἴποτ δαγίυ ΟἨσίβείδη νυτί εἴη ρ5, 6... [βῖϊη, 
Τυγῤῆο, 49, εἰς.--φρίσσονσιν: ἅκ. 
λέγ. ἰη ἴτε Ν.Τ.; ᾿εϊογα! ν ““ἴο Ὀγίβεϊς," 
ο΄. ]οὉ ἱν. 35; ἴῃς νϑγυ πιδίογίδ ἰςτὶς 
ἰάεδβ σοποεγηΐη ν᾽ Εν] βρίγίιβ πο 5. 80 
οδαγδοίεγίβιίς οὔ 1ενϑ ἢ ᾿ΠεπιοποϊοσῪ 
νου]ά ἀοοουηὶ ἔοσ δῃ ἐχργεββίοη ὑπο ἴδ 
ποῖ, βἴΠοΕἶγ βρεακίηρ, ἀρ] οδῦὶς ἴο ἰπι- 
πιδῖετίαὶ δείπρ8. ὅιε οὗ τε οἶαββεβ 

οὔ ἀεπιοηβ ςοπιρτίβεὰ θεὲ Ὁ 
(" Παίγν ομαβ"᾽}, ἰπ τείεγεποας ταν 5 
νοτὰ φρίσσονσιν Ψουἱὰ ὃς εχίγεπιοῖν 
ἀρρτορτίαϊς (8ες ἔυγίπεγ, οα } εὐν ϑῃ Ὀεἰϊεΐδ 
ςοποοτπίπς ἀεπιοηβ, ἴῃς Ὑυτίτετ᾽ 5 ἀγιϊοϊ 8 
ἱπ ἴῃς Εχῤοδίίον, ΑΡτ], [πης, Αὐριδῖ, 
1907). 

νεῖ. 20, Τῆς νογὰβ οὗ (δἰ5. δά ἴῃς 
Τοϊ]οννίπρ νεσβεβ, ἴο ἴῃς επά οὗ νεσ. 23, 
Ῥεΐοηρ ἴο ἴῃς ἀγρυπιεπὶ σοπηγηεηςεὰ Ὁ 
ἃ ϑυρροβεά δβρεᾶλκες---ἀλλ᾽ ἐρεῖ τις---; τ 
ἰδ 411 τερτεβεηιϊεὰ δ8 δείηρ οοπδυςιεᾶ ὈῪ 



20--22. 

στιν; 21. ᾿Αβραὰμ ὁ πατὴρ ἡμῶν οὐκ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη, 

ἀνενέγκας Ἰσαὰκ τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐπὶ τὸ “θυσιαστήριον; 
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ῃ σεα. χαϊΐ. 
12. 

ν εξ. χὶί. 
.22. βλέπεις ὅτι ἡ πίστις " συνήργει ' τοῖς ἔργοις αὐτοῦ, καὶ ἐκ τῶν 17. 

1 συνεργεῖ ἐ 814, ΤΊ., ΤΙος., σοτηπηυηίοδε 3. 

ὋπΕ πῆϑη δά ἀγεβϑίηρ δηοΐδπεσ, ἴῃς βεοοπὰ 
ῬΕΙβοὴ βίηρυίας θείη υβεᾶά; ψ {πὰ 
'ὁρᾶτε οἵ νετ. 24 ἴπε ντίϊεῦ οὗ τῆς Ἐρίβ:16 
ἀϑσδὶῃ ΒΡρεΔ ΚΒ ἰῃ Ὠὶβ οὐνγῃ πδπς, δηά, 48 ἰΐ 
πνεγα, δ ΠῚ|8 ὉΡ ἴῃς ῥγενίουβ δεριυπιεηῖ, 
--Θέλεις δὲ γγῶναι: “οεβῖ ἴδοὺ 
ἀεδῖίτε ἴο κπονν," ὁ.6., ΌῪ δὴ ἱποοῃίτο- 
νοΓ Ό]Ὲ ἔδλοξ ; ἴῃς ντίϊοσς τἤεη, {{κ6 ἃ 5Κ1]- 
ἔω] ἀϊδρυΐληις, δἰἱοροίμεσ ἀευλο 568 {πε 
Ῥοδίτίοπ οἵ δὶβ δάνειβδγυ Ὺ Ῥγεβθηϊηρ 
βοιηειῃίησ ψῆϊοἢ ννὰ8 οὐ 411] πδπάβ σε- 
«βατὰεὰ 45 αχἰοπηδιὶς. Α8 γεπηδγκεά δῦονε, 
πε ᾳυδδιίοη οἵ Αὐσδῃδηη 8 ἔα ἢ Μγ88 ἃ 
δυθγεος νος ἢ 88 οπε οὗἉ ἴπε οοπηπιοη- 
Ῥίαοεβ οὗ ἐπεοϊορίςαὶ ἀϊθουδδίου ἴῃ ἴ86 
ἙδρὈϊπίσδὶ βοῆοοϊβ 88 ΨῈ}1 48 Δπιοπς 
Ἡεϊ!επίβιιο- εν; [15 18 τεργεβεηϊεὰ 48 
δΒανίπρ Ὀδδη ἰογροτϊίεῃ, οἵ δὶ 411] Ἔνθηΐβ, 48 
ποῖ μανίης Ὀδδη (ΔΚεπ ἰπῖο δοοουπῖ, 850 
ἐμδῖ {πε δάνεγθαγυ, οὐ Ῥείηρ οοπίγοπιςὰ 
τ τη18. αςῖ, πιυϑὲ σοπίθββ δῖ δὶ5 
Δισυτηθηὶ ἴδ σεξαϊεά Ὀν βοιηειίηρ ἴμδὲ 
δε Πίπηβε! ἐ δοσερίβ. [1 15 115 ννὩϊ ἢ ρίνεβ 
δε ροΐπε ἕο ὦ ἄνθρωπε κενέ. Εοτ κενέ 

δε Ῥεβίμεὰ μδ8 ΝΌΟΣ “τκεῦιο," ἴω 
118. ὑσὶ βεῆβα, Ῥυῖ αἷ8βο “ἱρηογδηῖ, 
ψ ΒΟ αἀπιγαθῖν εἄχργεββεβ ᾿νπδὲ τῆς 
ντῖτεγ εν ἀεπιγ ἱπιεη 8, Βοιἢ Μαγυογ απ 
Κπον]πρ Βρεᾶκ οὗ κενός δ8 Ὀοΐηρ δαυϊ- 
ναϊεπὶ ἴο Καεα (Μαῖι. ν. 22), θυϊ ἴῃς ἴννο 
ψνογὰβ δὰ ἀεγίνεά ἔσοτῃ ἀϊοσεηιϊ τοοῖβ, δα 
ἴοτταεσ ἴτοπὶ ἃ Οτί. τοοῖ πηεαηίπρ “ ἴο "6 
ἘπΊΡΙΥ,᾿" ἴῃε δτίεσ ἔοτ ἃ Η εὖτ. οπε πγεδη- 
ἵπρ “ἴο βρὶ" [8ες ἔπε νυτίτετ᾽ 8 ἀττίοὶς πῃ 
τδε Ε χῤοΞτείογ, Τἷγ, τροσ, ΡΡ. 28 Η.]; κενός 
Ὧδ8 ποίῃίπρ ἴὸ ἀο ψ πὰ Καεα.--Δργή: 
τῆε τεδάϊπρ νεκρά 8 Βίτοη δὴν διϊεβίςά ; 
τῆς Οοῦεν Μ5. πιᾶῖκεβ ἃ ρυῃ ὈΥ τεδάϊηρ 
“νδοῦδ," ἷζε μανίῃρ ντιτεη “Ὁ ΠΟΠΊΟ 
νδοιε", ᾿Αργή [5 ποὶ 80 Βίτοηρ 848 νεκρά; 
φ΄. Μαῖι. χίι. 36, πᾶν ῥῆμα ἀργόν. 

νεῖ. 2:. ᾿Αβραὰμ ὁ πατὴρ 
ἡμῶν: Α βιετεοίγρεά ρῆγαβε 'π 1 εν 88 
᾿ϊπεγαῖυγα.- οὐκ ἐξ ἔργων ἐδικαι- 
θη: ἴῃς ντίϊεν ἰ8 σαεΐετίηρ ἴο τῆς 

ψνεἸ -Κπον [εὐνίβῃ ἀοςιτίπε οὔ ΣῊ 
(Ζεοῦἐλ), οὐ τἰιῖβ δυδ)εοξ βδεα Ἱπιτοάυο- 
ὕοη ἹΝ., αὶ 2.---ἀνενέγκας Ἰσαὰκ 
“οὐ: Οἢ ἴΠ1|8 δυδ]εοϊ δπ εχδπιρὶς οὗ 
ον δα Βαρραάϊ!ς (τεδίπιεπὶ τῆδὺ 6 οἱ 
ἱπίογεβε: “ὙΒεη ΑΡγαμδπὶ βηδΙγ μεϊά 
ἴδε Κηΐϊΐε ονες ἢἷβ δεϊονεά βοη, [βᾶᾶς 
βεεπγεά ἀοοπιεά, αηά ἴῃς δηρεῖβ οὗ βεᾶνεη 
βῃεὰ δᾶγβ ὑν ϊςἢ ἔε]} ἀροη 1βδδοβ ευςεβ, 

οδυπίηρ, Ὠἰπὶ δ] πάπ688 ἴῃ ἰαῖεσ 116. Βυὲ 
1πεῖγ ργᾶγοσ ννὰβ βθασά, ὙΤῇε Τοτά βοηὶ 
Μίοδμδδὶ τῆς διομδηραὶ ἴο τε} ΑὈγάμασῃ 
ποῖ ἴο βδοζίῆοε ἢἰβ βοη, δηὰ ἴδε ἀδνν οὗ 
116 νγὰβ ρΡουτεὰ οὔ βδαᾶς ἴὸ σενῖνα ἢϊΐπι. 
ΤΠ τὰτὴ ἴο θὲ οἤεγεά ἴῃ ἢἰ8 ρίαςε πῃδά 
βιοοά ἴπετε τεδάυ, ργεραγεά ἴτοῦὶ (ἢς 
Ῥερίππίηρ οὗ Οτγαδιίοῃ {ϑοίαν ν. 6). 
Αὐγδμδῖῃ δὰ ρίνεη ὑγοοί (παῖ ἢς βεινεὰ 
Οοά ποῖ ΟὨΪΥ ἔτοπι ἔεδγ, Ὀὰϊ αἷ8οὸ ουξ οὗ 
Ἰονε, δπὰ {πὰ ῥγοπιΐῖίβε ννᾶ8 ρίνθη {μδῖ, 
ΨΥ Βεπανοῦ ἴδε “Αἀξεαάασαλκ [-ἰ ἢ “Ὀἱηά- 
ἰηρ," ἐ.5., οὗ 1844.] οπαρίες ννᾶ8 τεδὰ οἡ 
Νεν Ὑδλι᾿β ἄδυ, ου ψνὨοἢ οοοδβίοη ἴῃς 
ττη᾿ 8 ποόγῃ 8 αἰννᾶγβ δίονῃ, ἴῃς ἀδβοεηά- 
δΔηῖϊβθ οὗ Αὐγδῆδπιὶ δου δὲ σεάεετηεά 
ποπὶ ἴδς ροννες οἵ ϑαίδη, οὗ βίη, δηά οὗ 
ορρζεβδβίοῃ, οὐΐπρ ἴὸ ἐπε τηεγὶς οἵ ἢὶπὶ 
Ψ οβε 458Π68 ἰδ δείοτε αοὰ 88 (ποι ρῇ 
δε Ππαά εξ βαογίβοεά δηά Ἴςοηϑυτπηεᾶ,᾽" 
Ῥεείξ. Ἀ.., 8 40 (ᾳυοιεά ἱπ γετυίεη Ἐπογεῖ., 
', 874). [( 18 ἰπιεγεβεπρ ἴο ποῖος τηδὲ 
ἐνεῇ ἴῃ ἴῃς Ταϊπιυὰ (4... Τα πε, 44) τῃς 
αἰϊεπιρίεἀ βδογίῆςε οἵ ἴβδᾶς ἰδ τεραγάεά 
4150 ἔτοπι ἃ νεσν ἀϊβεγεπὶ ροίπε οἱ νίενν, 
ΒΌΟΝ ννοσάβ 85 ἴποβε οὗ 7εζ. χίχ. 5; Μίς. 
νἱ. 7, θείπρ εχρίδἰπεβά 45 γϑξεγγίηρ ἴο 1ῃϊ8 
ἐνεπί {ες ἔαγῖδες Ῥγοοθεάῤιρς ὁ ἐπε 8ος. 
97 Βὲδὶ, Αγεῖ., χχῖν. ῬΡ. 235 81). 

ψγες. 22. βλέπεις ...;: 48 ἴπε8ε 
νοτάβ ἂγαὲ ἴῃς ἀεάιυςιςοη ἄγαν ἔτοπὶ 
ψνΒδῖ ῥγεςβάεβ, ἰξ ἰβ Ὀείϊεγ ἴο ἴδκα {πεπὶ 
ἰῃ πε ἔογῃ οὗ ἃ βίδιεπιεπί, ἀπά ποῖ 85 
ἰηἰετσορβεῖνε.--ἧἦ πίστις συνήργει: 
1818. ἱπιηρ 1168. 4 σεγίδίη πηοάϊβοδιίοη, ννιτμ 
τερατὰ ἴὸ πίστις, οἵ τῆς Ελτ]ας ροβίείοη 
ἴα κεη ἪΡ Ὀγ ἴδε υτίξεσ, ἴοσ ἱπ νεῖ. 21 ἢδ 
ΒΆγΒ: “28 ποῖ Αργδμδπὶ ουζ ἔδίμεσ 
υβειβεά Ὀγ ννοσκβ "πο τηεπείοη δείηρ 
τοδᾶς οὗ δίῃ; ψ Ὦ1]6 μετα (41 ἰβ δο- 
ςοτἄεά δὴ εαυαὶ ρίδος υν ἢ τνοσίβ; οἱ, 
ΘΑ]. ν. 6, πίστις δι᾽ ἀγάπης ἐνεργου- 
μένη, ςοποετηΐηρ νυ μοι ννογάβ 1ἱρδείοοι 
8ᾶγ8 ἴπδὶ τπὲν “ὁ Ὀτγίάρε ονεσ ἴδε γρυϊῇ 
ΠΟ Βααπβ ἴο βεραγαῖε ἴπε ἰδηρυᾶρε 
οὗ 51. Ραὰ] δἀπὰ ὅ8:. 14π|ε8Β. Βοῖῃ δββογι 
ἃ ῬὈτίποίρ! 8 οὗ ργδοιίςϑὶ ἐπεῦρυ, 48 ορροβεᾶ 
ἴο ἃ θάτγεη, ἰπδοῖῖνα τπθοσν". Οἡ συν- 
ἤργει 8εε ΤεΞί. οΥ ἐλ Τιυεῖυε Ῥαϊγίαγοῖις, 
(ά., ἱν. 7, “Βαϊ δε δβρίτῖϊ οἵ ἴονε ννοσκει ἢ 
τορεῖμεσ ψ τς ἴανν οὗ σοάὰ.. ." 
(Ομβδγῖεβ). --καὶ ἐκ τῶν ἔργων ἡ 
πίστις ἐτελειώθη: ἰξ ἰ5 οὈνίοιιδ 
παῖ “ {4{{Π" 18 ἀϑεὰ μετα ἱπ ἴῃ Πίρῃεδβὲ 
86ηδΕ, ῃοΐ ΠΊΟΓΕΙΥ 88 Δη δἰτίτυάς οὗ τηϊηά, 
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ΑΝ ἔργων “ἡ πίστις ἐτελειώθη,; 23. καὶ ἐπληρώθη ἡ ᾿γραφὴ ἡ 

3; Ἰοβα λέγουσα: "ἐπίστευσεν δὲ ᾿Αβραὰμ τῷ Θεῷ, καὶ ἐλογί- 
Υἱ. 48, 

αἶος α, σθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην," 
:.διὲ 

Ύπα. ν.18; 
: Ρει. ἱ, 6. 

« 4 Οἴζου, Χχ. 7; ; 4. ΝΥΝ εὰ. νἱὶ. 27. 

1 φτελειωθη ; Ττερ. 
3 Βοπιίηο Κ΄. 

δυϊ 88 8 σοάεινοη Ῥοβϑεβδίοη [1 τησεῖ, 
δοννδνασ, Ὀς ἔυγῖμετ τεπιαικεὰ ἰδδὲ 1 τς 
7υἀαίδβιη οὗ τῆς [εν ]8ῃ- ΟΠ τι βιίδη τυτίϊεσ οὗ 
1818 ρατγὶ οἵ ἴδε Ερίβι!ε πδὰ ὕδεπ βοσε- 
νδὶ 1658 βίτοηρ, ἴ6 ψνοσγάβ ὑπο οοη- 
βἰδεγαιϊίοη νου ργορδοὶν πᾶνε Ῥεεη μὰ 
ἃ {{π||6 ἀ εσεμεν ; ἕοσς δοοογάϊπρ ἴἰο τῆς 
Ῥυγοῖγ ΟὨτίβιίδη ἰάεα οὐ {λιμ, ννοῖκβ, 
ννἢ]ε θείης δῃ ἱπιαιερεηδανὶς Ῥιοοΐῖ οἵ 118 
εχίβίεπος, ςουϊὰ ποῖ ὃς βαἰὰ ἴο ρετέεςϊ ἱϊ, 
8ΩΥ τῆοσε ἴπδῃ ἴπε ρτεδοῃίηρ οὗ τῆς (δ ἢ 
οουἹὰ Ὀὲ βαϊά ἰο ρεγίεοϊ τῆς ργεδομεσ᾽ 8 
Βεϊεῦ; τρουρῇ ἡνοτῖβ ἃγε ἴδε γεβυϊ ἀηὰ 
ουΐοοτῃς οὗ ἔλίεῃ, (δ Ὀεϊοπῷ, πενεῖ- 
τηεΐεββ, ἴο ἃ ἀϊβεγεηῖ οδίερογυ. 

Ψεσ. 232. ὙΠοσςε ἰβ βοπλε! 1|6 Ἰοοβεπεδ8 
ἰῆ τ6 ψᾶν ἴῃς ΟΟΤ. ἴθ υϑεὰά ἰπ τπεβς 
νΟσΒῈΒ; ἰῃ νΟσ. 21 τηδητίοη 18 πχδάς οἵ ἴπ6 
τσογὰ οἵ οἴδετίηρ ὰὉρ βᾶδο, ἡ Βεγεῦν, ἰΐ 18 
βαἰὰ (νεζγ. 22), [Δ [8 ρεγίεοϊεά ; τῆδη ἰξ 
ζο 68 βιγαίρες ου (νεσ. 23) ἴο δᾶ τπδὲ (Ὡς 
ϑοήρίατα νν88 δ] 5]1εἀ νυ: οἢ βαι ἢ, “ Αὗτα- 
δᾶπὶ Ὀεϊενεά.... "; [18 τελάβ 8 ἰπουρῇ 
τῆς ᾳυοιδίίοη ψγεῖα ἱητεπάβα ἴο τείεγ ἴὸ 
τῆς οδετίηρ ᾧὧρ οὗ [βδᾶς,---ἰῃς ρσοοῦ οὗ 
Ῥετίεοιεά ἑδτῃ; Ὀυϊ 48 ἃ πηδίϊεσ οἵ ζδεῖ 
ἴῆς ηυοιδιίοη τείετβ ἴοὸ Αὐγαπδπλβ δε! ἰεῖ 
ἐπ ]ςποναδ᾿ Β ρτοπιῖβε ἰο ἔπε Ἵἤεοι τπδιὶ τα 
βεεὰ οἵ Αὐγαμδπὶ ννῶβ ἴο ῬῈ 88 Ὡυπηείουβ 
885 ἴῃς βίασβ οἵ βδᾶνεη. [πτὰῶς τ. ἐμαὶ 
͵8 ἴο βᾶν, ἴδετε ἰβ πο ςοηπεοίίοη Ὀεΐννεεῃ 
τε αυοϊδέίοη ἔτοπλ αεη. χν. 6 δηὰ {πὰ 
οβετίηρ- οὗ ἰδαᾶς, Τῆΐβ πιαηἱρυϊαιίοη 
οὗ ϑεογρειτε 8. ΒΟΏ ΡΥ σπαγαςιεσίβτῖς οὗ 
7ενίδα τιεϊμβοάβ οὗ εχερεβίδβ.---ὸὁ πὶ ί στο 
ενσεν δὲ ᾿Αβραὰμ .. .: ἴδε ΝΙΤ. 
-- ϑεριυδρίπι, ψ ΒΟ ἀϊθῖειβ ἔτοσω τπα 
Ἡδῦτεν ἰη τεδάϊπρ τῷ Θεῷ ᾿πβιελά οἵ τῷ 
κυρίῳ, ἀπά τῃε ρδεδβῖνε ἐλογίσθη ἔοτ ἴῃς 
δοῦνε. Ἑδίιῃ, δοοογάϊπρ το  εννϑῃ τεδοἢ- 
ἱπρ, νγνᾶ8 ἃ βοοὰ ἀεεὰ νῃϊςἢ ννᾶβ Ὀουπὰ 
ἴο δτίηρ [18 τειναγά ; 1 νγὰβ οπε οὗ ἴδοβε 
τῖηρβ νηοῦ ἀραπάξα ἃ τενατὰ; ἴῃς 

Ῥῶγαβε ἽΣῚ (“τὰς ποτὶ οὗ 
ταϊτα, ΡΟ Ἀν ιδα Ἢ οοουτβ ἰπ 
Βενεςῖ. Καδδα, ςἴαρ. 74, Ώετε ἴξ ᾽8 ρᾶτ- 

811εἴ τὸ ΚΤ ἽΣῚ (“τὰς πιετῖξ οὗ 
πο ἀραὶ Πρ αν» τηατίε, τμδῖ 18 1ἴὸ 
ΒΑΥ, ἰ8 σεφμίγεά Ὁ ἰτυδιϊπρ αοά, ᾿υδὲ 85 
ταοτῖς ἰ8 σοαμίγεα ὉΥ ΟὈδοσνίηρ [με ὑγε- 

καὶ "φίλος Θεοῦ ἐκλήθη. 24. 

γῇ Φυοιεά τοι ἀεὩ. χν. 6; ᾧ΄. Σ Μεςς. ἱΐ. 44; οπ. ἱν. 3; 64]. 111. 6- 
1. χἱὶΐ. . 

53". δε 1, ἰατὲ, (ΒΔὉ :). 

4δονλος 60. 

Τερίβ οὗ {δε Τογαΐλ; ἴῃ τπιδὴ ὙῆῸ 285. 
δοαυϊτεά βυβῆςίεπε τηετὶς 18 ἰπ ἃ βίδϊε οἵ 
Ζεείέκ, ἴ.ε., ἴῃ τῃδὶ ϑιδίς οὗ ετἱρμίεουδηεβα, 
διἰϊαϊποά ὃν ξοοά ψοσκδ, νβεσείη Πα 18. ἰὼ 
ἃ Ῥοίτίοη ἴοὸ εὐαένε Ὠἰβ γτεννασά ἴτοαλ αοά. 
εν ροϊηιεάᾶ, ἰῃ (818 οοηπεςου, ἃγα ἴῃς 
τεϊτετδιεὰ τνογὰβ οἵ Ομ γίϑε πῃ Μαῖῖ. νἱ. 5, 
16, “ΜεεΪγ, 1 δδῪ υπίο γοῦ, ἴπεῪ δᾶνε. 
τεςεἰνεὰ (Ὠεὶς τεννασά "."--φίλος θεοῦ: 
Οἵ. 2 ΟΒτγοῃ. χχ. 7; 188. χἱὶ. 8; Ὠδη. 
35 (ϑεριυλρίηι) ; ἴῃ 85,τ. νὶ. 17 ἴἢε ϑερῖα- 
ἃρίπι τεδάβ: ὁ ὕ Κύριον εὐθύ-- 
γει φιλίαν αὐτοῦ, ὅτι κατ᾽ αὐτὸν οὕτως 
καὶ ὁ πλησίον αὐτοῦ; (ἢς Ηεϊτενν ΠΔ5: 
“Ἐρτ 88 Ης Ηἰπιηβεὶῖ ἰδ, δὸ 15 Ηἰβ ἐστεηά, 
δηὰ (38 ἰ8Β Ηἰβ πᾶσης, 80 ἅσα δἰβ ψοσΐβ᾽ 
(“νοσκδ" τηυδὲ τεΐεσ, πηοϑὲ Ππκεῖγ, ἴο τ8ς 
“4πςηά," ποῖ το αοἄ); τπε ϑυτγίδς γιπας 
ἜΤΉΕν τπδὶ ἔεασ αοὰ βδῆονν ρεπυΐπε 
{τἰεπάβῃιρ, ἴον δδ Ης Ηἰπιβεὶῦ ἰβ, 8ὸ σε 
Ηἰς ἐτεηάβ, δὰ 88 15 Ηἰβ Ὡᾶσης, δ0 δῖα 
Ηἰβ Ψψοσῖκβ᾽, [Ια (6 Βοολ οὗ γμδίϊεες, 
χίχ. 9, ἰξ βᾶυβ ἰῃ τείεγεηςε ἴο Αὐγδῆδσχ : 
ΦΈΟΥ ἢς νᾶ5 ἰοιιπὰ (41 {Π ||] (Ὀε] εν! Ρ), 
᾿ἃηὰ ννὰβ υυτίτεη ἄονντι ἀροη ἴΒ6 Ὠδάνεη 
1Δ01618 248 {πε ἐτίοπά οὐ αοά"; δῖβ 5 
τερεαϊεὰ ἴῃ χχχ. 20, Ὀυϊ ἔσοπη νῃδί ἰ5 βαϊΣ 
ἐπ τπς πεχὶ νεσβο ἰξ 18 οἴεασ {μαι 411] ῃοβε 
ΨὮΟ κεερ ἴῃς οονεπδηὶ οδπη ὃς ἰπβογίθεᾶ 
ἃ8 “ {τἰεπ 8" ὑροῦ ἴῆεδβε ἰδ ]εῖβ. Ἀεἶβα- 
ταᾶπῃ (Βὲδοϊςἐμαΐεη, ΡΡ. 150 1.) Ροϊπίβ 
ουξ πὶ αἱ τῆς οουτί οὗ ἴῃς Ριοϊετηϊεβ. 
φίλος ν8 ἴῃς [{π|ὸ οἵ Βοπους οὗ ἴῃς 
δἰρμεβὶ οἵ ἴῃς τογαὶ οδῆςϊα!8. [πὸ Ἡέσά, 
υἱΐ, 7 ἴδε “Εἰεηάβ οὗ αοά᾽" 18 δῃ εχ- 
Ριεββίοῃ ἴοσ ἴδε “τἱρδίεουδ᾽", Τῆς 
Ῥῆγαβε φίλος Θεοῦ, τπετείοτα, 16 ἱπ 
ἴδε ὅτβι ἱπβίδηςς ρχοῦ δ Υ ψέπεσζαὶ ἰῃ [15 
Δρριἰοδιίοη, θεοαπις τεβισγίοϊεά, δὸ παῖ 
ΒΠΑΙΙν, 88 ἀπιοηρ ἴπε Αταῦβ, “ἴῃς δἰεπὰ 
οἱ Θοά," Κλαϊ Αἰϊαδ, οἵ βἰτωρὶν Εἴ 
Κααϊ!, Ὀεσαπιε βυποηγταουβ τυ Αὗτὰ- 
ματλ. [γεηδουδ, ἱν. Ι6, ἱν, ἕο 4. τείεσβ ἴο 
Αὐτϑπᾶπι 48 “τς ἐτἰεπὰ οἱ σοᾶ,᾽" Βυϊ Βε 
ἄοεβ ποῖ τηεπείοη οὖγ Ἐρίβεϊε; ἱξ ἃ γείες- 
δῃοα ἰο [μϊ8 τγᾶβ ἱπιεπάςὰ ἱξ ἰδ τῆς ελιϊεβὶ ἡ 
ἰτᾶςς οὗ 4Δπ δοᾳυδίπίδπος τἱτα ἰ. 8ες, 
δυσίδεσ, ἂῃ ἱπιογοβεηρ ποῖε οἵ Νεβῖ!ε᾽ 8 
ἐπ τῆς Ἐχῤοσίίονγ Τίνιες, χν. Ῥρ. 46 .; 
ς΄. ἄξεη. χνιϊ. σ7 πβετα ἴδ6 ϑεριυλρὶπε 
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ὁρᾶτε ὅτι ἐξ ἔργων "δικαιοῦται ἄνθρωπος καὶ οὐκ ἐκ πίστεως μόνον.2" τα ον, 
25. ὁμοίως ὃ δὲ“ καὶ " Ῥαὰβ ἡ πόρνη οὐκ ἐξ ἔργων " ἐδικαιώθη, 5-- ἴδει. 
4 ὑποδεξαμένη τοὺς ἀγγέλους ὅ καὶ ἑτέρᾳ ὁ ὁδῷ ἐκβαλοῦσα 7"; 26. 
ὥσπερ γὰρ ὃ τὸ σῶμα " χωρὶς πνεύματος νεκρόν ἐστιν, οὕτως καὶ 9 ἡ 
πίστις χωρὶς ἔργων 10 νεκρά ἐστιν. 

ἰϊ. 4, χν. 

11. τ. Μὴ πολλοὶ "διδάσκαλοι γίνεσθε, ἀδελφοί μου, εἰδότες ἤει. 
Χ. 38, δηά βεε 1 Καϑ. νἱϊΐ, 46. εἰἶϊ. το. 
20, 21; τ (ον. χί. 31; 1 Τίς. ἱ. 7. 

Ἰσοινυν ΚΙ,, Οες. 

ϑοντωςᾳ Ο, Ρεβῇ., Οορί., Αγα., Αεΐῃ. 

Ειὶ. 1γ. 
ἁ Ὰ Γακςὸ 

οι ὶ. το; Μαιι. χχίϊὶ. 8; Ἔοχι. ἱἰΐ. 

Ἧμονον; ΤΙεξ. 

4 0πι. 6, 7, Ρεβῇ., σορι., στη. 

δ κατασκοπουᾳ ΟἸΚπιΕ],, Ρεβῇ., Απ., ἐχρί οσαΐοσεϑ οχ ΧΙ]. ἐτίρυβ Πογαπι ἰβγαβοὶ ὅ΄. 
5ΡΥ, ρεῖ ζ΄, Ρυ. εχ 8. ΤΥ, 608 7. 

δ0πι. Β, Ρεβ8., Ασγῃ., Αδῖῃ., ΝῊ (ρίδσδά ἐπ πιρ.), αὐυΐεπι δ΄, Οτίρ. 
90 η. 2. 

τοδάβ, οὐ μὴ κρύψω ἀπὸ ᾿Αβραὰμ τοῦ 
παιδός ἐῤῖχ! ἐγὼ ποιῶ, ννῃΐς ἢ ἰ8 φυοιεά 
ὈΥ ῬΏΣο ἢ τοῦ φίλον μουν ἰηπϑιεδὰ οὗ 
τοῦ π. μον. [π ἴδε ΜΒ., δο φίλος ἰπ 
{πε νεῖβε ὈῬείοσε 8 ἰβ γεηδεγοὰ δοῦλος 
(866 οτἰτςα! ποία ἀρονε). 

νεῖ. 244. ὁρᾶτε: ΤΒε διρυπιεηὶ ὃὈ6- 
ὕψάέθη ἴπε Ὀνο βυρροβεά ἀϊβρυϊδηΐβ μανίῃ, 
Ὀδεη τουρῃὶ ἴἰο ἃ οἷοβεα, ἴπε υτίτες δά- 
ἄγεββεβ ᾿ἰβ πεάγεσβ αρβίτ, πὰ βπ|8 Ὁρ ἱπ 
Ηἰβ ονγ τνογάβ.---μόνον: ἴπε ψτίτοσ, ὉῪ 
υδίπρ 1818 ννοσά, 4|1ονγβ τόσα ἱπηρογίαπος 
ἴο (Δ πάη δα πᾶβ γεῖ ἄοπε; ἴῃδα 18 
ὩΟΐῖ ΠΘΟΟΒΒΑΤΙΥ ΔΠΥ ἱποοηβίβίεπου ἰπ ΓΠί8, 
ἴδε εχίεηςΐεβ οὗ ἀγρυσηεηε οἡ οοηΐτο- 
ΨΕΓΒΙΆ] ἰορὶο8 βοπλεῖί πηεβ τεηυΐγε βρεοῖδὶ 
δίσεββ ἴο δὲ αἰ οὴ οὔε ροϊπε οὗ νὶενν ἰὸ 
ἴδε ραγιί] Ἄχοϊ υβίοῃ οὗ δἀποῖδες ἱπ οσάεσ 
τὸ θαίδηος {πε οπε-ϑίἀεὰ νἱενν οὗ δη ορ- 
Ῥοπεηῖ. 

γεν. 25. Ῥαὰβ ἡ πόρνη: [ἔ πιυδὶ 
Ρτοῦα ον πᾶνε Ὀδεη δα Ροβίτίοη αἰτοδὰν 
Δοοοτάεὰδ ἰο Βαμα ἴω [εὐνϊδα ἰγαάιτίοη. 
ἴδδὶ ἰηδυςεὰ τῃε ντίξετ τὸ οἷτς δῃ ἐχαπιρὶς 
κα τῆϊ8. [π Μεολέϊα, δ4ᾳδ, ἰξ ἰβ βαϊά 
ἃιαῖὶ τς Βαιῖοι Κδῃαῦ δβκεά ἔοι ἰογρίνο- 
Ὧς88 Οὗ ΠΕΣ 51Π8 ἔτοπὶ αοά, ρ᾽εδάϊηρ οὐ 
ποῦ ον δε μδ] ἴῃς ροοὰ ψοσκβ β6ς μιδὰ 
ἄοης ἰπ γεϊςαβίπρ ἴδε τηεββερεῖβ. Τῆς 
Δἰεπρῖβ ννΒΐῖοΒ ᾶνα Ῥεθη τηδάς ἴὸ εχ- 
ΡΙΑίῃ ἀννᾶὺ ἴδε ἔοτοε οὗ πόρνη ἀγεὲ ἔμείε. 

νεῖ. 26. πνεύματος: ϑρίτ(2 8 δυρ- 
ξεδβίεά τεδάϊηρ, κινήματος, ἰ8 ΝΕ ἰη- 

Βεηπίουβ, Ὀὰϊ αυΐϊΐα πη δοι ᾿ ἰ8 
οἴϊεη υδεᾶ οἱ ““ Ὀτϑδίῆ,᾽ δηι δΑ οι 
εαυϊνα!εηι, πνεῦμα, ἰΒ 4180 υϑεὰ ἴῃ 186 
8816 ΨΆΑΥ ἴῃ ἴῃς ϑεριυδρίης, 
ΟΠΆΡΤΕΚ [1].-τ)ὖγν. 1.18 ἔοσηι ἃ 86}- 

ςοπίαϊποᾶ βεοείοη ; ἴδε βυδήεοι ἀδαδῖε υϊτῃ 
15 πε Ὀτί Πρ οὗ 86 τοηρας, βε6ὲ δῦονε 
ἐ. το, 26, 27. 

ΝΟΙ, ΥΥ͂. 

10 Ῥγ, των ΑΟΚΙ;Ρ, ΤῊΙ.͵ Οεο., Ττερε. 

Ψψετ.:. Μὴ πολλοὶ διδάσκαλοι 
γίνεσθε: ἴπε Ρεβδιεδ τεδάβ : “1,εῖ 
δεῖς ποῖ ῬῈ την ἴεϑοῇεῖ8 δηοηρ γου"; 
δοῖβ τὰς Οτεεῖ νεγβίοη, ΨνΒΙΟἢ ἱπιρί 68 
τδδι ἴῃς “τεδοποῖβ" δεϊοησεὰ το ἐπα οου- 
ξιεραϊίοη οὗ ἔμε [δι μἔω!, 45 ννεὶ! ἃ8. τς 
ϑυτίδο, νυν ϊοἢ ἱπηρ 168 τπδὲ “ τεδομεγβ" τοσα 
ουΐδιάε γε ννεϊοοτηδά,---οὐς, Ῥβουά- ΟἹ η,., 
Ὁ: νὶνρὶπἰίαίε, ἱ. τα. .. φυοά ἀϊςοὶξ Θοτίρ- 
ἴυτγα, “Να τλυϊὶ ἱπίεσ νοὸβ βἰπὶ ἀοςίοσοβ, 
παῖγεβ, πάθε ΟγηπεΒ 8115 ρσορῃείδε..... " 
(Κεβοῆ., οῤ. εἶτ, Ρ. 186),---Ὅεᾶγ νυ μ 688 ἴὸ 
ΜνΒδὲ ννῈ Κηονν ἔτοτη οἴδες βουγοαβ ἴο βανῈ 
δαθη ἴῃς δοῖιιδὶ ἔδοϊβ οὗ (86 οαβα. [ ἰβ 
1ῃς ρτιεδῖεβεὲ τηϊβίακε ἴο βιρροβε ἔμδὶ 
διδάσκαλοι μετε ἰ8 δαυΐϊναϊεπε ἰο ΚΔΌΡὶ8 
πῃ τῆς τεοπηΐοδὶ βεηβε. [Ι͂ἢ τῆς ον 88 
“Ἡσρυδεβ οὗ ἱμεδγηΐηρ " (ἑ.6., (ὃς ϑγηδ- 
ξδοψυεδβ, ἴοσ ἴπεβα ννεῖς οὶ δχοϊυδίνεῖν 
Ῥίδοεβ οὐ ννοσβϑῆϊ) ψνβεῖμεγ ἰπ Ραϊεβεῖης 
οσ ἰπ ἴῃς Ὀϊδβρεγδίοη (Ὁ πλοῖα 8ὸ ἰπ (86 
Ἰατέετ), ἔμετα ν88 νεσγ {Πππ||6 σϑβισγίςείοη ἰπ 
τῆς πιαῖζϊες οὗἨ τδδοῆεγβ; δἰπιοδὲ δηγοης 
ψουά δα ᾿ἰϑιεηθὰ ἴο ψνῆο ἀεβίγεά τὸ Ὀὲ 
δολτά, γε πᾶνε δη Ἄχᾶπηρὶς οἵ [Πἰ8 ἐπ 
ἴδε οδ86 οἵ οὖν Ι,οτά Η]πηδεὶξ, τνῆο Τουπά 
πὸ ἀἰ βου ν ἰπ επτετίπρ' ἱπίο ϑυπαροριεβ 
δηδ ἐεδοπίηρ (Μίαϊε. χίΐ. ο 4., χιι, 54; 
Ματῖς ἱ. 39; [ὑκὲ νἱ. 14 Η΄,, εἴς.» εἴς,), 
Δ πουρ Ηἰβ ργεβεηςε ἴδεγα τησϑὲ ἤᾶνα 
Ῥεεπ ΨΕΙΥ ἀϊδιδβίεῖ! ἴο τε εν ϊ8ῃ 
δυϊποτίείεβ, ἀπά δι πουρσῇ οα βοπλε οσοᾶ- 
βίοῃβ ἴμε ογάϊπαγυ ἤεάγεγβ δ[ορεῖμεσ ἀϊΐδ- 
βεηϊεὰ ἔγοπὶ ννῆδι Ης ἰδυρῆι (4.5᾽., [ομπ 
νἱ. 590-66) ; ἴπε βᾶπι6 ἰδ ἴσια οὗ 51. Ρεΐεσ, 
81. ]οδη, ἀπά δϑονε 411] οὗ 81. Ραυ]. [πῃ 
τῆε οαδὲ οὗ 8:. Ρδὺϊ! (οσῦ 88 ἃ βο!ρ] 658) 
ΜῈ πᾶν δὴ εχίγειμε Υ ἰητεγαβιίης ἰη- 
βίδηςε (ργεβεσνεὰ ἱπ ἴδε Βαδγὶοπίδη 
Ταϊπιυᾶ, Μερ., 26α) οὗ δῃ αἰίεπιρῖ, ἃ 
Βυςοοβϑίῃ! διζεηρί, τδάε οἡ οπε οὐ- 
ολβίοη ἴο 8(0Ρ δὲ8 τοδοδίηρ; ἰξ 8 βαϊά 
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Ὁ. το. ὅτι μεῖζον κρίμα λημψόμεθα.". 

πταίει,3 ὁ οὗτος " "τέλειος ἀνήρ," δυνατὸς  'χαλιν- 
ς-οεἴ. 19 

8ιε. αίν. “ εἴ τις ἐν λόγῳ οὐ 
χχν. 8, αγωγῆσαι καὶ ὅλον τὸ σῶμα. 
Χχχυΐ. 18. 

ΙΑΚΩΒΟΥ ΠῚ. 

2. πολλὰ γὰρ 3 πταίομεν " ἅπαντες " 

4. εἰ δὲ τῶν ἵππων τοὺς " χαλινοὺς 
ὁ Μια. χἰ!. εἰς τὰ στόματα 7 βάλλομεν εἰς ὃ τὸ πείϑεσθαι αὐτοὺς ἡμῖν," καὶ ὅλον 

εἰ. 4. 
{ἰ. 26. ΕῬε. χχχίΐ. 9; χχχίχ. 9. 

ληψόμεθα ΚΙΙΡ, ουγδ8., δυπη 5 αἱ]. (Δοοἰρίεπλυδ 2). 
3 Αυΐεπι 7. 2 Νοη εταὶ 7. 4 Αἀὰ εἰ 2). 
δδνναμέενος δ, οὐτεδ., Ογτ,, ΤῊΙ. ; δὰ τε Ονἱά, 

4 ειδε γαρ δῇ (ὁπ). γαρ δ 43); ιδε ΟΡ, οὐτεδ,, ϑγτδκ, Αττ;., 58}., ΤῊΙ.; Δ ΝΓῚ Ῥεβῃ. 
Ἴτο στομα Α, οὐτ88., Ρεδῇ., ϑυτῆκ, ΑΤπ,, 

δ προς ΑΚΙ;Ρ, οὐτβδ., ΤῊΙ., Οες., τες. 

ϑημιν αὐτους ΑΟ, οὐτεδ., Ττερτοέ ; οὔ. μιν 3. 

δι τῆς ϑγπάφορὺς οἱ ἴῃς Αἰεχδηάγιδπβ 
(πιεπείοπεἃ ἰπ Αοἰδ νὶ. 9), Ψῃΐοῃ ννᾶβ 
οδ]οὰ “τῆς ϑγπάρορυε οὗ (ποϑε οἵ Ται- 
88," ὑ.6., ἴῃς ἔο!οννεσβ οἵ 81. Ῥαυ], ννδδ 
ὑραν ὡς ὯΡ Ὀγ ἃ Ταπηδίϊε (" τεᾶςῃεσ"} πὰ 

ἴοσ ργίναῖϊς Ρ' (8εε Βετγρτηδηη, 
δ αίδελε Αῤοϊορεδα ἐνι μεμέεείανιενεϊ. 
Ζεϊίαϊεν, Ρ. 9. [κε τῇς Αἰδεηϊδηδ 
(Δςῖδ χνὶϊ. 21), πᾶν ἱπαυϊτίηρ [εν ννετα 
ΔΑΙΝΆΥΒ τεδὰν ἴὸ πεᾶγ βοπὶεὲ πὲνν [Πίηρ, 
δηὰ ννεϊοοτηεὰ ἱπίο τεἰς μουδεδ οὗ ἰεᾶγη- 
ἰρᾷ τοδοβεζα οἵ 411 κί πάβ (ο7}. Αςῖδ χν. 24; 
χ Τίπι. ἰ. 6, 7). Τε (ο]ονπρ νουά ποὶ 
μβανε Ὀεδεη εαἰὰ ὑπ]ε88 ἔπεσε Παὰ Ὀεεῃ 
ετεαὶ ἄληρει οἵ [εν θείη ἱπῆπεποςά ὉῪ 
ἴῆε ἀοςοιτίπεβ οοηἀδεπηηοά : “" ΑΙ] Ιβγδε εβ 
πᾶνε {πεῖς ρατὶ ἴῃ τῆς νοτὶ ἃ ἴὸ Ἴοπιε, 
ἐν δῖ τὰς ἐοΠ]Πονης (15γας]16 8) πᾶνε 
ὯΟ Ρᾶτὶ τμετείπ,---ς 0 ἀεηΐεβ ἰμδὶ ἴῃς 
Ἐεδυττγεςτίοη 18 ἃ ἀοςίτης ἔπε ἑουπάλιίοη 
οἵ νν»ὩΙΟὮ 18 ἰὴ τῇς ΒΙΌ]6, ΒῈ νῆο ἀεπίεδ 
τῇς ἀϊνίπε οτἱσίη οὗ ἴδε Τογαΐ, δπὰ (με 
ψ ΠΟ 18) δη Ἐριουτεαη" (δανὰ., χί. σα; 
αυοιεὰ ὃγ Βετρπιᾶπη, οῤ. εἰἰ., Ρ. ο). Τῆς 
ουδίοπι οὗ ]εννΒ, δῃὰ εἐβρεςίδ!]γ οἵ Ηε]]εη- 
ἰδεὶς ]εννβ, οὐ ρει τίη ρ ἰεϑςμεσβ οἵ νασίουϑ 
Κὶπὰβ τὸ επίες τδμεῖσ 5. ξυεβ δηὰ εχ- 
Ευρά τηεὶς νίεννΒ, "νὰ 58 ποῖ ᾿Ικεῖγ τὸ βᾶνε 

αὐτοραϊεά ἤδη πεν Ὀεοαπιε ΟἸγίο- 
εἴδη, νυνί ἢ τναδ ἴῃ ἰἴβε 1 ἃ βίβη οὗ ρτεδίες 
1ἰθεγαὶ-τηϊπάςπεβθβ. Τῆς διδάσκαλοι; 
τπεσγείοσε, ἰη ἴμς νεσγβς Ὀείοσς 08, πιυδῖ, ἰξ 
ἰδ μεϊά, Ὀε ἱπίεγρεείεά ἱπ τῆς ϑεῆδβε οὗ 
τρδὶ Βδ6 Ὀεεη βαϊά. Ὑῆὲ δος ρδξβαρε 
ἰδ εἐχοεεάϊ νὴ ἱπιεγεβεῖηρ ἃ5 τπσγονΐπα 
ἀεϊαι!εά ᾿ἰσμς ἀροη ἴδε πιειμοάβ οἵ Ἄοοη- 
ἸΣΟΝΟΙΒῪ ἴῃ ἴπεϑεὲ Ὀϊαβροσα 8 δυεδ; 
δε! ηρ βεεπηβ ἴοὸ Βανε γῦη ΠΙρΡΏ, ἃ8 ψνὰδ 
πδίυσγαι, πιυϊυα] δῦυδε ννᾶβ ονί ες 
Ῥουγεὰ ἔοτι δ ϊϊβουϊ δέπε, Ἰυάσὶπρ ἴτοῖὶ 
ἴδε δίεσῃ ψοσάβ οἵ τεῦυκε ψ Ὡς τς 
ντίτες Πδ8 ἴο υδε (νετ. 6). Οη ἴδε διδάσ- 
καλοι ἴπ με δαυῖν Οδυγοι δεε Ηδγπαςκ, 
Ἐχῤακεῖοι . . . ἴ. ῬΡ. 416-.461.---αἱ ὃ ό- 

τες ὅτι μεῖζον κρίμα λημψό- 
μεθα: Ὁ Ῥίν ΚΑ ΛοΙα 1. 18. “ἌΝΏοεο 
ταῦ ρ!ἰεΒ ννοτάβ οοζδβίομβ βίῃ"; ἱ. χ2. 
“ΑδιΔ]ίοη βαϊά, Υς “ἴδε, ὃς ἴῃ 
γοὺς νοζγάε ; Ἅηςε γῈ ΤΩΔΥ ἰποῦγ ἴῃς 
ἄεδι οἵ εχί]ς, δηὰ Ὀς εχιϊεὰ ἴο τῆς ρίδος 
οὗ ἐνὶ] ψαΐεσβ ; δα (ἢς ἀϊδοὶρῖεβ ἴἰμδὲ σοτς 
ἃἴϊες γοὺ πᾶν ἀτίπις ἀπὰ ἄϊε, ἀπὰ {πὰ 
Ναπις οἵ σξαδνεη δὲ ρῥγοίδπεά "; Ταγῖοσ 
ςοταπιεηῖβ (ἢ8Β οὐ ἴπεβε ψοζγάξβ: 
“ ΒοΒοῖίδιβ πηυβὲ ἴδκε Βεεὰ το {πεὶγ ἀος- 
αἴης, ἰεβὲ ἴΠῸῪ Ράᾶ88 ονὲεσ ἱπίο ἴπε γεϑ]πὶ 
οὗ Βεζεξβυ, δηὰ ἱποουϊαῖες τμεὶς ἀϊδβοὶρ!εβ 
νὴ ἀελάϊγ εἴτοσ. Τῆς ΑΙ οὗ υη- 
τὰ ἰδ υπίτυῖῃ, ἴο ἰσηδῖδε νῃο ἰδ 
ἄεδι". λημψόμεθα: τε ντίϊτες ἀοεβ 
ποῖ οὔξεῃ δββοοίδίς Ὠἰπιθε τὰ δ 
ΒοΆΓοΙΒ ἃ8 ἢε ἄοεβ ἤεζε; ἰῆἢς ἤσϑι 
Ἰυγαὶ 15. ΟἹῪ ταγεῖν ἔουπά ἰπ ἴῃς Ερίδεϊε 
ΜᾺ πταίομεν ἴῃ 1ἴΠε πεχὶ νεχϑε). 
ες. 2. πταίομεν: βεε ποῖε ἃῦονε 

οπ τὴϊ8 τνοσὰ 1ἱ. το.--εἴ τις ἐν λόγῳ 
οὐ πταίει: (ζ΄. 8ιτ. χίχ. 16, τίς οὐχ 
ἥμαρτεν ἐν τῇ γλώσσῃ αὐτοῦ;--τέλ- 
ειος: 8ε6 ποΐθοῃ ἱ. 4.--ἀΑν ήρ : δεε ποίε 
οηΐ. 12.--Λἀαλιναγωγῆσαι: δέε ποίε 
οη ἱ. 26.--κ᾿αὶ ὅλον τὸ σῶμα: ἴϊ ἰ8 
ἢ αἱϊα τρὶς ἴδοι βόε χοάς τβ τλερΑνὶ 
τ ; ἴῃς εβιϊςυ]αιίοη 
δῃ Οτἰεπίδὶ κε σχόπείστοι οὗ ἀεδαῖς 
ἰδ ῥγονεσγδίδὶ; ἴπδὶ τῆς τείεγεπος Πέτα ἰδ 
ἴο ἐνεῃ τῦοσε ἴπδη [ἢ 8 15 4180 αυἱῖς ψἱ- 
ἱπ τἰε θουπάβ οὗἩἨ ροββί δ Πν, οὐ ]οΒη 
χυὶιὶ. 22; Αςἰβ χχὶϊὶ. 2, 3. 

γε:. 3. εἰ δὲ: ιϊ8 ἰβ τῇς Ὀεξὶ δί- 
τεδιςὰ τεδάϊηρ, Ὀυϊ 8ε6ε Μαγογ᾽Β δάπιγαδ]ε 
ποῖς ἴῃ ἕδλνους οἵ τῇς ἴηρ ἴδε 
τῶν ἵππων: “Τῆς βεηῖεινε 5 Ὦετε 
Ῥυὲ ἰπ δὴ επιρμδιῖς ρἷδοε ἴο τηλγκ ἴδε 
οοτηρασίδοη. ἴΐ Βείοδεε Βοεν τὸ χαλίσεες 
ἃπὰ το στόματα, ῥτοδΔ Υ τηοτε ἴο ἴδε 
οττωοσ δα ἀϊβιϊηρυϊδπίηρ ἰὶ ἴτοτιὶ ἴδς 
Βυπηᾶπ ὑτίάϊε, δὸ ψὲ ὅλνε ἄχρι τῶν 
χαλινῶν τῶν ἵππων, Αρος. χίν. 20, ἐπὶ 



2--6. 

τὸ σῶμα αὐτῶν μετάγομεν. 4. ἰδοὺ 2 καὶ τὰ πλοῖα, τηλικαῦτα 3 5 Αεις 

ΙΑΚΩΒΟΥ 451 

χχνυΐ!. 40. 
ὄντα καὶ ὑπὸ ἀνέμων σκληρῶν“ ἐλαυνόμενα, μετάγεται ὑπὸ ἐλαχίστου : Αειε χίν.5. 

Ῥα. χίϊ. 3, Ὁ πηδαλίου ὅ ὅπου ἡ ' ὁρμὴ 7 τοῦ εὐθύνοντος βούλεται 5 ς. οὔ- " Ῥδηχ 

τὼς 9 καὶ ἡ γλῶσσα μικρὸν μέλος ἐστὶν καὶ 10 μεγάλα " αὐχεῖ..9 ἰδοὺ 
ἡλίκον 11 πῦρ ἡλίκην ὕλην ἀνάπτει " 6. 

1 μεταγομεν αντων Α, 13. 3 ειδε 24. 
4 Ῥχ, ἴδπὶ 7; σκληρων ἀνεμων ΑΙ,, εὐτ58. 

8,9; 5ὶτ. 
ἢ να 

ΝΜ ΕΡ .1..26; 
καὶ 12 ἡ γλῶσσα 18 ' πῦρ,.5 ὁ ὦ ἀν: 

27; 5ῖγ. 
νὴ. 8; φ, Ῥτον. χἰὶϊ. χ8, χν. 1, 2. 

3 Ῥχ, τα Β. 

δ-ὐ Ἐπ υδίσυπιημα ἀϊγίρυιπίις νο] ατηρίδϊε δεογὰπὶ αἱ εᾶ5 ρυθεγηδπηὶ 7). 
5 Αἀά αν ΑΟΚΙ;Ρ, οὐτε8., ΤῊ]., Οες., Ττερτοξ, τες. 

ἸΟπ. ἢ ορμῆὴ 5. 
ϑσαντως Α, 5. 

8 βονληται ΑΟΚΡ; βονληθη 13. 
λ0--ὶὸ μεγαλανχει ΟἾΚΙ,, οὐγεδ., ΤῊ]., Οες. 

1λ ολιγον ΑἸΟΙΚΙ,, οὐτδδ., ϑυττ., ϑδῇ., Οορί., Ατπι., Αείῆ., ρυβ πη 77. 

13 Οῃῃ. δ 4.. 
14 Ὑγ εἰβ8 ρυποιυδίεβ: πυρ. 

τὸν χαλινὸν τοῦ ἵππον, Ζεςῇ. χίν. 20. 
Ο,. Ῥβ. χχχίϊ. ο᾽᾽ (Μαγοῖτ). Κπυονης 
ἄγαν αἰϊεπείοη ἴο Ῥηϊο ννΒο “ δβρεᾶᾷκβ οἵ 
τῆς ἔρος ΨΆΥ ἴῃ ΨΠΙΟὮ ἴῃ Πογβα, ἔπ τηοδὲ 
δρίσὶ οὗ δηἰπιδὶβ, ἰ8 ἰδ τ βθη ὑγιἀϊεά, 

ς Μωκάϊ Οῤῥῥ., Ῥ- το ".---καὶ ὅλον 
τὸ σῶμα. ..: ΟΥ. νῇλι τγᾶ8 βαϊά ἴῃ τῆς 
Ρτεοεάϊηρ νεγβε. 

νει. 4. τηλικαῦτα: ΟΛ 2 Οοτ. 
το; ΗεὍ. ἰἱ. 3; Κεν. χνὶ. 18, τῆς ΟΠ] 
οἴδες ΝΙΤ. ραββᾶρεβ πὶ ψ Ὡς τῃς ννοσά 
οοοῦτθ.--π ηδαλίον : ΟἿΪΥ εἰδενθετα 
ἴῃ Ν.Τ. ἴῃ Αςῖβ χχυ!. 40.---δρμ΄ή : ΟὨΪΥ 
εἰβεννῆοσγα ἴῃ ἴῃς Ν.Τ. ἱπ Αςῖϑ χὶῖν. 5, υδεά 
τδεῖς, ῃοννενεσ, ἴῃ (ἢς βθηβς οὗ ἃ στυιβὴ οὗ 
Ῥεορῖς. Τῇε ρτδρῆίς ρίςϊυγε ἰπ 1818 νεῖβα 
ξἰνεβ ἴδε ἱπιργεββίοῃ ἴμδὶ ἴῃς υυτίτεσ χίνεβ 
ἴῃς τεβυ οὗ ρεγβοηδὶ οὐβεγναίίοη. 

νεῖ. 5. ἡ γλῶσσα. . .; ον τδϊδ 
ἰάεα οἵ ἴδε ἱπδερεηάεπε δοϊίοη οἵ ἃ πηεπι- 
Ῥετς οὗ ἐς Ῥοάγ δίκα 28 ᾿Ἐπουρῇ Ῥεγβοη- 
ΔΙΣΥ πνεσα διϊδομεὰ το 1 βεὲ Μαῖῖ. ν. 20, 
30, χν. 10; [1 18 αυἱϊξε ἰη τῆς Ηοῦτεν δια, 
ς΄. ἴθ τς Ο.Τ. ἴδε βάγης τπίηρ ἴῃ οοπηεο- 
ἴἴοη ἢ ἀπιΠγοροσηοσρῃϊς Ἐχργεββίοηδ. 
Μοβαιϊε (Εχῤοείίονν Τίνιες, χὶν. Ρ. 568) 
ἅσανβ δἰϊεπίίοη ἴὸ Ρ᾽υϊασο δ Β εββαυ, ᾿ς 
Οαγγμίδίαίε, το, ψἤετα ἴδς υπΐοη οὗ 
βίταῖας πδυϊτίοδὶ δηᾶ ἱρπεοὺβ τλείδρῃοσβ 
(8 ἱπ 148. ἰϊϊ. 4-6) [8 ἰουπᾶ; “ἴῆε 
ΤΑΟΤΆ δὲ δρεδῖβ ἤγβὲ οὗ βρεεςῇ 28 δεγοπά 
ΠΟμΟΪ οπος ἰξ ἰ8 υἱκϊετεάᾶ, Κα ἃ βῃϊΡ 
ΥΠ ἢ 848 Ὀὑσοίκεη ἴοοϑε ἵτομι [8 ἀποβοσγάρα. 
Βυὲῖ ἰῃ [86 [οΟἸ]οννίπρ βεπίεηςς, ἢε οΟπηε8 
παεᾶσεσ το ἴδε ἰάεδ οἱ ̓ δηιεβ Ὁγ φυοϊίηρ ἔτοστα 
ἃ ταρτηεπὶ οἵ Ευτγὶριε8 ἴδεθϑε 11πε8 :- 

ἐξοτε οπενά τους, 
8, 

Πύθοιντ᾽ ἂν ἀστοὶ πάντες."--- 

18 ΤΊ, ρυποιυδῖεδ ἴυ8: ἀνάπτει ἡ γλωσσα;,. 

καὶ μεγάλα αὐχεῖ: ἅπ. λεγ. ἰῃ 
Ν.Τ.; τῆε βάπιὲ ψουϊὰ Δρρὶν ἴο ἴδε δέίει- 
πδῦνε τεδάϊηρ (8ες οὐδ] ποίς ἀρονε) 
μεγαλανχεῖ. Ιπ Θίτ. χΙν , 18 γε πᾶνε, 
καὶ ἐμεγαλαύχησεν ὑπερηφανίᾳ αὐτοῦ. 
Μάαγοζ πιοβὶ ἱπν τετηδγῖκβ: “ ὙΒΕσα ἰ8 ΠΟ 
ἰάεα οἵ ναΐῃ Ὀοαβείηρ, ἰῃς Πο]6 ἀγρυπιθης 
ἴυγηβ ὑροη ἴπε γϑϑ! ν οὗἩ ἴπ6 Ῥοννεσ Ψ Ὠ οἢ 
τῆς τοησια »ς 1818. ΠΥ ὈΘδτΒ 
ουΐ νῃδλί δδ8 Ὀεεη ἱπιρ]εἀ δῦονεα, τπδὶ τἴ18 
βεσιίοη [πδ8 ἴοσ [15 οὔ͵εςξ ἐπε διϊεπιρὶ ἴο 
δον τὰς Ὀϊεῖεγηεββ νοῦ παά δγίϑεη 

1π οεγίδίῃ ϑυπάρορυεβ οἵ ἴῃς Πίαβρογα 
ονῖηρ ἴο ςοπίζονεγϑίεβ δγουβεὰ μ τῆς 
Βασδῆρυεβ οἵ νατίουϑ “ τε μετ". --ἰδοὺ 
ἡλίκον πῦρ ἡλίκην ὕλην ἀνά- 
πτει: αἵ {δε τἰβίς οἵ δείῃρ οβαγρεά ψτἢ 
Τδηςι υποθβ ἴῃς βυγπιῖδε τᾶν ὃε Ρετ- 
τηϊττεὰ δ8 ἴο Ψπεῖδοσ τηΐ8 ρἰοῖυγε νὰ ποὶ 
βυρρεβιεα Ὁγ ἴῃς εἰρδι οὗ Δη Ἔχοϊίεά δυὰϊ- 
δῃο6 ἴῃ 8οπΊῈ ρίδςε οὗ τηεεῦπηρ ; ψβδη δ 
Ἑδβίεσῃ δυάδίεηςε Ὧδ5 Ὀξεῃ δζοιυβεά ἴο ἃ 
Βσῃ ρίτςἢ, τε ποῖθε οὗ ἰοῆρυεβ, δπά 
δεκιϊςυϊλιίίοη οὗ πε δἴτῃβ οοσδβίοπθά ὃν 
τῆς ἀϊθουδδίοη ἔο]οννπρ ρου ἔπε ογδιίοη 
ΨὨΙΟἢ δᾶ8 Ῥθοη ἀεϊϊνετεᾶ, ταῖρμς τηοδὲ 
ΔΡΕΥ Ὅς οοτηρατεά το ἃ ἔοσεβι ἤϊε ; ἴδε 
τοῆφψυς οὗ οπς βρεᾶβῖεσ 88 βεῖ Δθΐδζα 81] 
τς ἰπβασησηδθῖς πιδίεσίαὶ ἡ μῖο ἢ οοησο- 
νΕΓΕΥ ὑγίηρβ ἱπίο Ῥεΐηρ. Τῆς ΠΣ Π152 
τδαῖ τῃ6 Ἡττες μδά βοιμεϊπίηρ οὗ [π18 ἰεπὰ 
ἴῃ δ΄β παὐὐπά 5Βῃουϊὰ ποὲ δα Δἰϊορεῖδες εχ- 
οἰυάεά.---ἀνάπτει ὀοοοῦτε ἰπ ἴῃς Ν.Τ. εἶδε- 
θεῖε ΟἹΪΥ ἱπ [ὑκὲ χι!. 40; ΤΑγΐοΙ 
(μμοιοὰ ΌΥ Μαγοτὴ βᾶγβ: “ἢ ἤσγεβ 

παϊεά ὈΥ τῇς ἴοηρυε 8εεὲ Μιάγ. Κδϑῦ. 
οπη ἴμεν. (χίν. 2) χνυΐ. ψβεσα ἴῃς ννογὰβ ἃσε 
αἰπηοδὲ ἐπε βᾶτηβ ἃ8 ἴποβε ἰῃ 81. ]δζηξδ, 
φμανία ἱπεεπάδα ἰΐερμα ἐχοίίαε 

γεν. 6. ϑες οττίοαὶ ποὶς αὔονε ἔοσγ 
ευρρεκίεά ἀϊθετεποεβ ἰὼ ρυποιυδίίοη.--- 
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τὰ Μεῖι. χν. κόσμος τῆς ἀδικίας, ἡ γλῶσσα καθίσταται ἐν τοῖς μέλεσιν ἡμῶν, 
11,18, 10; 
“αἱ! 6, ἡ 3 “ σπιλοῦσα ὅλον τὸ σῶμα καὶ φλογίζουσα τὸν " τροχὸν τῆς γενέ- 
37; "ΠῚ 

[ Ρξ. Ιχχνΐϊ. 18 (Η .); Εςε]6β. χὶΐ. 6. 

1 Αἀά οντως Ρ,, εὐτε8., ΤΗ,, Οὐος., τες.; δά οντως και 1,, τοῦ. 

καὶ ἡ γλῶσσα πῦρ: (ἰδ τηείδρδος 
νν»Ὧ8 ἰλτη δε ἴοὸ [εὐν8, δεῈὲ Ῥίον. χνὶ. 27, 
«ον Ανὰ ἱπ κὶς Πῤε ἱκεγο ἱς ας α Ξεογοῖ- 
ἱπᾷ ἥν; ἴῃς ἌΣ οὗ τῆ Ρᾶδ8: ς ϑίἊ. 
χχνὶ. 8-12 ἰδ ΝΕΓΥ , Ἐδρεοίδιυ νεῖ. 
τσ, ἔρις οὐμυραξ ας δ λρὰ ἐκκαίει πῦρ, 
καὶ κατασπεύδονσα ἐκχέει αἷμα. 
Κπον]ηρ τείεσβ ἰὸ Ῥξαίν»ις οὗ ϑοί. χὶϊ, 2- 
4. ψὮεῖς ἴῃς βᾶσης τηείδρδοσ ἰδ ρταρβίσδ! νυ 
Ρτεβεηϊεά, θυ τἰδς τεΐεγεποες '8 [0 δἰδπάεσ, 
ποῖ ἴο ἴδε ἔτε εηρεηδεγοά ὈΥ ρυδ]ῖς οοη- 
ἘΟΝΈΣΒΥ ; νεῖ. 2 στ: “ον ἂρὶ ὅσ ἴδα 
ψνοτὰβ οἵ ἴῃς ἰοηρις οὗ ἃ πηδί!οἰουβ τηδῃ, 
Ἰκα ὅγε ἰπ ἃ {πγεβῃϊηρ-ἤοος [παὶ Ῥυγῃδ 
Ὁρ ἴδ βίγανν " (1ς ἰδχὶ ἰῃ ἴῃς ϑεοοῃά 
ΠΑ οὐ τῇς νεῖβε ἰ8β Ἴοοττυρῖ, δυῖ τῃ6 
δεπεσαὶ τηεδηίηρ ἰ8 οἰςᾶς Ἵπουρ}).---καὶ 
ἡ γλῶσσα πῦρ, ὁ κόσμος τῆς 
ἀδικίας... τῆς γεέννης: ὗλῖτ 
[25 ἃ νεῖῪ Βεϊρίυ! ποῖε ου ἴπ|5 ἀϊβῆςυϊς 
νεζβα, ἢε βᾶγβ: “8 ςοποίἀεταϊίοη οἵ ἴδε 
βαυςίυτε οὗ τπε ϑαπίεπος, ἴπε ροείίοδὶ 
ἔοττα ἴῃ νος τὰς τπουρΒιβ ἂς οδδὶ, αἶδὸ 
τῆγονβ ἰρδϊ ὁπ ἴδε πηεδηίης. Ετοπὶ [λΐ8 
ἱεαρρεᾶσβ ἴδλι ἴῃς ὅγβε [πουρῆηϊ ἰδ γτεβαπηεά 
ἃπά εχρουπάοά ἱπ ἴῃς ἰδὲ ἵψὸ [|π68, 
ΨὮΠς τὰς σεης ἀουδ]εὶ οοπιλίηβ ἃ ρᾶγαὶ- 
Ἰεϊϊ8πὶ ἰῃ ἰϊϑεῖ. Τῆς εἤεςὶ ἰ6 τῃλὶ οὗ λη 
υπάδετρτουηά ἤδλπιε σοποελίςά ἴοσ ἃ ψ ΠΕ, 
1δεη ἔπεαίίη ἡβαν: δίτεβῃ. Τῆιβ φλογί- 
ζονσα Δη φ, ομένη τεῖετ ἴο πῦρ, δηὰ 
σπιλοῦσα ἴο » ἰδου ἢ φταπιπηδίίο- 
ΑἸν ἴμεβε ραγιίςιρίεβ ἃγα ἰῃ ἀρτθεπιεηὶ 
νἱτἢ γλῶσσα ." --ὸ κόσμος τῆς ἀδι- 
κίας: ΤὨΐδ χρίοϑείοῃ 18 ΔΠ ΘΧΙΓΟΠΊΕἾΥ 
ἀπῆςουϊε οπε, δηὰ ἃ ἰαγρε νατίεςγν οἵ ἰηΐες- 
Ργεϊδιίουβ βᾶνε ὕεεη δυρρεβίεὰ ; [ἢ τεὰ] 
ἐγμα ἰδ, οἵ οουγδα, ἴδε τηδδηίηρ οὗ κόσμος. 
1π τοῖο Ερίβιϊς κόσμος 18 αἰννᾶγβ υδεά ἱπ 
ἃ ὉὈδά δ56η8βδ, ἱ. 27, ἰΐ. 5, ἱν. 4. [π ἴδε 
ϑεριυλρίηι ὃ κόσμος ἴδ βενεταὶ {ἰπ|ε5 με 
τεηδετίης οὐ ἴῃ6 Ηεῦτενν Ὁ ν᾽ “ Βοβι" 
(οἵ μβεανβῆ, ἐ.5., [Ὡς βίδγβ, εἴς.), δες αἊπ. 
{ἰ χ  Ὀευξ. ἵν. το, χνὶϊ. 3; ἴῃεγς ἰ8 πο Ηο- 
δτανν ννοτὰ ΨΠΟΝ οοτγεβροηάβ ἴο κι 
τορ εν βρελκίηρ ; δηά τι ψουἱᾶ τ ετείογε 
ε ΠΟ τηδίζεσ οἱ βυγρτίβε ἰξ ἃ [ενν ἢ 
αἰκηονϊοάρε οἵ εῦτενν βῃου]ὰ υϑε κόσμος 
ἴῃ ἃ ἴοοβε βεπβε. [ἷῖπ ἴξς Ν᾿. αἰών ἰ5 
οἴϊεη υξοά ἴῃ τῃς δβᾶπιε 8βεῆβε 88 κ' Ἂ 
“.5., Μαῖι. χί!. 32; Μαίκ ἵν. το; Ἐρᾶ. ἰ. 
1, οὗἩ 118 ννοτὶά ; μεῖε δζαίῃ ἰξ ἰ9 πλοβῖν 
ἰπ δὴ εν] βεπβε ἰῃ μι οἢ [ἰ 18 τείειτοά ἴο, 
ΨΒεῖΒε 249 αἱών οἱ κόσμος. Ιἱ ἰδ, ἔπετα- 

3 καὶ ἀξ), Τί. 

ἴοτε, ροβϑίδὶς ἰδὲ κόσμος πιίρῃς θὲ υδεά 
ἴῃ πε βεηβϑε οὗ αἰών, ὈὉγ ἃ [ενν, Ὀυϊ ἃς 
τεξειτίηρ ἴο ἃ βρῆεσε ποῖ ου (8 ολείδ. 
ϑοδερε (ᾳφυοϊεά ὃν Μαγου) ἱπιεγργε ἴδ ς 
Ῥῆγαβε, “τῆς βρῆεγε ογ ἀοπιαίη οὗὨ ἰπί- 
αυἱϊιγ,᾽ δηὰ ἐπουρὰ τη ϊ5 15 ποῖ [μς πδίαγαὶ 
τηεδηΐης οὗ κόσμος, [μἰδ ςἀπηοὶ ὃς υὑτρεά 
88 δῃ ἰπβυρεγαῦϊε οδ)εςτίοη ἴὸ ἰδ ἱπίεγ- 
Ρτεϊδίοη ; ψε ἅτε ἀεαϊϊπρ ἢ τἰδς σγοῦκ 
οἵ δὴ Οτὔίεηϊδι, δπὰ ἃ [ενν, ἰπ δὴ ἀϑε Ἰοη 
ἃξο, ἀπά ννε τηυδὲ ποὶ πεγείοες ἰοοῖ ἔοι 
διτίςξ δοουγαογ. [1 ΤΑΔΥῪ Ὅς τε- 
ξετάεὰ 45 Ὀείηρ υδεὰ ἰη ἴῃς ϑεπβε οἵ αἰών, 
ὙΠ ςἢ ἰ8 ΔΡΡΙΙσΔδ]ς το ἐμ 18 ννοτὶά οσ ἴο (ἢ ς 
νοτὶἁ ἴο ᾿ςοπια, ἴπεπ ϑομοσ ΡΒ “᾿ἀοπιλὶπ 
οὗ ἰηίφυίεν ᾿" πλίρἢϊ τεῖος ἰο ἃ δρδεζε ἰῃ τδς 
πεχὶ ψοτὶ ἅ, Δ με ἰὲ 18 ἔυγίμες ποιίοοὰ 
τῆλε τῆς ἰοηρσὺς ἰ5 οΑ116ὦ “ Βτε,᾽" δηά τῆλι 
τὴῖϊε ἤγε [28 δεεη ἱκίπἀϊεὰ ὃν ἡ γέεννα, ἴδε 
Ρίαςε οἵ Ὀυτηίηρ, ἰὲ Ὀεσοπλε8 ροβδί]ς ἴο 
τερατγὰά τῇς ννογὰβ ὃ κόσμος τῆς ἀδικίας 
ἃ 5 ἃ Βγτη οἷο ἐχργεδβδίοη οἵ ΟἊπεπηᾶ (δες 
[γε δεῖονν, υπᾶε τῆς γεέννηε).--- 
κοξίστεται: 415 8εῖ,᾽" ἐ.6., ““ἰ8. σοηδιί- 
τυῖςά ", Μάγος βᾶγβ: “1 ἰ8 ορροβεεά ἴο 
ὑπάρχω, Ὀεοάᾶυδε ἰΐ ἱπιρῖ!ε8 ἃ δοζὶ οἱ 
δάλριδιίοη οὐ ἀενεϊορπιεηὶ 25 οοπιγαβίθα 
8 τὰς πδλίυγαὶ ογ οτί γίπδὶ βίδῖϊε ; ἴο 
γίγνομαι, Ὀεοδυθε ἰξ ἱπιρ 65 βδοπιεῖ πη ρ 
οἵ ἢχίιν ".. σπιλοῦσα: 
τηεδη5 ἃ “βίδιπ," οὔ. ἂς 23.-τφλογί- 
ζονσα: ἅπ. λεγ. πη ΝΤ., οὐ ΝΥ Ξά. τι. 
28.--τὸν τροχὸν τῆς γενέσεως. 
“1ὴς ψῆςξεὶ οὗἨ πδίυγε,᾽" ἑ. 6., ἴδε ψ Ποῖα 
οἶγοῖς οἵ ἱππδῖς ραββίοῃθ; {πῈ τηφδηίηρ 
ἰδ ἴῃδι {8 ντοηρ υδὲ οὗ τς ἰοηρυς εἢ- 
ξεπάεταβ Ἰεδίουβυ, πὰ ἰδοϊίοη, ἀπά 
νὶ]ς ἀκεὰ, ο΄ νεῖ. τ6. Ἐοσ τῆς ἀϊβετεης 
ἱπιεγργείδιίοηβ οὐ πε ρῆγαϑθε βεεὲ Μδγος.--- 
Ῥλογιζομένα ὑπὸ τῆς γεέννης: 
π 7ενίδῃ ᾿πεοίορσυ νο ἰάεδβ τεραγάϊη 

τὰς ἔδις οἵ τ1π6 νηςκοά Πετεδλῆες εχίβι 
δὶ οπε τἰπις, οοπουτγεηῖν ; δοοογάϊηρ τὸ 
τε οπε, Ηδάεβ (ϑλδοῖ) ννἂβ ἴμε ρίαςε ἴο 
ψῃϊοἢ τὰς 5ρίγι 5 οἵ 811 πιεη, ροοά 88 νγεῖ] 
ἃ58 Ὀαὰ, νγεηῖ αἴες ἄεδίῃ ; δὲ ἔπε γεβυσγθο- 
ὕοη, ἔπε γσοοά πιεῆ δζοϑε ἂπὰ ἅνεϊς ἰβ 
δίοσυ, ψ ἢΠε τῆς σἱοκεὰ τεπιαίπεὰ ἴῃ 
ϑΠ6οῖ, Αςροοτγάϊηρ ἴο ἃ πιοσε ἀενεϊορεὰ 
δεϊϊ εἴ, τῆς ρίδοςς οἵ ἴδε ἄε 88 ποὶ 
ἔπε βᾶπιε ἴογ ἴῆε ροοά δηᾶ ἴδε δά; ἴδε 
ἴοτγπιες ννεηῖ ἴο ἃ ρίδοε οἵ γεβῖ, δηὰ αυνλϊἐεὰ 
δε ἤπαὶ! τεβυγγεοιίοη, ψῆῖ]ε ἐπε ἰδιῖος 
ΜΕηΣ [0 ἃ ρῥἷδος οὗ τοτπιεηῖ; δεῖ (ἂς 
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σεως] καὶ " φλογιζομένη ὑπὸ τῆς " γεέννης. 7. πᾶσα γὰρ " φύσις ο [υκε χνὶ 

θηρίων τε καὶ πετεινῶν ἑρπετῶν τεῦ καὶ ἐναλίων δαμάζεται καὶ » Μαιι. ν. 

δεδάμασται ὁ τῇ φύσει ὃ τῇ ἀνθρωπίνῃ, 8. τὴν δὲ ὁ γλῶσσαν οὐδεὶς 4 ἔνα, 31 

δαμάσαι δύναται ἀνθρώπων 7 - ἀκατάστατον 8 κακόν, μεστὴ ἰοῦ “θα- τ ἐρϑις 
1. 

νατηφόρου. 09. ἐν αὐτῇ εὐλογοῦμεν τὸν Κύριον " καὶ πατέρα, καὶ ἐν ΕΝ ὡ 

αὐτῇ καταρώμεθα τοὺς ἀνθρώπους τοὺς "καθ᾽ ὁμοίωσιν Θεοῦ" "πο ϑ σα 

1 Αἀὰ ἡμῶν ἐδ, 7, 25, 68, Νυ]ᾳ., Ῥεβῇ., Αςῖδ.; γεέννης ΤῊΪ., Οες. 

4 Οπ:. και δεδαμασται, Ῥεδῇ. 8 Οπ). Α, οὐ88.,) Αστη. 

5 Αἀά δυΐεπι 7.. 5 0π.. 3. 

ἱ. 2). 

3 Αὐϊεπὶ 7΄. 

Ἴ ὄνναται ΞΕΡῚ Ἂνθρ. ΝΝΑΚΡ, 60, 133, α, ς, Ττεξτοέ, Τὶ, ; ὃυν. ανθρ. δαμ. ἵ., οὐγδδ., 
Απῇ., Οορῖ,, ΤῊ]., Οες. 

8 ἀκατασχετον ΟΚΙ,, οὐτθ8., Ῥεβῇ., Ουτ., Ῥδτ., ΤῊ]., Οες., τες. 

ϑθεον ΚΙ,, ουτδβ.,  α]ς., ϑυτδκ, Ερίρῃ., ΤῊΙ., Οες. 

τεβυττεοιίίοη ἴμ6 ροοά εηΐες ἱπίο εἴεγηδὶ 
8158, [ες νϊοκοὰ ἱπίο δἴεσῃμδὶ νος, δυΐῖ 
ψΒοῖΒεσ ἴΠεβε ἰδεῖεσ οοητίπαυς ἰη ἴμδ βᾶπια 
Ῥίαςε ἴῃ νὩῖς ἢ ἔθου παὰ Ὠἰτπαγίο Ὀεθη, οἵ 
ν Βεῖδες ἰἰ [8 ἃ ἀϊβδγεπι ρίαςς οὗἉ ἰοττηθηΐ, 
8 ποῖ οἷεδσ. Α τοδί ἰβεῖς οοποδριίοη οὗ 
ἴδε ρίωαος οὐ ἰογπηεπὲ δίοβε ἤθη ἴδε 
ἌΜΑΊΙΕΥ οὗ Ηἰπηοτα" ( ΓΤ - ἡ 
γέεννα), νγ»48 ροϊπιεὰ ουὖξ τοδ Ρίαςος ἱῃ 
ψ Ὡς ἢ τῆς βρί τ 8 οὗ τῆς πἱοκεὰ βυβετεά; 
θυΐϊ νΟΙῪ δοοη [18 σοποερίίου θεοᾶπια 
δρί πα δ! δε, δηά ἔπεσε ἀσοβα τῆς δεϊϊεῦ 
τῃδὲ ἴῃς Α]Π1εν οὐ Ηἰπηοσῃ ννὰ8 οὐἱν τῇς 
ἐγῤε οἵ »ν"μᾶὶ δου! εχίβιεα ἴῃ ἴῃ 6 πεχὶ 
οι. Τῆς ἢτε ψὨοἢ Ὀυγπεᾶ ἴῃ τῆς 
ΑΙ οὗ Ἡΐϊπποπὶ ννὰβ ᾿ἰκεννῖβε ἰσϑηβ- 
εττοά το τῆς πεχὲ ψνοχὶἃ;- βεῆςς τὴ6 
ῬὮγαβεβ: γέεννα τοῦ πυρός, κάμινος 
τοῦ πυρός, εἰς. ΟΥΛ ἰν. Ἐδβάτ, νἱῖ. 36; 
Κεν. ἰχ. 1, εἴς. 

νυ. 7, 8. Ὑδεβε νείβεβ, ἅΓ6, οἵ σουγβε, 
ποῖ ἴο δ6 τδίκεη 1Ιτογα ΠΥ ; Ἐμεἰς οχαρμετα- 
εἶνε οδαζαςῖες σαῖβεγ τεπγηάδ οης οὗ τῇς 
οτδῖοσ Ἵολγϊεὰ ἀνα ὉΥ δίβ βυδήεοῖ. Βαϊ 
ἐπτηυδὲ Ὀα τετηεπιρεγεὰ ἰδὲ τὸ {πε Οτἱεηΐϊδὶ 
τῆς Ιαπρυᾶρε οὗ χαρρεσδίοη ἰ8β αυϊτα 
ποῖτηδ]. Μοζοονεσ, τἰϊβ δηυπγεγαϊίοῃ οὗ 
νασίουβ οἶδββεβ οὗ δηϊπηδὶβ ννἂβ ἔΆΠΊ Π18Ὶ 
ποῖ ἴῃς ΟΤ., ἀπά νψουὰ δὲ υἱξϊετεά 88 
βιεσεοϊγρεά ρῆγαϑεβ οἥξῃ αζε, ἰξ Ῥεΐηρ' 
ΨῈΪ υπάετειοο (8αῖ (ἢς ννογὰβ8 ἅγε ποῖ ἴὸ 
Ὀε ἴδκεπ αν ῥὲφα ἀξ ἰα ἰεἰέγε; 6.8.» ἃ ΝΕΙῪ 
ΤΑΤΑῚΠ Ατ ραββδᾶρε ἕοσὰ ἴπε Τογαῖ τυῦηβ: 
καὶ ὁ τρόμος ὑμῶν καὶ ὁ φόβος ἔσται ἐπὶ 
πᾶσιν τοῖς θηρίοις τῆς γῆς καὶ ἐπὶ 
πάντα ρνεα τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἐπὶ 
πάντα τὰ κινούμενα ἐπὶ τῆς γῆς καὶ 
πάντας τοὺς ἰχθύας τῆς θαλάσσης (6 εη. 
1χ. 2); ἂπά οὔες Ψηὸ βῆονβ 80 χης 
ἕατωι δεῖν τ ἀπε Νβάοση 1ἰτεγαῖυγα 
ν οὐἹά Ὀὲ ννε]] δοᾳυαϊηιοὰ νἱτ ναὶ ἴτὰ- 

ἀϊείοπ μαά ἱπιρυϊεά ἴο δοϊοπιοη : ἐλάλησε 
περὶ τῶν κτηνῶν καὶ περὶ τῶν πετεινῶν 
καῇ περὶ τῶν ἑ ῶν καὶ περὶ τῶν 
ἰχθύων (1 Κίῃπρβ ἱν. 33), ς΄. Θεη. ἱ. 26 
(1. 27 ἰ8 αυοίῖεά ἱπ {πε παοχὶ νεσβε) ; Ὠδυϊ. 
ἦν. 17, 18; Αοἴδβ Χ. 12. 

νει. 9. εἰ οὗτος ἐπιϑ ἰ8 ΠΡῸΣ 
υϑᾶρε, τ΄. εἰ πατάξομεν ἐν μαχαίρῃ, 
10Κα χχιὶ. 40; ἀποκτεῖναι ἐν ῥομφαίς, 
Εεν. νἱ. 8.--εὐλογοῦμεν: [Π]8 υ8ὲ 18 
Ἠεϊ]εηϊβεῖς. Βοίδ ἱπ βρεβκίηρ δηά νντῖϊ- 
ἱῃρ ἴδε ἐν αἰναγβ δάάςὰ τε νοσάὰφ 

“ ΒΙεββεὰ [δε] Ης ") δεν 
ΟΑΑΝΕ ΚΆΣΟΨΗ εὖ. Ματῖκ χίν. 61, ψἤοσα 
ὃ εὖ ΠῚ ἰῃ τείεσεμος ἴο αοά. 
--τὸν Κύριον καὶ πατέρα: ἴδε 
τεδάϊηρ Κύριον οδῃ δβοβσοεῖνυ Ὀ6 τίρϑῖ; 
Θεόν 18 ποῖ, ἰξ ἰδ ἴτὰς, να] διτεβιεὰ (8βος 
οτἰεἰσαὶ ποῖθ), δὰϊ ἰξ ἴ8 γτεφυίγεά οἡ δο- 
οουπὶ οὗ ἰῃς καθ᾽ ὁμοίωσιν Θεοῦ ; πείϊϊπετ 
ἴδε ςοπιδίπδιίίοη τὸν θεὸν καὶ πατέρα ὯὨΟΣ 
τὸν Κύριον καὶ πατέρα ἰδ ἰπ Δοοοτάδηςς 
ἢ οτάϊπασν [εὐν δὴ ἀβᾶρα; ἴδε εχδοὶ 
Ρἄτγαβε ἄοεβ ποῖ οσοὺσ ἰπ τᾶς ΒΙΌ]ς εἶδβο- 
ψ Βα, ἴῃ6 πεδγεϑὲ ἀρρτοδοῦ Ὀείπρ ΤΟΡὶς 
χἰδ!. 4, .... . καὶ Θεὸς αὐτὸς πατὴρ ἡμῶν 
εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. ΟΛ 188. ἰχἰϊϊ. τ6, 
σὺ Κύριε πατὴρ ἡμῶν, ἀπὰ τ Οἤτοη. χχίχ. 
10, εὖλι ὃς εἶ, ἰκύριε, ὁ Θεὸς ᾿Ισραὴλ, 
ὁ Πατὴρ ἡμῶν. ΑΙἘΠουΡὮ τε ενν8 τε - 
4υ ΠΥ βρεᾶκ οὗ σοά δ “" Ἐδίμες," ἰξ 18 
Ὡδυδιν ἴῃ 4 ἀϊδεγεηε σοτηρἰπδείοῃ, ρσο- 
Ῥδδὶγ ἴῃς τηοβὶ υβυδὶ μείης “Ουγ Ἐδίμες" 
δίοπε, οσ “Ους Ἑδίμβει δηὰ Κίηρ "; ἰπ 
τῆς ρτεδὶ ργᾶγε οδιεά τὰς “"" Θμεπιόπθῃ 
Ἔβις ἢ ὦ ἰφδίοθη Ἵ Νιἰπείεεῃ] ΒΙ68- 
8ἴηρ8), ΨῃϊοΒ 88 ἰοτπιυϊαιϊεὰ ἴῃ ἰϊδ 
βπ8] ἔογαι δδουϊ {πῈ Ὑεᾶσ 110 Α.Ὁ., ΕΔ ΟὮ 
οἵ τὰς ἐοτγίγο-ίους ρει οηβ νυ Ὡς ἢ ἰε οοη- 
ταῖὶπβ Ὀερίηβ ἢ τὰς Ψογὰβ: Ἅδέην 
Μαϊκδημ" (“Ους Βδίπεῖ, οὖυὖς Κίπρ"). 

5΄ὍΤΟΡε ἀϊδιϊπρυϊδῃεὰ ἴτοτῦ τδς “Αδίπῃ Μαϊκδηυ " ὑτᾶγες υβεὰ ἴῃ τῃ6 ρεηϊτεπεῖδὶ 
Ῥοχίίοη οἵ [ες εν δ Γἰτυγργ. 
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χχυι. 12. 

ΙΑΚΩΒΟΥ ΠῚ. 

1ο. "ἐκ τοῦ αὐτοῦ στόματος ἐξέρχεται εὐλογία καὶ 
κατάρα." οὐ χρή, ἀδελφοί μου, ταῦτα οὕτως γενέσθαι. ΣΙ. μήτι 

1Ηεδ. χι. ἡ πηγὴ ἐκ τῆς αὐτῆς ᾿ ὀπῆς βρύει τὸ γλυκὺ καὶ τὸ πικρόν; 12. μὴ 

Ἂ-: δύναται, ἀδελφοί μου, συκῆ ἐλαίας ποιῆσαι ἢ ἄμπελος σῦκα ; ἰοὔτε 

ἁλυκὸν γλυκὺ ' ποιῆσαι ὕδωρ. 
13. Τίς 3 " σοφὸς καὶ ἐπιστήμων ἐν ὑμῖν ; " δειξάτω ἐκ τῆς καλῆς 

τ Οκ!. νἱ. 4. 
ν ἰΐ. 18. 

1-ο,ῖ οντωξ οντε ἀλνκον γλνκν (Ο, ἰδίί., Ῥεβῆ. ; οντωξ ουδεμια πηγὴ αλνκοὸν και 
Ὑλνκυκὶ,, οὐτδ8., ΤῊ]., Οες,, τος. 

30 π). Κὶ, ουζΒδ. ; Ρζ. εἰ 7, οὔγββ. 

Πατήρ ἰβ αἰνναγβ υδεά ἰῃ τείεγεπος ἰὸ αοά 
ἴῃ ογάἄες ἴο επηρῃδείβε ἰῃς ἀϊνίης ἴονε ; 
δπὰ ἰπ τῆς ρᾶββᾶρε Ὀείογε υ8 ἃ ζςοηίγαϑι 8 
υπάουδιεάϊν ἱπιριϊεὰ Ὀεΐννεεη ἴτε ἰονε οὗ 
1ῃε Βαῖπες τουναγάβ ἃ}} Ηΐβ ομι!άγεμ, δπὰ 
τὰς τουδὶ παϊγεὰ ἀπιόν ἴπεβς ἰδιίετ..--- 
καταρώμεθα: [πΐ8 ννοτὰ Βῆονν ἐπαὶ ἴῃς 
ἀρεδιάν: βἰῃ οὗ ἴῃς ἰοῆσυς ψὨίο ἰ8 μετα 
τείειτεὰ ἴο ἰβ ποί βἰαπάες ογ θδοικδιεἰπα 
οὐ ἱγίηρ, Ὀυῖϊ Ῥεζβοπδὶ ἀθυβε, βυς ἢ 8 
τεβυΐβ ἔσοπι ᾽ο88 οὗ ἰερεσ ἰῃ πεαϊθά οοη- 
ττόνεγεγ. ΟἿ. ἔοπι. χίϊ. 13, εὐλογεῖτε καὶ 
μὴ καταρᾶσθε, ἀπὰ βες ἴπε νΕΓῪ δρργο- 
Ρειδῖε ἢ ς ἰη ἴῃς Τοςί, οΥ ἐλ Τισεῖνε 
Ῥαϊνίαγεῖς, Βετ]. νἱ. 5, ἡ ἀγαθὴ διάνοια 
οὐκ ἔχει δύο γλώσσας εὐλογίας καὶ 

᾿-- τοὺς καθ᾽’ ὁμοίωσιν 
Θεοῦ γεγονότας: αυοϊεά, ἀρρᾶτ- 
δῖ ἴτοπὶ τπεηογυ, ἔγοπὶ αςπ. ἱ. 26, 
νεσε ἴῃς Θεριυαριηιϊ τοδάβ, κατ᾽ εἰκόνα 
ἡμετέραν καὶ καθ᾽ ὁμοίωσιν ; τε Ἡεῦτεν 
Ἵ Ἵ (ὁμοίωσις) ἰδ ϑγποηγτπουβ ννἱἢ 

Ἐὰν (εἰκών). ΤΠε Ὀεϊϊεῖ τπδὲ πιεπ ἃγὲ 
6 ἰπ ἴῃς πιδίοσίαὶ Πἰκεηςβα οὗ αοὰ ἰ8 

τυρῶι θοιὰ ἰπ ΒΙὈΙςαἹ πὰ Ροϑι- ΒΙ δ] ἰοδὶ 
]εν δ 1ἰτεγαΐυτε ; Ρῃοβορῆεγε {κε ΡΒ ]Ο 
ψνουἱὰ πδίυγα! ν βεείκ ἴο τηοάϊέγ {πϊ8. Απ 
ἱπεεσεβείης ρδββαρε Ψῃϊοἢ τετηϊπβ οπα 
οἵ τηϊ8 νεγβε 18 αυοϊεὰ Ὁγν Κπον)]ϊηρ ἔγτοπι 
Βεγεελείλ, Ἐ.. χχιν., ΕΔΌΌΙ ΑΚίδα (Ὀοτη ἴῃ 
τῆς τι ά]ς οὗ πε ἢἤγβι οεπίυγυ α.Ὁ.), ἰῃ 
οοτητηεπίίηρ οἡ αςεηῃ. ἰχ. 6, βαϊά : “ὙΜΏοΒΟ 
βῃεάάεςῃ Ὀἱοοά, ἰὲ ἰδ τεοκοποά ἴο Ὠἰπι 88 
1 Βς ἀϊπιϊπἰβῃεά ἐλ ἰέκομεςς "; ἰῇεη τε- 
[εττίπ Ῥγεβϑεηεν ἰο [,εν. χίχ. 18 (Τλομ 
ὁλαϊέ ποὲ ἰαλε υεηρεαπος, ΜΟΥ ὅσα αν 

ἄρε αραϊηπεὲ ἐπε οὐδ άγεη ὁ ἐὰν ῥοοῤῖε, 
ἐ ΠΝ φλαϊέ ἰουε ἐὰν πείραδομν ας ἐδγ- 

2917), ἢε σοπιίπυεβ, “Το ποῖ βᾶγ : " δίϊετ 
τπαῖ 1 ἂπὶ ἀεβρίβεά, Ἰεϊ τπὴγ πείρῃ δου 4150 
ὉὍε ἀεδρίβεά᾽. Ε. Ταποδυπιᾶ βαϊά, “1 
γοῦ ἄο 8ο, υηδετβιδπὰ ἴπᾶὶ γοὺ ἀεβρίβε 
Ὠἰπὶ οὗ ννῇοπὶ ἰϊ ννἂβ τυτ ἐδ, ἐπ ἐλ 1ὲκε6- 
"655 οὗ αοἀ νπιαάε Η-ε πἷνι᾽." ὙὍὙὮς Ιεββοη 
58 τῃδι πὲ ΨῆΟ οὐτγδαβ Ὠϊπὶ ννὯΟ νν88 πιδᾶς 
ἴπ ἴδε ἱπιαζε οἵ αοἁ ἱπιρ! οἰ ν συγβεβ τπα 
Ῥτγοίοιυρε δ8 ψνεὶ! 

γες. το. ἐκ τοῦ αὐτοῦ στόμα- 
τος: Τῇ ἱποοηρστγυί ἰ8 οἴϊεη τεδυκοά 
ἰπ ]ενν δ ᾿ἰτεταΐυτε; ἰξ τνῶβ ἴῃς ποτε 
πεεάοά Ὀεοδυδε ἱπ βαγΐες ἄδυβ ἰΐ ννῶβ ποῖ 
τεραιἀςὰ 28 τεργεμεηβίδίς, ο΄. τον. χί. 
26, χχίν. 24, χχνΐ. 2, χχχ. 10, εἴο.-- 
εὐλογία καὶ κατάρα: ἴδε ἄοε5 ποῖ 
ἱγαρὶν ἃ οοπῃηδίπαιίοη οὗ δ]εβδίηρ δηὰ σατ- 
βἰπρ, 88 ἰπουρῇ βυςῇ ἃ ςοπιδίπαϊίοα Ψψεσε 
οοηδεπιηδά, Ὁ Ὦ1ς εἰἴπεῦ Ὁ ἰἰδοῖ πεῖς 
Δ Ίοννδῦ!ε (Μαγοτ) ; ἰξ βἰπιρῖν πιεδηβ δαὶ 
τς πιουῖῖ νυ ἢ Ὁ] εδ8εβ αοά νυνῆεη υξίετ- 
ἰῃῷ Ῥγαγεσ, οὕγβεβ τεπ δὲ βοπὶς οἵδε 
εἰπλεδ, 4.5.» ἀυγίπρ οτπδίττετεὰ οοπίτο- 
νοΓΕΥ.--οὐ χρή: ἅπ. λεγ. ἰῃ ΝΙ͂. 

νεῖ. τσ. μήτι ἡ π ...τὸ 
πικρόν: ἴπεϑεὲ Ψογάβ ἀτὰ τδαι τὰς 
ντίϊες ἰ8 τ ηἰείηρ ΟΥἨ τῆς τεᾶὰϊὶ βουγος 
τς ΒοιΒ δηὰ τὰ ννοτάβ οοόσης Σ 
ΤΙ Μαῖι. χιΐ. 34, 35: γε οδεῤνὶπρ ὁ) 
οἱῤεγς, ἧοτῦ ἐανπ γέ, δείν᾽ τ ΠΝ ἐ οὰ 
ἐπένρς ὃ ὕον ομέ οΓ ἐλε αδιεπκάαποε { ἐλε 
ἀεαγὶ ἐλε νεομέλ ῤεαλκειν . . .; οἵ. ἐν τῇ 

ίᾳ ὑμῶν Ῥεῖονν ; βρύει ἀοε5 ποῖ οοκὺς 
εἰϑεννῃοτε ἰη ἴπ6 Ν.Τ. οἵ τῆς ϑεριυδρίπι; 
δηὰ ὀπή ἴ8 Οἡἷν ουπά εἰδεννδεῖε ἴῃ τῃς 
ΝΤ. ἴῃ Ηδῦ. χι. 38, ο΄, Εχοά. χχχίϊϊ. 22 ; 
πικρόν ἰδ ΟὨΪΥ υδεὰ Ποῖα δηὰ ἰῇ νεῖ. 14 
ἰπ τῆς ΝΙΤ.; οὗ 8|τ. ἵν. 6, . . . κατα- 
ρωμένον γάρ σε ἐν πικρίᾳ ψνχῆς αὐτοῦ. 

γεν. τῷΖΔ. ΙΒ τᾶς ψΒοῖς νεῖϑε οὐ 
Μαῖι. νἱὶ. 16, 17; ἴος τῆς τϑς οὗἉ ποιεῖν 
8βεςε Μαῖι. ἰἰϊ. το, πᾶν δένδρον μὴ ποιοῦν 
καρπόν .. «; ἀλνκόν ἄοεβ ποῖ οὐους 
εἰδενθεῖα ἴθ τῆς ΝΙΤ. οἵ δεριυαρίης, 
τπουρῇ ἱπ Ναπι. {ἰϊ, τώ, Πευῖ. ἰἰϊ. χ7, 
εἴς., με πᾶνε ἴδε ξδτβες ἡ θάλασσα ἡ 
ἁλνκή -- ἰῃε Πεδὰ 5δεβ. “ὙΠετε ἰ8 ρτεαὶ 
Βασβῆπεβ8β ἰῃ ἴῃς φςοπδίσυςτίου μὴ δύναται 
ποιῆσαι ; οὔτε ποιῆσαι. [{{ππὸ φονεγη- 
ταδηὶ οὗ δύναται ἰ8 σοηιίϊηυεά, νγε ουρδς 
ἴο δανε ἥἤ οι οὔτε (ο]]οννεὰ Όγ ἃ 4ιε5- 
τίοη ; οἴπεγινίδε ννε βΒῃου]ά πᾶνε εχρεςιοά 
Δῃ δηϊίγεϊν ἰηδερεπάεπι οἷαυβε, τεδάϊπρ 
ποιήσει ἴο᾽ ποιῆσαι" (Μαγοι). 

νεῖ. 1. Τίς σοφὸς καὶ ἐπι- 
στήμων ἐν ὑμῖν: Τῆς νντίτετ᾽Β ἄρρεδὶ 



10--τό. 

“ ἀναστροφῆς τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν " πραύτητι σοφίας. 
"ζῆλον πικρὸν ἔχετε καὶ " ἐριθείαν 2 ἐν 
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14. 7 εἰ δὲ ̓ νε! .᾿ 
4 4.1 Ῥεῖ. 

τῇ καρδίᾳ ̓  ὑμῶν," μὴ κατα- ὧν πα, 
καυχᾶσθε “ ὅ καὶ ψεύδεσθε κατὰ τῆς ἀληθείας. 15. οὐκ ἔστιν αὕτη » τὰ 6; 
ἡ σοφία " ἄνωθεν κατερχομένη, ἀλλὰ ὁ “ ἐπίγειος, “ψυχική, δαιμονι- 53: ἤρα. 
ὥδης᾽ τό. ὅπου γὰρ "ζῆλος καὶ ΄ ἐριθεία,3 ἐκεῖ 9 ὁ ἀκαταστασία 

ἃ 6(]. ν. 20. 
χαἰϊ!. 13; 1 (ος., {ἰΐ. 3. 

1 Αδὰ αρα ΑΡ, οὐδε. 

δὶ. 1γ, ἰἰ. 17. ς Ο". τ (ος. ἰϊ. 6, 7. 
ἔ 6δϊ. ν. ἐστὶ ἴι 

χἰϊ. 13; 
Αεῖδν.:7). 

Ζ τος. ἐἱι. 

ἃ τ Οος. ἱϊ. τ4. ε ἀξον τ: Βοι. 
Ειῶῦος. χὶν. 33. 

3 ερειθιαν Βὶ; ἐρειθειαν Α, ἐριθιαν 13, τοι, ΝΗ. 
5 ταῖς καρδιαῖς δῷ, οὐγθε., [,41ἰ., ϑγττ., Οορέ., Αττι. 4 κανχασθε Α, οὐδ. 
δ5- τῆς αἀγηθ. και ψενδ. δ), Τί. ; κατα της αληθ. και ψενδ. 4, Ρεδὶ. 
8 αλλ ΑΟΚΙΡ. 

δεριθεια Β1; ερειθεια Β"; 
9. καὶ ϑΆ,, ςυγδβ., ΟΝ εἶβ8. 

Τ Αυΐεηι 7. 

ἴο ἴῃς δεϊξιεβρεςῖ οἵ ἢἰβ μεᾶγετβ. σοφός 
δηὰ ἐπιστήμων (ἴΠε ἰαϊίετ ἀο68 ηοἱ οσσυς 
εἰϑεινβεῖς ἰη ἴδε Ν.Τ.) γε Ἵοπηςοιοὰ ἴῃ 
Βευῖ. ἱ. 13, Ψ Πεσε ἰπ τεξεγεηοα ἴο ᾿υάσαβ 
τ ἰβ βαϊά, αὐτοῖς ἄνδρας σοφοὺς καὶ 
ἐπιστήμονας καὶ συνετούς, «Γ΄. Ὀευϊ. ἱν. 
6; 88. ν. 2ι.--ὼὲὠκ τῆς καλῆς ἀνα- 
στροφῆς: Ο΄. τ Ρεῖ, ἰϊ. 12, ἀνα- 

18. ΠΠΈΈΓΑΙν ἃ “ τὐτηΐηρς δαςῖ," 
δὲ ἰαῖες οοπποῖεβ “ τηδῃπηεσ οὗ ε"., ΟΛ 
ἃ φυοιδτίου ἔτοτι δῃ ἱπβογρείοη τοτι Ῥεῖ- 
ξᾶταοβ (Ὀεϊοηρίηρ ἴο ἴῃς ϑεοομὰ σεηίυγυ 
Β.0.) φίνεπ ὉΥ Πεϊδδπιδηη, ἰῃ νυ ῃῖςἢ ἰξ ἴ8 
βαὶ ἃ ςοποεζηίηνρ οἱε οὗ τῆς τογαί ΟΠ οἰΔ18 : 
ἐν πᾶσιν κα{[ιροῖς ἀμέμπτως καὶ ἀδ)εῶς 
ἀναστρεφόμενος (οῤ. εἰξ., Ὁ. 83). --ἂν 
προ τῆτι σοφίας: «ο΄. νῖτἢ τδς 

ς οὗ εδὶβ νεῖβεὲ ὅῖτ. ἰϊϊ. 17, 18, 
Τέκνον, ἐν πρᾳύ τὰ ἔργα σον διέ- 
ἔξαγε, καὶ δὲ ἀῆμοτον δεκτοῦ ἀγα- 

ς. ψέγει εἶ, τοσούτῳ ταπει- 
νοῦ δι τάν; καὶ ἔναντι Κυρίον εὑρήσεις 
χάριν. Τῆε ρείάε οὗ κπονϊεάρε ἰδ Αἰννᾶγβ 
ἃ ϑυδιὶς εν], οὐ τ Οος. νι. σ. 

ει. 14. εἰ δὲ ζῆλον πικρὸν 
ἔχετε καὶ ἐριθείαν ἐν τῇ καρ- 
δίς ὑμῶν: ΤἼϊδ τηλίκεβ ἰὲ υΐϊϊε οἰεᾶς 
τῆδῖ ψῇδιὶ Πᾶ8 Ὅδεη τεξετγεά ἴῸ 411 αἱοπρ 
ἰ8 ςοηίσγονεγδίδὶ βίσίε ; τῆς δἰκίεγ υδὲ οὗ 
ὅπ τοησυς νοι (ῃς ψτίτες μὰ Ὀθθη 
τορτοδδῖηρ ἰΒ ἴῃς ρειϑοηδὶ αῦυβε νυ ῃὶοῃ 
μαά Ὀεεη δεαρεὰ ὕροπ οὔς δποῖμεγ ὉγῪ 
τῆς ραγιίβδῃβ οὗ γῖνδὶ ϑοῃοο β οἵ (δουρῆι. 
ζῆλον ἰδ ποδὶ υδοὰ ἱπ ἃ δά δεηβε ἰῃ 
τῆς ΝΤ., τπδουρ ἰμς ορροβίἐς '8 βοπιε- 
εἰπιεβ ἴῃς οδ8ε (ε.΄., 2 ὅος. χί. 2; ΟἿ ί. ἱ, 
14); ἴδε ᾿πιεπϑν οὗὨ ἔδε! πρὶ ννῃΐο πδὰ 
Ὀεδη ἀζοιβεὰ δπιοηρ ἴποβα ἴο Ψῃοπὶ ἴπς 
Ερίβιις ννᾶβ δἀάγεββεῦ ἰ8 ϑθβὴ ὉΥῪ {πε 
ννοτάβ ζῆλον πικρόν, νἱτἢ τΠ 6 ἰατῖος ψογὰ 
ἴῃ δῃ ἐπιρῃδῖῖς ροβίτίοη ; {πεν ἔογπι ἃ βιγῖϊκ- 
ἱπᾷ οοηίγαϑὲ ἴο πραύτητι σοφίας. Τῆς 
Ψογὰ ἐριθείαν, ἀετίνεά ἔγοπ) ἔριθος “ἃ 

ἀριθια 13, τοι, ΝΗ ; ἐρεις Ο; ερις Ρ. 

Ὠἰγεϊηρ," πιεᾶηβ “ Ραγίγ-βρί γι! ", -τρμὴ 
κατακανχᾶσθε: [τς τηλιοίουβ {τἰ- 
υτηραίηβ δὶ ἴς ἰεᾶβὶ ροίηι οὗ νδηΐδρε 
ξαϊηεὰ Ὁγν οὔε Ῥδγίυ ννᾶβ Ἶυδὲ τς τίη 
Τα]ου!αιεά ἰο επιδίτίες τῆς οἴδπετῖ δἰάς ; τ 8 
ΜΆΒ ἃ ΓΕΔ] “ἱγίηρ ἀραϊπβὶ ἴδε {τὰ τἢ," 
Βεοᾶυδα βυς ΡειΥ ἰτυτηρῆβ γα οἴη 
ξαϊπεὰ δὲ ἔπε ἔχρεηβε οἵ γα. 

Ψψες. 156. οὐκ ἔστιν αὕτη ἡ σο- 
φία ἄνωθεν κατερχομένη: Τῇε 
νυ ἰϑάοτη τείειγεὰ ἴο,--δουῖϊες ἀγρυποηῖ 
δυδεῖς ἀϊδεϊηςιίοηδ, οἷονες οοπίτονεζδία, 
προι πο ὙΣΡΙΘΣ τοοῖς δ.η}} δοοοῦπὶ οὗ 
τατῇ 50 ἰοῃβ 88 ἃ ἰεπιρογασυ ροίῃὶ τνᾶϑ 
ξαϊηςά, 511] ἐἀιαϊοοίος, Βίας δ ολενω; 
ἴδε ποτα επ͵ογεὰ δπά ἰυηρμοὰ ἰπ 
ἱ τῆς ροίβοπουβ βιδίξ οᾶπιῈ ποῖα δπᾶ 
ταηκὶοά ἰῃ τῇς Ὀγεδβὶ οὗ {πε ορροπεηῖ,-- 
ἴῃ βῃογῖ, 11} τποθε ἰτίοκβ οὗ {πε ὑπδοσζῦ- 
Ῥυΐουβ οοπίτονετδία ἰδὲ νο ἢ ἅτε πος 
τδς [ε88 οοῃιειρε]ςε ἔοτ Ῥεΐπᾳ, εἷενες,-- 
1818 νγᾶϑ νυ ϊϑάοσῃ οἵ ἃ οετιδίπ κιηὰ ; δαυῖ, 
88 εχργεβϑεὰ ὃγ ἴῃς ντίτες οἵ ἰδς Ἐρίβε]ε 
ἱ ἢ δυςἢ εχιγαογάϊμδγυ δοουγδου, ἰξ ννῶ8 
δϑγίδ!ν (ἐπίγειος) 48 ορροβεά ἴο ἴδε υυἦβ- 
ἄοπι ννίο ολπὶε ἄοννη ἴτοπὶ δῦονε, ἰξ 
νᾺ8 Ὠυσιδη (ψνχική, ἑ.4., (ς ἀοπιαίῃ 
ἩΠογεὶπ 411 ἴπδὲ ἰβ εβϑεητδ!ν πυπιδη 
μοὶ βυναυ) ἰῇ ἴμαῖ ἰξ ραπάετοά το βεῖξ- 
ἐδβίεεπῃ, δηὰ ἰξ ννγᾶβ ἀδιποηΐδοδὶ ( 
νιώδης) ἰῃ ἴπᾶὶ ἰξ ταϊβεὰ ὡρ τῇς “ νεῖν 
ἅἄεν!! " ἰπ τῆς Πεαγῖβ οἵ Ὀοϊὰ ορροβεζ δηὰ 
ΟΡ Νονπεῖς ἰβ ἴδε Κοε ἱκπου- 
Ἰεάρε οἵ μυπιᾶῃ πδίυγε, νὩοἢ ἰ8 80 οδδτ- 
δοιεγίβεὶς οὔ τῇς ντίϊες, τῖογε βεγ ΚίηΟἿν 
ἀϊ-οἱαγεά τπδη ἰπ ἴμεβε νν. 15, 1. 

νει. τ6. πᾶν φαῦλον πρᾶγμα: 
τοϊβ βιπι8 ἃρ τὰς τπιδιῖογ; οὐ, [ρα 111. 20, 
πᾶς γὰρ ὁ φαῦλα πράσσων μισεῖ τὸ 
φῶς, απὰ νἱἴἢ 8 οας ταῖρμς Τοοπιρᾶγε 
ἀραὶηῃ ἴπε ψνοτάβ ἰῃ ουῦ Ἐρίβεῖβ, ἱ. σ7, 
πᾶσα δόσις ἀγαθὴ . ... ἄνωθέν ἐστιν 
καταβαῖνον ἀπὸ τοῦ πατρὸς τῶν φώτων. 
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ΒΕ. 17. 
τ Οος. ἰΐ. 

6. 
κοξῖν.8: 

καὶ πᾶν φαῦλον πρᾶγμα. 

αι; ΡΒ]. 
ν.8; 1 
Τίαι. ν. 
42; 1 Ῥεῖ. 
ἡ. 2: 1 
Ὁ. ἐϊϊ. 3. 

1 Βεδ. χἰϊ. στ. 
ῬΆοα:. χὶϊ. 9. ι 
8 2 Τί. ἰΐ. 23; Τῆς. "1. ο. 

τῷ ΡΒ]. ἱν. 5. 

ν θεῖ 7. 

ΙΑΚΩΒΟΥ 

ἐν Ὁ ΘΑ]. ν. 22; τ. ἴνῦκε νὶ. 
ᾳ [6. χχχίϊ. 17; Ατ. νἱ. 12; Οδ!. νἱ. 8; ΡΒ1. ἱ. τα; Η65. χίϊ. αἱ. 

ΠΠ. τη---τϑ. 1ν. 

17. ἡ δὲ " ἄνωθεν 1 ' σοφία πρῶτον μὲν 
᾿ ἁγνή ἐστιν, ἔπειτα ' εἰρηνική, " ἐπιεικής, εὐπειθής,2 μεστὴ " ἐλέους, 

4 ὁος. νἱ!. καὶ καρπῶν ἀγαθῶν, " ἀδιάκριτος, " ἀνυπόκριτος.2 
δικαιοσύνης ὅ ἐν " εἰρήνῃ σπείρεται τοῖς ποιοῦσιν εἰρήνην. 

ΙΝ. σ᾿. ΠΟΘΕΝ 5 "πόλεμοι καὶ πόθεν μάχαι ἐν ὅμῖν ; οὐκ ἐντεῦ- 

18. “καρπὸς " δὲ 

35. οἱϊ, 4; ψ. 1 (ος. ν. τό. 
τ Μδῖιι. ν. 9. 

5. Βοηίδ οοηδεπείεπδ νος. (οπΣ. ΝΑ). 
ΣῬγ, καὶ ΚΙ, ουγεδ., ΤΗΙ., Οες., τες. ; ῥζ. ἰΏσεργε επί 18 7’. 
ΦῬι. οὐ. 

ΤΟ πη. ΚΙ,, ςυγδβ., ΝΌΙς., τες. 

Ψψεῖ. 17. ἣ δὲ ἄνωθεν σοφία: 
τὰς ἀϊνίπε ομαγαςίεσ Ἢ ̓μίαστς [8 θεδυιὶ- 

Υ ἐεχρεεβεοᾶ ἰῃ . νἱξ, 25, ἀτμὶς 
ἐστιν ἫΝ τοῦ Θεοῦ δυνάμεως, καὶ 

πόρροια τοῦ παντοκράτορος δόξης 
εἰλικρινής.--ἀγνή: ἴῃ τ ρεὴ 1χ, το, ἴπε 
ξαγες 8 υετεὰ (δαὶ Οοἂ νου]ά βεπὰ 
τὴ τνϊδάοαλ “ ουἱ οὗ ἴἴε ΒοΙγν Βεᾶνδπβ 

νον ἢ; οἵ ἴδδῖ ΒΟ 15 τ ἀοΐγ ἴδε 
δτδὶ ομασγαςιετιδιὶς νουὰ Ὅς ρυτγγ, τ86 
ἴνο ἰάεδε ἂγεὲ ἱπβερασγαῦϊε; ἰξ 18 80 
εἰ]ς δαὶ ἴῃ τῆς πεὶπὰ οὗ τὰς υυτῖϊες ἴποτε 
νᾶ ἴδε τ οὗ ἴδε οοηίγακε δεϊνεξη 
Ρυσὶεν δηὰ τῆς εἰπ πο ας Κπανν βοὴς 
οὗ δ᾽8 Ὠεάσεσβ ἴο Ὁε συ εν οὗ (βεε αδονς, 
186 ποίδβ οὐ ἱ. 12 Β'., ἱν, 3, 4).---ἰ ρ ἡ ν- 
τκή; ΟΥΪΥ εἰβενθεῖε ἱπ τῇς Ν.Τ. ἰπ 
Ἡεῦ. χίΐ, τα; οὐ Ῥτον. ἰἷ, σ7, ψβετς ἰξ ἰ8 
βαϊὰ οἵ νυ ἱβάοπι τμαὶ “ 411 πεῖ ραίῃβ αἵς 
Ῥεδος". Τμοε νογὰ ἰβ εν σμοδθη 
ἴο δι ρἢδδῖϑε τπῸ οἰγύζε τείετσεὰ ἴο ἴῃ δη 
ελεϊϊες νετβε.--ἐπιεικής: ἴδε ψογὰ ἰ8 
τοεδηΐϊ 88 ἃ ζοηίγαδῖ ἴὸ ὑηΐδίγ, υπγεᾶθου- 
ΔΌ]ς ἀτρυτπηςεηΐ, ο΄. Ρες. ο7 80]. ν. 14.--- 
εὐπειθής: {πὶ8 “οτά, ἀραίη, ἱπηρ] 168 ἃ 
Τοηιχδδὲ ἴὸ ἰῃς υηδεπάϊηρ διτἰτυᾶς οἵἁ δε] - 
οεπίγεά οοηίσγονεσδίδ ἰδία; ἰὲ ὅοεβ ποῖ οἿ- 
οὖς εἰδενθεῖε ἰπ ἰἢς ΝΙΤ.-- μεστὴ 
ἐλέονε καὶ καρπῶν ἀγαθῶν: ἰδε 
εχδϑοῖ γτένοσβε οὗ ἴῃ ουτζείηρ δηὰ Ὀϊτογηεβ8 
οὗ ψὨϊοΒ δοῦῖς μδὰ αδἰγεδᾶν θεεη οοη- 
νἱοϊοᾶ; ἱπ ὙΝβά. νἱῖ. 22, 23, νυϊβάοπι ἰ8 
δροίκαη οὗ δβ πανίπρ ἃ βρίγὶ: τνϑίοἢ ἴδ: 

γαθον . . . φιλάνθρωπων.--ἀ ὃ ι- 
κριτος: (ἡ. διακρί' ἃῦονςε (ἰ. 6, 

"ἷ. 4) ῃΐςἢ, Δ8 Μαγοῖ ροϊπίβ ουΐ, πηλίςεβ 
ἴε ῥρσόῦδθϊς ἴπδὲ ννα πισδὲ υπἀδετβιδηὰ τῃς 
δὐγεοῖνε Βεῖε ἰπ ἴπε ββῆβε οἵ “ βίηρίςς- 
τοϊηδοά "; ρεζῆδρβ οὴς στηΐρῃϊ δἂὰῪ ἴπαὶ 
Ὦετα ἰξ πηεδπ8 αἰπιοδὶ “" βεπεζουβ,᾽" ἰῃ οοη- 
ττῶδὶ ἴο τῇς υηΐδὶς ἱπιρυϊαιϊίοη ΨὨοὮ 
ταῖς Ὅε πιλάς ἱπ δοσπηοηίουβ ἀϊδβουθ- 
δβίοη ; ἴ8ε ψογὰά οοουγβ πεσε ΟἽ ἴῃ της 
ΝΙΤ.--ἀἀὩΣΔνυπόκριτος: ΟΥ τ Ρεῖ. ἰ. 

Ρε, της Κι Οες. ΦΡ;, εἴς. 

22; “᾿εηυΐης,"" 88 οοηϊγαδίοάῦ σι ἴδε 
Βρυζίουβ “" ἘΔ Π]Υ " τυϊδάοσῃ. 

ψεις. τι8. Τῆς Κεγποῖς οἵὨ [Πἰδ νεσβε ἴα 
4, ἃ5. οοηιταδίεὰ νὰ τἰῃς ἰεαίουξγ, 
ἴσῃ ϊενς βοθειιοη τεπιθοηθά ἃῦονε; 

Ῥεδλος τὶ ρμιϊοουδηςεδα δείοηρ τορεῖδες, 
θεν δίς ἰδς τεβυϊὶ οὗ ἔπιες ννϊβάοαι, ἴπε 
νϊϑάοπι δαὶ ἴδ ἔτοτ ἀῦονε ; οὔ ἴδε οἵἴβοσς 
δαηά, βαίέε δηὰ “ ἐνεῖγ υἱῖς ἀδεεὰ " βεϊοωσ 
τοφεῖδπες, ἀπὰ πεν ἃγα ἴδῃς τεδυῖϊ οὗ ἴς 
Ἀῤρργο ίρεὶ ̓8 “ ελγιδῖν, ψυχική, ἀετιοηΐ- 

πάρτε ΙΝ.--ῆνν. τ Β΄, ὙΤδεϑε νέγϑεα 
τενεϑὶ δὴ Δρρα!!ηρ δίαὶς οἵ πιογὰὶ ἄε- 
Ῥτγανιν ἰῃ ἴμεδε έαεῥογα οουρτερλιίουδ; 
βιγίίς, δε! εἰπ!ζεηος, ᾿υδὲ, πιαγάετ, οονεῖ- 
οὐδβηεξα, δ υἱεῖ, ξῆνυ, Ῥτίάς δπὰ οἰαινᾶες 
ἃτε τίίε ; τῇς Ἄοοποερείοη οὗ ἴδε πδίυτε οὗ 
Ρίᾶγες ϑεετβ ἴὸ πᾶνε ὕδεη αἰτϊορείμβες 
φτοης δηοηρ ἴδεδ6 ε, δηὰ ἴδεν δρ- 
τα 0 δὲ εἰνεῃ ονεσ ὙΏΟΙΥ ἴὸ ἃ [τς οἵ 
Ῥίεάβυσε. ἴι πιαδὲ μανς Ῥεεη τεγγίδ]ε ἴος 
ἴδε ντίϊες ἰο οοπίετηρίδίε δυο ἃ βίπκ οἵ 
ἰηἰφυίγ. Οη ἴδε δεδυπιριίοη, ἱπεζείοεε, 
οἵ υηΐν οἱ δυϊπογβδὶρ ἴος ἰπἰ8 Ἐρίδιϊε, ἱξ 
͵ἴ8 ΔΌΦΟΙυ ΕἾ ἱποοσηργεπεηβῖδς ,» ἴῃ 
νίεν οἵ δυς ἢ δὴ διν]! βιαϊε οἵ δθαδίσβ, τα 
ντίϊες οουἹά οοπιπιεπος δἰδ Ἐρίδες στ 
τᾶς ννοτάβ : “" Ὁουπε ἰξ 8]1 [Ογ, τὴν Ὀγεΐμγεη, 
ψΒδη γε [Ἀ]] ἱπίο τηδηϊοϊὰ ἱετηρίδοσ "". 
ει ἰδ Βεῖϊά ΌΥ ϑοπης {παὶ ἴδε ντίϊες ἴα, ἴῃ 
βδτω υδίηρ Βρσυτγαῖϊνε ε; ἴσο, 

ΓΆΙΟΣ πᾷ Κοονϊης Στ τηδὲ 
τῆς δά! εν τείεσγοὰ ἴο 18 τηεδηὶ ΠΠ ΓΑ ΠΥ ; 
Ὁυὲ ἰη νίενν οὗ ἴδε τηεπείοη οὗ ἴδε “ ρΙεᾶ- 
βῦγεβ (δαὶ ῶσ ἴῃ ὙΟΌΣ πηεθεῦβ,"" ἀπὰ οὗ 
τῶε ἱπ)υποϊίοπβ “ ΟἸεδπδε γοῦγ πδηάβ," 
ἐὸν Ῥυτὴν γους Βεατῖβ,᾽" ἴὲ ἰδ ἀϊβῆςυς το Ὀ6- 
Ἰίενε ταὶ τε τυτί τεσ ἴ8 ἦ 6 βέστας 
Ὀνεῖγ. [18 οης (οΟ Τὶ τᾶς ἴῃ 
ἡἰν τα (“Ἐν ἢς τδδξ βα τα, Πο ποῖ οοιασαῖς 
δά! τεῖν, βαϊά αἷδοὸ Ὠο τοὶ Κι]... ") δὲ 
Βρυγαῖνε αἰδοὺ Απὰ ἱ. 14, τοὺ ΟΥ΄. 
Αςίδ χν. 20, 29. Μοσεονεσ, ἰὲ ἰβ οπςε οὗ 
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θεν, ἐκ τῶν " ἡδονῶν ὑμῶν “τῶν στρατευομένων ἐν τοῖς μέλεσιν ὑμῶν"; ὃ 'ν. 5; 
ἴμαΐε νἱῖϊ, 

2. ἐπιθυμεῖτε καὶ οὐκ ἔχετε - 4 φονεύετε2 καὶ "ζηλοῦτε, καὶ οὐ τς; 2Ρεῖ. 
ἐν 13. 

δύνασθε ἐπιτυχεῖν - μάχεσθε καὶ πολεμεῖτε. οὐκ ἔχετε 3 διὰ τὸ μὴ «--- σι. 

1 Ἡδθεδιείβ 7).. 
5 και ουκ 

[Ετοτὰ Ὦετε ἰο επὰ οἵ Ερ. Ο ἰβ νναητίηρ.) 

ἴδε οδαγαςιεσίβεὶοβ οὗ ἴῃς ντίτες τμδὶ Βς 
βρεδίκβ βίγαίρβὲ το ἴῃς ροίπε. [ἐἷ8 ἴγις ἴπαὶ 
ἴῃ τε ΟΟΤ. δάυϊεευ 18 βοπηειἑπιεβ υϑοὰ 
ἴῃ 4 ἤρυτγαῖῖνε 8εηδ6, πιεδηίηρ υπίδετἢ- 
ἔα] πεβ8 ἴο ]ανε; δὺς ἴτ ἰ8 ναὶ τὸ τε - 
τλοταρες ἴπδὲ βυο ἃ 86 ἰβ ΄αϊϊς ἐχοερ- 
ὕοπα! ; ουΐ οὗ ἐπε τὨϊγέγ-οπς ρδεβαρδβ ἴῃ 
νὨϊοἢ δά] ετν [8 βροΐεη οἵ, ἰῃ ΟἿἹΥ ἔνε 
ἷβ ἃ δρυταιΐνε βεηβα ἰουπὰ. [πιῃὸ ΝΤ. 
ἴδετε ἃγα ΟΠΪΥ ΝΟ ροββίδς Ἵλβεβ οὗ ἃ 
ρυγαῖϊνε υϑςὲ ἀρατὲ ἔτοπη ἴῃς νεζϑε Ὀείογε 
Ὧ8 (Μαῖιῖ. χίϊἹ 30 --Ξ χνὶ. 4, Μασγὶς νυἱῖ, 
38). Τῆς Ψοσὰ “το οοπηπλῖς ἑογηϊοδεοη " 

(2) Οὐουζδ οἴϊεπεγ, πῃ ττς ΟΟΤ., ἴῃ ἃ 
Βραταῖνε βέπϑε ; δῖ ἴῃ οοπηρατίδοη νἱτἢ 
ἴδε ναβῈν ἰαγρες ἰωβίδποεβ οὗ ἃ [ἰΐεσαὶ 
ΒΕΏΒΕ, ἴδε ἴοστηε πισδὲ ὃς τεραγάςά δ8 
εἐχοεριίοηδὶ. Βυϊ ἐνθη ρταπεηρ (δὲ (Πϊ8 
Ραγίςυϊας ψοσά ἰ8 βρυγαιίνείϊγ υϑεά, ἴδετε 
18. 81Π]1 ἃ (τσ δῖε [1δὲ οἵἨ οἵδε βἰπβ, ἴδε 
τοοληΐηρ οὗ Ὡς ἢ σαηποῖ ῬῈ ἐχρίδἰποὰ 
ΑΨΑΥ; ἴμ686 ἃγε τῦοῖς ἴπδη δυβῆςίεηὶ ἴὸ 
θεᾶς υνἱΐηεββ ἴὸ τῆς {τυ ἀν] ποσὰ] οο- 
ἀϊοπ οὗ ἴμοβε ἴο ψνῆοτλ πε Ἐρίβι]ς ἴβ 
δάάτεββεά. Οη τε δεββυπιρίίου οἵ δπ 
ξασΐν ἄδιε ἕος οὖσ Ερίβιϊε, δε ἴονν βίδιε 
οἵ τιοσϑ]β βετε ἀερίοιοά 18 Ἔχίγογμε!υ ἀϊ8Π- 
ΟΕ ἴο δοοοιης ἔοσ. ἴῃ ἃ ςοπυπυπὶ 
νΠῖο ἢ Πδὰ τεοεηεν τεοεϊνεὰ πὰ 
6 πενν (ΑἸ, τυ [8 νοσῪ ἱρὰ ἰάδθαἹβ, 
οης Ψου]ά πδίυγα!ν Ἰοοῖς ἕοσ βοπὶς βίβῃ8 
οὗ πενεθογη ζελὶ, βοῆς Ἴοοποερέοη οἵ 
τδς πιεληίηρ οὗὨἨ ΟΠ σι βεϊδηϊεν, βοσὴς τεῆεχ 
οἵ ἴδε ἐχδρυρὶε οἵ ἔς Εουπάετ; τεϊϊρίους 
βιηές, ουηρ ἴο ἃ πιϊβίδκεη Ζβϑβὶ, ὁπ σδῃ 
υπάετειδηὰ; ἰϑοϊδιοἃ ςΆβεβ οἵ τηογαὶ ἀδ- 
᾿ἰπαυθηον δῖε αἰπιοδὲ ἴο ὃς εἊχρεςιοά; 
δυὰς δες οοἰεςῦνς τυἱοκοάπεββ οὗ ἃ πενν- 
Ῥοπὶ ΟὨγίβείδη σοτμησηυηϊ,---ἷθ νου 
δε υΐε ἱποοιηργεδεπδίδίε; ἂπά ἰξ ἰβ 
οἷεας ἔτοπλὶ ἴῃς νεέγβεβ Ὀείοτε υ8 μαῖ ἴῃς 
ντίτες ἰδ ποῖ βἰ πρὶ πρ ουἱ ἐχοεριίοπβ. [Ιῃ 
ἃ βεροηά οΥ {πιτά ρεπεγαϊίοη ἴῃς Ἴοσῃ- 
τοῦ! ᾿ἰνίηρ ἀποηρ Ποδῖμθ δβυτστοιπά- 
ἰηξ8 ταῖς οοποείναίΥ Ὀεςσοσπλς 80 Ἴοη- 
τἰδιηϊπαιςᾶ 48 ἴο πᾶνε Ἰοβδὲ [18 ρεηυϊ πεῖν 
Ομγίβεϊδη Ἵδμβασγαςίεσ ; ψ πῃ ἴὰς ἰάρϑε οὗ 
γεδιβ ἵπεῖε 18 8Δη ἱπενϊδϑὶς ἰσπάθηου ἴὸ 
ἀειϊετίοταῖς, ὑπ|]}} ἃ πενν βρίτγιε οἵ ἀϊδβοὶρ!πς 
ἰ8 ἱπξυδοὰ. [κι βεεῖὴβ πιοῖε ἰῃ δοζοῖά- 
δληος ψἱτἢ κποῖνῃ ἔαςῖβ, πὰ νἸὮ σοτησηοη- 

{.΄. Ἐοπι. νὶ. 13. 

3 φονενετε. καὶ ΝῊ (αἰΐετη. τοδάϊπρ) ; φθονειτε και Ἐταβηιιβ. 
εχ. ΝΝΡ, οσυγεδβ., [μῖι., ϑγετ., Αστῃ., Αδίδ,, ΤῊΪ., Οες., Τί. ; δαἀδά δε τες. 

νἱϊ. 22:}ᾧ1 
Ῥεῖ. ἐΐναα; 

ἂν. 6. δ. Οος. χίϊ. 31. 

8εηδΕ, ἴο τερατὰά τῆς Ρὶε ἴο ποσὶ ἐμ 15 
Ἐρίβεϊς (ον ραζὶ οὗ 11) νψδβ δάἀγεβεςά δβ. 
ἴῆοβε ψῆο δά ἀείετίογαϊεά ἔγοσῃ ἴδε Ὠἰψῇ 
ἰάεαϊ δεῖ ὃν {πεῖς ἐδίπειθ δπὰ ρταπά- 
ἔδιβοσβ, ἀπά ἰο 866 ἰῆ ἴῃς νυτίος οης ψνῦο 
βουρδὲ ἴο ἱπβρίτε ἃ πον δεῆβα οἵ ἀϊΐβοὶρ- 
Ἰΐπε δηὰ πιογαΐβ ἱπίο ἰῇς μελγίβ οἵ διῖ8 
7εν θῃ- ΟἸγιβείδη Ὀχοιῆτεῃ. --ονν. 1-τὸ 
ἴογτη ἃ ϑεϊοοπιδίποά ψβοῖε, ἀεα!ηρ τσ ίτ 
τδς μεηεσδὶ βίδϊε οὗ τηοσγαὶ ΝΠ ἐπ 
ἴῃς Πσοτηγηηἰν {ργεβυτηδθὶν τῆς ττίξεσ 
8858 τῆογε ἰσυ δεῖν οπς οοπιγιυηΐϊν ἰπ 
νίεν), ἀπά επάϊπρ υνἱἢ ἃ 81} ἴο τερεηῖ- 
δῆςε. ἣν. ΙΙ, 12 ἔοτπὶ δηοίπες ἰηάερεη- 
ἄεπι βεςιίοη, Ὀεϊοηρίηρς ἰπ βυθβίδηος ἴὸ 
ἰϊ, 1-13. Ὗῖν. 13-17 ἴοστῃ δϑαΐῃ ἃ βεραζγαῖε 
δεοοη τ ἱπουΐϊ ΔῺγ τείετεπος ἴοὸ ψδδὶ 
ΡῬτεοδβάςβ οἵ ἔο ον. 

νεῖ. σ. πόλεμοι καὶ μάχαι: 
ἴδε ἔοττηεὺ γεΐδγβ ἴο ἴῃ 6 ρεγηιδηεηϊ δίδίε 
οὗ δηηλν, ὙνΒΙ ἢ ἀνεῖν ποῦν δπὰ με 
Ὀσεᾶκβ ουἱ ἱπῖο ἰῃς ἰδίας; Πα νγᾶσ δπὰ 
δδιεβ. --ὸν ὑμῖν: ςοπιργεμεηβίνε..--- 
ἐντεῦθεν: ἰΔγ8 Βρεοῖϊδὶ βίχεβδ οὐ {δε 
Ῥίαος οὗ οτίρίη, Ὡς ἰδ βεὲπ ἴῃ ἴῃς 
Ἰο!]οννίης τνογάβ : ἐκ τῶν ἡδονῶν 
ὑμῶν : ἡδοναί ἰΒ Βοπηεῖπιεβ υδεὰ οὗ ἴδε 
Ἰυδὶ8 οὗ ἴπε ἤεβ, δ.9., ἰῃ τῆς Σιφέέδ» 0) 
Αγϊξίεας (ϑινεῖε, Ϊπίγο. ἰο Ο.Τ'. ἐπ Ονεεκ, 
Ῥ. 567), ἱπ ἀπδινεσ ἴο ἴμε αυεβιίοη : “ΝΥ 
ἄο ποῖ {δε ΤΑΙ ΟΣΙΗΥ οἱ τῆθη ἴϑκε Ροβ- 
βεβδδίοῃ οἵ νἱγῖυις "ἡ ἰξ ἰδ βαὶά : “Ὅτι 
ὑσικῦς οἰκὸς βῤμη ἀκρατεῖς καὶ ἐπε τὰς 
ἧ « τί ι γ. 4 
Μᾶδος. νὶ. 35 ΕΑ νἱϊ!. 14; Τίς. ἣν 3; 
2 Ῥεῖ. ἰΐ. 1.--τῶν στρατενομένων 
ἐν τοῖς μέλεσιν ὑμῶν: ἴδε βᾶτῃης 
τπουρῆς ἰβ Ἰουπά ἱπ τ Ῥεῖ. ἰΐ. ΣΙ, παρα- 
καλῶ ἀπέχεσθαι τῶν σαρκικῶν ἐπιθυμιῶν 
αἴτινες στρατεύονται κατὰ τῆς ψυχῆς, 
ς΄. Ἐοπι. νἱΐ. 23; τσ Οος. ἰχ. 7. 

νγν. 2,3. ἐπιθυμεῖτε καὶ οὐκ 
ἔχετε . . .: [τ πιυδὶ Ὀς οοηέεββεά {παῖ 
ἴπεβε νεσϑεβ ἃγε νεῦὺ αἰβῆίουε το πηάετ- 
δίδηδ; ννὲ βδνε, οὔ ἰῃς οὴς μαπά, ᾿υβδίηρ 
δηᾶ οϑνεῖίηρ, τυυγάετίηρ δηὰ ἢρδιίηρ; 
πὰ, οἡ τῆς οἵπες μαηά, ιαγίσξ. Μαυ:- 
ἀετίπηρ ἀπά πρδιηρ ἀγα τῆς τηθᾶηδ υδεά 
ἴῃ ογᾶεσ ἴο οδίαίπ ἴδαι νῃϊοῆ ἰ8 οονείεά ; 
γεῖ ἴῃ τς βᾶπὶς ὑτθδίῃ 11 18 βαὶά τπδὶ {πε 
τεᾶβου ΨὮΥ ἴἢς οονεῖοά τΠίηρβ ἅγε ποῖ 
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ἔχον. ἱ. 

ΙΑΚΩΒΟΥ Ιν. 

αἰτεῖσθαι ὑμᾶς - 3. αἰτεῖτε καὶ οὐ λαμβάνετε, διότι κακῶς “ αἰτεῖ- 
ε ἴδει. ν σθε, ἵνα ἐν ταῖς " ἡδοναῖς ὑμῶν δαπανήσητε.: 4. ' μοιχαλίδες,2 οὐκ 

46: 

Β Μδῖιι. νι. 
Ἐν, οἴδατε ὅτι ἡ φιλία τοῦ " κόσμου ὅ ' ἔχθρα τοῦ Θεοῦ ἐστιν ὁ; "ὃς ἐὰν 

γ. οὖν ὁ βουληθῇ φίλος εἶναι τοῦ κόσμου, ἐχθρὸς 7 τοῦ Θεοῦ καθίσταται." 
ἱ Μεαιι. χὶϊ. 

κ ἦζαι, νἱ. 
: [κε 

ἱ, 26) : [Ὁ. ᾿ϊ.. 15. 
Ὁ ἰϊ. 23. 

1 οπι. νἱϊ!. γ; ΕρΒ. ἰϊ. 15. 

5. ἣ δοκεῖτε ὅτι κενῶς ἡ " γραφὴ λέγει " πρὸς φθόνον ὃ ἐπιποθεῖ τὸ 

τα --ῷ [0. χν. το: χνὶξ. 14; 64]. ἱ. το. 

1 καταδαπανησητε δ᾽ ; δαπανησετε Β, ὟΥ εἶεα. 
3 Ῥτ, μοιχοι καὶ δ Ἶ ΚΙ, οὐγεβ.; μοιχοι [,δἴξ, (εχς. 2), Ρεβῆ., Οορι., Αεἰῃ., Ατηι. 
5 τον κοσμον τοντον ἐᾷ, 68, Νυἱςᾳ., Ρεδῖι., Αττ., Αεἴῃ. 

4 ἐστιν τω Θεω ἐδ, Οορι., Τὶ. 
5 Ο0πι. ος ἐ; ος ἂν ἾΑΚΙ,, οὐτεα., ΤῊΙ., Οες., Ττες. 

5 Οπ). ἵν, ουγε8. Ἶ εχθρα Μ᾽, 7. 

οδιδιποά ἰ5 Ὀεοδιβα {ΠῸῪ ἅγτα τοὶ δεκεοᾶ 
ἴου! [15 ἰὲ ἱπιεηάδά ἴο ὃς υπάετβιοοά 
ἴῆδι ἐπΐβ ἰυδὲ (1π ἴπε δβεῆβε, οὗ Ἴοουγβε, 
οἵ ἀεβιτιπρὴ δπὰ Ἴονεϊουβηεθθ ἅττα ποῖ 
εἰκεβοά ον δεύδυθε πεν μαά πος δδεῦ 
τᾶ οτ, οὐ ποῖ Ῥγορεσὶν ΩΣ 
ἰδῇ ἰ8 Ψψμδῖ τῇς ψογάβ ἐδ ίῳ ΔΗ ἴδεν 

βιλπᾶδ; ὃυϊ οδη ἰξ ὄνεῦ ὃς ᾿υδεδβλδίς ἰὸ 
ῬΙΑΥ ἴον ννῇῃδὶ 18 εν! ὙΠετα ἰβ δοπηδ- 
τίη εχισδογάϊπδε!ν ἱποοηρτυοιδ ἰῃ ἴῃς 
ψΠΟΙς ρδββᾶσε, νυ ἢ ἀεῆςβ ἐχρίδηδιίοη 
1 τὰς νογὰβ ἂγτγε ἴο δε ἴδκδη ἱπ τπεὶσ 
οὈνίοιδ τηεαπίηρ. ΟἾ]γ οὔε τπΐπῷ δεεπιβ 
οἰεᾶτ, δηά πδὲ ἰ8 ἃ πιογδὶ οοπάϊείοη νυ ϊο ἢ 
ἷβ δΒορεϊεβαῖν Ἵπδοῖίς,-- τ αι βᾶγβ [(ἢδί 
“ἤεθε ἵψῸ νεγβεβ ἅτε ἃπιοὴρ ἴδε ἐχ- 
ΔιηρΙε5 οὗ ροεῖίςα] ἑογπ ἰπ (18 Ἐρίβιϊς "; 
Ῥεσῃδρβ {πἰ8 χίνεβ ἴῃς ἵκεγ τὸ ἴπ6 βοϊ υξίοη 
οἵ τμε ργοῦϊεπ). [{ πᾶν ὃς πὲ γε πᾶνε 
ἴῃ τῆς ψῃοὶς οὗἉ ἔμεβα νεσβαβδ 1:-1ὸ ἃ βίτίη 
οὗ ᾳυοϊδιίοπα, ποῖ ν εν δ] βίσυηξ 
τορεῖδπει---ἃ κΚιηὰ οὗἉ “ ϑιτοπηαιεἰβ᾽"---ἰδκοη 
ποπὶ ἃ νατίεῖν οὗ δυϊμοσγίεϊεβ, ἰῃ οτάεσ ἴὸ 
πιαῖες {Π|8 ῥγοίθϑι δραίηδι ἃ ἀΐβργδοείυ! 
βίαϊε οἵ δῆδιγβ πιοσὲ ετηρῃδιὶς δά δυϊποσὶ- 
ιδῖϊνε.--φονεύετε: ἴῃε τελάϊηρ φθονεὶ- 
τε οδηπηοὶ ὃς εηϊετίλίηεά ἱΓ ΔΩ τερατά ἰ8 
το θε ῬΑ ἴο ΜΒ. δυϊποτίτν ; ἐνεη ἰξ δο- 
ςερίοα [ἰ ννουϊὰ ποῖ γεν δἰ ΠῚ ρ ἢν πηαιξετβ 
πιυςἢ.--ζ ἡλοῦ τε : τείεγβ γαῖμεσ ἴὸ ροῖ- 
80η8, ἐπιθυμεῖτε τὸ τὨΐπρ8. 

νει. 3. αἰτεῖτε... αἰτεῖσθε: 
ὝΒετε ἀος8 ποῖ βεεπὶ ἴο δε δὴν ἀϊβετεπος 
ἴῃ πιελπίηρ Ὀεΐννεεη τῆς δοεῖνε δηὰ πα ἀ]ς 
Βετε : “ΕΠ α πιά ά]ς 8 τελΠν 186 βίγοηροι 
ννογά, ννε οδη υπάἀετβίδηἁ ἰϊβ θείη τουδὶ 
ἰπ Ἰυδὲ νῃεσε δὴ εξεςιϊ οὗ οοηίταβὶ οδῃ ὃς 
βεουγεά, ψΨΠς ἴῃ ογάϊπασυ 8. ἴδε 
δοῖνε Ψουϊὰ ΤΑΥΓΥ 88 τῦυοῇἢ νεῖ σας 25 
ν 88 πεεάςά" (Μουϊίοη, οῤ. εἰέ., Ρ. 160); 
ο΄. Ματζτῖκ νὶ. 22-25, χ. 35-38 ; ̓ ]οῇῃ ν. 15. 
--δαπανήσητε: Οὗ [μυκο χν. 14,30; 
Αοἰδ χχί. 24. 

δλεγει προς φθ. Α, εὐτ85., Αἴτῃ. 

Ψνες. 4. μοιχαλίδες: τῃς ννεῖρδι 
οἵ ενίδελος 6 ΒΈΓΟΠΡΙΥ ἰῃ ἔανους οὗ ἥῃε 
τελάϊπρ 48 ρδίηβι μοιχοὶ καὶ μοιχα- 
λίδεςς Ἴπε ἀερτανεά βίδις οὗ τηογδῖβ ἴὸ 
ΜΏΙΟΒ ἴδε ψποῖὶς ϑεοϊίοα δεᾶγβ υγϊπεβα 
ταυδὲ ἰῃ ραγὶ δὶ ἰεαβὲ πᾶνε ὕεεὴ ἄμε ἴὸ 
τε νἰοκεάπεββ ἀπὰ οορεγδάοη οἵ ἴδε 
ψνοϊηξη, 80 ἴδδὶ ἴπετε ἰδ ποιῃίηρ δίγαπ 
ἴῃ {πεῖς είς βρεοίβοδι!ν πιεηεοπθά ἴῃ 
ςοπηδοιίοη ἘΠ τοδὶ ἴοττῃ οἵ εἰπ νἱτἢ 
ψὨΐΟΒ ΠΕ νου Ῥὲ τῆογε ραγειςυϊασῖν 
δϑδοοίδιεά. --οὐκ οἴδατε... καθ- 
ίσταται: ψῆδι δεεπβ ἴὁ ὃε ἱπ 86 
ταὶπὰ οὗ 186 νψτίϊεσς ἰδ ]οῆη χν. 18 ἢ. ... 
εἰ ἐκ τοῦ ἦτε, ὁ κόσμος ἂν τὸ 
ἴδιον ἐφίλει " ὅτι δὲ ἐκ τοῦ κόσμος ἂν οὐκ 
ἐστέ, ἀλλ᾽ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἐκ τοῦ 

» διὰ τοῦτο μισεῖ ὑμᾶς ὁ 
..π-πκαθίσταται: “ἰ8 ςοπειίτυϊοά "; 
ς΄. ἰῃε νυϊχαῖςε εοκεί ἐμέέων. 

νεῖ. 5. ἡ γραφὴ λέγει πρὸς 
φθόνον .-. .: ἴῃϊ8 δἰιΓδυϊην οἵ ρεζβοῦ- 
Αἰϊν το ϑοείριυτε ἰδ ραγα!] εἰς, 8 1ἱρῆι- 
ίοοιϊ ροϊπιβ οὔὖἍἱ (ΟΘαἱ. {ἰϊ. 8), Ὁγ (ὃς ποῖ 
ἀποοτητίοη [εὐνιδῃ ἐογαχυΐα οἱ τεΐεσεηος 

“Ουἱά νἱάϊε", Αςοογάϊηρ 
ΠῚ ΓΒ, Ὧν εἰηρυΐας γραφὴ ἱπ τὰς 
Ν.Τ. “ δἰνγαυβ πιεδῃβ ἃ ῥαγίξενί αν ῥαεεαφα 
οἵ ϑειρίυτε; ψετε ἴῃς τεΐεγεπος ἰδ 
οἰεδεῖγ ἴο τῆς βδογοὰ ντίπρβ 28 ἃ υἱοῖς, 
ἂ5 ἰῃ ἴῃς δχργοββίοῃβ, " ϑελιοπίηρ ἴδε 
ϑοηρίυγεβ, "Ἰεαγηθὰ ἰπ ἴδε ϑογίρίυγεβ,᾽ 
εἴς., τῇς Ρίυγαὶ γραφαί ἰ8 υπίνεζθα! ν 
ἰουηὰ, 4.9.» ΑςἴδΒ χνίϊ. 11, χνὶϊ!. 24, 28. 
... Ἧ γραφὴ ἰ8 τηοϑὲ ἔτεα θηο υϑεάᾶ 
ἰῃ ἱπισοδυσίηρ ἃ ρατιουΐϊας αυοϊδιίοη, ἀπά 
ἰῃ τῇς νοῦν ἔενν ἰηβίδῃοςβ ννῆεγε τἴἢς αυο- 
τῖοπ ἰδ ποῖ δοίυδιιν σίνεη, ἱξ ἰβ ἔογ 
πὸ πιοϑὲ ραγὶ ἴο ἤχ {πε ραββᾶρε 
τείεσγεά ἴο. Τῆς ὈΪΌ]οΔ] ὑβᾶρσε ἰδ (οἱ- 
Ἰοννεὰ αἰδο ὃν τῆς εαγιεϑὲ δι βεσβ.0 Τῆς 
τταπβίεοη ἔγοπιὶ ἴ86 " ϑογίρίυγεβ᾽ ἴο τῆς 

----- -ὐὐῦο - πὸ -ῖὰ Ξ υπηραναηνουεαη 
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“πνεῦμα ὃ Ῥκατῴκισενϊ ἐν ἡμῖνξ; 6. μείζονα δὲ “δίδωσιν χάριν" - ο Οκϊ. ν. 17. 
᾽ Ρτ Ο᾿. ας. 

ϑδιὸ λέγει: ὁ Θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς νἱ. 5, νὴϊ, 

δὲ δίδωσιν χάριν. .5 7. ὑποτάγητε οὖν ὁ τῷ Θεῷ ᾿ ἀντίστητε δὲ 
21; Ναὶ. 
χί, 20. 

υοῖϊεὰ 5: 
Ῥτον. 1ἰϊ. ῳι( 5ερί.); “. Μαιι. χίϊὶ, σ; ]0Ὁ χχὶϊ. 29; Ρβ. Ἴχχχνὶϊ. 6; Ῥσον. χχὶχ. 23; Μαῖιῖ. χχὶϊὶ. 
12. ἴκακε ἱ. 52; τ Ῥεῖ. ν. 5. 

1 κατωκησεν ΚΙ,Ρ, εοὐγ68., [.81ἰ., ϑγττ., Οορῖ,, ΤῊΙ., Οες,, τες. 

3 μιν, Τὶ., νοδίβ 2. 
δ αντιτασσετε Β. 

3- Οσ". ᾿ὃὈ, οὐζβ8. 

6 Οἱ. ουν 7. 
4“Αἀά κυριος 5, 16. 

ΤΟ ηι. δε ΚΕΡΡ, οὐτβ85., ΤῊΪ., Οεο., τες. 

“ϑοπρίυτε᾽ 18 ἀπαίορουβ ἴο {πε ἱταπβίτίοη 
το τὰ βιβλία ἴἰο τε ' Βίδῖςε᾽ " (ἐδὲά., 
ΡΡ. 147). [π ἴδε ρῥγεβϑεηῖ ἰπβίδηοε ἴῃς 
“ Βοτίρίυεγς " ᾽5 ἡοννῃεσα ἴο θεὲ ἔουπά ἱπ ἴῃς 
Ὅ.Τ.; τὲ ἰ8, βοννενεσ, τεβεοιϊοά ἴπ βοπὶς 
Ῥαυϊίπε ραββαζεβ, Οδἱ. ν. 17, 21, δπὰ οἵ. 
Εοπ,. νἱϊ!. 6, ὃ; χω Οος. ἰἰϊΐ, 16: ἣἧ γι 
σὰρξ ἐπιθυμεῖ κατὰ τοῦ πνεύματος, τ΄ 
δὲ πνεῦμα κατὰ τῆς σαρκός ((6!. ν. 17) ; 
τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν ἐν Οοε, 
1. τ6). 118 ἀϊδῆουϊε ποῖ το 8εε ἃ Ρδυϊίης 
ἰπῆυεπος ἱπ οὺγζ ρδββαρε; δηά νδδῖ ἴ8 
οογίδίην ποίενογίῶν 18 ἴῃς ἔλοϊ τμδὶ τς 
ἵνο ἄφγαῤκα νὩϊοἢ τῃς Ἐρίβεῖε οοπίδίῃβ 
41. 12 δἀπὰ ἴπε οης Ὀείοτε 08) δῖε Ὀοΐὰ 
οἰοθεῖν οοππεςιεὰ ψ 8ι. Ραδυΐ, ἱ. 12 -- 
2 Τίπι. ἱν. 8; ἶν. 5 -- 64]. ν. :7Ώ. Βυὶ 
παῖ ψὨϊοΣ ἰβΒ οοποϊυδῖὶνθ ἁραίηβε τῆς 
“ Θοσίρίυγα ᾿" πεζὰ γεξεγγίηρ ἴο δε Ο.Τ. ἰ8 
ἴῃς ἕδος ἐδδι τῆς ἀοοίτίπε οὗ ἴῃς ϑρίγιε 18 
ποῖ ἱουπὰ (δεῖς ἰπ τς ἀενεϊορεά ἴῃ 
ψΠΙΟἢ ἰξ ἰβ τεργεβεπιεὰ πεῖα ; ἴῃς ὑγο- 
πουποεδά Ρεγβοηδὶ ἑν οὗ ἴῃς ϑρίγι: δ8 δεῖς 
υϑεὰ 8 Ππενεσ ἰουπά ἱπ ἴῇς ΟΟΙὈἨ Τῆς 
ταίεεποα Βεσε τουδὶ ὃς ἴο ἴδε Ν.Τ., δηὰ 
τιῖ8 ἰδ οης οὗ ἔπε τηδῆγ ἱπάϊςαιίοπβ νυν ἢ 
Ῥοΐπι ἴο ἰῃς ἰαῖες ἀδίε οἵ οἷς Ἐρίβεϊς, οἵ 
δγὶβ οὗ ἰ. Α8 δδιυῖν ἃ ἀοοιπιεηΐ 88 ἴῃς 
Ρίβι!α οἵ Ῥοϊγοδγρ {110 Α.}.}) τϑέεσβ ὁπος 

ἴο δε ΝΙΤ. αυοίϊαιίοηβ ἃ8 “ ϑογίριυγε"; 
ἃπά ἰῃ τῆς Ῥἰστῖο οἵ Βαζηδᾶῦρδβ (αδουϊ 
98 Α.Ὁ. δοοογάϊηρ ἴο 1ἰρδιοοι, δὰ τε- 
βατάεὰ 85 ἰδῖε ὉΥ πιοϑὲ βοῃοΐδτβ) ἃ 
ΝΑΤ. ᾳυοίϊδιίοη ἰ8 ῥτείδος ἃ ὉγΥ τε ίοσ- 
ταῦΐα “1ι 15 στίτεη ".--πρὸς φθόνον 
ἐπιποθεῖ... .: οη τηϊ8 νεζγ ἀϊθῆςυϊε 
τεχῖ 8εε, ίοσ 4 ναγίεϊυ οὗ ἱπιεγργεϊδιίοπβ, 
Μαγοσ᾿β εἰαδογαῖς ποίε ; ἴῃς δεδῖ γοηάογ- 
πρὶ 86 επὶβ ἴο ὃς ἴπδὶ οὗ τῇς ἘΝ. πιδι- 
δία: “Ὑπδὶῖ ϑρίγιι συ ϑῖοῦ ἢε πιδάς ἴὸ 
ἄννεῖ! ἵπ υ8 γεδγηεῖῃ [ῸΣ υ8 ὄνὲπ ὑπίο 
)εαίουβ εὔνυ". Ὑῆβε νογὰβ υνἱῖπεββ ἴο 
τῆς (αὐτῷ ἴπᾶὶ (πε τῆϊγὰά Ῥεγβοη οὗ ἔπε 
Ἠοῖγ Τεὶπὶτν δϑίάεβ ἱπ οὖσ ἢεαγῖβ βίγ νη 
ἴο δοααυίσε ἴπε βᾶπηθ ἷονε ἴον Ηἰπὶ οπ οὐ 
Ῥαζὲ ψὩῖ ἢ Ηε θεᾶγβ ἴογ υ8. [{ ἰδ ἃ πιοϑὶ 
διΓΠ τ πρ Ῥαββαρε ὑνὩϊοἢ [6118 οὗἩ ἰῃς ἴον 
Ὁὔ δε ἩοΙν ϑρίτίε, 85 (1π οἣς βεῆ86ε) ἐϊδ8- 

τἰηςὶ ἔγοσῃ ἴμλὶ οὗ ἰς Ἑαΐδμετ οἵ τμδὲ οὗ 
ἴπε 80η; ἰῃ σοπποϑοιίοη υυἱε ἰΐ βῃου!ά Ὀς 
τεδά Ἐοπι. νυἱϊὶ. 26-28; Ερῆ. ἱν. 30: Σὲ 
Τδεδ8. ν. 10. 

νει. 6. μείζονα δὲ δίδωσιν 
χάριν: {πε8εὲ ννοτάβ ἔυγίμες εταρῃδβίβε 
τῆς ἀενεϊορεά ἀοοιτίπε οὗ ἔῃς ϑρίγιξ τε- 
ἐεττοὰ ἰο δδονς; ἱβεν ροὶπί ἴο ἴμε πδῖυγε 
οἵ ἀϊνίης στᾶςς, ψὨΙΟἢ 8 Αἰποβί 1Π|πλϊ Δ Ὁ] 6. 
Τεδθε νεζβεβ, 5, 6, νυϊῖπεβ8 ἴῃ ἃ βισικίηρ 
ΥᾺΥ το ἴδε ΟὨτίβείδη ἀοςίτίης οὗ γτᾶοε, 
δηὰ πετείπ Ὀγθαῖῃς ἃ ἀϊβεγεηὶ βρίτὶς ἔτοσὰ 
ἴῆδλῖ ουπὰ ἰπ τιοϑὲ οὗ ἴπε Ἐρίβεϊε.---ὅ 
Θεὸς... χάριν: (ζ΄, ϑ8ίτ. χ. 7, 12, 
18; Ῥες. οὗ οἷ. ἴϊ. 25, ἵν. 28; ἴπε υοία- 
τίοη ἰδ 4180 ἔουπά ἰῃ 1: Ρεῖ. ν. 5; ἴδίκαῃ 
ντἢ ἀπ Ῥγεοεάϊηρ ἰξ τεδομεβ τς ἀϊνίηἰὙ 
οὔ τῆς Ηοὶν ϑρίτίι. Ἐρῆγεπι ϑγγὺβ αυοῖοβ 
1π|8 85 ἃ βδυῃρ οὗ μείδυν (Οῤ. εἰϊ. 93 
Ε., εἄ. Αδββϑεπηδληὶ ; αυοιεὰ Ὀγ Ἐξεβςἢ, οῤ. 
εἰξ., Ὁ. 109). 

γεσ. 7. ὑποτά τε οὖν τῷ 
Θεῷ: ὦ. ΗεὉ. χίϊ. 9, οἱ πολὺ μᾶλλον 
ὑποταγησόμεθα τῷ πατρὶ τῶν πνευμά- 
τῶν καὶ ζήσομεν. [ΐ ἰδ ποῖ ἃ ηιεβιίοη οὗ 
βυδ)εςτίοη εἰπεῖ το αοά ος πα ἀδν!ϊ, Ὀυς 
ταῖδεγ οὔς οὗ ἴῃς οποίος δεΐννθθη 86} -ν}}} 
δηά αοά᾽ 8 νἱ}} ; 11 8 [6 ῥτουά δβρίτίς πδὲ 
[ᾶ8 ἴο ὃε ουτρεά.--ἀντίστητε δὲ 
τῷ διαβόλῳ, καὶ φεύξεται ἀ φ᾽ 
ὑμῶν: ἴδε το ἰάδα58 οοπίδἰπεά ἰπ τπς88 
ΨΟΣάβ ἄγε νεσυ [εὐνί8ἢ ; ἰη ἴῃς ὅγβὲ ρἷδος, 
πε νἱπβιαπάϊηρ οὗ τῆς ἄεν!] ἰβ τερσο- 
βεηϊεά 45 Ῥείπρ' ψγἱίη τῃς ςοτηρεΐεηος οὗ 
νιαη; ἴῃς ποτα βρεοι ἤσδ ιν ΟΠ γιβιίδη γᾶν 
οὗ ρυκεϊηρ τἰ6 τηδίίεσ ἰβ θεδὲ βεεὴ ὈΥ 
Ἄοοτπηρατίηρ ἴπε Ψψοτάβ Ὀείοσε υ8 ψ τ τΒς 
ἵνο ἐο!Πονίηρ ραββᾶρεβ: [κὲ χ, Σ7, 
Ὑπέστρεψαν δὲ . ... λέγοντες " κύριε, 
καὶ τὰ δαιμόνια ὑποτάσσεται ἡμῖν ἐν 
τῷ ὀνόματί σον. Απά [πε ρᾶβϑβᾶρε 
ἰῃ τ Ρεῖ. ν᾿ 6 8. ψνῃιοἢ 18. ρᾶγδ αὶ τὸ τῆς 
οπα δεῖΐοτε ι18, ἰ8 ὑγείδοε Ὁγ τπῸ ψογάβ, 
" Οδβιηρς 411 γοῦγ δηχίειυ ὑροὴ Ηϊπι, 
Ὀεοδυϑβὲ ΗἜἬε οδγεῖῃ ἴογ γου," δηπὰ 
[ο]]οννεὰ ὃν ἴδε ννογάβ, “" πὰ τῆς ἀοὰ 
οὗἩἨ 411] γστᾶοε. . . . 5884}}] ΗἸ πιβϑῖ ἢ ρετ- 
ἔεςς, 8.8] 15, βιγεαηρίμοη γου", Τῆε 



τ Ερᾶβ. νὶ 
11, 1210ᾺᾷᾺ "2 Σ 
Ρει. ν. 8, ἐγγίσει ὅ ὑμῖν. 

8. 2 τοῦ. 
αν. 2; ΖεςΒ. ἰ. 3; μὺυκε αν. 30; (ἡ). 1-δτη. [ἱ). 57. 
1 1. τ. 8. 

 φενξετε Β' (“ται Βῆ). 

ΙΑΚΩΒΟΥ ΙΝ. 

τῷ "διαβόλῳ, καὶ φεύξεται ῖ ἀφ᾽ ὑμῶν" 8. " ἐγγίσατε τῷ Θεῷ," καὶ 

"καθαρίσατε χεῖρας, ἁμαρτωλοί, καὶ " ἁγνίσατε 

1144. ἰ. 16. Ὁ 7}ες. ἵν. 4; τ Ῥεῖ, ἱ. 22" 

3 Λ(οταΐ)ηο ς Νυΐρε; δὰ ἀοσηίπυπι 7; δὰά εἰ ἰρϑε 3. 

5Ἄγγιει Ττερ., Τί. 

ἀϊβετεηος Ὀεῖνεεη ἴῃς εὐ δπὰ 
ΟὨΒεϊβείδῃ ἀοοίισίπεβ οἵ σταος δηὰ δεε- 
Ψ11 Πεῖε ἌἽδηποὶ 021] ἴὸ ὃὕε οὐδεῖνεά. 
1 ἰ8 υδεῖεββ ἴο οἰϊς τῆς τ᾿νογάβ, "" Βε δυῦ- 
7εεοὶ υπῖο ἀοἀὰ," δ8 ἱπάϊοσιϊηρ ἀϊνίης 
δεεϊβίδηος ἱπ νυ] δειδηδϊηρ ἴδε ἀεν]], θ6- 
οδυθε (δε ευὐδήεοὶ οὗ τπουρῆς ἴῃ εἰϊμες 

ε ἰδ αυε ἱπάερεπάεπι; ἴδε τηεδη- 
Ἱπῷ ἰδ ποῖ ἴδδὶ δ} γ τὸ νἱμδιαπᾶ {δὲ 
εν! ἰ5 18ε τεβδυὶϊὶ οἵ Ὀεΐῃρ δυδ)εςὶ ἴο 
Θοά ἐπ θυι ἡμὴ εὔστεες ἴῃ δοιίοη ἅγε εη- 
)οἰηοά, ἱπ δ τᾶ ἷἰβ τερτῖο- 
βεηϊεὰ 88 δθϊε ἴο ἰλκε τὰς ἰηϊείδεῖνε.---ἸΙἢ 
18ε δεοοηὰ ρΐδςε, ἰε τεργεβεπίδεοη οἵ 
ϑαίδη (ἰ8ε ἀενὶ}} εῖεὲ ἰ8β δὶ 
]εν δ; τε Ηεῦτεν τοοῖ ἴσοσθ ψ Ὡς ἢ 

" Βαίδη" ὁοπιεβ (Ὑ212) πιεᾶπβ “το ορ- 
Ροθε," οἵ“ ἴο δεῖ 88 δη δάνεγδαγυ" ; {πε 
κίεδ ἰβ νεσζγ οἰεδιῖν Ὀγουρσδὲ οὔἱ ἴῃ Νυπι. 
χχίΐ, 22, ψδεσε ἴὩς πουῃ ἰδ υδεᾶ: (κά ἐΐς 
Απρεὶ οΓ γαλινε ῥίαςεά δίνετε ἱκ ἐλε 
ἴνὉ7 70» απ οὐδένα (Ἰἰτεσα! ἢν “ἴος ἃ 
ϑαίλη ἢ. Τηῖδ ἰ8 ῥγεοίβεϊυ τῆς ρίοϊυσε 
τερτεβεηιεὰ ἱπ τἰῃς τνοτάὰδ Ὀείοσε 8; (ἢ ς 
δηςοίεηϊ Ηοῦτγεν ἰάελ οἵ βοτῃειπίης ἴπ ἴδε 
ΨΆΥ ἰδ 10 δοπης εχίεπὶ ὑγεβοηὶ ἰῇ ἰδς 
Οεεεῖὶς ὁ διάβολος, ἔτοπ; “(ο 
ἄγον δογοδδ," ἐ.4., ἴπε ραϊνναυ ἰδ ἱπὶ- 
φῬεάεά (ο΄. ΕΡΆ. ἵν. ἅ7. νί. Στ). [εν εὮ 

ἩνᾺ8 [0]] οἱ ἱπιεηβεῖν πηδιεσίαὶ- 
ἱδὲὶς οοποεροπε ; ἴδε ὕτεβεῆςε οἵ ἀεσηοαδ 
ἰῃ νατίουβ ψυΐθε, οἐ εἶδε ἱπνίδ δε, ττῶδ 
ΑἰνΆγδ ἰελιεά; ῥγίπηδε νυ ἰἃ τνῶβ Ὀοάΐγ 
Βδγῃ ἴπαὶ {πεν ἀἰά ; {πε ἰάοα οὗ δρίττυ δ] 
εν], 28 ἰπ πε ραδβᾶρε Ὀείοες υ8, τνὯ8 ἰδίοσ, 
τδουρῇ ὈΟΙΒ οοποεριίομδ εχίβιοὰ εἰάς Ὁγ 
ἰάς. Ὑδε Ψψογάβ ὑηάετ ςοπεϊάετδιίοη 
81ε ῬΟΒΕΪΌΪΥ δὴ ἱπεχαςὶ αυοϊδιίοη ἔσοσι 
Ταςί. ο7 ἐλ6 Τινεῖνε Ῥαϊγίατοῖς, ΝΑρδιῆ. 
νἱἱ. 4, “1 γε ψνοτκ ἴπδὲ ννὩοἢ ἴἰ8 σοοά 
ΤῊΥ οἰ] άγεη δηὰ ιδς ἀεν!] 5Π41] ες 
ποτὰ γου". Κηονϊίηρ χυοῖεβ δη ἰηίες- 
εδἴϊης ρδσγα] εἶ ̓η Ἡεγπηδδ, λέαπά., χὶ;. 5, 2, 
ὙΒεῖς ἰη οοπηεοιίοη στῇ τῆς ἀεν!! ἷε ἰδ 
βαϊά, “10 γε τοδίϑδε δἰπὶ ἢς Ψ}}} Ὀς νδη- 
αυϊβμεά, ἃηὰ ν1}}] θεὲ ἴτοπὶ γοὺ ἀϊ8- 

... 

νεῖ. 8. ἐγγίσατε τῷ θεῷ, καὶ 
ἐγγίσες ὑμῖν: πεῖα, ἀραίη, γε βᾶνε 
ψδιὶ το ΟΠ τ διίδη ἐᾶγβ δουπᾶβ σδῖμοτ ἴκα 
ἃ τενεσβδὶ οὗ ἴῃε οτάε οἱ τπίπρε; τε 

δβουἹὰ εχρεοὶ ἴῃς οτάες ἴο Ὀς τμᾶϊ εα- 
Ῥγεββοὰ ἱπ βυοβ νοσάβ 885, “Ὗς ἀϊὰ ποῖ 
οδοοδε της, δου 1 οδοεε γου " (]} ἢ χν. 1:6). 
ΤΒε νοσάβ Ὀείοτε υ5 δεεσ ἴο Ὁς ἃ αυοῶ- 
τίου (πεχαοὶ) ἔγοεη Ηοδ. χίϊ. 6 (ϑερί.), 
... ἔγγιζε πρὸς τὸν θεόν σὸν παν- 

τός. Τηε Ηεῦτεν, ρῶγαβε ες ἈΝ 
ἱδ ἃ ἰεςηῖϊοδὶ ἴεῖτῃ ἕος [7 
ἴον (ὰς ρυζροες οὐ νψοσεδίρ, 4.ρ., Ἐχοά. 
χίχ. 22; ετ. χχχ 21; Ἐζεῖς. χἰῖν. 13. 
ΎΠεῖς ἰβ δῇ εχισδοσάϊπασυ ραδβᾶσε ἴω 
Τεςὶ. 9Γ ἐἰλε Τινεῖοε Ῥαϊῤγίαγελς, Ὀλη. νὶ. 
:, 2 ΨΈΪΘΒ τυηδ, “᾿Απὰ πονν, ἔεασ ἴδε 
Ἱμοεά, τὴν οἰ! άτεη, πὰ Ὀεννᾶσε οἵ ϑαίδῃ 
δηὰ δία δρίγίί8β. Ὦγανν πεᾶσ υπῖο ἀαοὰ 
Δηὰ ἴο ἴδε δηρεῖ {παι ἱπιετοοδάςει ἴος γοῦ, 
ἴος Ὧε ἰδ ἃ τηράϊδιος δεῦνεεπ Οοὰ δηὰ 
ταλῃ " (1δε Ἰαἴτες ραγὶ βετε 'β ποῖ ἃ (μῃγί5- 
εἰδὴ ἱπιεγροϊδιϊοη). -- καθαρίσατε 
χεῖρας: Ο'. Ρε. χχίν. 4, ἀθῷος χερσὶ 

τῇ .. ὁ; ἐπ Ηοι. ᾿. 
τὸ Ὑς Βαγει λουσάσθε. ὶ Ὗ 
δηά ἰη δὶς. χχχνϊ. το, ἀπόστησον πλημ- 
μελίαν καὶ εὔθννον χεῖρας, καὶ ἀπὸ 
πάσης ἁμαρτίας καθάρισον καρδίαν. Ιη 
εδοῖ ολϑε ἰΐ ἰβ ἃ τρεϊλρῃοζίοδὶ ὑδε οὗ 
Ἰδηξυᾶρε ΒΟ Β Ἶ τὰς 
ἸτεζᾺ] ττυδὶ τναδδϊπρ ; ἴῃς ἔοεζηεσ, ἅκεῃ 
ποῖλ ἰς ἰδίϊες, 8 ἰπ ὑδε δἱ ἰελβὶ 88 
ΕἈΙΥ 88 εχὶῖς τἰπηεβ.--ἀμαρτωλοί: 
τὰς εἶοβε οοηπεςίου ἱτ [18 ψοτὰ δηά 
τῆς δίψνχοι τ ϊςἢ ἰοἱοννΒ αἰτῆσαι ἱπιπιε- 
ἀϊαιεῖγ τεςδ]]8 τς ἰδῆσυλρε ἱπ ϑίτγ. ν. 9, 
ὁ. ὁ ἁμαρτωλὸς ὁ δίγλωσσος. 
--ἀγνίσατε καρδίας: ἰδὲ (δοῦρδι 
οὗ ἰῆεδε, Ὧἃ56 εἰ] δδ οἵ ἰδε ᾿ηγματαΐ 
ννοσάβ, ἰ8 Δη δάλριδιίοη οὔ Ῥβ. ἰχχιΐ. ([χχί τ. 
13, Αρα ματαίως ἐδικαίωσα τὴν καρδίαν 
μον, καὶ ἐνιψάμην ἐν ΤΣ ᾿ς 
μον. Ὑδενεῖῦ ἁγνίζω Σ) πιεδτβ 
οτἰ σία! το βαποῦν ΠΝ πο 
ἴο ἀρρελσίηψ Ὀείοστε ἴδε [ογὰ Ὁγ βερασζαί- 
ἱπῷ ομεβεῖζ ἔτοσλ ενεγγθίηρ δαὶ ταῖρδὶ 
ολῦδε ὑποϊςξαπηςββ; ἴδε ἰάεα οὗ βεραγδῦῃρ 
Οπεβεῖ ἰ8 81}}} ργεβεπὶ 'ἱπ ἴτε ρδδβᾶρε 
Ὀείοεε υ5, Ὀεςδυδε τηουγηίηρ ἰτρ]εὰ ἰετ-- 

ΤΥ ἰϊπάγαναι ἔτοπι ἴἢς νου ὰ ἀπά 
118 ἀοίπρβ. Μάγος αυοῖεβ ἴῃ οοπηοςοη 
σὰ ἰδ] νεῖες, ΗἩεσπιδβ, λέαπά., ἰχ. 7, 
καθάρισον κ' ν σὸν ἀπὸ τῆς 
διψνχίας.--δίψνχοι: ΟΛ Ηοκ. χ. 2, 

ΒΕ Ὃν ὦ 



8---ἰἶι. 

καρδίας,͵ " δίψυχοι. 

εἰς " κατήφειαν. 

ὑμᾶς. 

ΙΑΚΩΒΟΥ 461 

9. ταλαιπωρήσατε καὶ 3 " πενθήσατε ὃ καὶ ὁ νἱ. 18. 
κλαύσατε δ ὁ γέλως ὑμῶν εἰς πένθος μετατραπήτω καὶ 

ν Μεῖιιν. 4. 

ἡ χαρὰ κα ννϊεά. 
." 

1ο. “ταπεινώθητεϊ ἐνώπιον Κυρίου ὃ καὶ ὀψώσει γ τ Ρει. ν. 

σα Ῥεῖ. {ἰ. 

11. Μὴ "καταλαλεῖτε 9 ἀλλήλων, ἀδελφοί "910 ὁ καταλαλῶν ἀδελ- ἰν. ΝΝ 
φοῦ ἢ 11" κρίνων τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καταλαλεῖ νόμου καὶ κρίνει νόμον - ἡ -. 

1 Αἀὰά νεβίγα 7,. 
40α:. Τὶ. 

50 κι. 2. 

ἃ Μεῖι. νἱΐ. 

5 Μιβετί 7. 
δ 0 πῃ. και κλαυσατε 15, ΟοἰΓ88., Ρ6Βἢ. 

ὁ μεταστραφητω ΜΜΑΚΙ;,, οὐγθ8., Οες,, Τὶ., Ττορ., ὙΝΗ͂ (αἰτεγη. τεδάϊηρ). 

Τ Αἀδὰ ουν ἐδ, 56. 

9- αδελφοι μου ἀλληλων Α, οὐτθ8. 

δῃᾶ ἴῃ δἀάϊιίοα ἴο ἴῃ6 ραββαρεδ γεΐεγεά 
Ω 4Ὀονε, ἱ. 8, οἵ. Βδιραρας ἡ οὗ 5, οὗ μὴ 
ψυχήσῃς, πότερον ἔσται » ἃπά ἴδε 
ΠΥΡῸΝ ννοτ8 ἸΩ Ὀϊά. ἰν. 4. 

νει. 9. ταλαιπωρήσατε: ἄπ. 
λεγ. ἰπ ΝΙΤ. φ΄. Μὶς. ἐἰ. 4; 76ς. ἵν. 13; 
“ἰ πηδετρο παγάβῃιρ"; ἰξ ννὰβ ἃ τεζοῦς- 
ηἰβεά ἐεπεῖ ἰῃ [Ἐν8ῃ ᾿πεοΪοσῪ ἴπδὲ βεὶ ἐς 
ἰηῆίςιεά ρυπίβῃπιεπὶ οὗ δὴν Κιπὰ ννὰ8 ἃ 
ΤαδδΠ8 οὗ τεοοποϊ!!δείοη, 6.9.» ἰπ Μεοκεέα, 
δα, ἴε ψογάβ οἵ 8. ἰχχχίχ' 32 (33 ἴῃ 
Η6}.), 1 εοὐἱϊί υἱοὶέ ἐπεὶγ ἱγαπεργδοοῖοη 
τοΐπ ἐπ6 γοὰ, αμπαᾶ ἐλεὶν ἐπὶφμὲέν τοὐέλ 
φἰγίῥες, ατὲ ἰηϊεγργεῖεά ἴὸ πιεϑη ἴμδὶ ἴ8ε 
αἷπ βυδετεὰ υπάες ἰἰρεγαὶ ο ἢ δϑβιϊβεηεης 

18 οὔὰ οὗ {δε πλεδῃ8 οἵ τεοοποϊ!ϊδιίοσ 
νι αοά; ἔον ἰηβίδηςςβ οὗ ον ομδβῖϊβε- 
τοϑηῖϊ [485 τεοοποίϊεὰ πε ἴο αοά, δεὲ 
Βαδα »ιεκία,84α ὃ.--πενθήσατε καὶ 
κλαύσατε: ἴδεδε ᾿γοτ8 τὲ ἰουπά ἴο- 
δεῖμες ἴῃ 2 Εβάγαβ χυῖ!, ἡ ( -- Νεῆ. νἱϊ. 
9); ἅπά ἰπ 1υυκε νἱ. 25 γε ἢᾶνε, οὐαὶ ὑμῖν 
οἱ γελῶντες νῦν, ὅτι πενθήσετε καὶ 
κλαύσετε. Ἐερεπίδποε (πριῦ  ννδβ, 
δοοοτάϊηρ ἴο εν βῃ ταδοδιπρ, αἷδο ἴῃ 
ἰϊβεῖῦ ἀποῖμεσ οὗ ἴῃε πιεδπβ οἵ σεοοῃοὶ ἶα- 
εἰοη.--- μεν ἡμῶν εἰς τέγῦοε 
«τατραπήτω: μετατραπ. ἅπ.λεγ. 

Ῥῇ Ν.Τ.; οὐ. Αι. νἱ], το, καὶ π ῊΣ 
τὰς ἑορτὰς ὑμῶν εἰς πένθος.--καὶ ἡ 
χαρὰεὶς κατήφειαν: ΟΥ̓ 7ετ. χνί. 
9; Ῥτον. χίν. 13; ἴπε ννογάβ ὄἼχργεβθϑ ἰἢς 
ςοπίγαβεὲ Ὀδεῖννεεῃ ἴῃς ἰουδ ὑπβεδιν 
ξαϊεῖν οὗ τῆς ρῥ᾽εαβυγθ:ϑεεῖζασ, δπὰ τπε 
δυδάυεά τχίεη ἀπὰ ἀονποδβὲ ἰοοῖς οἵ ἴῃς 
Ρεπίϊεης. κατήφειαν οὐουΓβ ΟὨΪΥ Πετς ἴῃ 
τῆε Ν.Τ. ; ἴτ ἰ8 οὔϊεη ἐουηά ἰῃ ῬΕΣ]ο. 

Μετ το. ταπεινώθητε ἐνώπιον 
Κυρίου καὶ ὑψώσει ὑμᾶς: Ο΄ 
ϑίτ. 11. τ7, οἱ φοβούμενοι Κύριον ἑτοιμ- 

ι καρδίας αὐτῶν καὶ ἐνώπιον αὐτοῦ 
ταπεινώσουσι τὰς ψυχὰς αὐτῶν, Δηὰ οΥ, 
111, χϑ; ἰπ τπς Τερέ, οΥΓ ἐμε Τιυεῖνε Ῥαίνὶ- 
αγοΐς, 708. χνὶϊϊ. α, ννὰ τεδᾶ, "1 γε δῖ80, 
τιοτγεΐοσε, νναῖκ ἰπ τὰς σοτησηδηἀπιεηῖβ οὗ 

ΒΡ΄, τον Ὁ, οὐτ88., ΚΝ εἰ88. 

10 Εταῖος. 23. Ἐ καὶ ΚΙ, οὐγδ8., τες. εἰ 3. 

ἴα [μοτά, τὴν οι] άτεη, Ης ν}}} ἐχαϊς γοὰ 
τδεγς (ἰ.6., ὁπ Βὶρἢ), δὰ υν1}} 8685 γου 
νὰ ψοοά {πίπρβ ἕο Ἔνες δηά δνεγ", 
ΑἸδουρῃ τπς δοίαδί ψνογά ἰ8 ποῖ πηφῆ- 
ἰοποὰ ἴῃ ἔπαθα νν. 7.10, ἰξ ἰδ οὈνίουβ δαὶ 
δεν οοηβεϊαϊς 4 0411] ἴο τερβθηΐδποα. 
Βοῖδ 28 εβιδ Ὁ βηΐπς ἃ ργοροῖ γαϊδιϊοη- 
βῃἷρ ἰονναγτάβ αοά, ἀπὰ 328 ἃ τηεᾶηβ οὗ 
δεϊηρίηρ, ἀδουϊ πὶ τεϊδιϊοηβμὶρ, ἴῃς ποεὰ 
οὗ τερεπίδποα δαὰ αἰννᾶγβ Ὀθβεὴ ρυεδ ν 
ἰπβίβιθὰ οὴ ὃὉῪ εν ϑῃ ἰθδομοῖβ; ἰπ Ῥέγᾳε 
Αδοίμ, 4.6.» ἵν. 15, ἴξ 18 8αϊά, “" Ἐερβηῖ- 
δῃος ἃΔπὰ ροοά νγογκβ γα 88 ἃ βῃϊεϊ  αραίπβε 
Ῥυπίβῃπιεπε"; δῃά Ταγῖίος ηυοίεβ Βεγα- 
ἐποέκ, τ7)α, “Ἰι νγὰ8Β ἃ οοτμηπιοηρίδος ἰῃ 
τε ταουῖῃ οὗ δρα ταὶ, Τῆε ρεγεοοη 
οὗ νιιβάοπι ἰβ τερεπίδηςα," οὐ Βεγεδλίμ 
Ἑαδδϑα, ἴχν.; Νεάαγίνε, 32Ὁ, εἴς., εἴο. 
ν.11,12. ΤΒε βυδ]εςϊ οἱ [8686 νϑγβ868, 

βρεακίῃρ αραίπδι δηὰ ἰυάρίηρ οἴμασβ, 
ἰθ τῆς βᾶπιε δ8 ἴῃπαϊ οἵ ἴδε ββοϊίοῃ ἰϊ. 
1-13; ἴδεν ἰοϊονν οὐ αυἱα παίυγδ! 
δῖος νν. 12, 13 οὗ ἴηδὲ οδαρίογ, ᾿νν ἢ 16 
πεν Βανε ποιϊμιηρ ἴὸ ἄο νἱτ ἴῃς Τοοη- 
ἴοχὶ ἰπ ψ μοι ΠΟΥ πον βέαπά. ὙΠΕΥ 
οοηϑιείϊυϊς ἃ Ψψεανὶηρ ἰορεῖδες οὗ βενεγδὶ 
αυοϊαϊίοπδ, ταυοἢ δἴϊος ἴτε βιγὶε οὗ τπ6 
βεοιίίοη ψῃϊςἢ ὑγεοςάεβ. 

Ψψες. τσ. Μὴ καταλαλεῖτε ἀλ- 
λήλων, ἀδελφοί, εἰς. : τὴν φρρα κίας 
αρϑαϊμβὲ οὔς δηοίδες τησδὶ ῬῈ ἰβίκεῃ ἴο- 
δῖος ἢ τὰς Ἰυάδρίηρ οἵ οπε δηοίδοσ; 

ἴτ ἰδ ἃ φυεβέοη οὗἩ ἀεοϊάϊπρ ψ8ο 16 δηὰ 
ψὯΟ ἰδ ποῖ οὐβεγνίης ἴπ6 Τογαΐ; βοῆς οὗ 
τπ6 Ὀγεϊσγεπ νέο εν  ἀθπον δεγορδιίηρ ἴὸ 
τρεπιβεῖνεβ ἴα τίρῃι οἵ δβεϊι! τς ψμαῖ ἀϊά 
δηὰ ψἤμδὶ ἀϊὰ ποῖ οοπϑείτυςε οὐεάϊεπος ἴο 
ἴηε Τογαΐ, ἀπά ἴοβε ψνῃο, δοοογάϊηρ ἴὸ 
τδε ἰάελ οὗ τπε ἔογπιεσ, ννεσε ηϑὶ Καδρίπρ 
τῇς Τογαΐ, ψετα ἀδπουποεά δπὰ βροΐβῃ 
αραΐϊπβι. ὈὨϊΒηου ἶε8 οὗ τπῖ8 Κίπά τνετα 
ουηά ἴο δε οοῃβιδπεῖῦν Ασίβίηρ ἰπ ἃ σοηι- 
τηπὶγ οὗἁἨ [εἐννθῃ-ΟἸτϑύδηβ; ἰξ ὑππυτ- 
Ῥεγοὰ ἀϊβεγεῆσεβ οὗ ορίηίοη τ τεραγά 
ἴο Ιεψζα] οὔϑανηςςϑ ννᾶϑ οπαγαοίογίβιίς, 
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δά Μαςς. εἰ δὲ νόμον κρίνεις, οὐκ εἴ 1 " ποιητὴς νόμου ἀλλὰ κριτής. 

ΙΑΚΩΒΟΥ Ιν. 

12. εἷς 
Βοπα, ἢ, ἔστιν “ νομοθέτης 2 καὶ ὁ κριτής,2 ὁ δυνάμενος σῶσαι καὶ " ἀπολέσαι - 

ς ἰδ χκαῖη, σὺ δὲ ὁ τίς εἶ, ὁ κρίνων ὃ τὸν ᾿ πλησίον δ; 
21. 

ἁ Μειι. υἱ!. 18. "Αγεῖ νῦν οἱ λέγοντες " " σήμερον ἢ ὃ αὔριον πορευσόμεθα ἢ 
ε Μαιι. χα. εἰς τήνδε τὴν πόλιν καὶ ' ποιήσομεν 10 ἐκεῖ 11 ἐνιαυτὸν 13 καὶ ἢ ἐμπορευ- 

Η οπι. ἐδεα, 
χὶν. 4. εν. ὶ. 

λονκετι ΚΡ, οὐτγ88. 

3 πη). καὶ κριτης ΚΙ, οὐτεβ., τες. 
δὸς κρίνεις ΚΙ,, οὐγδ8., γος. 

ἘΡχτον. χχανίΐ. 1; [υὐκα χὶϊ. 18-20. ἱ Μαῖῖι. χχ, 12. Κκ:2Ρεῖ. ἢ. 3. 

2 ΡΥ, οὐ ΔΑ ΚΙ, οὐτε8., ΤΊ., Ττερ., ΝῊ πιρ. 
40 π|. δε ϑ1}., Ατπι., Οες., τος. 

δέτερον ΚΙ,, οὐτδ8., τες, ; δάὰ οτι ονκ ἐν ἀνθρωπω αλλ εν Θεω τα διαβηματα 
ἄνθρωπον κατευθννεται Κι, οὐτδε. 

1 7Άτα Κ΄. 
9 πορενσωμεθα ΑΚΙ,, οὐγε5., ΤΙ. 
11: χη. Α, 13, Ογτ. 

ὃδβ ψὰ κηον ἰξΐ ἴο πᾶνὲ Ὀεεη, οὗ Καθδίη- 
ἴδηι, ἰδ ννῶβ (ἢς πιοϑὲ πδίυσγαὶ τπἰηρ ἰπ πα 
νου] ἴοσ 1 ενν 8ῃ- ΟΠ γι βδηβ ἴο ἀϊθες ἁροπ 
τδε εχίεπι ἴὸ Ὡς τμεγ Πεϊὰ ἴῃς Τογαλ 
ἴο ᾿ς δίπάϊπρ. ΤΆς ντιῖεῖ οἵ ἴῃς Ερίδβεϊς 
18 δηάίηρ λυ] οπ ἵνψὸ οουπίδβ; δγβεῖγ, 
τῆς ἕλος οἱ τὰς Ὀτείῃσγοη βρεακίηρ ἀραϊπϑι 
ΟὩς Δποῖπεσ δὲ 41}, ἀπά βεζοπάϊγυ, {πεῖς 
Ῥτγεδβυγαίηρ ἴο ἀεοϊάς ννμδὶ νὰ ἀπά ννῆδι 
Ψῶ8 ποῖ Τογαλ - οὐδεγνδηος. --- κατα- 
λαλεῖ νόμον καὶ κρίνει νόμον: 
ἴῃς τεῶβδοπ ἣν ϑρεακίηρ δραϊπεῖ ἀπά 
)υάρίπρ ἃ ὑγοῖπος 18 εαφυίνα!επι ἴο ἀοίπς 
ἴδε βαπηε ἴο ἴῃς 1,δὺν ἰ" θεοᾶυες ἴῃς 1,ἂνν 
8δ5 Ὀεεη πιἰδἰπιετργείεὰ δπὰ τηϊβαρρ! ϊεὰ ; 
δεῖν Παά, ἰπ ἰαςοῖ, Ὀεαη πιαϊρπεὰ ; ἰξ 
δά Ὀεδεη τηδάς ουξ τὸ ὈῈ βοπγειῃίπρ ἴπδὶ 
ἰτννᾶ8 ποῖ. [ἰ [8 ποῖ ἃ ψεπογαὶ ργίηςίρὶε, 
τῃεγείοσα, νν ἰοῦ ἰ8 Ὀεΐπῷ Ια! ἃ ἄοννῃ Πετε, 
νὲξ, ; ἴπδὶ βρελκίηρ αραϊηβῖ ἃ ὑσοίμεσ οὐ 
Ἰυάρίηρ ἃ ὑτοῖπες 18 δἰ ναγβ8 πεοθββαγὶ 
τρβακίπα δραίηδι ἀπά ᾿υάριηρ ἴῃς 1; 
ἴδεϑε {πη ρ8 ἀγεὲ ὕγεδοῆεβ οἱ ἰξε 71ἂνν, δὰς 
ποῖ πδο}ββδγ οσ ἴμδὲ γεάβου ἀεηυηςὶδ- 
ση οὗἁ ἰξ; τῆς ροῖπὲὶ πετε, 48 δἰγεδὰν τε - 
τηλικεά, ἰδ ἃ πιδ᾽ρηίης οὗ ἴῃς 1νν ὉΥ 
τοσϊεῖηρ ᾽ξ ουΐ ἴο Ῥε βοιηεϊπίηρ (πδὲ 1 ννᾶβ 
τοί. [ἴε ἰδ ποῖ ἃ ρεηεγαδὶ ργϊποίρὶς, θυ ἃ 
ἢ ξῤδερς οᾶδα, νΠΙΟὮ [8 τείοστο ἴο Ποσα.--- 
εἰ δὲ νόμον κρίνεις, οὐκ εἶ ποιη- 
τὴς... κριτήφ: πεῖς ἀραίῃ ἰξ ἰ8β ἃ 
δβρεείῆς οὔβε ννϊοἢ ἰδ γεξεσγθὰ ἴο; 8ἃ8 ἃ 
ξεπεταὶ ὑχϊποῖρὶς ἴπε βιαϊεπιεηῖ τνουἹὰ ὃς 
Τοπίσαωσυ ἴο ἔαςϊ, ἴογ ἰξ 15 ροββίδ]ς ἴο ρίνε 
ἃ Ἰαάρτηεπι ρου τῆς [νν, ἰῃ τῆς δεηδε οὗ 
οὐ ΠοΙβίηρ ἴξ, οὐ ἔνθ ἴο ἀδσπουπος ἰξ, δηὰ 
γεῖ ονεγ 1; ἰῆς ΒΔΡὶΒ νεγε οοπβίδηςν 
ἀἰϊδουδδίης δηὰ ρίνιηρς ἰπεὶς ἰυάρτηεπὶβ οα 
Ῥοΐηίβ οὗ τῆς ἂν, πὰ ννεῦα πδνοι 6688 
ξαγῃοδὶ οὔβεσνεσβ οὗ ἱϊ ργεοερίβ.υ. ῬΒεη 
ἃ τηλῇ τηϊβἰπιεγργοιςὰ ἰῃς [ζνν, δηὰ ἴδῃ 

8 καὶ ΑΚΙΕΡ, οὐτεδ., Ογσγ., ΤῊΙ., Οες., τες. 

10 πριησωμεν ΦΑΚΙ,, ςυγ85., Ττερ. 

13 Αἀδά ἕνα ΑΚΙ,, ουγδβ., ὅ'γττ., Αστ}., Ογτ., ΤΙῊΙ., Οες., τος. 

ἃςοϊεὰ ὕροη {πδῖ πιϊδίηἐετρτειδείοη, πὰ ἄε- 
πουποςἃ οἴδοτθ νῆο ἀϊά ποῖ ἄο ἰἰΐκενσιβε, 
{πο π ἢς ννᾶς ἴγυν ποῖ ἃ ἄοες οἵ {δε ἴἂνν, 
Ὀυϊ ἃ Ἰυάρε,---ηὰ ἃ νετγ Ὀδά οηε ἴοο. 

νεῖ. 12. εἷς ἐστιν νομοθέτης 
καὶ κριτήφᾳφ; ἴῃς νοτὰξ δς ἱπιεπάεα 
ἴο δῇον ἴδε διτορδηΐϊ ἱτηρεζίπεπος οὗ 
τποβε Ὧο Ψεῖς Ἰυάρίηρ τπεῖς πείρρουγα 
οἢ ἃ πιὶβἰπιεσγργείδιίοη οὗ ἴ86 1ἂνν. Τῆς 
ψοσά γομοϑέτης ἄοεβ ποῖ ὁσουγ εἴβεννῃεγε 
ἰπ 186 ΝΙΤ., ᾿πουρῃ νομοθετέω δηὰ νομο- 
θεσία ἀο; ε΄ ῬΒ. χχνίϊ. 1χ.--ὁ ὃνν- 
ΕΊΣ συσαϊ ἐν θβς πεν ο γ θα ον 
Ο. Μαῖι. χ. 28, τὸν καὶ ψυχὴν 
καὶ σῶμα ἀπολέσαι ἐν ν ἀπά Γ0κΚε 
νὶ. 9.--σὺ δὲ τίς εἶ ὁ κρίνων τὸν 
πλησίον: νεὲ δηὰ νεζγ δἰ πηῖδν νοσὰς 
ἐπ Εσοπῃ, χίν. 4, σὺ τίς εἶ ὁ κρίνων ἀλ- 
λότριον οἰκέτην; [π Ρίγφε Αὐοίλ, ἱ. 7, 
Ψε τεδά, “ Ἰυᾶρε Ἔνεσυ τηδη ἴῃ ἴῃς 8οδὶς 
οὗ πιετς,᾽ 4.4.» αἷνε Ἔνεσυ τηδη ἴδε βεπο- 
δὲ οἵ της ἀουδὲ (Ταγίοτ) ; ο΄, δλαδδαίλ, 
1)γῦ, “Ἧς νῆο ἴδυ8 [υάρεδ οἴθετβ τν}}} 
1π8 Ὠίπηδεῖ ὃς Ἰυάρεά ", 

νν. 13-17 ἴοτπι Δῃ ἱπάερεηάδεηϊ βεςοη 
εητίσε! Υ υποοηπεοιςά ἢ τυ πδὲ ργεοεάεβ 
οἵ ἔοϊοννβ Ὑῆε βεοϊοη 18 νεσυ ἰηϊεσεβῖ- 
ἰπῷ 88 εἰνίηρ ἃ ρίοίυτε οὗ ἴΒε οοταπηοτοῖδὶ 
Ῥλαεβογα εν! ΤὨς [ἐν οὗ ἴδε Ὀΐδρες- 
βίοῃ παά, ἴτοτῃ ἴπε ουϊδεῖ, ἴο σῖνε ὉΡ ἀρτὶ- 
ΟὈ]ταΓΑΙ Ρυγδυῖῖδ ; βίηοε ἔογ ἴπς τπιοδὶ ρατὶ 
ἴδεν Τοηπρτεραϊεὰ ἰῃ τὰς οἰτίεβ ἴἃ 85 
ζοτησλεσοῦ ἐπ ΒΙΟἢ ἴΠεῪ δηραρεὰ οΒἰεῆγ. 
Α ροοὰ ἱπείδπος οὗ ἴῃς εταΞῤογα-] εν 
ξοῖης ἔτοτῃ οἷτν ἴο οἰξν σου ἴῃ [οϑερῆυβ, 
Απέΐᾳ., χὶϊ. 2-5 (160-185), ᾿Πουρ ἴδε 
Ῥεγίοά ἀι αἷὲ νυ ἰβ ἕὰσ δηϊεσγίοσ ἴο ἴμδὲ 
οὗ οὖν Ἐρίβιϊῖε. Ἐργυρὶ νναβ, οὗ Ἵοοῦχδε, 
δε ετεδῖεβὶ οδηῖσε οὗ αἰσδοιϊίοη, δπὰ 
ΤΑΔΩΥ ΨΕΔΙΕΣΥ [εν  έτε ἴο δε ἡυτηρετεά 
δηοηξ ἴδε Ἰατρε [εν βῃ ρορυϊδίοη οὗ 



12---15. 

σόμεθα ' καὶ κερδήσομεν 2: 

ριον . ποία ἡ ζωὴ ὑμῶν; ἀτμὶς γάρ ἐστεῦ ἡ 9 πρὸς ὀλίγον 
φαινομένη, ἔπειτα καὶ 10 ἀφανιζομένη." 

ἸἘᾳμπορευσωμέθα ΚΙ,, εὐγβ8. 

ΙΑΚΩΒΟΥ 

3 κερδησωμεν ΚΙ, οἰιτ88. 
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14. οἵτινες οὐκ ἐπίστασθε ὃ τῆς ᾿ αὖὔ-1--1|. το; 
οὗ νἱΐ.γ7,; 
8.Χχχίχ. 

6,12; εἷϊ. 
3: [υἰα 
χίΐ. 20:1 
(ος. νἱϊ. 
31. 

15. ἀντὶ τοῦ λέγειν ὑμᾶς " 

8 ξπιστανται Ρ, 68. 

4 τὸ τὴς ανρ. ΜΝ ΚΙ,, ουὐγβδ., [41ἰ., Ῥεβῇ., 548.) σορί,, ΤῊΪ., Οες,, Ττερ., Τί. ; τα της 
ἀνρ. ΑΡ, 7, 13, 69, τοῦ, α, ς, ϑγτῆκ͵, Ττερταξ, ΥΝ Η (αἱΐεγη. γεδάϊηρ). 

δ᾿ ΑΔ γαρ ΜΦΑΚΕΡ, ουὐγ88., Ττορτος (ΝῊ αἰΐτεγη. τεδάϊπρ) ; αὐά δαΐςη 2΄. 
8 0π). Β. Τημων 13, 60, ϑγτδκ, ΤῊΙ ; 3, τὰῖῆβ ου ψἱπους ἐπε ἱπίετγορδίῖνε. 

80 πη. ἀτμὶς γὰρ ἐστε δῷ; οπι. γαρ Α, Νυ]ς., Οορῖ. ; πιοπηεηϊαπιὶ εηΐπὶ εϑὲ 77. 
Νυΐᾳ., Οορί,, ΤῊΙ. τεδὰ ἐστιν; ΑΚΡ, οὐτξδ, τοδά ἀσται. ε 

90 πι. ἡ ΒΡ, ΜΗ. 
10 Ργ, ὃς ΟΡ, ουγδβ.; δὲ 54ῃ., ΤΗΙ., Οες. ; οτη. 36, 38, 69, ϑυτῆκ, σορῖ. 

ΑἸεχαπάσία ; ῬΏϊ]ο βρεᾶῖκβ οὗ ̓ εὐνϊβῃ βῃΐρ- 
ονηεῖβ δηὰ τηθισᾶπίβ ἰπ τΠϊ8 οἷν (15 
Ῥίαροωνι, νἱ.). ΨΝΏΘΩ δυο [εν 6δπ- 
Ὀγδοεά ΟΠ βείαπὶεν ἔπεσε νουᾶὰ θὲ, οὗὔ- 
νἱουδῖν, ΠῸ τϑᾶβοη ἔοσ {μεπὶ ἴὸ ρῖνε ὑρ 
«δεῖν οδΠΠπρ. Ικ πτυϑὲ, Βόννενεσ, Ὀς οοη- 
ἔεββεὰ ἰπαὲὶ οι τπἰ8 βοοίίοη δηά ἴῃς 
ΤΟΪ]οννίπς τελά ἴδ τῆογε πδίυγα! ν 88 δά- 
ἀτεββεά ἰἴὸ 1εἐνν8 ἴβδῃ ἴὸ 7ενν 8ῃ-ΟἸγί8- 
τἴδπβ. 

γες. 13.--5ΞᾺ χε: τδὶ8 ἐχργεββίοῃ οἵ ἀϊ8- 
ἌΡρρσονδὶ ὁσοισβ οὔἱν ἤεγε δηὰ ἰπ ν. σΣ ἴῃ 
τε ΝΙΤ.; δἰἐπουρῃ 1 18 υδεά πεσε ἀπά 
δεῖς ἴπ (ἢ ϑεριυδρίης, 1 18. 186 τεπάεσ- 
πε οὗ ἀϊδετεπὶ Ηθῦτενν νογάβ; οὔς πιᾶῪ 
φοπηρᾶζε, ᾿πουρῇ ἰξ 18 ποῖ ἴῃς δαυΐϊνδϊεης 
οἵ ἄγε, ἴῃς Ατατηᾶὶς εχργεββίοῃ οἱ ἀΐβαρ- 

Ῥτονδὶ Ὧ2 ΔῊ (ΚΓ Αἢ γου " ̓ἰζογα!ν 

“γος υπῖο γου"). ΓΑγε ἰβ υδεὰ ἢ 
εἰξδπετ ἃ βίπρυϊασ οὐ ἃ ρίυγαὶ βυδ]εςῖ, οἵ. 
7υά. χιχ. 6; 2 Κίηρβ ἱν. 34. σήμε ον 
ἣ αὔριον πορενσόμεθα: (ἡ τον. 
χχνὶ!, σ, μὴ κανχῶ τὰ εἰς αὔριον, οὐ γὰρ 
γινώσκεις τί τέξεται ἡ ἐπιοῦσα. ΤΏΕΙΕ 
4 ΚδδΡὶπίοαὶ βαγίηρ, ἰῃ ϑανλεά., τοοῦ, 
ΜΏΙΟΒ τυπβ: “ Οαγε ποῖ ἔοσ ἴῃς τλόσσον, 
ἴοτ γε κῆονν ποῖ Ψηῃδῖ ἃ ἄδυ πᾶν ὑγίη ἢ 
ἔοσί ἢ. Ῥεσῆδλρβ ἢ πιᾶν ποῖ ὃε [αἰΐνε]) οα 
ἴδε πιοττονν, δη ἃ Βο ἢανς οαγεὰ ἔοσ ἃ νγου]ά 
ἰῶδι ἄοεβ ποῖ Ἔχίβι ἔοσγ Ὠἰπιὶ" (ᾳυοϊεὰ 
ἘΔετβμείπ), ζὲγε απμὰ Τίνιος, ᾿ῖ. 530); οὕ. 
1μακε χὶΐ. τό ἢ; χίδ. 32, 33.--ὸὃᾶ πο- 
ρενσόμεθα: 2 Ρεῖ. ἴΐ, 3 5 τς ΟὨΪΥ 
οἴδες ραββᾶψε ἱπ ἴῃς Ν.Τ. ἱπ νὩὶοΒ (818 
ννοσὰ ὀσοῦτβ; ἰδ τηδΔ8 ὈγἰΓΩΑΓΙΪΥ “ὁ ἴοὸ 
ττανοῖ,᾽" ἴεη ἴο ἱγανοῖ ἕοσ ἴῃς ρ' οἵ 
υδάϊηρ, απὰ ΒηΑΠν “το ἰταάα " ΒΡ ]Υ.--- 
κερδήσομεν: ἃ τΑτε ἔοτῃι; “ ἢς Αἰ- 
εἰς ἰΒ κερδανῶ, νἱῖνδ δοείβε ἐκέρδανα, 
Ιοη. δηὰ [δαἱϊς Αἰὶς κε δογίβι 
ἐκέ ; τῆς Ἰδίΐες οοσυτϑ ἰπῃ ἰδ 
ΝΤ." (Μαγου). 

Ψψει. ᾿4. οἵτινες οὐκ ἐπίστα- 

σθε τὸ τῆς αὔριον: “ὙΟἵε ἅτε {ΠΕῪ 
τπδὲ Κῆον ποῖ .. ἢ; [1 ἰ8 ἴῃς σοηῖγαβὲ 
Ῥεῦνεεη ἰἢς ἰρηογδηςς οὗ τηθη, νὰ {δα 
ςοηδβειεηὶ ἱποεγίτυάς οὗ 411} (δαὶ τῆς 
πιοσγον τᾶν Ὀτίπρ ἑοτίῃ, απ τὰς Κπον,- 
Ἰεάρε οἱ αοά ἰπ δοοογάδηος ἢ ΝΝΉοβα 
ΜΠ (ο΄. ἐὰν ὁ κύριος θελήσῃ ἱπ ἴῃς πεχὶ 
νΕζ86) 411] τη ρ8 οοπὶς ἴο ρ488.--ποία ἧ 
ζωὴ ὑμῶν; “ΟΓ Ψψπαᾶῖ Κιπὰ 18. γοὺγ 
τε} ὝὙΠε τεΐεσεποα δεῖς ἰβ ποῖ ἴο 88 
1π οἵ τὰς ψἱοκεά, θὰ ἴο τε υποετίδίηϊςν 
οὗ Βυπίδη [6 ἰῃ ρεπογδὶ ; {πε Ἰπουρῆς οὗ 
δε υπροάϊν δεὶπρ ουὐϊ ΟΗ͂ ἰδ, ἴξ 18. ἴσια, 
οἴϊεῃ εχργεββαά ἰῃ τῆς Βίδ]ε, Ὀὰϊ τπδὶ 18 
ποῖ Ψψῆδι ἰ8 ἤεῖς τείειτεὰ ἴο; ἰδ 8. ἐνὶ- 
ἀςηον τοὶ οοπβοίουβ βίη, ὈὰΣ που 1]688- 
π688 ΨὨΐοΣ τΠ6 υυτίζοτ 18 τευ ϊκίη ρ Ποτα.--- 
ἀτμὶς γάρ ἐστε: (ἰε τεδάϊηρ ἐστε, 
ἴῃ ψιείξεξηος ἴο ἐστι οτ ἔσται, τ. τῆς 
δάάσεββ τόσα βοηδὶ ; ἀτμὶς ἰΒ οἴξεη 
αϑεὰ ἔος “ βιιοΐς," δ: 9.» Αοίβ ἰϊ. 17; οἷ. 
ΡΒ. οἷϊ. 3 (4), ἐξέλιπον ὡσεὶ καπνὸς αἱ 
μέραι Γ, τῆς νψογὰά οὐΪῪ Οσσυγβ πεῖς 

ἰῃ τῆς ΝΤ., ἰπ Αςῖβ 1ϊ. το ἴ ἰΒ ἃ αυοῖᾶ- 
οη ἕγοπι ]οεὶ 11. 30 (ϑερῖ.) [1]. 3 (Η εὉ.). 
Ιῃ ]οὉ νἱὶ. 7 ννὲ ἢανς μ' ὅτι πνεῦ- 

μὸν ἡ ζωή, οἵ. Υντ5ἀ. ιἱ. 4; τ[ῃς τεη- 
οτίηρ “ Ὀγεαῖῃ " ἰπβίεδά οὗ ““νδροὺυγ᾽ 

ἄοεβ ποῖ οοτηπιεηά ἰδεῖ οῃ δοσουηὶ οὗ 
τῆς οσπιες Ῥείΐηρ ἰηνίβι8]ε, ἀπά τῆς ρμοϊης 
οἵ ἴἰῆς ννογάβ 18 παι τδη ἄοεβ αῤῥέαν ἴογ 
ἃ {{π|ς πις (πρὸς ὀλίγον φαινομένη) ἀπὰ 
τῆεη ἀΐδαρρεασθ, οὐ. νι βά. χνΐ. 6. 
ἀφανιζομένη: (δε Ψοτὰ οὐουζβ, 
πομεν ἰῃ ἃ ἀϊδετεηὶ οοηηεςείοη, ἴῃ ϑίτ. 

'ν. 26. 

Ψεῖ. 15. ἀντὶ τοῦ λέγειν ὑμᾶς: 
“ΦΑ οἰαβείοδὶ ττίϊτες ψουϊά ταῖμες δανα 
βαϊὰ δέον ν οἵ οἵτινες τιον ἂν 
εἶπον" (Μαγοτὶ). ---δν ὁ κύριος θε- 
λήσῃ: ΟΥ Βεναελοίκ, τ7α, “1Ἰὶ ἰδ. τὸ- 
νελϊεὰ απὰ πον Ὀείοτς Τπεα ἰπδΐ οὖσ 
Ὑ11 18 ἴο ἀο ΤῊΥ ν"}11" (φυαοιοὰ Ὁγ ΤΑγῖος, 
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χνὶ!, 21; 

“. Ῥλα. ἐκεῖνο. ὅ 
ν 43. 

ΙΑΚΩΒΟΥ͂ Ιν. 

ἐὰν ὁ Κύριος " θελήσῃ, καὶ ζήσομεν 2 καὶ ὃ ποιήσομεν ὁ τοῦτο ἢ 

16. νῦν δὲ καυχᾶσθε ἐν ταῖς " ἀλαζονίαις ἴ ὑμῶν: πᾶσα 
ἢ Ἀοαι, ̓. 9 καύχησις τοιαύτη πονηρά ἐστιν. 17. " εἰδότι οὖν καλὸν ποιεῖν 

ἤμίτη. καὶ μὴ ποιοῦντι,10 ἁμαρτία αὐτῷ 11 ἐστιν.» 
ὶὶ. 16. 

Οἱ Οος. ν. 6; τ΄. 2 Οος. νἱΐ. ς. Ρ-τρ μὰκο χἰϊ. 47, 48: [π. ἐπ. 41, χν. 22; ἤοπι. χῖν. 23; 2 Ῥεῖ. 1ϊ. 
41; τ. οπι. ἰ. 20, 21, 32, ἰϊ. 17, 18, 23; 1 Τίπι. ἱ. 13. 

1 θελη ΒΡ, 69, α, ὦ, Ττερτας, ΝΗ. 

Ξζησωμεν ΚΙ, οὐγβ8., Ογτ., ΤῊ]., Οες. ; ̓γτ. 8ὶ  Ό]Ε. (οπι. ς νυ] ρα). 
50 ῃ.  υϊᾳ., Ῥεβῃ., ϑ48., σορῖ,, Ασγτ., Αςῖα, Ογτ. 

4 ποιήσωμεν ΚΙ,, οὐγδδ., ΤῊΙ., Οες. 

δκατακανχασθὲε δὴ, 7. 
δάπασα ᾿᾿. 

ΡΗ͂ οὗξ., Ρ. 20); ο΄. ]οδπ νἱϊ. 17, ἐάν τις 
Ὦ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιεῖν, γνώσεται 

...1ὴ τς Πεῦτενν Τομηπιεηϊδγυ οὐ ἃ 
οὐπουβ {{π||ε ννοτῖς ςα!]οὰ Τὰ 6 Βοοκ οὕ ἐλ4 
Αἰῤλαδεὶ οὗ Βεπ δίγα ἰβετε οσοὺγ ἴδε 

ψοτβ » ἔν, “1 τῇς 
Νδπις Ξ ἌΣ ΑΝ ἐξ ἰ5. βαἰὰ 
τῆλε [8158 ἔογγγυῖα δου! πενες θὲ οπλτιοὰ 
ὙΠεΩ ἃ τηδῇ ἰβ δῦουϊ ἴο υπάδετίδκε δπυ- 
τΐηρ. Τηΐβ ρϑββαψε οὁσουγβ ἰῃ ἴπε ςοπη- 
ταθηῖ ὁπ ἴπ6 οἰενεπίῃ ργονοτῦ οὗ [δε 
“ΑΙρπαδει," νηοῦ τυπβ: ΚὙΒς ὑτίάς 
δπίοτβ ἴῃς Ὀζί δὶ ομδιηδει δηὰ, πδνοσῖθο- 
1ε88, Κποννβ ποῖ υνβδὶῖ υν1}} ὈΟΙ͂ΔΙΙ ποτ᾽", 
Ὑῃς ἔογηχυϊα, “1 τῆς Νάπιε νν1118,᾿" ἰδ, 
δεοοτάϊηρ ἰο αἰπβθεγς, οὐ Μοδαπιπιεάδη 
οτἰρίπ, “ογ τ8ς υϑ6 οἱ ἔοι }]Δ8 ννᾶ8 ἰη- 
ποάυοςά το ἴτε [εν Ὁγ τς Μοδπδη- 
τηθάδληβ". Τα ἔοιτῃια ἰ8, οὗ οουζβε, ποῖ 
Βεη Θίγα᾽ β, 38 ἴξ [ογπὶβ πο μαζὶ οἵ δε 
τοτκ δβογί δε τὸ δὲπὶ; πε σοπηπηεπίδσΥ 
ἰῷ ΒΟ ἢ ἰξ ὀσσυτϑ θεϊοηρδ ἴο δρουΐ (ῃς 
γεῶγ τοοο ῥγοῦϑο νυ (86 α εοιθα Ἐπογεὶϊ., 
"1, 678 (.). Οἵ,, ἔαγίδετ, Αςἐ8 χν ϊϊ, 2Σ, τοῦ 
θεοῦ θέλοντος, τ Οος. ἰν. το, ἐὰν ὁ κύριος 
θελήσῃ; ἀπά ἱπ Ῥίγᾳε Αδοίδ, ἰϊ. 4 οσους 
τῆς '᾿νοτάβ οὐ Κδῦρδη Οδπιῖεὶ (πιἀ]ς οὗ 
ταϊτὰ ςαπίυγΥ 4.0.), “Πὸ Ηἰβ ννἱ}} 25 ἱξ 
ἐξινετε τὰν 1], ῆδὶ Ἧς πᾶν ἀο τὰν Ψἢ}] 
Ὧἂ8 17 ἰξ ψεῖο Ηἰβ8. ν}]. 
Ὀείοτς Ηἰβ ψ}}, ἐπὶ Ηδ πᾶν αἀππὰ] τῃς 
4111 οὐ οἴδοτγδ θεέογε ἔγ νν1}}" (Τγϊου). 
--καὶ ζήσομεν καὶ. .. οι Ιἰε 
δηὰ δοϊίοῃ ἀερεπά ὕὑροὴ αοὐ β νυ}. 

ΨΝεῖ. 16. νῦν δὲ: ““Ὀυϊ πονν,᾽ ἐ.4., ἃ8 
τίη ἀγα; οὖ τ Ὅος. χῖν. 6, νῦν δὲ, 
ἀδελφοί, ἐὰν ἔλθω... .--καυχᾶσθε 
ἐν ταῖς ἀλαζονίαις ὑμῶν: ἴδποβς 
πνδυητίηρβ ἡνεσα, οὗ οουγβα, ηοῖ οἡ δοςουπί 
οὗὨ {ο]οννίπρ οὐὖἱ {πεῖς οὐνῃ Μ1]] ἴῃ ἀεδρίτα 
οὗ (ἴε ἀϊνίης 11, Ὀὰς θεσαυβε οἵ τῇς 
του ΒΕ] εββϑηεββ νυ ϊοῖ ἀϊά ποῖ τακε οὐ δ 
Ψ1 ᾿πῖο δοοουπί, δηὰ ἰπογείογα Ὀοδβιδᾶ 
Οἱ τ8ς ΔΌΣ ΠΥ οἵὗὨ ἐοἸ]οννίης, ομεβ οὐῃ 

3 ϑοίεπείθυβ δυΐεηι 3’. 

Απηὰ! τὴν Ψ]1. τὸ θέλ: 

5 Τοίυπὶ Τφοπηπιδ ἀδεβί 5. 

1 ἀλαζονειαις Β᾽Κ, Ττερ., ΥΝ εἶβ8 ; βυρετθίδ 77. 
19 Ἑφοϊεηείρυβ 3. 1. Π|18. 2. 

Ῥεηῖ, Βοιὰ δἅγὲ Ῥαά, θυῖ σοηπβοίουβ ορ- 
Ῥοβίοη ἴο τς νὴ} οὔ αοά νουϊά, οὗ 
τῆς Ὁνο, 6 οσβθ. ᾿Αλαζονίαις οοτηεβ 
ἴτοπι ἀλαζών νν»Β ]οἢ 8 ΠἰτΟΓΑ  γ 4. “ ψᾶπ- 
ἄετεν," ἴῆεπ ἰξ οοσηεβ ἴο πιεᾶῃ οὔθ Ψῆ0 
τολεβ ργεϊεπδίοηϑβ. Οὐ σον. χχνὶϊ. ἱ, μὴ 
κανχῶ τὰ εἰς αὔριον, οὐ γὰρ γινώσκεις 
τί τέξεται ἡ ἐπιοῦσα: (ες ψγοτὰ Οσουτθ 
Οἠΐγ ποῖε δπά ἱπ σ [οδη ἰΐ, τ6 (ἡ ἀλαζονεία 
τοῦ βίον) ἱπ τς ΝΙΤ.-πᾶσα καύχη- 
σις τοιαύτη... . .: δολδβηρ ΟΥ̓ 8 
Κη πιυδὲ θὲ Ἔν! θεσδιϑα ἰξ ἐογζείβ αοά, 
δηὰ ὑπάμ!]ν οχδί 5 86]. 

γες. 17. ΑἸΕΠουρἢ τηϊδ νεῖθε πιδὺ ᾿ς 
τεζατάεά 28 βιληάϊπρ ἱπάερεηάεηϊ οὗ νῆδὶ 
[28 ργεςεάεά, ἀπά δβ θείηρ ἰπ ἴῃς ἔοτγπι οὗ 
ἃ τῆοζς οἵ ἶεδ8 ἱπεχδοῖ αυοϊδιίοῃ, ἴξ ἰ5 
αυἱῖς ἰββί8]ς το δῖε τ νὴ δὶ μδ8 
βοῃς δείοτε. Τθοβε ἴο ΨΒοπὶ ἴδε Ἰνογάβ 
πᾶνε δες δά άγεββοά δά, ἴο βοπὶς Ἔχίεῃϊ, 
δτγεὰ τπγουρῃ ἘΒου  Π.ΠΒ5Π6 88; τον ἴθ δι 
τῖπρβ ἤανθ ὑεεῶ τηδάς ααυΐϊϊε ῥἱαίη ἴὸ 
τὰςπι, ΠΕ ἅτε ἰπ ἃ ροβίοη ἴο Κπον ον 
ἴο δοῖ; ἱξ, ιβεγείοσγς, ἰῃ βρίϊε οὗ Κπονηρσ 
ον μουν ἴο ἃςὶ τίσι, ἴῃς ργορεῦ οοῦγβα 
ἰδ περίοοιϊεά, ἴδ ἰδ ἰβ 5δἰπίωὶ. Τῆΐθ 
ΒΕδπ8 ἴο ὃς ἴπε ροΐηιϊ οὗ [λ6 ννογάβ οὗ [δῖ 
νεγβα.--Ἴ πὲ Μογάβ ἀγὲ Ῥεγῆδρβ δη εςδο οἱ 
1μακε χίϊ. 47, ἐκεῖνος δὲ ὁ δοῦλος ὁ γνοὺς 

μα τοῦ κυρίου αὐτοῦ καὶ μὴ ἕτοι- 
ἣ ποιήσας πρὸς τὸ θέλημα αὐτοῦ 

σεται πολλάς. ΤῸ καλὸν ποιεῖν 
ο΄. 6 Δ]. νί. 9, τὸ δὲ καλὸν ποιοῦντες μὴ 
ἐνκακῶμεν.-ἁ μαρτία αὐτῷ ἐστιν: 
ἴον ἰδς Τοοηνοσβε οὗ 8, παπιεῖγ, ἀοίπβ 
δὶ ἰ8 ψτοηρ ἴῃ ἱρπογάηοε---ἰη ννὨϊ 
᾿αβε ἴξ 18 Ὄχουβαῦὶε---βεε Αςῖβ ἰϊΐ. 17, 
“Απά πονν, ὑγείξσγεη, νοοῖ (παὶ ἰῃ ἱρηοῖ- 
8ηοςα γε ἀϊὰ ἴξ, ἃ8 ἀϊὰ αἴ8ο γουγ τυ ΐετ "" ; 
1 Τίπι. ἱ 13, “... πονδεῖς, 1 ον αἰποὰ 
τλεσου, Ὀδοδιδε 1 ἀϊά ἰξ ἱσηογαηιν ἐπ αη- 
δεϊϊεῖ". τς ἰδ, Βοννενοσ, αὐ ροββίδὶς 
τῆλε νὰ πᾶνε ἰπ ἴμεβε ννογάβ ἴὩ6 δεηυποίδ- 
κίοῃ οὗ πὸ ῥσγίηςῖὶρὶς μδῖ βίῃβ οὗ ουχίββίοῃ 



:6--ἰῇῦ Μ.1.Ψ 

Ν. σ. κἌἌΓΕ νῦν οἱ " πλούσιοι, κλαύσατε ; ὀλολύζοντες ἐπὶ ταῖς α ν. 13. 
[η. 
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νίι τ; 
Ῥτον. χὶ. 

48; [ὑὑκὲ νἱ. 24; 1: Τίπι, νἱ. 9. 

Δ κλαυσονται 13. 

ΔΙῈ 48 Βπ] 48 ἴῆοβε οἵ σοτηπιίββίοη ; 
ἤδη οὖν 1 οτὰ βαγβ, “". .. {Π686 {πΐηρ8 
οὐρπὲ γε ἴο πᾶνε ἄοῃς, ἀπά ποῖ ἴο ἢᾶνε 
Ἰεῖδ τῆς οἴπεῦ ὑπάοπε" (Μαῖίξ, χχίϊ!. 23), 
ἴξ 18 οἴεασ {παῖ ἔπε 8ἰπ8 οὗ οπικίββίοῃ σὰ 
τερατγάεά 88 νν1]] δίῃ δαυλὶ ν τ τμοβα 
οὗ οοπιηγϑδίοηα, ο΄. Μαῖξ. χχν. 41-45. 
ΎΒετζε 15 αἰνναυβ ἃ τεπάεπου ἴο τεοίκοη ἴδς 
τὨϊπρβ Ἡν δίς ἅγα ἰεῖξ ὑπάοπε 88 [688 
βεγίουβ ἴδπ δου δι] σοχπητϊεά βίη ; [18 
νγὰ8 οαγίδίπν, ἐπουρσῃ οὶ ἡ ΒΟΥ 80, ἴῃ 
7υάαίδη). 11 18 Ἔἀχοερείοηδὶ νῆδη ννὰ γοδά, 
ἔοτ ἐχατηρίε, ἴῃ σ ϑδπ). χίϊ. 23, “" ἀοά ἴοι- 
διά παῖ 1 Βῃουϊά βίη δραΐϊπβδὲ τῆς ἵμογά ἰῃ 
ςεδβίηρ ἴο ργᾶν ἴος γοι"; 88 ἃ γι]8 βίπβ 
οὗ οπχβϑίοη ἃσε τεραγάς ἂ8 νεηΐδὶ, δο- 
οοτάϊηρ ἴο ἴῃς [εὐνίβῃ ἀοοίτίπε, πὰ ἃσε 
ποῖ Ρυπίβῃδοίε. ΤῊς σοποερεοη οὗ βίῃ 
δοοοτάϊηρ ἴο Κδυδθίηϊοδ] [4688 8 ννεἱ] βεδῃ 
ἴῃ νῆδι 8 ο4116ἀ ἴῃς “41 ΟἈδὲ ((.ε., “Ἐοὸτ 
τῆ δίπ," ἔτοπι ἴῃς ορεπίηρ τνογὰβ οἵ δες β 
ϑεπίεηςς ἱπ ἴῃς ρτεᾶὶ γεδάπὲ [“ ΟΟηΐε5- 
βίοῃ " βδιὰ οη Υονι ΚΡΡΡΓ [“ἰᾶς Πᾶν οὗ 
Αἰοπειηθηῖ"}); ἰπ ἴῆς Ἰοηρ [ἴ8δὲ οὗ 58ϊ1π8 
δετε, πιεπείοη ἰβ8 τηδάς οἠΐν οὗ οοπηπιτοὰ 
8'π8. [ἴῃ [πὸ [εγυιβαίθπὶ Ταϊγηὰ (Υόπια, 
νἱϊ!, 6) τε ἰ8 βαϊά ἴπδὶ τε αν οἵ Αἴοπο- 
ταεης Ὀγίηρβ δἰοπειηεηῖ, ὄἄνεη τἱπους 
τερεπίδηςε, ἴον βίπβ οἱ οπγίββίοη ; ἴῃ 
Ρεείλία, γ ἴτε ννογάβ ἱπ ΖΕΡρΆ. ἱ. 12. “1 
ΨΊΠ δεάσοῃ [επιβαίεπι νυ τε σΔηά 68, δὰ 
Ι 1 ρυηΐϊβηῃ τἰῃς πιεὲπ. . .," τε Ἵοπ)- 
τηξηϊεά οη ΌῪ βαγίηρ, “" ποὶ ὃγ ἀδυ]ρῆι, 
πος νὰ τς τογοῦ, θὰὲ ἢ οδηάϊε8, 80 
Δ8 ποῖ ἴο ἀεῖεςξ νεῃίδ!] βἰπ8,᾽" ἀπιοηρ ἴμε88 
Ῥείη, οὗ σουγβα, ἱποϊυάδεα 5[η8 οἵὗἨ ἁ οπιίβ- 
βίοη. ΑἸεπουρῇ τ 8 ἰ8, 'ἰπ ἐμε πιαίη, ἴδ ς 
παι οπδὶ! τεδοπίηρ, ἴμεστε ἀγα βοῦς εχ- 
φεριίοπβ ἴο ὃς ἰουπά, 4.9., δϑλαδδαίᾷ, 
540; “ΥΒοβοανεσ ἰ8 ἱπ ἃ ροβιτίοη ἴὸ 
Ῥιενεηξς βίπϑ8 θεΐηρ Ἴοπιηἰεὰ ὉΥ ἴδε 
Ταστθο8 οὗ δίβ ποιβεῃοὶ ἃ, Ὀὰὲ τοῖγδὶ 8 
ἔτοτὶ ἀοίηρ 580, Ὀδοοσηθβ ἰδ δ]ς ἴοσ ἔποῖσ 
βίπβ. Τῆς 584πΠ|6 τα ἀρρίϊε8 ἴο ἴδε 
ξονεπουγ οἷα ἴονῃ, οἵ ἐνεη οὗ ἃ ψνῇοὶς 
ΤουηΐσΥ ̓̓  (8ες γεισίτα Ἐπογεῖ., χὶ. 378). 
Ηδπηρ τερατγὰ ἴο ἴπε νεγν 16 νν 188} οματ- 

δοῖεσ οὗ ουὖγ Ἐρίβεϊε, ἰξ 18. αυϊῖε ροββί δῖα 
παῖ ἴῃ τπῸ νεγβα Ὀείοτε υ8 ἴπε τείδιεποα 
͵58 ἴο [18 ϑυθ)]εςὲ οὗ βἰπ5 οὗ οπιϊββίοῃ. 

Ομάρτεε Ν.--Ομδρ. Ν. οοπιαΐπβ ἔνε 
ἀϊβείηςι δες οη8 ; οὗ στεδὲ ἱπίεγεβι ἰβ ἴῃς 
ἔλοϊ τπδὶ τῆς ἤτβε ἔνο---τ-ό, 7-11---ἀεᾶ] 
τεβρεοινεϊυ στ [ον 8 δηά ΟΠ γίβιϊδη 
Ἐβοδαδίοϊορυ ; τπῖβ βυδήεοιϊ ἡ} Ὀς ἀεαῖς 
τυνϊε ργαβθΉΓΥ ; νεῖ. 12 18 ἃ βῃοσγῖ βεοίοῃ 

ΝΟΙ, [ν. 

οοηιδίηΐηρ, 8ὴ δάδριδιίοῃ οἵ βϑοπιεὲ ᾿νογάβ 
ἴτοαι ἴἰς ““ϑειζοη οἡ ἴδε Μουηι"; 
13-18 ἀε818 νν ἢ ἴῃ 6 δυδ]εςὶ οὗἩ τῆς νἱ βἰι4- 
τίου οὗ ἴδε βίος ἰπ τῆς εαγὶγ Οδυτοῖ ; 
ΨΏΪΕ νν. 19, 20 Ὀτίηρ ἴῃς Ἐρίϑβεϊὶς ο δη 
δὐτυρι ἰεπηϊπαιίοη τνῖϊῇ ἃ νετῪ ρτο- 
πουηοεὰ υἱΐεταπος ἀροη ἰἢς [εὐνβῃ ἀοο- 
ττῖπε οὗ ψόσκβ. Εδοῆ οὗ ἴπεβε βεοιίοπβ 
18. βεϊξοοηπιαίηεά, δπὰ ἱὲ τνου]ά δὲ ἱπι- 
Ῥοββίδ]ε ἴο βανς ἃ οἴθδᾶγεσ οσ πιοσε ροϊπιεὰ 
τΠυδιγαοη ἐμδπ ἐμὶβ ομαρίογ οἤετβ οὗ ἴῃς 
“ ριοδννοσικ " σμαγαςίεσ οἵ οὺς Ἐρίβεϊε. 

ΤῈ 1] ποῖ θὲ πεσεβϑᾶγυ, ἰῃ ἀβδιηρ νἱτἢ 
ἴδε νεσὺ ἰαγρε βυῦ)εοὶ οὗ [εννϑἢ Ἐβοδδι- 
Οἷοσυ, ἴο ἀο πιοτεὲ ἴβαπ ἱπάϊοδϊς νεσῪ 
Ὀγίεεν [18 σοππεςίίοη ἢ ἴῃς βεςτίοη 
νν. 1-6 οἵ (Π͵8 οπαρίετς; δὲ με βδπς ἰἰτης, 
ἃ 5]15ἢς τείεγσεποα ἴο 118 ἰεδάϊηρ [4688 ἰδ 
εββθηῖῖαὶ, ἃ8 βοπης οἵ ἴῆεβε ἃσζα σεΐετσεά 
ἐπ τϊ8. Ρᾶ: ; οἣα οὗ ἴδεοβε ἰβ (δα 
Ῥυπὶβῃσαδηῖ δδουΐ ἴο ονετίδίκε ἴμε νοκεά 
-πυνδο ἅγὰ οἔϊεη ἰδεηεδεά τυ ἢ τδς γέολ 
-ποίπ ἐπα “1α8ὲ ἄαγβ". 1ενίβῃ Ἐβομαῖο- 
Ἰοδυ, ος ἴπε “"" Ποοσκίης οἵ τῆς 1481 ([Ὠἰηρβ,᾽" 
ἰ8Β Ὀαβεὰ οὐ τἢς τεδοξίηρ οὗ ἴῃς ΟΟΤ. 
Ῥιορῇῆεῖβ τερασγάϊπρ ἴῃς “αν οὗ τῃε 
Ιμογὰ," οἵ, ἃ8 τῇς ρῆγαδβε γυῃβ, “πε ἰδϑὶ 
ἄδυ," οἵ “Δϑὲ {ἴτε ; ἀποίπεσ Τογπλῖα 
ὙὨΙΟἢ οοουγβ ΠεαυεπΕν ἰ8 “ἴῃ ἴποβς 
ἀλγβ". “ΒΥ ἴδε ἔπιε οἵ τς Νεν Τεβία- 
τηεηΐ ρεγίοά 7υάδαΐβηη νν88 ἴῃ ροββεβϑίοῃ 
οὗ τιοβῖ, ἰξ ποῖ 11, οὗ ἰϊβ εβοῃαιϊοίορί δὶ 
ἰἄεδλϑβ. ὙΠεβε δά ὑεεπ ἀενεϊορεάᾶ ἀυτίηρ 
τε ὕνο δνεπί] οεπιυτίεβ παι ἱπγπγεάϊ- 
δίεϊν ριεοεάεά τῆς τγίβε οὔ ΟἨίβιίαπίεγ. 
Ιε νὰβ ἴ8εβ6 οεπίαπεβ ΜὩΙοἢ βὰν ἴῃς 
τίβε οἵ ἴδε 4οεαϊγῥεῖς Μουεικεπὲ νι 
ἐϊ8 ναβὲ εβομδίοϊορίςδὶ ἀδνείοριμθηῖβ ἐμαὶ 
ΨΕτῈ 6886 81 Ὀουπἃ υρ νυν ἢ ἴῃς ἄοο- 
ττίης οὗ ἃ ἔπῖυτα [ἰε, δηὰ ἃ δεϊϊεῦ ἴῃ 
ἃ Ἰυάρτηεπε αἴτετ ἀεδίῃ, ννἱτἢ τενναγάβ δὰ 
Ῥυπίδδπηεπι8᾽ (Οεβίοσϊεγ δηὰ Βοχ, κι 
εἰξ,, Ρ. 211). Τδς ἔουγ ουϊδίδηάϊηρ 50 
͵εςῖβ τὶ τῆς ἀοςιτίης οὗἩ ἔπε ἴλ8ὲ [πίη ρ8 
ΠΟμηργί8ε8 ἃγε: (ΤΡ βρη οὗ με 8ρ- 
τοδοῦ οὗ ἴῃς ““Μεββίαπίς Ετὰ"---ἴἢ18 
αἰίεγ ἰοοῖκ ἰῃς ρίαςε οὗ ἴῃς “ ΠδῪ οἵ πὰ 
1μοτὰ" ἴῃ δε ἀενεϊορπιεης οἵ εβοδδῖο- 
Ἰορίςα! τπουρπὲῖ, (2) ἰῃς δοῖυδὶ δάνεπι οὗ 
τῆς Μαβδβίδῃ, τορεῖμες στ τῆς ρτεαῖ 
δνεπίβ παὶ βῃουϊὰ ἴπαπ οοπλα ἰοὺ ΡΆ88, 
υἷΣ., ἴῃς ἱπραϊπετίπρ οὗἨ Ιβγαεὶ δηὰ τῃε 
τεβυγγεοτίοη οὗ πε ἀδαᾶ; (3) Τῆε Ἰυάρ- 
τηεπὶ ὕροη [πο νἱοκεά; (4) Τῆς δ᾽ εββεά- 
πεβ8 οὗ ἴδς τἰρῃίεουβ (ΟΥ̓ ἴῃς ντίτετ δ 
Τὴς Ῥοείνέμε 9. ἐκε Καφέ Τλὶηρ5). Ιῃ 
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466 ΙΑΚΩΒΟΥ ν. 

ς ρα. ἐ8. “ ταλαιπωρίαις ὑμῶν ταῖς ἐπερχομέναις.: 2. ὁ πλοῦτος ὑμῶν “ σέ- 
ἁ Μαιι. νί. 

19, 20. 

1 Αἀά νμιν ἐδ, 5. 8, 25, Νυἱρ., Ρεδῆ., Οορί., Ατπὰ., Αςῖδ. 

(δε Ὀείοτε ὑ (νν. 1-6) ἴπτεε οὗ ἴῃς 
δῦονε ἅτγε γείεισεὰ ἰο, νὲσ., (Ὡς Μεβείδηϊς 
Ετα; τῆς ρυπίοῃηεηι οὗ ἴπε νυ οκεά, πὰ 
(μαρῖς ]γ) τις Ὀ]εβθεάμπεβο οὗ ἴπε τὶ ρἢ- 
ἴεουθ. ἴῃ νεσ. 3 ἴῃς ρῆγαβε ἐν ἐσχάταις 
ἡμέραις ροϊπιβ ᾿Ἰπάυ ΔΌΡΥ τὸ ἴῃς εἰπηεβ 
οἵ τθε Μεβείδῃ ; ἰἢς Ιληρυαρε ἰβ ἴῃδι οὗ 
3εισίελ Ἐδοπαιϊοίοργ Ὀαδεὰ οἡ ργορδεῖὶς 
τεδομίης (οἷ. 188. }.. 2; Μίς. ἱν. τ; Ηοκ. 
εἰ. δ' ΟἹ ἰδ. Σ; Απὶ. νἱϊΐ, ΙΣ, ἰΧ. ΣΙ; 
Ζεςἢ. νἱϊ. 23). ἴπ νν. ᾿,3 ἴδε ρυῃίβῃ- 
ταςξηὶ οὗ ἴδε νγἱοκεά ἰδ τείεσγεὰ ἴῃ τῆς 
ΨΜοτάβ, κλαύσατε ὀλολύζοντες ἐπὶ ταῖς 

ταῖς αις: ἜΡΈΤΩ Ἐπ Ὁ ἩΠπτυ 
σάρκας ὑμῶν ὡς πῦρ; 148 {Ἰυδβιγαιτίπρ τ 8 
τ΄. Βοοῖ οΓ Ἑποοῖ χονὶ. 8, "" νοε υπῖο 
γου περ ψῆο νἱο εἶν ορργαεβθ ἴδε 
τί ρμιεουβ, ἴον πε ἄγ οἵ γους ἀεβεγυςτίοη 
ὙΜ]1 οοπια; ἴῃ ἰπαὶ πιε πιᾶην ΒΑΡΡΥ 
ἄαυβ Ψ}} οοπιε ἔοτ (ἢς τἰρμίδεουβ, ἴἤεπ 
8081} γε Ὀς οοπάετηηεά᾽"; χεῖν. 7, 8, 9, 
Ἶγος ἴο ἴῆοβϑε ἴτἢδι Ὀυϊὰ {πεῖς ἤουβεδ 
ἢ δἰη. . .; δηά τδοϑε Ψῆο δοηυῖγα 
δοϊά δπὰ 53ιϊνεσ ν"}} ρεγίϑῃ ἰὼ ἰυάρπιεηιὶ 
βυδάδηϊγ. νοε ἴο γου, γε τὶςῆ, ἔοσ. γε 
πᾶνε ἐπιδῖθά ἴῃ γοὺτ τίςπεβ.... Υε δᾶνα 
οουχηητεὰ ὈΪΔΒΡΠ ΠΥ δηᾶ υητὶρῃίεουε- 
Ὧδ88, πὰ ἢδνς Ὀεςοπηα γεδάγ ίοσ ἴῃς ἀν 
οἵ βἰδιιρ δες δηδ ἰἢς ἀδγ οἱ ἀδγκπεβδβ πὰ 
1π6 ἀΑΥ οἱ τῆς στεδῖ ἰυάδρπιεηι" ; χον. 7, 
“ἥοε ἴο γου δίππεσβ, ίογ γε ρεγβεουῖς 
ἰὸς τἱρδίεουβ. ..; χονΐ, 4, “νοε υπῖο 
γου, γε βίπῃεγδ, ἴοσ γοῦσ γτίςῃεβ ταδῖα γουὺ 
Ἄρρεᾶγ ᾿ἰκε τῆς τἰρῃίθεουβ... . δπὰ (ἢϊ8 
ΨΟτσὰ 8Π4]} Ὀς ἃ ἰεβιϊποην ἀραϊηδὶ γου" ; 
ΤΆΔΌΥ ΟἴΠεῖ δἰ πλ]ατ φυοϊδιίοπα οουὰ Ὀς 
εἴνεη, τῆς βιΓ Κῖπρ τεϑεπιδίδηςς ἴῃ του ρῆς 
δηὰ ἰδηρυαρε ἢ οὖς ραββᾶρε σδηποῖ 
[41] τὸ Ὅε οὐδεγνεᾶ; βες δσίμεσ θεῖον, 
νεῖ. σ. Απά ᾿δβεῖυ, ἴῃ νεσ. 6, ἴπεγε ἰ8 ἂπ 
Ἡπρίοις τοίεσεπος ἴὸ ἴῃς Ππαρρίποββ οἵ ἴῃς 
τὶρπίεουθ, ἱἰπ τῇς ννοτάβ, κατεδικάσατε, 
ἐφονεύσατε τὸν δίκαιον" οὐκ ἀντιτάσ- 
σεται ὑμῖν; ταὶ ἰΒ ἴο δαν, ἴπε τ ξῃίθουβ 
οδη αἢοζά ἰὸ βιῆεσ δυοῃ 111-ἰτοδίτηθπιὶ 
Ὀεζαυθα ἢς Κποννβ ἐπαὶ ἴῃς εἰπὲ οὗ 
δΙεββεάπεϑβ ἰβ οοτηίπρ ἕοσ ἢϊπι; {πὶ ἰ8 
αἶβο ἐγεαυςπεν τείετγεά ἰο πη τῆς Βοοκ οὗ 
Ἐποςοῖ, «.5., χονὶ. 1, “Βε Βορεδι, γε 
τἰρῃίοουβ ; ἴον βυάδεην νν}}} τῃς βίπηεγα 
Ῥεγίβῃ θείοσε γουῦ, δηὰ γε νν"Ἱ}} πᾶνε Ἰογά- 
βῃϊρ ονεῖῦ ἴπετ δοοογάϊΐη ἴο γοῦγ ἀεδβίγε ; 
3, Βετείογε, ἔδαγ ποῖ, γε ἰῃαϊ βυθῖεσ; ἔογ 
Βαλα ννὶ}} θὲ γουγ ροττίοη ". ὙΠ ποη- 
τηδηϊίοη ἱπ Οὐ ρᾶϑβαρε οἵ ἴδε δοιυαὶ 

δάνεπι οὗ ἰῇς Μερβείδῃ. ὃν πᾶπιε τγᾶβ 
«οδαγαοιεσίξῃς οὗἨ εν δὰ ὕδᾶρε δὲ οεσίδὶπ 
Ρεσίοίβ, δὰ ἰβ δἰψηίβοδλης πεσε. Οὐ ἰδε 
οἴβεῖ μαηά, ἔδε βδεοϊίοα Ἴοζηρτίειπρ νν. 
στπὰιὶ ἰδ ὙΒΟΙΪΥ ΟὨτίβεδη; τ8ε πἴιεσὶν 
ἀιβετεπὶ ἰοῆς δπὰ ἰδηρυᾶσε οὗ εἰῖβ, δὲ 
ςοιιραγεὰ υἱἢ ἰδς βεςίοη νν.1-6, ςλπποῖ 
Ῥε δοοουπίεὰ ἕοτ ὃγ βαγὶπρ ἴδαι τῆς οπε 
ἰδ δὐἀγεεβοὰ το τῇς νἱοκεά, τε οἴδες τὸ 
ἴδε τἱρῃίεουδ; δεσαῦδε ἴῃ 86 Ἰαῖτες ἔδεσε 
18 ἃ ἀϊδείηςι τεΐεγεπος ἴο ἴποϑε ΠΟ ἅτε ἴῃ 
ἄληρει οὗ Ῥείηρ ἱπάρσεος οἡ δοοοῦπε οὗ 
τηυστυσίηρς ἀρδῖπβὶ οὔς ἀποῖδμες (νες. 9). 
Βυῖ {πεῖε ἅτε οπε οἵσ ἵνο ροίηϊβ πεσε 
δε τεβρεοϊ νεῖν 1εννϊϑ απὰ ΟἸἩγιοιίαπ 
ἔοεπι οἱ Ἐβομδιοϊοργ τπῦᾶν ὃς οἰεδεὶν ἀϊδ- 
ςετπθά. (1) Τῆε ἰδηριᾶρε οα ΨὮΣἢ 
]ενϑἢ ἐθομδιοϊορίςδὶ ἰάεαβ δε ὑδβεά ἰβ 
τπᾶὶ οὔτε ῥσορδεῖβ; ἴδε ϑεοϊίοη νν. 1-ό 
δ βιεερεὰ ἴῃ ΟἿ. ρῬδγδθεοίοσυ ; οὐ ἴδε 
οἴδες δαπά, ἴῃς δοῖυδὶ τείεσεποςβ ἴο τὩς 
Αάνεηι ἰῃ νν. 7.11 ἅτε ἴῃ Ν.Τ' Ἰδληξυαρε; 
τῆς Ο.Τ. τείεγεποεβ ἐπ τΠ18 ϑοςιίοη πᾶνε 
ποιπίηρ ἴο ἀο «ἱῃ τῆς Αἄνεπι. (2) [τ ἱβ 
οδαγαοϊεγίδιῖς οὗ ̓ ενν 8} Εδοδαιοίορυ ἰδλι, 
βεπεγα!ν δρελκίηρ, πέτα ἰδ ἰπάδβηϊιε- 
Πεβδ ἃ5 ἴο ῇεη ἴῃς Μεββίαπὶς Ετὰ ν1}} 
δε ἱπαυριγαίεά; ἰτ ἀϊβετβ Πετεῖὶπ βογε- 
νῶδλι τοῦ ἴδε γῥτορπῃεῖίοδὶ ἰεδοϊπρ, 
ΟΥ̓ ΠΕ, ἃ8 ἃ πηδίϊετ οὗ ἕλοι, ἴἰο (Π6 τῖδε 
οὗ δροςδϊγριὶς οοποερίίοπϑ: οἡ ἴδε οἴδετ 
παηά, τῆς ΟὨἸτγίβιίαῃ, ἶὸ τὰς Ρτορῃεῦςαὶ, 
νίενν οὗ ἴῃς Αάνεηι 15 δαὶ τὲ Ψ}} τᾶκε 
δίδος ἧπ ἴῆε νεῖ Ὡεᾶσ ἔπαυε (“. .. 

Ποϊά τῆς Ἰυάρε δβιδπάδι αἱ πε ἄοοτ᾿"). 
(3) [π 7εννιδῃ ργθ- ΟΒγβιίδῃ ἐβοῃδιοϊορίςδὶ 
᾿ππτεγαῖυγς τς Μεβείδηὶς Ετὰ ἰ8 ἐγεαυθπη 
ἀερίοιεὰ τμουξ δὴν τείεσεπος ἴὸ ἴδε 
[υβλρτηρεὺν οὗ τλε Μεβείδῃ ; οὐ ἴδς οἵδβες 

πά, ἴῃ τῇς ΝΤ., ἰτ ᾿ἴ8 τῆς συῖε τδδὲ 
ννὮοη ἴῃς βεοοπὰ Αάνεηι ἰ8 τείεσγεά ἴο 
Οπγβὲ ἰβ τιεπείοπεὰ ὑπάδγ τε ὉϊῚ 8 οὗ 
ἴδε “ϑοὴ οὗ Μαπ᾿ οἵ τἰδε “1μοτάὰ " (οὐ. 
Μαῖι. χ. 23, χίϊὶ. 41, 45 χνὶ. τ 28, χίχ. 
28, χχν. 31-33, εἴς., ΡΒ. ἵν. 5, ὁ κύριος 

,»ἋΙ Οὐ. χνὶ. 22, μαρὰν ἀθά, τηὰ 
δες δέάασολνε, χ. 6, εἴ τις ἅγιός ἐστιν, 
ἐρχέσθω - εἴ τις οὐκ ἐστί, τω" 
μαρὰν ἀθά. ἀμήν). (4) Βεείἀεϑ ἴποτε ὃ6- 
1π6 ὯΟ τεΐεσεπος ἴο ἴδε ρεζγβοπα ἐν οὗ {Π 8 
Μεβδίαμῃ ἰπ τῆς ]1εὐνδὰ εϑομδιοϊορίς δὶ 
βεοϊίοη ἴβεῖα 8 (Π6 γῖμεσ οοπιγαβὶ θ6- 
νεδη ἰξ ἀδηὰ τς ΟἸτί βείδη ϑεςϊίοη τῃδῖ ἴῃ 
τῆς Ιατῖεγ τῇς ἀϊπεϊποιίνεῖν ΟΠγίβείαπ ἐχ- 
Ρτεββίοη ἧ πα τοῦ ίον ἐνίοε᾿ 
Οοουτδ; ἀραίηβι {π|8 ἴῃς [ενσιβῃ δεσοη 



4---3. 

σήπεν, καὶ τὰ “ἱμάτια ὑμῶν ᾿σητόβρωτα γέγονεν" 

ΙΑΚΩΒΟΥ 

{Βατεινὶ.12; 
ὁμῶν 1 καὶ ὁ ἄργυρος " κατίωται,1 καὶ ὁ ἰὸς αὐτῶν εἰς μαρτύριον ὑμῖν 105 χἧϊ. 

28. 
ε ϑίειχιϊ τι. 

{πὶ κατιωται καὶ οἀργυρος ΑἹ, 13. 

το καβ υ8ὲ οἵ ἴῃς ἀϊδεϊηοιίνε!ϊγ [ἐν ἰδὲ Ἐπ] ς 
ἴον αοά, ἰδς “Τμοτά οὗ ϑαδδοιὴ ". 
1 16 τδυ5 ἀἰβῆςυϊε το τεβίδε ἴῃς Ἵου- 

οἰυδίοη [παὶ ννε βᾶνε ποτα, ἰη ἴα βεςὔοη 
νν. τ-6, ἃ ρϑεβαρε ψὩίοῃ ἀϊὰ ποῖ οτίρίη- 
Αἰἱγ δεΐοηρ ἴο ἴῃς Ἐρίβεϊε δἱ 11, θυὶ νγῶβ 
ἸΚεῦ οὐ δἀδριεά ἔτοπι βοπὶὲ [εν βἢ 
Θβομδίοϊορίοαὶ ννοσῖς ἢ ἰξ ννἹ]] Ὀς γαπογα!ν 
δοκπονίεάρεά τπαὶ 818 βεοῖίοπ [88 
δὐβοϊυτεὶγ ποιπίης βρεοὶβοα! Ἵν ΟἸτίβείαπ 
δῦους ἰἴ, Τηδὲ τῇς νυτὶτετ (ςοταρίϊετ ἢ) 
βῃουϊά παν ἱποογρογδαίεὰ ἰῆϊβ ἴῃ ἢἰδ 
Ἐρίβε]α 'ἴ8 αυϊῖς παῖυγαὶ, βεείηρ ἴπδιὶ ἢς 
ΜΆΔ8Β ϑτῖτπρ ἴο 1ενν8; ΘαΆΔΙΪῪ 45 παίιγαὶ 
8 ἰε τας ἢς βῃοιιϊᾷ, ἃ8 ἃ ΟὨγίβείδῃ ννυτὶϊ- 
ἱπᾷ το (1εννῖ88-) ΟἸγιβείδηβ, δά τῃς ἄς- 
νεϊορεὰ ΟἨγίβιϊδη ἔοτγτη οὗ τῆς βᾶπιε βυδ- 
)εςεῖ, Ἰπιετδρετεῖβα, ἰε νι ΟΟΥ. τείεγεηςεβ 
ἴον ἴδε βακε οὗ πὶβ πεᾶγεῖϑ [8ες διγίπεσ, 
Βκ. “ μδέϊσες, ἱ. 20, ν. 12, χχί!!. 26-30; 
Ἑποεὴ, χ. 13, χνὶ. τ; 4.45. 077 ΜοΞες, ἰ. 18, 
χ. 13; Τεςί. οὗ ἐλε Τισεῖυε Ραϊνγίαγεὴς, 
Ἐδευβεη, νὶ. 8; 4ῤοε. Βαν. χχνὶϊ. 15, χχὶχ. 
8, ἵν. 2; 4 ΕΞάν. ἰχ. 5]. 

γες. :. ΓἈγενῦν: 8εε δδονε ἰν. 13. 
-π-κλαύσατε ὀλολύζοντες ἐπὶ 
ταῖς ταλαιπωρίαις ὑμῶν ταῖς 
ἐπερχομέναις: δοοοτάϊηρ ἰο [πε 
οτρίπαὶ ρτορβειίς Ἴοποερίίοη ἴπεβα 
“ τηΐβεσίεβ " ψ ποῖ νετα ἴο ονετίαϊε [ῃς 
νἱοκεά, ψψετε ἴο οοπὶς ἴο ρᾷ88 ἰπ ἴῃς 
“Ἂν οὗ ἔπε Τρογὰ,᾽" ἑ.4., ἀυγίηρ ἴπε Με8- 
βίδηϊῖς Εταᾷ; τ 18 δεϊϊεΐ Ῥεσάτης Ἔχίοπάθά 
ἁἀυτίηρ {πε ἀενεϊορπιεπὶ οὗἩ ἰάξαβ νυν; δ 
τοοῖ ρίδος ἀυτίηρ ἔπε τνο σεπίυτίεβ Ὀγε- 
οοὐϊηρ ἴῃς ΟὨγίβειδπ Ετὰ. Ὑνδίενεσ ἴῃς 
τελδοηβ ναῖε Ὡς Ὀτουρῆϊ ἀδουΐϊ της 
θεοῦ, τὸ 18 οετιδὶπ ἀπᾶὲ τῆς εἐχργαβϑίοη 
“Ποβε ἄδγβ᾽" ολπιε ἴο ὃς Δρρίϊεά ἴο ἃ 
οετίδίη ρεγιοά νυ πϊοῃ ννὰ8 ἱπηπηεάδίαῖοϊν ἴο 
ῥγεεεάᾶε ἴῃ σοπιὶπρ οὗ (ῃς Μεββίδῃ ; ψτἢ- 
ουὲ ἀουδὲ ἃ πυπιδες οὗ ργορμαίίοδὶ Ρᾶ8- 
δᾶϑεθ Ψεῖς τεραζγάβα 88 βιρρεβιὶπρ [Πΐ8 
(δες Ῥεϊον). Τῆς ἀεβοτί ριίοηβ ρίνθη οὗ 
ἴδεξβε “ ἄδγβ," ψ δίς γε ἴο ἐογεῖεῖ! τς 
δάνεηϊ οὗ ἴῃε Μεββίδῃ, δβεϊοηβ ἴο δρο- 

εἰς οοποεριίοηβ; ἱπ πεῖς βεπεγαὶ 
ουθης ἐβετε δι 8" οἱ ἴδεδβε ιἰπλεβ ἅτα 
Ἰδεπεςδὶ. ὉΡΠεῖςαὶ ρδβϑαρεβ Βυ ἢ 48 
τῆ [ο]]Πονίηρς δὰ τὰς απάκβοη : “ Τῆς 
ἰηϊφαϊγ οὗ Ερδγαίπι ἰ8Β θουηὰ ὑρ ; δἰ8 βἷῃ 
ἰ8 ἰαϊὰ ὑρ ἴῃ βίοτε. Ὑῆα βοσζονβ οὗ ἃ 
τγλνδιϊπρ νοπιδῃ 88:41 σοπὶε ὑροῦ δἰπὶ 
νον ἢ ἤδη, οὐ τῆς οἴδες μαπά, “1 1} 
τ Βοτλ ἴμαπὶ ἔτοπὶ ἴῃς ρον οὐ ἴδε 

ξίανε; 1 1} τεάδεπι τπεπὶ ἔγοτη ἀθϑίῃ 
νιν." (8Ε.οβ. χίϊϊ. 12-14); δραΐη, “". .. 
Τῆς ἀἄδν οὗ τὰν ννϊοδπιεη, Ἔνεῃ τῆ νἱδὶ- 
ταῦοη, ἰδ σόα; ὕονν 584} Ὀς τπεὶς ρεῖ- 
ΡΙεχίιυ. Τευβὲ γε ποῖ ἰῃ ἃ (τἰεπὰ, ρυξ ἧς 
ποῖ οοπῆάεηος ἴθ ἃ γμυίάε.. .. ἕογ ἔπε 
80ῃ ἀἰβῃοπουτεῖῃ τῆς ἰδίπες, ἴμε ἀδυρδίες 
τίβειϊ ῃ ὡρ αραϊπϑὲ ποῖ τιοίδεγ.... ἃ πιδη᾿ 8 
ἐποπηΐαβ ἅτε ἴῃς τηεῃ οὗ δί8ϑ ονῃ δουδβε᾿" 
(Μίς. νἱῖ. 4-6); «ποῖμεγ οδιαγαοιογίϑες 
ΨὨΙΟΣ ραγεά ἃ στεαῖ ραγὶ ἰπ ἴδε ἰδὶεγ 
δΔροοδίγρβε ἰβ οοπιδίηθά ἴῃ Τοεὶ ἰϊ. τὸ δ,., 
“ες ελγῖ αυλκείμ Ὀείοσε ἐπεπὶ; ἴπ6 
δεάνεῃβ ἐγεσηῦϊε; ἴδε δὰὺπ δηά ἴῃς τηοοῦ 
ἃτε ἀλιϊκεηεὰ, πὰ ἴδε ϑίδγβ νυν μάτανν [μοὶς 
βῃϊηΐπρ. .. . ΟΓ Ζεςδ. χίν. 6 δ'.; Ὀδη. 
χίϊ, σ, εἴς., εἰς. ΤὨτουρπουΐ [Π6 ἱπητλδηβα 
ἀοταδίῃ οὗ δροσαϊγριις [{ἰτογαΐυσε ἴδ εβα 
τπεπιῈ8 τὲ ἀενεϊορεά ἴο δὴ δπογίηουβ 
εχίθπξ; παν ἀγα ἐλτη ᾶσ ἴοὸ υ5 ἔγοπὶ ἴῃς 
αοϑρείβ, Μαῖς. χχίν., χχν. ; Μασὶς χίϊὶ. σ4- 
27; ἴωμυκεα χχὶ. 9-19ῶ. [π εν ἰ8ὴ Πτεγδίυσε 
τείεγεηςεβ ἴὸ ἴπεπὶ 8130 οοοὺυς νη τ ἔτο- 
αδηου ; 8 ρετίοὰ 18 οδ!]εά τὰς εἴπις οὗ 
“ γανδῖ!," δηά πιοῖς βρεοίβοδ!ν, τς 
“δ γΈΠ-ρδηρβ," οὐ “ϑυδετίπρβ᾽ οὗ δα 
Μεββίδῃ---Οκοδὶς κα- Μελίας, οὐ ΟἈοδίο 
ὁλοὶ Μακκίαεκζ, δες Ῥεείλία γαδ., χχὶ. 34: 
δλαδδαίκ, τιϑα; ϑαηλεάγίπ, οδό, ο7α, 
εἴς., εἰς. ὅε6 ἔυσίπες Οαβίεσίαυ, Τλς 
Ῥοείγίπε οὗ ἐπε Γιαοὲ Τ᾽ λίηρ5, σὮδρ. νἱὶ. 
Τῆς ρτεαῖ ἀϊυβίοη δηὰ ἱπισιεπδε ρορυ- 
Ἰασὶ ἐν ννδίςἢ τπς δροσδϊυρίίο [εγαῖυσα 
εη]ογεὰ πιδίκεβ ἰξ σοτίδίη ἴἰμδὲ ἴῃς νυτίϊεν 
οὗ ους Ερίδβεϊε ννὰ8 ἐλπι] αγ νει τμε δυὺ- 
Ἶδσι; τῆς “πιϊβεσίεβ," τπεγείοσγε, τεξεγγοᾶ 
ἴο ἰπ ἴπε ραββᾶρε Ὀείοτε ὑβ τὺ αυΐα 
Ῥοββι δίΥ βᾶνε τεΐδτεηος ἴο ἴδε βιβεπηρβ 
ψοἢ ἡνεγα ἴοὸ ἴα Κα ῥἷδος ἴῃ τῆς ἴσης οὗ 
τεανδὶϊ ργεοθάϊηρ τῃς δοῖυδὶ οοτηίη οὗ 
τῆς Μεβείδαῃ.- -ὡλολύζοντες: ΟὨΪΥ 
Βεῖε ἰπ τῇς ΝΤ., ὃυὶ (αἰτεῖν ἰτεαυδηὶ ἴῃ 
τῆς ϑεριευλρίηι, 188. χὶ τ, 6; 70εἱ ἱ. 5, 
13; ]ετ. ἰν, 8, εἰς. ; πη ἴπ6 ἢτβε οὗ ἴπεβὲ 
Ῥᾶββδρεθ ἴπε οοππεοιίοη ἰβ ἴπ6 βΒΆτγῈ 8 
Ὦεῖα, . 9. ὁ γὰρ ἡμέρα κυρίον, ἀπά 
865 ἴχυκα νί. 24, "'Ὗνος υπῖο γου τίο 
νον" ΜΙΟΝ ἰδ Βίσοη ΡΥ ταπιϊηιϑοςηὶ οὔ 
ἴῃς νεῖβε Ὀεΐογε υ8. 
Ὅ(Σ 2. Ἴδε υϑὲ οὗ τῆς Ηεδταὶς Ῥος 

Ῥδεῦς ᾿εϑέσεῦνα ἴῃ τηϊ8 ραββαᾶρε ἰ8 ἀποῖδεσ 
τηλεὶς οἱ εν ἢ ἀν μονβίρ. ὁ πλοῦτος 
ὑμῶν : [δ΄ῖ8 οδηποὶ τείεσ ἴὸ ψΈϑ ΒΒ ἴῃ 
τδς αδαίγαςς Ῥδοδυβο [18 νου]ὰ θα οὐ οὗ 
Βαγιοην υνἱῆ πὰ ταβὲ οὗ ἔπε νεῦβα δίς 
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ΒΟ Ῥτον. ἔσται ἱ καὶ φάγεται “ τὰς σάρκας ὑμῶν ὡς  " πῦρ.’ ᾿ἐθησαυρί- 
τνί. 
οἱ 
η. 
γι το; τῶν ἀμησάντων τὰς "' χώρας 
Μαιι. νἱ. 

1Ε τ  οἰσατεῦ ἐν " ἐσχάταις ἡμέραις. 4. ἰδοὺ ὁ 'μισθὸς ὃ τῶν ἐργατῶν 
Ἰς 

ὑμῶν ὁ ἀφυστερημένος " ἀφ᾽ ὑμῶν 19 

κ ὥ νυ. 8,9. Ἡμεν. χὶχ. 13; 700 χχίν. 1ο, 11; ]εσ. χχὶϊ. 13; ϑὲσ. ἐν. 1, χχχίν. 22. τὰ (7. 
Μακε χχί. 21. 

1 Οπ:. 5. 3 φαινετε δ}. 5᾿Ῥ', οἷος ΑΡὩ, οὐτεδ. 
4“Αἀά ο Αεἰἴῇ., ΤΙ. 5 Αἀὰ νοδὶβ ἰγᾶπι Νιρ. (οπ. 5, οπι. ἰσαπὶ Νυρη). 
ἔημεραις ἐσχαταις Α. ΤΡ, εἰ 7. 5 Μεχοοάςε 2΄. 
᾽ «πεστερημένος ΑΒΡΡ, οὔτβδ. ; ἀποστερήμενος ΚΙ, ; ᾳιοά αὐπεραδείβ Ζ. 
λο (πὶ. αᾧ ὑμῶν ζ,. 

Βρεδίβ οἵ [ἰϊεταὶ ἀεβιγυοιϊίοη ; ψῈ ἤᾶνα 
Βαγα ῥγεοίβεϊυ ἴῃς βᾶτης ἰάεα, ὡδ τὸ δοῖυ δὶ 
ἀεκιπιοιίοη, ἃ8 τμδὶ νυ ῃἰς ἢ ὀοουτθ ἰῃ {86 
ἐβοδδιοϊοξιςαὶ ε Ἐηοςν, χονιϊϊ. τ 
Β., ψνεσς ἴῃ ταΐεσεπος το (οο] ἢ τηδῃ 
ἸΏ τουδὶ, δηὰ ἴῃ αταπάευς, δὰ ἰῃ 
Ῥοννεῖ, δηὰ ἰῃ βἰΐνες δηά ἰῃ ροϊά, ἀπά ἴῃ 
υγρίς.. .,᾿ 1 δαγβ ἴπαὶ “Ἴπεγ Ψ}] ρεῖ- 

18}: {πετεῦν τορεῖπεν Ὁ τΠεὶς ροββεβ- 
βίοπβ ἂπὰ ψἱ ἢ 4}} τπεὶς Εἰοεν δηά (δεῖς 
δρίεπάους".--σέσηπεν: ἄπ. λεγ. ἰπ 

«Τ., οἱ, 5[γ. χίν. στο, πᾶν ἔργον σηπόμε. 
γον ἐκλείπει.--σητόβρωτα: ἄπ. λεγ᾽ 
ΤΥΣΑρ ΟΣ ζ΄. ]οὉ νᾺ 28, παλαιοῦται 

ἐρ ἱμάτιον σητόβρωτον; 51γ. ΧΙ !, 13, 
ἀπὸ γὰρ ἱματίων ἐκπορεύεται σής. ΕοΙ 
ἴδε ἴογπι οὗ ἴῃς ννογὰ ᾧ'. σκωληκόβρωτος 
ἰπ Αοἰβ χὶϊ. 23. 

γεν. 3. κατίωται: ἴῃ Θίτ. χὶϊ. ΣΣ 
νε δανε καὶ γνώσῃ ὅτι οὐκ εἰς τέλος 
κατίωσεν ἰπ ἘΝ ἑωρεὴ ἴο 8 πιΐίσγοσ ; ἴῃς 
Ἡεῦτενν, ννΒῖο 18 (Ο]οννθὰ Ὁγ τῆς ϑυγτίας, 

'6 οογγαρῖ, Ὀυϊ ενϊάεπιν τεϑά κα ΓΙ, 
νοι ἰ8 τῆς βᾶπηε ψοσγά υδεὰ ἰπ ἴδε ῥγε- 
οεάϊηρ νετβε (ἰοῦται) ; τῆς Ηεῦτενν νοσά 
ΤΆΔΥ Ρεῆαρβ ὃε υϑβεὰ ἰῃ ἴῃ6 δεῆβε οἵὗ 
κ 611" (βεε Οχίοσγὰ Ἡεῦτεν [1,εχίοου, 
8.0.), δηὰ ΡοββίδΥ [ἢϊθ τῆοτε ψεποσγαὶ 
ἴεγπὶ ἰδ ὑνβαὶ ΨνᾺ8 οὐ βία] ἱπιεπάδα ἴῃ 
ἴῃς νεγθε δείογε 8, εἰπος ροϊὰ Ἴαπηοὶ 
βισί ον ε βαϊὰ ἴο γτυβέ. Τῆς ψοιἃ οσουσβ 
ἰῃ Ὅπε Οἴπεῖ ράᾶββασε υὲξ., ἱπ ϑίγ,, χχίχ. 
το, δυΐϊ υπέοτιυπδίεῖγν τς Ηεῦσεν ἕοσ τη 18 
ἰ8 νναητίηρ. ΤῊς οτος οἵ ἴδε κατα ἰδ ἰη- 
ἱεηβίνε.--ὁ ἰὸς : υϑεά ἴῃ ἰἰἱϊ, 8 οἵ τῆς 
Ροίβοηῃ οὔ πε τοηριιο, ἰη ἃ ἤρυταῖϊνε δεηβε; 
πε τπηεδηίηρ “ χγυβὶ" 8 βδεροηάατυ.---αἰς 
μαρτύριον ὑμῖν ἔσται: (Ηΐδ πηείΔ- 

Ῥδοτγ '8. αυἱῖς ἴῃ τῆς Ηεῦτενν βιγὶε; ἼΣ 
(-Ξ- μαρτύριον), [που ξέπεται!ν υδεὰ οὗ 
ῬΟΙΒΟΏΒ, ἰΒ ἴῃ ἃ ἰδἰς ηὐηδεῖ οὗ ἱπβίδποαβ 
υδεὰ οἵἁ ἱπαπίπηδῖε ΤΠ η 65 ἰπ πε ΟΟΤ.; οὐ 
ἰῃ ἴθ ΝΙΤ, Μαζῖκ νὶ. σὰ; 1ὺΚε ἰχ. 5.:- 
Φ ἂν “8 ει: ἃ Ἠεϊϊεηί δες εὐ: βρέως 
51.Δ], οἵ. 5ἰτ. χχχῆ!, 23 (ϑερε.) πᾶν ρῶμα 
φάγεται κοιλία, ε΄. χΙ. δε χῖν. 2χ (ϑερι.). 

-τὰς σάρκας ὑμῶν: “Τῆς ρίυταὶ 
σάρκες ἰδ υδεὰ ἴοτ [πε Ηεβῆν ραγὶ οἵ τ8ς 

Υ ῬοΙδ ἴῃ οἱδεβίοαὶ πὰ ἰαῖες ντίϊεσς 
“ον Κι 81Πε ἴῃς δἰηρσυίατ σάρξ ἰδ υϑεά ἴοε 
ἴδε ψ μος Ῥοάν " (Μαγοτι) ; ἰπ τε 5:}- 
τυλρίηι να πιεεῖ νι ἃ εἰσηϊϊδσ ρῇγαβε ἴπ 
ἃ πυτθεῖ οὗ οϑβεβ, ἐ.ς., Μὶς. ἰἰ). 3. 
... κατέφαγον τὰς κας τοῦ λαοῦ 
μον; 2 Κίηρε ἰχ. 36; ἴῃ ἴῆεβε δῃά οἵβες 

ἱπβίαποςβ ἰδς Ηεῦτεν -- σάρξ 
᾽8 αἴνναγβ ἰῃ τῆς ῥιαἰθεῆδα κε “ δ εν, 
ψΗϊςἢ 18 οἴξη υϑεὰ ἰῃ τδς Ῥἰμτα τὼς 
πῦρ: τδὲ8 οοπιραγίδβοη τηυβὲ Ῥσο ΔΙ Υ 
Βανε δέξῃ βυρρεεξίεά ὃὉγ τῆς ἔλοὶ μαι ἤγε, 
'π ἃ ᾿ἰΐεγαὶ βεηβς, οἰϊδη ἴῃ δρο- 
οαἰγρῖϊς Ρίςζυγεβ, οἱ, ἐ.5., Ἑποολ, οἰ! σα, 
“Απά ἴπ ἴδοβε ἄδυβ σἤεη Ηε ὑείηρβ ἃ 

ἱενοῦβ ὅστε ὑροὴῃ γου, ψδϊτθος τυ] γε 
εε, ἃηὰ ψπεῖε 911} γε πὰ ἀεῖϊνες- 

δῆοε ὃ" χον]!. 3, Ψ ΠΕΙΟ τηεηκίοη ἰβ πιδάς 
οὗ “ἴς ἄχγηδος οὗ ὅτε," χ. 13, “ ἴἢς δῦγϑβε 
οὗ ἤτε""; ιἢϊ8 ἰάδα ἀγοϑαὲ οι ρίπα!ν ὃς- 
οαυδε “ Θεἤδηπα" 88 Τςοηοεϊνεά οὗ 88 
ἴῃς ρίαςς οὗ ἰογσῃηεηῖ, ἀπά ἃ ὅτε ἱπ ἴῃς 
Ἰπεσα! βεῆβε νν88 σοηβίδηνγ δυγπίηρ ἴῃ 
ἴῃς νδ]]εν οὗ Ηΐπποπι ; τῆς ὅγε ἰπῃ ἴῃς ρίαςε 
οἔὗ ἰογπιθηῖ 18 γείεστεὰ ἴὸ ἴθ Μαῖῖ. χχν. 41 
τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον, Ματικ ἰχ. 44 ὅπου ὁ 
σκώληξ αὐτῶν οὐ τελεντᾷ καὶ τὸ πῦρ οὐ 
σβένννται, [πὰς 7 πνρὸς αἰωνίον . .. 
8εε Οδγτγ᾽8 ἱπιεγεβείηρ ὠοῖς οὔ ὡς πῦρ. 
ἐθησανρίσατε.---ἐὲδπνν ἐσχάταις ἡμέ- 
ραις: δεε ῥσγείδίοιυ ποῖα ἴο {π|8 ςβαρίεσ. 
γε εσ. 4. ἰδοὺ : τηϊ8 ἰῃητετεςοη, του ἢ 

ξοοὰ Ατῖῖς, ἰδ υϑεὰ Ὀγ βοπις Ν. Τ᾿ τυτίτεῖβ 
ἢ ἃ ἰτεαυεπον ΨὨϊος ἰ8β ὑπο λβδβὶςδὶ, 
(Μάγνου) δ... ἴῃ 1ῃ18 βῆοσε Ερίβεϊα ἰξ ὁοοῦτθ 
εἰχ ἔπγεδ, νυ ἢ}]ς ου ἴῃς οἵδεσ δηά ὅ8ι. Ραυ 
868 ἰξ ΟΠἷγ πὶπε {{πλεβ (οπος ἴῃ ἃ φυοία- 
τἴοη) ἴῃ τῆς ψ Ποὶε οἱ δὶβ υτιεηρθ; 18 
τοφιςπὲ Οσούσζεποα ἰ8 ἃ τηδτῖς οὗ [εν 8 ἢ 
υϊδογθῃΐρ, 48 }εννβ Ψεέσε δἼοουδίοτης ἴο 
ἴῃε οοηβίδηϊ υ8ὲ οὗ δῃ εαυίϊνα!επι ἰηϊος- 

͵εοιίοα (ΓΝ) ἰπ ὑεῖς οννα ἰοηρυε. 
-ὸ μισθὸς τῶν ἐργατῶν: μισθός 
ΟΟΟΌΓΒ ξανεσαὶ τἰσηδδ ἴῃ ϑίσ. ἰῃ ἴῃς βεῆβε 
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κράζει, καὶ αἱ " βοαὶ τῶν θερισάντων εἰς τὰ ὦτα Κυρίου "σα-" Ῥευι. 

βαὼθ εἰσελήλυθαν.3 

ο Βοπ!. ἰχ. 29; εν. χνὶϊ). 5. 
ιϑερι.); ΝᾺ 1 Τίπι. ν. 6. 
Εξεῖ. χχχῖν. 3. 

1 ΟἸΙατιδθιης 7. 

τ υΚε χχὶ. 34. 

5. " ἐτρυφήσατε ἐπὶ τῆς γῆς καὶ 8 " ἐσπατα- 
λήσατε, ᾿ἐθρέψατε τὰς καρδίας ὑμῶν ἐν ἡμέρᾳ" "σφαγῆς. ἴω; { 

ΧΟά., 11. 

ῬΌΟΊ,. ]οὉ χχὶ. σ3; υυκο χνὶ. 19,254; « Ρεί. ἱΐ. ᾿ 

Χχῖν. 14, 
15:6.ν.0; 

Χχχὶ 

ε 4 τω. νἱ. 4 
8 Ουοιεὰ ἔτοτῃ ες. χὶϊ. 3; οὐ. τ 5δπ). ἰχ. 12, 13; 

3 εἰσεληλνθασιν ΜΕ ΚΙ,, οὐτεδ. ; εἰσεληλνθεν Α ; εἰσεληλνθεισαν 2. 

5 ΟἿ. και Α, 73, Οορι. 

οἵ τεννατᾷ, δυῖ ποῖ ἴῃ ἴμαὶ οἵ νναφεβ ἅιε; 
ἴῃ 186 βᾶτηθ Ῥοοὶς ἐργάτης οζουζδ ἔννΐος 
(χίχ. σ, χὶ. χ8), Ὀὰὲ ἴῃ πομπὸς ολ8ε τ 18 ς 
ταεδηΐηρ “᾿ Δρτιουϊαγαὶ ἰαδουτετς," νὩϊοἢ 
18 8 18118] τηεδηΐηρ ἴῃ ἢ ΝΤ., οὐ Μδῖι. 
ἰχ. 37. δυῖϊ οἡ ἴδε οἵδεῖ μβαπὰ ἴὐκο. χ 7, 
ἄξιος ὃ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ.--- 
τῶν ἀμησάντων : ἅπ. λεγ. ἰη Ν.Τ.; 
νδίενοι ἀϊβεγεπος οἵ πηεδηΐηρ ἴδετε 
τὴδὺ πᾶνε ὕδεη Οτἱ σΊ ΠΑ Ὀεῖννεεη ἀμᾶν 
δηᾷ θερίζειν [ΕΥ̓ ἅτε υδεὰ 28 ΒΥΠΟΏΥΤΊΒ 
ἴῃ ἴδε ϑεριυλρίηϊ, δηὰ ἔῃ βάσὴς ἴδ ἵσις, 
δοοοζάϊηρ ἴο Μαγοσ, οὗ οἰδβείςαὶ ἄτεςκ. 
-πτὰς χώρας ὑμῶν: οἴϊεη, 48 δετε, 
υδεά ἴῃ ἴδε τεβιυςϊεὰ βθηβε οἵ “ ἢ] ἀ5,᾽" 
ε΄. ἴον ἴδε νατίεῖν οὗ πηεδηϊηρ δὶς ἰξ 
δ Ὀεᾶγ ἴδε ἴἢγες ἱπβίδποεβ οὗ ἰϊ8 ὁσου- 
τεῆςδ ἴῃ 817. χὶ τό, χἹθῖ. 3, χίνί!. 17; ἴοσς 
118 πιοδηΐπρ οἵ “ Βε18,᾽" ΒΟΙΏ ἱπ βίηρσυϊας 
δηά ῥἷυγαὶ, 8ε6ὲ [κε χιΐ. 16, χχί. 21; 
νὰ ἷν. 35.-΄ ὁ ἀφνυστερημένος 
φ' ὑμῶν: “ὙΠΙΟΒ 8 Κερὲ Ὀδοῖς Ὁγ 

γου;," "Οπ γοὺς μαζί," οἵ 88 Μᾶγοσ σεη- 
ἄδιβ 8ἃ8 δῃ δἰϊεσηδῖϊνε, “ οπηεβ ἴοο ἰδὶε 
νοι γου""; τῇς ἀφ᾽ ὑμῶν ἰΒ ποῖ τελ! 
τεαιυίγεά, ἴξ 18 οτϊεὰ Ὁγ 3. Τῆς νητῃ- 
Βοίάϊηρ οὗ γαρεβ ἄπιε ννὰ8 εν! ἀθπῈν ἃ βἰπ 
οὗ ἐτεαυθηῖ οσούυστοηςα, 866 ἴεν. χῖχ. 13; 
εις. χχίν. 14, σα; ]οῦ χχίν. το; Μίς. 
ἢϊ. τὸ; }6τ. χχίΐ, 13; Ῥγον. ἰδ. 27, 28; 
Μα]. 111. σ; ϑὶσ. χχχὶ. (χχχίν.) 22; Τοῦ. 
ἶν. 14..-πῶώῸ φυστ. ΟΠΪγ ἤεῖα ἰῃ Ν.Τ.-- 
κ ἐξζει: ἃ ἰδογουρῆϊν Ηεδτγαῖς ἰάθα 
ὙΜὨΙΟ ἢ οσσυτβ ϑενεγαὶ μπηεβ ἴῃ {πε ΟΟΤ', 
ς[. ἴοτ ἴῃς ““ ογγίηρ οὔι " οὗὨ ἱπαηίπιαῖϊς 
Κίηρδ, 6εη. ἱν. το; ]οὉ χχίν. 12; Ρδβ. 
Ιχχχῖν. 2; σον. νυἱϊ. σἵ, 1,84π}. ἴϊ. 18; 
Ηδῦ. ἰϊ. τι.--αἱ βοαὶ: οπἷγ πεῖε ἴῃ 
ΝΙΤ., οὐ Ἐχοά, χί. 23.--ε:ἰς τὰ ὦτα 
κνυρίον σαβαώθ: αᾳυοιϊεὰ ἴτοτη [88. 
ν. 9; οπε οὗ ἴδε πῆδην τηλσῖκβ ἰη [ἢ 8 βεο- 
τίοη, νν. 1-δ, νῃϊοἢ βυσρεδι [Πδὲ ἰξ ἀϊά ποῖ 
οτἰ ίπδιν Ὀείοης ἴο ἴ(ἢε Ν.Τ.; [ξ ἴδ οεῖ- 
ἰΑίη!γ εχιγαοσγάϊπαγυ (παι ἴΠ6 υδ08] ϑερίυ- 

τως ἐν ΑΚΙ.Ξ), οὐγεδ. δημεραις Α. 

δρίπι τεπάεεηρ, Κύριος παντοκράτωρ ος 
ὁ Κύριος τῶν τ νάμπων, ἷ8 ποῖ πὶ Βεῖε; 
τδουρῃ ἰτ 18 ἴσας σαβαώθ ἰΒ5 δοπηεξίπλεβ 
ττδηβἰἰτεγαῖεά, ἰξ ἴδ πενοσίμεῖεββ Ἔχοερ- 
Ὀοηδὶ. ““7]αἢννε ϑαρδοιἢ " ννᾶ8 ἴδ δη- 
οἰεηῖ Ιβγϑϑ}!ς παπὶα οὗ [εβοναμβ 85 ννᾶγ- 
ξοὰ. 

γεῖ. 5. ἐτρνφήσατε: ἅπ. λεγ. ἰπ 
Ν.Τ.; ἴ ὀέϑάτα ἰῃ ϑίέτ, χίν. 4 ἴος ἰδς 

Ηεῦτεν » ΨὮΙΟΣ ταεδῃβ “10 τγενεῖ,᾿᾿ 
ξο!]οννοὰ ὉῪ μὴ 1υϊπες ἰγαπείδίεβ : [τς 
Βα ψοδίρείεδεῖς, “Ὑε μανε ᾿νε ννεὶ] ᾿ ; 
Ῥυϊ τ1πε Οετηηδπ ννογά “ βοϊννγεί σε "᾿ 80 
ΘΧΔΟΙΎΨ ἀαβοσίρεβ ἰἢς Οτεεῖς παῖ οπα 
Ψοηάειβ ΨὮΥ δα ἀϊά ποῖ δάορι ἴἴ; [δες 
ἙἘπΡ βἢ “το τανε" οοσηθβ πϑασγεβί ἴο ἰϊ, 
δηὰ {Π18 ἰ8 ἴδε ἘΕΝ. τεηάετγίπρ οὗ ἴῃς 
νοσά ἱπ τΒς 5ῖγ. ραββαρε ταείεισθά ἴο. 
τρυφᾶν νἱτἢ [18 οοπηρουπάβ ἰβ υϑοὰ ἴῃ ἃ 

88 ΜΕ 28 ἰῃ ἃ ὑὈδά βεῆβε; ἴοσ ἴῃς 
ὈΣΠΊΟΙ 866 8. χχχνίϊ. 4, 11; [βᾶ. ἵν. 2, 
ἰχνὶ. τα; Νεῆ. ἰχ. 25.--πὶ τῆς γῆε: 
ἴδε οοηίταβὲ ἰ8β δεΐνεεη {πεῖς δη]ουτηθηΐ 
οὗ τε ρσοοά τπΐπρβ οὗ τς εατῖῃ δηὰ ννῃδὲ 
τθεὶς ἰοῦ ἰβ ἴο δὲ Βεγεδῆεγ; οὐ. [Κα 
χνί. 25, “ Κεπιεηθεσ τῃδὶ ἰδοὺ ἴῃ (ἢν 
1Πεὔπιε τερείνεάβε τῆν φοοὰ τπίηρβ, δπὰ 
1μΑΖΆταβ ἴῃ {κὸ πιᾶῆπεσ εν] (πίηρβ; ὃυϊ 
πον δα ἰδ οομμογίεδ, ληὰ δου δεῖ ἱπ 
δησυίΐξῃ ", --ὲσπαταλήσατε: οΟηΐν 
οἰβενῆοτε ἰπ ΝΙΤ. ἰῃ σ Τίπι. ν. 6; κιὶ 
Οὐουζβ ἰῃ ΕΖεῖς. χνΐ. 49 οἵ ἴῃς ᾿νοπιεῃ οὗ 
7εγυβδίετθ ΒΟ ἀγε οοτηραγεά ἴὸ ἴποβε οὗ 
ϑοάοτχῃ ; 86εὲ6 αἰβο ϑίσ. χχὶ. 156; [με Ἷοπὶ- 
τη κατασπ. οὐσουτβ ἰῃ Αἴ. νἱ. 4; 
Ὅν. χχίχ. 21; ποίϊμες τῆς νογά {861} 

πος ἰΐβ σοπῃηρουῃά 18 υδεὰ ἴπ ἃ βοοά β6ῆ8ε, 
ἐχργεββίης 88 ἰξ ἀοεβ ἴῃς ᾿ἰνίπρ οὗ ἃ [ἴδ 
οὗ ναπίοῃ βοϊἰπἀυϊφεηςε.--ἐθρέψατε 
τὰς καρδίας ὑμῶν: (ἢΐβ υξε οὗ καρ- 
δία 5 «[Βογτουῆϊν Ηεῦταϊς, Ἃ"5. δείηρ 
υϑεά ἰῃ ἃ νεσὺ νᾶες βεπδα ἰη Ἡεῦγεν, 
ς΄. ῬΒθ. οἷν. 15, “.... ἀπά ῃσγελά 

ΦὙΒΙβ ἰβ ποῖ δὲέδίέεαϊ Ἡεῦτγεν, ψμῖοβ νου δὲ ΗΩΣΤΓῚ (188. ᾿ἰχνὶ. 11), οσ 

ἸΣΤΥῚ (Νε δ. ἰχ. 25); ΧὩ οὐουτβ πὶ (6 Ταγρυπιδ, θυϊ τηδδηβ ἵμεγε “τὸ βῃουΐ 

οσ Ἰογ᾽". 
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τος. 1.6 6. κατεδικάσατε,! ἐφονεύσατε τὸν δίκαιον 3. οὐκ ᾿ἀντιτάσσεται 

α ὑαξεχει. ὑμῖν. 
19; Ηεδ. 
χ, 46. 

ν ᾿ 
ἐΐ. 19. 

νι Μεῖιι. 
χχὶ. 33. 

χ 5. νῖ. 19. 

1 Αἀᾶ εἰ Κ΄. 

᾿ Κυρίου. 

3 δικαιον. Η. 

δας βιγεηριμεπεῖῃ τρδπ 8 Πεᾶγι" ὸν 
ΨΨὨϊςἢ ἄοεβ ποὶ ἀϊἔῖεσ ἔγοτη Ὁ ἰπ τηεδη- 
ἰηρ), τ΄. ]υά. χίχ. 5.---ὸδνν ἡμέρᾳ σφα- 
ἢ « : ἴῃετε ἰδ ϑογμειἰπρ εχίγεσμεῖν βίρτιὶ- 

ἤει ἰῃ (8 φυοιδιίοη ἴτου ες. χίι. 3, 
Ῥεοδυδε Ϊογεσηδἢ υὑδε8 1τῃϊ8 εχρτεββίοη 
(Ἴ Ὁ) δὲ ἴμε ἄγ οἵ )υάρτπεηξ ; 
ἘΝ ΝΠ δυῖ (Π᾽8 ῥτορδεῖ δά αἷδὸ 
οὐἰπεὰά ἃ πενν νοι ἃ ἴοσ αεπρηπᾶ, συὲς., 
“(εδαγάζλῃ " τὸ “τῆς νδ]]εγ οἵ βἰδυρῃ- 
τεσ" (]6ς. νἱῖ, 32. χίχ. 6). Τδεβε Ἴχρίεβ- 
εἰοῃδβ---" λυ οὗ βδυρῃιεν" δηὰ “νδὶ] 
οὗ εἰδυρδίετ " --- μΒείΐοπρ ἴο ετγεπιία 
ποι, χνὶ. τ ηαυοῖεβ ἴδε εχργεβδίοη καὶ 
πὸ ἡμέρας καιροῦ σφαγῆ4), ἀπά ἰπ υϑίηρ 

δε ννοτβ “ ἄδυ οὗ δίαυρῃιεν᾽" ἴῃς νντίτες 
οἴ ους Ἐρίπεε ἰ5 ἀπἀουδιίοά!ν ρὶνὶπρ ἴετη 
τε πιεδηΐϊηρ ἴπαὶ ἴμεν Παά οτὶ ρίπα!γ ; 
τις αὶ δείοτε δ ΡῬιοῦδυϊΪν πηεᾶηβ 
1τδδὶ ἴεβε ἰυχυτίοιβ ᾿ἰνεγβ υν]}}] τενεὶ- 
Ἰίης ἰπ βεϊἰπάυϊρεπος οα πὰ νεῖν δ 
οἵ [ϑεπιεαε Γ΄. οὐυὐ 1,οτά᾽δ νοτάβ ἰπ 
{κε χνίϊ, 27 Η., “ὙΉΟΥ δῖς, ἔπε ἀγαηκ 
«ον δἂπὰ ἴδε ἤοοά ολπις δπὰ ἀεοϊτογεά 
{πεπὶ αἱ... δῆεγ τ8ε βᾶπιεὲ πιᾶπηεῦ 
884}} 1 δε ἰῃ τπε ἄδυ πὶ τπε 8οη οὗ 
τηᾶῃ ἰδ τενεαὶςά ", ἼΠε ἴεηβε ἐθρέψατε 
ἰδ ἴῃ δοοογάδηος νἱ Ἡδῦγενν ὑβαρε οἵ 
τεραγάϊηρ ἃ {πίηρ ἰπ ἴῃς ἔυσΐυτε 88 πανὶπς 
αἰγεδάγ ἰδκεη ρῖἷδοε; ἰΐ ἰ8 ΒΟ ἱπ τπς 
Ρτορδειὶς βίυ]6. 

ετ. 6. κατεδικάσατε, ἐφονεύ- 
σατε τὸν δίκαιον: [πία εχρτοδβαδ 
ψῆδὶ πιυδὶ οὔεη δανε ἰᾶκεη ρίαςε; ἴῃ 6 
Ῥιορδεῖίο:δι ϑοοκβ οἥξῃ τσεῖεσ ἰὸ [ἰκ6 
τοίηρδ; ἴδετε [8 ΠΟ γεδβοη ίοσ τεραγάϊηρσ 
τοῖβ δ δοηθ βρεοίῆος Ἵοδδεὲ οἵ ἰἸυάϊςοϊδὶ 
τουτᾶετ. (ΟἿ. Απι. ἰἱ. 6, 7, ν. 12; ΝΝ δά. ἰὶ. 

το. Τῆς δητπεβὶβ δεΐνεεη [ἢς ΟὟῪΦ 

(" τἰρβίεουβ ̓) ἀπὰ δ᾽ (“ υἰοκοᾷ Ἢ ἰδ 
ἃ Τοοπχηοηρίδος ἴῃ ἊΝ τῆςοϊοΡΥ.--- 
οὐκ ἀντιτάσσεται ὑμῖν : ιὃς 
δἰδϊεηηεηι οἵ ίαςϊ πεῖς, ἰηϑίεδά οὗ [πὰ 
ἰηιοιτοζαῖϊνε 88 γεδὰ Ὁγ βοπια δυϊπογίεςβ, 
8 τῶοτε παῖυγαϊὶ, δῃὰ πόσα ἰῇ δοοοζγάδπος 
νὴ ἴδ ῥτορπειῖςαὶ βῖν]ε ννδῖς ἢ ἰ8 80 
οδαγαςίεγίβεὶς οὔ τηϊ8 ννῃοΐε ραβεᾶρθ. Τῆΐδ 
Ρίσςτυτε οὗ ρμαιΐεπι δουΐεβοεηος ἱπ 1}]- 
ἐτεδίπηεπιὶ ἰβ γε! ἃ νεεῪ νἱνί ἁ τους, ἔοτ 
1 ϑοννβ, ὁυ ἴδε οπὔεὲ παπᾶ, ἴ(πλιὶ τῃς 

1. "Μακροθυμήσατε οὖν," ἀδελφοί, ἕως τῆς "παρουσίας τοῦ 
ἰδοὺ ὁ " γεωργὸς " ἐκδέχεται τὸν τίμιον καρπὸν τῆς γῆς 

Ξυμιν; ΗΚ. 40 π|. ουν ς. 

ἀονπ-ἰτοάδεη τελ!ἰδοὰ τε δΙΠΠΠν οὗ 
τεβίδίαπος ; ου ἴδε οἴβες, ἰμδὲ μεῖς πορεβθ 
Μετα ςεπίγοά οη ἴδε της ἴο οοπγε. 
νὰ ἰδὲ ψνβοῖε οἵ τῃϊ8 βεςιίοη εὖ 

ἴῃς νογάβ ἴῃ Τὰς βγεέ δοοὶ οὗ Οἰφεπέ, 
τολίον ἰς εαἰϊφὰ Τὴ Τείανενέ ΟΓ οἱ 
1τονὰ εσως ΟἈγὶσί, 12 : “ ΤὮς Βδγνεβὶ ἰς 
ςοπλα, παι ἴῃς ρΌ εν τῆλ δε τεαροὰ δπὰ 
τδε Ἰυάρε ἀρρεᾶσ βυάδάεηϊν δπὰ οοπέους 
τῆεπὶ ἢ τεὶς ννοσίωβ "", 

γν. γεῖι. Ὑδε βεειίου 7-11 ἰδ ἃ ΟἸτίδ- 
δη δάλριδιίοη οὗ ἰδε εαγμετ [ εὐνίβἢ οοῦ- 
οερίίοη οὗ {πε Μεβδίαπὶς Εσδ; ἰπ ρίδος 
οἵ αἱ ἐσχάται ἡμέραι ἴμετε [56 ἡ παρουσία 
τοῦ Κυρίον, ἴῃς οης ἃ Βρεοβολιν [ἐνν- 
ἴ88, {με οἴδες ἃ βρεοϊβοδιὶγ ΟΒγίβάδη εχ- 
Ῥγεββίοῃ ; ἴδε ἵψῸ Ἴχρεεδβδβιοῶθ, τνίο ἢ τὲ- 
Ρτιεϑεηῖ, 85 ἰξ ψεσε, ἴἢς 1ε8 οἵ ]εννδἢ 
δηὰ Ομεβδη Ἐξομδιοίοσυ τεβρεςενεϊυ, 
ἅτε βυδῆοίεπε ἴο βῃον ἴῃς ἀϊβεταηοςε οὗ 
ϑέημ τερλτάϊπρ ἴμεθε ἵνῸ ϑεοιίομβ. [1 
8 οπμαγαςιεγίδιις οὐ οπς ἴγρε οὗ ἂἃρο- 
οαἰγρᾶς [ἰτεταῖυτε (δαὶ ἴα σεηιγαὶ ἄσυτα 
οὗ ἰδς Μεδίδαῃ ἴδ ποῖ πιεπείοηδά, ψὮ]] 6 
ΔΏΟΙΠοΥ ἴγρε ἰαγβ ρτεδϊ Ἐπιρῃδβίς οὐ ἴδς 
Μεεείδηὶς Ῥεγβοπδι εν, νν. 1-6 σεριεβεηῖ 
ἴῃς ἕοστηεν οὗ ἴπεβε ; ἴδαι ἰξ οοπιδίῃβ πὸ 
ἴσᾶος οἵ ΟἸγίβιίδη ἰηὶ ἰδίου ἰβ δε 
τάοσα γειῃδγκδῦὶε ἱπ ἴπδὲ τὶ ἰδ αἰ ἰ8ε ἃ Ὁ ἃ 
7εν 8ῃ- ΟὨγβιίδη υτίτεν ἀπά ἰς ἱποοτροε- 
αἰεὰ ἴῃ ΟΠσίβείδη ᾿ἰἸεγαίυσε. Τῆς ἔλοῖ ἰς 
δὐάιείοπαὶ ενίάεπος ἰη ἕδνους οὗ ἰΐ8 θεὶπρ 
ἃ ᾳυοίδιίοη,--οὴς οὗ δενεῖδὶ ψ Ὡς οὐζ 
Ἐρίδεῖε οοηιδίπβ. [ἰ ἰβ ςτιβειδηἰδεά ὈῪ 
πε δάάιτίοη τὸ ἰξ οὗ νν. 7.11, ψδιςς, 
τπουρῇ ἰηιετδρεγεεὰ υἱτ Οὐ Τ. τεπιϊηὶθ- 
οδῆςεβ, ἰδ Ββρεοϊβολ!γ ΟὨἩγίβϑῦδαη Α 
Ββί πιίϊας οὨ τίει πἰϑίηρ οὗ [εὐνῖϑἢ πιδιογίδὶ 
ΌγΥ δἀάϊηρ το ἰξ ἰδ ἑουπά, ᾿δουφῇ οὐ ἃ 
Ἀμὴν ἔπραῖμε εἰχδωΣ Βεν παν 20, 
᾿Αμήν ἔρχον κύριε" ὃ, Ψ ὨϊΟΝ ἴοστηβ ἃ 
τεβροῦβς ἴο ἴῃε ργεςδάϊηρ ναί, ἕξχομαι 
ταχύ. Ὁτ. 5. δ] Ἰετ- ϑζίηεβδυ (1 Ἐπογεί. 
Βνίἐ., ατὶ. ““ ΜΙιάγαβῃ ") ἀϊδβοονεσεά ἴδαι 
τῆε Ηδεῦτεν Ἵοαυϊναϊεηι οὗ ἴδς Ψνογὰβ ᾿Αμήν 

ἔρχον (-- ἃ ὯὉ) ἰπάϊοαιοά δοτοβ- 

σαν ἃ ιμίανε Ἀγπηη, Ψ ὨϊοὮ 81}}} ἂρ- 
Ρεᾶγβ ἰῃ 11 πε }ενν δ ργαγετ θοοΐκβ, απὰ 
15. κποννῃ ἴτοπὶ 118 ἱπρ' ννογάβ 885 ᾽Ὲπ 
Κεϊοΐεην (“" ὙΠετε ἰ8 ποτε {κε ουγ αοά"; 
8ες ϑίηρετι᾽β ΤὰἭ Αμίλογίσεὰ Παὶΐγ Ῥναγον 
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᾽ μακροθυμῶν ἐπ᾽ αὐτῷ ' ἕως 3 λάβῃ δ᾽ πρόϊμον' καὶ ὄψιμονιδν Βίε. ανϑ. 

8. μακροθυμήσατε καὶ ὑμεῖς, "στηρίξατε τὰς καρδίας ὑμῶν, ὅτι ἡ σῇ ασ, 

" παρουσία τοῦ Κυρίου ἤγγικεν. 9. μὴ στενάζετε, ἀδελφοί,7 κατ᾽ : ἔφα τὰ 
τᾷ; 
Χχῖχ. 23: 

]ετ. ν. 24; 1οεἱ ἰΐ, 23; Ζεςῆ. χ. 1. Ὁ Ηεδ. χ. 25; : Ρεῖ. ἱν. 7; διγΠεβδ. ἱΐ. 16, 1}. 13. 
{΄. Ἀοχ. χἰιὶ. σσ. 

λαντον ΚΙ, οὐτε8., ΤῊ]. ; οπι. Να]ρ., Ασπι. 

3 Αἀά αν δ ΡΏ, 13, τες. ; δἀὰ ον οὐδ. 

8. Αἀὰ νετον ΑΚΙ,Ρ, ουτεβ., Ρεβῇ., τες. ; δάά καρπὸν δὲ" (καρπὸν τον δ), Οορι. 
Ἄπρωϊμον Β᾽ΚΙ,, οὐτεδ. 5 Αἀὰ πυςίυπὶ 7). 5 Αἀὰ ουν ΝΙ,, ο. 
ἼΑἀά μον ΑΞ, 13, Ροῃ Ροβῖ ; αλληλων ΝΙ,, ϑγιτ., ΤῊ]., Οες., ΤΊ. ; οπι. Κ, 15, τό. 

Βοοΐ, Ρ. 167). ΤῊ Ϊ8 Ὦγτηη ςοπβίβίβ οἵ ἄνα 
νεῖβεβ οὗ ἔουγ [1πη68 δος ; (δε ἤτβὲ νογά 
οἵ εδοῦ [πὸ ἰῃ ἴπε ἤγβὲ νεῦβα θερὶηβ ἢ 

2, οὗ ἐπε βεςοηὰ νεῦβὲ νυ 3, οὗ ἴδε 

εὐἰγά νυ 5, οὔτῆς ἔουτίἢ ἢ Ἢ, ἀπά οὗ 
τῆς ΙΝ νυν ἢ δ» τῦυϑ πλαικίηρ ἃ ἰουτ-ξο]ά 

τερεϊοη οὗ ἴπε ἴοσηγυϊα Δ Ἃ [Χ] 

(- “᾿Απιεπ, Οοπιε "). Ταὶβ ἔοστηα 8 
ἴδε βἤογι πὸ οἵ τἢ6 Ὦγτηη τεζεγγεὰ ἴὸ 
δηὰ “ἰ8. δοίυ ιν τυγιτίδη ἰηβίεδὰ οἵ {πε 
Βγτλη ἰπ [πε ρίαοε ψνβεγε ἰξ 18 ἴο θεὲ υβεὰ 
δἴτεγ (ες Αἀάιτίοπδὶ ϑεγνίος ἴοσ [με Νὲνν 
Υεᾶλσ, ἀπά δραὶπ ἰονναγάβ ἴῃς ςοποϊυβίομ 
οὗ ἴῃς δάάϊτίοπδὶ βεγνίοα ἕο ἔπε εἰρῃιῃ 
λυ οἵ ϑοίεπιη Αββειηῦ νυ .. ., 8[ πε 
επά οὔτε Εεδϑβὶ οἵ Τθεγηδοῖεβ ᾿" (Ταγίοσ, 
Τε Τεαρλίηρ οΓ ἐλε Τισεῖνε ΑῤοΞίϊες, 
ῬΡ. γ8 Π΄, ἀπά βεε Βοχ ἱπ Ολιηγεὰ απά 
ϑγπαρορια, ᾿ἰϊ., ῬΡ. 41 Π.). ΤὩςε ἰογσωυα 
“Απιοὴ Βο᾿ δεϊοηγεά ἰο [Θνν δὰ Εδ- 
Ἄοδδίοίορυ, δηᾶ ροββίδίυ τοοῖ [18 ογίρίῃ 

ἔἴτοτα ἴδε ρῆσαβε δ ΓῚ Ὁ ΣἽ» (-Ξ “Τῇε 
ἂδρε ἴο οοπλε,᾽" ἃ σοτηηοη Ἐχργεβδίοη ἴοσ 
τῃε Μεββίδηϊς Ετγα); [τ 18 οἰγιβιϊδηιβεὰ 
ὉΥ ἴδε [εν βῃ-ΟὨτιβαπ υυτίτεγ ἴῃ πε 
Αροσδίγρεβε ὃῪ ἴδε δάάϊιίοη οἵ κύριε 
Ἰησοῦ, Ἰυβῖ 245 ἰπ ἴῃς ραββᾶρε δείογε ὑ8 
τδε βεοοπά, οὈνϊουϑν ΟΠ γί βία, βεςιϊίοῃ 
νν. 7.11, ἰ8 λἀάεά οἡ ἴο {πε ἰογηλεσ, φυϊῖα 
88 ΟὈνίου 5} Υ [εὐνΐ8},, ἰπ οσάεσ ἴο πγαᾶῖκε πε 
ψΠοε ΟΠ τί βεδη. 

νεῖν. 7. Μακροθυμήσατε οὖν: 
πε νεῖ, ἃ8 ννε]] 88 (ἢ δάὐεςϊίνε, ἰ8 ἀυδεὰ 
Ῥοΐδ οὗ ἀοά δηὰ πιδῃ, 4.6ρ., ἔοχῃ. ἱἱ. 4; 
2 Οος. νἱ. 6; ἐϊ ἐχργεββεβ ἴῆε διτυάε οὗ 
τηϊηά ψ ΐοΒ [8 οοηΐεηϊ ἴο νναῖϊ ; ψῆεη 
υδεὰ οὗ αοά ἴξ τεΐεγβ ἴο Ηἰ8 ἰΙοῃρ- βυ βεγπρ 
τονγασὰβ πιεῃ (ε.ρ., ϑϊγ. χνυἱὶ, χα); ἰτ 8 
Ῥοββίδῖς τπδὶ ἵπ ἴῃς ργεβεπῖ οοπηθοῦοη 
1018. 18. αἰδο ἱπιυρίἰεὰ ἴῃ νῖενν οὗ νεσ. 9.-- 
Ῥεσπαρβ οὖν ννᾶβ δἀἀεά ἰῃ οτγάεσγ ἴο Ἰοίῃ 
τ οὐ ἴο τῆε ρῥτγεοράϊπρ βεοιίοῃ; ἰδ 18 
οπιεά ὃν με ΟΙ, Μϑ. ς.--ξως τῆς 
παρουσίας τοῦ Κυρίον: ξ5εε ᾶῦονε, 
ἱπισγοάυοίοτΥ ψνογάβ ἴο τἢϊ18 βεςοη. Πα- 

νσία ἄοεβ ποῖ οσουγ ἴῃ ἴῃς ϑεριυδρίηϊ, 
δείης (ἷ τοῦ Κυρίον) δρεςϊ βοΑ}}ν 
Ομτιβείδη ; Ὀυϊ νυν τοῦ Θεοῦ, ἰπϑιεδά οὗ 
τοῦ Κυρίον, ἰξ οσουτΒ ἰπ Τερί. 97 ἐδ 
Τιείυς, Ῥαϊτίατειε, 7.4, χχίϊ. 2, ἕως 
παρουσίας τοῦ Θεοῦ τῆς δικαιοσύνης 
(πε ννοτάβ ἅτε οπχτιεά ἴῃ ἴπ6 Αττηεπίδῃ 
Μετγϑίοπ).---ὁ γεωργόᾳ: Οἵ. 5ἰγ. νὶ, χ8; 
Τεςί. οΓ ἐλε Τιοεῖυς Ῥαίτίαγοὶς, ἰδ ςὮ. 
ν.3δ-- καρπόν: υδεὰ ἱπ ἴπε βεπηβὲ οὗ 
“φρχοάυος οἵ τῃς 5801] ,-τέξως λάβῃ: 
τε οοπίοχὶ βῆονβ ἴμαὶ {πε βυδ)εςϊ πγιϑὲ 
ῬῈ “6 φαγι,᾽" ποῖ “«ἂὃς ἔπιϊι,᾽" ἰοσ τῇς 
δἰπιρὶς γεάβου τμδΐ ἴῃς ἔγυϊ ἰδ ποῖ ἴῃ 
εχίβίεπος ἤδη (πα “ ἔοστηεσ" σαὶπϑ ἀ6β8- 
οεπά; [ες ρτεδαὶ ἱπιροτίδηος οἵ ἴδε 

“ἐἕρστηοσ ̓" τδίῃβ (οδεὰ δοῖ8 ΣΤ δηὰ 

ΤΥ) νναβ τῆαῖ ἴδεν πιοϊβιεπεά ἴδε 
δεῖ (σοπιπιεηοίπρ ἀδους τπς πιοηῖδ οὗ 
Οοἰοδει) αἴϊτες ἰς πδλὰ δεεπ μαγάεπεὰ ὈγῪ 
16 διαζίπρ βυπηπιες βυπ, δηὰ ἰμὰ8 εη- 
ΔὈΪεά ἰτ το τεοεῖνα ἴῃς βεεᾶ; νἱουΐ ἐδα 
“εἤοστῃοσ ᾽ γσδὶπβ ἴο τηοϊβίεῃ ἴῃς βασί οης 
ταῖς 88 με] δον βεεὰ οἡ γσοςκβ Τα 
δυδ)εςι πιρμξ ροββίθ!γυ δε “ἴδε Βυβραπά- 
τοδῃ " 28 δα πιδᾶὺ ὃς βαϊά ἴῃ ἃ οεγίδίῃ 
86π86 ἴο τεοεῖνα ἴῃς ταΐη, θυϊ ἴπε πηοβδὲ 
οὐνίουιβ 5βυδήεοι, ἀηὰ τμᾶὶ ὑροη ννΒὶς ἢ 
ἴδε πιεληίηρ οὗ δε νεῦβε πιοβῖ πδίυγαὶ 
ἀερεηάβ, ἰβ ἴῃς ελγ.---πρόϊΐμον κα 
ὄψιμον: (ΓΛ, Ῥευϊς, χὶ. 14, ἀπά οἴϊεη, 

". 

χω Τν  ξωνε τὰς καρδί- 
ας: ἃ Ηεῦτεν ἰάϊοπι, ; ἴῃ 
τε ΟὟ. πιοβιῖν οἵ ἐπε βμάτο, τὰς 
Ῥοάγ ννἱἢ [οοά.-- παρονσία τοῦ 
Κυρίον ἤγγικεν: δεε αὔονε; οὗ 
Μαῖι, ᾿ἰϊ. 2; υκςε χχὶ. 28; ΡΠ. ἱν. 6; 
σι Ῥεῖ ἵν. 7; σ Οοσ. χν. 52; 1: Τεββ. ἱν. 
1511 ]οδη ἱ. 18. 

Ννεσ.9. μὴ στενάζετε: “Α βἴτεηρ- 
τπεπεά εχργεβδίοη ἴοσ μὴ καταλαλεῖτε 
ἷν. τ᾽ (ΟΑττ); ἴξ τείεγβ ἴὸ ἴδε ἰηνγαγὰᾶ 
(δε πς οὗ στυᾶρε ἀραϊπϑὲ δποίμεσ. ὙΠα 
νοτά βῆονΒ ἵπδὶ ἰξ 18 ποῖ οηἱυ ἴῃς τσὶ ρῃ- 
τεουβ ὑνῆο ἂτὲ δἀγεββεὰ ἴῃ 1818 ϑεςοηῃ.--- 



472 ΙΑΚΩΒΟΥ͂ Υν. 

“8 πάν, ἀλλήλων ἵνα μὴ κριθῆτε] - ἰδοὺ ὁ " κριτὴς πρὸ τῶν “θυρῶν ἕστηκεν.ἢ 

φ,. τ Ῥεῖ. το. " ὑπόδειγμα ὁ λάβετε, ἀδελφοί, τῆς κακοπαθείας ἴ καὶ τῆς 
ἶν. 5; εν. 

ἴδω" δῖι. 

χχίν. 33: Κυρίου..} 
Μαεῖκ χε. 

μακροθυμίας ὃ τοὺς ἐπ ,. οἱ ἡ ἐλάλησαν ἐνῦ τῷ 10 ὀνόματι 
τι. ἰδοὺ 'ἱμακαρίζομεν τοὺς "ὑπομείναν- 

τας" }3 . τὴν ὑπομονὴν Ἰὼβ ἠκούσατε, καὶ τὸ τέλος 12 Κυρίου εἴδετε,1" 

1ομα χἰῇ. ὅτε ππολύσπλαγχνόςδ ἐστιν ὁ Κύριος καὶ "οἱ κ- 
Ἰδο τίρμων" 12. Πρὸ πάντων δέ,17 ἀδελφοί " μου,18 μὴ ὀμνύετε, μήτε 

εὗαβδ, τὸν οὐρανὸν μήτε τὴν γῆν μήτε ἄλλον τινὰ ὅρκον - ἥτω δὲ ̓  ὑμῶν τὸ 
εΜειι. ν. 

12. 
Β 2Ρεϊ. ἱ. 2:. 
1]0Ὁ ἱ. 21,22, ἰΐ. το. 

ν. 34.37; “). Μαϊ. 1}. 5; Ηεῦ. νἱ. τ6. 

1 κατακριθητε Ἃ᾽ 3 []δηυδπὶ 7. 

μπὶ ὦ. Ὅλη. χἰϊ. τ2. ὅεε Μεαῖι. ν. το. 
τα---τῷ Ῥδ. ςοἰϊΐ. 8, οχί. 4; ψ. Νυα;. χὶν. 18. 

κ Μεαῖιί. χ. ::; (οἱ. ἱ. εἰ. 
Ὧ1μυκε νὶ. 36. ο΄-ὉὁἨ Μεῖι. 

5 8ιδὲ 7. «Αἀὰ δε Ὁ 
«ον καὶ τῆς μακροθυμιας ἐχετε (ἰεςτἰο εχ ἀυδῦυβ οοπίαδβα) 2) ; οαι. δ 

παν ς Αείδ. 
« Αἀά μον ΣἾΚΙ,, 13, τες. 

 Αἀὰ εἐχετε δ Ά, 13, ΑεἰΒ. 

19 Οπτω δῇ, Οἢτγε. 

Τ κακοπαθιας ΒΊΡ, ΝΗ ; καλοκαγαθιας δὴ. 

90 πι. εν ΑΚΙ. 2, οὐτδ8. 

ΤΡε, τον 

18 υπομενοντας ΚΙ, 2, οὐγε8., Οορῖ., Αττὰ., Αεἰδ., ΤῊ]., Οες., τος. 

15 ἐλφος 27, 20. 14 (δετε ΑΒ᾽ΓΡ, οὐδ. 16 πολνενσπλαγχνος οὐτεδ., ΤΕ. 

16 πῃ). ο Κνριος ΚΙ,, οὐτεδ. ; οπι. ο Β, ΝΉπις, ὟΝ εἰββ. 

ΑἹ ουν δ᾽; οπι. Κ, οὐτεῖ. 

19 Αδά ο λογος δ", 8, Οορί,, Αοἰδ. 

ὁ κριτὴς πρὸ τῶν θυρῶν ἔστη- 
κα: δὰ Ἐν ἰδ 20. Ἐὸοτς τῇς ἰάεδ οὗ 
τῆς ἄρα βἰδηάϊησ ἂι τἰῆε ἄοοτ βες Μδῖι. 
χχίν. 33, .. . γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν 
ἐπὶ θύραις, χχν. 1ο Η΄. (πε ρατδῦϊε οὗ τῆς 
Τεη ΜΝ γρίημθ). ἴῃ ἰζβ οτἱρίῃ ἰδ ἰάεα 
ἰ6 ἀπίίᾳφυθε; οὐ ἴδε {ο]]ονηρ ἔτοσι τὰς 
Μίβῃπα (44. ἱν. 16) : “ὙὮ5 ννοτἹὰ ἰβ 8 
ἱ{1ὸὶ ννεῖς ἃ νεδεδυϊς το ἴδ6 ἕυϊαυτε ννοτὶά ; 
Ῥτερασε {πγβεῖ ἐπ τε νεβείθυ!ςε, ἰδὲ ἴπου 
τηλυεβὶ εηἴες ἴπε γεςερθοη-τοοτηῃ " ; (8 
βαγΐπρ ἰβ οης οἵ [δςοῦ οἱ Κοτβῆδ' 58 ὑνῇο 
1νοᾶ ἴπ ἴῃς βεοοηά οεπίυγ Α.Ὁ.-ἔσ τη- 
κεν: ἴοσ ἴῃε ἴεηβε δεὲ δῦονα. 

Ψνες. το. ὑπόδειγμα: ΟΠ 8ις. χὶῖν. 
16 δηὰ δβρεοίδι]ν ]οδπ χίϊὶ. 15, ὑπόδ. 
ἔδωκα ὑμῖν. .. οἵ οὖς [οτά.--τῆς 
κακοπαθείας: ἅπ. λεγ. ἰπ Ν.Τ. “(4 
Μδος. ἰχ. 8. 1ἴ πηεβπβ “ ἐπάυγδηςε ᾿ ταῖμεῦ 
ἴπδπ τἰπς ἘΙΝ. ““δυβετίης ᾿; (18 φοεβ 
Ῥείίες ν ἢ ίας, “ Ραϊίεηςς ᾽", 
ὙΤΒα τεπάεσγίηρ “ ἐπάυταηοε᾽᾽ δᾶ5 βυρροτγὶ 
ἔτοσι (Ὡς ραργτί, βεεὲ ᾿εἰβεσηάπη, δΝίεμδ 
Βὶδεϊςί., ΡΡ. οχΣ ἔ---ἐν τῷ ὀνόματι: 
ΔΙ δουρἢ τΠ18 υδε οὗ ἴδ ρῆταξε ἰ8 ραγαὶ- 
1εἰοὰ Ὀγ 18 υϑὲ ἰῃ δε ραρυτί (βεε [εῖββ- 
τηληῃ, Βιἰδεϊςέ., ῬΡ. 143-5: Νεμό Βὲδεϊςἐ,, 
ῬΡ. 25, 26), ἴξ ἰΒ πηογα ργοῦδοϊ!ς {πὲ ἰπ τῃ 18 
οϑδβε ἰξ Τοπιεβ {πγουρῃ ἴδε ϑερίυδρίηι 

ἔτοπι ἴῃς Ηεῦτενν ὩΌΪᾺ ; οἷ ἀδονε ἰΐ. 7. 

18 Οπ;. μον 3. 

γετ. τσ. μακαρίζομεν: ΟΛ 4 
Μαςς. χνὶϊ. 13, ἰῃ τείεσεπος ἴο 
Ῥαηίεὶ.----ώβ: οὉ οκουρίεβ ἃ δίρα 
ἴαςς οὗ δοπουῦ ἱῃ ροδι- Ὁ 0] ις] [εν 
ἱτεγαίυσς, οὐ τε ρβευδερίρταρις τνοεῖς 
“ὙἼΒε Ταβίδγμεπι οἵ 1οὉ ".--τὸ τέλος 
Κνρίον: τῇς ὅπ] οἵ ᾿εβονδῃ 
στ τερασζὰ το ]οὉ ; τὲ ςου!ὰ ποῖ τείεσ ἴὸ 
ΟὨτίδι, ίοσ ἴδε ὑῃο]Ὲ ρᾶδββαρε ἰβ ἀςα] πρ' 
ψἱἢ ΟΟἿ. ἐχαδιιρίεβ.--πολύσπλαγχ- 
νος: ἅπ. λεγ. ΠΝΤ.--οἰκτίρμων: 
ΟὨΪΥ εἰεεννθεσε ἱἰπ ΝΤ. ἴῃ Πυκε νι. 36; 
ς΄. 8ι:. 1ἴ, τσ δηὰ οἴςη ἱπ ἴμε ϑεριυλρίπε, 

νει. Δ. Πρὸ πάντων. . .: Τῇε 
τηοϑῖὶ παῖυγαὶ ΨΔῪ οὗ υπάἀετειδηάϊηρ ἔεδε 
νοσὰβ νου δε ἴο ἴδε ἴπεπὶ ἱπ οοπηεο- 
τἴίοθπ  δβοπιειπίηρ {παῖ ἱπιπιεάϊδιε! 
Ῥιεςεάςά, Ὀυϊ 28 ἴπεγε ἰ8 ποῖ ἴδε τεπιοίεβι 
ςοππηεοῖίοη δείννεεπ τΠβ νεῖθεὲ δηὰ ἴῃς 
δεσίίοη {παῖ Β88 ρος ͵υ8ὲ Ὀεέοτε, [ἢ 8 ἐδ ἴτω- 
Ροδβί!ε μεγε; ἴῃς νεγβα πχυβί ὃς γτεξαγάε 
85 {πε ἐγάρτηεπί οὗ βοῖης ἰάγρογ ρίθοε; ἰΐ 
ἰ8 ποῖ ἴπ6 ΟὨΪΥ ἱπβίδπος ἰπ ἴδι8 Ἐριδβειὶε οὗ 
ἂ φυσίαθοπ ΜΒΙΟΒ Πδ8 Ὀεεη ἱποογρογαιθὰ, 
οηΪϊν ἴῃ {π|8 ολβε ἴδε γα ρτηεπίδλσυ οὔδι- 
δεῖεσ ἰ8 πῖοσγε ἴπδη ὑδυδ!} ενάεπί. Τῆδι 
ἐξ ἰ8 ποῖ ἃ φυοϊδιίοη ἴτοπι ἴδε αοερεῖ, ἃ8 
νε πον μᾶνς ἴἰ (Μδῖίϊ. ν. 33-37). πιῦδὲ ὃς 
οὈνίουβ, ἔος 1 ἴξ ννεσε τηϊ8, ἴξ ννου]ά 
υπαυοϑι ΠΔΌΪΥ ἀρργοχίπιδῖε ποσὰ οἰ οβεῖν 
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9 ναὶ ναὶ, καὶ τὸ οὔ οὔ, ἵνα μὴ ὑπὸ κρίσιν; πέσητε." 13. " Κακοπαθεῖ » 2 ὁοτ. ι. 
τις ἐν 3 ὑμῖν ; προσευχέσθω " εὐθυμεῖ τις ; "ψαλλέτω. 14. ἀσθενεῖ ὃ 4 ῬῸ Το σ. 

τις ἐν ὑμῖν; προσκαλεσάσθω τοὺς " πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας," 9, 
τ οι. χν. 

ν. 15: 
καὶ προσευξάσθωσαν ἐπ᾽ αὐτὸν ὅ ' ἀλείψαντες ὁ ἐλαίῳ ἐν ὀνόματι τοῦ Ἐρδναο: 

“1. 

τό. 
τ Μεχκ νὶ. 13; οἷ". κνί, τῇ. 5. Αείε χὶ. 39. 

λ ειᾳ νποκρισιν ΚΙΙΡΩ, οὐγεβ., τες. (6. ΒέςρἘ.). ΞΕχ7. 
5 Ῥγ, εἰ 7. ὁ Οἵ. της ἐκκλησιας 2΄. δαντους ἐδ". 
5 Αἀδά αντὸον ΑΚΙ,, ουτε8., Ττερ. 

ἴο μερέ νὰ Ἡματν κα τσοὶ σελ σόν ἰξδ 
τ] βίπγ αγὶ Ὑ τὸ ὉΒ' Ἀβϑαϑα 

Ἡρδρδν τδαῖ μετα τηυδὶ Ὁς ἃ ΙΔ ομμμΙΡ 
οὗ ϑογης ἰείπὰ Ὀεΐψεεηῃ (Π6 ἴνο. Ρχγο- 
ῬδΌΪΥ Ὀοϊὰ ἔγαςς ἐμεὶς οί ἴο ἃ βαγίης 
οὗ οὖς [οτά᾽δ ψν»ῃϊο Ὀεοᾶτης τηοάϊδεᾶ 
ἴῃ ἰσαπβιμ ββίοῃ, δβδυγιὶηρ νάτγίουβ ἴογτηβ 
Μ ΠΕ τεϊαϊηίηρ ἴῃς εβϑεπίίδὶ μοί. απ 
ἐχδτηρὶθ οἵ ἃ εἰπκίϊας ἰείπ σδη θὲ βεεὴ ὉῪ 
φοτηραγίης ἰορεῖδες Μαῖιῖ. χ, 26; ὑκὲ 
νἱτ, 17 δηὰ (δε ἰουσῃ οὗ ἰ!ε Νενν Οχγ- 
Ἀν τδας ὩρΑὴ ὲὸ ἀπληρνμμέους παν τ 
. προσθεν ες σὸν κι 

νον ἀπὸ σοῦ ἀποκαλυφθήσεται. 
οὐ γάρ ἐστιν κρνπτὸν ὃ οὐ φανερὸν 

καὶ ὃ οὐκ ἐγερ- 
ται (ἀτεηΐε!! αηὦ Ημπι᾽'5 ταβίογα- 

εἰοη). [πὶ δῃγ οϑϑὲ ἴῃς νεῖϑε Ὀείογε υ8 
ταυβὲ οτί ρίπαὶ ν ἤανα Ὀδθη ργεσεάεαά ὃγ ἃ 
«οπίεχε ψῃϊ ἢ οοηϊδιπϑά ναᾶτίουβ Ρί8 
οὗ ψίοδ [ἰδ νν28 τεψαγάθά 48 τῆς πιοϑὶ 
ρα ὑκοτερνν ου δοοουηῖ οὗ ἴδε ννοτάβ πρὸ 

ν.--μκὴ ὀμνύετε . . .; [8 ΨΔ8 
ἃ Ῥιεςερὶ επἸοίπεά ὉΥ τπδὴν οὗ ἴῃς ποτα 
ἄενουϊ [εἐνν8; Ῥματγίβεοβ ἀνοϊδοὰ οδῖῆῃβ 
88 τηυοῖ 48 ροββίδ!ε, ([ἢςΣ Ἐββεπεβ πενεῦ 
δοτα; ἃ ΜΟΥ φοοᾶ ργε- ΟὨείβείδη εχ- 
τὴς πρὶ οὗ ἴῃς βδπ)ς 
ἴῃ ϑίγ, χχίΐ, 9-ἰσ, 

καὶ ὄνο; 

ἴοστῃ ἰῃ ὥς ΝΤ. 

γει. 13. κακοπαθεῖ: ὅες ποίεε οη 
ν. τὸ; ἰξ τοΐδσβ. βεσῇδρβ γταῖδβες ἴο τηεηϊδί 
ΟΙ οἵ ἀϊξίσεββ, με ἀσθενεῖ τείετ5. ἴο 
δοιῃε βρεςίβς Ὀοάτγ αἰϊπιεηι. --αὐθνμεῖ: 
ΟὨΪΥ ἰουπὰ εἰβεννῆετε ἰπ Αοίβ χχνίϊ. 22, 25 
ἀῃη ἴῆς ΝΙΤ.--ψαλλέτω : τεῖετβ. Ὀοῖἢ 
ἴο Ρίαγίῃρ οὐ ἃ βισίηρεά ἱπβιγσυπιθηὶ (5 1Ὁ. 
ἐχ. 4) δηὰ (ο βἰπρίηρ (ΕΡΆ. ν. 19), ἀπά 18 
4180 ὑατὰ οὗ εἰηρτηρ ἢ τΠς βρί τις (τ Οοσ. 
χὶν. 15). 

γει. 1:4. ἀσθενεῖ... . προσκα- 
λεσάσθω, εἰς. : ΟΥ 5τ. χχχνίϊ. χ4, καὶ 
ἂρ αὐτοὶ Κυρίου δεηθήσονται, ἵνα εὐο- 
δι αὐτοῖς ἀνάπαυσιν καὶ ἴασιν χάριν 

ΜΟΙ. [ν. 

ἐμβιώσεως. [π τερατά τὸ ἰδς ῥργαςιίοα οὗ 
Ῥεϊπιᾶνε ΟἾ τ ΒΔ ἴῃ ἴδ πιαῖτες οἵ 
οατίηρ ἔος ἔδεε εἰοῖς Ἡδγηδοῖς βαυβ: “ νϑη 
ποσὶ ἴδε ταστηεπίβ οὗ οὖς εχίδηϊ [ἰτογᾶ- 
ἴαγα, αἰτδβουχ (δαὶ [ἰτεταῖυτε τνᾶθ ποῖ 
τί τε ἢ ΔΠῪ δυο ἱπιεπιίοη, ννε οδῃ 
881}} τεοορτῖβε τῇς οατείωϊ αἰϊεπείοη ραὶὰ 
ἴο ψνοσκβ οὗ τρέσου. Αἱ ἴδε ουϊδοῖ νγὰ 
ταθεῖ υϑἱτἢ ἀϊγοστίοηβ ἐνεγγννβεῦε ἴ0 οᾶγε 
ἴοτς βἰοῖς ρεορῖε, : Τμεββ. ν. 14... ἴπ 
τε ῥγαγὸς οὗ τς Ομυγοῖ, ρῥγεβεγνοὶ ἰπ 
ἴδε ἤγβι Ἔρίβεϊα οὔ ΟἹδηιεηὶ, βυρρ! οδεέοης 
ἅτε δχργεβαῖυ οεγοὰ ἴοσ ἴποθὲ νν8οὸ ἅγε 
δἱοῖς ἰῃ ϑοὺἱἹ απὰ Ὀοάν ἣ- ΟἸε πὶ. 1ἰκ., τοὺς 
ἀσθενεῖς ἴασαι ἐξανάστησον τοὺς 

ὃ τοὺς ὀλιγο- 
ψνχι ). ον. Ἐρίβες οἵ ΡοΪ οὗνταε). . .. Ερίβ!ς οἰγοδγρ, 
νἱοα; ]υϑεη Μ , ἰχνίϊ. .. . ἢ; δὲ 
8180 υοίε8 1[,δοιϊλπείυδ, έν. [πςὲ., νὶ. τ: 
“Αερτοβ αύοαυς αυΐδυ8 ἀεξιετίς υὶ αἀ- 
δἰβίδῖ, ουταπάοβ ἰονεηάοθαυθς βυδοίραγε 
βυπιτοδα ὨυπηδηϊΔβ εἰ πιᾶρηδᾶς ορεζᾶ- 
εἰοηἱβ εβι" (Εαῤῥαπείοπ. .. ἃ. 147 ἴ, ἄγει 
Ἐπρϊβῃ εἀ.). ΑἜὔ{πκὸ σατα τννᾶ8 οδαγαοίες. 
ἰδεὶς οἵ με Καδδὶδ, ννδο ἀεοίατε ἰξ το δ 
ἃ ἅυϊν ἱπουπηδεηΐ ὑροη ὄνεσν [ενν ἴο νἱ δὶς 
δηὰ τεϊϊενε ἴδε εἰοῖς ψπεῖδες ΠΕ τνεσε 
17ἐν οὐ ἀεπεῖςε (Οὐέ,, ὅτ α, δοξαξ, 14 α); 
“(ἢς δαδετγίηι, οἵ Παςίἀἐς αβϑβοοϊδεϊοπα, 
ταδάς {πε πος οὗ δ΄8 ἀυγ ἃ 
βρεοϊαὶ οδ]ισακίοη " ( ευσίεα Ἐπεγεῖ., χὶ. 
327)).--τοὺς πρεσβντέρονς τῆς 
ἐκκλησίας: δοιϊῇ τῆε ννογάβ “" ργεβῦγ- 
τοτβ᾿᾽᾿ (-- “᾿φρείεβε᾿ δὰ “" θοοεβδὶδ " ὑγεσε 
ἰδίῃ ονὸς τοπὶ ἴῃς [|εὐγϑ, Ὀείηρ 6 

ατοεῖ ϑηυίνα!επέο ἕο ὩΣ] ἀπά ὈΤΡ. 
ννμΐε, μόψενες, τῇς ψοτά πρεσβύτερος 
νν8, πους ᾳαεβιίοη, ἐπ ἴῃ6 ΟἸγίβιδπ 

Ομυτοῖ ἕακοη ονεῖ ἴσου ἴῃς ἸΣ ἱπ ἰδὲ 

ον δ Ομυτοῦ, ἰδ ἰ8 νε}}] το γθοδ]} (δ 5 
εχίδη δὰ υδε ννἰοῖ διιδομεά το ἰὲ δοοογά- 
ἴῃς ἴο τὰς δνίάεπος οὗ ἴδε ραργγὶ. ΤὩς 
Ῥίγαθε ὃ πρεσβύτερος τῆς κώμης οὐουζε 
ΟΠ ἃ ΡῬΑργτιβ δεϊοηρίηρ το τε εἰπις οὗ 
τῆς Ριοϊεπχεβ, δηὰ ἰβ αν: ἀδηεν δῇ οὔ οἰα! 
τς οὗἨἉ βοπιὲ κίπᾶ ; οἱ π ὕτεροι ἴ5 
ἰουπά τορεῖμες νἱ ἱερεῖς οἱ δη ἰάοϊα- 

30" 
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ὃ λοι Κυρίου. 15. καὶ ἡ εὐχὴ ᾽ τῆς " πίστεως ᾿ σώσει τὸν κάμνοντα, καὶ 
αν. ὁ, ἐγερεῖ αὐτὸν ὁ Κύριος - κἂν ἁμαρτίας ἢ ὃ “ πεποιηκώς, ἀφεθήσεται " 
Μαιι.ἰχ.2. 

ν Μεαῖι. ἰχ. 21, 22. νν 16. χχχὶἢ. 24; Μεαζκ ἰϊ. 5; 1υκε ν. 20; οί. 1 75. ν. τό. 

1 Οπλ. τον Κυριον ΒΑ, Οτὶρ., Ττεζῶς; ἵῷ χνέε. ΜῊ ρίδςε ᾿ξ ἰπ Ὀγαςκεῖβ. 

3 προσενχη Ρ, οὔ58. 5ην . 

τοῦδ Ἡνοσβῃρ (ς. 40 8.0.}; δπὰ ἱπ τς 
δεοοῃδ ἿεῃυσΥ α.Ὁ. οἱ πρεσβύτεροι 
ΟὐοῦΓΒ ἰῃ τείεγεπος 0 “ εἰ ἄοσβ " οὗ ν]]Πασεα 
'ΩΕ ΎΒε ϑεριυδρίηι τγαπδίατογα 
Ψεῖς τπετείοτε ργορδῦϊυ υδίηρ ἴῃ (π]8 ολ8ς 
ἃ “ογὰ ψῃὶο ἢ δὰ ἃ ννε]}- πον τες μηΐς δ] 
βεῆδε. [εἰδδπιδπη ὑεϊΐενεβ ἰξ Ροββίδῖς, 
τθεγείοσς, πᾶς τἰδε ΟΠείβύδη Ἴοοηρτερα- 
Ὠοπε οὗ Αβία Μίπογ σοὶ {πε ε{π|ε οἵ πρεσ- 
βύτερος ἴτοπι ἴδε πιίμος οβοίαϊβ τῃὸ 
Νέκὸς 80 τα σα, δηά ποῖ ΘΔαΙ Ὑ ἴτοτι 

6 1εννῖδ ρῥτοϊοίγρε (Οὐῤ. οὐέ., ρρ. 15 
{). ὙΤΒίδ παρῆι νεῖ! θὲ ἴδς άσιρα ὍΝ 
οὐδ ᾿επίγεβ, βου ρ ποῖ 411 (86 ἔοι εχ- 
ἃτηρῖε, Βαυγϊοπία), οὗ ἴμε Ὠΐδεροσα, μυῖ 
ποῖ ἴῃ Ῥαϊεβίίϊηε. [{ ἰ8β, οἵ Ἴοουγε, Δ 
Τρεῶ πυεδίίοη 88 ἴο ἡ Βεῖδει οὖς Ἐρίβεϊς 
ΨᾺ8 ντὶ τε ἤζοπὶ Ῥαϊεδείπε οσ ποῖ; βεςδ, 
Ταγῖπεσ, Πεἰδβυηδηη (Ν εν Βιἰδεῖςί, Ὁρ. 
6ο 4). ΑΒ τεψασγάβ ἐκκλ' Ἡκγηδοῖς 
τεπηλεκβ ἰπδὲ “ οτ Πα τὲ 8 βῬεγοπὰ 

φυεδιίοπ ἃ οοἰϊεοῖῖνε τοττι ({.6., ΠΡ); 
τ ν88 ἴῃς πιοϑί βοϊεσηῃ ἐχργαβδίοῃ οἱ ἴδε 
ἡτὺ ἔοτ τπεῖγ νου Βῃρ ἃ8 ἃ οο]ϊεςείνε 

γ» Διὰ 8 δυο ἰξ ψγὰβ ἰἤκεὴ ονὲσ ὉῪ 
πε ΟΒτίβιίαὸπθ, Βυΐ εἴτε Ἰοηρ ἰξ νὰ8 ἃρ- 
Ρἰϊεά το ἴδε ἱπάϊνίυα] οοπηπλυηἑ ἶεβ, απὰ 
ἴδ ραίη ἴο {πε ρεπεσζαὶ τηεοϊϊπρ ἴοτ 
ΨΟΣΒΒΪΡ. . .. 118. δοαυϊδιτίοη τεπάεσοὰ 
ἴα οδρίυτε οὗ ἴμε ἰεῖτὴ ᾿βυπαρορυς᾽ ἃ 
βυρειβυϊν, ἀπά ὁπος τμῈ ἴῆπει οἰεανασα 
Βαά ἰδίῃ ρίδος, ἴδε νεσγ περίεςξ οὗ {ἶε 
Ἰδιϊεσ εε βεγνεὰ ἴὸ ἀϊβεϊη συ δ ΟΠ τ βτίδηβ 
Βμαγρὶν ἤοσῃ ]υἀαίβη) ἀπά [8 τε! ρίουβ 
ξμιπετῖπβα Ἔνεῶ ἴῃ ἰεγιηίποίορυ. .... 

οδὲ ἱμηροσίδῃς οἵ 411, βονψενεσ, ν)88 
τῆς δεῖ δαὶ ἐκκλησία ννγα8 οοποεϊνοά οὗ, 
ἴῃ 186 ἤσβι ἱπβίαπος, ποῖ βίσῃρίν 8ἃ8 δῃ 

Ῥυΐ48 ἃ Πεδνεηϊν ἃπά ἰγδηβοεη- 
ἀεπίαϊὶ δπιὶν " (οῥ. οὗξι,» Ῥρ. αὐ 8); 

ἐΠΩ (υδυδιν τεπάετεὰ ἐκκλησία ἴῃ 
1 ΧΧ) ᾿ἀεποῖεβ ἔπε Τοπιπηυπίιν ἴῃ τεϊαιίοη 
το αοά, ἀπὰ σοπβεαυεηιν ἴβ τῶοσε βαςσεά 

ἴηδη ἴδε ῥιοίαπεσ ἢ (τε συ] ασὶν ἰγαπδ- 
Ιαϊεὰ ὃν συνα' ἿΣ ἐδ ΣΟ Σ, «νὸς 
Ασωοηρ ἴπε [ἐν ἐκκλησία ἱαρρεά ἔδι 
Ρεδίπά συναγωγή ἰπ ῥταςίϊςα] υδεὲ, πὰ 
1ῃ18. νῷ 411 ἴπ ἕδνουσ οὗ τῇς ΟΠ γι βιίδηβ 
δηά {πεῖς δδορίίοη οἵ ἴδε ἰεγπι᾽ (ἐδέά.). 
ἴῃ δε νεγϑε θείογε υ8 ἱξ ἰ8 ἴῃ Τςοπηδίηδ- 
τίοη οὗ ἴπεδβε ἔννοὸ ἰειτηβ, οἱ πρεσβύτεροι 
τῆς ἐκκλησίας ΨὮΙΓΠ Ροΐπίδ ἴο ἃ ἄε- 

4 αφεθησονται Ρ, 7. 

νεὶ ἰβδίίοη διηοηρ ἴῃς οοτ- 
μρρ εμ δ ἰδὲ Ὀίδβροσα, δμὰ ἐπεζείοσε 
ἴο ἃ δίς ἀδίε ίοσ {π18 ραγί οἵ τς Ερίβες. 
--«ἀλείψαντες ἐλαίῳ: ἃ οΘςοτητηοῃ 
7εν δῦ ὑδᾶρε, βεῈ ἰβᾶ. ἱ. 6; Μαγίς νί. 
13; [μυἱὸ χ, 34. ΑΒ Οἱ! 858 δεϊϊενεὰ το 
ἴᾶνε ἴδε εβεςι οὗ οὐτηρ ὈΟΑΠγ εἰςῖ- 
Πς88, 80 ἱΐ ϑξετηῖς μα μησεοι 1 προ ῖρ 
Ἐρδγαίοσυ ἴο Βαριϊβπὶ, ροββί!υ υνἱ 

ἵει οὗ ἐϊ8 ΒεαΙρΕ, δδοσδιωξηίδιγ, τδς 
ἀΐδεαδδε οἱ κίπ ; ἰδδὲ ἰἴὶ ψδ8 Ἰοϊπεά ἴἰο 
Βαριεἴδβιηι 88 δῃ ἱπίερταὶ ραγί οὗ ἴα βαςσα- 
πιεδηῖ ἰβ ςετίδίῃ. ἌΥΟΙ ΨΆΒ, οὗ οουζξα, 
δ ἱπάϊβρεηβαῦϊες δοοοσωρδηϊτηςεηί. -- ἐν 
ὀνόματι. ..: ΩΓ. Ματκ χνί. 17; 
1υκα χ, 17; Αοῖβ {ϊ. 6, 16, ἰν. το, χνὶ. 
18; δηᾶ ου ἴδε ἰογσηυΐα, ἴῃς ποῖς αδονε, 
11. 17. 

Μνες. 15. ἡ εὐχὴ τῆς πίστεως: 
ΩΓ. Μαῖϊ. χχι. 22ώ.--σώσει: ίος (ἢϊ5 
βέῆδε οὔ. Μαῖι. ἰχ. 22; Ματῖκ ν. 23; [οδπ 
χὶ. χ2.--κάμνοντα : ἰπ [8 Βεπδε ΟὨΪ 
Βετε ἰη ἰῆς ΝΤ., τἰπουρῃ ἴτ ἰβ ἀδεὰ ἴῃ ἃ 
βοπιεν δὶ δἰ ΠΏΠΔῚ βδεηβε ἰῃ Ηδεῦτγεν χὶϊ. 3. 
--ἐγερεῖ: 11 Βοετῃ8 ποδὶ πδίαγαὶ ἴοὸ ἴδκα 
1η186. 88 γείειτίηρ ἴο ἴπε δἰοκ τηᾶῃ δείπβ 
ταἰεεά Ὁρ ἕτοσῃ ἢΐβ θεὰ οὗἉ βίς ηεββ, ἴβουρ' 
{δε υβς οἵ κάμνειν ἱπ Ηεῦ. χί!. 3 δυρρεδβῖβ 
ἴδε Ῥοββι ιν οὗὨ δρίγίταδὶ οοπιίοτε Ὀεὶπρ 
4180 ἱποϊυδεᾷ- ὁ Κύριος : τπ8 πλυεῖ 
ῬΙΟΌΔΡΙΥ τείες ἴο ΟἾσίδξ, τπουρ ἴδε ΟΟΤ. 
τείεσεηος ἴῃ ἴδε οοηίεχὲ ννου]ὰ ᾿υϑεν ἴῃς 
ςοηίεπείοη ἴδδῖ [δῆννε ἰ8 τηθδηῖϊ.-- κᾶν: 
ΟΛ. Μαῖῖ χνὶ. 1; 1υκε χίἑϊ. 9, 28 ββον- 
ἴῃ ἰθδὶ 1π΄18 ἄοεβ ποῖ πεοεββδγν τηεϑῃ 
δνοη {ξ", --ἁμαρτίας ἥ πεποι- 
ἠκώς ἀφεθήσεται αὐτῷ: (" 58ίς. 
χχχνυῖ!. 9, 1ο, Τέκνον, ἐν ἀ, ματί 
σον μὴ π' λεπε, ἀλλ᾽ «ἔξαι Κυρίῳ, 
καὶ αὐτὸς ἰάσεταί σε" ἀπόστησον πλημ- 
νβνέ περ εὐδυνον εἶρας, καὶ ἀπὸ 
Ξ- 4 4« κα ᾿ισὸν καρδίαν ; 

Τῆε Ἰενήθμο Βα ἰοῦ μὰ αν βυδΊεοι 
ΤΩΔΥ Ὅς ἐ]]υδίταιεὰ ὉΥ [δε ἐοϊ]]ονίης : 
ἴῃ Τερί. οΓ ἐὰε Τισεῖυε Ῥαϊγίαγεοΐς, 
Βϑθεου, ἰΐϊ. τσ 8, Ὀεοαυβε ϑ᾽ΠΊθοη 
ςοπθπηυεα ψτδίμ δι ἀραίπδε Ἐευδεη, ἢς 
δᾶυβ, “ Βυῖ {πε 1, τά τεβίγαίπεά σης, δηὰ 
ϑΒεῖὰ ἴτοπὶ τῆς ἴδε ρονες, οὗ τὴν 
Βαπάβ; ἴὺοσ τ τῖρης παπὰ νὰβ δαὶ 
νἱϊδετεὰ τος βενεῃ ἄδγβ᾽"; ἰπ Οδά. ν. ο Βὶ. 
ἴδε ραισίαγο;!. οοηέεββεβ ἰπαὶ οὐνηρ ἴο ΒΒ 
δαῖγεά δραΐπεὶ Ϊοβερῃ αοὰ ὑγουρδῖ ρου 
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αὐτῷ. τό. " ἐξομολογεῖσθε οὖν 1 ἀλλήλοις τὰς ἁμαρτίας,2 καὶ προσ- ᾿ δἰτ᾿ ἐν. 46. 

εύχεσθε 3 ὑπὲρ ἀλλήλων, ὅπως " ἰαθῆτε., πολὺ ἰσχύει δέησις δικαίου 151 ἰακο 

" ἐνεργουμένη. 17. " Ἡλείας ὅ ἄνθρωπος ἦν ὁμοιοπαθὴς ἡμῖν, καὶ ΩΣ αἱ. 
προσευχῇ " προσηύξατο τοῦ μὴ βρέξαι, καὶ οὐκ ἔβρεξεν ἐπὶ τῆς γῆς : ον. 6; 

πα. ἐΐ 
ἐνιαυτοὺς " τρεῖς καὶ μῆνας ξξ- 18. καὶ 5 πάλιν ᾿ προσηύξατο, καὶ ὁ »Ὲ 

οὐρανὸς ἱετὸν ἔδωκεν ἴ καὶ ἡ γῆ ἐβλάστησεν τὸν καρπὸν αὐτῆς. 

24; τ Ρεῖ. 1, 12. 
15; Ἐεν. χὶ. 6.᾽ ἙΙυΚε ἵν. 25. 

δι Καβ. χνἱϊ. 1, αν]. τ; Ας 8 χίν. 15. 
ὰἀ τ Κα. χνίϊὶ. 42, 45; 2 (4) Επάσ. νἱΐ. 30. 

ἜΚ 

43.32; [π. 
1Χ. Η 

1 Οχτη. ἵν, οὔγεδ., 3, Αστη., Αδἴἢ. ; δε το7, Ῥεβῇ. 

τα π 
ΜΝυϊξᾳ., ϑυσσ., Οορῖ., Αείἢ. 

τὰ ΚΙ, οὐτε8., Ῥεβᾷ,, Οτίᾳ., ΤῊΙ., Οες. ; δάά υμων ἵ,, 69, α, ες, 7), 

8 ευχεσθε ΝΝ ΚΙ,Ρ, οὐτεδ., ΤῊ]., Οες,, Ττερ., ΤΊ., ΝῊ (αἰζεγη. γεδάϊπρ). 

4 ὕὲ τεχιϊεδίυσ νοδὶβ 7). 

5 ϑεά 7. 

δίῃ) ἃ ἀΐδεαβε οὗ τδς Ἰίνες, “ δηὰ πδὰ ποὶ 
1}ς ργάγεζϑ οὗ ]δοοῦ τὴν ἔαῖδες βυςοουτεὰ 
της, ἴ: Βαὰ μαγάϊγ [β11εἀ Ῥῖ τὴν δρίσίς μδά 
ἀερατιεὰ". ὙΤῆδι δἷπ Ὀγίπρ8 ἀΐβεαβε ν»88, 
πκενγῖδε 'π ἴῃς ἰαΐες [εὐνϊβῃ [Πτεγαυσγε, δῃ 
ΔΙΟΙε οὔτ ἢ, ἱπάεεὰ πεσε ομε ἤπάϑ βρεοὶ- 
Βδεὰ ν»ῇῆδὶ δῖε ἴῃς ρδγίουδσ δι κπεββαβ 
ιπδὲ ρΡαγιϊουασ βἰπθ Ὀσγίηρ ἰῃ ἰδεῖς ἐγαίῃ. 
Αςοοτάϊηρ ἴο ἙδΡΡίηϊοαὶ ἰεδοηίηρ {δετα 
816 ΙΟΌΣ 5δ'ρῃβ ὈΥ πηεδῃ8 οἵ νι βίο ἰξ ἰ8 
Ῥοββίδϊς ἴο στεζορῃίβε ἴῃς βίη οὐ Ψ ΠΟ ἃ 
τοᾶῃ ὯδΔ8Β Ὀεδῃ ΡΌΠΥ : ἀγορδυ ἰ8 ἴΠ6 βίῃ 
τῃαῖ τῆ ἴῃ οὗ ἰογηϊοδιίοῃ 88 Ῥεεῃ ςοση- 
ταϊ τε, Ἰαυπάϊος (Βαϊ οὗ υπαυδησδδῦὶε 
Βαϊγεᾶ, ρονεσῖυ δηὰ δυση]διίίοη ἴδδὶ οὗ 

Ἰάε, ᾿νε ςοσωρίαἰηὶ ()) {τ ) 
παι οὗ δα δίῃ, [πῃ δλαῦδαι ἜΝ 
ἐξ ΒΔΥ8 : “"Νὸο ἀεδίἢ νἱπουῖΐ δὶπ, ΠΟ ομδ8- 
υδεσηεπε μους εν] -ἀοίπρ," δηά ἴῃ 
Νεάαγίνι, 41 α ἰὶ ΒΆγ8Β: “ΝΟ τεζονεσζυ 
νἱπους ἐοσρίνεῃθββ᾽᾽᾽ς, ἹΚΕΡΙΟΒῪ ΤΏΔΥ Ὀε 
ἄυς ἴο ὁπ οὗ εἴενεη βὶπβ, Ὀυϊ τηοβί ρτο- 
ῬΔΌΙΥ ἴο ἐπαὶ οὗ δῃ ενὲ ἰοηρυς (5βες 
νεῦες, γμάϊεξελε Τκεοϊορίε, ΡῬ. 245 ἴ.). 

νεῖ. 16. ἐξομολογεῖσθε . .. 
ἁμαρτίας : 8εε οτἱτἶςα] ποῖε ἄϑονε. 
(οηξεββίοῃ οἱ δῖπθ 88 δἰννδυβ ραυεά δῃ 
ἱπηροτίδης ρασὶ ἱπ ᾿υ ἀίδια ; τε ΟΤ. 

ψοσὰ ἔοσ ςοπίξββίοῃ οὗ βίπβ ἰβ ΣΤ. 
τῆς Ἰαΐεσ ἴεγη, ᾿νοἢ ἀεποίοθβ ἴροτα Ὧτ- 
ςΌ]ΑΣῖν (Βα ᾿ἰτυγρίς δ] ἔοστῃ οὗ οοπίεββιοη, 

ἷβ ἜΤ: Ῥηναδίε δβ ννεἰ] 88 ρυδ]ὶς οοη- 
ξεββίοη νγ88 εη)οϊηεά, πὰ του ἰογτηβ οὗ 
οοπέεξβίοη, ὈοΪΏ ρέπεγαὶ δηᾶ ραγιουϊδσ, 
εχίδί, διηοηρ οἴμετβ οτς ἴὸσ ἴἢς δίοκ; ἱἰ 
88 ἰδς ἀυτν οἱ (δε ΒΑΌΡΙΒ ἰο ὑτρε (δε 
βίοἷς ρεβοῃ ἴοὸ οοῃΐεδββ ἢἰβ βίπβ. Οοηΐεδ- 
βίου ἰ8 τεραιάεά δβ ἃ σησσίϊοσίουβ δςῖ: 

δἤλιας ΑΒΈΚΓΕΡ, οὔχδδ. 
Ἴ εξδωκεν νετὸν Α, 13, 73, [αἴῖ., Ττερ., ΤΊί., ΝΗ πιρ,; εδ. τὸν νετ΄. ἐᾷ. 

δεοοτγάϊηρ ἰο δαμλεάνίπ, 103 α, ἴξ δΔ8 ἴδε 
εἴεοι οὗ ἐδ Ὀϊηρ ἰδε νογδῖ δἰπηεγδ ἴοὸ 
ἱππεῖς ἐνεγδϑεὶηρ 1 (δες, διηοης οἵδες 
δυῖμοσι ἰεβ, Ηδτιδυτρετ᾽ 5 Κεαϊομεγεῖ. ἀδς 
ἐλώσος δτίὶοϊς “ ϑύπαεηρεκεπηιπίββ ᾽,.). 

Ὃς ἴῃς ουδβίοτῃ οἵ ἴμε εαεν ΟΒυσοῦ οὐ 
Ῥίάαοκε, ἵν. 14, χὶν. 1.-προσεύχε- 
σθε ὑπὲρ ἀλλήλων: ἴδε πεεά οἵ ἰη- 
᾿εγοεββοῖν ῬΓΆΥΎΕΙ ἰ8 ΒΌΟΠΡΙΥ ετρμδεϊβοᾶ 
ἴῃ ΟΟΤ., Ν.Τ. δηὰ τε ἰαΐεσ [εν δὴ Πἰξεσα- 
ἴυχε, δεὰὲ δὔονε ἂπὰ {δε πεχὲ ῃοῖε.-- 
πολὺ ἰσχύει δέησις δικαίον 
ἐνεργουμένη: Οοὁη6 18 τετηϊπάεὰ οὗ (ἢε 
ψ εἰ -Κποννῃ ἰηβίδπος οὐ ΔΟΡῚ [οἤδηδη 
Ῥεπ Ζακκαὶ (επὰ οὗ ἤγδι σεπίυγυ, Α.}.) 
νδο, ψ ἤεη ἴῃ πεςά οἵ [δε γεσΒ οὗ ἃ 
εἰρμίεουβ τϑπ οα ΕΠ ΑΙ οἵ Η18 βίοι Ἵ ]]ά, 
βαιά, “ ΑἸἸΒουρΡὮ 1 δηλ ρτεαίεσ ἰῃ Ἰεαγπίη σ᾽ 
ἴδῃ Ομδηίηδῃ, μς 18 πλοῖα εβιςδοίουβ ἱῃ 
σᾶυοῦ; 1 ἄτη, ἱπάςεὰδ, ἴῃς Ρχίηςς, δυς Βς 

18 ἰῇς εἰεναιὰ ψὯὸ 888 Ἴοοῃβίαπι Ἄςοαδ8 
το δε Κίηρ " (Βεγαολοίλ, 34 8). Αὕ οὐτίουδ 
βαυίηρ οἵ ΒΔΌΡΙ δδᾶς 18 ςοπίδίπεά ἱπ 
εδανιοίλ, 64 α : “ὙὍΒε ῥγᾶγεσ οὗ ἴδε 
τἰρσμϊεουβ 18 σΟΤΩΡΆΓΑΌΪΕ ἴὸ ἃ ῥ᾽ ΟΒίοτζ ; 
88 ἴδε ῥ᾽ τοΒίουις ομδηρεβ ἴδε ροδίτοη οὗ 
τῆς ννῆεδὶ 80 ἴδε ὑγᾶγεσ σῆδηρεβ ἴδε ἀϊ8- 
Ῥοβίτοη οὗ αοά ἔτοπλ ψγαῖῃ ἴο τηοτου 
αυοϊεᾷ ἴῃ Ὑετοίελ Ἐπεγεὶ., χ. τ60). ΝΠ 
καίον «7. δίκαιον ἰῃ νεῖ. 6, Οη ἐνερ- 

γη 8εὲῈὲ Μδγυοχσ' 8 εἰδδβογαῖε ποῖβ. 
εἴ. τ7ῷ. Ἡλείας: ΕἸ Δ Ρίανε ΓΤῚ 

ἰσησήεηβε ρᾶγι ἰῃ ἴῃς ἰδίας [ εννδἢ ἰἰτεγὰ- 
χε, δβεὲ Ηδχηθυγρεσ, οὐ. εἱέ., ατιϊςῖς 
“ἘΠ]Π148. ΨΜΕΏ 818 τπιοηοη δεσα οἷ 
8ιίτ. χῖνη, τ δ. -τ- προσευχῇ προσηΐύ- 
ξατο: Ηεταίβηη οὖ, Τὺῦκε χχὶ. 15; 
70 [ὴ ΣΪ. 29, εἴς., εἴς. 

ει. 8. ΙΒ (δἰ8 ἀπά τπς ῥσεοεάϊηρ 

δ ὝΎΒΙ8 ψνοζὰ ἰβ βοζηείίγηεβ. ὑβεὰ 88 τηεδαπίηρ ῥγαΐδε ξίνεη ἴο αοά ὃγ ἴδε δοῖ οὗ 
ςοπῃήεββίοῃ οἵ βίῃβ, ού. Εγὶς, Εσγα . . .» Ρ. 132. 
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ε--δΟλααὶ. 
νἱ. τ. 

ἽΜεῖιι. 

ΙΑΚΩΒΟΥ Υ. 19--2ο. 

19. ᾿᾿Αδελφοί μου,; ἐάν τις ἐν ὁμῖν πλανηθῇ ἀπὸ τῆς" ἀληθείας καὶ 

ἐ ἐπιστρέψῃ τις αὐτόν," 20. γινώσκετε ὅτι ὃ ὁ " ἐπιστρέψας ἁμαρτωλὸν 
ἍΡὸν Ὁ ἐκ πλάνης ὁδοῦ αὐτοῦ " " σώσει" 'ὁ ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ θανάτου δ καὶ 
ἐδ: Σκαλύψει πλῆθος ἁμαρτιῶν. 

“11,06; 

“' Ῥτον. 

το Ἐ;. 

1 πὸ. ἴ,, συχβδ., Ὀίά,, Οες., τος. 

᾽Β Βσαι. χί. τς; οἵ. χἱ!!. ο. 
χχχὶΐ. ᾿Ἁ, ἰχχχν. 4; οι. ἵν. ). 

ἰ Αοεῖς χκνῖΐ. 37). κ Ο. Ῥτον. χ. τς; τ Ῥεῖ. ἱν. 8, αιᾶ 

3 Αἀά οδον της δῇ, 5, ΡΕ5}., Οορί. 
5 γινωσκέτω οτι ΦΑΚΤΙ,Ρ, ΤτΙες., Τί, ΝΉπις ; οαι. 3, 548. 

40 κι. 7. . ϑαῖναι Κ΄, Οτίρ.; βαϊνανίε να] Εν. 
“ὁ τὴν ψυχὴν Α, 73, Αγηῖ. ; οὔ. αντον ΚΙ,, οὔτβδ., ϑ48., Οτίζ., ΤῊΙ., Οες., Τίαρ.; 

ΡΟ; ἄἀντον ροβί θαν. Β, 2, Αειῃ., νν εἶδα, ΝῊ πις. 

Τκαλνπτει Νυϊς., Οτίς., Πδπι. 

ϑυῦδοσ. ιακωβον Β; επιστολη ιακω 
8 Ῥεοςαιὶ 7; δάά αμην 40. 

; ἰῶκωβον επιστολη Α, 40, 67, 177; 
ἀν γαμ ἀποστολον ὑὐκωβον ιακωβον ἀπόστολον ἐπιστολὴ καθολικη Ρ, 63; τελος τον αγιον 

ἐπιστολὴ κι 1,; τελος 

νεῖβε οὐ. Τα απέέδ, 24 ὃ, ἤετε Μὰ ἅτε 
τοϊά οἵ δον Καδδὶ Οὐμαπίπαι, οη δείηρ 
οδυρδὲ ἰῃ ἃ βῆοννες οὗ γαὶπ, ὑτγαγοᾶ : 
“ὁ Μαβίες οὔ τῆς ἴηΐνεζβε, ἴῃς ψῃο]ς 
ννοτ!ὰ ἰ8 ρ]ολβεά, νν ἢ ]Ὲ Ομαπίηδῃ αἱοης 
ἰ8 ἀπηογεά"; ἴῆεπ ἰῃς γαίῃ ἱπηπιοάἰδιοὶν 
ςολϑεά. Ου αγείνίπρ Βοπλς πε ργαγεᾶ: 
“Μδβδῖες οὗ ἴδε [9πἴνεῖθς, 8}}41 αἱ} τἢς 
ψνοσϊὰ Ὀς ρτίενοά νυ }]6 ΟΠπδπί δ δηογα 
δἰ8 Τοημίοτι δ" ὉνΒειευροη μὰ ταί 
᾿ᾶπια ἄοννῃ δραίη (δες γεινίει Ἐπογεῖ,, 
νἱ, 215). 

γες. το. πλανηθῇ: “ΤΒε ρδδεῖνε 
δοείϑε ἰΒ υδοὰ υἱθ ἃ τηϊδάϊας ἔοτος ἱπ 
οἰδβδίοδι τυτίϊετα, 48 ννε]] 88 ἴω τῆς υΧΧ, 
Ῥευῖ, χχχί!. τ; Ῥβ. οχῖχ. :76; Ἐξζείς. 
χχχίν. 4᾿" (Μαγοι). ---ἀπὸ τῆς ἀλη- 
θείαᾳ«: Οὗ. Ματκ χίϊ. 14,. .. ἐπ’ 
ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ διδάσκεις, 
τῆϊδ βδεοῦιδ ἴο ὃς ἴδε ΨΆῪ ἰπ νοῦ 
ἀληθεία ἰδ Βεῖε υδεάᾶ, οὗ, ]οδη ἰϊΐ, 21, ν. 
33; νἱϊ!, 32.--ἐπιστρέψῃ : οχοδρίης 

τῆς επιστολης τὸν α' 
αδελφοθεον 38; εχρίἰοἰς ερίδιοῖα ]4οοῦὶ Δ11| Ζαεδοάεὶ 

ἀποστολον ια΄ τον 
; τιοδῖ Μ5858. δλνα πὸ δβυῦϑοσ. 

Ὦετε (Δπά ἰπ τς πεχὶ νεῖβε)ὴ δὰ 1ὐζς ἱ. 
τό, 17 1818 ννοσά 18 αἰ ψᾶγβ υϑοὰ ἰηίγαπδ- 
ἰάνεϊν ἱπ (6 ΝΟ. (φ΄. πονγενεγ Αςῖβ 
χχνὶ. 18). 

γες. 2οὅ. γινώσκετε; ἰλκίηρ (ἢϊα 
ἂβΒ Δη ἱπάϊολιῖνε ομα ΤΏΔΥ τὰ ὕϊε 
ννοσάβ τῃδι [Ὁ]1ονν 88 ἃ αυοιϊδίίοη, ἃ οοῦγδε 
δῖ ἢ σοπηπχεπᾶϑ 1τ1δε1 οὐνίηρ ἴο ἴδε οοτι- 
ῬΑγαιίνεϊνυ ἰάγρε πυπιρεῦ υοϊδιίοπ8 
ψἢ ΒΙΟΒ τὰς Ερίϑε]α δρουπαᾶθβ; δἱ ἴῃς 
δδῃλς [ἔπε ἰξ τηυδί Ὀς τεπγετηρεγεά παῖ (ἢ ε 
ννεῖρδι οἵ ΜΘ. ενίδεπος ἰδ ἰῇ ἕδλνουσ οὗ 
γινωσκέτω.--καλύψει .. . (Ηεῦεενν 

Ρ) ς΄. τ Ῥεῖ. ἵν. 8, οης οὔ ἐδε βιτοηξεδβὲ 
ἴῆς πιᾶτν πιᾶτίκβ οὗ [νυν δυϊδοσβῃῖρ 

νδίς ἢ τμς Ἐρίβε!ε οοηιδίπϑ ; δοοοτάϊης, τὸ 
7ον δ ἀοοίππς ροοά νγοεκβ θαίδηςε ενἱ! 
Οὔδβ; ἴμε ροοὰ νοτῖς οὗ οοηνετίηρ ἃ 
δίππον ἰ8 στεοκοηθᾶ πεῖὲ 88 οπὲα οὗ ἴῃς 
τοδὶ εἰδοδοίΊουβ ἰῃ οδἰϊεγδμς ενὶϊ 
ἀεοάβ; οὐ ἴδε ψδοῖς βυδήδοὶ 8ες [πίῖτο- 
Δυςθοη ΙΝ. αὶ 2. 

ΑΒΒΆΠΒΕΝ:;: ΤΗΕ ὈΝΙΝΒΆΒΙΤΥ ΡΕΒΒ5 



ὈΙο θα Όγ (οοοῖς 





ὈΙο θα Όγ (οοσῖς 



ὈΙο θα Όγ (οοσῖς 











( οοσῖς 

ΤῊΙ5 15 ἃ αἰ σία] ΘορΥ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰβ ργβϑεγνβα [ἴῸΓ ρβηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΆΓΥ 5Π6 να ὈΘίογθ 1 ννὰβ σα  ]]ν βοδηηθα Ὁ ΘΟΟΡΙ]Θ 85 ρϑτ οἵ ἃ ργο]βοΐ 

ἴο πηᾶκΚα [ῃ6 ννογ]᾽ 5 ὈΟΟΚ5 αἸβοονθγδθ]θ οπ]Π6. 

1 Πὰ5 ϑυγνίνεα ἰΙοηρ ΠΟ ΡΗ ἴογ [Π6 σορντίρῃίΐ ἴο ΕΧΡΙΓΘ δηα (Π6 ὈοΟΙΪΚ ἴο Θηΐθγ [Π6 ΡῈ ]1ο ἀοπγαίη. Α ΡῸΌΠ1Ο ἀοπηδίη ὈΟΟΚ 15 οπ6 (Πδΐ ννὰ5 Πθνϑὺ β 0] 6 οἱ 

ἴο Θορυτιρσῃϊ ΟΥ̓ ΠΟ56 ἰ6ρ8] σορυγρῃϊΐ ἴθγπ 85 Ἔχρίγεα. ὙΥΠΘίΠοΎ ἃ ὈΟΟΚ 15 ἴῃ [Π6 ρΡΕΌ]Π1Ο ἀοΠηδΊη ΠΥ ν ΓῪ σΟΠΠίγΥ ἴο οοιηΐγν. ΡΕΌΡ]1Ο ἀοπηδαίη ὈΟΟΚΚ5 

ΔΓΘ ΟἿ σαίθνναυϑ ἴο {Π6 ραᾶϑβῖ, Γβργθϑθηίηρ ἃ ννβ δ] ἢ οἵ ΠΙβίογν, οα]αγα πα Κηονν]θάρσα {Πδ᾽5 οἵΐθη αἸΓΠοιηΐ ἴο ἀἸβοονϑου. 

Μδῖκβ, ποίδίοηβ ἃπΠα οἴμεγ ΠΊΔΓΡΊ 8118 ργθϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥ̓ ΡΊηΔ] ΝΟ] Π16 ΜΝ11] ἀρρθαγ ἴῃ (Π15 ΠΙ6 - ἃ Γθι Πα 6Γ οἵ [185 ὈΟΟΚ᾽ 5 ἰΙοηρ ]ουγηθν ἴγοπ [Π6 

ῬΕΌΠ5Π6Γ ἴο ἃ ΠΌΓΑΓῪ ἃπΠα ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ὕξερο συ αο] πος 

ΟὈΟρΡΙδ6 15 ργομά ἴο ρδιίηθυ ννἹ ΠΠΌΓΑΙ65 ἴο ἀρ] ΖΘ ΡῈ Ό]1Ο ἀοΠηδΊη Πγαίθυ 815 Δ η4 ΠΊΔκΘ {Π6 πὶ ννΊ 6 ]ν ΔοΟΘ551016. ΡΌΌΙ1Ο ἀοπηδίη ὈΟΟΚ5 ὈΘΙοηρ ἴο (Π8 

ΡΌΡΙΠΙΟ ἃη4 ννῈ ἃΓῈ ΠΊΘΓΘΙΥ {Π6ῚΓ οἰϑίοα!δη5. ΝΟνοιῃ6 1655, [Π15 ννοῦκ 15 Χρθηβῖνθ, 50 [ἢ ογάθγ ἴο Κθδρ ργον! αἸηρ [15 τθϑοῦγοθ, ννα Πᾶνα ἴα ΚΘη βίδρ5 ἴο 

Ργθνθηΐ ΔΡι156 ὈΥ ΟΟΠΊΠΊΘΓΟΙΔΙ ρδΓ65, ΠΟ] ἀὴρ ρῥ]δοίηρ ΘΟ Π108] ΓΟΒ ΠΟΙ ΠΟΠ5 Οἡ δυζοπηδίθα ΘΓ ηρ. 

ν8 80 δβκ (μδΐ γοι: 

ἘΞ Μακὸ ποη-οοπιπιογοίαί μι56 οὐ {πὸ Π|65 ΝΥ ἀθϑιρῃβα (ὐσοορὶβ ΒοοκΚ ϑβδίοῃ [ῸὉΓ 158 ὈῪ ἱπαϊ]νί αιι815, δηα ννα τθαπθϑί {Πδΐ γοι π56 [Π6586 ἢ]65 ἴῸΓ 

ῬΘΙΒΟηΔΙ, ΠΟΠ-ΟΟΠΠΠΊΘΓΟΙΔ] ρΌΓΡΟΒΘΒ. 

τὸ Κοείγαϊη ἤόηι αμϊοπιαϊεα ψμογγίπρ Ὁ ποΐ 58Π6 διυϊομηδίθα αΠΘΓΙ65 οἵ δὴν βοτί ἰο ΟΡ θ᾽ 58 βυϑίβῃ): ΠῚ νοι ἃ΄ΓῈ ΘΟΠαποίΙΠρ ΓΟΘΘΆΓΟῇ Οἡ Π]ΔΟΠΪη6 

{ΓΔ 5] Δ], ΟΡΕΟΔ] ΟΠ δγδοίθυ Γοσοση! ΠΟη ΟΥ ΟἴΠΘΓ ἈΓΘα 5 νΠΘΓΘ ΔΟΟ 685 ἴο ἃ ἰᾶγρα διηοπηί οἵ ἰοχί 15 ΠΕΙΡΙΙ], ρΙθαβα οοηίΐδοίΐ τι5. 6 Θποοῦγασθ [Π6 

1186 Οἵ ρΕὈ]Π1ο ἀοπηδίη Πηδίθ 415 [ογ [Π656 ΡΌΓΡΟΒ65 ΔΠ4 πηδᾶν Ὀ6 8016 ἴο ΠΕ6ΙρΡ. 

τ-ὸὁἬ Μαϊπίαϊπ αἰἡγὶρμίοη ΤῊΘ ΟΟΟΡ]6 “νδίθγπγ γ᾽ νοι 566 ἡ βοῇ ἢ]6 15 ββϑθηῖ184] [ὉΓ 1Π]ΟΥΠΉησ ΡΘΟΡΙΘ ἀθοιΐ [Π15 ργο]θοΐ ἀη4 Πείρίηρ ἴΠθῖη Ππὰ 

ΔαΘΙΠΟΠΔ] πηδίθγι 15 [ἢγουρῇ Οὐορ]α ΒοΟΟΚ δθάίοῃ. ΡΊθαβα 40 ποΐ ΓΕ ΠΊΟνΘ 1{. 

ἘΞ Κορ 11 ἰοραὶϊ ΔΝ αΐθνου γουΓ τ156, ΓΕΠΊΘΙΘΘΓ [Πδΐ γοι ΔῈ ΓΕΒρΡΟΊ51016 ἴογ δηβαυγίηρ [Πδΐ ννῃδί γοιῦι γα ἀοίηρ 15 Ι6σ8]. Πο ποΐ Δ55.Π16 [Πδΐ {π5ῖ 

Ὀθοδιι58 ννα Ὀ6ΙΙθνα ἃ ὈΟΟΚ 15 ἴῃ {Π6 ρΕΌΠ1ο ἀοπηδίη [ῸΓ τ156Γ8 1η (Π6 {Πη1{64 δίαία5, [η΄ [6 ννοῦκ 15 4150 1ὴ {Π6 ρΕΠ1Ο ἀοιηδίη ἴογ 568 1η ΟἴΠΘΓ 

οΟμΠΙΠ165. ΝΥ ΠΘΙΠΟΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] ἴῃ σορυγίσῃΐ ναγ8 5 ΓΟΠῚ ΟΟΙΠΙΓΥ ἴο σΟπηΐγν, ἃηα ννῈ σδη  ἵ ΟΥ̓ΟΓ σι!ἄδηοθ οἡ νν ΘΙ ΠΘΓΓ ΔΩΥ 5ρθοΙῆο τι56 οἵ 

ΔΏΥ ΒρΡΘΟΙῆο ὈΟΟΚ 15 Δ]οννβά. ΡΊθαβα 4ο ποΐ δ5811Π26 [πδ΄ ἃ ὈΟΟΚ᾿ 5 ἀρρβάγαηοθ ἴῃ Οὐορὶθ ΒοοΙς ϑΘδΓῸἢ ΠΊΘΔΠ5 1 οδη Ὀ6 τ1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΓ 

ΔΏΥΝΠΘΓΘ ἴη {Π6 νοῦ]. (οργυτρῃΐ ᾿η[ΠΠηρϑιηθηΐ [18 01ΠΠ{ }ὺ οδη Ὀδ αἰῖ6 βθνθσα. 

Αβουΐ σοορ]ο ΒΟΟΚ ϑθάγοι 

ΟΡ Θ᾽ 5. πη 55Ί0η 15 ἴο οἭγρϑηϊΖα [ῃ6 ννου ̓ 5 ̓Π]ΟγπηδΟη Πα ἴο ΠΊΔ ΚΘ 1{ ΠΠΙΊΝΘΓΒΔΠῪ ΔΟΟΘ551016. Δηα πβεῖα]. σοορὶθ ΒΟΟΚ ϑθάγοῃ ΠαΙρ5 γθδάθιβ 

αἰβοονογ [Π6 ννου!᾽ 5 ὈοΟΚΒ νΠ116 ΠοΙρίηρ δυῖποῦβ Δη4 ΡῈ Π15Π6Γ5 Γθᾶοἢ πθνν ΔΙΊ ΘησΘ65. Υοιι οδη 5ΘΆΓΌῇ [τοι [Π6 [Ὁ]] ἰΘχί οἵ [1158 ὈΟοΙΪΚ οἡ [Π6 ννϑῦ 

απ ἐρ: ΌοΟΟΚΒ5. σοοσ]θ. σοπῇ 



ἽΝ 
Ξζυκ 

ΗΑΒΝΥΑΚῸ ὈΕΡΟΒΊΤΟΕΥ 
ΒΕΙΤΤΙΕ ΒΟΟΚ 





ὈΪο ἴΖθα ὃγ (τοοσῖς 



ὈΪο ἴΖθα ᾿γ (τοοσῖς 





Πα ἴΖθα ᾿γ (τοοσὶς 



Πα ἴΖθα ᾿γ (τοοσὶς 





ΤῊΕ ἘΧΡΟΒΙΤΟᾺ 5 

σἈΕΕΚ ΤΕΘΤΑΜΕΝΤ 

ἘΡΙΤΕΌ ΒΥ ΤῊΕ ΚΕΝ. 

Ν. ΚΟΒΕΚΊΒΟΝ ΝΊΓΟΙΙ, Μ.Α,, 1.0. 
ἙΡΙΊΟΚΒ ΟΡ “ἸΤῊΞ ἘΧΡΟΒΙΊΤΟΝ," “ΤΗΣ ἘΧΡΟΒΙΤΟΒ᾽  ΒΙΒ1.Β," ΕΤΟ. 

ΝΟΙΌΜΕ ν. 

ΝΕᾺΝΝ ΥὙΟΚΚ 

ΟΡ, ΜΕΑΡ ΑΝ ΟΟΜΡΑΝΥ, 

ΒΟΌΕΤΗ ΑΝΕΝΌΕ ΑΝῸ Β80ΤῊ 5ΤΈΕΕΤ 

1910 

ὺ 
ΑὐΥ ν 



ὈΪοἴΖθα ᾿γ (τοοοῖς 



δεῖ 
4: 
Ιλοῦζ ΤῊΗΕ ἘΧΡΟδΒΙΤΟΙΝ᾽ 5 

 ΘΚΕΕΚ ΤΕΘΤΑΜΕΝΤ 

Ι 

ΤΗΕ ΕΙΚΒῚ ἘΡΙΘΤΙῈ ΘΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ 
ΡΕΤΕΒ 
ΒΥ ΤῊΞΒ ΚΕΝ. 

71. Η. Α. ΒΑΕΊ, ΜΑΑ. 

ΙΠ 

ΤΗΕ ΒΕΟΟΝΌῸ ἘΡΙΘΤΙΙῈ ΘΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ 
ΡΕΤΕΒ 

Ἑ. Ὁ. ΘΤΕΑΓΗΑΝ, ΜΑ. 

ΠῚ 

ΤΗΕ ἘΡΙΒ5ΤΙΙῈΘ ΟΕ ]ΤΟΗ͂Ν 
ΒΥ ΤῊΒ ΒΕΝ. 

ΘΑΨΙΡ 5ΜΙΤῊ, Μ.Α., Ὁ.Ό. 

Ιν 

ΤΗΒ ΘΕΝΕΚΑΙ, ἘΡΙΘΤΙῈ ΟΕ 7008 

1. Β- ΜΑΥΟΕΚ, [πτὉ. 

ν 
ΤΗΕ ΚΕΨΕΙΑΤΙΟΝ ΟΕ 571. ]ΖΟΗΝ 

ΤΗΕ ὈΓΙΝΙΝΕ 
ΒΥ ΤῊΗΒΕ ΒΕΝ. 

ΙΑΜῈ5 ΜΟΕΒΑΤΊ, Ρ.Ρ. 

ΝΕᾺΝ ΥΟΚΚ 

ΡΟΡΡ, ΜΕΑΡ ΑΝΡ ΟΟΜΡΑΝΥ, 
ΒΟΌΕΤΗ ΑΝΕΝΌΕ ΑΝῸ ϑΌΤῊ ΒΤΕΕΕΤ 

1910 



ὈΪο ἴΖθα ᾿γ (τοοσῖς 



- π-πι-αιν αἴ πνΦοό͵ - -“- 

ΤΗΕ ΕἸΕΒΤ ἘΕΡΙΒΤΙΕ ΘΕΝΕΚΒΑΙ, 

ΟΕ 

ΡΕΤΕΕΞΒ 



ὈΪο ἴΖθα ὃγ (τορος 



ἹΝΤΕΟΠΌΟΤΙΟΝ 

Ιν ἴδε ο48ε οὗ [8 ἀοσυηλεηΐ ἃ ᾳυεδβιίοη ργεϊπλίπαγν ἴο ἔπε ογάϊπαγυ 
Βεδάβ οὗ [πιγοάυσίίοη ἀγίβεβ ἢ [6 αυεδιίοη οὗὐἠ ἐδέε ὕὐπέέν οΓ ἐπε 
Ἐρ δεῖ. ον ἴξ οορΐαίῃβ ἐῖσο ἴογῃδὶ δῃά δβοίεπιθ οἼοποϊιαδβίοηβ, 
ΤΒε βγβεὶ ἰ8 “ Τλαὲ ἐπ αἰΐ ἐμίπρς Οοὐ »ιαγ δὲ ρίογιβεά ἐπγομρὴ 65:5 
ΟἸγῖξέ ἰο πον δείοηιρς ἐδπε ρίονγν αμά ἐπε υἱοίογγν ἐο ἐδα ἀρες οὕ ἐπε 
αρέ5. Α»ιόη ;" δηά τε βεοοηά," “Νοῖο ἐξέ Οοά οἵ αἱ ργαοε, πὲ τσῆο 

εαἰϊοα γοιε ἰο πἰς εἰεγηαὶ ρίογγν ἐπ ΟΝ γε, πίριδοί Γ ὁσμαϊΐ γεέ γοι αὐεν 
ὀγὶε 7 τ εγίηρ, 5μ1αἱ} οουβγηι γοι, 5πα1} εἰγεηρέδεη γος, σμαἷ δείαδι ἐδ ἢ 
ον. Ηἰς ἐς ἐπε υἱοίογγ ἰο ἐμ ἀαρε5 οὗ ἐπε αρε5. Αροηρ." ὙὍΠε ἰαξῦογ 

ςοποϊυδίοη ἰ8 ἴο]οσεά ὈΥ ἃ ροβίβογίρε σψῆϊοῃ ἐπάβ τῆ γεῖ δηοίδογ 
οτταυΐα οὗ σοποϊιβίοη 5 “Ῥεαοε ἰο γοι αἷΐ τοῖο ἀαγε ἐπ ΟἈγςε".. 

Τῆς δάάγεββ" δ (ῆς πεδά οἵ [Πε ἀοουηγχεηΐ δίαπηρβ ἰΐ 88 ἃ οἰγοιαῦ 

Ιεϊξεγ ογ 8η δπογο οδί ερίϑι]ε. Τῆς ἕῆγεα σοποϊυδίοηβ αἰνίάς ἱξ ἱπίο 
τῆτες ραγί8. ΟΥ̓ ἔπεβε ἴδε ἰαϑὲ δηά βῃογίεβε ραγί πηδᾶν ἔδίγῖγ θῈ ἰδίθη 
Β ἃ ἴγιε ροβίβογίρε. Τῆς τγῖϊεγ ()7ὲ ΠΠΔῪ διρροδβε) ἴαοβ ἔς ρεῆ 
ἔγοσῃ ἴῃς βεογεΐαγυ, ἴο ψψῇοπι πα πα Ῥεεη ἀϊοξαϊίησ, ἀπά ἀρρεπάβ ἃ 
φτεεϊίης ἴῃ δίβ οσσῃ παηάνγιτησ. 8:1. Ῥδαϊ! αἷά τῆς δαπιὲ {πίη ἰῃ 
τῆς Ερίβι1ς ἴο δε Οαἰαιίαη8. [ἢ βυοῇ ἃ σδβε ἴῃς νϑῖας οὗἨ τῆς ροβῖ- 
βογὶρὲ νουἹά θὲ σγεβίεγ ἤδη ἰῃ ἴῃς σαδε οὗ ἃ οἰγουΐαγ ἰεϊζεῦ δὐάγεββεά 
ἴο ψίάεἶν βεραγαῖεά οῃυγοθεβ ἰῃ αἰδεγεηξς ργονίηοεβ ογ οουηίγίεβ. 
ΤὮε Οεαϊακίδη Ἰεϊέεγ νουἹά πδξυγα!ν Ρὲ ργεβογνεά ἰῃ ἴπε ομεβϑί οὗ {πε 
οἰίεῦ σπυγοῦ οὗ πε ργονίποε ; δηά ὅ8:, δι} δυϊοσγαρῃ πουά δὲ 
ῥγίζοά 48 ργοοῖῦ οὗ ἔπε δυϊπεηκοὶ ἐν οὗ ἴῃς ἐχεπιρίαγ, οορίεβ οὗ πῆϊοῖ 

ψογα ἀουθεῖεβ8 πηδάς δηά βυρρ!εα Δ8 πεοὰ δηά ἀδπιδηά δγοβε. Βαΐ 
ἴῃ ἘΠ18 ολ8ε αἷβο ἴδε δυϊοσγαρῇῃ δ88 ἃ ναΐυε οὗ ἰῖ8 οτῃ, ἱπαβπιοῆ ἃ8 
ἰξ φίνεβ ἴῃς ογεάεηςία !β οὗ ἴῃς Ὀδαγεγ, ΏῸ ργεβαπΊΔΟΥ σσεπξ ἔγοπι 
Ρίαος ἴο ρίαοε δπά γεδά ἰξ ουΐ ἴο {πε δϑϑοπ)θίεά Οἢγίβείδηβ, ἰεςείησ 
ἴπεπὶ 56 {πε ροβίβογίρι θείογε ἢ ἴγανειεὰ οα. 80 ἴδε [Ὠϊγά ρατὶ οὗ 
[δε Ιεϊῖογ πλὺ Μ16}1 Ὀς δὴ ἰῃΐεσγαὶ ρογιίοη οὗ {8 ἐῃουο οδὶ. 

Βαυξ {Π18 ροδέβογίρε ἰ8 ργεσεάεά ηοΐ ὈΥ͂ οπς οοποϊαβίοη Ραΐ ὈῪ ἔνο ; 
Ἀηά ἰη {πΠὶ8 ἴῃς ἀοουπιεηΐ Ῥεαγβ ἱΐπεοβ σραϊ»πέ 8 οσσῇ αηἰΐγ. Απά 

1γ. χα. 2 νι τὸ ἢ ϑν, 14. 41,1. 5. 6. νἱ. 1σ- 7. 
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ἐαγίδεν ἰξ ἰδ ἴο θὲ ποῖεά παῖ ἰῆς βΒγϑί σοποϊβίοη 8 ἔο!]ονγεά ὉῪ ἃ 
δεηογαὶ ἴογπιὶ οὗ δαάάγεβε--- Βεϊουεά "---“Ὠἰο ἢ Πα8 οσοσυγγαά δὲ δὴ 

ΘΑΓΪες ροὶπι. Ιω ἕαςξ, ἀραγί ἔγοπι [ἢ ἔογπηδὶ ϑιρεγβογίριίοη----Χ τὸ 
Υ̓ ρτεειίηρ---ἰῃε βεοοηά ρατγί 3 οὗ ἔπε Ερίβι1ς ἰ8β ἃ σοηιρίεϊε ερίβεϊα ἰῃ 

ἰϊ8ε: 1. Απά ἰξ ἰ8Β ἤδΐυγαὶ ἐπουσῇ [παῖ ἃ οἰγουϊας Ἰεξέεγ, δἀάἀγεββοά ἴο 
ἀἰδεγεηξ οσοτπηπγαηϊτίεδβ, βου! σοπίαίη αἰϊεγηδίϊνε ον δα αἰ! ἰοηαὶ ἰεξέογβ, 

ἱξδε πγίξερ νὰ8 αὐσαγε (πδὲ δε σοπαϊτίοηβ ογ οἰγουπιδέαῃσοβ τ γα 
ποῖ ἰἀεπεϊοαὶ! ἴῃ ἐνεῦν οδδα. Τῇς ἴογπιδὶ βενεγαηος οὗ ἔπε βεοοηά 

Ραγῖὶ τῖδύ, πεγεΐογε, θὲ ἴαίκεη 88 ἱπαάϊσαιίης παΐ αἱΐ τῇς σοπηπχαηίεῖαβ 

Δὐάγεββεά ψέγε ποΐ Ὠδοθββαγιΐν ἰῇ ἴἢς οοπάϊείοη, νος ἔπαξ ραγέ 
ἱπρ 168. 

1. Τὴῆέυ Κεοὶῤίἑοη 5.-- Ἐπδεδία8 οὗ Οξεβαγεα, σῆοβε Ἐοοϊεβίαβείοδι 
Ηἰδβίογυ Ὀεϊοησβ ἴο πε Ὀεσίπηίΐης οὗἉ {πε ἰοαγίῃ σοπΐωυγΥ, ἰ8 τς εαγίεϑὲ 

(εχίδη) πυείϊεγ, τπὸ ἱπαυίγεα αγβίεπιδιοα!ν ἱπίο ἢς ογίσίηβ οὗ ἔπε 
ΟἩγίβείδη ᾿Πταγαῖαγε. Εογ δίπιὶ ἴδετε 18 πο αυεβείζη δδουΐξ ἴἢε πρείοη- 
αἰϊν οὗ ἔπε ΒΕγβὲ γεςϊρίεηΐϊβ οὗ {Π18 ἀοσυπιεηΐ: πεν ἀγὲ ἢεδγεισς ον 
Φενίβῃ ΟὨἩγίβείαηβ. Ηδε ἰπβίβἔβ ἰπαξ ἴῃς οοπιραςξ τηδάς Ὀεΐνψθοη 8ῖ. 

Ῥεῖενς δπά ὅ8ι:. αι οἵ Δεγιιβαίβπη) ὃ νψὰβ αι τ ἔα Πγ οὈδβεγνεά, 88 τπεὶς 

τεβρεοῖίνε τγίτησβ δηά {πε ενίάεπος οὗ 81. [κα ἄστεα ἴο ἐεβεϊξν : 
“Τῇδί Ῥβαΐ, οὐ {πε οπς μαηά, ργεδοῆεά ἴο ἴποβε οὗ Θεηΐίε ογίσίη ἀπά 

80 ἰαίά τῆς ἔουηάειίοηβ οὗ [6 σπυγοδεβ ἔγοπη Φεγαβαίεπὶ δηὰ σουηά 
δῦουϊ 848 ἴαγ 88 {Π᾿γγίσυτη ἰ8 ρίαίη ἔγοτι ἢἰβ οὐγῃ βίδϊεπχθηΐβ δηὰ ἔγοπι 
τῆς παγγαίνεβ, ψῆΐσῃ [{υκὸ σίναβ ἰη πε Αςΐβ. Απά, οη {πε οἴπεγ ἢαπά, 

ἔροπι ἴδε ρῃγὰβεβ οὗ Ρεΐεγ ἰξ ἰ8 οἴθαγ ἰῃ ψῃδῖ ργονίποαβ ἢ ἔου Πἰβ ραγί 
Ῥγοθοῆεά πε Οοϑρεῖ οὗ ΟἸγίϑε ἴο ἐποβε οὗ ἔπε Οἰγοαπγοϊβίοη δηὰ 
ἀεἰϊνεγεά ἴο ἔπεηιὶ ἴπς πιεββασε οὗ ἴπε Νενν Οονεηδηί---ἰ πλεδη, ἔγοτι 
δίβ δοκηονίεάφσεά ερίβεϊε ἰῃ ψῃΐίοἢ Πα τγίζεβ ἐο ἐζοϑε οὗ Ηεὗτγειο ογὶρίμ 
ἴῃ ἴῃε ἀϊδρεγβίοη οὗ Ῥοηξυβ δηὰά Οαϊαιία, Οαρραάοοία απὰ Αβία δηά 
ΒιΓΠγηΐα." 

ΨΔαβὲ Ῥεΐοτγε (Ὠΐ8 ρἰαίῃ βίδίεπιεηΐς Ευβεδίι8 ᾳφυοΐεβ νεγθα !ν ἔγοηι 
Οτίψεη᾽ Β ἐχεφείίοαίὶ σοτῃπιεηΐαγυ ἀροη Οεδπηεβίβ : “ Ῥεΐεγ βεεπβ ἴο ἢανε 

Ῥιοδοπεά ἰῃ Ῥοηΐζυβ απὰ Οαἰακία δῃὰ Βιξηγηΐα, ἰῃ Οαρραάοοία απὰ 

᾿Αβία ἐο ἐμὲ ϑέειυς ἐπ ἀϊδῥεγοίοη". Οτγίψεη᾽ Β αββεγίίοη γεβέβ ργεβιι δον 
οὐ ἴδε δυζπογίεν οὗ ἴπε δά άγεββ οἵ οὐυὐῦ ἀοοσιπιεηξ, αἰ που σῇ τπ6 ογάοῦ 
οἵ ἔπε ργονίποεβ αἰδεγβ ἴω γεβρεοῖ οὗ Βιίεπγπία ἔγοπι πα “επογα ν 
δοοερίεά ἰεχε. με Ευϑερδίιβ βρεδῖβ ἔογ πἰπηβεῖῇ ες γεβίογεβ ἔμε 
ςοηνεηίίοηδὶ ογάεγ οὗ {πε ργονίποεβ δηὰ Ἔχρὶ οἱ εἶν αὐαοΐεβ ἔπε δαϊδογὶν 
οὗ “πε δοκηονϊεάσεα Ἐρίδβεϊε ". [ἰ ἀἄοεβ ποῖ 86επὶ δὲ δἱΐ ργορδδίἊε 
τῃδέ εἰπεν Ἐπβερίαβ οὐ Ογίζεη πδά δὴν οἵπεγ ενίάεησε ἴογ πεῖν με] οἴ 

δδη βυςἢ 88 ἰβ ργεβογνεά ἔογ πιοάδθγη ἰηνεβδιϊίσαϊίίΐοη. Βοῖῃ πεν οἵ 

Ἰπν χχ. 3ῖν, Σ2-ΝῸ ΣΙ. 3 6 Δ]. 11. 7:9. 

48. ἢ. Ε. υἱὶ. 4. δΈώΒ. ἢ. Ε. 1ἰϊ..2. 
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ἴδε σοιηρδοῖ, ἰηῃ νἱγίαε οἵ ψῃΐϊοῃ Ρεΐεγ νψὰβ ἴο σοπείηας Πἰ8 ντογῖς ἀπιοησ 
δε δεν: Ὀοζἢ σοηδίγαοα πε ἀϊγεσείοη οὗ ἴῃς Ἐρίδβεε 48 ργοοῦ μαῖ 
ἴδε νγίξεγ πδά ργεδοῆεά (ἢ Οοβρεὶ ἴο ἢΠίβ γεδάεγβ : [πογεΐογε ἰῇ 
νίγταε οὗ ἴπε σοπηραοῖ ἰδ τεδάδθγβ ψεγα ζεισο---“ εν οὗ {πε Ὠἰβρογβίοη, 
Ὀαϊ 8111} Φ εννβ. 

Τῆε ενίάεπος ὑρο ψῃοἢ ὈοΓῃ Ευδερίαβ ἀπά Ογίζεη βεεπὶ ἴο γεῖν 
8 εχίδηῖ; ἴῃς ἀεάαοιίοη ἀγανη---Ομαγαοϊεγίβεϊὶς 88 ἰ 8 οὗ ραίγίβεις 
ἐχεζεβίϑ--ἰβ ποῖ πεοαββαγιν να], δηά ἰξ ἰβ ηοῖ βυρρογίεά ὉΚ δὴν 
Ῥγεΐεηος οὗ ἱπάερεπάεης {γααϊτίοη. 

Τῆς οοπηραοῖ ἴο ψῃΐοῃ Φαηγε8 ἀπά Οερῆδ8 δηά όδη, οη ἴδ οης 

βἰάε, αηά αι δηὰ Βαγπαραβ, οὔ τῆς οἴπεγ, ψεγε σοηβεηζίης ραγίί6β, 
σδηηοΐῖ Ῥὲ δεϊά ἴο ργονε ἴμεβ8ὲ ΟΠ γί βιίδῃβ ἴο μὲ εν ίβῃ ΟἩγίβιίαπε--- 
Ἔνθ ἰἴ ἰξ σουϊά ὃς πιδάς ουἵἱ {παὶ δι. Ρεΐεγ “ἴδε Αροϑβίϊε οὗ δε Οἷτγ- 
σαυπιοίβίοη, ψῆο τγίϊεβ ἴο ἔῃ 6η1, σοηνεγίεά {πεπὶ το ΟΠ γί βεϊδηϊεγ. 

Τῆε δρρεϊδτίοη οὗ" ἐδε ᾿έεῥεγοίοη ἰβ ου ἔῃε ἴλος οὗἉ ἰἴ ἃ ψεϊμείογ 
αὐραπηεηΐ, Ρεσαυβε δ ἰοῤῥέγοίοη ἰΒ ἃ τδοπηΐοαδὶ ἔεγπὶ δηὰ σοπηργίβεβ ἴῃ 
ἰἴβεῖ ἢ 41} τε Ψενγ8 ψπὸ ᾿ἰνεά οὐΐϑίάε Ῥαϊεδεῖηε. ΔΝ αΐενεν ἰΐ8 2γο- 
υέπαποε, [6 ἴεγη ἰ8 {εννίδῃ Γπγουσῃ απὰ τΠγουρῇ, ἴογ ἰξ ἰπβίβἔβ ἀρο 
τῆς Εἰἶγβὲ ὕδαβε οὗ 41] βυοῇ βοαίζεγίης δηά ἀροη πε σεηΐγαὶ βῃγίης 
ἔγοηχ ψῇϊσἢ (ἢς οχίΐεβ ἄγε γεπιονε, Τῆς πιεγὲ Οτγεεῖς βροῖα δηά 

τδουρσῆξ οὗ εσίϊεβ ἃ8 ἔυσίτἰνεβ ἀπά Ππδά 8 οοἰ]εοῖῖνε τογπὶ φυγή ἴο οοτ- 
τεβροηά στ τῆς εν ίβἢ διασπορά,Ἠ, Βαΐ {πε Φενίβῃ ψογά γεσορηΐβεβ 
τηδῖ ἴῃοβε ἀϊβρογβεά ἃγὲ ρίασθα πεγὲ δηά ἔπεγε---ἃ 8 εχί!εβ, ἰγαάογβ, 

δηά ψῇῆδέ ποὶ ἢ---ν Οοά. Δενίβῃ 88 ἰξ ἰ8, [18 δρρεϊ]δείοη 18 σαραδῖἊε 
οὗ εχίεηβίοη τὸ ἔπῈ πον ἰβγβεὶ δηά ἀοεβϑ ποῖ πεσθββαγιυ ἱπιρὶν {παῖ 
ἴδε ρεγβοπβ δά ἀγεββεά ψεγε θογῃ ενγβ. {]ε]πιαΐεῖν δηά ἔμπα δη)θηζα !ν 

ς ἀοεβ ποῖ ἀεηοῖε ργίνϊϊεσε {κα πε ἔεγπὶ 15γαεὶ Ὀαΐ ταῖδεῦ ρεηδ γ--- 

τοιονδὶ ἔγοπι ἐπα ρίαςε ψὨϊσἢ τνα8 ἰγαάϊεἰοη δ! δββοοίαϊεα τὶ ἐπα 

νἱβίδ!ε ργεβεηςς οὗ Φεβονδῆ. Τῆς νυυίϊεν τῆδν, ρεγῆαρβ, Ὀε ἴδίκεη ἴὸ 
αδ8ε ἰἴ ψιίτμουξ ἃ ργεοίβε ἀεδηϊτίοη οἶα σεηῖγε σογγεβροπαίηρς ἴο ἴῃς ΗοΙν 
[μδῃὰ οἵ πε δεν ; θαΐ ἴδετε ἰδ ηο ναἱϊά σγουπά ἔος ἀουδείης παξ ἢε 

οουϊά ἀρρίν ἰξ το Οεπεῖεβ, πο ψεγε ἰῇ με στοῦ δηά ποῖ οὗ ἰξ Ὀγ 
νἱγίας οἵ {πείγ [ΑἸ ἴῃ ΟἾγίβε, ϑιζυδίεα δ ἔπ ψεγε ἀπιοης υη- 
ἔγίεηαϊν ἔγίεπάβ ἔπαθε Οεμέϊε σπαγοῦεβ ἅγε οὐ] εςείνε! Υ {πε πεν Ὠ15- 
Ῥεγβίοῃ. 

Τἤεβε Οδηέε ΟΠαγοἢ68.---ἴογ ἔπαγε ἰβ πιοῦὲ πα οης ραββαζε ἰῇ 

οὖὐγ ἀοουπηεηΐς ΜὨϊοἢ 8εεπὶ8β ἴἰοὸ βεῖε]6 ἔπε ροϊηΐ, αραγί ἔγοπὶ σεησγαὶ 

ῬΓΟΡΑΌΙ Εἰς 8 το ὃς ἀογίνεά ἔγοπι [ἢ (γϑάϊτίοη οὗ 51. αι] 8 πιββίομδγυ 
δοζίνίν. [πτπε Βγβὲ ρίαςε, 81. Ρεΐεγ 1 δρρ ἐδ ἴο Πΐ8 γεβάεγβ ἴἢς νογάβ 
οὗ Ηοβεδ3; γε ψο Μέγα οὔσα πο Ρεορῖε θαῖ ποῦ αὔὲ Οοά᾽β Ῥεορίε, 

ψῦο ψεγα οί ἰῃ 8 βίδίε οὗ Ἴχρεγίεποίης Ηἰβ πλεγον, θα τον Πᾶνα 

11, τὸ, 3 ὅ8εε Ηοβεᾷ ἴΪ. 23. 
νοΙ,. Νν. Ι 
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σοπια απάετ ἰζ8 ἰηἤπεποε.᾿ Αἴ ἃ ἀεβηίίε εἰπε Οοά Παά βῆονγῃ πιεῦον 
το ἔπ686 ΟΠ γι βείδηβ, πο Ὀεΐογε---σοσογάΐηνσ ἴο {Π6 βιγίοϊ δεν βῃ ροΐπε 
οὗ νίενν---δά Ὀδοη ουϊβίάς ἔπε ρα οὗ Ηἰ8 πιεγου. Απά, ἰξ χα πιδὺ 
ἄῦρας ἔγοπι βἰίδηςα ἃ8 ἔγοτῃ Π6 ἴδῆβεβ επηρογεά, πον ΜψΈγα ἐογπιεγὶν 
πο α ῥέοῤίε αἱ αἰϊ, ἴο βὰν ποϊῃίηρς οὗ {πεῖν θείησ η0 ρεορίε οὗ Οοά. [π 
αςϊ ἔμεν μέγα [08ὲ ἐγίδες δηά Οεπέϊε5--- οί ἃ λαός θαΐ υ8ὲ ἔθνη. [ἰ 
58 ἔγαε τπΠαὲ Ηοβεα ψὰβ βρεδκίησς οὗ {πε ομ ἄγε οὗ ᾿ϑγαεῖ, νῆο παά 

Δροβίαδιϊζεά, δηά οὗ ἔπε Βηδ] γεβίογαιίοη, ἤδη 41] ἴῃς ἀϊβρεγβεά βῃου!ά 
Ὀε ψαϊπεγεά τορφεῖμεγ. [Ὲ 8 ἔγαο, ἀραίη, ἐμαΐῖ 51. Ια} α868 ἴῃς ργο- 
ΡΏΘΟΥ σοπβουπιδ ἢ ἔς ἀρραγοηΐ ἱπϊεπίίοη οὗ ἔπε ργορῃεῖ; Ραξ 
Βα οἰξεβ ἰξ πιογα ἔα! τπΔη 51. Ρεΐογ ἰπ σοηπηδχίοη ψἱξἢ τῆς σα! ἰὴ οὗ 

τῆς Οοης 68.323 ΤΠο ΟΠυϊβείδη Ομαγοῇ 18 Οοα᾿ 8, [βγαοὶ {πὸ ἢεῖγ οὗ Ηἰβ8 

Ῥγοπηΐβεβ ; δηά---ὙΠ0 ΚΠΟΥΒ ᾿---ῃε γα ΠΊΔΥ Ππανε δάάεά ἐπε εἰπε 
ΟΓ ἐπε Πιοῤῥονγοίοη ραττὶν Ὀδσααδβα ἰξ ἰ8 πιρίτίδη ἴῃ πε Ὀοοῖ οὗ Ηοβεαδ, 3 
“44 1 ψὶ}} 8ὸν δῦ αηΐο πΊγϑεῖ ὑροη (δα δαγίῃ, δηά 1 “1 ἰονε Πὸγ 

ψὮο ψα8 ποῖ ὈῬείονεά, αηά [ ν|}} βὰν ἴο Νοῖ-πιγ-Ῥεορίς, Του ἀγὲ ΠΥ 

Ρεορίε δῃά ἢε 584} 88, Του αγί ἔπε [μογά πὶν Οοά ". [{ 8 ἃ ζγεαῖ 
ΡΓΌΡΠΕΟΥ ἀπά ἃ Ψενίβῃ ΟΠ βείδη σψουἹά Ῥὲ βίον ἴο ἔογρεὶ ἰξβ ἢγϑι 
ἰηϊεητίοη. Νο πα οὗ αγρυπγεπί σδη ἐχοίαάς {ΠπῸ ροββι 1 ΠΕ }7 μας 5οηη6 

οὗ ἴῃ Ομ γί βιίδηβ, ἴο ψῇοπὶ 8 ἰεξξεγ ἰβ δἀ ἀγεββοά, ψγογε Ῥογ ον. 

Αηά {ἶ δε ἐπουγῇξ [688 οὗ ἔπεπὶ δηά πιοβῖ οὗ [με αἱΐεηβ, γῇο, ρεγῆαρβ, 
οὐαϊπαπηρογεά πεπὶ, αἴ δηγγαΐα ἢἷ8β ον πιίηά ψγὯβ Δεν βῃ δηά ἣς 

βροῖε ἴο [ιἰ8 δενίβῃ 8618, θεΐοσε ἢ6 σγοῖε ογ αἀἰσιαῖεά ἢίβ ἰεϊῖεγ. [Ἐ 
ταιϑὲ ἕανα θαδη ἃ βίγαησε δχρογίοησα ἔογ ἃ Φεν ἴο ργεᾶσῇ ἃ Νίεββϑίδῃ, 
στ Ποπ ἢἰβ Ναξίοη Πδά γε)εςξεά, ἴο ἃ πιοί]εν ςοἱ εσείοη οὗ ΟΘεηξς θ6- 

Ἰίενεγβ δηά ἴο 86 βισῇ ργορῇθοίεβ ἃ8 {ἢ ί8. 
Βυς νῃδΐενεν ἐπιοϊΐοηβ ἴπῈ ψόογάβ βιϊγγεά ἃρ ψὶτ βίη Πἰ8. πεαγὶ 

1ΠῈν τεπιδίηθά ἴπεγα. Τηε ἐπουρῃξ οὗ ἢἰβ σουπίγγπιεη ἄοεβ ποῖ 
βῆακα ἢἰπὶ ν᾽ βί ᾽ν δ8 1: βῃοοῖς 8ὲ. δαὶ! ; 4 δηά ἔγοπι ἐπί 86} - γεργεβδίοῃ 

οπα πιίσῃξ σοποίυάς τπαΐ ἔπε Φενίβῃ εἰεπιεηΐ ἰη 686 σμαγομεβ γα 8 
ἰηϑίσηϊβοδηξ, ογ {παΐ πα ἄδογεε νη ϊοἢ βενεγεά πἰπὶ δηά {Π6πὶ ἔγοπι 
πα απροεϊενίησ δεν 8 8 αἰγεδαν πιδάς δρβοίαζε. 

Τα ργορδθϊε βἰψηίβοαηπος οὗ {Πἰ8 ᾿86 οὗ Ηοβεδ᾿β ρῆγαβε 8 βιρ- 
Ῥογίεά Ὀγ ἔπε ψογάβ, “ ΕῸΡ γ6 Ἰόέγξ οπδὲ ιυαπάεγενς ἰἰδε οἰ δεῤ ὑμέ ποι 

γ6 μαυε γεέμγηεα ἐο ἐδια σἰεῤ“εγά ἀπά οὐέγϑέεν οὗ γομν ϑομῖς".δ [τ ἰβ, 

οὗ σουγβε, ροββίθ!ε ἴο οχαζρογαΐε ἴπ6 ἴογοε οὗ ἐπεστράφητε, γέ παῦέ 
γείμγηεά, 45 ἴἴ ἴξ ἱπιρίεα ἃ ργενίουβ αϑβοοίαζίοη στ Οοά. Βαῖ τῆς 
ΜΟΓὰ πιεδβ ΠῸ πΊοΟΙΕ ἴπδη οδαάϊξησς ἴο πε ἰηνί[αιίοα Κεῤεηέ, 
ψὨίοῃ ΟΠ γίβιίδη πκἰβδίοηαγίεβ δά άγεββθά τὸ 41} ἔπε πογά ; ἰῃ πὸ 
ϑερίυαρίηξ ἰξ ἰ8 αϑεά οὗ Φενίϑῃ ἀῤοΞία5}) σπἰϊπουΐ ἱπιρίγίησ ργενίουϑ 

1 Έοπι. χὶ. 28-32., 3 Εοπι. ἰχ. 24-26. 8 Ἡοββαβ ἰΐ. 23 (ΧΧ). 
4 Εσοῃπι. ἰχ, τ δὲ 5.1, 25. 
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Δροβίαβυ, απά ἤεγὲ ἰξ ἰβ βε]ν δρρίἰεά ἴο ἐπε δάμεγεπος οὗ Θεπείίεβ, 

ὙὯΟ ργενίουϑυ πδαά πὸ ἕαϊξῃ ἰῃὰ ΘΟοά. ἴη ἔβοϊ ἰΐβ ργορεγ ἴογοες ἰβ 
τεργεβεηΐεαά Ὀ. ἐμγπ γαῖμεν ἔμδῃ γεέμγη. 

Αποΐδον οαρίϊα! ραβϑαβο πουά βεεπὶ ἴο 6 βυϊῆοίεηξ ἴῃ ἰἴ86 17 το 
δον παῖ (Π6 τγίτογ γοραγάδα τΠ6 σἤαγοῆοβ ἴο ψψῇοπΊ ἢς βρεδῖβ, ἃ8 

ςοιηροβεά οὗ Οεηεῖ!ε ΟΠ γι βείδβ : “ δηδιείεπέ ὶς ἐπ ἐΐπιε ἐπαΐ ἰς ῥαϑὲ 
νυ ἐπε αοοοηιῤ[ῥομηιονέ ὁ ἐς ἑάεαὶ ὁ ἐπε Οεπέϊϊες, τοβδη γομ τσαϊξεά 
ἐπ... ππἰαιυμἱ ἰαοίαίγγ".1 {πὸ γ ψεγε Φενβ Ὀγ δίγίη, ψῆο ἃγὰ 80 

τεργοδοδεά ἴον ἐπεὶγ ργε- γί βείδη [{ξ6, ἰξ 8. οἷδαγ [ῃδξ ἔπε ν πιυβὲ μαναὰ 

Ῥδδη γεπεζδάςβ, 0 Παά ἰογξεϊξεα ἐπεῖγ εἰεε ἕο Ὀς γεοκοηεά δ8 ψεννβ. 
Εογ 80 ζγεδαῖ δῇ δροϑβίδϑβυ ἴδπεγα ἰ8 πὸ δνίάβησς ψῃδίενερ. Τἢδΐ ἰη- 

αἰϊνίάιια [8 ἰῃ ἴῃς Ὠδρεγβίοη αἰά ϑασουπ) ἴο πε αἰἰγαοξίοηβ οὗ ἔπε [ἰδ 

ουΐϑβίάς ἰῃς σπείίο ἰ8 Ῥγοραῦϊε δπουφῇ. Ρῇΐϊο, ἔογ Ἵχαπιρίς, ᾿ψγαγῃ 8 
Πί8. ἔε!Πον σουπίγγιηεη ἀραΐπϑὲ ἴῃς ϑεάυσίίοηβ οὗ ραραη πιγβίογίθβ ; 
δηὰ ἢἰ8 οσῇ περῆενν σάνε ἃρ ἰδ ἴδ ἰῃ ογάεγ ἴὸ ὈθεοοπΊε ἃ βοίἀΐεγ 
οὗ ἔογίαπε. Βαξ δὰ ἰηϊεγργείαείοη, ψῃϊοἢ πιακοβ Ψεν8 οἵ ἐπα 

γαδάογβ, ἱηνοῖνεϑ ἃῃ ἱπιροβϑίδίε αϑϑαπιρίίοη οἵ ψῃοίεβαϊα ρεγνεγβίοη, 

Τῆς ρεγβοπβ ἰῃ αυοϑίίοη ἄγε, βυγεῖν, Οεηξ 68; Ὀεΐογε ἐπεῖρ οοηνοῦ- 

βδίοῃ πον ᾿ἱνεά 48 πεῖς πείσῃρουγβ ᾿ἱνεά, ἀπά, αἴξεγ ἐμεῖς σοηνεγβίοω, 

πον εχοϊϊεά τῆς βαγργίβα οἵ {πεὶγ παίσῆρουγβ Ὀγ {πεῖν οπδηρα οὗ {6.3 
Τῆς ἱπέεγπαὶ δνίάθησς οὗ ἐπε Ερίβείε ἰ8 Ὀογῆς οὐ ὉῪ ψῆδξ [8 

κηόνη οὗ ἔπε ἐνδηρο[ἰβαϊίοη οὗ 6 ργονίησεβ. παπιεσά. ΜΙ πε ἐχ- 

ςερείοη οὗ ΟἸ]ΠἸοΐΑ 411 Αβία Μίηογ ἰβ ἰποϊαἀεα δηά Αβία Μίίπον ψγὰ8 τῆς 
ξιεαὶ Βεϊά οὗ τῇς Ιαδουγβ οὗ ὅ:. Ραυ! δηά ἢίβ σοπιραπίοωῃβ. ΤΏογε ἰ8 
ποιδίης ἴο βυρσρεβί (Ππαΐ 81. Ῥεῖεγ νδβ8 δά ἀγεβίηρ σοηνεγίβ οὗ ἢΐβ οσῃ 
848 Οτγίφεη δηά Βυβεῦία8 ὃ β66η1 ἴο ἀββαπΊε. 

Τῆς Αμέλδον.--ΤῊς Ὀερίηηίησς αηά ἴῃς θπαὶ σοηοϊαδίοη οὗ ἐπί 

ἀοοσυπιοηξ σΕΓΕΥ ἰξ το ΡῈ {πε ἰεξίογ ογ Ἔρίβε!ε οἵ Ῥείεγ ἐδ ᾿Αῥοϑίϊε οὗ 
ϑέεσιις ΟἸιγῖδέ, «ἱὯο βρεϑῖκβ οὗ ϑιίναπιβ δπὰ Νίαγια 48 ἢίβ σοπιραηΐοπβ 

δηὰ Ὑγίζαβ ἔγοπι “" Βαδγίοη ". Τῆς οεγεβοκίε ττὰ8 δοσορίεά δηά τγε- 
τχδϊποάὰ ἀπαμεβείοηε δ ἀπε] ααΐϊΐα πηοάδγηῃ {ἰπ|εὲ8. ἰγεῆβεαβ, ψνῆοβα 

ςοηποχίοη ψίῖῃ Ῥοίγοδαγρ ἰ8β οεγίαίη, αυοΐεβ πε ἀοσυπιεηξ 88 

τγτεη ὈΥ ἐδ Ῥεῖεογ οὗ τῆς Οδυτοῆ---ϑίπιοη, βοὴ οὗ Φοῇη, ἴο ψβοηὶ 

Φεβυβ ξανε πε πᾶπῖε οὗ ΟεῤΊας οὐ (10 Οτγεο δείεγ. ΝΏεη Β. Ο. 
Βδυγ (ἔογ Ἔχϑῃιρίθ) βρεδῖβ οἵ ἴδ “ αἰϊεζεά δροβίοϊς δυςπογβῆϊρ οὗ 

τυρίηρβ ψῃΐοῃ Ῥέαν τῇς πιᾶγκβ οὗ ρβευδοηυ πη 80 ρ᾽αίηἶγ οὐ {πεῖγ 
ἴλος, 4 δε {Πυϑιγαξεβ τς τεδοϊίοη ψηΐοῃ γὰη τοί, πε οπος ἴδ 

ἀοσίγίης οὗ ἴδε ἰπδβρίγαϊίοη δηά δυϊδογίν οὗ σαποηίςαὶ! ὈῬοοῖβ ψψᾶ8 

ςαἰεὰ ἰῃ ᾳασϑείοη. Τῇ δυϊπογβῃίρ οὗ {πίβ ἀοσαπιεηξ ἀοεβ ποῖ 

1ῖν. 3. 3: ἵν, 4. 3 8εε δῦονε ρᾶϑξ 4. 
4 Οκωγολ Ηἰσίονν (ΕὩΡ ἰθἢ ἰγαπϑδείοη : ᾿οπάοη, 1878), Ρ. 131 (ποία) ἰῃ σεξει- 

Ἔηςε ἴο ἴδε Ἐρίδβεϊῖε οἵ [4π|εὲ8 δηᾷ ἴῃς Εἰγθὶ Ἐρίβεϊς οἵ Ῥεῖοσ, 
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περεββαγίυ ἀδοάς τῃς αυεδιίοη οὗ ἰξ8 δυϊπογίτν---8}1 οὐ ποηθ--τὰβ 11 
αἰά ἰῃ τς εἰπιε οὗ ἀπογίεἰσα! ἀενοξίοη ἴο ἔῃ Ἰεϊζες οὗ ϑογίρίαγε. Βαὶΐ 

Βαυτ᾿β Ὀγανε ψογάβ ἀο 20 πιοῦὲ ἴο βοῖνε [ἢ ργοῦ!εηι ἔπδη ἴδε βίο] 

τεϊτεγαξίοη οὗ ἰγδαϊξίοηδὶ ἀοσπιαβ. Δηά [τ ἰ8 ἴο θὲ γεπιεπηρεγεά παῖ 
Οαιδοῖίο ἐγααϊείοηβ ἤανε οἴζεη Ὀθεη γε ῃδὈ  Πταϊεαά ὈΥ ογίτἰςα] γεβεαγοῆαβ. 

Το ἴδε αυεσδβίίοη, “ Ὠο γοα αἵ [8 ξίπια οὗ ἄδν νεπΐωγε ἴο δἰἰγίραϊα 
18 ἀοσαπιεηξ ἴο ϑίπιοη Ῥεῖεγ ἢ ̓  τπδ δῆβνεγ ἰ8, “" ὮΥ ποῖ ἢ 

Θασῇ ἃ σοηβογναίίνε διίίςαάς ἐχοίϊξεβ ἔῃ ς ρἰτν---ἰ ἢ οἵ [Π6 σοηϊεπιρίὶ 
-οἴ ἴδε “ αἀναηςεά " ογίςσ8. Του Βπά ο αἰ ἤσουν ἴῃ ἐγεδιίης ἴῃς 
Οὐαποηίοα! Ερίβιϊεβ ἃ8 ποδί πιεῃ μαννα ἰγεαίθα {πε Ἐρίβι168 οὗ ῬΠδ  αγίβ 
-Ξενεῦ βίηοε Βεπείεν στοῖς ἢδί8 ἀἰββογίδιίοη. Βεηίεν βαϊ 1 οὐυΐ οὗ 
Οαίεη, “ Τλαὲ ἐπ ἐδ αρε οΥ ἐπε Ῥιοϊεπλοβ ἐπε ἰγαάς οὗ οοἱπίηρ 7αἶ56 
Αμίπονς τᾶς ἐπ ργεαίοδέ Ῥγαοίϊοε αμά Ῥεγξεοίϊοπ. . , . Ῥμεη ἐπε 
Αξίαὶ πα ἐδε Ῥιοίεοηχίο5β τσόγε ἐπη Εγιμίαΐίοη αδομὲ ἐπεὶν 1,ἐδγαγίδς, 

ἐπε ἀπαυενγ οὗ ογρίηρ Βοοῖζς απά Τιξες δεραη. ον ἐδιόγε ἰσόγέὲ 
ἐποϑε ἐπαὲ ἰο ἐππαποε ἰδὲ ῥγίοε οὗ ἐΠπδὶν Βοοῖς ῥμέ ἐπε Ναριες οὗ ργεαΐ 
Απμίμονς δείογε ἐδέηι, ἀπά 50 βοἱα ἐΐερ ἐο ἐδιοδε Ῥγίημοες." Βαῖ Βεπεῖον 
ΡτΓοοσεδάεά ἴο ἀεπχοηβίγαϊε ἴπαὶ τῆς Ερίβεῖεβ. οὗ Ῥμαίαγίβ οοηϊαίϊπεά 
δΙαπάεγβ ἱποοπιραιίδῖς ἢ ἐπεὶγ αὐεπεηκίοιν ; δπά---ῖογ 411 {πεὶγ 
ἐσχαυϊβἰϊς γεδβοηθϑ---ἰῃς ογίεἰσβ, γῆο ἔγεαὶ ἐπε Εἶγϑὶ Ἐρίβϑι]ε οὗ Ρεῖεγ 
88 ἰαἰβεῖν 80- οδεά, ἢανε ποίῖ γεῖ ἔουαπά {πεῖς Βεπίεγ. [ἰπάεεά, {πεῖν 
ΓΕΔΒοΩΒ ἅἃγὲ οἢι εν ἰηζεγεβίίης 88 βυπιρίοπβ οἵ ργεβυρροβιτὶοηβ ἰη- 

μεγίζεά ἔγοπι ραβϑὲ οοηϊγονεγβίεβ. ΤΏΕΥ γενεδὶ (ἴογ Ἔχαηιρῖε) ἃ ἴθη- 

ἄεηον ἴο γεϑεηΐ πε δἰγίρυξίοη οὗὨ αἰνίπης αὐϊπογν ἴο {πε Αροϑιε[68, 
δηά ἃ τεηάφηρν .---νν πἰοἢ οἴπογβ βαγε---ἴο ἰζπογε ἴῃς γεϊδείνεϊν πηδΐωγα 
τεοΐοσυ ἴο ψῆϊςῇ, 48 ἃ πιαϊζεγ οὗ ἴαςξϊ, ἰῃς θγϑὲ ΟἸγίβείαη πιἰββίοη- 
Δγίεβ ψεγε Ὀγεά, Ῥείογε Ἔνὲγ ἘΠῸΥ ὈεοδπΊε πγίδβίοημαγίεβ ογ ΟΠ γί βείδηβ 
δῖ αἱ!. Εογ ἴδοβε ψῦο Ὀεϊΐενε [παὲ ἐπε ΟΠαγοῦ Πδ8 Ῥδεη αἰγεοϊεά ὈΥῪ 
τῆς Ηοίν ϑρίγίξ ἰξ ἰβ ποῖ δαβϑὺ ἴο βάρροξβε {παΐ οἴπετβ ἔπδη Ψ4π168 ἀπά 
Ῥεῖεγ, δυάς απὰ Φοδη ψεέγε 88 ἀδϑιίξυαϊε 88 ἔπεν ψεγε ἔα]} οἵ ἀϊνίης 
ἰμϑρίγαϊίὶοωῃ. Αηά [ξ ἰβ πο ἀϊῆςα!ξ ἴο ἀοαυίΐεβος ἴῃ {πε ἐχοοπιηγαηίοδ- 
τίοη οὗ Μαγοίοῃ δηά αἱ! οἴμεγβ ψῆο γτεραγά ΟΠ γί βείδηϊς γ 88 ἃ πὸνν 
τῆίϊης ἀεβοθηάθα ἔγοπη πεανεη τὶ πὸ δἰδηΐϊεν ἴο δὴν δαγίΠ]ν δπίε- 
ςεαεηΐϑ. 

ἴῃ ἃ παίωυγαὶ δπά βίπηρὶς ρῆγαβε τ ΐἷβ ἀοοσυπηεηξ ργοΐεββεβ ἴο ὕὲ 
ντίτεη ὉγῪ Ῥεΐεγ, Βαυϊ Ηδγηδοῖς 3 ἢδ8 ρυξΐ ἔογναγά ἔς πυροῖμεβὶβ 
παῖ {πε ορεηίης δηά οἱοβίης βεηΐεποαβ 8 γε 8η ἱπίεγροίβείοῃ ὉΥ δη- 
οἴδεγ παηά δηά αγϑυεβ δραίπϑι ἔπε δββυπιριίοη τπδί ἴῃς σπδοῖε ἰβ ἃ 
ἴογξεσυ. “1ἢ Πα 8808, “ἴπε Πυροξδεβίβ πεγε Ὀγουρῆς ἕογσναγά βδῃουϊά 

Ρῦονε Ἔγγοηθουβ, 1 βδουϊά πιογε γεδαϊν ργεναί! ἀροη πιγβεῖξ ἴο γεζαγά 
186 ἱπηργοῦα]ε 48 ροβϑίδίε δηὰ ἴο οἰαἰπὶ ἔς Ερίβεϊε ἔος Ῥεῖεγ Ὠίπι- 

Ἰνναρηετ Β εὐϊιίοη (Ἰνοπάοηῃ, 1883), ΡΡ. 80, 8:. 
3 ΟἈγοποϊορίε, Ῥ. 457 Β΄. ΒΊΟΣ, 2 ἃπὰ ν. 12-14. 
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861} τἢδη ἴο ϑαρροβε ἔῃαῖ ἃ Ῥϑεεναο- Ῥείγμα στοῖα οὖὐῦ ἔγασηηθηξ 8 ἰξ 
ΠΟΥ͂ βίδπαάβ ἤτοπὶ ἴῆς βγβί νεγβὲ ἴο ἴῃς ἰαβί, βοοὴ δζεγ «Ὁ. 90, ογ 

ἔνθ ἴγοτι ἴδῃ ξο {πὶ γΕΥ γεᾶγβ εαῦΐϊογῦ. ὅσῃ δὴ δββαπιρίίοη ἰβ, ἰπ ΠΥ 
ορἰπίοη, ψείςβεά ἄονῃ ὈΥ̓͂ ἰπβαρεγαθὶε αἰ βου εἰε8.1 

50 ἴὰγ 88 Ἵχίδηξ δνίάδεησε ροεβ Ἡδγηδοῖκ᾽ 8 Πυροιπεβίβ οὗ ἱηϊογροία- 
ἴοη Ὧδ8 ποϊξίησ οἡ ψῃϊοἢ ἴο γεβὲ. [{ γεπιδίπβ ἴο σοπϑίαον τῆς οἰίοῦ 
οδ]εςξίοπβ ψδϊοῦ ἢανα Ὀέδη ἀγροά ἴο ργονα ἔπαξ ἔπεα τγααϊτίοπδὶ νίενν 

ἰ8 ἱπιργοραρίθ. Ῥεῖεγ σαπηοῖ ἢανε φῳγίζζεη τε Ερίβεϊε (ἰξ ἰβ βαἱα) 
Ῥεσδυβε (1) [τ ἰ8. οἰεαγὶν ἱπάθρίθά το Ῥαυϊηΐδπι, (2) ἰξ σοηπξαΐῃ8 πὸ 
νἱνίά γετηϊηἰβοθηςεβ οἵ {πε [{{6 Δηά ἀοςίγίης οὗ 6808, (83) ἰξ 8 τυρ εΐθη 
ἰη Ῥεϊίεγ Ογεεῖκ ἤδη ἃ Οδιϊεδη ρεαβαηΐ οουὰ οοπιραββ, ἀπά (4) ἰξ 
τεβεςῖβ σοπάϊίθηβ νῃϊοῆ ΡῬεῖεῦ αἱά ποΐ ᾿ἷνε ἴο 866. 

Τῆς Βγβὲ γεδβοη ἰβ γερφαγάεα 88 ἀδοίβίνε ΌῪ Ηδγηπδοῖ:3 “ εγε ἰΐ 
ποῖ ἔογ ἴπε ἀερεηάεηςε [οἵ 1 Ρεῖΐεογ] οη με Ῥδυϊίπε Ερίδβεϊεβ, 1 πιίσμε 
ῬεγθδρΒ αἰΐονν τηνβεῖζ το πιαϊηίδίη ἰΐ8 ζεηυίηεπεββ: παῖ ἀερεπάδησα 

Βοψανεγ, ἰ8 ποῖ δοοίάἀεηίαί, Ὀυΐ ἰ8 οἵ [ῃε εββεηςς οὗ ῆς Ερίβεϊε", Ὦγ. 

Οὔδβε ἢδ8 Ἵεχαγηϊηεά τῆς δἰδηϊίε8 Ὀεΐνεθη 1 Ῥεῖεγ δηὰ ἔπε Ἐρίβε6β 
οἵ {πε Ν.Τ,, δηὰ ἰξ 18 βα ῆοσίεηξ ἴο βίαξε ἴδε γοϑυ 8 αἵ νυν οἢ ἢς αγγίνοϑβ. 

“Τῆς οσοἰηοίάεποσβ ψἱτἢ 5:. Φαπιοβ δῇ παγάϊν Ὀς ἀοσουηΐεά ἴογ οη ἴδε 

στουηά οἵ ρεγβοηδὶ ἰπίεγοοαγϑε Ὀεΐψεεῃ ἴπε ἴνο τγίζεγβ.. .. Τῆς 

οοἰποίάεησεβ ψι ἐπε Ῥϑαΐϊίςπε Ερίβιϊεβ οἵδενρ ἔπη Ἐοπιδῆβ δηά 

ἙΕρπεβίδῃβ αγὲ ῃοΐ νεῦγῪ οἷοβε ἀπά δγὲ ἴο ὈῈ δοσοιηΐεά ἴον 88 τῆς οαἵ- 
ζΟΠΊΕ οὗ ἃ σοπηπλοη ἐνοϊίοη οὗ ΟὨγίβιίδη ρῆγαϑεβ αηὰ σοποερέϊοηβ 
γαῖμον [ἤδη 88 ἰπβίδῃςεβ οἵ αἀἰγεοῖ θογγονίωσ. .. . Τδογε 8 πο ἄουδὲ 

παῖ τῆς δυῖδπον οὗ 1 Ῥεῖεγ νγὰ8 δοαυδίπιεά ψἱτ ἐπε Ἐρίβεϊς ἴο ἰδῆς 
Βοπιδῆβ. Νογ ἰβ 1Πϊ8 βιιγργίβίης 1ὃ ἐδε πυγίζεγ ἰ8Β 51. Ρεΐεγ.. . . Τῆς 
οοηπεαχίοη οὗ Ερῃαβίδηϑ νι 1 Ῥεΐῖεγ (ἢεγε ἢῈ δάορίβ ἐῆε ψογάβ οὗ 
Ηοτῇ ἰ8. βϑῆονγῃ πιογὲ ὃν {πε ἰάδεηπείο8 οὗ τπουσῆε δηα 5ἰπιϊαγίςν ἴῃ 
δε βίγυοΐαγε οὗ (ἢε ἔνο Ερίβιϊεβ. 88 ψῃποΐεβ πη Ὀν ἰάἀεηξίεϊεβ οὗ 
ΡὮγαβε. .. Ὁ [Ιω ἢίβ βυπηπιίησ-ρ Πα 8αγ8: “ΑἹ! παῖ ψε ἰεαγῃ οἵ 81. 

Ῥεῖεν ἔγοηι ἴῃς Νεν Τεβίαπιεηΐ σίνεβ (8 {πε ρίσξυγε οὗ ἃ πηᾶῃ ργοπιρῖ. 

δηά δηςῃυβίαβες ἰῃ δοϊίοη γαῖμπεγ ἔπδη ἔεγε]ε ἰῃ ἰάεαβ. Ηἰ58 Ὀογγον- 
ἰης ἔγοπι 81. Ψαπιεβ᾽ Ερίβιϊς βῆονβ παΐ Ὦ18 πηπά τνὰ8 γεσερενε δηά 
τεϊεηίϊνε οὗ ἔπε ἐπουρῆϊβ οὗ οἴπεγβ. Τῆς Ἐρίβεϊς ἀπάουριεαϊν ονγαβ 
πιυσῇ το ὅ:. Ραμ]. Βαῖ ἰξ 18 οἡἷν ἤδη ἔπε Ραυϊίπε εἰεπιεηξ 8 ἰϑοϊαϊοά 
δηᾶὰ οχαρρογαϊεά ἴμαΐ ἰξ Ῥεσοπηεβ ἃ βεγίουβ δγιπιεηΐ ἀραίϊπβδε ἐπα 
Ῥεῖγίης δυϊπογβῃίρ οὗ ἴδε Ἐρίδβε]ε.᾿ ὃ 

[τ 18 ἴο θὲ τοηγετηδογοά, αἷϑο, ἐμαῖ 85:1. δμὶ αἰά ποῖ ἱηνεηΐὶ Ραδυΐ- 

ἰηϊβηι ἀπά (παΐ 8.1. Ῥεῖεγ πιδηϊεβδίβ (δοσογαάΐηρς ἴο ἐπε παγγαῖϊίνε οὗ 

1  ὲε Ολγοποίορίε, 464 ἴ, (χυοϊεὰ Ὀγ Οπδβε, Ηδβιίηρβ᾽ δέοϊοπϑπανν ὁ ἐλε Βὲδίς͵ 
νοΐ. 111. Ρ. 786 δ"). 

3 Οἥγον. Ρ. 364 (ᾳυοίεὰ Ὀγ ΟΠ 48ε). 
5 Ἡδβιϊηρϑβ' δὲείϊοπανγ ο ἐπε Βὲδίε, νοῖ. 11ἴ, ρΡ. 788 ἔ. 
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Αοἰ8) 8 ἀἰβίποϊηδιίοη ἴο δβϑβοοίαϊε πῃ τῆς Οεηξε πῃ βυσρεβίβ 
τῃδξ πε 8180 τνὰβ ἃ βίγίοξ Ῥμαγίβεα. ὍΤῃογε σῇ Ῥὲ η0 ἀουδὲ ἐπαΐ οὗ 
τῆς Αροβίϊεβ οὗ Οπειβείδηϊυ, νῆο ἀγα Κηόνῃ ἴο υ8, 51. Ρδυ 8 νγ88 ἴπε 

πιδϑίογ- πα, Απά ἴπεγὰ σδῃ Ὀς πο ἀουδὲ δαὶ 85:1, Ρϑαΐ Ὀγουσῆξ ἴο 

{πε βεγνίος οὗ ἐς Οπυγοῦ ἃ Ὀοάν οὗ ἀοοέτίπε ψῃϊοῃ Πα δαά ἱπῃεγίτεά 

ἔγροπλ Οδπηδί οὶ απὰ ἐπε πιαβίεγβ οἵ Οδπιδ! οὶ. Τῆς σοτηπιοη ποίίοη 
παῖ ΟΠ γί βείδη ν ψὰβ βοπιεϊῃίης δρβοίαϊεϊν πεν ρίαηίεά ὃν 81. 
Ῥαυΐ απὰ ψναίεγεά---τναϊεγεά ἀοινη---Ὅν 51. Ῥεΐεγ δηά ἤῃδιν ὃν 81. 
ϑοπη ἰβ ἱποοηϑίβίεηξ σῖτῃ Κποννη ἔαοῖβ ἀπά ψ ἢ σαπεγαὶ ργορδθιΠεγ. 
[ε ἰ8, ἰπάεεά, ἔπε νἱοἰουβ ργεοάαςε οὗ {πε ἀγιϊβοία! ἰβοϊαζίοη οὗ τῆς Νεν 
Τεβίδηεηξ ΠΠτεγαΐαγε ἔγοπι με Πἰογαΐαγε δηά ῆς [{π| οὗ υἀαίϑηι. 

Οἰδμεῦβ ἔμδη 81. Ρααΐ πιοάϊβεά ἐπεὶν ἱππευίζεαά τῃθοϊοσν ἴῃ πε 

Τῆς οὗ πεῖν Ὀε]εἴ, πὲ Φεβαβ, δανίηρς Ὀδεη γαϊβεά ἔγοπι ἔπε ἀεδά, 
88 {πῸ ργοπιὶβεά δηά δποίηϊεά ἀεϊίνεγεν---ἰῃῆς Μεββίαῆ, ψῆο ὉΥ 
τανε ης Οοὐά᾽Β ψ}} πιογε ἔα Πν ἔμαη ἐς ργορῃεῖβ ον ἔπε βογίρεβ, θαζ 
ποῖ ἱπάερεπάεφηίν οὗ εἰξέπεσγ, ἱπιγοάμοεά το πιεη πιογὰ ἔμ ν ἔπε ὅονε- 

τεϊσηςν οὗ ἤξανεη, ἀπάονρ νῆοβε γόῖα πε ᾿ἰνεά αηὰ ἀἰεά. [πενἰταῦῖν 
Δηά ἰῃβθηβιθὶν ἴῃς ἢγβε ΟΠ γί βείαδη ἰθασῆογβ ἰεαγηεά ἔγοπι δδοῦ οἵπεῦ 

δηά ργοῆϊζεά ὃγ {πεὶγ ον ἀπά εαοῇ οἵπεγ'β εχρεγίεηςε Βαΐ ἔπεν 4] 
ἰημεγίζεαά ἀπά αἰγεδάν ροββεββεά ἴῃς ργεβαρροβίείοηβ πὰ οδίεφογίεβ οὗ 

{πὸ ϑογίρεβ, νῆοβε ξεδομίηρ {πεῖν Νίδβϑξεν δά εηάογβεά δηά Ἔχίθηάδά, 

Ιηΐο {Πϊ8 Ῥοάν οὗ πεοίοσν {πεν βιξεά ἐπε πεν ἴασξ οὗ ἃ ογυςϊβεά Νί68- 
βἰδ ἢ---ἰηΐο {πε ἔγαπιενογὶς οὗ ῬΠαγίβαίβηι---8 Ρμῃδγίβεεβ βία 4] πὲνν 

ἴαςῖ5 ψῃοἢ τῆγονν ἔγεβῃ ᾿ἰσῆξς ἀροη πε ΜΠ] οὗ Οοά. [ 81. Ῥαυΐ ννὰ8 [ἢς 
βγϑβί (48 ουῦ ἔγασπιεηΐαγυ ενίάθπος βυρρεβ[8) ἴο Βηά ἃ ἀδερ εἰρηίβοδησε 
ἴῃ ἐξ, ἰξ ἰ5 ποῖ ἀεγορδίογυ ἰο 8:. Ρεΐογ ἴο βυσρεβὲ [ῃδὲ δ πιὰν ἤανα 

Ῥεδεη ἱηάεδίοά ἴἰο 5.1. Ραμ! Ὀοΐϊῇ ἤογα δηά οἰβεννῆοιε, δηὰ βυςῇ ἰη- 

ἀεριίεάηεββ ἰ8 ποῖ παοαββαγν Δη ἀγσαπΊιεηξ ἀραϊηβὲ ἔπε δας ποπείο 
οὗ {πἰ8 Ἐρίβεϊς οὗ Ρεῖενγ. 

Τῆς βεοσοπά οδ]εσξίοη 18 παΐ οαν ἀοσιπιεπέ οοηξαίηβ 20 νἱνία γε- 

πχίηἰβοδησοβ οὗ {πε [1 ἀπὰ ἀοοσίγίπε οὗ Φεϑὰβ βοῇ 848 σὰ βδοιά 

ἐχρεοί ἔγοπι ἃ ρεγβοηδὶ ἀἰβοίρίς. 
Τῆε δἰεσεά ἐχρεοίϊβιίοη 8 ποῖ δἰζορείμεγ ἃ γεαβοηδῦϊε οὐα. [ἢ 

ἴῃε ἀοοσιιπιεηξ ἰδ, ἃ8 8η ὑπργοκοη οῃαίη οὗ ἐγδαϊείοη βῆ γηιβ, ἃ ραβίογαὶ 

ἰεϊίεν δάάγεββεά το Οἢγίβιίδη ΟΠαγομεβ αἰγεδάν ἰῃ Ῥείη, ἴπεγε ἰ8 ΠῸ 
τεΆβοῦ ἴο Ἔχρεοῖ γεπληἰβοθηςαβ οὗ {πε [ἰξε αηὰ τεδοπίηρς οὗ δεβα8. Τῆς 

ΟΒυγοῖ νὰ Ὀυΐξ ἀροη ἔπε δεἰεἴ ἐμαὶ δεβυ8 νὰ γαϊβεά ἔγοηι ἴῃς ἀεδά 
δΔηὰ 80 ἀδοίαγεά ἴο ὈῈ ἴδε ργοπιίβεά ἀεοϊνεγεσ. Ηἰ8 ϑιιδη)γίβϑίοη ἴο 

ἀφβιῃ---ηά τῃς ἀδαΐῃ οὗ [δ ογοβϑβ---σὰϑ [ἢ 6 σγονῃ δηά ἴΠ6 ΒιιΠΊΠΊΔΓῪ 

οὗ Ηἰδβ [{ξπ 848 ἴξ νψὰβ ἐῃς ἐμ] πηεηΐ οὗ Ηἰ8 ἐεδοξίησ. 80 ἴδγ 88 οἵπεγ 

ἔαοϊβ δηά ἐγαάιτἰοπβ ψέγε γεϊδενει Υ πεοαββαγν [0 ἴδε ἴδῃ οὗ πε 
σοηνεαγίβ ἔμεν ψεγὰ παΐωγα!ν σοπιπγαηίοαίεά---ΟΓΠΊΔ ΠΥ ογ ἰπΟγΠΊΑ]}}ν---- 

ὃΚ ἴδοβε ψῆο ουπάεά οΥ οοηθτηηγχεά ἴῃς ΟΠμαγοῆεβ. Βαΐ ἰη δὴ ερίϑβεϊε 
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πκὸ τΠἰ8 ἴεν σψουἹά πᾶνε Ὀδεδη ἰγγείεναπξ δηά ἱποοποϊαβῖνε. ΤΠ οο- 
οεϑβίοῃ οδ]εά ἔονγ ἴῃς ἐπιρῃαδίς ἰβοϊδείοη οὗ πε ρίογίουβ γεβυγγεσζίοη, 
ποῦ [το] ονγεά ἔπε ουὐἱπγηδιίοη οὗ ἐπε βυβδεγίησβ οὗ εβαβ δηά ἴῃ ψῃϊοἢ 
Ηἰ5 ραβὲ πχίγαοϊεβ ψεγε βνδιονεά ὧρ {πὸ βἴαγβ ἰῃ τπῸ βαηϑῃίϊηθ. 48 

ἴον ἴδε ἰεδοδίης οἵ Φεβιυ8 οὐῦ γεσογάβ αγὰ ρίαϊηϊν ἱῃοοιηρίεϊε, δηά, 
ψπεῖπεν τς Εουγίῃ Οοβρεῖ Ὀὲ ρεγηηεά ἴο ρσίνε ονίάδησε οὐ ηοΐ 

[τ ἰβ φυϊξε οἶεαῦ τδαξ {πε αγραπιεηΐϊβ α8εά Ὀγ Ψεβυβ δηά {πε ἰορίςβ Ης 
τγροδίεαά ψεγε ἀειεγηιίηεά ἴον Ηἰπὶ Ὁν {πε σπαγδοῖεγ οὗ ἔῆοβε ἴο ψἤοτη 
Ηε δάἀάγεββεά Ηἰπιβε! . νΠεη τῆς ΟΠ γίβείδη πιϊβϑίοπαγίεβ δά ἀγεββοά 
τπαπΊϑεϊνεβ ἴο πιεη οἱ αἀἰϊβεγεηξ ἡδιοηδ 68, ἐπε ν οουϊά ηοὲ ργεβαπΊε 
ἰη τπεπὶ κηονίεάσε οὗ εν ἢ ργεϑυρροδίτοηβ δά τπεγεΐογε, φαϊξε ἀραγί 
ἔγοπι 118 γεϊαξινε ἱπβίρηϊίβοδηος ἔμπα ν ροβίροησά ἰηάδεβηϊςεῖν πιαοῇ οὗ 

τῆς. ἐεδοπίησ οὗ Φεβῃ8. Εογ ἰῇ δὴν οδβὲ {Π|8 [Ἔδοῃίης Μγ88 γε δείνεϊ νυ 

ἰηπβίσηϊβοαπε ἰη ἐπεὶν νίενν ; {πε εββεῆος οὔ ἐπεῖγ πιεββαζα γα8 Ψ68ι18 
δηά {πε Βαβαγγεοιϊίοη. αγιςαίαγ ἰηοάἀδηΐβ δηὰ ραγισυϊαν βαυίησβ 

τηᾶν Ὦανεα {Πεὶρ ναῖας 48 [1πη|{8 ἰῃ ἔπε οπαίη οὗ ὑγοοῦ ἐπαΐ---τυϊπεββ ἤεγα 
Δηά υυιἱΐηεββ ἔπογο---ἰθδυβ γα Ης οὗ ψῇοπὶ ἥίοβεβϑ δηά δε Ῥγορμεῖβ 
Πδὰ ϑροΐεη. Βα βυοῇ ργοοῦ Ῥεϊοῃηψζξβ ὑγορεγίυ ἴο ἴῃς Ἵσοπίγονεγθυ 
ΜΠ {πε εν δηά, ἰῇ πιδην σᾶβε8, ποῖ ἴο δε ογίρίπαὶ ρῆδβε οὗ ἰξ. 
Ηἰβιογίςδὶ ογ δίοσσαρῃϊοα! βεγπιοβ ἀροη πο πε Οοβρεῖ δοσογάϊησς 

ἴο ὅ8:. Μαγίκ ἰ8 Ὀγν ἐγδάϊίοη δββεγίεά [ὁ Ὀς Ῥαβεά, ψεέγε ἃ βεαιεὶ ἴο ἴῃς 
Βιυπηπιοηβ, “ ερεηΐ δπά Ῥεΐΐϊενε ᾿. [ἴ τᾶν ψεῖ] Ὅς {παξ 5:. Ρεΐεγ 
ἀϊά 80 ργεδοῇ, δά ἔπαὲ ῃε ἀπεῖξ γαῖμα ἀροη πε γεσογά οἵ Ψεβι8᾽ {ἴὲ 

ἴῃ Οα!δα οὗ ἴῃς Οεηΐς 68, θοσδυβε 8 οση δυάΐδησς δαά [{{{|6 ἴῃ 

σοηπιοη ψί πα Φενγβ οὗ Ψεγαβαίβηι; Ὀαξ ἢ8 γεπιίηΐβοθησοϑ οὗ {δα 

πηϊηἰβέγυ ργίογ το ἴῃς Ραββίοη ψεγε ποΐ, 8 ἢδ8 Ὀδθη βαί(,1 “" τῆς θεβί, {πῸ 

τηοϑβῖ ἰηβρίγίης πηεββᾶσε ἐπί ἢς οου]ά ἀεἰνεῦ αἴ βιοἢ ἃ ογἰείσαὶ {{π16"᾽, 

Ης Πἰπιβεῖξ παά βθεὴ δηά πεαγά ἔπεβε τῃίησβ; γεῖ, σε {πα οτἰβὶ8 
οϑπ16, πε Πίπηδεῖ ἢ ἀδηϊεά δηά γερυάϊαϊεά Φεβαβ. Τῆς ἱπιργεββίνεῃεββ 
οὗ [π68ὲ ἐπίησδ, ἢ ἢ ἔα οα ἴο σοηνίπος δη Ἔγο- νη. 88, νὰ 8 ἠοῖ Πκοὶν 

το Ὀς Πεϊφῃίεηεά, ἤδη πε γερεαῖεα ἐπ6η] ἴο βίγδησεγβ. Απά ἔπογε 

οδη 6 Ππ|||6 ἀοαῦδὲ ἐπδέ, ἰἦ ἣα Πδά ἰπηβογίθα ἃ γοΐογοηςα ἴο ἔπε Τγδηϑ- 

Βρυταῖίοη (ἔογ ἐχαηιρίο), ἰὲ σουϊά Ὀ6 884 ποναάαγβ παῖ (8 νὰ 5 ἴῃς 

ταδὶ οἵ ἃ βεάιίουϑ ἴογρενγ, δηχσχίουβ ἴο Κθαρ ἃαρ πε ραγί Πα ψὰ8 ρίαγίης. 
ἴῃ δἰ ἰπϊεγοουγθδα στῇ ΨΦεβιβ 8:.} Ρεῖεγ μαά ᾿ἰεαγηεά δηά μηϊεαγηεά 
Βογε ἃ {ππ||6 δηά ἔδεγε ἃ [{π||ὲ. Βυΐξ δὲ {ῆς ἰδϑὲ δίβ ἔδ! γγὰ8 ποῖ 

Ἰψοη ϑοάεη, Εαγὶγ ΟἈγ έέαη 1, ἡ ἐογαέμγε (ἘΠ Ἰ58}} Τταπϑδιίοπ), ᾿οπάοη, τοοῦ, 

ῬΡ. 278 ἴ. : “1 18 ενϊάδπι ἔδδι 81. Ρεῖεσ οᾶπποῖ ἕδνα υυτἱτίεη {Π|8 ερίβιῖς. Τῆς οἱ ἀεβὶ 

Ῥεῖβοῃδὶ ἀϊβοῖρὶε οὗ οὖς ᾿ψοτὰ τννου]ὰ πενεῖ ξᾶνε οπιιτιεὰ ἴῃς 5115 ϊεβὶ τεέεγεηςςε ἴο [μδὶ 
ΨὨΙΟὮ πγυδὲ αῦονς 41] {πΠ’πρβ ἤδλνε ἀϊβεϊ συ ΐϊδῃεά Ὠἰπι ἴῃ ἴΠς ἐγεβ οὗ ἷβ τελάεβι Απὰ 

ον, Ἔβρεοίδ!ν δὲ βυςῃ ἃ ογιτἰςα] της, οουϊὰ ἢς ἢᾶνε τεϊδϊπεὰ ἔτοπὶ βρελκίπρ οὗ 

τετηϊηϊβοεηςοϑ ΜὨΙΟὮ ἰογηγεὰ τῆς Ὀεβὶ, [ἢς τηοδὲ ἱπβρίγιπρ, τηεβϑᾶρε ἴδε με σου]ά 

ἀεῖϊνες }᾽ 
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Ργτοοῦ αραΐϊπβὶ ἐπ ἀρρεάγδηςς οὗ ἔαϊΐαγε. ΔνΏδη, ἐπογείΐογε, ἢς οοη- 

νεγίοα δηά Ῥεζϑη ἴο Ἵβίβο δῇ ἢΐ8 Ὀγεΐῆγεω, 6 ἱπηραγίεα ἴο ἴμεπὶ ἔμα 
ςσοηνίοιίοηβ ἢ παά δοσυϊγτεά, αηα ἀἰά ποὶ ραγαάς ἴῃς αἀΐνεγβα δηά 

ἀενίουϑ βερβ ὈΥ̓ ψῃϊσἢ ἢς Πδά ραίηξυ ν γεαοπθά ἐμαὶ Πεῖσῃς, 
Α τὨϊνά οδ]εσξίοη ἰ8 ἰπαξ ἴῃς Οτεεῖς οὗ [8 Ερίβι]α 8 Ὀεϊζογ ἴδω 

ἃ Οα!δαη ρεαβαηΐ σουἹὰ σοπΊραββ δηά [παΐ ἃ Ῥαϊεδεϊπίαη εν πουἹά 
ποῖ ροββεβ8 ϑυσῇ ἃ [Ἀπ] αν Κηονίεάσε οὗ ἴπ6 ΟἹά Τεβέαπιεπὲ ἰῃ 
Οτεεῖ, 

Θυσῇ δὴ οδ)᾽εϑοϊίοῃ βεεπ8 ἴο ἴϑκα πὸ δοοουηΐ δἱ αἱ! οἵ οδγίαίῃ 

Καοόνῃ ἴδοΐβ δηά οὗ ρεπεγαί ργορδθι γ. Ενεῃ ἃ Οα θα ρεδβαηΐ, 

ΨὮΟ βίαγθα ἴῃ ἢδὶβ παῖίνε ρίδοε, πθεάεά δηά ργεβιιπιδῦὶν δοαυΐϊγεά 
βοπια κηονίοάσε οὗ ἴῃς Οτεεῖ ἰδησυασε ἴῃ Πἰβ ἱπίεγοουγβε στ τῆς 

ποη- εν βῆ ἱπμαρίτδηξβ οὗ ἴῃ ἰαπά, ποτ Φοβαρῆυβ 0418 ἰηαϊ εγεηεν 
Ονεεςς ἀπά ϑγγίαης. [ἢ ἣὰ ψεηξ ἃαρ ἴο Δεγυδβαίθπ) ἴον τῆς ἰεαβίβ 

Βα τῆεγε οαης ἰηΐο σοηίαος ψίῆ Δεν οὗ ἴπε Ὀἰβρεγβίοω, πιοδὲ οὗ 
στ οπηὶ ἰἱνεά ἰη πε Οτεεϊ-βρεακίης νογά, Τῆς ραγί ρίαγεά Ὀγ ἴπεβὲ 
ἈΒΒΕΠΊ 168 ἰῃ σεπιεπίης πε ϑοϊάαγν οὐ τῇς ψ ποῖα πδιίοη ἰβ 
ΠΟΠΙΊΠΊΟΩΪΥ ονεγίοοκεά ; δηά ἱμογείογε ἰδ ἰδ νοῦ ψἢΐ]ε ἴοὸ αυοίε 
ῬΒΙ1ο᾽ 5 ἐχρίοἱξ βιαϊεπιεηῖ οὐ ἴῃς βυρ᾽εςῖ.1 “Τῆς Τεηιρὶς αιδάς σ]τἢ 
Βαηάβ," ἢ βαυ8, “8 ΠΕΟΕΒΒΑΓΥ [ῸΓ ΠΊεη ἰῃ σεηοεγαῖ. ΤΏΟΥ πιιδὲ ἢανε 
ἃ Ῥίασε ψῇογε {ΠπῈῪ σδη σίνε πδηκβ ἴογ Ῥδηαβίβ δηὰ ργαὺ ἴον ραγάοῃ 
νι ἤεη ἔπεν βίη. 80 ἔπεγε ἰ8 ἴῃς τερίε αἵ Φεγαβαίεπὶ αηά τὸ οἴδεγ. 
ΤΕΥ πιιδὲ γίβε αρ ἔγοηι ἔπε εηάβ οὗ ἴῃς εαγίῃ δηά γεϑογί {πἰτπεγ, ἰΐ 

ἴδεν ψουϊά οὔξεν βασγίῆςε. Ὅῇεν πιυϑὲ ἴεανε {πεῖν [δ πεγίδηά, ἐπεὶγ 
ἔγίεπάβ δηὰ ἐπεὶγ κί βίοι, ἀπά 80 ργονε (πε βίποαρίεν οὗ ἐπεὶγ γε] σίοη. 
Αηά {πί8 πεν ἀο. Αἱ Ἔνεῦν ἔεδδί πιγγίαδάβ ἔγοπι Εδβϑὲ δηὰά δγεβί, 
ἔγοπι Νογίῃ δπὰ ϑουΐίῃ γεραὶγ ἰο {πε Τεπιρίε ἴο Ὀς ἔγεε ἴογ ἃ {π||Ὶ 
ϑρδος ἔγοῃη (ἢ6 Ὀυδίπεββ δηάὰ πε σοηϊιδίοη οὗ {πεῖς ἰἵΐνεβι ὍΠΟΥ 

ἄγαν Ὀγεαῖῃ ἴον ἃ {π||6 ἢ Πδ, 48 ἔΠῸν πᾶνε ἰείβαγε ἴον ΠοΙ πα 88 δηθὰ 
{πε ποηπουγίης οὗ Οοά. “41πώ4 50 ἐδμεν νιαξεὲ ἡγίεμάς οὐ οἰγαηρενς 
μπὲ μογίο ὠπκποιση ἰο ἐπόρι; απ οὐον βαογίβοες απὰ ἰἰδαίΐίοης ἐπ 6} ἤογηι 
α οογρημημλέν ΟἿ ἱἐπίογεσίς ιοπιοῖ ἰς ἐδ6 τεγεδέ ῥίεάρε οὗ μπαμὶριϊέν." 

ἴῃ τῆς ἕδος οἵ {Π|8, ἰξ βεαῈπὶβ ἱπιροββίθίε ἰο δοσερὲ ἔπε τηοάδγῃ αἶ8- 
τίησείοη δεῖνεεη Αἰεχαπάγίαῃ ἀπά Ραϊεβεϊηίδη Ψυάαίβηη δ8 οογε- 
βροηάϊησ ἴο 8ῃ δρβοίαϊζε βαενεγαῆσς ἰη [ἰξε, ἰαηρύαξε δπά γεϊϊφίοη ἰῃ 
τῆς βγβε σεηΐαγγ οἵ ἔπε ργεϑεηΐ εγα. Αραγί ἔγοπι (πΐβ πογπλαὶ ἱπέεγ- 
οουγδα οἵ 41} οἰαββεβ οὗ γε! ἰφίουβίν πιηάθά δεν, ἔμοβα τ ῆο δϑρίγεά 

ἴο ἀΐγεσι (Πεὶν ἔε!Ποὐνγβ ἃ ὅαρεβ οὐ ϑογίδεβ βεεπὶ ἴο πᾶνε ἰγάνε δά ἰῃ 
ἰογείζῃ ἼἽουηίγίεβ 48 ἃ ραγί οὗ {πεῖν ἰγαϊηίησ. Απά ἔαγίπον, ἰξ ἰ8 
Καοσα {παῖ τς ἀεϊίνενν οὗ ἴῆε Τεπιρίς ἄμεβ δὲ Ψψεγυβαίεπ) ννὰβ 
τεραγάθὰ ἃ8 ἃ ρίοιβ ἀν πῇἢΐϊοῃ τῆς ἰογεπιοϑὲ πιεπΊῦεγβ οὗ εδοῆ 

1} ε Ξῤεείαϊέδης ἱερίδες, ἰ. (ἀφ ἐεηιῥ[ο), 88 67-70 (Οομη δηὰ ννγεπάϊαπά, νοΐ. ν. Ρῃ. 

αγῖ.; 1ἴ, Ρ. 223, Μδηξευ). 
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κοχηπηυηϊν πεγε βεἰεςσίεά ἴο ρεγίογῃχγ. ἴω ἴπδϑε δηά οἵδεν ψαγϑ ἴῃς 
εν οὗ Ραϊεβείης Ὀεσδπιε δοαᾳυδίηίεά σις τῆς Οτγεεῖς ἰαησυαρσο δηά, 
80 ἴδ 88 ἴΠῈῪ εηρασοά ἰῃ γεϊ φίουβ αἀἰβουδβίοη τε ἐμεὶγ νἱβίξογβ οὐ 

Βοβίβ οὗ ἔπε Ὀἰδβρεγβίοη, στὰ ἔπε ΟΙά Τεβίαηθηξς ἰπ Οτγθεῖς αἷδβο. 
Ἴδε ἰγδηβίαιίοαυ Κποόνγῃ 88 ἴπ6 ϑερίυαρίης ψγᾷ8 81} ἃ ἐγίασηρμαπηὶ 
δΔομίενεπγχεηξ, [πγουσῇ πῃΐοῃ ἴδε Δεν οἵ ἴπεῈ Ογεεῖκ σνοῦά πεσε 
κεἰαίηεά σἱτπίη τῆς ἴοϊά οὗ Φαάαίβηι αηά ἴπε Οτγεεῖβ ουξδίάς ᾿ψταγα 
οἴἴετεά Κηονίεάσε οὗ ἴΠε [ν᾿ Απά δνθῆ ψῆθη [με ΟὨτγίειίαῃ 
τηϊββίοηδγίεβ εζϑη ἴὸ αἴ 186 ἰη ἴῃς ἰπέεγεβέβ οὗ πεῖν οσῃ ογεθά δα 
Ἰαχιεἶεβ οὗ ἴῃς ϑεριυασίης, ἔΠῈ ποη- ἢ γίβείδβη Φενθ ργοάιςοεά ἐδε 

Ὅτεεϊ νεγϑίοηβ οὗ φαΐ ϑυπιπιασῆυβ δηὰ Τῃοοάοιϊίοη. [πῃ ἕαςΐ, 80 
ἴᾺΓ 48 δἃπά 88 ἰοῃξ 88 δὴν βεοῖ οὗ ψυάκίβπ) εηϑασεά ἰπ πιἰββίοπαγΥ 
δηϊεγργίβαε Κηονίεάσε οὗ ἐῆε Οτγεεῖς ἰδλησύασε ἀπά ἔπε Οτγεεῖς Βίδ᾽ς 
88 ἱπαϊβρεηβδδὶε ἰο ἰϊ8 αϑεηΐβ. 

[ε ἰ8 τπεγείογε εηξίγεϊν ἰῇ Κεερίησς σε τῇς τγαάϊτίοη δας {ἢ ϊ8 
«ἰοσυπηεηΐ ἰ8 ἐῆε Ερίδβε]ῖς Θεησόγαὶ οὗ 81. Ῥεΐεγ, ἴῃς Αροβίῖίε οὗ {πε 
Οἰγουπιοίβίοη, ἴπαὶ ἰξ βῃου]ά θὲ τυυεϊξέεη ἰῃ ραββαῦϊε Οτγεεῖς ἀπά Ῥεαγ 
ενίάεηξ ἴγαοαβ οἵ ἐδ η Πρ ἢ τῆς ϑερευαρσίης, ἴη ογάεδγ ἴο ργονς 
ἴδαίς Ψεβιι8 νγὰ8 ἴῃς ἀεἰνογεγ ἴογ νῇοπὶ ἔπε ργορῃεῖβ δαά Ἰοοκεά, ἢς 
“88 Ὀουηά ἴο Δρρθδὶ ἴο ἴῃ ϑογίρζαγεβ, δηά ἴο [6 ϑογίρξαγαβ ἴῃ (δας 
νεγβίοῃ ψῃϊοῦ γὰ8 εβιβὈ 5Πεα 48 ἴῃς ΒίΌ]ε οὗ πε Οτγεοῖ Ὠἰδβρεγβίοη. 

[Ὁ ἰὴ βρίξε οὗ πεβὲ δηά οἱδεῦ ἼἽοπϑίἀδγαϊίοηβ ἰξ ἰ8 εξ (Παΐ {δα 

Φεηογαὶ βίγίςε οὗ [Πς Ερίδεϊε ἰβ ἴοο {ΠΞΟγαγῪ ἴοῦ οὴς ψῆο πδά ἰἱνεά (ἴα 
πἴ|᾿ δὰ ἄοης τῆς σοῦ οὗ 8:1. Ῥείογ, ἔῆεγε ἰβ 81}}} δηοῖμογ ᾿ΐπε οὗ 
«εἴεηοε ἴον τῃς ἐταάϊξίοηαὶ νίαν. [ἢ οἵπεγ ψογάβ, ἰξ [8 85:1} ροββίρίε 
ἴο Ὀεϊΐενα (παξ 6 ἀοσυπιοηΐ 48 ἰΐ βέδῃάβ ψίνεβ ἃ [υϑὲ δηά ἔγιε 
δοςουπΐ οὗ [8 οσῃ ογίσίη. [π᾿ ἔῆς ροβίβογίρι ̓  τῆς αὐΐδον βαυβ, “1 
αὐγίε (οΥ 1 μαῦὲ τογίἐἐ6η) 0 γοι, δγίεν ὃγ πμιεαης οὗ ϑέϊυαπμς ἐδῈ 
“αἰ λίω δγοέλεν, ας 1 γεσξοη πέρι", 

1ξ τῆς ρῆγαβε 1 τυγίέε ὃγ πιεαης οΥ ϑέϊυαηπης τῆλ Ὅς ἰδίῃ το ἱπΊρ ν᾽ 

ταῖ ΘΠ] νη8 88 ηοΐ Οἠἷΐν [ες εάν οὗ πε Ερίϑεϊε Ὀαΐ αἰ8ο δα 

ἐγιβίεά βεογεΐδγυ ψῆο ψγοῖς ουξ ἰῃ ἢίβ οὐγῆ ψ8ν 8:. Ρεΐεγ᾽ 8 πιεββαζε, 
ἐπδη 411] ἐπε αἰ που ίεβ ἀεγίνεά ἔγοπι ἔπε βίγὶε οὗ ες ἀοσαπιεηΐ αηὰ 
ἰξ8 δε οὗ Ραυϊίης ἰάεαβ ναηΐβῃ δ οὔσε. Απά ἴῃ δὴν οδβὲ [Πϊ8 πηδηζίοι 
οὗ 5]νδηυβ ργονθβ (πὶ 8.. Ρεΐεγ ψδ8 οἰοβεῖγυ αϑβοοίαϊεά ψ τ τῆς 
βοπγεῖίπια οοἰϊεασας οὗ 5.1. Ιαυΐ, γῇο Παά δἼΐζυλιν Πεῖροα τὸ ργεδοῖ 
δε Οοβρεῖ ἰη ϑυγία, ΟἿ οα δηά Οαἰδεία.2 Εογ ἔπεγε 866 π18 ἴο Ὀ6 πὸ 

τεδβοη ἴον χυεβιοηίηρς ἔπε ἰάἀεητἰβοαϊίοη οὗ ἐπ 8:18 οὗ ἔπε “41εἐς ψ ἢ 
τε 51ναη08 οὗ πε Ρααϊΐπε Ερίβι1ε8 δηὰ τῃἰβ Ἐρίϑβεϊε. 

ΤΏε ἱπτεγργείαϊίοη οὗ {πε ρῆγαβε διὰ Οσιλουανοῦ ἰδ 5[1}} ἰη ἀϊδραΐε. 

Ῥγοΐεβϑογῦ Ζβδη ὃ πιδϊηξαίηβ ἔπε νίεν ἐμαὶ “ ΒιΙναπα8᾽ ραγέ ἰπ πε 

ἵν, 12. 38ες Ακςἴβ χυ. 23, 40 ἔ.; χνί. ᾿-8. 

5 1πἰγοάδμοίίοη ἰο ἐκα Νειο Τεσίαπεπέ (ΕῊρ 88 Τταηβδιίομ, 1900), νοΐ. ἰΪ. Ρ. 150 
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ςοπιροδίζίοη ἯὰΒ 80 ἱπιρογίδηξ δηά 80 ἴαγρε {παξ [8 ρεγίογπιαπος 

τεαυίϊγεά ἃ σοηβίἀεγαδίε ἄεσγεε οὗ ἰγυβυνογιῃῃίηεββ... .. 1Ὲ ρυγρογῖβ 

ἰο Ὅς «ἃ ἰεΐζξεγ οὐ Ῥεΐογ᾽β; δπὰ βυςῇ ἰξ ἰ8β, ἐχεαερὲ ἔπδξ Ῥεΐεν ἰοΐξ ἰἴ8 

σοπηροβίτίοη ἴο Ι΄ ναπὰβ θεσαυβε πα γεραγάεα ἢἰπὶ 88 Ῥεϊζεν Βειοά 

τπδη Πἰπηβοῖξ. . . ἴο ἜΧργεβ8 ἰῃ δὴ ἱπίε Πἰσιθ!ε αηά εἴδεσξίνε παπποῦ 

186 τπουρῆΐϑ δηά βεε! ησβ ψ Ὠϊοἢ Ρεΐογ ἐπεεγίαίηεά ἰοναγά ἴῃς Οεπεῖ]α 
ΟἸἩ γί βϑιίδῃβ οἵ Αβίᾳ Μίιηογ᾽". 

Ὦγ. Ομαβεῖ αυοΐεβ Ῥγοΐεββογ Ζαῃη 88 δγραίηρ {παΐξ ϑιίναηυϑ 
““τηυδέ πᾶνε Ὀδοη εἰέλεγ ἃ πλεββεησογ ῆΟ σοηνεγοαᾶ (δε ἰεϊζογ ὁ ἃ 

ἔγίεπά ψῆο ρυΐ 8. Ῥείεγ᾽β ἐβουρῃίβ ἱπῖο ἔπε ἴΌγπὶ οὗ ἃ ἰεἰξεν᾽". 

Αφαίηβε τἢϊ8 ἱπιεγργείβείοη, ἢῈ β8αγ8, ἔοιιγ. “" σοηδβίἀδγαξίοηβ 566} 

τοφεῖῃεν ἀεξοίϑίνε᾽᾽ ; δηά δα σοῃποίαάε8 [Πα δι ΐναηυβ σαγγίεά ἐῃς 
Ἐρίϑβε!ε δηά αἱά ποέ πγῖξε ἰξ. [ΙΕ 8 οὗ σουγβε ροββίδίε πὲ πε ρῆγαβε 

ΠΊΔΥ ὈΘΔΓ [Π8 πηεδηίησ, ὈμΕ ἴῃ οἴπεγ ἰ8 ποῖ ἴο δε οχοίαἀεά, Τῆς 
ΡΆΓΆ[Π6Ἶ8 αὐοϊεὰ ἀγε, ψιτῆ ἔνο ἐχοαρίίοηβ, δπιρίσυουβ, απ οὗ ἔπε 

ἐχοαρίίοηβ Ἔδοῦ βυρρογίβ οης οὗ ἐπε γίναὶ νίεννβ [}ἢ Ασςΐβ χν. 22, 
ἴογ Ἵχδηιρία, ἰξ ἰ8 βαίά τπδὶ ἴῃς Αροβίῖεβ οῆοβε ψιάδβ δηά 8:148 δπὰ 

ιὐγοίε ὃγ ἐμεὶν μαπά.3 ΟἸδαγὶν {ΠῸν ψεγα ἴΠῸ Ὀδαγεγβ οὗ ἴῃς ἰεξίεγ, 

88 ἰἰ 18 βαἰά πδὲ {πεν ἀεἰνεγεά ἰζ αὲ Απεοςῇ ; ὃ αηά “ θείης ργορῃεῖβ 

{πεν ἐχῃογίεά δἀπά σοηβγπιεά {πὰ Ὀγεϊῆγεη ".4. Βαΐ ἰξ 15. σογίδίηϊν 
Ροββίρίε ἰξ το ἀδβηϊοῖνγ ργοραῦίς τπδξ πον δοΐυδ!ν προῖς ἐϑοῇ ἃ 

ΠΟΡΥ οὗ {δε ἰεζζεγ ἴον Ὠἰπιβεῖ αἵ τῆς αἰοϊαξίοη οὗ 5:1, Φαπιεβ. Τῆς 
ο886 οἡ Ψῇῃϊοἢ Ὦγ. Οπμαβε οἱ ον γε ἴε8 ἰβ ἴῃ ροβίβογίρι οἵ ᾿σηδίίαβ᾽ 
Ιεϊῖεγ ἴο ες Νοπιδηβ: “1 φῳγίξε ἔπεδε τπίησβ ἴο γου Ὀγ. ἔπε Ψογέν 
Ἑρβεβίδῃβ : Ὁγοοιιβ ψῇοπὶ 1 ἴονε ἰ8β ὈῪ ΤΥ 58ἰάς στ στηλῶν οἴδογβ".ὅ 
Βυῖ ἐνεὴ πεγε ἴδε οἵπον ἱηϊεγργείδίίοη ἰδ ποῖ ἱπιροββίθίε. ΤΠΕΥ 

ςεγίδίηϊν ψεγα ἴῃς ὈδΆγεγϑ, Ὀυζ ἴογ 88 ες γ᾽ 8 βαῖζαε εδοῦ πΊδὺ αν υγτθη 

Πΐβ οὐνῃ σορυὺ οἵ ἐπε ἰεξζεγσ. Τῆς ούγπεν ἔγοπι ϑηλγγηα ἴο ἢοπια 88 

Ἰοῆξςξ δπὰ ἀδηρογουβ, ἃπά ἀραγί ἔγοπι σοηϑίἀδγαίίοῃβ οὐ βαΐς ἀθ νοῦν 
δδοῖ οὔ [Πεηὶ πᾶν ΜῈ] πᾶνε ἀεδβίγεαά ἴο ῃανε ἢΐβ οὐγῃ σορυ. Αηά ἔπαγε 
ἰδ οὔς οἷεαγ σᾶβὲ ἰῃ ψῆίοῃ (Πἰ8β δπιρίσαίϊςΥ ἀἰδαρρεαγβ: Ὀϊοηγβίαβ, 
Βίβδορ οὗ Οογίπιῃ, τυγίϊεβ ἴο ϑοίεγ, Βίβῃορ οἵ Εοπις, ἰπ δοκηονϊεάσ- 
τηεηΐ οὗ ἃ ἰεἴζεγ γεσείνεά ἔγοπι ἔπε Βοιηδῃ ΟΠπαυγοῖ, νι ϊοῃ (6 8808) 
“16 8ΒΠ4]] αἰγαγδ ἤᾶνε ἴο γεδά ἔου οὐὖὖγ δαπιοηϊίοη {πὸ ἴῃ 6 ἔογῃ,ῈΓ 

1 Ἡδβέπρϑ' δέεέϊομπαγγ ο7 ἐκε Βἰδ᾽]6 (τ900), νοΐ. ἰ11. Ρ. 790. 

3 γράψαντες διὰ χειρὸς ἀντῶν. 
8Ας[8Β χν. 30, οἱ μὲν οὖν ἀπολυθέντες κατῆλθον εἰς ᾿Αντιόχειαν καὶ συν- 

ἀγαγόντες τὸ πλῆθος ἐπέδωκαν τὴν ἐπιστολήν. 

4 Αοἴἵβ χν. 32. 

διΑὰ Κονιαπος, χῖν. τ, γράφω δὲ ὑμῖν ταῦτα ἀπὸ Ομύρνης δι᾿ ᾽θφεσιων τῶν 
ἀξιομακαρίστων. ἔστιν δὲ καὶ ἅμα ἐμοὶ σὺν ἄλλοις πολλοῖς καὶ Κρόκος τὸ ποθητόν 
μοι ὄνομα. 
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Ερίβειε πυύίξίεση ἴο υ8 ἑδγομρί; ΟἸεπιεηῖς 1 Ηδγε τῆς ργεροβίκίοη 
οἰεαγὶγ ἀδηοΐα8 Πα ἰηΐζεγργεῖεν ῆΟ τυρῖεβ ἱπ [ἢς ηδπὶε οὗ ἴῃς ΟΠαυγοῇ 
Δηά σδηποῖ οονοῦ ἴΠ6 πιαββεησοῦ αἶβο, Ῥεσαυβε (πς Ὀεξάγεγβ οὗ (6 

Ἐρίδβεϊο---ΟἸαυάϊαβΒ Ερἤῆεραβ, Ναϊεγίαβ Βίῖο, δά Ἐογίυπαζαβ---αγα 
παπγχεά αἵ ἔπε επά. 

δίηςς, ἐπεγεΐογε, διά σαη ἰῃ βαοῇ οοηΐϊοχίβ ἀσβίσηδξε ἴῃς τογίέεν ἃ8 

ΜΕ] 48 {πε δεαγεῦ οὗ δῇ Ἐρίϑβεϊε, ἰξ ἰβ μαγαΐν βαῆε ἴο βὰν παῖ 5:᾿Ινϑῆὰ8 
σδηποῖ πᾶνε Ὀεδη δοέϊ ἰῃ ἐπὶβ οα8εὲ. [{ 81. Ρεΐογ παά ποῖ 80 ἔδγ 

Ῥτγοβίεαά ὃγ Πί8β ξεπογαὶ Ἔχρεγίεμος δηά ἰπ ραγίσυϊαγ Ὀγ ἢΠί8 αβϑβοςίαϊζίοη 
νι τ Θιναηιβ δηά οἵπεῦ πηϊβϑίοηδγίεβ 88 ἴο τυγίζε πιοάεγαίείυ φοοά 

Οτγεεῖκ ἀπά ἴο Ἔπιρίου “ Ῥααυϊίης ἰάοαβ, ἔθη ψγὸ ΠΊΔῪ βύρροβε ὑπαὶ 
με ρεγηχϊττεά ϑέΐναπιιβ ἴο ψγίξε με ἘΕρίβεϊε ἔογ δπ. Ηξς νψἂβ ποηθ 
1Πε [688 ἴπ6 γεδὶ δυΐπογ ἰἔ ἢς επιρίογεά « Ἰεϊξεν- υγίζεγ σἤοβα ροβίτοῃ 
δηά εἐχρεγίδηος δηδδίεα Πίπιὶ ἴο βαρρίεπιεπε {πε διΐδογ᾽8 δἱεσεά 
ἀεβοίεποίεβ ἰῃ γεβρεςξ οὗ {πε ἰδηῆρύασε ἀπὰ πιοάεβ οἵ ἐπουρῇξ ΓΑ ΠΊ Πγ 
ἴο {πε ρεγβοῦβ δάάγεββεά, Τῆς ροβίβογίρε ἱπάϊοαίεβ 851. Ῥεῖεγβ 
ΔΡργοναὶ οὗ ἐπε ἀγαῖς 8 πιδάθ πὰ βαδηχιεἀ το ίπι. Τῆς ἴοης 

οὗ δυϊπογίεν ψῃϊοῃ 18 ἀδεά ἰῃ ἔπε δάάγεββεβ ἴο βεραγαΐε οἰββδβεβ 8 

πδίυγα! ν γεργοάυσεά Ὁ. πε βεογεΐαγυ ἔγοπι ἢ8 γεοοϊ]δοϊίοη οὗ νῇδ 
51. Ρεΐῖεγ παά βαἰά. Τῇαε βεογεῖδγυ 8 ἱηξεγνεηζίοη αϑδεοΐβ οηἱν ἴπε 
τηδπηεγ οὗ ἴῃς Ερίβεϊα δὲ τηοϑὲ. [ἢ ϑιίναπαβ μαά γεα!ν σοηιγίθαϊεά 
ἴο {πε πιαῖζεγ πε ψουά πᾶνε Ῥδθη ἰοίπεά πῃ 81. Ῥεΐογ ἴῃ {πα 
βϑα!υἱδτίοη. Οἡ {πε οἵπερ παῃά, ἔπογε ἰ8 Ἐν ΓῪ γααβϑοη ἴο βϑύάρροβε 

παῖ Βιναπιιβ ψγὰ8 αἷἰδο δῖ. Ρεΐεγ᾽ 8 πιεββεῆρεν ρἰεπίροϊεηξίαγυ δπὰ 

ψουἹ]ά, ἃ8 πε ΠΕ γὰ5 βεπὲ ὃγ (ἢς Αροβίίεβ οὗ δεγαβαίβπ), “ ργοςἹδὶπὶ 

[δε βαπι6 ἰπίησβ Ὁ νογά οἵ πιουζῃ ᾿᾿.ὃ 
Τῆε ἰουγίῃ οδ]εσξίοη ἴο ἐπα ἐγαάϊείοηδὶ νίενν 18 {μαὶ {πε Ερίβείε 

γεῆεςίβ. σοηαϊτίοηβ ψῃϊοῃ εγε ἀεβηϊτεῖν ἰαῖεν ἐπα ἀπε ἀδίε οὗ 81. 
Ῥεΐεγβ ἀδεαίῃ. Νὸο οἵπεγ Ὀοοῖκ οὗ ἰῆς Νεν Ταβίαπιεπι οδἕεγβ ΔΥ 

Ρἰαίη ἰηϊογπιδιίοη ἀρουΐ 51. Ῥεῖεν δὲ δὴν εγης αἴϊτεγ ἴῃς πυροογίϑυ δε 

Ῥγαςιιβεά δὲ Απεοο. Βαῖ ΟΠ βείδη ἐγδαϊξίοη σοπηεςοῖβ Πἰπὶ ἠοῖ 

οηἷγ νυἱτἢ Απιίοοῦ ὅ δηά Αβία Μιίίηον “---ϑἰδξεπχεηῖβ νυ ϊσἢ ἅγὰ ργορΑὈν 
δίπιρία ἰηξεγεησεβ ἔγοηι πε βἰαξεπιεηΐβ οὗ δι. Ραυ] 8 Ἐρίβεϊε ἴο {πε 

1 Τὴν σήμερον οὖν κυριακὴν ἅγιαν ἡμέραν διηγάγομεν ἐν ἦ ἀνέγνωμεν ὑμῶν τὴν 
ἐπιστολήν" ἣν ἕξομεν ἀεί ποτε ἀναγινώσκοντες νουθετεῖσθαι ὡς καὶ τὴν προτέραν 

ἡμεῖν διὰ Κλήμεντος γραφεῖσαν (Ευιβερίυ, Η ἐΞέογέαε Ἐσοϊφείαδ, ἷν. 23. 8). 
20]εεης, αὐ Οογίπελίος, ἴχν. 8 Αςἴβ χν. 27. 4 6Δ!. ἰΐ. 

580 Οτΐρεη (ἐς: Σμοαρι Η ον ϊδα, νὶ.)}: “ ΕἘΠερδηῖεσ ἰη ουϊυδάδπι πιλατίγτίβ ερί βίο ἃ 
βοσίρτυπ σερρετὶ, ᾿ρπδιίίυπι ἀϊςο, φῤίδεοῤμηπι Απεοοκέαε ῥοσέ Ρεέγε σεομπάμρ, φαὶ ἴῃ 
Ρειβεουϊίοπε Κοπιδε ρυρπανίε δὰ Ὀεβιῖδβ, " ρσίποίραπι βαθοῦ! μυΐυβ δια νἱγρίπί[Α8 

Μαχίδε᾽.᾽" 

680 Οτίβεη (ταρπιεηὶ ἱπ Ἐπυβεδίιβ, Η ἰφέογίας Ἐεεϊφοίας, ἰϊ. 1): Πέτρος δὲ ἐν 
Πόντῳ καὶ Γαλατίᾳ καὶ Βιθυνίᾳ Καππαδοκίᾳ τε καὶ ᾿Ασίᾳ κεκηρυχέναι τοῖς ἐκ 
διασπορᾶς ᾿Ιονδαίοις ἔοικεν. 
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Θαϊαιίαηβ δηὰ τἢς Εἰγβὲ Ερίβεϊς οὗ δὲ. Ρεῖογ γεβρεςείνεϊ γ---οαξ αἰ8ὸ 
σὰ Εομα. Εὸογ (δΐβ ραγὶ οὗ {πε ἰγδαϊτίοη ἴπογα ἰβ πὸ οὈνίοιιβ ἢίηϊ 
ἴῃ τῆς Νεν Τεβίδπιεηϊ ψηϊοῃ σα Ῥα ἀδεα ἴο ἐχρίαίῃ αὐγαν ἰζ8 ογίφίη, 
αη|688 ἰξ Ὀε ϑυρροβεοά παῖ {πε Ῥάγε πηεηξίοη οὗ Βανγίοη ἴῃ ἔπε Εἰγϑὲ 
Ερίβι!ε οὗ 81. Ρεῖεγ ἰβ βυδῆσίεης οὗ ἰζβεϊ ἢ ἴο δανε φίνεη δίγίῃ ἴο 80 
οοπιρίεἴε ἃ ἰεφεπά. [{ ἰ8 ποῖ βιιγργίβίης ἔπαὶς Βαδγίοη βῃουϊὰ πᾶνε 
Ῥεδεδη ἱπίεγργεϊεά 88 πιοαηίης ἤοπλε ἔγοηι ἔπε βγϑί ; δαῖ ἴδ ἐγααϊξίοη, 

τπδὲ 81. Ρεΐεν ἀΐϊεά δὲ οπιε ὑπάεν Νέγο, ἢα8 ποίδίησ οἡ ψῇῆ σῇ ἴο 
ταβί ἰῃ τῆε Ερίβι[68. οὐ εἰβενῃεγε. 

Τοεγίυ ΠΔ 18 ἴῃς Βγδὲ ἴο βίαϊε [ΐ8 ἐγααϊξίοη ἐχρ ον. ΚΝ  γεδά, 
ἴῃ ἴῆε Ζῖνες οἵ ἐϊε Οαδαγς, “ Νεῖγο Εγβὲ ἰαΐά Ὀἱοοάν μαηάβ ἀροῦ ἴδε 
τί βίης ἔαϊ ἢ δ οπιε. Τἤδη ψὰϑ Ρεῖεν σίγάθαά ὈΥ δἀποΐπον ἤθη Πα 

8 Ὀουηπά ἴο ἴδε ογοββ. 1 Βιξ ἀραγὶ ἔγοῃῃ (πε ἀεβηϊξε ἀδία, ἐδα 
τρααϊξίοη ἰ8 88 οἷά αβ Οἱ επηεηΐ οἵ Ἐοπιο, ψτῦο οἰΐο8 81. Ρεῖογ δηά 8ι. 

Ῥαᾳυ 848 “Ὡοδίε Ἵχαπιρίεβ οὗ οὐγ ονγῃ ζεηεγβαζίοη ᾿ ἴῃ Πἰβ Ερίβεϊε ἴο 

{πε Οογίπεῃίδηβ : “ΒΥ. γεδϑοῇ οὗ δῆνυ δηά ᾿δδίουβυ ἐπε σγεδίῖ δπά 
τἰρῃίοουβ ΡῚΠδγθ εγα ρεγβεουΐεά δηᾶ βίγυσρίε οὐ {{Π ἔμεν ἀϊοά. 
[μεῖ υϑ ραξ Ὀεΐογε οὖν εγεβ ἔπε σοοά Αροβ[ε8--- Πεΐεγ, το ὈῪ γεϑϑοῦ 

οἵ υπηγίφῃζεουβ ἐανΥ εηάυγεά ποῖ οπς ογ ἵψο Ῥαΐ πιδην ἰαρουγβ δηὰ 

80 ὈεσδηΊα ἃ πιαγίγγ ἃπά ἀεραγίεά το [δ6 ρίασε οἵ σίογν ψῇἢϊοἢ ψα8 

ἢ8 ἀμε᾽.52: ΑΦ δ είεξ δοσουηπὶ οὗ 8:1. Ραυ 8 βυβεγίησδ, θαβεα ἰαγχεῖν 
οἡ Νὸον Τοβίδπιοηξΐς ονίάξηςε, ἴοΐοννΒ ; δηά ἴῃς σοποϊαβίοη {παὶ 81. 

Ρεῖεν βυβεγεά Ὀεΐογε ὅ:. δὰ] δηά Ῥοζῇῃ δὲ ἤοπια ἰβ σοπηπΊΟΩΪΥ ἄγαν. 
Αἴξεν 8 ΟἸεπιθεης 9068 οἢ ἴο 88Υ : “Τὸ δεβε πε οὗἉ δΠοῖν [᾿ξε νγὰβ 

ϑαϊπεγεά ἃ σγεαῖ πγυϊίζαάε οὗ εἰεσῖ ρεγϑοῦβ ῆο ὈΥ γεᾶβοῃ οὗ δῆνΥ 
βυδεγεά πιδην ουὐΐγαρεβ ἃπα τογπΊιεηΐβ πα 80 ὈεσΔΠΊΕ ἃ ΠΟΌΪῈ ἐχαπιρίς 
ΔΠΟΩΡ (8 .᾽.2 ΤῊϊΒ ἔαγίμεγ {Ππβέγατίοη οὗ ἴῃς ἐεγγίδ]ςε οἴδεοῖβ οὗ θῆνυ 
Δηά εδἱοιδβυ---α ἐπ απλεὲ ἴο ψἢϊοἢ 411] ἔπ68ε γεΐεγεησαβ ἀγὰ ἱποίἀδηΐαὶ 

--ἰθ πιοϑδὲ πδέυγα!!ν ἱπιεγργεῖθα Δ ἀεβογδίης ἔπε νἱοξίπιβ. οὗ δα 
Νεγοπίδη ρεγβεσυκζίοη οὗ α.Ὁ. 64, οὗ ψῆοπὶ Ταςίζιβ 4 Βρεαῖκβ 848 “ἃ 
υχε πκυϊεταάς ᾿, [ἢ τε, ΟΙαπιεηξε ἢδ8 ρυξ Πἰβ {ΠΠπδιγαιίοηβ ἴῃ 

τας Οαεεαγμηι ἱορένιμς : Ογίομέενι βάεπι Κονιας ῥγίένιης Νέγο ογμεπίανξέ. 
Νκης Ῥείγως αὖ αἰέεγο εἰηρίμγ, σμρε ογμοὶ αὐἀεέγίπρ ἐμ (ϑεογῤίασσ, 15). Τῆς ἔδοϊ 
ἰ8 80 βιδιοὰ 88 ἴο ἱπάϊοδις ἴῃς ζ] ΠΪπιεπὶ οὗ της ννογά οἵ [6βι18 τεροζίεά ἱπ [ομπ χχί. 
18: 

3διὰ ζῆλον καὶ φθόνον οἱ μέγιστοι καὶ δικαιότατοι στύλοι (ςξ, ΘΔ]. ἰϊ. 9) 
ἐδιώχθησαν καὶ ἕως θανάτον ἤθλησαν. λάβωμεν πρὸ ὀφθαλμῶν ἡμῶν τοὺς ἀγαθοὺς 

ἀποστόλους Πέτρον ὃς διὰ ζῆλον ἄδικον οὐχ ἕνα οὐδὲ δύο ἀλλὰ πλείονας ὑπήνεγκεν 
πόνονς καὶ οὕτω μαρτυρήσας ἐπορεύθη εἰς τὸν ὀφειλόμενον τόπον τῆς δόξης 
(1 Οἰενιεμ ἐς αὐ Οογὶπέλἑος, ν. 2-4). 

δ τούτοις τοῖς ἀνδράσιν ὁσίως πολιτευσαμένοις συνηθροίσθη πολὺ πλῆθος 
ἐκλεκτῶν οἵτινες πολλὰς αἰκίας καὶ βασάνους διὰ ζῆλος παθόντες ὑπόδειγμα 
κάλλιστον ἐγένοντο ἐν ἡμῖν (τ Οἱ οριοπες αὐ Οογὶπίλίος, νἱ. τ). 

4 Αμηαϊΐς, χν. 44. 
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ΠΠγοποϊοσίοαὶ ογάθγ, ΠῈ ἀζγεὰβ νι Τεγία Πἰδη ἴῃ αββεγιηρ ἔπαςῖ 8.. 
Ῥεῖεν αἀἰεὰ 85 ἃ πηδγίυγ ὑπάθγ Νέγο δηά, θείης ἃ σοπβρίουοιιβ ρΙΠ1ὰν 
οἵ ἴῃς Οδυγοῇ, Ὀεΐογα ἴἢ6 πλα885 οὗ [6 ΟἸγίβείδβηβ. Τὸ {Π|8 αββογίίοῃ 

Οτίψεη, αυοϊεά Ὀγ Βυξβεδίαβ,: αὐά8 πε βίδίεπιεηὶ παΐ “ αἵ ἔπε επά 
Ῥεῖεγ θείης δ ἔοπης ψγα8 ογυοίθεά πεδά- ἀογηναγάβ πανίηρ δἰ πΊ86 1 ἢ 
τεφυεβίεα ἴδαΐ ἢς πηϊσῃξ 80 ϑυδεν"., 

Ἐυβεδίαβ ἴῃ δίβ δοοουηΐξ οὗ δε Νετοηίδη ρεγβεουξίοη εηάογβεβ 

τοϊβ ἐγδαϊξίοη οἱ ὅ8:. Ρεΐεγ᾽β πιαγίγγάοπ). ἀπά οἰΐεβ ενίάεηςε ἔο ργονε 
ἐξ ἐγυτῃ : “850 ῆεδη δ {Π|8 εἰπης τ ΐβ πδῃ πο 88 ργοοϊδἰπιεά οὔα 
οὗ τῆς ἴογεπιοϑὲ βρῃίεγβ ἀραίηβὲ Οοά ψδβ ἰδ οὔ ἴο βἰδυσῃίεγ τῇς 

Αροβίϊεβ. [ξ ἰ8 γεϊαϊοά ἴπαξ Ραμ! ψαβ Ὀεμεδάδά ἰῃ ἤοπηε ἰΐβε! ἢ ἀπά 
παῖ Ῥεῖεγ νὰ8 ᾿κευσίθε ογυςβεά ἴῃ δἰβ γείσῃ. Απά {δε Ὠἰβίογυ ἰ8 
σοηθεπιεά ὈΥ ἴῃς ἰηϑογίρείοη ὡροὴ ἴδε τοπηρ8 ἴπεγε ψνὨ]οἢ ἰδ 811] ἰῃ 

ἐχίβίεσηςθ. [ξ 18 αἷϑο σοηβγιηεά Ὁγ δὴ ερσοϊδβίαβείς παπχεά Οδίυβ, 
ὙὙὮὯΟ [ἱνεά αἵ {δε {ἰπ|ὲ ψῆεη Ζερηγγίηιβ νὰ8 Βίβῃορ οἵ ἔοπιε, ῆο 
νυγιτίης ἴο Ῥγοοίαβ, {δε ἰεαάεν οὗ ἴς Ῥῃγυρίαδη μεγεβυ, βαγ8 ἔμεβε νεῦῪ 

ψογάβ ἀρουΐξ [ἢ6 ρίδοεβ σἤεγε ἔπε βαογεα τὰρδγηδοίαβ οὗ ἴῃς αἰογεβαίαά 
Αροϑβίϊεβ αγὲ ἀεροβίζεά, " Βαξ 1 οδῇ βῆεν ἴπε ἐγορῃΐθβ οἵ ἴῃς Αροβείεβ. 
Εον ἰἔγου ψ1}} σο ἴο ἐς Ναιίσδη ογ ἴο ἔπε Οβιίδη αν γου ψ}} Βηά 
ἴδε ἱγορῃίεβ οὗ ἔῆοβε ψῆο ἰουπάεά τΠϊ8 Ομαγοῦ. Απά ἐδαῖ {πον Ὀοιἢ 

Ῥεσβῆια πηαγίγγα δὲ πε βαπὶς {{π|ὲ ᾿Ὠίοηγβίαβ, Βίϑῃορ οὗ Οογίηϊςῃ, 
υτίείης ἴο ἴπε Ἀοπιδηβ ργονεβ ἰπ {Π|8 νὰν. οι αἷ8δο ὉΥῪ ϑιοῇ 
δάπηοηϊτίοη αν οοιηρουπάσά ἴῃς ρίδηϊ οὗ Βοπιδηῆβ δπά Οογίηςῃίαηβ 

ψὨοἢ σαπλε ἴγοπι Ῥεῖεγ δῃά Ραμ. Εογ ἴδεν Ῥο(ἢ οὗ ἐδδπὶ σδπλα 
ἴο οὖν Οογίπεῃ δηά ρἰδηϊεά (18, ἐεδοπίησ {πὸ ἀοσίγίης, δηά ἴῃ [|ὸ 

ΤῊΒΠΏΘΡ ΠΟΥ ἰαυσῆς ἰορεῖπεγ ἴῃ [(Ὰ]Ὺ ἀπά Ὀεσδπια πιαγίγγβ δὲ δες 
βδίης {{π|6.᾽᾿ 2 

ΑΙ! δε οἴπεγ εἽχέδηξ ενίάεησε 8 ἀργεεβ τ {Π|8, ἀπά νὰ πᾶν 
[αἰτεῖν σοηποϊαάε {παῖ ἔγοπι ἴῃς εηά οἵ ἴῃς ἢγϑὲ σεπίυγυ 1 ἢ88 Ῥεθη ἴῃς 
πο μα] δησεά δε]εῦ οὗ ἐπε ΟἸγίβείαη Οἤυγοῦ τπαΐ 851. Ρεΐεγ νὰβ ραΐ 
ἴο ἀεαίῃ αἱ ἔοπιε ἰῃ α.Ὁ. θ4. Τῆς ᾳιυεδβέίοη ἐπαγείογε δγίβθβ, [8 118 

τγαάϊείοη οοπηραέϊδε τὶ τῆς ἰγααϊξοηδ! αδβογίρείοη οὗ ἐπἰ8 ἀοοσυπιεηΐ 
ἴο ὅ8ι. Ρεῖεον Ὁ 

ὍΑΤΕ, ΟἸπουΜβτΑΝΟΕ8, ΑΝῸ ΡΌΆΡΟΒΕ. 

ἰ 8ι. Ρεῖον ψαβ ἴῆες δυΐπον οὗ {Πἰ8 ἀοσυπηεηΐ δηά ἰἔ 85.. Ῥεῖεγ 
Ῥεγίβῃδβά ἴῃ ἴῃς ρεγβεουκίοη πάτερ Νετγο, ἰξ ἔο ον ἐμαὶ πε ἀοοιιπιοης 

1 Ἡϊίονίας Ἐροϊοεἰαςέίεαε, ἴἰϊ. 1: ὃς καὶ ἐπὶ τέλει ἐν Ρώμῃ γενόμενος ἀνεσκολο- 
πίσθη κατὰ κεφαλῆς οὕτως αὐτὸς ἀξιώσας παθεῖν. 

3 Ἡἰεἰογίας Ἐσοϊσεἑαςίξοασ, ἰϊ. 25. 
5.866 Ὦτ. ΟἾλδβε᾿β ἀιίςο!ε οὐ Ρεῖες (ϑἰ πιο) ἴῃ Ἡδϑιίηρβ᾽ δέοονανν οΓ ἐπε Βιίδῖε, 

νοἱ. 11}. 
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πηαβὲ πᾶνε θεθη ψγίζέεη Ῥεΐογα Α.0. θ4, Τῇ σοποϊαδβίοη [8 σΠΔ!]Πεηροά 
οὐ ἔπε στγοιηά οὗ ἔπ6 οἰγουπιϑίδησεβ ἱπιρίϊεά ὈΥ τς ἀοουπιεηξ ἀπά 

σοπβοααθηῖν οης οΥ οἴπεν οὗ ἔπε ργεηλβεβ 8 ἰηνα ἰἀδίεά. Τῆς οἷγ- 
οσυπιγβίδηςαβ ἱπιρ εα δΔηά ἰηαϊςαϊεά ἀγα βιρρροβεά (ο δεϊοηξ ἴο ἃ ἀδΐε 
ἀεβηίτεῖν Ιαῖες ἐῆδη {πε {ἰπιε οὗ Νεγο ; δηά ἔγοπι [πί8 βυρροϑίείοη ἰξ 
ἔοϊοννβ εἰέμεν ἴῃδὲ 81. Ῥεῖογ αἱά ωοὲὶ πγίϊε τῆς Ἐρίβεϊς ογ παξ δε 

ἀἰά ποῖ ρεγίβῃ ἀπάθνρ Νεγο. ἴη εἰΐμπεγ σαβϑε πε Ερίβεϊε ἴ8 ἤονν σοπΊ- 
ΤΊΟΩΪΥ δϑδβίφηεά ἴο {πε γείζη εἰΐμεγ οὗ Ἀοπιτίδη (Α.Ὁ. 81-96) ον οὗ 
Τεα͵δη (Α.0. 98-.117). Ῥγοΐεβϑου Ουηκεὶ (ἔοῦ Ἐχδηιρίθ) ἰῃ ἃ ρορυΐϊαγ 
ΠΟΠΙΠΊΘΩΪΔΙΓῪ ΓΕΟΘΠΕΪΥ ρα] ΙΒμε4 1 εηάβ ἢίβ ἱπιίγοάδασίίοη στῇ {δα 
ψογάβ: “Τῇα πηοῦὰ ργεοίβε ἀδζίην οὗ ἴῃς Ερίβεῖα πιαβϑὲ θὲ ἀεξζεγηχίπεά 

ἴῃ δοσογάδηςς ψίἢ ἐδ ρεγβεσυξίοηϑ ἀρονε πιεηϊοηεά, τ ἢ πίοι, ἰξ 

ταυβὲ 6 οοηΐεββεά, ψὰ ἃγὲ ποὲ ρεγίεοιΥ δοαυδίηξεά, Νον δα 
Νεγοηίδη ρεγβεοαζίοη αἴεςϊεά οηἷν ΝοπΊε δηά ποῖ ἐπε ὑγονίῃοαβ. 

Οη ἴδε οἵἴπεν παπά πιοῦὲ σεησγαὶ ρεγβεουζίοηβ βεθπὶ ἴο ἢανα [ακθῃ 

Ρίαςε υπάεγ Ποηιείδη. ΤὮε εἰπε οὗ Τγδήαη, ὑπάδν τ Ποπὶ ἃ ρεγβεου- 
τκίοη (Α.Ὁ. 112) ἴο ψῃίϊσῃ ἐπα Ἰεϊζετβ οὗ ΡΙαΥ ἴο ἴπῸ ἐπιρεγον ἐεβεϊγ, 
οογίδίη!υ ἴοοῖ ρίασε ἰῇ Αϑβϑία Μίηου, ἰ8 ορεῆ ἴο {πε οδ᾽εοξίοη παῖ 
ἔποη τῆς ΟἸ γί βιίδηϑ ψεγε σοπλρε δε ἴο οὔεν βαογίβοο---ἰο ψῃϊοῃ {πὰ 

Ερίβεϊε 88 ηο γεΐεγεηςε. Ουγ Ερίβι!ε ἰβ ἐπεγεΐογε δεϑὲ αββίφηεά ἴο 
τῆς εατὶν ρεγίοά οὗ ᾿οπηιίτἰδη᾽8Β γείΐση. Α 8111 ἰδΐεγ ἀδιίως (Ξε. τῇδῃ 
πε γείρη οὗ Ττγαΐδῃ ἢ) ἰ8 Ἄχοίϊυἀεά Ὁ. ἐπε ἰδοῖκ οὗ γεξεγεησαβ ἴο σ ποϑδὲς 

δηά {πε Ερίἰβοοραῖο.᾽ 
Ῥτγοΐεβϑοῦ Ἐδηλβαν δἰ ΠΑ υν βυρσραβίβ, οἡ ἴῃ Ὀαδβἰ8 οἵ με σοηϊοηξβ οὗ 

{πε Βρίβείε : “ Το Εἰγβὲ Ερίβεϊε οὗ Ρεῖεγ ἤδη πιυϑὲ ἢανα ὕεεη ψγίζίεη 
βοοῃ δῇϊογ Νεδβραϑίαπ᾽ Β γεβαπιχρίίοη οὔ ἐπε Νεγοηίδη ροΐίον ἰῃ ἃ πῆογε 
Ρτγεςῖβε δηά ἀεῆηΐξε ἔογῃι. [{ ἱπιρ᾽ἰδβ γεϊδιίοηβ θεΐγεεη Ομαγοῦ δηά 
Θιαΐε ψβίσοἢ γε ἰαΐες ἔβα {πε Νεγοπίδη ρεγίοά, δαὶ ψμίο ἢ μανα ΟὨΪΥ 
͵υδὲ Βεραη."5 

Ῥγοΐεββογ ὕοῃς ὃ ἀγρεβ παῖ [πε σοηαϊξίοηβ ἱπιρίϊεά Ὁ. πε Ερίβε!ε 
θεὲ τῆς εἰπης οὗ Ττααη, αηὰ ἀγριιεβ, ἃ8 ἀραίηϑι Ῥγοΐεββογ ἤδιηβαν, παῖ 

“ βίησε ἔπογ αἷβο Βὲ τῆς ἰαΐεγ ἀδῖβ, ἔπεν ἔαγηΐϊϑῃ πο σγοαπά ἔογ ἐχοϊαά- 
ἰῃς ἰξ ἰπ ἕαλνουν οὗ δε εαγίίεν ". Ηἱβ8 σοποϊυβίοη ἰδ: “Τῆς ἀδίᾳ 
βυρρίἰεἀ ἴῃ ἔπε Ἐρίδι]ε ἀπά ἰπ Κπονγῃ δὰ ργεοίβεϊυ ἀδϊεγπιίπαρῖε ἢίβ- 
τογίςδὶ οἰγοιπηϑέαποεβ 40 ἢοΐ τψαγγαηξ ὧ8 ἴῃ ρίδοίησ ἰ[8 σοπηροδίτίοη 
τῆογε ἀεβηϊζεῖν ἐμαη ἰη τῆς ἰαϑῖ αυαγίεγ οὗ {πε Βγϑῖ, ογ ἴμε Βγεί 
αυδεῖες οὗ ἐπε βεοοηά, σεηΐαγν ". Εογ [8 ε γεΐεβ ραγεὶν οὐ Ῥγο- 
ἔεββογ Ἐδπιβαγ᾽ 8 ορίπίοη ἰδὲ “τῆς Ὠἰβίογυ οὗ ἴῃ βργεδά οὗ ΘΟ γίβ8- 

τὲς ϑολνίζίον ἀφς Νέμεη Τεείαπιεμίς πο Ὠδεγεείεί μπὰ ζὩγν ἀΐε Οερεκισανί 
ἐγκιἄγνε. .. Οοιάπρεη, τροϑ. 

Τὰς Οπηγοῖ ἐπ ἐκε Κονιαη Ἐνηβίγε (διχι ἢ εἀϊίοη : [οπάοη, 1893), Ρ. 282. Ης 
δβϑίρτβ ἴξ, ἐμβεγείοσγε, [0 ὁ. Α.Ὁ. 80 δὲ ἔπε ἐεπά οὗ νεβρδβίδη᾽ Β τεΐρῃη. 

3 Ἐπογεἰοῤεάϊα Βὲδίϊεα 111.) “ Ῥεῖετ, [Ὡς ἘΡίδβι168 οἵ᾽". 



ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 19 

ἰδηΐτν ἱπιρεγαιϊίνεῖν ἀεπιαπάβ ἕο 1 Ρεῖεγ ἃ ἰαΐεγ ἀδίε ἴῆδη αὺ. 64"; 
δηά ἔγοπι ἰἃ ἢς ἀεάυςεβ [πε σογοίαγν : “Ὅῆε ἰαΐεν ἀαΐα γεηάογβ ἰΐ 

νΕΓῪ ργοῦδδίε ἐμαὶ Βαδγίοη ἰβ επιρίογεά Ηρσυγαίίνε! Υ ἴογ ἤοπια, δο- 
ςογαάϊηρ ἴο εν. χίν. 8, χνὶ. 19, χνὶϊ. 5, χν ϊ. 2, 10, 21 "". 

Ῥγοΐεβϑδοῦς Οουεβ σογο ϊαγν ἄεβεῦνεβ αἰϊεηϊίοη. Ης ββϑεηβ ἴο 

ϑβαηα ἰμαΐ πὰ ΟΠ γι βεϊδῃβ βίαγίεά δἴγεβῇ ----ἶσ πόνο οὐ ἐκ πὶμιὶϊο--τῖο 

δνοῖνε πιοάεβ απὰ ἰάϊοπιβ οὗ πουσῃξ ἴον ἐπεπιβεῖνεβ. ϑυσῃ δὴ δ8- 

βυπιριίοη ἰ8 ἀςπηοηβίγαοίν ἀηΐϊεηαρία. ἴἰη ἐππ ραγίςυἶαγ σα86 οὗ βυςἢ 
οἰρῃεγ-Ϊδησυαρα 88 τΠί8, ἰξ ἰ8 σαγίδίη ἴπαΐ τς ΟΠτγίβείδηβ ἀρργοργίαϊεά 
ἔδεε ἰηνεηθοηβ οὗ ἴῃς Φενβ, γῆο ἰῃ πεὶρ οσσὴ ορργεββίοηβ δηά {ῃεῖγ 

οὕ ρεγβεουϊτίοηβ πδά ἰδεαγηβά ἴο νεῖ! {πεὶγ ἤορεβ ἔγοπι 411 Ὀαξ ἴδῃς 
τηϊτἰαῖοά, Βαδγίοη νὰβ ἴῃς σγεδὶ ἀπά ἰγρίοδλὶ ορργεβϑογ, δηὰ ἢδγ 

ΒισΟαΒ8ογβ ἴῃ πε ραγὲ πδίωγα!ν γεσείνεά ΠῸΓ ργΌρΟΓ πᾶπιθ. Ἐοπλε 
“8 ποῖ (ἢς ἀδοίαγεά αηά ἰηῆἤσχιθ!ς οηοπν οὗ ἴῃς Δεν ίβῃ παϊίοη 88 ἃ 

σοῖς Ὀεΐογε τῆς {πε οὗ Οαἰίσυϊα; ὈυΣ Εοπις βίοοά Ῥεπίηά Ηεγοά 
186 Οτεδῖ, δῃά Ῥοπῖρεὺ δά ἀεβεογαίεά (πε Τεπιρίε δὲ Φεγαβαίεηι. 
ῬΠΙΪΟ πισμε ἐογρίνε δηὰ ἔογρες ἐῆς ουΐγασοβ ψῃϊσῃ ῬοπΊρου ἂπά 

Ηετγοά ἢδά ρεγρείγαϊβά ἰῃ ογάεγ ἴο πεϊσβέβξη ἴῃς Ἔπογην οὗ Οδ συ ΐα᾿ 8 
οδεησεβ, θαῖϊ τῆς βαίπιβ οὗ ϑοίοπιοη δηά τῆς ενίάθηςς οὗ Φοβερῇμβ 
βυῆσε ἴο ργονε ἴῃαϊ ἴον" βοπὲ Βοπια ψγὰ8 αἰγεδαυν [ἢ6 ΘηςΠΥ ἰη {πε 

Ιαϑὲ σεπίυγΥ Β..ο. Εογηιαὶ ργοοῦ παῖ {πε ΨΔενβ δοΐωδ!ν ϑροῖε οὗ 

Εοπλα ὈΥ {με παπιὰ οὗ Βαῦδγίοη Ὀεΐογε ἴῃς ἀεβιγυςίοη οὗ Φεγυβαίεπη 
ἴῃ 4.Ὁ. 70 18, ἱπάεεά, νψαπέιησ. Βαΐῖ {δὲ ἰάἀεηεϊβολϊίοη οὗ ἔοπις τίτῆ 
Βαρυΐίοη αδπά ἔπε σοηβεαιεηξ ἰγαηβίεγεπος οὗ ἴῃς ρδγαρῃεγηδίία οὗ 

Βαδγίοη ἰο οπλε ἰ8 ραγὶ ἂπά ραγοεΐ οὗ ἔπε δροοαϊγρίία νοσαθυΐαγυ 
ϑιῃηά ραβββεά ονὲγ ἰηΐο ἴπε ἰδηξύασε οὗ ἴῃς ΒδΌρΙ8. Τα δαΐδογ οὗ ἴδ ς 

Ἐρίβε!ε μαά ῶο πιογὲ πεβά ἴο εχρίδίη ἢἰβ ι8ε οἵ Βαδγίοη ἔπδῃ δά π6 
Δεν βῃ ροεῖ σπο νγοῖς ἴῃ ἔπε πᾶπιε οὗ [ῃς ΘΙΌΥ] ἀπά βαἰά ἰῃ γεΐεγεησε 
ἴο Νέτο :- 

“ Ῥοβἕβ 884} πιουγῃ ἴογ πες, [τίσ -μαρίεββ Οτγεεςς, 

Ννδαῖ τἰπια ἴῃς πισῃιν κίησ οὗ πισμεν οπιε, 
Οοπηίηνς ἔγοηι [1], 8841} ρίεγος τῆΐπε [8:Ππ1γ08--- 
Α Οοά- Πα πιογίδὶ, θογῃ (πο Ὺ 88γ) οὗ Ζευβ 
ΒΥ ἰαάν Ηεγα, ψῇο ψἱτ ἀυϊοςεῖ βοηχβ 

5841] αν ιἷἰβ8 παρίεββ πιοῖπεγ αηὰ ΠΊΔΩΥ πιογα. 
Α ββδηηεῖεβ8 ργίησε δηὰά τγγίδίε ' Ηδ 8841] ΗὟὙ 
Εγοῃι Βαδγίοπ. . ."1 

Απά αροαΐπ με ργορδμεβιεά ἐπαΐ αἴξον ἃ εἶπα δηά {ἰπιεβ απά παϊξ ἃ 
τίηιε 3 

τογϑουϊα, δὲδγ μα, ν. 137-143 (ΘςΒοίκοη: 1,εἰρΖίς, ᾿ρολ). 

3164. 154: “ἐκ τετράτον ἕτεος "; οοπηράᾶτε Ὠδηϊεὶ νυἱὶ. 25. 



20 ἹΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 

“«Ἐγοπὶ ραν Ὦ ἱπῖο [ἢ 868 8 βῖαγ 8}4] [41] 

Τῆδῖ 8ῆ41} οοηβαπ)α τὶς ὅτα ἴῃς οσοδη σἱάο, 

Αηά Βαδγίοη Ὠεγβεῖῖ, δηά [ταῖγ.. . "1 

Νεγο᾽ 8 δοῃίενεπηεηίβ δά ἀεδά πγαίιγίο ας ἴο [ἢς βρεςϊβοκείοη οἵ Απίί- 
οἰγίβε ; θυξ ἔπε ὈοοΙ οἵ Ὠαηίεὶ ἀπά οἵπεγ ἀροσαίγρβεβ, νι ϊοῃ σψεγε 
ἀἰνεσεῖν οὐ ἱπαϊγεοι ἱπβρίγεά Ὀν ἐῆς ἐχρογίεηος οὗ ἴπε δεν ὑπάογ 
Αητίοοδυβ ΕΒρίρμδηθβ, μά ἰοης αϑο εβϑίδο ἰβῃεά [πε σοάς οὗ ἰαλησυασε 
ὈΥ ψΒίοἢ ἐδοῦ ραγέίσαϊαγ ρεγβεσαΐογ ψα8 ἰδεηείβεά πίτἢ τῆς ναηίβῃεά 
ἴγρε. ἴω ἴδε εἶπε οὗ Απεοομβ βυσῇ ἀΐδρυΐϊδε γὰ8 ἃ πεοεββαγυ ργε- 
οδυξίου ; ἀπά ἰξ ψγα8 80 ἀρϑίη ἴῃ τῆς {{π|ὲ οὗ Νεγο οὐ Νεβραβίδω, οὗ 
Βοπἰτίαη ογ Ττααη. ἴ[η ἕδαςϊ, Ῥγοΐεββογ Οοης᾽ 8 σογο  ὰγν μ88 ποϊπίησ 
ἴο ἀο ψίεῃ Πἰ8 οοποϊαδίοη. Δ Πεπενεῦ δὴν Οἢγιβείδη οοπιπιιηίτν Ρε- 
᾿δπιε ἐχροβεά ἔον ψῃδΐενεγ γεάβοη ἴο αἰίδοῖς ΌῪ δὴν γεργεδβεηΐδίίνε οὗ 
τῆς δίαϊε, τῇς ϑίαϊε Ὀεσᾶπὶα ἴοῦ ἔπεπὶ ἴῃς δποπΊν, δηά {πογεῖογε 

Βαδγυίοη. 

Ἐον Τγδ͵αη᾽᾿ 8 δἰ(ἰϊυάς τοναγάβ ἔπε ΟΠ γι βιίδηβ οὗ ΒιΠγηΐα τὰ πᾶνε 
ρίας ἰεβεϊπιοην.----Πδηΐτβ το ἴῃς ἰαοῖς οὗ ἰηάερεηάεπος αἀἰϊβρίαγεά ὈΥ 
μἰβ Ἰεραῖς, (ες γουηρσοῦ Ωγ. ἴῃ αὐῦ. 112 Βιεμγηία ταϑ ἰῃ ἃ Ὀδά 
βίαῖθβ. ΤὙἸπεῦε ψεγα πδῦν δῦυ868 ψὨϊσοἢ οΔ]16α ἴογ γεπιεάϊεβ, αηά ἢ 6 
Ῥγονίπος ψὰβ αἰβίγαςίεά ὈΥ ἰδοϊίοηβΣ Τῆς ἴα πψῃϊςἢ ἔογραάς ἐπα 
ογπηαϊίοη οὗ οἰαῦβ οὐ δββοοίαιίοῃβ ἴογ ἀϊεγεηϊ ρυγροβεβ μαά ἔβι θη 
ἰηῖο αρεγαηοες, ἀπά Ρ]Ων Ὀεσαη ὈΥ γε- επδοίίηρ ἰξ ἰῃ δοσογάαπος σ ἢ 
Ττα δη᾿ 8 πιαπάαϊε.5 Οη (ἢΐ8 ροϊΐον Τγδίδη ἰηβίβίεα 80 βίγοηρσίν ἐδαξ 

με γεΐυβεά ἴο δυϊδπογίβε ἃ γε Ὀγίψαάε η Νίοοπιεαΐα, ἰῃ βρίξε οὗ Ρ] αν 8 
Ῥγοϊεβίδιίίοηβ παῖ οἠἱν 150 πιεὴ σψουϊά Ῥὲ δηγο]εά, οὐἱν σαγρεηΐεγβ, 
δηά ἴον ἴπε βοΐες ράγροβε οὗ ἀδαϊΐϊηρς στῇ βασῇ ἃ σοηϑαρτγαίίοη Δ8 δά 
τεσοηςγ ἀεναβίαϊεά τῆς οἰϊγ. Εγοπηὶ ἐχρεγίεπος πὰ δμεϊά ἐμαὶ αἱ] 

σογρογδεοηβ, σι παΐενεγ ἤϑπηε πεν Ῥογα, αυΐϊοκίν Ὀεσαπια ροϊ εἰςσα] 

αϑϑβοοίαιίοηβ ΤῊΪΒ γίρίά ἱπϊεγργεϊδείοη οὗ ἐπε ἰανν πιδάβ. ἴῃς ογάϊ- 
ὨΔΡῪ πιεειίηρσβ οὗ τῇς ΟΠτγίβειδηβ αἴ οὔσε ἱἸεραὶ; δηὰ ἔπαγε ἵνεῦε 80 
ΤΔΩΥ ΟΠ γι βείδηβ ἰῃ Βιεμγηΐα ἴπαξ ἴΠ 6 ἐεπΊρ68 ψγεγε αἰπιοβί ἀδβεγίεά 
δρᾶ (πε συβίοπιαγυ βϑογίθοεβ ψεγα οπχτιεὰ. Δ Πεη {πε εαΐοξ τνα8 

10 :. δὲδ. ν. 158-160. 

ΞΤταίδῃ ἴο ΡΒ] αν, χχχίϊ. (χ1}.): “᾿ Μεπηηδσγίσηυβ ἰάςῖτοο ἐς 'π ἰδίαπιη ῥγονί ποίδπι 
ταΐϊββυπι, αυοηΐαπὶ τι] ἴπ εὰ επιεπάδπάδ ἀρραγυεσγίπε; χχχίν. (χ  11.} πλεπυίπογί πηι 

Ῥεονίηςίαπι ἰδίαι... Γδοιοπίθυι8 οθ86 νεχδίδηι᾽". 
8 ΡΙΩΥ το Ττιδίδη, χονΐ. (χον]!.): “ ἙΕἀϊςυπιὶ τηευπὶ αὰ0 βεουπάυπι πιαη δία ἴα 

Βείλεγίαβ Ἔεβδὲ νϑίυεγαδῃ ᾽". 
4 ῬΙΪΩΥ ἴο Τταΐδη, χχχίϊ. (χ111.): “ὍΤὰ, ἀοπικίπε, ἀϊδβρίςς δὴ ἰπβεϊςαιεπάαπι ρυΐεβ 

ΟοἸ!ερίαπι ἔαργογυπὶ ἀππχεαχαΐ Βοηληυτα ΟἹ. Ἐρο διϊθπάδπι πα 415 ηἰδὶ ἕδθεσ τεςὶ- 
Ῥίαϊασ ἢδνε ἴυσε ΟΠ ΟΈ580 ἴῃ δἰϊυά υἱδίυτ; πεςεγῖς ἀἰ 1.116 ουδιοάϊτε ᾶπὶ ρᾶυςοβ ᾽", 

δΊΤτα)αη τὸ ΡΙην, χχχίν. (χ! 111.) : “" Ουοδουπιαυς ποιηθῃ οχ αυδουσπίαυς Γαῦδα 
ἀεάοείσηυβ εἶδ φυὶ ἰπ ἰάεπι οοηίταοιὶ {πεσῖς. ... Βείδεγιδε αὺς ὄσενὶ ἥδηι ἢ. 
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Ῥυλ]βῃεα, βοῆς ΟΠ γι βεί ἢ ---- ἀρρδγεηῖτν τγεηορσαάθβ, τῆο αδ͵υγεά 

ΟΠ γιβείδηϊν ἤθη σα εησεά ὃν Ρ] ηγ---ββεγίεά {παῖ εἰζπεῦ ΓΠῈΥ ον 
{πε ΟΠ γι βείαπβ σεπεγα!ν σανα ὧρ εἰῖμεν ἴῃς ργδςίίος οὗ πιοειίης ἴογ ἃ 

ςοπηπΊοη πηεαΐ οὐ δεῖν γε! ρσίουβ πηεεϊίησβ αἴ8ο. [{ ἰβ ἱπηργοθδῦίε παῖ 

{δοβεὲ πὸ ρεγβίβίεά ἴῃ ἐμεὶγ σίοκεαά δηά ἱπηπιοάεγαϊς βυρεγδεί θη 
βῃου!ά ἤανε αραπάοηεά ἐμεὶγ σε ΚΙ ΔΒ86ΠΊ 168 αἵ ῃίοἢ ΤΠοΥ τγεοϊοά 

ἃ Ὠγπιη ἴο ΟἾγίβε 48 Οοά, δυΐζ [ἴ ἰβ σππαΐαγαὶ ἴο ἀϊδείησυϊϑῃ Βεϊνεεῶ 
ἘΠεβε 4586Π10 68 ἀπά ἴῃς βυρβεαυξηΐ πχεείηρδ ἴογ πε σοπηπΊοη πηεαὶ, 

δηά (ἢε βίαϊεπηεηΐ οὗ ἴῃ6 γεωσραάθβ ΠΊΔΥ ΓΕΔΒΟΠΔΟΪΥ Ῥὲ σοπῆπεά ἴο 

τῃεῖγ Ἴοσῇ ορεάΐεξηςε ἴο ἴδε εὐϊςῖ, 
Ῥγοΐεβϑου" ἘδπΊβαν, ποόονψένεγ, ἰηΐεγβ ἔγοπι Ῥω’ 8 ἰαησυασε παῖ 

ἴῃς ϑίαϊεπιοηΐῖ γεΐεγβ ἴο ἴῆε ΟΠ γίβιίδηβ 48 ἃ ψθοῖθ; “ὍΤΟΥ δά, 

ἰηάεεά, Ὀδεη ἰη ἴῃς Παρίς οὗ Ποϊάϊηρ βοςία! πηεεϊίηρβ, ἀπά ἔεδβείηρ ἴῃ 

σοπηγηο ; Ὀμξ (8 {Ππρα] ργασξίσε ἔμεν μαὰ ραπάοηξά 848 βοοη 8ἃ8 ἔπε 
ϑονεγηοῦ δά ἰββαεά δὴ εαἰΐοΐ ἰῃ δοοογάδηςσε ψῖτἢ πε Ἐπιρεγοτσ' Β ἰη- 
βέγυσείοηβ, ογί ἀΐησς πε ογπιδίίοῃ οὐ εχίβίεηος οἵ ςοάαϊίέαἑες ".1 

Αηά ἢε δββεγίβ τῃλιὶ Ρ]ηγΒ ἰαησυασε ἱπΊρ1168 4 αἰβιϊποϊτίοη Ὀεΐνεεη 

τς {Ππραὶ πιεεείησβθ οὗ ἴῃς ἐνεπίηρς δηά τς ἰοζαὶ πγχεειίησβ οἵ {πε 

τηογηΐηρ : “ὙΠ γερυΐαγ πχογηίηνς πιεεϊίησβ ψῃϊοἢ Ρ]ῺΥ βρεαῖκβ αρουξ 
δηά νοῦ, 18 ψὲ Κῆον, πιαδὲ ἤανε Ὀδεη ον πηεείησβ, ψεγε ἢοῖ 

δραηάοηεά, αηά ΡΙΩγ ΟὈνίουϑῖγ δοσερίβ ἴΠπεπὶ 88 βέγιοιν Ιεσαὶ. Απιά 
τῆς βέγίοϊ γερυϊαϊίοπβ αρουξ βοςίεζίεβ ἐῆς Ἐοπιδη σονεγηπΊοηξ 6χ- 
ΡΓεββὶυ δ] οσνεά ἴο 41] ρεορίςε ἐπε γίχῃε οὗ πιεεϊίης ἔογ ραγεῖν γεϊ σίου 8 
Ῥυζροβεβ. Τῆς πιογηίης πιεοιίης οἵ {πε ΟἸ γί βείδηβ τὰ8 γεϊ!ρίουβ ; 
Ῥαξ δε ἐνεηίηρ πιεεϊίης νγα8 βοοίδὶ, ἱποϊ υἀϊηῃρ ἃ σοπιπιοη πγεδὶ, ἀπά 

τῃογεΐογε σοηϑείζαϊεά ἐπε ΟΠ γί βείαῃ σοπιπιυπίεν ἃ οοὐαϊίία5. Τῆς 
ΟΠεἰβιίδηβ αδαπάοηεά τῆς {Περαὶ] πιεεζίης, θὰ σοηεξίπυεά ἐπε ἰεραὶ 

οὔς. Τῆϊΐβ ἔδοϊ ἰ8 οης οὗ ἔπε αἱπιοβὲ σοπβεαύδησθ [τ βῆονβ ἴπαΐὶ 
πε ΟΠ γί βείδη σοπιπγαηίτε8 πτεγε ααϊΐζα αἰΐνε το ἴῃ πεοεβϑίεν οὗ δοξίησ 
Δοσογαΐϊηρς ἴο ἴδε ἰανν, αῃά οὗ υϑβίηρ ἴῃς ἴογπιβ οὗ πε ἰἂνν ἴο βογεεῃ 
ἘΒεπηβεῖνεβϑ 88 ἴδ γ ἃ8 νγὰβ σοπβίβίεης στῇ τπεὶγ ργϊοίρί 68." 3 

Αμραίΐηβὲ 18 νίενν ἰξ τηυβὲ Ὀε ἀγρεά, ἰη ἴῃς βγϑὲ ρίασς, ἔμπας ἴῃς 
σοπηηοη πιε8] οὗ ἴῃς ΟΠ γί βείαη σοπηπιαπίτν πδά ἃ ἀεῆηίϊτεῖν γε σίουβ 
σδαγδοΐῖεγ δηά οουϊά ποῖ Ῥὲ αραηάοηβὰ πνίζῃουϊ ἃ Ὀγεδοῦ οὗ {πεὶγ 
Ῥγίηςίρίεβ ; δηά, ἰη ἴῃς βεςοηά ρίδοθ, ἐπαξ ΡΠ Ωγ 8 ἰδῆζυαρε ἰβ ὉΥ πὸ 
Τηθδη8 80 ΕἜχρίἰοἱξ ἀπά οἶθαγ 88 ἰ8β βυσσεϑίεαά. Τῆς δαΐμογβ οὗ {πὰ 
βίδϊεπιεηξΐ αὔὲ ἃ ἴαγζε Ὠιπιρεῦ οὗ ρεγβϑοηβ δοουβεά οἵ ΟΠ γί βϑείδηίυ, 
εἰἴπεγ ὉΥ δὴ δποηνιηουβ ἰδζίζεγ οὔ ὉΥ δὴ ἱπίογπιογ: 41] οὗ ἐῃεπὶ 
σοηνίποοά ΡΥ παὶξ {πεν παά πενεῦρ Ὀξεθεω ΟἾγίβιίδηβ, οὐ δά 

ςοαϑεά ἴο δε ΟΠγίβϑιίαηβ, Ὀν οὔετγίης βαογίβος ἴο ἰάοϊβ δηὰά δίδβ- 

17λε Ολἱωγεὰ ἐπ ἐλ Κοριαη Ἐνιῤίγε, Ρ. 206. 

3. 1δἰά. ῬΡ. 210 ἔ. 
ΜΟΙ, ν. 
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Ῥῃαπιίησι ΟΠ γίβε: Α8 γεραγάβ {πεὶγ ραᾳβϑὲ ΟὨγίβειδηϊξν ---ἰξ ὄνὸγ παν 
μαά ργαςειβεά Οἢγίβείαηϊεν-- ἴεν δἰῆγπιεά τπαὲξ ἐπὶ8 τψγὰβ π6 βυπὶ 
αηὰ βυδεβίδπος οὗ {πεῖς ογίπιε, ἐπαξ ἔμ ν Παά Ὀδεη δοουβίοηγχεά ἴο 
ΔΒΒοη Ια οὐ ἃ ἢχοά ἀδν Ὀεΐογε βιαηγίβε ἀπά ἴο γερεαξ αἰϊεγπαίεϊν 
ἃ Ὠγπηη ἴο ΟΠ γίβί 48 Οοά, δπά ἴο δἰπά {μεπηβεῖνεϑ Ὁν δῃ οδίῃ---ὔος 

ἴο σοπγηχϊξ δὴν οτγίπιε, Ὀυϊ---ἰο αὐρβίδίη ἔγοπῃ ἐπεξε, Ὀγιίραηάασο, δά α]- 
ἴογν, Ὀγθδοῖ οὗ ἑαϊξῃ, αηὰά γεΐαβαὶ οὗ δὴν ἀδροβίϊ ; ψῃϊο ἢ ἄοης ῃοΥ 

08} ἀεραγίεά δηά δββεπιῖεὰ αραίη ἴο ἰαΐα ἴοοά, ψϊοῃ ἔοοά νἃ8 

ταῖεη ὉΥ 41} ἰορείπεγ, δηά ἱηνοίνεά Ὧο ογίπηθ. Απά ὄνεη 18, ἔπῸν 
βαϊά, ἴον ῃδά σεαβεά ἴο ἀο δἔζεγ ἴῃς εαϊςῖ.2 

Ηετγε, βυγεῖν, ΡΙΩν ἰ8 σοποεγηθα οηἷν ψίτ γεηοσαάθβ νῇο ργονεά 
το δίηχ ἐμαί ἔπε ΟὨ γι βείδη ἴαι ἢ πῃίςἢῃ πεν παά αὐραπάοηεά παά ἰδά 

{ῃεπηὶ ἰηΐο ἢο οτἰπιεβ οὐ νῇῃϊοἢ ἢς πιαδί αἶα σορηίβδαποθ. ΤΠεὶν οδῖῃ 

ν3 ποῖ ργοοῦ οὗ οοπβρίγαου δηά {πεῖν πιεαὶ τγᾶβ ποΐ ἃ σδηῃηίδαὶ ἔεαβί. 
Τὸ ϑ8αἐἰϑὲν ἰπιβεῖξ ἐμαὶ πεῖν ἀδηΐαὶ οὗ ἴῃς οπαγρεβ Ὀγουσῃῖὶ ἀραίηβε 
πε νγα8 ψΕ]}} ἔοαηάςά, Ρ] αν ἐχαπιίηεαά ἔνο 8ἰανεβ, σῇο σψεγα οδ!εα 

ἀδαςἼοπαββ68, απάσρ ἰογίαγε. Εἰπάϊηρσ ποιϊπίηρ ἰη {πεπὶ Ὀυξ ἃ ἴου! ἱπι- 
πιοάεγαΐε βυρεγϑεϊκίοη, ἢς βυθηντεεαά τῃς οαδβε ἐο ἐπε ἘπΊρεγοσ. ὃ 

Τῆε ἔδςοξ ἰ8Β [παῖ ἴῃς ἰαγζα παηῖροῦ οὗ ρεγβοῆβ ἰηνοίνε δηά {πὸ 

ἀουδὲ ψῃεῖπεῦ ἴποβα ψῇο δά γερεηΐϊεά οὗ τῃεὶν ΟΠ γι βείδηϊν δδά 
Ἐπογεῦν ἀεδβεγνεά ἔγεα ραγάοη, σανε ΡΙΊην ἴοοά ἴογ γεβεσίοηυ. Ὁ γίβει- 
Δηϊν δά Ὀδοη γαπιραηΐξ ἰπ ἢίβ ργονίποα, θυξ Πἰβ ἐχρεγίεηςς οὗ ἴπε8α 
δροβίαϊεβ ρανε Ὠἰπιὶ σφοοά δορε ἴδδξ ἰξ ηχίσῃς Ὀ6 σῃεςοκεά, Αροβίδίεβ 
νου πδῖυγαῖν Ῥὲ πιογαὲ Ζθαίουβ ἤεαίμεπβ, δπαά {πεγείοσε ρσοοά 

ῬΙΙῺΥ ἰο Ττα͵δη, χονΐ. (χον!}.}: ““ Ῥχοροβίϊιι8 δδὲ {0 61118 δίπε δυςίογε ταυ]τογαπι 

ῃοπχίηα σοητίπεπβ. Ουἱ περαῦδδηὶ ε888 868 ΟΠ σίβιίδηοβ δυϊ ἔαϊ856 ουτῃ ργδδευηΐε τὴς 

ἄεοβ δρρεϊϊαγεης οἱ ἱπιδρὶπὶ ἴυδ6, φυδπι ῥσορίθγ [00 ἰυββεγαση οὔπὶ βἰ πη] δοτῖβ Ποπγΐ- 
πσηλ δάϊεγεὶ, γα ἃς νίπο Βυρρ᾽ σάτεηΐς, ργδοίεγεα πι]6 ἀϊσεγεηὶ ΟὨτίβίο, φυογαπι Ὡἱ 81] 
Ῥοββα οορὶ ἀϊσυπίυς αυἱ βυπὶ 86 νεγὰ ΟὨγίβεδηὶ, ἀϊπλϊομο8 6856 μυῖαν. ΑἹ Ὁ 
ἱπάϊοα ποπιϊπαιὶ 6886 86 ΟἸγιβιίδηοβ ἀϊχογαπι οἰ πιοχ περανεγαπί; ἤι8868 αυϊάδπι, 5εὰ 
ἀεβίββε, φυϊάδηι δηῖα ρίυσεβ ἈΠ 08 ΟῚ ΠΕΠΊΟ οἰίδπὶ δηἰδ νἱρίπεὶ φαοαιθ. Οπηη68 δὲ 
ἱπιαρίπεπι τυᾶτη ἀεογυπιαας βἰπλυΐδοτα νεηογδίὶ βαηὶ οἵ ΟὨγίβιο πιαεἀϊχεγαης." 

3 ΡῬΙην τ Ττα)δη, χονί. (χονἱϊ.)} : “" Αἀὐβγπιδῦδπε δυξαπὶ μδης διΐῖ886 βυπηπιαπὶ ναὶ 

ουἱρᾶε 8υλε νεῖ εγγογίβ αυοᾶ εββεπὶ 80. 1{ἰ βέδίο ἀΐς δπῖθ 'σετὶ σοηνεηῖγε οδγπγθησις 

ΟἸΒτίβίο φυαβϑὶ ἄεο ἄΐϊοατε βθοῖπιὶ ἰηνίοεπι, Βεαὰς βϑοσζατηθηΐο ποη ἴῃ δβοαῖαβ δἱϊᾳυοά 
οὈδβιίσίηρετε, βεᾶ ἢς ἔυτίδ, πα ἰαιγοοίηία πα δἀὐιϊετὶα οοπιπκιεεταηῖ, πε Πἄδπὶ ζ]]Ἔτεπί, 

τς ἀεροβίταπι ἀρρε] δὶ αὐπεράτεπε; ααϊθὰ8 ραγαοιῖβ τηόγεπὶ 5:1 ἀϊβοεάδηδιϊ διΐ8βε, 
τυγβύδαυς δὰ σαρίεπάμπι οἰδαπι, ΡῬσοτηϊβοσσπΊ ἰαπιεὴ οἱ ἱπποχίυπι; αυοά ἰρϑυπὶ 
ἔλοετε ἀεβίββε ἴροβε οὐϊοίιπὶ τηεὰπὶ, 4υο βεουηδυπὶ πιληδαία ἕμα δεϊδοτίαβ 6886 
νεϊαογασα᾽". 

8 ῬΙΏΥ, ἐδέά, : “Οὐο πιαρὶ8 πεοεβϑαγίυτω ογεάϊἀϊ εχ ἀυμαδυβ δης 8 χυᾶς τϊηίβ8- 
ἔγας ἀϊοεδαπέυτ, αυϊά εββεὶ νεῖ εἰ ρεῖ ἰογῃηεηία αύδεγεγο. ΝΙΏΙ] δἰἰυά ἰηνεηὶ φυᾶπι 
βυρεγβε τίου) ῥγάναπὶ ἱπηπιοάίςαμμ. Ιῴάεο αἰ δία ςορπίείοης δὰ οοηβυϊεπάμση, ἴς 
ἀεςυςυττὶ ᾿ς 
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οἰξίζοηϑ, ἰῃ ιΐαυγε. Τὸ Ἔχεσαΐς ἔποπὶ 411 νου! να Ὀδεη ἰο αἀἰϊπηλτη 8ἢ 

βαγίουβιν ἰῆς ρορυϊδίίοη οὗ Πίβ ργονίηοας. ΑΒ ἃ σοπβοίεπείουβ ρονεγ- 
Ὧογ, 6 ψῈ8 δηχίουβ ἴο ὕγίηρ ῃί8 βεοϊίοη οὗ δίβ βϑυῦ᾽εςῖ8 ἰο τπεὶγ 
Β6η868, Δηά ἢςε Ὀεϊϊενεά (πᾶς τε εἐχίεηβίοη οὗ οἰδιεηον ἴο πο86 ψῆο 

τερεηϊεά οὗ πεῖν ΟὨ γι βεια πεν πσου]ά θὲ ἐῆε πιεδπβ πιοβὶ {πεῖν ἴο 
βεσυγε ἴπαὶ επά.32 [ἢ γοοπὶ ἔογ γερεηΐδηος νγὰ8 ρίνεη, 411 ἐπα 

ΟΠ γιβιίαπβ πίσῃς μ6Ὲ ἱηάυςεά ἴο τεοαπὲ. Ης ἄοεβ ποῖ Ἴοηξεηιτρίαξε 
ἃ ΡοΪίον οὗ τγεϊσίουβ τοϊεγαϊίοη δὲ αἱ]. Τβουσῃ ἴπεγε ταϊσῃς Ὅς ηο 
ογίπχεβ ἰηδογεπὶ ἴῃ (6 ργοϊεββίοῃ οἵ ΟἸγίβεϊδηϊςυ, ΟἸγίϑιίαπβ σεγα 
8: σα ὲγ οὗἨ σαογίϊερίμνι πεη ἴΠαῪ γεΐυβεά ἴο ψογβῆῃΐρ ἴῃς σοάβ οἵ 
ἴτε Επιρίγε, ενεῶ ἰἢ πεν βαιίβθβεά ΡΒ] ἐμαὶ πεῖγ πηεετίησβ ψεγε 
Ρυγεῖν γεϊ σίοιιβ ἰῃ σμαγαοῖογ δηά, τπεγείογε, ἀἰὰ τοὶ οοπβεϊζαϊζε ἐῃε πὶ 
ἃ 5οὐαϊέας αἰτίη (ἢς πιεαπίηρ οὗ με ἶἴαν. Ορβέηαίε ΟὨΒ τ βείδη 8 
δά (ἔγεε ορροτγξυηίείεβ οὗ τγεσδηίδίίοη : ἰξ ἴδεν αἰά ποῖ ἕδκε δά- 
νδηΐασε οἵ [πεῖν ορροτγξυηίτίε8, ἴΏΕῪ αγα ἐχθοαΐεα βιη)ηΊΑΓΙ]γ---οτ, ἐἢ 
ἴδεν ψεγὲ οπιδη οἰτίζεηδβ, [πον παῦε ἱγαηβρογίεαά ἴο ἤοπιε. [ξ γα 

Δ ϑδοςερίεά δηά ἃ απ) αν ἴαος πᾶς ἃ ΟἸγιβιίδη ταϑ, 88 βυσῇ, ἃ 

ογηγίη δ] ὃ----8οὸ ἔδπι!αγ, ἰηάεοά, ἐμαῖς ΡΙίην Ιεανεβ τπαῖρ ογίπης οὗ 886- 

τίίερεα ἴο θ6 ἰηΐεγγεά ἔγοπι ἴῃς βαογίῆσε γεαυϊγεά οὗ ἔποβε ψγῆο σψοαυϊ]ά 
Ῥουε {πεὶγ ἀροβίαϑυ. Ηε σοηξεββεβ ἐπαΐ πε πενεγ ὁσσαρίεά δβυςσῇ Δῃ 
οἴδοία] ροδβίτίοῃ 848 ἴο 6 σδὶἱεά οὐ ἴο ἀεοίάθς ογ δάνίβε ἰω ἔπε οδδβε οὗ 
ΟἸἩ γίβείδηβ, δὰ νγαὰβ ἐπογεΐογε ἱξπογδηΐ οὗ ἴῃς ργεοίβε ἤδίυγε οὗ ἴῃς 

Ῥτοσεεάΐηρβ Βιαῖ πε αἰά ποῖ Βεβίϊαίϊα ἴο σοπάδημη ἴῃς οράυγαῖε," 
ΑἰΒουρῇ δα πιρῆξ ἀουδὲ ψῃεῖπεγ (Π6 ἤδης ἰϊβεῖε, 1 ἰτ ἰηνοῖνεά πὸ 
ογίσηθ, ογ ἴῃς ογίπη68 αἰϊδομίηρ ἰο πε παπλε ψεγα ἘΠΟΓΕΌΥ ρυπίβπεά.ὅ 

11δὲά.: “Μίδα εβὶ δηλ τὰ τοβ ἀΐρηα σοηβυϊδίίοης πγαχίπηε ργορίεσ ρεγίοϊῖ- 

τλιηϊΐζυπι πιυπευπι, Μαεὶ επίτλ οπληΐβ δεῖδτὶβ, οσηηΐβ ογάϊ πὶβ αἰτυ54 0} 6 ΒΕΧῸΒ οἰϊαπ,, 

νοςδηίως ἰῃ ρετίςυϊαπι δὲ νοσαρυηΐαγ. Ναας οἰν δῖα ἰαπίαπι βεά νίςο8 εἰίδπι δίαυς 
Ἄξτοβ βυρεσϑεοηΐβ ἰβείυβ ςοπίαρίο ρετναρϑαίδ εβῖ ; φνας σἱάἀδέμν ἰξίῤ δέ οογγίρὲ ῥοξ5ε. 
Οεεῖς βδτβ οοπϑίδι ὑσορε ἰδπὶ ἀεβοίϊαϊ ἰεπιρία σοερίββα οἰ εὐγασί εἴ βδοσζὰ βο ]οσηηΐα 
ἀϊυϊπεοτταῖββα τερεῖὶ ραβίσπιχας νεηΐγα ν᾽ οι Πάγὰπὶ ουἱπ8 δάπυς ταγίββίπλιβ διρίοσ." 

31δὲ4.: "" Ἐχ ηὐυο ἴδο116 εβὲ ορίπαγί ααδς ἰυσθα μοηλίηυπι ετηεπάδγί ροββὶς βὶ δἱξ 

Ῥδεηϊδηϊίας ἰοςαβ᾽". 

51δἰά.: “ Ἰηπιειτορατὶ ἴρδοβ ἂῃ εἌϑϑεπὶ Ογιϑιίδηὶ, Οοηβίδπϊεβ ἰΐεσαπι ἃς 
τετγεῖο ἱπιδσσσοραγὶ, Βυρρ] οἴμπλ πιϊγαῖῃ8: ρεγβενογαηΐεβ ἀυςὶ ἰμ88,. Νεφμε ἐπὲρι ἀμδὲ- 
ἑαΐμνε, φμαϊδομριφμε 6556 φιοά ζαίεγοπέην, ῥεγεϊπασίαπι ἐεγέε εἰ ἐπ βεχί δέϊονι οδείπα- 
ἴομεν ἀεδεγε ῥηπὶγὶ. Ἐπεταπί δ|1] 8: Π1}}18 ἀπχθητίδε 4108, φυΐα οἶνεβ Ἐοχηδηὶ δγαηΐ, 

δάποιασι ἴῃ ἀτθεπὶ τεπιξίεῃ ἀ08.᾽" 
ΦΡΙοίεβδοσ Ἐδπιβδυ Β ραζδρῆγαδδβε οἱ ΡΒ] Ἰηγ 8 Ψψοσάβ (ἐδίά.): ““ Οορηπίτοηὶυ8. ἄς 

ΤΟ βὔδηϊβ ἱπίεγῆι πυπηαυᾶη; ἰάεο πδβοῖο αυϊὰ εἰ αυλίεπυβ δαὶ ρυηϊσὶ ϑοϊθαὶ δυΐ 
αυλετ".. δ 8ςε6 ποίε (1) σηῤγα. 

5 1814. "ΚΝ ςο τηεάϊοοτίίες Παςδίϊανὶ δἰϊπε δἰίχυοά ἀϊδοτίταεπη δείδια πι δῇ αὐιᾶπι- 
1ιδεῖ τοπεσὶ πἰ81} ἃ τοδυδβειοτίδυ5 ἀϊβετγαπι, ἀδείας ραεηϊτθητῖδςε νεηΐᾶ δη εἴ ΄υΐ οπιπῖπο 
ΟΜ βιίϊδηυβ δας ἀεβίβθβα ποπ ῥγοβὶἑ, ποπίθη ἰρβιπ), δὶ θαρίβ οατεαῖ, δ ἤδριτία 
φοδαοσεηιία ποιχίηὶ ρυπίδηπιοτ "", 
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Βυσῇ ἀουδίβ 48 {πῖβ ἀγοβε ἔγοπι. ἢἰβ ἐχδπιίπαίίοη οὗ ἴῃς γεπεραάθβ 
δηά [πε 8ΐανεβ ψγῇο ψεγε διε ἀξασοῆδββεβ, ἰπ ψῃϊσῇ ἢς ἰεαγηεά 
{μαῖ ποτα αγε Ὧο ογίηχεβ οἵπογ ἴπδη οαογίσρίμνη ἱηνοῖνοά ἰῃ ἴῃς 

Ὠδηιε, δηά, {πεγεΐίογε, νὰ8 Ἂπιροϊάεηεά ἴὸ βυσρεοβὲ παῖ γεπορδάθβ 

Βῃου!ά Ὀὲ ραγάοηρά. 

ΤΡ Δ 8 ΔΏΒΕΓ δυϊπογίβεβ 6 ροϊΐον βυρρεβίεά : “Αὴν οπα 

ψΟ ἀφηΐθβ ὑπαὶ πε ἰβ ἃ ΟΠγίβείδη δηὰ σίνεϑ ρίαίη ργοοῦ οὗ ἢἰβ 

τραϊῃξαΐπεββ, [πδξ 'β, ΌὉΥῪ ψογβῃϊρρίης οὐὖῦ σοάβ, ([ῃπουφσῇ πίβ ραβὲ πιᾶὰν 

ηοΐῖ δε αρονε βυβρίοίοη, 8ῃ41] οοίαίη ραγάοη ὃν ἢΠἰβ γερεηΐδησε ".1 ΝῸὸ 
ἈποηγυπΊουβ δοοσιβαίίοηβ αγὰ ἴο Ὀὲ εηίεγίαϊηεά,32 δηὰ ΟΠγίβείαηβ ἀγα 
ποΐξ ἴο δε βουρῃέ οὐ. [1 ἔδπεν αγὲ Ὀγουρῃς Ῥείογε ἐπε σονεγηοῦ δηά 
Ἄσοηνίςίεά οὗ Ῥείη ΟΠγίβιίδηβ παν πιυβί, οὗ οουγδα, θὲ ρυπίβῃεά. 
ῬΙΐην αἰά νγε}} το ᾿ηνεβείψαϊε (6 σᾶβεβ οὗ {πε 80- δ] εά ΟΠ βείδῃβ, 
ψὯὸ παά Ὀεεη ὕὈγουσῃξ Ὀεΐογε ἢἰπ).5 ΝῸ σεπεγδί ροίΐου σδῆ ὲ 
ἰαϊά ἄονη. Ὑγαίδη ἰβ σοπίθης ἴο δεῃάογβε ἴῃς εχίβιίης ᾽ργαοίίος οὗ 
Ρυηιϑῃίης οράυγαϊε ΟἸγί βείαπβ 485 ΟΠ γίβιίαηβ, απ ἴο βαῃοϊίοη ἐπα 
Ραγάοη οἵ ϑιυοῦ Οἢγίβιίδηβ 486 ψεγε ργεραγεά ἴο γεποιπος {δεὶγ 
ΟἸὨΒ γί βείδηϊ εν ἀπά ἴο γα(ν τπεὶγ γτεηαποίαζίοη ὉΥ ρεγίογπιαπος οὗ 
Βεδίμεη γἰίεβ. 

Τνδ)δη᾿Β εηδογβεπηεπὶ οὗ [6 δοϊίοη ψῃϊοῃ Ρ] εν ἴοοῖ τίτδουΐ 
μαβίϊαϊίοη αραίηβὲ (ες ΟἸ γι ϑείαπϑ α5 σμεΐ, ργονεβ μας ““ρεγβεουϊίοη 
ἴον {πε παπηε" ψ8β αἰγεδὰν δὴ ββίβ βηεά δηά [ἈπΊ Παρ ραγὶ οὗ 
Βοπίδη ροϊΐον. [δ ΡΙΐην παά δε ργεβεηΐ δὲ {γία!β οὗ Οῃγίβείδηβ 

Ὀεῖογε Ῥεςοηγίης φονεγηογ οὗ Βι[Ὠγηΐα, ἢς πιρῃὲ πανὰ ἰσαγηθά ἐμδῖ 
{πε νυϊσαν ψεγε πγοηςἤ ἰπ δου δίηρ ἔοι! ογίπγχεβ ἴο ἔς ΟΠ γίβείαπβ, 88. 
βυοῆ. Βαξτδογε 8 ἢο υεβείοη παὲ ΟΠ γί βείαηϑ, 48 ϑυσῆ, νεγα [ἰαδίς 

ἴο σαρίξαἱ ρυπίϑηπιεηπί. [π ἴῃς βἤγεὶ ἰηβίδπος, ψἤθη πὰ δά οηἷν ἴο 
ἀο νίϊῃῇ ἴποβε ΟΠ γίβιδηβ σψῆο γεΐυβεά ἴο δροδίαιίζε, Ρ] Ων οοη- 
ἀεπιηρά τποπ το ἀφίῃ δἰπιοβὲ ἰηβειποξίινεῖν 88 ἃ πιαίξεν οὗ γουϊίπα 

Δηά ἱπηπγχεπιογίαὶ ἰγδάϊτίοη. 
ὕπάεν ᾿Βοπιτίαη (ασοογάΐϊης ἴο Ὠίο (ὐαββίυ8) Εἰανίαβ Οἰεπιεηβ. 

να ρυξ το ἀδαῖϊῃ οὐ {με οἤάγαε οὗ διμείβπ), δηὰ πᾶν οἴπεγβ νῇο 
ἐπιογαςεά τῆς οσυδβίοπῃιβ οὗ ἴῃς δεν ψεγε σοηάριηηεά ἴο ἀδαίῃ ογ 

Δ ἼΓγαδη τὸ Ρ᾽πγ, χονὶϊ, (χον11}.)}.. ... . Ῥυηίεπάϊ βὺπε [ἴα ἰάπιεη αἱ ααὶ παρανετγίτ 

86 ΟὨ γί βιίδηυπι ε88ε ἰάχυς τα ἰρβᾶ τηδπίββίυσῃ ἐεοοτίς, ἰά εβὲ βυρρ!ςαπάο ἀΐ8 ποϑβίγίβ, 
αυδπηινὶβ Βυβρεςίυβ ἱῃ ῥγαδίεσι πὶ, νεπίδπὶ 6χ ρϑεηϊ θη ἱπιρεῖγει ". 

31δὲά.: ““ϑῖ'πε δυσίοτε νέζοὸ ργοροβίεὶ [110 6111} ἴῃ πι}1]0 οτίπλὶπε Ἰοσυπι Πάρετγε.: 
ἀεδεηῖ. Νδπὶ εἰ ρεββίπιὶ Ἔχε ρ 1 πδὺ ποβίσὶ βαθοῦ  δδι.᾽" 

81δὲά.: “ Αςἴαπιὶ ΄υεῖὰ ἀεθυΐξεί, πιὶ ϑεουηάε, ἴῃ ̓ Ἔχουκίεπϊβ οδυβίβ εογὰπὶ χὰὶ 

ΑἸ βείδπὶ δά ἐς ἀείδιὶ ἔχεσυπε βεσυῖυ8 ε8. Νοαυς επἰπὶ ἴῃ υπίνεγϑυγω δἰϊψυϊά χυοά 

αυδδὶ οογίδπι "οσιδη 'μαρεδὶ οοηβίίζυϊ 'ρΡοίεβε, Οοπαυϊτεηάὶ! ποη βυπί: 8ἰ ἀεξεσαηϊαγ 
εἰ ἀιζυδηΐυς, ρα πίεπάϊ ϑυπὶ". . .. 
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ἀερείνεά οὔ πεῖν σοοάβ, Η!8 νίἕε ᾿οπη 16, ἃ γείαξίνε οὗ μα Ἐπιρετου, 

ψᾺ8 ΠΊΘΓΕΙΥ Ὀαηίβηθά ο Ῥαηάαϊεγία. 

δυείοηΐιι 3 ἀεβογίρεβ ΒΪανία 8 Οἰεπηεῃβ ἃ8 ἃ πιδῇ οἵ σοηζεπιρ δίς 
ἰηδοείνιγ---α σοηνεητίοηαί ἀεβογίριίοη οἵ ΟΠ γί βείδηβ ὅ---ἀπα βαγβ ἐδαῖ 
ἢε ψϑ8 ρυΐ ἴο ἀεαίῃ οἡ ἐπε Ὀαγεβὲ βυϑρίοίοη. Ευβερίαβ " δββεγίβ 
ἐχρ οἰεἶῖν ἐμαὶ Ποηλ ἃ ττὰβ Ὀδηϊβῃεά τυ πγδὴν οἴδεγβ, θεσαυβε 5δς 
Ῥογα τ ζηαβ8 ἴο ΟἸγίϑε. Ῥγορδδῖν δς ΟὨγίβιίδηβ ψεγε γεραγάδα δ8 
ἃ Φενίβῃ βεοξ ψῆο σου ποὲ οἰαίπι ἔπε ργίν!ερεβ οὗ δενγβ ργορεγ. 
Ενίἀεητίν ἐπε βεσὲ τγαᾶβ ργοβογίρεά. Α Ομ γίβιίδη 88 βυοῖ νψαβ8 [8016 
ἴο ἀεαδίῃ, Ὀαηίβῃηιεηΐ, οὐ σοηβεοβίίοη οὗ δβ σοοάβ. Ποπιί τίη (48 

Εαβεδίυβ ὃ 8408) να 8 {πε βεοοπά ρεγβεσαΐογ οὗ με ΟΠ γί βείαη Ομυγοῖῆ 
δηά ηγδάς Πἰπη86 1 [ῃς Πεὶν οὗ Νεγο᾽ 8 ὈῬατεῖς ψίτῃ Οοά. Βαὲΐ δοοογάϊησ 

ἴο Ηεραβίρρυϑ,5 48 γερογίεά ὃν Εμδβεδίυβ,7 Ποπιίείαδη βεορρεά {πα 
Ρεγβεουϊίοη δἴζεγ Ἵχαπιίηίης ἴῃς σγαπάβοηβ οἵ δι άαβ, ἔπε Ὁγοίδογ οὗ 
Ψεβιυ5.8 

1Ἰχνῖϊ. 14 (ερίϊοπλς οὗ ΧΙΡὨΙ] 8) : Κἀν τῷ αὐτῷ ἔτει (Λ.Ὁ. 95) ἄλλονε τε πολλοὺς 
καὶ τὸν Φλάβιον Κλήμεντα ὑπατεύοντα, καίπερ ἀνεψιὸν ὄντα, καὶ γνναῖκα καὶ αὐτὴν 
συγγενῆ ἑαντοῦ Φλαονίαν Δομιτίλλαν ἔχοντα, κατέσφαξεν ὁ Δομετιανός" ἐπηνέχθη 
δὲ ἀμφοῖν ἔγκλημα ἀθεότητος, ὑφ᾽ ἧς καὶ ἄλλοι εἰς τὰ τῶν ̓ Ιονδαίων ἔθη ἐξοκέλλοντες 
πολλοὶ κατεδικάσθησαν, καὶ οἱ μὲν ἀπέθανον, οἱ δὲ τῶν γοῦν οὐσιῶν ἐστερήθησαν" ἡ 
δὲ Δομιτίλλα ὑπερωρίσθη μόνον εἰς Πανδατερίαν. 

3 Βονιξέαπ χν. Ὠεηίψφας ΕἸανίυπι ΟἹ επγεπίοπι ρδίσιο! υπὶ βυυτα οοπιετηρεδβίπχδε 
ἱπεγιίδε. .. τερεηῖς εχ ἰεηυϊββίπια βυβρίοίοπς Δ πίπὶ πορ ἶρθο εἰυβ οοηβυϊδῖι 

Ἰῃτογεσαῖε : αυ0 πιᾶχίπης ἔδοϊο πχδίαγανῖε [δὶ εχ πὶ. 
8 σοπραγε Τασι} π᾿ 8 Αῤοίορν, χὶιϊ.: "ϑεά δ᾽ῖο ἀυοαὰς ἰπίυγίατι πη τέο 

Ῥοβιίυϊλταυς εἰ ἱπέγυσϊυοβί ἰπ παροι 8 ἀϊοίτησς. ... Οὐοπηοᾶο ἱηέγυςίαοδίὶ νἱἀεηχυς 

περοιβ νεβίσίβ, οὐπὶ φυΐδυβ εἰ ἀθ χφαΐϊδιυιβ νἱνίτηυβ, ΠΟη βοῖο, ϑεὰ 8ὶ οδγί πηοῃΐδβ {188 
πο ἔσεσυεηίο, δἰίδτηδ εἰ [14 ἄϊα ΠοιηΟ βυτλ." 

4 Ηξέονίαε εεεϊφεἑαςέίεας, ἰἰϊ. τ8: “ εἰς τοσοῦτον δὲ ἄρα... ἡ τῆς ἡμετέρας 
πίστεως διέλαμπε διδασκαλία, ὡς καὶ τοὺς ἄποθεν τοῦ καθ᾽ ἡμᾶς λόγον συγγραφεῖς 
μὴ ἀποκνῆσαι ταῖς αὐτῶν Ἱστορίαις τόν τε διωγμὸν καὶ τὰ ἐν αὐτῷ μαρτύρια παρα- 
δοῦναι. οἵγε καὶ τὸν καιρὸν ἐπ᾿ ἀκριβὲς ἐπεσημγναντο, ἐν ἔτει πεντεκαιδεκάτῳ 
Δομετιανοῦ μετὰ πλείστων ἑτέρων καὶ Φλανίαν Δομετίλλαν ἱστορήσαντες, ἐξ ἀδελφῆς 

γεγοννῖαν Φλανίον Κλήμεντος, ἑνὸς τῶν τηνικάδε ἐπὶ Ρώμης ὑπάτων, τῆς εἰς 
Χριστὸν μαρτυρίας ἕνεκεν, εἰς νῆσον Ποντίαν κατὰ τιμωρίαν δεδόσθαι." 

5 Ηἰδἰονίας δοοίφεαφέΐεαε, ἰἢ. 17: "" Τῆς Νέρωνος θεοεχθρίας τε καὶ θεομαχίας 
διάδοχον ἑαυτὸν κατεστήσατο. δεύτερος δῆτα τὸν καθ᾽ ἡμῶν ἀνεκίνει διωγμὸν, καίπερ 
τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Οὐεσπασιανοῦ μηδὲν καθ᾽ ἡμῶν ἄτοπον ἐπινοήσαντος." 

5 Ἡδερεβίρρυβ νγᾶβ δῃ Εδβίογη--- το Ὁ] γ ἃ πδῖϊνε οὗ Ῥαϊεδβιίηε. ΗςἜ νἱβἰιεὰ Κοτῃβ 
ἴῃ τῆς αρίβοοραίς οἵ Απίςείυβ () α.Ὁ. 155-156) δπὰ ρυδ᾽ίβμῃεά ἢἰβ ἔνε Ὀοοΐβ οὗ 
Μεριογαπάα οὐ Μενιοὶγς (ὑπομνήματα) ἰπ Α.Ὁ. 1806. ὅ8:ς Βατάεπμενες, Οδεολέολέα 
ἀδν αἰξκέγολϊέολεη 1, ἑἐεγαΐμν, ἱ. ῬΡ. 483-400. 

ἸῊΗϊειονίας φοοϊσείαφέΐεας, ἰἰϊ. 20: “ἐφ᾽ οἷς μηδὲν αὐτῶν κατεγνωκότα τὸν 
Δομετιανὸν, ἀλλὰ καὶ ὡς ἐντελῶν καταφρονήσαντα, ἐλευθέρους μὲν αὐτοὺς ἀνεῖναι, 

καταπᾶυσαι δὲ διὰ προστάγματος τὸν κατὰ τῆς ἐκκλησίας διωγμόν 
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ἙΕυξβεδίυβ᾽' αυοίεβ Τεγίυ Πδη" ἴο τῆς βαπίαὲ σοπογαΐ εἴδεοϊ: 
“ Ποηγίκίαη, 4 βεηι-Νεγο ἰῃ σγαεϊςν, αἰζεπιρίοα ἴο σοπάεπιη {δα 
ΟΠ γί βείδῃβ ; θαΐ, θείη 480 ἃ πδη, Ὧδ γεδάϊν βίορρεά δε σουγβε οὗ 

δοϊίἼοη ἢς δπαά Ὀερίιη, δηά ὄνεὴ γεσαϊ θά ἔποβα ψοπὶ ἢς πδά 

Ῥαηϊβῃεά ". 
Βιι Νεγὸ νψ8 ἴπε ἤγβί ἴο ρεγβεσαῖε ἔπε ΟΠ γι βείδηβ " δληά βοπιεϊῃίησ 

ἰ8 Κπονῃ οὗ ἢβ ργοσεάιγε ἔγοπι Ταοίξαβ," ψῆῸ γεργεβεηῖβ ἢ 8 ρεγ- 
βεσυξίοη 848 ἃ Ηπϑ] εἰἴογέ ἴο ἀΐνεγὲ ἔγοπι πἰπιϑοῖ ὃ ἔπε βυβρίοίοη οὗ 
μανίην φίνεη ογάεγβ ἴον ἔπε ἤγε οὗ ἔοπιε. ΗαπΊδη δβεϊβίδηςς, ραῦ]ς 
ἰαῦρεββεβ, βεγνίςςεβ οὗ ἐχρίδιίοη, 41} ἑαιεὰ το Ῥδηΐβῃ ἴῃς σαίαπιηγ. 80 
ἴο Ραΐ Δη επά ἴο {δε γυπιουγ, Νεγο πιδάς ἐπε ΟΠ γίβείδῃϑ, αἃ8 πε ψεγα 

ΠΟΙΏΠΊΟΩΙΪΥ οαἰϊεά ΌΥ {πε νυΐϊζαῦ πὸ Ὠαῖεά {πεπὶ ἴον ἐμεὶγ οί πΊ68, 
βοαρε-οδίβ ἰῇ ἢἰβ ρίαος δηά νἱβίςε ἴπεπὶ στῇ τΠ6 τηοβὲ εἰαδογαΐε 
Ρϑηδ τεβ. ΟἾγίϑε ἔγοπι ψῃοηὶ ἐμεῖγ πδπιὲ 88 ἀεγίνεά νψὰ8 ἐχεουϊοά 
ὉΥ ἴπε ργοσυγαίου Ῥοηκία8 Ῥιαῖα ἰπ ἴῃς γείφῃ οὗ Τί εγίυαβ, Ἐογ ἃ 

εἰπε τ 8. ζαΐα! ϑυρεγϑιιίοη ψγὰ8 βυρργεββεά, Ὀυῖ ἰξ Ῥγοῖε οὐ δἴξεγ- 
ναγὰβ ποῖ οἠΐν ἰη Ψυάδεοα, ἴῃς Ὀἰγίπρίασε οὗἨ {πε τηϊβοῃίεξ, Ὀαΐϊ 4130 ἰπ 

Εοηια. .. Ασοογάϊησίν, ἴῃ τῆς Βγβὲ ἰπϑίδηος ἴῆοβε ψῆο σοηϊεδβοά 

ψΈγα ἀγγεβίεά ; δηά δἴεγναγάβ οἡ {Πεὶγ ἱπίογπιδζίοη ἃ ἤυσε πχαϊεταάς 
Ψ6Γα βεηΐ ἴο ͵οίη ἔπεπὶ ποῖ 80 πιασἢ οἡ ἴῃ6 σῇαγμε οὗ ἄγβοῃ 88 οἡ [δὲ 
οὗ μαῖγεά οὗ ἴῃε ὨυπΊδη τᾶςα. 

Ταοϊζυβ επηρῆδβιβεβ {πε ἔασι τπαΐ πε ΟΠ γί ϑείαπβ σεγε σαΐν ἀπά 
ἀεβογνεά ο βυδεν [ἢ ἰαϑὲ ρεηδὶν οὗ τπς ἰανν. ὃ υδὶϊο ἔεεϊϊης σοη- 

ἀετηηδά {ῃεπὶ 48 Ἔπεπηΐεβ οὗ οἷν" ἰϑεά βοοίείγ ; Ῥωξ τῇς ουΐγαρεοιβ 
το ΚοΓΥ στ νὨϊοῃ Νάτο πα ἐῃεπὶ ἐχεσαῖεά, ἀηά [Πε σοπιπίοη 8808- 

Ρἱοίοη ἐμαὶ ἴπς αἰϊεσεά ἀγβοὴ γγὰ8 ἃ ἤεγε ργεΐδβηοε ργοάυςεά ἃ γενυΐ- 

τ Ηἱείογίαε εοοἰεςἰαξέζεαε, ἰἰϊ. 2ο. 
3 Αῤοΐορν ν.: “" Τετηρίανεταῖ εἰ Ποπιεἰδηυ5, ρογῖο Νεγοηΐβ ἀς οσυάεϊδῖς ; Βεά αὐτὰ 

εἴ ποιὸ (ἀλλ᾽ οἶμαι ἅτε ἔχων τι συνέσεως, Ευδεῦ 1.8) [Δ ς!]6 σοερίυπι τερτεβϑίζ, γεβττἰ8 
εὔδῃ 4108 τεϊερανεταῖ. 

2 Τεσιυ δ, Αῤοίοργν, ν.: “' σοπβυ εθ σοτησηδπίασίοϑ ναΒῸ8; ἱΠΠ|ς σορεσγίειϊβ 

Ῥτίπχυπι Νεγοόπεῖι ἰῃ ἤδης βεοίδπι ουπὶ πιαχίτης σης οσίεπίετῃ Οδεβασίαηο ρίδάϊο 
ζετοςῖββε. 8εά 1411 ἀεάϊοδίοτε ἀαπηπδιίοηβ ποδβῖγας εἰίαπὶ ρἱοτίαπιυγ. Οὐ επίπι βοὶξ 
{Π1Πηωπὶ, ἐπε ]Πσεγα ροϊεϑὲ πο πἰδί σταηᾶς δ᾽ αυοά θοηυπι ἃ Νέγοης ἀδπιηδίιπι." 

4 Αππαϊς, χν. 44: " ϑεά ποὴ ορε υπιαπα, πο ἰαγρὶ ἰοηΐθιι5 Ὀγίηςοῖρ᾽β δας ἄθυαι 
ΡΙδοδπιεπιῖβ ἀεςεάεῦαι ἱπίλπια, φυΐη ᾿υδβὰπι ἱποεπάϊιπι οσεδεγεῖασ, ΕΤρῸ δϑοΐϊθηάο 
τυπλοτὶ Νετο βυ θά! τθοβ, εἴ αυδοβιεἰδδίπιῖβ ροεηΐβ δῆεοίς, 408 μετ ἤδρίεδ ἵηνίβοβ νὰ]- 
ξυ8 ΟΒτεβιίίδῃοβ (5:6) ἀρρεῖιαθαι. Αὐςίοτ ποπιίηΐβ εἰὰβ ΟὨγίβευβ, Τί θεσῖο ἱπιρετγίἰδηῖς, 
Ρες ργοουτγδίογε Ροηιίυπι ΡῬιΪΔῖαπλ Βυρρ] ςὶο αϑεοίυβ εσαῖ. Εδργεββδημε ἱπ ργΆΈβοῦβ 
εχί εἰ} 1118 Βα ρεσβεῖο τυγϑιβ ἐγαπηρεῦδξ, ποη πιοάο μεῖς [υὐδοδπι οτὶ ρίπεπὶ εἰν18 πιδὶὶ 
βεᾶ μεσ υγϑεπὶ εἰίαπι. .. . φίτυγ ρείπιο σςοιτορι αυΐ ἐδεεθαηίυγ, ἀδίηάς ἰηδἰςὶο δογηὶ 
του τυὰο ἰψεπβ, μαυὰ ρετίπάς ἴῃ οτίπυίης ἱποαηάϊὶ αυδπὶ οὐϊο Πυπιδηΐ ψεποτὶβ 

ςοπίμπηςοξ βυης," 

δ᾽ 1δὲά.. " δΒοηΐϊεβ εἰ πον᾽ ββϑίτηδ Ἔἐχειῃρὶδ πεσίτοβ ᾽᾿. 
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βίοη ἰῃ {πεῖς ἕδανουγ ὍΤὴς Ὀαγε ρυπίβῃπγεηίθ---ογυοἰχίοη, Ὀυγηΐης 
αἵ {Π6 βίδϊκε, δηὰ ἀδαῖῃ Ὀγ νὰ Ὀεδβίβ---ινεγε γίρῃς δηά ργορεγ, Βυΐ 
ἴδε ρεορίς ἴο ψποπὶ Νεγο [γεν ὀρεη ἢΠἰβ ραγάρηϑ, ἰπ ογάεγ παῖ ΠῈῪ 

πίε τϊζηςβ8 βυςοῇ δἰρῃξβ, ἔοαπά Νάγο Ὠἰπιβεῖ ἢ ἀπτοης ἐπα πὶ ἀγεββεά 
ἰῃ ἴῃς ψαγῦ οὗ ἃ οσπαγίοϊεογ ".----ἰἢς δηοίεης ἐαχυϊναϊεηξ οὗ ἃ Ἰοοκεγ. [ἢ 

ἴδε ΟὨ γί βείδηβ ψεγα γε! ν πιαριοίΔ 8, ἃ8 {πεὶγ ρυηϊβῃπιεηῖβ ἱπιρ!ἰεά,8 

δΔηά {πεῖν βίογίεβϑ οἵ ἤεα!ηρβ πᾶν ἢανε βυσρεβῖεά, {πε βἰξιδιίοη τσὰ8 

ἴοο βεγίουβ ἴογ βυσῇ Ὀυβοοηεγυ. Νεγοβ οοπάυςϊς ψγὰ8 δηουρῇ (0 αΐδ8- 
ογεαϊξ Πΐβ8 ρίεα οὗ γεδβϑοῃβ οὗ βίδίε. 

[ε ἰ οἴεαγ, ἔθη, τας ΟΠ γί βιίαηβ, σῆο σοηξεββεά ἐμεὶνρ ΟΠ βιϊαηϊ 

οΥΓ Ψψαγε ἀεπουησεά 8ἃ8 Οἠτγίϑδηβ Ὁν βιάσῃ σοηΐεβϑογβ, ψεγε ρυΐ ἴο 
ἀεαῖῃ Ὀν Νέάγο δέϊζεγ {πε σγεδΐ ἤγε οἵ Ἐοπια ἰῃ α.Ὁ. 64. [{ νγᾶ8 δἱερεά 

πὲ {ΠΥ ψεγα ἱποεηάίαγίεβ ογ πιαρίοίδηβ, Ὀαΐ ἴῃ 686 Αἰεψαϊίοηβ γα 
ποῖ ργονεη. Τῇῆαε γεΐσεγεηςε ἴο ἔδα δχρουζίοη οὗ ἔς ουαπάες οὗ ἴῃς 

βεςΐ βυρρεοβῖβ [Παὶ ἴΠΕῪ πέγε, ἰῃ δοσογάδηςε τυἱτἢ ἐπαῖ ργεςεάεηϊ, 60] 
ἴο σαρίτα] ρυηἰβῃπγχεηξ ἴῃ Εοπιε οὐ ἴῃ ἴῃς ργονίηςεβ. 

δυείοηΐα8 τεσογάβ ἴπαΐ ὑπάονρ ΝΈΓΟ πηδην ργαοίίσαβ τεγὲ βανεγεῖν 
Ρυηίβῃεά δηά ργομίρίιεά δηά πιδην οἴπεγβ βεῖ αρ. ΝῸ ἰἴοοά ναὰ8 
Βεησοίογι ἢ ἴο Ὀε 8βοἷά ἰῃ ἴῃ σόοι 8ϑῆορβ (ἔογ ἐχδπιρίε) εχοαρὲ νερε- 
ΤΑ 168 ; ἀηά ρυπίβῃπιεηΐβ ψεγε ἱπῆϊοσϊτεά ἀροὺ τς ΟὨγίβείδηβ---α κἰηά 

οὗ τῆδῃ ψἴο εἐπηδυδοεά ἃ πεν δηά πιαίεδοεηΐ βυρεγβείοη." 
Τῆε ἠδΐυγαὶ ἰηΐεγσεηος ἐμαὶ Νεγοβ δοιϊίοω ἰῃ ἴῃς πιαϊίεν οὗ ἴδε 

ΟΠ γίβείδηβ Ἰογηγχεά ἃ ργεσεάεηϊ ψῃΐοἢ τὰ8 [Ὁ] οννεά σεπεγα!ν ἀπά ἴῃ 

τῆε ργονίποεβ (η1688 ἔαγῖπεν γεσυϊαξίοηβ ψεῦγε ἱπιγοάυοεα ὈΥΚ Πἰπη86]  οΥ 

δί8 ϑυσοαββογβ, ἰβ ὑγΟῦ Δ Ὁ Ϊς ἴῃ {πε ἠδΐυγε οὗ ἴῃς οαδε, δηά ἰξ 18 ἐχργεβϑὶν 

ϑϑεγίεά ὉΥ ϑυϊρίοίιβ ϑενεγυβ, ψῇο [Ὁ] Ταςίίαβ, δηὰ πᾶν ἢᾶνε 

κπόονῃ ραγίβ οὗ δίβ 4μηαὶς ψῃϊοῦ ἀγα πὸ ἰοῆρεῦ εχίαπι. Τηΐβ, πε 

ΒΆγ8, γγὰ8 ἴῃς Ὀερίπηίηρ οὗ ες βαναρε ἰγεδϊπιθηΐ οἵ ἔπε ΟΠ γίβιδῃβ. 

1 Αηπαῖς : “ ρΡεσευπιεδυβ δ άϊτ ᾿υάϊδτῖα, υἱ ἐεγαγυτηῃ ἴεγρὶβ οςοηϊεςτὶ, ἰδπίδῖυ οαηυπη 
ἰῃιετίσεπε, δὺς οσγυςίδυ8 δϑθαχὶ, αυς ἢδπητιδηάϊ, δίᾳυς υδὶ ἀείεςίβεες ἀ1ε8 ἴθ δι) 
ποοίυγηϊ ᾿υτπηηἷβ ὑγζοταπίυσ.... ὕπάε.. .. πιϊδεγαῖῖο ογίεδδίυσ, ἰδτηαυαπὶ ποη Ὁ11]}1- 

τδῖε ρυ δ] ςα 8βεὰ ἰη βδενιτδτ αηΐ 8 ἀὈδαπιεγεηίαγ.᾽ἢ 

3 1δὲά.: ““ Ἠοτίοβ βῦοβ εἰ βρεοϊδουϊο Νεῖο οδιαϊεγαῖ εἰ Οἴγοθηβς Ἰυάϊοταπι εάεραι, 
Βαρίτυ δυσίγας ρεγηγίχειβ Ρ᾽ οὐ νεῖ ςἴγουϊο ἰῃβίβίθηβ ᾽". 

380 Εδιηβαυ, Ολωγοῖ ἐπ ἐὰλε Κονιαη Ἐνεῤίγε, Ὁ. 236: "“" Οἀδηρι κωνιαμὶ ρεπεγὶς 
νγᾶ8, 48 Ατποὶά δρῦν ροϊηιβ ουΐ, ἴῃς οτίπης οἵ ροϊβοπεῖθ ληά τηδρίοἰδῃβ.. .. Τῆς 
Ραμ βὨπηεηῖ5 ᾿πΗ͂Ϊςεεὰ οἡ τῃ6 ΟἩγίβείδηβ ὑπάεσ ΝΈσο ἄγε ἴῃ οβε ογάεγεά ἔοσ τηδρίςἰδηβ. 
Ῥδυ]]18, ϑεηϊεπί. ν. 23 Μ.: “ Μαρίςδε δτεῖβ σοηβοῖοβ βιυπηπιο βυρρὶ!οῖο Δ! ςὶ ρίδουΐ, 

ἰά εδὲ, δεβιῖβ οὐἱοὶ δυϊ σσυςὶ βυβῆρί. [ρδἱ δυῖοπὶ πιαρὶ νὶνὶ Ἔχυγυητυτ.᾽" 

Μία Νεγοπὶς, χνὶ.  “" Μυϊῶ βυὃ εο εἴ δηἰπηδάνεγβα βενεσγα εἴ οοεγοῖτᾶ π6ς πίη 

ἰπδβειεα.. .. ἱπιογάϊςευτη, ἢς αυἱά ἰπ ρορίηΐϊβ οος ρῥγδεῖοες ἰερυπιπα δυϊ Βοίεγα 

νεηϊσεῖ οὐπὶ δπίεα ἡυ πὶ ποῦ οὔβοηϊ ρεῆυβ ργοροπεζείασ ; δάβις βυρρί!οῖ8 

ΟὨ τι βεϊδηϊ, ζεπὺ8 Βοπιϊηπι βυρετε οπίβ πονᾶς ἃς τηλίεᾶοδε. 
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Αἤογναγάβ αἴ8ο ἰαννβ ψεγε ἰαϊά ἀόσνῃ ὉΚΥ νοι ἴπς γεϊσίοη τνγὰβ ργο- 

βογίρεά δηά εαϊοῖϊβ σεῦ ἰββυβεά ὃν νῃϊοῖ ἰξ νγαβ ρυδ οἷν ἀεοϊαγεά 
{{Ππραὶ το Ὀς 4 ΟΠ γίβείδη. Τῆδη Ραυϊ δηά Ῥεῖδογ ψεγε σοπάεπιηηδα ἴο 

ἀφθδίῃ.: 
Το ἴδε ῆγες βθγβϑὲ ρεγβεουΐογβ οὗ πε Οδυτγοῦ---Νεγο, Ποπιϊίδῃ, 

δῃά Τγα)δη---ϑυϊρίοίυ8 ϑενεγὰβ βυρροβῖβ ἐμαὶ Τίιίὰβ βῃου!ά Ὀὲ δάάεά. 

17 Πε ἰβ [ο!]Ἱονίης σοοά αὐϊπουίεγ ---ϑαν, Ταοίζυβ, πεγε 48 εἰβενμεγε--- 
Τίξυβ Πεϊά ἃ σουποί! ἕο ἀδοίάς ἔπε ἕδτε οὗ με Τεηιρίς, σῆθη Ψογαβαίθηι 

ψ88 ἴδίεη ἰῃ α.Ὁ. 70. Οἱ διίβ8 σουποί]!ογβ βοπῖς ἀτρεὰ ἐπαξ ἃ σοη- 

βοογαῖθα Βοιιβα ἔαπιοιβ Ὀεγοπά 41] τηογία! τπίησβ οὐρῆξς ἠοΐ ἴο ὃὲ 

ἀεβίγογεά. [18 ργαεβεγναϊίίοη νου Ῥθαῦ νι ζηεββ ἰο βοιηδῃ πιοάσγα- 

τίοη ; ἰἔβ γταιΐπ ψουϊά Ὀε δὴ εἴεγῃαί πιαγ οἵ {πεὶγ σγαεῖν. Οἰδεῖβ, 

Δῃά «πιοης ἴμεπὶ Τίξαβ Πίπηβεῖ, με] ά με Τεπιρῖε βῃουϊά Ρὲ ἀεβίγογεά 
δὲ οὔοο, ἴῃ ογάογ {παξ {πε γεϊ σίου οὗ πε δεννβ δηὰ Οπγίβδηβ πιρῃῖ 
ῬὈὲ πῖογε οσοπιρίεϊεῖν ἀπάοης ; ἱπαβπιαοῃ ἂ8 ἴἔπεβε γεϊριοηβ, τπουσῇῃ 

ορροβϑά ἴο οης δηοίδεγ, πονογίῃε 688 σδπλα ἔγροπιὶ ἴῃς βαπΊ6 ρᾶγεηΐ 

βίοοι, Τῆς ΟΠγίβείδῃβ βργαηρς ἔγοηι ἴῃς Δεν. [ἢ {πὸ γοοῖ ψεγε 
τἀθὴ αν ἴπ6 Ὀγαποῦ ψουϊά παΐυγαι!ν ρεγίβῃ.2 

Εγοπὶ 18 βαγνεν οὗ ἴῃε ενίάδποε ἰξ ἀρρϑᾶγβ ἴπαῖ ἴπε ἡοη- ΟΠ γἰβείδῃ 

δΔυςπογίεϊεβ θεαγ ουἱ ἔπε αββεγίίοη οὗ Τεγίυ !]αη Παΐ ἔγοπ ἴῃς γεαγ 64 

Α4.Ὁ. ΟΠ γί βείδη ν ννα5 ἀἰβείησυϊβηεά ἔγοηι υάἀαίϑηι ἀηά, ἐπεγείογε, ργο- 
βογίρεά. [ὲ Πδά ἰοβὲ ἐδε ργοξεοίϊίοη οὗ ἔπε ποίει ἀπά ἕαπιουβ ἰαννίαΐ 

τε! σίου, ννῃΐοῃ ϑμεϊτογεά [ξ δὲ ἐς ἄγβί.δ Νέεγο βεῖ {πὸ ἰανν ἴῃ πιοϊίοῃ 
ἁραϊηδί ἰξ ἔογ 18 ον ἢ ρύγροβεβ δηά δἰϊζεπηρίεά ἴο 3υβ.ιν Ὠἰ8. δοϊίοη 
ἴο ἐπε ρεορίε, Βαξ βυςσῇ δοϊίοη οὔσα ἴδε, ρεγβεουϊτίοη οὗ ἐῃς 

ΟΠυγοῖ ν88 ραγῖ οὗ ἴῃς ἰανν οὗ ἔπε Επιρίγε, 48 ϑυείοηίΐυβ, ϑαυϊρίοία8 

ϑενεγαβ, δηὰ Τεγευ ]ίαη ἀνορ ΤΠογε ἰβ ἡοϊπίηρ ἰῃ [πε ενίάξησε ἴο 

1 ΟἈγομίοομ, ἰϊ. 20: “Ηοος ἰηϊτίο ἴῃ ΟὨ τ βείαηοβ βδδνίσὶ οοθρίαμη. οβὲ δεϊδπὶ 

ἄλιιβ Ἰερίδυβ τεϊσίο νεϊεθϑίασ, ραίδτηαας εἀϊςιὶβ Ῥσοροβίεἰβ ΟἸ γι βιϊδη πὶ 6886. ποῦ 

Ιἰοεδαι. Ταπιὶ Ρδυΐυβ εἰ Ῥείΐγυβ οδρίεἰβ ἀαπιπαιὶ."" 
3 ΟἈγοπίοογηπι, ἰὶ. 30: “ Εατία ΤίτυΒ δ  Ὀἱἔο οοΠΒ111ο ὑγίαβ ἀεἰἰθεγαββα δη τοπλρί πὶ 

ταπιὶ ορετὶβ δνεγίεγσεῖ. ΕἰεηΐπΊ ποηπυ}}18 νἱἀεραῖυτ δεάδγη βδογαίδπι υἱίσα οπιπίᾶ 
πλογίδ!α 1] υϑίγοτη ἤθη οροτίεσε ἀἷεϊεσὶ, φυδε βεγνδῖδ τηοάεβεῖδς οπιδηδε ἐεβιϊπποη απΊ, 
ἀϊγυϊδ ρεγεηπαοσῃ γιά ε] τ4τ|8 ποϊδπὶ ργαεῦαγεῖ, Αἱ σοηίζα 8111} οἱ Τί τυ5 ἰρβε δνεγίθη δὰ π 
ἱταρυ πλῖβ τε ρίυτη σοηβεῦδηῖ, 40 ρΡ᾽δηΐπβ ᾿υὐἀδοογὰπι εἰ ΟὨγβείαποσυαπι ταὶ ρὶο 

το! δγαῖασ: ααΐρρε μᾶ8 γεϊψίοπεβ, ᾿ἰἰσεῖ οοπιγαγίδβ βἰδὶ, ἰβάαπιὶ ἴᾶσηεπ δὸ δυςίογίδυβ8 
Ῥτοίεοϊαϑβ : ΟὨτιβιίδηοβ εχ [υἀδ6ῖβ Ὄχι ῖββα : γδάϊος βυ ἰδία βιίγρεπὶ ἕλοι 6 ρεγίτυγατα." 

8 Τεγίυ !δη, “4 ῥοίοργ, χχὶ. : “ Απεχυϊδβί 8 [υἀὐδασογιτ ἱῃδίγυπηθη 8 ϑεοίδῃ. . . 

ΒΒΌΪΔπ).. . . δι υπλῦγασυϊο ἱπβὶ σηϊββίπιδε γε ἱσίοπίβ ςογῖς ᾿ἰοίτας ", 
41η δάάϊιίοη ἴο ράβϑβϑαψεβ φυοϊεὰ ἀδονε, 8βεε Τεγί ]Π4π, σὰ Ναέϊοπμες, ἰ. 7: “ Ῥτὶη- 

οἷρε Αὐρυδίο ποπιεὴ πος ογίυπι εδι: Τιθαγίο ἀἰβοίρίϊπα δἰυβ ἱπίαχιε : δὰ Νείοπα 
ἀδπιηδιίο ἱηνδίαἷξ υἱ ἰαπὶ πίπο ἀξ ρεΐβοπδ ρεγβεουίϊογίβ ροπάσσει 8, βὶ ρὲι8 1116 ρσίποερβ, 
ἰπιρὶὶ ΟΠτιβείαηὶ. .. 8ὶ ποῃ Βοβεὶβ ρυδιΐοαβ, πῸ8 ρυ δ οὶ Βοβίεβ : 4υ868 βίγηιβ ἀδπι- 
πδῖοσ ἰρβε ἀδιηοηβιγανὶς, υἱΐψια δθπλαα βἰδὶ ρυηΐίθηβ; εἴ ἰδπηθη ραεγπιδηϑὶς δγαϑὶ8 
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βυρρεβῖ παϊ πε Νεγοπίδη ρεγβεουζίοη βίδοκεηεά, θεοδυβε πε οἰ Ζεηβ 
οἵ οηπιε 84} ἕπγουρσῇ ἴπε ργεϊεχἕβ οὗ αγβοὴ ἂπά πίζοπογαῖς. Οὐ ἐδ 
ςξοπέγαγυ ἴῃς ενίάδηος βυσρεβῖβ {πδξ ἴΏ6 ὨδλπΊῈ 88 οοπάοπιηθά Υ 

Νετγο. 

1 νγαβϑ 581} ροββίδ!ε ἴογ Τιὰ8 δηά ἔος Ὁΐο Οδββίαβ ἴο γεςβϑ]! {Πα 
ἴασε ἐπαὶ ΟὨ γί βείδη εν πὰ ἃ βεοί--τὰ βοἢιβηιαῖίο βεςῖ οἵ Ψυάείβηι. 
Ῥεγῆαρβ ἐδε Ἵοοπάεπιηδίίοη οὗ ἔπε βεςῖ σαγγίεά πὶ ἰξ ἃ ραγίίαὶ ργο- 

βογίρείοη απὰ ργομίδιείοη οὗ ἰξβ παπιὲ. Βαΐ ἴπεγα [8 η0 ἔγασε οὗ δὴν 

τοδὶ σἤδησε οὗ αἰιἰτυάς Ὀεΐνεση {πα ροογ, οὐ ψιῃίομ Νόγο ἐπιραγκεά 
4ῃ βυάάεη ἀεδβρεγαίίοη, δηά ἔπε δοϊίοη ἴδε Ὁ. ΡΙίηγ, θη μα Ὀεραῃ 

ἴο ρα {πε αὔαίϊγβ οἵ ΒιἐΠπγπία ἰῃ ογάθγ. Ρ] Ων αββαπιεά μας [Π 6 ΠΔΠΊ6 

οὗ ΟΠ γί βείδη νγὰ8 ργοοῦ οὗ ψαϊξ δπά οηΐν ἱπαυΐϊγεά ψῆγ, ῆεη ἢς ἔουπὰ 

ΠἰπΊ861 ἀφαϊης τ βρεοία! δηά εχίεηυδίίηρ οἰγουπηδίδηοεβ. Νεγο 

Ἴη βρεοίαὶ οἰγουπιδίδποεβ πα βουρῃξ ἴο βανε ἢὨίπιβοῖῇ ἔγοπι ρορυΐαγ 

“ϑυδβρίοίοη ΌΥ πιακίηρς ἴῃς Ὠδπιε οὗ ΟἸὨγίβιίαη ργοοῦ, βγβὲ οὗ βϑρεοίαὶ! απά 
ἴδῃ οὗἉ Ζεπογαὶ συϊε. 

1ε γεπιδίῃβ ἴο ἐχαπιίης ἐπε γεϊδείοπβ οὗ ἔπε Ὁ γίβιίαη Ομυγοῦ δηά 
πὸ Νοπίδη ϑίαϊε, 88 πεν ἃγὲ γεῆεοίεά ἰπ (ἢς Εἰγβὲ Ερίβιε οὗ 81. 
Ῥεῖεγ, δηά ἴο ἱπαᾳαυίγε νῆϊοῃ οὗ πε βγβὲ ἴῆγεε ρεγβεσιείοηβ κπονγη ἴο 
8 ἴπεγν Ὀεβὶ Βῖ. 

ἴῃ τε βγβϑὲ ραγί οὗ ἐῃε Ερίβεϊε, νῃϊσἢ εηάβ δὲ ἱν. 11, τῆς τῦίϊοῦ 
ἜΡΕΔΚΒ σεηοΓΆ ν οὗ τηδηϊοά ἐεπηρίατίοηβ.1: ““Ης ἐχπογίεςῃ τ 6η1--- 

ἴο φυοῖε ἐδ βυπιπιαγυ οὗ ἴπε γενίβεγβ οἵ 16]1---ἔγοαι ἴῃς Ὀγεδοῦ οὗ 
τδαγίν.. .. δα Ῥεβεθομοίῃ {ῃαηὶ 4180 ἴο αὐρϑβίδίη ἔγοπι ἤξβῃ νυ [υι8ῖ8, 
ἴο Ῥὲ οδεάϊεης ἴο πιασίδίγαΐεβ, ἀηὰ τοδομεῖἢ βευναπῖβ ον ἴο ΟΌΘΥ 

τῃοῖγ πιδϑίεγβ, ρβί πεν βυδεγίηρ ἴον γε] -ἀοίης αἴζεγ ἴπῸ ἐχαπιρίε οὗ 
ὍἨγιϑέ. Ηε τοδοδείῃ ἔπε ἀμ οὗ ψίνεβ δηά μυβραηάβ ἴο εαςῇ οἰδεῦ, 

Ἐχπογείης 411 πῆθη ἴο υπἱὲν δηά ἴονε, δηὰά ἴο βυῦδεν ρεγβεουϊίοη. . ... 

Ηε εχμογέθεξῃ ἐῃεπὶ ἴο σεαβε ἕγοηι βίη Ὁ. ἔπ Ἔχαπηρὶς οὗ Οἢγίβε, δηὰ 

1ῃς ςοηδβίἀετγαϊίοη οὗ με σεηεγαὶ εηά ἴῃαϊ ΠΟῪ ἀρργοδοδείῃ..... 

ἴῃ τε βεοοηά ραγί οὗ ἴῃς Ερίβε!ιε ἴπς τυγίζον “ σοπγογίεςἢ τῃε πὶ 

Ἀραϊηϑί ρεγβεουϊίοη. Ης ἐχμογίεςῃ τῆς εἰάοτβ ἴο ἔεεά {ῃεὶν Ηοοῖβ, 

τῆς γουηροῦ ἴο ΟΌΘΥ, δπά αἱ] ἴο ὃς βοῦεγ, νναϊομἔα!, απά οοπβίδηξ ἴῃ 

τῇς ἔλιἢ : το γεϑίβε [ῃ6 σγιεὶ δάνεγβαγυ {πε ἀθν}}. Ὁ Ηδετγε οηἷν ἴξ [8 ϑυζ- 

““εβιεά τπδὶ ΟΠ τ βείαπϑ πᾶν ὃς ρα ἴο ἀεδίῇ ἴογ τῆς Ναπιε. Ἐὸογ ςεγίδίῃ 

σδαγοδεβ, ἴο στ ποπὶ ἴῃς Ὀεαγεῦ νου ὰ γεδά [Π18 ραγὶ οὗ [ῃε ἰεξζεγ δπὰ 

ψὮοβε βρεοία! οἰγομηδίαηοεοβ ἴῃ6 γιοῦ δά ἰῃ πιηά, 8 {τἴα] 3 τγᾶβ ἰη1- 

τηϊηθηῖ: {πεὶγ αἀάνεγβαγυ [πε ἀενὶ! τνᾶβ να! κίηρσ ἀρουΐ, 48 ἃ γοαγίηρ ]ίοη, 

ὐπηΐρυβ δος βοΐαπιὶ ἰπβεταϊαπι Νετζοηίάπυπι: ἰυδέατὰ ἀεηίᾳφας, υἱ ἀϊδδίπη!ς δυΐ 

“ΔυοίοτίΞ᾽", 
11, 6. 3 ἵν, 12. 
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βαθείης ψῃοπὶ ἢε πησῃς ἀσνουγ. [ἢ τε δαγίΐεῦ δηά σεηογαί ραγὶ ἴῃς 

τείεγεμοεβ ἴο ρεγβεουϊζοη δηά ρεγβεοιῖογβ ἂγὰ ναβύεγ, αηά βἴγεββ 8 
ἰαϊά ρου ἴδῃς γδι]ΐηρ οὐ γεν] ησ 3 ἰο ψῃίοῃ πε ΟὨ τ βείαηβ αγε ἐχροβϑά, 
Ῥυΐζ πγυϑὲ ηοΐ γεϊα] αἴας ἰπ Κἰπά. 1π Ὀοΐῃ ραγῖβ ἴῃς ἐχαπιρὶς οὗ Ὁ γίβε 
ἰ8 ρυζ Ὀεΐογε ἴπεπὶ 848 πεῖν πιοάεϊ---Ης βαδεγεά δηά ΠΕῪ πγιυβὲ βυθοῦ 
ας Ἦε 8υϑεγεά---Ουξ οηἷν ἱπ ἐπε βεοοπά ραγέ ἰβ ἰξ δάάδά (ῃαξ πεν 
πγυϑὲ σοπηπλϊξ ἐς Κεαρίης οὗ ἐπεῖγ βουῖβ ἴο Οοά, 48 Ηε ἀϊά.5 Τῇε 
βγβὲ ραγί, ἰὴ ἕαςξ, άοεβ ἢοΐ βεεπὶ ἴο σοηπίεπηρίαϊε βίαξε-ρεγβεοιυζίοη 80 

ταυσῇ 88 (με ἀϊβογεάϊε ἀπά ἀϊβοοπιίογε ἱπενι αν ἱπουγγεά ὈΥ πόδα 

ψΠ0 αἰδββεπξ ἔγοπι 8η Ἂβίδ ἰβῃθά γε] σίοω. 

Βυΐ βυςῇ ἃ ἀϊϑεϊηοϊίοη Ὀεΐψεεη ἴῃς ἔνο ραγίβ οὗ τῆς Ερίβι]ε, Ἄνεη 
{Ε ἰὸ ΡῈ δοςερίεά 88 ναἱϊά, ἀο658 ποῖ γεϊεψαῖε ἴῃς βεοοηά ραγῖ ἴο ἃ ἰαΐεγ 

Ρεγίοά. ἴῃ 8οπιε οὗ ἴῃς ΟΠπυγοῖεβ οὗ Αβὶα Μίπονγ, δὲ δὴν γαΐϊε---ηὰ 
ἴδεγε ἰ8 πο ενίδεηοε ἴο 8ῆον ψ ἢ! ἢ---ἴῃε οοπαϊείοπβ ἀεβογι θά ἰπ {δε 
βεζοῃά ραγί εχίβιεα αἰγεαάν. Αηά 8οὸ ἴῃς ενίάεηοε οὗ ἴῃς Ερίϑε!ε 45 

ἃ ΜΏοΪς οχυδὲ 6 ἴα εη. 
Τῇε ζαί(ἢ οὗ ἴμε ΟΠ γί ϑείαπβ δά άγεββεά ἰβ ἀπάεγροίηρ ἃ ἰγίδὶ : ἴογ ἃ 

βεϑβοη (ἰἢ πεεά δ6) {πεν ἃγα ἴω πεανίπεβϑβ ἐπῃγουσῇ πιαηϊ οἱ τεπιρία- 
τίοηβ.. [ἢ ἀϊβεγεηΐς νγανβ {παὶγ ἤαιἐἢ 8 Ὀείηρ ἐεβίεά, Τῆε {εβἴ8--- 

ψιβαΐενεγ πεν αγα---οαιβε ἃ [ει ρογαγΥ σία ἰῃ ἴῃς πκίάδβε οὗ ἐπεὶγ 
Ῥεγπιδηεηΐ ου, θυξ ψ|}} οηἷν γεβης πεῖν ἔα δηά ρυγρε ἰξ οὗ ἀγοββ. 
Ηαἰξ εαγίεά ΟὨγίβείαηβ τ] ἔα!!! ασσὰγ. ΤΏΕΥ πᾶνε αἰγεδαν ρυγιβεὰ 
τπεὶνγ βου8 Ὁν οδεάΐεησε ἴο ἔπε ἐγαζῃ γενεαϊεά το πεηι,} δηά πιυβῖ 
Ια αϑίάς 411] πηαϊίςς δηά 4«1] φαΐ δῃά ῃγυροογίβίεβ αῃὰ δηνίεβ δηά 81] 
εν] βρεαμίησβιΘ ΤΠ πιυϑὲ αὐρϑίαίη ἔγοπι ἤεβῃϊν ἰυβῖ8 ψῃίοῦ ψαΓ 
Δραίηβε ἴῃς βοι!, δηά, ὉῪ {μεὶν ροοά σοηπάμςοξ, γεΐαϊε πε σοπιπιοη 
γυπιουγ ΜῇϊοΠ βρεακβ οὗ ἔπεηὶ 88 εν άοογβ. εηάϊης {πε νἱ βιζατίοα 

οὗ Οοά, ἴδεν γε ὀχῃογίεά ἴο ὕῬε οδεάϊθηςξ ἐο ἔμε ἘΒπηρεγοῦ δηά ἢἰβ 

οἴδοεγβ, δά 88 ἰογαὶ οἰξίζεπβ βέορ ἐπε πιουΐῃβ οὗ ἰρηογαηξ ἴοοίβ.5 
ΤΒεγε ἰβ ΠῸ γοοπ, μέγα, ἕογ ἔμε ἰαΐεῦ ἰεδὲ οὗ {πεῖγ ἰουα!ν : ἴῃς ψγίϊτεγ 
σουά ἠοΐ ἀχμογέ ἵπθη ἴο οὔεν βαογίβοε ἴο ὕξεβαγ. Νὸ οπὲ σϑη γε ν 

δαγηὶ Ἐμεπὶ, ἢ ΠΟΥ ΟΡΕΥ ἔμπεδα σοπηπηαηάϑ; Ῥυΐ {ΠῸΡ ΠΊΑῪ πᾶνε ἴο 
βυδεν ἴογ γἰρῃίδεουβηεββ᾽ 886. ΤΕΥ πιυδὲ ποὶ ὈῈ αἴγαίϊά. Ὅθεν 
τηυβὲ Ὀε γεδάν ἴο ἀοίεηά ἐπεηπηβεῖνεβ δπά ἴο γερῖν ἴο Ἔἐνεγὺ οὔα ψῇῆο 

ἰηαυίΐγεβ δδοιξ πεῖν ἢορε. Οοοά δεδανίουν δηά ρσεηῖ!ς Ἀηβνεγβ ΠΊΑΥ 

Ρυῖ τΠεῖὶν σα!απηπίαξζογβ ἴο βῃδπιε ; ἰῃ δῃν σΆ86 [ἐ 8 εββεηζία 10 
ἴω σεγίαίη ρίασεβ ΟἸγίβείαπϑ ἀγα αἰγεδάν βπαγίης ἰη {πε βαβεγίηρβ 

οὗ ΟΠ γίβε, απά πεγείογε πιαβὲ γε οίσε ἐμογείθη. Τμεὶνγ βυβδεγίηνρ ΠΊΑΥ 
Ὅὲ πηρίβγεργεβθηίεά ἂἃβ ἴπε ἰμ8[ ραηίϑηῃπηεπί οὗ πηυγάσδγεγβ, ἰμίανεβ, 

ἢν, 8. 31Π. 9 1 11. 21-23. 5 ἵν, τὸ ΙΓ ᾿Ϊ. 23. 4.6ῇ. 

δι, 22. δἰ, σ, τ, ασ ἢ. 811, χ3. 9 11]. 13 {0 10, το ἢ, 
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ογἰπιίηα]8 ογ Ὀυβυθοάϊεβ: ἘΠΕΥ πιιβὲ σογγεοῖ ὉῪ νογά οὐ ἀδθά 81} βα οἢ 
τηἰβγεργεβεηξαίίοηβ δηά πηᾶκα ἰξ οἰδαν ἴπαξ ἔπε ν ἀγὲ γεργοδοπεά---οῦ 

σδαῖ ποί ἢ---οἰηρῖν Ὀεσαυ8ε ἔπεν ἀγα ΟἸγίβιϊβηβ: Ὑῆεὶρ δάνεγβαγυ 

τε ἀεν!!----ἰη ἴῃς Ῥεγβοηβ οὗ 81] Πἰβ αρεηξδθ---95ο068 δδουΐ βεοκίηρ ττῆοβα 
ἤαϊτῃ ΠΕ πῆαὺ ἀεϑέγου ; ἘΠΕΥ πιιβὲ γεβίβε μἰπὶ δῃά βιυγνίνα ἴῃς ογάββί. 3 
Τῆγουρδουξ {πε ψογὶά ἴῃς ΟΠρϊβείαη Ὀγοϊμεγῃοοά 8 ἐχροβεά ἴο πε 

βϑγε [επιρίδτοη8 ἀπά νατίοα ρεγβεουίοῃβ. 

Εγοπὴ τΠἰ8 ενίάεηος Ῥγοΐεββογ Βδηπιβαν ὃ σοηοίαὐε8 ἐπα πε Ερίβεϊς 
Ῥεϊοησβ ἴο τὰς τπ|ὲ θη Νεδβραβίαη τενίνεά ἰῇ ροϊίον οὗ Νέεγο. 

“Τῆς ΟΠ γίβιίδη σοπιπγαηίτεβ οὗ Αϑία Μίπογ πογίῃ οὗ {πε Τυγιβ γε 

γεαγάδά ἃ8 ἜἼχροβεά ἴο ρογβεουζίοη (,. 6), ποῖ πιογεῖν ἴῃ ἴπε ἔογηι οὗ 

ἀἰ5:1κὸ δηά πιαίενοίεποε οἡ ἔδε ραγί οὗ πείρῃρουγθ,. .. δαΐ ρεγβθου- 

τίου ἴο {πε ἀεδαδίῃ (ἰν. 15, 16), αἴξεγ ἐγίαὶ ἀπά ψαεϑιίοη ({. 15). Τῆς 

Ρεγβεουζϊίοη 18 σεῆεγαὶ, ἀπά εχίθπαάβ ονεῦ ἴῃς ψῇοϊς ΟΠυγοῦ (ν. 9)" 
Τῆς ΟὨ γί βιίδπβ ἀγε ποῖ πιεγεῖν ἐγίεα ἤδη ἃ ρείναϊε δοσύβοῦ σοπΊεβ 
ἔογψαγὰ ἀσαϊηβὶ μδηὶ, Ὀας γε βουσῃὶ οὐΐ ἴον {γία! Ὁν ἴπε Ἐοπιδη 
οἴδοία! 5 (ν. 8, {ϊ. 156). ὙΠΕΡ βυϊδεγ ἴογ ἴῃς Ναπὶε (ἵν. 14-16) ραγε 
Δηὰ βἰπιρίςε ; (ῃς γα! ἴα καβ ἴῃς ἴογηι οὗ ἰηχυίγν ἰηῖο {πεῖν γεϊσίοη, 

δὶνίησ ἴπεπὶ ἴῃς ορρογζυηίν οὗ " φογι νίης Οοά ἴῃ ἘΠ 8 ἤδπὶς᾿᾽.᾿" 
ΟΥὨ {Π18 ρεγβεσιτίοη Ὁ. Νεβραβίδη ἔπεσε ἰ8β ἢ δνίάδηςε ἐχοερὶ 80 

ἰηΐεγεμος ἔγοπῃ ἴῃς βέδίεπιεηΐ οὗ ϑυϊρίςία8 ϑενεγαβ, [πδὶ Τίζαβ Ὠίβ 

80ῃ δηά βυύσοσεββοῦ πϊβῃεά ἴο ἐχίεγωίπαϊε Ὀοϊῃ Φυάαίδηι ἀπά ΟὨγίβεὶ- 
Δηϊζγ, αηὰ τῆς σεηεγαὶ ἀεάμποικίοη ἔγοπι ἔπε ἰεξζεγ οὗ ΡΙην, ἐπαῖ 
Ῥεγβεουζίοη ἴον ἴῃς ΝαπΊα νγἂβ Δῃ εβία ἰβῃθα ργαοϊίςε. Αραγί ἔγοπι 

18 8 οδ)εσείδη, ἰξ πιᾶγ [αἰγίγ ἢς βαἰά τῆαξ Ἔνεη δε γἰρογοιβ ἱπίεγργε- 
ταϊίοη ψῃϊοῆ Ῥγοΐεββογ ΒαπΊδαυ ρυῖβ ἀροη αἰδογεηξ ραββαζοβ ἰ8 ποῖ 

ΠεΟΟββαγΙν ἱποοηβίβίεης τῇ τς οοπαϊείοπβ οὗ {πὰ γεΐξῃ οὗ Νεγο 
σε ρεγβεσουτοη οὗ ἐπε ΟΠυγοῦ ἀἰά, 88 ἃ ἔδςξ, Ὀεφίη. [1 πα νασυς 
τα γπΊ8, ἰη Μη ϊοἢ (Πς ναγίουβ βυδεγίηρβ οὗ ΟΠ γι βιϊδηβ αγὲ ἀδβογι θεά, ἀγα 

ἴο ες ρτγεββεά δηά [ϊ1πι|ϊϊεά ἴο πιεβαὴ ϑῖδίε ρεγβεουξίοῃ δηά ρεγβεου- 

τίοη ἴο ἴῃ6 ἀοφαΐῃ, ἔμογε 811} τοπιϑίη ἱπάυδιίαθ]α γεΐεγεησεβ ἴο ὑπ- 

οἴδιεοία! ρεγβεσαξζίοη ψῃίςἢ ἀϊά ποῖ 5ο ἴο βυσῇ ἰεησίῃβ. Τῇῆα δυΐβογ, 
88 Ῥγοΐεββϑβον ἘαπΊβαυ ἢἰπηβεῖ ἢ βαγβ, ἰοοκβ γογισαγὰ ἴο ἃ ρεγίοά οἵ 

Ῥεγβεουϊίοῃ 848 ἴδε Ἴοπάϊξίοα ἰῇ ψῃϊσῃ ΟἩγίβιίδηβ πᾶνε ἴὸ ἴἷνε. 
Βυγέμενρ πε Ἵχμογῖβ ΟΠ γιβιίδηβ ἴο δὲ ἰογαὶ βυδήεοῖϊβ δπά {πεγείῃ, 

Ῥγονεβ δαὶ πε οὈνίουβ ἐεβὲ οἵ ἰουδῖεν δά ἠοῖ γεῖ Ὀδδη δρρίἰεά ἴο 

τεηι. Απά δε ἀεβηίξείν ἐχοία δ ἴπε πᾶγγον ἰηϊεγργεϊδϊίοη οὗ πε 
τολγίης Ἰἴοη, σῆδη μα ἀγρεβ ἴῃς ΟἩγίβείδῃβ ἴο γεδβίβε ἰξ. 

ον ἔδεβε δπά οἵδεγ γεδβοηβ, Ῥγοίεββος Βδιηβαν β ὩΘΟΓΥ 18 γε - 

1ῖν 13-16. 3ν. 81.: 

5Τὰσο Οκητοῖ ἐπὶ ἑὰς Κονιαν Ἐνεβίγσ, ῬΡ. 270 ἢ. 
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͵εεἴεά ὃὈν Ὦτ. Οῆδβε ου ἰδε οπε παηά δηά Ῥγοΐεβϑβογ ϑομηιχίεάεὶ ̓  οὴ 

τῆς οἴπεγ. Βυΐ τὭδην οὗ ἢΠἰβ ἀγβυπγχεηίβ Πο]ά ρσοοά ραϊπϑί {πε ἀδία 

απάεος Τγαζδη, ἰο νος Ῥγοΐεββογ ϑοξπ)ίεάεὶ αάμεγεβ. ΡΒ] ηγ᾽ 8 σογ- 
γτεβροηάεηςε τ ἢ Τγαζδη, ποννενεγ, [8 ποὶ εαβίϊν πηδάς ἴο 8. ἴδ βίαϊε 
οὗ ἐδίηψβ γεδεςοῖεά ἰη ἐπε Εἶγβὲ Ερίβεϊε οὗ 81. Ρεΐεγσ. Εογ οπε τδίηγ, 
ἰῃ ΡΙΩν᾿ 8 ἐπα ΒιΓὨγηΐα 88 80 ἔαγ ἰηΐεσϊεά ΌΥῪ γεαὶ ογ ποπηίπδὶ 

ΟὨ γι βείδπίεγ τπαξ ἔς ἰεπηρίεβ ψεγε ἀεβεγίεα. Τῆς αηἰανίμϊ! βυρετγ- 

δεἰξίοη νγ88 80 ἔλγ ργεάδοπηίηδηΐϊ {παξ πιδην οὗἉ [8 δά μεγεηΐβ σοηΐογηχοά 
σίτῆουξς δὴν σοηνίοτίοη, ΡΙ᾽ηγ᾽ 5 απιίς!ραϊτίοη τπαξ οἰςπιθηον Ββῃονῃ 
ἴο βυοσῇ ρεηίζεηί8 ψουΐά τεβϑαϊε ἰπ ἴπῸ δπηϊδξίοη οὗ ΟὨ γί βείδηϊεν 

βυρρεβίβ δῷ αἰϊορεῖπεν ἀϊδδεγεης βίδϊε οὗ [ῃίησϑ. 
Οη ἴδε ψποίο---πεῖπεν 81. Ρεῖον ρεγίβῃεά ἀπάεγρ Νεγο ογ, ἃ8 

Ῥγοΐεββον Ἐδπιβαν αὐρεβ8, αἵ ἃ ἰδῖεγ ἀδίε---ἰῃς Ερίβεϊα πᾶν ποῖ ὑη- 
ΓΕΔΒΟΠΔΟΪΥ ΣῈ γεΐεγγεά ἴο ἔπε ἐϊπ|Ὲὸ σπεη Νέγο ἱπαυρυγαῖεά {Πα 
δἰἴίδοῖς ἀροη ἔπε ργονίποίαὶ Βοπιαη ΟὨ γί βεϊαπϑ ἀπά σάνε {πα σας ἴο 4]} 
Ῥγονίποία! σφονεγηογβ ψῆο τυίβῃεά ἔο εάγῃ ἢπἰβ ἕανοιγ Όγ επάογϑβίης π6 

τὶ σῃτία]η688 οὗἉ ΒΒ ἀοϊίοη ἀπάεν νδαΐονεγ ργεΐεχε. Αἰγεδάν πον ψεγα 

ἀϊδιίησαϊ διε ἔγοπι ἐπε δενβ, απά, ἐπεγεΐογε, βίοοά ἀπάδγ ἴῃς ὕδῃ οἵ 

με ἴα 48 δῇ απἰϊσεηβεά σογρογαϊίοη. ὙΠΕΥ Μέγα πιαρσίοίδη8 ΜὯΟ 

Ργορδεϑβίεά πε ἀεβιγαςσξίοη οὗ {πε ψογίά, ἀπά ἴῃς γε οὗ ἤοπηε νὰβ 

Ῥτοοῦ οἵ ἐπεῖγ ροσεγ. Τῇεν πιίρῃέ ρίεδά ἱπποσεησε οὗ ογίπηε8 48806ἰ- 
δἴεδά σἱτῃ τῆς παπλε ὉΚ νυΐραγῦ βυϑρίοίοη ; Ὀᾳΐϊ ἐνεη θη ΠΥ οἰεαγεά 
τδεῖγ πδηλε ἰΐ ννᾶ8 ἴῃ ἰἴ8ε1} βιῆοίεπε ἴο σοπάεπηη ἔμεπι. Τα 8 ἴῃς 
Ρᾶϑϑῃ νίεν. Τῆς Οἢγίβϑείδη νίαν ἰ8 ἐμαὶ ΟἸγίϑε βυδεγεά δηά τΠῈῪ 

τηυϑβὲ [οἱ ον ἰπ Η!8 βίερβ. Νὸο σοΐοαγ πιιβὲ ὃς ρφίνεη ἴο ἔπε πικίϑγεργε- 
βεηϊαίίοηβ οὗ πεῖν δηθηιίθβ. ΤΠΘΥ ᾿πιυϑὲ ἴδε ἐνεγν ορρογίμηϊ οὗ 
τεγηονίης ἔπει. ΤῊΐΒ ἄοης, ἐπουρσῇ ἀξαῖῃ δὲ {πεὶρ ρεηαϊέγ, Πὰν 

ψ1} ἀΐε ἴο με σίογυ οὗ Οοά, τεϑβίβειης ἔς βἰαπάδγεγ ἀπά γεπιαίπίπῷ 

βγπλ ἴῃ {πεῖν [δ ἢ. 

ΟΑΝΟΝΙΟΙΤΥ. 

ΤὭεγε ᾶγὲ ἵἴνο ἀἰβεγεηῖ τνανϑ8 οἵ ἰγεαίίπα ἴῃς ἕδος ἴδε δὴν ρίνεη 

Ῥοοῖκς οὗ ἴδε Νὲν Τεβίαπιεηϊς δηοη ἰ8 ἢγβὶ αυοϊεά 848 δαϊπογίἑαεινα 

Θογίρίζαγε δπὰ 88 πὰ ψοῦῖς οὗ ἰ[8 σοπηΠΊΟΠΪΥ γερυϊεά αὐΐῃογ ΌΥ ἃ ἰαΐεγ 
νγίτεγ οὗ κπονῃ ἀαῖε δηά γεοορηΐβεά αὐτῃογίιγυ. οι πΊΔΥ δὰν ἐπδξ 
ἴῃς 8βαἰά Ὀοοίκ 15 ἵπογεῦν γεσορηϊβεαά ἃ8 οδηοηίοδὶ δηά 848 δυϊπεηῖζίς 

εἰζμεγ πο δφήογε οὐ ας ἐαγίγ ας βαςῇ δῃά βυςῇ ἃ ἀδῖε. ἴῃ [ἢε ἔογπιεγ 
οα8βε {Π6 επάἀογβεπηοηΐ οὗἩ ἰγϑαϊτίοη 15 γεραγάθαὰ 8 δῇ ἱπηοναδίίοῃ, ἰῇ 

ἴα ἰαϊξογ 88 δὴ Ὄχρίἰοίξ γεραυϊαγιβαϊίοη οὗ ργενίουβ, δαὶ ἱπαγιϊσαϊαΐε, 
Ὀτγδοίίςα. 

1 Ἐπογεοϊοῤαάϊα Βὲδίϊεα, νοἱ. ἰ.: ““ ΟὨγιβείαῃ, παπης οἵ". 
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Τῆς ἔογπιον ἱπιεγργείϊδιίοη οὗ βασῇ ἔδοῖϊβ δ8 ἔπε δἀναπίασχε οὗ 
ΔρΡρεαδγίης ἴο ἀρρεδὶ ἴο ψῆδί ἰβ ἀρρᾶγεηΐ δπά ἴο ποιϊῃίηρ εἶβεὲ. Βαξ τ 

ἰηνοῖνεβ ἀχίοτῃβ νηοῦ γεαυΐγε ἴο θῈ ργονεά. ἵε πιυβὲ βαύρροβε ἐπαῖ 
τῆς δποη νἂβ ἀεβηίϊεῖν Βχεά ὈΥΚ δυΐπογιν ἀπά νγὰβ ποί ἃ τῃίηρ οὗ 
σταάυαὶ σγοσίῃ. Απά, [ὃ χὰ αγὲ ἴο ἀγβυς ἔγοπι ἐπε βίΐδεησς οὗ δο- 
οἰεβίαβιίοαὶ τυυίτογβ, γα πγχαβί ἰπογα ἴῃς ἔασε τπαΐ πηδην οὗ ἐπε πὶ ἀγα 
20 ἰοηρεῦ ἐσχίδηξ δπά ροβίυϊαϊε ἔογ τπεπὶ δὴ ἱπίεγεβέ ἰῃ ϑασῇ πχαϊίογβ 
88 οδηοηίοιΥ ἐαυδ] ἴο οὐν οσῇ. ἴη ἕδοϊ ἴξ βΒ66π18 πογα γεαϑοηδθίς ἴο 
ΔΙΠΙονν οὐγβεῖνεβ {πε ἐχογοΐβε οὗ ἃ ϑοῦεγ ἱπιασίηδίίοη ἰὴ ἀδαϊηρ στα ἐπα 
ἐνίάεηςθ. ἴη ἴῃς ο886 οὗ 1 Ρεῖεγ δὲ αἱ! ἐνεηΐβ ἴπεγε ἰβ ὯΟ βίζη οὗ Δ 
Διζειηρέ ἴο ἔογοα ἃ ὩῈῪ ἐογβευν ὑροη ἴῃς δοσερίαησε οὗ ἴῃς ΟΒυγοῇ. 

[τ σοηϊαίηβ πο ἱπποναιίοη οὗ ἀοοϊγίης βυςῇ 48 πιίρῃξ ἤεεὰ {πε βαρροτῖ 
οὗ Αροβίοϊϊς αὐξπονγίτγ. 

Τῆς Ερίϑεϊε, ἔθη (γε παν 847), ἰΒ ἀβεά ὉΥ ἰγεχδευβ ας ἐαγὶγ ας 
τῆς τηϊγα αυδγίεν οἵ {πε βοοοηά σεηΐαγγ. Βεβίηά ᾿ἰγεηδεὺβ πῃ 41] 

ΡΓΟΡΔΌΙ ν ἴπόγα [1658 ἃ ρογίοά, ἰπῃ ψῃίσῃ ἴῃς ἰάφα οὗ {πΠ6ὸ Νὲν Τεβία- 

ταθηΐ Οδηοη σγεν ἃρ ἀπά ἰη ψὨϊοἢ [18 σοηϊεηΐβ ψεγε σγαάυδιν γεάαοεά 

ἔογ γεδαϑοῦβ ψῃηϊοῃ ἀρρεαγεά ἴο ἴποβε ἰῃ δυϊπογίν ἴο Ῥεὲ δάεᾳμαίε. Οὗ 
τῃαῖ ρεγίοά να οεγίδί ἰν ἀο ποῖ πον ἐνεγυιπίης. ΑἹ] τὰς Οποβείοβ 
ὙΠοπὶ ἰγεῆδθιι8 ἢδ8 ρ᾿Π]οτεά ἀγὲ γεργεβεηϊεά οηἱν ὃν ἔγαρπιεηΐβ δηά 
Βυχηπηαγίοβ οἵ {πεὶρ ἀοοίτγίηθβ σοηξεπηρίαοιδίν ργεβεγνεά Ὁγ {πεὶγ 
ορροηβδηΐβ δῖ ἃ ἰδίεγ [ἰπ)ὲ. Βαΐ, Ἔνεῆ 80, ἰἴ αρρϑαγβ [δὲ ἴῃς Οποβίίςβ 

ἰη πεῖν εἴδογίβ ἴο εἰυςἰάαῖς πε ρῃοβορῆν οὗ ἴῃς ΟἨγίβείδη γε σίοη 
Δηὰ ἴο δάνδησε ἴο βοπιεϊῃπίηρς πίρμεν ἐπα ἴῃς βοπιενῆδς ρεάἀσϑίγίδῃ 

δηά σοτπηπποηρίαος ἐπεοίοσυ οὗ ἴπε ογάϊμαγυ εοοϊεβίαβεις αἰ βῖγαββ 
ὕροῦ ϑογίρίαγε. Απά ἴῃ 80 δῦ 8 ἴπεν εηάδά ἴο γείεσαίς ἐῃς ΟΙά 
Τεβίδπιεηϊ ἴο ἃ ἀεβηϊξεῖϊν ἰηξεγίογ ρίασε ἴῃ ἴῃς ἀσνεϊορπιεπὲ οὗ για 

τα! σίοη πεν πεοαββαγιν ἀδνοίεα ἘΠπαΠΊΒεῖνεβ ἴο πς τ7γίτίησβ οὗ πε 
ἈΑροβεῖε8---ῃς ϑογίρέιγεβ οὐ ἐπεὸ Νενν Τεβίαπιεηί. ἰ[ηρνίταθ!ν ἐπα 
Οοθβρείβ, ψῃίοῃ σοηϊαίηεά ἴΠδ6 βαγίηρβ οὗ δεβιιβ, ἀπά πε ψόογῖβ οὗ 8. 
Ῥαα οσσυρίοά ἐδε 8γβὲ ρίαος ἰηῃ {πεῖν εβιϊπιδτίοη. Τῆς [μογά δηά ἐδε 

Αροβίίε εχογοίβεά δὴ δυϊζῃογί(ν ἴο ψῃϊοῃ τπ6 ΟΠαγοΒ πτυβὲ ον. 80 
πε Οποϑέϊοβ δρρὶεά ἐμεπιβεῖνεβ ἴὸ Νὲνν Τεβίδπιθηξς Ἔχερεβίϑ---οΐ 
Αἰ ΑΥ5 ἔογ πῈ ράγροθεβ οὗ πεοίϊοσίοα! σοπίγονεγβυ. ΤΠ σοπίγονεγϑδίεβ, 
ψ Ὡς ἐηβυεά ἀροη ἐδε ἀδάμοςίοπβ πεν ἄγεν ἔγοπι βοῇ ἐχερεβίβ, ἰεὰ 

ἴο ἔπε ἀεἰϊπιίατίοη οὗ τῇς ὕδηοη δηά ἴδπεγε ἰ8 ἃ βίγοης ργεβυηιριίοα 
ἰπ ἕανοιυν οὗ {πες ἰγδαάϊτίοηδὶ νίενν οὗ ἴῃς Ὀοοΐ8 τσ βϑυγνίνεά ἴῃς 
ογάθραϊ. 1 Ρείεγ ἰβ ποὲ ἃ Ὀοοῖκ ψῇῆϊο τννᾶβ {πεῖν το ὈῈ πιιοῇ το ἔπε 
τηϊηά οὗ ἀαγίης (πίηκεγβ σγῃο οουϊά ἀϊδογίπλίπαῖε Ὀεΐτεεη {πε ἀϊεγεης 
ἄεσγεαβ οὗ Ἰηϑρίγαιίοη ἰαΐθηξ ἰη αἰ εγεης βαγίησβ οὗ ἴῃς [νογά ἀπά ψῇῆο 
ψεγε ἀείξεγηϊίηεά ἰο ΡῈ ἄοπε σίτα υάαίβη. Τμς Οπηοβιίοβ ργοξεββεά 
ἴο θ6 συίβεγ τμδη {πε Αροϑβί[ε8----ἰγεηξειβ ἐμεῖγ ροβιμυπΊουβ σοι οΓΟῦ 
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δβϑεγίβ. 1 Ρείεγ ἰβ ἃ θοοῖ πιογε σοηρεηίαϊ ἴο βαοῇ ἃ πΊδλῃ ἃ8 Ροΐνγοδγρ, 
ΨΜΠῸ ννᾶ8 πιογε βΒιί(εά ἴο Ὀς ἃ 5ίπιρίε γεςοίρίεπε οὗ ἔῃ ζεπογαὶ ἰγαάϊείοη. 

Αηά ἰξ ἰβ ἕο ὈῈ γεπιεπιδεγεά ἐμαὶ Ῥοίγοαῦρ ἔδῖεβ ἃ8 Ὀδοῖς ἴο ἃ {ἰπιῈ 
ἤδη τς ἰάεα οὗ ἃ ὕδηοη οὗ Νὲεν Τεβίαπιεης ϑογίρίαγε ψδ8 ἰῇ ἰΐβ8 
ἰηΐδῃον. 

Ουὖν ἀοσυπιεηξ ἰβ θγβὲ φυμοΐεά στ ἔπε ἰογπχαΐα Ῥείεν ον Ῥείεν ἐπ 

μὲς ἘῤίΞεϊς 56)}5 πῃ ἴῃς ἰαζίεγ ραγὲ οὗ (ἢς βεσοηά σδηΐξαγγ. 
Ιγϑῆδειβ, ἔμ ἀϊβοίρίε οὗ Ῥοΐγοαγρ, ψῇοβε Ὀοοῖ Αραΐμεέ Ηεγεδὶσ5 

να τγίϊεεη σῇ ΕἸοδυΐμεῦα8 νὰ8 Βίβῃορ οὗ ἔοπια (4.0. 175-189),1 

ἰ8 τῆς φαγί εβὲ νυ 88 ἴο ἰ[8 γεσερείοη ἃ8 βϑαοῆ. Ηδ δρρεαϊεά ἴο ἰξ 
(ἴον Ἔχδπιρίε) αἰοως σἱ τα αι δηά [8βαἰδῃ : “ εἴ Ρεΐγυϑ αἱξ ἰῃ ερίβίαία : 2 
Ομενι ποη υἱάοηίο5 ἀπ ὲρὶ εἶδ, ἰπααϊξ, ἐπὶ φόρε πμπο πη υἱάεπέες ογεαῖ- 

ἀϊδιῖς, ραμαεδιἐϊς ραμάϊο ἱποπαγγαδιὶϊὶ᾽.8 Ιῃ ἀποίπον ρίασε ἰξ 8 φυοΐεα 
αἴζεν Νἴΐοβεβ δπά (πῃ [,ογά : “εἰ ργορίογ ποὺ Ῥείγιβ, αἱξ, ποθ υεἰα- 

τπεπέμηι τπαϊϊέίαςέ Ππαδέγέ πος ἰἰδεγίαίσηι Κ 86 δά ργοδαίίοηεηι εἴ 
τηδηϊεβιδείοποιῃ Βάεἰ ". 

Τεγευ!Πίαη, ἃ Ππε|6 Ιαΐεν, ραῖβ Ρεΐεγ οῇ ἃ ἰανεὶ νυἱξῃ ῥα] ἴῃ γεβρεοῖ 
οὔ δίβ8 ἱπβρίγαϊίοη, δῃὰ ἐχρίδίηβ {πεῖν ἀγεαπιθηΐ ἃ8 ἄσε [ο {Πα ἕδος 
δῖ {πον ψαγε ἰηβρίγεά ὈΚῪ τῆς βδηιε βρίγίς : “ ἀς πιοάσϑβεία αὐἱά θη) 

οὐυϊξιβ εἴ ογπδίιβ ἀρεγῦα ργϑθβογίριίο 681 δεἰίαπι Ρεῖγί σοῃί δεηξίβ εοάδηι 
οἵα αυἱαᾳ εοάεξηϊ εἰ βρίγίία αυο Ῥαδυΐωβ, εἴ νεβίίαπι σίογίαπι εἰ δαὶ 

βυρεγδίαηι εξ ογίηίαηι Ἰεηοπίαπι ορεγοϑίϊαζεμι ὃ ἴῃ ἢἰβ Απέϊάοίε ἴο 

δε ροίδοη οὗ ἕῇς Οποϑεϊοβ, τϊοἢ πᾶν ρεγπαρϑ Ὀὲ ἀασίεά Α.Ὁ. 218, 
Ὧε οἰξεβ 1 Ρεῖδθγ δ8 δάάγεββεά ἴο {πε παῖϊνεβ οὗ Ῥοπίυβ: “ Ρεΐγιβ 
αυϊάεηι «4 Ῥοηίίοοβ, ρναπέα ἐπὲμι, ἰηααΐς, σίογία σὲ πομ μέ ἀεἰϊη- 
φμεηπέος ῥμπίαρεϊηϊ, ἐμδεϊηεεῖϊδ. Παές ἐπὲηι ργαΐϊα ἐ5έ, ἵπ μος οἰ υοοσαξὶ 
ἐξέϊ5, φμονῖανι δὲ ΟἸγίδίι ῥαϑδηι5 6δὲ ῥγο ποδίβ, γεϊπᾳφμδης υοδὲδ 
ἐχεριῤίμηι δεηιεέῥομηη, μὲὶ αὐδεηφμαηιίηὶ υδδέϊρία ἱῤδίηδ. ἘΠῚ γαγδι8 
Φύϊοοξὶ πὸ ἐχῥαυεδοαί5 μἰέϊοπέηι φμας αρίέμν ἐπ υοδὶς ἴπ ἱεηιρῥίαξίοπεηι, 
φμασὶ πουμηι αροίάαί υοδὶδ; εἰσηπῖγη δεομπάμηι φμοά οογημμὶοαξὶς 
ῥαξεὶομδηδ Οὐ γί δι, ραμάείο, μεὶ εἰ ἐπ γευεϊαέΐοπό ρίογίας σἰμς ραπμ- 
ἀεα 5 ἐχμίίαπέες : οἱ ἀεάδοογαιπὶπὶ πορεῖης ΟἸ γί ϑἐΐ, δεαξἑ 65 ἰδ, φμο- 

πίαρι ρίογία ἐἐ ἀεὶ εῤὶγέμδ γεφμίεδοαί ἴῃ υοδὲδ, ἄμε πῈ φιὶς υξδέγμηι 
ῥαμαΐίμν, μὲ ποριοίάα αμ γμῪ αμὲ τπαϊοβομα αμὲ αἰϊονιὶ οῤεομίαίογ. 
δὲ αμέεγη μέ ΟἈἰγίπέίαπες, πὸ ἐγμδοδοαΐ, ρίογίβοσί αμέοτι ἀονιίππι ἴῃ 

ποριΐη ἰδίοιδ 

1ω γὴν δωδεκάτῳ τόπω τὸν τῆς ἐπισκοπῆς ἀπὸ τῶν ᾿Αποστόλων κατέχει κλῇρον 
᾿Ελεύθερος.᾽᾽ Ιτεπαυϑ8, 4ἀν. Ηαεν., ἰϊϊ. 3. 3 (Ηλινεν᾿ Β οἀϊείοη). 

3 ἄν. Ηαεν. ἵν. το, 2 Ξξ 1 Ῥεῖοσ ἱ. 8. 5. Λάν. Ηαεν. ἵν. 28. 4  Ῥεῖοσ ἴΐ. τό. 

δ᾽} Οναΐξέοπε, χν. τεξειτίηρς ἴο τ Ῥεῖεσ ἰϊϊ. 3 ἀπά Τίηι. ἰϊ. 9; οοιραζε ΟἹ δπιεηὶ οὗ 

ΑἸεχαηάτία, Ῥασάαρορις, 11Π1., χί, 66, φιοϊεά ἀδονε. 
4 ϑοοτρίαςε χίϊ. τ-Ξ ἵ Ῥεῖεσ ἰϊ. λο, 2: δηὰ ἵν. 12-15. 
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ΟΙεπιεηξ οὗ Αἰεχαηάγία (Α.Ὁ. 150-(0) 210) σοπιπιεηίεά οἡ 1 Ῥεΐεγ 
ἴῃ δίβΒ Ηγροίγροβεβ, Ραΐξ [πὰ σοπιπΊδη ΑΡῪ ἰ8 ΟὨΪΥ ργεβεγνεά ἰῃ ἃ 
[μαϊίη αργάσηχεης. [πὸ ἰ8 Ἔσίαπί ψογῖβ ἢς αυοίεβ ἔγεε! Υ ἔγοηι 6 
Ερίδβεϊε αῃά ὑ86ε8 ἰξ 45 [ἢ ἰξέ ψέγε ἔβη] αν ἴο ἴο ἢίβ τεαάδεσβ. ἴη ἔδα 
Ῥαεάαρορης 3 (ἔο᾽ ἐχαπιρὶθ), ψῃϊσἢ ἰ8 δά ἀγεββεά ἴο οδίθομαπΊδηβ, μα 
ΒΔγΒ: ἐγνωκότες οὖν τὸ ἑκάστου ἔργον, ἐν φόβῳ τὸν τῆς 

παροικίας ὑμῶν χρόνον ἀναστράφητε, εἰδότες ὅτιοὺῦ 
φθαρτοῖς, ἀργυρίῳ ἣ χρυσίῳ, ἐλυτρώθημεν ἐκ τῆς μα- 
ταίας ἡμῶν ἀναστροφῆς πατριπαραδότου, ἀλλὰ τιμίῳ 

αἵματι ὡς ἀμνοῦ ἀμώμου καὶ ἀσπίλου Χριστοῦ. ἀρκε- 
τὸς οὖν ὁ παρεληλυθὼς χρόνος ---ὁ Πέτρος φησί--τὸ βούλημα 

τῶν ἐθνῶν κατειργάσθαι, πεπορευμένους ἐν ἀσελγείαις, 

ἐπιθυμίαις, οἰνοφλυγίαις, κώμοις, πότοις, καὶ ἀθεμίτοις 

ἐιδωλολατρείαις: Απάϊη ἴδε δίέγομαΐεὶδ,5 πο ἢ ψεγα ἱπεεπάθά 
ἴον πιογαὲ δάναποεά Οπυβϑείδηβ ἢς ἢδβ, δἴϊξεγ αυοϊαξίοηβ ἔγοπι τῆς 

ϑεοοηά Ερίβε!ε ἴο {πε Οογίῃςῃίαῃβ : διὸ καὶ ὁ θαυμάσιος Πέτρος φησίν . 

ἀγαπητοί, παρακαλῶ ὡς παροίκους καὶ παρεπιδήμους 
ἀπέχεσθαι τῶν σαρκικῶν ἐπιθυμιῶν, αἵτινες στρατεύον- 

ται κατὰ τῆς ψυχῆς, τὴν ἀναστροφὴν ὑμῶν καλὴν 

ἔχοντες ἐν τοῖς ἔθνεσιν. ὅτι οὕτως ἐστι τὸ θέλημα τοῦ 
θεοῦ, ἀγαθοποιοῦντας φιμοῦν τὴν τῶν ἀφρόνων ἀνθρώπων 

ἐργασίαν, ὡς ἐλεύθεροι καὶ μὴ ὡς ἐπικάλυμμα ἔχοντες 
τῆς κακίας τὴν ἐλευθερίαν, ἀλλ᾽ ὡς δοῦλοι θεοῦ. Οη 

οὔς οσοσεϑβίοη δ δε ἔμδβεβ τορεΐπεγ ἴῃς ϑιυπιρίμαγυ ἰαττβ ἴογ ψογηδη 
ἰαἰὰ ἀονη ὃν 8... Ιϑμ δηά ὅ8:. Ῥεῖεγ: προσιέναι δὲ αὐτὰς ὁ παιδάγωγος 
κελεύει ἐν καταστολῇ κοσμίῳ, μετὰ αἰδοῦς καὶ σωφροσύνης κοσμεῖν 
ἑαυτάς, ὁποτασσομένας τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν, ὡς καὶ 
εἴ τινες ἀπειθοῖεν τῷ λόγῳ, διὰ τῆς τῶν γυναικῶν ἂν- 
αστροφῆς ἄνευ λόγου κερδηθήσονται, ἐποπτεύσαντες, 

φησί, τὴν ἐν λόγῳ ἁγνὴν ἀναστροφήν ὁμῶν' ὧν ἔστω 
οὐχ ὁ ἔξωθεν ἐμπλοκῆς καὶ περιθέσεως χρυσίων ἢ ἐν- 

δύσεως ἱματίων κόσμος, ἀλλ᾽ ὁ κρυπτὸς τῆς καρδίας 

ἄνθρωπος ἐν τῷ ἀφθάρτῳ τοῦ πραέος καὶ ἡσυχίου πνεύ- 
ματος, ὅ ἐστιν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ πολυτελές. ΤὭϊΒ ἐμδίοη 

͵β σμαγαοίογίβεο : οί 81. Ῥαμ! δπά 81. Ρεῖεν σψγοΐε ϑογίρξυγε, δηά 
ΟἸΙεπιοηΐ ἕο! ονγβ ρορυΐαν ἀβασε, ψϊσἢ πενεῦ ἢ48 ἰπβἰβίεά ἀροῦ ἃ ηἷσα 
ἀἰβογί πιϊηδιίοη θεΐψεθ πε δαΐδογβ οὗ “τεχίβ", [ηάεεδά ἴῃ δῃοίῃεγ 
Ρίδςς 8 ἢε γεΐεγβ ραγὲ οὗ ἔῃε θγεῖ Βρίϑεϊς ἰο Τί πιοίῆν " ἴο 8ι. Ρεΐογ: 

ἸῬοκίεγ᾽β εὐϊξίοῃ, ρρ. ἱοοῦ ἔ, 3Π|,, χίὶὶ, 8ς. δι εῖεσ ἱ. σ7.10, ἱν, 3. 

4111., χί. 75. δΡασάαρορης, 111., χί. 66. δ. Τίπι. ἰΐ. 9. 
Τα Ῥρῖοσ ἢ, σ- 4. 8 Ῥαεάαρορης, 11., χὶϊ, 127. 3 Τίπ,. ἰΐ. οἴ, 
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πάνυ γοῦν θαυμασίως ὁ Πέτρος ὁ μακάριος γυναῖκας, φησίν, ὥσαυτως μὴ ἐν 

πλέγμασιν ἢ χρυσῷ ἢ μαργαρίταις ἢ ἱματισμῷ πολυτελεῖ, ἀλλ᾽ ὃ πρέπει 
γυναιξὶν ἐπαγγελλομέναις θεοσέβειαν, δι᾽ ἔργων ἀγαθῶν σφᾶς αὐτὰς κοσ- 

μούσων. 

Τῆε ἕαςξ οὗ {πε πιαϊζεν ἰ8Β ἐπαξ ἔνε Οἰεπιεηῖΐ υ8εά, αἴ δὴν γδΐε ἰπ 
88 Ραεάαρορι5, ταδῆμα!]β οὗ οχίγαοϊβ ἔγοηη ϑογίρζωγε οἰαϑϑίβεά 

δοοογάϊησ ἴο πεῖν βιιδ]εοῖΒ. Ηἰ8 Ραεάαρορμ5 οὐ ἰπβίγαςσξογ ἰ8 ἔδα 
αἰβείησυϊβηεά ϑισοεββογ οὗ ἃ [πὲ οὗ παπιδίεγ θοο οὔ ἔπε βαπιε Κίηά. 
Τῆς ΟὨνί βείδη σαϊοοδίβε δά ἢϊ8 ἀγπιουγυ οὗ ἀρρτγορτγίαϊε [εχίβ 1.8ὲ ἃ5 

{δε πιββίοηδγυ ἴο ἴῃς ὑενϑ παά ἢίβ8, Τῆς εχίγασίβ ψεγε ἀγγαησεά 
ὑπάον δεδαάϊησβ: βαγίησβ οὗ ἴοβεβ, ἰῆς Ῥγορῃεῖ, με βαϊπιίβε, (ἢς 
ϑασε, (δα [μογά δηά τῆς Αροϑίίε ἰοϊονεά εαοῇ οἵπογ ἰῇ ναγίουβ 

ογάεγβ δηά ψ ἢ αἰδεγεπὶ ἄεσγεαβ οὗ ργεοϊβίοη ἰῃ διέγίρα οη. Τπα 
ἰηενίταδ]6 γεβϑι}8 ψέγε δας ἴῃς εἐχίγασίβ ψεγε αϑεοίοά ὈΥ {Πεὶγ Πα 

πείσῃρουγβ ἴῃ γεβρεςὶ οἵ ἐδμεὶς ἐοχί, δηά μαξ {πεὶγρ ργορογ δβογίρ- 

τίοη τγὰϑ ἰοβὲ βίρῃξς οἵ. Αβ {δε Ἰεαγηΐης δηά {πε βεουγίεν οὗ {δε 
ΟΒαγοῦ ἱπογεαβεά, ἴπεβα γεϑι 8 ψεγε σογγεοίθά, Οοπιρίεϊς ΒίδΙ68 
ἴῃ τὰς ΟΠυγοῦ οσἤμεβίβ βυρογεεάθά ἐἢε πηδηιδίβ, αηά Οτγίρεη (ον ἐχ- 
ΔῖΏρ[ε) ἰαρουγεά ἴο τγεβίογσε (δε ρυγίγ οὗ ἐς εχ. Τῆς πὲν 

βίαϊε οὗ {πίηρθ ἰ8 γεδεοίεά ἰῃ ἐς δέγομιαίεὶς οὗ ΟἸετησπί: ἔδογε 

Φεβυ8 ὅοη οἵ ϑίγαοῃ γεοοίνεβ Ἵογεαάϊε ἔογ ἢὶβ8 ψίβάοη, ψῃΐϊσῃ ἰῃ τῆς 

Ῥαεάαρορηδ ἰΒ δβογίρεά ἴο νίβάοηιν, (ες Ῥαεάαροφιε, ογ ϑοίοπιοῃ ; 
δῃά ἴδε εχ οὗ ἴῃς εχίγαοϊβ σοπίογπιβ ἴο {πε βίαπάδλγά οἵ πε ἀποίαϊ] 
πιδηυδογίρίθΊΌ. Βυῖ {δε [ἰξεγαίαγε σνῃίοῦ ργεσεάεά ΟΙεπηεης νγαβ 
Ρορυΐαγ γαΐμεγ (πῃ βοῃοίαυνγ, δηά ἴπῈ ρῃεῃοπιθηα ργεβεηΐεά ὉΥ 

δί8ϑ ὧδε οὗ ϑογίρίαγτε ἰῃ τῇς Ραέεάαρορμς σοηίείρυϊς ἴο σοπῆγηι 

δε σοποίιβίοη μας (6 ἀγρυπιεπί Ὀαβεά ὑροη (ἢς 5ίΐεηςσε οὗ ἢἰβ 

ρῬγεάδοδββϑογβ ἰβ ἰα!]δοίοαβ, απά αὶ {πεῖν ϑἰΐεπος Ἴδῃ ἕαϊγίν θὲ 

᾿σοηδίγιεά 48 ἃ ἀεηΐαὶ οἵ πε Ὀείγίπε ογίσίῃ οὐ δυξπογβῃὶρ οὗ 1 
Ῥεῖον. 

ΤΒοβα Ἐχδηρί68 οὗ ῃς ἀβε οἵ 1 Ρεΐεν πδάς ὃν Ιγεηϑύβ, Τεγευ ἕδη, 
δῃά ΟἸεπιεηΐ οὗ Αἰεχαηάγία πᾶνε ὕθεη σίνεη ἰῃ ἔμ} ἰο Βῆονν μας ἐπα 
ΓΑῪ τηδίεγία! οὗ ἴῃς ενίάδηςε γεα!ν ἰ8Β. ϑαπιρίεβ ΟὨΪγ 48 ἴΠεῈγ ἄγε, Εν 
βυῆσε ἴο βῇονν ἐμαῖς 1 Ῥείεγ ψαϑ γεοοσηΐβοά 848 ὅ:. Ρείεγ᾽β Ερίβι!ς 
ρου Α.Ὁ. 200 ἰπ Οδα!, Αἰγίςα, αηὰ Αἰεχαπάγίια. ΒΥ ἃ βιίγείςῃ οὗ {πε 
ἱπιασίπαικίου ἰξ πιὶσῃξ θὲ βαρροβεά ἴδαΐ Τεγίυ Πα ἢ τναβ ἀερεηάσηξ αροπ 

ΟΙεπιεης ἔογ {πἰ8 Κηονίεάσε; Ῥαξ Ιτεῆδευβ δπά ΟἸεπιθηΐς γεργεβεηΐ 
ἃ ἰγααϊείοη ψῃοἢ {ΠΥ ἰηδογίεά ἱπάεροπάεπεν ἔγοηι ἃ ἀϊβίαπε ραβέ. 
Νον ΟἸεηιοηΐ ψγα8 ἢ οαγίίεϑδεέ ΟἨγιβείδη δολμοίαν, ποϑθα ογκ8 μαναὰ 

σοπῆς ἄοψῃ ἴο (8, δηά ἰτεηδειβ [8 πο ο με ἀροβίοϊϊς ασα Ὁ. δί8 
σοπηεοχίοῃ σε Ῥοΐγοαγρ. 

Ιω πἰ8 Ερίβεϊς ἐο ῃς ῬΒιρρίαηδ, Ροίγοαγρ, Βίβῃορ οὗ ϑηῖγγηα, 
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Ὅ)Ο αϊε( ἃ πιαγίγγ ου 28γὰ Βεῦγυδγυ, Α.Ὁ. 155 αἵ ἔπε αρε οἵ 86 γεδγε, 
48 [εἴξ, ἃ8 Βυδβεδίαβ ποίεά, ἃ ναί υαρ!α τυϊῖπεββ ἴο ἴῃς δαγίίεγ Πἰβίογυ 

οὗ τῆς Νεὲν Τεβίαπιεηξ σδποη. 

50 ἔδλγ 8458 (δε Οδποηίοίγ οὗ 1 Ῥεῖεγ ἰ8 σοποεγηεά ἴδε ενίάεπος οὗ 
{με Ερίϑεϊε ἰβ ονεγυμεϊπιίησ. [{ 8 ἔγαε [μας Ῥοίγοαγρ ὅοεβ ποῖ ρσίνε 

πε Ὡδηϊε οὗ ἴῃς δι ςπογίτυ, νος Βα 868 80 οἴἔδση. [τ πουϊά Ρὲ «η- 
ΓΕΆΒΟΠΔΡΙΕ ἴο ἐχρεοῖ [πδΐ ἢς βῃουϊ. “Ῥααὶ" δηά “ἴδε [ογὰ " αγε 
{πε οηἷν δυΐδογβ ἡαπιεά. ΤὌΤῇῆε ψογάβ οἵ τῇς [,ογά ἢανε παδζυγα!!ν ἃ 
Βίσμον δυϊμογίεν ἔπδη ἴδοβε οὗ Η!5 Αροβιίεβ--- δὴν γδῖε δὲ [818 βίασε 

ἴῃ ἴῃς ἀενεϊορπιεηΐς οὗ ἴῃς δποη. Απά 8... δαὶ δβ ἴῃς ἔουαηάεν οὗ 

1πε ΟΒαγοῦ δὲ ῬῃΠρρὶ μαά ἃ βρεςοία! οἷαίπιὶ ἁροὴ {μεῖγ οδεάϊεησα: 
“ΝΕ 1 (ΡΟ γοαγΡ 8808) ΠῸΓ δῆγοης [ἰ{κὸ πὲ οἂη δἐζαίη ἴο δε 
τυϊϑάοηι οἵ τῆς ὈΙεββεά δηά σίογίουιβ Ῥαυ!, νσῆο, πε με σβπιὶε ἀπιοηΐ 

γου, Ῥεΐογε {πε ἕδος οὗ (δε πιεη οὗ (δαί {π|ὲ ἰαυσῆς δοσαγαίεῖν απὰ 
ϑυγεῖγ (Πα ψογά οἵ ἐγυῖῃ, πο αἰδο σἤεη μὲ νγὰβ δϑϑεηΐ στγοῖε ἰεξζεγβ 

ἴο γοιυ ἱπίο σψδοῃ [ἢ γου ἰοοῖς γοιυ ψ}] θὲ δο]ε ἴο θεὲ θαυ ἀρ ἴῃ ἐπε 
ἔβτἢ ρίνεπ αηΐο γου." 2 Οἰδεν ϑογίρξυγοβ, ὄἐνεὴ ἴῃς Βγδβὶ Ερίβεϊε οὗ 
5:1. δομη, Ῥοϊγοδλγρ᾽β ἰεδοπογ, ἀγα ἀβεά ἰδὲ 8 1 Ῥεῖεγ ἰβ υδεά-- 
ΘΠΟΙΥΠΊΟΟΒΙΥ αηά ποῖ αἰνψαγβ ΓΒ ἃ οἰεαγ ἔογγηυα ἴο βίατηρ ἰδὲ 

αυοϊδεοπβ 88 φυοίδείοηβ, 
Τῆς [Ο]]ονίης ραββασεβ σοπίαϊῃ οἰεαγ οϑδεβ οὗ Ῥοίΐγοαγρ᾽ 8 ὧδε οἵ 

1 Ῥείευ:-- 

(Ι. 1-8) συνεχάρην νον ὅτι ἡ βεβαία τὴς πίστεως ὑμῶν ῥίζα... μεχρὶ 
νῦν διαμένει καὶ καρποφορεῖ εἷς τὸν κύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν Χριστὸν. 

εἰς ὃν οὐκ ἰδόντες πιστεύετε χαρᾷ ἀρευλολὴτα 

καὶ δεδοξασμένῃ εἰς ἣν πολλοὶ ἐπιθυμοῦσιν εἰσελθεῖν. 

11. διὸ ἀναζωσάμενοι τὰς ὀσφύας ὑμῶν" δουλεύσατε τῷ 

θεῷ. .-. πιστεύσαντες εἰς τὸν ἐγείραντα τὸνκύριον ἡμῶν 
Ἰησοῦν Χριστὸν ἐκ νεκρῶν καὶ δόντα αὐτῷ δόξα νὅ καὶ 
θρόνον ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ. .. μὴ ἀποδιδόντες κακὸν ἀντὶ 
κακοῦ ἢ λοιδορίαν ἀντὶ λοιδορίας 7 ἢ γρόνθον ἀντὶ 

γρόνθου ἢ κατάραν ἀντὶ κατάρας. 

Ψ. καλὸν γὰρ τὸ ἀνακόπτεσθαι ἀπὸ τῶν ἐπιθυμιῶν τῶν ἐν τῷ κόσμῳ, ὅτι 

πᾶσα ἐπιθυμία κατὰ τοῦ πνεύματος στρατεύεται." 

ΝΠ]. ἐπὶ τὸν ἐξ ἀρχῆς ἡμῖν παραδοθέντα λόγον ἐπιστρέψωμεν νήφοντες 

πρὸς τὰς ἐυχὰς 0 καὶ προσκαρτεροῦντες νηστείαις. 

190 Βαγάεηβενει, Οεεελίοκίε ἀδν Αἰἐκίγεκήελοι {ἐξ εγαίμν, 1. Ῥ. 140. 

31. 2. 5 Ῥεῖεσ ἱ. 8. 4Οοπιρᾶσε 1ἵ Ῥείες ἱ. 12. δὲ Ῥείετῖ. 4- 

δι Ῥείετΐ. 21. Τχ Ῥεῖεσ 111. 9. 8 οιρᾶσε 1 Ῥείες ἰ1:. 9. 

9. Ῥεῖες ἰϊ. 1σ οοηῆειεά τί Οαἰδῦδλπα ν. 17. 19 Ῥεῖεσ ἰν. 7. 

ΥΟΙ, Υ.Ψ 3 
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ΜΠ. προσκαρτερῶμεν τῇ ἐλπίδι ἡμῶν καὶ τῷ ἀρραβῶνι τῆς δικαιοσύνης 
ἡμῶν, ὅς ἐστιν Χριστὸς Ἰησοῦς, ὃς ἀνήνεγκεν ἡμῶν τὰς 
ἁμαρτίας τῷ ἰδίῳ σώματι ἐπὶ τὸ ξύλον, ὃς ἀμαρτίαν 
οὐκ ἐποίησεν, οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι 
αὐτοῦ.2 ἀλλὰ δι᾿ ἡμᾶς, ἵνα ζήσωμεν ἐν αὐτῷ, πάντα ὑπέμεινεν. 

μιμηταὶ οὖν γενώμεθα τῆς ὑπομονῆς αὐτοῦ καὶ ἐὰν πάσχωμεν 

διὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ, δοξάζωμεν αὐτόν. τοῦτον γὰρ 
ἡμῖν τὸν ὑπογραμμὸν ἔθηκε δι᾽ ἑαυτοῦ, καὶ ἡμεῖς 
τοῦτο ἐπιστεύσαμεν ." 

Χ. [πῃ Βἴ8β ἐγρο βίαίϊε εἴ ἀοηχίπὶ Ἔδχειηρίαν βεαυϊπιίηί 3 γηηὶ ἐπ ἤάε 
δέ ἱππιμέαδίϊες5, Γγαίεγηϊέαὶ5 αγεπαίογες αἰ ροηέες ἱπυίσονι. .. .δ 
Ον»ιπὲς υοδὲς ἱπυίσονι οιεδίοοίἑ ὁςίοέε,5 οοπυσγεαίίοηενη υξϑίγαπι 

ἐπγεῤγελϊοηεὶ διίο παδεπίσς ἐπ ρεμέϊδιια, μὲ ἐχ δοπὶς οῤογίδιδ 
υεδίγὶς εἴ νοβ ἰδιιάθηι δοςίρίαςίβ ἐἐ ἀογπίπμς ἱπ υοδὲς ποπ 
δἰ α5ῤ]ιεν»πείμγ.ἴ 

1χ Ρεῖοτσ ἱΐ, 24. 31 Ρεῖίεσ ἰΐ. 22. 

81 Ρεῖεσ ἵν. τό. 4. Ῥείεγ ἰΐ. 21. 

δροηρᾶτγε 1 Ῥεῖεσ ἰἰϊ. 8 (11. 17). ΦΟοπιρᾶζε 1 Ρείεζ ν. δ. 
Ἴχ Ῥεῖεσ ἰΐ. 12 : ἴὩε ραγαρῆσγαβε οἵ ἴδε ἰδίίες ρατὶ οἵ ἴδε νεζβς (ἐποπτεύοντες 

δοξάσωσι τὸν θεόν) ἰδ ἄυς ἰο ἴπε πεχέ φυοιδιίοη (154ἰδῇ [1]. 5), νᾶς δυΐετα, ρες φυεπὶ 
ποπδη ἀοσηίπὶ Ὀ]αβρῃεπηδίυς. 

ΝΟΤΕ. 

Τα εὐϊτίοη ἰ8 θαβεά οὐ ἃ οουζγβε οἵἉ Ἰδοΐιγεβ ἀεἰ νεγοά, ἰπ ἴῃς ἤτβι ἰπβίδηοε, ἴο 

ἃ οἶδλββ οἵ δοπουζβ τῆθη ΨΜΏΟ ἡγεσε ἐχρεοῖϊθά ἴοὸ 86 (ἢς δὶς Ῥγοίεββον ΒῚς 6 5 οοτη- 

τηδηΐασυ 48 ἃ ἰοχί-οοκ. Ὅῆε ἱεσίαγεβ νεσε, βεγείοσε, πιδάς ἱπάερεπάςης οὗ ἴδδὶ 

ςοπιπιδηΐλευ ἀπά τ ἃ νίενν ἴο [δε εχδι δἰ το οὗ πενν πηδίεσίὶ δηὰ ργοοςββεβ γαίπες 
τ8δη γεβυ] 8. [ἢ ρασγιϊσυϊασ, δη δζεσηρι νν88 πιδάς ἴο 1ΠΠπ8ἰγαῖς (ἢς τεΐεσεπος οὗ ἐπα 
ϑεριυδρίπε δηὰ [εὐνϊδῃ ᾿ἰτεσαΐασε ρΈπεγα!ν ἴο ἴῃς ἐχερεδὶβ οὗ ἴῃς Νὲν Τεβίδπηεηι. 
[πῃ ἴδε τοἀδυςοπ οὗ ἔδεβε ποῖεβ ἴο {πεὶγ ργεβεηὶ ἔογπι [με οοτηπιεηίδγίςβ οὗ Αἰ οσγά, 
Βί;ε, Ηοτγι, Κῦμι -Μεγεσ, ἀπά  οη ϑοάδη ψγεσε οοπβυϊεά. 

Τῆε ἴοχε [8 ἰδκεη ἔγοπι πε ξδοδβίπλ}]6 οὗ ἴῃς γτεᾶὶ Νδιίίοαη Οοάεχ (Β), ἴδε 1πε8 
οἵ ψνὩ ἢ ἀγα ἱπάϊοαιϊεά Ὁ βρᾶςεβ. 

Τῇῆε εἀϊίοτ ρσταξεξα!ν δοκπον]θάρεβ ἴπς Κίπάηεββ οἵ τῆς εν. αεοσρε ΜΙΠραη, 
Ώ.ὮὉ., ἀπά ἴῃς Κεν. ΒΕ. 8:1. ]Ἰοδπη Ῥαγγυ, Β.Ὁ., ννῦο γεδὰ {πε σοσηπιθηίδσγυ ἰπ ῥρτοοί. 



“πέτρον Α΄. 

ΠΕΤΡῸΣ ἀπόστολος [8 Χϑθ' ἐκλεκτοῖς παρε 

σπορᾶς Πόντου Γαλατίας Καπ 

19 ΧΘ ἰδ ἴῃς ποσπιδὶ σοηϊσδοίοη οὗ Ἰησοῦ Χριστοῦ : 80 Κῷ -- κνρίον 

νπιδήμοις δια-Ι. 
παδοκίας ᾿Ασίας κατὰ 2 

, Θ9 -- Θεοῦ. 
Αδες ᾿Ασίας 411 οἴμεῖ πιδληυδοσίριβ δηά 211 τῃς νεζβίοῃβ δά ά καὶ βιθυνίας : τς οτρίπδ! 
βογῖδε οἵ σοάεχ Ναϊΐοδηυς (Β") βίαπάβ δίοης ἰπ με οπιίβϑίοῃ. 

ΟΒΑΡΤΕΒΊ.-νν. τ, 2. Ῥεῖεσ ἴῃς Ηἰ 
Οοσωτββίοπεσ οὗ εβυ8, γΒοῸ ἰ8 Μεβδβίδῃ 
οὗ ατεεκβ 48 οὗ εν, βεηᾶβ ρτεεϊίηρ 
αἴκες τῆς ΟὨτιδείδη ἐδβῃϊοη, ἰῃ νοι {δὲ 
Οτεεῖκ ἀπά [εν ἔοσπιυϊ μάνα Ὀδεη 
ςοπιδίποεά δηὰ ἰταηβίοιτηεα, ἴοὸ ἴδε 
Οδυσομεβ οὗ Νοσγίποιηῃ αδίὰ Μίηοσ. 
ὙΒεν ἅττα ἴδε ἀϊδβρειβίοη οὗ ἴδε Νεν 
1βγβϑεῖ, οὔοβεη ουὖἱ οὗ ἢς ψδοῖς ᾿νοσγὶά ἴῃ 
δοοοτάδπος σψἱθ Οοά᾽ 8 ἐοσεκηονϊεᾶρσε 
οἵὗ {πεῖς δέῃεββ, ἰοὸ ὑπάετρο ἴδε Βδίίον.- 
πῃ οἵ Ηἰβ ϑριτε, πὰ ψ ἢ ἃ νίενν ἴο 
«δεῖς τεςερίοπ ἱπίο Ηἰβ σδυτο. Εος 
ἴδε τεβαϊι, ἀπά ἐδβεσζείοσε (δε ρυζροβε, οὗ 
τπεῖς εἰεςείοη 8 δαὶ ΠΟΥ τλΔῪ ῥτοΐεβϑ 
οὈεάϊεηος δηὰ τεςείνςε ἴῃς ουϊνατὰ δἰ; 
οὗ Ββρσϊῃκιπρ, Ῥείπα δαριϊδβεά ἰηΐο ἰδς 
ἄεδιἢ οὗ 1εβὺ8 Οδγίδε. Ἐὼὺρὶ {πεπὶ ΠΊΔΥ 
τᾶς (απά ποῖ πιεστὰ στεεϊη) ἀπά ρεᾶος 
(οὐ Β ρεᾶος ποῖ πηδῃ᾽ 8) ὃς πηι] ρ] εά ] 
Ὃτ ἀϊδουδβείοπη οἵὗἩ τυυτίϊεσ δπά γτεδεσβ δες 

Ἱπιτοἀυςιίοη. 
νει. τ. ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμ- 

οις διασπορᾶς, εἶεοί :ο) μγηεῦς ΟΥ̓ 
ἀἰεῤῥεγείον, ἃ οοτηρίπδιίίοη οὗ τ|ε8 οὗ 
Ἰβγδεῖ δρργορτίδιεά το Ο γί βιϊαπβ ἴῃ δο- 
οοτάδπος σἱτῃ τῆς υἀπίνεγβαὶ ργίηοϊρὶς οὗ 
τῆς εν Οδυγοῦ. (1.) Τῆς εν ετε 
τὰς ελοςέμ γαεε (ἰϊ. 9 ἔτοτῃ 184. χε. 20) 
848 Μοβεβ βλίἀ, Βεέζεαμβθβε Ηἶε ἰοοσὰ ἐδγ 
“7 αέδλενς ἱκενείογε τ εδοϑε ἐπεὶν Ξϑφα αὐέεν 
ἐλόι (Ὀεαϊ. ἱν. 37; ο΄. Εοῃι. χὶ. 28). 80 
7εβ.8 βαἰά ἰο Ηἰβ ἀϊβοίρίεβϑ, 1 λανς ολοσεν 
)γομ (]οΠπ χν. 16, 1:9, εἰἴς.), δηά τείεσβ ἴο 
τδεπὶ πὶ ἴῃς εβοβαιϊοϊορίςδὶ ἀΐβοουτθα 48 
ἐλε εἰεεὲ (Ματῖκς χὶϊ!. 20). (ἰ1.)}) Βείη; 
ελοσεπ ομέ ὁ ἐπε τοογἱ ἀ---ἧπι ἐκε τοογῖά, 
᾿πάεεά, δμνέ ποέ οΥΓ ἐέ, Ἰοδη χν. 1 ἢ.-- 
Ομ βείδηβ δὲ αἷδοε ςογομγμενς ἀυτίηρ 
τδεῖς πε ου εαγί. Ὑμεῖς ἐδιπεγδηά ἴ8 
ἐλε εἰἰγ ἐλαὲ καίὰ 7ουπάαέίοης (Ἰ. 7, Δ. τα; 

Ηεῦ. χίϊ!. τᾳ; ΡΒ. εἱἱ, 2ο). ἴῃ Ηεδ. χί. 
9.13 ἴδε Ῥαιτίδγοῃβ ἂγε ογεάϊ δὰ 8 τῃς 
Βᾶτης ἰάεα δπὰ ῬὨΐ]ο βαυβ δαὶ (ἢς δᾶρεβ 
οὗ Μοβεβ' βοῆοοὶ ἂγεὲ 41] ἱπιτοάυοοά 848 
δογομγμενς (ρΡ. 4:6 Μ). 80 Αὐγδῆδηι βαϊὰ 
τὸ ἴδε ϑοπβ οἵ ει, "1 δπ} ἃ βίσαηρψεσ δῃὰ 
βοϊουγπεῖ (πάροικος καὶ παρεπίδημος -- 
ἀν 9 Α, 78) ) νὰ γου " (αςεη. χχίϊ!. 4); 
ΓΑ λιν ἐπε ἄαγς οΓ ἐδε γεαγς οὕ 

"ὦπ ἐϊρνίπιαρα (ΛΔ ὃς παροικῶ) ; 
ἀρὰ ἀπε Δι πεςίραίεβ Ῥεῖοσ μἐ 
Ηερ. ἰπ ἴδε μεπογαιϊβαίου 1 αὶ ἃ 
ΞγαΉΡΥ αμὰ ΞΟ ομγΜΕΥ (πάροικος καὶ 
πα ) ἐπ ἐλὴλδ εαγίλ ας αἱΐ ᾿ν 
ἤαϊλενς τοῦνε (Ῥ8. χχχῖχ. 13). οἰ ββηχδηῃ 
(Βέδὶς δέμαϊες, Ῥ. 149) ηυοίεβ ἔννο εχ- 
ΔΙΏΡΪε8 οὗ τε ρεπίδη μον ἴτοσλ ν" 118 οὗ τῆς 
πὰ Ξεδταγ, γν ὁμοιοῖ 8] εν ἀμ ἐς 
ἰπ {πε Ἀγ ὕπι ̓Απολλώνιον [παρεπ]ίδη- 
μον ὃς καὶ σνριστὶ ᾿Ιωνάθας). [Ιη Ρ. Τος. 
8 (Β.ο. 118) παρεπιδημοῦντες ἀπά κατοι- 
κοῦντες Στε οοηιγλδιεί. {1 Μοβεβ 
βαϊά το [βγϑεὶ ἑλομ «λαϊέ δε ςεαξέεγεά 
ανιοηρ ἐπε ἀϊηράονις οΥ ἐὰς εαγέμ (Ὀειυς. 
χχνὶ!. 25) ; τῆς τεηδετίηρ οὗ [δ υΧΧ 
διασπορά ἴ8 ῥτοῦΑΡΥ ἴῃς εατεδὲ ἐχ- 
δτηρὶς οὗ πε (εομπίοαὶ ἀεβίρπδιίοη (ς. 
7οΒη νιΐ. 35) οὗ ἴτε ]ἐννβ, ψΒο---ἶος ννῃδῖ- 
Ἔνεῦ τεᾶϑου --- "ἰ ουϊδίάς τῆς Ηοῖγ 
[Γὐᾶ, ὙΤΒε οοϊϊεςεῖνε ἰεῖτα (Καδδίηϊς 

ΠΡ, ἱπρ ἰε8 (ἢ ς τεᾶὶ ὑπιῖν οὗἩ τπεβα 
δβοδίίεγεά ᾿οπιηλυηῖῖεβ, ᾿νοθς βοδιξεσίη 
8 ἢο ἰοῆξζεῖ τερατάεδ 28 οὐ β ρυηίβῃ- 
ταεηΐ ἴογ βἷπ. ἴξ {ππ18 βεζνεβ νεῖ! τῆς 
Ῥύυγροθε οὗ οπε, ψῶο, ἴἰκε 8:. Ῥαυὶ], ἰη- 
88:8 οὐ τῆς πὲ οὗἩ τς ψΒοῖε Ὀγοΐδμει- 
δΒοοά οἵ ΟὨτίβείδῃβ (4.ρ΄., ν. 0) ; Ὀπὶ τη18 
ΔΡΡΙἰσδιίοπ οὗ ἴτε ρῥείποὶρίς δαὶ τῆς 
δυο 5 (ῃς [Ιβγδεὶ οὗ αοά ἰβ βυδοτγάϊ- 

ῃδίςε 0 οἴδετα νι ἢ ἱπιρὶγ δαὶ ἔδοτε ἰα 
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πρόγνωσιν ΘΒ} πατρὸς 
καὶ  ῥαντισμὸν αἵματος 

ΠΕΤΡΟΥ ἃ 1. 

ἐν ἁγιασμῶ πνεύμα τος εἰς δπακοὴν 

ΙΒ Χϑ' χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη 

199 [8 τῆς ποσωῃδὶ οοπίγδοοη οὗ Θεοῦ. 

ΠΟ δδσίαν οοττεϊδενε ἰὸ ᾿ς. Πεη 8ι. 
]Άταεβ λάάγεββεβ ἐλς ἐενεῖυε ἐγὶδες το κίε 
γέ ἐπ Ὠλεῤῥεγοίοπ, Ὧδ ΤῊΔΥῪ οη ἴδε Οἴδεσ 
παηᾶ Ὀς οοπιγαδβιίηρ ἴδε δαϊπὶβ οὗ ]εγυ- 
βαΐετη τ πος αὐτοδά (18 581. Ρδὺυΐ ἀϊὰ 
ἐπ τῆς τρδιίεσ οἵ (ῃς ΟοἸ!εςείοη) ἱξ ἱπάεοά 
δε ἰ8 ποῖ βρελικίπρ βἰπιρὶν ἴο δὶ5 ἔδϊον,.- 
ςουπίγγτηεῃ 8ἃ8 ἃ Ϊεν ἴο ενβ. Βυὶ 8ῖ. 
Ῥεῖες ψντίϊεβ ποτὶ “" Βαῦυϊοη " δηὰ πε 
ολρίϊαὶ οὗ ΟὨτίβιεπάοτῃ ἰβ ἢο ἰοηρεῖ ]εγὺ- 
βαίΐεηα. Ἴδε ςοϊἹοοδλίίου οἵ παρεπι- 
δήμοιςφεαπάδιασπορᾶς ἱπιρ|1ε5 (Πδὶ 
τιῖ8 βοδιζεγίηρ, ΠΟ ἢ ἰπ (πε Ταϑε οὗ 
ἴῃς γγρεὲ ννδ8 οὐ ̓β ρυῃίβῃσχηεης ἴοσ βίῃ, 
ΜΠ] ποῖ θὲ Ρεστιάπεπὶ ἴος ἴῃς δηξίγρε. 
ἙἘοτ τῇς ΟΒγίβείαη Οἤυτοῦ πε [ενν 158 
δορςε οὗ {86 ἱηραιπετίηρ ν1}} Ῥς 16116ά, 
88 ἷ8 ἱπάϊοαιεά Ὁγ ἴδε ετηρμδεὶς ἐκλ ε- 
κτοῖς---ἴος ]εβδὺ8 βιὰ, “Τὰε ὅον οὗ 
Μακ. .. 5Ξλα]] σαΐλεγ ἱορείλεν ἀἰς εἰεεὶ 
ἐν ἥονι ἐὰκε μέξεγοιοςέ ῥαγὲ οΓΓ ἐπε καγέδ 
ἐο ἐδλε μέξεγνιοσὲ ῥαγέ 07 ἄεαυεν" (Ματὶς 
ΧΙ! 26, 27; ο΄. Ὀεαῖϊ. χχχ. 4. Οοπιρασε 
Ὀιάδοδε ἰχ. 4, “ΕἘοσ 45 [Πὶ8 νγὰβ ὑζοίζεῃ 
[Ὀτεδ4] βοδιϊεγεά ονεσ (με Π1115 ἀπὰ δείηρ 
ξαιδβεγεὰ ἰορεῖμεν Ῥεσᾶπια Ομ, 80 ΠΊΔΥ 
τγ Οδυτοῦ ὃς ψαϊδπετεά τορεῖμεσ ἴτογω 
ἴδε επὰβ οἵ ἔπε εασί ἑμέο ἐὰν ἀἰηράονι," 
δἂηά Τυδεῖη Μ , Φίαϊ. ττΆ, “.Α5 
Μοβες... 80 

5841} τὐζῇ ἀραὶπ (Ὡς Ὀϊβρεζβίοη οὗ {πε 
Ῥεορῖε.. . . 8584]} σίνε υ5 (ῃε ροββεββίοῃ 
εἰεγη δι] "" 
Πόντον... ᾽'Ασίας. Τῇε οτάεγ 

ἱπάϊοδιεβ ἴπεὶ τουῖϊς οὗ ἴῃς τηεββεηρεγ, 
ἩὯο ἰληάδεθά ρῥγεβυμδοϊγ δἱ ϑίπορε οἵ 
Απιλϑισίβ δηά, 15 τῃς οπιίββίοη οἵ καὶ 
Βιθυνίας Ὀε ΔοἼοερίεά, ἰεῖξ (ες ςουπίτν δὲ 
Ἐρδεβὺβ οὐ ϑηίγτπα. Τῆς (Αττηεηΐϊδη) 
Αςίὰ οὗ Ῥῃοοδβ (Μαγῖγτ οἵ ϑίπορε ὑπάεσ 
Ἰτα͵δη) δὲ δἀάγεββεά ἴο τς Ὀγεϊῆγεη 
ἀννεϊηρ ἰπ Ῥοπίυβ δηὰ Βι[πγπία ἰπ 
Ῥαρῃίαροηία δπὰ ἱπ Μγϑία ἰῃ Οα]διία απὰ 
ἰπ Οαρρδάοοϊα ἂπὰ ἰπ Ατγπιεπία (Ὁοηγ- 
Ὀεᾶτε, Μοημριεηὶς οὗ Ἐαγὶγ ΟἈγοακίέν, 
Ῥ- 103). 8εε Ιπιτοἀυοιίοη. 
Μει. 2. Τῆε τῆτες οἰαυθεθ κατὰ ... .» 

ἐν...» 8η εἰς . .. αυλ᾽ν ἐκλεκ- 
τοῖς δπὰ ρεῖπᾶρβ δίβο ἀπόστολος (45 
Οεουπιεηΐι8) Ῥεῖας δίπηβεϊ 18 εἶδε ἂπὰ 
Βῆδσεβ μεῖς ργνίϊερεβ θυ ἢδά πο πεεὰ 
ἴο πιλρηίξν Πἷβ οδῖοε, 8 δδά ὅι. Ραυϊ. 
Υεῖ βες Αςῖβ χν. 7 ἢ. 
κατὰ πρόγνωσιν. . . . Τῇε πουη 

ΟΟςατβ ΟὨΪ ἰπ Αςίβ ἱϊ. 23 (βρεεςῖ οὗ ϑ8ι. 

Ῥεῖεῖ) ἴῃ τείεγεηοε (ὁ δε ϑ᾽αγίπρ οὗ 
ΟἈείδε τῇ ὡρισμένῃ βουλῇ καὶ προγνώσει 
τοῦ θεοῦ, ο΄. 1. 2οσ. Τε υβςε οὗ πουπβ 
ἰπειεδά οἵ νεγῦβ ἰβ ομαγδοίεσίβείς οὗ τδῖ8 
Ερίβεις. Τμε βᾶπὶε ἰάθα ἰβ Ὄχργεββεὰ 
τῆογε εἰδδογαίεϊυ ὃὉγ ὅ8ῖ. Ραὺὶ ἰπ οπι. υἱϊϊ. 
29 (ᾳ.ν.). Ο΄. Οὐφεη, Ῥλέϊοεαίέα, χχν. 
Οδεοιυπηεηΐυ ἱπέοτβ ἐμαὶ [πε Αροβίε ἰβ ἔπ.8 
τῆς εαυαὶ οὔ τῇς ριορῃεῖβ, Ἂβρθςῖδιν 
7ετευϊδῃ (νυ. 76τ. ἱ. 5).--ὲν ἁγιασμῷ 
πνεύματος, 5υῤ͵εοςῖίϊνε ρεπίενες [κα 
θεοῦ, Ὀεΐπρ εἶεοὶ {ΠῈῪ ἃγὰ υἱτπίη τὰς 
δρδεῖς οἵ (ἢς ργορες ψοτῖς οὗ τε Ηοΐγ 
ϑρίτς. Ὑθα οοηίεχι ἐχοϊυάεβ ἴῃς τεπάσεγ- 
ἱπρ λαϊοισίηρ οΥ ἐλε (λνεαη) οῤῥγὲέ. Ῥεῖετ 
0868 ἴδε Βιετεοϊγρεὰ ρῆσγδβε; ολ. 2 ΤΒεββ. 
ἰϊ. τ3 (ψΒῖς ἢ Τοοτγεβροπάβ το ἰδς 
νΠοἷς ςοπίεχι) εἴλατο ὑμᾶς ὁ θεὸς ἀπ᾽ 
ἀρχῆς (κατὰ πρ. θ. π.). . .«ἐν ἁγι- 
ασμῷ πνεύματος καὶ πίστει ἀλ' 
δίας (εἰς ὑπ. πεῖς ὑπακοὴν ἸΝΩ͂Ν 

ιστοῦ, ἴῃς οὐ ρύυζγροβε οὗ [δεῖς 
εἰέκείσα. ὐδάξονοε ἰδ ἃ ἰεοδιηίς] ἴοττι: 
8Βο. ἐο αοά; εὖ. ἱ. 14, ψψἤετε ἴτ ἰ8. οοη- 
ἐταβίοα συ τῆς ἱρπογᾶπι ἀϊδοδεάϊεποε οὗ 
τδεῖς ραβδὲ [ἱνεβ (1. 22). Α8 ΟΒείβείδηβ, 
ἴπεγ ονρεγεά αοά δηὰ ποῖ πιεπ (Αοίβ ἰν. 
19, ν. 20) ; αοὰ ρίνεβ Ηἰ8 Ηοῖγ ϑρίγιε ἰο 
τδεπὶ δαὶ οδεν Ηΐπὶ (ΑςἰΒ ν. 32). Οοπι- 
Ῥᾶσε ἔδε Ραυΐϊπε οδεάδενος οὗ ζαϊέμ. ΤῊϊΒ 
οὐεάϊεπος ἱπιρ|1ε8 ἃ οπᾶπρε οὗ πιὶπά ἴῃ 
7εν δπὰ ἰῃ αεπεῖε, νυ ἢ ἰ8 εβεςιεὰ Ὁγ 
ἔπε εῤγέπλἰηρ ὁ δίοοά οΓ Ἅεεμς ΟἈγίεί. 
ΤΒεΥ ἃγε πον οἰςδηβεὰ ἔτοπι βἰπ, νυνὶ ςο ἢ 5 
ἀϊδοδεάϊεπος ἴῃ [ενν ογ αεπεϊα. ]6βὺ8 
ΟἾσίϑε, τα πηοάϊδῖος οὗ τῆς πὸνν οονθηϑηΐ, 
Βρτίῃ κεβ ἴῆοβε νοι αοά βεἰεοιοὰ ἢ 
ΗΙ8 ονῃ δἱοοά, 485 Μοβοβ βρείπκιεὰ τῇς 
οἸ ἄγε οὐ ἰβγαεὶ ψῆο πδά ρτγοπιίβεὰ 
οδεάϊεπος νἱἢ ἐπε Ὀοοά οὗὨ οχϑη (Εχοά. 
χχῖν. 7 ἴ. ; οἵ. Ηεδ. ἰχ. 190). Βυΐϊ τείεσ- 
ἐποεβ ἴο οἵπες βρηπμηρβ οἵ τς Ο.Τ.., 
πηοοπηςοίοα 1 ορεάϊδηςα, πιυδὲ ποῖ ὃς 
εχοϊυδεά. Τδε νογά ῥαντ' ἰδ ἀρριο- 
Ρείαιοά, ἔος εχδπιρῖς, ἰο δε ψνδίεσ ἱπ 
ΨΒΙΟΙ τῆς Δ58ῆε8 οἱὗὐ (δε Πείξετ ννεγε ἀϊβ- 
βοϊνεᾶᾷ (Νυπι. χίχ.); δπά 4 ἰε88 ονίουβ 
εχρίαπδέοη ἰβ βιρροσίοἃ ὃν Βαγπδῦδβ, 
“ται ὈΥ ἴδε τοπιβδίοηῃ οἵ δ'πβ "γε τηΐρῃς 
Ῥε ρυτγίδεά, ἐπαὶ ἰ8 ἐπ ἴῃς βρειπκιηρ οὗ 
ΗΙ8 Ὀϊοοά ἔος ἰξ βίδηβ πτιτεη.... ὃγ 
Ἡΐὶς δνμὲξε τος τύεγε ἀεαϊφά ([88. 111}. 5) "". 
Ἰπάεεά της Ὀεβὲ σοπιτηεπίδσυ 8 βυρρ οὰ 
ὃγ ἰῃς Ερίδβεϊς το ἰδὲ Ἡεῦτγενγβ ἱπ ΒΙΟὮ 
ενίάεηος οὗ ἴδε ΟἿ. ἰδ τενίεννεὰ δηά δε 
Τοποϊυδίου σαν (πὶ δοοοσάϊηρ ἴὸ ἴδε 
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πληθυνθείη. 
Χϑ 
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εὐλογητὸς ὁ Θξ᾽' καὶ πα τὴρ τοῦ Κῦ ἡμῶν Ιϑ 3 
ὁ κατὰ τὸ πολὺ αὐτοῦ ἔλεος ἀναγεννήσας ἡμᾶς 5 εἰς 

1 Θὲ ἴδ τδε ποσπιᾶί ςοπισαςείοη οἵ Θεός: εο ἵς -- Χριστός, δΈ -- κύριος, Ιξ -- Ἰησοῦς. 
ΞΕρτ ἡμᾶς ἃ ἴενν ουτείνεα τεδά ὑμᾶς : [ῃ8 ψνοτάβ ἃτα ργϑοιιοδι ἱπεοσοβαηρεδθῖε 

ἰπ τηδπαβοσίρίβ. 

ἴα ἐνεσγιδίηρ ἰ8 οἰεληβοά Ὁγ Ὀἱοοά. ΑἹ! 
τδς ἴγρεβ σγεῖε ὑρ ἰπ ἴδε [01Η]- 
τρεηὶ (βεε εβρεοίδ!γ Ηεῦ. ἰχ.) ψδεῖδεσ 
ἴδεν τεϊδλιε ἰο ἰς Οονεπδηϊ ος ἴο {δε 
Μνοσβηῖρ. 80 ἱπ Ηεῦ. χίΐ. 24 τς Ὀἱοοά 
οἵ Αδϑεὶῖ τὰς ἔγβε τηδείγσ ἰδ ἄγαννῃ ἱπίο ἴδε 
φοτηροκὶϊς ρῥἰςίυτα οὗ ἐγρίοδὶ δἱοοά β5ῃμεά- 
ἀϊπρθΒ. [τ ψνουὰ θὲ ροβδίδὶς ἴο ἴδε 

ν ψ8 Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀπά το 
τεπάετ εἰῖδες δαὶ γε πλῖρθς ΟΌΟΥ [6βὺ8 
ΟὨγίδὲ (ο ἱ. 22; 2 Οος. χ. 5 πᾳ 
βρτϊηκιεὰ σὰ Ηἰἴβ δίοοά οὐ ἰπαὶ γε 
ταῖρῃϊ ΟΌὟΕΥ ἃ8 Ηες ονεγεὰ ὄἼνδθὴ ὑπίο 
ἀελῖ (ο Ηεῦ. ν. 8; ΡΆ]]. ἰϊ. 8). 
χάρις. .. πληθυνθείη. Ταῖδ 
[111 ἰοιταυϊδ ἰβ ἔουπά 4180 ἰῃ 2 Ῥειεῖ 
δηὰ Ἰυάς. ἙἘος ργεοθάεηιϊ βες ἤδη. ἰϊϊ. 31. 
15 υδὲ πετε ἰδ ποὲ πιοσεῖὶν ἃ ςοηνεηιίοη 
Ῥεςσυ μᾶς το 86 Ρεϊγίπε βοῇοοὶ ; ὅτᾶςε δπὰ 
Ρδᾶςε ἄγε σα ρ]Ἰεἁ ἴο πηδιοἢ τῆς στον 
οὗ Βοβεεν υνῖτὰ τυ ἰοἢ τπς ΟἸ τ βείδηβ δά- 

ἼΞΣ ΤΞ ἐς τυ τεσ τ εβι8 π᾿ ῆναι 
γομίαν ἡὰ τῶν πολλῶν 
(Μαῖι. χχίν. 12); οὔ. ἔσῃ). ν. 2ο ἢ. [π 
τδε Ῥαβίογαι Ερίβεϊεβ ἔλεος (ς7.. νεσ. 3) ἴβ 
ἰηβεσίεα Ὀεϊννεεη χ. πὰ εἰρ., 80 2 ]οδη 3. 
Ετοπὶ δ]. νὶ. 16 ἴξ ἀρρεᾶγβ παῖ ἔλεος 
βίοοά οτί σίπαῖν ἰπ τῆς ρίδος Ὡς ἢ χάρις 
υδυτρεὰ (15 ἐϊβεϊπονε!Υ ΟὨγίβείδαη δηά 
τεπληἰβοθηῖ οὗ (Βε ἐδηγΐαν χαίρειν) ; 80 
τὲ ἴπε βουτος Ψ}} θὲ Νυπι. νἱ. 24-26. 
κύριος .. . ἐλεήσαι σε. .. καὶ δῴη 
σοι εἰρήνην. 

νυν. 3-1Δ. Βεμεάϊοέδον οὗ ἐδε Νανιδ. 
ΤὮε πιεπιίοη οὗ σοά ἰ8 ζοϊοννοὰ Ὁγ τὰς 
Βεπεάϊοτίοη οὗ ἴῇς ΝΑπηε δβ 1 εννβἢ οἱ εν 
τεβοσρε; [ἢς ἐοισαυΐδ ἐλε Ηοῖν Οπε, 
ἰεσεεὰά δὲ Ηπε, Ὀεὶπρ) Δωρ θεὰ Ὁγ ἴδε 

τεῖς (ὨΠ]1Ὸτ ΟΒπδὕδη βρρηείαθου, Ὁ 
Κπονϊεάρε. 6 ε Βυγραββεβ ἴδ 6 
ἔετνους οὗ ἰῃς Ἐφαδίοι, Βιεεβοὰ Ὀς τς 
[μοτὰ αοὰ οὗ Ιδβγϑεὶ ἱπαβιυυο δὲ ἴδε [281 
τοῖν ννοτῖς βυγραββεβ 411] ργενίουβ ἀε- 
Ἡϊνετάποαβ. [{ [4118 παίυγα! ν ἱπίο ἴδγες 
ἀὐνϊβίοπβ. ὃν. 3-56 βᾶνε δβ πεῖς Ἵςπιῖσαὶ 
ἤρατε ἴδε Εαδίδει, νν. 6.9 ἴδε ὅϑοη, ἀπά 
νν. 10-12 (ες ϑρίτίε ψΠο 18 δἱ ἰδϑὲ ρίνεη, 
ΨὯΟ ἱπερίσγεά ἴῃς ῥγορῆςε!β οἵ οἷά ΠΟΥ͂, 
ἱῃβρίγεβ με Ομ γίβίδηῃ ωγββιοπδγίεβ. Ετοῦα 
τῆς ραβδὶ ψ βίος ργεοεάδεὰ (πεῖς δοοερίδπος 
οἵ ἀοά᾿ 8 ςδοίςε οὗ ἔδεπὶ ἀπά [18 ουϊννατά 
5'ίσῃι 81. Ῥεῖες ἴυγῃβ ἴο ᾿οηβίάες {δεὶγ 
Ῥτεβϑεπί οοπαϊοη ἀπά ἴο {ΠΠ πλϊπδῦε ἴὲ τὰ 
τὰς Ἰ’ρῆὲ οὗ ἐδε ἔπίυτε ρίοεγ. 

νν. 3.5. ΒΙεξδεοὰ Ὀεὲ αοά νψβοτα νὲ 
δανε οοῦῖς ἴο κπον 28 ἴδε αοά δηὰ 
Ελίδεν οἵ οὖς [μοσά ]εβ88 ΟΒεῖδεῖ Εος 
Ηςε δ28 ρτδπίςὰά ἰὸ υβ ἴδε οτονπίηρ πηδηΐ- 
εβιλὔοη οὗ Ηἰβ ρτεῶὶ πηεου. Ἧς πδε 
ταἰϊδεὰ }εβι8 ΟἾ γίβὲ τοι ἴῃς ἃπὰ τ8 
τπεσεῦν ἴο πεννῃηςββ οἵ 11ς. 80 γοῦ ὔῶδυ 
Βορε ἴοσ δπὰ ἰπ ρᾶγῖ επ)ου ἴδε ἱπῃεγίϊλπος 
ΨΩ ᾿νᾶ8 ρεεῆρυτεὰ Ὁν ἴτε Ρτογηηϊδεᾶ 
1δπὰ. Τῆϊς Πεανεηῖν ἰτεάδυγε αοά δδ5 
Κερὶ ἔοσ ἵμοθε Ἰγπσαι ΠΕ εἰκλοη πρτυς 
ΗΙ8 -Δ 1 ταβ ε 
ἰβ πάη τῆε δαϊναιρει ψΒίοΣ 
ΨΊε τενελίεὰ δὲ τε ἴδβι. 

νες. 3. εὐλογητός. Τῇε νεῦῦδὶ 
δά)εςᾶνε ἰ8 τεοορηϊδοά, ρεγῆδρβ οοἰηεᾶ Ὀγ 
τῆς ΧΧ 88 ργορεγ ἴο Βεπεάϊοοη οὗ 
ἂς Νάτωης. Τδΐβ ὑδᾶρε ἰδ τεῆεοϊεὰ ἱπ 
ΝΙΤ., Εοπμ. ἱ. 25, ἰχ. 5; 2 Οος. ἱ. 3, 
χὶ. 31; ΕρΆ. ἱ. 3; ποῖς Μαί χίν. ὅτ. 
ὁ θεὸς. .. ἡμῶν, πὸ οἱ ἴδε ἔοε- 
ταῦ (7. 2 Οος. ἱ. 3 ; ἘρΆ. ἱ. 3)- --εο-δαϑεὰ 
οὐ ἴδε βαγίπρ “1 δδοεπά ἴοὸ γοῦγ ἔαίδες 
ἃηὰ τὴν ἰλίμεσ, ὑπίο γοὺυγ ἀοὰ δηά ἢν 
Αοά (]1΄ομπ χχ. 172). κατὰ τὸ πολ 
ἔλεος, [πε πιοῖεὲ εἷαροταῖε κατὰ τὸ 
πλοῦτος τῆς χάριτος αὐτοῦ οἵ ἘρΏ. ἱ. 7 
ψ, ἃ. 4). 

1566 (Ὡς νεῖῦ ΟΠΙΥ οσουγθ ἱἰπ ΝΤ 

ἔϊε καινὴ κτίσις. Ηοτῖ τεΐετβ ἴἰο Ῥῃΐ]ο, 
ἐδ ἱποογνμῤεἑδὲϊῥίαίθ νιμπάϊ (1. 480 Μ.) 
δεῖ ἀνα: ἰδ υϑοὲ ἴος τς 
τόσα υδιλὶ] παλι' τοῦτ οὗ (Ὡς 
νοτὶά---οἵ ἂς ϑιοῖςΒ. ἐλπίδα ζῶσαν. 
ΤΏς οπιϊβδίοα οὗ ἴῃς ἀεβηΐϊι αγίίοἷς ἰ5 
οπαγαςιϊοτίβες οὗ 8ι. Ρεῖες. Τῆε Ποῤε 
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4 ἐλπίδα ζῶσα 

νομίαν ἄφθαρτον ἡ, 
5. οὐρανοῖς εἰς ὑμᾶς τοὺς 

1 ζωσαὶ -- ζῶσαν: {πε δὶρπ΄ ἴοσ ν ἰβ 

δι᾿ ἀναστάσεως Ιῦ Χϑ 

ἀμίαντον καὶ ἀμάρα͵ τον τετηρημένην εἶ 
ἐν δυνάμει ΘΘ φρου ρουμένους διὰ 

το δε αρϑογδεά ἰῃ τδς ργεςεάϊπρ 1ἰπὸ δπά 

ΠΕΤΡΟΥ ἃ ΄. 

ἐκ νεκρῶν εἰς κληρο 

80 ἀϊετερατγάεδά: ἰξ ἰΒ υϑοά δἱ {πε επά οὗ πε [ἴπε οσ βέεὴν, Ὑβεῖδβες οσ ποῖ ἴ8ς νοζά 
ἴῃ νδίοῖ ἰξ οσοῦυτβ μ85 οοπλα ἴο [18 εηά, 

3.-ς ἰδ ἴδ σοτηπιου ρυγενίδιίοι ἴοσ καί: ἰϊ 18 ργοῦδοϊν ἀεγίνεά ἔγοπι συγεῖνε τυτῖτ- 
ἱηρ ἴῃ ψΕΙΟΒ Ἰεἰΐετβ ννεῖς ᾽οἰποά ἰοφεῖμες δῃά 80 νασῖὶ 
οοτῃραπίοπβ. 

ἰ8 ἃ τεοοχηϊδεά τεοπηϊςαὶ ἰεῖτὴ (Αοὶβ 
χχίϊϊ. 6, εἰς.) οὐ ἴδε Ῥμδείβεεβ, οἽο- 

τερροπάϊπρ ἴο γα: ζῶσαν δβδίδτηρ8 

ἴδε ΟΒτβείδῃ ἢορε 48 Ὀἰνὶπα βίπος "6 ἰ8 
(οὐ β ργεσορδῦνε (ς΄. ἰ. 23 ἀπὰ τῆς ζῤοὴ 
Ῥεεδά, ψαῖες οἵ ]οἢπ) δπά εῇεςῦνε (ε. 
τῆς οοττεβροηάϊηρ ὑυβς οὗ ἀεαὰ (αἰεδ, [48. 
ἰϊ. 17, 26). Οὐ. 880: 1... 4, ἡ δὲ ἐλπὶς 
αὐτῶν ἀθα; ς« πλήρης. δι᾽ ἀ. 1} 
ἀναγεννήσας τΑῖμε, ἴλη ζῶσαν: ἰἔτες 
εεροπίασπαι οἴδυδεβ σὰ ἴδ διίδομεά ἴὸ 

88 ἴο ἐκλεκτοῖς (Δπηὰ ἀπόστολος) ἰπ 
γεσ. 2ὥ. Τε τεδβυτγοοίοη οἵ [ε8ι8 ἰ8 (!ς 
Ἰδολῃβ ἀπὲ ρσυδιδηίες οὗ ἴῃς βρίγτυδὶ 
τεδυγτεςτίοη οὗ {πε ΟἸτίβαδπη (1 Οοτσ. χν. 
14, 17) ἄοπὶ τς ἀεδλί οὗ ἴδε βίπῦ] απὰ 
Βεβγ [Πε. 

νει. 4. εἰς κληρ. ... ἀμάραν- 
τον, 88 αοά᾽ 8 80π8 ἰπ νἱγίυε οὗ τπεὶγ τα- 
ξεπεγαίίοη ἴδεν ἅτε Θοὐ᾽β πείγβ (6]. ἵν. 
ἢ, δὰ πᾶνε δἂη ᾿ιδάνεπὶ ἱπῃοσίίδπος. 

ας δοουπιυαιοά λάϊεςεῖνεβ τε 81} νατίουβ 
ἱπιᾶρεβ επιρογοὰ ἴὸ ἀεθοτῖρς ἴι---ηὰ ετ- 
ἀροξ ε ἔς τρας " 18. εἴεγπδὶ (Ηςῦ. 

ἴχ. 15) δπὰ βρίτίιυδ]. 11 ἰ8 ἄφθαρτον, ἐν- 
εογγωῤέἑδίε ((7. ἱ. 13, .ἰϊ. 4) Ῥεσαυδβε ἰὲ θ}6- 
ἰοηρβ ἴο ἴῃς ἐπίυγε πὶ ννὩίοἢ τῆς τίβεπ 
ἀεδά (τ Οος. χν. 52) βῆδγε ψνἱ αοά Ηἰτ- 
86} (Κοπι. ἱ. 23; χ Τίχα. ἱ. σ7). [ἰ ἰβ βεῖ 
ψὮεγε “ πιοῖρ ἀοιἢ ποῖ οοτγυρὶ (διαφθεί- 

ει, [κε χίΐ!. 33: Μαῖί. νἱ. το Ε΄. δδβ 
ανίζει),᾽" ἀρατὶ ἔγοσι {πὶ8β Τοογσυρο δὶς 

ννοσὰ (οὐ. 188. χχίν. 3). 11 18 86 Ἰποοτ- 
τυρῦδὶς αονπ (Σ Οοσ. ἰχ. 25. Τῇῆε 
βεζοπά Ὄρίβεὶ ἀμίαντον ἰδ Δρρίϊεὰ ἴο 
πε στεαὶ Ηἰρα Ῥχίεβι, Ηςῦ. νἱῖ. 26 (ε 
Ἡεδ. χίϊ!. 4; 718. ἱ. 27) ἀπά ἱπιρ εβ ἀραίῃ 

Δαῦοη πόδι δι βίη 8.1 ννουἹά οἵ ν δίς ἢ 
τ 16 νυτι τίσ νατε τὴν γῆν μον καὶ 
τὴν κλ' ρόγο μιὰν μον Ἂ ε 
λνγμα (7ες. ᾿ϊ.. 7). Οοίρατε ἴῃς ἀεβοτὶρ- 
ὕοῃ οἵ νἱτίυε πῃ ὅ8ρ. ἱν. 2, στεφανηφο- 
μὴν πομπεύει τὸν τῶν ντων ἄθλων 

ὥνα νικήσασα. ἀμάραντον ἰδ 
Ρεουϊατ ἰο 1 Ρεῖεσ ἰῃ Ν.Τ., οὐ. γτι- 
γον (ν. 4): ἰξ 18 ρεῖῆαρβ ἀεγίνεά ἴτοτι 
8δρ. νἱ. 1:2, ἀμάραντός ἐστιν ἡ σοφία, 
δηὰ (δ 8 ΡτεΒΌρ, ἴῆε ἰδεπεβολέοη οὗ 
εἴεγηδὶ [6 τ ἱκπον]εάσε οἵ αοά (] Ομ 

ἰπ δῆδρε δοςοσγάϊηρ το {δεῖς 

χνὶϊ. 3). Οοτηρᾶσγε ἴῃς ἀρρἰοδιίοη οἵ ἴβα. 
χ]. 6 ἴ. (οἰτεὰ ἐμγα 24) ἰπ 148. ἱ. τσ. ΑἹ] 
ἰἄγες βυϊϊ οἵ ἅσε δϑδβοοίδίεἁ τ τὰς 
ντελῖῃ ργεβεηϊοὰ τὸ ἴδε νἱοῖοσ ἰῃ ἴδε 
ξαταςβ---ἃ τηείδρῃοσς ψνὨϊοἢ τῆς ,οτὰ Ηἰπι- 
Βε1{ υϑεὰ δοοογάϊπρ ἴο (6 Αροοδίγρβε 
(11. το, τύ. τ Ῥεῖεσ ν. 4; 1148. ἱ. 12). 
Οτίρεη (}) 'π Ογαπηογβ Οαέεπα ποῖεβ τπδὶ 
τε ννοτάβ οοησδάϊος ΟΠ] αθ). τετ- 
ηρημένην εἰς ὑμᾶς, γεέξεγυεά (1) 
«εἰλ α υἱδισ ἰο γον, ς΄. Ἰοδη χὶὶ. 7, ἵνα 
εἰς τὴν ἡμέραν . .. τηρήσῃ, 2 Ρεῖοετ ἰΐ. 
4, εἰς κρίσιν τη νους ; ἴος βᾶτης ὕ86 
οἵ εἰς ἰπ 5ἰπλίας οοηΐεχὶ βεε οι. υἱϊ!. 18. 
(2). .. μπὲ γοι εανπε---ἃ βεῆδε ννὨϊς ἢ 
ψουϊὰ δυὶϊς τς οἴπες ἐχαπιρίεβ οἱ τηρεῖν 

εἰς. (3)... δῶν γον, εἰς -- "5 -- ἀλῖϊνε 
80 ϑυγίδς), ἴῃ νυτίες οὐ ἰσαπδίδίος Ῥείῃρ 
ἰπβυεηςεά ὃγ εἰς ἀρονε ἀπά βείονυ. ΤῈς 
ἰπποσίϊδηςος 15 51}11, 28. ἴξ 888 αἴνναυβ δε, 
κερὶ ὕδοκ, δυϊ (δε ΟἸἩσίβιίδπβ ἅτε δυγε ἴο 
βυοοξοὰ το ἰϊ. 80 Ἐποςῦ τείειβ ἴὸ ἴδε 
βεοεῖβ οὗ (ἢς τἰρῃίθουβ ννΒίς ἢ 5881} ὃς 
τενεαϊεά (χχχνιὶ. 3); ἴδε ἰοῖ οὗ ἴδε τί ρδῖ- 
ἐουβ ψηϊοῖ ἴτε ὅοη οὗ Μϑπ ργεβεγνεβ 
(χινιιϊ. 7); δηὰ βαγ8 ΒΙεδεβϑεά ἂγεὲ γε ἵς 
τὶ σΒίεουβ ἂπά εἰεςὶ ἴος ρίοτγίουβ ν 11] 
γους οὶ... ἰξ ΨἹΠ ΡῈ βαιά ἴο τς ΒΟΙ͂Υ 
ἰδὲ ἴμεν ββουϊὰ βεεκ ἰῃ πεδᾶνεη ἴῃς 
Ββεοσείβ οἵ σγἰρβίοουβπεββ πε δεγίϊαρε οὗ 
δαϊτὰ (Ἰνἱἱΐ. 5). 

Ψνες. 5. Ὑῆε ΟὨ γί βείδπβ δὐάγεββοά ἃσα 
πιο οοπιρίεῖς τΒς πιείδρῃος ἔτοπι οἴμες 

βδαρεβ ἰη ἴῃς Ερίξε!ε---ἃ Βρίγίτι] Βουδε 
ἔ ν.}, Ὡς 'ἴ8 Ὀεδβίερεδ ὃγ ἴῃς ἀεν!ϊ 
ν. 8) δυὲ ξὐπτάοα δηὰ ργαιτίϑοπεά ὈὉγν αοά 8 
Ῥονες. Ἰοης 88 ἴδεν μανε [διῇ (ν. 9) 
ἴδεν ἃτα βαίε: “οὖσ (ἢ Ιαγβ μοὶ ὑροη 
τοῖθ ρονγες δηὰ μἰ8β ρονγεσ βίγεηρίπεηβ 
(αϊἢ πὰ 8ὸ ψε ἃγε ργεβεσνεά᾽" (1 ,εἰρῇ- 
τοη).. Νίους τεβροπδῖνα ἰδ Οοά! 5 
ξδεῖ ἰ8 ροννεσίεβθ (0 πεδ] οἵ ἴὸ ψυλγά (ἐγ. 

τὶς νἱ. 5 ἴ. ἀπᾶ δοοουπίβ οὗ [6δυβ᾽ τη1Γ- 
Δ01ε8 ζεηεΓΆΙν, 48. ἰ. 6 {.).. ΤΒε ἴδηρυ- 
ἃβε Βεεπιβ ἴο εοῆο Βοπι. ἱ. τό, δύναμις 
θεοῦ εἰς σωτηρίαν παντὶ τῷ πιστεύοντι͵ 
ςοπιδίηςα ννῖτἢ ΟΔ]. (11. 23 (οἷ. ῬΏΙ]. ἵν. 7) 
Βεῖς ἂἷδο πε ἀϊβπονε φρουρεῖν οο- 
οὔγβ ἴῃ βἰπηΐΐατ Ἴοηΐεχί. Βε Ῥοῖσεν 



“4--. 

πίστε ὡς εἰς σωτηρίαν ἑτοί 
ἐσχάτω- ἐνὦ ἀγαλλιᾶσθε ὀλίγον ἄρ 

ΠΕΤΡΟΥΑ 

μὴν ἀποκαλυφθῆναι 

43 

ἐν καιρῶ 

τι εἰ δέον  λυπηθέντες 2 6 

1 Ὁοάεχ ΑἰἸεχαηάτίηυβ ννἱτἢ οἴμεῖβ δ 8 ἐστι αἵτε δέον. 
3λ. '8 ῬγορΔΌΪν τίρπε, εἰ δέον Ῥεΐπρ ρατεηιῃεῖίοδ! : τς νατίαπιδ λνπη- 

θέντας (ἔτει μαπὰ οἵ Οοάεχ δίπαίεἰουβ ἀπά πιδὴν οὐγεῖνε8) ἀπὰ λνπηθῆναι (οπε 
ουσεῖνε δηά τῇς Ψυϊραῖε) ἂτὲ ἄυς τὸ πε σςοππαχίοῃ οἵ δέον «τ ἴ18 σοπίεχι, ἰδ6 
Ῥδγεπιβεῖςδὶ ομδσάςίεσς οὗ τς ρῆγδβε βείηρ ἀϊδεραγάεά. 

(ὩΣ 97 Οοά ἰδ Ῥυὶ ἴοτ γεκουαὰλ 
ἴῃ ἴδε Τδίρυτὰ οὗ 188. χχχίϊ. 21; δηὰ ἴῃς 
Τοττεβροπάϊηρ δε οὗ ἡ δύναμις 18 ἰουπά ἴῃ 
πε χῖν. 62 (8βες [δίπιδη, 200 ἔ. ; δπὰ 

μεγαλωσύνη; ἃ πιοτε εχᾶςῖὶ τεπάοτ- 
ἵἴπρ, οἵ ΗΕ. Ἰ. 3, νἱῖϊ. ). 1π ΡΒΠο αοά᾽ 
Ῥοννεῖϑ ἅζε ρεσβοῃ θά 561} πηδηϊεβιδίοηβ. 
εἰς σωτηρίαν, κ-.τιλ., 15 ῥτοῦ Δ Ϊν τῃς 
ταιγὰ οἴδυδε αυλ!βοδίοπ οὗ φρονρ. (εγ. 
2, 3). Βείον, ἴῆς βαϊνδ!ἰοη οὗ βουΐβ ἰ8 
ἀεβοσί θεά δ8 ἴ86 ροδὶ οἱ ἐδ! (9) ἰπ ἃ 
Ῥᾶββαρε ψεσε ἴδε ἑτοίμην, κιτιλ., χυλ! 
σωτηρίαν ταῖπες ἴῃλη κληρονομίαν νΠὶ 
18 ἐχρδίπεὰ Ὁγ σωτ. . . . άτῳ. 841- 
νδῦοη ἰδ ἴο 8.. Ρεῖες (ἢδλι βαϊναιίοῃ 
ΨὨΙΟἢ ἰβ ἴοὸ θὲ τενδαϊεά ἰπ τὰς δαυτε (ο. 
ἷ. 9, ἰΐ. 2; 80 οχῃ. χἰϊὶ. χσ, νῦν ἐγγύτερον 

ἡ σωτηρία). Ῥατίλὶ απεςϊραῖίοπδ 
δα περίεςϊβ; ἕοσς ἴθετὰ 45 ἔογ Οἤγίβε τῆς 
δίοτν ἰοϊϊοννβ ἔπε ργεβεηὶ βυβδεγίησ. ὙΒε 
Ἰάεβ οὗ τε τενεϊδοη οἵ βαϊνδιίοῃ οοσηθο 
ἴτοῦλ Ῥβ. χονι[ῖ. 2 (οἷ. 188. ἵνὶ. 1) ψΒὶςἢ 
[ᾶ5 ἰηβυεποεδ 81. Ῥαυ 150 (οι. ἱ. 
16 ἢ). ἑτοίμην δεετιβ ἴο δὲ δ8|Π|ΡΪῪ 

τῶε εααϊναϊεπεὶ οὗ γεῤαγεά, ΜΝ ἢ 
8:. Ρδυὶ ἐξαδεῖθν ἘΧΒ ἀξας ἀναρῦοη ἐ 
ουὐγγεπὶ πδᾶρα ἴπδη εἰγτηοί - 
λονσαν (Εοπι!. νἱΐ!. 18 ; (ΑἹ εἶ. 23; 80 
ι Ρεῖεγ νυ. 1). Τῖβ νεαῖίκεῦ δεη8εὲ Ὀερίηβ 
νὰ Ῥευϊ, χχχῖϊ. 35 (ΧΧ, πάρεστιν 
ὅτοιμα, 45 Ῥεῖει Ποῖ) δπά ργενϑι]β ἴῃ 
πεν Ηεῦτεν (Τάγρῃοπ βαϊὰ... τς γε - 
οογάρεηβε οὗ [86 γεννασά οὗ πε τ ῃίεουβ 

ἦθ ἴοτ ἐδό ἔζνια ἰ0 σομιξ. ἣ Ἀρπϑν ἀπὸ ἡ ραος ΜᾺ Γῆν, 
ἅπος οὗ ἴδε ᾿νοτὰ 18 τεοορηίδβεά δηὰ 86 
ἴῃ ἴδς ῬαΑσδθῖεδ οἵ [εβυϑ, Μαῖϊ, χχίν. 4, 8. 
καιρῷ ἐσχάτῳ, 5111}1 ἀπατίῆσουβ 88 

δθεΐηρ ἱεσδηΐοδὶ ἱεγηι---ἰπἀεῆηίίε 285. τῆς 
Ὅσης 18 υηκπονγῃ 45 ννῈ]] 28 ἴῃ δοςογάδηςς 
νὴ δυϊποτβ᾽ ουδίοπι (εὐ, » πισ- 
τέως, σωτηριαν αὔονε); οἷ, ]οδη ἰϊ. 18. 

νν. 6:9. Εχυϊε ἴπεη. Ὑδεβα νασίουβ 
τετριδύομπβ ἴο ψ ΒΟ γοὺ ἃτα εχροβεᾶ 
οδῦδε ρσγεβεηΐ ρτίεί. Βαϊ ΠεΥ ἃγε ρᾶγί οἵ 
ΟοὐΒ ρίδη ον γοῦ. Ενεπ τρδίεγίδϊ ρεῖ- 
ἀβδδθϊς ροϊὰ ἰβ πἰεὰ ἴῃ τὰς ἤγε. 80 18 

φαϊτὰ τεβιοά μὲ 1: πᾶν Ὀε ρυτρεά οὗ 
5 ἄγοββ δηᾶ ἴῃς φοοὰ πιείδὶ θὲς ἀϊβοονεσεά 
νυ ἤεη [εβὺ8 ΟὨσίοι 18 τενεαῖὶςά. Ὑυου ἴονε 
Ηἰπὰ τνδοτι γοὺ πενεσ βαν ; [βουρῇ γοῦ 
8ες Ηἰπὸ ποῖ γοῦ Ὀεϊΐενε οὐ Ηΐπ. Ἐχυΐι 

.“.. 

ἴμεπ νἱ ον ἴδδὶ ἀπεϊοϊρδῖεα γοὺς ἔστε 
Εἰοιν. Υου τε νυἱπηίηρ ἂς ρτῖζε οὗ γους 
αἰτῃ, [6 Ὁ πιδίςε βαϊνδ οη οὗ δβου]8β. 8ι. 
Ῥεῖοσ τεϊυσηβ ἴὸ ἔπε ργεβεπὶ δηά τεραγάβ 
ἱξ ἔτοσῃ {δε ροΐπι οὗ νίενν οὗ ἐδοβε ᾿νῇοπ 
Θοά ἰδ Ευρτάϊδα -ῦς ΟἾΪΥ ἴο δἄνδηοςε 
Δραῖῃ ἴο ἰδῇς ρἱοτίουβ διΐζυτε (7 ἥπ, 9) 
ΨΏδη 1εδὺ8 ΟἾγίδὲ ἴπῈ ργεβεης οὐ]εςὶ οὗ 
τιεῖγ Ιονα δηά ἐδ 8841] ὃς τενεαϊεὦ, Ης 
15 ἴῃ σεπίσδὶ ἤφυτε οὗ (Π8 βεςιίοη νυ δῖ ςἢ ἰδ 
δϑαβεὰ ὑροῃ ἱνο οἵ Ηἰβ βαγίῃρβ ννβὶ ἢ τα 
Δρρζοργίδίε ἴο ἴδε οἰγουτηδίαποςβ οὗ [8686 
Ηἰδβ Ῥεγβεουϊεά {οἱοννεγθ (80 ἰν. 13) συ. 
Μαῖϊ. ν. 12 -Ξ-, Αρος. χίχ. 7 ἴτοπὶ ῬΒ. Χχί.ὺὲ, 
σαν]. 24. Οοπηραγε 48. ἱ. 2-4 ἀπά ]οῃπ 
οἰϊεά θεῖον. 

γει. 6. ἐν ἑ Τδετῖε ἅσεὲ ἴουσ ροβδίδ]ς 
δηϊεςοάεηίθ. (1) καιρῷ, (2) [εβὺ8 ΟἈτῖδι, 
(3) αοά, (4) τδε 5βίαϊε οὗ τη ρβ ἀεβογί δε 
ἴῃ 3-5. (1) ψουϊά ἱπιρὶγ ταὶ δεν τηυδὶ 
ἵἶνε ἴῃ ἔπε δυΐαγε ἀπά 18 ἰεαβὲ ρσοῦδδὶν 
τρις, (2) ἰβ βυρροτίοὰ ὃγ 8 δυϊ ἰ8 υπ- 
ἸΚΕεΙ͂ν δὲ ἐπ ροῖπι. Τῆς οποίος 1168. ὃ6- 
ὑνεεη (3), σοά εν ἘΝ ΑΣῚ τῆε ἀοτηίη- 
αἴης ἤριγε; δπά (4): οὐ. ἴχυκε ἱ, 47 -- 
Ι ΘΆσΩ, [1.1 α---ἀ, ἐπα ἐν ἴῃ ΓΧΧ 8 Με ὶ]} 
858 ἐπὶ. ἀγαλλιᾶσθε. [πάϊςδίϊνε 
(ἢ οὐ νἱέιους 4υλϑὶ διυτε τηεαπίηρ) 
ταῖμεσ ἐπδη [τηρεταῖῖνε. Βγε ἔοττω οὗ 
ἀγάλλομαι (Ηοπιες ἀοντινγατὰβ) ἢγβε 
ἴουπά ἴπ ΧΧ εβρεοία!γ 88 δϑβοπδηΐ 

τεπάετὶπρ οὗ ζ } : ἀϑεά ἰδίες ἰπ δά 
δεπβε (λοιδορεῖται, Ἠξεδβγο8): πεγα Ὀοτ- 
τονεὰ ἴτοπὶ Μαῖϊ. ν. 1 ἢ. χαίρετε καὶ 
ἀγαλλιᾶσθε. ὀλίγον, (1) 70γ α “έέϊε 
ἐΐνιε, οἵ (2) ἐὸ 4 σριαὶὶ ἀὐμ ψμαμε ὐρὰ 
7]οΒη χνὶ. 6, ἡ λύπη πεπλήρωκεν ὑμῶ 
τὴν καρδίαν). εἰ δέον, ἴδεν οδηποὶ 
δυϊ ἔδεὶ στίεῖ δὶ {πεῖς (εἴδ]8 (]᾿οδη χνὶ. 20, 
ὑμεῖς λυπηθήσεσθε ἡ δὲ λύπη ὑμῶν εἰς 
χαρὰν σεται), Ὀὰὶ ἴΠεῪ πιυδὲ ποῖ ἰη- 
ἄυϊγε τπεῖγ πδίυγαὶ νεδίηεββ Τὸ ἴδκε 
ἴδε ““πεοαββίευ " 48 τείεσσίηρ ἴο (δεῖς 
{Ὁ|ἃ18 (ἴοσ ποὶ 411} ἔπε δ πὶβ ἅσε ορργεββεῖ, 
Οες.) ᾿ἰπλ8 νπ. ἴο τῆλε δἜχίεσηδὶ βεῆβε οὗ 
νεχδοη νηἡϊδουῖ τεΐεσεηςε ἴο (ἢς ἔξεϊη ρα 
σῖ δε ρτίενεά οοττεβροπάϊηρ ἴοὸ τῆς ἔεεϊ- 
ἵπρβ ἱπιρ!εὰ ἱπ ἀγ. Τἤε οοπίσδβι ͵ἰβ [08 
ἀεδβισογεά, Ὀυϊ (Π18 βεῆβε λαγαςς πουἱἹά 
βυΐϊε τῆς οἴδεῖ τα] ασγ τηείδρμοσ, τοὺς 
φρονρουμένους.--ἐν ποικίλοις πει- 
ρασμοῖς, δες αἀϊεοῖίνε τυῖε8 οὐἱὐ ἴδε 



ἡ ἐν ποικίλοις πειρασμοῖς 
πολυτει μότερον χρυσοῦ τοῦ 

ΠΕΤΡΟΥ ἃ Ι. 

ἵνα τὸ δοκίμιον; ὁμῶ τῆς πίστεως 
ἀπολλυμένου διὰ πνυ ρὸς δὲ 

1 ΈἘὸος δοκίμιον τἄτεε ουγεῖνεβ τεδά δόκιμον, ἃ ποτε ἕλη] τ ἔοστῃ οὗὨ δε δάϊεοῖίνε. 
5 ΤΒὸ εἰ ἴῃ πολντειμότε; ρον ἰ8 υϑοά ἴῃ ρΐἷδος οὗ ἴδε σοπνδηξίοπδὶ ᾿ (0 βδον ἐμδὶ 

τδς 5.}120]ς ἰ8 Ιοπξ : 80 τειμήν, εἰς. Τα βεοοπάλγυ ὑπο] ἢανα πολὺ τιμίωτερον. 

᾿πϊδείοη οὗ π. ἴο εχίεγηδι {τἰδῖβ νος 
51. ]απιεβ ψῆο δδβ ἴπε δηᾶῦγε ρῆγαθε 
56 ΠῚ8 ἴο ρα ἀροη ἱΐ. 

ες. 7. τὸ δοκίμιον. ΤΒε ενί- 
ἄεποε οὗ ἐῆς ραργυτγὶ (Πεἰβδεαδηη, Β:δἰς 
ϑεμάδος, Ῥ᾿. 250 ἢ.) βῆονβ δὶ δοκίμιος 
ἷδ ἃ Ὅστα οὗ ἴδε δάϊεςεῖνε δόκιμος 
αῤῥνουεά ; 80 Ῥβ. χίϊ. 7, ἀργύριον πεπυρ- 
ρῶν δοκίμιον (ς΄. τ Οἴτοη. χχχίχ. 4; 
Θο ἢ, χί. 3, ἡ δετε ἰἴ Οοουγβ 88 υ.ἷ. ἴογ 

δόκιμον). Ηξκπος τς ρῆτγαβε (μετα ἀπά 
πῃ 748. 1. 32) οοττεβροπάβ Ἴχϑοῖυ τὸ 81. 
Ῥαυ 8 τὸ τῆς ὑμετέρας ἀγάπης γυνή. 
σιον-- πα ξεπυΐϊπεηεββ οἱ γοὺς ἕαϊ 
οὐ “ἴδε δρργονεάπεββ ἢ. 850. Ασγεῖμδβ 
οὐ Αρός. ἴχ. 4, οἱ δὲ τὸ δοκίμιον 
ἑαντῶν διὰ πυρὸς παρεχόμενοι. ΤὨς 
βυδείαπενε δ. -- “'’ τηελῃ8 οἵ (τῖαἹ], ταβείηρ ̓" 
ὙὨΙΟΣ ἄοαβ ποῖ βυῖ (πὶ8 σοηϊοχί, οὐ ἃ 
βρεοίπγεη οἵ πιεῖδὶ ἴο ὃς ἰεβιεά.--πολυ- 
τιμότερον, ἴο ᾿υδεν (πε Τοτηπιοη 
τεπάετίηρ (ΑΝ, ΙΝ.) δοοοτάϊηρ᾽ το ν»Εΐο ἢ 
π᾿ κιτιλ, δτὰ [ἈΚεη 48 ἰπ δρροβιξίοη ἴο τὸ 
δοκ.; ὄν πχυδὲ Ῥ6 Βυρρί!εα 45 1 οτηἰειοά ὉῪ 
ΒΑΡ ΟστΑρ δῆες πολ. Βυΐ ἴδβεσε ἰβ πὸ 
πεεά ἴοσ Ἵπιεπάδιείοη, ἰξ πολ, Ὀς δίκεῃ δ8 
Ρτγεάϊςαϊς (ἄγοννη ἐογνγαγὰ ἴοσ ἴῃς βᾶκε οὔ 
ΕἸ ΡὨ2818. ---χρυσοῦ κιτιλ, 8ι:. Ρεῖετ 
δάδρίϑ ἴδια ἰδγη ]Ἕατ οοπηρατίβοη οὗ πη π᾿ 8 
βυβετίηρ (ὁ ἴδε βηίηρ-ροι οἵ ῥγεοίουβ 
ταεῖδὶ, ἰῃβίβειπρ οα πε Ξυ βασι οὗ τἰδε 
βρί γί] το ἴῃς πχδίεγίδὶ ροϊά. Τῆς βίτεββ 
11ὲ8 οὐ διὰ πυρός. Ττιε ἐΑΙὮ [5 εϑιεά 
ὃῪ ττἰ218, [υ8έ 48 σοὶ 18 ργονθά Ὁγ ἄγε. [τ 
ἰ8 τῖοτε να] δ ]ε τπδη σοϊὰ υνο ἢ 18. Ρετ- 
ἰϑῃδοϊε. [1 σῆδῃ ἴἰεβϑὲ ροϊὰ τῆ8, πιυςἢ 
τῶοτε ΨἹ}}} αοά ἐεβὲ ἐδίτῆ τυ ΐομ ουεἰνεβ 
{πε ργεβεηὶ αρε, ς΄. Ηεῦτεν ἰχ. 23. Οὗ. 
υ86 οὗ πύρωσις, 'ν. 12. Εοτ τῆς ἱπιᾶρε, 
Ζεςμ. χῆϊ. 9, δοκιμῶ αὐτοὺς ὡς δοκιμ- 
άζεται τὸ χρυσίον; ΡΒ. ἰχνὶ. το; Ῥτον. 
ΔῊΝ δ ἀρ 5, εἰς.--Τοῦ ἀπολ- 
νμένον, ε΄. ]οδη νἱ. 27, τὴν βρῶσιν 

τὴν ἀπ. (οοπιγαϑιεά ἢ μλ μδ μυὴμ 
[ρρά ἶ μεῖς δοϊά ψεπεχγαδίϊγ ̓β οοηιγαβιθά τς 
411} ἃ. φθαρτοῖς καὶ χροσίῳ 
Βεΐον.--εὑρεθῇ, σ΄. ΕΣ 1, 14, 
σπ τε λοι καὶ ἀμώμητοι αὐτῷ 
εὑρεθῆναι ἐν εἰρήνῃ; ῬΒ. χνῖ!. 3, ἀρὴν 
μασας ν καρδίαν “.-. καὶ ο 
εὑρέθη ἐν ἐμοὶ κίαι "εἰς ἔπαινον 
“6... τηῦβί δὲ ἴἌκεη νἱἢ τῆς ννμοῖς βεη- 
ἔδησε, ππ|ὲ88 ὃν ὕῬῈ βιρρίίε. 80 εἰς 
ταῖρδι ἱπαοάυςς (μα ριεεαις (θεϊίες “." 

βίσοηζει) οὗ εὗρ., εὔ. Εοπι. νἱῖ. το. εἰς 

ἰρκεη 88 --: "9 ἐχργεββίηρ ἱγδπείτίοη ἱπίο 
ἃ πενν βίδῖς οσ οοπάϊείοη (18 Εοπι. νἱὶ. το). 
--ἔπαινον ἰ5 τῆς νετάϊςϊ. “ΝΥ εἰ] ἄοπς 
βοοά πὰ ἤβιεδι! βεγναπὶ; επίες ἴβοὺ 
ἱπίο ἔπε ον οὗ τ Υ [νογὰ." Τδς ΟΒγιβιίδη 
ἰβ ἴῃς τὰε [εν δηά σερείνεβ δἱ ᾽δϑὲ ἰῃς 
οὶ ψἰς ἢ τς πον 7υάλῇ εἰρηίβεβ. 
ἢ οι. ἰΐ. 29, τῷ κρυπτῷ ἴος 

.... οὗ ὁ ἔπαινος οὐκ ἐξ ἀνθρωπων ἀλλ᾽ 
ἐκ τὸν θεοῦ, ἐπ ἔο!οννβ νὰ δἰϊεγαῦοη 
οὗ ἴδε οτίρίηδὶ ἐξομολόγησις (αεη. χχίχ. 
35, υΧΧ,, ἀπὰ ΡΒ1]1ο) οοπϑεηυςηΐ προ (ἢ ς 

ἐταπβίετεηςε οὔ ἐπε ῥγαίβε (; ) ἄοπι 
Οοά ἴἰο πιεη (ς,. σε. χίϊχ. 8, Ἰούδα σε 
αἰνέσαισαν ἀδελφοί σου). ΤὨςε οἱά 
Ιδβγδεὶ δεῖ (πεῖς ἤορε οὔ ῥγαῖβε ποτὶ ἴδε 
Ἄοοηρτεορδίίοη (ϑῖγ. χχχίχ. 10) οἵ βίοῦυ 

τήεῃ, Ἰοῖη ν. 44; χίϊ. 42{-. Τῇε 
πενν Ιβγαεῖ ἰοοϊκεὰ ἴοσ ργαῖβε ἔγοπι αοὰ ἰοὸ 
δΒαίδηος ἴπε ἀϊδργαίβε οὗ τπηεη (Μαῖί. ν. 
τα ἢ); 8ο 8. Ρείεσ δόἀβ ἐπ. ἴο ἴδε ὑβιιδὶ 
ἰοτταυΐα δόξαν καὶ τιμήν, οπῃ. ἰϊ. 7, 1ὸ 
Ῥβ. νἱϊ!. 6) δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφάνωσας 

ρωπον, ο΄. σκεῦος εἰς τιμήν, Εοτω. 
ἶχ. 21, ἴοσ ἔπε [|ε88 οδνίουβ μψοζγά. 
Ηοτὲ σοπιρατεβ Μᾶγουβ Αὐγεϊΐυ8 χίϊ. 
11, μὴ ποιεῖν ἄλλο ἣ ὅπερ μέλλει 
ὁ θεὸς ἐπαινεῖν.--ὸἐδνν ἀποκαλύψει 
Ιν. Χν., λέρ Ἄέδως ΟἈγίςε ἐς γευεαίσά. 
Τῆς εχργαββίοη 18 ἀεγίνε ἴτοτι ἴῃς βαγίπ, 
κατὰ τὰ αὐτὰ ἔσται ἢ ἡμέρᾳ ὁ υἱὸς τοῦ 
ἀνθ, ἀποκαλύπτεται (1,0Κε χνίϊ. 30). 
ΑΒ Ἰυάρε Ηξε ν}}} ργοπουπος ἴτε νετγάϊοϊ 
οἵ ἀρρτοναῖ απὰ Ῥεβίον βίογυ δηἃ Ββοπουσ. 
Το τεΐεγεπος ἴο ρσεϑεπί εἰοείβεά 7ον ἴῃ 
ἴδε τϊάβι οἵ ττἴδὶ βυρρεβίβ τμαῖ τῆς νντίτες 
δι48 δἀναποεὰ Ὀεγοπά τε δΒἰπιρίε δεϊεῦ ἱπ 
ἃ ὅπαὶ! {πεορηδην ἃπὰ οοπίοεπιρίαῖεβ ἃ 
ϑρίγιυδι τενεϊδοη οἵ 1εβὺ8 ΟἾγίϑὲ 88 
ες ΟὨΠγίβειδη (οῦ. ΘΔ]. 1. 16) τεα 868 
τῆε πιεδηΐηρ οἱ Ηἰ58 Ἐεβυτγγδεσίίοη ; δυΐ οὐ 
μὴ ὁρῶντες δείονν. 

νει. 7. Τδε Ομείβϑιίδπβ δάάγοββοά 
ψεγε ποὶ ρεβοηδὶ ἀϊβοὶρίεβ οὗ [εβὺ8 Ὀαῖ 
ςοηνετγίβ οὗ ἴῃῆς Αροβιίῖεβ (12). Α8 βυςῖ 
ΠΟῪ οουϊὰ οἷαὶπι Βελιτυάε μακάριοι οἱ 
μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες (]08π χχ. 
20). Τμεῖγ ἴονε θερᾶπ δπὰ οοῃείπυεβ 
σϊδους δῖρδι οἵ Ηἰπι; ενεη ποὺνν ψῃθῃ 
ἴμεν εχροοὲ Ηἰβ οοπηίηρ ἐΠεῪ πιυδὲ 8611} 
δεϊίενε ψἱπουϊ βεοίηρ Ηἰπὶ ἀπά εχυΐὶ. 
ΤΒςε [μλἰἰπ νετείοη οὗὐ Αὐυρυβείπε, γίνε 



γ---το. 

δοκιμαζομένου 
ἀποκαλύψει 9 Χἕ ὃν 

ΠΕΤΡΟΥ α 

εὑρεθῆ εἰς ἔπαινον ᾧ, 
οὐχ ἰδόντες ἀγαπᾶτε 

45 

δόξαν καὶ τειμὴν ἐν 
εἰς ὃν ἄρτι μὴ 8 

ὁρῶντες πιστεύοντες δὲ ἀγαλ λιᾶτε χαρᾶ ἀνεκλαλή τω καὶ 
δεδοξασμένη κομιζόμενοι τὸ τέλος 
ψυχῶν. περὶ ἧς σω τηρίας ἐξεζήτησαν ἃ, 

φῆ ται οἱ περὶ τῆς εἰς ὑμᾶς 

τῆς πίστεως σωτηρί αν 
ἐξηραύνησαν προ- Το 

Χάριτος προφητεύσα͵ τες 

1 Τῆς ἢτβι βαπά οὗ Οοάεχ Νδιϊςδπυβ ἰ8 αἴοπε ἰπ τελάϊπρ οὐχ, ψδίοδ οουἹά ΟὨὙ 
θὲ 7υδεϊβεά [{ (Ο]οννεὰ Ὀγ Δη δβρίγαϊε. 

ΞΈἘρ: ἰδόντες πιδΠΥ πιλπυβοσίρίδ, βεδδεά Ὁγ Οοάεχ ΑἸεχαπάγίηυ, τελά εἰδότες : 
1815 οοπδιβίοη δεΐνναεη ἰδεῖν πὰ εἰδέναι 15 σοτητηοη. 

τες ἀϊδεῖπος οἶδυθεβ τγεξεττίπρ ἴο (6 
Ῥᾶβι, ἔπε ργεβεπὶ δηὰ ἴμε διΐυσε οἰΐππαχ 
τοῖοι γοι ἔπει ποὲ ; ἐπ τσᾶονι ποιο---ποῖ 
“5δεῖπρ γε δεϊέευε; τό λοηι τὸ Ἀδη γον 246 γοι 
τοί! ἐχμῖ. Βυῖϊ ἴοτ ἴδοῖς οὗ βυρροτί ἰΐ 
τισί θὲ βεῖ δϑίάς ἰῇ ἑδνουσ οὗ {πε ατεεῖὶς 
τεχὶ (δὶ ἢ τεραγὰβ ργεβεπὶ 845 ᾿εδάϊη, 
Ὁρ ἴο δπατε ουϊτηϊηδίίοη τυἱμουῦϊ ἃ δτοαϊὴ 
5 δείηρ 4 τεὐδοϊοῃ οἵ [εξ ἢ 6 ἴοσς 
περΆταις πδε; μεῖς ὃν, τὰ πιστένοντεν; 

ὥντες Ὀεΐηρ ΡΆτεπΙΠεδὶ8 ἃ. το 
μας ἢ ἀφόῤμὶ οἱ τιῶτι (Ηεῦ. χί.χ ; Κοτῃ. 
ν!. 24).--χαρᾷ ἀνεκλαλήτῳ καὶ 
δεδοξασμένῃ. ἸὙπεὶΓ (Αἰ επδῦϊεβ 
ἔδεση ἴο ρα88 Ῥεγοπά {πεῖς ργεβεηὶ βυβεσ- 
ἱπρβ ἴο τἴῃε ον νος Ῥεϊοηρβ ἴο ἴπε βυῦ- 
βεαύεηϊ δοτίεβ. ὙΤῆυβ (πεῖς ον δὈείπ, 
Βελνεηϊν ἰ8 μηϑῤοραλαδὶε ἀπὰ ρίογέβεά. 
Γμαηρυᾶρδε ολπηοῖ Ἔχργεβ8 ἴδε σοτασηυπίοη 
νυ Οοά ΒΙοΒ τῃς ΟὨείβείαπ {κε 51. 
ῬΑΪ πηΔΥ επΐου (2 Οοσ. χίὶϊ. 3 {.); οοσ}- 
Ῥᾶσε ἔσπι. νἱϊϊ, 26, αὐτὸ τὸ πνεῦμα ὑπερ- 
«ντυγχάνει στεναγμοῖς ἀλαλήτοις. Απὰ 
τὴῖ8 Ἰογ ἰ8 γίογίβεά Ὀεοδυθε ἰξ ἰβ 8Δῃ 
εαγηεοΐῖ οὗ ἴδε ρίογυν ψ Ὡς 8841} ὃς τε- 
νελὶεά; (7. ἵν. τ4. 

νει. 9. ΤΒε οοηπεοχίοη ψἱ τηεπίίοη 
οἵ ρεγβεουΐοη βυρρεβίβ τὶ ἴῃς ντίϊεσ ἰδ 
δασα ταϊηκίη, κα 18ς βαγίηρ, ἐπ Ῥω 
Ῥαιεπεῦ )ὲ ςμαἱ] τοῖπ γομν βομίς πιὰ ρετ- 
Ὧρ5 αἷ8ο οὗ ἴῃς οοπίγαβε θεῦνεεη [Πς 

εουΐοι ψΨο Βδ8 ΟὨΪΥ ροννεσ ονες ἴῃς 
ζάν. ννμαδίενες βαρρεὴ ἴο ἴδε Ὀοάγ 
τῆς σοηοϊυδίοη --- ἰἃς σοπευτητηαιίοη οὗ 
τἢεῖς ἐδ τἢ---ἶβ ἀββυγοὰ τπεπι.--κομιζό- 
μενοι ἱγηρίϊεβ ἴμαὶ δἰτεδάν (ΠΟΥ ἅτ 
τεοεϊνίηρ ψθαῖ ἰβ ἄυε ἴο (πμεπὶ (οἱ 
ν. 4) δηὰ ιπετείοσε {πεγ τοοίοα νπῖῃ 
Ηλδηπδῃ ἰπ αοά τε ϑανίους. 1π (δε 
Αἰᾶς Οταῖοτβ ψῆο δὲ ἃ γοῆπεὰ ἔογπι οὗ 
(Οἱ οχαία! ατεεῖς ἐπα νετῦ 18 οοσηπιοη ἴῃ 
τδε βεῆβε οὗ γεοουεγίηρ ἀενῖδβ, 48 ἴῃ Μαῖϊ. 
χχν. 27, ἐκομισάμην ἂν τὸ ἐμόν. ὅι. Ῥαυὶ 
ΔΡΡΙΪεβ ἰξ τὸ ἔατυτε τεοοάρεηβε (2 Οοσ. ν. 
1ο, ἵνα ἕκαστοι τὰ μας ξησμα 
“σώματος; Ερῆ. νἱ. 8; (οἱ. 11. 25; ο΄, 2 
Μδος. νἱῖϊ!, 33, τὸν ἄξιον τῆς δυσσεβείας 

ἐκομίσατο μισθόν) ; ἰη Ηεῦ. [1]. 4, ἴτ 15 
υϑεά οὗ τερεϊνίπε ριοπιίβεβ.---τὸ τέλος. 
Τῆε ςοπηπιοη πηεαπίηρ "μέ βίνεσμε οἵ ἐοη- 
ϑφωναίϊοη ρῖνεβ ἃ [αἰς βεπδε Ὀυΐ ἴδε οοη- 
πεςιίου στῇ κομιζόμενοι 8 ἴδπ8 δοπηε- 
ψῆδὲ βίγαηρψε. Ὅς ρδγδ]εὶ οὗ ν. 4, 
ἰλκεη 8 Ρίηάας, ΟἹ. χίχὶ.) 81, Δόρν- 
κλος δ᾽ ἔφερε πνγμᾶς τέλος, δυρρεδίβ 
88 ἃ Ροββίθ!ε τεπάεσίπρ δεεαμδέέ γε 
γερσὶυε ἐλε γεισαγά. ΤὮς ϑεριυλρίηξ, 
αραίη (Νυπ. χχχὶ. 28, εἴς.), υ86ὲ8 τ. ἴὸ 

τιδηβίδίς τ φνοῤογῆέοπ ἰο δὲ ῥαϊά, 
αχ. Ἀηα Πρις τὰ ἰδ ννῈ]] εβιδῦ- 
Ἰιδμβεά ἱπ ατεοῖ ᾿ἰτεγδίυγε ἕος τὰ τέλη, 
ς΄. λυσιτελεῖν, εἰς. Αοοοτάϊηρ᾽ν ϑυϊάδβ 

ἤπεβ τέλος δβ τὸ διδόμενον τοῖς 
βασιλεῦσι. ΤὮς ρατγίίςυϊας ςοηποιδλοπβ 
φᾶη διασγάϊγ θὲ ργεββοά ἔπεα δυϊ ἔδεβε 
868 ρίνε βοῃβ σοΐου οὗ βδυρροσὶ ἴο ἴδε 
ϑυγίας τεηδεγίηρ γεοομῤέησε δὰ (μα 
"πεγοεάφηι οὗ Αὐρτδίηε ; ο΄. ἔστη. νἱ. 22. 
--σωτηρίαν ψυχῶν -- σωτηρίαν 
ἃῦονε. ψυχῶν ἰ5 λἀάεοὰ ἰο σοπδοῖε (δε 
τελᾶετβ ίογ τμεὶς ξυβοτίῃβ5 ἴῃ δοοογάδπος 
νυ Μαῖκ νἱϊ!. 35, ὃς δ᾽ ἂν ἀπολέσει τὴν 
ψνχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν τοῦ εὖα ον 
σώσει αὐτήν -- [΄οπη χίΐ. 25; ο΄. υυἱς 
Χχί. το ; [48. ἰ. 2. Τῆς βοὺ] ἔος ϑ8ι. 
Ῥεῖεγ ἰδ ἴῃς βεῖζ οἵγὔ Ῥειϑοῃδι νυ 88 ἴοσ 
]εβὺ8 Ηἰπηβεῖῖ. 

νν. 1το-12.--- Τῆς δποίδηϊ ργορῃεῖβ ργο- 
ῬΒεβίεαἁ ςοποεγηίηρ ἴδε στᾶοα ννϊς ἢ ννᾶ8 
ἀεβείπεά ἕο γοῦ δηδ επαυϊγεά αἱ] σεπν 
δῦουϊ [Π|8 βαϊναιίοη. ὙΠΕΥ Ψεῖε ἴδε υη- 
Τοπϑοίουβ ἰπβίγυπιεηίδ οὗ τῆς τενεϊλδιίοη οὗ 
Αοά απὰ ἐμεῖς ἅτε ἄυστν ἄοηε οοπεϊπυεά 
ἴο Ροζτε ονὲς ἴδε ἱπβρίγοά ἀεβοτίριἰοπβ οἵ 
τῆς βυβετίηρβ δηὰ βαθβεαυεης ρ]ογίεβ οὗ 
τἰῆε Μεββίδῃ. Τδεν δϑκεοὰ ἐδμεσηβεῖνεβ τὸ 
ψΠοπὶ ἄοεβ (ἢϊ8 γείεγ δηὰ ννβδη 5881] 
1δεθβε τπίπρβ θεὲ. Απὰ το πεῖ {πε τενεΐδ- 
ὕοῃ νγὰβ τηδλάε [μδὲ {πεν ννέτε οὔΪΎ τδα 
δάπιιὶπἰβίγαίοσβ οὗ δὴ εβϑίδίε ννῃοἢ οἴ Ποτ8 
πογοῦ ἰπ ἕδος βδουϊά επὐον. Τῆς βυ)]εοῖβ 
οἵ πεῖς ργορἤδοίεβ ἤανε πον θεὲπ ργο- 
εἰαἰπηεὰ ἰο γοῦ Ὀγ γοὺυς ΟΠ τβείδη ἰεδοπεῖβ 
νῦο, κα τπῈ ργορῃεῖβ, νεσα ἱπϑρίσεδ γῪ 
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11 ἐραυνῶντες εἰς τίνα ἢ ποῖον καιρὸν 

ΠΕΤΡΟΥ ἃ ι. 

ἐδήλου τὸ ἐν αὐτοῖς 

πνεῦμα προμαρτυρό μενον 3 τὰ εἰς Χρειστὸ παθήματα καὶ τὰς 

1 Οοἄεχ Ναιοδηυβ ἴδ δίοπε ἴῃ οπλϊ εἴης Χριστοῦ ἀἤεῖ πνεῦμα. 
3 οὔεχ ΑἸεχδηάγίπυβ τες οἴμετβ μ85 προμαρτυρονμενον. 

τῆς Ηοὶν ϑριγίε---νπῖα 1818 ἀϊβεγεποε (ἢδὲ 
πον ἴε ϑρίγιξ μδ8 Ὀδεη βεπὶ ἔσγοτῃ Βεάνεῃ 
ψΒετεδβ οἵ οἷά Ης ἀνρεῖς ουἱυ ἴῃ πιϊπὰβ 
οἷα ἴεν. Απά τῆεβε ἄγε {πε πιγβίεσίεβ 
ἴηῖο ψὨϊο ἢ δηρεῖβ ἰοηρ ἴο Ρεερ. 

81. Ρεῖεσ [85 ὑ{Π|8εἃ ἃ βαγίπε οἵ [εϑ08 
ἴο ἐχρί δίῃ {πε στεδῖ ργοῦ!επὶ οὗ ἀπέ! Β]1οἀ 
Ῥτορῆεου δηὰ ἐχρουηάεδὰ 0 Ασιοηρ ἴπῈ 
ξθρμοΣ δε ἱποίυάεβ τῆς 80-ολ]1εἀ ἀροοδ- 
γριῖς νυγίςεγβ κε θαπίεϊ δηᾶ ἢὶβ βυο- 
ςαββοσβ. ἀταάυδιν τῃς οοτηίηρ οὗ Ὡς 
Μεββίδῃ δπὰ (ἢς ἄδνῃ οὗ {πε πεὲνν ἂρὲ 
δὰ Ῥεδὴ ρυδῃεὰ ζυγοῦ δηὰ ξαγί μεσ Ῥδοκ 
Ὁη8}] τῆς ἱπϑρίγεὰ ργορἤεῖβ γα ἰδεὰ τδδὶ 
πτ8 τς ΟὨγιβίδηβ πεὶά---ἰῆς Μεββίδῇ 
ψΟΌΪ ἃ ΟΠΙγ οοτλς ᾽υ8ὲ Ρεΐοτε ἔπε επά οἵ 1]. 
Τῆς Μεββίδῃ ννᾶ8β ποῖ Ηδζεκίαῃ ἀεδβρίτε 
τε ΕΔΌδΙ8, ποῦ γϑῖ πε Ὀεβὶ οἵ τῆς Ηδ85- 
τρόπο Βουδε 48 Εποοῦ δορεά. ἀπεκαλύ- 
φθη. ϑυοῦ ννᾶ8 ἴδε γενεϊδιίοη ος Αροοᾶ- 
Ἰγρβα ἔγοτι νυ] ἢ ἴπε ἰλϊεβί οὗ με ργορῃεῖβ 
ἀεεῖνε [πεἰγ σοσησλοη ἤᾶτης ; δηά 81. Ῥεΐεσ 
ογεά 18 811 με ᾿ἴπε τ ἐπε ουγ δεν νυν ἢ 
Τδγδοίογιβαεά τῆς ἰδϑδὲ οὔ πθπὶ δπὰ ἢ18 
ονγῃ Τοηίἰετηροτγασίεβ; οὖ Αςΐβ ἰ(. δπὰ 
Ηεδ. χί. 13 ἢ. ΤὨςε βαγίπρ ἴῃ ᾳυεδίοη 
οη νοῦ 8:. Ῥεῖεσ Ὀυϊάβ 8 σ' εὰ 
ἀϊβεγεπεῖν : Αςοογάϊηρ ἰο Μαῖϊ. χίϊ!. 17, 
]εβὺβ βαϊά, πολλοὶ προφῆται καὶ δίκαιοι 

ύμησαν . .. δοοοτάϊηρ ἴο [χυἱκα χ. 24, 
π ι καὶ βασιλεῖς ἠθέλησαν... 
δοοοτγάϊηρ ἴο 8ι. Ρεῖεσ προφῆται (το) καὶ 
ἄγγελοι. Τῆε πιεπείοη οὗ ἴῃς γἱρλέδομς 
ἀεγίνεβ βυρρογί ἔτογῃ Ηδῦ, χὶ. 13- τό, δηὰ 

]7ομη νἱῖϊϊ. 56, δῃά ἂῃ οτίφίπαὶ ὩΟῪ ἿΣΝ 
“ἀπε τἰρμίοουβ᾽" νουϊὰ φαβιν θὲ αἱτεγεά ἴῃ 

ἴᾷς οουτϑε οὗ ἰγαπβιββίοῃ ἱπίο ΟἿ 
τῷ ῥγίμιοες δαί ΪὙ οὐ Ὠεδνεηΐν (ς΄. Ὀδη. 
χ. 21; ΧΧ, Μιχαὴλ ὁ ἄγγελος). Τῆς 
ταοῖνε ΨΠΙοἢ ργοτπηρίεά ἴπ6 ἱπιεγργεϊδιίοη 
ἄγγελοι ἴἰ5 ἄυε ἴο τπ6 ἱπῆἤμεποε οἱ ἴδ 
Βοοῖἷς οἵ Εποςἢ (δεε ποῖς θεῖον) νυνί ἢ 
εχρδίπβ ἴ86 νντίογ᾽ 8 οοποεροπ οὗ (δἊς 
Ῥιορδείβ. 

Ἔσο. Τϑε ρσορδεῖβ ψψεγε ςοποοσπθᾶ 
νῖῦι της Μεδββίδηις βαϊνδιίοη πὰ βεαγοποᾶ 
τιεῖγ ονντὶ τι πρδ ἀπά ἴῃοβε οὗ ἐμεὶσγ ργε- 
ἀεοεββοῖβ ἔοσ ἀεῆηίεε ἱπέοσπιδίίου δῦουϊ 
ἴι. ὙΠεν ἀγὰ ποπουτοὰ ὃν ἐπε ΟἸ τί βείδηβ 
ὙΟ τελ]18ὲ πδὲ 88 ἃ πιδίϊεσ οὗ ἔδοι τῇ 
Ῥιορδεδίεᾶ σοποεσηίηρ ἴπε σταος ψῆϊς 
ν 88 ἀεβείπεά ἔοσ {πε ΟἸτ βείαπ ΟΠυτοῇ.--- 
τῆς εἰς ὑμᾶς χάριτος, ἐλδ ργαξε 
τολίοκ δεϊοηρε ἰο γον, ς΄. τὰ εἰς χριστὸν 
“ἰαθ. (11). 

νες. τὶ. ὙὍΤμε οοπβισυςάοη οἵ εἰς 

τικιπ. καιρόν αηά οἱ προμαρτ. ἰ8 ἄουδι- 
4. ὁ κπλθιτὰ 12Κεβ ὕρ ἐξεζήτησαν 
κιτιλ. (το); ἐς τυη οὗ [δε βεηΐεποε βεεπ8Β 
10 παίυγαιγ οοππεοῖ τὰ δόξας νἸὩ 
πὶ . Δπά εἰς . . . καιρόν Ψ} ἐ 
λον. 80 Νυΐγαῖε ἐπ φμοὰά υεἰ φμα 
ἐειῤμς οἰρηξβεαγεέ. .. εῤίγίἑις.. .. ῥγαε- 
πιπείαηα.. .. ἵομές. Βαϊ εἰς .. - 
καιρὸν Ῥε ὑπῆϊ ἴο Ὀς ἃ ἀϊγεςῖ οὐεςὶ ἀπά 
προμαρτ., ΡεΙῃΑρ5, ἴο βᾶνε οπα οἱ (πίβ 
κιπά, τὰ . .. δέξος τῦβὲ δε ρονεγηεᾶ 
ὉΥ ἐδήλον. [τ ἰ8 ΡοΒδΙῦ]ε 4180 1ο ἀϊΐβ8- 
βοοίαίε τίνα ἔτοπι καιρὸν Δηά ἰο τοπάεγ 
ἐη γεΐογεμος ἰο τυλονι ἀπὰ τολαὶ ἐΐνιε ἐπε 
δῤίνίἐ εἰρπὶβεά . . .; ο΄. ἘΡἢ. ν. 22, 
ὼ δὲ εἰς Χριστόν, Αοἰδ ἰϊ. 25. ΙΓ 
να δε ἰάκεη ψ ἢ καιρόν, ἴμ6 ΝΟ ννογάβ 

οοτσεδροπά τὸ ἴἢς ὕνο φυδδιίοηβ οὗ ἴδε 
ἀϊδείρ; 68, θη δ. . . δῃᾷ τολαΐ «καὶ δε 
ἐλε τἐρη δ (Ματῖκ χίϊ. 4). Ἑαιπρ ἴο ἀϊδ- 
οονοσ αὐ τολαὲ ἐΐε, ἴῃε Ῥγορῃεῖβ αβκοά σέ 
τολαὲ κἰπα οΥ ἑν; τοῖς δῆδυνεσ τερείνεά 
ἃ Θποτγιδίη οηδογβαπιεηῖ ἴῃ ἴῃς Ἔβοπαῖοϊο- 
ἴοαὶ ἀΐβοουγεα οὗ 1εβ5 (Μαγκ χίί. 5. Ε΄. 

δηὰ ρϑτα]1ς618).---ἐδήλον, ε΄, Ηεδ. ἰχ. 8, 
τοῦτο δηλοῦντος τοῦ Πνεύματος. Τῆε 
ψνοτὰ ἱτηρ εβ ἀϊβοεγηπιεπὶ οα ἴῃε ραγί οὗ 
τῆς διυάεης (Ηεὗ. χί!. 27, τὸ δὲ ἔτι ἅπαξ 
δηλοῖ... .).. ἡγλαέὲ ἐένιε. .. ἀἰά ῥοΐπέ 
μηΐο οἵ ἘΦΝ. ἰ8. ὑπ᾽ δι βδ]ε ; ἃ βἰπιρὶς 
δοουβαῦνε ἰ8 ἐκάυικει! ἡ. εν εἰθποτ (1.) ποῖον 
κ᾿ οἵ (ἰ..) τίνα ἢ π. κι (εἰς Ῥείπρ ἀεϊειεά 
48 ἀϊπιορταρον οἱ -ε4) οἵ (11.) τὰ. . . 
δόξας.--τὸ πνεῦμα Χριστοῦ), ἴδε 
511 ρῆγαβε ἰβ ἃ πδίαγαὶ ομε ἔοσ ἃ Ὁγίβίδῃ 
το ἐπιρίου---ΟἸγῖβι Ὀεΐπρ πεσε ἴῃ6 βγορεσ 
πᾶταε -- [}εβὺ8 Ομγῖδε ἀπά ποῖ ἴῃς δε. 
κύριος ἰῃ (ῃε Ο.Τ΄ νγᾶ8 οοτηγηοηὶν ἱπίοσ- 
ῥτεῖθὰ δ8 τγείειτίης ἴο Ουγ [ογὰ ; δπά 
ΧΩ. ἰδ ἃ πεφιεηῖ νυ.ἱ. ἴογσ Κζ. Ηεποε 
Βασπδδδβ (υ.4.), οἱ προφῆται ἀπ᾽ αὐτοῦ 
ἔχον τὴν χάριν εἰς αὐτὸν ἐπροφήτευσαν. 
--προ αρτυρόμενον ΟὨΪΥ οὐοσυτβ 
Βετα. { μαρτύρομαι (δε ξιοροῖ 8686). 
ἀεϊεγπιῖης ἴδε πηεδηΐηρ οὗ ἴπε ςοππρουῃ, 
τεπᾶάθι “ ῥγοίεςίλη (οαἰϊέπρ Οοά ἰο τοξέ- 
655) δεζογεμακα ". [4 πβᾶρε δι σοη- 
ξαβίοπ ἢ μαρτυρεῖν, δὲ τοὐέηδσης [07 
τεπάει ἐσςἐ  γὲμρ' δεξογεμαπά οἵ (ῥμδι εἶν.) 
-τςτὰεὶς Χν παθήματα, ἴδε ἀοοίτιπα 
τδαὶ τἰῃς Μεββίδῃ τωυβὲ βιυῦζεσ ἀπά 50 επίεσ 
ἰπίο Ηἰβ βίοσυ ννδβ ϑιδτεὰ ὃῃ πε ργορβεῖβ 
(4.6. 18α. 111.) Ῥὰξ περϊεοιεὰ ὃγ ἴῃς [ἐννβ 
οἵ τε ἄγβε οοπίυγυ (]οδη χίϊ. 34). Βε- 
Ἰενεσβ γεγα σεπιπάθα οὐ ἴῈ ΌῪ π6 τίβεη 
Ἰμοτὰ Ηἰπιβεὶ (μυΐο χχὶν. 26, 46) ἀπά ρυὶ 
ἴι ἴπ τῆς ἐοσγείτοηι οἵ ἐμεῖς ἀφριομςέγαίϊο. 
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ἸΈΟς διηκόνουν Ὦτ. Κεπάοὶ Ηδτιτίβ (5.2.1 ἐρλίὶς ὁπ. Νεὶν Τεσίανεεμέ Κεϑεαγελ, 
Ῥ- 207) ςοπ)εοίιτεϑ ἴμδὶ διενοοῦντο 5Βῃουϊά ὃς τεδὰ ἴπ δοςογάδπος σἱτὰ {με βιδίεπιηὶ 
οὗ ιλ6 Βοοῖκς οὗ Ἐποςῖ, “1 ςοηϊετηρί διε δεῖ (πε τπΐπρβ Βελεὰ 'π ἔπε νἱ βίο) ποῖ 
ἔοτ τδε ῥσγεβεηῖ ρεπεσαύοη δυὶ ἴοσ οπς ἔμδῖ ννᾶβ ἕδσ ἀϊβίδηι ᾽". 

ἧς ἕ ύμην ἀλλὰ ἐπὶ πόρρω ἦνσαν ἐγὼ λαλῶ. διανοίας καὶ οὐκ ἐς τοῦ νῦν γενεὰν διενοούμ. 
ϑες Ηξεηοςξ, ἱ. 2, 

οὗ νεῖβε 13 ἰβ οἰϊεὰ ἴῃ ςοπβττηδέοη οὗ ἔπε σοη)εςίυτα. 

ἐυαπρείϊεα (Αςῖδ ἰϊ1. 18, χν]!. 3, χχνΐ. 23). 
ΤΈς ρῆγαβε οοσγεβροπάβ ὄἼχδοῖυ (ο (ἢς 

οτἱ βἰπαὶ »ἰσα γΊ : εἰς βιαπιάϊπε, ἕοτ 
δε (Ρεσ ρμγαβίβ ἔοσ οοῃβέσιςι. βίδιε).--- 
τὰς μετὰ ταῦτα δόξας, (δε ρίυταί 
“ἰονὲος ἰταρ]ϊεβ βοός σοπιρσεδεηβίοη οἱ ἴδε 
ἴδε ἀοςεῖπε, 4.6. ]οδπ, ψδίοἢ τεοορ- 
πἰβοὰ ἰδδὶ ἕῆς ρίογυ οἵ 1εβὺβ ννᾶβ ρατῦ- 
ΔΕ ταληϊεβιεά ἀυτίηρ ΗΒ φαγεῖν {ππι; 
ΔΙΣΠουρὮ τῃς ἀεδηϊείοη σε δεεφμδηέ τεῆεςιβ 
186 ρῥειτηϊᾶνα αὐ ρθὰ δηᾷ 16 ἴὲ Ὀε ργεββοὰ 
ἴδς β]οτίεβ πιυϑὲ δε Ἴχρ]αίπεά 25 τείειτίησ 
ἴο ἴδε γεβυστεςοῃ δϑοθηβίοη (τ υσηρἢ ονὲσ 
ΔΏρεΪβ 88 νν6]] 245 τῆς ρίοτίουβ βεββίοῃ 
(νυ. 2. ).--οἷς ἀπεκαλύφθη, 50 
51. Ῥεῖεγ ἄσριιεβ ἔπαΐ [06] ργορμεβίεά τῆς 
ἴδδὲ τπϊηρβ (ο΄, 51γ. χίνι. 24) ἂπά εῃδὲ 
Ῥανίὰ ἔογεβανν ἀπά βροκε οοποεγπίπρ ἴδε 
τεβυστεςιίου (Αςῖβ ἰΐ, σ7, 31, ο΄. 11. 24). 
Οοπιρασε Ὠδη. ἰχ. 2, χὶϊ. 4, εἴς., ἴοσ δχ- 
ἌΓΩΡΪε8 οἵ ραᾶγιί! γενεϊδοῃβ οὔ μΐ8 κὶπά 
Ῥίορεσς ἴἰο δροοδϊίυριίς νυτίϊεσβ Ηςῦ. 1.ς, 
δωῤν. οτοάϊ8 τ(ἢς Ῥαδισίδτοῃβ ὑἱ δα 
Βϑηηε ἱπείρῃι.-οὐχ ἑαντοῖς ὑμῖν 
ὃ έ, περαῦνε Δηὰ ροβίεινε ργεβεηιδοῃ οἵ 
ἴδε ραβδὶ ἔογ ἐπηρῃδβίβ 8 σοτητθοη ἰπ [ἰδ 
Ἐρίδεϊε.--- διηκόνουν αὐτά, “πεν 
ΜΕΘ ἘΡΡΙ ΙΩΒ, οοηνεγίης τς τονεῖδίοπο 
δταηϊεά ἰο {πεπ᾿---᾿τὶ ε 
Δηά ἐπε τενεα]εά ἐιαιίοα οἱ ἢ ΔΩ 
ο΄. ἵν. το, εἰς ἑαυτοὺς αὐτὸ διακονοῦν- 
τες. Ὑῆε οοπίοχε βῆονβ, ἰὲ ἴῃῈ νοσὰ 

ονεῖν ἄοεβ ποὶ ἰἴδε} σοπποῖς ἰξ, ἰπδὲ 
Βιογείῃ [ΠΕ ἡνεσα βίενγαγάβ οἵ αοά᾽ β πιδηΐ- 
ἴο!ά ρσταςο---ςΠδηπαῖβ οὐ ςοτηχηυπίςδείοη, 
οι Αος. τ διακον. οΥ, 2 Οος. ἰϊϊ. 3, 
ἐπιστολὴ Χριστοῦ διακονηθεῖσα ὑφ᾽ 
ἡμῶν, νἱῖϊ, 10, τῇ χάριτι ταύτῃ τῇ δια- 

ὑφ᾽ ἡμῶν, ἰτοτ ὙΨὨΙΟἢ ἴδ ΠΙΔΥ 
δὲ ἰπίειτεά παῖ δ. ᾿οηποίεβ ννμδὶ τῆς 
οοηΐοχὶ μετα βυρρεδίβ, οὐ. ἃ νῦν ἀνη γ- 
γέλη, λανῦε δεεν αἱ ἐλε ῥγεσεπέ ἀΐςῤεητα- 
ἑΐοη ἀεεϊαγεα ; ἀ. ἰΒ ἸΆΚΘΏ ἴτοστη ἴπε ρστεαὶ 
Ῥτοοῖῦ τεχί σεϊδιίηρ ἴὸ ἔπε Ἷδ] της οὗὨ ἴῃς 
Οεμη]εβ, οἷς οὐκ ἀνηγγέλη ἀκούουσιν, 
188. 11]. τς οἰϊεὰ Εοπῃ. χν. 21. “Βυϊ 81. 
Ῥεῖεσ ργοῦδθιυ τηεδηὶ πηοτε ὉΥ ἴδε ποτά 
κοον ἴδε ρῆγαϑε ἱποϊυδεβ ποὶ οἱ ἰῃς 
δηπουηςετηςδηὶ οὗ τε Πίἰδίογίςα] ἔβοίβ οὗ 
ες Θοερεὶ, ὑαξϊ, γεῖ ποτα, ἔδεῖγ ἐτωρ!ςὶς 
τελοδηρβ 88 ἴοὸ ἴδε ςουπεεῖβ οὗ αοὐ δηὰ 

τῆς πορεδ τενεδίεἃ ἕοσ πε "ὦ (Ηοτσί).-- 
διὰ τῶν εὐαγγ. ὑμας, αοά βραίκε 
ἐλγομρὰ ἴτε δνδηρε δι (οἷ. 188. ἰχὶ. σ, 
δρυά Εοτμ. χ. 15) 88 ἑλγοωρὰ (δὲ ῥγο- 
Ῥδεῖβ, Μαῖϊ. ἱ. 22, 'ϊ. χα, εἴς. Βοῖἃ ἅτε 
βίτυρὶν ΟοάΒ πηδεβϑεῆρεγβ. Ἐογ δοουβαῖϊννε 

δῆς εὐαγγ. ζ΄. υβε οἵ ἌἜ -- σίαδάεν 
τοί ἐἱ τὰ ἊΣ 3 ων ΓῊ ᾿. 80 
πτωχοὶ εὐα; λίζονται (Μαῖι. χί. 5; 
κὰκ νἱ!, 22) 18 βυιβεϊτυϊοὰ ἔον {πε οτίρί πα] 
πτωχοῖς εὐα: εσθαι (1υκε ἵν. 18 -- 
188. ἱχί. χ) 16 τε ρσορβεον ννῃίςμ εβὺβ 
ἀρρτορτγίαιεά δηὰ νυ μΐοἢ ἰοστηβ Ὡς δα βὶβ 
κὶ ἴδε ΟἈγίβείλθη ὑδςὲ οὗ ἴῃς νοτά.-- 
πνεύματι ΚΤ; Τρ να πρε οι 
ἐδοποὰ ὁγ ἐδε δ ῤίγίέ, 8 ϑίερβδη βροκε 

Αςῖβ νΐ. τὸ], τ τς τὶ ᾧὶ ἱλάλει. [πῃ 
δὲς. χἰν ἄς, δ δοκ δηὰ Ἡδοῦτγεν 
τεχίβ ἅτε ἰγυβεννοσίαγ, πνεύματι (δε 
εἰπιρὶς Ὀδενε (πνεύματι εἶδεν 
τὰ ἔσχατα 1... 15λ|14}) οοττεβροπάβ 

ἴο : ΤΥ, ἰηβεγάοη οὗ ἐν βεσε ἴῃ 
υ.]. ΤῊ Ν ἄεβοεπε οἵ {δε Ηοΐγ 
ϑρίγιε ἰβ οοπιταδιοὰ στὰ τῆς ἱπάννεϊ- 
᾿ἰὴρ ϑρίπι ψῃϊο ἱπορίγοά τς ῥτο- 
ῬΒεῖβ. Τῆς ΗοΙν ϑρίτγίιι νγὰϑ φίνεη, ψθεη 
7εδιβ ννᾶβ ρἱογί πε, 8. πδνετ Ὀεΐοσε, οὐκ 
ἐκ μέτρον (Ἰοδη 111. 34). νυ ραῖε τεηάετβ 
ὃΥ δὐϊδεινε δυϑοϊυίς.---εἰς ἃ... παρα- 
κύψαι, αεαἴϊες ἀϊηρ ἴδε ἤγβε ραγί οὗ 
1εδυε᾽ βαγὶπρ (απὰ ἰϊ8 οοπίεχὶ γε 546) 8ι. 
Ῥεῖες δὲ ἰαβδὲ τεϑσμεβ ἴπ6 βεοοπὰ ἰῃ 1ΐ8 
βεοοπάδιυ ίσπη. Ης οὐηρίπξε ΜῈΝ ΗΣ 5 
118. ΡζῪ ϑογίρευγε, ἴῃς ῬσορἤεοΥ 
Ἑποῖμ κα. 1) καὶ ἀκούσαντες οἱ τέσ- 
σ ἀρχά τ 9... παρέ- 
ἔνψν Υ τὴν γὴν ἐκ τῶν ἁγίων τοῦ 
οὐρανοῦ. 8ι:. Ρδυΐ δρίττυ.411868. τς ἰάεα 
“ἴο τὴδ . .. [ἢ]8 ὑτᾶσε 88 ρίνεῃ ἴὸ 
Ρτεᾶςι τὸ (δε Θεπαϊεβ.. .. ἰπ ογάες ἐπδὶ 
πονν πηῖρῶι Ὀς ταδᾶς κηονπ ἴο ἴπ 6 ῥγίης!- 
Ῥαϊιεῖεβ ἀπᾶ τῇς δυϊπογίεεβ ἰπ μεάνθην 
Ρίδοεβ Ὁγ πιεᾶπδ οἵ ἴπε Οδυγοῦ ἰδῆς νετυ- 
νατίοὰ υνϊϑάοτῃ οὗ αοά" (Ερὰ. {{|. 8 81. 
8.. Ῥείεσ τεργοάυοεβ ἐδ Αγ 186 δἰπι- 
ΡΙ ον οὗ δὲ οτ ίπαὶ δηὰ τι [5 
ειῖθ Ἰοηρίπρ 88 81} υπβαιίβῆςά βίος [88 
ΟΒύυγοΒ 18. ποῖ γεῖ ρεγίεος οἵ οοπιρί εἴς. 
[ει τὰυβ Ῥεσοπλοβ ρασί οἵ ἴῃς βυτηραϊπεῖϊς 
διοαπίπρ δηὰ ἠδλφοι οὗ τὴε ψΒοῖς 
ςτελάοπ (Κοπι. νἱῖϊ, 22 1). [Ιπ 11}. 21 81. 
Ῥεῖες βιδίεβ οὐ ἴπε βαπὶα δυϊποσὶν δαὶ 



48 ΠΕΤΡΟΥ ἃ Ι. 

ἀγγελισαμένων ὑμᾶς πνεύματι 1 ἁγίω ἀπο σταλέντι ἀπ᾽ οὐρανοῦ 

13 εἰς ἃ ἐπιθυμοῦσιν ἄγ 
τὰς ὀσφύας τῆς διανοίας 

14 ἐπὶ τὴ φερομένην ὑμῖν χάρι 

γέλοι παρακύψαι. διὸ ἀναζωσάμενοι 

ὁμῶν νέφοντες τε λείως ἐλπίσατε 

ἐν ἀποκαλύψει [δ ΧΒ. ὡς 

1 Τὸ πνεύματι Οοάεχ ϑἰπαίείουδ, νυῖ ἢ οἴ μεῦ πιδηυδοεῖρί8 οἵ ἰε88 νεῖ δε, ργεῦχες 

3 γέφοντες ἴοτ νήφοντες. 

ΟΒτίβι ριεδοδεά ἴο {πὲ βρίγί!β ἰῃ ργίβοῃ ; 
ἀάϊηρ τμαὶ ψμεπ Ὡς δβοεηάςεά 811 δηρεῖβ 
ψεῖς βυῤἠεοιεά ἰο Ηἰπ). Ὅς ἀρρδγεηΐ 
ςοπίταάιςξΐοη ἰδ ἄπε ἴο ἴῃς ἀϊδοσερᾷῃοῦ 
Ῥεΐνδεη ἔπε ἰάε8] δηά [18 σταάυδὶ γεδ}158- 
οη δηά ποῖ (ο δῃ ἱπιρεζίεοϊ σοοσάϊπαδιτίοα 
οὗ ἰδεβϑε Ἴοοποεριίοπβ οὗ {με υπίνεγβαὶ 
βονεσεί ρῃ οὗ σοἄ. ϑεεῖ Οοσ. χν. 25 ζ, 
Ἡδρ. 11. γῖ, ποὲ γοέ ἀ(ο τοὲ Ξε... 
παρακύψαι 828 ἰοβὲ [18 Ξυρρεκείίοη οὗἁ 
Ῥεερίπε ἱπγουρὰ [18 υδε ἴῃ ἴδε υυχΧΧ ἔοσ 

Ἰοολ μονέμβ ᾿μουρῇ ἰξ ἰδ ποῖ ἐπῃ- 
Ρἰογεά ὃγ ἴδεπὶ ἰπ ἐπε ρίδςεβ ψδετε αοά 
18 βαϊὰ τὸ ἰοοὶ ἀοτση ἥγονι ἢεάνεη (Ρ8. χῖν. 
2, εἰς). Ὑῶε ρδαϊδβιὶς Ἴοπηπιεπίδίογβ 
Βεοπὶ ἴο δοϊά ὃγ ἴᾷς Ενδηρεῖϊῖδι ταῖμες 
τῆδη {πε Αροβεῖς ἴῃ τεβρεοῖ ἰο ἴῃς βαγίηρ, 
88 ἴμεν τοίες Ἐχοϊ υβίνο Υ ἔοσ {Πυδιγαϊίοη 
το τδς ΟΟΤ. ἤρυτεβ, Μοβεβ (Ηεὺ χί. 26), 
1βαἰδῃ (]οδπ χιὶ. 41). Οδεουπιεπίιβ ποῖεβ 
ται Παπίεϊ ἰβ δε ὃγ ἴδε δηρεῖ α "παπ 
οΓ Ἰοηρίηρς (Ὀαπ. ἶχ. 25). Τβαῖ ἴδε 
Δηρεῖβ οἵ Ῥεῖεγ δὲ ἄυς το Εποςῦ δηά 
βεςομάδγυ Β6επὶ8 ἴὸ Ὀ6 Ῥοτπς ουΐ ὈῪ ἴα 
Ταγρυτη οὗ ΕςοΙς8. ἰ. 8, “ [πὶ 411} τ8ε ψογάβ 
τὶ ἀγα Ρεερατρά (αδουῦ το οὐπις ἴο ρϑβ8 
ἰπ ἴδε νοσὶά ἐπε δποίεηϊ ργορβεῖβ ννεδγιοὰ 
1πεπηβοῖνεβ ἂπὰ Ἴουϊά ποὲ βπά δεῖς 
επᾶς ᾽". 

γν. 13-21., Ῥναείϊεαϊ αἀνιοπέἐΐοης. πῃ 
118 βεοῦοη 81. Ρείει 18 Ἔεηρτοββεά στ 
ἴδε οοποεριίοη οὗ (Ὡς ΟΒυτοῦ 88 ἴδε πεν 
Ιϑγαεὶ νος Βᾶ5 Ῥδθη ἀεϊἑνετεά ἔτοπι 
ἰάδοϊαισγ---ἴπς βρίγευαὶ Ἐρυρί---Υ ἃ }αγ 
νιογε ἐχεείϊσηέ φταογίβοε. εβὺ8 Ἠϊτηβεὶῖ 
επάδοτβοὰ βυς δάαριδιίίοῃ οὗ (δε ἀΐγες- 
ὕοπβ ρίνεη ἴοτ ἔδε μυρίςαδὶ ἀεϊϊνεγαπος 
(υκε χίϊ. 35) ἀπά ἐπε ῥτίποὶρὶς ἰδὲ ἔπε 
ΜΟΤΒΠίρρεῖβ οὐ Ϊ]εμονδῃ τηῦδὲ ὃ6 ἴἰκὰ 
Ηϊτ (]ομπ ἰν. 23 {.; Μαῖι. ν. 48, εἴς.). 

Μετ. 13. διό ἰηιτοάυοςδ ἴπε ργδοῖῖςδὶ 
ἱπέεσεηςς. --ἀναζωσάμενοι, κ.τιλ,, 
δε τείεσοηος ἴο ἴῃς ἀϊγεςείομ 8 ἔοσ σα] εῦγα- 
ὕοηῃ οὗ ἴε Ῥαββονες (Εχοά. χίὶ. σσ, οὕτως 
δὲ φάγεσθε αὐτό" αἱ ὀσφύες ὑμῶν περι- 
εζωσ᾽ “.. ἧς) ἰδ υῃτη18- 
τακδῦϊε. Τῆς δςἼίυδὶ ἀεϊΐνεταπος οὗ {πε 
Ομ γιβείδηβ ἰβ 811} ἰπ τπῈ ἔπαγε; (ΠῈῪ 
τουδὶ ὃς ΔΙ ΨΆΥΒ τεδγ δρδϊπβὶ ἴἢς ςοπηϊηρ 
οὗ ἰῃς ᾿οτᾷ. Οες. τεέεσε ἴο [οὉ χχχνίϊ, 
3. Τῆς ρατεςυϊας οοπιρουπά οσοῦτδ ΟὨΪΥ 
τνῆςα ἰπ ΓΧΧ--Οπος ἴῃ {Π|8 ρῆταβε οὗ ἴῃς 

ταδηΐν νοσωδη ἴῃ Ρτον. χχχὶ. 17, ἀναζωσα- 

μένη ἰσχυρῶς τὴν ὀσφὺν αὐτῆς, νδετε ἴΐ 

Ἰτιρ ἰεβ ργεραγαύοη ἔοσ βετίουβ ἡγοῦ. Ιπ 

2 κἱ ἷν. 29 8. (ΕἸ18}.4᾽8 παϊβείοῃ οὗ 
αεδασι ψ Ὡς 15 ἰπ βοῦῖα ΨΆγΒ ἃ ἴγρε 

[1 Π1Ποἀ Ὁγ 7εβ08᾽ πιϊδείοη οὗ ἔϊε ϑενεπίυ, 

ο΄. Ἰρακε χ. 4), ζῶσαι τὴν ὀσφύν σον 15 
ὧδε ρτεραταύοη ἴος δὴ υὑγρεπὶ ετγαπά. 
Τῆς τἀάιεοη οἵ τῆς διανοίας ἱπιρ|1ε5 ἰμδὶ 
δε τεράϊποββ γεφυίϊγοά ἰβ βρίγι τὶ. 8ι. 
Ῥαυΐ υδϑε8 καρδία τπ {πε Ὅταν νὰν (ΕΡὨ. 
ἱ, χ8, πεφωτισμένους ὺ 
τῆς καρδίας ὑμῶν) ἀπά ἔτοπι Ματκ χιΐ. 30 
-- Πευι. νἱ. 4 ἢ [1 ἀρρεᾶζγβ ἴμδὲ ὑαα [Ὶ 

ἃ τεοορηϊβεά εαυϊναίεηί οὗ Ἀεαγί. 
--νήφοντες τελείως. 2: τπ|κο 
118. ἰξ ἰ πδίυταὶ τὸ ἑᾶίκα ἴδε δάνετῃ ντ 
τδς Ρτοςοάϊης, νοῦ. τελείως (οπΥ 
Βεῖε ἴῃ Ν.Το) 88 πυςῃ τμε βᾶπ|ε ἴοσζε 88 
τῆς διανοίας ; 80 ἴδε δά)εςῖίνε ἰδ ἀρρί!εὰ 
τὸ ἴδε ἀπεῖγρε 48 οοηίγαβιςά υνἱτἢ ἴμε ἴγρς 
ἴῃ Ηεῦ. ἴχ. σι, τῆς . «. « τελειοτέρας 
σκηνῆς ἀπά 748. ἱ. 25, νόμον τέλειον τὸν 
τῆς ἐλευθερίας. Εοτ φέφοντες σ΄. ἵν. 7 
πᾶ ν. 8, ατε γρηγορήσατε, 1 ΤΏΕ58. 
ν. 8, γρηγορῶμεν καὶ . ϑοτίει 
[8 Ὠδοαββᾶσυ ἴὸ ϑνδιομέιϊπεββ. Τῶς οὐἰρίῃ 
οἵ ἐμΐ8 υβς οὗ {πε ννογὰ (ποῖ ἰπ ς ΧΧ) 
8 ἴο Ὀς ἐουπά ἰπ πε ρᾶγδθῖς οἵ [υὐἱε χί!. 
45 ι; [ῖ δαβ βρεοίαὶ! ροίπε ἰῃ νίενν οὗ ἴδε 
κώμοις ἀπὰ πότοις, ἱπ ννἰς ἢ ΠΕ ἡγέσα 
τοης ἴο ἱπάυϊρε.--τὴν φερομένην 
μῖν χάριν 5. δὴ δἀαριίοη οὗ ἴπε 

οοπιου Οτεεὶς ἰάϊοπι (Ηοπιες ἄοννη- 
νντ 8) φέρειν χ-, ἐο ΦΟΉΓΩΥ ἃ ζανοων (ο΄. 
8ιῖς. νι. το, μὴ ἀν σοι χι 
ἃπά ἴβ τῃυ8 Δπαϊορουβ ἴο 81. Ραυ}8 υὑδεὲ 
οἴ χαρίζεσθαι (Ξεε Κοπι. νἱϊ!. 32). ΤΒε 
ΡῬζεβεπὶ ραγιίςϊρίς μδϑ, ἰῖϊβ παϊωγαὶ ἔογοε. 
Ῥεῖες ἄοεβ ποὶ ἀϊβείηρυΐϊϑῃ δεσσσεεη ἴδε 
Ρτεβεηῖ δά (πε οἰΐπλαχ; αἰγεδάν ἴπε πεν 
εν Ἀἰοἢ ἰδ της ἴΔ8ὲ ΒδβῬερυη. ΤΒεχάρις 
ἰδ τῆς 8η81] ἀεϊϊνεταπος δπά [8 86 μοσε 
ἰ8 δηοῖμεγ ᾿ἰπῖς τὰ ἴδε τγρε: ἔδωκεν ὁ 
Κύριος τὴν χάριν τῷ λαῷ αὐτοῦ (Εχοά. 
χίὶ. 36).--ἐν ἀποκαλύψει Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, Ϊ]εβὺ8 ΟἸτγίδὶ ἰ8 Ῥείπρ τε- 
νεδΙεὰ οΥ ἰβ τενεα!ηρ [86 βαϊνατίοη. Τῆς 
τενεϊδιίοη Ὀερᾶη νἱτ ἴῃς τεβυγγεςάοη οὐ. 
φανερωθέντος ἀπά οοπιίπυςβ ἴο (πε ου]- 
ταϊηδιίοη (7). 

Ψεῖ. 14. ὡς, ὑπαςνιμεὰλ ας γον αγέ, οἴ. 



13--17. 

τέκνα ὑπακοῆς. μὴ συσχηματιζόμε 
τῆ ἀγνοία ὑμῶν ἐπι θυμίαις - ἀλλὰ κατὰ τὸ 

καὶ αὐτοὶ ἅγιοι ἐν πά ση ἀναστροφῆ γενή θητε- 
διότι γέγραπται ὅτι ἅγιοι ἔσεσθε ὅτι ἐ 
ἅγισ᾽ 

πατέρα ἐπικαλεῖσθε τὸν ἀπρο 

τὸ ἑκάστου ἔργον ἐν φόβω τὸν 

ΠΕΤΡΟΥ ἃ 

σωπολήμπτως κρί 

τῆς παροικίας ὑμῶν 

49 

ναι} ταῖς πρότερον ἐν 
καλέσαντα ὑμᾶς 15 

γὼ ἅγιος ̓  καὶ εἰ τό, 17 

γοντα κατὰ 

Χρόνον 

ΤΎΒΕ τετπιϊπδίίοπ σνσχηματιζόμεναι ἴ5 ΡΓΟΌΔΌΪΥ ἀυε το 18ε (οἸονίπς ταῖς. 

᾿ϊ. 2, 5, 111, 7, εἰσ. -- τέκνα ὑπακοῆς, 
οδεάϊεπέ ςοττεβροπβ ἰο 8ὲ. Ῥδὺ]}}8 ν 
τῆς ἀπειθείας ((οἱ. 111. 6; ἘΡΒ. ἰΪ. 2, 
ν. 6). Βοῖῇ ρῆγαβεβ τεῆςςξ ἴδε Ηεῦεεν 

δε οὗ “ο]οννεὰ Ὁ νοτά οὗ αυδιν 

«Βαγαοίεγίβεϊῖς, εἰς." (Β.Ὁ.Β., 5.υ., 8). 
Ἐοτ τέκνα ἱπ ρίδος οὗ υδβι4] υἷοί ἴπ 1818 
ἰάϊοπι, ε. ΗοΒβ. 9, τέκνα ἀδικίας πὰ ΕΡΏ. 
11, 3, τέκνα ὀργῆς. Ηδετε ἰξ δυϊ8 Ὀεϊζετ 
νη βρέφη (1. 1)].--συσχηματιζό- 
μέναι, ἴτου) Κοῃ,. χιΐ. 2, μὴ σνσχημα- 
τίζεσθε τῷ αἰῶνι τούτῳ. ἴῃς [επιϊπῖπα 
ἰδ βοκυίας το Β Ψδοβε βοσῖδε νν8 ρεῖδαρθ 
᾿πῆυεποεά Ὁν ἴδε Αἰεχαπάσίδη ἰἀεπεῆςα- 
τίοη οὗ ννοπιᾶη ἢ τἢς Ηςβ8 (]Οδη ἱ. χ3) 
οἵ τεραγάεά βιιοἢ σοπέοτστη τ 28 ᾿νοϊυδη- 
ἰδῆ, τε ρασιἰοὶρίες μδ8 ἴῃς ἴοτοε οἵ δῃ 
ἱτωρεσδῖῖνε. Τῆς ΟὨγίβιίαπβ πεεάεά τὸ 
θὲ ψΨατηεὰ δραίπβὶ Ἴςοπίογπι νυ ἴὸ ἴδε 
ΤΩΔΠΠΕΣΒ Δηἃ τηοΓΆ}5 οὗ {μεὶγ σου π' 
ὙΥΒοἢ πγετε ἱποοσωρδιδίς τε {Πεὶγ παν 
ἙΑ (δεε ν. 2-4). δε πδὸ οἱ σχῆμα ἰη 
188. ἰϊϊ. 17, Ῥεσβδρβ δδβίβίβ ἰδς 086 οὗ 
συσχ. ἰπ ςοπηεφοίοη ἱ ἢ ἰυβῖ8.---ἐν τῇ 
ἀγνοίᾳ ὑμῶν. [ὲ νψᾶ8 ἃ [εν 8ἢ αχίοσα 
ἴᾶλι τἰδς Οεπεῖῖεβ ψεσε ἡρπογαπέ (Αοὶδ 
χνυῖ!. 30; ΕρΏ. ἱν. 17 4... ΟΒτγιβείδῃ 
τεδομεῖβ ἀεπιοηδιγαϊεά τπε εἐα08] ἱρποῖ- 
ἅπος οὗ ἴδε [ἐν (Ρεΐεσ, Αοὶβ 1. χ7; 
Ραυΐϊ, ἴῃ οπ}.). 850 7εβ8ι8 δὰ ργσοηουποδὰ 
ἐνεη ἰδς τελοβεῖβ οὗ [βγδ6] ἴο δε δἰἰπά 
ἃπὰ ρῥσζοπιϊβεὰ ἴπεπὶ Ἂπονϊεάρε οἵ τδς 
ταῦτ (Ἰοδη νι. 32 Β΄., οὐ ἱπίεσνίενν τ 
Νιὶοοάεται8); τνπεσεδβ βρρακίῃς ἴο τδε 
ϑαζηλσείίδη νοτηᾶπ Ης δδορίεά δες [ενν- 
8}; βίαπάροίηπι (] ὁ Βπ ἱν. 22)---ὐ. 2 Κίηρε 
χνῖΐ. 29-41 νἱῖ ἢ 158. ἰΪϊ. 3; Βαγυςῇ. ἱν. 4, 

τοί Ἰσραὴλ ὅτι τὰ ἀρε: 
τοῦ θεοῦ ἡμῖν ἐστιν. 

νν. τς ἔ. ΤΒε οοπιηλπά Υε τλαϊ! δὲ 
κοῖν ον 1 αν» λοῖγ 18 ςοππεοῖδά οτρίπδιν 
ντὮ (δς ἀεἰΐνεταποε τοῦ Εργρὶ δπὰ ἴῃς 
ἀϊδεϊηςτίοα Ὀεϊνεεη οἰεδη ἀπά υὑποίεδη, 
ὙΥΙΟἢ ἴδγβ ὅονῃ ἴδε ἐπθαῖρις οἵ βερδγα- 
οι ἱηνοίνεά ἴῃ ἴῃς Εχοΐῃ (μεν. χι. 44- 
46, εἴς. ; ε΄. 184. 111. 11]. 81. Ρείεσ Ἵοοπῖ- 
δίπεβ {πε ϑοηρίστε ἢ τῆς γογά οὗ 
]εδὺ5 ἴον κατὰ τὸν .. . οοἴτεβροπάβ ἴὸ 
ὡς οἵ Μεαῖί. ν. 8. ΑςηΠ1ε85 ἡεεάεὰ αοά᾽ 8 

βυτηπιοπδ Ὀείοτε τῇ 
88 τμεὶς Πεᾶνεηϊγ Εαδίπεγ; ἤεπος Ηἐνε 
ἐλαὲ εαἰϊεὰά γοι. Οογηρασε ὮὈσευς. χνίϊ!. 
13 (νΒεπος τέλειος οἱ Μαῖί. 1...) ψῆετε 
αἰ8δο Ἴοοηϊχαδὲ στ ἀροπιϊπδιίίομβ οὗ (δε 
τὰς Βελίδευ.--ἅγιον ἰ8 Ὀεῖίει [δε 88 
Ῥιεάϊςαῖϊς τᾶ 8458 βυξδείαπενε, βίποε ὁ 
καλέσας (καλῶν) [8 νγε!}]-εβ(Δ 0] 5 Πεὰ ἃ5 ἃ 
ἐς οὐ ἀοά ἴῃ Ηἰἴδς τεϊδεέίοπ ἰο αεπε]ςε 
ΟἈὨείβιϊαπε (ογ. ἱϊ, ο, εἰς.).--ν πάσῃ 
ἀναστροφῇ, οὖ. ἱ. 18, ᾿ΐ. 1τΔ, ἰϊ, σ, 
2, τ6; Τοῖς ἱν. το, ἐν 

ἀ. σον. Τῆε τςοιτεβροηάϊηρ, νεῖ, 
ἀναστρέφεσθαι ἰ5 ἰουπὰ 858 τεηδετίηρ οὗ 

“ὴπ ἰπ ἴδε βᾶπι)ε δεῆβε (Ῥίον. χχ. 7, 

ἀναστρέφεται ἅμωμοε) ; ὈΟΓΒ νετῦ δπὰ 
ῃουῃ ἐβήρὰ υδεᾶ ἰη 1Δῖς Οτεεῖς δυΐδβοσβ 
(εβρεςοῖδ!ν Ἐρὶοϊεῖι8).--- ἐν ἤθη τε δε- 
ἐονις 5 γον τὔεγε πο οκ σἤοιν γομγεοίσες 

οουἱά τεχατά Ηἰπὶ 

» Ως γον αγά; ἴμε ἰλϊῖες βεῆβε βυϊ15 ἀ. Ὡς ἢ 
ἰβ ἀϊδιϊπο νεῖν ουτννατὰ θεδανίουτ. 

γει. χ7, οὔ. ἔσιι. ἰϊ. το ἢ, εἰ πατέρα 
ἐπικαλεῖσθε, ἐγ γε ἑπυολό ας Βαίλεν :--- 
τεπιϊπίβοδηος οὗ 7εσ. 11}. το, εἰ πατέρα 
ἐπικαλεῖσθέ (ϑ8ο 9. ρεῖπαρβ δῆεσγ 
σΣ Ρεῖετ, ἴος εἶπα π' καλέσετέ με) 
ε΄. Ῥ5. Ἰχχχίχ. 27, αὐτὸς ἐπικαλέσεται 
με Πατήρ μον εἶ σύ. ΤἸδεῖε τηᾶγ ὃς ἃ 
τείξιεηοε ἴο ἴδε υδε οἵ {πε Ι,οτά᾽  ῬΓΑΥΟΣ 
(φωγπανιε ἰδς Ὑμάᾶρε Ῥαΐλεν); ὉὈυϊ τἴᾷς 
ςοπίεχι οὗ 7ετ. 1.5. σοττεβροπάβ οἰοβεὶγ 
τὸ ἴδε τπουρδὶ Πέτα: “ΑΙ τῆς παιίοπβ 
81:4}} Ὀς ραϊπειεά . . . ἴο Ϊεγυβδ θη, 
εἰ μος 5041} Ἐβεν ννα]ϊς δὴν ποῖα δίςεγ 
τῆς βιυθογηηςβδ οὗ τμεὶγ εν} μεαγί. [Ιῃ 
τῆοβα ἄδλγβ... ᾿υάλῃ δηὰ [βγϑοὶ 5841] 
οοπὶς ἰορεῖπον οὐἱ οὗ ἴῃς ἰαπᾶ οἵ ςᾶρ- 
εἰνῖεν . .. ἀπά] βαϊὰ " Μγ ἔδίβεσ γε 8881] 
ΟΔΪ] πιε᾿." --ἀπροσωπολήμπτως 
δυχαπ)αγί8ε8 ϑῖ, Ρεῖεσ᾽β ἱπέετεηος ἵἔγοπι 
εχρετίεπος δὲ Οδεβαάσεᾶ (ΑςῖΒ χ. 34) κατα- 

νομαι ὅτι οὔκ ἐστιν προσωπολή- 
μπτης ὁ θεός. Αὐϊεςῖνε πὰ δλάνεγῃ σε 
ἑοττηεά ἔτοπὶ λαμβάνειν πρόσωπον οἵ 

ΤΧΧ-- Β ΝΣ νεροίος (γε μ6) ἐκα 
ες οὔ, ἐ.4., δὲ ανομγαδίς ἀπὰ ἰαῖεῖ 

ἰαἰ, ἰο. ὙῆῈ ἀορεποταιίοη οὗ ἴδε 
Ῥῆγαδε ννᾶδ ἀπε ἰὸ {πε παίωγαὶ σοπίγαδι 



5ο 

18 ἀναστράφη 

ἐλυτρώθητε ἐκ τῆς 

19 δότου ἀλλὰ τιμίῳ αἵματι ὡς 

θεΐννεεη ἴῃς ἕλος ἀπά {δε Ὠελτί οἵ ἃ τηδῃ, 
τυ Ὠ ἢ 'ν88 βίδιηρεά οη ἴδε ατεεκ εαυΐνα- 
Ἰεης Ὁγ ἴδε υδε οἱ πρόσωπον ἕο νιαξὰ οὗ 
ἴδε δεοῖοσ οἵ ἀγῤοονὶἐε.-τκρίνοντα. Ιἴ 
ἴδε ἴεπθα ὃς ργεββοᾶ, οοσηραζε ἴμε βαγίῃρ 
οὗ ]εβὺ8 τεοοσάςἀ ἴῃ ]οδη χίΐ. 31, νῦν 
κρίσις ἐστιν τοῦ κι τούτου. Ἐοπι. 
ἰϊ. χό ἰ8 τεΐεττεά τὸ ἐῆς 18ὲ ᾿υάρτηεης ὈῪ 
ϑιὰ Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ. Βυὲ τπε ρτεβεπὶ 
φηγθειρις ΤΩΔΥ ὃε τἰπγεῖε88 48 ἰἢ ὃ καλῶν, 

βαπτίζων, εἰς.--κατὰ τὸ ἑκάστον 
ἔργον, 4 οομηπιοηρίδος [εν 88 πὰ 
οὐδ ϑημη, ε΄. Ῥε. χὶϊ. 12 (εἰς Εοτι. ἰϊ. 6), 

οδώσεις ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα σὺ ἀπ’ α 
αὐτοῦ (Ηεῦτενν 828 ἐδ τνογἀ). ΚΕ. Δα 
υιδοὰ ἴο βᾶῪ . .. Τῆς ΨοιἹὰ 15 Ἰυάρεά ὃγ 
Εἴδος δηὰ ἐνεγυιπίηρ ἰ8 ὐροτάϊπε ἴο τῆς 
ψνοτῖς (Ρίγᾳς Αδοίᾳ., ἰ1ϊ. 24). οζ οοἵ- 
Ἰεςεῖνε βἰηρυῖαν {ἐγ εινογὰ, οὐ. αἰδὸ τ Οογ' 
1ἰ, 13-15, εἴς.--ῶδν φόβῳ, ἔεαν ἰ8 ποῖ 
εητίγεν ἃ τἸεομηί 8] ἴεγηὶ 'ῃ Ν.Τ. ΟὮὨτὶβ- 
εἴδηβ ἡςεεάεά (πε νναγηΐπρ ἴο ἔδασ Οοά (80 
1κυκο χίϊ. κα; 2 Οογ. ν. 10), δἰπουρἢ ἴονε 
ταῖρῃς θὲ ὑγοόρεσ ἴο ἴπε ρεγέεςι---Οσποβείς 
οζς Ῥῃδγίβες---  ]Ἰοδη ἱν. 8. Τα παίυγαὶ 
δηᾶ δοᾳυΐϊγεά 56 η868 εχίϑὲ δίᾷς ὉῪ βδίάς, 8 
ἌΡΡεᾶδ:β ἴῃ ἴῃς υβε οἵ ἄφοβος. Οοπιρατα 
ἄφοβος οὐ δύναται δικαιωθῆναι (τ. ἱ. 
(. ψἱϊὰ ἐν τούτῳ ἄφοβός εἰμι (ΡΒ. 
χχυῖϊ. 2, 5. 1.8) Ξε ἐπ, Ηἰμι 1 ἀνε θοη- 
“άεηι..-τὸν τῆς παροικίας χρο- 
γον, ἀμγίηρ γομν σαγίλὶγ ῥίϊργώναρε, 
ΨΠΙΟἢ Τοτγεβροπᾶβ ἰο τῇς βοΐουστη οἵ 
[βσαεὶ ἰη Εργρὶ (Ας(β χίϊϊ. σγ). ΠῚ αοά 8 
{πεῖς Ἐδίμοσ, ἤδάνεη τησδὶ θ6 πεῖς Βοπια 
(1.ὄ 4); τῃεῖς 1ἴπ οὐ φαγί ἰβ τπογείοτς ἃ 
δοϊουσγῃ (8βεε οχ ἱ. 1). 8:. Ρδὺϊ 88 5 
ονγῃ δὲ οὗ ἴπε τηεΐδρμος (ΕρὮ. ἰΐ, σθ). 
Θεπεῖῖε ΟἩ τ βείδῃβ ἀγα ΠΟ ἸΟΏ ΚΟΥ ΒΊΓΔΏ ΡΣ ΓΒ 
δηά βοϊουγηεγβ, δυϊ [ε]]οὐν-οἰτίσεηβ οὗ (ἢ ς 
βαϊῃίβ. 

ράθητε καὶ οὐ μετὰ ἀργυρίον 
(ΟΣ. χῖν. 13) . .. εἰς 

Αἴγυπτον κατέβη ὁ λαός τὸ πρότερον 
παροικῆσαι ἐκεῖ. ΤὨε ἀεἰϊνετάπος ἔτοπὶ 
Βαθγίοη οοτγεβροπάβ ἴο δες ἀείϊνει- 
ἃπος ἴτοῃη Εργρί. Το ἴδεθε τῆς ΟἾτίβ8- 
εἴαληβ δἀὐάδεὰά ἃ τπιτὰ ἀπὰ ἀρρτορτγίαδιςεά ἰο ἐξ 
τδε ἀεδβογίρείοπβ οὗ ἐΐβ ῥγ' τθ.--οὐ 
φθαρτοῖς, κιτιλ. ΤΒε ρτγεοεάϊηρ 
ῃεραῖίνε τοϊεῖ ἴο ροϑιεῖνε βιδίεπηεης ἰδ 
οδαγδοίεσίβιις οἵ ϑὲ, Ῥεΐεγ, ψῇο δεῖε 
Ἰουπά ἰἐ ἴπ δἰ οτρίηδὶ (188. ἷ.ς.). 
τοῖς εἐοδοεβ ἀπολλυμένον δηά ἰδ ῥτο 
ΔΌΪΥ δη δἰϊυβίοπ ἴο ἐβε Οοϊάεη ΟδἱἹ οὗ 
ὙΙΟΣ ἰξ 28 βδίά Τλεθς δὲ ἐὰγ ροάς Ο 

ΠΕΤΡΟΥΑ 1. 

τε" εἰδότες ὅτι οὐ φθαρ 
ματαίας ὑμῶν ἄναστρρ φῆς πατροπαρα- 

τοῖς ἀργυρίω ἢ χρυσίω 

ἀμνοῦ ἀμώμου καὶ ἃ σπίλου 

1πγαεῖ, τοκέες ὀγοωρλὲ ἐκεα ῤ ομέ οὗ ἐλε 
ἰαπὰ οΓ Εργῥὲ (Εχοά, χχχὶϊ. 14). Αοοογά- 
ἱπρ ἴο ϑ8δρ. χίν. 8, ἰξ ἴδ ἴἰ8ς. ὑγορεγ παπὶς 
ἔος δῃ ἰᾶοἹ : τὸ δὲ φθαρτὸν θεὸς ὠνομάσθη. 
80 δε ἀδεῖνε τεργεβεπίβ ἴδε ἀρεπὶ δπά 
ποῖ οπἷν ἴδε ἱπβίσυτηδης οὗ ἔπε ἀεϊΐνετ- 
δηςε.---ματαίας ἘΟΡΡΟΙΣ τῆς νἱενν τλίκεη 
οἴ φθ., ον ἐπε ροάς οΓ ἐλ παέΐοης ἀγε 

ναμέγ, μάταια ΤΊ (ες. χ. 3, εἴς.).--- 
πατροπαραδότονυ, απεεείγαϊ, δεγε- 
ἀέέαγγ. Τῆς δἀϊεςξίνε ἱπάϊςαῖεβ ἔπε δϑουτος 
οἵ δε ἱπήπεποε, ψν Εὶςἢ ἐμεῖς οἷά νγῶν οὗ 
11ξε---ῥαίγέμς πος, ῥα γὶὰ γἱέμς---8}}} Ἔχοῖ- 
οἰδεὰ ονες βεη. Τῇε δποίεπι τεϊϊ σίου 
Βδά ἃ βιγσεηρίῃ---ποὶ πγεγεὶν υὲς ἐπεγέξαε---- 
ΨΒΙοΒ οἴεη Ἀαβῆεὰ δοῖδ εν ϑἢ δηὰ 
ΟὨγιβείαη τ ββίοπαγίεβ : “"ἴ0 βυδνετὶ ἃ 
ουδίοπι ἀε]νεγεὰ το υ8 ἔγοπὶ ἀποεβίογβ ἴῃς 
Βεδίδεη 8ΑῪ ἰ8 ποῖ γεδβοηδΌϊε᾽" (ΟἹ επὶ. 
Α-. Ῥγοΐγ. χ). Ὑΐβ ροόννεῖ οἵ ἴῃς ἀεδὰ 
δδηὰ 18 ἐχεπιρ ἰβεά ἰῃ τπε ραΐπδ ἰακεη ὉῪ 
ἴδε ϑιοίςβ δπὰ Νενν Ῥγιπαρογεᾶπβ ἴο οοη- 
βεζνε ἴῃς ρορυΐας γεϊρίοπ δηὰ 18 πιγῖμβ 
ὉΥ Δ] εροσιοδὶ ἱπιεσργείδιίοα. Απιοηρ ἴδε 
71ἐν» τηϊ8 παΐυγαὶ ςοηβεγνδίβγη ννδβ ΠΡ ΉΪΥ 
ἀενεϊορεά; 51. Ραυ] ννᾶβ ἃ σεαϊοί ον ἐδε 
αποεΞίγαί ἰατος. Βυῖ ἴδε Τςοτηδίπδιίοη οὗ 
Ῥαϊσίδγοῃ ἂἀπὰ (τδάιείου ἄοεβ ποὶ ργονε 
ἴπαῖ τῆς ρεζβοηβ δάἀγεββεὰ ὑνεσε 7ἐνν 188 
ΟὨγβείδηβ. Τῆε ἴᾶνν, δοσογάϊηρ ἴο ψψῃϊο ἢ 
ἴῃε 1εννβ τερυϊαιεά τδεὶς 11ξπ, ννὰ8 Ὀϊνίης, 
[18 πηεάϊαϊος Μοβεβ; δπᾶ ποσὰ ἰ8 ἃ ποῖς 
οὗ ἀερτεοϊαιίοη ἱπ ἴπε ννογάβ μποέ ἐλαὲ ἐέ ἐς 
ἀεγέυεά ἤγονι Μο5ε5 ομἷν ὕγονι ἐλ Ἑαίκλανς 
(}0μπ νι. 22). πατρο [5 οοπίταβιε ψἱτῃ 
πατέρα (17) 48 παραδότον ν͵ἱῖἢ (ῃς ἀϊτεςι 

Η ὩΡ. 
ψὲς 19. Τῆς ὑ]οοά οἵ ΟὨτῖδι, τς ἴσας 

Ῥάβοβαὶ ἰατηῦ, νᾷὰβ ἴδε {ππεᾶπ8 οἵὴ ἀρεηΐ 
οἵ γους τεἀδειηρίίοη. Τδε ἴγρε οοπίεηι- 
Ρἰαιεά ἰβ ςοτηροδβίίε; τῇς ἰανιὸ 8 τῇς 
γεαγίδηρ τὐσοῤ (ΓΦ πρόβατον, δυὶ 
Ταγρυπι- Οπκεῖοβ δὰ8 ΙΝ ἰανδ ἀπά 
ΓᾺΡ ἰβ τεηάεγεά ἀμνός ἰπ [,εν. χίϊ. 8; 
Νάύπι. χν τι; Ὀευξ. χὶν. 4) ργεβογίδεά ἔογ 
τῆς Ῥαββονεῖ (Εχοά. χίἱ. 5)ὲ. Βυϊῖ ἰἢς ἀε8- 

οτἰρείοα ῥεγίεεέ (τέλειον ὩΣ) ἰδ 
εΕἰοβϑβεά ὃὉγν ἀμώμον (ς΄. ΠΝ χὶϊ, 14), 
ΜΒΙΟΠ 8 ἴΠ6 Τοπηοη ἰγαπδίδιίοη οὗ 

ΡΠ ἱπ τῃὶ8 οοππεςιίοη, ἀπά ἀσπί- 
ὙΏΙΘΒ δυτηπηλγιβεβ ἴπε ἀεβοσίριίοη 

οὗ βδοσί οὶ νἱςείπιβ ρεπεγαῖν (νυ. ἴμεν. 
χχίϊ. 22, εἴς.). ψνουἹά δε υηϊπίεϊ- 
Ἰρίθ!ε το τῆς ἀεηεῖῖε, Ὀεσαυβε ἰξ ἢδ8 
δοᾳφυϊτεὰά 4 ρΡεου]ας τηεδηΐηρ ἴτοπὶ ἴδε 



χ8---ὍὯΙ. 

Χδ προεγνωσ μένου μὲν πρὸ κατα 
Ῥωθέντος δὲ ἐπ᾿ ἐσχά 

Ηεῦτον ὩΣ δίιονισα. ἄσπιλος ἰ8 υϑεὰ 
ὃν ϑυιησηδοῆυβ ἰῃ Ἰοὺ χν. 1:5, ἔος ἽΞ:- 
Ηεβυομίυβ ἰτεδῖβ ἄσπιλος. ἄμωμος απὰ 

88 τυποπγιηεν τ ῳ 8. βεῖ 
ονες ἀραϊῃβὶ φθαρτοῖς 45 πολντιμ. ἀρδίηδι 
ἀπολλυμένου; οὕ. ΡΒ. οχνὶ. 15, τίμιος 
ἐνοντίον Κυρίον ὁ οὐ οδλτν τῶν ὁσίων δηὰ 
λι .... ἔντιμον (ἰΐ. 4). 

γεῖ. 20. ΑΒ8 ἴδε ράβοῇδὶ ἰδσηῦ ννᾶβ 
τιεη οὐ ἔπε ἰεπῖῦ ἀδν οὗ ἴπε τποητἢ 
(Εχοά. χίϊ!. 3) 8ο ΟἸσῖβε ννᾶβ ἔογεκπονγῃ 
Ὀείοτε ἔπε ογεαιίοη ἂπὰ εχίβιεά Ὀεΐογε 
Ηἰδ πιαηϊξεβιδίίου. Τῆς ρῥγεεχίβίεπος οὗ 
Μοβεβ ἰβ8 βιδίεά ἱπ βιπλῖασ ἰγπηβ ἱπ 45- 
σπμριῥίίοη οὗ Μο5ε5,1. 12-14, “" Αοά οτεδιεὰ 
δε νοζί ἃ ου Ῥεμ δὶ οἵ Ηἰβ ρεορῖε. Βυῖ 
Ηϊλς νν»25 ποῖ ρ]εαδεὰ ἰο πηδηϊξεβὲ τ ϊ8 ρυτ- 
Ῥοβε οἵ ςτεδίοη ἔτοπι ἴμε ἔουπάδιϊοη οὗ 
τῆε οι] ἴῃ ογάεσ τμαὲ τῇς Οεπεῖεβ8 
ταῖρμε {βεγεῦν ὃς οοηνίςοιϊεά.. .. Αο- 
οοτάϊηρῖν Ηε ἀεβίρπεά δπά ἀενίβθὰ πιὲ 
δηὰ Ης ρτεραγεὰ της Ὀείοσε ἴπε ουπάδ- 
Ὥοη οὗ ἴδε νογὶ ἃ δαὶ 1 βῃουϊὰ ὃὲ τῆς 
τηεάϊδιοσ οἵ Ηἰ8 Οονεπδηῖ." 80 οἵ ἴδε 
Μεεβίδμ, Εποςἢ (χ νι. 3, 6) βᾶγβ: “Ηἴ58 
πάλε ΜᾺ8 οαἰϊεὰ δθείοσε {πε [οτά οὗ 
δρίτίῖ5 Ῥείογε {πε δῃ δηὰ (δε εἰρτιβ οὗ 
τε Ζοάϊας νεῖε ογεαϊεά. ... Ηε νδβ8 
ςδόβεη δηά πιάάεη ἢ αοἀ Ὀείοτε (πα 
τυοσ ἃ ννᾶβ οσεαίεά,. Αἱ ἴδε επᾶ οἵ εἰπε 
Αοά 1} τενεδὶ Βἰπι ἰο δε ννογὶἀ.᾽" ΑἸεχ- 
δηάτίδη [1υἀδίβπη ἴοοῖ ονες ἔγοπι ατεοῖκ 
ῬἈΠοϑορδν (Ργίμαροσαδβ, Ρ]ῖο, Αγιβίοι]ε) 
με ἀοςίτιπε οὗ ἰἢε ρτγεοχίβίεπος οἵ 81] 
βουϊ8. 80 ἰη ἴδε δεεγείς οὕ Ἑποοῖ (χχὶϊὶ. 
5) ἴε 8 βαϊά “"Ενεῖυ βουΐ τν88 ογεδίςδ 
εἴεγηδιν Ὀείοσε ἴδε ἰουπάδιίοη οἵ ἴδε 
νοσῖά ". Τῆς δυΐποσ οἵ ὑΝ Ἰβϑάοπι τας ἃ 
ξΖοοάϊγ ελϊὰ απὰ οδίαἑηφαά α ροοά Ξομῖ ΟΥ̓ 
γαΐμεν δείηρ ροοὰ σαν" ἱπίο α δοάν μπάφ- 
“ΜΔιεὰ (ϑαρ. νηΐ. τὸ ); δπὰ Ῥῃΐο ουπά 
ϑοιρίαγαι ννάτταπί ἰη (Πε ἤτγϑι οὗ ἴῃς ἔνοὸ 
δοοουηίβ οὗ Οσεδίίοη (ας. ὶ. 26 (). Ουΐ- 
βἰάβ ΑἹεχαηάσγια, αρατὶ ἔτοτη ἴῃς Ἐββεηδβ 
(οβερβ, Β. ].» 1, 154-157) ἴδε ρεπεγδὶ 

ἀτῖπὸ ἀοεβ ποῖ ἄρρεᾶγ ἴο ἢᾶνε 
δοορερίεά. Βυϊῖ (ἢς Ῥεϊϊεἶ ἴπ τἰῃς ῥγεεχίβε- 
επος οἵ ἴῃς Νδπ)ε οὗ τε Μεβϑίδῃ ἱζ ποῖ 
δε Μεβδίδῃ Ηἰ πιθο] ννδ8 ποῖ υπἰκηοννῃ ἰπ 
Ῥαϊεβείης δηὰ νψγ88 ἰδίεηι ἰπ τῆδην οὗ τῆς 
εὐγτεπὶ ἰΔεα]8. Ὑπε ἀοοίτίπε οὗ ΤΊυρΒο 
τῊλϑ ὑγοῦδοϊν ρασῖ οἵ (δε ρεπεζαὶ γεδοιίοπ 
ἔτοτι ἴπε ροβίτίοη τεδοπεά Ὁγ ἴδε 1ενν 88 
τρίπκοσ (Α.}.) ἀπὰ δρρτοργίδιεά ὃν {με 
ΟὨ γί βείδηβ. Ὑδετε ἅτε τδηΥ Ὠἰπίβ ἴῃ ἴῃς 
Ὁ. νης ΟὨτιβάδηβ εἐχρίοἰϊεά νυ ἱβουῖ 
νἱοίεπος πᾶ πε ἀενεϊορπιεπὲ οὗ δηρεῖ- 
οἷον οἤετεά ρτελὶ δϑεβϊδίλπςε. Ουσγεηΐ 
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του τῶν χρόνων δι᾿ 
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20, 21 βολῆς κόσμου φανε 

ὑμᾶς τοὺς δι᾿ αὐτοῦ 

οοποερίίοπβ οὗ Αηρεῖβ ἀπά Υν Ἰϑάοπι 25 
ΜΕ} 8 οἵ ἴῃς Μεββιδῃ 411 Ἰεὰ ὑρ ἴο τῃϊς 
Ὀεϊεῖ. Αρασζὲ ἔτοπι ἴδε Ἴχργεββ ἀδοΐασγα- 
τίοπϑβ οὗ [ε8118 τεοοσάεὰ ὃγ 8:. ]οὁδη, ἴξ ἰ8 
οἴεας ἐπὶ 8ι. Ρείεσ Βεϊὰ ἰο τῆς τεαὶ δηὰ 
Ὡοῖ τηεγεῖν ἰᾶςαὶ ῥγε-εχίβίεηςς οὗ Οδείδι, 
ποῖ ἀεεγίνίης ἴὲ ἴτοτῃ 5:1. Ῥαὺὶ ογ 81. ᾿οἤη 
δηὰ Ηςεῦ. [τ 18 Ὧο τῆεσε οοσοϊϊαγυ οὗ 
(οά᾽Β οπιπίβοίεπος ἐμαὶ τς βρίγι: οὗ 
Ομσίδι νγῶβ ἴῃ ἴπε ρῥιορβεῖβ.--- προ 6- 
γνωσμένον, ε΄. κατὰ πρόγνωσιν, νεῖ. 
2; ΟΥΪΥ δεῖς οὗ Μεβδίδῃ, ρειβδρβ ἃ8 ἃ 
ειελῖεσ ]εγεπιίϑἢ (ς΄. 7εσ. ἱ. 5}.--ους 8ες 
[δε ἀεδοτίριίοη οὗ Μοδεβ οἰϊεὰ δδονε.--- 
πρὸ καταβολῆς κόσμον. Τῆε 
ῬὮγαβε ἀοεβ ποῖ οοζὰγ ἰη υχχ δυῖ Μαῖῖ, 
χῖί. 35 Ξ- Ῥβ. ᾿ἰχχν!. 2 τη ἄδγβ ὉῚΡ Ὁ 

ὉΥ ἀπὸ καταβολῆς (ΧΧ ἀπ᾽ ῆ 
ῬὨϊΪο μαβ καταβολὴ γενέσεως ἀρ τ 
καταβολαὶ σπερμάτων Δπὰ υ8ε8 ἐκ κ. -- 
δἴτεβῆ. ἴῃ 2 Μδςς. ἱϊ. 29, καταβολ' 
ἰδ υδεά οἵ ἰῃε ἰουπάδιίοη οὗ ἃ Βουδα ; εὐ. 
κατασκενάζειν ἰπ Ηεῦ.--φανερωθέν- 
τοῦ, οὗ ἴδε ραβῖ τηδηϊξεβιδιίοπ οὗ ΟἩσίβι. 
πῃ ν. σ οὗ ἴδε ἔΐυτε ἱπιρ]εβ ῥγενίουδ 
διδάξῃ εχίβίεηςς, ο΄, ̓ Τίπι. 11. τό (φυοίδ- 
οηπ οἵ ουτγεπὶ αυλεί-οτεςά) ἐφανε ἐν 
τῷ κόσμῳ. Τῆς πιληϊ εβιδτίοη ςοηβιβίβ 
ἰπ τῆς τεβυτστεςιίοη ἀπά ρ]ογ βοδοη ενί- 
ἀεποεὰ ὃν ἀεβοεπὶ οἵ δβδρίγίϊ (21): οἷ 
Ῥεῖεγ᾽ 8 ϑεισθοῃ ἴῃ Αοίϑβ ἰΐ., γέξθη, Ἅσχαϊ κά, 
ὅεξμς κας :επὲ ἐλε εῤίγιξ; ἐλεγοίονα ἰδὲ αἷΐ 
ἐλς ἀλομϑα οΥ Ἰςγαεὶ ἀποτῦ τμγοὶν ἐλαὶ Οοά 
λαΐίᾳ νιαάς Ηΐἷνι δοέᾷ Τιονὰ ἀπά ΟἈγίςί. 
88. Ραὺὰΐ βρεαῖκβ ἴῃ ἐῃε βᾶπις ΨΑῪ οὗ ἴῃς 
γουείαἰίοπ οΥ ἐδλα ςφ“ογεῖ, το κίολ ἐς ΟἈ γε 
ἐπ γομι 86ε6ὲ δἊβρεοῖδιν ΟΟ]. ἱ, 25-27. 
Οοπιραῖς ]οδπ ἱ. 14.--ὦπ᾽ ἐσχάτον 
τῶν χρόνων, αἱ ἐΐε ἐπά οὕ ἐδε ἐΐπιες, 
ς΄. ἐπ’ ἐσχάτον τῶν ἡμερῶν (Ηεῦ. ἰ. 1 
διά Ι,ΧΧ)ὺ). Τδε ἀεϊϊνεταπος εἰεςιεά 
εαγίο ἐενιῤογε ὉΥ ΟἾτγίβι 8 δἱοοά ἰβ εἴεσ- 
ΠΑΙῪ εἰβολοίουδ, ε΄. αἰώνιον λύτρωσιν 
εὑράμενος Ηεῦ., ἰχ. 12 ἀπὰ ἴδε ποτε 
Ῥορυΐας βίαϊεπηεηΐ οὗ ἴῃς β88πιὲ ἰάδα ἴῃ 
Ἄρος. χίϊ. 8, ἴῃς ἰΔπ|ῦ 5᾽αίπ ἔγοτι τδς 
"οωπάαξίον ΟἹ ἐδε τοον]ά. 

Ψεῖ. 21. δι’ ὑμᾶς, μὺγ ἐλε ξαλδ οὕ 
 )γομ Οεμέίος, ἰ.4., ἵνα ὑμᾶς προσαγάγῃ 
τῷ θεῷ, 1. 18. Ὑε γεβυγγεςξίοη οὗ [β08 
δηὰ Ηἰβ ρἱογιβοδιίἼοη ἂς ἴδε δαβὶβ οὗ 
τΒεῖς δι τη αοά ἀπά ἱπδβρίτε ἠοῖ πηογεῖν 
ταϊτἢ θυῖ Βορε.--δι αὐτοῦ. Οοτηρᾶτγε 
ἴογ ἴογπι Αςῖβ 1, 16, ἡ πίστις ἡ δι’ αὐτοῦ 
δηὰ ἴογ τβουρῆὶ ἔσῃ. ν. 2; ΕΡΆ. ἰἱ. 18-- 
πιστοὺς εἰς θεόν. ΤὨΐδβ οοπβίτυο- 
Ὅσπ ὀοουζθ ποῖ ἱπγεαυςητν ἴῃ πε Βεζαη 
τεχὶ ἀπά ἰβ δἰ} εχυϊναίεπε ἴὸ π᾿ ΨὮ 



52 ΠΕΤΡΟΥΑ -- 

πιστοὺς ἴ εἰς Θ᾽ τὸν ἐ γείραντα αὐτὸν ἐκ γε κρῶν καὶ δόξαν 
αὐτῶ δόντα. ὦστε τὴν πί στιν ὑμῶν καὶ ἐλπίδα εεναι εἰς 

22 Θ΄" τὰς ψυχὰς ὑμῶν ἡγνικότες ἐν τῆ ὑπακοῆ τῆς ἀληθεί 
ας 5 εἰς φιλαδελφίαν ἀνυπόκριτον ἐκ καρ δίας ἀλληλοὺυς 

ΔΈοσ πιστοὺς Οοάεχ Θ᾽ηαίείουβ ἀπᾶ οἴπετε βυϊδϑείταςε με ραγιϊοῖρ!ε πιστεύοντας 
ἷπ ογᾶες το ἀνοϊά τς τη ξδπλ Π1γ οοπβίγυςτίοη υυἱτα ἐμ ς δά)εςεϊνε. 

3 Μαδηυβοτίρίβ οὗ βεςοπάδευν ἱπιρογτίδηος δάά διὰ πνεύματος δῆτε τῆς ἀληθείας 
δηά (ἢ τῃς οτὶρίηδι μβαπάὰ οἵ σοάεχ ϑι: πατεῖς υ8) καθαρᾶς Ῥεΐοτε καρδίας. ΤῊε 
Ἰδλέῖες δά άἀϊοη πιῖρῃι ὃς τεραγάεά 88 ἃ πηϊβεδκεη ἐπγεπάδεϊοη οἵ δῃ δος ἀεηιδὶ σερεῖϊ- 
ὕοηῃ οἵ καρδίας ; Ὀμὲ ἰη [ῃς σουζδε οὗὨ ἱταπβηίββίοη βυςῃ βδίεριδτγάβ ἅτε σοπητηοη ῦ 
δάάεά το ϑοίρτυγαὶ ἰεχίβΊ ἜΠς (δίτά Ββαπὰ οἵ Οοάοχ ἰπαϊείουβ βυδβεαἴε5 ἀληθινῆς 
ἃδεις καρδίας. 

τς Ὠαεῖνε (Αςῖβ χνὶ. 15) σοτγεβροπάϊηρ 

ιο᾿ Ν)). Βυὶϊὶ π. Κεερίπρ οοπβίσαο- 

τίοη π88 οπδηρεὰ 118 πηεαπίηρ. Αἰγελά, 
ἐν ἰδ επί ἐδαμηίοαὶ - δειῤευΐμρ, 5. Ἢ 
[55 δηὰ δεῖὸ πίστιν... εἰς θεόν ἴο]- 
οὐδ ἱπηπχοάϊδίεῖγ. 850. ἴπε νεγῦ πιστε- 
ὕοντας ἰ8 Δ Τὺς ρἷοδβ; ἴῃς δάάδιτίοη οὗ 
εἰς θεόν σοττεςῖβ ἴς σοτηπλοπ Τοοποεριίοη 
οἵ αι, ννὩϊοῖ υἱεἰτιδίεῖὶν ξᾶνε τίβε ἴο ἃ 
ἀϊδεϊηςτίοη δείννεθη θεοῦ ἱπ ΟἸτῖβε ἀπὰ 
βέρμ ν ἀλρππη β θαι ἐὐτῷ δόντα, 
80 4.Ρ., ἴδε Ῥτοόρῆθβου (188. 111. 13) ὁ παῖς 

Ἢ .. δο σεται ΔῸΣ ζυ- 
Πεὰ ψΒεη τῆς ἴασηε τηᾶπ ννᾶβ ῃθαϊεὰ ὉῪ 

8ι. Ρεῖεσ δηὰ 8:1. [Ἅδη ; ὃ θεὸς ᾿Αβραὰμ 
.... ἐδόξασεν τὸν παῖδα αὐτοῦ Ἰησοῦν 
(Αςῖβ ἰϊ. 13). Βυὲῖ τῃε ρίογυ 18 ῥὈσίγω- 
ΔΙ δῃὰ ψεπεϑ!ν ἐπε ρἱογίουβ τεβύσγγεο- 
ἔοη δηὰ δεοεπεβίοῃ, ἰπ νυ Πίοἢ βίαϊς [6808 
βεηϊ (ες Ἡοῖΐγ ϑρίγιε (ἦν τὸ πνεῦμα ὅτι 
οὕπω ἐδοξάσθη, Ιοδη). --ὦστε.. .. 
θεόν. καὶ ἐλπίδα τᾶν ὃς ρατὶ οὗ ἴῃς 
βυδήεςι οἵ εἶναι εἰς θεόν, “0 ἐλκαὲ γΟῊ 
)}αὐεὰ ἀπά κοῤε αγό ἐπ Οοά, ον ῥτεάϊοαῖς :0 
ἐλαὲ γον» ὕαείκ ἐς αἷ5ὸ ἐμ Οοά. 1π 
εἶδες οαδεὲ ἐλπίς ἰδ γῖμε εοηβάφημος 
τῦδη ἀοῤε, ἰπ δεοογάδηςε ννἢ Γ᾿ ΧΧ ὑδαρα 

(Ξ- τ , ἀπά βυρρίϊεβ δὴ δάδαυαίε 
᾿ραμηΒιο δ δ [αἰτῇ ἸΙεαάβ ὉΡ ἴο τῆς Δρ- 
Ῥιορτίδιίοη οἵ ἴδε Ηορε οἵἉ [δγϑεὶ]. 
ν. 22-25. Τῆς οοπλθίπδιίοη οὗ ρυτί- 

Βοδιίοη οὗ δϑου]5β ψιεἢ ἰονε οἵ ἴῃς Ὀγοῖμετ- 
Βοοᾶ δβυρρεβίβ τῃδὲε τῆς τεπιριδίοπβ ἴὸ 
τεΐδρβεβ ὑεῖς ἄυε ἴο ἴογπηεσ ἱπιὶπιδοῖςβ 
δηά τε δε οηθηΐρβ νος Β γαγε ποῖ ὀνεῖ- 
οοσῖε ὃ ἴπε δβριγίτυδ] Ὀγοιμβεγποοά ννῃ ἢ 
ἴπεν επίεσεά. Ὀ᾿ἤεγεης ργδάςβ οὗ βοοίει 
ψεσα ἀουθεῖεββ τεργεβεηίεὰ ἰπ 41} ΟἾσί8- 
ἴδῃ σπυγοθεβ δηὰ ἴῃοβε ννῃο ννετε πηᾶγκοὰ 
ουἱ ἔος ἰεδάετβ ὃν {πεῖς νεδ ἢ ἀπά ροεῖ- 
ἄοη ψετε Ὠδίυσγαι! γ δον ἴο ἴονὲ ἴῃς 
βίανεβ δηὰ ουϊςαδίβΊ ΑΒ δὲ Οοσγίπιβ οἱά 
ἰπεἰπιδοῖθβ πᾶ οοηρεπία] βοςίεῖγ ἰεἀ (ῃς 
Ὀείζει ο[48868 (ἵν. 3 1.) (ο [411 θαοῖὶς οπ ἴδε 
οἴυδβ ἴο νυ δίοἢ ἔμεν παά δεϊοπρεά ἀπά ἱπ 

τῆε σοπηρᾶπυ οὗ ἐμεῖς βαμδ]8 ἴο 8πεεῖ δὲ 
τδεὶς πεὺνν Ὁγοΐμοζβ --- "' τῆς Ὀτεϊδσοη ᾽" 
(11. 1). 8ὲ. Ῥεῖεσ γεπιηπάβ ἴπετ ἰμδὲ ἴεν 
τουδὶ ρυτγίἣν τὨεῖτ δου 8β ἔτοση (Ὡς ἰδἰπι-- 
ἢ ἃ βἰἄε-ρίλπος ρειθαρβ ἂὲ ἴδῃς γίίεβ. 
Ῥέθρο ἴο ἴδε Δβϑοοιδίίοῃβ ἱἰπ αμεβείοη. 
ΒΟΥ πλυδὲ ἴονε ἴῃς Ὀγοιπετῃ δἃηὰ [18 

ΤΆΘΙΆΒΟΙΒ 88 βυςῃ, ΕΔγΩΪν τε δι βμὶρβ 
ἃτε ἄοπο ἄννᾶν ὈῪ πεῖς τερεποζαδαίίοη ; [ΒΟΥ 
Βανε ἐκοδλη χοῦ τῆς ἢ ἴογ τὰς βρίτίξ. 
ἿΝ νηβαμὰ ἊἹ εἰμ ἣ συ οομηρᾶτε 

γνικότες νν 18 ἅγιοι (15), ἐν ἁγιασμῷ (2), 
τῇ ὑπακοῇ ὑἱ} τέκνα ὑ. (14), τλαὰ 
γεννημένοι ἢ ἀναγεννήσας (3), φθαρτῆς 
ἢ φθαρτοῖς (18), εὐαγγελισθέν υἱῖα 
τῶν εὐαγγελισαμένων (12). Ιἰ 5μου!ά θὲ 
ςοτηρατεὰ τὨγουρδουϊ τὰ ΕΡΏ. ἵν. 18- 
24.--τὰς . . . ἡγνικότες ἔγοτῃ [6τ. νὶ. τ6, 
“δες τολαΐ ἐς ἐδ ροοά ταν απὰ τοαῖξ ἱκ 
ἑέαπα γομ πα βηκά ῥενὶεαίίον (ἁγνισμόν 
1 ΧΧ) ἐο γον βομῖς. 802} οὗ ςετγε- 
το 8] Ρυτβολίίου ἰῃ ΧΧ. Οοτηραγε 
145. ἵν. 8, ἁγνίσατε καρδίας δίψυχοι 
(.". ἀννπόκριτον). ΤΆε ρετέεοι ραγιίςι ρα 
8 υϑεὰ 48 ἱπάϊοβιην τς ρτουπά οὗ δε 
δἀπηοηϊίοη, 80 ἀναγεγεννημένοι (23). 
Ῥαρδῃ τίϊεβ ρῥγοίεβδβεδὰ τὸ ρυγν δε 
ΜΟσβΕίρρεσ Ὀυϊ οδηποὶ δβεοὶ ἴδε βου], πε 
8εἰζ οἵ ἴπε πεᾶζῖ ἂπν ποτε ἴπδη [Βς [εν 88 
σογεπιοπίεβ οἂη (ΗεὍ. ἰχ. 9 (.). ϑοτγίριυτε 
ἄεοίαγεβ ὁ φόβος Κυρίον ἁγνός (ΡΞ. χίχ. 
10). ΤΕΥ ταυβὲ γοδὶϊδε πὶ πεν πᾶνε 
οἰεδηδεὰ ἐπεπιβεῖνεβ ἰάεϑ!ν δὲ Ὀαριίβπι, 
ο΄. τ Ἰοδη ἰϊ,.3 ἀπά σς ἔ. αὐδυε νι ἢ οοη- 
ἴεχί.--ὸδν τῇ ὑπακοῇ τῆς ἀληθε- 
ίας, ἱἰπ γνοὺς οδεάϊεηος το ἔπε ἰτυτῃ, ο΄. 
}ετ. 1... αὐονε. ὙΠΕΥ τε πὸ ἰοηρεγ ἱρηο- 
ταηί (14) Ῥαϊ πᾶνε Ἰεασηθᾶ ἴτε γαῖ (οὐ. 
710Βη χνῖϊ. σ7-19, ἀπά γνώσεσθε τὴν ἀ., 
7οδη νι. 32) ἔτγοπι {πε τηϊβδίοπδγίεβ. ΕΥ̓ 
τασδβῖ ρογβίϑε ἰπ {π6 ονεάϊεπος ἴο ἰξ νν δῖ ἢ 
πεν τπεη ρτγοίεββεά, ἰῃ οοπίγαδὲ Ψ ΙΒ 
ἴποβε ψνῆο αγε αἰξτοδεάϊεπέ ἰο ἐπε ἐγμέλ 
(οι. ἰϊ. 8 ; οὗ, 2 ΤΏεββ. ἱϊ. 12). Ἡογί βᾶυβ: 
“81. Ρεῖοσ γδίπες πιεᾶπθ ἴῃς ἀερεπάεηςς 
οἵ ΟἈΒτβείδη οδεάϊεηςε οπ τἴδς Ροββεδβαίοπ 

ἘΣ ρει μεοδο ἐυρόμς τοτουκονλ " οὐτόμημ εὐυααιυες παρ ρ αν ἀριο ἐὰ,- ᾿. Ἢ 
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ἀγαπή σατε ἐκτενῶς ἀναγε 

φθαρτῆς ἀλλὰ 
τος.2 διότι πᾶσα σὰρξ 

ἄνθος χόρτου ἐξηράνθη ὁ 
τὸ δὲ ῥῆμα Κῦ μένει εἰς τὸν αἰῶ 

ΠΕΤΡΟΥ ἃ 

γεννημένοι οὐκ ἐκ 
ἀφθάρτου διὰ λόγου 

ὡς χόρτος καὶ πᾶσα δόξα αὐτῆς ὡς 24 
χόρτος καὶ τὸ ἄνθος 
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σπορᾶς] 23 

ζῶντος Θῦ καὶ μένο᾽ 

ἐξέπεσεν 

γα τοῦτο δέ ἐστιν τὸ 25 

1 Τῆς (ἔτεα σταδὲ υποῖ4}8 (ϑἰ παϊἰουβ, ΑἸεχαηἀγίπυβ δηὰ ΕΡἤσαεπι Εδβογίριυ8) ρυὶ 
θορᾶς ἴος σπορᾶς Κεερίη, 
τῆε ψδο]ς 
Θεοὺ καὶ γντος. 

ἴδε νατίαπίι ννᾶβ ῬγοῦΔΟΪΥ ἃ ρασαρῆγαβε οὗ φθαρτῆς: 
ἢγδβε δηά ΡΡΘΒΟΙν ἰπιρ! ςὰ ἐπε ἰΔεηεβοδιίίοπ οὗ νὴ ζῶντος 

3 Τῆς δάάϊείοη οἵ εἰς τὸν αἰῶνα ἴο μένοντος 8 ἄυε ἰ0 νεῖδε 25. 

οὗ τῆς ἐγα τα," τεϊγίηρ οἡ ἘρΆ. ἱν, 24, δηὰ 
τῆς ργοῦδ δι ν τμδὶ “5.1. Ρεῖεγ γουά μαννα 
ἀϊβειπ οι υϑεὰ βοῆς βυςοῖ ἰδησυᾶρε 8ἃ85 ἐν 
τῷ ὑπακούειν τῇ ἀληθείς "΄. ἴη τερατά ἴο 
(δε Ἰδτῖετ ροίπε ἴε ββου!ά ὃς ορβεγνεά πὶ 
8:1. Ρεΐες 18 ουγίουδὶγ Ἰοπά οὗἉ υδίπρ ποὰπβ 
ἰηβίεδά οἵ νεσῦϑβ (4. "., 2).--εἰς φιλαδε- 
λφίαν, ἰουε οὗ ἐλε δγείλγεη, Ν υϊραῖε, ἐπ 
“" ναίϊογκέἑα!5 ἀνιογε, ταὺῖπδὶ ἴονε ψνὶς ἢ 
εχίβιβ θεΐνψεεη Ὀγοίμεσβ. [ἐἰ ἰβ ἴῃς ρῥγίπι- 

ΟὨγιβείδη ἀσῖγ, Μαῖε. χχίϊ. 8, τῆς 
Βτβὲ ἔπιϊβ οὐ ἰδεῖς ργοίεββίοη οὗ ννϊς 51. 
Ῥαυΐ μ238 πο πεεά ἴἰο τεπηϊπᾶ {πε Ὑμεδβᾶ- 
Ἰοπίδηβ, : Ὑδεββ. ἰν. 9.--ἀνυπόκρι- 
τον, μηζείρηεά, ςοηιταβιςά νυν τΠ 6 ἰονα 
δῖ ἢ (Ὧεγ ρτγοξεββεά ονναγάβ πεῖν ἔεονν 
ΑἸ γιβείδηβ (οΐ. 11. 1) ννπίοΒ ψγᾶ8. πεῖῖπες 
ΒΕΔΓῪ ποῖ εαρεῖ. Ὑθεῖα νν85 ριείεηςα 
Διο ἴπεπὶ ΨΒοίμει ἄυς ἴοὸ ἱπηρετίεοι 
βυταρδίῃυ οὗ [εν ἴου ἀ δηεῖϊε οὐ οὐ ννεδ! ἣν 
δηὰ Ββοπουγδαῦϊς δης}1ε8 ἴοσ ἴοθα ννθῸ 
ΜετῈ ποῖῖπεῖ ἴπε οτς ποῖ ἴῃς οἴμπεγ. Εὸγ 
ἃ νἱνίά {Ππδιγατίοη οὐ (18 ἐεἰρηΐηῷ δες 
118. Δ. το ὦ. ἀπά 11. 1-5, εἴς., ἔοσ τὰς ἔτίο- 
ἴοι ὈῬεῦνψεθη το δηὰ ροοτ.---ἀλλ΄ή λ- 
ους ἀγαπήσατε. ὅ8:. ᾿οἢπ᾽ 8 δβυπι- 
ΤΩΔΤΥ οἵ ἔπε τελοδίηρ οὗ [εϑ08 (] μη χί. 
34 ἴ., χν. 12, 17) ΨΏΙΟΒ δε τερεδϊθὰ ἴῃ 
εχίσετης οἷά ἀρὲ δἱ Ἑρδβεβυβ, Ε1}} τῆς ἀϊ8- 
εἰρίεβ ψεσε νυθᾶγυ οἵ : "" Μαρίβιεσ αυδσε 
βεωρε Ἰοφιοτίβ,". Ηἰβ δῆδβννε νγ88 
ψοστῃυ οἵὗἉ δίπι : “Οὐυἱᾶ ρὑγδβεοθρίυσῃ Ὠο- 
τηΐπὶ εβὲ εἴ βὶ βοίΐυτη δὲ βυβῆοϊς (Ηἱεγοι. 
ἴῃ αἱ]. νὶ. το).--ὲ κτενῶς, ἐπίεμἐδμ8 
(Ννυ]ᾳ.), ἴ 1. οὗ “"Ξἰγοηρ οτγὶῃρ ἴο 

Θοά᾽ (]Τ΄οπδ ἐἰϊ. 8 -- ΤΡῚΣ υἱοϊεπέϊν, 
εἴ. 1. ἅ. ἵν. τ2 ; ]οεἱ 1.14; 3 Μδος, ν.9: ἱπ 
Ῥοϊγδίυβ οὗ ἃ τνᾶγγη Τοοτητηεπάδθοη (χχχὶ. 
22, 12) ἃ ννΆστη δηὰ ἔτ παν τνεΐσοσλο (ν1]1. 
21, 1ὴ, ἃ ψνάττα δηὰ τηαρυίϊῆοεπὶ τεσεριίοη 
(χχχι!. 16 4). 

νει. 2... ἀναγεγεννημένοι. 80 
81. ]οδη ἀγαπῶμεν ἀλλήλους ὅτι... 
πᾶς ὃ ἀγαπῶν ἐκ τοῦ θεοῦ γεγέννηται; 
γ. ἘΡΒ. ἵν. 17, ν. 2.τ-ὲκ σπορᾶς 
φθάρτον, ἐ.6., οἵ ἀαοὰἁ τερατάεα 48 

νΟΙ, ν. 4 

Ἑδίμες δηᾶ ρεῖπᾶρβ δῖβο 8ἃ8 ϑοόνεῖ ((}. 
γαῖ: 20: τ νο οοποερίϊοπα ἅσα ὩΣ 

ἰηςά τη σα ]οδη 1]. 9, πᾶς ὁ νος 
ἐκ τοῦ θεοῦ ἀβερτίαν οὗ ποιεῖ ΝΜ σπέ 
αὐτοῦ μένει. Οὐοπιρᾶτε ῬΏΪο, Γερ. Αἰ]., 
Ῥ. 123 Λείαν... ἐξ οὐδενὸς 
τοῦ νουσαν τὴ 
ὑπ᾽ αὐτοῦ ον... 
μένοντος, [πε ςοηπεοιίοη οἵ ζῶντος κ. 
μέν. ἴ6 ἀουδιέα! ; τῆς ἕο! ονίπρ φυοιδεῖοη 
ταῖσδε ᾿υδεν ἐλ αδίάϊηρ τοογτὰ ἀπὰ Ηεδ. 
ἷν. 22, ἴδε [ἰνὶπρ τοογὰ ἴῃ δοοογάδῃοα 
νὰ Πευϊ, χχχὶϊ. 47--οῖ, 3, ἐλπίδα ζῶσαν. 
Οη ἴδε οἵἴδπες μβαπὰ ἰδς τεηάεγίηρ οἵ ἴδα 
γυϊραίε, εν υεγόμηι ἀεὶ υἱοὶ εἰ ῥεγνιαπ- 
ἐπέϊς, ἰδ βυρροτιο ὃν Ὅλη. νἱ. λό (αὐτὸς 
γάρ ἐστιν θεὸς μένων καὶ ζῶν) ἀπὰ βὺυρ- 
Ροτίβ 81. Ῥαίεσ᾽ 8 ἀγραπιεηῖ: ΘΑΥΓΠΙΥ ταϊδ- 
εἰοπβῃΐρβ πιῦβὲ ρεγιβῃ ὙΠ ἢ 4}1 ἤεβῃ ἀπά 
[8 φίογυ ; βρίγιῖααὶ Κίπβῆὶρ δϑίάεβ, Ὀ6- 
οᾶσδε ἰὲ ἰδ οὐ ἴδε τεϊδιίοπ οἵ 
ἴδε Κίπβίοι κα τὸ σοά ἰἐοίπρ απὰ αδίαϊηρ. 
Ἐος ἐλε τυογὰ 9.ΧἹ Οοἀ 45 [δε πιεᾶπβ οὗ 
τερεπεγαιίοη, οὐ. 48. 1. 18, βονληθεὶς 
ἀπεκύησεν ἡμᾶς ἀληθείας. Ἐὸοτσ 1ἴ8 
ἰδεπεβοδιίοη νι ῥῆμα οἵ {πε φυοιδείοη, 
εἴ. Αςῖβ χ. 36 ἔ, 

Μετ. 24 ἢ. -- [88. χὶ. 6.8, δὐδυοεά 858 
ἐπάοσγβοσησπξ οὗ δε οοτηρδτγίβοη ἱπβεϊτυιοὰ 
θεῖννεδεῃ πδίαγαὶ μεπεγδίίοη ἀπά ἀϊνὶπα 
τερεπεσζαϊίοη, ψ ἢ} Ρ1088 Ἰαϊπίης τἢε 
βαγίπε οἵ 7εβονδῇ (τ΄. Ηεδ. 1. 1). Ὑῆς 
οηἱΐν ἀἱ 

. 

νεσζϑποαδβ ἥτοσα ἴῃς ΓΧΧ (νι ἢ 
οπιἱεθ8----8 ]εσοόπια ποίεβϑ, ρεσῆδρβ [του ἢ 
Βοιηςἀευϊοη---ᾳυΐα δρίτίῖα5 ἀεὶ ἔδνὶτ ἴῃ 
60: νεζε ἔσεημπι ἐδὲ ρορυϊυβ; ἀβυϊ! ἴοε- 
πυπὶ οοοίαϊε 408) ἀτὰ ἴηαϊ ὡς ͵8 ἱπβετίεά 
Ῥείοτε χ. (8ο Ταγρυπ)), ἀπά ἐμαὶ αὐτῆς ἰΒ 
Ῥυΐ ἔογ ἀνθρώπου (δο Ηεῦ., εἰς.) δηά 
Κυρίον ἴος τοῦ θεοῦ ἡμῶν (ἰπ δοοοτάδηοςς 
νἱἢ τὰς ργορες τεδάϊηρ οἵ ϑεπουαΐ ἴῃ 
ἴῃ οπιϊτεα νετβε). 

νει. 25. τὸ εὐαγγελι σ᾽ θὲ ν σοπλεβ 
ἔτοπὶ ὁ εὐαγγελιζόμενος Σειὼν οἵ 88. χ]. 
9 ΨἘΙΟΒ ἴῃς Ταγρυπὶ ἐχρ] δἰπβ 88 γείεσσιηρ 
το ἴδ Ῥγορδεῖβ. 
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11. ᾿ ῥῆμα τὸ εὐαγγελισθὲ" 
κακίαν καὶ 

2 καταλαλιὰς ὡς 

ΠΕΤΡΟΥΑ 

πάντα δόλον καὶ ὑπό 

ἀρτιγέννητα βρέφη 

Π. 

εἰς ὑμᾶς. ἀποθέμενοι οὖν πᾶσαν 

κρισιν καὶ φόνους ἡ, πάσας 
τὸ λογικὸν ἄδολον 

1 φόνους ἰ8 Δῃ εττοῖ (ρεου ας το σοάεχ Ναιςδπι5) ἴον φθόνους. 

ΟΠΆΡΤΕκ [1.--ο ν. 1-το. Οοπιϊπυδιίοη 
οἱ ρταςιῖοδὶ δάπιοπίτίου ὙΠ ἀρροθᾶὶ ἴο 
αἀὐάιείοπαὶ! στουπά-ρτίηοΐρ᾽ 68. 1 δέεται 
τῆς τἢεδῖ8. οὗ 1. το.1 

γεῖ. ᾿. Ῥμέ αἴναγ ἐλέη αἷϊ νιαϊΐεε---αἷὶ 
{με απκὰ ἀγῥῤοογίεν ἀπά ἐπυγ---αἷἱ δαολ- 
ἑείπρ. οὖν τεβυπ)εβ διό (1. 13). ΤῇΣ 

δλυϊιβ τὸ δε ρυῖΐ νᾶ [411] ἱπίο ἴπγεα 
δτουρβ, ἀϊντἀεὰ ὃγ ἴῃς ῥτεῆχ αἰΐ, ἀπά οογ- 
τεβροπὰ (ο ἴδε νἱγίπεβ οἵ ἱ. 22 (ὑπόκρισιν 
ἀνυπόκριτον). Τῇε δρεςίαὶ οοππεοιίοη 
οἵ τῆε σοπηπχδη νυ τἢ τπε ργεσεάϊπρ ϑοτίρ- 
ἴατα νου τοαυῖγε ἴῃς ἐχρτγεββίοη οὗ ἴδε 
ἰαΐεπς ἰάθα, ἐμδὲ δυο ἔδυβ δ8 ἔπεθε δσε 
᾿πβρίγθά ὃν ἴῃς ῥτγο)υάϊςεβ οὗ ἴδε παϊυγδὶ 
τη ἀπά Ὀεΐοηρ ἴο ἐΐδα γατλίοπ οὗ ἐπε 
τοογἱἁ, ν᾿ οἢ ἐς ῥαςεὶκρ αἰσανγ (1. ]οἤη ἰΐ. 
1η).--ἀποθέμενοι, ῥμέέϊηρ οὔ. Αμαΐη 
Ῥαγιςίρ!α ννἱτι ἱπηρεσαῖᾶνε ἕογος. 8ι. Ρεΐεσ 
τερατάβ πε τηείδρποσ οὗ τεπιονδὶ 8 δαβεά 
οη ἴδε ἰάδα οἱ τννδβῃίηρ οἱ 611, οὐ. σαρ- 
κὸς ἀπόθεσις ῥύπον (τ1:,. 21). 8:1. 714πιεβ 
(:.2τ, διὸ ἀποθέμενοι πᾶσαν ῥνπα- 
ρίαν καὶ περισσείαν κα κί α 4) νΒ ΟΣ 
ΒεεῖῺ8 ἴ0 σοσεδῖηςε ἔπεβε ἔνὸ ρὮγαβϑε8β ἀπὰ 
ἴο ἄεδυοε τῃε ἐδηλ]αγίεν οἱ ἴῃς δρί γίαδὶ 
δβεῆβε οὗ Μίέξλ (οὐ, Αρος. χχίϊ. τσ, ῥνυπαρὸς 
κἄγιος). 8:. Ραὺὶ δὰ5 τπε βᾶάγτης ψοτάὰ 
αϊ Δββοοίδιεβ ἰξ υυἱτὰ {πε ρυκιηρ ΟΠ οἱ 
οἰοιπίπρ (Ο(ο]. {ἰϊ. 5. Β΄. ; ΕΡΏ. ἵν. 22; Εοπι. 
ΧΙ, 12---4}} ἐο!Π]οννοὰ ὃν ἐνδύσασθαι! .--- 
κακίαν, ΡιΟΌΔΟΌΪΥ »ιαϊέος ταῖμπες τπδῃ 
τοἱεκεάηε55. Ῥεῖες ἰβ οοουρίεἀ ννῖἢ τπεὶς 
τηυΐυδὶ τεϊδῖίοπβ δηά Ἴοπείδετίπρ ννβδὶ 
Βίηάετα Ὀγοι μεσ ἴονε, ποῖ τπεὶγ νίοεβ, ἱΓ 
ΔΠΥ, 88 νῖςβ 18 σοσηταοηῖν τεοκοπθᾶ. 850 
7Άτηεβ δϑββοςίαίεβ ἴῃς γετηοναὶ οἵ κακία 
ΜΙ ἢ οομγέεϑν ; δπὰ 81. Ῥδὺϊ βᾶγβ ἰδέ αἱ 
δὲέίεγμεθ5 απὰ ἀπρεγ απὰ τογαίλ ἀπά 
«ἀονέϊηρ απὰ {ἰ-οῤεαλίηρ δὲ γεριουεά 
7 γονι γοι το ἐᾷ αἷΐ πιαϊΐεε (ἘΡὮ. ἱν. 31; 
τ΄. ΟοἹ. 11, 8). κι. ἰδ ρεπογα! ν δαρογπεβ8 
ἴο υτξ οπεβ πείρῃθους (ϑυϊ28).---ἰῃς 
[εεἰϊπρ ψΒίοΒ ῥγοτηρίβ δαελδιίέΐηρς ἀπά 
ΤΑΔΥ ὃε Βυδάϊν!ἀεά πο σπέΐς, Ἀγῥοογίϑγ, 
απῷ ἐπυν.--δόλον, Οπμίΐο νν88 σμδσζδςίεγ- 
ἰδεῖς οἵ [δοοῦ, πε ἐροπυπιουβ ἤετο οὗ δε 
71εννβ, Ῥυϊ ποῖ ραᾶτὶ οὗ [6 ἴγὰε [βγδεῖ τα 
(ἴδε ἀληθῶς Ἰσραηλίτης ἐν ᾧ δόλος οὐκ 
ἔστιν Ἰοπη ἱ. 47). [τ ννᾶβ αἷ8ὸ τίΐε 
διωοπρ ἴπε ατθεκβ (μεστοὺς . .. δόλου, 
Εοπι. 1. 29) 48 ἴε δεβίεγῃ ννογϊὰ 888 
ἡυάρσεάᾶ ἔτοπι ἐχρεγίεπος (ατεεῖκ δπὰ ρτος 
Ξε ογάϑὶ τ; οοπίρασε ομδιδοίεσβ οὗ 
Οάγβϑειβ ἀπά Ἠεγπιεθ). ὃ. [5 πεῖε ᾿οη- 

ἐγαβιεὰ νυν τἢ οδεήδεηοε ἐο ἐΐε ἐγμᾷ (1. 22), 
νἱϊ. 22, {ϊ, το.---ὑπόκρισιν ἰδ Ὀεδὲ εχ- 
ΡΙαϊπεά Ὁγ ἴδε βαγίπρ 1:αἑαΐλ ῥγοῤῥεσίφω 
αδομέ γοι ἡγῥοογίέες,. . Ταῖς ῥεοῤίε 
λοπομῦς νες τοὐίλ ἐλεὶν ἰἐῤ- δμὶ ἐκεῖν ἀξαγέ 
ἐς αν ατύαν ὕγονι νς (Ματῖ νἱὶ. 6 ἔ. -- 188. 

Χχίχ. 13). [ἰ βιδηὰβ ἔογ ἨΣΠ ῥγοΐαπε, 

πε ἰθ ϑυτωσλδοθυβ᾽ νεχβίοη οὗ Ρδ. 
χχχν. 16; 80 ὑποκριτὴς ἰη ΧΧ οὗ ]οὉ 
(χχχί ,. 30, χχχνΐί. 13), ἀπά Αφυΐα (Ρτον. 
χὶ. 9), εἴς. [ἴπ 2 Μδος. νί. 25, ὗ ἰδ υϑεά οὗ 
(πηγαὶ )---τποῖ βοςγεῖ) αῤοσέαςν Ῥεῖθδρβ 
ἰῃ δοοογάδηος ἢ ἴδε Ἔα! ῖοσ δεῆβα οὗ 

Ὑ, νἘϊοῃ ΟΠ ἴῃ ροβε- ΒΙδΙςα] Ἠεῦγενν 
ἃηά Ατγαπδίς τ ἀγῤοογίθγ. ἴπ Ηἰβ τε- 
Ῥελίθά ἀεηυποίδιίίοπβ οὐ [ες ᾿γροοτίτεβ 
7εβὺ8 τερεδιθὰ [πε Ῥῃδγίβεςβ ἀεβοσρεοη 
οἵ τὰς ϑαάδυςεεβ ἐλαέ ἰΐτε ἐμ ἀγῥοογὲδν 
τοέλκ ἐλε Ξαἰπίς (Ῥ8. 80]. ἱν. 7). ῥδιγυΐαα 
[28 ὑ. ἴῃ τε οἰΔββϑίςδὶ βεῆβε οὗ ογαίοσί δὶ 
ἀεϊνετγ, ἀπά οπος ςοηπιίγαβίεἃ ψ ἢ δα 
Ῥύτροβε οἵ ἐρξΆκεῖα (χχχν. 2, 13). -- 
καταλαλιάς, ἀείγασίϊοησς (Νυϊραῖε), 
οἵ ἐχίεγηδὶ βδηάδθίβ ἰῃ ἰϊ. 12, 11]. τσ. Εος 
ἰπίεγπδὶ οδ] υπιηΐεβ, οὐ. 148. ἵν. τὰ; 2 Οοσ. 
χίϊ, 20 ἐΠυβίγαϊεβ οπε βρθοῖδὶ Ἵβϑϑε, ἴοσ 
υσιώσεις καταλαλιαὶ ςοττεϑροπά ἴἰο εἷς 

ὑπὲρ τοῦ ἑνὸς φυσιοῦσθε κατὰ τοῦ 
ἑτέρον οἵ τ (ος. ἱν. 6 ((,. ἱ. 12). 

ες. 2. ὡς, ἱπασριμεΐ α5 γομ αγέ πέισ- 
δογπ δαδες; ε΄. ἀναγεγεννημένοι (1. 23). 
Τῆς ἀενεϊορτηεηὶ οὗ ἴῃς πηεῖδρμοσ γαβίβ 
ὕροη ἴδε βαγίπρ, μρίδςς γε δὲ ἐμγπδα απᾶ 
δεέοονις α5 ἰλε οὐ ϊάγεη (ὡς τὰ παιδία) 
γ)ὲ «λαὶϊ! πο ἐμίδν ἱπίο ἐλε ἀἱηράοπι οὗ 
λεαυεη (Μδῖι. χνῖ. 3).--βρέφη (οπὶγ 
Βογα ἰπ πιεϊδρδβογίοδὶ βεπβε) ἰ5 δυδϑβειυϊεά 
ἴοτ παιδία (ρτεδετνεά Ὀγ 81. Ρδὰ] ἴῃ τ Οοσ. 
χίν. 20) 48- δαδές αἱ ἐλ ὀγεαςί. Α παιδίον 
τηῖρθς πᾶνε ἰοβὲ [18 ἰγδάϊτίοπαὶ ἱπποόσεπος 
δυῖ ποῖ ἃ βρέφος (-- εἰϊπεῖ εὐ ϊά μπδογπ 
85 [μὲ ἴ. 41, οἵ σμολ! ἐπρ ἴῃ οἰαββίοδὶ 
ατεεκ). Εοὸγ τῆς ογίρίῃ οὗ ἴῃς τμείδρδοσ, 
ΜΏΪΟΝ ἀρρδδσβ αἷβο ἰπ ἰπς βαγὶπρ οὗ 
ΒΕ. ]οδβς, “δε ργοβεῖίγιε ἰ8. ἃ ἍἿδιά π 
Ὀοτη," οοαραστε ἴβα. χχυΐδ. 9, ὕζλονι 
τοὶ κλε ἱεαοὰλ ἀποιοίϊοάρε δ... ΤΆενι 
ἐλαὶ αγε τοεαμεά ὕγονι ἐἔδε νὰ ἀπά 
ἄγαιση ἤγονε ἐλ ὀγεασές, νν;ϊο ἢ τε Ταῖ- 
ξύπι τεπάειβ, ΤῸ τολομπε τας ἐλ ἰαιν 
εἰνεμ δ... Ἧγας ἐέ ποὶ ἰο ἐκε κομβε οὗ 
1Ξγαεῖ εὐκίον ἐς δεϊουοά δεγοπὰ αἰ ῥεοῤίες ὃ 
--τὸ ... γάλα. Τῇε συοϊδιίοη οὗ 
νεσ. 3 βυρρεβῖδ ἐπὶ τῆς νεἰξξ 8 ΟἸγίβι; 

-ιιὀ«---Ό:-ι  ω »...--παὐσαυσα. ὐὐσπται πἰ Σ 
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γά λα ἐπιποθήσατε ἵνα 
εἰ ἐγεύσα σθε ὅτι χρηστὸς ὁ Κξ 
λίθον ζῶντα ὑπ᾽ ἀ΄ 

Θῶ ἐκλεκτὸν ἕντει 

μεῖσθε οἶκος πνευματικὸς 

ΠΕΤΡΟΥ ἃ 

ἐν αὐτῷ αὐξηθῆτε! εἰς 

θρώπων μὲν ἀποδε δοκιμασμένον παρὰ 
μον’ καὶ αὐτοὶ ὡς λίθοι 

εἰς ἱεράτευμα ἅγιον 

55 

σωτηρίαν 3, 4 
'πρὸς ὃν προσερχόμε νοι 

δὲ 
ζῶντες οἰκοδο- ς 

ἀνενέγκαι 

ΕἼΒε νατίδης ἀξιωθῦτε ἴον αὐξηθῦτε {Πυβιταῖεβ τῆς ροββί δι Π πε οὗ νασίαϊίοπ απά 
ςΟμβΕαυ ΠΥ οὗ ετηεπάδιίοη : δὲ ἴῃς βαπὶς εἰπις ἰξ ἀϊγοςῖβ δἰτθπιίοη ἰο τδ6 οζηηὶ- 
Ῥοίεηςε οὗ Οοά δηὰ {δε τεϊδιϊνε ἱσαροίεπος οἵ τηδη. 

τοπιραῖς 5ὲ, Ρδυ}}8 εχρ᾽δηδιίίοη οἵ τῇς 
τγλάϊθοη οὗ ἐς Εοοῖϊκ νῃΐοῖ (Ο]]οννεά τῃς 
Ιδβεαεῖτεβ ἰπ τε ἀεβεγὶ (1 Οοσ. χ. 4) ἀπά 
πε ἐέρέμρ' τοαίεγ οἵ Ϊοῆη ἵν. 14. ΜΙ 
5. πε Ρύοόρεσ ἐοοὰ οσ βαῦδεβ; οοωραγε 
188. ἵν. τ, δων ... πὰ (ΧΧ, στέαρ) 
τοϊἑλομέ ποθεν (οὕ. ἴ. 18). ὙΒῖδ παῖς 18 
ϑπέϊεἶε:ς ( ϑόχεν οἵ νεῖ. 1) ῥημγέ οἵ μιη- 
αὐμΙ[ίεγαίεά (δ ηδὲ δολοῦντες τὸν λόγον 
τοῦ Ῥ θς ὑπ: ἷν. 2. ΤΒς ἱέξερτοιο: 
τίοη ὁ ιἱκόν (ρετιαἰπίηρ ἴο λόγος) ἰΒ 
ἀουδε!. Βυῖ τε υδεὲ Οἵ λόγος ἿΣ 
ὔονε (Ι. 23) ΡτορΑΡΪΥ ἱπάϊςαςεβ τῆα βεπβα 
ΡΒ ΙΓ ἢ 51, Ρεΐεσ ρυῖ ὕροη ἴῃς δάϊεςεῖνε δε 
Ὀοιτοννεά (ἢ) ἴτοπὶ ἔοπι χίϊ, σ, τὴν 
λογικὴν λατρείαν. Τετῖε Δηά εἰδεννβεῖε 
λ. - γαϊοκαδι 5, εῤὶγἐέμαϊ; Ἠετε Ὀεϊοηρ- 
ἴῃρ ἴο οοπίδίπεά τὴ ἔπε ννογὰ οἵ αοά, 
ἀεμνετοά ΌΥ γῥτορβεῖ οἵ ἐνδηρε ἰβι. 
81. Ρδυΐ ἴῃ δἰβ υ8ὲ οὗ λ. ἀπά οἵ ἴῃς τηεῖδ- 
Βο οὗ νεὸᾷ (βο!ἃ ἔοοά, τ Οος. ἰἰϊΐ. σ 8.) 
ὍΪ οννα ΡΏ1]ο ἀπά ἴῃς ϑιοίςβ.---να . .. 
σωτηρίαν, ἐλαέ γεά ἐβέγεοπ γὲ πιαγ 
“τοῖν ὡῤ (σ΄. ἘΡΆ. ἵν. τ4 [) μπέο ξαϊναίίοη ; 
47. 188. ἴ. 21, “ τεςεῖνε ἴΠ6 ἱηρταίξεά τνοτὰ 
ἩΒΙ ἢ 18 δδῖε ἴο βᾶνὲ γοῦγ 8ου]8᾽᾽". 

γει. 3. 81. Ρεῖεσ δάορίβ ἴῃς ἰδηριᾶρε 
οἵ Ῥε. χχχίῖν. 9, οὐχ τες καὶ ἔδετε 28 ἱπ8 
ΡῬτορτίαϊς ἰο γάλα. χρηστός ([ἀεπιίςαὶ ἱπ 
βουηά «ἢ χριστό4) -- ἀμίοῖς (ΝῸ]4.) οἵ 
Αἀἰμά ((΄. χρηστότης θεοῦ, Εοτη. [Ϊ. 4, χὶ. 
22). Οογηρᾶγε Ηεῦ. νἱ. 4 ἔ. γευσαμένους 
τῆς δωρεᾶς τῆς ἐπουρανίον.... καὶ 
καλὸν γενσαμένους θεοῦ ῥῆμα. 

νν. 4-:0ο. Ραββαρεδ οὗ βογίρεισγε ργον- 
ἴῃρ ταὶ ΟὨγίϑε 18 οδ᾽εὰ βίοπς δε ἢγβε 
ὉΌ]Πδεά, τἢεη αυοίεά, ἀπά βπα]ν εχ- 
Ῥουπάεά. ὙΠπε ἱγαπϑιτίοπ ἔγοτι ρεἑὰ ἴὸ 
ἴῃς δέομδ τῶν ὕὲ εχρ αἱπεά Ὁγ ἴῃς ργο- 
ῬΒεον ἐμὲ ἀὐϊὶς «λα!! βοτο τοϊἐξ εδϊὰ (]οεὶ 
ἀϊ. 18), 45 ἴπε βίοπμε Ὀδοοηηεβ ἃ πιοιηίδίῃ 
δοοογάϊηρ ἴο Πδπ. ἰἰϊϊ. 21 ἢ, ; οὐ ὃν {πε 
Ἰερεηὰ το ννΒῖο ἢ 81. Ρδὺϊ γείεγβ (1 Οοσ. χ. 
4); οοταρασε αἷβὸ ποτίσαι οἵ 184. χ᾿ ἰΪ1. 2ο, 
ΨἘΙΟὮ 18. υδεὰ ἴῃ νεγ. 9θ. ὙΠΐβ οοϊεςτίοη 
οὗ τεχίβ οδη ὃς ἰγαςε δδοῖκ γουρὴ ἔστι. 
ἦχ. 32 ἔ, το [18 οτἰρίπ ἴπ ἴδε βαγὶπρ οὗ 
Μαχῖ χίΐ, σο ἔ.; Ουρτγίδη (Τεβῖ. 11. τ6 ἢ) 
ξῖνεβ ἃ 581}}} τίομεσ ἔοστζω. 

γει. 4. πρὸς ὃν προσερχ. ἔἴτοπι 

ΡΒ. χχχίν. 6, προσελθόντες πρὸς αὐτὸν 
(Ηεθ. δπὰ Τδγρυπι, ἐὰν ἰοολσά ὠπίο 
Ηΐνι; ϑυτῖας, ἰοοὰ γε .΄. ). Ογρτίδῃ 
1868 154. ἰΐ. 2 ἢ, ; 8, χχίϊί, 3 ἢ, το ῥγονε 
1παῖ τε βίοπε Ὀεσοπηεβ ἃ πιουηιδίπ ἴο 
ὙΒΙΟΒ πε Οεπῆϊεβ οορεε δηά {δε ͵δὲ 
Δδοεπά. --- λίθον ζῶντα, ἃ Ραγαΐοχ 
ΨΜΏΪΟΣ πᾶ 8 πὸ οδνίουβ ργεοδάεπε ἴῃ Ο.Τ. 
Οεπ. χΙῖχ. 24 βρεᾶκβ οὐ ἴδε ΘΒερπεζά ἐς 
βίοπε οἵ Ἰβγδεῖ, θὰ: Οπΐίοοβ ἀπά ΓΧΧ 

βυδδείκυίε ΤΞΝ ἐὰν 7αίλεν ἴοι ὯΝ 

βίοηξ. Τῆς Τδγριπι οὗ 188. νυἱῖϊ. χ4, δον- 

ἐνεσ, 888 ἿΝ ἃ κοἐγὶ κίηρ 5ίοηε, ἴοι 

ἩΣΩΝ ΜΒΙΟἢ παῖρβὲ θὲ τλκεη 85 τηεαπίπρ 

γευϊυΐηρ οἵ ἰἑυὶηρ σίομε, ἴξ ςοηῃηεςιεὰ 
νὴ τὰς ἰοτεβοῖπρ ἰπδίεδά οἵ δε ἕοϊ]ον- 
πᾳ ψοτάβ. ὙΤῆε ΓΧΧ βυρροτγίβ [δϊ8 οοη- 
περσίοῃ ἀπά βϑοῦγεβ ἃ φορά βεῆβε Ὁγ ἰῃ- 
βεσίηρ ἃ περδῖϊνε; [ὃς Τατγραπὶ εἶνεδ 
ἃ δαά δβεπβεὲ τὩγουρῆου. ὑπ᾽... 
ἔντιμον, ἐλομρὰ ὃν νιδη γε δεεα, γε 
ἐπ Οοαἧς εἰρλέ εἰδοὶ ῥγδοίομς. ἀποδεδοκ. 
ζοτλεβ ἔγοπὶ ῬΒ. οχυ]ί. 22 (βεε νεσ. 7); 
ἐκλ. ἐντ. ἔγοπι 184. χχνΐ. 6 (8ες νοσ. 6). 
ἀνθρώπων [8 ῥτοΒΑῦν ἄυθς το Εδδθίηὶς 

εχαβεβίβ “ τεδᾶ τοὶ 5) διέ ἄεγς Ὀπὰὲ 

ΝΆ τομϑ οὔνιεη "". 81. Ρεῖεσ ἰπϑίβἔβ 
τ ἊΣ Τοηίταβὶ Ῥεῦνεεη αοά᾽β [υάρ- 
τηεπὶ ἃπά πιδη᾿ 5 ἴῃ ἴῃς βεπῦοη οὗ Αὐὶβ ἴΐ. 

νεῖ. 5. Ευϊξίπιεπε οἵ ἴδε βαγίηρ, 
ΒῬεβίσου 8 τετυρίς ἀπά ἴπ (τος ἄδυβ 
1 ΜΠ ταῖβε ἴε (Ἰομπ 11. 19). ΟὨτιβιΐδηβ 
Ἰῖνε το ἀοά τὨτουρ [68ι8 ΟὨγίβε (Εοπι. 
νἱ. «τῇ, Εοσ (δὶβ ἀενεϊορπιεπε οὗ ἰῆς 
Βρυτε οἵ δυϊάϊπρ, οῦ' εβρεςίδ!ν ἘΡΏ. ἰϊ. 
20 ἢ, --οἰκοδομεῖσθε, ἰηπάϊοαινε 
ταῖμες βδη ἱπιρεγδεῖνε. “Ἅ“1ἰ 18 γεπηαικαῦῖς 
τὲ 81. Ρεῖεγ μδθϊδ! ν ὑδὲ8 τῃς δοζῖβε 
ἴοτ Ἠΐβ ἱπιρεγαεῖνεβ, ἐνεὴ νῆθη να τΐϊσδι 
εχρεοῖ ἴδε ρῥγεβεηῖ; ἴπΠ6Ὸ ΟἿΪῪ Ἔχοδρίίοῃβ 
(δνο οἵ ἴἢγεε) ἀτε ργεοεάξά Ὅν υγογάβ γε- 
τηονίηρ 811 Ἀπ δ᾽ ΣΌΙΕΥ, ἴϊ. ΣΙ, 17, ἷν. σ2 ἔ." 
ἰμοτη  οἴκος .. «ἅγιον, αεῤῥγῥέναὶ 
Ομ56 07 απ ποῖὶν ῥγίεςίμοοά. ΤὮε οοη- 

πεοιίοη νυ ῥγίεείλοοά (Ηεδ. χ. 21) δηά 
πε οβετίηρ οἵ βδογίῆοεβ ροϊπὲβ ἴο τῆς 
ΒΡΕΟΙΔ] βεηβὲ οἵ ἴδε Ηοιδε οἵ Οοά, ἐ.“., 
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ό πνευματι 

περιέχει ἐν γραφῆ 

ἀκρο γωνιαῖον ἔντειμον 
ἡ καταισχυν 
στοῦσιν ; δὲ λίθος ὃν ἀ 

ἐ γενήθη εἰς κεφαλὴν 

ΠΕΤΡΟΥ ἃ 

κὰς θυσίας εὐπροσδέ 

ἰδοὺ τίθημι ἐν Σειὼν 

θῆ᾽ ὑμῖν οὖν ἡ τειμὴ 

πεδοκίμασαν οἱ οἶκο 
γωνίας καὶ λίθος προσ 

{. 

κτους Θῶ διὰ Ιῦ Χθ δι ότι 

λίθον ἐκλεκτὸν 

καὶ ὁ πιστεύων ἐπ᾿ αὐ τῶ οὐ μὴ 

τοῖς πιστεύουσιν - ἀπι 

δομοῦντες οὗτος 
κόμματος καὶ 

ΤΟΣ ἀπιστοῦσιν Οοάεχ Αἰεχδηάτίπαδ, ΨνἱὮ οἵδε, τοδάβ ἀπειθοῦσιν. 

τὰς Τεπιρῖς; οὖ. (ν. 17; 1 Τίπι. [1]. 5) 
ναὸς ὅς ἐστε ὑμεῖς, τ Οος. ἰϊϊ. τ6 ; ΕρΡΗῆ. 
τυ 80 τς . ἵν 5 βηο Χριστοῦ) 
οἷ σμεν ἴς.. .-- };ῈΈ͵εαὀράτενμα, 
δοάγ οἵ ΕΝ ἰπ Ἐχοά. ΣᾺ 6 (Ἐεῦ 
ῥνὶο5ἰ5) χχίϊϊ. 22; 2 Μᾶδοςο. ἰϊ. 17; ς΄. 9 
ἑηγα. Ἡετε Ἡοτῖ ῥγείετβ ἔπε Ἔᾳυδ!ν ἱερὶ- 
εἰπιδῖς βεπδε, αεέ οὐ ῥγίεσίπβοοά. ἴσϑαρε 
ΒυΡροζίβ ἴμε ἢγδβι δηδ οἠυ ροββίδίε εἰν- 
ΤΑΟΪΟΡΥ ἴδε βεοοπᾶ, Τῆς ἰάεαὶ οἵ ἃ 
πδιίοηδὶ ρτίεϑιμοοὰ [8 γε! δεά, 188. ἰχὶ. 6. 
--ἀνενέγκαι . . -. Χριστοῦ. ἐο 
ΓΗ μῤ Ξῤιγίέμα! Ξτασγί βοός ἀεξεεῤίαδὶς ἰο 
οὐ ἰλγομρὰ Ἴεσης5 Ολγίοί.--δια [Ἰησοῦ 

Χ. 16 Ὀεῖῖεν ἴᾶκεη νυ ἀν. ἴΠλπη εὐπροσδ. ; 
ἘΡΕΌΟΣ χἰϊ. 15, δι’ αὐτοῦ, ψΒεῖε (δες 
τῆδηκοβεγίηρ ἰ8 βίπρίεὰ ουὲ 48 ἴξε δὲ 
Ὅγε οἱ τπε ΟΒγίβείαπ βδογίῆςε. ϑρίγτυδὶ 
Βδοιὶῆςεβ τα ἴῃ {πεὶγ πδίαγε δοσερίδθίε ἴὸ 
αοά (]1οὁδη ἵν. 23) ἀπά Οπγίβιϊδηβ δὲ εῇ- 
Δοϊεά ἰο οὔετν ἴπδπὶ [του 1εβὰ8 ΟἸγί δι. 
ἀναφέρειν ἴῃ (πΐ8 δοῆ8ε ἰδ ΡΕΟΌΪ ΔΓ ἴο 
ΤΕ ΧΧ, 148. δηὰ Ηεῦ. 

γει. 6. περιέχει ἐν γραφῇ, ἐέ 
ἐς εοπίαϊπεα ἐπ ϑογίῥέίμγε. {πε ἔοστηυΐα 
Οὐουτδ ἰπ Ποβερῆυβ (Απε. χὶ. 7, βούλομαι 
γενέσθαι πάντα καθὼς ἐν [τῇ ἐπιστολῇ] 
περιέχει) ἀπὰ ἰβ ςἤοβεη ἴοσ ἰΐβ οοπίργε- 
Βεπεβίνεπεββ.---περιέχει ἰδ ἱπιταηδί εἶνε 
88 ἴῃς 5ἰγηρίε νετῦ δηά οἵδεγ σοτηρουπᾶβ 
οἶεπ ἃγε; οὔ. περιοχή, εοπέεπίς, Αοἱδ νἱ]}. 
32.---Ύ ρα φῇ, Ὀείηρ ἃ ἰεοπηΐςδὶ ἴογπλ, Π48 
πο ἀέμεῖε,. ἱδοὺ .«οςκαταισχυνθῇ, 
ἔοτγτηδὶ χυοϊδίίοη οὗ 188. χχν]ϊ!. 16, πτερεα: 
ἰῃρς ᾳυοιδιίοπ ἔγοπι Ῥβδ] 8, 48 ρσορδεῖβ 
Αἰ ΔΥΒ ργεσεάς τὰς ψτὶπρθ. Ὑπὸ ΧΧ 
πδ8 ἰδοὺ ἐμβάλλω ἐγὼ εἰς τὰ θεμέλια 
(υπίφυς εχρδηβίοη οἵ πογπιδὶ θεμελιῶ -- 

ἼΘ᾽ οΓΗεθ., οἵ. εἰς τὰ θ. θεῖον ; Ταγρυπῃ, 

ὍΣ 1 τοῦτ αῤῥοϊπὲ) Σειὼν λίθον πολν- 
με (π. ἀυρ!]ςαῖς ᾿ ἔντιμον; Ηεῦ., α 
Σίοη ἃ ςίομθ; Τδῖρυπι, α ἀΐηρ α ἀΐπρ; 
Ῥοϊπείηρ ἴο εννῖδῃ Μεββίδηϊς ᾿πιεγργεῖδ- 
τίοπ) ἐκλεκτὸν ἀκρ. ἔντ. εἰς τὰ θεμέλια 
αὐτὴν (α ξομπἀαΐίοη α ἠομπάαίίοπ, ἩεὉ.) 
καὶ ὁ πιστεύων (Ὁ ἐπ᾽ αὐτῷ 3 Α40) οὐ μὴ 

καταισχυνθῇ (- Ὑ (ον ἘΣΤῚ οἵ 
Ἡϑεῦ. -Ξ ννθῇ ̓ μ"4ΓᾺ λαείε; Τδίρυπι, 
τολση ἐγέδηϊαΐξίον οονιε :᾿ιαἰ] ποὲ δε πιουεάα). 

Τῆς οδίεῖ ἀϊβειεποε 18 ταὶ 8ὲ, Ῥεΐεγ 
οὐδ 411] τείεγσεηοε ἴὸ ἴδε γοηπμηάαξίον, 
δηὰ δυδβιϊυϊεβ τίθημι; ΧΧ 8 οοπβᾶῖε, 
ἐμβάλλω εἰς Ὀεὶπρ τῃς οτὶρίηαί τοδάϊπρ᾽ 
δπά τὰ θεμ. ὐάδεά Ὀγ δβοπῖε ρυτίδι ἴο ῥγε- 
βεῖνς ἴδε τηεδηίηρ οὗ ἴπε Ηεῦγεν τοοῖ. 
ὙΠιῖ5 οτηϊββίοα πᾶν ὃς ἄυς ἴο ἴῃς ἕλοι τπδὲὶ 
ΟἸ γι βεαπβ εταρῃδβίϑεά ἐπε ἰάθα ἐμαὶ ἴδε 
βίοπε Ψ88 8 οογπεῖ βίοης δίπάϊηρ ἴδ Ὁνο 
νΐηρ8 οὗ ἔπε Ομυγοῖ ἰορεῖμπετ (ΕΡΏ. ἰϊ. 20} 
δηὰ τερατάεδ (δί8 248 ἱποοπβίβιεπὶ ψἱἢ 
εἰς κεφ. 

Μες. γἴ. ὙΠὲε βεοοπᾶ αυοϊδείοῃ ἰδ οοη-. 
πεοιεὰ νντἢ τπὰ ἢγθὲ Ὁ τπηεδη8 οἵ ἴδια 
ῬΑγεπίβεῖὶς ἱπίεγργεϊδιίοη : Τὰς “ ῥγε- 
εἰομ5" -πεϑ5 Οὗ ἐλ κίομφ ἰς 70 γομ τοῖο 
δαϊέευες δμέ ὕογ ἐλ ὠπδεϊέευενς ἐέ ἰς. 
“ᾳ κίομδ οὗ σἐμηιδιηρ ". [τ 18 ἃ βίεγεο- 
τυρεὰ οοηβδιίοη οἵ Ῥβ. οχν"!. 22 ἀπά 188. 
νη. 14, ΨΗΪΟΝ ἅτε 80 ἤγιηἷ οετηεηίεὰ 
τορεῖμες τπδὲ τῃεὲ ψῃοῖς ἰ8 οἰϊεὰ εῖα 
ψὮδῖς ΟὨΪΥ πε ἰδιίοῦ ρατί ἰβ ἰη ροίῃξ. 
Ὅς βάπιε ἰάδα οὗ τς τνο-ἰοἱἀ δβρεοὶ οἱ 
ΟἸτίβὲ οοοῦτβ ἱἰπ 81. Ρδὺϊ πιοῖὲ ἴπᾶπ 
οποε; 4.Ρ., Ολγίςέ ἐγμοϊβεά ἰο Ἄετυς α 
σἰμνιδιίηρ-δίοες ... διέ ἰο γομ τοῖο δε- 
ἰἶσυε. . «τος. '. 22. ΤΕ ρῥγοῦίε ἰπ- 
νοϊνεά ἰ8 ἀϊδουβδεά Ὁγ Οτίρεη ψῆο δά- 
ἄυςεβ ἴῃς ἀϊβετεπε εἴεοιβ οὗ ἴῃς βυπ᾽8 
1ῖρδε.---ἡ τιμή, {πε τιμή ἰηνοῖϊνεά ἰῃ {πε 
δε οἵ ἴῃς δάϊεοϊίνε ἔντιμον., οἵ τδῖδιεῖ 

Ηεδ. ΤΡ" υηδειγίηρ ἴ. Τῆς ρἷδγ 

ου ἴδε Ῥεουϊατ βεῆβε πὰ τεαυϊτεά ἄοαβ 
ποῖ δχοϊυ δε ἴῃς ογάϊπαγυ τηθδηϊηρ ΛΟΜΟΗΥ͂ 
{ε ψΠῖοδ οὐ 1. 7; Εσηι. ἰϊ. το).---᾿λίθος: 
ν... γωνίας -- Ρβ. ἰ.ε. (ΧΧ)---δς 

Ῥτορδεῖῖίς βιδίδτηεπὶ ἱπ βοτρίυγαὶ ρῆγαβε 
οὗ ἴδε ἔδοϊ οὗ ἐδεὶς υπηρεϊϊεῖ, ΤΕ ἰάεδα 
ΤΩΔῪ ὃς [μαᾶϊ ἴδε ταϊβίηρ οἵ [με βίοης ἴο δε. 
μιεδά οἵ τῆς σογπεσ πλαῖκαβ ἰξ ἃ βιυ τη] ἰπρ- 
δίοςκ θυϊ ἴῃ δὴν οδβε ...σκα- 
νδάλον [5 πεεάεά (ο ἐχρ]αἰπ {Πϊ8.--λίθος 
προσεόμματος κι π᾿ σκ. ἴτοπι 188. 
ΝΠ 14; ΟΧΧ ρῥδγαρῆγαβεβ πὰ οὶ ρίπαὶϊ, 
μέτα 56 Ἐεῖεῖὸ γηῆψα Ρεεεῖνεδι. 
τελάϊηρ καὶ οὐχ ὡς προσκόμματι 
συναντήσεσθε οὐδὲ ὡς πέτρας ᾿ 
ατι (ςοπηποη οοππιδίοη οἵ ςοπείγυςι. τα 
αεη.). --οἵ. .. ἀπειθοῦντες, ἀεδ- 
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πέτρα σκανδάλου οἱ προσκό 
εἰς ὃ καὶ ἐτέ 
ἱεράτευμα ἔθνος ἅγισ᾽ 
ἐξαγ γεΐλητε τοῦ ἐκ σκότους 

1] νίενν οὗ “τε ἀτγρυπγεπε ΔΙ ἢ ἰ8. ἱπιεπάςά ἴο 

ΠΕΤΡΟΥ ἃ 

πτουσιν τῶ λόγω ἀπι 

θησαν 1 ὑμεῖς δὲ γένος 
λαὸς εἰς περιποίησιν " 

ὑμᾶς καλέσαντος εἰς 

57 

στοῦντες 8 

ἐκλεκτὸν βασίλειον ὦ 

ὅπως τὰς ἀρετὰς 

τὸ 

οης δδοῖς ἴο (Ὡς. ορεπὶπῇ 
οὗ {δε ῥγορβεῖὶς ραββᾶψε," Ὁσ. Βεπάεὶϊ Ηαστὶβ (δέ ώε- έρλίς ον Νετν Τεςίανισης 
Κεξεαγοῖ, ΡῬ. 200 [.) ῥτοροϑβεβ ἴὸ βυ ϊβιίευϊε ἐτέθη ἴος ἐτέθησαν. 

εὐἡρέοη οἵ ἴπς ὑπρεϊϊενίηρ ἴῃ ἰεστηβ οὗ 
ἴδε 145: χυοϊδίοη, τολο σέμηιδίς αὐ ἐλε 
τοογα δείηρ ἀϊτοδεάίεπέ, τῷ λόγῳ ἰδ ρτο- 
ΒΑΟΪΥ ἴο Ὀ6 ἴακεη υὑἱτὰ πρ. οὐ ὈΟΙδ πρ. 
δηῃὰ ἀ. ἰῃ βριϊε οὔ δε βίομες δείπρ ἰάδηιϊὶ- 
βεᾶ ψ ἴῃς 1,ογά. ϑιαδ᾽ίηρ δὲ τῃς 

δοὺς 

λόγον 
τοῦτο--ὁ λόγος οὗτος-- ὑμᾶς σκανδα- 
λίζει). Ἐὸοτ ἀ. “7. ἵν. 17, τῶν ἀπειθούντων 
τῷ τοῦ θεοῦ εὐαγγελίφ.--εἰς ὃ καὶ 
ἐτέθησαν, τυλεγεμμίο αἷτο (αεέμα! 1») 
ἐλον τόεγε αῤῥοϊπίεά. ἐτέθησαν οοπιεδ 
ποῦ τίθημι (6); δἴίοπε «ἀπά βιυπιδίετ 
Αἰἰκε ψεῖε ἀρροϊπιεὰ Ὁγν αοὰἁ το (ΠῚ 
τηεὶς ἔπποϊίοηβ 'πὰ Ηἰΐ8 86. Εὸσ ἴδε 
βδκε οἵ ἴδε υπ]ελιπεά ἢε ΟὨ]Υ ἱπιρ!!ε8 δηὰ 
ἀοεβ ποῖ δββεγί 'π 80 τὩΔΠΥ ὑνογάβ {παὶ 
αοά δρροϊπιεὰ ἰδεπὶ ἰο βίυπιδίε ἀπά 
ἀἰβοῦθευ ; δυϊ Πὶ8 νίενν 18 τμαὶ οἵ 851. Ρδὺ] 
(Ξεε Εοτῃ. ἴχ., χὶ., Ἔβρϑοίδ! ν ἰχ, 17, 22); 
ς,. Ἰακε ἢ. 34. Ὀιάγπγυβ ἀϊδιηρυθηε8 
δεϊπεε πεῖ νοϊπηίαγΥ ὑπρεϊϊεῖ ἀπά 
τηεῖς δρροϊηιοὰ 1811. 1{ δὴν γε τετηρίεά 
ἴο δάορὲ βδιομβ ἱπρεπίουβ ενδβίοῃβ οἵ 
τα ρίδιῃ βεῆβε ἰξ 'ἰβ νψὰ]} τὸ τεοδ1} ἴῃς 
Ψογὰβ οὗ Οτίρεῃ : “1 ἴῃ τῆς τεδάϊηρ οὗ 
βοσίρίυτς γοῦ βίαια δὲ νμδὲ ἰδ τεὰνν ἃ 
ποῦς τῃουρδὶ, ἑὰς σέομε οΥΓ εἰμνιδιηρ 
απὰ γοεὰ οΓ οὔεηεε, Ὀϊάτιε γουτβεῖῖ. Υου 
τηυδβῖ ποῖ ἀεβραὶσ οὗ τῃϊ8 βίοης . . . ζοῆ- 
τλἰπίηρ πίάάεη ᾿πουρμῖβ 80 {πὶ ἐμ βαγ- 
πᾷ τιᾶυ οοπὶα ἴο Ρᾶ88, “πῶ ἐλε δεϊδευεν 
«λαϊ! ποὲ δε Ξτλανιεά, Βεῖίενε ἢτϑι οὗ 41} 
δηὰ γοὺυ Ψ}1 πὰ θεπεαῖῃ 118 τερυϊεά 
δεαπιιπρ, Βίοις τη ἢ ΠΟΙ͂Υ Ῥτοῆϊ (ἴπ 76γ. 
χ] έν. (11.) 22, Ηοπι. χχχίχ. ξξ: ῬῃΠοοδιία χ.). 

γν.οἵ,. Τῆς Οδυτγοῖ, αοὐβ πενν Ῥεορῖς, 
[ιᾶ5 411} πε ρτγίνι!εσεβ νοῦ Ὀεϊοηροά ἴο 
τδς 7εννβ. [πεπυπηεγα' 'ηρ ἔπεπὶ Πα ἄγαν 
ὍΡΟΙ ἃ οὕττεπε οοηβαιϊίοη οὗὨ 1588. χ 
20 ἴ., ποτίσαι τὸ γένος μον το ἐκλεκτὸν 
(η) λαόν μον ὃν περιεποιησάμην (4) τὰς 
ἀρετάς μον διηγεῖσθαι ν»ἱἢ Εχοά. χίχ. 
ὅς, ὑμεῖς δὲ ἔσεσθέ 15: βασίλειον ἱερά- 
τευμα (2) καὶ ἔθνος ἅγιον (3) ἔσεσθέ μοι 
λαὸς περιούσιος (4) ἀπὸ πάντων τῶν 
ἐθνῶν (1) ; ἀπά ΡΒ. ονἱ!, σ4, καὶ ἐ γεν 
αὐτοὺς καὶ ἐκ σκιᾶς θανάτον.. . . ἐξομο- 

λογησάσθων τῷ κνρίῳ τὰ ἐλέη αὐτοῦ καὶ 
τὰ θανμάσια αὐτοῦ τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθ- 
ρώπων---ἰο νος ἰδ ἀρρεπάε Ηοδ. ἱ. 
ΤΥ ἐκλεκτόν, 188. ἰ.ς. ΟυΧΧ 

εῦ., »ν ῥεοῤίς νιν ἐλοξεη); γένος, γαῖς 
Ἰταρὶ ἰεβ τς Εὔ τς ἠἀπτύ θαυ ξ ΟΣ 
οἵ ἰε βανε ἃ οοσπῆοη Βδίμπες (6οά) δπὰ 
ἅτε ἱδπογείοσε Ὀγείμγεη (οἷ. υἱοὶ γένους 
᾿Αβραάμ, Αςἰβ χίϊ!. 26); οὐ ἱ. σ, 6.-- 
βασίλειον ἱεράτευμα, α γογαί 
ῥγίεσίμοοά, ἔτοτα Ἐχοά. 1.ς. ὉΧΧ (Ηεδ., α 
ἀἱπράοηι οὗ ῥγέεσίς -- ρος. ἱ. 6, βασιλείαν 
ἱερεῖς). ΟἸὨἩ γί δείαπθ βῆδγε Οἢγίβι᾽ 5 ργετγο- 

ἔνεβ. ΤΒς ῥγίεείλοοα ἰδ τῆς ςἢίεΐ ροίηι 
ἼΡΑ ἰϊ, 5) ἰξ ἰ8 γογαὶ. ΟἸεπιεηΐ οὗ ΑΙεχ- 
δηάγία 8ᾶγ8 : “8ῖποε ννεὲ ἢᾶνς Ὀξεῇ βυπι- 
τηοηεᾶ ἰο ἐπε κίπράοπι ἀπᾶ ἄγε δποϊηϊεά 
(Σε. ἃ8 Κίπρβ)", ὕπῃε οοπιρατίβοη οἔ Μεὶϊ- 
οἰίσεδεις ἢ ΟἾγίβε ρεγπαρβ ὑπάογ! εβ 
ἴδε ἀρργορτίϑίοη οὗ ἴδε |ε.--ἔθνος 
ἅγιον, ἴο ἴῃε εν ἐαπλ ας, τυ τς υδς 
οἵ ἔθνη ἴοι ἀεη11168, ἃ5 τηυοἢ ἃ ράζδάοχ 
88 ΟἈγιοί ογμοίβεά, Βαϊ λαός, ἴῆε ᾿οπΣ- 
τλοη τεηδεσίπρ οἱ ὯΔ) ἴῃ 118 οοππεχίοῃ 
ἰδ τνναπίεά Ῥείονν, δηά 851. Ρεΐεσ ἰβ οοηΐϊεηξ 
το ἴο!!ονν δ΄ῖ8 δυϊβογίυ. -- λαὸς εἰς 
περιποίησιν, α ῥεοῤίε ζογ ῥοΞ5έδσῖον 

-- . ὙΒΠ6 βοῦτος οὔτῆςε Οτεεῖς 
ΕΥΑΣ νοι. 17, δυῖϊ τῇς Ηεῦτενν 
ἘΠ16 νατίουβὶν γτεηάεγεά οοουζβ ἰπ ἴῃς ἴννο 
διελὶ ραββᾶρεβ ὄγανπ ὕροη. ευΐ, (νἱΐ. 
6, εἰς.) πᾶ8 λαὸς περιούσιος ΨὨΪΟΒ ἰδ 
δἀοριεά ὃγ 85:1. Ραμ (Τίε. ἢ. 14); δὲ τῇς 
Ῥδγᾶβε εἰφ π᾿ ἴβ ννε}} εβιδ] βπεά ἴῃ ἴῃς 
ΟἸὨεβείδη νοοδϑυΐατγυ, Η εὐ. χ. 39; 1: ΤΏΕεΒ8. 
ν. 9; 2788. ἰϊ. 14, ἀπά ἴῆς ἡ πος {π|6 
8 Ἀρρδγεπεν αρδγενίαϊεά τὸ ποριποίησω 
ἰπ Ἐρῆ. ἱ, 1τ4.--ὅπως . . . ἐξαγγε- 
ίλη τε, ἔγοπι ἴβ8.1.ς. -Ὁ Ῥβ. 1.ς., ἴδε Ἰαἴῖες 
ςοπίδίηίηρς ἴῃς πιδίϊοτ οἵ ἐδ (οἹ]Ἱοννίης 
ἀεβιρπδιίίοη οἱ αοά. ἴῃ 188. τὰς ἀρ ε- 

τάς βίδπαάβ ἴογ ὙΌΠΣ »» ῥγαΐδε; 
δηὰ τπὶ8 βεῆβε γεᾶρρεϑιβ ἴῃ Ἐβίδμεσ χὶν. 
10. ἀνοῖξαι στόμα ἐθνῶν εἰς ἀρετάς 
ματαίων, ἰΐλς ῥγαΐξες ΟΥ̓ ἰάοϊς. ΕἾδ8ε- 

ππεῖς ἰΐ βίαπάβ ἔοσ Ἶ' σίονν (Ηδϑ. 
11,3; Ζδςδ. νὶ. 1Ά). ἴῃ ἄς ζοοίε οὗ 
Μαδρ᾿οδῦεεβ (εβρεςία!γ ἴῃς ἐουτίΒ) ἰξ Βδ8 
118 οτάϊπαγυ βεπβς οἵ υἱγένδ, νυ] ἢ οαπποῖ 



58 ΠΕΤΡΟΥ ἃ ᾿ π. 

1Ο θαυμαστὸν αὐτοῦ φῶς" οἱ ποτὲ οὐ λαὸς 

11οὐκ ἡ λεημένοι νῦν δὲ ἔλε 

νῦν δὲ λαὸς Θ8 οἱ 
ηθέντες. ἀγαπητοὶ παρακαλῶ 

ὡς παροίκους καὶ παρεπιδήμους ἀπέ χεσθαι! τῶν σαρκικῶ᾽ 
12 ἐπιθυμιῶν αἵτινες 

στροφὴν 2 ὑμῶν ἐν τοῖς 

στρατεύονται κατὰ 

ἔθνεσιν καλὴν ἵνα ἐν ὦ καταλαλοῦσιν 

τῆς ψυχῆς τὴν ἀνα 

ΔΈοι ἀπέχεσθαι Οοάεχ Αἰεχαηάτίπιβ ἀπά οἴπεῖβ τεδά ἀπέχεσθε: ε ἀπά αἱ ἃτε 
ἱπεοτομαηροδῦϊε ἴῃ ἴπε πηαπυδβοτγίριβ. 

3 (οάεχ Ναξίοςλπιυβ οπλ δ ἔχοντες, ἡ ΠΙΟΝ 18. ἔογιδιυ γεσυϊγεά το ρβόνεῖη ἀναστρο- 
φὴν. {ἀπέχεσθαι τερτεδεηίβ τῆς ἰηδηϊἶνε, ἔχοντας ννουϊά θὲ τότε ρταπηπιδείςδὶ. 

Ῥε οχοϊυάδεά Δἰορεῖμεῦ μετα. ὙΠῸ ΠΟΙ 
εἴδυβε ἰ5 ἰπ ἔδαςξ {πε ρίνοϊ οὐ ψῃϊοἢ τῃς 
Ερίβεῖς ἴὐγπβ. Ημπετίο Ρεΐεγ μὰ δά- 
ἀγεββεὰ Ὠἰπιβεῖγ ἴὸ ἴπ6 ΟἸτιβιίδηβ δηά 
τδεῖγ τηυῖυδὶ τεϊδιίοηβ, πονν ἢ ἴπγῃβ ἴο 
᾿σοηβίάεν {πεῖς γεϊδιίοηβ ἴοὸ τῇς ουίδίάς 
ννου]ὰ ([. τα Ὰ Ιῃ 2 Ρείεσ ἱ. 3, ἀ. σοττε- 
βροπάβ ἰο θεία δύναμις, ἃ δεηδε ᾿νὨΪΟἢ 
πὰρῆς ὈῈ βυρροτίεὰ ὃγ 5. ἰ.ς. (ἔογ ἀϊ8- 
ουδβδίοη οὗ οἴδετ --- νεσῪ υποετγίδίῃ --- ενί- 
ἄεπος βεῈὲ Ὠείβεπιδηη, Βέδὶς ϑέμά!ε5, ῬΡ. 
95 ἢ.., 362) ἂηὰ τῆς ἐνεηῖβ οἵ Ρεπίεοοβι 
(δεε Ἵβρεοῖδ!ν Αοὶβ 11. τι] -- τοῦ . .. 
φῶ ς ἰβ ἀετίνεά ἐτοπὶ ΡΒ. ἰ.ς. ; τῆς παῖυγαὶ 
πα πεδὶβ ἐρὰέ ἰδ τεδάϊγ βυρρίεὰ ((γ. 
Ἐρῆ. ν. 8, 14); ἀαγάπεθ5 τ βεδίῃεηΐδπ) τῃ 
ς΄. το. 

Μετ. το, ἔτοπι Ηοβεβ ἱ. 6, ἰϊ, τ(3); ο( 
Εοπι. ἰχ. 25 (48 καλέσ' 
Ηοδ.); δα ἰοτβ ἃγε 80 ἕδγη ας ὑπαὶ 

18. οτηϊξιεὰ ὉΥ Ῥεῖει 348 ᾿πηθο ββΆγΥ 
[5 γένος ἐκ. ἴοσ τὸ γ. μον ἐ!). 

γν. τ ἔ. ἱπάϊςαϊα ΒΟΠΟΓΆΙΙΥ {πε δυδήεςος 
ἴο ὃε ἀϊδουβεεά, Βεϊονεά ἱ εχῃοτὲ γοὺυ 
ἴο δρϑίδίπ ἔγοπι ἔπε ἰυδῖβ οἱ (πε βεβῃ, δε- 
ολυδε ἴον Ψαρε ΜΑΙ ἀραϊπβὲ ἴδε βου]. 
δϑιαπάδιβ δῃὰ Ἄν ἰογπιεπῖὶβ σης ΟΠΪΥ 
αἴεςι τῆς Ῥοάν. Βυῖ τῃε [υδί8 παίυσαὶ 
ογ δουϊτεά «οι γοῦ πᾶνε τεπουπορὰά 
ΣΛΆΥ διπάει γουσ βαϊναιίοη, 8ἃ8 ἴεν βάν 
δι ΓΕΩν ἱπιρεάεὰ γοὺς πιυῖσδὶ ἴονε. Εοτ 
τῆς βακε οἱ γουγ οἱὰ ἐτίεπβ δηὰ κιηβϑίοι Κ 
τεῖαβε ἴο γίε!ὰ το τπεὶγ βοϊ οἰτβεῖοπβ. [ 
τεδυῆδεά πεν τεβοῖὶ ἴο ρεγβεουζίοθ οὗ 
ψπδίενεγ κίηά, γεπηετηρεσ ἴΠδ ἰξ 8 ΟὨΪΥ ἃ 
Ῥδββίηρ ερίβοάς οἵ γουσ ὑτίε εχὶθ. [16εἰ 
γοὺγ οοπάυοϊ ρῖνε ἵπεπὶ πὸ ὄχοῦβα ἔογ 
ΤΕΡΓΟΔΟΝ ; 80 ΤΊΔΥ πεν τεςορηῖδε αοά᾽Β 
ῬονΕΙ τηδηϊξεβι ποῖ οα γοῦγ 1ἰρ8 δα ἰῃ 
γοὺς ᾿ἰνεβ.--ἀγαπητοί, ποῖ 8Π ἘΠΊΡΙΥ 
Ἰοση]8 Ὀυὶ εχρίδπαδιίοη οἵ πε υυτιτοτ᾽ 5 
τοοῖνε. Ηε β8εῖ θεΐογς ἵπεπὶ 1ῃ6 στδδὶ 
οομηπιδηἀπιεηξ δηὰ πον δάάβ ἴο ἴξ 88 
]εδὺβ ἀϊά, Ιονεὲ οπς δποῖπεσ 48 1 ἤᾶνα 
Ἰονεὰ γου, Ιοπη χίϊ. 34.--ὡς π. καὶ 
παρεπιδήμονς ἢ ἀπεχ. (πιοῖϊνε 
ἴον δοϑιίπεησε ἴῃ ἐπιρῃδιὶς ροϑι το) γαῖ πεσ 
18ᾶπ παρακαλῶ (45 νουθετεῖτε ὡς ᾿ 
2 ὙΤΏεβ8. [ἰ|. 15--ἴθε πηοῖῖνα οὗ ἐχποτίδ- 

ω κάλεσον οἵ 

οη ἰδ δῖε εἐχργεββεά ὈΥ ἀγ.) εὐῇοεβ 
παρεπιδήμοις οἵ ἰ. 1 ἀπά παροικίας οὗ 
ἰ. χ7. Ὑῆε σοτπηδἰπδιίοη (-Ξ ) 
οσσυτβ ὑνῖςε ἰπ ΧΧ πΞ ΓᾺ ὍΠι 
ΧχχΧῖχ, 13). ΟἾ ΓΙ ΒΕ: ΔΠ8 ἅγε ἱπ ἴἢε ψοσὶά, 
ποῖ οὗ τῇς ννογὶά.---άἀπέχεσθαι, οἷ 
Ριαῖο, Ῥμαεάο, 82 Ο, ἰγὰε ρῇῃϊ]οβορδεσβ, 
ἀπέχονται τῶν κατὰ τὸ σῶμα ἐπιθυμιῶν 
ἁπάσων---ποὶ ἴοτ ἔξατ οἵ ρονεγίυ, {{κῸ ἴδε 
νυϊρᾶτγ, ποῖ ἔοσς ἔεαγ οἵ ἄϊβρταςς, {κε {πε 
Δηλδιτίουβ, θὰϊ Ὀεσᾶυδβε ΟὨΪΥ 80 οἂπ ἢ, 
ἀερατιίπρ τη Ῥεγίεσς ρυγν, σοπιε ἴο {πε 
ΠοΙηρδΩΥ Οὐ ἔπε ροάβ᾽᾽.- -τῶν σαρκι- 
κῶν ἐπιθυμιῶν, ἐλε ἰμείς5 οΥ ἐλιε ἤε5}. 
8.1, Ῥεΐοεγ θούγοννβ 851. δ] 5 ρῆγδβε, ἡμεῖς 
πάντες ἀνεστράφημέν ποτε ἐν ταῖς ἐπι- 
θυμίαις τῆς σαρκὸς ἡμῶν ποιοῦντες τὰ 
θελήματα τῆς σαρκὸς καὶ τῶν διανοιῶν 
(Ερᾷδ. ἰϊ. 3), θὰξ 568 ἰΐ π᾿ Ηἰδ ονγῇῇ ΨΨΑῪ 
ἰπ ἃ 8εῆβὲ 45 'ννῖδε 85 τὰς κοσμικὰς ἐ. 
(Τα. ᾿.. 12). Εδγ τῆς δεβῇ 15 [ἢ βαγίδ!ν 
{πε (ο΄. ΟΟΙ. [ἰ. 5) τῆς. ἰγαπβίτοτν τποάς οὗ 
εχίβίεπος οὗ ἔβε δου] νυ ἢ 8 Ὁ βυς ἢ 
δὐβίίπεπος ἴο ὃὲ ργεβεγνεὰ (ἰ. ο).- 
αἵτινες .. . ψνχῆς, δεζανδε ἐλέν 
αγόὸ εανιβαὶρπίηρ αἀραϊπδὲ ἐλπε «ομῖ. --- 
στρατεύονται (ς΄. ἷν. τ ἔ., ἔος ταίἱ!- 
ἰᾶγν πε ΆΡ Ποῦ ῬετὮΔΡ8 ἀετίνεά ἔγοτῃ οσῃ. 
νἱ!. 23, “1 ρετοεῖνε ἃ ἀϊβεγεπί ἰδὺν ἴῃ τὴν 
πλογηθεῖβ νναγγίπρ δρδίηβε (ἀντιστρατε- 
νόμενον) ἴδε αν ΟὗὨ τὴν πιϊπὰ 1" οὔ. 148. 
ἦν. τ, (86 ρίδαβυτεβ ὙΠΟ νᾶ ἴπ γουΓ 
ἀπ βέτραμεὶ δηά ἅ Μδεος. ἰχ. 23,1 ἵψεν καὶ 
ε στρατείαν στρατεύσ. περὶ τῆς 
εὐσεβείας.--κατὰ τῆς ϑυκῆτι τΤΒε 
Ιυδῖ8. οὗἩἨὨ ΤΠ φαγί 116 ἅτε ἔπε ταδὶ 
ΦΠΟΙῺΥ ἴοσ ἴπον δῇεςξ [πε βδοὰ]ϊ. Οοπιρᾶσε 
Μαῖι. χ. 28, νυν οἢ πηᾶν τείεγ τὸ ἴῃς θεν! 
δηὰ ποῖ ἴο ἀοά, ἀπά δε Ῥαυμπε ρδγαδὶ]εὶ, 
ἡ σὰρξ ἐπιθυμεῖ κατὰ τοῦ πνεύματος 
.... ταῦτα γὰρ ἀλλήλοις ἀντικεῖται 
(641). ν. 17). 

γεῖ. 12. Αἀδρίβείοη οἵ ἴῃς βαγίπρ, 
ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ 
δοξάσωσιν τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς 
οὐρανοῖς (Μαίι. ν. 16). ὙΤΒε ροοά δῬε- 
δανίους οα ὑνοἢ ἔπε τεβοϊνοὰ ἀναστρέ- 
φεσθαι ρετιτηῖϊ18 βίγεβθδϑ ἴο ὃς ἰαίά ἰ8 ἴῃς 
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ὗ μῶν ὡς κακοποιῶν ἐκ τῶν καλῶν ἔργων ἐποπτεύοντες 
δοξά σωσι τὸν Θ᾽ ἐν ἡμέρα ἐπισκοπῆς. ὑποτά γηῆτε 13 

πάση ἀνθρωπί νη κτίσει διὰ τὸν Κύ εἴτε βασιλεῖ ὡς 
ὑπε ρέχοντι εἴτε ἡγεμό σιν ὡς δι᾽ αὐτοῦ πεμ πομένοις εἰς 14 

ἐκδίκη σιν κακοποιῶν ἔπαι νον δὲ ἀγαθοποιῶν ὅτι οὕτως 15 

ἐστὶν τὸ θέλημα τοῦ Θὺ ἀγαθο ποιοῦντας φειμοῦ τὴν 

ἔπῦξ οἱ τπε δρδιίπεπος οὐ νεσ. ασ; οἵ. 
Ηερ. χίϊ!. ὃ; 7458. 11. 13. Ὑδβ βεοοπά 
δάπιηοηϊίοη ἰ8 ἀϊδ᾽ οἰ πιοά ἐογγδ! "υ---ραὶπϑὶ 
ἴοτπιδὶ ρτατωπιδγ--ἰγοτλ ἐπε ἤγδι ; ολ ἘρΡἢ. 
ἷν, τ, παρακαλῶ. .. ὑμᾶς . -. ἀνε- 
χόμενοι.--ἐντοῖς ἔθνεσιν, ἐΐε ῥεοῤίε 
ΟΓ Οοά (ἰϊ. 9) ἰἴΒ ἃ Ἄσοττεϊδῖῖνε ἴετπὶ ἀπά 
ἱτηρ} 1658 86 εχίβέδησε οὗ ἐλ ναἐΐοηις, ψνὮΟ 
ἃ: ἱβπογαηΐ ἀπά ἀϊξοδεάϊεπι, Ὑπὸ βίίυδ- 
ἄσῃ οὗ ἐπε Οπυσομεβ δἀάτγεββαα ᾿υβι1ῆε8 
πε υ86 οἱ Ὠἰβρεγβίοη ἴῃ 1.1. Βαξ τῆς ροΐϊπξ 
οὗ ἴῃς ννογάβ πεσε ἰ8. 118: γου---ἰῃς πεν 
Ιδγϑεὶ πχυδὲ βυςοεθα ψΒεγε ἴῃς οἱ (]εά, 
85 ἴξ 18 τυτι τε τὴν πᾶπιε ἰβ δ᾽ αβρῃεσηεά 
ἐν τοῖς ἔϑνεσιν οη γουγ Δοοουηὶ {[88. 1. 
5; ΤΧΧ, οἰτοὰ Εοτ. ἰϊ. 24).--τἶνα. .. 
ἐπισκοπῆς, ἐπ ογάεν ἐλαΐ ας α γεδμϊέ 
Οὗ γοην ροοά τσογἐ5 ἰδεν μιὰν δὲ ἐμὲ αἰκά 
ἑπίο γοηῦ Ξεογείς αμὰ ξοριξ (0 ρίογίν Οοά 
ἐπ γεςῤῥεοὲ 0 γοηγ οομπάπμος τολεη Η 6 αἱ ἰατὲ 
υἱεὲίς ἐκε τοογῖ ἃ, ἑλομρὰ ποῖῦ ἐΐεν εαΐμνι- 
πίαίε γομ ας ευἱϊάοεγς ἐπ ἑπὶς πιαίέεν.--- 
ἐν ἴπ τῆς οᾶξβε οὗ πε τηΐηρ ἰπ νδϊςῃ, 
δ.4.,) γοὺσ Ὀεμανίουσ βΈΠεγα ν ; οὔ, {ϊ|. τ6, 
ἷν. 4, ἀπά ἔοτ δοξ. τὸν θεὸν ἐν, ἱν. 11, 16. 
--καταλαλοῦσιν ὡς κ.-. Ραχίίοιιϊαι 
Δεοσυδίοηβ ἅτε ρίνεη ἰῇ ἵν. 15. Τῆϊβ 
Ρορυΐϊᾶς εβιϊπιδίς οὗ ΟΠ βείδηβ ἰβ τεβεςιοά 
1ῃ ϑυεϊοηίυδ᾽ δβίδίεσηεηι : Αἀβίςεὶ βυρρ]}- 
οἱἷβ ΟΠ τγβιϊδηὶ, ρεπαβ ποπιίηί πὶ δυρετ- 
δι ἰοηβ πονδε εἰ »"αἰφβεαε (Νετ. 16).--- 
ἐποπτεύοντες ἰΔκεβ Αος. ἴῃ ἰϊ. 2 (οὐόγ- 
ἰοοξ, δελοϊά, 48 ἴῃ ϑυτηπιδοδυβ᾽ νετβίοη οὗ 
Ῥβ. χ. 14, χχχίϊ. 13); δὰξ Βεῖε ἴῃς ἀνδ]- 
ΔὉ!ε οδ͵εςῖβ ἃγε εἰπε ἀρρτορτίδιεά (θεόν 
ν» ἢ δοξ) οἵ ἔδι οὔ (ἀναστροφήν). ΠῚ Ψ1] 
τπετγείοτε πᾶνε 15 ογάϊπδγυ βεῆβε οἵ δέχομιδ 
ἐπόπτης, δὲ ἱκίαίεά. ὙΒς ΟὨτίδ- 
εἰλπβ νεγε ἔγοπι ἴπε ροϊπὲ οἵ νὶενν οἵ {πεῖς 
ἔοττηεσ ἔτίεπἀβ πλεπθετβ οὗ ἃ βεογεῖ 8880- 
οἰδέίοη, ἰηἰεαῖεβ οἵ ἃ πεν πηυϑίεσυ, ἴδε 
Βεοεου οὗ νος μάνα τἷϑε ἴο βἰδηάδγβ 
ΒΌΟΘΝ ἃ5 ἰαΐε Ὁ γβείαπβ ὑτουρμι ἀραϊπβὶ 
ἴῆε οἱἄει πιγδίετίεβ δηᾶᾷ τῇς |ενν8. 81. 
Ῥεῖεσ ἤορεβ παῖ, { τἣς Ῥεῃπανίους οὗ 
ΟΒγίβιίδῃβ σογγεβροῃάβ ἴο ᾿πεῖσ ργοΐεββίοῃ, 
τΒεὶς πεὶρῃουγε ν}1}} θεσογως ἱπιεί διὰ ἰπῖο 
«δεῖς ὀρεη βεογεῖβ (ἴοσ 45 ϑι. Ρδὰ! ἰπβίβιβ 
1ῖ6. Βιάάδη τυγβίεσυ π48 πον Ὀξεη τα- 
νελϊεὰ πὰ ρυδ]ῃςεἀ).--Σοξάσωσιν 
τὸν θεόν, εονε ἰο ρίογίν Οοά---Ἰῖκε 
δὲ ςεπίυτίοη, ᾿νδο 85: οὗ ἔῆε οτυςϊ θεά 
7εβι8, Τγνὶν {μὶς τοας ἐδ δοη οΓ Οοά 

(Μασκ χν. 39)---ἶ.δ., τεοορηίβε 86 ἤηρες 
οἵ ἀοά εἰμεν ἴῃ τε Ῥεπανίουγ οἱ ἴῃε 
ΟἸὨγίβιίδηβ οὐ ἰῃ ἴα ὑνποὶς ἘοοΠΟΩΥ (βες 
οῃι. χί.).- τὸν ἡμέρᾳ ἐπισκοπῆς, 
ἔτοπι 188. χ. 3, γ)λαε τοῦ! γε ἀο---γε τῇς 
ΟΡΡΎΈβδοσβ οὗ ἴδε ροογ οὗ τὴν ρεορῖε---ἶπ 

αν οἵ υἱδέαἰΐοη ιν)» Ὁ») ἰ“. (Ταν- 

ἔυτη), τολεπ γον εἶπα αγέ υἱδὶ σὰ ὠῤοκ 
7γομ. Βαῖ 8ὲ. Ρεΐεσ Ἰοοΐκβ ἔογ ἴδε τερεηῖ- 
8ποε οὔ {με Πεδίμεη δ [ἢς ἰδβϑί νἱβίϊδείοη 
(σσ. ἵν. 6), τπουρῃ τπε ργορῆεῖ ἐουπὰ πὸ 
ἐβοᾶρο ἔοσ Πἰβ οὐγῃ ςοπιεπηρογατίεϑ. Οοτι- 
Ῥᾶτε Πὺκε χίχ, 44. 

γν. 13-17. Τῆς ἅἄυΐν οἵ τε ΟὨτίβείδη 
τοννασάβ ἰῆς ϑίδϊε; ςοπρᾶγε Εοπι. χίϊὶ. 
1:.γ.--πάσῃ ἀνθρωπίνῃ κτίσει, 
ἐυενγ ἀωριαη ἐπι ἐμέϊον, πο! ἀϊπρ᾽ τὰ] 6 γβ 
(14), πιαϑιείθνθν, δηδ πυδραπάβ (1. 1). 
κτίζειν 8 υϑεὰ ογάϊπλιν ἰπ τᾶ βεπβεβ, 
4.9.» οὗ ρΡεορ!ἑηρ ἃ οουηίγν, οὗ ἐουπάϊηρ ἃ 
οἰῖν, οὗ βεϊρ ὉρΡ μᾶπιεβ, [ελβίβ, δἰίδσ, 
εἰς. [πη Βιδιῖοαὶ ατεεῖκ δηὰ ἰἐβ ἀεβοεπά- 
ΔηΙΒ ἴξ ἰ8 ἀρρτορτίαιϊεά ἴο ἐγεαέίοη. Ἡξετα 
κτίσις ἰδ ΔΡΡΑΓΕΠΕΙΥ δβεϊ εοϊεά 85 ἐπε πιοϑί 
σοτηργοδδηδινς ννοτὰ ναι δδῖε; δπὰ ἴδε 
δοαυϊτοά οςοπηοίδιϊοη---οτεδίοη ὃν αοά--- 
ἰδ τυ !εά οὐ Ὁγ ἴῃς δἀϊεςῖίνε ἀνθρωπίνῃ. 
τ τδυβ τείειβ ἴο 411 Ὠυπιαπ ἱπβει πείθῃ β 
ΠΟΙ ποᾶπ δεῖ ὑρ ψ ἢ ἴδε οὔ͵εοῖ οὗ 
τοαϊηϊδίηϊηρ ἴῃς ψψουἹ ννῃϊοἢ ΟΟοὰ οτεδιοά. 
--διὰ τὸν κύριον, μὴν ἐκε ταὰε οὗ {δε 
Γονά. διά πτιᾶν ὃς (1) τεϊτοερεςτίνε--- 
ἦ.6.,), Ὀεοδυδβε ]εβὺβ βαϊὰ, Κεπάεγ ψνῃδὶ ἰδ 
Τα βαι᾿β ἴο Οξβᾶσ οἵ, βεποσγα! γ, Ὀεσδιδα 
αοά ἰ5 ἴδε βουγος οἵ 41} ἀυ!γ-ςοπδιϊυϊεὰ 
ΔΟΪΠοσ Υ ; ον (11.) ργοβρεςῖῖνα γον ἐπε Ξταλε 
μ᾿ γετης (ϑελουαλ); γουγ ἰουδὶν τε- 
ουπάϊπρ ἴο ἴπε ογοάϊε οὗ γουγ Μαβίεγ ἰῃ 

δεάνεη.--βασιλεῖ, (ες ΒΚοπιᾶὴ Επ᾿- 
ἜἸΟσ, 88 'π Αρος. χνὶϊ. 9, εἴς. ; ]οβὲρῆυς 
.}.» ν. 136, ν. ἐηγγα.---ὩἦὁἜ θπερέχοντι, 

ῥγέ-επιϊπεμέ, σηῤγένιε, αὐδοϊμές, 8 ἴπ ϑδῃ. 
νί, 5, Πετε τοῖς ὑπερέχουσιν Ποτγεβροπᾶβ 
το ἐλοϑε τοῖο αγέ μπάεγίίηρς ο7 Ηἰς δουε- 
γεὶρπίν (4), ἴο Βοπὶ ἐπὴν τοας ρίυειι 
ον ἐπε 1εογά (3); ο΄. δι’ αὐτοῦ Ὀεϊονν.--- 
ἡγεμόσιν, ρτορειΐγ Οουεγηοῦς οὗ ῥγο- 
υἱπεές, Ὀὰϊ ΡΙυἴΔτΟ 568 (ἢς βἰηραίαγ τὸ 
Ἱνιῤεγαίογ. Ῥεῖει ταῖπεσ [Ὁ] ονν8 ἴπε ςοη- 
νεητοηδὶ γεπάετγίηρ οἵ με βαγίπρ οἵ [εβυξ, 
ἐπὶ ἡγεμόνων καὶ βασιλέων σταθήσεσθε, 
ἱπιεγργεῖθὰ ἴῃ {πὲ ρῶς οἱ ρορυΐϊαγ ὑβᾶρε 



6ο 

16 τῶν ἀφρόνων 

ὡς ἐπικάλυμμα ἔχο᾽ 

11Θθῦ δοῦλοι πάντας τιμή 

18 τὸν Θὲ φόΡρι βεῖσθε, τὸν βασιλέα τει 

τασσόμενοι ἐν παντὶ 
19 ἀγαθοῖς 

(.7. Τυκε χχί. 12) ογ οὗ ]ετ. χχχίχ. 3, ἦγε- 
μόνες ως λῶνοςφ. Οοπηπίτγαϑι 
νᾶξυς ΡεπετΊαὶ ἴεγηι, ἐξονσίαις ὑπερεχ᾿᾽ ὡς 
“9. ΨΏΙΓΟὮ 51, ΡδυΪ εἰηρ! ογεὰ Ὀείοτε ἢϊ8 
νίδιι ἴο Βοπια.- -πεμπ., ας δεὶπρ 5επὲ 
ἐλγοωρὰ ἐδλε Ἐπιῤέγον. διά ἱπιρ|1ε5 τπαὶ 
πε ρονεζῃοιβ ἅτ6 βεηὶ ὉῪ αοά δοιίπρ 
τγοῦρῃ ἴΠῸ Εταρεσοτ; 80 ἔοπι. χὶϊ!. 1-7 
ψς 86. νἱ. 3) ἀπά [Ιομη χίχ. σσ, εἰ μὴ ἦν 

δομένον σοι ἄνωθεν.--εἰς ἐκ ν, 
κιτλ, ὙΠε γυϊεγ ἐχεουΐεβ αοά δ νϑη- 
δέδηοε (Εοπι. χίΐ. 19) ἂπά νοΐςεβ αοά᾽β 
ἌΡρτονδὶ (ΡΒ. χχὶϊ. 25, παρὰ σοῦ ὁ ἔπαινός 
ἔον) Ὑῆε ἔοστηεσ ἔπποίοη οὗ ρονεγποσβ 

δίυγα!ν θδοοτας ργοσηϊπεηῖ, πε Ἰδτῖετγ 
ἰ5 Ἔχεηρ  εά ἰῃ ἔῃ οτοννηβ, ἄδογεεβ δηὰ 
Ἄποργτῖοβ ἢ ὨοΝ τῆς ατεεκ ἂπά 

ἤανιει Βιδἴεβ γειναγάδα ἐμεὶγ θεπείδοϊουβ 
ἱξ ποῖ πηοῦς "νεϊ! -ἀοετβ.--οὕτως . .. 
σίποα ἰδὲς ἐξ 50 {{εἰεῖηπρ ἕο 13 [ἡ Οοά'ς 
τοἱ! ἰς ἐλαὲ . .. (ο΄, Μαῖι, χνιϊ. 14, 
οὕτως οὐκ ἔστιν μα νῆεῖε οὕτως 
τείετβ ἴο [ἴ6 Ῥτεοοάϊηα ῬΑγδῦ!ε) γαῖμετ 
ἀπαη Οοά'5 τοί ὶς ἐΐμε παριδεῖν ἐμαί 
φόνον ΟΥ̓. 0, τσοὶ -ἀοίπρ ἐλπ5. ϑίηςε 
Αοά μᾶβ βεῖ ἅρ ξβονδθίποῖβ ὑνῆο ὄἽχρζβββ8 
Ηἰἷβ ἄρρτονδὶ οἵ ννε]]-ἄοεγβ, γου 85 ννε1}- 
ἄσοτβ ν»1}} γεοεῖνε οἤοϊα! ργαῖβε δηὰ τῆυβ 
θεὲ επδϑὶοά ἴο βἰίεπος ἴδε βἰαπάδγεσβ. 
8ι. Ρεῖεσ ἰβ {Ἐπ πκίηρ οὗ τῇς νεγάϊος ῥτο- 
πουποςά ἰπ πε οᾶβε οἱ 81. Ῥαυΐ δηά οἵ 
1εβι8 Ὠἰπηβε!,--φιμοῦν, (1) τιμσείδ ( 
Οος. ἰχ. 9), (2) σέἑεμοε 8 1εβὺ8 ἀϊά (Μαῖϊ. 
χχί!. 34, ἐφίμωσεν τοὺς Σαδδουκαίους). 
--τὴν ἀγνωσίαν, ἃ τάτε νοτά--- ρετπᾶρ8 
δοττοννεὰ ἔγοτῃ 1οῦ χχχν. τό, ἐν ἀγνωσ' 

ματα βαρύνει, Η4 περ ῥ!ἰεί ας τοοτάὰς 
τοιίέμομί ἀποιοίεαρσε. ἴπ τ Οογ. χν. 34, 
ἀγνωσίαν γαρ θεοῦ τινες ἔχουσιν, ἰξ ἰ8 
ἄεηνεά ἐγοπὶ 854ρ. χίϊ. τ, οἷς παρῆν θεοῦ 
ἀγνωσία. [Ιε ἰ8Β ἔπε ορροκίτε οὗ γνῶσις 
(ἀγνωσίας τε καὶ γνώσεως, ΡΙαἴο, ϑορῇ., 
267 Β) ς΄. ἄγνοια, οἵ 7εννβ ΨὙΒῸ «ςτυςίβεά 
]εδβυ8, Αςῖβ 11}. 17. -τῶν ἀφρόνων -- 
ἴδς ἐοΟΙ 88 πλεῃ νν8ο οΑἰ ππιηϊδίς γου (12). 
ἀ. ἰ8. νεσὺ σοπχπίοη ἰῃ ἴῃς ΥΝΊβάοπι Πἰτεγᾶ- 
ἴυτε (ξϑροείαιν Ῥτονεγθ8); 88 ὑϑδεὰ ὉΥ 
Ουγ]ογὰ (υκε χί. 40) ἀπά 5.. Ρδυὶ! (2 Οοσ. 
χί.); ἴξ ἰταρ 165 ἰδ κ οὗ ἱπείρῃι, ἃ ροίπε οὗ 
νἷενν ἀεϊεγηίπεά ΌῪ ἐχίεγηδὶ ἀρρεάγδηοαβ. 

Ψψες. τ6. ὡς ἐλεύθεροι, ἴῃε ςοη- 
ἔταβὲ ἢ τῆς κακίας διρροτίβ ἴῃ6 
οοππεσίίοῃ οὗἉ ἐ. ἰπ τπουρῆϊ νὰ ἀγαθο- 

ΠΕΤΡΟΥ ἃ 

ἀνθρώπων ἀγνωσία " 
τες τῆς κακίας τὴν 

καὶ ἐπιεικέσι ἀλλὰ καὶ 

΄Π. 

ὡς ἐλεύθεροι καὶ μὴ 

ἐλευθερίαν ἀλλ᾽ ὡς 
σατε" τὴν ἀδελφότη τα ἀγαπᾶτε 

μᾶτε. οἱ οἰκέται ὅπο 
φόβω τοῖς δεσπόταις, οὐ μόνον τοῖς 

τοῖς σκολιοῖς. τοῦτο 

ποιοῦντας, νν»Ὠϊς ἢ ἐχρίδῖπδ δες παῖυγε οὗ 
τῆς 86} ϑυδ]εςείοη τεαυϊγοά. ΟὨγί βείαπβ 
ἅτε ὕγεε (Μϑῖε. χνίϊ. 26 ἔ. φιυ.; ] πη νἱϊ. 
36; ΘΑἱ. 1ϊ. 4) δηὰ τπετγεΐίογε τησϑὲ 8Ὁ- 
τηῖξ το δυϊπογίῖυ. Ῥείεσ ρεηθγα 8ε8 βυπι- 
ταλγὶϊγ 81. Ρδυ} 8 διρυτηεπὶ ἰῃ αδ]. ν. 13, 
ννΠϊοἢ τεΐθτβ ἴο ἐνέεγπαϊ τεϊδιίοηβ.---καὶ 
μὴ . .. ἐλευθερίαν, απὰ κποὲ λαυίπρ᾽ 
γομῦ γεεάοιν α5 α εἰοαὰ ὁ γομν νιμαϊδοε. 
Ἐρ: ἐπ. οὐ. Μεπαπάεσγ (αρυά ϑιορδεῦπι 
Εἰοτίϊες.) πλοῦτος δὲ πολλῶν ἐπικάλυμμ᾽ 
ἐστιν κακῶν. Τῆς νετῦ ἰδ υδεὰ ἱπ ῬΒ. 

οἰκεά Εοηι. ἷν. 7) Ξ-Ξ ὝΞ5 " δπά (δΐϊδ βεηβε 
ΤΆΔΥ Ῥετπᾶρβ ὃε σοπιεπηρί διε Ποτα ; οΑγῪ 
ΟἸ γί βείδηβ τεραγάεά {πεῖς ἐγτεεάομ 85 οοη- 
διεϊξαϊτπρ ἃ ῥγορίτἰδιίοπ ἴοσ ἔμίυτγα 88 ἴος 
Ραβί βίῃβ. 

γεγ. 17. ϑινεερίηρ οἸαυδε Ῥαβεά ρδγὶν 
οπ Κοπι. χίϊ!. γ ἴ. (σ. Μαῖε. χχὶϊ. 21), 
ῬΑτιν οα Ρτον. χχὶν. 21, φοβοῦ τὸν θεὸν 
υἱὲ καὶ βασιλέα καὶ μηθετέρῳ αὐτῶν 
ἀπειθήσῃς. -- πάντας τιμήσατε. 
ὙΔε δοσγίβε ἱτηρεγδῖϊνε ἴδ υϑεὰ Ὀεοδυβε τῇς 
τεδεπὶ ψουά Ὀὲ ἀπιρίρυοιδβ; ο΄. ἀπό- 

δότε, Ἐσχι. 1... Δηᾶ ἔογ πηδίϊεγ, οπ. χίϊ. 
1ο, τῇ τιμῇ ἀλλήλους προηγούμενοι, 
βίπος πάντας σονετβ οι ἐμέ ὀγοίκεγλοοά 
δηὰ ἐΐλε φριῤεγουν.--οἵ οἰκέται, νοζᾶ- 
εἶνε; πε ννογὰά ἰβ σῆοβεη δβ Ὀείῃρ πη! άοσ 
ἀπδη δοῦλος δηὰ α͵50 45 βυρρεξιίηρ ἴδε 
Ῥᾶγδ]1εἱ Ὀεϊννεθη δίανεβ ἀπ ΟἸγι βιίδηβ 
ὙΠῸ σὲ αοά᾽β πουδβεποῖά (ἰϊ. 5). ---ὖ π ο- 
τασσόμενοι 88 ίοτοε οὐ ἱπιρεγαῖίνε 
ταβαπιηρ ὑποτάγητε ΟΥ ροε8 ΨΠΠ τιμ- 
ήσατε (17) ἀβ Ὀείπρ' 4 ραγιϊςυ]αγ ἀρρ[!οΔ- 
εἴοη οὐ ἴπαὲ ρεπεγαὶ ρτίηςίριε.- -τοῖς 
δεσπόταις, ἰο γομῦ πιαςίεγς, ποῖ 6χ- 
οἰυάίηρ (οά, ἴῃς Μαβίεσ οἵ 41], 48 18 ἱπάϊ- 
οδιεά ὃν ἴδε ἰπβεγείοπ οἵ ἐμ αἱΐ ὕεαν (ς(. 
17, εἰς.) ἀπά τοῖς ἀγαθοῖς καὶ ἐπιεικέσιν 
(,. Ῥβ. ἰχχχνΐ. 4, σὺ κύριος χρηστὸς καὶ 
ἐπιεικής). -τοῖς σκολιοῖς, ἐΐέ ῥεγ- 
ὕέγϑε, ο΄. ῬῊΪ. 11. 15, ἵνα γένησθε... 
τέκνα θεοῦ ἅμωμα μέσον γενεᾶς σκολιᾶς 
καὶ διεστραμμένης, δεῖς τῆς [1] ρῆγαβε 
ἰ8 οἰιεά ἔτοτι Ὠςυϊ. χχχίϊ. 5 (σκ. -Ξ Ρυ). 

Τῆς ΜΝυΐϊγαῖς μια8 ἀγτεοὶἐς -- δυσκόλοις ; 
Ἠεβγυοπίυβ, σκολιός. ἄδικος ; Ρτγον. χχνὶϊϊ. 
18, ὃ σκολιαῖς ὁδοῖς πορ. Ὃς χ-. ὃ 
πορενόμενος δικαίως. 

ν. 1 ἔ. ϑυτηπάγυ δρρ]!οδίίοη οὐ ἴδε 
τολοπίπρ οἵ [εϑ0ὺ8 τεοογάδὰ ἴῃ [χυκα νἱ. 27- 



:τ6---23. 

γὰρ χάρις εἰ διὰ συνίδη σιν ΘΌ ὑποφέρει τις 
μαρτάνοντες καὶ κο 

γεῖτε; ἀλλ᾽ εἰ ἀγαθοποι οὖὔντες καὶ πάσχον 
το χάρις παρὰ Θῶ. εἰς 

πὲρ ὑμῶν ὑμῖν πο 
μὸν ἵνα ἐπακολουη σηται τοῖς ἴχνεσιν 

εὑρέθη δόλος ἐν τῶ 

ἀδίκως. 
μένοι} ὕπομε 

ὑπομενεῖτε, τοῦ 

ὅτι καὶ Χξ ἔπαθεν ὅ 

ποῖον γὰρ κλέος εἰ ἁ 

ἁμαρτίαν 
αὐτοῦ ὃς λοι 

οὐκ ἐποίησεν οὐδὲ 
δορούμενος οὐκ ἀν 

ΠΕΤΡΟΥ ἃ 6ῚΙ 

λύπας πάσχων 

λαφιζό- 20 

τες 

τοῦτο γὰρ ἐκλήθητε 21 

λιμπάνων ὕπογραμ 

αὐτοῦ - ὃς 22 
στόματι 

τελοιδόρει πάσχων οὐκ 23 

λ ΤΒε τδϊτὰ οοττεςῖοσ οὗ σοάεχ διπαϊεἰςυβ ρυῖβ κολαζόμενοι ἴοτ κολαφιζόμενοι νἱἢ 
ἴδε δϑβεπὶ οὗ βοπις ουτδῖίνεβ. ϑυςἢ ναζίδιοπβ πᾶν δὲ ἄυς ἴο οΑτγεῖθββ οοργίῃρ οἵ 
ἜΠΕΥ τοδῪ γεβυϊς ἔτοπὶ εἰτόπθουῦβ ἐχραπβίοηῃ ἃπὰ ἱπιεγρτγειδιίοη οἵ δρυσενίδιίοηβ. 

36 -- Μδῖξ ν. 30-48.-ἀκάρ ις 5εεπὶ8 ἴο 
δε δὴ δδσγενίδιίοη οἵ ἔπε ΟἹ Τ. ἰάϊοσι ἐ 

“βιὰ ζαυοιν (μν τοὶ ἐλ Οοά---οὐ. χάρις 

“παρὰ θεῷ (20)---ἰἅκεη ἔτοπι 51. ΓυεἾβ νετ- 
βίοη οἵ ἴῃς βαγίηρ, εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀ 
“πῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἔστιν νῖ. 
32). --- Ποπιρασε χάριτας -- ΣᾺ ἐλαὲ 

τοὐλἑοῖ ἰς αςοεῤῥέαδίς τι Ῥτον. χ. 32.--διὰ 
συνείδησιν θεοῦ, (ἰ.) δέεαμξεε Οοά 
ἐς εοπιϑείοιι5 Ο7 γομν εοπαάϊέίοη (θεοῦ 8υδ- 
ἦεςῖίνε ρεηϊεῖνε), 4 τερτοάδυςτίοη οὗ ἐὰν 
Ῥαίλεν τολὶολ «αεέΐ ἐπαΐ τολίοκ ἰς πἰάάεη 
ον (Μαῖῖ. ν΄. 4, εἰς.)}; 80 συνείδ. ἰπ 
ἀεβηϊίς ΡὨΪΟΒΟΡΏΙΟΔΙ βεπβε οἵ οομεείσηος 
15 υβυδιν [οἱ] οννεὰ ὈΥ ροββεβϑίνε ρεπί- 
εἶνε ΟΚ (11.) ὀδοαμδε γομ αγὰ σομϑοίομϑ Οὗ 
Θοά (θ. οδ)εςᾶνε ρεηιίνε), ο, σ. ἁμαρ- 
«ίας, Ἡεδ. χ. 2. ξῆε ἰαϊίες σοπϑίγαοίίοη 
18 Ῥγεξεγαδῖς : ἴπε ρῆγαβε ἰπίεγργεῖβ διὰ 
τὸν κύριον υνἱῖῃ ἴῃς Πεῖρ οὗ τῆς Ραδυϊΐπε 
ἐχρζαββίοῃ διὰ τὴν σ΄. (οπι. χίϊ!, 5; τ ὕογ. 
Χ, 25) ετωρίογδὰ 'ἱπ ἴπε βᾶγης Ἴςοπίεχι.--- 
πάσχων ἀδίκως, επηρμδιῖς. Ρεῖες 
μῶ5 ἴο ἴδκε δοοοιπὶ οὗ 1πε6 Ῥοββί ΒΥ 
ὮΙ 1εδὺ8 ἱρποῖεά, ἐμαὶ ΟἩγίβεϊδπβ 
τοϊρῆς ἄεβεγνε ρεγβεουζίοη ; οὔ, 20, 25.--- 
ποῖον κλέος, τσλαΐ ῥγαΐδε ταῖμετ (ἤδη 
τολαί κἰπά ὁ γεῤμέαξίον (κᾺλ. πευῖγα! 848 ἱπ 
Τῶυς, 11. 45) οἷ. ποία χάρις τίνα μισθόν, 
Μαῖι. κλ. (οπἱν ὑννίος ἰη Ἰοὺ ἱπ 1, ΧΧ) 
φογγεβροηβ ἴο ἔπαινος δὔονε: χάρις 
παρὰ θεῷ βῃονΒ ἴμδὶ τῆς ῥγαίβε οἵ ἴῃς 
Μαβίετ νν8ο τεδά3 τἢς πεδτὶ 15 ἱπτεηάεά.--- 
κολαφιζόμενοι, ἔτοιῃ ἀεβοτίριίοη 
οἵ τῇς Ῥαδββίοῃ, Ματζγίς χίν. ὅς, ἤρξαντό 
τινες .. . κολαφίζειν αὐτόν: ο΄. Μαῖι. 
ν. 39, ὅστις σε ῥαπίζει. 50 «αἴδο 51. 
Ῥδυὶ τεοδ}18 ἴῃς ρᾶγδὶ! εἰ θεῦνεεπ ΟἸγβι Β 
δηὰ τε ΟὨτιβιδηβ᾽ βυβετίηρ8. (1 Οοτ. ἱν. 
11) κολαφιζό -- ἀγαθοποιοῦν- 
τες, ορροβεά ἴο ἁμαρτάνοντες, εχρ[Δἰῃ8 
ἀδίκως (10).--- άρι ς, δεε οἢ Χ- νΕΙ. 19. 

νει. 2Ζι. εἰς τοῦτο, ς. ἴο ἀο νν»εἰ] 
φηὰ ἴο βυῆετ, [ἴ πεεᾶ δε, ψίπους Ηϊποι- 

ἴπδ, 88. Ὁ γίβε ἀϊά.---ὁ λήθη τε, 56. ὉῪ 
αοά; ο΄ διὰ τὴν συνείδησιν θεοῦ.--- 
ἔπαθεν ὑπὲρ ἡμῶν, νεῖ. 22 Βυρρ]ῖε8 
ἴδε εββεβείδὶ ροὶπε, νος; ννου]ὰ δε τον 
δυρρ!ἰεὰ, θὰ ΟἸτβι᾿ 5 βυβετίηρ νγῶᾶβ υὑη- 
ἀεδετνεὰ (δίκαιος ὑπὲρ ἀδίκων, [1]. 18).---- 
καί αἷξο ὙΠῈῺ τεΐεγεπος το τῆς βἰπιῖᾶς 
χρεγίεπος οἵ ΟἸ γι βείδηβ ; 580 ΡΒ]. ἰΐ. 5, 
τοῦτο φρονεῖτε ἐν ὑμῖν ὃ καὶ ἐν Χριστῷ. 
--πογραμμόν (1) ομέϊπε, 2 Μδος. 
ἰϊ, )8, ἐο ἐπίαγρε ρον ἐκε ομεϊπες ΟΥ̓ ΟἿ 
αὐγίἀρηιεπέ; (2) εοῤγ-λἀεαά, ῥαέέενη, ἴο δὲ 
τταοθά ονοὸγ νυτὶτἰπρ-ρυρ 8 (ΡΙδῖο, 
Ῥγοίαρ., 227 Ὁ ; ΟἸετιεηὶ οὗ ΑἸεχαπάγιδ, 
δίγονι., ν. 8, 40, ρῖνεβ ἴῆγες Ἴχδωρὶεβ οὗ 
ψΒΙοἢ βεδιζαμψχθωπληκτρον σφιγξ ἰδ 
οπε). --πακολο θήσῃ τε, τεγηϊηὶ- 
δοεπος οὗ 76 βυ5᾽ τννογὰ ἴο Ρείεγ, ἀκολου- 
θήσεις ὕστερον, Ϊοἤη χίϊ!. 36. 

Μετ. 22 --- 188. 1. 9, ἀμ. Βείπρ ραξ ἔος 

ἀνομίαν (ΘΠ) πὰ εὗρ. δόλος (80 
ΠΝ ΑΟ, εἴς) ἴογ δόλον ( -- Ηεδ.) οἵ 

.« Ἅῆς [δἴῖεγ νατγίδτίοη 18 ἀυε ἴο σοη- 
Ἰαποἕοη οἱ Ζερβ. 111. 13, οὐ μὴ εὑρεθῇ ἐν 
τῷ στόματι αὐτῶν γλῶσσα δολία : ΟὨτίδι 
Ῥεΐπρ ἰἀεπιβεὰ νἱτἢ τὰς Εεπιπδηὶ. ΤΕΣ 
ἤοττηετ ἄρρεᾶγβ ἴῃ τῆς Ταγρυπι: “"τπδὶ 
δεν πιὶρῃϊ ποῖ γεπιδίη υνῆο ψοῦκ βίη δηὰ 
πιὶρῃϊ ποῖ Βρεᾶκ ρυΐ νὴ ἐπεὶς τοῦτῃ ᾿᾿. 

Ψες. 23. Οοπιδίπδιίοη οἵ ἴπε ϑογίρευτς 
οὐκ ἀνοίγει τὸ στόμα ([54. [{Π]|. 7) νὰ 
τῆς βανίηρ ὅταν ὀνειδίσωσιν και διώξωσιν 
(Μαῖιῖ. ν. 1. Εογ λοιδ. ο΄, τ Οον. ἰν. 
12. λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν (εἴπωσιν 
πᾶν πονηρόν οἵ Μαῖι. ἰ.ς.), ]οδῃ ἰχ. 28, 
ἴῃς 1εἐννβ ἐλοιδόρησαν ἴῃε οπος δ᾽ ϊπά 
τηδῃ 88 Τ6βιιδ᾽ ἀϊδοῖρ!ε δηά, ἔοσ ΟἹ Τ. ἴγρε 
Ὅευς. χχχιϊ, 8, ἐλοιδόρησαν αὐτὸν ἐπὶ 
ὕδατος ἀντιλογίας ([,ενὶ -- ΟἸτῖδε τῆς 
Ρτίεβε, οί. ἀντιλογία, Ηεδ. χί!, 3).-τοὐ κ 
ἠπείλει, πε ργόρῆεθου ἀπειλήσει τοῖς 
ἀπειθοῦσιν ([54. ᾿χνί. 14) ἰ8 γεῖ ἴο δε ἔα]- 
8116 (ὑὐκε χιϊ. 27). Οες. ποῖεβ [παῖ Ης 
τηγεδίαποά υά48, βεεκίηρ το ἀεῖες Ὠΐπὶ 
διὰ γον δὰ ἴῃς ῬΠαγίδεεβ, Ὀυϊ ποῖ ἰπ το- 



62΄ 

24 ἠπείλει παρεδί 
ὑμῶν αὐτὸς ἀνή 

ἵνα ταῖς ἁμαρτίαις ἀ 
25 τῶ μώλωπι 1 ἰάθηται. 

στράφη 
111. τ ὑμῶν. ὁμοί 

ΠΕΤΡΟΥ ἃ 

δου δὲ τῶ κρείνοντι 
νεγκεν ἐν τῶ σώμα 

πογενόμενοι τῇ δικρσύνη ζήσωμεν" οὗ 

ὡς πρόβατα πλανώμε 

τε νῦν ἐπὶ τὸν ποιμέ 

ὡς γυναῖκες ὕποτασ 

11. 24--25. 1Π|. 

δικαίως - ὃς τὰς ἁμαρτίας 

τι αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ξύλο 

νοι ἀλλὰ ἐπε-- 

να καὶ ἐπίσκοπον τὸ ψυχῶν 
σόμεναι τοῖς ἰδίοις 

9 ΤΠε βυρετῆυουδβ αὐτοῦ Σἴϊες οὗ τῷ μώλωπι ἰ5 οΟπγϊεϊεὰ Ὁγ Οοάεχ Ναιίοαπυβ δπὰ 
οἴμει δυϊῃουιεβ. [τ ψου]ά θὲ τερυρπᾶπὶ ἴἰο ἔπε εἂγ οὗ ἃ ὅτεεκ, δυϊ [8 ποῖ τπογο- 
ἴοτε ἰο ὃε τεραγάε 5 πεο}ββαγιν δϑϑεπὲ ἔγοτῃ ἴῃ ογὶ ρίπδὶ. 

τοτί.-- παρεδίδου. τ ἰδ ἀουδια] ννδδὶ 
οὐήεςῖ, 4 δηγ, ἰ8 ἴο θὲ βυρρίΙεὰ. ὙΠε 
πδιγαῖίνα οἵ ἴπῈ Ραδββίοη βυρρεβίθ Ὁνο 
τεπάεγίηρβ: (1) ΗἜ ἀεϊϊυεγεά ΗἱνϑεἰΓ 
(ἑαυτὸν οπιϊτἰεὰ 45 ἰη ΡΙαίο, Ῥλαδάγμδ, 
250 Ε). ΟΥ̓, ἴνυκς χχὶ!!. 46 (Ρ8. χχχί. 5), 
παρατίθεμαι τὸ πνεῦμά μον ἀπά [88. [{||. 
6; κύριος παρέθωκεν αὐτόν͵ ἰδ. 12 παρε- 
δόθη. (ἰ1.) Ηἰε ἀοϊἐυσνεά ἐΐε ῥεγσεεμίοτς 
(ἸΔἴεπεὶ ἴῃ ραββὶνς ρατγιίςῖρ!εβ λοιδ. ἀπά 
πάσχων), γεη Ηε 8514 αΐμεν ὕογρίυε 
ἐλέει. ἴπ ογάϊπατν ατγεεκ παραδίδωμι 
νους οὔδ]εςῖ τὸ ῥεγρεέ ; ὈὰῈ τΠΐ8 μαγάϊγ 
7υβεῖῆεβ ἔπε τεπάδγίηρ ΗἜ ραὺε τῦαγ ἰο 
(υ(. δότε τόπον τῇ ὀργῇ, ἔοπι. χίϊ. 19), 
1.4. Ῥετηγἰεὰ αοἀ το [18] Ηἰ8 ν}}. Βυῖ 
ταοϑὲ ῬΙΟΌΔΟΪΥ παρ. τῷ . . . τορτγεβεηῖβ 

τᾶς Ηεῦτενν εἰΠἰρβα, “ἡ. ἢ δ. εονμπδέ ἐο 
ϑεκουαλ (ΡΒ. χχίΐ. 9) ἕοσ ἔπιε ποσγπηδὶ δορε- 
γε, τοαγν, τσογὰς, σαμδε; 1,ΧΧ (ϑυτίδο) 
διᾶ8 ἤλπισεν -- ΜΔίϊ. χχνίϊ. 43. Οοιηραζα 
7οβερῆ. Απι. νἱϊ. ο, 2, θανὶά περὶ πάντων 
ἐπιτρέψας κριτῇ τῷ θεῷ.--τῷ κρί- 
γοντι δικαίως, ο΄. ἱ. 17; ἴῃς αννατά 
νγ»85 ἴῃς ρίοσγυ. 

Μετ. 24. ΟἸτὶβὲ ννᾶβ ποῖ οπἱν το -ἀοεν 
ὃς δεπεζαείον.---τὰς ἂμ... ἀνήνε- 
Ὑκεν οογηεβ ἐγογ 158. 111. 12, ΟΧΧ, καὶ 

αὐτὸς ἁμαρτίας πολλῶν ἀνήνεγκεν ( 
ΑΡέν ἀπαπαϊαιοὰ λαμβάνειν), τον 5 
ΗεΡ. ἱχκ. 28. Ομ γίϑε 18 τς ρεγίεοϊ βίη- 
οδετγίηρ : “ Ηἰπγβεῖξ ἴῃς νἱςεἶπι ἀπά Η π)- 
8ε17 ἴῃς ῥγίεβι. Τῆς ἔοτηι οἵ Ἐχργεβδίοῃ 
οδεγεά μῤ οὐτ δἷῃ8 ἰδ ἄμε ἴο τε ἀουδὶε 

δε οὗ ΓΊΝΝΔΙΤ ἴοσ εἰπ δηὰ 5ἰπ- οἤεσίηρ. 
π-ὲν τῷ σώματι αὐτοῦ, 4 ΡΑυΠ πε 
Ῥῆγαβε ἀετγίνεα ἔγτοτῃ ἔπε βαγίηρ, Τὰἀϊς ἐς 
1} δοάν τολίοκ ἰς ξογ γομ (ι Οοτ. χὶ. 24), 
ἐχρΙαἰηίηρ αὐτός οὗ ἴδβα. ἰ.ς.--ἐπὶ τὸ 
ξύλον, τερίαςεβ. ἔπε πογῃ)αὶ Ἴςοσῃρῖ6- 
τηεπί οὗ ἀναφέρειν, ἐπὶ τὸ ριον, 
ἴῃ νἱενν οὐ τῆς πιοσδΐὶ Ὁ ΠΙΟἢ ἰ8 ἴο θ6 
ἄγανη ἴτοπὶ ἴῃς βδςιίῆςϊαι ἰδηριαρε 
Δἀοριεά. 80 748. ἰΐ, 21, ἐπὶ τὸ θυσια- 

ριον ἰ8 βυδδιϊυϊεὰ ἔος ἐπάνω τῶν 
ξύλων οἵἩ τῆς οτἰρίπα] ἀδβοτίρείοη οὗ με 
οὔδετίηρ οὗ βαᾶς, αεη. χχί! 9. Ὁ γίβε 

ἀϊεὰ Ῥεοαυβε Ηε ἰοοῖ οἷ βῖπ8 ὑροπ Ηἱπι- 
86ε}} (οἷ. Νυπι. ἵν. 33, οἱ υἱοὶ ὑμῶν .. - 
ἀνοίσουσιν τὴν πορνείαν ὑμῶν). ΤΏὨετε- 
ἔοτε οὔὖγ 5ἰπ8 ρεγίβῃεά δηὰ γε πᾶνε ἀϊςά ἴὸ 
πέτα, ΟΟΪ. ἰἱ. 14.--Ῥνα .. .ζήσωμεν. 
(ὐοπιραγε Τατρυπὶ οἵ 184. 1{1|. το, “ δηὰ 
ἴτοπὶ Ὀεΐοτε επονδῇῃ ἰὲ ννᾶ8 τῆς 1} ἴο 
τεῆπε ἂπά ρυγν τῃξ τεπιπᾶπὶ οὗ Ηϊδ 
Ῥεορὶςε ἴπδι Ἧς πιῖρμε οἰεδηθα ἔγοπὴ 81 π8 
{πεῖς 500 ]8 ; {ΠῈῪ 5881} 8εε ἴῃς κίηράοτγῃ οὗ 
Ηἰϊβ ΟΠ γίβε ἀπά... ρτοίοηρ ἐπεὶγ ἄδυβ ᾿". 
-- ἰπογενόμενοι -- (ἰ.) ἀΐς (Ηετοάο- 
ἴυ8, ὙΠυοσγάϊἀε5) 458 ορροβίίε οἵ γενόμενοι, 
ἐονριθ ἐπίο δεὶπρ' οκ (11.) δέ 7γχες ὕγονι, ἃ5 
ἰῃ Τῆυς. 1. 39, τῶν μάτων ἀπο- 
γενόμενοι. Τῇε Παῖῖνε τεηυΐγεβ (,.), ε΄. 
Ἰέοπι. νὶ. 2, οἵτινες ἀπεθάνομεν τῇ ἀμαρ- 
τίᾳφ. Τμε ἰάεα ἰβ παίυγα! νυ τ κάποοά 
ἔτοπι ἴβα. 111}. ΟΠ γίϑδε Ῥοσα οὺσ βὶπβ δῃὰ 
ἀεϊνετεά Ηἰβ 8οὰ] ἴο ἄδαδιῃ, (πεγείοσε Ης 
881] βες Η!5 βεεά Πἰνὶπρ Ῥεσαυβε βἰπίεβδβ.. 
-π-οὗ .. .ἰάθητε ἔτοπιὶ 84. 1. 5; 
μώλωπι, ῥτοΟρεγν πε τσεαὶ οἵ 5εαγ ὕτο- 
ἀυςεὰ Ὀγ βοουγρείηρ (Ξ'τ. χχν!ϊ, 17, πληγὴ 
μάστιγος ποιεῖ μώλωπα4) (ἢυ8 τῃε ρῬτο- 
ῬΏδΟΥ νγ88 τυ δι οά δοςοτάϊηρ ἴο Μαῖίϊ. 
ΧΧΝ. 26, φραγελλώσας. ὙΠε οτὶ ρίηδί 
μᾶ5 ἰάθημεν. Τῆς ρατδάοχ ἰβ Ἔβρεοῖδιν 
Ροϊηϊεά πη ἂῃ αἀὐάγεββ ἴὸ βίανεβ ὑνὯ. ννεγα 
ἐτευςεην βοουγροά. 

γεῖ. 25 --- 188. ||, 6, πάντες ὡς πρό- 
βατα ἐπλανήθημεν ςοπιδίπεά “ἢ ΕΣ. 
χχχῖν. 6, ψνἤεγε [818 οοποερείοη οἵ {πε 
Ρξορίς δηὰ τπεὶς τδαοθοτβ (ἐλ τἀλεῤλεγάς 
ΟΥ̓ ]Ξγαεὶ) ἰΒ εἰαθοταῖθὰ δηὰ τῆε ἰδίζεσ ἀς- 
πουποεᾶ Ῥεζαυδεὲ τὸ πλανώμενον οὐκ 
ἐπεστρέψατε. Εὐυτίβετ τῇς ὑδςὲ οἵ τῆϊ5 
τιείδρδοσ ἴπ ἴῃς οοπῖεχὲ ῥγεβυρροβεβ ἐπε 
βδυϊηρ 1 αν ἐπ ροοὰ τἠεῤμεγά, ... 1 ἰαν 
ἄοτον τὴν ἰδέ γον ἐλὸ τἄδεῤ (Ἰ ομπ χὶϊ. τ 5). 
ποῖ τε γί Δ δ ὐρὼ Ι1, ἰδοῦ, 

ὦ ἐκζητήσω τὰ πρόβατά μον καὶ 
ἐπισκέψομαι αὐτά. ἐὰν ἴο ἐξ ποίεε 
1πῖ τῆς σοπηπιαπὰ ννδῖο ἢ 16 βὺ8 [αἰὰ οα. 
Ρείεσ, μεφάϊηρ βἄδεῤ, σοτλεβ ἴτοτ ΕΣ. ἴ.ς. 
ΟΠΆΡΤΕΚ 11].--νν. 1-ῦ, δυΐγ οὗ 

ψῆῖνεβ (ΕΡὮ. ν. 21-24; ΟΟἹ]. 11. τ8; Τίς 
ἀν, 4)--ϑυ πηι βδίνεπεββ δηᾶὰ τὰς δάογη- 
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ἀνδράσιν " ἵνα εἴ τινες 1 

ἀναστροφῆς ἄνευ λό 

ΠΕΤΡΟΥ ἃ 63 

ἀπειθοῦσιν τῶ λόγω διὰ τῆς τῶν γυναικῶ 
γου κερδηθήσονται ἐποπτεύσαντες 2 

τὴ ἐν φόβω ἁγνὴν ἀνα στροφὴν ὑμῶν. ὧν ἔστω οὐχ ὃ 3 

ἔξωθεν ἐμπλοκῆς τριχῶν ἡ, περιθέσεως χρυσίω ἢ ἐνδύσεως 
ἱματίωὨς κόσμος " ἀλλ᾽ ὁ κρυπτὸὲς τῆς καρδίας ἄνθρωπος 4 

Ὁ Τῆς νατίδηι οἵτινες ἴοτ εἴ τινες δεῖνεβ 88 ἃ γεπχίπάεσ ἴμδὲ ἴπ ἀαποίαὶ πιδπαβοσίριβ 
Ε ἴδ δρὶ ἴο ὃς σοηξαβεά νυ Ο δηά τμδὲ ννογάβ ψεζε ποῖ νυτίεπ βεραγδίεῖν ἔτοπὶ οπς 
ἈποΙδεσ, 

τηεηϊ.--τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν, γΟῊ 
οτὸπ ἀμσδαπάς, ἴδ ταοῖϊνα ἔος βυυτηϊδβῖνε- 
πεβ8, Ερῆῇ. ν. 22; Τίϊ. ᾿ϊ. 4. 8ι:. Ρεῖεσ 
ἀββυσιεβ Κηον]εάρε οὗ ἴπε τεᾶβοη δἱ]ερεά 
Ὀγ 81. Ραὺὰὶ] (ΕρΡΏ. 1.“. ; σ᾿ Οοσ. χί. 3) τες 
αεα. {ἰϊ. τ6, αὐτός σον κυριεύσει.--καὶ 
εἰ... λόγῳ, δυό ἐγ ἐπι ϑονιδ οαϑέ5 γΟῊΥ 
ἀμοδαμᾶς αγε αἰδοδεαϊεπέ ἰο ἐλκς τοογά 
(11. 8), ἐ.6., τεπιαίῃ πϑδίῃεῃβ ἰῃ δριῖς οἵ 188 
Ῥτγεδομίηρ οἵ {πε αοβρεῖ. ὅ8ὅ:. Ρδὺυΐ ἰουπὰ 
1ξ περεββασυ (0 ἱπιργεββ ὑροπ ἴδε Οοτίη- 
τοίαπ ΟΠυγοῖ ἐμδὲ τμ]8 ἱποοπιρδε δι! εν οὗ 
τοι βίου ἀϊὰ ποῖ ᾿υ5εἰν ἀϊδββοϊυξίοη οἵ τηᾶτ- 
τίαρε (1 Οοτ. χιϊ. το 8).--ἄνεν λόγου, 
τοϊίλομε τοογὰ ὕγονι ἐπεὶγ τοῖυες. Ῥεῖει 
ἀε! Βεγαίεῖυ ἱπίγοάδυςεβ Δ, ἰπ 118 οτάϊπαγν 
8686 ἱπηπηοαϊδίε!ν αἴτει τῆς τοομηίςαὶ] τῷ 
λ.---ὧῃ Ἔχαπηρίς οἵ ψγῃμδὲ [8 σταπιπλατῖδῃβ 
811 δηϊδηδοϊδεὶβ ἀπά πίε 4 ρῃη. [ἢ ἢίβ 
Ῥτονϊ βίοῃ ἴοτ {πε ργεβεπὶ δπὰ διΐυσα ννεὶ- 
ἴλιβ οἵ {δε πεδίμεη πυδραπάβ ψῆοβε 
τῖνεβ σός ὑπάεγ ἢ᾽8. ᾿υτϑάϊςείοη Πα 
ἐσ ποαβ ἴῃς παίυσγδὶ δϑρίγαϊίοη οὗ ̓ εννβ δηὰ 
Οτεςκβὶ τ βϑρ 58 βδίά, α δε επὲ τοορία" 
ἐξα ρὲ οὗ ἱ ογά . . . ἃ ἰομά ογγίπρ 
πὴ παῖ οὲ απὰ α Ξεοἰά «καὶ! δὲ οι, ομὲ 
ἰο ἀνίοε ατῦαν ἐπεηιΐός (ϑῖγ. χχνὶ. 14, 27) 
πὰ ϑόρβοςῖεβ, ϑέίεμοσ ἰς ἐκὸ ῥγοῤεν ογπα- 
"επί (κόσμος) 707 τοοπιφη (ΑἸᾶχ 293). 81. 
Ῥαὰ! ἐογριβ τνοσῆεπ ἴο ργεᾶδοῦ οἵ Ἴνδῃ 
ϑὶῖς αιεβείοηβ δὲ σβυγοῦ τηξειίηρ (τ Οογ. 
χὶν. 34: δὲ Οοσίπε ἴδεν παὰ Ὀεεη υϑοά ἴο 
ῬτΌΡΠασΥ δηᾶ Γαγ)»- Ἐν α...κερδη- 
θήσονται, δέ τροπ, εἴ. ἵνα κερδήσω ἱπ 
τι Οος. ἰχ. 20 Β΄. -- ἵνα... σώσω, ἐδ. 22, 
(υψινι. τ6.). 
ες. 2. ἐποπτεύσαντες, λαυΐηρ 

εοπέονιῤἰαίεα ; δεεὲ ὁπ ἰϊ. 12. τὴν... 
ὑμῶν. ἐν φόβῳ, οὐ ᾿. 17 τἀπὰ ΕρΒ. 
ν. 21. ὑποτι μενοι ἀλλήλοις ἐν φόβῳ 
Χριστοῦ - αἱ γυναῖκες: 45 πο οὐ]εςὶ [15 
εχργεββεᾶ, τοῦ θεοῦ πγιδὲ δὲ βυρρίϊεά.--- 
ἁγνήν, ποῖ πιεσεῖὶυ ἐλαςίς ὉυΣ ῥηγέ, (7. 
,. 22 Δηὰ 11}. 4. 

ψεσ. 3. Ὑῆε ἀεεοτγίρείοη οἵ ἴῃς Ὄχίδγηδι 
ΟΥΩΔΠΊΘΩ5 ΡΙΌΡΕΙ ἴο ἢΠεδίμεη δβοοίςςυ 
8εεπ)5 ἴο Ὁ ἐπεί οη Ἶβ88. {ἰϊΐ, 177-23, πεῖς 
της ἀεειπιοιίου οὗ τπ6 δαίγ, ͵εννεῖβ ἀπά 
ταϊτηεηῖ οὗ {πε ἀδυρπίεγβ οἵ Ζίοῃ ἰ5 ἔογο- 
το!α.--δμρμπλοκῆς τριχῶν, ὁγαίάϊηρ 

ΟΥ̓ λαῖν. τ Τίπι. ἰΐ. 19, πὶ ιν καὶ 
χρυσίῳ τείετβ ἴο {πε ροϊάεῃ σοσηῦβ δπὰ 
πεῖβ υδεὰ ἴογ ἴῃς ρύυγροβε; ο΄. ἐμπλόκια, 

188. (1, τ8, ἰος ὩΥΘΟ)). []υνεπδὶ ἀε- 
ΒοΙΡε8 πε εἰδθογαίε σοι αγεβ ννῃϊοἢ Εο- 
τηδῃ Δ8ῃϊοη ργεβογίδεὰ ἔογ ἰῆς Ῥασκ δπὰ 
δἰτεπάδποε δι πε Μυβίεσίεβ οὗ Αἀοηΐβ.: τοῖ 
Ρτεταϊε ογάϊπιρυβ τος δάπυς σοτηραρίδυβ 
Αἰέυπι δεάϊῆοδλι οάρυὶ (88ὲ. νἱ. 402- 504). 
ΟΙεπιεηὶ οὗ ΑἸεχαηάγία φυοῖεβ τ Ῥεῖδγ [. 
1-4, ἰπ Πἰ5 ἀϊβουδεοίοῃ οὗ πε νῃοἱς βυδ]οςὶ 
(Ραεὰ., 111. χί.); δἀπὰ ἱπ τεραγά το τη ϊβ 
Ῥατίϊςυ!αγ ροϊηϊ βᾶγβ ἀπόχρη μαλάσσειν 
τὰς τρίχας καὶ ἀναδεῖσθαι τὴν κόμην 
ἐντελῶς περόνῃ τινι λιτῇ παρὰ τὸν 
αὐχένα... καὶ αἱ περιπλοκαὶ τῶν 
τριχῶν αἱ ἑταιρικαὶ καὶ αἱ τῶν σειρῶν 
ἀναδέσεις . . . κόπτουσι τὰς τρίχας 
ἀποτίλλουσαι ταῖς πανούργοις ἐμπλο- 
καῖς, δεοϑυδβε οὗ ννῃϊο ἢ {ΠΟῪ ἀο ποὶ ὄνβη 
τουςῇ {πεῖν ον Πεδά ἔος ἔξασγ οὗ ἀϊδβειγο- 
ἱπρ τμεῖγ ΠΑΙγ-- ΠΥ ΠΊΟΓΕ 56 Ρ σοσηε8 ἴο 
τπὸπὶ ἢ ἴεῖγοσ ἰεδὲ ἔπε βδουϊὰ υη- 
ἈνΑΙΕΒ δρΟΙΪ τὸ σχῆμα τῆς ἐμπλοκῆς 
(Ρ. 200 Ρ).--περιθέσεως χρυσίων, 
Ὧ.4..) τίηρβ Ὀγδςεϊεῖβ, εἴς,, επυσηεγαϊεὰ ἰω 
188. ἰ...--ἐνδύσεως ἱματίων. ϑέτο88 
ταΐρῃς θὲ ἰαὰ ου κόσμος; οτ {πε στοιννηΐηρ 
Ῥτομι διείοη τεραγάεά 28 δὴ Ἴχαρρεγαίίοῃ 
τηϊεπάεά ἰο ςουπίεγαςϊ Δη ἰηρταϊπεὰ δίαβ. 
[ῃ εἰἴπος σαϑε ἴπ6 Ἔχργεββίοη ροϊπίβ ἴο ἃ 
τεπλάτκαῦ]ς ργεσεάοπε ἔοσ {Π|8 ἰθδοπίηρ ἱπ 
ΡΙαῖο᾿β Κεῤμδιὶς ἸΝ΄., ἴῃ. Ε΄. ““ ΡΙΔῖο᾿ Β 48- 
δἰ ηγηεπὶ οὗ οοπηπιοη ἀυτὶε8 Δῃ ἃ σΟπηπηοη 
τιδιπίηρ ἴο τῆς ὕνο βεχεβ ἰβ ρατί οἵ ἃ 
νγ6]1-τεδβδοηθὰ ἀπά ἀε!δεγαΐς διϊεσηρὶ ὉῪ 
πε ϑοογαῖῖς βοβοοὶ ἴο ἰπηργονε ἔμ8 ροβί- 
σοη οὗ ννοπιεη ἴῃ ατεεςα. . ... ϑοοσγδίεβ᾽ 
τεδοπίηρ ἰμϑοκυγαιοά δῃ εἴ οἱ ρτοίεβε 
δραϊηβὶ ἴῃς οἱ Ἡ εἰ! εηὶς νίενν οὗἉ τῃίηρε. 
“ν΄. [ἢ Ἰδῖεσ εἴπγεβ ἐπε Θιοῖςβ οοπβεϊτυξεά 
Ἐπετηβεῖνεβ οΠμδιηρίοπβ οὗ βίη ας νΐεννδ " 
(Αἄλπι, αὐ ἴος.). Αςοοτγάϊηρ!ν συπηπδβεῖοβ 
τηαβὲ δὲ ῥγδςοιβεὰ ΌῪ ΨΟΠΊΘΠ 85 ὉΥ τηεπ: 
ἀποδυτέον δὴ ταῖς τῶν φυλάκων γυναιξὶν 
ἐπείπερ ἀρετὴν ἀντὶ ἱματίων ἀμφιέ- 
σονται. 

γες. 4. Ὑόοινς δὲ ἐλ Ξεογεΐ νιαπὶ οΥ ἐπέ 
ἀδαγὲ ποί ἐλε ομἐτσαγὰ ογπανιδμέ, Α Ὀεεΐεγ 
ΔΠΕΠεβ8 πὰ ἃ ργεΐευ ραγδάοχ νψουἹὰ Ῥς 
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ἐν τῶ ἀφθάρτῶ τοῦ 
α ἐνώπιον τοῦ ΘΌ πολυ 
γυναῖκες 

6 σόμεναι τοῖς 

Ἁβραὰμ κύριον αὐτὸν 

ἡ θοποιοῦ 

ΠΕΤΡΟΥ ἃ 

ἡσυχίου καὶ πραέως 
τελές. 

αἱ ἐλπίζουσαι εἰς Θὺ 

ἰδίοις ἀνδράσιν: ὡς 

καλοῦσα. 

σαι, καὶ μὴ φοβούμεί 

Π. 

πνεύματος ὅ ἐστιν 

οὕτως γάρ πο τε καὶ αἱ ἅγιαι 
ἐκόσμουν ἑαυτὰῈὶ Ὁ ποτασ- 

Σάρρα ὑπήκουεν τῶ 

ἧς ἐγενήθη τε τέκνα, ἀγα- 
ναι μηδεμίαν πτόησί. ἄνδρες 

1 πτῶσιν ἴοτ πτόησιν {Π|π|8ιγαῖε8 ἴῃς ἄδηρετ οὗ οὐυγϑῖνε νντιτἰηρ, ἴῃ ΜΒ ἢ τῆς Ἰρα- 
ἴυτς οὗ ἵννο ᾿εςξειβ 18 δρὶ ἴο δ᾽ῖογ ἴῃς ποσῃλδὶ βῃδρε οἵ οὔς οσ Ὀοιῇ. 

βεουτεὰ ΌΥ ΒιρΡΡΙ γίηρ ἄνθρωπος ννἱτἢ ὁ 
ἔξωθεν ἀπά ταἰκίηρ κ΄ 48 ργεάϊοαϊε : γοῦγ 
οτηδπιοπὶ ὃς οὔ. οὕτως ἐκόσμουν ἑαντάς 
(νετ. 5). Βυὲξ ἴδε οτάδεσ ἴπ νεῖ. 3 ἰ5 
ραῖϊπϑι {πὶ8 ἀπά ἃ ατεεῖς τεδάεγ ννουἹά 
πδίυγϑ]}γΥ {πη Κ οὗ τῆς οἴπετ βεηβε οἵ κ. ΞΞ- 
νοῦ απίνετβε δηά γαπλεηρες ἰπᾶΐ πλᾶπ 
8. ἃ πηϊσγοοοβίὰ δηὰ “ἴῃς υπίνεῖβε ἴῃς 
δτελίεβι ἀπά τηοβὲ ρεγίςεοϊ παρ " (ΡΏ11ο, 
Ῥ. 471 ΜῚὴ.---ὁ κρυπτὸς τῆς καρδίας 
γθρωπος, ἐδε μίἀάεη πιαπ ἐπιαΐ τς ἐΐκε 

μεαγέ (οτς τολέος δεϊοηρς ἰο ἐπε διεαγί) ἰδ 
{πε δαυίϊνα!εηί οὗ τῆς Ῥαυϊπε ἐμη 67 νιαπ 
(Εοπι. νἱϊ. 22), ὑ.6., ΜίΙηὰ 88 σοπίγαβιεὰ 
ψτὰ ἐλε ομέισαγα πιαη, ἴ.6., θεβῇ (Εοπλ. 
1...) οὕ. 2 Οοτ. ἰν. 16). 8:1. Ῥεῖογ Ἔπηρίουβ 
{πε ἜΝ τὸ Ὑν ἐπ ἴβε ϑεητῖζο ου ἴπε 
οὐπί; οὐ 51. Ρδυ} 5 τῷ κρυπτῷ 

᾿Ιουδαῖος ἀπὰ περιτομὴ καρδίας, Βρτα. ἰϊ, 
20.--ὲν τῷ ἀφθάρτῳ, εἰοίμεά ἐκ ἐκ 
ἢ ἐπίηρ (οὐ ογπανιδηέ, δς. κό- 

) εοπεγαβιδα νυ ἢ σογγυρῖθ!ς σοίάτης ; 
ο΄. 145. ἴϊ. 2, ἀνὴρ. . . ἐν ἐσθῆτι 
λαμπρᾷ.--τοῦ . .. πνεύματος, 
παπιεῖγ, ἐδε νιεεῖ απὰ φηϊοὲ εῤὶγίί. ΤῊΣ 
δά)εοῖίνεβ ἅτε ρεγῃδρβ ἀεγίνεά ἔγοπι ἴῃς 
νεγβίοῃ οἵ 188. ἰχνΐ. 2, κπουνῃ ἴο ΟἸεπιδηῖ 
οἵ Εοπιε (ΕΡ. ἱ. χῆΐ. 4), ἐπὶ τίνα ἐπιβλέψω 
ἀλλ᾽ ἢ ἐπὶ τὸν πρᾳὺν καὶ ἡσύχιον καὶ 
τρέμοντά μον τὰ λόγια. [ε808 Ῥτοίεββεά 

᾿πι8ε1, πρφὺς καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ. 
Ἐο: πνεύματος ςοιηρᾶτε πνεῦμα ἁγι- 
σύνης, Εοπ,. ἱ. 4. [π σοπι. ἰΐ. 20, πν- ἰδ 
οουρ!εὰ ἢ λόαγέ 85 ςοπιγαβιεὰ στ ἢ 
Πεοὰλ δἀπὰ ουϊννατάπεββ. ὅ τσλίελ τῤῥνὲϊ 
ΟΥ ἐμέ ῥοΞκοϑοσίοη οὗ τυλολ τείετεποε.--- 
πολντελές Βιυρρεβίβ δε οὗ ςοποεριίοη 
οὗ ΝΝΊβάοπι νυ Πὶς ἢ 15 ῥγεοίοις ἀθονε γαῖ ε8 
(Ρτον. 111. 15, ἀφὴς ς΄. 145... 21, ἰδ, 13, 
ἐν πρᾳύτητι σοφίας δηὰ ἀεΞοτίριίοη οὗἉ 
ἐκε τοϊδάονι ἤγονι ἀδουε, ἰδ. τ7. 

Ψεῖ. 5. ποτε τείεγβ νλρυεὶν το ΟΟΤ. 
Βδέογυ 45 ρατί οὗ αἱ... θεόν. Κεΐει- 
ἐποαβ ἴο ἴῃς ΠΟΙ ννογηεη οἵ ἴῃς Ο.ὔΤ. ἅγε 
τάτε ἰη Ν.Τ. πὰ {πὶ8 ἄρρεδὶ τὸ {πεῖν ὃχ- 
ἈΠΊΡΙς 1ΠΠυδῖταῖοβ ἴῃς δῇπηϊν οἵ Ῥεΐεσ ἴο 
Ηεῦ. (χί. 1, 35). Ηδπηδῇῃ 85 ἴδε οὗ- 
νἱουδὶν ἀρργορτίδῖς ἴγρε (οὐ υὐκε ἱ. τ 
2 ϑάτζῃὶ 1); δυξ Ρεΐεγ ἰβ {πὶ πκίηρ οὗ ἴδε 
τεδλάϊοηδι :ἀεα! ἰβαιίοη οὗ ϑαγδῇ. 

νει. 6. ὡς... καλοῦσα. Τῇε 
ΟὨΪΥ ονίάεπος τπδι οδη ὃς δάδυςεὰ ἔτοτι 
τῆς ΟΟΤ. παγγαῖϊνε ἰβ ϑαγαὰ ἰαμρκεά τοὐἐμ- 
ἐπ Ἀεγεοι απμὰ ταίὰ ... “διέ τὴν ἰογά ἐς 
οἷά" (ἄεη. χνυὶϊ. 12. ὙὍῆε ρῆγαβε, ἰξ 
Ῥτεββεά, ἱπιριῖε8 ἃ ποτηίη] βυι)]εςιίοη 88 οἵ 
ἃ βίανε ἴο ἢεσ ἰογά, αὶ (πε ςοηϊεχὶ δῖ ΔηΥ 
ταῖς εχοϊάεβ αθν ἀοῤε ἐπ Οοά. ῬΆΪο, 
ὙΠῸ πἴατίβ ἢ τς δβδυπηριίου ἴδδὶ 
ϑδγδῇ ἰ5 νίττυς, ἐνδάςβ ἴῃς ἀϊ συ ; μὲς 
Ἰδυρμίες ννὰβ ἴῃς Ἔχργεββίοη οὗ πεῖ Ἰουν 
βῇς ἀεηϊεὰ ἰξ ἴον δας οὗ υδυγρίηρ Οοἄ᾽Β 
Ῥτετοραῖίνς οὗ ἰδιρῃίεγ (46 «4ὃν., ἰϊ. Ρ. 
3090 Μ)ὴ. Τπε Βδθθίηϊς Ἴοπιπεηίδγεβ 
ἂν εἰ] ὕρου τὰς {ες δοοογάεα το ΑὈτδμᾶπὶ 
ἃτιὰ ἄταν ἴῃς βᾶτης ἱπίδσεηος 28 Ρεΐεσ; 
Ῥαξ τπεγε ἄγε 4180 ἔγᾶςςβ οὗ ἃ ἰεπάεπου ἴὸ 
εχαϊὲ ϑαγαῃ “τῇς Ρῥγίποςββ "᾿ 48 ΒΌρεσιοσ 
ἴο μεσ πυβραπά ἰπ (πε σίῆ οἵὨἨ ργορῆεου, 
ννὩϊοῖ 81. Ρεῖεσ πᾶν υνβῃ το οοτγεοῖ (85 
5:. ]Απιεβ οογγεςῖδβ τῆς εχαρρεγαϊθά σο- 
δβρεοῖ ραἰὰ ἐο ΕἸ ἰ)Δῃ, 148. ν. 17).---ἧ ς .. . 
τέκνα. ΟἨτίβείδη ὑνουλθη Ὀεοᾶπις (ἢ ]- 
ἄτεη οἵ ϑαγϑὴ νῆο ἰ8 Νίγίας ογ Νν βάοσγη 
(ΡΒ:1ο0) ᾽α8ὲ ἃ8 πε Ὀεςᾶπὶς οι] άγεη οὗ 
Αὐγαῆδπι. Βυῖ (ες ἔασι ἐπᾶὶ ἴΠεγ ψγεγα 
ΟὨγίβείδηϑβ 18 8{1}1 ἴῃ τῆς Ὀαςκρτγουηὰ ; (ὃς 
ἐβϑεητίαὶ ροίηξ ἰβ (πὶ {πεν τηυβὲ ἀο ἴῃς 
ννοσκβ ἰγδάϊτοηδ!ν δβογ θεά τὸ ϑαγδὴ (ο, 
Ἑσπι. ἵν. ; ]οἤπ νἱ11.) ἀπά 80 7υϑυϊεν τπεὶγ 
τεοπηΐοδὶ ραγεπίαρε, νεῖμαι παῖαγαὶ οὗ 
δοηυΐϊτεά, Οες. σοπΊρᾶγαβ 188. 11. 2, ϑαγαὰ 
γομν νιοἰλογι-τ-ἀγαθοποιοῦσαι, ἴῃς 
Ῥταβεης ρατζιϊοὶ ρίας ἐπιρῃδβίεεβ ἐπε παρὰ 
ἴοτ σοπεϊπυδηςς οὗ ἴπε Ῥεπανίους ἄρρσγο- 
Ῥτίδίε ἴο οπιϊάγεπ οὗ ϑαγδῇ.--μ ὴ . . . 
πτόησιν, ἔτοπὶ τον. ἰϊϊ, 25, ΓΧΧ. 
Ρεῖεγ γτεραγᾶβ ϑαγδῃ᾽ 5 (4]βεποοά (6 εη. ᾿ἰ.ς.) 
ἃ8 ἴῆες γἱεϊάϊηρ ἴο ἃ βυάάδη ἴείγογ ἕο 
ὙνὨΙοἢ δῆς ψγ85 τεδυκεὰ Ὁν αοά. Εδαᾶσγ- 
Ἰεββῆθβθ ἵπεη ἰ8 ραγτὶ οἵ πε οπαγάςίοσ 
ΜΉΙΟΠ 18. βεῖ Ὀείογε ἴΠποπὶ ἴοσγ ἱπηϊτδιϊοη 
δηὰ ἴὲ ἰ8. τῆς τεβαὶε οἵ οδεάϊεπος ἴο δα 
νοΐςς οἵ ΝΝ͵βάοπι. Ἑδϑδίπὶς ἐχερεβίβ 8ἃ58- 
ϑοοίδίεβ ἴῃς ἰἄδαβ οἵ ογπαριεηέ ἢ τῆς 
τοπιίβεὰ σὰ ἀπά τῃδὲ οἵ ρεᾶςε Ὀεΐννεθη 
ἀϑρδηὰ δηὰ υνἱές ἢ τΠς νΠΟΪς ἱποίάεπι. 
νεῖ. 7. Ῥμὶν οΓ πιδδαπάς ἰο ἐδεὶν 

τοὶυες. ΑΡρ]οδιίοη οὗἉ ργίποίρ!ς πάντας 
τιμήσατε.--κατὰ γνῶσιν, ἴος ἰῃς 



5---τὸ. 

ὁμοίως συνοι κοῦντες κατὰ γνῶσι 
τῶ γυναικείω ἀπο νέμοντες τειμὴν ὡς 

μὴ ἐγκόπτεσθαι ταῖς 

μόφρονες συμπαθεῖς 
χάριτος ζωῆς εἰς τὸ 

τὸ δὲ τέλος, πάντες ὁ 

ΠΕΤΡΟΥΑ 65 
ὡς ἀσθενεστέρω σκεύ 

καὶ συγκληρονόμοις 
προσευχαῖς ὑμῶν. 

φιλάδελφοι 8 

ει 

εὔσπλαγ χνοι ταπεινόφρονες: μὴ ἀποδιδόντες κακὸ ἀντὶ κακοῦ 9 
ἢ λοιδορί αν ἀντὶ λοιδορίας " τοὐ 
ὅτι εἰς τοῦτο ἐ 

οπΊΔη 8 ἴῃς ὑνεᾶκεῖ νε886}--ἰῆς ροῖ--- 
νος ἴῃς δίγοηροτ---ἰς σϑυϊάγοη.---πλᾶν 
ΦΆΞΙΪΥ 5ιηαϑῇ (ϑὶςσ. χὶϊ. 2). ὡς, κιτιλ. 
Ροϊπὶ νυ ςοτηπιᾶ δέτε γνῶσιν Δηὰ τιμήν. 
σκεύει. Τῆς οοπιραγίδοη οἵ Ὀτγεδῖογ 
δηᾷ οτεδίυγε ἴο ροῖΐες δηὰ οἶδ ἰ8 ἰουπὰ 
βιβὲ ἴῃ 188. χχῖχ. τό, Ὀυὲ 8 ἰδίεπὶ ἴῃ τῆς 

ἀεεοιίρέοπ οὗ ἐμε οτεδείοη (ΨΦ}) οἵ 
Αἄδλπη ἔσγοτι ἴδε ἄυδβὲ οὗ ἴῃς φαγὶ (ἡ. 1ἰ 
7 ἴ). [πη τῆς ρῥγορῃεῖβ [ἴ ἰ8β ἀενεϊορεὰ 
δηὰ δρρὶϊθὰ νατίουδὶν (188. χίν. ο ἔ., ᾿ἰχῖν. 
8; ]ετ. χν"ἱ. 6). [τ ὅΔρ. χν. 7, ἴπετγε ἰβ 
δῃ εἰαρογαῖς ἀεβοσγίριίοη οἵ ἴῃς πιᾶκες οὗ 
οΟἷδν ἱπιᾶρεβ, ἱπ ὑπο σκεῦος τερίδοαβ 
πλάσμα πὰ σνεςεεῖς τοκίοἢ Ξεγῦθ εἶεαπ 
μδές ἅτε ἀϊδιϊηριίθῃεὰ ἔτοτλ ἐλέ οομέγαῦν 
βογέ. ΎΠπεπος 81. Ρδὰ] δάορίβ ἴῃε ἤρυτε 
δὰ ἐπιρίουβ ἰξ το {Ππδίγαϊς ἴπε δϑβοίατε 
βονεζεῖρητ οὗ τῆς Οτελῖοσ, 85 [βαϊδῇ ἢδὰ 
ἄοπμς (8βεε ἔοι. ἰχ. 21), ἐϊβιϊηρυβῃίηρσ 
τεςϑεὶς ἱπέεπἀεὰ Γ0Υ κομποιν ἔτοτα ἴδοβε ἐη:- 
ἑσκάσα γον ἀἰσκονομγ. 1, Δ811γ 4 Τίπι. ἰἱ. 
20 Ἔχαῃρ  ῆς8 ἴῃς ρῥαγιίςι 3 Δρρ!οδτίοη. 
οὗ τῆς ἤρυτε, οα ὙΠΟ Ρεΐεγ᾽ Β υ8ὲ οἵ 
σκεῦος τεβί9---ἐν μεγάλῃ δὲ οἰκίᾳ (1 Ῥεΐεῖ 
ἰΐ, 5, ἵν. 17)... κτλ. Τῇ οοπιραγαῖίνε 

ἔρῳ ῥτονεβ παῖ δοῖδ Ὠυδραπά 
πὰ νἱές ἀγα τδεσεὶς δηὰ δϑββίβὶβ ἴο Ἄἐχοϊυάς 
τὰς. ποϊΐοη μας 51:. Ῥδὺὶϊ οουά πιεδη 
10 011] ἃ τυῖέδ τῇς νεβ86ε1 οὗ πε δυβραηά 
ἰῃῆ τ Τῇαββ. ἰν. 4..-ὡς . .. ζωῆς, 
ἑπαςριμοΐ α5 αγῷ αἷεο κεῖγς το ἐκ γον 
οΓ ἐὰε ργαεο (Ἰϊ. το, 13) ὁ ἴἶε (ἰϊ. 24) : τῆς 
Ἡελνεηΐυ ἰημετσίϊδηος 8 ποὶ ἀϊδιγὶ υεὰ δο- 
ςοτάϊηρ ἴο φαγί !ν συδίοπμ, ννϊοἢ ργανα 
τὰς τε πὸ τὶ ρῃβ οὗ πες ονῃ.-- εἰς . .. 
ὑμῶν. {δὲ ῥγάγειβ ἅγε ἴποβε οἵ 81] 
ὑε 8) οοπιρᾶτε σ Οος. νἱϊ. (τὴν ὀφειλὴν 
ποδ' .... ἵνα σχο; τε τῇ προ- 

σενχῇ). Ρεῖετγ ἰεΔοῃς8 τπᾶι τηᾶττῖεὰ [16 
πες ποι---ἰΐ τῆς υἱέες δε Ῥγορεσίυ ἤοη- 
ουτεά---ίπάες τεϊϊρίουβ ἀπεῖεβ, 48 8. 
Ῥδὰ! ἐεατεά (ἰδ. 32 ἢ). 1 ὑμῶν -- γον 
Ἀμσδαπάς (48 υ.ἷ. σνγκληρονόμοι τεφυϊτεΒ) 
ο΄. 185. ν. 4. 

νν. 8 ἴ. ϑνεερίπρ οἴαυβε δ ἀγεβθεᾶ ἴοὸ 
411, ἰηςυἹοδείπρ ἀεϊαι]οἀ φιλαδελφία δἴϊετ 
Ἑσῃλ. χίΐ. 1ο, 15-17. 
γε. 8. τὸ . .. τέλος, ἡηαϊγ. 

Οεουτηεηΐυβ. ὑγίηρβ οὐδ ἴΠε ροββίῦ]ε σοη- 
ποίδιίοηβ οὗ ἴπε ψοτάὰ σοαὶ δηὰ 4180 τἰς 

κλήθητε, ἵνα εὐλογία" 
γαντίον δὲ εὐλογοῦ 

κληρονομήσητε. 
αν ἔος 411 ἴονε βίπος ἰονε ἰβ τῆς επὰά οἱ 
τς ἰᾶνν.-τ-όμόφρονες, οΓ ομδ νιδμά, 
μηδ εά, απ Ἐρὶς νοσά. 8:. Ρδυ}5 τὸ αὐτὸ 
φρονεῖν Ὀυϊ ἤετο Ψνίάες τπδη ῬΑγδ οἱ] οχ- 
Ῥτςθεῖπβ Εοπι. χίϊ. τό, τὸ αὐτὸ εἰς 

ἥλους φρονοῦντες. --συμπαθεῖς 
Βυχηπιατίδεβ χαίρειν μετὰ χαιρόντων 
κλαίειν μετὰ κλαιόντων οἵ Ἐοῃ. χίϊ. 
15; «οἵ. Ηεῦ. ἵν. τ5 τὰ ΟἸὨγίβι), χ. 34 
(ραγεϊσυ!γ Ὄχασηρῖς Βυτηρδῖῆυ ννἢ 
“1ῇῆς Ρτίβοῃεγβ᾽). --φιλ ὦδι ελφοι, ε΄. 
',. 22; Βοπι. χίΐί. το, τῇ φιλαδελφίᾳ 
εἰς ἀλλήλους φιλόστοργοι. --- εὖ σ πλ- 
αγχνοι, ἀϊπά-πεαγίδα, ἴῃ ἘΡΏ. ἰν. 
32 (ΟΠ δεῖε 'ἰθΠ Ν.ΤῸ) οουρὶεὰ «ἢ 
ἀἰκά . . . Μονρίυἱηᾷ οπε αποίκεν; 
ἐρεῖ οὗ ̓ εμονδῇ τη Ῥγάγες οἵ Μαπᾶξβεβ, 
νεῖ, 7 -- οοπιῤῥαδείοναίε, ἴῃ δοςοτάδπος 
νυ ἢ τπεϊδρμοσίοδί υβεὲ οἵ σπλάγχνα κ,τ.λ. 
ἀετινεά ἔτοπι ἀϊβίετεπε βεηβεβ οἵ ὩΓΤῪ 
Ηετε - ἐνδύσασθε. .. τὰ σπλάγχνα 
τῆς » Οοϊ. ---ταπεινό- 
φρονέες -- τοῖς ταπεινοῖς συναπαγόμε- 
γοι, ἔσηι. χίΐ. τ6, οὔ, Ῥτον. χχίχ. 23, ΤΎΧ, 
ἐμρμάνμῦ ἰβφάμε  Ον πισα ὁμέ ἐλε ἀμνιδὶς 
'ιταπεῖν να 4) γελουαΐ «ἰαγεοίκ τοί ᾷ 

εἴονν (κ. ὕβριν). 
ετ.9. μὴ. . . κακοῦ, τοι οτῃ. 

χὶϊ. 17; 97. 1 ΤὭεβδβ. ν. 15; Ῥγον. χχ. 22, 
δὰαν ποὶ 1 τοῦ! γεοονεῥέηδε ου! (ΧΧ 
τίσομαι τὸν ἐχθρόν) : λῃ Δρρτοχίπιαιίοη 
ἴο Οἤ σίβε' 8 τερεὰ! οὔ με ἰεα ἑαἰἑοπὲς (Μαῖι. 
ν. 38 6.) ψνΠϊοἢ ΡΙ]Αῖο ἤγβὲ ορροβεὰ απηοησ 
τὰς ατεεῖκ8 (βες Ογῥέο., Ρ. 40, νἱ ἢ Αἀληλ 8 
ποῖε). --λοιδορίαν ἀντὶ λοιδο- 
ρίας τεΐετβ ἰο ραζίεγη ἰεέξ Ὁγ Οἱ γίβε (ἰϊ. 
23). --τοὐναντίον, εοπίγαγίτσίξε. -- 
εὐλογοῦντες υἱτ λοιδ., τ Οοτ, ἱν. 
21; ς΄. ἔσπι. χίὶϊ. 14, εὐλογεῖτε τοὺς διώ- 
κοντας -Ἅα υκε νὶ. 28.--ὅτι. .. κλη- 
ρονομήσητε, ΟΠτίβείδηΒ πιυδβὲ ἄο 88 
ἴεν πόρε ἕο ὃε ἄοης Ὀγ. ΤΠΕΥ ἅγε 
πε πενν ἰβγδεὶ οδι]εὰ ἴο ἱπῃεγιὶ δ᾽ εβδίηρ 
'ἰπ ρίδος οὗ ἴπε ]ονν8, νο γε σερζοδαΐας 
κε Εβαυ ; οὐ Ηεῦ. χίϊ. 17, ἴστε γὰρ ὅτι 
καὶ εἶτα θέλων κληρονομῆσαι τὴν 
εὐλογίαν ἀπεδοκιμάσθη. 50 8ι. Ραυ τε- 
νοῦθ68 ἴῃς οὐττεηϊ νἱενν ννῃϊ ἢ ἰἀεπεβεὰ 
τε εν ἢ Ιβδᾶς ἀπά τῃς Οεηι 68 
Ὑ} Βῃπιδαὶ (6 ΑἹ. ἵν. 22 ἢ). 

Νν. 1012 -- ΡΒ. χχχίν. 12-17α. ἱπίγο- 

τες, 

διο 
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γὰρ θέλων ζωὴν ἀγαπᾶ", 

σαν ἀπὸ κακοῦ, καὶ χεί παυσάτω τὴν γλῶσ 

11δό λον. ἐκκλεινάτω δὲ 

12 ζἴητη σάτω εἰρήνην, καὶ δι 

ους, καὶ ὦτα αὐτοῦ 

ποιοῦντας κακά. 

λωταὶ γένοισθεξ ἀὰ λ' εἰ καὶ πάσχοιτεδι ἃ 
τὸν δὲ φόβον αὐ 

ἐπὶ δικαί 

13 δὲ Κὺ ἐπὶ 
14 εἰ τοῦ ἀγαθοῦ ζη 

δικαιοσύνην, μακά ριοι. 

ΠΕΤΡΟΥΑ Π. 

καὶ ἰδεῖν ἡμέρας ἀγα θὰς, 
λη τοῦ μὴ λαλῆσαι 

ἀπὸ κακοῦ καὶ ποιη σάτω ἀγαθόν. 
ὠξάτω αὐτήν, ὅτι ὁ φθαλμοὶ Κῦ 

εἰς δέησιν αὐτῶν" - πρόσωπον 

καὶ τίς ὁ κακώόσων ὑμᾶς, 

τῶν μὴ φοβηθῆτε 

ΤΈΟς ζηλωταὶ τἄτεε δεοοπάδλγυ ἀπςοία᾽8 βυϊίϊξυϊ5 μιμηται. 
δ. ροάεχ Ναϊςλπυβ 18 αἴοης ἰῃ γεδάϊηρ γένοισθε ίος γενησθε (τε ἥτε παπὰ οὗ 

Οοάεχ ϑἰπαϊξιουβ 8 γενέσθαι). 

ἁἀυςεὰ ΡΥ πηετε γάρ 88 ἔαπΊ}]1ᾶτ. Τῆε 1ἰρ5 
οἱ Ομπδιίδηβ ΚΕ λα, ΥἰΒἢ τὸ ἰονε 1ἰξε πιυβὲ 
ες ἔτες ἔτοπι οὐγβίηρ δπά ἔγοτι ρυΐ!ε 848 
ψεῖς ΟΠ γίβι 8 (οὐ, ἴβδα. αῤκά ἰΐ. 23). [ἢ 
ἐδόνδῃ ἰδ ἴο πεᾶσ {πεὶγ ρει κίοη 28 Ης 
εαγὰ ΟὨγίβι Β [ΠῈῪ δ|80 τηυβῖ τυτη ἔγοση 

ενὶ] δῃηὰ ἀο ροοὰ (εὖ. ἀγαθοποιεῖν ἀὐονε) 
βεείσηρ ρεᾶος υνηΐη ἀπά νἱβους ἀπε 
Οδυτοῦ. 
ει. το. Ῥεῖεσ οπιῖῖβ τῆς τῇεϊογίοδι 

ᾳυεβείοη τίς ἐστιν ἄνθρωπος, νηΐ ἢ ἰη- 
ττοάυςεβ ὃ θέλων ἱπ τε οτίρίπαὶ (ΧΧ 
Ξ-Ξ- Ηεῦτεν) Ρυῖ 15 ἱπβυεποαά ὃγ ἰζ ἰπ {πε 
ϑυ δε τακίοη οὗἩ {πε ταϊγά ἔοσ τῆς βεςοηὰ 
βεῖθου τγουρῃουῖ. τΤῇε οἤδηρε οἵ 
γαπῶν ( -- Ηεὗτεν) ἴο ἀγαπᾶν καὶ τε- 

τῆονεβ ἴῃ ὈΑιρατίβπβ θέλων ζωήν ἀπὰ 
ἀγαπῶν ἰδεῖν ( -- Ηεῦτεν) δηὰ βεουγεβ 
τῆς Ὀαΐδηςε Ὀεΐψεεη [ἢ οἰδυ5ε5 ἀϊβιυγθεὰ 
Ὁγ ἴπε οπιϊβδϑίοη οὗ τῆς ορεπίηρ τνογάϑ.--- 
ἰδεῖν ἡμ. ἀγαθάς ἰ5 ἴῃς παῖυγαὶ 
Βεα|ιεὶ οὗ ἔπε αἰϊεγαϊίίοη οἵ ἴῃς οτὶρίπαὶ 
(ἀαγος ἰο Ξεἐε ροοάδ, ννϊοὮ 18. αἰγεδάυ ἑουπά 
ἴπ ἴῃς υχΧΧ (ἡμ. ἰ. ἀγαθά ς).--ζὼ ἥν - 
εαγέ δ ἰν 76 ἴῃ ἴῃς οτί βίη! ςοτγεβροηάίηρ 
ἴο ἀαγε. Τμε ἴεχὶ δάοριεὰ ὈγῪ Ρεῖει 
ΤΩΔΚΕΒ ἰξ πηθᾶῃ ἐέεγηαὶ ἰἰ7ε) Ῥᾶτ4}1εἱ σοοά 
ἄαγς. Οηϊγ νν ἢ [Π 18 ἰπτετγρτγεϊδιίοη 15 τμ 6 
αυοίατίοη ρει ηςηὶ (0 Π΄8 ἐχμογίδείοη : οἱ 
ἐπλαὲ γε νρ᾿ε ἑπκενὶέ διίοςοίπιρ (9) νητῃ 
“κιου-ἑπκεγίοτς ὁ ἐδε ργασς οὐ 1ξ{ε (7).-τ-- 
πανσάτω, κ.τιλ., ρΡάΑΓΔ11ε] μὴ 
λοιδορίαν (9) ; εἴ. ἰ1. 22 ἴ. 

νεῖ. 121. πρόσωπον Κυρίον, 
ϑελουαλ"ς ὕαξε, ἱ.6.ν τογταί (Τατρσαπι, ἐδό 
7)αεε οΓ δἔελουαλ τυας ἀπρΥ}} 48 ἴμε ο!- 
Ἰονίπς οἴδιιδε, ἐο εμέ οὔ ἐζε γενιϑιμδγαηοα 
ΟΥ̓ ἐβέπι. .. βῆοννβ; οὔ. 1μἅτη. ἵν. 16; 
Ῥβ. χχὶ. 9. Βυΐ Ῥεῖες βίορβ ββογὶ δηὰ 
Ἰεᾶνεβ σοοπὶ ἔοσ γερεπίδηςε. 

γει. τ κακώσων εςῇο68 ποιοῦν- 
τας κακά (15 ζηλ. τοῦ ἀγ. εδὐῇοεβ 
ποιησάτω ἀγαθόν) ; δυϊ (ἢ ρῆταβε σοπλε8 
αἰ8ο ἔγοπὶ Οὔ Τ. : 1858. 1. ο, Κύριος βοη- 
θήσει μοι" τίς κακώσει με;--τοῦ ἀγα- 

θοῦ ζηλωταὶ. Τῆε ρῆγᾶϑε βυπὶ8 υΡ 
ΨΟΙΟΙ,. ΑἹ! τπδὲ ννὰβ8 σοοὰ ἰπ [1υἀδίδηι, 
δονγανεσ ἰξ τῆδυ πᾶνε Ὀεεη γενετοο, ἢπάβ 
ἐξ ΔΙ πχδης ἴῃ τς πενν ἴβγαεὶ (σοηι. χ. 
᾿. ϑοριθ [εν ΜΕ͵Ὲ ΖΘΔΙοίΒ, τἰησ 
«εὶς Ζεᾶὶ ἴος ἰᾷς [νογὰ οσ Ηἰβ [αν {κε 
Ῥῃΐπεῆδβ δηά ἴδε Ηδβπιοηδεδηβ (Ί Μδοο. 
ἰἰ, δακοίνε) : αἷΐ ΟὨτίβιίαπβ βδῃου!ὰ ὃς σέα- 
ἰοίς ὕον ἱπαὲὶ τοκέοκ ἰς ροοά. 80 Ῥδαὶϊ 88 
οὔ ἢίπηβε 1 [45 Ῥῃδγίβεε [παι πε ννᾶβ α σεαϊοέ 
ἴῶν κεἰς αποεείγαί ἰγαάῥίίοης (αἱ. ἱ. 14). 
Εοτ ίπι 48 ἔος ἴῃς οοἰϊεᾶρυς οὗ ϑίπιοπ 
τῆς Ζεαῖοι ἔπε νογὰ τεϊδίηςὰ ἃ θανοὺσ οὗ 
ἰϊδ το μηΐοδ] βεῆβε ; οὖ Τίς. ἰἱ. τ4, ἐλαέ Ηε 
νρλΐ εἰσαηδε Χ0Υ Η νιδεῖ α ῥεομίδανῦ 
δεοῤίε, Ξεαϊοὶ οὗ ροοά (καλῶν) τοογὰς ; ς΄. 
8 Π1}1Δ ὧ8ὲ οὗ ρ' οᾳ -- Ῥῃαγίβες 
(Άοπι. ἱ. 1. τοῦ ἀγ. τη εἰηρμαῖίς ροϑβί- 
τίοπ, 

νεῖ. 14. ἀλλ᾽. .. μακάριοι. 
Ναν μἦ )4 «πομίά αεἰμαϊϊν τε β7εν---ἰΐ βοτὴς 
οης, ἀεδρίϊε (πε ργορβεῖ (13), ΒῃουἹά ἤάγτη 
γου--ὔον ἐδ καλό οὗ γὴρ λίεομεμέςς, δἰ οςεα 
αγέ γέ. Ῥεῖδς ἄρρθᾶϊδβ ἴο (ἢ βαγίῃρ, 
μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαι- 
οσύνης (Μαῖι. ν. το).--πάσχοιτε, εἰ 
ψΠ ορίδεϊνε (οἷ, τ7, εἰ θέλοι) 15. πδοὰ τὸ 
Τεργεδβαπίὶ Δηυτίηρ 88 βεπεσα! ΠΥ ροββίδί ας 
ψπουϊ τερᾶγά τὸ [6 ρεπεγαὶ οἵ δοῖυδὶ 
δβἰτυδείοη δὲ τῆς πιοπιεηὶ (Β1458, σγαριριαν, 
Ρ. 213. Τῆε δάάδϊείοη οὗ καί ἱπ:ρ}1ε8 παῖ 
ἴπε σΟΠΕΏΡΘΏΟΥ [8 ἈΠΙΪΚΕΙῪ ἴο οσοὺς δηὰ 
8 θεβὶ σεργεβδθηϊεᾶ ὃν δῃ Ἂπιρῃδβὶβ οα 
ϑλομίά. Τῆς τηεδπίηρ οὗ ἴῃς νετῦ ἰ8 ἀἊ- 
τεγιηϊηοὰ ὉῪ κακώσων δονε, ἐγ γε «λομίά 
δὲ μαγνιδά, ἱ.6.,) ὉΥ Ῥειβοηβ ὑπερεοϊῆεά 
(αὐτῶν).--δικαιοσύνην ῬετμαρΒ8 βυρ- 
βορὰ ζηλωταί, ο΄, τ Μᾶδςος. ἰϊ. 27-29, πᾶς 
ζηλῶν τῷ νόμῳ. .. ἐξελθέτω. .. τότε 

κατέβησαν πολλοὶ ζητοῦντες δικ. καὶ 
κρίμα.--τὸν δὲ φόβον... ὑμῶν. 
τὰ ὑνευδραρόδει τοῖν δε. σ2 ἢ, ὩΣ; εἰπὲ 

ον αὐτοῦ μὴ φοβηθῆτε μ' 
ταραχθῆτε" κύριον πω ἁγιάσατε καὶ 
αὐτός ἔσται σον φόβος. Τῇε 5οτίρίυτε 



11---ἰΊ. 

Κν δὲ τὸν ΧΡ ' ἁγιάσα 
πρὸς ἀπολογίαν παντὶ τῷ 
ἐν ὑμῖν ἐλ 

συνείδησιν ἔχοντες 
αισχυ θῶσιν οἱ ἐπηρεάζον 

ἀναστροφήν" κρεῖττον γὰρ ἀγαθο 

ΠΕΤΡΟΥΑ 

τε ἐν ταῖς καρδίαις ὑ 
αἰτοῦντι ὑμᾶς λογοῖ 

πίδος ᾿ ἀλλὰ μετὰ πρα 
ἀγαθήν ἵνα ἐν ᾧ κατα 

τες ὑμῶν τὴν ἀγαθὴ 

67 

μῶν ἕτοιμοι ἀεὶ ᾿ς 
περὶ τῆς 

ύτητος καὶ φόβου 

λαλεῖσθε3 κατ- τ6 

ἐν Χῶ 

ποιοῦντας εἰ θέλοι 17 

1 Τγεε βεοοπάδγυ υποίαἱβ τεδὰ θεόν (4) ἴοτ Χριστόν (Χ). 
ΞΈΟοΣ ἐν ᾧ καταλαλεῖσθε Οοάεχ δἰπαίτίουβ νυν Οἶμαι δυϊποσίεῖεβ τεδάβ ἐν ᾳἷ 

καταλαλῶσιν ὑμῶν ὡς κακοποιῶν.---Δῃ ἀβδἰ πι! Δἰίοη οὗ τῆς ἰεχί το ἰΐ. 12. 

ΤοΥτι ἀΐηρ ἰἴο ἴῃς βαγίηρ, Εἶδαν ποὲ 
ἐλόνε ἱλαΐ κὶὶ1 ἐλ δοάν ; διέ ζεαγ γαΐλεν 
ἀνε ἰλαὶ σαπ ἀεείγογ δοίλ τομὶ απά δοάν 
{Μαῖϊ. χ. 28 ραγα! εἶβ μυκε χὶϊ. 4 ἢ Πέτα 
τῇς ἀεεοτρθοη οἵ Οοὰ ἰ8 πιοάϊπεά). ΤΉς 
5εηδβε οὗ ἴδε οτἱρίηδὶ, ὙΩΝ ποὶ τολαΐ ἐλεν 
{λε [{ !ὴ αν; 7' σαλ οὕ ΗοΞίς Ητνι 
σλαὶϊδ γε εομπὲ κοὶγ απὰ ἰδὲ Ηἰνι δὲ ἐλ 
οδ͵εοέ οΓ γομῦ ζεαν, Ὧὰ8 Ὀεεη ἰῃ ρατί 
ραπάοπεδ. Ἐογ ἰξΐ 18 βίπῃρίεσ ἴο δῖε ἐλε 
αν 45 τεϊειτίηρ ἴὸ ἐᾷς ενὶ! ἢ ΨΠϊ ἢ 
Ἐμεῖς ἐποσηΐαβ γΥ ἴο ἰεσσει ἣν ἴπεηι, (Πᾶπ τὸ 
ΒΌΡΡΙΥ ἴῃς ἰἅς8 τῃαιὶ τμεῖγ Ἔποσζηΐεβ Ἔτη ρου 
με πιεᾶηβ ὉῪ ψηΐϊςἢ τπεῪ {πεπηβεῖνεβ 
Μοῦ θὲ ἱπειπιίαιεά, Οοπηρατς 111. 6.--- 
τὸν χριστόν, ρ᾽οδβ8 οη κύριον -- [ε- 
Βονδᾷ; οἵ. 11. 3.--ὲἐν ταῖς καρδίαις 
50. τοῖα ῥτοίεββίοῃη. Ῥεῖΐεσ ἰ8 ὑγοῦδθὶ 
«αἰηκίηρ οὗ πε ργεβογιδεά ργάγε, Ηαἱἷ- 
ἐοτορεά δέ ἐκγ παπιε, εἰβεννῆετε ἰη Ν.Τ. 
Βεϊοηρβ ἴο ἀοά [ο βαποιν ΟἸγίδε δηὰ 
ταεη.--ἔὅτοιμοι ἀεὶ πρὸς ἀπο- 
λογίαν, γεαάν 7ον γεῤΐίν. Τῆς οοη- 
[τδϑὲ δεϊννεεῃ ἴβε ἰπνναγὰ πόρε (ρᾶγδ!}ε18 
βδῃοιβοδλθοη οὗ ΟἾγίβε ἴῃ ἴῃς μεᾶγ) δηά 
ἴδε βροκεπ ἀεΐεπος οὗἉ ἰξ ἰ8 ποῖ ἱπϑίβεθὰ 
προη ; ἴδε βεοοηά δέ ἰ5 ποῖ ἴο Ρε δοοοριςά. 
Τε τ8ὲ οὗ {πε πουη ἰπ ρίδος οἵ νεγὺ ἰδ 
ομδγβοϊεγίβεὶς οἵ 581. Ρεῖεσ. Τῆς ΡΙδὺ ὕροπ 
ἀπολογίαν δαοῖ-τσογὰ διὰ ν ςᾶπηοὶ 
δε τεργοάυςθά. Ῥχορεῦὶν φῤέεοὰ ἐπ ἀἐ- 
)εηες, ἃ. ἰ8 υϑεὰ τηεϊδρπῃοσίοδ!γ (ΝΒ 
παντί) Ὠετε 88 ὃγ ϑῖ. Ρδὺ] ἱπ τ Οος. ἶχ. 3, 
ἡ ἐμὴ ἀπολογία τοῖς ἐμὲ ἀνακρίνουσιν ; 
ψγΒεῖς αἷδο, ἐπουρἢ ἀποῖπες ἰδοδηίϊςδὶ 
τυοτὰ ἰ5 ἱπισοάυ ὯΟ τεΐδσεπος ἰ8. ἰῃ- 
τεηάεά το ἔοσπιδὶ ργοσεεάϊηρβ ἰῃ ἃ οουτί οὗ 
ἰανν. 8ι:. Ρεῖεγ [5 ἐπ πκίπρ οὗ ἴπε ργογωηῖβε 
ΨΨΒΪΟΒ δα Ὠίπλεεὶ οηος ἐοτγίειεὰ ἔογ υη- 
ννοσῖαν ἔεᾶσ, 1 τοῦ σίυς γομ νιομίξ απάὰ 
τοϊτάονπ (Ἰὰκε χχὶ. 14 ἴ,,) χίϊ. 1, 0568 
ἀπολογεῖσθαι; Μαῖί. χ, 1:0, λαλεῖν).--- 
παντὶ... .λόγον, ἰο δῦεγν οηξ (ἴοτ 
ἁλδιῖνε οὗ. τ Οοσ. ἰχ. 3) ἐλαὲ ατασίκ οὗ γον 
Ὧ" αεεομμί. ΤὮδ ρῆγδβε (οοσηρᾶγε δ ενιος- 
ἐλεπές Αραΐπεὲ Οπείογ, Ρ. 868, ἐνεκάλουν 
καὶ ἀ ἡ τεςδ]15 τῆς Ῥαγαδὶς 
οἵ τς ϑιειναγά οὗ ὕ]ησιρῃίεουδβηςββ, οὗ 

Ψ Βοπὶ Πἰβ ἰογσγὰ ἀεπιδηδεὰ δπ δοοοιηὶ 
((μυκο χνὶ. τσ ἢ), 25 αἰδο τῆς πιεΐδρδοι οἵ 
ἵν. 1ὸ, ὡς καλοὶ οἰκονόμοι. --- μετὰ 
πραύτητος καὶ φόβον, ευὐἱέλ »νιεεὰ- 
πέϑς (7. νεῖ. 4) απὰ 7εαγ οΓ Οοά (188. ἴ.ε. 
8δ8 ἴδ βᾶπιε ρ᾽αὺ οπ ἔπε βεῆδεδ οἵ (ραγ). 
--συνείδησιν ἔχοντες ἀγαθήν, 
ἰπτεγπηεάϊαϊε βίερ Ὀεῦννεεη διὰ σ. θεοῦ 
δηὰ (ἢς αᾳυλεὶ-ρεγβοηϊβοριίοη οὗ σ. ἀ. ἰῃ 
νεῖ. 21; 80 ϑῖ. Ρδὺ] βᾶγβ οὐδὲν γὰρ 
ἐμαντῷ σύνοιδα (1 Οος. ἶν. 4) θυ ροεΒ ὁπ 
Ῥεγοπά ἴδε σοησαδὲ Ῥεΐννεεῃ βεϊὐυάρ- 
τηεηὶ δηὰ τπδὶ οὗ οἵπεσ ᾿πι ἢ ἴο ἀοά 
)υάρτηεπι. Μετ. 17 ΝΣ τι της ἐχρίδπδ- 
ἴοῃ μετα.--ἶνα . . . ἀναστροφήν, 
δεπεγα! βδιίοη οἵ Ῥεΐεσ᾽ 5 βεζβοῃδὶ Ἴχρεσὶ- 
εῆςε δὲ Ρεπίεοοβί, ἤθη ἴῃς ]ενν8 ἤγβί 
βοοθδεὰ πὰ ἴπεπ ψνετε ρίεσοεά τὸ τῇς 
δεατγὶ (Αςῖβ 11. 13, 37). ΜεΙρεερ ξθεπίαμοι 
8 ἀρρδγεητν τῆς εχίθηιϊ οὗ {πεῖς ργεβεηὶ 
ΒυΠεγίηρ (17) δὰ τπ|8 {πεν ἅτε ἐποους- 
Αρεᾶ ἴο ορε τᾶ δε βἰορρεά. Τῆς 
Βεδίμεη νν1}} βοπιεῖον Ὀ6 Ῥυὲ ἴο βῃδπις 
ἔνε ἰἢ πεν δζς ποῖ σοηνετγίοά (ἰϊ. 12).--- 
ἐν ᾧ, ἐπ ἐλ νιαϊίον ἐπὶ γόσῤῥεοέ Οὗ τολίεκ; 
8ες ἰΐ, 12.--ἐπηρεάζοντες, οὐςυτ8 
ἴῃ [ὐκε νὶ. 28, προσεύχεσθε περὶ τῶν 
ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς, ἀηὰ τπετείοτε ςοπβῦ- 
τατε8 ἀποῖπογ Πίηϊ οὗ οοπίδοϊ Ὀεῦνεεη 81. 
[κε ἀπά Ρεῖεςσ (οἷ. χάρις, ἰϊ. 19). Ασίβ8- 
τοῖα ἀεῆπεβ ἔπηρε ς 45 “ διπάγαπος 
το τῃς ννβῃεβ οὗ ἀποῖμεσ ποὶ ἔοσ ἴῃς βαίε 
οἵ ρμαϊηίης δηγίμηρς οπαβεῖ Ὀὰϊ πῃ ογάες 
το ὕαῦϊκ τῃς οἴδιετ""---ἴῃς βρίγίς οὗ τδ6 
ἀοξ ἴῃ τῆς τηᾶηρετ. Οτάϊπαγν ἐπε νετῦ 
ταθδῃβ {0 ἰδεῖ, ο΄. λαλῆσαι δόλον (1ο).--- 
ὑμῶν . . . ἀναστροφήν, γοηγ 
{ροθαοδοινε δεηίεῖνε ργεσθάεβ ποῦ ἰπ 

εἰ Πεηἰβεῖς ατεςκ) ροσά-ἐ»-ΟἸγίςέ δέλα- 
αἱοῶν: ἐν Χριστῷ (ἷν. 14, 16) ἰ8 Ῥγαςιο 4} 

αἰναϊεπὶ το Οὐγέδέῥαη, ο΄. ἐξ ἀην ἐς ἐπ 
Ολγὶδέ α πέτο ἐγεαίπγε. 

Μετ. 17. κρεῖττον, ΓΑ ἰϊ, το ἔν, ννδεγς 
χάρις κλέος σοττεβροηά ἰο μισθὸν περισ- 
σόν οἵ {δε δουγοεβ. ---ἰ θέλοι τὸ 
θέλημα θεοῦ. Αρδίπ ορίδιῖνε ἱπι- 
1168 τδδι ἰξ 15. ἃ ρυγεῖν Ὠγροίμεῖῖςδὶ οαδε 
ΜᾺ νεῖ. 14). Εογ ἴῃς 86π|)}- ρεσβοηϊβοφιίοη 
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18 τὸ θέλημα τοῦ Θῦ πά 
ἅπαξ πε 

ἡμᾶς προσαγάγῃ 

οἵ ἐδιὲ τοὴϊί οΥΓ αοα οοταρατε ἘΡῆ. ἱ. 11, 
ψνετε ἴῃς θέλημα ΠΔ5 ἃ βουλή ; 80 ΡαΑυΐ 
185 Αροϑβεῖε ἑκγομρὰ ἐκε τοῖῦ!ϊ οὐ Οοά (τι (οτ. 
ρα; 2 Οος. ἴ. τ). Ἐοτ ἴδε ρἱεοπαβιὶς ἐχ- 
ταβδϑίοῃ οὐ ἴδε νεῦρα] ρδγδὶ]]εὶ ἐάν τις 
Ὦ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιεῖν, οἴη νἱϊ. 

17. 80. Οοάς ῥαδίεπεε τας τοαϊίϊηρ 
(νεσ. 20). 

Δεῖ. 18. Τῆε δἀνδηΐαρε οἴ βυβετίηρ ἔος 
ν»ε!- ἀοίπρ ἰδ ἐχεπιρ! ἰΒεὰ 1π ἰῃς ἐχρεσγίεηςς 
οὗ Ο"γίβε, νῇο ρδίηεὰ {πετοῦν αυϊοκεηίηρ 
(νες. 21) ἀπὰ ρίοσυ (νεσ. 22. Ηονν ἔασ με 
Ῥαϊζετῃ Δρρίιεβ ἴο ἴῃς ΟΠτγίβείαπ 18 ποῖ 
οἰεασ. ΟΠ σίβὲ βυβετεά ομος γον αἷϊ ἀοοοτάϊηρ, 
το ΗεΡ. ἰχ. 24-28 ; ἐπε ΟΠ γι βείδλη βυθῖεγβ Ὁ 
αἰ εἶς (ν. το). Βυϊ ἄοεβ {πε ΟἸσίβείδῃ 
βυῆει δἰ8οὸ 707 οὗρις  8:. Ρδὺ] δῃά ἵρῃπᾶ- 
τἰὰβ βρεὰκ οὗ {πεπηβεῖνεβ δ περίψημα 
περικαθάρματα ; ςοπιρᾶτε ἴῃε ναῖτε οἵ 
τὶρῃίεουβ πιεη ἕο ϑοάοσω. Βαϊΐ Ἔνεὴ τῇ 
Ῥεῖεσ οοπίετηρ αἰεὰ [15 ρᾶγα!] εἶ ἱἰ ἰ5 φαϊῖα 
βυδοτάϊπαϊς ἴο πε πιχδὶη ἰάεα, ἐμ τολίοκ 
(τῤὲγ) ευδι ἰο ἐλ τρίγὲί5 ἐπ ῥνίδοη κὸ 
τοεπέ απὰ ῥγνεαολεὰ ἐἤενι ἐλαΐ αἰδοδεγεά 
πε ποθ α ἐΐπιε τσλέμ ἰψε ῥαίέεηοε οὗ 
Οοά τοας τοαϊέϊηρ ἐπ ἐδε ἄαγς οὗ Νοακ 
τολέϊο ἰδ αγὰ τοας δεὶηρ βέίεά ομί. .... 
ΤῊε 8ρίτί8 νῆο ἀϊδβοδεγεά ἱπ ἴῃς ἄδγβ οἵ 
Νοδῇ δὲ ἴῃς βοῃβ οἵ αοὰ ἀεβοσ θεὰ ἱπ 
αεη. νὶ. :-4. Βιυῖ τῃετα 8 ἰπ ἴῃς οδβε οὗ 
ϑαγαῃ 58:. Ῥεῖεσ ἀερεπάβ οπ ἴδε οὐτγεηΐ 
ἰταάϊοη ἴῃ νἤο ἢ ἴῃς οτὶρὶπδ] τὰγτῃ Πδ8 
Ῥεεη τηοάϊῆεά ἀπά διηηρι πε. Τηΐβ ἀε- 
Ῥεπάεποε ΒῈΡρΡ]1 68 δὴ δάεαυδίε ἐχρπαῖϊοι 
οἵ τῆς ἀϊβῆου ε8 νυ μοἢ πᾶνε Ὀεεη ἔουπά 
Βεῖα δηά ἰπ νεσ. 21, ργονὶ δὰ τῃδιὶ τῇς 
Ρἰαίῃ βεδίεπιεηΐ οὗ ἴῃς ρτεδοιίηρ ἴῃ Ηδάεβ 
18 ποῖ ρὑτγελιάσεά ἴο Ὀε ἱπηροββιθῖε. ΤῇςἊ 
ἱπηροτίδηϊξ ροϊῃῖβ ἰῃ τῆς ἰταἀϊτίοη 88 ρίνεῃ 
πῃ τῆς Βοοῖκ οἱ Εποςῇ (ν].-χνῖ. οὐ, 10 116 68 
δὶ Ὅτε 88 [ΟἸ]ονν8: ἴπε δηρεῖβ ὙΠῸ Ἰυδῖεά 

ες ἴῃε ἀδιιρῃξεγβ οὗ τῆ ἀεβοεηάεὰ ἰπ 
ἴῃς ἄδγβ οἵ αγεὰ 88 ἢίβ πᾶπης (Ὀεβδοεηξ 
βῆοννβ. ὙΤὴε οί άγεη οὐ τπὶ8 υπϊαννέα 
Ὀηΐοη ννεσα ἴῃς ΝΕΡΠ  Π πὶ ἀπά τῆς ΕἸϊυά. 
ὙΤΏΕΥ αἰδο ἰδυρῆς πιθη 411] εν} δγίβ 80 
ἀπαῖ {ΠΕῪ Ρεγίβῃεὰ ἀρρεδιίπρ ἴο αοά ἔογ 
)αυδιῖςε. Αἱ ἰδὲ Ἐποοῦ ννᾶβ βεῃΐϊ ἴο ὑτο- 
πουηςα (ες βεπίδηςς Οὗ Γςοπάεπγηδίίοη 
ρου ἴπεδβε ννδΐϊοπεῖβ, πο ἰπ ἴδσγοσ ὃ6- 
βουρμὶ Πἰπὶ ἴο ργεβεηΐ ἃ μετ οη το αοά 
οὐ τπεὶς Ῥεμα!, Οοά τεπιβεά ἴο στδηὶ 
τπετὰ ρεᾶος. ὙΠΕΥ ννεσε βρίτϊ8 εἰεγηδὶ 
διὰ ἱπησηοτίδὶ νηο ἰταπδρτεββδοὰ (πε ᾿ἰης 
οἵ ἀετηδτοδιίοη Ὀεΐϊννεεη τηεπ πὰ δηροῖβ 
δηὰ ἀϊδοδεγοά ἴῃς ἴᾶνν τὲ βρίγίτιια] θεΐπρδ 
ἄο ποῖ τηᾶσγυ πὰ Ὀερεῖ οὨ ]άγεη |Κὸ πη. 

ΠΕΤΡΟΥ 

σχειν ἢ κακοποιοῦν 

ρὶ ἁμαρτιῶν ἔπαθεν 

θανατωθεὶς μὲν σαρ 

Π]. 

τας " ὅτι καὶ χξ 

δίκαιος ὑπὲρ ἀδίκω 
κὲὶ ζωοποιηθεὶς δὲ 

ἵνα 

Ασοογάϊηρ πῈΥ ἅτε θουπά ἀπά {πεῖς 
οὨΠάγοη δα οπε δηοίμεγ ἰεανίηρ ἐῃείγ 
ἀϊδετηθοάϊεά βρίγιβ ἴο ργοραραὶς βἰπ ἴῃ 
τῆς ψοτἃ ἐνεθ δέξεσ ἰξ ἢδβ Ὀεεη ρυζτρεάᾶ 
ΌΥ τμε ΕἸοοά. Βυὲ ΟὨτγίβείδηβ δεϊϊενεὰ 
ἴδει ΟὨτῖβι οᾶπ)ε ἴο βεεῖ δῃὰ ἴο βᾶνε ἴδε 
ἰοβὲ ἀπά τῆς οδριϊνεβ ; 411 ἰϊηρβ ἀγα ἴο δε 
δβυδ)εςιεὰ ἴο ΗἸπι. 80 Ρεῖες βυιρρίεπηεηῖβ 
ἴδε τγαάϊτίοη νυ Πϊο ἢ πε δοςερίβ. Εοτ Πὶπὶ 
1ξ ννᾶβ ποῖ τ εγεῖυ ἱπιροτίδηϊ 85 οοπηεοϊεὰ 
ψ ἢ τἢὲ ΟπΙγ εχίβεπρ οἵ ἰπε [,δ8ὲ 
7υάρπιεμξ οὐ λῃ αἰϊεγηδῖινε ἐχρ  δπδιίοῃ 
οἵ τῇς οτἰρίῃ δπά σοπείπυδηος οἵ βίῃ 
Ῥυῖϊ 4180 δ8 ἔπε ργεδίεβδι ργοοῦ οἵ ἴῃς 
ςοπιρίεῖς νἱςίοτγ οὗ Οτίβὲ ονες ἴῃς πιοβὲ 
οὐβειπαῖς δπὰ τνοσϑῖ οἱ βίπηεγδ.---δν ᾧ σε. 
πνεύματι: 45 ἃ δοάϊεδ8 βρίτς ἰῃ ἴδε 
ξεποὰ Ὀεῦνεςη ἴῃς Ραββίοη (18) ἀπά δε 
εβυστοςτοη- Αβοεηβίοη (22).---καί, εὐδη 

ἴο ἴῆε τυρίοδὶ τεῦ εῖ8 νῆο δά βἰπηςά ρδδβὲ 
Τογρίνεηεββ δοοογάϊηρ ἴἰο ρῥγε- Ὁ γίβιίδῃ 
ποϊοηβ.--τοῖς ἐν φυλακῇ πνεύμ- 
ασιν, ἐλε εῤὶγὶίς ἐπ ῥγίδοπ, ἱ.., τῆς 
δηρεῖ5 οὗ ὅεῃ. 1... πὸ ψΨεγε ἰδεηπεβοά 
ἢ ἢ») τρῤὲγὶἐ οἵ αεη. νὶ. 3, ἀπὰ ἵδπεσε- 
ἴοτε ἀδβογὶ 88 μανίπρ ὕεεη βεηΐϊ ἴοὸ ἴδε 
εατῖῃ Ὁγν αοὰ ἰπ ος ἔογπι οὗ {πε ἰερεπὰ 
(Τυδι]εε8, ἰ.ς.). Τῆς ἤδηις Τςοηϊαὶπδ αἴ8Ὸ 
δε ροΐϊπὶ οἵ {πεῖν οἥεηάίηρ (Εποςἢ βυπι- 
ταλιϊβεά αὐονεὶ ; ο΄. 2 Ρεΐεσ ἴϊ. 4; ]υὰς 6 ; 
δηὰ τῆς Ῥσορῆεου οἵ 188. ἱχὶ. τ (ψῃῖοῃ 
7εβι8 οἰαιπιεά, Γυκς ἱν. 8 (), κηρῦξαι 
αἱ; ύτοις ἄφεσιν. ΤΉεξε βρίτιἰ8 ἸνΕτα 
ἐπ τσαγὰ Μ᾿Ὦεπ ΟἾτῖβὲ ργοδοῃεὰ ἴο (πεῖ ἱπ 
δοοοτάδπος ψ ἢ αοά δ δβεηΐεηος, δὲκα 
ἐλένι ἐπ ἐκε ἀεῤίὴς οὗ ἐπε εαγίκ (ἸυὉ. 
ν. 6).-- κήρν ξεν - εὐηγγελίσατο, ο΄. 
Γυκε ἰν. 8. Βείοτε ΟἸγίδὲ οᾶπις, ἴμεΥ 
Βδά ποῖ πεασὰ ἰἢς (οβρεῖ οἵ ἀοά᾿ β Εείψῃ. 
Ἐποοδ᾽ Β πηεαϊδιίοη (11εἅ. Βαῖ αἱ Ομ γίϑι᾽ 8 
τεδοῃίηρ ἴΠῸῪ τερεηϊεὰ {κε τς πε οὗ 
ἰῃανεῃ ; ἴοσ ἰξ ἰ8 βαϊά τἢδι αηγεὶς ὡνμὸ- 

“7εεἰεά ἐκενιδεῖνες ἰο Η νι (22, ςΓ. ὑποτάσ- 
σεσθαι, τπτουρπους τῆς Ἐρίβε1ε.---ἀ π ε- 
ιθήσασίν ποτε, ἰΠεῖγ Πἰβιοτὶς ἀϊΐδ8- 
οὐεάϊεπος οτγ τεῦ] ΠΟ 8 ἰδίεπί ἴῃ ἴῃς πᾶγ- 
ταῖῖνς οἵ αεη. νὶ. δηὰ εἐχρουπάεά ὃν 
Ἑπος; οἷ 1ἰ. 71., {10 | χ, ἵν. τ7. ἴῃ ΟΧΧ 

ἀπ. ςοπιπιοη!ν τα τεδεὶ (ΣΤ }).-- ἁ π ε- 
ξεδέχετο. . -. μακροθυμία, 
Οοά'ς ἰοηρ- εἰ ϑεγὲηρ τσας τοαείέηρ. ὙΠε 
τεδάϊηρ ἅπαξ ἐξεδέχετο ἰβ8 αἰἰγαοῖίνε, 45 
ΒΌΡΡΙγ Πρ ἃ τείεγεπος ἴο ἴδε ργεβεηΐϊ 
Ῥεηοὰ οἵ νναϊτπρ ὙΠ ἢ τι τε 
βεοοπά δπά ἤπαὶ 7υάρτηεηϊ (Εοπι. ἰΐ. 4, 
ἶχ. 22). Τῆς (τδάϊτίοη ἰεηρσίμεη8 (πε 
Ῥεηοά οἱ πάρεσις (Βοπι. {ἰ], 25); δυϊ 



18--ἂι. ΠΕΤΡΟΥΑ 

πνεύματι - ἐν ᾧ καὶ 1 τοῖς 
ἐκήρυ ἕἔεν ἀπειθήσασίν πο 
μακροθυμία ἐν ἡμέραις Νῶε κατα σκευαζομένης κειβώ 
του εἰς ἣν ὀλίγοι του τέστι ὀκτὼ ψυχαὶ διεσώθησαν δι᾿ ὕδα- 
τος" ὃ καὶ ὑμᾶς ἀντίτυπο νῦν σώζει βάπτισμα οὐ σαρ- 21 
κὸς ἀπόθεσις ῥύ που ἀλλὰ συνειδήσε ὡς ἀγαθῆς ἐπερώτη 

ἐν φυλακῇ πνεύμα σιν πορευθεὶς το 
τε ὅτε ἀπεξεδέχετοξΞ ἡ τοῦ Θῦ 20 
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᾿ς, Βεηάεὶ Ηδεσὶβ νου]Ἱά τεϑίοτε ἑνώχ δἴϊες ἐν ᾧ καὶ (4), βιρροείηρ ἐπα ἃ βοσίδε Πδβ Ὀ]υπάετεά “ἴπ ἀγορρίπρ' βοπιε τερεαιθά ἰεἰξεγβ᾽" (2 οᾶβε οἱ λαῤίοργναῤἈ»). 
δι4ε-1ρλὶς ὁπ Νεῖ Τεσίανιοπέ Ἀδδεαγοῖ, Ὁ. 208. 

3 Ετδβιηυβ βυρροβίπρ' ἂπ Βαρ᾽ ορταρῆν τεδὰ ἅπαξ ἐξεδέχετο ἴοτ ἀπεξεδέχετο. 

ϑ8ες 

8:. Ρεῖεσ {{π|118 18 γ δδάϊηρ τολὲΐφ ἰὰε Αγὰ 
τσας δεὶηρ βέίεά ομὲ ἴῃ δοοοτάδπος ὑπ ἢ 
σε. 1 Αἀδηλβ ἱγαπβρτεβδβίοη 6 ἰᾶκεη 
85 ἴμε οτρίῃ οἱ βὶπ τῇς Ἰοπρ-βυδετίπρ ἰ8 
81} ρτεδῖει. ὙΠε ἰάεα βεεῖῃβ ἴοὸ δε ἄυς 
ἴο ἐνεθυμήθην, 1 γεπεοιεά, οἱ τῇς ΓΧΧ, 
ὙἘΙΟἢ βιδπάβ ἔοσ ἴπῈ ἀπυνογῖυ ἀπίβγορο- 
τοοτρῃίβη οὗ {πε Ηδεῦτγενν 1 γεῤεμίσα ἴῃ 
6εη. νὶ. 6. Οοπηρατε ἔοσ ἰδηριαρε 848. 
ν. 7; Μαῖι.. χχίν. 37 ἔ. ; [ὺκς χνίϊ. 26 ἴ. --- 
εἰς ἣν, “0. σπίέεγε απά.-- ὀλίγοι, 
κτλ. ϑ8ι:. Ῥεῖεσ δἰπιβ [πδὶ πετὲ ἱπ τῆς 

ἰςῶὶ παισαῖῖνε ἰβ ἴπε δαβίὶβ οἵ {δε 
1βοῖρ ε᾽5 ηυεδεοη, εἰ ὀλίγοι οἱ σωζόμε- 

νοι ({υκα ΧΙ, 23).---ὸὀκ τὼ ψυχαί, 50 
6επ. νἱϊ. 7; Ψ. Ξε ῥεγξοης (οἵ θοιἢ βεχεβ), 
ο΄. Αςίβ 1. 41, εἰς. Τῆς υβᾶρα ΟσΟΌΓΒ ἴῃ 

Οτεεῖκ οἵ 411 ρετίοάβ; 80 ἘΣ) ἰῃ Ης- 
ὕσενν δπὰ φομα ἴα Ἐπειεν, ΤῸ ἜΣ - 
σαν δι᾽ ὕδατος, τσέγό ὑγομρλὲ Ἂν 
ἐκγομρὰ τοαίεγ. Βοῖῃ ἰοςδὶ δηά ἱπβίσυ- 
τηεηίδ] πηεδηΐπρ οἵ δί ἀτε ςοπίεπιρί διθά, 
ΤΆς ἴογηλοσ ἰβ δὴ οὑνίουβ βυπηπηδγυ οἵ ἴῃς 
ψῃΟ]ς παιγαῖῖνε ; οὔ, αἷδο διὰ τὸ ὕδωρ 
(αεη. νἱῖ. γ). ὙΤὩς Ιδἴΐος ἰβ ἰπηριἰεὰ ἱπ 
ἴδε βιδίεσαεης (δὲ ἰῃς νναῖογ ἐπογεαςφαῖ 
α»ὰ ἰἐγιεὰ μῤ ἐλε αγὰ (δ. 171; τἰπουρῇ ἰξ 
βὲβ δεῖζε ἴῃς δηπίϊγρε. 80 7 βερῆυβ 
(Απε. 1.,ὄ Δ].,.2) βᾶγβ ἴπαὶ “τῆς αὐτίκ ννδβ 
ΒΊΓΟΠΡ' 80 [δδῖ ἔγοζῃ ΠΟ 846 νυᾶβ ἰΐ ννοσβίεἃ 
ὃγ ἴδε νίοεηςε οὔτε νυδῖεσγ δηὰ Νοδῇ νυν ἢ 
88. Βουβεῃοὶ διασῴζεται. Ρεῖετ ΙΔγ8 
βἴζεββ οῃ ἴδς νναῖεσ (γαῖ πεῖ ἔμδη ἴῃς ἀσκ δ8 
48.. Ηεῦ. χὶ.) ἔοτ τῆς βακε οἵ τε ρᾶζδί!εὶ 
νι Βαρεβη (Εοπι. νἱ. 3; οὐ. 851. Ρϑυ}᾽ 8 
ΔρΡ᾿ἰσδίίοη οὗ ἴῃε Ῥαββαᾶρε οὗ ἰδε Βεά 
5:8, 1 ὕογ. χ. σ ἢ). 

νεῖ. 21. Βαρείβπλ ἰβ βεπεσα! ν ἴπ6 
ηςγρε οὗ (πε ἀεϊϊνεταπος οἵ Νοδῆ. 
Ομ γβύδῃβ ρᾶ88 ἑάγοησὰ τσαίφγ (1π δοιῃ 
8εΏ865) ἴο δαἰνδιοῃ ; ἢ δΔΟὮ τη σοσοβηλ 
ἅτε ἴῃε βἰπβ ψνῃϊοἢ πλυδὲ Ὁς τνναβῃ θὰ ἈΜΆΥ 
ἃηά ἐῆςε τειηπδηὶς νῆϊο ἰβ ἴο Ὀε βᾶνει 
ΤΒετγαίοσε ἰῃς δπεγρίςδὶ τννδῖεσ βανεβ ῃ8 
(δ -- τὸ ὕδωρ » δί᾽ ὕδατος) Ῥεὶπρ οὐ 
σαρκὸς, κιτιλ.; οὐ, Τίς. 0 5σ.--βάπτι- 
σμα, 1( ποῖ δπ ἱπιεγροϊαξίοη Ἔχρίδὶπϑ 

νΟΙ. ν. 

ὁ ἀντ. τολίολ σονγεεῥοκάϊηρ ἰο (δε (ρτε- 
εχίβι θη!) ἐνῥέ (τ΄. ΗεὉ. ἰχ. 24 τῆς δαγη! 
τεπιρὶς 15 ἀντίτνπα τῶν ἀληθινῶν). Τῆς 
ἐο!]οννίπα ἀεδηϊείοπ Ὁ δχοϊυβίοη Ἴοη- 
ἔγαϑίβ ΟὨγίβείδη δαρείβπι νυ εν βῃ ἀπά 
Ῥάβᾶῃ ᾿υβέγαϊ: οΠ8 Δῃ ἃ αἴ8ο νυ τ τῆς Ὠεῖαρσε 
ΜΉΓΕ ννῶβ ἃ τεπΊονδὶ οἵ βἰη-ἔουϊοὰ Ηεβῃ 
ἔτοπι ἴῃς βίππεγβ οἵ οἱ (ἰν. 6) ; ἐῇ ες ἔοσπιεσ 
ἀβεοιςὰ {πε ἤεβῃ ἀπά ποὶ τῇς οοπβοίεπος 
ΗεΡ. ἴχ. 13 4}, πε δέτε τετηονοὰ τῆς 
ἐβἢ Ῥαϊ ποῖ [ἴῃς βρίγίτυ! ἀεβ] εσηεπὶ ρτο- 

ςεϑάϊηρ ἔτοτῃ ρβαβί βίῃ. σαρκός Δπὰ συνει- 
δήσεως βιδηὰ Ὀείοτε τπεἰς Ῥεϊοηρίηρβ ἴοτ 
ταιρμθοὶς δηὰ ποῖ πιθσεὶν ἴῃ δοςογάδηςς 
Ὑἢ ργανδίεπε ουδβίοτη. Εὸς ἀπόθεσις 
ῥύπον ςοπιρᾶτε 188. ἱν. 4 (βεαιιεὶ οἵ τῇς 
ἀεςοτίρείοη οὔ τῆς ἀδυρπίετβ οἵ Ζίοῃ ψῃϊςῃ 
ἴδ υδϑὰ ἅρονε ἰϊϊ. 3), γσκουαᾷκ «λα]! τσαφὰ 
ατοαν ἐμεὶν 1 κ (τὸν ῥύπον : 1,ΧΧ οἢίϊνα!- 
ΤΟΥΒΙΥ ῥτεῆχεβ οὔ" ἐΐε τοης αϑπᾶὴῆ. ἔπε- 
ρώτημα [8 εχρίαἰποὰ Ὀγ Οεουπιεηίιβ 8 
ΤΑ ΕΔηηρ ἐαγπέσι, ῥίσάρε 48 ἴῃ Βυζαηῖῖπς 
ατεεῖς ἰἴανν. 118 α8ε ἔοσ τῆς αυεβίοπβ ρυΐ 
ἴο {πε ςαπάϊἀδτε ἰπ τπς Ὀαρ βπιαὶ βογνίος 
(ἄοβε τποὰ τοπουπος., ἢ) ἰβ Ῥγοθδθν 
ἄυς το 81. Ρεῖες ἤετε. [π ογάϊπαγυ ατεεῖ 
(Ηετοάοευβ ἀπά ΤΒυςγάϊἀε8) ἰξ -- φμσείοι 
(ἐπ. μανίηρ πὸ ἔοτςε, 88 {ΐ ἱπιρὶ γίηρ ἃ 
βεςοπὰ δάάιτίοηδὶ αυεβείοη δγιϑίηρ ουϊ οἵ 
με ἤτγβε). Ηδστγε πε ποι οογγεβροηάβ ἴὸ 
{δε νεγῇ 48 υβεὰ ἴῃ 158. ἰχν. 1, φυοϊςὰ Ὀγ 
8: ΡΑὺ] ἴῃ Εοπι, χ. 20, ἐμφανὴς ἐγενόμην 
τοῖς ἐμὲ μὴ ἐπερωτῶσι -- (1) ἃ βεεκίῃρ, 
φμεοὶ δῇεσ Οοὰ οσ (2) γεφηιεσέ αὐάγεςςοά ἰο 
οὐ (ϑαρροτίεά Ὦγ εἰς; εὐ τε ἰοστυυΐα 

ἔτευξε ςτὸ βασίλεως ὄνομα, ἃ ρειἰτίοπ 
ἀὐάτεββεά τὸ ἔπε Κίηρ᾽Β ταδ)εβῖγ). ἴπ 
ἴδε Ἰαϊξετ ᾿αβ6 Ῥεῖεσ νυν} 8611} δς τῆι πκίηρ 
88 ϑόνες τηὰ ὕδεῖονν οὗ τς ἀϊδοδεάϊεης 
Βρί τίεβ ὑνῆο ργεβεηιθά ἃ ρειτίοη (ἐρώτη- 
σις) ἴἰο ἀοἂ ἱπερίγεὰ Ὅν δὴ ενὶ! οοη- 
βοίεπος (δες ΕΠΟΟὮ δυτηπιατίβοά ἀδονε). 
Αἴ δὴγ ταῖς συνειδ. 8 ῥργοὈΔΌΪΥ 5υδ᾽εσιῖνα 
οζς ροββεξβδβίνε γαῖμεσ ἴῃδη οὐ]εςεῖνε ρεηί- 
ἔνε. Ὑς Βεϊϊΐενες Ψῆο ςοπιεβ ἴο θᾶρ- 
Εἴβη μδ5 Ὀεϊενεὰ ἱπ ΟὨτίβε ἀπά τερεπιεὰ 
οὗ 8 μᾶβὲ βίῃβ, γτεπουποθβ ἔβεῖὶ δηά τῆς 
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22 μα εἰς Θὴ δί ἀναστάσε ως [ὃ Χθ ὅς ἐστιν ἐν δὲ 
οὐρανὸν ὑποταγέν 

ων Χῦ οὖν παθόντος 3 
θεὶς εἰς 

ΙΝ, τ σιῶν καὶ δυνάμε 
αὐ τὴν ἔννοιαν ὁπλίσα 

4 ἁμαρτίαις 
θελήματι Θθ τὸν ἐπί ᾿ 

3 ἀρκετὸς 

ΠΕΤΡΟΥ αὶ 

εἰς τὸ μηκέτι ἀνθρώ 

λοιπον ἐν σαρκὶ βιῶ 
γὰρ ὃ ὁ παρεληλυθὼς 

1.22. ἵν. 

ξιᾷ Θ81 πορευ- 
τῶν αὐτῷ ἀγγέλων καὶ ἐξου- 

σαρκὶ ὃ καὶ ὑμεῖς τὴν 

σθε’ ὅτι ὁ παθὼν σαρκὶ πέπαυται 

πὼν ἐπιθυμίαις ἀλλὰ 
σαι χρόνον" 

Χρόνος δ τὸ βούλημα τῶ 

1 Αἶες θεοῦ (ῃς Ναἱραῖς αἀάκ ἀερίμεξέεμς πιογίενε μέ οἱέαφ ἀφέεγηας πμεγεάες ἐβεὶα- 
ΜῈ. 

3 Τῆς ναΑτίδης ἀποθανόντος ἔοτ παθόντος ἰ8 ἃ δἰπιρὶε οΆ8ς οὗ εἴγοηεοιυβ ἐγδηβοσίρ- 
τίου ψὩϊ ἢ ἄοεβ ποῖ δῆεοι ἢ ς βεῆβε. Οοάεχ Αἰεχδπάγιπυβ δ ἀβ τς ΟἩγιβιίδη ψ10 88 
ὑπὲρ ἡμῶν. - 

3 Τὸ σαρκὶ ἴννὸ Βεοοηάδλεγ ὑποῖ8]8 ργεῆχ ἴῃς ργεροβίκίοῃ ἐν. 
4Ἐοτ ἁμαρτίαις τηοβὲ πιδηυδβοτίριβ ἢᾶνε ἁμαρτίας. 
δ΄Αδεῖ γὰρ ἴδε βεοςοπάλγυ ὑποὶδ]8 ΒΌΡΡΙΥ ἡμῖν, ἀπά ἐπε ἤγδὶ παπά οὗ Οοάεχ ϑἰπδί- 

εἰοὰβ νυ ἢ τῆδὴν ουτδῖνεβ ὑμῖν. 
5 Τῆς βεοοηάδγυ υποία!8 δά τοῦ βίον ἰο χρόνος ἀπά δβυῤδδιίταϊς θέλημα ἴοι βούλ- 

ἡμα. 

βρίτῖ:8 ῃοἢ ῥγοπηριεὰ ἴπεπὶ ἀπά ἀρρεδὶ9 
το αοά ίος βιίσεηρίῃ ἴο σᾶτεν οὐκ [ἢ]18 τὸ- 
ῃυποίαϊίοη ἰῃ δἰ8 ἀδῖν 11{6.---ὃ ί᾽ ἀ νασ τ. 
ψ ἢ σώζει; Τοοπιραῖς 1 Ὅοςσ. χν. 13-17. 

Ψεσ. )ἃ. ΟὨίδε ψψεηξ ἱπίο Ἠδᾶλνεη-- 
δηὰᾶ πον ἰ8 ου οὐ β σἰρδε παπά (Ρβ. οχ. 
τ) πον μεη δηρεῖὶβ ἀπά δυϊμογίτἰϊεβ δηὰ 
Ρονγετβ μά βυῤλ]εςϊεὰ ἐπετηβεῖνεβ ἴὸ Ηἰπὶ 
ἴῃ δοοοσάδπος ὑἱ ἢ ργόρῇθου (ΡΒ. νἱϊ!. 7; 
ψ. Ἠεῦ. ἰἴ.. 8; : Οοτ. χν. 24 8.). Εογ 
ἴῃς ογάεγβ οἵ δηρεῖβ 8ες αἷδο οσῃ. νυἱῖ!, 
38; Ερῃ. ἴ. 21. ΟἸδασγὶν {μὲν ἱποίυάς 
τῆς τεῦεῖβ οἵ νεζ. τὸ ἔ. γοση 100 116 ε8 
(8118 ἐλα αηρεῖς ο7 ἐὰφ ,ογὰ (7 Ὁ. ἵν. 15 
διὰ Οηκεῖοβ ἐὰς 5οης οὗ ἐς νελρ κέν δι 
τεῖς ομ!άγεη (}) ἐλς ρίαμίς. 
Οπάρτεε ΙΝ.--τνεσ. τ. ΟἈγὶςέ καυὶπρ 

ἀἰεά ἰο βερλ, ἀγηε γομγϑείυές τοῖἐλ τς 
φανιδ ἐμομρκέ ἱμαὲ (οτ δεοαμϑε)ὴ ἐμέ ἐμπαΐ 
αἀἰϊδὰ μαΐᾷ ἐσαςεά ἰο εἰπ5.--ταθόντος 
σαρκί. Ρεῖει ροεβ Ῥᾶοῖκ (ὁ ἴῃς βίασί- 
ἱῃρ Ροΐπι οἵ 11]. τ8 ἵπ ογάεγ ἴο Ἔπιρμαβίβα 
ἴδε ἱπηροτὶ οἵ τῆς ἢἤτγθε βίερ ἴακεη ὉῪ 
ΟἈὨτίβὲ δηά Ηἰβ8 οἱ ονγεσβ, ἀραγὶ πονν ἔγοπὶ 
τς σςοηβεφιεηςεβ. Τῆς πεν [ἐς ἱπιρ] τα 
ἀεδιῃ το τῆς οἱά.---τὴν αὖ τὴ ν ἔννοιαν. 
ἐ. οἠΪΐγ οσουτβ οπος εἰβεννῆετε ἱπ Ν.Τ., 
Ἡεῦ. ἵν. 12, τῶν ἐνθυμήσεων καὶ ἐννοιῶν 
καρδίας, Ῥᾳι ἰβ ςοπιπιοη ἰπ ΧΧ οὐ Ρτο- 
νεσθβ ; σοπηρᾶτζα (4.5.) Ρτον. 1ϊ. 11, ἔννοια 

ὁσία (Ἶ » ἀἰδοεγηνεση) 5λα]! κεοῤ 
ἐλέε. ΡΕ ΝᾺ πε πουη-Θαυϊναϊεηΐϊ οὗ 
φρονεῖτε ὃ καὶ ἐν Χριστῷ (ῬΏ]]. 11. 1). 
ΟἾ γί δι᾿ 8 ἐῤδομρκὲ (ον ῥαγβοτὴ) νοῦ Ης 
μδὰ ἴῃ ἁγίηρ 15 βῃαγοα ὃν τῆς ΟἾ γί βείδῃ : 
δηά ἰε 18 ἀεδηςεά ὃγ ὅτι, κιτ᾿ιλ.--ὁ πλί- 
σασθε, ς.. ἔος τῆς ἄρξῃι ννἱεἢ βίη δηά 

βίῃπειβ Ψῇοπὶ γοὰ πᾶνε ἀεδεγίεά.--ὅτι 
... ἁμαρτίαις. Τηΐδβ ἀχίοπι ἰδ 
δεῖξε ἰἅκεη 248 εχρίαϊπίηρ ἐὰδ ταμε 
ἰδονελε ἴδαπ 88 τηοιΐνες ἔογ ὅπλ. 81. 
Ῥαυΐ βιδίεβ ἰξ ἱπ οἵπες 'νογάβ, ὁ γὰρ ἀπο- 
θανὼν δεδικαίωται ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας; 
ςορᾶζε ἴῃς ἀεδίἢῃ- δε σοηξεββίοη οὗ [86 
7ενν, “Ο πιᾶν τὴν ἀεδίῃ θὲ δὴ δϊοπειηεπὶ 
ἴοσ 411 τὰ βίπβ. .. οἵ ψῃϊοἢ 1 πᾶνε θεεα 
φυῖεν ἀραϊηβε δες ". Οηε ἀελά---ἸΠ ΓΑ ΠΥ 
ΟΣ 8ρίἰγιτιι}}γ---ἢδίῃ ταϑὲ ἰῇ τεβρεοὶ οὗ 
δβἰπ8 δϑϑιιπχεά οἵ σοτητηϊεά ; 30 Ηεβ. ἰχ. 
28 ἰῃβἰβὲβ (πὶ δῆες Ηἰβ ἀθεαῖῃ ΟἾγίβε ἰ8 
χωρὶς ἁμαρτίας. πέπανται εοἴοε5 πανυ- 
σάτω οἱ ἰϊϊ. το. Ιπ ἴδε Οτεεῖκ ΒΙΌ]ς ἐπα 

δςῖ ραββῖνα ὁσοῦγβ οἡΪγ οὔςς (Ἐχοά. 
1χ. 34) ουϊβίάς 1588. 1.-χχχίχ., μεῖς ἰτ 18 

υϑοὰ ἴδγοε {ἰπιεὲ8 ἴο τεηάδς οὔ. 
σαββατισμός, Ηεῦ. ἱν. ο). το ἐς 
ἀμ. ἰδ δηδίορουβ ἴο {πὶ (Ο]οννίπρ ζῆν 
ἀποθανεῖν (παθεῖν) ; τε νυ.ἰ]. ἁμαρτίας 
ἰ8 ἄυςε το ἴδε οσοπιηοη Τςοπδίγαςιίοη οὗ 
"παν. 

γετς. 2. Ομείβείαπβ ψῆο εσε δαριεϊθϑθᾶ 
πο ΟἸ τί βε᾽ 5 ἀεδιῃ δηὰ τεϑυστεςίοη (Εοπ,. 
νί. 2-11) ἅτε ποῖ τΔΚεη ονέ οὔ ἐπε τσογίἃ αἱ 
οπςα (1οἤπ χυΐϊ. 15); ΜΕΥ πᾶνε ἴο ἶνας 
ἴπ ἴῃς Βεβῃ δι ποῖ ἴο ἴῃε ἢἤςβῃ, δεζδιιδε 
ἐλεν κανε δέόη δογη ποί οὔ ἰδέ τοῦ"! οὗ ἐὰε 
Μεσὰ πον οὗ νιαη δμὲ οΓ Οοά (] οἴῃ ἱ. 13). 
Τδεὶς ἀυν ἰ8 ἰο ἐμεῖς πον Εδιδει.-Ἰὶς 
τό... βῖνεβ τῇς τεβυϊ οἵ ὅτι κτλ. 
ψΒΙοἢ πλυδβὲ θὲ δοῃίενοά Ὁγ, ἀπά ἰ8 ἔπετγε- 
ἔοτε αἷβο ἴῃς οδήεοϊ οὗ, δες τεαυϊτεά ογηᾶ- 
τηεηΐ. 

νεῖ. 3. Τῆς υϑς οὗ (ῃς τᾶτα ἀρκετός 
ἰηάἰοαῖεβ ἰῃς βαγίης πο 51. Ρεΐεσ δεσε 
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ἐθνῶν κατειργάσθαι- πεπορευμένους ἐν ἀσελγείαις ἐπίθυμι 
αις οἰνοφλυγίαις κό μοις πότοις καὶ ἀθβε μίτοις εἰδωλολατρεί 

᾿ αἷς ἐν ᾧ ξενίζονται μὴ συντρεχόντων ὑμῶν εἰς τὴν αὐτὴν 4 

τῆς ἀσωτίας ἀνάχυσ,; βλασφημῦνταις οἱ ἀποδώσουσι λόγον ς 

ΔΡρ 65, τω διείεπέ μπίο ἐᾷε ἀαγ [ἰδὲ ὶ : ΟῚ ει ΠΟ ΟΝ εἰ : ΠΡΟ δ πη εοηςφηέ Ὧὰ8 Ὀδεη τεπάεγοά δὲ ἰξ 
25: 

ἱκανούσθω ὑμῖν ἀπὸ πασῶν τῶν ἀνομιῶ 
ἡμῶν. Τδε ἀειϊδι]εὰ ἀεβογίρείίοη οἱ ἐὰφ 
εὐῖΐ (ΟἸ]οννΒ ἴῃς ἰγδάϊοπαὶ τἀδοϊίοη οὗ 
18ς 5ἰπιρὶς ρίοϊυγε οὗ ἄοπ ἰῃ ἴδε 

ΐ οοποεσῃβ οὗ 1 ΙΟΝ 1688 15 
ςοπίεπε ἴο τερεδὶ (Μϑῖϊ. χχίν. 37, εἴς.). 
Ἑδξην, ἀτίηκιηρ, τηλεγγίπρ σνέσε ἰηΐοσ- 
Ρτεῖςἃ ἴῃ τῆς ννοσβὲ βεῆβε ἴο δοοουηΐ ἴοσ 
δε νἱδιϊδίίοπ δηά θεοοῆς μίυϊίοην, 
ἀγαπκεπηεβδ πὰ 41] οοηοείναδία ρεγνεῖ- 
βίοῃβ οἵ τηδιγίαρε; 866 98ρ. χίν. 21-27, 
[ο]οννεὰ Ὁγ οπι. ἰ. 29, εἰς.--τὸ . .. 
τεπορένμένονε, βοτς 2 Κίηρβ χνὶϊ. 
1 ἐπορεύθησαν τοῖς ἐκαίύμασιν τῶν 

ἐθνῶν. ΤῊς οοπβιτυοείοη ἰδ Ὀτοκαη ({ογ 
186 Ψ{]1. .. ἐο καῦό ὅεεμ αἀεξοονεῤ[ἰ τλεά 
“ον ον γον τοαϊκἰπρ) ἀπ1ε88 κατ. Ὀε Δ η 
88 ἴξ πιίάἀϊε ἴἰο πεέπορ. 45 βυδ)εςί.--- 
ἀσελγείαις, αεἰίς 0. ἰἑοεπέομ5ηε. 
(45 ἴῃ Ῥοϊγ ίυ5) ; 80 88Ρ. χίν. 26. Εδεϊϊεσ 
οἵ ψεηίοη νίοΐεπος Ατίβίπρ ουἱ οὗ ἀγυπῖς- 
ἐπηεβδ (Πεπιοβίδεης8).--οἰνοφλὰν γί- 
αις, τοἱκδ-δἱδῥίπρς, Ὠευῖ, χχί. 20, οἰνοφ- 

λνγεῖ -- ΜᾺ: Νόουη οοοῦτδ ἴῃ ῬΏΠΟ 
ςουρίὶεά ΝΡ ἀπλήρωτοι ἐπ' - 
κώμοις, γευεῖϊρς δβδβοοία' ψν 
αἴξεκ γἱέες, ϑ8Ὁ. χὶν. 26. Εοσ πότοις οὗ. 
ποτήριον δαιμόνων, 1 ΟἋοτ. χ. 14 8.--- 
ἀθεμίτοις εἰδωλολατρίαις, ἃ 
7εν᾽8 ἀεβογίρείοη οὗ ουστεηῖ Ραρδη ου8, 
ὨῖοΒ ες οὔεη ἐἰοίέ δοοογάϊηρ ἴο 
Ἐοχίδη ἰανν. Εοσ ἀ. οὔ. Αςῖβχ. 28, ἐέ ἐς μη: - 
ἰατυγμί {ον α Ἴειο ἰο αϑεοοίαίε τοί ἐᾷ α 
3) ονεῖρπεν, αὰ 2 Μᾶος. νὶ]. 5, νἱϊ. τ (οἴ δσύνὶπο 
Βε58}). 

νεῖ. 4. ἐν ὰ τοκεγεαῖ, 1.5. (ἰ.) αἱ 
οὔδηρσε οἵ πε (2 ζ) ἐχρίδι πὰ δεῖονν 
μὴ σνντρεχ. . . .οΥ (ι1.) ο» 

τολιοῦ ργομμπά, Ὀεςαῦδε γοῦ ᾿ἱνεὰ 48 18 ῈῪ 
ἀϊά.---ξενίζονται, αγέ τηεγῤνίπεά, 5 ἴῃ 
νεῖ. 12, Ώασε [818 υϑς οἵ ξ. (εἰδεννῃετε ἰπ 
Ν.Τ. τημέογία!π, εχοερὶ Αοίβ χνὶϊ, 20, 
ξενίζοντα) ἰ5 ἐχρΙαἰπεὰ Ὀγ ὡς ξένου . . . 

γοντος. Ῥοϊγυίιβ μδα8 ἰξ ἴπ ἴδε 
δᾶτης βεῆξε ἰοϊϊοννεὰ Ὁγ ἀδῖϊνε, δςς., διά 
στ δος. δηά ἐπί 1 ἀδῖίνε. 80 ἴῃ ]086- 
Ῥῇυβ Αάδπὶ νγᾷ8 Ἄηγῤγίβεά (ξενιζόμενον) 
1δδὲ τῆς δπίπιδβ ῃδά τηδῖεβ ἀπά δες ποῆς, 
Απῖ,, ἰ. Ζ, Ὁ δηὰ (δε τηδικίηρ οἵ ραγπιθοῖβ 
φηγῤνίεεά Αοὰ (ἰδ. 4).--συντρεχόν- 
των, ἴτοπι ΡΒ. ]. 18, ΟΧΧ, ἐγ λοι φατοεεί 
α ἐμέ, συνέτρεχες αὐτῷ, απὰ τοίἐκ αἀπὶ- 
ἐεγεγς ἕλοις ἀπάτέ 5εὲ ἐὰν ῥογἥοπ; “βετα 

τὰ ὍΣ γμη. ἴτ τῆυδ σοττεδροπάβ ἴο 

8ῖ, Ραυ} 8 συνευδοκεῖν (Εοπι. ἱ. 32).--- 
ἀσωτίας, ῥγοπίραογ. Αςοοτάϊΐηρ, ἴο 
Αὐϊδίοι!ς ἀ. 18 ἰῇς εἼχοεβεὲ οὗ ρηθμε ὦ 

, 

᾿ἀσυπκεπηεβθ, Ὁ ῖοδ Ὀγεαάβ ἀπά ἰοξίεσβ 
(ἤει. ἀ. ἰ8 ψδηίοῃ νἱοΐεηος 88 νψνεΐ] δ8 
ἰςθηκί 80 ἴδε οἰλβδὶς ΟὨγίβείδῃ 
Ἔχδτηρὶς οὗ ἰῃς 'νοτζὰ ἰ8β ἐχαςεῖν Ἰυδεϊδεὰ ; 
8ες [κε χν. 13, ἴῃς Ῥχοάίψαὶ ὅοὴ σφναν- 
ἀεγεὰ πὲς «πδείαμεο, ἰἰοὲ 
ἀνάχυσιν, ἐχεέε5, οὐεγῆοιν, ῥτορειὶν 
οὗ νϑῖες (Ρῃϊο 1ϊ. 5οϑ ἔ,, ἀεβογιρείοῃ οὗ 
ενοϊυτίοη οἵ δἱγ ἔγοπι ὅτε, ψδῖες ἔγοτη 
αἷς, ἰδληὰ ἔγοπι νναῖοσ). [π ϑίγαδο (ἰϊϊ. σ, 4, 
εἰς.) Ξξ εβίυαγγυ. 8ι|. Ρεῖοσ ἰβ 8:}1 (ἰηϊκίη σ 
οἵ τῆς παγγαῖϊνς οὗ {πε Ὀείυρε, ΨὮΙΟὮ ψνᾶ5 
τῆς δὲ ρυπίδῃπιεηι οὗ δῇ ᾿πυηάδαιίοη οὗ 
Ῥτοάϊγαϊ γ.--ῇ- λασφημοῦντες, Ρυῖ 
δβὶ ἴος δπιρῃδβδβ ἃπά ἴο ρᾶνε ἴπς ΨΆΥ 
ἔοτ νεῖ. 5 ἰῃ δοοοσάδηςε ὑνἱἢ ἴῃς βαγίπῃῷ, 
ἤον φυενν ἰάϊε τοογὰ (ς΄. Κοτα. 111. 8. Τῆς 
αδη5ε ἰβΒ ἀϊτεςιεἃ ἀραϊπδὲ (ἢε δροβίδῖε 
Βοδλίποηβ ἀπὰ ἱπιρ᾽}ε8 ὈΪΆΒΡΠ ΠΥ ἴῃ ἰϊ8 
τεοῃηϊολὶ βεπδε 85 ορροβεὰ ἴο τῆς γένέηρ' 
βἰονν ἐο Θοά (ἰϊ. τ2). 

εἰ. 56. ἀποδώσουσιν λόγον, 
«το! γεμὰδρ αεεομπέ --- ᾿ οἵ ιβδεὶτν 
ὉΪΆΒρΠοΥ, οὐ. Μαῖϊ. χίὶ. 36, ἢ οἵ «πεὶγ 
ἀσωτία ζεε ποῖθ)ὺ οὖ ἴδε βίενασά οὗ 
{κε χνὶ. 2.--τῷ ἑτοίμως κρίνο- 
γτι, ἐν4., ἴο ΟἨγίβε γσαῖμες τπδη τὸ Οοά 
(48 ἱ. 17). Τς ΟὨΠτίβιίδῃβ ἱοοῖς ονεσ δε 
7ενίβῃ ἀοοίτίπε ἴπαὶῖ ἜνοσΥ πιᾶπ πλιϑὲ 
Βῖνε ἃπ δοοοιηῖ οἵ ΐβ "᾿ξ (πα. χίν. το). 
ΑΒ αἰγεδὰγ Εποοδ (ἰχῖχ. 27 -- Ϊοδῃ ν. 22, 
27) ἰδυρδι δαὶ δ᾽8 Ἰυάρπιεπὶ νγῶβ ἀεἰς- 
αἰεὰ τὸ Μεββίδῃ. 80 81. Ρεῖοσ βαϊὰ αἱ 
Δεβαοᾶ ἐλίς ἐς ᾽δ ἐλκαὶ καίᾷᾳ ὅδέμ αῤ- 

 οϊπίεά ὃν Οοά ἡμάρε οὗ ἰἐνίηρ απὰ ἀεαά 
ἰδῶ χ. 43). Οοπιρᾶσε Μαῖῖ. χχν. 31 ἢ. 
Ὃς ἃ τῶοσε ῥγίπγίεἶνε δηὰ ρῥἱοϊογίδὶ βίδιε- 
ταεηῖ. ΤῆεἊε υβε οὗ ἑτοίμως ρτο- 

ὈΔΌΪΥ τεργεβεπῖβ (βες ἱ. 5) ἑ.ε., 
ἐλό γμίμγε ΡΒ Ἂν τελάεσθ ψουϊὰ 
υπάδετείιλπὰ ἐδε ἐνενιένσμ ἱμάρε (σ΄. 
τ86 οὗ ἑτοι τὸ γεαεῖγ, 3μ76 ἰο εὈΜῆια, 
Ἡοιαεοσ, 1]., χυὶ!. οὐ, εἰς). Τῆς νυ]. 
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τῷ ἑτοίμως κρείνοντι 1 
καὶ νε 

ἡ πους σαρκὶ ζῶ 
ἤγγικεν " σωφρονήσα 

ὃ πρὸ πάντω᾽ 
9 ἀγάπη καλύπτει πλῆ 

ΠΕΤΡΟΥ ἃ 

κροῖς εὐηγγελίσθη ἵ 

σι δὲ κατὰ Θ᾽ πνεύματι. 

τὴν εἰς ἑαυτοὺς ἀγάπη 
θος ἁμαρτιῶν - φιλόξε 

ἵν. 

ζῶντας καὶ νεκροὺς εἰς τοῦτο γὰρ 
να κριθῶσι μὲν κατὰ ἀνθρώ- 

πάντων δὲ τὸ τέλος 

τε οὖν καὶ νήψατε ες προσευχάς " 
ἐκτενῆ ἔχοντες ὅτι 

νοι εἰς ἀλλή- 

1 Οοάεχ δἰπαϊείουβ νυ τῆς ὉΠ οὗ τὰς πιδηυβοτίρίθ μδ8 ἔχοντι κρῖναι ἔοτ κρίνοντι. 

ἃ. ἔχοντι κρῖναι δοῆεπβ ἴδε τυρρεὰ 
οτὶρί8].] 

εἴ. 6. Τῆς ᾿υάρπιεμε ἰ5. ἱπηγηϊπ πὶ 
Ῥεοδυβα 411 πεοθββάσυ ργεὶ πλϊπατίεβ μάνα 
θεςη δοοογηρ! !βῃεά. ὙΠεῖε ἰδ ἢο ρτουπά 
ἔος τῇς οδ)]εοξίοη “Ῥειμδρβ ἴῃς ουϊρτῖῖ5 
δᾶνς ποῖ βελγὰ ἰἢς αοβρεῖ . Α8 γτεραγάβ 
τδε Πνίηρ, ἴπεγε 8 ἃ Ὀγοιμεσμοοά πὶ ἴῃς 
ννοτὰ υυϊεπεβδίηρ ἔοσ Ομ τίβι ἱπ τμεῖγ ἵνα 8 
δηὰ {πε τηϊβϑίοπαγίεβ ἤᾶνε ἄοης {δεῖς 
ΡῬαγτί. Αβ τεραγάβ ἰῆες ἀεδὰ Οἤτγίδὶ ἀςε- 
δβοοηάδεά ἰπῖο Ἠδάεβ ἴο ργεδοῦ ἴδετε δπὰ 
80 ννᾶ8 ἰοϊϊουνοὰ ὉγῪ Ηἱβ Αροβίῖεβ. Απά 
πε οδήεος οὗὨ {πὶ8 νγῶβ {πὲ τπουρῃ ἴδε 
ἀεαὰ ἢᾶνε θεεη υάρεά 45 411 τηεπ ἅγε ἰπ 
τεβροοὶ οἵ ἴῃς ἤεβῇ {πεν πιϊρῆϊ γεῖ ᾿ἷνε 48 
αοά ᾿ἷνεβ ἱπ τεβρεοῖ οἵ τῆς δρίτγίϊ.---εἰς 
τοῦτο, ΜΠ ἃ νίενν το τῆς ἤπαὶ Ἰυὰρ- 
πιεῖ οἵ -- ἵνα, κιτιλι.--νεκροῖς, ἴο 
ἀφαὰ »εϑη σεπεταῖγ, θαΐ ΡγΟΡΔΌΪΥ 88 ἀϊ8- 
τἶἰπος ἴτοπὶ ἴῃς τεῦεὶ βρίγι 8 0 νγεσα 
βεοαΘΠΙΑΡΙν ἱπηπιοσίαὶ δὰ οου]ὰ οηἷν δὲ 
᾿ἱπιρτίβοηεα, Οδεουπιδηΐιβ τὶ ρμιὶν οοη- 
ἀεπηη8 ἴῃς νίενν, ννϊοἢ δά 8 ἐη ἐγέδῥα5565 
απὸῶ ἰης οὐ ἴᾶκεβ ἀεαά ἴῃ ἃ ἢρυγαῖϊνε 
86ηβε, ἀςδρίτε ἴῃς δυϊπογίτν οἵ ει Κ΄., Ααριι8- 
εἶπε (Εῤ., τό4, 88 1-18). ---εὐηγγε- 
λέίσθη, ἴμε ΟΘοβρεῖ ννᾶβ ργεδοῃεά, ἴῃς 
ἱπιρεγβοηδὶ ραββίνε ἰεᾶνεβ ἴῃς ννᾶν ορεῃ 
ἴοσς τῆς ἀενεϊορπιεηὶ οἵ τμϊ8 Ὀε εἴ ἀςοοτγά- 
ἱπρ ἴο ννῃϊ ἢ ποῖ ΟἸγίβὲ οἷν Ὀυϊ 4180 τῆς 
Αροβίϊεβ ργεδοῃεὰ ἴο τῆς ἀεδὰ. Ηεγπιδβ, 
ϑέηπ., ἰχ. 165-167; Οἱ. Αἱ. δίγονι., νὶ. 
δ45[. 80 ν88 ργονίβίοῃ πηδάς ἴοσ. πόδε 
Ψο ἀϊεὰ Ῥεύνεεη τὰς ἀδβοοηὶ οἵ ΟὨγίβι 
δηὰ ἴῃε ενδηρεϊβαϊΐοη οὐ {μεῖγ οννῃ 
σουηετίεβ8.---ἶν α, κι τ᾿ λ., ἐλαΐέ ἑλομρὴ 
ἐλεν καά ὅσεη ἡμάρεα ἐπ γεεῤεοέ οὔ 65} ας 
"πέρ αγέ ἡμάρεά ἐμεν πιὶρ ἀὲ ἴδσε τη γεσῥεοί 
97 τῤῥνἶέ ας Οοά ᾿ὲνες. ΤῊς ράᾶγβῖϊεὶ θὲε- 
ὑνεεη ἴῃς ἀεδὰ δηὰ ΟἸγίβε ἰδ Ἔεχαοὶ (βεα 
111. 20). εδὶβ ἰδ ἴδε ᾿υάρπιεηϊ οὐ βεη- 
ἴεηςς ραβϑϑᾶ ου 81] πλδεπ (Εοϊαβ. χίν. 17 
Ξε 6εη. 1. χγ, 111.. 190). Ἐνεη ΟὨίβιίδηβ, 
ΠΟ πᾶνε ἀϊεὰ δρί τυ} ἂἀπὰ εἰ ίς Δ] 
(Εοπι. νἱϊ]. το), σᾶ ΟΣ Βορ6 νυν εν ἴο 
εβοᾶρε ἰξ (2 Οοσ, ν. 2 ἢ.). Βυι ἰξ 18. ῥγε- 
Ἰτηϊηδγν ἴο πε [,38ῖ ᾿υάρτηεπι (Ηεῦ. ἰχ. 
27), δ ψῃῖςοἢ Ὀεϊΐενεῖβ, νὯο τε αυϊςκ- 
επεὰ βρ᾽ ευδ!}γ, σαπηοὶ Ὀε ςοηἀεπηηεά ἴο 
ἴδε ϑεοοηά ἀφδίῃ (ρου. χχ. 6). 

νεῖ. 7. Βαυῖ τε επὰ οἵὨ 411 τ πρβ πὰ 
θη [88 ἄγσανῃ ηἰρῆ; ΟὨγιβιίδπβ α͵80 
ταυβὲ θὲ τεδάγυ, τσαέεῆ απὰ ῥγαγν, 48 εβὰβ 
ταυρφῆς ἰπ ἴῃς ράγαδὶς οὗ Μαζκ χίϊὶ. 34-37 
(οἱ. χῖν. 38). -σωφρονήσατε ρατδϊ- 
1ε8 ἀσελγ. ἐπιθυμίαις (νετ. 3) οὐ. 4 Μδᾶος. 
1. 31, ἐδ ῥέναηοε τς γεσίγαϊπέ οὗ ἱμδέ, Ιῃ 
Εοπι. χίΐ. 3 851. Ρδὺ] ρἷδγβ οὐ ἴῃς πιεδη- 
ἱπᾷ οὗ τῆς οοπιροπεηῖ ραγίβ οσω-φρονεῖν, 
φ΄. εἰς σωτηρίαν ψνχῶν δδονε.---ν ἡ ψ- 
ἃ τε, φοτγεβροηάϑ (ο οἰνοφλνγίαις κώμοις 
πότοις (νετ. 3); οὖ. ἱ. 13, ν. 8. 81. ῬΑ] 
4130 ἀερεπάβ οὔ ρδγδθίς οἵ ὺκὸ χίϊ. 42- 
46 ἰη σ Τῆεββ. ν. 6 ἢ.--εὀἰς προσευ- 
χάς, ἴδε ραγατηουπὶ ἅπν οὗ ΟἸγίβείδηβ 
18 Ῥγάυεσ Ἵβρεοῖδ!ν ἔος τε οοπηίπρ οὗ τ8ε 
1οτὰ (Αρος. χχίἱ. 2ο; ἴ[μκς χὶ, 2; οἵ. 
1, 7). 
νἱΣ 8. πρὸ πάντων, 8:1. Ρεῖΐετ εη᾿- 

[ ἰλείβεβ τῆε ρῥγα- επιϊπεηὶ ἱπιρογίδπος οὗ 
ονε οἴ τηδῃ 88 πιο 88 51. [οδη ; οὔ. ἰ. 22. 
--αντούς ρυϊ ἔος ἀλλήλους ἴῃ δοοοτά- 
δηος Ψ ἢ ἔπε βαγίηρ ἐλον «καὶ ἰουε ἐὰν 
ποσί ράδομν α5 ἐλγϑε 28 τους ἢ 88 ψ τ ἐπε 
Τοηϊειροσαγυ ργαςίίος.---ὅτι .. . ἅμα- 
τιῶν, αὐυοίϊαιίοη οὗ ΡΙον. χ. 12, ἴδοε 

ξαες αἷϊ ἱγαμεργδεσίοης ΜὮΪΟὮ ννᾶβ δά- 
ἁυςεὰ ὃν [6818 (1υυκο νἱϊ. 47). Τῆς ρ]Αίη 
86η86 οἱ ἴῃς Δρῃοσγίβπι πᾶ8 Ὀεεπ ενδάεὰ 
ὃν τῆς υὺχχ (πάντας τοὺς μὴ φιλονει- 
κοῦντας καλύπτει φιλία) δηά ϑυτίδο 
ἐτδηβίδίοσβ βυρβείτυϊεβ σαν ἕογ ἴουε. 
ὙΤδε οὐζεπον οὗ ἴδε (τὰς νεγδίοη ἰδ ἂἵ- 
τεϑίεἁ ὈΥ 48. ν. 2ο, ἢς {πὶ σοοηνετίεά ἃ 
βίππες. .. καλύψει πλῆθος ἁμαρτιῶν. 

νεῖ. 9. Ηοβρίτα!γ 18 τῇς ργαςιῖοδὶ 
Ρτοοῦ οὗ 1ῖ8 ἰονέ ; [15 ργδοῖῖςς ννδβ ἤξοββ- 
ΒΆΤΥῪ ἴο ἴπε ςοπεβίοη οὗ (ῃς βοδιί(εγεά 
Ὁτοιϊμεσμοοᾶ 88 ἴο ἴῃς τνεϊέαγε οἵ ἴποβε 
ψμοδς ἀυτῖε8. οαἰεὰ τπὸπὶ το (τἀνεϊ. 
Τῆς ἱπὴ8 ψεγε {{π|| Ὀεϊῖες ἴπᾶπ Ὀγοῖπε 8 
δηὰ ΟὨτγίβείδηβ ννεζε σοπΊΠΟΠΙΥ Ροοσ. 
ΟὨΠγυβοβίοπι οἰϊεβ ἴῃς ἐχδηιρὶεβ οὐ Αργᾶ- 
μᾶπὶ δηὰ [οἱ (οἷ Ηερ. χίτϊ. 2). Τῆς 
υπίϊεά δάνοοδου οὗ (18 νἱγίῃς ννᾶ8 8ις- 
Τεββϑίι]---80 πιυςῇ 80 {παὶ (ῃε Ὠϊάδοῃε ἢδ8 
ἴο ὑγονί ἄς ἀραϊπβὲ δρυιβεδβ βιιοἢ δ [οΐδῃ 
ἀερίςοῖβ ἴῃ της Ὀίορσταρῆυ οἵ Ῥεζερτίηυβ 
“4 ΟΠ γβείδη ἵγανεῖϊες 81.411 ποῖ τγεπιδίῃ 
τλοσς ἴπδῃ ὑνὸ οὐ ἴγες ἄδυβ... ἰζ ες 
νἶθμεβ τὸ βεῖεῖε.. ... 18 υπϑμ!]εὰ ἀπὰ 
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λους ἄνευ γογγυσμοῦ " ἕκαστος καθὼς ἔλαβεν χάρισμα 1ο 

εἰς ἑαυτοὺς αὐτὸ δια κονοῦντες ὡς καλοὺ οἰκονόμοι ποικίλης 
χάριτος Θῦ- εἶ τις λαλεῖ ὡς λόγια Θδ᾽ εἴ τις διακο 1 

νεῖ ὡς ἐξ ἴσχυος ἧς χο 
ὁ Θὲ διὰ 8 

ὥνας τῶν αἰώνων ἀμήν. 

ὑμῖ πυρώσει πρὸς πειρα 

ΜῈ] τοὶ ννοτίς Ὡς ἰ8 ἃ Χριστέμπορος, 
τηδῖζεβ ἢἰ8 ΟἸγίβιίδη Ῥγοξεβϑίοπ δδ τηεσ- 
ομδπάϊβε." --ἀλλήλους, υδεά ἀεερίτε 
ἑαυτούς ἀδονε δηὰ Ῥεΐονν, ρετῆαρβ δεσδυβε 
πε τεοὶρίςηιθ οὗ Ποβρί ἰδ! ν Βεϊοηρ πϑοαβ- 
ΒΑΣΙ ἴὸ οἵμες Ομυτοδεβ.-- -ἄνεν γο γ- 
γυσμοῦ, 51. Ρεῖες ρυατὰβ ραϊπβὶ [ῃ 6 
ἱπηρεγίεςιίοη οὗ ἔἜνεπ ΟἸ γί βείΐδῃ πυπηᾶπ 
παῖυγο. Ἐροΐυβ. χχίχ. 25-28 ἀδβογίθεβ 
δον ἃ βίγδηρες 0 ουϊδῖδγβ ἢ᾽5 τνεἰςοπηα 
ἰ5 ἔσει βεῖ ἴο πηβηϊδὶ [δ8κβ δηὰ ἔπεη ἀγίνεπ 
ουϊ. 

γν. τὸ ἔ. βυρρίεπιεης τῇς ἰοζγεροίηρ 
ἀϊτεσείοηβ ἴον ἴπε ἴππεσ ᾿ς οὗ τς ΟΠυτοῖ 
ἃπά γεβὲ Ῥδγ ΪΥ οα ἔοτχῃ. χίὶ. 6 (ἢ 
βίσωρί ες οἰ δβϑιβοδίοη οὗ ρίζι5), ραγεἶν ου 
1ῆε ςοποερίίοη οὗὨ ἀΐδβοῖρ᾽εβ. ἃ8 ςἐξισαγάς 
(μυκε χιΐ. 42) δεγνίηρ οὐ ταϊοηβ 'π οὐ β 
δουβε.--διακονοῦντες, ἰπ ἴῃς τνἱἱάεδὲ 
8εῃξβε (48 διακονία ἴῃ Αςἴβ νῖ. 1,411 Οοτ. 
χὶϊ. 5) ἴῃ δοοοσάδηος ὑτἢ ἰ(ἰς βαγίηρ, 
1:6 ὅ8οη οὐΓ Μαη εανιαὲ..... 0 νηλμέ βίον 
(Μαζγκ χ. 45), ὑυβίοῃ ἰ8. ἱπίογργεῖςά Βετε, 
85 Ῥατὶ οἵ ἴδε ραϊζεγη, ὉῪ ἴῃς δάἀάϊιίοη οὗ 
8Δῃ οὐ]εςε (οἷν πεῖα δηὰ ἱ. 12); οἵ. 2 
Οοτ. νι. 10, τῇ χάριτι . .. τῇ διακον- 
ονμένῃ ὑφ᾽ ἡμῶν.--οἷκονόμοι. Τῇε 
ἘΕς ἰ8 ἈΡΡΙΣα τὸ 411 δῃὰ ποὶ οπὶυ ἴο πε 
ξονεῖηοῖβ 48 ὈὉν 81. δι] (1 Οος. ἱν. σ; 
Τίῖῖ, 1... 7); σοπῆρασς ἴῃς ᾳυςδιίοη οὗ ϑιί. 
Ρεῖεσ νὨϊ ἢ ργεοεάεβ δε βουγος (1υυκε 
χὶϊ. 4 {). 

Μετ. 11 [Ο]]οννβ τ8ε ῥτίπιϊεῖνε ἀϊνίβίοπ 
οὗἩἨ πιϊηϊβίγυ ἱπῖο ἴμδὲ οὗ τῆε ννογά δηὰ 
τῃαὶ οἵἁ τ[401ε8 (Αςῖβ νὶ. 2-4); σοπηρᾶσε 

ῥάσον δῃιὰ ταϊ πη ῖβῖσυ (ἴἢ πάγγοννεσ βεῆβα 
κε διακονεῖ Πετῖε)ὺ οἵ Εοπι. χίΐὶ. 6.-- 
λαλεῖ οονεῖβ 811] πε βρεακίπρ ἀςβοσγ θεὰ 
π᾿ Οος. χὶϊ. 8, το, ἐο ομδ ὃν πιέαρς ΟἹ ἐλ 
φρίγὲέ μαίᾳ δέεεπ ρίυεη α τοογὰ οΓ τοϊξάονε, 
εἰς. - .. χῖν. 6, 26.--ὠς λόγια θεοῦ 
(ρΡεῖῆαρβ εοοεἊεϑ κατὰ τὴν ἀναλογίαν οὗ 
Εοπι. χιΐ. 6) ας δεῖπβ' Οοάΐϊς ογαεῖες οἵ ας 
τῤεαλίηρ Οοα"ς ογαεἶες. ὙὮς ὅεεσ 18 πε 
ταοάεϊ ἔογ ἴδε ΟὨσίβείδη ργεᾶςπεγ: Ναπι. 
χχῖν, 4, φησὶν ἀκούων λόγια θεοῦ. Ηἰ5 
ταδββᾶρε ἰ8β {πε ρασίίου δι σγᾶος οὗ αοὰ 
ΜΟΙ δε ΠΔ8 ἴο δάπιρίηἰβίεσ κε τ[ῃς Ῥτο- 
Βεῖβ δηᾶδ ενδηρε βίβ, ἱ. 1ο- 12. -- 
δ κονει ἱποίυ ἀεβ 41} ἔογπιβ οὗ τῃς 

μ πείσερενσε το ἘΝ --- 

ρηγεῖ ὁ Θξ’ ἵνα ἐν πᾶσιν 

ΧΟ ᾧ ἐστιν ἡ δόξα καὶ 

ἀγαπητοί, μὴ 
σμὸν ὑμῖν τεινομέ 

δοξάζηται 
τὸ κράτος εἰς τοὺς αἱ 

ξενίζεσθε τῇ ἐν 12 

γῇ ὡς ξενοῦ 

ταϊηϊδίσαϊίοη οὔ Οοά᾽ἶβ γίβ οἵμπες τη 
ἴῆοβε οἵ βρεεςἢ---ρυ ΠΊΑΤΙΥῪ αἰπιδρί νίηρ, 
Βοβρ δι εν δηὰ τῃςε ἴ{κε.--τἷῥ  ν α, κι τ λ. Α 
Πεξυγρίςο δὶ ογπλυ δ βυο ἢ 45 1818 ἰ8 πδοεβ- 
ΒΑΣΙ σάραὍ]ε οἵὨ πιᾶῃῪ βρεςῖδὶ πηεδπίηρβ. 
π-ἐνπᾶσιεν ΠΊΔΥ ταῖεσ ραγι οι εν ἴο 
τδε γ᾽ ἣβ οἵ {πεὶγ ροββϑββοσθ--- πασάϊγ τὸ ἴῃς 
ΟΘε πεῖ ε8β 48 Οες. βυρρεβὶβ (Μαδῖίες. ν. 1:ό)-- 
Ὀυϊ 80 ἴο ᾿ἰπλῖτ ἰξ ννου]ὰ θὲ ἃ στδιυϊτίουβ ἰη- 
7αδεῖος τὸ τς δυΐμοσ. Ὑῆε βαγίηρ ἐν τούτῳ 
ἐδοξάσθη ὁ πατήρ μον ἵνα καρπὸν πολὺν 

καὶ ὶ ἰδ 
βυίδοίεπίε ἰο δεν τΠϊβ ἀρρεπάϊχ το τς 
εχῃοσγίδιίοη ἰουε ομέ αμποίμεν ἐπ ἀδεά 
--διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐλγομρκ 
ἔετως ΟἈνὶδέ τσουρῃ ποσὶ τδε βρίτις 
ἀεβοεπάεά οὐ δαςἢ οἵ γου, Αςἴβ ἰΐ. 33, 
1βσοῦρ μοπὶ γοὺ οὔεν ἃ βαςγίῆςς οὗ 
᾿ῷσος (Ηεῦ. χίϊ!. 15); οὗ. δοξαξέτω τὸν 

ὃν ἐν ὀνόματι τούτῳ.--ᾧ . .. ΤῊε ἰη- 
βειιίοη οἵ ἐστιν σἤδηρεβ ἴῃς ἀοχοίορυ ἴὸ 
ἃ βιδϊετηεηΐ οὗ δοὶ δηὰ ἴ8 δυρροτίβ ἔπε 
ἰπιεγργεϊδιίοη οὗ ᾧ 28 τείεγγίηρ οὗ ἴδε 
ἱπηπηεάϊατε δπίεοεάεπι Ὑόσης Ολγίοσί. ΑἹ- 
τεδάν Ης ροββεββεβ ἔῃε δβίοσυ ἀπά τῆς 
νἱοἴογυ ; τεδ᾽ ἰβίπρ {18 Ηἰ8 ἔοϊονγεσβ εη- 
ἅἄυτε Ἰογί ἢν πεῖς ρσεβεηὶ βυβετίηρς δηὰ 
ἀείεαι. 

Ννες. 12. ἀγαπητοί πιᾶεκβ ἴῃς ὃδε- 
ἱπηΐης οὗ ἰδὲ τπϊγά ἀϊνίβίοη οὗ (ἂς 
Ῥίβεις ἰπ Ὡς Ῥεῖεσ πανίηρ οἰεαγεὰ 

πε στουπά ἔλοεβ δἱ ἰδϑὲ ἴῃς Ῥσζεβδίῃρ 
Ρτοβίεπι. --ξενίζεσθε, δὲ δηγῤνίσοα, Δ5 
ἰπ νεῖ. 4.--τῇ ἐν ὑμῖν πνρώσει, 
ἐμὲ ογάεαὶϊ τοκέεκ ἐς ἐπ γομῆ νηάσέ οσ 
ταῖπετ ἐπ γον, λεαγίς.--ὧν ὑμῖν, ο΄. 
τὸ ἐν ὑμῖν ποίμνιον (ν. 1ὴ Ὀυϊ ἰῆς ἰεδὶ 
ἰ8 ἱπιδγῃ!---τἰη νμδὶ ἔγαπὶε οἵ πιὰ ψ1}} 
πεν πηεεῖ ἢ ΨΜΠΙ ΒΕ τερασγὰ ἰδ 48 4 
βίταηρε τὨϊπρ ΟΓ 88 ἃ Βῃᾶγε ἰπ ΟἾγίβι᾽' Β 
βυβετιηρβ, ραᾶγὶ οἵ ἴῃς ραδζίεγη ὃ---τπ ν ρ- 
ώσει. Τηίδ οςοποερτίοη οὗ βυβετίηρ 88 
ἃ ττίαὶ ποῖ γἰβόιςενς ἰβ βίδιεἀ Ἔ ἦα: 
Υἱ !. 25, 27, ἐκείνονς ἐπύρωσεν « 
σμὸν ν αρδίας αὐτῶν ; οοτηραζτε Ζαρῆ. 
ΧΗ, 19, πυρώσω αὐτοὺς ὡς πνροῦται 
ἀργύριον, Ρτον. χχνίϊ. 21, χρνσῷ πύρωσις 
ῬΑ εα διέ α »ιαπ ἐς ρα εν. π᾿ 8180 
οοσυζβ ἰῃ τῆς βεῆβε οὗ δίαφέήηρ, Απιοβ ἱν. 
9; Αρος. χνίϊϊ!. ο, 18. 
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13 ὑμῖν συμ 
παθήμασιν χαίρε 

14 αὐτοῦ 

Χθ᾽ μακάριοι ὅτι 

15 ἀναπαύεται 23 μὴ γάρ 

ΠΕΤΡΟΥΑ 

βαίνοντος ἀλλὰ καθὸ 

τε ἵνα καὶ ἐν τῇ ἀποκα 
χαρῆτε ἀγαλλιώμενοι ᾿ 

τὸ τῆς δόξης ' καὶ τὸ τοῦ 

ἵν. 

κοινωνεῖτε τοῖς τοῦ χῦ 

λύψει τῆς δόξης 

εἰ ὀνειδίζεσθε ἐν ὀνό ματι 

Θ8 πνεῦμα ἐφ᾽ ὑμᾶς 
τις ὑμῶν πασχέτω ὡς φονεὺς ἢ κλέπτης 

τ Αδες δόξης (ῃς ἤτγδε μδηά οἵ Οοάεκχ δ᾽ ηαϊεῖσυβ [ἢ ας σοπβοηῖ οὗ τηδην πιδηυ- 
βοσίριβ δά άβ καὶ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. 

.Αειδε επὰ οὔ τδε νεζβὲ πε βεοοηάδγυ ὑποΐα]8 δάά κατὰ μὲν αὐτοὺς βλασφημεῖ- 
ται κατὰ δὲ ὑμᾶς δοξάζεται. 

Ψνες. 13. καθό, 50 7αγ ας, ἑ.ε., 80 ἴατ 
ἃ8 γοὺς βυβετὶπρ ἰδ υπάἀεβεγνοὰ δηά ἴοσ 
δρῶν ἐπαῦνε Ἐξερτη τιε νυ γεν ο τ .. 
πα ασιν, γε 5μαγέ ἐδέ δι  ενὶηρς 
9 ἐκε ΜΜ καὶ." Τῆς ἀδίϊνε δϊεσ κ'. 
ΒΌΔΙΥ ἀεποῖεβ (ἢς ρασίπευ ; πεζε ἴδε 
ταοῖπρ βῃμαγεὰ δ8 ἴῃ ἔοπι. χν. 27; 1 Τίπι. 
ν. 22; 2 0Πη 1ἴσ; δηὰ πη ΓυΧΧ; ὅ88Ρ. νὶ. 
23; 3 Μᾶδος. ἵν. σι. Τῆὶβ ἰἄάεα 18 δχ- 
τεββεὰ ὄνξῃ ΠΊΟΓΕ 8: ΤΟΉΡΙΥ Ὀγν 5.. Ρδὺ] 
νταναπληρῶ τὰ ἐστέρήματο τῶν θλί- 
ων τοῦ Χριστοῦ ((οἹ, ἱ. 24). Ιἰ 18 

εεἰνεά ἔγοπι βιιοὴ βαυϊηρβ 845 ἐλέ αἱδεὶ ῥὶδ 
ἐς ας κὶς Μαείεγ (Μαῖῖ. χ. 24 1.)---λς 5οης 
οΥ Ζεδεάεε νιμδὶ ἀγίμα "εἷς σμῤ, δὲ δαῤ- 
ἐἰδοά τοὐἐλ λὲς δαῤίίοηι (Ματκ χ. 38 1.). 
Το βυῆες ἴῃ ΟἸτίβε᾿Β ἤαπὶς ἰ8 ἴὸ βυῆετς 48 
τεργεβεπείηρ ΟἸγίδι δηὰ 8οὸ ἴὸ βῆδγε Ηἰβ 
8 ετίη ρ8.---ἶν α κ' τ᾿ λ., ἔγοτῃ Μαδίϊ. ν᾿ 12, 
χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε. Βιυϊῖ 81. Ρεῖες 

ἔροπεβ τῆς εχυϊδϊίοα. 8:1. [4π|6ὲ8 (ν. 
10) ἴο!οννβ [εϑὰ8 ἱπῃπ ἀρρεδϊ πρὶ ἴο τῇς 
Ρδϊζετπ οὗ ἴτε ρσορῃεῖβι ἀποκαλύ- 
ψει, ἴπε ἤπαὶ γευείαἰΐοη τερτεβεπῖβ Δῃ 

οτἰρίπαὶ ψογάρίαν ΣᾺ οη ἴμε αυοίϊεά 

ἀγαλλιώμενοι -- 3"). 
δεῖ 14. τ μακάριοι 

.... ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς ἕνεκεν ἐμοῦ 
ἰ8 βυρροτίεα ὉΥ Ῥγορῆεου ψ ὮΙ οἢ τείεσγοά 
οτὶ σία ιν το ἴπε τοοῖ οἱ ]εββε. Βοίῇῃ ἂγε 
Ῥαγία!ν Ῥαγαρηγαθοά ἴοσ βᾶκε οἵ οἶεαγ- 
Ππε88. ἕο ἐν ὀνόματι; ε΄, Μαικ ἰχ. 41, 
ἐν ὀνόματι ὅτι Χριστοῦ ἔστε. Εοτ ἴπε τὸ- 
Ῥτοδοῦ οἵ. Ηδβῦ. χί", 13, ἰδέ μ5. σΟΡῈΦ Ομ 
ἰο ἀἶνι δεαγίηρ ΗἰἙς τεῤτοαοῖι, νἀτῃ ῬΒ. 
Ἰχχχίχ.,ρ 50 γοηεφβμδεν 1, ογὰ ἐδ γεῤγοασλές 
(ὀνειδισμῶν 1,ΧΧ) οΥ ἐὰν φΞεγυαπές.---Ὅδτι 

ἀναπαύεται, ᾳυοϊεά ἔτοῃμ] ἃ 
οὐγτεης Ταγριπὶ οἵ 188. χὶ. σ ᾧ,, α ὁγαμπεὰ 
(ἼΦ. : ΧΧ, ἄνθος : Ταῖρ. Μερεία") 
ονι κὶβ5 γοοίς ἐμαὶ ργοῖσ αμά ἐΐεγε «κμαὶΐ 
γεεὲ μῤοη δἶνι ἐκε εριγίε οὗ σεμουναλ. Απ 
εἰαδοταῖς ἀεβοσίριιοη οὗ [Ὠΐβ τῤίγέξ 10]- 
Ἰοννβ, νης ἢ Ῥεῖεσ βυπιπηατβε8 ὉῪ τὸ τῆς 
δόξης. Τῆς ΑἸοτΥ ἰδ ἃ πᾶπις οἵ αοά ἱπ 
τῆς Τατρυπιβ (380 ]ομη χίϊ. 41 --- 188. νὶ. 

51 Οηδεῖοβ μδ8 [] λα νὰ (ος “3) ἀπά 

118 υδε παῖε ἰ8 ῬΡσοῦδὈ]Υ ἄμε ἴο τῆς Ἰυχία- 
Ῥοβίείοη οὗ 188. χί. το, λὲς γϑεί τλμαὶἱ δὲ 
εἰογίομς. Ιὰὶ ἴδ ποῖ ἱπῃηροβδβίθῖς ἴῃδὶ καὶ 
τοῦ θεοῦ ἰΒ8 Δη ᾿ἰπδεγίίοη ΌΥ ἢγβί οἵσ ἰαῖεσ 
Βοσῖρεβ ἔοσ ἰῆε Ὀεηεῆϊ οἵ αἀτοεῖ τοδάσσβ. 
Με. 15. γάρ. Ι αβϑυπὶα ἴπαὶ νοῦ 

Βυῆεν ἴθ ΟἾγίβι 8 παπὶς 48 σεργεβθητηρ 
Ηἱπι δπὰ Ῥδασγίηρ' οὐἱυ ἴμε γεργοδοῦ ννῃϊοῖ 
διίδοθεβ ἴὸ ἰὲ ῥὲγ 45. Τῆε οείπιεβ οἵ 
ΜΙ ΟΝ βίδηάεγεῖβ πδά δοουβεὰ ΟὨγίβιδη8 
ἃτε ξίνεη ἴῃ τῃς ογάεσ οἵ ργοῦδὈὶ τ πᾶ 
ἅτε βεϊεςιςἃ 88 Ῥεϊοηρίηρ ἴο ἴῃς ραϊζεσγῃ. 
ΟὨτῖδε Ηἱπιβεῖζ ννὰ8 ἱτωρ] οἰεἶν δοουβεά 
τπεσεοῦ ὉῪ Ηἱ5 ρεγβεουΐοσβ απὰ δοαυϊιεά 
οἵ εδοἢ ὈΥ ἱπάερεηάεπι τυϊηεβδβαβ, ἃ8 (πῈ 
(οϑρεῖβ ἅτε δὲ ραΐῃβ ἴὸ βῆον. Ης 8υΐ- 
ἔεγεὰ τς δῖε ἴτοσὶ πο ἴῃς Νά Ἔγν 
νν88 ργεβεγνεά (Αςῖβ ἰϊϊ, 14) ὈῪ ἴδε ρεῖϊ- 
κίοη οὗ ἴῆε ]εννβ; βῃαγεὰ ἴὲ νυ ἑλέσοες 
οὐ Ὀτίψαπάβ, δείπρ ἀεϊϊνετεά ὑρ το {με 
ΒΕΟυΪΑΓ ἃγπὶ 88 ἃ "παϊεαείον (Ἰοὔπ χυ]!ὶ, 
30). ϑυςῇ βἰδπάειβ ἴπε Ὁ γίβιίδη πιαδὲ 
τοῦυὶϊ ἔοσ τῆς οτεάϊ οἵ 18 1.οστὰ ; τῃδὶ ἢς 
ταυβὲ ποῖ θὲ ρυν οὗἩ βυοῇ οτίπχεβ σ068 
πους βαγὶπρ.--ἀάδλλοτριεπίσκο- 
πος ὶδ ἀϊβείη συ δηεά ἴτοπὶ ἔπε ργεοςάϊηρσ 
δοουβαιίοηβ ὈΥ ἴῃς ἱπβεγίίοη οἵ ὡς ; ἴξ ἰδ 
4150 δὴ δάάιτίοπ το ἔπε ῥαέέεγη οἵ ΟἈγίδβῖ, 
ὨΏΪε88 βίγεββ ὃὈς ἰαϊά οὐ ἴἢς βηθεσ, ἢ ὲ 
βαυεὰ οἰκεγς. ἸἼπε ψογὰ ννᾶβ ἀρρδγεῃίν 
ςοἰπεά ἴο Ἔχργεβ8Ίῖἢε ἰάεα οἵ ἴῃς "εἰπεσαηὶ 
ῬὨΪΟΒορμες οὗ ννηδίενε βεοῖ οὐττεηῖ 
ἃιποηρ {πε ὈΠρΡΏΠοδορῆίςαὶ. Ἐρίςιεῖαβ 
ἀείεπ δ ἴπε ἴσας Ογηὶς ἀραϊηϑὲ (8 νΕΎΥ 
ΤΑΙ ΠΊΩΥ ; Π6 ἰΒβ ἃ πιεββεηρες δβεηΐ ἔγοσῃ 
Ζευβ ἴο π)δεη ἴο βῆον ἵμεῖὶ οοποογηίηρ, 
ϑοοὰά δηὰ εν] (Ατγίαπ, 11}. 22, 23) . . . 
8 ΒΡῪ οἵ ψνῇαῖ ἰ5 πεῖρέαυ! δηὰ παγηια! ἴἰὸ 
τιση . . . δε Δρριοδοδεβ 41] πλεῃ, Ἵᾶσεβ 
ἴοσ δ] (ἐδ. 81)... πείῖπε πιεάάϊες--- 
περίεργος---ΠΟΓ ὈυβΥ ον ἰ8 βυςἢ δῇ οὔς; 
ἔοσ ἴδ ἰβ ποῖ ῬυδῪ δρουΐ δἰΐεπ πίη ρ9-- 

τρια πολνπραγμονεῖ--“Πεη Πα 
ἰπβρεοῖβ ἴῃς δοϊΐοπβ δπὰ τεϊδιϊίοπβ οἱ 
τηδηκὶπά---ταν τὰ ἀνϑρώπινα ἐπισκοπῇ 
(δ. 97). ΤΗΐβ Ζϑᾶὶ ἔογ ἴπε νεϊξαγε οἱ 
Οἴδπεσβ νγνῶβ Ἴεγίδίηυ {πε τηοϑὲ οὑνίουβ 
οδᾶγρε ἴο ὑγίῃρ δραϊπϑὲ ΟἸγίϑιίδῃβ, νῃῸ 
ἰπάεεά ψνεῖεὲ ποῖ αἷννᾶυβ Ἴοπίδηϊ ἴο 
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ἢ κακοποιὸς ἢ ὡς ἀὰ ΤΞ λοτριεπίσκοπος " εἰ δὲ ὡς Χρειστιανὸς 16 
αἰσχυνέσθω δοξαζέ 

ρὸς τοῦ ἄρξασθαι τὸ 
μὴ 
ὅτι ὁ και 

Θὃ εἰ δὲ πρῶτον ἁ 

τῷ τοῦ Θ8 εὐαγγελίῳ - 
ἀσεβὴς καὶ ἁμαρτωλὸς ποῦ 

Χχοντες κατὰ τὸ 

σαν τὰς ψυχὰς ἐν ἁ 

τω δὲ τὸν Θὲ ἐν τῷ ὀνό 

κρίμα ἀπὸ τοῦ οἴκου 
πὸ ἡμῶν τί τὸ τέλος 

καὶ εἰ ὁ δίκαιος μόλις 

φανεῖται ὥστε καὶ οἱ 

θέλημα τοῦ Θ8 πιστῷ 

γαθοποιΐᾳ. πρεσβυ 

ματι] τούτῳ 
τοῦ 17 

τῶν ἀπειθούντων 
σώζεται ὁ δὲ 18 

πάσ- τὸ 

κτιστῇ παρατιθέσθω 
τέρους οὖν ἐν ὑμῖν. 1 

1 Τῆς βεοοηάδγυ ὑποΐῖδ]8 ἢᾶνε μέρει ἔοτ ὀνόματι. 

ταβιϊν ὃν ροοά δεπμαυίοιν τοἱέδομέ τοογά. 
51. ὑαν πεατά οὗ σοι Ἐε Ἐ πεν ισηι τῶ 
μηδὲν ἐργαῖο νους περιεργαζο- 
Αἰ δρβα (2 ἐπ 1, στ]. Ὑνοῖπατι ξεηετ- 
ΑΙν 1ξ υπαιιλοπεά νγεσε ρσοπε ἴο ὃς ποῖ 
ταειεὶν ἰά]ς θὰϊ »εεάάΐεγς «ῥεακίηρ τολαὲ 
ἐλκὲν «λομά πο (1 Τίτα. ν. 13). 80 51. Ρεῖοσ 
ΜΆ τ: Οοσ. χ. 27) μδ8 εἰῃρῃδβίβεά ἴπε ἀυΐν 
οὗ 411 Ομγβιίαπβ----ανεη οὗ τῃε ννῖνεβ οὗ 
Βεδίῃεη πυβθαπάθ---ο ργεδοῦ ΟἸ τ ΒΕ ΔΉ 
ΟἿΪΥ ὉΥ εχαπιρίς ἀπὰ ποῦν ἀεργεςδίεβ 
«δεῖς δοαυΐεβοεπος ἱπ ννῆδϊ βοπὶς τηϊρδὶ 
τϑοκοη 8 {|ε οὔ ἤοθουγ Τῆς ἴδε οὗ 
ϑοογαῖεβ ἰ5 [Ὡς οἰδβδίςδὶ Ἄχδηρὶε οἵ ἴῃς 
βυβετιίηρ οὗ βυςῃ; δηά δῖε οπε Ρῇϊ]- 
ΟΒΟΡΠΕΙ νγ88 βοουτρεὰ πὰ δἃποῖπεσ ὃ6- 
Βεδάβά ἴον ἀεπυποίαιίοη οὗ ἴῃς 8]]ΠἸ πος 
οἵ Τιιὰ8 ψ Βετγεηίςς (έο ΟαΞεῖμς, 
Ιχνΐ. 15). Ῥαυπίβῃπηεης οὗ μἰϊ8 οεπος 
νουὰ ἀερεηά οἡ τπε εἰ οὗ ἴῃς οἵδες 
τωδῃ οοποετπεὰ ψῆο, 1 ποῖ ἰῃ δυϊβοσγίυ, 
ψνουϊὰ παῖυγα! ν Ὁ11|86 τιοῦδεῖανν ΠΚε Πε- 
ταειεὶιβ (Αςἴδ Χίκν 

ψες. τό. εἰ δὲ ὡς χριστιανὸς, 
ἡ μέ τιθεῖς ας α γοϊϊοισεν οΓ ΟἈνίσί, ἐπ 
ἐδε πανιθ οὗ ΟἈγὶϑέ (14). ὅ8ς:ε ου Αςῖβ ἰχ. 
26 «πὰ ἱπιτοάυςείοη.--μὴ αἰἴσχυν ἔ- 
σθω εςδοεβ ἴῃς βαγίηρ, Ἡ λοσοενεν «λα 
δὲ ατλανιεαὰ οΓ πιε απὰ μιν τοογάς ΟΥ̓ ἀὲπι 
αἷτο ἱλε δοη οΓ Μαπ «καὶ! ὃς ατλμανιεά 
τολέν Ηρ εονείς ἐπ ἰδδ ρίονυ ; 80 8ῖ. 
ῬΑ] βῶγ8 1 τη γ7 ἱἐὰλμς μέ αι ποί 
αφλανεά (2 Τίπι. ἰ. 12; οἶ, 8).--ὃ οξ α- 
ζέτω τὸν θεόν, ὈΥ πιατιγτάοπι ἰΐ 
ΠΕΟΕΒΒΆΓΥ, ἔοσ 118 βεῆβε ἴῃς ρῆγαδβε δδ8 
δοαυϊγεά αἰγτεδᾶν ἱπ [οῃη χχί. το.--ὲν τῷ 
ὀνόματι τούτῳ -- Μδικ ὶχ. 41. 

Ψψες. 7. Τῇηαῖ ᾿υάρπηεηὶ Ὀαρίη8 αἵ (ῃς 
ουβε οἵ αοά ἰδΒ 4 ἀεάυοιίοη ἔτοπὶ ἴῃς 
νἱβίοπ οὗ ΕΖεΐκ. 1χ. (οἷ, νἱϊ. 4, ἐπέ και 
λας εομιδ); ἴμε βἰδυρῃϊες οὐ [βγδεὶτῖεδ 
ψ8Ὸ ἅτε ποὶ πιαικεὰ ψ ὙΤάὰ, ἰδ οτ- 
ἀλίηςά ὃγ ἴῃς ΟἸοτν οἵ ἔπε αοά οὗὨ ἰδγδεὶ ; 
τῆς Ιιοτά εαἰά, ἀπὸ τῶν ἁγίων μον 
ἄρξασθε δΔηὰ τδε τχεη Ὀερδῃ δὲ (ἀπό) {πε 
εἰάετβ ψῆο ψεῖε τυ πὶπ ἴῃ ἀπε Βουῦεε. 
Τῆς πὸνν ἰβγαεῖ 88 ργεοεάεπος [ἰκὰ τῆς 
οἷά εἐνεὴ ἰῃ οοπάετηπαίίοη ; οὐ, Εοπι. ἰϊ. 

προ...» τι 

8 ἴ,, τοῖς... ἀπειθοῦσι τῇ ἀλ' 
... ὀργὴ ἐπὶ . .. ψυχὴν... ῦ ἀνας 
τε πρῶτον.--τῷ . . .εὐαγγελίῳφ, οἷ. 
Μαχκ ἱ. 14. Τῇε Οοβρεὶ οὐ νογά, ννβίς ἢ 
αοὰ ςῥαλε ἐπ α ϑοη, βυςοεδάβ ἴο ἴῃς ἴανν 
8 ἴπε εχργεββίοη οἵ ἴπε "}}} ἀρδίπβι 
ψΒΐοΒ 411 θὰϊ ἐπε γεπηπαπὶ (ΕΖ. ἰ...) τεθεϊ. 

γει. 1:8. Τὸ πὲ ϑυπιπιαγν δχοεγρὶ 
ἴτοτι Εζεκίοὶ Ῥεῖεσ ἀρρεπάβ ἴῃς ϑερίυ- 
ἀρὶπε νεγβϑίοη οὗ Ρζον. χί. 31, ϑνῃϊοἢ ἰδ 
[ο]ονγεὰ Ὁγ τμε ϑγτίας δπὰ ραγιῖδ!!ν Ὀν 
τε Τάγρυπι: Τῆς οτὶὶπδ]---δοςογάϊηρ 
το τῆς Μαβογείίς ἰεχι---ἰ Βελοίά οἵ ἐγ 
ἐκε γἱρκλίεομς τοῦδ δὲ ῥιιπὶσλσα οκ ἐπέ 
φαγί : ἀοῖσ νεμοκ μιογέ ἐδε τοἱοκεα απὰ ἐΐδ 
δίημεγ. Ὅς Οτεακ, νν Ὠϊο ΡτΟΌΔΌΪΥ τε- 
Ρτεβεηῖβ ἃ ἀϊβεγεηὶ Ηεῦγεν ἰεχῖ, 18 ποτα 
δρῖ ἴο δῖ8β ρύγροβε δπὰ ἴο ἔπε τεδοῃπίην οὗ 
7εϑ08, νι ςἢ ργονοκαὰ {πε φυεβιίοη, 7.10 
ἐκεη απ δέ εαυεά (Ματῖκ χ. 24-26). 

ψες. 19. 80 ἰοὲ εὐέπ ἑδοξε τοῖο 5 εν 
ἐπ ἀοεογάαπες τοδέκ ἐὰλε τοῦ!!! οΥΓἹ Οοὐ τοἱίλ 
α  αϊελίμι! Ογεαίον ἀεῥοοὶέ ἐλεὶν τομῖς ἐπ 
τοεϊ-ἀοηρ. Τῆς ΟὨτιδιίδη πιυδὲ 511] ἔο]- 
ἴονν ἴπε ραϊίεσῃ. [ἐ 18 αοά᾽β νυ] τπαὶ πα 
βῆατε ΟἾτίβιβ βυβετηρβ ἱπ ψνδίενευ 
ἄερτεε; εἰ Βίπι ἴῃ {Πὶ8 4180 σορὺ ΟἸσίβι, 
ΜὴῸ κβαϊά, Ῥαΐμεν ἱπίο ἐδγ λαπην 1 εονη- 
τεδί " οῤίγηέ (Τὰκς χχὶῖ. 46 -- ΡΒ. χχχὶ. 
6) ἀπά μαάε Ηἱ8 ἀϊβοὶρ! 65 Ιοβε ἐμεὶγ βου 8 
παῖ {πὲ πιρῃς δπηὰ ἔπεπὶ υηΐο [{π 
εἴεσπαὶ. ΔΝ τη18 τεδομὶησ Ῥεῖΐεσ οοπ)- 
δίπεβ ἴμδὶ οἵ ἴῃς Ῥβαϊπχίβεὲ ψῃϊοἢ ἰ8 45- 
βυπιεὰ ὃν 1ε8ι8 (Μαῖι. νὶ. 25 8..), ϑελουαλ 
ἄποιυς Ηἰἷ ογεαίμγε. Ἠξε ἴμ6 αοὰ οἵ 

(αἰεμδυίηεαα δὴν ῬΑ 12) ἰ5 
τῆς (ΔἰτὨζι} Οτεδίοσ ἴο ὑνποτ με βου] 
Ης γανε δηά σεάεεπιεά (ΡΒ. ἰ.ς.) ταν 
οοηδάοπεϊν τεΐυσῃ. 
ΟΗΑΡΤΕΚ Κ΄ νει. τ. οὖν, ἐλεγείογε 

--ϑίπος γουγ βυβετίηρ ἰ8 δοοογάϊηρ ἴο 
αοάβ ν»}]}] δηὰ ς 8118 ΟὔΪΥ ἴοσ ἴῃς ποστηδὶ 
8βε]-ἀενοιίοη, νος ἢ ΟἾγῖβὲ σεχυϊγεά οὗ 
Ηἰβ ἀϊβοῖρὶ Ὁ οὐ ψἱτὰ τῆς ἀυτε8. οὗ 
τδ 5ἰδύοη οἱ Πἴπ ἰῃ τυ μἰσῆ γου ἀγα οί ]εά. 
--πρεσβυτέρονς, ποῖ πλεΙεὶν οἱάδγ 
»η 88 οοηίϊγαβίοα ἢ γομηρ ν (νεῖ. 5), 
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παρακαλῶ ὁ συμπρε σβύτερος καὶ μάρτυς τῶν τοῦ ΧΟ 
παθημά των ὁ καὶ τῆς μελλού σης ἀποκαλύπτεσθαι 

2 δόξης κοινωνὸς ποι μάνατε τὸ ἐν ὑμῖν ποίμνιον τοῦ Θῦ μὴ 

ἀναγκαστῶς ἀλλὰ ἑ κουσίως μὴ δὲ αἰσχρο κερδῶς ἀλλὰ 

δυῖ εἰ δγς5, δυςἢ 48 ῃδὰ θδθη ἃ Ῥόϊπιοά ΌΥῪ οἔἴτῃςε βυβετίηρβ οὗ ἴτε Μεβδβίδῃ. Ης δδά 
Ῥαὺὰὶ δηὰ Βαγηδῦδβ ἱπ τῃ6 Οὔυγοῆεβ οἵ υνἱϊϊπαββεά ὃδυϊ δὲ τῆς ἰαβὲ ἰεϑὲ τεδιβοά τὸ 
ϑουΐπετη Αϑβία (Αοῖβ χὶν. 23). Τῆς οοἷ- βἤαζγε τῃεπὶ.---ὖ . . . κοινωνός. Ρεῖες 
Ιεςῖνε τῶν κλήρων (νεῖ. 3) ἀπά τῆς εχ- 
Βοτιδίίοπ, σλεῤῥεγὰ ἐλε Ποοῖ (νετ. 2) ὕγονα 
ἐπδῖ τπὸν τε ἴπε οἴδοίαὶ πεδάβ οἵ ἴῃ6 
ςοτηπλιητἰε8 δάὐάγεββεά, ϑ  πλ] αν 81. 
Ῥδυ! Ραάς ἐλε εἰ ἀδνς 97 ἐδε ΟἈμμνελ (Αςῖβ 
χχ. 17) δ Ερμεβιβ ἑαζέ ἀδεά ἰο ἐκενι- 
βεῖυες απά ἰο αἷΐ ἐπε βοοῖ ἐπ τολκίον ἐπε 
Ἡοῖν ϑῤίνἐέ ἀαῤῥοὶκμίεά γον οὐέγεεεγς. ΤῊΣ 
υ8ς οὗ {πε ἴεῖπὶ ἰπ ἀΐγεοῖ δάάγεββ ἤεγα 
ςαγιῖεβ Ῥ Ὦ ἴξ ἃ βυσρεβίίοη οὗ ἰῃς πδίυγαὶ 
ταδδηΐηρ οἵ ἴῃς ννοτά ἀπά ρεγῆαρβ δ[50 οὗ 
τῆς δΑεὶν τες πηίςαὶ δεηβε, οηε οὗ τῇς ἢἤγϑβιε 
Βεπετγαδιίου οὗ ΟΠ γιβείδηβ. Βοῖὰ [εν ἀπά 
Οδπεεβ ψνεγε ἕδγα ας ἢ τς. ἴτε 
ΜΏΟΝ ννᾶὰβ πδίυγα!γ σοηίεισοά ὑροη 
ἴποβς πὸ ψεσα φυλπθοῦ ἴῃ Ροὶπε οἵ 
γδᾶσγβ ; ἴδε γουτμέυ!] Τιπιοῖν ψνὰ8 ἃ 
ταλικεὰ Ἴχοεριίοη ἴο τῆς ρεησγαὶ τὰϊα 
(ἱ Τίπι. ἱν. 12).-τὲν ὑμῖν. Ρεῖεῖ ἄοεβ 
ποῖ αἀὐάτεββ ἔπεπὶ ἃ8 πΊεγε οἤῆοϊα!β, γον 
εἰάεγς, Ὁὰῖ Ἐπ είσῖα ἃ νᾶρυετ ἔογῃι οὗ εχ- 
Ῥτεββίοῃ, δίἄθγς τοῦο αγέ αγριοπρ γομ; οἵ. 
τὸ ἐν ὑμῖν ποίμνιον, νν»ῃΐϊοἢ Α͵8ο ἐνδάθβ 
ΔΩΥ ἱπιραϊσίης οὗ ἴπε ῥγίποίρὶ 6, γε αγό 
Ολνίοι᾽».-τ-ὸ συμπρεσβύτερος..-.. 
κοινωνός. ΤὨϊΒ 8ε! [-ἀεδβίρπδίοη ͵α8ιὶ- 
ἢε8 Ῥεῖοτ᾽ 5 τίρῃι ἴοὸ ἐχῃογὶ ἴπεπὶ. Ης 8 
εἰάεν Ἰἴκα τῇ ςπι, ἴῃ 411 βεῆβεβ οὗ ἴῃς ννογά. 
ΤΕ τῃεὶς βυβεγίηρβ ὁσουρυ τδεὶγ πλϊπά, μ 
ννᾺ8 νυϊῖπεββ οὗ ἴπε βυδεσίηρβ οὗ Οἢτίβιὶ ; 
οἵ δῖβ ον, ἰέ δῆγ, με ἄοεβ ποῖ βρεᾶκ. 
Ης δ48 ἰηνϊεὰ ἴΠαπὶ ἴο ἄννε}} σαῖποσ οα 
16 τπουρπὶ οὗἉὨ πε σῖτα βίου δηά τῃ18 
ες ἰδ οοπβάεηι οἵ δβῃαγίπρ.--μάρτυς 
.ο. παθημάτων. ϑυοῇ εχρεγίεποα 
νὰ8 ἴε εββεητίαὶ φυδιβοδίίοη. οἱ δῃ 
Αροβίὶε ἴῃ τῆς 5ιγὶςξ 86η86; ΟΥἿΪΥ ἴΠοβ6 
ὙὯΟ ννεσε σοπηραηίουβ οὐ ἐλε Τισεῖυε ἱπ 
αἷ! ἐλπὲ εἰπε ὕγονι ΓΟΡΣ δαῤῥήενι ἰ0 ἐπ 
ΔΑ: ῤῆοη οἱ αἱ ἰεαδὶ τοέέμεσϑες οὗ ἰδέ 
Κεςεγγεοίοη (Ας8 '. 22) ψγεῦε εἰϊρίρ!ε; 88 
]εϑὺ8 β8αϊά, πε Ῥαγδοϊεῖε 5411 ἰεβϑε ιν δηὰ 
ἀο γου ἰεβεν Ὀδοαυβε γε ἂῖὸ ἢ Με 
ἔγοπι ἴῃς Ὀερίππίηρ ([] ΟΠ χν. 27). Τῇαὶ 
86 Βρϑᾶκβ οἵ {πε βυβετίηρβ ἀπά ποῖ οἵ τῆς 
τεβυττοοιίοη Ψν Ποῦ τηδᾶς τῆς βυβεγεσ 
Μεββίδῃ, ἰβ ἄπε ραγεὶν ἴο ἴῃς οἰγουτῃ- 
βίδηςε8 οἵ Πὶβ τεδάθιβ, ραγιϊυ ἴο ἢἰβ οννῃ 
εχροσίεηος. Εὸογ ἢίπι [ἢ 68ε βυβετίπρβ δὰ 
οὔος ονεζβῃδάοννεά τὰς ρίογυ ; Ὡς οουϊά 
βυπιρδῖῃί8ε ν ἢ ἴποϑε ὀρργεββεά ὃν ρεῖ- 
βεουϊίοη δπὰ γεργοδοῦ, Ψῆο υπάεγϑιοοά 
πονν, 85 {Ππ||ε 88 ες ἴπ6η, [παῖ [ὃ νὰ 8 41} ραγί 

ΜΠ δε ἴῃς ἑαΐυτε βίου νης ΟἸγὶδὲ 
αἰγεδάν επήουβ ἔοσ ἰξ ννὰβ βαϊὰ ἴο Ὠίτη, 
Τλοι «μαἰέ γοίίοτο αὐιεγισαγὰ (Τ οῃ χί!. 
36). δ τἰιῃβ ρον τῆε τες ιὐεὰ ἴῃ τ 
δηοηιις ἴοσπι, εἴπερ συνπάσχο; να καὶ 
συνδοξασθῶμεν (Κοπ,. νυἱῖ!. ῥδμνῃ 2 Οοσ. 
ἵν. 10) ΨὨϊΟὮ Ργεβυρροβεβ [δηλ] τιν ν ἢ 
τῆς τεδομίπρ οὗ τῇς τίβεπ }εδὰ8 τλαὲ ἐδε 
ΟἈνὶϑί πιμϑέ σεν ἀπά :0 ἐπίεν ἱπίο Η ἐς 
εἰονγ, Τρακε χχὶν. 46; οὔ. ἷ. 5, 13, ἷν. 13. 

Με ῖ. 2. Τῆε οοτηπιαπά ἰαἰά ἁροη 8ι. 
Ρεῖες, σλεῤλεγὰ νιν ϑλιδοῤ {68 χχί. 10) 
Ῥεςδπλα (ῃς σπᾶτρε ἀεἰϊϊνετεά ἴο βυςοεοά- 
ἵπρ εἰάετβ (νυ. Αοίβ χχ. 28) δηὰ ἃ ἐδγμ ας 
ἀεδοτγίρείοη οὗ πε ΟἸγίβιιδη ραβίοσ ({.9.» 
1 Οοτ. ἰχ. η ὙΠῸ πιυδὶ σορυ ἴῃ ροοά 
Βδερβεγά ψνῆο ονεγεὰ ννῆογε Ηἰβ ργεάε- 
ςεβϑοσδ [6]1 βῃογὶ (ΕΖ. χχχίν.).---τ ὸ ἐν 
ὑμῖν ποίμνιον τοῦ θεοῦ. ΟὨτί8- 
τεπάομῃ ἰβ ἀοά᾽β ἤοοκ διθοπρ γου---ποῖ 
γουτβ Ὀὰϊ αοἀ᾽᾿ Β.--ἀναγκαστῶς. 4-ς 
α ν»ιαἰεγ οΓΓ εομοίγαὶπέ ςοπιταβιεὰ ἡ ἢ 
ἑκουσίως, τοϊ ἐηρὶν---ποῖ 45 ργεβδεά τηεῃ 
Βυϊ ἃ8 νοϊιπίεετδ. [πὸ {εἰπε οὗ ρεγβεοὺυ- 
τίοη Ἰυκοννάγηη οἰάογβ πιῖρθς τνεὶ! τερτεῖ 
τπεῖγ Ῥγουλίηεηςε; πεῆος ἔπε παεά ἔου 
πε δρῃμογίϑπη ἐγ αην ἀϑφῤίγε ἰο ουεγεὶρ κέ 
κε ἀεείνοίς α ποδίς τυογὰ (τ Τίπι. {]. χ). 
80 οἔἉ ρἰῆβ οὗἨ τιοπεὺ 8ι. Ῥϑὰϊ τεααῖγεβ 
τδδὲ ἴδεν Ῥε μὴ ἐξ ἀνάγκης (2 Οος. 1χ. 7). 
11 18 ροββίδίε ἴπαὶ 51:. Ῥδὺυ} 8 ννοσχάβ, 
ἀνάγκη μοι ἐπικεῖται (1 Οοτ. ἰχ. 16) παά 
Ῥεεη ντεβιεά.--αοΑὁἰσχροκερδῶς. Ι΄ 
πε ψνοσκ Ὀ6 νοϊαπιλτν ὑπάεγίδίκεη, ἴῃς 
ψνοσκεσ Πᾶ5 ἃ τενναγὰ δοςοσγάϊπρ (ὁ ϑ8ῖ. 
Ῥαυὶ (: Οοτς. ἰχ. τ6 ἢ). Βαβε ρϑίπειβ ἅγε 
1πο88 ψν 0 νυ 8} ἴο τηδῖκε ραὶη νυν πεηος ΠΕΥ 
οὐυρῆὶ ποῖ (Ασϊβίοιϊς, Νέος. Εἰλ., ν. τ, 43).-- 
προθύμως. Τῇε δάνεγὺ οοουτγβ ἴῃ 2 
ΟἼτοη. χχῖχ. 34, υΧΧ, νῆεγε τμε 1,ενῖτε8 
εαρειὶν Ρυτίβεά {πεπηβεῖνεβ ; Ηερ. (πὰ 
1,εν!τε8 υρτῖρπμι οἵ μεατ το... Τῆς νεγὺ 
προθυμεῖν ἰ8 υϑεὰ ἴῃ Οἤτοη. ἰο τεπάεσγ 

ΠΣ οὔδεν 7γεετυε! οδεγίηρο. 
ες 3. Αρρ]ϊςαιίοη οὗ {πε βαγίπρ, ἐλέ 

γεῤπεα γμΐσγς οὗ ἐπε παἰέοης ἰονὰ ἐΐ (κατα- 
κυριεύουσιν) οὐεν ἐδένε. .. ποί 50 ἀπιοηρ' 
γοι; διέ τοποξοευεν τσομἱά ὃό ργεαΐ ἀνιοηρ' 
γομ κε «αὶ δό γομν βογυαπὲ.. . . ον ἐκ 
ὅν οὕ Μαη εαριδ.. .. ἰο ξεγυε (Ματῖ χ. 
42 (ἡ.--τῶν κλήρων, ἴῃς ἰοἴδ, ἑς6., 
τῆς ρογιίοπβ οἵ (ἢς πενν ἴβγϑεὶ ννῆο [21] ἴο 
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τὸς τοῦ ἀρχιποίμενος κομιεῖσθε 4 
φανον " ὁμοίως γώ τεροι ς 

ἀλλήλοις τὴν τάπει 

ρηφάνοις ἀντι- 

νώθητε 6 

1 Οοάεχ Ναιίσδηυβ ἰ8β δίουπς ἰπ οπητηρ νεῖβε 3, μηδ᾽ ὡς κατακνριεύοντες τῶν 
κλήρων ἀλλὰ τύποι γινόμενοι τοῦ ποιμνίον. 

ΞΈος τῆς ππίληλ]α ἐγκομβώσασθε ἴνγοὸ ουτγβῖνεβ τελὰ ἐγκολπίσασϑε, ψπεηος 
ἐπείπμαίε οἵ ἰῃς Νυϊραῖε. 

γουτοᾶγε 28 [βγϑεὶ ἔς] τὸ πὲ οὗ ̓ εμονδ ἢ 
(Όευς, ἴχ. 29, οὗτοι λαός σον καὶ κλῆρός 
σου). Τῆς πιεδηΐηρ ἰδ ἀείετιιίπεά ὈΥ 
ἴῃε ςοτγεβροπάϊηρ τοῦ ποιμνίον δληὰ 500- 
Ροσιεὰ δγ ἴῃς υβς οἵ προσεκληρώθησαν 
τοεγέ "»ιαάε απ αὐάὲῥιἑοηαὶ οπ ἴῃ Αοἴβ 
χνὶϊ. 4. 850 [115 5414 οὗ αοὐ᾽ 5 βεγνδηὶ [ῃδὶ 
Ηε κληρονομήσει πολλούς (188. [1], 12}. 
Τῆς ΜΝυΐϊραῖε παβ ἀονιπαπίες ἐπ εἱογὶς, 
δηὰ Οεουπιεηΐιβ ζΟ]οννίηρ ἴτε ἀϑαφε οὗ 
μὶβ εἶπα Ὄχρίδὶπβ τῆς ρῆγαβς ᾿ἰϊκενν8α 85 
Ἐαυϊναϊεης ἴο τὸ ἱερὸν σύστημα, :.6., 
τπς ἰπίεγίοσ οἰεγργυ.- τύποι γεινόμ- 
ἐνοι, {.6., 45 δεγναηΐβ δοοογάϊηρ ἴὸ Μασὶς 
ἰ.ε.; οὗν ια ὙΠεββ. ἱ. 7; σ Τίηι. ἵν. 12. 

γεσ. 4. φανερωθέντος τοῦ 
ἀρχιποίμενος, αἱ ἐλ κιαπἐ εείαίίοη 
ΟἿ ἐλε ολὲεῦ δλεῤκενά, ἱ.6., ΟὨτὶβὲ, ἀρχι- 
ποίμην ἰ5 τῆς εαυίναϊοηϊ οὗἩ ὃ ποίμην ὁ 
μέγας οἵ ΗΞεὉ. χί!!. 20, θεΐπρ; ἔογηηβά οχ ἔπε 

ἈΠΙΟΡῪ οἵ ἀρχιερεύς -- ἰγἼΣΓ ἹΠ2’ 
εἶδε ἰξ ὁσσιγβ ΟὨΥ ἃ8 ϑυτηπηδοῃβ᾽ τεηάεσ- 

ἵπρ οἵ Ἴ2 (ΧΧ, νωκηδ)ὴ) ἴῃ 2 Κίπρβ 

11, 4 ἀπά ἴῃ ἃ ρᾶρυτυβ, Οὗ. ἄρρεδὶ ἴο 
]εδβονδῇ, ὁ ποκα νων τὸν Ἰσραὴλ. .. 
ἐμφάνηθι οἵ 8. ἶχχχ. 1---τὸν . .. 
“στέφανον -- ἴπε ογοῖση Οὗ ἰξξε τοκίολ 
ΗΦ ῥνονεἰδεά (7588. 1. 12). Τῆς πιείδρποσ 
18 Ῥγοραδὶν ἀδγίνεά ἔτοπὶ τῇς ψτεδίῃ οὗ 
ἐλάϊπρ βοννεῖβ ργεϑεηΐϊεά ἴο τῆς νἱςΐον ἰπ 
186 ρᾶγγεβ (υ,, ἀμαράντινον) ; δυῖ ἰξ τᾶν 
Αἰδο ὕὈῈ ἄυε ἴο πε οσοηςερτίοη οἵ πε 
ἔαΐϊυγαε ἂσὲ ἃ5 ἃ Ὀαπαυεῖ, δ ΠΙΟἢ ἴῃς 
δυεβῖβ ψεσε οσσονηδᾶ τ ἢ Ἔπταπας (ϑαρ. 
", 8, στεψώμεθα ῥόδων κάλνξιν πρὶν ἢ 
ψαρανθῆναι). 8εε οῃ ἱ. 4. 

εἴ. 5. νεώτεροι, ἴδε γουηρεῖ 
τλεπλθεῖβ οὗ δεαοῦ ΟΠυγοῦ ννεσα Ρεγθδρ9 
τοσς οἵ 1688 ἔοσταδιν θαπάεά τορεῖπετ οη 
τῆς πιοάεϊ οὗ πε σύνοδοι τῶν νέων, ννῃ]οἢ 
Ἅ8τε τηεητοηεά ἴῃ ἰπβου [ΟΠ 8 ἃ8 εχ βίη 
ἀϊδείηοι ἔτοπι τς ΕΡΒεδὶ ἱπ ατεεκ οἰτίεβ, 
Ἐβρεοῖδιν ἰη Αϑία Μίπον (Ζίερασιῃ ὈὨΐς 
απΠεοπίβομα Νεσζείης, 111-115). Οουρᾶσγα 
ῆε τποάεγῃ Ουἱὰβ δπᾶὰ Αββοοϊδιίοπβ οὗ 
Υουηρ Μεὴ. ἴῃ 1: Τίπι. ἱν, σ, {δεβε 
τιαῖυταϊ ἀϊν᾽βίοηβ οἵ εἰ ἀεγ8 ἀπὰ γομηρεῦς 

ἅτε 4150 τεοορηίβεά.--πάντες δὲ... 
ΕἸάετβ πιυβὲ βεῖνα ; γοιηρειβ βυδ- 
ταῖῖ, Μαγν 811 δε Ἰον]γ-ταϊη θὰ τοννασᾶβ 
ομε δῃοίπει---ποσς ἰβ Ὧ0 πεεὰ τὸ δὰ 
ἀεία!!εὦ οοπιπιδηάβ. ---ἔγκομβ ώσα- 
σθε ἰ8 εχρίαίπεά ὃγῪ Οεουπιεηΐιβ 48 
ἐνειλήσασθε περιβάλεσθε (“τὰρ γουτ- 
βεἶῖνεβ ἰη, ρυαΐ τουηὰ γοι), 80 ἴῃς σοπ)- 
πιληὰ ςοτγοβροηἄβ ἴῸ ἐνδύ ... 
ταπεινο: ν οἵ ΟΟΙΪ. 11. 12. Βιυϊῖ δε 
Ἄοδοίος οἱ 118. υπίᾳυς ννοτὰ τῇδε πᾶνε 
βοπὶς ᾿υδεϊβεαδιίοη ἰῃ αββοοίδιίοηβ νυ ἢ 

Ῥμοῖίυς (Ερί8:1ε 156) ἰδίκεβ αδογρε Μείγο- 
Ροϊἴδη οὗ Νἰςοπιοάϊα ἴο 48 ἔοσ ἢἰβ βὰρ- 
Βεβϑείοη τπᾶὶ ἰξ νν885 ἃ Ῥασραγουβ ννογά : 
“Υοὺ οὐρῆς το πᾶνε τεστηετηθεγοά Ἐρὶ- 
ομδιτῶυῦβ δηὰ Αροϊϊοάοτιβ:. . . ἴδε 
ἔοττηεσ υ868 ἰΐ ἐτεαυ θεν ἀπά τῆς ἰδίτες 
ἰπ τε "Ευπαναν ̓  (84 οοτης αν) βᾶγβ τὴν 
ἐπωμίαν πτύξασα διπλῆν ἄνωθεν ἀνεκομ- 
βωσάμην." Βυῖ τπε ΓΤΧΧ οἵ 188. 111. τ8 
[245 τοὺς κοσύμ; Ξεὸ ἡγομί-δαμπάς δπὰ 
ϑυτηχηδοῆυβ τὰ ἐγκομβώματα ἰπ νεζ. 20 
ἴον δαμάς οἵ ταρῆές. Ῥεῖει ἰ8 ἐβεγείογε 
φσοδαδίν ἱπάενιεὰ δραΐῃ ἴο 118 ρᾶββασε 
Δηὰ βδγ8 σίγα γουζβεῖνεβ νυ τ [πε Πυχη  Πγ 
ψΠὶς ἢ ἰδ τὰς ῥγορεσ ογπδσηεπὶ οὗ ᾿νοπιεῃ. 
1 τῆς ννοτὰ θὲ ἰἄκεπ ἴῃ {Π|8 βδεῆβὲ ἃ 
τείετεπος ἴο ]οδπ χίϊ!. 4 ἢ., Ταλίηρ α 
μάβῖλε Ηε ρἱνάεα Ηἐνισεῖζ, τὰν Ὀς τεαβοη- 
ΔΌΪΥ αβϑυπιεά ---θεὸς ... χάριν - 
Ῥτον. ϊϊ. 34, υχΧΧ (θεός Ῥεΐπρ διυιῖ ἔοσ 
κύριος, ΨὨϊςἢ τὸ ἃ ΟὨγί βείδπ τεδεσ πηεᾶπὶ 
ΟἸσίβι) ; τῆς Ηεῦτγεν τεχὲ ρίνεβ ς.οϑεν5 
λ4 τοῦς αἱ μὲ ἰο ἐδε ἀμπιδίς ἠδ «ἄοτῦς 
αυοιγ. ὙὙΠε βᾶπὶεὲ αμυοίαϊίοη ἰ8 ετὰ- 
Ῥίογεά ἰπ βἰπιῖας οοπίεχὲ ὈὉν 5ῖ. 7πι|6ὲβ8 
(ἰν. τῆς ἄεν!] (δεεὲ θεῖον) 18 {π6 6); 
ἐνὶ δεοθ εν. 

Ψψει. 6. “ἰταπεινώθητε οὖν εὐδοεβ 
τῆς εχμογίδτίοθ ἂπὰ [18 δοοοπιρδηϊθὰ 
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οὖν ὑπὸ τὴ 

ἡ καιρῷ ᾿ πᾶσαν τὴν μέ 

ὃ ὅτι 
δικος ὑμῶ 

9 ζητῶν καταπιεῖν ᾧ 
αὐτὰ τῶν παθηματω 

διάβολος ὡς 

10 ἔπιτε 

βοσ ρίυσα ἴῃ νϑσ. 5--Οὔ εν ἰπ ογάες πδὶ ἴῃς 
τοῖο (υυκςε χίν. 11) πᾶν ὃς 1 ΠΠ1εὰ 
Ὃς γου, δ ἐλαὶ ἀμνιδίοικ κἰνισοι «καὶ 
δὲ «χαϊἐφαὰ (τε. Ὁν αοά). 80 ἴοο 81. [4π|68, 
«νδ)εοὶ γομγεεῖυες ἐπεγείογε ἰο Οοάὰ (ἷν. 7) 
--τὴν κραταιὰν χεῖρα. οὐ᾽Β 
»ὐρλίν καπά ἰΒ ἃ ςοπηποη Ο.Τ. ἐχργεθ- 
βίοῃ ; 8βες Εχοά, ἐϊ. το, εἴς. ἔοσ οοη- 
πεχίοη στ ἀεἰνεταπος δηὰ Ὄβρεςί δ! ν 
ΕΖ. χχ. 33 ἴ,, ἐν χειρὶ κραταιᾷ καὶ. .. 
ἐν θυμῷ κεχνμένῳ ύσω ἐφ᾽ ὑμᾶς. 

νεῖ. )η. τὴν μέριμναν... αὐὖ- 
τόν οφοτΠηεβ ἔγοπι ΡΒ. ἶἷν. 12, ἐπίριψον ἐπὶ 
Κύριον τὴν μέριμνάν σον, ν»Ὡ]οἢ 18 τπε 
δουζος οὗ ρμαγί οἵ τῆς ϑεῆοπ οἡ ἴδε 
Μουπὶ (Μαῖϊ. νὶ. 25 8.).---ὅτι.. .. 
ὑμῶν πυδειίξυϊεά ἴοτ καὶ αὐτός σε δια- 
θρέψει οἵ Ῥ5. 1.ς. ἰπ δοοοτάδπος ἢ 
7εβιυβ᾽ δπιρι βοδιίοη ἀπᾶὰ δρρὶ!σδιίοα οὗ 
186 πηείδρῃμοτ. Οοά ςάγεβ ἔογ Ηἰβ ἤοοϊς 
48 ἴῃς Βίγεϊίηρ βμερμεγά ἀοεβ ποῖ (οὐ 
μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων, ΙοΠη 
Χ. 13). 

Ψψεῖ. 8. νήψατε γρηγορήσατε, 
ἐξιεῖ 7. 80 8ι. Ῥβὺ» Ὑρῆγο ὥμεν 
κα μὲν . . . ἡμέρας ὄντες ν 
(1 Τεββ. ν. 6, 8 δἰγαμα ὕροη ἴδε μεριή 
τῇοη Βοῦτοα ἰη ἴῃς Ῥαγαῦϊεβ οἵ ἔπε Ηουξε- 
δοϊάεγ δπὰ Βυτγρίαγ, εἰς. (Μδῖϊι. χχὶν. 
42 ἢ) πιο ἢ δεῖ ἔογίἢ ἰῆς βιιάδεῃ ςοπὶ- 
ἱῃρ οὗ ἴδε Κίπράοπι.---ὦὁ ἀντίδικος 
ὑμῶν διάβολος, γομγ αάνεγεαγν, 
ϑαίαη---ἀ, (ρτορειῖν αὐύόγοανν ἐν ἰατο «με 
8 υϑεὰ ἴπ τῆς ρεπεγαὶ βθῆβε οὗ Ἵππον ἰπ 
χΧΧ. Οἱ τἂε ἀεβοσγιριίοη οἵ ϑαίδῃ, ας ἃ 
γοαγίπρ ἰΐοη σούλεβ ἔτοπι ΡΒ. χχίϊ. 14, ὡς 
λέων ὁ ἁρπάζων καὶ ὠρνόμενος ; τυαΐ χε 
τοπὶ ]0Ὁ ἱ. 7, εῖς ϑαίδη (ὃ διάβολος 
ΧΧ, Σατάν, Α4.) περιελθὼν τὴν γῆν καὶ 
ἐμπεριπατήσας τὴν ὑπ᾽ οὐρανὸν πάρ- 
«ὸ δέσλὶηρ ἰο ἀευομν ἀφ α68 Ὠϊπὶ ἢ 

δάεβ ἴῃς ἰογά οἵ ἀεαίῃ ; οἱ Ῥχον. ἱ. 12, 
Βετε τῆς τνἱοκεὰ 8ὰν οὗ ἴδε τὶ ρῃίεουβ 
τϑῃ, καταπίωμεν αὐτὸν ὥσπερ ᾷδης 
ζῶντα. Τδε ρῥτεδεηῖ βυβεζγίηρβ οἵ ἰἢς 
ΟἸ γί βείδῃβ ἂγὲ ἢὶ8 μαπάϊννοσ 48 συυοἢ 85 
τῆς δυβετίηρϑβ οὗ [εδ0}5 (1 Οοσ. 1ϊ. 6, 8) ἀπὲ 
οἵ ]οὉ. 

νει.9ο. ᾧ ἀντίστητε. 858ι:. ]2π|ε8 
δά ἴῃς βάπης Ἂχποσίδοη ἴὸ δὶβ αυοῖα- 
οηῃ οἵ Ῥῖον. ΤβεἊε οοππεχίοῃ ἰ8 ποῖ 

ΠΕΤΡΟΥ ἃ 

κραταιὰν χεῖρα τοῦ Θὃ 

ριμναν ὑμῶν ἐπιρεί 

αὐτῷ μέλει περὶ ὑμῶ 

ἀντιστῆτε στερεοὶ 

λεῖσθε ὁ δὲ Θὲ πάσης 

ἵνα ὑμᾶς ὑψώσῃ ἐν 

ψαντες ἐπ᾿ αὐτὸν 

γήψατε γρηγορήσα τε ὃ ἀντί- 

λέων ὦ ρυόμενος περιπατεῖ 
τῇ πίστει εἰδότες τὰ 

τῇ ἐν τῷ κόσμῳ ὑμῶ ἀδελφότητι 
χάριτος ὁ καλέσας ὑ μᾶς 

οὈνίουδ Ὀὰξ ἴδ ρεῦβδρβ ἄυς ἴο ἴῃς ἰγδάϊ- 

οπδὶ εχροβίτίου οὗ -- ὑπερηφάνοις 

88 τείειγίηρ ἴο [πε Ὀεν1] ἀπά ἢ οι] ἄγεπ. 
ΑΒ Θοά τδῆρεβ Ηἰπιϑεῖ δραϊπϑὶ βοοβέεσε, 
80 πιιδὲ ΟἸγίβιαπβ γεβϑίβὲ ἴῃς εν} ἡ 80 
8 ννοτκίηρ ψ 1 {πεῖτ ϑαπάεγοιιβ ἰετηρετβ. 
Οεουπιεπίὰβ δηᾶ Οτγαπηετ δ Οαίεμα Ὀοτ 
ἌΡΡΘΆ] ἴο δῇ εχίγαοϊ ἔτοπὶ [δι]η᾿ 8 θοῸΚ 
αραϊπδὶ Ματζοίου (ἢ) βίο ἰδ ργεβεσνεὰ 
'π [τεπϑὺβ δηά φιοίδα ΌΥ Ἐπβεδίυβ. 
Τῆς πιαὶπ ροίηϊ οἱ ἴῃς ρϑββᾶρς ἰ8 τπδὲ 
Ῥείοτε ΟἸγίδι οαπλε ἴῃς ἀεν!}] ἀἰά ποῖ ἄδγε 
ἴο Ὀίαβρμεπις δραϊπϑὲ αοά, ἔοσ ἴῃς ρτο- 
ῬὨοςοῖεβ οἵ [ἰδ ρυπίβῃσηεης ες δἢ ἰρ- 
τηδῖὶς ; δυῖ Οἤτγῖβὲ ργοοϊαἰπιεὰ ἴτ ῥ᾽ εἶν 
ἃηὰ 80 ἢς ἰοβὲ 411 δορε δπὰ ροεβ δὺ ουἋἅ 
εᾶρεῖ ἴἰο ἅγαρ ἄοννῃ 411} ἴο 818 ονῃ ἀ68- 
«τυςιίοη.--στερεοὶ τῇ πίστει, γοοκ 
κε ἐπ γομν ζαῤέλ, αὐὈτενϊαιίοπ οἵ ἐπι- 
κέόετε τῇ πίστει τεθεμελιωμένοι καὶ 
δραῖοι, ΟΟἱΪ. ἱ. 23 ; ζ΄. τὸ στερέωμα τῆς 

εἰς Χριστὸν πίστεως, (Οο]. ἰϊ. 5 δΔηὰ Αοἰξ5 
χνὶ. 5, αἱ. . ἐκκλησίαι ἐστερεοῦντο τῇ 
πιστει. ΤῊς τηεϊδρμογίοϑὶ δε οὗ στ- ἴῃ 
ἃ βμβοοά 5εῆπβε ἴβ ποῖ οοπηγηοη. Ρεῖΐεσ 
ΡεΙμαρβ {πίη οὔ ἴπε στερεὰ πέτρα 

(19) οἵ 158. 11. χ ἀπά ννᾶτπβ ἴπεπὶ ἀραϊηδί 
δ ονὴ [ΑἸ]Πηρ.--εἰδότες . .. ἐπι- 
τελεῖσθαι. Τῇε τεπάετίηρ (Άτϑὲ βὰρ- 
ξεβιεά Ὁν Ηοβηπδπη) ἀμοισίηρ κοῖσ ἰο 
αν (παὶ γου ἀτὲ ραυίπρὴ ἐλε βαηιε ἑαχ ψ 
δ) εγίηρς ας ἐδ δνοίμεγλοοὰ ἐπ ἐπε τσοτ" 
ἐς ῥαγίηρ βεεῖὴβ ργείεσδϊα ἴὸ 18 οοτζω- 
τοοη ἀμοισὶηρ ἰλπαΐ {λέ δαπιε ἀἰπάς ο 
4.) εὐίηιρς αγέ δεὶπρ' αεεονε ῥ᾽ ἐς κεα ῥον (δ }) 
οὦν τ ἀδδυπιεβ {πε Ῥγοροσ ἰἀϊοπιαῖῖο ἔογος 
οὗ ἐπιτελεῖσθαι Δηὰ δοοοιιπίβ ἔος τὰ αὐτά 
(-ο. τέλη) ἔοϊϊοννεά ὃΥῪ ἴα ρεηίῖνε. 
Χεπορβοῃ νῆο ἰβ ἃ ζοοά δυϊμογιον ἔος 
Οοπηπῆοῦ Οτοεῖς υ8εὲ8 ἐς ἴπ8β Ὀνῖςε :--- 
Μεπι. ἵν. 8. 8, “Ῥυϊ {1 5841} [ἶνες ἰοηρες 
ῬεΙΒαρ8 ἴξ Ψ}Π] θὲ πεοαββᾶσν ἴο ρᾶν δε 
Ρεηδίεῖεβ οὗ οἷά αρε (τὰ τοῦ γήρως ἐπι- 
τελεῖσθαι) ἀπά (ο 866 ἀπᾶὰ πεᾶτ ψοσβα 
νον") Αῤοϊ, 33 πον ἀϊὰ πε ἴυγῃ Ἔβετηϊπαῖς 
ἂἱ ἀεδιῃ Ὀὰϊ ἙΠοεγ ΠΥ τνεϊςοτηεά τ δηὰ 
Ῥαϊά ἴῃς ρεπαῖιν (ἐπετελέσατο). Εοτ ἴδε 
ἀλῖϊνε ννἱϊ τὰ αὐτά ςαν»νι6 ας, ο΄. τ Οος. χί. 
5, ἣν καὶ τὸ αὐτὸ τῇ ἐξυρημένῃ- 

Ψεῖ. το. Υοὺς δάνειβασγυ 4884}8. γοι, 



7--ὰ2. 

εἰς τὴν αἰώνιον αὐτοῦ δόξαν ἐν τῷ Χὥ 

ξει σθενώσει - αὐτῷ τὸς καταρτίσει στηρί 
τοὺς αἱ ὥνας ἀμήν. 
ἀδελφοῦ ὡς λογίζο 

ἐπι μαρτυρῶν ταύτην 
Ῥαὶ αοά δαβ οδ!εὰ νου ἰο Ηἰἴβ δἴθσῃδὶ 
Εἴοτν; ὅγβε ἔοσ ἃ {{πε|ὸ γοῦ πηυβὲ βυῆεσ, 
Ηἰβ ρτᾶςς "111 βυρρὶν 811 γοὺγ ποϑάβ. 
Μετ. 9. '8 ῥγδοι λιν ἃ ρδζεηιμεβὶβ ; ὁ 
θεός βἰαπάβ ονεῖ δραϊπεὶ ὁ ἀντίδικος (νοτ. 
8) 45 δέ 5ῃον.---ὁ καλέσας, ἴοτ ἴῃς 

Ὁγηΐβα οἱ βιιβίδηδηςε ἱπηρ] δὰ ἴῃ ἔπε ο811- 
τηρ; οὔ. τ ΤΒεββ. ν. 23 ἴ. ; χα Οοσ. ἱ. 8 ζ.-- 
ἐν Χριστῷ ροεβ ΨὙὩ ὁ... δόξαν; 
αοά ολ]εὰ ἵπεπὶ 'ἱπ ΟἸτίβὲ ἀπὰ Ομἷν 88 
ἴδεν ἅτε ἰπ Ομσίβε οδ ἔπεὺ επίεσ ἴ86 
δίοτΥ; ς΄. 2 Οὐογ. ν. 17-19, εἴ τις ἐν 
Χριστῷ καινὴ κτίσις... - θεὸς ἦν ἐν 
Χριστῷ κόσμον καταλλάσσων ἐαντῷ.-.--- 
ὀλίγον παθόντας, αΓίεν γομ λαῦς 
σηβενοά ζὸν α ἰἰέεῖς τυλίϊο. ΤῺς βατης 

διὰ οιλ 

ςοηίταβὲ ἈΟΠΙΡΟΤΘΙΣ αἴῆϊςείοη ἀπά 
ἴῃς εἴεγπαὶ βίοσυ ἰβ ἄγανγῃ ὃν ὅ8:. Ρδὰϊ] ἰπ 
2 Ὅοι. ἵν. Σ7, ᾿ παραντίκα ἐλαφρὸν τῆς 
θλίψεως... . αἰώνιον βάρος δόξης κατε 
γάζεται, ψΒεῖο ἰπ δάάιεῖοπ τὸ τῇς ἀπῆ. 
ἐπαδίβ δ6 ἔνγεὸπ δἴδσπαὶ ρίογυ ἀπά ἐεσηροσ- 
ΔΙῪ Βαβετγίπρ τπ 6 τοεὶρ λέ οἵ βίοτυ (ρίαν οῃ 

ταεδηΐηρβ οὗ τοοῖ 2) ἰβ ορροβεά το 
ἐλ Ἰέρλέπεςς οὗ εἰδαϊδείοη, αὐτός 888 
ἴδε ἕογος οὗ πιστὸς ὁ καλῶν (τ ΤῊεΞ8. 
ν. 24). --καταρτίσει, λαϊϊ ῥεγζεεί. 
ΜΒ η δίπιοη δπὰ Απάγεν νγεσε οδ]εά τὸ 
Ἰεᾶνε τμεῖς ββῃϊπρ δηὰ Ὀεσοίης ἤβῃοτβ οὗ 
Τηδη δταεβ δπὰ Ἰομπ ννεῖα ἐπαπιβοῖναβ 
4180 ἰπ ἃ Ῥοδὲ ποοηιάϊηξ- -καταρτίζονταν.- 
τβεῖς πεῖβ (Μαζὶ ἱ. χό- το). Τῆς ργοοδββ 
ΔΒ ἘΠ Ό ΔΙ πεοεββασυ ἴῃ ἐπεὶσ πον ἢβῆἢ- 
ἰπρ δηὰ ἴδε ννογὰ νγὰβ Ὡδέυγαδα! νυ ἀρρίϊεὰ 
ἴο ἴῃς τρεπάϊηρ' οὗ ἔπε Ομυγομαβ οἵ ἱπάϊ- 
νἱάσαὶ ΟἸμτγίβιίαπβ γῆ ὈῪ τπεὶς ροοά Ρ6- 
Βανίους πιυβί σϑίοῃ πλδη (866 6.6.1 ΟΟΥ. 
1, το). ΟἿἱγν αοά σδη δεν δομίονε ἐπί8 
ταςῃἀηρ οἵ 41] βῃοτιοοτηίηρε; οὖ. Ηεδ. 
ΧΙ, 21. -στηρίξει, «λαϊϊ οοκ ἄγοι; ο΄. 
2 ΤΒεββ. ἱ{ϊ. 17, εἴς. ; ψγῆεπ πε Κίηράοπι 
οἵ Ἡξεάνεη τνᾶβ βιογπιεά [ἢς βίουπιογβ 
πεεάξά ᾿οηβτγπιδείοπ (Αςῖβ χνίϊ. 23). 
ΤΙβΒ ὰ8 ἔπε ρεου]ατ τνοσῖς δβδίρηιεα τὸ 
5: Ρεῖες---ἰδομ λαυΐηρ εοπυεγίεα εοη- 
3 ννν---στήρισον---ἰλε δγείλγον (ΤΚα χχίϊ. 
32). --σθενώσει ἰβ ΟΠΙῪ Δρρδγεηεν 
τηῖᾳας, Ὀεΐπρ ἐαυίΐναϊεπε το ἐνισχύσει ΟΥ 
δυναμώσει (Ἡ εξγοξίυ8) οὐ, ΟοΙ. 1. στ, ἐν 
πάσῃ δυνάμει δυναμώμενοι κατὰ τὸ κρά- 
Ἠὴς τῆς δόξης αὐτοῦ ἀηὰ Ηδεῦ. χί. 34, 

ὀλίγον παθ. Δρονε). 
ν ἀπὸ ἀσθενείας (ρατ411εἶ τὸ 

ες. τσ. {ϊτυτρίοδὶ ἐογπιαΐα, δάλρίεά 

ΠΕΤΡΟΥΑ 

μαι δί ὀλίγων ἔγραψα 
εἶναι ἀληθῆ χάριν τοῦ 

79 

ὀλίγον παθόντας αὐ 
τὸ κράτος εἰς ΣΙ 

βανοῦ ὑμῖν τοῦ πιστοῦ 12 

παρακαλῶν καὶ 
Θῦ εἰς ἣν 

ἴῃ ἵν, τσ (ἐστιν), νος Οὐσατβ ἱπ σ Τίπι. 
νἱ, τ6; ]ομπ 25; Αρος. ἱ. 6; ν. 13. 
ν. 12-14. Ῥοβίβοσίρε ἴῃ 8:. Ῥεΐεσ᾽ 8 

ον Βαηάνντ την, κα ΟἹ]. νὶί. 1χ1-18 
ἥξει εἰ λνκμνς ἵν σιν ΡΣ 
Τῇ ἐμῇ χειρῆ; 2 ἼδΠπεξβ. ἐϊ, 17 ἔ. 

τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλον).--δι ὰ 
Σιλονανοῦ, ἐν ἐλς λαμὰ ὁ μὴν φογὶδε 
δ. 80 Ἱρπαίυβ ντίτεβ διὰ Β' το ᾶς 
ῬΒΣΙΔάεΙ ΡΒίδηδ (χί. Ἅ}5πὸ τῆς ΤΩ; 8 
χἰϊ. 1), θὰ τυ ΐβ868 ἴο ἵεαρ πὶ νυν Ηἰτηδεῖῖ 
ἘρΒ. 1. 1). Ὑηδῖ 5. νγᾶβ αἴ80 ἴῃς Ὀεᾶσεσ 
οὔ τμε Ἐρίβεϊε ἰβ ἱπάϊοδιεὰ ὃν τῆς τεσου)- 
ταεπἀδοη Ὑμΐο ἢ (ΟΠ ΙοννΒ. ὙΠετε ἄοεβ 
ποῖ βδεῖῃ ἴο ὃς ΔΠΥ ρμοοΐ τβᾶβοῃ ἔοζ σε - 
Γυδίηρ ἴὸ ἰάδπεν τπ18 8. ψ τ τἢς σοσ- 
Ῥαπίοῃ οὗ 8ι. Ρδὰὶ δἀπὰ Τιπιοίδν Ψψῇο 
ντοῖς ψ ἔβόσ τὸ ἔπε Ομυτοι οὗ Τμεββᾶ- 
Ἰοηίςα δηὰ ργεδοῃεὰ νυἱἢ ἔπεπὶ δὲ Οοσίπιῃ 
(1 Οον. 1. 10).--τοῦ πιστοῦ ἀδελ- 
φοῦ ὡς λογίζομαι. Οπε πιαίῃ 
οδήεοῖ οὗἨ ἐπε ροβίβογιρε ἴ8 ἴ0 ΒΌρρ!ν 8. 
νὰ ἃ ὑγίεῦ σοσηπιεπἀδιίίοη. Ης ἰΒ ρὑτε- 
Βυχλδν τἰἢς Δρροϊπιςὰ τηςβϑεηρεσ γν80 
ΜΠ ΒΌΡΡΙεπλεπε τμς ἰεϊῖεγ ἢ ἀειφι! τὰ 
ΔΡΡΙΪΟΔΌΟη ΟὗὨ 8 ρεποσαὶ (οδοπίηρ δπά 
ἱπίοστηδιίοη δδουῖ τῆς δὔδίγβ οἱ (ἢς υτίτεσ. 
50 81. ῬΑ] 8 Ἐπογοὶῖοδὶ εἐπάβ νυ ἐλαὲ 
24 νιαν ἀμοῖῦ μεν εἰγομνιδίαμοος κοῖν 1 
,7ανε Τγολίομα ἐπε δείουεὰ ὀγοίλεν απᾶ 
“αὐ μλγμί νεϊιῖστον ἐπ ἐμ 6 1 ογὰ τλαὶϊ νιαλδ 
ἀποιση αἰ ἐπέπρς ἰο γομ (ἘΡΆ. νὶ. 21 1). 
5. ν»8β Κπουνῃ ῬγΟΌΔΟΪΥ ἴο βοπια οὗ ἴδε 
ΟΒύγομεβ 48 81. Ραυ 5 οοπηραηπίοῃ : ἰῃ οϑ86 
Βα Ψνῶ8 ἀπηονη ἴ0 Δηγ, 81. Ρεῖεσ δ ἀβ 
Βῖ8 οὐ οετγιβοδίε. Ἐογ τῃ}8 ὑ8ὲ οὗ 
λογίζομαι σοπηρατε τ Οοτ. ἰν. 1, οὕτως 
ἡμᾶς λογιζέσθω ἄνθι ; 2 Ὅοτ. χὶ. 5, 
λογίζομαι γὰρ μηδὲν ὑστερηκέναι τῶν 
ὑπερλίαν ἀποστόλων.- παρακαλῶν 
. «θεοῦ, τηοῖΐνε δη δυῤ͵εςς οὗἨ ἴδε 
Ἐρίβειις. 881, Ρεῖεσ ψγοῖε ἐχλογίέηρ 48 ἢε 
βδιὰ 1 σαλπογί γοιρ (Ἰϊ. τι, ν. 1) δἀπὰ τὰς 

ὭΘΓΆΙ οοηΐεδηϊ οὗ 8 ἐχβογίδιϊοη ΤΥ 
ἔξ δἵνεη ὃγ δε βυδοτάϊηδίε οἴδυδβε ννὩὶ 
ξο!ον8: “Ὑδαϊ γοὺ βιδηὰ ἱπ (δε στᾶςα, 
ΨΒΪΟΒ 1 δος υνἱϊποββ ἰβ {τὰν οὐ᾽Β 
δταςε"". ΤΒε δοαφυϊγεὰ βεηβε οὗ ἴδε νεζγὺ 
εονιογέ (ΧΧ ἴοσ } ἰβ ποῖ ἀΐϊγεςι! 
᾿γυβάξ τη ἘΩΠΝ ας ἰδ ἃ λόγος 

ἰῃ ἴδε βεῆϑθε οὗ ὁ παρα- 
καλῶν ἐν τῇ ἜΤ Εοχη. χίϊ, 8.-- 
ἐπιμαρτυρῶν, ἐεε ἐγ γίηρ ἰο. . . ποῖ 
.. ἽΝ ΔΥΡΗ ΤῊς νεῖ ἄοεβ. ποῖ 
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14 Μᾶρκος ὁ υἱός μου" 

γάπης " εἰρήνη ὑμῖν 

οοςῦς εἰβενπεσς ἰη ΟΥ΄. (ΠΧ Χ Πᾶ8 ἐπι- 
μαρτύρομαι) οὐ Ν.Τ.; δὺς Ηεδ. [ΐ. 4 μα8 
ἴῃς οοτηρουπὰ συνεπιμαρτνροῦντος τοῦ 
θεοῦ.--ταύτην . .. θεοῦ, ἐλαέ ἐλὶς ἐς 
ἐγμθ ργαζε οὗ Οοά, ἐ.64.,) [ες στάςε---ἶπ τ86 
ψάδβε βεπβα οὗ ἴδε τνογὰ ννῃϊ ἢ ἰ8 τμεῖγβ 
Ἷ. το) ψ θοῦ αοὰ ρίνεβ ἴο ἴῃς Πυπιδῖς 
" 5). ϑ8ϑι. Ρεῖεσ ψ88 υἹΐπεββ οὗ ἴδε 
βυβεσίηρβ οὐ ΟἸγῖβὲ νυ ΒΊοἢ τθαγ πονν Ββᾶσε ; 
δὲ νυὐϊηδδβ8ε8 ἔσουι δἰ ἐχρεγίεηος ἴδδι [Πα 
ξτᾶος Ὡς ἢ {ΠΥ ᾿χαρξεν ἰδ (συγ Οοὐ᾽ 5 
φτᾶςς, ᾿Ἰμουρῇ βυϊετίηρβ ἃγε ἃ μβαβδίπρ 
ἱποίδεπε οὗἨἉ ἐδεῖγ βο)ουγῃ ἀϑιηγρεὶ ἰς ἣν 
στῆτε, ρατλεηποῖίς βυπητηδγυ οὗ τὴν προ- 
σα ν ἐσχήκαμεν εἰς τὴν χάριν ταύτην 
ἐν ἡ καμεν (Εσπι. ν. 2), ἔγοπι ὑνμίς ἢ 
πε οδβίες γεδάϊηρ ἐστήκατε ἰ8 ἀετίνεά .--- 
ἦ ..-συνεκλεκτή. ΑΒ ἐλε εο-οἰ δεν 
ἐχμοσγῖβ ἐλε οἰάεγς 80 ἐλιε εο-εἶεοί (Μοταδη) 
ετεεῖβ ἴῃς οἰεοί δοήοιγμεγς (ϊ. 1). Τῆς 
ΕΑιὶν δάάϊείοπ οὗ Οληγοὰ τεργεϑεπίβ ἴῃς 
πδῖυσαὶ ἱπιετργεϊδίίοη οὗ ἴῃς τνογά, νυ δϊςἢ 
ἰπάδεά ἐχργεβθεβ ἴῃς ἰδίεηϊ δἰρηϊἤςδποε οὗ 
ἐκ-κλησία, ἐὰέ εαἰϊφὰ ομέ, οοταρᾶτε ϑι, 
Ῥαυϊ᾿ 5 υδὲ οὗ ἡ ἐκλογή ἰπ Εοπι. χὶ. 7. [πῃ 
ν. χα Η, Ρείεσ δάγεββεβ Ὀοάϊεβ ταῖπεσ τ[ῃλπ 
ἰηάινϊάυα!]5 δηὰ ἰπ ν. 9 ἢε υ8ὲ8 ἃ (ΟἸ]εο- 
ἔνε ἴετηὶ ἐπιρταςὶπρ ἴπε 8 ο]6 οὗ ΟἸγί8- 
τεπάοπι. Αοοογάϊηρ!ν ἴῃς '᾿νοσηδη ἰη φυεβ- 
τίοπ ἰδ πδίυγδ!γ ἰᾶκοη ἴο τιδεᾶη ἴδῈ 
ΟΒυγο"---ἀπά ποῖ δηγ ἰπάϊνίάν4] (86ε ὁπ 
Μᾶρκοςφ). Οοπιρᾶτε ἴῃς ᾿νοσηδῃ οὗ Αρος. 
ΧΙ σ ἢ 80 [8 [βγαεῖ-- -ἃ ἰγαρτηδηὶ νυν Ὦ 
ῬΤΕδΡρΟΞεβ ἴδε τυγβῆςα! ἱπιεγργεϊδιίοη οὗ 
δαηείείεα (βεε Οδηῖ. νὶ. :οὴ δπά βεπεσα! !ν 
ἴῃς ςοποεροη οὗ Ιδβγϑεῖ 848 ἔπε ὑγίἀς οὗ 
7εβοόναῖ, ννῃϊοῃ 851:. δὰ δρργοργίδιεά, 28 
Τοτρὶεπιεηὶ οὗ {πε Ῥαγδῦϊεβ οἵ ες Μα- 
τίαρε Ἐεαβιὶ, εἴς., δηὰ δρρίἱεὰ το ἴδε 
ΟΒυσοι 'π Οοππι (2 Οος. χί. 2). 80 ἴῃ 
Ἡειτηδε᾽ Κέβδίομς ἴῃ ΟΒΌΓΟΝ ἈΡΡΘΔΓΒ 848 ἃ 
ψοιθδη. ἐν Βαβνλῶνι, ἐπ Κοριε, δο- 
ςοτάϊπρ ἴο ἴπε Αροοαϊνριῖς Οοάε, ἰῆς υ8ς 
οἵ ψνϊοἢ ννᾶ8 ποῖ πηεγεῖν 4 βαίερυδγά δυΐ 
αἰβο ἃ ραββννοτά, Οοζωρᾶγε Αρου. χνΐϊ. 5, 
οη ἐδε γογελσαὰ ο7 ἐπέ τοονιαν τοας τυγίἐἐη 
α νιγείεγγ, “ Βαδγίοπ ἐδε ργεας,᾽" χὶν. 8, 
χνΐ. 19, χυ!. 2; ρου. Βαγυςῇ, χί. σ. 80 
Ῥαρίδβ τερογίβ ἃ ἱγδάϊοη (“ Πα δαν "ἢ 
δὲ Ῥεῖεσ σοπιροβεά Πὶ8 ἤτγβε Ἐρίβιϊε ἴῃ 
Ἐοπις ἰἴ5εῖ δηὰ βἰρηΐϊῆςεβ ἐπῖ8 ὈῪ οδ! πρὶ 
τε οἷν δ᾽Ἱερογίσαν Βαργίοηθ. Τμε 

ἰπε οὗ τε δ] αροτν ἰδ ἴπαὶ Εοπιε ννᾶ8 
οπλίηρ, ἴ86 ὀρργεββοσ οὗ ἔπε πεν (ἀπὰ 

ΠΕΤΡΟΥ ἃ 

ἀσπάζεται ὑμᾶς ἡ ἔ᾽ 
ἀσπάσασθε ἀλλή 

Ν. 13-14. 

Βαβυλῶνι συνεκλε κτὴ καὶ 

λους ἐν φιλήματι ἁ 

πᾶσι τοῖς ἐν Χῷ. 

οἷά) Ιεγδεὶ, ποὲ ἐδαὶ ἰὲ ψᾶβ ἴῃς οεαΐῖγε 
οὗ ἴπ6 ννοσὰ (Οες.). 1, ἱζεσαὶ ἱπεεγργείδ- 
τίοπβ (1.) Βαδυΐοη, (11.) Βαδγίοη ἴπ Ἐρυρί 
ἅτε πιοάετῃ.--Μᾶρκος ὁ νίός μον. 
Οεουπιεηίυβ ἱπίεγργεῖβ 505 οὗ βρίσιυδὶ 
τεϊδιοπμβμρ ἀπ δάάβ ποιίπρ (μδὶ βοπιε 
Βανε ἀατεὰ ἰὸ ΒΔΥ (μδί Μ. 88 {πε βεβδν 
βοη οἵ ὅι. Ῥεῖΐεσ οὐ ἴδε βίγσεηρίῃ οὗ ἴδ ς 
παγγαῖῖνε οἵ Αςίβ χίΐ. σμεσε Ρ. 18 σεργε- 
Ββοηΐϊβά δ5 στυδῃίηρ ἴὸ δε πουβε οὗ ἴῃς 
τηοῖδεσ οὗ Ϊοδη Μ. 88 1 ἢε νεζε τεϊυσση- 
ἱῃρ ἴο μῖβ οὐνηὴ δουδε δπὰ ἰδννέωυΐ βροῦβε. 
50 Βεηρεῖ, “ Οδεϊεοϊδ δβἰς οοηϊυρετη βυᾶδτῃ 
ΔΡρεϊίαγε νιάεευγ; οἷς 111... 7, Εταῖ ἐπίῃ 
ΒΟΥΟΥ͂; 1 Οὐοτ. ἰχ. 5, Εἰ σοηρτυῖ τηεπίο 
δι Ματοὶ". Βαϊ ρταπεηρ (μαὶ Ρείτο- 
Π1114 ()) ννδβ τι ΐββίοι δηά πιδγίγι δηὰ 
ἰδὲ Ῥεΐε πᾶν νεῖ] πᾶνε Πδά ἃ βοη--- 
τπουρ ΟΠ βείδη ἰσδάϊείοη 15 δίεπς ἢ 
τερατὰ το ἢἰπ)---νμδῖ πᾶνε ἴπεῪ ἴὸ ἀο 
βεπάϊπρ ρῥτεεϊίηρβ ἴὸ ἴῃς Οπυτγομεβ οὗ 
᾿Αϑβία Μίποσ ἰῃ {π|8 Ἐπουο ς8] Ὁ 

ει. τ4Ὄ.ι.. φιλήματι ἀγάπης. 
80 85.. Ρδὺ] οσοποῖα 1: ὙΒεβδ. ἢ 

δαὶ 411 [πε Ὀγεΐδσεη τὰ πῃ ΠΟΙ͂ Κὶ8β8 
ν. 26; οὔ. τ Οοτς. χνί. 2ο; 2 Οοσ. χιϊ. σΖ ; 
σπ;. χνὶ. 16). “Ἡεπος;," βαγβ Οτίρεη, 
“δὲ ουδίοπι! ννᾶ8 μδβαπάς ἄοννη ἴὸ ἴδε 
ΟΒυγοθεβ ἐμαὶ δἴξες ργάγεῖβ (50 [υϑιΐῃ 
Αροἱϊ., '. 65) τῆς Ὀτείδγεη βμοιυ]ά ννεϊςοπις 
Οτδ ἃποίμες Ὦ ἃ 88. ΟἸγυβοβίοιι 
(οη Κοπι. 1...) ο4118 τ “τῆς ἢ παρ ΌΥ 
ψΙΟΝ τε Αροβῖς ἐχρεῖβ 411 ἀϊβιυγοίηρ 
ταουρῶξ δἀπὰ Ῥερίπηίηρ οὗ 5πιδ!πλπὰςὰ- 
ὯΔ58.. «-. ἴΠϊ5 ΚΙ88 βοίϊεηβ δηὰ ἰενεῖβ᾽". 
Βαε τῆς ῥτγδοῖίοε ννᾶβ ουνίουβιν 1ἰ40]ς ἴο 
ΔΌυδε 48 ΟἸεπιεπὲὶ οὗ Αἰεχαπάγια ββοννβ, 
“Ἴονς ἰβΒ Ἰυάρεά ποῖ ἰῃ ἃ κΚίββ δυϊ ἱπ 
ξοοὰᾶ ν1}1. ϑόπιε ἄο ποιπίπρ δαὶ 1] τΒς 
τῆε ΟΒυτοῦῃεβ ἡ ποῖβε οἱ Κιββίηρ. . ... 
ΤΒεζε ἰδ ἀποῖμοι---ἀη ἱπηρυτο--- 55 [.}} οὗἁ 
νεποπὶ ρῥγεϊεπάϊηρ ἴο ΒοΙ πε88" (Ρακά., 
ΝΠ, 301 Ρ.). Ὑπετείοτε ἰξ ννᾶβ τερυϊδιεὰ 
(ρος Οοπβί., ἰϊ. 57, 12, τίδῃ Κ'β8 πηξῃ 
οὨΪγ) ἀπά ργδάυδι! ἀννπα!εὰ.--- ἰ ρ ή ν η. 
Τῆς βίγηρ!ς εῦτγενν βαϊυϊδίοη ἰβ ργορες 
το Ρεῖεγ᾽ Β Δυξορταρῇ Ροβίβοχίρι Μη ϊκο 
ἰξ νὰ τῃεὲ Ῥερίππίηρ. -- τοῖς ἐν 
Χριστῷ, οὐ. 1ἰϊ. τ6, ν. το, δηὰ δε 
βλυίηρ, Τλως λανε 1 Ξτῤολέη ἰο γομ ἱλαΐ 
ἐπ νιέ γ6 νεῖρλί λαῦε ῥέαεξέ: ἐπ {84 τοοτ ἃ 
)ε λαῦε ἐγ διαίίοπ ὃμέ δὲ οΥ ροοά εἰέεεγ 
1 μανε εομᾳμεγεάὰ ἐΐλ6 τοογὶὰ (]οὨπ χνί. 
33)" 



ΤΗΕ ΒΕΟΟΝΏὨ ἘΡΙ5ΤΙΕ ΘΕΝΕΒΑΙ, 

ῸΡ 

ΡΕΤΕΚ 



ως Ἰἰριυω, Ὡς τ ἡρῶας ἀρ τῶως 



ἹΝΤΕΟΒΘΌΟΤΙΟΝ. 

ΟΗΑΡΤΕΕ Ι. 

ΑΥΤΗΕΝΤΙΟΙΤΥ ΑΝ ὈΑΤΕ. 

ΕΧΤΒΕΝΑΙ, ἘΝΙΌΕΝΟΒ. 

Ἐομγέ Οεπέμγγ.----ἴη, σοπβίἀογίης ἴῃς εἐχίεγηδὶ ἐνίάεπος ἔογ δα 
δυϊῃεηξοιν οὗ 2 Ρεΐεγ, ἰξ ἢ} θὲ ἰουηά πιοβὲ σοηνεηίεης ἴο ργοςθθά 

ἔγοπι πε δαγίίεβϑὲ ἀαΐς ψῆεη ἰϊβ ρίασε νγαὰβ βχεά ἰῃ {πε ὕδηοη οὗ (δα 
Νεν Τεβέαπιεης, ΤὨΐβ ἀδές πιαβὲ Ὀε ἔουπά ἰη τῆς ἰουγίῃ σεπέυτγγ Α.Ὁ. 
Ενεη {δεη, ἴῃς Ερίβι]α γα γεϊεσῖεά ὃν τῆς ϑυγίδη Οπυγοῦ, σδεγε ἰξ 

“τὰβ ποῖ δοσερίεά {{Π| εαγὶν ἰῇ με βἰχίῃβ. σεπέυγγ, ἀπά ομἱν ὈῪ ἔπε 

ΜΜοπορῃγϑβίϊεβ. Τῇ νίενν οἵ τῇς ΟΠαγοῇ οὗ ἔοπιε ἰβ γεργεβεηϊεά 
«δίεδν ΒΥ ΒΝΟΜΕ, ψῃοβε ἰημοπος ψγ8 ραγαπιοιηξ ἰῃ ἢ ἰογπιχαιίοη 
οἵ {δε Νυϊψαῖε Οδῆοπα. Ηξε πιεηείοπβ (ῃς ἀουδέβ γαϊβεά Ὁγ τῆς ἀϊδετ- 
ἜΏς68 ἰῃ 5έγ]6 ἀπά σμαγαςίεγ δεΐψεεη 1 δηά 2 Ρεῖοεγ (ρ ναοί. αὐ Ηεἀὲδ. 
Μίρηε, Ῥαϊ. Γαἰ., χκὶϊ. 1002). ΔΦεγοπια, πονενεγ, ἰβ οἰδαγὶν Ἔχργεββίης 
οηἷν ἔμε οδ᾽εοτίοηϑβ οὗ βοῃοίατβ. Ηδ βᾶγ8: “ϑογίρϑις ἄυδ8 ερίβέυϊ 48, 
αυδε Οδίδοίίσας ποηχίπμαηξαν ; ἀυᾶγαπὶ βεοιπάδ ἃ ρίογίβαις εἶω8 6886 

τορδΐζυγ, ργορίεν 58{{Π| συπὶ ργίογε αἀἰββοηδηξίαπι," σεγα “84 ρίεγίβαυς,᾽᾽ 
δηά ἴῃς παΐυτγεα οὗ (ἢς αἰ ῆσυϊν ἐχργεββεά, Ὀοῃ ροΐηξ ἴο ἴῃς ορίηίοη οὗ 

ἴδε ἰδεαγηβά οἶα88, ψῃϊοἢ ἢς ἄοεβ τοΐ Πίπηϑεῖ βῆαγε. Τῆς Ερίϑβεϊε ἰβ 
αυοῖξεά ἰπ ἔπε ἰα8ὲ φυαγίεγ οὗ ἴῃς ἐουγίἢ σαπίυτν ὈῪ “ΑΜΒΕΟΒΙΑΒΤΕΕ 

δά ὈΥ ΑΜΒΗΟΒΕ ΟΡ ΠΑΝ ({4ε ΕἼάε, ᾿ἰϊ. 12). [πα δὴ Αἰγίοδη [ἰ8ὲ, ΟΑΝΟΝ 

ομμβενιαάνυβ, μεϊοησίης ἴο ἴῃ ς πιάα16 οὗ ἐῆε ἔουγίῃ σεηζαγν, 2 Ρεΐεγ 
ἰ8β ἔουπά ἰηβεγῖοά, Ῥυαξ νυ ἃ ργοξεϑὲ, νη ϊσῃ ἰπαϊσαΐζεβ γε)εσξίοη ἰῃ ἐπα 
ταϊηά οὗ [ἢ 8ογίρε. Ὀιρυμῦβ, ψγῆο ψτγοῖε ἃ σοπιπιδηΐαγυ οὐ 2 Ῥεΐογ, 

τονψαγάβ ἴῃς εηά οἴ {πε ἰουγίῃ σεπέυγν, 0.868 ἴῃ ἕο] οσσίη νογάβ, νη ἢ 
δῖε ἃ ἔγαπιεπε σοπγα ἀοψῃ ἴο ἃ ἰη ἃ [«ἀἰίη ἐγαπβίαξίοη, “ποη ἰσίξαγ 

ἰσηογαηάμπι 2γαεδεπέεη ἐῤ᾿πίοίαηε 6556 Λεἰδαίαηι, ααδε ᾿ἰσεξ ρυδ]ςοξωτ, 
Ποη ἴαπηδη ἰηῃ σᾶηοης 68ε ̓, Ηον ἅγὰ Ψψε ἴο Ἔχρίαίη ἐῆα νογάβ ἴῃ ἰξα!ςβ, 
ἰη νίενν οὗ ἔπε ἕαοε ἔπας ἰη ἐῃς δὲ Τγίηϊαέε, ἃ ἰαῖεῦ ἰγεαίίβε, Ὀ᾽ἀγηγαβ 

αυοίεβ τερεαίεαϊν ἔγοπι 2 Ρεῖεγἢ Οδαβε βυσρεβὶβ ἐμαῖς ἐῆς ρῇγαϑε 

τεργεβεηΐβ ἴῃς Οτγαεῖς ογάβ ὡς νοθεύεται αὕτη ἡ ἐπιστολή, τι ίΐςἢ που]ά 

τῶ ϑουΐες, δέναν οΓ Απιδνοςίαςίεν, Ρ. τοῦ ἴ., Ῥεομάο- ἀμριεεέΐπε Οπαεφίδοησς, 
εἰς, (νϊηάοῦ, 1908), Ρ. 499. 



84 ΙΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 

πιδαη ἰδαὶ τς νψγίζεγ 88 ΟΠΪγ βίβδίίης ἴῃς ορίηίοη οὗ οἴμεγβ, πιογε 
οΥΓ ἰε88 σοηίεπιρογασυ. Ζαδη (σε ϑοὐ. Καπ., 1. 1. ρ. 812) ἀγρβεβ8 ἐῃαῖ 
Ὀἱάγπιυϑβ ἰ8 Πεγε γεοογάϊηρ ἃ Ἰυάφπιεης οἵ [με βεσοηά ογ {πἰγά σεπέυτγν, 

Ὀυξ ἴπεγὰ ἀρρεᾶγβ ἴο 6 πο σοποίυδίνε γεαβοη ἴο ἄουρὲ παῖ ἢε 5 

γεοογάϊης ἃ σοπίε ΠΊρΡΟΓΆΓΥ ορὶπίοη. Εὐδεβιῦβ (ΗΠ. Ε., ἰϊ1. 8) ἀϊδ8- 
οι8868 Πα σαηῃοπίοίιΥ οἵ 2 Ρεΐεγ, ἀπά πιδῖκθβ ἴῃς ἰο!]ονίηρ ἱπιρογίδης 

βἰαϊεπχεηΐ : τὴν δὲ φερομένην αὐτοῦ δευτέραν οὐκ ἐνδιάθηκον μὲν εἶναι 
παρειλήφαμεν, ὅμως δὲ πολλοῖς χρήσιμος φανεῖσα μετὰ τῶν ἄλλων ἐσ- 
πουδάσθη γραφῶν. ““Τῆε ορίἰπίοη ἢδ88 Ῥεεη Βαπάεά ἄοψη ἴο υ8 ἴδαξ {πε 
80-οαἹδά ϑεοοηά Ερίβεϊς (οἵ Ῥεῖθγ) 18 οΐ σαποηπίοαϊὶ, Ὀυξ [ὃ Πα8 

ὈῬεεη βευάϊεά αἰοης ψίτῃ με οἵπεῦ ϑογίρξυγεβ, 48 ἰξ ἀρρεᾶγβ ργοβί- 

ΔΌ01]6ε ἴο παν ". ἴ[η τῆς ἢ. Ε., (ἢ. 25, 2 Ρεῖεγ ἰβ ρίασθά απιοης ἐπα 

ἀντιλεγόμενα, ΔΕ Πουσῇ “ δοσερίεά ὈΥ͂ {π6 πιρίογ Ὑ " (γνωρίμων δ᾽ οὖν 
ὅμως τοῖς πολλοῖς). Ευβεδίαβ ἢαά ἃ βεσοπά οἶα88 οἵ ἀντιλεγόμενα το ἢ 
ας τεραγάεαά αἶβὸ 88 βρυγίουβ (νόθα), δηά 2 Ῥείεγ ἰ8 οἰαββεά ψ τ 
δαπιεβ, Φυάε, 2 δηά 8 ΨΦομη 48 ἀϊβρυϊεά Ῥοοΐϊβ ψῃϊοῦ νεγε αἰ8ο 

γνώριμα. Τῆς ενίάεηπος οὗ Ευβεδίυβ 18 βρεςία! Υ να! υδ0]ε (1) Ὀεσδυδβα 
ἢς γεοογάβ ἔδε ορίηΐοη ἐπί ἰῃ ἢίβ ἄδλν 2 Ῥεῖεγ νψαβ γεφαγάβά ἃ8 αὔ- 
σδηοηίοαδί; (2) θεοδυϑε ἢς γεοογάβ ἃ [μἀσπιεης οὗ τῆς ραβῖ ἀραίϊπβὲ (ἴ ; 

(8) ἢς ἔα Ποἀ ἰο βηά δὴν γεοορηϊξίοη οὗ ἴῃς ὈοΟΙ 48 Ῥεϊγίης ἰῃ ἴδε 

Θαγ] ον ΠΠτεγαΐοτα κηόνῃ ἴο ἢΐηι, ἀπά ἢ κηονίεάσε νγα8 νίάθ. ΤῇΏογα 

σϑῃ δὲ [ἰπε|6 ἀσυδὲ ἐπα Βυδβεδίαβ Πἰπι8ε1 γοεςϊεά ἐῆς ἰάεα οὗ Ρεϊγίπε 
Δυϊδογδῆίρ, ας μα 88 αἰβ8ὸ οὔς οἵ ἴδοβε ἴο ψῇοπι ἰἴ ψγα8 ἃ “ ργο- 

βΒέαδιίς᾽" Ὀοοκ. Οοηβίαπείης επἰγυβίεά Ευδεδίυ8 τὰ ἔπε ργεραᾶγ- 
Διίοῃ ἴογ υβ6 ἰῃ ἐς πεν Οαρίϊα!, οὗ βῆ σορίεβ οὔ ἴῃς ϑογίρξυγεβ, 

ὙΠ ἢ σοπίαϊηπεά 2 Ρεΐεγ. ΤΗΐβ χυδβί-οἷ οἷα! βέδηάαγά ργαοιίοα!ν ἀἱά 
ΑΑΥ ΜΙ τῆς αἰδείποϊίοη Ὀεΐψεεη " δοκπου εάσεά᾽ δηά ’ ἀϊβρυξεά᾽ 

ὈοοκΒ (ΟΠαβε, ΠΗ. ὃ. 8., ἰϊϊ, 806 8). 

Αποίπενρ ἱπάϊοαείοη οὗ ἔουγεῃ σεπέυγν ορίηΐοη ἰβ [ῃς ἱποϊιβίοη οὗἉ 
2 Ῥείεγ ἰω ἰῃς οαἰαίοσυεβ οὗ ΟἝΒΟΟΕΑΥ ΝΑΖΙΑΝΖΕΝ (ἃ. 391), ΟΥπιι, ΟΕ 
σβεύβαιεν (ά. 886), αηά Ατηλναβιῦβ (ἅ. 8378). Οτε οσδίαίοσυς νῆϊοἢ 
8 σοηίαἰπεά ἰπ ἴῃς ΟΟΡΕΧ ΟἸμαβόμοόντανυϑβ (βίχίῃ σεηξαγγ), αηά γε- 

ϑατάεὰ ὃὈγ Τιἰβοπεηάογῇ δηά Νν εβίοοξξ 48 δαγίϊεγ (δ ἔπε ἔουγίῃ σεη- 
ἴαγγ, τεσορηΐδβεβ βενε Οδίμοϊὶς Ερίβεεβ, ἰοσρεῖμεν ἢ τς ΘΠαρῃογά 
οὗ ΗἩεγηηδβ, Αςΐβ οὗ Ρϑυΐ!, απά Αροσαίγρβε οὗ Ρεΐεγ. Οἡ ἰἢς οἵδεγ 

Βαπηά, ἰῃ {πε [ἰδὲ οἵ Αμρηιχοοηιῦβ, Βίβῃορ οὗ Ἰσοηίαπι (ο. 380), ΟὨΙΥ 
οης Βρίϑβεϊε οἵ Ῥεῖεγ ἰ8 γεςορηίβεά. Νγχε πᾶνε αἰγεδάυν βεε [ῃδὲ ἴπε 
ϑυγίασ-βρεακίησ σμυγοῆεβ υπαπίπηοιδὶν γε εςίεά 2 Ῥεΐεγ, δηά οοη- 
βἰάεγαθὶε ἱπιρογίαησε ἰ8 ἴο Ὀε αἰίδομεά ἴο τῆς ἕαςξς (Ὡαξ ΟΗΥΒΟβτΟΜ 

δοκηονίεάσεβ οαἷν ἐῃς Οαίποίίς Ερίδβε]εβ, ἀπά τδαὲξ ΤΗΒΟΌΟΒΕ ΟΕ 
ΜΜορϑυξβτια ἀεβογίρεβ ἢνε Ερίβείεβδ, ἀπιοηῷξ ψῇῃϊος ἰ8 2 Ῥεΐογ, 88 
““τηραάϊας δυοίογίτδείβ᾽"᾿, “δίηςς ΟΠγγβοβίοῃι 8 ἜἼσροβί[ἰοβ, αἴ δὴν 



ΙΝΤΕΟὈὕοστιον ὃς 

ταῖς, ψεέγα δἀ ἀγεββαά ἴο ροραΐαγ ἀυάϊεηςαδβ, ἔπε γεεςείοη οὗ ἐπα Ερίβεϊε 

Ὀγ ἴῃς σγεαῖ ἰδδοπεῖβ ἰη ἀμεβίίοη πιαδὲ πᾶνε γεδοσίεά {Π6 ἀβασε οὗ 
τε Απείοοπεης ΟΠυγοῦ ἴῃ σεπογαὶ." (ΟΠΔ86, ο2. οἱέ., 1. 805.) 

1 νὰ ραβ88 ἰπ γενίενν ἰῆς ενίάεηος αογάεά ὃν ἴπΠ6 ἀβασο οὗ ἐῆς 
ἰουγίἢ σεπίυΓγ ἰῃ γεραγά ἰο (8 Ερίβι]6, να Βπά (παξ ἔπεγε νὰβ ἃ 
οοπβίάεγαδὶς ργεναϊηρ ἐεεϊηρς οὗ ἀουδε 88 ἴο ἴῃε Ῥεῖϊγίῃης δυϊπογβῃίρ, 
Δἰοης ψίτῃ ἰπβίδησεβ οὗ ἀεβηϊξε γεεσξίοη. [{ ἰ8, πονγενεγ, βρεςίδ!!ν 
βἰσηϊβοαηξ, ἴῃ νίενν οὗ {πε πιοάδγῃ τδηάδηου ἴο ἀερτγεοίαίε {πε Ερίβε!ε, 
τδδὲ ἰξ βεθηβ ἴο πανε ρψαϊπεά ἃ ρίασς ἰπ {πε δηοη ὃγ νἱγίας οἵ ἰΐ8 
οοηΐεηΐβ δηά ἰζβ ἀαβεΐα! ορροβίείοη ἴο ἔπε ἀοσίγίηεβ οἵ ἔα86 ἰεβοῆογβ. 

Ταὶγάὰ Οεμέμγγ.--- πτηοριυθβ, ἃ Ὀίβῃορ οὗ [γςοία αἱ ἴῃς εηά οὗ ἐῆε 

τῆϊρά σεηξαγγ, νῇο βυδεγεά ἰῃ ἔπε Ὠοοϊεξίαη ρεγβεουζίοη, ἐχρ] οἰ Εἶν 
ηυοΐεβ 2 Ρεῖογ [1|. 8 ἰῃ πες ἔγαφπηεης δὲ ᾿ἐδεγγεοίίοπεσ. Ζαμη 
(σεεοῖ. Καπ., 1. ἱ. Ρ. 818) ἢδ8 οο]εσίοά βοπῈ ραββαφεβ ἰῃ (6 βαπα 
τγοδίβε νοῦ βεοη ἴο δοΒο 2 Ρεῖογ 11. 10-18, ἀηὰ ψ ἢ 6 ἴῃ 686 τῆς 

τπουσδέ, γαῖπεγ θα ἐπα ἰαῆσυασε, γεοβ] }]8 2 Ῥεΐεγ, ἔθεγε βεεῃγβ ποὺ 
γαδβοη ἴο ἄουδὲ πε τεΐεγεπσα. Μειποάίιιβ γεζαγάβ με Αροςσαῖγρβε 

οὗ Ῥεῖεν α'8ο δ8 ἰπβρίγεά (Ὁοπῃι.; Νίγῳ., ἰϊ. δ). Α ἐωγίδονγ ργε- 
βιιπχριίοη ἰῃ ἕανουγ οὗ ἔῃε υ8ε ὈγΥ Μειῃοάίιβ οὗ 2 Ρεῖεγ ἰ8 ἔουπά ἰῃ 
τῆς Ὀιάόοῦυβξ ΟΡ Αραμαντιῦβ, νυγίτεη ργοῦΔΌΪΥ ἰῃ ἔπε ἰαῖεῦ γεαγβ οὗ 
Οοηβίδηξίης, νος πλάκα 8 ἰαῦζε 86 οὗ τῆς ψόογβ οἵ Μείῃοάϊα8. [ἢ 

τη 18 νοῦ 2 Ρεξεν ἰβ φαοϊεά. ΕἸΈΜΙΙΙΑΝ, ὈίΒδῃορ οὗ Οξεβαγεᾶ ἰη Οδρρα- 
ἁοςία, εν ἀθπεν τγεΐεγβ ἴο 2 Ῥεΐογ ἰῃ ἃ ἰεϊζεγ ἴο Ουργίδη (Νο. 75). 
Ηἰβ8 νογάβ γε: “ϑίέερμαηυβ δάπυς δἰίδτμη ἱπίαπιαπβ Ῥεῖΐγιπιὶ οἵ 
Ῥαδυΐαπὶ Ῥεδῖοβ δροβίοϊοβ. .. αυΐ ἴῃ ερίβίο 8 8ιἱ8 Ππαδγείίσοβ Ἔχβο- 

ογαῖϊ βυπέ, οἵ αἱ 6δο8 ονίξοπγαβ τηοπυσγαηΐ ᾿ς. ΤὭΘΝ δἰ υβίοη ἴο Ὠογεξίοβ 

ἈΡΡΙΪεβ οηἱγ ἴο 2 Ρείενγ. 

Ννε οοπια τοῦ ἔο ἔπε δνίάεηος οὗ ΟἸΙΘΕΝ. ἴω Ὠίβ ἐχῖδπὶ Οτγεεῖκ 
ψογκ8 ἔπεχε ἰβ ἃ γεΐεγεησε ο 2 Ρείογ οὗ ἃ δοπχενῃαϊ αιηδίρυοιβ κἰηά, 
“Ῥεῖεν [εξ οπς γεσορηΐθϑεά Ερίβεϊε, ἀπά ρεγῆαρβ ἃ βεοοηά ; ἔογ ἰξ ἰ8 

ἀϊδρυϊεά " (Πέτρος δέ. .. μίαν ἐπιστολὴν ὁμολογουμένην καταλέλοιπεν " ἔστω 
δὲ καὶ δευτέραν - ἀμφιβάλλεται γάρ) ; (αυοιεά Βυδβεδίαβ, Η. Ε., ΝῚ. χχν. 
8). ἴπ {δε [,δἴίη ἐγηβδζίοη οὗ μίβ νοῦ ΌῪ Ευβηυβ ἔδεγε ἄγε βοπια 
Ραββαζεβ ἜἼχργεββὶῃν αυοζίης 2 Ῥεῖεγ, ε.5., 2 Ρείεγ, ἱ. 4, “" δά ραγεϊοίρα-- 

τἰοηεπι σαρίεηάδηι αἰνίηας παΐυγας βίσας Ρεΐγυβ Αροβίοϊαβ εὐἀοουϊΐξ ᾿" 
(Ερῤ. αὦἁ Κορνι. ἵν. ϑ. Εά. [,οπιηλ.ν νί. 802). 2 Ῥεῖετγ, ἱ. 2, “" Ρεΐγυβ ἰῃ 

ερίβεοίᾳ βυδ ἀἰοίξ. Οτγαιία υοδίβ εἴ ρᾳχ πχυϊεἰρ!σαξαν πῃ γεσορηϊξίοπα 
Ὀεῖ (ἐδ., νἱ, 6, Εά. [μοπτηϊ., νἱΐ, 284). 2 Ῥείοτγ, ἰΐ. 19, ““ ϑοίο 
εηἰπὶ βογίρευπι 6886, φαΐα ἀπυβαιίβαυα ἃ αυ0 νἱηςσίξας Παΐς εἴ ϑεγνὰβ 
βααϊοίζυγ᾽ (ἐπ Εχοά. χὶϊ. 4. Ἐά. [οπηηὶ., ἰχ. ρ. 149). Αἴδβο ἰῃ ἃ 
Ραββαᾶξζε νηΐ σοηΐαίῃβ δὴ δ] ρογίοδὶ 68εὲ οὗ ἴῃς ἰγυπιρεῖ ὈΪαδῖβ 
Ῥείογε Ψεγίομπο, ἰξ 18 νγίτίεω, “ Ρεΐγιαβ εἰίαπὶ ἀυδθυβ ερίβίοϊαγιπὶ 

γΟΙ, ν. Ἷ 
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βυδγαηὶ ρεγβοηδὲ ἑωδὶ8᾽ (Ηοηι. ἐπ 705., χὶϊ. 1. Εά. 1. οπηηὶ., χὶ. 62). 
Τἤσαβε ραββαζοβ πᾶνε δά σγανε ἀουῦδί οαδβὲ οὐ {πεὶγ σεπυίπεηςββ 
ὉΥ Ὦγ. Οἤαβε (οῤ. οἷξν, ρ. 8086). ὙὍὙπεγα οδῃ, δ ἰεαβί, Ὀ6ς ῶῸ 
ἀουδέ, Ἰυάσίησς ἔγοπι ἴῃς οὔς υπαϊβρυϊεά τεΐεγεησε, ἴπαὶς Οτγίρεη 
τεδεςίβ ἃ βογίουβ αϊνίβίοη οὗ ορίηίοη ἰπ 8 {ἰπιε, ἀπά παῖ 8 ον 

ορίπίοη εηάβ ἰονψαγάβ γεὐεσξίοη (ἔστω δὲ καὶ δευτέραν) οὗ (πε Ῥεΐγίης 
ΔυςΠογβῆΐρ. 

Α5 τεραγάβ ΟἸἜΈΜΕΝΤ ΟΕ ΑΙΈΧΑΝΡΗΙΑ, ἴῃς πιαΐὶπ ααυσβίίοη ἴο ὃ6 
βειεά ἰ8Β ψΒεῖδεν ἴῃ τε Ηγροίΐγῥοδεὶς Ὧε σοπιπιεηΐβ οὐ 2 Ρεῖεγ. 
[ἔ νὰ ὔὲ ἴο ἔδκε {πε βιδίεπιεηΐβ οἵ Ευβερίαβ (ΗΠ. Ε.. ΝῚ. χίν. 1) 
δηά Ῥμοίίυβ (Βέδίϊοέμεο, 109), Πα σοπιπιεηϊοά “ οη 411 ἔπε Οδίμοίς 
Ἐρίβε!εβ ". Οη {τῆς οἵπεγ παηά, (δββίοάογιβ, γῇο ψγοΐς βδοπιε 800 

γεαγβ δἤεγναγάβ, σίνεβ τηοϑδὲ σοηδίςξίης ενίάεηςθ. Αἱ οπε {ἰπιῈ ἢς 
Βαὺ8 ἐπαΐ ΟἸεπιεηξ Ἔἐχρουπάςά ἐῆς ϑογίρίατεβ οὗ πε ΟἹά δπά Νεν 

Τεβιαπιεηΐβ “ ἔγοπι Ὀερίπηϊης ἴο εηά,᾽᾿ δηά ἰῃ ἀποΐδογ ραββασε, ψῇεγε 
δε ἰ8 φίνίηρς ἃ [ἰδὲ οὗ ἐπε σαποηίοαὶ Ερίβεῖεβ εχρουπάεά Ὀγ ΟἸεπιεηΐ, 
Πα οηχἱί8 2 Ρεΐογ. ογεονοθγ, ἰῃ (ὐδβϑίοάογιβ᾽ ἐγαπϑἰδείοη οὗ ΟἹ απιθηΐ 8 

ἘΕχροπίξίοηβ, ὥοπὲ ἂγὲ σίνεη οὗ 2 Ρεῖεγ. Τῆς αἰ σαν πιὰν Ὀς 

Βοίνεά ΌΥ βυρροβίηρ [δ ἰῃ ΟἸεπιδηξβ ψόΌγκ, 2 Ρεΐεῦ ἢδά ἃ ρίαςς 
Ὀεβίάς ἴδε Αροςσαίγρβε οὗ Ρεΐεγ, νης τνὰ8 ἱποϊαάεά ἱπ ἐῆς Ηγροΐγ- 
}οξεὶς. (8ο Οδδαβε, οῤ. οἷέ., 802 α, ἀπά Ζαβη. ἔογϑεοῖ. ἰϊϊ. ρ. 154.) 
ΟἸεπιεης ἀἰδιίποςν φυοΐε8 ἴῃς Αροσαῖγρβα οἵ Ῥεΐεγ 838 ες πψόγκ οἵ 
Ῥείεγ, αῃά δ8 ϑογίρζυγε (Εοίορς εχ ϑογὶῤῥέ, ῬγόῤΆ., χἱὶ., χίνι., ΧΙ ῖχ). 
Ασσερείης ἔπ βιατεπιεηΐβ οὗ Εμβοδίι8 αηά ῬΠοίίυβ αυοξεά αρονο, ἀπά 
βυρροβίης ἐπαξ ἴον ράγροβεβ οὗ ἐχροβίξίοη 2 Ῥεΐεγ νγὰβ πιεγζεά ἴω [ἢ 6 
Αροσδίνρβε οὗ Ρεΐεγ, νγε παν Βπά σοηβτγπιδίοη οὗ ἔῃς Βγϑί βίαϊεχηεηξΐ 
οὗ Οαββίοάογυβ ἰῃ σεγίαίῃ ραββαρεβ οἵ ΟἸεπιεηῖ 8 τυγίείησς νϊσἢ μαναὰ 
Ῥεδη οοἰϊεοίεά ὈΥ Μαγοῦ (Λε ΕρῤὶΞείϊε οΥ 5,. γιά απά ἐπε ϑεοοπά 
Ἐρίδεϊε ὁ, δὲ. Ῥείεν, ηϊγοά., οχὶχ) δά Βίσ ((οριηιεπέανν ὁπ 
Εἰγεί απὰ ϑεοομά Ῥείεν, ρ. 202). ἴῃ ἐπεβα ἔπε ψογά-ραγα εἶ ἀγα 
βεγι πίη, Ὀᾳς ἘθΟΥ ψουἹά ἢοΐ πεοοββαγὶν σοπδείξαξε να]ά ανίάδηςς ἰη 
τπεπΊβεῖναβ. : 

Ιπ ἐπε νυγίτηρσβ οὗ ΟὝΡΕΙΑΝ Μὰ Βηά πο ἔγαςς οἵ 2 Ρεῖΐον, δυὲ ἰξ 
ταυβὲ ποῖ ὃς ἰογροϊζίεη ἔπαὶς ΕἸἰγτλ ΠΑ η᾽ 8 ἰεϊζογ το Ὠἰπι, φυοῖεά ἀὐονε, 
σοηξαίηβ ἃ οἶδα αἰ! υϑίοα. ἴω Ηιρρουντυβ ἔπεγε ἅγὰ ἰουηά ραββαραβ 
τῃδὶ ροίηξ ἔο δοαυαἰπίαησε τίς 2 Ρεΐεγ (Οῃδβε, 804 ὁ, Βίψῃ, ρ. 203). 
Α ροτγιίοη οὗ ενίάεπος ἐπαΐ πταβὲ ποῖ Ὅς οπιίτἐεά Πεγεὲ ἰβ αὔογάςά Ὀγ 
τῆς αἰνίβίοη οὗ βεςίίοῃβ ἰω Οόορεχ Β. ἴηπ {δῖβ πιαηυδογίρε ἔπεγε αγὰ 
ἔνο ἀϊνίβίοηβ οἱ βεοίίοῃμβ, δῃά οὴβ ἰβ οἷάδγ ἔβδῃ ἴδε οἴπεγ. Τῇα 
ἀουδίε ἀϊνίϑίοῃ ἰβ ργεβεγνεά ἴῃ 411 τῇς Οδίποίίς Ερίβειεβ ἐχοερὲ 
2 Ῥεῖοεγ, σῆογε τῆς οἱἷάογ αἰνίβίοη ἰβ8 ψαηξίησ. Τῆς σοποϊαδβίοη ἰΒ 

ἰπανίταδς ἐμαὶ ἰῃ τῆς οἱάεγ ἴογηι οἵ Οοάοχ Β, 2 Ρεῖεγ νγὰβ νναπίίησ. 
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Το βυπὶ ὑρ ἔπε ενίάεηςς οὗἉ ἴῃς τ ϊγὰ σεηΐυγγ, νὰ Ππά {παῖ 2 Ῥεΐεγ 
88 ἰῇ (86 80 ἔα 48 ἴο ἰηὔᾳπεπος ἴῃς ἐπουρσῇς οὗ Ηἰρροίϊγξαβ ἰῃ Εοπιε, 

ἴο Ὀε σοπγηιεηΐϊεά οη δΥ ΟἸεπιεηξϊ οὗ Αἰεχαηάγία, ἀπά ἴο Ὅς Ἔχργεββὶν 

αυοϊεά ὃδγ Εἰγηχ απ ἀπά Μειμοάϊυβ ἰπ Αδία Μίιίηωογσ. Αἰτπουρῇ πὸ 
εοΐεγεπος ἰβ ἔουπά ἰπ ἴπε τυτίτίησϑ οὗὐ Ογργίδη οἵ Οαγίμασε, γεῖ 
ΕἸγηλ Π Δ 8 ἰετέεγ τε ἔμπα ᾳυοίϊδξίοη ἰ8 αὐάγεββεά ἴο Ὠπι. ΤὨΐβ ἰ8 
ΘΟΆΓΟΕΙΥ ενίάεπος, Ὀαὲ ἰξ σογίδίηϊν ἱπιρ!εβ Ογρτγίαπ᾽ 5 Κπονίεάσε οὗ 
τε Ἐρίβεῖε, αῃὰ αἰδο ἐπαΐῖ ἢς ψουἱά σοπσὰγ ἴῃ ἰἴ8 086 85 ἃ βουγος 

οὗ αυοϊαιίοη. Αμαίη, ἔπε ἔνο σγεδὲ Ερυρίίδη νεγβϑίοηβ οὗ ἐπίβ σθη- 
ἔυγγ, ἔπε ΘΑΗΙρΙΟ δηά Βομαιειο, θοῇ σοηίαίη 2 Ρεΐεγ. [ἢ νὰ δοσορὲ 
ἃ ςοηεσξαγα! επηεπάφείοη οὗ Ζαῇη᾽β ἰῃ {πε ἰδησύυαρε οὗ δε Μυπα- 
ΤΟΕΙΑΝ ΟΑΝΟΝ, ἴδογο ἰ8 σοηϊαϊησά ἰῃ [ἴ ἃ γεΐογεηςα ἴο δα αν βίοη οὗ 

ορίηΐοη ἰῇ ἐπε Οδυγοῇ σίεῃ γεραγά ἴο (Πΐβ Ερίδβι]ς (Ο ἐδο. απ. ἱ., 
Ῥ. 110 π.}.} Οτίψεη᾽ 8 βεαϊειηεηξ {πδαὲ “ἰξ ἰ8 ἀΐδρυξεά,᾽᾿ τεργεϑεηΐβ ἃ 
τἰϊάεβργεδά ἀουδὲ 848 ἴο ἰΐἰ8 ψεπυίπεηεββ. Τῆΐβ δἰτταάς, σοτηρίηεά 
σ ἢ ἃ σοηογαὶ τ] Πρ 6 88 ἴο γεβρεςὲ ἰζ8 σοηξεηΐδ, τηυδὲ Ὀὲ γεφαγάδαά 
8.8 ἴῃς πκίηά οἵ δε σπυγοῦ ἀρουξ 2 Ῥεῖεγ ἴῃ τῆς τῃϊγά σεπξαγγ. 

ϑεοοπα Οεμέμνγ.--ῖη ἃ ἀοσαπιεηξ ἢ οἢ ἰβ ργεβεγνεά ἴῃ ἃ βενεηςῇ 
επί Μ8. επτεεὰ Αοτυβ ῬΕτΕὶ οὐΜ ΘΙΜΟΝΕ (χχ., δά. [,[ρ8., ρ. 67) 

μέγα ὀσσυγβ ἃ ραββαρα νψηἰσῇ σοηξαίηβ βανεγαὶ βεγι κίησ ραγα εἰ 5 τῇ 
2 Ῥεῖευ. Τῇῆαε [οϊονίπς ρῆγαβεβ την Ὀε ποῖεά (1) “ πιαεβίδίθηι 
βϑυληλ νίάογε ἴῃ πχοπία βαηοῖο,᾿ (2) “νοσεπὶ εἰιι8 διάϊνὶ τα! εαι φυαίεηι 
τεΐεγσγε ἤθη ροβϑιηλ". [η (2) ἴῃεγε 8 ἃ ραῦβ! εἰ ἴο τῆς γαΐπεγ γεπιαγῖ- 

ΔΌΪΕ ρῆγαβε, φωνῆς τοιᾶσδε, οἵ 2 Ῥεΐεν ἱ. 17. [τ ἰ5 ἴγας τπδὲ (Πς ἐχίδης 
Μ. οἷν τεργεβεηΐβ ἃ [,δἴίη ἰγαηδίαξίοη οὗ ἔῃς ογίρίπαὶ Οὔεθῖ, ἀπά 
τῃδὲ εὐϊΐοτβ δηά ἐγαπβίαϊογβ πα} ἰηϊτεγροίαϊε. Αἵ ἔπε βαπια {ἰπγε, ἰξ ἰ8 
ἀπῆσυϊε οοὲ ἴο τεραγά Οἤδβε 88 ονεγ- ϑοεριίοδ ἰῃ βεοϊκίησ ἴο αἀἰϊβογεάϊε 

τῇς ρᾶγα!εῖ ΌΥ τεραγάϊηρς ἴπε Ποῖα ράϑβασε ἃ8 δη ἱηξεγροϊιίοη (οῤ. 
οἷΐ,, 802 δ). Τῆεγε 86 6ΠΊ8 Π0 γεᾶβοη ἢν Μὰ βῃουϊά ηοΐἵ δοσερί (δε 

φδββάϑε 88 δη ἱπηρογίδηξ βεσοηά σεπίυγυ αἰζεβίβδίίοη οἵ 2 Ρεῖΐεγ, δηά 

88 δὴ ἱπαϊοαϊίοα παῖ ἔῃς ἘΕρίβεϊῖς ἢδά δἰγεδάν βοπὶε ροβίξίοω ἰῃ ἴῃς 
ὉΒυγοῆ. Τυτγηίηρ πεχὲ ἴο ἴα ΟἸΒΜΕΝΤΙΝΕ [ΙΤΕΝΑΤΌΗΕ, νὰ ἢανα ἰῃ 

{πε Κεοορηίξέοπο (ν. 12) νῆδς ἀρρεδῦβ ἴο Ὀὲ ἃ γεΐεγσεησε ἴο 2 Ρεΐεγ 
ἐϊ. 19 : “ υπυδβαυΐίδαυ!β {Π|π᾿|8 θὲ βεγνυβ συἱΐ 8ε ἰρβε βυδ]εσεγίτ". Ευβηυ8 

1ῸᾧὗὔΉς ρδβδᾶσε ἱπ αυεβιίοη γεϑάβ, 88 δηχεπάεδ ὉῪ Ζαμη, “"Αροσδίυρβεβθ εἰἶδιι 
.]ομδπηΐβ εἰ Ῥειτί (χπδπι) τΔηταπι τεοϊρίηλιβ (ερί δια! πὶ; ἐεγίας δἰίαπι δ] θα), αυδηι 
υϊάδηι εχ ποβίγίβ Ἰερὶ πῃ δοοϊεβῖα ποῖυηι", ΤῊ οπλεπάδιϊοπβ γε δρί, δυϊ ἰδ ἰξ ροβϑβί]6, 
1 μὲ Βανε τεραγὰ ἴο [Βς ἴοοβε στδιηγηδίςδὶ ςοπβίσυςοῃ Ἔνεγγνδεζε ἴῃ ἴῃς ἀοςυπηγεπέ, 
1δδι πο οὔδηρε ἰ8 πεεάεά ἡ ὙὍὙῆὲ Αροοδίυρβε οἵ Ρεῖεσ πδὺ ὃς τεΐεσγοά τὸ 88 ἴδε 
«ἀοουπιγεηι “ ᾳυδπὶ υΐάδπ), εἴο.,᾿" ἀπᾶ ννὲ βᾶνε βεδῆ γεᾶβοῃ ἴὸ δεϊΐενε (4..» ἰῷ οἂδε οὗ 
ΟΙεπιεπὶ οὗ ΑἸεχδηάτία), (πδὶ 2 Ῥεῖεσς ἀπά ἴῃε Αρος. Ῥεϊχὶ ὑγεσα βοπιεϊίτηςβ τεραγάθά 88 
ΟὩς ΜΟΪς. 
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8 ἀραίη ἴδε ἰγαηβίαϊου οἵ ἴῃς Κεσορπὶοης, πὰ γα ἀγα γεπιηάρά οὗ 
Ὠἰδ ἐγαπϑβίιίοη οὗ Ογίσεη (1. Εχοά. ἤορι., 12), “ ϑπυδαυίδαας ἃ φυο 
νἱποϊζαγ Βαῖο εξ βεγνυβ δάάϊςϊξαγ᾽, Τῆς ἐγαηϑβίαϊίοπβ αγε δοζῇῃ οὗ ἐῃε 
Β8ΠΊ6 ρᾶββᾶρε ἴῃ 2 Ρείΐεγ, δηά με ναγίεςν ἰῃ πες ἰδῆρυάσε, 80 ἴδγ 
ἔγοτῃ σομπέεηδησίης ἃ ἴπδογν οὗ ἱπέεγροίϊακίοη οὐ τῆς ρατί οὗ Ευθηυβ 
ΤΛΔΥ ΜΕ] ἰπαϊςαΐες ἐμαΐ με ἰβ ἐγαηβίαιίηρ δ ἀἰβεγεης τἰπιεβ βεραγαῖε 
τείεγοησαβ ἴο ἔῃ 884Π|6 ρβαββᾶσθ. ἴη τῆς ἤοριϊες (χνὶ. 20) ἔπεγε ὀσσυγ 

ἃ γεΐεγεηςα, ροϊπέεά οὐξ Ὀγ ϑαϊπιοη (Ππἰγοάμοίίοη, Ρ. 488 η.}) ἴο 2 Ρεῖεγ 
νι. 9, τοὐναντίον μακροθυμεῖ, εἰς μετάνοιαν καλεῖ. Τῆε οσοηΐεχί 4180 ἰβ σοη- 
Βγηιδίοσυ. Ρεῖΐεγ ἰβ βρεδκίης οἵ ἴῃς δ᾽αβρῃεπ)ίεβ οὗ ϑἰπιοη ίαρυβ, 
ψὨϊσἢ ἀρρεᾶγ ἴο ἢανε Ὀδδη βίη 8Ὁ ἰῃ σπαγαοΐεγ ἴο {πε ἔαϊβε ἐδεδοῃίησ 
τῃαξ ἰΒ ἀεποιποοά ἱπ 2 Ρεΐεγ. ΑἹ] {πίπσβ ἤανε Ὀδαη 88 ἴεν ψεγα 
ἔγοπι τῆς ἰουηπάδξείοη οὗ ἐπε ψογῖά. Τῆς δαγίῃ ἢδ8 ποὲ ορεηεά; γε 
848 ποῖ σοπια ἄονγῃ ἔγοπι ἤδανθῃ ; γαϊῃ ἰβ ποῖ ρουγεά ουξ; Ὀεδδβέβ ἃγα 

Ὡοξ 8εηΐξ ἴογίῃ ἔγοπι ἴῃς τπίοκεῖ ἕο ἀνεῆμε {Ππεῖγ βρίγιζαδὶ δά] εγυ. 

Τἤδη σοπια ἔπε ψογάβ αυοίϊεά, “Βυΐξ, οα τῆς σοηΐγαγγυ, Πα ἰ8 ἰοησ- 
βυβεγίηγσ, ἀπά “4118 ἴο γερεπέδησς᾽᾽, Υἵεῖ Οἤαβε βαγϑ, “ [ἰ ἰ8 ἀ σας 
ἴο 8ε6 ψῆδέ ἔπεγε ἰβ ἰη ἐπε σοπίεχὶ Μῃϊςἢ βρεοίδ!ν γα α}}]8 2 Ῥείΐεγ." 
Τῆε οσοἰποίάδησεβ πγχεπιίοηςα ὈΥ ϑαϊπιοη (οῤ. οἱέ., Ρ. 488) ἴῃ τῆς νῖῖ- 
ἰηξ οἵ ΤΗΒΟΡΗΙμῦΒ ΟΕ ΑΝΤΙΟΟΗ ἃγε ἱποοποί υϑίνε, αἰ πουρσῇ ἐπε νογάβ 
ἴῃ 1. 9, οἱ δὲ τοῦ θεοῦ ἄνθρωποι πνευματόφοροι πνεύματος ἁγίου καὶ προφῆται. 
γενόμενοι τες 4} 2 Ῥείεγ ἱ. 21. [Ιῃ ἰΪ. 18, ὁ λόγος αὐτοῦ, φαίνων ὥσπερ 
λύχνος ἐν οἰκήματι συνεχομένῳ, ΠΊΔΥ 6 σοπιραγεά πίῃ 2 Ῥεῖεγ ὶ. 19. 
Θιηλ]ατίν, ἰα ΤΆτιΑΝ, Ογ. αὐ Ογαέοος, 15 (Οτίο νί., ». 70), σκήνωμα. 
(Ξ Ὀοάν) ἰ8 γεηπιίηίβοεηξ οὗ 8 βἰπιαγ ἀ(86 ἴῃ 2 Ρεΐεγ ', 183, Τὸ ἔουπά 
δῆ δγρυπιεηξ, ἤοννανεγ, ον ἴῃς ἀδε οὗ 2 Ῥεΐεν ὈΥ ἴῃε8ε ψγίξεγβ οὔ 
βυςῇ βίηρσίε ψογάβ δηά Ἐχργεββίοῃβ ἰβ ργεσαγίουβ. ΤΠΘΥῪ πιϊρῃξ 6 ]] 6 
ραγὶ οὗ ἴπ6 συγγεὴξ νοσαρυΐαγγ. [ἢ τε “442οἷοργ οἵ ΔΕΙΒΤΙΡΕΒ (129- 

180) ἃ ραβϑϑαζε οσσυγβ ἑῃδξ παίωγα!ν βυσρεβίβ 2 Ῥεῖεγ, 11 δηά ἰϊ. 2. 

ἡ ὁδὸς τῆς ἀληθείας ἥτις τοὺς ὁδεύοντας αὐτὴν εἰς τὴν αἰώνιον χειραγωγεῖ. 

βασιλείαν (Α4ῤοΐορ., χνὶ.). πΒΕΝΞὺΒ ἱπέγοάυσεβ ἃ αυοίϊαξίοη ἔγοπι Σ 
Ῥεῖεγ νψίεῃ πὰ νογάβ, “ Ρείγυβ αἱξ ἰη ερίβίοία βυδ" (ἰν. 9, 2), Ὀυϊ 8.8. 

ἀο68 ῃοῖ ΠΕΟΟ ΒΑΡῪ ἱπιρίν παξ ἣς Κπενν ΟὨΪΥ οης Ῥεέγίης ἰεξξες. Ης 
κηεν 2 Φοῆη, ἀπά γεῖ αυοΐεβ 1 Φοῇη ἴῃ τῆς βαπιῈὲ ρῇγαβε. Τῆς ρῆγδαβε 
ἰη 2 Ῥεῖενγ {ϊΐ. 8 οσουτβ ἰῃ ᾿γεηφευβ ν. 23, 2, “" Ὀΐε8 Ὠουίηΐ βίσαξ ηλ}|6 

δηηί,᾽᾿ δηά ἴῃ ν. 28, 8, ἡ γὰρ ἡμέρα κυρίου ὡς χίλια ἔτη. ἰη Ῥοίϊῇῃ ρα8- 
βᾶρεβ, ἤονενογ, ἴῃς ψογάβ αἀγὲ σοπηδοίεά τί ΟΠ Πα 8πὶ, τ ἢ ἰ5 
Αὐδβεης ἔγοπι ἐς τπουσῃΐ οὗ 2 Ῥεῖεγ. ἴω ΤῊΒ ΕΡι5ΤῈ ΟΕ ΤῊΗΒ 

ΟΗὕπΟΗΕΒ ΟΕ [Υ̓ΟΝΒ ΑΝῸ ΝΊΕΝΝΕ, νυ τ νΠοἢ ἰγεῆρευβ τγα8 οἰ οβεῖν 

οοπηροίεά (ἀδῖς 177-179) γε Βηά ες ψνογάβ ὁ δὲ διὰ μέσου καιρὸς οὐκ. 
ἀργὸς αὐτοῖς οὐδὲ ἄκαρπος ἐγίνετο (ς΄. 2 Ῥείεν ἱ. 8). 

Τῆς πιοοῖ ἱπιρογίδηξ αυδϑίίοη ἰη με ἐχίεγηαὶ ενίάθηςε οἵ ἴΠ βεσοηά 
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φεπίυγν αγίβαβ ἰῃ σοηπεχίοη στῇ ἴῃ ΑΡΟΟΑΠΥΡΒΕ ΟΕ ΡΕΤΈΝ, ἴο ψἢϊο ἢ 
Ηδγηδοκ ββαίρηβ ἴῃς ἀδίε 110-160, ογ ργοδδδίν 120-140. Τῆς μοσίς 
ἐδ ἀαδεά Ὀγ ἴδε Νίεπηεβε Οπαγοῦ, δηά δεγεΐίογε τῆς δαγιΐεγ ἀδία ἰβ 
φοτε πεῖν. Οηίγν ἃ ἔγασπγεης οὗ ἔῆε Αροσαίγρβε ἰβ ργεβεγνεά ἰο 8, 
ἰπ ψῃίο ἢ ἴπεγε αἀγὰ βοπιε βιίγικίησς οοἰηοίάεηςεβ τυ 2 Ρεΐεγ (οὐ. 
Δ. Ν. δαπιεβ, Α' 1,ἐοέμγε οπ ἐπε Κευείαίίοη οΥ Ῥεέεγ). ϑόοηιε οἱ τῃδβα 
ΓΔΥ Ὀς αμοΐεά δετε : (1) πολλοὶ ἐξ αὐτῶν ἔσονται ψευδοπροφῆται, καὶ ὅδους 
«αἱ δόγματα ποικίλα τῆς ἀπωλείας διδάξουσιν - ἐκεῖνοι δὲ υἱοὶ τῆς ἀπωλείας 
γενήσονται. καὶ τότε ἐλεύσεται ὁ θεός... καὶ κρινεῖ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀνομίας 
(Αρος. 8 1; οἱ 2 Ρεῖεν 1.1. 1, ϊ,.7, 12.) (2) ὁ Κύριος ἔφη, λγωμεν εἰς 
τὸ ὄρος... ἀπερχόμενοι δὲ μετ᾽ αὐτοῦ ἡμεῖς οἱ δώδεκα μαθηταί (Αροος. 
82; οὗ. 2 Ῥεῖεγ ἱ. 18). Τηε ραββαβε ζοεβ οὔ ἴο 580 ἐῃαΐ ἴῃς Αροϑβί[ε8 

ἀεβίγεά “παῖ Ης σψουἹά βῆον {πεπὶ οπς οὗ οὖν γἰρῃίεουβ Ὀγεϊῆτγεη 
ὍΠ0 Πᾶνε ἀεραγίεά, ἵνα ἴδωμεν ποταποί (2 ΡῬεῖεν {{|. 11) εἰσι τὴν μορφήν, 
καὶ θαρσήσαντες παραθαρσύνωμεν καὶ τοὺς ἀκούοντας ἡμῶν ἀνθρώπους (ο΄. 
ἐγνωρίσαμεν ὑμῖν, 2 Ῥεῖεγ ἰ. 16) ; ἔχομεν βεβαιότερον (Ι. 19). (8) τόπον 
«ν΄. αὐχμηρὸν πάνυ; . .. σκοτεινὸν εἶχον αὐτῶν τὸ ἔνδυμα κατὰ τὸν ἀέρα 
τοῦ τόπου (8 6; οἕ ἱ. 19). (4) Α ἔγεαχυεηξ ι.86 οὗ κολάζειν, ογ ῃε πουῃ 
(ῳ, 886, 7, 10, 11,2 Ῥεῖεν ἰϊ. 9). (δ) οἱ βλασφημοῦντες τὴν ὁδὸν τῆς 
δικαιοσύνης (8 6; οἡ ὶ 18 δηά 2 Ρεῖεγ ἰΐ. 2, 21). (6) (α) λίμνη τις. .. 
πεπληρωμένη βορβόρου (ξ 8. βόρβορος Οὐςιγβ ἰηῃ 9 ἵνίςο, δηά ἰη 
8 16); (δ) ἐκυλίοντο (815; οὐ ἰϊ. 22). (7) ἀμελήσαντες τῆς ἐντολῆς 
τοῦ θεοῦ (8 15; ςοΚ ἰΐ. 21, 1. 2). (8) (4) ἡ γῆ παραστήσει πάντας 
τῷ θεῷ ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως καὶ αὐτὴ μέλλουσα κρίνεσθαι σὺν καὶ τῷ περιέχοντι 
οὐρανῷ (ᾳυοϊεά Ὀν Μαςαγίαβ Μίασησδ, 4 ῤοογίζοα ἱν. 6). (ὁ) τακήσεται 
πᾶσα δύναμις οὐρανοῦ, καὶ ἐλιχθήσεται ὁ οὐρανὸς ὡς βιβλίον, καὶ πάντα 
τὰ ἄστρα πεσεῖται Νίας. Μίαφη. οῤ. οἱέ. ἵν. 7; οὐ. 2 Ῥεῖεν (1. 10.18; 
8εε Μίαγογ, εά. ρρ. Ἴσχχχ. 4.). 

ΑΙ! βοῃοίαγβ αγὲ ἀργεθά ἔμπας ἴμεβα δηά οἴπενῦ οοἰποίάδησεβ ἃγα 
ποτε ἰθδη δοοίάεξηίαὶ (ς. ϑαἰπιοη, οῤ. εἰΐ., Ρ. 591). ΜΝατγίουβ Ὦγρο- 
Ἐπεδβεβ ἴο δοσοιηΐξ ἔογ ἔῃεη) ἀγα βυσρεβίεά. 

(0) 14 2 Ῥείΐεγ δογγον ἔγοπι 8 Αροσαῖγρβε ἢ (Ηδγηδοῖ, Οἤγοηο- 
ἐορίε, Ρ. 471). Α σοπηραγίδοη, ἤοννενεγ, οἵ [ἢ ἰδησυαρσο οὗ ἴῃς ἔνο 
ἀοσυπιεηΐβ βυσρεδβίβ ἐμαὶ 2 Ῥεῖεγ ἰβ βίπιρίεγ ἀπά β8πογίεσ ἰπ ἴδε ὃχ- 
Ῥτεββίοη οἵ ἰδῆς βᾶπιε ἰάεβϑβ; δηά ἴῃ βογηα σδβεβ, ἰάεδβ ἀπά ρῆγαβεβ, 

βεραγαίεά ἴῃ 2 Ῥεΐεγ, αγὲ ραϊμεγεά ἰορείῃεγ ἰῃ οπε ρᾶββασε ἰῃ ἐπα 

Ἀροοσδίγρβε (οὐ (1), (2), (8) αθονε). Βίσῃ (οῤ. οἷΐ., Ῥ. 207) α'8δο Ἴςοη- 
τεηά8 ἀϑαίηβιε (8 Ὠγροίμεβί οὐ {πε ςγουπά ἴπαξ ἴῃς ἀεβογίρείοη οὗ 
ΒΕ] 18 βυγφεβίεά Ὁγ Ρίαϊο, Αγίβεορῆδηεβ, Ηοπιεῦ, ἀπά εβρεςοίδ! νυ 
Μιγρῖ!, ἀπά ροϊπίβϑ ἴο ἃ ἰαΐεγ ἀδίε ἤδη τῆς Ερίβϑι16. Τῆς γάγὰ νογά 

ταρταρώσας ἰ8 ἱπάεεά υβεά ὃγ 2 Ρεῖΐεγ οὗ {πε ρυηϊδῃπγεηΐϊ οὗ με ψίσκεά 
δῇτεγ ἀδαίῃ, απά ἴῃς σοησερίίοη ἰ8 απἀουδίεα!ν ἀεγίνεά ἔγοπι μεαΐῃεη 
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τιγιβοίοσυ. Τῆς ψογά, πονενεῦ, ἰΒ ἐοαηά ἰπῃ Δεν θῃ τρί τίησβ, ψῃΐοἢ 
2 Ῥεῖεγ πιδὺ ἢανε γεδά (δες ποίς οἡ ἰΪ. 4). 

(2) Αγε 2 Ρείενρ δηά τῆς Αροσαίγρβε ὈΥ ἔπε βαπὶς δυΐπογ ἢ 

(ϑαπάαυ, 1πεῤὶγαΐϊίοη, Ρ. 847). Τῆΐβ νἱενν ἰβΒ ορροϑεά ὉΥ Οἤδβε 
(οῤ. οἷξ., 815) οἡ τῆς σγουηά οὗ ἐς ἀϊδεγεησς ἰῃ βένγ]8. “Τῆς Αρο- 
σαῖγρβα, δ βδυδ8, “18 βἰπηρίε δῃηά παίωγαὶ ἴω ἰΐβ βδέγίε. ὙΤἸμογε ἰ8 

ποίην γεπΊαγ κα! ἴῃ 18 νοσαθυϊαγν. Τῆς ἀγραπιεηξ ψουϊά 8βεαπὶ 
ἴο Ῥὲ σοποϊβἶνα, 48 ἴῃ 8ἔγίε οὗ 2 Ῥεῖεγ ἰβ ὑἀπηιγίβεα καῦῖς, ἀπά τνουϊά 
δ Θβδβιϊν γεσορηίβεά, Αἱ πε βαπια ἐΐπηα, ἴπΠ6 ὑπάουδεεά 5, π}Δ ΓΙ ΕΥ̓ 
Ὀεΐνεθη ἴῃς ἔνο τυγίτησβ “ ποξ οηἱν ἰῃπ ψογάβ ογ ἰηάοβηϊξεῖν πηαγκεά 
ἰάεαβ, θαΐ αἴ50 ἰῃ σεηδγαὶ σοποδρίϊοηδβ---ἐ.., ἰῃ ΒοΓ ἔδοτε ἰ8 ἴῃς ρίσΐατα 
ἄγαν οὗ ΟΠγίβε ου ἔῃε πιοιηζαίη τ Ηἰβ Αροβεῖεβ, ἔῃ ἰδξϊεγ θείην 
δαπγίεεεα ἴο ἃ βοογεῖ γενοϊδείοη νηοῦ τον βῃου!ά αἴξογναγάβ υ86 ἴον 
τε σοηβτπηδέίοη οὗ ἐῃεὶν ἀϊδοίρ[68---86 6 π18 ἴο Ὀ6 δῇ ἀγρυτηξεηξ οἴ βοπια 
βίγεηρτιῃ ἴῃ ἕανουγ οὗ ἔπε νίενν ῃδε ἔς το ἀοσυπγχεηξβ ἀγὰ ἴῃς ργοάαοξ 

οὗ {ῃε βδηιε 8οῇοοϊ " (ΟΠ 486). 
(83) θοεβ ἴῃς Αροσδίγρβε Ῥογγονν ἔγοπι ἃ Ρεῖογ ἢ ϑοηῖς οὗ ἔδ6 

διρυτηεηΐβ αἰγεδαν δάδυςσεά ἀραίηβέ ἔπε σοπέγαγυ Ὠγυροίῃεβίβ (1.) ἀγα 
ΓΕΔ ἴῃ ἕανουγ οὗ {πὶβ βυρροβίξίοη, Τα “παξυγαίης85 οὗ ἔπε ψογάβ 

Δηἃ ρἤΓΑΒ6Β 88 {ΠΕῈΥ βίδηά ἰπ ἐπεὶγ βενογαὶ σοπέεχέβ ἰη ἴῃς Αροσαῖγρβε," 

ΠΟ ἰ8 Ὀγουσῆξ ἔοσναγά ὉΥῪ Οἤδαβε 48 δὴ δγρυπιεηξ δραίηβὲ [ἢ 18 
τινά Πγροιμεβὶβ (οῤ. οἷέ., ρ. 815. δ) ἰ8 γεα!ν οαἷν ἃ σοπιρ!πιεης ἴο 
ἴα βέγίε οὗ τῆς ψνιείηρ, αῃὰ δὴ ἱπάϊσαζίοηυ ἔμπας ἔθα σποϊξογ ἢδ8 ὯῸ 
ἱητεπείοη οὗὨ β8]ανίβῃϊυ ἱπιιξαξίης 2 Ῥεΐεγ, οσ οὗ ἰογηγίησ ἃ Κίπά οὗ 

πιοβαὶς οὗ ῃΐβ ονῶ δηά δηοίμογ᾽ 8 ἀϊςϊΐοη. Α8 γεραγάβ ἔπε δῦβεηςε 
ἴῃ τῆς Αροσαῖνρβε οὗ {πε βίγαησε δηά γεπηλγκαῦδίς ρῆγαβαβ οἵ 2 Ρεΐεγ, 
τπαξ {ΠΥ Μέγα βίγαησε δηά γειηδγβοίςα τηῖσῃξ θὲ ργεςίβεϊν ἔπε γεαβο 
ΨὮν πεγ Μέγα αἀνοίάεά ογ πιοάϊδεά. ἐβασάνιζεν ἰπ 2 Ῥείεγ ἰΐ. 8 ἰ8 

τεηάεγεά ὉΥ δοκιμάξζω ἰῃ Δροσαίνρβε, 8 1; ἴδε γεέεγεηςσε ἴο ἴῃς Τγαηβ- 
Βραγακίοη ἰπ ἐς Αροσαῖγρϑε ἰβ ἔχ] εγ ἤδη ἴῃ 2 Ρεΐεγ, απά νου ά βεθη 
ἴο ἱπάϊςαϊε τεβεςσείοη οη πε Ῥεξγίπε παγγαίίνε (6.ρ.., οὔ. δἀάϊιίοη οὗὨ οἱ 
δώδεκα μαθηταί ἴο 5ἰπιρίε ἡμεῖς ἰῃ 2 Ῥεῖεγ ἱ. 18; δΔηά εχργαββίοη τὸ 
ὅρος ἴογ τῷ ἁγίῳ ὄρει). ϑυοῇ ἃ ρῆγαβε 8ἃ8 ἐν τόπῳ σκοτεινῷ, πχίσῃξ 
ΨῸῚ1 ΡῈ ἃ ραγαρῆγαβε οὗ ἐν αὐχμηρῷ τόπῳ, ἃ πιυσῇ γάγοῦ ψογά, δπά 
ἰξ ἰ8β Ἔχίγεπιεῖϊν ἀπ! Κεῖν παῖ αὐχμ. ψουϊά ὃς βυνδεϊξαξεά ἔογ σκοτεινός. 
[ες ἰδ ἐπεγεΐογε πιοϑδὲ ργοραῦϊθ (ἢδὲ ἴῃε Αροσαῖγρβε ἰ8 ἱπάεεεά ἴο 
2 Ῥεῖεγ, ψῆῃϊοἢ νου βυσροβὲ ἃ ἀδίες ἔογ ἔς Ἐρίβεϊε εαγίΐεγ [πη 
120-140 (οὐ. ». 181). 

ἴῃ ἐπε 80- δ ]εὰ ΘΈΘΟΝ ἘΡΙΒΤΙΒ ΟΡ ΟἸΈΜΕΝΊ (180-170) ἴῃοτε ἰ8 ἃ 

Ραββασε ἀεβεγνίης οὐ ῃοζίςθ. γινώσκετε δὲ ὅτι ἔρχεται ἤδη ἡ ἡμέρα τῆς 
κρίσεως ὡς κλίβανος καιόμενος καὶ τακήσονται αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν καὶ 

πᾶσα ἡ γῆ ὡς μόλυβδος ἐπὶ πυρὶ τηκόμενος καὶ τότε φανήσεται τὰ κρύφια 
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καὶ φανερὰ ἔργα τῶν ἀνθρώπων (χνὶ. 8). Οηε ον ἔνο ἰπϊεγεβείωρς ροίηιβ 
ἌΓΕ Γαϊβεὰ ὉΥ {Πἰ8 ραββαζε. 

(1) νβεγε ἀοδθβ ἔπε νυγίζξεγ ἀδγίνε ἔπε σοποερέίοη οὗ ἔδε ἀδν οἵ 
δυάφηχεηϊ δ8 τπηεβηίησ ἴῃε ἀεβίσυσείοη οὗ ἔπε απηίνεγβε Ὁγ ἢγεῦ ες 
οἰεαγῖίν χυοῖεβ Μία. ἰν. 1, [8α. χχχίν. 4, θαῖϊ ἴῆδ8ϑε ραββϑασοβ δγὰὲ ποῖ 
βυϊῆοίεης το βυσσεδὲ {δε ἰάεα ἀπ]ε88 ἴο οὔς δἰγεδάν ἤδη] αν τ τῆς 
ἀοοιγίηε. Βίρα (Οοηιηι. ρρ. 214-15) αγρυεβ δὲ βοπὶῈ ἰδηρστῃ ἰδαῖ 

τιιῖβ ἀοςσίγίης ἰβ αἱεἰπηαΐεῖν ἴο θὲ ἰγασεά ἴο 2 Ῥεΐεγ. Ψυβείη (42οἱ., ἰ. 
20) ἴγαοθβ πε Ῥεϊϊεῖῦ ἰω τῇς νογίά-ἢγε το ἴῃς ϑυδὶ! (Βοοῖ ἱν.) δπά 
Ηγβίαβρεβ. Βιίρῷ μοϊάβ ἐπαξ Ῥοΐῃ ἴπε8εὲ Ῥείοης ἴο [ἢ δαπΊε [ΑΠΊΪν 48 
ἴδε ρϑευαο-Ρείείης Πἰτεγαΐαγε. Τῆς ἀσβιγυσείοη οὗ ἔπε ποῦ Ὁν ῆἤγε 
νγα8 ποῖ δῇ δγίϊςϊε οὗ ἔδιτἢ δπιοηρ ἴῃς Ψεννβ, αηά ῬΏΪΟ ἀγρυεβ διγοηνῖν 
Δραΐηβι ἰξ (Οπ ἐπε Ἱποονγμῤἐιδιϊτίν οὗἨὨ ἐπε Ῥ)ογί4)ὴ. Τῆε οἴῆςσε οὗ Βτε 
ἰη {πε Ο.Τ. ἰβ ἴο ρυτγίἔγ, αηά ἠοῖ ἴο ἀεδβίγου ([84. χχχίν. 4, 11. 6, ᾿ἰχνἱ. 
15,16, 22; Μα!. ἱν. 1). [ἴῃ τῆς Ν.Τ. (ἐε.ρ., Η65. χί!, 26.29; 1 Οος. ἰἰϊ. 
13; 2 ΤΏΘ88. ἱ. 8; Αρος. χχί. 1) τῆς σοποερίίοη οὗ ἤγε ἰ8 ἀἰβεϊηςεῖν ἐμαὶ 
οὗ ἃ ρυγίἔγίης ἀρεπον. [ἰ ἰ8 ἴο Ῥὲ ηοίεά, πονενογ, αϑαίηϑὲ Βίρρ᾽β 
νίενν, [παῖ τῆς σοποερείοη οὗ 2 Ρεῖΐετ ἰδ ηοὲ αἸξοσεῖδπεν δὲ ναγίαπος τυἱτἢ 
ἴδε ἀοςίείης οὗ (πε Ν.Τ. δρουΐ ἔπε οἷος οὗ θγε. Τῆς ἀεϑβιίγιςξίοη οὗ 
πε ργεβεηΐ υηΐνεγβε ἰ8 νἱνίαγ ἀδβογίρεά ἰῃ Οπαρίεγ [1]., Ὀαᾳἐ ἐπα 
τγίϊεν εν θπεῖν ἢ48 ἐπε ἰάδα οὗ ρυγίβοκίίοη ἰῃ δ8 τη, ἀπά ποῖ οὗ 

Δηηϊῃατίοη. ““Νενογίμεῖίεββ γε, δοσογάΐϊης ἰο Ηἰβ8 ργοπιίβε, Ἰοοῖ 

ἴογ πον ἤδανθβ ἃπά ἃ ΠΕῪ δαγίῃ σῇῃογείη ἀνθ! Ἂεἴἢ γἰφῃιεουβηεββ᾽᾽" 

(|. 18). Αςοογάϊησίν, [δ ἘΠ ραββαφε αυοξεά ἔγοπι 2 ΟἸεπιεηξ ἰβ ἴο θὲ 
ἴδκεη ἴῃ ἔπε βθῆβε οἵ δηηϊῃἰδείοω Ὀγ Άγε, ἰξ σδῆποῖ Ὀς γεψαγάεά ἃ8 
ἰουπάεά εχοϊυβίνεῖν οἡ 2 Ῥείΐετγ. 

(2) [8 ἔδεγε δηγιῃίηρ ἰη ἴπῸ ἰαῆσυαρε ἴο σοππεοῖ ἴῃς ἴνο ἢ ἡμέρα 
κρίσεως ἰδ ἔουαηά ἰῃ Ν.Τ. οΟηἱγ ἰῃ 5:1. Μαϊπεν 8 Οοβρεί (χ. 15, χί. 22, 
24), ἴῃ 1 Φοδη (ἰν. 17), απά ἰη 2 Ρείεν (ἰΪ. 9, ἰἰϊ. 7). [ἢ 2 Ῥεῖεγ 1. 10, 
Βονενεγ, ἔς εχργεββίοη ἰβ ἡμέρα κυρίου. τήκομαι ἰ8 αἶϑο ἃ ψογά 
ςοπηπιοη ἴο 2 Ρεΐεγ (ἰἰϊ. 12) αηά ἔπε ραββαρε ἰῃ 2 Οἱεῖη. Αῃ ἱπιρογί- 

δηΐ οσοἰηοίάεποε ἰδ φανήσεται... ἔργα, ΜὨϊΓἢ τᾶν δ Δ4η αἰζεπιρί ἴο 

τΏδε 8εηβε οὗ ἴῃς νεγὺ ἀουδίία! τγεδάϊηρ ἰῃ 2 Ῥεΐεγ ἰΪ. 10 (ἔργα 

εὑρεθήσεται). Οη (πε ψῇοΐε, ἐῆε βἰπη]αγίιν οὗ ἰαῆσυασε δηά ἐπα 
Δῆπιν οὗ ἐπουρσῆξ ἰὴ τς ἔνο ραββαρεβ τηυϑὲ ΡῈ γεραγάεά 848 εβίδδ- 
1᾿Ιβῃΐης ἃ σοηποχίοη. (Εογ οἵπεγ οοϊποίάδηςαβ, δες ϑρίτία, 267 εισεὶξα 
Βγίε 4ε5 Ῥείγμο μπά ἀεγ Βγὶς ἀες ϑκάας, Ρ. 534 ἡ.) 

Ι͂ω ἴδε ἘΡΙΒΤΙΕ ΟΒ ΒΑΒΝΑΒΑΒ (130-81, Ηδτγηδοῖ), ἰπ ἃ ΟΠ Πα δες 
Ράββασε, ἴῃς ψογάβ οσουγ, ἡ γὰρ ἡμέρα παρ᾽ αὐτῷ χίλια ἔτη. αὐτὸς δέ 
μοι μαρτυρεῖ λέγων, ἰδοὺ ἡμέρα Κυρίου ἔσται ὡς χίλια ἔτη (χν. 4). [ἴ Πα5 
Ὀεδῶ ροϊηϊεά ουξ παξ παρ᾽ αὐτῷ ἰ8 νεγγ οἶοβε ἴο 2 Ῥεΐεγ᾽β παρὰ κυρίῳ, 

δηά τῃἢς τερεςπίοη οὗ (ῇ6 ψογάβ ροίϊηξϊβ ἴο ἔῃε αυοίϊδείοη οὗ δβοηια 
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γεοοξηΐϊθεά υξίεγαηςε οὗἉ ϑογίρξυγε. Βαγηδθαβ, αἴβο, ἰβ ἰπ ἔῃ παδίξ οὗ 
αδίηρ λέγει ἴο ἱπίγοάαςε Ηΐβ αυοίϊαιίοηβ ἔγοπι ϑογίρευγε. Τῆς αυεβέίοη 
8 ψπαΐμεγ πε ἰβ αυοξίηρ 2 Ῥεΐεγ [{|. 8 ογ΄ βοπῖε οἵπεγ βδουγεε. Τῇε 

σοηΐοχὲ ἰῃ Βαγπαῦαβ ἰβ αἰβέεγεπε ἔγοπι ἔπαΐ ἰῃ 2 Ρεῖΐῖεγ. Ηε ἰβ ἀθαὶ- 
ἰῃσ τί τῆς πιγβεῖίσα! ἰητεγργείαϊίοα οἵ με ραββαφε Οεη. ἰΐ. 16. 
Αἴ8ο, ἰη 2 Ρεΐεγ πο Ομ βες πχοδηίης ἰ5 δεζδοῃοά, 48 ἰπ Βαγωαρδβ. 

[πῃ 41] ργορδδι! εν, 2 Ῥεΐεγ ἰ. 8 ἰβ γεραγάεά ὈΥ Βαγῃαραβ 88 δῇ 
δυϊπογίεν ἴον ΟΠ Παθπὶ, αἰοης σὰ αν. χα. 4 Ε΄, ψῃίοθ Βα 

αυοΐε8. ἴῃ ΤῊΒ ΘΗΒΡΗΒΕῸ ΟΡ ΗξαμΑΒ (110-140, Ηδγηδοϊὴ ἴμεγε 

ᾶτα σογίαίη ψογάβ δηὰ ρῆγαβεβ (μδαΐ αἀγε ἔουηά οὐΪγ ἱπ 2 Ρεῖετγ, 
μιασμός (Βίπι. ν. 1, 2); βλέμμα (ἰπ ἀϊβεγεηι βεηβε - αῤῥέαάγαποε ; δ ἴπ|. 
νί. 2, 5); δυσνόητος (ίπ. ἰχ. 14, 4); αὐθάδεις, ἀρρ!!εά ἴο ἔα]86 οασἤεγβ 

(δίπι. ἰχ. 22, 1.)1 [πῃ ΟΠΈΜΕΝΤ ΟΡ ΕΌΜΕ (998-95, Ηδγηδοῖ) νὰ βπά 
ΒΕνΕΓΑΪ ρῆγδβεβ ψῇϊσῃ, ἰηΏ Ν.Τ., αγὰὲ ρεουϊδγ ἴο 2 Ῥεΐεγ: τοὺς δὲ 

ἑτεροκλινεῖς ὑπάρχοντας εἰς κόλασιν καὶ αἰκισμὸν τίθησιν (χί. 1) ; ἐπόπτης 
(υβεά, ἢονενεγ, οἵ Οοά) ([ἰχκ. 8); αὐθάδη (,. 1); μῶμος (ἰχὶϊΐ. 1); 

μεγαλοπρεπεῖ δόξῃ αὐτοῦ (ἰχ. 2), Ὀψμξ μεγαλοπρεπεῖ βουλήσει οσσυγβ 
ργανίουβίν ἴῃ 88πΊ6 ραγάσγαρῇ ; Νῶε ἐκήρυξεν μετάνοιαν (νί,. 6). Τῆς 
Ῥαββαβε ἰῃ ΟἹεπι. χχχίν. πᾶν αἰϑο Ὀ6Ὲ ποῖεά: εἰς τὸ μετόχους ἡμᾶς 
γενέσθαι τῶν μεγάλων κ. ἐνδόξων ἐπαγγελιῶν αὐτοῦ (ς,, 2 Ρείετγ ὶ. 4).2 ΤΏεβα 

᾿ φοἰποίάξησεβ ἰῇ Βαγηαραβ, ἴω ΟἸεπιοηΐ, δὰ ἰη ἴῃς Ὀιάδοῃα ἃγὰ 

Βοδγοοῖν σοποίιϑίνα 88 αυοίαιίοηβ, Ρᾳξ ἘΠΟΥ βυρσφεβῖ ἃ γηηϊίε οὗ 
τους σογγεβροπάϊηρ ἴο 2 Ρεῖετγ. 

Το νδδῖ σοποϊδίοη ἀοα8 ἔῃε ενίάεηςε οὗἉ ἔπε δεσοπά σεηξυτγν ἰεδά ἢ 

Οαβε βαγ8, “ ἶνε ρυΐ αβίάς [6 ραββαρε ἔγοπῃ ἔῃ ΟἸεπιεπίίης Εδοος- 
πἰτίοηβ δηά {πδΐ ἔγοπῃ ἴῃς Αοίβ οὗ Ῥεΐεγ, 88 ὀρεὴ ἴο δε βυβρίςίοη οὗ 

οοῖ δοσυγαίεῖν γεργεϑεηκίηρ ἴῃς ογίσίπαὶ ἰαχίβ, ἴπογα ἀοαβ ηοὶ γαπηδίη, 

ἰξ ἰ8. Ῥεϊϊενεά, ἃ βἰηρίε ραββαφε ἰῃ ψὨϊςἢ ἐπε οσοἰποίάεησε τίτῃ 2 Ρεΐεγ 
οδη, ἢ δηγιίης ἀρργοδοῃίηρ σοοηβάεηςα, Ὀς βαίά ἴο ἱπιρὶν Πα γαγΥ 
ΟὈΙρατίοη το ἐμαὶ Ερίδβε!ς " (φ, Βαοοη, 7πέγοά., 178). [1 ουασῆξ, Βον- 
ἔνεγ, ἴο θὲ ποϊεά ἐῆαΐ πε ραββασε ἱπ ἔπε Οἰεπιεπείης Πεοορηϊίίοιβ 

Οδῃ ΟὨΪΥ Ῥὲ 8εῖ αϑἰάε οἡ ἴμε σγουπά ἐμαὶ Βυβηυβ οδη ἔαίεὶν Ὀς 
ϑοσιιδεά οὗἉ ἰηϊεγροίείοη ; ἀπά ἔπε ενίάεηΐϊ οοἰποίάεησεβ ἰῃ ἐς “4 οὐμς 
Ῥείγὶ οἴη ϑύπομε σαῃ Ὁς ἀϊδηιίββεά οὐἱν οὐ δοοουηΐ οἵ αἀϊβίγιβε οὗ 
ἴδε [μαείη ἐγαηβίαϊογ οὗ ἔπε ψόγι. Νε πᾶανὲ αἷδο ἔῆες ενίάξησς οἵ 

ΤΟΥ͂ ἴδε ρδββαρεδβ οοἰ]θοιεὰ ὉῪ Ζαμη (εν Ηἰγέ ἀδν Ηόγνιας, Ρ. 431) 88 δανῖπρ 
Δπηῖεν νἱτ 2 Ῥείετγ, με πιοδὲ βισικίπρ 'ἴβ ϑίσω. νἱ. 4, 4: τῆς τρυφῆς καὶ ἀπάτης ὁ 
χρόνος ὥρα ἐστὶ μία. τῆς δὲ βασάνον ἡ ὥρα τριάκοντα ἡμέρων δύναμιν ἔχει. αν 
οὖν μίαν ἡμέραν τρνφήσῃ τις καὶ ἀπατηθῇ κ-ιτ᾿λ. ((", 2 Ρείετ ἴϊ. 13). 

5 ϑρίτία, Ρ. 534 ἢ.» Ροϊπίβ οὔξ ἃ ρᾶδββᾶρε ἰπ ἴῃς Ὀἱάδοῃε ({ἰϊ. 6-8) πανίηρ ἃ τεπιαγί- 

δ01]ς αἴδηϊςν νὰ 1υἀε ἀπὰ 2 Ρείεσ. γόγγνσος, ἃ τάτα ννοτά (]}υἀς 16) ἰ8 υϑεά. 
βλασφημία, αὐθάδης Δπὰ τρέμων ἅτε ὑνίος τορεαϊοὰ (ο,, 2 Ρείετ ἰ,. το). 
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«ἰερεπάεηος ἰπ {πε Αροοδίγρβε οὗ Ρεῖεγ. [{ ἰβ ἀουδιξα! ψῇῆεῖδεν 
ΔΩΥ οὗ τς Αροβίοϊϊς Ἐδέμογβ πιαῖῖς ὧδε οὗ ἐπε Ερίβεία, ὈῬυΐϊ ἴῃς 

«οἰηοίάεξηςσεβ ἰη Ψψογά δπά ἐπουρῆξ ἰη 2 ΟἸεπιεηξ, Βαγηαρδβ, ἩεγπΊδβ, 

Ὀίάδοεπμε, δηά ΟΙεπιεηὶ οὗ ἤπια σδηποῖ Ῥὲ ἱρπογεά. Τμον δἵ ἰεϑϑὲ 

Θυσρεβῖὶ ἃ ροβϑίρίε δἰηχοβρῆεγε οὗ τπουρσῆς ἕος 2 Ῥεῖεγ. Οχ τῆς 

“γῆοίε, πε ανίάεπος οὗ {πε βεσοπά σεπίιγν ψουά βυσρεβὶ 4 ἀδίε 
ἔογ ἐπε Ερίβεῖε ποῖ πιυοῖ ἰαῖες ἔπαη ἔπε Βγϑὲ ἀεοδάες. Τἤογε ἰβ 
ΘΏ εηἰίγε ἀρβεποε οὗ ενίάεηςσς ἴογ {πε Ρείγίηες δυςπογβῃίρ. 



ΟΗΑΡΤΕΡΕ ᾿. 

ΙΝΤΕΚΝΑΙ, ΕΥΙΡΕΝΟΕ ΟΕ ΑΥΤΗΕΝΤΙΟΙΤΥ. 

1. Τῦε οννίουβ Άγεὶ βῖερ ἴο Ὀς ἰδίξη ἰ8 ἴο Ἔχαηπγίπς ἴῃς Κοΐεγεμοες ἰο' 
ἐλε Οοεῤεὶ Ηἰδίογν ἴῃ ἴα Ερίδβεϊα, ἀπά ἴο σοηβίάεν τ πδὲ ᾿ἰρῃμξ {πεν 
ΓΊΔΥ ἴγον οα ἔπε δας πογϑῃὶρ οὗ {πε Ἐρίδβεϊε. 

(1) σΒαρ. ἱ. 8. τοῦ καλέσαντος ἡμᾶς. ΤἼε τεΐεγεηοε οὗ {π6 ρατί-- 
αἷρίε ἰβ ἴο Ἰησοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν (ο΄. ποῖ). οεβ ἡμᾶς τεΐεγ [0 ἔπεα 
Αροβείεβ, δηά ἰῃ ραγιίουϊαν ἴο ἔπε (411 οὗ 81. Ρεΐεγ ἢ Τΐβ ἱπίεγργε-. 
ταξίοη ἰηνοῖνεβ ἔμδΐ ἡμῖν ἰπ 1. 1 Π|ενγῖβε γεΐεγβ το ἐπε Αροϑβίῖεβ. Οἴδεγ 
ἰπάϊςαϊίοηβ, βοννενεν, ἰπ ἐπε Ερίβεῖς ροίπε ἴο ἃ ζγουρ οὗ βοαίζεγεῷ 

ΟὨγίβείδη σοπηπιαηϊξίεβ ἰπ Αβία Μιίηοῦ 85 ἔπε γεοϊρίεηξβ οὗ {δε Ἰεξζεγ, 
δῃά {δε 86η86 ἰῃ ἱ. 1 βεθη8β ἴο θὲ παΐ {ῃς γεδάδγβ οὗ {πε ἰεϊζοῦ, τ ῃο: 

γε ἰβοίαϊεἀ δά παγαββεά Ὁγ ἔαϊ8ε ἰθδοῆογβ, αγὰ βεῖ οὐ εαυδί ἴδγπιβ 

τἰτἢ “ ἀ8,᾿ τὯο Οσουρν ἃ [ε88 ἀἰ ῆσυ!ε ροβίτίοη, δά δηΐου φγεδίεγ 
ουϊναγά ργίνίεσεθβ. Αγαίη, ἰῃ ἰ. 4 ἐῃε Ῥεϑὲ δἰϊεβίεά γεδάϊης ἰ8 ἡμῖν. 
(ποῖ ὑμῖν), αῃά ΟἸεαγίν ἔπεσα {πὸ γεΐεγεπος ἰ8 ἴο ἐπε φγίξεγ δηὰ 

τεδάογβ ἰορεῖπεγ. 80 ἡμῶν οὐσῃξ ἴο Ὀε ἴδίθη ἰῃ ἱ. 2. ἡμᾶς πρκιιδξ. 
τεγεΐογε σοηβίβιεπεῖν Ὀ6 γεξεγγεά ἴο {πε Ῥοάγν οὗ γεδάδγβ υυἱτἢ γον 
2 Ῥεῖίεν ἰάδδπεῖθεβ Ὠἰπηβεῖ δ ἴῃ τπουρσῃξ, 88 υηἰζεά ἰῃ πεὶγ σοπηπΊοη. 
[αἰἴἢ, απὰ ποῖ ἴο ἴδε Δροβίϊεβ αἰοῆθ. ϑρίξια (ορ. οὐέ., ρρ. 837 6), 
αγρυίΐηρσ ἴον τῆς τεΐεσεηος ἴο ἔπε Οοβρεὶ Ηἰβίογυ, ἴδ εβ ἡμᾶς 88. 
τεΐεγγίης ἴο ἔπε οδ ως οὗ τῆς ἱηγχηχεάίϊαξε Αροβέ!εβ, ἰῇ σοπίγαβε ἴο 

ἴποβαε ψῆο Ὀεϊϊενεά ἴῃ γεβροῆβὲ ἴο ἐδμεὶγ ργεδασξίησ. ϑασῦ ἃ βεῆβε. 

ψουἹά ΌΥ ὯΟ πιεδηβ 8 ἡμῖν ἰῃ ἱ. 4. ΑἾΪδο, ἰῃ ἱ. 10 κλῆσιν οἰδαΓΙΥ 
γεΐεγβ ἴο τυίξερ δηά γεδάδγβ ἰδίεη ἰορεΐμεγ. Μίογεονεγ, καλεῖν ἰῃ’ 

ΝΤ. ἰβ ΌΥ πὸ πιεδῆβ σοηῇπεά ἴο {δε ο41] οὗ ἴῃε βγβὲ ἀἰϊβοίρίεβ (οἷ. 
Μαζί, ἰχ. 18). [ἢ σηι. ἰχ. 24 ἔῆς ἐπουσῇξ 8 αἰπιοβί Ἄχδοῖν ράγα] οὶ 

ἴο [8 ραββαζθ, “"ενξεῶ (18, γῇοπι ἣς δίῃ οδ]εά, ηοΐ οὗ ἔς δεν. 
οηΐγ, Ῥαξ αἶβδο οὗ ἔπε Οεπε 68 "᾿, 

(2) Οαρ. ἱ. 16 8. -Τὴεέ Τγαηεβρηγαίίοη.---ἰ πὰ σοιάραγα ἴῃς. 
τεΐεγεησος πεγε ψ ἢ τῆς Θγηορίίο δοςουηΐβ, ἔπαγε ἐπΊογρε Βοπλα ἰη-- 
τεγεβεϊηρσ ροϊπίβ οὗ ἀϊδεγεῆσςε. ΑἹ] ἴἤγες ϑυηορίίοβ βρεδῖ 88 ᾿ῃουρῇ 
ἴδε φίογυ παά ἰΐβ βουγοε ἔγοπι τίη. σῇ σϑη ΟὨἱγ Ὀὲ {πε βἰρηί-. 
σϑηος οὗ μετεμορφώθη (ἡ αἴι. αηὰ ΜίΑΓΕ) : δηά τῆς ἐγένετο... . ἕτερον Οὗ 
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[μυκε ἰδ δῇ ἱπάϊσαϊίοη ἔπαὶ Βς ἱπϊεγργείεαά ἔπῈ ὑῬῃεποπιεποῦ 88 80 
ἰηνναγά σβδηρε. Ηε αἷβο [6118 .β ἐμαῖΐ ἰξ τγὰβ ἐν τῷ προσεύχεσθαι, “48 
Β6 νδβ ργαγίηρ, [δὶ {πε σῆβησε τοοῖς ρίαςε (ὑπὸ ἰχ. 29). 2 ΡῬείΐετ, 
οὐ δε οἵπεγ μαηά, βεεπβ ἴο ἐδίηϊς οὗ ἴῃς ρίογυ 8 μανίῃς δὴ ουϊναγά 
βούγος, κὸ νῆδξ Ὠαρρεπεά ἰη πε οαβε οὗ οξβεβ (Εχοά. χχχίν. 29 Ε ; 
2 Οος. 1ἰ|. 7 66), αβ ἃ γεβεχίοη οὗ ἴπε φίογν οὗ Οοά, δῇ ουϊναγά αἰεβία- 
τίοη ἰπ δάάιξίοη ἴο ἐπε νοΐςς (λαβὼν γὰρ παρὰ θεοῦ πατρὸς τιμὴν καὶ 
δόξαν, ἱ. 17). ϑρίξία ἀγρυεβ δὶ (8 8 ἃ πιογε ἡβέυγαὶ δηά ργίηγίνε 
δοσουπηΐ, δηά ἐπετγείογε ἱπάθερεηάσδηξ οὗ ἔπε δοσουηξ ἰη ἴπε ϑγπορίίςβ, 
ψὮΙΟἢ Βῆονβ ἔγαοαϑ οἵ ἰαΐεγ ἐβουσῃ ρίαγίησ ἀροη {πε ἱποίάεπε, ΤΒογε 

σδη ὃς πο ἄουδὲ πὲ ἴῃς σοηςερίίοη οὗὨ ἴῃς σίογυ 88 ἐχέεγμαϊ ἰ8 ἰουηά 
ἰῃ 2 Ῥεῖεγ, θαΐ ἰἴ ἰβ ποῖ γτεφαγάεξά 88 δὴ δἰϊεβίδ(ίοη ργενίουβ ἴο ἴπ6 
νοΐςε, 88 ἰῃ ἴῃς ϑγπορίίςβ. Οη ἴδε σοηίγαγυ, ἴδε ἔννο δογίβε ραγιἰ οἰ ρ]εβ 
ἱπυρῖν οοἰποίάεηϊξ δοιίοη, {πε ἢτγβὲ γεδ!ν ἰακίηρ ἴδε ρίαςςε οὗ ἃ Βηϊΐε νεγΌ 

(τ. ἴδε σοπιπιοη ρῆγϑβε, ἀποκριθεὶς εἶπεν. “Ηε τγεσεῖνεά ποποιν δηά 
ίογυ σε ἴπεγε σαπιε ἴο Ηἰπλ,᾽ εἴς. Μογεονεγ, τιμή σδῇ οἠΐῃ γεΐεγ 
ἴο {πε αἰτεβιβείοη οὗ ἔπε νοΐςε (δεε ποῖα οὔ ρββᾶζθ)ὴ. ΤῸ 8 Ἔχίεης 
2 Ῥεῖεσ ἀϊβεγβ ἔγοπι ἴῃς ϑγυηορίίς σοβρεῖβ. Αγὲ ψε [ἤδη 7 βι8ε4 ἰη 
τεραγάϊηρ ἴῃς αἀἰδβραγίν 88 ἃ πιαγίς οὗ ἴῃ ὄγε- τυϊηεββ ἢ ὙΠεγε ἄγε, 
Βονανεγ, οἴμοῦ οδαγδοίογίβιϊςβ οὗ ἴῃε ραββαζεὲ ἰῃ 2 Ῥεῖεγ ψῇϊοῖ 

ταῖπεν ροϊπὲ ἴο {έσγαγν ἀδρεπάεπος οὐ ἴῃς ϑυποριίο δοσουηΐς. (α) 

Τῆε τγεδάϊηρς οἵ ΝΑΟΚΙ,, δάοριεά ἴῃ {πε τεχί, 8 οὗτος ἔστιν ὁ υἱός μου ὁ 
ἀγαπητός, εἰς ὃν ἐγὼ εὐδόκησα, ψῃϊοἢ ἀϊ εγε ἔγοπι Μίαϊί. χν!ΐ. 56. ΟἿἱγ ἴῃ 
γεβρεοῖ Πδΐ (α) εἰς ὃν 18 δυιϊρβιἰξυϊεά ἔογ ἐν ᾧ (866 ποΐε οὔ ραᾷβ88 6), 
(β) ἐγώ (8 Ἰηβεγίεά, δηά (γ) ἀκούετε αὐτοῦ ἰ8 Οηγϊεά. Αραΐῃ, σκηνώματι 
(ϊ. 12) σκηνώματος (ἰ[. 14) Δηά ἔξοδον (ν. 15) οσσυγτγίης ἰορεΐμετ, Β6 6 πὶ 

ἴο ἱπάϊσαϊς πα [ῃς νοσαΡυδγν οὗ ἴῃς ϑυηορέίο δοσουπηξ ψ88 Πφεγίης 
ἴῃ ἴπε πχίπά οὗ {πε πγίϊεγ. σκήνωμα, ἃ γάζα ἀηά πηυβια] πνογά ἴῃ [Π]8 
Β6Ω86, 8 αϑεαά σῃαγδοξεγίβϑει σιν ἰῃ ἴῃς βεῆβε οὗ ἴῃς ογαϊπαγυ σκῆνος, 

8ηά πηΔΥῪ ἢδανα Ὀεδη βυσρεβίεά Ὀγ ἴῃς σκήνη οὗ πε ΟΟΒρεῖ παγγαῖίνε. 
ἔξοδος Ὀεϊοη 98 ἴο [κε΄ 5 οὐσῃ νοσδρυΐαγΥ ἰῃ γερογίίηρς {πε σοηνεγβαίίοη 
οὗ {δε τἤγες πιεη, ἀπά [8 ετηρὶουπιεης ἰπαάϊςαΐεβ δσαυδίπέαησε τ 

Βί8 Οοβρεὶ. ““ Οπιίββίοῃ οὗ ἀεΐδίἰβ οἵ πε Ὠιίβίογυ (6.6., με ργεβεῆσβ 

οὗ Μοξεβ δηά ἘΕἸἾ48) ἴῃ δὴ δ᾽ϊιιβίοη Ἴοηϊαίπεά ἰῃ 4 ἰεϊξεγ οδηποῖ 

ΤΕΔΒΟΠΑΌΪ δε ἴβϑίδη [0 βῆον παΐὶ ἃ ψγίζεγ ἰβ φίνίης δῇ δοσουηῖ 
ἰπδερεπάεηϊς οὗ, οὐ πιοῦα ργίπρεῖνε ἴπδη, ἔπαΐς οὗ {ες ϑγηοριίβιβ" 
(Όῃαβε, οῤ. εἰΐ. 1! 809 ὁ, δυΐ οὐ, Ζαμη, 1πίγοά. 11., ρρ. 217 .. 
ἹΜογεονεσ, ἐν τῷ ἁγίῳ ὄρει ἱπάϊςαΐεβ ἃ ἰδέεν βίαφε οἵ ἀῃουρῃξς ἴδ 
{πε βἰηιρίε εἰς ὄρος ὑψηλὸν (Ματίκ, ἰχ. 2; Νίατι. ᾿. 7), οΥ εἰς τὸ ὄρος (υὑκα 
ἰχ, 26). [1 ἱπιριε8 ἢοΐ Οηἱγ ἔπε αββίξητηεηξ οὗ ἃ ἀεϑβηϊζε Ἰοςα! ΠΥ, θα 
4180 ἴῃς αβογίρείοη οὗ ἃ “"" βδογεά " βίζε, “ἃ κωονῃ πιουηΐξαίη ψῃϊοἢ Παά 
ΠΟΥ͂ ῬεσοπΊΕ σοηϑεογδίεά δ8 ἐπε βοεηα οὗ ἴδε νἱδίοη ᾿" (Μαγοτ, οῤ. εἷέ., 
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οχῖϊν.). [{ 8, οὗ σοιζβε, 4180 ροββί δε ἴο ἴδε ἐν τῷ ἁγίῳ ὄρει ἴῃ βΒ6η86 
οὗ 188. χὶ. 9, [χἱ!. 25, σσεγε [ἴ ἰβ αβεά οὗ ἔῃε ΜΝ εββίδῃ᾽ 8 κίπσάψάοηι. “Ῥεῖ- 

δ4ρ8 2 Ρεῖεγ πηεδῆῃβ [ῃαῖ ἰῃ ἴῆς ΤγδηβῆρυγαζἊοη ἴμε τες Δροβέῖεβ σεγα 
δάηχγτεεά το Ὀεμοῖά ἴδε σίοτγίεβ οἵ ἕῃαϊ Κίησάοπι, ψίπουϊ αἰ υἀϊησ ἴο 
ΔΩΥ ραγισυΐαν {εν βῃ πιουπίαδίη " (Νίαγον, ἱν., ηοΐε 1). Τῇε ραββαξε 

Ῥεΐγαγβ γεβεχίοα οὐ με ογίρίπαὶ ἱηοϊάθηϊ, απά ἰβ συεϊτεεη ἔγοπι ἐμε 
βίαπάροίηξ οὗ οηε ψὮο ἰ8 σοποεγηρά οΠίεϑν το ἰηΐεγργεῖ ἔπε “ σίογυ "᾿ 

οἵ Δεδβιι8 οὐ ἴῃς Μουπε οὗ Ττιαηβῆρυγαϊίοη 848 ργορῃεῖίος οἵ Ηἰβ 
δύναμιν καὶ παρουσίαν, ψὨΐϊσὮ ἰ8Β {πε (πεῖς οὗ ἴῃε Ερίδβεϊε (ἐπόπται 
γενηθέντες τῆς ἐκείνου μεγαλειότητος), Δηἀ 8ἃ8 ε5(Δ 0] 5ῃίησ ἐς τραςῆξζα!- 

Π688 οὗ ἴῃς Αροβἔϊεβ γῇο ργεδοῃεά ἢ παρουσία. 

(8) Οδδρ. ἱ. 14: Ῥγοῤλδογ οΥ ἐ᾿6 ἀδαΐ ο7 δέ. Ῥείον.---ταχινή ἐστιν ἡ 
ἀπόθεσις. .. καθὼς καὶ ὁ κύριος ἡμῶν Ι. Χ. ἐδήλωσεν μοι. ΟἸεατίν ποτε ἰ8 
Βεγε ἃ γεξεγεποα ἴο ἐπε ἱποίάεπε ἴῃ δοῃη χχί. 18. [ἢ δε ποΐεϑ8, ταχινή 
18 ἕαίκεη ἕο πιεδῇ “"ἱπιπγηηθηΐ " δηά ποῖ ἰῃ πε βεῆβε οὗ βιάάδη ἀδαϊῃ 
ϑρίεεα, αιηοηρσβϑὲ οἴμεγβ, ἢδ8 αὔγβιεα βίγοηνίν (ρρ. 88 ἔ., 491 8) παῖ 

ἴδεγε 8 μεγε πὸ γεΐεγεηςε ἴο ἔῆε Οοβρεῖ Ὠἰϊβίογυ, δηά ἰβ βιιρρογίεά ὈῪ 
Μίαγογ. [1 ἰ8 οοπιεπάδά πὲ ἔπε τνογάβ ὅταν γηράσῃς, ἰῃ Φοδη χχί. 15, 
ἰγαρῖν ἐμαὶ ἀεαίῃ νσαβ ποῖ ἱπχηγίπεπε, δηά ἐμαξ ἰῃ οἷά αρὲ ἃ πιδῆ ἄοεβ 

ηοΐ γεαυίγε ἃ ργόρῆδον ἴο [6] Πἰπὶ ἐπαξ ἀεί ἰ8 ἤεαγ. Μίογεονεγ, ἰῃ 
ἴπε Φομαπηίης ραϑβαρο, ἔπε ἐπα ρῃδϑίβ ἰβΒ ποῖ οὐ ἐδε ἐΐπια δαΐ οη ἔπε 

πάη Μ67 οἵ 81. Ρεΐεγ᾽ βΒ ἀεδίῃ. [{ 8 ἔαγίμεν βυρεβέεά ἰῃδξ βοπηε βρεοίαὶ 
τενοϊατίοη Ὁ Φεβι8 ἴο 8. Ρεΐογ οὗ ἴῃς πεαῦ ἀρργοδοῇ οὗ ἀφαΐῃ, ποῖ 
τεοογάεά ἰῃ ϑογίρευγε, πιαδὲ ὃς πχεδηξ, δηά ἰπαΐ ἃ γεΐεγεησς ΔΚ Ὀ6 

ἱπεεπάφά ἴο ἐῃε βέογυ σοηπξαίπεά ἴῃ ἐπε ἰεφεπά, “ Ποηλίηε 4ιο νδάϊ8 ὃ ̓ 
ἔουπά ἰῃ ἴδε ΟἸεπιεηξίης Ηομλ]εβ, ἀπά ἰῃ με Αροσαῖγρβε οὗ ΡῬείεγ. 
Τῆς ἐογεροίης αγρυπιεηξ ἰβ ἐοαπάεά οὐ ἔπε βαρροβίείοη ἔπαξ καθὼς 
ὨΕΟΕΒΒΑΓΙΪΥ γεΐεγβ ἴο ἢ μος ργεσεαάίϊηρς οἴδαδβε, ὅτι... μου. [ἰ πεεά 

ποῖ Ρε 8ο. Τῇῆε ψγίεγ βρεβῖβ 88 δὴ οἷά πιδῃ, δηά ἴδε γεΐεγεησε σουἹά 
ἔδεη δὲ ἴο ἐπε ργορμεβίεά ἀδαΐῃ ἴῃ οἱά αξεὲ. Τῇε οδ)εοϊίοη ἐμαΐ οἷά 
486 ἴῃ ἰΐβεῖΕ ἰβ αὶ ψαγηίης οἵ δρργοδοξίηρς ἀδαίῇῃ βεεπηβ ἐγίνίαί. Τῆδῖ 
ἔαςε ψουϊά ἠοῖ ργενεηξ (ἢς πιεηξίοη οὗ ἃ ργορῆεου γεφαγάϊησ ἰΕ. Αραίη, 

ἰξ [8 Ὡοΐϊ Ὠεοθββαγυ [0 βάρροβε μαὶ 2 Ῥεῖεγ δοίυδιν ῃδ8 ἔπε ραββαϑα 
Φοδη χχί. 18 ἴω 8 πιίηά, Ηε τηδὺ Ῥὲ γεξεγγίησ ἱηάδρεηάεηεῖν το ἴῃς 
ἱποίάεηϊ, [ξ ἰ8 δυρρεβῖίνε ἴο σοπηραγα ἔπε ι.86 οὗ καθὼς καὶ πετε ΜΠ 
ἰ!. 15. Ὑδεγε ἴμε καθὼς καὶ ἰ8 Δὐάεά 45 ἃ Κἰπὰ οἵ αἰζεγι ῃουσῃέ, 

Δηὰ [8 ποῖ γεαῖν ἀερεπάεηξ οα ἔδεε ργίποῖραὶ νοῦ ἡγεῖσθε. [τ 848 

ΓΕΑΙν ἔπε βἰσηίθοαδηςε οὗ δποίμεν ργίποίραὶ οἴδλυβθὲ. Τῇα βυηΐδχ 
ψουά 8εεπὶ ἴο δε 5ἰπιϊαγ ἴῃ ἱ. 14. ΤΒε πηδζίεγ οὗ Κπον]εάσε (εἰδὼς) 

5 ἐπαῖ ἀδδέῃ 18 πεᾶγ αἱ παπά, δοψενογ ἔπδξ ππονίεάσε 8 βιισρεβίεά 
ἴο δίπι, δηά ἔπε οἴδι8ε καθὼς καὶ ἰ8 αὐάεὰ ὈΚΥ ψὰν οἵ ἔαγίμεν [11 ι8-- 
τγαϊτίοη. [{ ἰβ ἀηγεδβοηβδθϊε ἕο ἀεπιαηά παῖ ἴδε {πουσῆξ ἰη 2 ῬΡεῖεγ 



ΙΝΤΕΟΘΌΟΘΤΙΟΝ 97 

τηϑὲ Ῥὲ 84η Ἵχασὲ γερίϊσα οὗ {πε ράββαξε ἰῃ ϑόδη, ἰἔ τῃε γεΐεγεηςε 18 
ἴο Ὀεὲ [86 5816. 

(4) ΟΒμαρ. 13. 20 (γέγονεν αὐτοῖς τὰ ἔσχατα χείρονα τῶν πρώτων) [8 
οἰεαεῖν ἃ γεπιίηίβοεησε οὗ ἴῃς ψογάβ οὗ δεβὰβ γεσογάεά ἰη Μαζί. χίΐὶ. 45, 
[μὰϊε χὶ, 29. 

ὙΤδεβε ἔουγ γεΐεγεηοαβ ἴοὸ ἴδε Οὐοβρεαὶ ᾿ἰίβίογυ δανε πον ὕεεη 
ἐχαζηϊηεά. Τῆς βγϑί τᾶν ὕε 8εῖ αϑίάς, δά ἴῃς οἴπεγ ἴγες πιᾶν Ὅς 
τεραγάεά 45 ἰηαϊςαξίης πο πιογε ἔβαη ἃ κπονϊεάσε οἵ (ῃς Οοβρεῖβ, αηά 
Εβρδϑοίδα!ν οὗ ἔνο ἱποίάδηϊβ ἴῃ ἴδε 116 οὗ 5.ι. ῬΡεῖεγ. ὙΠῈΥ ἀο ποῖ 
ΠΕΑΙν απουηΐξ ἴο ενίάεπος ἴδε {πε τυγίζεγ 8 τε Αροβί!ε δἰ πη], 

Τῆε ρδυοίτν οὗ γεΐεγεηςεβ ἴο ἴῃς Οοβρεῖ Ὠἰβίογυ, ἰῃ δὴ Ἐρίβεϊε ρυγ- 
Ῥογείως ἴο θὲ ψυγίτέεη Ὀγ ἴῃς Αροβίίε Ρείεγ, ἰ8 γεπηαγκαῦίε. [τ σοπίαίῃ8 
ΟὨΪΥ οπα τεΐεγεηςε ἴο ἴῃς δοΐυδὶ ψογάβ οὗ {εβ808 (ἰΪ. 20), θαξ πα τες 
ἴδε 8ε πᾶν Ὁς τείεγγεά ἴο ἰῃ ἰϊ. 1 --ὶ Μαζί. χ. 88; ἰ. 8 -ν [ϑικὸ χίί!. 7.8 ; 
"1. 4 -- Μίαἴί. χχίν. 837-42. νὲ ποιά ἐχρεοῖ παῖ ἔπε πγίηά οὗ Δἢὴ ἰη- 

εἰπχαῖα ἀϊδείρίε νουἹά πᾶνε Ῥεθη βαϊυγαίεαά τ ἢ γε ἰδοθηςαβ οὗ οὐν 
1οτά᾽ 8 ἰεδομίησ, ἀπά σου ἤανα ἀσγεῖς εαϑν οἡ ἐς σγεαὶ ἐνεηΐβ οὗ 

Ηἰ6 1,16. [ἡ ἘΠ|8 γεβρεοῖ χὰ πηδῪ σοπΊραγε 2 Ρεῖεγ πιοβὲ ππέανουγαθὶν 
στ {δε ρεπυίης Βγεῖ Ερίβεϊε. [Ι͂ἢ πε ἔογτμεγ ἴπογε 18 πὸ πηεπείοη οὗ 
τῆς Ραββίοη οὐ Βεβυγγεοίίοη, δηά ἔπογε ἰ8β ἃ βίγαηζε αὔβεηος οὗ παῖ 
νἱνί βεηβε οὗ ἐπε Ηΐβεη 1 ογά 88 ᾿ἰνίης δηά γεϊρηϊπα ἴῃ σγαςς, ψῃϊςἢ 
8 80 οπαγδοξζογίϑεὶς οὗ ἴῃς τυγίτίηρσθ οὗ ἴῃς Αροβίϊεβ, σῇο “ δαά εξ 

Ῥεροϊΐεη αραίῃ υπίο ἃ [ἰνίης πορε᾿᾿. [1 18 αἰδο ἃ πιαϊζεγ ἴογ βογίουβ 
ςοηδβίἀεγαϊςοη 88 αραϊπϑὲὶ {πῈ σεπυίΐϊηεηθββ οὗ ἕῆς Ερίδβεϊς, ἔπαΐ τς 

τείεγεηςαβ ἴο ἴδε ΟΟΒβρεῖ Πίβίογυ ἀγὰ ἰηϊγοάιςεα ρραγεπεῖν ἴο βαρροτέ 
τς οδαγαςοῖεν οὗ οὔς τυγίτης ἃ8 51ῖ. Ρεΐεγ, απά ἴο ἀϊβείη σαί βῃ ἢ 8 βίδϊε- 

τηδηΐβ ἔγοπι σεσοφισμένοι μῦθοι (1. 16). (Βυΐ οὐ, Βίψε. Ρ. 231.) 
2 Τῆο Ῥεγεομαϊίέν ο 5.. Ῥείεν ἐπ ἐμὲ Ἐῤὲξκεϊ6.--- (1) ΟΠδρ. 1. 1: 

Συμεὼν Πέτρος δοῦλος καὶ ἀπόστολος ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. ΤΏὮε βἰρηίθοδηςε οὗ 
πε ἴογπι Συμεὼν ἰ8 νεΓῪ οὔδουγε. ΤὮε ροίηξ ἴο θὲ ἐπιρῃαβίβεά αδἱ 
ΡῬιεβεηΐὶ ἰβ ἐμαῖ ὅ8., Ρείεγ 8 πεγὲ γεργεβεηίεά δβ ἴῃς τγίζεγ οὗ {πε 

Ἐρίβεῖβ. [1ξ3, βοψεένεν, ἔπε Ρείγίης δυξζπογβῃϊρ ἰβ ὑπέεηβθία, ΠΟ ἰΒ 
τῆς εχργεβϑϑίοη ἴο δε 3υδε|8ε4) ἴῃ {πὶ8 σοηποχίοη, οὔθ οὐ {νο 
αυσδιίοηβ 64] ἔογ σοηδίἀεγαξίοη. 

(α) Ῥοαβ ἔπε ἔογι οἵ ἴῆε ψογάβ αϑογά δὴν ἰηδοδξίοη πδξ ἔπε ἤδπηα 
οἵ ϑι. Ρεῖεγ ἰβ θείηρ υβεά γ᾽ ἃ ἰαῖεγ ψγίϊεγ ἢ Ηἰ8 ον ἀεβογίριίοη οὗ 
Βίπιβεῖὲ ἰῇ 1 Ρεΐεγ ἱ. 1 ἰ8β Πέτρος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τῆς ἴογηι 
Συμεὼν ἰΒ υβεά ΟὨΪΥ ἱπ οηε οἴδπεγ ραββασε, υἱξ., Αςΐβ χν. 14, ἰὴ τῆς 
δαἀάγοββ οὗ 5:1. ϑδαπηθεβ αἱ τῆς Οουποὶ! οὗ Φεγιιβαίεπ). δοῦλος 18 ἰουηά 

ἴῃ Φυάε 1, δηά ἰη νίενν οἵ {με ενίάεηξ ἀερεπάεηςε οὗ 2 Ρεΐεγ οὐ Διάε, 

τὴῖβ ἕαοϊ πῆϑὺ Ὀε τεραγάεά 88 βίρηἰβοδληί. Αγψαίη, ἰἔ ϑρίτία ἰδ γίσῃξ ἴῃ 
βυρροπίην [πα ὈῪ [πε υϑε οὔ δε ργε- ΟΠ γίβιίδη ἤδηιε, Συμεὼν, ἴῃς τι Ίίτεῦ 
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Ρυΐβ Πίπηδε! ξ οὐ ἃ ἰενεῖ στ τΠο86 ῇοπὶ ἢς δἀάγεββεβ, δηδ ργεραγεβ 
δε ΨΆΥ ἴον ἴδε ερίτπεὶ ἰσότιμον (“ εαυδ!ν ργίν!!ερεά,᾽" Δ8 Ὀεϊψεθη 

δεν δηά Οεημ!ε), ἰξ [8 ενίάεηξ (ἢδὲ ἴῃς τ Ποῖε εἰε6 σίνεη ἴο 51. Ρεΐεγ 
ἰ8 οαγεΐα!ν σμόοβεη ΟΥ̓ ἃ ργοοεβδ οὗ γεβεοϊίΐοω. Ὑογε ἰ8, ἱμογείΐοσγε, 
8 Ργεβαπιρείοη τπαΐ ἀποίπεγ τηϊηά ἰβ δ ψογ ἤδγα, ψῃϊοῦ 88 αἴ80 

Ῥογγοψεά ἰαγβεῖν ἔγοπη Φυάε ἰῃ σἤαρ. ἰΐ. 
(Ὁ) ἔπε παπιε ο 8:. Ρεΐεγ αβ θεεὴ {πι8 ἀαδεά, [με Ερίδι]ε ἰβ ρβευ- 

ἀοηγπιουβ. Ναὶ ἰ8 {πες αἰδεϊποιίοη Ῥεΐνγεεη ρβευδοηνηεν ἴῃ ἐαγῖν 
ΟΠ γίβιίδη ττίτίησβ ἀπά ἴογρεγν ἢ Ἀόοεβ ρβειάοηγυπιίτν ἱπιρῖν εἰδίςαὶ 
ἔδυϊε, δηά ἀοεβ ἴξ αἴἴεςϊ [Ὡς δυϊπογίεγ οὗ ἃ γος ἢ Α πιοϑὲ ὑποοι- 
Ργοπιί βίης ροϑβίείοη ἴῃ [8 γεραγά ἰβ ομπαγαςζεγίβεϊο οὗ ἴῃς οἱάεγ ογίεὶ- 
εἶδα. ΜΜγεβίοοιε (απο, ρρ. 352 1.) ἴῃ βϑρεαϊκίησ οὗ {πε ἀϊβρυϊεά 
Ῥοοῖβ οὗ ἴῃε ὕδποω, βαγ8: “τε ϑεοοπά Ερίδβι[6 οὗ ὅ58ι. Ῥεῖεν ἰβ8 
εἰξπεν δὴ δυϊπεπεο ψογῖ οὗ πε Αροβέίε, οὔ ἃ ἔογψεγυ ; ἴογ ἴῃ {πί8 
οᾶ86 ἴδαγε σδϑῇ Ὀ6 πὸ πιδδῆ. ... [{ ἰηνοῖνεβ ἃ πηδηϊεβε σοηξαδβίοη οὗ 

ἰάεαβ ἴο σοπιρεηβαΐε ἔογ ἃ ἀεβοίεηον οὗ ᾿ίβιίογίοαὶ ργοοῦ ΌΥ ἃ ἴονγεγ 
βιδηάαγά οὗ οαποηϊςίγ. Τῆς εχίεπηξ οὗ τῃς ὨὈἰνίηε δυξμπογίεν οὗ ἃ Ῥοοῖ 
σδηηοῖ δ6 πιδάς ἴο νδιν στῇ πες σοπιρίεΐεηεββ οὗ ἴῃς ργοοῦ οὗ ἰἴβ 

δεπυίΐϊπεπεββ. Τῆς σεπαυίϊηθηα88 ἡχυβῖ Ὀὲ δάγίξεά ὈῬεΐογε ἰἢς δυϊμογίεν 
σδ ἤανα 8ΔΠῪ ροϑβίζϊνε ναῖε, ψνοἢ ἔγοη) ἰἴ8 παΐυγε σϑηηοΐ δάπιξ 

οὗ ἀερστγεαβ; δηά {{Π {πε φεηυίπεηαββ θὲ δἊβίδὈ] ἰβῃεά, ῃῈ δι ογίεν 

τεγηδίῃβ ἴῃ δϑεγαησε." ἴῃ ἃ ποίε, δνεδβίοοϊζε δάάβ, “ Τῇεβε Ῥοοΐκβ (2 

Ῥεῖεν, Φαπιεβ, θιάς, Ηεῦγεν 8) ἤν τεσεϊνεά ἐπε γεςορηϊξίοη οὗ {δε 
ΟΠυΓοἢ ἴῃ βυοῦ ἃ πηβηποῦ παῖ, ἰἔ σεηυίΐης, ΠΕῪ πλυδὲ θὲ σαηοηίςα!ὶ ", 

Τῆε υβεὲ οὗ ἔπε τεγηὶ “ [ὈγβεγΥ " ἴῃ βυσῃ ἃ σοηπεχίοη οὐυρῆξ ἴο Ῥε 
ἀνοίϊάεα.1 Ιηὼ ἔπε ἢγβὲ ρίαςε, ἴῃς ἐχργεϑϑίοη ἰ8 δῷ επέίϊγε πγϊβϑυαηάογ- 

βίδησίηρ οὔ πε οτἰρίη οὗ πιυοῇ οὗ με ρβευάερίσγαρῆίϊς ΠΠεγαΐυγε οὗ μα 
τἰπια, ἀπά οὐ οἴδπεγ σγοιηάβ {πε ἴογπὶ ἰ8 δα δ! οδ)εςτίοηα 6. [{ ἰβ, 

ἰη εἴδεοῖ, αὴ δείεπιρὲ ἴο Ὀγονθεδξ {πε ᾿υάστηεηξ ἰηῖο ἔπε δοσερίδηςα οὗ 

Βυςσἢ ῬοΟΙΒ δ ξεπυίΐίηθ, οὴ δοοουηΐ οὗ {πε αἰ συν οὗ Ὀεϊενίης {παὲ 
τῆς ΟΒυγοῦ οουά δοσερῖ ἰηΐο {πε σαποη ψῇδξ ἰ8 βϑυρροβεά ἴο Ῥε {πε 
Ῥγοάαςε οὗ ἔγαμά δηά ἀεςεῖῖ. Τῆε αυεβίίοη οὗ ρβευδοηυπλν σδηηοῖ 
Ὀε βεϊιεὰ “ ΌΥ ἃ ργοΐεββίοω οὗ πιογαΐ ἰηάϊσηβίίοη ". Τῆς ἰάδα ἐμαὶ 
{{πεγγν Ῥγορεγν ἰ8 συαγάεά ὈῪ εἰῃίοα! οσοηβίἀεγαιίοηβ ἰ8 δββεηξία!ν 
τπηοάεγῃ. “Βεϊϊενογβ ἔγεαυθητν Ὀογγονγεά ἔγοηι ἴῃς ῬοΟΐΒ οὗ οἵδπεγ 
ὈεΙίανεγβ ογ οὗ ὑῃρεϊενεγβ, σἱεμουΐ τηεηεοηίης δὴν βουγοα, απ πίτἢ- 

ου οοηδβίἀογίης {Πα πΊβεῖνοβ πὶ ΩΡ ΜΨᾺΥ 88 ἰὨίενεβ." “ὙΠῸ ἴῃς Ῥεβὲ 
ἱπτεητίοηβ δηά φτῃ {πε οἰξαγεβὲ σοπβοίεηςαβ ἔΠΕΥ ρυΐ δυο τογάβ 
ἰηΐο ἐπε τηουϊῇ οὗ ἃ γενεγεά Αροβεῖς 88 πεν πίβῃθαά ἕο Βεδγ Ἄεπιη- 

οἰδῖεά τῖτῃ Δροβίοϊ!ς δυϊῃογίν ἴο ἐπεῖγ σοπέεπιρογαγίαβ, συ ]]Ὲ γεῖ 
ἴδεν ἀϊά ποῖ γεραγά {πεπιβεῖνεβ ἰπ ἔπε 8ιηη811ε8ὲ ἄσρσγεα 48 [ἰδ δηά 

1 Ζαδη, νὯο ᾿ἰπιβοῖ  Ὁρμοἱά8 ἐπε Ῥεϊσίπς δας πογβῃΐρ, βᾶγβ “" ΤἼῈ πλεσα ὁσουσγεηος 
οὗ Ῥείεσ᾽ Β πδηὶς ἰῇ δῇ δηςίεπὶ τί εἴη ρ' ἰΒ ὯΟ ῥγοοῦ οὗ δυιμοσβδίρ ᾽᾽ (Ἱπέγοά,, ἴὶ., Ρ. 270). 
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«ἰεοείνετβ᾽" (Δα Πομεν, ]πέγοά., Ἐ. Ττ., ρ. 52). Τῆς βίαπάαγά οἵ 

Φεηυΐϊηοηθββ ἀρρίίεά το {πε δαγὶγ ΟὨγίβείδη τπυγιείησβ, αηά εβρεςίβ!ν 
ἕη ἴῃς ἰογπιαϊίοη οὗ πε ὕδποῃ, νὰβ ἔπεὶγ σοηξζογγ ἰο τῆς ἐεαοδίησ 
οἵ τε Οδυγοῦ. ὄνεγε {πὲ ν ογίποάοχ ογ μεγείίςαὶ ἢ Α σαβε ἴῃ ροΐπξ 
ἰ8 {με βίου γεϊαίεά Ὁν Τεετυϊμιαν (1)6 Βαῤέίδηιο, κνὶϊ.) οὗ τς τυγίξεγ 
οὔ δε Αςῖβ οὗ Ραυΐ δηά Τπεοῖα, το ττὰβ σοπιρεϊ]εά ἴο σίνε ὑρ Εἰ8 
οἴδος “οη {δε σγοιηά ἐπαξ ἢε ἱπιραϊεά το Ῥαμ! δὴ ἱηνεηίίοη οἵ ἢίβ 
Ὁ " (αυδϑὶ εἰϊαῖο Ῥαυ] ἄς δι 0 ουπιαη8).. Ηε ἀεξεηάεά Πἰπηβοῖ ἢ 
ὈΥ͂ βαγίηρ ἴῃδξ Βς σγοίς οὐυξ οὗ τεραγά ἴον Ῥϑαϊΐ, δηά παῖ ἐπεγείογε 
δε Ὠεαά ποῖ δὴ ενὶ! οοηπβοίεηθςθ. Τῇ ρίεα ψαβ ενϊάδηςν δοοερίεά, 

δηὰ δε 88 οοηνίοἴεά, ηοὲ οὗ [ἰξεγαγν ἔγαμα δ βυιςῇ, Ῥυῖ Ὀθεσαυβε δε 

«ἰλγεά ἴο δάνοσαίε δε πεγεϊίοαὶ νίενν ἰδαξ σψοπιεὴ παά ἃ γἰξῃξ ἴο 
φγεδοῇ δηά ἴο δαρίίβε. ὅνε πηυβὲ αἷ8ὸ ἴακε ἰηΐο δοσοιπξ ἰῃ οὖσγ 
εβιϊηιαῖε οὗ ρβειάερίσγαρῃν τ μαῖ {]Π|σἢεγ 6818 “ τπ6 θουηάε88 ογεάα- 
11 ν οὗ εος!οβἰαβείςαί οἰγοῖεβ ἕο ψϊς ἢ 80 πδὴν οἵ (ῃς ΝΙΤ. Αροογυρῃα 
ἧανε οσοά {μεν Ἰδβείηρ ἰηδαεηος ". Εαβερίαβ (Η. Ε.., 1. 18) φυοΐεβ 48 
φεπυίης δὴ Ερίβεϊε ρυτγρογίίης ἴο Ὀὲ τ7Ίίζεη Ὁγ Ογίϑὲ ἴο Αρραγυβ. 
4π|8 ενίάεδης," 8βὰγ8 Μἴίαγονγ (ρ. χχν., ποίς 1), “δὲ πεγα ψεγα δπιοηῦ 
{δε εαγίν Ομ γίβιίδηβ σοοά δηὰ ρίοιιβ πε ΏΟ ἢϑά το βογιρίε δρουΐ 
ἐπιρεγβοηδίίης ποῖ βαϊπίβ δἴοης, θυῖ {πε Τογά οὗ βαίηίβ ΗἰπΊβε]ξ. 
νε βῃουϊά ραΐπες (πὰ βαπιεὲ ἔγοπι ἔπε γεδάϊῃεββ τῇ ππίσῃ ἔδα 
ογβοάοχ σψογθά αρ δηά ἐχρυγραῖεά {με γε σίουβ γοπηίδῆσαβ Ὁ. ΨΏΟἢ 

{με Πεγείοβ βδουφῇῃξ ἴο ρορυϊαγίβε {πεῖς ἀοςίγίπεβ." 
ΤΒε ργδοίίςε οὗ ρβευάερί σγαρῃϊοαι υγϊτίησ ἰΒ ἐχερ! θεά ἰῃ ἴῃς ΟΟΤ. 

ἕη Εοοϊ βἰαβίεβ, δῃά ἰῃ ἴῃς δροογυρῆαὶ Ὀοοῖβ οὗ Νν βάοπι, Εϑβάγαϑβ, 

Βαγυςῦ, Εποοῇ, δηά τῆς δι γ} πε ΟτγαςῖεβΌ Τῆς βεσοηά σαπέυγν 

φγοάιιοεά πιδηΥ ρβουἀοηγπίοι8 ὈοΟΐΒ, δύο 88 ἴδε Οοβρεῖ οὗ Ρεΐεγ, 
πῃ ἢ, αἴζεγ θείης γεδά ἴῃ [πε σμαγοῃεβ οὗ ΟἸ]Πἰςΐα ἔογ βοπηα εἰπε, νγὰβ8 
Αἵ Ἰεηστῇῃ ἑογδίάδη Ὀγ ϑεγαρίοω, δίβῃορ οἵ Απεϊοος, αδρουῖ ἔπε εηά οὗ 

πε σεηΐαγν, οἡ δοσοιηξ οὗ ἰΐβ ἀοσειίς ἐεδομίησ. Τα ὑπκηόννη πυγίϊεῦ 
οἵ 2 Ρεῖεγ πιδάς (βε οὗ ἔπε πδπιε οὗ 81. Ρεΐενγ, θοξῃ ἴῃ ογάδγ ἴο τηδγι 

ἢιῖβ νίετγβ ἃ8 ἱπηρογίαηίς, αηά Ὀεσαιδε πε δεϊϊενεά ἐπεπὶ ἴο Ῥὲ ἰῃ 
Δοοογάδησε τὶ δίς τουά μανε Ῥδεη 8... Ρεΐεγ᾽β ἱεδοῃίης υαηάεν 

βίτη αν οἰγουπηβίλησεδ, 

(Ω) Τῇε ογεζοίῃν πᾶν Ἔπαρὶς ἃ8 το γίά οἱἱγ πγηβ οὗ ργελιάϊος 

ἤδη ψγ6 σΟπΠΊ6 ἴο σοηϑίάἀεν ἴδ αυδδβίίοη 48 ἴο ψῃεῖπεῦ δὴν σεπαυΐπα 
ἐεδοδίηρ οὗ ὅ8ι. Ῥεῖεν ἰβ οοηξαίπεά ἴῃ {ῃ|8 Ερίβεῖε. Αγε ἔδεγε Ἵοη- 
ταίηεά ἰπ (ῃς Ερίβε]6 δὴν δοΐιια] γεπιἰπίβοθηςαϑ οὗ ϑ8:. Ρεΐογ᾽ 8 ἰεδοδίηρ, 
Δηά ἰδ ἴδε ψογῖς υυγιτθη ὈΥ α ἀϊδβεὶρίες οὗ 851. Ρεῖεγ 1 Νο αἰξεηιρέ, 
οὗ σουζγβα, σα Ὀὲ πιαάε ἴο ἀϊβεηΐϊδηρίε ἔγοπι πε γεϑὲ οὗ ἴῃς πεϊτίησ 

ΣΟ. Ἑλγαβαν, Ολπμγολ ἐπ Κοριαβ Ἐπεῤίγε, ῬΡρ. 492-3; Μοθβαιι, Η ἰβίογίοαϊ Ν ῖν 
Τεσίανισηπέ, Ῥ. 508. 



ΙΟΟ ΙΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 

τας πιρῃξ ΡῈ τεραγάεα 88 [ῃς αἰζεγαποεβ οὗ {πε Αροβίϊε, ὑαΐ ἃ 
Ῥγεβιπιριίοη ἰῃ ἔδνουγ οὔ ἔπε Ὠυροίμεβίβ οὐ δοΐυαδὶ γεπιηίβοεηςα 
ΠΊΔΥ Ὀε ορίαίηςά ἔγοπι ἃ οοπιραγίβοη οὗ 1 δηά 2 Ῥεΐεγ (βεε σῇδρ. ἰν.). 
ν εἶ88 88 8δἰά πδὲ “πὸ ἀοσιπηεηξ ἰῃ {πε Ν.Τ' ἰ8. 80 {πὸ 2 Ρείες 
881 Ρεΐεγ", Μίοσεονεγ, ἔμεγε ἰβ ργοῦδῦ νυ ἃ γεΐεγεπος ἰη ἔπε βεοοηά 
Ερίβεϊε ἰΐβεὶ ((. 15), ψ βίο ἰδ σογγορογαίεά γ ἰγδαϊξίοη, ἰο {πε 
ἔαος δαὶ 8:1. Ῥεῖεγ᾽ 8 τεδοιίης ψγα8 βυδβεαυσηίν ἐπιροάϊεά ἴῃ {δε 
Οοβρεῖ οὗ 81. Μαγῖ (8ο δ] πεν, 1ηπἰγοά., Ε. Τρ, ρ. 240). Μίαγον (ρ- 
ΧΙ  . δ.) αἰδο ἕανουγβ ἐπίβ νίενν, ἀπά βυσοσεββέυ γ ἀεξεηά8 [ξ ἀραίηβε 
τῆ οδ]εσείοηβ οὗ Ζαμη (]πέγοά., ἰϊ., ρρ. 200-9).1 Βίχῃ σοηβίάοτβ ἐμαΐ {πε 
βίαϊεπγεηΐ ἴῃ ἱ. 15 σανε γίβε ἴο ἔπε ψῃοΐε Ὀοάγ οὗ ρβειάο- Ρείγίης {ἰτεγὰ- 
ἴαγε (οῤ. οἷέ, Ρ. 265). [{ ἰβ ἴο Ρε ποϊεά αἷδβο ἔδαξ ἰπ ἔνψο ραββαϑεβ ἴῃ: 

ἀπε Ερίβεῖς ἐς ρβευάδοηγηιουβ τυγίξεν Ῥεΐγαυνβ ἔπε οοηβοίουβηεββ πδξ 

Ὦς ἰΒ ἔα ἘΠ αν ἀπά ΠοηαβΕν βεϊείης ἔογῖ ἢ ποιῃίηρ ἱποοηβίβέεης στ 
τῃς τεδοπίησ οὗ ἔ!ε Αροβέίε. ἴῃ {|. 1 δ 18 ἠοῖ δἴγαϊά ἴο βεῖ πε οοη- 
τεηΐβ οὗ Ὠἰ8 Ερίβε[ε αἰοησβίάε ἴμοβε οὗ 1 Ρεῖενγ ψίτπουξ ἔδαγ οὗ σοηΐγα-- 
αἰςιίοη,2 ἀπά αραΐπ ἰῃ ἰ1. 15, μ'8 σοησεγῃ ἰ8 ενϊἀθηον ἴο βῆον παῖ 
ἔδογα ἰβ πο ἱποοπδβίβίθεηου Ὀεΐπτεεη τῆς Ῥείγίης δπά ἴδε Ῥαυ]ηε ἰεδοῇ-- 
ἰῃσ. Τδεβε, δηά τῆς οἴδεν σοηβίεγαιίοηβ αὐ δισεά ἀρονε ουραῖξ ἴο μὲ 
ἃ συατνληίΐεε αἱ ἰεϑϑβί οἵ {πε σοοά ἔα οὗἉ ἴπε τ7Ίίζεογ οὗ {818 Ερίϑβε6. 

(2) Δηοΐπεν ἱμπβίαπος σπογε ἴπῈ ρεγβοηδ νυ οὐ ὅ81:. Ρεΐεγ ἰδ. 
Δ᾽ονεά ἴο ονίγυάς [861 ἰβ ἰουηά ἰη ἱ. 16, ἰη ἴῃς (86 οὗ {πα ψογά 

ἐπόπται. ΤὮς τψοτγὰ τηρδῃβ ἐγε- τυϊίηεβ88, ἢ ρεγῆαρβ δὴ δάάεά βθηβε, 
ἀεγίνεά ἔγοηι Οποδίίο βουγοαϑ, οὗ βρίγίζυδι νἰβίοα. [ἢ πε Αροοδίγρβε 
οὗ Ρεῖεγ, ἔμεγε ἰβ δὴ δοσοιηῖ οὗ τῆς Τγδηβῆσυγαϊίοη ψῃϊςἢ σοηϊαίΐηβ πὰ 
νογάβ ἡμεῖς οἱ δώδεκα μαθηταὶ ἐδεήθημεν ὅπως δείξῃ ἡμῖν ἕνα τῶν ἀδελφῶν 

ννον τῶν ἐξελθόντων ἀπὸ τοῦ κόσμου, ἵνα ἴδωμεν ποταποί εἰσι τὴν μορφήν 
(ς΄. αγοτ, οχχν. ποΐε). πλεῖν ἴω ἰ. 18, οὗ ἴῃς Νοίος δὲ ἐπε Τγδηβ- 
Βρυγαιίοη, 2 Ρεῖεγ Ὠδ8 ἡμεῖς ἠκούσαμεν. δ] Ποτ, ἰῃ οοπηπιεηξίηρ οα 
δε ρβευάερίσγαρῃϊς Ἵπαγβοῖου οὗ 2 Ῥείΐεγ, βαυ8 {παξ “ἴπε δυΐπογ 
Πανεν ἰοβε8 οοηδβοϊουβης688 οὗ ἴῃ ραγί δε ἰβ ρίαγίπρ," ἀπά “ οοπδίγυςξβ 

μἰβ βοειίοη πιεϊποαίοδ!ν ". Απιοηΐ οἶδμα ἰπβίδποθβ, μα οἰζεβ (ῃἰβ 

ΡῬαββϑαφε ἀεβογίδίησς ἔπε Τγαπδῆρσυγαϊίοη Ης 8εεβ ἴῃ δε βίγασξιγε 
οὗ πε Ερίβεῖε ΟἹ “δὴ γι βοίαὶ ργοάδυςείοη οὗ ἰεαγηεά ἰωρσεπυν "᾿ 
(Ιπίγοά., Ε΄. Ττ., Ρρ. 240, 241). [ΙΕ πᾶν ὈῈ σγαηπέεά ἐπαὶ ἴῃς ομοῖςα 

ΑἹ} τδεὲ νογάβ μετὰ τὴν ἐμὴν ἔξοδον ἅτε ἰΔἴκεπ 88 ἱπιρ᾽ γίηρ {παι τῆς Αροβιεῖς τνᾶβ 
ποῖ γεῖ ἀελά, γγε ἅσα ἱγηπηεά δεῖν ἰηνοϊνεά ἴῃ 411 (Ὡς ἰῃηβυρεγαῦ!ε ἀπ ου|ε8 οοππεοιοὰ 
ὙΠ ἃ ἀδίο ἴογ τῆς ἘΡίβε]ς εαγὶΐεγ ἤδη α.Ὁ. 64, ἴδια ἐγαάϊτίοπαὶ ἀδῖς οὗἩ Ῥείετ᾽ 8 τηδγίγτ- 

ἄοπι. Οη δε οἵδες παηά, ἰξ 18 εᾶβὺ ἴο 86ὲ δονν [πϊ8 ἐχργεϑδίοῃ τηΐρῃς ΡῈ ρυΐ ἱπίο 

{δε ταουτῇ οἵ Ῥεῖεσ Ὁγ ἃ ἰδίεσ ἀϊβοῖρὶθ, σνῆο ννε]} Κπονν δἰβ πληὰ δηὰ {πε ρτερασδίοηβ 
δα παά τηδάε ἔοσ ργεβεγνίηρ πἰβ ἰεδοπίηρ δϊεσ μἰβ ἀεαίῃ. 

3 Ἐοὸτ οοπεϊἀεγδίίοη οὗ ἴδε φυςδίίοη νπεῖμεῖ τῆς τεξεγεηος ΠοΊα ἰΒ γα! ἰο σ Ῥεΐεσ, 

86ε Ρ. 205. 
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οὗ ἐπε Τγαηββρσυγαϊίοη 48 [ἢ οοἱγ ἱποίάεπε ἰη ἴῃς ϑγπορέίς ἀοσουπὶ 

οὗ 8ι. Ρεΐογ᾽β ἴθ, τὸ ψῃϊοῆ γαΐεγεησς ἰ8 πιδάσ, 18 Δ ἱπαϊςαιίοη πδὲ 

ἴδε τυγίτεγ δδ8 πηδάς οδοίος οὗ (8 ἰηοίάδης 48 βυϊίαδίε ἕο 8 Ἐμεηλε. 

Αἴ ἴδε 88π|ε εἶπγε, ἰδ ἰξ γϑβ ἰεφίτἰπηαίε ἔογ ἢίπὶ ἴο ψγίξες ἀπάδγ {δα 
Βοπουγεά παηηε δὲ αἱἱ, ἢς οουά παγάϊγ ἤανε ἀοῆς 80 πῆογε παΐυγα! 

ἴπδὴ πε ἄοεβ ἰῃ ἰ. 16-18, ἐβρεοίδ!ν 48 ἰξ ἰ8 Ἔχίγεπηεῖν ργοῦδῦ!ε ἐπαῖ 
ογε ἢδ ἰ8 πιακίης ὧ8εὲ οὗ δὴ δοίυδὶ γεπιίηίβοεηος οὗ {πε ἰεδοπίησ 
οὗ 51. Ρεΐεγ Ὠἰπιβεῖξ (ο( ποῖεβ οχ πε ραββαβϑε). 

(8) σΒαρ. {ϊ. 15.---ὁ ἀγαπητὸς ἡμῶν ἀδελφὸς Παῦλος. ΤὭδ εχαπιί- 
Ὡδιίοη οὗ {πε ψῇοϊε ραββασε ἰῃ [πε Οοπηπιεηΐαγυ ἰεδάβ ἴο ἴῃ σοποΐα- 
βίοῃ ἔπαξ ἐς Ερίβε!εβ οὗ 81. Ρϑυ] αὔὲ γεξαγάςεά 88 ἴῃ [ἢς βαπ)ς γϑηῖΐ 

στῇ τῆς Ο.Τ. ϑογίρίαγεβ. Τῆς ἀδέε ἴΠπ8 ἱπιρ! ἰεα τηδκε8 ἰξ ἱπηροβϑίδίς 
ἴμαε {πῸ δοΐυδί νυεϊεγ 18 51. Ρείεγ. ΨΝΏὮΥ, ἴδεη, {πε σοηζυησείοη οὗ 

δε ἵνο παπιοβῦὺ ὙΤπεγε σαη δα {{{ε|6 ἀουδε ἐμαὶ 2 Ῥεῖεγ νἰβῃεβ ἴο 
ἰτργεββ ἄροῦ ἢίβ γεδαάεγβ ἴῃς σοηβιβίεηου οὗ ἴδε ἐεδοῃίηρ οἵ 851. Ρεΐεγ 
δηά 5ι. αι! αραίηϑε ἔμ Αηξποπιίαπ ἱπεεγργείδιίοη οὗ ἔμε ΟΠ γί βείδη 

αἴ. Τῆς αεςξίοπαῖε ἐδγπιβ ἰῃ ψῃϊοἢ 81, Ια! 18 βροΐεη οὗ δὰ 
Ἔσδοῖν ἔποβα {παΐ πιίσῃς ὕανε Ὀξεη υβεά Ὀγ ὅ8ι. Ρεῖεγ διπηβεῖ οἵ μίβ 
ἔε!]Πον-ἀροβίϊα, ἀπά ἰξ 8ι. Ρεῖεγ ψεγὲ πονῶ ἴο ῬὲῈ αἰγεδάυν ἀεδά, μον 
οουϊά ἐῆεγαε Ὅς ΔΩΥ βᾶπε ἱπίεηϊίοη ἴο ἀεςσείνε ἴῃς γεϑάεγβ ἢ ΤῈ 
Ρἤγαβε ὁ ἀγαπητὸς ἡμῶν ἀδελφὸς [8 αϑεά δγ 8ῖ. Ραμ! οὗ Τγοβίουβ 
(Ερῇ. νί. 21; (οἱ. ἱν. 7) αηά οὗ Οηεβίπηαβ ((οἹ. ἱν. 9; Ῥμηδη,. ν. 16). 
Νο ἀουδὲ {πε γτεδάεγβ οὗ {πὶ8 Ερίβεϊς ψεγε δοαιδίηϊεά τῇ ἴδε ἀϊ8- 
αφτεεηηεηΐ θεΐψεεη ἔπε ἔνο Αροβεῖεβ ἀεβογίρεά ἰῃ Οδίαἰίδηβ ἰΪ. 11-14. 
2 Ῥείεγ οἠϊνῃ γεϊζεγαΐεβ {πε ἕδος παξ ἔπεσε τνὰβ ἤενεγ δὴν ἔπηάδπγχεηΐαὶ 
ορροβίτίοῃ θεΐνεθη ἐμεῖς ἐεδοπίησ. ὅ8:. Ρεΐεγ᾽ 8 ἔμ} βυπιραίῃυ σἱτἢ 

ἴδε Ραμ] πε ἐεδοδίης ἰ8 ενίάεηξ ἰῃ ἴπ6 Εἰγβὲ Ερίβεϊε, δηά τῃῖ8 ραββαζε 

ΤΩΔΥ Οαβὶν Ὅς ἴσας ἴο δίβ πιίηά. [Ι{ ἰβ ἰπάεεά 5ἰσρηϊβοδηξ παῖ ἔπε 
δἰιταάε ἴα ἃρ ἰοναγάβ ἐδα Ῥαυϊΐης τεβοπίης ἰβ ποῖ ψίζπουῖ 
τέβοσνε ([||. 16, ἐν αἷς ἐστὶν δυσνόητά τινα), Ὀᾳξ {με σΜαγπι-πεαγίεά 

τεΐεγεησε ΠΥ ὈκῈ ἃ γεαὶ γεπ)ηίβοεηςα. 

ΟΥΟΙ Ν. 7 



ΟΗΑΡΤΕΒ ΠΙ. 

ἹΝΤΕΕΝΑΙ, ἘΝΙΘΕΝΟΕ Α5 ΤῸ ὈΑΤΕ. 

Ννε δανε πεχὶ ἴο δχαπιίπε δὴν Πἰπίβ ἐμαξ πιαὺ δὲ φίνεη ἰῃ (ἢδ 

Ερίβεϊε ἰΐβεῖ ἢ 48 ἴο ἐπε Ὀαΐε οὗ ἰἴβ οοπιροβίζίοη. 
(1) ΟμΒαρ. ἰ. 15.--- Ηεγε γεΐεγεησε ἰ8 πηδάε ἴο ἐπε ἀεϑίῃ οὗ 581. Ρεΐεγ 

88 ἱπηπηίπεηῖ. Οἶδεῦ σοπδίεγαίίοηβ γεηάσδγ ἰξ ἰπηροβείδίε ἴο μο]ά ἰῃδξ 
το ϊ8 Ερίβεϊε τνγαβ ρι δ᾽: 5μεά ἀυγίησ δε [ἰξεείτηεα οὗ ἴῃς Αροβεῖε ψῇο ἀϊοά 

ἐ. θ4 .Ὁ. (βδεε ρρ. 189 ἔ). Τα οοηίΐεχί βδονβ ἐπαῖ ἰἔ ἴῃε ψογάβ μετὰ 
τὴν ἐμὴν ἔξοδον γε ρυΐ ἱπίο {πε πιουϊῃ οὗ 81. Ρεΐεγ ὃγ ἃ ἰαῖεγ ψυγίζεγ, 
ἴδε ρεγίοά οὗἉ πυυϊείης πιυβὲ πανε Ὀξεη βοπὶα {ἰπ|6ὲ δἴζεγ ἢΐβ ἀδοδαβθ. 

ἑκάστοτε (48 Οσοδδίοῃ 8 γ͵868) ἰπ ν. 15 1πιρ[1ε8 {παΐ οσσαβίοη Ὧ88 δγίβεη 
πλογε ἔῆδη οησς ἴο γεῖεγ ἴο ἔπε ροβίῃυπιοιβ εαοίης. ἔχειν ὑμᾶς, 
κιτιλ,, ἱπιρ! 68 ἃ ἀοσυπιεηΐ οὐ ἀοουπιεηΐβ αἰγεδάν ἴῃ ἰῃς ροββεββίοη οὗ 
τῆς Ομυγοῦ. Αραίη, ἰἢ ψε γε ἴο 866 ἴῃ {μὶ8 νεγβε ἃ γεΐδγεηςε ἴο ἔπε 
τγδάϊείοη οοπηεοξίης 81. Ρεΐεγ ψ ἢ τῆς Οοβρεῖ οὗ Μαγκ, νὰ Κηον {παῖ 
τΠϊῖ8 ἐγδάϊείοη ἰ8 αἱ ἰεαβϑὲ πιιισῇ εαγίεγ ἔπδη τς εἰπλς οὗ Ῥαρία8β (140- 

160), ψῆο 18 αυοϊεά ὃγ Ευβεδίιβ (Η. Ε., (11. 89) ἃ8 βαγίῃφ, καὶ τοῦτο 
ὁ πρεσβύτερος ἔλεγε, Μᾶρκος μὲν ἑρμηνευτὴς Πέτρου γενόμενος ὅσα 

ἐμνημόνευσεν ἀκριβῶς ἔγραψεν, οὐ μέντοι τάξει, τὰ ὑπὸ τοῦ Χριστοῦ ἢ 

λεχθέντα ἢ πραχθέντας αρίαβ ὨἰπΊβεῖ ἢ ἰβ γερογίϊπς ἐπε (αβΕΠΊΟΩΥ 
ψ Ὡς Πα Πδά γεοείνεά ογαίν ἔγοπι ἔπε Ῥγεβογίεγ. Εγοπὶ ἴδε ρεγίεοεϊν 
πδΐιγαὶ νὰν ἰη πο ἢ τῆς γεΐεγεησς 18 ἱπεέγοάυςεά, γε ψουἹά σοποϊιάς 
ἴῃδαε 2 Ρεῖογ ἢδβ ποῖ ἴῃ νίενν ἃ ἰγϑάϊείοη ψῃίσἢ ἢ ἴουπά ἴῃ βυςῇ ἃ 
ψύΣιζεγ 848 Ῥαρίαβ, υῖ ὈῬεῖγαγβ εἰπε ἃ ρεγβοηδὶ κηονϊεάσε οὗ (ἢς 
ἱπιεηξίοηβ οὗ 81. Ρείεγ Πἰπηβεῖ ἢ, οὐ δῇ δοσυδίπίαποες ψίτ ἴποβε τ ῆο 

ἀἰά πον Πὶβ πιὶπά. Ηδηςε ἃ ἀδίε ποῖ νεγὺ πιυσὴ ἰαΐεγ ἴδῃ τὰς 
πὰ οὗ {πε Βτϑὲ σεηΐζαγυ ἰ8 ργοῦβϑθίε. 

(2) ἴῃ ςδαρ. ἐϊΐ. 4 πε ννογάβ ὁσοαν, ἀφ᾽ ἧς γὰρ οἱ πατέρες ἐκοιμήθησαν, 
πάντα οὕτως διαμένει ἀπ᾿ ἀρχῆς κτίσεως. Ηδετε οἱ πατέρες τεΐεγα ἴο {π6 
ἱπαπγχεάϊατεῖν ργεσεάϊηρς σεπεγβείοη οἵ ΟΠ γἰβείδηϑ. Τῆς ψΠοΐε βεηΐεησα 
τεῆεοῖβ ἴῃς αἀἰβαρροϊπιπιεηξ τηά ἀἰ5:} ι8ἰοηπιεπέ ἐχρεγίεησεά Ὁ. ἐποβα 
ΨΟ 88} πε δηά ψογηεη Ὀεϊϊενίηρς ἴῃ τῆς σοηγίηρς οὗ πε [ογά ἴῃ 
τειν {Π|-εἰπηε, ἀπά ἀγίης σἰϊπουΐ Πανίηρσ γεδ βεά ἐπεῖγ ἐχρεοΐα- 
τίοη, δηά ψῆο ἔεϊξ παξ 4}1 βίξῃβ οὗ δὴ ἱπγηγχεάϊαξε σοπιίης ἴῃ πεῖν 
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οὕ ἀΑΥ Ψεῦε δοϑεηῖζ, ϑυοῇ δὴ αἰπιόβρῃεγε οὗ ἐπουρσῃξς ψουϊὰ ὈῈ 

ταοϑὲ ἰπίεηβε ἴω ἴῃς βεοοηά ρεηεγαιίοη οὗ ΟΠ βείδηβ, απὰ πάσῃ οὗ [δα 

Ερίβεϊ!ε ἰβ πχεδηξ ἴογ ἔπε δησουγασεπιεηΐ οὗ ἴῆοβε σῆο 58ι1}} Ἔχρεοϊοά 
τῃς ἀεϊαγεά Ῥαγουβία οὗ ἴῃς [,ογά, δά πῆοβε πιίπάβ ψεγὰ {πεῖν ἴο 

ἔεεϊ τε εἰεπιεηξς οὗ ἔγαῃ ἴῃ ἐπε ψογάβ οὗ ἴῃς ἔα[βε ἔεδοῆεγβ. ἀφ᾽ ἧς 
πεεά οί ἀδηοΐα ἃ ἰοηρ ἱπίεγναὶ οὗ {ἰπ|6ὲ (οὐ. [μυκὸ νἱΐ. 45). ΙΕ πιᾶν 
τπεγεΐογε θὲ ροββϑίρίς ἴπαὶ ἴῃς Ερίβιϊς ἰ8 δἀἀἀγεββεά ἰο ἔπε βεοοπά 
ϑεηετγαίίοη οὗ ΟΠ γι βιίδηβ, Μογεονεσ, σμαρ. ἰ. 16-18 8 πηοβὲ παΐϊυγα!ν 

τεφαγάεά 48 δά άγεββεά ἴο ἴδοβε “ψγῆο δανε ποῖ βεξῆ, δηά γεῖ ἢανε 
Ῥεϊανεά," δηά δε βυρογίογ ροϑβϑί(ίοη οὗ ἴδε Ἵγο- ν ζπεββαβ ἐμπεγείῃ 
ἱπιρΙ!οά ἰβ δὴ ἰάεα παῖ σουἹὰ Ῥὲ πιοβὲ ργοπιίπεηξ ἰῃ βυδ-ροβίοις 
Εἰη168. 

(8) ΟΠδρ. 11,1. 8.----Αβ δὴ ἱηάϊσδκίοη οὗ δὴ εαγὶν ἀδίε ἴογ ἐπε Ερίϑβεϊε, 
τῆς αὔβεηοε οὗ δὴν τα] εηηΐαὶ βἰσηίβοαηος ἰῃ (Πἰ8 ραββασε ἢδ88 Ὀδθῃ 
δὐάυςεά (Βίζχεξ, ΡΡ. 214, 295). Αγαίπβὲ {ῃΐ8, Νίαγογ (οῤ. εξ. οχχνὶ.) 
[88 ροϊπϊεά ουἭξ πὲ ψε ἰεαγῃ ἔγοπι Τυβείη Μίαγίγν ( αὶ., οΠαρ. 80) 
τῆδαὲ ἔπεγε ψεγα αἷἰδο τῆβον ογίμοάοχ Ὀοϊϊενεγβ ἰῇ ἢ 8 εἰπε ψῇο 
τεξιβεα ἴο δεσερί ἔπε πλ]Π]Π δ ηΐα! ἐεαομίησ. [Ἐ τᾶν, πούνενεγ, Ρα ποΐϊεά 
παῖ ἴδε ραββαρε ἰη Φιβιίίη Παγαϊν ποραϊίνεβ Ὀγ. ΒΒ σοῃοϊαβίοη. 

Τπετγε ἰξ ἰβ βαϊά τπδξ “ τῆδην {πίη οὐ μογινίβε, 1.6., ἰῃ ορροϑίξίοη ἴο 8 
τ Ποηΐαὶ ἀοοϊγίηθ. ἴω 2 Ρεῖΐογ, ἔῆς οοηΐϊεχὲ ἴῃ ψιῃϊοῆ ἐῃ6 τνογάβ αγὰ 

υδεά ἰΒ ἐπίίγεῖν ἀρᾶγί ἔγοπι δὴν τα] εηαγίδη ποίίοη αἱ 411, ΤῊΣ εἰρ- 
πἰβοαπέ ἐπίηρ ἰ8 ἔμαὶ 2 Ρεΐεγ, απ]κα 411 βυθβεχυεηξ πγίξεγβ ἄθαβ ποῖ 
ἘπΊρίοὐὡ Ῥβαϊπιὶ χο. 4. ἰῃ οοπηδοιίίοη τυἱτ ἴΠῈ ἰάεα. Ηε ἰβ8 ἀεαϊίησ 
στ πὰ νοῦν νεγβα ουΐ οὗ ψνϊοἢ ΟΠ Πα 8: ἀγοβα, ἀπά δε σου]ά Βαγαϊν 
Βανε 80 οοπηρίεζεϊν ἱσηογεά ἴῃς ορίηΐοη πη͵ε88 ἢς ἢδα θδοη τυ τίης δὲ ἃ 

ἀδῖε ργενίουβ αἱ ἰεαϑὲ ἴο 118 ἰαΐον ψίεβργεδά δοσερίδηςε ἰη ἴῃς ΟΒυγοῇ. 
Αἱ νῆδέ εἰπε ἐπε νίενν θεσαπὶς σοπηπίοη ἰῃ {πε Εδγν Ομαγοῦ 8 

υποογίαίη. ἴῃ Βαγηαῦδαβ χν. 56 ψὰ πιεεῖ στῇ (ἢς σοποερίίοη, δα 

Ἐδογε ἰβ Ὧο ἔγδος οὗ ἐδα ἀοςέγίηε ἰῃ εἰΐμεγ 1 ΟἸεηι., [φπδζίι8, Ῥοΐγοαγρ, 
με Ἐρίδβειε ἴο Ὀορηεῖαδ, ον ἴδε Ὠάδομῃοθ. Ηεγπιαβ ἰδ ποῖ υπίηδαυ- 
εποοά ᾿Υΐ δε ἰάεα. [πῃ ποπε οὗ ἔδε δροϊορίβίβ, ἐχοερί Φυβείη, ἰβ ἔπεσε 
ΔΩΥ ἴγαςς οὗ ΟΠ α8η. 2. Ὀεῖεγ {ϊϊ. 8, ἐπεγείογε, ψίτῃ ἰξ8 ρεσιαγ 
86 οὗ ΡΒαίηιὶ χο. 4 ψουἹά ἱπάϊσαίςε ἃ ἀαΐς σογίβίηϊν πλιςἢ δαγΐεγ ἤδη 
Φυδβιίη Μαγίνγ (140-161), ψῦο τγεΐεγβ ἴο {με Ὀε εἶ 88 ἃ ἴδεηεξ οὗ {πε 
ογίβοάοχ ἐδ, δηά ργοῦβϑθ!ν εαγίεγ ἤδη Βαγηαραβ. [ἢ τῆς δῦβεηος 

οἵ τεΐδγεησα ἴο τα ]Π δ πίαὶ ἀοσξγίης ἰῃ 1 ΟἸεη,., ἰσηδίίαδβ, ἀπά ἔπε Ὠίάδομε 

Πλ6ΔΏΒ [6 88Π1|6 88 ἴῃ 2 Ρεῖΐογ, ἃ ἀδίε δὲ ἔπε νεῦὺ εηά οὗἩ ἴδε βγεῖ 

ςεηΐαγΥ απά ἴπε νεγν Ὀερίπηίης οὗ ἴδε βεοοηά ἰβ ργορϑῦίε ἔογ οὖὐγ 

Ερίβε!ε. 
(4) ΟΒαρ. 111, 2.----τῶν ἀποστόλων ὑμῶν. ΤὭε ψνίζεγ τηαβὲ Ῥὲ τγε- 

ϑατάεἀά 48 ἱποϊμάϊησ Πἰπηβε 1 ἀπιοης ἔπε Αροβείεβ (οὔ, ἰ. 1), δά ποῖ 88 
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τὐδκίη ς δὴν αἰβιϊποικίοη Ὀεξτνεεη Ὠἰτηβεῖε ἀπά ἔῃεπι. Τῆς ρῆγαβα ἤθοά 
Ὠοΐῖ ὨξοΟσββαγν πιεδὺ “τῆς Τυεῖνε,᾽ Ὀαὲ γαΐῃοῦ πκίββίοηαγίεβ ἔγοηι 

συΒοτὴ ἴδε Κηοσνίεάσε οὗ ἔπε Οαοβρεῖ νὰ8 θγϑέ γεςείνοα,;Σ Οἱ {πεβ6 86 
νυτίζεγ ἰ8 οης (Ι. 16). ἀπόστολος ἰδ 80 ι8ε4 ΡΗΪ]. ἰΐ. 25, 2 Οον. νἱϊϊ. 28 

(ῳ,. ἀϊδουιβδβίοη οὗ ἔεγηαὶ ἰὰ Ηδγηδοῖ, Εχραηδίοη ὁ Οἠγιαηπὶέγ, ΒΙ.. 
[.. οἴ. 1... Τῆς ράαδββαφε, ἐμεγείογα, ἄοεβ ποῖ Ἔχοίαἀε α ἀδίε ἰδΐεγ 

ἴδῃ ἴδε Αροβίοϊίο Αϑε. 
(5) σίιαρ. {ἰϊΐϊ. 16.--τῪΎννο σοηϑβίἀογαιίοηβ ἄγε βυσρεβίεά Ὀν ἐπί 

τεΐεγεηος το 81. δα ἐμαΐ πᾶνε ἃ θεαγίηρξ οἡ ἔπε ἀδὲε οἵ ἔπε Ερίϑβεϊε. 

(α) Ῥαυ! 8 Ερίβεϊεβ αἀγε ἱποϊαἀεά ἴῃ ἃ Ῥοάγ οἵ νυυγίείωσβ οϑ!εά γραφαί, 
δῃά ψὰ ἢανα γεᾶβοῆ ἴο βϑίρροβε ἰδαΐ τὰς λοιπὰς γραφάς ῬΓΟΌΔΌΪ 

τεΐεγβ ἴο ἴτε ΟὔΤ. ϑογίρίαγεβ. (δ) Τῆε “ ἀπ]εαγηεά δηά υὑπβέδο!ε ἢ 
ἀϊβέογε ἐμεβε Ερίβιϊεβ οὗ Ραυὶΐ το ἐπεὶγ οὐ ἀδβιγυαςσζίἼοα. Βοίῇ ἴπ68ὲ 
βίαϊετηθηῖδβ γεαυίγε ταὶ ἔπε ἀδίς οὗ τῆς Ερίδβιϊε Ὀὲ ροϑίροηεά 80 

85 ἴο ἴεανε σοοπὶ ἴογ πεπι. (4) γεπάογβ ἰξ ααϊζε ἱπηροββίἷε ἴο ἢσχ 
ἃ ἀκδίε ἰῃ ἴδε [ξ- εἶπε οὗ Ῥεΐεγ. Τα βιδϊζεπιεηΐ ἱπιρ168 ἡοῖ πδοαβ8- 
ΒΑΓ ἃ οο]!εςείοη οὗ Ραυϊίης ἰεϊέεγα βυςῃ 88 ψὰ δαᾶνε ἰῃ ἴῃς σαηοη 
οὗ {πε Ν᾿, θυῖ δε ερίῃεξ γραφή ψου]ά Ρὲ ἀρρ!ἰεά ἰξ σετίαίη ἰεξίετγβ 
οὗ Ῥαὰϊ ψεγε δοσιβίοπιεά ἴο Ῥὲ γεδά ἰπ με οῇυγοθεβ. Τῆδί ἰη- 
τορργεϊδείοη νουϊά ποῖ γεχυῖγε ἃ ἀδίε ἰαῖεγ ἔπδη [πε εηά οὗ ἴΠε βΒγβὶ 
σεηξαγγ. ΑΈ {δὲ βᾶπηα {πε (6) ἀεπιδηάβ [δὶ {ἰπ2ὲ πγχαβὲ θὲ αἰϊοσεά 
ἴο δηδϑϊε ἴῃς Ραυ πε Ερίδβεϊεβ ἴο ψαίη βυσῇ ἃ ροβίεΐοῃ οὗ γεοορηϊβεά 
δυϊπογίτν ἰη πε ΟΠυγοῆ ἃ8 ϑογίρζαγε [μαξ ΠΕ Υ οδη Ῥὲ ηιἰδἰπίεγργεῖθά 
ὈΥ “ υηἰδαγηεά δηά ἀπδέδθϊε βοιῖβ". ΑἹ! ἔπεβε οἰγουπηβίδηςεβ ψουἹά 
Ῥε τηεῖ Ὀγ ἃ ἀδῖε αυϊξε εδύῖν ἰῃ {πε βεοοηά σεηΐζυγΥ. 

(6) Οαρ. ἰΐ.---Τς τεβεπιδίδησαβ ἴῃ τ 8 ομαρίεγ ἴο ἴῃς Ερίδβεϊα οὗ 
Δυάε γε υπάουρίεά, Τἤεγα ἀγα ράγαί!εἶἰβ ἰῃ τπουρσῃξ ἀπά ἰδησυαᾶσε 
4180 ἰῃ δυάς 1, 2-- 2 Ρεῖεγ  . 1,2; Δαάε 8, 2 -- Ρεΐεγ  . 12; δυάε 17-19 

-- 2 Ῥεῖον {ϊ. 1-8; δυάς 20-25--2 Ρεῖεν {ἰ, 14-18. ϑρίτία, Ζαβη, 
πὰ Βίζῷ γε διηοης ἴδε ἰογεπιοβὲ ἀεζεηάογβ οἵ {πε νίενν ἴῃαὶ 2 Ρεῖΐεγ 
ἰδ ργίου ἴο δθυάε. ἰ[ἰγγεβίβειθίας αὐρυπιθηΐβ, δόψενεγ, πᾶν ΡῈ δἀἀυοσεά 
ἴον τε ορίπίοη παῖ (πα τγεϊδιοηβῃΐρ ἰ8 [Ὡς οἵδε αν. Εογ ἴδε 

ἀἰβουββίοη οὗ ἴῃε αιιεβιίίοη ἐπα γοαάθγ τῆλὺ ὃς τεΐεγγεά τὸ ἴδε [η- 

τγροάδυςστζίοη ἴο Φιάε. Δὲ ἔδμε πιοηχεηΐ ψὰ αἵὰὲ σοποεγηεά τ] {Πα 
αυεβιίοη ΟὨΪΥ ἰῃ 80 ἔϑγ 88 ἰξ 848 ἃ Ὀεαγίηρ οἡ ἴμε ἀδίε οὗ 2 Ρεΐῖεγσ. Α 
ἀδῖε ποῖ ἰαΐεγ πδῃ Α.Ὁ. 90 ἰβ δββίφηθά ἴο δυάς Ὀγ Οδαβε, Μαγογ, 
ϑαϊπιοη, Ρ᾽υπηηηεν, ϑρίτϊα. Τῆς {ἰπι||8 100-180 ἀγε δοοερίεδ ὃν 

ΤΎΜνΟ σοποερίίοηβ οὗ ἴδε ἴασγπὶ “" δροβεῖς ᾿᾽ ἂγζὲ ἰουπά ἰπ τῆς εαεῖν οδυτοῦ, 
ἃ νἱάεσ, θαβοὰ οἡ ἴῃς 1ενν δ ΟΠΙοΪΔ] υ86 οὗ (ἃς ἰεζζω, ἀπά ἃ ωάσγονγεσ, οοηβηθὰ 
ο ἴδε “ Ὑνεῖνε᾽". ὙὙῶῆς ἐνὸ σοποερίίοηβ δχίβιθα δἰάς ὃν δἰάς, ἀπά “ ἴδ πᾶσγγονγεσς 
ΔΒ Βιοραββῆι! ἴῃ πιλκίηρ ποδλάνναυ δραϊηβι [18 τἰναὶ ᾿᾽ (Ηδγηδοῖς, Ε χῥαμείοη οὗῦ 

ΟἈγὶεεακέέν, ἰ. Ῥ. 408). Ι{ τς νῖάει ὑδὲ ἰβ ἐουηὰ δεῖς, ἰξ τνουϊᾶ ἀπιουπὶ ἴο δῃ 
δισυχηχεπὶ ἴοσ ἂῃ ολεὶν ἀδίς ἴὸ ἴῃς ερίβεϊ8. 
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Δα!ομονγ δά Ηδγηδοκ Τῇα ἀγρυπιεηῖβ ἴον ἴῃς βεσοηά σεπίυγν ἀδῖε 
ἃγε ἐχαηιηθα Ὁ ΟΠαβε (οῤ. οἱέ., ρρ. 808 [.), αηά ἔουηά ἰπδυῆοίεητς.1 

Π{ππε ἀδίε ἰη τῆς ἰαβὲ ἀεσδάε οὗ {ῆε τγϑὲ σεπέυγυ Ὅς δοσερίεά ἴογ 
Δυάε, 2 Ρεῖενγ τηυδὲ Ὀεὲ ἰαΐεῦ; Ὀωξ ἵπεγε 18 ποῖ ἐδμαΐ ενίάδησς οὗ 

δάναηςςε ἰη ἐδε Οποβίίο νίεννβ ορροβϑά ἰη 2 Ῥεΐεγ ρου ἴδοβε ἰῃ Δυάε 

ἴο ψαγγαηΐ οὖν αϑϑβίρηίηρ ἴο 2 Ῥεῖεγ ἃ ἀδέε πιυσῇ ἰαΐεγ ἴδῃ διάς, 
Τὸ βυπὶ ἃαρ {δε ἱπέεγμαί δνϊάδησε ἔος {πε ἀδῖε οὗ 2 Ῥεΐενγ, {δε 

σοηβίἀογαιίοηβ δάάδυςοά ἰῃ (8) ψουϊά Ηχ τῃς ἐσγηείπμς αὐ χμέπι δῖ 
Ιεαϑὲ ργενίουβ το 140-160, ἔπε ργορδδίε ἀδίε οἵ Φυβέίη, ἰῃ σῇοβε ἄδν 
ΟΠ α8πὶ τα δὴ ογέποάοσχ Ῥεϊίεῖ. Οἡ ἴδε οἵμογ Βαηά, (1), (2), (5) 
νουἹὰ τεηάδν ἰδ ροββίδίε ἴο γεραγά {πε Ἐρίβιϊα 88 ἔπε ργοάιςξ οὗ ἃ 

εἰπὲ Ὡοΐ νΕΓῪ πο ἰαΐεγ ἔμδη πε αροβίοϊ!ο, αηά ρεγδδρβ (4) πᾶν 

8150 Ὀε γεραγάεα 848 σοῃβγηιγδίογυ ἰῃ [Π8 οοηπεχίοη. Τῆς γοϊδεϊοηβἢΐρ 
ἴο δυάς που]ά βυσρεβί ἃ ἀδΐς ποῖ δϑγίίεγ ἤδη ας. 100. Τῆς ἐχέεγμαϊ 
ἐυϊάξηοε, ἃ8 Ὸ Ὦανε βεθη, ψουἹά γεηάογ ροββίδ]ε ἃ ἀδίε ποῖ ἰδΐες 

δὴ ἴδε ἢγβὲ ἀδεοδάς οἵ ἴῃς βεοοηά σεηΐυγγυ. Ῥεγῆδρβ α.Ὁ. 100.115 
ΤΏΔΥ ὃς τεηΐδίίνε! Υ ϑυρρεβίεά 88 ἔπε εχίγεπις {{π|ϊξ8. 

1. βυχητηλγυ οὗ (ῃς ενϊάεηςσε πᾶν δεγα 6 ρίνεη :--- 
1. πίστις, Βροκεη οὗ ἱπ [πε 3-20, δ8. ἃ ἰογπγυϊαϊςὰ ἀεροκίς, 8 υδεὰ ἰπ ῥὑγδςῖ- 

ΟΔΙΥ τῆς βᾶσης ΨΔΥ ἴῃ ΟΔ]. 1. 23, 1]. 23, νἱ. το, εἴς. 

2. ἴῃ νεσ. 17 ἴδε ἰδηρτιᾶσε πεεὰ ποῖ ἱπιρὶν ἰδὲ [ἢ δροϑβϑίιοϊίς ρεγίοἁ 18 Ἰοῃρ ρϑβί. 

Τα πηεπιίοη οἱ ογᾶὶ] ἱπβιτιοῦοη (ἔλεγον) ννου!ά χυΐξε βυϊῖ ἃ ἄδίε ἴῃ ελγὶν δ -ἀροϑίο!ς 
Ἐἰπγε8, ἤεη βοόσα οὗ ἴπε Αροβέῖίεβ ψεσε ἀεδὰ δπὰ βοζης βοδίίεγεά. 

3. Τδε ἀγρυζίεηὶ ἔτοπλ {86 86 οὗ Δροσσυρῆδὶ Ῥοοῖβ ἰβ ἰηνα!ά. ΟΥἉὨ τδ6 ἴνο 
ηυοιϊεά Ὀν Ιυἅἄςε, Ἐποςοδ [8 δϑβϑίρῃεδ ὉΥ πηοϑὲ βοῃοίδιβθ ἰὸ ἃ ἀδῖες Β.0., δηᾶ ἰδς 
᾿Αβϑυστηρὅοη οὗ Μοβεβ νγνᾶβ ργοῦδ νυ υυετθη τυ ΐη ἴῃς ἤσοι τὨϊγν γεᾶγβ Α.Ὁ. 

4- Τε Οποβτὶς νίεννβ διίδοκοά ἴῃ τς Ἐρίβε!α ἅσε ποῖ ῃβο}ββασν οὗ ἰδῖς ἀδίε. 



ΟΗΑΡΤΕΕΗ ΙΝ. 

ΕΕΙΨΑΤΙΟΝ ΤΟ 1 ΡΕΤΕΒ. 

[τ ἰβ ἃ νΕΓῪ εποΡΆ Ύ δοσερίεά ταϑις οὗ οτγίεἰςίϑαι παὶ τῆς ἔτο 

Ἐρίδβεῖεβ οὗ Ρεῖΐεγ αγε ποῖ Ὀγ {πε βᾶπιεὲ βαηά. Φεγοπῖς (8εγέῤέ. Εσοῖδ5., 
1), ἰῃ οοηππεχίοη στῇ 2 Ῥείΐεγ, γεπιαγκεά οὐ ἔδε “ 811} συπὶ ργίογε 

ἀϊδβοηδπείαηι᾿ (βεε ρ. 175). 80 πιαγίιεά αγὲ ἴπεβε αἰβεγεησεβ 
Ὀεΐνοεη δε ἔνο Ερίβεεβ, ἐβδὲ Ἔνθ ϑρί(α τηά Ζαῆπ, νῆο ἀεΐεηά 
ἴδε δὐυξπεηεξίοϊν οὗ 2 Ρεῖεγ, αγε ἐπεγεΐογε οἱ  σεά το σίνε ἂρ τῃς γεαδὶ 

Ῥειΐγίης δυϊμογβῃὶρ οὗ 1 Ρεῖεγσ. ΤΟΥ δάπιϊξ δαὶ 2 Ῥεῖεγ ἰβ ἃ ἰεϊζεγ 
ἔγοπι ες Αροβεῖε β οσὴ μαηά, δηά δἰγίραϊς ἴῃς Εἰγβὲ Ερίδβε!ις ἴο 
Θνδηι8, ἀπάογ ἐπα ἀϊγεοίίοη οὗ ἔπε Αροϑίϊε, ἰῇ δοσογάδησε ψίἢ ἐδεὶν 

ἱπιεγργείαϊίοη οὗ 1 Ρεΐεν ν. 12 (ϑρίξία, οῤ. οἷέ., ρρ. 580 Ε΄; Ζαβη, 
]πίγοά, 11., ρρ. 149 61). 

ὅρβοα ὅοεβ ποῖ ρεγπιίξ οὗ ἃ ἔμ] ἀϊβουββίοη οὗ {18 χυεβείοη, δηά 
ἴτε τοδάθγ ἰ8 γεΐεσγεά ἴο ἴδε πιίπυῖϊε δηά εἰαρογαΐε ἐγεαϊπιεηξ οὗ 

ἴδε βυδήεοϊ ἴῃ Μίαγοτγ᾽β εὐϊτίοη (ρρ. ἰχνἱϊϊ. 8.). Ἐδίεγεησε πᾶν ὈῈ 
τηδάς Ὀγίεεν ἴο {πε ἰο]Ποννίης ροίηςβ :-- 

1. Κεορεριδίαποες ἐπ οοαδμίαγγ απὰ δέγ1ε.---(1) γγοοαδμῖαγγ---- (α) 
χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη πληθυνθείη, 2 Ῥεῖεν ἱ. 2, 1 Ῥείΐενὶ. 2; ι8ε οὗ καλεῖν, 
2 Ῥεῖεγ ἱ. 8 αηά 1 Ῥεῖεγ ἱ. 15, ἰϊ. 9, 21, {ϊ, 9, ν. 10; νίεῆ κλῆσιν καὶ 

ἐκλογὴν, 2 Ῥείεγ ἱ. 10, τὰν Ὀ6 ςοπιραγοά τῆς ἰογεσοίης γεΐεγεηςεβ 
ἴο υ86 οὗ καλεῖν ἰη 1 Ρεΐεν, αῃηά ἴδε ι,ι86 οὗ ἐκλεκτός, 1 Ρεῖον ἱ. 1, 11. 4,9 ; 

θέλημα 2 Ρεῖεγ  . 21, ἀπά 1 Ῥείεν ἰΐ. 15, (11. 17, ἵν. 2, 19; τίξῃ ἐν 

ἐπιθυμίαις σαρκὸς ἀσελγείαις (Γ΄. πεπορευμένους ἐν ἀσελγείαις, ἐπιθυμίαις 
1 Ῥεῖίεν ἱν. 8; ἐπόπται, 2 Ῥεῖογ ἱ. 16, Δηά ἐποπτεύοντες, 1 Ῥεῖοτ ἰΐ. 12, 

ι|. 2; ἄσπιλοι καὶ ἀμώμητοι, 2 Ῥείον [1]. 14, ἀπά ἅμωμος καὶ ἄσπιλος, 

1 Ρείεν ἰ. 19; ἀκαταπαύστους ἁμαρτίας, 2 Ρεΐεν ἰϊ. 14, Δηά πέπαυται 

ἁμαρτίας, 1 Ῥεῖετ ἰν. 1. 
Τα ἰογεροίῃρ γεβεπιθίβησεβ ἀγα γεπΊΆ γα Ϊα 88 ἐχίεπάϊησ ἴο {δε 

(868 οὗ {6 δαπὶῈ ψογάβ οὐ ἰάδββ ἰῃ βἰπιΐαῦ σρηησχίοθβ. Τῆς 

ξο!Ποννίηρ βίηρίε τπογάβ τῆν Ὅς ποίεά 45 δείηρς ἰαγεῖν Ἴσοηπβπεά, ἱπ 
τῃοὶν ἀδὲ ἰη ῃε Ν.Τ' το 1 ἀπά 2 Ρεΐον :- 
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2 Ῥεῖίες. 1: Ρείες. Κεβί οῦ Ν.Τ. 

ἀναστροφή. 2 5 5 

ἀπόθεσις. 1 1 0 
ἀρετή. ᾿ 8 1 (ρ1.) 1 
ἀσεβής 1 1 6 (ϑ ἰη Δυάε.) 
ἀσέλγεια 8 1 6 ([ ἰπ δυάς.) 
ἄσπιλος 1 1 2 
προγινώσκω " 1 8 

(ὁ) ἱποϊυάίης τΠπε86 αἰγεδάν πιεηϊίοηεά, Μίαγογ, οῤ. οἷξ,, ρρ. ἰχίχ., 
Ιχχ. σίνεβ ἃ ἰἰϑὲ οὗ 100 ψογάβ σοπιπίοῃ ἴο Ῥοϊῃ ἘΕρίβεῖεβ. Ηδς αἷβο 
ξίνεβ ἃ ἰδὲ οὗ 869 νογάβ οσσυγγίησ ἰῃ 1 Ῥεῖεγ δηὰ ποῖ ἰῃ 2 Ρείεγ, 
230 νογάβ οσσυγγίης ἰη 2 Ρεΐεγ δηά ποὲ ἰῃ 1 Ῥεΐεγ. 

(0) Οπε γεπιαγκαῦίς αἰ εγεηος ἰβ ἰη τῆς ψογά πβεά ἕογ ἴῃς ϑεςοπηά 
Δάνεης. [πη 2 Ρεῖεγ παρουσία (ἰ. 16, {ϊϊ. 4, 12), ἰη 1 Ῥεΐεγ ἀποκάλυψις 
((. 7, 18, ἰν. 18) ἰ8 υβεά. 

ΤΏε ἔλδλοϊβ σοηίδίηεά ἴῃ (4) ἀγὲ βυβῆοίςηΐ δὲ ἰεαβὲ ἴο βυρφεβέ {ΠξεγαγῪ 
ἀερεπάεηποες Ῥεΐνψεεη τῆς ἴνὸ Ερίβεϊεβ, θαῖ (ὁ) αηά (6) επείγεϊγ περαῖίνε 
τῆς ροββί 1 ν τπδξ ΠΥ ἀγα ὈΥ δα βαπγε παπά. 

(2) δένῖδ. “Τῇε βέγίε οὗ 1 Ῥείεγ ἰβ βἰπηρίες δηά παίυγαί, νίτπουῖ 
ἃ γος οὗ βεϊξ-σοηβοίουβ εἴογί. Τῆς βίγίε οἵ 2 Ρεῖεγ ἰβ γμεϊογίοαδὶ 
δΔηά ἰαρουγεά, πηδγίτοαά Όγ ἃ ἴονε ἔογ βιγικίησ ἀπά βιαγι!ης ἐχργεββίοηβ᾽"" 

(Όμαβε, 2. Β., 1}. 812 α). Αβ αφαίηβὲ {88 εβείπιαΐε, ἰξ τηδυ ῬῈ 4ιι68- 
εἰοηεά ψδεῖμεγ τῆς ὕνο Βρίϑεϊιεβ αγὲ 80 ἔαγ ἀραγξ ἰῃ βίγίε 88 ἰξ ἰ8 
υδ081 ἴο ΒΑ ἴδον ἂτεὲ. Μδγοῦ βαύβ, “" ΤὭεγε σϑδὴ ὍῈ πὸ ἀουδί τῃας 
ἴδε 50) ]ε οὗ 1 Ῥεῖογ 8, οὔ ἴῃς ψῇοῖθ, οἰεαγεγ δηά βἰπιρίεγ ἴδῃ παῖ 
οὗ 2 Ῥεῖεγ, Ὀυϊ ῆογε ἰ8 οοἵ τὲ οὔδβη) Ὀεΐψεθη ἔθοπὶ Ὡς βοπΊα 

σου ἐγγ ἴο πιαῖκα οὐδ᾿ (ρ. οεἷν.). ΑΒ τεραγάβ ργαημηαίοαϊ οἰγεἰαγὶέν, 
ἢς 8ι.π|8 ᾧὦρ (ἢ τεβϑυ]β οὗ ἃ πιοβὲ ἰεαγηεά ἀϊβουββίοῃ (ςδρ. ἱν.) 88 
ο!]οσβ: “48 ἴο ἔδε ἀἃβε οὗ τς δγίίοϊς, ἴεν γεβεηπλδϊες οὴς δηοίδογ 

πιογε ἔπη ἘΠΕΥ τγεβεπιρῖα δὴν οἵπεῦ Ὀοοῖς οὗ [6 ΝΙΤ. Βοίξ ἀαβε ἴῃς 

ϑεηίϊτίνε αὐϑοϊαξε σογγεςεῖγ. ΤΏεγε ἰβ ἢο σγεαὶ αἀἰεγεησς ἴῃ {Πεῖγ (186 
οὗ {πε σ4868 οΥ οὗ ἴδε νεγῦ8, ἐχεερὲ ἐπαΐξ 1 Ῥεῖεγ ἔγεεϊν επηρίογβ μα 
ὔγιίσυϊαν ἰηδηϊτίνοα, τ ϊοἢ ἰ8 ποῖ ἰουηά ἰῃ 2 Ρεῖεγ. Τῇε βδοοιιβαξίνα 

στα (ἢ ἰηΒηϊεῖνε ἰ8 ἰουηά ἰη Ὀοῖῃ. Τῆς δοουπιυϊδείοη οὗ ργεροβίξίοῃβ 
͵8 αἴ5ο σοπιπιοη ἴο Ὀοΐῃ. Τα ορίδξίνε 18 πλογε ἔγεοϊν αϑεά ἰη 1 ῬΡεῖεγ 

δὴ ἴῃ 2 Ῥεῖεγσ. ἴω βηδὶ οἴδυβε8 2 Ρεῖεγ σοηΐογπ)8 ἴο οἰαββίςδὶ 
αϑᾶσο ἰῃ δἰιδοπίηρ (ἢ βυρ)υηςίίνεα ἴο ἵνα, ψ 6 1 Ρεΐετγ, ἰπ οπε ρίδςε, 

Βδ8 ἴῃς ἕμξατγα ἱπαάϊσαίζίνε. 2 Ῥεῖεγ 18 α'8ο πιογὰ ἰάἀϊοπηδεὶς ἰῇ ἔα ἀ86 
οὗ βυςσῇ εἰΠρεϊσα] ἔογπιβ 88 ἕως οὗ, ἐφ᾽ ὅσον, ἀφ᾽ ἧς. Οη δε οἵδε Βαπά, 
1 Ῥεῖογ ϑῆονγβ βρεοίϑὶ εἰεραηςς ἰῃ ἰδ αβε οὗ ὡς ἰῃ σοηγχραγίϑβοηβ, δηά 
επιρῃδβίβεβ ἴδε σοηέγαβί Ὀεΐνεεη ῃς δογίϑὲ δηά ἴῃς ργεβεηΐ ἱπηρεγα- 

τἶνε ὈΥ σουρίϊηρ τιμήσατε ΜΙ τιμᾶτε ἴῃ ἰἰ. 7᾿ (ρρ. οἷν., ον.). [τ ἰδ 
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ἰηουπιρεηξ οἡ βοῃοίαγβ ἴο φίνε Ἄἐνεγ ψεῖσῃς ἴο ἔῆεβε υζέεγαηςεβ, 

δϑρδοί!ν ἰπ νίενν οὗ βυςῇ εχίγεηγε ογίεἰοἰβπὶ οὗ πε βίγίε οὗ 2 Ῥείεγ 
8ἃ8 ἰῃαΐ οὗ Ὦγ. Β. Α. Αρδοίὲ (Εχῤ., ἰϊ., νο!. [1.; Εγονε 1,εἰενγ ἰο 
δῤίγιέ, 88. 1128-1129). 

2. Αὐέέμαο ἰο ἐπε Οἱ Τεσίαηιεηΐ.---ἴς ἢὰ5 Ῥεδη γεοκοηεά Ὁν Ηογὲ 
(Δρρεηάϊχ, Νοίέες οβὐ. 1 Ῥεοίου, ρ. 179) ἴμδὲ ἔπεγε ἂγὰ {πίγέγ- ᾽ς 
αυοϊεαϊίοηβ ἔγοπι με ΟΤ. ἰῃ 1 Ῥεῖεν 48 ραίηβέ ἔνε ἰῃ 2 Ρεΐεγ. 
ΑΙ8ο, δὴ Ἵχαπιίηδίίοη οὗ ἴῃς αυοίϊαιίοηβ ἰη 2 Ῥεῖενγ (ἰΪ. 2, 22, ἰ{|. 8, 

12, 18), ἀπά οὗἨ {πε τεΐεγεησεβ ἴο ΟἿ᾽. ῃἰβίογσυ (Νοδῇ, ἰΐ. δ; [.οἱ, 
ἰϊ. 6.9; Βαίαδηι, ἱϊ. 15-16) βῆονν ἑῃδαξ {Π6ΥῪ γε ποΐ οπἱν πιυοῇ ἔετνεγ ἴῃ 

παπλρεγ, ραῖ ἐμαὶ 2 Ῥεΐεγ ἤξνεγ ἔογπια!ν χυοΐε8 ἴῃς Ο.Τ., αηά παῖ 

ἔδε δοΐι4] αἰ ̓ υβίοῃβ αγε οὗ 4 πιυσῇ [688 ἰπείπχαΐς δηά βρίγίζιιαὶ σῃαγ- 
δοῖεν ῃδη ἰη 1 Ρεΐεγ. [ποϊἀθηξαιν ἰξ πᾶν Ὀς ροϊηϊεά ουἱ (οΥ, Οἤδδε, 
οὐ. εἷξ., Ῥ. 818 α) ἐπαῖ (ἢϊ8 ἰΒ ῃς ορροϑίξε οὗ ταὶ ψψε νου]Ἱά ἐχρεςε ἰἢ 
8ι. Ρεῖΐεγ σγοῖε {πε Ερίβεε ἴο εν ίβῃ ΟὨγιβείδηβ (8ο ϑρίτία ἀπά Ζβῃη). 

8. Κεϊαίίϊοη ἰο ἐπε Ῥαμίήπε Ἐῤίπεϊε5.---Ἰ Ῥεῖεν ἀϊβρίαγβ ἃ οἷοβε 
ςοηηεοχίοη οὗ (πουσῆς ψἢ ΒοπΊαηβ δηά Ερδαβίδῃβ ἰῃ ραγίσαΐαγ. 
“Τῇε σοπηεοχίοη ἱπουδῇ νεγὺ οἷοβε, ἀοε8 ἠοῖ [ἰε οἡ ἔπε βαγίαςθ. [{ ἰβ 
βῆονγῃ πιογε Ὁγ ἰάεπείτ6β οὗ ἐπουφῃξ δηά βίη νιν ἰῃ ἐπ βἔγασζαγε 

οὗ {πε ἔνο Ερίβι!ε8 85 ποΐεβ ἕἤαη ὃν ἰάεηςε8 οὗ ρῆγαβε (Ηοτγί, 

1 Ῥείεν, Ρ. 5). 2 Ῥείεγ, ο ἴδε οἵδε μαπά, [8 εχίγεπιεῖν ποη- Ραυϊίης 
ἴῃ τῃουσῃς. Τῆς ἰάεα οὗ ἔπε μακροθυμία οἵ Οοά ἱπ οἴδρ. [1]. πχίσῃε 
ΘΑΒΙΪγ Ὅς ἔπε σοπιηοη ργορεγυ οὗ τε ΟΠγίβείδη σοηβοίοιβηεβδβ. 
Ενεη σγαηζίης ἴῃδς ἔπεγε ψεγε βρεςία! οἰγοαπηϑέαηςεβ ἴῃ ἢ ογίρίη οὗ 
1 Ῥεῖεγ, αὶ ψουἹά ἰαγεῖν δοσουαηξ ἕογ ἴπε ργεβεῆοε οὗ Ρϑυϊίηε 

τούσδε ἰη ἐπα ηγἰπά οὗ 8:. Ρεῖΐεγ ἂἃ5 ἢς ψγοῖς (οΛ Οδββε, 1). Β., 788, 

789), ἰἴ σαπηοῖ ΡῈ γεραγάθαά δ8 ροβϑίδίς παῖ δῆς αἀἰδεγεηπος ἴῃ ἴδε 
οἰγοαπηβίδηςεβ Ὀοΐἢ οὗ ψυίϊεγ δηά γεδάεγβ ψῃϊοῇ τε Βηά ἴῃ 2 Ῥεΐεγ 
νου ϊά ̓ εαά ἴο βυςἢ ἃ οοπιρίεἴε ἔγεεάοπι ἔγοπι Ραιυΐης ἰηδαξησε. 

4. 1)ευοΐίοπαὶ Ἐχῤγοκοίοη.---ΤΏεγε 18 ἃ σγεαΐῖ οσοηΐγαβὲ ἴῃ ἄενο- 

τίοηδι ἐπουρσῆς δηὰ ἔξεϊηρς Ὀεΐτεεη ἔπε ἔτο Ερίβεῖεβ. [Ἐ 88 αἰγεδάν 
Ὀεδη ποίεά (ρρ. 186-9) ἰῃαὲ {πε γεΐεγεησαβ ἴο ἴδε σγεαΐ Ἔνεηΐβ ἴῃ τῆς 
16 οὐ ΟὨγῖβε γε βίγαηφείν ἕενν. Τῆς οἠἱν δἰ βίο ἰο Η!8 βϑυβεγίησβ 
δηά ἀεβίῃ ἰβ οοηΐδίηεά ἴῃ τὸν ἀγοράσαντα αὐτοὺς δεσπότην (ἰΐ. 1). Τῆς 

ΟἿΪΥ ογίβὶβ ἰῇ Ηἰβ [{ξ ἰμδὲ ἰ8β πιεηιίοηδά ἰβ ἔμε Τγαηβῆρυγαιίίοη. Νο 
πιεηξίοη ἰ8 πιαάς οὗ πε Ηοΐν ϑρίγιε ἐχοερῖ 88 ἴδε βούγος οὗ ἱπβρίγα- 
τίοη οὗ τῆς δποίεηξ ργορδείβ (Ϊ. 21). Ῥγαγογ ἰβ ἠοὲ δ υἀεά ἴο. Τα 
Αροβέῖίεβ ψεγε Ἂββεηε δι! πίη 5868 τὸ ἔπε Ἐεβυγγεσζίοη, θαξ οα {πα 
Ἐεϑβυγγεσζίοη 2 Ῥεῖεγ ἰ8 βίεηξ. [πβέεδά, ἰῆς συγίζεγ συαγαηΐεαεβ δα 

τρατῇ οὗ ἔπε Αροϑίοϊίς ἐεδοῃμίης ὈΥ δῃ ἀρρεαὶ ἴο ἔπε Τγαηβϑβφυγαζίοη 
(φ. 1 Ρεῖεε (. 2, 8, 11, 19-21, ἰ1, 24, 11|,.18, 21, 22). 

ΤΒεγε 8 αἷϑο ἃ βεγίκίης αἀἰβεγεησς θαΐσγεε ἔπῈ ἔσο τυγίζεγβ ἰῃ 
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τῃοῖρ ραγβοῃδὶ δἰ ξαάς απά γεϊδεἰοηβηΐρ ἰοναγάβ 1εβὺ8 ΟἸγίϑῖ, Α 
ψΑγ ἢ απά ἰηξεπβίου οὗἨ ἔεξεϊϊηρ ἰ8 ἀρραγεηΐ 411] {πγουσῇ 1 Ῥεῖεγ, 

νδιοἢ ἀΐδρίαγβ ἃ πιυςῇ πιογε νἱνίά δηά τεπάεγ βεηβα οὗ ἴδε γε τυ οὗἉ 
ἴδε σταᾶσε δηά ργεβεῆος οὗ ἴδε Εΐβεη Οἤγίβι ἴῃ τῆς ἱπάϊνίάυα] Πεαγὲ 
(υ7Ζ. 1. 8, 18, 11. 9, 21, ἱν. 12 ἔ., ν. 16) ἔδαὴ ἴπε βεσοπά ερίβεϊε. 

“ΤΣ δαπ)ε οὗ ἰονε," 80 Ὀγίψῃς ἰῃ ἢ έγϑί ερίβεϊα, θυγὴβ Ὀυξ αἰπιν 

ἴη δε βεσοηά. 2 Ρεῖεγ σοπίαίϊηπβ ψῇῆδὶ Νίαγογ ςδ]}8. “" γενεγεηζίαὶ 
Ρεγρῆγαβαβ," βυςῇ 88 θεία φύσις, θεία δύναμις, μεγαλειότης, μεγαλοπρεπὴς 
δόξα, κυριότης. ἐπίγνωσις, ἐπιγινώσκω ἅτε ἴῃ ΟὨΪΥ ψοτγάβ [Πδ ἄγε υβεά 
οὗ πε ἀδερεβὲ δηά πιοβὲ ἱπείπγαῖε γε! σίου β ἐχρεγίεησε, σοπιπιαηίοη οὗ 

Βεαγὲ ψῖξῃ δα [ἱνίης ΟὨγίβε. [{ ἰβ ἔγας δας ἔπε πΠουσῃῖβ οὗ Οοά 8 
Ἰοησ-δυβεγίηρ (ἰ]. 9- 15) Δηά Ηἰβ σαγε οὗ ἐδε γἰφβίεουβ (ἰϊ. 9) ἄγε ἔμ} οὗ 
τεηάεγ πχεδηίΐησ, Ὀμΐ ψὰ 4Ὧο ηοΐ Βηά ἰη 2 Ρεῖεν πα βεηβε οὗ ρεγβοηδὶ 
τεϊδιἰοηδῃΐρ ἴο Οἢγίβε, ἰοαηάδα οἡ πιαπιογίεβ οὗ ραβί, δηά δη δοίιαδὶ 
δεη86 οὗ ργεβεηΐ ἀἰβοὶρ εβϑῃΐρ, ψῃϊοῃ ἰγαπϑίαβεθβ [ἢῈ ἐπουρσῆς οὗ (δε 
Βγβῖ ερίβε!ε, αηά νγὲ πλῖβ8 ἴῃς ρεηϊοητίαὶ βεηβε οὗ οἰεδηβίης πγουῇ 

τῆς ἀεαιῃ οὗ ΟὨγίβε 80 ργοπηίηεης ἰῃ 1 Ῥεῖογ (οὔ 1 Ῥεῖεν ᾿. 18-19, 1. 
21-28). ΤὨε γεΐεγεηςεβ ἴο ἴδε Βίδβεη [ωογά ἴῃ 2 Ῥεῖεγ ἂγὰ ἔενν, αῃά αγὰ 

Ῥεγναάεά οἢ εν ὉΥ ἃ δεῆβε οὗ Ηἰ8 πιδ᾽θβίν (ολ, ἱ. 16, ἰϊ. 1, 8,12, 17, 
20, 21, ἰἱϊ. 7,10, 12. Ενεη ψῆσογε ἴῃς ἰδησιασα ἰβ ρυγεῖν Πογίδίζογυ, 

88 ἰη 2 Ῥεῖεγ, οἕδρ. ἱ., [ες ἀϊβεγεπος οἵ ἴοῆς δηά πιδῆηεγ σομηραγεοά 

στ 1 Ῥεῖογ ἰβ φαϊξε οἰεαγίν ππαγκεά, ὙὍὙδαβ ἴδε γεϊ σίοιιβ δηά ἀενο- 
τίοπδὶ αἰπιοβρἤῆεγεβ ἴῃ ἴδε ἔνο Ερίβεϊεβ αγὲ ἔαγ δραγέ. ΑἹ] οσαηςα 

τηυβὲ η0 ἀουδὲ δὲ πιαάς ἔογ ἴδε ναγυίης οἰγουτηδίαησεβ ἀπάον ἢ ἢ 

{πὲ} ψέγ τ γίιεη. Τῆς οης ἰ8 ψγίζεη ἴο ἃ βοδίζγεά Ὀοάγν οὗ 
ΟὨ γί βιίδηβ ψγῆο ἂγε βαδεγίης ρεγβεουζίοη, αηά ἀγα ἰῃ βρεοίΐαὶ ἡεεά οὗ 

βρίγίζυαδὶ σοπιέογε δηά βιϊπιαΐαβ; ἔπε οἵδον 8 ἀϊγεοϊεά ἀραίηβὲ δα 
ἱπιπιοραὶ ἰηδιξησεβ οὗ ἴαβε ᾿ἰεδοπίησ. Αἱ ἔδε βαπιὲ {ἰπ|ὰὲ ἐχίεγηδὶ 
αἰγοιαηπηδβίαποσβ ἀγα αὐἰξε ἰηβυϑῆοίεηι ἴο ἀσοουηξ ἔος ἔῃ686 ἑμηἀδπγχεηΐαὶ 

ἀἰεγεησεβ ἴῃ ἴῃς γε φίουβ δειίταάα οὗ ἐδῈ ἔχο τυγίτίησβ. ϑυςῇ ἃ 
σδδηρε σουά ποῖ ἴδε ρίασε ἴῃ ἔπε Ὠἰίβίογυ οὗ ἃ βίηψίε ρεγβοπδ τυ, 
(1688 Τῃγου σῇ βοηὶε ογβίβ σοπιρίείεῖν γενο! υξϊοηϊ βίης ἐπουσῃξ δηά 
ἔεεϊίης. 



ΟΗΑΡΤΕΒΕ Ν. 

ΝΟΟΑΒΌΓΑΚΥ ΑΝῸ 5ΤΥΓΕ ΟΕ 2 ΡΕΤΕΕ. 

ΤῊΕΒ οχίγεηγα ᾿ἰπιϊξ οὗ ἀερτγεοίαιζογυ ογιεἰςΐβπι οὗ ἴα βίγῖε οἵ 2 Ῥεῖεογ 
ἰ8 τεδοῆβά ἴῃ ἴδε ερίτεξ ἀρρίεὰ ᾿ν Ὀγ. ΒΕ. Α. Δρροῖι, (Εαροσίέον ἰϊ., 

νοί. ἰ|.; γον 1, εἐέον ἰο ϑρὶγιἐ 1121-1185), γῆο ἀεβογίθεβ ἰξ ἃ8 “" Βαροο 
Οτεεκ". Τῆα πιοβὲ πηοάογαϊε ἐγεαίπιεης οὗ ἐπε βαδήεσξ ἰβ ἔουπά ἴῃ 

ἴδε ἀγιίοϊε, 80 οἴζεη γεΐεγγεά ἴο, ΥῪ Ὦγ. σῆαβε. 'ηε πιδὰὺ Ὀγίεν 
βαχηπηαγίβα ἴῃς οἰίεῦ ροϊπίβ οἵ ογίεἰςίβῃι. 

ἘΊ, Τῆς ἰαγρε πηρεδεν οΥ τυογάς γομμά ἐπ 2 Ῥείον, απά ποισΐεγε οἶδα 

ἐπ ἐπε Ν.Τ. Τῆς ἔα] ἰδὲ παν Ὀς σίνεη : ἄθεσμος, ἀκατάπαυστος, ἅλω- 

σις, 3 ἀμαθής,2 ἀμώμητος," 8 ἀποφεύγειν,} 2 ἀργεῖν,, 38 ἀστήρικτος,2 αὐχμηρός,Σ 
βλέμμα,2 βόρβορος,. 38 βραδύτης,2 διαυγάζειν, δυσνόητος, ἐγκατοικεῖν,2 ἑκάσ- 

τοτε,2 8 ἔκπαλαι,3 ἔλεγξις,: ἐμπαιγμονή, ἐντρυφᾶν,. ἐξακολουθεῖν,: ὃ ἐξέραμα, 

ἐπάγγελμα, ἐπόπτης,}33 ἰσότιμος, κατακλύζειν,; 8 καυσοῦσθαι, κύλισμα, λήθη, 

μεγαλοπρεπής." μέγιστος,1 ὃ μίασμα,12 μιασμός," μνήμη,1ὅ μυωπάζειν, μῶμοςἷ 
ὀλίγως, ὀμίχλη, 2 παραφρονία, παρεισάγειν, παρεισφέρειν,2 ὃ πλαστός," ῥοι- 
ζηδόν, σειρός, στηριγμός,2 3 στοιχεῖον! (ἴῃ βεη8ε οὗὨ ρῃγβίοα! εἰετηεηβ8), 
στρεβλοῦν,: 3 ταρταροῦν, ταχινός,2 τεφροῦν, τήκεσθαι, τοιόσδε, τολμητής, ὗς, ὃ 
φωσφόρος," ψευδοδιδάσκαλος. 

Οἱε οΥγ ἔνο γεπΊαγκβ οἡ ἴδε ἰ8ὲ πιαὺ Ὅς οὔδεγεά. 
(1) [μαγζεῖν οὐ ἴδε σγουαπά οὗ πε ι(8ὲ Ὁγ 2 Ρείεγ οὗ βυςῇ ἃ τεὸ- 

ΤΊΔΡΕΔΌΪΥ ἰοην [ἰδὲ οὗ ἅπαξ λεγόμενα [ἢ νοσαραΐαγν οἵ 2 Ρεΐεγ ἢδ8 Ῥεεῃ 

σδαγαοίογίβεά ἃ8 δῇ “δηιοἰτἰίουδ᾽ οης ((δ86). [{ ἢδβ8 αἶβο Ὀδδη 
ἀοβογίρεα 88 “Ὀοοκίβῃ,᾽ ἘΞ ἢ ἃ βίγοης ἱπο!παξίοη ἴον βεγι κίης δηά 

Ροεδείοαὶ ννογάβ. 

[6 18 υπάουδιίεα!ν ἔγας ἐπαὶῖ πᾶν οὗ ἐπε ψογάβ πηαγεεά 2. γα 
ουηά οηἱν ἰῃ τπ6 Οτεεῖς ἀγαπιαῖϑίβ οὐ Ὠἰβίογίδηβ, θαξΐ ἰξ 18 γαϑῇ ἴὸ 
σοηοϊυάς (παῖ αἵ [Πε {{π|ὲ 2 Ῥεῖεσ νγὰβ τυύγίτίξη 411 οὗ με πὶ ψγεγα 81] 
ροείίοαὶ ψογάβ. Μῶογεονεογ, ἴῃς αβὲ οὗ ροείίοδὶ ἰδησύασε ἰ8 ποῖ ἰη- 
ςοπηραῖίθ!ς πίῃ ἔα ργορῃείίο ἴοης ἰῃ 2 Ρεΐεγσι Τῆς ψογάβ πιαγκεά ὃ 
γε ἴουηά ἰῃ νατίουβ Ῥαργτί, γεργεβεηζίης ἔπῈ νεγηδουΐαγ οὗ ἀδὴ]ν 
1 ε, ἰῃ ψιϑϊοῃ τπαοῇ οὗ ἴῃς ΝΤ. 8 πυΌζίοη. [{ ψ|}] Ῥ6 ποϊοά ἐμαξ 

" ννοιάβ πιδεκεά 1 ἂς ἐουπὰ ἴῃ ΤΙ ΧΧ, 3 ἴῃ ο]αββίοδὶ τυτίτεγβ, ὃ ἰη Ῥαργυτὶ (ἴοσ τε. 
866 Οο»ηη.). 

“"Ε.. Μουϊίοη, Ῥγοΐερ'., ΡΡ. 97-8. Βαϊ ς΄. ποίς ου 11]. 5 ἱπ Οονερι. 
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ἐπ ἴουγ σα868 ἴῆς 80- 4116 ἀ ἅπαξ λεγόμενα οὗ 2 Ρεΐεν γε ἔουαηά Ῥοίῇἢ ἴῃ 
Ὧδε οἶαδβδίοβ δηά ἰῃ πε νεγηδουΐαγ, ΤῊϊβ βυσσεδβίβ τῃδῖ πιοβὲ ογάϊπαγυ 
οὗ 411 οσσυγγεποεβ ἰῃ (δε Ὠἰβίοτυ οὗ ψογάβ, ἔπε ραββίῃῷ οὗ ἃ ψογά 

ἔγοηι ἴῃς ἰδλσυασε οὗ ΠΠπεγαΐαγε ἰπῖο ἴῃς ἰαησυασε οὗ σοπηπίοη βρεθῇ. 
Αμραίη, ἴῃ σαβε οὗ ψογάβ βυσῇ δ8 ἀμώμητος, ἀργεῖν, εἴο., (ΑΚεη «ἱοης 
σἱτἢ τῆς ἕασε ἐπαὶ (ες βίυαν οὗ οοἸοφυία! Οτγεοῖς ἰ8 ἴῃ ἰζ8 ἰπΐδησν, 
βυρροβίβ ἐῃαΐ σαυϊίοη ἰΒ τεχαΐγεά ἰη ρεγεπγρίογιΥ σοπάσπ)ηίης ἔπε 86 
οἵ οεγίαίη ψογάβ ἰῃ 2 Ῥεῖεγ 88 Ῥδυραγίβηη8. ΝΟ 1688 [ἤδη βἰχσίε 
ψογάβ ἴῃ τῆς αὔονς [ἰϑὲ γε ἔουηά ἰῃ Ῥαργυτζί. 

(2) Αἱ δε βαπια εἶπε ἰδ ἰ8 υπἀουρίεα!νυ ἴρας ἐμαὶ {πε βέγίε οὗ 2 
Ῥεῖεν ἰ8 οἴξεη γῃεϊογίοδὶ, απὰ οοηξαίῃβ βοπηε τηοϑί βυςοσδβϑία! αἰζπηρίβ 

δἴζϊεγ βοῃογοιιβ εὔεςί, (6.6.» ηοΐε ἔπε γαγτῃη οὗ ἰΪ. 4-9, ἀπὰ οὐ, τπα τγε- 
τιλτῖβ οὗ δἴαγοτγ, ρ. 'νἱ]. ἀπά Βίψ, ρῃ. 227 8.). Τῇαε τγίζεῦ ἰβ ῃίπηβεῖ 
ἐπιργεββοά υυϊτῇ ἔπε πια)εβίν οὗ δἰβ ἔῃ 6πΊε, δηά ἰξ ἰ8 οὗ σγεδΐ ἰηΐεγεβϑῖ 
ἴο ποῖε (δῖ ἰῃ 8οη]Ὲ σᾶ8εβ ἢῈ ΠΊΑΥ ργοΡδΟΪν 6 πηλκίησ αδὲ οὗ [ἢς 

Ππταγρίςσα! Ιαησύασε οὗ 8 ἄδυ. Απ ἰηβογιριίοη ἢδ8 Ὀδεη ἀϊβοονεγεά ἴῃ 
ϑιγαζοηίςεα ἰη Οαγία, ἀδεϊης ἔγοπι ἴῃς εαγῖν ἱπιρεγίαὶ ρεγοά, σοηξαίη- 

ἰῃξ ἃ ἄεογεε οὗ ἴδε ἱπμαρίϊαηΐβ πη ἤοπουγ οὗ Ζειβ Ῥαπμεοπηεγίοβ δηά οὗ 

Ηεκαῖθ. είββπιδηη (Βέδἰε δίμάϊες, Ἐ, Ττ., ρρ. 860 86.) δδ5 ροἰϊπεεά 

ουξ οὔὲ ογ ἔψγο πιοϑὲ βυφρεβίϊννε ραΓΆ11618 ἰῇ (Πς ἰπβογίριίοη τ 2 
Ῥεῖεν ἰ. 8 ἢ, Τῆς ρῆγαβεβ τῆς θείας δυνάμεως ἀρετάς, τῶν κυρίων 

Ῥωμαίων αἰωνίου ἀρχῆς, πᾶσαν σπουδὴν εἰσφέρεσθαι, ἀπά ἴῃς βυρεγίαςνα 
μεγίστων (θεῶν) οσουτ. [Ιη ἴῃς σα8ε οὗ θεία δύναμις, ψῃετε 2 Ῥεῖεῦ 
ΨΜΆΒ 808} βϑυρροβεά ἴο ὕὲ επιρίογίησ ΡΕ Οϑορῃ σα] ἰδησύασε, Πα 

ἌΡΡΕΑΓΒ γα ἴο Ῥὲ αιοζίης ἃ συγγεηΐ γοϊ σίου τγη, ννε]] πον 
Ρεγβαρβ ἴο ἴπε νεῦὺ τεδάθγβ οὗ ἢΐβ Ερίβεῖβ. ΔΙ ἐπα ρῆγαβε θείας 
κοινωνοὶ φύσεως (ἰ. 4) παν Ὀ6 σοπιραγεά φύσεως κοινωνοῦντες ἀνθρω[πί]νης 
ἔγοπι ἃ γεϊσίοιιβ ἰηβογίρείοη οὗ Αητίοοπαβ 1. οὗ Κοπιτηαεης (πιά α 

οὗ Βγβὲ σεηζυγυ Β.0.). [τ [8 ργορβρίε, αἷβο, [ῃαξ ἴῃς αβὲ οὗ ψογάβ {κὸ 
μεγαλοπρεπής, ταρταροῦν Δηά εὐσέβεια (ἡγνοἢ 180 οσσυΓβ ἰη πε Οδγίδῃ 
ἰῃβογίρείοη, αηά ἰβ ἃ σοπηπιοη Ν.Τ'. ψογά) ; δωρέομαι, ἀρέτη (!. 8), ἐπιχο- 
ρηγεῖν, ἀπά ρἤγαβεβ {πὸ διεγείρειν ἐν ὑπομνήσει ΠΊΔΥ ὍΣ ἰγασεά ἴο {πα 
58 Π16 ̓ ἰταγρίς] βουγοε. 

2. ϑοἰδοδη15.--- ΟἾλ8ε ρίναβ ἃ [ἰβὲ οὗ ςεγίαίη ἐχργεββίοηβ ἰη ἴῃς Ερίβι!ς 

“ ΨΏΙΟΏ, 50 ζαν α5 οἿν ἐποιοϊεάρε οἵ ἐΐε ἰαπρμαρε ροέξδ, ἀρρεᾶγ ἴο Ῥὲ 

ΠΟΩΊΓΑΓΥ ἴο βᾶρ6. Τθαβε ἅγε βλέμμα (ἰϊ. 8), καυσοῦσθαι ({|. 10-12), 
μελλήσω ([. 12), μνήμην ποιεῖσθαι (ἰ. 15), μυωπάζεν (. 9), παρεισφέρειν 
((. 5), σειρός (ἰϊ. 4. ον ἀϊδοιιβδβίοη 88 ἴο ἴδε πιεδηίῃρ οἵ ἴπεβε βεα 
πε Οὐνιριοπίαγγ ἱπ ἰος. Τῆδϊ βοπιοιμίης τλν Ὀς βαἰά ἴοσ ἐβεῖγ δὲ 
18 Ῥγονβά ὃὈγ δε γεπιαγκβ οἵ Νίαγογ (ρρ. ἰχ. δ.). 

8. Κεϊέεγαίίοη οΥ χογάς.---ΤΏοτα 8 ἃ ννοἱ]-τπηαγκεά γεϊτεγακίοη οὗ 

ψογάβ ἰη {πΠῈ νοσαρθυίαγΥ οὗ 2 Ῥείεγ, 6.9.) ἐπιχορηγεῖν (ἰ. δ, 11); βέβαιος 
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((.ὄ 10, 19); ὑπομιμνήσκειν, ἐν ὑπομνήσει, μνήμην ποιεῖσθαι (. 12, 18, 15; 

ἀϊϊ. 1); ἐνεχθείσης, ἐνεχθεῖσαν (ἰ. 17, 18); ἀπώλεια (ἰΐ. 18, 1]. 7.16) ; 
ἐφείσατο (ἰ. 4, 5) ; τηρεῖν (ἰϊ. 4, 9, 17; 1. 7) ; στοιχεῖα καυσούμενα ([], 
10, 12). 

Οἤδβε αββεγίβ [ἢδϊ “τῆς εχίγαογαϊπαγυ [ἰδὲ οὗ γερει Οἢ 8 ̓ βίδπιρϑβ 
ἴδε νοσαὈυατν ἃ8 “ ροογ πὰ ἰηδάδαυδζε " (οῤ. οἱένν 808). [πη τγερὶν, ἱξ 
ΤΩΔΥ ὃ6 υγρεά, (1) ΤὨΐΒ ϑνσεερίης οοηάἀδηγηδίίοη 8 Βοαγοεῖν σοηπδβίβίθηξ 
στ ἴῃς οσσαϑίοηδὶι 86 οὗ νεγῪ γᾶγε ψογάβ οἡ ἴῃς ραγὲ οἵ ἔπε τγίζεγ. 
(2) Βεϊξεγαξίοῃ παν αγίβε ἔγοπι οἵμοῦ σαυβε8 [ἤδη ἃ [ἰπιϊτεά νόσδριι- 
Ιαγγ. [ἔπιδᾶὺ ατίβε “" εἰμεν ἔγοπι ἃ {Ππίτρ ἔογ γεβδοπδηξ βδουῃάβ, οὐ ἔγοτι 
ἃ ἀεβίγε ἴο σίνε επιρῃδβὶβ Ὁ. ἴδε (86 οἵ ᾿ΐπε ἀροη [ἰπε, οΥὐ ἔγοπι Ῥοζῃ "᾿ 
(Μαγον, ρ. [νἱϊ, 8). (8) Α βἰπηίαν μαδὶξ οὗ γερεαϊτίης ψογάβ 8 ἐουπά ἴῃ 
1 Ρεῖεγ (οὐ Βίψρ, ρρ. 226 ἐ.. 

Τῆε ογεροίης γεπιαγκβ οἡ ἔπε νοσαθυΐαγν δηά βίγίε οὗ 2 Ῥεῖεγ ᾶἃγὰ 

ὨΘΟΟΒΒΑΓῪ ἀπά Εἰ ον, ἰῃ νίενν οὗ ἔπΠῈ σαγγεηξ τεηάεπου ἰο ἀεργεοίαϊα 
1686. Μίαηγιοἴ ἔδε ρῆγαβεβ ἰπ 2 Ῥεῖεγ ἢανε ἰουηά ἃ ρεγπιδηεηΐ 

Ρίασε ἴῃ δε γεϊρίουβ ἰαησύασε οὗ ἴῃς ΟὨγίβείδη Ομαγοῃ. [τ νουἱἹά 

6 ταϑῇ ἴο δοαυϊξ {πε ψγίξεγ επείγεϊν οὗ 4] ἔδαἹτβ οὐ βίγίε τπδΐ ανα 
Ῥεδη δἰἰγιραϊεά ἴο πίπι, Ῥαΐ Πἰβ ογάϊπαγυ ἰητο! !σεπος τηυδέ δὲ ἰεδβὲ 
δε νἱπάϊςαϊεά. Οἤαρ. {., “Οὐ {πε ϑέγ!ε οἵ 2 Ῥείΐεγ,᾽" οὗ Μίαγογ᾽ 8 
εὐϊκίοη .18 ψογίῃν οὗ οἰοβε βϑἔυάν, 48 ἰεπάϊησ ἴο τεβίογε ἴδε βίγϊε οὗ 

2 Ῥεῖεγ ἴο ἐπαξ γεβρεοῖ ψῃϊοῃ εηδθίςά ἰξ ἴο Ὀὲ βίυάϊεά ἰῃ τῆς εἰπὲ 
οὗ Δυγεϊίαβ, ἐπουρῇ ποΐ τεραγάεά 848 σδηοηίοσαδὶ, αἱοηῷ στ οἵδε 

Θογίρζαγεβ, “88 ἰξ ἀρρεαγβϑ ργοβίαρίε ἴο τήδην ".. 



ΟΗΑΡΤΕΕ ΧΙ. 

ΟἸΙΕΟΜΘΤΑΝΟΕΒ ΟΕ ΨΜΕΙΤΙΝΑα. 

1. Κεαάενς.---Το νι οπὶ ψὰ8 ἴῃς Ερίβεῖς πγιτίοη Ὁ Τῆς ογαςία! 
Ῥᾶββασε ἰῃ {Π8 σοπησχίοη ἰΒ ἰϊΐ. 1, ψῇεγε πε Ερίβε!ε γεξεγγεά ἴο ἰ8 
ταοβὲ Ὠδίυγα ἢν ἀαηάεγβίοοά ἴο Ῥε 1 Ρεῖεγ, Τῇε οδ)εςϊίοη ἰΒ ἀαγρεά Ὁ 
ϑρίεια, Ζαμη, δὰ τῆογε γεσθην ὈῪ Μίαγογ, ἰμαΐ ἕῃς ἀεδβογίριίοη οὗ 
ἴδε σοηϊεηῖβ ἴῃ {{ϊ. 1, 2 ἰ8 ἱπαρρί σαῖς ἴο 1 Ῥεΐεγ, Υες ἰῇ 1 Ρεῖογ. 
10-12 νὰ βαᾶνε δἰπιοβὲ δῃ Ἔχϑοΐῖ ρδϑγα] εἶ ἴο τῶν προειρημένων ῥημάτων 
ὑπὸ τῶν ἁγίων προφητῶν, ἀπά 1 Ὀεῖες [8 ἔμ} οἵἨ τεπιίηΐβοεησαβ οὗ {δα 
τεδοδίην δηά Ἐχϑιηρίε οὗ Ψεϑιι8 (τῆς ... ἐντολῆς τοῦ κυρίου καὶ σωτῆρος) 
(9. 1 Ῥεῖενγ ἱ. 15, 16, ἰ1, 18-17, 28, εἴς. ; οὗ «80 11. 1, τοῦτο δέ ἐστιν 

τὸ ῥῆμα τὸ εὐαγγελισθὲν εἰς ὑμᾶς). Τῆς εἰῃίοα! αἰ συν οαυβεά Ὀγ ἐμ ΐ8 
ἱπιεγργείδείοη οὗ ἔπε γεΐεγεησε, ἰἢ τῆς ἔνο Ερίβι6ε8 αγεὲ ποῖ ὃγ ἴδε 
ΒΔη16 δυΐδονγ, ἰδ πὸ σγεδῖεγ ἴπδη (ἢδὲ δγουβεά ὃν ἴῇς αδβὲ οἵ δα 
Διροβίοϊίο ἤδηλε ἰῃ ἰ. 1 (8εε ]ημέγοά., Ῥρ. 189-91). Μοτγεονεογ, γε ἤδνε Ὡ0 

τεᾶΆβοῃ ἴο Ἔἐχρεοΐῖ δηγίμίηρ Ὀαξ ἃ βίαϊεπιεηξ ἰῃ ἰϊϊ. 1 οὗ ψῆδξ ἴδε ἔνο 

Ἐρίβὲ1ε8 πανε ἰῇ σοπησῆοη. Τῇ ψογάβ ἀο ποῖ ἐχοίμάς ἴῃς βυρροϑβίεοη 

δι πεῖς οοπίοηϊβ αἰδεῦ ἰῇ ᾿πδτν τεβρεοῖβ.Ό Τα γεδάογβ, ἔμεῃ, 
δῖα, ἴῃ φεπεγαὶ, ἔῆοβε πηεηίίοπθά ἱπ 1 Ρεῖεγ ἱ. 1, υἱΖ., ΟΠγβείδη 

ςοτητημηϊτε8 οὗ Αβία Μίίπογ. 
αγοτ (οῤ. εἰξ., ρρ. οχχχνὶϊ. 8.) 88 αραίῃ ἀεξεηάεά {δε νίενν (παξ 

2 Ῥεῖεγ ἰ8 ψυζίεη ἴοὸ ἴῇς οπίαθ Οδυγοῃ Ης ἴουαπάβ Πίβ 
δγρυχηδηῖ οὐ 2 εῖεγ {ἰϊϊ. 15, καθὼς καὶ ὁ ἀγαπητὸς ἡμῶν Παῦλος 
ἔγραψεν ὑμῖν, Ὠοϊάϊης (μδαΐ καθώς πιαδὲ Ὀὲ εχρίαίηεά Ὺ {δε 
ἰπιηχεάϊαϊεῖν ρῥγεσδάϊησς δάἀπιοηϊτίοα, τοῦ κυρίου ἡμῶν μακροθυμίαν 
σωτηρίαν ἡγεῖσθε, ΜΏΪΟΏ 8 ποτα ἀἰδιϊποιν βιαῖεά ἰῃ Βοπίδηβ ἰἰ. 
4, 1. 25, 26, ἰχ. 22, ἴδῃ εἰβεσῆεγε. Δ αγίουαβ ον)᾽εοϊίοῃβ πΊΑΥ 

Βὲ υγρεά «ραΐϊπϑὲ τῃϊ]8 νίετν. (1) [τ 18 Ἔχίγεπιεῖν ἀουδι! τ βεῖμεῦ 

{ες τεΐεγεησα καθώς σαῃ ὕε ἔδ8 παγγονεά, 80 88 ἴο ἰῃοίαάε οΟηἱν 

νοῦ. 14. Τῃε ἱηϊγοάδυσξίοη οὗ ἴῃς σοπιχραγίβοη τίτῇ Ραμΐ βεεπὶβ 
ἴο ἀγίῖβε ἔγοπ) ἃ ἀδβίγε ἴο βῇον (ῃαῖΐ ἰπ ζεῆσγαὶ ἴπεγε ἰβΒ πὸ ἀΐδβ- 

ογαραηου Ῥεΐψεεη ἔπε Ῥεϊγίπε δηά {πὰ Ῥααυϊ πε ἰεδοπίησ. (2) Ενεη 
δἰδουρσῇ ἴῃς Ερίδβιϊε ἴο ἴῃς ΒοπΊδῃβ ἰ8 τηεδηΐ, ἰξ σου 6 πο ρεοοῦ 
παι 2 Ρείεογ νψαβ τγίζζοη ἴο ἰῃς Ἐοιηδηῃ ΟΠυγοῇ, 88 ἰξ 18 Ἔνίάεηξ ἔγοη) 

180 ἀτοῖξῖυβ, Ὠἰἱειείη. 
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ἐν πάσαις ἐπιστολαῖς, ἀηά τὰς λοιπὰς γραφὰς (νετ. 16), ἐπαξ ἴῃς Ερί8Ε1ε8 
οὗ Ῥαὰ μαά τγεασῆεά {δε γαηΐ οὗ γραφαί, ἀπά ψετα Κπονῃ ἴο δα 
ΟΒαγοῇ αἵ ἰαγζε. (8) Ενεξη ἰξ πε ἤδγγοννεγ γεΐεγεποα οὗ καθὼς 8 
δάορίεά, {πε ἰάεα οὗ μακροθυμία ἰδ εσῃοεά 4|80 ἰπ 1 Οοτίπιῃίαηβ ἀπά 
Τμεββαϊοηίδηβ (1 Οοσ. χν. 2; 2 ΤὭεβϑ. ἰΪϊ. 16). [[{ππὸῸ σίάογ γεΐεγεησα 
ἰ8 ἰφίκεη, αἰπιοϑδὲ δὴν οὗ ἴῃς Ῥαδαϊΐπε Ἐρίϑβι!εβ πῖδὺ Ὅς τπηεδηΐ, 45 ἴῃς 

ἀοοσίτίηε οὗ Οοά᾽ Β ἔγεε σγδσε ἰβ γεβεςίεά ἴῃ πιδην οὗ ἴἢεπι. [{ 18 αἷβο, 
οὗ σουζγβα, αυϊξε ροββίδ!ε ἐμὲ (Πό γεΐδγεησς πδὺ Ῥὲ ἴο ἃ ἰοδβὲ Ερίβεε.ἕ: 

Τμαῖ ργασείοδ!ν με βαπὶς οἶα88 οὗ γεδάογβ δ ἰπ 1 Ῥείΐενγ ἰβ πιεδηΐ, 
ἰ8 σοηβτγπγεά ὉγΥ τοῖς ἰσότιμον ἡμῖν λαχοῦσιν πίστιν (ἰ. 1).2 ὙΠ ρῆγαβε 
ΤΏΔΥ 6 τεραγάβαά 88 γεΐεγγίης ἰῃ φεηδγαὶ ἴο ἴδε ἰβοϊαϊεά ροδβίτίοη οὗ 

{δε τεδάδγβ, ψῇο ἂὔὰὲ πηδάς ἴο ἔεεΐ, 848 ἰῃ 1 Ῥεῖενγ ἰ. 1, 2, (αὶ ΠῸῪ 

ἴοο ἃγε γεοϊρίεπιβ οὗ ἔς σγασε οἵ οά δπά οδ͵εςΐβ οἵ Ηἰβ8 βρεοίαὶ 
οδοίςθ. Τῆς ψογάβ ἱπ 2 Ῥεΐεγ πΊΑΥ ΜΨῈ1] Ῥὲ ἃ βυσοίηςξς ἐχργεββίοη οὗ 
με ἰάξα ἰῃ πε ορεηΐηρ νεῦγβεβ οὗ {πε Εἰγβὲ Ερίβϑιῖε. [ἢ τῆς οἠς 
σαβὲ ἴδε τεδάογβ ἂγὰ βιυδδεγίησ ρεγβεοιτίοη; ἰῃ ἔῃ οἴπεγ, ἔΠῸῪ ἃγὰ 

Ῥεΐης ἰεὰ αβίγαυ δπά δαγαββεά Ὀν ἕαϊβε (εδοῃίησ. [πῃ Ῥοΐῇ σαβεβ 
ἴῃε ψογάβ σᾶγγυ ἃ πηεββασε οὗ σοηγίογί. 

Τῆς αὐεϑείοη πιᾶὺ Ὀε γαίβεά ψῃεῖπον ὶ. 16, ἐγνωρίσαμεν ὑμῖν τὴν τοῦ 

κυρίου . . . δύναμιν καὶ παρουσίαν, ἱπ1ρ|168 τμαΐ τς Αροϑέϊς Ὠἰπηβε! δά 
Ρτιεδοῃεά ἴο ἔδεβε γεδάογβ, αηά ψβεῖδον τ 8 ἰ8Β σοπηραῖίθία τ ἢ δη 
Αϑβίδιϊο σοπιπιμη εν 88 γεοίρίεηξβ οὗ {πε Ἰεϊέεγ. [ἢ 1 Ῥεῖεγ με Αροβεῖα 
ἄοε8 ποῖ ἄρρεᾶγ ἴο ἢᾶνε Ῥεεῆ ρεγβοῃδ ν δοαμυαίηξοά τυ 8 γεδάσθγβ 
οΥ' (ο ἢᾶγνε Ὠἰπη8βε1 ἰΙαρουΓεά ἀπιοης ἔπεπὶ, ἀπά ἔδεγα [8 ηο ἴγαςς ἰῃ {Πα 

οᾶγθοῦ οὗ 8ι. Ρεῖΐεγ οὗ δὴ Δϑίδες πιϊηϊβίγ᾽Υ. Τῆς ψογάβ, ἤονενεγ, ἀ0 

Ὧοξζ ΠΕΟΕΒβαγν ἱτηρὶν παΐ Ῥείεγ δαά Πίπιβε! ἢ ργεδοπεά ἴῃς Οοβρεῖϊ ἴο 
τῆοβε ψῆο γε δάάγεββεά. Τῆς ρίυγαϊὶ πᾶν θὲ ιι8εά οὗ ἃ βίηρσίε ρεγβοῃ 
(ῳ. Μουΐϊζοη, Ῥγοίερ., Ῥ. 86). Τῇε πιαβὶς νσουἹά βεεπὶ ἴο ὃς [ῃγονη ΟἹ 

ἴον πα πηοπηεηΐ, ἀηά [6 δοΐμαὶ ρογβοηδιν οὗ (6 ἀπκηοόνῃ πείξεγ 
ἴο οδίγιάες ἰζδε 1 ἰπ [ἢϊ8 ρβευάοπγυπιουβ Ἐρίβιϊε, Τῇαῖ δα βδμουϊά 
Βαανα ἴδῃ πὸ βρεοία! ραΐῃβ ἴο ργενεηΐῖ {Πΐ8, ἰβ ἰΐβεῖ δὴ ἱπαϊσαϊίοῃ 

οὗ φοοά ἔα οὐ τῆς ψγίζεγ᾽ 8 ραγί, δηά οἵ δἰβ ἰαοῖ οὗ δὴν ἱπίεηιίοη 
ἴο ἀεςσείνε. Ης διἰπηβεῖε ἰβ ἴα ργεδοπογ. 

Τῆς δεπεγαὶ οδαγαοῖογ οὗ ἴῃς δἀάγεββ ἰῃ 2 Ῥεΐεγ ἰβ ἀπάουδεεά, 
Τῆς Ἐρίβεϊς ἰ8 τύιξίεη ἴο ἃ ψίάες οἷαββ οὗ Ογίβιίδηβ γεϑάδγβ 

1 Ηοξηδπη (νἱϊ. 2, 113 8.) ἀγραεβ (μδὲ [Ὡς τεέεγεπος ἰβ ἰο ἘΡἢῃεβίδῃβ. Αἢ ἰσυ- 
Ῥοτίδης ἀϊβοιιββίοη οὗ ψῇοῖε αυεβείοη ἰβ ἑἐουπά ἱπ ρίζα (ρρ. 286-88). 

3 Ἰη οοππεχίοῃ νυ ἔμ εβε τνοτγάβ, ἴξ μ85 βεδη δγριιδά ψῃεῖμοσ ἔμεν ἱπάϊοατε 1εννίβα 
οσ ἀεπᾶ!ε Ογίβείαπβ. ΤῊ ῥγαεβθιπιρείοη ἰδ ἰπ ἕδνουτς οὗ ἔπε ἰδεϊες (5ε 6 Οοιρενιθηέαγυ 
ἐπ ἰοθ.). ὙΒδ ὑδὲ οὗ ἃ ννοσά {κε ταρταρώσας ([Ϊ. 4) ἱπάϊςδίεβ ἃ Ηε]]επὶς δἰτηοβρῆεσα 
οὗ τπουρῃί, ἀπά τῆς ρῆγαβε ἰπ ἰΐ, 20, ἀποφνγόντες τὰ μιάσματα τοῦ κόσμον 5φεπ)8 
ταδί ΔΡρ]σΔΌΪς ἴο Θεπεῖ]68. 
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ψἢο ἀγα ποῖ γεοεπὲ σοηνεγίβ (1. 12), “εἰθ ἔῶγ ψεῖϊε Κγείβε ἀδγ 
Κίγομε Ῥεβειπιπιίεβ ραβίογαίεβ Βαηάβομαι" (ϑρίξία, οῤ. εἱέ., Ῥ. 488). 
1 Ῥεῖεγ αἶϑο ἰ8 φεπογαὶ ἰῃ ἰΐ8 ἀδϑιϊηδιίίοη. 2 Ῥεῖεγ τῖδὺ με! Ὀὲ 
δαάγεββεά ἴο πε β8απὶῈ ἰοοδ εἶἰεβ 48 1 Ῥεῖεγ, αἰϊπουσῇ ἴο ἃ ἰδῖεγ 

ξεπεγαίίοη οὗ ΟΠ βιίδηβ, αηάον αἰ δεγεης οἰγουπιδίαησεβ. ΤὨῊϊβ ψουἹά 
8530 βυρρὶγν ἃ πιοῖϊνε ἴον ἴῃς (βε οἵ ἴῃ Αροβ[δ᾽ 8 ΠΔΠΊΕ. 

2. αϊςε Τεαολενγ5.---Τς ἀεϑογίρείοη οἵ ἴῃς ἔαίϑε τ[δδσῆογβ σίνεη ἴῃ 
σὮδρ. ἰΐ. 18 ἑακεη ἰῃ τῆς πιαίῃ ἔγοτηῃ ἔπε Ερίϑι!ε οὗ αά6. [ἐξ οὐχῆξ ἴο 
6 ῃοίεά, βονψανεγ, δὲ ἴΠς οδήεςξ ἴῃ νίενν ἴῃ πε ἔνο Ερίβι!οβ 18 
βοπιοναὶ ἀἰξεγεης. Δαάε ἰ8, αρονε 41], ἃ ροϊεγηϊο ἀψαϊπϑε π6 ἔα ]86 

τεδοξίησ. 2 Ῥεῖεῦ ἰ8 νυγίτεη τὶ τ ἃ νίενν ἴο σοηβνηγίηρ τῃς ἔα! οὗ 
ἴδε ΟὨ γί βείδη σοπητηιηἰείεβ ἰῇ (ἢς ἴδλος οὗ ἴδε ἀείαγεά Ῥατγοιβία. 
ΤΒς ἔδίβε ἰδασῆογβ ἰπ 2 Ῥεΐεγ “ἤῃανεὲ Ὀγουσῃξς ἃ ἢδνν ἰάφα ἱπΐο {ῃ6 

Βεῖά,. . . ΤΥ οαβῖ ἀουδὲ οἡ ἴῃς ΟΠ γί βιίδη Ἔβομαιοϊορσίοαὶ ἐχρεοϊδείοω 
νον. Βρρεδίίης ἴῃ βυρρογί οὗ {πεὶγ νίενν ἴο ἃ ἄξερεῦ κηονίεάσε οὗ 
ΟὨείβε ((. 2, 8, 111. 18, οὐ ἰ. 16-18), ἃ ραγεἰσαΐαν σοποερίίοη οὗ ἔδε Ο.Τ. 
(1. 20, ἐϊ. 16), αηά σετγέαίη αι πε ροϑίτίοηβ (ἰ,, 15 ,, οὐ, ἰϊ, 19)" ( οΩ 
ϑοάεῃ, οῤ. εἷέ., Ρ. 194). ΤΆΘΥ γα “ πιοοΐκεγβ "᾿ (ἐμπαῖκται) γ,ῆ 0 8ΔΥ, ποῦ 
ἐστὶν ἡ ἐπαγγελία τῆς παρουσίας αὐτοῦ ; ({1|. 4). [πα τΠϊ8 ἔλοϊ, γε ΠΊΑΥ 
Βηά ἃ ραγιίαὶ ἐχρίαπαϊίοη οὗ ἔπε ὧ86 τηδάς ὃγ 2 Ρεῖεγ οὗ ϑυάε. Ηςε 

πιλῖεβ ὑ8ὲ οὗ δὴ δυϊδογίϊδεινε ἀσβογίριίοη οὗ {πεῖν γεαὶ οπαγδοῖογ, 
τηδκίησ σεγίδίη σῆδηροβ αἀἰοσϊαϊεά ὈΚ Πίβ οσγῃ νίεγϑ 88 ἴο ἴῃς 86 οὗ 

ΔΡΟσΓΥΡΠΑΙ ῬοΟΪ(8 (6.9., ογηϊββίοη οὗ βίογυν οὗ ΜΙ σμ δα), δά ΒΥ ἴδε 
Βρεοΐαὶ οἰγοιπηδίδησεϑβ οὗ ἴπο86 ἢς δάάγεββεβ. 

Α τγεῃλδγκαῦῖε οἰγουπηβίαηος ἰῃ πε ἰδῆσυασε εἐπηρίογεά [8 (δαὶ {πα 
τρί τεῦ ϑροδῖβ δαί οὴς ἐΐπιε οἵ ἴδε ἔαϊβαε ἔθδσῆογβ 88 αδοιξ ἴο σοπλα 
(4. 1.40, 11... 8), δὲ ἀποῖπεν ἃ8 τπουσὴ πον ψαγα αἰγεαάν δοίίνε (ἰἰ. 11, 
12, 17 ἴ., 20, 1, 5, (1,16). ΑἹ! βϑυσἢ εχρίαπαιίοηβ 48 ἴπαὶ ἐπα πυγίτεῦ 

Ργοϊεοῖβ Ὠἰπηβε ἢ ἰηῖο ἴα ἔμξαγα, δηά ἔγοπι ἐῃαξ ροΐϊηΐϊ οὗ νίενν νἱνί ἀν 

τεβατάβ ἔαζυγα νεηΐϊβ ἃ8 δοζυδιν Παρρεπίησ ; οὐ παῖ Πα ἰ8β δὲ οπα 

εἰπια τὨἰππκίηρ οὗ σοπιπχμηἰτίεβ ψῇεγε [6 ψευδοδιδάσκαλοι ἅτε Δοίυδ!ν 

αἴ ψογῖ, δηά αἵ δῃοΐῃογ οὗ σοπιπιιηἰεβ πεσε τπεὶγ ἰηβπεησς 88 

ῃοΐῖ γεῖ ροηείγαϊςεά, ΠΊΔΥ Ὅς 8εῖ δϑίάε. ΤὩς βἰπιρίεϑε ἐχρίαπδείοη 

Β66ΠΊ8 ἴο Ῥὲ (παῖ ασαίη ἴδε τυγίτεΡ, ν ἤδη ἢς βρεδῖβ οὗ πεπὶ ἰη ἐπα 

Ργαβεηΐς ἰδη86, (ἤγονγβ ΟΥ̓ [ῃς ργορδεῖίς πιαβίς, ἀπά ἀερίοῖβ ψῆδὶ μα 
πον ψγὰϑ8 δοΐυδ! ν δαρρεηίησοἶ 

Ὠο ἴδε οδαγαςίεγίβεϊοβ πηθητἰοηθα ἴῃ τῃΐβ Ερίβε!α ροΐπε ἴο ἃ 
Οηοβϑέϊς βεσ ἢ᾽ᾧ [τ μα8 Ὀεεη ροϊπιεά οὐ παξ ἴπεγε ἰβ οπς ἱπηρογίαηξ 
ἀϊδέγεπος Ῥεΐψεθη ες [ἰρδεγείηεβ οὐ Φυάς᾽ 5 Ερίϑι]α δηὰ ἔῃποβε οὗ 

ΤΉ ΡηΚεϊ βυρφεβίβ ἴμδὲ ἰἢς Εδίϑε Τϑοπεσβ, ννῆο ἀγα δςῖνε ἴῃ οἴμασ σοπηπλυπίε8, 

ἃτε τεραγάεα 48 ργεβεητηρ ΟὨΪΥ δη ἱτηπγίπθηΐ ροβϑίθὶε ἄδηρες ἰο [6 τεδάογβ οἵ 2 Ρεΐεσ 

(0εν Ζω. Β. ἀες Αῤοείεἰγγεέοη Ῥείγμς, Ρ. 37 8.). 
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2 Ῥεῖεν (οὗ. Οδαβε, οὐ. οἷέ., 1. 811). [ἡ δε ἴογπιθγ, ποὲ 8ὸ πιυσῇ 
τεδοπίης 88 ργδοϊίοε, ψἂβ ἰῃ ααεβιίοη, ννῃΐ]ς, ἰη 2 Ρεΐεγ, ἔμεν ἃγε σδ]]εὰ 

ψευδοδιδάσκαλοι, αηὰ βεαπὶ ἴο πᾶνε Ὀδεη εηραρεά ἰη {πε δοίΐίνε ργορδ- 

φαϊίοη οἵ ἔαἰβε ἀοοίγίωε. Τῇα ἀβε οὗ γνώσις ἰῃ ἱ. 5 ἢ, σδῃ Βοδγοεῖν ΡῈ 

ψὶτπουξ τοΐεγθησς ἴο παῖ ἰητε!!]εσξυδ]δηι, τ ἢ 118 Πίάάδη τ ]βάοῃ,, 

δηά εχοϊυβίνε τηγβέεγίεβ, 580 σμαγαοίεγίβεϊὶς οὐ Οποϑβιϊοίβη (ο, [υἱκῆε- 
[οοΐ, Οοἱοξεέαης, Ῥρ. 783-118). Τῆς ψογά ἐπόπτης (ἰ. 16) ἰ8 ἃ Οποϑβεϊο 
ἴεγπὶ πηεδηϊη ομα 0 ἢδ5 Ὀδεη ἰηϊείαϊεα ἰηΐο ἴῃς τηγϑίεγγυ. Δυάε, 

ου ἴδε οἴπον πδηά, 86 6Π18 ἴο ἴδε! [ῃδξ {πε πχονεπιεηΐ ἢδ σοπηραῖϑβ ἰδ αἴ80 

ἀοςίγίπαὶ ἰη ἰζ8 ἱπιρογί ; ἴοῦ ἢς ἀγρβεβ ἢἰ8 γεδάδγβ “το σοηϊεηά ἔογ ἴδε 

[αϊεἢ οὔσε ἀεϊίνεγεά ἴο ἔδμε 8αἰπὲβ " (νεγ. 8), αηά ἐε Βεγεβϑυ ἢθ ὀρροβεβ 

τχυβὲ μανα ἤδά ἃ σεγίδίῃ πλδίεγία! ϑιίς Ῥαβὶβ (κυριότητα δὲ ἀθετοῦσιν, 
δόξας δὲ βλασφημοῦσιν, νεγ. 8). ΤἬετγε ἰΒ 4180 ἱπιρ!!εἀ ἃ σεγίαίη ἀοοσίγιηδὶ 
Ργοσαββ ἰῇ ἔπε ψογάβ, χάριτα μετατιθέντες εἰς ἀσέλγειαν καὶ τὸν μόνον 
δεσπότην καὶ κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ἀρνούμενοι (νεγ. 4). Τἤαυδβ, ἰῃ 
Ὀοΐἢ οαβε8, ἴῃς γεδάεγβ ἂγὰ ψαγπθά ραίηβὲ ψῇδλί ψγὰ8 γε ν ἃ πιαῖίεν 
Ῥοῖῇ οἵ ἶ6 δηά οὗ ἀοοίγίης, ἀπά [Π6 βἰζαδίίοη ἰῃ 2 Ῥεῖεγ πεεά ηοῖ 
ὨΘΟΘΒΒΆΓΙΥ ἱπΊρΡ]Ὺ ἃ βίαψε αἵ ἰεαϑί πῃυσῇ ἰαῖεγ ἰη ἔπε ἀεσνεϊορηηεηΐ οὗ 

τῆς ἔαϊ8ε ἰεδοδίης. [ἢ τ 686 Ερίβε!εβ ἰξ οδῃ βοάγοεῖν θὲ ἀουδίεά δαὶ 

ΜΔ ἃγὰ ἴῃ {π6 ργεβεῆσς οὗ δὴ ἱποίρίεηςξ Οηοϑιϊοΐβπι, απὰ τῆς ἴνο 

ἀϊγεσείοηβ ἰη ψῇῃϊοἢ τὰς Οποβεῖς τεηάδηου ἰεά, υἱΖ., [ητε]ΠΘσξα4}18πὶ 
δΔηά Απεϊηοπιίαηΐδη, γα οἱεαγὶν πιαγκαά. Οη {ἢ ϊ8 ἰαζίεγ δϑρεοῖ, (ἢ 6 
Εἰηρἢ 8.8 ἰ8 ἰαἰά, ποῖ οτἱν ἴῃ τῆ Ερίβειεβ, θαξ ἴῃ τς Ν.Τ. ρεπεγαῖγ. 
Τῆς πὸνν πιονοπηεηΐ σδυδεά σγεαῖ δηχίεςϊυ ἴο ἐπα ἰοδάθγβ οὗ ἴδε 
ΟΒαγοῦ, ονίης οπίεθν τὸ ἰΐβ ἱπιπιογαὶ ἰεπάθεηου. Εογ ἰοηφ {πε 
δογοιίοβ ψεγὰ ἰῃ σοπιπχαηίοη ἢ δα ΟΠγ βείαη Ομαγοῦ, δηά ἰ νὰ8 

ῃοΐῖ ἀπ} τῆς βεσοηά σεδηΐζαγυ ἔπαὶ πε οἴδανασε ψίἀεηεά ουξ ἴο ἰΐ8 
ἔγας {{π||18 (οὐ, Ε. ΒΕ. Θςοεί, 4 οϊορείϊο οΥ ἐδε Ν.Τ', Ρρ. 146 81). Τῆεβα 
ἴαϊθδε τεδοῦογβ ἰῃ Φυαάς απὰ 2 Ρεῖεγ σεῦε ραγίδκογβ ἰη τῆς γίϊοβ οἵ {6 

ΟὨνίβείδη Οδμυγοῦ (Τάς 12; 2 Ρεῖεν 1Ϊ. 183). Ιποϊάφηξα!γ, ἰξ παν “Ῥε 
ταρηκίοηςδά ἐδδὲ ἐδεῖν ἀδδβογίριίοη ἰῃ 2 Ῥεῖεγ ἀοεβ τοῖΐ ἰη ἰϊβε:  ναγγαηΐ 

ἃ ἀδῖε ογ ἰ(8 σοπιροδίξίοη ἴῃ πε βεοοηά σεηΐαγγ, δηά σεγίδίηϊυ ποῖ ἃ 
ἀαίε 80 πιυςἢ ἰδοῦ ἴδδη Δυάε, 48 18 δι! βαρροβαά. 

2 Ῥεῖοτγ, ἴδε, φίνεβ .8 ἰπ ζεῆεγαὶ ἃ ρίοϊυγε οἵ ἴδε ργεναίεηος οὗ 

Δητίποπιίαπ Βογεβυ, οἢ ὯΔ8 88 ἰῖ8 γεβϑι 18 ἔπε σογγαυρείοη οὗ πγογαῖ8, 

δηά ἃ σογίδϊη πιδίοεγία ἰδεῖς τεπάεηοσν ψῃϊοῖῃ Ἰἰεὰ ἴο ἀϊβθε! εἴ ἰη {πα 

Ῥεγβοη οὗ Ομ γίβι (Ἰϊ. 1), απά ἃ ἀδβηΐδαὶ οἵ ἴῃς εἰῃίοαὶ παΐυγε οὗ Οοά 
Αἰ . 8, 9; οΥ̓ αἰ8δο ῬῃμΠρρ. {11,18 [). 2 Ρεῖεγ ἰβ ἑῃγουφποαξ επιίηε πεν 
εἰϊςαὶ ἰη ἰΐ8 ἔοηθ. Ἐεϊσίοθ ἀπά [Π{ὸῃΡ ἀγα ἱπβαραγαθῖυ σοηπεοζεαά, ὡς 

πάντα ἡμῖν τῆς θείας δυνάμεως αὐτοῦ τὰ πρὸς ζωὴν καὶ εὐσέβειαν δεδωρημένης 

διὰ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ καλέσαντος ἡμᾶς (1. 38). ΤὭε ἔγας γνῶσις ἡχαδὲ 
σοηζαίη εἰ ίςαὶ αυδ!ἰε8 (ἰ. θ᾽0.0. Τῆς ΟΠ γί βείδῃ πιαϑὲ ἴακα ραΐῃβ “το 
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τῆλε δ8 οΔἸΠ ἀπά εἰεσζίοη 8ιγε" ὈΥ φοάϊίηεβ8 οὐ [16 (1, 10). 

Ννε αγὲ ποῖ, βοψανεγ, ἰεἴξ πἰεπουΐ ἔγασαβ οὗ ἴῃς ἀοςσίγίηδί ροϑβίξίοω 

οὗ ἴμεβε ἴαίϑβε ἰδεαοῆεσθβ. Τῃς Οπηοβεϊς ροϑβίϊίοη ψῇΐϊσῃ ἀδηχαηάεά 
γνώσις, οΥ ἃ πίάάεηῃ τ ϊβάοπι ψῃΐϊοἢ ἰεαάβ ἴο ρεγίεσξίοη, ἰ8β ἴδ ί ΕΥ̓ 
ορροβεά ἐπ δε ιβε οὗ ἔπε ψνογά ἐπίγνωσις, ψΕϊοἢ ἰ8 αδεά Ὀγ 8:. Ρααυϊ 
ἴο ἀεηοίε “ σοπιρίεϊς κηονίεάσε᾽᾿ οὐ “ βανίηζξ κπον]εάσε᾽᾽ (οὐ, 1 Οον. 
ΧΙ. 12; Ῥῃιθη. 6). Μαγογ βυξφεβίβ (ὁ. εἰέ., ρ. 171) δὲ ἐπίγνωσις 
ςϑηΊ6 ἱπῖο 86 ἴο ἀϊβιϊησυίΐδῃ τῃς “ Πἰνίης Κηονίεάσε οἵ δε ἔγας Ὀε]ΐενοῦ 
ἔγοπι πε βρυγίουβ γνῶσις ψΕϊοἢ Πδά {Ππεπ Ῥεσαη ἴο γάναρε ἴπ6 ΟΠ ΓΟ", 

ΤὨε ἴγαε ἐπίγνωσις σαγΓίε 5 ΜΙ ἴς “ 411 (Παΐ ἰ8 πεεάδα ἴον [Π{πδηά σοά!!- 
Ω688᾽ (!. 8. Τῆδβε Οποβείςβ εν άθητν μεϊά παῖ Βενεϊδτίοη ἰπ ἰξβε! ἢ 
88 ἱποοπηρίεῖε. ΤΏοβε, πονενεγ, ΠΟ ῬΟβ8688 ἐπίγνωσις ἅτε τηδάε 

θείας κοινωνοὶ φύσεως, ἃ ρῇγαβε ψΜὮΐσἢ οτίρίπαΐεβ ἰη ἃ ρῃΠ]οβορῆϊς δἱ- 
τῆόβρῃεγε, δπά ῶ0 ἀουδέ γεβεοῖβ ἃ βεῆβε οἵ ορροδί(ίοῃ ἴο δε ραγα 

ἱπιε!]οοξυα 8ηι οὗ ἔμ 686 ἴα͵86 ἔσαοῃεγβ, ψῆο νου] οἷαἰπι ἴο δ κοινωνοὶ 

θείας φύσεως ὈΥ πιεδηβ οἵ τυύίβάοῃ] οὔ γνώσις Δίοπα. τυφλός ἐστιν 

μυωπάζων (ἰ. 9) ἰ8 ἃ τεΐεγεηςε [0 ἴῃς ἀαγκηθββ ψὨοἢ τγὰβ πγβίδεη 
ἴον ᾿ἰσῃξ, Ὀεσαυβε τῆς γνώσις (Πδξ Δοσοιηραηίεά [ἴ ψγα8 80 ἀπείῃίςαὶ 
(τ. ἴδε ψδοῖε ραββαδξε, '. 5.3). σεσοφισμένοις μύθοις (ἰ. 16) τεἴεγϑ ἴο Πο86 
Βοιίοπβ σοηηεοϊεά ψίτῃ δα οπηδηδίίοη οὗ ζβοῃβ, 80 οδμαγδαοζογίβείς οὗ 

τῆς Οποβείς βυβέθηι (οὐ 1 Τίπι. ἱ. 4, ἱν. 7; 2 Τίηι. ἱν. 4; Τί, 1. 14), ΌῪ 
νίγζας οὗ ψῃϊοἢ ἔς Ῥεγβοη οἵ Ομ γίβϑε γὰβ γεζαγάεα 88 ἴῃς επηδηδίίοη 

οὗ Δῃ 8βεοῃ, ἱπ υπίοη ἢ ἃ Πυπιαη Ῥοάγ. ἴω σοηΐγαβι 10 (ἢ Ϊ8 ἰάδα, 

1πΠ6 ψ7γίζεγ οἰαίπι ἴῇδίς τῆς Αροβίϊεβ ψεγε ἐπόπται. .. τῆς ἐκείνου 

μεγαλειότητοςς. Τῇε Μοῖσα ργοοϊαὶπι8 Ηΐπὶ ἴο Ῥὲ δοΐυδίν ὁ υἱός μου ὁ 
ἀγαπητός μου (ἰ. 17). ΥΥ̓́Πδξ βεεπ18 ἴο Ὀςε ἃ ἀεηία! οὗ ἴπε Ῥεγβοη δηά 

νοεῖ οἵ Ὁ" γίβε 8 γείεγγεά ἴο ἰῇ ἱ, 1 τὸν ἀγοράσαντα αὐτοὺς δεσπότην 
ἀρνούμενοι. πλαστοῖς λόγοις (βο([τίοι 8 τνογαά8) οὗ ἰ. 8 τᾶν ὈῈ σοπηραγοά 
τ (ἢ σεσοφισμένοις μύθοις οὗ ἱ. 16. κυριότητος καταφρονοῦντας ([Ϊ. 10), 

δόξας οὐ τρέμουσιν (ἰϊ. 11) εν ΘΕ σαπηοί τγεΐεγ ἴο δΔὴΥ ἀδηΐαδὶ οὗ 
Βυπηδη δυϊπογίεγ, Ῥαξ γαῖμερ ἴο βοερίίοαί νίεννβ γεφαγάϊησ ἴῃς ἴω- 
δαεησε οὗ βρίγἰζαδὶ ροννεγβ, ζοοά οὔ εν!], ἁροη τῆς [16 οὗ τῆς ἰηάϊν!- 
ἄμα!. ϑαρςῇ ἃ Ρεϊϊεῦ τγα8 ραγί οὗ {πε ογίμποάοχ Φενίβῃ πουρσῆςξ οὗ μα 
τίπτε (ϑεε Οογεμεμέαγγ ἵμ ἰο6.). ἐλευθερίαν... ἐπαγγελλόμενοι (ἰΐ. 19) 
ΤΩΔΥ κε 8βεῖ αἰοησδβίάς ἔπε ραϑϑαζε ἀεαδίϊης σῖτα ἐδ τηϊβαβα ἀπά πιΐ8-- 
ἱητεγργεϊδιίοη οὗ ἴῃς Ῥαυϊηε ἀοςίγίης οὗ ἔγεε σγαος (ἰ{|. 16), ψῃϊο ἢ 
Ῥγονίἀδά δε ἐπεογείὶς θα8ἰ8 ἔἕογ Απεποηιίδηΐβπι. ΤἬδβα ἴαἶβα ἰοδοῆογβ 
αυεβείοηεά ἔῃε γα οὗ ἴῃε Ῥαγουβία εχρεοϊακίοη ({ϊ. 4) οη ἴῃς σγτουπά 
(1) οΓ ἐπα ὠπύϑογηιέν οὗ παέμγε (πάντα οὕτως διαμένει ἀπ᾿ ἀρχῆς κτίσεως) 
ψὩοἢ 8 πεῖ Ὁ τῆς ἀγραπιεηΐ παι {δε πεανεπβ δπά ἴῃς εαγῖ εγα 
ογεδίεά ὃγ {ες ψογά οὗ Οοά, δηά ἔπαϊ ἐπε εαγίἢ ἢδ8 αἱγεδάυν Ὀδεη 
Βοοάεά ὃν ἴδε 86π1ε ἀϊνίπε ἀσεηον (ϊ. 5-7. (2) ΤςῪ ἐμά οείγμοί δὲ ἐν 

νΟΙ, ν. 8 
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οἤ πιαέέεν, ἀραϊηδϑὲ ψὨϊοἢ ἰξ ἰ8 αββεγίεά ἴπδξ ἰῇ πε ἀδν οὗ (δε [ογά 

οἷ οὐρανοὶ ῥοιζηδὸν παρελεύσονται, στοιχεῖα δὲ καυσούμενα λυθήσεται (ἰ1]. 

10). Εἰπαῖν, τὰ ἄγε τοίά ἐμὲ {πε ἔα]8ε [εδοῆογβ 86 ἔδε ϑογίρίαγεβ 
οὗ ἴδε ΟΤ. 48 ἃ ᾿αϑβίβ ἴος {πεῖν μεγεῖίσαὶ τεδομίησ (ἰϊϊ, 16). 

[τ ἰβΒ ἔῆι8 ἀρραγεπὲ ἐπαΐ ἰη 2 Ρείεγσ, ἴαγ πιογε ἴπδῃ ἰη δυάς, δα 

ἀοοσίτγίης 48 ψῈ]1] 38 ἴῃς [πὸ οὗ {πε ἔβίβε τεαοῆογβ ἰβ ἰπ σχιεβίίοη. 

Τμεῖνγ εἰ σαὶ ομαγασῖεγ ἰ8 ἀεβογί θεά ἰη ψογάβ ἰαγρεῖν Ὀογγονεά ἔγοπι 
δυάς, δηά ἴῃ πο πιεαβυγεά ἰθγπ8. ὙΤΠΕΥ βρεδῖ εν] οὗ ἴῃς νὰν οὗ 

ἐγατῇ (ἰϊ. 2); πιαῖτε τηθγομαπάϊβε οὗ πεῖν ἔοοσσεγβ (1Ϊ. 8); ἀγὲ δ βῃ 
δηά [ἀβεέα! (1. 10-12); ργαςεῖθε ἃ ναΐραν Ππεαοηίδβπι (ἰ,. 18) ; ἀ6ῆ!6 ἐμὰ 
Ιονε-ξεαβίβ ὃν {πείγ ργεβεησα (13); ἀεοείνε ἔπε ποραβ οἵ ἐμεὶν [ο]οννεγβ, 

πὸ νναΐεγῖεββ ἔοαπιαίπβ (16). ΤΠαν γε ΟὨγίβείδηβ ἰῃ παπις, βίεαὶ 
ἰηῖο τῆς ΟΠυγοῖ τἱίδουΐ ἀϊδοϊοβίησ ἐπεὶρ ἱπιρίουβ νίεννβ ([]. 1, 20, 21), 
δΔηά ἅτε Ὀοακβέξαϊ δηά ἰγγενεγεηὶ (ἰ1. 10, 18). 

Τῆα αυεβείοη αγίβεβ νεῖμεν ἴηε8ε ἔα!88 τοδοῆεγβ σαη Ῥα ἰἀδης θεά 

σἰτῃ ἀν Κπονη Πεγεϊίοαί βεοί. ὅϑοηης ογίεἰοβ βανα βουρῃξ ἴο ἀΐ8- 
εἰησαϊϑῃ Ῥεΐνψεεη ἴδ6 [ἰδογείπεβ οὗ οπαρ. ἰΐ. δηὰ μα πιοοΐίζεγβ οὗ 
οδδρ. ἰἰΐ,, θα. ἴπεγα 18. γαῖ πὸ ἀἰῆσυϊιν ἰπ Ιἀεπε νίης ἴπς ἔνο. 

Ἴδε ἀεηΐα! οὗ ῃε Ῥατγοιιβία ὈῪ ἔπε πιοσῖεγβ 18 γε! ν ἐπα ουϊοοπια οὗ 
8. πχαϊογία! βεῖσ ρῃοβορῆγ, ἀπά ἔπε ἀεηίαί οὗ ἃ ἔμξαγε ἱπάσηγεηΐ νου ά 
δανε ἴῃς (δηάδηονυ ἴο ἐπιαποίραϊε ἔγοπι 811 πιογαὶ γεβέγαίπί, “Τἤογα 
ΓΛΔΥ Ὦδνθ Ὀδοη βῃδάεβ οὗ αἀἰβεγεπος Ὀεΐνγεεη ἴποπὶ; 8οπΊ6, ρεγῆδρϑ, 

διδά ἃ ΡῃΠοΒορΉΥ, δῃὰ βοπὶε δά ποῖ ; Ῥαϊΐ ἴῃ [με εγεβ οἵ ἃ Ομ γί βιίδῃ 
Ῥγεδοῆογ, ἡυάρίησ πε Ραγίν ἃ8 ἃ ψῃο]ς ὉΥ ἰΐ8 ργϑοίίοαὶ γεβαβ, ΠΥ 
νου] 411 βεθηλ ἰο ψεᾶγ {πε βαίηα ἰΐνεγν" (Βίψρ, οῤ. οἷέ., Ῥ. 239, οἵ. 
Ηξεμκεὶ, ορ. οεἱέ., Ῥ. 37). 

Ηδγηδοῖ, ῦο ΠοΙάβ παὶ δυάς νὰ8 πυγζέεη 100-180, βυσσεδίβ ἐμαὶ 

τε δἴίδοι ἰὴ ἐπαὶ Ερίδβεϊε ἰ8 αἰηπιθεά δὲ βοπὶα οὗ {πε οἱἷάεν ἔογπηβ οὗ 
Οποϑείςΐβηι, απποης να οἢ ες πιεητίοηβ τς Νίςο]αἰίαη8. ΤῊΪ8 βεσῖ 18 

Κηονγῃ ἰο ἢανα ἢδά σοηδβίάἀοεγαρδίε ἰηδυδησο ἰῃ Αϑβία Μίπογ, δηά ἰβ 

τηξηςίοηεά ὉΥ παπια ἰη ἔν. ἰΐ. 6, 15, ἰῃ ἔπε Ερίβι[εβ ἴο Βρῆεβιϑβ δηά 

ἴο Ῥεγραπιαπι. [Ιἡ ἴδμε σα86 οὗ ἔπε ἰαϊτέεν ΟΠαΡοἢ {ΠΟΥ ἄγε γεργεβεηϊοά 

88 Εχίβιίηρ βἰάς Ὁν βἰάθ, αηὰ ργοραδὶν 88 ἰάεηξίςαὶ στ ἃ βεοῖ οὗ 

“ Βαίϊδαγηίξεβ ᾽" (11. 142. Νὸο ἀουδὲ δε βαπιε βεςξ ἰβ δοσαϑβϑεά οὗ ἱπιηῖο- 
γα εν ἴῃ ἔῆς Ερίβεϊς οὗ Τηγαιγα (ἰΪ. 20). [π. 2 Ῥεῖενγ 1. 15, 16 ἐδε 
Ἔχαπιρίε οὗ Βαϊδαπι ἰβ δάδυσεά 88 ἃ ραγαὶ!εἷ ἴο πε σοπάμςς οὗ [πε 

ἔαϊβε τϑδοῆογβ, αηά ἰξ σγουὰ ἀρρεᾶγ παΐ (6 παπγε οὗ Βαϊδαπιίξεβ νὰ 8 
δίνεη 8ἃ8 ἃ ηἰοκηαπια ἴο ἔπε Νίοοἰαἰζαηβ, ἰγεηβει8 (ἰ1., ο. 1) [6118 8 
τῆδξε ἴῃς Νίςοϊαἰξαπβ μεῖά ἔῃ ἀοσίγίης οὗ ἔνο Οοάβ---ἰῃε Οοά σῇο 
᾿ογεαίθά ες πογίά, απά ἐς Εδΐπογ οὗ Φθβιβ; ἐπδΐ δῇ βοὴ ἀδβοεηάεά 

ὕροη Ψε808, ἀπά αραίηῃ γεϊαγηεά ἱπῖο ἴῃς ΡΙεγοπια Ὀεΐοσε ἴῃς Οτγαςί- 

1 Ἡξεηκεὶ, οῤ. οἰξ,, ρΡ. 21 ., ψἤεγε ἔδε αυεδέοη ἰΒ ΠΥ ἀϊβουβδοά, 
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Βχίοη. Τῇα ἰδῆφυᾶσε οὗ 2 Ῥεῖεν ἐϊϊ. 5-9, τεϊδεῖννε ἴο ἴπ σγεδείοη απ 
{δε ργαβεηΐ φονεγηπιεηΐ οὗ [πε ψοῦ]ά, τὨρουσῇ ἴῃς Ἰοησ-ϑυδεγίης οὗ 

ἴδ Οτεαδῖοσγ, πιίσῃς τε] μαναὰ ἰῃ νίενν Βοπλα βοῇ ἀοοσίγίηα 88 8. ΤΣ 
ϑοουδβαίίοῃ, αἶδο, οὗ ἀϊβεογείης ἴα ϑογίρίυγεβ οὗ τῇς ΟΟΤ. (1. 16) 
“πουϊά «α'8ο ῬὈὰὲ Ἔχρίαίηθ, 48 αἷ8ϑο ἐῆς βίδίεμηθηξ ἰη Δυάς 4 δηά 

2 Ῥεῖον 11. 1 ἀρουξ ἴδε Βεογεξίοβ᾽ ἀδηΐαὶ οἵ ΟὨγιϑέ. [{ ἰ8 ργορδῦϊε ἐμαὶ 
4ῃεβε νίενγβ αγα σοπηπίοη ἴο ἔπε Νίοοίαἰζαη 8 δἱοης ψίτῃ οἴδεν θαγῖν 
Οπηοϑίϊίς βεοῖβ, βυσῇ 88 ἴῃς 10] οσσεγβ οὗ ϑίπιοη Μαρσιβ (οὐ. Μαγογ, οὐ. 
αἰέν, ῬΡ. οἰχχν , 86.). 

Οα {δε ἰητε!]εσξαδί 5ἰάς, Οποβείοβπι οτἰσίπαϊεα ἴῃ ἃ οοπιργοπίβαε 
σἱἰτῃ Οτγεεκ ἐπουρδξ, ἀπά δὴ διίζεμιρὲ ἴο δάδρί ἴῃς ΟὨγίβείδη τεδοῃίησς 

ἴο ἴδε συγγεηξ ρὨΠΟβορῆγ. [{ 8 ργορδδίς παῖ, οὐ ἴα βἰάς οἵ σοη- 

Ἅαςξ, 6 ἱπηπλογα Ἐἰ68 ἘΠπαΐ ἀγα 80 νἱνίαἷγ ἀεπουποεά ἰῃ ΨΔυάςε ἀπά 2 
Ῥεῖενγ ψεγε ἄμε ἰο ἃ βἰ παν σοπηργοηηῖβα ἢ ἔμπα συδίοπιβ δηὰ ἰάεδαβ 

οὔτε Οτεοο- ἔοπηδη βοοίεϊν οὗ ἔπε ἄδγ. Τῇε Νιίοοαἰΐδη τεδοδίης, 
88 ἀεβογίδεά ἰη ἔδν. 11.» γγα8 “" εν θη δὴ αἰζεπιρὲ ἔο εἴδεςξ ἃ γεαβοη- 

ΑΌ]6 σοπηρτγοηχίδε ἢ (ἢς εβίδ ἰ8ηε 4 ὑβαρεβ οὗ Οτγεοο - οπΊδῃ 
βοοίεϊγ, δπά ἴο γεϊδίῃ ἃ8 ΤΊΔΩΥ 88 ροββϑίδίε οὗ ἴποβε ὑβαϑεβ ἴῃ {π6 
ΟΒεϊβιίαη βυβίεπι οὗ 16. [τ αἴδεςζεά πιοβὲ οὗ 811] ἐπε εὐυςσαῖϊεά αηὰ 
οὐαγεά οἶα8868 ἰη ἐπε Ομυγοῖ, ποβαῈ ψῆο Παά πιοβὲ ἰεηγρίαίίοη ἴο 
τεϊδίη 88 πιιοῆ 88 ροββίδ!ε οὗ ἴδε ἐβία ἰ5ῃ 6 βοςίαὶ ἰάδας αηά συβίοπβ 
οὗ ἴδε Οτγεοο- Κοπιδη ψνογὶά, ἀπά ψῆο ὈΥ πεῖν πιογε εἰαρογαῖα εἄποα- 

τίοη δαά Ῥεδη πιοβὲ Βίζεά ἰο δῖε ἃ βοπιενδς δγι βοΐ! νίονν οὗ [1ἴδ, 

δηά ἴο τεσοησίς σοηπέγδάϊοζογυ ργίοίρ[ 68 ἴῃ ῥγασείσα! οοηάδυςσὲ [του σῇ 
βυῦες ΡΠ] οβορ σα] τεαβοηίης " (Βδηβαυ, 716 Σ,οἰέεγς ἰο ἐδ ϑευεν 
Οπωγολο5, ρρ. 387 66). 

[τ Βαά ονίάοηΈ! Ὀεσοηλε {πε σαδίοηι ἰῃ ἕῃς Εαερῖν ΟΠυγοῦ το 86 
τῇς πιοβὲ υπβραγίης ἰδησύασζε ἰῃ ἀεπουποίηρσ {πε8εὲ Οποβέίς Ἔγγοῦβ. 

Βοίδ ἰῃ Βενείαιίοη αῃά ἰη Φυάε, ἔπε ἰαησάαρε [8 νἱοἰεηΐ, αηά 2 Ῥεῖεγ 
ἀεαῖβ σἱ τ τῆς ἴα|8ε εϑοπεγ ἰῃ (ἢς βαπι6 ἰεπιρεῦ. ΤὨΐβ ΠΊΑΥῪ γεηάογ 
[ι ἀῆσιε, αὲ ἔπε ργεβοηΐ ἄδν, ἴο ὑπάεγείδηά ἔπε δχαςὶ ἐπεογείίο 

φοϑίείοη οὔ βεςξ {πὸ τῆς Νιίοοαίίαηβ, δά ἰξ 18 ἃ ψνε]1-Κηονῃ ἕδος 

τῃδξ οογίαίη ρὨ]οβορῃϊς ροβίἰοῃβ ἴῃ γε ρίοη, δἀὐορίεά δηά δἀνοσδίεά 
ΌΥ ταθ ψῆο0 ἀγὰ ἘμεπΊβεϊνεβ οὗ ὈΪαπηεῖεββ [ἰἴδ, ΠΊΔῪ γεδιν ἰεδά ἰῃ ἐπα 
6886 οὗ ΘΔ ΚοΡ [Ο]]ονγεῦβ ἴο σγεαΐῖ πιογαὶ ἰαχίγυ. [ἔ ψὰ σοηβίάορ δα 
Ῥίςΐαγε οὗ Οτγξςοο- οπΊδῃ βοοίεςν ἄγαν ὈΥ δ: Ρδα] ἰῃ Ποπιδῃβ ὶ., ἰξ 
ἰδ ποῖ ἴο θεὲ ψοηάογεά δὲ ἐδαὲῖ ἐῆεβε πογεβίοβ, ψῃϊοῃ ἰοφὰ ἴο ϑυςἢ 

ΤΩΟΓΑΪ σοπιργογηΐβεβ, βΒῃουά θὲ νἱσογοιδῖίν ἀεηοιηςοεά ὃν ἴπε ΟΠ ϑείδη 
τεδοῆεῦ. Νοιίῃίηρ εἶβε “ οουϊὰ ἢανε βανεά ἴῃς ἰηΐαπε ΟΠαγοι ἔγοπι 
πιεϊείης ἀναγ ἰηΐο οης οἵ ἴδοβε νᾶσας δηά ἱπείδεοσξίνε Βοῃοοβ οὗ ρῃ!]ο- 
βορῃϊς εἰμίσβ. . ... Δ εδδὺ - ξοίηζς ΟΠ γί βιίδηϊ ν σου πενοῦ πᾶνε 
βαγνίνεά ; ἰξ οου]ὰ ηοὲ ανα σοπαυεγεά δηά ἐγαίηεά πε πογίά ; οὔἱν 
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ἴδε πχοβὲ οοηνίησεά, γεβοίαξζε, αἰπιοδὲ Ὀἰφοϊεά δάπεγεησε ἴο ἴῃ πιοβὲ 

υποοπιργοηχ βίης ἱπιογργείδεοπβ οὗ 18 οὐ ργίποίρίεβ οουἹά ἤδανα 

βαϊηεά {πς ΟΠ γί βείδηβ ἔπε σουγασο δηά 861{-τεἰΐαπος ἐπαξ γεγε πεεάεά "᾿ 
(Εδπιβαν, οῤ. εἰέ,, ἐδίά.). 

8. Ρίαοε ο77 γνιϊηρ.--- Οὐ ἘΠ 8 τορίο, [Βδγὰ ἰ8 νεγν {{π||6 σγουηά 
ἴον )υάστηεηξ Ῥεγοπά ναριε σοη)εσζαγαε. ΟἾδβε ἔδνουγβ ἴδε νἱενν ἴῃδξ 
2 Ῥεῖεν ἰ8 οὗ Εργριίαη ογίρίη. Ης ἰουηάβ ἢἰβ ορίηίοη (1) οἡ τ6 
βυρροπίείοη {παῖ πε Αροσαῖγρβε οὗ Ῥεῖεγ δηά 2 Ρεΐενρ Ῥεϊοης ἴο ἴῃς 
ΒΔΠῚ6 βοῃοοΐ, (2) παξ ΟἸεπηεης οὗ Αἰεχαηάγίαᾳ ἀρρθαγβ ἴο πᾶνε ρίδοε 

τὰς ἔνγο ἀοοσιπηεηξβ δἰάε ὉΥ βἰάβ, απά σοπηπιθηζεά οὐ ἔπεπὶ τορεῖποῦ 
ἴῃ δἰβ Ηγροίγροϑείβ, (3) σεγίαίῃ γεβεηιθίδησεβ ἰπ ἰπουσῆξ δηά νογά 
στὰ ῬΏΠΟ δηά ΟἸεπιεηξς οὗ Αἰεχαπάγία (οῤ. εοἱξ., Ρ. 816 ). δυ!οπεν 
(πέγοά., Ἐ. Τι., ρ. 239) βυσρεβίβ μας πε Ερίδβεϊς ογίιπαϊεά εἰζπον 
ἰῃ Ερυρὶ ογ ἰῃ Ραϊεβδείπε. αϊδβίίης 18 βεϊδεοϊεά οἡ ἴῃς σγουπά {παῖ 
ἴδε Ερίβεϊῖς ἰ8 ἀϊγεοῖϊεά ασαίπϑε οὔς οὗ {πε δαρίϊεῦ απ [688 Κπονῃ 
Οποδίϊο βεοῖβ νῃϊοι δουγίβῃεα ἴῃ ταὶ σουπέγυ οὐ ἰῃ ϑυγία, ὨὈεἶββ-- 
τηδῆη, οα ἴδε Ῥαβίβ οὗ ἔς ϑεγαζοηίοθαη ἰηβογίριίοη αἰγεδαν αὐυοϊεά 

(οῤ. εἷξ., Ῥρ. 3867 [.) ἱποϊϊεβ ἴο ἴδε νίενν ἔμαξ (ἢς ἸΙοσδὶ σοϊουγίησς οὗ 
τῆς Ερίδβεῖς Ὀεϊοηζβ ἴο Αβία Μίηπορ. Ηε ανγαϊξβ Ὡς γεϑυὲ οὗ ἔυγέπεν 
ἰμαυίγν “δον ἕαγ [8 ρεσυ αν νοσαθυϊαγυ ἢ88 Ῥοϊπίβ οὗ οοπίαοξ ψίτΒ 
ταῖ οὗ ΠΠτεραγν ϑοαυγοαβ (οὗ ἴδ ἱπιρογίαὶ ρεγίοά) ἔγοηι Ἐσυρέ, ον Αβία 
Μίηον, ἰποϊυάίης ἴποβε οὗ ἴδε ραργυγὶ δηά ἔπε ἰηβογίριίομβ". Τθογε 
οδη Ἀὲ Ππε|π ἀουρὲ ἐμαξ ἔπε γεδάεγβ αγὲ ἰὴ Αϑία Μίηογ, θαΐ ἀοεβ ποῖ 
ἴδ ἔογῃ οὗ δἀάγεββ, τοῖς ἰσότιμον ἡμῖν λαχοῦσιν πίστιν, ροίηξ ἴο ἃ τυτϊξεῦ 
δ ϑοπΊς ἀϊϑίαπος ἔγοπῃ 8 γεδάδγβ, [πουσῇ ψγ6}1 δοαυαἰηξοά τῖτἢ ἐδεῖν 
οἰγουπηδίδησαβ ἢ (οὔ, Ρ. 206). 

ΓΠΙΤΕΒΑΤΌΕΕ. 

ἘπεάετιοΒ Βρίεια, δεν κσιοεὶς Βνὶεῇ ἀδς Ρείγμς μμὰ ἀεν Βγὶς" ἀες Ὑμάας. τ88ς. 
Η. ν. ϑοάεη. Ηαμκά- ονπεηίαν Ζμνι Ν.Τ., νοὶ. 11ϊ., 1892. 

ΒΕ. Η. σμαβθε. Ατί. 2 Ρεΐεσ ἰπ Ηδβείηρβ', δέοέϊομανν οὗ ἐδε Βἰδῖε., νοὶ. 111.) τροο. 

Ομδγῖεβ Βίζεε. “Α Οπεῖςδὶ δηὰ Εχερεῖίοαὶ Οοπιπιθηϊδγυ οὐ ἴπ6 Ερίβεεβ οὗ 81. 
Ρεῖεσ δπά 51, [πἀ4ς ([πέεγπαξοπαὶ Ογ σαὶ Οοηινιδμίαγ}). τοοι. 

7. Β. Μαγος. Τὰς Ἐῤίςεϊε οΓ 5ὲ. γμάε απὰ ἐκε δεοονά ἘῤὶΞεϊο οὗ 51. Ῥείεγ. τρογ. 
Απιοηρβὲ οἷος σοπηπηδηίϊατῖεβ οὗ ἴῃς ρσεβαηΐ ᾿δηζΌΓΥ τοΐεσγοά τὸ ἃγε ἔδοβα οὗ 

ΑἸοσά (εά. 1808), Ἡοΐπιᾶπη (1875), Ηυΐϊμεῖ (π Μεγεσ, 1852, Ε, Τι., 1881), Α. 
ΔΝ ϊεβίησες (ἴῃ ΟἸββδιβεη, Βὲδείτοονξ, 1862), ὈὨϊεεἸεἰη (18ς 1). 

ΤΈς ξεπεγαὶ φυεβείοη οὗ ἀυτμοπείο εν [8 ἀϊβοιιδβθά ἰη τπ6 [ΟΠ] οννίην :--- 
ϑαϊ πιο 8 Ἱπέγοάμοίίοη, ΡΡ. 481, Ε΄. 1804. 
ΤΠἸοΒετ᾿β Ἱπἐγοάμοιίον, Ἐ. Ττ., τθοφ, ΡΡ. 232 Κ΄. 
Ζαμη᾽β ]πἰγοὐμοείοη, Ἐ. Ὑτ., τοορ, νοΐ. ἴϊ., ΡΡ. 134 Ν᾽, 
Β. ΝΜεῖββ. ϑδϑέναϊση μπᾶ Κγέλεν, τ866, ΡὈ. 256 ἢ, 

Οτοόβοῦ. δὲς Εολιλεὶέ 65 ετοεὶίεη Βγίεες Ῥείγὶ, 1880. 
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ΜεοαΙβετε. Ηἰεέονυ οΥ Ολγίαπὲξν ἐπ ἐλ Αῤοείοϊίς Αρε, 1807, ῬΡ. δοο ἢ, 
ϑαηάδλυ. 1μεῤίγαδομ, τ803, ΡΡ. 346 ., 382 Β΄, 

Ε. Α. Αδροῖς, ἘαῤοΞξῥέον, 184:..- Μαιοῖ, 1882. “ Ετοπὶ ],εἰΐες τὸ ϑρίτις," 88 1τ2:- 
1135. 

Καιὶ Ηξεηκεῖ. [.ν χκισείέε Βγίε ἀες ΑῤοΞςίεἰζωγείεκ Ῥείγωμς, ρεῤνῶγε αἱ Ξεἰνια 
Σοελέλκεὶέ. (Ετοπι Κ. Ο. ϑιδπάροϊπι), τθοᾳ. 

ΑΒΒΕΕΝΙΑΤΙΟΝΘ ΟΕ ΚἘΕΕΕΕΕΝΟΕΒ ΤΟ ΡΑΡΥΕῚΙ ΑΝῸ ΙΝΒΘΟΕΙΡΤΙΟΝΞ5. 

Ῥ, Απιῇ. Τεέ Ανιλεγεὶ Ῥαῤγτί, οἀᾶ, Β. Ῥ. Οτεηίεῖ! ἀπά Α. 5. Ηυπι. ("οα- 
ἅἄοη, 19οο-ο1.) 

Ρ, Εαὰγ. Ῥαγῶπι Τοῖυης απὰ ἐλεὶν Ῥαῤγνὶ, εἀᾶ, Β. Ῥ. ἀτεπίέει!, Α. 5. Ησυπι 
δηὰ Ὁ. α. Ηοχασγῖὰ (Ερυρείδη Ἐχρίογαϊΐοη ἘἙυπά. [οπάοη, σροο.) 

Ῥ, Εἴος. Ῥαῤὶνὲ Ῥϊογεπεϊπὶ, οἁ. 6, ΝΊ61. (ΜΊΙΔη, τ9ος-ο6.) 
Ῥ, ἀδη. {ες Ῥαῤγγμς ἀε Οεμὲνε, τ. Ῥαῤγγμξς Ογεις, εἃ. 1. Νίοοϊα. (ἀεπᾶνε, 

1806-1ροο.) - 

Ρ, ατεηΐ. 1. 45 Αἰεχακάγίαν Εγοίϊς Εγαρτεοηέ απὰ οὐδδν Ονγεεὰ Ῥαῤγγὶ, ον 
Ῥιοϊφ»ιαΐο, εἁ. Β. Ῥ. Ατεηίε!!. (Οχίοσά, 1896.) 11. Νεῖο Οἱαςείοα! Ἐγαρνιεμίς απὰ 

οὐδεν Ογεεκ απὰ Γαἰὲπ Ῥαῤγνὲ, εἀ ἃ, Β. Ῥ. ατεηξεῖ! δπά Α. 5. πηι. (Οχίοσγά, 1897.) 
Ρ, Ηἰἴθ. Τὰε Ηϊδελ Ῥαῤγτγὲ Ἰ., εὐ ά, ἀτεηῖε!}! ἀπά υπι. (Εργριίδη Ἐχρίογα- 

ἄοπ Ευπά, Ἰμοπάοη, 1ροῦ.) 
Ρ. Ἰοηά, Ογεελ Ῥαῤγτνὲ ἐπ Βνὶ σὴ ΜΏσέμηι, 3. νοῖβ. (οηάοῃ, 1803, 1808, τ907.) 
Ρ, Οχγ. Τὰε Οχγγάγπολμς Ῥαῤγνὲ, εἀὰ. ατεπίε!! δηὰ σης. (Εργυριίδα Ἐχ- 

Ῥίογαιίοη ΕΒυπά, Τοηάοη, 1808, 1899, 1003, 1004.) 

Ρ, Ῥατ. Ῥατιὶβ Ῥαργτὶ ἱπ Νοίέϊοες οὲ Ἐχέγαξίς, χυὶϊ!., 11., δὰ, Βτυπεὶ ὧς Ῥγαϑῖς. 
(Ρασγὶβ, :865.) 

Ρ, Ῥεῖσ. ΕἸ μάεγς Ῥείγὶς Ῥαῤγγὲ ἰὰ Ῥτοςεεάϊηρβ οὗ (ς Εογαὶ [τἰβῃ Αοδάδπιν, 
4“ Οὐπηϊηρῆλπ) Μεπιοῖγβ ᾿" (Νοβ. νἱϊϊ., 1χ., χὶ.), 3 νοὶβι (Ὀυδ]η, 1801-1803.) 

Ρ, Τεῦι. Τὰς Τεδέμπὶς Ῥαῤγγί, 4 νοῖΒ. ({πἰνογείεν οἵ Οα!οσγηΐα Ῥυδ]ϊοα- 
εἰοηβ. [ψοπάοῃ, 1902, 1907.) 

Β.α.ῦ. Ονεολίξολε ὕνκλιν θη, ἔτοτα τ 6 Βει πὶ Μυδευπι. 

Ο.1.4. Οογῥης Ἱηπεογέῤῥἑἑοπηνι Αἐξεαγμνι. Βετὶίη, 1873- . 

Ο.6.1.5. Ονγίφρηεξς Ογαδοὶ Ιηϑογὶῥίέομες ϑείεοίας, εἃ, ὙΝ. Ὠϊειεηθεγζεῖ, 2 

νοΐβ. ([μεϊρζίξ, 1903-05.) 
Ἑος ἴδε τείδιεηοεβ ἴο Ῥαργτιὶ 1 δὶ ἰηδεδίεά το ἴ86 “[,οχίοαὶ Νοίεβ οπ) ἴῃς 

Ῥαρυτὶ,᾽" ἀρρεδσείηρ ἰπ Ἐχῤοσίέονυ, τοοϑ-9, ὉῪ κδν. Ῥγοΐβεβϑογ ]. Η. Μουϊοη, Ὠ.Ὁ., 

.1,ε., ἀπά τῆς εν. ἀεογρε ΜΙΠραη, Ὠ.Ὁ., ἀπά ἰὸ ργείναϊε οοτηπιιηϊςδιίοηβ ἴτοσὰ 
ἴδεες 5βοδοίδσϑ. 

ΟΤΗΕΕ ΑΒΒΕΕΝΙΑΤΙΟΝΞ5Β. 

ΖΝΎΝΝ. Ζεϊιβομεε ἐς ἀϊας πουξεβιδιμεπίςοῃς ΥΝ ἰββεπβοῦδῆ, δεγαυβρεξεῦεη 

νοῦ Ετνη Ῥγαυθοῆδη. 

ΜΜΕ. Νοῖεβ ἔγοπι [ἢς Ῥαργτὶ ἰπ Ε χτῤοοἑέον, τροῦ, ὉῪ Ῥτοΐεεββογ Μουϊΐοη ἂπὰ 

Ὧν. ΜΠ ρδη. 
Μουϊίοη Ῥτοῖεζ. ἀταπιπιασγ οὗ Νὲν Τεβίδπιεης ατεεῖς, νοΐ. ἰ, Ῥτοϊεροπιδηα ὈῪ 

Ῥτοΐεβϑβοσ 1. Η. Μουϊϊοῃ. 
ΑΡρΡοιῖὶ, ]. α. οδαππίπε ἀταπησμᾶγ ὉῪ Εάπνίη Α. Αὐδοῖῖ. 
ἍΜ. Μνίηοτ᾽β αταπιπιᾶσ οὐ Ν.Τ. ατεεῖς, 3τά εἀϊείοπ, Ὁγ ΚΝ. Ε. Μουϊίοη. 
Η.Ὁ.Β. Ηκαβεηρβ᾽ Ὀἰςοηδγυ οὗ τς ΒΙΌ]ς (5 νοἱβ.). 





ΠΕΤΡΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Β. 

1. 1. ΣΥΜΕΩΝ! Πέτρος δοῦλος καὶ ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῖς 
ἰσότιμον ἡμῖν λαχοῦσιν πίστιν ἐν δικαιοσύνῃ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν καὶ 
σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ" 1. χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη πληθυνθείη ἐν 

Υ Συμεων ΜΜΑΚΙ;Ρ βγττ., Ττεβ., Τί., ΝΗ; Σιμων Β, νυΐξ., 588.) ΒοΒ., ΜΗ. 

ΟΠΆΡΤΕΚ Ί. Ὗν. 1τ-2. Τὰς Ογεείδηρ. 
“ Βίπιεοη Ῥείεσ, βίαδνε δηὰ δροβιίίες οἱ 
7εβὺβ ΟὨτῖβι, ἰο ἔμοβε ννῆο πᾶνε οδιδίπεά 
ἃ [ΑἸ οὗἩἨ εαυδ] ποπουῦ 1 οὖν ον, 
τπγουρὰ τῃ6 Ἰυδεῖςς οὗ οὖν αοά ἀπά 
ϑανίους [εβι8 ΟἾγίβε. ὅτσᾶος ἀπά ρεᾶςς 
θὲ τι] ρ]εὦ υηΐο γου ἰπ τῆς βανίπς 
ἈΚπονϊεοάρσε οὗ ουὖς Ἰνοτά.᾽" 

ες. ᾿. Το ἔοσττῃ Συμέων ἰ8 Οηἷγ οποα 
πὠδεὰ εἰβεννμεῖς οὗ Ῥεῖεσ ἰῃ Αςῖβ χν. 1:4. 
τοῖς κιτιλ, Τῆς ηυεβιίοη 458 ἴο ῆΟ δτὰ 
ἴῃς δςοῖυδὶ τες ρίεηιβ οὗ ἴδς ἰεζίεγ, ἴ8 
ταλιίεσ ἔοσ ἀϊβουββίοῃ ἴῃ δε ἱπισοδυςοη 
Τδᾶρ. νὶ. 1. Τῆς ρῥγεβυπιρίίοη ἰδ ἰῃ 
νοὺς οὔ Ὀοὰγ οἔποη- νη βῃ ΟὨ γι βιίδηβ. 

ἡμῖν. ρῥτοῦδοΪν τπεᾶηβ, ἰπ δοσοσγάδπος 
Ψ ἰἴ8 υ86 εἰθεννθεγα ἴῃ τς ΤοΒαρίεσ, 
186 ψΒοΙε ΟἸτιβείδη οοπιπιιηΐτν το τ Ὠΐοἢ 
τῶε τυτίτες Ὀεϊοηρβ (βες ἱπίσοά. ῥ. 186). 
ἰσότιμον. [Ιἰ ἰδ ἀουδεῖα! ψΒεῖδετ ἴσοτ. 
ΤαΘΆπ8 “Ἶἶκα ἰπ Ὠοπουγ" οὐ ΚἾἶκε ἰῃ 
ναῖυς ". Βοιἢ πιεδηίηρβ αγε ἑουπά (οὐ 
Μάδγοσ, Ρ. 80). γε πᾶν οοπηρασε [Π6 
δεηβα οὗ τιμή ἱπ ν. 17 (8ες ποίε), 
ΨΒοτα (6 Βεῆβε 18 οἰ θαι οὗ δῇ Πποποὺσ 
ςοηξετιτεὰ (ο. τ Ῥεῖοτ ἱ. 7), νὨϊο ἢ τνουἹά 
Ββυρδεβὲ (ἢ βᾶπιὶθ τηεδηΐϊηρ ἢετε. ἐν 
δικ .... Χριστοῦ. ἐν ἰδ ἰηδίγυ- 
ταεηϊδὶ,. δικ. ὯΔ8 ἴῃ βεῆβε οὗ “ 7υδεῖος᾽" 
οἵ “ἱπηρασεδι ιν," δηᾶ ἰ8β ορροβεά ἰο 
- Ὁλημψία,. Οοὰ ἰβ 20 τεβρεςίεσ 
οἱ Ρείβοῆβ. ΤὭεσα ἰ8 π0 ἀϊβιϊποίίοη ἴῃ 
ΗΪδ8 βἰρῃβε δεύνεθη ἴῃς ΖΑ οὗ δὴ ὄνο- 
υὐἰΐπεββ, ἀπ τῆς ἕδι οὗ ποθ “Ψ8ο 
δανε ποΐβεε ". ΔΙ 1818 ποη- τΠεο]ορὶ- 
οΔ] βεηβε οὗ δικ. ο΄. ἄδικος ἰπ Ἡεῦτεν 
μηξὶς Η πκὶ 1 ]ομη 1. 9. Θεοῦ τείετβ ἔα 

ἰδὲ, οῦ. ]οῆπ χχ. 28. σωτῆρος, ἃ {Π|ε 
υδεά Ὀγ ἴῃς Επιρεσοσ. “ ἔοι αν ψνὮ 
πε ενετίδβεῖπρ ἀροϊπεοβὶβ ἰδὲ ἤδυπίβ 
ἰξβεῖ ἴῃ ἴὯ6 ραρυτὶ δηὰ ἱπϑογιριίοηβ οὗ 
Ῥιοϊεπιαίς απά ἱπιρεγίαὶ ιἰπλε8, ἰεπάβ 
δίγοηρ βυρροτιὶ ἰο νγεη απ 8 σοπίεη- 
τἴοη (ΖΝΤΥΝ, Ρρ. 335 8.) τπλὶ ΟἾγί8- 

ἴδλπβ ἴτοπὶ [6 ἰδίξεγ ρατγὶ οὗ ἱ. αἹῇ. 
οηναζά, ἀεἸθεγαῖεϊυ δδβυτηεα ἔοσ {πεῖς 
Ὀἰνίπε Μαβίεσς (Ὡς δ ταβεοίο εν τδδὲ νγνῶβ 
ἱτηρίου θῖν διτορδίεᾶ ἰὸ {πεπηβεῖνεβ ὈῪ 
Βογηθ οὗ {πε Ψοῖβί οὗ τηξῃ" (ἰ.6., [ῃ 6 
Ἐπιρεσοσβ). Μου]ίοη, Ῥγοίΐερ. Ὁ. 84 (οὕ. 
ϑρίτια, Ρ. 523; ῇμδβε, Ὁ. 8, τἰϊ, γοδ). 
πίστιν ἐν δικ. οὯπ Ὠαγάϊγ ὃς ἰδίκθη ἴο- 
ξεῖδες (οἷ ἘρΆ. ἱ. 15, τ Τίπι. {ἰϊ. 13), 28 
τῆς τεϊδθοη οὗ ἴῃ6 Ῥεϊίενεσ τὸ ΟὮσίβὲ ἰῃ 
1818. δορί βι!ε ἰ8 γαῖῃεγ ἐπαὶ οὗ γνῶσις οΥ 
ἐπίγνωσις (ο΄. ν. 2). (7. Ζαμη. 1πίτοά. 
.. ῬΡ. 218-90). 

εἰ. 2. χάρις . . . πληθυνθείη. : τῆς 
Βᾶτωβ ἱνπὸ ἐὐνηιήᾳ ωεν 8ἃ8 ἰπ 1 Ροΐ, 
ἷ, 2. πι εἰ τοῦ Κυρίον ἡμῶν. 
(Εος Πἰδβίοτν οὗ ἐπίγνωσις δὲ ἶνας, 
ποῖε, ΡΡ. 171 Π. ; Ἐοδίπβοη᾽ 8 Εχεμγσμς ἴῃ 
ἘῤδΜεξίαπ5.) ἐπίγνωσις ἴῃ τἢϊ8 ερίβε|6 
οοιτεβροηβ ἴο πίστις ἴῃ τῇς Ραυϊης 
βεῆβε (ϑρίτἴδ, Ρ. 522). ἴῃ ἔοῃι. ἱ. 21 
γνόντες 15 υδεὰ οἱ τῆς ἱπηρετίεςς Κπον- 
Ἰεάρε οὗ αοἄ ροεβεββεά Ὀγν ἴδε μεδίβεη 
ψνοσὶά, δηὰ ἴῃ ν. 28 ἢε ςοπίγαβίβ ἕξ ἢ τἢς 
ΟΠ τί βείδη οὕ ξπίκι Κπονϊεάρε οὗ αοά. 
(καθὼς οὐκ ἐδοκίμασαν τὸν Θεὸν ἔχειν 
ἐν ἐπιγνώσει.) (Γ΄ τ Οος. χίϊ!. τ2, (οἱ. 
ἷ,. 9. “ ἐπίγνωσις, ᾿Ἰηνοϊνίηρ ἴῃς ςοπιρὶ εἴα 
Δρρτορτίδιοη οὗ 811 ἐγυϊῃ ἀπά τῆς ἅπτε- 
βεσνεᾶ δοαυίϊεβοεηςα ἱπ οὐ ψ}}], ἰβ τς 
οδ] δηά Ἴσον οὗ τῆς Ὀεϊϊενετ᾽β οοῦγβε "᾿ 
τιρμιοοῖ, ποῖς οη (οἱ. ἱ. 9). ΟΝ [πιγοά. 

Ῥ.- 209; ποῖε ν. 8; Ραρεῖ, δῤέγέἑ οὗ Ὀϊ5- 
εἰβίἑησ, ρΡ. 112 ἢ. ἐπίγνωσις ἱπηρ|168 ἃ 
τῆοσα ἱπεπηδις δη ἃ ρειβοπδὶ σεϊδ!οηβἢὶ; 
ἴδδη γνῶσις. [τ ψου]ά 6 ἃ υδεΐῃ! νος, 
βεεΐηρ ἴμαὶ γνῶσις ῃλά Ὀεςοπια Δββοοίδιεὰ 
ψ 1} Οποβαςίβηι, ἔβεπ ἱποίρίεπε ἰπ τῇς 
Οδυγςῖ. ΜέαγοΣ αυοῖςεϑ ΟΙεπι. ΑἸεχ. δέγονι. 
ἴ. Ρ. 372, ἀπά δ ἐγ.» νἱ.» Ρ. 759, Ἴδετε κατ᾽ 
ἐπί ν ἰβΒ {ῆςς οΟρροβεὰ (ο κατὰ 
περίφασιν ( -- Οη ἃ Ὀτολά ψεπεγδὶ νίαν, 
ς΄. Μαγοτ᾿βποῖςε, Ρ. 213). ἀτᾶσε δπά 
ἃτε ταῦ ἰρ]1οἀ ἴῃ δηᾶ τπσγουρ τΠῖ8 τρογα 
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4 1 Οος. ἱν. ἐπιγνώσει τοῦ κυρίου ἡμῶν, ͵  
:8, Χεω. 

ΠΕΤΡΟΥ Β 1. 

4. "ὡς πάντα ἡμῖν τῆς θείας δυνά- 

ον 3.3, μεως αὐτοῦ τὰ πρὸς ζωὴν καὶ εὐσέβειαν δεδωρημένης διὰ τῆς ἐπι- 

1, 6, 5. 

ἴσχον θεον και ἰησον τον κνυριον ἡμων ΜΒ55. μεπε͵γαιν, Τί., Ττεξ., ΝῊ ; οπι. 
τον θεον καὶ ἴησον Ρ, νυΐξ., Μίηυδο., 69, 137, 163, ϑρίτϊα, Ζαδη., Νεβεῖς. αὶ 
βίγοηρ ἀγβυπιεης ἴῃ ἔδνουτ οἵ οπκίβδίοῃ ἰβ ἴῃς ἕαςι (δὲ ςοπείβίεητν τγουρπους (ἢ ς 
ερίβιϊς 1εβὰ8β δίοπε ἀρρεᾶγβ 88 ἴῃς οὐ͵εοὶ οἵ ἐπιγνωσις οἵ γνωσις. Αἀάϊεϊοπαὶ 
οοπβτηηδίίοη ἰΒ ἔπε 86 οὗ αντου (δβἰπᾳ.) ἴῃ ν. 3. 

ἱἐπεϊπιδῖς ἤεατὶ κπονϊςάρε οὗ [εβὺ8 ΟΠτίβε, 
ἰῃ οςοπίγαβὲ ἴο ἃ πιεῖε δάγγεη γνῶσις. 

γν. 3,4. Τὰς ΡῬγονιΐδες αμπὰ ἐδεὶνγ 
ϑομγοσ “ Ἰπλδβπιυςἢ 48 Ηἰβ Ὠϊνίπς Ρονγεῖ 
848 ρτδηϊδὰ 8 411 [Ὠίηρβ τπδὶ ἂτε πεεάεά 
ἴον ᾿ς δηά ρἱεῖν, ΌὉν τιδᾶηβ οἵ ἴδε ρεῖ- 
δοηδὶ κπονίεάρε οὗ Οπς ψῆοὸ οδἰϊεὰ 
8 ὉΥ ἴῃς ἱπιργεββίοη οἵ δίβ οὐνὴ βίουυ 
Δηὰ ἐχοοίεπον ; δὰ τπγουρἢ τπΐ8 ροτΥ 
δηὰ Ἐχοαί!επου ἤᾶνε δεη ρταπίθά ργο- 
Ὠχῖδεβ {πᾶὶ ἂὲ ρῥγεοίοιβ (9 8 δἃπά 
Εἰοτίουβ, ἐπ ογάεγ παῖ, Ὁ πηδᾶπβ οὗ 
τῆεβε, γε τὶῖρῃς Ὅς ραγίδίκεαβ οὗ ἴῃς 
Ὀινίης Ναῖυτγε, δβολρίηρ ἴῃς οοτγυρείοη 
ἐδαῖ ἰ8 ἰῃ ἴῃς ννοσϊἃ οὐνπρς ἴο ἴἰυδὲ.᾽᾽ 

ὙΒγουρδπους τΠϊ8 ραββαρε, ἴδε σοπέγαβὲ 
Ῥεΐννεεη ἡμῖν, ἡμᾶς, ἀπά 2 Ρ. ρίυς. ἰῃ 

(νεσ. 4) πιυδὲ Ὀε ργεδβεγνθά. ἡμῖν 
ἱπ1ρ}1ε8Β ἴδε δροβίοϊίς ςἴτγοῖς, ννῆο, ὉῪ 
νἱγτίας οὗὨ τοῖς οὐνὴ εχρετγίεηςς οὗἉ ἴπ8 
δόξα Δηά ἀρετή οἵ ΟὨτίδι, ἅτε δθ]α ἴὸ 
ἐγαπβϑπιῖξ ἴο ἴῃεβε τεδάεγβ Ἴαγίδί πη ῥγο- 
τΐδεδ “Ῥγεοίουβ ἴο υ8, δηὰ ρίίοτίουϑ.᾽"" 
(8ο ϑρίτα, νὴ ϑοάςη). 

νει. 3. τῆς θείας δυνάμεως ἰ5 τὸ ΔΝ 
ΑΙ ἃ ρΡϑ!]οβορῃίς ἴοστη (Ραῖο, 10. 
534 Ο., Ατίβι. Ῥοΐ. νἱῖ. 4) οὔ. τὸ θεῖον 48 
υδεὰ Ὁγ 851. Ραυ] ἰπ βρεακίηρ ἴο Ρῃ]]1οβ8- 
ΡΒ εῖδ δὲ ΑἸπεηβ (Αςὶδ χνὶϊ. πἦν Τδε βυῦ- 
ἦεοι ἰδ ΟἸεῖβε (ο΄, δύναμις κυρίον, [υκο χ. 
17 1 Οοτ. ν. 4; 2 Οον. χίϊ. ο; δηάν. τό, 
οὐ τιῖδ οπαρίε). ὙὉὙῆε ρῆγαβε θεία 
δύναμις ἰ5 σοηιαϊπεά ἰπ δη ἰπεβοτίριίομ 
οἵ ϑιτϑιοηίοθδα ἱπ Οδγία ἱπ δοποιγ οὗ 
Ζευδβ Ραηπεγηεσίοβ πὰ Ηεκαῖς, δεϊοηρ- 
πᾷ ἴο ἴδε ει ἱπιρειίαὶ ρεγίοά. 2 
Ῥεῖοσ νου! ὰ ἔπ 6 ἀνδι!ηρ Ὠἰπιβεῖζ οὗ 
οἣς οἵ “ τῇς {ΔΠΊ} Πὰς ἔοτπηβ ἀπ ἔογηγυ 
οἵ τεϊἱρίουβ ἐπχοιίου ᾽᾿ (Π εἰββυιδηη, Βέδὶθ 
δεμάϊες, Ρ. 367). αὐτοῦ 18 τΆΚεῃ 48 τὸ - 
ξειτίην ἴο Κυρίον ἴπ νεῖ. 2, νι ΐο ἢ 
ψουὰ Τοοπῆγπι ἴδε τελάϊηρ δάοριεά. 
πάντα... τὰ πρὸς ζωὴν καὶ εὐσέ- 
βειαν. ζωή [8 τῆς πεῖν [1 τπατ ῬεΙοη ΡΒ 
ἴο δεϊίενετβ ἰη ΟἾγίδι,. εὐσέβεια ἰ8 4150 
Τουπὰ ἱπ τῆς ἱπβοτίρείοθ αᾳυοιοὰ ἀῦονς. 
ΤῊΐβ ννοτά δηά [18 οορπηδῖεβ ὅστε ἔουπὰ 
ἱπ Ν.Τ. οὨἱγ ἰπ Αςί;, (πἰ8 Ερίβϑε]ς, δπὰ 
ἰπ ἴδε Ῥαϑβϑίογδαι Ἐρίβι!ιεβ. ὙΒΟΥ ἃτγε δἷβο 
σοϊσοη ἴῃ ἰπϑοσγί ριίοηβ οὔ Αϑία Μίποσ, 
δηὰ ννεσε Ἀρρδγθηῖῖν ἈΠ Πᾶς τοΓπῚΒ ἴῃ ἴμς 

τεϊϊ σίου Ιδηρυᾶφε οὗἉ ἴ!ε ἱπιρετίαὶ ρετὶοά. 
ἴῃ εὐσέβεια, ἴῃς ἐπηρΠΔ5ἰ8 οὗ πιεδηΐηρ [168 
τονναγὰβ “" φοάϊ πη 688.᾿" ἰπ 118 ργαςιίοδὶ, γαῖμεσ 
ἴδῃ ἰϊ8 ἀενοϊίοπδὶ δβρεοῖ, ἐ.9.. νπᾶὶ αοά 
τευῖγεβ οὗ πηᾶῃ “ ρίουβ ςοηάυοι᾽᾿, πὶ 
Τίπι. ἐϊϊ. τ6 ΟἸγίβε ἰβ βροίεη οἵ 88 “ τῃ6 
βεοτγεῖ οἱ ρίειν "(τὸ τῆς εὐσεβείας μνστή- 
τον). Ὑπε Τσοπ)υηοτίοη οὗ ἴῃς ὕνο ἰάδαβ 
ἰω δηὰ εὐσέβεια ἰ8 εἰρηίβοδηι. Βαϊ ρίοι 
ἀοεβ ποῖ πᾶστονν, δυξῖ ἐεχρδηὰ ἴπε ὕσο- 
νίηοςς οὗ 6. Τῆς [ὸ ἱπ ΟἾγίβι ἰδ 
ποῖ “4 {π||π ργονίπος οὗ ρεουϊδσ Ἔπιο- 
τίου . .... 1ἴννὲ ἔδαγ ἴπδὶ ἰξ πᾶν ἰοβα 
ἰδεῖ ἴθ τς ναβδὲ δπὰ οἴξεη ἰαννῖεδβ υπὶ- 
νεζβε οἵ 16 Ῥεπεδία, ἴῃς ἄδηρεῖ ἰβ ἴο ὃς 
νετιεὰ ποῖ ὉΥ ν Δ οοηιγαοῖίηρ ἱξ 
νυ ίπ ἃ πάτσοννεῦ βεϊά, Ὀὰς Ὁ βεεκίηρ 
ἐτελῖεσ ἱπιθηβιεν οὗ [πὶ ἰῃ ἄεερες δηὰ 
τῆογα βυδηγίδϑῖνε οοπιπηυηίοη νπῖἢ πα 
Ηεδὰά Ηἰπιβεῖ πὶ τῆς πεάνεηβ᾽" (Ηοτῖ, 
Τῆς αν, ἐδε Τυμίᾷ, απὰ ἰδὲ Χιΐξε, 
Ρ. 147). δεδωρημένης (--" ρἰεά " ος 
“ ρταηιεά᾽"). Ὑηι8 ννογτὰ δπά {8 οορ- 
πϑῖεβ δἰ νναυβ ΟΔΓΓΥ ἃ Τεγίδίη τερα] βεῆβα 
ἀεδοτιδίης δὴ δοὲ οἵ ἰδγρε-βαπάεά 
δεπεζοβίιυ. Οὐ. Μαικ χν. 45 οὗ ἴδε 
ἱνίπᾳ Ὁ Ῥηδιῖε οὗ (πε Ὀοάγ οἵ [εἐβ8ὺ8 ἴὸ 
ΟΒΕΡ ; ]οῇπ ἰν. το; [Δπ|ὲ8 ἱ. 17. Τῆς 

ΒΑῖὴς δεῆβα 8 ἰουπὰ ἰπ ἀδῃ. χχχ. 20, 
Ῥτον. ἱν. 2, ἴ8α. ἱχίϊ. 3; δπὰ ΟἿ. .1.8. 
5177 (111, Δ.0.} στ τείεγεπος το ἔπε σε 
ΌνΥ Μδοὺβ Αὐτεϊυβ οὗ ἃ πενν ἰανν-ςουτῖ, 
ὁπότε ἐδωρήσατο τῆι πατρίδι ἡμῶν 
[τ]ὴν ἀγορὰν Τὴν δικῶν. τοῦ κι ἐσ 
ἀντος ἡμᾶς. Τυάρίηρ ἔτοπι ὑβᾶρε εἶβε- 
1. μεν ΝΣ εἶδῳ τείεγεηςς νουϊὰ 
δεῖ ὃς ἴο ἀαοά, ννῆο ἰβ αἰννᾶυβ ἴῃς 
ΟαΙεσ. 2 Ρεῖεσ, δονγενεγ, ϑῆοννβ ρτεδὶ 
ἱπάερεπάεηος οἵ τπουρῆς ἰπ οἵδποῖ ἀΐγες- 
τἰοπβ, δπὰ ἰξ ἰ8 πιοῖς ᾿ἰκεῖὶν τπδὶ (ἢ 
τείεγεπος ἰβ8 το ΟἾγίβί, Ἔβρεςιδιν 45 ἐπί- 
γνωσις ἰ8 υδεὰ σοῃδβίβεεηε!υ ἰπ γαϊδιίοη ἴὸ 
ΟὨτῖβε (1. 8, 1ἴ. 2ο). (ϑο ϑρίτα, νοη 
ϑοάεη, Μαγοι). “ ΟὉορηϊτίοπετι ἀεὶ ργας- 
βυρροπὶες πδες ερίβιυϊα, νετ. 3. Οορηί- 
τίοπειῃ δυΐεπι Ποπιίηϊ ποβίσὶ, πεῖρα [ἐδ 
ΟἈτίϑιὶ υὑτρεῖ ρῥγορτίε (Βεηρεῦ. ζ. 
2. ΟΙεῖ. ἰχ, 5. ἱστὸς . .. ἐγένετο 
σ καὶ οὕτως ἡμᾶς ἐκάλεσεν. ἰδ 
δόξῃ καὶ ἀρετῇ. Ηδ58 ἰδίᾳ Δη ἱπιεηδίνα 
ἴοτος Βεῖε, ἐδ τὶ ἴξ δὴ ἜἼχμαυβιβά βεπβα 
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γνώσεως τοῦ καλέσαντος ἡμᾶς ἰδίᾳ δόξῃ καὶ ἀρετῇ,} 4. δι᾽ ὧν τὰ 
τίμια ἡμῖν καὶ μέγιστα 3 ἐπαγγέλματα δεδώρηται, ἵνα διὰ τούτων 
γένησθε θείας κοινωνοὶ φύσεως, ἀποφυγόντες τῆς ἐν τῷ κόσμῳ ἐν 

1 δια δοξης και ᾳ ΒΚΙ,, 31, ΝΗ. Ἐδουστοηςε οἵ δια ἴῃ νν. 3,4 ννουϊά Ἰεδὰ 
ο ἀΠπορταρῆυ, πὰ Ἴοοττεσείοη το ψεηϊείνε Θλ δὲν ΤΟ] ονΒ. ὙΠ νεσβίομβ ἅτε υπδηΐ- 
ἕπου ἱπ ίανους οὗ τς τεδάϊηρ δἀοριεά. 

ὅτιμια καὶ 
ἌΟΡ, βυτρ (Α, βυτρ υμινὴ), 13, 31 ὁ Ττοξ. 

ΖΈΘΙΕΙΥ δαυϊναϊ επί το ἃ ρεζβοηδὶ ργοπου ὃ 
ὙΠα οἰμρμδδὶβ οοηνι ἰῃ τῇς ἰοττηες 
ἑηιετργειδιίοη ᾿νουἹὰ Ὀεϊτος ολττΥ οἡ ἴδς 
.86η88 οἱ πάντα. δόξα ἰδ υϑεὰά ἴῃ βεπδε οὗ 
]ομη ἱ. ̓ 4. ἰ5 Δῃ ἱπιεγεβείηρ ψογά. 
ὝΒοτε ἰ8 οοπείἀεγαῦϊς ενίδεπος ἴο Ῥγονὲ 
τιδῖ ἰτ ἰ8 ποῖ υϑεά δεῖα ἱπ ἴα ογάϊπαγΥ 
ατεεῖκ ῥΒΠ]οβορῃίοαὶ βεπβε οἱ “ νίσιας,"᾽ 
ΔΙΙπουρ τε οοπιρίπαιϊίοη οἵ δόξα 
δὰ ἀρετή ἰ8Β ποῖ ἱπίεηυςσηιν ἰουπὰ 
Ἴπ ΡῃΠΟβορῃ αὶ νυτιτίηρβ (οἷ, ΡΙδῖ. δγ»ιῤ. 
2ο8 Ὁ. ΡΙυϊ. Μον. 535). εἰδβιιδηῃ, [ο]- 
Ἴονίπρ ἴμε ϑιγαϊοηίοεαῃ ἰπβοσίριίοη αἱ- 
τεδὰγ τηεηεἰοπεά, τεπάετβ “ πηδηϊξεδιδείοῃ 
οἵ ροννεγ,"" ἐ.6.) 'π ταΐγδοὶς (οῤῥ. οὐέ. Ὀρ. 
5-97). ἴῃ χ Ρεῖ. ἱϊ. 9 ἴτ 15. υδοὰ τη 
Ῥίαταί, ἰῇ ΧΧἧ δβεῆβε -- ""ργδίβεβ ᾿"" 

{ΠΌΠ). (φ' Τρας. 1. 33). Τα Ῥ. 
ΗἰΪδ. χν. “3 8. (111. Β.0.} τῆς γουηρεῖ πεη 
Φτε εχμογιεά ἴὸ δηρίου πεῖς Ὀοάϊεβ 
“αὐκαίρως τὴν ἀπόδειξιν ποιη 

ἧς αὐτῶν ἀρετῆς, “ἷπ ἃ εἰπηεῖν ἀἰΒρίαν 
οἵ τμεὶγ ργοννεββ᾽᾽" (α. δηὰ Η.). [ἡ Ἰδΐες 
ῬΑργτί ἀρετή ἰβ υϑβεά 48 [{1||6 οὗ οουτγίεδγ, 
ΑΗ Ρ, Οχ. 71, ἰϊ. 8 (ἐν. 4.}.). εἴ σον 

ξειεν τῇ ἀρετῇ -- “4 [Γ 1 ρΙεδλβε γοὺγ 
Ἐχοει σπου". Ἐουσᾶτι ἀεῆηςεβ ἀρετή 28 
“ νἷτι ἀϊνίπαπι φυδε πϊγα:]6πὶ ἰπ τηοάππι 
Βοπιηΐδυδ Ἰαδογαπεδυβ βαϊ υἵεηι δἤεγγεῖ ᾿" 
4,7. Ἠοτῖβ ποῖς, τ Ρεΐεσ, Ρ. 129 ἂηὰ 

ΜΕ, ϑερῖ, τροϑ). 
Τῆς ρῆταβε τοῦ καλέσαντος. . . ἀρετῇ 

“οπίδίπβ οπς οὗ ἴῃς ἤπεδβὲ ἰάδδβ ἰῃ ἴῃ8 
ΝΙΤ. ννμαῖ οου]ά θὲ ἃ ποτε εβεοῖίνε 
ΔΆΒυΕΓΣ ἴο ἴῃς ἱπες!!ςοτυλ᾽ίβαηΒ οὐ ἴδε 
Ὁποβες τϑαοῃεῖβ οσ ἰῖϊ8 πηοάδγη εαυίΐνα- 
Ἴεηι, τα τς ἱπηρτγεβδίοῃ ργοάδυσε οὐ 
πὰς [ἵνεβ οἵ τῆεη, δηὰ ἐβρεοίδ!!ν ἴῃ6 δαεὶν 
«ἰἰβοῖρΙ 8, ἴα Ῥειβοπδι ν οἵἩ [εἐβὺ8 ἢ 
ὝΒεν Ῥεποῖά Ηἰδβ ρίογυ ἴῃ ἴῃς εν άεδηςεβ οὗ 
ταϊγαουϊουβ Κπονίεάρε δηὰ ρόννεσ μι ἢ 
.7εβὺβ βΒῃοννεὰ δὲ ἴῃς εἰπιε οὔ πεῖς 981} (] μη 
ἡ, 42, 47-51; [υυκς ν. 4). ΤἈεῖς βεῆβε οὗ 
Ηΐδβ πιοσᾷϊ ρτεδίῃεββ ονεσζοᾶπης 411} γεβίβί- 
πος οὐ ἴπεῖν ρᾶτὶ (Πὐκε ν. 8; ]οδη ἰ. 49). 
12 Ρεῖ. 18 ἰδςκίηρ ἴῃ ἀενοϊίοπαὶ Ἔχργεβ- 
“δίοῃ, δἴ8β δροϊορειίς ἕοσ ἴδε ρεῖβοη οὗ 
ὍΒγίβε ἰ8β σᾶβὲ οὰὐ πιοδὲ εἤεςξίνε [ἰπ68. 
Ἐκᾶβοη οἂπ ΟΠΪΥῪ ΤοπΊρᾶ88 ἴῃς ἔδοῖβ οὗ 
Ἐενεϊδιίοη, ἰῃ τοττὴβ οὐ ἀπεϊποιηῖεβ, δηὰ ἐξ 
ὧ8 νδῖῃ ἴ0 τηδεῖ ἰπδάεαυαις (Πεοτίε8 οἵ [86 

ἡμῖν Β, βυτρ, βρες. ΝΗ, Μαγογ; μεγιστα και τιμια ἡμιν 

Ἰδοῦ οἵ Οπτῖδεὲ ὃν ἀορπιδιίς βυδιεῖγ. 
Βς {μἱε δῃηά Πεδῖὰ οἴου μοτά, ἰξ [18 ἰγ- 

πἰῆσδπος ἰβ ἴὸ ὃς ΠΥ υπάετειοοά, τηιιδὲ 
Ὀε ἰοοκεά ἢ ἰΔιρεῖν 48 ἂῃ δοῖϊεὰ 
Δῖδῦϊς, δηδ ΟΠ τί βιϊδη ἴδηςδ---ἰἢς 

ἡνιῤγεσοίοη οἵ δόξα καὶ -ποὶβ πη 
ἰπαϊβρεηβαδὶς Τςοηβαϊςμεης οἵ ἀορτηδς 
ἐαῤγεέςςίοη. 

εἴ. 4. δι’ ὧν. Ἐείοτεπος ἰΒ ἴο δόξῃ 
καὶ ἀρετῇ (8ο ΚΒ], Ὀϊειεἰπ, νν εβίηρες, 
Βεΐοκπες, Μαγοτ) ἐπαγγέλματα-- ““ρτο- 
τηϊδβεὰ δ᾽ εββίηρϑ ᾿". ΑΝ ἄουδε ψῆᾶὶ 2 
Ῥεῖεσ [88 Ἵδίεῆγ ἰῃ νίαν 5 ἴῃς ραγίςσυϊλς 
Ποπηργεπεηβίνα ἑπά. οἵ Ηἰβ ϑεοοπάὰ 
Οοπιίηρ (οὐ. ἰἰϊ.. 4, ἐπαγγελία δηὰ [ἰϊ. 13). 
Τῆς Ῥαζουβία ν"}} θὲ τῆς νἱπάϊςαι!οη οὗ 
11 πιοὰὶ ἂπά βρίττυδι Ἵῇοσι. ΟΒτῖδβὲ 
Ῥτογηϊβα ἐογρίνεπεββ ἴο τῇς βἰπέυ!, γεβὲ 
ἴο ἴδ ννεᾶγυ, οοπγέοτί ἴο ἴῃς 8βαά, ῃορε ἴὸ 
τῆς ἁγίπρ δηὰ [{{ τὸ τῆς ἀελά. 1 (δε 
τείετεπος δάοριεὰ ἃδονε οἵ δι᾽ ὧν ἰβ 
οοτγεςῖ, ἴῃς βεπβα ψνουϊά Ὀεὲ ἰπδὲ ἰπ πε 
οπαζδοῖεσς ἀπὰ ἀεεάβ οἱ τῃς ἱπολιηδῖς 
Οπε, Ψ»ε βᾶνε ἃ ἀεγϑιϑηοῦ δαὶ ἴ8. 1861} 
ἃ Ῥγοῃηῖβε. ς ἐπα τα 16 βίνεῃ, 
ποῖ ΟἸΪΥ ἰη νοζὰ ἐμηῤῥήε αὶ “εεά α Τῆς 
ΝΕΙΥ [Πἶς οὐἨ ΟὨτῖβε ἀηοηρ πηεη, ἢ [18 
δόξα δπὰ ἀρετή ἰδ ἰδεῖ Γ τῆς Ῥτοπιίβε οὗ 
τές, ἀηὰ τῇς Ραγουδία εχρεςιδιίοῃ ἰ8 4180 
ἃ [αἰτῃ τηδὶ Ηε ᾿ἰνεβ δπὰ γεῖρτβ ἱπ ρτᾶςς, 
Βανίηρ ““τεςείνεά ρἰεϊβ ἔοσ τῆς ᾿". ῴ- 
ρηται. Ῥαβεῖνε, βεὲ ποῖς οἡ νεῖ. 3. ἵνα διὰ 
τούτων... φύσεως. τούτων τεΐετΒ ἴο 
ἐπα τα. Τδε Βορε δηὰ ἔδί τῇ κίη- 
ἀϊεά ἱπ υ8 Ὁγ ἴῃς Ὀτοπηΐδεβ ἅγε ἃ δοῦζος οὗ 
πλογᾶὶ ροννεγ. “Τῆς Πίβίογυ οὔτμε τηδιογίαὶ 
Ρίορτεββ οἵ (δε τᾶσς ἰβ ἴπε ῃἰβίοσυ οὗ ἴῃ ε 
βτονίης ροννες οὗ πιδῃ, δγίβίηρ ἔγοπι ἴῃς 

ἄυα] εχιεηβίοῃ οὗ ῃἰ8 δἰ ἰδῆςεβ νν τ τῆς 
Ὅγοεβ νυ ἢ ἢ δυττουηά Πίπι.. .. Ηδ δγῃδ 
Ἀἰπιβε νἢ τῆς δἰγεηρστη οὔ τῆς ψψἱηάβ ἀπά 
ἴῃς εἰάεβΒ. Ης [ἰδεγαῖεβ ἐπε ἰδίεπὶ ΘΠΕΓΡῪ 
ψ Ὡς Πᾶ8 Ῥδδη ςοηάεηϑεὰ δηὰ ἰγελδβυγεὰ 
ὋΡ ἰῃ οοδὶ, ἰγδηβίοιτωβ ἰξ ἱπῖο δεδῖ, 
ξεπεγαῖεβ βίεϑτη, πὰ βυνεερβ δοίοββ ἃ 
ςοπείπεθς ψϊβουῖϊ νυεαγίηθββ, δπὰ υντῃ 
τῆς βινίθηςεββ οὗ ἃ ὑἱγά. . . . Μονίησ 
{τεεῖν ἀιαοηρ ἴδ δια ρεπάουβ ἐπεγρίεβ ΌΥ 
ψΠϊςἢ Πα ἰ8 ἐποοτηραββαὰ, πε ἰβ δίτοη ἰῃ 
τηεῖτ βιγεηρίῃ, δηά πεν ρῖνα ἴο ἷ8 νοἱἱ- 
ἘΠ 5---ροννεῦεββ ἀραγὲὶ ἔγοπὶ {πεπη---ἃ 
ἴδλῖζε ἀπά εβεςιίνε ἐχργεβδίοη. Τδε ί8- 
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ἐπιθυμίᾳ " φθορᾶς. κ“. καὶ αὐτὸ " τοῦτο δὲ σπουδὴν πᾶσαν παρει-- 
ἀποφνγ. σενέγκαντες ἐπιχορηγήσατε ἐν τῇ πίστει ὑμῶν τὴν ἀρετήν, ἐν δὲ τῇ 
ἐουπὰ 
Βετο συῖν. ἀρετῇ τὴν γνῶσιν, 6. ἐν δὲ τῇ γνώσει τὴν ἐγκράτειαν, ἐν δὲ τῇ 

ς Ἄεδη. 
Απαδ.:, 
9, 21, ΡΙαί: βγοίαξ. 3106. 

ἴΟΣΥ οὗ πηδη᾿ Β {συ ρἢβ ἴῃ (πα Ῥγονίπος οὗ 
δὶθ ίρμες δηά βρίγιιδὶ 11 18. δἰδϑο 186 
Ὠἰδίοτυ οὗ ἴδε ρτδάυδὶ εχίεμϑίοη οἵ δὶ8 
δἰδπος ἢ ἃ Εοσος ὙΠ ἢ 8 ποῖ Πὶ8 
οννῃ.. .«. ἴπ ΟΒείβε μὲ ἅγθ " πιδάς ρδι- 
τλκεῖβ οὗ ἴτε ἀϊνὶπε παῖυγε᾽ ᾽᾽ (Παΐε, 
Αἰοηφηιεηΐ, ΡῬΡ. 416, 417). θεία φύσις ἰδ 
οτἱ σἸΏΔΙΠΪ ἃ Ὁ ΡΠ οδορῃὶς ἰεγηι, οὐ Ρίδῖ. 
ϑγρεῤ. ᾿.. 6, ῬΏΠο (εἀ. Μδηρογ), ἰϊ. ΡΡ. 51, 
647; ἴϊ. 22, 143, 329, 343. θεῖος ἴ8 
ἔουπά ἱπ ἃ ραργτιδ οὗ 232 Δ.Ὁ. -ὶ “ ἰπη- 
ετίαἱ ̓̓  (Π εἰξβπιδηη, οὐ: εἰέ. Ῥ. 218, ποίε 

2). ῬΙΟΡΑΟΙΪΥ 2 Ρεῖεσ 18 ἢεσα αρδὶῃ πηδίκίπ 
8ἐὲ οὗ ἃ ουγτοηὶ το] ρίουβ Ἔχργεββίοη ων 
ποῖς οη θεία δύναμις, νετ. 3). ἀποφυγόν- 
τας. .. ρᾶς. Τῆς δοτγίβι ρασγιςῖρ!ς 
ἰδ υϑεὰ οἵ οοἰποίἀεηΐ δοϊίοη. Μογαὶ ἐπιδη- 
εἰραιίοα ἰδ Ῥατὶ οἵ ἴδε κοινωνία θείας 
φύσεως. Τῇε ἰάεδ οὗ ρατις ραιίοη ἰπ ἐπε 
Ὀϊνίπε Νῖυτγε ἰβ δεῖ Ῥεῦψεεη [πε ἔννο ρῖο- 
ἴυγεβ, οπε οἵ ἕορε, τὰ τίμια ἡμῖν καὶ μέ- 
γιστα ἐπα τα; τὰς οἴδες οὗ ἀεβραΐγ, 
τῆς ἐν τῷ κι ἐν ἐπ’ φθορᾶς. 
Τῆς ψὯγ ἴο αοά ἰβ (πτουρῇ ἴῃς Βεάετρ- 
τίοπ οὗ Ομ τίβι. Ὑπε ἀρρσοᾶςῃ ἰο ἀοὰ ἰδ 
8η “Ἔβοᾶρςε,᾿ δῃά ποί δὴ δοῖ οὔ ἰπιεἰ!εσίυδὶ 
εβοσι, ρά ἴῃ Ρῃϊοβορῃϊς νυτίξεγβ ἰδ 
ἴδε σουπίεγρατι οἵ γένεσις, οἷ. ΡΙαι. Κεῤ. 
546., Ῥμαεά. 95Ε. Ατίβῖοι, Ῥὰγξ. 5, 5, 6. 
1ξ Ἔχργεββεβ ποῖ βυδάδςη ὑυὲ σταάυδὶ ἀϊ8- 
βοϊυιίοη δηὰ ἀεβισυςτίοθ. ὍΠε βογίρἕυγαδὶ 
τηεληΐηρ δἰἰεγηδίεβ δεΐννεεη ἀσβιγιυςιοη 
ἐπ τῆς πιοταὶ, ἀπά ἱπ ἴῃς ρῆγβίοδὶ ϑεπβα. 
Ιη ἴῆε ΝΤ. τε βἰρηϊβοληος ἰβ ρῃγείςδὶ, 
ἷῃ 1 Οος. χν. 42, 50, (οἱ. ἱΐ. 22, ΟἍδὶ. νὶ. 
8, ἰϊ. Ῥεῖ. 11. 12; πΊογϑ] ἤεσζα, 85 ἰῃ 2 Ρεΐ, 
11, το, Εοτχω. νἱϊϊ. 2:1. Μδῃ ὈδοοπΊεΒ εἰϊπες 
τερεπεταῖς οσ ἀερεπεσαῖε. Εἰϊπεγ ἢἰδ 
δρισίευδι ἀπά πιοσγαὶ ρονγεσβ ἃγὲ βιδ)εοὶ 
ἴο βίον ἄξοδυ δηὰ ἀεδλίῃ, ἴἰῆς ψαρεβ οὗ 
δἰπ (ἐν ἐπιθυμίᾳ), οΥ ἢε τῖθε8 [0 ἔα]} ρᾶσ- 
τἰς! ρατίοη ἴῃ ἐπε Ὀἰνίης. ἐν ἐπιθυμίᾳ, ἃ 
οοπιρᾶοῖ ρῆσγαβε. Τῇα οοττυριίοη οοη- 
εἰδίβ ἱπ ἐπιθυμία, ννῆϊο ἢ πᾶν θὲ ἱπίει- 
Ρτγεϊεὰ ἱπ τῆς νἱάεβε βεπβε οἱ ἱπογάϊπδίε 
αἰεοιίου ἔοτ βαγίηϊν [πη ρβ. ἐν τῷ κόσμφ; 
ς΄. Ἄοπι. νι]. 21. φθορά Ὀεςοπιεβ ρεσβοηί- 
εὦ 45 4 νοι -“ἰὰς ρονγεσ ἴο νης ἢ 

411 ογεδιίίοη ἱποϊυάϊηρ πιᾶη 18 δυῦ]εοι. [πῃ 
να πέτα Ν ἃ νδϊυδῦϊε βιυν 
ο δηὰ ςορηῃδίεβ (ρρ. 175 8.). Τῆς 
Ἰάεα οοπίαϊπεά ἰη φθορά, ἼΣΟΣ 
ἰδ ΠΠυδιτατεὰ ἰῃ Ταπηγβοη δ “ Ραΐδος οὗ 
Ασί,᾽" δηά " Νἱβίοῃ οἵ 8 "" ; δῖβο ἰῃ Βυτοῃ, 
4.5.., “" ϑιίλῃΖδβ ἴου Μυβίς᾽᾽". 

νν. 5-7. Βαϊ ἐς ποί ομῖν ἐϊϊωνιϊκαίϊον 

μέ ὁομαγαείεγ. “Νοτ ἴ6 τῃϊ8 411. Οἱ 
ΥΟὺΣ μαζί Ὀγίηρ {πε υἱπιοδὲ δαγῃ βίη εββ 
ἴο Ὀεᾶγ, δηά ἴῃ γόους ἔα ἢ ΒΌΡΡΙῪ ππογαὶ. 
ἐπεέσρυ, πὰ ἴῃ ὙΟΌΣ τλογαὶ δπαυρῪ υπάετ-. 
βἰδλπάϊηρ, δπὰ 'ἱπ γοὺσ υπάετειδηάίϊηρ β6]- 
ςοπέτοϊ, απὰ ἰπ γοὺτ 86] οοπίσοὶ ρδεεης. 
ἐπάυταπος, ἀπά ἰπ ραίϊεπε ἐπάδυγαηςα 
ἰεῖγ, δηὰ ἰῃ ρίειν Ὀγοιμειν ἰονε, δηά ἐτν 
Οἰδεσῖν ἴονςε ἰονε." 
γες. 5. καὶ αὐτὸ τοῦτο δὲ, Δ ρῃγάδα 

τπαὶ ἐπιρδβίβεβ τῆς ἕλοι οἵ ἴδε δώρημα. 
85 Πανίηρ ἰϊ8 ΙορὶςΑ] ουΐοοπλε ἴῃ ομαγδςίεσ.. 
“ΤΏς δου] οὗ τεϊρίοη ἰδ τε ργαςτίοκ 
Ῥαγι " (Βυηγαη). οη (δε οἵπες μαπά, 2 
Ῥεῖεγ πεῦε ἴεᾶςῇεβ μαι 8ο- δ] ]εὰ ργαςτίοαν 
ΟὨΒ γί βείδπειυ νἱίβουι ἰἢς βρί γιὰ] τηοῦνςε ἰ8 
ἱποοιρίεῖς ἀπά υπί πίε! σεηῖ, σπουδὴν᾽ 
πᾶσαν παρεισενέγκαντες, ΔΠ ἱπηρτεβδίνα 
Ῥῶτγαβε. Ο. βἰπιῖῖασ ἰάθδβ ἱπ πῃ. χίΐ, Σὲ, 
Ἠεῦ. νἱ. 11. [Ια ἰβΒ ἃ νιπίπρ δρδίῃηβι. 
Βυρρίβηηεββ πὰ βεϊ {ἰπάυ!σεπος ἰη {πε 
δβρίἴυδὶ 11. ἐπιχορηγήσατε. ΤΣ ΑΟΝ. 
τγᾶηβ., “ δἀὰ το,᾽ 15 ἰπβυδηςίεηι,. χορηγός. 
ἐπ Ατἰὶς ἀγαπιὰ ἰδ ος Ὅῆοὸ ἀείγαγβ ἴπε 
οοβὲ οὗ ἴδε ςδογυβ, δὲ τὰς διἀδϊηρ οὗ ἴδε: 
ϑιδῖς, 88 ἂηῃ δοῖ οἵ οἰτζεπβῃὶρ (Ὀ επι. 
496, 26). [τ ννγᾶ8 4 ἀυν ἐμαὶ ῥτοπιριεῦ 
ἴο Ἰανίβῃηῃεβδ ἴῃ ἐχεουοη. Ἠδεηςε χορη- 
γέω ολπης ἴο τηεᾶπ “ βυυρρίγίπρ οοβὶβ ἔοσ 
ΔΩΥ ΡῬυγροβο," ἃ ρυδ]ς ἀυΐν οἵ λειτονργία,, 
ΨΠ ἃ ἰδπάεπου, 485 ἤεζε, ἰονναγάβ τῇς. 
ταεληΐϊηρ, “ Ῥχγονιάϊηρ τῆοσε ἴμδη 18 ῬδΑγεῖυ 
ἀεπιδηδεὰ ", [πη Ρ. Οχγυ. 2825 ἢ. (β935 
ΡΝ μὲ ἀκτὴ ΤΟΙ φὰς ἀμᾶι δῖ5 υἱέες μδά 

δ ἵπι, δἰ πουρῃ ἐπεχορήγησα. 
αὐτῇ τὰ ἑξῆς καὶ ὑπὲρ δύναμιν μΗ 1 ργο- 
νἱἀεά ἴογ ἢδγ βυϊδῦν δηὰ Ὁη ΠΥ 
τεβοῦγοςβ ")). ἔπι- ἀεηοίεβ ἃ ρασίίουϊδσ ἂρ- 
ΡῬΙἰςδίοη οὗ Χχορηγέω (0. Μουΐτοη, ΡῬγοϊερ. 
Ῥ. 113). ἐν “18 υϑεα βοῇ τἰπς οὗ ἴδᾶξ 
ΜΠ ἢ 18 δυρροβεὰ ἴο θὲ τῃεῖτϑ ᾽"" (ΑἸ ογά).. 

: “ βίγεηυσυβ δηΐτηας ἴοπιβ ἃς: 
νος" (Βεηρεῖ) --- ἃ τηδηϊεβιδιίοη οὗ 
ΤΆΟΤΑΙ Ῥοννετ, γνῶσιν, υπάοτγείδπάϊηρ, 
ἐταρ  γίης ἱπαίρδς, εἰγουπηβρεςτίοη, ἀΐβογε- 
ἴοη, ἀϊδοεγησηεης (ο΄ 1 Οοτ. χνΐ. 18). 
ΟἿ. Ὁϊάλεδε, ἰχ. 3 (Ἰπ Ευςδατγίβεὶς ργαγετ), 
χὶ. 2, ῇεζε γν. 8 οοη]οϊπο νυ δικαιο-- 

ψ ες. 6. ἐγκράτειαν : “ 5ε] Κοοηίγοῖ ᾿ : 
δεοοοτηρδηϊεά Ὀγ, ἀηὰ γί βὶπρ ἔγοπ, ἱπον- 
Ἰεάᾶρε, δηὰ ποὶ ἃ τῆεσε ργοάυςί οὗ ἐξᾶγ' 
ΟΥ βιιπιίϑβίοη ἴοὸ δυϊμοσῖν. γήν : 
“. βιελάίαδβίπεβ8 "᾿---ποῖ τὐτπεά δβίὰς ἔγοπι. 
τῆς ἤδἢ Ὀγ {ταὶ ἀπά βυβετίηρ (οἷ. Γυκε 
νἱ. 15, Κοπι. ν. 3 8.). Τῆς ὁ αρολδιπιν; 
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ἐγκρατείᾳ τὴν ὑπομονήν, ἐν δὲ τῇ ὑπομονῇ τὴν εὐσέβειαν, 7. ἐν δὲ 
τῇ εὐσεβείᾳ τὴν φιλαδελφίαν, ἐν δὲ τῇ φιλαδελφίᾳ τὴν ἀγάπην. 8. 
ταῦτα γὰρ ὑμῖν ὑπάρχοντα καὶ πλεονάζοντα οὐκ ἀργοὺς οὐδὲ ἀκάρ- 

ποὺς καθίστησιν εἰς τὴν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπίγνωσιν. 
ἃ Αεἰδ χν. 

29(0). τ᾿ 
9. ᾧ γὰρ ὰ μὴ πάρεστιν ταῦτα, τυφλός ἐστιν μνωπάζων, λήθην λαβὼν ΠΟΜΩΣ 

ἀοοιτίης οὗ ἴπε [4186 τεδομεσβ υνουἹά ἰἰβεὶξ 
ΟΔ]] ἴοσ ἷπ ἴπ6 τεδάετβ. Μαγοῖ 
φοσηρασεβ ἴῃς Ατίβιοιοϊϊδη καρτερία (οὐ 
Ἡεῦ. χί. 27). εὐσέβειαν. Ιη τς Ἐρίδι]ς 
ἴδε [αἶδε ἰεδοβεσβ ἅτε ἀσεβεῖς (,7. ποῖς 
θοὰς 3). φιλαδελφί " 

εἴ. 7. αν: “Δῇεςτίοη ἴο- 
τνλτὰβ εἶς Ὀγεῖδτοη," 2.6.,) οὐ 186 βᾶσης 
ΟΠ σιβείδη Ἴοτηπιυηϊγ. ἀγάπην : ρῥτοῦ- 
ΔΌΪΥ ἴονε ἰονναγάβ 411, ὄἐνβῶ Ἵδπεηχίεβ ; ποῖ 
ἀϊτεςιεά Ὀγ δεῆβε δηά ετποίίοη, Ὀχϊ ὉΥῪ 
ἀε]!Ρεγαῖε ςβοίος (ο΄, Μαξὶ. ν. 44). Μαγοσς 
ἱπίεσργεῖβ : “"Ἰμονς ἴο αοά πηδηϊ εβαης 
ἷ ἴῃ ἴονε ἴο τηδῃ ἂἀπὰ ἴο τῆς ψῃο]α 
οζοδλιίίοη, δηϊπιδίς ἀπά ἱπαπίτηδῖς ". 

γν. 8-1πι. Εωνέδεν ἐνιῤ“ασὶς ὁπ ἐδε 
εοπμπεέχίοη δείισεση ζαλίκ απά νιογαϊδέν, 
απὰ ἐϊ5 γεισαγά. “1 γοὰ πᾶνε ἴδεβε νἱτ- 
ἴυεδ, πὰ ὅγε ποὶ βρδαγίπρ ἱπ γοὺσ υ8ὲ οὗ 
τῆςεπ), γου υν"}}} ποῖ ὃς ἱπεβεςῖνε δηὰ υπ- 
πυϊ] ἴῃ ἐπε ἀϊτεσείοη οὗ ἀεερεπίηρ 
τοὺς ΟὨσίβάδη Ἔχρογίεηςς. Πεσε ἴπεβα 
νἱσῖῃεβ ἃσε ποῖ ργεϑεπῖ ἃ τηδῃ ἰβ5 δ]πὰ, 
πρλγ- ϑὶ ῃιθὰ 88 ἰϊ ψνεσς, δηὰ επιΐγεὶυ ἴου- 
ξπτα οἵ τς ρτεαὶ ἴδοι ἴπδὶ πε ᾽8 ρυτπεὰ 
Ὁτὴ ἴπε βἰπθ οὗ ἴδε ραδ.0 ΠΠ {818 

ΘΑΒΘΕΙ ἴῃ νίενν, γουγ εἄγπεβὲ ρυγροβε 
ουρῶϊ ἴο ῬῈ ἴο πιᾶκε βδυγε υοῦσ οδ]Πηρσ 
δηὰ εἰεςῖοη. ϑιεδάιν ῥγαςιίβε ἴῃ εδα 
νγυεβ δηὰ γοὺ Ψ1}} ποῖ βέυσηδϊε ; ἴοσ 
τῶυβ τπετε Ψ1]1 θὲ πιηἰδίεσεά ὑπῖο γου 
δῃ αὐρυπάδηϊ ἐπίσαπος ἱπίο τῆς εἴεγηδὶ 
Κίιπράοπι.᾽" 

εἰ. 8. πλεονάζοντα: “αρουπά᾽". [πη 
οἰδββίςδὶ υδεὲ τα." εχαρρεγαῖς ". Ὑμενοσὰ 
Βεῖς δρδίῃ Ἐπηρῃδβίβεβ ἴῃς ἀϊβρίαυ οὗ ἃ 
τερδὶ, υποδλὶουϊλιίηρ ἀπὰ ἀπυνεατίεά ερίσῖς 
ἴῃ ἴδε ργαςεῖςς οὗ ἴδε ΟἨτίβιίδη ρτᾶςεβ. 
ἀργοὺς. Ῥεσπᾶρβ “ ἱπεβεοιϊννε᾽" οἵ “ἰπ- 

Ἐοίι8],᾽ ἃ τηεδηΐηρ νος 18 δυγῖπεγ 
εἰαρμδβίβεδ ἰπθπ ἀκάρπονυς. ἴπ Τῆς :- 
ἄδοῃε, 12, ἅτε ρίνεη ἀϊγεοτίομβ ἔος ἀϊ8- 
οὐπιϊ πίη ρεηπυΐπς ἔγοπὶ ἔδιδε δηηοης 
ἴῃς ἰἄπεταπε ἰεδομεῖβ. “1 Πα νυῖδῆοβ 
ἴο δεῖεϊε ἢ γοὺ δηά ἰ8 4 ἰγαἀδβιηδῃ, 
ες δἰπὶ ννοτίς δηὰ 1εῖ ἢίπι εαι. [1 δε 
828 πὸ (τδάς, δοοογάϊπρ ἴο γοὺς νυ͵ἱδάοπι 
Ῥιονι ἄς ἤἢονν πα 8|4]1 ἵνα 28 4 Οἢτγίβ- 
υἷδη ἀιποηρ γου, δὰϊ ποῖ ἰη ἰάϊεπεββ 
(μὴ ἀργός). ΙΓ ε νν}} ποῖ ἀο τῃΐ8, ἢς ἰδ 
τωλκίηρ τρεσομδηάϊβε οἵ Ομγῖϑι. Βεννᾶγε 
οἵ βυς ἐποπος ἀὐρὰβ 8 11υδεγαιεά τ8ὲ 
Ῥάᾶββδρε ἴτοπὶ (δα οσάϊ βεη8ε οὗ ἀργός, 
ὙἘΙΘΝ τεϑ!ν ἰρτίδαα ἴαὶς " [οσ ψϑηΐ οὗ 
οὐοςυραιίοη, απὰ ποῖ Ὁγ οδοῖςε, ἴο (δε 

εἰμίοδὶ βἰρηίβοδησθ. Οὐ. ]Απιεβ 1ΐ. 20, 
“ἘΔ πουϊ νογκβ ἰ8 "Ὁ Μαῖῖ, 
χχ. 6, “ΝῊΡ κἰαπὰ γε πεσε 411 τῆς ἄδυ, 
ἀργοί }᾽" αηὰ τπε τερῖυ. ΟἿ αἷβο υδε οὗ 
ἀργεῖ ἰπ ἰϊ. 3. [π Ρ, Ῥαᾶγ, 11. 4(9)Ἅ (ἰϊ. 
Β.6.), ςεσίδίη αὐδγγυτθη ΤοπΊρ᾽ Δίἢ ι 
{μεν “τε ἰάϊε (ἀργοῦμεν) ἴοτ ννᾶπὶ οὗ 
δἴανεβ ἴὸο οἶεασ ἄννᾶὺ ἴδε οδηά". ΟΣ 
Ρ, Ραγ. 11. 2ο. ὅπως... μὴ ἀργῆ 
πλοῖα. Ρ. ["οπά. 2ο810 μι Δ.}.). λόγος 
ἐργατῶν ἀργησάντων. ἴπ Ρ. Ι,οηά. 111. 
Ῥ- 27 (ἃ ςεπβυϑισείυγη οὗ 1όο οζ τόχ α.Ὁ.) ἃ 
ςετιδίη Αροϊϊοηΐβ ἰ8 ἀεβογ θεά 25 Ῥεϊοηρ- 
ἱῃρ ἴο “τῆς ἰεἰδυτεά [288 οἱ Μεπιρῃίβ ᾿᾿. 
τῶν ἀπὸ Μέμφεως ἀργῶν). Ρ. Εἴοτ. τ“. 

ὦ ΑΠΊΝ, 97 ἢ (Ὀοι ἰΐ. Α.0.}ὴ ἐλαιουργίον 
ὃ τ “δὴ οἱ-ργεββ ὑνὶοἢ ἰ8 ουἱ οὗἁ 

νογκίηρ ογάςτ᾽᾿ εἰς τὴν. . . ἐπίγνωσιν. 
Ηεις ἰδς ντίίεσ τοῖυσηβ ἴο ἴῃς ἰάεδ, ἰπ- 
ττοάδυςεά ὉγΥ ἀποφυγόντες . . . φθορᾶς 
ἰῃ ν. 4, [δὲ τηογα! τν ἂπά τγεϊϊρίοη γα 
ἱπεϊπλδῖεϊν οοππεςιςᾶ, ϑοπης δᾶνε δουρὶ 
το ἱπίεγρεεῖ ἴῃς νογάβ 845 τηελπίηρ “ ν ἢ 
τεΐεσεηςς ἴὸ ἴπε Κπονϊεάρε οὗ οὖς Ἰμοτὰ 
7εδὺ8 ΟἾγίδι," οὐ ἴδε στουπά ἴπδὲ ἐπί- 
Ὑνωσις Π25 Δἰτεδλυ Ῥεεῃ ροβιυϊδίεά 848 
τῆ βουτος οὗ “ 411] τπΐπρβ πεοάεά ἕογ [ἴπ 
δηἃ ροάϊίπεββ," δηὰ σδπηοῖ πον ὃς τε- 
ξριθοά 8ἃ8 8ἃη επὰ ἴο ὃς αἰϊδίπεά. Υεῖ 

ἔἴγνωσις πιᾶγ Ῥε τερατάεά 45 δοῖῃ τῆς 
Ῥεριπηίηρ δηὰ τῆς εηὰ οἵ τηοσζαὶ τ (ἐγ. 1}. 
18, (οἱ. ἱ. 6 Ε΄. ΡΒ]. ἱ. ο)ς. Τῆς τγᾶπεῖὰ- 
τίοη οὗ ΑΝ. ἰδ οοστεςὶ (εἰς Ξε 'π, εχργεββίνας 
οἵ τεβ1:). ἐπίγν. ςοπίταδιεὰ "ἢ γνῶσις 
ταλτκβ “ἃ δίρῃες ἄερτεςε οὗ ἱπιθπδιῖν, δῇ 
ΠΕΣΡῪ οὗἉ ἄεερες ρεπειγαίίοπ [ἴ ἰ8 ποῖ ἃ 
αυϊεδοοπὶ βίδιε, {πε τεβιηρ ἴῃ δη δοαυΐγο- 
πιοπί, θὰ ἴῃς δάνδηςς οὗ οπα ἴο Βοπι 
ΦΆΞΥ διἰἰαϊππηεηΐ 8 Ὀυϊ πὰ ἱπηρυ δα οὗ 
[ταβἢ εβογῖ ; οπα ψνῆο ἰδ ποὶ οοηΐεδης ἴὸ 
Κπονν, δυϊ ἐνεσ, ἰῃ Ἡοβεδ᾽᾿Β 'νογάβ (νὶ. 3), 
ἔοϊ!οννβ οὐ ἴο Κπονν᾽᾽ (Ραρεῖ, ϑῤέγέῥ οὗ 
Δ φεἰῥίῆπε, Ῥ. ττ2). Ἑδοῆ δάνδησε ἴῃ τς 
ΟΠ τι βείδη 11 ὰὸὶ ἄδερεπθ δαπὰ ψὶάεπβ οὺς 
βρίπτυλ] υπἀδετβιδπάϊηρ. “Ὁ]ϊς ἐπίγν. ἰδὲ 
ἴξτοι Νδῖυσς πδοῦ εἴνναβ, ννᾶβ υνάσῆβε᾽᾽ 
(νοι ϑοάεςη). 

γεσ. 9. μνωπάζων : “5ῃοτί-5ρῃιεά". 
Οηϊγ οὔος εἴβεννμεῖς ἱπ ατεεκ 1ἰτεγαῖυσα 
ἰῃ Ῥβ. Ῥίοηνβ. Εεεὶ, Ηΐεν. ἴ. 3. ὙΠίβ 
ἰδ οπς οὗ ἴῆε ννογάβ το νι ϊοῃ ἐχοεριίοα 
8ᾶβ Ὀδεὴ ἴδκεπ ἰῃ 2 Ῥεῖεσ. [{ ἰβ ὈοῚΒ 
στᾶσα, δῃά ἰξ βεεπιβ ἴο ςοηίταάϊος τυφλός. 
ϑρίτα δηά νου 85. (ταπϑβίδίιες “ νν Π}γ 
δΙπὰ", Μᾶαγοσ (ρ. 1χἱ.) (ἴο ἰοννίπῷ Βεζα, 
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ς Ηοδ.͵.3. τοῦ καθαρισμοῦ τῶν πάλαι αὐτοῦ " ἁμαρτιῶν. το. διὸ μᾶλλον, 

ἀδελφοί, σπουδάσατε βεβαίαν ὑμῶν τὴν κλῆσιν καὶ ἐκλογὴν 
ἐ Μουλέο, ποιεῖσθαι ᾿ ταῦτα γὰρ ποιοῦντες οὐ " μὴ πταίσητέ ποτε’ 11. οὕτως 
ῬΡ. τἕϑ 6. γὰρ πλουσίως ἐπιχορηγηθήσεται ὑμῖν ἡ εἴσοδος εἰς τὴν αἰώνιον 

ε Μειι. 
χχίν. 6 
ΟὨΪγ. 

βασιλείαν τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

12. Διὸ δμελλήσωϊ ἀεὶ ὑμᾶς ὑπομιμνήσκειν περὶ τούτων, 
1 ἢ . μελλησω ΜΑΒΟΡ, νᾳ-, ΤΊ., Ττερ., ΝΗ ; οὐκ αμελησω ΚΙ, 5γττ. Τῆς Δηδίοσυ 

οἵ βυρφρωβεᾷ ΕΓ ς ἵδνουτβ τεδάϊηρ δάοριεἄ. Ὑεῖ, ἰπ Μ995., ἔβετε ἰβ πεαυεηῖ σοη- 
ξαβίοη Ὀεΐψεςη μέλλω ἀπά Μλο; 4.6.. ]ομη χίϊ. 6, τ Ρεῖεσ ν. 7, Μαῖϊ. χχίΐ. τ6, νῆεγα 
μέλλω ἰδ8 ἱποοτίεοῖ. ΕἸεὶ (Νοίες οπμ. Τγαης. οΓ Ν.Τ΄. Ὁ. 240) βυρρεβίβ ἐμαὶ ἵγιι:ς 
τελάϊηρ Βεσε ἰβ μέλησω (ς΄. οὨ σπουδαζω νετ. 15). 

ατοιΐιβ, Ηυτδετσ, εἰς.) ἱπιεγργεῖβ τῆς νογὰ 
85 ᾿ἰπιθηρ τυφλός. “Ηὄὀ ψδο 18 ψτἢ- 
οὐὐ ἰδς νἱτγίυδβ πχεπιοηςά ἰπ ἱ. 5-7 ἰ8 
διηά, οΥ το Ῥυξ ἰξ ποτε Ἐχδοῖὶν 18 δῃοτί- 
εἰρῃμιεὰ ; πε σάπποῖ βες ἴῃς τπΐηρβ οὗ 
Βεάδνεη, [που ρἢ ἢς πᾶν δ 4αΐοῖς ἐπουρἢ 
ἴῃ τερασὰ τὸ ννοσί ἀν πιδίτοσβ." λήθην 
λαβὼν. Α ρΡετίρῃτγαβεῖς ἔοσγω. ΟΛ 7098. ἀπέ. 
ἐϊ, δος 4180 2 ΤΙδΙοΝ 5, Ηεῦ. χί. 29. τοῦ 
καθαρισμοῦ τῶν πάλαι αὑτοῦ ἁμαρτιῶν. 
[5 δε ῥγ θελα ἴο Ὀαρείδιῃ ὃ ἄΑΡτν 
8 τεπάεγεᾶ νθγὺ ργοῦδθ]ς Ὁγ {6 υ86 οὗ 
πάλαι. Ἐρτ ἴῃς 1άεα οὗ οἰεδηβίηρ ἔγοπι 
Ῥιο-δαρ βπΊΔ] βίη, οὐ Βαγπαῦδϑ, χὶ. 1ἱἱ, 
Ἠετπιᾶβ, Μαρπά. ἱν, 3. Μὲς. 11. τ. ϑρίειδ 
δάμεγεβ ἴο τῆς ρεπεγαὶ ἱπιεγργείδιίοη οὗ 
καθ. 48 τῇς ννοτίς οὐ Οῃγίβὲ ου {με πιογδὶ 
1:6. ΟΥ̓ 11. 20-22, τ [η. 1. 3. ὙΜΏΠΕ 
καθαρισμός [8 υβεὰ οὗ πε Πετγειηοπίαὶ 
ψΑΒΒΙηΡ5 οὗ ἴπ6 [ενν8, [οἤπ 11, 25, ἰξ ἰδ 
αἰ8ο υϑεά οὗ τς ννοτῖκ οὗ Οἤσίβε ἰη Ηςῦ. 
ἱ. 3 (ς΄. Ζαδη. Ἱπέγοά. 'ϊ. 232). 

νεῖ. το. σπουδάσατε. Απ [πιρεταῖΐνε. 
“Α 8 δηά υτρεπὲ ἔογη᾽" (Μουΐϊοη, 
Ῥγοΐερ. 1. 173). βεβαίαν. ΩΓ Ὀεῖδ5- 
τδηῃ, Β. 85. ΡΡ. 1οϑ ἢ. Τῇε Ψογὰ ἢδ8 ἃ 
Ἰεραὶ βεπβε. βεβαίωσις ἰ5 ἴτε Ιερα] συδτ- 
δηῖδε, οδιδιπεά ὈΥ ἃ Ὀυγοτ ἔγομι ἃ βαίϊεγ, 
ἴο Ὀς βοπε Ὀδοῖκ ἀροη βπουϊά δὴν τηϊγάὰ 
ῬΑΓ οἰαίτῃ ἴΠε ἰπίπρ. Ηδετε ἐπ6 γεδάεγβ 
τε Ἔχῃοιιεά τὸ ργοάυςε ἃ ρυλιάᾶπίες οὗ 
τπεὶς οδ! πρὶ ἀπά εἰεοτίοθ. ΤῊΐ5 πλᾶν ὃ6 
ἄοπε Ὀγ ἴδε ουϊεϊνατίοπ οὗ τε ΟὨ τί βείδπ 
ὅταςεβ, (ΩΓ ἘρΆ. ἵν. 1. “Τὸ νναῖκ ννογίπι 
οἵ τῆς οΑΔΠΠπρ νμεγονν ἢ γε ἀγα οδιεά.᾽" 
κλῆσιν καὶ ἐκλογὴν. ΝΏΔΙ 5 τῆς ἀϊβεῖ- 
πος Ῥεΐνψεδη ἔπεβε ἵψοῦ καλέω υδεὰ 
ἵπ ἀοβρεῖβ -- “" δὰ ἰο ἃ ἔεαβι ᾽", κλητοί 
ψουϊά, ἐπεγείογε, ἱτυρὶν ἴποβς δίἀάςη ; 
ἐκλεκτοί -- [ῃῆοβϑεὲ νῆο πᾶνε Ὀεσοῖηε ἴσα 
ῬΑτγίδίεῖβ οἵ αοά᾽ 5 βαϊνδιίου. Ολ. Μδϑῖὶ. 
ΧΧΙΙ. 14.- Νοῖ 411] ῆο πεᾶς ἴῃς Ὀϊνίπε 
γοῖςος (κλῆσιν) ρτορτεβ8 ἰῃ Ομ τ βείδη οοη- 
ἄυςι, ὙΠΟ 18 τῆς τοκεη οὗ ἐκλογήν. 
οὐ μὴ πταίσητε, 45 ἃ δἰϊπὰ οΥὁ 5δοτί- 
εἰρμιεά ρείβοη πιρδϊ ἄο. 

Νεῖ. τσ. ΝοῖεἊε ἴπε δοουπιυϊδιίίοη ἴῃ 
τῃϊ5 νεῖβε οἵ ννογάβ8 δι ρεβηρ βρεπάουγ 

δηά διΐπε8β8β. ἐπιχορηγηθήσεται. Οὐ. 
ποῖς οὔ ν. 5. Μᾶγοσ βᾶγβ ἴδαϊ πεγε (ἃς 
νογὰ “ δυρβεβίβ ἴῃς ογάεσγίηρ οἵ ἃ (τίυπι- 
Ῥδαϊὶ ργοςεβϑβίοῃ, δηὰ σοπῃρᾶγεβ ΡΙυς. ΝΊς. 
994, ὁ δῆμος ἐθεᾶτο τὰς θέας ἀφειδῶς 
πάνυ χορηγουμένας. εἰ ΩΓ εν. 
χι το. πα τπεδίτα, εἰσ. ἰβ πε ρίδος οὗ 
επίγαπος ἕοσ ἴῃς Ἵμοσυβ (Αγ Ν᾿ιμὸ. 326; 
Αν. 296), ἀπά ἱπ Ρ. Ρδγ. ἰΐ. 41, γε Βπά 
εἴσοδος κοινή --οἵ ἴμε ἄοοτ οὗ ἃ ποιβε. 
Τῆς ρτελὶ ἀεβογρέίοη οὗ πε ἐπίγδῃςς οὗ 
δε ΡἱΠρτὶπιβ ἰπῖο ἴῃς Τεἰεβεῖαὶ οἷν ἴῃ 
Βυηγδη’ 5 Ῥέ ργίηις Ῥγοργέ55, Ρῖ. ἱ., ΤΑΔῪ 
Ὀς υοτοά ἴῃ {Πυϑιγατῖίοη. αἰώνιον βασιλ- 
εἴαν. ἀοεβ ποῖ οὐους εἰβεννεγε ἴῃ ΝΤ. 
οὐ Αροϑβίοϊὶς Εδίῃετϑ (οὔ, Ασίβιοιῖς᾽ β 4ῤοὶ. 
χνΐὶ., ἀπά ΟἹεπι. ονι. χ. 25), Ὀὰϊ αἰωνίον 
ἀρχῆς οὐουτδ ἴῃ (ῃς Βιγαϊοηίςοδη ᾿πβοσὶ 
ἰοηβ αἰγεδάν χυιοϊεὰ (Π εἰβδπχᾶπη, οὐ. οεέ. 

. 361). 
Ρ γν. ἽΝ Το αἷνι οὗ ἐπε τογί εν, απὰ 
ἐλε Ἡγρέμον ΟΥ δὲδ πιέδδαρξ. "" Ὑου ἅτὲ 
αἰτεδὰυν δοχυδιπιεὰ νυν ἢ ἀπά εβιδὈ  βμ δὰ 
ἴῃ {πὸ ττυῖϊῃ, 80 ἔδσ 88 γενεαίεἁ ἴο γου, 
Ῥυΐ, ἰπ νίενν οὗ τῇς ρτγεδὶ ἴββυεβ, 1 5}4] 
αἰνγαγβ δὲ ρσεραγεά ἴο ἀννάκεη γουῦ ἴο ἃ 
βεηβε οὗ ἴπεϑβε τπΐηρβ. ἴῃ τὴν ᾿ἰξειίπιε 1 
ἔεεὶ θουπά ἴο ἄο 80, ἐβϑρεοίδι!ν ἃ8 1 Κῇον 
τπαὶ ἀδδίῃ 18 ἱπισηϊπεηῖ, 45 [εβ808 ἀεοϊαγεὰ 
ἴο 6. ἰ 588] αἷβο ἀο τὴν Ὀεβῖ ἴο εηδῦὶα 
γου ἴο τεΐεσ ἴο {πεβε {πίηρβ ἃ8 ὀρροτ- 
ταηὶεν οσσυγβ, ενθη δἔϊοσ τὰν ἄδοθδβα." 

Ψεῖ. 12. μελλήσω. ΝΥΠιαϊ ἰ5 τῃε εχδοὶ 
βἰφηίβοδποςε οἵ ἴῃς ἔσϊυτε ὃ 1ἴ οδπ ΠΑγάϊν 
Ὅς δἰ ΠΊΡΙΥ ἃ ρεγ ρῃγαβτίς διῖυσε. “Τῆς 
ἰάφςα ἴβ γαῖπε τῆλι τῇς νυτίτεγ νν}} θα 
Ῥτεραγσεά ἱπ τπε ἔπαγε, 88. ψγῈ 1} 85 ἴῃ τ 6 
Ῥαβὲ δπὰ ἴῃ τῇς ργεβεπὲ ἴο γεπηϊπὰ {ποπὶ 
οὗ τπε τὰ 8 τῆεῪ Κκηον, ΨΒδπονοσ ἴδ 6 
Πεοδβϑὶ τ δγίβεβ" (Ζδῃπ. ἱπίγοά., ἰϊ., Ὁ. 
211; ηυοϊεὰ «ἱἢ ἀρργονὰὶ ὃν Νεβεὶς. 
Τεχέ, Ονἱ βοίσηι οὗ Ν.Τ. ΡΡ. 333-34). 
ἐστηριγμένονς. ΤΠϊ5 ννοτά 15 υϑεὰ ὈΥ 
]εβὺ8 ἱπ τῇς νδγηΐϊηρ ρίνεη οὗ Ρεῖεσ'8 
{41}, ἀπά ἰτ8 βρίγίειδὶ σθβὰ!. καὶ σύ ποτε 
ἐπιστρέψας στήρισον τοὺς ἀδελφούς 
σον (ἵ,Κ. χχίϊ. ταὶ, ΟΥ τ Ῥεῖ. ν. το, 2 
Ῥεῖ. 1ἴϊ, 17, ψβεσε στηριγμός -- “ βιελά- 



10 -τιδ. 

" καίπερ εἰδότας καὶ ἐστηριγμένους ἐν τῇ παρούσῃ ἀληθείᾳ. 13, Ὁ ῬΗΝ, 1, 
δίκαιον δὲ ἡγοῦμαι, ἐφ᾽ ὅσον εἰμὶ ἐν τούτῳ τῷ σκηνώματι, διε- 
γείρειν ὑμᾶς ἐν ὑπομνήσει, 14. εἰδὼς ὅτι ταχινή ἐστιν ἡ ἀπόθεσις ἱ 
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εὉ. 
ν. 8, νἱΐ. 

, ΧΙ, 17. 
οζ οοῦ- 
βιγυςοἢ 

τοῦ σκηνώματός μου, καθὼς καὶ ὁ κύριος ἡρῶν ᾿Ιησοῦς Χριστὸς οἱ ἔχειν 
ἔδήλωσέν μοι. 15. σπουδάσω δὲ καὶ ἑκάστοτε ἔχειν ὑμᾶς μετὰ ἰπβη. δες 

1 σπουδαζω ΝῊ 31, ἀγῃλ., βυτρ, “δὴ ἱηιεπιίοηδὶ δἰἑεγδείοη.... 

Μεῖι. 
χνἱϊ!. 25, 

ἘρΉ. ἰν. 28. 

. ζΟΡΥ δ818 δηὰ ἴσδηβ8- 
Ἰδίοτβ ςουἹὰ ποῖ Ὀτίπρ {πεπηβεῖνεβ ἴὸ γτεδά ἤεσς δραὶπ ἃ ργοπιίβε οἵ Ῥεῖΐεγ᾽ 8β, νι οἢ ἢ6 
δβεοπιεά ποῖ το πᾶνε {18]1εἀ ᾽᾿ (Ζαῃη, [πἰτοά. 1ϊ. Ρ. 212). Τθεδε γεπιδγκβ ἈΡΡΙῪ 4180 
το νΑτίδηϊβ ἔοσ μελλησω (νεῖ. 12) (ἐδέά. οὕ. Νεβεὶς, Τεχέμαὶϊ Ογ ἐἰείδηι οὗ Ν.Τ'. Ὁ. 324). 

[(Δβδίπεββ οἵ πιπὰ", ἐν τῇ παρούσῃ 
ἀληθείς.--- “ ἵπ ἴῃς ρῥταβεηὶ ἐγαῖῃ," ἐ.6, 
ἷπ 80 ἔδλσ 838 γοῦ γεῖ ἢᾶνςε δχρεσίεηςς οὗ 
ἴ ΟἿ ποίε οα ν. 8. 

ψεῖ. 13. δίκαιον δὲ ἡγοῦμαι. “1 
οοηδβίάεγ ἢ ἃ ἀπιγ." ΤτΤΒε ἰδηρυᾶρε ἰπ 
νν. 13,14, ἰ8 βιυιἀϊουδῖν βοίετηη δηὰ ἱπὶ- 
Ῥγεββῖίνε σκηνώματι, υδεὰ ἴῃ [{τεγᾶὶ 
δεῆβε οὗ “τεπὲ" ἰπ Πευΐϊ. χχχὶϊ, 18. ἴῃ 
Αςἰβ νἱϊ. 46, ἰε ἰΒ υδεὰ οὗ ἴπε Ταδεγηδοῖς 
οἵ αοά. ΕἸἰδβενδεῖς ἰπ ΝΙΤ. σκῆνος ἰ5 
υδεά ἴῃ ἴῃς τπηειδρδβοσγίοδὶ βεπϑε οὗ πυπιᾶπ 
εχίβίεηςς. Ολ 2 οι. ν. 4. Α ὄ5ἰπ|ι|ὰγ 
86 οὗ σκήνωμα ἰβ ἰουπά ἴῃ Εῤ. αἀ 
Ῥίορα. 6. γατος ἡ ψνχὴ ἐν θνητῷ 
σκηνώματι κατοικεῖ. νγή ἰΒ τῆς ννοτὰ 
υδεὰ ὃγ Ρείεγ ἰη τῆς ᾿ἰγσαηβῆρυτγαίίοη βίογυ 
(Μαῖε. χνὶϊ. 4; Μαζκ ἴχ. 5; [υυκς ἴχ, 33). 
διεγείρειν ὑμᾶς ἐν ὑπομνήσει’ διεγ. 
15 αἰννᾶγβ υϑεά ἴῃ Ν.Τ. - “ ἀνναίεδη" οσ 
“τρυβα ἴτοπὶ βίεερ " (εχοερὶ ἴπ [π. νἱ. 18 
οἵ (δε 568); βἰρηϊβοδηι ἱπ νίενν οὗ ἴῃς 
τείεσεποα ἴο ἴτε Ὑζαπβῆρυγαιίοη ἴῃ νν. 
16 Η΄. ΟἿ. διαγρηγορήσαντες (“ ΓΠῪ 
ναῖε ᾽} ἴῃ 81. Γ0Κς᾽ 5 δοοουηῖ; Ϊπέγοά, 
Ῥ. 187. 

γες. 14. ταχινή “ ἱπηπιίπεηι," οὐ. 1. τ. 
Α ροεῖίςδ! ννοσά ρεουϊία ἴο 2 Ρεῖεσ ἴῃ 
νἶν Τῆς φνοοεςς ἀεβογίθεα Ὀν ἀπόθεσις 
οὯπ διαγάϊν ὃς “5υδάση," ΡΙαι, Κεῤ. 
5530, Ὀυϊ ποτε 18 αἰννᾶυβ 8Π ἱσωηργεββϑίοῃ 
οὗ βυάδάδεηπ6ββ ἴο ἴδε οηΐοοκεγ, τνῆο 18 
ἊΡ δὶ8. ὄγεβ βοσὴς τηοζηίηρ, δπὰ δηάβ 
τῆς ἴεπὶ οὐ [6 ἐποδπιρπιεηῖ ροπα νἤεσα 
ες παά βεξη ἴξ γεβίεσάδυ. Απ ἱπβοσίρ- 
ἄοπ ἰπ Ο.1.4. 111. 13445, τεδάβ ζωῆς 
καὶ καμάτον τέρμα ἔρομον ταχινόν, 
νἤοτα Βεῆβα σᾶῃ ΟΠΪΥ Ὅς “ ὈτίεΓ᾽" (δυς 
866 ἀϊδουδδίοη ἰπ Ζαπη. Ἱπέγοά., ἰἰ., ΡῬΡ. 212 
[). ἀπόθεσιν τοῦ σκην. ἀ ἐμαι ἰδ 
υδεὰ οὗ “ρυξκίηρ ΟΗ͂ ἃ ραγγηεηι᾽" (Αοῖβ 
νἱ!. 58); δηά πιίρῃεξ μεγε ὃς ςοππεοιεὰ 
νὐτα τῆς ἰάεα οἵἉ ἱακίηρ οδ΄ ἃ ἰεπί-οονεῦ 
(8ο ϑρίτ:). Ρχοῦδθ]ν ““ τεπιονδὶ " 18 πε 
Ῥτορες ἱγαηβίδοη. ἴπ Β.6.ὕ. δοδῦ (ἰν. 
4.8.) [πρὸς ἀπόθεσιν ἀχύρον ((ος τε- 
τΊΟνΔΙ οὗ ἃ ομδῆ-"ς:Δρ) 8 ἔουπά. ΟΛ τ 
Ῥεῖ. "1, 21, οὐ σαρκὸς ἀπόθεσις ῥύπον. 

καθὼς καὶ . .. ἐδήλωσέν μοι. ΤΠετα 
866 Π18 ΠΟ γεάβοη ἴὸ ἀουδί ἴῃε τεΐδγεπος 
Βεῖα ἴο Ϊοῇῃ χχί. 18, 19, ἃ8 ϑρίεϊα δὰ 
με δᾶνς ἄοπε (8βδεε ἰπιγοδυςίίοη, ΡΡ. 
96 ἢ). 
“; 15. σπουδάσω. Τῆς ἰοτηὶ ἰ8 

υϑεᾶά Ὁν ΡοΪγδίυβ δηὰ ἰδίεσ υντίϊογβ ἔογ 
ἴῃς οἰαδβίοδ σπονδάσομαι. ἑκάστοτε 
ξοεβ νἱἢ ἔχειν -- “οὔ δδοῦ οοσοδβίοη 
ΜΏΘη γοὺ πα)Ὲὲ πεεὰ ". ὙΠε ννογὰ ἰβ 
ἰουπά Δρρδγεπεῖν ἰπ ἴπῈ βᾶπιε βεῆδα ἰῇ 
Ρ, ἀδη. 315... (1. κ.0.}, ἑκάστοτέ σοι 
κατ᾽ ἐπιδημίαν παρενοχλῶν (“ σδιιδίηρ 
γοὺ δηπογᾶηςος οα γε οσοδβίοῃ ὀὐύβρς 
γου γε δὲ ἢοσηβ᾽' ἢ. ν τούτων μνήμην 
ποιεῖσθαι. ΥνΠδᾶὶ ἰ8 {πε μέ ιν εν εν 
τούτων} Ιξ πιυβὶ πᾶνε ἴπς βᾶπς γοίε- 
ἐξῆρε 88 ἴῃ νεῖβε 12, σὲξ. 10 τῆς ῥγδοῖίοβ 
οἵ πε ΟΠ γίβιίδῃ σσᾶςεββ, ἀπά {πὰ ἰδγρει 
τείεγεηος στῆσε Ὁ ἴ0 δβοπὶε βυβιεπγδιὶς 
Ῥοάγ οὗὨἉ ἱπδίσυσιίοη. ΤῊΪΒ πιῖρῃι φλβῖϊῪ 
τ8Κε τῆς ἰοτπὶ οὗὨἨ τεπιὶπίβοεποθβ οὗ ἴῃς 
ἐχδτηρὶς οὗ [εβϑὺ8 Ηἰπιβεὶέ, πὰ ἴῃς 4110- 
βίοῃ τῇδυ ὃὲ ἴο ἴδε Ρείσίπε γεπιϊπίβοθῆςεβ 
οοπιαἰπεᾶ ἴῃ τῇς 6οβρεὶ οἵ 8:. Μαγκ 
(τ΄. μετὰ δὲ τὴν τούτων (Ρεῖεῖ ἀηὰ Ραυ}} 
ἔξοδον Μᾶρκος τὰ ὑπὸ Πέτρον κηρυσ- 
σόμενα ἐγγ, ἡμῖν ποραδίδωκεν 
Ιγεη. ᾿ἰΐ, σ. χ.). “Ἧς δ88 αἰγεδὰγ γείειτεά 
το ΟΠ τῖβε (ν. 3), 485 πανίηρ οδ ες τμεπὶ ἰδίᾳ 
δόξῃ καὶ ἢ"; βυζεῖν ποιδίπρ οουϊὰ ὃς 
τῆογα ἀρρτορτσίδϊε, πιόγα πεῖρῆι ἴἰο ἃ βοάν 
1:ἴε, τῆδη τῆδὲ Ρεΐες βῃουϊὰ ἰεᾶνς επί πὰ 
πὸ ρίςξυτς οὗ {π|8 δόξα καὶ ἀρετή ἀταννῃ 
ἴτοπὶ ἢἰβ οὐη τεςο]εοίοη. Απά τῇς 
[οἸ]Ἱοννίπα ννοτάβ, οὐ γὰρ σεσοφισμένος 
κιτιλ. (ν. 16) β6επὶ ἴο ἱπιρὶν ἃ δίδίεσηεπε 
οἱ ἔλςι8᾽ (Μάγον, οχ τὶ. ψἤεσε δες νυν δοῖς 
ἀϊδβουββίοῃ ἀραΐπβὲ Ζαῆη. 1ηπἰγοά. 11. Ρ. 
τος 8.). ἔξοδον. Τῆς βᾶπις νγοτὰ ἰβ υβεά 
ἴῃ [μυκς ἴχ. 31 οἵ (πε ἀεαιῃ οἵ ΟἾγίδι. [ὲ 
ΒέΕεπΊ8 ἴο ἱποίυάς τς τπουρῆς οὗ βυῦ86- 
αὐεπὶ ρίογν (ᾧ΄. Ἐχῤοςίέον, νὶ. ἰἱϊ 

ἀὐηλν περ οΝὶ δας όα ας ἼΓρλρ 
γνοῦσα τὴν (τοὴῦ νος ν. 

τὴν τούτων μνήμην ποιεῖσθαι : “ τείας 
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τὴν ἐμὴν ἔξοδον τὴν τούτων μνήμην ποιεῖσθαι. 

ΠΕΤΡΟΥ Β 1, 

16. οὐ γὰρ 
ΚΆΑπιοα ἰϊ, σεσοφισμένοις μύθοις " ἐξακολουθήσαντες ἐγνωρίσαμεν ὑμῖν τὴν τοῦ 

4, 188. 

Ῥεῖεσ 
2, 15. 

τι, οἵ. δ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ δύναμιν καὶ παρουσίαν, ἀλλ᾽ ἐπόπται 
ἐ. Μ , 

γενηθέντες τῆς ἐκείνου μεγαλειότητος. 17. λαβὼν γὰρ παρὰ 

Θεοῦ πατρὸς τιμὴν καὶ δόξαν, φωνῆς ἐνεχθείσης αὐτῷ τοιᾶσδε 

το "; αἰννᾶγβ 'π ατεεκ υυγίϊοσβ, ἔτοσι Ηετγο- 
ἀοῖυβ ἀονῃ -- “ πιοπίόποτη ἕδςεζε, 
“τηλκα τηεητίοη οὔ" (οἷ ατίπηπ- ὙΠάγεσ 
ἀπᾶες μνήμη. ὙΠε δεῆβα ἔπεα 566 ΠῚ8 
τουςἢ τῆς δαπι6. Τῆς ἀοουπ,εηι “ τοίεσσεὰ 
το" νουϊὰ Ὀ6 δὴ δυϊποηῖῖο βουσζος οὗ ἰπ- 
Τοττιδίίοη. Οὔ Ῥ. Εδυ, τοῦ (ἰϊ. α.Ὁ.) 
[ἀκριβ]εστάτην μνήμην ποιούμενος. 

νν. 1τ6-:8. Τὰς ὕαεοί οΥΓ ἐπε Τγαηε- 
ειγαίίοι α ρμαγαπέεε οὗὨ ἐΐε τογίἐεγ᾽ 5 
ἐγμίλ μίπεςθ. “ἘρῚ νὰ ἅτε ποῖ νἱΐμους 
ἔλεῖβ ἴο τεϑὲ ὑροθ. Ουζγ ρῥγεδομίπρ οὗ 
τᾶς ρονεσ δῃά Ἵοηχίπρ οὗ ]εβὺ8β ΟἾτῖβὲ 
ΨΜΑ8Β ποῖ δαβεὰ οὔ δβορῃίδιϊοαὶ τγίῃβ. 
Νγε νεῖς εὐε-νν πεβδεβ οἵ Ηἰβ Μδ)εβίγ. 
Εοτ Ηε τεςείνεά ἔτοπῃ σοά τπε δίπες 
Βοποὺσ ἃπά ρίογυ, ἃ νοῖςε Ἵοοϊῃηΐηρ ἴο 
Ηἰπι τπγουρὰ ἔπε βρεηάουγ οὗ ἴῃς ρίογυ, 
“ΤὮΪ8 ἰΒ τὴν Ὀεϊονεά ὅοη ἴῃ ννβοπὶ 1 πὶ 
ψνΕ]} ρΙεαβθά". ὙΠΐβ νοῖος ννε πεαγά, ἃ8 
ἰτ νγᾶβ Ὀογης ἔγοτι ἢεάνεη, ἤθη ψνε ννεγα 
νι Ηἰπι ἴῃ ἴτε Ηοὶν Μουπι." (Βοτ 4 
ςοτηρατίβδοη οἵ τηϊ8 ράββᾶρε, νυν (ῃς 
ϑυπορες. ̓  δΔοοουπῖ, β8βες [ηϊτοὰἀυοιίοη, 
Ῥ. οᾳ 8... 

ἢ νες. τ6. σεσοφισμ. μύθ. ΟἿ. σεσο- 
νη μήτηρ.: " Βυρροκί(ἰουβτηοί ποτ᾽". 

ταρ. Νγββ... 171 Ὁ. ΤὮ8 18 εν! θην τῃς 
οδασδοίος δειγσίρυιϊς ἴο ἴδε ἔδοιβ οὗ [Ὡς 
Ομ τίβιίδη αόβρεὶ Ὁν ἴῃς Ἐλ18βες Τεδοβεῖβ. 
ὙΠΕΥ δροοίδ!!ν βουρῆς τὸ ἀϊδογεάϊε ἴῃς 
ουτὶοοῖκ οτ τῆς ϑεοοπὰ Αἄάνεηι. μῦθοι 
ἰ8 οἴϊεπ υϑεά ἱπ τς Ῥαβίογαὶ Ἐρίβιϊεβ οὗ 
τῆς ἔδηςῖδι! Θποβείς ρεπεαϊορίςβ (1 Τί πὶ. 
'. 4, ἶν. γ; Τίξ, ἱ. 14). ἐγνωρίσαμεν. 
ὕδεά ἱπ Ν.Τ. οὗ ργεδοπὶπρ ἴῃς αοβρεὶ 
(4.5. τ Οογ. χν. 1). δύναμιν καὶ παρ- 
ονσίαν. Ἐὸοτ οοἸϊοοδίίοη οὗ Ψογάβ, εὐ 
Μαῖι. χχίν. 30, Μαζί ἰχ' 5. Εοσ δύναμις, 
866 ποῖς οἡ νεζβϑε 3. παρονσίαν. Οἤαϑε 
(οῤ. εἰξ. 707α) τερατὰβ τῆς ννογτὰά Πεῖα 28 
ἁἀεποιΐηρ ἴῃς ἢγβὲ σογηΐηρς οὗ ΟΠτίβι, δε- 
οᾶυβε (1) ἴτε Τοοηϊεχὲ βρθᾶκβ οὗ ἢίβίογυν 
δηὰ ποῖ οὗ Ῥσορῆβου ; (2) ἔδε ννογὰ ἰἴ86ε 1 
ὨΔΕΟΓΑΙΪ δε (ἢΐ8 τηεδηΐηρ. δ 
δάτηϊ8, μόννενεσ, πὶ οἰβαννβογα ἴῃ τῆς 
ΝΙΤ δηά ἴῃ {818 Ἐρίβεϊς ἴ ἰ8 υβεᾶ οὗ τῇς 
ϑεοοπὰ Οοπιηρ (ῳ. ἰρηδῖ. Ῥλέϊαά. 9). 
7υβη (έαϊορμα 32) ἀϊδιίη συ ϊβῆεβ “ ἔνο 
δάνεπίδ,--οης ἴῃ ννὩὶοἢ Ηδ ννᾶβ ρἱετςεὰ 
ὃν γου ; ἃ βεοοπὰ, νη γοὺ 8141} Κκπονν 
Ηΐπι, ποσὶ γου πᾶνε ρίετοςᾶ ". ὙὝΒοτε 
8, πσύγανεσ, πὸ σεδὶ αἰ βῆουν ἤετε ἰπ 
τακίηβ παρ. ἱπ ἴπῈ υδ}8] βεῆβα, νυνί, 

-- πο πα. ---᾿ - ““ο 

ἱπάεεδ, 18 ποῦς ἰῃ ΠδιποοΥ Ὁ δὰ 
οοπίεχ. Τῆς Ττιαηβῆρυγαίίοη ἰΐδεῖῖ, 48 
υδοά ὉγΥ τπἰ8 ντίϊετ, 15 τεραγάεά Ὧ8 ἃ 
Ὀαβὶβ ἴοσ δείϊοῦ ἰπ τῆς ϑεοοηὰ Αάνεπί, 
δραϊπβὶ ἴῃς Εδῖβε Τ εᾶςπεσβ. 

Ὦτ. ΜιΠΐγσαη, ἴῃ Πίὶβ τεοεηὶ οἀὐϊπίοη οὗ 
ὙΠπεββαϊοηίδηβ, ρῖνεβ ἃ νδί υδδ]ς ποῖε οἡ 
παρουσία (ρ. 145). Ηε πιεπείοπβ ἔδαι ἴξ 
σου τεαυε ΠΕ ἱπ τς Ῥαρυτὶ 485 ἃ 
κίπά οἵ ἐεγηεῆμεμς ἐεεἠπίσμς υϊτ τοίεγεμος 
ἴο ἴῆε νἱϑῖς οὐ τῆς Κίηγ, οὐ. βοπὶς οἵἴδπετγ 
οἵ οἶα]!. (Ρ. Ρεῖτ. ἰϊ. 390. (6), 18 ({. Ὑξις 
Ρ, Τεῦι. 48, 13 ἔ. (11. Β.6.), ττ6 (11. Β.Ο. 
Ρ, αἀτεη., ἰΐ, 14 (δ), 2 (11. Β.6.)}. Ὀιείεη- 
Ὀεγξοῖ, ϑγηορε, 226, 84 ΗΠ. (111. Βα.). τῶν 
δὲ ἀρχόντων συναγαγόντων ἐκλησίαν 
καὶ τήν τε παρουσίαν ἐμφανισάντωντοῦ 

ωφ. “νε [411] Ῥδοκ προη ᾿᾿ ἴπεβὲ 
ἐχδίηρῖςεβ οὗ ἴῃς ᾿νογὰ “τῆς πιοσς ρ᾽δά!υ 
Ὀεοαυβα ἔοσ [Π18 ρασγιίουϊασ βεῆβε οὗ (ἢς 
ννογὰ τῆς [εν δῇ βασγεά τυτίεἴρθ ρῖνε υ8 
166 Πεὶρ ᾿" (ἐδὲά.). Ὑδε ννοτὰ τηυδὶ, ἔπογε- 
ἴοτα, ανε οοτηα ἱπίο ὑ8ς, ἱπ τη ϊ8 Δρρὶίςα- 
τίου ἴο ἴδε ϑεοοπά Αἀνεπὶ, ἰῃ δροβίοϊις 
εἰπιεβ, 88 (δἰ ΠΕΠῪ τρί σεμ ης τ-ῃε 
πιεληίηρ οὗ [6808 Ηἱπηδβεὶ (οἷ, Μδτε. χχίν. 
3, 27, 37, 390). Τὴε υὑδι18] οἰδββίςδὶ βεῆβα 
οὗ ἰδε ψογὰ 88 “"ργεβεπος ̓᾿ πιυβὶ ποῖ ὃδ68 
ἀϊδβγεραγάεά. Τακεη τορεῖμοῦ τ τῆς οἴπες 
ταεδηϊηρ ᾿ΠΠυδίγαϊεὰ ΌγΥ τῃε Κοινή, παρον- 
σία νουἹά ἐπ βεεπὶ ἴο σοπιρίπε ἴῃ ᾿έβεῖ 
τς πχεληϊπρ οὗ “ δου] ργεβεηςς,᾽" δηὰ ἃ 
ποᾶγ “ςοπηηρ ᾿. ὙΠϊ8 ςοπιδίπαιίοη οὗ 
τλεδληΐπρ ἰπ ἴῃς οοπεοίουβηεββ οἵ τῇς 
εαεὶν Οπυτοῖ, νἱτ [18 Ρετρί εχ 838. ἴὸ 
τῆς ἱπιεγργοϊδιίοη οὗ ουζ 1, ογά 8 ργοπηΐβε, 
ψου]ὰ βεεπη ἴο Ὀε τεβεςίεά ἴῃ ]οπη χνί. 
16-1:8, ἐπόπται : υϑεὰ οἵ [ποδβε ννῆο δὰ 
διιδίηθά τἴμε Πίρῃεβε ἄερτες οἵ ἰηϊεδείοη 
ἱπῖο τῆς Εἰευδβίηίδη τηγβέετίεβ. [υδρίπρ 
ἔτοπι ἴῃς υ8ὲ οὗ ἐποπτεύω ἰπ τ Ρεῖει, τῇς 
ννοσά πᾶν πᾶνε ραββεὰ ἱπίο οσάϊπδγυ 
ΒρΡεεςὮ, Ῥὰϊ ηο ἀουδε ἰ8Β υδεὰ Πεζε ἰο εη- 
δδηος ἴδ βρεπάουτ οὗ ἴῃς νἰβίοῃ, απ {πε 
Βοποὺγ ἄοης ἴδε ἀΐβοῖρ]ς65, ἂὲ τε Τγᾶπβ- 
Βρυτγαιίοη---“ δἀτηιεὰ το ἴῃς Βρεοίδοϊε οἵ 
Η!β σταηάευγ᾽ {{έοβαι, Ἡ. Ν.ΤτΤ. δ᾿ 6οο). 
ἐπόπτης ἰ5 Δρρ]ἰεά ἰο αοά ἰπ Ἐδίἢ. ν. σ, 
2 Μᾶδος. νἱϊ, 35, ς΄. Ο.6.1.5., 6663 τὸν 
Ἥλιον ΓΑφμαχιν ἐπόπτην καὶ σωτῆρα 
(τείετεηςε ἴο δη Ἐργρείδη δυη-ροά). Ηοΐ- 
τηδπη ΠΟΙ 8 ἐπδὲ ἐς τείεγεῃςε 18 γδῖδεσ ἴὸ 
τς Βεβυττεςιίοη ἀπά Αβοεηβίοη. μεγαλε- 
ίοτητος. ΟΠ Τρκο ἰχ. 43, Αςίβ χίχ, 27. 

-..- «το «κκσιισιι.-. - -π-π-Π “-- 
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ὑπὸ τῆς μεγαλοπρεποῦς δόξης Ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός μου οὗτός 1 Μειι. ΠΙ. 

ἐστιν, εἰς ὃν ἐγὼ ᾿' εὐδόκησα, ---τ8. καὶ ταύτην τὴν φωνὴν ἡμεῖς Μαης ΤΝ ' 

ἠκούσαμεν ἐξ οὐρανοῦ " ἐνεχθεῖσαν σὺν αὐτῷ ὄντες ἐν τῷ ἁγίῳ δ: 25. 
ὄρει - 19. καὶ ἔχομεν βεβαιότερον τὸν προφητικὸν λόγον, ᾧ καλῶς 

ποιεῖτε " προσέχοντες ὡς λύχνῳ φαίνοντι ἐν αὐχμηρῷ τόπῳ, " ἕως οὗ 

τὸ Αςῖίδ ἰχ. 
12, Χ. 3, 
χὶ 
ΧΧΝΊ. 13, 

“ἡμέρα διαυγάσῃ καὶ φωσφόρος ἀνατείλῃ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν᾽ τ στῶν 

᾿ Ἄςεεχ. 33, 
ῬΕΙ͂. ἱν. 14. ο Μαεῖκ χῖν. 32 1ὺυκὸ χὶϊ!. ὃ. 

Δ απὸ τῆς μεγαλοπ. ΒΥΤΓ. 

ψεσ. 17. λαβὼν. [Ιὲ ἰ8. ννε]1-πὶρῇ ἱπι- 
Ῥοββίδίε ἴο βὰν ννῆδῖ ἰ8 {πΠῸ ςᾶδε ἀρτεεσηεηΐ 
οἵ ἴῃς ραχιὶοῖρ!ς μεσα. [τ 18 δῖ ἰεαβῖ ςεῖ- 
«δίῃ ται τῆς βυδ)εςῖ 8 [εβυ8. Ὀϊςεκείη, 
ϑοδοῖς, Ενναὶά, δἀπὰ Μάγος ἄρτεε ἰδὲ 
τῆε ντίτες ἱπιεηάδεά ἴο ροὸ οη, ἐβεβαίωσεν 
“τὸν προφητικὸν λόγον, ἴοτ ᾿νὨϊς ἢ Πα 
βιῤρβετυϊεβ καὶ ἔχομεν βεβαιότερον, Αἴξες 
τῆς ραγεηιπεῖῖς δίῃ νεῦβα. π' Θεοῦ 
“πατρός. ὅ8:εε Ἠοτῖβ ποῖε, 1: Ρεῖ. ἱ. 2. 
Τῆς ὑδᾶρε (νπουϊ τῆς Αγίὶς ε) ἱπάϊοϑίεβ 
τῆς ρτονίῃ οὗ 4 βϑρεοίαὶ ΟὨἩσίβιίδη ἱεσ- 
τοϊποίορυ. ὉΤδε ἴννο ννογάβ γε ἰγεδίεὰ 8 
πε Ῥΐορεσ πᾶπιε. τιμὴν καὶ δόξαν. Α 
“τεαυεης ςοπιρίπαιίοπ, οὐ, ΡΒ. νἱϊ!. 6, 1 οὗ. 
ΧΙ. το, Σ Ρεῖεσ ἱ. 7, οπι. ἰϊ. 7, το, σ Τίπι. 
ἷ. 7, Ηεδ. 11. 7, 9. τιμή ἰβ (ἢς Ρετβοῃδὶ 
Βοποὺγ δηὰ εβίεοπι ἴῃ νυ ἢ [6808 8 μεϊ ἃ 
Ὅγ τἢς Ἑαίπεσ, οὔ. οι δ ποῖε οπ σ Ρεῖ. 
'. 7. “οπουτγ ἰπ (ἢς νοῖςε ψῃϊς ἢ βροκε 
τὸ Ηἰπι; ρἵογυν ἱπ τπε ᾿ἰρπε ἡνὨΙοἢ βῆοπα 
Ἔτοτα Η πὶ ᾽" (ΑἸ ογά). φωνῆς... τοιᾶσδε. 
ΤΗΐβ ἰ5 τῆς οἷν ἱπβίδπος οὗ τοιόσδε 
τὰ δ ΝΟ. Ξέαο, τδε ΤΠονπα εεςε᾽". 
ὑ τῆς μεγαλοπροποῦς ἧς. ΕΚε- 
πρὸς’ τελάϊπρ ὑπὸ, ψε τῇῦδυ τεραγὰ 

, δόξα 48 4 νεῆϊοὶς οἵ εἜχργεββίοῃ. 
εν νοῖος δβαργϑββεβ (8 δίρηίβοδηςς. ἵἴὲ 
͵8. ποῖ ἃ πιεζὸ δοσοῃηρδηγίπρ ρΡῃμεποσηεποι 
οὗ τδε νοῖςε. ΟΥ̓ τῆε ἱπβισυπιεηίδὶ ἀδεῖνε 
ἴῃ ἱ. 21 δῆεσ ἠνέχθη. . δόξης σοττεβ- 
Ῥοπάβ ἴο “τς ὑγίρῃι οἱουά᾽"᾽ (νεφέλη 
φωτεινὴ) οἵ τῆς ϑγηορείςΒ. οὐρανός ἰ5 
υϑεὰ ἴπ νεῖβε 18 ἴο ἀδϑβϑογίδε ἴδε βουγος 
ἕγοτῃ Ὡς ἴῃς νοῖοε οᾶπηα ; “ ἴδε βκυν,᾽" 
«“΄. , 12, 13. εἰς ὃν ἐγὼ εὐδόκησα. 
Μουϊίοη (Ροίες. Ῥ- 63) ροἰϊπῖβ οὐυῖ παῖ 
ἰρηάεποῦ ἴῃ ΝΎ, 15 οσ εἰς ἴο εποσοδοῃ 
οη ἴδε ἀοπιαίη οἵ ἐν. Οὗ. ]οδη ἱ. 18, ὁ ὥν 
«ἰς τὸν κόλπον (ἰδ. Ρ. 235). 

Ψεῖ. 18. ἐν τῷ ὄρει τῷ ἁγίῳ. Τῆε 
ἢγαβε ἰηάϊσαιϊεβ ἃ νίενν οὗ ἴῃς ρίδος δηὰ 

Ἰηοϊάεπε νυ ΠΟ Πδ5 Ὀδδη ἴάκεη ὑρ ἱπῖο πὰ 
βαῃςιεϊδεά ἰη ἴῃς γεϊ!ρίουβ σοπεοϊουδηεβ8 οὗ 
τς Οδυσοῆ. ΤὰζῪ Οποσεϊς Αείς οὕ Ῥείεγ 
τ8ς ἴδε ρῆγαϑε “ἴῃ τηοηΐς βᾶςσο ᾽ς. ἅγιος 
βίρη ῆςεβ ἃ ρίδος νδεγε [εδονδῇ τηδηϊξεβιεὰ 
ἘΠ τλ86], εἴ, Ἐχοά, 11, 5, 188. 11]. χ. 
εν, τ0-2:. ΤὰληὝε Τγαπεβρηγαίδοη σοη- 

“ἥννις Ῥυοῤῆῴεεογν. “"“ὙἸπὺ8 ψε πᾶνε 58}}} 
ξυσῖμες οοπβτπιδύοη οὗ ἴῃς ννοσὰβ οὗ ἴῃ 8 
Ῥτγορδεῖβ, ἃ ἔδοϊ ἴο ψῃϊς ἢ γοὺ '᾿νουἹὰ ἀο 
ΜΜῈΙ] τὸ ρίνε Πεβᾶ, 48 ἴο ἃ 1Δπὶρ βῃῃϊηΐῃ 
ἴῃ ἃ τῦῦγκῪ ρίδος, πιεᾶηξς ἴο βοζνα ὑπ||] 
τῆς Πᾶν Ὀγεὰκ δὰ τῆς ᾿δυ-ϑίδσ ατίβε ἰπ 
γουγ πελγίβ. Ἐδοορηίβε, αῦονα δἷϊ, (Πἰ8 
ἀπῖῃ, ἰδὲ πὸ ργορπεου ἰβ γαβίγίοιϊθά τὸ 
ἴῆε ρασγιίουϊασ ἱηϊεγργεϊδιίοη οἵ οπα 
επεγαϊίοηθ. ΝῸ ρζορῆεου νψνᾶβ δνοσ 
τῆς τΠγουρ ἴδε ἱπβίγυπηεπίδι ἐγ οὗ 

ΤηΔΠ 5. ΜΠ], Ὀὰϊ τπηεπ ϑροῖε, ἀΐγθοςς ἴτοτῃ 
Αοά, ἱπιρε!!εὰ Ὁγ τπε Ηοὶν ϑρίτγίιε." 

γες. 19. βεβαιότερον. Οτὶρἰ πα! ἃ 16 ρα] 
ἴδῃ. ϑ86εὲ ποῖε ν. το; οἷ ΡΗΪ]. ἱ. 7, 2 
(ος. ἱ. 2:. τὸν προφητικὸν λόγον, ἱ.6. 
411} ἰπ τε Ο.Τ'. βοείρευγεβ τῃδὲ ροϊπίβ ἴὸ 
ἴῆε Οοπιίηρ οὗ ἴῃς Μεββίδῃ. Τῆς ργο- 
ῬΏΘΟΥ 8 πον βυρροτγίδὰ ὃν [18 ρατιίαὶ 
Γ]ΠΙπιεῆς ἰπ τῆς ΤὙταηβῆρυταϊίοη. ᾧ 
καλῶς ποιεῖτε προσέχοντες. “1ο ΨἘΙΟΒ 
γε ἀο ΨΜ6}} τὸ ἰᾶκεὲ δεεά"". “καλ, 
ποιήσεις ς. Δοτ. ρατῖ. ἰ8 τῇς ὨΟΓΠΊΔΙ ΨΑΥ 
οἵ βαγίπρ “ρίεδβε᾽ ἱπ ἴῃς ρδρυτί, ἂπὰ ἰ8 
οἰαβϑίςαὶ " (Μουϊίοη Ῥγοίφρ. Ρ. 228). ὡς 
λύχνῳ. .. καρδ. ὑμῶν. ϑρίτὰ νου]ὰ 
εἰϊπλίπαῖς ἔπε ννοσάβ ἕως οὗ . . ἀνατείλῃ 
88 ἃ ρἷοεβ ἰουπᾶεά οχ ΡΒ. οχῖίχ. 1ἱοὸδ 
ἃηά 4 Ἐϑάγαβ χίΐὶ. 42. αὐχμηρῷ τόπῳ, 
Ῥιοροσῖν τ" ἄγ "οὗ ἀραιδῇι ἮΣ Π6ἢ 
“ὁ. Βα]: " οὐ “τουρῃ᾽". Ηδστε ἰξ πιεδβ 

Ιῃ Ασίβιοι ἐς Οοίοτ. 3 τὸ 
αὐχμηρόν ἰβ ορροβεὰ ἰο τὸ λαμπρόν. 
ὠσφόροςς “Μοτηίηρ - βίαγ.᾽" οἱ 

ουπὰ εἰβενδεγε ἰη Βί δ] 1οα] ατεεῖς. ΤΠς 
ΤΧΧ νογά ἰβ ἑωεφόρος. [π ἴῃς ροεῖίβ, 
ἴῆε νοζὰ ἰ8β αἱνδὺβ δρρίἰεὰ ἴο ψδπυβ 
(Οἴςεγο, Ναὲ. Ῥεογενι, 2, 20). 

ΤὨῖβ νεῖβα Πδ8β Ὀεεη της ἀϊδουδβοά. 
1 πηᾶὺ Ὅὲ νν6}} ἴὸ πηδπιίοη τῆσγες στᾶπ- 
ταδῖῖςαὶ ρΡοϊπίβ ἴμδὲ ἐπιεῖζε. (1) Τῆς 
τείεγεηςε οὗ ᾧ. [Ιξ ἰδ βἰπιρίεβ τὸ υηάεγ- 
βιδπὰ ἰξ 45 γεξεγγίῃρ ἴο ἐΐὰε εομπέφμέ οὗ ἐδ 6 
ἐγεξεάῖπε, εἴαμδϑε, ἀτιὰ ποῖ ἴο τὸν προφ' 
όγον αἴοῃε, υἱΣ. τῆς ἴΔοῖ τιδὲ ἰῇς προφ-. 

λογ. ἰΒ πον βεβ. οη δοσουπὶ οὔ τπς Ττδη8- 
Βρυταῖίοη. ᾿ ἕως οὗ κιτλ. ἰ5 το ὃς 

ἢ Μ᾿ φαίνοντι, ποῖ ννἱῖῃ προσέχ- 
οντες. (3) ἐν τ. κ. ὑμῶν ἰβ οοπηςοιεά 
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ΡΈΡεῖες 20. τοῦτο ἢ πρῶτον γινώσκοντες ὅτι πᾶσα προφητεία γραφῆς ἰδίας 
ΝΠ. 3,}ᾧ0 
Τίτα. ἵϊ. τ.  ἀπιλύσεως οὐ γίνεται ᾿ 

ᾳ Ηεϑ. χίΐ. 
ΣΙ, Χ. 39. 

τ Ατί. 
δθβεηΐ 
ονίης ἴο 
ξιοσν οὗ 

ἀπὸ Θεοῦ ' ἄνθρωποι. 

21. οὐ γὰρ θελήματι ἀνθρώπου ἠνέχθη 

προφητεία ποτέ, ἀλλὰ ὑπὸ πνεύματος " ἁγίου φερόμενοι ἐλάλησαν: 

ἃ βρεοίαδὶ ΟΒτιβιεΐδη ἰεγγαϊμοίοίν. Οὐ. [πε 8, 2 Ῥεῖετ ἰΐ, το, ἰϊ. 18, ᾿. 20. (Μάγον, Ἐά. χχνίϊ. 8.). 

απο Θεὸν ΒΡ, δυγβ, Ῥοἢ., ΝΗ, Τί. ; ἀγιοι Θεον ΝΚΙ,, βυτρ ἡ Ττεξ. ; αγιοι. 
ΒΔὮ. ; ἀγιοι τον Θ. Α; αγιοι αποθ. Ο. 

1 ἀνατείλῃ Δἴοπε, ἀπά ποῖ "ἢ διαυγ- 
άσῃ. ΜΙΝ τπε8ε Ῥτγεϑυρροβίείοηβ ΜῈ 
ΤΑΥ͂ ὈτὶοΗ͂Υ οοηϑίάες ἴῃς ἔνο Ιεδάϊπρ ἰη- 
τεγργεϊδεοηβ. 

:. Μᾶϑγοσ πιᾶυ θὲ ἰᾶκβθῃ 88 σερσεβεηϊδ- 
εἶνε οὗ τῆς νίενν ἴπαὲ [86 νεῖβε 18. Ψ ΠΟΙ 
τι ἐχβοσγίδιίοη ἴὸ “ βθᾶγοβ ἴδε ϑοηρς 
ἴυγεβ᾽. ὙΜετε ἃζε ἴῆγες βίαρεβ : (ἢς 
Ῥτορῃεῖίς ἰδπὶρ (τὸν προφ. . . . τόπῳ); 
ἴδε αοβρεῖ ἄδννη (ἡμέρα διανγ.); τἰδς 
ἱππαγ ἴσας οὗ τῆς βρίγις ( “ον 
ὑμῶν.). “Τῇε ἴοννει ἄερτεςε οἵὗἉ (αἰ ἴῃ 
τῆε ντίτοπ ννογὰ υ"}} Ὅς (ο]]οννεὰ ὉΥῪ 
ἀὐνίης ἱπδίρμε ΩΝ ὑπνῶν ᾿ΟΠΊΡΑΓσΕΒ ἜἜυδα, 
Ζίξ. ὁ προφητικ' τοὺς ἐν ἀγνοί 
τὰ ϑηδώμο ἕως καθαρὸν ὑμῖν τὸ φῶς ϑδε 
εὐαγγελίου διαφανῇ καὶ ὁ νοητὸς ἑωσφ- 
όρος, τοντέστι Χριστός, ἐν ταῖς καρδίαις 

ὧν ἀνατείλῃ. (ς΄. ΗἨυΐμεῖ, ΑἸ οτά). 
δε οδ]εοιίοῃ ἰο (πΐβ8 νίενν ἰ8 δι τὲ 

ΒΕαπΒ ἴ0 ἴρπογε ἴπε ρίδος δίνε, ἴο 19 
Ττιαηβῆρυγδιίίοη 28 4 σε ρίουϑ ἕδος ἴος 
ντίϊες δἀπά γεδάεγβ δἰίκε (ἔχομεν). 

2. Αποίπεγ δηὰ τῇογε ργοῦδῦϊς νίενν 
ὨΔΙΌΓΑΙΙΥ ἰακεβ ἕως οὗ .. . ὑμῶν 48 τε- 
ἔεττὶηρ ἴο [πε ϑοοοπά Αἄνεπε. Τηΐβ ῥγε- 
8εῖνεβ (ἢδ υδ08] τηδδηίηρ οἵ ἡμέρα ἴῃ τῃε 
Ἐρίβεϊς, δῃὰ 1ὲ αἷβδο γίνεθ ροίωι ἴο ἴδε 
βιγ κίηρ βευεηος οὗ τηείδρμοιβ, Τδὲ 
λύχνῳ φαίνοντι ἰβ τε ςοπῆτηηδίίοη οὗ 
ἴπε ῥγορβεῖίς ννοτὰ Ὁγν τῆς Τταπβῆρυγα- 
εἴοη ψῃίοἢ τπς ντῖῖεσ 888 ρίνεμ τπεπὶ 
(ο΄. ν. 16) ; ἀπὰ τηΐβ ἰβ πια ἄς 411 {πε πῖοτε 
Ῥιοῦδῦὶς ἴξ ᾿νε ἴᾶκα [πε τεΐεγεπος βὰρ- 
ξεβιοά ἔος ᾧ ἰπ (1) ἀδονε. Τῆς αὐχμ. 
τόπῳ “ουἱὰ δε τπε ννοτγὶ ἃ ἴῃ νυν βίο ἢ ΠΟῪ 
Ἶνε Ὅ. ΡΒ. οχῖχ. 105). ΤῊΐδ ἰΔτῊΡ 5 πχεδηΐϊ 
ἴο 8βεῖνε ὑπὲ]} ἴπῸ ρἱοτίουβ ἀρρεδγίῃξ. 
Οπαε οδ]εοιίοη ἴο τῆς εβομαϊοϊορίςδὶ ἰῃ- 
τεγργεϊδιίοη οὗ ἕως οὗ κιτιλ. ἰΒ ἴῃς Ρῆγαβα 
ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν ν»Π]ο ἢ Πρ] 165 Δῃ 
ἱπναγὰ σοπγίηρ. ΤΠΪβ ἰδ Ἰάγρεῖν τερε!εὰ 
ἰῆννςε δοοερὲ 118 ρττηπιδίςαὶ σοπηεοξίοη 
ψ ἢ ἀνατείλῃ αἰοης (() ῦονε). “ὉΤῆε 
Μοτηϊηρ-ϑίασ αγίβε ἰη (Ὠεὶς πεαγίβ, ἤθη 
1π6 σημεῖα οὗ τς Δρρτοδομίηρ δ ἅτε 
τηληϊξεδε (ο ΟΠ βείαπβ. Τῆς {]Β]πιεπὶ 
οἵ τῆοὶγ Πορε ἰ8 δὲ ἴῃς ἄοογ: ἴῃς 1ωογὰ 
ἰδ δὲ βαηά ̓" (νοῦ ϑοάεη). 866 ποῖς οὔ 
νεζσ. 9. 

Μετ. 2οβ. τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες. 
“ Ἐδοορηϊδίηρ {πὶ8 ἐτυτ ἀρονς 411 εἶδε" 
(1 γοὺυς τεδάϊηρ οἵ ϑογρίυγε). Τῆς 
ἙΔϊβεὲ Τεδοδεῖβ ἀρρεαϊεὰ το τπῸ ΟἹΤ. 
βοιϊρἔυτεβ ἴῃ βυρροτὶ οὗ πεῖς ἀοοιίτίης. 
ὅτι πᾶσα... ίνεται. πᾶσα... 
οὐ πεεὰά ποι δε τερατάεά 45 ἃ Ἡοῦγαίβπ).. 
1[ι ἰβΒ 48 πογηιδὶ 88 ἰῇ σ [|η. ἰϊ. 21, [π. 
πϊ. τ6. ἰδίας ἐπιλύσεωςφ. ΤΠΗΐ8 ραβδᾶρε 
ἰ8 ἃ ποίεὰ οτιιχ. (1) Ἡδγάς, ξο!οννεά Ὁν 
1δηρε, ϑρίτια δηὰ οἵμεῖβ ἱπίεσργεί ἐπι- 
λυσ. -- ἀϊδεοϊμεϊο. “ΝΟ ῥτορδεου οὗ 8. 
ἰ8 οὗ δυςἢ ἃ Κίηὰ τῃδὲ ἱειοαῃ ῬῈ ἀηηυ !εά ". 
Βυϊ πο Βδεϊβίδοιϊογυ ἱπείδηςς οἵ ἐπιλυσ. 
ἴπ τιῖβ βεῆβε οδὴ ὃς δάἀδυοεά. (2) Ας- 
ςοριΐπρ ἴῃς βεπβε οἵ ἰδ. ἐπιλ, -- “ ρτὶ-- 
νδῖς,᾽" ΟΥ̓ ““πυπΊδλη ἱπιεγργείδεοη," δοη 
ϑοάξη β86εὲ8 ἃ τεΐεγεπος ἴο ἴῃς τηεῖποάβ 
οὗ {δε [αἰβε ἰεδομεῖβ ἱπ ἰμεὶς διιτυάς 
ἴο ϑοσγίρίυσε (οὔ ν. τό, 11, 1). ἰδίας 
“18. ορροβεά τὸ τῆς φωνὴ ἐνεχθεῖσα οὗ 
1. χγ᾽᾿. (3) [Ὁ βδεπὶβ στηοβὶ βδι βίδοϊοσυ ἴῸ 
υπάετϑίαπὰ ἰδ. ἐπιλ. 48 ἴδε πιεδηίπρ οὗ 
τε Ῥσορδαὶ δἰπιβαῖΐ, οσ νυν μδῖὶ ννᾶβ ἴπ πα 
Βίορδεεε ταϊηἃ ψἤεηῃ ἣς ψτοῖς ; δε ἔι]- 
᾿πηεπὶ ἴῃ ΔηΥ̓ ρδγίίουϊαγ σεηεσζαϊζίοη οσ 

Ἔροςῃ. “Ἴδε βρεοίϊδὶ ννοτγίς οὐ τῆς ρσορῆεξ 
͵8 ἴο ἱπέεγργεῖ {ες ννοσκίπρ οἵ αοά το Βῖ8. 
ονη βεπεγαϊίοῃ. Βιῖ ἴῃ ἀοίηρ {Π|5, ἢς ἰ8 
Ἰαγίηρ ἄοννῃ ἴῃς ργίηοΐρ!εβ οἵ αοά᾽Β δοϊίοῃ 
ἘΠΘΓΑΪγ. Ηδηςς ἴπετα τῆδὺ ὃς ἐὐ ὰ α 
ὉἸΒΙτηθηῖδ οὗ ομα ῬγορῆςοΥυ, ΟἹ ἴο βρεᾶ. 

τῆοσγα Ὄχδςῖῖν, τλδην ἰβιογίς δὶ {ΠΠπδιγαϊτοηβ 
οἵ βοπλε οπε ρτίποίρῖςε οὗ Ῥτονίἀδηταὶ αον- 
δγησήθης ᾿" (Μάγοσ, Ρ. 196). Τῆε ρεηΐ- 
εἶνε ἐπιλύσεως ἰδ σε. οὗ ἀεβηϊίοη Δηάᾶ 
τοὶ οὗ οτίρίη. ““Νο ρῬγορῇδθου 18 οὗ βοῃ 
ἃ πδῖυγε 858 ἴο Ὀ6 σαρδῦϊς οὗ ἃ ρατιςυ- 
14: ἱπιεγργεϊδιίοη." 

ψεσ. 2:. οὐ γὰρ θελήματι ἀνθρώπου 
ἠνέχθη προφητεία ποτέ. ΔΊ ἠνέχθη 
εὖ, νν. 17, 18. ὑπὸ πνεύμ.... 
φερόμενοι, “7. Αοἰβ ἰ. 2. ὥσπερ 
φερομένης πνοῆς βιαίας. Ἡειε Με 
Βαανα ἴῃς ΟΠΙῪ τείεγεπηςε ἴο ἴῃς Ηοὶν 
ϑρίγίε ἰπ τῆς Ερίβεϊὶς, δηά οπἱν ἰπ τπὶβ 
οοηπεχίοπῃ, υὲς. 48 ἴῃς βουζοε οὗ ργορδεῖῖς 
ἱπδρίγαιίοη. Τῆς δρίσίς 1858 δῇ ἌρΘΏΟΥ 
τδῖποῦ ἴΠ8η δὴ ἅρεπὶ. ὙΠε πιϑη Βρθᾶδᾶκ. 
Τὰς 5ρίγιε ῶρεῖβ, [{ 18 οὗἩ πιῦο ἢ βἰβηΐβο- 
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11. 1. Ἐγένοντο δὲ καὶ ψευδοπροφῆται ἐν τῷ λαῷ, ὡς καὶ ἐν νν. ς, το, 
ὑμῖν ἔσονται ψευδοδιδάσκαλοι, οἵτινες παρεισάξουσιν αἱρέσεις "ἀπω- 

ἐμ. . 35. 

λείας, καὶ τὸν ἀγοράσαντα αὐτοὺς δεσπότην ἀρνούμενοι, ἐπάγοντες ἩοαέροΝ, 

πος ἔος ἴδε ἱπιεγργεϊδείοη οὗ τπ6 ψνΒοὶς 
ε ἴδ ἄνθρῳποι οςουρίε8 ἃ ροδίτίοῃ 

οἱ εἰαρἢδϑὶβ δὲ ἴῃς επὰ οἵ πε βεηΐεπος, 
ἴδυβ Ὀτγίηρσίηρ ἱπῖο ργοπιίπεπος 86 Βυτηδη 
δρεηῖ, Τα ργορδεῖβ ὑμεῖς ποῖ ἱρῃογᾶπὶ 
οὗ ἰδς πιεληίηρ οἵ {δεῖν ῥγορδεοῖἊβ, Ὀυὶ 
ἘδεΥ βᾳνν οἰεασὶν οπἷυ τῆς ςοηΐεηι- 
ῬΟΓΆΣΥ ΡοΪ εἰοα] ΟΥ̓ πλοσὰϊ δἰταδιίοη, δπὰ 
τῆς Ρῥχίῃςρ!]ε8 ἱηνοϊνεά ἀπά 1]Ἰπδιγαϊεά 
τδεγείῃ. 
ΟΗΆΡΤΕΒ [1.--ῆνν. 1-3. Τάς Ἑαΐξε 

Τοασΐενς αμὰ ἐλμεὶν γμάρνιενέ. “Ὑεῖ 
ἔδετε ψεσε δἷβο [δῖβε ρῥγορῃεῖβ ἱπ (δε 
δηςοίεηις ςοτηγηιπὶγ, ᾿υδὲ 88 Ἀπιοῦρ γοῦ 
ἴθετο Ψ1}} θὲ [4156 ̓ Ἰεδοβεσβ. ΤΥ νη]} ποῖ 
Βεβιιδῖς το ἰηοδυος δἰοηρείᾶςε τὰς τγυῖἢ 
οοτσιρίης Βεγαβίεβ, ενεη ἀδηγίηρ {πεῖς 
Ἐεάδεπιεσ, δπὰ ὑσίπρίπρ οα ἰπεπιβεῖναϑ 
δυνῖς ἀεβισυςίοπ. Μδὴν ν}}} ἱπυίταίς 
τθεῖς νἱοίουβ δχβρὶς, δὰ μεσεῦγν τὰς 
ΨἈΆΥ οὗ τγὰῖδ Ψ}}} Ὅς ἀϊδοτεάϊιεδ, Νᾶγ, 
ἔυσίπες, δοιυδλῖεά Ὀγ Τςονείουδηεδδ, ΠΟΥ 
Μ|Π1 τακο τηεσομδηάίβε οὗ γοὺ ὉΥ ἱγίη 
Ψοσάβ. Ὑεῖ γοῦ τηυϑὲ ποῖ [Ὠϊπκ ἴπδὲ τς 
Ἱπάρτηεηι ραββεά οῃ 11 βῃς ἰοὴρ αρὸ ἰδ 
ἱπαςῖῖνε. Ὑδεὶς ἀεβισυσθοη ἰ8 ανγαιὶπν 

ἙΝ εὐδοπροφῆται ἐν τῷ Ἔγ. 1. Ψ. ἢται ἐν τῷ λαῷ. 
ἐν τῷ λαῷ ἰδ υβεὰ ἔος [6 πβόδένυ ορίς 
ἰῃ ΧΧ. ψευδοπ, ι. Α οἶα88 οὗ 
Ἑαϊθε Ῥυορῃεῖβ ἰβ γαυεηεῖν πιεπεϊοπεᾶ 
ἴῃ τῆς ΟἿ. [Ιη τὰς εα1ες ἀρες ἰἴ 18 ποῖ 
βυξρεβίεὰ τδδιὶ ποτε νν88 σοπβοίουβ ἀδοεὶς 
οὐ ἴδῃς μαζὶ οὗ ἐπε ργσορβεῖ. Ηΐβ ργο- 
ῬδεΟΥ ἰβ 4186, ἰζ ἴξ 18 ρσονεᾶ 80 ὃν ἴδε 
δνεηῖ (] ες. χχνι, 9). “ Βεη ἃ ργορδεῖ 
11ε8, στῖβους Ῥείη ἱπδρίγεά Ὁγ ἃ 8186 οσ 
ἱπηροῖεης ροά, ἰξ [8 Ὀεοαυδε σά ἐπ ΗΙ5 
δῆρετ ἀραϊηβι [βγϑς ̓Β βίῃ γβεδῃ8 ἴο ἀθβίσου 
δίπι, δηὰ τπετείοσε ρα ἱπίο {πῸ ργορδεῖβ 
“ἃ ἱγίηρ βρίτε᾽ ". (ϑεδυϊΣ. ΟΟΤ. ΤΆ. 
', 257). ΟΥ̓ τ Κίηρβ χχί!. 5 8. Τβεβε 
ἃτε ἴδ 6 ὁ βμορπεῖς ὙὯΟ οἵὺ “ ρεᾶςε, ρεδος,᾽" 
Ψ ΒεΏ σά [8 τεϑῖν ροίηρ το Ὀγίπρ Ἱπάρ- 
ταεηῖ. Ι͂ἢ τῆς ἰΔἴδσ ρεγίοά βυρεσγβξτιουβ 
δοῖβ δηὰ ράρσϑῃ ργδςιῖςεβ, βιιοἢ 88 δβρίγίτυ- 
αἰΐβαι, νεπίγ!οαυΐβηῃ, ὑσοξεββίοηδι βοοῖἢ- 
Βαυΐην, Ὀεσάσπης ΤοοτηπΊΟΙ (ε. 9. ες. χχνὶ!. 
9; 588. υἱῖϊ. 190). Τῆς ολγάϊπδὶι ἀϊβεποιίοη 
δεῦνεεη ἴδε ἴσας Δηὰ (ἢς [18ε ργορβεὶ ἰΔῪ 
ἴῃ δε πηγαὶ ομασγαςίεσ οὗ {πεῖς τεδοδίης 
([ετ. χχίϊὶ. 21, 22). ιδάσκαλοι. 
ΤΠε οδαγαδοιογίβεὶςβ οὗ (ἢεὶσς ἰεδοβίηρ ἂγε 
ψνεἰ}-πηασίκεὰ ἴῃ τη 18 Ερίβεῖθ. 86εε [πέτο- 
ἀυςιίοη, ῬΡ. 207 ἢ. Οσοτηρασε ΡΒ]. 111. τ8 
Φ,, "6 σπαπ,168 οὗ [ἢ ΟτΟβ8,᾽᾿ ψπὸ Ὀγουρδι 
ἴεᾶγβ οἵ ϑῃδπιε ἴοὸ ἴῃς εὐςε8 οὗ ἴδς Αροβίίε; 

ΜΟΙ, ν.Ψ 9 

τῆς ἀθυβε5 οὗ ἴῃς ,οτά᾽ 8 ϑυρρετ ἰῃ τ σοσ. 
χὶ. ; αἰ8ὸ (δἱδί. ἱΐ. 4, 2 Οοσ. χὶ. 1:3. 

παρεισάξονσιν. ννγμαὶ ἰΒ ἴῃς ἴοσος 
οὗ παρα-ὺ Τῆς ἰάεα οἵ “ διβαῖτῃ ᾽᾽ οΣ 
“ Β6οΓαοΥ "᾿--τ ς βι αν το ἱπιίγοάυος ᾽᾽ 
--οἰε Ββαγάϊγ ἰω δοςογσὰ ψνἢ τπεὶς σμαγαςίεσ 
ἀεβοσίδεὰ εἰβεννβεῖς 28 τολμ' αὐ- 
θάδεις, δόξας οὐ τρέμονσιν ἔλασψη. 
μοῦντες (1. το). Ἐδίῃετ τῃς ἰάεξλ βϑετλβ 
ἴο θὲ οὗ ἴῃς ἰηιγοάδυςοη οὗ ἔλ18ε τεδομὶπς 
αἰοηρβίάς τῃς ἴτυθ, ΨΒοσεῦ τς ὁδὸς 
ἀληθείας 8 Ὀτουρᾷις ἰπίο ἀΐβτεραῖς. ΟΛ. 
παρεισενέγκαντεξ, '. 56. Τῆς ἰάεδ οὗ 
βίεδ ἢ ἰ8 ῥγεβεπὶ ἰπ παρεισάκτους 
68]. ἱϊ. 5). αἱρέσεις. ΟἸεαεῖγ αἵρεσις 
ες ἰβ υδεὰ ἰπ οτἰψίπαὶ βεῆβε οὗ 

“ τοπεῖ ᾿" (“ ἀηϊπηθβ,᾽" “δεηϊεηία ᾽ἢ 
(8ο ϑρίεζα, νοῦ ϑοάεη, ννεῖββ ; δυῖ 
ς΄. Ζαδη., [πῃ Οδϊαι. “ὦ εἰξ. ἰϊ. 433). 
ν. 20, Σ ᾿ς ΧΙ. το, ἴῃς β6ῆβε ἰβ 
“ ἀϊββεηϑίοῃβ," γίδϊηρφῷ ἔγοτηθ διιοῃ ἀϊ- 
νεγδίυ οἵ ορίπίοθ. [ΐ ἰβ υβοὰ ἴῃ ἴῃς 
δεῆβε οὗ “βεςῖ᾽ ἰῃ Αςἰξ ν. 17, χν. 5, 
χχὶν. 5. ΤΒε ψενδοδιδάσκαλοι ννεῖε 
ἰδίῃ τὰς Οἤυσοῃ. Ἐνεη {πε “ ΑἸορὶ," 
Ψ8ο ἀϊβραϊεᾶ τε ἰουγ αοδρεὶ ἴῃ 
βεοοπὰ ςεπίυγγ, ψψεσε ὕοΐ Ἂχοογηπηηΐ- 
οαἰοά, ὙΠΟΥ ψεῖς, 88 ἘρΙρβδηΐυδ βᾶυ8, 
“ρῃε οὗ οὐτδεῖνεβ᾽. Οὐ ΜΜΕ.  Εχῤος-. 
ἙἘεΌ. τρο8. αἱρέσεις ἀπωλείας. Τῇε 
Θεηϊᾶνε σοπιαῖπδ ἴῃς μα γῖηε ἰάεα--- 
“ ροττυρτίηρ ἰεηεῖβ ᾽". δυεὶ αιδοαιίοη 
τὰ ἃ στεᾶῖ σᾶυδε τδῪ ὃς πιαϊπιδίης, ἂ8 
πῃ τῇς οᾶ8ε οὗ τε ἔλ|86 ᾿εδομετβ, Ὀὰΐ ρεῖ- 
8οῃδὶ πιοῖῖνεβ τΔῪ βδάϊυ ἀειετίογαῖς, δηᾶ 
τὰς ἱπβαεπος οἵ ἴδε 1ἷς πᾶν Ὀσγεθὰ ςοστυρ- 
τίου. ΟΥ̓ ἴφηαῖ. Τραΐ!. νὶ. τ; ΕΡΆ. νὶ. ἃ. 
καὶ τὸν ἀγορ. . . . ἀρνούμενοι. καὶ - 
“δνϑδῃ ". ὉΡ Μῶν '. 27. ΤῈ πὲ ογάϊπασυ 
υ8ὲ οἵ δεσπότης ἰῃ ελτῖν ΟἸ τί βείδη τί τεσ 
8 ἐοϊ]οννεά Πεῖε, υἱξ., δ8 τείεσγίηρ ἴὸ 
Αὐδά, ἀγοράζω νουὰ α͵80 ὃε οἵ 
αοά, ψο τεάεετηεὰ [δβγϑεὶ ουὖἱ οὗ Εφγρι 
( ϑάδζη. νἱΐ. 23). Τς τείεσεηοθ ἤδζε, 
οννανοτσ, ἰΒ ἴο ΟἾσίδε (οὗ, Μᾶγοσ, Ρ. χνἱ!.). 

ΤΒς Ν.Τ. υβε οὗ ἀγορ. ἰδ ἰΠΠϑιταϊεὰ ἰπ 
Οος. νὶ. 20, ἤεγε σεΐεσεπος τΐρῃς ὃς ἴο 
αοά; δυϊ ἰπ ἐδ. νἱϊ. 23 ταίδιεηςς ἰ8 
οἰεασὶν ἴο ΟὨτίβε. 80 ἴῃ εν. ν. 9. ΟΚ 
οὖς ,οτὰ δ ψοτάβ ἰπ Μαζίκ χ. 45, ἀρουϊ 
“φινίηρ, Πἰ8 11ξπ ἃ ταπβοσῃ ᾽ δηὰ [υάς ν. 
4. Τῆε “ ἀεπίαὶ ᾿᾿ βεεπὶδ ἴο ἢᾶνε οοη- 
βίβιεά ἴῃ δῃ ἴῃ υδῖς νἱενν οἴῃ Ῥεσβοῃ 
δηὰ ννοσκ οὗ ΟΒσιῖβι, δὰ τδεὶς γεϊδίοη τὸ 
τῆς ῥγοδίεπι οἵ υσηδη βίη. Ολ Ἐῤῥ. Γ΄ 
Ῥεέεγ, 1. Η. Ἰονεῖξ, ρρ. 230 81. ταχινὴν. 
8ες ποίς οπ ἷ. 14. ἐπάγοντες. ΤὮς 
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δΈ ΤΙΝ ἢς ἑαυτοῖς ταχινὴν ἀπώλειαν" 2. καὶ πολλοὶ ἐξακολουθήσουσιν αὐτῶν 

τἰςα, νι, ταῖς ἀσελγείαις, δι᾽ οὖς ἡ ὁδὸς τῆς ἀληθείας βλασφημηθήσεται" 3. 
4, 1Ὸκ Ὁ ς υ ᾿ » “.,. 6 ᾿ ὸ ΓΝ καὶ " ἐν πλεονεξίᾳ πλαστοῖς λόγοις ὑμᾶς " ἐμπορεύσονται ᾿ οἷς τὸ 

“ χανῇν, οι. κρίμα ἔκπαλαι οὐκ ἀργεῖ, καὶ ἡ ἀπώλεια αὐτῶν οὐ “νυστάζει. 4. 
ἃ Αεἰδ ἰἰΐ. 
ΤΈΚΟΣ εἰ γὰρ ὁ Θεὸς ἀγγέλων ἁμαρτησάντων οὐκ ἐφείσατο, ἀλλὰ σειραῖς 

ἱσειραις ΚΙΡ, νυ]ξ., δυττ., ὈΟὮ. Ἐ; σειροις ΑΒΟ, ΝΗ, Ττερ. ; σιροις ᾿᾿, Τί. 
Τῆς ἴνο ἰδϑὲ ἃσε πιεγὰ νγίδιίοῃβ ἰῃ Βρε! Πἰηρ : (ἢς 48 ρίνεβ ἃ ἀϊεσεης ννογά νυ ῃ ἢ 
Βε6ΠπΊ8 ἰε88 Δρρίἰοαῦ]ε ἴοὸ ζοφου. Τῆς ἀϊβῆου εν 8, Βονγενες, ραγιῖα! γ Ἔχρί αἰπθὰ Ὁ 
τερατάϊηρ σειραις 88 δυβξεδιοά ὉΥ δεσμοις οἵ ]υἀς 6. σειρος οΥΓ σιρος [8 ἃ Ρἷϊ ἴοτ 
1δς δβίογαρε οὗ ρτδίῃ, δηὰ 8ο ἴϑσ 88 κποντ, ἰἣς ννοσὰ “ἄοεβ ποῖ δ6επὶ ἴ0 ειρρεδῖ 
δηγιπίπρ ἀὐνῆὰ] οσ ἰεσγίδ]ς " (Μαγοτ). Ὑπὲε ργεβυπιριίοη, ςοπδίἀεγίηρ ἀερεμάεπος 
οὗ ψῇο]ε ομαρίεσ οἡ ἰάεαβ οὗ [υ ἅς, ἰδ ἰῃ ἔδνουτ οὗ σειραις. 

τηϊἀάϊο πλῖραι πᾶνε Ὀεεη ἐχρεοιεᾷ, ΟἿ ν. 
5, ΜΏστε ἴῃς δἃοῖϊνε ἰ8 {Δ 0}. υβοά. 
γε. 2. ἀσελγείαις. ἅτε ““Δοίδ οὗ 

Ιαβοϊνϊουβη 688 ". ὁδὸς τῆς ἀληθείας. 
ἀληθϑεία ςοπίαίπϑ ἰῃς τοοι-ἰἄς8 οἵἉ “ φεη- 
υἱποηεβ8 Ὁ. [τ οοπιδίπεβ ἴῃς ἰάθδβ οἵ 
τδε Κπονϊεάρε οἵ αοὐ δηὰ Ηἰβ ρυγροβεβ 
ἰπῃ ΟΠ τίβε; δπὰ οἵ ἴδε μυϊηδη οὈϊἱραιίοη 
τὸ τίρβι Πνΐπρ τπδὶ δρτίηρβ ἔγοπι ᾿ξ. “Ης 
ἴῶλι ἀοεῖδ ἰσατἢ Τοπιεῖῃ τὸ τὰς Ἰἰρδι." 
Ὑῆε ντίτες οὗ 2 Ρεῖες ἰβ, 28 αἰννᾶυβ, οοῆ- 
οοιπεά ἴο ὀρροβα ἃ πιοσεὶν πιο] δοιιαὶ 
Αποβιεϊοίδγα, νυν οἢ 845 ἰϊ8 υἱεἰπχαῖς ἔγαϊς 
ἐπ ἱτηπιοσαὶγ. ΟΥΓ ΡΒ. οχίχ. 29, 30. 
βλασφημηθήσεται. Τῆς ψΠο]ς ΟΠυτοΒ 
βυβετεά ἴῃ τερυϊδλιίίοη θδοδυβε οὐ μι 686 
τε. Οὗ. ἔοπι. ἰΐ. 24, τ Τίπι. νἱ. Σ᾿. 

νεῖ. 3. ἐν ἰδβ οαυβα!, πλεονεξίᾳ -- 
“ ρονεϊουβης88᾽. ΟΛΥ [υκε χίὶϊ. 15. 
πλαστοῖς : Ππεῖε ΟἸΪΥ ἰπ ΝΤ., “ πιδηυ- 
[δοιυτοά," ““ {εἰρπεά,᾽" “ ἀγιιβοίαὶ ". ἐμ- 
πο Ὄνται Οτί ρίπδΙν υδαὰ ἰη ἱπίγαηϑ. 
8686 -- “'ροὸ δ-ττδάϊησ ". Οὗ 148. ἰν. 
13. Τδεη - “ τηροτί,᾽ ἴῃ ἰγᾶη8. β6η86. 
Ηετε -- "" πᾶς γραΐπ οὐ," ““Ἔχρίοίι". 
ΟΓ. 2 Οος. ἰϊ. σ7, σ Τίπι. νἱ. 5. 

οἷς τὸ κρίμα ἔκπαλαι οὐκ ἀργεῖ: 
“ἐγ ῃοβε Ἰυάρτηεηξ δ85 ἴογ ἰοηρ ποῖ Ῥεεη 
ἱπδοῖῖνς,᾽" δἰπουρῃ μετα ἰ8 Δῃ ἀρρεᾶγ- 
ἃῃςε οἵ ἀεῖϊαγ. Τπὶβ ἀεἴαυ ἰβ τῇς ἀγρυ- 
τηθηῖ υϑεὰ Ὀγ ἴδε ἔαϊβε τεδομεῖβ. ἔκ- 
παλαι οοουτδ ἰη Ο.6.1.5., 5845 (Ϊ,. .}.), 
δι᾿ ὧν ἔκπαλαι ΕἾ (8ς. τὴν πατρίδα) 
εὖε σεν] (Οὐ. ἰΠ.- 4 ἀπά ἢ. ἱἉ, 
ἐπάγοντες ἐαντοῖς Τταχινὴν ἀπώλειαν.) 
Ἐογ ἀργεῖ βεα ποῖε οῃ ἱ. ΤΒς ͵υάρ- 
τοδηΐ [48 ἰἴοὴς ὕδεη ραϊμετίηρ, δηὰ ἷβ 
ἱτηρεηάϊηρ. νυστάζει. Τῆε ννοτὰ υδεὰ 
οἵ ἴδε Βἰυπιθδετίηρ νἱγρὶπβ ἱπ Μδίϊς. χχν. 5. 
[τ 188. ν. 27 ἰΐ ἰ8 υϑεὰ οἵ ἴπ6 ἱπϑίγιπιεηῖβ 
οὗ ἀοά᾽ δ Δηρεῖ εἰυρίογεά ἀραϊπϑὲ ἴδε 
φυῖν οὗ βοςῖΑ] ἀρυδεβ. 

νυ. 4-ιοα. Α Ἀἰδίογίοαί ἐϊΠΠμςίγαϊίοη ΟΥ̓ 
ἐᾷς Ὀὲοίπε ἡμάρνιεπέ οκ ἐπε τοϊελεά, απὰ 
εαγε οὗ ἐλε νγἱρλέεοι. 
“Αρά βρατοὰ ποῖ δηρεῖβ ὑδο βἰπηςά, 

Ῥυϊ Βανίπρ οαδβὲ ἔπεπὶ ἰπῖο Τατγίαγυβ, γᾶνε 
τπδῖι ονοσ ἴο οδδίπβ οἵ ἀδγκη}ββ, γεβεσνίηρ 
ἴῆετῃ ἔος Ἰυάρτηεης. Ης βραγοὰ ποῖ ἴῃς 
δηςίεπι νοὶ ά, Ὀαῖ κυλτάε Νοδῶ, νἱἢ 
βανθη οἴδμεγβ, ψδΐς ἴῃς ἱτηρίουβ ννοτ]ὰ 
Μγ»ὰᾺ8 ονεσναἰπιεά Ὀγ ἃ βοοά. 80 Ὀϊνίπε 
ἡυάρτηοπς ννᾶβ εχίεηδεὰ ἴο ἴῃς οἰτῖεβ οὗ 

πὶ ἀπὰ (οπιοσγαῃ, ννδί ἢ νεσα ὀνεῖ- 
ὙΠ οἰπηοᾶ Όγ Δ8ῆε8, δηὰ ονεγίπσοννῃ ὉΥῪ 
εατιδβαυλίκο, 45 δἃη Ἵχδιηρῖε οὗ νδαὶ [8 ἰπ 
βίοσε ἴος ἱγῃηρίουβ ρεσβοηβ, ννῆϊ!ε τἰρῃίθου 
τοὶ ννὰβ ἀεϊϊνετεᾶ, στίενεά ἀπὰ ννελτίεὰ 
ἂἃ8 Ὡς 28 ὉΥ ἴδε ῥτιοῆϊγαις [Ππ| οὗ τῆς 
Ἰαννεβθ. Εος δ δέϊξε ἀδῪ (πΐβ πῦδῃ 
νὐτ Πἰδ τ ρΐθουβ ἱπβεηςιβ, ἱπ Πῖ8 ᾿ἰΐς 
δτηοηρ ἴπεηι, ννᾶ8 νεχεά ἢ ἰδ ς βἰρῃὶ 
δηὰ βουπά οἵ ιῃεῖγ ἰΙαννίεββ ἀεεάβ, [πὸ δ] 
ἐπὶθ νὰ δᾶνε ἃ ριοοῦ δαὶ ἴῃς 1οσγά 
Κποννβ πον ἴο ἀεῖϊνες τῇς σοάϊν ουἕ οὗ 
εἶδὶ, απὰά ἴο Κεερ τῆς ὑπροάϊν ὑπᾶες ἀϊ5- 
οἰρ! πα ὑπῈ} τπς ἄδγ οὗ Ἰυάρτηεπι, εβρεοὶ- 
εἶν τᾶοβε ψῆο ἔο!ονν ἴῃς ΡΟΙυτπρ τδῖ8 
οὔτδς ἤδβῃ δηά ἀεβρίβε δυϊπογίτγ. 

νει. 4. εἰ γδρῦ ός.. . . ἱπκοδυοίης 
ἃ βεγίεβ οἵ Ἴοοῃαϊτίοπδὶ βεηίεησεβ. Τῆς 
Δροάοβίβ ἰβ ἰουπὰ ἰπ οἶδεν κύριος 
ἐνν Οὗ ν. 9. σειραῖς. Νοὸ ἀουδὲ ἃ 
τεπδεείης οἱ δεσμοῖς ἰπ [υἀς 6, ἀρτεε- 
ΔΌΪ ἴο ἴδε ρῥγδοῖίος οὗ [ῃ18 ντίτετ, ψνῆο 
ἰ8 βοπιενῃδῖ οηὰ οἵ υδίηρ τάγεσ ᾿ψογάβ, 
ἰπβιεδά οὗ τᾷ πιογε ςοπηπιοηρίδοα. σειρά 
υδυδιν τηεᾶπβ ἃ “ςοτά" οὐ “τορε" 
(Ηοπιεσ, 11, χχίδὶ., 115, Οὐ. χχίϊ., 175). 
ἴε νψουὰ βεετὶ ἴὸ πηεᾶπ “ἃ ροϊάεῃ 
ομαΐη ᾿" ἴῃ 1], νἱῖϊι, 19, 25, ο΄, ΡΙδῖο. 
ΤἈεαϊείμα, ἱ. 53 Ο. ὙΤῇῆῇςε πιεδηίηρ 
“{ςἴεγ8᾽ ἰ8δ ρεδου γ τὸ 2 Ρεῖεν (ἴοσ 
Ὁαγ. ἱεοί. σειροῖς, 8ες ἐέχτῦδι ποῖα). 
ταρταρώσας -- “ οὐδὲ ἱπίο Τατίλτυβ᾽᾽. 
ΤΗΟ, νεῖ ἰ8Β ἃ ἅπαξ λεγ. τά ος 
Οοοῦζβ ἴῃ ἴῆγος ραββᾶρεβ οἱ ΧΧ. (ἴον 
χὶ. 15 (20), χὶϊ. 22 (23), Ῥγον. χχῖν. δὲ 
(χχχ. 16) : θυξ ἴῃ ποηὲ οἵ ἴπεβε ἰβ8 ἴμοσα 
ΔΩΥ οοττεβροηδίηρς ἰάεα ἴῃ ἰὃς Ηοεῦ- 
τεν. ΥὙδε ψογὰ αἷβο οσουγβ ἰπ ἘπΟΟΒ 
χχ. 2, Ώετε αεβεππᾶ ἰΒ ἴῃς ρίαοε οἵ 



2---7. 

ζόφου ' ταρταρώσας παρέδωκεν εἰς κρίσιν τηρουμένους,2 ς. καὶ ἄρχα- Ξιαιο, 

ίου κόσμου οὐκ ἐφείσατο, ἀλλὰ " ὄγδοον ᾿“ Νῶε δικαιοσύνης κήρυκα ΕᾺ 
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8. 3, 

ἐφύλαξεν, κατακλυσμὸν κόσμῳ ἀσεβῶν “ ἐπάξας᾽ 6. καὶ πόλεις Ρείοῤ. ε. 

Σοδόμων καὶ Γομόρρας τεφρώσας " καταστροφῇ κατέκρινεν, ὑπόδειγμα 

καὶ δίκαιον Λὼτ καταπονού- 
μενον ὑπὸ τῆς τῶν ἀθέσμων ᾿ ἐν ἀσελγείᾳ ἀναστροφῆς ἐρύσατο, ---ἶ ̓ ἷὰ 
μελλόντων ἀσεβέσιν ὃ τεθεικώς, 7. 

6. Ρ". ςγζἴ. 

λζοφον 

ΚἾυΚε χἰϊὶ. 34, Αςῖς χὶν. 27. 

ΒΟΚΨΡΡ, Τί., Ττερ., ΝΝῪῊΗ ; ζοφοις ΔΑ. 

ἂν ιῖ, ]. 
ἱ σ Ρεῖ. ἐϊΐ. 2. 

“ὙἼΒα ἰδτῖες τεδάϊπρ τῦλῪ 

δ Μεῖϊ. χχ. 18. 

Βανς γίβεη ἴτοτῃ ἃ πηδγρίπδὶ -οις ἱηϊεπάἀςὰ το σοῃποοὶ σειραις, Ὀὰς ΤΟΙ ΡΥ δρρίίεὰ 
ἴο ζοφον ᾽" (Μᾶγοτν, Εἀά. Ὁ. οχεοῖν.). 
Ξτηρουμένους ΒΟΚΤΡ, εγτὰ {- Τί. Τταρ., ΜΗ ; κολαζομενονς τηρεῖν ἐδ, ἰαῖι., 

ϑυτρ, ὈῬΟ᾿., 8Β88 
5ασε 

νυ ρ., τες. Τί. 

Ῥυπίβῃτηεπὶ ἔος δροβίδίε [εἐνν8, δηά Τδῖ- 
ἴᾶτιβ ἔοσ ἴπε (Δ11|6ὲἢ δηρεὶδ. [π᾿ Ηοπιεσ 
(4.5. 11. νἱὶϊϊ, 13) Ηλάεβ ἰβ ἴδε ρίαος οὗ 
ςοπῆπειηεηὶ ον ἀδδά πλδη, δηὰ Ταγίαγιβ 
8 ἴδε πᾶπὶς ρίνεπ ἴο ἃ τουγκΥ αῦγβ8 ὃ6- 
Ὡεδί Ηδάεβ ἰῃ νος ἴῃς 51η8 οἵ [4] 6 ῃ 
1τηπιοτῖδῖὶδ (Κιοποβ, [ρεῖοβ, δηὰ ἴδε 
Τί τΔη8) ἀσε ρυηἰβῃςεά ((]. ϑαϊπιοπά, Η.Β.Ὁ. 
ἰϊ,344 α). Ηεηςε 2 Ρεῖεσ υ868 [Π18 νγογά 
ἴῃ ἀρτεεσηεπὶ ὑνἱτἢ τῆς Βοοῖς οἵ ἙποοΒ 
δηὰ ατεοῖ πὐγιποΐοργ, Ὀεοδυδε ἢς ἰδ 
δβρελκίηρ οἵ [α!]εὰ δληρεῖ8 δηά ποὶ οὔ πιεη. 
ΑΒ τεραγὰβ ἴῃς Ἴοοβπηοίορυ ἵπαὶ 18 Πεῖα 
ἐταρι ἰςά, ἰξ μ48 Ῥδεη βυρρεβιεὰ ἐμαὶ ἴῃς 
ΘΑ ἰβ ποῖ τεραγάεὰ δ8 ἢδλιῖ, Ὀυϊ ἴδε 
πηίνετβε ἰ8 οοηποείνεά 48 ἔψο σςοποςηϊγις 
Βρμεσεαβ, ἴῃς οὐυΐες Πμεᾶνεη, ἴπε ἱπηεσ ἴῃς 
ελτῖθ. Τῆς πεῖδες δα] οὗ μεᾶνεπ 18 
Τατίδσυβ, απὰ ἴῃς ἡςεῖμοῖ δα] οἵ [Πς εατῖῃ 
18 Ηδάεϑ (8ι:. ΟἸ αἷς, Εχροϑίέον, [αἱγ, τρο). 
Τῆς υβε οὗτδε ννογά Ὁγ 2 Ῥεΐοσ ἰδ γεϊηδεϊ- 
ΔΌΪε 45 ἱπιρίγίηβ, 8η δἴσαοόβρῃοσε οὗ ατεεϊ 
τδουρῆε ἴῃ τῆς οἴτοῖϊς ἰῃ νϊοἢ Ὧς πιονοά, 
δηὰ ἴος νι ΐοἢ πε ψτοῖς. ζόφος ἰῃ Ἡοπιεῖ 
δ υϑεὰ οὗ τῆς ρίοοτῃ οὗ ἴῃς πεῖδεγ νου! ά, 
Οἄ. χχ. 356, ο,, Ηεῦ. χίΐ., 1:8. ΑἸβδὸ 
ν. τ ηὰ ἰυάς 6, 13. [ἐ ἰΒ ἱπιρ!εά τὲ 
ΦΑΊ]Ίεη δηροὶβ δὰ υηγίρῃίθουβ τθη ΔΚ 
υιμάετρο τε ρΟγΑσΥ ρυῃἰβηπιεηΐ ὑπε}} τῆς 
ἄδγ οὐ (μεῖγ ἢ] ἄοοτ, ς΄, νε. 9. Ἐποοὴ 
Χ. 4, 12, ἰχχχνϊϊ. 2. 

νει. 5. ἀρχαίον Τῆς αγιῖς!ς 
18. οπχίειο, το ἢ 18 ποῖ ἃ πιδεὶς οἵ {1}}- 
ἴεγαου. Τῆΐδ ομδρίεσ 8 ρσορῃειὶς ἴῃ ἴοστῃ, 
δηάιῶς οτηϊδβίοη οὔ δε δγιῖςὶς 18 ομβαγαςίογ- 
ἰδς οὗ τῃλι βιγῖς. ΟἿ ]οῦὉ. "ϊ. το, ᾿υἄρε8 
δ 5. (8εε ἀρκρλυη Ἑαά. και: Χχχν.). 
᾿καιοσύνης κήρυκα. . ἦπ {Π|8 βεηβε 

ἰβ υϑεὰ ἴῃ Ν.Τ. Ωγ Ἔε δηὰ ἰῃ τ Τίπι. 
ὶ:.. 7.2 Τίτῃ. ἱ. τι. 2 Ρεῖεσ αρδίη Ὀοσγοννβ 
τοτι 1 ενν 88 ἰγαάϊ θη 88 ἴο τῆς ργεδοπίπρ 
οἵ Νοδῃ. Οὐ. 108. Απῆᾳ. 1. 3, τ᾿, Οἴεπι. 

ν ΒΡ, βγυιᾷ, δυῖρ, ΝΗ ; τοις ἀσεβέσιν 5αῇ., ὈΟΒ. ; ἀσεβειν ΦΑΟΚΙ,, 

Βοια. ἱ. 7. κατακλυσμόν, οἵ, Μαῖι, χχίν. 
38, 30, [υὐκο νι]. 27, αεη. νῖ, 17. ἐπάξας. 
Αοτεῖδὲ ρᾶγίϊοίρ!ς ἱπιρ! ες οο-ἰποίάθης δς- 
ἴου. “Ηεβαᾶνεά Ν..... ψὨΐ6 Βα βεπῖ, 
εἰς ἐπάγν ΠῚ νά! οἵ “ἐ βετἰηρ-οη,᾽" 
“Ἰειηρ ἸΙοοβα," 4.4. “ ἀορβ᾽", Οὐνεεεν, 
χίχ. 445, Χεη. Ονγ. χ. το. ὄγδοον. ἢ σἴαι 
βενθὴ οἵδε. ΟἸδβδίςαι ασθοῖκ ὑβᾶρς ἰβ 
τοδάά αὐτόν. Τβετε ἰ8 τηυοἢ ἀϊ ῆςυ εν 88 
ἴο ἴδε εἰρηίῆςσαπος οὗ δε πυπιεταὶ. Τῆς 
τείεεπος ἰβ πο ἄουδι ἴο τς ἠυπηδεσ οὗ 
ΝοΔΒ᾿ 8 ἔδυγ. ὙὍὙἢα πυπλεζαὶ [8 ρἰδοςά ἴῃ 
ἃ Ῥτοζηϊηθηΐ ρίδος ἱπ ἴπε βεπίδηος ἴο 'ὰν 
δίγεββ οὔ ἴῃς 8Ππ|81} πυῦθες βανοά ουἱ 
οὗ τῆς ἱπμαδίϊεά υνοτ]ὰ, 88 ἃ βισι κίπρ εχ- 
ἈτηΡΪς οὗἉἁ πλοΓΟΥ ἰπ ἴδε πιίϊάβε οὗ ἱμάρτηεπι, 
ξ ι Ῥεῖ. [Π.. 20. ΟΥ̓ Ρ. Ρεῖς. 1, 28. ὅτι 
δραγματοκλέπτει τρίτος ὥν (ὲ:), «. 
Αδροῖς, 1]. α. ὃ 562 
ες. 6. πόλεις Σοδ. καὶ Γομορρ. Νοι 
Ἐπιῶνε οὗ ἀρροβίτίοῃ, δὰϊ οἰκίεβ οὗ τς 
ἱδιγίςς, νεσε ϑοάομ πὰ ἀοπιοσγδῇ ννοτα 

βἰϊυαιεᾶ, ΟΥ̓ 1υἀς 7. Σ. καὶ Γ. καὶ αἱ 
περὶ αὐτὰς πόλεις καταστροφῇ κατέκρι- 
γεν. καταστροφῇ [8 ἀδεῖνε οἵ ̓ Ἰπδιγυπηεπί, 
“ ροηδετηηδά {Π6πὶ Ὁγ ονεγίηγον "", αδη. 
Χίχ. 24, 25 86 6ΠῚ8 ἴο ἱπηρ}]Υ βοῖθ ἔιγίμετ 
ἀεβιγυσίίου δῇοσ ἴῃς ὅτε. Ῥογῆδρβ δῃ 
ελγίμαυδκςε ἰ8 πιδϑηΐῖ, ἃ οοπιπίοη δοοοτη- 
Ῥαηγίῃρ ῥῬϑεποπηεποη οὗ νοϊοδπὶς ἀΐβ- 
τυζθᾶπος. ὑπόδειγμα. . . τεθεικώς, 
“ σοηδείτυξηρ, Ππεπὶ ἂπ ὀχαπηρὶς ἴο ὑη- 
βοάν Ὧ8 ΟὗὨ {πΐπρβ 'π βίοσε ἴοσ 
τεπι." ΜνΠ . οὗ. ἩεὉ. χὶ. 2ο, (οἱ. 
1, τ7. τεῷ τὰ ἤΟΟΨΟΙ ὑὉρ ἰῇ 
ΔΒ 68 (ποῖ “ τεάυος ἴο 888ςεβ "} ---ἰουπὰ 
ἰῃ ἃ ἀεβοείροη οὗ ἴτε εγυρεοη οἵ Νεβυ- 
νίυ8., (Ὀῖο. (438. ἰχνΐ. Ρ. χορ 4). 

νες. 7. καταπο γον, τῆς νοτγὰ 
ΔΡΡΙἰδὰ ἴο (δε σοπάϊείοη οὗ ἴῃ βίανε ννβοπι 

ο868 ἀεϊνετεά, ΑςἰΒ νἱϊ!. 24. [τ ἰπιρ!ΐεβ 
ουσιναγὰ ἀϊϑοοπιίοτί. ἀθέσμων. ΟἹ 1]. 17, 
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ἀ Ἰαδοῖε 8. βλέμματι γὰρ καὶ ἀκοῇ δίκαιος 1 ἐνκατοικῶν ἐν αὐτοῖς ἡμέραν ἐξ 
σ Τίηα. ἐΠ, ἡμέρας ψυχὴν δικαίαν ἀνόμοις ἔργοις ἐβασάνιζεν,---ο. οἶδεν Κύριος 
4, 1ὲ. ἰν. 
Η Μαιε. εὐσεβεῖς ἐκ πειρασμοῦ " ῥύεσθαι, ἀδίκους δὲ εἰς ἡμέραν κρίσεως 
ῬΒΗ. ἵν. κολαζομένους τηρεῖν, το. μάλιστα δὲ τοὺς ὀπίσω σαρκὸς ἐν ἐπιθυμίᾳ 
12,1 

«δὶ. 
11υκς ἱν. 22, Οοἱ. ἱ. 13, Βοτα. ἱ. 26. 

Τῶρμ, τν.' μιασμοῦ πορευομένους καὶ κυριότητος καταφρονοῦντας. τολμηταὶ 
4, εἰκδεῖ- 

10 δικαιος ΦΑΟΚΙΡ, δ5γττ., Ττερ., Τί. ; οὔ. ο Β, νυϊρ., ΝΗ. 

“8 ΒἴΓΟημεΙ Ψογά ἴθδη ἄνομος, Ὀεζαυδε 
θεσμός ἰδ υδεά εδρεοίδ!!ν οἵ 4 ἀϊνίης οἵ- 
ἀϊπαπος, ἃ δυπἀδαπιεηίδὶ ᾿ανν (Μάγου, 
γε. 8. βλέμματι γὰρ καὶ ἀκοῇ. Ὁ 

ἱπι Ἐσργεϊδιίοηβ ἂς ροβϑίρῖε (1) [πβίγυ- 
ΤαΘηϊΔ] ἀδιίνε δῆες ἐβασάνιζεν. “Ηςε 
νεχεὰ δὶ5 τἱρβίδουδ βου] Ὀν ννῆδβι ἢς βᾶνὺν 
δηὰ πεατά.᾽"" ΤῊς οδ]εςείοῃβ ἂζε (α) 86 
Ιοπᾷ ἱπίεγναὶ ἔὔδὲ αἴεβ βλ. κιτιλ. 
ποτα ἐβασάνιζεν, ἣν τπαι βλέμμα ἰβ πονεῖ 
εἰβεννβεῖε υδεὰά οὗ ἴδῃς (Ὠίπρ βεεη, Ὀυϊ ἰ8 
υδεὰ οὗ εἶρῃι ἴοτὰ ἴδε βυδ)εςιῖνε, επιο- 
ἄοπδὶ, δηά νοϊϊίοπαὶ ροῖπὶ οὗ νίεν. 
Ηεποε (2), γτεδάϊηρς δίκαιος “ἰΐδουϊ ἴδ ς 
ἄσιῖοϊς, δηᾶ ἑακίηρ βλ, κιτιλ. τ τπαῖ 
ψΨογά, ννε τυ ἰγαπβῖδις ἹὩ τῆς Νυϊραῖς 
“ βορεοῖὰ εἴ δυάϊτι ᾿υδίυ5᾽. Ηἱ8 ἰη- 
βιΐποίβ οὗ εγς δηὰ εἂζ νγεσε ποῦϊεσ ἴμδῃ 
ἴδοβε οὗ ἴῃς βοοίςιυ ἀσουπά Ηἷπι. ἡμέραν 
ἐξ ἡμέρας. “ Παγ ἷπ, ἀδγ οὔ." Οὐ. ἡμέρα 
καθ ἡμέραν ἰη ΡΒ. ἰχν!ϊϊ. το. ἐβασάνιζεν. 
ε ἰδ βοπιεννμδὶ ρεου]ας (πδὲ τῆς δεῖνα 
δδουϊά ὕῬὲ υδεὰ. “ἩΗς νεχεΐά, ἀϊδιεβδβεὰ 
88. τὶἰρῃίεουβ βου]. Μδυ ἱξ ποῖ Ῥε ἴδιαι 
ἴῃ 186 υδς οἵ (δε δςίίνε ἃ σετίαίπ βεῆβε οὗ 
ῬΕΓΒΟΩΔ] οὐ] ΡΑὈ ΠΥ 18 ἱπρ!ο } [οἱ ννᾶ8 
οοπβοίουβ ἴπδδὲ ἴπε βἰζιδείου νγᾶβ υἱ- 
τηδῖεῖν ἀυς ἴο Ἦί8 οὐνῃ 861 88} οδοῖος (οἵ. 
νοη ϑοάεη). 

νεῖ. 9. οἶδεν Κύριος, κιτλ. ΑΡο- 
ἀοβίβ ἴο ρζγοιαβδίὶβ δερυῦ ἱπ νεῖ. 4. 
πειρ' ὃ. 8ες Μαγοζγ᾽β ποῖς οὐ 488. 
ἰ. 2. Τ8ε ἰάεδ μετα ἰβ ργίπηδειν οὗ τ8οβα 
βυττουῃάϊηρβ πὶ ΓῪ ἃ πιᾶπβ βάο! Ὑ 
δηά ἱπιερτιν, δπὰ ὔοὶ οὗ τς ἰηννασγά 
ἰμάυςεπιεηὶ ἴο βίη, ατίβίπρ ίσοτῃ ἴῃς ἀς- 
βἶγεβ. Βοῖῃβ Νοδῇ δηὰ ἴ,οἱ ψγεσα ἰπ ἴδε 
τηϊάβι οὗ πλοοίκεσβ δηὰ υηδεϊίενετθ. Τῆΐβ 
κει ἰδ ἴῃς δἰπηοβρῆεγα ἰπ ΒΊΟΝ 
ῥαϊτ ἰδ Ὀτουρῆς τὸ {]] ἀενεϊορπιεηι. ἵε 
ΨΔ8 ἃ ζςοῃάϊποη ἀνθ οὗ ἴῃς [1{ε οὗἉ [εβυ8. 
ὑμεῖς δὲ ἐστε οἱ δ ενηκότες μετ᾽ ἐμοῦ 
ἐν τοῖς πει ὃς μον (Ἰακε χχὶϊ. 
28). [εἰδ τῆς ψογὰ υδεὰ ὃγ 51. Γχυκς οὗ 
τε Τειηριδιίοη (υκε ἵν. 13). Οα τῆς 
οης δαπάᾶ, πειρασμός ἰΒ ποῖ ἰο Ρε ΠΙΡΒΕΥ 
οῦβδ (1υκε χί. 4), οσς επιεγεὰ ἱπίο Ἴαγε- 
Ἰεβϑὶν (Μασκ χίν. 38); τῆς βἰτυδιίοπ οὗ 
πὴ ΤΊΔΥ ἰῖ561 Ὀς (ἢς τεβυϊὲ οὗ βπ 
Ι ἶπλ. νἱ. 9). Οπ ἴδε οἴδες παηά, ἰξ ἰ8 

ἃ ἦογουβ ορροζίιηί ν ἴοσ πε ἀδνεϊορσηεηὶ 
οἱ ϑδίτίευαι ἀπά τασδὶ βίγεησίῃ ὕαν 2, 
12). πειρ, Ῥεσοπηεβ δίῃ οἡἷν ἤδη 
ἰξ ςεᾶδβεβ ἴο δε ἴῃ ορροβίτίοῃ ἴο τῆς νν}}}. 
Ύῃε νογὰ ἰβ ρεοιασ το ὃς ΝΟ. 
ἀδίκους δὲ εἰς ἡμέραν κρίσεως κολα- 
ζομένονς τηρεῖν: “10 κεερ ἴΒς υηγὶρῃ- 
ἴδουβ υπάδγ ρυηϊδαπηεπὶ ὑη1}} της ἄδγ οὗ 
υάρτηεθης ᾽ν. Τῆς τείεγθηςς τδὺ δε τς 
ΒΆτης Ὧ8 ἰῇ σ Ρεῖ. 111. 19, τοῖς ἐν φυλακῇ 
πνεύμασιν, ἰξ ννε ἱπίετργες “βρίγὶ 8 1π 
Ῥτίβοῃ ᾽" 88 πιεδπίπρ ἴοϑε ψῆο δδά ἀΐδ8- 
οδεγεά τς ργεδοβίηρ οἵ Νοδῇ, δπὰ ἰο 
ψψβοπὶ ΟὨγίδεὲ ργεδοῃεά, Οὐ Βοοῖ οὗ 
Ἑποςῆ, χ. 4 ἔ. ἡμέραν κρίσεως. ΤΗὶδ 
λυ ἰβ αἷδο ἰῆς ἄδυ οὗ Ρδγοιιϑίδβ. ΤΒς 
ΒΆπης Εχργαβδίου ἰ8 ϑεὰ ἰπ ἰϊ. 7. [ἰ 
18 οδ᾽]εά ἡμέρα κνρίον (11. 10); ἡ τοῦ 
θεοῦ ἡμέρα (ἰ11. 12). Τῆτγοε ρταδί σεβυ 8 
τα Ὀγουρῃΐ δρουΐ οπ ἴμδὲ ἄδαυ. (1) Τῇε 
πηροάϊν νν1}} βυβῖες ἀπώλεια (1ϊ. 7; οὔ, ἰϊ. 
1, Πϊ,. χα). [ἐ ἰδ ποιεψογίῦν τδδὶ τδς 
υἱκίτηαις ἴαλϊς οὗ τῆς (Ἀ]|εὲἢ δηρεῖβ ἰ8 
ποῖ ἀεβοσίρεά ἐχοαρὲ 88 κρίσις (1. 4). 
(2) Ὀ ββοϊυκίοη οὔ τῆς πιδῖεγίαὶ ππίνεσβε ἷν 
ἔχε (111. σὰν (ἢν 7, (11. χ2, 111, το). (3) Τῆς 
τὶ σῃίθουβ ἅτε Ῥγοπηϊβεὰ “πον δεδνθῃβ 
δηὰ ἃ πενν δασιῇ ᾽᾿. [Ιἢ {πὶ8 πεν υπηΐνεζβε, 
οὐ δηνϊτοητηςεπῖ, τἰρμεουδβηθββ μδ8 ἴΐ8 
Βοπῖς (11. 13). Ὅς ἀϊῆοσυε ραββαρε ([. 
10), ἀρουῖϊ {πε ἀαγ-δίας, μ88 τεΐεσγεπος ἴὸ 
1218 ἡμέρα κνρίου, επ (ἢς ρτεαῖ ΠδῪ 
88:41} ἄδλινῃ, δηὰ 86 εἴρη οἵἉ ἰξ 511 ςἕεεσ 
τε πεασίβ οὗ τῆς ἐφ] Ὁ], ἀπά τῃς ἰᾶπὶρ 
οὗ ργορῆδου ν}1}} θὲ πο Ιοῆρες πεεάοὰ, 
ες. τοὰ. μάλιστα δὲ τοὺς ὀπίσω 

σαρκὸς .. . πὸ ονς, “εβρεςοίβ!] 
τπόβεννδο ἔθ ονν ἴῃ ε Πεβἢ δ τ εἰς Ιεαᾶεγ᾽ ἢ. 
Ὁ. Μαῖι. ἵν. το, ᾿ Τίπι. ν. 15. [ἢ188. ἶχν. 
2 νν»ὲ ἢᾶνε πορενομένοις . .. ὀπίσω τῶν 
ἁμαρτιῶν αὐτῶν. ΤῊς υντίτετ πονν ρᾶβ868 
ἕτοτὴ ἴῃς δίη οὗ ϑοάοῃι ἴο {πε 8π οὗ ἴῃς 
1 Ἰδοτιίηεβ. ἐπιθυμίᾳ μιασμοῦ. ἐπιθυμίᾳ 
8 υϑεά οἴ βίτοηρ ἀεξβίγε ξξπετα! 1: “1050 
ἰπ 118 οἱάες τηεδπίης. Ἐ. 9. Τυκε χχιΐ. 15. 
μιασμοῦ ἰδ 4 αια!αεῖνα ρεπίεῖνε, 28 ἴῃ 
11..1.. αἱρέσεις ἀπωλείας : “4 ρΡο] Ἰυϊηρ 
ἀεδβίγε "3. κυρ καταφρονοῦντας. 
κυρ. ςδπποῖ ὃς Δα ἴῃ ἃ ρυτγεὶγ λοβίγαςς 
86,86, ““ ἀεδβρίδίηρ διιϊποτίιν ".. κυριότης 



8--ἁἈΙ. 

αὐθάδεις, δόξας οὗ τρέμουσιν βλασφημοῦντες. 
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11. ὅπου ἄγγελοι 

ἰσχύς καὶ δυνάμει μείζονες ὄντες οὐ φέρουσιν κατ᾽ αὐτῶν παρὰ 

'8 υδεὰ ἴῃ ἴῃς δὐβίγαςϊ βεηβε οὗ ἴῃς [ψογά- 
βἷρ οἵ ΟἸίβε ἰὰ Ὀιάδοξε ἱν. τ. Ἡοπους 
Ηἰπὶ ᾿ῆο βρϑᾶκβ ἴῃς ννογτὰ οἵ ἀαοά, ὡς 
κύριον, ὅθεν γὰρ ἡ κνριότης λαλεῖται, 
ἐκεῖ κύριός ἐστιν. 

ΑΒ ἷ8 δυξρεδίεα ΌΥ 1818 ραββᾶρε ἰῃ ἴῃς 
ἰάαςῃε, ψ τὺ οοποίυάς παῖ ὈῪ 

κυρ καταφρονοῦνταᾳ ἰδ πιεληΐ ἃ 
ἀεβρίβιηρ οἵ της Ινογάβῃίρ οὐ ΟὨγίβε, νῃῖ ἢ 
ψ͵88 ἴῃς σεηϊγαὶ ἴδεπιε οὗ ἴῃς Δροϑβίοϊ!ς 
τεδοδίηρ δηὰ ργεδομβίηφ. Τῆς ντίτασ ἴῃ 
νεῖ. τοῦ, ροεβ οὔ ἴο βρεδῖ οὔ ἐμ εῖγ διετυάς 
τοννατἀβ ας, ΟΓΥἿ ““δηρεϊῖὶς Ὀεΐηρβ᾽". 
ΟΥ. νᾶες 8, κυρ δὲ ἀθετοῦσιν, 
δόξας δὲ βλ. μοῦσιν. [ἰ ἰδ ἔτὰς ἐπὶ 
π᾿ Οοἱ. ἰ. 16, κυριότητες ἴοτπι οης οὗ 
τῆς τϑῆκβ οὗ δηρεῖβ ἴῃ ἴμε ἔαίβε ἀποβιὶς 
ἰϑας πίη, δυὰς {πεῖς ἴ8 πο ἱπάϊςαϊίου ἐμαὶ 
τὰς 1υἱδετιίηεβ μεγε βροίεη οὗ ̓ λυρς ΔΠΥ 
εἰδδογαῖε δηρεϊοίοσυ. Οἱ ἴδε οοπίγασυ, 
186 βροῖε ρμεγ οἵ τὰς ὕπβεεα Ρουνεσβ 
δεπεγαῖγ. δεῖς τθλο ίπρ βοςπη8 ἴο μάνα 
Ῥεδη πηδίοτίαἱἰβεὶς 'ἰπ ἴοπε. ὙΠΟΥ ψγογα 
ὡς ἄλογα ἴΦφα γεγεννημένα φυσικὰ (νετ. 
Σ2 δδίυτοβ οὗ πδῖυγαὶ ἰηδβιϊηοῖ, ποῖ 
ετηρίογίης τὰς Βίρμες ροννεγβ οὗ γεᾶϑοῃ 
(ἄλογα). νν 

νν. τοῦ-:4 Εωγίλεν ἀδεογ  ῥέξον οὗ ἐκ ε 
ῬἙαϊξτε Τεαρδενς. “ Ῥτεβυσαρίιουβ δηά ἂσ- 
τοφαπῖ, ἔπογ ἀο ποῖ Βα τίπκ ἔσοπι ἰγσγενεγεπὶ 

δρεεςἢ δρουΐ ἴῃς ἀὑπβθε ρόννεγβ, Ψ 116 

ενεη δηρεῖβ, ΠΟ ἃτγα ἕασ δυρεγίοσ ἴὸ ἴῃ688 

ἔλϊβε ἰφᾶοῃοιβ ἰπ ρτεδίπεββ δηὰ πιὶρῆϊ, ἀ0 

ποῖ ἄλγε ἴο Ὀσίηρ δραϊπϑί ἴ8εβε ρόνγεσβ δπ 

ἱστανοσοπὲ δοουβαιίίοη. ΤὨΣΕΙΓ ἱγτενεγεηςα 
ἰ8 τπετεῖοτε οἵ δὴ ἱρτιογαπὶ ἴγρς, 88 οὗ ὑη- 
τελβοηίπῃ δἰ π|215, ὑνῆο ἃγα Ῥόσῃ ογεδίσγεβ 
οἵ ἰπβείποι, ἀπά δῖε διϊεὰ ομν ἔοσ σδρίυγε 
δηὰ ἀεδιγυοείοη, ΤΠεὶς ἀεβίσυςίοη ν11}} θὲ 
ἴῃ Κοορίηρ, ἀπά ἐθεν ἢ] ΡῈ ἀείταυάεά οὗ 
ννδδι ἰβ γε! ἴμ6 ψᾶρεβ οὗ ταυὰ. ὙΠεῖγ 
ποδοη οἵ ρίεαβυσς ἰβ ἴο βρεπά ἰῇς ἄδυ 

ἴῃ ἀεϊίοςαϊς ᾿ἰνίπρ. ΤΕΥ ἅτε δροῖβ ἀπά 
δἰ επ θη ς8, ᾿υχυτίδτηρ πῃ (μεῖς ρΙεάβυγεβ, 
ψ ἈΠῸ μεν ἔεαβὲ νἱτἢ γου. ΤΆ εἷς ἐγεβ ἃτς 
[ν]} οὗ αάυ!εῖν, δηὰ ἴμεν ἅτε ἰπβδιδοϊςε 
ἐπ δἰη, αἰϊυτὶπῷ υπβίδθϊα βουϊ8β. ἍΜΠΠ 
Βελτῖβ Ἴεχρεσίεησθὰ ἰπ σονεϊουδπαβδ, ἔΠΕΥ 
ἅτε οἰὐϊϊάτεη οὐ ἐπε οὐγδε." 

νει. τοῦ. τολμηταὶ αὐθάδεις. αὖθ. 18 
το δε τακε 88 δὴ ερίπεὶ οὗ τολμηταὶ. 
Τῆς ἰάδα ἰῇ τολμ. ἰ οὗἩ βῃδπιείεββ δπὰ 
ἱττενετεηῖ γὴν ὦ περ (αὐτὸς βπά 

1) τε " βεϊγυη ““φιγορδηῖ". [π 
πι Ῥαρ 7, ἴῃς ἐπίσκοπος πιυιδὲ ποῖ ΡῈ 
αὐθάδης, “Ποῖα τμ6 ἰπουρῆξ βϑδπιβ ἴ0 δὲ 
οἵ ἱττεβροηβι δι τν ἴῃ τερασά το ἴμε οοπι- 
τιυπὶγ. Οὐ. Ὀϊάαομε 1, 6, μὴ γίνον 

δνλ φράμ, ο᾽ ἐπειδὴ ὁδηγεῖ εἰς τὴν βλασ- 
μίαν" μηδὲ αὖ μηδὲ πονηρόφρων. 

ἐκ γὰρ τούτων ἁπάντων βλασφημίαι 
ὥνται. ΤῊΕ ἔλ]βε ᾿εδοῃοῖβ ρυϑῇ ἔοσ- 

νειὰ {πεῖς νίενβ, τεραγά!εββ οἵ σοπβε- 
υεῆςςβ. ΟἿ Ρ. Απιῆ. 78, σ3 ἢ ([ἷ. κ.}.), 
μίον] πλεονεκτῖ ἄνθρωπος ἀϊ(νυ)θάδης. 
ΦΑῺ δυάδοϊουβ τγδῃ ἰ8 ἰακίηρ δἀνδηίϊδρε 
οὗ πης.᾽" δόξας οὐ τρέμουσιν βλασφη- 
μοῦντες. δόξας ἰΒ8 υβεὰ οἵ [)πβεεη Ῥοννεσβ 
νυ Βεΐδες ροοά οσ εν]. Ηονν οδὴ βλασφημ. 
86 υϑεᾶὰ οὗ ενὶ] ρονγοσβ [1 18 οὈνϊουβ 
τδαῖ να πιυδὲ Βπὰ βοπὶς βεῆβε ἴος βλασ- 

μεῖν Βετε; δπὰ αἷβο ἱπ ]υάς 8, (παὶ 
ΜἘΠ Ὀς ἀρρ]οδῦ]ε ἰο δόξας, ἀρατὶ αἰϊο- 
οἴδες ἔγοπι {πεῖς πιοσαὶ ομαγδοίεσ. [Ιἢ 
Ἰδλῖο, Κεῤ. 381 Ε, ᾿'μεγὰ ὁσουγβ ἃ ραββᾶσε 

ἀελιίηρ τ τμς ΡΟΣ οοποερείοη οὗ 
τὰς ρμοάδβ, ψ μι ο ἢ δοϊάβ ἐμαὶ ΠΟῪ τηδΥ 
βουηεῖπηεβ οἤδηρε {πεῖς ἔογση, δηὰ “ἴῃ 
τ 1 Κεη 688 οὐ ννδηδεγίηρ βίγσδηρεγβ, δοάϊεὰ 
ἴῃ τηδηϊ το] ἔογπηβ, ρῸ τοδηγίπρ ἔσο οἷν ἴὸ 
οἷν " (ἡ Ηοπιεσ, Οἀ. χνὶϊ. 485). ΒΥ βυςῇ 
ποξίοπβ, 48 ἰδυρῃς ἴοσ Ἔἐχαπιρῖς Ὦγ τηοΐδεσθ 
το πεῖς οἰιάσεη, περ τπῆᾶὺ δὲ βαὶά, 
“ εἷς θεοὺς βλασφημεῖν". Νοῖ οπὶν ἅτα 
18εδε ἃ πηιϊβγεεργεβεηϊδίίοη οὗ ἴῃς Ὀϊνίης, 
Ῥυξ πεῖς ἰεπάδῃου ἰβ το πιᾶΐς ᾿ἰρῆς οὗὨ ἰξ, 
ῬεΙ Εἰς ἱξ, ἀείσαςῖ ἔγοπῃ 118 ἀϊρηϊςγ. ϑοῖης 
ΒΌΓἢ βεῆβε οὗ βλ. βεεῖῃβ ἴο ὃς τεχυϊγοὰ 
Βεζθ. Τῆς ἔλ18ε ἰεδοεῖβ τηδῪ Πᾶνε βοοῆεά 
δἱ τῆς ἰάεα Ὀοιἢ οὗ δηρεϊὶς Βεὶρ, δηὰ οἵ 
ἀϊαῦθο!ς τεπιρίδιῖοθ. ὙΠεὶγ τεπάθπου 
ΒΕΕΏ8 ἴο πᾶνε Ὀδεῃ ἴοὸ τηδίε Ἰΐρῃς οὗ 
τῆς ἴὕπδεεη, ἴο ἔοβίεσ ἃ δεπβε οὗ (δς 
ἀησεδι εν οι οὗ βἰπ δηὰ οὗ βοοάπεββ, 
δηὰ το τεάμςος [πε τηοιίνεβ οὗ οοπάυοϊ ἴο 
8 ΕΝ Βεάδοπίβπι ((( Μαγοσ᾽β τοῖς, 
Ῥ. 74). 

ψεῖ. 11. ὅπου -- “ΨΒεΙῖοΔΕ". Τῆς 
ἱπεεγργείδιίοη οὗ {π18 νοῦϑα ἴυσηβ οἡ ἴῃς 
τηεδηΐπᾷ οὗ κατ᾽ αὐτῶν. Ποεβ ἰξ τεΐεσ ἴο 
τῆς λ]86 τϑδςῃεσβ, οσ ἴο ἃ ἀϊβεϊποϊίοη θ6- 
ὉΜΕςη ἘΜΟ βείβ οὗ δηρεῖβ, νῃῖ ἢ Πηάβ Δη 
1Πυϑεγατίοη ἱπ τῆς ςοπίεβι Ὀεῖνψεεη ΜιςΠδεὶ 
δηὰ ϑδίδῃ ἴοσ ἴῃς βοὰν οἵ Μοβεβϑ} ([υἀς, 

ἴῃ τῆς ἰδἴῖεσ οδβε κατ᾽ αὐτῶν ννου]ά 
τεῖεγ ἰο ἴῃς (4]|δ δηρεῖβ. Αποῖδεῖ ροϑ- 
β'δ]ςε ἱπεεγργεϊδιίοη 8 τῃαὶ ἄγγελοι ὑϊ 
καὶ δυνάμει μείζονες ὄντες ἅτε ἃ δΒυρετῖίος 
οἶδβθ οἵ διοῆδηρεῖβ (ϑρί112), δαηὰ κατ᾽ 
αὐτῶν ννου]ὰ τεῖεσ το ἴῃς δόξαι ἰπ σεπετζαὶ. 
Ομδβε βυρβεϑίβ (πδὶ τῆς τεΐεγεπος 8 ἴὸ 
τῆς [4186 τεδοπεῖβ, δηὰ δηρεῖὶβ γε ζσε- 
Ριεβεηϊεὰ δ8 ὑτγίηρίπρ Ὀεΐογς (ες [ογὰ 
εἰάϊπρβ 8 ἴο ἴδε σοηάυοϊς οἵ οτγεδίοά 
θειη δι ΨΥ ΒοῖΠοΣ δηροὶβ οὐ τε (οῤ. εἰέ. 
797 
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τὸ πε ἢ Κυρίῳ βλάσφημον κρίσιν. 12. οὗτοι δέ, ὡς ἄλογα ζῷα γεγεννημένα 

πἰοκὰ οἵ φυσικὰ εἰς ἅλωσιν καὶ φθοράν, ἐν " οἷς ἀγνοοῦσιν βλασφημοῦντες, 

ἰράϊοαιες ἂν τῇ φθορᾷ αὐτῶν καὶ φθαρήσονται, 13. ἀδικούμενοι ' μισθὸν 

ἴσαν ἀδικίας ᾿ ἡδονὴν ἡγούμενοι τὴν ἐν ἡμέρᾳ τρυφήν, σπίλοι καὶ μῶμοι 
εχιίης- 
κίοη οὗ ο' 
ξ Ῥ. ψἱἢ ἴδτες οδδεδ (Μουϊζου, Ῥυγοίεξ. το6). 
ὑκε ν. 25. 

Ὦ οχῃ. Χ. 14, νἱ. 21, χίν, 21, ]σ8ῃ χίχ. 37, 

1 αδικουμενοι ἐᾷ ΒΡ, 5βυ718  ἍΗ;; κομιονυμενοι ΑΟΚΙ ς, Ὀοδ., Βρεο., βυ 18 Ὁ 
Τί. Ττας. 

Ὗνε πᾶν ποῖς ἴδε ᾿επάδπου ἴῃ 2 Ῥεΐεγ 
ἐχερ ῆεά Ποῖο ἴο ρυΐ πῃ βεπεσγαὶ ἴεγπιβ 
τὐδαῖ ]υἀς βέδῖεβ ἱπ [ῃς ρατιουϊλτγ, ἴῃ ἐπα 
8ίοσυ οἵ Μιοδδεὶ ἀπά ϑδίδῃη. Τῆς ραῖ- 
εἰσυΐατα οὗ ]΄υἀς τὲ οπεεὰ (45 αἷδο τῆς 
Ὡᾶτης Ἐποςἢ δἰϊογιναγάβ8) ἰῃ ογάεσ ἰο δνοίὰ 
ἀΐϊτεος τοΐδεσεπος [Ὁ Δροοσυρῆδὶ νντίτἰηρ8. 
Αροοτγάϊηρσ!ν (ῃς βεηίεηος, οὐ φέρουσιν 
κατ᾽ αὐτῶν βλάσφημον κρίσιν, ἰβ. ΟὨΪΥ 
ἰπεε! Πρ 1 0]ε ὈΥ τείεγεπος ἴο ᾿υἀς 9, νΒετα 
Μίοδδεὶ σεν μῆς Ἠἰπηβοὶ ἢ ϑπρεα Πρεν, 
Ὀυϊ βᾶγβ ἐπιτιμήσαι σοι κύριος. ΟἿ, ποίε 
ου βλασφημοῦντες, ν. το. 

νει. 12. γεγεννημένα φυσικὰ ---"᾿ Ὀοτη 
ογεδίυγοβ οὗ ἰηβείηοι ᾿ς, Ἰπβιίηος ἰδ ἢεγε 
ἀϊδεϊηρσυίδηεά ἔγοτῃ τῆς γαιοηδὶ σεηῖγεβ οὗ 
τβουρῆι ἀπά ἡυάρπιεης. ὙΠεν ἅτε ἄλογα 
ἴῷφα. Τπμεὶς οδιεῖ οπαγαοιϊογιβείς ἰ8 τμδῖ 
ἴδεν δε “ αἷϊνε," δπὰ πᾶνε Ὡο βεηβε οὗ 
δὲ τποσαὶ ἰββιιεβ οὗ 11ἔεὲ. [κε δηϊπιαὶβ, 
πεν εχίβι εἰς ἅλωσιν καὶ φθοράν. ἐν οἷς 
ἀγνοοῦσιν βλ. μοῦντες --ἐν τούτοις ἃ 
... “ϑρεακίηρ ᾿ρμν οὗὨ τπίπρβ {παν 
ἃτε ἱσποαηῖ οὐ". ϑϑριγι τυ} πεν τα 
ἰηοαρδῦϊε. ὙΒεῪ Κπονν ποῖ ννῆδὶ {πεν ἄο, 
ἰῃ τῆυ8 οἱουάίπρ πιοταὶ ἰδβεβ. ἐν τῇ 
φθορᾷ αὐτῶν φθαρήσονται. Ηετε ἴ8 
ἃ 80 1τ|6 ἐχαπιρὶς οὗ ἴῃς ἀερεπάεπος οὗ 
τη ῖβ ερίβϑι!ς ὑροη 1υἀε. [Ιπ ]υάς το, γε 
Βᾶνς ἐν τούτοις φθείρονται, τείειτίπρ ἴο 
ὅσα δὲ φυσικῶς . .. ἐπίστανται. Τῆς 
Βεῆβε ἰῃ 2 Ρεῖεσ 18 οοηέυβεά, δηά ἴπειε 
ἰδ πο ἀϊδεϊποιίοη θεῦννεεη της το Κίπάβ 
οἵ Κπονϊεάρε, ΔΙ1Ποὰρ ἢ τἴπε ἱπιεπάθά 
ταεαπίπρ ἰπ ὈοΪΠ ραδββᾶρεδ ἰ8 18:8 ΒΆΓη6. 
ΟἹ Ἔομπι. νἱϊ!. ς, 6. 

Μετ. 13. κούμενοι μισθὸν ἀδικίας 
(ς7. ν. 12). ΤΐΒ ρίαγίπα ὑροὴ ψογὰβ ἰβ 
οδαγαοιεσίβιις οὔ 2 Ρεΐεσ, ἀδικεῖν [δ5 
Ὡδυδ!ν ἴῃς βεηβε οὗ “ ἀοίπρ πασπὶ ἴο ᾽᾿ 
(7. Αοίβ χχχν. το; αδϊδῖ. ἰν. 12). Ηεσε 
ἴξ ψουἹά βεεπὶ ἴο πιεᾶη “ δείηρ ἀείταυάδεά 
οἵ τλε ψαρεβ οἵ ἔγαυὰ,᾽᾽ οὐ “ Ῥείηρ ἄοπε 
ουΐ οὗ ἔπε ννᾶρεβ οἵ ψτοηρ-ἀοίηρ ". 1ἰ 
828 Ῥεδῃ ουβίοτηδγυ ἴο 866 ἰπ τ 8 ρῆγαβε 
δὴ 1Π]υδιτατίοη οὗἩ [με ἱγτγεβροηβι δε 86 οἵ 
Μοτάβ ἰπ 2 Ρεΐεσ. “"Ἀποῖμογ ὌἼχϑηηρὶς 
οἵ τῆς δυϊποσ᾽β ον οἵ ἔασ- ξεϊςπεά δπά 
διιῆςῖδ]! Ὄχργαβδίοηβ ᾿᾿ (Μαγοτ). [πὸ Ρ. 

ΕἸΕΡΗ., ποννενεσ 2763" (1. Β.6.), ἴδε 
τεσ αϑκ ἔοσ ἃ τεςεὶρί νἱἢ τεΐεγεηςε 
τὸ ἃ οετίδίη ΡΟ ΣΝ πε μέεμης τούτον 

κ ικημένοι 
“1ῃ 18 πανίηρ Ὀδεη ἀγαηρε, γε 584} ποὶ 
Ὅε ἀείταυδεά ". Τὸ πὶ πᾶν ὃε δά άεά 
Ἡρὲν οἰϊατίοη οὗ Εἰσες δεῖ τθρ Π 
Ῥ. 766) εὑρὼν χρέα παλ. ῷ 
ξολοῖς Ἰνβαῦε ΝΣ ἐδελλαρ τῷ 

Ἃ ν πόλιν ἔπαυσεν - 
κουμένην καὶ ἀμ στα Τῆς δοουβαῖνε 
γεὶ αίιεῖ ἄδικ. 15 νοῦν ὑπυβυδὶ. [πο δεβίςδὶ 
νυτίτοτβ ἰς ἰδ ἑουπὰ Οἡἶγ ἢ ἀδίκημα. 
μισθὸν ἀδικίας βυρρεδίδ ἰῆς ἐχρεγίεηςς οὗ 
Βαίδδπι, οὔ ὑνποπλ τς βᾶπὶῈ Ἂχργοββίοη 
ἰ8β υϑεὰ ἴῃ νεζ. 15, Ψνῆο πενεγ γεςεινεὰ ἢὶβ 
Ῥτγοχηϊβαά δέτε ἔγοπι Βαῖαῖ (Ν πὰ. χχίν, στ). 
Ὀεδῖ ἀερτγίνεβ τῆς ἔδβε ἰεᾶςμεγβ οἵ 1] 
ἀπεῖγ τοιναγά, Ἐργ βἰρηίβοδηπος οὗ ἴδε 
Ὡᾶτὴς ““ ΒΑΪΔδπι,᾽" ἰῇ ςοπποχίοη νι ἴῃς 
[1186 ἐεᾶσβεσθ, 8ες [πιγοάδυςτίοη, Ρ. 118. 
ἡδονὴν ἱἰπ ΝΤ. οηἷν ἴῃ ἃ δά βεπβε, οὔ. 
1υκες νἱϊ!. 14, Τίς, 1]. 3, [48. ἱν. 1-3. 
τρνφή οἷν ἰη Ν.Τ. ἴῃ [κε νἱϊ, 25 ννποτα 
ἐξ ἰβ υϑεὰ οἵ “ ἀεϊίοαῖε [ἰνίηρ,᾽᾿ ἃ Ιυχυγίουβ 
1ε, θὰῖ νἰ πο βρεοὶδὶ Ὀίαπιε διἰίδοῃεά. 
Τῆς ννογά 18 αἷδο ὑυδεὰ οὗ γί ιβ οὐ ννυϊβάοπι 
πῃ Ῥχον. ἵν, 9, οὗ, ΡΒ. χχχνὶ. 8, "τῆς τγῖνεσ 
οἵ τὴν ρίεαβυγεβ . Ἑάδηῃ ἰβ8 οδἱεά παρά- 
δεισος τῆς τρυφῆς, αεη. ἰΐ. 15, 111,13, 24. 
ἐν ἡμέρᾳ “ ἰπ τῆς ἀαν-τἰπιε,᾽, “'π Ὀτοδὰ 
ἄλγ ἰραι". σπίλοι καὶ μῶμοι, ς΄. ΕΡΒε8. 
ν. 27, 2 Ρεῖ. 111. 14,1 Ρεῖ, 1. το, ]υἀε 12. 
ὥμος “ τΕρτοᾶ 8," “ἀϊβρταος"., Οὐ. 
ογῖ. οὔ ἵἱ Ρεῖ. ἱ. το, δεγε ἣς ἴγϑοεβ ἴῃ 8 

ΜᾺΥ πῃ Μηςῃ μῶμος Δηά ἄμωμος, οΑπὶε 
ἴο δε υδβεὰ ν»ἱτἢ δυρετῆςίδὶ τηεδπίπρ οἱ 
“ὁ ΒΙ τ ἰβἢ,᾽ οὐ Ερδμεβ. ἴ. 4, ν. 27, Ηεῦ. 
ἶχ. 14. ἐντρνφῶντες : “το Ὀε ἰυχυτίου,᾽ 
ο΄ Χεη. Ηεἰ!. ἵν. τ, 30. ἐν ταῖς ἀπάταις 
αὐτῶν : ἴο ῬῈ ἴΔκοη νυν ἐντρυῴφ. ἀπάτη 
ἰδ ἃ ἴδνοιτιις Ψψογὰ οἵ Ηεογπιδβ (Μαμά. 
νἱ!. 5) ἀπά ἰβ ἐτεφυεπεῖν Ἰοίπεά ὃν δΐπὶ 
ψ ἢ τ (Μαηά. χὶ. τ2 δἀπιὰ τπγουρδουῖ 
Ῥαγαδίε 6). Αοοογάϊης ἴο εἰβδπιδηῃ, 
ἀπάτη ἰπ ρορυΐας Ηεϊϊεπίβεῖς 888 τῃ6 
πχεληΐπρ “ ΡΙεδβιυσε". Οὐ. Μαῖὶ. χίιὶ. 22 
ΞΞ- Μαζί ἱν. τὸ (υκε νι. 14), (δες ἢί8 
εἰμ ςίονμηρ ἀδς τορι ἰδεΐοη Μοποίδεῖς- 
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ἐντρυφῶντες ἐν ταῖς ἀπάταις 1 αὐτῶν συνευωχούμενοι ὑμῖν, 14. ο Μεῖι. χ. 

ὀφθαλμοὺς ἔχοντες μεστοὺς " μοιχαλίδος καὶ ἀκαταπαύστους 3 ἴῃ τες 

Ὁ ἁμαρτίας, δελεάζοντες ψυχὰς ἀστηρίκτους, καρδίαν γεγυμνασμένην ΡΟΝ 
ἢ πλεονεξίας ἔχοντες, κατάρας τέκνα 15. καταλείποντες εὐθεῖαν ἢ τ κα 
ὁδὸν ἐπλανήθησαν, ἐξακολουθήσαντες τῇ ὁδῷ τοῦ Βαλαὰμ τοῦ Βόσορ ὃς Ἦνο. 

11. 

Δ απαταις ΦΑΟΚΙΡ, δυτὴ (τὴρ. ἀγαπαι4), ΝΗ, Τὶ. ; ἀγαπαις ΑΒ, 52}., 8. 
« Ττερ., ΠΝ Αἱ ὅτδὶ βρῇς τε νουἹά μὰ ΡῬεοῦδδϊςε εὐρέα Ῥεῖοσ Ὧδβ ταν 
ἄγαπαις ἰπ ᾿υἀε 12. Οοηξιδίοη ἰδ σοχηπιοη ἰπ Μ558. οἵ Ο.Τ. θεΐνεεπ ἀγαάπαω ἀπά 
ἀἄπαταω, ἀγαπὴ δΔηὰ ἀπατη (ε.ς., ΡΒ. ᾿Ιχχνίϊ!. 36). Υεῖ ἄπατη, ἄπαταω [25 Ὀεεῃ 
Ῥτονεὰ ἴο ὃς (δες οοττγεςὶ γεδάϊηρ ἴῃ πιδὴν οᾶδεβ. αὐτῶν Πεῖε 'ἰ8β δῃ διρυπιεηῦ ἰπ ἰδ 
ἕλνους. Νεβεῖς (οῤ. εὐέ. ΡΡ. 324 .) δηὰ Ζαβμη (οῤ. εἰέ. ἰϊ. Ῥ. 235 ζ.) ἄἀτρὺς Βίσοη συ 
ἴον ἀγαπαις ἀπά οπιίξδίοη οἵ νμιν (σννενωχονμενοι -- “[ἐδδιίπρ Ψἰτἢ οας ἀποῖδεσ ᾽} 
(Μαγοσ, Εά. Ἵχονὶὶ). 

Ξακαταπανυστους ΜΟΚΙΡ, 13,31, ΤΊ., Ττερ. ; ἀκαταπαστους ΑΒ, ΝΗ. Τδε 
Ἰαϊίετ τεδάϊπρ “ τῆδυ πᾶνε οτἱ ριπαϊεὰ ἴῃ ἃ ἔδυΐϊευ ργοηυποίδιίοη οα τς ραζί οὗ ἴδε 
τεδάεσ, οὐ [Ὡς ν πΊΔῪ πᾶνε Ὀεεη δοοίαπιδ ΠΥ οπεὰ δὲ τἰἢς ἐπά οὗ (ἢς Ἰΐπε, 88 ἰπ Β, 
ψΒεῖε οης Ἰΐης δηἐβ ψ 8 πα- ἀπά τῆς πεχὶ Ὀερχὶπβ ἢ «στους " (Μάγος, Ε ἀ. Ἴχονιὶ. 
ς΄. Μουϊίοη, Ῥγοίερ. ὑ. 47). 

3 Βοσορ ΜΟΑΟΚΙΡ, Ὀοῆ., βγτὰ, Τί., Ττερ.; Βεωρ Β, Βγτρ, βαῇ., ΝΗ, νν εἰβϑδ ; 
Βεωορσορ δὰ ΤΒεῖς οδη ὃ6 Πππ||Σ ἀουδὲ ἐδδὶ Βοσορ ἰ8 ἐπκυφότε νου τεδάϊπρ. Τῆς 
τεδάϊηρ οὗ ΟῚ ἰ8 πιδηϊξεβευ ἄυς ἰο ἃ σοπιδίπαιίοπ οἱ Βοσορ ἀπὰ ἃ πιασρίπαὶ Ἵοστγεο- 
τίοῃ «εωρ. ΖΠη. (οῤ. εἰέ. 1ϊ. Ρ.. 292) βαγβ [δὲ Ἔνεγγυνδεῖς ἴπ υΧΧ, ]οβερῆυβ, ΡΏΐ]ο, 
ΟἾΪΥ ἴδε ἔογπηβ Βεορ οζ Βαιορ οσουτ, ἀπά ἰῃδλὶ Βοσὸρ ἰ8 ἱπεχρ! ςδδ]ς ἐχοερὶ 88 ἃ πιὶβ- 
τακε ου ἴῃς ραγὶ οἵ 2 Ρεῖεσ ἄυς ἰο “" ἱπιρετέεοϊ ρτοηυποίαιίοη οἵ ἀεξεςτίνε πεασίπρ ᾽". 
Νεβιὶς, βοννγενεσ (οὐ. εἰέ. Ρ. 244), δἴϊες Η οἰ πηεβ- Ραγβοηβ, οἰῖεβ νιον τον Βοσορ ἰη τῆς 
αεογρίαπ νεγβίοη οὗ 108. χίϊϊ. 22. Ρ 4180 οὁσουζβϑ ἃ8 πάη οὗ ἃ ρἷδος ἱπ Ὠευΐ. 
ἷν. 43, 1 ϑ4πι. χχχ. 9, 1 Μδος. ν. 26. “Τῆς βυρροτί οὗ δε ογάϊπαγυ πᾶπὶς ὉῪ Β 
δξαϊπβὶ ἴῃς οἵπες Μ55. πᾶν ὃς οοπηρασγεὰ νυ [18 δυρροτὶ οὗ Σιμων ἀραίπβι Συμεων 
ἰπὶ. σ᾿ (Μᾶδγοσ, ξά. Ἵχονῖϊ1.). 

ν»μ5, (Νεμε αλτδ. Υ. ἀ. Κίαςς. Αἰϊονέμνι, 
1903), Ρ- τό5, ἢ. 5)- 

νεῖ. 14. ἀκαταπαύστους ἀμαρτίας. 
Ἐοτ υ86 οἵ ρεπίεῖνε ἢ τΠ8 νετῦ, οὐ τ 
Ῥεῖ. ἵν. 1. 866 Οτδιηπιδῖίοδὶ Νοῖς. 
δελεάζοντες. Οὗ. ν. 18 ἀπὰ Μαγοτγ᾽β 
τοῖς οἱ 48. ἱ. 14, “δηιϊίςε οἵ ςδίςἢ ὃγ ἃ 
δαῖτ". κατάρας τέκνα. (Γ΄. τέκνα ὑπα- 
κοῆς, τ Ρεῖ. ἱ. 14. 

νν. 15, 16. Ἐχανιῤίε οΥΓ Βαίαανι. 
“ΦὙΎΠΟΥ πᾶνε [εἴς (πε βίγαϊρῃϊ ᾺῪ πὰ 
ναπάοτεά ἄοτα ἰξ, Ββανίηρ ἰοϊ]ονεά τῆς 
ΨᾺΥ οἵ Βαϊδδπι, ννῆο Ἰονεά ἴπε ννᾶγβ οὗ 
τυὐἱοκεάπεββ, δηὰ νῶᾶβ τορυκεὰ ἕο ἢἰβ 
᾿τδηβρτεββίοη, ἤθη ἃ ἀυπιρ 888 βροῖς 
νἢ ἃ τη 8 νοῖος, δηὰ ἰογθδάς ἴῃς ἰη- 
ἐατυδιίοη οὗ τὰς ργορδεῖ." 

νεῖ. 15. τῇ ὁδῷ τοῦ ΤΙς 
ςοτηράγίϑοη οὗ ἴδε σοπάμυςὶ οὗ πε Εδ]86 
Ὑδδοθεῖβ ἴο ἰδὲ οἵ Βαϊδδαπὶ ἰβ βιίρπιβοδηῖ 
858 ἀειϊετταϊπίηρ {πεῖς ομαγαςίεσ δὰ πιοῖῖνε 
(ϑεε Ιπιἰτοἀυςείοη, Ρῃ. 207 8). Τᾷῇες 
ντίϊες οὗ 2 Ῥεῖεσ ἰᾶκεβ [6 πιϊγλοῦϊοιβ 
πατγαῖίνε ἰῃ Νυτροσα χχίϊ. 21-35 [ΠΈ γα γ. 
[τ|8 πὸ ἀϊβρασαρεπιεηῖ οὗ τῆς να]υς οὗ ἴδε 
1Πυβιταιίοη ταὶ να, ἰῇ οὐ ἄδυ, οδῃ πὸ 
Ἰοῆρετ ἄο 8ο.0. Βαίδδπι μδά ἰἢς μίῆ οὗ 
τελῖὶ βρίσίταδὶ νἱβίου. Ης ἰβ8 ἀεβογ θεά ἰῃ 

Νυπίδετβ χχίν. 36 88 οὴς “Ψψῆοθε εγς 
Ψγ 88 οἰοβεὰ,᾽" ἐ.6. τὸ ουΐεῖ τδΒίηρβ, ἀπά 
4180 45 οπἊ “" ψϑίο ἢ δες τἢς νἱδβίοη οἵ 
ἴδε ΑἸπιρδῖν, ΓΔ]Πἶἰηρ ἄοννπ ἀπ μανίηρ 
πὶ ἐγεβ ὁρεη,᾽" ἐ.4. ἴο βρίγίτυδὶ νἱβίοῃ, 
Βαϊδαπὶ ννᾶϑ οὔς Ψῆο δἱἱοννεά ἴδε ρτεεὰ 
οἱ ραΐῃ ἴο Ὀεσοπιε βίσοπρεσγ ἴδῃ ἴῃς 
ξέόροης ἱπιρυῖβε. Ηε ἰ8 ςοπβοίουβ ἵῃμδὲ 

ες 18 ἐεπιρῖπρ αοὰ, δπὰᾶ δὴ ενὶ] οου- 
βοίεηςς τῆβκεβ Ἀἰπὶ ἱγτδῦ]ε. Ης ἔεξασβ 
ἰεβὲ αοἁ πιᾶν γεὶ ἱπιεγίεγε ἴο τοῦ ῃἷπὶ οὗ 
δίβ τεννασά. με ἴμε 888 βιδγίβ δϑίἀς 
δε θεδῖβ ἰξ, θὰ υἱεἰπηδιοῖν Πἰβ ραββίοῃ ἰ8 
βυδάυεά Ὁ πε πιοπιεηίδσγυ ἐυηρἢ οὗ 
δία δίρμε βρίγιτυδὶ ἱπβείηςιβ, ἤθη ἢς 
δερίῃβ ἴο βυβρεςῖ ἴπδῖ ἴῃ τῆς δέ Ῥογηπαδδ 
οὗ πε δπίπηδὶ ἴτε ἰ8 γε! ν ἴῃς ροννεσ 
οὗ Οοά εχετιοϊβεά ἴο πίπάεγ ῃἰπὶ ἴπ δ ὲ8 
οουτθε. ΤΣ δηρεῖ ψ "ἢ τῃς ἄγαννη βνογά 
18 οἴξεη τῆς ἔοτπὶ τῃδὲ πιεη 5 τε ἰρίοσμ ἰδ ῖκεβ 
ΨῆΟ ἃγζὲ ἀϊβορδεγίηρ τς νοῖςς οὗ οοη- 
βοίεσηςς. “ἼὙὝ0Πεγε 18 8 βίτδηρε ἀδθρί οὗ 
ταεδηΐηρ ἱπ ἴῃς Δρρεδὶίῃᾷ εγς οὗ δη 1}}- 
ττεδιεὰ δηΐπιαὶ, [ἱ 15 ἃη Ἀρρεδὶ, ἱπ τς 
Βτοὶ ρίαςς, ἴο ψνδδίδνοσ ταπηηδηΐ οὗ μὲν 
δΔηὰ ρεπεσοβίου πᾶν 5811}1} βυγνὶνς ἱπ [πε 
Ὠελγὲ οὗ ἴπε τβδῃ ΨνΠο 11}-τεαῖβ ἱξ, δυὰς 1 
ἰδ Δῃ δρρεϑδὶ, ἰπ ἴδε βεοοπὰ ρίδος, ἴο ἴδε 
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ὃς μισθὸν ἀδικίας ἠγάπησεν, 16. ἔλεγξιν δὲ ἔσχεν ἰδίας παρα- 
νομίας ᾿ ὑποζύγιον ἄφωνον ἐν ἀνθρώπου φωνῇ φθεγξάμενον ἐκώλυσεν 

τὴν τοῦ προφήτου παραφρονίαν. 17. οὗτοί εἰσιν πηγαὶ ἄνυδροι 

καὶ ὁμίχλαι ὑπὸ λαίλαπος ἐλαυνόμεναι, οἷς ὁ ζόφος τοῦ σκότους 

τετήρηται. 18. ὑπέρογκα γὰρ ματαιότητος φθεγγόμενοι δελεάζου- 

σιν ἐν ἐπιθυμίαις σαρκὸς ἀσελγείαις τοὺς ὀλίγως ' ἀποφεύγοντας τοὺς 
ἐν πλάνῃ ἀναστρεφομένους, 19. ἐλευθερίαν αὐτοῖς ἐπαγγελλόμενοι, 

᾿ολιγως ΑΒ ἕς, νρ.» δγτζ., 888., Ὀοἢ., Ττερ., Τί., ΝΗ; οντως 
᾽ ποφνγοντας ( εἴξαῃ εβολρεά " Α.Ν.), τεδαὰ ὃν ΚΡ. [π τῆς ψνουἹὰ σαχαυΐγε Δοσ. ; α' 

ΜΟΚΕΡ; οντως 

Μϑ895. οντως ἰ6 Πατάϊγ ἀϊδιϊη συ βηδοὶς ἔτοπὶ ολιγως (Μάγον, Εά. οχονιῖ.). 

7υδεῖςς οὗ πε αοἄ νῦο πιδάς ἴῃ πὶ Ὀοίδ, 
ἃ ΟΙΥ οὗ ψΠὨΙΟΝ νὰ πηδῪ Ὅς δβυτα ἰξ δΔ8 
εηἰετεὰ ἱπῖο (πε εαγβ οὗ (Ὡς 1ογά οὗ 
ϑαραοῖῃ. Δ Βεη δηϊπιδὶβ ἃγε ρυῖ ἴο υη- 
πδοαββᾶσυ βυβετγίηρ, εἰτηετ ἰῃ τπε ΒῃΔ ΠῚ 188 
ΟΥ 88 ὈεΔβῖ8 οὗ δυτάεη, οἵ ἰη ἴδ ἱπίεγεβίβ 
οὗ βοίεπος οἵ βροσζί, οὐ ἴοσ δὴν οἵδπεσ 
ΓαΆβοῃ, οΆ868 ἃτε δυςΓα ἴ0 δεῖβε 'ἰπ ΨΠΟΒ 
ΨῈ ΤΩΔΥ ᾿ ΒΕ ἈΡΡΙΥῪ ἴδε ννογὰβ οὗ ουγ 
Ερίδβεϊε, δπὰ βᾶὺ οὗ βσῃ ροοὸς ἰογίυγεά 
ογεδίυγεβ ἴπαῖ ντἢ ἐμεῖς ἀγίπρ ράαζε, πὸ 
1688 οἱεαεῖν [Ὡδη 1 πεν δά βροκεη ἢ 
ταληΒ νοΐςς, ἴδεν ἐογραάε τῇς πιδάπεββ 
οὗ ἐμεῖς ἰοσίυγετβ ᾿" (Μάγοσ, Ρ. 2ο3). ΟἿ 
Ε. Νν. Κορετίβοῃ, δεγμιοης, 547. ἵν. ΡΡ. 
οἕ. 

Η γες. 16. ἔλεγξιν δὲ ἔσχεν, ἃ ρετὶ ΡῃταδίΒ 
ἴοσ ἴῃς ραβεβίνς οὗ ἐλέγχω, τι ““ ννᾶδ τό- 
δυκοά ", ἰδίας παρανομίας, ἐπιρΠδῖίς, 
“818 οὐνὴ ἰταπβρτιεβδβίοη ᾽ν, ὙΤνο ἱπίεσ- 
Ῥτεϊδιίοηϑ οὗ ἰδίας ἀτε ροβϑίδ]8. (1) Τῆβ 
παράνομ, ἰδ ἃ οπαγδοίετίδεις ἴσας ἰῃ 
Βαΐδδπι (Κεὶ!. ΥΝ εἶἰβ8). (2) Αβ ρτορδεῖ, 
Βεϊαδδπι ννὰβ εχρεοϊεὰ ἴο ἀο δηὰ ἴεαςἢ 
αοά δ ἶδαν. Ης νῆοβε ἄυν ἰὰ 8 ἴο 
τεῦυκς οἴδεῖβ ἰ8 Ὠἰπιβεῖζ τεδυκεᾶ ἔοσ πὶ 
ονγη ἰγδηβρτεβδίοη ᾿" (Ηυπάπδυβεη, ΝΝῚς- 
εἰηρεῖ. π ία -- “δ ρδσζιίουϊασ 
τταηβρτεββίοῃ "ἢ 88 ἀϊβιίποὶ ἔτοπιὶ ἀνομία 
Ξε “ ἀϊεοδεάϊεποε πὶ σαηεσγαὶ". παρα- 
φρονίαν, ““ἱπίατυδιίοη "ἡ. Βαϊδδπὶ ἰβ ρσο- 
οσδεάϊηρ αραϊπϑὲ τνῆδὶ ὃς Κπονβ ἴο ὃς 
τῆς Ὀἰνίπα ν1]]. 

νυν. 17.19ς. ΤΠ 1, ἡ δεγέληες αγε ἐλενι- 
φεἶνες ε'αυές. “ΤΕΥ τα Πἰκὸ ννδΐεγ εβ8 
ΨΕ118, ἀπά τηΐϑὲβ τδδιὲ ἴῃς ννἱπᾶὰ ἀΐβρεζβεβ. 
Ἐοτς τῆεπὶ ἰδ τεβεγνεὰ ἴδε ἔδιε οὗ ροοτιν 
ἄἀλικηεββθβ. ὙΠΕΥῪ υἱέες ροπάεγοιιβ πο- 
ταϊηρβ, ἀπὰ δϊυσε τπστου ρα ἰδεῖς ᾿υδὲ8 
ἴδοβε ννῆο ννεῖς ͵υϑὲ εβοδρίπρ ἔγου ἴῃς 
τεπιριδοπβ οὗ δεδίμεη [16ὲ. Ρχοπηϊβίηρ 
ἔτεεάοπι ἴο οἴπετῖβ, ἴμεν ἃγε ἐπ απιβεῖνεβ 
βἷανεβ οὗ Ἴσοτγυρίίοη. νου οἠβ ἰδ 8 
εἷἶδνε ἰο ἰδαῖ ψ οἢ ἢ πιαϑίεγεά 
δῖπ|.᾿" 

Ψψες. 17. πηγαὶ... ἐλα' αι. 1ὶ 
ἰ8 ἱπιογεδιίίηρ ἴο σοσιρᾶγε δε ὄἼχργεββίοῃϑ 

ἴῃ 2 Ρεῖες βεσ ἢ Ἰυάς 12. [ἰ τννουἹὰ 
ἌΡΡΘΩΣ 88 ἰἸπουρὰ Βς μδὰ ἔεϊε τπδὶ νεφέλαι 
γυδροι νν88 ἃ οοηίταάίοτίοη ἴῃ [ΕγπΊ8, 

δηά ἱπβιεδὰ ἢς βυδδιϊυϊεὰ πηγαὶ. λαί- 
λαπος ἰΒ ἃ ΒίΓοῃβ εχργεββίοῃ -Ξ “" ρδῖε,᾽" 
8 “᾿βίοσῃῃ οἵ ψὶπὰ". ΟΥ ΜΙ. ἵν. 37», 
τ. νι]. 23. οἷς ὁ ζόφος . . . τετήρηται 
ἰ8 βοηενδδὶ ουὔἵ οὗ ρίδος δεῖς, δηὰ ἰβ8 
υδϑεὰ ἀρρτορσίδίεϊν οἵ πμεΐθοσβ ἱπ ᾿υἀς 13. 

Ψες. ισ8. ὑπέρογκα. ζ΄. []υάς :τ6. 
Νο ἄουδι τὶς ῥα δνχδις 10 δδ ὑὴρὶ Ὁ 
Οποϑεῖς ἴογηλδβ. » 86 Βρθο δ Πν 
οὗ πιοσδὶ ἐδαϊ οετην, ΟἿ. ματαίας ἀνα- 
στροφῆς, “ Πελτι!ε88 οοπάμυςι,᾽" τσ Ρ. ὶ. χ8. 
ὝΠΒετε 18 πο οοτγεβροηάίπρ τε} νυ Ὀεδιηᾶ 
τθεῖς ψοτάβ. σαρκὸς, ἴο Ὀε ἰλκοη ὙὩ 
ἀσελγείαις, ὙΠΙοἢ ἰδ ἱπῃ ἀρροδίτίοη ἴο 
ἐπιθυμίαις. τοὺς ὀλίγως ἀποφεύγοντας : 
“ἴῆοβε ΨὴῸ ἃἵς ͵υδὲ εβοδρίηρ ᾿; ΨΠῆ0Ὸ 
δᾶνα θδθη ἱπιργοββεᾶ ννἱἢ ΟὨγίβείδη γα, 
δηά δανε δά βιγεησίῃ ἰο βερασγαῖς [μετη- 
8βεῖνεβ ἔτοτι {πεῖς οἷά βυτσουπάϊηρβ δπὰ 
ουδίοπιῃθ ; Ὀυΐῖ ἅτε ἰεὰ ἰο τεζυγη τὨγουρἢ 
ἴδε σοπιρτγοπιῖθεβ βυρρεβίεά ὃν τῆς ἴαϊδα 
τεᾶοπεῖβ. ΤΏ Ῥπεηοσησηοῃ 18 ποῖ ὑἢ- 
σοτητηοη ἰπ 81] πιϊββίοπασυ ὑνοσκ, οὗ πιεῃ 
ΨΜῆο δάνε δβολρεά ἕγογῃ “" ΟἿ μΕ]6 νίςεβ, 
ας ἀγα ποὶ γεῖ εβϑίδ Ὁ] δηθὰ ἴῃ ΟΠ γι βιίδη 
νἱσίιεβ ̓" (ΒΙ 36). τοὺς ἐν πλάνῃ ἀναστρε- 

Ξε- φονετπεά ὃγ ἀποφεύγοντας : 
“ (εεςαρίηρ ἴτοπι) ἴποϑὲ ψῆο ἰἷνε ἴῃ 
εττοσ ᾽᾿; ἐς. ἔτογῃ ἐμεῖς οἱὰ πεδίμθη οοση- 
Ραπίοπβῃϊρβ “ὙὕΓμεσς ἰδ ργεδὶ ραββίοῃ 
ἴῃ ἴπῃ6 νογάβ. ἀτγαπάϊοβε βορῃιβίγυ ἰβ 
τε ποοῖκ, ΑΙΠΥ Ἰυβὲ ἰ8 ἴδε δαϊῖ, τ 
ψνὨϊοἢ τπεϑὲ πλεη σδῖοἢ ἴποβε νΠοπὶ {δα 
Τ,οτὰ μαά ἀεϊϊνετεά, ος τναᾶβ ἀεϊϊνεσίηρ ᾿ 
(Βίᾳε).- 
ες. το. ἐλενθερίαν. Πουδέεβ8 τπδὶ 

Απεϊποπηϊδηΐβπὶ ἰ5 ἱπάϊςατεά το ψῃϊοῃ τῆς 
ἀοοιτίης οὗ αταος ἢδ8β ἐνεσ Ὀεεῃ ορεῃ. 
(. ααϊαϊ. ν. 13. [{ είβεβ ἔγοτῃ ἴῃς ἐνεῖ- 
τεουγτίηρ σοππδιβίοη οὔ Πἰρεγὶν δηὰ Ἰίσεπβε, 
Τῆς τταϊπΐηρ οὗ σοηβοίεηςς 8 σοπίοπι- 
Ῥογάπδοιιβ ἢ τὰς στον οὗ ΟΒτίβίϊδη 
οδαγάςίεσ. Τῆς Ραυϊΐΐήπε τεδοπίηρ, νι οἢ 
δὐτοραῖςἃ ἐχίεσπδὶ ἰθ ραν, ννὰ8 ορεη ἴῸ 



τό---22. 

ἐπιγνώσει τοῦ κυρίου καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ, τούτοις " δὲ πάλιν 
ἐμπλακέντες ἡττῶνται, γέγονεν αὐτοῖς τὰ ἔσχατα χείρονα τῶν 

21. κρεῖττον γὰρ "ἦν αὐτοῖς ᾿μὴ ἐπεγνωκέναι τὴν ὁδὸν Ατίεὶ, 
τῆς δικαιοσύνης ἢ ἐπιγνοῦσιν ὑποστρέψαι ἐκ τῆς παραδοθείσης 

22. συμβέβηκεν αὐτοῖς τὸ τῆς ἀληθοῦς 

πρώτων. 

αὐτοῖς ἁγίας ἐντολῆς" 

Δῦσβε, ἀπά τηῖρῃς εδβὶϊν Ὀς ἀληρεγουβ 
ἐδυοσρς εὐοηνετε ἔοτω Βεδεπαη απ. 

ἂς. ΔΥΟτ᾽Β ποία, Ῥ. 175. 
φθορά ἰ8 τπαὶ Ὁ] ἄεςᾶν οἵ βρίτίτδὶ 
ἃπὰ τηοσὰλὶ βεῆβε ἰδὲ (Ο]]ονν8 ου Ψ 11] 
βεϊξἰπδυίΐσξεηςα. ᾧγάρ . . . διδούλωται. 
ῦ. Βοαι. νἱ. 16, νἱϊ!. 2᾿, Ἰοδη υἱϊῖ. 34. 

νν. 2ο-23. Τὰε εοομϑεφμέηεές ΟΥ̓ ὅδ. 
ἑηρ ατσαγ. “ὙΠε ςᾶβε οὗ {πεῖς ν᾽ οἴ πη8 
ἰδ ἃ δβεσίουβ. οὔθ. ὙὉΤῇδν πᾶνε εβοδρεὰ 
ἔτοπι ἴδε ρου οπΒ οὗ τδς ννοσὶ ἃ {πγου σῇ 
δε Κπονίεάρσε οὗ [εβὺ8 ΟἸγίβε, δηὰ ἂγε 
οὔος τῆτες επϊδηρίεὰ δπὰ ννοτϑιεά ὈΥ 
με86. Τδεὶς 1δϑὲ βίδις Ῥεοοΐηεβ ὑνοσβε 
δα τῇς ἤτδι. [ἐ ννεζε Ὀεϊζες ἴοσ τῃδπ 
ποῖ ἴο δανε κπονῃ ἰῃς γᾶν οὗ Πκμέδου- 
Ὡε88, ἴπδη ἴῃ βρίῖε οὗ δυο! κπονϊεάρε, ἴο 
ἀερατὶ ἴτοπι ἴῃς ΒΟΙ͂Υ σοτητηδηάτηεηϊ σοπ- 
τηϊτιοά ἴο ἔβεθ. Ὑῆαν ἱΠυδέγαῖς τς 
αὐϊὰ οὗ ἴτε ρῥγονετῦ : “ἴδε ἄορ ταὶ 
τὐτηοὰ Ὀδοῖς ἴο δἰδ οὐ νοπιῖῖ, δηὰ 
ἐδε 8ονγ ἔπδὲ ψεπξ ἴο δαῖδμα ἴὸ νυ] ονίηρ 
πῃ ἴδ πιυάδ᾽." 

Ψψεῖ. 2ο. Ηδσετς, αραίη, γὰρ Ιοοβεῖὶν 
ἱπισοάυοςβ {πὸ δυδΊεος οἵ [ἴῃς νίἱοι πη 
ΦΙἰυτεά ὈγῪ ἴδε ἔλ1|5ς τεδοβοτθ ἄὐνὰν ἔτοσι 
ἐδεὶς ἀμντι ταϊτῃ. πὰ 'τὰ τοῦ 
κόσμον. (ἴ,εν. νἱῖ. 8, ]ετ.. χχχίχ, 34), 
Οὐουγβ ΟὨΪΥ δεῖς ἴῃ ΝΙΤ. [Ιη ΧΧ ἫΝ 
φνοσγὰ βεθπ}δ ἴο πᾶνε ἃ ἱεοῃηίοαϊ τεϊρίου 
8εηϑε, ἴῃς ργοίδπαιίοη οὗ ἤεβα ὃν οσάϊ παν 
186 ΜΨὨΪϊΟὮ 18 βεῖ ἀραγί ἴοσ βαογίῆος. ΤὨϊβ 
ϑεηβε ᾿ἰηρειθ δεσα. Τῆς δοάν 1ἰ8 βαοτεά 
το αοά, ἀηά ἰο ρῖνε ἀρ λμημα τεΐη το τῆς 
Δδ8: 0}8 ͵8 ᾿ μιασμός, ν. 1Ιο, 
πὰ δλίνν; 7.άε 8. τοὲ μάσίμον ͵ἰ8 τς 
ννοσὶ ἃ ἴῃ ἴῃς βεηδβε οὗ ἴῃς μεδίδεη βοοϊεῖν 
δηὰ ἰϊ8 ργαςῖῖίϑεβ. ἐπιγνώσει. ὅεε ποῖε 
οἱ. 2. τούτοις ἰδ φονετηςἃ Ὁγ ἐμπλακ- 
ἕντες -- “ επἰδηρίεᾶ ὈΥ {πεβε. ΟΥ 2 
Τίπι. ἰϊ. 4. γέγονεν αὐτοῖς, κιτιλ. ΟΥ 
Μαῖι. χίϊ. 45, ἴυκε χί. 26, αηὰ Ηςῦ. νἱ. 

ὁδὸν τῆς δικαιοσύνης. ΑΪδο 
ολ11εὦ “πε ψὰν οὗ ἐπιῖμ,᾿ 11, 2, “τὰς 
ϑααϊρδι ψἈγ,᾽" 1ϊ. 15. ἐντολῆς. ΕἾἶδ6- 
νϑετε ἰπ ΝΤ. (δος δἰηρυ αν ἰ5 υδεὰ τὸ 
ταδᾶπ ἃ ρατίίουϊατ ργεοερίέ. Οὐ. Βοηι. 
νἱϊ. 12, 1 Τίῃ. νἱ. 14. [ἐ ἰ8 οδαγδο- 
«ετίβεὶς οὗἩ [8 τυτίτεσ ἴὸ ετηρμαβίβε ἴπ6 
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[ὉΔῚ 
χνϊϊ. τ (ον. (}) τονξ). 

ἄβρεοὶ οἵ ΟΠ τί βεϊαηἰεν, ποῖ ΟὨΪΥ 88 ἕδιτ, 
δ 88 ὑϊος ταοσγαὶ ἊΣ Ῥλεὶ ἐντολῆς. 

ς ἴ. 5. τῇ πίστει ὑμῶν τὴν ν. 
Α βίγοῃρ ϑιδίοαδὶ ποῖε δεναήξε τε τελο- 
οὗ 2 Ρεῖες. : 

Ψψεῖ. 22. τὸ τῆς ἀληθοῦς παροιμίας: 
““(ἢς σοηΐεηϊ οὗ τῆς ἴσια ῥγονετὺ ̓ Π48 
Ὀδοη ““νοτδεάᾶ,᾽" οὐ “ τελ ἰβεὰ ᾽ ἱπ ἐπεὶσ 
ς886.Ὀ Τῆς ἢτγεὶ ρσονεῖῦ 8 ἰουπά ἰπ 
Ῥιον. χχνΐί. 1. ὙὉὙὲιὲ βεοοηά ἰβ ἂρ- 
ῬΑΙΘΠΕΪΥ ποῖ ἀεγίνεά ἴοτῃ ἃ Ηεῦγεν 
βουτος. Βοῖβ δῖς αυοϊεά (απ, Δεν ἴῃ 
ἂῃ δὐυδτγενίαιεά ἔοστῃ (ς΄. ΝΥ Μ. Ρ. 443). 
ὙΒε ἱπιεσργεϊιδέοῃ οὗ ἴῃε βεοοηὰ ἰβ δῇ 
εχερεῖίοαὶ οσυχ. Βίρρ ἴκεβ λον 
Ξε “" Βανίηρ δαϊμεὰ {18ε17 ἴῃ πιυὰ ᾿"Ὅ, Τῆς 
δβοῆδβε ἷἰ8β, "ποῖ (δαὶ τῆς οζεδλίυσε [ᾶ8 
ννΑβῆθά [86] οἰεδη ἴῃ νγαῖες (80 ἄρρϑζγ- 
ΠΕ τῆς Κ.Ν.), 58.111 1688 τιδὲ 1ξ Ὧ88 θδθη 
ννϑβῆεά οἴδδη (48 Α.Ν.), ἀπ ὰ [6 π τεΐυσπβ 
ἴο ἴδε ταυά ; δυι [πδξ Βανίηρ οηςς δαϊπεὰ 
ἴπ 61 ἰξ πενεῖ σθδβεβ ἰὸ ἀεἰῖρδε ἰη εξ". 
ΤὨϊ8, μοννενοσ, ἰ8Β ἴο ἔοσος τς πηδδηΐῃ, 
οἵ λουσαμένη, ν»Ὡϊο ἢ ἰ8 σοπείδεεπ εἶν 
οὗ νναβῃίηρ ἢ ψδῖες. Αγραΐῃ, ἴῃς ῥοέκέ 
οἱ τῆς ργονετζῦ ἰβ ἴο {ΠἸυδίγαις τὰ ἔσχατα 
χείρονα τῶν πρώτων. Τῇε ἄυρεβ οἵ ἴῃς 
ἔαϊδε (βλομετβ γεγε οἰεληβοά δηά σγεϊυγπεά 
τὸ ροϊυὔοη. 

Τῆς ᾳυεβιίοη ἰβ ἱπιρογίδης πεῖ οΥ 
λονσαμένη ἰδ ΜΙάάϊε οὐ Ραββείνε ῦ  Ὦγ. 
Ἐεηάεὶ Ηδεεὶβ (δέον οὗ Αλέξαν, Ῥ. ᾿Ιχνἱϊ.) 
ταᾶῪ ἢανς ἀϊβοονετεά (Ὡς οτίρίπδ] ργονθσγὺ 
ἴῃ τῆς ο]ονίης, ἀρρεδγίηρ ἰῃ βοπηδ ἰεχίβ 
οὗ Αἰίκασ. ““ΜΥ βοῃ, ἰδοὺ παβὶ θεβανεά 
ἾΚ6 τς ϑυνίῆς ψῃϊοἢ τσοηέ ἰο ἐδ δαίλ 
σῖὰ ρεορῖς οὗ αυδ]γ, δὰ νπεπ Βα 
ςᾶπιδ ουΐ, βὰν ἃ βιηκίηρ, ἁτγαὶη, δηὰ ννεπὲ 
δηὰ τοϊ]εὰ Ηἰπιβεῖί ἰπ ἰε ἢ. 1 τι 8 Ὀς 186 
βουζος οὗ τῇς παροιμία, λ. ἰ8Β ΜίΙάάϊε 
(Μουϊέοπ, Ῥγοίδρ'. Ῥρ. 238-30). 
Α ἰεπά οἵ ΤΥ οννη, ννἱτἢ ἃ Κηονϊεάρε 

οὗ δηϊτηδίβ, ἰε118 της τπδὲ ἴῃς ρὲρ ἰ8 οἴἴεη 
ΔΒ δα ἴῃ οογίδίη ἑοστβ οὗ ἀἰβῃθδ τῇ, ἴο 
ορβϑῇ ἰῃς ροζεβ οὗ ἴπε βκίη. ΤἝβ δηίτηδὶ, 
ϑεΐηρ υπρτοϊεοιεὰ Ὀν δαῖτ, ἢπᾶάβ τῃς 
ΒΒ δεδὶ ἀϊϑαρτθεδῦϊε, δπὰ ὑγϑ ον 
ἀρφαῖπ ἴῃ ἴὰς τηυᾶὰ ἴοσς οοοΐῃπεββ. ΤῈς 
ἀτιεὰ τινὰ ρῥζοΐοςῖδ [ἴῃς βκίῃ ἔγοπι 86 
τΆγβ. βόρβορος ἰουπά οπἷν Βεῖε ἀπά ἰπ 
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Ὁ [ἀκὸ χχ. 
25, 88.ἷν. 
χα ὅοτ. νῇ, μένη εἰς κυλισμὸν βορβόρου. 

ν ἥἶα.ν 
Μειι. 

ΔΈΟΣ (δ18 
[8ε οἵ 580- 
{} 
ἐρεχε- 

ΠΕΤΡΟΥ ΒΒ 11. 

" παροιμίας, Κύων ἐπιστρέψας ἐπὶ τὸ ἴδιον ἐξέραμα, καί Ὗς "λουσα- 

111. τ. Ταύτην ἤδη, ἀγαπητοί, δευτέραν ὑμῖν γράφω ἐπιστολήν, 
ἐν αἷς διεγείρω ὑμῶν ἐν ὑπομνήσει τὴν εἰλικρινῆ διάνοιαν, 2. 
μνησθῆναι τῶν προειρημένων ῥημάτων ὑπὸ τῶν ἁγίων προφητῶν 

καὶ τῆς τῶν ἀποστόλων ὑμῶν ἐντολῆς τοῦ κυρίου καὶ σωτῆρος, 3. 

ΕΑΡΟΑ ς τοῦτο πρῶτον " γινώσκοντες ὅτι ἐλεύσονται ἐπ᾿ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν 
δεε Μουϊ- 
ἴοι, ῥγο- 
ἱερ. ὑρ. 
20: 

Ὀ ΖΡ τό, 2 Οος. νἱΐ. 5, ἰχ. το, ΡΒ]. ἱ. 29. 

περιστερὰ μελάνη καὶ βεβορ βομένη 
τ Ἡλβημμ ἐρῶν καὶ ν Σ τῳ 

ρ' αὐτῆς οὐκ γάμην φέρειν. 
δὲς δ ῖαξ. Τερεμά,, Α͂ ὕδεπετ, Ρ. 21). 
ἴβδορ Ὑνογάβινογι ἢ βυρρεβιεά τῇδε (ῃς 

ἄουδ!ε ργονεγὺ ἰβ ἂἃπ ἱπεχδοῖ αυοϊδείοη 
οὗ ἵννο ἰδτηδίς 1ἴη65--- 

εἰς ἴδιον ἐξέραμ᾽ ἐπιστρέψας κύων 
λελουμένη θ᾽ ὗς εἰς κύλισμα βορβόρου. 

ΠῚ δε ἰβ τίρδι, 2 Ρεῖ. σδπποῖ ὃὉ9 οπαγρεὰ 
Ἐβεβόρος κε Ἕ ἴδε ὰ- τᾶτε τνογάᾶβ, 

ρον δπ' α. Βίρε βυρρεβίβ 
ἱεᾷ, Ρ- 228) ἴπαι ἴῃς Ῥτονεῖθβ οὗ ϑοϊοσηοῃ 
δαὰ θεεθ υηϊβεᾶ ὃν δβοπὶὲ 71ἐν 8ἢ 
Ῥασδρῆτγδβί, δηὰ τη ἰβ οπς οἵ ἴπε ρίρ δἀἀεὰ 
το ἴδε ᾿ἀποπίοδ] ςοἸ]εστίοη. 

ΟΗΆΑΡΤΕᾺ [1]0--τνν. 1-4. Ῥγοῤλείς απά 
αῤοείϊες πμαυνε τοαγπεὰ πμς ἱμαὲ ἀε- 
ἰαν «εοἱϊί ἰεαὰ ἰο ἀεπίαί οὕ ἐπ ϑερονὰ 
«Αἀυεκί. 

“41 δῇλ πον ΨΓΕΠΡ ΤΥ δβεοοηά ἰεἴίεσ 
ἴο γοῦ. ἴῃ ὈοΙὮ 1 βεὲκ ἴὸ τουβε νοῦ ἴο 
Βοηδβὶ σεδεοιίοη οἡ ἴῃς ννογάβ ἐοστηςῦῖν 
βροόίεη ὃν τῆς ΠοΙ͂ν ρσορδεῖβ, δῃά οχ τῆ 6 
οοτητηδηάπηεηί οὗ οὐ Τοτὰ ἀεϊνετεᾶ ΌῪ 
γουτς πηϊββίοηατίεβ. Ἐβρεοίδ!!ν ταδὶ δα 
τῆς αὐτῇ οὗ {δεῖς ναγηίηρ, τπαὶ ἴδετε 
ΨΠ] σοπὶς ἰῃ ἴδε 1.8ὲ ἄδγβ βοοῆεγβ, υἱτἢ 
Βοοῆηρ αυσδίίοῃβ, νναϊκίπρ δἷϊτεσ πεῖς 
ονῃ αι 515, ἀπ βαγίηρ, "Δ  Βετε ἰβ ἴῃς ρτο- 
τηῖβε οἵ Ηἰβ δρρεατίηρ ἡ Ἐοσ, βᾶγ ἴπευ, 
“τοῦὶ τῆς εἰπὶς τῆς δίπετβ εἰ] δδίεερ, 
ἐνεγυιίηρ ταπΊδίῃβ 485 ἰδ δᾶ5 δεεη ἔσγοπὶ 
τὰς Ὀερὶπηίηρ οἵ οτεδιίοη ᾽.᾽" 

ψγες. τ. Ἐσογ ἤδη υἱῖδ πυπΊίεγαὶ, οἱ 
7οβη χχί. 14. δευτέραν ἐπιστολήν. ΠοεΒ 
1018 τεῖος ἴο σ᾿ Ρεῖεσ ἡ ες [πιγοάἀποιίοη, 
Ῥ- 205. ἐν αἷς: “Ἷἢη ὈΟΙ οὗἨὁ ψδΙΟΝ,᾽ 
εομδίγμοίδο αὐ 38εηδησι. διεγείρω. .. 
ὑπομνήσει: οὐ. ἱ. 13. 

ἐν ἐμπαιγμονῇ ἐμπαῖκται κατὰ τὰς ἰδίας ἐπιθυμίας αὐτῶν πορευό- 

εἰλικρινῆ : 7. τ Οοτ. ν. 8, 2 Οοτ. ἱ. 12, 
1. χ7, ΡὨΠ]. ἱ, το. εἰλικρινῆ διάνοιαν ἰδ ἃ 
τοοπηΐοα] ΡὨ]οδορῃΐῖς ἰοσπὶ υδεὰ ὉῪ ΡΙαΐἴο. 
Ῥμαεά. 66 Α -Ζ "ρυζα στεᾶβοῃ,᾽" βυςῇ 88 
τῆς ρεοπιχεῖεσ ἐπιρίογβ. ἴῃ Ῥλαεά. 81 Ο, 
εἰλικρινὴς ψνχή ἰ5 ορροξεὰ ἰο Ψ. μεμιασ- 

καὶ ἀκάθαρτος. 2 Ρεῖες πεῖε σδηηοῖ 
δοαυϊεεά οὗ ἃ οςοππιδίοη ἰῃ 1πΠῈ ὑ8ς οὗ 

ΡΠΠοβορῃὶς ἰείτηβ, Ῥγοῦδοὶν ρὶοκεὰ ὑρ 
Ἰοοβεῖν ἱπ Ἴσοηνετβδοπ. Αἱ ἰἢς βαπὶς 
εἴπιε, διάνοια 8 4180 υδεὰ ἴῃ ἴμὲ ΡΒΙο- 
ΒΟΡὮἰς βεηβε οἵ ψυχή ἰπη ἀεη. χνι!. «7, 
Ῥευῖ, νὶ. 5, Νυηι. χν. 39; 4180 ἱπ Ν.Τ. 
Οοἵοββ. ἱ. 21, ᾿ Ῥεῖ. ἴ, σ3. εἰλικρινής ἰΒ 
οὗ ἀουδιξαϊ εἰν πιοίορυ, ἀπά βἰρηΐῆςεβ εἰ δὶ- 
οδὶ ρυγίτγ, ἃ πιὶπἃ πησοπιλπιιπαίεὰ δηά 
υαηνατρεά ὈΥ βεηβι8] ραββίοη. Τῆς ορρο- 
εἰϊς βίδις 18 ἀδδογίδοδ ἰη Ρίδίο, Ῥλασά. 
81, “8ῃς {Πίηκβ ποιβίηρ ἴσια, Ὀυϊ νυν δαὶ 
ἰ8 Ὀοάϊν, ἀηὰ σᾶη Ῥε ἰουςῃεά ἀπά δβεεῃ, 
δηὰ οδίδη δηὰ ἄσυηκ, ἀπά υβεὰ ἔοτ πἸδ 8 
Ἰυδῖβ ᾿᾿. 

νει. ἃ. Βοιτονεὰ ἔσοπη [ἄς 17. 
μνησθῆναι : ἐερεχερεῦοεδί ἱπβῆπίτινε. 866 
δταταμηδίίοαὶ ποῖβ. καὶ τῆς τῶν ἀποσ- 
τόλων, κιτλ. Πουδῖς ροββεββίνες ψεηὶ- 
εἶνε “’ οὔτδε [μοτά 8 σοσηπιᾶπά ἀεἰϊνετεά Όν 
γόους ἀροβεῖςεβ "᾿. Οἤδβε (οῤ. εἰέ. Ρ. 81:1 αἡ) 
βυσεεβίβ ἰδαῖ διά βῃουϊά ᾿ς ἰπβετιεὰ δέϊες 
ἢῆφ, πὰ σοτηραζγεβ ἴδε Επ|ε οὔ δε Ὠἰάδοδς, 

διβαχὴ κυρίον διὰ τῶν δώδεκα ἀποσ- 
τόλων τοῖς ἔθνεσιν. ἐντολή -- τελοπίηρ οὗ 
οὺς 1,ογὰ οἡ ἴδε ἔυ 16] πεπὶ οὗ με πιογαὶ 
ἴανν, οὔ. ἰι. 2ι, Ἰοδη χίϊ, 5ο. ἀποστόλων : 
Ατε τε Μεῖνε πιεδηϊὴ οὔ. Τπίγοά, ρΡ. 195- 
6. ΡτοῦΔΟΪΥ ἀπ. δἰρηϊβεβ υδὲ [Πο88 ΠΌΤ 
ψ Πόσα ἴδ6Υ τερεῖϊνεά ἴῃς ἤγει Κπονϊεάρε οὗ 
τῆε ροβρεΐ, δοοσεάϊεὰ πιϊββίοπδσίεβ οὗ ἴ868 
Οδυγοη. Ὑῆε ψοτζά ἴβ υϑεὰά οὗ Εραρῆτο- 
ἀϊτυ5, ΡΠ. ἰἱ. 25, δῃὰ οὔ οἵδπες ἤδη 
ΔΡροβίϊεβ, 2 Οοσ. νἱῖῖ. 23. 

Μετ. 3. τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες. 
Αρουβαῖῖνε 15 τεχυϊγεά, Ὀυϊ 411 Μ55. μᾶνθ 
ποηχίπδίϊνε, ο΄. ]υἄε 18. ἐπ᾽ ἐσχάτων 
τῶν ἡμερῶν. Μοοκεῖβ τὲ οπὲ οἵ ἴδε 
δἰσηβ οὗ ἴῃς ἀρργοδοῆ οὗ ἴῃς επά, οὗ 
]οδη 11. 18, ἐν ἐμπαιγμονῇ ἐμπαῖκται: 
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μενοι, 4. καὶ λέγοντες Ποῦ ἐστὶν ἡ ἐπαγγελία τῆς παρουσίας " αὐτοῦ; ς 1 708 ἐϊ. 
ἀφ᾽ ἧς γὰρ οἱ πατέρες ἐκοιμήθησαν, πάντα οὕτως “διαμένει ἀπ᾿ 
ἀρχῆς κτίσεως. 
ἦσαν ἔκπαλαι καὶ γῆ ἐξ ὕδατος καὶ δι᾿ ὕδατος συνεστῶσα τῷ τοῦ [ἢ 
Θεοῦ "λόγῳφ' 6. δι᾽ ὧν ὁ τότε κόσμος ὕδατι κατακλυσθεὶς ἀπώλετο" 

ἐμπαίκτης 8 Δη υποϊαβϑίοαὶ ἔογηι, οὔ. 
Ματκ χν. 2ο. Τηΐβ νεσθὲ ἰ8β ποῖ ρᾶσί οὗ 
ἴδε ργεορδεῖῖς οσ ἀροβίοϊ]ὶς πγεββᾶφε οἵ νεσ. 
2, θυϊ ἃ ραγιίουϊας σδυϊίοπ οὗ τῆς ντίτεσ, 
ὈῬαβεά οπ ]υάε. 

γες. 4. ποῦ ἐστὶν, κιτιλ. ΤἼε οοπι- 
ἵπρ οἱ ουὖγ 1 ογὰ ἱπ ἴπε ποᾶσ ἰυΐυτε ννᾶ8 
δνιἀθ ΠΕ δὴ ἱπίερταὶι ραγὶ οὗ ἴδε δροβίοϊ!ς 
τεδοδίηρ, οὐ. 1. τ6. “ὝΒετις ἰδ πὸ βυγα 
ενϊάεηςς τΠαὶ ]εβυ8 δουρῆϊ ἴο ὑπάοττηϊηα 
1τδε δβϑυπιριίοη οὗ Ηἰβ ἐοϊ!οννετβ, ἔπδὲ ἴῃς 
βπδὶ ρίοσυ ψουἹά Ὀς πιδηϊεβιεὰ ἴῃ {εὶς 
λυ ; δῃὰ Ἔνεὴ τη ΐβ ννε πΊδὺ [αἰ τὶν ψυδ! ἕν 
νν ἢ τῆς τοτηετήδγδηος τῃδῖ ἃ τηδίπ πιοῖϊνε 
οὗ 186 ρῥγίποῖραϊ εβοῃδίοϊοριοδὶ ἀϊβοουσδβε, 
τεροσίεά Ὁγ δε ϑυποριίβιβ, ἰΒ ἴο ψνᾶσῃ 
ἴδε ἀϊδοίρ!εβ ἀραΐηβε ργεπιδΐυσε ἐἼχρεοίδ- 
ποηβ" (1.Ηϊ. Μυϊγτῃελά, Εεελαίοϊορν οἵ 
55. ῬΡ. 126, 127). τῆς παρουσίας: 

ποῖς οὐ ΐἱ. 16. ἀφ᾽ ἧς γὰρ, κιτιλ. 
“Τῆς [αῖμεγβ,᾽" πλυβὲ τηεδη ἔποβε οὗ ἴῃς 
Ρτθοδάϊηρ βεπεζαίίοη, ἰπ ὑγἤοβε [1{π.τἰπς 
τπε πα; Ψ 88 ἐχρεοίεά. οὕτως --ἰν 
βϑίαίμ 4μο. ἀπ’ ἀρχῆς κτίσεως, ἑ.ε., 
“ρΟΠίγασΥ τὸ 411 ργενίουβ πυπιᾶῃ ἐχ- 
ἐσίεηςε ᾿. Τῆς Τελδοπίηρ οὗ οὖ 1,οτὰ 
ἐγηβεῖῦ ἰῇ οὴς δβρεοὶ νουὰ ἱπιρὶν 

ἴθδι {πε δοίυ αὶ παρουσία, νουϊά Ῥὲ δ(- 
ἱεηάεὰ ψ ἢ πὸ οὐϊνατά ῥγενίουβ ἀϊΐδ8- 
τυσθάπος οὗ [1 ἴὸ δοῖ 248 ἃ νναγηΐπρ. 
Μεη νουϊά ὃε εηραρεά ἱπ ἐμεῖς ογάϊπαγυ 
οοουρδῦοηβ δηὰ ρίελβυιγεβ (Μαῖϊ. χχίν. 
36-42). ΤΣ ἀενεϊορπιεπὶ ἀπά τἰρεπίπα 
οὗ τῆς πιοσᾶὶ δπὰ βρίσιτυδὶ ἰββιεβ οἵ πιεη᾿Β 
ἰἶνεβ ἃγεὲ οἰΐεη ποῖ ουϊνναγάϊυ ἀρράσζεηϊ 
ῳ Ῥαρεῖβ “ δέναϊες ἐπ ἐλὲ Οἀγὶϑέέαμ 
λαγαεέεν,""--“ Τὰς Ηἰάάφη 1ς5μ|65,," Ὁ. 

8 8). 
γν. 5-7. Τὰς βγεὶ ῥαγέ 9. ἐδ ἀγρπ- 

»δηΐ αραϊηδέ ἐδ «εοεγο. “Ἰἴ ἰδ ποῖ 
τος ἴὔδε ἴδε σουζβε οὗ ἴδε νου] ἰ8 υπ- 
ομδηρίηρ. ὙΤδεΥ πᾶνε ΜΠ] ΠΥ Τοσροίίεη 
ἴδε τῆς πεᾶνεηβ εχ βιεὰ οσί ρίαν, ἀπά 
τῆς ελγῖ νᾶ ἰογπχδά ουἍἋ οἵ νναΐεσ, απὰ 
ὉΥ πιεᾶπβ οὗ ψαίες, ὉγΥ τῃε νγοσγὰ οἵ σοά. 
Βγ τῆϊ8 νεγῪ ννδῖεσ δηὰ νγοσά τῆς ννογὶά, 
58 ἰξ 1ποη ννᾶβ, γὰ8 ονεσιννμεϊτηοὰ δπὰ 
Ῥεπεπεά, Τῆς ρῥγεβδεπὲ μεᾶνεῃβ δηὰ 
Γ το Ἢ δα βατὶς ννοτσά, ἂς ἰγεαβυγεᾶ 
ὋΡ ἴος ἢτε, δείηρ τεβεσνεὰ ἴοσ [πε ἀδὺ 
ΜΒ εκ ἱπιρίουβ πηξη 5881} πιεεῖ {πεῖν ἄοοπὶ 
δηά ἀεβιγυςοη.᾽" 

12 2 Ἰοδ 

ς ἀ ]οδη χν. 
5. λανθάνει γὰρ αὐτοὺς τοῦτο θέλοντας ὅτι οὐρανοὶ 7, νἱἱΐ. 

1: ἦγδι 
ες. 

ἱ. δ᾽ 
Ιχχχίχ. α. 

ε Ἄοα, ἮΝ 

Ν 

Με. 5. λανθάνει γὰρ αὐτοὺς τοῦτο. 
“Τδὶβ Ἔβοᾶρεβ ἐμεῖς ηοιίς 6." τοῦτο 18 
ποπιίπδῖνθ. θέλοντας : “ ν Ὁ} ᾽ “ οὗ 
τπεὶς οννῃ ἢ ἔκπαλαι (ς7. ποίε, 
ἰϊ, 3): “ οτρίηδ!γ,᾿" ἐ.ς. Ὀεΐοτε ἴῃς οτεα- 
τίοη οὔτμε ννοτ]ϊὰ, Τῆς Καθ ἰπίςα] βοβοοὶ 
οὗ ϑῃμαπιπηδὶ με] ὰ τῃδὶ αεη. ἱ. σ, ἐν ἀρχῇ 
ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν 
ταεληΐ {Πδϊ {πὸ ἤεάνεη ννᾶ8 ἰπ εχίδίεηςς 
Ῥείοτθ ἴξς δἱχ ἀδυβ᾽ ννοσΐκ, ἐ.5. ἔκπαλαι. 
Ῥεῖμδᾶρβ (μὶβ ποιέοῃ ἰβ ργεβεπὶ πεζα. 
ἐξ ὕδατος καὶ δι’ ὕδατος. Ὑνο κὶπάβ 
οὗ ννᾶῖεσ ἅτε τηεδηῖ. Τῆς ἢτβί πηδᾶν τεΐεσ 
ἴο ἴῃς ῥτίπχενδὶ ννδΐεσυ ςἢδοϑ--- ἴπε ἕδος 
οἵ 186 ννδΐεσβ " (ἄεη. 1. 2. Τῆς βεοοηά 
8 ῬΡεπαρβ οοηπεςιςὰ νυ τῃε ἐοτγπιδιίοη 
οὗ ἴῃς ἀτν ἰἸαπά Ὀγν “ἴδε ραϊποτγίηρ ἴο- 
οἴμοι οὗ ἴπε ννδῖεγβ ἱπίο οὴς ρίδςε᾽" 
αεη. 1.9). Βαυῖ τδε πιεδηίηρ 8 οὔβουτε 
ο΄. Μαγοσ, εὰ. Ἰχχχι!. ; ΟΠᾶβε, οῤ. εἰέ. 
797). συνεστῶσα -- “᾿ νν»88 (οττηεὰ ᾿΄. Οὐ 
Ῥῃΐίο, ἱ. Ρ. 330. ἐκ γῆς καὶ ὕδατος καὶ 
ἀέρος καὶ πυρὸς συνέστη ὅδε ὁ κόσμος. 

Ἂς αὔονε ἰηϊθγργείϊδιίοη 18 ἐπ 8- 
βίδητιδὶ ἀρτεεηεηΐ ννἱἢ ΑἸέογά 8, ννδο 
ἀϊπιϊπρυΐθῆςβ “τε τνδῖειβ ἂῦονεὲ ἴδε 
Βετηδλγηεηῖ,᾽᾽ δηὰ “τῆς Τουπίαίπ8 οὗ (δε 
ξίεαὲ ἀεερ . τε Ηεῦτεν δὰ πὸ 
ποίΐοη οὗ ενδροσζδϊίίοῃ. Τῆς τσίνεγβ στὰ η 
ἱπίο ἴἰῃε βεᾶ, δηὰ τῆς ννδῖεσ γεϊυγηβ βυὉ- 
τεισδηεουβὶν ἴο τῃ εἰς βουγοοβ δρδίη (Εο- 
οἰεβ. ἱ. 7). 

γες. 6. δι᾽ ὧν. Μαγοτ δπὰ ϑοῃπιοί ἀεὶ, 
δραίηδβι ἴΠ9 ενίάεηοε οὗἨ πεασὶν 411 πιδῆι- 
βογρίβ, τεδὰ δι᾽ ὄν.. ΤῊΪβ ἰ8 τεπάεγεά υη- 
ΠΕΟΕΒΒΑΥΥ (1) 1 [86 ἀρονε γεηάδεγπρ οὗ 
ἐξ ὕδατος κιτιλ. 15 τᾶκεη, ἀπά {πε ρίυγαὶ 
δι᾿ ὧν τείετβ ἴο {πε ὉνῸ ννδίεσβ. δι’ ὅν 
ψου]ά τεῖος ἴοὸ λόγῳ Δδἴοπε, οἵ (2) ἰξ δι’ 
ὧν τείετβ ἰο ὑδάτων ἀπά λόγῳ δκεη ἰο- 
ξεῖμεσ, ΠΟ ὑνου]ά ἴῃ βοσηθ ννᾶυβ βυϊῖ 
τῆς βεῆβε οὗ (ς ννῃοῖς ρδββᾶρε Ὀείίεσ. 
ΤΏς {4186 τεδοῆεσβ ἱφηοσεδ ἴδε 
δρέπον οὗ ἴδε Ὀἰνίηπε ννοτά. κατακλυ- 
σθείς; ἀπ. λεγ. ἰπ Ν.Τ. ; ἐουπά βενεσαὶ 
εἶπιεβ ἱπ ΡΆΤεῦι. 4.9. 54} (Β.ο. 86) 
[ὥστε] - - . συμβεβηκότων κατακλυσθῆ- 
ναι. “80 ἴδᾶῖ 'π σοηδεαυεηςε οὗ ννΒαῖ 
δαρρεηεά, ἰξ τννὰβ βοοάεά᾽" ; 5657 (Ἰδΐε 11. 
Β.6.) γείνίωσ)κε δὲ περὶ τοῦ κατακεκ- 
λῦσθαι τὸ πεδίον “υΐ Κπονν ἀρουΐϊ οὐ 
Ρίαϊη πανίηρ Ὀεεπ ἱπυπάαιοά᾽". 
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1. οἱ δὲ νῦν οὐρανοὶ καὶ ἡ γῇ τῷ αὐτῷ ' λόγῳ τεθησαυρισμένοι εἰσὶν 
πυρὶ τηρούμενοι εἰς ἡμέραν κρίσεως καὶ ἀπωλείας τῶν ἀσεβῶν 

ἀνθρώπων. 8. Ἕν δὲ τοῦτο μὴ λανθανέτω ὑμᾶς, ἀγαπητοί, ὅτι μία 
ἡμέρα παρὰ Κυρίῳ ὡς χίλια ἔτη καὶ χίλια ἔτη ὡς ἡμέρα μία. 9. 
οὐ βραδύνει Κύριος τῆς ἐπαγγελίας, ὥς τινες βραδύτητα ἡγοῦνται, 

ΕΜΜ. ἰἱϊ. 
4 χίχ. 2 
ὦ). πάντας εἰς μετάνοιαν χωρῆσαι. 

ἀλλὰ μακροθυμεῖ εἰς ὑμᾶς, μὴ βουλόμενός τινας ἀπολέσθαι ἀλλὰ 
το. Ἥξει δὲ "ἡμέρα Κυρίου ὡς 

τῷ ἀντῳ ΑΒΡ, νυΐξ., δ28., δοδ., ΝΗ, Τί, ; τῳ ἀντον ΟΚΙ,, δβγτσ., Ττερ. 

ψες. 7. πυρὶ τη 
ἴο τῆς ]εννίθῃ: οοποερίϊοη οὗ ἴδε γταίηρον 
Ῥεοπηῖβε, τνναῖοσ ᾿νουἱὰ ποὶ ἀραίη ὃς τῆς 
ἀεδβίσυςείνε ἀρεπογ. ὙΤΒα Βεᾶνεη δηά ἴῃς 
εδεῖἢ γα γεβεσγνεὰ ίοσ ἀδδισυςτίοη ὃν τε. 
τεθησαν ι: "' δεϊδραδεῖ ίογ ". Τῆς 
Ὑτίϊεσ τηεδηβ τμαὶ ὈοΙὮ ἴδε τίηθον ρτο- 
ταῖβε πὰ ἔπε ἀεῖδυ ἂσὲ ηοῖ ἴο ὃς τεραγάεὰ 
88 ᾿τπιρ γίηρ τμαὶ ἐμεῖς ννἢ}} θὲ πὸ πιοτθ 
ξτεδιὶ σοβτηῖοδὶ οδηρεβ. 

Τπε ἰάδα οἵ τῆς δϑϑοοίαιίοη οἵα ρτεδὶ 
Τοδηηίοαὶ οὔδηρε ψἱτὰ ἴῃς σοπιίπρ οὗ 
ΟΒείβε 8 δῃ ἱπιεσεβδιίηρ οσς. [τ ἰηνοῖνεβ 
τὰς ᾳυεδιίοπ οὗὨ ουὺζγ δηνίτοητηεπὶ Βεη 
ἴδε πδίυγαὶ ἰβ εχοδδηρεά ἴοσ ἴῃς βρίτίτυδὶ 
ϑοάν. Ταῖβ νυτίϊες εν θην ἐχρεςῖβ ποῖ 
φοτηρίεϊς πηι διίοη οὗ ἴδε ργεϑεηῖὶ επ- 
νἱτοηπηεηῖ, Ὀυϊ ἃ ““πενν Ὠδᾶνεη δηά ἃ 
πεν εἀγίῃ, ψβεγείη ἀνε! ]ςῖ 8 τἰρδίεουδ- 
ΠεΒ8᾽᾽ (ν. 13). 8ι:. Ῥαὺυὶ οὗ “τἢς 
ἀεϊνετᾶπος οὗ δε ογεδιίοη τἴ86]7 ἔγοτι ἴῃς 
δοπάλας οὗ οσοττυροη ἱπίο (πε ρίογυ οὗ 
ἴῃς ἰὈεγγ οὗ τῆς οἰ άτεη οὐ Οοά᾽". 
“ὟΥε τὲ ποῖ ἱπίογπηεἃ 48 ἴο ἴς παΐυγε 
οἴου ἔυζυγε εηνϊτοηπηεπί, γεξ ἰξ τηυδὲ Ὀ6 
Βυςδ 88 ἴο βδιϊβέυ 411 τε ἰοπρίηρβ, απὰ 
ἵνα δοόρε ἕος δἱῖ τὰς δοῦνίιεϊεβ οὗ ἃ ρεῖ- 
εοοδ Πυπιαηϊεν " (Μάγος, θά. Ρ. 207. 
566 αἷβο ἢίβ ποδὶ ἱπιεσεδιίηρ ἂπὰ βυρ- 
δεδιῖνς ποῖε: “ Απδεσεν ἰο ἐδε οδ᾽εείίοπ 
ἐλπαὲ πο ἐμαπρε ἐ5 ῥοοεἰ δίς ἐπ ἐδε νεαίεγίαὶ 
πηπέυενες᾽"; πὰ νἱτἢ ψΒοῖς γε, νν. 
Ξῇ ο΄. Ἐυδκίη, ϑόβανις 1165, Ὁ. 
24. 

γν. 8::0.0. 4 γμεγίπεν ἀγρμνιοηί ἰο 45- 
ἰαΐη ἐλε ἀῤῥατεπέ ἀξίαν. ““Οης της 
Ἰονεάᾶ, γοῦν! πιυβὲ ποῖ οτρεῖ. Τῆε βεῆβε 

οὗ τῆς ἀυγαιίοη οἵ εἰπια ἱπ ἴδε Ὀϊνίπε 
Μίηὰ ἰ8 ποὶ ἴῃς βᾶπιε 88 ἰῃ ἴπε Βυτήδη. 
Οπε ἀδὺ ἰβ8 ἴῆε βᾶπιε ἴο αοά δ84 [δβουβαπά 
γδᾶγβ, ἀπά ἃ ᾿ἰπουβδπὰ γϑᾶσβ Δἃ8 οπς ἀδυ. 
Οοά πγυβῖ ποῖ ᾿ς ̓υάρεὰ 48 δ'αςϊκ Ὁγ πυπιᾶπ 
βἰδπάδγάβ, ἰῃ ἴῃς ἐμ] ΒΙπιθηὶ οἵ ΗΠ 8 ῥγο- 
ταῖβε. Ηε ἰβ δεῖζες τπᾶη τῆς Ρῥτοπιῖβε. 
Ηε ἰ8β Ἰοπρ-βϑυβετίης ἴοὸ υϑινατὰ, ποῖ 
ΜΠ ρ (πᾶὶ δος βῃουϊά ρετίβῃ, δυϊ 
τδδι Αἱ] βῃου!ά οοπις ἴο τερεπίδηος. ἵνε 
ἵκηονν ποῖ ννῆεη Ηἰβ ἰοηρ-βυβετγίπρ ν}1}} Ὁς 
Ἐχμδυβιοά, ὙὮς ἀν οἵ ἴδε [ογά νἹ]} 

᾿Αροοτγάϊης οοπὶς 888 πεῖ, ΤΒδη ἴΠ6 Βεάνθῃβ Ψ}1}]} 
Ρᾶββ νῶν Ψ τ Βυτο] ηρ ποῖβε, ἀπά (ἢ 
εἰεπηδηῖδ δείηρ Ὀυτγπεά, 8411 ρᾷ88 ἀινᾶυ, 
δηὰ ἰδὲ δασῖῃ δπὰ τῇς νοεῖ οὗ πλεπ οοη- 
ιαἰπεά ἰη ἱξ, νν}} Ὲ πιδάς πιδηϊέεδι." 

γες. 8. μία ρα, κιτιλ. ΟΥ Ρε. 
χὶ. 4. ΤΒς [ἰτεγὰ] δρρ]ςδιίίοη οὗ (δῖ8 
βιἰδίεπηθηΐ ἴο ἰδς δβίογυ οἵ ογεδίίοη, επ|ὶ- 
Ῥίογεά ὃγ ρδυίδβεῖς ψτιίεσβ, π΄ νὨΙ ἢ οης 
ἄδυ 8 ἱπίεγριεῖδά Ὧ8 σοοὸ γεᾶσβ, δηὰ 
ταεγείοτε με ογεδιίοη ἰπ δἰχ ἀδγβ ἐξα ἢ 
ΤΊΕΔΠ8 ὅοοο γεᾶσϑ, ἰβ οὗ οουγθς δὑδυγά, 
Οη ἴδε οἵμες παηά, ἰΐ οδπ βοδγοεῖυ ὃς 
βαϊά ιμδὲ τῇς υτίτες οἵ 2 Ρεῖεσ 88 δἰἰδίηεά 
ἴο ἴῃς ςοποερίίοπ ἴπαι πε οδίθρβοσυ οὗ 
εἶπις ἄοεβ τοὶ εχίβι ἔοσς τῆς Ὀϊνίης Μίπά. 
Κδίδμοσς δὲ τηεδπίπρ ἰβ ἴῃς ᾿ἰπβηΐϊϊε οοπι- 

ἴοη ονεττίεβ ἰη ἰἢς Ὀϊνίης Μὶπά 41] 
ἷξε τεοκοηίπρ. Οὐ". Βαγπδῦδβ, :5, [118- 

ἄπ, Θέαϊορωε, 81. 
Ψψεῖ. 9. οὐ βραδύνει. .. ὃ ὸ 

Τῆς ἰάεδα (μδὶ 8 οοπιραϊεά ἰβ τῆαι Οσοά 
885 πηλάε ἃ ρζοπγίβε δηἃ Ὧδ5 ποῖ Καρί ἰΐ, 
Ηε ἰ8, βοννενοσ, δεῖϊεγ ἴῆδπ Ηἰβ ργοῃμγίβε. 
ΗΝ βδιείοθ αὶ εἰεπισοι οἵ ἀπ - 

8 Ὀτουρδὲ ἱπῖο ῥἷδυ. 15 στεδῖες 
τμδη βαλε, νόρθεα ὕστε οἵ Ηἰπι, ἐδρεο ἈΠ 
1 ἐδεῖτβ ἰδ ἃ πηεομαπίοδι νίενν οὗ τὴς υηϊ- 
νετβα.--ὡςξς τινες βραδύ ὄὕνται. 
ΑΒ πονδετζε εἶβε ἰπ ἴῃς ἘΕριβεῖς, μεῖς ἴῃς 
ψτίίες οὗ 2 Ρεῖεσ ςηδΌΐεβ υ8 ἴο νίαν τῇς 
βυπηπιῖς οὗ ἴπε ΟΠεβιίδη Ἑδίτῃ, δπὰ τὸ 
τῖϑε ἴο ἃ τηδσηπίβοεηΐϊ σοηςερτίοη οὗ Οοά. 
μὴ βονλόμενός, κιτιλ. Ἀεῖαγν ἄοεδ ποῖ 
Βρείηρς ἔτοπὶ δἃῃ υηνν Πρ ηεβ5 οὐ ἱπιροῖ- 
δῆς ἰο ρεγίζοσῃῃη. Ηἰβ Ψ}1 18 ποῖ ἌἼνδῃ 
τδδι “ βοπηε᾽᾿ βδουϊά ρεγίβῃ, που ρ ἢ πδῖ 
͵ἰ8 τερατάεἁ ὃν ἴῃς Ὑτίϊες 58 ἱπενι (δῦ ϊς. 
Αἴας ννε ἴο 8εὲ δεῖς ορροδίιίοη ἴῃ ἴδε 
τ τεσ᾽ Β πλϊπὰ το ἴπε ρυτεῖγ Ἰορίοδὶ ἱηΐεγ- 
δέελυοα οὗ ἴδε Ραυϊπε ἰεδοδίηρ οὐ 
τοἀεβεϊηδιίοη ὃ ϑόπια υν1}} ρεγιβδῆ, δυῖ 

τ ἰΒ ποῖ Ηἰβ 1. Ηἰἷ5 ΝΝῈ] 16 τῆαι δ} 
Βδουϊά ςοπιε ἴο τερεπίδηος Τῆε ροοά- 
πε88 οὗ αοάἁ βῃουϊ]ά ἰεδά ἰο τερεηίδηος. 

Κες. το. ἡμέρα Κυρίον. Νο ἀϊδβιίπο- 
τἰου ἰ8β τηδάε ὈῬεΐϊνεθεη ἴῃε Ὁδυ οὗ τῇς 
Τμοτά, δηά τς Οοπιίηρ οὗ ΟἸτῖδε. ὙῊΪΒ 18 
τεπηδαῦϊς, 45 Ἄἐχοϊυάϊηρ᾽ ἀπγ ἰάεδ οἵἉ τὰ}]}- 
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κλέπτης, ἐν ἡ οἱ οὐρανοὶ ῥοιζηδὸν " παρελεύσονται, στοιχεῖα δὲ ε Ἰοδῃ χίχ. 
καυσούμενα λυθήσεται, καὶ γῆ καὶ τὰ ἐν αὐτῇ ἔργα εὑρεθήσεται.. ἀχὶ. ται 
11. Τούτων οὖν πάντων λυομένων ποταποὺς δεῖ ὑπάρχειν ὑμᾶς 45, Τακο 

Χχὶν. ΣἹ, 

Αναδι τ’ γ, 1). 

1 ξυρεθησεται  ΒΚΡ, ΕγΡ; οὐχ θησεται 51}. ; κατακαησεται ΑΙ, δγτμ, Τὶ. ; 
κα νεϊ. ̓ ὰνθμοφ Δ ἠβ δυο μὰ ο νται Ο; ΟΠ). και γη.... ευρε- 
θησεται νυζ. ; οὁπι. ενρεθησεται Ξρεο. Βοίδ Νεβι]ε δηά Μδγοσ ἄρτεε ἱπ βυρρεβίίη 
τὰς ἶνε οὗ ἃ ςοπῃρουπά οὗ ρεω (καταρνησεται οἵ διαρ, Ι ἂπὶ ἱπάςρ 
το Ρτγοΐεβϑοσ ]. Η. Μουϊίοη ἔοσ ἴδε ἱπίοσπιδιίοη ἐμαὶ ἰῃς ἰἴδῖε φησ Βγαάβηδλιν, οὗ 
Οαπηδτί σε, βυρρεβιεά πὸ τελάϊηρ ἐργα ἀαργα εν Α5 δραΐηβι τπ|8, δπά 
ἴῃ ἕδνουτς οὗ δε ἰαχὶ 28 ἰΐ βίδηάβ, νεὰ ανε 2 ΟἹβδ) χνΐ. 3, νϊοἢ δεεῖβ ἴο ὃς ἃ 
Ῥασδρῆσαβε οἵ 118 ρδεβδᾶψε. καὶ πᾶσα ἡ γῆ ὡς μόλυβδος ἐπὶ πυρὶ τηκόμενος, καὶ 
τότε φανήσεται τὰ κρύφια καὶ φανερὰ ἔργα τῶν ἀνθρώπων. 

Ἰεπαγίδη τεδοβίηρ, Ψν ΒΙο ἢ δρεςάν τηλάς 
118 ἀρρεάσαηοε ἴῃ ἰδς Εδεΐγ σπυγοῃ. ὡς 

, ο΄. τ ὙΠεβ8. ν. 2, Μαῖϊ. χχίν. 
43. κε χί!. 39, Αροο. 11. 3, χνὶ. 15. 
Τῆδιὶ ἄδλν ν}1] βυγρεῖβε ἴἤοδε ννῆο δζὲ 
οἰϊησίης το τὰς ἔρος τῆδι πὸ σμδηρα 18 
Ῥοββίδ!6. ῥοιζη ν, οποτηδίοροεῖίϊς, 6Χ- 
ῥτεβϑίηρβ ἰδ6 βουπὰ τοδυκοά Ὁ τρί ά 
τηοιίοη {πγουρἢ τα δἰγ, 4.6.» δίψῃι οὗ ἃ 
δῖγά, οὐ ἂπ ἄστονν. [ἴξ 18 8180 υϑεὰ οὗ {πε 
βϑουπὰ οὗ ἃ Βῃερδμεσά᾽ 5 ρἷὶρε. Νὸ ἄουδὲ 
ἴδε βουπὰ οὗ ἃ ἤετοε βδπηθ ἰ8β τηεδηΐ. 
“1 ἰ8 ἀδβεὰ οὗ τῃυπάε ἱπ Τὰς. Ὑμῤ. 
Τγαρ. τ; οὗ {πε πιιδὶς οὗ (δες βΒρβετζεδβ ῃ 
Ιφ δ! οι, Μέέ. Ῥγέδ. ς. το; Οεσυπιεηΐυβ 
ΒΑγ8 ἴῃς '᾿νογὰ 18 Ἔβρεοίδ ν υδβεά οἵ τῇς 
ποῖδε οδυϑεὰ ὃν 4 ἀενουτίπρ ἤλπης᾽" 
(Μάγον, σά. Ὁ. 157). στοιχεῖα. ϑριτἴ8 
Ἰηξεγργεῖβ στ. 48 Ὀεὶπρ ἴῃς βρίγι8 ἴῃδί 
τεβδίάς ονεγ {πὸ νδγίοιιβ ρᾶσγίβ οἵ παῖΐυσε. 
αὐ ἴῃς δἰτυδιίίοη οὗ στ. Ὀεῖννθεη γῆ 

δηὰ οὐρανοὶ τηᾶκεβ ἰξ ῥγδςιοα!ν οατ- 
ταῖη τπδὲ τῇς Βεάνεηγ Ὀοάϊεβ ἂζε πιθδηῖ. 
ΤΒς υπίνετεε Ποηβίβίβ οἵ οὐρανοὶ, στοι- 
χεῖα πὰ γῆ. οὐρανοὶ ἰΒ ἴπε ναι οὗ 
Ὠδάνεη, “ ἴδ βκίεβ ᾿. στ. ψου]ά [πετείογα 
τηξδῃ 80, πιοοὴ δπὰ βίασβυ Οἵ. [υδβιΐϊπ. 
Αῤοϊ. κἴ. 5, Τυγῤλο. 23. (ΟἿ. 188. χχχίν. 4, 
70εἰ 11. 30,31, Μαῖι. χχῖν. 29, Αρος. νὶ. 12- 
14 ἴῃ Π]υδιγδείοη οὗ τῆς [εἰν] δε] ο τπδὶ 
18ε βίδγβ "ν}}} βῆασε ἴῃ ἴτε Βπδὶ ἀσβίγας- 
ὕοῃ οὗ ἴδε [.48ὲ θαυ. κανσούμενα. Α 
τηδάϊοδὶ ἴεσσι, υδεὰ οὗ ἴπε Πεδὶ οἵ ἔενεσ 
(καῦσοφ). ΤΗΐδ ἰ8 ἴδε ΟΠΪΥ Κποννῃ π86 
οἴ τῆς ννοστὰ δρρὶ δὰ ἰο ἱπαηίπιδίε ορ)εςῖβ. 
ὙνΒεῖδες τὰς υτῖτεσς οὗ 2 Ρεῖεσ δ88 Πεῖε 
ἰπάδυϊμεά ἃ ἑοπάπεββ ἔος ὑπυβυὶ ψνοσάβ, 
οζ ψΒεῖμες καυσόομαι ννᾶ5 ενεῖ υδεά ἴῃ 
οἵδες ἴδῃ ἃ πηεάϊς 8] βεπϑε 'ἱπ (πε Κοινὴ, 
ἰε 18 ἱπιροββίδίε δβ γεῖ ἴο βϑᾶνὺ. ἴῃ ΔΩΥ 
οδβε ἴ: ἀδηοίςβ ἃ νἱοἷεπὶ ςοηδυτηῖπρ ἢελῖ. 
εὑρεθήσεται. ΤἼε οΟπ]γ αἰτεγπαῖνε τεδά- 
ἰῷ ἴμαὶῖ ἰβ ψογίδυν οἵ ποῖϊος ἰῃ οοη- 
πεχίοῃ νἱτἢ τῃϊ5 ἀϊῆ συ! ραββαρε 'δ κατα- 
καήσεται, Ὀυϊ οης ψουἹά εἐχρεοὶ ἃ Ψψοτγά 

εχρσεβδίηρ ἀϊββοϊυείοη, 6 παρελεύσον- 
ται, οὐ Δ ὑ σεται ἰ5 ἑουπὰ 
ἰπ δῃ δϑϑβοϊυϊα βεῆδα ἴῃ ΟἸεσηςηΐ, 6ον. ἰχ. 
3 (οἵ ἘποςΒ) οὐχ εὑρέθη αὐτοῦ θάνα- 
τοι, " Πἰδ ἀδδίῃ νγὰβ ποῖ Ὀγσουρῆξ το Πρῶς"", 
Ιη 2 ΟἹεπι. χνὶ. (βεε ἐεχίυδὶ ποίε) φανήσ- 
εται 15 τῆς ρΑταρῆγδβε οὗ μεθ φβ λαμ 
Ιπιτοά. Ρρ. 182 ἔ.). 

γν. 11:-16. Τὰε εἰκίεαὶ ναΐμε ὁ ἐπε 
Ῥαγοιιδία ἐχῤεείαἰδοη. “' ϑεεῖηρ τῃδη 
τῆι 411 (ἢεδε τπίηρβ ἅτε ἴο δε ἀϊββοϊνεά, 
δον δτιεδὶ δῃ εἴεςι 1 οὐγῆς ἴο εχεσγοῖβα 
οἡ οὖσ νος τῆοσδὶ δηὰ τε ρίουβ 6, 458 
ψε ἰοοκ ἐογινασγὰ ἴο δηά δαβίεη τῆς Ἴσογὴ- 
ἱπρ οὗ τδε ἀδν οὗ αοἁ. Τῆς 5.κῖ68 84}1 
Ῥὲ 8εἴ οἡ ἔστε δηὰ ἀϊβϑοϊνεά, δηὰ τδς εἷε- 
ταξηῖβ 5211] τρεῖς ἢ βετγοδδὶ ποαῖ, δῖ 
ψὸ Ἰοοῖκ ἴογ πεν βκίεβ δῃηὰ ἃ πεν δατίἢ 
δοοοτάϊπεξ ἴο Ηἰβ8 Ργοπγγῖβα, ἰηῃ ψὩο ἢ 
τἰρῃιϊεουδβηεββ 8Π4}} πὰ ἃ βοπιβ. ὙΠ ετε- 
ἴοτθ, Ὀεϊονεά, ἢ δυο δχρεοϊδιίοπβ, 
επάεδνουσ ἴο Ὀς ἑουπά ἴῃ ρεᾶος, βροῖ]ε88 
δηά ὈΪΔπιεῖεββ. [ο ποῖ γεοκοη πε ἰοπρ- 
Βυβετίηρ οὗ οὖγ Ἰμογὰ 88 δὴ ὀρρογίυη τυ 
ἴοσ Ἰίσεπςε, Ὀυϊ ἃ8 ἃ τὩεϑη8 οὗ βαϊναίίοῃ, 
88 οὖγ δεϊονεά ὕτοίμπεσς Ρδὺ] ντοῖς νοῦ ἰπ 
τῆς νϑάοτῃ ρταηϊεᾶ το δἰπι. Ης ἱπάεοά 
ΒΡΟΚΕ ἴῃ 411 Π18 Ἰεἰῖεσβ οὗ ἴῃεβε ἐίηρβ, ἰῃ 
ΨΏΙΟΒ ἴπεγα γε ϑοόύὴς τὨϊηρβ μαγὰ ἴο ὃς 
υπάετδίοοά, ΨΨΕΪΟΣ ἱσπογδηῦ δηᾶ ππβίδρ]ς 
Ῥεΐβοὴβ ψτεβί, 85 [ΠῸῪ ἀο τῇς οἴδπεσ 
ϑοεερίυγεβ, ἴο ἐμεῖς οννῃ ἀεβισγυςσιίοη." 

Μεγ. τι. λνομένων. Ρτεβεηῖΐ υβεὰ ἔος 
ἃ ἰυΐυγτε. Μαγοσ σδπδἰδίεβ "ἄγε ἴῃ ὑτο- 
ςε88 οὗ ἀϊββοϊυκίοπ, 88 ᾿Ἡπου ρα ἴτε ρῥτίη- 
εἰρὶς οὗ φθορά ννετε αἰτελάγν δἱ ννοσῖς ; δυϊ 
1018 ἴδ ἃ ςοηςερέοη ἐοσζεῖίρη τὸ ἴῃς πιϊπὰ 
οὗ τῆς ντίϊετ, πο υδ868 ἴξ ΟΠΪΥ ἴῃ ἃ πιογαὶ 
βἰρπιῆσηποε. Ναίυσε ἰ8 “σεβεσνοᾶ" 
(ϑησανρίζεσθαι) ἔος ἀεπβιτυςιτίοη, Ὁ 8- 
βοϊυτίοη 18 τῃς ρα! ἴῃ βἰρῃϊι. ποταπούς. 
“γἢδι βοζσῖ οἱ πιεῃ.᾽ ΑΦἸδίοσ ἔοτπι οὗ 
ποδαπός. ὑπάρχειν ἱπΊρ|1ε8 ποῖ πηετο 
εχίβίεπος, δυὲ εχίβίδηςιδι οπαγδοῖεσ, 
ἀναστροφαῖς καὶ εὐσεβείαις. ΤῊ υ8ς 
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ἐν ἁγίαις ἀναστροφαῖς καὶ εὐσεβείαις, 12. προσδοκῶντας καὶ 

σπεύδοντας τὴν παρουσίαν τῆς τοῦ Θεοῦ ἡμέρας, δι᾿ ἣν οὐρανοὶ 
πυρούμενοι λυθήσονται καὶ στοιχεῖα καυσούμενα τήκεται. 13. 
καινοὺς δὲ οὐρανοὺς καὶ γῆν καινὴν κατὰ τὸ ἐπάγγελμα αὐτοῦ 
προσδοκῶμεν, ἐν οἷς δικαιοσύνη κατοικεῖ, 14. Διό, ἀγαπητοί, 

Ὁ 3 Οογ. χἱὶ, ταῦτα προσδοκῶντες σπουδάσατε ἄσπιλοι καὶ ἀμώμητοι ὃ αὐτῷ 
εὑρεθῆναι ἐν εἰρήνῃ, 15. καὶ τὴν τοῦ κυρίου ἡμῶν μακροθυμίαν 
σωτηρίαν ἡγεῖσθε, καθὼς καὶ ὁ ἀγαπητὸς ἡμῶν ἀδελφὸς Παῦλος 
κατὰ τὴν δοθεῖσαν αὐτῷ σοφίαν ἔγραψεν ὑμῖν, τό. ὡς καὶ ἐν πάσαις ϊ 

᾿ πασαις ταῖς  ΚΙ.Ρ, Τί. ; οαι. 

οὗ πε Ρ᾽υγαίὶ ἰπ οα868 οὗἉ δυϑίσαοϊ πουη8 8 
Ρεου Πᾶς τὸ τῆς νυτίτεσ δηά τὸ σ᾿ Ρείῖεσ. Ης 
δ Ρ ἢ Δβίβεβ οηςε τότε ἴῃ οἷοβε σοηποχίοῃ 
θεῦνθθη ταογα εν δηά σαὶ ρίοη. 
ες. 12. σπεύδοντας. Εἰϊπε, (1) 

“ ῬΑΓΠΟΒΕΪΥ ἀεϑίγιηρ," Φ΄. 184. χνὶ. 5 
σπεύδων ἔμ ὕύνην, οἵ (2) τΘίογϑ ῖ., 
“ Βιαβιοηίηρ ἴῃς σοπηηρ ᾿᾿. “Τῆς ΟΠυτοῦ 
ΤΔΥ ὃς βεαἰά ἴο ὑεῖπε ἴδε ἄδν πεᾶγεγ 
θη ἰτ ῥγᾶγβ, " ΤῊΥ Κίπράοπι οοπις᾿ ἡ 
(Βίᾳε). Τῆς ντίτες ἰ8 πεῖς τοίεγγίηρ ἴο 
πε εν ίβηῃ ἰάεα ἰδὲ ἴδε βἰπβ οἵ πιεῃ 
ργενεηϊεὰ Μεββίδῃ σοπὶ ἀρρεασίηρ. “δὶ 
7υάδεὶ ροεηιτεπιίδπι ἑδοεσεηὶ ὑπ ἀϊς, 
δἰαιίτη νεηἰγεὶ Μεβδβίαβ, [16 Ὀανίά.᾽" 

Τῆς ννογάβ ἂς σᾶρδθίε οὗ ἃ 81] ταογς 
βρίσίταδὶ πιεαπίηρ, Ὑνδίομ, πόοννενεσ, ἰ8 
τϑῖμοσ Ῥεγοηά ἴῃς σοπβοίουβπεββ οὗ [8 
ντίϊετ. Τῆς Κίπράοτι οὗ αοὰ ἰ5 “ νντἢ- 
ἐπ᾽ 8, ἀπά ΟὨτιβείδηβ πᾶν ὃς βδίὰ ἴο 
Βιδβίδη {Πΐ8 οοπηηρ ΌΥ ΠοΙ'πεδ8 οὗ 11ξε, 
ΟΠ τί βιίδη σοηάυςξ ἰΒ ἰἰ861 ῬοΙἢ ἃ τεδυκα 
το νὶοες δηὰ ἃ γε ἰβαϊίοη οἵ ἴπε ργεβεῆος 
οὗ ΟΠ σίβε ἱπ με πεδγίβ οὗ Ηἰβ ἀϊβοὶρίεβ. 

τήκεται. Αραΐη ρτεβεπὶ ἴογ ἔμπίυγε. 
ὙΠῈ Ρἤγαβεβ ἱπ {Π|8 νεῦϑ ἂζτὲ τγαρεᾶῖς] 
ἔγοτα νεῖ. τὸ ἰη ογάεσ ἰο ἱπιγοάυςε ἴπε τόσας 
ἸΡΙΡΙΞΈΒΙΝΕΙ͂Σ ἴδε ἰάδα ἴῃ νεζσ. 13. 

ες. 13. καινοὺς δὲ οὐρανοὺς . .. 
- κῶμεν. Οὗ. 58. ἶχν. 17. ἔσται 

ρ ὁ οὐρανὸς καινὸς καὶ ἡ γῆ καινή. 
ὩΟΟὮ χοὶ. 16. 86ε ποῖε οὔ νὲσ. 7. 
οὐρανός τηΐρξῃς ἀρρτορτίαϊείυ ὃς ἴγᾶηβ- 

Ἰαϊςὰ “δ ". ἐν οἷς δικαιοσύνη κατοι- 
κεῖ; ““ΨΠοτγείη τὶ ρμιεουβπεββ ἄννεῖ18,᾽" 
οὐ "848 ἰΐ8 ἕοσης ". ἴἷπ {π6 ννογὰ ἔπεγα 
ἰ8 Ῥοῖῃ ἴῃς βεῆβε οὗ ρεγηδπεηςε δπὰ οὗ 
Ρετβϑυδϑβῖνε ἱπῆυεηςς. Βοίῇῃ ἰῃ ἴῃς Πεδτγὶβ 
οὗ πιεη, δηὰ τῆς πεν εηνϊτοητηεηΐ, ἴτε 
Μ|1 ες ποιπίπρ {παῖ πλ]Πταῖεβ ἀρϑϊπδὶ 
τὶ ρμιεουβηεβθ. Τῆς Ρατγουβία ἰβ Ῥοὶῃ 
Ἰμάρπιεπε οα ἴδε νίοκεά πὰ εϊ υπιρῇ ἔοσ 
ἴδε Κίηράοπι. ΟΠ ν. 7. 

γες. 14. ἄσπιλοι καὶ ἀμώμητοι αὐτῷ. 
αὐτῷ ἰ8 ἀλίίνε - “ἰη τεϊδιίοη το Ηἰπι,᾽" 
οὐ ““ἴη Ηἰβ βίρῃε ". Οὐ οπι. νἱΐ. το. 
εὑρέθη μοι ἡ ἐντολὴ ἡ εἰς ζωὴν αὕτη 

ταῖς ΑΒΟ, Ττερ., ΝΗ, ὟΝ εἰ85. 

εἰς θάνατον; Ε Ῥῇἢε8. ἱ. 4, εἶναι ἀμώμους 
εἰμι χῤεβακονλας Εοι ἄσπιλοι καὶ 
ἀμώμητοι, ο΄, ποῖὶς οη ν. 13. ἀμώμ: τος 
οοουτϑίη Ἐῤῥεέϊο Ὁ Ατίςίφας (εὰ. ΝΥ επά- 
Ἰληὰ), νυνὶ τεΐεγεποε ἴο βδογίβοῖδὶ νἱ οἰ π18. 
ἐν εἰρήνῃ. Ρεᾶςε δηά τγἰρῃίεουβῃδββ ἃτὰ 
οπα. Οὐ. Ῥβ. ἰχχχν. το. Τῆε “ ψε]}- 
ἄσειβ᾿᾿ ΨὙἹ] Ὅς 8δ]᾽ς ἴο πιεεὶ ἴῃς Ῥατουβία 
ψἸ ἢ σα] πὶ ἐχρεοιδιίοπ, 

ει. 15. καὶ τὴν τοῦ κυρίον ... 
ἡγεῖσθε. ΩΓ. ν. 9. Τῆς ινίπε ἰοηρ- 
Βυβετίηρ ἰΒ σρδΌϊε οὗ ἱπιεγργθιδιίοη 88 
“ βδοίκηςβδ," οἵ ἃ8 ὁρρογίυη τ ἴον ᾿ἰσεη80 
ἰπϑίεδά οὗ ἃ8 σωτηρίαν, δΔη ϑΡΡοττυπεν 
ἔοτ τερεπίδπος. καθὼς καὶ ὁ ἀγαπητὸς 
. « ἔγραψεν ὑμῖν. Τῇε ἱηϊετρτείδιίοη 
δεῖς ἰαγρεῖν ἀερεπάβ οἡ (1) νβεῖμεγ τῆς 
τεΐεγεπος οἵ καθὼς [8 ςοηδηςὰ ἴο (ῃε ἰάεᾶ 
ἴῃ ἴῃε ἤτβι οἴδυβε οὗ τῆε νεγβε, ογ (2) ἰδ 
τὸ ὃς εχίεπάεά ἐς ἱποϊυάς ἄσπιλοι καὶ 

ὥμητοι . .. εἰ; ἷπ νεῖ. 1:4, οἵ (3 
ἡμέ ξατῖμες Ων, ἈῸ ἴο ἱποϊυ δε Τὰ 
δος ἰτεαίπιεηὶ οἵ πιοσγὰὶ ἀϊδογάθγ δτίβ- 
πε ἔγοπι ἀεϊαγεά Ῥαζγουβία. [ἢ ἴῃς οᾶβε 
οὗ (ἡ Ἐοπιᾶηβ ννου]ὰ ῬῈ ἴπε πιοβὲ ἂρ- 
ΡῬτορτίαϊες ἀπιοὴρ ἴδε Κποννῃ σαποηίοδὶ 
ορίβεῖεβ. [πὸ δαὶ ερίβεϊς ἴῃς ἰάεα οὗ 
(οὐ Ἰοπρ-βυβετίπρ 15 πιοϑὲ ργοτηίπεπὶ 
ςΥ. ἰϊ. 4. 1, 25, 26, ἱχ. 22, 23, χὶ. 22, 23). 
2) Αἰπιοβὲ δὴγ οἵ 8:1. Ρδυ]}8 ερίβιϊεβ 
τηῖρδς 6 πιεδηῖ. (3) {ὃς αυεδιίοη 
οἱ πιογαὶ ἀϊβογάες αγί ϑίηρ ἔγοπι ἀπ ῆςου!εῖε5 
δῦους τῆς παρουσία ἰ8 ρ᾽αςεά ἰπ (δε 
Τοτερτουηά, ““ποης οὗ ἴπε εχίβεηρ Ρδυ- 
᾿ἴπε Ἐρίβιῖεβ οσἂπ δε ἰπ φυεβάοη ἜὌχοερὶ 
τ Οοτίπιδίδηβ (1π (5 ΟΠ υγοῦ πεσε νεσς 
ΨΕΙΥ Βδίπιϊας εχίσανδρδηοεθ, ἀπά [τἢς 
Ἐεβυττγοςοτίοη νγὰ8 Ὁ βοπιὲ ἀεηίς) δπὰ 
ὙΒεββαϊοηΐδηβ " (Βίρε). Α ἀεοϊβίοη οα 
18. ροΐϊπε ἱπνοῖνεβ ἴῃς ἀϊδουβδίοα οἡ {8ε 
ἀεδιϊπδιίοη οὗ ἰῃς ερίβι]ε, ἕος ψ Ὡϊ ἢ βες 
Τπιτοάδυςάοη, ΡΡ. 205 ζ. (ς΄. Ζαπη., [πένοά. 
1ϊ., ΡΡ. 211-2). ὁ ἀγα’ Παῦλος 
πεεά ποὶ ἱπιρὶν ἴμαὶ Ραυΐ νγ88 αἰΐνε. κατὰ 
τὴν δοθεῖσαν αὐτῷ σοφίαν. (Λ τ (ον. 
{{ϊ, το, 6]. ἰΐ. ο, σ Οος. 11, 66, Οοἱ. ἱ. “8. 

Μετ. 16. ὡς καὶ ἐν πάσαις ταῖς 
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ταῖς ἐπιστολαῖς λαλῶν ἐν αὐταῖς περὶ τούτων, ἐν αἷς ἐστὶν δυσνόητά 

τινα, ἃ οἱ ἀμαθεῖς καὶ ἀστήρικτοι στρεβλοῦσιν ὡς καὶ τὰς λοιπὰς 

γραφὰς πρὸς τὴν ἰδίαν '᾿ αὐτῶν ἀπώλειαν. 
11. Ὑμεῖς οὖν, ἀγαπητοί, προγινώσκοντες φυλάσσεσθε ἵνα μὴ τῇ 

ἐπιστολαῖς. ΤΗΐδ βίδιειπεης ἱτωρ  ε8 
πείεμες τῆς ἱποϊαδίοη οὗ 41] τῆς Ὄρίβε!εβ 
τῆδὲ ανε οοῆς ἄοψῃ ἴὸ υ8, ποῖ ἴδε 
οττηδίύοη οὗ ἃ σᾶάποῦ. [{ ἰ8 ζῃυςοἢ ποτα 
πδῖυγαδὶι ἴὸ τᾶ ἰΐ 8 γεξειγίῃρ ἴὸ ἃ οοϊϊες- 
Ὥση οἵἉ Ἰεϊξετβ τηδάς ποῖ Ἰοπρ δἕϊες Ρδυ} 8 
ἀελιδ, δηὰ τεδά ἰῃ τῆς σοδυτοῆεβ. Τα 
τετῖι ὁ ἀγαπητὸς ἡμῶν ἀδελφὸς ἰπ νεῖ. 
15 ψουϊὰ βεοτὶ ἴο σγεῖεσ ἴοὸ οὴς νῆοθα 
ΤΩΘΙΏΟΣΥ ἰΒ 581}}} φυὶϊϊε ἔγεβἢ ἰπ ἴπε Βεδγίβ 
οἵ (δς τεδάειβ. λαλῶν ἐν αὐταῖς περὶ 

: “ ΜΏΘΤΟ ας ἰουσμεβ οἡ ἴπεθα 
βυδ)εςῖβ" (Μαγοτ). περὶ τούτων ἰηάϊ- 
οαϊεβ ἃ νἱάεπίηρ οὗ ἐδς τείεσεηος ἰο ἰη- 
οἷμάε Ραυβ ἰσεδιηεπε οὔ ἴτε ννῃοῖς 
ᾳυεδιίοη οὗ ἴδε ϑεοοηᾶ Οοπιίησ. Τῆς 
τηεπιίοη οὗ Ραυΐ 8 πᾶπὶς Βεῖς ἱπιρ] 168 ἃ 
ἀεβίγε οὐ ἴῃς ρατὶ οἱ ἴδε υτίϊες ἴο 5δῆονν 
τῃδῖ οἡ [8΄18 ροϊηὶ ἴῃς Ρδυ]ης δηά Ρείϊσίπς 
τελοῃίηρ δὲ δῖ ος. πε [215ὲ τεδοῦεῖ8 
ἐουπάεά ἐμεῖς Απιϊποπιίαπ ἀοςιτίπε οα 
Ῥαυ  β τεδομίηρ δἀδουϊ τπε ὅταςε οὗ αοά. 
ἐν αἷς, κιτλ. ΤὨϊβ οἰεαῦῖν ἱηνοῖνεβ 
τπδὲ ἃ ςοϊεςιίοη οὗ ἰεϊζετβ ἴδ πηεϑηῖ. 

τινα. “ηδὶ δῖς ἴῃς δυσν- 
όητά τείειτεά ἴο ἡ ““ῬΙοΟΌΔΟΙγ "5ῖ. Ρδυ 8 
ἀοοιτίης οὗ Οοά᾽Β ες ρστδος (ἔοι. {{|. 
5-8), ὙΠ 8. ἀρράσθης ἀϊβρδγαρεσγηεηῖ οὗ 
ἴδε ἴᾶανν ἴθ Εοπι. 111. 2ο-28, ἱν. 15, ν. 20, 
νἱ. 4, νἱΐ. 4-τ; ΒΒ τεδοπίηρ ἢ τερασά 
ἴο ἴδε πνευματικοὶ, τ Οοτ. ἱ. 15; ΜΙ τα- 
φατὰ το {π6 βίγοηβ, ὑγῃοπι δε βεβῆηϑ ἴὸ 
7πβεεν ἴῃ τπεῖγ περίεςε οἵ {π6 ταῖς πχδάς 
αἱ (ῃε Αροβιοϊὶς σουποὶ!, 48 ἴο εἰδωλόθντα 
(Αςῖβ8 χν. 29; ἔοπι. 14; 1 Ὅος. νἱϊῖ., χ. 
25); ἃ8 τερᾶγὰβ {ῃῆε Ἐεδβυτσεοοη ἰπ Ῥδρ- 
εἰβαι (Εοπι. νὶ. 3.11; ΟοἹ]. {|| τς σ Οοσ. 
χν. 12); ΕΓ ΔΡΒ 88 γεραγάβ ργεάδεβιϊπδιίοῃ 
(Εοτη. ἰχ. 11-21), δαπὰ ἰς Ῥαζγοιβία (2 
ΤΆ. 11.) (Μαγοτ). οἱ ἀμαθεῖς καὶ ἀστή- 
ρικτοι. ἰδ ποῖ πβεὰ εἰβενῆεσς ἴῃ 
186 ΝΙΤ. [{ 8ἰξπιῆεβ ποῖ 80 τηυοῖ “ υη- 
Ἰεατηθά ̓"᾽ 45 “"" ὑπεάδυςδιεᾶ᾽" ; ἃ πιὶπὰ υη- 
τταϊπεὰ δηὰ υηάϊποὶρ πεά ἴθ ΠΑΌΙ8. οὗ 
τιουρῆι, ΙΔοκίπρ ἴῃ τῆς τόσα] αι} 1168 
οὗ ἃ δαἰαποεᾶά Ἰυάρτηεπι. ἀστήρικτοι 
τοῖοειϑ τῆοσς ἴὸ οἽοοπάιυςϊ, ἔμοβα ννῆοβε 
δΒαδὶι58 τε ποὶ ΠΥ ἰταϊπεὰ ἀπά εβιδθ- 
1Ιἰϑδῃεά, ΥΤῆε τεΐεσεδος οὗ ἀμ. καὶ . 
ἰδ οἵ οουζϑε ποῖ ἴο ἴδῃς [,ἰδογιπεβ, δυὶ 
ἴο ἃ οἶδβ8 ἃτιοηβ τς τϑαίετα. τὰ νεζ. 
17 ιγμός ἰ5 υδϑεὰ οὗ {δε τελάετϑβ, ἴπ 
ἀϊπύπο μον, ἴο ἴδε Εδβε Τεδοδοσβ, ννδο ἅσα 
ςα]1]εὰ ἀθέσμων. στρεβλοῦσιν : οἵ ρεῖ- 
ΒΟΏ8, “ἴο ἰοτίυγς,᾽ οἵ τίη ρ8, “το ψτεβὲ 
οἵ “Ὁνῖδι ", 

ἱ Αςἰβ ἰΐ. 8, 
Τίι. ἱ. 12. 

ὡς καὶ τὰς λοιπὰς γραφάς. (1) Τετε 
δᾶβ δε πιο ἀϊδβουβδίοη ἃσηοηρ οοπι- 
τλεπίδίοτϑ 48 ἴο ἴῃς πιελπίηρ οὗ γραφάς. 
ϑρίτια ἴακεβ γραφάς ἰπ δεηξε οἵ “" ντίϊ- 
ἴῃ ρ8,᾽ δηὰ οοποίυάεβ [δὶ τΠ 686 ὑνετα ὉῪ 
ςοτηρδηίοῃβ οὗ ἴῃς Αροβιὶα Ρδὰ]; δυὶῖ 
1π|8 18. ἃ νεσῪ υὑηυδβυδὶ βεπδε οὗ γραφή 
ὉΠ|688 (ες πᾶτηῆς οἱ δὴ δυΐμοῦ ἰ8 ρίνεπ. 
Μαγος δπὰ οἵἴμεὶβ ἱπίεγργεὶ 88 ἴῆς ΟἹ. 
ϑογιρίυγεβ; ψ 116 ϑοπὶς 80 ἅτε ργεραγεά 
ἴο Δβϑίψῃ ἃ ἰαὶς ἀδὶς ἴῃ τῆς βεοοηά ςεῆη- 
μπῷ τὸ ἴδς δρίδβεϊς, ταϊηῖς ἰδὲ ὈοΙἢ ΟἹά 
δἂηὰ Νεν Ταβίδηιεπιὶ ϑογίριαγεβ ἃσα 
ταεληῖ. Οχ ἐνεσυ ρτουπά ἴπε ΒΥροιμεβίβ 
οὗ γραφάς --Ο. Τ᾿ ϑοτίριυτεβ ἴδ ἴὸ ὃς ρτε- 
ἔεττοὰ. (2) ΤῆἮο ἀπππουν ἰπ ςοππεχίοη 
νῖτἢ τῆς πιεδηΐηρς οὗ γραφάς ἰ5 ἰατρεὶν 
οςραβίοηεὰ ὃγ ἰῃς ρῆτγαβε τὰς λοιπὰς γρ. 
Βοεβ τπΐ8 πιεδη παῖ ἴῃς Ερί51:168 οὗἉ 8ι. 
Ῥαὺ ἂς τεραγάεἀ 5 ϑοχίριυσε ) Αἱ- 
ἰεηρί8 δανς ὕδεη πιδάς (4.ρ., Ὁ Ὦτ. 
Βὶ5 5) ἴο οἰϊε ο]αβϑὶςδὶ δηά οἵδε ρᾶγβὶ]εἶβ 
τ8δλε νψουϊᾶ Ἰυδιιν ἰἢς δθῆβε ἴος τὰς 
λοιπὰς, “(δε ϑοτίρίυγεβ 88 ννεἱ}". Ιῃ 
{πεβα, οεγίδίη ἰάϊοπιαῖῖς υ868 οὗ ἄλλος 
δηὰ οἵδε ννογάβ ἂζς τείειτεὰ ἴο, Ὀυϊ πὸ 
τελὶ ρδγδὶ!εἰ ἴο τπ|8 βεπβε οὗ λοιπός οδῃ 
δε Ἰουπᾶ, δΔηὰ τῆς οοππεχίοη ἱπιρίἰεά ἴπ 
λοιπός ἰ5 οἷοδες ἐμὴ ἄλλος. ΤῊς τεβαϊς 
οὗ ἰὰς ψῇοϊς ἀϊβουδβίοη 18 Ῥγδοι δ! ἴὸ 
ςοπιρεὶ υ8 ἴο ἰΔΚε τὰς λοιπὰς γραὸς ἴῃ 
τῆς οὈνίουδβ Βεηδβε “τῆς ταϑβϑὲ οἵ ἴῃς ϑογίρ- 
ἔυτεδ,᾽ δηᾶ ννεὲ σδπποῖ εβοᾶρε ἴῃς Ἵοῃ- 
οἰυδίοη παῖ τῆς Ερίβεῖεβ οὔ Ῥδυΐ! ἂς 
οἰαβδβεὰ ψ ἢ ἴπεβε. Τῆς ἱπιεπιίοη οἵ τῆς 
δυῖπος οὗ 2 Ρεῖεσ βεεγηβ ἴο ὃε ἴο τεραγά 
τῆε ῬΡαυϊπε Ἐρίβεϊεβ, ος ἴδοβε οὗ τπεπὶ 
τπᾶὶ ες πεν, δ8. γραφαὶ, Ὀεσαυδε {ΠῈῪ 
“νοεῖς τεδά ἴῃ ἴῃ6 σμυγοπεβ δίοης ἢ τῃς 
Ἰεββοηβ ἔγοπι ἴῃς ΟἹΤ. 

νυν. 17, 1:8. Εὶμπμαὶ εακογίατίοη. 
“Ἡανίπρ ἴδεη, ὑγείδγεη, Ὀδεὴ ἕογε- 
ψατηεᾶ, Ὅς οα γνοὺς ρυλτὰ ἰεβϑὶ γοὺ [41] 
τότ γοῦσ οὐγῃ ἰουπάδιίοη, σατγίεὰ ιν 
ΌΥ 16 εττοσ οὗ ἰαννΐεββ τεῦ. ὅτον ἱπ 
πε στᾶςε δπὰ Κηπονίεάρε οἵ Ουγ 1,οτὰ 
δηὰ ϑανίους 1εδὺ8 ΟἿἸγίϑβι. ὍΤὸ Ηἱἰπὶ 
θὲ ἴον Ὀοῖδ πον δἀπὰ ἰπ ἴῃς ἀδυ οἵ 
εἰεγηϊιν.᾽ 

νει. 17. Τηϊβ νεσβα ρδίβεβ ὉΡ νασίουβ 
πιοδια τῆδλι Ἄρρεᾶσ εἰβεννβετε ἴῃ {πε 
ερίβειϊῖς. Προγινώσκοντες τερεδίβ ταῦτα 
πρῶ γινώσκοντες οὗ ἱ. 20, ἰϊϊ. τ; 
ἀδέσμων Οσουσβ ἴϊ. 7; πλάνη [ΐ. 18. 
σνυναπαχθέντες (ε7. Οαἰδέ, ἰϊ. 13), “οἂτ- 
τίεὰ ἀννᾶν᾽". σμων, 8εε ποίε ἰΐ. 7. 
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κ Οαϊ. 11. 18. τῶν ἀθέσμων πλάνῃ " συναπαχθέντες ἐκπέσητε τοῦ ἰδίου στηριγμοῦ, 

18. αὐξάνετε δὲ ἐν χάριτι καὶ γνώσει τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ σωτῆρος 
᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. αὐτῷ ἡ δόξα καὶ νῦν καὶ εἰς ἡμέραν αἰῶνος. 

ἰγμοῦ, “ Βιελάϊαβίπεββ "; ρεσδδρβ 
ΥΩ "18. Βοϊίες, που ἴῃ (818 
8εῆβε Ψε ννουἹὰ ἐχρεοῖ στήρι ΤΒεγε 
ἶα, δΒοννενεσ, ἃ ἱεηάεπου πη ΝΤ. τὸ ςοη- 
8ὲ Ψψοσάβ ἰπ -μα «μος. Οὗ. κύλισμα 

(2 Ρεῖ. 11. 22). ἅρπα (ΡΏ1. 11. 6). 
ἸΒβεϊουπάδιοι ἰ5 ἴπε χι 
ν. 18, ἰδίου 18 ἴῃ επιρδαῖῖς ςοπῖγαβε ἴο 
ἴῃς υηϊγυβεννοσίηνυ Ὀδβίβ οἵ ἴὰς 1 ἰρεσιίης 
ἐεπομίπε. Σὰ τ 

ἐσ. 1. χάριτι καὶ γνώσει τοῦ 
Κυρίου, κιτιλ. τβε αηϊτἷνο ἰδ ἴο δ6 
ἴᾶκεπ τ ὈοΟΐΝ ννοσάβ. γνῶσις δεῖα 
ΤῊΘΔΠ8 “ Βρ᾽ τῖτι8] ἱπβιγαοιίοη,᾽" ἃ ἵκηον,- 
ἰεύξε ἴθδι Πδ8 18 βουγος ἱπ ΟἸγίϑε Ηἰπι- 

ν 38 ἀϊδείηςι ἔτοπι ἐπίγνωσις, νυ ἢ ἰδ 
Ῥεσβοῃδὶ Ἴοσησηυπίοη στὰ ΟἾτῖδι (βες 
ποίς ἱ, 56). γνῶσις ἴδ ([Πς Ὀτείν!]ε σε οἵ τς 

4 δηά γνῶσις οὗ 

“{πΠεπὰ ᾽᾿ οὗ ΟΠτίβι. ΟΥ̓ ]οδη νἱϊ. τ7, 
χν. 15. αὐτῷ. Νοῖςε (δαῖ ἴδε ἀοχοίοσν 
ἰ8 δἀάτεββεὰ το ΟὨτίδι, δηά, τπεγεΐοσζε, 
κυρίον ἡμῶν. 4180 τεοίετα ἴο Ηΐπι. εἰς 
ἡμέραν ππρνοι: “ἴῃ τἣς ἀδλν οἵ εἴετι- 
ν᾽". Ὑπε πιεαπίηρβ οἵ εἰς ἀπά ἐν 
ἴῃ ἰαῖες ασεεῖ ατα βοπιενμαὶ ἱπιεσοβδηρ- 
80]ς ((ἡ Μουϊίοη, Ῥγοΐπρ. 234 1). ἡἧμ. 
αἰῶνος ἰ8β ἃ ΕΓ τᾶϊς ρῶγαβθε ποῖ ἑουπά 
εἰβεννμεῖα ἰῃ ΝΙΤ. [Ιεὲ ἰ8 ἰουπὰ ἴῃ 5τ. 
χνὶϊ. το, ψβεσε ἴῃς ρῆγαδβε ἰβ ἐν ἡμέρᾳ 
αἰῶνος. ΤΣ τοῖς υϑι.8] ἐχργεβδίοη 8 
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. “εἰς τοὺς 
αἰῶνας Ὀεςοτηεδ 50 ἱπιτηεάϊαιεῖν [Ὡς τὰ]- 
ἱπῷ Ρδσαβε παῖ τηἷδ Ρεϊσίῃς ἀοχοί συ 
οδηηοῖ μάνα θδεη Ὑτιτοπ δἰτοσ Πἰτυγρῖς δ) 
Ἐχργεβδίοηβ δὰ Ὀεζοπιδ ἱπ ΔΩ ἄερτες 
δἰεγεοϊγρεά " (Βὶᾳ6). 



νΟΙ, Υν. 
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ἹΝΤΕΟΒΌΟΤΙΟΝ. 

ΤῊΕ ΕἸΚΒΤ ΕΡΙΞΤΙΕ. 

ΤῊΕΞΒ Βγβὲ Ερίβεϊς αἰ βδεγβ ἔγοτι 411 ἔα οἵδε ΝῸ-Τ. Ερίβείεβ βανε {δς 
Ερίϑε]ῖε ἴο ἔῆε Ηεῦγενβ ἰη ἐπί8, ἐμαξ ἰξ ἰΒ ἀηοηυγπίουβ. Τα δαυΐδογ, 
Βοψενοσ, οἰαίπηβ ἕο ὕἤᾶνα Ῥδθῶ δὴ εὐγε- νἰηεββ οὗ ἐς Νγογά οὗ [με 
(ἰ. 1-8) ἀῃά βρεαῖβ ἐπγουσῃουΐ ἴῃ ἃ ἴοπε οὗ δροβίοϊ!ς δυξῃηογίυ, δῃά 
ἴδεγε 8 αρυπάδησε οὗ ργίπιίεῖνε ἀπά ογεάϊδ!ε ἐεβείτηοων ἐμαῖς ἢς νγα8 

51. δοβη, “ἴδε ἀϊδοίρίε τσῇοπι Ψεβυβ ἰονεά,᾽ δηά {με ἰαβϑὲ βυγνίνογ οὗ 
ἴδε Αροβείε-οορϑηνυ. 

1. Τὴῆε Μ55. Τιιο5.--- ΑΒ ἸΙωάνου (-άννου) α : δὲ Ἰωάννου ἐπιστολὴ 
α: 1. ἐπιστολὴ καθολικὴ τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Ἰωάννου : Ῥ Ἰωάννου τοῦ 
εὐαγγελιστοῦ καὶ ἀποσ(τόλου ἐπιστολὴ) αᾳ. Το ἰαίες ΝΙ55. μανε ἱηξεγ- 
ἐβιίηρ Ἐ{|ε8----18 ἐπιστολὴ α Ἰωάννου " εὐαγγελικὴ θεολογία περὶ χῦ: ἔ 
βροντῆς υἱὸς ᾿Ιωάννης τάδε χριστιανοῖσιν.1 

2. ῬαϊγίΞἐὶς Ενυϊάφηοε.----οΐγοαγρ. αὦ Ῥλλϊῤῥ.ο νἱϊ!. : πᾶς γὰρ ὃς ἂν 
μὴ ὁμολογῇ Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθέναι, ἀντίχριστός ἐστιν---ἃ τηδηί- 
ἴεβέ εοῇο οὗ 1 Φοδηῃ ἵν. 2,38. Τῆΐβ ργονεβ [πε εαγίν ἀδΐε οὗ ουὐγ Ερίβε!ε 

δηά δε εβίεεηι ἰη ψῇῆϊοῆ ἰξ νγαβ δΒεϊά, δηά [ὃ ἱξ ἀοεβϑ ὔοξ δ[ἰζεβδί ἴῃς 

Φοπαηηίης δυϊβογβδίρ, ἰξ δὲ ἰεαϑὲ βυσρεβίβ ἰ. Ῥοίγοαγρ δαά κπονῃ 
βενεγαὶ οὗ (ῆς Αροβέίεβ δηά οὗ ἴῆοβε ψῇο ἢαά βεεὴ τῆς [ογά ; ἢς παά 
Ῥεδη ἃ ἀϊβοίρ!ε οὗ 88. θοῆπ δηά παά Ῥεεη ογάφίηεά ὈΥ [ἰπὶ Ὀίβῃορ οὗ 
ϑπλγγηα; δηά δε νὰ8 ἴδε ἰεδαΐησ εςο[εβἰαβεῖς ἰη ἴῃς ψῃοῖε οὗ Αβία. 

(ῦ. σεν. ϑεγίῤρέ. Εσοῖό5.; ἰτεη. 111. 1]. 4. 

Ευβεδίυβ (ΠΗ. Ε. 11. 39) 8αγ8 ἔαὲξ Ῥαρίαβ, σοηι ἰγεῆδευβ δά 
οΔ|1εἀ “4 Βεαγεγ οὗ θοδη δηά ἃ οοπηγδάε οὗ Ῥοΐγοαγρ, δῇ δῃοίθηξ πΊᾶῃ 

18:. Αὐυρυδείης᾽ Β ἀϊβοουγβεϑ οα ἴῃς Εἶτβε Ερίβεῖς δε εητεεὰ “ Τεπ Ττεδεῖβεβ οα 
τς Ερίδβεῖς οὗ Ϊοδη ἴο [Ὡς Ῥασιμίαπβ (1 Εῤίείοίανι )γοαππὶς αὐ Ῥαγίλος Τγαείαΐμς 

εοορι),," διὰ Ὡς εἰβεινδετε υιοίεβ ἔτοτι ἴῃς Ἐρίβεϊς υηάδς ἘΠ18 βίγαηρε εἰς (θρ μέ. 
Εν. ἰῖ. 390). ΡῬιΙοΟΌΔΡΙΥ τὰς Ἐρίδβε]ς νναβ επεεεά ἰπ ϑοῖὶς ΜΒ. ᾿Ιωάννον τοῦ παρθένου, 
88 ἴῃς ΑΡΟΟΔΙγΡβε ἰ8 ἐπεεεά ἴῃ 30 ἀποκαλυί. τον αγιον ἐνδοξοτατον ἀποστολον 
και ἐναγγελιστον παρθεγου ηγαπημένον εἐπιστηθιον ἰωαννον θεολογου, ἀπά ΤΟΥ- 
ΠΑΡΘΕΝΟΥ νυδ8 πιϊβίδκεῃ ἰος ΠΡΟΣΠΑΡΘΟΥΣ. Τῆς 1, δἰίη ἔταρ. οἵ ΟἹ ἐπι. ΑἸεχ. 8 
ἐχροβίκίοη οὗ (Ὡς ϑεοοπά Ερίβεϊες θερῖπβ: “ ϑεουπάδ ]οδηηΐβ ερί βιοἷδ αυδ δά νἱγρίπεβ 
δοτρίδ,᾽" σνδετο “" ]οδπηΐβ δά νἱγρίηςβ᾽" ΡΥ ΟΌΔΡΙΥ τεργεβεηῖβ Ἰωάννον τοῦ παρθένον. 
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(Ἰωάννου μὲν ἀκουστὴς Πολυκάρπου δὲ ἑταῖρος γεγονὼς, ἀρχαῖος ἀνήρ), " 
“ πβεα τεβεἰπγοηίε8 ἔγοπι ἕῆς ἢγβε ([ογπηεγ) ερίβεῖς οὗ Φοῆη (κέχρηται δ᾽ 
ὁ αὐτὸς μαρτυρίαις ἀπὸ τῆς ᾿Ιωάννου προτέρας ἐπιστολῆς) ᾿. προτέρας ἰ8 
ΤΊΘΓΕΙΥ ἃ σγαπ)γηδίοα! ἱπασσυγθοῦ, ἃ8 ΘΟΠν ΓΒ οΙΥ πρῶτος ἴῸΓ πρότερος 

ἰῃ αΐί. χχί. 36: Αςῖβ ὶ. 1; 1 ον. χίν. 80; Ηϑρδ. χ. 9; ἔδν. χχίὶ. 1. 

(ζ. Ἐπ8. Η. Ε. ιϊ. 24: ἡ προτέρα τῶν ἐπιστολῶν. .. αἱ λοιπαὶ δύο. 
[γεηβευϑ8, ἃ ἀϊβοίρίε οἵ Ῥοίγοαγρὶ δῃά Ὀίβῃορ οὗ [γοηβ, φυοίεβ 1 

ϑοδη ἰἰ. 18, 19, 21, 22, ἰν. 1, 8, ν. 1, δηά 8808 ὄσργεββὶν ἰῃδϊς ὃς ἰβ 

αυοξίησ ἔγοηι ἴῃς Ερίβε!ε οὗ 81. Φομη.2 
Τῆς Μαυγαϊογίαη σπου (αδουξ Α.Ὁ. 170) ἱποίαάε8 ουν ερίβεϊς δηά 

Δβογίρεβ ἰξ το 81. δθοδη : “"Ουἱά εἐγρο πιίγαπι 8ὶ Φοβδηηεβ ἴδτὶ σοηδβίδηϊζεγ 
βίησυϊα εἰίαπι ἰῃ ερίβευ 8 βαΐ8 ργοΐεγαϊ, ἀϊσεῃβ ἰῃ βεπιεῖῖρϑο: θμῶ 
υἱάϊηιμς οομἶὶς ποςίγίς, εἰ αμγίδμα αμαάϊυϊριμς, εὐ για ποείγα ῥαϊ- 

ῥαυεγμπέ, ξο βξογίῤούμμαν" ΟῚ δοδη  ἱ. 1.8 
ΤὭεβε ἐεβεϊπηοηΐεβ ἄγ ργίπιίείνε, ἀπά ἔπεγε ἰβ ἢο πεεά ἴο δάδυςς 

ἰη δάάϊιίοη ἐπε ἰαξοῦ ἀπά αρυηπάδηξ τεβείσηοηΐεβ οὗ Οἰεπηεης οὗ Αἴεσ-- 
δῃάγία, Τεγιυ!Πίαη, Οτίσεη, Φεγοηις, Αυρσαδίίης, Αἐδαπαβίυβ. 
νὰ ἢο [688 υπδηϊπ} Υ ἀπά επηρῃδβίβ ἄοεβ δηοίεπε ἐγδαϊείοη 

Δϑογίρε {πε Ἐουγίῃ Οοβρεὶ ἴο 81. θοῆη, ἀπά ἰδ δαγαΐν δάηγίῖ8. οὗ 
γεδβοηδῦϊε ἀουρὲ δας δε Οοβρεὶ δηά ες Ερίβεϊε αγεὰ ἔγοπῃ ἴῇς οὔς 

Ρεῶ. ΤΏΟΥ ἀσγεςα ἴῃ βίγίε, ἰδῆσύασε, δηά τπουρῃς. ΤΏεΥ πᾶνε δα 
βᾶπ|6 Ηερτγαίβεϊς βέγίε, δρουῃάϊηρ ἰῃ ραγα! εἰ ἰβηὶ (6.0. οὐ 1 Φοδη ἰΐ. 
10,11 ψιίε Φοδη [1]. 18, 20, 21) ἀπά ραγαΐαχίβ (πε οο-ογαϊηδείηρ καί ἰ8 
δε ἑανοαγίξε σοηϊυποξίοη). ΤὨεῖγ βέγ]ε ἰβ ἰάδηξίοαί, ἀπά ἰξ ἰΒ απίχας 
ἴῃ τῆς ΝΙ͂Τ. Τῇον δᾶνε, πιογεονεγ, σοπηπΊο ρἤγαβεβ ἀπά Ἔχργεββίοῃβ 
ᾧ,΄. Ἐρ. 1.1,.2 σίεῆ Οοβ8ρ. ἱ. 1͵ 2, 4,14; Ερ. ἰ. 4 νίτ Οοβρ. χν. 11, 
χνὶ. 24; Ερ. ἰϊ. 1 ψίεἢ Οοβρ. χίν. 16, 26, χν. 26, χνί. 7; Ερ. ἰΐ. 8 ψ ἢ 

608ρ. χἰϊ!. 84, χν. 10,12; Ερ. ἰΐϊ. 11 νι ΟοΒβρ. χίΐ. 85; Ερ. {{|. 8, 15 
νυ τῇ Οο8ρ. νἱϊ. 44 ; Ἐρ. ἰ{|. 11,16 νι Οοβρ. χν. 12, 18; Ερ. ι{|.12 
στ Οοβρ. νἱΐ. 7; Ερ. 1}. 18 τνιῖεἢ Οοβρ. χν. 18, 19; Ερ. {ϊ. 14 νίτῃ 
Θοθβρ. ν. 24; Ερ. ἱν. 6 στ Οο8ρ. νἱϊ!. 47; Ερ. ἱν. 12 ψιἢ Οοβρ.!.14; 
Ερ. ἱν. 14 νι Οοβρ. ἰ11. 17; Ερ. ν. 8 ψίἢ ΟοΒρ. χίν. 15,21; Ερ. ν. 
θ-8 νἱτἢ Οοβρ. χἰχ. 84, 85; Ερ. ν. 9 νψί Οοβρ. ν. 32, 84, 86, νἱϊ. 17, 
18; Ερ. ν. 10 νἱτὰ Οοβρ. {ἰ|. 838; Ερ. ν. 12 ψίτἢ Οοβρ. ἰ{. 15, 86 ; 

Ερ. ν. 18 ψτ Οο8ρ. χχ. 8] ; Ερ. ν. 14 νίτἢ Οο8ρ. χίν. 18, 14, χνὶ. 28 ; 
Ερ. ν. 20 ψί Οοβρ. χνίϊ. 8. ΤὭΏεη Ἐμεν πᾶνε ἰῃ σοπηπιοη σεγξαίῃ 
ἐαηάαπγχεηΐαί σοησερείοηβ ψῃϊοἢ ἄγε (8 ἀεῆπεά ἀηά επηαηγεγαῖεά ὈΥῪ 
Ὧν. Η. 7. Ηοϊζηηαπη : “ἴα ὅϑοη οὗ Οοά ἰη ἴδε ΕἸοβἢ, τς [,ξ6, ψὨϊσἢ 

848 ἰἴ8 δουγος ἰη ΗἰΪ πὶ δηά ἰ8 ἰδεπείσα! ίεἢ Η πὶ, ἔς Βείησ ἰῃ Ηἰπὶ, 
δες Αδρίάϊησ ἰῃ Οοά, ἔς ἴνονε οὗ Οοά δοιυα]βοά ἰη ἴῃς ϑεπάϊησ οὗ 

17ες. δογέῤέ. Εεεῖος. 31χσεη, 111. χνἱϊϊ. 5, 8. 
5ΤὈε Μυς. Οδη. ἰβ ρίνεη ἴῃ Εουδ᾽ 5 Ἀδίᾳ. 5607.» '. ΡΡ. 394 564. 
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ἴδε ὅοη, ἴδε γεβυϊςδηπξς Οοτητηδηάπγχεηϊ οὗ Βτγοίδεγὶν [ονς, με ΝΝαἰκίησ 
ἰῃ {πε [ἡφδξ, τῆς Βερεικίίηρς οἵ Οοά, ἴῃς Ονετγοοπιίης οὗ ἴῃς Ννοσγίά, 
εἴς. ; ἔδε δηεἰζμαβεβ οἵ [ἱξε αηὰ Ὠεδιῃ, ἱσῃξ ἀπά Ὠαγίηςββ, ονα ἀπά 

Ηδίε, Τγαΐϊῃ δηά {ἃγίησ, Ἐδέμεγ απά Νογὶά, Οοά δηά θεν, ΟὨ Ιάγεη 

οἵ Οοά «πά Ομιάγεη οὗ ἴῃς εν! Τῆαυβ ἱπεχίγι σαν γε τῆς ἔσο 
ψΟΓκ8 ἰητεγεψίηθα,. “Ουγ Ερίϑες,᾿ βαγ8 οίῃε, “848 ῃγουρδῃουΐ 88 

ἐϊ8 ργεβυαρροϑδίξίοη τῆς ρεσυ αν σοποεριίοη οὗ τἢς ρεγϑοη δηά ἢ βίογυ 

οὔ ἐδε Ἐεάδεπιεγ, ἰπ σεησγαὶ {πε ρεσαϊαν σοποερίίοη οὗ ΟὨγίβείδηίξυ, 
ψὨίοἢ ργενα ]β ἰῃ ἰῃς Οοβρεῖ. Οοπβεααςπηῖίνυ, [ἢ τῆς Βουγίῃ Οοβρεῖ ἰ8 

8. ψοτῖ οὗ ἔμε Αροϑβείς δοδη, οὖν Ερίβεϊε α'8ο θεϊοηψβ 48 ἱπάυ Δ Ό]Υ ἴο 
Βίηι; 848 ἰῃ ἴῃς σΟΠΈΓΑΓΥ σα86 οὐγ Ερίβεϊς σου Ὀδ Ωο οσοπιγροβίτίοη οὗ 

δε Αροβέίε Φοβη. 
Τῇε σοπηπίοη δας ογβῆϊρ Ὧ88 πενεγίμείεββ θεθ οδ]]δά ἴῃ ᾳυεβιίοη 

ου ἴδε σγουπά οἵ σεγίδίη δ] εσεά ἀϊνεγρεησεβ ψ ἢ οἢ, βαγ 8 ϑοῃηχίεάε!, 
“ἔαγα ἐχρίαίηθά τηυοῇῃ πΊοῦα δδϑν οὐ ἔῃ δββϑαπιρίίοη ἔπαξ (δες ἔννο 

τυγιεἰησβ σοπιε ἔγοπι ἀΐ εγεπξ νγίζεγβ [που σῇ Ῥεϊοησίηνσ ἴο οπε δπά ἴδε 
ΒΔΕ 80ῇοο! οὗ ἐπουρῃτ. Τα ἀϊνεγρεηοαβ ρὲ (1) ΠΠσυϊβεὶς, αηά (2) 
ἀοοίγίηβί.. 

(1) Τῇε ψνογάβ ἀγγελία, ἐπαγγελία, διάνοια, παρουσία, ἐλπίς, ἀνομία, 

δῃὰ οἴδεγβ οσσυγ ἰη ἴδ Ερίβεϊς αηά ποῖ ἰῃ ἴῃε ΟΘοβρεῖ. Βαυῖ νῆδι 
ἐδεη}) Α ψειϊξζος πεεά ποῖ ὄὌχῃπαυβὶ δἰ8 εηἰίτε νοσαρυΐίαγν ἰῃ ἃ βίησι!ε 

πυτίησ : τὲ ψουἹά ἀγρις ἐχίγεπις Ὀαγγεηπθββ οὗ πλίηά. Ποαβ ἰζ 
[οονν ἐβαξ τῆς Τηΐγά Οοβρεὶ δπά ἴῃς Βοοῖς οὗ Αοἴβ γε ὃῃ αϊδεγεης 
Δυΐδοτγβ Ῥεσαυδβα ἐλπίς Πενογ ὁσοῦγβ ἰῃ [6 ἔογπΊογ ἀπά εἰσῃς εἰπ168 ἴῃ 

ἴδε ἰαϊξεν, οὐ παι ἴῃς Ερίβεῖε ἕο με Βοπιᾶπβ ἰ8 ποΐ 81. Ρδαυ 8 Ὀδοδυβα 
ἱλαστήριον οσσυγβ ἰῃ ἰξ ἀπά ἰῃ πο οἴδεγ οὗ δβ Ερίβείεβ ὶ Τῆς οηΐγν 
ΓΕΔΒοηδΌΪα ἰηΐοεγεπος ἔγοηι ἴῃς οσοσύγγεησς οὗ ψογάβ ἰῇ ἕῆς Ερίϑβεϊς 
ψὨϊσἢ ἀγὰ ρβοηΐ ἔγοηι ἕῃς Οοδβρεῖ ἰ8 (παῖ δε ἴογγηεῦ ἰ8 ηοΐ δΔη ἱπιίξα- 

κίοη οὗ ἴδε Ἰατίον. 
(2) -Τῆε ἐοϊονίης ἰπβίδησεβ οὗ ἀοοίγίπαι! ἀΐνεγσεπος ἀγα δάάμςαά : 

(α) ἱλασμός ἰπ Ερ. ἰϊ. 2, ἱν. 10 ἀπά πονδεγε εἶβε ἰῃ ἕῆς ΝΤ. ; ψβεγεδβ, 
δα γ8 Μιαγιίπεδυ, “ ἔῆε σοβρεὶ κηονγβ ποίησ οὗ δὴ αἰοηίησξ ογ ργο- 
Ρἰεἰαΐονυ εἴῆοδου ἰῃ ἐς ὈΙοοά οὗ ΟἸρῖβϑί ". [{ 8 ἔγας ἔπαΐ {δε ψογά ἰ8 
ῃοῖ ἔουπά ἰη ἴῃς ΟΘοβρεῖ, δα ἢ ἰάεδα ἰδ. ΟΥ̓ ἱ. 29, χ. 11, 15, χί. .49, 

52. (ὁ) χρῖσμα (Ερ. ἰϊ. 20, 27) ἰ5Β ἀποῖπες ἅπαξ λεγόμενον. ΤὮΣ νΕΓῪ 
ἰάεα, Ββοψενεγ, ἰ8Β ἰοαηά ἰπῃ (ες ΟΘοθβρεῖ (χίν. 26, χνΐ. 183). (ὁ) ΤΒε 
ΟΘοβρεῖ ἰβ πιογα βρίγίξυδι ἰῃ [8 ἐβομδίοίοσυ, γεργεβεηξίης ἴῃς υάσηγεης 
ποῖ 88 ἔπξαγε Ὀυξ 48 ργεβεηΐ (ἰἰ1. 18) απά τς Οοπιίηρς οὗ ΟἾγίβε 85 

Βαρρεπίης ἰῃ ἐπε εχρεγίεπος οὗ δεαοῇ Ὀεϊίενεγ (χίν. 8); ψβεγεαβ δα 

18ςεε Ηοϊἐζηηαπη᾿β Εὐπὶ, ἐπ ας Ν.Τ., διὰ Ὠϊβ εἰαρογαῖς ἀϊβουββίοη: ας Ῥγοδί. 
ἀες ἐγςί. ἡομαπη. Βν. ἐπ ςεὶπ. Ῥεγμάϊέ. χει Ἐυ. ἴῃ )αλτὸ. 7. ῥνοῖ, ΤΑεοὶ. (1881-82) ; 
Μαζγιίπεδυ᾽ 5 54αὲ ὁ Ακέξ., Ῥ. 500 ; ϑομηγεᾶεῖ ἰῃ Ἐπογεῖ. Βὲδὶ., νοὶ. ἰϊ.,) (018. 2556-7. 
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Ερίβεϊε γεργεϑεηΐβ ἴΠ6 παρουσία (ἰΐ. 28) 48 “ἃ νἱ δε ἰηάϊνίάυα! οσςαγ- 
τσ " οἢ ἃ ραγείσυϊα ἄδν (ἰν. 17). ΤὨΪϊΒ ἰ8 βἰΠΊρΙν ἐγγοθθουβ. Τῆς 
Οοβρεὶ αἰ8δο βρεαίιβ οὗ ἃ βπδὶ δπά υηίνεγβαὶ δυάσηιϊεηΐ (ν. 29), “τῆς 
Ιαβὲ ἀδν " (νί. 39, 40, 44, 54; χί. 24), αηὰ ἃ ρεγβοηδὶ Οοπιίης οὗ ΟΠγίβε 

(αχί. 22, 283).:1 (4) Τα Παράκλητος 8 [6 Ηοΐγν ϑρίγίς ἴῃ τε Οοθβρεῖ, 
δεβυβ ἰῃ ἴῃς Ερίϑεῖε. Ηετγε, δονενεογ, ἔμογα ἰ8 ἢο ἀΐνεγξεηοθ. Τῇ 
ἀοςέγίηα οὗ 6 Ερίβεῖα ἐχρίαἰηβ [ἢς Οοβρεῖ 8 ἄλλον Παράκλητον (χὶν. 
16). ὅ86ε σοπηπιδηΐαγυ οἡ ἰΪ. 1. 

[τ ἰδ θεγοηά τεδβοηδδίς ἀουδὲ (ῃδΐ ἴῃς Ερίδι]6 δηά [πε Οοβρεῖ ἀγα 
ἔγοτῃ ἔδε βαπ)Ὲ ρεη. “Τῆς ἰάδηξίΥ οὗ δυϊπογβῆϊρ ἴῃ δε ἔννο Ῥοοῖ8,᾽" 
βαγ8 ἰρφῃιίοοι,Σ “ἸΠπουσῇ ποῖ υπαϊβραϊεά, ἰ8 δοσερίεά τῇ βυςῇ ἃ 
ἄερτεε οὗἉ ἀπαηϊπλἱν πδξ ἰξ τῆλ Ῥὲ ρίασεά ἰῃ ἴῃς σδίεζογυ οὗ δοῖηον- 
Ιεάψεά ἔαοξδβ. Απά (Πδν ἢανε ἃ ν γῪ ἱπείτηδῖε οοηηεοζίοη. ΤῆΪΒβ 8 
ΔΡυπάδηε!Υ ἀρραγεηξ ἔγοηι ἰμέεγηδὶ ενϊάεηςθ. Τῆς Ερίδβεϊε ορεηβ ψίτῃ 
ἃ τεΐεγεησα ἴο πε Οοδβρεῖ-παγγαῖίνο, πὰ ἔπαγε ἰδ δῃ υππλ βία καίς 
τεϊδείοη Ὀεΐσψεεη 1 δομη ν. 13 δηὰ Φοῆη σχχ. 81 (8βεε Ἴοπιηιεπίαγυ). 
Ιηάεεά ἐπε ΒΕρίβεϊς ἐπγουσπουΐ μα8 με Οοβρεῖ 48 ἰΐ8 Ῥασκσγουπά δηὰ 
8 Βαγάϊν ἱηιο!Πἰσίθ! ας πἱεμοας ἱξ. [ε ἰ8, ἰῃ ἔς ἰδῆσυασε οὗ [ἰφπείοοι,2 
“ἃ ἀενοίίοπαί ἀπά πιογαὶ ἀρρσαιίοπ οὗ ἐπε πιαΐῃ ἰάεαβ τῇ ϊοἢ ἀγα 
ενοϊνεά Πἰβέογίςδ!ν ἰῃ ἴῃς βαγίησδ δηὰ ἀοίησβ οἵ ΟὨγίβε γεοογάδά ἴῃ 
τε Οοβρεῖ". Απά ἰξ ἰ8β βἰφηϊβοδης ἐμαὶ ἐς ΝΜιυγαϊογίδη Οδποη πιεη- 
εἰοηβ ἐῃς Εἰγϑὲ Ερίβεϊε ἰῃ σοηπεοζίοη ψίτξῃ ἐμ Οοβρεῖ, δηά ἐπε ϑεοοηά 
δηά Τηϊγά Ερίβι[68 αἴζεγ δὴ ἰηΐεγναὶ ἰη [πεῖν πδζυγαὶ ρίδσε αιηοης πα 
οἴδεν Ερίϑβεϊεβ οὗ τῆς Ν.Τ. 

Τῆς ργεοῖβε σοππεοζίοη Ῥεΐνεεη ἐῃαπὶ 8 πονῆογε ἱπαϊοαίεά, ας 
1 ἀρρϑαᾶγβ ἔγοπη ἃ Ἴοηβίἀθγαίίοη οὗ ἐπε ἢἰβέογίοδ βἰξαδείοη. Τῆς 
411 οὗ Φεγυβδίεπιὶ ἰῃ α.Ὁ. 70 ἀϊβρεγβεὰ {πε Οδυγοῇ, δηὰ ἃ οοΐοην οὗ 
ἀἰβοίρίεβ ἴουπά ἃ ἢοπια ἰῃ Αβία Νίίπογ. [ὃ νγὰβϑ ἃ σοπβίἀδγαθίες δὰ 
ἰρογεαβίησίν ἰηδιδηεία! σοπηηχαηΐτν, ἱποϊαάΐησ, ἰῃ ἔς ρῇγαβϑε οὗ Ῥοΐυ- 
ογαῖεβ οἵ Βρδεβυβ, “ ξγεδὲ ᾿ἰαπιλίπαγίεβ (μεγάλα στοιχεῖα) "---Ὡοξΐ ΟΠΪΥ 
τε Αροβεῖίεβ Ῥῃ ὴρέ πὰ πάγον ὅ Ραΐ, δοσογάϊης ἴο αρυπάδηξ πὰ 
ἐγυβίπτογίν ἰγαάϊείοη, 51. δοῆη.δ Τῆς ἰατίεν ἢχοὰ ἢἰ8 γεϑίάεηςς δὲ 

Ερδἤαβαβ, ψἤεγε δογε 88 ἃ σπυγοῦ ἔουπάεά ὃν 81. Ιαμ!.} Ιὲ να8 
ἴδε ργουάεβε ὑῬοαβὲ οὗ Ἐρῆεβυβ ἐπαΐ 8ῃε ψὰβ “ἐπε Τεπιρίο- θοροῦ 
(νεωκόρος) οὗ Ατγίεη,ἶδ᾽ (Αςἰβ χίχ. 385), ἀπά τῇς Τειηρίε ψῃϊςἢ 886 μαὰ 
τεδγεὰ ἔογ ἢεῦ φοάάεββ νγὰβ οπε οἵ ἔπε ϑενεὴ Νοηάογβ οὗ ἴῃς δποίθηξ 

1 Ἰοβη χχὶ. ἰβ ἂπ δάάἀϊείοη ἰο ἴῃς ἀοβρεῖ. δυὲ ἱξ ἰβ ὉῪ τῆς βᾶπης μδηά, “ἃ ροβί- 
βοπρὶ ἴσου ἴῃς βᾶπ)ς βϑῆ 88 ἴῃς γεβϑὲ᾿ (δηδη). 

3 Ε2:. οκ ϑιῤ. Κοεϊ,, ΡῬΡ. 186 ἢ. 81814., Ῥ. τ88. 
4Επ8. Η. Ε. ἰἰϊ. 31, ν. 24. δΜων. Οακ. 

δ 0η ἴδς ογε 111 γ οὗὨ (πϊ8 ἐἰγδάϊοη δες Ὠγυπιηοηά, Τὰν Ολαν. απὰ Απμέλ. οΓ ἐὰσ 
Ῥομγελ Οοϑεῤεῖ, ΡὈ. 814 Β΄. 

ΤΊΣςη. 111. 111..4. 
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ψοτ]ά ; δηὰ ἴῃ [μας Πἰβίογίς δηὰ Ὀγ Π]ΠἸαπὲ οἱεν 51. δθοῆη οχογοίβεά ἢΐ8 
τηϊηἰβέγυ ἴο {μ6 επά οὗ διἰβ ἰοης [ἰΐε, νυ ϊοἢ ἰαβέθά ὑπε}] ἐπε τείχη οὗ 
Τγαΐδη (4.0. 98-117).} 

Ι ψα8 δὴ δοῖϊνε δηά φγαςίοιβ πχίηἰδέγγ. [ δαά Ερἤδβιβ ἔου ἰΐ8 
Βεδάαυατγίεγβ, ρυξ ἰξ σοπηργεμεπηάεά ἃ ννἱάς αγεα. δῖ. δοῇη ἕοοῖκζ ονθγ- 
βἰσῃς οὗ 411] τῃ6 ΟὨΠγί βείδη σοπιηχμηϊείεβ ἰη ἴῃ βυγγουπάϊηρσ σουηΐτγ --- 
Βυοἢ 88 ἔπ ομυγοῆθθ οὗ ϑιίηγγηα, Ῥεγραπιαηι, Ταγαίίγα, ϑαγαΐβ, 

ἐμ πὶ Ὁγν ἰεζζογβ δηά νἱ βἰϊατίοηβ. “σε ψουϊά σοὸ αὐγὰν ψδεη ἰηνίξοά,᾽" 
ΒΔΥ5 ΟἸεπιοηΐ οὗ Αἰεχαηάγία,ἢ" “ ο ἔπε πεϊῃρουτγίης ἀϊδεγίσϊβ οὗ ἐπα 

Οεηκίεβ, πεγε ἴο ἀρροΐπε δίβῃορβ, ἔβεγα ἴο ἴογῃπι παὲνν συγοβαβ, απ 

ἔδεγε ἕο ραξ ἰηίο ἐπε οὔδθος οὗ ἐμ πλἰἰϑίγυ βοπηα οὔθ οὗ ἔδοβε [ῃαῖ 
σεγε ἱπάϊσαϊεά Ὁ. {πὸ ϑρίγιτ." Απά ΟἸεπιεηξ ργοσεθάβ ἴο γεΐαΐε 8 
ἱπιεγεβείῃςς βίογυ, μῦθον οὐ μῦθον. Τῆς Αροδίϊα οποε νἰβἰξεὰ ἃ πείφῃ- 
Ῥουγίης οἰτγ---ϑιήγγηδ, δοσογάϊης ἴο ἴῃς Αἰεχαπάγίαη ΟΠγοπίςο6--ταηὰ 
ΒΑ. ἴδετε ἃ ἰδά οὗὨ βίδα! ψαγὶ ἔογηι, σπαγπιίης ἴαος, απ γάδηξ βρίγίς. 

“1 ἀεροϑίξ (Πἰ8 ἰαὰ ἴῃ (ἢν Κεαρίης," Βα βαίά ἴο δε δίββορ, “ στ 411} 
οδγῃοβέηςββ, ἰακίης ἴμῈ ΟΠαγοῆ δορά Οἢγίϑε ἴο νυ έπεββ." Τῇα δίβῃορ 
δοςερίοά {πὸ ἰγυδβὲ ἀπά, σῆδη 8... δοῆη γεξαγηεά ἴο Ερδεβιι8, ἑοοῖς ἐπ 6 
Ιαὰ Ὠοπια, πυγίυγεά Πίπι, απὰ βηδιν Ὀαριϊδεά Πἰπι. ΤὭεη, (πἰηκίησ 

Ὠς παὰ ἄοπα ἐπουζῇ, δα ἰεῖ ᾿ἰηὶ δἷοπθ, αηά ἐς δὰ ἴε!! ἱπέο ενι 

οοπιρϑην, σοπγη τε ἃ ογίπηα, δηά, βεείησ (ο ἴδε πιοιπίαίηβ, Ὀεσαπα 
ἴδε σαρίαίη οὗ ἃ Ῥαηά οὗ Ὀγίφαηάβ8. ΒΥ δηὰ ὃγῃ 81. δοδη γενίβϑίϊεά ἐμαὶ 
οἰξγν, δηά δἔξεν βεϊε Πρ {πὸ Ὀυδβίηεββ ψῃϊοῃ παά Ῥγουσῆς Ὠίηι, ἢς βαίά : 
“ΝΟΥ ἤθη, Ὀίβῃορ, τεβίογε 08 ἔῃ ἀεροβίς νβϊοῃ δες ϑανίουγ δηά 1] 

δηἰγυβίοα ἴο ἔδεε ". Τῆς Ὀίϑῃορ ψαβ8 Γμυπάεγβεγαυοί,, βυρροδίης παῖ 
6 ψὰβ8 Ὀείηρ δοοιιβεά οὗ βοπιε ρεουπίαγυ ἰηϊγοηγββίοη. “[ἴ ἰβ π6 
Ιαἀ ἐδαξ 1 δπὶ γεχυϊγίη,᾿᾿ ἐχρίαἰπεά ὅ8:. δοῇη, “ δπά δῆς βοιΐ οὗ ἴΠ8 

Ῥγοΐδογ." Τῆα Οίβῃπορ σγοβηεά δηά ψερί: “ες ἰβ ἀεδά " “Ηον» 

ννῆεη» Απά ψῇδῖ ἀθδίῃ ἢ" “Ηὀε ἰβ ἀεβά ἴο Οοά,᾽ 8δἰά ἐπε Ὀίβῃορ, 
δηὰ ἰοϊά ἴῃς βίογσυ. Τῆς Αροβίίε γεπὲ ἢίβ γορε δηὰ ψἱτ ἃ ἰουά ογὺ 
βηϊοῖα ἢἷβ πεδά. “"Α Βπὲ σψυαγαΐδη οἵ ἴῃς Ὀτγοΐπογ᾽ 8 βου] ἀἰά 1 ἰεανε 

ἴῃ ἔδε6}] [,εἰ πὲ πανὰ ἃ δογβε ἔογε νι δηὰ βοπηα ομα ἴο ΒΥ π16 
πε αν. Απὰ δε γοάε οἱ δηά ἔουηά ἔπε ἰοβὲ γουΐῃ, ἀπά Ὀν ἰεπάεγ 
επίγεαξίεβ σοο Πίπι ἰο ρεηίζεποα ἀπά Ὀγουρῃς Πίπιὶ Ῥδοῖκ ἴο πα 

ΟΒαγοῆ. 
Θυςῇ ψδ8 ἐπα πρίηἰϑίγυ οὗ 51. δοβη αἵ Ερἤδβαβ, δηὰ ἰξ ψὰβ ἴᾺ ου 

ἰῃ πα σουγβα οὗ ἰξ (αὶ Ὧδ ψτοῖς ἢΐ8 Οοβρεϊῖ, “ Πανίης επιρίογοά 41] 
ἴδ ἐπα ἀῇ ἀπτυ7ρίττεη πηοββασο".2 Ηε νγοίε ἰΐ, βανβ (ῃς Μιωγαϊζογίδῃ 
Οδηοη, “ αἱ ἐδε Ἔχῃμογίδιίοη οὗ ἢΐβ ἔεϊον- ἀἰβοίρίεβ δηὰ Ὀἰβμορβ,᾽" ἑ.έ., 

Ηΐβ οσῃ σοηρσγεραϊίοη δὲ Ἐρδεβυβ δηά [ἷβ οο]εασυαβ ἰῃ ἴδε πείρῃ- 

ΤΊγοη. 111. 1}. 4. 3 ἢ έν. ϑόνυ. 42. 8 Ἐ{ύ8. Η. Ε. 11. 24. 
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Ὀουγίης σμαγοθοβ πίτπίη ἐᾷς οἰγοαϊε οὗ Πίβ βυρεγνίβίοη. [ξ τψὰ8 
ἰηϊεπάεά ἔον ἐπε ἰπβίγαςσείοη δηὰ εαἀϊβοαίίοη οὗ (ῃς ΟΠ γί βείδἢβ 41} ονεγ 
ἐδμδὲ εχίεπβίνε αγεα. Απά ἰδῆς Ερίϑβεϊε ἰ8, ἰη τπ6 ρῆγαβε οὗ [ἰφῃείοοί, 
ἃ “ σοπιηχεπάδίογυ ροβίβογίρι " ἴο ἐπε Οοβρει. Ταΐβ Ἔχρίαίῃβ [ἢ 
εἰγουπγχδίδησε οὗἩ ἰ[8 μανίης πεϊζπεν δἀάγεββ ποῦ βίρῃδίαγθε. [{ νὰ8 
ποΐ βεηξ ἴο ἃ ραγίίουϊαν σοπιηλαηϊ τ, δηά βίηοε ἰξ γὰ8 δΔῃ ἀρρεπαϊχ ἴὸ 
ἴδε ΟΘοϑρεῖ, ἰξ παά πο πεεά ἴο δε ἰπβογίρεά συ ἱεῃ ἐπα δυϊῃοτ᾽Β ΠδπΊα. 

Τῆς αἷπὶ οὗ {με Ερίβϑι[6 ἰ8 ἔπνοίο! ά--- οἰ επγίοαὶ ἀπά τγεϊ ίουβ. 
Ιγεηρευβ βαυβϑὶ {παῖ “δοβη {πε ἀϊβοίρίε οἱ δε [ογὰ ἀεβίγεά ὃν ἐπα 
ἀεδοϊαγαιίοη οὗ ῃἰ8 σοβρεῖ ἰο γεπῖονε ἴῃς ἐγγοῦ ψςῃ πα δε βοσῃ 

Δηοης πιο Ὁ Οεγἰπέμπα8 δηά, πιυςῇ δαγίϊεγ, Ὁν ἴπο86 ψγῇ0 ἃγε Ἵδ]]δά 
Νιίοοϊαἰίαη8". Απά [Πϊ8 ἰ8 Ὀογῃς ουἕξ Ὀγ ἰδ σοπιραηίοη Ερίβεϊθ. [ἰ 
ἰ8 αφαίηϑὲ ἔπ686 ἔνγο μογεβίεβ ἐπέ {πε ροϊδηχίο οὗ ἔῃ ἰατίεγ ἰ8 ἀϊγεσξεά. 

1. 1ὸ 8 8αἰά ἐπαΐῖ ἐπ Νιοοίαἰΐαηβ ψαγε πα ἔοϊοννεγβ οὗ Νίοοίδβ, 

οπα οὗ {π6 βϑενεὴ ἀεασοηβ (Δοί8 νἱ. 5),} αῃὰ {Π|8 βίγαηψε βίογυ ἰβ το! ά 
οὗ Βίηι ὃν ΟΙεπιεης οὗ Αἰεχαηπάτγία ὃ: “"Ης παά, πον 8αν, ἃ εδυζίξα! 

νἱἕε, δαηὰ δἴξεγ ἔπε Αβοεηβίοη οὗ ἴῃς ϑανίουγ, θείης ἰδαυπέεά ὃν ἴδε 

Αροβέίεβ ψίε )εαϊουδβυ, μα Ὀγουσῆς ἴπ6 τψοπιδη ἔογιναγά δηά σανε το 
ψουά ρεγπ)βϑίοη ἴο ΠΊΔΓΓΥ περ. ΤΏΪ8, {ΠῸῪ 8δν, ἰβ ἱπ δοσογάδηος 
στ τΠδξ ἐχργεββίοη οὗ μἷβ: "Νε πιυβί αῦι8ε τῆς ἤεβῃ ᾽. Αηά ᾿πάεοά 
τὰ δἀὐπογεπίβ οὗ ἢἰβ βεςΐ ἔοϊΐονν ὧρ ἔδε ἱποιάθηξ δηὰ ἐπε βαγίης αὐϑο- 
1υαΐεῖν δηὰ ἀπαμυεϑεϊοηίησίν ἀπά σοηιηὶξ ἰογηϊσδίίοη ψίπουΐξ τεβεγαίηι". 

ΟΙεπιεηΐ ργοσδεάβ ἴο δἰέξεϑὲ (6 πιογαὶ ραγίν οἵ Νίοοίαβ δηά ἐχρί δῇ 
Εἷβ δοζίοῃ 88 δη ἱησυϊσαζίοη οὗ ἀδβοεῖίς 861-γεϑίγαϊης, αϊ σογίαίηϊν {Πα 
βεοῖ ψῇῃϊοῃ Ῥογε ἢἰβ πἈΠΊ6 νγχὰ8 φίνεη ονοῦ ἴο ᾿ἰσεπείουβηθβϑθ. Οἰδηχθηῖ 
848 οἰβενπεγε ὁ παῖ ἐμποῦν στεγε “ ἀἰϊββοίαΐε 88 δε- ςοδέβ," ἀπά οἴδογβ 

ὍεΑΡ {{κὸ ἐεβιϊπιοηγ.ὃ ΤΠοΥ σψεῦε Απεϊποηχίαηδ, ἀἰβονγηίης πιογαὶ 

οδΙσαιίοη, πηνίΐαηι αἰ δεγεπέϊαρε 6556 ἀοοθηΐος ἐπ πιασολαπάο δὲ ἑάοίοίδν- 

ἐοπ ἐἄεγε ;5 Ὠδγεῖῃ Ῥαίηῃσ ἔογαγαπηοῦβ οὗ ἴῃς Οποβίϊοβ δπά ἠμδεϊ γίησ 
Τεγίυ δ η᾽ 8. οἰαβϑ βοαίίοη οὗ [δηλ σε {πῸ Οδἰηϊξε8. ΤῊΐβ Βογαδυ 

ψ88 γδιηρδηΐ δπιοηρ [ἢ6 σπυγοῃεβ οὗ Αϑία Μίίηοῦ ἴῃ 8.:. Φομη' 8 ἀδὺ 
(οῦ. Ἐδν. ἰ. 6, 14, 15), ἀπά ἢε ἀδα|8 ψιτῃ ἰξ ἰπ οὐν Ερίϑεῖθ. ὅεε ἰ. 5- 
ἱ!. 6, 15-17, (1. 8-10. 

2. Οεεϊμεμαβ αἰ80 νψγα8 δὴ Απεϊποπηίδη, ὃ ας Ὠἰ8 ἀἰδείποξίνε ΠΟΡαΘῪ 
γγ88 ἃ ἴπεογν οὗ με Ῥεγβϑοη οἵ Οἰγίβε. Ης ἰδυσῆξ ἰπ Αβία, Ῥαξ ἢς 
δά Ῥεξη ἰγαϊπεά ἴῃ Εφυρί," ἀπά τῆς ἐουπάδείοη οὗ δ18 βυβίεπι, 88 οὗ 

111. χίὶ. 7. 3Ίγοη. 1. χχίϊὶ, 

8 δέγονι. ἰἰϊ, 4; οἱ. Επ8. Η. Ε. υἱϊ. 20. 4 δέγοηι. ἰϊ. 20. 
δΟΓ Τεῖι. Αἀυ. Μαγς. ἱ. 20; Ηἱἷρροϊ. Ῥλέϊ, νἱῖ, 36. 
5Ίτγϑη., ἔ.6. Ὁ} ε Ῥγαςογίῤέ. Η αν. 33. 

8 Ὀἰοπυβίυβ οἱ ΑἸεχαπάγία ἰπ Ευ8. Η. ΒΕ. ἰἰϊ, 28. 
3 Τμπεοάοτειϊ. Η. Ε. ἰἱ. 3. 
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ΜΜατγοίοη᾽ 8, νγαβ δε ροβει]αῖΐε οἵ Οτγεεῖ ρῃ]Ποβορῆν ---ἰῃς ἱππογεηΐ ἀπά 
ΠασαΒβαγυ ενἱ! οὗ πιαϊίεγ. “ΗςἜ βαἰά ἐμαξ ἐῆε πψογιὰ πδά ποῖ Ὀεεη 
πιδάς ΌΥ ες Εἰγβέὲ Οοά, Ῥαξ ὈΥ ἃ ρονεῦ ψἢϊοἢ ἰ8 βεραγαΐα ἔγοπι {πῈ 
Αυξδοείεν ἢ ΐο ἰ8 ονεγ (με }πίνεγβε δηά ἱρηογαηΐ οὗ (ἢς Οοά ψῇο 
8 ονϑῦ 411. Απά δε βυρροβεά ἐπαίς {6808 ἢδά ποῖ Ὀθδβη Ῥεροίζξΐθη οὗ ἃ 
νἱγρίη, θα: Βαά Ὀξεη ογη οὗ δΦοβερῇ δηά Νδγν 88 ἃ βοῃ ἰῃ {Πὸ δῃηθγ 

ἴο 411 ἐμε γεϑὲ οὗ πιεῇ, δηὰ Ὀεσδπιε πιογὰ γἰβῃίεουβ ἀπά ργαάεπε δπὰ 

νῖϑε. Απά δἔξεγ πε Βαρείβηι ἑἰς ΟΠ γίϑε ἀδβοεηάεα ἱηπίο αἰπΊ ἔγοηι 
ἴδε ϑονεγείζηςν ψβίοῦ ἰβ ονογ (ἢς [Ππίνεγβε, ἰπ {μ6 ἔογπι οὗ ἃ ἄονε ; 
δηά τῆεη Ηες ργοοϊαίπηεὰδ ἴπ6Ὸ ἀπκπόοση Βαΐδεῦ πὰ δοσοπηρί8ῃεά 
ταὶς πογῖβ8, Ὀὰϊ δὲ ἰῃς εηὰ ἐπε ΟὨγίϑε πε πάγενν ἔγοπι τῆς 9680, 

δηὰ (ες δεβὰβ μαά βυβετγεοά «πὰ δε γαϊβεά, δας τὰς ΟἸγίβὲ δά 
σοηείπαεά πγουρσῃουξ ἱπιραβδβίρίε, θείης βρίγίζααι "1 ΤὭς δββεποα οὗ 
1818 ἰ8 ἐμ ἀἰββοίατίοη (λύσις) οὗ τῆς Ῥεγβοη οὗ ουῦν [,ογά, ἔδε ἀϊβείηο- 

τίοη Ῥεΐνεεη {πῸ Βαπιᾶη Φεβυβ απὰ (ῃς αἰνίηε ΟἸγίδι. ὅ8:. δοῆπ 
ἐποουπίογεά Οεγίηίμυβ δὲ Ερῃεβαβ, ἀηά βϑίγεηυοιϑὶν οοηϊγονεγίεά ἢἰ8 
Εγροῦ. ἰγεῆϑουβϑ ἀπά ΕΒυβεδίυβϑ χυοΐα ἃ βίογυ οἵ Ῥοίγοδγρ᾽ 8 ἔπαὶ {πα 
Αροβεῖίς οὔσας νἱβίϊε δα ραδίϊς Ῥαΐῃβ, δηά, βεείησ Οεγίπέμυβ πίἰτίη, 

ΒΡΓΔΩΖ οὐκξεαυοοῦ τῆς ΡυμΠάΐησ. “1ωμεἴ (8 δες," ἢς οτγίεά, “1ε8ὲ {86 

υϊαάϊησ ἔα!!, βίησς Οεγίηεμα8, [ἢ ἔος οὗ {πα ΤΡυϊῇ, 18 ψίτίη [Ε1᾿ 3 

Απά 411 τγουσῇ οὐν Ερίβεϊε με ἢδβ ἔπε Παγεβύ ἴῃ νίενγ. ὅ66 ἰΐ. 18- 
28, ἰν. 1-6, 18.15, ν. 1-12. 

Τῇε Βρίδβεϊε [88 8180 ἃ γεϊϊφίουβ. ραγροβὲ. [{8 καγ-ποίε ἰ8β ἴωονε. 
“1 μοσυαΐξυβ εϑὲ τηυϊέα,᾿᾿ βαγβ ὅ5:. Αὐυφυϑείπε, “εἰ ργορε οπιηία ἄς 
οαγίζαῖε. [8 ἀοςέγίπε οὗ ἴον ἰβ ἀϊβείηςξϊινε απά ργοίουπα. Τμο 
ἴονε μας ἰξ ἱπου!οδξεβ ἰ8 Ιονε ἔος Οοά δπὰ ἴονε ἔογ [π6 Ὀγοϊμπεγμοοά 
οὗ Ῥεϊϊενεγβ---τίονε ἕογ Οοά πιαηϊξαβείησ ᾿ζ86ε 1 ἰπ 'ονε ἔογ ἔπε Ὀγοίδογ- 

Βοοά, αηά ἴονε ἴογ (ες Ὁγοιμεγῃοοά ἱπϑρίγεά δῪ πε 'ονε σβογενίτῃ 

τῆε Βαίδπεῦ ἢδ8 ἰονεά 411 Ηἰβ οἰ! άγεη. ϑρεοίαϊ επιρμαϑβί8 ἰ8 ἰαἰά θα 

δε ἰαζέεγ. [ε ἰ8β με σποίς οὗἉ γε! φίοη, ἰξ 8 4|1 ἐῆαὶ Οοά γεααυίγεβ (οἱ 
ἰ. 8-11, ἡ, 10-18, ἰν. 7-ν. 2); ἴον [ξ ἱπιρίε8 ἴονε ἔογ Οοά, δπά ἴονε 

ἔονυ Οοά ἱπιρίϊεβ ἃ γίφῃε διτυάς οὗ μοαγὶ δηά πιλϊπά ἑομναγά Ηἰηι. 
ΤὨΪ8 ἰ8 ἴῃς ἀοπιίπαηξς ἀοοσίείης οὗ ἴῃς Ερίβεε, απά ἰξ τνσα8 ἔπε σοηϑέαηξ 
ταδβϑβαϑα οὗ (ἢε Αροβείε᾽ 8 ἰδξεγ πηίηἰβίγυ, 80 πηυσῇ 80 ἐδιαΐ, ἰξ [8 βαϊά, 

Ὠΐ8 Ρεορίε ζγενν ογΥ οὗ ἰἰ8Β ἰποεββαηξ γεϊξεγαϊίοη, ες 81. δεγογιθ᾽ 8 
ϑίογυ αυοίϊεά ἴῃ σοχηπΊεΠίΑΓΥ Οἱ ἰν. 7. 

Τῆηΐβ ἢδά ποξ αἴνψανϑ Ῥεθη ἢβ8 πιάπηοῦ, Ηε Πδά ποῖ αἴνψανϑ θθεπ 
ἴῃς Αροβίίες οὗ ἴονε. ΗεἜς δαά οὔσε Ῥεεη (δ ρῥγεοίβε ορροϑβίξε--- 
861{-ϑεοἰίησς (ο΄. Μαγᾷκ χ. 835-45 -- Νίαιί. χχ. 20-28), ἤεγυ, ραβϑϑιοηδῖε, 
Δηά νἱπαϊςτίνε (οὐ [νυ ἰχ. 51-56), πιεγίτἰαρς ἰῃς εἰεἶε τ ϊσ 9688 
ξανε [ίηι “τε ὅοη οὗ Τῆυπαάον᾽᾽ (Μίαγι 1. 17). Ηἰ8 ἀοσίγίης οὗ 

1ΊἼγοθη. 1. χχί. 5Ίγεη, 11]. 11,4; Εὐ8. Η. Ε. ἵν. 14. 
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ἴῃς Θυρτγεπίδον οὗ ἴονε 88 ἃ ἰδίε ἀϊβοονεγυ, απὰ ἢς ργοοϊαίτηβ ἱξ 
88 βυςσῇ (8εε σοπηπιεηίαγυ οὐ ἰΐ. 7-11). [{ νγαβ ποῖ πηεγεῖὶν δὴ δγίίοε 
οὗ Πί8 ροϊεπιίο, ἃ ργοΐεϑδὲ αρβϑίηβϑί ἔπε ἰονεῖθββ ἱπεεϊ!εσξια δηλ μεγε- 
στ 51. Ιρηδεία8 οπαγρεβ (Ὡς Πεγεζίοαὶ εδομογβ (τοὺς ἑτεροδοξοῦντας), 
Ο δαά “πὸ σοποδγῃ ἴογ ἷονε, πος ἔογ ἐπε ψίάονν, ὥοὴθ ἔον τῃ6 

ογρδδη, πος ἔογ ἰῃς ἀἰβίγεββεά, ποηα ἔογ ἔα Ὀοπάπιδη, ποης ἔογ {πὰ 

ΒυΏΣΓΥ ογ {πε τῆϊγβεγ. [{ νγὰ8 ἃ ρεγβοηδί οοηξεβϑβίοη. Τῆαϊ γγδ8 

8Δῃ αϑρεοί οὗ (ες Οοβρεϊ ψηΐϊοῃ 81, θομη δά Βἰπι186] ἢ ἴοο ἰοὴς ἔα εά 

ἴο Ρεγοεῖνε ; δηά ἰξ πᾶν ὈςῊ ἴπαξ ἰξ παά Ὀδεη γενοαῖςά ἴο δίπὶ ὉῪ ἔνο 
1:ε-τγδηβέογπνίης ἐχρογίεηοεβ (1) Ηἰ8 Εχίίε ἱπ Ῥαίχιοβ (ἔδν. ἱ. 9).2 

Ὀυγίης (δαῖ βεαϑοη οὗ γεζἰγεπιεηΐ με σου]ά ἰοοῖ Ὀδοῖς ονδγ [ἰ8 ἰηΐεγ- 
γυρίεά ηγἰπἰβίγγ ἀπά γενίεν ῃἰβ πῃιεϊῃοάβ. [ποίάοπὲβ {Ππὸ ἷ8 εησουηΐεγ 
στ Οεείπμυβ ψου]ά τεουγ ἴο Πίπι, ἀπά ψουά ἀρροᾶγ ἰο ἢΐβ ομαβίεπεά 

βρίγιε [] δοσογάαπε ψίτδ “ [ἢς πιεοῖηθ88 δηά βψεεῖ γοαβοηδοϊίεηθββ οὗ 

ΟὨγίβι " (2 ον. χ. 1). [τ νγὰβ γίφῃι ἴπαξ μῈ βῃουϊά σοηπίεπά ἴον {Π6 
Τνυζ, θας δά ποῖ ἢίβ ἱπεεπιρεγαῖα Ζθαὶ ἴοο οἴϊβηῃ σδυβεά πεεάϊεβϑ 
οἴεηςε δηὰ ἀεϊεαϊίεά ἰΐἰβ οσα επὰ ὉΚ παγάδηίϊης ἴῃ Πεαγίβ οὗ ἢ 8 
ορροηεηΐβὺ Ηε νουϊὰ ἀΐβοονεῦ ἐς γα οὗ 51, Ῥαυ 8 ργεσερὲ παῖ 
“τῆς [μογά 8 βεγναηξ πιυϑὲ οί βέγίνε, ραῖΐ ὈῈ ζεηῖίε ἰοναγάβ 41] " (2 
Τίηι. ἰ(. 24). (2) Τῆε ψεϊτίηρσ οὗ δί8 σοβρεὶ. ΑΒ δε ᾿ἰἱνεά ονεὲγ αραΐπ 
τῦοβε ἐῆγες γεαγβ οἵ δίεββεά ἔθ οννβῃΐρ ἀπά τοίὰ ““ ψμαΐ μ Πδὰ πεαγά 
8Δηὰ βεεῆ οοποογηίης ἔπε Νογά οὗὨ [,ξπ,᾿ ες ψου]ά τεα δε τῆς οἱ 
δηά ραίίεησε οὗ Πε ψεπίῖς Φεβι8, ἀπὰ ἔδεϊ 48 ἐπουσῇ δα πβά πενὲρ 
ἀπε} ἐπα ἤοὰῦ ἀπάεγβοιοοά πε Οοβρεϊ-βίογσυ. Απά ἢς ψουϊά αἀάγεββ 
Βἰπηβεῖ ἕο ψηδὲ γεπηδίηθα οὗ ᾿ίβ πιίηἰβέγυ ἰῇ ἃ παν βρίγί:. “{ὶτπ|Ὲ 
ομ!άγεη, ἰονα οὔθ δποίμεγ." “"Μαβίεγ, ψὮν (ο γοὰ αἰνγαγβ 88 
τη 8)" “Βέεοδυβα ἰξ ἰ8β ἔα [ογά 8 σοπηηδπάπιεηξϊ, δηά ἰξ οπἱν ἰξ 

Ὀε ἄοῃο, ἰξ ἰΒ επουφῃ.᾽ 

ΤῊΒ ΘΕΟΟΝῸ ΑΝῸ ΤῊΙΕΌ ΕΡΙΒΤΙΕΒ. 

ΤΒεγα ἰ8 ἢο ἀουδὲ ἐμαῖ {πε ϑεοοηά δηὰ Τηΐγά Ερίβε[εβ ἄγε ἔγοπ) 
ἴδε βαπ|Ὲὲ βαηά. Οὐ 2 δοβη 1 σι 8 δομη 1; 2 δοη 4 νἱίτ 8 δοβη 
8,4; 2 Φοῇη 10 πίε 8 Φοδη 8; 2 ὐοῃη 12 ψίἢ 8 δοδη 18,14. Αγε 

(ΠΟΥ 4180 ἐδε ψογί οὗ 81. δοβη 
ΤῊϊ8 νγὰ8 ἃ ἀϊβρυαϊεά ᾳααδιίοη ἰη ἔπε δαγίν σμυγοῆ. Βυβεδίυβ ἴῃ 

ἷ8 σδαρίεγ “ Οη δε Αοκηον εάρεά Ὠἰνίπε ϑογίρίυγεβ δηά ἔποβα ἐμαΐῖ 

1 4ἀ ϑηνιννη. νὶ. Οὗ. Βατῃ. Ἐῤ. χχ. 2: οὐκ ἐλεῶντες πτωχόν, οὐ πονοῦντες ἐπὶ 

καταπονουμένῳ . . . ἀποστρεφόμενοι τὸν ἐνδεόμενον καὶ καταπονοῦντες τὸν 
θλιβόμενον. 

2 Ῥυς ὃγ Ευ8. Η. Ε. 1}. 23 ἴῃ τῆς τεῖρῃ οἵ Ποπιίείδη (Α.Ὁ. 81-96), ὉῪ Ἐρίρῃδη. 
Ἡασᾶν. Ιὶ. 33 ἰπ τῃδι οἵ ΟἸδυάϊιβ (Λ.Ὁ. 41-54). 
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8ΓῈ ποῖ βυςἢ (περὶ τῶν ὁμολογουμένων θείων γραφῶν καὶ τῶν μὴ τοιούτων) 1 
ἰῃοίυάεβ ἴῃς ϑεοοηά δηά Τηίΐγά Ερίβι!εβ οὗ Φοῇη (ἡ ὀνομαζομένη δευτέρα 
καὶ τρίτη ᾿Ιωάννου) ἀπτοης “ἴποδε παῖ ἀγὲ σοηϊγονογίεα γεῖ γεοοφηΐϊβεά 
ὈΥ πιοϑὲ (τῶν ἀντιλεγομένων, γνωρίμων δ᾽ οὖν ὅμως τοῖς πολλοῖς). 850 
Οείψεη : 3 “Ηδ (θοῇ) π88 [εξ δὴ Ὄρίβεϊε οἵ ἃ νεσὺ ἔεν [{π68 ; 8180, 
Ιεῖ [ὃ θὲ φγαηίεά, ἃ βεσοηά δηά ἃ {μἰγά, βίησς τοὶ 4]} αἰΐονν [παξ ἔπεβα 

δῖε βεπυαίπθ. ΗἩοψενεγ, ἴμογε ἀγα ποῖ ἃ πυπάγαά [[π68 ἰῃ {Π6πὶ Ὀοξἢ.᾽᾽ 
Απά ἱπ τῆς ἴουγίἢ σοηξυγν δη ορίηίου 88 ραυΐ ἔογναγά, ψῃ ἢ 881} 
Βηάβ ἔανουγ, ἐπαὲ ἐμεῖς δυΐμον 8 ἰπάεεά δομη, Οὐἱν ηοῖ δομη ἴδε 

Αροβεῖε θαΐ αποΐπογ Φοῆη ἀεποπιίπαξεά “ ἔς Ῥγεβουίον᾽..8 
ΤΌοΓε ἰδ, μούγενογ, νΈΓῪ βέγοης ενίάεηςσα, Ὀοΐῃ ἰηξαγηδὶ δηά οχ- 

ἴεγηδὶ, οἡ ἔπε οἵδογ δἰίάς. Τῆεν δχῃίδίς οοϊποίάεηςεβ οὗ ἐπουσῆὶ δηὰ 

ἰδησυᾶσε ψϊςἢ ᾿ἰπκ ἐπεπὶ τίει ἔῃς Εἰγϑὲ Ερίϑεϊε. ΟΥ̓ 1 ϑοδη ἰΐ. 7 

στῇ 2 Θομη δ; 1 δοβη ἰΪ. 18, ἱν. 1-3 νι 2 Φοδη 7; 1 ϑομη ἰΐ. 28 

σὰ 2 δοῆη 9; 1 Ψοἤη ἰἰϊ. 6, 9 ψίίῃ 8 ὕομη 11. Απά ἐδε οχίογηδὶ 

ταϑείπηοην, ἐπουσῇ βοδηΐν, ἰ8 ψεϊσμίγ. Ὑδὲ Μυτγαϊογίαπ Οδηοη, 

ἀεδρίτε {πε σογγυρίίοη οὗ {π6 ραββαρε, ρίαίην αἰίεϑἕβ ἴῃς ἔνο Ἔρί 8:68 
88 νου κ8 οὗ ἴῃς Δροβίίε Φοῆη απά 48 δοςερίθά ἰηῃ ἐς Οδίμποῖς Οδαγοἢ 
(φωῤεγεογὶῥίὶ γοπαππὶς ἅμας ἵπ σαἰποίϊοα μαδεπέμγ). ἰτεῆδουβ 4 αυοΐα8 

2 θομη 11 σψίτῃ τῆς ργεΐδοε Ἰωάννης δὲ ὁ τοῦ Κυρίου μαθητὴς ἐπέτεινε τὴν 

καταδίκην αὐτῶν μηδὲ χαίρειν αὐτοῖς ὑφ᾽ ὑμῶν λέγεσθαι βουληθείς. Απά 
αϑαίΐῃ, αἴξεγ ἃ γεΐεγεηςα ἴο ἐπε Εἰἶγδὲ Ερίβιεε, με ἀυοίεβ 2 Φοδη 7, 8 48 

ἃ βαγίηξ οὗ (6 [,ογά 8 ἀϊβοίρίε Φοῆη “ἴῃ ἴδε αἰογαβαίά Ὄρίβεϊε ".ὅ 
ΤῊΐβ 58“}ρ οὗὁἨ πΠιΘΠΊΟΓΥ ΟὨΪΥ παῖε ἴῃς δεζεβέδίίοη τηογε εἴεσέίνε. 
Ιγεηδϑευβ κπον ἰπδὲ τ γ88 ἃ βαγίης οἵ δῖ. θοῆη παῖ 6 νγὰ8 αυοξίηρ: 
{πε ϑεοοηά Ερίδβεϊε ηο 1688 ἴῆδη (ἢε Εἰγβὲ νχαβ τῆς Αροϑβϑεῖθ᾽ 8. ΟἸδηχεηῖ 
οὗ Αἰεχαηάγία ἴοο τεοοχηϊβεά πιογα ἤδη οης Ερίβεϊε οὗ ὅ8:. Φοῇη, ἴου 
ἷπ οἣς ρίασς ἢς αυοΐεβ 1 ὐοδη ν. 16 88 οσσυγγίης, “ἴῃ ἰβ ἰαῦβεγ 
Ερίβε!ϊε (ἐν τῇ μείζονι ἐπιστολῇ), ὁ ἀπά εἰβενγῇεγε ἢς βρεβϑᾷβ οὗ “ πε 
ϑεοσοπά Ερίϑεε οὗ Φοδη "᾿. 

Τῆε σγουηά ἴον {δ δβογίρείοη οὗ ἴῃς ἔπγοὸ 8π14116 Ὁ ερίβε[68 ἴο δόοῇῃ 
τῆς Ῥγεβουίογ ἰβ ἢ ἕασὶ ἔπαΐ {πεὶγ δυΐθογ ϑέγίεβ Ὠἰπηβε 1 ὁ πρεσβύτ- 
ερος. Βαῖ ἰξ σδη Παγαάϊν Ὀε πιαϊπίαίπεά ἴῃ νἱενν οὗ [ιἰβ 861-γενεϊϑείοη 
ἰη τῆς Ταίγὰ Ερίβεϊε. Ηε ἀρρϑᾶγβ ἴῃδγε 88 Ἄχογοίβίησ δυϊπογίξαείινα 
βιιρεγνίβίοῃ ονὸῦ ἃ ψίάς οἱγοῖε οὗ σμυγοῆεβ, πυγϊείης ἴο ἐμεηι, νἱδἰτίης 
ἴδεηι, ἰηεγίεγίης ἰη ἐμεὶν ἀϊββεηβίοηβ ἀπά βει!ίησ ἐπαβα ὉῪ Ὠίβ ρεγ- 
ΒΟηΔ] δηὰ 80} γῪ γι γαπιθηΐξ, βεηάΐϊης ἀερυξε8 δηά γεοείνίησ {πεῖν 

1Η. Ἑ. τἱϊ. 25. 
3 ον, ἐπ Ευ. ὕοαη. ν. 3 (ςἃ, 1,οτηπλδίΖεοι, νοἱ. ἱ., Ρ. 1:65). 
ΞΕυβ. Η. Ε. [1.. 30; ς΄. ]ετ. δεγίῤί. Ἐσοῖος. πάθος ϑοαππος Αῤοσίοίμς; ῬαῤῖΆας. 
41, ἰχ, 3. 5Π]|. χνὶϊ, 8. 5 δέγονι. ἰΐ. 15. 
Τ Αἀπρεδναί. ἐπ Εῤ. ϑοαν. ἰἱ. 
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τερογίβ. Τῇΐβ ἰ8 ργαοίβε!ιν ἔμπα βογίὶ οὗ πιίηἰβϑίγυ ψῃϊο, 48 ψγὰ ἤδνα 
86οη,} 8(. Φομη εχεγοϊβεά ἰη Αβία Μίηογ, δηά ἰξ ψουά ανε Ῥθθη 

ἱπηροβϑίδίε ἴογ δὴν ἴεββεγ ρεύϑοπασε πα δὴ Αροβεῖίε.Σ [1 πιᾶν, 

πιογεονογ, θὲ φυεβείοπεὰ συ μεΐῖπεγ βυσῖ 8] σῃς σοπηροβί(οἢΒ 48 {πε86 
ἔνο {{π||ὲ ἰεϊζεγβ ψουά ἢανε ποη γεοοφηϊτίοη πδά πεν ἢοΐῖ δε 
τεσοπηπμηεηάεά ὈΥ πε ηδηλς οὗ (δε Αροβί[ῖς Φοβη. Απά ἰἴ νὰ8 παζυγαΐ 
ἐπαὲῖ ἔῆς ἰαξέεῦ βῃου!ά βίγίε πίπηβε! ἢ ὁ πρεσβύτερος. Τῆς ἰογπὶ ψὰ8 

ποῖ οηἷν δῃ οῆςία! ἀεβίσηδιίοη (οὐ 1 Τίτ. ν. 1, 17, 19). Τῆς βεσοηά 
φεηεγαιίοη οὗ Οδγιβείδηβ υβεά ἰ[ οἵ {πεὶγ ργεάδοθββογβ, “με πΊθ 

οὗ εαγίν ἄδυβ," Μάμπμεν ἀὲγν Κογξεὶέ, “Ὧο παὰ ψιπεββεάὰ τε φγεαῖ 
ὈεσίηηίησθΒ. ΤὭμυΒ, Ραρίαϑ 868 ἰξ οὗ {πε Αροϑι[68,52 αηά ἰτεηδοὰβ ἰῃ 

ἴαγη 868 ἰξ οὗ Ραρίαβ αηὰ [8 σοπίεπηιρογαγίεβ. [ ψᾶβ ἐπεγοίογε 

παΐυγαὶ {παΐ ὅ8.. Φοδη, ἴδε ἰα8ὲ οὗ (ες Αροϑίίεβ, ἐς 8016 βυγνίνογ οὗ 

“δες εἰάεγ πηθη,᾿ βῃουϊ ἃ Ρὲ Κηόονῃ ἀπιοης [Π6 σπαγοῇοβ οὗ Αβία ἃ8 

ὁ πρεσβύτερος. 

Δπά ἰηάεεά ἰξ ἰβ νεγὺ αυεσβιίοηδοίς ψπεῖπεῦ ἐπἰ8 θοπη {δα Ῥγαβ- 
Ὀγίοῦ ἐνοῦ εχίϑίεά. ΗδἊς ψδβ8 ἀἰβοονεγεὰ ὃν Βυβεῦίι5 ἰη ἐπε ργείδος 
ἴο Ῥαρίαϑ᾽ ψογῖς Ἐχροϑσιἐΐοης οὔ ονιὶπίοαὶϊ Ονγαοῖες, Ὀαϊ “ἷξε ἰ8 ψτεῖ!,᾽ 
Ροιλδγβ Βαγίῃ, “ το ἀϊδεϊησαΐϑῃ Ὀεΐνσεθπ δῖ Ῥαρίδβ γε! ν 8αγ8 ἀπὰ 
πῶαῖ Ευβεδί8 Πα8 πιαάς οὗ ἢἰβ ψογάβ". Ηεγε αγὲ δε σψογάβ οὗ 
Ῥαρίαϑβ: “1 584} ποὲ Ποϑίξαϊε ο ἱησογρογαδῖε ἴογ γου σἱτῆῃ τὴν ἱπίογ- 
Ῥγείδίομβ 88 πδην ἰπίπϑ8β 48 1 οὔος ἰοαγηεὰ τε} ἔγοηχ πε οἰ θγβ 

(τῶν πρεσβυτέρων) ἀηὰ τεπιεπιρεγεά με], συλγαηέδείηρ {μεν ἐγυίῇ. 
ον 1 ἀϊά ποῖ, {πε 80 πϑην, δίς ρίθαϑιιγα ἰη ἴῆοβε ἐμαὶ ἢανε 80 
πιυοῇ ἴο ΒῈΥ Ὀιξ ἰπ ἔδοβα παῖ ἐθασῇ 6 ἐγαϊῇ, ποῦ ἰπ οβε ἰῃαΐῖ 

ΓΕΠΊΘΠΊΡΟΡ αἰΐθη σοπιπχαπάπηεηϊβ Ῥαΐξ ἰπ ἐποβα μαξ γεπλθηρεν {πα 

ςοπιηιαηάἀηγοηΐβ ἐπαξ πανε Ὀεδη φίνεη ὈῪ με [,ογά ἴο ἔπε Βαίτῃ ἀπά 
ςοπΊ ἔγοηι [6 Τγαΐῃ ἰΐβε!. Νον ἰἢ απγσθεγε ομα σΑΠΊΕ ἴῃ ΠῚῪ ΜΆΥ 
ΨῆΟ πὰ Ὀδδη 4 ἤοϊϊονεν οὗ ἐπε εἰάθγβ (τοῖς πρεσβυτέροις), 1 που]ά 
Βεδγομβ! δ (Π6 ψογάβ οἵ ἔπε εἰάδγβ----σῆδί Απάγενν ογ Ῥεΐεγ μδά βαϊὰ 
(εἶπεν), ον γα Τῆοηηδβ ογ Ψ4π168, οὐ ψῃδξ δομη ογ Μίαξεμεν,, οὔ δὴν 
οἴδεν οὗ ἐπε [μογά᾽ 5 αἰβοίρ!εβ ; δπὰ (1 σψουἹὰ βεαγοῦ) ἔμε {πη σβ τίσ ἢ 
Αγίβείοη βηὰ {πε εἰάδγ θοῇ (ὁ πρεσβύτερος Ἰωάννης), ἴδε [,ογά᾽ 8 ἀΐ8- 
οἷρίεβ, βὰν (λέγουσιν) "..ὅ 

18ες Ρ. 231. 

3." Βαγίὰ, δὲς Ηαμῤέῤνοδι., 5. 26: “1π ἀες Τῇδῖ πα ἰβὲ ἀΐεβε “ ραιγίδγο δ! βοῖ- 
τπλοηλγο ίβοις ᾿ Αὐτϊοτίτἀς ἀπεγκίἀτ! ἢ θεὶ οἰηοπὶ εἰπίλομεη Ῥγαβογίεσ εἶπε 1, οοΔ]- 
ξειιείπάς; 8ἰς ἐγ κΙ ᾶγι βίο αθεσ νο κοπηπιεπ, ἡγεπὴ ἄες πρεσβύτερος “ἷε ῬΑυΐυβ εἰπ 
Αροβίεϊ ρενγεβεη ἰδὲ." 

8 Έώ8. Η. Ε. ἰἰϊ. 30. ΑΨ, χχχνὶ. εἰ ῥαςςὲνε. ϑι τη] Δεῖν ἴῃ ΗςὍ. χί. 2. 
δ ἀνέκρινον, ποῖ ““παυΐτε ἀρους". [Ιετοπὶς (δογέῤί. Εοεῖος. αηάετ ῬαῤῥαΞ) τ ΒΕΪΥ 

τεηάετβ οοη δ εγαδαν. 
6 Ἐπ. Η. Ε. ἰἰϊ. 30. 
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Αηά ἐπί ἰ8 ψῆδε Ευβοδίυβ πιαῖαβ οὗ ἴπ6 ραββαψε: “ εσγε ἰξ ἰ8 
ψογίν οὗ ορβεγνδίίοη πον ἢς ἐνίος ἐπαπιεγαΐεβ θα πδπλεὲ οὗ ϑοδη. 

Το ἔογπιογ οὗ ἴμεβε ἢε γεοκοῃβ δἰοης ψί Ῥεΐεγ ἀπά 98πιεὲβ δηὰ 
ατιπενν ἀηά πε γεϑὲ οὗ πῸ Αροβίίεβ, ρίαϊη!ν ἱπάϊσατίης ἐῃς Ενδη- 

δεῖἰβε ; δηὰ {με οἵδεῦ Φοῆη δξεγ δὴ ἰπίεγναιὶ ἢῈ γϑῆῖκβ ψίτῃ οἴμογ 
ουϊβίάςα ἐπα παπιρογ οὗ {πα Αροϑβέίεβ, δανίης ρυὲ Αγίβείοη Ὀεΐογα Βἰπι, 

δηὰ δε ρίαίηϊν ὨδηΊ68 ἢἰπὶ “δὴ εἰάθγ (πρεσβύτερον)᾽ ; 80 παῖ ἴῃα 
τγυτ οὗ τῃεὶγ βίογυ 8 μδγερυ ἀεπιοηδίγαϊεἀ τγῆο ἢανε βαϊά ἰπδξ ἔνο 
Ρεγβοῦβ ἰῃ Αϑβία μανε δὰ {με 88π1|6 παπΊε, ἀηά ἴδεγε ἀγὰ ἔνψο ἰοτηδβ 
ἰῃ Ερδεδβυβ δηὰ εδοῇ ἰ8 σϑ!]εὦ Φομπ᾿Β (ο [Πἰ8 ἀαν. 1 Επβορίιβ μαά ἃ 

τθοϊοσίοα! ἰηΐεγεϑέ ἰπ ρατείης {πἰ8 σοηβίγαστίοη οα ἐμ6 ραββαφε. Ης 
ἀἰβικεά ἐς ΟΠ Πα 8πὶ οὗ {πε Αροσαίγρβε, απὰ με ψδ8 φίδλά ἴο ἢπά ἃ 

βεοοηά Τοῆπ ἴο ψῦοηι πε σου!ά ἀδβογίρε [8 δυϊπογϑῃΐρ. Απά πα Βδβ 
σογίδίηϊν ρεγνογίοα τῆς ραϑβασρθε. αρίαβ ἰ8 ἢεγε ἀεβηίης {δε ρίαῃ οὗ 

δὶ ψογ. Ηἰβ πιεϊῃοά ναβ (1) ἴο αυοΐε ἃ ἰορίοηι οὗ δεβϑι8, (2) ἴο 
ἰηζεγργεῖ ἰΐ, αηά (8) ἴο {ΠΠωδέγαϊε ἰξ ὉΚ δὴν βίογυ ψιῃίομ μα Πδά σἰεδηδά 

ἔγοπι ογὰ] ἐγαάϊτίοΩ. ϑυοῦ βιογίεβ ἢς ἀδγίνεά ἔγοπι ἔπ Ὸ δβουγοαβ. 
Οηε ψαβ {μοὶν ἕο] ονγεγβ᾽ γερογίβ οὗ ψῆδὶ πον δά δεαγά ἔγοηι 6 

1ΐρ8 οὗ “τῆς εἰάογβ,᾽ ἱ.6., 88 Ῥαρίαβ υϑεά {δε ἰεγηι, ἴῃς Αροϑβείοβ. 
ΤὨαβε γερογίβ 6 “ βεαγοῃεά᾽" ἔογ βυϊζαδίε {Πππ8ἰγαϊξίοθβ. Βαυξ ἢς νγὰϑ8 
ποῖ ψΠΟΙΪΥ ἀερεηάεης οἡ ἤεαγβαῦ. Τῶνο οὗ {Π6 πηδὴ ψῆο δαά Ὀεεη 
σἰτῃ δε808 ψαγε 811] αἷΐνε ἴῃ τῆς δαγ] εν γεαγα οὗ Ῥαρί48---Ατἰβείοη, 

ποῖ δῇ Εἰάδγ ογ Αροβέῖες Ῥαΐ ἃ αἰϊβοίρίε οὗ ἴῃς [μογά, ἀπά τῆς ΕἸάεγ 
δοδη; δπά ἂς δηὐογεά με δάἀναηίΐαχε οὗ πεαγίης ἐμεὶγ Πἰνίης νοίςαδ, 
Δηά ἢε “ ψου]ά βραγοῇ" ἐῃεὶγ ἀϊβοουγβαβ ἔογ ἴῃς πιαΐογίδί ἢς γεαυίϊγεά. 
ΤὨε ἐγαηβίείοη ἔγοπι “" δά ϑβαεἰά (εἶπεν) ᾿ (ο ““8ᾶν (λέγουσιν), τῃουφῇ 
ἱφηογεά ὃν Βυδβερίυ, ἰβ ϑἰσηϊθοδης απὰ ἐχρίαίῃβ {πε ἀουδίε πχεηξίοη 
οἵ 8ι. ὐοῆη. Ῥαρίαβ μαὰ ἀεγίνεά ἢί8 Κηονίεάσε οὗ 81. Φομη᾿ β ἐεαςῆ- 
ἰῃς ἔγοπι ἔνγο βούιγοαβ: (1) ἔγοπι ἐπε γερογίβ οὗ πε ΨὯΟ Παὰά σοπ- 
Ρδηϊεὰ νυν Ηἰπὶ δηὰ δες οἵπεγ Αροβίῖεβ σα {πεν 881} ἑαγγίεά δὲ 
δενγυβαίεη, αηὰ (2) ἔγοπι 18 οὐνη 1ΐρ8 δέζεγ ἢΐ8 βεϊζεἰεπχεηΐ αἱ Ερἤδϑυβ, 
πῦσγε, ἰγερευβ 8αγ8,3) Ῥαρίαβ μβαά Ῥεεὴ οὔς οὗ ἢίβ “ ἤδαγογβ᾽". 
ὁ πρεσβύτερος Ἰωάννης τηιϊϑδὲ πιεδη “(πε Αροδβίίς Φοδη," βίπος ἔπε 
Αροβιῖεβ ἢανε ἰ.8ὲ Ῥεθη οαἰδά “τῆς ΕἸάεγβ᾽᾿ (τοῖς πρεσβυτέροις), 
δηὰ ἰξ ἰ8 ἱπῃροβϑίδίε τπδὶ {πε ἰδγηὶ βῃουϊά Ῥεαὰγ ἀϊδεγεπὶ πηεαηΐη 8 
σἱτπίη ἐδε σοπηρα88 οὗ ἃ βίηίε βεπΐεποε. ἴπ δ᾽8 ρῆγαβε “ ἔγοπι ἐδ 6 
Τγαῖῇ ἰἴβ6 1 (ἀπ᾿ αὐτῆς τῆς ἀληθείας)" Ῥαρία8 εὐοῇοεβ 8 Φομπη 12, 
δηά {πἰ8 γεηάεγβ ἰξὲ πιογεὲ πὴ {πεῖν αὶ Ὧς Τα] εὰ 81. Φομπ ὁ 

1 Ἑπδβεδίυ8β ῥγοΌ ΘΟ μαὰ {π|8 βίοσυ ἔγοπιὶ Ὠϊοηγείυβ οὗ ΑἸεχαπάσία (οἷ. Η.Ε. νἱὶ. 
25). [ξ πη6ΆΠ8 βἰ πρὶν ἰδὲ ἴῃ τῃς ἑουγί σεηυτυ ἔπεῖα ννοεῖα ἔννο σῖνδὶ βἰῖςβ ἴοσ ϑῖ, 

7ομπ’β δυγῖα!-ρ]αςς. ᾿ 
3. 8:6 Ρ. 243. 
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πρεσβύτερος Ὀδσδιι8ε ἰῃς ἰαίίοΓ ἢδα 80 βίγ]εά Ὠἰπιβεὶῇ ἰπ δδοῖ οὗ [86 
Ερίβε!εβ8.1 

Τῆς ϑεοοηά Ερίβεϊε ἰ8 δἀάγεββεά ἐκλεκτῇ κυρίᾳ καὶ τοῖς τέκνοις 
αὐτῆς, ἀηὰ {δε πιεδηίηρ οὗ {πε δάἀάγεββ ἰ8 ἃ ἀϊβρυϊεαά αμεβίίοη.Σ [ἐ 
ψ88 βιιρροβεὰ ὃν 8. ϑεγοπιε,8 δά ἐδε ἰάδα ἰδ ἀρργονεά Ὁγ πίϑην 
πιοάεγηβ, ἐπαξ “με εἰεςξ ἰαάν "4 ἰΒ ἃ Πφυγαῖίνε ἀρρε!!δείοη, βἰσηϊγίησ 

εἰπε ἐβῈ σοῖς Ομυγοῦ (ΗΙφεηΐεϊά, Μίαηρο!ά) οὐ ἃ ραγιίσυϊαῦ 
οοπιηγυηϊν (Ηοΐπηαηη, Εναϊά, Η ἴμεν, ΝΝ εβεῖεγ). Τῇ πηδίῃ ἀγρα- 

τηθηΐβ ἀγὲ ἐπαΐ ἔπε τηἰνεγβαὶ αὔεοϊίοη βροίεη οὗ ἰπ νεγβα 1 οουϊά 

δαγάϊν πᾶνε ὕεαη ἔεϊξ ἴον δὴ ἱηάϊνίἀυα!, αηά ἐπαὶ ἰξ 8. “ ποῖ ἱπιργο- 
δαδίε ἐδαξ (ῃϊ8 ἰ8 (ες Ερίβε!ε γεξεγγεά ἰο ἱπ 8 Φοῇη ϑ.5 Τα πιεῖδ- 

Ῥῇογ ἰβ8 ἱπάεεά ραγδ!εἰεὰ ὃν Βρῆῇ. ν. 22-88 απὰά εν. χχὶ. 9; ὑαΐ ἰξ ἰ8 
δα ΟΒυγοῦ ψίοῃ ἰ8 μ8 ἀεϑίσηαίεά, ποῖ ἃ ραγεϊσυϊαγ σοπηπγχαπίξν, 
δηά, οἡ ἴδε εςοἰαϑἰαβείςαὶ ἱπξεγργείϊβείοη, ἰξ ἰδ ἃ ραγεσαϊαγ σοπἸπχαηίεν 

τδδξ [8 πεγε δά ἀγεββεά, βίηος ϑ8:. δοῇῆπ βεηάβ φγεθίίηψβ ἴο {πὸ “ εἷεοῖ 
Ιαάγ᾽᾿ ἔγοπι “πε σπἄγεη οὗ πεῦ εἰεσί 8ἰβίεγ" (νεγβε 18), ἐ.6., ργε- 
Βα ΠΊΔΡΙΥ, ἢΐ8 οὐ σοησγεσεαίίοη. Αηά, πιογεονεγ, {μ6 βἰ πΊρ] οἷν οὗ {Π6 

π||||ε ἰετῖεγ ργεοίυάεβ ἔπε ροβϑβι δ Πν οὗ 80 δἸαρθογαῖΐε δῇ δἰϊέζογυ, με 
δε τεπάσγῃθ88 οὗ [8 ἴοπε βί4Π1ρ8 ἰξ 48 ἃ ρεγβοηδὶ σοπγηγχαηϊσαίίοη. 

[1 ἰ8 τπεγείογε ποῖ ἃ οὔυγοι Ὀαΐ 4 ἰδὰν {παῖ ἰ8 δἀ ἀγεββθά, δαπὰ 
ποτα ἀγα δὐϊῃογίν ἀπά γεαϑοὴ ἴον γεψαγάϊης Κυρία 48 ὮδΓ παπηλε.6 
Τῆς παπὶθ ψὰϑ σοπιπΊοη ἰῃ ἔποβα ἄδυβ, δπά ἰξ οσουγϑ, ἐ.ρ., ἰπ δα 
Οχγυγῆγηομαβ Ῥαργτγί, 498 : ̓Αντωνίᾳ ᾿Ασκληπιάδι τῇ καὶ Κυρίᾳ. 914: 
Αὐρήλιος ᾿Απφοῦτος υἱὸς ᾿Αρεοῦτος μητρὸς Κυρίας. [{ ἰ8 {με Οτεεῖκ ἔογηὶ 
οὗ Μαγίμα, νϊομ πλεδπβ “ πγϊβέγεββ (ἀογείηα) ", Τῆς οδ᾽εοσζίοη Πδ8 
Ὀδδθη υγροά [πδΐ, ἰξ ἰξ θ6 ἃ ργορεγ πᾶτης, ϑῖ. δοῇπ πιυϑδὲ πᾶνε υγίτίεῃ 

ποΐξ ἐκλεκτῇ Κυρίᾳ Ῥυξ Κυρίᾳ τῇ ἐκλεκτῇ Οἡ ἔπε Ἀπαίοσυ οὗ Γαΐῷ τῷ 
ἀγαπητῷ ἰῃ 8 δΦομη 1; Ῥαΐ εἰΐπογ οοπβίγυςξίοη ἰβ ρεγπιίβϑίθθ. Τῆς 
ἴογηιεγ ἰβ ραγδ οἰ Ὁ 1 Ῥεῖεγ ἰ. 1: ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις, ἀπά [ἢ 

10 η τῆς ἰΔεπεῖεγ οὗ Ἰοῆπ ἔπ Ῥγεβογιες δπὰ [οδη τῃς Αροβεῖς ες Βαγίῶ, ΗΠ αμῤέ- 
2 νοδὶ., 8. 26-20; Ἑάττασ, Εαγίγ Ῥαγς, Ἐχς. χίν. 

3 (ΟἿ βομοϊίαπι φυοίεὰ ὃν Ευιῃ. Ζίᾳ. : ἢ πρὸς ἐκκλησίαν γράφει ἢ πρός τινα 
γυναῖκα διὰ τῶν εὐαγγελικῶν ἐντολῶν τὴν ἐαντῆς οἰκίαν οἰκονομοῦσαν πνευ- 
ματικῶς. 

3Εῤ. αἀ Αρεγπολίανε, 
4Τῆς νογάβ, ποννενθσ, οδτὶ Πδγαϊν τηθϑῃ πιοσα [ἤδη “απ εἷεςί Δὰν". 

5 ϑοβηγίεάεϊ ἱπ Ενεγοὶ. Βὲδὶ., νοὶ. 11.,) ςοἱ. 25σ6ο. ΟΛ Β. ΥΥ εἶδ8, Εὐπ]οὶέ. 

δ Οιδεσα ἴλκε Ἐκλεκτῇ 88 ἴδε πᾶπιὸ ("τς Ἰδάγ ΕἸεςίδ""). Οἵα. ΑἹεχ. : “δὰ 
ηυδηάδπι) Βαδγυ]Ἱοπίδπι (ργοῦδν ἃ σοπίμδεά ταΐεγεηςθ, ἕο ψνῖςμ τῃς ἐγαηβίαϊοσ ἰβ 
Τεβροηβίδῖς, ἴο 1: Ρεῖεσ ν. 13) Εἰδοίανε πουγίης "᾿. ΟἹεπηθηὶ Ἀρράσγεπον ἰοοῖκ ΕἸεςία 

885 ἴῃς ΟμυτΟΣ Ρογβοηϊβεά, ἔοσ ἢς ὑσοοδθεάβ : “Ἅ βἰρτιιϊῆοδλι οἱ εοϊίοπεπὶ φοςο] αβἰϑε βαποῖδ "". 
Βυῖ τπεπ Ἐκλεκτῆς ἰπ νεῖβθ 13 τῇσϑὲ 4180 ὃς ἃ Ῥσορεσ Ὡδῆηςδ, ἀῃὰ ἔννο βἰβέεσβ. οδῃ 

Βατάϊγ πᾶν Ὀόσῃς ἴῃς βδης ΠαπΊα. 
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ἴδετε δὲ δὴν ἰγγαζυϊαγίυ, ἰε 8 ἱπ (ἢς ἰαϊέεγ, ῆεγα τῷ ἀγαπητῷ ἰ8 ἃ 
ἀεβηίηρ αἴϊτεγ-Ὠουσῆς (ο΄ 1 δοπη ἱ. 2: τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον, “ ἐῆε [{ξ6,. 

{πε εἴεγηδὶ {{ξπ.). ὕδγρζον ψουϊά ἰάεπειν Κυτγία (Μαγε μα) πε ἐπα 
βἰβϑίεσ οὗ [8 Ζαγυ8 ἀηά Νίαγγυ. Τῆς ἔαπλὶῖν οὗ ΒείηδηΥ ἀἰβαρροαν ἔγοπι 
τῆς Οοβρεῖ-ΒίοΟΥΥ αἴξζεγ {πὰ ἔδαϑε ἰῃ [εν] 8 ἤουβε δ τῆς Ὀερίπηίΐησ 
οὗ ἴῃς Ραβδβίοη- νοοῖ, ΤΏΕΥ ργοραρίν θεὰ το εβοαρα δ ἔυγγ οὗ ἔπε 

γυΐογβ, απὰ ἴξ ἰ8β [.8ὲ ροβδβίδίας παΐς ἔπον δαά ἰουπά ἃ Ποπιε πη Αϑβία 

Μίηον πὰ 80 πιδῶν οἷδε γεΐυσεοϑ ἔγοπη Ῥαϊεδϑεϊπε Αηὰ πον 
ασγίμα 8 ᾿ἰνίης ἰῃ οπα οὗ {πε οἰξίεβ οὗ 8:. Φοῃη 8 ἀΐοςεβε, ἃ ννἱάον 
ψἰτἢ ἃ στονη-αρ ἕαπην ; δηὰ ἰξ ἰ8 ἡδζαγαὶ ἐπαξ 8ηε βῃουϊά Ῥὲ ἀδαγῖο 

ἴδε Δροϑβέίε δά δοπουγεά ὈῪ ἴα σψποΐς Οἤγοῃ. ΤΠΐβ ἰ8 ἃ ρίεαβαηξ 
ἔδῃου, Ὀαΐ ἰξ ἰβ ποϊῃίηρς πηογα. 

Τῆς ἔμοϊβ γα βυ ηοίθπεῖν ἱπιογοβείησ. Τῆς ορίβεϊα 18 δἀάγεββεά 
ἴο ἃ ἀενουΐ ἰαάν παπιεὰ Κυτγία, ψῆο γεβί θά ἰῇ οης οὗ ἐδ οἰξίεβ ἤεαγ 

Ερδαβυ8 ψίτῃ ἃ σγονη-αρ ἐαπλΐν. [Ἐ ἰ8 γεπιδγκαρ!α ΠΟΥ ἰαῦϑα 8 ραγί 
τνᾶ8 ρίαγεά ΟΥ̓ ψοπΊεη ἰῃ {πε [{ξ6 οὗ ἴδε ργἰπιίείνε ΟΠ υγοῆ, εβρεςία!ν 
πῃ Αβίᾳ διίηον,; αηά Κυγία νὰβ δῇ Ὠοηουγαῦε ἀπά ἰηδαεηείαὶ ρεγβοη- 
αἷὲ Ὠοΐ ΟὨΪγ ἴῃ ΠαΡ οὕ σΟΠΊΠΊΠΠΥ Ῥαξ 411 ονεγ {παΐξ ψίάε αγεὰ 
(νεγβε 1). [{ 8 ργορδθίε ἐμαΐ, {πὸ ἐμαὶ οὗ Νγπιρμα δὲ Οοΐοββει,; μδὺ 
Βουδβε ψαϑ8 {6 πιεείίησ-ρίδος οὗ ἴῃς Οδαγοῇ, ἀοσογάϊης ἴο ἔμ σαβίοπι 

οὗ ἔμοβε ἄδγβ σψῆεη ἴμεγε σγαγα ηῸ δοοϊ βἰαϑιςαὶ εἀΐβοςβ; δηά ἰΐ 

ΔΡΡΘδΓΒ ἔγοπι νεγβα 10 {παΐ 8πΠ6 αδογάεαά ποβρία!ἱεν ἴο ἐπα [τ πεγαπε 
δνδησε ϑὲ8 οὗ σποηὶ ἐς ΤὨϊγα Ερίβεϊες βρεβῖβ. Α βίβίεγ οἵ Κυτσία, 

ΡΓεβυπΊδΟν ἀεοεαβεά, μδὰ ἃ ἔβπιν ταβϑίάθης αἴ Βρἤεβαβ δηά οοη- 
πεοΐξοὰ πίει 8:1, δομηβ σοησγεραζίοη ; δηά βενεγαὶ οἵ Κγγίδ᾽ 8 Βοῇ8 

μαά νἱϑίιεά {δεῖν σουβϑίπΒβ. Τῆς Αροβέίς ἢαά πχεὲ σὰ ἐπθηΣ δηά 

[ουηά ἐπαπὶ οαγηθδὲ ΟἸγίβιίδηβ, δπὰ ἴῃ ἴδε φίαάδηθβϑβ οἵ ἢί8β πεαγί 
με ψγοίς ἴο ἐβεὶγ πιοΐδεγ, τοϑε ἐγίης ἢ σγαι βοβείοη, σίνίης βοπα 
ιὐπάϊν σουηδβεῖ νεγὺ πεεάξα! ἰῃ ἴῆοβε ἀδγβ οὗ ἰηξε!!εοζυδὶ ἀπγεβέ, πὰ 
Ἔχργεββίης ἔπε Βορε ἔπαΐ μα πισῃξ γα ἰοπῷ νἱϑὶξ Βεγ. 

Τῆς Ταϊνά Ερίβι!ε 18 αὐ άγεββεά ἴο “ Οδίιβ ἔπε Ὀεϊονεὰ ". Οαΐυ8 

(πενες Οδἰυ8) ψαὰ8 οὔθ οὗ ἴῆε σοπιπιοπεβὲ οὗ παηιεβ, ἀπά ἴδογε 
αἴὰ ἴῆγεα ψγῇο Ῥεᾶν ἰξ ἰη τς ΝΟΤ. (1) Οαΐυβ οὗ ΜασἼεάοηία (Αςῖἴϑβ χίκ. 
29), (2) Οαΐυβ οὗ Ὠεῦρε (Αοΐβ χχκ. 4), απά (8) Οαίυβ οὗ Οογκίπεῃ 
(Βοηι. χνί. 28; 2 Οοσγ. ἱ. 14. Τῇμὲ παηῖα θείῃ 80 σοπιγηοπ, ουῦ 
Οαΐυβ ΠΙΔΥ νογῪ ψγῈ}]] πᾶνε Ῥεθη αἰξεγεης ἔγοηι 411 ἐμεβό, Ὀαὶ ἰξ ἰ8 
αἴθϑγιγεά ἰη ἐπε ἱπέεγεϑίίης ϑγηοῤδὲς ϑαογ ϑογίῥέμγα δβογδεά ἴο 8:1. 

Αἰδαπαβίωβ ἰμαὲ 51. θοῇ σοπιροβοά δϊ8 Οοβρεὶ ἀυγίησ Ηἰβ οχίϊα ἴῃ 
Ῥαίωπιοβ δαπὰ ἐμαΐ Οαδίιβ οὗ Οογίπεῃ δοῖϊεά 848 [ιἷἰ8 δπιδαηυδηβίβ δηὰ 

18ες Ρ. 246. ΞΟΠ. Ἀλπιβαυ, ΤὰὋ Ολωγολ ἐπ τῆς Εονι. Ενεῤ., Ὁ. 67. 
3 (οἱ. ἱν. 165: Νύμφαν καὶ τὴν κατ᾽ αὐτῆς ἐκκλησίαν (ΝῊ Νεδῦ). 
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ΡυδΠβμεά ἴὲ δὲ Ερμεβυβ.: Απά ἴδ ἀρρεᾶγβ ἔγοπῃ {πε “Ἀροβίοϊ!ς 
Οοπϑέεϊξαείοπϑ᾽ (νί!. 46) ἐῃαξ οὔς Οαίυβ νὰ8 ογάδίηεὰ ὃν δῖ. δοῆη 
Βεϑῖ “" δίβῃορ᾽᾽᾿ οὗ Ρεγραπιαπ,. 

ννΒαΐενογ δὲ ἐς ναΐμε οὗ {πε8ε ἰγδαϊκίοηβ, ἰξ ἰβ ενίάθης {παῖ 
Οαίυβ νὰ8 ἃ ργοπλίπεης ρεγβοπαζα, ργορδ ̓ν Οίϑῃορ ογ ργεβργίεγ, ἰῃ 

οπα οὗ ἔπε οσπαγοῦεβ οἵ Αβία Μίηπον, δπά 8:1. Ρδαυΐ 8 ἀεβογίρίίοη οὗ 

Οαΐυβ οὗ Οογίπεῃ, “τῆς δοβὲ οὗ π1ὲ δπά οὗ με σψῇῃοῖίς Ομ αγοῃ,᾽ πϊρδς 
δανα Ὀεεη τ7.γίτίθη οὗ πἰπι. Τγουρίς δά αγίβεῃ ἰῃ 8 σοηφγεραίίοη, 
ἴδε τἰηρίεαάεν θείης Ὀϊοΐγερμεβ, ργορϑ οἷν ἃ γε ἢ ἰαγπαη. Τῆς 

Ργίπιιεῖνα Ομυγοῦ ψγὰ8 γεπὲ ὈΥ ἔδοϊίοηβ, εδοῦ ϑυνεαγίηρ Ὁ ΟἿ6 ΟΓ 

οἵδε οὗ ἐπε σγεδξ ἔεδοπογβ (ο΄. 1 Οον. ἱ. 10-17), δηὰ ἰξ πγὰν ὃς παῖ 
Ὀϊοΐγερμεβ δεϊοησεά το 1π6 Ῥαυϊΐΐπε βοϊίοη δηά δρ᾽υγεὰ 81. θοβη 
δηὰ ἀἰδονηεά Ὠἰβ δυϊπογίιγ.2 Τῇα δἼοΐυδί γαΐῃ, πονενεγ, ἰ8 τπαὶ δα 

ψ88 δὴ ορἰπίοηδίϊνε δηά ἀοπγίπεογίης τηδῃ ΠΟ ἰηβίβιεά οὐ πανίης 
Βἰθ οσῃ ΨψΑν ἰῃ ἐνεγυγιπίης. Τῆς οςσαβίοη οὗ ἔπε ἰγουδίε τγαβ ἃ νἱϑβὶξ 
ψίοῃ μαὰ Ῥεδ ραίά ἰο δε Οπυτοῦ οὗ Οαἰυβ Ὁ ἃ σοπιραην οὗ 
ἱείμβεγαπε Ἴναηρο ἰβιβ (τὐαπάεγπάε Οἰαμδεηδδοίθη). Τῆϊβ ογάθγ οὗ 
“φῬγορδεῖβ ψ88 ἃ γεοοφηΐβεά ἰηϑείξαςίοη. ΤὨεὶν οἴβος νγὰ8 ἴο ἔγανεὶ 
Δρουΐ ργεδομίης ἴο ἐπε Οεηξίεβ ἀπά βεεκίης ἴο ψίη {ῃδπὶ ἴοὸ ἴδε 

Ἑαΐξῃ. ὙὍὙηεγε ψεγα βϑοπιεῖίπιεὲ8 ἀπ ουὮ πε δπιοης ἴπεπὶ ΜΏῸ 
ἰγαάεά οὴα ἴῃς Οοβρεῖ δπά πηεγίἐεά {πε βεϊηρσίηρσ ερίπεῖ οὗ “ ΟΠ γίβι- 

ἐγαβοοῦβ (χριστέμποροι)," ἃἀπά νεγῪ βίγίησεης γεζυϊδείοηβ γε ἰαϊά 
ἄοψνη τεραγαάΐϊησς τδεπὶ ἰπ ἐς  έάσομε; ὃ Ὀυὲ {πεῖν πιϊηἰβίγν ψὰ8 ἃ 

πεεράξω! απὰ πεγοίσ οθθ. Τῇεν δραπάοηρά ενεγγίπίης ἴον Οἢγίβι 8 
βαΐίκε δῃά, ο οὐνίαϊε τιϊβγεργεβεπίδτίοη, ἰοοῖ ποιπίης ἔγοπι ἴῃς σεη- 

11|68---ῆο ἔοοά, ηο ἰοάσίης. Τωβ πον ψεγὰ ἀερεηάεηξ οη ἔδε σοοά 
οἴδοςβ οὗ πὸ Ὀοϊΐϊενεγβ ψῆεγενεγ ἔἤοΥ σψοηΐ, αηὰ ἰξ νὰ8 ἃ ἀερί οὗ 

Ποηουγ ἴο 866 {παξ {πεν βυβεγεά ηο ἰαοῖ. Οαίυβ ἢδά σίνεη ἃ μοβρίϊ- 
ΔΌϊ6ε ψείοοπης ἴο ἴπαΐ σορδην οὗ “ργορπεῖβ"; δυΐ Ὀἱοίγερῃαβ, 

αϊδονηίης ἔπε Αροβέῖε᾽ 8 δυξπογίευ, ορροβει ἔῃς γεσερέίοη οὗ 8 
Θγηίββαγίοϑ δηά ψουὰ ἥανε ἀεηίϊεά {Πεπὶ επίεγίδίησηθηῖ. Οἡ τδεῖγ 

τεΐαγη ἴο Ερἤμαεβυβ ἐποεν γερογίεα ἐς ἱῃοίάσηξ δὲ ἃ πιεείίης οὗ ἴῃς 

ΟὨυγςοῇ ; δπά 81. δοῇη τγοΐς {Π18 ἰεξῖεγ ἀπά βεηξ ἰξ ὃγῪ Πεπιεῖγίαβ, 

οοπηπιεπαάίΐηρς ἐπε δοιίοη οὗ Οαίι8 δηά ἱπεϊπιδτίης Ὠἰ8 ἱπέεπείοη οὗ 

1 τὸ δὲ κατὰ ᾿Ιωάννην εὐαγγέλιον ὑπηγορεύθη τε ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ ἁγίου ᾿Ιωάννον 
τοῦ ἀποστόλον καὶ ἠγαπημένου, ὄντος ἐξορίστον ἐν Πάτμῳ τῇ νήσῳ, καὶ ὑπὸ τοῦ 
αὐτοῦ ἐξεδόθη ἐν ᾿Εφέσῳ διὰ Γαΐον τοῦ ἀγαπητοῦ καὶ ξενοδόχον τῶν ἀποστόλων, 

περὶ οὗ καὶ Παῦλος Ρωμαίοις γράφων φησί’ ἀσπάζεται ὑμᾶς Γάϊος ὁ ξένος μον 
καὶ ὅλης τῆς ἐκκλησίας. 

31 Πὲ8 Ὀδδὴ τπουρῆς ἱπογεάϊδίς ἰδὲ ἴἢς ρστεδὲ Αροβῖὶς βου! ἕανε Ὀδεεη 80 
ον] οσῖν ἰτεαῖεά (ς΄, νεῦβεβ 9, 10), θὰϊ ρτεαὶ πηδῇ ἃσὰ υ8021}γ 1688 Ποηουτγεὰ ὈῪ δεΙΓ 
ςοπίςπιρογαγίεβ [ἤδη ὉΥ δίξεσ ρεηθγαίίοηβ. 

5 χὶ -χ, Οὗ. 2 ]οῇπ το, τσ. 



[ΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ τός 

ν᾽ δἰτίης Πἰ8 ΟΠαγοῦ αἵ δὴ εαγίὶν ἀαΐε δπά γεάυσίης ἴῃς γεσαϊοϊεγαπε 
Ὀἰοίγερῆεβ ἴο ογάεδγ. 

ΤῊΒ ΤΈΧΤ ΟΕ ΤῊΒ ΕΡΙΒΤΙΕΒ. 

Τῆς δοσοπιραηγίην Οτεεῖς ἕεχε 8 ἴδε γέερία εαἰέϊο (1560) οὗ Βοδετέ 
ϑίερμδαπιβ (Εἰίεππο), σοπιπλοηΐν κηόνη ἰπ Επρίαηά 45 {πε 7 χίμ 
ἈΚερεῤέωδ.1. Οὐοηδίγυοσίεά ἔγοηι ἃ ἔενν ἰαῖε δηά ἰηξεγίου Μ55. σῇεη ἐπε 
βοίεησε οὗ Τεχίυα! Ογίεἰοβπὶ γα8 γεῖ ὑηδοτγη, ἰΐ 18 ἔαγ ἔγοηι βδιβἴδο- 
ἴογυ ; δηά {πε ργίποϊραὶ ναγίδπεβ αγὲ ργεβεηίζεά ἰη {πες ογίἰσαὶ ποῖεβ, 

Τῆε ἰοης δπὰ ρείίεηξ ἰαθουγβ οὗ ΜΠ], Βεηείεν, Ογίεβραςῃ, ϑοξηιαηη. 
Ττερο!εβ, Τἰβομπεηάογέ, αηά Ννεβίοοιε δπὰ ΗἩογὲ ἢανε οἰεαγεὰ αὐγᾶν 

πε γυδοίβῃ οὗ σογγυρείοη ἀπά γεάυσεά ἀπσεγίαϊηυ ἴο ἃ πιηϊ πηι ; 
δηὰ Ὁγ. ΕΡεγμαγά Νεβεε᾽ 8 ἑεχὲ (Βείἰ8βῃ δηὰ Βογείφῃ ΒίΡ]Ὲ ϑοοίες) 
͵ἰ8 ργορ δ Ϊν ἃ νεγῪ οἷοβε αρργοχἰπιδείοῃ ἴο ἴῃς βαογεά δυϊζοσγαρῇβ8. [ἐ 
ἰ8 “16 γεβυαϊζαηξ οὗ ἃ ςοἰϊδιίοη " οὗ ἔπε πιοηυπιοηΐαί γεοεπβίοῃβ οὗ 
Τἰβοβεηάογῇ (δίῃ εὐϊείοη, 1869-7.), ΝΥ εεβδιοοῖξ δηὰ Ηογὲ (1881), δηά 

Βεγημβαγά Νεῖὶββ (2πά εἀϊείοη, 1905). “Τῆς τεδάϊηρσβ δἀορίεά ἰη {πε 
εχὲ ἀγα ἔποβε ἰη ψῃϊοῆ δὲ ἰεαϑὲ ἔνο οὗ ἴπεβ6 εἀϊζίοηβ ἀσγεα.᾽ 

Τῆς ;παίεγία ογὶεοα 1 σορίουβ ἀηά ἐχοοιεπί. 1. Οτεεῖς Ν,55. :-- 

ΝΜ Οοάοχ ϑίἰηπαίίουβ, 4ἢ ς. Ὀἰβοονογεά ὃΚΥ Τἰβοπεηάογε ἴῃ 
1844 αηὰ 1859 ἰπ ἔπε πιοπαϑβίεγυ οὗ 8:1. Οδιίπεγίης δὲ ἴπ6 
ἴοοι οὗ Μουπέ ϑίπαὶ. Νον αἱ ὅὲε. Ρεΐεγβρυγᾳ. 

Α Οοάεχ Αἰεχαηάγίηυθϑ, δίῃ ςσ. Βκεουφσῇί ἔγοπι Αἰοχαπάγία ἴὸ 
Οοηβίαηξίπορίε ὃν ΟΥτῖ! μαςᾶγ, Ραϊγίαγοῃ οὗ σοηβεδηξίπορία 
(ἀ. 1688), ἀπά βεηξ ὉΥ Πἰπιὶ ἴο Κίης Οἤδεεβ ἰ. ἰπ 1628 Ὀγ 
{δε μβαπά οὗ Τῃοπηαβ ἤοε οἡ δε γεΐωγη οὗ [Πε ἰδξέεγ ἔγοπι 
ἃ Τυγκίβῃ εὔῦραβϑυ. Νὸον ἰη {πε Βυιεἰβῇ Μαδβεαπηι. 

Β. Οοάεχ Ναϊίσςαπαβ, 4 οθ. ἴῃ ἐπε Ναιίοδη [ἱ γαγυ δὲ οηια. 
Ο Οοάοχ Ερῃγδεηι, διἢ ο. Α γεβογίρι οὔ ραϊἰπιρβεϑέ, ες 

ονογ ἱῃπ 12ιἢ ο. ψιῖῖῃ ἃ Οτγεοῖκ νεγϑίοη οἵ {πίγίγ-εἰσῃε 
τρεδίϊβεβ οὗ Ἐρῆγδεπιυβ ϑυγαβ. ἴῃ {πε Ναίίοηδὶ {ω]}Όγαγν 
δὲ Ῥαγίβ. [πὶ 1834-85 τῃες [ἰΡγαγίαη Οδγὶ Ηδβε παά {δε 
ογί φίδι νυγιτίης γενίνεά Ὁ. ἃ σῃεηγίςα] ργοσεβ8, ἢ δρρίϊςά-- 

οὗ Οἰοδεγείπε εἰησέαγαε. Τῆς σοάεχ νγαβ ψγιζεη, ργο δ ν 
ἰῃ Ἐργυρί, ἰη 51} ο.; σογγεοίεὰ βγϑι, ργοῦδϑϊν ἰῃ Ῥαϊεβίίης, 

ἰη 6 ο. (03), ἔῃδη, ργορδδῖν αἱ Οοηβίαπείηορίε, ἰη ϑὲἢ «. 

(Ο5. 
Κ'ὶ Οοάοχ Μοβαυξηβίβ, ϑὲῃ! οθ. Βγουρπί ἴο Μίοβοονν ἔγοπι πα 

τχοπαϑίεγυ οὗ 81, Ὀἱοηγβίυβ δὲ ουπὶ ΑἴΠο5. 

1866 Ο. Ε. Οτερογυβ Ῥγοίερονιέπα ἴοὸ Τιβοπεηάοι '8 Νου. Τεερί. Ογ., Ῥρ. 
212 544. 

ΨΟΙ,. Ν. ΙΙ 
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[ω Οοάεχ Αηρεϊΐϊςυβ Ἐοπιδημ8, θὲ οθ. ἴη {δε Αηρεϊίο Γἰγαγν 
οἵ ἐῃε Αυχσυϑβιϊηίδη πιοηπίι8 αἱ ΒοπΊα. 

Ῥ Οοάεχ Ῥογβείδηυβ, ϑέἢ! ςσ. Α ραϊἐπιρβεβὲ ἔοαηά ὃν Τίβοδεη- 
ἀογῦ ἰῃ 1862 δπιοὴ ἴῃς Ὀοοΐβ οἵ Βίβῃορ Ρογβγίυωβ 
ΟΠίονεηϑβ8,8. 

Ὁ Οοάεχ Βεζξε, δῖ οὐ Θὲ οσὄ. ἴπ ἐπε [ὑἰργασν οὗ ἐῆς ἰ]ηϊ- 
νογϑ οἵ Οδηϊργίάσε, ἴο σψῆίϊσῃ ἰἃ ψὰ8 ργεβεηίθὰ ὉΥ 
Τδεοάογε ΒοζΖα ἰῃ 1581. Τῆς Οτγεεῖς τεχὲ ψ τ ἃ βἰανίβῃ 
[μΔτίη ἐγαηβϑίδείοη. ας πγχας]αϊεά, οὐυν Ερίβιϊεβ Ὀείης 

τεργαβεηξεά οἠἱν ὈΥ δε [,δεΐη νεγβίοη οὗ 8 Φοπη 11-15.1 

ΤΠοβα πιαηυϑογίρί8 ἀγα υποῖ418,2 Δηά ἴΠπαγα ἀγα Ὀαβί 68 αρνψαγάβ οὗ 

ἵἔνο δυηάγεά πιίηυϑοι!ε8 οὐ ουγβίνεβ, γαησίης ἴῃ ἀδίε ἔγοηχ ϑιἢ ς. ἴο 

16} ο.ὃ 
2. Αηείεης Νεγβίοηβ : “- 

ϑγτίδς--- 

(1) ϑυενξς Ρεβῃϊείο οὐ Νυΐραῖε, ϑγά (Ὁ) 5. Οοηίαϊηβ8 {πὰ 
Εἰγβϑὲ Ερίϑβεϊε. 

(2) ϑυερῃ Ῥῃιοχεηίδη ογ Ηεγαοίδεαη Νεγβίοη, Θεἢ ο. Τα 
τῆτες Ερίβε68. 

(8) ϑυυνεδο Ῥοσοοῖιςβ εὐϊείοη (1680) οὗ 2 Ῥεῖ. δηά 2 «πὰ 8 
ϑοπη ἔγοπι οοάοχ ἰη Βοαϊείαη []}Όταγυν, Οσχίογά. 

Υς [ματἰπ Νυΐϊραΐε, 8:1. Φεγοπιε᾿β γενίβίοη (Α.Ὁ. 882-84). Τῆς 
τἢγεε ΒΕρίϑβε]68. 

Ἐσγρίίαη--- 

(1) ὔορ ΜεπιρΒίεϊς Νεγβίοη, ϑιά (ὃ) 5Ξ. Τῇῆε τῃγες Βρίϑβι168. 
(2) 581 Τῃεραίς Νεγβίοη, ὅγά (ἢ) οὅ. Τῆς ἐῆγεα Βρίβι[68. 

Αδέῃ Εἰῃϊορίς Νεγβίοη, ἔγοπι 48 ἴο Θέ ς. Τῆς ἴῃγεε Ερίδβε!6β. 
Αὔπὶ Αγπιεπίδη Νεγβίοη, δίῃ 5. Τῆς ἴγεα Ερίβε[68. 

ΤὭσβε νογϑίοπϑ ἤανα ΠΟ 8η141} ναΐας ἔογ {πῃ ἀεξεγηχίπαϊίοη οὗ {πὸ 

οτίφίπαὶ ἑαχί. [ξ ἰ8 ἀϑυδίν ρίαίη νγϊοῃ οὗἩ βενεγαὶ ἀἰθραϊεά γεδάϊηρσβ 
τῆς ἐγαηβίαϊον πδά Ῥεΐογε δίηπ,, δαηὰ σψἢοίμοῦρ ἷ8 ΜΙ. σοηξαϊηεά ἃ 

ψογά τοῦ ραββαρα οὗ ἀουδεξμ! ἀδυςπεηείοτγ. 

[1 ἸΒΒΑΤΌΕΕ. 

ΟΙεαι. Αἰεχ. Δ ἀμηιδγαίίοηες τη ΕΡῥῥ᾿’ ϑοαη. ἰ., ἰϊ. (α τυάς [ματίη 
τρδηϑίδιίοη) ; Ὀάγπυϑ, [πὸ ὈΠ πὰ ἐεασδεγ οὗ 81. Φεγοπιε ἰη {πε Οδΐο- 

οδειίοαὶ ϑοῆοοὶ οἵ Αἰθχαηάγία (Α.Ὁ. 308-95), σοπιπιθηῖαιν οὐ {μα 

1 σταβοσυ, ΡΡ. 345 544. 
Τῇ βίρτιβ " ἦἾ 5 δ᾽ ς βῆχαά ἴο υποΐα]8 ἄδποίε οςοτγεοιίοηβ Ὀγ ἰδῖες πδπάβ, 
5 Οσεροσυ, ΡΡ. 616 544. 4 1δὲά., ῬΌ. 803 564. 
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αι. Ερρ., ἐγαπβίαςεά ἱπίο [υαἰίη Ὁ. Ερίρμαηίαβ ϑομοίαβείσυβ; Δυᾷ., 
15 Ἑρῤὶείοίανι ϑοαπηὶς Τγαοίαέμς ερόηι (18: Ερ., βιορρίπα ἀρταρέϊγ- 
δ ν. 38); Βεάε, Ε.χῤος.; Βαυϊζηγηϊίαβ Ζίραρεηυβ (12Εἢ ο.). 

Εγαβηηυβ, 1π Ν. Τ. Απηοίαϊ,; αἵδε; Οαἰνίη (18: Ερ.); ΒεζΖα; 
Ὅδγρζον, Οοηριοπέαϊϊο ἐπ Εῤ. 2 ὕοαη.; ἵπ ὕοαημ. Εῤ. 8 Βγευὶς Επατ- 

Ταΐίο; ΔΝ εἰδιείη ; Βεηρεῖ; [«ὕςκε; Οἰβῆαυβεη; Νεαηάερ (18: Ερ.); 
Ὀαβιογάϊεοίς; Ηυΐδεγ ἰῃ Μίεγεγ (ἰγαπβίδίεα ὃν Τ. ἃ Τ. ΟἸαγὴ; 

Βγϑυης ἰῃ [!}Δπρὲ; ΑἸΐογά ; Ηδυρε (18: Ερ., ἰγαηϑβϑίαϊεά ὃγ Τ. ἃ Τ. 

ΟἸαγίὴ ; Εοίῃο, 6» ἐγείε Βγὶς ϑομαηηπὶς ῥγαοί πον ἐγαἰ ἄγέ (α θεδαξίξα! 

πο) ; Αἰεχαπάογ ἰη ϑῤεακεγς Οοηυπεπίαγγν ; ῬΙαπηπηεγ ἰπ Οαριδγί ρε 

ΒΒ διε; ΜΝΜεβίοοει, Τῆε Ἐῤὲδεϊθς οΓ 58.. ὕοΐη; Ἡ. . Ηοϊεζπιαπη ἴῃ 

Ἡαμά-εονηοπίαν σι Νεμοη Τεσίαγιεπέ,; Βειημαγά Νν εἰβ8, δὲς ἀγεὶ 

Βνίοζε ἄες 4. γο.; Ἑαγταγ, Εαγίν Ῥαγς οὐ ΟἈγὶϑἐϊαπέν, σΒαρβ. 

Χχχὶ-νἱΐ.; Οοχ, Ῥγίυαίε 1,εἰέεγς οΥΓ δὲ. Ῥαμὶ απάὰ δὲ. ϑοΐη; δατῖςα, 

Ἐρῤ᾽κεῖες οΓ 5ι:. οβη; Εἰϊπαΐαν, Εεϊϊοιοσ μὲ ἐπ ἔἶς 1,136 Εἰεγπαὶ; ἴἀν, 
Τεςὲς ο 1,136 ([μεσΐαγεβ οα 18. Ερ.).} 

1 Το ἵν ἰλϑὲ ἀρρελγὰ δἷϊεγ [Πὶ8 φοτωυλθπίασυ ννὯ8 τττεη. 
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ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

ἘΠΙΣΤΟΛῊ ΚΑΘΟΛΙΚῊ ΠΡΩΤΗ!. 

1. 1. Ὃ "ἮΝ " ἀπ᾽ ἀρχῆς, ὃ ἀκηκόαμεν, ὃ " ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλ.- Ἀδν. ἵ. 4, 
μοῖς ἡμῶν, ὃ ὁ ἐθεασάμεθα, καὶ 3 αἱ χεῖρες ἡμῶν " ἐψηλάφησαν περὶ " ]οΒη ἵ. το 

1 8εε Ιπίτοά,, Ρ. 243. 

ΞᾺ εῖεε ἷω 
16. 

ἃ ]οδηΐ. 1. οἴακα χχὶν, 39; ]Ο.Ὡ χχ. 27. 

"Τετῖ. (46 Απίνι. 17; αν. Ῥταλχ. 16) ηυοῖεβ ἔμυ8: φμοά σἱάδηιμα, φμοά αμάοῖ- 
“ππ5, οομῖῖς ποείγὶς υἱάϊηιμς σε νιαῆμ5 ποςίγς εοπέγεοίαυεγμμέ ὧδ τόγηιομέ υἱέα, 48 
«βουρᾷ τοδάϊηρ ὃ ἐθεασάμεθα, ὃ ἀκηκόαμεν, ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, κιτιλ. 

ΤῊΕΞ ΕἸΒΒῚ ἘΡΙΒΤΙΚΕ. 
ΟΠΆΡΤΕΚ 1.---τῖνν. σ-4. Τῆς Ρτεΐδοε. 

“Ἴηδϊ ψ ΒΙοἢ νγν85 ἔγοπὶ ἴῃς Ὀδερίπηίπρ, 
ΠΟ νὰ πᾶνε μεαγά, νῃῖο ἢ να μάνα 
δέξῃ Ὑ ἢ οὐν ογεδ, ννὨϊοἢ ννε θεμεἰά δἀπὰ 
οὐγ παπάβ ἔοἷϊ, οοποοσηίηρ ἴ6 νγογά οὗ 
11ὲ--ἀηὰ ἴδε 1,16 τγᾶ8 πιδη βίος, ἀπὰ 
ΨῈ δᾶνα βεεῆ ἀπά τεβευ δηᾶ δηποῦποα 
το γου ἰῃς 1ω|ξε, τῆς Ετεγηδὶ 1ωἷξε, ν ο ἢ 
ν5 ψΠ ἴῃς Βδίδοσ δηὰ ννᾶ8 τηδηϊεβιεὰ 
ἴο υ8---ἰτᾷδζωπσι πο να πᾶνε βεεη ἂπά 
Βεασά, γε δηπούηςς ἴο γοὺ αἶβο, ἴῃδϊ γα 
αἶβο πᾶν πᾶνε ἔα] οννβαΐρ ἢ υ8. Υεᾶ, 
δηά ουζ {ΕἸ ]ονν ΒΡ ἰ8 νυ ἴπς Βδίμοσ δπὰ 
νὰ Ηἰβ ὅοὴ [6808 ΟἾγίδι. Απᾶ τ 688 
τοίηρβ ψὰ ἂς νυ πρὶ τῇδξ ΟΌΣ ἸΟῪ ΠΊΑΥ 
δε {1811εἀ.᾿ 

Τῆς Αροβεῖς πεῖε οδδγδοίοεῖβεβ δηδ 
Τοπηπηοηάβ ἢΐ8 αοβρεὶ (οὐ, πιγοά, Ρ. 246). 
1. 1ἰ5 ἐλενιθ-- μα δλτὮ]ν [16 οὐ [681.5. 
Νὸο πιογε ὈΪορταρὮυ, βίης [6818 νγνᾶ8 ποῖ 
οπ6 οὗ ἴμε “μι! ἄγεη οὗ πιεη Ὁ τῆς Εἴετ- 
8] ὅοη οἵ ἀοᾷ, τῇς ννοτὰ πιδάς ἤξβῃ. 
(α) Απ ἱπεθβδθῖς ννοη δ θὰς πο ἄγεαγ, δῇ 
ἰπάυδιιδθ] 6 τγοϑιν. ΗἱἰβΒ τεδάδσβ πιὶρῃς 
ἄουδε ἰξ, βίπος ἔπεγ Ὀεϊοηρεά τὸ ἃ ἰδίεσ 
Βεπεσαίίοη δηὰδ παὰ πδνεσ δβεθη [6808 ; 
δῬυς 51. ]Ϊ᾿οῃπ μαὰ βεθη Ηίΐηι, απὰ ἢς δ8- 
8υτε5 1π6πὶ, τῇ οἰαρογαῖα ᾿ἱτογαιίοη, πὲ 
ἰξ ἰ8 πὸ ἄγεᾶασω : ""Τβεβε ευεβ Ῥεμεϊά Ηΐπι, 
1πεβ6 μαπᾶβ ἔεῖς ΗἩΐπὶ". ““ Βεοδιιβα,᾽" 
8Άγ8 Οδϊνίη, “πε ρσγεαῖπεββ οὗ ἴῃς τηϊηρ' 
ἀΔεπιαπάςα τπᾶῖ [8 ἔγατῃ βῃου!ά Ὀς οετίδίη 
δηᾶ ργονβά, Ὧς ᾿ῃ 8188 τηυσῇ δἵ [15 ροίης". 
(δ) Ηἰ8 παγσαῖίνε ννὰ8 πεο}ββϑαγὶὶν ᾿ηοοτῃ- 
ῬΙεῖς, βίπος ἴῃς ἱπβηΐϊε τενεϊδεϊοπ τνᾶβ 
ἵατρετ ἴθδη δἰ8 ρετοεριίοη οὐ υὑπάεγβίδηά- 
ἰῃρ οὔτ, “ΗἬ Ψψουϊά ρίνε Οπὶγ ἃ [{π||6 

ἄτορ ἔτομι ἴδε δεᾶ, ποῖ ἴδε 8εᾶ ἰΐβεῖζ" 
(οι). Α Τσοπιρίεῖα ὈἱορταρὮΥ οἵ [εβι18 
ἰδ ἱτῃροββίθ]ς, βίπος ἔπ ἄδγβ οὗ Ηἰβ ἤςβϑῃ 
ἅτε ΟΥΪΥ ἃ βερτηεπί οὗ Ηἰ8 116, ἃ πιοπηεηξ 
οὗ Ηἰβ εἴεγπαδὶ γεᾶσβ. 2. Η ἐς ἐλτροος ἐπ 
ἰὸν δὴ : (α) ἐδαὶῖ Πὶ8 τεδάειβ τηΐρμι 
Βῃδγε ᾽18 Ποδνθηΐν ἔε!]οννϑμὶρ; (δ) (δ αξ 
διί8 ἰογ πιίρῃς Ῥς {18]1ςἅ. 

γεῖ. 1. ὅ, ἐκ. ἴτε Τοροβ δηά μ6 
Ετεγηδὶ 1.16 ψ μοι Ης τηδηϊεβιεά, ΟΥ 
ν. 4: πᾶν τὸ γεγεννημένον Υ]1} ποῖα. 
ἦν, ““νετθυπιὶ δετεγηιδεὶβ βἰρηϊβοδείνυτα 
ποῦ Βαρεηῖβ ἰπἰείυτα " (Οίεπι. ΑἸεχ.). 
1Ὲ “νν88᾽ δἵς ἰϊ “88 τηδηϊεδίε ἡ". ἀπ᾽ 

ἀρχῆς, ᾿λλΆΡῚ (αεη. ἱ. 1. Τμε 
ἜΝ Αἰγεδᾶν ψνὰ8 ψψῇεη εἰπε Ῥεράᾶη. 
“ Τῆς ἀεδίεξη οὗ ἴῃς Αροβίῖε 18 ἴο σεαπῖονε 
τῆς ἰάδα οὗ πονϑῖν νμὶο ἢ οουϊὰ Ια6β8εη 
τῆς ἀϊρηίν οὗ τῆς ἀοβρεῖ" (Ὀ(αἱνίη). Οὗ, 
Αἴδδη., ϑγηποῤβ. δεγῤί. ϑαογ. ; θεολογῶν 
δὲ ἐξηγεῖται μὴ νεώτερον εἶναι τὸ καθ᾽ 
ἡμᾶς μυστήριον ἀλλὰ καὶ ἐξ ἀρχῆς μὲν 
ἀεὶ τυγχάνειν αὐτὸ νῦν δὲ πεφανερῶσθαι 
ἐν τῷ Κυρίῳ. ἀκηκόαμεν, “νψνὲ Πᾶνα 
ποιά"; εἰπε τὰς εὐϊτοτγία! “ννα " (οἱ, 
Εοπ!. ἱ. 5; ΟΟΪ. ἱν. 3); οἵ, ψιτἢ Γἱρδείοοι, 
51. ]ομη δηὰ {πε εἰάετβ οὗ Ερμεϑι8 ΠῸ 
δά οεγεβεά τῆς δυϊπογβῃὶρ δπὰ δυϊπθη- 
τἰοίν οὗ τῆς ἀοβρεὶ (χχί. 24); οὐ “1 δηά 
ἴδε τεβὲ οὔ ἴῃς Αροβιῖεβ "--τ-ποῖ ΠδΆσΒΑΥ 
Ῥυαξ ἴῃς τεβεϊπιοαν οὗ ευξ - υνἱτπαββεβ. 
ἐθεασάμεθα, ““ννε Ὀεμοϊά᾽".---ἃ 5; οἷς 
ΨΒΙΟΒ Ῥγοκε οὐ οὖσ δβιοηϊβῃβαᾶ νἱβίοη. 
ΤΠΐβ 866 πὶ5 ἴο Ὀς τῆς ἔοσος οὗ ἔπε ἰγϑῃβὶ- 
τίοπ ἔγοτι ρεγίεοι τὸ δοσίβι, «που ρῇ ἰδ ΠΊΔΥ 
δε 5 ΠΊΡΙΥ δὴ ἰπβίδπος οὗ ἴῃς ἄδξοδὺ οὗ 
τε ἀϊδεϊποιίοη δεΐννεεη ρεγίεοϊ δηὰ δογίβι 
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[ἸοΒα 1.1, ἔχρῦ λόγου τῆς ζωῆς 2. καὶ ἡ ζωὴ ἐφανερώθη, καὶ ἑωράκαμεν, 
εἴόμοι, τ, καὶ "μαρτυροῦμεν, καὶ ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον, 

ἈειαῚ, ὃ δ ἥτις ἦν' πρὸς τὸν πατέρα, καὶ ἐφανερώθη ἡμῖν "8: ὃ ἑωράκαμεν καὶ 
ἘΠ Ἄμον ἀκηκόαμεν, ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν, ἵνα καὶ ὑμεῖς " κοινωνίαν ἔχητε 

ἶν. 20; ΡΩΝ μεθ᾽ ἡμῶν - καὶ ' ἡ κοινωνία δὲ ἡ ἡμετέρα μετὰ τοῦ πατρὸς καὶ μετὰ 
ὁ ]οβη ΐ. σ; τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ - 4. καὶ ταῦτα Ὁ γράφομεν ὁμῖν, ἵγα 

2. 
κ Αςίδ ἱΐ. 42. 111. 24; ]ομῃ χνΐϊ. 21 ; 2 Οος. χἱἑὶ. σ 4. τὰ ἰϊ. 12, 13. 

ἢ και υμιν ΦΑΒΟΡ, ϑγενέ, 588., Αεῖδ., Ασῃ)., εἀά, 

(ϑεε Μουϊίοηδ ἄγαν. οΓΥ Ν.Τ. αἰ... ἰ. 
ῬΡ. 142 (.). ν: πε ψογά ἰβ8 
υιδεὰ οὗ (δε [υπλ ] πρὶ οὗ ἃ ὈΪ πὰ πιδη ἰπ 
αεη. χχνὶ!. 12 υΧΧ μή ποτε ψηλαφήσῃ 
με ὁ πατὴρ. περὶ, ὁ» Βείγεβ ἀες Ἡ ογίες 
ἀες “ἐδ εη5 (ἩοἸἐΖπιδπη) ; ἐ.6. “γε ἀϊά 
ποῖ ρυᾶβρ 411 τὲ ψοηᾶάσς θυϊ ΟὨΪΥ 118 
βκίγίβ", “οι Ἡγογίς 65 1,Ἔδδης 11} 
εἰ νεγκἄηδίρεη, ἄσπη ἐὰν σεἰ δε νετκὔη- 
ἀϊξεη ζὰ Κὄπηδη, ἄδλζυ ΣΝ] εὐ βίο ἢ 
πίοδε ἰπ ϑιδηάς " (Κοίμε). τοῦ ον 
τῆς ζωῆς, “τὰς ννοτὰ ψῆο ρἶνεβ 11ἰς," 
“ὼΔε8 Ψνοτγίεβ, οὔπε ὑεῖς ῆοβ 68 Καίῃ 
1εϑεη οἷδε" (Ηοιζσπιαπη). Οαϊνίπ : 
“Οδηϊανυβ ἰοοο δορί μεῖὶ ῥσὸ Μιίνίῆςο ". 
οι ς᾽ Β “ ἀδβ νογὲ νοῦ [νεθεπ ({ε τνογὰ 
ςοηςοτηίην [{{6} 186 Ῥαυϊπε (ς΄. ΡΠ]. 11. 
16) Ὀυξ ποῖ Ϊομαπηίηα. 

ΕἸ. 2. Α Ρδσγοηιμοβίβ τεϊεγαϊίηρ τπς 
δβδβυγδηςς Οὗ ἴῃς τελ᾽ ἐν οὗ ἰῃς τηδηϊἐεβία- 
τίοη. Τῆς Αροβῖϊε πεᾶρβ ἀββιγαηςς ὕροη 
ββυσγῆος 1 οἰαογαῖς ετρμδβῖβ, δηᾶ 
τδε ουπηργουβηεβ8 οὗ μἰ8 ἰδηριασα βου 
τοῖ Ὀ6 τεπιονεὰ ὉῪ ἀενίοεβ οὗ ςοηϑβίπιο- 
οη οὐ ρυποιυδίίοη, πηακίηρ νετο Σ ἃ 
οοπιρίεῖς βεηΐεποε : (1) “ Ὑμαὶ ψ πο 
ΨᾺ8 ἴτοπὶ ἴῃ Ὀαρίηπίηρ (18) ἴμδὲ Ὡς ἢ 
να ᾶνα δεατά, εἰς." τῷ Ἴδε νῃϊοἢ 
ΒΘ ἴοτ ἴῃς Ὀερίπηϊηρ, ψδίοδ 6 ἸΟΥ. 
μᾶνα βεθῆ.. .. Ῥεμεῖά, ουὖγζ παῃπάβ 4180 
Βαπάϊεά". ΟΥ̓ Τετῖῖ, ἰπ οτϊ. π᾿ μαρ- 
τυροῦμεν, δοςοτάϊηρ ἴο τῆς 1,οτά᾽ 8 ρασείηρ 
οδδερα (οὗ. ]ομη χν. 27; [υυκο χχίν. 48; 
Ας(8 ἱ. 8). ἡ μαρτυρία Ἰησοῦ Χριστοῦ 
Εεν. ἱ. 2, 9, ἄνς 10) ΝΣ τῃ6 ἀρθείοιξ 
πα . πα; ομεν, κιτολ.: 

μὴ ὙΜΜ έτος ΜῈ βαῖδαν θαι Ομείοι. ςᾶπηοῖ 
Ῥς ῥγοδομεά ἴο υβ8 ψἱΐδβους [6 Ηδανεπὶν 
Κιηράοπι Ὀείηρ ορεπεᾶ τὸ 8, 80 παῖ, 
Ῥείη ννακεπεὰ ἔγοπη ἀδαῖῃ, ννὲ τῆδυ ᾿ἷνα 
τὰς [ε οἱ αοἀ " ((αϊνίη). Οὔβεγνε τπ6 
ποῖς οὗ ννοηᾶετ ἴῃ ἴπε Αροβεῖε᾿ 5 δηριᾶρε. 
ϑρεδοῦ [4115 δίπι. Ης ἰαδουτβ ἔοσ δχ- 
Ῥγεββίοῃ, δὐδϊηρ ἀεβηϊίοη το ἀεβηϊείοη. 

γεῖ. 3. ὃ ἕωρ. καὶ ἀκ., ποῖ πΊετεῖν ἃ 
τεβυτρίοη Ὀυϊ 4 τεϊϊεσαίίοη οὗ ἴδ ργο- 
ἰΔβῖ8. καὶ ὑμεῖς, “γε 4180 ψ8ο δᾶνε 
ποῖ βεέη [}|εἊβυ8. κοινωνίαν, ποΐ ΠΊΕΓΕΙΥ 
Κηον]εᾶρε τπγουρἢ μεᾶγβαν οὗ μι τὰς 
ΑΡροβῖῖεβ δαά Κπονγῃ 248 δυδ- ΠΏ 68568, 

Ὀυϊ ρεζβοηδῖ ἀπά ἀΐγεοϊ ςοπηπηυπίοη ὙΣΒ 
τῆς ἰἰνίηρ ᾿μοτά, Τὶς 8:1. [ομη ργοοεςάβ. 
ἴο πιδίςς ρδίη. Ὑπὲρῆγαθε καὶ... δὲ, 
εἰ... τέγο, αἰφμε εἰΐα», ἱπιτοάυοεβ δπ 
ἱτωροτίδης δάδιϊίου οὐ ὄχρίαπδιίίοη (οἷ 
7οδη νί. 57 ΝΠ. τό, 17, χν. 27; Αοίβ 
Χχί!. 29ς; Ηδῦ. ἰχ. 21; 2 Ῥεῖοσ ἱ. 5). 
“ΟΠβὲ νν81|Κ8 πὸ Ἰἰοῆρες ἰπ ἴδ6 ἤδβῇ 
διηοηρ υ8, υς Ης ἀρρεᾶζβ 81} ςοπιϊπυ- 
4Ι}γ τὸ ἴδ τννοσἱ ἃ οὔ πεη δηά γενεδῖ8 Ηἰπι- 
8ε] το ἴποβε πο ἰονε Ηἰπι. Τ᾽ Ὠχοῦ ἢ Δ 
ἃ τελὶ ηδὶ οςοπίδος τ ἴῃς ΟἸγίβε 
πονν ρἱοτίδεὰ ἴῃ τῇς ϑρίγιε 18 ροββίδὶςε" 
(Κοιδε). ὙΠετε 18 ἃ ρτδοίουβ ςοπδβίσαίης 
οἡ 811 ψῇο κπονν [Ὠϊβ ὈΙεδββεὰ [6] οννβῃὶρ 
το Ὀείπρ οἴποῖβ ἱπίο ἔξ, Οὐ σ Ὅος. ἴχ. 
16. Βυηγδη, ῥὑγείδςς ἴο Τε Κεγωξαΐενι- 
ϑίημρ ϑαυεά ; “1 πᾶνε Ὀδδη νἱῖς τὴγ- 
8βε!ῖ, δυϊ μπανεὲ οδίδίπεά πιοου, δηὰ 1 
ψουὰ πᾶνε τὴν σομηρδηΐοηβ ἱπ βίη ρᾶγ- 
ὭΚε οὗὨ πιϑζου ἴοο, δηᾶ ἐδεγείοσε 1 παν 
ντῖς τ 8. || θοοῖς". 

ες. 4. ἡμεῖς, οἰελι!ν τῃς εὐϊιοτίαί 
Ἰυταῖ, Τδς τεδλάϊηρ ὑμῶν βεεσῃβ δἱ ἴδε 
8βὲ ρίαπος πόσα διγαςῦνε ἰπδη ἡμῶν 45 

ενἱποίηρ ἃ ρεπογουβ 80] 1οτυάς οἡ ἴδ 
ῬΡϑεῖ οὔ πε Αροβεὶς ἴογ ἴδε πίρῃεβε ροοᾶ 
οἵ δβ τοδάεχβ, υἱΣ., τῆς δ] 8] πλεπὶ οὗ τπεὶς 
Ϊ Εοῖδε: “γε εβ8 ννεῖβ, δ88 ἀδ8 
ταηίδηρ!ομε ᾿μεθδη οὐβοπίεπεη ἰδὲ υπά 
δὲ τηϊὶ ἀδπηβεῖρεη υὑπὰ ἀλάυτος πιίε ἀεπὶ 
ψαῖες Θεπιείπβομαῆδ βαρθη κδηπ, ἀεββεη 
ἩδεῖΣ πιὰ ΠΟΟΐ βοπίαρεη". [1π {τυῖ;, 
Βοννενεσ, ἡμῶν ενίποεβ 8 5111} τῶοτε βεποσ- 
οὐδ ϑο]οϊτυάε---ἰἢς νον βρίγί: οἵ εβιβ. 
ΑΒ Ηδπ οουϊά ποῖ ὍὉ6 ὨΡΡΥ ἱπ Ηδάνεη 
νηδουϊ υ8, 80 ἴῃε Αροβεῖε'β ον νν88 ἰη- 
ςοπιρ]εῖς ὑη]|ε88 δὶβ τεδάεσβ βῃδγεὰ ἴϊ. 
ΟΖ. ϑαιαυεὶ Ευτςμετίοτζά :--- 

“ΦΟΒ ἰζοπε βοὺ] ἔσγοπι Αηννοιῃ 
Μεεὶ πὲ δὲ αοὐδβ είρμὲ παπά, 

ΜΥ δΒεάνεη "911 δὲ ἴννο πθάνθῃβ 
ἴῃ Ισχωσηδπιε 8 Ἰαπά." 

νν. 5-ιο. Τῆς Μεββαρε οὗ 186 Ιηρᾶτ- 
παίίοη ἀπά ἴῇς Ὀυΐν νὨίο ἢ 1 Ὀσίηρβ. 
“Αηὰ τΐ8 8 ἴπε πιεββαρε ψῃίο ᾿γ 
μᾶνε Βεαγά ἔτοπι Ηἰπὶ δῃὰ δε δηπουῃο- 
εἶα ἴο γου, τπαὶ αοἁ ἴδ Ἰρδί, ἀπά ἀαγι- 
π688---ἰη Ηἰπὶ ἴῃετε 18 ποῆς. [{ ΜῈ ΒΆΑΥ͂ 
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"ἡ χαρὰ ἡμῶν 1 ἦ πεπληρωμένη. 5. Καὶ αὕτη ἐστὶν 3 ἡ ο ἐπαγγελία ὅ 5] μη. 
ἣν ἀκηκόαμεν ἀπ᾽ αὐτοῦ, καὶ » ἀναγγέλλομεν ὑμῖν, ὅτι ὁ Θεὸς φῶς 
ἐστι, καὶ “ σκοτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν οὐδεμία. 
κοινωνίαν ἔχομεν μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ ἐν τῷ σκότει περιπατῶμεν, ψευ- 
δόμεθα, καὶ οὐ ποιοῦμεν τὴν ἀλήθειαν: 17. "ἐὰν δὲ ἐν τῷ φωτὶ ο ἧς; 

20, ΧΡΟΙΣ, 

6. " ἐὰν εἴπωμεν ὅτι 
ἡμῶν (. 
Ὁ, 4. 

δι. 
περιπατῶμεν, ὡς αὐτός ἐστιν ἐν τῷ φωτί, κοινωνίαν ἔχομεν μετ᾽ ἢ χανε, τι; 
ἀλλήλων, καὶ "τὸ αἷμα Ἰησοῦ Χριστοῦ 4 τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καθαρίζει δ 

χ Ῥεῖεσ ἴ. 12. 
12, χὶ δ, 35,36. 4 Εχοά. χ. 22, 23. 

ᾳ ]οδη ἱ. 4, 5, 8, 9, Υἱϊΐ. 12, ἰχ. 5; ]δπιδε ἱ. 17. 
τῊΗοῦ. ἱχ. 13, 14. 

Βα ἰν. 
25, ΧΥΪ. 12, 
14. 15. 

σ ἰϊ, 4, ]οΒη ϊ. 1ρ-21 ; ]οΒη, νἱϊϊ. 

ἐνμων ΑΟΚΡ, β5γτρβ,, ν., Οορ., Αείῃ., Ασπι., Αὐζ.; μων ΝΝΒΙ,, ΠΊΔΩΥ πλίηυδο., 
ϑγενε, ϑ848., εὐά. 

ϑεστιν αὐτή ΝΜ ΒΟΚΓΡ, εἀά. 

αὶ ἀγγελια ΜΟΑΒΚΙ, ϑγενέ., νας. (απημπ α ἶο), Αεἰδ., Ασπλ., Αὐξ΄. (ανερενη ἐξα ϊο), 

4Ἰησον Χριστον ΑΚΙ,, ϑγῖρβ, νᾳ., σορ., Τετὶ. (46 Ῥμάϊε. 190), Αὐξ. ; οῃ. Χρισ- 
τον ΒΟΡ, ϑγτνέ, 54}., Ασπὶ., εἀὐά, 

ὃ καθαρισει οἵ καϑαριει Βοπῖε 6886: ΔυςΠοτίεϊεβ, Οορ., 548., Αὔρ. (ῤεγραδίε). 

τδδῖ ννε πᾶνε ξεν βδῖρ ἢ Ηἰπὶ ἀπά Ὀς 
νΑἰκίηρ ἰπ ἴῃς ἀδγκηεββ, ννα ᾿ἰε ἀπά ατε 
ποῖ ἀοίηρ ἴδε τυ; δὰ 1 να θῈ νυν Α1Κ- 
ἰῃρ ἰπ ἰὰς ᾿ἰἴρῃι, 48 Ηε ἰβ ἱπ με ᾿ἰρῃς, να 
Βανς ἔε!]οννβῃὶρ νυ ομς δποίδεσ, απ 
τῆς δ]οοά οὗ [εβὺυ8 Ηἰβ ϑοη οἰεδῃβεῖῃ υ8 
ἴτοπὶ ὄνεῖν βίῃ. [ἢ να βῪ [δὲ ννὰ βᾶνε 
ποὶ βίη, γε ἀγα ἀεοεϊνίηρ οὐτϑεῖνεβ δηὰ 
ἴδε Ὑτυϊῃ ἰ8 ποῖ ἱἰπ υ8. 1 ννὲ οοπξεξββ 
Οἷὖιν 8π8, [δ ἘΠ ] ἰ8 Ηε δπά τἰρβίεουβ τὸ 
οτχῖνα 08 ἴπ6 β'η8β ἀπά οἰδδῆβε υβ ἔτοπὶ 
ἜΝΕΙΥ υητὶρῃϊεουδηεββ. 1 ννὲ βᾶὺ ἰῃδιὶ 
ν 6 ἢάνε ποῖ βίπηςά, γε ἅτε πηλκίης Ηἱἰπὶ 
ἃ ἴα απά Ηἰβ ννοσά ἰβ ποῖ π᾿ υ8.᾽"" 

Ψψει. 5. ἀγγελία ἰπ ΝΙΤ. οπῖγ Βετα 
δηὰ {ϊ. τ. ἐπαγγελία οου]ὰ Οηἷν τπηεδῃ 
“ Ῥσοσζηἶΐβε" (οὔ. ἰϊ. 25). ἀπαγγέλλειν ἀπά 
ἀναγγέλλειν ὈΟΤΏ πηελῃ “ Δηπουποα," πε 
ἔοσπηοσ ὙΠῊ ταΐεσεπος ἴο [86 βουγος οὗ 
δε τηεββαρε (ἀκηκόαμεν ἀπ᾽ αὐτοῦ) πὰ 
ἴδε Ιδἰῖεῦ το ἰἰ8 ἀεβεϊπαιτίοη, “ θποάᾶ 
Επῖμς αἀπημηποίαυϊέ, γεπμηοίαΐ ἀαῤοκίοί ας "ἢ 
(Ηαυριε). οὐκ ἔστιν οὐδεμία : {πε ἀουδῖε 
περαῖνα πᾶ καβ ἃ βιγοηρογ περαῖϊνε (εὐ. 
1υκε χχί. 53). ΤῊΣ πιδηϊεδιδιίοη οὗ 
αοά ἱπ ΟὨτῖβε ννᾶβ ἴο ἔμοβε νν πο Ῥεμαϊὰ ἵἰ 
ἃ Βρ᾽ επάϊά ρίοσγυ, ἰπ6 Ὀγεακίπρ οὗ ἃ στοαὶ 
Ἰρδι ἱπίο ἴδε ἀδικπεββ οὐ ἃ βἰπίυϊ ἀπά 
δοσσονα ννοτῖά. ΟΥ Μαῖῖ. ἱν. 14-16. 
Τὐρῆς πηεᾶπβ νναστηῖῃ, Π 68 11, βίρ πῃ, ἰῃ ἃ 
ννοσὰ “1Ξπ᾽ (ο΄. νεῖ. 2). 

{ῖρδε 18 ρίνεη τπαὶ να ΤΊΔΥ “ ΨΜ41Κ ἴῃ 
ἱε" δηὰ δηΐου 118 δἰ εββίησβ. [{ 15 τῆ 
ταὶ τε αοβρεῖ δείαίπϑ [18 επὰ δηὰ ζυ]- 
815 118 ρύγροβε ἰπ υ8. Τῆς Αροβιΐε πον 
Ῥιος τὸ ννᾶσῃ δἰβ γεδδειβ αραίπβε ᾿νῸ 
Βεζεβὶεβ ΒΟ Β ἱρτιοσγεά τι 8 οοπάϊτίοη οὗ 
Βεδνεηΐν [6] ον ΒὮΙΡ. 

νν. 6,7. ΤΠε Παγεβὺ οὗ Απιϊποπηίδη- 
ἰδπι, τερτεβεηϊοὰ {πε ΝΙοοϊαἰϊδηβ (οὐ 
Ιπιτοά, Ρ. 248). ἐὰν εἴπωμεν, ἃ ρεηῖὶς 

δηά ΤἽμασίίδθ!ς Ὠυροιμεβίβ. Ηδ ἄοεβ ποῖ 
σμδερε δὶβ τεδάειβ νἱἢ δοίυδιν μο] ἅ- 
ἱπρ (818 ρεγηϊςίουθ ἀοςίτίπε, δηὰ Ὡς 
ἰποϊυάεβ Ὠϊπιβε (ἢ να," ποῖ “γε᾽). 

περιπατεῖν, εν. Ἴ 277, οὗ τ8ε ψΒοῖς 
ςοῦζβε οὗ 11ὲ. ὙὍμε Οτεεῖς ρῆγαβε ἰδ 
ἀναστρέφεσθαι (εοπυεγεαγ). Οσοὰ ἰ8 
σῆς δπὰ βίῃ ἀδεκπεββ, ῥεοεαία ἐεμεῦτγα 
σεπέ (Αυρ.), δηὰ 1 [8 ἱπῃηροββίθ]ς ἴὸ θὲ 
Ἰνίηρ ἴῃ βίη οσ ςοπιργογη βίη ρ ἢ ἰξ ἀπά 
δἴ τΠς βάτης {{π|ὲ Ὀ6 δη͵ουίηρ ἔα! ]οννΒὮΡ 
σἢ αοά, ψευδόμεθα: ννε τηᾶγ Ὀεϊΐενα 
τῆς 1ἰς, θεὶπρ 8ε]-ἀεςεἰνεα (νεῖ. 8) ; ἔοτ 
ἐταλμε βιτμα ἴο πε, τε δινῖς Ὁ8 10 ἴξ. 

ον ]εάρε οοπλεβ ὃν ἀοὶηρ (ω}. ]οδη νἱΐ. 
τ τὴν ἀλήθειαν, δες ποῖε οῃ νεῖ. 8. 

“ΝΥ ΑἸκίηρ ἴῃ τῆς ᾿ἰρῆς Ὁ Πδ8 ἔννο Ὀ᾽εββθά 
ταβ]8: (1 "(ΟΠ οννΒμρ νἢ οπε 
Δποῖπεσ," ΒΙ ἢ τῆδν πλϑδη οἰἴ μος ζεζίοτο- 
ολὲῤ τοῦ Οοά---Ηλ τοίἐμ εἰς απὰ τοέ τοὐίὰ 
Ἡΐνι (Αυρ., τ ἀροέν οἵ εονμηΐοη οὗ 
βαΐπέ5--οἿ ξεϊοτο- δεϊδευογς τοὐέκ ι5 απὰ 
τοῦ τοΐ ἐκ ἐΐέηι. Ιπ ἔλοϊ ἴῃ οπε ἰάεδ ἱπι- 
ῬΙΙ68. [Ὡς οἴει. ὙΠΕῪ ἅτε ἰπβεραγαῦϊε. 
Οοπηπιυπίοη ἢ οὐ Ὀγείηγεη ἰ8 {πε 
ςοπβεαύεηοε ἀπά ενίάεηςε οὗ σοτηπησηΐοπ. 
νὰ αοά. ΟΝ ἱν. 20. (2) “" ΟἸεδπβίηρ 
ἴῃ τῃς Ὀ]οοὰ οὗ [εβ0.5." τὸ αἷμα Ἰησοῦ, 
οὐ β [πῆπίξε ϑδοσίῆςε ἴοσ {Π6 βίη οἵ ὑμε 
ννοσά-- ΝΟΤ, ρῆγαβε οὗ ρεου]δτ ροῖρ- 
ΠΆΠΠΟΥ ἂπὰ τᾶρταηςα. ΓΑ Ιφηδι. αὐ 
Κονι. νἱϊ. : τὸ ἀξς αὐτοῦ, ὅ ἐστιν ἀγάπη 
ἄφθαρτος. ννεη γε ψΑἰκ ἴῃ τῆς Πρδς, 
ται ἀεπιοπβίγαϊϊοη οὐ {πε ᾿ἰεηρὶβ ἴο 
ψὩΐοΒ οὐ [α8 ροπε ἰῃ βδοσίῆςε ἴοσ οὖσ 
ΒΔ ΚεΒ, ἰ8 ἐνὲσ Ὀεΐοσε υ8, ἀπὰ {πε δπιαζίηρ 
Βρεςίδοϊε βυδάϊιεβ οὖγ Πεδγίβ, ἰδίκεβ ροβ- 
βεββίοῃ οἵ ἰμεπὶ, απὰ ἀγῖνεβ οἷἱκ ὄἼνεῖγ ενὶ] 
αῇεοτίοη, ΟΛ Οδιμπεγης οὗ δίεπα : “" ΤΒα 
ὈΙοοά δηᾷ ἴοᾶσβ οὔιπε Ὠϊνίηε ὅοη ἂτς δ0]6 
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ομα ἰ, ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας. 

ΙΩΑΝΟΥ ἃ Ι. 8-τᾷιο. 1]. 

8. ᾿Εὰν εἴπωμεν ὅτι " ἁμαρτίαν οὐκ 
34, χῖχ. ττ. ἔχομεν, ἑαυτοὺς " πλανῶμεν, καὶ "ἡ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν. 9. 

Υ ἰϊ. 26, [1]. 

ζιάνεδι κ δὰν ὁμολογῶμεν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, πιστός ἐστι καὶ δίκαιος, ἵνα 
30, χἱϊ.ο; ἀφῇ ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας, καὶ καθαρίσῃ ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀδικίας. 

1. " Τεκνία μον, ταῦτα γράφω ὑμῖν, ἵνα μὴ ἁμάρτητε: καὶ 

αἱ. 8, ἰϊ. 4; Ἰοδα ν, 38, νυἱἱΐ, 37. ἃ Οκϊ. ἱν. τὸ 

Μεῖι. 
καῇ, ὅρ, 10. ἐὰν εἴπωμεν ὅτι οὐχ ἡμαρτήκαμεν, ᾿ ψεύστην ποιοῦμεν αὐτόν, 

ταν καὶ "ὁ λόγος αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν. 
ν᾿ ἰΐ. 4. 
χ Ρε. χχχὶϊ. Ι1. 

ΜΠ Βοπι. {ϊ|, 26., Ζ Βοπι. ἐἰΐ 
ΓΈ, ΨῊ). Ὁ ἐοταπνν το ἐδ ἡ 

ἴο οἰεδῆβε υ8 ἔγοπὶ μβεδά ἰο ἴοοῖ ". πάσης 
ἁμαρτίας, "' ἔνε δἰπ,’ ἐδ. ἐνθσυ ουϊ- 
Ὀσεαῖ οὗ ἴῃς βἰηξι! ῥχίηςίρὶε ; ποῖ ““]] 
βίῃ " (πάσης τῆς ἁμαρτίας). Οὗ. Ἐοπ;. 
1, το: πᾶν στόμα... πᾶς ὁ κι ς. 

γν. 8-1ο. 6 δεεβυ οἵ Ρεσγῖεο- 
τοηΐβπι. ϑόοηιῖα πιρῃς ποῖ βάν, ἢ τῃς 
Απεϊηοηγίαηβ, ὑπαὶ ΠΟΥ Ψψεσα δὐβοϊνεὰ 
ἔγοτι ἴῃς οἱ ρατίοη οὗ ἴππ πιοταῖ ἰνν, Ὀὰὲ 
{πεν πιαἰπίδιποὰ παῖ ἴμεν ψνετε ἄοης 
ψἰ ἢ βίη, δα ἃ πο πιοτα βίηξαϊ ργορεηβί 168, 
φοτηπλ τε ΠΟ ΠΊΟΓΕ 5ἰπίι} αςῖδ. [Ιῃ ορ- 
Ροβιίείου Βεγεῖο ἴ8ε Αροβιὶς αββεγῖβ νο 
ἔλοῖβ: (1) ἱπλεγεμέ εογγηῤίίοη. Ὀἰ8- 
εἰηρυΐβῃ ἁμαρτίαν ἔχειν (“ ἴο Ὦανε 8ὶπ᾽} 
δηά ἁμαρτάνειν (“ το εἰπ᾽"), ςοτγεβροπάϊπρ 
ἴο 186 ϑἰη] ρσγίποῖρ!ε δηά 118 πηιδηϊξεβία- 
τίοῃ ἱπ βρεοίῆς δςῖβι Οὖζ πδίυσεβ ἂστς 
Ῥοϊδοηδά, τε ἰδίης ἰβ ἴπ οὖν δ]οοὰ. 
ἀτᾶςε ἰβ {πε πιεάϊςϊποα, δὰ τεοονοσυ 8 ἃ 
Ῥτοιγδοιθᾷ ρζοοεββ. [ἷξ ἰβ βεριιη ἰδς 
ταοίηθηΐ νγὲ βυδπ)ῖς οΟὐτγβεῖνεβ ἴὸ ΟἸσίβε, 
δυζ 411 οὺς ἰἵνεβ νγε σοηείπιις απάεσ ἴσεδί- 
ταεηῖ. πλανῶμεν, “᾿ἰελὰ Δϑίγαγ" ((". 
Μαῖῖ. χνιΐ. μαι ἡ ἀλήθεια, ἰη ]οπδη- 
πη6 ΡὨγΑΒΘΟΪΟΘῪ ποῖ 5ΒἰΓΩΡΙΥ “ ἄογ ΜΝ ΔὮτ- 
Βεὶϊιββίπη, ἀϊὲ νδδβιδαδίρκεῖς ἄδσ 
ϑεϊδβερσάξαπρ υπὰ ἄεγ ϑεϊδειεγκοπηῖ- 
ηἶβ8" (Εοιμε), Ὀυϊ τς τενοϊδιίοη οὗἁ 
“ῃε Ττὺς αοά" (νετ. 20; ]οδη χνὶϊ. 3), 
ψὨϊοἢ σας “ΤὨΓΟΟΡΏ [|ε8ὺ8 ΟἾσίβὲ " 
{πὸ '. 17), Ηἰπιβεῖῦ “πε Τευῖ" 
ἤδη χίν. 6. Νεαγὶν βαυΐϊναϊεης ἴο 

ὁ λόγος (νετ. 10. Τῆε συ ἰ8 ἃ 
Βρ᾽ επάϊὰ ἰάθαὶ, πενοσ γε] ἰβεὰ ἤθγε, οἶβα 
ἰξ νου ]ά οεαβε ἴο δε δὴ ἰάθαϊ; αἰννδγβ 48 
ΜῈ Ρυγθας ἰδ ἀϊβρίαγίηρ ἃ ἔ111εσ ρίοσν, 
Απὰ τπυ8 ἴῃς πεᾶτγοσ νὰ ἀρρεοδοῇ ἰΐ τῇς 
ἔυσί πος ΟΗ͂ ἴἴ βεθπιβ; ἤθη ννα ψνΑκ ἴῃ 
τδε Ἰρδε ννε δες ἔδυ Ὡς ἢ ννετε Ὠίἀάεη 
ἰη τπε ἀλεκπεββ. ει αραβεηλεηὶ ἰβ ἃ 
οδαγαςιεγίβιὶς οὗ ἔς βαϊπίβ. ὙνΉεη 104 η 
ἄς Ανίϊα (Α.Ὁ. 1:5οο- 690) ννὰβ ἁγίπρ τῆς 
τεςίοσ οὗ Πἰβ οοϊἱερα ἀρρζοδοῃεὰ πίτῃη δηά 
βαϊὰ : “ὙΥ̓Βδιῖ ἰοὺ ἰξ πιυϑὲ ὃς τὸ γοι ἴο 
{πίη οὗἁ πχεεϊίηρ ἴπΠε ϑανίουτ 1 ΚΑΒ!" 
βαϊά τῆς βαϊπε, “"σαῖμεσ ἀο 1 ἰσγεδῖα δὲ 
πε τπουρῆς οὗὨ τὴν βἰπβ8." (2) Τὰς ὕγε- 
φμεηέ {αἷς οΥΓ ἐὴλε δείέευεγ. Νε «11 
“ἴῆδνε βἰπηςὰ (ἡμαρτήκαμεν),᾽" ἑ.ε., σοπι- 
ταϊειοὰ δςῖβ οὗ βίη (ἁμαρτίας) πηδηϊἐεδιϊηρ᾽ 

τδς βίγεηριῃ δηὰ δοιϊνι ιν οὗ {πε βίηζα! 
βηβεῖριε (ἡ ἁμαρτία) πῃ ουὖς βου8. ΤῊ ΪΒ, 
Οὐ γΕν ΕΣ, 18 ΠΟ γθάϑοη ἔοσ ἀεβραῖσ. Ὑεσα 

18. ἃ τεπεὰγ.---ἰογρίνεηςβ8 δηᾶ οἰ εδπβίηρ 
ἴῃ τπς ὈϊΪοοά οὗὁὨ ]68ι8; απὰ πεῖς ἰ8 ἃ 
ΨΆΥ ΟΓοδιδἰπίηρ ἱξ---οοπίεββίοη. πιστός, 
ἐκ6., ἴο Ηἰΐβ ῥτοπιῖβε (υ(. Ηεῦ. χ. 23). 
δίκαιος : Ηε νουϊὰ Ὀὲ υπτὶρδίοουβ 1 
Ης ὕτοῖε Ηἰβ ργοπιίβε γδιἢθὰ ὃν {πε 
ὈΙοοὰ οὗ ]ε8ι18. Ῥεᾶδος ἰβ ποῖ σοὶ ὉῪ 
ἀεηγίηρ ΟἿ 5: Πέ]η 688 δηἃ οὐγ βίηβ, δὰ 
ὉῪ ἔσδηκὶν σοπἔεδβίηρ ἐπεπὶ πὰ ἀνδι ϊηρ 
οὐτβεῖνεβ, οοπείηυδ!ν δηᾶ τερεδιςάϊν, οὗ 
τῆς ρταςίουβ τεπιεάγ. “"“ος ἴο τπδὲ 
ΒΟ] ΨΏΪΟΙ ῥτεβυσηεβ ἴοὸ (πἰηκ πὲ Βα 
οδη ΔΡριοδοῦ ἀοὰ ἰπ ΔπΥῪ ΟἴδεΣ ὙΑΥ 
1ῃᾶπ 88 ἃ βίπῃες δδκίῃρ πιεῖου. Κπονν 
γουγβεῖζ το θὲ νἱοκεοά, απὰ αοά ν}}] νντὰ 
γοῦ ὉΡ Μάη ἰπ ἴδε τηδηῖῖς οὗ Ηἰβ εὐσά: 
Π658" (1}0ἀπ ἄς Αν1]4). ““ Ἀεπγίββίοπη οὗ 
β'πβ οαπηοῖ ὃς βυπάετεά ἔγοπι ρεηϊζοηςα, 
ΟΣ ὁδῃ πὸ ρεᾶςα οἵ ἀοάἁ Ὀεϊοηξ ἴο ςοη- 
βοίεποςβ ἡ πεσε ἴῃς ἔελ οὗ αοὰ ἄοεβ ποῖ 
τεῖρῃ " ((41ν.). 

εγέεςεἰοηΐβπὶ ὯΔ 8 ἔννο οαυ1868: (1) Τὰσ 
οἰ πίηρ ὁ εοηδείοησε : “πὸ τοῖα Ηΐτα ἃ 
1ιᾶτ, ἐ.6., ἴυτη ἃ ἀεδδῖ δἂσ ἴο Ηἰ5 ἱπννασά 
τεδβιηοηγ, Ηἱ8 νοῖςε ἰπ οὖς βουΐβ. (2) 
Ἰρπογαπες οὗ Ἡὶΐς Ῥγογά : ἴτ “18 ποῖ ἴῃ 
8. ϑΘυςῇ ἃ ἀεϊυβίοη ψνεγε ἱπῃροββϑίδ]ς 
ἱξννε βιεερεᾶ οὔγ τηϊηάβ ἰπ τῆς ϑοτριυγεβ. 
(οηπδβίάεσ [6 ἴαρβϑεβ οὗ ἴῃς βαϊῃβ, ς.}΄., 
Ῥανὶά, Ῥεῖεσ. 
ΟΠΑΡΤΕᾺ 11.-τνν. 1,2. Τῆς Καοπιοάν 

ἴοτ τῃε ϑίηβ οἵ Βεϊϊενετβι ""Μὺυ {π||4 
οὨ]άγεη, πεβεὲ ἐπίηρβ 1 ἂπὶ υτιτηρ ἴὸ 
γου ἴῃ ογάεγ πὶ γε τῆδὺ ποῖ βίῃ. Απὰ 
1 ΔῊ οπα 58ἰη ἂη Αἀνοοδῖε πᾶνε ννε νυ ἢ 
τῆε Ἐδιποτ--- [εδὺ8β ΟΠ τίβε, ἃ τὶ ρῃίθουβ 
Οπα. Απά Ἦε ἰβ8 Ηἰπιβεὶξ τῆς ῥγορίτῖα- 
εἰοπ ἴογ οὖσ βἰπβ, δηά ποῖ ἔογ οὐζβ Οὔ] 
δυῖ 4͵8ο ἔοσ {πὸ νος ννοτ]ά." 

ΨΝεσ. στ. Οὔβεοσνε ἴῃς βυδάδη σἤδηρε ἴῃ 
τῆς ΑΡοβεῖε᾽ 8 πιδβῆποσ. Ηἰἴδβ μεαγί 8 νἜσυ 
τοηάεγ τονδγὰ 18 ρεορῖε, απά ες δάορίβ 
8 αϑεοϊίοπαίε δπά ρεγβοηδὶ ἴοηε: (1) 
Ης ρδβδβεβ ἔσοπὶ ἴῃς ἔογπιδαὶ ““ψε " ἴὸ 
ΚΤ (2) Ηδ 58ι5)16ε8 ἴπεπὶ τεκνία μον, 
““}ιοϊὲ πιεῖ, πιεῖπς Κα] εἰη---᾿ἰβ ἕανουτῖια 
ΔΡΡεϊδείοπ (οὐ. ἰϊ. 12, 28 ; 11]. 7, 18; ἷν. 
4: ν. 21). Νοῖ οηΐγν ψ»8 ἰξ νεγὺ ϑυϊζδῦὶα 



1--2. 

ἐάν τις ἁμάρτῃ, " παράκλητον ἔχομεν 
Χριστὸν “ δίκαιον" 2. καὶ αὐτὸς "ἱλασμός ἐστι 'περὶ τῶν ἁμαρτιῶν 
[Κα χχὶϊὶ. 47; Αςίδ νἱΐ. 52, χχίΐ. τᾷ; 1: Ῥεῖοσ {ϊϊ, 
Ἐοπι. ἱἰΐ. 25; Ηεδ. ἰχ. 5 ; ἱλάσκεσθαι ἃ, χνὶϊὶ. 

Ὅπ ἴδε 11ρ8 οὗ {πε ἀρϑᾶ ἰεδοῆποσ, δας ἱξ 
ΔΒ ἃ ρῆγδβε οὗ [6818 (ο}, ]οδπ χὶϊ!. 33). 
81. ]ομπ πμαὰ σδυρᾷς πε ρῆτγαβε δηὰ ἰΐ8 
ϑρίπι. Ηε τετηεπηδεγεά μον τπς Μαβίεσ 
μαά ἄεαϊε ἢ ΗἰβΒ ἀϊδβοίρ]εβ, ἀπά ἢς 
ψοῦά ἀδα] ἢ ἢ Ῥδορὶς αῆες ἴῃς 
Ξϑδᾶτὴς [Αβῃϊοη δπᾶ ὃς ἴο ἔπεπὶ ναι [6811.8 
Ββαδά ὕδεὴ ἴο δἰπιβεῖξ--ἂ8 ψεηεῖς δπά 
αῖίεπι. 

Ηε δβϑυπιεβ τπϊβ ἴοπς Ὀεοδιιβε ἢς ἰβ 
δρδουϊ ἴο ἀάτεββ ἃ ννατπίπρ ἴο ἴπεπὶ, απὰ 
Βς ννου]ά ἕαὶπ ἴαῖκε ἴῃς βείηρ οὐ οὗ ἱξ αηὰ 
ἀἰβατπὶ ορροβίτίοῃ. ΗἔἬἜ ἴογεβεεβ {πε 
ῬοΒβί ὉΠ Ὴ οὗ ἃ τυνο-[ΟἹὰ ρεγνεσβίοη οὗ ῃἰβ 
εδοβίηρ : (1) “1 να σδῃ πεναὸσ ἰπ τη 8 
"πὸ Ὀς ἄοπς Ὑἱἢ δἰπ, Ὧν βίγινε δἴξεσ 
ΒοΙπεβ8 ὃ [ἰ 8 υδε6885 ; δίῃ 15 δὴ δρὶά- 
ἴῃρ πεοαββίυ"., ᾿ “ὙΠ ἐβοᾶρε ὃς 80 
ΦΆΒΥ, Ὧν ἀγελά (Δ]]Πἰππρ ἰπῖο βἰπ Νε 
ΙΏΔΥ 5'η ἢ ἰἰρῃς Πεατίβ, βίποε να 
'ἢανε ἴπε δἱοοά οἵ 76βὺ5 ἴο οἰεδπβε 118.᾿" 
“ ΝΟ," πα ἀηβδνγεσβ, “1 δπὶ ποῖ ντίεῖπρ 
δεβε τπίηρβ ἴο γοὺῦ εἰπε τὸ ἀϊβοουγαρα 
ὑοὺ ἱπ 186 ρυγβυῖς οὗἩ ΠοΙΐῃ 658 οσ ἴο επι- 

Ἰάεῃ γοὺ ἰῃ βἰππίπρ, θυΐ, οη ἴδε σοη- 
Ἔγασυ, ἴῃ ογάεσ [δι (ἵνα) γε πιᾶν ποῖ βίη." 
Ὁ Αὐρ.: “1μεβ8ὲ ρείσμάπος ἢς 8πουϊά 
δεεπὶ ἴ0 πᾶνε ρίνθῃ ἱπῃρυπί ἴο βἰη8, 
δηὰ πε 8ποιιὰ πονν ΒΑ  ἴο {Πεπηβεῖνεβ, 
μεῖ τ 5ίη, [εξ 8 ἄο βεουσεϊγ ψμδὶ να 
ἍΜ, ΟΠ γίβε οἰεαπβεβ 08; Ηδ 18 δ {πξι] 
δηὰ τἰρμίθουβ, Ηε οἰεδηβεβ υ8 ἔτοπι 41] 
1ηϊφυϊεγ,᾽ ἢς τᾶ Κε8 ἔγοπι ἴπες εν] βεουσὶ 
πὰ ἱπιρίδηῖβ υϑεῖιϊ] ἔεδσ. [1 18. Δη ονἹ] 
τυ βῃ οὗ τηϊπε ἴο θὰ βϑοῦσζε ; ὃ6 δηχίουβ. 
Ἐοτ Ηδ 158 ἐδ τ} ἀπά τἰρμίεουβ ἴο ἔοτ- 
ξῖνε υ8 Οἱ 5ϊη58, ἱἢ τποὺ τί δίννδυβ ἀϊ8- 
Ῥίεαβίηρ' ἴο ἵπγβεῖ δηὰ Ῥείπρ Ἵμδηρεὰ 
ΠΕ] τθοὰ Ὀς Ρετγίεοιεα." ΑΒ ἃ ρῃγβίοϊδη 
τοϊρῃϊ ΒᾶῪ ἴο ΠΙ8Β ρατίεπε: “ Ὑουτ ἔσο] 6 
18 οὈβιϊπδῖε ; ἔπε ροίβοῃ ἴδ ἱπ γοὺσ δἰοοά, 
δηά ἴξ νν}}} τα κε ἃ ἰοπρ τἰπης ἴο εγαάϊοδιε 
τι, Βυξ] ἄο ποῖ τε]] γου {Πἰ8 το ἀϊδοουγαρε 
γοὺ οὐ πῆᾶκα γοῖ! οᾶσοῖθββ; πο, οἡ τῆς 
ὈΟΠίγΑσΥ, ἴο πᾶκα γοῦ νας Β}]} δηὰ ἀ1]1- 
(δεης ἴῃ ἴτε υδὲ οὗ [Πε τεπηεάν " ; 8ὸ0 πε 
ΑΡοβίῖίε βᾶυβ: “ ΜΥ {π||6 οι] άσεη, [ἢ 686 
{πίηρβ 1 τὴ νυτιτἰπρ τὸ γοῦ ἰπ ογάεσ παῖ 
γα ΠΊΔΥ ποῖ βίῃ ". 
,  μονενετ, τε ΕΜ ἱπίο νν Ἰεῖ 8 τ 
οβα ἢεδτῖ, ἔοσ Παράκλητον ν π 
τὸν Πατέρα. παράκλητος, “ μα οδ] δά 
ἴο γοῦ βἰάς," 80, ἴπ ἃ ἰοσεηβίς 856ῃ86, 
“Ὅη6 ΨΠἼῸ υπηάετίακεβ δπᾶ Ἵπαιηρίομβ 
γουτ οαυ8ε," “4π δάνοοδλιε "0. Μυϊρ., 
«Αἀυοοαίμς; Τίατῃ., ΕΠ γεῤγεολον δεῖ ἄεηι 
Ῥαίεν. Ἡετε οἵἉ τπε αβοεπάρά [}εβι8 ; ἴῃ 
]ομη χίν. τό, 26, χν. 26, χνΐ. 7, οὗ ἴδε 
Ἠοἱγ ϑρίγιε, νβεσε Ψα]ρ. βαρ ν ἴγαηβ- 

ΙΩΑΝΟΥ ἃ 173 

ε Ἂ ὃν Ὁ . εοαι. πρὸς τὸν πατέρα, Ἰησοῦν ὦ, 
ἁ Μειὶ. 

8 [1 Ν.Τ, συγ Βετε δῃ ἐν. το, ἰλαστήρι 18. ΕἾΕΝ... . τὸ, ἱλαστήριον 
13; Ηεῦ. ἰϊ. 1). ἔ Εοῃλ. νἱϊ!. 4. ἣ; 

᾿τεγαῖεβ Ῥαγαοϊείμα, απὰ οι οὖς νοσ- 
βίοῃ 5 γίνε ““ Οοπηίοτίοσς," [υκἢ., Τγόςέεν 
-τ-δὴ ἱπηροββίδίς τεπάσσίηρ, βίπος ἴῃς 
ψοτὰ ἰβ ποῖ δεῖ. δυῖ ρᾶβ810 Ἐεηάε 
“Αἀνοοσδίε᾽ ἴῃ ἔνεῖν οα86ὲ. ΟἿ βαγίηγσ 
οὗ Ε. ἱεζαῦ θδη ]δοοῦ: “Ηε νῆο ἄοεβ 
πα ςοπηηδηάπηεης π45 ροίίεη μἰπὶ πα 

δάνοςαϊε (οὐδ, παράκλητοε), 
αηὰ με ψνὯῸ [48 οοπιπιϊτεὰ οἠς ἴγδῃβ- 
δτεββίοη 888 ροϊζεαη πὶπὶ οπα δοουβεγ 

(ΊΡ, κατήγοροε). Ἀερεπίδπος ἀπά 
Βοοά ψοτκβ ἅτε 28 ἃ βδίεϊά ἴπ τῆς ἴδςς οὗ 
αὐ ἰΒῃπιοπι." [π᾿ τῆς ἀδγβ οὗ Ηἰβ βεβῃ 
εϑὺ8 48 αοὐδβ Αἀνοσαίε υνἢ τηεη. 
Ηε τοἱ]ά τῆς ΕἸενεη ἰπ τς ὕρρεσς οοζῃ 
παῖ, ᾿πουρῃ Ης ναβ ροίπρ ἄννᾶυ, αοὰ 
ννουὰ ποῖ Ὅς ἰεἴξ ννἱέῆους δα Αἀνοοδῖα 
ου ἴδε δαστῃ το ρἰεαὰ Ηἰἷβ οδιιβε δπὰ ννΐῃ 
τδη ἴο ἤδίτῃ ([]10Ππ χνὶ. τό, :7). Τῇε 
Ηοῖν ϑρίτίε [88 οοπὶε ἱπ ἴδε τοοῦὶ οὗ 
7εβ808, δπὰ 8111} ἔγοπι ἂρὲῈ ἴο ρα ρεζγίογπῃβ 
τπς οἶος οὗ αοἀ᾽δβ Αἄνοοδίε νν "ἢ πιθη, 
Νον [88 ἴπε δάνοοδου οὗ [6808 ςβδβεά, 
Ης ἰβ8 ουὖν Αἀνοοξίε ἱπ Ἡεᾶνεη, ρ᾽εδάϊπρ 
Οὐγ σαυ8βεὲ ἢ αοά. Τμς Πίβίοσυ οὗ 
τεἀεπιριίοη 8 ἔῃ }8 ἃ ῥγορτεββῖνε ξςΟΠΟΙΏΥ 
οὗ ρταςε: (1 ἰᾷς ΟΟ. ἀϊδρεπβαιίοη, 
ΨΠεη αοὰ νν38 οοποείνεα 88 σγεπιοῖς ἰπ 
ΒΙρῃ Ηδάᾶνεη ; (2) ἐμαὶ οὗ πε [ποδτπᾶ- 
τίου, ψμεη Ἠς τενεαϊοὰ Ηἰπιβεῖῖ 28 ἃ 
Βαιδες ἂπά, ὈῪῚ τῆς δάνοοδου οἵ Ηἴβ 
Εἰεσηδὶ ϑοη, τηδάς Ηἰβ ἀρρεᾶὶ ἴο ἴπε 
ΤΠ ἄγη οὗ πιεη; (3) ἴπδὶ οἵ τε Ηοὶν 
ϑρίγιι, υπάςγ ψ ἢ με ᾿νε ἴῃ τπε Ἔπ]ου- 
τηεηῖ οὗ ἃ ἄουδ]ε δἀνοσδου---ουῦ ΑἸοτγιῆθά 
Ἐεάδεπηἷδσ᾽β, Ψ Ὧο “τι κεῖ ἱητεγοαββίοη 
ἴοσ 8 (Εοπι. νἱῖϊϊ. 34) ἴῃ τῆς Οουτί οὗ 
Ηξεάνεη (εὐ. Ομ γίβεῖπα Ἐοββθιι β Κέγϑοεϑ, 
Ῥ- 41: “)δν δηὰ πίρδι τῆς ΑἼουδεῖ ἢ, 
δηὰ τπὲ ΗοΪγ ϑρισι τ᾽ 8 ἄοντι πδσθ, ννοοίῃρ' 
18 ἴο [4118 ὉῪ ΗΙ5 ργδοίουβ ἱπιρογιιηἰτἰεβ. 
δίκαιον, οίμε: “ΟὨΪΥ ἐπε τἰρβιεουβ 
Οπο, ἴπ6 συ! |ε58, τς Οπηα παῖ 18 8ερᾶ- 
ταῖς ἔτοπι βῖη, οδῃ 6 ἴῃε Αἀνοοσεῖς ν ἢ 
ασοά ἴον βίππεγβ, ἰπ ρεπεγαᾷὶ ἴῃς Μεάϊδῖοςγ 
οἵ βαϊναιίοη, δηὰ τῆλε Ηἰβ ἔτι επβῃ!ρ ἔοσ 
118 ργενδίεηι ἢ Οαοά, Ὀεοαι8ε ΟΠΪΥ βυςῇ 
ἃ Οοπ6 48 ἃςοεββ ἴο αοά δπὰ ξεν βῃ]Ρ 
ψ αοἀ (Ηεδ. νἱϊ. 26; τ Ῥεῖεσς 1}. 18; 
7οῆπ χνὶ. 8, το)". “Ψνῆαι Ῥεξίεσ δάνο- 
οαΐα ςουϊὰ ννα ἢᾶνα ἴοσ υ8, ἴδῃ Ης ἴπδὲ 
18 δρροἰϊηϊεὰ ἴο Ὀὲ οὖζ ἰυάρε»᾽" (Τετ. 
Ταγῖΐοσ, Τὰε Ογεαί Ἐχεηιῤίαν, 1. ἰ. 3). 

Ψψες. 2. Ουτ Αἀνοοσαῖε ἄοεβ ποῖ ρἰεαὰ 
τῆδῖ ννεὲ τὰ ἱπποοεηῖ οἵ δάάδιιςς εχίευ- 
αἰίηρ οἰγτουπιδίαπςεβ. Ηες δοκπον]θᾶρεβ 
οὐγ ρα δηᾶ ργεβεηῖβ Ηἰβ νἱοδτίουβ 
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ε οδο1. 69, ἡμῶν οὐ περὶ τῶν ἡμετέρων δὲ μόνον, ἀλλὰ καὶ περὶ ὅλου “ τοῦ: 
Β7]οδη χίϊὶ. κόσμου. 

15, 21, χν. 

15 3. Καὶ ἢ" ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐγνώκαμεν αὐτόν, ἐὰν" 
εἶλη χὶν. ' τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶμεν. 4. ὃ λέγων, ““Ἔγνωκα αὐτόν," καὶ 

το; ἕεν. τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ μὴ τηρῶν, ψεύστης ἐστί, καὶ " ἐν τούτῳ ἡ ἀλήθεια. 
χἰὶϊ. χ7, 
χὶν. 14; οὐκ ἔστιν" 5. ὃς δ᾽ ἂν ' τηρῇ αὐτοῦ τὸν λόγον, ἀληθῶς ἐν τούτῳ ἡ, 
χχνϊϊ!. 20; 4 Οογ. νἱ. το. ΚΙ. 6, 8, 1 ]οδὴ υἱϊϊ. 51, 52, 55, χἷν. 23, χν. 20, χνὶϊ. 6; Ἐδν. ἰἰΐ. 8. 

1 λέγων οτι ΑΒ, εὐά. 

ψοσὶς 858 ἴῃς ρτουπά οὗ ουζ ἀοαυϊ4]. Ηε 
βίδῃαάβ ἴῃ τπε Οουτὶ οὗ Ηεάνεη ἀρνίον ὡς 
ἐσφαγμένον (εν. ν. 6) ἀπὰ ἔδε τηᾶτκβ οὗ 
Ηἱδ βογε Ῥαββίοῃ ἂτὲ ἃ πηυΐε δυϊ εἰοφυεηὶ 
ΔΡΡΕΔ]: “1 Βυβετεὰ 411 {π|8 ἴοσ βίπποετσϑβ, 
Δηά 8841] ἰξ ξὸ ἴοσ παυρῃι᾽" περὶ ὅλου 
τοῦ κόσμου, ῤγο ἐοέϊις νιμκαὲ (Νυ]ραῖε), 
“ἴογ ἐλε ςἱηϑ οἵ ἴπε ψῃοῖς νοσ ". ὙΤΠ8 
8 στατησηδιίοδ!γ ροββίῖε (ο( Μαῖῖ. ν. 
20), Ὀὰϊ ἴτ πιβ8εβ ἴῃ ροϊπὲ. ὙΠεῖα τς 
δἰηδ, Βρεςῖ8] δπὰ οσοδβίοπαδὶ, ἰπ τῇς Ῥὲε- 
Ἰίενοτ; ἴΠοτα [8 σὲρ ἴῃ ἐδς ψοσὶά; ἐξ 18 βίη- 
0] [του ρἢ δπὰ τγουρῃ. ὉΠε Αροβεῖα 
ΤΘΔΠΒ “ῸΓ ΟἿΣ 8η8 δηὰ {πδὲ πηδδββ οὗ 
βίη, τῃε νοὶ ", ΟΓ οῖμε: “Ὁ ]1Ἂ 
“ΨΥ εἰς δὲ ἰῃγεπὶ πω βοὴ Ζυΐοϊρε ὕἅδετ- 
μΒαυρὶ ϑδπηάϊρ, εἰη ϑύπάεξηπηαβϑε, πὰ παῖ 
πίομε- ὈΪο8 εἰηζεῖπε ϑύπάδεη δὴ βίο ",, 
ἼΤῆε τεγηεάυν ἰβ ςοπηηεηβυγαῖα ἱἢ {πε 
τηλίααυ. Βεηρεὶ; “ Οὐδπὶ ἰδῖς ραδῖεϊ 
Ῥεοοδίυπι, ἴ4πὶ ἰαϊε ῥγοῤῥ(ἑα ΐο", 

Οὔβεγνε πον ἴῃς Αροβιεῖς οἰδββεβ Πίπ)- 
Β6 11 υνἱτἢ ΠἰΒ τεδ άεσβ: “τς ᾶνε," "ΟΜ 
5'η8" ---α τεῦυκε οὐ ρείεβίοσαέ. Οὐδ 
Αὐρ.: “Βυϊ βοπε οπα ΨἹ] 880: "ἢο 
ποῖ ΠΟΙ͂Υ πίεη ῥζᾶν ἴοσ υβὺ δὸο ποῖ 
ῬΊΒΠΟΡρΒ πὰ ργεϊδίεβ ὑγαν ἴοσ [Π ρεορὶε δ᾽ 
Ναν, αἰϊεηὰ ἴο τῆς ϑογίριυσεβ, απᾶὰ 566 
1ηδὲ ἐνεὴ τῆς ῥγεϊδίεβ ςογησηοπά {παπὶ- 
Βεῖνεβ ἴο ἴῃς ρεορίε. Εοσ ἴῃς Αροβιῖε 
ΒΑΥ8 ἴο {πε σοτηπιοη (ΟἹ ἦν ἱΠ4] ρσαυίης 
ἴον υβ᾿. Τα Αροβῖϊε ργδυβ ἔοσ ἴῃς (οἱκ, 
τῆς (ΟἹκ ἔογ τπὲ Αροβεῖε. ὟΥε ὑγδν ἴογ 
ΟἿ, Ὀγεϊῆσθη ; Ὀυϊ ῬΥΔῪ γὰὲ 480 ἴοσ 8. 
εἰ 411] τπῸ ΠΊΕ ΕΓΒ ὈΓΔΥ ἴοσ οπε δῃ- 

οἴδπεςσ, ἰδὲ τῆς Ηδδὰ ἱπίεσοδάα ἔοσ 4]]." 
γν. 3-6. Τῆς Ρτοοῖ οἵ ουὖς [πίεγεβὲ 

'π ΟΠ γίβι᾽ Β Ῥχγορ τἰδιίοπ δπὰ Αἀνοσδογ. 
“ Απὰ Πεγεὶπ νὰ ρεῖ ἴο Κηον ἴπδὶ ψε 
Κπονν Ηἰπι---ἰ ννε οὔβεῖνε Ηἰβ σοτητηαπά- 
Ιμεηῖβ. Ης δαὶ βαιῖῃ 1 κπονν Ηἱἰπι, 
πὰ οὔβεγνεῖῃ ποῖ Ηἰβ οοτησηδηάσηθηΐδ, 
ἰ8δ ἃ Ἰἴατ, δπὰ ἴῃ τπ|8 πη ἴῃς Ττυἢ ἰδ 
ποῖ; Ὀυῖ ΨΠοδοῦνοσ ορβεγνοῖῃ Ηἰβ ννοσγά, 
ἔχον ἴῃ τΠ18 πᾶπ τῆς ἴονε οὗ αοά Βαῖῃ 
εξ οαττίεὰ το ἰΐ8 οπὰ, Ηετγείῃ νὰ ρεὶ 
ἴο Κπονν ἔδαϊ νὰ σὲ ἰη Ηἰπὶ; δα τπδὶ 
βΒδὶῖ ἢ ες δϑίἀειῃ ἰπ Ηἰπὶ 18 Ὀουηᾶ, αν 
88 ἴδε [οτά (ἐκεῖνος) νυν] κοά, Πἰπηβεὶ δἷθο 
80 ἴο νῖκ." ὙΠὲ Αροβεῖς ἔοσγεβεεβ ἃ 
αυεδιίοη Βΐσ ἢ πιᾶν Ὀε ταϊβεὰ: “ ον 
ΟΔΠ1 ὃὈς6 βϑυτεὰ πὶ ΟὨγῖβε 18 411 {Π|8 

ἴο ».---ῖν Ῥτορ τἰδιίοη, μιν) Αἀνοςδίε ἢ 
Απὰ πον σᾶη 1 6 Δδβδιιγὰ ἐπαὶ 1 πᾶνε. 
ἂπ δὐϊάϊηρ ἱπεγεβὲ ἰῃ Ηἰπ ὃ" Ηε δη-- 
Βύνεῖβ: (1) Ννε διίδίπ ἴο ρεΐβοῃδὶ δηά 
οοηβοίουβ δοαυδίπίδησς 8 ΟὨχίδε ὉῪ 
οὔβεγναηςε οὗ Ηἰβ σοσηπιδπάπιεπίβ (3-56) ;. 
(2) ννε αἰϊαίπ ἴο δβδυζδῆςς οὗ αὐίάϊπρ 
υπίοη νἢ Ηἰπὶ ὉΥ “ νναἰκίπρ ἔνε 88. 
Ηε νἰϊκοά " (5ὁ, 6). 

γες. 3. Τῆς ῥχίποῖρὶε 18 τῆδι ἰΐ [8 ποῖ. 
ἐπουρἢ ἴο υπηδεοτβίαπὰ τῆς τΠΘΟτΥ ; ννε: 
ταῦϑὲ ρας ἰξ ἰηῖο ῥγαοιίςε. Ε.ρ., ψῆδὶ 
ΤΩΆΚΕΒ δῇ δτιίίβε ἢ Νοῖ πιεγεῖυ ἰεασηίηρ 
τῆς το ε8. οὗ ρεγβρεςιίνε ἀπά τηϊχίυσε οὗ 
οοἴουτΒ, θυὺϊ ἀδοῖυδ!ν ρυκίπρ οπο᾿Β μαπὰ 
ἴο Ὀσυδῃ δηὰ Ἴοδῆναϑβ. ΕἾἶγβὶ διϊετηρῖδ. 
ΤΩΔΥῪ ὃε υπδιυοοαββία!, θὰ: 581|}} σουγεβ Ὁ, 
ΡῬδίίεπε ργαοῖῖοςς. Οὐ Ἐεπιργαπάτ᾽ 8 δά- 
νίςς ἴο Π8 ρΡυρὶ] Ηοορδβίγαϊε : “ΤΙῪ ἴο; 
Ρυϊ ΨῈ}} ἴῃ ῥσδοῖῖος ψῃδὶ γοὺ αἰγεδν 
Κπον ; δπὰ ἴῃ ἀοίηρ 80 γοῦ ν}]1, ἰπ σοοά 
της, ἀΐϑοονες της διάάδεη τπΐηρβ νὩϊςῃ. 
γου ἱπαυίγε δϑοιτ᾽. Τὸ πον δῦουϊ 
ΟἸτίβι, ἴο υπάδετγβιδηά τῆς ἀοοίτίης οὗ ΗΒ. 
Ρεΐϑοη δηὰ ψνοσκ 18 τῆθγα ἔπεοσυ; νὰ βεῖ 
ἴο Κκπον Ηἰΐηπι δπὰ ἴὸ Κηον ἴδαὲὶ να 
Κηον Ηἰπη ὃν ῥγαςίίος οὗ Ηἰβ ργεςβρίβ.. 
γινώσκω (ζορπο5.0) ἰΒ ἴο οἶδα (-εἰ0) 88. 
γίνομαι (0) ἴο εἰμί (Ξςκ»"). ἐγνώκαμεν, 
εορνουΐνιμδ, “ἍΜ ἤᾶνε ροὶ ἴο Κπον," 
1.6. “ν»ὸ Κπονν ". τηρεῖν, “ ΚεΟΡ ἃ τνναϊοῇ- 
1.1 ἐγ ὑροη ". Οὗ Μαῖι. χχνιὶ. 36: καὶ. 
καθήμενοι ἐτήρουν αὐτὸν ἐκεῖ. 

γες. 4. μὴ τηρῶν, ἰῃ οἰφβδίςα] ατεεῖς 
ἃ βεπῖῖε ΠΥρΡοΙ 6515, τη Εν βυρρεβιίηρ ἃ 
ῬοΒδβίδ]ε οδβε; Ὀυῖ ἴῃ ἰαῖογ ασεεκ μή ἰδ: 
ἴδε τερυΐατ περδίϊννα ἡ ρασγιςῖρ]εβ. [ἷἰ 
8 δῇ δοίιιδὶ οἴσοσ, εἶβα τε Αροβιεῖς. 
ψου]ὰ Βαταάϊν πᾶνε βροίδη 80 ετηρῃδιῖϊο- 
Αἰϊν ἀδους 1. ψεύστης, 8εε ποίε οη ἱ. δ. 
ἀλήθεια, δεε ποῖ οῃ ͵. 8. 
Νε τσ. 5. ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, “τῆς ἴονε οὗ" 

αοά," 18 απιδίριουβ Κα λα ΓΒΤΝ, 

ανιὸν θεῖ, 1᾿ ἀηπογε ἀὲ Το, ᾿αριομγ ἀξ' 
Ῥίέσι, ἀΐε Ζεῦ Οοὐέες. ἴΙτ ταὶρβξ δα. 
οδ᾽εςεῖνε ρεηϊτεῖνα, “ἴονε ἔος αοά;," “ ἀϊα. 
μλεῦς σὰ σοῖς" (Εοιπε). Βυὲ ἐπε θε- 
Ἰιενετ᾿β ἴονε ἴοσ (οά 18 πενοῖῦ ρεγξεςιεά ἴῃ 
1η18 π|π. ὙΤΒς ρεπίεῖνε 18 δυ δ] εοῖίνα ((γ.. 
ἷν. 9), α»οῦ ἴδεὶ ἐγρα ἀονιέρεηι, ῥὲῪ 
ΟἈνἐδέμηι ποδὶς γεοομοὶ ἑαέπς (Βεπρεῖ),. 



3--, 

ἢ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ τετελείωται. 
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ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐν αὐτῷ " ἶν. ἴα 
" ἐσμεν.1 6. ὁ λέγων “ ἐν αὐτῷ μένειν, " ὀφείλει, καθὼς “ ἐκεῖνος περιε- 
πάτησε, καὶ αὐτὸς οὕτω 2 "περιπατεῖν. 7. ἀδελφοί,8 οὐκ ἐντολὴν 

"καινὴν γράφω ὑμῖν, ἀλλ᾽ ἐντολὴν παλαιάν, ἣν εἴχετε ἀπ᾿ ἀρχῆς" 
ἡ ἐντολὴ ἡ παλαιά ἐστιν ὁ λόγος ὃν ἠκούσατε ἀπ᾽ ἀρχῆς. 8. 

πάλιν ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν, ὅ ἐστιν ἀληθὲς ἐν αὐτῷ καὶ ἐν  ἴ 

χὶϊ!. 32; 
7]ο0δὰ ἵν. 
34, ν. 36, 
χυ]!. 4,23; 
ΗΦεὍ. 1ἱ. ᾿» 
1ο, Χο Σ, 

οἷν χὶ. 40. 
2 Οοτ. ν. 

ο ]οδα χν. 
{) Ρ ϊ, τό, ἢ δ 11; 3]ὁδη δι᾽ Ἴο8α χα, τᾷ; Μαῖίι. χχίὶϊὶ, τό, τ ; Ιμᾶκε χνίϊ. το; Εόπ). χνοσ ; 
εὖ, ν. 12. ἘΡΒ φοητ. τ “».2; 

Μεαΐσκ ὶ. 27. 

1 Ῥῃηοῖ, ἐσμεν" ΝΗ, Νεϑῖ. 
3 και αντος 

848., Αεἰ., Αυρ.» 

οἿ. 1. 6. ὁ Μᾶιι. χη, 2, χχνΐ. 48, , χχνΐ. δο 
ΝΑ ΧΙ, 34, χν. 12; ΜΙΝ χὶΐ. 29.3:. : 3 : 

οντος ΝΟΈΡ, ϑγτρῃ, ΟΡ.» Αγτ., Τίβοῃ., Νεβέ. ; οπγ. οντως ΑΒ, Νξᾳ.» 

8 ἀγαπητοι ΜΜΑΒΟΡ, ϑγτνεέ Ρῃ, Υς., Οορ., ὅδῃ., Ασπι., Αὐὑρ., εἀά, 
ὁ απ ἀρχῆς οὔ]. ΦΑΒΟΡ, πιδηγ πρίημιβο., ϑγενέ Ῥδ, Νᾳ., Οορ., ὅ84}., Αεῖῃ., Ασπι., 

Αὐυρ., εα 

δηὰ ἰδε ἰάεα ἰβ τπδὲ πε γοάδεεσγαΐηρ ἴονα 
οἵ ἀοἀ [88 αἰιδἰποὰ ἰϊ8 επὰ ἴῃ τ τηδῃ 
ΠΟ οὔβεγνεβ Ηἰβ ννοσά. Οὐ 154. 1{|. 
τα, 81, Αὐρυδβείηε υηἀεγβίδη ἀβ “τῆς ἴονε 
οἵ αοἀ" 45 Ηἰ5 ἴονε ἴοσ βίππεζβ, ἃ ἔογ- 
εἰνίηρ ἴονε κε τπμδῖ οὗ [6βϑὺ8 σῃοη Ηδ 
ΡῬιαγεά οὐ ἴῃς Οτοββ “ Ἑδίπεγ, ογρίνε 
1πεπὶ". μδι ἰ8 τῆς ρεγέεςτίοη οὗ 
ἴονε Ιεὲ 18 Ῥοῖἢ ἴο ἴονε οπε᾽ 8 ΘΠ επΊ} 68 
δηά το ἴονε ἴπεπὶ ἰπ οτάεν [πὶ ΠΟῪ τηΔΥ 
δε Ὀγεΐμγεη," Βγ ουἹεῖνδηρ ἃ ἰονε [κα 
1818 νε βεῖ ἴὸ Κπονν ἴπαὶννε Κπον Ηΐπι. 
ἐν τούτῳ (δ) ροϊπίβ ἔοσννατά ἴο ὁ λέγων, 
κτλ ἢ ἱπεγοάυςίηρ, ἃ βεοοηά δϑϑυγδῆςα. 
1ε ἰβ ποῖ εἹουρῇ ἴο Κπονν Ηΐϊπὶ; ννὲ πιιβὲ 
Ῥε βυτε οἵὗἩ οοπιϊπυΐηρ ἰῃ (δἰ ον ΒΕ ρ δ... 
Ηἱπι, οὐ “ αδίάϊηρ ἱπ Ηἰπι" ἴο τῆς επά. 
ΤὨῖβ δβϑυσγαπος σοπΊδ8 ὃν “ ΨΔΙκίηρ ἐνεπ 
ἃ8 Ηες νἱκεά᾽"; ἐνς. ἴῃς σοπίοτστηδτοη 
οὗ οὖ ᾿ίνεβ ἴο Ηἰἶβ 18 πη ενίάδεηοε 
οὗ οὖς «ὐἱάϊπρ ἱπίεγεβε ἱπ Ηΐπι, οὖς 
νἱι2] υπΐοη ἢ Ηἰϊπ. Ψν ε ρεῖ {κε 
Ηἰπι ὈΥ ἱπηϊτατίπρ Ηΐπι, ἀπὰ οὐ ἸΙκεπεββ 
το Ηἴτὰ ἰ8 δὴ ἱγγείγαραῦίε ενϊάεπος τὸ 
Οὐτβεῖνεβ δπὰ ἴῃς τῇς νου] [Δὲ να ἀγὰ 
Ηἰβ, 8 ἃ 80π᾿8 ᾿ἰΚεπεββ ἴο ἢῖ8 {δίδει 
Ῥζονεβ {πεῖν σγεϊδιίοπβαρ. ὀφείλει, ““ἰ8 
Ὀδουπάᾶ,᾽" “18ὲ βομυϊάϊρ " (ΕοΙΠε), οἵ νπογαὶ 
οδἰίσαίἑον. ὙῊε οἰδῖπι (λέγων) τηυϑὲ ΡῈ 
Βοπουγαθὶν δἰϊεβίεά. αὐτὸς ἰπ {Π|8 βες- 
τἴοῃ τεΐειβ σσασηγηδοδ!ν το [808 Ομ πδὲ 
νν. 1, 2). Τα σἤδηρε οὗ ρχγοπουη (ἐκεῖ- 
γο4) ἀ0ε8 ποῖ ᾿πηρὶν 4 οἤδηρε οὗὨ Ρεγβοῃ, 
βίπος Ποῖα 88 ἵῃ 1. 3, 5, 7, 1ῦ, ἱν. 17, 
ἐκεῖνος 186 ποῖ ἃ τήηξεζε ριοποῦπ. [Ιξ ἰβ 
υδεά [κα ἐϊς, ἀπιὰ β'ρηιῆεβ “ἴπαΐ ρίεαὶ 
Οπα," “τς Μαβῖες",. ΟἿ 2 Τίπι. ἰϊ. 12, 
13. περιπατεῖν, 8εε ποῖε οη ἰ.6. Αὐρ.: 
“ῬΕΓΒΑΡΒ Ηε δάπιοηΐβῃεβ υ8 ἴο νναῖκ ἴῃ 
ἴδε βεᾶ. Ἐδσ δοπὶ ἰ{] Ηε δάπιοηῖβῆεβ 
ὯΒ ἴο ψνΑ]κ 'π τ 6 ννᾶγ οὗ τὶ ρ ῃἰδουϑηςββ.᾽" 

νν. 711. ΑὝ Νεν Μεδηίηρ ἱπ δὴ Οἱὰ 
Οοπιπιαηάπιεης. “Βεϊονεά, 11 ἰβ 0 πενν 
οοτησηδπάπηεης {παι 1 ἀπὶ ψτιτίηρ᾽ ἰὸ γου, 

Ῥυζ 4 οἷά οοπηπηαπάπιεης τυ Ὡς γε παά 
ἔτοπι πε Ῥερίππίπρ. Τῆε οἱά ςοπηπγδηά- 
τηδῃῖ ἰβ 1 πε ννοσγά ννὩϊοἢ γε πεαγὰ, Αραΐῃ, 
ἰξ ἰδ ἃ πὸνν ςοπιηδπάτπηεπι τπᾶὶ 1 Δπὶ 
τ πρὶ ἴο γου---ὦ πρὶ ΠΙΟἢ 18. ἔγὰε ἱπ 
Ηἰϊπὶ δηὰ ἴῃ γου, θεσδυβε ἴΠ6 ἀδγκη 688 ἰ8 
Ραβδίῃρ ἀΨᾺΥ δπά τῆς ρῃς, {πε ἴσὰς 
Ἰρῆῖ, 18 αἰτεδάν βῃίπίηρ. Ηε τῆδὶ βδίτῃ 
ἢς ἰβ ἴπ τπ6 ᾿ρῆῖ ἀπά παίει 818 ὑγοῖμεσ 
8 ἱπ τῆς ἀλτκπεββ Ἔνθ ὑπ] πον. Ηξς 
παῖ Ιονεῖῃ ἢἰ8 ὑγοῖμεσ δρίἀθιἢῃ πὶ τῃς 
Ἰπρῆς, ἀπά ἴδετε ἰδ ΠΟ βευτη] πη ρ-]οςκ ἱπ 
δῖ8 νναυ; δυῖ Πα ἴπαὶ παίει ἢὶβ Ὀσγοῖπεγ 
ἰβ ἰῃ τῆε ἀδγκπθββ, ἀπά ννδῖ κεῖ ἴῃ τῃς 
ἀλτκηςββ, απὰ Κποννεῖῃ ποῖ ψνῆεσε ἢα ἰΒ 
δΒοίΐηρ, Ὀεοδυβα τῃς ἀλτικπεββ ἤδὲῃ δΙΙπάςὰ 
δῖ8 ὄγεβ.᾽" 

581. ]οῆπ ἢ88 ἰαϊεῖγ ἀϊϑοονετεὰ {πε 
ΒυΡΓομίδοΥ οὗ ἴονε ἴῃ ἴδε ΟΠ τί βιίδη 
τενεϊδτίοη (δες [πισγοά. ΡΡ. 240 1.). Ηἰ8 ἱπι- 
Ῥεγίεςς γε ἰϑατίοη οὐ 18 8 Ὀθδδθη {6 
ἀείεςι οἵ δ᾽8 ᾿εδοπίηρ Πιιπεγῖο, δπὰ ἣἢς 
ψουά πον ταραΐγ ἰτ : “1 18 ποῖ ἃ πεν 
ςοπητμηδηάπγχεηξ {Π4: 1 Δπὶ νντίτἰηρ το νου ; 
ἐς ἰβ ρασὶ οἵ ἴῃς ἀοβρεῖ ψῃίομ 1 ἢανε 
Ῥεδη ῥσεδοῃίηρ ἴο γοῦ 411] αἴοηρ. Βυῖ! 1 
μανε πενεῦ δἀδαυδίεῖν υηάἀετβιοοὰ ἰξ, ἀπά 
τετγείοσς ἰτ 18 μὸν ἴο ὙΟἿΓ 6818 48 ἰΐ 18 ἴο 
ΤῊΥ πεδσῖ." 
ες. 7. ἀγαπητοί, 51. ]οΠπ᾿8 ἑανουτίτε 

ΒΕγ16 (οὐ. 1], 2, 21, ἵν. 1, 7, 11). Αδουῖ 
ἴο επ͵)οΐπ ἴονε, με Ὀερὶπβ »Α Ἰονὶπρ. 
καινός, “«πονε]," “πεῖν ἐπ ἀίμά" (πουμ5) 
88 ἀϊδεϊαρυίεῃοά ΞοῸ γέος, “πεν ἐπ 
νι." (γέζεη5). ἀπ᾽ ἀ; ῥχῆδ, ἤδτα ποῖ 88 
ἰπ ἴν αν δας ων Ἡἶ δα ἐν ἱππίπρ οὗ γοῦὺσ 
ΑἸ σιβιίδη 1. ἐντολὴ ἡ πελαιὰ, ἐ΄. 
ἴ,. 2: τὴν ζωὴν ἼΣ κήβεμαι 

Ψψετς. 8. πάλιν, ““ἀραϊπ," ἐ.Ζ. ἴῃ δη- 
ΟΥΒεῖ 86ῆβα, τόσα ΔποΙδοΓ Ροΐπε οἵ νίενν, 
ποῖ ἴῃ ἰΐβεῖζ υϊ ἴῃ οὖσ τεςορτιἠτίοῃ οἔὗ ἴξ, 
“118. ἃ πεν σοπηπηδηάπηεηε ". ὅ ἐστιν 
ἀληθές, ἴῃ δρροβίτίοῃ ἴο ἐντολήν--“ἃ 
τοίηρ Εἰ οὮ ἴδ ἴσας," υἱζ., {πε Ρατασηουης 



ΙΩΑΝΟΥ ἃ 1. 

αν. ὑμῖν " ὅτι "ἡ σκοτία "παράγεται, καὶ " τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν ἤδη "φαίνει. 
τ 0ο ἜΥΒ 0. ᾽ ὃ λέγων ἐν τῷ φωτὶ εἶναι, καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῶν, ἐν τῇ 

Χ 

ν. 35; 
Ἐεν. ί. τό, 
νὴ. τὰ, 
αν!!! 23, 
χχί. 23. 

Υ ἷν. 20. Ῥι : 
21. 5-7; Ῥε. χχχνὶ. 9. 
δ] σβη Ἰΐ Ἐς ὙΠ τῷ χξ! 95. χί γ, χίνο τ, ἀνΐ, δὶ 

Χίϊ. 40). 

τ Ἴδε 9 σκοτίᾳ ἐστὶν ἕως ἄρτι. το. "ὁ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἐν τῷ φωτὶ 
μένει, καὶ "σκάνδαλον ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν. 

ἀδελφὸν αὐτοῦ, " ἐν τῇ σκοτίᾳ ἐστί, καὶ ἐν τῇ σκοτίᾳ περιπατεῖ, καὶ 

οὐκ οἶδε “ ποῦ ὑπάγει, ὅτι ἡ σκοτία ἐτύφλωσε τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ. 
8 Ἰοβδπῇ. ουἷγ βεζε δηά Ἐεν. ἱϊ. τ4; σκανδαλίζειν ἸοΒῃ νί. ὅτ, χνΐ. 1. 

11. ὁ δὲ μισῶν τὸν 

ς ]οδῃ χί. 9, 10, χἶν. 35, 36; [5. νί. τὸ (7οδα 

τξν αντω οὐκ ἐστιν ΒΚΙΡ, ΜΉ, Νεβῖ. ; οὐκ ἐστιν ἐν αυτω 'ΑΟ, Τίβοξ., ΝῊ 
(τπᾶγρ). 

Ὠεοεβδυ οὗ να. Ταῖβ ἔγυτῃ, του ἢ 
υηρετοεῖνεά, [8 οοπίαϊποᾶ ἰπ τς τενεΐδ- 
τίοη οὗ [ε8ὺ8 ΟΠ τῖβὲ (ἐν αὐτῷ) ἀπά ῥτονεά 
ἰπ ἴδε εχρεσίεπος οὗ Ρεϊΐενεῖβ (ἐν ὑμῖν). 
1 ἰ8 ἃ ἴδοι ἴπδὶ μδιγεὰ οὗ οπε᾿β ὑσοῖπεσγ 
οἰουάβ 1Πε βδοι! δἀπὰ βϑυϊβ ουἱ τῆς Ἰίρδι. 
“41 Κηον τπὶ8,᾿" βαγβ ἴῇς Αροβεῖςε, “"" δε- 
σΑυ8ε πε ἀδγκηεβα ἰ8β ραβδίηρ ἀνδὺ πὰ 
{δε ᾿ρμι, τῆς ἴτας Πρμϊ, 18 αἰγεαὰν βῃϊη- 
ἱῃρ,᾿" ἐ.6. ΤΩΥ εγεβ ᾶγα ρεῖἰπρ ἀοουδιίοπιο 
ἴο πε ρῶς οὗ ἐπε ἀοβρεϊ-γενεϊδιίοη, 
ΔΠΑῚΙ πᾶνε βεεη {Πίβ ἔγατῃ νυ ΒΟ δὲ ἢσβι 
ΨΆΒ δίἀάδεη ἴτοπὶ πθ. ἀάἀ)εςιίνεβ 'ἰπ 
τινός ἄεποίς τπε τηδίεγίαὶ οὐ ννῃΐς ἢ τῆς 
ταϊηρ ἰδ πιδάε; απά ἀληθινός ἰΒ υβεὰ οὗ 
πε τεᾶ] δ8 ορροβεὰ εἶδεν ἴο {πε ἴγρε 
(συγ. ]οῦπ νὶ. 32, χν. τ; Ηεῦ. νἱ!!. 2, ἰχ. 
24) οσ ἴο {πε οουπιετίεϊς (εὐ, 5γ»»δ. Νίς.: 
Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ “νεγῪ 
ασοά οὗ νεῖν αοὰ," 2.6. πε τε] αοά 88 
ορροβεὰ ἴο ἴδϊἶβε ροάβ, ἰάοἱβ, ψνῃϊς ἢ ννεσα 
“ΠΙηρΒ οὗ πδυρῃς"). ὙΤῆε ορροβίϊε οὗ 
τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν ἴ5, οἡ ἴπε οης Ὠαηὰ, 
πε ἀϊπὶ [σῆς οὐ τῆς [ονν ἢ ἴϑᾶνν (1Πς 
τγρε) δπὰᾶ, ου ἴδε οἵδεσ, {πε ζ418ε Ἰτρῃὶ οὗ 
υπιδη βρεουϊδιίοη (πε οουπηίετίε!). 

γε. 9. Ηε β8δύ8 ἂπὰ ρεσπαρβ {πίη 
δε ἰ8 'π ἴῃς ρθε, θὰ Πα ἤδ5 ὑξνεσ βεεῃ 
πε ᾿ἴρῃῖ; ἴξ Πᾶ8 πενεῦ βῆοπες οἡ ἢϊπι. 
ἀδελφόν, οπ {πε |ρ8 οὗ [εβὺ8 ἃ ἔεϊονν- 
τηᾶπ (ο΄. Μαῖι. ν. 45; υκὲ χν. 30, 32), 
ἰπ τῆς δροβίοϊϊίς ννγτίηρ8 ἃ ἔε ον - ΟἿ τί8- 
τίδῃ (οὐ. ν. 1-2, 16)---οηε οὗ πε δροβιίοϊϊς 
πατιτγονηρ5 οἵ ἴῃς [,οτὰβ τεδοῃίησ. Οὐ. 
“ ποΙρῆρουτγ "ιν ἢ τῆς ἘΔΌὈΙ5, ἃ ἔε!ονν- 
7εν; ν τῆ 6808, ἃ (εἰ! ον -πηδη (οὐ. Γυκα 
Χ, 25-37)). ΤΠετΕε [8 πο ςοηιγδαϊοτίοη ὃε- 
ἔννδεη {Π|8 ραββᾶρε δηὰ [ὰκὲ χίν. 26. 
ὙΠε Ῥεβὲ σοπιπιεπίασυ οὐ ἴῃς ἰδίζοσ 18 
7οῆη χί". 25. 

Ψψεσ. το. ἐν τῷ φωτὶ μένει : ἢς ἄοοβΒ 
ποῖ πλογεὶν οδίςἢ ρ] πιρβεβ οὔ τῆς Πἰρμὶ 
δυῖ “᾿αὐίάδιῃ ἰπ ἰτ,᾿" Ὀεὶηρ οὗ οης πιιπὰ 
ἢ Οοά, τλε οοπιπίοη Εδίμεῦ, ν πο “18 
Ἰρμε" ((. 5). σκάνδαλον οὐκ ἔστιν ἐν 
αὐτῷ, “ἴετε ἰβ ἢο οσςᾶϑβίοῃ οἵ βιυτη Ὁ] ΠΡ, 
ποιπὶπρ ἴο {τῖρ Πἰπὶ ἃρ ἀπά πιᾶκε Πἰπὶ 
411, ἴῃ Πίβ ᾿ά5865) ---ἂπ εςοῆο οὗ Ϊοδη χί. 
9,10. Αποίῖδετ ᾿πἰετγργεϊδιίοη, 1688 ἀρταα- 
ΔΌΪε ἴο τῇς οοπίαχε Ὀὰϊ ποτα οοπβοηδηΐ 

ΜΠ (δε σοπηπιοη υ8ε οὐ σκάνδαλον (7, 
Μδῖι. χιϊῖ. 41, χνι. 7; Εοπι. χίν. 13), 15: 
Βεοαυβε πε ἰβ ψπβοπια ἀπά ρσδοίοιβ, 
1δοῖς ἰβ ἰῇ Ὠϊπὶ ΠῸ βιυπιθ!ηρ-Ό]οοἷς τὸ 
οἴδετβ, ποιϊπίηρ ἴο ἀεῖες ἴπεπὶ ἴσοπὶ 
δεοςεριίηρ ἴδε αοβρεὶ. ΤῈ ἴονε οὗ 
τδε ρσιπιεἶῖνς ΟἾ γί βείαπβ ἱπιρτεβϑεὰ τδς 
Βεδίδεη. ΟΛ Τεγῖ. 42ο]. 39: “ Νίάε, 
ἱπφυίαπι, αὐ ἰηνίοεπι 8εὲ ἀἰράπε: ἱρδὶ 
δπῖπὶ ἰηνίςεπι οὐεγιηῖ ; εἴ αἴ ῥγὸ αἰζεσυίσο 
ταοσὶ βἰπι ραγαῖὶ : ἱρβί επίπη δά οοςἰἀεπάυπι 
Αἰτεγυῖπιπὶ Ῥαγδίίοσεβ εγυηῖ". Εῤ. αὐ 
Ῥίορη. τ: καὶ τίνα φιλοστοργίαν ἔχ- 
ουσι πρὸς ἀλλήλους. ΤῊΪδΒ 5ρίτί! ἀϊδαρ- 
Ῥελεά, δπὰ ἴῃ νίενν οὗ ἴῃς ὈϊτοΓ σοπίτο- 
νειβίεβ οὗ ἴῃς 418 σεπίυτΥ τε Ράρβϑῃ 
διἰϑιογίδη Απγηλίδηιβ ἀνοννδὰ {παῖ “πα 
ΩΓ Υ οὗ τῃ6 ι τίϑιίδηβ τονναγὰ οδοῇ 
οἵδπες βυγραββοὰ [πΠῸὶ δυγυ οὗ ϑάνᾶρε Ὀεδβίϑ 
ραϊηβι τῆδη ". Αποῖπεσ ἱπιεγργεϊδιοη 
ἴακεβ αὐτῷ 48 πευΐεγ : “ὝΠεγε ἰβ πὸ 
οοςαβίοη οὗ βευπιθ!πρ τη ἱκ,᾿ ἐν ε., πὶ τπ 8 
᾿'ρῆε. ΟΥ̓ 7]οδη χί. 9. 

γετ σι. 81. ]ὁΒη γεοορηῖβεβ πο πουῖγαϊ 
αἰττυάς Βεϊννθθη “ἴονε " δηά “ παιγεὰ". 
Τονε ἰβ δοῖῖνε Ὀδηενοΐεπος, αηᾷ 1688 Δ η 
1815 18 μαῖγεά, 1υδὲ 28 ἱπάϊ εγεηςε ἴο τῃς 
Εοβρεὶ-ο4}} απιουπῖβ ἴο γεὐεςτίοη οἵ ἰξ (οὐ, 
Μδῖῖ. χχίϊ. 5-7). Οὔδεγνε ἴδε οἰπηαχ: “ἴῃ 
τῆς ἀδικπεββ ἴβ, δπά 'ἴπ ἴῃς ἀδγκηδθβδ 
νυ Κεῖ, απὰ Κπον οῖῃ ποῖ ννβεσε δα ἰ8 
δοίης ". ἐτύφλωσεν, ΔΣοτ. οὗ {πε ἐπάε- 
ηιέε ῥαξέ, “ετε ννε ου]ὰ 86 {πε Ρετί, 
(“΄. Μουϊίοη, γαῖ. οὐ Ν. Τ. Οἱ. ἱ. Ῥῃ. 
135 8). ΤΠε ρεπαῖιν οἵ ᾿ἰνίηρ ἱπ τπε 
ἀδικηεββ '8 ποῖ πηογεῖν ἴμδὶ ομς ἄοεβ ποῖ 
8εε, Ρυῖ τΠλὶ οπς ροεβ δ᾽1πᾶΔ. Τῆς περ- 
Ιεςτεὰ ἔλου εν [8 αἰσορῃεά. ΟἿ τπε τροΐε, 
τῆς ἐγμδέασεα ἴῃ τῇς Βυδίογγαηδαῃ ἰᾶ κα 
οὔ τηε Μαπιπιοῖῃ Οδνεβ οὗ Κεπίυςκν. 

Οὔβεγνε δον 8:. ]οῆπ ἐπιρῃδβίβεβ δπὰ 
εἰαδογαῖεβ τῆς οἱά-πενν σοπηπιδπάπηεης 
ἜἼονα τπν Ὀσοῖδοσ," τοϊτεγατίηρ ἰξ, Ρυϊ- 
εἴη ἰ περαιίνεϊυ δηὰ ροϑβιτἰνεῖγ. 

γν. 12-17. Ὑδε Αρρεδαὶ] οὗ Εχρεγίεηςθ. 
“1 πὶ νυτϊτίηρ ἴο γου, {π||6 σΠάγοη, Ὀ6- 
οᾶυδε γουῦ 81π85 Ὦανε Ὀδεπ ἔογρίνεη γοῦ 
ἴον Ηἰβ πδπιεβ β88κε; 1 δπὶ νυσϊτἰπρ ἴο 
γου, ἔδλιπετβ, θεοαυβε γε πᾶνε ροῖ ἴο 
Κηονν Ηἰπι μὲ ἰξ 15 ἔτοπὶ {μῈ θερίπηΐηρ ; 
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ἀϑιὰ τὸ ὁ Μαῖε. κ. 
13. Γράφω ὑμῖν, πατέρες, ὅτι ἐγνώκατε τὸν " ἀπ᾽ 9: [οβα 

ἀρχῆς. γράφω ὑμῖν, ' νεανίσκοι, ὅτι " νενικήκατε " τὸν πονηρόν. Ἐεν. νι, 3, 

γράφω 3 ὑμῖν, ' παιδία, ὅτι ἐγνώκατε τὸν πατέρα. 14. Ἔγραψα ὑμῖν, ἴ Μαίι, χίχ. 

πατέρες, ὅτι ἐγνώκατε τὸν ὃ ἀπ᾿ ἀρχῆς. Ἔγραψα ὑμῖν, νεανίσκοι, ὅτι Αειε, ἐ!. 

12. γράφω ὑμῖν, τεκνία, ὅτι ἀφέωνται ὑμῖν αἱ ἁμαρτίαι 

ὄνομα αὐτοῦ. 

κ ἰσχυροί ἐστε, καὶ ' ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἐν ὑμῖν μένει, καὶ νενικήκατε τὸν ε Ἰόβα 
χὶϊ. 21. 
ἀπ. χ7 (ν.1). ΚΈΡρΒ. νἱ. το. ἐτὸ σε, 

1 το δ᾿. 

εἀά. 
5 τὸ Β. 

Ι δηλ υτὶεπρ το γου, γουηρ πιεη, δθοαυδα 
γε Βανε Ἄοοπᾳυεγοὰ ἴδε Εν! Οπε. 1 
ντοῖς ἴο γου, [{π||6 οπεβ, δεσᾶυδε γα 
Βανε βοΐ ἴο Κπονν τηε Βδίπεγ; 1 ψτζοῖα 
ἴο γου, ἔδίμεγβ, ὑεοαιδε γε πᾶνε ροῖ ἴο 
Κπον Ηἰπὶ πδὲὶ ἰ8 ἔγοτῃ {πε Ὀερίππιπρ; 1 
ν τοῖς ἴὸ γοῖ, γουηρ πιεη, θεοαυβε γα 
τε βίσοηρ, ἀπά {πε Ν οσά οὗ αοάἁ διάξει 
ἴῃ γου, ἀπὰ γε Πᾶνα οοπαυετεά ἴῃς Εν1] 
Οπς. ἴρονα ποῖ {πε ννοτγὶ ἁ, ποσ ἴΒς {πϊηρ8 
τμδῖ ἀγα ἰπ με ννοσϊ ἅ, [1 δὴν οπε Ἰονεῖῃ 
τῆς ννοτῖά, με ἴονε οὗ πε Βδῖδβεσ ἰβ ποῖ 
ἴῃ δίπι ; Ὀεσαῦβε δνογγιπὶπρ τπαὶ 8 ἴῃ 
δε νοτὶά---μς ἰα8ὲ οὗ {πε δεβῇ, δπὰ τῆς 
1υδὲ οὗ ἴδε εγεβ, ἀπά ἴπε Ὀσαρρασὶ ὑοδϑβί 
οἵ 11{π:---ἰ8 ποῖ οὔ ἰ8ε Εδίπεγ θαῖ 18 οὗ τμ6 
ψ σά, Απά τῆς ψοσἹά 18 ραββίηρ ΑΥΨΆΥ 
δηά τῃς Ιυβὲ οὗ ἰϊ, Βυς ες τπδὶ ἀοεῖῃ ἴῃς 
Ψ1Π οὗ αοἁ «ἰδ ἔοσ ἐνεσ." 

ΤὩς Αροβεῖε μδ8 Ῥεεη βεϊτίηρ ἴοσἢ 
Βεδιπίπρ ἴσυῖἢβ ἀπά ἰ8β δδουΐ ἴὸ πιᾶκα 
πη εχδοῖπρ οἰδίπι; δπὰ πογαὲ δε ραῦβεβ 
δηὰ νυ ἱτἢ τυ ἢ τοπάεγηεβ8 τεαββυσεβ Πἰβ 
τελάεγθ : “1 δπὶ ποῖ δά ἀγεβϑίῃρ γοῦ 48 
υηδεϊϊενειβ οὐ οαβείπρ ἀουδὲ ἀροη ἴΠ6 
βἰποοσν οὐ γοὺγ ἤδη. Οηἡ ἴπε οοη- 
ἀγάτυ, ἰΐ ἰ8 Βεσαυδβε 1 ἂπὶ αβϑυγεὰ {πεγοοῦ 
1048 1 ἂτὰ ντιηρ (Πἰ8 Ἰεῖῖος το γου δηὰ 
ντοῖο [με αοβρεῖ νῃς ἢ Δοσοσηραπί6β ἴτ᾽". 

Ψεσ. 1:2. τεκνία, 411] [ες ΑΡοΒβεὶε 8 
τελάειβ, ἰδ οὐβίοσηδσυ ἀρρεϊαἰτίοη (866 
π. οἡ ἰΪ. 1). ἀφέωνται, ρετί,, ἴῃς Ποτῖς 
ἴοττη οἵ ἀφεῖνται. τὸ ὄνομα αὐτοῦ, τῃε 
Τδαγδοῖοσ, πιϊπά, ρυσγροβε οἵ αοά σενεαὶεὰ 
π Οδτῖβε. “ὙΒε παπιὶὲ οὔ αοὰά" ἰβ8 
“ΜὨΔΊΒΟΟνΟΣ ἔμοῖς ἰ8 Πεγεῦν δε πιὰ κεβ 
Βίταβεῖγ Κποννπ" (Ἡγ) εδένι. 1Ἁ,αγρ. Οαἰδολ.). 

νες. 13. Ηε πον βυδάϊνιἀε5 τεκνία 
ἰπίο πατέρες, ἱ.6., τηλῖυτα δε] ανεσβ ϑἘῈ 
ἃ ἴοης δηὰ ενετ- ἀεερεηίηρ (ἐγνώκατε) 
ἐχρεείδεπος δεπῃὶπᾶ τε, ἀπά νεανίσκοι, 
Ψ ΠΟ, Ἰβουρὴ ἡ ἐπιθυμία τῆς σαρκός 15 
βίσοπρ' νυ ἱπῖπ τη, ἢανε οοηφαετεὰ ἴῃς 
Ἐν1] Οπε ὃν τῆς αἱάβ οὗ στᾶςο---ὴ ενὶά- 
ἐποα οὗ {πε σεδῖν οὗὨἨ ἐδεῖτ ἱπίθσγεβι ἷἱπ 
ΟΒεῖβι. ἀπ᾽ ἀρχῆς, 48 ἴῃ ἱ. τ. ΤΒς 
δηποίεηϊ ἱπεεγργεῖογβ ἴοοῖ τεκνία, πατέρες, 

8 111. χὰ. ν. 18, 19: 7. χν]!. 15; Μαῖῖ. ν. 37, νἱ. 13, χἑἰἱ. 19, 38. 

χνὶ. 
33; Κοπι. 

Ξγραφω Κὶ, Ν!., Αὐρ.; ἐεγραψα ΑΒΟΙΡ, 5γτνέ ΡΒ, (ορ., ὅ4ῃ,, Αςῖδ., Ασῃχ., 

γεανίσκοι 45 8 {πτεεξοϊά ςἸΔεϑ δοδιίοη, 
δοοοτγάϊηρ ἴο ρὲ (Αυρ., Αἴπδπ.) οἵ δο- 
οοτάϊηρ ἴο ΟὨγίβείδη εχρεγίεπος, κατὰ 
τὸν ἔσω ἄνθρωπον (Ετυ1ῃ. Ζίρ.); δὰ τῃς 
ογάες ψουϊά ἐἤδα 6 εἰἴπεσ τεκνία, νεα- 
γίσκοι, πατέρες οΥ πατέρες, νεανίσκοι, 
τεκνία. Δρροτδιην ἴο {πε νατίδπε γράφω 
ὑμῖν, παιδία, τεκνία 18 ἃ βεπετα] ΔρΡεΪ]4- 
εἴίοη βυιδάϊνίἀςἀ ἱπίο πατέρες, ταν πος 
παιδία. ει. 14 8δουΐά Ῥερίπ ψ ἢ 
ἔγραψα ὑμῖν, παιδία. Τῆε Δοτ. ἔγραψα 
ἰ8 πιοδὲ 8: ΡΥ δηά σεαβοπδῦϊν ἐχρ᾽δίηθὰ 
8ἃ8Β ἃ τεΐεσεπος ἴο ἴδε Αροβιῖεβ αοβρεῖ 
(βες [πιτοά. Ρ. 246). Ηανίηρ αββυγοά {πΠ6πὶ 
οὗ δἰβ ῥγεβεπί σοηνίςτίοη οὗὨ ἴῃ βίποεσν 
οἵ τπεὶς δι τἢ, ἢς ποὺν ροαβ οὔ ἴο ἀββισγα 
τὰεπιὶ τπδὶ δΒε Βαάὰ εδπιεσίαίπεά 4 ἴἶκε 
ορίπίοη ψμθη ἢς ψτοῖς ἴῃς Αοβρεῖ ἴοτ 
«πεῖς ἱπϑισυςείοη. Ηἰ8. ἴοπε ἰβ πγυς ἢ [Κα 
παῖ οὗ 2 Ρεῖ. 1. 12. ΟΙδεῖ ἐχρίαηδιίοπβ: 
(τ) Τῆς τεΐεγεπος 18 [9 ἃ ἔοσπιεσ δρίβι 68 
(υ. 3 ]Ἰομη 9)---α στδιυϊέουβ δπὰ υἡ- 
Πεσαββασυ δυροιμεβίβ. (2) Τῆς Αροβεὶα 
Τεβυπλε8 ἴτε ἃ ρᾶυβε ΠΕῖΠεΓ ἰπ σοπι- 
Ῥοϑιτίοη οὐ ἰπ τπουραι, δπά τεϊξεγαῖεβ 
δὶ μὲ 848 ντιτἴεη". (3) Αἢ επὶ- 
Ῥῃδιῖίς ἔοσπλ οὗ δχργεββίοη, {κε “᾿νε 
ἄεοσες δπὰ πᾶνε ἀεοσεεὰ ". (4) Οαϊνίη, 
τεδλάϊηρ γράφω ὑμῖν, παιδία, τερατὰβ 
πατέρες . . . πονηρόν 45 Δη ἰπϊεΓροῖϊα- 
ἄοη. Τΐβ ἰβ ἴο ουξ πε Κποὶ ἰπβιεδά οὗ 
ππιγίηρ ἰτ, παιδία, 4 σεηετζαὶ Δρρεῖϊα- 
τίοη ἔοσ 41} τπε ΑΡροβεῖε᾽β τεδάεσβ, ρτδο- 
τἰοδ!γ ἰδεπεῖςαὶ νϊ τεκνία. 8 Εν 
τεκνία οΑττῖεβ [86 Ἰάεα οἵἉ τεϊδιοπϑἣΐρ ὈῪ 
δίγέλ-γεροπεγαίίοπ; οὐ. Αὐρ.: “ Θπμία τε- 
»εἰξέπ ἐμ υοδίς ῥέοεαία ῥὲγ πονιδη 675, 
εἰ τερεησζατηϊηὶ ἰῇ πονδηὶ νἱΐδτη, 1ῴ60 
8111, παιδία, οἡ τπῸ οἴπον δαπά, δῖα 
τα ΓΙ “ Ομ] άγοη," κερὶ (Αυρ.), ἐπ απέες 
(νυ]ρ.), δπὰ «πὰ ἀϊξβεϊποῖίοθπ 8 ὅτι 
ἐγνώκατε τὸν Πατέρα. ΑΙ] τηξῃ ἅτε 
οἰ άσεη οὗ αοά, Ὀεΐϊενειβ ατὲ σῃ! άγεη 
Ψηο “ Βανε ξοι τὸ Κπον ἴῃς Εδίμετ᾽". 

ες. 14. Τῆς Αροβιῖς ρίνεβ τῆς 84π|6ὲ 
τεδοπ 88 Ὀεΐογε ἔοσ νγτπρ ἴο (6 
ἔλίδεῖβ, 48 ἐξουρῇ ἴδετε οουά Ὅς ποης 
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τὰ ]δτηεβ ἷν. πονηρόν. 

ΙΩΑΝΟΥ ἃ 1. 

15. μὴ ἀγαπᾶτε τὸν κόσμον, μηδὲ τὰ ἐν τῷ κόσμῳ - " ἐάν 
Ὁ οπε πὶ, τις ἀγαπᾷ τὸν κόσμον, οὐκ ἔστιν ἡ ἀγάπη τοῦ πατρὸς ἐν αὐτῷ" 

: 16. ὅτι πᾶν τὸ ἐν τῷ κόσμῳ, "ἡ ἐπιθυμία τῆς σαρκός, καὶ ἡ ἐπιθυμία 
3 » "Ὁ “ α Ῥεῖες τῶν ὀφθαλμῶν, καὶ ἡ " ἀλαζονεία 3 τοῦ " βίου, οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ πατρός, 

ἦν αχ; 
αῬειξε ἰἰ, ἀλλ᾽ δ « ἐκ τοῦ κόσμου ἐστί. 1. καὶ ὁ κόσμος " παράγεται, καὶ ἡ 
4 Ῥεῖεσ ἴϊ. ἐπιθυμία αὐτοῦ" ὁ δὲ " ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, μένει εἰς τὸν αἰῶνα. 
14; Μασὶς 
ἶν. 19. 

4 ἷν. 5; ]ὁδη νἱϊΐ. 43, χν. 95. σνδετσ. 

1χον πατρος 
Βενοσγαδὶ πλίπιι8ο., 

3ᾳλαζονεια ΒΚ; αλαζονια )ΑΒ’ἾΡ, εἀά. 

τελῖετ. Ηε ρίνεβϑ ἴδε βᾶπιε σεᾶϑοῃ αἷβο 
Ὃσ νυτίτἰηρ ἴο τ8ς γουπρ πιεη, Ῥὰῖ μα 
ΔΙΏΡΠΪΗεβ 1: τε πᾶνε [Πα βιίγεηρτἢ οὗ 
γουτῃ, Ὀυϊ ἰξ 18. ἀϊδοὶ ρ! πεὰ ὉΥ τῆς ἰη- 
ἀννε!Ππρ ννοτγὰ, δηὰ ἐδεγείοσε πεν ἤᾶνα 
ςοηαποτοὰ. 

γετ. 15. Ηε ἴἰβ ἀεδ!πρ πε δε ενεῖθ 
νῆῸ πᾶνε ἃ ἴαγρε εχρεσίεπος οὗ {86 
δτᾶοε οἵ ΟΠ τίβε, απὰ οἡ τῃϊ8 ἕαςξ ες ργο- 
οεδάβ ἴο Ὀ486 δΔη Ἀρρεδὶί, ἃ 9411} ἰο ἔυγῖποσ 
δάναποεπιεπε δηὰ δίρῃες δἰαϊππιεπηῖ: 
“Ἴονε ποῖ πε Ψψοσά ", Ὑεῖ αοά “ Ἰονεά 
τῆς ψοσἹά " (]ομη 1. 16). ΟΡβεσγνε ἴπαὶ 
τς Αροβῖϊα ἄοεβ ποῖ 84 δαὶ της νοτ] 
ἰθ8. αν]. [ἐ ἰ8 αοὐβ ψνογὶἅ, δπὰ “ἀοὰ 
8} Ἔνεῖν τδίηρ ἐπδὶ Ης μαὰ στηδάς, δπά, 
Ῥεδοϊά, ἰξ νγὰ8 νοῦν ψοοά᾽" (ἄεη. ἱ. 31). 
Ηἱΐβ πηδαπίπηρ ἰ5: κΤΒς τπίηρβ πὶ ἴῃς 
ΨοΣά ἀγα ἰταηβίεπε. Ὸ ποῖ β8εῖ γοῦγ 
Δθεςίίοη οἡ ποπὶ, εἶδε γοῦ Ψ1}} βυιβίδίη 
4 Ὀϊτῖει ἀϊδαρροϊπίπηεηῖ, ὍΠα ννοσ]ά ἰβ ἃ 
βοοά πὰ Ῥεδυκι μὲς οὗ ἀοά, το ΡἋ 
υβεὰ ἱΠ ἸΟῪ δηά ρταιίίευάε; Ὀαὰῖ ἰξ ἰ8 
ποῖ [Π6 δΒυργεπις επά, ἰξ ἰβ ποῖ τῆς ποπιε 
οὗ ουὖζ 8018. “11εἰ τῆε ϑρίπι οἵ αοά 
Ῥε ἰῃ πες," βαγβ 851. Αὐυρυδιίπε, “τῆδλὶ 
ποῦ πιαγεϑὲ 8εῈὲ παῖ 4] ἔπε86 τῆϊπρβ 
τε ροοᾶ; θυῖ νος ἴο ἴδες ἰΓ ἴδοι ἴονα 
ογοδιςὰ τπίηρβ πὰ ἔογβακε ἴῃς Ογεδίοσγὶ 
ον .1ξὰ Ῥηάδορτοοῦι τηδάς ἃ τἰπρ ἔοσ μἰ8 
Ὀτίδε δπᾶ, ἤδη δε μοί ἰξ, β8ῆ6 ὑγεσα 
ἔοπᾶετ οὗ τῆς τίηρ ἔπη οὗ ἐς Ὀτίἀθρτοοσι 
Ψ80 πιδᾶς [ἢς τίηρ' ἴοσ Βεγ, νου]ά ποῖ δπ 
δάυϊξετοιβ 8ρίτί ῬῈ ἀεσιτεοιςὰ ἰη τῆς νεγῪ 
εἰῖι οὐ τῃεὲ ὑγίδδρτοοσα, ἤοννενεσ 8816 
ταὶρῆς ἴονε νμδὶ τῆς Ὀτίδερτοοπὶ μάνα ὃ 
«οὐ. 00 ρμᾶνε ἴδεε 41] ποις τηΐηρβ: 
Ἰονα Ηἰτπιὶ ψῆο πιδάς ἐῆεπι. ὙΠοτς ἰβ 
σοῖς Ψΐοἢ Ης ψουὰ δαὶπ ρῖνε ἴδες, 
ἴο Ψῖϊ, ΗἸτλ86! ἢν ΠΟ τηδάς ἴῃ 686 τ πρ᾽, 
Αραϊπ: κ΄ ΎΠΕεσα ατὸ ἔνο ἰονεβ---οὔ τῇς 
ννουά δηᾶ οὗ αοά. [{ τῃς ἴονε οὗ ἴῃς 
νοὶ ἱπραθίς, ἔμετ ἰβ πὸ αν ἔος ἴῃς 
Ἰονε οἵ αοἀ ἴο επίεσ. [,εἴ τῃς ἴονς οὗἉ 
τῇς νου] γεῖῖσε ἀπά ἔβδὶ οὔ αοά ἱππμαδῦδίς, 
δὲ με Ὀεῖξες χεῖ τοοση. .... ϑὅδυϊ οὐ 
{πε εν] ἴονε οὗἨ τῇς τννοσὶά, δὲ ἴμοὰ 
τηλγεδὶ 6 ΗἸ]εὰ ὃν δε ἴονε οὗἩ ἀοά, 

Ὁ Ϊατιδ5 ἱν. 16; Εοπι. ἱ. 30; 2 Τί. 111. 2 (ἀλαζών). ΡΊυΚε νἱϊ!. χ4; 2 Τί. ἰἱ. 4. 
δ πες 8 ]οβῃ ᾧ 341 ἤκμει νἱΐ » 21, χχὶν. 39; 1: Ρεῖεσ ἰν. 2. 

ΒΚΙΡΡ, ϑυτνε ΡΒ, ΚΝ ᾳ., Οορ., 548., Ασζη., ΑὉρ., οὐά,; τον θεον ΑΟ, 
εἰ. ; τον θεον και πάτρος, ΒενετΆ] τηΐηιιδο. 

5αλλ ΜΑΚΙ,; αλλα ΒΟ, εἀά. 

Του δγῖ ἃ νεβδβεῖ, δυὲ ἔοι τὶ 8111} [8] ; 
Ρους οὔ ψ παῖ που παβὲ, πὶ τπου 
τααυεϑὲ ρεὶ ψῃαὶ ἴποὺ παβὲ ποῖ ". ἡ 
ἀγάπη τοῦ Πατρός, [ἷκε ἡ ἀγάπη τοῦ 
Θεοῦ (νες. 5), εἴἴπες (1) “ἴονε ἔογ τῇς 
Ἑδιίδεγ," ἴῃ δι μεβὶβ το ἀγαπᾷ τὸν 
κόσμον, οἵΥ (2) “ἴῃς ἴονε νηΐ π Πα 
Ἑαΐπες ἔεεϊβ ἔοτ υ8᾽᾿. [ἢ ἔδοι ἴῃς οπςα 
ἱπηρ ε8 ἴῃς οἵπει. ὙΤἼ βεηβε οὗ 86 
Ἑδιμογβ ἴονε ἴὺσ 08 ἀννακεηβ ἰπ υ8 δΔῃ 
δηβυνεσίηρ ἰονε ἕο Ηἰπι. ζῇ ἵν. 1. 

Ψψετῖ. 16. ἡ ἐπιθυμία τῆς σαρκός, ποῖ 
οὔΐεοῖ. σεη. (Αὐρ. : “" ἀεδίἀεγία πη εαγὰπὶ 
τεγυτὰ αὐτὸ Ρεγίποης δὰ σδγπαηι, βίουϊ 
οἰδυ8β εἴ οοπουδίτι8, οἱ σαίογαᾳ ἢυυ8- 
τοοάϊ,᾽}) Ῥαϊ δβυδήεςι. : “τἢς Ιυδὲ ᾿ΠΙοἢ 
τῆς βε88 ἔξεΐβ, νν ἢ γεβί 68 ἰη τῆς ἤε5} ".. 
(. ἡ ἐπιθυμία τῶν ὀφθαλμῶν. ἀλαζονία, 
νδίη ρῥσχεϊεηβίοῃ, οἰαἰπιϊηρ νυν μαῖ οπς τε 81] 
[48 ποῖ. τ΄. Ρίαί. : 15 προσποιητι: 
ἀγαθοῦ ἀιὐυσθὸν τῶν μὴ ὑπαρχόντων. 
ϑυϊὰ; : ἀλαζόνας τοὺς ψεύστας ἐκάλουν, 
ἐπεὶ λέγειν ἐπαγγέλλονται περὶ ὧν μὴ 
ἴσασιν. ὙΒεορῆτ. Ολαν. νὶ. : προσδοκία 
τις ἀγαθῶν οὐκ ὄντων. ζωή, τς νἱτΔ] 
Ῥτϊποῖρῖς (ὑπ φμα υἱυϊηιμ5), βίος, ἴῃς 
ουϊνατά 1 (υὐέα φμανε υἱυέναμ5) οτ ᾿ἵνε- 
Ἰἰβοοὰ (σέσέπ5). ἤδϑετε ἷ8δ Βεῖα 4 80π|- 
ΤΆΔΤΥ οὗ 41] 1016 8'πβ, Ἐχεπιρ! Βεὰ ἴῃ 
ἴδε τεπιρίδτιοηβ οὗ Ενε (αςεη. 111. 1-6) 
δηᾶ οὐὖτ 1 οτά (Μαΐξ, ἱν. 1-τ1. Οὗ Αὐρ.; 
τἰρδβείοοι, ον. Ηεδ., οα Μαῖὶ. ἱν. σ.Ἅ 
(1) “Ἃς Ἰυδὲ οὗἨ τπεὲ ἤεβῃ ": οὐ “Τῆς 
ἴγες νν88 βοοά ἴοσ ἑοοᾶ᾽"; “"Οοτηγηδπά ἐπα 
ἴῃ ε86 βίοπϑϑ Ὀδοοτης ἰοανεβ". (2) “Τῇς 
Ἰυϑὲ οὗὨ 1π6 εγεβ᾽": οὐ “1ὸ ναβ ἃ ἀειρας 
ἴο [π6 εὐεβ᾽" ; “Οαβὲ ἔμγβεῖ ἄονη "΄---ἃ 
βρεοίδουϊασ ἀϊβρίαν. (3) “Ὑῆὲ Ὀταρρατί 
Ῥοδβί οὗ [᾿ε ": ΜΟΣΥᾺ ἴγεο ψνᾷ8 ἴο 6 
ἀεβίγεά ἴὸ πιᾶκεὲ οὔβς υνῖβε᾽" : “ ΑἹ] τῆ8 
κἰπράοπιβ οὗ ἔπε ννοσ]ά ἀπὰ τῆς ρίογυ οὗ 
1πεγα᾽. 

γες. 17. Απ εχρδηδιίοη, Ἂβρεοί δ! 
οἵ ἡ ἀλαζονία τοῦ βίον. Το δεει οπε᾿β 
Δδοιϊϊοη ου ἴπε {πίηρβ ἰπ τΒς νοσὶ ἃ 18 
“Ῥγαρραᾶγι βοδϑιίηρ "; ἔοσ {πεν ἅτε ποῖ 
Οὐδ, ἴμεν ἅτε ἱγαηβίεπι.Ό ΟΛ Μοβμδπι- 
ταοᾶ: “Ὑγμδὲ πᾶνε 1 ἴοὸ ἀο στ τῆς 
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τ. ' Παιδία, " ἐσχάτη " ὥρα ἐστί - καὶ καθὼς " ἠκούσατε ὅτι 1 ὁ 3 " ἀν- γαῖ. 13 

-πτίχριστος " ἔρχεται, καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν " ἶ ὅθεν υ 108 νἱ. 
40, 44 

,. ΧΙ, 24; Α(ἰδ ἴϊ. 17; τ᾿ ὕογ, χν. 52; 2 Τίῃ), [1]. χ; ]απβεβ να; 1 Ῥείεσ ἱ. 5; 2 Ῥεῖεσ {ἰΐ. 3. 
ν 7οβῃ ν. 28. νν Μεαῖίι. χχίν. 5, 24. 

τοὶ Ηεθ. {ϊ, 17, ἐἰΐ. χ, νἱϊ. 25, ἴχ. 18. 
χες. 22, ἵν. 3; 3 08 7. Υ]οΒη ἰν. 25. ζΖ Αεῖξ χχνῖ. 

1 οτι  ΒΟΚΡ, ϑυτνεξ ΡΒ, Κε., Οορ., Αὐρ., εὐά, ; οπι. ΑΙν, βενεζδὶ πηίπυϑο. 

30 ΜΟΑΚΙ, ; οὐ. δ "ΒΟ, Ασπι., οὐά. 

«οπιίογίβ οἵ 1818 11ε2 Ὑῆὲ ψοσί ἃ δπά 1 
-ουδαῖ οοππερςείοη 8 ἔβεγα Ὀεΐννθθη 8 ἢ 
Μεγ ἴδε νοτά ἰβ το οἰπεγινῖβε ἱμδῃ 88 
ἃ ἴτεα ὑπο τηε: ψΏδη ἴα ἴγάνο]]ογ ΠΑ ἢ 
χεβιθὰ υπάογ ἰϊ8 βΒῃδάβ, πε Ῥάββεῖβ οη." 
Αυρ. οὐ ἷν. 4: “ Μυηάῃβ ᾿ἰβῖίς οπιηΐθυβ 
Ἀάεἰθυβ αυξεγεπείδυβ. ραιτίαπὶ δίς εβῖ, 
αυοτποάο ἔαΐϊξ εγεπηυϑ ρορυϊο ἰβγδεὶ"". 
«αὐτοῦ, Βυδ)εςεῖνε ρεπιτῖνε {κὰ σαρκός 
δηὰ ὀφθαλμῶν. τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, 
ἴοπς ρεζτιαπεηῖ διηγὶὰ της ἤυχ οὗὨ ἴγδπ- 
ΘίἴΟΣΥ ἰπίπρα, Οὐ. Αὐυρ.: " Κοζυπ ἴαπὶ- 
Ῥογαί πὶ ἤπνίυβ τλῆ : βοὰ ἰδηηιδπὶ 
αεἴἶτοα βυνίαπι αὐδος πδὶὰα εδὶ Ποπλὶπαβ 
ποβίοσ [εϑ8 ΟἨγίβιυβ. Αβϑυπιρϑὶς οδτ- 
απ, τηοσίαυϑ 68ῖ, τεϑυσσοχὶς, αϑοθηαϊς ἰπ 
ςαἴυπι. Μοϊυϊε δὲ ᾳυοάαπ)πχοάο οἶτοι 
Θυνίυπι ἰετηρογδίϊυπι ρδηΐαταε. Εδρεγίβ 
ἐπ ργδεσερβὴ ἴεπε ἰΐσηυση. ΜΔ οῖνὶς τὰ 
ἌτηΟΣ ταυηΐϊ ὃ τεπα ΟὨσίβιυγη." 

γν. 1:8-29ς. Α Ννατγπίπρ δραϊπβὲ ἤεσσε- 
τἰςαὶ Τεδοξίηρσ. “{Π|6 οπαβ8, ἴτ 8. τῇς 
ἴλϑι πουῦ; δηὰᾶ, ἃ8 γε πεασὰ παῖ Απιὶ- 
οἰγίβι 18 σογηΐη, ενεῃ ποὺ ἢᾶνα ΠΊΔΩΥ 
δηιςτβὲβ γίβεη ; πεηςς ννὲ τεοορηῖβα 
τῶι ἰξ ἰ8 με 1ἴα8ὲ ποτ. Ετσοηὶ οὖζ οοηλ- 
φάῃ ἴμεν Ψεπὶ οὐδ, θυΣ τΠαγ ἡνετα ποῖ οὗ 
Ουζ σοιίρδην ; ἔοτ, ἢ ἐπε μαὰ ὕεεῃ οὗ 
Οὖζ σοτΏρΡΔηΥ, ἴδεν ψουἹὰ πᾶνε αροάς πῃ 
οὖς ἔεϊ οὐνβαΐρ; θὰ ἔπε ρυγροβα οἵ ᾽ξ ννὰβ 
«δῖ ἰξ πᾶν ὃς τηδηϊξεβίςὰ ἐμαὶ πον 41] 
8τε ποῖ οὗ ΟἿΓ οφογρϑηγ. Απὰ γε ἢᾶνε ἃ 
οἰσίβπιὶ ἴτοπὶ πε Ηοὶγ Οπε, ἀπά γε 81] 
Κπονν. 1 ἀϊά ποῖ ννεϊε ἴο γοὺ Ῥεσᾶυβα 
γε ἀϊά ποῖ κηονν ἰς Ταῃ, θὰ: Ὀεοαυβα 
γε Κκπον ἰξ δῃὰ Ὀεοαυδβε Ἔνεσυ [16 ἰ8 ποῖ 
οὗ τε Ττυῖμ. ΨΈΟ ἰβ τῆς ἰἴὰτ θυ Πα 
τῆδι ἀδηΐειῖῃ ἐμαὶ ]εβιβ ἰ8 ἔς ΟἾγίβί ὃ 
ΤὨΪϊβ ἰἴ8 δες Απειςξτίβι---ἣς πᾶς ἀδηϊεῖῃ 
δε Εδίμπες δπά τπε ὅοη. Ενεγυ οπα 
τπδῖ ἀεπίεςα τῃς ὅϑοη πείτπεῦ Βδίῃ ἢς τἢς 
Ἑαδιίβεῦ; δες τῃδὲ σοπίεββειἢ τς ϑοη δῖ 
τε Εδίπες αῖϑο. Αβ ἔοσγ γου, παῖ ὑνῃ ἢ 
γε Βεατγά ἔγοπι με θερίππίπρ, [εἰ ἰξ αὐἰάς 
ἴῃ γου. ΙΕ τῆδὲ δϑῖὰς ἱπ γοὺυ ννῃϊο ἢ γα 
Βελτὰ ἔτοπι {πῸ Ῥερί πηΐηρ, γε αἶδο ἱπ ἔπ 
8οη δηά ἰπ ἴῃς Εδίδεσ Ψ1}} ας. Απᾶ 
τιοῖβ 18 τς ῥγοπιῖβε ψϑῖοῃ Ηδ Ηϊπηβεϊ 
τοηγβεὰ ἃ8--ἰῆς 11ξε, τῆς Ετεγη δὶ [{1{6. 
Πεβα Ἐπίηρβ 1 ψτοῖς τὸ γου τερδγάϊηρ 

186πὶ τπαὶ ψουὰ Ιελὰ γοὺυ ϑίγσαγ. Απά 
88 ἴοσ γου, [πε σἢγίβηι Ἡν Ιοἢ γε τεςείνεδ 
ποτὶ Ηΐπὶ δϑϊθῖ ἴῃ γου, δηὰ γε πᾶνα 
το πεοά ἔπδὲ δὴν οπα βῃουϊὰ ἐεδοῖ γου; 
υϊ, 48 Ηἰβ8 οἰσίβμῃ 18 ἰεδομὶπρ γοῦ τα- 

ξατάϊηρ 411 ἐπίπρβ, δηῃὰ ἰβ σὰς δηὰ ἰ8 ποῖ 
8 ἰἷε, ἀπά Ἔνεπ 48 ἰξ δι ρῆς γου, αὐἱάς 
ἴῃ Ηἰπ). Απὰ πονν, {{{π|6 ΟΠ] άσεη, ἀρ άα 
ἴῃ Ηἰπι, παῖ, ἰξ Ης ὃς πιαηίξεβιεᾶ, ᾿ς 
ΤΊΔΥ Ὦανε δοϊάπεββ απά ποὶ 6 βμαπιεά 
ΑΨΆΥ το Ηἱἰπὶ δὲ Ηἰβ δάνεπε. [1 
γε Κπονν δαὶ Ης ἰβ8 εἰβέεουδ, τεοορ- 
δα [παῖ ὄνεσν οπς αἷδβο ἔπαὶ ἀοεϊῃ 
τὶ σπίθουβηεββ παῖῃ ὕεοη Ῥαροίίεπ οὗ 
Ηϊπι."" 
Α Βαγεϑυ πιδά δγίβεη ἱπ ἴῇς θοβοπὶ οὗ 

τε ΟΠυτοῇ (8εε [πἰγοά. ΡΡ. 248 [). [{ννᾶ8 
8 (αἰαὶ Βδγεβυ, ἃ ἀεηίαὶ οἵ τπΠ6 ροββί 111 ν 
οὗ τε Ιπολγηδιίοη, απὰ τπογεΐογε οὗ [86 
τεϊδιίου οἵ ἔδιβεγμοοά δπὰ βοπβῃΐρ ὃ6- 
ὕνθεη αοἀ ἀπὰ πιδη. 8:1. [οῃη᾽ 8 επῃρΒά- 
τὶς οοπδεπηπαιίίοη οὗὨ ἰξ ννᾶβ 8:18 εΔ, θυς 
δὶβ ἀρργεπεηβίοη νγὰβ ρτουπάϊεββ. Ηδ 
δῃδγεά τῆς ργενδιϊϊηρ ἐχρεοϊδοη οὗ ἴῃ 6 
ἱπιπλίπεηςς οὗἨ πε ϑεοοηὰ Αάνεπε (οἷ 
1 Οοτζ. χ. 1σ, χν. 51; ΡΏὨ1]. ἱν. 5; σ Τἢ6β8. 
ἷν. 15 544.; ἩεΡ. χ. 25; [14π|εβ ν. 8:1 
Ῥεῖογ ἱν. γ; αν. ἴ. 1, 3, 1. σὰ, χχίϊ. 7, 
1ο, 12, 20), ἀπά βἂνν ἴῃ ἴπε ΠΕΓΕΒῪ δΔῃ 
ενϊάεπος ἴπδὲ (δε ἐπά νγὯβ δ παπᾶ. [ἰ 
ννᾶ8 γδίπεγ δὴ δνίάδεπος ἰμαὶ ἴῃς αοβρεὶ 
νγᾶ8 ννἱπηΐηρ ἰδ νᾶγ. ΤῊς ετὰ οὗ βίπηρίε 
δηὰ υπαυεϑεοπίηρ (Αἰ ἴῃ ἴπε δροβίοϊῖς 
(ΕΒΕἸΠΠΟΩΥ ὑνᾺ8 ραβδί, ἀπά τῇδῃ νεγε ὃδε- 
ἱπηΐπρ; ἴο ἔπαυε δηὰ σεᾶϑοη. Α Βδγαβυ 
88 ἴῃς δᾶπια υδὲ ἰπ τΠΕΟΪΟΡῪ 48 ἃ τηΐβ- 

ἸΚαδη ΠΥροιμαβὶβ ἴῃ βοίθηςε: ἰξ ργονόκεθ 
τπουρῆς δηᾶ ἰεαάβ ἴο ἃ ἄξερεσ ὑπάοσ- 
δβιδπάϊηρ. ὙνΠαὶ βεεπιεά τὸ ἴῃς Αροβίὶς 
ἴῃς ραηρβ οἵ ἀϊββοϊυϊοη ἡνεγα ἴῃ τε! 
“ ατονυνηηρ ραΐπδ᾽.. 

γετ. τ8. Αὐρ.: “Ῥυεῖοβ δοχυίζατ, αὲ 
ἔεδιϊπεηϊς οζεϑοοσα, 4υΐα πον᾽ββίπηα Ποζᾷ 
εβί. ... Ριοβοϊξε, ουγτίϊα, οταβϑοίτθ, πο- 
νἰϑϑίπηα ποσὰ εβι". ίεγ. 28 ρυΐϊβ ἴξ δ6- 
γοπά ἀουδι μαι ἐσχάτη ὥρα πιελπ “ τδς 
ξηὰ οὗ τῆς ψοτ]ᾶ,᾽" πὰ σγυΐδβ οὔ νατίουβ 
δἰταπιρίβ νης πᾶνε Ὀεεη τηδάς ἴὸ ρῖνα 
ἱξ ἀποῖμεσ τεΐεγαποες δπὰ αὔβοῖνε τῃς 
Αροβῖς ἔγοπι ἴδ ουγταπὶ πλϊβοοποερίίοη : 
(1) Αὑρ. βᾶγβ ναρυεῖν: “τῆς 148ὲ Ποὺ ἰ5 
οἵ Ἰοηρ ἀυτγαιίοη, γεῖ 1 8 με ἴαβε᾽ (πουὲς- 
ϑδέρια κογα ἀϊμέμγηα ἐπέ; ἐαπιόη πουϊποίνια 
ἐξ). Απὰ Οαϊν. : “ Νοιδίηρ δὴν Ἰοηρες 
ταγηαῖηβ Ὀπὲ τπᾶῖ ΟἸσίβεὲ δπουϊὰ ἀρρεὰς 
ἴοτ ἴῃς τεἀεπιρτίοη οὗὁἨ τῆς ννοσὶά..... 
Ηε οδιῖβ ἴπδὲ " τῆς ἴδ8ὲ εἰπις᾿᾽ τ νυν ϊ ἢ 411 
τπϊηρ8 ἂγὸ θεὶπρ 80 Ἴοπηρίεἰεά (Πδὶ πο- 
τοίην 18 1Ιεβ ἐχοερὶ τῇς ἰΔβὲ γενεϊαδτίοη οὗ 
Ομ τίβε "37. (2) Γϊρμηοοι, ον. Ηεδ., οτ 
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ἃ Αείδ χν. 
24, Χχ. 30. 

Ὀ7]οΒα τ 
1. 

ς Μεαῖι. ἱ. 
23, χχνὶ. 

ΙΩΑΝΟΥ αὶ 

γινώσκομεν ὅτι ἐσχάτη ὥρα ἐστίν. 
οὐκ ἦσαν " ἐξ ἡμῶν - εἰ γὰρ ἦσαν ἐξ ἡμῶν,2 μεμενήκεισαν ἂν “μεθ᾽ ἡμῶν - 
ἀλλ᾽ ὁ ἵνα " φανερωθῶσιν ὅτι οὐκ εἰσὶ πάντες ἐξ ἡμῶν. 

11. 

19. " Ἐξ ἡμῶν ἐξῆλθον,: ἀλλ᾽ 

20. Καὶ ὑμεῖς. 
ΕᾺ 38, 58, ἐχρίσμα ὃ ἔχετε ἀπὸ " τοῦ ἁγίου, καὶ " οἴδατε πάντα. 21. οὐκ ἔγραψα 
ἦ..26. ἄτόοον χί. 19. 

1 ξξηλθον ΜΙ ΚΙΓΡ; ἐξηλθαν ΑΒΟ, εἀά. 

4 [ΘΒ ἐϊΐ. 2 ; 2 Οος. {ϊ]. 3. ἔνΝει. 2. 40). Οοπιω. ΒΒ: Οος. ἱϊ. :5.. 

2 ῃσαν εξ μων ΑΚΙΡΡ, Τίδοῃ. ; εξ ἡμων σαν ΒΟ, ΝΗ, Ναβι. 
δ χρίσμα ΝΗ ; χρῖσμα Τίες., Νεδί. ; οἶ τ. 27. 
4παντα ΑΟΚΙ,, ϑγινέ (υπάετβιαπάϊηρ πάντα ἄνθρωπον) »Β, Κ!., Οορ., Αεἰἢ., 

Ασηι. ; παντες 3 ΒΡ, 548., εἀά. 

οἴη χχί. 22, οοσρασεβ ΘΓ ΓΝ 
ἦ.6., “τῆς 481 εἰπιθβ οἵ ἴῃς [εννῖδῃ εἰν, 
παϊίοη, δηὰδ ἀϊβρεπβδιίίοη," δηὰ γεπηαγκβ: 
“668 ἰδία νεσρὶς ᾽απὶ αυδπὶ Ῥτγοχίτης ἰῃ 
τυϊπατη, οὐπὶ ἐπαΐυβ ͵άση δἷς υἱτίπηυβ οἱ 
Βυτηπιβ ἅρεχ ἱπῆάθ! δι18, ἀροδβίδδίδε εἰ 
πεαυϊῖδ ". (3) Βεηρ. ἱἢ ἀπ νοπιεά ἰη- 
εροτυάε: Τῆς δάναποεά ἀρε οὗ 8:1. ]οῇπ 
δΔπὰ ΠἰΒ ςοπίεπηρογαγίεβ ἰῃ σοπίταβι [0 Πὶβ 
“Ἴπ||ς οὨ] ἄγε ". “ἱέρεια, ποη τεβρθοῖι 
οπιηΐατη πλυπάϊ τετηρογαπι: βεὰ ἴῃ δητὶ- 
τπεῖο ῥιόγμίογμηι δὰ ῥαίγες, εἰ δὰ Ἴμυέ- 
πες". (4) ΔΝεβίοοιι : “4 ἰαβϑὲ βοισ," ἑ.ε., 
“8 Ῥετγίοά οἵὗὨ ογίτἰσδὶ σβαπρε". ὙΤῖβ 18 
ῬΟΒΒιθ]ε θυΐ ἱπηργοθαῦ!ε. Ὅῆς οπιϊββίοῃ 
οὗ τῃε ἀεῖ. γί, ἱπ τῆε ρῥγεά, ἰ8 γεριυιίασ. 
᾿ἸΑντίχριστος (ἀπεηίπεουθ). 18. ἃ Ρτορεσ 
πᾶπιε. Νονεσγε ἴῃ Ν.Τ. δυῖ ἰη τῆς 1ο- 
Βαηηΐπε Ερρ. [τ σῇδυ πιεᾶῃ φ), οη πε 
ἈΠΑΙΟΡῪ οὗ ἀντιφιλόσοφος, ἀντικάτων, 
ἀντικείμενος, ἀντίθεσις, “Δδάνετ: οὗ 
ΟΠ σίβι," Ὑγέδεγελγίδέ (18.); οὐ. Οτῖρ. 
Ο. Οεἰς. νὶ. 45: τὸν τούτῳ κατὰ διάμετ- 
ρον ἐναντίον, Τετι. 1) Ῥγαεεογίῥί. Ηαγ.: 
“6 ἈΠΕ σβιὶ, ΟὨσίδιὶ γεῦε 168," Αὐρ.: 
“ ΤΑτίης Απιεςῃτίβευβ Τοπίγαγίιβ ἐδβὶ 
σμβίο"; (2), οὐ ἴπε δπαίορυ οἵ ἀντι- 
βασιλεύς, ἀνθύπατος (ῥγοεονεμῖ), “ ἀπι|- 
Ῥορε, ἃ “ σῖναὶ οἵ Οδσιβε,᾿" υδυγρὶπρ Ηἰ8 
Ὡδῖηδ, ἃ ψευδόχριστος (ε΄. Μαῖί. χχὶν. 24 
τὸ Μδγῖκ χίϊ. 22); οἷ Ασιβίορῃ. Ἐφ. το38 
54.: ἐγὼ γὰρ ἀντὶ τοῦ λέοντός εἰμί σοι. 
! καὶ πῶς μ᾽ ἐλελήθης ᾿Αντιλέων γεγεν- 
ἡμένος : 51. ]οδη βεετηβ ἴο σοσηδίπε Ῥοῖἢ 
Ἰάε: ὙΠε Πεγεβυ ἄσγοβα ἱπ ἴπε Ὀοβοπὶ 
οὐ τῆς ΟΒυτοῦ ἀπὰ οἰαἰπιεὰ το δ ἀπ επ- 
᾿ιρβιεηεά ΟΠγβαδηϊ ; γεῖ, 1] σΑ4Π|πρ 
τποβεῖνεβ Οἢγίβείδηβ, Οετπίμυ8 ἀπά ἢ 
ΤΟΙ]οννεῖβ ετε δάνεγβασιεβ οἵ ΟὨγίβι. 
ὙΝν εἴβι. : “ Ουἱ 8ε ρσο Οἢτίβίο ρεσξ, ἰἀεοχυς 
εἰ οοπίγασιιβ εβι ". ἀντίχριστοι πολλοί, 
τῆς ἐχροηπεηίβ ἀπά σεργεβεηϊδίϊνεβ οὗ τῆς 
πιο τἰβάδη πιονεπλεηΐ ἡγεῦῈ ἃ ΠΌΠΊΘΙΟΙΒ 
ῬΑΓΥ. γεγόνασιν, ““ἢανε Δτίδεπ," ἱπ 
ςοπίγαβε ἴο {πΠ6 ἴσὰς Οἢγὶβὶ ΠΟ “ Νν48 ἴπ 
τῆς Ὀερίπηϊηρ ". ΟΥ̓, ἴπε σοπίταβι Βεΐνγεεπ 
186 Νϑοτά δπὰ τῇς Βαρεῖβε ἱπ ]οδπ ἴ. στ, 6. 

Μετ. 19. (7. Αὐρ.: “ δ'ς δυηε ἴῃ οοσ- 

Ῥοτε ΟΠγδιὶ χιοπιοᾶο δυπιογεβ πλ8]}. 
Οὐυδηάο Ἔνοπιυηίυτ, ἴπης τα] ἀνδίιγ ΘΟΓΡῈΒ : 
βὶς οἱ τι]: ᾳυδηᾶδο ἐχοιηῖ, τὰς ΕδςςΪ εβίδ. 
τεϊεναίυσ. Ετ ἀϊςοὶς αυᾶπάο 6δο8β ενοπιξ 
δίᾳυς ρῥτο)ιοϊξ σογρυβ: Εχ πιὲ οδχίεπιης 
ὉΠΊΟΓΕΒ ἰδῖϊ, βδεὰ ποη εταπὶ εχ τῆε. Ουἱά 
δδβῖ, ποῇ δἵδαπὶ εχ πιεὺ Νοῃ ἄδ οδῖπα 
ταδᾶ ῥτεοῖβὶ βυπε, δεὰ ρεοΐιβ ταὶ ρσεπια- 
θαπξ οὐπὶ ᾿παεββεηῖ", ἵνα, 85. ἐξῆλθαν 
ΟΥὙ γέγονε τοῦτο--ἃ ἐτεηιεηΐ ἰομαπηΐπα 
εἰἶρ8ε: οὖ Ἰόππη ἱ. 8, ἴχ. 3, χίϊ. χϑ, 
χν. 25. 

νες. 20. Απ εχργεββίοη οὗ οοηβάεπος. 
ἴῃ ίβ τεδάεσβ : ΠῈῪ ΨἹ] ποὶ ὃς 1εὰ 
ΔΒΙΓΑΥ ; ἴμεν μάνα τγερεϊνεά “4 οἤγίβτη,᾽" 
τπε ἐπ! ρῃιεηΐπρ στᾶςε οὗ τῆς ΗοὶΪγ ϑριίτε, 
“Ἄν Ὠοἢ Ης ρουτεὰ ἐοσίἢ ἀροη υ8 ΓΙΟΝΙΥ 
τῆσουρἢ [6808 ΟἸτῖδε ουγ ϑανίουγ᾽" (Τί:. 
11. 6. Βαρεθπι ννᾶβ ςδ]εὰ χρῖσμα ἰπ 
Ἰδῖες ἀδγυβ (ασερ. ΝδΖ. Ογχαί. χὶ. 4) ὃὲε- 
οᾶυδβε οὗ ἴῃς τς οὗὨ Ὀαρτίβπια! δποϊπεπρ᾽ 
μ Τετῖ. δὲ Βαῤί. 7: “ Εχίηάς ἐρτεβδὶ 
ε 'ανᾶοσζο ρεγυηριτηυς δεπεάϊοιϊα ὑποοπα 

ἄε ρείβϑιίηα ἀϊβοῖρ! πα, αὰα ἀπρὶ οἷεο ἄς 
οογηι ἴῃ βαςογάοιιπι βοϊεραης"; Αὐρ.: 
“Ὁποεῖο βρί τ 118 ἴρδε ϑρίγυβ βδηοῖιβ. 
εϑῖ, ου)ὰ8 βαογατηδηΐζυμη αϑὶ ἴῃ ὑποτίοης 
νἱ 8.6.1}; Ῥαξ ἔβεγε ἰβ πὸ γεέεγεπος ἤεγα 
το {8 πεν Ὑπῖοῃ 88 οὔα ἰαῖογ ἀδίς δπὰ 
ννὰ8 ἀεγίνεά ἔτοση ουγ ράββαρε. χρῖσμα ἰ5 
βυρρεβιθά Ὁγ ἀντίχριστοι. ἐ θον 8τ6 
ἀν ἐκριστοῦ γου ἃτ6 χριστοί." Οὗ 
Ῥβ. ον. (οἷν. υΧΧ)ὺ 16: μὴ ἅψησθε τῶν 
χριστῶν μον. τοῦ ᾿Αγίου, ποῖ ἔπε ΗοΙ͂Υ 
ϑρίπε. 51. ]οδπ π48 τὸ Πνεῦμα ἰη Ερρ. 
δηὰ εν.» Ῥαϊ πονεῖ τὸ Πνεῦμα τὸ ἽΑγιον. 
Εἰῖμεγ (1) ΟΠ τῖβε (οἷ εν. 11. 7) ογ΄ (2) 
αοὰἁ «δε Βδίπεν (οὖ, Αςῖβ χ. 38; Ηεῦ. 
ἷ. ο)η. Το ᾿δίζεσ ἰβ ρσεέεγαδ!ε. Τῆς ϑρὶ πε 
παρὰ τοῦ Πατρὸς ἐκπορεύεται (] ὁ χν. 
26)---ἴτοπι (ἀπό) ἴδε Ἐδίπον ᾿Βγουρῇ (διά) 
ΟΒείβε (οὐ Τίς. (11. 6). 

γες. 21. ἔγραψα, “1 ψτοῖς,᾽ τᾶν τεῖες 
ἴο ἴπε ἀοβρεϊ, νν Βίοἢ 'ἴ8 δῃ ἐχροβίτίο οὗ 
18ς Ιπολγπδιίοη, ἡ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ ἔνσαρκος οἰκονομία (οἿ. 
ποῖς οῃ νοΐ. 14); Ὀὰϊ τόσο ΡΥ ΔΟΪΥ “ ΔΟΓ. 
τείειτίηρ ἴο ἴῃς πιοπγεηξ ὑι5ῖ ραβδί" (1ε Ὁ 
οη ϑοόρῇ. ΟἍἹΤ. 337). ΤΠ δοσ. 18 ἀρρτγο- 
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ὑμῖν, ' ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν ἀλήθειαν, ἀλλ᾽ ὅτι οἴδατε αὐτήν, καὶ ὅτι ' 4 Ῥεῖεε 
πᾶν ψεῦδος " ἐκ τῆς ἀληθείας οὐκ ἔστι.:1 22. Τίς ἐστιν ὁ ψεύστης, Κ Ψες. 16. 

ἕ.. 

εἰ μὴ ὁ ἀρνούμενος ὅτι Ἰησοῦς " οὐκ ἔστιν ὁ Χριστός ; οὗτός ἐστιν ὁ πι δε γέντο 
ἀντίχριστος, ὁ ἀρνούμενος τὸν πατέρα 
ἀρνούμενος τὸν υἱόν, οὐδὲ τὸν πατέρα ἔχει. 3 

ν. 7. 
Ὁ ἶἷν. 15: 

24. Ὑμεῖς οὖν" ὃ 1οδὰν. 
καὶ τὸν υἱόν. 

» Χν. 43. 
ἠκούσατε " ἀπ᾽ ἀρχῆς, ἐν ὑμῖν μενέτω. ἐὰν ἐν ὑμῖν μείνῃ ὃ ἀπ᾿ ο δ 
ἀρχῆς ἠκούσατε, ἢ καὶ ὑμεῖς ἐν τῷ υἱῷ 

25. καὶ αὕτη ἐστὶν “ ἡ ἐπαγγελία, ἣν αὐτὸς ἐπηγγείλατο ἡμῖν, τὴν 
26. ταῦτα ἔγραψα ὑμῖν περὶ τῶν " πλανώντων 

ὑμᾶς. 27. Καὶ ὑμεῖς τὸ χρίσμα“ ὃ ἐλάβετε ἀπ᾽ αὐτοῦ, ἐν ὑμῖν Ἱπτ 
μένει," καὶ οὐ " χρείαν ἔχετε ἵνα τις διδάσκῃ ὑμᾶς - ἀλλ᾽ ὡς ᾿ τὸ αὐτὸ τ 
χρίσμα ὃ διδάσκει ὑμᾶς περὶ πάντων, καὶ ἀληθές ἐστι, 

ζωὴν τὴν αἰώνιον. 

Ἰεστιν εὐ. 

3 Αἀὰ ὃ 
ΝΕ.» Οορ., 848., Αεἴδ., Ασπ., Αὐξ., εὐ. 

8 ουν οτῃ. ΦΑΒΟΡ, ϑυτρβ, Νᾷ., Αστχ,, εὐά, 
δμενει ἐν ὑμῖν ΑΒΟΡ, Νξ., Οορ., 548., 
4 αλλὼς τὸ ΦΑΟΚΙΡ, νξ.» θ4}., εἀά. ; 

ΝῚ ΝΥ ΄ι καὶ ἐν πατὶ . 7,33. ἐν τῷ Ῥὶ μενεῖτε. [ῶς 
χχῖν. Η 
Αεῖα 3 ς ; 

Ἠοῦ.ΐν.:. 
ἢ θ τε. 

5 Ηεδ. ν. 12. 
καὶ οὐκ ἔστι ι [οδα 

χὶν. 26; 
χνὶ. 13; Οα[. ἱ, τα; Ηδδ. νἱῖξ, τα (161. χχχὶ, 34). 

λογῶν τὸν υἱὸν καὶ τὸν πατέρα ἔχει ΦΑΒΟΡ, πηλην τηΐπυιδο., ϑυτνε ΡΒ, 

4χαρισμα Β. 
Αειῃ., Ασπι,, οἀά. 
αλλα το Β, Δειδ. 

Ἶαντο ΑΚΙ,, ΟοΡ. ; αντου  ΒΟΡ, ὅϑ'γενε ΡΒ, Ν ᾳ., ϑαῃ., Αεἴῃ., Ασσῃ., Αὐρ.ν» οἀά, 

δπγευμα ἐδ", Οορ., Αεἰδ. 

Ῥτεδῖε. Νὸὼ βοοόπεσ 888 ἢε βροΐεη οἵ ἴδε 
ἈΠΕ τβῖβ ἴδῃ ἢς Πλβίθῃβ ἴἰοὸ τεϊϊεγαΐα 
διῖ8. δβδυγδῆος οὗ σοηβάεηςε ἴῃ 8 τεδάεζβ. 
τὴν ἀλήθειαν, βεε ποῖε οη ἱ. 8. ἐκ, οὗ 
Ῥαγεηΐαρα (ς΄. (ϊ. 8-1ο). Ηἰδ8 τεδάετθ μά 
ΟὨΪΥ ἴο δα τετηϊπἀεὰ οὗὨ {πεῖς ἐχρεγίεηςς 
(οἴδατε), αηά ἱξ ΨψουἹὰ ἱκδορ {πεπὶ ἔτοτῃ 
Ῥεΐηρ Ἰοὰ δβίγαυ. Απ ὄὌχρεσζίεπος ἰβ δῇ 
ΔΠΟΒΟΥ ἴο ἴδε 800] ἴῃ εἰπηε οὗ ϑβϑίοσηι. 
“ΤὯδ}] πις;,᾽ βαἱά ἴῃς ἁἀγίηρ Οτοζηνεὶ! τὸ ἃ 
Ταϊηϊβίεσ, "ἰβ ἰξ ροββϑί δὶς ἴο {411 ἔγοπη 

εὐ" “Νο, ἴξ ἰ8. ποῖ 1016." 
ΦΦΤΒΘΩ Ι Δπὶ βαῖδ, ἔου 1 Κπονν ἕῆδι 1 ννᾶβ 
οτος ἰπ ρστᾶςε" (Μοσίεγ᾽β Οἱέυεν Ογονι- 
κεἰ, ν. χ"). ᾿ Ὧξ 

ὍΣ. 22. ἡεύστηι , ε΄. ἢ. οἡ Ἷ. 6. ε 
Οεππιδίαδη ἀϊβεϊποϊίοη Ὀεῦψεεη [εβὺ8 ἀπὰ 
ἴῶε ΟΠ τίβὲ νᾶβ ἃ ἀδηίαὶ οὗ ἴῃς 111 ν 
οὗ {πε Ἱπολγηδοη, ἑ.6., οὗ τῆς ἔδπαὶ τεῖδ- 
ἕοῃ οὗ πιδῃ ἰο αοὰ. οὐκ ἱπ ἀερεπάεπι 
οἴδυβϑε δῆεσ ἀρνεῖσθαι ἰ8 ἃ ςοτπηπιοη αἶ.. 
Ἰάϊοτη, ποῖ ὑπκπονῃ ἱπ ἘπρΊΒῃ; οὐι 
ΘῃδΚεβρεᾶγο, Οορπεαν οΥΓ Εγγονς, τν. ἰϊ. 7: 
“Ἢς ἄεδηϊεά γου Παά ἱπ Πἰπὶ πο τίρμι". 

ΧΜες. 23. ϑίπος ἴᾶδς Εδίδοσγ 18 τηδηϊξεβιοὰ 
δηὰ ἱπιεγρσείεά ἰπ τῆς ϑοη. ΟΥ̓ ]Ήδῃ 1. 
18, χίν. 9. 
ες. 24. ἀπ᾽ ἀρχῆς, 858 ἰη νεῖ. 7. ΤῊΣ 

εἰσηϊβοςπε ἰτεγαιίίοη οὗ μένειν 18 ᾿Ιοϑὲ ἱπ 
ΑΟΝ. ("αὐϊάς... τεπιαίῃ.. . ςοππυο᾽). 
ἐν τῷ Υἱῷ καὶ ἐν τῷ Πατρί: οὔξετνε τε 
οσγᾷἄε. Τῆς ὅοη ἰβ {πε πιδηϊεδίδοη οὗ 

ΨΟΙ,. Νν. 12 

τῆς Εδίδεσ; τγουρῃ Ηἰπὶ ψὰ τοδοῦ τδ6 
ὕπβεεη Ἑαῖδες (οὐ. ΤοΒη χίν. 9). 

γες. 25. ἐπαγγελία, γεῤγον"δοῖο, “ Ῥτο- 
τοῖβε ᾿; ΟὨΪΥ Βετα ἰῃ ἂς ]οπαπηίΐης ττὶ- 
ἱπρβ (δες ποῖβ οἡ ἱ. 5᾽ αὐτός, ἐ.4., (Ὡς 
Ἑδίδεσ. ἀοά [8 (Ὡς Ῥτοχηίβεσ, απὰ Ηἰδ 
Ῥτοπιίϑεβ ἃτὲ πηδάς ἴῃ ΟἸσίβε ((. 2 Οοσ. 
ἰ. 20). 

γε. 26. ἔγραψα, δεε ποῖε Ο νεῖ. 2Σ. 
τῶν πλανώντων, ἴδ ΠεΙεῖίολὶ (εδοἤεζβ. 
Ρτεβ. ρασῖϊς., “αἵ ἰεάδϊηρ δϑίγαυν" ὑυϊ 
ὉΠΒΌΟΟ 688. }}Υ. 

ΨΝεσ. 27. Τῆε ρτουπά οἵἩ δε Αροβεῖς᾽ 5 
οοηβάξηοε ἴῃ 818 τελάειβι Τῆεν πεεὰ 
ποὲ ὃ6 ἰδυρδὲ Ρυξ ΟὨΪΥ τετηϊπάθά. ἀλλ᾽ 
ὡς, κιτιλ., 4 βίηρίε βεηΐεηςε ἢ οπ6 
δροάοβίβ. ΜΨυρ. τηακεβ ἴἃ ἃ ἀου]α βεη- 
ἴεηος ἹὮ ὈνΟ Δροάοβαβ : “" 45 Ηἰ8β σῃγίδβη) 
8 τεδοπίπρ γοὰ τορατάϊπα 411 τι ΐηρ5, ἴξ ἰ8 
ἱπάεεά ἔσὰς πὰ ἰ8 ποῖ ἃ ἴἷε ; αηὰ ὄνθῆ δ8 
ἰξ ἰδυρῆς γου, δρίάς ἰῃ Ηἰ πὶ". Ἐεδάϊηρ 
ἀλλά, τταπεῖδίε: “γε ἢανε πὸ πδοά ἐδπαὶ 
ΔΩΥ οπα βδουϊὰ εδοῇ γου, θυ Ηἰδ Ομ τίβπΣ 
ἰ8 ᾿Ἰδαςπίηρ γου ... ἃ ᾿ἴε; ἀπά ὄνϑ 88, 
εἰς." διδάσκει, οὗ ἴδε οςοπεϊηυςἃ ἐεΔοἢ- 
ἱπρ ὈΥ ἴῃς ρτᾶςς οὗ ἴδε ϑρίπτ; ἐδίδαξεν, 
οὗ τῆς ΠῚ πα τίου δὲ τπηῸ Βοὺσ οὗ σοη- 
νετγβίοῃ. μένετε, ὈΙαΙ ΠΥ ἱπιραγαῖ. ἰπ ποχὲ 
νεσ., οδπ Πατάϊν ὃς ἱπάϊοδι. πεγα (“γε ἀγὸ 
ΔὈϊάϊηρ᾽". Τῆς τεδάϊηρ μενεῖτε (“γε 
8811 αὐϊάς" νου] ὄχργεββ ἴῃς Αροβεῖε' 8 
οοηβάσηος ἰῃ ἴδε βιθδαξαβίπεββ οὐ δίβ 
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5 70 Βῃ χνῖ!. ψεῦδος " καὶ καθὼς ἐδίδαξεν ὑμᾶς, μενεῖτε ' ἐν αὐτῷ. 

ΙΩΑΝΟΥ Ὁ 11. 28---29. 1]. 

48. " Καὶ νῦν, 

Υ ἣ ἘΊΟΣΕ τεκνία, μένετε ἐν αὐτῷ - ἵνα ὅταν 3 " φανερωθῇ, ἔχωμεν ὃ “ παρρησίαν, 
χα, 14; 
ἀοαα; 

, καὶ μὴ " αἰσχυνθῶμεν ἀπ᾽ αὐτοῦ, ἐν τῇ ᾽ παρουσίᾳ αὐτοῦ. 29. "ἐὰν 

τ Ῥείεν ν. εἰδῆτε ὅτι δίκαιός ἐστι, " γινώσκετε ὅτι ὁ πᾶς ὁ ποιῶν τὴν δικαιοσύνην, 
σἕι 31, ἵν. ἐξ αὐτοῦ γεγέννηται. 

ρὺ, ἡ ΠῚ 
141, Ἡεῦ. 

1. Ἴδετε "ποταπὴν ἀγάπην δέδωκεν ὅ ἡμῖν ὁ πατήρ, ἵνα 
ἵν. 16, χ. τέκνα Θεοῦ " κληθῶμεν 5 διὰ τοῦτο ὁ κόσμος οὐ γινώσκει ἡμᾶς, ὅτι 
Ι 

ΣΧ δατι νἱϊὶ, 38; Εδον. {ϊϊ, 18. 
Ζ ῬΆΏΙ]. ἐξ. τ. ἃ ]οδη χν. 1:8. 

τον χν. 43; 1 Τςθα. ἰΐ. το; ἰἰξ. 13. Υ Μαῖι. χχὶν, ; 
« Μέϊε νὴ ἂν, Μὰ χἶδο τ; ἔακοὶ, 20. υἱί, 39;  Ῥεΐεσ {ἰϊ. Στ. 

Ὁ Μεῖι. ν. 9, χχίϊὶ. 7, 8, ο, χανίϊ, 8; 10 ἱ. 32, 35; [οδ ἱ. 43. 

Δ μενειτε ΚΙ, ; μένετε ΦΑΒΟΡ, τηδην πιίπυδβο., ϑγτνέ ΡΒ, Κᾳ., Οορ., 84}., ΑἼεί., 
Ασῃϊ, Αὐρ.. εὐά, 

Ξσταν ΚΙ, ϑγτνέ μδ, νᾳ., Αὔρ. ; ἐαν ΦΑΒΟΡ, ὦορ., ϑ4ἢ., Ατηι., εἀά, 
8 εχωμεν Ν᾿ "ΚΙ,; σχωμεν ΄“ΒΟΡ, εἀά, 
4οτι ΒΚΙ,, ϑγυχρᾷ, Οορ., Αεβ., Ασηι, Αὐχς., ΝΗ; ; οτι καὶ ἔΑΟΡ, ὅϑγενε, Ννξ.. 

84ῃ., Τίβομ,, Νέβε. 
5 δεδωκεν ΜΑΒΟΚΡ, εὐ. ; εδωκεν ΑΙ,. 
ν καὶ ἐσμεν ΦΑΒΟΡ, ϑυγτεῦέ, 

τελάεεβ, [ἴκὸ “" Επρίαπὰ ἐχρεςῖβ νεῖν 
τοδῃ ἴο ἀο δίβ ἀυιν". Ο΄. Μαῖϊ. ν. 48: 
ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς ιοι. ἐν αὐτῷ, ἐπ 40 
(νυ κ.), “ἴῃ Ηἰπι," ἐν.» ἰῃ ΟΠ γῖϑὲ ἀπά 
τῃεγείοσε ἰπ αοὰ (οἷ, νεσ. 24). Αςοογάϊηρ 
ἴο Αὑρ.», “ἴῃ ἱε,’ ἐι6., [ἂς οἰ τίβπι, ἐπ οέδο 
(ῥενιαπείε ἐπ ἐῤπα). 

γες. 28. καὶ νῦν, οοπιηυΐηρς δηά τείη- 
ἰοτοϊηρ ἴῃς εχβοτγίδτίου. ἐὰν φανερωθῇ : 
τδς υποεγίδί πεν ἰ8Β ποῖ ἰπ [Π6 πιδπηεβίδ- 
τίοα θυὶ ἰπ τῆ εἰπε οὗ ἰξ, απὰ 118 18 τῆς 
τεΆβου ἴοσ βίεδάζαϑι αὐϊάϊπρ ἰη Ηΐτω. ΟΚ 
πηντίτεη βαγίπρ οὗ [εϑὺ8: ἐφ᾽ οἷς γ 
ἂν εὕρω ὑμᾶς, φησὶν, ἐπὶ τούτοις καὶ 
κρινῶ. σχῶμεν, δο:. πιλτκίηρ ἴδε 5βυά- 
ἄεηπεβδ οὗ ἴδ8 ογίβίβι παρρησία, Ρτο- 
Ῥεεῖν “" ττεθάοπι οὗ βρεθο ΡΝ Μακῖ νι. 
2; ]οδη νἱΐϊ. 13, χνΐ. 20, χν!Ἱ. 20; Αςίβ 
ἰϊ. 20, ἱν. 29, 31, χχνὶϊϊ!. 31); {8επ “ ςοη- 
Βάἄεπος," “ δοϊάπεββ," Ἂβρϑοίδ!ἶν Ὀεδΐοσε 
αοὰ (οὐ. Ηδεδ. ἱν. τδ6; τ ]οδη 111, 2σ, ἱν. 
17, ν. 14), τῆς δἰἰτυάς οὗὨἨ ςδιϊάγεη ἴὸ 
τθεὶς δίπες ἰπ οοπίταβε 8 δαὶ οὗ 
βίανεβ ἴο {πεὶγ πιδϑέεσ (οὐ. ϑεη. Εῤ. χίνιϊ.: 
“ὁ Ἰηξεϊ οὶ δ8 βεσνὶβ τῆονεῖς ἰαῦτα πε ἱπ 
Βος αυϊάεπι υἱ Ἰοφυδπίις [ἰςεῖ. Μῖσρα 
ταῦτ] οπῇης σοπιρεβοίξυγ: . .. ποοῖς 
τοῖα δ᾽απὶ ταυείψυς ρΡεγβίδηι᾽". καὶ μὴ 
αἰσχυνθῶμεν, ἱπ οοπίταδε ἴο σχῶ 
παρρησίαν. πτεᾳυεξηῖ ἴπ ΝΤ. 
Ῥυξ οηἷγ Βεζςε ἰπ ἴδε ]οπαπηίΐπε ττί εἴη 
Νοῖ 5γυρὶν “ργεβεπος" δυῖ “ατείναϊ," 
““ἄνεπι" (αἀυεπέμδ); οὗ. ὰκα χιΐ. αὶ 
ταρῆσον, Μαῖι. χί. 5ο, ]ομη χί. 28. 

ἐσ. 29ς. ἴῃ νίενν οὗ [86 ρῥγεςβάϊηρ 
νεῖβε δίκαιος τηυδί τεΐεσ ἴὸ ΟἩσίβὲ (οὐ ἰϊ. 
1), ἀπά ἴἰ ἰ8 ἐαμα!ν ςετίδίη ἴπδι ἐξ αὐτοῦ 
τείειβ ἴο ἴῃς Ἑδίδεσ, βίπος “ Ῥεροίίεη οὗ 
Ομγίδβε" (οἷ. Τεπηγβοη 8 “οὺσ δὶς ἐδῖμεσ 
ΟὨσίβε" 18 ποῖ ἃ ϑοείρευται ἰάεα. Ὑδε 

Υς. (σὲ τἰνεμδσ), Οορ., 848., Αεῖδ., Ασῆϊ., 

αὐτυρι ἰταποἰτίοῃ ενίποςβ 81. [οἢ π᾿ 8 δβεηβα 
οὗ τε οπεῆεββ οὗ ἴῃ Βαῖδεσ δηά [ῃς 
8οη (οἷ, νεσ. 24; [οὁδη χ. 30). γινώσκετε, 
φοἰέοέε (Ν]}6.), ταῖμεσ σορποσοίές (( ]ν.), 
“κεῖ ἴο ἱκπονν,᾿" ““σϑοοζπιβε" (8εε ποῖς ὁπ 
νεσ. 3); ρεζοεῖνε ἴῃς δ᾽εββθά ἱπέεσεηςς, 
Δρριορηδίῖε γοὺς Ὀἱσι τρις. [ἴ ἐπίεεῦ!ε8 
τδε βεπίεηςς ἴο ἴδε ἴῃς νεζῦ δ8 ἱπάϊοδε. 

Οβάρτεκ [11]. Ὗν. 1-3. Ουγ Ρτχεβεηξ 
Ὀϊρηϊςν ἀπά Ουγ Ευΐυτε Πεβεπυ. “866 
δὶ ὑπελγίδιν ἴονα (δε Εδίπες διῇ 
εἰνεη υ8, ἰῃ οτάεσ ἴπδὶ γε πᾶν ὃς βιγὶεά 
ὁ δ] άγεη οὗ αοά᾽; δπὰ βδο ννε δε. [ὲ ἰβ 
ἴοσ (88 τεάᾶβοη ἴδδι ἴπε ψογὶ ἃ ἀοίῖ ποὲ 
τεοορηίβα 8, Ὀδοδυδε ἰὲ ἀϊά ποῖ τεοορηΐβε 
Ηϊπι. Βείονεά, πονν ἂσὸ με οί] άγθη οὗ 
αοά, «πὰ ἰξ ννᾶβ ποὲ γεῖ πηδηϊξεβεεά ννῆδλι 
Ψ6 884}} Ῥς. Νε Κηον ἰδδῖ, [ἢ ἰξ Ὀς 
τηδηϊεβιοά, νγὰ 8841} θὲ {|κ6 Ηἱἰπι, ὃε- 
οαυβε ΜῈ 5Π4}} 8εε Ηἰπὶ ἔἐνεῆ 45 Ηε ἰ8. 
Απὰ ενεγν οπς παῖ δίῃ [Π18 Ὦορςε τγεδί- 
πῃ οη Ηἰπιὶ ρυσί β εἰ Ὠἰ π|8617 ἐνε 88 ἴδε 
Ιμοχά ἴ8 ρυγα." 

νεῖ. ἵ. 81, ]ομη 888 θεεῆ βρεακίηρ οὗ 
τδς βαϊναίίοη ὑνὩϊοἢ [6818 ἢδ5 Ὀὑσουρῆι--- 
Η!8 Ρτορίεἰατίοη δὰ Αάνοοσδου, ἀπά πα 
8668 ἀπά ννουἹά Πᾶνα ἢὶ8 τε άεσβ δες ἴῃ ἴξ 
Δ} ἃτηδζὶπρ' εχργεββίοη οὔ πε ΐονο οὗ ἀοά. 
ΟΥ Ἰοβη εἰ. 16. ποταπός (ποδαπός), 
ῬΙΌΡΕΙΥ ομ7ας, “οἵ ψ δὶ οουπίτγ," 
1πουρῃ βρργοχση Βα ἴῃ Ιαῖς ἀτεεῖ τὸ 
ποῖος, φμαϊἐς, “ οὗ νῆδι δοτε" (ο(( Μου!- 
τοη, Ογαν. 9, Ν.Τ. ΟΚ., ἴ. Ῥ. 95), τεϊαἰ 8 
ϑογλειΐηρ ΟὗἨ ἰϊ8 ῥτορε πὰ οτίρίπαὶ 
βἰσηϊδοδάοη. ΤὮς ἰονε οὗ αοά ἰπ Οἢτίδὲ 
ἰ8 ἰογείξῃ ἴο {8 ννοσ]ά : “"ἔγοτι ννῆδί ἕὰσ 
τεαῖτα ἡ μαι απ ελσίΒ ]Υ ἴονὰ ὃ" ΟἿ. Μαῖὶ. 
νἱϊ. 27 : “ ὙΠαῖ ὑπελγίδν ρεΐϑοπᾶρε ἢ " 
2 Ῥεῖεσ 1. ταὶ “ον οἰδεῖ- οσ αν ̓ ". 
ἵνα, κιτιλ., [δες ρυτροβς οἵ [8΄ϊ8 διηαζίηρ 
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“οὐκ ἔγνω αὐτόν. 2. ἀγαπητοί, νῦν ὅ τέκνα Θεοῦ ἐσμεν, καὶ οὔπω “ 1610 {- 66, 
ἐφανερώθη τί ἐσόμεθα" οἴδαμεν δὲ ' ὅτι " ἐὰν φανερωθῇ, ὅμοιοι αὐτῷ κυ. 35... 
ἐσόμεθα, ὅτι ὀψόμεθα αὐτὸν καθώς ἐστι. 3. Καὶ πᾶς ὁ ἔχων τὴν ΠΕ 

ἐλπίδα ταύτην ᾿ ἐπ᾿ αὐτῷ, " ἁγνίζει ἑαυτόν, καθὼς ἐκεῖνος " ἁγνός ἐστι. ὙΟ σοῖς 
1, 4 ; Εχοά. χχσὶν. 20. 

Ε ]οΒη χὶ. 55; Αςῖε χχί. 24; [δζϑες ἱν. 8; ̓ Ρεῖεσ ἰ, “1. 
Ει Τίπ). ἷν. το; Αςἴδ χχίν. 16; ΟἹ]. ἷν. [χα Ῥε. ᾿ἰχχνἱϊὶ. 7, εχϊνί. 5. 

22. Ὁ 2 ογ. χὶ. 2:1 ἧπηιν. 

1 δε οπι. 3 ΑΒΟΡ, βγτρβ, Ψᾳ., 848., Αστχ., δά. 

εἰδ; ἃ συῖβε, Βοῖγ ἴονε, οοποεσηθά ἴοσ οὖσ 
δίρμεβὶ ροοά;; ποῖ βἰπιρὶν ἴδαλ γε πιᾶν 
Ὀς βανεὰ ἔτοτη βυβετγίηρ δηά 1οββ δυῖ “ π 
οτάεσ ἴμδὲ νὰ πᾶν ὃς βιγὶεὰ "οἰ άγεη οὗ 
αοά᾽", Απάννε δᾶνε ποῖ οπἱυ ἴῃς Ὡᾶτης 
Ὀυὲ ἴλε ομαγδςίεσ: "80 ψῈ ἅσε ", ΨΝυρ. 
δηὰ Αὐρ. ξῖνα φέρεν, ἃ8 ᾿ἰπουρῇ τεδάϊη 

ἴοι ἐσμὲν : “ τῆι τε βδουϊά θὲ 81}] 
δηὰ Ρε". Οὗ Αὐυξ.: “ Ναπὶ αυὶ νοοδηίυς 
εἰ πο βυπέ, φυϊὰ 1118 Ῥχοάεδι ποηδη υδὶ 
1ε8. ποη εβὶ Ουδηχ τοῦ νοοδηῖυς 
ταβάϊοϊ, αυἱ ουγᾶσε πο ποτυπί} αὐυδπὶ 
ΤΑ νοσδπέυσ νἱρῖ!εβ, φυΐ ἰοΐᾶ ποοῖς 
ἀοτηίυπι" διὰ τοῦτο, ποῖ πες ρδῖῖνε, 
οἵ ὅτι, Ῥυϊ τεϊτοβρεςξνε : “ἴοσ {818 τεᾶ- 
8οη," υἱκ., Ὀδοδυβε ψῈ ἅσα οι άγοη οὗ 
αοά. ὅτι εχρ]δίτβ ἰς ἱπέδσεηςε : “ (δπά 
τὸ ΨΜοηάει) θεοδυβε ἰξ ἀϊὰ ποῖ σεζορηΐβε 
Ηἰπι,᾽" ἐ.ε. ἰὰς Ἐδίποῖ 48 σενελὶςὰ ἰπ Ηἰβ 
ὅοη (ς΄. ποῖα οἡ ἰΐ. 20). ὟΝ ε πιυβὲ δοςερὶ 
ψδδὲ οὖς Βίρἢ ἀϊρηίεν Ὧ8 ομ!άγεη οἵ αοά 
ἱηνοῖνεβ ἰῇ ἃ νοσὶ ἃ αἰϊεπαιεὰ ἔιοπὶ αοά. 
Οη ὁ κόσμος 5Βεε ποῖε οῃ ἰϊ. 165. ΟΛ, 
Αὐβο: “.]Άπι οὐτῦ δυάς τηυπάστα 1π 
τηλῖα βἰρηϊβοριίοηςθ, πο ἱπίε! ρας ηβὶ 
ἀϊ!εοίοτεβ τηυηάϊ. .. . Απιρυϊαδδί εἰ 'ρβα 
Βοτηίπυβ [εϑι8 ΟἸγίβευθ, ἱπ οάτπα ἐσδὶ 
Ὅευβ, ἰαίερας ἱπ ἱπῆσιηίίαῖθ. Εἰ υὑπάς 
θη αβὶ ἰτὰ8 ὁ Οὐυἱᾶ οπιηΐα ρεοοδῖδ 
διρυεραῖ π᾿ Ποπλπίραβ. 111 ἀπιδπάο ἀε- 
Ἰεςιδείοπεβ ρεοοδίοσυμη ποη ἀρποβοεδδηῖ 
Ὠευτα: δπιδπάο αυοά ζεντίϑ βυδάεδαῖ, 
ἐπ)υγίαπι πηεάϊοο [δοίεθδης." 

γεσ. 2. Ηανίπρ βροΐεῃ οἵ ους ργεβεηὶ 
ἀϊρσηῖτγ, ἔπε Αροβῖα ροθβ οὔ ἴο βρεδὶς οὗ 
οὐγ ἔπαυσε ἀδδίίηγ. Τῆς Ιπολτηδίίοη 
τπηδηϊ!εβίθά οὺΐ βίδηδίηρ 48 ἽοὨ άγεη οὗ 
αοά, Ῥυὶ “ἴξ ννὰ8 ποῖ γεῖ τηδηϊξεδιεὰ 
ναὶ να 8881] Ῥε". Τῆς δογίδε ἐφα- 
γερώθη (οὗ. ἔγνω 'π ρῥτενίουβ νεΓ8ε) τοίεσβ 
ἴο ἴῃς Πιἰβίοτγὶς τηδηϊεβιαιίου ἴῃ 16ϑὰ8 
ΟΠ γίβε, Τῆς Ν.Τ. 84υ8 ποιμίηρ ἀεβηϊίϊε 
ἃῦους {πὲ παίυτε οὗ οὐὖζγ ἔπξζυσε ρβίογυ. 
ΜΝ οὐ ῥγεβεηΐ (δου ῖεβ να σαπηοὶ 
ςοποεῖνε ἴξ, 1ὲ πιυδὲ θὲ εχροτίεποεὰ τὸ 
Ῥε υπάδετειοοῦ, 6βιι8 βἰπιρῖν δββιιγαβ υ8 
οἵ δε ἐεἰ ον οὗ ἴδε ἘδίῃετΒ ἤουξδε, ἀπά 
δἱάδβ υ ἴδε Ηἰ8 ννογά ἴοσ ἰξ (ςγ. [ομη χίν. 
2). ἐὰν φανερωθῇ, “(οἷ ποῖα οῃ ἰΪ. 28) 
ἐξ τῆλὺ Ὅς πιδηϊεβιςά," τακίηρ υρ οὕπω 
ἐφανερώθη. ΤῊΐβ οὈνίουδ ςοπηεοιίοη 18 
ἀεοίδὶνε ραίπδὲ ἔπε τοπάσδσίηρ “ἢ Ης 
8081] Ὀε πχαπίεβιοά " (οὐ 11. 28 ; ΟΟἱ. ἢ]. 4). 

ὅτι, κιτιλ. : παῖ ννὰ 8841} θὲ ννὰβ ποῖ 
τηληϊεβιεά, ὰϊ (Π8 γα Κπον ἰμδῖ ψε 
888} 6 κε Ηἰπη. Απᾶὰ ον ἀἄο νε 
Κπον ἰεἢ Ετοιλ Ηἰβ ρσογηῖβα {παὶ “"νν 6 
8881} δες Ηἰπι ἐνεῇ 48 Ης ἱβμ τ (οὐ. ]οβπ 
χνἱϊ. 24). Τῇς διρυπιεηὶ 18 ὑνο- οἷ : (1) 
Νιβίοη οὗ αοὰ ἱπιρ]ε5 1 κεηεββ ἰο Ηἰπὶ ἱπ 
οδβασγδοῖεσ δηδ δβεοϊοη (ς΄. Μαῖϊ. ν. 8); 
(2) ἰδς νἱ βίου οὗ αοά ἱταηδῆρυτεδβ (οὐ. 
2 Όος. ἐϊ. 18), Ἄνεη ἱπ [18 11ξπ. 

ΦΑΒῚ τδς Μαβίοσ ἰβ 80 ἕαϊσ, 
Ηἰβ 8.116 8ὸ βυνεεῖ ἴο ὑδηϊϑῃι δα τηξῆ, 

Τδαῖ ἴον 0 τηοεῖ ᾿ξ ἀπαννᾶσε 
Οδῃ πόνεσ γεβί οἡ δασίἢ ἀραὶπ." 

Απὰ δον Ψ1} ἰε θἈῈ ἤθη ψνῈ “δες Ηἰϊπὶ 
ἴλος ἴο δος" (1 Οὐογ. χίϊ!. 12) ὃ 81. 
Αὐυγυβεῖπα Ἔχργεββ6β τυ ςἢ οὗ τῆς ΑΡΟΒΙ]ε᾿ 5 
τπουρῆες ἱπ ἃ θεδυιτ] βεηΐεποε : “ Τοίδ 
νἱτα ΟΠ γί βείαπὶ θοπὶ βαποΐυπι ἀεβίἀεσίιπὶ 
ει". 

νει. 3. Τῆς ἅἄσεν ψ ϊοἢ οὐ ἀεβείηγ ἱπὶ- 
68. αὐτῷ, ““τεβεέίηρ οἡ Η πὶ,᾽" ἑ.4., 

Ῥῷ Θυά 85 ἘΣΤΣ Ο. Το ν. 5: ἐπὶ τῷ 
ματί σον, “τεϊγίπρ οὐ ΤῊν ψοσγά ". 

κεῖνος, ΟἸτίβι; 866 ποῖς οὐ ἰϊ. 6. ἄγνός 
ἃ18ο ργονεβ [δι ἴῃς τείεσγεηοε 18 ἴο ΟἾσίβί. 
ΑΒ ἀιβεϊηριιίβηοα ἔτοτῃ ἅγιος, ΨΠΙΟἢ ἱπι- 
ΡΙΙε8. δρβοϊυϊε δηὰ Ἂββοπελ] ρυτιῖν, ᾿ς ἀς- 
ποίεβ Ρυσὶγ πιαϊπίδίποά νἱτἢ οἤοτιὶ δπὰ 
ξελγίυ! πεβ8 ἀπλϊὰ ἀθπ]εσηεπῖβ δπὰ δἰΐαγε- 
ταεηῖβ, εβρεοία! ν οασπαὶ. ΟΛ Ρίαι. δ εζ.: 
ἁγνεία εὐλάβεια τῶν πρὸς τοὺς θεοὺς 
ἁμαρτημάτων - τῆς θεοῦ τιμῆς κατὰ 
φύσιν θεραπεία. 5υἱά. : ἐπίτασις σωφρο- 

ὕνης. Οοἀ ἰ8 οαἰϊεὰ ἅγιος Ὀὺυὶ πενες 
ἀγνόν. ΟΒγίβε ἰβ ἁγνός Ὀεοδιβε οἵ Ηἰ8 
Βυτχήδη δχρείεηςαθ. Τῆς ἅἄτν οὗ ἐνε 
ὁπ ἴῃ νῖενν οὗ μἰ8β ἀρρεασίηξ βείογε αοά, 
Ηἰβ ρσχεβεηιϊδιίοη ἴο ἴῃς Κίηρ, ἰ8 ἁγνίζειν 
ἑαντόν, [κα τ1π6 ᾿νοσβῃίρρεῖβ θεΐοσε ἴῃ 8 
Ἑξεδβι (]οδη χί. 55), {κε τῇς βεορῖε θεΐοτες 
τῆς 1,οτά β πηλη!εβιδιίοη δὲ ϑίπαὶ (Εχοὰ 
χΧίχ. τοοσσ, [ΧΧ). Ιε ἰ8 "ἷ8δ ονὴ ψοσκ, 
ποῖ αοά᾽ 8, οἵ γαῖπεσ ἰξ ἰ8 8 ἀπά ἀοά β. 
ΟΡ. ῬΏΝ. 11. τ2.13.. ἄυρ.: “ Νιάεῖς 
αυετπηδάπχοάιιπι ποη ΔὈβίυ τε ̓Ιθοσυπῃ ἀγῖ- 
ττἰυτα, υἱ ἀΐϊςετει, εαςέϊβεαί Ξενιε έῤοωνι. 
Ουἱβ ποβ ολβιβοδῖ πἰϑὶ Ἰοὺ" ϑεὰ Πευβ 
6 ποϊεηϊεμι ποη οββείθοδι. Ετροὸ υοὰ 
δὐ)υηρὶβ νοϊυπίδίεπι ἰυᾶτ Ὠςο, οςαβιῆοαβ 
τείρϑυσῃ." 
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ἱ Μαῖι. νἱ!. 
43, χἰϊ!. 

ΙΩΑΝΟΥ α ΠῚ. 

4. Πᾶς ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν, καὶ ' τὴν ἀνομίαν ποιεῖ - καὶ ἡ ἁμαρτία 
“ ἮΡΙ ἐστὶν ᾿ ἡ ἀνομία. 5. καὶ οἴδατε ὅτι ἐκεῖνος ' ἐφανερώθη, ἵνα τὰς 

ἀ ξπὲ ὑὴ,, ἁμαρτίας ἡμῶν! " ἄρῃ: καὶ ἁμαρτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστι. 
ῃ 

6. πᾶς 

τ Οογ. αν. ὁ " ἐν αὐτῷ μένων, " οὐχ ἁμαρτάνει: πᾶς ὁ ἁμαρτάνων, οὐχ ἑώρακεν 
εἶδοε τεῆ. αὐτόν, οὐδὲ ἔγνωκεν αὐτόν. 
τὰ ]οδη ἱ. 

29; Οοἱ. ἰΐ. 14. πα ἰϊ. 6 τεί. ο οι! νἱ. 14. 

η. Τεκνία,2 μηδεὶς πλανάτω » ὑμᾶς " 
Ῥὶ. 8 τε, 

μ τᾶς ἡμῶν ΜΟΚΙ;, ϑγενέ, νΕ., ϑδῇῃ. ; οπι. ἡμων ΑΒΡ, ϑ5γτρβ, Οορ., ΑςἰΒ., 
Αγαηλ., Τετι, (ἀ6 Ῥμάτς. 10), Αὐξ.» εὐά. 

3 τεκνια Ὁ ΒΚΙ,, εὐά. ; παιδια ΑΟΡ, ΝῊ (πιᾶτρ.). 

νυ. 412. ΤΒςε ΟΡὶϊραϊΐίοη οἱ οὖς 
Ὀϊρηιν 248 Ομ άγεη οἵ αἀοά. “" Ενεσυ 
οης ἴδαι ἀοεῖῃ βίη ἀοεϊῃ αἶβο ἴδυν}ε85- 
ὯξΒΒ; δληὰ δβ'π ἰβ ἰαννίεββῃεββθ. Απά γε 
κπονν [δὲ Ηξς ννᾶβ πιληϊεβίεὰ ταὶ Ης 
ταῖρι ἰακε ἀνΑῪ {πε βίπβ; δπὰ βίη ἴῃ 
Ηΐτὰ (δετε ἰβ ποῖ, Ενεῖυ οης {παὶ δοίάει ἢ 
ἴῃ Ηἰπι ἀοίἢ ποὶ ἱκεερ βἰπηΐπρ ; ἐνεσυ οης 
τθδῖ Κεερεῖῃ βἰππίπρ μαῖῃ ποὶ βεεη Ηἰπιὶ 
πος ροῖ ἴο πον Ηΐτω. [1{1π||ὲ ομι!άγεη, 
Ἰεῖ πο οῃε Ἰεδά γου δβίγαυ : ἢς [πδὲ ἄόοειῃ 
τὶ ρμεεουδηεβδ ἰ8 γί ρίθουβ, ἔνε 85 Ης ἰβ 
τἰρδίδουβ; ἃς ἴπλὶ ἀοεῖῃ δἷπ ἰ8 οὗ ἴπε 
Βενῖ!, Ὀεοδυδε ἔτοπι {δες Ὀερίππίηρ τΒς 
Ῥ εν! Κεςροιῃ βἰππίηρ. Τὸ (δἰ8 ἐεπά νγ88 
τδς ϑοη οἵ ἀοὰ πηδηϊεεῖεά, τὲ Ηε πιίρδὶ 
Ὁπᾶο ἴπε ψοσκδ οὗ πε Πεν!]. Ενεῖ οπα 
δαὶ μαὶββ Ῥεεη Ὀεροϊξεη οὗ αοἁ ἀοεῖῃ 
τοὶ βίη, Ὀοοδυβε Ηἰ8 βεεά ἴῃ Βἰπ δρ ἀεὶ ; 
ἃηᾶ ε ςαπποῖ ἱκεερ βἰπηΐηρ, θεοδυδβε οὗ 
Οοά δε Βαιἢ Ὀεδεδη Ὀεχοιϊίεη. Ηετγείη ἅγε 
τηδηϊίεβε ἴῃς οὨιγαπ οἵὐ αοά απὰ {πε 
τδιΙάγεη οὗ τῆς εν]: ἐνεγγ οὴς ἐπᾶὶ 
ἄοειἢ ποὶ τὶ ρμιεουβηεββ ἰΒ ποῖ οἵ Οοά, 
δηὰ ἢε τπδὶ ἰονεῖῃ ποῖ δίβ Ὁσοῖδεσ. Βε- 
οἄυδα 8 ἰ8 [Ὡς τηεββᾶρε νὩϊοἢ γε Βεαγὰ 
ἴτοπὶ ἴῃς Ῥερίηπίηρ, ταὶ ψε ἴονε οπα 
δηοῖπες. Νοῖ 28 (δίῃ ψᾶβ οὗ ἴῃς Ἐν] 
Οπε δπά εἷεν μἰβ ὑσοῖπεσ. Απὰ ψῇοσε- 
ἔοτε ἀϊά Ὦς αν πίπὶ ὃ Βεσδυδε ἰδ ννοσκβ 
Μετα εν], θυϊ Πί5 Ὁτοῖμ τ᾽ Β τὶ ρμίθουβ.᾽" 

νν. 4.8. ὕες Ἱποοπιρδερι εν οὗ ϑοη- 
βῃΐρ νν ἢ Οοπείηυδηος τη 5ίη. 

ετ. 4. ὃ ποι. τὴν ἄμ., {πε σοηνεῖγβε 
οἵ ὁ ποι. τὴν δικ. (ἰ1. 20). νόμος, τῆς 
τονεϊαιϊίοη οὗ αοὐ ν»]], τῆς Εδιδοτι᾿β 
τεαυϊτεπχεηὶ οὗ Ηἰ8 ΤΠ] ἄγε, ἂπ ἐχρσεβ- 
βίοῃ οὗ τς ἔγσυς ἴανν οἵ {πεῖς πδίυσε. ἡ 
ἀμ. ἐστ. ἡ ἀν. : τῆς ἀτεοῖς ἴῃ ΒοΙῃ βυδΊεςς 
δηὰ Ῥσεάϊςαις ταδίςε “ δίῃ" δηὰ “"[Ἰδυνῖεβϑ8- 
688 οοηνεγ!ε δηά ςο-Ἔχίεπβῖνε εστ,8. 

ες. 5. Τῆς ρύτροβε οὗ ἴδε ἱποᾶγπᾶ- 
τίοη νν88 ἴο “τᾶκε ΆΥ ἴδε βίπϑ "---ίοῃς 
ἔοσς ἴῃς βὶπβ οὗ πε ραβὲ ἀπά ργενεηὶ βἰ π8 
ἰπ τῆς ματα. αἴ ἐν ῥορΕΙΙν “Ἰαρ 
Δηᾶ σἌττΥ ἈΆΥ" τὶς νὶ. 29; ]οδπ 
11, χδ), δὰ τῆς ἰάεα οἵ εχρίδιίομ ἰβ ἰη- 
νοϊνεά δβίπος ἰξ ἴβ “ τς 1δπὶρ οὗ αοά " 
ἐδαι “ τακεῖδ ανᾶν [6 βἰπβ". ἐκεῖνος, 
Βες ποῖς ου ἰΐ. 6. 4“ βἷη," ἐν6. 
δε βίπῆ] ρείηςίρίε ; 8εε ποῖε οἡ ἱ. 8. 

γεν. 6. Τ ΐβ δεθεπιδ ἃ βίασίς ςοηίγδάϊο- 
ὕοη οἵ ἱ. 8-ἰ1. 2. (τὴ 81. Αὐυρυδιίπε ἤγαι 
Ηἰπιῖῖβ τς δβιδίεηεηῖ : “ἾΙἢ φυλπίυπι 'π 
ἰρβο τηδπεῖ, ἰῃ ἰδηζυπὶ ποη Ρεςοαῖ,᾿" 8ῃι 
ἀρϑὴ πδίτονβ ἴδε ἰάεα οἵἁ “" 5ῖη " ὃὉγΥ ἀεῆη- 
ἰῃς ἰξ 28 “ ποῖ ἰονίηρ οπε᾽β Ὀγοῖβος" 
νεῖβ. το). (2) ϑι. Βεζηδλσά (4 Ναί. εἰ 
ἐρη. Ανι. δίυ. νὶ.) οοτωραγεβ Κοπι. νἱϊ. 

17, 20: “ δεουηάυπι μος αὐυοά παίυβ εβὲ 
εχ Ὦεο, ἰά εδὶ βεουπάσπι ἱπίοσίοσίβ 
Βοπιίηΐβ τατίοηςπι, ἰπ ἰλπτυπι ποη Ρεοοδί, 
ἰπ φυδπίυτπι υοὰ οφοτραβ πιο. 
[οτίβ ορεγδῖυσ, οὐϊε ροῖίυ8 αυδπ ἀρργοδαῖ, 
δβεηίης δρίγτυ δ 8 παι ν!βε18 αὰοὸ ἐχ τὸ 
πδῖυβ εδὲ εὐπὶ ἱπίεσίι:8β σοηδβεσνδηίε "". 
(3) Κοπιαπίβιβ ᾿ἰπιῖς “ βίη" ἴο “πιοσίδὶ 
βίῃ". (4) Μδηγ ςοπιπηεηίδίοσβ δᾶν ἔμαὶ 
8ι:. Ἰοῆπ ἰβ ἐπ ηἰκίπρ ΟΠ οὗ τε ἰάεδ]. 
ΑΙ τπεδε βἰ ΡΥ ἐχρίδίη ἀννᾶν πε 6οπὶ- 
Ῥδδεὶς ἀεοϊασαιϊίοη. ὙὉὙβεῖα ἰδ γε! πὸ 
Τοπίταάϊςείοη, ἀπά τς Αροβεῖε᾽ 8 πιεαπίπρ 
ἌΡΡΕεΔΙΒ ΨΠεπ δοοουπὶ ἰ8 ἴδε οἱ ἰῃς 
ἴεῖτβ ἢς επιρίουβ τυ δοουταῖς ῥζοςί- 
βίου. [πῖῃς ελείϊεσ ρᾶβδβαρε πε βᾶγβ πὶ 
ἴδετε ἰδ ἱπάννε! πρ βίη ἴῃ τῆς Ὀεϊϊενετ. 
Τῆς βἰπξα! ρείποὶρίε (ἁμαρτία) τεπιαίπδ, 
δηά ἴξ πηδηϊεβίβ [8 ργεβεπος Ὁγ ἰαρβεβ 
ἔτοπὶ ΒοΙ ᾿πεβ8-- -οσσδδίοπδὶ βίπβ, ἀςβηίίε, 
ἰβοϊδίςά δςοίβ οὗ βίη. Τα ἱβ ἰβ ἔδεε ίοσος οὗ 
με δοσίβίβ, » ἁμάρτῃ ἰπ ἰϊ. χ. 
Ἡετα ες υὑδε8 (δες ρῥτεβεηῖ ψειν 
(νατίεὰ Ὁγ ποιεῖν τὴν ἁμαρτίαν) ἢ ἴμ 6 
ἱπιρ!ςδιίοη οὗ οομδημαμες ἐπ οἷν. ΤΒς 
ἀϊδεϊποιίοη δεΐνγεεη ργεβεπὶ δηὰ δογίβι 
8 γγε11} ἐχετιρ! δοὰ ὃν Μδιῖ. νί. τσ : δὸς 
σήρερον 28 οοπίγαβίοὰ νὰ [ὐὐυκα χὶ. 3 : 
δ τὸ καθ᾽ ἡμέραν, πὰ Μαιί, χίν. 22 : 
ἐμβῆναι... καὶ προάγειν. Τῆε ἀϊ6- 
τιηοιίοη νν88 οὑνίουβ ἴο 7. Ἐπ᾿ 8 ἀτσεεῖίς 
τεδάετβ, δπά ἴμεν ννου]Ἱὰ ἔεεϊ πο ἀϊ βίου 
ννῆδη ἢς δβδίά, ου ἴες οπς μαηά: ἐάν τις 
ἁμάρτῃ, Παράκλητον ἔχομεν, ἀπά, οη (δε 
οἴπες : πᾶφ ὁ γων ἑώρακεν 
αὐτόν. Τῆς Ὀεΐϊενες πᾶν [411 ἱπίο βἰπ 
Βυὶ ἢς Ψ}]} ποῖ νναῖϊϊς ἰῃ ἰξ. “" Ηδιῃ ποι 
βεεῃ Ηἰπι," Ὀεοαυδα ἢς ἰβ “ἴῃ τῆς ἀδτίκ-. 
Πε88" (7. ἰ. 5-7). 

γε. 75. Απ αδεοιοπαῖς νναγηΐη, 
δραίϊηβὲ Νίοοϊαἰίαη Απεϊποπιίδηίβπι (οὐ. 
ποῖς οἡ ἱ, 6-7)). Τῇε Αροβεῖς ουἱβ Ἄνναν 
ναΐη ῥγεΐεποεβ ὉῪ ἃ βῇδγρ ρσϊποίρίε : ἃ 
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ὁ “ ποιῶν τὴν δικαιοσύνην, δίκαιός ἐστι, καθὼς ἐκεῖνος " δίκαιός 4 ἴϊ. 29, νετ, 

ἐστιν. 8. ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν, "ἐκ τοῦ διαβόλου ἐστίν - ὅτι ς ἢ, τ τε. 

" ἀπ᾽ ἀρχῆς ὁ διάβολος ἁμαρτάνει. εἰς τοῦτο " ἐφανερώθη ὁ υἱὸς ' 1088 νἱη. 

τοῦ Θεοῦ, ἵνα " λύσῃ “τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου. 9. πᾶς ὁ γεγεννη- ἃ ἢ. (8 κεῖ. 

μένος "ἐκ τοῦ Θεοῦ, ἁμαρτίαν οὐ ποιεῖ, ὅτι σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ Ἡ ΉΣ τ 
μένει. καὶ οὐ δύναται ἁμαρτάνειν, ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ γεγέννηται. ΤΣ 
1ο. ἐν τούτῳ "φανερά ἐστι τὰ τέκνα τοῦ Θεοῦ καὶ τὰ τέκνα τοῦ σευ. χἴῃ. 
διαβόλου. 

ἣν "ἠκούσατε ἀπ᾽ ἀρχῆς, ἵνα ἀγαπῶμεν ἀλλήλους " 12. οὗ καθὼς τι 
ψ. 190. 

“ Κάϊν ἐκ ' τοῦ πονηροῦ ἦν, καὶ " ἔσφαξε τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ - καὶ χάριν : Λέετ. 7. 

τίνος ἔσφαξεν αὐτόν; ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ πονηρὰ ἦν, τὰ δὲ τοῦ ΣᾺΣ ]οδη 

χν. 12. οὐθεη.ἷν.8. ἀ ΐ 13 τεῆ. ς Βεν. ν. 6, 9, 12, χἰ ϊξ, 3.8, αὐΐιι. 24. 

τἱρῃίεουβ οδαζαςίεσ ἐχργεβ8εβ ἰἴβεῖ ἢ ἰῃ 
τἰρῃίεουβ οοπάυςι. ΟἾγίβὲ (ἐκεῖνος) ἴ8 
πε ἴγρε. Ηε νδβ “ἴδε ὅοη οἵ ἀοὰ," 
δηὰ "2 νεὲ δῖε “ομΠάγεπ οἵ αοά," νε 
τησδὲ ὃς ἴκε Ηἰπι. 

γες. 8. ὃ ποι. τὴν ἄμ., Δη επηρῃδίς 
δηὰ ἱπιετρσεϊδεινα νατδιοη οὗ ὁ ἅμαρτ- 
ἄνων--- πε τῃδὶ πιδίκεβ δἰπ ἢἰβ θυβίπ 68 
οζς ρῥσδοῖίος". ἐκ οἵ ραζεπίδρε (οὔ. νεσβ. 
9); “δος εδῖ, εχ ραίγσε ἀϊαδοῖο" ((! επ}. 
ΑΙεχ.). ἀπ᾽ ἀρχ., ἃ νᾶρυε ρῆσγαβε. ἴῃ 
ἐν σ κἰεσα τἰτης Ὀερδῃ"; ἰπ ἐϊ, 7, ἐπ 6 1, 
“ἤχοση τῆς Ὀερίπηΐϊηρ οἵ γουσς ΟὨΒτιβείδη 
Ἰε ". Πέστε “Ὁ ἴτοπὶ πε Ὀερίπηΐπρ οὗ Πί8 
ἰδ οΪὶς σάτεεσ" ; “ἃ 4ὺυοὸ ρΡεζοᾶσο οαρὶς 
ἱποοπίσονογι διε ἰῃ Ρεςοδπᾶο ρεζβε- 
νεγᾶπβ᾽" (ΟΙεπι. ΑΙεχ.). λύσῃ, “ἴοοβε," 
τ ΕΔ ΡΒΟγΟΔ ΠΥ οὗὨ “ Ἰοοβεηίηρ ἃ δοπάᾶ," 
“ τρίαχίπρ δῃ οδ᾽ρδιίοη" (Μαῖί. ν. το ; 
πο" 18), “Ρυ Πηρς ἴο ρίεςαβ" (]}οὁππ 
1. 10). 

γες. 9. Τβε Κεδβοη οἵ ἴδε ἱπηροβϑὶ- 
ὉΠ οὗ ἃ ΟΠ! ά οἵ ἀοά οοπεϊπυϊηρ ἴῃ 
ϑίπ, ΤὮς μεῖπὶ οὗ {με ἀϊνίπε 1Πε δΔ8 
Ὀεεη ἱτηρ᾽δηϊοά ἰῃ ουὖζ βουΐ8, ἀπά ἱξ στοννβ 
- ἃ ξιδάυδὶ ργοςεββ δπὰ βυδ]εοῖ ἴὸ οὐοα- 
ϑίοπδὶ γεϊδάδιϊοηβ, γεῖ βυσε, δια πίπρ δὶ 
Ἰεπρῖ το (1}} ἐτυϊτίοη. Τῆς Βεϊϊενετ᾿ Β 
Ἰδρβεβ ἱπίο βἰπ ἂς {κε τῆς πιο ποεβ 
οὗ ἴπε ψψεδῖμες ψ Ὡς πἰπάες ἴῃς βεθὰ β 
δτονῖῃ. Ὑῆς στον οὗ ἃ ᾿ἰνίπρ βεοά 
ΤΩΔΥ Ὅς Ἑοπεοκεά τεπροσασν ; 1 μετα Ὀς 
20 στον, μετα 18 πὸ 116. ὙῚ8 [8 τπε 
ἀϊδβεϊποιίοη δεῦνεεη ἐάν τις ἁμάρτῃ ἀπὰ 
ὁ ἁμαρτάνων. ΑἸεχαηάε ἴῃ ϑρθδ ΕΣ Β 
Οοιῃπ. υπάδετβίδηάβ: ““ Ηἰβ βεςεὰ," 1.6.,) 
ὙΒόβοενεσ ἰβ ὕοση οὗ ἀοὰ (ς, 18ᾶ. 1}. 
1ο, ᾿χνὶ. 22), “ δὐϊάει ἢ ἰπ Ηλπι," ἐ.4., ἴῃ 
Θοά. Τδίβ ἰδ Ραυϊΐπε δυὲ ποῖ ]ομαπη- 
πε. “Ηε οδηποῖ ἱκεὲρ βἰπηπίηρ," δβ ἴδε 
8βεεά ςαπποῖ οεᾶβῈ ρτονίηρ. 

νν. 1ο-:2. Τῆς Ενίδεπος οὗ Ὀϊνὶπε 
ϑοηβδίρ, νὲς., Ηυπδη Βτοιβεζδοοά. 

νεῖ. το. Τε Αροβιεῖς σεϊιεγαῖεβ ἴῃς 
“ οἱὰ ςοπχπιδηάτηεπι " (1. 7-11) 48. ποῖ 
ΟἸΪΥ (μς ρΡδζαπιουηὶ ἁϊεν οὗὨἨ δεϊενοῖβ 
δυῖ τ[Βς ενϊάεηςε οἵ πεῖς ἀϊνίῃς δοπβδίρ. 
Ης μδὲβ βαϊὰ {πδὲ τῆε ενίάεπος [168 ἱπ 
τ ῴοιης ΚΒ ΘομΗποθρ," δηὰ ον δε ἀε- 
Ὧ68 ποιεῖν δικαιοσύνην 18 ἀγαπᾶν τὸν 

ν αὐτοῦ. ϑ8εε ποίε ἐδ πρὶ Τῆς 
“ἐρεδουβη 688 " οὗἨἉἁ ἴπε Ῥῃδτίβεεβ οοη- 
εἰδβι θά πῃ γϊυδὶ οὔδεσνδηςς, ἐμαὶ οὗ [6808 
ἷῃ ἴονε. δίκαιος Ππαλὰ (ες πιελπίηρ 
“Ἰηά," “νοεῖ τεαβοπαῦὶε "0 8ὅεὸ 
Ηδιίοδ, Ἐς. ἐπ Βιδ. Οκ., Ρ. 50 ἢ. Οχυ 
Μαῖῖ. ἰ. το 858:.0 ἴοπη τεπΊΑ ΚΒ : 
γάμον τἀβοαα ἐν ὲ άρετον ἐν ἅπασι 

ι. ἔστι Ρ δικαιοσύνη καὶ τὸ 
μὴ πλεονεκτεῖν " ἔστι δὲ καὶ ἡ καθόλον 
ἀρετή. . .. δίκαιος οὖν ὧν, τούτεστι 
χρηστὸς καὶ ἐπιεικής. 

γεγ. σσ. ἵνα εοδαῖϊο, ἐχργεββὶπρ ποῖ 
τῆς δἰπὶ θυὲ ΒἰΡῚῪ (ἢς βυδδίδηςε οὗ τῃς 
τλεδβᾶρε. (7. Ϊομη χνὶϊ. 3. ὅ8εε Μουΐ!- 
ἴοπ᾽Β ὅγαρι. οὔ Ν.Τ. Οἱ... Ρ. 2οδ; Μουϊ- 
ἰοπ᾿Β Ῥέμεγ, Ρ. 425. 

Ψεῖ. 12. οὐ καθὼς, κιτιλ., 4 ἴοοβε, 
Δἰπιοβὲ ὑπρταπητηδεοαὶ ἐχρσε:βίοη, αηδὶο- 
ἔουβ ἰο Ϊοῇη νί. 58. Νετε ἴβεσε πὸ οὐ, 
ΝΟΣ. 11 πιίρῃξ ὃε τερατάθα δ8 ἃ ράσζεη- 
ἘΠεβίβ : “Ὡς τ8δῖ Ἰονεῖῃ ποῖ πὶβ Ὀχοίδεσ, 
ἐνεῦ δ8 δίῃ ν88, εἰς... ΤῇςἪ ρῆσαβε 
8. εἰΠΠραςαὶ : “νε πιυβὲ ποῖ Βαῖς οὖσ 
Ὀγείῆσεπ, ἄνθη 28 Οδἱη νΆ8, εἰς.", τοῦ 
πον., 8εὲ ποῖδ οη ἰΐ. 1:8. ἔσφαξεν, ἃ 
βίσοηρ ννοσά, “" βἰδυρῃίετγεά,᾽ “ Βυϊοβετεά," 
ῬτΟΡΕΣΪΥ ὃγ οσυπίπρ [με τοδὶ (7ηρ πἰαγε), 
Ἰ|κε δῇ οχ ἱπ ἴῃς βῃαπθ!εβ. 

νν. 13-24. Τῆς ϑεογεῖ οὗ Αβδβυζγαηςα. 
“ Ψγοπάε ποῖ, Ὀσεΐωσεπ, ἰξ τῆς νοσὶ ἃ 
δαῖεῖ γου. Μὴε Κπονν ἴδαὶϊ ννεὲ ἢανε 
ταϊσταιςὰ ουὖἱ οὗ ἴῃς ἀοπιαίη οὗ ἀεατα ἱπίο 
τῆς ἀοπιδίη οὗ 11ξς, Ῥεοαυδβε νγὲ ἴονε τδςε: 
Ῥγείῆσεη. Ηε παῖ ἱονεῖῃ ποῖ δοϊ θεῖ ἴῃ 
τῇς ἀοπιαίῃ οὐ ἀεδίῃ. Ἐνεγοης ἴμδὶ 
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ΤΠ 55 Ἐν: ἀδελφοῦ αὐτοῦ δίκαια. 13. μὴ 1 θαυμάζετε, ἀδελφοί μου, εἰ μισεῖ 

Μαιξν. ὑμᾶς ὁ κόσμος. 14. Ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι “μεταβεβήκαμεν ἐκ τοῦ 
ΕἼ] ν. ὃ θανάτου εἰς τὴν ζωήν, ' ὅτι ἀγαπῶμεν τοὺς ἀδελφούς - ὁ μὴ ἀγαπῶν 
5 ὅμιι ἵν. τὸν ἀδελφόν,Σ μένει ἐν τῷ θανάτῳ. 15. πᾶς ὁ μισῶν τὸν ἀδελ- 
ἱ ἰν. 19. 
κ ΟἿγ δεῖε 

1. δ. 

ἐπ, 15. 17, 
18, αἰ. 

,, 38, χν. 
ἢ 35 π ἰϊ. 6 τεβ᾿. ο Μεσῖο χὶϊ. μ; [υυἱκε νἱϊ, 43; χν. 12, 30. 

αἷἴι. χχνϊϊ. 55, χχνίϊί. σ; Μασίς ν. 15,38; [ὑκὲ χ. “δ , 

φὸν αὐτοῦ," αὶ ἀνθρωποκτόνος ἐστί " καὶ οἴδατε ὅτι πᾶς ἀνθρωποκτόνος 

16. Ἐν τούτῳ ἐγνώ- 

καμεν τὴν ἀγάπην," ὅτι ἐκεῖνος ὑπὲρ ἡμῶν " τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἔθηκε " 
τὸ Ἰοδη χ. καὶ ἡμεῖς " ὀφείλομεν ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν τὰς ψυχὰς τιθέναι.7 17. 

ὃς δ᾽ ἂν ἔχῃ τὸν " βίον τοῦ κόσμου, καὶ » θεωρῇ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ 
Ρ͵7οΒη χνὶϊ. 24, χχ. 6, 12, 14; 

ΑΒΟΚΙ,, ϑυγρδ, νᾳ., Οορ., 84ῃ., Αὐρ., ΝΗ, Νεβῖ. ; καὶ μη 9 Ο"Ὀ, ϑυτνε, 1 Ὦ 

Δεδι Αση., Τί βοῃ. 

μον οπι. 'ΦΑΒΟΡ, Ννα., Ασγηϊ., Αὐξ.ν εἀά. 

5 τὸν αδελφον οπι. 9 ΑΒ, Νε., Αττη., Αὐρ., εὐά. 
4εαντον Β. 

Βαϊ μί8 Ὀγοῖδεγ ἰδ ἃ πιυτάετεσ, ἀπά γα 
Κπον τπδῖ ἜνεγῪ πἰυτάοτες δίῃ ποῖ [1ξε 
εἴεσηδὶ δυϊἀϊηρ ἱπ πίη. Ηετζείη πᾶνε γε 
οἵ ἴο κπονν ἴονα, Ὀεοδυβε Ης αἱ ἄοννῃ 
ἔπι 1{π ἴοσ υ8; ἀπά ννε ἂτεὲ Ὀουπηὰ ἴο ἰὰὺ 
ἄονῃ οὖς ᾿ίνεβ ἴος ἴδε Ὀτζείδσεη. Βυῖ 
ψΒοβοανες μαῖῃ (ῃς ννοσί 5 ροοάβ, δπὰ 
ῬεδΒοϊ ἀδι Πἰ8 Ὀτοῖδες 'η πεοά δηὰ Ιοοκεῖῃ 
ὯΡ δΒιίδ οοπιραββίοη ἔγοσῃ ἢίπη, ονν ἀοιἢ 
τῆς Ἰονς οἵ αοἄ «νίάε ἰπ δἰπιὺ [{ππ|Ὸ 
ΤδΠάσχοη, ἰδεῖ υ8 ποῖ 'ονε νὰ ννοσζὰά πος 
ἢ ἴδε ἴοηρας, Ὀὰϊ ἰπ ἀεεά δηὰ (τυτῃ. 
Ἡετείῃ 5.41} ννε ρεῖ ἴο ἵκπονν (δὶ ννεὲ ἂτὲ 
οὔ τῆς Ττυϊῆ, ἀπά ἴῃ Ηἰβ ργεβεῆςς 8ῃ41] 
αϑδυσε οὖσγ πελιῖ, νδεγείπβοενοε οἷς 
Βεατὶ πᾶν ςοπάεπιπ 8, Ὀεοᾶυβε ργεδίεῦ 
ἰ8 αοἄ ἔπη οὖν Πεατὶ, ἀπά Ης σεδάειῃ 
ενεσγυιμίηρ. Βείονεά, {{ πε Βεατὶ οοη- 
ἀετηπ ποῖ, ψε ἤανὲ Ὀοϊάπεββ ἰονδζγά 
Οοά, «πὰ νϑαῖενοι ψὰ δϑὶς ννὲ τεςεῖνα 
ἴτοτῃ Ηἰπι, θεοαυδε ννε οὔβεσνε Ηἰ8 οοπι- 
τλδηἀπηεηῖβ ἀπά ἀο δες τπίηρσβ παῖ ἀτα 
Ῥ᾽ελβίηρ ἰῃ Ηἰβ βίρῃι. Απὰ πὶβ ἰΒ Ηἰβ 
ςοτησηιαπάτηεηϊ, [Πδὶνςε Ὀαϊίενε ἴῃς πᾶῖηα 
οἵ Ηἰβ ὅοη [6808 Ομσγίβὲ απὰ ἴονε οὔς 
δποῖδεσ, ὄνεῆ 88 Ης ρᾶνε ἃ οοπηπιδπά- 
τηεηῖ ἴο ι8. Απά ἢς ἴδαι οὔβεγνεῖδ Ηἰβ 
Τοπηηδηἀπιεηῖδβ ἰῃ Ηἰπὶ οί άδιῖἢ ἀπὰ Ης 
ἴῃ Βίπι; δηὰ δΒεσζείη ννε ρεῖ ἴο κηον δαὶ 
Ηε δδϑί ει ἴῃ υ8---ίτοτι ἴῃς ϑρίτιι νῃίς ἢ 
Ηε ρᾶνε υ8." 
ες. 13. [εἰἴἰ8 παΐυγαὶ τ8δὲ τῆς ννοσὶά 

(δες ποίεβ οἡ ἰΐ. 15, 1. 1) βῃουϊά παῖς 
ἴδοβε ψῇοβε ᾿ἵνεβ σοηίγαάϊςς 118 πηᾶχὶΠΊ8 
δηᾶ ςοηάεπηη ἰΐ8 ῥσγαςίίςεβ. 81. ]οδη 
δις μοὶ δάἀάγεββεβ δ 18 στεδάεγβ 48 τεκνία 
ἃπὰ ἀγαπητοί, πεῖε ΟὨΪΥ 48 ἀδελφοί. 
ΤΒς ἴογαὶ δυϊ1ϊ8 τῆς οοηϊεχί, ννῆεσε ἢς 
δηΐοσοοβ ἰονε οὗ τῆς Ὀτεΐδγεοω. [τ ἰ8 πὸ 
ννοπάσς ἰξ τῆς ννοσϊά δῖε υ8, δπὰ ἰἴ8 

δεαντω ΜΑΟΙΓ,Ρ, Τίθοδ., ΝῊ (πιαγρ.); αντω ΒΚ, ΝΗ, Νεδι. 

8 τὴν ἀγάπην τον θεον οῃς πιίπυδςο., ΝΕ. Τ θειναι 'ΦΑΒΟΡ, εἀά. 

Ἰυάρταεης ἰ8 ποῖ ἀεοίϊβῖίνε. Νενεσίπεῖεβ 
ΟἿΥ Ὀυδίπῃςε88 ἰ8 ποῖ ἴο ὃς παϊεδ ὃγ τῆς 
ννοτὶά, Ὀυϊ ἴο ςοπιπιεπά [εοὺ8 ἴο ἰξ ἀπὰ 
νη ἰτ Ν ὲε τουδὶ ποῖ πρυῖς το τξς 
ψνοσἱά᾽ 8 Ποβε εν το ροοάπεββ ἐπε οοηβο- 
αυεηςςβ οὗ Οὐγ Οὐἢ υηδηλΐα ὉΠ: οὐ ἴδοῖ- 
Ιεββῆεββ. “"ἰς ἴβ ποῖ πηδγίγτάοπι ἴὸ ῬδῪ 
ὉΠῚ5 τπᾶῖ οπε 83 σὰ ἱπῖίο οπε᾿β 8617 
(αεο. ΕἸϊοι). 
γε. 14. ἡμεῖς επῃηρΠαιίς : “" νμαδίενεος 

τῆς ννοῖίά τπδὺ βαὺ, τὲ Κπον ". Τῆς 
ἰεϑὲ ἰβδ ποῖ ἱἐΐϊ8 μαῖγοά δυϊ οὖς ἴονε. 
μεταβεβήκαμεν, “ Βαᾶνε πιϊρταιε ". Τῆς 
ννοσζὰ 18 υδβϑὰ οὗ ἰσαπϑβίτίοη ἴσοπι οπε ρίδος 
ἴο Δποῖπογ ([οδπ νἱΐ. 3, χεϊ!. 1), οὗ ρα βϑίπρ 
ἔτοτῃ οπς ἔογστῃ οὗ ρονεγησηοπί ἴο Δποίπεσ 
(ΡΙδι. Κεῤ. 550 Ὁ), οἵ {πε ἐγαπεπιίρτα- 
κίοῃ οὗ βου]8 (νυς. Ο αἰ. 4). 

Νες. 15. Αἢ εςῆο οὗ ἴδε ἰεδοπίηρ οὗ 
]εβυ8. ὅ8ες Μαῖῖ. ν. 21-22 δπὰ οἵ. ϑπιίτῃ, 
Τλε Ῥαγς οΥ Ηἰς Εἰεςλ, ΡΌ. ο6-98. 

νεῖ. τό. τὴν ἀγάπην, “(δε τπίηρ 
οδ]1οἀ “Ἰονε᾽". Τῆς ἴονε οἵ ἀοὰ ἰπ 
ΟἸσίδεὲ [εβὺ8 οὖσ [οσὰ ἰ8 ἴῃς ρετζίεοϊ 
γρε. Τὴ] ἐπε 'νοσ ἃ βανν τῆδὲ, ἰξ πενεσ 
Κπονν ννῆδῖ ἰονε ἰ8. ἐκεῖνος, ΟἸτίβι ; 866 
ποῖς οη ἰϊ. 6. ἧς επηρδμδίῖς, “ννε οα 
ους ρατ ". ὀφείλομεν, δεε ποῖς οῃ ἰἱ. 6. 

νεῖ. 17. ἴρονε πιυϑὲ 6 ργδοῖίίοδὶ. 
Ικ [8 βᾶβϑῪ ἴο “ἴδ ἄοντι οπε᾽β {{{6᾿"": 
ΤΑ ντάοπι ἰ8 Πετοῖς δηὰ εἐχῃ! γαίης ; 
τ8ς ἀϊ Που ΠΥ [1:8 ἰη ἀοΐηρ ἐπε 1{ππ|6 τπϊηρ 8, 
ἕλοίηρ ἄδὺ ὃν ἄδυ ἴῃς ρεῖυ βδογίῆςεβ 
δηᾶ βεἰξ.ἀδηΐα! 8 ννΐο ἢ πὸ οας ποιίςεβ 
διά πὸ οπὲ δρρίαιάβ. τὸν βίον τοῦ 
κόσμον, “τῆς [ἰνε!]!Ποοὰ οὗἩ τε ννοτὶ ἀ"; 
8εὲ ποῖς οῃ ἰΐ. 16. θεωρῇ, οΓ α "πουὶηρ᾽ 
φῤεοίαείε; ο΄. Μαῖϊ. χχνῖ:. 55. κλείσῃ, 
φολίϊοσδέ; ἴῇ6 πηείδρθοσ [8 ἰοςκίπρ τῆς 
Τμαπηδοῖ οὔ ἴῃς πεατὶ ἱπβιεδά οὗἉ βίηρίηρ 



13---2ο. ΙΩΑΝΟΥ ἃ 187 

“ χρείαν ἔχοντα, καὶ " κλείσῃ τὰ '" σπλάγχνα αὐτοῦ ἀπ᾽ αὐτοῦ, ' πῶς ἡ « Μετ ἐϊ. 
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μένει ἐν αὐτῷ; 18. τεκνία μου,: μὴ ἀγαπῶμεν 
“λόγῳ μηδὲ" γλώσσῃ, ἀλλ᾽ ἔργῳ καὶ ἀληθείᾳ. 19. Καὶ ἐν 
τούτῳ γινώσκομεν ὅ ὅτι ἐκ τῆς ἀληθείας ἐσμέν, καὶ ἔμπροσθεν αὐτοῦ 

εἶν. 20; ]δζρδα ἰΐ. 165, 16. 

254; ΕΡΒ. 
ἶν. ΓῺ 

Ὁ ]Απιϑδ;. 22, 23. 25. 

ἱ μον οπι. ΦΑΒΟΡ, ϑγγρδ, Ασπι., Αὐρ., εἀά. 

3μηδε τὴ ΑΒΟΚΙ,, εἀά. 8 ἐν ἐργω ΑΒΟΙ,Ρ, Αγη)., εὐά. 
4 καὶ ΒΟΚΙΡ, ϑυενε, θ8}., Αείῃ., Αστῃ., Τίβοἱ. ; ουῃ. ΑΒ, ϑυτρβ, νε., Οορ., Αὐξ.» 

ΜΉ, Νεβι. 

8 α 3 ΑΒΟΡ, Οορ., ϑδῇ., Αση)., 

ας ΦΑΌΚΕΡ, ϑυερ, νᾳ., Οορ., Ασπὶ., Τίβος, ; τὴν καρδιαν ΑΒ, ὅτας καρδι 
ὅϑυενε, 848., Αεἴῃ., Αὐρ., ΨΉ, Νεβὲ. 

ΤΡυηςῖ. ἡμῶν ο τι. 
δοτι οτι. Α, βενεσζαὶ πγΐπιιβο., Να.ν Οορ., 84}., Αςῖ., Ασπι., Αὔρ. 

ἴξτ νἱάς ὀρεη δηὰ ἰανιβῃίηρ 118 ἐσεάβυγεβ. 

σπλάγχνα, ὉΓ, υ͵ἱδοεγα, “τῆς ἰη- 

διὰ ρασγῖβ," νἱενεά Ὀγ ἴῃς δποίεπιβ 88 
ἴδε δβεδὶ οὗ ἴῃς δβεοϊίοπβ. Οὐ Οὐὶ. {ϊ|. 
12: σπλάγχνα οἰκτιρμοῦ. ἡ ἀγ. τ. Θ., 
“ἼἸονς ἔογ αοὰ " (οδ]εοῖίνε ρεηϊεῖνε), ἰπ- 
βρίγεὰ ὈὉγ ἀπά δπδνγεσίης ἴο ἔπε ἴονε νι οἢ 
Οοὰ {ςεἶβ (βυυδ᾽οοεῖνε σεηίεῖνε). Οὐ. ποῖε 
Οἱ ἱϊ. 5. 

γε. σζ8. Οὔβεσνε ἴδε ἰγαηβίτίοπ ἔγοπι 
ἰηδιγυπιεηίαὶ ἀαεῖνε το ῥσγεροβίτίοη ἐν: 
“ποῖ νἡτἢ Μοσζὰ δπὰ ἴῃς τοησας Ρυϊ ἴῃ 
δε πιϊάβε οὗἩ ἀεοὰ δηὰ ἐσγυιῃ"---ποῖ ἰπ 
επρῖν αἷς δυΐϊ δηνὰ ἰδπηρίδὶς ταδ] εἰ εβ. 
ΟΛ Βυηγαη, Οοοά Νειῦς : “ Ῥταςῖίςαὶ 
ἴονε ἰ8 Ὀεβι. Μδὴγν ἴονε ΟἸσίδε ψ τ 
ποιῃίηρ Ῥυῖ (ἂς Ιἰοκ οἵ τῆς ἰοηρυς." 
Βπογίάδη, διὰ. 7ον ϑεακά. ν. ἴ.: “Ηε 
ἌΡΡελῖβ ἴο πᾶνῈὲ 48 πιΌ ἢ βρεουϊδῖϊνε 
Ῥεπενοίεπος 45 ΔηΥ ῥγίναῖε βεπιϊεπηδη ἰῃ 
ἴδε Κιηράομι, ᾿πουρὴ μα 8 βεϊάοπι 80 
Βεηδ08] 48 ἴο ἰηάδυΐρςε ΠίπΊ56 1 τ [ΒΞ ἐχεῖ- 
οἶδε οὗ τ ", 

νν. 19-2ο. Α ογμα ἐπέεγῤγείμνι. Ἐελάὰ 
τὴν καρδίαν ἡμῶν ὅ, τι ἐάν (ἰ.ε. ἄν), ἀπὰ 
ἴδίκα {πε βυρβδεαυθηὶ ὅτι 48 “" Ὀεοδυβε".. 
Τῇς ἐοσεροίαρ εχπογίδιοη τῆᾶὺ δᾶνε 
ἀνναϊκεπεὰ ἃ τηϊβρίνίπρ ἴῃ ΟἿ πρκηάβ: 
“ΑΙ Ἰονὶπρ 481 οὐυρδι ἡ Ουνκ ἔα υτεβ 
ἱπ ἀυϊν δηὰ βϑεγνίος τίβε ὕΡ Ὀείοτε ὕ8, 
δηᾶ ““οΌγ εᾶτὶ σοηἄεπιηβ 8". 80 ἴδς 
ἄρόθης ἔαγηῖβῆεβ ἃ ριδηᾶ σϑδββυσαηρα: 
“Ἡδχγεΐη 884}} ννε ρεῖ ἴο ἱκῆονν {παῖ ψε 
τε οὗ τῆς Ὑτγυῖδ, δηὰ ἱπ Ηἰβ ὑγεβεῆοα 
8411] δβϑυσε οὖς μελιῖ, ᾿βεσείηβοενεσ 
ΟΌν Βεδτί πᾶ οοπάεπηη 18, Ὀεοᾶυβε, 
εἴς. ". ὙΠε τεδδββύσγαηος [8 τνο-οἹ ἃ : (1 
Τῆς Νοσβὲ {πὶ 8 ἰῃ υ8 ἰδ Κπονῃ τὸ α 
(οζ. Αὐρ. : Οον ἐμμε αδεεοπαἷς αὖ ποριΐηδ; 
α το αὐἮλιρομάε ςἐ ῥοἐδ5), ἀπὰ 511} Ης 

. Οοὰἂ οδη πιᾶΐς δ᾽ οννδηςςβ᾿᾽", 

εἀά. 

ϑκυριος Ο. 

οἝτεβ ἴοσ υβ ἀπά ἀδβίσεβ 08. Ουγ ἀϊ8- 
φονοσυ 88 Ὀδδη 85 ορεη δβεοσεῖ ἴο Ηἰσῃ 
811 αἰοπρ. (2) Ηε "" τεδλάειἢ ἐνεγυιίηρ " 
-πϑεεβ ἴδε ἀεερεβὲ ἐπίηρβ, ἀπά {ἢεβε γε 
186 τε8] τῃίπρβ. Τὰΐβ 18 τῆς ἴσὰς τεδὲ οὗ 
ἃ τῇδῃ : 18 ἴῃς ἀεερεβὶ (μδῖ ἰβ ἱπ Ὠΐπῃ τῆς 
Ὀεδβὲ ἡ [5 Ὦς Ὀείίεῖ (πδῃ ἢε βεοῖῃβ.  Ηἱἰβ 
ἕαϊ!ατεβ 1 οὐ ἴῃς βυγίδοε: ἰβ ἴποῖε ἃ 
ἄἀεβίγε ἴοσ ροοάπεββ. ἄξεερ ἄοννῃ 'π δἷβ 
Βου!} ὃ [8 Βε ρἷδά ἴο εβοᾶρε ἔγοπὶ βιρεῖ- 
Ὡςία] Ἰαάρτηεπῖβ δηὰ Ὀς ᾿υὰρεοά ὃν οά 
ΜὯῸ ““σεδάείῃ ἐνεσυιίηρ," ΨῆῸ 86εεβ 
ἢ ἰάτρὲσ οἵδε εὐεβ ἴμᾶπ οὐζβ, ἴο 
τῆᾶκε Δ᾽] οννΆπος ἔοσ ὑ8 411} ΟΡ ΈῸΝ. 
Ἐοδετίβοη, ζΖσέξ. ἵνὶ. : “1 σοπιθεθοσ ἃ π 
δηεοάοϊε οὗἩ Ὑβοπιδᾶβ ϑοοῖς μανίπρ βαϊά 
ἴο Πὶδ8 ουταῖεα, ννῆο ννὰ8 γσδῖῃεσ δριαιϊοά 
οὔ Βανίηρς ἴο ργεδοῦ δείοτε δίπι, " ὟΝ εἰ!, 
δβὶσ, ΨΨὮΥ βδου!ά γοιι Ὀς δίγαϊ ἃ Ὀεΐοσε πὶς, 
Μ Ώδη γοῦ ἅτε ποῖ δίγαϊὰ Ὀείογε αοὰ δ᾽ 
Βυὶ ον ΝΕΙῪ ΕἌΑΒῪ ἰΐ ψνγὰ8β ἴο δηβννεσγὶ 
Ης δαὰά οῃὶγ ἴο βαύ, αοά ἰβ ποῖ ᾿εδίουβ, 
ΠΟΙ δηνίουδ, ΠΟΙ οοηβοσίοιβ ; Ὀαβὶ 

80 Βεονῃ- 
πα :- 

“ὙΒουρῃίδ πασάϊγ ἴο δε ρδοϊκο 
[πῖο ἃ ἤᾶσσζον δοῖ, 

Ἑδηοὶς8β τπδῖ Ὀτοῖς [σου ἢ ἰδηρυαρε δπὰ 
εβολρεὰ; 

ΑἹΊΙ οουἹά πενοσ ᾿ς, 
ΑΙΙ, πιεη ἱρποσζεά ἴῃ πις, 

ΤΗΐδ8,1 48 ψοσῖ το αοά, ψποβε ψβεεῖ 
1δε ῥἱἔομεσ βμαρεά." 

ἔμπροσθεν αὐτοῦ, ἀπά ναὶ πιαϊξεῖ ΒΟΥ 
“ὸ ἌΡΡεδι ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων 
(Μαῖι. νἱ. 1.)} πείσομεν, “ Ῥεσβυδάς," 
2.5. φαοϊέγ, νη ἴῃς Τοοπβάεηος, βοοῖῃε 
τῆς δἰαγηι, οὗ οὖς βεασῖ.0 Οὐ. Μαῖϊ. χχνἹ. 
14. Οἰδπεγνίβε: “ψὰ 8841} ρεγϑυδὰς οὖς 
Βεᾶτὶ. .. (παῖ στεδίες ἰβ αοά". Βυϊ 
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ὑν [1. 28 τεβῖ. πάντα. 
χ ]οδὴ χὶν. 

γριδιανὶ: ἥμῆν.: 
Υ ἴδω νἱῇ, 
ἐϑΣ ον ἀρεστὰ "ἐνώπιον αὐτοῦ ποιοῦμεν. 

ΙΩΑΝΟΥ α 111. 21---24. ΙΝ. 

21. ἀγαπητοί, ἐὰν ἡ καρδία ἡμῶν μὴ καταγινώσκῃ 
Υ παρρησίαν ἔχομεν πρὸς τὸν Θεόν, 22. καὶ "ὃ ἐὰν αἰτῶμεν, 

λαμβάνομεν παρ᾽ ὅ αὐτοῦ, ὅτι τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηροῦμεν, καὶ " τὰ 
23. καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ 

ἀπ αὐτοῦ, ἵνα πιστεύσωμεν 4 τῷ ὀνόματι τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, 
15) ἔῃ καὶ ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, " ̓καθὼς ἔδωκεν ἐντολὴν ἡμῖν. 
ἔσω, ὙΠ τηρῶν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, ἐν αὐτῷ μένει, καὶ αὐτὸς ἐν αὐτῷ. 

καὶ ὁ 

καὶ ἐν 
24. 

εἶδαν », Τϑύτῳ γινώσκομεν ὅτι μένει ἐν ἡμῖν, " ἐκ τοῦ Πνεύματος οὗ ἡμῖν 
7. ἔδωκεν. 

Ἢ :Ξ ἱϊ 
ΙΝ. 1. ᾿Αγαπητοί, μὴ παντὶ πνεύματι πιστεύετε, ἀλλὰ " δοκιμάζετε 

18; χσ Οος, ἰἰϊ. 13, χί, 28; Οαΐ. νἱ. 4; σ ὑβεββ. ν. 21. 

ι 
μων 

ταΐπαδο., Αὑδ.» ΨΉ, Νεβι. 
Ξ2ημων ΑΚΙ,, ϑγενε ΡΒ, Νε., Οορ., 8δῇ., 

ταΐηυβο., ΝΗ, Νέδβε. 

απ ΑΒΟ, εἀά. 

ΟΚΙ, ὅγε ΡΒ, ΨΚ ᾳ., Οορ., ὅ4ῃ., Αεἰδ., Ασαι., Τίδοδ. ; οὔ. ΑΒ, βενεγαὶ 

Αεἴδ., Ασγῇ., Τίβοῃ. ; οὔ. ΒΟ, οὔς 

4πιστενσωμεν ΒΚΙ, ΜΗ, Νεδι. ; πιστενωμεν ΑΟ, ΤίδοΒ., ΝῊ (πιατγρ.). 

δον οδῃ ἰἴονς ἴος ἰξε Ὀγείδγεη γιεἰ ἃ ἐπί 
ἱπέεσεηςε ὃ ,ινώσκει πάντα, “' τελάει ἢ 
Ἔν εΓΥ βεογεῖ "ἢ. ΟΛ ]οΒη ἰϊ. 25. ΑἜὄὔφυϊίε 
ἀϊδετεηι ἀπά 1688 ρον να ἘΣ 8 ἜΝ 
μ Ὑ Ῥυποιυδαηξι. τὴν καρδίαν ἡμῶν. 

ν» κτλ. δε βεςοπὰ ὅτι ἰδ6 ἴπεπ ἃ 
ἐὰν ας δηὰ μ88 Ὀδεη ἀεδῖς Ὁ ἸὮ ἰπ ἴἄτες 
ΨΆΥΒ: ΠῚ 11 δ48 Ὀδεη ἱρποσοά 48 γεδυηά- 
Ἀπ “ Ἐὸσ ἰΐους μελτί οοπάσιηη υ8, αοὰ 

τεαῖεγ, εἴς." (ΑΟΝ. ἐοστι θεὰ Ὀγ τπε 
οπηβείου ἕ τδὲ Ῥασιὶςῖρ]ε ἴῃ βοπς ἱπίεσίοσς 
Μ55.).. (2) Απ εἰϊῖρϑε 88 Ῥεδη δββυπιοάᾶ 
--εἰἰδες ἐν ἴδε βυδειδπεῖνε νετῦ : “ δ6- 
οἄυδε ἰΓ οὖς Βεατί οοηάεπηβ δ, (1 ἰδ) 
Ῥεοδυβε ἀοά, εἰς." (ΑἸτοτά), ος οὗ δῆλον 
(Εἰεϊά, νγβο ζοπιρᾶγεβ σα Τίτη. νἱ. 2) : “ἴ 
ἰ8 Ρἰαίη τμαὶ Οοά, εἰς.". (3) ὅτι 88 
Ὀεεη Ποπ]δοῖυσα δπιεπάεὰ πο ἔτι 
(ϑίερῃ., ΒεΖ.) : “ 51} ρτεαῖες ἰ8Β Οοά, 
εἰς.". 

νν. 21:-22. παρρησίαν 8ες ποῖς ου 
11, 28. ὃ ἐὰν αἰτῶμεν μβάνομεν, τδουρῇ 
ποῖ δἰνναυβ ἰῇ ἴῃς ἔοττη ννὲ ὄχρεοῖ οἵσ 
ἄἀεβίσε ; τῇς δῆβννεσ πᾶὺ ὃς ἀϊβετεηῖ ἔτοπὶ 
Ῥυξ ἰξ 18 δἰνναυβ Ὀεϊζεσ ᾿ῃδῃ ΟἿσ ῥσάγεζ. 
8:1. Αὐυρυβείης ἄγαν» ἃ ἀϊβείηοϊτίοη Ὀεΐζγεεη 
ἴῃς Πεαγίης οὗ ργαγεσ “ δὰ βαϊ υἵεσῃ " δληὰ 
“δὰ νοϊυπίδιεπι," σοπιραγίηρ ἴῃς Ἐχρετσί- 
εηςε οἵ 8ι. Ρδὺ] (2 (οτ. χίϊ. 7-9): “ Εο- 
δαβιὶ, οἰδπιδβεὶ, ἱεσ οἱαπιαβιὶ : ᾿ἱρβιτ βεπηθὶ 
αὐυοά οἸαπηαδιὶ δυάϊν!, ποῃ ἀνεση δυγεβ 
Ταδᾶ8 ἃ ἴδ; πονὶ αὐυἱά ἔλοίαπι; ἴὰ νἱϑ 
Δυϊειτὶ πιδά ἰςατηεηίαπι αυο υγεσίβ; δεξο 
τπονὶ ἰπδγηαῖεπὶ αυᾶ στανατίβ. Ετροὸ 
δῖε δὰ βαϊυἵεπὶ Ἴχδυάϊτυβ εβὶ, δὰ νοϊυη- 
ἐλέει ποὴ εβὲ εχαυάϊταβ.. .. Τὰ πιοτδυτα 
ςοπδιίεδτίβ, 11|6 τηθἀϊςαπιδηίυπι δά δελι.᾽" 
(7. απ ἂς Αν]]α : “" 6ο ἴο ῥγᾶάγεῖ σαῖμεσ 

ἴο Βεασίκεπ ἴμδη ἴο βρεαΐῖς.Ό Βεπὰ Βυτηδὶν 
ες ̓ονίπρὶγ θείοτε ἀοὰ, εχρεςἴπρ. 

μεν, δες ποῖς οη ἰΐ. 3. 
εἰ. 23. Οὗ. οὖν [,οτάβ βυπιπιδγυ οὗ 

1ῃς οοταπηαπάπιεπίβ ἰπ Μαῖι. χχί!. 34-40 
- Ματῖς χίϊ. 28-31, ἃπὰ οὔβεῖνε ἴδε ὉΗ͂Σ 
το]ῖς πασεονίηρ οἵ τὸν πλησίον σον 
Γυκε χ. 290-37) ἴο ἀλλήλους, ἱ.ε. 

οὕς (8εε ποῖε οἡ ἰΐ. 9)ὲ. τῷ ὀνόματι, 
8Βες ποίε οἡ ἴΐ. 1:2. 

Ψνες. 24. τὰς ἐντ. αὐτ,, “ἴδε οσοπι- 
ταδιἀπλεηῖβ οἵ Οοά," τεβυπιίηρ᾽ νεῖ. 22. 
ΟΥ. ἵν. 15. ἐκ, τῆς δββυσγᾶπος ἰβ θεροϊίεῃ 
οἴ τῆς ϑρίτς ; 86ὲὲ ποῖς οἡ ἰΐ. 21. οὗ ἴογ 
ὅ, ὉΥ διἰγαοιίοη ἴο ἴῃς οδδβε οὗ τῆς δηΐϊε- 
«φάξηι (ζ. [υἷς ἰϊ, 2ο; Κεν. χνί!:. 6). 
ἔδωκεν, “ρανε,᾿ ἐ.6., ψ ἤδη ἤταὲ νης θ6- 
Ἰἰενεά. Ἐος ἴδε τδουρμε ο΄. 2 ζος. ἰ. 21, 
42; ἘΡἢ.ἷ. 13, 14; 4180 Εοπι. νἱϊϊ. 15, τ6. 
ὁμάρτει ἵν.--νν. 1--6. Τῆς ϑριίγίε οὗ 

Τταῖ ἀπά ἴῃς ϑρίτγιε οὗ Εττοσ. “Βε- 
Ἰονεά, Ὀεϊΐενε ποῖ ἄνεσυ βρίγις, υς ργονς 
δε βρίτί 8, νΒεῖμος {πεν ἀγα ἔγοαι αοάὰ ; 
Βεζδιιδε ΠΊΔΩΥ ἔλ]86 ργορῃοῖβ βανεὲ βόπς 
(οτῖ ἢ ἱπέο τῆς νοσϊά. Ἡετζεὶπ γε μεῖ ἴὸ 
Κπονν ἴδς ϑρίτιε οὔ ἀοά: εἐνεζυ βρίτιῖ 
ννΒίοἢ οοπξεββεῖῃ [εϑὺ8 ἃ8 ΟἾσίδὶ σοπηα 
ἰπ βεβἢ, ἰ8 οπὶ ἀοᾶ; δπά ἐνεγὺ ϑρίπι 
ΜΕΙΟΒ οοηέεββει ἢ ποῖ [εϑι18, ἰΒ ποῖ ἴγοτα 
αοὗ. Απά εδὶ5 15 τε βρίσίτ οὗ τῆε Απεὶ- 
ςἈτίβε, ννμεγθοῦ γε μεαγά τῃδὲ ἰξ '8 οοπλΐῃ, 
δηὰ ποῦν ἰὶ ἰδ ἐπ (ἢς 'νοτ]ά διγεδάγ. 
τε ἔγοπι αοά, [1π||6 οΠάτεη, ἀπά ἰῶνε 
ςοπαυετεὰ ἔμεπλ, Ῥεοαυβε ρτεδίεῖ ἰδ Ης 
παῖ ἰ8 ἴῃ γοὺῦ ἔδδη Ὦς ἔπαὶϊ ἰβ ἴῃ ἴῃς 
ψνοσὶ ἃ. Τδν ᾶτε ἴτοτη ἴῃς ννοτ]ὰ ; {πεσο- 
ἔοτε ἔτουλ ἴῃς ννοσϊὰ {πεν ταἱκ, ἀπά ῃς 
νοσ!ά Πεδσκεπεῖα το ἰμεπὶ. Μὲ ἅτὸ ἔτοτι 



1--.-3. 

τὰ πνεύματα, εἰ " ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστιν 

4 ξξεληλύθασιν εἰς τὸν κόσμον. 

ΙΩΑΝΟΥ Α 

2. ἐν τούτῳ γινώσκετε τὸ Πνεῦμα - 
τοῦ Θεοῦ πᾶν πνεῦμα ὃ " ὁμολογεῖ Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυ- 
θότα,Σ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστι. 3. καὶ πᾶν πνεῦμα ὃ μὴ ὁμολογεῖ ὃ τὸν 
᾿Ιησοῦν Χριστὸν ὁ ἐν σαρκὶ ἔληλυθότα,δ ἐκ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἔστι" καὶ 
τοῦτό ἐστι τὸ τοῦ ἀντιχρίστου, ὃ ἀκηκόατε ὅτι ' ἔρχεται, καὶ νῦν ἐν 

χίϊὶ, 3, χνί. 27, 28, 30, χνὶϊ. 8; τ Οοσ. χἷν. 36. 
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ὅτι πολλοὶ “ ψευδοπροφῆται " δες. 46. 
δι. 

νἱϊ. 15. 
Χχὶν. 11. 

; [μκ 

6 ]οΒὴ ἰχ. 22; 2 ]οδπ. 7. ΕἾ]. 18 τε, 

1 γινωσκετε ΜΟΑΒΟΙ,, 5γτρδ, Οορ., ϑαῇ., Αςῖῃ., εἀά. ; γινωσκεται Κ, ϑγτνέ, Κα.» 
Αὐρ.---δὴ ἰξδοίδηι. 

3 ἐληλνθοτα ΦΑΟΚΙ,, οὐ. ; ἐληλνθεναι Β, ΝΕ., ΝΝΗ (πιατρ.). 
3 μη ομολογει 411 6. Μ55. ἀπά 411 νετδίοπβ εχοερὶ νὝε. ; λνει ὅοοσ. Η. Ε. νἱῖ. 

32 (οἵ Νεβιοσίιβ) : αὐτίκα γοῦν ἠγνόησεν ὅτι ἐν τῇ καθολικῇ ᾿Ιωάννον ἐγέγραπτο ἐν 
τοῖς παλαιοῖς ἀντιγι οις ὅτι πᾶν πνεῦμα ὃ λύει τὸν, Ιησοῦν ἀπὸ τοῦ θεοῦ οὐκ ἔστι. 
ταύτην γὰρ τὴν διάνοιαν ἐκ τῶν παλαιῶν ἀντιγράφων περιεῖλον οἱ χωρίζειν ἀπὸ 
τοῦ τῆς οἰκονομίας ἀνθρώπον βουλόμενοι τὴν θε. τα - διὸ καὶ οἱ παλαιοὶ ἑρμηνεῖς 
αὐτὸ τοῦτο ἐπεσημήναντο, ὥς τινες εἶεν ῥαδιουργήσαντες τὴν ἐπιστολήν, λύειν ἀπὸ 
τοῦ θεοῦ τὸν ἄνθρωπον ντες. ἴτε. 111. χνῖ, 8: δὲ οπιρεὶς τῤὲγίέμς φμὲ φοϊυἱέ 
1εφηι, πον ἐξέ ἐχ ἤεο. Οτῖᾳ. ἐπ Μαίίβ. Οονενι. ὅεν. 65 (1 οπηπι. ἱν. Ρ. 360). Μ ξ 
ονινιὲς οῤίγί ἐμ φμὶ το υἱέ Ιεδρι. Αὐρ.: οπιπὶς εῤὶγίέμς φμὶ εοἰσὶε ΟἈγιξέμηι (αἴτετ 
φυοιίηρ ονεπὲς «ῥὶγὶξμς φμὲ ποπ οοη ἢ ἐσέμν Ἅεσμς ΟἈγίσίμηι τη εαγης Ὁεπὲς56). 

4Χριστον οηϊ. ΑΒ, ϑυίσερῃ, Νᾳ., Οορ., Αεἴῃ., Αση., [σϑη., Οσῖβ.ν ϑοοσ., εἀά. ; 
«νριον ἐᾷ. 

δ ἐν σαρκι εληλνθοτα οἴῃ. ΑΒ, Ν., Οορ., ϑ4ῃ., ΑἼἴὰ., οἀά. 

οὰ; πὲ τδδι ἰβ ρεϊτίπρς ἴὸ πον αοά 
Βελσκεποίῃ ἴο υ8; οπε ΨῆΟ 18 ποῖ ἔγοτι 
Αοά, πεδικδηθῖῃ ποὲ ἴο υ8. Ετοπὶ (δ18 
νε δεῖ ἴο κπον ἴῃς ϑρίπε οἵ Ττοῖ ἀπὰ 
ἕδε βρίπιῖ οὗ εἴτοσ." 

τ᾿. ΤΒς Αροβεὶς μ48 δὲ βαϊὰ τδδὶ τδς 
ϑρίγιε Ῥερεῖβ ἴῃ 8 ἴδε δϑβύγαπος τῃδὲ 
ασοὰ «νϊάετῃ ἴῃ υ8. Απά {Πὶ8 βυρρεβίβ ἃ 
Ματηίηρ. ὙΠῸ Οεεγπιδίδη Βοσεβυ 4180 
μαά πιυς ἢ ἴο βὰν δῦουΐ “τῆς βρίττ". 1᾿ 
Ῥοαδβίεά 4 ἰάσζεσ βρίγιτ4]1γ. ϑιίδσιηρ 
τ τῆς ΡΠΠ]ΟΒορῃϊοαὶ ροβευϊδῖς οὗ ἂπ 
ἱστεοοποῖ!δῦ]ς ἀπίαροηίβπι δεῦνεεη ταδῖ- 
ες δηὰ βρίσιῖ, ἰξ ἀδηϊθά τῆς Ροββι ὈΣ ΠΣ οὗ 
δε Ιποατηδίίοη δπὰ ἄγεν ἃ ἀϊβιϊποοη 
δεΐνεεη [εϑι8 δηά πε ΟὨτῖδὶ (Βεε ᾿πέγοά., 
Ῥ. 240). [18 βρί τὶ 88 ποῖ “τῆς ϑρίσί: οὗ 
Ττυῖπ" δυῖ “4 βρίσὶξ οἵ οστοσ," δηά ἴδυβ 
186 πεοεβϑί ον δγίβεδ οὐ " ρζονίηρ ἴδε 
βρί τί (8᾽. δοκιμάζειν, οὗἨἁ “Ῥχονίπρ᾽" ΟΣ 
“ αρείηρ " 4 οοίη (νόμισμα). [{ ἰξ βίοοά 
(δς ἴεδι, [ἢ ννὰ 8 δόκιμον ἱξ. 2 Οος. χ. 18); 
ἐ{ τε ννᾶ8 ἐουπά ςουπεοτέεϊς (κίβδηλον), 1 
“88 ΡΝ (ζ. τ Οος. ἰχ. 27; τω χίϊ!, 
5-7). ᾿Ξ ]ετ. νὶ. 390 υχΧΧ : ἀργύριον 
ἀποδεδοκι͵ ; Ὃν ... ἀπεδοκί. 
μβᾶασεν αὐτοὺς Κύριος. ἐκ, πεῖε οὗ εογμηΐδ- 
ϑίοην ποῖ ῥαγεπέαρε ; “" ἴοτὴ αοά;," 45 Ηἰἴδβ 
τλαβϑεηρεῖβ. ΟΛ ]ομπη ἱ. 24; χνυὶϊ!. 3; 
Θορῆ., Ο.Ο΄.. γ35-237: ἀπεστάλην. .. 
οὐκ ἐξ ἑνὸς στείλαντος. πολλοί: Οετ- 
ἱπιδυβ μαά 4 ἴατρε ἐο]οννίηρ. ἐξεληλ. 
εἰς τ. κόσμ., 4 πιοηῃδίτουβ τενεῖβαὶ οὗ 
7]οΒη χνίϊ. 8. Του ψνεηΐ ἑοσίἢ ἔτουι ἴπς 

ΟΒυσοῖ ἱπίο ἴδε ψοσὶ ἃ ποῖ ἴο νη υῖ τὸ 
ἀεςείνε ἰξ. 

4. Τε Τεβῖ οὔτδε ϑρίτ 8. γινώσκετε, 
88 ἴῃ ἰϊ. 29, τυ δὲ εἰζμεῖ ἱπάϊοαϊ. (“γε 
τεοορηΐδε") οσ, [ἴκε πιστεύετε, δοκιμάζετε; 
ἱπηρεταῖ. (“τεσορτίβε᾽). ὙΠε ἔογηηεῖ ΒΘ τ8 
Ρτεέεγαθῖε. ὁμολογεῖ ᾿Ιησοῦν Χριστὸν ἐν 
σαρκὶ ἐληλυϑότα, “ σοηἕεββοῖ [εδὺ8 28 
ΟὨγῖβι οοπιε ἴῃ ΗΠ βὮ,᾽ δ) δοουγαῖς ἀεβηϊ- 
τίοῃ οὗ ἴδε ἀοςιτίπς ψΒΊΟἢ τὰς Οοτμτμίδη 
Βεῖεβυ ἀεηϊεὰ, ΤῊς ἀτρυπιεηὶ [8 ἀεβιτογεά 
ὉῪ ἴδε ἴλίβε ναγίαπι ἐληλυθέναι, “ςοη- 
ξεββεῖῃ τῃδιὲ [εβϑὺ8 ΟἸγίδι μδίἢ σοπλε,᾽ οοη- 
᾿λλβῤρά ὅεστωνι Ολγίσίμηι ἐπ σαγηέ υενῖδ5 6 

δ. 
γει. 3. Τῆς Τεβὲ ποραιίνει ἐχργαββεὰ, 

Οπιὶς Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐλη . τὸν 
Ἰησοῦν, “τε αἰοτεπχεμοπεά [εβ8ι8,᾽" 
“7εβι8 48 ἴυ8 ἀεβοτι θεὰ ". μή πηλεβ πε 
βίδιεσηεηξ Ὠυροιβεῖῖοαὶ: “ Ἐνεσυ βρίσίς, ἢ 
8Βυς ἢ ποτε Ὁς, ννίο ἢ ἀοῖῃ ποῖ οοηἕεβδ".. 
Τῆς νατίαπε λύει τὸν Ἰησοῦν, ςοἱσέέ 
ϑεσμρε (Νυ., Αὐρ.), “ ἀϊββοίνει " οἵ 
“ἰ βανεσοι ἢ [6508,᾽ ἐ.4.) βεραγδαίεβ {με ἀι- 
νἱηἱν δηά τῆε Βυπιαηϊγ, ΔΡΕΥ ἀεῆπεβ 
τῆς Οεεὶπιβίδη ματι [τ ννᾶ8. πιυοἢ 
Δρρεαϊεὰ ἰὸ ἰπ Ἰἰαῖεσ ἀδυβ δραίηβὲ Νεβῖο- 
τίυδβ. ΤΒε εοο  δβἰ αβιίοαὶ ῃἰβιοτίδη ϑοογαῖεβ 
(δεε οτίξ, ποῖθ) βδγβ ἰὰ ννὰβ ἰῆς ρῥγίπι να 
τοραϊτβ, δηἃ νν»8 αἰϊεγεὰ Ὁγ “τῆοβα ΒΟ 
νι βπεὰ το βεραγαίς ἴδε ἀείεν ἔγοταη ἴῃς 
ταδῃ οὗ τς Ιποαγπαιίοη ". 8ι:. Αὐυρυβιίης, 
ἀεβηΐπρ Ὠεγεδυ 88 βο ιίβπι ἄυε ἴο ἰδοκ οὗ 
Ὁσοιμεγῖν ἴονε, σοπιπιεηῖδ: “Π|Ὸ νεηϊς 
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Ε 7οδη χνὶ. 

ΙΩΑΝΟΥ ἃ ἵν. 

τῷ κόσμῳ ἐστὶν ἤδη. 4. Ὑμεῖς ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστε, τεκνία, καὶ 
5 7οβη χίν. ἐνενικήκατε αὐτούς "1 ὅτι μείζων ἐστὶν ὁ ἐν ὑμῖν ἢ " ὁ ἐν τῷ κόσμῳ. 
ἀτ|, τό τε. 
Κ ]οδὴ ἰϊΐ. 

31, νἱϊ!. ὁ κόσμος αὐτῶν ἀκούει. 

43. 47. 
τ ἡ έτεα, Ἐκ τούτου γινώσκομεν τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας καὶ 

π πλάνης. 
Ἐρᾶ. ἱν. 

5. Αὐτοὶ ' ἐκ τοῦ κόσμου εἰσί διὰ τοῦτο " ἐκ τοῦ κόσμου λαλοῦσι, καὶ 
6. ἡμεῖς ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐσμεν" ὁ γινώσκων 

1 7όβη νῆι, τὸν Θεόν, ἀκούει μῶν" ' ὃς οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ Θεοῦ, οὖκ ἀκούει ἡμῶν. 
τὸ πνεῦμα τῆς 

7. ᾿Αγαπητοί, " ἀγαπῶμεν ἀλλήλους ᾿ ὅτι ἡ ἀγάπη ἐκ τοῦ 

14 Ὁ]καιο Θεοῦ ἐστι, καὶ πᾶς ὁ ἀγαπῶν, “ ἐκ τοῦ Θεοῦ γεγέννηται, καὶ γινώσκει. 
Ὁ ἰΐ, 7, ἐπι σσν,͵ οἷ, 29, Εἰ. 9. 

ταντονς Αὐρ. ἐμ»:. 

ΟΟἸ]ρεσε, τὰ νεηὶβ βοΐνεγε. ᾿ἰβεσίηρβεσε 
νἱβ τπλεπιῦζα ΟἸσίβιὶ. Οὐοπιοάο ποπ περαβ 
ΟὨὨγίβιυπι ἴῃ σᾶγης νεηΐβ86, φυΐ ἀϊδγαπιρίβ 
Ἐσοϊεβίδηι Ὠεῖ, φυᾶπὶ 1116 σοηρτερανῖϊ ἡ" 
Οη ἰδὲ Απεοδγιϑὶ δες ποῖς οἡ ἰΐ, 18. 
ὃ δκηκόδτε ὅτι ἔρχεται, “'νν Ὠϊςἢ γε πᾶνε 
Βεαγὰ τπδὶ 1 18. σοπηίηρ "---ἰς τερυΐϊᾶγ 
ατεεκ ἰάϊοσα. Οὐ Γυκα ἱν. 34: οἶδά σε 
τίᾳ εἶ. 

γες. 4. ὑμεῖς επιρῃδιίς (οὐ, ἰϊ. 20, 27, 
11, 14}, ἃ8 σοπίταβιςα Ὑ ἢ τς ἀεϊυδεὰ 
ψοτὰ, Τῆς ἐλ πὰ] δτε Οοὐ᾽β ἀεἰεραῖεβ 
(ἐκ), θεαγίῃρ τοὶ Μαβίει᾽ Β ςοπγη βδίοῃ 
δηὰ οοπιϊηυίϊηρ Ηἰ8. νατέατε (]} Ὁ χχ. 
21), δῃᾶά {δὲν πᾶνε βῃαγεά Ηἰ8β νἱοίοσυ 
(νενικήκατε). αὐτοὺς, ἱ.ε., ἴῃε ἴα]6ε. Ρτο- 
Ῥθεῖβ (νεγ. 1). Ἐημι (νυ]ρ.)}; “Ουεπὶ 
πἰδὶ Απεςῃτίβιυτῃ ἢ "ἢ (ἀμ... ὁ ἐν ὑμῖν, 
ἐ.6.. αοά (ς΄. {{.. 24); ὁ ἐν τῷ κόσμῳ, ἱ.ἐ., 
ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτον (]οἴπ χίΐ. 
31. χίν. ΡΑΤΤΝ ι ΠΣ 

νει. 5. α 88 ορροβεά ἰο ὑμεῖς) ἐκ 
τοῦ κόσμον εἰσίν, 45 [18 ἀεϊεμοῖδα, τιεβ- 
ΒοηζεΓβ, σεργεβοηϊδιϊνεβ, πὰ 85 βις ἢ 
ἐκ τοῦ κ λαλοῦσιν. λαλεῖν, ποῖ 
κΒρεδῖ " (λέγειν), ὑυΐ “121κ, ψ ἃ 
βυξρεδίίοη οὗ ργαιίηρ (οὐ ]οδη ἵν. 42). 
ἀκούειν ἰΔἴκεβ Δςουδ. οὗ τῆς ἰδίηρ Πεατά, 
είς, οὗ ἴδε ρεβοη ἔγοπι ψῃοῦ ἰΐ ἴδ 
εατὰ. ΟἿ. κα ν. τ: Αοίβ ἱ. 4 (σΒεῖε 

ῬοΙἢ ἃγε ςοπι)ϑίηβά). Ὑδὲ ψοσγί ἃ ἰ1βίεῃβ 
ἴο ἴποϑε ψῆο βρεᾶκ ἰϊ8 οννῃ ἰδησυᾶρε. 

γες. 6. σοπνεσϑβεῖυ, ἔμδοβε Ψῇο ἂγε ρεῖ- 
προ ἴο κηονν αοά, υπάδετβίαπά τῃς ͵δη- 
βυλρε οὗ Ηἰβ πηεββεῆρεῖβ δηὰ [ἰβίεη (ο ἰϊ. 
ἐκ τούτον, ἐ.ς, ἔτοτη πεῖς πεασκοηίπρ οσ 
ποῖ Βελικεηίηρ. Μεπ᾽β αδἰιϊτυάς τὸ τῇς 
τοεββᾶρε οὗ ἴῃε [ποαγηδίς ϑανίουσ σάπκβ 
186 πὶ οἡ {Π|8 βἰάς οσ οπ {παϊ--τοη αοά᾽β 
βίάς οσ ἴπε ννοτὶ 8. ΟἱὨἨ οουτβε 81. ]οδῃ 
ἄοεβ ποῖ ἱβποζε 8ι. Ρδυ} 8 ἀληθεύοντες 
ἐν ἀγάπῃ (ΕΡἢ. ἱν. 15. ὙΤῆε πιεββᾶρε 
ταῖῪ ὃε {πε συ δηὰ Ὁς τεϊεοιϊεᾶ, ποῖ θὲ- 
οάυβε οὗ ἰδς Πελγογβ᾽ υνοσὶ ] πεβ8, Ὀυῖ 
Ῥεσαυδε ἰὲ ἰ8 ΨτΟηΡΙΥ ἀεϊϊνετεά---ποῖὶ 

δοϊουδὶν δηὰ ννἱηβοπιεῖυ. ΟΥ ον δπὰ 
18 ἀπεοάοιῖς οὗ ἴδε ργεδοπίηρ Ὀαγθεσ 

ΨῦΟ δά τηδάς ἃ ψίρ ἴος οἷς οἵ ἢἰβ 

οἦνδ., Απεολτγί ςέμνι. 

Βελγεγβ--- δα ἷν πιδὰς δηὰ τελεῖν ἀουθὶς 
τῆς ἀδυδ] ργίοςς. ὙΒεη δηγιδίηρ ρασγε- 
Οὐ]αεὶν ργοβίδθ]ε εβοαρεά δε 11ρ8 οὗ ἴδε 
Ῥτιεδοῆεσ, ἴῃς πεᾶγε ψουὰ οὔβεγνε ἴὸ 
Βίπηθε1: “ Εχοοεπε! ὙΤΠΐ8 βμου]ά τους 
ΤΥ Πελτῖ ; δυῖ οἷ, (ες νῖξς 1" τῆς 
ἀληθείας, 866 ποῖΐε Οἡ ἱ. 8. τὸ πν. τῆς 
πλάνης, “δε βρίτιὶ τῃδι Ἰεδάςι ἢ δβίγαγ ".. 

νν. γ-2:. Τῆς ΒΙεββοάπεββ οὗ ἴονς. 
“ Βοϊονεά, ἰεΐῖ ὰκ8 ἴονε οἣς δηοῖδεσ, ὃὈς- 
οϑυδε ἰονε ἰβ οἵ αοὰ, ἀπά ἐνεγν οπε ἴδδι 
Ἰονεῖῃ οἵ αοά παιῃ Ὀεεη Ὀεροϊζεη δηὰ ἰδ 
εεϊιείπρ ἴο κπονν αοά. Ηες {πδὲ Ἰονεῖῃ 
ποῖ ἀϊὰ ποῖ ρεὶ ἴο πον ἀοά, Ὀεσδυβε 
(οὰά [8 ἴῖΊἴονε. Ηετείῃ ννᾶβ τηδηϊίεβιεὰ (δε 
Ιονε οὗ αοὰ ἱπ υ8, θδοδυβε Ηἰβ ὅοω, ΗἾ8 
οπ]γ- εροιίεπ, μαῖῃ αοἀ οςοπιτηϊββίοπεά 
ἱπῖο τε ψογὶ ἃ, ἰπᾶὶ ννεὲ τῆλ ρμβεὶ [Ξπ 
τῆσουρ Ηἰπι. Ηετγείῃ ἰβ 186 Ιονε, ποῖ 
τἰῆδι το Ὦανς Ἰονεὰ αοά, δυῖ τἰδδλὶ ε 
Ἰονεά υ8 ἀπά ςοπιηγίδδίοπεὰ Ηἱΐ8 ὅοη 885 ἃ 
Ῥιορὶτἰατίοη ἔοσ οὺζ βἰπβ. 

“ ΒεϊονεΊ, {{ἰῸ ννᾶβ ἴδ τἢδι αοὰἂ Ἰονεᾶ 
8, Μὲ 480 ἃγα Ὀουπὰ ἴο ἶονε ομε δῃοίδεσ. 
6οά---πο οης Παῖῃ ὄνεσ γεὶ ὈεδΒεϊὰ Ηἰσα: 
1 ψε ἴονε οὴς δηποίδει, αοᾶ αδρίάἀειξ 
πῃ 08 ἀπά Ηἰβ ἴονε ἰ8β ρεγίεοιεἃ ἴῃ ι18. 
Ηετείη νε ρεῖ ἴο κπονν μδῖ ννε δϑϊάς ἴῃ 
Ηΐτ δπὰ Ης ἴῃ 8, θεοδυδε οἵ Ηἰ5 ϑρίγιε 
Ηςε Βδιἢ ρίνεη υ8. Απά ψε ἢᾶνε δεδεϊ ἃ 
δηὰ τεβε ιν ἐπὶ τδ6 Εδίμεσς μδίἢ οοσησω!8- 
δἰοηεὰ τῇς ὅοη 28 ϑανίοισ οἵ {πε ψνογὶά. 
ΔνΒοβοενεσ Ἵοοπέδδθει ἢ μὲ [εβὺ8 18 τῇς. 
8οη οὗ αοὰ, αοὲἂ ἰπ Βἰπι δίδει; ἀπὰ δε 
ἴῃ αοἁ. Απὰά ννεε δανε ροῖ ἴο κπον δηᾶ 
μᾶνς δεϊϊενοά {πὲ ἴονε ΨηΐοΒ αοά Βαιᾷ 
ἷπ 8. 

“(οὰἂ ἰ5 ἷονε, ἀηὰ δε ἴπαὶ δίς ἴῃ 
ἴονε ἱπ αοά «δίδει, δηὰ ἀοά ἰπ δίπε 
δὐϊάειῃ. Ἡετγεῖπ μδῖῃ ἴονε Ὀδεῃ ῥρδῖ- 
[εοἰοὰ ἢ υϑ---8)ὺὸ (δαὶ ψ τυ δᾶνα 
δοϊάπεββ ἰῇ ἴτε Ῥδὺ οὗ Ἰυάρτηεηι--- 
Ὀεοᾶυβε, Ἔἐνεὴ 48 ες ἰβ, ννε 4180 δτε ἰῇ 
1818 ννοτ ἅ, Εδδγ ἴδετε ἰβ ποῖ ἴω ἴονε, δας 
τὰς ρῬεγίεςς ἴονε οδβίθιῃ ουὰ ἔεασγ, θεοδιιβεὲ 
ἴελι ἢΔιἢ ρυπίβῃπιεηξ; δηὰ ἃς ἴπδὶ ἔξαγε 
δΒιδῖἢ ποῖ Ὀδθη ρεζίεςϊςἁ ἱπ ΄σνα. 776 ἴονε 
θεολυδε Ηἶε ἢτβὶ ἰἸονεὰ μ5ς. 1 ομςε 8Άγ, 



4---ι1. ΙΩΑΝΟΥ ἃ ΙΟῚ 

τὸν Θεόν" 8. ὁ μὴ ἀγαπῶν, » οὐκ ἔγνω τὸν Θεόν ᾿ ὅτι « ὁ Θεὸς ἀγάπη Ρ 3. 
ἐστίν. 

"ζήσωμεν δι᾿ αὐτοῦ. 

9. Ἐν τούτῳ ἐφανερώθη ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐν ἡμῖν, ὅτι τὸν 4 ἔα ΠΝ 
υἱὸν αὐτοῦ τὸν " μονογενῆ " ἀπέσταλκεν ὁ Θεὸς εἰς τὸν κόσμον, ἵνα ᾿ 

10. ἐν τούτῳ ἐστὶν ἡ ἀγάπη, " οὐχ ὅτι ἡμεῖς 5 Μαιι. 

18, ἰδ. σ᾿ 
18. 

ΣΧ. 

Ε[.)...} 
ἠγαπήσαμεν ' τὸν Θεόν, ἀλλ᾽ ὅτι αὐτὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς, καὶ ἀπέσ- (: 17, χα. 
τειλε τὸν υἱὸν αὐτοῦ "ἱλασμὸν περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν. 11. ἀγαπη-! 7οδε μι, 
τοί, εἰ " οὕτως ὁ Θεὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς, ᾿ καὶ ἡμεῖς " ὀφείλομεν ἀλλήλους ἃ Ψ τ. τοὶ 
Ὑ ]ΌΒὴ ἰἰϊ. τό. χ Ἄοπι. χἱϊΐ. 8; Μαῖιὶ. χνὶϊϊ. 33; Ἐσπι. χν. 7; ἘΡΆ. ἱν. 32; (οἱ. ἱἰἰΐ. 13. Υἷϊ, 6 τοῦ. 

1 Η ΕΝ Μ ᾿ 
γα’ ΚΙ,, ΤίθοΒ., ΝῊ (πιαγρ.)---ὴ δδδι πη]διίοη ἰὸ ἐπε οἴδες δόσε. ; μὸν Β, ΨΗ͂, ͵ ηγαπήκαμεν Νεαβῖ. 

41 ονε αοά;᾽ ἀπά παῖς Πἰβ Ὀσοίβεσ, με ἰ8 
ἃ Ἰίασ. Ἐρτ ὃς τῃδῖ Ἰονεῖ ποῖ δῖβ ὑτοῖμεσ 
Ψ ὨοσΣ ες παι βεεη, αοὐ ψδοπὶ ες Πδιἢ 
ποῖ βϑεῆ, ἢς οδηηοῖ ἶονε. Απά :Πί8β ςοτη- 
τηδηἀτησηὶ πᾶνε ννε ἴτοηχ Ἠϊΐη), τδδὶ 6 
ἴδιαι ἸΙονεῖῃ Οοά ἰονε 4180 ἢῖ8 Ὀγοῖβοσ." 

Ψψεῖ. 7. 8ι. ]Ἑομπ τεϊϊογαῖεβ ἴῃς “οἱὰ ζ 
Τοτηπηδηάτηδηι (1. 7.11). τ 18. 80 41]- 
ἱπιροτίαηε ἔπαὶ ἢς σᾶγεβ ποῖ ἐπουρῇ ἢΠί8 ζ' 
τεδάδγβ Ὀε εἰγεὰ οἵ διεατίηρς ἴ-. Ολ τδε 
δηεοάοις νηοῦ 5.1. ]ετοσῆε τεϊδῖεβ ου 
ΟΑ1.νΐ. το: “ Βεδίυβ ᾿οᾶπηεβ Ενδηρ εἰ δῖα 
οὐπὶ ἘρΡἢεβὶ τηοσζαγεῖυσ ὑβηὰς δὰ υ]τἰπηδτη 
Βεπεοίυΐεπ), εἰ νἱχ ἱπῖεγ ἀϊδβοίρυϊοτυπι 
ΤΩΔΏ18 δὰ ΕςοΙΘβίδση ἀείδγγεϊυσ, πες ι 
ἴῃ ρίαγα νοςεσῃ νεῦρα ςοηίεχεσς, πί δι] αἱυά 
Ῥεσ βιηρυδβ βοίεῦαὶ ρζοΐεστε Ἷο]εςῖδβ 
πἰδὶ δος; ΕἸ]ΠοΙ,, ἀπ ρσίες αἰτεγυΐγαπι. 
Ταπάετπη ἀϊδοῖρα}} εἰ “ταῖσεβ αυΐ δάδγαηϊ, 
τράϊο αβεςι αυοά εδἄεπιὶ βεπιρεσ δυάϊ- 
τοηῖ, ἀϊχετυης: Μαρίβιεσ, πᾶτε ΒΕΠΊΡΟΥ 
Βος Ἰοφυοτίδὴ Ουἱϊ τεδροπάϊ ἀϊρηδηι 
]οᾶππε βεπιεπίαπι: Ουΐα ΡΓ ἴὰτ 
Ῥοπιῖηὶ εϑῖ, εἰ δἱ βοϊυπὶ δαῖ, βυβῆςϊι.᾽" 
Τμονε ἰβ ἴδε ἀϊνίης πδίυτε, ἀηπὰ ἔποβε γῆῸ 
Ἰονε μβανεὲ Ῥεεῃ τηδὰς ρδγίδκεγβ οἵ {πε 
ἀϊνίπε παίυτε (2 Ῥεῖεσ 1. 4); ἂπὰ ὃν ἴδε 
Ρτδςοτίςε οἵ ἴονε ἴμεν “ ρεῖ ἴο πον ἀοά " 
τῶοσα δηἃ πηοσα. 

γεσ. 8. Ὁοηνεζβεῖυ, ἃ βίγδηρεσ ἴο ἴονς 
ἰδ ἃ βίσαηψες ἰο ἀοἅἄ. οὐκ ἔγνω, “ ἀϊά ποῖ 
ξεῖ το Κπονν,᾽" ἐ.5., δ τῆς ἱπιι141 οτἰβίβ οὗ 
οοηνετγβίοη. Οη μὴ δες ποίξβ οῃ ἴϊ. 4. 

γες. 9. ΤΒε ᾿ἱπολσηδίίοῃ ἰ8 ἃ τηδηϊίεβ- 
τιίοη οὗ ἰῃς ἴονε οὗ αοὰ Ῥερσαυβε ἰϊ ἰδ ἃ 
τηδηϊεβίδιίίοη οὗ ἔπε ἀϊνίης παίυτγε, δηὰ 
τῆς ἀϊνίπε παίυτε ἰ8 Ιονεὲ. ἐν ἡμῖν, “ἴῃ 
Οὖγ βου]8᾽"--ἂπ ἱπννασὰ ἴεηςε. Οἱ 
ΘΑὶ]. ἱ. 16: ἀποκαλύψαι υἱὸν αὐτοῦ 
ἐν ἐμοί. μονογενῆ, ε΄ Τυυκε νἱΐ. χ2, νἱῖ!. 
42, ἰχ. 38. 81. ]οδπ ἀρρὶἴεβ τῆς ἴεττῃ 6χ- 
οἸυδίνεϊιν ἴο 1εβυ8. [ξ ςατγτίεβ τῆς ἰάεα 
οὗ ρῥσεοϊουβηεβδθ; οὐ υυχΧΧ Ῥββ. χχὶΐ. 20, 

χχχν. 17, ν ΒΕΓῈ ὙΤΙ, “τὴν ἄεατ 11{ς,᾿ 
ἰδ τεπάεγεὰ τὴν μονογενῆ . ἀπέσ- 
ταλκεν, “" Ἡθίς βεηΐ 828 δἃῃ ἀπόστολος» 

(7. Ἠεῦ. 111. 1). Αἡ ἀροβιῖς [8 ποῖ βίσωρὶν 
μημέϊμς, Ὀὰϊ μηνέϊμς υἱσές τε επεϊς σα- 
γέμ5. Οὗ. Βαδ. Βεγ. 34, 2: “ Αροβιοΐυβ 
οὐυ͵αδν!β εδὶ βίουξ ἱρπε ἃ αὺοὸ ἀερυϊδῖυς"". 
Τῆς ρεγί. 15 υϑεὰ ἤεζε δὲ ἴῃς ἰπ- 
ἤυεηςςε οὗἩ {πε Ιπολγηδίίοῃ ἰβ ρεγτηδηδηῖ. 
ἥσωμεν, ἱπρτεβϑίνε ΟΓΥὁἨἈἱποερῖϊνε στ. 
ΟΡ. Ἰρακο χν. 24, 32; εν. χχ. 4, 5. ἵνα 

1165 ἐ ὦ ἀ 
ἀμν β ψυναννλασας ἀρ υἰς ἐρύμς 
παϊοῃ τηδηϊεδβιεά ἐπε ἴονε οἵ σοά, δηὰ 
ἴδε ἴονε ννᾶβ πιδηϊεβϑιοὰ πὶ ννε ταῖρδὲ 
ἕξει 1ε. Εἰεγηδὶ 1,86 18 ποῖ ἔπίυτςε δυῖ 
τεβεηῖ: ψὲ μεῖ ἴξ Βεῖε ἀπά πον. ΟΚ 
οδη χνὶϊ. 3. Απιρῖεὶ: “Τῆς δἴογηδίὶ [Π 

18 ποῖ ἴδε ἔσζυτε [ἰξ ; ἰτ 18 {1{{π|Ὶ ἢ Βαγπίοην 
ντἢ τε τὰς ογάες οὐ δίπρ8---ἰἰε ἰη Οοὰ ". 

Ψψες. το. Τῆς ἴονε ψὩϊο ἢ ρσοόνεβ υδ 
Τδάγεη οἵ ἀοὰ ἰβ ποὲ ηδῖϊνε ἴο οὺς 
Ὠεασῖβ. [τ ἰβ ἱπβρίσεὰ ὉγῪ ἴῃς δπηλζίηρ 
ἴονε οὗ ἀοὰἁ πιαηνεδιεὰ ἴῃ ἴδε [ποᾶτηᾶ- 
τἰοη---ἰῆς ἰπδηίῖίς ϑδογίῆςε οἵ Ηἰβ ϑοη᾽β 
1ἴὸ ἀπὰ ἀεδῖβ. Αὐρ.: “Νοη ΠΠ|ὰπὶ ἀϊ 
Ἰεχίπλιβ ῥχίυβ.: ἤᾶτα δά ἢος ποβ ἀϊ!εχὶῖ, υἱ 
ἀπ απιυβ εὐπὶ." ἀπέστειλεν: [Πε Δλοτ. 
ἰδ υδϑεὰ εῖε Ὀεοᾶυδε {πε Ιποαγηδίίοη ἰδ 
τερατάθα 48 ἃ ἀϊβιϊηςς ἐνεπῖ, ἃ ἢἰβιοτγις 
Ἰλπάσηδλτκ. 

Ηανίηρ ἱπουϊςαϊεὰ ἴονε, ἴε Αροβεὶς 
ἰπάϊςαιεβ ὕνο ἱποεπενεβ ἰπεγεῖο: (1) 
(οὐδ ἴονε ἴοσ υ8 ἱἰπροβεβ οὔ ὺὑ8 ἃ πιοσδὶ 
ΟὈ]ρατίοη ἴο ἴονε ομα δποῖδες (11-168) ; 
(2) ἶνες πᾶνε ἴονε ἴῃ οὖσ Ὠεδγίβ, [ξῶσ ἴ5 
οαβὲ ουἕ (160-18). 

νεσ. τσ. εσσς, δ8 ἰπ [δὴ ἰ"ϊ. τό, οὕτως 
ΤΆΔ ἄεποῖε εἰμεν τς εχίεηϊ οὐ ἴδε 
ταᾶπηεσ οὗ Οοά' Β ἰονε--““ἴο βυςἢ Δῃ δχ- 
ἴεπηι," οίπρ βυοῇ ἃ Ἰεηρί (οὐ, Εοπι. νι]. 
32); “ἸῺ Βυοἢ; ἃ τηδηποτ," τὶ ρῃιϊεουδίγ, 
ποῖ Ὀγ ἃ ἔδλοϊϊε διηπεβίν Ὀυϊ ὉῪ ἃ ὑῥτζορί- 
εἰδείοη. ὀφείλομεν : δες ποῖε ουῃ ἱΐ. δ. 
Νοδίδε:ε οδ᾽έρε. 1 ψε ατς αοά᾽ 5 ςἢΠἰ᾿- 
ἄγεη, ννὲ τηυβί πᾶνε οὖσ Εδίῃο᾽β βρίσξ. 
Ο΄. Μαῖι. ν. 44-48. ΤΏϊΒ ννε σεαυΐϊῖς ΗΒ 
ἴονε. Αὐυρ.: “Ρείγε, ἱπαυΐϊί, ἀριας μντ ὃ 
Ἑπ {Π1ει ἀϊχίτ: Ανιο. Ῥαϑδος οὐός ριξας᾽" 
(7 οδη χχὶ. 15-17). ᾿ 
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ζὶ, τ τεῖ.; 
οδη ΐ. 18, 

4 νει. τό, 
111. 24. 

Ὀ Η Π ΧΩ 
ς ἰἰϊ. 24 τεβ. 
ἀϊ. τες 
εἰ. 2 τεδ, 
Ἐ7οΒη ἐἰΐ. 

17, ἷν. 42. 

ἀγαπᾶν. 

ἐν ἡμῖν. 

ε Μαιι. χνΐ. ταλκε τὸν υἱὸν σωτῆρα τοῦ κόσμου. 

ἰ, Ἰησοῦς ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ Θεὸς ἐν αὐτῷ μένει, καὶ αὐτὸς ἐν τῷ 

τό. Καὶ ἡμεῖς " ἐγνώκαμεν καὶ πεπιστεύκαμεν τὴν ἀγάπην ἣν 

ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστί, καὶ ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ, 
Θεῷ. 

ἢ, ἔχει ὁ Θεὸς ' ἐν ἡμῖν. 
τῷ Μαῖι. σ. 

ΙΩΑΝΟΥ ἃ Ιν. 

12. Θεὸν οὐδεὶς πώποτε " τεθέαται ᾿ ἐὰν ἀγαπῶμεν ἀλλή- 
λους, "ὁ Θεὸς ἐν ἡμῖν μένει, καὶ; ἡ ἀγάπη αὐτοῦ " τετελειωμένη ἐστὶν 

13. ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐν αὐτῷ μένομεν, καὶ αὐτὸς 
ἐν ἡμῖν, ὅτι " ἐκ τοῦ Πνεύματος αὐτοῦ δέδωκεν ἡμῖν. 

14. Καὶ ἡμεῖς “ τεθεάμεθα, καὶ " μαρτυροῦμεν ὅτι ὁ πατὴρ ἀπέσ- 

15. "ὃς ἄν ὁμολογήσῃ ὅτι 

18, αἱ, 46, Κ ἐν τῷ Θεῷ μένει, καὶ ὁ Θεὸς ἐν αὐτῷ.2 
ΦΡεῖεν ἢ. 

ἀἰ1,. 2. 
11. Ἔν τούτῳ " τετελείωται ἡ ἀγάπη μεθ᾽ ἡμῶν, ἵνα ' παρρησίαν 

τ ἴοδα ζα. ἔχωμεν " ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως, ὅτι " καθὼς ἐκεῖνός ἐστι, καὶ ἡμεῖς 

οἶδειι, ν. ἐσμεν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ. 18. φόβος οὐκ ἔστιν ἐν τῇ ἀγάπῃ, ἀλλ᾽ 
13,Χ}11..48; 
Τὰκε χἷν. ἡ τελεία ἀγάπη " ἔξω βάλλει τὸν » φόβον, ὅτι ὁ φόβος « κόλασιν "ἔχει" 

ν ἦτο, νεῖ, ὁ δὲ φοβούμενος οὐ " τετελείωται ἐν τῇ ἀγάπῃ. 19. "ἡμεῖς ἀγαπῶ- 
; Ηεςν. 

ι 15. ᾳ Μεῖί. χχν. 46. 

τ ἐν ἡμιν ἐστιν δ᾿ Β, εὐά. 

τ Ἰαπιεδὶ. 4. 8 δεῖ. 1:ο. 

3 ἐν ἀντω μένει  ΒΚΙ., ϑγτερῃ, Οορ., 548}., Ασγπι., Αὐρ., Τίδοῃ., ΝῊ (ὑγαοῖς.), 
Νεϑι. 

Ψεῖ. τΔ. “Οοά---πο οὔς δαῖἢ ενεσ γεῖ 
Ῥεδεϊὰ Ηἰτ". ΒΥ δηὰ Ὀγ “Με 584] βε6 
Ηἰπι ἐνεη 85 Ηε ἰβ᾽᾽ (ἰϊ. 2), Ὀυ1 ἐνεη πονν, 
ἰδ ννε ἰονα, ννεὲ ἅτε 0 βίσαῃ ζεῖβ ἴο Ηἰπι: 
Ηςε δὐϊάεβ δηὰ ννοσκβ ἰπ υ8. τετελειωμένη, 
“ ραστὶοὰ ἴο [15 εηᾶ" ; 866 ποίς οἡ ἰϊ. 5. 

νες. 13. ΟΥ̓ {ἰϊ.. 24. Τῆς δτιριυπιεπηὶ 
ἰ8 ται αοά ψνουἹὰ ποῖ πᾶνε ρτγαπίεὰ υ8 
τὴϊθ ρσίοοϊεββ γί [ἢ Βς ννεσς ποῖ ἴῃ ἰη- 
Εεπιαῖς σοϊδιίοη υνἱτἢ υ8 ἀπὰ παὰ ποῖ ἃ 
βἰεδάϊαβι Ράσροϑο οὗ στᾶος ᾿ονναγά υ8. 

νεσ. 14. Τβε δροβίοϊις ἐεβεϊπιοηυ (οἷ, 
μεῖς, εἰἴμεῖ (Ὡς εὐἀϊξοτία! “᾿νε 
τῆς τεβὲ οὗ ἴῃς Αροβίϊεβ ννῇο 

ννεῖα εγο- νη Ή58685". ἀπέσταλκεν, 5εῈ 
ποῖς οἡ νεζ. 9. 

Νει. 15. ὁμολογήσῃ, δος. οἵ ἃ ἀεβηΐϊϊε 
ςοηίεββίοῃ ὕογη οὗ ροζβϑιδβίοῃ. ϑ00 ἢ} 8 
Ἄσοηνϊ τίου ἱπιρ] 168 ξε]Π]Ποννβῃΐρ νυ αοά. 

Ψψες. 16, ἡμεῖς, Βετε κ΄γοῦ ἀπά 1,᾿" ψὲ 
Ῥεϊΐενετθ. Οὔβενε ἴδε ἴῆτεε βίαρεβ: (1) 
“πεῖ το Κπον " (γινώσκειν), (2) “" Ὀεϊϊενε ἢ 
(πιστεύειν), (3) ““ οοηΐεδ8" (ὁμολογεῖν). 
ἐν ἡμῖν, ξεε ποῖς οῃ νέζ. 9. 

Αποῖδοσ ἱποεηῖίνε ἴο ἴονε : ἰΐ ςαβῖβ ουϊ 
ἔεασ. ἀγάπῃ, “ἴδε ἴονε 51 πιεη- 
κἰίοπεά ". ΟΥ τὸν φόβον, ὁ φόβος (νει. 1:8). 

νει. 17. τετελείωται, ο΄. νεῖ. 12. 
ἡμῶν: ἴονε ἰ8 4 Βεάνεηϊν νἱβἰίίδηϊ 80- 
)ουτηίηρ νἱἢ 8 ἀπά οἰαϊπιὶπρ οὔβεῖν- 
Δῆςες. ἴψονε μᾶ8 ὕξεὴ “ ολετίθά το ἰϊ8 
εὐ" ψΒεῆ ννε δτὲ [ἴκε 1εβυ8, Ηἰβ νἱβί] 6 
τερτγεβεπίδιϊνεβ. ὅτι τεβυπιεβ ἐν τούτῳ, 
ἵνα... κρίσεως Ῥείῃρ Ρατεπιπειοδὶ: 

. “ὁ Βογεῖπ.. .. Ὀεσδυδβε "ἢ { 16, ἰν. 9, 10). 

ἱ. 1-3). 
οσς “1 δῃ. 

παρρησίαν, βεε ποῖς οη ἰΐ. 28. ἐκεῖνος, 
8ες ποῖς οἡ ἰΐ. 6. ἐστιν, “ ἰδ," ποῖ ἦν, 
νᾺ 8". [6808 ἰ8 ἰη τῆς ψογι ἃ ὑηβεεῃ, 
δηὰ οὖῦ οἴῆεσς ἰδ ἴο πηδίςς Ηἰπὶ νἱί 8:0] ε. 
Ἅνε αἵτε ἴο Ηἰπὶ ψδαδαῖὶ ΗἊ νδβ ἴο ἴδε 
Ἑδῖδπες ἴῃ τῆς ἀδυβ οἵ Ηἰβ ἢςβῃ--- Πεί 
ἱπδβρεοῖὶ ἀβρεοῖδθ!! 8 ἱπιαρσο"". 

ΨΝεσ. 18. Βεγῃ. : “"᾿σπιοσ γενεγεπίίδπι 
πεβοῖ: ". φόβος, {δε ορροείϊε οἵ παρρη- 
σία. κόλασιν ἔχει, “ ἱπιηρ1ε8 Ρυπι8ἢ- 
ταθηῖ," τῆς ρογίοῃ οἴ βϑίανεβ. Τῆς ροτγιίοῃ 
οἵ β'ανεβ ἰβ ρυπίβῃπηεπὶ (κόλασις) «πὰ 
τπεῖς βρίγι ἰεᾶγ; τῆς ρογίίοῃ οἵ 8οῃβ 18 
οδαβιϊβεπγχεηιὶ {παιδείο) δηὰ {μεῖς βρίτς 
Ῥοϊάπεβ8. (πα; )» ᾧ Ηδ». χί!. 7, 
ΟΙεπι. Αἰεχ. : “ Ῥεγίεςἷίο ἢ 6] 18 Πποπιΐηὶβ 
οατίτα8β εβι", Αὐρ.: “Μα͵ος οδασγίιδβ, 
τηῖπογ ἰπιοσ ; πλίποῦ σΒ τ (88, πλ470γ πγοτ᾽.. 
Βεηρεὶ ἢδ8 ἤεσε οπε οἵ ἢϊβ υπιγδηβ δῦ ας 
φοτηπλθηὶβ: “γί Ποτηϊηυπὶ δβίδτυβ: 
βἰπα ἔἰηῆοσε εἰ ἀπιοσζε; οὐὔπὶ {ἰπιοσς δὶπα 
ἌτΊΟΤΕ ; ΟὐπΠὶ ἴἰγηογα εἰ ὉΣΉΊΟΤΊΕ ; βὶπε {ποτα 
οὐπὶ ἃπΊοτγα ". 
ες. 1θ. ἀγαπῶμεν δᾶ8 πο δεουβ. 

Τῆς τδουρδὶ ἰ5 ἐπὶ τῆς Δπιαζίηρ ἰονε οὗ 
αοὰ ἰπ ΟΠγδβὲ ἰβ ἴῃς ἱπβρίγαϊίοῃ οἵ 411 πε 
ἰονε ἴμδῖ βι{τβ ἐπ οὖσ ἢεδγίβ. [{ υνδκεῃϑ 
Μη 8 ἂπ ἀπϑινεσίηρ ἰονο---ἃ ρστγαῖείαὶ 
ἴονε ον Ηἱπι τηδηί[Ἵβείηρ ἰϊ86 1} ἐπ ἴον 
ἴοσ οὺὖγ Ὀγεΐπσεη (οὔ νεσ. στ]. Τῆς ἴπ- 
βεσιίοη οὗ αὐτόν ἰΒ ἃ οἰυπιδΥ δῃηὰ ὕπηεςεβ- 
Ἡμ 1088. Νεί: πες βου] οὖν Ὀε ἰπβετιεὰ 
δηὰ ἀγαπῶμεν ἰλκεη 45 Βοσγῖδι. βυθήυπο- 
ἔνε. ΨΝυϊρ.: “Νοβ ετροὸ ἀϊιίραπι8 
Ῥευπι, φυοηίαπι εὺβ ῥχγίος ἀϊ]εχίς ποβ ""᾿. 
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μεν αὐτόν,; ὅτι αὐτὸς 2 πρῶτος ἠγάπησεν ἡμᾶς. 20 

“Ὅτι ἀγαπῶ τὸν Θεόν," 
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"Ἐάν τις εἴπῃ, ' ἀνθ ΕΝ 

καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἀφ; ἃ ψεύστης Ὁ ἷ. 6 τε. 
ν νεῖ. 12 

ἐστίν ̓  ὁ γὰρ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ὃν ἑώρακε, τὸν Θεὸν " ὃν Ἐπ τὸ ταὶ 

οὐχ ἑώρακε, πῶς δύναται ἀγαπᾶν ; ὃ 21. καὶ ὑταύτην. τὴν ἐντολὴν ἃ ἵν, 15 το τε. 

ἔχομεν ἀπ᾽ αὐτοῦ,6 ἵνα ὁ ἀγαπῶν τὸν Θεόν, ἀγαπᾷ καὶ τὸν ἀδελφὸν ς Ἢ μαι, 
αὐτοῦ. ἀγέσε, 

Ν. :. Πᾶς ὁ πιστεύων ὅτι "᾿Ιησοῦς ἐστιν ὁ Χριστός, " ἐκ τοῦ Θεοῦ εἶαϑα) τς, 

γεγέννηται " καὶ “πᾶς ὁ ἀγαπῶν τὸν γεννήσαντα ἀγαπᾷ καὶ δ τὸν 

2. “ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἀγαπῶμεν τὰ γεγεννημένον ὁ ἐξ αὐτοῦ. 

15, 33, 24. 

τέκνα τοῦ Θεοῦ, ὅταν τὸν Θεὸν ἀγαπῶμεν, καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ 

τηρῶμεν.ἷ 3. " αὕτη γάρ ἐστιν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἵνα τὰς ἐντολὰς 

ἱ αντὸν οπι. ΑΒ, Αεἴῃ., Αὐὑρ., εἀά. ; τον θεον ἐᾷ, ϑυτνε ΡΒ, Κᾳ., Οορ., Ασπι. 

Ξαντος ΒΚΙ,, ϑγινέ ΡΒ, Οορ., ϑ4ξ., Αει., Ασπν., Αὐξ., οἀά, ; ο θεος Α, ΝΕ. 
ϑον δυναται ἀγαπαν 3, ϑγτρδ, 54}., εἀὰ, 4 απο τον θεον Α, Κα. 
δαγαπα και ΦΑΚΙ,Ρ, ϑγενέ ρδ, ν΄ ς., Αεἴῆ., Ασπλ., ΤΊβοι, ; οὔ. και Β, ϑ8ἢ., Αὐρ.» 

ΨῊΗ, Νδει. 

5 τὸ γεγεννημένον ἐᾷ. 
Ἰ ΚΙ,Ρ---ὴ δϑϑίσηϊδιίοη ἴὸ ἴῃ υ. ποιωμεν Β, ϑγινε ΡΒ, νε- τη τήρωμέεν 3: μεν Ὑτν δ οορ, Ἐυμ λὲ ; τἢ., Αστη., Αὐρ.» εἀὐά. 

ἐνῇ 20. το 18ὲ ναρυδηεδ8 οὗ παῖς 
Οδ] ες ε88 εν εηοουγᾶσε ἔλὶβε 
δεξυνίεν, 851. ἼΛΗΣ γείιδταιευ 1τδε οἷά ἰαδβῖ : 
Ιμονς ἴον ἴῃς ἰμνίβί]ς Ἐδίμεγ ἰδ πηδηΐ- 
ξεβιεὰ ἴπ ἴονε ἔογ τπ6 Ὀγοῖμοῦ ΌῪ οὖσ 
ἰάς, τΠ6ὲ ἱπιαζε οὗ ἴδε Εδίδε. Ολ 
ὙΜΕἰτεῖοσ ---- 

“ΝοΣ τπίπε ἐμε Βίροι᾽ Β ραγίία] ρὶεβ, 
Νος τηΐπε ἴδε Ζεδῖοῦ β ὕδῃ ; 

ΎΒου ννε]] οαπϑὲ βρᾶζε ἃ ἴονε οἵ δες 
ὙΜΒίοἢ ἐπάβ ἴπ παῖε οἵ πλδη᾿". 

εὐστης, 5εε ποίε οῃ ἱ. 6. 
Ψψεσ. 2:. Τῆς ΟἹά Οοπιπιαπάπιεης, ΟΥ 

Ἷ,. 7.1. 
Οπάρτεεκ δ΄ --νῦν, 1-5. ΝΥδαϊῖ πιᾶῖκεβ 

τῆς Οοπιπιαπάπιεη!β οἵὐ ἀαοά εδβυὴ 
“ἘνΕΙΥ οὐς ἴπαϊ μαιῃ ἕαδε παῖ [6808 
δ τῃε ΟἸγίβε παῖ Ὀδαη Ὀεροιίεη οὗ 
Θοὰ; «πὰ Ἄνευ οπς ἴδμαὶ ἰονεῖῃ Ηἰπὶ 
ἴδαι Ὀεραὶ Ἰονεῖβ Ὠἰπὶ τῃαλι παῖ δέῃ 
Ῥεφοιίεη οὗ Ηἰπι. ἩΗδτγείη ννὲ μεὶῖ ἴο 
ἵΚηον τπαῖ νὰ ἴονε τε ομάγεη οὗ 
(οά, ννδεπενοσ τὰ ἴονε αοά, δηὰ ἀο Ηἰβ 
φοπιπιαηάπιοπίΒ, ΕῸΣ τπὶβ ἰβ τῃ6 ἴονὸ 
οὗ ἀαοά, ιμᾶῖ νψε ββουϊὰ οὔβεγνε Ηἰβ 
Τοχηπηδπάπηεη!(8 ; πὰ Ηἰ58 ςοτηπιδηἀπηεηςβ 
ἃτε ποῖ Βεᾶνυ, Ῥεοδυδε Ἐνεγυιηρ (πδὶ 
μιαῖῃ Ὀδεπ Ὀεροιίεη οὗ ἀοά σοπαυεζεῖδ 
τ18ε νοσϊἅ. Απά εδῖβ ἰ8 ἴπε σοπαυσδβί 
δῖ οοπαιετεά τμς ννοσὶ 8. 
ΝνΒο ἴβ8 ἢς παῖ ςοπφιεγεῖμ ἴῃς ψοσὶ ἃ 
Ὁυὲ Βε τπδὲ Βαιἢ τα τμδὲ [6808 18 πε 
ϑοη οἵ σον" 

νυ. 1-2. ΑΔ ὄτεἰτεσδιίίοη οὗ ἰῃς ἀοςιτίπα 
ταὶ ονς ἴοσ σαοά -- Ιονε ἔοσ ἴδε Ὀσεϊῃσεη. 
ἍΜ Βετζε εἰἴδες ἰδ, ἰς οἵδεοσ ἰβ αἰδο. Ἰῴονα 
ἴον αοὰ ἰ8 {π6 ἱππεσ ῥχγίποὶρὶς, ἰονε ἔοσ 
ἴδε Ὀτείδσγοη [18 ουϊννατὰ τηληϊξεδιλίίοη. 
Τῆς ατρυπΊεηι ἰδ “Δη ἱσγεσυίας ϑοσίτεβ ᾿᾿ 
(ΡΙυπιπλετ) :-- 

νοῦ ους ἴῃαις παι ἔδιι ἢ ἰπ Πα 
πολζηδίοηῃ ἰδ ἃ οὗ οἵ αοά ; 

Ἐνεῖγ οΒιὰ οὗ αοἂ Ἰονεβ ἴῃς Εδίδεσ; 
“ΕΟ οπς ἴδδιὶ δαὶ ἔα ἰπ τῆς 

Ἰποαδζγηδιίίοη ἰονεβ αοά. 
Ἐνεῖν οτς ἴμαϊ μαῖμ δ} πὶ ἴδε 

Ἰποαγπδίίοῃ ἰονεβ αοά; 
Ἑνεῖν οπςε ἴπδὶ ἰονεβ αοἧ ἴονεβ ἴδε 

οδἰ]άγε οὗ αοά; 
Ὁ ΘΝΟΓΥ οπε ἴπαὶ δαί ἕδη ἴῃ τῃς 

Ἱποασηδίίοη ἰονεβ ἴπὸ οί ἄγεη 
οἵ ἀαοὰ 

ΎΒεβε ἅτε ἴδε ἔνοὸ σοχηπηδπάπχεηξβ οὗ 
Οοά, τιδε ξυπάλπιεηςαϊ! πὰ 411-επηργαοίηρ 
ΟΒεβείδη ἀυεεβ---ἰους Οοά ἀπά ἰουε ἐδε 
ὀγοϊμεγμοοά. Απὰ ἐλ ἢ ἴῃ τῃς [ποατγηδ- 
ὕοη (ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ Χριστός) ἰ5 Δ 
ἱπβρίγαοη τ ΒοΙΒ. 

πιστεύων σοττεβροηάβ ἴο πίστις (νεῖ. 
4). Τῆς ἴαςῖ οὗ ἃ βίπι!ϊδτ σοττεβροπάεποα 
ἴῃ Ἐπ 58 ἴ8 ἔεϊ: Βετα 88 ἰπ τηᾶτυ οἵβεσ 
ϑὴς (ε.5., Μαζί. νἱϊϊ. το, 13 ; ἰχ. 28, 

ἔλα 18 8] εὶν ἀείεςξινε : “ οπγηίδ. 
χὰ ἐγ οάδέ, "8465 ποβίσα "". 

νει. 3. ἡ ἀγ. τ. Θεοῦ, βετα οδ᾽ες να 
ἐεηίεῖνε; σοηίγαβι ἰΪ. 56. ἵνα εοθαῖίο (θες 
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ἘΜ αὶ, αὐτοῦ τηρῶμεν ' καὶ ' αἱ ἐντολαὶ αὐτοῦ βαρεῖαι οὐκ εἰσίν. 4. ὅτι 
κι αν ]ομη ε πᾶν τὸ " γεγεννημένον ἐκ τοῦ Θεοῦ, νικᾷ τὸν κόσμον ᾿ καὶ αὕτη ἐστὶν 
δλδι πε  ὴ νίκη ἡ νικήσασα τὸν κόσμον, ἡ πίστις ἡμῶν.Σ ς. τίς ἐστιν ὃ ὁ 

νικῶν τὸν κόσμον, εἰ μὴ ὁ πιστεύων ὅτι " Ιησοῦς ἐστιν ὁ υἱὸς " 
Κκ ὕξι. 1 τεῖ. 
1Η:εΡ. ἰχ. Θεοῦ ; 

11, 12. 
τῷ ]Ἑδῃ χίχ. 

34. 

τ Ρυηςῖ. εἰσιν, οτι οὐά. 

- 
του 

6. Οὗτός ἐστιν ὁ ἔλθὼν ' δι’ " ὕδατος καὶ αἵματος, Ἰησοῦς ὁ 

3 ἡμῶν ΦΑΒΚΡ, νξ., εἀά, ; υμων 1,, Αεἰῃ. 
ὅτις ἐστιν ΑΙ,, Ν(ᾳ., 548., Τίβοῃ., Νεβῖ. ; τις ἐστι δε Β, ΝῊ (δε ὑταοῖς.); ϑγενέ 

4εὲς ἐπὶνι, Αεἰῆ. δὲ φηΐς. 

4ο χριστος ο νιος ἴνο πιίηυδο., Ασηι. 

δκαι αἰματὸος ΒΚΙ, ϑυτνξ, " : Τεῖι. (46 Βαῤέ., τό: νεμεγαὲ ἐπὲνι ἐγ 7 ἀφμᾶρνε δὲ 
ϑακρπίκενε, οἰομὲ Ἰοαηνός τογὶ ῥεἰξ), 
ϑυτρὰ, σορ., ϑδῇ. 

80 οαϊ. ΑΒΙ,, Ασπι., εὐά. 

Μου!ίοηβ Ογανι. οΓ Ν. Τ.. Οκ., ἰ. Ρρ. 
2οδ-0), νένρῶς τδε ἀπημ ες ἡ πὰ πουϊὰ 
τεαυΐτε ἂς τηρεῖν. ᾿ς ]οδη χνὶϊ. 3; 
[μὰκε ἱ. 43. γέενα Ἷ τῆς ἔνο σοτηπιδηά- 
τηαθηῖθ--- ἶονς αοά" δηὰ ““ἴονε οπς δη- 
οἵδε" {{|. 23, ἌΏΕσς 866 ποῖε; ἱν. 21). 
καὶ αἱ .“ Κιτιλι: οὗ. εχ. Ραςεί. 
Μ. χίϊ. 4, 8 4: οἱ δὲ ἐπὶ τοῖς χείλεσιν 
ἔχοντες τὸν κύριον, τὴν δὲ καρδίαν αὐτῶν 
πεπωρωμένην, καὶ μακρὰν ὄντες ἀπὸ τοῦ 
κνρίον, ἐκείνοις αἱ ἐντολαὶ αὗται σκλη 
εἶσι καὶ δύσβατοι. Αὐρ. 1ν ζοαη. Εν. 
Τναεί. χνὶϊ!. σα: “ς Νοβεὶβ επίπὶ 4] ἀπιδὶ 
ποῦ ἰαδογαῖ. Οπιηὶβ επἰπὶ ἰάῦος ποῦ 
ιηιδητίρυβ ρτανὶβ Ἂβὲ.᾽" 

γεν. 4. Τῆς τεᾶβοη ΨΥ “Ηἰβ οοπι- 
ταδηἀπηδηῖβ ἅτε ποὶ ἤδανυ ". Ῥυποῖυλῖςα 
οὐκ εἰσίν, ὅτι πᾶν, κιτλ. ΤΒε πευῖ. 
(πᾶν τὸ γεγ.) ἐχρτεββεβ ἴῃς υπίνειβα! ἐν 
ΟΥ̓ δε ρῥτίηοίρίε, “ ἀγάοκε ἀΐε υπρεάϊηρις 
ΑΙ] ζεπλείπῃεῖς Ποςἢ βιἄτίκεσ δ018 415 " [6άεσ, 
ἄξει δὺ8 αοιῖ ψεδοόγεη ἰβε᾽" (Εοι πε). Οὐ. 
7οδη ἰἢ. 6. τὸν κόσμον, ἴδε δυπὶ οὗ 41] 
1ῆε ἔοτοςβ δηϊδροηϊΐβιϊις ἰὸ ἴῃς βρίγιτυδὶ 
ιἴὲ. ““Ους [αἰ " σοπαυετβ {πε ννοτ] ἃ 
ΌΥ οἰϊηρίηρ το τῆς εἴεσπαὶ τσϑϑ]ῖςβ. 
“Ἔν ΕΓ ςοπιπιοη ἄδγ, ἢς ὴῸ ψου!ά Ἂς 
ἃ ἰἵνε Ἑδ!]ἃ οὗ τῆς [ἰνίπρ μ48 ἴο ἄρδι πε 
(οὐ -ἀεηγίπρς Ἰοοῖς οὗὨἩ {πίπρβ, ἴο θεϊϊενα 
δας, ἐπ βριῖς οὗ πεῖς ἴοοῖκ, θεν ἅσε 
Ἃὐοά᾽ 5, ἀπὰ ἀοὰ ἰδ ἰῃ {δοπὶ, ἀπά νοσῖ- 
ἐπρ δὶβ βανίῃρ υν1}} ἱπ τδεπι" (6εο. 
Μδοθοηδὶά, Οαφέϊε Ῥ αγίοοκ, χὶϊ.). 851. 
δφς ΒΆΥΒ ἢγβί “18 ςοπαιυοτγίηρ " (νικᾷ) 

86 ἴπ6 ἤρῆς ἰδ ἰῃ Ῥγορζεββ, ἔπδῃ 
“1ῃλῖ οοπαυετοά " (ἡ νικήσασα) Ὀεοσδιιδε 
τῆς {τ υταΡἢ 18 δββυγεά. 

γεῖ. 5. 8ῖ. ]᾿Ἑοδπ βδυβ: “" Ἐνετγιπίης 
παῖ μαι Ὀεεὴ Ὀεροϊξεη οἵ ἀαοὰ οοη- 
φυεγεῖῆ τῃ6 Ῥνοτ!ὰ ".. Βυῖ πε Β48 αἰτεδυ 
αλιὰ: “Ἐνεῖν οἠς ἴδδὲ μδι ἔδίτἢ τπδὶ 
7εβθὺ8 ἰδ τῆε ΟΠτῖβε μβδὲῃ θεεπ Ὀεροξίεπ 

εὐά. ; δαὐά. και πνευματος ΑΡ, τῆδηΥ πιίπυδο., 

οὗ αοἀ" (νεῖ. 1). 80 ποῦν δε δβῖίκβ : 
“ὙΠῸ 18 ἢς πὶ σοπαυείθῖ ἴῃς ννοσὶά 
δυῖ Ὡς ἰῃαι Βαιῃ (λιτῃ τδαὶ 1εδὺ8 ἰδ {Π6 
ϑοη οὗ ἀοά ν᾽" (“ϑοη οἵ ἀοά᾽" Ὀείηρ 
ΒΥποηυτῆουβ ΨΩ “ΟΠ γίβε," ἑ.6., “Μεβ- 
8: 8". ΟἿ. ]οδη χί. 27, χκ. 31). Ηἰβ 
ἀοςαίης ἱμετείοτς ἰδ ἰδὲ δι ἴῃ τδς 
Ιποδζηδιίοη, δεϊϊενίπρ ἀρργεβεπδίοη οὗ 
ἴδε ννοηάεσ δηὰ ρίογυ οὗ ἰϊ, πιδῖκεβ δᾶβ 
τς οοπιπιδηάἀτηοηϊδ οὗ ἀοά, ἰ.4., ἴΙονε ἴο 
αοά δηὰ ἴονε ἴο οπς ἃποίῃεσ. Τῆε τε - 
τηειηῦγαπος ἂπᾶ ςοπιεπιρίαἰίοη οὗἨ ἴπδὲ 
διηδζσίηρ τηδηϊεβίδιίοθ ἀτίνε οὐἱ (Πα 
ἁβεςιίοι οὗ τῇς ψοτὶἃ δπὰ ἰπῆλπις ἔδε 
Βελγί ἢ Βεάνεπὶν ἶονε. “ὙΥμδὶ εἶβε 
οᾶη (πὰ οοπβίἀετγαιίοη οὗ ἃ ςοπιραβείοη 
80 ρτεδὶ δπὰ υπάεβεγνεά, οὗ ἃ ἶονε 80 
ἴτεε δηά ἴῃ δβιιο ἢ ννῖβε ργονϑά, οἵ ἃ ςοη- 
ἀεβοεηβίοη 80 υπεχρεοιθά, οὗ ἃ ψε πιο Π ε88 
80 ὑποοηαυογαρθ, οὗ ἃ βινδείπεβϑδ 80 
Δταδζίηρ---νῃδῖ, 1 βάν, οἂη ἴῃς ἀΠχεπὶ 
ςοηβίἀεταϊίοη οὐὗὐἨ δεβε τπίηρβ ἀο δυὲ 
ἀεϊίνες υτέειν ἴγομι Ἔνεγυ ενὶ] ραββίοῃ 
τῆς δου] οὗ Πίσῃ ἔπαὶ ςοπβίεγβ πεπὶ δπὰ 
μδ]ε ἴξ ἀπίο {μεπὶ ἰη βόττον, ἐχοεεάϊηρ!ν 
αῇεοι ἰξ, δηά τηλίε ἰξ ἀδβϑρίβε ἱπ σοπιρδᾶσι- 
50η ὙΠ ἴΠεπὶ νδίβοενεσ οδη ὃς ἀεβίγοά 
οηἷγ ἱπ τμεῖς ἀεβρίτε ὃ" (Βεση. δὲ δέϊὲρ. 
Ῥεο). “ὙΒετγε 18. πὸ ὈοοΚ 80 εββςδοίουβ 
τονναγάβ τῃς ἱπβιγυςιίηρ οὗ ἃ πηδῃ ἱπ 21] 
81} νίσῖας δηὰ ἰπ δρθοστζεπος οἵ 41] βὶπ δ8 
δε Ραβδβίοη οὗ ἔς ϑοη οἵ σοά᾽" (]1.Ὧπ ἄς 
Αν114). “ Εἰχ γουγ ἐγεβ οη γουγ Οπιςίῆεά 
Τμοτὰ, δηὰ ἐνεγυι πίῃς νν}}} βεεπὶ ΘΑΒῪ ἴο 
γου ᾽" (ϑαπῖδ Τετγεβ). 

νν. 6-8. Τε ΤὨτεείοϊά Τεβεπιοηυ ἴο 
{πε Ιποδτηδιίοη. “ΤὨΐβ 18 Ης δαὶ σάπια 
τῆτουρῃ ναῖε δηὰ δἱοοά, [εβὺ8 ΟἾγίβε ; 
ποῖ ἴῃ ἔπε νναῖεσ οηἶυ, δὰῖ ἰπ [Ὡς νναῖεσς 
δηὰ ἰπ τῆς Ὀϊοοά. Απὰ ἰξ ἰ8 {δε ϑρίτίι 
τῆλε τεβι θεῖ, Ὀδοδυδε πὸ ϑρίσίε 15 τῆς 
Ττυῖπ. Βεοᾶυβε ἴἄγοε ὅστε (μεν δαὶ 
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Χριστός ᾿ οὐκ " ἐν τῷ ὕδατι μόνον, ἀλλ᾽ ἐν τῷ ὕδατι καὶ 1 τῷ αἵματι Ὁ {{. 18. 
ο ΡΒ]. ἱἱΐ. 

καὶ τὸ πνεῦμά ἐστι " τὸ μαρτυροῦν ὅτι τὸ πνεῦμά ἐστιν » ἡ " ἀλήθεια. 19. 
Ρ 4 τοϑῖ, 

7. ὅτι τρεῖς 3 εἰσιν οἱ μαρτυροῦντες ἐν τῷ οὐρανῷ, ὁ Πατήρ, ὁ Λόγος, 4 ἰ. 6 τε. 

«αἱ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα" καὶ οὗτοι οἱ τρεῖς ἕν εἶσι. 8. καὶ τρεῖς 
εἶσιν οἱ μαρτυροῦντες ἐν τῇ γῇ. τὸ πνεῦμα, καὶ τὸ ὕδωρ, καὶ τὸ 

1και ἐν ΑΒΙΡ, εὐ. 3. οι τρεῖς ἐᾷ. 
δεν τω ἐνρονσ .“ο.ἔἄντὴ γη Δ1,δἴίη ἱπιεγροϊδιίομ, οετίδι ν βρυσίουβ. (1) Εουπὰ 

ἴῃ ηο Οἷε. 8. ἐχοερὲ ἔνγο ἰδὲς στηΐϊηυβου ε8--- τ62 (Νδιῖςαπ), 151} ο., τῇς ἃ. ΚΕ. 
Μεχβίοη τε ἃ Οἷς. ἴοχὲ δόκριεα «Βετεῖο ; 34 {{π0᾿ (ΟἹΪ]., Θυ] 1), τσεἢ ο. Ω) 
Ουοιεὰ Ὁ 
ἐξ ἰῃ τὰς 

ρῶς οἵ δες Οἴκ. Εὰ 

ἐεβιιγ---ἰῃς Θρίτε ἀπά τε ναῖες δηὰά 
μαρὶ Ὀϊοοὰ, ἀπὰ ἐπε ἴἄσες αἵε ἔος ἴδε οὔἊς 
ΦΏ ᾽᾽ 

81. ]οδπ Βαβ βαϊά δδι ἕλε ἴῃ τῆς [ἢ- 
᾿αγηδίίοη πιᾶκεθ {πε οοπιηδηδεηεπίδ 
ΦΆ8Υ, δηὰ πον {πε αι οδίίοη αγίβεβ : Ηονν 
σδη ννε ὃς δδβισοά ἴπδὲ τῆς ᾿πολτηδιίοη 
ἰβ ἃ ἔλεῖὴ Ης δάδυοσεβ ἃ ἰπγεείοϊὰ δί- 
ἰεβιατίοη : ἴδε ϑρίγιι, ἐπε ναῖεσ πὰ τδς 
δΙοοά. Ηἰδβ τηεδηίηρ ἰβ οἷεασ νῇδη ἰδ ἰδ 
υπάετβίοοῦ ἰπαὶ ας δα8 ἴπε Οεγιπιπίδπ 
Βάσεβυ (8ες [πισοᾶ, ρρ. 248 [.) ἰπ νίενν πὰ 
δἰδίεβ [ίβ ἀοςιίσίπε ἱπῃπ ορροβίοη ἰὸ ἰξ. 
Οεγπίδυβ ἀϊδεϊηρσυϊδμεά Ὀεΐννεεη [6808 
δηὰ τε ΟΠτίδ. τῇς ἀϊνίπε ΟἸγίβε 
ἀεδβοεπάεά ὕὑροη {δε Βυπιᾶπ [εβὺ8 δὲ τῆς 
Βαρείβηι, ἑ.6., Ηε “᾿απὶε ᾿πτουρἢ τνδῖετ,"" 
δηὰ Ἰεῖς μἰπὶ δὲ τῆς Οτυος! χίοη, ,.5., Ης 
ἀϊὰ ποῖ “ σοοπις [Ὡγουρὴ Ὀἱοοά". Τδυβ 
τοἀετηριίοη ννᾶβ8 δχοϊυάεά; 411 ἴῃδὲ ννᾶβ 
Ώ ΨΑ58 ϑρἰγί[4] ΠἸυπιηδιίοη. [ἢ 
ορροβιοῃ ἴο 18 ϑὲ. Ϊοῇπ ἀεοίδγεβ δὶ 
τδε Εἴεγηδὶ σοὰ νναβ ἱποδγπαῖς ἰῃ [εβϑ08 
δηὰ νἍ8 τιδηϊοϑιοά ἰπ ἴῃς ἐπῆγε οουτβα 
οἵ Ηἰδ Βυτηδη [1ἴ6, ποῖ οἷν δὲ Ηΐβ Βαρ- 
εἰ8πι, νν δ ο νὰ 8 ΗἰἾβ οοπβεοσαίίοη ἴο Ηἰδ 
τηϊηϊἰβίγυ οὗ τεδεπηρίοη, Ραῖ αἱ Ηἰ8 Πεδῖδ, 
ΨΥ ΠΙΟἢ γ28 [πε σοηδυτηπηαιίοη οὗ Ηἰδ ἰη- 
Βηϊῖε ϑασσίῆοε : “του ναῖεσ δηὰ 
δΙιοοά, ποῖ ἱπ ἴδε ννδῖεσ οἠἱὺ δυϊ ἴῃ ἴδε 
ν δῖε δηά ἴῃ ἴπε Ὀἱοοὰ ". 

γες. 6. οὗτος, ἐ.Φ., [818 [εϑι8 ψγῆο ἰ8 
τὰς ὅοη οὗ ἀοά, πε Μεββίδῃ ψῃοσι πὰ 
Ῥιορπεῖβ ἑοσεϊοϊά δπὰ ψῆο “σατης" ἱπ 
ἴδε ἔυΐης88 οὗ τς τἰπ6. ὁ ἐλθών, ποὶ 
ὁ ἐρχόμενος. ΗἰβΒ Αἀνεηΐϊ πο Ἰοηβες δῃ 
πη; ἴδ εὰ Βορε ὃῬυξ δὴ διίβίοσίς Ἴνεηΐῖ. 
διά, οἵ {πε ῥαΐλισαν οτ νελίεϊς οἵ Ηἱἰδ5 
Αἄνεηι. Ἰησοῦς Χριστός, “7εδι5 

ετβ8. Ηδά {πεῪ οννῃ ἰξ, [ΒΥ νουϊὰ πᾶνε εσρΙοΥ. 

ΟΒείβε," οπε ρεζϑοῃ ἰῇ αν ἴο ἴδε 
Οεεἰπιδίδη “ ἀἰββοϊυτίοι " (λύσι4) οὗ [εϑιι8 
δηὰ ΟΠείβε (5εε ποῖε οἡ ἱν. 3). ἐν: Ηεποι 
ΟὨΪΥ “οΑπιε τὨγουρἢ " δυϊ οοπείηυεά “ ἰπ 
τε ναῖος δπά ἱπ ἔπε Ὀ]οοά," ἱἐ.4., Ηἰ5 
ταἰπί βίσυ οοσαρσεβεπάδα οι ἐπε Βαριίβηι 
οὗ τδε ϑρίγι δπά τῆς ϑαδογίῆςς ἔοσς βίπ. 
Ῥειδβδρβ, βονενεσ, [Ὡς ῥργεροϑβί(ίοπβ ἅγε 
ἱπιεσοπαηρεδδϊε; οὐ. 2 Οος. νἱ. 4-8; Ηεδ. 
ἰχ. 12,25. ἣἧ ἀλήθ.: [688 ςα]1εἐ4 Ηΐπ- 
βεῖϊῖ "τῆς Ττυῖδ " (]οΒη χίν. 6), ἀπά ἴδε 
ϑρίτε οάπς ἰῃ Ηἱἰδβ τοῦτα, ΗἿβ αἱδεν δρῸ 
(νν. 16-18). 

νγν. γ-8. Τῆς Νναίεσς (ἰῃς 1,οτά᾽ 8 οοη- 
δβεογαϊεὰ 1,146) αῃὰ τε ΒΙοοά (Ηἱἰδβ βδοσὶ- 
Ὡςία] Πεδ1}) γε ἰεβεϊπιοπὶεβ ἴο τ[ῃς ἴποᾶτ- 
παϊίοη, Ὀὰϊ ἴδεν ἅτε ἱπβυβῆςίεπι, Α τπἰτὰ 
τεβεπιοην, ἐμαὶ οὗ ἴπε ϑρίτξ, ἰΒ πεεάδά 
ἴο τενεαὶ ἐμεῖς βἰρηίβοαποες ἴο ὺὑ8 δηά 
Ὁτίην [ἃ Ποπιὰ ἴὸ ουζ μεαστίβ. Ν τμους Ηἰ8 
ἐπ! ρμίεππιεπὶ ἴῃς νοπᾶεγ δηὰ βίου οὗ 
τηδῖ ἀιηαζίης πιδηἰ εβιδοη νν}]}} Ὀς Ὠἰἀάεπ 
{τοῦ .8. [τ Ψ}}1 Ὅς 428 υπίπεε!!ρίδ!ε τὸ 
ὯΒ 45 “ τηλι Πεπγχαῖῖοβ ἴο ἃ ϑογιμίδη Ὀοοσ, 
δηὰ πηυδὶο ἴο ἃ σαπλεὶ ". τρεῖς οἱ μαρτυ- 
ροῦντες, πηδδουϊης [Βουρὰ Πνεῦμα, ὕδωρ, 
πὰ αἷμα ἃτε 411] πειιΐετ, δε ἀρτεείῃ 
κατὰ σύνεσιν Ψἱ8 τὸ Πνεῦμα --ἃ ἰεδιϊ- 
ΤΩΟΊΥ, ἴδ ς βῖρες πεείκίπρ Ῥδζαθας Ἰαχόισας 

,. ἴο ἴῇς ΒΟΠΔΪΙΥ Οἱ ε ϑριπῖ. 
ὩΩ ἕν, “" ἴον ἐδα οπε δά» ἐ.ε. το Ὀτίπρ 
8 ἴο αἰ τἢ ἴῃ ἐπε ᾿ποατηδὅοη (ὅτι Ἰησοῦς 
ἐστιν ὁ Υἱὸς τοῦ θεοῦ). ὙΤΠὶΒ ψ͵»245 τ 6 
επά ἔος ψ δίς 51. Ἰοβπ ψτοῖς μί8β Θοβρεὶ 
({οΒη χχ. 31). Ὑδετε 18 πὸ τεΐεσεηςε ἱπ 
πε νναῖες δπά ἴδε Βοοά εἰῖδες ἴο ἴδε 
εδυδίοη οὗ δίοοδ δηὰ νναῖες ἔγοπὶ {86 
[οτά δ ρἱετοεά εἰάς (]οδπ χίχ, 34) οἵ ἴο 
δε ὕνὸ ϑδογδηγδηῖβ. 
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ἀλυρεν αἷμα ̓  καὶ οἱ τρεῖς " εἰς τὸ ἕν εἰσιν. ο. Εἰ τὴν μαρτυρίαν τῶν 
εἶδον: ἀνθρώπων λαμβάνομεν, ἡ μαρτυρία τοῦ Θεοῦ μείζων ἐστίν ᾿ ὅτι αὕτη 

315-37, 11. ἐστὶν "ἡ μαρτυρία τοῦ Θεοῦ, ἣν ' μεμαρτύρηκε περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ. 
ε Ἰρθδν, .». 19. ὁ πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ, ἔχει τὴν μαρτυρίαν ' ἐν ἑαυτῷ "3 

νἱϊ, 16, χ. ὁ μὴ πιστεύων τῷ Θεῷ,; " ψεύστην πεποίηκεν αὐτόν, ὅτι οὐ πεπίσ- 

χχχὶ. 33). τευκεν εἰς τὴν μαρτυρίαν, ἣν μεμαρτύρηκεν ὁ Θεὸς περὶ τοῦ υἱοῦ 
16 (]εσ. 

αἱ. το. 
νὶ. 4; ]οδη αὐτοῦ. 11. Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία ὅτι ζωὴν αἰώνιον ἔδωκεν 
υἿοῖο δι, ἡμῖν ὁ Θεός καὶ " αὕτη ἡ ζωὴ ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ ἐστιν. τα. “ὁ ἔχων 
ἤλ' να. τὸν υἱόν, ἔχει τὴν ζωήν ᾿ ὁ μὴ ἔχων τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ, τὴν ζωὴν οὐκ 

ἔχει. 

την ΚΕΡῚ; οτι ΑΒ, να. (ἐσεεϊριοκέμε Δ εὶ, φμοά νιαΐε5 ἐπέ, φμοηΐανε ἐεσ βοαέως 

45), Οορ., θ88., Ασηι., οὐἀά. Ῥυποῖ. ο τι. 
ἐαντὼω ἐᾷ : αὐυτω ΑΒΚΙΡ; αὐτῷ Τίεοι., ΝῊ (πιατρ.), Νεβι. ; αὑτῷ ΝΗ. 

δ τῷ θεω ΜΙ ΒΚΙ,Ρ, ὅγενε, Οορ., εἀά. ; τω νιω Α, 5γτρδ, κε. 

γν. 9-12ώ. Ους αἰττυᾶὰς ἰο ἴδε Τῆτες- 
Το] ὰ Τεβείπιοαυ. “1 νὰ τεςεῖνε ἴδε 
ταδβι ποθεν οὗ τηεπ, ἴῃς ἰεδιϊπιοπν οἱ αοά 
ἰδ στελῖεσ, θεοδιβε (πὶ8 18 τῆς τδβεϊ πων 
οὗ ἀοά--- ναὶ Ης Πδίῃ ἰεϑεϊβεὰ σοποεζη- 
ἰὴ Ηἰἶβ ϑοη. Ἧς ἴδμαλιε Ὀεϊϊενεῖ ἴῃ της 
ϑοη οὗ αοά πδιῃ ἴδε (εβείπηοην ἴῃ ἷπι- 
8ε1, Ης δαὶ Ῥεϊϊενεῖδ ποὶ αοά Βαιῃ 
τολᾶὰς Ηἰΐπὶ ἃ [ἴαγ, θεοδυβα ες παίῃ ποῖ 
Ὀεϊϊενεά ἴθ {πὲ (εβεπμουν ψϊοῃ αοά 
Βδιδ τεβεϊπεά οοποετηίηρ Ηἰβ ϑοη. Απὰ 
τῆϊβ ἴδ {πε τεβεσηοηυ, ἴπαὶ αοά ρᾶνε υ8 
1π εἴεσηδὶ ; ἀπὰ τῆϊβ 11ς ἰβ ἰπ ΗΪΐ8 ὅοη. 
Ηςε τῃδὲ Βαῖῃ τε ὅοὴ δαίῃ τῃς 1; Βα 
ἴδαῖ μαῖῃ ποῖ δε ϑοη οἵ Οσοὰ {δε [16 
Βδίῃ ποῖ." 
ες. 9. Ασςροοζάϊηρ ἴο ἴδε Ψενν 8 ἴδνν 

τητεείοϊά ἐεδιϊσοουν τννὰ8 να] (Πευϊ. χίχ. 
15; οὗ. Μαῖῖ. χνι. τό ; [οδπ νῖ}. 177-18). 
Κεδὰ (48 ἴῃ 1. 20) ὅ, τι με ρηκεν, 
ἦν δῖ Ης παῖδ τεβειβεὰ σοποεζηΐπρ Ηἰδ 
80η," ἐ.6. τῆ6 ἰεδεϊπηοην οὗ ΗΒ τηῖγαςῖεβ 
δἃηὰ εβρεοίδῖν Ηἰβ Ἐεβυττεςείοη (Εοπι. 
ἰ. 4..- ΤΒς νατίδπι ἥν ̓ β ἃ τηδγρίπαὶ ψ088 
ἑπάιοδῖηρσ τῇς τεϊαιῖνε (δ, τι), ποὲ τῃς 
ςοπ͵υποιίοη (ὅτι). Τς ἰδείεγ 18 ἱποαρ- 
801ε οἵ βαιϊβδίδοϊοσνυ εχρ᾽ απαϊίου. Τῆα 
ἰϊεγπαιϊνεβ ατζε : (τὴ “ Βεοδιβε ἴῃς τς: εἰ- 
ΤΏοηΥ οἱ αοά ἰ8 ἴδι8---ἰῃς ἕδος {παῖ Ης 
ΒΑ τεδιδεά,᾽" ΨὨΙΟὮ 18 πιεδηίΐηρὶεββ πὰ 
ἱπνοῖνεβ δῃ τυρὶ νατίαιίοη ἰπ ἴΠῈ τ86 οὗ 
ὅτι. (2) “Βεοδιβε (πὶ ἰβ τῃς τεβιϊ που. 
οὐ αοά, Ὀεσδυβε, 1 βᾶν, Ης παι ἰεβε- 
Βεά," ννϑϊς ἢ [8 ἱπιοίεσαθῖς. ὙΒε Αροβίῖε 
ΔΡΡΕΔΪΒ βεῖεὲ ἴο διἰ8β γεβάδιβ τὸ Ὅς 88 
ΤΕΔΒΟΠΔΌΪς ἡ ἢ αοά 48 νυ Ὦ {πεῖν ἔε!ονν 
τῶεη. Οὗ. Ῥαβοδὶ: “ γου!ὰ τε πεῖς ἴο 
8η εβἴδιε οἡ ἥπάϊηρ ἴῃς {|ε-ἀεεάβ δα, 
“ῬεΙδδρβ ἴπεν δζε ἔδίςες᾽ ἡ δηὰ ψουὰ ἢς 
περίεςι το ἐχαπγίπε ἴδ οπὶ ἢ ̓ 

Ἐτ. 10. Αἔὄδβυιδειε δηά ργοίουπά δηαὶν- 

ἷβ οὗ ἴδε εἐχεζοίβε οἵ 800] ψ δος ἰββεβ 
ἴῃ δβϑυγεὰ (αῃ. Τῆτεςε βίδρεϑ: (1) “" Βε- 
Ἰΐενε ἀοά" (πιστεύειν τῷ Θεῷ, ἐγεάεγε 
Ῥεο), δοςερῖ Ηἰβ ἐεβεπιοωυ σοησεσηΐηρ 
ΗΐΪ8 8οη, ἑἐ.4., ποῖ βηρὶν Ηἰξβ τεβε ΠΟΩΥ 
δὲ ἴπε Βαριίδηι (Μαῖε. 1]. 17) Ῥὰὲ ἴδε 
Βιἰειογίς πηδηϊεβιδοη οἵ αοά τη ΟὨτίβί, 
18ε ἱποαστηδθοη. αοά βρεαᾶῖκβ ποῖ ὃῪ 
ψνοσάβ θὰ ΌῪ δοῖβ, δηὰ ἴο βεῖ δδοίὰς Ηἴβ 
ΒΌΡταπις ἃςῖ, δηὰ 411 ἴδε ἴογοεβ νυνί ἢ ἱξ 
Ὧ88 δεῖ ἰῃ ορεγδιίοη ἰβ ἴο “τδκε Ηΐτ ἃ 
11" ὈΥ {τεδιεηρ Ηἰβ δἰβίογις (ἘβεπΊηΥ 
88 ὑπνοσίῃυ οἵ ογεάϊι. (2) “Βεῖϊενε ἴῃ 
ἴδε ὅοὴ οὗ ἀοά" (πιστεύειν εἰς τὸν Υἱὸν 
τοῦ Θεοῦ, ογσάεγε ἐκ Ἐξ έμνι Ὁ εἰ), ταακε 
{πε Ὀεϊενίπς δε πβυσγεηᾶεσ νυ Πίο ἢ 18 ἴδ 6 
τεδϑοηδῦϊς απὰ ἱπενίτδῦ]ς οοπδεαιδῆςς οὗ 
οοπίειηρ διπρ (δε Ιποατγπδιίοη δηὰ τεςορ- 
πἰδίης ἴῃς νοπάεσ οὔτ. (3) Τῆς [πνιατά 
Τεβθτηοαν (τὴν μαρτυρίαν ἐν αὐτῷ, 
ἐεσίἐνεοπέμνι ἐπ Ξεὶῥ50). "" Ἐεςῖδ ποϑ δὰ 
τα, εἴ ιπᾳυϊεῖυπι εβὶ οοσ ποδίέγιπη ἄοπος 
τεαυίεβοαῖ ἴῃ ς᾽" (ΑὉρ.). Ὑῆὲε ἴονε οἵ 
]εβὺβ βαιίβῆεβ ἴῃς ἄδερεβὲ πεεὰ οὗ οὖσ 
τδῖυσε. ὍΝΠεη Ης ἰβ ψεϊςοσηεά, τς 
βου] τἰϑεβ ὕρ δῃὰ ρτεεῖβ Ηἰπὶ 88 “811 1 
βαϊναϊίοη δηὰ 411] [18 ἀδδβῖτε," δηὰ τἢς 
τεβεϊ ΠΟΩΥ ἰδ ΠΟ ἰσηρεῖ Ἵχίογηδὶ ἱπ Βἰβίοσυ 
Ῥυξ δὴ ἰηννασγά ἐχρεγίεπος (ῖ ποῖε ου 
ἷν.9: ἐν ἡμῖν), ἀπά ἐπετείοσε ἱπάυδί 5 Ὁ]ς. 
Ύδεβε ἴῆγεε βίαρεβ ἃσζε, δοςοσγάϊηρ ἴο ἴδε 
τηεῖδρθοσ οἵ εν. 1], 20, (1) μεατίηρ ἴδε 
ϑανίουτ᾽ Β νοῖςε, (2) ορεηίπρ' τῆ ἄοοτσ, (3) 
ςοπητηυπίοηῃ. 

Μετ. χα. Τῆς Ταβιίμλοην οἵ ἴῆε [ποᾶτ- 
παιίοθ. (7. '. 2. ἔδωκεν, “φανς,᾽ δοτίϑε 
τείειτίηρ ἴο ἃ ἀεβηῖϊε Βιδβιοσίς δςῖ, ἴῃς 
ἘΠΟΆΣΗΒΌΟΝ, ἘΣ ΉΝΝ ᾿ 

ἐσ. 12. νυ τ8ς Ἰοῖρῖς ἄοεβ 
ποῖ ποροιδλην ταῖς τῆς εἰ ρροεον τίν 
(ε΄. τοῖς ου 11. 4. 8:1. ]οβη νου Βαανα 
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13. Ταῦτα ἔγραψα ὑμῖν τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ υἱοῦ α ἢ ̓ϑπεθα 

τοῦ Θεοῦ, ἵνα εἰδῆτε ὅτι ζωὴν ἔχετε αἰώνιον, καὶ ἵνα πιστεύητε» ἰιδλε, 

εἰς τὸ "ὄνομα " τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. 14. Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ " παρρησία ε ῃ ἰ 38 τοῦ 

ἣν ἔχομεν πρὸς δἰλμς ὅτι " ἐάν τι αἰτώμεθα κατὰ " τὸ θέλημα αὐτοῦ, ἰδῶ ἣν. 
ἀκούει ἡμῶν 15. αἱ “ ἐὰν οἴδαμεν ὅτι ἀκούει ἡμῶν, ὃ ἂν ὃ αἰτώ- 
μεθα, οἴδαμεν ὅτι ἔχομεν τὰ “ αἰτήματα ἃ ἠἡτήκαμεν παρ᾽ 4 αὐτοῦ. 
16. Ἐάν τις ἴδῃ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ " ἁμαρτάνοντα ἁμαρτίαν μὴ πρὸς ς Κι ΗΝ 
11. 8 (ἐὰν στήκετε): 
'. χ8; 2 Τί. ἱν. γ; (οἱ. ἱϊ. το; τ Ῥοίοσ 11. σ4. 

ἁ 1πκε χχὶϊὶ. 24; ῬΒΪ]. ἱν. 6. ε ἰϊ. 25; Μεασῖὶς ἷν. φσ ; [δὴ νἱΐ. 24; σ Τίσι. 

ὶ τοις πιστενουσὶν εἰς το ονομα τον νιον τον θεον ΚΙΙΡ; οπι. 3 ΑΒ, ϑυτνε ΡΒ, 

νς.. Οορ., 848., Αεἴῆ., Ασπι., εἀά. 

3 και ινα πιστενητε ΚΙΡ; τοις πιστενονσιν ἐδ" Β, 5γτνέ ΡΒ, εἀδ. ; οἱ πιστενοντες 
ΝΑ. 

5 εαν ΠΡ, οἀά. 

ΟὨΪΥ ἴοο τηδην δοῖι] ἱπβίδποεβ Ὀείογε 
δἰπὶ ἰῃ ἴπο8ε ἄδγβ οἵ ἀοοιτίπδὶ υπβεῖε]ς- 
τηεπῖ. 

νν. 13-2:. Τῇς Ἐρίδβεῖς ἰ8 Βηϊβῃεά, 
δηὰ τε Αροβίϊε ποὸνν ϑρ6ᾶκβ μἷβ οἱ οδίηρ 
ψνοτάβ. κ"Τῆδθε τδίηρβ 1 ψτοῖς ἴὸ γοὺ 
1ῃδι γε πᾶν Κπονν τῃδὲ γε μᾶνε εἰεσγηδὶ 
1ππ, ἐνεη ἴο γου τῆι Ὀαΐίενε ἴῃ ἴπ6 πδπλα 
οἵ ἰδε ὅϑοη οἵ αοὗ. Απὰ (δί8 ἰ8 ἴῃς Ὀοϊἄ- 
Ὧς88 Ψϊο ἢ ννὰ Ὦᾶνε τονναγὰ Ηΐτ, ἐμαὶ 1 
ΨῈ τεηυεδὶ ἀπυτίηρ δοοογάϊηρ ἴἰοὸ Ηἰἶβ 
ὙΠ], Ης Βεδσκεπεῖῃ ἴο υ8. Απὰ ἔνε 
Κπονν δαὶ δ ᾿δδτκεπθῖῃ τὸ υ8 ψὨδίενετ 
νε τεαιεϑῖ, Ψψὲ κὸν ἴδαϊ ψε πᾶνε πε 
τοαυεβὶβ ννὩοἢ ψγῈ πᾶνς πιαάς ἴτοπι Η πὶ. 
ΤΠ Δγ οης 8εὲ δίβ Ὀγοῖδεσ βἰππίηρ ἃ βίῃ 
ποῖ ὑπο ἀεαιῆ, ἢς 5141 πηδίε γεαιαβῖ, 
δηὰ ἢ Ψ}] ρὶνς ἴο Ηἰπὶ Πς, ἐνεπ το ἐπ ετλ 
ἴδδὶ ἀε βίπηϊηρ ποῖ ὑπίο ἄεαιῃ. Τμεσε 
ἐς ἃ δβἰπ ὑπίο ἀδδίῃ ; ποῖ σοηςετηΐηρ παῖ 
ἄο1 βὰν ἴῃδί πε ΒΒουϊά δβῖκ. ΕνετΥ βοσὶ 
οἵ υπεὶρδιεουδβηςεββ 18 δίῃ, ἀηὰ ἴδετε ἰ8 ἃ 
δβἷη ποῖ υπίο ἀεαίῃ. ννε κπονν τπδὶ Ἄνεσυ 
οπς ἴμαι δῖ Ὀεεη Ῥεροϊίεη οὗ αοἄ ἀοιἢ 
ποῖ ἱκεερ δἰπηίηρ, ας ἴδε Βεροιίεῃ οὗ 
(οά οὐβεενειὶῃ ἢϊπιΊ, ἀπὰ τπῸὸ Ἐν Οπα 
ἀοιὰ ποῖ ἴδυ ποῖ ἀ ου πη. ΝΥ 6 κπονν ἴῃδὶ 
να ἃζε οἵ ἀοά, ἀπά τῆς ψδοῖς ννοτ! ἃ [ει ἢ 
ἰη τῆς Ενὶ] Οηθ. Απὰ ννε Κποῖν [παῖ τῃ6 
80η οὗ ἀοἄ πδιῇ Ἴοοπια, ἀπά ἤδίῃ ρίνεη 
18 υπάειβίαπάϊηρ μα ΜῈ πιᾶὺ ψεῖ ἴὸ 
Κηον ἴῃς Τὰς Οηε; δπὰ ᾿νε ἃζὰ ἴπ ἴῃς 
Τὰς Οης, ἱπ Ηἰβ ὅοη 7εδὺβ Οἤτίβι, 
Τὶβ ἰ8Β τῆς Τὰς Οαοὰ Δηά 1,16 Ετετηδὶ. 
1ππ|ς Ομ] ἄγε, χυτὰ γουγβεῖνεβ ἔτοτῃ ἴΠ 8 
1ά οἱ 8." 

Ψψε ει. 13. Τῆε ρύυτροβε ἴοσ ψῃϊοΒ 51. 
7οῆπ ντοῖς πὶ8 αοβρεὶ ννᾶβ τδλὶ νὰ 
ταῖρδι Ὀεϊίενε ἱπ {πε Ιπολγηδείοῃ, ἀπ 80 
δανε Εἴεσηδὶ 16 (χχ. 31); [86 ρίγροβα 
οὔ τς Ερίϑ:]6 [8 ποῖ πηεγεῖν ἴπδὲ νὰ πιᾶν 
δᾶνε Εἴδγηδὶ 1,16 ὈῪ δεϊϊενίηρ Ῥὰϊ ἐμαὶ 
Ε ΙΔΥ ἧἄποισ ἰδαὲ τα λαῦό ἰέ. Τῆς 
Θοβρεῖ Σ ἀαξίρίεα τᾷδε ὅ8οη οἱ αοά, τδε 

νΟΙ,. ν. 

παρ ΑΚΙΕΡ; απ᾿ 8, εἀά. 

Ἐρίβϑ!ε οοτηπιεπάβ Ηΐτπη. [118 8 βυρρὶε- 
ταεηΐ ἴο τ86 Οοβερεϊ, 4 Ρεγβοπδὶ ΔΡΡΙΙοα- 
τἰίοη δηὰ ἀρρεᾶὶ. ἔγραψα, “1 ντοῖς," 
Ἰοοκίησ (ῥάοκ ου ἴδε ΣΝ ὑόν ἰλϑίς. 
εἰδῆτε, “ἱκηονν,᾽" ποῖ γινώσκητε, “βεῖ ἴο 
Κηον ". ΕἪΠ] ἀπά ργεβεηὶ δββυσγδηςα. 

Ψεῦ. 14. παρρησία, 8εε ποῖα οη ἰΐ. 28. 
ΑΞ ἀἰοεϊπρυϊομεά Κοτν αἰτεῖν {πε πιά ἀ]ς 
αἰτεῖσθαι ἰβ ἴο ρῥτᾶγ ἐαγμέσεϊγ Δ5 ΜῈ ἃ 
ῬεΙβοηδὶ ἱπίεγεβι (38ε6Ξ Μαγοτ᾽β ποῖς οπῃ 
]ατλεβ ἱν. 3). Τῆς ἀϊδβεϊποτίοη ἄοεβ ποῖ 
Ἁρρεᾶσ Βετζε, βίπος αἰτεῖν αἰτήματα (οορ- 
τδῖε δοουβίτὶνς) 18 ἃ σοϊουτ! 688 ρεγὶ ρἢ ΓΔ 518 
ἔος αἰτεῖσθαι. Α ἰΑῖρε ἀεβυζᾶπος : Οὔ 
ῬΙΑΥΕΙΒ Αἰννᾶυβ πεαγά, Ππενεσ υπδηδννεγοά, 
Οὔδεσνε ἴνο ᾿ἰπηδείοηβ : (1) κατὰ τὸ 
θέλημα αὐτοῦ, νος ἀοε8 ποῖ τηεδη τδδὲ 
νε πβου!ά Ετεξ αβοογεαίη Ηἰΐ8 Ψ ἢ} ἀπά 
ἔδεη ρίαν, Ὀυῖ τμδὲ ννα ἐβου]ὰ ὑσᾶν ψἱΒ 
με ῥγονῖδβο, Ἔεχριεδβ οἵυ᾽υ ἱπῃρ]οἶξ, “ΤΡ ἴξ Ὀς 
ΤΥ Ψ1".. Μαζί. χχνΐ. 30 ἰβ {86 τηοάοὶ 
Ῥτδγετζ. Ω Τῆς ρτογηΐβε ἰβ ποῖ “ες 
δταηῖοῖῃ ἱε" δὰϊ “δ Βεδικεπεῖῃ ἴο 8". 
Ηε δῆβννεσβ ἰη Ηἰβ ουνῃ ψᾶυ. 

ψεῖ. 15. Απ δυιριϊβοδίίοη οὗ τπε 
βεςοηὰ [ἰπιϊτδϊίοη. “Δὲ πᾶνε οὺζ τα- 
υςβί: "᾿ ποῖ ΑἰνγαγΒ 88 ψῈ Ῥγδὺ Ῥυι 85 
ψε Ψουϊὰ ργᾶν ὑνετε Με νγίβεσ. Οοὰᾶ 
εΕἶνεβ ποῖ ψῃαῖ ψε δϑκ δυῖ ψῃδὶ νὰ 
πξρϑαν περά. ΟΛ 58ακ., Απί. απὰ ΟἸδοῤ. 

ΠΕ 

“ἾΝε, ἱσπογαπὶ οὗ ουγβεῖνεϑ, 
Βερ οἔεη οὖ οὐγῃ Ὠδγπηβ, νῃϊο ἢ ἴῃς ννί8α. 

Ῥοννεῖβ 
ῬΦΩΥ υβ ἔοτ οὖς ροοά; 80 ἢπά ννὲ ῥτοῆξ, 
ΒΒ Ἰοβίπρ οὗ ουγ ργάγεγβ᾽". 

Ῥγάγεσ ἰβ "οἱ ἀϊοιαξίοη ἰο αοὰ υὲ ἀνά- 
βασις νοῦ πρὸς Θεὸν καὶ αἴτησις τῶν 
προση; ρὰ Θεοῦ (]οἀπ. Πάπιαϑο. 
Ῥε. Ἐιά. Ονικοά., ἱϊ. 24). ΟἸεπι. ΑἹεχ.: 
τ Νοη αδβοίυἱε ἀϊχὶτ αυοά Ῥαοξεγίπλυϑ βεά 
ᾳυοά οροτίεῖΐ ρεΐετε ̓. 

ψεῖ. τ6. Αδοσ {πὲ ξταπιὰ δββυσζάπος 
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ἜΜαῖὶ. χιῃι. θάγατον, 

"ΩΣ νι. θάνατον. 
ΓΝ “- 

ΙΩΑΝΟΥ ἃ ν. 

αἰτήσει, καὶ δώσει αὐτῷ ζωήν, τοῖς ἁμαρτάνουσι μὴ πρὸς 

ἔστιν ᾽ ἁμαρτία πρὸς θάνατον᾽ οὐ περὶ ἐκείνης λέγω ἵνα 
ἐρωτήσῃ ̓  17. "πᾶσα ἀδικία ἁμαρτία ἐστί" καὶ ἔστιν ἁμαρτία οὐ 

{1οὔα νῖ. πρὸς θάνατον. 18. Οἴδαμεν ὅτι " πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ Θεοῦ, 
Κα 13 τοῦ, οὐχ ἁμαρτάνει " ἀλλ᾽ ὁ γεννηθεὶς ἐκ τοῦ Θεοῦ, ' τηρεῖ ἑαυτόν,1 καὶ " ὁ 

Ἰαντον ΑΓΒ, Ν. (σεπεναΐίο Ὠεὶ σοπϑεγυαΐί ἐμ ηι), εἀὰ, 

(παῖ ῥγάγεῦ 18 δἰνγδγβ ποαγά, πενοὸσ υη- 
πϑννεγεά, [πε Αροβεὶε βρεοῖβεβ οἱε Κκιηά 
οὗ ριάγεσ, υἱξ., ἱπιογοθϑϑίοη, ἰῃ ἴῃς ρᾶγ- 
εἰσυϊατ οᾶ8ε οὗ ἃ “"Ὀγοῖμετ,᾽" ἐ.6. ἃ (εἸ]ονν- 
Ῥεϊίενες, ψῇο δᾶ5 βἰππεά. Ργάγεσ υ"Ἱ}} 
ἃνδὶ] ἔοτ 5 τεδιογδιίοη, νυἱτἢ οὴς γεδϑογνδ- 
εἰοη---ἴλε Πἰδ βίη δ6 “ποῖ ὑπῖο ἀδδιῃ ", 
Τῆς τείεγεπος ἰβ ἴο ἴοβε νῇο δά θεθη 
1εὰ «βίγαυν Ὁγ ἴπε Πετεβυ, τηογαὶ ἀπὰ ἱηίεϊ- 
Ἰεςῖυδὶ, ν ϊςἢ πα ᾿ἱπναάεα τἴπε σμυγοῆας 
οὔ Αβία Μίποσ (βξεε [πιγοά. ρρ. 248 ζ) ΤΕΥ 
διδά οἱοβεὰ τΠεὶς δβᾶγβ ἴο ἰῃς νοῖςε οὗ σοη- 
βοίεπος δπὰ πεῖς ἐγδδ ἴο ἰῃς ἰἰρῆι οὗ {πε 
Τευῖβ, δηὰ τπὸν 'νεγε Ἴχροβεά τὸ ἴῃς 
ορεγαϊίοα οὗ τπδὶ αν οἵ Ὀερεπεγαιίοη 
ψν δῖοι ΟὈΙΔΙΏΒ ἰπ τῃε ΡὨγβίςδὶ, πιογαὶ, ἰη- 
«6ἰ]εοίυα], ἀπά βρίγίταὶ ἀοπιαῖπβ. Ε.ρ., 
ἃ Ὀοάϊν ἰδουϊῖν, 1 περίεςϊεά, Δισορῃ!εδ 
(ζ΄. τοῖε οἱ 1ϊ. στ), 80 ἐπ τῆς πιογαὶ ἀο- 
ταλδίη ἀϊβγερατζά οἱ τυ ἀδδίγογβ νεγαοϊ υ. 
Αοἰβ πιᾶκε μδδὶϊβ, μδϑϊ 8 ομαγδοῖεσ. 850 
Αἰδο ἱπ ἴδε ἱπιαιϊεςῖυαὶ ἀοπιαὶθ. Οὐ. 
Ῥαγννΐη ἴο ϑὲγ 1. ἢ. ΗἩοοΐίκοσ, [πὲ 17, 
1868 : “1 ἂπιὶ ραὰ γοὺ ψεγα δῖ {πε 
ΜεοΞείαλ, ἴκ ἰδ με οπς τὨΐηρ τπδξ 1 βῃου!ά 
Κα το ἢεᾶσ αρδίη, Ὀυῖ 1 ἀἄλτεβᾶν 1 βου ἃ 
Βηά τὴν βουὶϊ ἴοο ἀγίθά τρ ἴο ἀρρσϑοίδίε ἰὲ 
88 ἰῃ οἷά ἄδλγβ; δηὰ ἴῆεπ 1 βῃπου]ά ἔξεεϊ 
νΕΙΥ ἢδὶ, ἴογ ἰξ ἰ8 ἃ Ποιγίὰ όσα ἴο ἔβεϊ 28 
1 Τσοπβίδηιυ ἄο, ἴμδὲ 1 δὴλ ἃ νυ ἱϊπεγεὰ 
εδῇ ἴογ Ἄνεσν βϑυρήεοϊ Ὄχοορὶ ϑοίεπος", 
Απὰά 80 ἱπ ἴδ6 βρίγίτυδὶ ἀοπηδίη. Τπετα 
8:6 ἴνο ΨΑΥΒ οἵ ΚΙΠἰπρ τμε 800] : (1) 1ἢς 
Ῥεπυπιρίηρ δηά διαγάδεηϊπρ ρσγδςιίος οὗ 
ἀϊδγερατγάϊηρ δρ τεθαι Ρεδ[8 δηὰ βεϊβίπρ 
βρίγίϊυδὶ ἱγχαρυΐβεβ. Ο Κεῖδᾳ. Βαχίεν, 1. 
ἵ, 29: “ Βτιίάρποσι μδὰ πιδάε πὲ γεϑοῖνα 
154} 1 νψουἹὰ πενεῦ ρὸ δποηξ ἃ Ρεορῖε 
τῆδῖ μαά Ὀεεπ Ὠαγάεπεά ἴῃ ὑπργοβίδοϊε- 
ὯςΒ8 ὑπάεσ δη ἀννδκεπίηρ Μὶἰιηϊβίγυ ; Ὀυϊ 
εἰίμει ἴο βδυςῃ δ8 δὰ πενὸσ δδὰ ΠΥ 
οοηνϊποίης Ῥγδδοβοῦ, ΟΓΥὁἨ ἴο βυςἢ 85 δά 
Ρτοδβιεὰ ὃν δίπι". (2) Α ἀεοϊβῖνε δροβ- 
1ᾶ80, ἃ ἀεϊϊδεγαῖς σγεϊεοιϊίοη. Ὑἢὶβ νν88 
ἴ86 σᾶβε οὗ ἴδοβε πεγεῖίςβ. ὙΠεῪ πδά 
ὐδ᾽υγεὰ ΟὨχίδε δηὰ [οἱ] οννεὰ Απεϊςτὶβε, 
ΤὨῖΒ ἰ8 πὲ [ε88 οδ]8 ἡ τοῦ Πνεύ- 
ὙΡῈΝ βλασφημία (Μαῖιι. χιίϊ. 31-32 -Ξ 

ατκ ἰἰϊ, 28-30). [τ ἱπῆϊοιβ 4 πιογίδὶ 
ψνουῃά οη ἴῃς πηλη᾿ Β βρί τί] ἡδίαγο. Ης 
Οδα πανοῦ 6 ἐογρίνεη δεσᾶυδα ἢς οδπ 
Ὥσνεῖ τερθηῖ, Ηδ ἰβ “ἴῃ 186 ρτὶρ οἵ ἀπ 

εἴεγηδὶ 8ἰπ (ἔνοχος αἰωνίον ἁμαρτήμα- 
τοῦ)". (Ο" Ἠεῦ. νὶ. 46. ΤΠΐβ ἰ8. “ δίῃ 
ἀπο ἀεδῖῃ ᾿. Οὔδβεῖνς μον ἰεπάεεϊν 51. 
]οῆπ βρεᾶκβ: ὙΠεσα ἰδ ἃ δαγίυ! ροββί- 
ΠΗ οὗ ἃ πιᾶη ρυϊτίηρ ἢίπλβε!  Ὀεγοπὰ 
ἴθε ορε οἵ τεβιοιβεοη ; Ῥυϊ ψ Ἄοδῆ 
πενεῖ {ε1}1 νἤδη ἢδ 48 ογοββεά (πε θουπά- 

1 ψὲ Μετὰ βυσα ἴῃδ 1 ννᾶβ ἃ οᾶβε 
οὗ “ βὶπ υπῖο ἄδα Ὦ,᾿" τη νὰ βῃουϊὰ ἔοτ- 
δεᾶτ ργαυνίηρ ; θα, βίποε ννεὲ οδῃ πενεγ ὃς 
8υγε, ννὲ δῆουϊὰ αἰννᾶυβ κεερ ου ῥγαγίηρ. 
80 ἰοηρ 88 ἃ στῇδῃ 18 σδρδῦϊβ οὗ σερεηΐ- 
ἃῃος, ἢε δὲ8 ποῖ βἰηποά υπῖο ἀεδιῇῃ. 
“ Ουδηηάΐα ἐπίπιὶ νεπῖς τε! παυϊτας ἰοσυβ, 
ΤΏΟΓΒ ῬΓΟΓΙΒΊΒ τ ροσίυπὶ ποηάυγῃ οσσουρας" 
(Οἱν.). δώσει, εἰϊπετ (1) “ἢ (τλε ἱπίεσ- 
οαβ880γ) ΜΠ] γίνε το Πίσῃ (1πε Ὀτοιματ),᾿" 
τοῖς ἁμαρτ. Ὀείπρ ἰῃ ἀρροβίοη ἴο αὐτῷ, 
“4 [ο Πιπὶ, ἐ.“. ἴο [ποτ {παῖ, εἰς." ; οἵ (2) 
“Ἧς (6ἀοἁ) ν}]} ξννε το δίπι (86 ἰπίεσ- 
οαβ8ογ) {Ππὲὸ ἔοσ ἴπεπὶ παῖ, εἰς." Τῇα 
ἔογπημεσ ἀνοϊἀς δη δὐγυρὶ οἤδηρε οὗ βυὺ- 
ἦεςῖ, ἀΔηὰ τῆς διἰγί δυξίοη ἴο ἔπε ἰπτεσο ββοσ 
οὔ ναι οὐ ἄοεβ πγουρῇ Ὠΐπὶ ἰ8 Ρᾶγ8]- 
1Ἰεἰεά Όν ]4π|ε8 ν. 20. 

Δεῖ. 17. Α φεπῆς νναγηίηρ. “Ρχίποί- 
118 οὐβίδ." ΑἾβο ἃ γεδββδυγσαποα. “υὐοὰ 
νε βίηπεά, Ὀὰϊ ποῖ πεοαββασ!γ “ἀπο 
ἀκα." 

νν. 18-2ο. Τῇ Οετιδιπεςεβ οἵ Οἢγι βίδα 
Ἑαϊῃ. 8:. Ἰομη μδ8 Ὀεεῃ βρεδκίηρ οὗ ἃ 
ἅἄδιῖκ τηγβίεγυ, απὰ πον δε ἴυγηβ ἴτοσι ἰξ: 
“Ῥο ποῖ ὕτοοὰ ονεοσ 1. Τδῖηκ γαῖπεσ οὗ 
ἴδε βρίεπάϊά ςεγίαιπιοβ ἀπά τσεϊοίςε ἱπ 
τμεπι." 

νες. 18. Ουγ ϑεουσν τπγουρ (δα 
Ουδγάϊαπδίρ οἵ ΟΒτίβι. ἁμαρτάνει, 
566 ποῖε οὐ 1ϊ. 6. Τῆς οἰ! οὗ σοά τᾶῪ 
[Δ}1 ἱπῖο βίη, Ὀχῖ Ὧς ἄοεβ ποῖ σοπεπας ἴῃ 
ἰτ ; δε ἰ8 ποῖ υπάεσ ἰἴ8 ἀοπιηίοηυ. ΝΥ ὃ 
Βεοδιβα, μουρὴ ἢς [48 ἃ τηδ! ρηδηΐ 
ἴοα, δε δαβ αἷβδο ἃ νἱρίίδης Ουδλγάϊδῃ. 
ὁ γεννηθεὶς ἐκ τοῦ Θεοῦ, ώὑ.4., ΟἾτίδι. 
(Ι΄. ϑυηιδ. Νίο. : Κύριον ᾿Ιησοῦν Χριστὸν, 

ν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, γεννηθέντα ἐκ τοῦ 
Πατρὸς. ΑΒ ἀϊδβείηρυ ϑῃεά ἔγοῃ γεγεννη- 
μένος ἴῃς δοῖ. γεννήθεις τείετβ ἴὸ (Πς 
“Έτοσπαὶ Θεπεσγβαεοη "ἡ. Τῆς τεηδεσίηρ 
“Ὡς {παῖ ἰ5 Ῥεροίίεη οὗ αοά (1δε τεξεη- 
εγαῖα τῇδη) Κδερεῖ Πἰπιβεὶ (ἑαντὸν), 
φμὶ ρεμὲέμε ὁδὶ ἐχ Πεο, Ξεγυαΐ ςφιεῤῥηηι 
(ΟαἹν.), ἰδ ἀουδὶγ οὈ]εσείοηδοίε: (1) 1ἰ 



χ7--τῶσ. 

πονηρὸς οὐχ ' ἅπτε ται αὐτοῦ. 

καὶ ὁ κόσμος ὅλος " ἐν " τῷ πονηρῷ κεῖται. 20. οἴδαμεν δὲ ὅτι ὁ υἱὸς 19 Ἀὲ 

ΙΩΑΝΟΥ ἃ 

19. οἴδαμεν ὅτι " ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐσμεν, ' [υκο νἱ. 
4,39} 

Χχ. 

τοῦ Θεοῦ " ἥκει, καὶ δέδωκεν ἡμῖν διάνοιαν ἵνα ᾽ γινώσκωμεν 1 τὸν πὶ ἡ, 8, 
Ὁ ἋῺὑκο ἰἱ. 

4 ἀληθινόν " καί ἐσμεν ἐν τῷ 3 ἀληθινῷ, ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ Ἰησοῦ τα 1 πα, 

Χριστῷ᾽ οὗτός ἐστιν ὁ “ ἀληθινὸς Θεός, καὶ " ἡ 2 ζωὴ αἰώνιος. 

Τεκνία, "φυλάξατε ἑαυτοὺς ὃ ἀπὸ τῶν ᾿ εἰδώλων. ἀμήν." 
ᾳἱΐ. 8. 

ἷ, 12, 14. 
τὶ. 2. 
τ Οος. χ. τ4; Ερᾶ. ν. 5. 

ΑἹ ἶν.17. 
8Ί,υΚο χὶΐ. 15; ]οδ χἰΐ. 25, χνίϊ. 12; 2 Τ6βδ. ἰἰϊ. 3; 1 Τίπι. νἱ, 20; 2 Τίται. 

1 γιγωσκομεν ΑΒΡΨΡ, εὐἀά.--- δὴ ̓ἰλοίδηι. 
3 οπ. 'Μ3ΑΒ, εὐἀά. 3 «αντους ΦΟΑΚΡ'; ἐαντα ΜΝ "ΒΙ,, εἀά. 

“αμην ΚΙΡ, Νᾷ. ; οπι. 9 ΑΒ, ϑγγνᾷ Ρᾷ, Οορ., ϑδῃ., Αδἴῇ., Αστῃ., εὐ, Α σοπηπιοη 
εςοϊεβίαβιῖςδὶ δἀἀϊείοη. 

ἰσπογεβ τῆς ἀϊδβεϊποιίοπ Ῥεΐνγεεη Ρεσέ. 
πὰ δος. ; (2) ἵμεγε 18 πο οοπχέογι ἰῃ τῆς 
τδουρδε ἴπδῖ ννε ἂγς ἰπ οὺγ οὐνγῃ ΚεεἊρίηρ ; 
Οὖζ βεουτγν ἰ8 ποῖ Οὐγ στρ οπ Οἤγίϑιὲ δυῖ 
Ηἰβ στὶρ οὔ υ8. Οδὶνίῃ ἔεθ!β τ 18: “ Ουοὰᾶ 
Βεὶ ργορσίυπι εϑὶ, δά Ὡ08 ἰγαηϑίεσι. ΝΆπιὶ 
8 φυίϑαιε ποβίγιπι 8818 5188 5: συ δῖοΒβ, 
πλϊδεγοπι ετϊ ρτϑβίάϊυπι ". Μαρ. Πα 
δεμεγαίδο ᾿εὶ, Ῥετῆαρβ τεργεβεπίίηρ ἃ 
ναιϊδηὶ ἡ γέννησις τοῦ Θεοῦ. τηρεῖ, 
866 ποῖς οἡ ἰΐ. 3. ἅπτεται, δίγοηβεῖ ἴπδῃ 
“τουσδεῖμ," ταῖμοσ “ ρταβρεῖῃ," ““1Δυεῖμ 
ποϊά οἵ. Α τείδιεηος ἴο Ρβ. ον. (υχΧ 
οἶν.). 15: μὴ ἄ' τῶν χριστῶν μου, 
Νοίδέε ἑαπρεγε εὐγίςίος νιθος (νυ1ρ.). 

Μετ. το. Ουν ϑεουτίν ἰῃ αοἄδ Ἐπι- 
Ὁγδοθ. ὁ κόσμος: ““Νοη οτεδίυγα βεὰ 
βεσυ δγεβ ποιηΐπεβ εἰ βεαου πάη) οοπουρίβ- 
ςεπεῖδβ νἱνεηίεβ᾽" (Ο]6πὶ. ΑἸεχ.). ὅ86ε ποῖ8 
Οἡ ἰϊ. 15. τῷ πονηρῷ, πιᾶ8ς, ἃ8 ἰπ ργδν. 
νεσβ. κεῖται, ἱπ ΔηεΠε5818 το οὐχ ἅπτεται. 
Οα ἴδε ομ"ά οὗ ἀοά {πε Εν]] Οης ἄοεβ 
ποῖ 80 τῦυοἢ 88 ἴδ δὶβ παπά, ἴῃς ννοσἹά 
11ε8 ἴῃ Εἷβ ἄσπβ, Οἱ ἴδε οἵμεσ δαπά, ἴδε 
οΟἾΠά οἵ αοά [ἴ68 ἱπ οὐ αδ. Οὐ 
εις. χχχιϊ. 22. Ῥεπη, Εγμὲὶς οὗ 5οἷ}- 
ἐμάθ: “ἸΖ οὐὔγ Ηδίῖγβ [4]1] ποῖ τὸ ἰἢς 
Οτουπά, 1ε88 ὧἄο ννγὲ οὐ οὖγ ϑυδβίδῃοες 
νους αοά᾽Β Ργονίάεπος. Νοσ οἂπ νὰ 
411 Ὀεῖονν ἐπε ἀγηιβ οἵ αοά, μον ἴονν 50- 
Ἔνοσ ἰΐ θὲ υυς [4]].᾽" 

γες. 2ο. Τδε Αββυγᾶπος απά αυδγαπῖες 
οἵ ἰξ 411--ἰῆε ἕαςε οὗ (δε Ιπολγηδιίοη (ὅτι 
ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἥκει), ἀπ ὀνετνν Βεϊ πγίη 
ἀετηοηδίτγαιίοη οὗ αοά᾽ Β ἱπέεγεϑι ἰπ υ8 Δπ 
Ηἰδβ οοηοδγῃ ἔος οὐγ Ὠίρμεβι γροοά, Νοῖ 
ΒΙΓΩΡΙΥ ἃ Ὠἰδβίοτίς ας Ὁυϊ δὴ δδιάϊηρ 

ορεγδιίοη---ποῖ “ οδπο (ἦλθε),᾿" δαϊ “δίῃ 
οοίλς δἀπά μιδίἢ ρίνεη 5". Ους ἔαϊτἢ ἰδ 
ποῖ 8 πιδίίες οὗ ἱπίε!!εοῖυδὶ τπεοῦὺ θυ 
οὗ ρεγβοπδὶ δπὰ ρτονίηρ δοᾳυδίηϊαποα 
“πὰ αοά τΒτουρῇ τῆς ἐπὶ ρῃιεηπηεπὶ οὗ 
ΟὨγίβει 8 ϑρίγίι. τὸν ἀληθινόν, ““τῆε τε] " 
88 ορροβεᾶ ἴο τῆς [4186 ἀοὰ οὗ ἴπε Πετε- 
τίςβ, θεὸς ποῖς οἡ ἴϊ. 8. ἐν τῷ ἀληθινῷ, 
ἃ5 ἴῃε ννοσὶ ἁ ἰβ ἐν τῷ πονηρῷ. 

Ψψεσ. 21. ΕΣ οὶξ, σμσέοαδές τος α 5ἔνμεμ- 
ἰαογὶς (Νὰ ]ρ.). ὙΤῆε ἐχβογίδιίοη αγίδεβ 
πδῖυγα! γ. “ ὙΤὨ18"---ἰἢβ αοά τενεδὶοά 
ἃπά τηδλάς ἤθᾶσγ δηᾶ βυγε ἱπ ΟΠ γίβι----" ἰδ 
ἴῆς Ττυς ἀοὰ ἀπά [16 Ετετηδὶ. Οἱεανα 
ἴο Ηἴπι, δηά ἀο ποὲ δκε ἴο ἀο νἱ ἴδ! 86 
αοάβ: ρσυδτά γουγβεῖνεβ ἔγοπι ἴδε ἰάοἱ8.᾽" 
51. ]Ἰοδπ ἰ8. τπιηκίηρ, ποῖ οἵ τ πεδίμεῃ 
ψνοσβῃΐρ οἵ Ἐρδεβιβ---ασίεπηίβ ἀπὰ μας 
Τεπιρίῖς, θυῖ οὗ (ες Πεγεῖίοδὶ βιιδβιϊταε8 
ἴος ἴδε ΟἨἩτγίβείδῃ Ἴςοποερίίοη οὐ ἀοά. 
τεκνία ψίνεβ ἃ ἴοπε οὗ ἰεπάεγηθββ (ὁ 
δε ἐεχῃογιδιίίοη. φνλάσσειν ἰΒ υδεά οὗ 
“ φυλεάϊηρ " ἃ βοοῖ (νυκε ἰἰ. 8), 4 ἀεροβίε 
οσ {τυ8ὲ (τ Τίπι. νἱ. 20; 2 Τίτη. ἱ, 12, 14), 
ἃ Ρτίβομεσ (Αςὶβ χίϊΐ. 4). ιν, 
“να ῖο ἢ ἤγονι τοὐἐλὲπ"; τηρεῖν (δεε ποῖε 
οἡ ἰϊ. 3), “ δίς , τορι βνῇ " 7ηυδ, 
 Πεη ἃ οἷτν ἰ8 Ὀεδίερεδ, τς ρατγγίβοῃ 

,ν ἴδε Ὀεδίερειβ τηροῦσιν, 
Τῆς Πελτὶ ἰβ ἃ εἰλάο!; δηὰ ἰὲ πρπδε δε 
ξυλτιάεά Δραίηδι ἰηβίϊουβ δββαι δηίδ ἔγοσῃ 
ψίϊδουϊ. Νοῖ φνλάσσετε, “6 οη γουγ 
δυλτὰ," Ὁυϊ φνλάξατε, δος. τηλικίηρ ἃ 
ογίϑίβι ὙΤῃε Οετγίπιδίδῃ ΠείεδΥ 88 ἃ 
ἀεβρεσαῖς ἀββδις ἀεπιδπάϊπρ ἃ ἀεοϊβίνα 
τορυΐδβα. 



ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ. 

ἘΠΙΣΤΟΛῊ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ.: 

Δ 3} 0 δηλ, ὁ Ὁ ΠΡΕΣΒΎΤΕΡΟΣ ἐκλεκτῇ κυρίᾳ " καὶ τοῖς τέκνοις αὐτῆς, οὖς 
27. 12: ἐγὼ ἀγαπῶ " ἐν ἀληθείᾳ, καὶ οὐκ ἐγὼ μόνος, ἀλλὰ καὶ πάντες οἱ 
3:1 Ῥοίος νμεετας "τὴν ἀλήθειαν, 2. διὰ "τὴν ἀλήθειαν τὴν “μένουσαν ἐν ἡμῖν, 

δ]ομς. χυ!ἱ. καὶ “μεθ᾽ ἡμῶν ἔσται εἰς τὸν αἰῶνα ̓  3. ἔσται 4 μεθ᾽ ἡμῶν ὅ " χάρις, 
ς 7 Ἴοἕαι ΠᾺ 

4.14, 24. 27, (1.9. τ 7οΒη ἷν. 17. 6 Τίπ. ἱ. 2; 2 Τί). ἱ. 2. 

Τιωαννον β Ν; τωᾶνου β Β; επιστολῃ ᾿τῳανγον [1 Ρ, οὔ; ιωαννον καθολικη 
ρα 99; ἰωανγον ἐπιστολη καθολικη βα Κ, ΙΟΙ, τοῦ; τον αγιον ἀποστολον 

ἴώαννον τον θεολογον ἐπιστολὴ δεντερα ἴ, ; του αντον αγιον ιωαννον τον θεολογον 
γὐυάθος δεντερα 95 ; ἐπιστολη δεντέρα ιωαννου τὸν ἐπι στηθους 4. 

κυρια 73; εἐκλεκτη κυρια 31; ἐκλεκτὴ τὴ και κυρια Αεἴῇ. ; 
κοΐ ὅγινε ἐδφεόι ΤίβοΒ. ; Ἐκλέκτῃ Κνρίᾳ ΝῊ (πιατρ.). 

δ μένουσαν ΜΝ ΒΚΙΡ, Ννᾷ., εἀά. ; ἐνοικουσαν Α. 
4 εσται δε 15, 36, Εὐτῃ. Ζὶς. 

λμων ΝΒΓΡ, ϑ5γτρο, 54ῇ., Αδἷι., εἀά. ; 
ϑυτρδ, 

ΤῊΞΒ ΘΈΘΟΝΡ ΕΡΙΒΊΙΕ. 
νν. 1-3. Τῆς Αἀάγεββ. “Τῆς ΕἸάες ἴο 

εἰεοι Κυείὶα δπὰ πεῖ οδιϊάγεη, νοῦ 1 
Ἰονε ἴῃ Ττυῖι, ἀπά ποῖ 1 δἷοης δυϊῖ 4180 81] 
τθδὶ βανὸ ροὶ ἴο Κπονν ἴῃς Ττυῖῃ, θεσδυδβα 
οἵὗ τῆς Ττυῖῃ αὶ δοϊ ει ἰπ ὰ8; πὰ νυἰτῃ 
18 ἰξ 58.411 Ὀς ἴοτ ἐνεσ. ὙὟδᾶ, εἶνδτε 5821] 
θὲ ὃ στᾶςα, τβεγου, ρθᾶςα ἔγοτῃ αοὰ 
τῆς Εδιμος πὰ ἔτοτλ }εβϑι18 ΟΠγίβε με ϑοη 
οὗ τς Ἐδίδπεσ 'ἴπ Τευϊῇ δηὰ ἰονα." 

Μψεῖ. σ. ὁπ ἐσβύτερος, 86ε6ς. [ηποά. 
ῬΡ. 251 ἢ. ὧ «κτῇ Κυρίᾳ, δες Ιηιτοά, 
ῬΡ. 2541. οὕς, μα ΝΛ κατὰ σύνεσιν, 

᾿οάυβε τὰ τέκνα ἡνεΓα Οἵ ἱποϊυάδά 5Βοῃ8, 
ποῖ “611 δῃ (Εεπιεϊπάερ]εάετ βεάδοδι 
δε" (Ηοϊιζτηδπη). ἐγώ : δοοογάϊηρ ἴοὸ 
πε Οτθεκ ἰάϊοπι, νμεη ἃ πϑῃ βρεᾶκβ οὗ 
Πἰπιβο 1 ἰπ τῆς τὨϊτά ῬΕΙΘΟΝ, 6 ΡΆ485868 ἰπ)- 
ἐἰρενεθι το ἴῃς ἤγβε. Ολ Ρίδι. Ἐπιλγρῆν. 

τῳ ἢ ἂν διαφέροι Εὐθύφρων τῶν 
5 Ὀλλῶν ἀνθρώπων, Μιᾷ μὴ τὰ τοιαῦτα 
πάντα δ μὰ εἰδείην. 5ορῇ. 417., 864- 
65. ΤΒε ςοπϑβιτυςίίοη 8 Τουηὰ ἰπ ἰοοβα 
Ἐπρ ἴδῃ; οὐ. Ὑδδοκεγαν, Βαγνν Γ,γηπάοη, 
οἢδρ. χνϊ: “1 ψ88 ἃ πιᾶπ ΠΟ πενεῖ 
ἀεβεγνεοά τπαὶ δὸ ἡμετς ἐεοδρατεν Βῃουϊὰ 
1Δ1}1 το τὴν βῆαγε". θείᾳ (βεε ποῖα 
ΟἿΣΙ Ἰοδα ἱ, 8) ἀεῆπεβ ἐν ἐλΊα, ̓δ ἷονε ἔογ 

νμὼν Κι, Ν-. (τ ἐ υοδίσεμνι ργαίία), Οορ., 

Κγτία 48 {Πομεδιρ ἃ ἴῃ Ομ γβείαπ κπον- 
Ἰεάρε δἀπά ἐδιτῆ, ἴθ νον ρειῆδρβ οὗ 
Βεδίμεπ δοουβαίίοηβ οὐ [ἰσθηιουδηςββ. 
Ηἰ8 δἰεοιίοη ἔος μὲς ἀπά μετ ἔπι νγᾶ8 
Ποῖ ΠΊΟΓΕΙΪΥ ῬΕΓΒΟΙΔΙ ; ἰξ ννᾶβ. ἱπβρίγεά Ὀγ 
Βεῖ ἀενοιίοη ἴο ἴπ6 ςοπηῆοη ουδὲ πὰ 
88 δῃμαγεά Ὀγν 811] τῆς ΟἸγί βιίδπβ ἴῃ ἰδ 
εχίοηβῖνε διο σις. Οἡ. 2 Οος. νἱἱϊ. σ8 : 
οὗ ὁ ἔπαινος ἐν τῷ εὐα; τὰ πασῶν 
τῶν ἐκκλησιῶν. τὴν ἀλήθειαν, “(δε 
Ττυῖῃ [υδὲ πιεπεϊοπεά ". 

Μετ. 2. μένονσαν ἐν ἡμῖν, ποῖ πηετεῖν 
Δρργεπεπάεδ ὃν τῇς ἱπίεοος θὰ. νεὶ- 
ςοπιεὰ ὃν τπε πεατί. μεθ᾽ ἡμῶν, κποδίδομνι, 
δεὶ μῆς, ἃ8 οὖσ σιεβῖ ἀπά ςοτηρδηίοη. 

Ψψετῖ. 3. ἔσται μεθ᾽ ἡμῶν, ποῖ 4 ν]͵δὰ 
(: Ῥεῖεσ ἱ. 2; 2 Ρεῖοσ ἱ. 2) δυῖ ἃ οοπβάεπε 
ἈΒΒΌΓΣΔΠΟΘ. χάρις, ἴῃς ψΜε}1-βρτίπρ ἱπ ἴῃς 
Βεατί οἵ αοά; ἔλεος, ἰ15 ουϊρουγίηρθ; 
εἰρήνη, ἰϊ8 δίεβθοά εῆεοῖ. ΎΒΕΥ ἅτ 
ἐνδηρειῖοαὶ δεβϑίηρβ: (1) ποῖ τηεγεῖν 
τ Πτστα αοά" δυὲ «βοπι αοὰ τμς Ελίδεος 
ἂπὰ ἔγοπχ ]εβὺ8 ΟὨγίδὲ ἴῃς ὅϑοη οἵ ἴῃς 
Ἐδιμεν" ῆο [88 ἰπιοργεῖιεά Ηΐτὰ δπά 
Ῥγουρᾷε ΗἿπὶ πᾶσ, τηδάς Ηἶπι δος}ββίθίε ; 
(2) ποῖ πιεγεῖν “ἷπ τχυῖὰ," εὐ! κΒιεπίπα 
τὰς ἱπίο]]εςς, ζω “Ἶἢ Ἰονεν " εηραρίηρ (δ 

δαζγί. 



“4---. 

ἔλεος, εἰρήνη παρὰ Θεοῦ πατρός, καὶ παρὰ Κυρίου 1 Ἰησοῦ Χριστοῦ 
τοῦ υἱοῦ τοῦ πατρός, ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἀγάπῃ. 

4. ' Ἐχάρην λίαν ὅτι εὕρηκα ἐκ τῶν τέκνων σου " περιπατοῦντας ἐν 
ἀληθείᾳ, καθὼς ἐντολὴν ἐλάβομεν 3 παρὰ τοῦ πατρός. 5. καὶ νῦν 

ΙΩΑΝΟΥ Β 20 

Μεῖι. ἰΐ. 
το; Μεαεῖς 
χὶν. τα; 
[μακο 
χχὶϊ!. 8 ; 
]οϑη χχ. 

σ ]οβη Βηἱ. 
ἐρωτῶ σε, κυρία, " οὐχ ὡς ἐντολὴν γράφω “ σοι καινήν, ἀλλὰ ἣν 6,7. ἐ. δ, 
εἴχομεν ὁ ἀπ᾿ ἀρχῆς, ἵνα ἀγαπῶμεν ἀλλήλους. 6. καὶ ' αὕτη ἐστὶν Β ὉἼοδο 
ἡ ἀγάπη, ἵνα " περιπατῶμεν κατὰ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ. " αὕτη ἐστὶν ἡ εἶ}, 

Σ 70, 

1 κυριον 
ΟἸἩνἐείο 7:5"), Αεῖῃ., εἀά, 

3 λαβὸν ἐ᾿. 3 Κυρια Τίβοξ. 

ν. 
Κι ]ΟΘΒὴ ἰἰΐ. 43. 

ΚΙΕΡ, ϑυτρβ, σορ., Ασῃ. ; οὔχ. ΑΒ, βδνεσᾷὶ πιίηυδο,, ϑγτρο, νῷ. (α 

4 γραφω 5ενεταὶ τηΐηυβο., Αδίῃ,, Αστ. ; γραφων ΜΑΒΚΙΡ, νε., εὐά. 
δ γραφων σοι καινὴν ΒΚΙΡ, ΨῊΗ, Νεβῖί. ; καινὴν γραφων σοι ΝΑ, Τίβοξ. 
δ ειχομεν ΒΚΕΡ; εἰχαμεν δ, εἀά. 

Οὔβεῖνες τῆς πίῃ ἰραϊς μος ἴῃς 
ἘΠάδν ρᾶγβ ἴο Κγεῖα : (1) Ης (δβιῖῆςεβ ἴὸ 
ἴδε εβίθεσι ἰπ ψνὨ ἢ δῆς ἰ5 πεϊὰ; (2) πε 
τεοοξηΐθεβ δος Ὧ8 ἃ [ΕἸ]ονν - ΝΌΣΟΥ 88 
δουρῇ δε ψεῖς 4 [εἰϊονν-ἀροβί!6---ἰδα 
τῶγεε-[οἱά “ 8," ποῖ “'γου "; (3) δὲ ἰβ 
δῦουϊ τὸ οἵ πε ἄδηρες ἴτοτι Βεσγο- 
τἰςὶ τεδοδίηρ, δυϊ πε [48 πο ἔεδς οὗὨ πεῖ 
Ῥεΐπρ ἰεὰ δϑίγσαυ : “Υυἴὔἴιυ δηά 1 ἅγε βεβουγα 
ἕτοτῃ ἴπε ἀεςεῖνες. Τῆς Τα δρϊἀοιἢ ἴῃ 
8; 11 18 11 811 Ὀς ἴογ ἜἼνεσ; γεᾶ, πεσε 
5821} Ῥ6 νἸῈΠ 8 στᾶσα, πλεῖον, ρεβος." 

Ψψεῖ. 4. Τῆς Οοοδβίοη οὗ ἰἢς Ἐρίδβε6. 
41 ννᾶβ Ἔχοβεάϊηρν ρδὰ θεσδυβε 1 πᾶνε 
Ἰουπά βοπιε οἵ τῆν οἤί!ἄγθη νναϊκίηρ ἱπ 
Ττυϊ, Ἔνεπ 485 ᾿ψν τερεϊνεα Ἴοπιπηδηά- 
Ἀν ΤΩΝ τι6 ἀραβὴρ μ΄. Μαικ 

ν, οὗ ἃ ρἷδλὰά βυγρτείβε (ὡῦύ. Μαι 
χὶν. 1). Ηε μα θδθη {πο οἴϊεη ἀΐβαρ- 
Ῥοϊπιίεὰ ἰῃ [δἀ8 {κε ἴῃ686 (βεε [πιγοά., Ρ. 
14). ΤΕΥ δὰ ργοδιεὰ Ὁ ἴδε πυτγίυτε 
οὗ τμεῖγ ροάϊν ποπιε, ἰῆς Ὀεβὲ εαυϊρπιεηὶ 
ἔος τῆς θδῖῖε οὗ π. ““Νὸο τηδη βῆου! 
ἐνεῖ ἰεᾶνε το οΥ ἴο δἰ8 Ομ άγεθ. [{ 8 ἃ 
οὐτβε ἴο ἴβε, δὲ νψνε βῃουϊά ἀο ἔος 
ουν οὨΙάγεη, ἰδ να ψουἃ ἀο τῆδη τπε 
Ῥεβῖ βεγνίςα ψε οδῃ, 'ἰβ ἴὸο ρίνε ἴμεστα ἴῃς 
Ῥεβὲ ἱγαϊηίπρ Ὲ οδῃ ῥγοσιγα ἔογ ἵδετη, 
δηὰ τπεπ τυγη τἢεπὶ ἰοοδε ἰπ ἔπε ννοσ] ἃ 
νϊῆους ἃ βίχρεπος ἴο ἔεπά ἔοσ τπετη- 
8βείνεβ " (σας! οῦπ Ἐποάββ). εὕρηκα, 
41 δᾶνε ἔουπά". Ηδε εἰῖ5 ἄοννῃ δὲ ὁπος 
δηὰ ντίῖϊεβ ἴοὸ Κγεία. Ηον ρμίδά 588ὲε 
ψουἹὰ Ὀς {μδὶ Ποῖ 1δάβ, ἔα ννᾶυ ἱπ ἴῃς 
διεδὶ οἰτΥ ᾿νεῖς ἴσας ἴο πεῖς δαγὶν ΓΑ] 1 
ἐκ τῶν τέκνων, ““βοτης οὗ [Ὦγ ΓΒ ἄγε" 
(4 ἰεπάετες ψοσά τπλῃ “80η8," υἱῶν), 
““τγετηθετβ οὗ τῇγ ἔδγγ,᾿" ποῖ ἱπιρ  γίηρ 
ἴδλι οἰδεῖ δά ἄοης 111; τδς 1448 ννῆο 
Ὧδά σοΐμε ἴο Ερδεβιβ. περιπατοῦντας, 
«.τιλ,, ανιδιίαπέος ἐμ υεγίέαίε, ἀὲδ ἐπ Δεν 
ἡ» αλνλεὶέ τοαπ ἀφείη, “ οτἀεγίηρ {πεῖ ᾿ῖνε8 

δοροοτάϊηρ ἴο ἴπὸ ργεςερίβ οἵ τῆς ἀοβρεὶ ". 
ϑες ποῖς οῃ σ ]οδπὶ. 6. 

νν. 5.6. Τῆς Οοπιργεμεηβίνε Οοπι- 
ταδῃάπιεηϊ. “ Αηά τον 1 δεῖς δες, Κυτίδ, 
ποῖ δβ νυγιτῖηρ ἃ πενν σοπιηδηδτηδηϊ [0 
τες δυϊ τῃε οης ψΒϊο γε δά ἔγοπι ἴῃς 
Ῥερίππίηρσ, ἴδδιὶ ψε ἴονεὲ οἣς δποῖπεσ. 
Απά τῇϊ5 ἰβ ἰΙονε---ἴδαῖ να νΑἱκ δοοογάϊη 
ἴο Ηἰβ σοπιτηδηπηθηίδβ ; 118 8 ἴῆς σοπ- 
ταληἀτηθηΐ, ὄνὲπ 28 γε δελγά ἔγοπι ἴδ 8 
Ῥερὶππίηρ---ἰπαῖ ννε Βῃου!ὰ νγαῖκ ἴῃ ἰονς,᾽" 

Τἤεβε σουηβοῖβ ἅγα σὲ ἃ Βυυγησηδγυ οὗ 
τῆς ἀοςιτίπεβ εχρουπάςά δὲ ἴαγγψε ἰῃ τῇς 
ἢτδὶ Ἐρίβιῖθ. Ὑμεῖς ἰβ ἤεῖα ἃ βοσζί οὗ 
τελβοηΐηρ ἰπ ἃ οἴτγοῖς : Τῆς ςοπιπιαπάτηεπε 
ἰδ ᾿όνε; ἴονε ἰβ ψνδιϊκκίπρ δοοογάϊπρ ἰὸ 
ἩἫ!18 σοτηπλδηἀτηδηῖβ; Ηἰ5 σοσηπιδη πηδηῖδ 

ες. 6. 
[εἰτοὰ το", περιπ. κατὰ τὰς ἐντ. αὖτ., 

ἰεἰϊδ). περιπατεῖν ἐν ἀγάπῃ ἰΒ Βγποηγ- 
τοουδβ ἢ περιπατεῖν ἐν ἀληθείς, βίπος 
Ιονα 183 Ὑγα ἰπ ῥργαοῖῖςς. Οὗ. τῃς βίοτυ 
οὗ ΚΕ. ΗΠ: Α πιοοκίηρ ἀεηῖς γτο- 
τηϊδεά το Ῥεςοπιε ἃ ργοβεῖγιε ἱξ ἢς ψουϊά 
τεδοῦ Πἷπιὶ τῆς ΨΒοΙς Ὧν ἢ1Πε μς βιοοά 
οη οπα ἴοοι---α ρίδε δὲ ἴπε πιυ!τυάδϊηουβ 
εροορίδ, τεοκοηδά δὲ 6:3. “(ναι ἰδ 
δἴε} το ἐπγβεῖζ,᾽" βαϊά τῆς ΒΔΌΙ, “ ἀο 

ποῖ ἴο [Ὦγ πεῖρῆδους. ὙΤΠῖβ 18 ἴῃς ΨΠοἱς 
[μκ»}; ἴῃς τεβὲ [8 σοσηπιεηΐδγυ." γαΐᾷ. 
Ολαά., ιἰκ. 2: “ φυὶ ᾿υδίυπι οἰραὶ ἐσιβίο, 
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ΠΡ Δ8, ἐντολή,1 καθὼς ἠκούσατε ἀπ᾽ ἀρχῆς, ἵνα ἐν αὐτῇ περιπατῆτε᾽ 7. 
Ἔ- Ἰϑῖς ιν. ὅτι πολλοὶ ' πλάνοι " εἰσῆλθον 3 εἰς τὸν κόσμον, οἱ μὴ " ὁμολογοῦντες 

ὁ ΓΊΝΩ ἢ, ᾿Ιησοῦν Χριστὸν ἐρχόμενον ἐν σαρκί" οὗτός ἐστιν ὁ ' πλάνος καὶ ὁ 
» ρα, ἀντίχριστος, δ. " βλέπετε ἑαυτούς, ἵνα μὴ ἀπολέσωμεν ἃ εἰργασά- 
ΤΑΝ μεθα, ἀλλὰ 4 μισθὸν πλήρη ἀπολάβωμεν.Σ 0. πᾶς ὁ " παραβαίνων," 
ἀεεῖε καὶ μὴ ᾿μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ, Θεὸν οὐκ ἔχει ̓  ὁ μένων 

εὐει μς ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ, οὗτος καὶ " τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱὸν ἔχει. 
χίν. 22; ϑμκεκ χ. 32: ἱ Τίπι. ν. 24 (προάγων). 81 Τίπ,. ἰϊ, 15; 2 Τίωα. ἰἰϊΐ, 14. ἐπ ]οδὴ ἱΐ. 
23, 23. 

Ἰεστιν ἡ ἐντολη ΜΝ Ρ; ἡ ἐντολὴ ἐστιν ΒΚ, εἀά. 
3ξισηλθον ΚΕΙΡ; ἐξηλθον ΑΒ, 5γτῦο, ΝΕ., 588., Ασπι., ἴσεπ. (11. χν! 8), εἀά. 

(-αν Α, Τίδο;., ΝΗ). 

8 απολεσωμεν ἀπολαβωμεν ΚΙΡ; ἀπολέσητε ἀπολαβητε ἐδ" (απολησθε) ΑΒ, 
ϑυτνᾷ Ρ", Νᾳ., Οορ., 54ξ., Αεἴῃ., Ασπι., [γσεη., οἀά. ; εἰργασαμεθα ΒΚΙ,Ρ, ϑγτρᾷ 
(πιατρ.), ϑ8ῆ. ; ηργ-Β", ΝΗ, Νεβιῖ. ; εἰργασασθε ΝΑ, ϑγ7εῆο μῃ, Υς., Οορ., Αεῖδ., 
Ασγζῃ., ἴσεη., Τίβος. 

Αειῇ,, 
4 ταραβαινών ΚΕΡ, ϑυγτῦο ρΒ, Νς. (φμὲ γεοεά ), ΟΟΡ., Ατηλ. ; προαγων ΑΒ, 84}., 

ὅτου χριστον ΚΙΙΡ, Οορ., ΑεἰὮ. ; οπι. 3 ΑΒ, ϑυσρᾷ, νᾳ., 54}., Αστι., εὐὰ, 

Ῥετπάς δδὲ δοϑδὶ ἰοϊιπὶ Ῥεηϊδίεοδιπιὶ 
βεγνδββεῖ"". 

νγν. γ-8.. Α Ννατηίῃρ δραίηβι Ἡδγεῖίοδὶ 
Τεδομίηρ. “Βεοδυδε πηᾶὴν ἀδοείνεγβ 
ψνοηῖ ἴοτῃ ἱπίο ἴῃς ψοτὶ ἀ-- τανε ἴΠΕῪ 
παῖ σοπέεββ ποῖ [688 48 ΟἾγίβι ςοσηΐηρ 
ἴῃ βεβῇ. Τῆΐβ 18 τῃε ἀεοείνεσς δηά πὲ 
Απεοῆτίϑι. νοοῖ ἴο γουγδεῖνεβ, {μδὶ γα 
ΤΆΔΥ οῖ ἰοβα ναὶ ψψε ψτουρδῖ, θὰϊ τὸ- 
οεἶνε ἃ {Ὁ} ννᾶρε." 

ψεσ. 7. ὅτι εχρ]αἰπίηρ ἐρωτῶ σε: “1 
5κ γοῖ ἴο οὔδυῪ ἴδε οἷά ςοπητηδηἀπγοηὶ 
Ῥεοδυβο βθάυςετϑ γε δὲ ὑψνοσκ ", ἐξῆλθον 
εἰς τὸν κόσμον, ξεε ποῖθ οπ 1 Ϊοδη ἵν. 1. 
οἱ μὴ ὁμολογοῦντες, ἃ ἀεβηϊτε ἀπά ννε}}- 
Ἀπονῃ βεοῖ. ϑὲες ποῖδ οπ ὲ Ϊόμῃ ἱϊ. 4. 
ἐληλνθότα (1 ]οΠη ἵν. 2) οὗ τῇς Αἀνεπί, 
ἐρχόμενον οὗ τῆ σοπιίπου8 τᾶ ηἰεβιδιοη 
οἵ 188 ἱ τοαγπαῖε ΟἾτίβι. ΟΥ̓ ]οδπ ὶ. 14, 
ψ δέτε σὰρξ ἐγένετο οοττεβροηάβ ἴο ἐλη- 
λυθότα Δηὰ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν το ἐρχόμ- 

Μεσ. 8. μισθόν, ο΄, Μαῖϊ. χχ. 8; ]4π|εὲ8 
ν. 4. 8:1. ΪἸοδη πεῖς δά άγεββεβ. ποὲ ΟὔΪν 
Κγτῖα δυϊ πος ἕδη ν ἀπά “πὲ ΟΒυγοῖ ἴῃ 
δεῖ Βουβδε", Ης νίενβ ἴπεπὶ 45 ἢἰ8 
ξε ΠΠονν- Δ ουτοτῖβ ἐπι ΤοΡΔῈ νἱπεγατὰ : 
ἜὟΥε ἴᾶνε ννογκεά ἰορεῖδπε (ἠϊ γασάμ- 
4θα) : δβεε 1μαὶ γοι ἀο ποὶ ἰήρνν τῆε 
τεναγὰ οἵ γουγ ἰδαθουσ. Οεῖ ἃ ἔμ} νψᾶρε. 
Βε ποῖ ἰ{κὰ ννοσκυηεπ ψῆΟ τοννασά πὰ 
οἷοβε οὗ τῃε ἄδυ [4]] ομ, ἀοὶπρ τπεῖσ υνοτῖς 
Ῥδάϊν οἵ ἰοβίηρς τἰπ6, ἀπά σεῖ 1688 ἴδῃ 
ἃ ΠῚ ἀδνβ ρᾶγ." ἀπολέσητε... - 
ἠργασάμεθα. .. ἀπολάβητε: ““νὲ μᾶνς 
δ6εη ξε! ον» γόσκεσβ ἔπ ἔδσ, δηά 1 τηθδῃ 
ἴο ὃς ἔα έα] ἴο τῆς ἰαβῖ; δες πδὲ γοῦ 
Αἶβο θε δβο". ὙΤδεῖς ἀδηρεσ ἴὰγ ἰπ ἰδκίηρ 
ὋΡ ψ] ἔα]δα ἰοδομβίηρ δηά ἰοβίηρ [86 

οοπγίοτὶ οὗ τε Οοβρεὶ ἱπ ἰξβ βἰ παρ ΟἿ Υ 
δηὰ {]πε88. 

γεῖ. 9. ΡῬιορτεββ ἱῃπ ὙΤβεοϊορίοδὶ 
ΤΒουρῃι. “Ενεγυ οπε ἴπδῖ " ργορτεββ- 
εἴμ ἀπά δϑίἀδι ποῖ ἴῃ τἢς ἰεδοπίηρ οὗ 
τῆς ΟὨτῖβι πδῖῃ ποῖ αοά ; Βε δαὶ ἀρίήειῃ 
ἰπ τῆς τεδοπίηρ---ἢ]8 τδη μαι θοΙΒ της 
Εδίδεσ δπά τῆς ὅ5οη." 
ὃ προάγων : {με Οετίηςίαη8 (86 ε 

Ιηϊγοὰ. Ρρ. 248 {) Ὀοδϑιεὰ οἵ {πεὶγ εη- 
Ἰσμιεππιεηῖς. ὙΒεν ἡνεσα “"' ργορτεβδίνεθ," 
“ δάναποεά [δίῃ Κεγβ". τῇ χῇ τοῦ 
Χριστοῦ, τπε τἰεδοἢίπρ ννΒϊς ἢ τεσορηΐβε8 
7εδὺ8 88 ἴδε Οἢγίβι (δες ποῖς ὁπ σὲ ]οδῃ ἱν. 
1-2), ὁ.6. τε Μεββίδῃ, ὑμε ϑανίουσ. Θεὸν 
οὐκ ἔχει, ἱ.6. λοςοτάϊηρ ἴο Ηἰ8 ἔγῃς παῖυσγα 
88 ἴδε Εδίΐδμεσ τηδηϊίεβιεά ἰῃ τῇς ϑοη (καὶ 
τὸν Πατέρα καὶ τὸν Υἱόν). [ἰ ἰΒ πες-:8- 
ΒΆΓΥ ποῖ τΉΘΓΕΙΥ ἴο δεϊίενε ἰῃπ αοὰ δὰῖ 
ἴο θεῖϊενε ἰη Ηἴτὰ “τγουρῃ ΟὨτίβι 
(ει Ρεῖεγ ἱ. 21). 

81. ]οδη ἀοεβ ποῖ πεσε οοπδδιηη ἴΠεο- 
Ἰορίςαὶ ργοργεβϑβ, ψῃοἢ ἰ8β ἃ πθοαβϑ ιν οὗ 
νη δῃὰ ρτονὶπρ (απ. Α ἀοοίτίηο 18 
ἃ βΒιδίειηεηϊ οὗ ΟΒτίβείδη ἐχρεγίεπος, πὰ 
βίπος ἴδμεσε ἰβ δνναυβ τῆοσγε ἰῃ Οἢγίϑι τῃδη 
ψὸ δᾶνα ὄἜνεγ Ἴχρεγηςθά, οὖῦ ἀοοίτίπεβ 
οδη πενεσ θε δάεψυδίε οἵ ἅπα]. Ὑπεοίορυ 
5 ἴο αοά᾽Β τενεϊδιίίοῃ ἴῃ τδᾶρα 88 ϑείθποα 
ἰ8 ἴο Ηἰ5 τενοϊδίοῃ ἰῃ Ναίυτγε ; δπά ͵υϑ8ὲ 
88 ϑείεηςς ἰβ ΑΙννᾶγ8 ἀϊβοονεγίηρ πιογα οὗ 
πΠ6 ψοπάδτβ οὗ τς Εἰγβὲ Ογοαιίίοη, 80 
ὙΠΕΘΟΙΟΡῪ ἰδ Αἰνναυβ επίοσίηρ ποτα ἀεαΡῚΥ 
ἱπίο τῆς ρίογυ οὗ ἴτε Νενν Οτεδιίοη δηά 
δρρτγορείδιεηρ πιογε οὔ τῆς ἰγεᾶβαγεβ νὨΐ ἢ 
τε μἰάάεπ ἴῃ ΟἾτῖθι. Ενεη τπ6 ἱπϑρίσθά 
Αροβεῖεβ ἀϊά ποῖ οοιῃργεμεηά 411] Ηἰ8β ἔα]- 
688. Εδοῇ βᾷνν ΟὨΪΥ 80 τηυοῖ 845 Ψ88 
τονεαϊεὰ το Ὦίπι, ἀρὰ ἀεοϊατεὰ οὐἷν 80 
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10. " εἴ τις ἔρχεται πρὸς ὑμᾶς, καὶ ταύτην τὴν διδαχὴν οὐ φέρει, "3 ΤΒεεε. 
1. 6. 

μὴ λαμβάνετε αὐτὸν εἰς οἰκίαν, καὶ χαίρειν αὐτῷ μὴ λέγετε᾽ 11. δν. ]6Βπ 1. 
8.6,7; 

γὰρ λέγων 1 αὐτῷ χαίρειν, " κοινωνεῖ ἢ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ τοῖς πονηροῖς. τ᾿ Τίπι. ν: 
“1 ]οΒὴ 1. χα. 

λρ γαρ λεγων ΚΙ'Ρ, Ιτεη. (1. ἰχ. 3); ο λεγων γαρ ΑΒ, εὐ. 

ΤΩ υςἢ ἃ5 Βε βᾶψγ. Εδοῖ ἀρργοδοπεά (πε 
ἰπβηϊξε ννοηάοσ δίοηρ ἴῃς ᾿ἰπεβ οὗ πίβ 
τεπηρεσζασηθπὶ δηὰ ἐχρεηίεηςα. 8ὲ. 1 ἤη 
βᾶνν ἰῃ 1 ἃ γενεϊδιίοη οὗ Εἴεγηδὶ 1,16 ; 8ι. 
Ῥαὺυὶ (δε ΕδἼοοποι]αιίοη οὗ δἰππεσβ ἴο αοά, 
τῆς βατβέδοτίοη οὗ μυπηληϊγ᾽ΒΙοπς ἀεβίγε 
δηά ἴδε οοπιρ!εἰίοη οὗὨ [18 ἴοηρ ἀϊβοϊρι πα 
πᾶσ [ἢς 1ἃἋνν ; τῆς δυῖμοσ οἵ ἐ" ς Ερίβε!ς 
ἴο τῆς Ηεῦτενβ ἢς τεπάϊπρ οὗ τς Νεὶ! 
δηά [δὲ ορεηίηρ οὗ τες ΑἼοβββ ἴο αοά. 
51, ]Ἰοῆη ἄοεβ ποῖ οοπάδπιη τῃεοϊορίςαὶ 
ΓΟΡΙΟΒΒ; δὲ ἀεῆηδβ [18 {ἰπλϊ8: “ Δυϊάς 

1η (δε τεδοπίπρ οὗ τε ΟΠτγῖβι ". (1) γε 
τουδὶ πονεῖ Ὀγεαῖς νυν ἴπε ραβὲ ; ἰῃς πον 
{πη 18 αἰνναυβ δὴ ουϊρτοντῃ οὗ τῆς οἷά. 
Α 1δεοίοσν ΝΜ ὨΙΟΝ 18 Β᾽ ιρῖν οἷά 15 ἀεδὰᾶ ; 
ἃ τῃεοϊοσυ Ὡς ἢ 18 ΒΙ ΠΠῚΡΙῪ πὸνν [8 [αἰβε 
(υ". Μδίῖ. χιϊϊ. 52). (2) γε πηυβὲ τηδίπ- 
τίη “ τῆς τελοβίηρ οὔ πε ΟἩγίβε ". 6808 
18. τῆς ϑανίουτς, ἀπὰ πὸ ἱπιεγργεϊδιίοη οὗ 
ΟΠ τ βείδη!γ ἰδ τος ψΒΙΟΝ εἰϊπηπαῖεβ 
Ἐεάεπιρείοη οΥ οὔβουγεβ ἴδε ρίογυ οὗ ἴδε 
ΟἼοβϑ. 

νν. τοι. Ὑτσεαίμχεπε οἵ Ηεσειίοδὶ 
Ὑεδοπεσβ. “ΠῚ ἂπΥ οης ςοπηεῖῃ υπῖο γου 
δηὰ τίη ρει ποῖ [18 τοδοπίηρ, τεοεῖνα 
Ὠίπὶ ποῖ ἱπῖο γοὺσ ουδβε, απὰ οἱά πὶπὶ ποῖ 
ἴλτενε!!. Εογ ἢε πὶ δἰάάδιἢ ἢϊπὶ ἔδτα- 
ΨΕΙΙ παῖ ἐε]οβδῖρ ἢ 8 ννοσβ, μ18 
εν] νου." 

Ψψεγ. τὸ. φέρει, ποῖ “ επάυγοιδ" (οὐ, 
Εοπῃ. ἰχ. 22 ; ΞΑῊ χίδ. 20), δυῖ “ Ὀτὶηρ- 
εἰἢ " 85 ἃ ργεοίουβ Ὀοοη (ς΄. εν. χχί. 24, 
26). εἰς οἰκίαν (υ. Ματίκ 1ἱ. χα; 11]. χα), 
χε αμδε; εἴ. “το οδυτοῦ," “το ἴονη," 
“ο πιᾶσκοῖ," “τὸ Ῥεὰ ", 8εςε Μουϊίοη 
Ῥψίπεν, Ῥρ. 148 ἢ. χαῖρε, κε αὐε, Ξαῖυε, 
ννᾶ8 υβεά οὗἩ ὈΟΙἢ [πε βαιυϊδίίοη δὲ πηεεῖ- 
ἷπρ δπὰ {πε ἔδγεννε!! δὲ ραγῖίπρ. Τῆς 
ἕοτταες ἷβ [18 ργεναί!πρ υδε ἱπ Ν.Τ'., Βὰς 
Βεῖε, 88 ἰῇ 2 Οὐοσ. χίϊ. ἵσ, ἴῃς ἰδίτεσ. 
“Ζυπιὶ Αδβομίεά, ψεθη ἄδσ ΑὈρενίεβεηα 
νεϊζες Ζίθποη πλυβ8" (Ηο] Ζτηδππη). 

Μετ. τσ. κοινωνεῖ, οὐ τ ]οδη ἱ. 3. Αἢ 
ὉΠΒοΙ͂Ν κοινωνία. τοῖς ἔργ. αὐτ. τοῖς 
πον., ο΄. τ Ἰομη ἱ. 2: τὴν ζωὴν τὴν 
αἰώνιον. ΤῊΣ Δἀ)εςτίνε ἰΒ ἅπ εἐπιρῃδῖις 
δέιεσιπουρῃῖ. 

ΤῊΐβ σουπβεῖ τε08118 (ἢ βίοσυ οὗ ϑ8ιῖ. 
7ομη᾿ 8 δεμανίουγ ἴο Οοτίπιδυβ (5εε [πισοά. 
Ῥ. 249), ἀῃά ἰτ νναϑ οἴϊεά ὃν ᾿γεπβοὺβ (. 
1χ. 3) 858 ἱπου]οδείηρ ἱπίοίεγαηςς οὗἁ ἢετζε- 
τἶἰςβ. [6 80, 1ξ 8 σετίδ ΠΥ δῃ ἀπ τ βι δ 
οουπβεῖ, οσοπίτγαγυν ἴο ἴῃ βρίτὶς δπὰ ἰεδοῖ- 
ἵπρᾷ οὗ οὖν οτὰ (ς΄. Μασῖίς ἴἰχ. 38-30; 

1ὺκε ἰχ, 51-56; Μαίζ. χίϊ, 28-20). 
Ἡετεῖςβ ἀγε οὖζ ἔε]] γυν-ογεδῖυσεβ ; 1Ἔϑὺς 
ἀϊεά ἔογ ἐῆοπὶ 4180, ἀπά οιις οϑῆςα 15 ἴὸ 
νη τΠοπὶ. ΙΓ ᾿νῈ οἷοβε οὖς ἄοοῖβ απ 
Οὐ δΒεδλιίβ ἀραίπβὲ τμεῖῦ, Ψψὲ ἴοβε οὔγ 
ορροσιυπὶτν οὗ ννἱππίηρ ἴθεπὶ ἀπά μαγάεῃ 
τε ἰπ ἐμεῖς ορροδίθοη. ὙΠεῖς ἀγὰ τνο 
τπουρμῖβ ννδιο ἢ τᾶν τνεἶ! ἰεαςἢ 8 ἔοτ- 
δεάγδηςος δηὰ μυπην : (1) Τῆς ρδιίεπος 
οὔτδμε [οτὰ. Α ]εν δ Δ δῖε τ6}18 δον 
Αργαδδπὶ ἴἄσιβὲ ἂῃ ἀρεὰ νναγίαγεσ ἴσοτὶ 
Βἰβ ἴεπε θεοδυδε ἢς δϑκοὰ πο ὈΪεββίηρ οὐ 
Ηἰβ ἰοοὰ ἀπά δνονγεὰ Ὠἰπηβεὶῦ ἃ ἤταιννοσ- 
Βηΐρρει. Απά {πε Ἰιογά βαϊά : “1 Βανε 
δα τα Βἰπὶ ἴΠε8Ὲὲ μυπάτεά γελγδ, ]- 
τπουρῇ ἢς ἀϊδῃοπουτεά Με ; δηά ςουϊάδι 
ποῖ ἴδου επάυτε δἰπὶ ἔοσ οπς ἡἰρδῖ}" 
(2) Τῆς πηγβίεσυ οὗ ἴδε τπηρβ οἵ αοά 
δηά (δες δ] πάπεββ οὔ οὐὖγ ἰμίε!]εςῖβ. 
“ΠΠ|, βᾶγβ ϑὲ. Αὐυρυδβείης (Οοπέγα ἘῤὶΞ- 
ἐοίανε Μαπίοϊιεὲ, 2), "ἴῃ νοβ βϑενίδηΐ, φυὶ 
πεβοίυης ουπὶ αυοὸ ἰαῦοτε νεσυστῃ ἰωνοπια- 
ἴτας, εἴ αυδπὶ ἀἰβῆο116 σανεδηαγ οσγοσεβ". 
ΤὨΐβ οουπδβεῖ οὗ ἴπῸῈ Αροβίΐε πηυδὲ Ὁ6 
τεδὰ ἰπ ἴπε ᾿ἱρβ οὗ 1 εἰτουπηβίδηοαβ. 
ΎΒοτα ννᾶ8 πεδὰ οἵ ςδυϊίοη δηὰ ἀϊβογίπηη- 
διίοη ἴῃ γεοεϊνίηρ ἴδε ἱείπεγαπε “' ἀρΟΒΕ 68 
δηὰ ργορμεῖβ᾽" ψῆὸ ννεπί ίγοτη σμυγοΒ 
ἴο σπυτοῦ, 16βὲ τποῪ δου ργονε “" 8186 
δροβεβ " (ψενδαπόστολοι) ἀπά “ ἔλ18ς 
Ῥτορδεῖβ " (ψευδοπροφῆται). 5εε δὲ- 
ἀαεῖε, χὶ.-χῖϊ., ννεσε ἴῃς ἴεδβὲ ἰ8 ψίνεη : 
οὐ πᾶς ὁ λαλῶν ἐν πνεύματι π' - 
ἐστίν, ἀλλ᾽ ἐὰν ἔχῃ τοὺς τρόπους Κυρίον. 
11 ἴδ ποῖ ἀπε] τῆς βεοοηά ςεπίυσν ἴμδὲ 
ἴδετε ἰβ ἅπν ἀρρεᾶγδηςε οἵ δυϊάϊηρδ 8βεῖ 
ἃρᾶγὶ ἔογ νογβῆὶρ. Ὑῆε ρῥεἰπιίτῖνε ἐκκλη- 
σίαι πιεῖ ἴῃ ρῥείναῖες μουθεβ (ο΄. Βοχὰ. 
χνὶ. 5; 1 ὍΟοτ. χνί. το; Οοἱ. ἱν. 15; 
ῬΉΪΙ ἐπι. 2); δηὰ ψ ἤθη 51. [μη ὑγΆΓΠ8 
Κγτία αραϊπβί “" τεςείϊνίπρ ἱπῖο οσ βουβε ᾿" 
ἃ ἢεγειῖςοδὶ τεαοδετ, ἰε ᾽5 ποῖ βδονίηρ Πίπ 
Βοβρί(διν ταὶ ἢε ἐογοῖ 5, Ὀυϊ αἰογάϊπρ' 
Ηἰπ Δη ρροτιυπίεΥ ἴο υπϑεῖεῖε ἴῃς ἕδι τ 
οἵ τ8ε ὑγείδσεη. ὅδε πιυβὶ πεῖῖπεσ ἰεῖ 
Ηἷπι ρεγνοτὲ “τῆς στο πὶ Ποῦ ουδὲ" 
Ὁοσ βεπὰ Πίτῃ οὐ δὶβ ΨΑΥ ἴο ἃ πείβδουτ- 
ἱπῷ οὔυσοῦβ ἰτὰ {πὸ τεσοσγητηεηἀδιίοη οὗ 
δεῖ οοπβάεηςε πὰ ροοάν"]. ὙδῚ8 18 
ἐχρτεββοά, ἐπουρῆ ξοπιεννῃδιὶ νά ρΏεΪΥ, ὈΥ͂ 
ΟΙεπι. ΑἸεχ. : “ος ἴπ δυ)ιδβπιοάϊ πο 
εβὲ ἱπμυπηᾶηιηι, βεὰ πες Ἴσοπαυΐγεγε νεῖ 
ςοπάϊδρυϊαταε οὐπὶ Δ]Π|0ὺ8 δάπιοπεῖ αυὶ 
ποη νδϊεπὶ ἐπε} 1} 6 1 Π1εν ἀϊνιπα ἱγδοίασε, 
Ὧε Ρεῖ εοὸ8β ἰγσαάυςαπῖυς ἃ ἀοςίτίπα νετγὶ- 
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ΧΆ ]οδὴ 14. 
Υ͵οΒα ἱ. 

τεβ. 
Ζ: ΠΑ 1. 

1 ξβουληθην ΜΑΒΚΙΡ, εὐἀά. 

ΙΩΑΝΟΥ Β 12--- 13. 

12. Πολλὰ ἔχων ὑμῖν γράφειν, οὐκ ἠβουλήθην ἰ διὰ χάρτου καὶ 
μέλανος ᾿ ἀλλὰ ἐλπίζω ἐλθεῖν 3 πρὸς ὑμᾶς, καὶ " στόμα πρὸς στόμα 
λαλῆσαι, ἵνα ἡ χαρὰ ἡμῶν ἢ 
τὰ τέκνα τῆς ἀδελφῆς σου τῆς ᾿ ἐκλεκτῆς. 

᾽ πεπληρωμένη 13. ἀσπάζεταί σε 
ἁμήν.δ 

3 γενεσθαι ΑΒ, ϑγτρᾷ, νᾳ., εἀά. 

5 μων ΚΙ, Τίβοῃ., ΝῊ (πιᾶγρ.), Νεβι. ; υμων ΑΒ, να. ΜΗ. 

4ῃ πεπληρωμένη ΑΚΙΡ; πεπληρωμένη ἡ ΝΒ, εὐΐ. 

δᾳμὴν οἵη. ΦΑΒΡ, Να., Οορ., 8δῖ.., Αςεἴδ., Ασῃ., οάδά. 

τδιῖβ, νοσι βία δυ8 ἱπάυσι! τγαικϊοηΐδθυβ. 
Ατϑίεσοσ δυΐδπι, φυΐα εἴ ογᾶσε ουπὶ 1Δ11δ01.8 
τη οροεῖεξ, φυοηίδτῃ ἰῃ ογαϊίοης 48 δὲ 
ἰῃ ἄοπηο, ροβίᾳυδπι δὉ ογαηάο βισρίτυσ, 
βαϊυϊδιῖο γχαυάϊὶ εβὲ εἰ ραςὶβ ἱπάϊοϊπλ."" 

νν. 12-13. Τῇ Οοποϊυβίοη. “ὙΒουρῃ 
Ι Ββαᾶνε πιᾶὴν {πίηρβ ἴο νντίϊε ἰῸ γου, 
νουά ποῖ ὈΥῪ Ῥᾶρεσ δηὰ ἱηᾷκ; Ῥὰϊ 1 Βορε 
ἴο ψεῖ ἴο γου, δηά [8|Κ ἴαςε ἴο ἕλος, ἴμδι 
Οὐ ου τῦδν δὲ (1811ἐΔ. ΤῊς οπι]άγεη οὗ 
τρίης οἷδςῖ εἰβῖες βαίαϊς ἔπεα." 

ΨΝεσ. 12. Ἐχρίδπδίίοη οὗ ἔπε δσενὶν οὗ 
ἴδε Ἰεῖιεσ. ὑμῖν, ἐ.ε., Ἀγτία, πεῖ οι] ἄγε, 
δηὰ πε σΒυτοῖ ἴῃ μος Βουβε. γράφειν 
οοππεοιοά ἀπὸ κοινοῦ ΨὩ ἔχων «πὰ 
ἐβουλήθην. χάρτης, ἃ βῃεεῖ οἵ ράργτυ8, 
1|κ6 τῆοβε ἐχῃυπιεά δ Οχυτῆυποδαβ (βεα 
Βεἰδβιιδηη, Νοο Ζὐρ λέ ὁπ ἐλ Νει Τεςί., 
ΡΡ 12 81), ἴδε «οπιπιοῦ πιαῖοτίαὶ ἴοσγ 
εἰτετ- τι ἶπρ. μέλαν, αἰγανπιεπέμρ; ἴῃ 
Ν. Τ. οἷν πεσε, 3 [ομπ 13, 2 ον. {ἰ, 3. 
γενέσθαι πρὸς ὑμᾶς (7. ]οδη χ. 35; Αςἴβ 
Χ. 13; 1 Οος. ἰΐ. 3, χνΐ. 10) : Βα νν8 ρ]δη- 
πἰηρ ἃ νἱ δἰ ἰδιίοση (βες ἱπιγοά, Ρ. 247). 
στόμα πρὸς στόμα, “πιουϊῃ δηβυνεγίηρ 
ταου "; ο΄. υχΧ. Νυη, χιϊ. 8; ]6τ. 
χχχίϊ. (χαχίχ!), 4. 

ὙΝῺΥ νουΐὰ δε ποῖ ννεῖϊξε 411 ἰδὲ ννᾶβ 
πῃ δἰϑ πλϊπά [Ια 88 ἃ ἀεἰδεγαῖς ἀδοὶ- 
εἴοῃ εγὰ δε ἰοοῖς ρβεὴ ἰῃ μαπά: τ ῖβ 18 ἴπ6 
ἔοτςε οὗ οὐκ ἐβουλήθην. Ηἰδ5 Βεατί νγᾶ8 
[.]}1, δηά υντϊτἰηρ νν88 ἃ ροοσ τηβάϊαπι οὗ 
οοπηπγιηϊςδιίίοη (Βεηξ. : “1088 βογι δεπάϊ 
ὁμοῖα Ὥοη ͵υνδῖ βείωρεσγ σοῦ δβεοῖϊι βᾶςσγο 
Ρίεπυπι"); με νγὰβ ἃπ οἱά πιδη, δηὰ υτίῖτ- 
ἴἸῃρ ΜΆΒ ἐλιϊσυίϊπρ ἴο δίπι (Ρ᾽ απηπηετ). 

Τῆς τεάϑοη ἰβ ἄεερε.0 Τὴ ““πλληΥ 
{πίπρβ᾽ Ὡς Β6 δά ἴῃ ΒΒ ωχϊπὰ, ννεσα 
μαγὰ πϊηρβ {πκῸ Βὶβ νναγπίηρ δραϊηβὶ ἴη- 
τοζοουσθα ἢ Βογοῖῖοβ, ἀπά ἣς ψουϊά 
ποῖ νντίτε ἴπεπὶ δἱ ἃ ἀϊβίαπος δυὲ ννουϊᾶ 
ναῦς Ὁ μς ννὰβ οὔ ἴδε βροῖ δηὰ δα 
Ῥεζβοῦδὶ κπον]εάρε. [1 8 βαβϑύ ἴο ἰδῪ 
ἄοννπ βεηεσδὶ ρῥσίποὶρεβ, δυὰς {πεῖς ἂρ- 
Ρ]ἰςαείοι ἴο ραγιίουϊας σᾶβεβ ἰ8 ἃ ἀεἰϊςαῖς 
128, ἀεππαπάϊηρ Κπονϊεᾶρε, βυτωρδίδυ, 
οδαγίεγ. (1) Τῆς βίρῃι οὗ Ρεορὶ ς᾽ 5 ἔδοςβ 
ΔΡΡεδὶβ ἴο οηε'᾽ 8 πεαγί δπά βοίϊεπβ οὔθ᾿ 8 
Βρεεοῦ. (2) νῇεπ οπὲ πιεεῖβ ὙΠ Ὡ 
Ῥεορίε δπὰ (δι 5 νυ τμαπὶ, οπε᾽β ἰυάρ- 
τηεπὲ οὗ {πμ6πὶ δηὰ {πεῖς ορίπίοπβ ἰβ 
οἔἴϊεη πιοάϊβεά. Ὑνππρ ἔτοπὶ Ἑρἤεβυβ, 
8. ]οδα τιῖρμς πᾶνε σοπάετηπεά ἃ [εδομεσ 
ἰῃ ἃ πεϊρῃθδουτγίηρ ἴοννῃ Βοδβα ἰεδοδίπρ, 
Βε Κηεν ΟΠΪΥ ὈΥ τεροζῖ ; δυῖϊ Ρεγῆδρβ, ιἶ 
δε πηεῖ ἴπε πιᾶπ δηὰ πεασά νψνῃδὶ πε πδὰ 
το βᾶγ, ἢς τηΐρδς ἀΐδοονοσ ἴπᾶὶ ποτα ννᾶ8 
ποιῃίπρ ἀπιῖββ, δὲ 4]1 ενεπῖβ ποιπὶηρσ 
ΝΠ ΙΟὮ οΔ]1εἀ ἔος ἐχοοπηπχαηϊςδιίοη. Ὦτ. 
Ῥαῖε οἵ Βίτπιίησῃδπὶ νν88 δὲ ἢγβι ἰποϊ ἱποά 
ἴο ἴοοκ νὴ ἀϊδίαγους οὐ Με. Μοοάγ. 
Ηε ψεηὶ ἴο δεᾶγ δίηι, ἀπά 15 ορίπίοῃ 
νν88 αἰϊετεὰ, Ης τεραγάςά Πίπὶ ἐνεσ δες 
ν ἢ Ρτοίουπά τεβρεςῖ, ἀπά Ἵοηβίἀετεᾶ 
τηλῖ με δὰ ἃ γἰρῷιλ τὸ ργεδοῖ ἴῃς αοβρεὶῖ, 
“Ῥεοᾶιβε ἢε σουἹὰ πενεῖ Βρθᾶκ οὗ ἃ ἰοβὲ 
δοὺϊ νους ἰδᾶτβ ἱπ Πὶβ αγαϑ". ϑῖ. 
7οΒπ βῆσγδηϊκ ἔσοπι παδίν Ἴοοπάεγηπδιίοῃ 
μαι ἴδετε πιρπὶ Ὅς πὸ δἰϊει-σορτεῖ-- 
ἵνα ἡ χαρὰ ἡμῶν πεπληρωμένη ἡ. 

Μνες. 13. ες [ηϊγοά. ὑΡ. 254 ἴ. 



ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ͂. 

ἘΠΙΣΤΟΛῊ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΡΙΤΗ.; 

τ. " Ὁ ΠΡΕΣΒΎΤΕΡΟΣ Γαΐῳ τῷ ἀγαπητῷ, ὃν ἐγὼ ἀγαπῶ " ἐν ἀληθείᾳ. "3168 
2. ᾿Αγαπητέ, περὶ πάντων εὔχομαί σε “ εὐοδοῦσθαι καὶ ὑγιαίνειν, ἢ 31οδα 
καθὼς " εὐοδοῦταί σου ἡ ψυχή. 4. ἁ ἐχάρην γὰρ λίαν, ἐρχομένων ς ΤΟδεν κνΐ. 

ἀδελφῶν καὶ μαρτυρούντων σου τῇ ἀληθείᾳ, καθὼς σὺ " ἐν ἀληθείᾳ ΠΕ 
8 2 Ἰοδη 4. 

“περιπατεῖς. 4. 'μειζοτέραν τούτων οὐκ ἔχω χαράν, ἵνα ἀκούω τὰ ἴ 1 7981. 4. 

λίῳαννου ; ἴωανου Υ ΙΒ ; ἰφᾶννου ἐπιστολη Ὗ ΟἉ, πιᾶῃΥ πιίπυδο. ; ἰῳᾶννον 
“«πιστολη καθολικὴ Υ ΙΟῚ, τοῦ; ἐπιστολὴ τριτὴ τοῦ αγιον ἀποστολου ιωῳαννου ], ; 
τον ἀντου αγιον ἰωᾶννον τον θεολογον ἔπιστο ἢ τριτὴ 05; ἐπιστολὴ τὸν αγιον 
“Ὅποστολον και ηγαπήμενον προς γαῖον ιωαννου 4. 

3γαρ ΑΒΟΚΓΙΡ, ϑυγεῦο μὰ, σορ., ΝΗ, Νεβέ. ; οπι. δ, Νᾳ., 54}., ΑἼεἰδ,, Ασπη., 
ΤίβοΣ. 

3 χαραν ΜΑΟΚΙΡ, ΤίδοΒ., ΝῊ (πιᾶγρ.), Νεβι. ; χαριν Β, Νε., Οορ., ΝΗ. 

ΤῊΕΞ ΤΉΙΕΡ ΕΡΙΒΤΙΕ. 
τ ἣν, 1-4. Αὐἀὐάτεββ δπᾶ (οπηπιεπάδιοη, 
“ἼΤΒε ΕἸάεσ τὸ ἀαΐυβ τῇς Ὀεϊονεά, ννῇοπὶ 
1Ἰονε ἰπ Τγυῖῃ. Βεϊονεά, ἰῃ 81] τεβρθοῖβ 
ΙῬγαν πὲ ἴδοι πλαγεβὲ ὑγοβρεσ δηά Ὀ6 
ἄπ Βεδι ἢ, ἐνεὲπ 848 ἴδ 800] ργοβρεγοίῃ. 
ἙΟΓῚ 'ννὰ8 Ἴχοεεάϊηρὶν εἰδά νἤεη Ὀγεῖῃ- 
τεῦ νου] σοπια αὐ, τεβέϊξυ ἴο τῆν Ττατῃ, 
Ἔνεὴ δ8 ἴδου ψδίκεδὲ ἰηῃ ΤἸταῖ., Α 
δτεδῖεσ ρἰδλάπεββ ἴλη 118 1 ἢᾶνε ποῖ--- 
ἴδιας 1 βῃου!ά πεᾶσ οὗ τὴν οἰ] ἄγη ννδλικίπρ 
ἦπ τῆς Τα." 

γεν. :. ὁ πρεσβύτέρος, δες [Ιηϊτοὰ. 
ῬΡ. 251 Η. ἐγώ, Βεε ποῖε οῃ 2 [οῇπ ὶ. ἐν 

ηθείᾳ, βεε ποῖα οῃ 2 Ϊοὁδῃ ἱ. 
Ψψεσ. 2. Οὐ 1μἄνν, 8εν. Οαἱΐ, οὮΔΡ. νἱ!.: 

“ ΕἸανία σνουἹά Ὀς ἃ πηίγδοϊς οἵ ρί εἴν, ἰΐ 
Ξ8ε νναβ8 θὰϊ Π41 δβ οδγεΐῃϊ οἵ πεσ βου] ἃ8 
886 ἰ8 οὗ με Ῥοάγ. Τῆς Ὑἱβϑίηρ οὗ ἃ 
Ῥίτωρ! ε ου δεῖ ἕδος, ἴῃς βεΐηρ οὗ ἃ ψηδῖ, 
ἍΜ] πᾶκε μὲς Καὸρ δε στοοπλ ἴογ ἘΝῸ οἵ 
ἄἄγες ἄδυβ, ἀπά β8ς τα πκβ ἔπε ἃτε νΕῪ 
τΑβῇ ρεορῖίς ἴπαὶ ἀο οὶ ἴδκε Ἴᾶγε οἵ 
πΠίπρβ ἰῃ εἰπλε." Ραπη, Ῥγμὲἐς οὔ 8ο]}- 
ἀμφ: “δε ἰδ οὐτίουβ τὸ ναβῃ, ἄγεββ δηὰ 
ετέυσης μἰβ Βοάγ, δυξ οᾶγεῖεβ8 οὗ πὶβ 
οὐ. ΤΏε οπς 58ὴ4}} πᾶνε πιᾶπῪ Ἡουγβ, 

τῆς οἴδεῖ ποῖ 80 πιδὴν Μίπυϊεβ." περὶ 
“πάντων, ἀε ο»νιέδης, νὰ σθαι καὶ 

ὁ γιαίνειν, ποἱ ῥγὰῶ ονινέδιι5, "ἀῦονε 411} 

τοῖηρθ", Τῆς ἰδἰΐεσ 'ὑ8ε ἰβ ερὶς (ε. 9.» 
Ηοπι. 1|. ἴ. 287: περὶ πάντων ἕ; 
ἄλλων), ἀηά ρτοβρετσίν δηὰ Βα! γαῖα 
ποὶ ἴπε σηνιμια δοπα ἴῃ ἴῃ Αροβεὶς᾿ 8 
εδεἰπιδίίοη. εὐοδοῦσθαι, ““ρτοβρετ" ἱπ 
ννοσ ἱγ πιδίίειβ. Ττουῦδῖε ἴεβὲ8 Ἄοδδτ- 
Δοῖε. “ ξοοά Κηίρμι 18. Ῥεβὲ Κποννῃ 
ἰῃ δίς, ἀπά α ΟἸγβείαπ πὶ ἐπα τἰπις οὗ 
ἴτοῦθ]ε ἂηά δάνεγαί ἐν"; δπὰ αδίυβ ἢδά 
βιίοοά τπε ἴεβῖ. ὙμῈ ΒοβΈ ΠΥ οἵ Ὀϊο- 
ἔοΡἤ 68, ῬσοραὈν ἃ ννε]]-ἰο-ο πηοηλρεῖ οὗ 
τ8ε Οδυτγοῇ, δά ἰδββεηςὰ ἢΐ8 τπηδἰπίεπαπος 
εὐοδοῦσθαι) ἀπά αβεοίεά δὶ8 Πεϑτῃ 
ὑγιαίνειν), γεῖ 581, Ἰοππ πᾶ8 οἠἱυ δά- 
τηϊτδείοη ἔοσ ἴδε βρίγὶξ ἢς μδβ πιαπιίεβιά 
δηὰ οοπηπιεηάφιίίοι ἴοσ ἴ8εῸ ραγὶ ὃς [88 
Ῥἰαγεὰά. 

νες. 3. ἐχάρην, 8εε ῃοῖς οη 2 Ϊ0δπ 4. 
ἐρχομένων, τερελιεαάϊγ, ποῖ ὁπ οης ρᾶτ- 
τους οοςδβίοη ἀλθέντων). Τῆς ἱπίπες- 
δηῖ Ὀγείδγε (ας γείδεμ σε Βγῆάεγ) νετε 
αἰννᾶγβ δῖ ὑνογκ, ροίπρ ουΐ ἔτοπὶ Ἐρἤθβυθ 
οἡ τποὶς πιϊβδίοηβ ἂπά τεϊυγηίης ὙΠ 
ἐπεῖς τερογῖβ. Οὐ. νυ. 5-6. 8εε ἱπιτοά, 

Ῥ' 247. ᾿ 
ες. 4. Οὐ ϑεπεςο. Εῤ. χχχίῖν.: “5 

δρτὶοοἶαπὶ ατδοσ δὰ ἐγυσίυηι ρεγάυςϊδ ἀε- 
Ἰεςιδί, 5 ραβῖοζ εχ ἔοείῃ ρτερὶβ βιιΐῖ Ἴσδρὶτ 
νοϊυρίδίεπι, 8ἱ δἰ υπιπυπὶ δ πὶ ὩΕΠΊΟ 
αἰΐϊες ἱπιαδῖυς φυλτ δά υ]εβοεηξίδπι {1118 



206 ΙΩΑΝΟΥ Γ 5- 

ε πέδας « ἐμὰ τέκνα ἐν; ἀληθείᾳ περιπατοῦντα. 5. ᾿Αγαπητέ, πιστὸν ποιεῖς 
ΑΗ ὃ ἐὰν " ἐργάσῃ 2 εἰς τοὺς ἀδελφοὺς καὶ εἰς τοὺς ὃ ᾿ ξένους, 6. οἱ ἐμαρ-- 

τοῦ ΟΝ; τύβησαν σου τῇ ἀγάπῃ Ἐ ἐνώπιον ἐκκλησίαν: οὖς Ἰ καλῶς πλήσας 
Ὁ Με... προπέμψας " ἀξίως τοῦ Θεοῦ. 7. ὑπὲρ γὰρ " τοῦ ὀνόματος ἐξῆλθον 
ΤΉΕΡ. χιϊ. σ. Κι )οδῃ 11}. 22 τεβ. 14 Ρείεσ ἴ. το. τῷ Αοἴδ χν. 3, Χχ. 38, χχί. 5: βοτ). χν. 24: 

1 Οας, χνΐ. 6, σι; 2 Οογ. ἰ. 16. ἣσ ὕεε8. ἰΐ. 12; (οἱ. ἱ. το. 0 Α-εΐδ ν. 40, 41; 1 Ρεῖίεςσ ἶν. 14, τό.. 

λὲν ΜΟΚΕΡ; ἐν τῇ ΑΒΟ", εἀά, 

3εργαση ΜΙ ΒΟΚΙ;Ρ, εἀά. ; ἐεργαζη Α, να. (φνέἀφμίά οῤεγαγί5). 

ϑδεις τους ΚΡ; τοντοὸ ΜΑΒΟ, Νεξ., ϑυτῦο ρᾷ, Ν ᾳ., Οορ., 888., ΑεῖΒ., Ασπι., οἀά. 

4 ἐἔξηλθαν 9.8, εἀά. 

δβιιδτῃ Ἰυάϊοεῖ : φυϊά ἐνεηῖγε ογαάϊβ ἢ18 4υΐ 
ἰηρεηία εἀυςανετγιηῖ, εἴ 48 ἰδηογα ἔογ- 
ταλνετυπὶ δάυϊα βυρίϊο νἱάεπι}" Ευ. 
δες. Η:ὃ. (φυοϊεὰ Όγ Ϊετοπλε οἡ ἘΡῆἢ. ν. 
4): “Ἐπεὶ πυπιαύυδη), ἱπαυϊξ (Ποπλπυ8), 
151} 8.18 πὶϑὶ οὐπὶ ἰγδῖσεπι νεβίτυπι νὶἀε- 
τί 8 ἵπ οατίϊδῖε ". μειζοτέραν, ἃ ἀουδ]ε 
οομηρασ.; οὗ, ἐλαχιστοτέρῳ (ΕΡΉ. [ἰϊ. 8) ; 
ΟἿ “16886γ᾽᾽; αεγηι. »εΐγεγε. τούτων: 
1η18 8ὲ οὗ ἴπε ρίας. (ταῦτα) ταῖδει ἴπᾶπ 
δε βίηρ. (τοῦτο) ἰδ οογηπιοθ. ϑεε Μουΐ- 
τοη᾿β Ἡ έμεν, Ρ. 201. ἵνα, ερεχερεῖίς οἵ 
τούτων. Οὐ. ἔαιο 1, 4Δηά βεε ποίδοῃ ἱὲ 
]οδη ἰ. τ᾿. τέκνα ἱπιρ|168 ἴπδὶ ααίυβ 
νν88 ἃ οοηνετῖ οὔϑι. Ϊοῆπ. Οὗ τηᾶτγρ. ποία. 

γν. 5-.8.. Το Ῥυῖν οἵ Επιοτιδίηὶπρ 
ἰπεγᾶης Ῥγεδοπεσβ. “ Βεϊονεά, ἰΐ 18 ἃ 
ννοτῖς οὗ (Δ ἐμαὶ που ἀτὶ ἀοίηρ πῃ ΤΥ 
τχελίϊηθης οὔ ἴῆε ὑγεϊῆγεπ, ϑβίγδηρεῦβ 
ὙΠ ΠΑ], ὙΠΟῪ τεβεϊβεὰ το τὰν ἰονε Ὀεΐοσγε 
τῆς Οπυγοῖ; δηά ποὺ νυν ἄο ννγεῖ] ἴῃ 
Βρεεάϊηρ ἴμδπὶ οα {πεῖς ΨΥ ὙνΟτΈΕΥ οὗ 
αοά. Ἐοτγ ἰεὲ ννᾶβ ἔος ἴδε βακε οἵ [δε 
Ναπῖθ ἴπαῖ ἔμεν ψγεηὶ ἑογίῃ, ἰακίηρ πο- 
τοίηρ ἔτοτη ἴῃς αεπεϊεβ. Ὗνὲ τδεγείοσε 
8τε Ὀουηᾶὰ (ὁ υπάετιδκε ἔος δυο, τπαᾶὶ 
ΨῈ ΤΏΔΥ γον ἔε! οννε νου κοῖβ νυν τῆς 
τη." 
Α φοπίρδην οἵ γείξενάε Βγώάεγ δδὰ 

τεϊυγηεὰ ἴο Ἐρδεβυβ, ἀπά ἴῃ γερογίηρ 
οὗ {πεῖς πικίβδίοη δ ἃ τηδεϊίϊπς οἵ τπ6 
ΟΒυτοῦ Παᾶ τηδάς βρεςῖδὶ πιεπιίοη οὗ 
ἴδε Βοβρί ταν οὐ αδίυβ. Τῆς Αροβεῖε 
ςοπιπιεη 5 Πΐπὶ δηά δίἀ5 Πἰπὶ σοητίπας 18 
ξοοά οἢῆςε8. 

γες. 5. Τῆς δάϊεςεῖνε πιστός 15 εἰἴΠετ 
δοῖ., “δε! ανίπρ" (οὖ. Ἰοῆπ χχ. 27), οἵ 
Ῥαδδβῖνε, “"" νογτῆν ἴο θὲ δα! ἰονεά," “ τταϑί- 
ψοσίηγ ᾽" (ςΥ. 2 ΤΊτ. ἰϊ. 2). [τ 18. ραββίνε 
Βεῖα, ἀπά ἴξ 18. ννε]] Ἔχραἰηοά ὉγῪ (ξου- 
πλεηΐϊὰ8 48 δαυϊναίεης ἴο ἄξιον πιστοῦ 
ἀνδρός. ΤῊς ρεςυ]ατίεν ἴ8 τῃδξ, Ὁ ἃ βογὶ 
οὗ Βγυραδίίαρε, {πε δάὐεςξίνε ἰ8 ἰγαπϑίεγσεά 
ἴτοπλὶ ἴῃα βυδἠεςσείνε ἴἰο ἴπε οδ]εςῖἶνε. 
Ττδηβίενε : "ΎΒου τηακεβὲ νῃδίθνογ ποὺ 
ννοσκαβὶ οα ἴῃς Ὀγοίῆγθη ἃ δεϊθνίησ δεῖ, 
ἃ νοτκ οὗ (αι. [τ νᾶβ ποῖ πλεγα Πποβ- 
Ῥ᾿τΑΙ τ Ὀαῖ ἃ τεϊϊρίουβ βεσνίοςς. Ὑνεβῖ- 
οοἴβ τεηδοσγίηρ : “τοῦ πηλκεδὲ βυγα 

ΨὨδίβοενεσ ἴμου ἄοεβι " ρίνεβ πιστόν Δπ 
πὑποχαηηρίοἀ ἀπά ἱπάςεὰ ἱπιροββίδ]ς τηεδη-. 
πε. ποιεῖς, Δλοῖ. οὗ Βαδέϊιδ] δηά Ἵοη- 
βίδπι Βοβρι τα! ν ; ἐργάσῃ», ἃοτ. οὗ εΔοἢ 
Ῥατγίίουϊαι δοῖ. καὶ τοῦτο, “πὰ (αὶ 
10; ποτε ὈΟΠΊΏΟΠΙΥ καὶ ταῦτα (7. 
Ἡεῦ. χὶ, 12). 

Ψνες. 6. Οη τῆς δπαγίῃσουβ ἐκκλησίας, 
8εε ποΐε οὔ 2 ]οῇη το. καλῶς ποιήσεις. 
δβ ἴδε βεῆβε οὗ “ ρίβλβε᾽᾽ ἰῃ τῆς Οχγ- 
τγποδιβ Ῥαρυτί; 4... 300, 3-6: ἔπεμψά. 
σοι διὰ τοῦ καμηλείτον Ταυρείνον τὸ 
πανάριον, περὶ οὗ καλῶς ποιήσεις ἀν- 

ά μοι ὅτι ἐκομίσον, “1 8επὶ 
Ἣὰ τῆς Ὀτγεδλά-δαβκεῖ ὃν πες Τδηλοῖεοσ 
δυτίηυ8 ; ρ[εδβε ἰεῖ πε ὕανε ψογά δραὶῃ 

τπαῖ γοῦυ ροῖ 1". προπέμψας: ψὨεη ἃ 
ἙΔΌΡΙ νἱβἰϊεὰ ἃ τον, ἰδ 'ν88 οὔβ' 
Οἡ δὶ8β ἀεραγίυτε ἴο εβοογὶ δἰπὶ οὐ ἰδ 
ΨΆΥ (Πυἱρδιίοοι, ἤτον. Ηεὐ., οα Μαῖϊ. ν. 
41). Τῆς ρτδοίουβ ὑδᾶρεὲ νγὰβ οὐρβεσνοά 
ἴῃ τῆς ρεπιινε Οπυτοῦ, ἀπά [τ ἀρρεᾶσβ. 
ἴο ἢανς ἱποιυάεὰ τῆς ξυτηϊβῃίηρ οὗ ῥτο- 
νἱβίοη ἔἕοσ ἔπε Ἰοῦγηεν (ο΄. Τιῖϊ. 1. 13). 
ΩΓ. οπι. Οα. χν.,74: χρὴ ξεῖνον παρεόντα. 
φιλεῖν, ἐθέλοντα δὲ πέμπειν, “ »νεϊσοπηα 
τῆς σοτηίηρ, βρεθὰ τῇς ρατιϊηρ διυεδὶ ᾿". 
ἀξίως τοῦ Θεοῦ, “ἴῃ ἃ πληπεῖ ΟΕ Υ οὗ 
αοά," ἐ.ε. (1) “ ϑίποε {18εὲν τα αοά᾽β 
τερτεβεηϊδεῖνεβ (]1οῃπ χίϊὶ. 20), τοοί! ἐλγ'- 
ἘΕναηρεϊἐδίεπισεν Οοίίος Ἰεγᾷ ἐπέ 
(ΗοἰτΖηλ.), ἔγεδὶ ἴμεπὶ 88 γοὰ Ψψουά ἰτεδῖ 
αοά"; (2) “ ϑίποε γοῦ δὲ αοάΐβ τε- 
Ῥτεβεπιδίϊνεβ, ἔγεδῖ πεῖ δ8 αοά νουϊά 
τγεδῖ ποτ". 

Ψες. 7. τοῦ ᾿Ονόματος, ες. οὗ 7658. 
(σῦσ. Αςιῖβ ν. 40, 41). Ὑπεῖα 18 ρεσδδρβ ἃ 
τείεσεηςε ἴο {Π|8 νεγβε ἴῃ ἴρπαι. αἀἁ Ἐῤλ. 
νἱ!, τ; εἰώθασι γάρ τινες δόλῳ πονηρῷ τὸ. 
ὄνομα περιφέρειν, ἄλλα τινὰ πράσσοντες 
ἀνάξια Θεοῦ. ΟΥ̓ 1. τ: δέδεμαι ἐν τῷ 
ὀνόματι. ἐξῆλθαν, 8ς. ἔτοπι Ερδεδβυδ, [μς 
βεδίῖ οὗ τῆς Αροβιὶς δηά βεγείογε ἴΠ6 
μελάαυατγίειβ οὔ ἴδε Οδυτοῦ ἱῃ Αβία 
Μίποσ. ΟἿ. Ιπισοά. Ρ. 247. μηδέν, 8εε. 
ποῖε οπ χ Ϊόδη ἴϊ. 4. Ψνίπεν (Μουϊτοπ᾽ 8. 
ΜΝ πες, Ρ. 463, ποῖε 1ὴ ἄγαν ἃ ἀϊβιϊποϊίου, 
ΡεΙδαρθ ἴοο δης, Ὀεῖϊνεεξη λεμβένειν 
παρά τινος ἀπά λαμβάνειν ἀπό τινος. 
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μηδὲν λαμβάνοντες “ ἀπὸ τῶν ἐθνῶν. 8. ἡμεῖς οὖν " ὀφείλομεν ἀπο- ἢ τὰ Θό. 

λαμβάνειν 3 τοὺς τοιούτους, ἵνα "συνεργοὶ ' γινώμεθα τῇ ἀληθείᾳ. ο. ἀν μον; 
Ἔγραψα ὃ τῇ ἐκκλησίᾳ - ἀλλ᾽ ὁ " φιλοπρωτεύων αὐτῶν Διοτρεφὴς οὐκ. ἐῆομαι. 
ἐπιδέχεται ἡμᾶς. 1ο. διὰ τοῦτο, ἐὰν ἔλθω, " ὑπομνήσω αὐτοῦ τὰ 6 τεῦ. 

Εοεα. χνὶ. 

ἔργα ἃ ποιεῖ, λόγοις πονηροῖς " φλυαρῶν ἡμᾶς ̓  καὶ μὴ ἀρκούμενος ΣῊΝ 
ἐπὶ τούτοις, οὔτε αὐτὸς ἐπιδέχεται τοὺς ἀδελφούς, καὶ τοὺς βουλο- 9; 4 οε. 
μένους "κωλύει, καὶ ἐκ τῆς ἐκκλησίας " ἐκβάλλει. 11. ᾿Αγαπητέ, " μὴ τ Μειέ:ν. 
Ὁ Εῷ Μεαῖι. χχ. 27. 

39. Υ7]οδπ ιχ. ώ.. 
ν ]οδῃ χίν. 26; 2 Τίωι. ἰϊ. σς; Τίς. δ, 1. 

ΖΣ οχ. χὶΐ. ο; Ρβ. χχχνὶϊ. 27. 

45. 
ΝῚ Τί; ν. 13. χ Μεεκ ἰχ. 

1 εθνων ΚΙΡ; εθνικων 9 ΑΒΟ, εὐά. 

3 απολαμβανειν ΚΙ; νπολαμβανεῖιν ΜΑΒΟ", εἀά. 
Ξεγραψα: δλάά τι 93ΑΒΟ, Οορ., 848., Ασῃ., οὐά. 

ΤᾺὨς ἔοσγπλοσ νου πανε ὕεεη υϑεὰ ἤεῖε 
Βαά πε ἀεπεῖ]6β “ 2 γοζεγγεὰ δῷ ἀοκπον,- 
Ἰεάρτηεπε; {πε ἰαξῖες ἱτηρ!ϊεβ ἐχαφέξον. 
ΤὨς πηϊβδιοηατῖεβ πιίρδε ἢᾶνε δοςεριοὰ 
τηλϊηϊεηδηςς (Μδεῖ. χ. το), θυῖ κε 8ι. 
Ῥδὺ] ἴμεν νναϊνεά ἐπεὶ ερδι, “ τῆαὶ τπεν 
ταῖρι οαῦδε πο δἰηάταηςς ἴο τῆς Οοβρεὶ 
οἵ ΟΒεῖβι " (1 Οοσ. ἰκ 

γες. 8. ἡμεῖς, εἐπηρῃδῖῖο ἰπ οοπέγαβε ἴο 
ἴῃς Οεηεεβ. ὀφείλομεν, οἵ πιοταϊ] Οὐ Ϊ:- 

οη, ὅεῈ ποΐεοη σ Ϊοδη ἴϊ. 6. ὑπολαμ- 
βάνει, σμδοίῤεγε, “ τεςεῖνε ΠΟΒρΙΓΔΡΪΥ "᾿ 
( εσθαι), 
τοϊεςοη ̓. Οὔβεγνε {186 Ἡγογέεῤῥεϊ---- 

ἑαμβάνοντες, ὑπολαμβάνειν. συνεργοὶ 
τῇ ἀληθείᾳ : 4 ἀϊνϊδίοη οἵ Ἰαῦουτ. [ἴννε 
οληποῖ ῥγεδοῖ [86 ΟΘοβρεὶ ουγβεῖνεβ, νναὲ 
ΤΩΔῪ ὮΕΙ͂Ρ Οἴπεῖβ ἴο ὅο ἰτ. ΝΠ Α τὴ σατεν, 
ΠΟΠΊΡΑΠΩ [ἰδ πβδίοπαγυ δπίεγρειβε ἴὸ 
18 εχρίογαιίοπ οὗ ἃ τηΐῃς, βαϊά : “1 Ψν}}} 
ἔο ἄονι 1{γου νἹ}] μοϊὰ δε τορεβ ".. 

γν. 9-το. ΟΒυΣ βἤπεβ8 οὗ ΠὨοίσερῃςβ. 
“1 ντοῖε βοπειβίηρ ἴο 186 Οδυτοι, Ρυῖ 
Ὀἱοίτερμεβ, ψῇο ἰἴονεῖδβ ῥσε-εταίπεηςς 
ονὸσ ἔπεπὶ, ἀοιἢ ποῖ τεςεῖνε υ8. ὙΒεῖε- 
ἴοτε, 1 Τςοπιθ, 1 8411] οδ]] ἴο σεσηδῆ- 
Ῥγϑησε Πὶβ ννοσκβ ὨΙοὮ ἢς ἀοεῖδ, γα προ 
δθουϊ υ8 ἢ εν] τνογάβ ; δηά, ποῖ οοη- 
ἴεπε {πεγενήτῃ, πείίπες ἀοιῆ ἢα Πἰπηβεῖ 
τεςεῖνς {πε Ὀγείδγεη δηά (πεπὶ τμαὶ νου]ά 
86 Ρῥγενεηίειῃ δηά οδδβίειῃ ουἱ οὗἩ {δε 
Οδυσοῖ." 
“ες Ζννεοῖκ ἀεβ 3. Βείεξεβ ἰερὲ ἴῃ ἄδς 

ἙἘτηρίεδίυηρς ἀες αδβεγευπάβομαιι ρεβεη 
Μαπάεγηᾶε ΟἸΔυΡεπβροίεη " (ἩοἰἰΖτη.). 

Ψεῖ. 9. ἔγραψα τι, «ἃ ὑτίεἶ Ιεϊῖει οὗ 
ςοπηπιεηἀδλιίοη, συστατικὴ ἐπιστολή (2 
Οος. 1. χ), ἱηισοδυςὶ πρ απὰ δυςδβοσιβίηρ 
ἃ ζοτρδηνυ οὗ Ἰάπεταπὶ ὑτείμγεη, ῬΙΟΌΔΡΟΙΥ 
ἴδοθε τεΐεστεὰ ἴο ἰῇ ὑ. 5. φιλοπρω- 
τεύειν, “Ἴονε ἴο ὃὲ τέ, ἰο ΒΕ ομί εἶ" (ὅπαξ 

ν). Τῆε πουῃ ἰβ φιλοπρωτεία 
δηά τδς δά). φιλόπρωτος (Ροΐγ»., ΡΙα). 
προάγειν (2 ]οῆπ 9) ἀπά φιλοπρωτεύειν 
ἅἄεποίε ὕνο ἰεσηρεῖβ ψῃϊοἢ ἀϊδευγρεὰ ἴῃς 
Ομ βιίδη 1 οὗ Αβία Μίπος----ἰ πιο! εοῖυδ] 

ΚΕ υὑπάεγ ΟΠΘ᾽Β 

δτορᾶποε δπὰ ρείβοῃδὶ ἀρρτδῃάϊβεπγεηῖ. 
αὐτῶν τείετε κατὰ σύνεσιν ἴο ἐκκλησίς. 
οὐκ ἐπδέχεται ἡμᾶς, “ἀοτῇ ποῖ τεςεῖνς 
τὶς ἴῃ ἴῃς ρεζβοῃ οὗ τῇν ἀεἰεραίεβ " (οὐ 
Μαῖξ. χ. 40), ἐ.4.,) “ ἀϊδοννη εἰ ἢ τ δυῖπο- 

ες. το. ἐὰν ἔλθω: (ῃς ἀρεὰ Αροβιὶς 
ΜΠ Πῖ8 ΓΑ Πρ βίγεη στ σᾶπ ΟὨἹΥ “Πορς᾿ 
ε΄. νετ. 14) ἴο υπάετίακε (ἢς Ἰουγῃευ. 
ὑπομνήσω αὐτοῦ τὰ ἔργα, ποὶ “ τεπιϊηά 
Ηἰπὶ οὗ μἷβ νου ᾿᾿ (οοπιγαβὲ ἴῃς ““ψνοσῖς "᾿ 
οἵ αδἴυ8 ἴῃ νεσ. 5), δαὶ “ Ὀγίπρ Βῖ8 ὑνοσκδ 
ἴο τεσῃεηρσαπος," ὈῪ τοίη ἴπεπὶ δὲ ἃ 
τηεειίηρς οὗ τῆς Οδυτοῃ. 851. ]οδπ ἄοεβ 
τοῖ τὨγελίεη δχοοσηπιιπίςϑιοη ΟΥ ΔΗΥ͂ 
βοσί οὗ ἀϊβοίρ!ἰης, δας βἰταρῖν ἐπδὲ 6 Ψ}1}} 
βίδῖε 1πε δοϊβ ἀπά εἰ ἴμεπὶ βρεᾶκ ἔοσ 
Ἐδπετηβεῖνεβι Α ἰοεγδῖε στεςκοπίηρ, [ἰκα 
ται οἵ τῆς αν οὗ Ἰυάρπιεπε (οὐ. Κεν. 
χχ. 12)-ττῖο Βεᾶσ ἃ τος] οὗ 411] οὔς᾿ 8 
Ῥαββίοῃδίς βρεεςμεβ απὰ ἱποοηῃβίάοσαϊβ 
δεϊίοπβ. Οοηίταβε ϑῖ, Ῥαὺυ}8 [πγεαῖβ 
(1 Οοσ. ἵν. 21 ; 2 Ὅοσ. χ. 1ΐ, χῆ, «- 3). 
8:. ]ομη ἀεβετνοὰ τὸ δὲ οδιἱεὰ “τῆς 
Αροβεὶς οὗ ονε ". φλναρεῖν (περατὶ, 
νεγϑοπισαίπεη), οἵ το βῃ οδδιζεσίηρ. 
ϑυϊά, : φλύ, " φλήναφος καὶ λῆρος 
καὶ μάταιος λόγος. ΤῊε οδμδιϊες οὗ Πϊο- 
Ἰερῆεβ ννᾶ8β ποῖ ΟἹἹῪ ἴοΟ δἢ δὰξ πΊδ]6- 
νοϊεπὲ (λόγοις πονηροῖε). μὴ ἀρκ., δες 
ποίθ οῃ σ Ϊοδῃ ἰϊ. 4. εΕ . . « καί, οὗ. 
Ὁδπ ἵν, 11. κωλύει, ἐκβάλλει, ῥτεβ. 

ἱπιρὶ γίπρ πος {παῖ δε δοῖυδιν ἀϊά ἰτ δυῖ 
δῖ με ετἰοὰ τὸ ἀο ἰι. ἐκβάλλει, δεῖς 
ποῖ οὗ ᾿ἰξεγαὶ εὐεοϊίοη (ο΄. ]ομη ἰΐ, Σ55Ξ- 
Μαῖῖ. χχὶ. 12-- Μδίκ χὶ. 15) θυῖ οἵ εχ- 
οοπηπηυπίςδείοπ ἔτοπι ἴῃς εἰ οννβμῖρΡ οὗ 
τῆς οοηρτεσδάοηῃ. 
ν. ΙΣ, 12. Τεβεπιοηυ ἴο Ὀεγηοίτυβ. 

« Βεϊονεά, ἄο ποί ἱπιέταῖα ννῃδῖ ἰβ ρμδά δι 
σαὶ ἰδ ροοά. Ηε {παῖ ἄοεῖβ ψδαῖ ἰδ 
Τοά ἱβ οὗ ἀαοὰ; δε τῆι ἀοεῖδ ννμδί ἰ8 
ἁ μαῖἢ ποὶ βεεη αοά. Τὸ ᾿επηδίσίυβ 

τεβε χουν πδῖβ θεεπ Ὀόγπε ὉΥ 411 ἀπά ὈῪ 
τὰς Του ἰἴβεῖῦ; γεα, ἀπά ᾿ψνε τεβεγ, απά 
δου Κπονγοδὲ [π4ϊ ουὖζ τεβετηοπν ἰ8 ἔγας.᾿ 
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4 Ηερ, χἱῖ. ὁ μιμοῦ τὸ κακόν, ἀλλὰ τὸ ἀγαθόν. ὁ ἀγαθοποιῶν, ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστιν " γ. 
ι:1 1288 ὁ δὲ; κακοποιῶν, οὐχ ἑώρακε τὸν Θεόν. 12. Δημητρίῳ “μεμαρ- 
ς έν. αἰ. 5, τύρηται ὑπὸ πάντων, καὶ ὑπ᾽ αὐτῆς τῆς ἀληθείας ̓  “ καὶ ἡμεῖς δὲ 

ε2 Ἰοδη 12. 
εἶδον 

ὍΚε " 
Ἐξι δ λαλήσομεν. 

Ἰ9,ᾶι, 36) τοὺς " φίλους " κατ᾽ ὄνομα. 
14. ΦΕ]οδη χὶί. εἰ; Αςὶς χχνίΐ. 3. 

μαρτυροῦμεν, καὶ οἴδατε ὅτι τἦ μαρτυρία ἡμῶν ἀληθής ἐστι. 
13. Πολλὰ εἶχον γράφειν, ἀλλ᾽ οὐ θέλω διὰ μέλανος καὶ καλάμου 

σοι γράψαι "ὁ 14. ἐλπίζω δὲ εὐθέως ἰδεῖν σε,ῦ καὶ " στόμα πρὸς στόμα 
15. Εἰρήνη σοι. ἀσπάζονταί σε οἱ " φίλοι. ἀσπάζου 

Β ]οΘδΒῶ χ. 3. 

το δε ἵν, Οορ., Αείβ., Ατπι. ; ο ΜΑΒΟΚΡ, βγερδ, νᾳ., 888., οἀά, 
Ξοιδατε ΚΙ,Ρ, 5γτῦο ΡΒ, Αδίβ, ; οιδας ΜΑΒΟ, ΨνΕ., Οορ., 888., Αττι. 
5 γραφειν ΚΙΡ; γραψαι σοι ΜΑΒΟ, εἀά. 
Φγραψαι ΚΕΡ; ραφειν ΜΙΑΒΟ, εὐά, 
διδεὶιν σε ΝΚΕΡ; σειδειν ΑΒΟ, εἀά. 

Μετ. σσ. Α ψναγηίηρ ἀραίηβε ενῖϊ εχ- 
ἃταρὶς. ΤῊΣ ῥγεβ. ρασιοίρίεβ ἀγαθοποιῶν, 
κακοποιῶν ἀεηποῖς εοπνμᾶμος ἐπ απά 
ῥγαρέίες οΥΓ Βοοὰ οὐ Ῥλά. ϑεε ποίε οἱ 
1: Ἰοδη 1. 6. ἐκ τοῦ Θεοῦ, “24 «οἰϊϊά οὗ 
αοά" (εὖ. τ Ἰοδη ἰἰΐ. το). Οὔβεῖνς δε 
ξεηεοπεβα οἱ τς Αροβίίε: τῆς παδῖίυγαὶ 
ἀρνυῴνὶ ΜΞ ἐκ τὸν Θεοῦ οι θ δε ἐκ 
τοῦ : ]οδη ἐἰΐ. 8), θυξ 6 βᾶγβ 
οὐχ ἑώρακεν ἣν Θεόν. 

νει. 12. Αρρ!οδοη οὗ δε ναζπίηρ 
ἃραϊπϑὲ εν} εχδῖηρῖε: Πὸ ποῖ ἰπχϊϊδίς 
Ὀιοίγερδαβ, Ὀαι ἰπλϊδῖε Ὠεταείγίαβδ. Ὠ6- 
τηεῖσί 8 νγᾷ 8. ῬγοῦΑΡΙΥ ἴΒς δεᾶγες ({9εδεν- 
ὀγίηρε) οἵ τῃε ερίβεῖςσ. Ὑμεῖς ἰ8 πὸ 
τελϑοη ἔοσ ἰδεπ για πίπι νὴ Ὠεπιο- 
τῆυβ τῆς 5] νογδι ἢ οὗ Ἐρδεβυβ (Αςῖδ8 
χίχ. 24).- Β. ὙΝ εἰ88 (Εἰπ]εἰἐ.), ϑυρροτθηξ 
18 εςοΙεβία βε 81 ἱπιεγργείδιίοη οὗ 2 Ϊομη 
(8βεε ἱπίγοά. Ὁ. 254) ἀπά βπάϊηρ 4 τεΐεγ- 
εῆος ἴο ἰξ ἰῃ 3 7ομβῃ 9, τεχατάβ Πεπιο- 
ἐῖυβ 45 ἴδ τεοὶρίεπὶ {βριβίάνρεη οὔ τς 
ἴοτπλες---α τησπιρεῖ οὗ ἐδε ΟΠυτοῦ ἀπά ἃ 
ϑιγίκίηρ ςοηϊσαδὶ ἴο ἢἰβ ἔξ! ονν- θα 6 Γ 
Ὀϊοίσερμεβ. Βυῖ ενἰἀεπεῖν πὲ ψὰ5 ἃ 
βίγδηρες ἴο αδίυβ δπὰ πεεάδεά ἱπισοάυς- 
τίοη δηά Ἴοοπιπιεηδτίοη. ὅ8ι:. Ἰοδη ρίνεβ 
δἰπὶ ἃ τὨγεείο! ἁ τεβεϊπιοην : (1) τπᾶΐ οὗ 
τῆς ψῆο]ς ΞΟΠ αΜΠΙΕΥ αἱ Ἐρπρβῦς (ὑπὸ 
“παντωνὴ; (2) (μι οἵ ““ἰἢε Γτυΐῃ " (δες 
ποΐίδ ου ἵ Ϊοδῃ ἱ. 8): δς ζυ18|16ὦ τῆς τε- 
αυϊτετηεηδ οὗ ἴπΠε αοΒβρε: δηὰ ἐχετρ! !Βεά 
ἰϊ8 Βανίηρ ρονγεσ; (3) ἰδδὲ οὗ τῆς Αροβεὶε 
δηά δι᾽8 ςοΙΙεαρυεβ δὲ Ἐρβεβυβ (ἡμεῖε) : 
δε δᾶ ἰοηῷ Ὀεεπ Βοπουγεά ὃγ Πίβ ςοη- 
ταυη 48 δῇ επιροάϊπηεηϊ οὗ πὸ Ττυῖῃ 
(μεμαρτύρηται), ἀπά {πε Αροβεϊε ἐεβϑιίῆςεβ 
ἮΝ ψνἤεη Ξε 18 πολ Ἀτλοη ϑγαπβεεν 
ἱπποσδηί οἵ Ὠἰβ ραβῖ (βφαρτυροῦμεν). καὶ 
Ἐπ δὲ, Βεε ποῖ οῃ σ Ϊοδη ί. 3. οἶδας 
ὅτι, κιτιλ. : Ῥεσδυβε 51. [οδη Κπενν Βίπι 

80 ψε}]]. εχηείσίυ δεϊοηρεὰ το (δς 
Οδυτοῦ οὗ Ερδεβὺβ δηὰ τνᾶϑ ὑγοῦδ νυ ἃ 
οοηνοτῖ οὗ δε Αροβιϊες. 

γν. 13-15. Ἴδε Οοποϊυβίοη. “1 δαὰ 
τολην τδίηρα ἴο υτὶϊς ἴο ἴῃες, Ὀυ: 1 4πὶ 
ποῖ πηιϊηάἀοὰ ἰο ΡῈ στιπρ ἰο τδδς Ὀγ Ρεπ 
δηά ἱπκ. Ηονενεσ, 1 Πορα Ῥγεβεηῖν ἴο 
8ες ἴδες, Δηὰ τε 8841} (δ᾽ ἷς ββὰ ἴο ἔλεος. 
Ῥεδοςε ἴο ἰδεεὶ Τῆς ἔπεπάβ βαϊυῖε (πες. 
ϑδϊυῖε ἴῃς αἰεπάβ Ὁγ πδηγα." 

ΟΥ. 2 ]οδη, 12-13. Τα δἰ πεν οὗ 
τῆς Τοπουδίοηβ βυρρεβίβ ἴπδὲ (Π6 ἴνο 
ερίβεϊ ἐδ νγεγ ψτιτῖεη δὲ ἴΠ6 βάπια {ἰπ|6. 
Ὧε Αροβίϊβς πιεάϊιαιεὰ ἃ νἱβἰιδεϊοπαὶ 

οἰγουΐε (ες [πιγοά. Ρ. 247) ἰῃ ἴδε οουζβε οὗ 
ΜὨΪΟ πε ψουϊά 8βες ὑοιϊῃ Κγτιία δηὴἁ 

Ἀττι ρά Γ τῆι ἱ εἴ, 13. γράψαι, δοτ. οὗ 6 οοτηρίεῖα 
ςοτηροδίκίοη πῃ 186 ΑΡοβεὶς᾿ Β πυϊπά ; γρά- 
φειν, ρτεδβ. οὗ ἔπε ργοςςβ οὗ ρυκτίηρ ἰξ οα. 
Ρᾶρετ. κάλαμος (ἰπ [μ] κάλ. γρα- 
φεύε), ἃ τεςά-ρεῃ, 85 ἀϊβειπρυϊ δηεὰ ἔγοσι 
Ύ ον, ἃ Βῃατρ-Ροίϊηϊοά Ξἐὐνς ἴοσ συστῖτ- 
ἱπρ οἡ ννὰχεὰ ἰδ Ὀ]εῖθ. ΡΙυϊᾶγοῦ (ον. 
29, 3) 88γΥγ58 δας Πεπιοδίπεπεβ, θη 
τηεάϊεδιίηρ δηὰ υτιτηρ, ννὰ8 δοουδιοπιοᾶ 
ἴο δίτε Πἰβ κάλαμος. 

Ψψεῖ. 156. εἰρήνη σοι, ἐδὲ, τὰς 

7ονῖθῃ ετοεείηρ, Ὁ ΟΦ συ. νί. 
23, χίχ. 20), οἱ φίλοι, ἰοδε δὲ Ερμεβυδ: 
τοὺς φίλονς, (ῃοδς ννἱῖ Οαίαθ. 5., Ἰοδη 
κῆπον 411} ““γ πδπιθ," ἂπά ννουἱὰ δανὲε 
παηχοά {Ππεπὶ δά δρᾶςα ῥειτοιεεά, Ηςε 
μιά {δε ἔγιιε βῃορῃςσά β δεατὶ (οἷ. ]ομπ 
χ. 3ν ἴδε. ΟὨΪΥ Οἴποῖ ρίδος ψθοσα κατ᾽ 
ὄνομα οὐουτθ ἱἰπ Ν.Τ.). Ιγπαῖ., αὐ 
ϑηινγη., χῆϊ, 2: ἀσπάζομαι 'Αλκην, τὸ 

ν μοι ὄνομα, καὶ ον, 
ἀσύγκριτον καὶ εὕὔτεκνον, καὶ πάντας 
κατ᾽ ὄνομα. 



ΤῊΕΞΕ ΟΘΕΝΕΒΑΙ, ΕΡΙΣΤῚΕ 

ΟΕ 

7ΤΌΡΕ. 



ὈΪο ἴΖθα ᾿γ (τοοσῖς 



ἹΝΤΕΟΒΠΟΌΟΤΙΟΝ. 

ΓΗΑΡΤΕΕ Ι. 

Κεϊαξϊον οὐ ἐπε ϑερομά Ἐρῤίδέϊε οὗ Ῥείεν ἰο ἐδιε Ἐῤίδίϊε οὕ Ἅμα. 

ΤΗΕ βρεπεγαὶί τεβεπιρίαπος θεΐψεεη ἐπε ἔνο Ερίβεϊεβ ψν}}} Ὅς ἀρραγεπί 

ἔγοπι ἴμε πιαγρίηδὶ γεΐεγεμσαβ ἴο πὶ ἰεχέ. 1 ργοροβε ἤεγὰα ἴο σοπη- 
Ραᾶγα τῃοπὶ [Ὠγουρσῃοαῖ, βίαϊίησ πε γεαβοπβ ψῃϊοῦ ἤᾶνα ἰδ πιὸ ἴο 

Ὀεϊίενα παξ ἐἢς ερίβε!α οὗ ιάς νγὰ8 κπονῃ το ἐπα δυΐπον οὗ 2 Ρεΐεγ, 

Ὡοῖ υἱοσε υεγ5α.3 
Το Ὀερίηῃ σψίτῃ, Ὀοΐῃ βέγία ἐμπαπιβεῖνεβ βογναπίβ οὗ εϑι8 Οἤγίβε 

Δπά δάάγεββ {πεπΊβεϊνεβ ἴοὸ ἔποβα ΨῆοΟ ἱπ βοπε ΨΑΥ Ὀείοησ ἴο Οοά 
Δηά ἴο δεβὰβ Οἢγίϑε, ἀδϑιγίησ ἔπδξ ρεδος τηϊσμς Ὀ6 πιυϊεὶρ!εἀ ἀροη 
ἔμεπι. 'ε ποείος πεγε σογίαίῃ ἀἰδεγεποαβ οσοαβίοπεά ὈΥ ἔπε ἀἰϊξεν- 
ξποα οὗ ἴδε πείϊεγβ ὅ. τηδγβ δίβ ἰάθπεςν ὈΥ παγλίησ [ἷἰ8 Ὀγοῖμον 
δαπηεβ ; Ρ. οἰαίηιβ δροβϑίίεβϑῃίρ. ὅΦ. δάβ ἐπε ργδυδγ ἴογ πΊΈγοΥ πὰ 

ϑηά ἰονε ἴο ἔπαΐ ἔογ ρεᾶςε ; Ρ. ψῇο ἰβ8 ἀροαξ ἴο ϑρεαῖζ πιογὰ ἔων οὗ 

ἴον ἱπχπχεάϊαξεῖν, οπιίῖβ ἰξ πεγε, απ οἤδηρεβ ἔλεος ἱπίο ἴῃς σίάδν 
χάρις. 7. ἀεῆπε8 Πἰ8 γεδάδγβ 48 “τἢς οδ]εά τῆο πᾶνε Ὀδεη Ῥεϊονεά 
ὉΥ Οοά δε Βαΐποῦ ἂἀπά κερὲ βαῖς ἴῃ Φεϑὰβ Οἤγίβε᾽"; Ρ. ἀδέεγβ {πε 
ποίίοη οὗ “ σα! Πα σ᾿ το πε τῆϊγά ἀπά ἐεπίῃ νεγβεβ, δηά ἀνε 8 ἤεγε οα 
Οοά᾽Β ἔγεε ψίἔξς οὗ ἔδίεῇ (τοῖς λαχοῦσιν πίστιν) ἃ5 σπαγαςίζεγίβείος οὗἨ Πίβ 
τεδάεγβ. Ης δάάβ8 ἔνο γεπιαγκαῦίε ρῆγαβεβ (1) παῖ, Ὠγουρῇ {πα 
ἠυϑιίσα οὗ οὐ Οοά δπά οὗ οὖν ϑανίουγ Φεβι8 ΟἩγίβε, ἘΠ 8. ἔα ἢ 15 
(2) δαυαιν ργίν!εσεά πῃ ἰπαξ οὗ ἔπε πίτεγ (συ πεῖδορ γα ἀγα ἴὸ 

φτεραγά Πἰπὶ 48 γεργεβεπίίηρσ ἢ Αροϑβέῖίαβ, οὐ ἔς Φενβ, 848 8668 ἴο 

ΤῈ πΊογα ργορδῦ]6), ἀπά πε επηρἢδβίϑεβ (Πἰ8 εαυδ! εν οὗ δεν ἀπά 

Οεηεῖα Ὁ πα ἀπίαυς (86 οὗ δίϑ ον ἀουδίε παπια, ἴῃς Ηδφδῦγεν 
““ϑυηιεοη " δάεά ἴο τε Οτγεεῖ “ Ῥεῖεγ," βυσρεβείησ ἐμπαξ Ὠίβ βυηι- 

φαϊμίεβ ἐπιρύδοα θοΐῃ. Δ ε πιδὺ σοπηραγα σἱε ἘΠ 8. ἢ ς ἔγίεπαϊν γε- 

ἔεγεησα ἴο ϑι. Ρϑυ! ἴῃ ἢ. 156, δηά ἐς αββοοίδείοη οἵ ϑιίναηυ8 στῇ 

ἴῃε νψυγίξεν ἰη 1 Ῥεΐεγ. 

Δ Έοσ ἴδε ᾿υδιϊβοαίίοη οὗἩ δε γεδάϊηρβ δηά ἱηξεγργεϊδιίοηβ δάορίθά ἰπ ἔα [Ο]1ονν- 
πᾷ οδαρίεγϑ, δες οτί ἰοαὶ δηὰ Ἔχρ  δπδίοσυ ποίεβ. 

51ῃ νν δῖ (οἱΐοννΒ Ρ, βίδηάβ ἔοσ 2 Ρεῖεσ, ]. ἔοσ ]υάς. 
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Αἴζεν ἐπί8 σγεειϊίης Φ. ἴαγηβ αἱ οποα ἴο με ἱπιπιεάϊαξε οσοδδβίοιν 
ἴον δίβ ἰεϊῖετ. Ηδς παά Ῥεδεῆ ργεραγίησ, ἢς βαγβ, ἴο ψγίϊε ου ἴδε 

βυδ᾽εςξ ψῃϊοἢ ἰδ οὗ Πίσῃεβέ ἱπίογεβί ἴο 41 ΟΠ γι βείδηβ, υἱζ., βαϊναιίοη,, 
ψπεη πεν8 γεδοῃεά ΠἰηΊ οὗ ἃ πεν ἀδησεγ ἰῃγεαδίεηίησ ἔπε ΟΠυγοῇ, 
ἀραίϊηϑὲ ψῃίοῃ με ἔεϊς θουπά ἴο ψᾶγῃ [ἰβ γεδάάογθ [ἐξ βϑαπιβ Παγαϊν 

Ῥοβϑβίδίε ἔο ϑαρροβε ἔμπας {Πἰ8 ποίΐς οὗ αἰαγηὶ σου]ὰ βανε σοτης ἴο δίπ, 

τγουσῇ Ρ., ψο ψγίξθβ ἰῇ ἃ πιισῃ πλογα ἰεἰβυγεῖν γᾶν, ποί [εείϊϊησ ἰξ 
ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ δὲ οπςδ ἴο ρίαηρε ἰπῖο σοηϊΓονοῦβυ δηὰ βυρρΙν [ἰβ γεδάθγβ. 
στ ψεαροηβ ἴον ἔπε ἀεέεποε οὗ ἔῃς ἑαἰξῃ. ἴῃ ἕδος ἔῃε ἰαξίεγ Ὀερίπβ. 

στ ἐῃς νεγὺ βαδήεςς ψῃίοῃ Φ. μδά ἔε!ε Ὠἰπγ861 ΟὈσεά το οπϊξ, ογ δὲ 
Ιεδϑὲ ἴο ροβέροπε ἴο δε επά οἵ Πΐβ8 Ερίβεϊε (νεγ. 20), υἱζ. {πε ἀοςσίγίηα 

οὗ βαναίίΊοη. Τῆμυβ ψὲ βεεῆ ἴο ἰοβα βίσῃξς οἵ δ. ἀπε] τῆς Ὀεσίπηίΐης 

οἵ ἴδε βεοοηά οδαρίεγ οὗ ΡΡὺ θᾳξ ψὲ 5841] βεαῈ ἴῃαξ ἰπ τῆς ἱπίεγνεηίην 
Ραββαᾶσε οὗ Ρ. ἴδδγε ἰ8 ἔγεχυεηξς γεσυγγεησα ἴο ἐπουσῃῖβ ψῃϊοἢ ἅγα 

ἴουπά ἰη ἢ ἔογηπιογ ερἰϑ8ϑε. 
ΔΑἴζογ βρεακίηρ ρεπογαιν οὗ πε ὈΙεββίησβ ἰη βίογε ἔογ πηδη πγουσα 

ἴδε σοοάπε88 οὗ Οοά, Ρ. σοαβ οἡ (ἰ. 5) ἴο βρεαδῖ οὗ ἴῃς σογγεβροηάϊης, 

ἀαΐν οἡ πΊδη᾽8Β ρατί. ὅνε αγὲ ἴο ᾧ8ὲ ὄνεσζὺ εῆογί ἴο Ὀυΐά ᾧἃρ {πα 

ΟΠ γίβείαη [6 ἴῃ [8 βενεη-ἴο! ά σοπηρίεἴεπεββ οὐ ἴπε σγοοῖς οὗ ἔα. 

Τοναγάϑ ἴῃς επά οὗ 7. ννε Βηά ψογάβ ψῃϊοἢ πιὰν ναῦν ροΟββίΪν ἤανα 
βυρφαβίεά ἴο Ρ, [8 ἰάεα οὗ πε βενεη δϑοδηάίην (ἰεγβ γἰβίησ οὐ {ῃ6 
[ουπάδεϊοη οὗἉ ἔα δηά συϊηγχίηδίίπρ ἰη ἰονα (΄. νεγ. 20), ἐποικοδομοῦντες. 
ἑαυτοὺς τῇ ἁγιωτάτῃ ὑμῶν πίστει . .. ἑαυτοὺς ἐν ἀγάπῃ Θεοῦ τη- 

ρήσατε. Τῇε ρῆγαβε σπουδὴν πᾶσαν οἵ Ρ. ἰ. 5 οσσυΓβ 4180 ἴῃ 7. νεγ. 8. 
Τῇε πιγεπείοη οὗ εὐσέβεια ἰη Ρ. ἱ. 8, 6, 7 τῆδν Ὀε ἄμε ο (6 ργενδίθπος 

οὗ ἀσέβεια 80 οἴζϊεη ἀερίογεά ὈὉΥ ὁ. Τῇε νεγβεβ ψῃϊοἢ ἔοϊον ((. 8-11) 
νεῖ! οὐ {πε ἱπιρογίδποε οὗ {πε ουἱεϊναξίοη οὗ ἴΠε86 νίγέμε8 οΥ ζγδοαβ. 
“«Τμεῖγ σοπεπυεά στον Μ|1 ἐεηά ἴο παῖ ἃ ποῖ ἀπέγραϊτξα! (οὐ ὁ. 
νεῦ. 12) ἰῃ τεραγά το ῃαξ Κηον]εάσε οὗ Οοά, ουἕ οὗ ψῃϊοῃ πον στον. 
ΤὨοῖγ αὔβεησος σδιι868 ὈΪ᾽πάπαβ8, οὐ δὲ ἰεδϑδὲ [ἰπ|ϊβ ἃ8 ἴο πᾶγγον; 
ΘΑΡΈΠΙν νίεννβ, πὰ πᾶ καβ ι.8 ἔογρείία! οὗ ἐπε Ὀαρείβπιαὶ οἰεαπϑίησ 

ἔγοπι ἔπε βἰη8 οὗ οαγ οἷά [{{θ. Ἐεπιεπιρεν παῖ ἰξ ἰβ ποῖ ἐπουφῇ 5ΒἰΠΊρΡ Ὁ 
ἴο πᾶνε Ὀεδη Ὀαρίϊβεά. γε πᾶνε ἴο τῇδε βύγε ἴῃς οδι]ησ απὰ 
εἰεςείοη οὗ ψιηϊοῃ Ὀαρεδπὶ τγὰβ ἴῃς 8εα]. [ἢ γου αγὲ ἀπΠίρεης ἴῃ ἀοίησ 

τι ΐ8, γοῦ Μ|}] ἤονενῦ βευπιθῖε, θα 11 πανα ἃ σίογίουβ επίγυ ἱπίο {πα 

εἴεγμαϊ Κίησάοπι οὗ ουνὐ ογά ἀπά ϑανίουγ δεβὰ8 ΟὨγίβε."" Ηδεγε ἴοο 

ψὲ Βηά σοπηροκίηρ [ἰπ118 τῖτῃ ἐπε ἰαΐοῦ νεγβαβ οὗ δ. “Εἰεγῃμδὶ [Ππ " 
ἰ8 τμ6 φοδὶ ἱπ Φ. νεῦ. 21, “τῆς εἴδγηϑὶ κίησάοτῃ,᾽᾽ ἰῃ Ρ. 1. 11. Τῆα 
οὐ μὴ πταίσητε ἀπά [ἢ πλουσίως ἐπιχορηγηθήσεται οὗ Ρ. γεπηϊηὰ υ8 οὗ 7.5 
Βυπηίην ὧρ ἰη νεῦ. 24,“ Οοὐ οὖν ϑανίουγ ἰ8 δὐ]6 ἴο ἀδεῤ μς τοϊἐποιέ 

1Τἢε Ψοσά κοινήν οῦα τῇδ μᾶνε βυρρεβίεά ἴο Ῥ, ἰδ ρῆταβε ἰσότιμον πίστιν. 
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φἐμηιδιίηρ δηθὰ ἴο βεὲ υβ δείογε Ηὶ5 ρίονν σπιἰτθους ὈΪεηιίϑῃ ἐπ ἐχ- 
εὐἐεάϊηρ 70 γ ".. 

Ρ. οοπεϊηπα68 (ἱ. 12-15), “1 Κηονν [πδὲ γοι αγὰ ββίβ! βῃεαά ἰῃ τἢ 8 
ἀγαξῃ, Ὀυξ ἰξ ψ{ΠῚ θῈ αἰννανβ πιν σάτα ἴο γεηιίη γου οὗ ἰΐ, α5 1 δηὶ 
ἱπάοεά Ὀουπά ἴο ἄο, ψἢΠ8ὲ 1 σοηίίημς ἰῃ {Πϊ8 δαγίμν δαί ταϊίοη. 

Ενδθη αἴσγ ] ἴθδανο ἰξ, 48 ουν [υογὰ 6808 Οἢ γε ἢλ8 ψαγηθά πιαὲ {πὲ 

Ι πιαβὲ βϑοοὺ ἅο, ἱ ορε ἴο Ὀεφυεξαίῇῃ ἴο γου ἃ ἰεζαον ψῇῃϊοῃ Μ1}}] ἐπαθῖς 

γου ἴο πιδῖα πιοητίοη οὗ ἴπε86 τίη δἴζεγ τν ἀεραγίαγε. ἕν γε 

δανε πεγα δῇ βοῇο οὗ 7. νεγ. 5, “1 ἀεβίγε ἴο ρυξ γου ἰῃ γεπιεπιργαηςα, 

τδουρῇ γε πον 41] [ίησα,᾽" ἐ.6., ἃ8 1ξ ἰ8 ἐχρίαἰπεά αἴζεγιναγάβ, [πουσῇ 
τοι τὰ ἐαπλ]αρ τ τ ἴπα οχδηιρίθβ οὗ ᾿υἀρηιεηξ σοπίαϊποά ἰπ ἴδ 
Ο.Τ., ἱποίυαάίησς ἔπε ρυπίβῃπιεηξ οὗ ἴπ6 δηρεῖβ ττῆο βίππεά. Ρ. δά- 
ἀγεβϑίησ Οεης 68, σῇο σουϊά Παγαϊν Ὀς ἐχρεςίεά ἴο Ὀε απ Πὰν νι ἃ 

Ὠδγγαῖίνα γεϑεϊη πηαΐην οὐ ΔΦενίβῃ ἰγααϊτίοη, σίνεβ (ἢ6 ρῆγαβε ἃ 
τοῦτα βειίηρ ἀρρ[σαϊτίοη ἰῃ γεΐεγεησς ἴὸ πε σεπόγαὶ πιογαΐ δηά 
το σίου 5 ἐοδοῃίησς ψῃΐϊοῃ ργεσεάεβ. 

Τῇε Ἴσοπποχίοη δεΐψεθη Π6 ἔνο Ερίβε1εβ 8 πηοβὲ σοηϑρίουοιβ ἰῃ 
ἴδε βϑεσοοηά οδαρίον οὗ ῬΡΌ ἴη οί, τΠὶβ βεοϊίοῃ Ὀερίηβ στ ἃ βῃογε 
Ιηἰγοάυσίίοη (. νεγ. 4, Ρ. 11. 1-8), ἀδβογίδίησ π᾿ σεπεγαὶ ἰεγηιδ ἔα 
ἰηποναΐογβ αραϊπϑὲ ψῇοπιὶ πὸ γεδάεγβ αἀγὲ νψαγηθά, ὍΠΟΥ βῖίσα! ἱπίο 
δα Οπαγοῦ, παν ἄδην ἴπε οηἷν Μίαβίεσ (δεσπότην), Πεῖγ [ἰνε 8 γα ἰπ)- 
Ρυγε, τῆς νεγάϊος οὗ μεανδη ἢδ8 ἰοησ Ῥεθῆ ργοηουηοεδά ἀραϊπβε ἴΠαπι. 

Το τΠί8 Ρ. ργεῆχαεβ ἃ οἴδιιβε ἴο σοηηθοῖ ἴπ6 πον βυδ]εοῖ στ δας οὔ μα 
Ργεοαάίΐησ οπαρίοετ. ΤΏ σίς οὗ ργόορῆθον νὰ 8 Παῖς ἴο πιίϑαβε απάοῦ 

{πε οἷά ἀϊδρεηβαίίοη (οὗ νος Πα ργεβεηξίν αυοΐεβ Βαίδαπι) ἃ8 δῇ 
ἐσχατηρίε, ἐλ Ρ. 1Ϊ. 15, 16, αηά 1. νεγ. 11). Οονγγεβροπάϊης ἴο [818 ἰη 
τῃε πονν ἀϊβρεηδβαίίοη ψἱ! θὲ {πὰ αρι8ε οἵ (εδοδίηρς (ο΄. δαπ1ε8 ἰἰ!. 1 - 
12) ; ἃπά ἴπεδ8ε ἔα]βε ἔεβομογβ Ψ|]}} ἱηεγοάμσε ἀεβίγυςείνε Πεγεβίεβ δηά 
Ὀγίηρ οα ἐμεπιβεῖνεβ βυνὶξ ἀεβεγασείοη. [ΤΠε ψογά ἀπώλεια ἀοε8 ποῖ 
οὐουγ ἰῃ ὅ., Ὀαΐ ἰῃ {πῈ ποχὲ νεγβαὲ ἢ βαὺβ ἴπαΐς ἴῃς [μογά τοὺς μὴ 

πιστεύσαντας ἀπώλεσεν.) ΡΒ. αὐά8 [πε Ῥαμίπε ερίεπεῖ ἀγοράσαντα Ὁε- 
ἴογε δεσπότην. Ηδε ἰογδῖε! 8 ἐπαξ πηδῶν ψ 111 ἔο ον ἴῃς ἴοοβα ᾿ἰνίησς οὗὨ 
ἔπεβε ἴεδομοῦβ δηά τπδὲ (ἢ8 ἴῃς ψὯν οὗ γαῖ (ΒΡ 8. οχίχ. 80) ἡ! θὲ 
ΕΝ] βροΐεη οὗ ([88. 1}. 5. Ης 8βρεαδῖβ οὗ τπεῖγ σονεϊουβποββ (οΚ 7. 
νοῦ. 11 ου Βαίδδῃ) δηά οἵ [πεῖν σίοζίησ ψσογάβ. ΔΝΏ1ς6 δ. ἀδποιηςαβ οἱ 
πάλαι προγεγραμμένοι εἰς τοῦτο τὸ κρίμα (σετε ἴῃ τεΐεγεηοα ἰῃ τοῦτο ͵8 
οὔβουτγε), Ρ. μδ88 ἴπε θπε ρῆγαβε οἷς τὸ κρίμα οὐκ ἀργεῖ καὶ ἡ ἀπώλεια 
αὐτῶν οὐ νυστάζει. Οη {ἢε οἴπεῦ Παηά νὰ ἴοβε {.᾽8 τὴν τοῦ Θεοῦ χάριτα 
μετατιθέντες εἰς ἀσέλγειαν, ἕογ ψὨΪΟΠ ρεγῆδαρ8 ἐλευθερίαν αὐτοῖς ἐπαγγελ- 
λόμενοι, αὐτοὶ δοῦλοι ὑπάρχοντες τῆς φθορᾶς (Ρ. ἰϊ. 19) γψγα8 ἱπίεπάεά 88 
8 εαυϊναίεης, ο( Οαὶ. ν. 18, ἐπ᾽ ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε' μόνον μὴ τὴν 
ἐλευθερίαν εἰς ἀφορμὴν τῇ σαρκί. 

ΜΟΙ, ΡΥ. 14 
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ΤὭσδη ἕοϊονν (. νν. 5-7) ἕῆγες ἐχαπιρίεβ οὗ ἰαάσηιεηξ ἰαίζεη ἔγοπι 
τῆς Ο.Τ. : ἰϑγαεῖ ἰη ἔς ΔΝ Π]ΔοτΏο 88, ἔμ οὔδεπάϊησ δηρεῖβ, ἴῃς βίη οὗ 

ϑοάοηι, ψῇἢϊοῃ γε γερεαίεά ἴῃ ΡῬ. ἰϊ. 4-3, ἐχοερέ παῖ ἕῃες Ὀείασε 
ἴαῖκε8 ἴῃς ρίδος οὗ ἴῃς ραηἰβῃτηεηΐς οὗ [ϑγαεῖ. ΨΩ να τπἰ8 σπαησε 
τοδάε ἢ υορδθὶν Ὀεσαιβε ἔπε ἀεβίγυοζίοη οὗ ἴπ6 ποῦίά ὃν ψαΐεγ 
δηά δε ἀεβιγυςσέίἼοη οὗ ϑοάοπι ὈΥ ἔγε ψέγε γεοορηϊβεά ἔγρεβ οὗ 
Ὀϊνίπα νεηζεᾶπος ([ωἱ.. χνί!. 26-29), ἀπά αἷβο Ὀεοαυβε Ῥ. ἰ8 δρουΐ ἴο 

Βρεαῖ οὗ ἔπε Ὠείαρε Ὀεῖον (ἰἰ|. 5-7) ἴο βῇον ἰδαΐ ἴπεγε 18 ποϊῃίη 
ἱπογεάϊδίε ἰη τἢς ἀδβέγιςξίοη οὗ ἔπε εχίβείηρ αηίνεγβα ΌΥ ἢγε. Μῶοτγε- 

ονεγ ἢ δά αἰγεδάυν γεΐεγγεά ἴο ἴῃς σδβε οὗ βϑγαεῖ (ἐν τῷ λαῷ) ἰῇ 
οσοπιραγίης [Π6 ἔα͵8ε ργορῃεῖβ οἵ με Ο.Τ. στῇ πε ἔαϊδε τδασῆογβ οὗ 
τῆς ΝΙΤ. Ῥεγῆαρβ, ἴοο, ἢς ψιίβῃεά ἴο εορ ἴῃς σῃγοηοϊοσίοαὶ ογάθγ 

ἴῃ 8 ἤγες δχαπιρίεβ. [ ἢδ8 Ὀξθη βυσμεβίεά ἰῃ τῆς ποΐε οἡ τὸ 
δεύτερον ἰπδΐ, ἰῇ βρεακίης οὗ ἔπε ἀεδβίγαοσίίοη οὗ ἴβγαθὶ δἴζεγ ἐπεὶγ 

ἔα! ὴσ Ὀδοῖ ἰπῖο ἀηρεϊεῖ, δ. πᾶν πανε δά ἰῃ ἢίδβ πιὶηά τῆς αᾳαεβίίοη 

οὗ {δε ἔογρίνεπεββ οὗ ροβί-Ῥαριείβπιαΐὶ βίπ.0 ΤΏὭογα ἰ8 ρεγῇδρβ ἃ βἰηιαγ 
τεΐεγεηςε ἰη Ρ, ἱ. 9, λήθην λαβὼν τοῦ καθαρισμοῦ τῶν πάλαι αὐτοῦ ἁμαρ- 
τιῶν ἃ8 ΜῈ]}} 48 ἰη Ῥ. 11. 20. ΔΝΙ τεραγά ἰο .᾽8 ἐγίρ! εξ, ἰ ἰ8 ἕο ΡῈ 
ῃοιίςεά τπδξ ἰξ ἰ8 φίνεῃ ἰῃ 8 ἔαγ πιογε δηἰϊπιδίεαά ἔογπι ἔμαπ ἐμαὶ οἵ ὅ., 
Ὀεΐηξ υαβεά Δ8 ἃ ργοξαβίβ ἴο ἃῃ δροάοβίβ δρρί νίηρ ἴῃς δδπὶεὲ ργίηοίρίεβ 

ἴο ἔπε ρεγβοβ δάάγεββεά, εἰ γὰρ ὁ Θεὸς οὐκ ἐφείσατο κιτλ. Οὗ (δε 
δΔηροίβ ΡΉ. βαγ8 πιεγεῖν ἴῃδὲξ παν βἰπηεά, 7. ἀνε! ]8 οα ἔπεῖγ ργίβείπα 
ἀϊρηϊςν, δηά ἕο! Πονν8 ἴῃς ὈοΟΚ οὗ Βποςἢ ἰῃ πχαϊκίηρσ (πεῖς βίῃ ἴο σοηβίβε 
ραγεὶν ἰῃ ἐπε ἔδ!! ἔγοπι ἐπεὶγ σῇ εβίαϊε, ἀπά ραγεν ἴῃ ἐμεῖς σοίηνσ 
Δἴζεγ σαρκὸς ἑτέρας, 48 πε πΊεη οὗ ϑοάοηι αἰά αἴξεγνναγάβ τὸν ὅμοιον 
τρόπον τούτοις, . νεγ. 7. [ΙΓ Ῥ. Βαά “. Ὀεΐοτε Ὠίπι, ἔπ686 οπιίββίοῃβ αγὰ 

Ὠδίυγα! ; ἰἔ δ, σοῖς δέζεγ Ρ., ἢς ψουἹά βοδγοεῖν πανα ζόης ου οὗ διἰβ 
ΨᾺΥ ἴο ἰηβεγέ ραγιίουϊαγβ 8ὸ ἀδγοραίογυ ἴο πε δηφεῖίος βδέαγε. ΑΒ ἴο 

Ἐδεῖγ ραηἰβῃηιοηΐ, ΠΟΥ ἀτὰ γεβεγνεά, ἰῃ Ὀοζῃ ερίβι]ε8, ἔον Ἰυάσπιεηξ 

απάεν ἀκγπεββ ἰῃ οἤδίηβ. 
[ε ἰ8 ἱπιεγεβείηρ ἴο σογιραᾶγε ψγῆδί ἰβ βαίά ἰῃ ἴῃς ἔνο Βρίβεῖεβ ἀρουΐ 

τῆς ἔννο πικἰββίοηατγίαβ οὗ ἴῃς δηξεάϊ! ανίαη τνογῖά, ἴῃ Φ. νογ. 14 Ἐποοῇ, 

πε βενθηϊῃ ἔγοπι Αάδῃι, ἀρρεδῦβ βἰΠΊΡΙΥ δ ἔπε ἀεηούησεγ οὗ νβῆ- 

ϑεδῃοε ἴο οοπια: ἰῃ Ρ. Νοδῇ ἰδ ἃ ργεδοῆενγ οὗ γἰρῃίεούβηεββ δηά ἢς 
8 ἴῃς εἰφδίῃ βανεά. ἴω πῖν εαἀϊξίοη οἵ 2 Ρεΐεγ ἱ πᾶνε βιφρεβίεά ἐμαξ 
{πε ψυγίζεγ πδῪ πᾶνε ἱπίεηάεά ἃ τηγϑεϊοαὶ ορροβίξίοη θεΐψεεη 6 ἔνο 
Ὠυτηῦογβ; δηά, 1 τὨίη!κ, Π|8 ἰ8Β σοηβγηγεά Ὁ ἴπε ψἂν ἰῃ ψῆϊοῆ ἐπα 

Ὠυθον 8 ἰ8Β ἱπιγοάμοοά ἰῃ 1 Ῥ, ἰἰϊ. 20 (κιβωτοῦ) εἰς ἣν ὀλίγοι, τοῦτ᾽ 
ἔστιν ὀκτὼ ψυχαί, διεσώθησαν δι᾽ ὕδατος. ΤῊς Δεῖ ἰβΒ Πεγε γεραγάεά 88 ἃ 
ΒΥπΊΡοΪ οὗ ἔπε Ομυγοῦ. ΝΝΠαΐς νὰβ ἔπε τυγίϊεγ᾽β πιοίίνε ἰῇ δάαϊησ 
τδαὲ ἰξ σοπίαίπεαά ΟὨΪγ α ἔενν, ἀπά ἔαγίμπες πδξ ἔπεβε ἔενν, οὔ Ῥείη 

τεοκοηδά ἀρ, ψεγα ουπά ἴο απιουπὲ ἴο 8) Μωυβὲ ἢς ποῖ δᾶνε ἰῃ- 
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{εηάεά ἴο εἰρη! τπαΐξ, τς ἔῃ 6 νἱϑίδ]α ΟΠ υγοἢ σοπδίβίεα οὗ ἃ πτεγα 
““ γεηχηδηξ," ἃ “{ΠπῚ|Ὸ δοοῖς," γεῖ ἴπε68ε ἔενν γεργεβεηξεά 41] στῆο βῆαγε 

ἔπε Βεβαυγγεσείοη οὗ Οἢγίβε, “ἴῃς σεπεγαῖ δββεπιοῖν δηά σμυγοῖ οὗ δα 
βγβί-δογη," σψῃίοἢ ψουἹά Ῥς σοπείηα! ν γεσγυϊξεά ἢοξ Οἠΐν ἔγοτι δα 
1ἰνίησ, θαξ αἴ8ο ἔγοηι ἴῃς ἀεδά ὈΚ ἴῃς ἐνξγ-ργεβθηΐῖ, ἐνεγ.δοίίνε ϑρίγίς 
οὗ Οπεῖβε (1 Ρ. αἱ. 19)} Ι͂πω δε δοσουηξ οὗ ϑοάοηι Ρ. (ἰ. 6) ἀϊετα 
ἔγοπι Φ. ἰῃ ἰαγίης βἴγεββ ου [,οἵ᾽8 ργοΐεβί αϑαϊηβὲ βυγγουπάϊησ σἱοκεά- 
Ω688, δηά οὔ ἴδ ΠΊΕΓΟΥ Βῆονη τοναγάβ ἢΐπ), 1ι.8ὲ 48 ἢς δαά ἄοῃθ 
δεΐοτε ἰῃ τεφαγά ἕο Νοδῇ (βθγερυ {Πυδέγατίης [πς ἀν οὗ {πε ἔαϊεμ ἔμ! 
αηάες {πε ργεβεηΐ βίγεββ) ; δῃά ἐπε τηογαΐ δα ἄγανβ ἔγοωηι με ἔνο 

δίἴογίεβ ἰβ ἑῃδλί “Οοὐ Κηονβ ἤον ἴο ἀεἰίνεγ πε σοά!ν ἔγοηι ἐγία, 88 

ΜΕ] 48 ἴο Κδὲρ ἔπε ψίοκοά ἀπάεν σπδβεϊβεπιεηΐ ἕογ ἐῃε ἀδν οὗ υἀς- 
τος". Ῥ᾽ δἷοης ψίνεβ ἀείαδὶ 8 ἃ58 ἰο πε ἀδβιγαοϊίοη οὗ ϑοάοηι 

(τεφρώσας καταστροφῇ κατέκρινεν), ν»γὮ 6 Φ. Βρεδῖ8 οἵ [8 ργεϑεηὲ βίαϊε 
88 ἃ Μαγηίης ἰο ἑμζαγε αρε8. ΑΒ γεραγάβ (ἢ:8 ψαγηίηρ Β.᾽8 ὑπόδειγμα 
μελλόντων ἀσεβέσιν ἰ8 Ὀεϊξεῦ ἐχργεββεά ἔῃδη 7.8 γαῖμεγ σοηξιβεά πρό- 
«εινται δεῖγμα πυρὸς αἰωνίου δίκην ὑπέχουσαι. ἴπ νεγ. 8 7. ἔυγηβ ἴο {πε 
Ἰιἰθετιίμεβ ἀπά ἀδοΐίαγοβ ἔπαΐῖ πεν ἂγὲ ψυ  } οὗ [{κὰ βίηβ πίε με βα 
δίπηεγβ οὗ (πε οἷά νογίά : πεν ἀεῇ!ς ἢ ἥεβῇ, πιδίκε ᾿'σῃε οὗ δυϊῃογίεν 
Δηά γ81}} δὲ ““ ρἰογίεβ ᾿᾿ (ἃ8 {πε πιεὴ οὗ ϑοάοηι ἀϊά ἐονναγάβ {πε δηρεἰβ), 
πὰ [Πϊ8 {πεν ἀο Ὀεσαυβα ΠῸΥ ἄγε 81} Ὀατγίεαά ἴῃ ἃ σαγηδὶ β'εαρ (οὔ. 
Ερδ. ν. 14). ὙΤδεβε πιδη (νεγ. 10, οὗτοι δέ) ταὶ] δὲ ἐμπίησβ Ὀεγοηά 
δεῖν Κεϑη, ψῃ 16 ΠΟΥ βαγγεηάογ ἐμεπιβεῖνεβ κὸ Ὀγαΐα Ὀεδβῖβ ἴο (δα 
φυϊάδηος οὗ πεῖν ἀρρειε8, ἀηά ἔπι1ι5 Ὀγίηρς δρουΐ ἐπεὶγ ουγη ἀεβέγαο- 
εἰοη.1 Ρ. (ἰϊ. 10) σοπιρδίηεβ ραγὲ οὗ 1.8 ἀεβογίρείοη οὗ ἐβα πίε οὗ 
ϑοάοπι, ψῇο ψεηΐ ὀπίσω σαρκὸς ἑτέρας (ἔογ νος! ἢς Βιυρδεϊαξεβ ὀπίσω 
σαρκὸς ἐν ἐπιθυμίᾳ μιασμοῦ πορευομένους) σῖτἢ 7.8 σοηἀεπχηδίίοη οὗ [Πα 
1Ἰἰρδεγείηεβ δβ ἀεϑβρίβίης δυϊῃογίιν,2 ἀπά ργεαάϊσαϊεβ θοῇ ομαγασζογίβεῖςβ 

οἵ τῆς σίοκεά, σοι Οοά Κεαρβ ἀπάδθρ οπαβεϊβεπηεηΐς ἔογ ἔδε ἄδυ οὗ 
͵υάσπιεπε. Τπεη τυγηΐηρ ἴο {πε [ἰὈογείπε8 ἢς ἐχοϊαίπιϑ ἀραΐϊηϑὲ ἔπε πὶ 
8.8 “ πεδάβιίγοηξ δηά β8ῃδηΊεῖεβ8 (τολμηταί, οὐ. ἐτόλμησεν, 1. νεν. 9) πιεῃ 
ἐμαῖ βῇγίηξκ ποῖ ἔγοηι γαϊϊηρ δὲ φίογίεβ" (11. 10). [Ιὶῃ ἰϊ. 12 με σοαβ οῃ, 

88 7. ἀοεβ ἰη νεγ. 10, σι τῆ ἃ οὗτοι δέ, ““ἔδε8ε ἀγὰ {πὸ Ὀγαΐε Ὀεδβίβ᾿". 
Ἀρρδγεῃῖν ἢς ναηΐβ ἴο Ὀγίησ οὐδ πιοῦα ἔμ ἐπα ἔογος οὗ {.᾽8 ὅσα 
φυσικῶς ἐπίστανται, ἐν τούτοις φθείρονται ὈΥ͂ [6 ρεγίρῆγαβί8. γεγεννημένα 
φυσικὰ εἰς ἅλωσιν καὶ φθοράν Δηά ἐν τῇ φθορᾷ αὐτῶν φθαρήσονται. Τῆαϊ 

ὧδ, ψὮΠῸ Φ. βἰπιρίν βίαϊεβ ἴπαὶ ἔπε ᾿ογιὶποβ ἀγα ἀδβίγογεά ἐῃγουσῇ 

1Ὲος ἴδε οοπποχίοη Ὀεΐννεεη δε ἀδληκεπεά μεατὲ ψνὩοἢ τοΐαδεβ τὸ κπονν αοά, 
φδηά (δε ἱπάυ!σεπος ἱπ (δε ν]]ςβὲ [υ8ὲ8, δες Εοπι. ἱ. 21-28. 

31 ΜΠ 6. ποιίοεά ἐμαῖ, τνϑ!ς 1]. σουρίεβ κυριότητα ἀηά δόξας 48 Ὀεϊοηρίπν 
ἴο ἴδε βᾶπιὲ οδίεβοσυ, Ρ. ΟἿΪΥῪ πδπιεβ ἔπε δρβίσαοὶ ψψοσά κνριότητα πεῖς, ἀπά 
ἐπιτοάυοςβ δόξας ἰΔίοΓ Οἡ 48 ἃ σοποζεῖε Ἐχδιρίς. 
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τδεῖν ἱπάπίσεησε ἴῃ {πεῖν δηϊπιαὶ ἱποεϊησίβ, Ρ. ἄγαν οὐξ ἔς σοπηρατί- 
βοῇ ἴο ἴδε Ὀγαΐε Ῥεδϑβίβ, “ ψῆϊσἢ ἀγα θογῃ πιεγα ογεδέυγεβ οὗ ἰηβιϊποϊ, 

ψ ἢ ἃ νίεν ἴο σαρίαγε Δηά βἰαυρσπίον,"" δηά ἤδη δάάβ ἐμαῖ ἐῆς [ἰδογ- 
τίπεβ ψ1}} δῆαγε {πεῖγ ἕαίθ, βίπος {ΠῈν ποσῖκ δὲ ἔπαξ πίρῃμογ πτογίά 
νοἢ ἰ8 θεγοηά ἐπεῖγ κεη. ΗἩδεγε ἔπεγε σδη Ὅς πο ἄουδὲ ἐμαὶ Ῥ.᾽8 
ἰδηφάαρε ἰβ ἔαγ τὔογε οὔβουγε ἔδδη παὶ οὗ ὁ. Ενδη ὦ. ἰβ ἢοὲ αυΐϊα 
εἴεαγ. Τῆς ἴγας δπεποβί που παν Ὀεεη “ἘΠΕΥ ταὶ! δὲ στθαῖ 

τγαηβοθηάβ ἔπε βεῆβ68, πεν δάπιίγε ψνμαὶ ἀρρεαίβ ἴο ἔπε βθῆβεβ δηά 
ρρειξεβ᾽ (απ γεῖ ἴπε8ε αγὲ ἔπε σαι86ε8 οὗ {πεῖς γαΐη). [18 ἰξ ροβ- 
8016 ἐπαΐ Ρ., τυ7ίείηρς ἢ δη ἱπιρεγίεςσξ τεοο]]εςείοη οὗ Φ., υπάετβίοοά 

ἐν τούτοις φθείρονται ἴο πιεαη “ρεγίϑῃ δπηοης Π6η1,᾿ ἐ.6., ἀτήοηρ 86 

Ὀγαϊεδβὴ 

Ννε μανε πον ἴο οοηδβίάον πε νεγῪ συγίουβ νεγβα ἱπίογροβαά Ὀ6- 
ἵπταθη 1. νν. 8 αηά 10, Ρ. 1. 10 ἀπά 12. ἴῃ ὕ. ἰξ γυῆβ: “ Μιομαοῖ, (μα 

Δγοδαηρεῖ, τ ἤδη πε 88 ἀἰδβρυϊης σπίτ ἐπε ἀεν!! ἀρουξ ἔπε Ῥοάγν οὗ 
Μοβεβ, ἀϊά ηοΐ νεπέυτγε ἴο δγίης ἃ ᾿υἀσηχεηΐς οὗ γαϊ]ης, θαξ βαἰά, “τπε 
Ἰμογτά γεδυΐε ἐῃεε᾿": ἰῃ Ῥὶ ““ψῇδεγεαβ δηρεῖβ, ἐμβουσῇ σγεαδΐογ ἰῃ 
Ρονεν δῃά πιίρῃξ, ἀο ποῖ νεπίυγε ἴο Ὀγίης αραίηϑὲ ἔπεπὶ ἃ γαίης 
Τυάφστιεηξ Ὀείογε ἴδε [ογά ". Τῆς ἔογπιεγ ἰδ ἃ {{||6 ἀἰβῆοσυε, Ὀαξ 

στ ἴπε Πεῖρ οὗ [πε 42ςμρεῤίίο Μοσὶς ψὰ σδῃ υπάεογβίβηά (παῖ, ἰδ τῆς 
οἰϊεῖ οὗ με δγροδδηρεοῖίβ αὐβίαϊπεά ἔγοπι δίῃ δὴν Ἴοηξετηρέμιουβ 6χ- 
ργεββίοῃ αραΐϊπϑὲ ϑαίδῃ, απά σοηϊζεηϊεά ΠἰπΊθε} τ εἢ πχδκίηρσ 8 ἀρροαὶ 
ἴο Οοά, πιυσῇ πιοῖα βῃουϊ!ά ἔγαι! δηὰά βίωξαὶ! πιογίαϊβ αρϑίδίῃ ἔγοητι 

δἰ σπάης ἰαησυασε ἀρουΐ ἔπε ρονεγα οὗ πε ἰηνίβἰδε ποτὰ. ΝΒαΐῖ, 
Βονένεγ, ἰ8 ἴο θεὲ πιαάε οὗ Ῥἢ ϑιαπάϊηρ ὈΥν ἰἰβεϊξ, ἰξ ἰ8 πιεγεὶν ἃ 
τί ἀάϊ]ε, ἔος ψῃΐοἢ (Π6 δηβννεῦ ἰ8 ἴο 6 ἴουπά ἰῃ δ. ΤΠπαῖ ἰβ ἴο βδγυ, Ρ. 

σντοίς σὲ τἢ 0.8 βεηΐοησε ἰῃ ἢἰβ πηπά, θαξ ἔον βοπιὸ γεᾶβϑοῃ οὔ οἵδε 

ςὔοβε ἴο εἰϊπιίπαξε πε ροίηξβ εβϑβθηζίαὶ ἴον [18 ἱπέο Πἰσί Πγ. ΝΥ Παῖ 
ΜᾺ8 δἰβ γεδϑοῦ ἢ Τῇδ βδηϊο, ἴ τῆΐηκ, πῆϊοῃ ἰεά πίη ἴο οηκϊέ πα 

ἀεῖα:18 48 ἴο ἔῃ ἔα] οἵ ἔα δηρεῖβ, ψΐο ἢ ἀγὲ πιαίην ἀεγίνεά ἔγοπι 
δε Βοοῖ οὗ Εποςῇ, ἰη ἰϊ. 4, αηά ἐδς γείεγεηοε ἴο ἴδε ργεδοδίης οὗ 
Ἑποςοῆ Ῥείον. Ηε οδ]εςξβ, ἐδιαΐ ἰ8, ἴο πε 86 οἵ 686 Ἀροσγυρῆαὶ 
νυγ 8, δὰ βεηογα 868 ἴῃς βίογυ ὈΥ̓ ἀγορρίηρς πε ργορεγ παπΊιεβ 
δηά ὃγ ἔνίσε σμαησίην ἃ βίησυΐαν ἱπῖο ἃ ρίωγα! (ἄγγελοι, αὐτῶν). 80, 
ἴοο, ἃ ναϑύε παρὰ Κυρίῳ ἴΔκε8 {Πε ρίαοε οὗ ἐπιτιμήσαι σοι Κύριος, δηά 
δε νασύσηεβ8β ἰβ ἰηογεαβεά ὃγ ἴδε (δε οἵ πε ἱπάεξεγηγίηδίε αὐτῶν αηά 
ὉΥ ἴδε οηγίβϑίοη οἵ ἔπε οδεςξ οὗ ἔπε σοπιραγαῖίνε μείζονες. ἴη ἕαοϊς 

τῆς ϑεηΐεησα 8 πιδαηίηρίεβθ ἐχοαρί ἴο οπα ψοὸ 88 δἰγεαάν 80- 

αυαϊπξεά υΐτἢ [8 ραγα!!εἷ ἰη Φ., ἐπουσῇ [ἃ πᾶν ρεγθαρϑ Ὅς ἴγιε, 88 
Ὧν. Βίψῳ βυρρεβίβ, [ῃδξ Ῥ. ἔεϊε Ὠἰπιβε! ἢ 7 βε|θεά ἰῃ Π8 σεηογα ἰβαξίοη 
ὃΥ ἴδε γεπιεσηδγαηςς οὗἩ δῇ οὔβουγε ραββαᾶσε ἰῃ ἔπε Βοοῖκς οὗ Εποοῖ. 

Ι ρο οη ἴο ὕ. νεγ. 11, ",Κνος ἴο {πεηι, ἕο ΠΟΥ δανε ἰοϊονεά ἰῃ 
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ἴδε βίερβ οὗ Οδίη, αῃὰ θεδη οαγγίε ἀυσαν ἰπ ἐπε ἐγγος οὗ Βαίβαπι ἴογ 

φαΐη, δηά ἰοβὲ ἐπεηιβοῖνεβ ἰη ἔπε γερο! οα οὗ Κογαῆ. Τῆεβα ἅγὰ 
Βυη κε γοοῖκβ ἰῃ γουγ ἰονε-ἔδαβίβ, νἤπογε ἔΠαῪ Ἴοίη γοιγ ἔδαϑὲ πίεποαξ 
ΔΩΥ͂ ἔεε!ηρ οὗὨ τγεἰϊρίοιιβ γενεγεωσς, σαγίη οὐἱν ἴογ {πεὶγ οσῃ δηου- 

ταεηῖ. ΤΟΥ αγὲ οἰουάβ σἰϊπουξ ψϑΐεγ, βουδάϊης Ῥεΐογε ἴῃς σἱηά ; 
ἔγεεβ πἱζδουξ ἔγαϊξ ἰη ἔπε ἔγαϊ-εαγίηρ βεδβοη, ἔνίσε ἀεδά, ἴογῃ ἂρ ὈΥ 
ἴδε τοοῖβ ; γαρίηξ ψᾶνεβ ἰοαπιίης οὐ (Πεὶγ οὐγη βῆδπιε; νψδηάογίησς 
βίαγβ ἔογ ψῃίσῃ τῆ ὈΪΔΟΚη 688 οὗ ἀαγίζπ 88 ἰ8 γεβεγνεά ἔογ ἐνεγ.᾿ ΤὨ 8 
Ῥάᾶββαζε σογγεβροῃάϑβ ἴο Ρ. ἰΐ. 183-17, Ὀυξ, ἰῃ (ῃς Ἰαϊτίεν, ἔπεα ογάσγ ἰβ οοῇ- 

ΒἰἀΕΓΑΟΪΥ αἰζεγεά απ ἔπεγε ἂῦὲ ναγίουβ δάαϊξίοηβ δηά οπηἰββίοηβ. 
Βαίδδτῃ (γῆο ἰ8 α'8ο ργοπιίηδηΐζ ἰη πε Αροσαῖγρϑα ἰΐ. 14) ἰ8β με ουἱν οπα 
οὔτῃε οἱά Πεοεγεβίαγομβ γεξεγγεά ἴο, θαζ 8 βίογυ ἰ8 ρίνεη δἵ πιογε ἰδησίῃ 
ἴῃ ἰδ. 1516: “ὙΠεογ (ἔπε ἰδεγείη 8) παν ψαπάσγεά ἔγοπι ἔπε βίγαίσῃς 
ραῖῃ, ἔοϊονίης ἴδε ραᾳίῃ οὗ Βαΐδαπι, ψῆο ἰονεά πε ψαρεβ οὗ υπ- 
τ ῃϊεουβηθββ δηὰ ψγαβ σοηνίοἰεά οὗ Πίβ εγγογ ΌῪ ἐπα ἀμ πὶ0 488, ψῃϊοἢ 
8ροῖκα ἢ Πυπίδη νοΐςε δηὰ βίαγεά ἴῃς ργορῃει᾽ 8 πιαάπεββ", Ηδεγε 
Ῥ. οἰεησμαβ ἐῃς σοπιραγίβοη τηδάς Ῥεΐογε (ἰϊ. 1) θεΐνεεη ἔμπα ἔαἰβα 
Ρτορδεῖ οὗ {πε Ο.Τ. δηά ἐπε ἴδίβε εϑοῆογ οἵ ἴῃς ΝΤ,, ἀπά Ὀτγίηρβ 
ουξ αραΐπῃ {πε πιοῖίνε οὗ σονείοιιϑῃ688 (8εε ἃῦονε ἰΐ. 8 δηά ἰΐ. 15). 
Ἦδ8 ἢς δὴν βρεοία! γεάβοη ἔογ ἱπίγοάυςίης ἴῃς ϑίογσυ οὗ ἴπε 488 γὲ- 
Ὀυκίησ ἴῃς ρτορῃεῖ ἢ ε πιὰὺ σοπΊραγε οἴδεγ ραβϑβαζεϑ ἰπ ψῃϊο ἢ 
Οοὰ ἰ8 τεργεβεηΐεά δβ Ἑσδμοοβίησ ἔπε ἴοο ἰδῇ τπίηρσβ οὗ Πἰ8 ψνογίά ἴο 
οοηΐουπά ἔπε ψνίβε (1 Οον. ἱ. 27, 8. νἱϊ!. 2), οὐ ἰω ψῃΐσῃ πλθ ἅγα 
οδςὰ ἀροη ἴο ἰεαγῃ ἃ ἰεβϑβο ἔγοπι δηἰπιδίβ, ἃ8 188. ἱ. 83, Φεγ, νἱῖϊ, 7, 

Ῥχον. νὶί. 6, δοῦ χίί. 7. Ῥοββίδιν Ῥ. πᾶν ὃς τηϊηκίηρς οὗ [6 βοογῃ 
εηϊεγίαίηεα ἔογ δἰπιρίς Ὀεϊϊενοτβ ὈῪ ἴποβαὲ ψῆο οδἰϊεά ἐπεηηβεῖνεβ 
Ομοβέίςοϑ (δες δείον ἰΐ. 18). 

Φ. νεγ. 12 ἀρρεαγβ ἢ 8οπιε γειπαγκαρίε αἰτεγαιίοηβ ἴῃ Ῥ, ἰϊ. 18, 

σπίλοι καὶ μῶμοι ἐντρυφῶντες ἐν ταῖς ἀπάταις αὐτῶν συνευωχούμενοι ὑμῖν. 
Ηετε σπῖλοι αηά ἀπάταις γε Βυδεετυϊεά ἴογ σπιλάδες Δηά ἀγάπαις ἰῃ 1. 
ϑοπια εαϊΐοτβ γε ἀγάπαις ψί Β, Ὀυϊ {πε δάαϊξίοη οὗἨ αὐτῶν 8αϊ8 

ταυσῇ Ὀεΐϊζογ υἱτῇ ἀπάταις. Φ. βρεα[(8 οὗ ἀγάπαις ὑμῶν. [ἰ νψγὰ8 παΐυγαὶ 
οὗ σουζγβε ἔπαΐ ἔα ψοῖνεβ βῃοιὰ βεεῖ ἰο βπά ἐμεὶγ νὰν ἰπίο ἐπα 
βῃεερ-ἔο! 8; θυξ σδη νὰ βίρροβε ἔδας ἴῃς ἔα! ψουά εηξενρ ἐπα 

ἴονε ἔβαβίβ οἵ τῆς ᾿ἰρεγείηοβ ἢ Μίογεονεγ ἴῃς σῆδησε οὗ δὴ ογίρίηδὶ 

ἀγάπαις ἴο ἀπάταις ὈΥ ἃ σοργίβε 8 ΠαΓάΪγ σοποείνδϊςα, 16 με γε- 
νει δε οὔδηρε ἴο διἱξ 1. 8 πτοβὲ παΐυγαί. Βαξ ον ᾶγὲ ψε ἴο δοσουηξ 
ἴον τῆς αἀϊβαρρεάγδηςε οὗ ἴδε ἱπιρογίαηϊ---νγα τηϊρμε αἰπιοϑὲ 64}} ἰξ ἐμ α 
ἰηάϊβρεηβαῦῖε ψογά---ἀγάπη ἡ ἴῃ πὶν εὐϊξίοη οὗ 2 Ρ., Ρ. οχον., 1 πανὲ 
δβυσσεβῖεά ἐπαξ ἀγάπην νγα8 ἴδε οτίρίπα! γεδάϊηρ, ἰπϑίεδά οἵ ἡδονήν, ἰῃ 
δε δαγεῦ ραγί οὗ {Πἰ8 νεγβε (ἡδονὴν ἡγούμενοι τὴν ἐν ἡμέρᾳ τρυφήν) ; 

σδεγε ΤΥ ἐχρίδηδίογυ ποῖε βῆονβ μοῦ παγά ἱξ ἰ8 ἴο παῖε ἃ βδέϊβ- 
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λοϊογυ ἀϊβεϊποίοη Ὀεΐτνεεα ἡδονήν ἀπ τρυφήν. Οη ἴδε οἶδεν δαπὰ 
ἀγάπην σίνεβ ἜΧΔΟΙ ἴῃς δεῆβε γεαυίγεά “ τπἰηϊίησ τπαξ γενε!!ης ἴῃ 
ἴδε ἀαγιίπιε πηαῖκαβ Δ ἀγάπη," ἃ8 ΤΊΔΥ Ὀ6 Βαδη ἔγοπιὶ ἴῃς αμοΐαίίοηδ 
ἔγοτῃ ΟἹ επιεηξ σίνεη ἴῃ ἴῃς ραβδαρα γείεγγεά ἴο (οὐ ἴοο ἔσηι. χίϊ!. 18). 
Ι δοοουηῖ ἴον ἡδονήν ΌὉΥ βυρροκίης παῖ ἰξ γὰϑ ἃ πχαγρίπαίὶ ρίοββ οσ 
τρυφήν. ΤὮς νοτγά ἀπάτη ἰ8 οἴξεη )οἰπεά νἱὶξ ἢ τρυφή, 48 δδονῃ ἴῃ δε 
ἐχρίδηδίογυ οΐε, δηά ἰξ ἰ8 ψαηίεά πεγε ἴο ἐχρίαίη πον ἴδὸ ΠΙΡογεηες 
τηδῃδξεά ἴο σαίη δάπγιβδβίοη ἴο ἴῃε ἰονε-[εαβίβ οὗ ἴῃς Οπυγοῦ,. Νὲε 
ανε πεχὲ ἴο δῖ ψὮν σπιλάδες Βποιἃ ἢανε Ὀεεη οῃαηρεά ἴο σπίλοι. 
Τα ἔογπιογ ψογά ἰβ ἃ ἀδγίηξ πιεΐαρῃονγ ὄἜνε δπιοης ἴῃς πιεΐδρῃογβ 
νι ϊοἢ δοσοιήρϑην ἰξ ἰῃ Φ., Ὀυς ααϊΐε οὐἱ οὗ ρίαςε ἢεγε, δηά Ρ. 8ι- 
βεϊξαϊεβ ἴον ἰξ δε δβίηγνίας βουπάϊησ σπίλος ἔουπά ἴῃ Ερῇ. ν. 27, οὗ 

πῇ ϊοἢ τῆς ἀεείναινεβ ἄσπιλος ΔηἋΔ σπιλόω οσσαγ εἰβενῆεγε ἴῃ Ῥ. δπά 
Δ. Αγε νὰ ἴο βαρροβα ἴδαξς Ρ. ἱπεεηξοηδιν γερίασθά {.᾽8 ψογάβ ὉῪ 
οἴδεγβ οὗ βἰπηαν βουηά, ἰῃ ογάδῦ τοὶ ἴο βίαγείς ρεορίε ψῆο ψεγε 
αἰγεδάν δηλ αν ἢ τΠεπὶ ἢ οὐ ὰ8 ἰξ 6 ἀπσοπβοίουβ ἀοίίοη οὗ δε 
τηϊηά, οΔΠἸ Πα αρ δἰπιίαν βοιηάβ, ἃ8 ἰῇ γηνηιίηρσ οὐ αἰ εγαϊίοπ ὃ Τῆς 

Ἰαϊίεν 86 6π18 ἴο πιὰ ἴδε πιογε ργοραῦίς Ἔχρίαπδίίοω. 

Ρ, τγεξζυγῃβ ἴο Δ.᾽8 πιείδρῃογβ ἰη ἰϊ. 17, σῆεγε ἢ βρ[8 ἂρ νεφέλαι 
ἄνυδροι ὑπὸ ἀνέμων παραφερόμεναι ἱπίο ἔνο, πηγαὶ ἄνυδροι ἀπά ὀμίχλαιε 

ὁπὸ λαίλαπος ἐλαυνόμεναι, ρεγῇδρβ Ὀξσαύβα ἢς τεσαγάθαά “.᾽8 ἐχργεβϑίοῃ 
88 βιρεγῆυσοιυβ, ἀηά αἰϑο Ῥεοδιβε ἢς ἔμαβ ργονίά68 ἀἰϊβείηςξ ρίοσζαγεβ οὗ 
ρτγαβεηΐ αἰβαρροϊπεπιεηξ ([Π 6 γγ6}})} ἀπά ἕαξαγε ἀποεγίδίηςυ (πε οἱουά). 
Ηε οπιῖϊβ ἔμε ἔγαϊε 688 ἔγεαβ, [ἢ βδίογπν ᾶνε8 ἀπά ψαπάσγίησ βίαγβ 

88 υ(πδευϊϊοά ἕο δίβ ρύγροβε, Ὀμὲ ἱπαρργοργίαςε! Υ ἀρρεηάβ ἴο ἢἰβ ἰαβξ 

τηεΐδρδογ, ἔῃς οἴἶδιαβε ἰῃ ψῃΐίοῃ 1. ἀεβογίδεβ πε ἄοοπὶ οὗ πε ναπάεγ- 
ἰῃρ βἔαγβ, οἷς ὁ ζόφος τοῦ σκότους τετήρηται. Οὗ σουζγβε ἔπε σεπάεογ 

βῆονψβ δαὶ Ρ. ἰηεηάβ (Πἰβ οἴδαβε ἴο δρρίῃν ἴο ἔπε ρεγβοῆβ ψῇβοπὶ δ6 
[48 7}υδὲ Ββρυγαξίνείγ ἀεβογίρεά, δ8 ἰ ἰ8 ἱπάεβα δρρ]ἰεὰ ὃν “. Εἰπιβεὶδ 
ἰῃ νεγ. 6, Ῥαξ ἰξ ἰΙοβεβ ἔῃ αρίηεββ ψῇῃϊοῦ ἰξ ἢΔ8 ἰη Φ. νοῦ. 183, δηά (8 
Βυρρ[ίε8 ἀποῖδπεγ σοηνϊποίηρσ ργοοῦ οὗ {δε Ὁγίογίν οὗ δ. Ηον οου]ά πα 

Ἰαϊῖεν πᾶνε παά δε ραϊζίεπος ἴὸ φαῖμεν [με βοδίζεγεά ἔγασπγεηξβ ουὐΐ οὗ 
Ῥ, ἴῃ ογάεγ ἴο ἴογηχ (πε βρίεπαϊά οἰυδίεγ οἵ ἤσυγεβ ἰῃ νν. 12, 13} 
Ννε Βανε 581] ἴο σοπείάονγ ἴῃς ἱπβεγείοη ἰη Ρ. ((.. 18), ἀδικούμενοι μισθὸν 
ἀδικίας, ννϊοἢ σοπιπιεηςεβ ἔπε ἰοοβα βεγίεβ οὗ ραγεςίρίεβ επάΐϊηρ ἴῃ ἰϊ. 
16. ξπδε ραγεςοίρίς ἰ8 οπνἰτιεά, (Πΐ8 ρῇγαβε γεσβ δ 1. νον. 11, τῇ πλάνῃ 
τοῦ Βαλαὰμ μισθοῦ ἐξεχύθησαν, Δηά ἰ8 τερεαϊεά «ἀραίη ἴῃ ἴϊ. 15; θαΐ ἀδι- 
κούμενοι ἰ8 ἀΠἜσυϊς, Αρραγεητίν Ρ. ἱπέεηάβ δίβ ραγαάοχίοδὶ ρῇγαβϑε ἴο 
ςογγεϑροπά ἴο {.᾽8 οὐαί : [πε ΠΙΡαγίίηε68. ἅγα πιίβεγαδίς, θεοαάδβε {ΠΟΥ͂ 
ΔΓΕ, ἃ8 πον τὨίηκ, “τορθεά οἵ (οΥ " γτοῦρεά 48.) τῃ6 γεναγά οὗ {δεῖγ 
ἰηϊᾳυϊςν ". Τῆς ἰο! ονίηρ ραγεςορίεβ ζανε ἃ βιγικίησ ἀπά ρονεγίμὶ 
ἀεβογίρείοη οὗ ἴῃς εν! ἰηῆυεηος νὨίσῃ τῆδ8ε πίε δχογοῖδε οὐαγ 
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ἀπβίδοϊς δουΐ8, ὀφθαλμοὺς ἔχοντες μεστοὺς μοιχαλίδος καὶ ἀκαταπαύστους 
ἁμαρτίας, δελεάζοντες ψυχὰς ἀστηρίκτους (“7 γεγεννημένα εἰς ἅλωσιν, ἰΐ. 12), 
καρδίαν γεγυμνασμένην πλεονεξίας ἔχοντες, κατάρας τέκνα. Ῥεγῆδαρβ Ρ. 
ΤΑΔΥ ἱπίεηά ῃΐ8 ραγεν ἴο ἴδε {πε ρίασε οὗ 7.8 θηε βρυγε κύματα 
ἄγρια θαλάσσης ἐπαφρίζοντα τὰς ἑαυτῶν αἰσχύνας. 

ἴω νν. 14,15 “. φίνεβ ἴῃς ργορῆεου οὗ Εποοῆ, ἔπε βενεηξῇ ἔγοηι 
Δάδξπι, νυ ἢ βἰπΊρΙν δηηοίποαβ πε ἑυΐαγε Ἰαάσηιεηξ οἡ ἱπιρίουβ ἀεεάβ 
δηὰ ψογάβ. ΤῸ {8 Ῥ. πιδαῖοβθ πὸ αΐγεςξ γεΐεγεησθ, Ὀαΐ, δὲ 1 ἢανε 

Ὀεΐογε βυχρεβίεά, ἰξ παν μανε Ὀδεῶ οἣς γεάβοη ἔογ βρεδκίης οὗ Νοδῇ 
88 ἴῃς εἰσῃίῃ. [πὰ νεγ. 16 (ρεγῆαρβ ἴδεη ἔγοπι ἴδε “445 σ:ρηρέϊοη οὔ 
Μο6ε5) ὅ. σοεβ οὔ ἴο ἀδβογίρε ἔμε [ἰρεγείηεβ 848 “" πιαγηγχαγίησ ἀπά αἀἶ8- 
ςοηϊεηΐϊεά, να! πη ς αἴξεν (πεὶς ον α8ῖ8, σἤοβε πιουτῇ λαλεῖ ὑπέρογκα, 

δΔηά ψγῆο βδαϊίον οἴμεγβ ἔογς δε βαίε οὗ δἀναηΐαγσε"". Τὸ ἴδε βαπὶα 

εἴδεοε Ρ. (1. 18) βρεαῖβ οὗ ἔμεπὶ 88 αἰξζεγίηρ ὑπέρογκα ματαιότητος, ὉΥ͂ 
ψὨίοἢ μον ἴβεάμσος τπγουρῇ ἴῃς υ8ὲ8 οὗ πε ἤσβῃ ἴποβε ψῆο ψεγα 
7υβι εβοδρίης ἔγοπι ῃϑαΐμεη εγγορ. ἴω ἰϊ. 19-22 Ρ. ἰβ πιοβεϊν ἱπάθρεη- 
ἀεηΐ οὗ Ψ., Ὀ.ᾳΕ 1 δανε αἰγεδάν ποξίϊοεά ἔπαξ ἐλευθερίαν ἐπαγγελλόμενοι 
ΤΏΔΥ Ὁ6 δΔη εςδο οἵ. νεγ. 4, χάριτα μετατιθέντες εἰς ἀσέλγειαν. Ηε οοη- 
τἰηε8, εἰ γὰρ ἀποφυγόντες τὰ μιάσματα τοῦ κόσμου ἐν ἐπιγνώσει τοῦ κυρίου 
καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ, ψογά8 ψῃϊοἢ τεσ] ψτιῆαὶ ἢς Παά βαίά ἰῃ ἱ. 4, 
ἀποφυγόντες τῆς ἐν τῷ κόσμῳ ἐν ἐπιθυμίᾳ φθορᾶς, . . . διὰ τῆς ἐπιγνώσεως 
«νον τοῦ Θεοῦ καὶ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν, ἀηά 5068 οἡη ἴὸ φσίνε Δ ἱπηργεββίνε 
νναγηΐηρ ἀραϊηβὲ ἴπε ἀβῆρογβ οἵ Ὀδοϊκβιάΐηρ, ἰῃ της πα Ῥογγον 8 ἔγοπι 
΄. νεγ. 8, ὑποστρέψαι ἐκ τῆς παραδοθείσης αὐτοῖς ἁγίας ἐντολῆς, σοηοϊμάΐησ 
πὴ ἢ τΠς ῥγονεγῦ οὗ ἴῃς ἀος δηά ἔπε δον γεξζυγηίης ἴο {πεῖν ἔουϊηεβ8 
δἴζεγ θείης οἰεδηβεά ἔγοηι ἰξ. 

ἴω τῆς ταϊνρά οπαρίεν οὗ Ρ. ψε ροὸ Ὀδοΐῖκ ἀραίη ἴο ᾧ. Τῆς γεδάδγβ δγὰ 
δάἀάγεββεά 48 ἀγαπητοί ἰη Ρ. ἰϊ!. 1 Δ8 πῃ Φ. νεγ. 17. [ἢ Ὀοίϊῃ, {86 Ὺ γε 
Ὀἰάάδη ἴο γεπιετηδεῦ ἴῃς ψογάβ οὗ ἴῃς Αροβίίεβ, νναγηΐησ ἔβεπὶ αραϊηβὲ 
ταοσίοῦβ Μη0 8ῃοι!ά σοπια ἰῃ {πε ἰαβὲ ἄδγϑβ, αὶ κίησ αἴτεγ πεῖς οσσῃ 

Ιυδί8. Τὸ τῃΐ8 Ῥ. δάάβ (ἰϊ. 1, 2) “Τῆϊβ ἰ8 ἔπε βεοοηά ἰεΐζεγ 1 δπὶ 
σι εἰης ἴο γου, ἃηά ἴῃ Ὀοζῃ 1 βεῖγ ὧρ γοαγ βίησεγε πιίηά ὈΥ οἰ ἑης οἡ 
γοῦ ἴο γεπιειηδεῦ ἔπε σοπιπιαηά οὗ ἴῃς [οτά δηά ϑανίους βροΐεη ὉΥ͂ 

γουγ Αροβίίεβ ". ϑϑίησε ἴῃ ἱ. 16, ἢ πδά αδεά ἔπε ρῆγαβε ἐγνωρίσαμεν 
ὑμῖν τὴν τοῦ κυρίου ἡμῶν παρουσίαν, 1 σοι]ά βεεπὶ ἐμαὶ Ῥ. πιαδὲ Εἰπη86 1 
Ὀε ἱποϊαἀεά ἀπιοησ “γόους Αροβίῖεβ ". Ηε ἔαγίπεν [48 ἐπαπὶ “ γὰ- 
πλεπΊδεγ ἴῃς ψογάβ ψηΐσἢ τεγα βροκεη Ὀεΐογε ὈῪ ἔπε ΠΟΙ ργορβεῖβ," 
γεσυγγίης ἰῃ (Ὠΐ8 ἴο ψῆδὶ ἢς δά 8αἰά ἴῃ ἱ. 19. ,;αϊς δὲ νὰ ἴο 

υπάεογβίαηά γ᾿ ἴδε 4] ϑίοη ἴο ἃ ργενίοιιβ ἰεϊϊε ῦ Ουγ Βγβὶ τπουσῃξ 
͵8 πδξζυγαῖν οὗ] Ρ, Βαξ 8 ἔπεγαε δηνιῃπίης ἰη ἴ πο ψουά ἀηϑνεῦ 
ἴο ἴῃς ἀεϑογίρείοη πεγε σίνεη ἢ Μίδην δαᾶνε ἀδηΐεά τ ΐ8, Ῥεσδιβα [ΠΟΥ 
τδουσδε ἐπαξ ἔπε σοπίεηξβ οὗ {πε ργορἤδου, 88 φίνεη ἰῃ 1. νεγ. 18, ψέγε 
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ἱποίυάεά ἱπ Ἐν᾽8 γεΐδγεησε ἴο δὴ δαγίεγ Ερίβεϊθ. ΦὍ. ἴῆδγε βᾶυβ, ὅτι 
ἔλεγον ὑμῖν Ἐπ᾿ ἐσχάτου χρόνου ἔσονται ἐμπαῖκται κιτιλ., ἴῃ 8, Βα ἀαϑεγίβ 
παῖ ἴῃς νογάβ χυοξεά ὈΥ Ὠίηι Ψεγα ψνογάβ ψῆηϊο ἢ σεῦ οἴζεη ἴῃ {πὰ 
ταουτῇ οὗ ἴῃς Αροβίϊεβ. Ου ἐδε οἵπεγ μαηά Ῥ. πιαῖεβ ἃ οἰεδῦ βερδγα- 

ἄοη Ὀεΐψεθῃ ἰϊϊ. 2 δηά [ἰ. 8 Ὺ ἰπϑογίίως [8 ρῆγαβε τοῦτο πρῶτον 
γινώσκοντες, νι ΐσ Πα Πδά ργενίου δ Υ ἀαδεά ἴῃ ἱ. 20, ποῖ ἴο ἱπέγοάυςε ἃ 
Ῥαγεσαϊαν ργορῆεου, Ῥαζ ἴο ἰΔΥ ἄονγῃ ΠΟῪ ῬΓΟΡΏΘΟΥ 88 ἴο Ὀὲ ἀπάετ- 
βίοοά. Τῆς τγεΐεγεησε ἴο ἃ ἔογπιεγ ἰεξίεγ ἰβ ἐπεγεΐίογε γεδβιγιςξε ὉῪ 
Ῥ. το ἰδ. 2, οἱάάϊησς ἰῃς τγεδάδγβ βὰν πεεά ἴο δε ψογάβ οὗ τῆς 
Ρτορδεῖβ δηά ἔπε δροβίΐεβ. [ἔπε ἴωαγη πον το 1 Ρ, ἱ. 10-12, περὶ ἧς 
σωτηρίας ἐξεζήτησαν. .. προφῆται οἱ περὶ τῆς εἰς ὁμᾶς χάριτος 
προφητεύσαντες . .. οἷς ἀπεκαλύφθη ὅτι οὐχ ἑαυτοῖς, ὑμῖν δὲ διηκόνουν 

αὐτά, ἃ νῦν ἀνηγγέλη ὑμῖν διὰ τῶν εὐαγγελισαμένων ὑμᾶς 
πνεύματι ἁγίῳ (οὔ. 1 Ρ. ἰ. 16), γε 514}} Βηά Δῃ εχδοξ σογγεβροηά- 
ἐηος ἴο Μηδὲ ἰ8 βίδϊεά πεγθὲ. Τῇ ψογάβ τῶν προειρημένων ῥημάτων 
(ὦ. νεγ. 17, Ρ. {ϊ.. 2) τεπιίηά αι οὗ ὅ. νετγ. 4, οἱ πάλαι προγεγραμμένοι εἰς 
τοῦτο τὸ κρίμα ([πουχῇἢ πο ἀουδὲ {πε ἱπχπχεαΐαϊε γεΐεγεηος ἔπεσε ἰ8 ἴὸ 
ἴδε ργόρῆθου οἵ Εποοδ) δηά οὗ Ρ. ἰϊ. 8, οἷς τὸ κρίμα ἔκπαλαι οὐκ ἀργεῖ. 
ἴω οἰείης ἔῃε ργορῆεου, Ρ. δάάβ ἐπε επιρῃδιίο ἐν ἐμπαιγμονῇ, Μῆϊοῃ 
ΤΑΔΥ Ὅς σοπιρατεά τ] ἢ ἐν τῇ φθορᾷ αὐτῶν καὶ φθαρήσονται οὗἉ ἰΐ, 12, ἀπά 
ψ τ τῆς τεϊξεγαῖεά ἀσεβεῖς οὗ . νεγ. 15 ἀπά κατὰ τὰς ἐπιθυμίας πορευόμενοι 
οὗ Ψ. νν. 16 δηά 18. 

ἴῃ {ἱ. 4, Ρ., οπιίξείης ὅ.᾽8 βοπιενσῆαξ ορβουγε νεγ. 19, οὗτοί εἰσιν οἱ 

ἀποδιορίζοντες, ψυχικοί, πνεῦμα μὴ ἔχοντες, ζοε8 Οἡ ἴο Βροοίν ἰῃ ψβαῖ 
ἴδε πιοσίεγν οὗ {πε ἐμπαῖκται σοηδίϑίεά, Το βαίά παξ ἔπε Ὀγοπιίβα 
οὔ ἔπε σοπγίησ οὗ Οἢγίβε (το ψῃίομ Ρ. παά Ὅογης νψίἕηθββ ἰη ἰ. 16) γε- 
πιδίηδά ἀαηξι!8|1εὰ, ἀπά ἐπαξ ἔπε τννογὶ ἀ τσαβ τοί ᾿ἰα]ε ἔο ἔπε σδίαβέγο- 

ΡῬῃίς σῆαησεβ ργεαϊοϊεά 48 δοσοπιραηίπιεηξβ οὗ ἔμε Βηα] [υἀρπιεηῖ. 

ΤΒεγε ἰ8 4 {{π||Ὸ αὐνκνναγάπεβθ ἰη Ῥ.᾿5 νογάΐηρ, ἀπ᾽ ἀρχῆς κτίσεως ἴο!- 
Ἰονίης ἀφ᾽ ἧς ἐκοιμήθησαν, Ὀαὲ ἰξ ἰβ ἃ νεγγ πδῖωγαὶ ὈΪεπάϊηρ οὗ ἔνο οὉ- 
ἡεοιίοηβ. [ σδηποῖ πίη! τῃδξ [ὃ ὁ. Βαά Κποννη ἐμ8 νεγβε, σγῃϊσῃ ρσίνεβ 
80 πιυσῇ ροΐηξ ἕο ἴῃς ργεσθαϊης ργορῆθου, ἢῈ ψουἹά πᾶνε γεΐγαϊηεά 
ἔγοπι ἰηβεγίης ἱξ. Ρ. ρίνεβ ἃ ἄουδ!ε δηβιγεγ ἰῃ {{|. 56-10 : (α) 48 ἐῃε 
ψογὶά νγὰ8 ογεαῖεά ουἱ οὗ ψαΐεγ Ὁ ἴῃε ψογά οὗ Οοά, 8ο, ονίηρς οὶ 

ἴῃε β8πὶς ψογά, ἰξ ψα8 ἀεβίγογεά [Ὠγουσῇ νδΐεγ, δηά ν}} θῈ ἀεδβίγογεά 
ραίη ὈΥ γε οὐ δε δύ οὗ ἱπάφσπιεπε (ο΄. Φαάςε νν. 6, 7, Ρ, ἰϊ. 8, 4, 
9); (ὁ) Οοά ἰ8 ποῖ Πἰπιϊϊεά ἴο ἄδαγβ δῃά γεᾶγβ. [{ Ης νψαϊξβ, ἰξ ἰβ ἔγοπὶ 
Ηἰβ8 Ἰοηφ-ϑυβεγίης ραζίεηος, Ῥδσοδιβε Ης ἀεϑβίγεβ [ἢδῖ 41} βΒῃοιά γερεηξ 

δηά Ῥε βανεά. ἥνε πιδὺ σοχηραγα ἐπίβ ψιῇ .᾽8 ὧδε οὗ ἴῃς Ο.Τ΄. ἔγρεβ 
οὗ Ἰυάφπιεηξ ἴο ροϊπξ οὐξ ργοοΐβ οὗ πΊεγοῦ ἰῃ πε σαβε οὗ Νοδῖββ δηά 
Ιμοὲ (ἰ(. δ, 7), ἰπ σοπέγαβε νυνί {πε βενεγεγ ἴοπς οὔ. νν. 5-7. [Ιἢ {{.. 10 

1 Βεδάϊηρ δι᾽ ὄν, ἔος νγὩϊ ἢ 866 πὶ οὐϊείοη οὗ 2 Ρ. 
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Ῥ. οἱάβ8 δἰ8 τεδάδγβ πιδςε ἃ ργασίίοδὶ .βε οὗ ἔς κηαονίεάσε τπαξὶ ἐπα 
Ἰιοτά ἰβ δδουϊΐ ἴο σοπια ιπεχροοίεάϊν. “Ὁο ποὲ Ῥὲ δ᾽!πά το δα 
ϑΥπλρίοΠΊ8 οὗ πε Ὀγεβκίηρ ἃρ οὗ ἔπε ἔγαπιε οἵ παΐυγε (ρεγῆαρβ «ἃ γε- 
ἔετγεηοσε ἴο νοϊοδηΐο ἐγυρείοηδβ απ εαγίμαιαῖεβθ). Μίαϊε γεδάν ον {πε 
«οπτηρς οὗ (ἢ ἀδν οὗ Οοά ΌΥ ἴδε ργδοίίος οὗ δοίϊπεββ δηά ρίεῖν. 
Ιμοοῖ ἰογψαγά ἴο ἐπε ἐμ βθίπιεης οἵ πε ργοπιίβε οὔ πε γείψῃ οὗ 
εἰσῃςεουβηεββ ἰῇ ἃ πεν δαγίῃ δηά ἤεαάνεη." 

ΔΑε {Π|8 ροίΐηϊ Φ. ἀπά Ρ. αραίη σοπιε ἰοφεῖδεγ ίη Φ. νεγ. 20 δηά Ρ. ἐϊϊ. 
14, Ὀοξῃ οοπηπηεησίης ἃ πεν βεοίίοη ψίἢ ἀγαπητοί. 7.᾽8 ἐχῃπογίβείοη 
Ὧο Πίβ γεδάεγβ “ἴο θαΐὰ ἐπεπιβεῖνεβ ἃρ ου {Πεὶνρ πιοϑὲ Ποῖν ἕαϊτῃ δπά 
Κεαρ ἐπαηιβεῖνεβ ἰῃ ἰονε " ἢ88 θδθῶ αἰγεδάν υὑβεά δγ Ῥ., ἃ8 ψγὰ ἤδνε 
8εεῃ, ἰῃ ἱ. 6.7. Ηἰβ γεΐεγεηπος ἴο ἴδε ϑρίγι 8 Πεῖρ ἰῶ ργβϑυεγ πιὰ 6 
«οπραγεά σίτῃ Ῥ. ἰ. 20 οὐ ἴδε ἰηβρίγαϊίοη οὗ ἴδε ργορῃεῖβ. Ηἰβ8 
ϑῖγαβε ἰῃ νεῦ. 21, προσδεχόμενοι τὸ ἔλεος τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ 
εἰς ζωὴν αἰώνιον ἰΒ Δ Κα ᾧρ ἴῃ ἔπε προσδοκῶντας οὗ Ρ. ἰϊϊ. 12 δηά προσ- 
δοκῶμεν οὗἍ ἰϊϊ. 18, αηά ἀραίη ἴῃ 1}. 14, 116 ἐπε σοαί εἰς ζωὴν αἰώνιον ΓΔ Ὺ 
δὲ οοπιραγεά ΜΙ εἰς τὴν αἰώνιον βασιλείαν ἰῃ Ρ. ἱ. 11. Ρ. ἱπβογῖ8 

ἄσπιλοι καὶ ἀμώμητοι (οὐ. 1 Ρ. ἰ. 19) ἔγοηι 2.8 ἀμώμους ἰῃ νεγ. 24, αηά 
ἐῃ σοπίγαβί ἴο Ὠἰβ ον σπίλοι καὶ μῶμοι ἰῃ ἰϊ. 18, δηά ἴο 7.᾽8 ἐσπιλω- 
ψένον ἰῃ νοῦ. 28. ἐν εἰρήνῃ ἰοοκ8 Ὀδοῖκ (ο Φ. νεγ. 2 δηά Ρ, '. 2. ΝΒ ε 
ἕη νν. 22, 28 σὰ δανὲ 7.᾽8 βἔεγηῃ γαΐς ἕογ ἔπε ἐγεδζηκηΐξ οὗ Ὀδοϊβάογ, 

Ῥ, αίνεβ υξΐεγαηοςε ἀραίη (ἰ|. 15) ἔο πε πιογε βορεξαϊ! νίενν οἵ {]. 9, 
φηά οἰαἰπι5 ἔον ἴξ ἔμε ἰηϑρίγεά δυρρογὶ οὗ Ραυϊ. “εὶς Ραιυ} 8 ἰεξξεγβ, 
νδα δηά φορά 848 [πεν ε, οεγ βοπὶς ἀ ἢ οι εἶεβ, το ἢανε θαοα 
αὐϊδαηάετγβίοοά δηά ρεγνεγίςαά, {πὸ ἐς γεβὲ οἵ ἴῃς Βίδ]ς6,: Ὀν τῇς αἢ- 
Ιεαγηβά δηά υπβίδρίε ἴο ἐμεὶγ οσσῃ ἀεβίγαοσίίοη." Τῇε σψογά σωτηρία 
ἥη 1. 15 γεπιίηάβ 8 ἐπαὶῖ . μΒαά ογί ίηδ!ν ἱπιεηάςά ἴο νψγίϊε περὶ τῆς 
κοινῆς σωτηρίας (νετγ. 8) δηά ἰῃδὲ Πἰβ ράγροβε 18 δρραάγεηςν οαγγίεά 
οὐ ἴο ἃ οσογίαίη οχίεηξ ἰη πεβε ἰαϑὲ νεγβε8 ἔγοπι 20 οηναγάβϑ, [Ιῃ 
νεγ. 24 7. Ὀερίηβ δὴ Αβογίρείοη ραγεν Ὀογγονεά ἔγοπι 5.. Ρδαΐ, δά- 

ἀγεββεά “το Ηἰηὶ νψδο ἰ5 δϑϊς ἴο ἀδεῤ Ηἰς ῥεοῤίε ἴγεε ἔγοπι σέμρη δἰ τη 
(οὐ. Ῥ. 1. 10) ἀπά ρτγεβεηξ ἔμπεπὶ Ὀεΐογε Ηἰβ σίογυ ἰἱπ ἐχοθεάϊησ 70 γ᾽ 
(σ΄. ῬῸ ἃ. 11). Ρ. Ρἱάβ Πίβ γεβάεγβ, “Κηονίηρ ἔπεβε {πίηρσβ δεΐογε- 
Βαηά (βεε ἀῦονε ἱ. 12, ἰἰϊ. 2) το ῬῈ οὐ τῃεὶγ συαγά, παξ ἘΠΟΥ πῖδῪ ποῖ 
Ὅε Ιεὰ ἀναγ ὉΥ ἴδε 4770} (7. νοῦ. 11, Ρ. ἰϊ. 18) οὗ ἐδε πνίςκεά (Ρ. ἰΐ. 
7, οὐ. δ. νετ. 28, ἐλεᾶτε ἐν φόβῳ), ἀπ 80 ἔα} ἔγοπι ἐπεῖγ οσσῃ βιεδάξαβί- 
Ὧι6 88. (οὐ Ρ. ἱ. 12, ἰϊ. 14, εἱἱ,. 16). Φ.᾿᾽ 8 ἐν ἀγαλλιάσει βοατβ Ὠΐρῃεῦ 
ἤδη ἴῃς ἰεββοη ψϑιοῦ Ρ. ἤεγα ἱπουϊσαῖεβ: ἰξ πιὰῦ Σὲ σοπηραζεά, 48 
“τε Βαᾶνε βεϑη, σψίτῃ τῆς πλουσίως ἐπιχορηγηθήσεται οὗ ἱ. 11. Ρ. σοη- 
εἰηιε8 ἢΠί8 ἐχμογίδίίοῃ ἴῃ 1ϊ, 18, αὐξάνετε ἐν χάριτι καὶ γνώσει, ἴον ψῇῃϊοἢ 

1Έος ἴδε 7υδεϊβοδείοη οὗἩ τΠἰβ γτεπάδγίηρ 8εὰ Ἐχριδπδίοσυ ποίεβ ἰπ τὴγ εὐϊτίοη οὗ 

295". 



222 ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ΜΕ ΠΊΑΥ ΘΟΠΊΡΑΓΕ χάρις πληθυνϑείη ἰῃ ἱ, 2 αηά ταῦτα πλεονάζοντα ἴῃ ἱ. 8,. 

αἶβ8ο ὕ. νεγ. 4. Τῇε Αβογίρεοη ἴω Ῥ. ἰ8 πιυσῇ βίπιρίεν ἔπδη παῖ ἴῃ 1., 

Ῥείηρ δἀάγεββεά ἰο ουν ϑανίουν δεβυβ Οῃγίβε, τη ]]6 δ. 8 ἰδ αὐάγεββεῶ 
μόνῳ Θεῷ σωτῆρι ἡμῶν διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν. Ῥ. ΠΔ8 δόξα. 
οηΐγ, τῇς 4. ἢ88 πε ἔμ} Πεαγρίοα! ἔογηι, δόξα, μεγαλωσύνη, κράτος, καὶ. 
ἐξουσία. Ρ. [88 καὶ νῦν καὶ εἰς ἡμέραν αἰῶνος, 116 1. δ 8 πρὸ παντὸς: 

τοῦ αἰῶνος καὶ νῦν καὶ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας, σοῃοϊυάίπρ τ ἀμήν, 

νϊςἢ 18. οπχίἰεά ἰῃ Ρ, ὃγ ΝΝ.Η. αἴεν Οοά. Β. Ολ Α. Ὑ. νυ βου, 

3. οἵ ΤἈεοῖ. δέμά. νοΐ. νἱϊ!. 75 ου Ἐπιρμαδβίβ ἰὼ Ν.Τ'. 
Το βυηὶ ἀρ: Πα ἀο ψε Βηά ἴο Ῥὲ ἐπε πιαίῃ ροϊπίβ ἴῃ ψῃϊοῃ ἐπε: 

ἔνο Ερίδβιίεβ ἀσγες, σγῆαϊ ἐς ροϊηξβ ἰῃ ψῃίοῃ ἐμεν ἀἰϊθεγ ἢ Βοίδ, 

ἄστεα ἴῃ πιακίηρς [αἰτἢ, ψῖο ἢ 8 ἰΐβε! ́  ἐς γί οὗ Οοά (Ρ. 1. 1, 
λαχοῦσιν πίστιν), ἔπε ουπάδιίοη οὗ τῇς ΟΠ βείαη [6 (4. νν. 83, 20, 

ῬΟΔ 1, δ): δοξῃ ασγες ἔμπας ἰβ σοπιπιεηοεηιεηξ 1168 ἴῃ ἔπε ἀϊνίης: 
(411 (Φ. νεγ. 1, Ῥ. 1. 8, 10). Τῆε οδ]]} ναβ βεαϊεά ἰῃ Ὀαριίβπι ἔογ ἴδ6 
[ογρίνεπεββ οὗ βίη (7. νεγ. 56. ἰη σοηπεχίοη σίτῇ 1 Οον. χ. 1, 2, Ρ. ἰ. 8), 

Ῥυϊ νὰ δανε ἴο πιαῖε οὖν σδ!]ΠἸρ βυγα πγουρῇ σοοὰ ποτ (Ρ. ἰ. 10), ἴο 
Ὀυϊ]ὰ ουγβεῖνεβ ρου ἔπε ἰουπάφιίοη οὗ ἔπε ἕαίεῃ (Ψ. νεγρ. 20, Ρ. 1. 5- 
7), ἴο Κεερ ουγβεῖνεβ ἰῃ ἴῃς ἰονε οὗ Οοά ὈΥ ργαγίης ψίτῃ με Πεὶρ οἵ ἔδε 
Ηοὶν ϑρίτγιε (4. νεγ. 20), ἰοοκίηψ ἕογ ἔπε πιεγον οἵ ουγ μογά Ψεβϑι8 ΟἸγίβε 

(νΒιςἢ 5841] θὲ ἔμ! γενεαῖς) ἰῃ δε [{ξπ εἴεγπαὶ (. νεγ. 21). Οοά ουν 
ϑανίουγ [5 406 ἴο Κααρ ὰ8 νίιπουξ βευπηδιίης ἀπά ἴο ργεβεηΐ ι.8 Ὀθεΐογε 
Ηἰβ8 σίογν ἀποίεπιίβῃθά ἴῃ ον (1. νν. 24, 25). Ρ. ἀοεβ ποῖ Ἔχργεβϑβι 
ταεηείοη ργαγεγ, δπά ἢε ἰαγβ πιογε βίγεββ οὔ ρεγβοηδὶ εἴδογε ἤδη 7. ἱπ 
δε ψογάβ “γίνε ἀϊίσεπος ἔμαὶ γε πηδὺ 6 ἔουπά ἰη ρεᾶςε, ψίϊπουΐ 8δροξ 
Δηά ὈΪΑπηΕ͵688 ἴῃ ΗΒ βίψῃς" 1Ϊ|. 14, “Ῥεναγε ἰε8ὲ γε [41] ἔγοπι γουγ 
βιεδαζαβίηθββ, ΚΟΥ ἰῃ σγαος " ||. 17, 18. 80 ἴῃ ἱ. 56-.8 ἢς δίά8 ἢἰδ5. 

τεδάδγβ δάά 411 αἰίψεωσες ἴο βυαρρίνγ “ἴῃ γοὺυγ ἔαϊτῃ επεγαυ, ἰῃ γοῦν 

ΘΠΕΓΩΥ Κηον]εάρε,᾽ εἴς., ἀηά σζοεβ οὐ ἰῇ νεγ. 10 ἴο βαὺ “1 γε ἀο (Πε86- 

τῆίηρβ, γε 84} πόνεγ βιίωπιίε: ἴογ ἴῃ 8 8ῃ41} θὲ γίσδ!ν βυρρίίεά το 
γοαῦ ἴδε επέγαησς ἰπίο ἔπε εἴεγηδὶ πίησάοηι". ΑΕ {πε βαπὶα {ἰπ|ὲ Πα 
ἈΒογῦ65 ἴο ἔπε ἀϊνίηες ροννεῦ “41}} ἴπαξ ρεγίαίηβ ἴο [{ξῸ δηὰά φοά!ηεβ8, 
ταγουρῇ πε Κπονίεάσε οὗ Ηἰπὶ ψῆο σα]]εὦ ι.8 Ὁν τῆς πιδηϊεβίβιίοη οὗ 
Ηἰ8 ονῃ φοοάηεββ᾽. Τῆδί πιαηϊξεβίβείοη μ88 Ὀεεῃ ἴο α8 ἴπε φυδγαηίεα 
οὗἉ πιοϑὲ δΙεββεά ργοπιίβεβ, Ὠγουσῇ ψοἢ τα ἀγὲ ἐπαρίεά ἴο Ὀεσοπια 
Ῥαγίδκεγβ οὗ με ἀϊνίηε πδίυγε (Ρ. ἱ. 8, 4). 

Τῆς Ὀγοδά ἀϊβείησιίοη Ὀεΐνγεεα τὰς ἔνο Ερίβεϊεβ πᾶν Ὀὲ βαίά ἰο 
Ὅς παῖ, ψῃϊε Φ. ἰ8 τπγουρπουΐ οοσυρίεά τί ἔδε ἀεηαηοίᾳείοι» 
οἵ εν] -ἄοεγβ, ἐχοερὲ ἰῃ νν. 1-3 δηά 20-25, Ρ.᾽8 ἀεηυηποίβείοηβ ἀγα 
ΤΑΙ οσοηβηεά ἴο ἃ ροτγίίοῃ οὗ οδαρίος ἰΐ., δηά {παὶ τῆς ἰαζίεν 

ἅνε!]8 πιογὲ ἀροὴ ἔδε πιεγον οὗ Οοά 88 βϑβονῃ Ἄνθη ἰῃ ἢΐβ ρυηϊδῃ- 
τηεηΐβ. 
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Ἴδε οσοποϊυδβίοη 1 Βανα ἄγαν ἔγοτη δε αὔονε Ἴοπιραγίβοη οὗ πα 
ἔνο Ερίβεῖεβ δἂβ ἴο ἔπε ργίογίυ οὗ ΄., ἰβ σοηβγπι)εά ὃν ἴῃς σεπεγαῖὶ 
ορίηίοη οἵ πιοάσγῃ ογίξϊοβ, ἃ8 ὃν Νοαηάεγ, Ογεάηεγ, Βναϊά, Ηἰσεη- 

[ε]ά, Ηοϊϊζηαηη, Ηαγηδςοῖ, Βογημαγά ΝΥ εἴβ8, Αρροέξξ, Εδγγανγ, ϑαϊπιοῃ, 

δῦονε 411 ὃν Ὦγ. Οδαβε ἰῇ δίβ Ἄἐχος}εης ἀγεοϊε οἡ πε ““ ϑεσοηά ΒΕρίδβεῖς 
οὗ ὅ8ι. Ρεΐεγ᾽" ἰὴ Ηαδβείη δ᾽ Ὁ. οὔ Β. Ιὲ ἰβ ἴγυς βοπιὲ οὗ ἔπε ὑεβὲ 
δυϊπογίεἰεβ βρεαῖς νεγν ἀουδιξυν ὈοΐΒ οὗὨ τῃϊ8 ργίογ Ὑ δηά οἵ {δ6 
δυϊδεηξίοίν οὗ 2 Ρ, Τδυδ ὈὨδ[ιϊ᾽ηρσετ, το, ἰῃ Πίβ ΕἸγεέ Αρε οΥ ἐπε 
Ολμγοῖ, δά πιαϊπίαίηεά {πε ργίογίεν οὗ 2 Ρ., σγοίε ἰο ὮὈγ. Ρίυπ- 
πιεῦ ἴῃ ἔπε γεαρ 1879 ἐπαξ πε οουά πὸ ἰοησεῦ δοίά τῃϊ8 ορίηίοη 

(ΡΙαπιηλεγ᾽ 8 δέ. γα;"ες δῃὰ δέ. γμάε 189], ». 400). ὅεε αἰβο ΡΙαα- 
τηετβ 5έ. γμάε, ρ. 268: “Δ Ώΐε δάἀπιτείης παῖ ἴῃς σαβε ἰ8 ὉΥ Ὧ0 
ΤΩΕΔΏΒ ργονεά, τὰ ΠΊΑΥ Ὀς σοηΐεηξ ἴο τεϊαίη {πε ρῥγίογ υ, 88 ψε]]} δβ ἔα 
δυϊπεηκίοι εν οὗ 2 Ῥεΐεγ, 88 δὲ ἰεαδὲ ἴῃς Ῥεβδὲ πογκίηρσ πυροίμαεβίβ "., 
Αηά Ηοτῖ ἰβ8 αυοϊεά Ὀγ Ὀγ. ϑαπάδν (1ποῤ᾿γαξίοη, Ρ. 8347) ἃ8 βαγίῃ 
τιαῖ “1Ὲ με ψέγε αϑιιεά ἢς ββουϊά 88Ὺ τδὲ ἴῃς Ῥαΐίδηςε οὗ αγρυπιεηξ 
ν 88 ϑαϊηβι ἴῃε ερίδβιϊε ; δηά πε πηοπιεηΐ ἢῈ Παά ἄοπε 80 ἢς βῃου]ά 
Ὀερίῃ ἰο τῃίηἷ ἐμαὶ ἢς πισῃε Ὀ6 σγοηρ ". Οη ἴδε οἔδεγ δαπά ἕῆγεε οὗ 
ἴδε πιοβέ γεοεηξ ογεἰσβ, ϑρίεζα ἴῃ πβ Οοπιπχεηΐαγυ οἡ ἔπε ἔνψο Ερίβεεβ, 

1885, Ὀγ. Βίψῳ ἴῃ δίβ 7ηἰεγμαΐίοπαὶ Ογίέοαὶ Οονιρισμέαγ, εἁ. 2, 1902, 
δηά [Πε νεΐεγδῃ Ζαδη ἴω ἢίβ Εὐμίείέμηρ ἐπ ἀας Ν.Τ'., εά. 8, 1906, ανε 
ὯΟ δΒαβίϊαςίοη ἴῃ πιαἰηἰαίηίπσ ἐπα ρῥγίογι ἐν δηά δυζπεηεοιιν οἵ 2 Ρ. 1 
Ῥιοσεεά ἴο οοῃδβίάεν δε δγρυπιεηΐῖβ ψῃϊοπ ἤανα δε δάδυοςεά Ὁν 
{ῃθηλ οὐ Ό΄ οἴδποῖβ ἰῃ ἕανουγ οὗ ἐδαΐ νίεν.ἷ 

(1) Αββαπιίησ δε σεηυΐηεηεββ οἵ ἔπε ἔνο Ἐρίβεῖεβ, ἰξ 18 εδϑβίεγ, 
ἰῃ ἃ σδ86 οὗ ενάεηὶ Ὀογγονίησ, ἴο βδύρροβε δαὲ δε Ῥογγονγεῦ βῃου!ά 

Ῥὲ 186 σοπηιραγδθνεϊυ οὔβουγε Φυάς, γαίπεγ ἤδη Ῥεῖεγ, ἴῃς ἔογεπιοβὲ 

οὗ ῆε Αροβι[68. 

(2) ϑιυάε 8εεη18 ἴο δοϊιπονίεάσε ἢἰβ οὈ] σαϊίοηβ ἴο Ῥεῖεγ ἰῇ νεγ. 4 
οἱ πάλαι προγεγραμμένοι εἰς τοῦτο τὸ κρίμα... τὸν μόνον δεσπότην 
ἀρνούμενοι ηά ἰῃ νν. 17, 18 μνήσθητε τῶν ῥημάτων τῶν προειρημένων ὑπὸ 
τῶν ἀποστόλων τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ὅτι ἔλεγον ὑμῖν Ἐπ᾿ ἐσχάτου 
Χρόνου ἔσονται ἐμπαῖκται κατὰ τὰς ἑαυτῶν ἐπιθυμίας πορευόμενοι, ἴδε 

ἔογπιεγ νεγβε Ῥεΐπῷ γεραγάθά 8 δῇ αἰυβίοω ἴο 8 1Ϊ, 8 ἐν ὁμῖν ἔσονται 
ψευδοδιδάσκαλοι. .. τὸν ἀγοράσαντα αὐτοὺς δεσπότην ἀρνούμενοι... οἷς 

τὸ κρίμα ἔκπαλαι οὐκ ἀργεῖ, ἔῃε Ἰδξίεγ ἴο Ρ. ἰ]. 2, 8 μνησθῆναι τῶν προει- 
ρημένων ῥημάτων ὑπὸ τῶν ἁγίων προφητῶν καὶ τῆς τῶν ἀποστόλων ὁμῶν 
ἐντολῆς τοῦ κυρίου καὶ σωτῆρος, τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες ὅτι ἐλεύσονται ἐπ᾽ 

ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν ἐν ἐμπαιγμονῇ ἐμπαῖκται κατὰ τὰς ἰδίας ἐπιθυμίας αὐτῶν 
πορευόμενοι. 

1 αρτεὲ ἢ Ὀτ, Βίρα δαὶ ἰξὲ 18 βυρετῆυουβ (0 ςοπδβίάες ἐβεοσίεβ Ὡς ἢ δυρ- 
Ῥοβε 2 Ρ. ἴο Ὀὲ πιδᾶς ὕρ οὗ ἴνο ἱπάερεηάδης δρίβιϊεβ. [116 υηἱίγν, 48 βδῆονῃ ἴῃ ἰδ ς 
ελε] ες ρᾶτὶ οὗ 1818 ςβαρίες, ἔοσοεβ ἰἴ86 17 ου ἴδς πλϊη οὗ ΔΩ ολτεῖι] τελάστ. 
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(83) Τῇε ργίογίυ οὗ Ῥ. 18 σοηβγηπιεά ὃν ἔπε ργεναϊϊηρς α8ε οὗ δε 
ξαΐξυγε ἴεηδε ἴῃ γεραγά ἴο ἴδε ἱηπονδίογβ, πεγεδβ ὅ. α868 ἴῃε ρϑϑὲ 
ογ ἴδε ργεβεηῖ; οὐ. Ρ. ἰ1. 1 ἔσονται, παρεισάξουσιν, ἰϊ, 2 ἐξακολουθήσουσιν, 

βλασφημηθήσεται, ἰϊ. 8 ἐμπορεύσονται, ψ τ {. νεν. 4 παρεισεδύησαν, νετ. 
8 μιαίνουσιν, νον. 10 βλασφημοῦσιν δηά [δε δοτγίδἔβ ἰῃ νεγ. 1]. 

Ὀεδίίης στὰ ἐμοβα οὐ᾽εσϊίοηβ ἰῃ ογάεγ, γὲ πιδὰὺ οοποεάς ἐδδξ, ἰξ 
Ὀοίἢ Ἐρίβεε8 αγὲ σεηυίπε, τὰ βῃου!ά γαῖπεγ ἢανε Ἔχρεοίεά τῆς Ὀογγον- 

ἰῃφ ἴο Ὀε οη ἐδε βἰάς οὗ ἔα ἤογε οὔβοιγε. Υεῖ ἔπεα ργοθδῦ ν 18 ἠοῖ 

οὔς ἔπαΐ σδῇ δε ργεββεά. Μίϊοη δηά Ἡδηάεί Ὀογγονεά ἔγοηι πεῶ 
ταυσῇ ἰηξογίογ ἴο Ἐποπιβϑοῖνοβ ; ἰβαίδῃ Ὀογγονβ ἔγοηχ Μιίοδῃ, δηά 1 Ρ. 

ἔγοπι δαπιθβ. [δου δε οἴπεγ παηά νὰ ἢπά γεϑβοη ἴο Ὀεϊϊενε παῖ 2 
Ῥ, ννὰβ ποῖ τυ7ιϊϊζέεη Ὁγν ἔς Αροβίέϊε, ἔπε οὐ)εσξίοῃ ΟὨΪΥ ἀπιουηΐβ ἴο 
τοῖδ, ἐπαξ, ἐπουσῇ 81. Ῥεΐεγ Βιπιβεῖ δ παά Ὀογγονεά ἔγοπι Φαπιεβ ἰῃ 1 
Ῥ., δὴ δάηιίγονγ οὔ ὅ:ῖ. Ρεῖογ οουϊά ποῖ ἕανε θογγονδά ἔγοηι Φιὰς ἰη 2 Ρ. 

ΔΝ τεραγά ἴο οδ]. (2), 1 πανε ροϊπέεά ουξ ἰῃ τὴν ποίςε ἐπαξ ἐπε ψογά 
πάλαι ἴῃ 2. νοῦ. 4 σδηηοΐ γεῖεγ ἴἰο Ρ., θυϊ ταδὶ Ὀ6 υπἀετγβίοοά οὗ τῆς 

Ῥτορῆθου οὗ Βποςῆ, ᾳυοΐεά ἰῃ Φ. νεγ. 15, ἰῃ ψῃίοῃ ἔπε τψογά ἀσεβεῖς 
(νοι δυπιβ ἂρ πα ἰυάσηχεπξ ἴῃ νεγ. 4), οσσυῦβ πὸ [ε88 ἔπαη ἔουγ {ἰπγ68 
(ἔ πὲ ἱποίυάς ἔπε οορηαῖε νεῦρ δηά αρβίγασξ πουπ). 1 πανὲ αἷβο 
Ῥοϊπέεά ουἱ ἐμαξ 1. ἰῃ νεγ. 17 γεΐεγβ ποὲὶ ἴο δὴν οπὸ ψγίξεγ, θαξ ἰο ἴδε 

ΟΓΆ] ἐσδοπίησ οὗ {πε Αροβίῖίςβ, ἀπά παὶ Ῥ. ἴῃ ἰϊϊ. 2 ἀοεβ ποῖ ργοΐδββ ἴο 
αἴΐεν ΔΩΥ πεν Ῥγορῆθου, Ραΐζ βἰπιρῖν δάά8 ἴο ψῆδὶ Φυάς Παά 8βαἰά, ἐπαξ 
δε τεδοῃίπας οὗ ἔπε Αροβίίεβ γεβίεά ἀροη ἔπε δυϊπογίτν οὗ ΟἸγίβε, δηά 
ἴπαξ ἰξ νψὰβ ἰῃ ἀργεεσιεηῖ πίῃ ἴῃς ἰεδοπίης οὗ ἴπε ργορῃμείβ. ΑΒ γε- 
ϑετάβ οδ)]. (8), ἔπε ἀϊδέεγεηςε οὗἉ ἔεηβε, Ρ. ἰ8 ποξ οοηδβίβίεηξ ἴῃ Πίβ αβὲ οὗ 

ἴῃε ἕαϊυγε. σε δανὲ πε ργεϑ. ἴῃ ἱϊ. 10 τρέμουσιν, ἰϊ. 17 εἰσίν, ἰ(. 18 
δελεάζουσιν, {ϊϊ. 6 λανθάνει, ἔγοηι Μοῦ τὲ βῃουΐά σοποίαάἀε ἐμαὶ πα 

ἱμπονδίογβ δά αἰγεδάν Ῥεζυη ἐμεὶγ ψόῦκ, 1 ποῖ ἀπιοὴς ἴμοβε ἴο ψΠΟπῚ 

Βε ψυίϊεβ, γεῖ ἀπιοης οἴμεῦ σμαγοῆεβ, ἐο ψἰϊσῃ . πᾶν μαννα δἀάγεβεεά 
Ὠἰπιβεῖξ. [δ πε ἔογπιεν Ερίβειε 18 ἃ ργοάυςξ οὗ με βεοοηά σδηΐαγυ, τς 
ΓΙΓΟΡ ΠΊΑΥ πᾶνε ἀδεά ἐῃε ἔμπξαγε ἔξηδβε ἴο φίνε ἰξ νεγί βί πε Πα α, τυ !α 
ΤΑΙ Ωρ δὲ εἰπ|ε8 ἰηΐο ἐπε ργεβεηξ ἔγοηι ἱπαάνεγίεηςε. 

(4) ϑριίεια δϑῖ8 ψδγ, ἰξ . ἰβ Ῥογγονίης ἔγοπι Ψ., ΒῈ πιδίαεβ ἢο γε- 
ἔεγεησε ἴο ΠίπΊ, ἃ8 ἢς ἄοεβ ἰο αι ῦ [τ πιίρῃξ Ὀ6 ἐπουρῇ ἴο δῖ ἴῃ 

γερίγ, “ΔνΝὮν, ἐξ δ. Ῥογγονβ ἔτοπὶ Ῥ., ἄοεβ δε παῖε το ἀεβηίΐξε δἼοκηϑνυ- 
Ἰεάσπιεηξ οὗ πε ἕδος" Βαξ με πᾶνε ἃ ραγδί!εἱ οδβε, ἱπδουσῇ πὸ ἀουδὲ 
ΟἿ ἃ 8ΠΊ416γ βοβϑίβ, ἰπ ἔπ 6 ἀπασκηονίεάσεά Ὀογγοννίηρβ ἔγροπι ἴῃς Ερίβεϊς 

οἵ δαπηεβ ἰῃ 1 Ρεῖεγ, οὐ ψῇηϊοῃ 8εὲ μα [πιγοἀμοεοη ἴο πὶν εαἀϊοη οὗ 

ΦαπΊεδβ, ΡΡ. χον ἴο οἱ. Τῆα γεάβοη ἤόψανεγ ἴογ ἔπε πχεπέίοη οὗ Ῥααϊΐ 
ἰπ 2 Ρ. ἰ8 αυἱε ἀϊβείπος ἴγοπὶ ἔμε δοκηονϊεάσπηεης οὗ ἃ ἀεδί. Τἤὸ 
1 εγείπεβ οἰαίπιεά ἢἰβ δυϊπογίεν ἰπ Ῥεμδ ἢ οὗἩ ἐμεῖς οὐ νίαν (οὐ, 7. 
νεῦ. 4), δηά ἴ νγὰβ ἤεοθββαγυ ἴογ Ρ.. ἴο ργοΐεβέ αραίηβί (ἢί8. 
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1ε ψουἹά Ῥε εηάϊ688 ἴο 50 ἰηίο ἃ πχίπιιῖε ἐχαπιηπδίοη οὗ ἔπε ραγα!εὶ 
Ραββαρεβ ψῃϊοἢ πᾶνε δα οἰϊεά ἴο ῥγονε πα ργίογιν οἱ Ρ. 1 ἢανε βαίά 
811 τῆδλξ 1 τὨΐηκ ἡεεὰ Ῥὲ βαϊὰ δρουΐ ἔβεῆι ἰῇ ἴ8ε εαγίΐεγ ραγί οἵ {8 
οδαρίεν δηά ἰῃ ἴδε εχρίαπαίογυ ποΐεβ οὗ πῃ εὐϊίίοη οἱ 2 Ρ. Τῇε ἰη)- 
Ῥγεββίοω ψῇηϊοῃ ἔπεν ἰεᾶνε οἡ ΠΥ πιίηά 8 ἐπαΐ ἰῃ ὁ. νγὲ πᾶνε ἴῃς βγβὲ 
τουσῃε, ἰη Ῥ, δε βεοοηά ἐπουρσῇῃΐξ ; παῖ γε σδῃ ζεηθΓ ΠΥ 866 ἃ γεδβοῦ 

ΜὮΥ Ρ. Βῃου!ά δανε αἰϊεγεά Ψ., θιξ νοῦν γαγεῖν ἃ γεάβοη ΨὮΥ δαὶ γα 
τεδὰ ἰη Ρ. βῃουϊά πᾶνε Ὀεεη αἰΐεγεά ἰο ψῃδὲ ψε Βηά ἰηῃ Ψ. Ρ. ἰβ πιογα 
τεβεοῖίνε, δ. πιογε βροηΐδηεουβ. 



ΟΗΑΡΤΈΕ ΙἹ]. 

ΤΆΣ ΕρίΞεϊε 7 ϑμάε, Απμέπον, δέγίο, Α ὲβεπεϊοίέγ, Οἰγομπιδέαηοες οὗ 
γγνίεηρ.--- ΤῊΣ πδπὶς δυάδα (Ἰούδας) γγὰ8 Ὡδἕαγα!ν ἴῃ νεγῪ σοπηπίοα 
(186 ἀπιοηξ ἴδε ὅενν8 δὲ {με ἔπιε οὗ {πε ΟἸγί βείδη εγα. [τ τγαβ ἄεαγ ἴο 
τῆεπὶ ἃ8 δανίης θεέ Ῥογῆς ποῖ οἠΐν ΕΥ̓ πε Βροηγπῖοβ οὗ {πεῖν {γίρε, 
Ὅαξ αἶδο ὈγῪ {πεῖν σγεαξ οπιαπιρίοη Φιυάμ8 ἔπε Μίδοοαδεε. Ὑνο δπιοη 
τῆς Ὑψεῖνα Ὀογα τὶ Ὠδηιο, υάδ8 ἰβοκγίοί, ἀπά ἴῃς ὁ υάδ5 ποῖ ᾿ϑοαγίος 

(δη. χίν. 22), ψῇο ἰβ αἷϑο οδ δὰ Φυάββ βοὴ οὗ ὕδηϊεβ (ὁ ̓ Ιακώβου, [,[. 
νἱὶ. 16, Δοῖβ ἐ. 13) δὴά Τμαάάδοιβ (ΜΕ. ἰχ. 8, ΜΕ. ἐϊ. 18, σεγε βοπια 
Μ,55. «δαἀά Λεββαῖος). Βεδίάεβ πε8ε ψὰ πιεεῖ τἱτῆ 4 Φυαάδβ απιοησ 
τῆς Βεείῆγεη οἵ τς [ογά (ΜΈ. χε. 55, ΜΙ. νἱ. 3), υάαβ οἵ Οαϊες 
(Δςεῖβ ν. 37), δυάαβ δυγπαπιεά Βαγβαρῦαβ (Αοΐβ χν. 22), Ψυάδβ οὗ 

Παπιδβοιβ (Αςΐβ ἰχ. 11). [{ 18 πογείογε ποῖ βαγργίδίησ ἐπαὶ ἴῃς υγῖτεῦ 
βῃουϊά δανε δάάδεά ἃ ποῖς οὗ ἰάἀεπεβοδίίοη, δοῦλος Ἰησοῦ Χριστοῦ, 
ἀδελφὸς δὲ Ἰακώβους Τῆς πιοβῖ ᾳπιουβ ΦαπΊ68 ἴῃ (ἢ πιϊάάϊς οἵ {πα 
Βγβὲ σεπίυγυ ψὰ8 ἴδε πεδά οὗ ἴῃς ΟΠυγοῦ δὲ Φεγυβαίεηι δηά Ὀγοΐμεγ 
οἵ πε [μογά, ψῆο αἷϑο δερίῃβ ἢϊ5 ερίβείας ὈΥ͂ βιγυ]ησ ὨἰπΊβο! ἢ δἰ πιρὶν 
δοῦλος (Θεοῦ καὶ Κυρίου) Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ηδεηπος ἰξ δεεπι5 ριΌΡαδίς ἐδμαξ 
δε δαάαϊείοη ννὰβ τηϑδάς, ποὲὶ πλεγεῖν ἴον ἴῃς ρύγροβε οὗ ἰἀδηε βορεοη, 
δυῖ, πὸ ἴῃς δαἀαϊείοη οὗ ἀπόστολος δέ ἰη ΤΊϊ. ἰ. 1, 48 σίνίηγ ἃ τεϑβοῦ 

ΨὮΥ δί8 νογάβ βῃου!ὰ 6 γεοείνεα ψὶτῇ γεβρεοῖ, δίπος ἢς γὰ8 Ὀγοΐμεγ 
οὗ δαπιεβ δηά {πεγείογε οὴς οὗ δες Βγείῆγεη οἵ ἔδε [ογά. ἴῃ ΠΊῪ 
Ιηιγοάμοείοη ἴο ἴδε Ἐρίδβεῖες οὗ 8.1. ϑαπιεβ (ρρ. ἱ-χἰνὶ), 1 πᾶνε εη- 
ἀεανουτγεά ἴο δον [παὶ ἰῃς Βτγεϊῆγεη οὗ {πε [ογά σψτεγε βοηβ οἵ Φοβερῇ 

δηά Ματυ, πα {πεν ἀϊά ἠοἱ )οἱη ἔπε ΟΠαγοῦ ΕΠ] αἴξεγ ἴῃς Ογυοϊβχίοη, 
δηά τΠδξ ποηε οὗ επὶ ψὰδ ἱποίμἀεα ἀπηοης ἔπε Τ᾽ εῖνε.1 

Οἰδεν ἔαςῖβ ψῇῃϊοι γα ἰεαγῃ ἔγοπιὶ ἔπε Ν. Τ᾿. ἀγὲ (1) ἔμπαι διάθ γα 
Ῥγοῦδοὶν εἰμεν ἴῃς γουηροβέ ογ πε γουπροδβέ θαξ οης οἵ ἔπε Βγεϊδγθη 

οὗ ἔπε 1ογά, 48 ἢς ἰδ πιεπείοηδά ἰαϑὲ πιο ἔπαπὶ ἰη ΜΕ. χἰϊ!. 565. οἱ 
ἀδελφοὶ αὐτοῦ Ἰάκωβος καὶ Ἰωσῆς καὶ Σίμων καὶ Ἰούδας, αηά 8: Ραξ οπα 
ἵπ ΜΙ, νἱ. 8 ἀδελφὸς δὲ Ἰακώβου καὶ Ἰωσῆ καὶ ᾿Ιούδα καὶ Σίμωνος ; (2) 
παῖ ἔπε Βεγείῃγεη οὗ ἔπε [ωογά (οὗ οουγβε δχοϊυβίνε οὗ απιεβ, τῆ 

18ες νεσ. σ7, ἡβεῖς ἴῃς ντίξος ἀρρθᾶτβ ἴο ἀϊβείπρυϊβῃ δεΐνγεεη ἴῃς ΑΡροβεῖεβ 
δηὰ Βίπι86 1. 
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κετηδίηεά βιδιοηδευ δὲ Ψεγαβαῖοπ) σψᾶγε εηβασεά ἰῃ πιίϑβίοηαγν 

ουγπουβ {πὸ 581. Ῥδαϊὶ (1 ον. ἰχ. 5), Ὀὰξ ἐμαῖ ἔμεν ἀἰδεγεά ἔγοπι Ἠΐπι 
ἀπ τῆς ἕδλοξ ἐδαῖ ἔμεν ψεγε πιαγγίεά δηά ψεγε δοσοπιραηίεά Ὁγ τπεὶγ 
σίνεβ, ἀπά 4130, ἃ8 ἍῈ ΠΊΔΥ βύρροδβε ἔγοπιΊ ΟἿδί. ἰϊ. 9, ΜΙ: χ. 28, ἐπαξ 
Ἐδεῖγ πιϊηϊβεγαϊίοηβ γαγε πιδίη!ν ἀϊγεοίεά ἴο πε Φεγγβ. ἴῃ πιν εαϊείοη 
οὗ απιεβ (ρ. σχν)ὴ 1 πᾶνε γρυεά {παΐ ἢίβ Ἐρίβεῖς ψὰβ δάάγεββεά ἴο 
“εν οὗ τῆς εαβίογῃ Ὠίαβρογα δηά ἰξ βεθηλβ ωοΐ ἱπιργοῦδθῖς ἴπδὶ Φαάε, 

«Υἰοη ΤΔΩΥ γεαγβ δἴζεγ ἢἰβ Ὀγοίμεγ᾽β ἀεδίῃ, πΊΔΥ ἤανε τϊβῃεά ἴοὸ 
ΘαρρΡΙν Πίβ ρίαςα Ὀ᾿ δἀὐάἀγεββίης ἴο ἔπε βαπ|ε οἰγοΐς οὗ γεδάδγβ ἔμε ψψδγῃ- 
ἐῃρ8 νης ἢς ἔεϊε θουπά ἴο υἱέεν ἀπάοτΡ τῆς ρεγίουβ οἰγουπιδίδησεβ 
οὗ ἴδε πεν αῇῷε. Ηἰβ σουδβίη ϑυπΊθοη, ἴῃ βοὴ οὗ ἢίβ ὑἀποΐς ΟΙορδβ, 

διαά βυοοεεάεά ἰο {πε Ὀἰδμορτίςο οὗ δεγυβαίεπι (Εα8., Η.Ε., ἀϊ., 22, ἰν., 22, 

αυοίεά ἴῃ πὶν εὐϊείοη οὗ Φαπιεβ ρρ. νἱϊ 011.), ἀῃὰ ἰ8 βαϊά ἴο ανε Ῥεεη 
«τυοσθεά α.Ὁ. 107 αἱ ἴῃε ἂρὲ οἵ 1201 (ς(( Ἡερεβίρρυϑ αῤ. Εαβεῦ., Π.Ε., 

ἀἰ!., 32, ἀπὸ τούτων τῶν αἱρετικῶν κατηγοροῦσι τινὲς Συμεῶνος. . . ὡς ὄντος 
ἀπὸ Δαβὶδ καὶ Χριστιανοῦ. καὶ οὕτως μαρτυρεῖ ἐτῶν ὧν ἑκατὸν εἴκοσιν ἐπὶ 
"Τραϊανοῦ Καίσαρος καὶ ὑπατικοῦ ᾿Αττικοῦ). 

Ἑμωδβεδίια8 (Η.Ε., ιν, 19) υοίεβ φαίη ἔγοπι Ἡερεβίρρυβ δῃ εἰνάόνεϑει 

ἰηρ βίογυ οὗ {δε ϑταπάεοπα οὗ Δυάδϑβ, “ψιῆο ψέγε βείζεά δηά οαγγίεά 
ἴο ἔοπιε ὈΥ͂ ογάεγ οὗ Ποπηίαη, νἤοβε ἔξαγε παά Ῥεξη εχοϊϊεά ΡΥ {πα 
τερογὲ ἢε πεαγά οὗ ἔπεπὶ 8ἃ8 ἀεβοεηάδηϊβ οἵ Ὠανίά, δηά ακίη ἕο ἔπε 

ΜΜεββίδῃ. Νπεη πεν ψέγε Ὀγουρῆξ Ὀεΐογε ἢΐπι, μα φυϊο εν ἀβοσγίαίηεά 

ἐδμαῖ {ΠῈΥ ψεγε ροοὸῦ πιεη, δηά {παῖ ἔπε Κίησάοπι ἔπε ἰοοκεά ἰογνγαγά 
ἴο μψὰ8 ποῖ οἵ {πἰ8 ψνογά, δῃά δοσογαϊησίν ἀϊβηχίββεά ἔπθηι 88 πιθῶ 
οὗ ῶο ἱπιρογίδηςς, δπά ἼἽεαβεά ἔγοῃιχ ἢΐβ ρεγβεουεοη οἵ ἔπε Οδυγοῆ. 
Δ Βεη πον γεϊαγηεά ΒοπΊε, ἔπεν γεσείνεά βρεςΐαὶ ποηοιιγβ, 88 Βανίης 
«ἰϊηεβδεά ἴοὸ ἴδε ἰγαζῃ, δηά 4180 88 θείης εἰπβπιεη οὗ ἴπε [ογά. ΤΕΥ 
Ἰνεά ὉΠ] τῆς εἰπιε οὗ Τρδ)δη." 

ἴῃ πὶν ἰπἰγοἀυοείοη το 5:. δαπιεβ 1 πᾶνε ροϊπίεά οὐυξ ἐμαξ δί8 
Ἐρίβεῖε Ῥεδγβ πιαγκεά ἔγαοεβ οὗ βοπῖς οσμαγαοίεγίβεῖοβ τυ ΐοἢ ἀγα ἴοαπά 
ἐῃ ἴδε [οτά Ηἰπιβεῖς. 1 ργοόροβε ἴο οδἱ! αἰζεηξίοη ἤογα ἰο βοπια γὸ- 

ΞεΠΊΡΙ ποε8 δηά αἀἰδεγεηοεβ Ὀεΐτσγεθη ἴῃς Ερίδβεϊεβ οὗ ἑῆς ὑνο γοΐβεγα. 
4. (1) Απιοηρ ἴδε ἴογπιεσ ψὰ πΊδΥ ποῖς πε ἴοης οὗ αηἀουβείπς ἀπά 

πηαυεϑείοηεαά δυξπογίν ννἰοἢ ρεγναάεβ ἴπῈ ἔνο Ερίβι]68, σοηπιοίησά 

στ ἔπε ρεγβοηδὶ ΠυηλΠν οὗ ἔπε πυυίϊεγθ ὙΠΕῪ ἀο ποῖ δγγοραῖς ἴο 
τῇαπηβεῖνεβ ἔμπαξ γεϊδεοηϑῃΐρ πο σοπϑεξυϊζεά ἔπε σγουηά οὗ τπ6 
τενογεποα τῇ πο {ΠπῸῪ πεγα γεραγάςξαά ὃν (δεὶζ [ε!ονν-ε]ενεγα. 

ΤΊΕΥ ἃγαὰ βἰ πρὶν βεγσνδηΐβ οἵ θεβιυβ Οἢγίβι, [ἢ [τά οὗ Οἴογν, ἴο γῆοβα 
φοπλίης, 88 ἔπε γἰρῃίεουβ Φαάσε, {ΠΕ Υ ἰοοῖ ἕογσψαγά, σῆοβε ροόνγεγ 81}}} 
Ζιδηϊεβίβ ἰἴβοῖ ἔ η νοῦ οὗ πιογον (Ἀπιεβ ἱ. 1, ἰϊ. 1, ν. 8, 9, 14); οἵ 
ὅεδβι8 ΟΠγίβε, στῆ Κεαρβ Ηἰβ ρεορίες βαΐδε ἴο ἴῃς εηά, τῃγουσῇ τ Ποηι 

Δ Μοζα ῬγοῦΔΌΪΥ υπάετ 95. 
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ἘΠΕΥ Ὠορε ἴον εἴεγηαδὶ {{ἴπ, ἴο ἄξων σῇοηὶ ἰ8 ἔπε οἰΐπιαχ οἵ ἱπιρίεῖν, ἰὼ 
ψῃοπὶ πε Ἐδίπεγ ἰ8 σίογίβεά ἔον ἐνεγ (θάε νν. 1, 4, 21, 25). ΤΠΕΥ δὲ 

Βῆδγεῦβ οὗ ἃ σοπιπίοη βαϊνδίίοη (ὐ υάς νεν. 8), {πεν περά ἰογρίνεηςββ οὗ 
βίη {|τὸ οἴπεν πιδὴ (9 4π|168 1{ϊ. 2). 

(2) Μεηίαὶ οδαγαςιεγίβεϊςβ δ8 Ἄχῃίδίἐεά ἴῃ {πε ἔνγο Ἐρίβείεβ. 

ἴῃ τὴν εὐϊείοη οὗ ψΦαπιεβ (ρ. οοχχίχ.) 1 δανε βυτηπιεά ἃρ ἔπε πιογα. 
ζεηεγαὶ αυδίεἶεβ οἵ 18 βίγίες ἱπ ἴῃς ψογάβ “εεγρυ, νἱνδοιυ, ἀπά 88 
ςσοπάαποίϊνε ἴο Ὀοίῃ, νἱνίάηε88 οἵ γεργεβεηξαζίοη, πιεβηίης ΟΥ̓ ἴῃς ἰα8ξ 

τῇδ ἀἴ511ὸ οὗἩ πιεγε αρβιγαοιϊίίοηβ, ἱπαξ ἀεἰσῃς ἴῃ τῆγονίησ ἐνεγυίπίησ 

ἱπῖο ρἰοϊαγεβαας δηά ἀγαπιδῖϊο ἔογῃμβ, ψῇῃϊοῃ 18 80 πιαγεά ἃ ἔξαΐωγε 
ἰπ οὖν Ερίϑεϊε ". Τὸ « οεγίδίῃ εχίεηξς πΐβ ἰβ ἔγιιε αἷβο οὗ δυάε, 88. 
βῆονψῃ ἴῃ ἢίβ ἱπιασίπαϊζνε ροσεγ δηά ἢίβ ἔγεαυεηΐ 86 οἵ ἢραυγαέϊνε 
βρεεοῦ. Ολ Δυάε νεγ. 8, σεγε {πε ἱπηονδίογβ ᾶἂγὲ ϑροΐβῃ οἵ 88. 
ἀγεβπιεγβ ροϊ]υξίης ἴῃς βεβῇ ; νεῦ. 12, σῆεγε {πεν ἀγὲ οοτηραγεά (1} 

ἴο ϑιηκεη τοοΐ8 οἡ νῆϊοῃ ἔμῆοβα ψῆο πιεεῖ ἴΠεπὶ δὲ ἔπε ἰονε-ἰεαβίβ γι 
Δστουηά Δηά ρεγίβῃ, (2) ἴο νναΐεγίεβϑβ οἱοιιάβ ἀγίνεη ὉῪ {ες ψίηά, (8) 

ἴο ἴγεθβ ννῃίοῆ ἤανε ἴο 6 γοοϊθά ὑρ, Ὀεσδιβεὲ πον Ὀεαῦ Ωο ἔγαϊξ ἰῃ 
πε ἔγαϊ-Ὀοαγίης βεδϑοη, (4) ἴο τὰ τνανεβ ἔοαπιίης οὐξ ἐπεὶγ οσα 
βῆαπιε οὐ πε βῇογε, (5) ἴο [δ] ως βίαγβ νῃϊοῃ ἀγα ἐχεησυίβμεά ἴῃ 
ἐνεγί αβείης ίοοηι. ἴῃ νεγ. 20 τῇς ἕαϊξπέα! γε Ὀϊἀάδη το δυϊὰ ἐδπεηι- 
δβεῖνεβ ᾧἃρ οὐ πεῖν πιοδβὲ Ποῖ ἕδίτῃ; ἴῃ νεγ. 23, ἴο βανὲ ϑίῃπεγβθ, βηδίοῃ- 

ἰῃρ ἴῃδηλ ἔγουι {πε ὅγε ; ἴο δαΐε ἔπε ψαγπιεπὲ βροϊίεά ὃν ἴδε Ηεβϑῃ. ἴω 
τεραγά ἰο 51. δδηιεβ 1 ἕαγίπεν 10 δίγαΐεά ἴῃς αυα! εν οὗ νἱνίάπε88β ὈῪ “ἴδε 
Γρεαυσηΐ τείεγεηςς ἴο ἜΧαΠΊρΙε8 ϑιιςἢ 88 ΑΌγαδδπι, ἔδῃδΡ, δον, ΕἸ "ἢ ".. 
ἴῃ {δε βαπὶς νὰν ῖ. δυάς σίνεβ δηϊπιδίίομ ἰοὸ ἢΐβ νναγηΐίη 8 ὈΥ τγεΐογ.- 
ξῃοε ἴο ἴδε ᾿δγβο 68 ῆο ρεγίβῃοά ἰω τς ψ]άεγηα88 ἴον πεῖν ἀπδεϊ εξ 

αἴζεγ θείης βανεά ἔγοηι Εσυρῖ; ἴο τῆς ἔβ!Π!}εἢ δηρσεοῖβ τῆοῸ γε γεβεγνεά 

ἴογ {πε υάἀσπιεηΐξ ἰῃ ἐνεγ αδιίης σπαΐηβ ; ἴο ϑοάοπι δηά ἴδε πείρῃρουν- 
ἰῃσ οἰεβ, ψῃίοῃ βἰμηβά ἰῇ ἔπε βαπὶῈ ΑΥ̓͂ 88 {πε δηρεῖβ, δηὰ ποῦν 
βυδέεν ἔπε ρεηδὶ οὗ εἴεγηαὶ ἤγε (νν. 5-7). Ἐδενεογεῆσς ἴογ ἔπε ροψογβ 

οὗ πε ἀπβεεη πψογὶά ἰβ σοπχπιεηάεά δ. ἴδε ραϊζεγῃ οὗ πε ἀγομαημρεὶ 
Μίομαεὶ, νῆο, Ἄνθη ἰῇ ἢὶβ ἀΐβραΐϊε τί ἐμα ἀεν!! ἔογ δε Ῥοάν οἵ 
οβεβ, γεξαβεά ἴο Ὀγίηρ ἃ γϑί Πρ δἼοσιυβαιίοη, Ὀυξ σοπιηχεά ἔς οα86 

το Οοά (νν. 8, 9. Οδίη ἀπά Βαίδδηι δῃά Κογδῇῃ αγὲ οἰξεά 88 ἴδε 
Ῥγεάδθοββϑβογβ οὗ ἴῃ ργεβεηΐ ἀϊβίυγρεγβ οἵ πε ΟΠμυγοῦ (νεγ. 11). Ἐηοοῖ 
ἴδε βενεητῇ ἔγοπὶ Αάδηι 88 ἰεἴξ 8 Πίβ ναγηίηρ ἀραϊηδβέ βυςσἢ τηεη (νν. 14, 
16. “Οἴου αν γουγβεῖνεβ πεαγὰά ἰῇ 8δπὶῈὲ ψαγηίησ ἔγοπι ἔπε 
ΑΡροβεῖεβ " (νεγ. 17). 

(8) Εον πιογδὶ βιγίοϊΐπεββ δηά βίεγῃ βανεγίυ ἰπ γεδυκίηρ βίη, δα 

ψΠο]6 οὗ {π|8 βῃογὶ Ερίϑιϊα πΊΔὺ ὈῈ σοπιραγεά πῃ βιοἢ ραβδβασοβ 88 

Φαπηεβ ἰΐ. 19, ἰἰϊ, 15, ἰν. 1-ν. 6. Εογ ποῦς δαπά νεῖν Ἔχργεββίοη τα 
ΓΛΔΥ σοπίραγε νν. 20, 21], ὑμεῖς δέ, ἀγαπητοί, ἐποικοδομοῦντες ἑαυτοὺς τῇ 



ΙΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 220 

ἁγιωτάτῃ ὑμῶν πίστει, ἐν πνεύματι ἁγίῳ προσευχόμενοι, ἑαυτοὺς ἐν ἀγάπῃ 
Θεοῦ τηρήσατε, προσδεχόμενοι τὸ ἔλεος τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς 
ζωὴν αἰώνιον ἀπά {πα ἤηα] ἀοχοίοσυ, στη ἴπῈ ραβϑαρεβ ψῃίοῃ 1 Πᾶνα 

βαϊεοϊεά ἔγοπι 8:. δαπιεβ ἴῃ ρ. οοχχν!. Τῆς ἀρρεαδϊΐηρς ἀγαπητοί, ψηΐοῃ 

ἰ8 τῃγίος οαηά ἴῃ 88. Δαπιεβ, ἰβ αἰβο ἰῃγίος γερεδίεά ἴῃ Ψυάθ. Τῇε 
ψαγηίηρ αραίηβὲ Πεβρεοῖ οἵ Ῥεγβοῃβ ἰβ ἔουηά ἴῃ ΨΔαπ,168 "ΐ. 1-9 δπά ἴῃ 
Ψαάε νετγ. 16: {πδξ αραϊπβέ ἃ πιαγηγχαγίηρ ἀἰδοοηξεηίοά 8ρίγὶς ἴῃ Φ8ΠΊ68 ἰ. 
18, ἱν. 1, ν. 9, ἰῃ Φυάε νν. 15,16 ; ἰπαξ ἀραίηϑέ ἴδε πιίβαβε οὔ {πε ἴοησυε ἴῃ 

δαπιαβ ἰϊ]. 1-10, ἴῃ Φυάε νεγ. 16: πε σπαγρα ἴο Ιαθουγ ἴον ἴπε βαϊνδίίοη οὗ 
οἴπογβ ἰη δαπιεβ ν. 19, 20, ἰῃ Ψαάς νν. 22, 28. 

Εογ βρεοίαὶ ἀεῖαὶ!8β οἵ {πε βίγίε οὗ 851. ϑυάε βεὲ πὶν ἰαγρεῦ εὐἀϊτίοη, 
ΡΡ. χχνὶ -ἰχνὶ : οης ροϊπξ ψῃϊοῃ παν Ὅς ποιίςεά ποτα 18 Πἰβ ἰοηπε88 ἴογ 
«είρίεῖβ. ΤὭυΒ ἰῃ νεγ. 2 ψε βηά ἔλεος καὶ εἰρήνη καὶ ἀγάπη πληθυνθείη. ἴῃ 
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νεῦ. 4 “τὲ πιδὴ ψῆο Ψψεγε ἀεβίσηεά ἴον {Π|8 ἰυάσπιεηΐ ἢ γε ἀδβογιδεά 
Ὧ8 ἀσεβεῖς, τὴν τοῦ Θεοῦ χάριτα μετατιθέντες εἰς ἀσέλγειαν, τὸν μόνον 

ι 

δεσπότην ἀρνούμενοι. ἴῃ νν. 8-7 [ῆγεε ΕΧΑΠΊρΙ68 οὗ ρυπἰβῃπγεηΐ ἀγα δά- 

ἀυοεά, ἰδγαεὶ ἰῃ τπῸ τ]! άογηθβ88, {πε δηροῖβ ΠΟ βἰππαά, ἴπῈ ὀνεγί ΓΟ 

οὗ ϑοάοηι. ἴῃ νεγ. 8 {πε [ἰδεγεϊμεβ, σάρκα μὲν μιαίνουσιν, κυριότητα δὲ 
ἀθετοῦσιν, δόξας δὲ βλασφημοῦσιν. [1 νν. 9, 10 χε πᾶνε ἔΜῸ σοιρΙεἴ8 οὐκ 
ἐτόλμησεν.---ἀλλὰ εἶπεν: ὅσα μὲν οὐκ οἴδασιν---ῇἋΚὲλασφημοῦσιν, ὅσα δὲ--- 

φθείρονται.) Ιη νεγ. 11 ψὰ γεΐαγη ἴο ἴῃς ἰγίρὶεῖ, Οδίη, Βαίδαπι, Κογδῃ. 
[1 νν. 12, 18 χε πᾶνε ἃ αυἱηϊεΐ οὗ πιεΐδρπογβ, μἰάάθη τγοοῖβ, γαίῃ !ο88 
οἰουάβ, ἀεδά ἴγεαβ, ἰαγθι ἃ γανεβ, [Πρ ϑῖαγθ. [ἢ νεγ. 15 ἀσαίη ἔτο 

σοαρίεἰβ ποιῆσαι κρίσιν---ἐλέγξαι, περὶ πάντων ὧν ἠσέβησαν---ὧν ἐλάλησαν. 
ἴῃ νεγ. 16 ψε γεΐυγῃ ἴο {δε ἐγίρεῖ πορευόμενοι---λαλοῦντες (ἀϑσαΐδεά ἴῃ 
ἴδε ἔογηι καὶ τὸ στόμα λαλεῖ ὑπέρογκα) ---θαυμάζοντες. 89 ἰῃ νετ. 17, {πε 
νογά---ἰῃς Αροϑβιε8---ἰῃς [ογά. Μεγ. 18 ἀοεβ ποῖ δάπρηιει οἵ βυδ- 

ἀϊνίβίοη. Μεγ. 19 παβ {πε ἰγίρίεϊ ἀποδιορίζοντες, ψυχικοί, πνεῦμα μὴ 
ἔχοντες. ᾽ν. 20 ἀπά 2] Πᾶνε ἃ ἀουθίε {γίρίεῖ, ἐποικοδομοῦντες ---προσευ- 
χόμενοι---προσδεχόμενοι Δ πνεῦμα ἅγιον---Θεός ---Ιησοῦς Χριστός. δετγ. 
22 μαβ {πε πιαγκεά εἐγίρίες οὖς μὲν---οὖς δὲ---οὖς δέ. Νετ. 24 Πδ8 ἃ 
οουρίεῖ, φυλάξαι---στῆσαι. Ψετγ. 25 Πα8 84 αὐυδγίεϊ δόξα, μεγαλωσύνη, 

κράτος, ἐξουσία, [ο]]Ποννεά ὈΥ {πε ἰγίρίεϊ πρὸ παντὸς τοῦ αἰῶνος, καὶ νῦν, 

καὶ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας, 8 οἰοβίησ νίτῃ ἃ βερίεῖ. Οοπιραγε με 
βίγεββ ἰαὶά οὴ {πὸ ἕδοϊ {παὶ Εποοῦ 88 σευδμέ ἴγοπι Αάβπι, νεγ. 14. 

Τογα ἂγα ΒΟΠΊ6 ἴγϑοαϑ οὗ ἔπε ἐγίρί ες ἰῃ 58. δαπΊεβ, 88 ἰπ ἱ. 14, ἕκαστος 

πειράζεται ὑπὸ τῆς ἰδίας ἐπιθυμίας.---εἶτα ἡ ἐπιθυμία τίκτει ἁμαρτίαν, ἡ δὲ 
ἁμαρτία ἀποκύει θάνατον, νεγ. 19 ἔστω δὲ πᾶς ἄνθρωπος ταχὺς εἰς τὸ ἀκοῦσαι, 

βραδὺς εἰς τὸ λαλῆσαι, βραδὺς εἰς ὀργήν, ἰΪ. 23 ἐπίστευσεν ᾿Αβραὰμ τῷ Θεῷ, 
καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην, καὶ φίλος Θεοῦ ἐκλήθη, [1]. 6, ἡ γλῶσσα 

νΟΙ, ν.Ψ 15 
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ἡ σπιλοῦσα, καὶ φλογίζουσα---καὶ φλογιζομένη, ἱν. 8, ἐγγίσατε τῷ Θεῷ--- 
καθαρίσατε χεῖρας---ἁγνίσατε καρδίας, 80 ἷν. 9, ν. 17, 18. Ῥεγῆδαρβ ψα 
τιν ἢπά ἃ βερίεξ ἰη {πε ὈῬεδυζίξα! ἀεβογίρείοη οἵ βϑανεηὶν πίβάοπι ({]. 
17) πρῶτον μὲν ἁγνή, ἔπειτα εἰρηνική, ἐπιεικής, εὐπειθής, μεστὴ ἐλέους καὶ 

καρπῶν ἀγαθῶν, ἀδιάκριτος, ἀνυπόκριτοςς Βαΐ ἴῃς ἀἰϊδείησίίνε πιαΓῖ οὗ 851. 

Δαπιεβ᾽ 8 βί γε ἰ8 “"" ρβαγοῃοπηαϑβία " ραβϑβίην δῖ {ἰπ168 ἰηΐο βυσῇ ἃ οἰ ἱπιὰχ ἃ8 
να ἢηά ἴῃ ἱ. 14, 15 αυοϊεά ἀρονε δηά ἴῃ ἰ. 8, 4, τὸ δοκίμιον ὑμῶν τῆς 
πίστεως κατεργάζεται ὑπομονήν, ἡ δὲ ὑπομονὴ ἔργον τέλειον ἐχέτω, ἵνα ἦτε 

τέλειοι. ὅεε ρρ. οσχχίϊ ἢ, οὗ πιν εὐϊείοη. 
Αποίΐδπεγ ομαγδοϊογίβιϊο το παν Ὀε ποῖδά ἰ8 ἴῃς ἴονε οὗ ἰογοίδί ας 

ΔΕ Πεβἰ8 48 ἰη Ψ. νεγ. 10, ὅσα μὲν οὐκ οἴδασιν βλασφημοῦσιν, ὅσα δὲ φυσικῶς 
ὡς τὰ ἄλογα ζῷα ἐπίστανται, ἐν τούτοις φθείρονται. ΑΒ γερσαγάβ νοολΡυΐαγΥ, 
ἴδε πιοϑὲ βιγικίησ γεβειδίδηος 8 ἴπε οσσύγγεησα οὗ ψυχικός ἃ5 ορροβεά 

ἴο πνευματικός, οἵ ψῃϊςἢ ἔπε αν εβὲ ὈΙΌ]Π ΑΙ] Ἔσχαπιρίε ἰ8 ἰῃ Φαπιεβ εἰΐ. 

15, Ὀυϊ {πἰ8 δά Ὀεξη δάορίεά ὈΥ Ραμ] (1 ον. ἰ1. 10 [0]1.)}ὺ Ὀεΐίογε τ 
ν 88 τηδάς ι,(86ὲ οὗ ὈὉγ διάε. 

Β. (1) Τῇε ἀϊδεγεησεβ βεΐσεεη {πὸ ἔνοὸ Ερίβε68 αγὲ Παγαϊν [688 
ταδῦκεά : δυάς ενϊἀοην Ὀείοησβ ἴο ἃ πιυσῇ ἰδῖογ ρεγίοά οἵ ΟΒγίβιίδη 

ἀενεϊορηιεηῖ. ΦαπΊεβ, ἃ5 1 ἕανε εηάεανοιυγεά το Β5Π0ῸῪ ἰπ ἴῃς ἰηΐγο- 
ἀυοσιίοη ἰο Πἰβ Ερίβε!ϊα, σγοῖε δδουῖΐ ἴῃς γεαγ 45 α.Ὁ. Ὀεΐογε δὴν οἵ ἰῃς 
οἴδεν οδποηίςαὶ Ὀοο8 ψγὰ8 ἴῃ οχίβίεηος, δὰ ἢίβ {Ππεοϊορσίοα! ροβίοη 
ἰ8 παΐῖ οὗ ἴῃς δαγὶν Ομιγοῆ ἀεβογίθεά ἰπ ἴῃς ορεηίης οπαρίογβ οὗ {πα 
Αςῖβ. ΦΔυάε ἰβ [ἈΠ Παρ νει τπῸ πυγίπρϑ οὗ 51. Ραυϊ. Ηε ἰβ [Ἀπ αν 
σἰτἢ τῆς ἴεγπ8 σωτήρ Δηά σωτηρία (νν. 8 Δηά 25): ἰῃ νν. 20, 21 δε 
Ὀγίηρβ τορεῖῃεν ἴῃς ἕἤγεε Ῥεγβοηβ οὗ με Τυίηϊν ; ἢς δἀάγεββεβ ἴποβα 
ἴο ψΠοπὶ ἢ ψγίϊεβ ἰη Ῥαυϊηε ἰδησυαρσε 85 κλητοί (νεγ. 1) δπά ἅγιοι 
(νεγ. 8), ἀπά 868 ἔογπιβ οὗ δϑογίροῃ αηὰ ἀοχοίοσυ οἰοβεὶν γεβεπιθ]ίησ 

ἴδοβε ψῃϊος οσσυγ ἰῃ 5.. Ρεῖεγ απά 8ὲ:. Ραυϊ. Ὑπείγ “ πιοβὲ μοῖν ἔδέτῃ " 
ἰδ ἃ ““ἰγβαϊθοη οπος ἀεϊίνεγεά ἰο ἔπε βαίηϊβ" (νν. 4, 20): {πεῈῪ ἄγε 
Ὀἰάάεη ἴο “γεπιθρεγ πὸ τνογάβ οὗ {πε Αροβέίεβ, ον {ΠΕΥ ἰοϊά ἔπεπὶ 
ἴδδξ ἴῃ {πε ἰαβὲ εἰπιε ἔπαγε βῃμουϊά οοπιε βοοδεγβ "᾿ (νυ. 17, 18). Τῆς 
Ἔγτοὸρ ΜὨϊο Πα σοπιραῖβ Ἀρρεαγβ ἴο ὈῈ ἃ πιβσγονίῃ οὗ 8ὲ:. Ραυΐ β 
τεδοπίηρ ἴῃ γεραγά τὸ ἃ βαϊναϊοη οὗ ἔγεες ζγϑοςθ, “ποῖ οἵ ψογίβ, ἰαβϑὲ 
ΔΏΥ πιδη 8ῃουϊά Ὀοαδβὶ" (νεγ. 4. Μίδην οὗ ἔπε ἔεδίυγεβ ψῃϊοῃ ἢς ἀϊ8- 

Ἐηραυΐβῆαβ ἀγὲ βυοῦ ἂἃ8 ψε Βηάς ἀε!περίεά ἴῃ 51. δι} 8 [γενεῖ! το μα 
Ἑρπεβίδη Οπαγοῖ, ἀπά ἴῃ ϑοπιε οὗ ἢίβ Ερίβεϊεβ, εβρεοίβ!ν ἔποβα ἴὸ 
Τίξα8β. δηά Τιἰπιοίῃν. 

(2) Αποίδεν ἀϊδεγεηος πιϊσῃς δεεπὶ ἰο θὲ διυιάο᾽ 8 τερεδίεά γεΐεγεηοαβ 
ἴο Ῥβευάερίσγαρῃα βυσῇ 858 ἴπε Ῥοοῖ οἵ Ἐποοῖ! δηὰ {πε Αββυπιρέοηῃ 
οὗ Μοβεβ (οη ψἜηίο 866 {πῈ πεχὲ Ἵδπαρίεγ) δηά ἢΐβ γεδάϊηςββ (ο ρῖνε 
ογθάδπος ἴο ἔδποίξα! ἰερεη8 βυοῇ 848 {πε [411 οὗ (πε Νναΐοδεγβ, δηΐά 

τδε ςοηξεηίοη ἴον ἴῃς Ῥοάν οὗ Μἴίοδεβι Ογεάυϊεν οἵ τπί5 Κἰηά βεδηιβ ἴο 
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Ὅς ἴαν ἀραγί ἔγοπι ἔπε βέγοης ργδοίίοαὶ βεῶβε οἱ δδπιεβ. Ὗεῖ ἴπεγὰ ἀγα 
δἰζηῃβ ἐμαὶ ἔῃς ἰδξίεν γα8 ποῖ υπαοαυδίηϊοά τὺῖτῃ γα ίηΐσαὶ ἐγαάϊεοηβ. 
ϑρίτία ὄν 9068 80 [Ὰγ 88 ἴο ἰγᾶᾷσε πιοϑὲ οὗ ἢΐβ ἰεδοπίης ἴο ῥγε- 
ΟὨπγίβίδη βουγοθβ. 1 πᾶνε ἀγρυεά «ραίηϑι (ῃ18 νίενν ἰῃ οἷ. νἱΐ. 2 οἵ 
πιν [πιγοάδυσείοη ἴο ἢ Ἐρίβεϊα ; Ῥαξ πιὶν ποῖεβ οχ ἱ. 8 (δίψυχος) ἀπά 
ἐν. 8, 9 ἁγνίσατε καρδίας, δίψυχοι: ταλαιπωρήσατε, βιῦσοδῖ ἃ σοπηοχίοῃ 
στ δἢ Δροσγυρῆδὶ ψεϊθησ αὐοϊεά ἴῃ ΟἸεηι. ἤοπι. ἱ. 28 ἡ γραφὴ αὕτη, 
ὅπσυ λέγει Ταλαίπωροί εἰσιν οἱ δίψυχοι ῖ ἀπ ἰδεηειβεά ὈῪ [ἱσμιίοοι ἀπά 
ϑρίεα πίῖὰ Εἰάαά απὰὦ Μοάαά (οχ νος 866 ἤεγηι., Κ͵7͵5., ἰἱ., 8), Ὁ 
ΗΙΙρεηβεΙά πτ πὸ “4 ςομριρίον οΓ Μοβδεβ. ὙὍπὰ ρῆγαβε ἰῃ ἱν. 14, 
ἀτμὶς γάρ ἐστε πρὸς ὀλίγον φαινομένη, ἢΔ8 Ῥεεῃ ἱγαοεά ὈΝ δΒοπὶα ἴο 
δηοίδογ δροογυρῆδὶ αυοϊαιίοη ἔουαπά ἰῃ ΟἸεπι. ἱ. 17 ἐγὼ δέ εἰμι ἀτμὶς 
ἀπὸ κύθρας, νῃϊοῃ! ΗΕ, ε] ἃ αἴ8ο ϑυρροβεβ ἴο 6 ἴδκθὴ ἔγοπχ τπ6 
Αςομηιῤίῥίοη οΓ Μοϑε5. ὙΠ ρῆγαϑε κόσμος ἀδικίας ἰῃ 8 Π168 ἰἰϊ. 6 ἰ8 
ἔουηά ἰπῃ Ἐποςἢ χίνι. 7. Τῆς Τεσέαρηιοηίς οὗὨ ἐδε Ῥαϊῤγίαγοῖδ, “ὨϊοὮ 

8150 σοηΐδίη αυοϊδοηΒ οπὶ Εποσοῇ (βιιοῦ 848 δίηι. 6 ἑώρακα ἐν χαρα- 
κτῆρι γραφῆς Ἐνώχ, ζευὶ 10 βίβλος ᾿Ενὼχ τοῦ δικαίου, ἐδ. 14, ἔγνων ἀπὸ 
γραφῆς ᾿Ενὼχ ὅτι ἐπὶ τέλει ἀσεβήσετε, ἰδ. 16, ὕμάα 18, Βεη). 9, Ζαῦ. 8, 
Νεῤῥΐ. 4. ἐν γραφῇ ἁγίᾳ Ἐνὼχ ὅτι. .. ποιήσετε κατὰ πᾶσαν ἀνομίαν 
Σοδόμων), ἔαγηἰδῃ Βανεῦαὶ ράγα 68 αυοϊεά ἴῃ πὶν ποῖα οἡ απιαβ ἰν. 7 
ἀντίστητε τῷ διαβόλῳ καὶ φεύξεται ἀφ᾽ ὑμῶν. Τῆς ψογάβ ψῃϊοῃ ἰπι- 

πχεάϊατεῖίν ργεσεάς (ἐγγίσατε τῷ Θεῷ καὶ ἐγγίσει ὑμῖν) ἀγα ποῖ υπϊϊῖο 
δηοίπεῦ αυοϊατίοη ψῃίοῃ οσσυγβ ἰῃ Ηδγηι. Κ͵γὲ5. 1Ϊ. 8, ἐγγὺς Θεὸς τοῖς 

ἐπιστρεφομένοις, ὡς γέγραπται ἐν τῷ ᾿Ἐλδὰτ καὶ Μωδὰτ τοῖς προφητεύσασιν 
ἐν τῇ ἐρήμῳ τῷ λαῷ. ὕαπ|68 ἢᾶ8 4180 δε ογεάϊίοα τῆ ἃ Κποσίεάρσε 
οὗ ἴῃς 5 θυ ΠἝης πε ησβ οα πε σγουπὰ οἵ ἔπε ρῆγαβε ἰοῦ θανατηφόρου 
ψΠἰοἢ οσσιγβ ἰη ἰϊϊ. 8 δηά αἶβο ἰῃ 5:0. Ῥγοοερι. 71. 

εἰσὶ θεοὶ μερόπων δηλήτορες 2 «οὗτοι» ἀβούλων, 
τῶν δὴ κἀκ στόματος χεῖται θανατηφόρος ἰός. 

Βα ἰἔ τπεγε 'ἰβ Ῥογγονίην, ἰξ 18 α8ῖ ἃ5 {Πποῖὶγ ἴο θὲ οὐ {πε οἵπεγ 
846. Τῇα βίγαημψε ἘἼχργεββίοω τροχὸς γενέσεως ἰπ [ϊϊ. 6 ἰβ τεραγάεά 8.8 

Οτρῆηΐο Όγ 8οπις, Ῥυΐξ ἰξ ϑεεπὶβ ἴο πᾶνε Ὀδεη αϑεά Ὀγ {πε Ογρῇῃϊς τγίϊζεγ 
ἰῃ 4 αἰδεγεηῖ βθῆβε, υἱζ. παΐ οὗ {π6 επάϊθβα οἤδηψοβ οἵ πιεΐεπι- 
ῬΒυοΠοβίβ. 

(8) Δηοίπεν ἀϊβδγεωοε συ ῃίσῃ βέγιεβ οὔς οὰ γεδάϊησ {πε ἔνο 
ἐρίβε]ε8 18 παῖ ψἢ]]16 ἐπα ἰὈγπιεν 18. [1]1 οἵ ἰηβεγισείοα ἔογ {π6 ργεϑεηξ 
εἰπιε, μα ὈυΠ οὗ {ππ ἰαϊέοῦ ἰ8 πιαάς ἃρ οὗ ἀεηπηοία οηΒ, νῆϊοῃ μαναὰ 
νΕΓῪ τηυςῇ ἰοβὲ {πεῖν ἴογος, Τὸ «ἃ πιοάσγῃ γεδάον ἰξ ἰβ ουγίουβ γαΐπογ 

1ΤΒς αυοιλίίοη, ἃ5 ρίνεπ πιοῦς ΠΥ ἰῃ ΟἸεαι. οπι. ἰΐ. τι, οοπίδίπβ τῆς βοπιἊ- 
ὙΒδῖ τᾶσς ψογά ἀκαταστασία, νν»Ὡϊ ἢ ἰδ 4180 υϑεὰ ὈΥ 4π|68 ἰ{ϊ, τό. 

3 Μ5. δολοητορες. Οεβοκεη τεδὰβ δόλῳ ἡγητῆρες. 
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ἴῆδη εὐἰξνίησ, τη ἕῆς ἐχοθρείοη οὗ τπῈ Ὀερίπηίηρς δηὰ εηά (νν. 1, 2 

δηὰ 20-25). ΤὨΐΒ ἰβ πο ἀουδὲ ἴο Ῥὲ εχρίαίπεά Ὁν ψνμδΐ 18 βίαϊεά οὗ 

ἴδε ραγροτγέ οὗ {πε ἰεξίεγ ἴχ νϑγ. 8. [ἰ ψα8 οδἱεά ουξ Ε΄ ἃ βυάδάεη 
Ἐπιογεπου, ἴο βυλγά ἀραίηϑὲ δὴ ἱπιηπιεαίϊαίς ργεββίηρ ἀδηρενῦ, απὰ νγὰβ 
βαϊδιίζυϊεά ἴον ἃ ἰγεαδίίβε περὶ τῆς κοινῆς σωτηρίας ΜηΐοΠ ΨΔυάς πδά 
Πορεά ἴο βεηά (νεγ. 8), αῃά ψβίο σου ργορϑ ον πᾶνε θέε πιογα ἴῃ 

τε ἴοπα δηά βρίγίξ οὗ νν. 20 ἢ 

Τῆς Ερίϑεϊε οὗ δυάς νψγὰ8 γεοοζηΐϊβεά 88 Ἵοδηοηΐσαὶ ἰπ {πε ΤὨϊγά 

Οουμηοὶ! οἵ σαγίπαρε, Α.0. 397 (γεδβίοοϊε οα {πε ὕδηοη, Ὁ. 566), νίτῃ 
νὨϊοῃ ἄστεα Φεγοπιε (Ν) εβίοοτι, ρ. 580) δηὰ Αυρσυβείης (0  οοῖν. 
ΟἈγίϑαπα, ἰῖ. 12). Φετγοπια, πόνενεῦ (06 υἱν. {{1. ἵν.), πιεη ἰοηΒ παῖ, 
ονίησ ἴο ἴῃε α8ὲ πιδάς οἵἉ {πε ἀροσγυρῆδὶ Εηοοῇ, ἔπε ερίβείς οἵ ψαάε α 
}ιεγίσφμο γοϊοϊέεγ. 80. Ἐυσβεδίι8 Π.Ε. 1. 28, “Νοῖ πιδὴν οἷά νυ γίϊζεγβ 
δανα πιεηϊίοπεά πες Ἐρίβιε οὗ Δαπιεβ, ποῦ γεῖ ἔπε Ερίβεῖα οἵ ψιυάο, 

ψϊοἢ ἰδ αἴ8ο οπς οὗ ἴῃ6 βενθη 80-οδ εά Οδίμοίς Ερίβιεβ, ἐπουσῇ να 
κπονν ἰδαΐ ἰπεβὲ πᾶνε δε ρυθ] οἷν υϑεά6 ἢ (πὰ τεβὲ ἰῇ πιοβί 
σμαροθο8." 706. 11. 25, ““Απιοηξ {πε σοηϊγονογίεα Ῥοοῖβ, πο ἀγα 
πανογίμοίεββ γε] Κηόνῃ δηά γεοοσηΐϊβεά ὉΥ πιοϑῖ, γε οἶαβ8 ἴῃς Ερίβι!ε 
εἰγουϊαῖεά ἀηάογ ἴπῸ παπὶα οἵ ΔΦαπιεβ δηά {παῖ οἵ υάε." Ογτγτί! οὗ 
ΨΔεγαβαίεπὶ (ά. 886 4.0.) δοκηονίεάσεά ὈοΙῃ δυάς ἀπά 2 Ρ. [Ιῃ Αβία 
Μίηογ Ὀοΐῃ ψυάε δηά 2 Ρ. νεγε γεσοφηΐϊβεά 48 Ἵοδηοηίοδαὶ ὉνῪ Ογεβογυ 
Ναζ. (ά. ες. 8391). ἴῃ Αἰεχαπάγία Ὀϊάνηιβ (ἅ. 394) τυγοῖε σοιηπιεηΐβ 
οὔ {πε Οδβίμοιίς Ἐρίβεεβ, εβρεοία!ν ἀείεηάίϊης Φυάς ἔἤοπι ἔπε αἰΐβοκβ 
τηδάς ὑρβοη ἢἰπὶ Δ8 πανίης πιδάς ι.86 οὗ ἀροσγυρῇδὶ Ὀοοβ. Αἰμαπαβίυβ 

(4. 878) ἰπ Πί8 |ἰ8ὲ οἵ τῇς ὈοοΙ8 οὗ τῇς Ν.Τ. “ἀσγεεβ Ἐχϑοῖῖν τ ἱτἢ οὐ 
οσσῃ ὕδποη ᾿ (Νγεβίοοιξ, ρ. 520). Οτίρεη (1" Μαέϊ. χ. 17) βαγ8 οἵ δυάς 
ἔγραψεν ἐπιστολήν, ὀλιγόστιχον μέν, πεπληρωμένην δὲ τῶν τῆς οὐρανίου 
χάριτος ἐρρωμένων λόγων. ἴη ἴδε βᾶπιε ἐγεδίίβε (χνὶϊ. 80) ῃα χυοΐε5 Ψυάε 
θ, δὐάϊηρ νογάβ ψῃϊοῃ δἰ σηϊέν ἐπαὶ ἰξ τσαβ ποῖ υπίνεγβα!ν γεσείναά, εἰ 
δὲ καὶ τὴν ᾿Ιούδα πρόσοιτό τις ἐπιστολήν. ΟἸεπηεης οὗ Αἰεχαηάτγία σοπλ- 

πιεπίεά οἡ Ψυάε ἰη πἰβ ΗγῥοίγῥοΞξες (Ευ8. Η.Ε. νὶ. 14)---ῃς οοπητηεηξ 
8 86{Π] ἐχίδηξ ἰη {πε υδτίη ἐγαπβίεοη---ἀπά χυοΐεβ Ὠΐπὶ ΌῪ ἤδπιε (Ραεά. 
ἡ. 44, 45) νυἱτῃ οοπιπχεπαάδιίοη, διδασκαλικώτατα ἐκτίθεται τὰς εἰκόνας τῶν 
κρινομένων. Ηε αυοΐεβ Πἰπιὶ ἀραίπ δέγονι. 11. 11, δηὰ, τυϊεποις παπηίης 
πίπι, ἰη δέγορι. νὶ. 66. Τεογίυ Παη (06 Ομἰέ. Εν. 8) βαγ8 “Ἐποςῇῃ 
δρυΐ ΔΦυαάαπι δροβίοϊυπι ἐεβείπχοηίαπι ροββίάες ", [τ ἀρρεδγβ ἰπ {πὸ 

Μαναιογίδη ὕδποη (ο. 170 Α.}.), “ Ερίβίοίϊα βαῆς δυάδα εἰ βυρεγβογίρε 
Φομαηηίβ ἄμδε ἰῃ σαίΠοΙοβ παρεηΐαγ", ΤΠεδορδΐαβ οὗ Απεοςῃ (κά 
Αμίοῖ. ἃ. 15) 8εεπὶ8 ἴο αἰαάς ἰοὸ Ψυάε 18 ἰπ ἔῃε ψογάβ αυοίεά ἰῃ τὴν 
ποΐε οὐ ἰμαΐ νεγβεὲ. Αἰποηδρογαβ (.. 180) βρεδίβ (8 24, ρ. 180 Οεἰο) 
οὗ ἴδε [ΙἈ]Π|}6ἢ δῆροὶβ ἰῇ ἃ πιδῆδεῦ ψὨΐϊοῃ βυρρεδβίβ δοσυδίηίδησς τὐτῃ 
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δυάε νεγ. 6, ἀγγέλους τοὺς μὴ τηρήσαντας τὴν ἑαυτῶν ἀρχήν. (Οὗ δε 
Δηρεῖβ 80Π16) ἔμειναν ἐφ᾽ οἷς αὐτοὺς ἐποίησεν καὶ διέταξεν ὁ Θεός, οἱ δὲ 
ἐνύβρισαν καὶ τῇ τῆς οὐσίας ὑποστάσει καὶ τῇ ἀρχῇ, δηά πε Δάάβ {παξ Πε 
διββογίβ [ῃΐ8β ου {πῸ δυϊπογίν οὗ ἴπε ργορῃεῖβ, οι ΠιαῪ ραγῃδρ8 γεῖεγ 
Ῥοΐῇῃ το Εποοῦ δηά Ψυάε. Τῆς ἴογῃ οὗ βαϊυϊδίίοη ἰω ψυάε 2 ἔλεος καὶ 
εἰρήνη καὶ ἀγάπη πληθυνθείη ἰΒ ἰουπά ἰῃ Μανγίέ. Ῥοίγο. πον. δηά Ῥοΐγα. 
αὦ Ῥμὶϊ. Ὑπὲε εδγιϊεβὲ γεΐεγεηος δόνανεγ ἴο δυάς ἰβ ργορδΐν ἴο θὲ 
[ουπά ἰη 2 Ρεῖ., ννϊοἢ, ἃ8 ψὰ ἢανε β8εεῆ ἰῃ πε ργεσεάϊηρς ΟΠαρίεγ ]., 

18 ἰαγψεῖν οορίεά ἔγοπι πἰπι. Τθεγα ἀρρεδᾶγβ 80 ἴο ὈῈ δὴ δ᾽] βίοη ἴὸ 

1 ἰὴ δίάαοῖε 1ϊ. 7, οὐ μισήσεις πάντα ἄνθρωπον, ἀλλὰ οὖς μὲν ἐλέγξεις, περὶ 
δὲ ὧν προσεύξῃ, οὖς δὲ ἀγαπήσεις, ο΄, ΨΦυάε 22. Ψυάε᾽5 ερίδεῖεα νὰ 8 
ἱποϊυάοά ἴῃ ἴῃς ΟἹά [,ατίη Νεγβίοω, Ὀαξ ηοΐ ἰῃ ἴῃς Ῥεβῃϊξζο. 

Τῆς πιοβὲ ἱπιρογίδηϊ ραββαᾶφε ἰῇ ψυάς Ὀεαγίησ ὑροὴ {πε οἰγουπι- 

βίδηςεϑ οἵ [18 οοπιροδιί[τίοη ἰβ νεγ. 17, σῆεγε {πὸ τεδάθγβ αγε Ὀίάάδη ἴο 

681] ἴο πιίη {π6 ψογάβ ἔογγηεῦὶγ βροίθη ἴο πο ὈΥ {πε Αροβείθβ οὗ ουῦ 

[μογά δεβυβ Οἢγίβε (ψῃίοῃ σψουἹά Βὲ ἴῃ τἱτῃ τς βυσρεδιίίοη ἐπαῖ ἴξ ννα8 
δάάγεβϑεά τὸ {πῈ ϑυγίδη σπαγοῇεβ) ὅτι ἔλεγον ὑμῖν Ἐπ᾿ ἐσχάτου χρόνου 
ἔσονται ἐμπαῖκται, {πε ἰατίες ψογάβ βΒῃονίηρ ἰπδΐ {πε 86 σοπιηηιηϊσα!οηβ 
οἔ τε Αροβί!εβ παά πον σεαβϑά, εἰἕμον Ὁν τμεὶγ ἀεδίῃ οὐ Ὁγ {πεῖν γὸ- 

τῆοναὶ ἔγοπι Δεγαβαίεσαη. Δυάς γεοορηίβεβ {πᾶὶ “πε ἰαϑβί τἰπιο,᾽ οὗἉ 
νι Ὠϊοἢ {ΠῸν Πα ργεδοποά, δά πον αγγίνεά. Τῇε Ἰοην γεϊγοβρεος ννῃϊοῃ 
ἴπε86 ψογάβ ἰπιρὶν ἀσγοαβ ψίτἢ ἴῃς ἔαγ- αν  ποίΐς οὗ νεγ. 8, παρακαλῶν 
ἐπαγωνίζεσθαι τῇ ἅπαξ παραδοθείσῃ τοῖς ἁγίοις πίστει, 48 οοηἰγΔβίεά ψίΓἢ 

βυσῇ ρββαφεβ 88 [πὸ ἱν. 21] σήμερον πεπλήρωται ἡ γραφή αὕτη, ἰῃουφσῇ 
ψῈ πηυβὲ ποὶ ἔογρεῖ {παῖ ἔπε ἰάδα οὗ ἃ Οἢγίβείδῃ ἐγααϊοη ἰβ ἈΠΊ ΠΡ 
ἴο ὅὲ. Ραυΐ, απά ἴπαξ ἴδεγα ἀγὰ οἵπεγ δχδῃιρίθβ ἰὴ τῆς Ν.Τ. οὗ τὰς 

οδ͵εςοξίνα ι1ι86 οὗ πίστις. 

[τ Πα8 θεεῶ αγριςά {παῖ {Πἰ8 ερίβείε πιιιϑὲ πανα Ῥθθη ψγίϊζεη Ῥεΐογε 
70, ογ ἰἴ ψουϊὰ ἢᾶανα οοηΐαίπεά βοπὶς γεαίδεγεωος το ἴῃς ἀεδβιγυοζίοη οὗ 

ΨΔεγυβδίθη δπιοὴς ἴπε οἵπεγ ποίδοίε ᾿υάσπιεηῖβ οἵ Οοά. Νε πιᾶὰν 
ταηὶ πὶ {π|8 ἰΒ ψπδὲ ψε βῃου!ά ἢανε ἐχρεοῖεά, ἰἔ ἐπε ἰετεῦ ψεγα 

γι τἔθ Βῃογεν δἴζεσναγάβ, ἐπουσῇ ἐνεῶ ἴῆεη ἰξ ἰβ ἃ ροββίδ!ε νίενν ἐμαὶ 
8. ραϊγίοεις Φενν τῖσῃε βῃγίηϊς ἔγοπι δὴν ξαγίμεγ δ! υβίοη ἴο 80 τεγγίδία ἃ 
βυδίεςξ, θεγοηά δα γεΐεγεηος τὸ ἐπε ἀεβίγυσιζίοη ἰῃ {πὸ ψ]Δογηε 88 
(νεγ. 5); Ῥαξ τηἰθ αἰ Πσυϊν 8 Ιεββεηθά ἰδ τα βϑιρροβε {πε ἀδίε οὗ ἴπ6 
Ερίδβεῖς ἕο θὲ πεαγὲγ 80 ἤδη 70. 



ΟΗΑΡΤΕΡΑ ΠΠ]. 

ὕξε οὐ Αῤοονγῥμαὶ Βοοῖς ὃν ϑμάε.---ΟἸεπηεηὶς οὗ Αἰεχαηάγία ἰῃ 
μΐβ Αἀμνιδγαίίοπες (ὈὨϊηά. νοΐ. [. ρ. 488), αἴϊτεγ αυοείησς Ψι46 9, 
“Ομδηάο Μίομαοὶ ἀγομαηρσοίαβ συπὶ ἀἰα οίο ἀϊβραΐδηβ αἰτεγοαραίαγ ἀς 
οογρογα Μογϑίβ," γεπιδγῖβ “ ἢἰς οοηβγπιδὲ “5ς:ρηρέίομενε Μογϑίδ," 1.6, 
πόρε {πὰ τυγίξεγ σογγορογαῖεβ ἴδε “455:ωηρῤίίοη οΓ Μοϑες; δῃά δραίη, ἴῃ 
οομηπιεπ ης οὐ νοῦ. 14, “ Ῥγορπεῖανις δαΐεπὶ ἀθ ἢἰβ βεριίιπιυ8 40 
Αάδπιὶ Εποοῆ," πε δδάβ8β “Ηἰἴβ νεγοὶβ ργορῃείδπι. (αἰ. ργορῃειίαπι) 
σοπιργοῦαῖ᾽". ϊ 

Τῆς Ηερτγεν ογίσί παι οὗ ἴῃς Ῥοοῖ οὗ Ἐποοῇ ' 18 πον ἰΙοβέ. [{ νγὰβ 
τγαηβίαιεά ἱπίο Οσγεοῖ, οὗ νῃϊο ΟὨΪΥ ἃ ἴεν ἔγασπηεηΐβ γεπηδίη, δηά 
τηἰβ νψα8 αραίη ἰγαηβίαιεά ἰηΐο Ετηϊορίς, ργορδῦὶν ἀρουΐ 600 α.ρ. ἃ 
ΘΟΡΥ οἵ {πε ἰαϑὲ ψαβ ἔουηά ἴῃ Αὐγββίηία ἰῃ 1778 ὈνῪ Βγυςε, ἔπε ἔαπιουβ 
{γανοῖογ, ἀπά δῇ Εησ Ιβἢ νεγβίοη γὰ8 ρυ δ] δμεά Ὀγ ΑΡρ. [μαυγέπος ἴῃ 
1821, (οονεά Ὀγ με ΕἰΠίορίο ἴεχὲ ἰῃ 1888. Τῇ οοπιροβίϊς παΐωγε 

οὔ {πε ῬοΟΙ͂ ἰ8 φεπεγα!ν γεοοσηϊϑεά. Το ἰδίεβί εἀϊϊογ, ΚΕ, Η. Οπαγίθβ, 
ὙΠΟ ἰ8 ΠΊΥ Δι ΠΟΥ ἔον δέ ἔο]ονγβ, αἰνίάε 8 ἰς ἰηίο ἔνε βεοζίοῃβ δηά 
γεοορπίβοβ πΊΔηΥ ἱπι Γροϊ Δ  ΟἢΒ ἰῃ ἴῃ686. ΕΗ οοηβίάοτϑ παῖ {πα ἴαγρεῦ 
Ρογιίοη οὗ ἔπε Ὀοοῖ νψὰ8 ψγίξίεη τοί ἰαΐεγ ἤδη 160 Β.0., ἀπά {παῖ τὸ 
Ραγέ ἰβ ποσὰ γεσεηΐ ἤδη {πε ΟἸ γί βιίδη εγα. [{ Ἔχεγοίβεά δὴ ἱπιρογί- 
δηΐ ἰηἥμπεηςσα οὐ Ψενίβῃ δηὰ Οἢγίβείδη {πεγαΐαγε ἀαγίησ ἔπ σεηξαγίεβ 
ψΐοῃ [ΟἸονεά Ῥείης υδεά ὈΥ {πῸ δὐπον οἵ πε “455 μρηιῤέϊοπ οἵ 

Μοσες (πτϊττει ἀρουΐ ἴῃς ΟΠ γι βείδῃ 6γ8), αἰδὸ ὉῪ ἴδε φυγίζεγβ οὗ {π6 
Βοοΐ οΓ ϑιιδίϊεες5, ἴῃς Αῤοοαΐγῥδθε ὁ. βαγμοῖ, ἴε Εομγέλμ Βοοῖ οἴ 
Εδνα, αὐὰ τς Τερίαριεηίς ὁ} ἐδε Τισεῖυε Ῥαϊγίαγοῆ5. Νίῆγν. Οἤδγίεβ 
ἴγϑοαβ [8 ἰηδασηος ἰη {πῃ Ν.Τ. ποῖ πιερεῖν ἰῃ ἴῃς ερίϑι1ε8 οὗ 5:. δυάε 

δηά {πὲ ἔνο ερίβεεβ οἵ 851. Ρεΐεγ, θυξ αδονε Α]], ἰῇ τῆς Αροοσδίγρβε ; 

αἶδο ἰῃ ἴπε Αοΐβ, δῃηά ἴῃς ερίβιϊα το ἴῃς Ηδῦγενβ, ἴῃ ϑοπϊα οὗ {δε 

ερίβεϊεβ οὗ 8:. Ραμ, δηά ἴῃ ἐῃε Οοβρεῖβ. [{ ἰ8β αυοίεά τῆτες Εἰπγ68 
(ὑνίος 88 ϑογίρζαγε) ἰῃ {πὸ Είδεϊε οὗ βαγηαδας, ἰΒ τείεγγεά το, ἐπουσῇ 
οοῖ παπιοά, ἰῃ Φαδίίη δὰ Αἰπεπαρογαβ, ἰ8 οἰϊεά Ὀγ ἰγεῆδαβ, ἱν. 16. 2: 
“Ἑδοοῃ. . . οὐπλ εββεῖ δοηιο, ἰεραϊίοηε δά δησοῖοβ ἔμηρεραξαγ εἴ ἔγβηβ- 
Ιαΐα8 εβὲ εξ οοηβεγναΐωγ ὑβαὰς ἤυπο [αβε|8 [υαϊοίϊ! Ὠεὶ, φυοηίαπι Δηροῖϊΐ 

10 ῃ ψΠῖοἢ βες ϑοπύγες, Η ἐσέ, οὐ εἰσί εὐ; Ῥεοῤίδ, νοῖ. ἰ1ϊ. ΡΡ. 54-73. 
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αυΐάεπι ἀεοίάεγυης ἴῃ ταγγαπὶ ἴω ἠυαϊοίμπι᾿" (Εη. χίν. 7). Ταγιυ!Πίδη 
αυοῖεβ ἰξ 88 ϑογίρζιγε, σα Πρ Ἐποςοῇ {πε οἰἀεβὲ οἵ πε ργορμεῖβ (]6οἱ. χν., 
4οἱ. κχὶϊ.). Ηξε αἱίονγβ {παῖ [8 σαποηίοι εν ψα8 ἀδηϊεά ὉΥ βοπιεα, “ χυία 
ηες ἰῃ ἀγγηδγίαηι ὁ υἀδίσιπι αἀπιξεί ταν," δηα αἴβο Ῥεσβιβε ἴξ τναβ8 ἐπουσῆς 
τῆδῖ, [δ ἴὸ ψεγε ἃ σφεπαυίης ψτΊίησ οὗ Εποςἢ, ἰξ πιυβὲ βανα ρεγίβῃεά ἴῃ 
τε Ὠείυσο. Ηδ οοπβίάογβ, δονγανεγ, ἐπαῖ [ἃ Βποαϊά θὲ γεοεῖνεά, Ῥὲε- 
οϑιι8ε οὗ 118 υἱζηεβ8 ἴο Οἢγίβί, ἀπά θεσδυβε ἰ᾿ 88 ἴπε τεβεϊπιοην οἵ ἴπ6 
Ἀροβέῖε δυάε. [τ ἰ8 ἐνγίςε χυοϊεά ἴῃ ΟἸεπιεηῖ 8 Εοὶ. Ῥγοῤῆ. (Ὀϊηά, ἡ. 
ΡΡ. 456, 474) 248 ψεῖ] 48 ἱπ δέγορι:. ἴϊ. 9. Οτγίψεη βρεβϑῖβ ἀουδεία!ν 
οὗ {πε αυὐϊπονίίν οὗ Ἐποςῆ: οὐ Ο. Οοίδμηι, ν. 54, ἐν ταῖς ἐκκλησίαις οὐ 
πάνυ φέρεται ὡς θεῖα τὰ ἐπιγεγραμμένα τοῦ ᾿Ενὼχ βιβλία, ἀπά 15 ζολιαπηπέ,νη, 

νὶ. 25, ὡς ἐν τῷ Ἐνὼχ γέγραπται, εἴ τῳ φίλον παραδέχεσθαι ὡς ἅγιον τὸ 
βιβλίον, αἰ80 1π Νπηι. Ηδοηι. χχνὶ!. 2, 6 Ῥυίπο. ὶ. 8. 8. ΗΠ δγν (Οονινι. 

ἐπ Ῥϑαΐίηι. οχχχί!. 8) πρίϊεβ: “ Βεγίαγ ἰά, ἄς αυὸ εἰίαηπι ἡββοῖο ουΐα8 
1|δὲν ὀχίδξ, αυοά δηροὶὶ σοπουρίδοςηΐεβ Β]1Ίὰ8 ποπιίηαπι, οὐπὶ ἄς σδοῖο 

ἀεβοεπάεσγεηξ, ἰῃ πιοηΐεπὶ Ηδγπίοη σοηνεπογδηῖ᾽. ΦαγοπΊα ΒαΥ8 {παῖ 

πε ἀουδίβ εηἰεγίδίηεά 48 ἴο ἔπε ερίβέϊες οἵ 8:1. δυάς ἀγοβε ἔγοπι ἢἰ8 
αυοεης δῇ Δροογυρῆαδὶ ὈΟΟΐς ἃ8 δὴ δυϊπογν (6 Μὲγ. 11. ἵν), “ αυἱὰ ἀς 
᾿ἰργο Ἐποςῇ, χυΐ ἀροογυρῆυβ εβῖ, ἰῇ εα αββυπηΐξ ἐεβεϊπιοηία, ἃ ρίεγίβαις 
γεϊοίξαν ". ΟΥ̓ αἷβο Οοηιρη. πη Ῥς. Ἴχχχίϊ. 8 δηάὰ Οοιηρι. ἱη Τιίμηι, ἰ, 
12. Αυφυβείης (Οἷν. δ εὶ, χν 28. 4) αηά ΟΠτγυβοβίουῃ (ον. ἐπ Οηι. 
νί. 1) ϑρεδῖ οὗ {πε βίογυ οὗ {πε δηροὶβ δά ἴῃς ἀδυρῃίεγβ οἵ πεῃ 88 ἃ 
Ὀαβεῖεββ- 016. 111 τῆογε βενεγε 'ἰβ ἐπῈ σοηάδεπιηδίίοῃ ραβϑεά οπ {πε 

ὈοοΙ οὔ Εποςοῖ σἱτἢ οἴπεῦ ἀροογυρῆδὶ τυγιτἰησβ ἰη Οοηϑί. 4 ῥοσέ, νὶ. 16. 
2, ἃ8 φθοροποιὰ καὶ τῆς ἀληθείας ἐχθρά. 

τ. ΟΠΒαγίεβ μδ8 αἷ8ο εὐἀϊϊεά (ες “4155: μρέϊοπ οΥΓ Μοϑες (1897), 
ψὨοῃ Βα τοραγάβ 88 ἃ οοπιροβίϊε ψογᾷ πιαάς αρ οὗ ἔνο αἰδβιίηςς ὈΟΟΚΘΒ, 
{πε Τοεέαμιεπέ απὰ ἴπὰ “455: πῤίϊοη οἵ Μοβεβ.: “ΤΠ ἰογπιεσ νγ88 
νυϊεη ἰπ Ηεργεν Ὀεΐγεεη 7 δηὰά 29 α.Ὁ., δηά ροββίἷν αἷδο {πε 
ἰαϊῖεγσ. Α Οτγεεῖκ νεγβίοη οἵ πε επείγε ψογκ ἀρρεαγεά ἴῃ {πε βγϑί σεη- 
ἴυγγ 4.Ὁ. ΟΥ̓ Υἐπὶβ οηἷγ ἃ ἔενν ἔγαπιεπῖβ πᾶνε Ῥδθη ργεδβεγνεά. Τῇα 
Οτεοκ νεγβίοη 8 ἰγαπϑίιεά ἰηῖο [υτίη ποῖ ἰαῖεγ τἤδη ἴπὸ ΒΠΠ σεη- 
ἴα " (ρρ. χἰ!!., χίν.). “Ἴδε Ῥοοῖ ργεβεγνεά ἰη τῆς ἱποοηιρίεῖε [“τίη 
νεγβίοη, ἤγβέ ρυ 5 ηεὰ Ὁν Οεγίδηὶ ἰῃ 186], ἰ8 ἰῃ γεδ ἐν ἃ Ταβίδπιεηΐ 

δηά ποῖ δὴ Αββυπρίίοη."" ““Τῆε εὐϊίίηρ οὗ ἔπε ἴννο ῬΟΟΚΒ ἰῇ πε 88 
ΡΓΟΡΔΡΙν ἄοπε ἰη ἐπα ἢγβε οεπίυγυ, 48 51. θυάε ἄγαν ἀροη Ῥοῖῃ ἰῃ 
Ὠίβ ερίβε!ε " (ρρ. χὶνί: δηά 1). Τῇυβ Ψψυάε νετ. 9.3 18 ἀεγίνεά ἔγοπι ἴπε 

ΟΠ. ϑεδῦγεγ, ρρ. 73-83. 
38:6 ποῖα οἡ 18, απά δάὰ το τῆς {Ππϑιγαῖῖνε ραββαρεβ ἴμεγε φυοϊεά 4 βοδοί πὶ 

Ρτϊπιεά ἴοσ τῆς ἢἤγβι εἶτπης ἴῃ 1δπιεβ᾽ Τοϑί. οὕ Αὐγαλανι, Ῥ. τ8: ὁ διάβολος ἀντεῖχεν 
θέλων ἀπατῆσαι, λέγων ὅτι Ἐμόν ἐστιν τὸ σῶμα, ὡς τῆς ὕλης δεσπόζων " καὶ 
ἥκονσεν τὸ Ἐπιτιμήσαι σοι Κύριος, τούτεστιν ὁ Κύριος ὁ πάντων τῶν πνευμάτων 
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Αςεμμῥίίοη, δυάς 16 ἔγοπι ἔπε Τεςία»"δηξ (ρ. [χἰϊ.). Οἡ {πε ἰδιίον 
ΟΒιαγίεβ σοπιραγεβ οὗτοί εἰσι γογγυσταί, μεμψίμοιροι, καὶ τὸ στόμα αὐτῶν 
λαλεῖ ὑπέρογκα, θαυμάζοντες πρόσωπα ὠφελίας χάριν ψἱτῃ 4455. Μ. νἱΐ. 7, 

φμαεγμίοσὶ, νἱῖ, 9, εἰ πιᾶπιβ εογὰπὶ εἴ πιδηΐθβ ἐρωημπάᾶα ἰγαοσίαμέες εἰ 

ο5 ἐογμηι ἰοφμείμγ ἱπρεηίία, ν. 5, ἐγμπέ ἐς ἐεηιῤῥογὶδμς πιϊγαπίες 

ῥεέγδοπας. ᾿. εἰ αοοἰῥίεπέος ιπεένα (18. δοσεριίοηαβ πιυπεγαπ). Ης 
ἰἀεηῆεβ με ἐμπαῖκται οἵ δυάς 18 νἰτῃ τῆς Πονμεΐπες ῥεδέϊϊεπ οσὶ 
οὗ 455. Μ. νἱὶ. 8, ἀπά “4118 διϊεηξίοη ἴο {πε ἔγεαυεηΐξ γεσυγγεησε οὗ [δ6 

ψογά ασεβεῖς ἰη [ῃς ἔογπιεν (νν. 4, 15, 18) δηά ἐπῤὲϊ ἰῃ τῇς Ιαζίεγ : 86Ὲὲ 
νἱ. 1, ἐδοίεηξ ἑδοϊςηΐεβ ἱπιρίεἰαΐεπι, νἱὶ. 8, ρεβι εητοβὶ εἰ ἱπιρὶϊ, ἐδ. 7, ἰχ. 8, 

χί. 17. 
Αγαΐῃ ἔπαγε ἀρρεαγβ ἴο θὲ 8 γεπιίηίβοεπος οὗ {πε Τεςέαν ες 0 ἐΠ:6 

Ῥαΐέγίαγολι5,1} ψογα τῆς βίη οὗ ἰῃς Νναίοπογβ [8 οοπηεοϊεὰ ἢ ἐπαξ οὗ 

Θοάοπι : οὗ, ΤεΞξέ. ΝεῤΠέ. 8, ἥλιος καὶ σελήνη καὶ ἀστέρες οὐκ ἀλλοιοῦσι 
τὴν τάξιν αὐτῶν... ἔθνη πλανηθέντα καὶ ἀφέντα κύριον ἠλλοίωσαν τάξιν 

αὐτῶν... ἐξακολουθήσαντες πνεύμασι πλάνης. Ὑμεῖς μὴ οὕτως... ἵνα 

μὴ γένησθε ὡς Σόδομα, ἥτις ἐνήλλαξεν τάξιν φύσεως αὐτῆς. Ὁμοίως καὶ 
Ἐγρήγορες ἐνήλλαξαν τάξιν φύσεως αὐτῶν, οὖς κατηράσατο Κύριος ἐπὶ τοῦ 
κατακλυσμοῦ, Τ᾽ 5,. 4.567 7, μὴ γίνεσθε ὡς Σόδομα ἥτις ἠγνόησε τοὺς ἀγγέλους 
κυρίου καὶ ἀπώλετο ἕως αἰῶνος. ΤΏΘΓΕ 56ΕῈΠ18 ἴο Ὀ6 τῆογε ἤδη ἃ σαβιιδὶ 

οσοἰποίάεπος δεΐννεεη {π68εὲ ραββαρεϑ δπά ψυάε 6, 7 δηά 18, ἀγγέλους 
τοὺς μὴ τηρήσαντας τὴν ἑαυτῶν ἀρχήν... ὡς Σόδομα. .. τὸν ὅμοιον 

τρόπον ἐκπορνεύσασαι καὶ ἀπελθοῦσαι ὀπίσω σαρκὸς ἑτέρας πρόκεινται δεῖγμα 

πυρὸς αἰωνίου. .. ἀστέρες πλανῆται. 
Ννε πᾶνε βεεὴ δον ἐπἰβ 86 οὗ ἀροογυρῆδὶ Ὀοοῖβ τὰ νίενσεά ΌΥ ἴῃς 

εαγὶν Οῃγίβείδη πγίϊεγθ. ΤΟΥ ψέγε αἱ βγϑὶ ἀϊβροβεά τὸ {πίπε (παΐ ἃ 
Ὁοοῖ βίαπιρεά σἱτῇ πα ἀρργοναὶ οἵ 8.. δυάς πχριιϑὲ Ὀὲ ἰἴ861} ἰηϑρίγεά. 

[μαῖεν οη, πε ἔξεϊησ οπαησεά : {πε Δυϊπογίεγ οὗ 51. θυάε νγὰβ )0 ἰΙοῆσεῦ 
βυ!ξοείεηϊ το βανε ἴπ6 Δροσῦυρμαὶ τυγίεηρ : οὐ {πε σοηΐγαγν ἴδε ργοϊυαϊοα 
Δθαίηβέ {π6Ὸ Αροσγυρῆα δηά ἰΐ8 “" δΙαβρῃεπΊοιιβ ἔα᾽ 168 (Ὁῆγγβ. Πορι. 
22 ἐπι Οεη.) Ιοά πηδᾶν ἴο ἀουδὲ πε δυϊμογὶν οὗ 81. ψυάε : 8εῈὲ ἀρονε 
αυοξαίίοη ἴγοπι Φεγοπιθ, γῇ αὔρυεβ ἐπαὶ ἴπῸὶ ἀρργοναί οὗ ἴῃε Αροϑβείε 
πεβά ποῖ θεὲ βυρροβεά ἴο εχίεηά ἴο ἐπε ψποῖς οὗ ἔπε ὈοοΙ οὗ Βποςῇ, 
Ῥυϊ οηἷν ἴο ἴδε νεγβεβ8 ἀυοίϊεά ὃν πἰπι. 80 Αυσυδέηπε (Οὐν. δεὶ, χν. 
28, 4): ““ ϑογί ρβίββε χυίΐάδπι ποηημ]α αἰνίπα Ἐποςῦ {Πππὶ βεριπιαπὶ Ὁ 

δεσπόζων - ἄλλοι δέ, ὅτι βουλόμενος ὁ Θεὸς δεῖξαι ὅτι μετὰ τὴν ἔνϑενδε ἀπαλλαγήν, 
ταῖς ἡμετέραις ψυχαῖς ἀνθιστάμενοι «(ἦσαν;» δαίμονες πορενομέναις τὴν ἐπὶ τὰ 
ἄνω πορείαν, τοῦτο οὖν συνεχώρησεν ὁρᾶσθαι ἐπὶ τῆς Μωσέως ταφῆς - ἐβλασφήμει 
γὰρ καὶ ὁ διάβολος κατὰ Μωσέως, φονέα τοῦτον καλῶν διὰ τὸ πατάξαι τὸν Αἰγύπ- 
τιον" ὁ Μιχαὴλ ὁ ἀρχάγγελος, μὴ ἐνεγκὼν τὴν αὐτοῦ βλασφημίαν, εἴρηκεν αὐτῷ 

ὅτι Ἐπιτιμήσαι σοι Κύριος ὁ Θεός, διάβολε. ἔλεγε δὲ καὶ τοῦτο, ὅτι ἐψεύσατο ὁ Θεὸς 
εἰσαγαγὼν τὸν Μωσῆν ἔνθα ὥμοσεν αὐτὸν μὴ εἰσελθεῖν. 

1 Απ δἀϊτίοπ 848 ἰδϊεῖν Ὀεεη Ὀσουρῆς οὐὔῦ Ὁγ ΟΒδσῖςβ. 
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Αάδπὶ ποζᾶγε ἤοῇ ροββυπΊυβ, οπὶ πος ἰῃ ερίβιοίΐα οαποπίοα Ψυάδβ 
ἀροβίοϊιιβ αἰσαῖ" (αἰ πουρσῃ πε ῬΟΟΙ 8ἃ8 ἃ σψποῖε παβ δε {51} 
χοϊυάςά ἔγοπι πε Οδηοη). 

ϑοπῖα πιοάθγῃ τυγίϊεγβ πᾶνε επάεανοαγεά [0 δνοίά ἐπα πϑοδββίςυ οὗ 
ΔΙΙονίησς παῖ δῇ δροογυρῃδὶ τπυγίεωσ ἰβ αυοῖεαά 48 δυϊπογί(αξινε ἰη τΠ6 
ΒΙδΙε, Ὀν πε βιρροδβίτίοη ἐπαὶ ἴΠ6 ψογάβ αυοϊεά τᾶν πᾶνε οοπλε ἄοσῃ 
ὈΥ ἰγδαϊίοη αηά πᾶνε Ὀεεη πιδάς (86 οἵ ὈγΥ ἴδε ἰηβρίγεά τυγίξογ, ἰη- 
«ἀερεηάςητν οὗ (ῃ6 ὈΟΟΙΚ ἔγοπι ψῇῃϊοῃ ἢς ἰ8 βυρροβεά ἴο αυοῖε, ον [πδί 

πεν ψέγε υἱἱεγεά ὈΥ ἱπχηγεαίϊαϊες ἱπδρίγαϊίοη σἱπουῖΐ δὴν Πυπίδη 88- 
βἰβίδηςε, οὐ ἀραίη, παὶ ἴῃς ὈοΟΙ οὗ Εποοῖ πᾶν Ὀὲ βυδβεαιεηξ ἰο ἐδαὶ 
οὗ Ψυάε, ἀπά ανε Ὀογγονεά ἔγοπι ἱΕ. Βαῖ τῆς σαγεῖα! ἱηνεδβιϊσαϊίοη οὗ 
ΠΊΔΩΥ 8οΠοΐα ΓΒ, ἃ8 βιιπχπιοά αρ ὈῪ ΟΠαγίεβ, σα ἰεανα {{{π|6 ἀουδὲ ἴῃ Δἢν 
οαπαάϊά τὐϊηά 48 ἴο ἴπ6 ργοχίπιαϊς ἀδίεβ, Ὀοϊῇ οὗ Ἐποοῇ δηά οἵ {πε 
᾿Αββυπιριίοη. ὅ8:. δυάε ἀοεβ ποῖ ρυΐ ἰογαγά ἢίβ δσοσοιηΐ οὗ ἴῃς Ὀυγίαὶ 
οἱ Μοβεβ οὐ {πε ργεδοῃίης οὗ Ἐποοῇ, 88 ἐπουρῇ ἰξ ψέγε βοπιεϊπίησ 

τηπεαγά οὗ θεΐογσε. Αβ γεραγάβ {πε ᾿ἰρεγίπεβ ἀδβογίρεά ἱῃ {πὸ ἰδίζεῦ 
ὍΟΟΚ, ἢῈ α8εὲ8 {πε ρῇγαϑε προγεγραμμένοι, ἱπηρί γίησ τπδὲ ἢε τεΐεγβ ἴὸ ἃ 
νυ το ργόρπεου. Νόοῆς οὗ [π6 εαγὶν Βδίμογβ ἢπά ἃ αἰ ἤσουν ἰῃ 
βυρροδίηρ Ὠίπι ἴο γεΐεγ ἴο ἃ ὈοΟΚ ψΐοῃ τγδ8 ἠοῖ ἱποϊυάεά ἴῃ ἴμ6 Οβηοη. 
δενβ οὗ [δὲ {{π|6 ψεγα δοσυβέοπιεά ἰο δοσερί γαδδίηίοαὶ ἐχρίδηδεοηβ 

ὉΓ δάαϊοηβ ἰο ϑογίρίυγε 48 μανίης δυΐμογγ. ὍΤἤὰβ 581. Ραὰΐ δοσερία 
πε βίοτυ οἵ με Εοοῖκ νῃϊςἢ (ΟἹ ονγεὰ ἴῃς [δγαο τεβ ἴῃ {πεῖς ψδηάεγίησβ 
(( Οον. χ. 4), φίνεβ ἐῃε παγηεβ οὗ πε πιαρσίοἰαηβ ψῆο τυ μϑίοοά Νίοβεβ 
Ὀείογε Ῥδδγδοῦ (2 Τίηι. {. 8), γεοοφηίβεβ ἴδε ἰῃβιγυπιθηςδ  ν οὗ δηροῖβ 
ἕῃ τῃε σίνίησ οὗ πε ἱᾶνν (6 Δ]. ἐἰϊ. 19, οὐ ΗδεθΡ. ἰϊ. 2, Αοΐβ νἱΐ. 658). 80, 
ἴοο, ϑίερβθη βρεβὲβ οἵ Μοβεβ ἃ8 ἰεαγπεά ἰῃ αἱ} τῇς τ ϊβϑάοηι οὗ ἐπα 
Εχυρδηβ (Αςίβ νἱϊ. 2); ἐπε δὐΐδογ οὗ {πε ερίβε!ε ἰο πε Ἡδῦγενβ (χί. 
.57) Αἰ!υἀδ8 το {πε ἰγδάϊτίοη δ5 ἴο ἴῃς ἀδαίῃ οἵ ἰβαίδῃ (βεε ΟΠαγίεβ᾽ 
Αξοεηϑίοη οἵ 1Ξαἰαξ, ρρ. χῖν. [011.), δηά ΨΦατηαβ (ν. 17) |ἰπλϊϊ8 τς ἀγουρσῃξ 
Ῥτεάϊοϊεά Ὀγν ΕἸ δ ἰο ϑὲ γεαγβ. 
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Τῆς ϑίονγ οἵ ἐδιε Εαϊ θη Αηπρεὶς.---ϑι., δυάς (νν. 5-8) ἰηϊγοάυςεδ 48 
Ἔχϑηρίεβ οὗ ἴῃς αἰνίης ψγαῖῃ αραίηβδι ἴῇοβε ψῃῸ Παά βἰπηεά δἤἴϊξγ 
τεοείνίης ἕλνουγβ ἔγοπι Οοὰ (1) [πε ᾿βγδεϊϊεβ ψῃοὸ ρεγίβῃεά ἰῃ {πε 
νυ ἱ Δ γηεββ ἔογ ὑηθε] εξ αἴτεν ἴον πα θη βανεϑά ἔγοτῃ Εσυρί; (2) {πε 
δηροῖβ ψῆο δραπάοηςά {πῃεὶγ ογίρίῃδὶ οἶος δηά παρίϊδείοη, Ῥείη ἰεὰ 
ΔΎΘΥ ὉΥ ἤεβῆν ἰυϑἴ8, δῃά ἂγὰὲ ποὰν Καρί ἴῃ οῃαίηβ ὑπάσον ἀγίης88 ἘΠ] 

πε ἀαν οὗ [υαἀρπιεηΐ; (8) τῆς ρεορίε οὗ ϑοάοπι, ῆο ἱπῃαρίϊεά ἃ ἰδηά 
{κα τς σαγάεη οὗ {πε [ωμογὰ (Οεη. χῆϊ. 10), ψῆο ψέγε γεβουεά ἔγοπη 
Ομεάογίδοπιεν Ὀγ Αργαπαηιῖ (Οεη. χίν. 16, 17), Δηά γεῖ βἰππεά αἴξεγ ἴῃς 

ἰαϑῃίοη οὗ ἴῃς δηρεῖβ, δηὰ ἃγε πον ἃ Μαγπίης ἴὸ 41], βαβεγίησ {πε 
Ρυηϊβῃπιεηΐ οἵ εἴεγηδὶ ἤγε. Α βἰπιαν δοσουηξ ἰ8 σίνεη ἴῃ 2 Ῥεῖ. 11.4-9 
σθογα [ἃ ἰ8 βαϊά (1) {παΐ Οοά βραγεά ποῖ ἔπε δῆρεοὶίβ ψῇῃο βίηηςεά, δαΐ 
Βυγίεά ἔμεπὶ ἱπίο Ταγίαγυβ, ἰο ΡῈ ἀείϊδίμεά {πεσε ἴῃ Ἵομαίηβ (ον ρ 18) οὗ 
ἀδγηθββ ὑηε] τα ἤηδ] ᾿υάρπιεηῖ ; (2) παῖ Ης Ὀγουρῆξ ἃ δοοά οὐ πα 
σοῦ οἵ πε υηροάϊγ, ψῃΐ6 ἢς βραγεὰ Νοδῇ ; (3) ἐπαὶ Ης ἀεβίγογεά 

ϑοάοπι δηά Οοπιονγγαῖ, ἢ] Πα ἀεἰνεγτεά γίρῃίεουβ [οἵ ; ἰῃ 411} ἔῆγεα 
(8868 ριιηἰβῃίηρς ἱπιρυγίν δηά γεδε!]ίοη. 

ΑΒ 8 ϑῆονγω ἰῃ {πε Ἐσχρίδηβίογυ ποίςϑβ, [ἢϊ8 δοοουηΐ οὗ ἔπε ἘΔδ]] οὗ 

τῆς Αηρεῖβ 8 ἕακεη αἰγεοιν ἔγοηι ἴῃς Ῥοοῖς οὗ Εποςῆ, ψῇϊοῃ ἰβ ἰἔ86 1} δῇ 
ἐχρδηβίοῃ ἔγοπι Δεν ίβῃ δηά Οδητ]ς βουγοεβ οὗ ἴῃς βίγαησε παγγαῖίνε 

οοηϊαίηεα ἰῃ Οεη. νἱ. 1-4: “Ἰ σαπιε ἴο ρ888, ψΏθη πίε Ῥερϑη τὸ 
ταυϊερίν οα ἴῃς ἔαδος οὗ ἴῃς σγουπά δηά ἀδυρῆζεγβ ψεγε Ῥογῃ υπίο {Πεπὶ, 

τῆλε {πὰ βοὴβ οὗ Οσοά βὰν ἰῇς ἀδυσῆίογβ οὗ πίε {παῖ ἴΠῈῪ Ψεγε ἔδίγ; 
δηά ἔμεν ἴοοῖς τΠδπὶ νγίνεβ οὗ 411 τῃδΐ ἴπὲν σῆοβε. ... Τῆς Νερῃ πὶ 
ψεγα ἰη ἴῃ εδγίῃ ἴῃ ἴΠο86 ἄδνβ, αῃὰ 480 δον τῃδΐ, ῆξη ἴῃς 8βοηβ οὗ 

Οοά οδπὶς ἰη ἴο ἴδ6 ἀαυφσῃίεγβ οὗ πιεω, δηὰ πεν Ῥάγα οἢϊάγεη ἀπίο 
τδεηὶ : ἴῃς βαπῖε ψγεγα πὸ πλ ΠΥ πε Μῆϊσἢ Ψψεγε οὗ οἷά, {πε πδη οὗ 
τεπόνῃ" (Ε.Ν.). ἐγένετο ἡνίκα ἤρξαντο οἱ ἄνθρωποι πολλοὶ γίνεσθαι ἐπὶ 
τῆς γῆς καὶ θυγατέρες ἐγεννήθησαν αὐτοῖς, ἰδόντες δὲ οἱ ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ 

τὰς θυγατέρας τῶν ἀνθρώπων ὅτι καλαὶ εἰσὶν ἔλαβον ἑαυτοῖς γυναῖκας ἀπὸ 

πασῶν ὧν ἐξελέξαντο. .. οἱ δὲ γίγαντες ἦσαν ἐπὶ τῆς γῆς ἐν ταῖς ἡμέραις 

ἐκείναις, καὶ μετ᾽ ἐκεῖνο, ὡς ἂν εἰσεπορεύοντο οἱ υἱοὶ τοῦ Θεοῦ πρὸς τὰς 
θυγατέρας τῶν ἀνθρώπων καὶ ἐγέννωσαν ἑαυτοῖς, ἐκεῖνοι ἦσαν οἱ γίγαντες οἱ 
ἀπ᾽ αἰῶνος, οἱ ἄνθρωποι οἱ ὀνομαστοί (ΣΧ Χ). Τμαὲ {πε νεγβίοη ἄγγελοι 



ΙΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 239 

ξίνεβ ἔπε ἴγυε ἴογοα οἵ ἔς ογίρίηδι 18 ενίάεηξ ἔγοτῃ {πε οἴμεσγ ραββαρεβ 
ἰῃ ψὩίοῃ τῆς ρῆγαβα ““δοῆβ οἵ Οοά᾽᾽ οσουζγβ, ΦοὉ ἱ. 6, ᾿ϊ. 1, χχχνι!. 7, 
Ὠδη. ἐϊ. 25, 28, Ι8. χχίχ. 1, ἰχχχίχ. 6. 1ἰ ἢδβ θεδὴ βυφρεδβίεά πδὲ ἴπε 
Ῥῆγαβε μετ᾽ ἐκεῖνο ΠΙΔΥ Ὀε ἃ πιαγρίηλὶ! ποῖς Πανίηρ γείεγεηςς ἴο Νιπ. 
χὶ, 838, ψεγε τῆς ΝΕΡΠΪ πὶ ἀγα πιεπεοηεα 88 4 σίσαητίο γδσε, “ἴῃ 
ΜΏΟΒΕ εγε8 [ῆε 8ρίεϑβ ΨΈγῈ 88 σγαββῃορρογβ," ἱπῃπαρίτης ἃ ραγί οὗ 
Οδηδδη αἵ ἴῃς τἰπιεὲ οὗ της Εχοάυβ. ὍΤῇε ἰγδηβίδείοη γίγαντες ἱπ1ρ]16 8 
ποΐ ΟὨΪΥ βυρεγῃιπΊίδη 5|Ζε, Ὀμῖ 4180 Βα ρεγῃαπιδη ἰμβοίεποα δηὰ ἱπιρίεῖγ. 
Ασοογάϊησς ἴο Οτεοῖς πινιποίοσυ ἔμεν ψεγε οἰ! άγεη οὗ σδανεη δηά 

Εδγίῃ, ψῇο τΌβε ὑρ ἰῃ ἰηβαγγεοοη αραίπϑὲ πὶ Οοάβ δπά ψεγε πυγίεά 

ἄοψηῃ το Ταγίδγαβ ογ θαγίεά θεηεαίῃ ἴπε πιουηίαίη8. ΤῊΪ5β γεβεπιδίδησα 
58 ποῖεά γ᾽ Φοβερῇμβ ἰη ἔπε ραβϑασε υοίεά ΡῬεΐον. 

[ε 18 ενϊάεηπε ἐπαὶ ἔπε ραββασε 'ῃ Οεη. νί. 8 ἃ ἔγαρπιεπέ ἀποοπηροῖεά 
εἰἴπεν ἢ τυπαΐ ργεοεεβ ον ἴθ !]Πον8. Ὀγίνεγ βανβ οἵ ἰξ : “γε πιιιβὲ 
866 ἰῃ ἰξ δῇ δποίεης Ηξδγεν ἱερεπά. .. {πε ἱπιεηδίοη οὗ ψῃϊοἢ 88 
ἴο δοσοιηξ ἴον ἴῃς ογίσίῃ οἵ ἃ βυρροβεά γβςοὲ οἵ ργεῃίβιογίο ρίαπίβ, οὗ 
ΜΏΟΠΙ ὯΟ0 ἀουδὲ (ἴον {ΠΕ ψεγε “πίε οἵὗὁἨἉ παπιε) Ἡεῦγεν [οἰ Κ-ἰογα 
τοά πηυσῇ πιογε ἴπδη 6 οοπιρίϊεν οἵ Οεηθβὶβ π88 ἀεεπιεά ψογῖῃν 

οὗἩ ργεβεγναίίοη ". ἢγίε (Εαγὶγ Ναγγαίΐίυες οΓ Οεπεϑῖς, ρρ. 91-95) 
ΒΡΕΔΕΒ οὗ ἰΐ 48 “δῃ ὄὌχίγδοϊ ἔγοπὶ ἃ νεγν εδγὶν ἰερεηά ψὨϊοῃ ρίνεβ δὴ 
Δἰτεγηδέϊνα ἐχραπαϊίοη οὗ ἴῃς ἘΔ], ἴθ νης ποπίδη ἰβ αραίῃ τεπηρίοά 

ὈΥ͂ οῃδ οἵ Ὠίψζῃεον γαςς᾿". 
ὙΠΕ βἴογυ Ψψ88 νϑγίουϑίν οοπχηπχεηΐεά οἡ ὈΥ ἰαΐαγ δεν βηῃ ψγίίεγβ, 

πιοβὲ οὗ ψῃοπὶ βιρροβεά {παῖ ἴῃς Νερῃ Π πὶ ψεγε της οὔἶβργίηρ οὗ ἴῃς 
ἰηΐεγοουγβα Ὀεΐνγεθη ἔπε δηροὶβ δηά ἴῃς ἀαυρηίεγβ οἵ πιεη, δηά παῖ 
πεν Ψεγε ἀσβίγογεά ἰῃ τῆς ΕἸοοά. 

Τῆς ΕΔΙ οὗ πε Αηρεὶβ ἰβ ἰαγρεῖν ἰγεδίϊεά οὗ ἰῃ ἐῃε οο!]εσοη οὗ 
ἰγεδἕβεβ ψΐοῃ σοεβ ὑπάσεγ {πε πδπιε οἵ πε Βοοῖς οὗ Εηοοῇ. Τῇεὲ 
εδγεβὲ ρογιίοη οὗ [ῃ6 ῬοΟΙ 8 οοηβίάεγεα Ὀγ {πε ἰδἴεβε εαϊϊον, Μίγ. 
Ἐ. Η. Ομασγίεβ, ἴο ἢανε θεεη νγϊξίεη ἰη ἔῃ ἢγβὲ αυδγίεν οὗ ἰῆε βεοοπά 
σοηΐαγΥ Βιο. Το δυπάγεά οὗ ἴῃς δηροῖβ, ον ναϊοῃεγβ, ᾿Ἐγρήγοροι 88 

ΠΕῸΥ ἀγὰ οδ᾽ δά ἰῃ ἔπε Οτγεεῖς νεγϑίοηβ οἵ Ὀδη. ἱν. 138 Ὁν Ααυΐΐδδ δηὰ 
Θυπηπδοῆιι8, οοηδρίγεά ἱορείπεν ἀπάετγ ἰῃς ἰεαάεγβῃίρ οὗ ϑεπιαζα (εἶβε- 
ψεγα οδ]]εἀ ΑΖαζεῖ, 48 ἰη Ἐποςῇ, οπαρίεγβ νἱ!. ἀπά ἰχ.) δηά ἀεβοεπάδά 

οὐ Μουηξ Ηετγπιοη ἰη ἔπε ἄδυβ οἵ δαγεώ, ἑαῖμεν οἵ Ἐποοῦ (ν..). Τότε 
ἴΠ6Υ ἴοοῖ ἴο ἐπεπιβεῖνεβ πυσηδη γῖίνεϑ τ ΒΟηΊ {ΠΟΥ ἰηδιγαςζεά ἰῃ τηαρίο 

δΔηά νατγίουΞ ἀγίβ, δηά Ὀεροῖ σίαπίβ, ψΠῸ αἴζεγναγάβ ρεροῖ ἴῃς Νερ πὶ : 
φ, νἱῖ!., οἱ δὲ γίγαντες ἐτέκνωσαν Ναφηλείμ. .. μετὰ δὲ ταῦτα ἤρξαντο 

οἱ γίγαντες κατεσθίειν τὰς σάρκας τὰς ἀνθρώπων (1{κε ῬοΪγρῃαπια8). Οοηι- 
Ρίαίηε μανίησ Ὀεεη πιδάς οὗ πε βίη δῃά πιίβεγυ ἴπι18 ἰηιγοάυσεα ἱπίο 
ῆε νογὶά, Εδρμδεῖ 18 βεηΐ ἄόονῃ ἔοσὶ πεανεη ἴο δἰπά ΑΖαζοὶ ἤδηά 

δηὰ ἴοοϊ δηά βῃαξ Ὠἰπὶ ᾧρ ἰῃ ἀκγκηθββ ἘΠ ἔπ ᾿υάσπιεηΐ αν, σπθη ἢς 
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Μ1Π Ὀὲὰ οαβὲ ἰηΐο εἴεγῃμδί ἢγε. Οδρτγίεὶ ἰβ αἱ {πῸ βαπὶῈ {{πιὲ βεηΐ ἴο 
βίαν ἴῃς ρίαηϊβ (χ. 39): τῇς ψαΐοπεγβ Μ1 θὲ Ῥουπά πηάον τῆς 1118 
ἴογ βΒανθηΥ ψεπεγαίοηβ, δηά Ἃ}Π6ὴ εκ οοηῆηεά ἴον ὄνεν ἰῃ ἴπ6 δῦγββ 

οὗ ἢγε : τῆς βρίγιἐβ οἵ {πε 8ἰαίη σίδηϊβ Ὀδοοπιε ἀεπιοῦβ. ἴπ οὔδρ. Χίχ., 
Βοψένογ, ἴῃ ἀεπιοηβ ἀγα γεργεϑεπίοά 48 εχίβείηρ Ὀείογε τῆς [41] οὗ ἴδε 
ψαῖοθοτβ. 

Τα ργενδιησ ἀδπιοποίορσυ οὗ ἴῃς Βοοῖκ οἵ Ἐποοῇ ἰβ ἴῃιι8 διιπιπιεά 
Ὁρ ὉΥ Ὦγ. Ομαγίεβ (Ἐποοῖ, ρ. 52). Τῆε δηρεῖίς ψαΐοπεγβ ψγ8ο [61] 
ἔγοπι ἰυβείης αἴξεν [ῆς ἀαυρῃίογβ οὗ πιδὴ πᾶνὲ ὕξθῃ ἱπιργίβοηθά ἰῃ 
ἀλγκηδββ ίγοπὶ τἢς τἰπια οὗἨ {πεῖν ἴα!]!. Τῆς ἀεπιοηβ αγὲ ἴπε βρίγι[8 

ψὨΙοἢ ργοοεθάδα ἔγοπι {πε ϑου[8 οὗ ἐπε σίαηϊβ ψῇο ψεγε {πεῖν οἴἶβργίηρ. 
Τῇεν ψογῖκ πιογαὶ γυΐῃ ου δαγίῃ πϊτπουΐ Πιηάγαηος {{Π] {πε πα] ἰυάς- 
πιεηΐ. ϑαίΐδη ἰβ {πῸὸ γυΐεγ οὗ ἃ οουπίεγ Κίηρσάοπι οὗ εν]. Ης Ιεὰ 

ΔΒίΓΑΥ ἴῃα δηρεὶβ δηά πιδάς {ῃεπὶ ἢἷβ βυδ]εοῖΒ. Ηε αἴ8ο ἰεπιρίεά 
Ενα. Τῇε ϑαΐδῃβ Ἴδη 5811} ἀρρεαγ ἰῃ ἤξανθη (48 ἰπ 6090). Τῆεν ἐεπιρί 
ἴο Εν], ἴπῸῪ δοουβε ἴτε [Ἀ]|6ἢ, ἸΠΕΥ ρυηϊδῃ πε οοπάεπηπεά. ἴῃ 
Ῥογιίοηβ ὕονγθνογ οὗ πε Βοοῖ οἱ Βποοῦ ἔδμεγε 18 το πιεηξοη οὗ ἃ 

ϑαΐδη ογ ϑεαίδηβ, Ὀυαΐ {π6 δηροὶβ γε ἰεὰ δβίγαν Ὁγ {πεῖν οὐνη οἰίεῦ 
ΑΖΑΖΕΙ, ογ ἃ8 Πα ἰβ ϑοπιθιπι68 οϑ!]εά ϑΘεηγ4Ζα (Ἐπ. ἰχ., χ., χιὶ., 11ν.). Οἱ 

τπε δεογείς οΓ Ἐποοῖ, ΜὨϊοῃ ἰ8 βυαρροβεά ἴο ἀδῖε ἔγοπι αδουΐ (πα 

ΟὨγίβείδη εγα, Ὦγ. Ομαγίεβ βαυβ.:} “1 ἰ8β ῃαγά το σεῖ ἃ οσοπείβίθηϊ νἱεν 
οἵ ἴπε ἀεπιοποίοσυ οὗ {πε ὈΟΟΚ : ἰξ Βεθῃ8 ἴο ΡῈ 88 ἴον : ϑαΐδῃ, οὔς 
οὗ τῃε δγοῆδηρεῖβ, βεδυςεά ἴῃς ψαΐοδεγβ οὗ ἴῃ ΒΓ Πεανεη ἱπίο γενοῖς 

ἰῃ ογάεγ ἴο Ἂβίδθ ἰδῇ ἃ οουηΐον Κίησάοπι ἰο Οοά. ΤὨεγείογε ϑαΐδῃ 
οὐ ἴπε ϑαΐδηβ ψεγὲ σαϑὲ ἀονῃ ἔγοπιὶ ἤεᾶνθη απά σίνεη ἴμε αἱῦ ἴογ 
τηεῖρ Βα δοη. ϑόπια ὕόψενοῦ οὗ ἔπε ϑεαίδηβ οὐ Νναίομπεγε ψεηΐ 
ἄονῃ ἴο εδγίῃ δηά πιαγγίεά πὸ ἀδυρπίεγβ οἵ πιϑη. Οοπιρᾶγε 
χνὶ!. 8, “ὙΒεβε αγὲ ἰῆς Οτίρογί, ψῇο σἱτῃ τπεὶγ ργίηος ϑαϊδηδὶϊ γε- 
εοεὰ {πε Ποῖγ [“ογά, ἀπά ἰῃ σοπβεαιεηος οἵ ἔπεβε τπίησβθ {ΠΕ ἀγα 
κερί ἴῃ σγεαῖ ἀδγκηβββ᾽". 

ἴῃ σμδρ. [ΐν. ἔπεγε ἀρρεαγβ ἰο ῬῈ δῃ αἰζεπιρὲ ἴο σοππεςῖ {πε ἔνο 

ἀἰδεγεπε βιογίεβ οἵ τε ΒΑ]: πα συΐε οὗὐἨ ἐπε Νναΐομεγβ ἰβ βαίά ἴο 
δανα σοηδίβιο ἰῃ {πεῖν Ὀεσοπγίηρ δι δ)εοξ ἰο ϑαΐδῃ, ψῆο νὰβ εἰζμεγ 
ἰδεπαβεά νίϊῃ ἐπε ϑεγρεηΐ, 48 ἰῃ Αρος. χίϊ. 9, καὶ ἐβλήθη ὁ δράκων ὁ 
μέγας, ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος, ὁ καλούμενος Διάβολος καὶ ὁ Σατανᾶς, ὁ πλανῶν τὴν 
οἰκουμένην ὅλην---ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ μετ᾽ αὐτοῦ 
ἐβλήθησαν ; οΥ εἶδε ΔΒ βιρροβεά ἴο πανα πιδάς ιι86 οὗ [ῃς ϑεγρεηΐ 
8.8. 8 ἰπβίγαπιεηΐ, ἃ8 ἰη {πε “45ς:ρηρίίοη ο7 Μοϑες ηυοϊεὰ Ὁ. Οτίρ. 
}ε Ῥγνίποΐρ. ἴᾷ. 2. 1 ([μοπηπι. νοὶ. χχὶ. ρ. 808): “1ω Οεπεβὶ βεγρεῆβ 
Ενβδπὶ βεάυχίββε ἀεβογίδίζαγ, ἀς φυο ἴω “45.. Μοϑὶς (ουζαβ {0611} πχεπιίηϊς 
Δροβίοϊβ ψι.448) Μίομαεῖ Αγοπαηρσείυαβ οὐπὶ ἀϊαθοῖο ἀϊβρυΐδηβ ἄς οογ- 

1 5866 δἷβ ποίε ου ΡΡ. 36, 37. 
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Ρογε Μοϑὶβ αἷἱὲέ 4 ἀϊαροίο ἱπβρίγαξαπὶ βεγρεηΐεπὶ σδυϑαπὶ Ἔχϑ 886 

Ργδεναγίοδιοηΐβ Αάδε εἰ νας ᾽..} 
Τῆς Πἰδβίογυ οὗ πε σγαάιδὶ ἀδνεϊορπιοηΐς οὗ πε Ὀε!οῦ ἴῃ γεραγὰ 

ἴο ϑαΐδη, 848 Ἔχῃίδίιε ἴῃ τῆς ΒΙΡΙε, Ψ1}] θὲ ουπά ἴῃ δὴν οὗ {ες 
Ὀἰςεοηαγίεβ οὗ τε] ΒιῦΙ6ὲ. Βεβίἀες τῆς δἰζεπιρὲ ἴο Παγπιοηΐβε ἰῃς 

ἴνο Εδ1]1-ϑίογίεβ ὉΚ πιδκίησ ϑαΐδη (ῃ6 σδυβ8ε οὗ οί, δῇ αἰζεπιρί 88 
τηλάς ἴὸ αγείνε δ ἴῃς βαπι γεβϑι]ς ὈΥ ἀϑβογίρδίησ ἴο ϑαίΐδη ογ δα 

ϑεγρεηΐ {πε 8δπιῈὲ πιοῖΐνε ψῇηΐοῃ ἰθὰ το τε [4]1} οὗ ἴῃς δησεῖίβ. ἴῃ 
νι βάοαι ἰἱ. 24 ψε γεδά “ΒῪ {δε εηνγ οἵ {πε ἀεν]! ἀδαϊῃ επίεγεά ἰηΐο 
τὰς νογά", Ὑπὶβ δῶν ἰ8 Ἔχρίδίηεά ἰπ γαρίηΐοαὶ τυγίσβ βοπιειπια8 
848 οσοαϑβίοηθά Ὁγ ἰῃε αἰσηϊν οὗ Αάδπὶ δηά ἢἰβ ἰογάβῃϊρ ονὲγ {π6 
ογεδτίοη, Ὀυξ πιοτὸ ἔγεαυ θην ὈΥ ϑαΐδη᾽β ἀεβίγε ἴον νε : 3 οὐ. 4 Μίδοο. 
χνῖ!. 8, οὐδὲ ἐλυμήνατό μου τὰ ἁγνὰ τῆς παρθενίας λυμεὼν ἀπάτης ὄφις. 

ϑοπιειίηιεβ ἀϑαίη ἢίβ [4] ἰ8Β δβογίρεά το {πε [ε88 ἰσποῦϊε πιοῖΐνε οὗ 
Ῥιίάε, 48 ἴῃ ἐπε") ρβευάερίσγαρηϊο [ξπ οὗ Αάδπὶ: “Δ Ώεη Οοά ογεαδϊοά 
Αάδπι, Ης οαἰεὰ ἀροῦ ἔπεα δηρεὶβ ἴο δάογε ἢἰπι 88 ΗΪβ ἱπιασε.. 
ϑαίΐδη μονενεοτὶ γεΐμβεα, δηά οα Ῥείη {πγεδίθεηθα στῇ πῈ γαίῃ οὗ 
Οοά 8αἰά ἐμαὶ πῃε νουϊά Ἔχαῖὲ ἢἰβ ἱὔγοης ἀῦονε ἴα βίαγβ οὗ πεάνεη " 
([88. χίν. 183). [ἡ οἵπεν πγίξηρβ (υἱγε ὁ7 Α4ἀαηι, ϑεογοίς οὗ Ἐποοῖἣ) 
ϑαίδῃ γεΐιβεβ ἴο ψογβῃΐρ Οοά Ηἰπιβεῖί, “ εηζεγίαἰηίησ ἴΠ6 ἱπιροβδβίδ! ας 
ἰάδα ἐπαὶ ἢς βῃποι!ά πιδῖῖε ᾿ἰβ τἤγοπε δίρῃον ἤδη (ἢ6 οἱουιάβ ονὲγ 
τῆς εαγίῃ, απά βδῃου!ά θὲ εαύδὶ ἰῃ σβηῖ ἴο [Ὁο8] ρον". ὃ 

Τἤαγε σδη ὃς ΠΠΠἔὀῤῸ ἀουδὲ (παὶῖ {πὸ βίογυ οὗ ἴῃ ρυηϊδῃπιοηΐ οἱ 
{δε δηρεῖβ τοοῖς [18 σοἰουγίης ἴγοπι ἴννο ραββασεβ οἵ ἰβαίαῃ, ἰῃς ἔπε 
ἱπιαρσίηδιίνε ἀεβογιρίοη οὗ {πὸ πιὶσῃίν κίησς οὗ Βαδγίοη, ἀπάεν {πα 

ἤφυγα οὗ πε πιογηίηρσ βἴαγ, εηϊζογίης ἔπε γεδίηὶ οὗ Ηδαάββ (εἰ. χὶν.) 
Δηὰ ψΠδΑΐ ἀρρεᾶγβ ἴο ὈῈ δὴ δοοοιηΐ οὗ [πε ριιηϊβῃπιεηΐ οὗ συδγάΐϊαη 

ΔΩρεΙβ ἴογ ἐπεὶγ πορίεοϊς οὐ ες πδιοηβ οοπιηχίεα το {πεὶγ ομαγσε 
(οἢ. χχὶν. 21 ἢ), “1 8141} σοπια ἴο ρᾶ88 ἰῇ ὑπαὶ ἀδὺύ, παὶ τῆς [ογά 
5411 ρυηίβῃ τῆς ποβὲ οὗ ἴπ6 Πίσῃ οὔεβ οὐ ἰῇ, δηὰ {πε Κίησβ οἵ 
τῆς. δαγίῃ ἀροὴ πε εαγίῃ. Απά {πὸν 8141} Ὀ6 σαϊπεγεά τορεῖπογ 88 
Ῥγίβοῃεγβ τὰ σαίπεγεὰ ἴῃ {πε ρἱζ, απάὰ 588}41] 6 βδῃμπξ αρ ἴῃ {Πς ργίβοῃ 

Δηά Αἴξεγ πΠΊδΩΥ ἀδγβ 804] {πεν Ὀε νἱδἰτεά,᾽" 
51. Ψυάε᾽ 5 Δ] υϑίοη ἴο {π|8 Βίογυ 18 πιεγεῖν ραγεηςπείοαὶ, ἰο {1168- 

ἐγαΐε π6 ἰανν οὗ υἀσπιεπί. Ηδ ἀρρεᾶγβ ποῖ ἴο γεοορηΐβε ΔΥ σοη- 

10, Τεηπαπι, Τὰε Βαϊ! απὰ Ογὶρίμαὶϊ δὲη, ῬΡ. 245, 246. 

3 8εε Τεπηδηΐ, ΡΡ. 152 [0]].; ὙΠδοΚεσδυ, 54. Ῥαμὶ απὰ ξειοίεα Τ βοιρλί, Ρῃ. 50 
[01]. ; ἙδΔετββείπι, ζὐγε απὰ Τίνιες οὕ Ῥδτης, ἱ. Ὁ. τόδ, ἰ,. 753 [01]. [πῃ τῆς Ιδιίες 

Ῥάδββᾶσε ἴδε γδῦὶ8 τε αυοϊδὰ (ο τῆς εβεοι ἐπαὶ (ἢ δηρεῖβ ψεπεσα! νυ νεῖε ορροβεὰ 
ἴο ἴῃε οτεδιίοη οἵ πιδῃ, δηὰ (πδὲ ἴῇς ἀειηοπβϑ ὑγεσα ἴῃς οβδβρείηρ οὗ Ενε δηὰ τηαΐς 
βρίΠῖδ, δηὰ Αἄδπὶ δηὰ ἔεπιδῖς βρί γι β, εβρεοίδι!ν 1.11}. 

35 866 Τερηδηῖ, ΡΡ. 199, 2ΟΣ, 206. 
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πεοοη Ὀεΐψοεη τῆς Εδεη Αηρεῖὶβ δπά ϑαΐδη. Τῆς ἰογπιερ δζὲ 

βυδενγίηρ ἱπηργβοηπιεηΐ ἰῃ ἀδγηθββ 61} {πὸ βηδ] ἱιάσπηεηΐς : με Ιατίεν 
“88 ἈρΡρδγεθῖν δΌ]6 ἴο σοηΐγοπε ἴπ6 ἀγοῆδησοὶ οἡ εαυδ] ογπιβ, ἤθη 

οοηϊεηάίης ἔος {πε Ῥοάγ οἵ δίοβεβ.υ 80 {πὲ οοπίηυρά δςοςνίεγ δηά 
ὄνϑη {ἢς δαϊμογν οὗ ϑαΐδη δηά ἢἰβ δηρεῖβ ἰῃ {π|8 ψνογὶά δἂγὰὲ αβϑογίεά 
Ῥοίῇ ἰη ἐπα Ο.Τ., 48 ἰῃ ὕοὉ ἱ. θ6 δηά Ζεοῇ. {ἰϊ. 1, 2, ἀπά ἴῃ ἐς Ν.Τ. 

88 ἰῃ δαπι68 ἱν. 7, 1 Ρ., ν. 8, Ερῇ. 6, 11, 12 (ψε πᾶνε ἴο βίδηά δραϊπϑὲ 

τῆ6 ψ|168 οὗ ἴῃς ἀεν!],. .. οὖῪν ψαγίαγε ἰ8 οὶ αραϊηβὶ δεβῇ δὰ Ὀ]οοά, 

ὈυΌ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ 

σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρα- 

νίοις, 8686 [ἱρσπείοοξ οα ΟΟΪ. ἰΐ. 156. ἴῃ 2 Οοςγ. ἱν. 4 ϑαΐδη 8 βροίβῃ 
οὗ 88 ἐπε ροά, ἱπ Φοῇη χί!. 31 δηὰ χνί. 11 28 {πε ργίῃοε οὗ τηϊβ νογὶά. 
Ηε ἰ58 δε {επιρίεγ δηὰ δοσαβεῦ οὗ ἴῃς Ὀγείΐῆγεη, δηά ἀϊά ηοὶ β8ῃγίηξκ 

Ἔνξῇ ἔγοπι αβϑδἰ!ηρ ἴῃ ὅοη οἵ Οοά Ηἰπιβοῖ (ΜΕ. ἱν. 8). 
Τῆς αὔονε δοοοιηΐ οὗ τῇς ΒΔ] οὗ ἴῃς Αηρεὶβ τνὰ8 {παΐ ἀϑυδῇν δο- 

ςερίεά, ψίἢ δἰίσῃς ναγίατίοηβ, Ῥοΐῃ πιοῖσ Ψεννβ δηὰ ΟΠ γίβειδῃβ ΕΠ] 
τοναγάβ τῆς οἶοβε οὗ ἔπε ἰοαγίῃ σεπίυγν Α.Ὁ. 

ΨΔυ 8 Δἰγίοβημβ ἰ8 βαϊὰ ἴο Ὅς {πε οηἷν οης οἵ ἰῆς δηΐο- Νίοθης 
Ἐδίμεγβ ψῆο δπαποίαϊε ἔπε νίενν ψῃϊοἢ δἤἴεγναγάβ ργεναδι!εά, υἱς., 

τπδαξ “πε 8οη8 οὗ σοά ψεγὲ ἔπε ἀεβοεηάδηΐβ οὗ ϑείῖῃ, αηὰά πε ἀδυσῆξεγβ 
οὗ πιεη ἀεβοδηόδαηίβ οὗ Οδίη ᾿᾿.1 ὅεε πε χυοϊαιίοη ἰῃ Πομίῃ, οὶ. ὅαον. 

ἰϊ. Ρ. 241, σπεγε ἢς 80 σίνεβ ἴπε αἰζεγηδίίνε Ἔχρίδηδίίοη εἰ δὲ ἐπ᾿ ἀγγέλων 
νοοῖτο τοῦτο, τοὺς περὶ μαγείας καὶ γοητείας. .. ἐσχολακότας συνιέναι χρὴ 
τῶν μετεώρων ταῖς γυναιξὶ τὴν γνῶσιν δεδωκέναι. Ευδβερίαβ (Ργ. Εν. ν. 4, 
11, 12) 5111 κεερβ ἴο τῃε οἷά νίενν δηά σοπιραγεβ ἔπε παγγαῖννε οἵ σξη. 
6 ἴο ἴδε 5β(ογίεβ οὗ ἔπε Τίιίαπβ ἀπά Οἰδηΐβ οὐ Οτγεεῖς πιγίποίοσυ. 80 
[,Δοϊαπίαβ, δὲν. 1η5,. ἰϊ. 14: “Ῥεὺβ ης ἔγαυαίθιβ 518 ἀϊα οίιβ, οαἱ 

ΔΌ ἰηἰτίο ἴεγγαε ἀβάεγας ροϊεβίδίεπι, νεῖ σογγυπηρεγεῖ νοὶ ἀϊβρεγάογες 
Ποπηίηε8, αὐοά ἰῃ ἐχογάϊο γεγαπὶ ἔεοογαξ, τϊϑίς δησεῖοβ δά ἐυζεΐαπι 

οὐἱυπίᾳαε σεπεγίβ πυπΊδηΐ... Ἰΐδαυς 1[1|98 οαπὶ Ποηγηΐδιι8 οοπὶ- 
πιογαῃΐθβ ἀοπηίπαῖογ {Π|6 ἴεγγας [Ὁ] οἰ ββίπιυβ οοηϑυεξιάϊης ἴρϑα ρααϊ- 
ἰατἰπὶ δὰ νἱτα ρε!]!οχις εἰ πιυϊεσαηι σοησταβϑίδιβ παυίϊηανίς. .. 8ἷσ 6δο8 

ἀϊδθο 8 εχ δηροίβ Π εἰ βυ08 ἔεοίξ βαῖς 16 8,᾿᾿ εἴς. 80 ϑυϊρίοίαβ ϑενεγαβ 
(Οκγοη. ἱ. 2): ““Αηροῖϊ ααἰδυβ οδείαπι βεάθβ γαῖ, βρεοίοβαγαπι ἔογπια 
νἰγφίηυπι οαρίὶ. .. παίωγας 8086 ογίφίηίβαυς ἀερεηογεβ.. .. πηδίγὶ - 
τηοη 8 86 πιογίδ! ἰραι.5 πιϊβουεγυης Δα ϊδη, {πὸ Οεἴβα5, αβεά τΠ|8 Ὀε!εΐ 

88 ἃ στιουηά ἴον αἰἰδοκίης ΟΠ γί βείδηϊςγ. Ογγὶ! οἵ Αἰεχαηάγία, ἰῃ ἢΐ8 
τερῖν (ἰχ. ρ. 296) γερυάϊαϊεβ (ἢς Ὀεἰεῦ 48 δἰϊοσεῖΐμεγ υἀηπογίῃυ, δηὰ 
ἰηϊαγίουβ ἴο πιογδ ν, βίηοα πιθῃ ρίεαά ἔπε δηροὶβ᾽ βίῃ 88 ὄχουβα ἴῸγ 
{δεῖν ον, δηά δάορί8 (πε ἱπιεγργείδεοη οἵ “ βδοῃβ οὗ Οοά " ργενίουδί ̓ν 

11 18 4180 ἔουηά ἴῃ τπ6 ἀροογυρῆδὶ Οοη πος οΥ Αἀανι απὰ Ενε οὗ υποοτίδίη ἀδίς, 

ου ψηϊςἢ 86ὲ ἔδε αὶ. “Αἄδπὶ, Βοοκβ οἵ," 'π τῆς Ὁ. οὐ ΟἈγίςἐ. Βίορ. ἱ. 36 ἴοἹ]]. 
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δξίνεη ὈΥ Αἰτίσαηαβ. ΟὨγυβοβίοηι ἀδαῖβ δὲ ἰοησίῃ στ ἴμ6 βυδ]εοξ ἰῃ 
ἢἰ8 22πά Ποηλν οὐ Οεηδβίβ. Ηδ οδ8118 ἴῃε οἱά ἱηίξεγργείδείοη Ὁ[α8- 
Ῥδαηιουβ, δηά ΠοΙ48 [ῃδὶ ἰΐ 18 ργεοϊαἀεά ΌΚ ἴπ6 ψογάβ οὗ ἢ γίβε, τπδὶ 
“ἴἢ {πὲ γεβαγγεσίίοω πιθῇ 80}8}} δε |ὸ δηρεῖβ, πείπεῦ πιδγγυίην ποῦ 
βίνεη ἰῃ πιαγγίασε ". Αυρυβείης (Οἱυ. Πεῖ, χν. 28) τΠίη 8 ἰξ σφηποῖ ῬῈ 
ἀεηϊεά “ 5 ]Ινάπο8 εἰ Βδιηοβ, αυο8 νυΐρο ἱπσυῦδοβ νοσαηΐ. . . πιυ!εγυπι 
Δρρεῖίββε ἂο ρεγερίββα οοπουδίϊαηι. .. . Ὠεὶ ἰαπιοῶ δηρεῖοβ βδῃοῖοβ 
Ὠυ]ΠΠ|ο πιοίο 5ἰο ἰαδὶ ροξυΐββε ογεάϊἀεγίπι, πες ἀς 8 ἀϊχίβϑδε Αροβίοϊ πὶ 
Ῥείγυπη. .. 8β6ά ροξίυβ ἀς {18 χαΐ ργίπχαπι δροβίδίδηϊεβ ἃ ἢδοὸ οὐὔπὶ 

ἀϊαθοίο ρὑγίηοΐρε δυὸ οδοϊάογιηΐϊ,᾿ (ἢ16 88 να ἀγα γϑίῃον ἴοὸ υπάεγβίδηά 

τῃ 18 οὗ {πε οἰ] άγεη οὗ ϑεῖῃ. Α {{ππ||Ἴ ἰαΐεγ Ῥῃϊαβεγίυβ (ΗΠ αεν. 107) σοεβ 
80 ἔλγ 88 ἴο σοπάεσπηη ἴῃς οἷά ορἰπίοῃ ἃ8 ἃ ΠογΈ ΒΥ. 

Τῆς βυπιραίῃίεβ οἵ ΟΠ γίβείδηβ ἰῃ ἴῃς ργεβεηΐ ἀδὺ παιδὶ ἀϑβαγεαϊν θῈ 

στ τῆοβα πο ἐπάἀεανουγεά ἴο οἰ᾿πλϊπαῖς ἔγοπιὶ ἴῃς ϑογίρἔαγαβ 411 ἐπδὲ 

πὐϊσῃξ βεεηι ἰο θὲ ἀἰβδῃοπουγίησ ἰο Οοά αηά ἰη)υγίουβ ἴο πιεη. Βαΐ [πε 
πιεΐϊῃοάβ επιρίογεά τυ τ ΐ8 νίενν ψεγα οἴη βυσῇ 48 νὰ οοι]ά ποῖ ΠΟΥ 
δοοερί. Ἐὸογ ἰηβίδηςε, ἴδ 4]Περογίοαὶ πιεϊποά Ῥογγονεά ἔγοπι ἔπε ϑζοίὶσβ 
ὃὈγ Ρῃΐΐο, αηὰ δάοριεα ἔγοπι ᾿ἰπὶ ὈΥ πιδὴν οὗ πε Ἐδίδογβ, 8 ἴοο βυδ- 
4εσνε δηά Δγοίγαγυ ἴο ας οὗ δὴν νδΐις ἴῃ φειϊίίησ τά οὗ πηογαὶ αἱ ἢ- 
οὐίεΒ. Ννε αν γερίδοεά [8 ὥονν ὈῪ {πε Πἰϑιογίοαὶ πιεϊῃοά, ἢγβί 

εημηοίαϊοά Ὁν ουῦ [μογά, δ ἢς οοηϊγαδβίοαά τῃς 8ρίγις οὗ {πῈ Οοϑρεῖ 
στ παῖ οὗ πε οἷά Ὀἰβρεηβαϊίίοη ὙΠεγε ἰ8 ἃ σοητίηυουβ. στον ἴῃ 
τῆς ἰάεα! οὗ σοηδυςε 48 βεῖ Ὀεΐογε ιι8 ἰπ της ΒίθΙ6. Μαςσῃ τπδαΐ ψαβ 
σοπηπιδηκεά οΥ ρεγπεά ἰῃ {δε ἄδγβ οὗ Αθγαμδπὶ ογ Μίοβεβ ογ Ὠανίά 
8 Τογρίἀδη το ἴποβὲ ψγῃο Πᾶνα γεοείνεά τῆς ἔμ] ον ̓ἰσῃὶ οἵ ΟΠ γβείδηϊγ. 
50, ψΠδΐ [ἃ 88 οαηά ροββίρίε ἴον πιθῆ το Ρεϊΐενε αροιξ Οοά Ηἰπιβοῖ ἢ 
Δηΐ δρουΐῖ ἴῃς ΠΟΙ͂ δηρεῖίβ, ἰ8 ἱπῃηροβϑίθ!ε ἴογ ἃ8 πο. Τῇ πογάβ ρυΐ 
ἰηΐο ἔπε πιουϊῃ οἵ Οοά ἰηῃ Οδη. {ἰ. 22, αηά ἴῃ χί. 6, 7, νὰ ἔεεϊ ἴο ᾿ς ἰη- 

ςοηδβίϑίεης ἢ δὴν ἔγις ἰάεα οὗ [6 ρονγεῦ δηά νυίβάοπι δηά ἴονε οὗ 
Οοά, φηά οηἷν βαϊζαδίε ἴο ἃ νεγὺ ἰοῦ βίδαϊε οἵ παπίδη ἀδνεϊορπιεπε. 80 
480 ἴογ {πε βίογυ οἵ ἴῃς ἴα] οὗ (6 δηρεῖβ. Βαΐ ἰ8 1 ἃ βαϊ, βέδοϊογυ 

ἐσχρί δηπδίίοη οἵ {πε ἰαϊέεν ἴο βύρροβε ἰῃδῖ “"ϑοῇβ οὗ ϑείῃ "᾿ ἂγὰ πιεαηΐ 
ὉΥ ““8οη8 οὗ Οοά "ἢ ΗΗγίε (Εαγὶν Ναγγαΐξέυες οὗ Οοηεϑὶς, 91-95) ροϊηξβ 

οὐ {παῖ “{δεγε [8 ποϊπίηρ ἴῃ τῆς σοπίεχί ἴο βυρρσεοβί Π 8, Ωο βίρῃ ἐπαΐ 
τε ϑειδίϊεβ ψεγε ἀϊβεησυΐϊθῃεά ἴον ρίεϊν : {ΠΕῪ γε ποῖ Ἄνεῆ ἜἽχεπηρίθά 
ἔροπι ἴῃς οἤαῦε οὗ ζεηεγαὶ σἱοκεάποββ ψῃϊοῃ Ὀγουρσῆξ οα ἐῃς ΕἸοοά ᾽". 
Εφυδῆὶν ἀπίεηδθίε ἰβ μα δον 8 ἐχραηδείοη ἐμαὶ “ 8ϑοηβ οἵ Οοά "᾿ ἄγε 

ἴῃ ὩΟΡ]68. 1 τπίηϊκ ΩῸ οὔθ ψῆο Πᾶ8 βιυαϊεά τε ΔτΥ σαγα ἴῃς γεσεηὶ 
ἰηνεβει σα οη8 48 ἴο δε ογίρίῃ οἵ ἔπε Ῥοοῖ οὗ Οεπεβίβ, οὗ ψῃϊςῃ ὈὨγίνεγ᾽ 8 
Βοοΐ οὗ Οεπεδὶς τιὰῦ Ὀε ἰΑθη 848 ἃ βρεοίϊπιεη, οδῇ ἀουδὲ ἴῃαΐ ἰξ σοη- 

ταἰη8 πιυοῦ νοῇ ἰ8 ἀπῃίϊβίογίο, ἐπουσῇ ἔμ] οὗὨ πιογαὰὶ «απά βρίγίζυδὶ 

ΤΟ Μαῖι. ν. 21-48, χίχ. 8; 1υκε ἰχ, 54-56. 
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τεδοῃίησς. Τῆς ργε-ΑΡγαμαπιίο παγγαῖίνε ΒΏΟΥΒ ΠΊΔΩΥ γεβεη σε 5 
ἴο ἔπε Βαργοηίδη γεοογάβ, θυαϊ ἰπ σεηεγαὶ πε πηοῖννε μδ8 ἤθε 
ομδηρεά δηά ρυγίῆεά.1 Τῇυβ Ὠτγίνεγ 88 γ8 (ρ. ἰχἱ.): “1 ἰ8 ἱπιροββίδίς, 
[ἔ ψε σοπηραγε ἴῃς εαγίυ παργαῖίνεβ οἵ Οεδηδδϑὶβ ἢ τἢς Βαργ]οπίδη 

παγγδίίνεβ, ἔγοπι νγῃίοἢ ἴῃ βοῆς Ἵϑβε8 {πεν 8εεηι Ὀἰδίπν ἴο μαννα Ῥεεη 

αἱεἰπιαίοῖϊν ἀογίνεά... ποῖ ἴο ρεγοεῖνε ἔπε οοηίγο! !ης ορεγαίίοη οὗ 
ἴδε ϑρίείϊε οἵ Οοά, νῆϊςἢ Π48 ἰδυσῃξ ἴῃε8εὲ Ησθῦγεν πγίϊεγβ. .. [10 ἴδκα 

τε ρῥγίπιϊείνε ἐγαάϊίοηβ οὗ ἴῃς δυπιδη γᾶςα, ἴο ρυγίν [Πδηὶ ἔγοηι {πεὶγ 

ὥγοββῃεββ δηά {ῃεὶγ ροϊγίμείβη, ἀπά ἴο τηδῖα ἔπεα ἂἴ οποε ἴῃς ουπάε- 
Ὄοη δηά [ῃε εχρίαπαξοη οὗ ἴδε ἰοης Ὠἰβίογυ ἔπαΐϊ ἰ8β ἴο [οἱ ονν. Οὗ 

τδε ραγιίουϊαν ραββᾶρε ἴω φυσβείοη, πόνγενεγ, Ὀγίνεγ βὰν (ρ. 88) : “" Α8 
ἃ ταῖς, ἴῃς Ηεργενν παγραΐογβ βίγίρρεά οἱ [ἢ τηγιποϊοσίοβ! οοἱουτγίησ 
οἴ {ῃε ρίεοσε οὗ [ΟἸκίογε νῃϊοῇ ἴΠοΥ γεοογά ; Ῥαΐζ ἰῃ ἔπε ργεβεηΐ ἱπβίδηςσα 
ἰξ ἰ8 8{1}1 ἀϊδοθγῖθ!ς ᾽..3 

ἸΤεμηδηΐ, 20, 21, 41. 

3 οτ ἔυγῖμετσ ἱπίογπγδείοι οἡ ἐδἰ8 βυδ]εοῖ 866 ϑυίοετ᾽ 5 Τσεαμγμς πάει ἄγγελος, 
δηὰ ᾿Εγρήγορος, Ηδειίηρ᾽Β Ὁ. οΓ Β. ἁπάετ “ Αηροϊ,᾿" “ Πειηοη,᾽" “ ΕΔ], “ ΕἸοοά "; 
Ἑπηςγεῖ. οΓ Β. 1. ἀπᾶες “ Αηρεϊ,᾽" “ Πεπιοη,᾽" “ Ὠείυρε," “ΝΕΡΆ η,᾽" “ς ϑδίδη "; 
Μαϊλπά᾽Β Ἐγμυΐὶπ (Εδβαγβ ἱν..νί.), ψοτε τῆς Ἰἰΐοταὶ ἱπιεγργείδείοη ἰβ ἀεέεηἀςεά ; 
Ἠδρεηθδςοι, Ηἰ. Ποοίν. αὶ 52 ἀπὰ ᾷὶ 132. 



ΟΗΑΡΤΕΗ Νν. 

Νοίες οἡ ἐδ Τεχέ οὗ ἐδε ἘῤὶΞέϊε ὁ ζμά6.---ΤῊς Ερίδε!ε οἱ δυάε ἰ8 

οοηίείηεά ἰῃ ἴἢς υποΐΔ]ῖ8 ΝΑΒΟΚΙΡΡ, Ιε ἰ8 οηχϊεά ἰη ἴῃς Ῥεβῃϊίο, 

Ῥαΐ ἱποϊαάεά ἴῃ {Πε ἰαΐεγ ϑυγίαο νεγείοηβ,: (με ῬῃΠ]οχεηίδη δηὰ Ηδγ- 
ἰείαη, ἤδγε αἰβείησυίδπεά ἃ8 5»}»" ἀπά 577). ἴπ οἰκίης ἴδε ἘΕρφγρέδη 
νεγβίοηβ 1 μανε ὑβεά πε ποίαϊίοπμ Βοΐ., πουν σοπηπιοην ἐπιρίογεά, 
ἰηβίεδά οὗ ἴπε [688 ἀἰβείησεινε Οοῤέ., ἐπιρίογεά γ᾽ Τίιβοβεηάογ,. Τῇε 
Οηΐν οἴμεγ ροὶπε ψηϊοῃ [ἢ πᾶν ὈῈ νεῖ] ἴο πιεηϊίοη 8 ἐμδΐ, 88 ἰῇ ἔμε 
Ερίβεϊε οὗ Φαπιεβ, ἔπε βυγαθοὶ - ἰβ ἀρρεπάςά ἰπ (ες Οτγίοαὶ Νοίεβ ἴο 
εἰρη ν παῖ τε τγεδάϊωσ ἱπ αμεβεέίοη ἰβ ἔουπά ἰπ οἴμεγ δαϊπογίτίεβ 
Ὀεδβίάεβ ἔποβϑα ργενίουβίν πιεηϊίοπεά. [πὸ αἰβουββίησ {πε γεδάϊηρβ 1 
βίαγί στ παῖ οὗ ΝΗ. 

[ νὰ πιδῪ υάσε ἔγοπι ἔῃε παταρεν οὗ “ Ὀγίηχίείνα Ἔγγογβ᾽᾽ βυβρεοίεά 
Ὁν ἍΝΗ ἰῃ {πε ββογὲ Ερίβεϊς οἵ Φυάς, ἱξ νου]ά βεεπὶ ἔμπας ἔπε ἔεχε ἰ5 
ἰῃ ἃ [688 8αιἰβίασϊζογυ οοπαϊτξίοη ἔμδη ἰπδξ οὗ δὴν οἴδπεγ ρογίοη οὗ δε 
Νεν Τεβίαπιεηῖ. Τῇογε ἃγὰ πο [688 (ἤδη [Οὰγ βυσῇ Ἔγγογβ ἴῃ {686 

τνεηίγοῆνε νϑγβεβ, {6 ϑαπιεῈὲ ὩυπΊῦοΓ ἃ8 γε ἰουπά ἰῃ {πε εἰσῃΐ 

οπαρίοτγβ οἵ ἴῃς ἔνο Ῥεΐγίπε Ερίβε!ςβ, δηά πῃ (δε ἰογίγ-ἴοαγ σπαρίεγβ οὗ 
τῃε ἢἤγβε ἔνγο Οοβρεῖβ. [1 ποίίος Ὀεΐον βοπιε ραββαζεβ ψῆσγα {πε ἰεχέ 
Ῥτγαβεηΐβ βρεϑοΐβὶ αἰ συ 68. 

Νεγ. 5. ὑπομνῆσαι δὲ ὁμᾶς βούλομαι, εἰδότας ἅπαξ πάντα, ὅτι Κύριος 
λαὸν ἐκ γῆς Αἰγύπτου σώσας τὸ δεύτερον τοὺς μὴ πιστεύσαντας ἀπώλεσεν. 

Ι αυοῖε Ττερεῖαβ᾽ ποῖεβ τὶ τῇ δάάϊξίοηβ ἔγοπι Τίβϑομβεηάογῇ ἰῃ γουπά 
Ὀγδοκεῖβ, οαἷνγ ομαησίης δες ποίατίοη οὗ ἰῃε Ἐργριίαη δῃά ϑυγίας 
νεγβίοηϑ ἴο ργενεηΐ οοηϊιβίοη, δπά Ἴσογγεοξίης (μ6 οἰϊαομβ ἴῃ δο- 
οογάβηςς ψἱτῇ πϊογε γεσεηΐ οοἰ δ. ΟΠ 8. 

εἰδότας αὐά. “ὑμᾶς δα ΚΙ,. 31 Βγτῖ,, ον. ΑΒΟΞ 13 ψυ]. Βο᾿. 848. Ατπλ,,"" δηὰ 

850 ΤΊβοἢ. ν 

Ιη ροίπι οὗ ας ἤοψενεγ Β. γεδάβ εἰδότας ὑμᾶς, 88 ΔΠΥ͂ ΟΠ6 ΠΊΔΥ 
οοηνίησα Ὠἰπιβεῖἐ Ὁ. Ἰοοϊκίπς αὲ ΟοΖΖα-υυΖί᾽ 5 Ῥῃοίοσγαρῃϊο γεργοάαο- 
τίοη. Αἰβο γ. σνυπη τγερογίβ {παΐ ἢ δῃά δ} τς ΜΙ58. οὗ 2 ρίνε 
ἴδε βᾶπὶῈ γεδάϊησ, ἱδουσῇ ἢς δάά8 παῖ {πε ρεοπαβείο ἰάΐϊοσι οὗ {με 
ϑυγίας νουὰ ἰεαά {με ἰγϑηβίδϊογβ ἔο βυρρίν ἰδὲ ργοπούη Ἔνθ ἢ 

ψαπίίηρ ἰη ἴδε Οτγεεῖκ. Τῇε ργεροπάσγαπος οὗ δυϊδογίεν ἰ8 ἐπεγείογε 

1866 τ. ανγηηΒ Καΐεν ϑγγίας Ῥεγείομς, ρυὈ]ΠἸβμεὰ ἴῃ τοοο. 
γΟΙ, Ν. 16 
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ἴῃ ἔλνουγ οὗ τμί8 ἰαΐίεγ γεδάϊησ. Τῆς γερεαδΐεά ὑμᾶς επηρμαβίβεβ με 
σοηίγαβι Ρεΐνεεπ ἴπ6 γεδάσγβ ("ἴο γεπηίπά γου, γοβ ψΠπῸ ΚπΟΝ ἰξ 
Αἰγεδάν ") δηά {πε [ἰδεγεπεβ ρὑγενίοιιβίυ βροΐεη οὗ Τῆε γερεδείοη 
Βεγα πιαΥ ὕὲ σοπιραγοά νἱτἢ (ἢς τερεαῖεά ὑμῖν οὗ ν. 8. 

ἅπαξ ακίε πάντα ΑΒΟΙ,. 13. 31. αἷς. Απίε ὅτι Κι Απέε λαὸν. (ϑγτι.) Ατπι. 
Απίς ἐκ γῆς Αἰγ. ΟἸετα. 280 (απὰ 907) Ὠἱά. Ολεβείοά. ὅτι κύριος σώσας τὸν λαὸν 
ἐκ γῆς Αἰγ. ἅπαξ 518., ὅτι ἅπαξ κύριος σώσας λαὸν αὐτοῦ Βο. Ο»;. ἅπαξ ΤυοΐΓ, 
28. [ἅπαξ ἰδ εο ρἰδεςὰ πη ϑ'γτι. δ5 ἴὸ δε σςοπηεοίεά ψ ἢ σώσας ““Ὑδεη ὃς Πλὰ οπος 
βανεά ἐδεπὶ,"" 6.] 

παντα ΑΒΟΝὴ 13 Νυὶρ. ϑγτῆ. Βοΐῆ. Αγπι. Αδίῃ. [νυςϊ, [1π τῆς 42. το 
ΨῊ (δ5εΐ. Κεαάίηρς, Ῥ- το6) ἰξ [8 δυρρεδιεὰ ἐμαὶ 1818 πᾶν ὃς ἃ ῥτίπιϊάνε ετος ἔοσ 
πάντας (7. τ ]οδη ἰϊ. 20) ἐουπά πῃ 5τΡ.1], τοῦτο 31 ΚΙ,. 54ῃ. 

ὅτι) αἀὰ. ὃ Ο.3 ΚΙ,. 31. Απῃ. ΟἸετλ. 28ο. Ο».. ΑΒὲδ 13. 

κύριο) ΝΟΚΙ,. 8γ15. Θεὸς Ο.3 ΤΟΙ. ϑ5γτρ Ασαι. Οεσ. ἴυυο Ἰησοῦς 
ΑΒ 13 Νυΐγ. Βο!. 54}. Αεῖ8β. [ς[η “ῤῥ. τιο ΨΗ. (5ε,. Κεραάέηρε, Ῥ. τοῦδ) ἰξ ἰ5 

βαρρεδιεά (μδὲ ἴπεῖε πΙΔῪ πᾶνε ὈΘοπ βοπις ῥγίπγεῖνε εττοσ, “ ἀρράσεπιῖγ ΟΤΙΚΟ 
(ὅτι Κύριοε), αηά ΟΤΙΪΟ (δτι᾽ Ιησονε) ίος ΟΤΙΟ (ὅτι ὁ) "".) 

γῆ] ον. ϑ1ρ . 

1 ἀρρεᾶγβ ἴο πιὲ ἔμαῖ ἔπε ἔγμε γεδάϊηρσ οὗ ἴῃς ραββασε ἰβ ὑπομνῆσαι 
δὲ ὑμᾶς βούλομαι, εἰδότας ὑμᾶς πάντα, ὅτι Κύριος ἅπαξ λαὸν ἐκ γῆς Αἰγύπτου 
σώσας τὸ δεύτερον [τοὺς] μὴ πιστεύσαντας ἀπώλεσεν. 1 8εε πο αἰ σαν 
ἰῃ πάντα, ν᾿ἢϊοἢ σίνεβ ἃ γεαϑοη ἴογ {πε ὧδε οὗ πε πψογὰ ὑπομνῆσαι, “1 
πεαά οηΐν γεριϊπά γοι, Ὀεσαυβα γον αἰγεδάν ἅποισ αἱΐ τῃαί 1 δανε 
ἴο βαγ". [τ νψβ8 εδδὺ ἴογ (ρ ϑεζοπά ὑμᾶς ἴο Ῥὲ οπῃίζεὦ 88 ἀἢ- 
πεσαββαγυ, δπά ἴῃεη {πε ψογὰ ἅπαξ πιίσῃξ Ῥὰ ἱπβεγίεά ἴῃ ἰ(8 ρίαοε 
ΡΑγν ἕον γῃγιππιίςα! γεαβοηβ ; Ὀαΐζ ἰξ ἰ8 γε! ν ἀπηχεδηίηρ δἴζεγ εἰδότας : 
πε Κηονίεάσε οὗ (ἢς ἱποίάεηϊβ, ννῃίοῃ αγὰ γεϊδίεά ἰῃ τη8 δηά (δε 
[οἹ]Ἱοννίη νεγβεβ, ἰ8Β ποῖ ἃ κπομίεάσε ἔογ σοοά δηά 4]1], βυςῇ δ8 {πε 
ἑαϊτἢ βροόΐεη οἵ ἴῃ νεγ. 8. Οη ἴδε οἵδπεον ἢδῃά, ἅπαξ ἰ8 νετῪ ἀρρτγορτγίαϊε 
ἰξ ταοη τί λαὸν σώσας (α ρεορίε ψγα8 βανεά οιξ οἵ Ἐφγρί οπος ἴον 

811), αηά ἰξ ργεραᾶγεβ ἴα γᾶν ἴογ τὸ δεύτερον. Βὸγ {πες γεδαάϊωησς πάντας 
Ι βεεὲ Ὡο γτεάβοη. ὕδη ἰξ Ὀς δββυπιεά πδὲ αἱ τῆο γε δάάγεββεά 
βῃουϊά Ῥὲ απ, αν ἢ ἴῃς Ιερεηάβ οσοηζαίπεά ἰῃ {πε Βοοῖ οὗ Ἐποοῇ 
δηά {πε Αββυπιριίοη οἵ Μίοβεβ, ἴο πῃ ίοῇ δ] ϑίοη 8 πχδάς ἴῃ δῖ [ο]- 
Ιονα ὃ [{ ἰβ βυγεῖν τηυςῃ πιογὲ ἰο ἴπε ροίηξ ἔογ [6 ψγίζεγ ἴο βᾶγ, 

88 Πα ἀοεβ αραίη Ὀείον (νεγ. 17), [ῃδς ἢδ 15 οἠἱν γερεδζίης ψῆδξ ἰ8 
βέπεγαϊϊν ππότη, τπουσῇ ἰξ πεεά ποῖ θὲ πονῇ ἴο Ἔνεγν ἰηάινίάμαί. 
ΑΒ ἴο Ηονγῖ᾿βὶ βυρρεβείοη οὐ {πε πογά κύριος, (παΐ (ῃς οτίρίπαὶ νὰβ 
ὅτι ὁ (λαὸν σώσας), [ τπίηϊκς τῆς ἴαοϊ οὗ ἴῃς ναγίδηϊβ ἰδ Ὀεϊζίεγ Ἔἐχρίαίηθά 
ΕΥ̓ ϑριτία, ψῇο οοηβίάεγβ ἐπαξ ἴῃς αρργενίδιίοηβ [ξ, ΚΟ, δὲ πηίσδὲ 

ΕΑβιν Ὅς οοηΐμδεά, ἰζ {πε ἢγβὲ ἰεἰζεγ νγὰβ [δία τπυυϊξέεη, δά ἐμαὶ 

1. ΤῪῊΙβ 18 Δῃ οττοῦ : ἴῃε ἔννο δεβὶ Μ598. οἵ ὁ τεργοβεηὶ πάντα." 6. 
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{πε πιεηϊίοη οὗ τὸν μόνον δεσπότην καὶ Κύριον Ἰ. Χ. ἰῃ ἴπε ργεσεάϊησ 
νεγβε ψουΐά παΐζαγαῖν ἰεδά ἃ ἰαΐεγ σοργίβε ἰο ργείεγ ἰῷ, ἃ βυρροβί(ίοῃ 
ψὨϊοἢ ἰ8 σοηϑγηχεά Ὀγ Ογαπιενβ Οαέεηπα, Ὁ. 158, εἴρηται γὰρ πρὸ τούτων 
περὶ αὐτοῦ, ὡς εἴη ἀληθινὸς θεὸς οὗτος ὁ μόνος δεσπότης ὁ κύριος Ἰ. Χ., ὁ 

ἀναγαγὼν τὸν λαὸν ἐξ Αἰγύπτου διὰ Μωσέως. ϑρίτί Ὠἰπιδεῖξ πονανεῦ 
μοῖάβ ἐμαὶ δᾷ ἰ5 ἔπε ἔγαε γεδάϊησ, 48 ἰξ ασγεεβ ψίτῃ ΠΕ σογγεβροπάϊησ 
Ῥαββαρε ἴῃ 2 Ρεῖερ [Ϊ. 4, ὁ Θεὸς ἀγγέλων ἁμαρτησάντων οὐκ ἐφείσατο, 
δηά τὶ ΟἸειμεης 8 ραγαρῆγαβε (4 ἀμηιὸν. Ὀϊηά. 1. ». 482) : “Οὐυοηίδηι 
Βοπιίηυαβ Πδυβ βεπιεὶ ρορυΐαπι ἄς ἴεγγα ΑδἊρσυρί ἰΙΡεγαηβ ἀείποθρβ 

ἐο8 αυἱ ποη ογεαϊάεγυπξ ρεγάϊαϊε ̓. ΤὭρστγε ἰ8β 0 ἰπβίδποε ἰη με ΝῸ 
Τεβίαπιεης οὗ ἔῃ ρεγϑοηδὶ πᾶπὶῈὲ “Ψεβιβ᾽᾽ Ὀείηρς ἀαϑεά οὗ ἴῃς ρῥγε- 

εἐχίβίθης ΜΜεββίδῃ, ἐπουσῇ {με οὔδοία! παπιε “ ΟἾγίβε᾽" ἰβ ἐουηά ἰῃ 1 
Οον. χ. 4, 9, ἰῃ γεΐεγεπος ἴο ἴπ6 ψαπάοδγίης πη ἴῃς ψ]!άογηεβθβ. Βαΐ 
ἰῃ τς βεσοηά δηά ἰαἴογ σεπέυγίαβ (8 ἀϊδείποςίοη νγὰβ [688 σαγείαν 

οὔὈβεγνεά. ΤὭυβ Ψυαβεη Μ. ( ὲίαϊ. 120), βρεαζξίησ οἵ ἴδε ργορβεον 
ἰῃ Οεπεβίβ χίϊκ. 10, βαγβ ἐπί ἰξ ἀοεβ ποί γείεγ ἴο Φυάδῃ, Ὀαΐϊ ἴο Φεβαβ, 

τὸν καὶ τοὺς πατέρας ὑμῶν ἐξ Αἰγόπτου ἐξαγαγόντα, ἀπά [8 86 οὗ {πε 
Ὡᾶπια 8 ςοπῆγπιεά Ὁν {δε ἰάεα ἰῃμαΐ ἴῃς βοὴ οὗ τω νγᾶβ ἃ ρεῖ- 

δβοηϊβοκιίοη οἵ ΟἩγίβε (βεε Δαδβείη,  ὲαϊ. 75; ΟΙεηι. ΑΙ. 188 ; Ὀίάγηιαβ, 

δὲ Τγῖη. 1. 19, ᾿Ιούδας καθολικῶς γράφει, ἅπαξ γὰρ κύριος Ἰησοῦς λαὸν ἐξ 
Αἰγύπτου σώσας κιτιλ.; δετοηια, Ο. ϑου. 1. 12; [μΔςἴ. 1πε|. 4. 17, 
“ΟΠ γίβεὶ συγαηι σεγεραῖ 1Π|6 δ εβα8, φαΐ ουπὶ ργίπιαπιὶ Αι868 νοσατγεΐξυγ, 
ογβεβ ἕχξυγα ργϑεβεηζίεῃβ [881 εὐαπὶ Φεβαπὶ νοσαγί ᾽}). [ἢ {με εχ- 

Ῥἰαπδίογυ ποία 1 ἤᾶνε ϑβίδίεάά τῦν γεαβοῦβ ἴογ οοπδβίἀεγίησ ἐπαΐ ἐπα 
Δγίίοϊς Ὀεΐογα μή αἰά ποῖ Ὀεϊοηρ ἴο ἔπε οτγίρίπαί ἐεχί. 

γεγ. 12. οὗτοί εἰσιν [οἱ] ἐν ταῖς ἀγάπαις ὑμῶν σπιλάδες συνευωχούμενοι 

ἀφόβως ἑαυτοὺς ποιμαίνοντες. Τῆδ Ατίίοίε Πεγα ἰ8 οπλϊτἐεά ὃν δ Καὶ ἀπά 
ΤΏΔΩΥ ἰηΐετγίον Μ55. στῇ να. (ρα ποῖ δγγγ. οὔ βαῇ. οὐ ὈΟἢ.), απά βοπιἊ 

οἵ τῆς ραιγίβείς αυοϊαιίοηβΒ. 1 ἀσγεε στ Ὀγ. Οἤδβε ἴῃ τπϊηκίηρς ἔμαΐ 
ἰς 8 ουἵ οὗ ρίασε ἤεγε, ἃ8 ἰῃ νεγ. 56 αρονθε. Τῇεγε ἰβ ποΐ οἠἱΐν ἴδε 
ἀμ ῆσυ!ν οὗ οοηβίγυσξοη (οἱ... σπιλάδες), Ῥαΐ ἴῃ νεγγ ὈοΪά αϑβαπιρ- 
τίοη παῖ ἴῃς 5βἰηϊβοαδιίοη οἵ σπιλάδες Μν}}} ΡῈ 4 οπςε ἀρραγεηΐί. 1 να 
ογαίς ἴῃς αγιίςϊς, ἀφόβως Βῃου!ά δε «αἰίδοῃεά ἴο συνευωχ. ἃ8 ὉΥ ΤΊ. [πῃ 
Βυτγ. [ἴ 18 Ἰοἰπδαά νυ ἢ ποιμαίνοντες. 

γεν. 19. οὗτοί εἰσιν οἱ ἀποδιορίζοντες, ψυχικοὶ πνεῦμα μὴ ἔχοντες. 

ἀποδιορίζοντες αὐά. ἑαντούς Ο νυ]. δγττ. Ο»ι. ΑΒΚΙ, 13, εἴο. 

ϑοδμοῖι, Β. Ννγείββ, απά Ηυῖῃεν- ΚΌΠΙ βαρροβε ἐπε πψογάβ ψυχικοὶ 
πνεῦμα μὴ ἔχοντες ἴο ὈΕ ΒροΚεη ὈΥ, οὗ δ ἰεαϑβί ἴο ὄἜἐχργεββ [πε ἐεοϊίησ οὗ 
οἱ ἀποδιορίζοντες : “ψεῖοῃς [ἰΠηϊεγβομείἀυησεη πηαοῆεη, 50. Ζ Βα μοῃ, 

Ῥβυοδίκογῃ ἀπά Ῥηευπιαῖίκογη, νοῦοὶ ἄαπη ἄεγ Νεγίαββεν ἀΐεβε [)ω- 
κεγβομείάυησεη ἰῃ βείηεν ἀγαβείβομεη δ εἶβε βοίογε ζὰ ἰῆγεη ὕηρυπβίεη 
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[ΠῚ 5 . ΤΙΒ ἀχρίδηδίίοη 86 ΕῈΠ18 ἴο π|Ὲὲ ἴο ρίνε ἃ Ὀεξίεγ βδεῆβε ἔπ 
τε σίοββ ἀρργονβά Ὀγ ϑρίξια, οἱ τὰ σχίσματα ποιοῦντες ; ἔοΓ Οη6 οδύδε 
οἵ ἴδε ἄδηροῦ σψἢϊοῖ ἐπγεδίθηβ ἔπε ΟΠαγοῦ ἰδ ἴπδὶ {πὰ ἱπηοναΐογβ ἀὸ 
ποῖ βεραγαΐε {πα πηβοῖνεβ ὀρεηΐν, Ὀυξ βἴεα] ἰῇ ὑπορϑβεγνθά (παρεισεδύησαν, 
νεγ. 4), δῃά ἴδκε ραγί ἰῃ ἴπε Ἰονε-ἔεαβίβ οὗ ἴῃε ἐδιτῃία!, ἰπ πνοῇ παν 
Αγε {πὸ δαηκθη γος (νεγ. 12); δηά, βεςοηάϊν, ἰξ ἰ8 ὈΥ 20 πιεδῆδ Ἴεσ- 
ταῖη παῖ {πε νογά ἀποδιορίζω σουϊά θεᾶς (Ὠϊβ βεῆβε. ἀφορίζω ἰΒ υϑεά 

ἴῃ [μυκὸ νί. 22 οἵ Ἔχοοπιηγχαηϊσαξίοη ὈΥ͂ βυρεγίονς δυϊπογιυ, τυ πίοῃ οὗ 

σουγϑε ψουά ποῖ 6 δρρίσαν!ε πεγα. Οη ἐπε οἴπεν μαηά, ἴξ βεεηλβ 

ἱπῃηροββίρ!ε ἴο γεῖ ἔπε ἴογπιεγ 8εηβε ουξ οἵ ἴῃς Οτγεοῖ δ8 ἰξ βίληάβ. 
Ενεη ἰἔ ψε δ᾽ονεά πὰ ροββϑί ΠΥ οὗἨ βυς ἃ Παγβῇῃ σοπδίγυςςίοη ἃ8 ἴο 
ρυΐ ψυχικοί ἴῃ ἱῃνεγίεα σοπιπΊα8, ἃ8 ἴπε αἰΐεγαησς οὗ ἔπε ἱπποναΐογβ 
(αῃά βῃουϊ!ά νψε ποῖ ἴμεπ πᾶνε ἐχρεοϊεά ἴῃς σοηίγαβι ψυχικοί, πνευμα- 
τικοί ἢ), 51}}} γγε σδηποῖ δε ἴῃε βαπηε ψογά ονδῦ δρδίῃ ἴο ἐχργεβ8 Φυάθ᾽ 8 
“ ἀγαβεὶς ᾿᾿ γεϊογὶ. ΤῊΐβ αἰ ῆςσα!ν νουἹά Ὀὲ γεπιονεά ἰξ νψε βυρροδεά 
ἴδε ἰοβ8 οὗ ἃ Ἰἴῃς ἴο τῆε ἐο!]ονίηρς εἴἴεοί αἴζεγ ἀποδιορίζοντες ---- 

ψυχικοὺς ὑμᾶς (ΟΓ τοὺς πιστοὺς) λέγοντες, ὄντες αὐτοὶ 
ψυχικοὶ πνεῦμα μὴ ἔχοντες. 

Τῆς ορροΒίτἰοη οὗ ψυχικοί ἴο πνευματικοί 8 ἐκ ηλ ας ἰη τὰς τγίείησβ 
οἵ Τογίυ Πδη δἴξον μὰ Ὀεσδηιε ἃ Νίοηϊαηϊβε. Τῆς ΟΠυγοῦ ἰβ σαγηδϑὶ, 

τς βεςῖ βρίγίϊυαἹ. 80 τῇς Ναϊεηεηίαπβ ἀϊβείησυϊδηεαά τπμεῖρ ον δά- 
Βεγεηΐβ 88 ῤηειωπαξίοὶ ἴγοτα ἴῃς 2εγολίοξ ὮοΟ σοπιροβεά {πε ΟΒυτγοῖ. 

ὙΠεδε ψεγα αἶβο τεσῃηίςαὶ Γεγπὶβ ἢ (ἢς Ναδββεηεβ δηά Ἡογδοίθοη 
(δεε πιν ποῖεϑ οὔ δδηιεβ 111. 15), ἀῃά σγεγε ργορδθὶν Ὀογγονεά Ὁγ ἴδε 
ΕΑΕΙΥ Πεγειίοβ ἴγοπι 51. Ρδυ!, ψγῇο 868 ἴῃ ξη1 ἴο ἀϊδιίησυϊδῃ πα παξυγαὶ 
ἔγοσι ἴῃς πεδνεηΐν θοαγν (1 Οογ. χν. 44), δηά αἷϑὸ ἴο ὄἐχργεββ ἴδε ῥγε- 

86ῆ06 ΟΥΓ ΔΡΒεηοε οὗ δβρίγίζυα! ἰηβίσῃι (1 Οος. {!. 14 [)) ψυχικὸς ἄνθρωπος 
οὐ δέχεται τὰ τοῦ πνεύματος τοῦ Θεοῦ, μωρία γὰρ αὐτῷ ἐστιν. .. ὁ δὲ 
πνευματικὸς ἀνακρίνει πάντα. ΤΠ ἱππονδῖογβ ἀραίπδβὲ σῃοπὶ 8.1. δυάς 
ψγῖε8 βεεηὶ ἴο ἢᾶνε εξ ρῥγοΐεββεά [Ὁ] οννεγβ οὗ 8.. Ραυ! ({κὸ ἐπα 
ΜΜαγοϊοηϊζε8 αἴεγνναγάβ), ἀρυβίησ ἕῆς ἀοοίείπε οὗ Ἐγεα Ογαος σψῃϊοῃ 
ἴδεν Παά ἰεαγηΐ ἔγοπι ἢ πὶ (νεγ. 4 τὴν τοῦ Θεοῦ χάριτα μετατιθέντες εἰς 
ἀσέλγειαν), Ὀγοίεβδίηρς ἃ Κπονίεάσε οἵ {πε βάθη τοῦ Θεοῦ (1 Οον. ἰϊ. 10), 
τβουφῇ ἰἴ νγὰ8 γεδῖν ἃ Κπον]εάσε οηἱν οὗ τὰ βάθεα τοῦ Σατανᾶ (Αρος. ἰἱ. 
24), δηὰ οἰαἰπιίησ ἴο θὲ ἔῃ ἴγας δυνατοί Δη4 πνευματικοί, ἃ8 ἀεηγίησ 
ἀεδά νόγῖβ ἀπά βεζτίηρ {με βρίγίξ αἀδονε ἴῃς Ἰεϊξεσ. Τῆΐβ ἐχραίπβ {πα 
βυθβεαυεηΐ πηϊδγεργεβεηίαδϊίοη οὗ δ81. Ραυ! δ8 ἃ δεγεβίασο ἢ ἰῃ ἐπε 
Ῥβευάο-ΟἸεπιεητίηε νυγίτηρ8. 

γν. 22, 28. (Τεχί οὗ Τιβεμπεηάογί δηά Τγερε !ε8) καὶ οὖς μὲν ἐλέγχετε 
διακρινομένους, οὖς δὲ σώζετε ἐκ πυρὸς ἁρπάζοντες, οὖς δὲ ἐλεᾶτε ἐν φόβῳ, 

μισοῦντες καὶ τὸν ἀπὸ τῆς σαρκὸς ἐσπιλωμένον χιτῶνα. (Τεχὶ οὗ ΝΗ. «πὰ 
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Β. ΝΝνεΐβ8) καὶ οὖς μὲν ἐλεᾶτε διακρινομένους σώζετε ἐκ πυρὸς ἁρπάζοντες, 
οὖς δὲ ἐλεᾶτε ἐν φόβῳ μισοῦντες καὶ τὸν ἀπὸ τῆς σαρκὸς ἐσπιλωμένον χιτῶνα. 
Ιη 4. ἴο ΝΗ. ἰε 8 αἀάεά, “ ϑοπιε ργίπιίεῖνε εγγογ ργοῦβθίε : ρεγῆαρβ 
τῆς βγβῖ ἐλεᾶτε Δη ἰηϊεγροϊδεοη " (5εἰ. Κεαάίπρεο, Ὁ. 107). 

22 ἐλέγχετε ΑΟ 13. Ψυΐξ. ΒΟΉ. Ατπι. Αδι. (ΕΡΆ. ΤἈΘΟΡΕΥ!. Οεο. ὅν». Οδββίοά,). 
ἐλεᾶτε Ὁ ΒΟΞ 5γι, ἐλεεῖτε ΚΙΡ (ΤΒεοραγΐ. Οεο. ἐσέ), ἐκ πυρὸς ἀρπάζετε 
(81ς) ϑυγρ. Ὁ! ἐπι. 773. 

διακρινομένους ΑΒΟΣἢ. 1:3. Ψυϊς. ϑ5'γετ. ΒοΒ. Ατηι, ΟΙεπι. 773, διακρινόμενοι 
ΚΡΡ τ. 

23. οὖς δὲ (τε) ΑΟΚΙΡΟ 13 Νυΐρ. ϑγτ. ΒΟΒ. Αὐτὴ. Ον»ι. Β., δὲ ϑγτρ. ΟἹδῖ 
σώζετε ΜΑΒΟ 13 Νυΐρ.-Βοι. Ατη. Αεῖβ., ἐν φόβῳ σώζετε ΚΙΡ -, ἐλεεῖτε 

ΟἸετι. 773 (φυοϊεά δεΐον), ἐλεᾶτε ἐν φόβῳ 5γιρ. ἐκ πυρὸς ΝΑΒΟΚΙῚΡ 
13 Ατηι., ἐκ τοῦ π. ΒοΒ. Ο»". σώζετε ἐκ πυρὸς ἁρπάζοντες 5.γ1Ρ. 

ἁρπάζοντες οὖς δὲ ἐλεᾶτε ἐν φόβῳ ΑΒΙΝ 13. Νυ]ρ., Ατηι., ονι. ἁρπάζοντες ΒΟΆ,, 
ἁρπάζοντες ἐν φόβῳ Ο. 5γ1, ἁρπάζοντες ΚΙΙΡ Ὁ. 

Τιβοπεηάογε πιαεβ {μα πιδίζογ οἰεαγεν ὈῪ σίνίησ με σοπβεσαξίνε ἑοχέ 
οὗ νεγβϑίοηβ δηὰ αὐυοίϊαιίοῃβ 845 ἰο] ον: Ναΐς. Εὲ πος φμΐάερι ἀγρπῖέσ 
7μαάϊοαίος, {1105 υέγο βαϊυαίε ἀδ ἴρηε γαῤίεμέες, αἰϊὲς απμέδηι γπϊδογεγπὶπὶ 

ἐπ ΐρπογε Αὐτὸ, Εἰ φμοεράαρι οογγίῤῥίε δΉῤεΥ ῥέεοοαξὶς5 ἐογμῦε, εὲ φμογ- 
μπάαηι ηιϊδεγειμῖη οι ἡμεγίπέ υἱοί, εἰ φμοδάαηι δαϊυαίε ἐκ ἱρηε εἰ 
ἰϊδεγαίε ἐο5. Ατρ, Εἰ εἰρπαίε φμοδάαηε ορε ἀμδίἑαυεγίπέ ογδος (Ὁ) ἐἐ 
ϑαϊυαίε χμοδάαηε ἐεγγίίϊοπε, αὐγίῤῥίίς ἐο5 ἐκ ἰρηε. Αείῖῃ. φμοπέαηι ἐϑέ 

φμέηι γεδαγρμεηέ ῥὲν υεγδιηι φμοά ἀϊοίμ ἐπέ (ΑεῖΒΡΡ, γοῤέεν ῥέοοα- 
ἐμηι Φ0Υ1), εἰ 65ὲ φμὶ εἰ ξεγυαδὶἐμγ ἐλ ἰρηε οἐ γαῤίεηέ ἐμ, εἰ ἐδ φιῖ 
ϑδεγυαδίἐμν ἐΐπιογε δὲ ῥοεπιίεηέα. Ατῆι. Εὲ χμοράανι ἀαν»ιπαμέες οἱ ἐὶβ 
γεῤγεϊοηδίοπε, εἰ μοδάαηι βαϊυαίς γαῤίεηάο ἐκ ἴρης, δὲ φμογμηάαηι 
τιϊδεγεηιϊπὶ ἐΐριογε ἡμαϊοαπάο (ὁ ἱπάϊοαμαο). ΟΔββίοάογ. 142 7ἰα μέ 
φμοϑράαηι ἀϊπναάοαίος ἀγρμαηπέ, φμοσάαηι 6 αὐἀμδίϊοηε αεἰεγηὶ ἱρηὶς 
ἐγίῤῥίαπέ, ποπημ 5 τιϊδεγεαρ έν ἐγγαηέϊδης εἰ οοηδοϊεπίϊας νιαομίαίας 
οπμπάεηέ, οἷς ἑαριόπ μέ ῥέεσοαία ἐογμρι ἀϊρηα ἐχεογαίξίοηε γεϊμρίαηί. 
Μυ. ογηεν βίδίββ δὲς νν. 22, 28 δὰ οπχίξιεά ἢ ϑαῇ. Ηε ἰγδηβίαϊεβ 

Βοῆ. 88 ἔο!ουν8 : καὶ οὗὃς μὲν ἐλέγχετε διακρινομένους, οὖς δὲ σώζετε ἐκ τοῦ 
πυρός (αἱ. ο»". τοῦ), οὖς δὲ ἐλεᾶτε (αἰ. φέρετε) ἐν φόβῳ. Οοπιηιεηΐατγίεβ οὗ 

Τπεορηγίασς δηά Οεουπιεηίΐα8, κἀκείνους δέ, εἰ μὲν ἀποδιΐστανται ὁμῶν--- 
τοῦτο γὰρ σημαίνει τὸ διακρίνεσθαι---ἐλέγχετε, τουτέστι φανεροῦτε τοῖς πᾶσι 
τὴν ἀσέβειαν αὐτῶν - εἴτε δὲ πρὸς ἴασιν ἀφορῶσι, μὴ ἀπωθεῖσθε, ἀλλὰ τῷ τῆς 

ἀγάπης ὑμῶν ἐλέῳ προσλαμβάνεσθε, σώζοντες ἐκ τοῦ ἠπειλημένου αὐτοῖς 

πυρός - προσλαμβάνεσθε δὲ μετὰ τοῦ ἐλεεῖν αὐτοὺς καὶ μετὰ φόβου. 
ἴῃ 411 ἐμεβ6 [ξ ἢ} ὈῈ οὔβεγνεά (ῃδξ ἰῆγες οἴαβδεβ αγε ἀἰβείησυίβηεά 

88 ἰῃ {πε ἰεχέ οὗ Τσεζειεβ ἀπά Τίβομεπάογί, δηά ἴῃ Α, οὖς μὲν ἐλέγχετε 
διακρινομένους, οὖς δὲ σώζετε ἐκ πυρὸς ἁρπάζοντες, οὖς δὲ ἐλεᾶτε ἐν φόβῳ, 

ἀπά ;5, οὖς μὲν ἐλεᾶτε διακρινομένους, οὖς δὲ σώζετε ἐκ πυρὸς ἁρπάζοντες, οὖς 
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δὲ ἐλεᾶτε ἐν φόβῳ. 'ῆε Βπουϊά ἄγανν ἴῃς βᾶπιε σοποίδίοη ἔγοπι ἔπε 
βεεπγίης ᾳυοϊατίοη ἴῃ αη. ΑῥοΞί. νἱ. 4 (οὐ μισήσεις πάντα ἄνθρωπον, 

ἀλλὰ) οὖς μὲν ἐλέγξεις, οὖς δὲ ἐλεήσεις, περὶ ὧν δὲ προσεύξῃ (οὖς δὲ ἀγαπή- 
σεις ὑπὲρ τὴν ψυχήν σου), ννΐοἢ Οσσυγβ α8ο, ἢ τἢς οπιίββίοη οἵ [δε 
οδαδε οὖς δὲ ἐλεήσεις ἰη τῆς Ὠάδοδέ ἰἱ. 7. 

Ἴὕπνο οἶαββεβ οὐἱν ἂγὲ ἀϊβιίησυϊβῃε ἴῃ τῆς [ΟἸονίης: ὅϑυγρ. Εέ 
φμοδάανι 6 ἐ{1Π}5 φιίάφθηι ἐχ ἰρπε γαῤίίε; ομῆε αμέφηι γεσί ῥμεγίπε, 
μιϊδεγεηιϊηΐ ΘΉΡΕΥ εἰς ἵπ ἐϊηιογε, τεργεβεπίίης καὶ οὖς μὲν ἐκ πυρὸς 
ἁρπάζετε, διακρινομένους δὲ ἐλεᾶτε ἐν φόβῳ. ϑυτᾷ, εἰ ἠο5 αμίάενη νηιδεγε- 
γεϊπὶ γεσῥὶδοσηέες, ἤο5 αμέθηι βεγυαίε 46 ἰρηέ γαῤίεμπίος ἐμ ἐϊπογε, 

τεργεβεηζίης καὶ οὖς μὲν ἐλεᾶτε διακρινομένους, οὖς δὲ σώζετε ἐκ πυρὸς 
ἁρπάζοντες ἐν φόβῳ. ΟἸεηι. (4ἀππιὃνγ.) φμοσάαπι απμέεηι δαϊυαίε ἀε ἱρης 
γαῤίοπίεδ, φμίδιδάανη υέγο τπἰδογερεῖπὶ ἵπ ἐΐμπογε,. ταργαβεητίηρ οὖς δὲ 

σώζετε ἐκ πυρὸς ἁρπάζοντες, οὖς δὲ ἐλεᾶτε ἐν φόβῳ. ΟἸεηι. δέγο»ι. νἱ. 778, 

καὶ οὖς μὲν ἐκ πυρὸς ἁρπάζετε, διακρινομένους δὲ ἐλεεῖτε, ἱπιρ᾽ γίηςς ἴπαΐ δε 
ψ88 δοσυδίηϊεά ψ ἢ ἔνο αἰ εγεηξ γεσεηβίοηβ. ΔΝ ἴΠε8εῈ γα πᾶν 

σοπίρᾶγε ἴδε ἰεχίβ οἵ Β, [οἹονεά ὃν ΝΗ. δηά Β. ννείββ, καὶ οὖς μὲν 

ἐλεᾶτε διακρινομένους σώζετε ἐκ πυρὸς ἁρπάζοντες, οὖς δὲ ἐλεᾶτε ἐν φόβῳ, οἵ 

Ο, καὶ οὖς μὲν ἐλέγχετε διακρινομένους, οὖς δὲ σώζετε ἐκ πυρὸς ἁρπάζοντες 
ἐν φόβῳ, ἀηά οἱ ΚΙΡ, καὶ οὖς μὲν ἐλεεῖτε διακρινόμενοι, οὖς δὲ ἐν φόβῳ 

σώζετε ἐκ πυρὸς ἁρπάζοντες. 

51. δυάς Β ργεάιεοιίοη ἔον ἐγίρ!εἴβ, 88 ἰῃ νν. 2, 4, 8, ἰῃ ἔπε ἐχαπιρίεβ 

οὗ Ἰυάσπιεηϊ ἰῃ νν. 5-7, ἀπά οἵ δΒίη ἰῃ ν. 11, ἰ8β ῥγῴπα ἐαεὶε ἰανουτγαῦϊε 

το ἴδε τεῖρίε ἀϊνί βίοη ἰῃ τΠ]8 ρᾶββαζε. ϑυρροβίηξ νὰ ἴδε Α δηά ᾿δὶ ἴο 
τεργεβεηΐ [πε ογίφίηδὶ, οοηβί βίης οὗ ἕῆγες πιεηρογβ, α ὁ ο, γα Βπά Β 
οσοπηρίεἴε ἰη ὦ δηά ο, Ὀαΐ οοηξαβεά 88 ἴο ὁ. ΑΒ ἰΐ βίβηάβ, ἰξ σίνεβ. δῇ 
ἱπηροβϑίδ]ς γεδάϊηρ ; βίπος ἰξ γεχυίγεβ οὖς μέν ἴο Ὀ6 ἰΔδη 88 ἴπε γεΐδ- 

ἄνε, ἱηϊγοάἀποίηρς ἴῃς Βυρογάϊηδϊε νεγρ ἐλεᾶτε, ἀερεηάίησ οἡ ἴῃς ρῥγίη- 

οἶρα] νεγ σώζετε; ψΏΠΕ οὖς δέ, οα ἴπε οἴπεγ ἢδηά, τηδὲ Ῥὲ ἰΔδη 88 

ἀεπιοηβίγαῦνε. ἍΝΗ βιυρρεβὲ {παΐ ἔλεᾶτε Πα8 Ἴγερὶ ἰῃ ἔγοπι Ῥείονν. 

Οπντείης τΠί8, ψε φεῖ τῆς βεῆβε, “ ϑοπὶε ψῆο ἀοιυδὲ βανε, βηδίςῃίησ 
τῆεπὶ ἔγοπι ἢγε ; οἴδεγβ οοπιραβϑίοηδία ἰῃ ἴεαγ᾽᾿. [{ βεεπη8β δῃ δδϑίεγ 

ἐχρίδπαϊοη ἴο βαρροβε ἰπδΐ ἐλεᾶτε 88 ψγιζεη ἰῃ ἜΓΓΟΓ ἴογ ἐλέγχετε 
Δη4 οὖς οπτεὰ ἴῃ Εγγογ δέζεγ διακρινομένους. ΤὨΕ ἰδίαν ῬΡῃεποπιεηοῃ 
ἰ8 Ἔχεηρίῆεδά ἰῃ {πε γεδάϊησβ οὗ ϑυγρ. δηά ΟἹεηι δέγ. 778. Τῆς 
τεχίβ οἵ Ο δηά ΚΠΡ γε οοπιρίεϊε ἰπ α δηά ὁ, ραΐ ἰπβεγξ ἃ ρῆγαβε 
ἴγοπι α ἰη ὁ. Τῆε πιοϑδί παΐυγαὶ ἐχρίδηδξοη ἤογα βθαπὶβ ἴο ὃς ἔπαὶ 

δε ἀαρ!ϊοαίίοη οἵ ἐλεᾶτε ἰῃ α δηά ἐ (48 ἰῃ δ3) οδυβεά {πε οπιἰββίοη οὗ 

Τῆς ρδγάρῆσγαδδβε οοπιίίπαεβ, ἐά ἐδ μέ ἐος φμὶ ἐπ ἐρηπόνι σαἀμπὲ ἀοοεαξὶς μὲ Ξενεί 
ἐῤδτος ἐδεγεμί. (1ι νουἹὰ βεεπὶ [πδὲ (Πἰ5 οἰδυδα ἢ 48 ψοῖ πιίβρίδος δπὰ ββου]ά ὃε ἰη- 
βετιεὰ δϊεν γαῤῥεπέθ5.) Οἀέεμίες, ἱπφμὶέ, ἐανι, φμαε σαγπαϊὶς ἐπέ, »ιασμίαίανι ἐμπίσαμι; 

απένιας υἱάεἰτοεί ἱμπέσα νιασμΐα (τεδὰ »ιασμίαία) ες, «ῤῥὶγέέμο σοπομῥίσοον ἐἰὲς ῥοί ει ἔνις 
ἐἀγπαϊέδιις. 
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ἔδεε βεοοπά ἐλεᾶτε, ἀπά ἰπεγείογε οἵ ἴῃς βεοοηά οὖς δέ. ΤὭε γεδάϊησ 
διακρινόμενοι ἰΏ ΚΙΡ πᾶὰβϑ ἃ παΐυγαὶ δβϑίπιϊδιίοα ἴο {6 [ΟἸονίησ 
ποπιίηδεϊνε ἁρπάζοντες, ἀπά βεεπιεά, ἔο ἴποβ6 ψεγε ηοΐ ἀνᾶγε οὗ {με 

ἀϊδεγεηος ἰω {πε πιεδπίης οὗ ἴῃς δοϊζίνε δηά πιάάϊς οὗ διακρίνω, ἴο 
ΒυΡΡΙΥ ἃ νεῖν δρργοργίαϊε ἱπουρῇῃϊ, νἱΖ., τπδξ ἀϊβογίπιϊπαϊίοη πιαδὲ Ὅε 
α86ά ; ἐγεαϊπιεηξ βῃουϊά ἀϊβεν ἴῃ ἀϊεγεης οαβεβ. 

Τῇε γεδὶ ἀΠΠΠ ον πόννενενγ οἵ ἴπε {γίρ!ε αἰϊνίβίοη ἰ8 ἴο γίνε δὲ ἃ 
οἴδεαγ ἀεπιαγοδίίοη θεΐῖσψεθη ἔπε οἶα88ε8 δ] υἀεά το. “Τῆς ἐγίρίςε ἀἰνί- 
βίου, βαγ8 Ηοζγὶ (4ῤ. Ὁ. 107), “ αἰνεβ πο βας βίδοϊογυ βεῆβε ᾿; δηά ἰΐ 
ςογίαίην ῃ88 Ὀεδη νεγὺ ἀϊνεγβεῖν ἱπιεγργείεά, βοπια ποίησ νυ ΚΌΠΒΙ 

{δαξ ἰῆς βγϑί οδϑὲ ἰ8β ἰῃε ψογβί δηά ἴδε ἰαϑὲ ἴῃς πιοϑδὲ πορείμ : “" ας 
ἀγίεϊε Κίαββε.. .. ἀυγοῦ μεϊϊεπάαβ Ἐγραγπιθη ψίεάεγ Ππεγρεβίο! πψεγ- 
ἅδη Κὄηπαη, πὐϊξ ἀδηδη 68 δἷ8ο ηἰοδί 80 βο ἢ  ἰπηπὶ βίο, τὶς αὐἱξ ἄεξηδη, 

ψεϊσῃεη ρερεηῦθεγ πα ἐλέγχειν Ζα ἅρεη ἰδῖ, ἄρεγ δυσῇ πἰσῆξ 80 ΒΟ ἢ]: Π|Π|, 
τῦῖε αἰ ἀδηδη, ἀΐε πὰγ ἀυγοῦ γϑβοῆς, Ζυσγεϊξηάς Τῇδὶ Ζαὰ γεϊίεη 
βίη"; ψῃ ες ἴῃς πιϑ)ογν ἴα Βείοῃε᾽ Β νίετν οὗ ἃ οἰΐπιαχ: “4 ἀυδί- 
ταπεραβ πιπαβαυς ἀεργαναῖίβ. .. δά ἰηβδδῦῖ 68, αυἱϊδα8 ορεπὶ ἔεγγε 

ῬΓῸ τεπιρογα δῦ ἰρβογαηι οοηξυπηδοία Ὀγο ιαπιυγ. ΜῺῪ ον νίενν ἰ8 
ταὶ Φυάς ἀοεβ ηοΐ ἢεγε τους οα ἴδε σαδε οὗ ἴῃς Πογείίοδὶ ἰεδάςγβ, οὗ 

ψὨοπὶ Πα δα8 βροΐεη στ δυςῇ βανεγν δεῖογε. [|π {πεῖὶγ ργεβεηΐ 
τηοοά {πῈΥ Αγὰ ποῖ βυιυδήεοῖβ οὗ ἔλεος, ΔηγῪ πιογὰ ἴλη ἴῃς ῬΠαγίβεςβ οοη- 

ἀεπηπεά ὈΥ οὖν [μοτὰ, ἃ8 ἰἸοῃξ ἃ8 ἴδεν ρεγβίβιεά ἰῃ {ῃεῖγ Ποβε ἐν το ἴῃς 
τρια. Τῆς δἀπιοηϊτίοη Πεζὲ φίνεη Ὁν 51. θυάε βεεπὶβ ἴὸ ὈῈ πε βαπὶα 
88 ἴπδΐ οοηίαίπαά ἴῃ ἴῃς ἢἤηδὶ νεγβεβ οἱ ἴῃε Ἐρίβιίς πυγίτίεη Ὁ. ἢΙ8 
Ὁγοῖπογ ἰοὴς Ὀεΐογε : ἐάν τις ἐν ὑμῖν πλανηθῇ ἀπὸ τῆς ἀληθείας καὶ ἐπιστ- 
ρέψῃ τις αὐτόν, γινώσκετε ὅτι ὁ ἐπιστρέψας ἁμαρτωλὸν ἐκ πλάνης ὁδοῦ αὐτοῦ 
σώσει ψυχὴν ἐκ θανάτου. ΤΣ ἢγδί «4858 ἢ οἢ πε Ὀεϊΐενεγβ ἄγε 
οδ!]εἀ ἀροη ἴο ἀεὶ ἰβ ἴῃαξ οὗ ἀουρίεγβ, διακρινόμενοι, πε 51}}} Βαϊ της 

Ῥεΐψνεεη ἔπνο ορίηίοηβ (ο,,. Φδπ1εβ ἱ. 6), ογ ρεγῇαρβ ψεὰ βῃουϊά υπάοτ- 
βίδηά [ἴ οὗ ἀϊδραΐεγδ, ἃ8 ἰῇ δυάς 9, ΤὭεβε {πεν γε ἴο τερον δηά σοη- 

νίησε (οὐ. Φοδη χνί. 8, 9, ἐλέγξει περὶ ἁμαρτίας ὅτι οὐ πιστεύουσιν εἰς ἐμέ). 
ΤΏεη [ΟἹ] ονν ἴννο οἴα8868 απαἰβείησυίϊϑῃεά Ὀν ΔΩΥ βρεςίδ! οπαγαοίεγίβιϊο, 
ψῃοβε σοηάϊτίοη γα σδη Οἠΐν οοπ)εςΐαγε ἔγοηι ἔπ σουγβε οἵ δοϊΐίοη ἴο 
Ῥε ρυγβαδά τεβρεοϊίης ἔπε. Τῆς δβεοοηά οἶαββ ἰ8 ενϊἀεηςν ἱπ πιογα 
ἱπηηγίπεηξ ἄδησεῦ ἴπδη ἴῃς οης γε Ὦδνε δἰγεδάν Ἴςοηβίάεγεά, βίπος ἴΠεν 
ΑΓΕ ἴο ΡῈ βανεά Ὀγ ἱπηπιεαάϊαϊε εἐπεγρεῖίς δοϊίοη, βηδίοίησ πεπὶ ἔγοσι 
{δε γε; πε (Ὠϊγά βεεηὶβ ἴοὁ Ἐς Ὀεγοηά πυπίδη Βεῖρ, βίπος ἔς ἀυΐν οὗ 
ἔπε Ῥεϊϊενεγβ ἰβ {ἰπιϊτεά ἔο ἐγεπη]ης σοπιραδβίοη, εχργεββίησ ἰΐβοῖ δ πὸ 
ουδὲ ἴῃ ργάγεγ, ὈὰᾳΕ Ἀρρδγεηῖὶν βῃγίηκίησ ἔγοπι ρεγβοηδὶ οοπηπχαηίοδ- 

τίοη τῇ ἕῆς τεγγίθ]Ὲ ἱπέεσξίοη οὗ εν]. ε πιᾶὰν σοπιραγε ψίεῃ τ ΐ8 
5:1. δι! 5 )υάφπιεης 48 ἴο {πε οδβε οἵ ἱποεβὲ ἰῃ ἴῃς ΟΠυγοῖ οὗ Οονγίηςῃ 
(1 Οος. ν. 5), δά {πε βίοσυ ἰοϊά ἀρουΐ Οεγίπίμυβ δηά ὅ8ὲ. ϑοβη. 



ὈΪο ἴΖθα ᾿γ (τοοσῖς 



ΙΟΥΔΑ ἘΠΙΣΤΟΛΗ. 

:. ἼΟΥΔΑΣ Ἰησοῦ Χριστοῦ δοῦλος, ἀδελφὸς δὲ ᾿Ιακώβου, τοῖς 1 ἐν 

λ τοις θεῳ .. . και εν ἰησον οοη]. Η (5εΐ. Κεαά. Ρ. τοῦ). 

Νν. τ, 2.--δαϊμέα ΐοπ. Ἰαυᾶε ἃ βεγνδηὶ 
οἵ ]εβυ8 ΟἸσίβί ἀπά ὑσγοῖμεῖ οἵ [δπηεβ, ἴο 
ἴῆοβε ῆο δᾶνα τεοείϊνεά τῃς ἀϊνίης οδ]- 
Πηρ, Ὀεϊονεά οὗ ἴῃς Εδίδεσ, Κερὶ βδίε ἴῃ 
7οβὰβ Ομεῖβι, ΜδῪ πιείου, ρεᾶοε δηά 
Ἰονς ὃς τς ἱν ρουτοά ουξ Ὡροη γου 

τ. ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ δοῦλος. Τῆε βάλτε 
Ρῶγαβε ἰ8β υβεὰ Ὁγ 5:. ]ᾶπιεβ ἰπ [με [η- 
βογίρὕοη ἴο μὶβ βρίβεϊα, αἷϑο Ὁγ 81. Ρδὺ] 
ἰπ ἔοπι. ἀπά ῬΏϊ). [Ιἢ σ Ρεῖ. ἴπε ρῆγαβε 
υϑοὰ ἰ5 ἀπόστολος ᾿Ἰ]. Χ., ἰῃ 2 Ρεῖ. δοῦλος 
καὶ ἀπόστολος. [{ 5,1 τῃϊηΐκ, ἃ ταϊδία κα 
ἴο (ταηβῖαῖς δοῦλος Ὁγ δε ννοτὰ “ 5'ανς,᾽" 
πε πιοάετη οοπποίδιίοη οὗ νῃϊοῇ 8 80 
ἀϊδέετγεηι ἕζοστα ἐμαὶ οὗ ἴῃς ασεεῖς ψογά (ο 
2 Οοτς. ἱν. 6). Ὑπεῖε ἰδ πο ορροβίτίοῃ 
Βεῖνεθη δουλεία Δηά ἐλευθερία ἱπ ἴδε 
ΟὨ γί βεϊαπ᾽ 8 νυ ]]Πἶπρ βασνίοθ. [τ ΟὨΪν δ6- 
φοΙη68 ἃ δουλεία ἱπ ἴῃς ορροβεὰ Βεῆβε, 
Μ Βεη δὲ σεᾶβεβ ἴο ἴονε ννῆδὲ ἰ8 οοση- 
τηδηδεὰά δηὰ ἴεε 8 ἰῖ ἃ8 δὴ Ὄχίεσηδὶ γοΐκε. 

ἀδελφὸς δὲ ᾿Ιακώβον. ΟΥ, Τίι. ἱ. 1, 
δοῦλος Θεοῦ, ἀπόστολος δὲ ̓ ]. Χ. 8ες 
Ιηπιτοάδυοιίοη οη [86 ὐμεως ἐς ϊ 

τοῖς ἐν Θεῷ πατρ πημένοις καὶ 
Ἰησοῦ Χριστῷ τετηρημένοις κλητοῖς. 
Οη τδε τεδάϊη ρβ 8ες [πιγοἀυςτίοη οἡ ἴΠ6 
ἔεχὲ. Ὑῆε δαβίεσ γεδάϊηρ οὗ δοπις Μϑ9., 
γιασμένοις ἔοτ ι4, 18. ῬΓΟὈΔΌΪ 

εὐσράν ΠΌΔΙ Ὀλχνα ἦγ οἷς ἐν Χ, 
Ἰ. ὝΠετσς 8 Ὧο ῥγεοίβε ρᾶγδὶ δὶ εἰ τ ἔοσ 
ἐν Θεῷ ἦγ. οἵ ἔος Χριστῷ τετ. Τῆς ῥζγε- 
Ῥοβίτίοη ἐν 18 σοηβίδηιν υϑεὰ ἴο Ἔχργαβ8 
ἔῆς τεϊδιίοη ἱπ ν ἢ Ὀεϊΐενεῖβ βιαπά ἴὸ 
Ομγίβε : ἴδ Ὺ γα ἱποοτρογαι δὰ πῃ Ηἰπὶ 48 
ἐς Ὀγᾶπομεβ ἱπ (ἢ6 νίπα, 48 ἴδ Ἰ᾿ἰνίηρ 
δίοῃμεβ ἰπ ἴῃ βρίγίτυδὶ ἔδτηρὶε, 485 πε 
τ ΙΒ ε͵8 ἰη (με Ὀοάγ οὗἩ ψῃϊοἢ Ης 18 (ἢς 
βεδά. 80 δεζα, “" Ὀεϊονεά 48 πιεπηῦοῖβ οὗ 
ΟἸτίβι, τεβεοιίηρ δαοκ δί8 ρίοσγίουβ 
ἱπιᾶρε᾽" ψουϊὰ Ὀς ἃ πδίυγαὶ ὑπᾶὰ δλβῪ 
ξοποορίίοη. [ἱρπείοοι, σοτατηεηθηρ οἡ 
ΟΟἱ. 111. 12, ἐκλεκτοὶ τοῦ Θεοῦ, ἅγιοι καὶ 
ἠγαπημένοι, 54γΥγ8 ἴπαὶ ἱἰπ ἴῃς ΝΤ. τς 
ἰαϑὲ ννογὰ “" βεεπὶβ ἴο Ὀ6 υδβεά δἰννδυβ οὗ 
:ῃς οὐ]εςῖβ οἵ αοά᾽ 5 ἴονε,᾽ δυὶ ἰξ ἰ8 ἀϊἘῇ- 

ΟὟ το 8ε6 [ἴῃς ρῥγοργίειν οὗ ἴῃς ρῆσγαβε, 
“ Βγείβγεη δεϊονεὰ Ὀγν ἀαοά ἰη ἀοά᾽". 
Ἠγαπημένοι ἰ8δ υβεὰ οὗ [δε οὐ]εςῖβ οὗ 
"αἷς ἶονε ἴῃ ΟἸεμλ. Πονι. ἶχ. 5, τῶν 
αὐτοῖς ἠγαπημένων τοὺς τ΄ ναοῖς 
τιμῶσιν, ἀπὰ τἴμε οορηῃδῖς ἀγαπητοί ἰ8 
φοηβίδῃεῖν ἀδεὰ ἰῃ [ῃ6 βᾶπιε βεπβα (85 
Ὀεῖονν νεσ. 3), 88 ΨῈ]}} 88. ἰη (ἢ βεηβε οὗ 
“ Βεϊονεά οὗ αοά". [2 ιπετείοσθ, να 
ἅτε ἴο τεϊδίη ἴῃς τεδάϊηρ, [ δπὶ ἀϊβροβεά 
ἴο ἱπξεγργεῖ ἰξ 48 δαυϊναίεηςξ ἴο 
«Ῥεϊονεά Ὀγ υδ ἰη τῆς ΒΔίδον,᾽" ἐ.Φ., “ δ6- 
Ἰονεά νυν αδελφία ἃ5 ΓὨάτεη οὗ 
αοά,᾽" θυ 1 τπΐηκ ἴδε Ηοτὶ ἰβ τίρῃε ἴῃ 
οοηβίδετίηρ ἰῃδὶ ἐν μ8δ8 βαιεᾶ 118 ρίδος 
ἴῃ τῆς εχ. 8ες δῖ8 δείφξοέ Κεαάίηρς, Ρ. 
τοῦ, Βεγε ἰΐ 18 δυρ ρεβίεά [πᾶὶ ἐν προαϊά 
Ὁε οπιίειεὰ Ὀείοτε Θεῷ δηὰ ἰηβεγίεά Ὀεΐοσα 
Ἰησοῦ, εἰνίηρ ἴῃς δεῆβε “ἴο ἔδοβε Ψῆο 
βαᾶνα ὕεεη ὑεϊονεᾶ Ὀν τῇς Ἐδίμεσ, δπά 
ΨὯο πᾶνε Ὀδθη Κερί βαίε ἴῃ [εϑ808 τόσ 
δε ἐεπιρίδιίοπβ ἴο Ψῃϊοῃ οἴπετβ πᾶνε 
βυσουπιρεάᾶ," ἠγαπημένοις Ὀείΐπρ [ο]οννεὰ 
ΌΥ ἃ ἀδῖϊνε οἵ ἴδς ἀρεηΐῖ, 28 ἰπ Νεῆεηι. 
χῖ, 6, ἀγαπώμενος τῷ Θεῷ ἦν. 

δΒεῖε τὰς βυδβίδηενε οὗ κλητοῖς ἰ8 
ψπῖς ἠγαπημένοις δη τετηρημένοις 
ἅτε ργεάϊοδίεά. γε Βπὰ τῆς βδῖὴς '8ὲ 
ἴῃ Αροο. χνὶϊ. 14 (νικήσουσιν) οἱ ᾿ 
αὐτοῦ ελητοὶ κι ρον κι πιστοί, ἰπ 
58:. Ρδυ} 8 ερίβεϊεβ, 848 ἰη σα. ἱ. 6, ἐν οἷς 
ἐστε καὶ ὑμεῖς, κλητοὶ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, Ι 
Οος. ἱ. 24, κηρύσσομεν Χριστὸν ἐστανρω- 
μένον, ᾿Ιονδαίοις μὲν σκάνδαλον... 
αὐτοῖς δὲ τοῖς κλητοῖς Χριστὸν Θεοῦ 
δύναμιν. ννε πᾶνε τηδῶν εχδιηρῖθβ οὗ 
186 1ϑινίπε οΔ]Π πρὶ ἰπ τδ6 αοβρεῖβ, 48 ἴῃ 
τὰς οδβὲ οὗ ἔπε Αροβεῖεβ (Μδῖξ. ἱν. 21, 
Ματῖ ἱ. 20) δπά π᾿ τε ρᾶγδῦ]εβ οἵ 16 
Οτοδῖ ϑυρρεγ δπὰ (Ὡς 1ναθουγεσβ ἰη τῃς 
Νιπεγαγά. ὙΤηὶβ ἰάδδ οἵὗὁἩ οδι!ΐηρ οσ εἷςεο- 
τίοη ἰ8 ἀεγίνεά ἔγοπι τς ΟΟΤ. 8:6 Ηοτγι 8 
Ὡ.Οἡ 1 Ρεῖ. ἱ. σ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκλεκ- 
τοῖς: “ὙΨΟ ρτεδξ οτπβ οἵ εἰεςΐοη ἃγε 
ϑροκβῃη οὗ ἱπ δε Ο.Τ., τῆς οδοοβίηρ οὗἁ 
[βγϑεὶ,, δά τς οποοβίης οἵ βίηρὶς 



254 ΙΟΥΔΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

Θεῷ πατρὶ ἠγαπημένοις ' καὶ ᾿Ιησοῦ Χριστῷ τετηρημένοις κλητοῖς. 
ἃ. ἔλεος ὑμῖν καὶ εἰρήνη καὶ ἀγάπη πληθυνθείη. 

3. ᾿Αγαπητοί, πᾶσαν σπουδὴν ποιούμενος γράφειν ὑμῖν περὶ τῆς 

1 ηγαπημενοις ΑΒ ἐδ; ηγιασμενοις ΚΕΡ, 

1δγϑοϊτεβ, οὐ Ὀοάϊεβ οἵ [8βγδεϊ 68, ἴὸ 
Ῥεγίοσπγη σασίαϊη ἔμπποιίοηβ ἴογ [βγαεὶ. 
ενν Τῆς οΔΙ Πρ δηὰ ἴῃς σποοβίῃρ ἱπιρὶν 
εᾶς ἢ οἵδε, τῆς οΑ]Ππρ Ὀεΐπρ τἰῃς ουϊινατά 
εχργεββίοη οὗ ἴῃς δηϊεοεάθδηι Ἵποοβίηρ, 
τς δοῖ ΌῪ ννῃϊςῃ ἰξ θερὶπβ ἴο ἔδκε οἴδεςϊ. 
Βοῖῃ ψνογάβ δι δία! ν πηατῖς τῆς ὑτε- 
βεηὶ βίδίς οὗ τῇς ρείϑοπβ δάάγε 88 
Ῥεΐηρ ἄυς το τῃε ἔτεε ἀρεπον οἵ ἀοά.. .. 
Ιῃ Θδυϊογοποσην (ϊν. 37) ἴῃ6 Ἑποοβίηρ, 
ΌΥ ἀοά [8 Δϑβογιδεὰ ἴο Ηἰβ οὐνὴ ἴονε οὗ 
ἴδγδεὶ : ἴῃς στουπά οὗὨ ἰξ ἰᾶγ ἰη Ηἰπιβεϊῇ, 
ποῖ ἴῃ ᾿βγδοὶ.. . . ΑΨ ἰβ τῆς εἰεςτίοη οὗ 
τα τεῦ οἵ ὑτίεδὲ νἱπὶπ 1δγϑοὶ ἔοσ ἔπε 
βᾶκε οἱ [βϑγδεὶ, δυο ἰ8 ἴῃς εοἰεςτίοη οὗ 
1βγδ6] ἔογ ἴπ6 βᾶκα οἵ ἴᾷς ψῃοῖς ΠυπΊδη 
τὰςε. ϑυςἢ 8180, 511}} πιογα οἱ εαγῖυ δηὰ 
επιρῃδείοδ!γ, ἰ8 τὰς εἰεςιίοη οὗἩ πε πεν 
Ιβγϑεὶ." ἘΕοζ ἃ βγῶ αγ υ8ς οἵ ἴῇς '᾿νογά 
04} ἴῃ Ιβαίδῃ, οὗ οἢ. χίν!. 12, χἹ!. 
1,7. Τῆς οδίεῖ ἀϊδεποιίοη Ὀεΐννεεη ἴῃς 
τῆς “οΔΠ|πρ ᾽" οὗ τῆε οἷά δηὰ οὗ ἐς μὸν 
ἀϊδρεπβαϊίοη ἰβ (παῖ {πε Τοσπλεσ 18 σαῖμεσ 
εχργεββίνς οἵ ἀἠβηϊν (" οαἹεὰ ὉγΥ τῃς 
πᾶπις οὗ αἀοἄ᾽ἢ, [με ἰαιίεσ οἵ ἰηνίἰβτίοη : 
Ὀυὶ τῇς ἴογπιοσ ἄρρεᾶζβ α͵80 ἰῃ ἴῆς Ν᾿. 
ἰῃ βιιο ρἤγαβεβ 8ἃ8 7Δπ|ε8 ἰΐ. 7, τὸ καλὸν 
ὄνομα τὸ ἐπικληθὲν ἐφ᾽ ὑμᾶς, ἀπά 1: Ρεῖ. 
ἰϊ, 9, ὑμεῖς δὲ γένος ἐκλεκτόν, βασίλειον 
ἱεράτευμα. .. λαὸς εἰς περιποίησιν. 
Τα τϑᾶβοη ἴου 51. [υἀςε᾽5 Πεγα οδασγδοίοσ- 
ἰϑίης ἴῃς οα]]εὰ 88 θεϊονεά δηά Κερῖ, ἰβ 
Ὀεσᾶυδϑε 6 48 ἵπ ἢῖ8 τηϊηᾶ οἴδειβ ννῇο 
δά Ὀεεη οδ]]εἄ, Ὀὰϊ μαὰ ροης δβίγαυ δηὰ 
ἱπουτγεὰ ἴῃς ψτδίῃ οὗ οὗ, 

ες. 2. Εοσ τῆς ϑαϊυϊδιίοῃ δεεὲ ΠΊΥ 
ποίε οη χαίρειν, [Δπ|ε8 ἷ. 1, Δηά Ηοτί᾿Β 
Ἔχοοϊ]εηΐ ποίε οα σα Ρεῖ. '. 2, χάριᾳ. .. 
πληθυνθείηυ δ'νε ἤηά ἔλεος ἀπά εἰρήνη 
)οἰπαά ἴῃ (δὶ. νὶ. 16, αηὰ νὰ ἴῃς δάάϊ- 
τίοη οὗ χάρις ἰῃ τ Τίπ,. ἱ. 2, 2 Τίπι. ἱ. 2, 
2 ]οῆη 3. Τῇ τηεσου οἵ ἀοά ἰ8 ἴΠ6 
ειουπά οὗἩ ρεδος, ψΠΙ ἢ ἰδ ρεγίεςιεά ἴῃ 
τῆς {δε πε οἱ αοά᾽ Β ἴονε ἰονναγάβ ἰῆεπι. 
ΤΒε νειῦ πληθυνθείη οςουτε ἰπ ἰῃς ϑαϊυία- 
τίοη ὈοΙῺ οὗ 1 Ρεῖεσ δπά 2 Ῥεῖεγ δπά ἰῃ 
Ώδη. νι. 25 (ἴπ ἴῃς ἰεἰίεσ οὔ ἢ αγίιβ), 
εἰρήνη ὑμῖν πληθνυνθείη, ο΄ τ ΤΏεΒβ8. ἰἰϊ, 
12, ὑμᾶς δὲ ὁ κύριος πλεονάσαι καὶ πε- 
ρισσεύσαι τῇ ἀγάπῃ εἰς ἀλλήλους. 
᾿Αγάπη (--ἴδε ἴονε οὗἠἨ αοἄ) οσουτβ 4180 
ἴῃ ἴῃς ΠηΔ] βαϊυϊδείοη οἵ 2 Οοσ, ἡ χάρις 
τ΄ κνυρίον Ἰησοῦ καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, 

δηᾶᾷ ἴῃ Ἐρῆ. εἰρήνη τοῖς ἀδελφοῖς καὶ. 
ἀγάπη μετὰ πίστεως ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς 
καὶ Κν ὧν ἸΧ. οὐ τ ἽΝ Ἧι αὶ ὑμάκ 
ποταπὴν ἀγάπην εν ἡμῖν ὁ πατὴρ 
ἵνα τέκνα ὅν, κληθῶμεν, μεῖς ννεει- 
οοἴτ᾽ ἢ. ἰβ “ΤΕς Ὠϊνίηε ἴονς ἰ8 ἱπδιδεὰ ἱπίο. 
16πὶ, 80 ἴμδὶ ἰξ ἰ8 τοῖς οἵνῃ, δπά δῬὲε- 
ςοπλεβ ἰπ ἴπεπ ἴς δβουτος οὗ ἃ ἀϊνίης 
᾿ς (οπι. χίτ. το). [π᾿ νἱτίας οὗὨ τ815 
εἴτ ἴπον ἀγα ἱπδρίγεά νυν ἃ ’ονε ννὩϊς ἢ 
18 πκοὸ τῆς ἴονες οὔ αοά, ἀπά ὈγῪ τ818 ἔπε 
{ΤῸ} οἰαίπι ἴῃς τἰε]ς οὗ σμ!]άγεη οὗ σοά 
88 Ῥδγίδκοῖβ ἰη Ηἰβ πδίυγθ, σἵ ]οῃπ ἰν. 7, 
19. ῳΤῇε βᾶπὶ)ς βαϊυϊδιίοη 18 υδεὰ ἰῇ 
τῆς Ἰεϊξετ οὗ τῆς ϑπιγγηδθδῃβ (ς. 156 Α.Ὁ.} 
εἰνίπα δῇ δοοουπὶ οὗ ἴῃς τηατίγτάοπι οἵ 
Ῥοΐγοαγρ, ἕλεος καὶ εἰρήνη καὶ ἀγάπη 
Θεοῦ πατρὸς καὶ Κυρίον ἡμῶν ἸΙ. Χ. πλη- 
θυνθείη. Τῆς τπουρῆϊ οἵ ἔλεος ἀπά 
ἀγάπη τεουτδ ἀρδίῃ ἰῃ νϑῖ. 21. 

Νν. 3, 4.--Κεαξοης 7ογ, Ὑνγγίεηρ. Ἡς. 
μιδὰ Ὀςεῃ ἱπιεπάϊηρ ἴἰὸ νντίϊς ἴο ἴπεπὶ οα 
τῆδῖ ν ϊ ἢ ἰ8 τῃε σοπηπίοη ἱπίεγεβι οὗ 8]] 
ΟὨ τι βιίδηβ, βαϊνδιίίοη ἐπγου ἢ ΟἸτίιβὲ, Ὀὰϊ 
νν) 88 σοπῃρεϊ]ς το ἀραπάοῃ ἢϊδ ἱπιεπίίοη 
ὉΥ πεὰνβ ΨΏΪΟΒ Πδᾶὰ τγεδοῃθά Βίτη οὗ ἃ 
βροοίδὶ ἄδηρεῖ " τὨτοαϊεηίηρ (ἢς αἀοβρεῦ 
οὔσε ἴοτ 81] ἀεινοτεά ἴο ἴῃς Οπυτοῦ. Ηἰ8 
ἅἄυϊν πονν ννᾶ8 ἴὸ δ[1γ ὉΡ τε ΓΑ] ἴοὸ 
ἀείεηά τῃεῖγ [αι ἢ ἀραϊηϑὲ ἱπδίἀϊουβ 45- 
88}18, Ἰοηρ ἀρὸ ἴογεῖοϊἀ π᾿ δηςίεηϊ ρτο- 
ῬΏεον, οὗ ἱπιρίουβ θεῃ ψῆο βμουϊά 
οὔδηρσε ἰἢς ἀοοίτίηε οὗ αοἄ᾽ δ ἴτεε ρσδος 
ἰπῖο ἂἃπ ἐχουβε ἴογ ἰἰσεπουβηςδββ, δηὰ. 
ἄδὴν ἴμε οπἷν Μαβίεσ δπὰ οὖγ [μογά 
716808 ΟἸγίβε, 

γε. 3. ἀγαπητοί οσουτζβ ἰη νν. 17 ἀπά 
20, 4150 ἰῃ 2 Ῥεῖ. 11. 1, 8, 14, 17, 1 Ρεῖ. 
ἀϊ. ταὶ ἷν. 12 δηὰ ασῆεβ. [ξ 18 σοπηπΊοη 
ἐπ τῆς ἘΕρίβε]ῖεβ. οὐ Ἰοῆῦπ δπά οἵ Ραυὶ, 
βοπηεϊίτηεβ ἢ μον δἰίδοῃεά, 48 ἰπ 
(ον. χ. 1:4, ΡῃΪ]. ἢ, 12, δπὰ ἰβ οἴεη Ἰοἰπεά 
το ἀδελφοί, εβρεοία!!ν ἰπ ]ᾶπιεβ. Τῇ 
ἀγάπη οἵ νεῖ. 2 Ἰελάδ ὁπ ἴο ἴῃς ἀγαπητοί. 
Βεῖθ. ὙΠΕῪ ἅτε ἐμεπηβεῖνεβ ἀγαπητοί 
δεοδυβα ἴῃς ἴονε οὗ ἀαοά 8 βῃεά αὐγοδά 
ἰπ τὰεῖγ πελσίδ. 
πᾶσαν σπονδὴν ποιούμενοξ. ΕῸΓ 

πᾶσαν, δε6 ΠΥ Π. ΟΠ [Ἀπ|ε8β ἱ. 2, δηὰ 7, 
2 Ῥεῖ. ἱ. 5, σπ' ν πᾶσαν παρει. - 
καντεξ, '. 15, σπονδάσω ἔχειν ὑμᾶς 
μνήμην ποιεῖσθαι, Αἰδο Ιεοςς. Ογαέ. ν. Ῥ. 
9 ΡΝ πᾶσαν τὴν σπουδὴν περὶ τούτον’ 

5 Ἔοσ τ8ϊ8 β8ες ἴῃς ᾿πιτοδυςτίοη οἡ Εδεγ Ηετγεϑίςβ. 
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κοινῆς ἡμῶν 1 σωτηρίας ἀνάγκην ἔσχον γράψαι 3 ὑμῖν παρακαλῶν 

ἐπαγωνίζεσθαι τῇ ἅπαξ παραδοθείσῃ τοῖς ἁγίοις πίστει. 

1 κοινὴς ἡμων] κ΄ ὑμῶν ΟΞ. ; οπϊ. μων ΚΙΡ Ὁ ; σωτήρια) δάά. και ζωης δ᾽. 

Ὦὅγραψαι] γραφειν ξᾷ. 

ποιεῖσθαι, Ρίαϊο, Επνέλγά. 304 4, περὶ 
οὐδενὸς ἀξίων ἀναξίαν σπουδὴν ποιοῦνται. 
7.ἀςε ννᾶβ ῬυϑῪ οἡ δηοίμε βυδ)εςῖ, νμεπ 
Ὦς τεςεϊνεά [ἢς πεννβ οὗ ἃ ἔγεβῃ ἀδῆρεσ ἴο 
τῆς Οδυτοῖ, νν Ὠϊς ἢ δα ἔδϊε ἰξ 8 ἀυΐϊγ ἴὸ 
τηεεὶ δὲ οπος. ΝΥ μεῖμεσ ἃς ᾿ἰἱνεὰ τὸ 
ΤΑΙ Οὐ ἢὶ5 δαγιεῦ ἀδβίρῃ, δηὰ ννῃεῖμεσ 
ἰξ ννᾶ8 οὗ τπε παίυγε οὗ ἃ ἰγθδῖϊβε οἵ οὗ δῃ 
ερίβεϊς, να Κπονν ποῖ, [{ 18 ποϊθνοσίυ 
τῃδι ἔπεσε 18 ἃ βί πΉ]ὰγ δ᾽] υδίοη ἰῃ 2 Ρεῖδσ 
1. χ ἴο δ δᾶσ]εσ ἰεϊῖεγ πονν 'οβδί. Οοπι- 
Ῥᾶτγε Βδτῃ. ἱν. 9, πολλὰ δὲ θέλων γράφειν 
...“. γράφειν ἐσπού α. εἰ 

κοινῆς σωτηρίας. (Οὐ. Τίϊ. ἱ. 4, καὶ 
κοινὴν πίστιν, Ιρῃ. Εῤἧ. 1., ὑπὲρ τοῦ 
κοινοῦ ὀνόματος καὶ ἐλπίδος ἢ 1ἰρι- 
οοι᾿Β ἢ., 08. 4η"πέ. το. σ. 3 (Ηεζεκίδῃ 
θεβουρδι ἰβαίδῃ ἰο οδει βδογίῃς) ὑπὲρ 
τῆς κοινῆς σωτηρίας. Βεάε εχρ᾽δὶπβ 48 
[Ο]]Πονν8 : “ οπιηΐυπι οἰ θοϊογα πὶ σοτησηυηΐβ 
εβῖ βᾶϊυ8, 68, εἰ ἀϊ!εςιίο ΟΠ τίδβεὶ ̓ ᾿. 16 
Ῥυϊβ οπ οπς βἰἀ4ε ἴῃς δάάγεβθ δε ννὰδ ὕγε- 
Ῥαγίηρ οὔ ἴῃς πιδὶπ ῥτγίποίρὶεβ οὐ ΟὨσίβ- 
κἰαηϊεν (ργορδῦὶν ᾿νε τῆδυ ἴᾶκα νν. 20 δῃὰ 
21 48 ἃ βατηρὶς οἵ Ψδδι (818 ννουὰ ἢανα 
δεεη) δηά τυγηβ ἴο πε βρεςίδὶ δν]] νΒΊ ἢ 
ν 48 ἴδεῃ ἐμεοδιεηῖηε ἀλη ΡΟΝ ΜΠ 

ἀνάγκην ἔσχον γράψαι. (ΟΥ. ἴυκε 
χῖν. 18, ἔχω ἀνάγκην ἡ τὰ αὐτόν, Ηεδ. 
νὶϊ. 27, αἷ., αἷἰδο ΡΙαι. Οαίο Μὲὶ. 24, 
ἀνάγκην ἔσχεν ἐκβαλεῖν ἀσχημονοῦσαν 
τὴν γυναῖκα. ΤΠΕτε 8 8 5ΓΏ]ΔΓ οοτη- 
δἰπαιίοη οἵ γράφειν ἀπά γράψαι ἰπ 3 
]οῆπ 13. Τῆε δοσ. γράψαι, ςοπίγαβίεά 
στ τῆς ρῥγεσεάϊηρ ργεβ. γράφειν, ἱπι- 
Ρ᾿Ϊ68 τῃδὶ τῆς πον ερίβε!α ΜΙ ἴο ὃ6 νντὶῖ- 
ἴδῃ δῖ οπος δηὰ Ἵοουἱά ποῖ ὃς ρτγεραγοά 
ἴοτ δὲ ἰείβυσγα, {κα τῆς οὴς ἢς πδά ρχε- 
νἱουδὶγ ΤΠοπιεπιρίαιεά. [τ 48 πὸ ννεΐ- 
οοπια ἴϑ5Κ: “"παοοαββ ιν ννᾶ8 ἰαϊὰ ὑροῦ 

ξεν γυνίξινδως τ ἑκὼν τερον αγωνίζε τῇ ἅπαξ πα ε 
τοῖς ἁγίοις πίστει. “ΤΟ ςοηιεπά ,)0γ ἴῃς 
ταϊτι,᾽" αἰτηοβὲ εαυΐϊναϊεηιϊ ἴο ἴδε ἀγώνισαι 
περὶ τὴς ἀληθείας ἱπ Θῖτ. ἱν. 28, ΒΕΘ 1 
Τίπι. νὶ. 12, ᾿ς ἰγωνίζον τὸν καλὸν ἀγῶνα 
τῆς πίστεως, Δπὰ εἰς ὃ κοπιῶ ἀγωνιζόμε- 
νος, (ΟἹ. 1. 29ς. Ν'νε πιᾶὺ οοπιρᾶτε ἔπα- 
μύνειν, ἐπαναπαύειν νόμῳ, Εοπλ. ἰΐ. 17 
δηὰ ΟἸεπι. ϑέγορι. ἰἰϊ,, Ρ.. 553, ἐπαγωνιζό- 
μενος τῇ ἀθίῳ δόξῃ. [τ 15 ροββίθ]ε (48 18 
βῆονπτι ὉγΥ ἴῃς [οἸ]ονίηρ Ἔχαπιρ 68) ἴοσ 
βρίτίτυδὶ Ὀ᾽ εβϑίη ρ8, οποα ρίνεη, ἴο δε ἰοβῖ, 
ὉΠ|688 ψνῈ υ86ὲ Ἔνεσυ οῆοτγὶ τὸ πιδιηϊδίη 
τε. Τῆε τεἀεταριίοη ἔτοπὶ Ερυρί ννᾶ8 

ἃ ἴαςῖϊ, 48 θαρεΐβπι ἰηἴο ἔῃ ς παπὶς οὗ Οἢτῖβὲ 
ἰ8 4 ἴδοϊ, Ὀμΐϊ, 1Π1688 ἰξ ἰδ Ὀοσγὴα ἰη πχϊηὰ 
δηὰ δοϊεᾶ ὕροη, ἴΠς ἴλοὶ ἰοδε8 [18 εἴῆοδογ. 

τῇ ἅπαξ παραδοθείσῃ τοῖς ἁγίοις 
πίστει. Τῆς Ψοτὰ πίστις δεῖς ἰβ ποῖ 
υϑοά 1η ἰΐ8 ᾿χἰ πλᾶσυ βεη86 οὗ ἃ βυ δ]εςίνα 
ἔεε! πρὶ οὗ ἰσυδὲ οὐ δε ἰοῦ, Ὀὰξ ἴῃ δα 
βεοοπάδλγυ βεηβὲ οὗ ἴῃς τπίηρς δεϊϊενεά, 
ἀπε Ττυϊῇ οσ ἴπε αοβρεῖ, 48 ἴῃ νεῖ. 20 
θεῖον, 64]. ἰ. 23, ὁ διώκων ἡμᾶς ποτε 
γῦν εὐαγγελίζεται τὴν πίστιν ἦν ποτε 
ἐπόρθει, 4150 Δ]. ἰϊϊ. 23, ΡΒ]. ἱ. 27, 
συναθλοῦντες τῇ πίστει τοῦ εὐαγγελίον, 
πεῖς δες Πἰρμτοοῖ, Αςῖϑ νὶ. 7. [ἡ τὰς 
βδῖης γᾶν ἐλπίς 5 υδεά ἴῃ 84 οοποοῖα 
8εη86 ίογ ἴδε οὈ)εςῖ ος στοιπᾶ οὗ δορε (848 
ἱπ (οἱ. ἱ. 5, τὴν ἐλπίδα τὴν ἀποκειμένην 
ὑμῖν, τ Τίπι. ἱ τ, Ἰησοῦ Χριστοῦ τῆς 
ἐλπίδος ἡμῶν, Τίς. 11. 13, προσδεχόμενοι 
τὴν μακαρίαν ἐλπίδα), ἀπὰ φόβος ίοτ τς 
οὔ͵εςὶ οὗ ἔεασ, Εοπῃ. χιΐ. 3, τ Ῥεῖ. {{. 
14. 

ἅπαξ. ὕ}εὲεὰ Πετε ἴῃ [18 οἰαβϑῖςδὶ βεῦβε 
“ρῃς6 ἴοσ 411,᾽" 28 Ὀεΐοιν νεσ. 5, ἀπά ἱπ 
Ηδ6Ὁ. νὶ. 4, τοὺς ἅπαξ φωτισθέντας, ἐδ. 
ἷχ. 26, 27, χ. 2, τ Ῥεῖ, |ἰ, 18. ΤΗὶβ εχ- 
οἴυάδεβ ἴῃς πονεϊτῖεβ οὐ τῆς [ἰδεγιίπεβ, 
ο΄. ἀαϊὶ. ἱ. 9.Ἡ Ὑῆε ἰδῖεσ βεῆβς “"οῇ οπε 
οςοδβίοῃ ᾽ 8 ἐοῃηὰ ἴῃ 2 (ος. χί. 25, ἅπαξ 
ἐλιθάσθην, τ ΤἼεΒβ5. ἰἰ. 18, καὶ ἅπαξ καὶ 
δὶς ἠθελήσαμεν ἐλθεῖν. 

 μαραδεθείσῃ. ΟΡ Ῥηΐο Μ. ἱ. 387, 
πιστεύει τοῖς ἅπαξ πα; ἴσι. Τῆς 
ΟὨεβεϊδπ ἐγαάϊτίοη 15 οοπδίδην γείειγεά 
ἴο ΌΥ ἴῃς Εδίπεσβ, 48 ὉῪ ΟἹ επι. ΑἹ. δὲγ. 
νἱΐ, νδετγε ννὲ τεδά οἵ ἡ ἀληθὴς παράδοσις 
Ῥ.- 845), ἦ ἐκκλησιαστικὴ π. (Ρ. 800), 

θεία π. (ρ. 896), ἡ πάντων τῶν 
ἀποστόλων π. (Ρ. 900), αἱ τοῦ Χριστοῦ 
π᾿ (Ρ. 901), ἀπά ἐνϑὴ ἰῃ τε Ν.Τ. 45 ἰῃ 
1 Οος. χί. 2, κάθως παρέδωκα ὑμῖν τὰς 

ις κατέχετε, 2 ΤὮ6Β58. ἰΐ. 15, 
ι Τίπι. νὶ. 20, τὴν παραθήκην φύλαξον. 
ἘὸῪὸτς δὴ δοοοιηῖ οἵ {πὸ ρτδάυδὶ] ἐογπιδίίοη 
οὔ τῃε Οτεςεά, βες Α. Ε. Βυτηβ 7πέγοάμε- 
ἐΐοπ ἐο ἐλ Ογεεάς, ςὮ. 1ἴ., 1809, ἀπ οοπ- 
Ῥϑτε ΤΩΝ οοτητηθηξ ἰῃ ΠΊῪ ἰάγρες εὐϊτίοη, 
Ρ.6ι1 ἢ. 

τοῖς ἁγίοις. [Ὑ8εἃ ρεπεγα!ν οἵ ΟἸγὶ8- 
εἴδηβ ῇο ψεσα οοηβεογαίεά δηὰ οδιἹεὰ ἴὸ 
Ὀε ΠοΙ͂Υ, 48 ἰπ τ Οοτ. ἱ. 2, ΡἢΪ. ἰ. τσ, ἡ ἤεγα 
δεα Τἰρμείοοι. Τὰ ννογὰ Ἴσοηϊαὶπβ δῃ 
ἌΡρεδὰὶ ἰο {πε Ὀγείδγεη ἴο βιαπᾶ ἔδϑιε 
μραϊπβὲ {πε τεδομπίηρ ἀπά ῥγαςείςς οἵ ἴῃς 
1ϑετιπαβ. 
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γεσ. 4. Ναίμγε οὗ ἐκλε ΤἈγεαίεπσα 
Ῥαηρεν. [Ι ἰδ βιβλϊτηγ; ἰδ ἰ8 βεγίουϑ 
ἐπουρῇ ἴο Βᾶνς Ῥεεπ ῥγεάϊοιεά Ἰοηρ ἀρ; 
[18 οβγαοιϊεσίβεϊς 18 ἱτηρίειυ, ββονηηρ ἰἴ- 
"ει Ι τε ̓λδηποῦῖιλα ταϊβυβε οὗ δε 

ὈΒρεϊ οἱ 8 ἔτος σγάᾶςε, ἀπά ἱπ ἴῃς 
Φερ! οἵ ἀαοἁ «ἀπά Οῇτίβι, γά 

εἴ. 4. ισεδύησαν τινες 
ἄνθρωποι. Εοτ τὨϊ5 ἔοττι νυ ἢ Α ουπὰ 
πῃ Β δηὰά δδοριεὰ ὃγ ΝΗ, Μείιο οἰῖεβ 
διεκδνῆναι ἴῃ Ηίρροοτ. ἰ. δοσ, δηὰ οοῦ- 
Ῥᾶτεβ ἐφύην, ἐρρύην. ὙΤΏς δος. ἰβ πεῖ 
υδεὰ ψ ἢ τῆς εςὶ ἴοτοα, 48 ἰῃ νεσ. σὰ 
ἐπορεύθησαν, εἴς. οὐ ΒΙΔ55, Ογ. Ρ- 109, 
ΤΩΥ εὐϊτίοη οὗ 51. [4π|685, ΣΕ ςοἷϊ,, ἀπά Ὠτ. 
Ννευπιουτ ποτε οἰϊεὰ, Τῆς νετῦ οσουτ 
ἰη Ὀεχηδάεβ 178, ἄδικος παρεισϑύνων 
λόγος εἰς τὰς τῶν δικαστῶν γνώμας οὐκ 
ἐᾷ σννορᾶν τὴν ἀλήθειαν, Οἴεπι. ΑἹ. Ρ. 
650. ὅπως εἰς τὴν τῶν αἰνιγμάτων ἔννοιαν 

λαθραίως 
. Μ. ιμα 

ἐκλνόμενα ἑώρα, ἄλλα δὲ παρε 
μοχθηρά, οἵπετ ἐχδπιρῖεβ ἰη ννεῖδβι. Τῆς 
ποῦη παρε Οὐουτβ ἰη Βάγῃ. ἱϊ, 
10, ἷν. 9, ἀντι ἵνα Νω σχῇ 
παρείσδυσι ν ὁ ας, ΟἸΙεπι. ΑἸ. Ρ. 189, 

πρός ίσδυσι 

εϑι15 Ηϊπιδει, Μαῖξ. νἱὶ. 15, π' ετε 
ὃ τῶν ψενδοπροφητῶν, οἴτινες ἔρ- 

ὅρηῖαι πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασι προβάτων, 
σωθεν δέ εἰσι λύκοι ἅρπαγες, ο΄ Αοἰδ 

Χχ. 29, 30, ἀη ἱπιτοδυςείοη οἡ [ἃς ΕΔΙΥ 
Ἠετζεβίεβ ἴῃ τ ἴάγρεγ εὐϊιίοῃ. 

οἱ πάλαι προγεγραμμένοι εἰς τοῦτο τὸ 
κρίμα. ““Βεείρηαϊεά οἵ οἷά ἔος τπ 8 
)υάρτηεπιε.᾽" ΟἿ 2 Ῥεῖ. ἵ!. 3, οἷς τὸ κρίμα 
ἔκπαλαι οὐκ . Τῆς νογά πάλαι 

Ρτεοϊυάεβ {δε βυρροείείοη ἔδαῖ ἔπε βεοοηὰ 
ερίβε!ε οἵ Ρεῖεσ οδῃ ὃς τείειτεά ἴο." Τῆς 
Δ|]υδίοπ [8 ἴο [ἢ 6 Ὀοοῖκ οὗ Εποςἢ αυοίεά ἴῃ 
νν. 14, 15. Ιὴῃ νεῖ. 18 ὑεῖονν ἴῃς βδπις 
ννλγηϊηρ ἰ58 βαϊὰ ἴο πᾶνε ὑεεη ρίνεη ΟΥ̓ 
τς Αροβεῖεβ. Τῆς ρῆγδϑβε οἱ προγ. ἰδ 'π 
Δρροβιξίοη ἴο τινες ἄνθρωποι, Ἂ Θαὶ. 
ἷ. 7 ψῖῖὰ Γυἱρδείοοι᾽ 5 ἢ., ΤυΚο χνὶϊϊ. ο, 
εἶπεν δὲ πρός τινας τοὺς πεποιθότας 
γμϑδ ἑαντοῖς. ΕοΙ προγ., ἡ ϑο χν. 4.) 

γὰρ προεγράφη εἰς ἡμετέραν 
διδασκαλίαν ἐγ, Τῆς νοσά ἰβ ἰη- 
τεηδεά το δον ὑπαὶ το ἅτὰ δἰγεδάυν 
ἀοοπιεὰ το ρυπίϑῃπηεπε 85 Ἂπεηΐϊοβ οὗ 
αοά. ΑΒ βυςἢ ἴμεν ἀγα ἴο ὃς βῃυηπεοά 
ὉῪ τῆς (δῖα, θὰς ποὶ ἴο ὃς ἐεατγεά, 
Ῥεοδιιβεα, ἀδηρεγουβ 28 ἴμεν ΠΊΔΥ 86 ΕΠ), 
πον οαπηοῖ αἱΐεσ ἴπε Ὀἰνίπα ρυγροβε. 
Ὁτ. σβδβε οοτηραγεβ Ηοσῖ᾽ 5 ἰηίεγεβηρ 
ποῖα ου ἵ Ρεῖεσ 1Ϊ. 8, εἰς ὃ καὶ ἐτέθησαν. 
ΒΥ “1815᾽ ϑρίτια υηδετείαπάβ “τδδὶ 
ἡυάρπιεπε ψὨοΝ 1 ἀπὸ πον ἀρουΐ ἴο ἀε- 
εἷἶαγα," ἐ.ε., ἴῃς οοηδεπηηδίίοη ςοηϊδιηοὰ 
ἴῃ τῃ6 ψοτγὰ ἀσεβεῖς υδεά Όγ δοπιε ἀποίθης 
ντῖῖει. Ζαδη ποννενοσ τεπιδικβ ἴμδὶ 
οὗτος υϑυλν τεΐεσβ τὸ ψῆδὶ ργοσεάεβ, 
δηὰᾶ ὃ νου! Ἀμκὰ τοῦτο ετε (ἢ Ηοῦ- 
τοδπη) 88 τείεσγιηρ ἴὸ παρεισεδύησαν. 
Βεῖζες ἔπδῃ τῃϊ8 ἰορίςαὶ γεΐεσγοπος ἴο βοῦγθ 
[γποεῦιπε οἵ βυςοεεάϊηρ Μογὰ ἰ5, 1 (μΐηκ, 

Ὡρε} 5 ἐχρίδηδιίοη “τ 6 ον ἱπηρεπά- 
πᾳ Ἰυάφπιεηι,"" ΑῥοΞίοἶο ἑανε φιαξε οαγ- 
μπεηίφ ῥαπαπι. 

ἀσεβεῖς. ΤΐβΒ ψνοτά πιᾶὺ ὃς δἰπιοβὲ 
βδιὰ ἴο ρὶνε ἴῃς Κεγηοίε ἴο ἴῃς Ἐρίδβιϊς 
ο΄. νν. 15, 18) 88 ἰξ ἄοεβ ἴο ἴδε Βοοῖ οἵ 
ποςῆ. 
τὴν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν χάριτα 

τιθέντες εἰς ἀσέλγειαν. ΔΤ {818 6 
ΤΑΔΥ οομηρᾶῖς 1 Ρεῖες ἰϊ. τό, μὴ ὡς 
ἐπικάλυμμα ἔχοντες τὴς κακίας τὴν 
ἐλευθερίαν, 2 Ῥεῖες ἰΪ. 19, ἐλευθερίαν 
ἐπαγγελλόμενοι, [ἰϊ. τό, ά τινα, 
ἃ οἱ ἀμαθεῖς στρεβλοῦσιν πρὸς τὴν ἰδίαν 
αὐτῶν ἀπώλειαν, Κοῃ). [1]. Οῷ1, 2, 5-8 (1 
ταῦ ἰβ Ἰυδιϊβεά Ὁγ ἔτεε ρτᾶςε δηά ποῖ ὈΥῪ 
ψοτκβ, τπθη νοσκβ ἅτε ἀπηθοδββαυ), ἐδ. 
νἱ 1, 15, νὴ. 21, σ Οου. νΐί. 12, χ. 23 ἔ,, 
]οδη νἱῖϊϊ, 32-36, α4]. ν. 13, ὑμεῖς ἐπ᾿ 
ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε" μόνον μὴ τὴν 

5 ΖΑη, ἰξ ἰβ ἔγυςα, ΟΠ] οννίης ϑοποῖς ἀπά οἴδβεῦβ, ἀῦριεβ ἰῃ ἔανους οὗ ἐΐ8 γείεγεῃος, 
μοι ἀΐῃ 
ΨΕΓΥ 

1ηδὲ πάλαι πιᾶγ δὲ εηυίϊναϊεπι τὸ “ἸΔΐεῖγ "ἢ; δηὰ ἴδε ψογά 18 οὗ οουτγβα 
δεῖς ἰῃ πιοδηΐπρ; δυῖ ὑη]688 ἴ86 ςοηίγαβι τηᾶκαβ ἱΐ οἶδα τπδὶ [Π6 τείεσεηος 

ἷβ ἴο ἃ τοσεπὶ ραβί, 1 τῃΐηκ νγὲ ἅτε θουηά ἴο δβείρτι ἴο ἴῃς νγογὰ 18 πιϑυὶ ἕοτοε, 
Ἔδβρεοῖδ!ν ἤδσε, βεσα ἰΐ βιδπάβ ἢγϑῖ, ξἰνίη 
δηᾷὰ ἰ8 ἔυτῖμεσ σοηβτηχεὰ δηὰ εἐχρίδἰηθὰ ὃγ ἔ 

τῆς ἴοπα 88 ἴἃ ψγεσε ἴο ψ δαὶ 90] οΟννΒ, 
ἀπὸ ᾿Αδάμ ἰπ νετ. 14. 
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τες εἰς ἀσέλγειαν καὶ τὸν μόνον δεσπότην ' καὶ κύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν 

1 δεσποτην] δά. θεον ΚΙΡ, δ5γτγ. ἕ- 

ἐλευθερίαν εἰς ἀφορμὴν τῇ σαρκί. Εοτ 
μετατιθέντες βεε (Δ]. ἱ, 6, ἴοΓ γειαν 
2 Ῥεῖετν 1Ϊ. 2, πολλοὶ ἐξακολονθήσονσιν 
αὐτῶν ταῖς ἀσελγείαις, ἐδ. ἰΐ. 7, 18, 
1 Ῥεῖεσ ἵν. 3, ἀπὰ 1ἰρπείοος οἡ Οδὶ. 
Υ. 19, “Α πιᾶῃ πιᾶῪ Ὀς ἀκάθαρτος ἀπά 
Πἰάε δίβ βίη : δε ἄοεβ ποῖ Ὀεοοπια 
ἀσελγής ὑπ] ἢε 5ῇοοκβ ριθ]1ς ἀδσεπου. 
Ιῃ οἰαββίοδὶ ατεεῖς τῆς ψογά ἀσέλγεια 
δεπεγα!ν 58 πὶῆεβ ἱπβοΐθεηςα ογ νἱοΐδηος 
ἰονναγὰβ ἀποίμαγ. .., [ἢ τῆς ἰδίοσ ἰδηρ- 
ὑᾶρα ἴῃς ρῥτοπιίπεης ἰάθα 8 βθηβυδὶ ΠΥ 
«ον ο΄, Ῥοϊγδ. χχχνίϊ, 2, πολλὴ δέ τις 
ἀσέλγεια καὶ περὶ τὰς σωματικὰς 
ἐπιθυμίας αὐτῷ συνεξηκολούθει. ΤὨυ8 
ἰξ μᾶ8 τῆυσἢ ἴῆς δᾶπιε τϑηρςε οὗἉ πιοδηΐπρ 
48 ὕβρις ". Οη ἴδε τησδηίηρ οὗ χάρις 
δες Εοδίηβοη, Εῤάες. Ρ. 22: ἢ, Τῆε 
ἔοιταη χάριν ἰβ8 υδεά εἰβεινῃεῖς ἱπ' ἴ86 
Ν.Τ., Ἔχοερὶ ἴῃ Αςῖβ χχίν, 27. 

τὸν δεσπότην καὶ κύριον ἡμῶν 
Ἰησοῦν Χριστὸν ἀρνούμενοι. 80 2 Ρεῖετ 
.1. 1, τὸν ἀγοράσαντα αὐτοὺς δεσπότην 
ἀρνούμενοι. Οη {δε ἀεηπία! οὗὁἨ αἀοά δηὰ 
ΟὨείβε βεθ 1 Ϊομη ἰΐϊ. 22, οὗτός ἐστιν ὁ 
ἀντίχριστος, ὁ ἀρνούμενος τὸν πατέρα 
καὶ τὸν υἱόν, Τίϊ. 1. 16, Θεὸν ὁμολογοῦσιν 
εἰδέναι, τοῖς δὲ ἔργοις ἀρνοῦνται βἔελυκ. 
τοὶ ἡῤῥεβητ ργόξεριον καὶ πρὸς πᾶν 

ν μοι, ἃἴῖ. χ. 33, 
ὅτι, ἂν σηταί με ἔμπροσθεν τῶν 
ἀνθρώπων, νήσομαι κἀγὼ αὐτὸν 
-π τοῦ πατρός μον, ἐδ. χχνΐ. 70 

(Ῥείεσ᾿ Β ἀθηΐα). ϑυςῃ ἀεηΐαὶ 18 οὴς οὗ 
τς 8ϊη8 ποιοεὰ ἴῃ τῆς Ὀοοκκ οἵ ἘἙποςῦ, 
χχχν!. 2: “ΒΕ ἴῃς Εἰρδίοουβ Οπα 
ΒΑ] ἀρρεᾶσ ... ὕβεῖς Ψ}} ὃς τῆς 
ἀννεϊπρ οὐἨ τῆς βἰππεῖβ ἀπὰ ψμεῖς τΠα 
τεβιϊη σ- ρίδος οἵ ἴῆοβε ψῆο πᾶνε ἀεηϊεά 
τῆς Ιμοτγὰ οἵ ϑριγιἐβ ἡ ̓" 76. χΙὶ. 2, χὶν. 2, 
χἰνὶ. 7, ΧΙν 1. τὸ : “ ὙΠοῪ ΨἹ]] (411 δηὰ ποῖ 
τῖϑε δραίῃ . .. ἴοσ 18 6Ὁ μάνα ἀεηϊεά ἴῃς 
1μοτὰ οὗ ϑρίγι 8 δαπιὰ Ηἰ8 Αποϊπιεά ", 
Ὑνο φυεβεῖοηβ ᾶνε Ὀδεη ταϊβεὰ 38 ἴοὸ 

1μ6 τηεδηίηρ οὗ δε ἰαχί, (1) ἰδ τ. μόνον 
δεσπότην (ο Ὀ6ὲ υπάετειοοά οἵἉ ἴῃς ὅοη, 
(2) ννδὲ ἰβ τῆς ἔοτος οὗ ἀρνεῖσθαι) ΤΒε 
οδ]εοϊίοη ἴἰο υπάετγβίαπάϊηρ δεσπότης οὗ 
οὖς Ἰμοτὰ ἰ8 τπδξ ἴῃ ὄνεγυ Οἵπεσ ρᾶββαρα 
ἴθ τὲ ΝΑΙΤ., ψβεσε δε οσουτζδ, 
εχοερὲ ἰῃ 2 Ῥεῖοσ ἴϊ. σ (ὁπ ψηΐ ἢ 5εε η.), 
ἐξ 18 δβροκεὴ οὗ αοά ἴδε Βαίδπες; δδῖ, 
1818 θεῖηρ τῆς οᾶ86, ἰξ ἰΒ ἀϊθῆς ας το πη άετ- 
βίδηδ ον ΟἸγίβε ςδη ὃς οδ]]εὰ τὸν μόνον 

ν. [{ 866Π18 ἴο π|6 ἃ οσοεὰ εχ- 
Ραῃαιίου ἴο 88 ἴμδὶ ἔπε ρῆγαβε μόνος 

μᾶ8 τοίδσοπος ΟἿΪΥ ἴὸ οἱβοσ 
ΘΆΤΏΙΥ πγᾶδίετβ. ΝῸ [εν οουϊὰ υς ἰξ ἴῃ 

118 ςοπποχίοη 'νἱΐμπουξ ἐπι ηκίπρ οὗ ἴδε 
οπε Μδβίεγ ἰη ἤεᾶνεπ. Αραίη μόνος ἰ5 
εἰβενμοσο υϑεὰ οὗ ἔπε Εδίπεσ οπΪυ, 88 ἱπ 
]οδπ ν. 44, τὴν δόξαν τὴν παρὰ τοῦ 
μόνον Θεοῦ οὐ ζητεῖτε, χνὶ!. 3, ἵνα 
γινώσκωσίν σε τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεὸν 
οπι. χνΐ. 27, μόνῳ σόφῳ Θεῷ διὰ ᾿Ιησοῦ 
Χριστοῦ, τ Τίπι. ἱ. 17, τῷ ἴ τῶν 
αἰώνων. .. μόνῳ Θεῷ τιμὴ κ. δόξα, 
ἐδ. νὶ. 15, τό, ὁ μακάριος κ. μόνος 
δυνάστης ὁ μόνος ἔχων ἀθανασίαν, ἀπά 
ὉΥ 7.ἀςε Πἰπιδαὶέ, θεῖον 25, μόνῳ Θεῷ 
σωτῆρι ἡμῶν διὰ Ἰ]. Χ., τοῦ κνρίον ἡμῶν, 
δόξα. εἴδῖ. αυοῖεβ βενεσγαὶ ραββᾶρ8β 
ἵπ ψπῖοἢ Ιοβερθυβ βρεακβ οἵ αοά δ8 
ὁ μόνος δεσπότης. Οη {πε οἵδες Βαπά, 
τῆς ρῆτγδδς, 8ο [δ Κεῃ, δεεπ18 ἴο ςοπέγδάϊοι 
ἴδε ρεπεσαὶ γυῖς δῖ, Ώεγα ἔννο ΠουΏΒ, 
ἀεποξίηρ διε δαῖεβ, ᾶσε Ἰοϊπεά ὃΥ καί, 15 
τὰς ατγεοὶα 18 ργεῆχϑά το {πε ὅσβι πουῃ 
οηἶἷγ, ἴῃς βεοοηᾶ πουη Ὁ] ἴῃ Ὅς Δῃ 
αἰαίδυϊε οὗ ἴδ6 βᾶπιε βυδήεςῖ. [Ι͂η ἴδε 
Ῥιεβεηῖ οᾶ8ε, ἤόνένεσ, ἰἢς βεςοηᾶ πουη 
(κύριον) Ῥεϊοπρβ ἴο (ς οἶδββ οἵ ννογάβ 
ἉΜΏΙΘΙ τῇᾶῪ διδηᾶ νἱπουϊ τπς δγιῖςϊε, βεὲ 
ννίπεσ, Ρρ. 147-63. Α.ὄδἰπηῆαγ ἀουδεξαὶ 
οΆ86 ἰβ [ουηὰ ἴη ΤΊΣ. ᾿Ϊ. 13, πὶ όμενοι 
τὴν μακαρίαν ἐλπίδα καὶ ἐπιφάνειαν τῆς 
δόξης τοῦ μεγάλον Θεοῦ καὶ σωτῆρος 
ἡμῶν Χ,Ἰ. ὃς ἔδωκεν ἑαντὸν ὑπὲρ ἡμῶν 
γα λυτρώσηται ἡμᾶς, ψΒεῖε 4ἴε0 1 
βῃουϊὰ ἴδκε τοῦ μεγάλον Θεοῦ ἴο ταΐεΓ 
ἴο ἴδς δίδει. Οἵδεσ ἜἽχαπιρίεβ οὗ ἴῃ 8 
βαῖης Κίπά δε Ερῆ. ν. 5, οὐκ ἔχει 
κληρονομίαν ἐν τῇ εἰᾳ τοῦ Χριστοῦ 
καὶ Θεοῦ (ννετε ΑἸΓ. ποίε8 “γε σαπποὶ 
ΒΔέεϊΥ Β8Ὺ πεῖ (πδὲ (6 βδηὶς Ῥεΐβοπ 
8 ἱπιεηάεά ὃν Χ. κ. Θεοῦ πιεγεὶν οα 
δοοουπὲ οὗἩ ἴδε οπιδβίοη οὗ ῃε αγῖ. ; ἔοσ 
(1) δὴν ἱπισοάυοοη οὗ βυςἢ ἃ ρῥγεάϊςτίοη 
τερατάϊηρ ΟἸγίδὲ ψουἹὰ ἤεγα ὃς πιδηΐ- 
ἴδϑε!ν οἂὖἱ οἵ ρίαςε, (2) Θεός 18 80 ἔτο- 
υοπο δπδγίῃγουβ ὑπαὶ ἰξ ἰβ ποὶ βαε ἴο 
ϑτουηά ΔΠΥ Βυςἢ ἱπίεγεποθ οἡ ἰἴ8 υδεὲ 
Ἐςτε),᾽" 2 Τῇεβδ. ἱ. 12, ὅπως ἐνδοξασθῇ τὸ 
ὄνομα τοῦ κυρίον ἡμῶν Ἰησοῦ ἐν ὑμῖν 
καὶ ὑμεῖς ἐν αὐτῷ κατὰ τὴν χάριν τοῦ 
Θεοῦ ὑμῶν καὶ κυρίον ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ; 
ι Τίπι. ν. 21 (ς. 2 Τίπι. ἱν. 1), διαμαρ- 
τύ ι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ Χριστοῦ 
᾿Ιησοῦ καὶ τῶν ἐκμκτων ἀγγέλῳ: ΜΠΐοΒ 
ΟἸὨγυβοβίοστῃ ὌἼχρ  αῖπβ καλῶ τὸν 
Θεὸν καὶ τὸν υἱὸν μέ διιάλιος Ρεΐεσ 101, 
ἐν δικαιοσύνῃ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν καὶ σωτῆρος 
Ἰησοῦ Χριστοῦ, πεῖ 8ε6ὲ τ π. ΤΒς 
ἀεηΐα! οἱ τς οἡἱν Μαβῖες ἀπά οὖσ Ἰνοσά 
]εβὺβ Ομ τῖδεὲ τηδὺ ὃς ἱτηρ οί, βῆονγῃ ὉῪ 
τοῖς οοηδυςι, τὨουρῃ ποῖ δβδβεσίεά ἴῃ 
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Χριστὸν ἀρνούμενοι. 

ΙΟΥΔΑ ΕἘΠΙΣΤΟΛΗ “- 

5. Ὑπομνῆσαι δὲ ὑμᾶς βούλομαι, εἰδότας 
πάντα," ὅτι ὃ Κύριος ὃ ἅπαξ λαὸν " ἐκ γῆς Αἰγύπτου σώσας τὸ δεύτε- 

μας παντα ΝΕ ΚΙ, 31 δγτγ. ΟἹσεπι. ΤΒοορΒ. Οεοοη, Ἐν 
οὐὲ 13 νυΐξ. ΤΙ, Ττερο Υν ς απαξ παντα Α' 

3 δτι ΑΒ βυιβ; δά. ὁ ΟἾΚΙ, βυτρ. 
Ἡ; απαξ παντας 

απαξ παντα Β; 
. (5ε,, Κεαά. Ῥ. το6). 

5 κυριος ΦΟΚΙ, βγτὰ; Ιησονς ΑΒ Ὁ ; θεος (5 ϑγτρ, ΟἹ πὶ. 
4 «παξ λαον ἐν, 68, ἰο]., βγττ., ΒΟΙ. (οτι ἀπαξ [ησ΄. λαον) βῆ. ἀτηι. Ὠϊά. Οδβαιοά.; 

λαον απαξ ΟἸετ. ; λαον ΑΒΟΙ,, Τὶ., 

νοτὰ, 25 ἰη Τίς. ἱ. τό; δυὲ ἰξ ἰ8 τῆοτα 
πδἴυγα!ν τδίκεη 458 ἐχρ οὶ, 88 ἴπ 1 ]ο μη 
ἱϊ. 22, ῇεγε ννεβίοοιϊ ποῖεβ (ῃδΐ ἃ οοπι- 
του ποις ἔπεογυ τι 88 ἴπδὶ “τῆς Αδοη 
ΟἸὨγίϑε ̓  ἀεβοεπἀεὰ υ τῆς τδῃ [6588 
δἰ Ηἰδ8 Ὀαριίβηι δηὰ ἰεῖι Ηἰπι Ὀεΐογε Ηἷβ8 
Ῥαββίοῃ. οδε Ψ8Ο δεϊὰ δυο ἃ ἄοο- 
«τῆς ἀεηϊεὰ . . . ἴῃε υπίοῃ οὗ {πε ἀϊνίης 
δῃὰ μυπιδη ἴῃ οπε Ῥείδοη.. . δηὰ (Πἰ8 
ἄδπίᾷ] ἱπνοῖνεβ ἔπε 1988 οὗ τῆς Ἐδίμεσ, 
ποῖ οηἷν Ὀεοδιβε τῃς ἰάεαβ οἵ βοπβῃὶρ 
δηὰ ἕλιποσβοοᾶ γε Ἴοιτγεϊδίϊνα, Ὀὰϊ ὃε- 
ολυδε.. .. ἰζ ἴδ οηἷν ἰῃ ἴ88 ὅοη τπδὲ χε 
Βᾶνας τῆς [{11] τενεϊδοη οὗ σοά δ8 
Ἐλιίδες."᾿ Τε ρῆγαᾶβε τὸν μόνον ν 
πιΐρμι 4180 γείεσ ἴο ἰῃς βεγεβυ δι δυϊεά 
το Οεγιπῖπυβ Ὁ Ηἱρροϊγιυβ (Η εν. νἱϊ. 
33, χ. 21) οὐχ ὑπὸ τοῦ πρώτον θεοῦ τὸν 
κ' γεγονέναι ἠθέλησεν ἀλλ᾽ ὑπὸ 
δυνάμεώς τινος ἀγγελικῆς, ἀπὰ Ιτεπαοῦβ 
Ηαεν. ἰ. )6. ϑ8εε [πιτοἀδυςτίοπ οα δεν 
Ἡειτςεβίεβ ἰῃ ἴῃς ἴαγρε εὐϊιίοπ. 

γν. 5-13. 1Π|{ωίγαϊοης 07 δὲπ απᾶὰ 
διμάρνιεπέ Ῥενίυεά ὕγονι Η ἰσίονν απάὰ 
οι Ναίμγε. Τδε Ἰυάρτηεηϊς ἱπιρεηάϊπρ 
ονεσ ἴπεβε πΊεη ἰ8β Ὀογης ὑπ 688 ἴο ὉῪ 
ψνΕ11-Κποννη ἔδει οἵ ἴδε ρδβῖ, δῃὰ τᾶν ὈῈ 
1Πυβεγαιῖοά ἔγοπι {πε Ρμβεποιηθηᾶ οὗ πδίυγε. 
αοά επονεά Ηἰ8 πιεῖον ἰπ ἀε!ἐνετῖπρ [ἢ ς 
Ιβγδοϊϊτεβ τοπὶ Εργρῖ, Ῥυϊ τπδὲ ννὰβ πὸ 
δυλιαπῖεε δραϊπϑὲ {μεῖς ἀεβίσυςιίοη ἱπ 
πε ΜΠ] ἄογπαββ νν θη {ΠεῪ ἀραὶπ βἰππεά 
ΌΥ υπηρεϊϊεῖ. ΤΒς δηρεὶβ γεῖς δ᾽ οββεᾶ 
Ῥεγοηὰ 41] οἵας ογεδίυγεβθ, δυϊ Πδη 
ἴδεν ρτονεά υὑπίδι ἢ] το ἐμεὶς ἰσυβὲ ΠΟῪ 
ννοτα ἱπιργιβοπεά ἴῃ ἀλγίςπεββ, νυνί τἰηρ 
ποτα ἴ8ε Ἰυάρστηεπι οὔ τπε ρτεδὶ ἄγ. Τῆς 
τηθη οὗ ϑοάοτῃ (Ἰϊνεά ἰη ἃ ἰαπά οὗ ρτεδῖ ἔδσ- 
ἘΠῚ, ἰδεν δά τεοείνεά βοπε κπονϊθάρα 
οἵ ἀοά δτουρῇ ἴῃς ργεβεῆςε ἀπά ἰθδοδίηρ 
οὔ [,οἱ, ἴπεγ δά δεεη ἰδίεϊν τεβουςὰ ἔγοπι 
«ἀρενίτν Ὁ Αὐγαδδπι, γεῖ {πε} (οἰϊοννεᾶ 
1ῃς δβἰηΐω! ἐχαπιρὶς οὗ ἴῃς δηρεὶβ, δπά 
τιεὶς Ἰλπά [5 8ε1}} ἃ ἤγεν ἴο ἔδε ἤγα, θεᾶγ- 
ἴῃρ νἱῖηεβ8 ἴο [Βς δἴεγηδὶ ρυπἰβῃπιεηὶ οὗ 
δἷη. [πη βρίϊς οὗ ἴ8εβὲ ννδγηΐπρβ (ἢς 
Βετγεῖίςβ, νῆο ὅγε πονν βηάϊηρ {πεὶγ ΜΑῪ 
ἱπίο τῇς Οδυτομ, ρεγβϑίϑε ἰπ {πεῖς ψ]]ὰ 
ΒΑ] υοϊπδιίοπβ, ρίνιηρ τμεπιβεῖνεβ ὑΡ ἴο 

τεῷ. ΝΗ. 

δε 1815 οἵ ἴῃς ἤςδῃ, ἀεβρί βίην διιιμ βογίευ, 
πᾶ ταϊπρ δὲ δηρεῖίς ἀϊχηϊτῖςβ. ὙΒΕΥ 
τηῖρῆς πᾶνε θδδη ἰδυρῶι δεῖίϊες ὈΥ πα 
ἐχδιηρὶε οὗ {πε διοῆδηρεὶ Μίςδβδεῖ, οὗ 
ἡ Βοπὶ ννα ἅγε τοἱά δι, ννβεῃ ἀϊβρυϊην 
ψ ἢ της ἄδν!! δρουΐϊ ἰπε Ὀοάγ οὗ Μοβεβ, 
δε υζτετεὰ πο ψογὰ οὗ σαὶ ]πρ, δυὲ πιδάς 
δὶδ ἄρρεδὶ το αοά. Ὑμεδβε τηεπ πόνενες 
ταί! δὲ τῆλ! ψΒ οἢ ἰδ θεγοπά {δεῖς Κπονν- 
Ἰεάρε, ψνὮ1]6 ἘΠΕ δυττοπᾶάογ ἐπ επιβεῖνοβ 
{κε Ὁγαῖε Ὀεδβίβ ἴο ἴῃς συϊάδηςε οὗἉ τμεὶτγ 
ΔΡρεῦζεβ, δηὰ δι Ὀτὶπρ δδοιυὶ τπεὶγ 
οὐ ἀεδιγυςείοπ, [Ο]]οννίπρ ἰῃ {πὰ ννακα 
οὗ πηρίουβ Οδίπ, οἵ οονείουβ Βαΐδδι, 
δηὰ τερε!!ουβ Κοταῆ. ὙΥΒαη {πεν ἴᾶκε 
Ῥατὶ ἱπ γοὺγ ἰονε-ἔεαβίβ ἔπε ουδὲ ἴτας 
ϑῃίρντεοῖς οὗ {πε ννεᾶκ ὈῪ {πεῖς ννδπίοη- 
Πεβ8 δηά ἰσγανείεποα ἴῃ ρτοδίπεββ οὗ 
Ῥτοίδβδίοη ἀπά βιγλ  [πεξ8 οὗ ρεγίοτηδπος 
{πεν τεβεπηδὶς οἱουάβ ἀγίνεπ ὃγ ἴδε νἱπά 
ψ ΠΟ γίνε πὸ γαίῃ ; οἵ ἴγθεβ ἰπ διιϊυπηη 
ου ψὨ ΟΠ οης ἰοοῖκβ ἰῃ ναΐη ἴογ ἔγυϊι, πὰ 
ψΒΐοἢ ἅτε οἷν ἀδοίμ! ἔοτ ἔπε]. Βυ τπεῖς 
οοπβάεηϊ βρελκίηρ δπὰ Ὀγάζεη δβϑιγαπος 
ΠΟΥ 86 οπὶ ἴο ΟΑΓΓΥ 411 Ὀθείογς τμ 6πὶ; γεῖ 
{πὸ τε ννᾶνεβ Ὀυγδβεὶπρ οὐ ἴδε βῆοτς, ἴῃς 
ἀεροβίε {δεν ἰεανα ἰ8 ΟἿ τπεῖγ οὐνῃ 
Βμᾶπιαὲ. Οἵ νὰ πυρῆς οοπιρᾶγα μετ τὸ 
πιοίθοιβ ΨΏΪΟΗ δῃΐπα ἴοσ ἃ πηοπιεηΐ δηά 
τε ἴπεπ εχιρσυϊβηεὰ ον ἐνεῖ. 

ψες. 5. ὑπομνῆσαι δὲ ὑμᾶς βούλ 
εἰδότας ὑμᾶς πόντον ΟΥ 2 Βαὶ ἱ τα, 
διὸ μελλήσω ὑμᾶς ἀεὶ ὑπομιμνήσκειν 
καίπερ εἰδότας, Ῥ ἴ. 13, διεγείρειν ὑμᾶς 
ἐν ὑπομνήσει, 6. [1], 1, διεγείρω ὑμῶν ἐν 
ὑπομνήσει τὴν εἰλικρινῆ διάνοιαν, Κοπ;. 
χν. 14, πέπε ι δὲ ὅτι καὶ αὐτοὶ μεστοί 
ἐστε ἀ: ς, πεπληρωμένοι πάσης 
τῆς γνώσεως ... τολμηροτέρως δὲ ἔγ- 

Ψα ὑμῖν ἀπὸ μέρονς ὡς ἐπαναμιμνήσκων 
ὑμᾶς. Τῇε νοτζά εἰδότας ᾿μθίλου ὑπο- 
μνῆσαι : {πεν οηἷγ πεεά το δὲ τεπηϊπάεά 
οὗ ἐπιἢβ αἰγεδάυν κποινη, 8ο δαὶ ἰξ ἰβ υη- 
ΠΕΟΕΒι ἴο νυτίϊε δ᾽ ἰεησίῃ. Τῇς τε- 
Ρελιεὰ ὑμᾶς οοπίζαβίβ {πε γελάετβ νυ ἢ 
ἴδε " θετγείπεβ οὗ με ἰογπιεσ νεῖβεὲ. Τῆς 
Μοτὰβ ἴῃ τπειηβεῖνεβ τιρῆς θὲ ἰδίκθη 
ἱγοηίςοδ!ν οὗ ρεγβοηβ ὑτοίεββίπρ (Πα ἴῃς 
ΟοΥπιδπ8) ἴο “ κπονν 411 {πιῆ ρβ,᾽" δὰ 

 Οη [δε τεδάϊηρβ βεὲ [πιτοἀδυοιίοη. 
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ρον [τοὺς] μὴ πιστεύσαντας ἀπώλεσεν, 6. ἀγγέλους τε τοὺς μὴ 

τηρήσαντας τὴν ἑαυτῶν ἀρχὴν ἀλλὰ ἀπολιπόντας τὸ ἴδιον οἰκητή- 

τῆς Ὁτοδὰ ἀϊδεϊποιίοπ πιαϊπίδίπεὰ πγουρῆ- 
ουἱ ἴδε ερίβεϊς θείνγεεη ὑμεῖς ἀπά οὗτοι 
{1λεὲ 1ὐἱδεγεῖπ 68) ἐἔογϊάβ δυο δῃ ἱπίεγ- 
Ρτεϊδιίοη. [ἴἶννε τεδὰ ἅπαξ πάντα νἹἢ 
βοῖῆε Μ995., ἰξὲ βυρρεβίβ βοπιεϊμβίπρ οὗ 
Δηχίειν δπὰ υρὑγαϊδϊπρ, πΠ ἢ τῆν ὈΆ 
οοπηρᾶτεὰ νἱτἢ τς ἴοπε οὗ 81. Ῥδὺὶ ἰῃ 
ντίππρ τὸ ἴῃς Οαἰδιίαπθ. ϑεε, ποψενεγ, 
ἔμ ἰοἸΠοννίηρ ποῖς ἔοσ ἴῃς ροβιτἰοη οὗ 
ἅπαξ. Ιπειελὰ οὗ πάντα βοῆς Μϑ9. 
δᾶνε τοῦτο. Τῆς ἔογτηες ἤπάβ βοῖὴξ βι- 
Ῥοτῖ ἰπ Εποςξ ἰ. 2,1 Βεδσγὰ ἐνεγυι μη 
ἴτοσι ἴπε δηρςε β,᾽" χχν. 2, “1 βῃουϊά [πκε 
ἴο Κπον δδους ἐνεγγιίηρ," δεέεγείς ΟΥ 
Ἐπ. χὶ. στ, 2, “1 Κπονν 811 τ-πίηρβ ἔσοτὼ ἴῃ 8 
1ὶρ8 οὗ τλε Ιυογὰ.. 1 Κπον 411 (μίπρβ 
δηά πᾶνε ντιτίθη 411 [πίη ρβ ἴῃ ἰῃς ὈΟΟΚΒ,᾽" 
ἱχί. 2 (ᾳφυοιοὰ ὈΥ Ομδβε ἰπ δ έεέ. οὔ ἐπε 
Βὲδιε). Τὶ βῃουϊᾷ ρῥγοθδῦϊγ ὃε υπάετ- 
βιοοά οὗ 411 ἴῆδι ἐοϊον5, ἱποϊιάϊηρ τΒς 
Ηἰβιογίςδὶ δ᾽] υβίοπβ, ἱπιρι γίηρ ἴδδὶ ἴποβα 
ἀάτεβϑεά ννεγε ἔδυ δ ποῖ οηἷν ἢ τΠ 6 
Ὁ.Τ. θυῖ ἢ ταυϊηίςαὶ ἰγδάμε 8 : 80 
Ἐϑια8. “ οπηηΐα ἀς αυϊθυβ νοὶο νοβ οοπι- 
τποπεσε ". Βεάε᾽ Β ποῖα ἰβ "" ογηπία νὶἀ6- 
Ἰσεῖ ἀγοδπα ἢάδεὶ βοίεπίεϑ εἴ ποῦ ορὺβ 
διδθεπίςεβ σεοθητία αυδ5ὶ βαποιίοσγα ἃ πονῖβ 
δυάϊγε τηδρίϑιγί8᾽. [Ι͂ἢ ψμδὶ Ο]Πον 8 ας 
ταῖκεβ ἅπαξ νυἱί! σώσας, “ἰἴ4 οἰατηδηΐεβ 
δὰ βεὲ ἀε δϑἝ)ιςιίοπς Αεργριία ῥγίπιο 84]- 
νᾶνὶξ ἢ Π,1168, αἴ βοσυηο πλυγπλυγαπίαβ 
φοπίζσᾷ 86 ἰῃ Ἐγε πιο ργοβίεσπεγεϊ ΒῈ ροσῦοβ. 
«.. Μεπιηογίπηυβ 1ΠῸπὶ δὶς ρεῖ δα 88 
Ῥαρθβηηι βαίναγε οσεάεηϊεβ, υξ εἰδπὶ ροβὲ 
Ὀαρτβπγαπι Ὠυπλ]θπὶ ἴῃ πορὶβ τεχυΐϊγαὶ 

ἐπ κύριος, ἃ αἰ λαὸν ἐ ι ι Κύριος, ἅπαξ λαὸν ἐκ γῆς Αἰγύπτον 
σώσας, τὸ δεύτερον [τοὺς] μὴ πιστεύσαν- 
τας ἀπώλεσεν.) Εὸοτ ἰεχί, βεε [πισοάυο- 
τίοη οὐ Βεοδαϊηρβ.Ό ΟἸεπιεηὶ ἰῃ ἷβ 
Αἀμνεδγαίἑομες σίνεβ ἴῇς ρδγαρῆγαβε 
"Ουοπίαπι Ποπιίπυβ Πδυβ βεπιεὶ ρορυ- 
Ἰυπὶ ἀς ἴεῖτα Αερυριῖὶ ᾿ἰρεγαπβ ἀείποςερβ 
εο8 αὶ ποη ογεάϊάεγυπι ρεγάϊάϊε ᾽". 

τὸ δεύτερον 48 ρίνεη τίδε ἴὸ τηυοῖὶ 
ἀϊϑουββίοθ. Ασοογάϊηρ ἴο ἴδε τεδάϊηρ 1 
δανε δδορίεά, ἴἰ ςοπίταβίβ πε ρτγεοεάϊηρσ 
δαυΐηρ ἢ τἢς [ΟΠ οννηρ ἀεεέγμοέίοη. 
Τῆς ἀεϊίνοταπος ἔτοσθ Ερυρὶ Ψψ88 ἴῃς 

- σγρδίίοῃ οὗ ἃ ρβεορὶς οποε ἔοσ 4]}, δυϊ γεῖ 
, τ ννᾶ5 Το] οννεά ὃγ τῆς ἀεβισγυςιίοη οὗἩ ἔπε 
τηρεϊϊενίηρ ροτάοη οὔτδε ρεορΐε, ἐ.ε. Ὀγ 411 
δῖ ΟΔ]εὉ ἀπά ]οβῆυδ (Ναπι. χὶν. 27, 37). 
50 ἴῃ 1 Οοσ. χ. νγῈ πᾶνε ἴπε ργίνι!ερεβ οὗ 
βτδὶ δἱϊοννεά, δπὰ γεῖ 211 ννὰβ ἴῃ νδίη 
Ὀεσδυβε οὗ μεῖς ὑπθεϊεῖ. Ὑετε βεεπιδ 
1:88 ἔοτος ἴῃ [δ οσοππεοοίίοη οὗ ἅπαξ υνἱῖϊ 

"Ψ. Ἐχοά. 1ϊ. 14, ἱν. σ, 

εἰδότας: ἤδη νουϊὰά πᾶνε Ῥεδη πιοσε 
βυϊδῦϊε. Ἐογ ἴδε ορροβίτίοη ἴο τὸ 
δεύτερον, ἯΙ ἐπ ἐᾷ 28, ὁ Χριστὸς ἅπαξ 
προσενεχθεὶς εἰς τὸ πολλῶν ἀνενεγκεῖν 
ἁμαρτίας ἐκ δευτέρον χωρὶς ἁμαρτίας 

τ ΤΌΡΟΡΒ, Αμίοϊ. ἐς 26, ἵνα τὸ 
ν ἅπαξ ὦ πεπληρωμένον ὅτε ἐτέθη 
τ δεύτερον μέλλῃ πληροῦσθαι μετὰ. ν 
ον ὁ κρίσιν, [υἱθδη. αὐ. ὙΜεῖδι. ἐμοὶ 
ἅπαξ ἀρκεῖ γέλωτα χα, δεύτερον δὲ 

κέτι. 

Ι πὶ ἱποϊπεά το πίη ἔπδὶ ἴῃς αγιῖς]α 
Ῥεῖοτγε μή ἰ8β Δη ἱπιγυβίοῃ, 88 ἰξ βθετῃβ ἴὸ 
Ὁε ϑεΐοτε ἐν ἰπ νεῖ. 12. Οπιηκεηρ ἰϊ, ψα 
οδη ἰδΐκε δεύτερον ν»ἱῖἢ μὴ πιστεύσαντας, 
ξειϊίης ἴδε βεπβε: “1π ἴῃς 1:ϑῖ σαβα οἱ 
δεῖ εἴ (ἰῃ Ερυρ) " βαϊνδιίοη (ο]ονεὰ ; 
ἰπ τς πὰ (ἴπ ἴπ6 νυ] ἀογπ 88) ἀεβίσις- 
ὑἴοη," [τὸ ἦ Ψ Πεη ἴμεν, ἃ βεοοπὰ {ἰπ|6 
[αἰϊεά το Ῥεϊΐϊενε, Ηε ἀεβιγσογοὰ τπεπὶ᾽"". 
Π τοἷβ νγ48 ἴῃς οτίρίπαὶ τελάϊπρ, ἱξ 
8 δᾶβῪ ἴο υπάετοίαπά (πε ἱπβογιίοη οὗ 
τούς 48 ἔλοϊ Πἰδιίπρ τμ6 Ρίαγαὶ οοπβίγαυς- 
τίου δίτες λαόν. Κνε πιᾶν Ἴοπιρᾶσε ἴδε 
βοϊευγῃ τληραρυῇ ἴῃ Ἧσυς αν ΠΑ ουσίως 
ἁμαρτανόντων ἡμῶν ἣν τὴν 
ἐπίγνωσιν τῆς ᾿ἀληδείας οὐκ ἔτι περὶ 

ῶν ἀπολείπεται θυσία, Δπὰ τῇς 
Βε οί, ἀρράγεμεν θαβεᾶ ἀροπ ἰΐ, ἴῃ ἴῃς 
δεῖν ΟΠυτοῦ 885 ἴο βἰπ δέϊεγ Ὀδρείβπι. 

νει. 6. ἀγγέλους τε τοὺς μὴ τηρήσαν- 
τας τὴν ἑαντῶν ἣν. . . εἰς κρίσιν 
... τετήρηκεν.) Οὗ. ΟἸἰεηι. ΑΙ. Α ἀμνιδν. 
“Απρεῖοβ 4] ἤθη βοσνδνογιηΐϊ ργορτίυπι 
Ῥεϊποϊραΐαπι, δοἰσεῖ αυετῦ δοσερεγαπὶ 
δβεουπάστῃ ρῥτοξεοίϊυπι.᾽"" ΤῊΐβ οὗ οουζβα 
ΒΌΡΡΙΙε8 ἂπ ενεῃ τῆοτε βίσι κίὶπς ἰπβίδηςα 
οὗ τῇς ροββι Ὀ1ΠΠ ν οὗὨἨ ΓΔΠΠ|Ππρ ἀν ΒῸΠΙ 
Ετᾶςε, ἐν Βεάε, “Ουἱ Δηρεῖ!β ρεοοδηξθυβ 
ποη ρεδρεζοῖς, πες ποῃίπίδυβ ραγοεῖ βυρετ- 
Ὀἰεπείθυβ, βεὰ εἰ ῃο8 ἀυοαυδ ουπὶ βυυπὶ 
Ῥτίποϊραϊυτη πο βεγνανογίηῖ, 410 ρεῖ 
δταιίδπι δἀοριίοηΐβ ΕΠ Πεὶ εβεςιὶ βυηῖ, 
βεἃ γε] φαεγὶπε βυὰπι ἀοπιὶς!Πἰυτα, ἰὰ αβῖ, 
Ἑσςοἰεβίδς υπἰταΐετι.. . . ἀδιηηδρὶτ". Οη 
τῆς ΕΔ]1 οὗ τε Αηρεῖβ 8βεὲ [πιτοδυςίοη 
δηὰ τε Ῥᾶγδιεἱ ραββαρεβ ἰῃ 2 Ρεῖ, ἰΐ, 4, 
ὅπς πῃ Εποοῇ, ἐὐπδν ΝΝ ψάνν ἘΠ 

ν. ὕβεά οὗ οἴδος ἀπά ἀϊρηϊίγ, 
88 χ τ χὶ. 21 οὗ [δὲ οἰίεῖ πρεμα : 
Βεῖα ρεῦπαρβ οὗ ἴῃς οδῖος οἵ δγδίομεσ, 
τπουρὴ ϑρίτῖα ἰδκεβ ἴξ πῆογο ρεηεγα!ν οὗ 
τδε βονογείσπιν Ὀεϊοηρίπρ ἴο τπεῖς δϑοάς 
ἰῃ πεᾶνδη-- τὸν ἄνω κλῆρον ἰπ ΟἸεπι. ΑἹ. 
ὅφδο Ρ. Τδε ἴεγτι ἀρχή υϑεά οὗ {πε 
Εν] δηροῖβ ἐπαπηβεῖνεβ ἰπ Ἐρῆ. νὶ. 1:2. 
ΟΦ. Ἑποοῇ χίϊ. 4, οὔ με νγαίοδμετβ (δ ρε 5) 

ν, 21, νἱ. 9, χὶν. ΙἹ, 12. 
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ριον εἰς κρίσιν μεγάλης ἡμέρας δεσμοῖς ἀϊδίοις ὁπὸ ζόφον; τετή- 
ρηκεν᾽ 7. ὡς Σόδομα καὶ Γόμορρα καὶ αἱ περὶ αὐτὰς πόλεις, τὸν 
ὅμοιον τρόπον τούτοις 2 ἐκπορνεύσασαι καὶ ἀπελθοῦσαι ὀπίσω 

ΠῚ ζοφον] λάά. αγιων α΄ 
ΟΙετα. Ρ. 28ο; δάά. “ἰῃ 

λων βΒρεουϊυπι, Ινυς., οὐ, Η. (5. Κ. Ρ. το6) ; ἀγριων αγγ. 
ἈΓΙΆΤΟ ςοπϑδίσιοῖοβ " Οτὶᾷ. 

3 τροπον τοντοῖς ΦΑΒΟ; τοντοις τρόπον ΚΙ,. 

ΨΟ πᾶνε αδαπάομκμεά ἐδε πἰρὴ ἀξασεπ 
αμὰ ἐλδ μοῖὶγ εἰσγμαὶ ῥίαες ἀπὰ ἀεδὶεὰ 
τπεπηβεῖνεβ ὑν ἢ νοπΊεη, ἐδ χν. 3. ΒΟ 
Βᾶγ58 οὗ ἴῃς ἔλ!!οη δηρεὶβ (Μ. ἱ. Ρ. 268), 
καλὸν μὴ λιποτακτῆσαι μὲν τῆς τοῦ Θεοῦ 
τάξεως, ἐν ἢ τοὺς τεταγμένους πάντας 

ἐστεύειν ἀνάγκη, αὐτομολῆσαι δὲ πρὸς 
ν ἄνανδρον ἡδονήν. 50 7υβι. Μ. 4ῤοί. 

ἰϊ, 5, οἱ δ᾽ ἄγγελοι παραβάντες τήνδε τὴν 
τάξιν γυναικῶν μίξεσιν ἡττήθησαν νἱἱτἢ 

κτολὰ ὄντας τὸ ἴδιον οἰκητή ζ΄. πολιπόντας τὸ ἴδιον οἱ τον. : 
2 Οος. ν. 2, τὸ οἷκ. τὸ ἐξ οὐρανοῦ, δηὰ 
τῇς ᾳυοίϊδιίοη ἔτοπι Ἐποοῖ ἱπ τῆς ἰδβὲ 
Ὡ. [δος οἰκητήριον, “7. Ἐποςἢ χν. 
(18ε πιεββᾶρε οἵ Ἐποοῦ ἴο {πε ννδίομεσβ 
“6. βρίγιααὶ πᾶνε τπεὶς ἀννε!ηρ ἰπ 
πεανεη᾽". .. ἡ κατοίκησις αὐτῶν ἔσται 
ἐπὶ τῆς γῆς. ΟΠᾶ8ς.] 

εἰς συ ἢς ἡμέρας δεσμοῖς 
ἀϊδίοις ὑπὸ ζ' τετήρηκεν. ον 2Ὀει. 
11, 4 σειροῖς ζόφον τ΄ σας, ἐδ. ἰΐ. 9, 
ἀδίκους εἰς ἡμέραν ἀρίστως κολαζομένους 
τηρεῖν, ἐδ. ἴ,. 7, τηρούμενοι εἰς ἡμέραν 
κρίσεως... τῶν ἀσεβῶν ἀνθρώπων, 
10εἰ ἰΐ. 31, ὁ ἥλιος μεταστραφήσεται 
εἰς σκότος... πρὶν ἐλθεῖν τὴν ἡμέραν 
Κυρίον τὴν μεγάλην καὶ ἐπιφανῆ, Αρος. 
Υἱ, 17, ἦλθεν ἡ ἡμέρα ἡ μεγάλη τῆς ὀργῆς 
αὐτοῦ, ἰδ. χνί. 14, συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς 
τὸν πόλεμον τῆς μεγάλης ἡμέρας τοῦ 
Θεοῦ τοῦ παντοκράτορος. ἘπΠΟΟἢ Χ. 5, 
ἐπικάλνψον αὐτῷ τἰΑξαξο σκότος, καὶ 
οἰκησάτω ἐκεῖ εἰς τὸν αἰῶνα, χ. 12, δῆ 
αὐτοὺς κεν, μέχρι ἡμέρας 
αὐτῶν, ἰὁ. χχίϊ. τα (τ. ἴῃ Ομδιεβ᾽ 4ῤῥ. 
(Ὁ) μέχρι τῆς μεγάλης ἡμέρας τῆς κρί- 
σεως, (ὁ. 1ἷν. 6, ποία οη χὶγ. 1. 80 ἡμέρα 
τοῦ κυρίον 1 Οοτ. ἱ. 8, 2 Ρεῖ. ἰἰϊϊ. το αἱ., 
ἐκείνη ἡ ἡμέρα 2 ΤῊ. ἰ. το. Οη δεσμοῖς 
866 Επ. Ἰΐν. 3-5, “1 βᾶνν δον ἴδον τηδάς 
ἴγοῃ οπδὶηβ οὗ ἱπιπηεδβισγαθὶε ψνεῖρδι, πᾶ 
Ι δβκοά ον ψποπὶ ἴμεν ννεῖε ργοραζεά, 
πὰ δα βαϊὰ ὑπίο πιὲ " Τπεβε ἅτε ργεραγεά 
ἴδε ἴπ6 Ποβίβ οὗ Αζαζεὶ᾽.᾽" Οὐ δέσμιοι 
σκότους (ΝΥ 84. χνί!. 2) οὗ τῆς ρίαρυς οὗ 
ἀδιίκηεβ8. 

ἀϊδίοις. Τῆε οἰδὶπβ γε ςδ]εὰ “ Ἄνεῖ- 
Ἰλβιίηρ," ὉὈυξ {ΠΕῪ ἃσε οηἷΐν υδεὰ ἔοι ἃ 
ἸΘΙΡΟΓΆΓΥ ΡΌΓΡΟΒΕ, ἴο κεαρ πεῖ ἕο ἴῃς 
ἤπαὶ Ἰυάρπιεηι. [ἴ βεεπβ ἴο δε ἤεσα 
Βυποηυπίουβ νἱὮ αἰώνιος ἰπ νεῖ. 7. 50 
ἴοο ἴπ ἴδε ΟὨΪΥ Οἵἴδμει ραββᾶψεβ ἢ νυ ΒΙ ἢ ἰξ 

κρίσεως 

σου ἱπ {με Βιδ]ς, νΝίβάοπι νυἱΐ. 26, 
ἀπαύ ἐστι φωτὸς ἀϊδίου, Δηιὰ Εοχι. 
ἱ αὐτοῦ δύναμις καὶ θειότης. 

νες. 7. ὡς καὶ Γόμορρα καὶ 
αἱ περὶ αὐτὰς πόλεις. Τμε 3τὰ εχ- 
Διαρὶς οὗ Ὠϊνίπα ἰυάρπιεηι ἀϊἔεσθ ἔτοτὶ 
186 τνο οἴδεσβ, 48 11 [6118 ΟἿἹῪ οὗ (8 
βυρίξμπισης, ποῖ οὗ τ[Βς [111 ἔγτοπι ρτᾶςς. 

εηςς τΠ6 ἀϊβετεπος οἵ οοππεχίοῃ ἀγ- 
γέλουε τε... . ὡς Σόδομα. (7. 2ᾧὀΡει. 
6, πόλεις Σοδόμων καὶ Γομόρρας καταστ- 
ροφῇ κατέκρινεν. ΤῊς ἀεδιγυςείοπ νν 88 
ποι]πιϊῖεά το ἴῃ ε8ς ἔννο οἰεἶαδ8, Ὀυϊ οχιοη δά 
ἴο 411 τὴε πεϊρῃθουτίηρ σουηίγν (αεη. χίχ. 
25, ο4|εἡἀ Πεντάπολις ἰπ νΝ:5ἃ. χ. 6), ἰη- 
οἰυάϊπρ τπε ἴοννῃβ οὗ Αὐτηδῃ δπὰ Ζεδοίπι 
(Όευς. χχίχ. 23, Ηοβ. χὶ. 8). Ζοδγ ννᾶ8 
βρδτοά δἱ {δε σεχυεβὶ οἵ ἴνοἱ. 

τὸν ὅμοιον τρόπον τούτοις ἐκπορνεύ- 
σασαι. Εος δε δάνεσρίδί δος., οὶ 
Μαῖις. χχίϊ, 37, ὃν τρόπον ἐπισυνάγει 
ὄρνις τὰ νοσσία, 2 Μδος. χν. 39, ὃν 
τρόπον οἶνος .. . ἀποτελεῖ, οὕτω καὶ, 
[μς. Οαίαῤὶ. 6 τεθνᾶσι τὸν ὅμοιον τρόπον. 
1 ΙΚε τπεηὶ,᾽ ἐ.6. τε ἐλ! δηροῖ8. 

ἴῃ Τεςί. Νεῤλί. 3, μὴ γένησθε ὡς Σ᾿ 
ἥτις ἐγ αξε τάξιν φύσεως αὐτῆς. 
Ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ᾿Εγρήγορες ἐνήλλαξαν 
τάξιν φύσεως αὐτῶν, οὖς κατηράσατο 
Κύριος. Οἰπεῖβ αηἀοτβιδηὰ τούτοίς οἵ ἴπε 
1|θεγεπαβ ΠΟ ἅτα δα σδθαυ θην γεΐεσγεά ἴο 
88 οὗτοι (νν. 8, το, 12, 16, 190) ; δὲ πα 
Βερίπηΐηρ οὗ νεσ. 8 (μέντοι καὶ αὐτοῦ, 
ΒΕΕΠῚΒ ἴο ἀϊδιϊηρυϊθῃ Ὀεΐννεθη τπαπὶ ΔΏ 
τῃε ργεοςάϊηρ. ὍΤῆε νεστὺ ἐκπ, ὁσουζβ ἴῃ 
αεη. χχχνὶϊ!. 24 οὗ Τάπηδσ, Εχοά. χχχὶν. 
15, τό, (μή ποτε) ἐκπορνεύσωσιν ὀπίσω 
τῶν θεῶν αὐτῶν, [,εν. χνὶ!. γ, Ηο8. ἷν. 12, 
Εξζεῖ. χνὶ. 26, 28, 33. 
ἀπελθοῦσαι ὀπίσω σαρκὸς ἑτέρας. [η 

τῆε ολ8ε οὗ ἴῃς δηρεῖὶβ ἴῃς ἐοσδίἀεη ἤεβῃ 
(1. “ οἵδες τπᾶπ τηδΐ δρροϊηϊοά Ὀν αοἄ")} 
τείειβ ἴο ἴῃς ἱπίεσοουτβα ἢ ᾿ψοπιθῃ ; 
ἐπ ἴῃς οα8ε οὗ ϑοάοπι ἴο ἴῃς ἀεραγίυγε 
ὅτοτῃ ἴῃς πρῖῦται υ5ε ἐκοσν ἵν 27)» ΤῊΝ 
ῬΏϊο ο4115 ἀνόμους κ' σμους μίξεις 
(ἀε Οἵ. Μ ὶ. ρ. 267), ε΄. Ἐχοᾶ. χχχ. 9, 
οὐκ ἀνοίσεις θυμίαμα ἕτερον. Εοτ ἴδε 
Ροβί-οἰαββϑίοδὶ ρῆγαβε οἴ 2 Ρεῖ. ἰϊ. το, τοὺς 
ὀπίσω σαρκὸς ἐν ἐπιθυμι' μιασμοῦ πορευ- 

, ευῖ. ἷν. 3, ρεύθη ὀπίσω 
ελφεγώρ, 7ες. 1Ϊ. 2, 3. 
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σαρκὸς ἐτέρας, πρόκεινται δεῖγμα πυρὸς αἰωνίου δίκην ὑπέχουσαι. 

8. Ὁμοίως μέντοι καὶ οὗτοι ἐνυπνιαζόμενοι σάρκα μὲν μιαίνουσιν, 

πρόκεινται δεῖγμα πυρὸς αἰωνίου δίκην 
ὑπέχονσαι. ΟἿ Ἑποςἢ ἰχνὶϊ. 12, ““τῃ18 
φυάρτηεπι ψνπεγενμ ἴπς Δηροῖὶβ ἃτς 
Τυάρεά ἰ8 ἃ ἰεβεϊπηοην ἔοσ ἔπε Κιπρβ δπὰ 
ἔπε πιὶρμιν,᾽ 2 Ῥεῖ, 11, 6, ὑπόδειγμα μελ- 
λόντων ἀσεβέσιν τεθεικώς, τ: (οι. χ, 6, 
1ἰ τύποι ἐγένοντο, Ηεῦ. ἱν. τι ἵνα μὴ 
ἐν τῷ αὐτῷ τις ὑποδείγματι πέσῃ τῆς 
ἀπειθείας. ΤΠΕ ρτγεβεῶΐ δβρεοῖ οὗ ἰδς 
Γμλοὺβ Αϑρῃα εῖεβ νὰ8 ἃ σοπβρίουουβ 
ἰτιᾶρε οὗ τἶς ἴδκε οὗ ὅστε δηά ὑσγίπιβίοπα 
Ρτεραγεά ἕο ϑαίδῃ δπά ἢἰβ (οἹοννεσγβ, 
Ἄρος. χίχ. 20, χχ. 10, χχί. 8. ἴΐ ἰβ 4ι168- 
τἰοπεᾶ ψνπεῖμεὶ πὸ, ἰδ ρονετηβὰ ὃγ 
δεῖγμα ο᾽ δίκην. [ἢ Ὁγ δίκην, τῃ6η τς 
Ὀυγηΐπρ οὗ ϑοάοπι ἰ8 ἰἴδε 1 βροκεὴ οὗ 8 
811} ροὶπρ οπ (εἴεγηδὶ), ἀπά (ἢϊ8 ἰδ ἴῃ 
δοοογάδηςς τ 16 νν 8} με] εἴ 45 τεοοσάεα 
ἴῃ ὙΝιβά. χ. 7 (πῦρ Πενταπόλεως) ἧς ἔτι 

ύριον τῆς πονηρίας καπνιζομένη 
κ' κε χέρσος, ΡῬΠιο (0 4ὃν. Μ. ἰἱ. 
χχί.), μέχρι νῦν καίεται. τὸ γὰρ κεραύ- 
νιον πῦρ ἥκιστα σβεννύμενον ἣ νέμεται 
ἢ ἐντύ . πίστις δὲ σαφεστάτη τὰ 
δρώμενα, τοῦ γὰρ συμβεβηκότος πάθους 
σημεῖόν ἐστιν ὅ τε ἀναδιδόμενος ἀεὶ 
καπνὸς καὶ ὃ μεταλλεύουσι θεῖον, ἰδ. .. 
Μογ-. Μ. ἰϊ. Ρ. 143. ϑοπια ἀΐδιον τη ΐβ 
8δεῆδβε οὗ αἰώνιος Δηὰ τπίηκ (παὶ ἰΐ οδῃ 
ΟὨΪγ ὃε υβεὰ οὗὨ Πεἰ]-ῆτε, 45 ἰπ 4 Μᾶςς. 
χὶϊ, 12 (πε '᾿ψογάβ οὗ ἴῃς πηδγίγσ οοπίγαβι- 
ἵπρ ἴῃς ἤτεβ οὗ ργεβεπί ἰογίυγα ν ἢ δὲ 
εἴεγηδὶ ἤἥδπηββ αινδιτἰπρ {π6 ρεγβεσυΐοτ), 
ταμιεύεταί σε ἡ θεία δίκη πυκνοτέρῳ καὶ 
αἰωνίῳ πυρί, καὶ βάσανοι εἰς ὅλον τὸν 
αἰῶνα οὐκ ἀνήσουσί σε. ΕοΙ Δη εχδηηΐ- 
παιίοη οἵ πε ψογά βεὲ [υκε5, Κδϑέ ἐμέξον 
οἵ αἷϊ Τπίηρς, Ρ. 67 ἢ. ἀπὰ οὐ, εἰ. χχίδ, 
39, 40, ΕΖεΐ. χνί. 53, 55 (οη ἴπ6 τεϑίοσγα- 
τίοῃ οὗ ϑοάοπι), χἰνιϊ. 1-12 (ἃ ρσορῆεου 
οἵ πε τεπιοναὶ οἵ ἔπε ουγβε οὗ ῃε Πεδά 
ϑεᾶ δηὰ ἰϊβ θοσάεγβ), Εποςῇ. χ. 5 δηὰ 12, 
ει ἴπε εἰς αἰῶνα οὗὨ [πε ΤΟΥΙΊΕΙ νεγβα 
ἰ8 δαυίϊνα!επι ἴο βανθητυ ραπογδίίοηβ ἴῃ 
ἴδε ΙΔἴΐεσ, αἰβὸ νεσ. τὸ ψῆεσε ζωὴ αἰώνιος 
8 τεοκοπεά δὲ 5δοὺ γεαῖβ. Αβ ἴδε πηεδη- 
ἱπρ οἱ δεῖγμα ἰ5 πιαὰε οἰεδῖ ὈὉν ἴῃς [0]- 
Ἰοννίῃρ ραγιϊςϊ ρίαι οἴδιβεα, ἴὲ βθαπὶβ 
ππαδοαββάγυ ἴο ἰᾶκα [ἴ ννἢ πυρός ἴπ ἴδε 
8686 Οὗ “ Δλη δχδωρίε οἵ ἴγρε οὗ εἴεγῃδὶ 
βτε," ψῃῖο ἢ ουϊᾷ, εβοᾶρε ἴῃς ἀϊβῆης αἱ 
οοππεοίεὰ τ] ἢ αἰωνίον, Ὀυϊ Ιεανεβ δίκην 
ὑπέχουσαι ((ογ νοῦ ο΄. Χεη. Με. 1. 
Ι, 8, 2, Μδος. ἰν. 48) ἃ βοπιενμδὶ οἴΐοβα 
Ἀρρϑπάαξε. [π ἐπα θοοῖ οὗ Εποοὴ (Ἰχνἱϊ. 
4 [01}.} τῆς δῆρεὶβ ΨΠῸ βἰππεά ἃγε βαϊὰ ἴὸ 
Ῥε ἱπηρτίβοπεά ἱπ ἃ Ὀυγηίηρ ναῖον (Ηἰη- 
ποτλ, οἢ. 27) ἰῃ ΨΗϊσῃ ἴδε ννὰ8 ἃ ρτεδὶ 

γΟΙ, Υ. 

Βυνε] Πρ οὗἨ ννᾶΐεσβ, δοοοιῃηραηίεά ὉΥ ἃ 
8116}1 οὗ βυϊρῇυγ; δηὰ “τῆδλι νδί]εν οὗ 
τῆς δηῆρεῖβ Ὀυγπεὰ οοπείπυδ!ν ἀηάεγ ἴῃς 
εδγιῇ ᾿"η. ΟΠαγίθϑ ποίεβ οἡ τηϊβ παῖ “πε 
αεδεηηᾶ νδ]1ον Βετε ἱποϊᾶςβ πε δάϊδοεης 
ςουπίγν ἄοντ το ἴῃς Ὠεδὰ 5εα. ΑἍὄ 80}- 
τειτάπθδῃ ἤσα ννᾶβ Ὀεϊϊενεά ἴο εχίβὲ ὑπάδγ 
τῆς Οεἤθπηδ νδ]]ου."" 

γεσ. 8. ὁμοίως μέντοι καὶ οὗτοι. 
Νοιν τ ηδβιαπάϊηρ ἴπεβὲ ννδγηΐπρβ ἴδε 
᾿ρεγιῖπαβ ρῸ οὐ ἴῃ βίπηϊαγ σουζδεβ. 

ἐνυπνιαζόμενοι σάρκα μιαίνουσιν. 
Οοιίρασε Αςίβ ἰΐ. 17 Ὁ φυοτατίοη ἴτοπὶ 

ει ὑμῶν ἐνυπνίοις 70εἰ 11. 28), οἱ πρεσβύτε 
ἐνυπν: σονται, οὗ ἴμποβε ἴπαὶ 866 
νἰβίοῃδ : δηὰ 80 ϑρίτία (μοϊἀϊηρ παῖ [υἀς 
οορίεὰ ἔτοπι 2 Ῥείεβ), ψουά τεπάεσ ἱξ 
δεῖε, ῥγεῆχίηρ πὰ αγιίοῖα ἴο πιᾶκα ἱξ 
ςογγοεβροηά υνἱῃ ἔπε ῆται Δηὰ 
ψευδοδιδάσκαλοι οἵ 2 Ρείετ ιἱ. 1. ὙΠοβα 
Ψ ΠΟ ἴᾶκε {πε ορροβίϊε νῖενν (υἱς. παῖ 
2 Ῥεῖδσ νᾶ8 οορίεἀ ἔγοπιὶ 1.46) ν"}}] δες 
πρξιίαρ ἴο υϑε ἔν ἴῃς γος. Τῆς ννοσὰ 
ἰ8Β υδεὰ ὃγ 188. Νὴ 10 ἴῃ οοππεχίοῃ ἢ 
ἴῃε ψοτγάβ οὐκ ἔγνωσαν, οὐκ εἰδότες (Ξε 
νεῖ. 1ὸ δαΐον), ἐννυπνιαζόμενοι κοίτην 
φιλοῦντες νυστάξαι, νης Πε]ἸΠ5οἢ εχ- 
Ρ᾿Αἰπ8 ““ ἰηβίεδά οἵ ννδιςπίπρ' δη ἃ ργαγὶπρ 
ἴο 8εὲ ἀϊνίπε τϑνεϊδιίουβ ίος ἴῃς Ῥεπεῆὶ 
οὗ τῃε ρεορῖε, ἴμεν ἅγε ἰόονεῖβ οὗ εᾶ86, 
Δ] Κεῖβ ἴῃ τπεὶγ βίεερ. 

Βεηρεὶ εχρίαίπβ “" Ἡοπιίπυιπὶ πλεσα 
πδίυσα πὶ ἰηἀ0168 ργαρῃῖος δαἀπιοάυτη 
ἀεβογρία εβι. ϑοπιπίδηβ πη] νίάετε, 
δυάϊτε, εἴο. βἰδἱ νἱἀδῖυτ." Απά 50 ΟΠᾶβε, 
ΦΈΠΟΥ ᾿ἰνα ἰπ δῃ υηγεαὶ ᾿νου]ὰ οὗ τῃεῖγ 
ονγη ᾿πβδιεά ἱπιαρίπδιίοπβ,᾽" ςοπιρδείηρ᾽ 
1δε οοπ]εςίυγαὶί τοδάϊηρ οἵ ΟοἹ. 1. 18, 
ἀέρα κενεμβατεύων. 718 δοςοτάβ νυν "ἢ 
νεῖ. το: ἰη τπεὶς ἀεϊ βίο δηὰ τπεῖγ δ] ἐπά- 
Πεβ8 παν ἴακα πε τϑὰ] ἴοσ πε ὑητγεδὶ, 
πὰ τπῸ ἀπτεᾶὶ ἔοσ ἰμε σεαὶ. Τῆς νεγὺ 
18 υϑεὰ οι ἰπ ἴῃ δοῖϊίνε ἀπά τηϊάά]ς ὉῪ 
Ατσίβίοι!ε, ϑορεηι. '. 1, πότερον συμβαίνει 
ἀεὶ τοῖς καθεύδουσιν ἐννυπνιάζειν, ἀλλ᾽ 
οὐ μνημονεύουσιν ; Ῥγοδί. 30, 14, 2, οἱ ἐν 
τῷ καθεύδειν ἐνυπνιαζόμενοι ἱσταμένης 
τῆς διανοίας, καὶ καθ᾽ ὅσον ἠρεμεῖ, 
ὀνειρώττουσιν, ε΄, Ατίεπι. Οπδὶν, ἰ. τ. 
ϑοῦηε ἱπίεγργεὶ οὗ ροϊ]υϊίης ἀγεᾶπλβ (οὐ, 
μεν. 15); δυῖ τῆς 'ινοτὰ ἐνυπνιαζόμενοι 
ἰ8 ενϊάδηεῖν ἰηϊεπάεἃ ἴο πᾶνε 4 ἰδγρεῖ 
ΒΟΟρθ, οονογίηρ ποῖ τησσεῖν μιαίνουσιν 
Ῥυϊ ἀθετοῦσιν ἀηὰ βλασφημοῦσιν. νγε 
τιυβὲ αἰβὸ ἱπίεγργεῖ μιαίνω ἤετε Ὁ (ἢ6 
ἀσέλγειαν οἵ νεῖ. 4, ἴῃς ἐκπορνεύσασαι 
δηὰ σαρκὸς ἑτέρας οἵ νετ. 7. ΤΗΪΒ 
να βεπβα Ἄρρεϑῖβ ἰῃ Τίϊ. ἱ. 15, τοῖς 
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κυριότητα; δὲ ἀθετοῦσιν, δόξας δὲ βλασφημοῦσιν. 

ΙΟΥΔΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 8..- 

9. Ὁ δὲ 

Ἰ κυριοτητα)- -τητας δὰ Οτἰρ. 

ιασμένοις οὐδὲν καθαρόν, ἀλλὰ 
μαβίονται αὐτῶν καὶ ὁ νοῦς καὶ ἡ 
συνείδησις. 
κυρ δὲ ἀθετοῦσιν, δόξας δὲ 
λι ν. Οη δεβι τεδάϊηρ οὔς ἰβ 

ἱποιπθά το ἴδε ἴῃς νοτὰβ κυριότης Δηὰ 
δόξαι ΒΙΓΩΟΙΥ 88 αὐδβιγαοϊίοηβ. Τῆς ταὰ- 
Βυ οὗ ἱηάυΐρσεπος ἱπ ἀερτγαάϊηρ ᾿υδίβ 8 
τῇς ἰοβ8 οὗ τενείθηςς, (ἢε ἱπαῦ!ν ἴὸ 
τεςοφηίβε ἴσὰε στεδίηεββ ἀπά ἄυς ἄερτεςβ 
οὗ βοπουσ, Τῆϊδ ψουϊά ἄρτες ἢ τῆς 
ἀεεξοτίριίοη οὗ τῃς Πἰθαστῖπεβ 88 βμδσγίπρ 
ἰπ τε ἀντιλογία οὗ ΚοιδΔῃ, 88 κύματα 
ἄγρια θαλάσσης, 45 γογγυσταί υἱἱετίησ 
δαγὰ βρεεομεβ ἀραίηβε ἀοὰά. δε ννὲ 
ἐχαιηϊηα ΠΟΨΕΝΟΙ ἴῃ6 ὑδὲ οὗ (ἢς ψογά 
κυριότης ἀπά τῃε ραϊτίβιϊς ςοπηπηεηῖβ, 
ἂηᾶ ψῆεπ Μὲ σοηϑβιάεσ ἔπε τεΐεγεπος ἴο 
τῆς ἀιοβδηρεῖ β Ὀεμανίουτς ἰοννατὰβ ϑαίδῃ, 
δηὰ της ἔαγῖπεσ 

ν, ΨὙὰ 866 ΠῚ ἴο σεαυΐγε ἃ 
τῆοσε ροϊπιεὰ δηὰ ἀδῆπίις πιεδηΐηρ, ποῖ 
ΒΙΠΡΙΥ “ πηδ᾽εβῖν,᾿" δυϊ “τῆς ἀϊνίπε 
τ Δ) εβιν,᾽" ποῖ δι ρν “ ἀϊρηϊείεδ,᾽" Ὀυϊ 
“ἢε δηρεῖῖς ογάοθγβ ". Οὐ 2 Ρεῖ. ἰϊ. 
το, Ερῇ. ἱ. 21 (μανὶπρ ταϊβεὰ Πίπὶ ἔγοπι 
πε ἀελὰ δηὰ βεὶ μἰπι ου 18 τὶρῃι παρρῃ 
ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας κι 

ως καὶ κυρ, ,) Οὐὶ. ἱ. 16, 
ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ πάντα ἐν τοῖς 
οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ τῆς γῆς, τὰ ὁρατὰ καὶ 
τὰ ἀόρατα, εἴτε θρόνοι εἴτε κυριότητες 
εἴτε ἀρχαὶ εἴτε ἐξουσίαι, ψψπετε Γἰρπι- 
ἔοοϊ οοηδίἀετβ εἴμαι Ὡς Ψογὰβ ἂγεὲ ἰη- 
τεηάεὰ ἴο ὃδ6 ἰΔΚεδη ἴῃ (δεῖς νυν δβὶ βεηβς, 
ἰποϊυάϊηρ ὑδά δηά ροοὰ δηρεῖβ, 88 ννεὶ] 
88 ελιῖῃὶν αἀἰρηπίιτεβ. [πὸ οὐγ τοχί, μον- 
Ἔνεῖ, ἰὶ νουϊά 5δοῖὰ ἴπδλὶ [6 'νοσὰ βῃουϊὰ 
Ῥε υπάετβίοοά 48 ἐχργεβδίηρ ἰἢς δι δυξε 
οὗ {πε ἔγὰς κύριος, ε΄ ίααελε, ἵν. 
(Βοποὺς πἰπὶ Ψῇο Ὡς νογὰ οὗ 
αοά), ὡς κύριον, ὅθεν ιότης 
λαλεῖται, ἱκὰ κύριός ἐστιν, ἤεταν δέ», 
ν. 6, χ. εἰς δούλου τρόπον οὐ κεῖται ὁ 
υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ἀλλ᾽ εἰς ἐξονσίαν μεγάλην 
κεῖται καὶ κυ; Τῆς νεῖ ἄβετέν 
π28 αοὰ ογ ΟΠ είβι ἔογ [18 οὐΐδος ἱπ Γυ κα 
χ. 16, Ϊ᾿οδη χίϊ. 48,  Τ658. ἱν. 8, εἴς. 
νε αν (δεῃ ἴο οοηβίδεσ πον ἰξ σδη ὃς 
βαϊὰ τῃδὲ τῆς {ἰθεγείπεβ (οὗτοι) “ ἀεβρίβε 
δυϊδοσῖον "ἢ πὶ Π|κὸ τηδῆπεσ ἴο [86 ἀδονο- 

τηεποπεά οεηάετβ.Ό Εος ἰἢς ἴογπιοσ 
ψγ6 ΤΊΔΥ τεΐεσ ἴὸ νεζσ. 4, τὸν κύριον ἡμῶν 
ὀργούξενοι, ἴοτ ἴμε Ἰδίϊεσ ἰο ἴπε οοπίεπηρε 
βῆονῃ ὉΥ ἴδε 16.860 11{ε8 τουναγάβ (ῃ ς οοτ- 
τηδπάτηθηίϊβ οὗ αοά. 80 (δε ἀεξεσζίίοη οὗ 
τμεῖς ἀρροϊπίςά βιδιίοη δπὰ δροάς ὃν ἔπε 
δηρεῖβ βῃονεά {μεὶγ ἀϊετεχαγὰ ἴος ἴδε 
ἀϊνιης οτάϊηδηος, δηὰ ἴδε δεπανίους οὗ 
τῆς τπηθη οὗ ϑοάοτῃ οοτηδίηςεὰ νὰ τῃς 
ν ]εδὲ Ἰυ818 ἃπ ἱπιρίουβ ἰγσγανοσεηος ἴο- 
ψναῖάβ αοὐ᾽β ἐερεεθεπιηνεϑι τῆε δῃρεῖβ 
(ἄεη. χίχ. 5).. ΟΥ ]οδβερῇῃ. Απέ. ἵ. τα. 2, 
εἰς ἀνθρώ ἦσαν ὑβρισταὶ καὶ πρὸς 
τὸ θεῖον ἀσεβεῖς, ἀπὰ ΤοΞί. Α5ἐν. 7, ΜΒΟΓΟ 
186 βίη οὗ ϑοάοπι ἰβ Ἵἐχρσεββὶν βίδίεὰ ἴὸ 
πᾶνε δεν νει θεδανίους ᾿ολτόὶς τὰς 
δηρεῖβ, γεσθε ὡς Σόδομα ἥτις 

σε δοὺς ἀγγέλους Κυρίον καὶ 
ἀπώλετο ἕως αἰῶνος. 

δόξας δὲ βλ. μοῦσιν. ΟΛ 2 Ρει. 
ἰϊ, το, εὐπνομιῤσῶ αὐ ἀδένε δόξαν οὐ τρί: 

σιν βλασφημοῦντες. ΤῊς οἷν ΟἴμεΓ 
βανακὲ ἰη τῆς Ν.Τ. ἴῃ ν δίς ἢ δε ΡΙυγΆ] 
Οσουζβ ἰ8 1 Ῥεῖοσ ἱ. Σα, Ὦετα ἴῃς βεῆβα 
ἰ8 ἀϊδετεπι. Ὧσ. Βίρᾳ Ἴοοπιρᾶγεβ Ἐχοά. 

ἐν θεοῖς, Κύριε; 
τίς ὅμοιός σοι ; δεδοξ, ἐν ἁγίοις, 

Ρτεϊδιίοη οὗ [μὲ8 δηά τῆς ργεσεάϊπρ οἴδυβα 
18. ἃ5 (οἱ ονθ: (4 ἀμνιδν, τοοϑ) ““ ἀοπηΐ- 
πδιϊοπεπὶ βρεσγηθηῖ, Ὦος εβῖ δβοϊαπι ἀοπικὶ- 
πυπὶ 4υἱ νέα ἀοπηπιβ ποϑβίεσ εβί, [6ϑὺ8 
ΟἸσίβίυαβ. .. πιδ]εβίδίεση ὈΪδβρῃεπιδηΐῖ, 
Βος εβὶ δηρεῖοβ ᾿. Τῆς νοζά δόξα ἴῃ 
ἴτε βἰηρσυΐας ἰβ υϑεὰ ἰογ ἰῇς Θῃεκιηδα, 
866 ΠΥ ποῖς οὔ [Ἀγη68 ἰϊ. :. ΤῊ ϊβ βυρ- 
ξεϑῖ8 ἴπδι ΟἹεπιεπὶ πιδὺ Ὀς τὶρῃς ἰπ δὰρ- 
Ῥοβίπρ ἴδε Ρἷυταὶ ἴο Ῥὲ υδεά ἴοσ {δε 
δηρεῖβ, ννῆο γα, 48 ἰξ ψγεγα, βεραζδῖβ γαυδ 
οὗ ιπδὲ ρίογυ. Οοϊῆραγε Ρῃϊοβ ὑδὲ οὗ 
τῆς παπλε Δι ἴοσ ἴπεῸ δηῆρεῖβ 48 οοη- 
τεαβιεὰ ννἱτ τῆς ἀϊνίης Λόγος. [π ΡΒ, 
Μοπαγεῖ. ϊ. Ῥ. 18 ἴῃς ἀϊνίηε δόξα, ἰ5 
βαίά ἴο οοηῃβίδε οὗ ἔπε ποβὲ οὗ δηρεΐβ, 
"ρα δὲ σὴν ἜΟΙΣ γο, ἄν. τάς σε 

ρνφορούσας ις. ὅ8εε Τεςί, γκά. 
25, Κύριος εὐλόγησε τὸν Λενί, ὁ ἄγγελος 
τοῦ προσώπον , αἱ δυνάμεις τῆς 
δοξης τὸν Συμεών, 4180 [κε ἴχ. 26, 
ψπετα ἰξ ἰ5 βαιά ταὶ “τῆς ὅοὴ οὗ Μδῃ 
 οοπις ἰῃ Ηἰἴ8 οντὶ ξιοῖν δηὰ ἱπ 
{δε φίοσυν οὔ τς Ἑδίδπες δηά οἵ {πε Βοῖν 
Δηρεῖβ,".". Ἑνναϊά, Ηἰδί. 15γ. τ. νοΐ. 
νὴ. Ρ. 142, εχρίδίῃβ ἡ κυριότης οὗ πε 
ἴσυς Ὠεῖςν, βοπὶ {Βεγ Ρῥγαςι οι! ν ἄδην 

ΒΎΜΒετΙε ἰδ τη οἢ βαϊά οὗἉ ἐπε φίοσυ οὗ ἴδε δηρεῖβ ἰῇ “452. 1Ξαἰαδ, ῬΌ. 47, 49 ἔ- 
ες, Ομδγῖεβ. 
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Μιχαὴλ ὁ ἀρχάγγελος, ὅτε τῷ διαβόλῳ διακρινόμενος διελέγετο 
περὶ τοῦ Μωυσέως σώματος, οὐκ ἐτόλμησεν κρίσιν ἐπενεγκεῖν βλασ- 

1ο δε Μιχαηλ. . «οτέ ΑΟΚΙ, Νὴ ; οτε Μιχ. . . .« τοτε Β. 

ὈΥ ἰπεὶς ἄυα! αοά; αἱ δόξαι 485 {δε 
Δηρεῖδ, σνβοση ἴμεν Ὀϊαβρῃεπις ὈῪ ϑδὺρ- 
Ροβίπρ τ18δῖ πεν δδὰ οτεαδιεὰ τμς τνοτὶά 
ἴῺ Ορροβίτίοη ἴὸ {δες ν"}}} οὗ ἰδς ἴτὺς 
αοά, ννβεγςδβ Μίςδβδεὶ Εἰ πηβαὶ βυδιιειοᾶ 
ενεσγιδίηρ ἴο ΗΐωΏ. Τῆΐβ ἰδδὲ οἶδυβε 
νου (πε θὲ ἂπ δρρεηάδγε ἴο ἴῃς 
Ῥιεσεάϊην, νυ βρεοίαὶ σεΐεσεπος ἴο {88 
οᾶβε οἵ ἰῃς ϑοάοπηέεβ (ς}. ]οΒη χὶἱϊ, 2ο). 
ΎΠετα πᾶν 4180 ὃ6 βοπὶς δ) υβίοη ἴο ἴῃς 
τεδοβίηρ οὐ ῥγαςίϊος οἵ ἴῃς [ἰδετείπεβ. [ἢ 
ννε οοπίραγα ἴΠ6 τηγδβίετίουβ τείδγεμπος ἴῃ 
1 Οος. χιὶ. το, διὰ τοῦτο ὀφείλει ἡ γυνὴ 
ἐξονσίαν ἔχειν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς διὰ τοὺς 
ἀγγέλονᾳ, ἡ ΠΙΟΒ ἰΒ εχρίαἰπεά Ὁγ Τεῖ- 
τὐ]ἰαπ (6 Μέγρ. Μεὶ. 7) 48 βροΐκεη οὗ 
ἴῃς 2ΖΑ]Π|Ιδρ δηρεῖβ τηεητοπεὰ ὃν 7υάς, 
“Ῥχορίεσ δηρεῖοβ, βο!]ςοεῖ 4υο8 ᾿ερφίπιυβ 
ἃ Ὦεο εἰ οδεῖο ἐχοίϊ ϊβδε οὔ οοπουριβοθη- 
τίατηι ἐδηλίπασιπ),᾽" νγα πὶ ρ δὲ δυρροβε τῇς 
βλασφημία, οἵ νν»δὶςἢ τἰς 1Ιθετεῖπεβ τνετα 
ξυλγ, ἴο οοπβίβεὲ ἰπ ἃ ἀδηΐαὶ οσ ποη- 
τεοορηϊκίοη οὗ (ὃς ρῥγεβεῆος οὗ ρμοοά 
Δηρεὶβ ἴῃ ἐμοῖσ Ψοσβῆίρ, οσ οὗ ἴδε ροβϑί- 
ΠῚ ν οὗ ἐμεῖς ον Ὀεοοτηΐπρ κοινωνοὶ 
δαιμονίων ; οΥ ΤΕΥ πιᾶῪ παν βοοῆεά δὲ 
τε Ψαγηΐπρβ δραϊῃμϑιὶ ἴῃ δββδυΐβ οὗ 
16 ἅἄεν!, οὐ Ἔνεὴ δὲ τῇς νεῖν ἰάεα οὗ 
“ βρίγ [2] νἱοΚοάηςββ ἰπ Πρ ρἰδοςβ᾽". 
50. υπάεοτβίοοά, ἰξ ῥγερᾶσεβ 8 ἔοσ ἴδς 
βσδηρε διό εν οὗ τ1π6 πεχί νεζγβα. 

γες. 9. ὃ δὲ Μιχαὴλ ὁ ἀρχάγγελος. 
Τῆς ἰετῖ ἄρχ. οζοῦτθ ἰη ἴδε Ν.Τ. ον 
Βεῖα δηά ἴπ 1 ΤΏ ε88. ἱν. 16. Τῆς παπεβ 
οὗ βενεπ διςμδηρεῖἶβ ἅσὲ ρίνεη ἰῃ Ἐποοῇ. 
Ὑῆε βίοσυ πεῦε παιγαδίεά ἰδ ἰδκεη τοῦ [8 
ΔΡοσυρἤαὶ 44: ϑμεριῤῥίο Μοςῖς, Δ8 να ἰδξάσῃ 
ἔτοπλ ΟἹετμ. ᾿Αἀμνιόν. ἐπ Εῤ. νάαε, 
δηά Οτῖρ. δὲ Ῥγίης. ϊ. 2, χ. Ὀϊάγτηυβ 
(1κν Ἐῤῥρε. γμάαε Ἐπαγγαέϊο) 88υ8 παῖ 
βοπὲ ἀσυδιεά (δε σαποηίο! ν οὗ τῃς 
Ερίβεῖς Ῥεοαυβε οἵ (8 φυοϊδέίοη ἴτοπὶ 
δἃῃ ΘΡΟΟΥΡἤαΙ ὕοοκ.Ό [Ι͂ἷπῃ Οταπιοεσ᾽ 8 
Οαέεπα ου τῃϊ8 ράββᾶσε (ρ. 163) νυ τεδὰ 
τελευτήσαντος ἐν τῷ ὄρει Μωυσέως, ὁ 
Μιχαὴλ ἀποστέλλεται μεταθήσων τὸ 
σῶμα, εἶτα τοῦ διαβόλου κατὰ τοῦ 
Μωυσέως βλασφημοῦντον καὶ φονέα 
ἀναγορεύοντος τὸ πατάξαι τὸν 
Αἱ , οὐκ ἐνεγκὼν τὴν κατ᾽ αὐτοῦ 

μίαν ὁ ἄγγελος, Ἐπιτιμ' σοι 
ὁ Θεὸς, πρὸς τὸν διάβολον ἔφη. ΟἤΑτ]ε5 
ἴῃ πἷ8 οὐϊάοηῃ οὗὐἨἩ τῇς “4 :ειρεῤῆον τῆι8 
ΒΓ τ Ασῖβαβ (ἢς ἐγαρτηεηΐβ ἀφ] πρ ἢ 
ἴδε ἤχπεγαὶ οὔ Μοβεβ: (1) Μίομδεὶ ἰβ 
φοτητηϊββίοποὰ ἴο ὈυτΥ Μοϑβεβ, (2) ϑαΐδπ 

δῖβ. Ὀυγία! οὐ ἔνο στουπάβ: (α) 
᾿ς οἰαἰπιβ ἴο ὃς ἴῃς Ἰοτὰ οὗ πγαῖῖες (ἢεπος 
τῆς Ῥοὰγν βῃουϊά θὲ παπάεά ονεῖ ἰὸ Ὠέτω). 
Το τδΓ᾽Ά85 οἷαὶπ) Μίςδβαςϊ τεὐοίπβ, “186 
Τοτὰ τεῦυκε τες, ἔοσ ἰὶ ννα8 αοάΒ βρίγιὲ 
ΜΏΙΟΏ οτεδῖεὰ τῆς τνοσ] ἃ δπὰ 81] τηδη- 
Ἰμπά . (δ) Ης ὕτγίπρβ δε Ἵδάᾶῖρε οὗ 
ταυγάο ἀραῖπδὲ Μοβεβ (πε δηβννεσ ἴὸ 
τοῖβ 18Β ναπιηρ). Τῆς βίοσυ ἰ8β βδβοὰ 
ὑροη Ῥευΐϊ. χχχῖν. 6 (Κ.Ν.), “δε Βυτίεὰ 
δῖπὶ {(νερ. ἢ ψγ48 Ὀυγὶο 4) ἴῃ τς νδ]] εν 
... δυῖϊ πο πιδη Κηονψοῖῃ οὗ δἰβ δερυ]- 
οἔγα ὑπο τηΐδ ἀδγ ᾽᾽. Οοτηρᾶσε ἴῃς ναΐῃ 
Βεᾶτοῦ ἕος ΕἸ} (2 Κίηρβ ἰϊ. 16, χγ). 
Ευχίμε ἀεῖαίἰβ ἰπ ]οβερῆυβ (Απέ. ἵν. 
8, 48), αἰφνίδιον ὑπὲρ αὐτοῦ 
στάντος 

εἰπεῖν, ΡΏΠΟ ἱ. Ρ. τό5, δπά Οἰεζ. ΑἹ. 
(δέν. νὶ. 8 132, Ρ. 807) ψψὨετεν  ἰ8 βαϊὰ 
πα Οδιοῦ δηὰ 1οβϑῆυδ νἱϊπεββεὰ (μς 
δϑβϑυπηριίοη οὗ Μοδβεβ ἴο ἤεάνεη, ψ ἢ} Ὲ 
δἰβ Ῥοάγ ννᾶβ Ὀυτίεὰ 'π ἴῃς οἸ εἴ 5 οὗ τπ6 
τηουπίαῖη. 66 Τσοπιπιεηῖ 'ἰπ ἴ86 ἰαγρεῖς 
εὐϊτίοη, ῬΡ. 74-76. 
διακ υ . Ηδγὰ υὑβεὰ ἴῃ ἴδε 

Βεηβε οὗ “" ἀϊβρυϊπρ,," 48 ἴῃ 1ετ. χν. 10, 
ἄνδρα διακρινόμενον πάσῃ τῇ γῇ, ]οεὶ 
111. 2, Αςῖβ χί. 2. 866 ΠΥ ποῖς ου [Ἄτ2εβ 
ἰ. Ἡρηρνοημ ̓  ΕΥ̓ ΕἾ ρὸς 

, , Μαῖκ ἰχ. 34, πὶ 
ἀλλήλους διελέχθησαν, τίς μείζων. 

οὐκ ἐτόλμησεν κρίσιν ἐπενεγκεῖν 
λασφημίας. 1 ἰᾶκε βλασφημίας ἰο 

ξέν. σμαϊἑαίία, εχρτεββοὰ ὃν ἴῃς 
δάγεοιίνε βλάσφη, ἰῃ 2 Ῥεΐεγ: β8εὲ 
Ῥεῖΐονν ου νες. 18, ᾽απλεβ Ἕ 35. ἀπροθτὰα 
ἐπιλησμονῆς, ἰ;. 4 κριταὶ ᾧ 
πονηρῶν, ἢ 6, δ᾽ κόσμος τῆς ἀβικίαν, 
αἴδο 2 Ῥεῖες ἰΐ. ἵ, αἱρέσεις ἀπωλείας, 
᾿ϊ. το, ἐπιθν μιασμοῦ. Ἐοτ ἐπεν- 
εγκεῖν 8εεὲ Ρίδι. ζερρ. ἰχ. 856 πὶ 
δόσεως αἰτίαν ἐπιφέρων, ἐδ. ο43, τιμωρίαν 
ἐπιφ. ὙΤΠε νοτγὰ οσουζβ εἰβεννῆεγα ἰῃ 
ΝΤ. οηἱν ἱπ Βοπι. 1ϊ. 5. 
Τναπεοϊαέιον ο 
Αςῖβ χχν. 
αἰτίαν ἔφερον ὧν ἐγὼ ὑπενόουν, 

Σπαρτιατῶν, 16. χχ, το, κρίσεις ἀδίκονε 
ἐπιφέροντες, χχ. 62, φοβηθεὶς τὰς ἐπι- 
φε κρίσεις, ἴοπι. ἘΡ 1γ1 εά. 
ΒΙΡρ. ἐπήνεγκαν κρίσιν περὶ ὕβρεως, απὰ 

ἰοά, 
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φημίας, ἀλλὰ εἶπεν Ἐπιτιμήσαι σοι Κύριος.ἷ 1ο. Οὗτοι δὲ ὅσα 
μὲν οὐκ οἴδασιν βλασφημοῦσιν, ὅσα δὲ φυσικῶς ὡς τὰ ἄλογα ζῷα 

ἐπίστανται, ἐν τούτοις φθείρονται. 11. οὐαὶ αὐτοῖς, ὅτι τῇ ὁδῷ 

1 κυριοε] ὁ θεος ἐᾷ. 

ἐγαπβίδιοβ “ ἄυτϑε ποὶ Ὀγίηρ ἀραϊπβὶ Ὠἰπὶ 
δῃ δοουβαίίοη οἵ ὈΪΑβρῃεπὶν "᾿ ; Ὀυϊ δυΓε 
τῆδῖ 18 [δὲ ναὶ ἢς ἄοεβ ἰῃ Ἀρρεδιπρ ἴο 
αοά. Βεβίάεβ βυςῇ ἃ βιδίεσηεπι νου 
Ὅς αἰϊορφεῖμει Ὀεβίάς ἴῃς ροῖὶπε.0 τῇς 
νεῖβε ἰ8 ἱπισοδυςεὦ ἴο δῆον ἴῃ6 ρυὲ 
δἰιδοπεὰ τὸ βρεακίηρ ενὶ] οὗ ἀϊρηϊεβ, 
ἐ.6. οἵ Δηρεῖβ. 1 Μίοδδεὶ! δϑειδιπεὰ ἔσο 
βρελκίηρ εν] Ἄνθη οὗ ἃ (Δ]]1εἢ δηρεῖ, [818 
ἰ8 ἀρρτοργίδίε; ποῖ 80, ἰζ πε βἰπιρὶν δὺ- 
βίαϊηεδ ἔτοπὶ ἌἽδμαγρίηρ ἴῃς ἄεν!] νἱ 
βρελκίηρ ἐνὶ] οὗ Μοβεβ. 

κρίσις, {κε κρίνω, Π48 ἴδε ἔνο πιεδη- 
ἰῃψ8 οὗ ἡπάρπιεηι ἀπά οἵ δοουδαιίοη, οὐ. 
Πγουγρ. 31 ψΏεῖε οἱ συκοφαντοῦντες 
ἃἴε ἀϊδβεϊηρυϊδηεά ἔτοτι τῶν δικαίως τὰς 
κρίσεις ἐνισταμένων. 

ἐπιτιμήσαι σοι Κύριος. Τεθε τννοτὰβ 
οσουτς ἰη ἴῃς νἱβίοη οὗ Ζεομαδγίδῃ (11]. 1- τοὺ 
ΜΏεῖς ἴδε δηῆρεὶ οὗ ἴῃς Ιμογὰ σερ !εβ 
το ἴπε ομδγρεβ οὗ ϑαίδῃ δραϊπβὶ ἴῃς ρα 
Ρτίεδε Ἰοβδυα νἱἢ τε ννοτάβ ἐπιτιμήσαι 
Κύριος ἐν σοὶ, διάβολε, καὶ ἐπιτιμήσαι 
Κύριος ἐν σοί, ὁ ἐκλεξ: τὴν Ἵερου- 
σαλήμ. ΤΕΥ Μετὰ πὸ ἀουδί ᾿ἰπδεγῖθά 85 
ἈΡΡτοργίαις ΌὉῪ ἴπε δυΐθοῦ οὗ τε 4ς-. 
Μος. ἴθ Ὠϊδ δοςουηῖ οὗ [6 σοπίσζονεγεΥ 
αἱ ἴῃς ριανεῈ οὗ Μοβεβ. ννε πιᾶν ᾿οπ᾿- 
βάτο Μαῖι. χνίϊ. 18, ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ 

γὲες. το. οὗτοι δὲ ὅσα μὲν οὐκ οἴδασιν 
βλασφημοῦσιν. Τῆς [ἰδεγιῖπεβ ἀο τῇς 
οοπίγασυ οὗ δὶ ννα ἅγὲ το]ά οὗ {πε τα - 
βρεςῖ ββονγῃ ὉΥῪ ἔπε δηρεῖ ἐνεη τοννᾶγάβ 
ϑαίδη: ἔπῈῪ βρεᾶῖκ εν] οὗ ἐμαὶ βρίγίτυ δὶ 
ψνοτϊά, ἴπο8ε βρίγιτυδὶ θεΐηρβ, οἵ ψνδῖοῃ 
πον Κπονν ποιδπίηρ, οΓ 2 Ρεῖεγ ἰϊ. 12. 
Τῆε σοπηποη νετῦ βλασῷ. 5ῆοννβ ἴπαὶ 
τῆς δόξαι οἵ νεῖ. 8 τε ἰἀεπιῖοδὶ τυ ὅσα 
οὐκ οἴδασιν Βετε. Εοτ {πε ὈΪΠπάπεββ οὗ 
ἴῃε σᾶγηδὶ τιϊπά τὸ 811} μίψμεγ νυν ϊβάοτῃ οὔ. 
τσ Οος. ἰϊ. 7.16, 4 ραββᾶρε ᾿ἰηκεὰ νἱτἢ οὐ 
ερίβεις ὉῪ ἴῃς ἀϊδεϊηοτίοη Ῥεῦνεεπ τῇς 
ψνχικοί δηὰ πνευματικοί Δἀπηὰ ὉΥ τε 
ννογάβ λαλοῦμεν Θεοῦ σοφίαν, ἣν οὐδεὶς 
τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτον ἔγνω- 
κεν" εἰ γὰρ ἔγνωσαν οὐκ ἂν τὸν κύριον 
τῆς δόξης ἐσταύρωσαν. 9εε ἴοο Ϊοδπ 
νἱτ. το, 1 Τίπι. νὶ. 4, τετύφωται μηδὲν 
ἐπιστάμενος. Ἐοτ ἴδε ἔοτπὶ οἴδασιν 8δεε 
ΤῊΥ εἀ. οὗ 81. [4π|εβ8, Ὁ. οἰχχχίϊὶ. 

ὅσα δὲ φυσικῶς ὡς τὰ ἄλ, ἴζφα 
ἐπίστανται. ΤῊϊΪδΒ δἰαπάβ ἔοσ κα ἴῃ 
νας, 8 δηὰ ἰβ εχρίδίπεά ὃὈν ἀσέλγειαν 
πῃ νεῖ. 4, ἐκπορνεύσασαι ἰῃ νεῖ. 7, 

μιαίνονσιν ἰη νετ. 8, κατὰ τὰφ ἐπιθυμίας 
αὐτῶν πορενόμενοι ἰῃ νεῖ. 16. 

φυσικῶς, “ὉΥ ἰπδέποι," 80 Ὠίοη. ἵν. 
χ. 137, φνσικῶς καὶ χωρὶς λόγον. 
ΑΠοσά οἰτεβ Χεη. Ουγοῤ. ιἱ. 3, 9, μάχην 
ὁρῶ πάντας τ ᾿ φύσει ἣν 
σταμένους, ἐρ γε καὶ τἄλλα ἴῷ 
ἐπίσταταί τινα μάχην ἕκαστα οὐδὲ παρ᾽ 
ἑνὸς ἄλλον μαθόντα ἢ παρὰ τῆς φύσεως. 

ἐν τούτοις φθείρονται. ὙΤἢε παίυγαὶ 
Δης Πεβὶβ Βετα Ψουὰ πᾶνε Ὀδθη “ {Πε686 
τοίηξβ ἴμεν δάπιίγε δηὰ ἀε! σαι ἴῃ ᾽ν. Ἐὸς 
τοῖβ 1υάς ϑυθβείκυϊαβ ὉΥ 4 δίεσῃ ἴγοῃ 
“δεβς 1πϊηρ8 ἅτε τπεῖγ γυΐη ᾿ς... ΟΛ ΡΒ]. 
{ἰϊ. το, νεσε βρεακὶπρ οὗ πε ἐπαπλῖεβ οὗ 
τῆς τοββ ἴῃς δροβῖϊε βᾶγ8: ὧν τὸ τέλος 
ἀπώλεια, ὧν ὁ θεὸς ἡ κοιλία, καὶ ἡ δόξα 
ἐν τῇ αἰσχύνῃ αὐτῶν, ΕρὨ. ἱν. 22, 
ἀποθέσθαι . . . τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον 
τὸν φθειρόμενον κατὰ τὰς ἐπιθυμίας. 

Μετ. 11. οὐαὶ αὐτοῖς, ὅτι τῇ ὁδῷ τοῦ 
Καὶν ἐπορεύθησαν. ἙἘοτ ἴῃς υ8ς οὗ ἴ8ς 
Δοτίβι 866 ποῖδ οὔ νεῖ. 4, παρε ν: 
ἔοτ τῃ6 ρῆγαβε Ἧ ταν Ονγ. Ῥ. 110, ΠΗ 
2 Ῥεῖεγ ᾿ΐ. 15, ἑξακο; σαντες τῇ ὁδῷ 
τοῦ Βαλαάμ. Τῆε ρῆγαβε οὐαί, τὴν ΤΟη1- 
του ἰπ Εποοῇ, εβρεοίδ!ν ἱπ Το. 94 ἴο 
τοο, δηὰ ἱπ ἰἢς αοβρεῖβ δηὰ Αροοδίυρβα, 
Οοουζβ ἰη ἴῃς ερίϑιϊε8 ΟὨΪΥῪ πεσε ἀπά ἰπ 
τ Οοτ. ἰχ. 16. Τῇε Ψοε 18 στουπάεά οη 
τῆς ἔδιε νυν ῃίςἢ αὐνδὶῖβ [μοβῈ νν πο ννΑὶκ ἴῃ 
τῆς βῖερβ οἵ Οδίη, Βαϊδαπιὶ δπὰ Κογδῃ. 
10 2 Ρεῖες Βαϊΐδαπι ἰβ ἴῃς ΟὨΪΥ οπὲ τε- 
{εττθὰ τὸ οἵ ἴῃς ἴἤτεε ἰεδάθγβ οἵ ννἱοκεά- 
688 ἤεῖα παπιεᾶ Ὁν ]υὰε. Οαΐπ, ἃ 
ῬΠΙοΟ, ἰ8 ἴπΠ6 ἔγρε οὗ βεϊββῇπεββ (Μ. 
1 Ὁ. 206), πᾶς φίλαντος ἐπίκλησιν Καὶν 
εὕρηκεν (ᾳυοιεὰ ὃν ϑ΄ομπεςίκεηθ. Ρ. 221) ; 
δε ἰ8 παπιδὰ 28 ἃ ἴγρε οἵ ͵εαίουβ παῖς 
ἷἱπ τ Ἰ]οῆπ ἰϊ, σὲ, 12, ἵνα ἀγαπῶμεν 
ἀλλήλους . οὐ καθὼς Καὶν ἐκ τοῦ πονηροῦ 
ἣν καὶ ἜψεΙν τὸν ἀδέλι ν δἶτον, β καὶ 
χάριν τίνος ἔσφαξεν αὐτὸν ; τὰ ἔργα 
αὐτοῦ πονηρὰ ἦν, τὰ δὲ τοῦ ἀδελφοῦ 
αὐτοῦ δίκαια, οἵ υηδεϊ εἶ ἴῃ Ηςῦ. χὶ. 4, 
πίστει πλείονα θυσίαν ᾿Αβελ παρὰ Καὶν 
προσήνεγκεν τῷ Θεῷ, ο΄ ῬΒΙο, δ 6 Αργίε. 
1 Μ. 300 ξ,, ἀπά Ταζρ. [6τ. ὁπ 6 εη. ἵν. 7, 
οἰτεά Ὁγ ϑομηδοκεηρυγρεγ, ἰῃ νὩϊοἢ Οδίη 
18 τεργεβεηϊς 88 βαγἷπᾷ “Ὧρῃ αδι)υάϊςίυτα, 
πες Ἰυάεχ, πες 6βὲ διυὰ βαθου]υπὶ, πες ἀδ- 
Ὀϊτατ πλεσοα8 ὈΟηΔ 8115, πος Ϊ 110 βυπιοίοτ 
ἂε ἱπιργοίβ.᾽ εἴς. Τα Βεε πὶ 0 σγεᾶϑοῃ 
ΨὮΥ ψὰ Βῃπου]ά ποῖ τεραγὰ Οδὶπ πεῖὲ 8 
Βυτιο βίην (Πς δὔϑεηςς Ὀοῖῃ οὗὨ ἐδίτῃ 



1:. ΙΟΥΔΑ ἘΠΙΣΤΟΛΗ 265 

τοῦ Καὶν ἐπορεύθησαν, καὶ τῇ πλάνῃ τοῦ Βαλαὰμ μισθοῦ ἐξεχύθησαν, 

δηὰ οὗ ονε, οἷ τ ]οδη 111. 22. Ευΐῆνπι. 
Ζὶᾳ. εἶνεβ 8η αἰϊερογίοαδὶ εχρίδηδιίίοη, 
καὶ αὐτοὶ ἀδελφοκτόνοι εἰσί, δι’ ὧν 
διδάσκουσι τὰς τῶν ἀπατωμένων ψνχὰς 
ἀποκτείνοντεςξ.Ό (αδὶπ δηὰ Κούδῃ ἃτε 
βαϊὰ το βανεὲ δεεθ οὐ͵εοῖβ οὗ βρεςΐδὶ 
τενεγεηος τη ἃ βεοιίοη οὗ ἴ[πῃε Ορμίϊα 
Βογεβυ, Δ ΒΙΟὮ Ἄρρεᾶσβ ἴὸ ἢᾶνα ὕβεῃ ἃ 
ἀενεϊορπιεπι οἵ τῆς ΝΙοοϊαἰἴαπα (Ἐρὶ- 
Ῥῆδη. Ραη. ἷ. 3, 37, 1, οἱ ᾿Οφῖται τὰς 
προφάσεις εἰλήφασιν ἀπὸ τῆς Νικολάον 
καὶ Γνωστικῶν καὶ τῶν πρὸ τούτων 
αἱρέσεων). ΤΠΕΥ Πεϊά τμαὶ τε Οτεδῖος 
Ψ ΔΒ εν], τπδὲ ἴῃς βεγρεπὲ τεργεβεηΐεά 
τῆε ἀϊνὶπε ΥΝνίϑάοπι, ἰδὲ Οδἱπ δπὰ μἷ8 
Βυισοαββθο 8 ὑγεῖῈ οπδιηρίοπβ οἵ τίρῃῖ 
(Ερίρδδη. ἐδ. 38, ᾿, οἱ Καιανοί φασι τὸν 
κὰν ἐκ τῆς ἰσχυροτέρας Δυνάμεως 
ὑπάρχειν καὶ τῆς ἄνωθεν αὐθεντίας, ἀπὰ 
Ῥοαβὲ {μεπηβοῖνεβ ἴο ὃ6 οὗ Κίη ἴο Οδίῃ, 
καὶ τῶν Σοδομιτῶν καὶ σαῦ καὶ Κορέ, 
866 ἴοο Ιἴσϑῃ. ἴ. 51, Οἷθπι. 57. νἱϊ. 8 τοϑ.) 

τῇ πλάνῃ τοῦ Βαλαὰμ μισθοῦ ἐξεχύ- 
θησαν. νεῖν νογὰ ἱπ τπὶβ οἰδιβε 8 
ορεη ἴο φυεβιίοηυ. Τῆς ρβϑβείνε οἱ ἐκχέω, 
ἴο ““Ῥοὺγ οὐυῖ,᾿" 8 υδεὰ ἴο Ἔχργεββ εἰπεῖ 
τε οηνασζὰ βνεερίηρ τηονοπηεπὶ οὗ ἃ 
δτεαὶ οτονὰ, οσγ [πὸ βυστεηάοσ ἴο ἂπ Ἴνετ- 
Ῥοννεσίης τηοῖϊνα οὐ {πε ρατΐ οἵ πη ἰπ- 
ἀϊντάυδ] -- “γ᾽ μεὶ των," 45 ἴῃ 51τ. χχχνϊ, 20, 
μὴ ἐκχυθῇς ἐπ᾽ ἐδεσμάτων, Τετί. Κεμὸ. 
1, πορνεία ἐν ἢ ἐξεχύθην, Οἴεπι. ΑἹ. δέν. 
᾿ἰ. Ρ. 491, εἰς ἡδονήν, τράγων δικήν, 
ἐκχυθέντες κ' αθοῦσιν, Ρίυς. Μ΄ 
Απέ. 2ι, εἰς τὸν ἡδυπαθῆ καὶ ἀκόλαστον 
βίον ἐκκεχυμένος. ϑυςῇ Δῃ ἱπίεγργείδ- 
οπ βεβπὶβ ποῖ αυΐϊϊε Ποηῃδίδίεηι ΨΙ ἢ 
ισθοῦ, »»Ὡϊοἢ ἱπιρ 168 σοο] 561 πτεσεβῖ. 
δαὶ οονείουδπεδβδβ, αἰσχροκέρδε 

ἃ σοπηπιοπ τηοῖνα ἢ ἔα18ε τεΔΌΠΕσΒ 
18. οἴϊεη ἱπιρίἰεὰ οὐ δββετιεὰ ὃν 81. Ρδὰ] 
δηὰ ὅ8ι:. Ῥείετ ἰπ ἔνε ρδββαρεβ αυοίϊεὰ 
δεῖον : δηά τηΐβ, γα κπονν, 88 ἴῃ οδβ8 
πῖῖὰ Βαϊδαπὶ; Ῥυῖ ψουϊὰ 1ἰ Ὀε οοτγτεςῖ ἴο 
ΒΆῪ εἰζπετ οὗ μἰπι οσ οὗ 8 (ο]οννεσβ, ποτα 
ςοπάετηπεὰ 8:1. 1υδε, (παῖ τἰῇοΥ τᾶπ 
ἐάν ἱπῖο (οτ “ ἱπ᾽᾽) εττοῖ ἴογ γναγᾶ ὃ 

ειδαῖ Ψα βῃουϊὰ υπάἀετείδηά ἰἰ ταῖμετ 
οὗ ἃ πεδάβισοης ν}]}] ὑγεακίπρ ἄονπ 81] 
οὐβίδοϊεβ, τεξζυβιηρ ἴο 1Ἰβίθῃ ἴο γεάβοη ΟΣ 
εχροβιυϊαιίοη, 88 Βαϊδαπὶ δΒοίἀβ ἴο δΐβ 
Ῥύτροϑε ἰῃ βρίτς οὗ ἴδε ἀϊνίης ορροβίτἷοπ 
πιδηϊεβιεὰ ἴῃ δυο ἀΐνετβε Αυ8. ὙΠδη 

ΜῚ ἀο ποῖ τηῖπκ 86 τηαγρίηδὶ τεδάϊηρ 
τεπδῦϊθ. 

{ Ζαῆπ υπδετβίδπάβ πλάνη 
εἶἰρ!ς οὗ ἴῇε πλάνος ΒΔἰΔάπ), 
βεάυςτίοηΒ. [ ἀο ποῖ 
φονεσβ ὈΟΙΒ. 

τα, νγ28᾽ 

οοσῆεβ δε ἀϊῆουϊν, πον ἅτ ψὰ (0 
υπάετειδπὰ τὰς ἀδιίνε πλάνῃ, αηὰ ψ» παῖ 
8 τῃε ταίεσεπος ἱπ {πε ννοσὰ ὃ ϑ8πουϊὰ 
νῈ ἴακε πλάνῃ 48 εαυϊναϊεπὶ τὸ εἰς 
πλάνην (Υνίπετι, Ρ. 268) ) ΤῊΪ8 18 ἴδε 
ἱπιογργεϊδείοη ρίνεη ὉΥ ἴυυοεσ Ρ. 210, 
“νας 1118 φυοηίδτῃ ἰπ βεάυςιίοπεπι Β. 
ταοσοεὰς εθιιδὶ δας," Ὀαϊ ἰξ 18 ἃ τᾶγὰ 086 
οὗ ἴῃς ἀδῖϊνε, δηὰ ἰϊ βεθπηβ τῆοσε παῖυγαὶ 
το εχρ᾽δίπ πλάνῃ ὈΥ τῃε ρῥγεσεάϊηρ ὁδῷ 
(ἀδῖϊνε οὗ ἐπε τιεϑῃβ οἵ τηᾶῃποῖ), ΨΚ Π]Ο 
18 ἀδεὰ ἴῃ πε βάτηε σοοσδιίοη ἰπ 2 Ρεῖες 
᾿. 15. ὙΜηδῖ {πεπ ἀτὰ ᾿νε ἴο υπἀετβίδη ἃ 
ὉΥ “Ππεγ ψνεγε πυτείεα δίοηρ οἡ ἴῃς 1ἴπ 6 
οὗ Βαϊδδπλβ εὐγοσ "ὃ νπαὶ ννὰβ δίβ 
εἴοσὺ Ἑτστοπὶ Νυχϊῃ. χχίϊ., χχν. 1-3, 
δηὰ χχχί. τό, Νεῖ. χίϊ. 2, Μωαβῖται 
ἐμισθώσαντο ἐπ’ αὐτὸν τὸν Βαλαὰμ 
καταρ. 708. Απέ. ἵν. 6, 6, νὰ 
Ιεᾶση ἴμδὶ Β. ψδβ ἱπδυσεὰ Ὁγ ΒαΙΑκ' Β 
Ὀτίρε ἴο δοῖ δραϊπϑβὲ ἢἰβ οὐντι σοην! οἴϊοηΒ 
δηὰ δνεπίυα!!ν ἴο τετηρὶ [5γϑαὶ ἴο ἑογηϊοα- 
τίοθ. ΤῊ ΐβ τῆδη ἰ8 ἴῃς εὔσοσ οἵ βεδυσίίοη 
ὃγ ψ πο Πα ᾿εαάβ ἴμεπὶ ἀϑῖσαγ. [ἢ σαὈ- 
Ὀιπίοδι ᾿ξεγαίυσε ΒΑ] βδπ ἰ8 ἃ βοτῖ οὗ ἴγρε 
οἵ ἔαϊβε ἰθᾶςῃοτβ (Ρίγκε Αδοιῇ, ν. 29, νντὮ 
ΤΑγ]οτ᾽Β π.). ϑοπῖα βιρροβε ἴδε πᾶπ)ς 
Νιςοοϊαίίαη (Αροο. ἰΐ. 6) το ὃὈς ἐοτπηεὰ 
ἴτοσὰ ὑῃς ἀτεεῖς εαυϊναίεπε το Βαϊδδπι 

4“ ρογχιρῖεσ οὗ τῆς Ῥεορῖὶε ᾿᾿; βεα ἢον- 
νεῖ ἴθ ρδββϑᾶρεβ αυοϊεᾶ ἴοπὶ ΟἸεπι. 
ΑΙ. ἴὴ τῆς [πιστοἀυςτίοη οἡ Εδεὶν Ηεγεβίεβ. 
[π᾿ Αρος, ἰϊ. 14 να σεδὰ οἵ βογης ἰπ Ῥεσ- 

τὰ ἴΠ6ι Ποϊὰ ἔπε ἰεδοπίπρ οὗ Βαίδδπ, 
ἐδίδασκεν τῷ Βαλὰκ βαλεῖν σκάν- 

δαλον ἐνώπιον τῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ, φαγεῖν 
εἰδωλόθντα καὶ πορνεῦσαι. ὙΠΕτΙα ἰ8 ὯὨῸ 
Πίης ἴο βιρρεβὲ τπδῖ ἴῃς ἱππονδίογβ, οὗ 
γΠΟτὰ [δὲ ΒρΡεδΚβ, ἐδνουτεὰ ἰάἀοΙ ΔΊΓΥ, 
δυῖ {Π6γ τοῦδ δᾶνε ρτί δὰ {πεσηβεῖνεβ οα 
τ-πεὶς Ἔη]ρίεπτηθπε ἴῃ ἀϊδβεεαγάϊηρ {πε΄ 
τοῖς οὗ τῆς Αροβίοϊϊς Οουποῖ! 45 ἴο ἴῃς 
86 οἵ τηεδῖβ οἤετεὰ το ἰάοΪβ (οὐ. τ Οοσ. 
8), ἀπά ρεσῆδρβ ἱπ Ὀυγηϊηρ ἰηςεπβε ἰῃ 
Βοποὺς οὗ ἴπΠ0 ἘπΊρεζοσ, δὲὲ ΒδΠΊΒΑΥ, 
Ἐχῤοσίίον ἴοτ 1τθ04, Ρ. 409, ἀπὰ [υγ, ΡΡ. 
43-6ὁἁ. Οπ {δε οἴμες παπᾶ, 1υά υάε ΤςΟΏ- 
εἰπυδιν οὔδγρεβ ἴπεπὶ νυν [ἢ τηογδὶ ἰδχί τυ, 
Δηᾶ ννὲ πιᾶῪ Βρροβε ἴπαι 115 ννᾶβ ζοπὶ- 
Ὀἰπεὰ ψἱτ οἰαίτηβ ἴο Ῥσορῃεῖὶς βοόνεσ, 
δηὰ νυν ἴῃς σονεϊουδπεβδ πο 18 οὐύεῃ 
βοτὰ ἴο ἴῃς ἴδε ἰεδομεσβ οὗ ἴπ9 ελγὶν 
ΟΒυτοῦ, 88 ἱπ : Ὑῆεββ. ἰΐ. 3 ἢ, ψδεσα 

ἰπ τς ΕΕΝ., ““οαβὲ ἐμεπιβεῖνεβ ἄνναυ,᾽" 18 

ἴῃ 8ῃ δοῖϊνε, ποῖ ἃ ραββῖνε βεῆβε, 88 ἴδε γυ]ηρ ῥσίη- 
ποῖ 48 ἴδ εἴτοσ ἱπίο οι οἴδπεῖβ [6}1 [πγουρὴ ἢ 

τοίηκ ]υάς ἀϊθοτπιϊπαῖεά Ὀθίνεεη ἔμαβε πιεαπίπρϑ : πλάνη 



266 

καὶ τῇ ἀντιλογίᾳ τοῦ Κορὲ ἀπώλοντο. 

ΙΟΥΔΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΣ- 

12. οὗτοί εἰσιν [οἱ] 

'οντοι εἰσιν] ἀά, (εχ. ν. 16) γογγνσται---πορενομενοι ἐᾷ Οἷ. 

Ῥδυ! δβδβεσίβ οἵ ᾿ΐβ οὐνῃι πηϊπἰβέσυ ὑμαὶ ἰξ 
ν»ᾶ8 οὐκ ἐκ πλάνης οὐδὲ ἐξ ἀκαθαρσίας 
οὐδὲ ἐν δόλῳ. .. οὔτε γὰρ ἐν λόγῳ 
κολακείας ἐγενήθημεν, οὔτε ἐν π' Ἢ 

ἔχοντας νστήριον 
τῆς πίστεως ἐν καθαρᾷ συνειδήσει, τίς. 
ἰ.. 7, τι διδάσκοντες ἃ μὴ δεῖ κέρδους 
χάριν, τ Ρεῖεῖ ν. 2. Εογ δε ζεη. μισθοῦ 
τ΄, Μνίπεν, Ρ. 258, Ρίδι. Κδῤ. ἰχ. 575 Β, 
μισθοῦ ἐπικουροῦσιν, 1 Οοτ. νἱΐ. 23, τιμὴς 

ητε. 
Οα ἴδε ψ»ῇο]91 υπάεγχβίδηὰ ἴῃς ραββᾶρε 

(ἄν : Βαίδαμι ψεηὶ ψγοαρ δεσᾶυβε ἣς 
ΔΙἸοννεὰ δἰ πιβεὶῖ το παηΐκεσ αἴτει σαίῃ δἀπὰ 
80 ᾿ἰοϑί ἢἰβ σοτηπηθηίοη νὰ αοά. Ηδς 
οὶ οΟηἷγ ψεηὶ ψτοηρ δἰπιβεῖζ, δὰ: ἢς 
ρυβεὰ δἰ8 στελῖ ἱπῆμεηςε δηὰ δἰβ τερυ- 
ἐλείοη ἂἃ8 ἃ Ῥγορμεῖ, ἴο Ἰεδὰ δβίγσαυ ἴῃς 
Ιβγας 68 ὉΥ ἀγανίπς ἴμοτὰ ἀνα ἴτοσι 
με ΒοΙν Ψογβῃϊρ οἵ [εβονδῆ ἰο ἴῃς ἰσω- 
ΓΘ ΟΒὮΙΡ οὗ Βδδὶ Ῥϑθου. 80 ἔδεβε 

ἔκῖϑε τεδοπεγβ υ8ὲ ἰπεῖγ ργορμεῖῖοδὶ ρί δ 
ἴοσ Ρυγσροβεβ οὗ βεϊ -ρρταπάϊβετηςεηι, δπὰ 
ἐπάφανοιιγ ἴὸ πιᾶκε [εἰς βεγνίςςβ διίγας- 
εἶνε ὈῪ Ἔχοϊυάίηρ ἔγοπι τεϊἱρίοη 411 τπαὲ 
ἰβ βίγεπυουβ δπὰ ἀϊθῆσα!,, ἀπὰ ορθϑηίης 
ἴδε ἄοογ ἴο ἐνεῦν Κίπὰ οὗ ἱπάυϊρεηποε. 
8:68 τς Ὡοῖοδ δηά, Τοπλπιεπίβ οἡ ἴδε 
ΓΑ 16] ραββαρεβ οὗ 2 Ῥεῖεσ ἰπ τὴν δαϊ- 
ἔοι οἵ παι Ἐρίδεϊο. ᾿ 

τῇ ἀντιλογίᾳ τοῦ Κορὲ ἀπώλοντο. 
οι Κοτγαμ' δ βίῃ βεὲ Νπι. χνΐ σ ζ, ἀπά 
ΤοοτΏρᾶγε, ἴοσ ἴπ6 βαπιε γε ρε  ]Πἰουβ βρίγίς 
ἰπ ἃς Οῃτγίβείδη Ομυχοῖ, 3 ]οῆπ, 9, τὸ 
(οὗ Ὀίοκερῆαβ), Τίς. ἱ. τὸ, σὲ. εἰσὶ 
πο δι ρλουυν ἄἀκτοι. . . οὖς δεῖ 
ἐπιστομίζειν, ἐδ. ἱ. τό; ἐδ. [{,, το, Στ, 
Σ: Τίπι. ἱ. 20 (ἀπιοηρ ἴποβϑε ἢ πᾶνε 
ταλὰς βῃίρνσεοις οὐ τῆς ζαϊ ἢ τηδητίοη ἰ8 
ταδᾶε οὗ Ηγπηθπδεὺβ πὰ ΑἸεχαπάετ) οὺς 
παρέδωκα τῷ Σατανᾷ ἵνα παιδευθῶσιν 
μὴ βλασφημεῖν, ἐδ. νὶ. 3-6, 2 Τίπι. 11. τ6- 
18, ὃ λόγος αὐτῶν ὡς γάγγραινα νομὴν 
ἕξει, ὧν ἐστιν ὟΙ ἴος καὶ Φίλητος, 
οἵτινες περὶ τὴν ἀλήθειαν ἠστόχησαν, 
ἐδ. ἰϊ. 25, ἵν. 14, Ὥστε ἔπε ορροϑίξίοῃ οὗ 
Αἰεχαπάδγ ἴῃς σορρεσγβγηι ἢ ἰ ηοϊδὰ ; θας 
Ἐβρεοίδι!ν ἰἰϊ, το, ΨΕἰοἢ ργθβεπιβ ἃ οἷοβα 
ΡΆΓΑΙ]ΕΙ ἴο ΟἿΥ Ῥᾶββαρβ, γαζεσγίηρ ἴὸ ἃ 
δἰ πλῖ]δγ τεβίϑίαπος ἕο Μοβεβ ἰπ ἴδ 6 Ἵδβε 
οἵ ἴτε Δροογυρῆδὶ [8 ππὲῈ8 δπὰ 7δπιῦσςβ. 
Ἐοτ ἐγτθογία 8ε0 Ηεῦ. χίϊ. 3, ἀναλο- 
Υίσασϑε τὸν τοιαύτην ὑπομεμενηκότα ὑπὸ 
τῶν ἁμαρτωλῶν εἰς ἑαντὸν ἐν πλυγίανς [ε 
ἰθ υϑεὰ 88 ἃ ἰτδηβίδιίοπ οὐ Μεγίθδῃ ἰῃ 

Νυπι. χχ. 13 αἱ. ἀπά (1π ἐείαείον ἐ ΚοταΠ) 
ἰῃ Ργοίευ. ας. ο, μνήσθητι σεν 
ὁ Θεὸς θὰ Δαθέν. Κωρέ, καὶ ᾿Αβειράμ, 
πῶς ἐδιχάσθη ἡ γῆ καὶ κατέπιεν αὐτοὺς 
διὰ τὴν ἀνπιλογῶν αὐτῶν. 

Ἑλιηρέ ἄγαννϑ διτδητίοη ἴὸ [ἢ οἰϊτηδχ 
Τοοηίδἰηεὰ ἴῃ ἴΠ6δε ἐχδίηρίεβ. ΤΈΣ βίη οὗ 
Οαίῃ ἴβ τπηδσκεά Ὁγ ἴῃς ψογάβ ἐπορεύ- 
θησαν ὁδῷ, μαι οἱ Βαΐααπι ἴπε ρεπεῖς 
Ῥορβεῖ ὃν ἐξεχύθησαν πλάνῃ, (παῖ οὔ τῆς 
ενῖῖς Κογδῇ Ὁγ ἀπώλοντο ἀντιλο' 
γεσ. 12. οὗτοί εἰσιν [οἱ] ἐν ταῖς ἀγά- 

παὶς ὑμῶν σπιλάδες συνενωχούμενοι. 
τ. Ομβδβςε αυοῖεβ Ζεςδ. ἱ. τὸ ἴ,, Αρος. 
νἱΐ, 14, Ἐποοῦ χἰνὶ. 3, δεογείς 97 Εποοῖ, 
νἱῖ. 3. χνίϊ!, 3, χίχ. 3, εἴς, ἴοσ (8 ρῶῆγαβε 
οὗτοί εἰσιν, λάἀἀίηρ τμαὲ [ὲ νγᾶβ Ῥγοθδῦὶν 
δἀορίςὰ ὃν 8ι. [υἀς ἔτοπι δροοαδϊυριῖίς 
ντίτπρβ, ἔοσ νοῦ Πα οἰεασὶγ παά ἃ 
Βρεοίδὶ {ἰκίηρ. Οὐ ἴδε δεῖν Ὠἰβίοσυ οὗ 
τε Αρᾶρε, 8εὲ τιν Αρρεηάϊχ Ο ἔο Οἴεηι. 
ΑΙ. δέγονι. νὶ, ΤῊς ρᾶγα!]εὶ ράββαρε ἴῃ 
2 Ῥεῖες (ου ψΐοΒ 866 τ.) π88 ἔν ὸ τε- 
ταλσκα ες ἀϊνεγρεποῖεβ ἤοση ἴδε ἰεχὶ 
Βεσγε, τεδάϊηρ ἀπάταις ἴος ἀγάπαις απὰ 
σπῖλοι ἴο᾽ σπιλάδεφ. ὙΠοΙε Πλ8 Ὀδεη 
τους ἢ ἀϊδβουββίοη 48 ἴὸ ἴπε τηεδηΐηρ οὗ 
δε Ιατῖες ψογά, [ἐ ἰβ ἀρτεεὰ παῖ ἴξ ἰβ 
Ἑεπεογα!!ν υδεὰ οὗ ἃ τοοῖ ἰπ οἵ Ὁγ ἴδε βεᾶ, 
Δηὰ τηδην οὗἉ ἴΠ6 ἰεχίοορσταρῇειβ ὑπάοτ- 
βίδηὰ [τ οἵ ἃ πίδάδη τοοκ, ὕφαλος πέτρα, 
8βεὲ Τμοπιᾶβ Μᾶρ., σπιλάς, ᾿Αττικῶς. 
ὕφαλος πέτρα, “Ἕλληνες, Εἴγτιο!. Μ., 
ΤῊΣ “. ὕες ὑπὸ ἄλεσσαν κε- 
κρυμμέναι πέτραι, ὅθεν ὕφαλος 
ἄνθρωπος λέγεται ὁ κεκρυμμένος καὶ 
πανοῦργος, ἰὁ. κατασπιλάζοντες, κατα- 
κρύπτοντες, ἀπὸ μετ' ἂς τῶν ὑφάλων 
πετρῶν, αἴτινες ὑπὸ ὕδατος καλυπ- 
τόμεναι τοῖς ἀπρούπτως προσπελάζουσι 
κίνδυνον ἐπιφέρουσι (Ὀοιἢ οἰτεά Ὁγ 
ΥΝ εἴβι.). Τῆς βαπιε ἐχρίδπδιίοῃ 18 σίνεη 
Ἐν τῆς δοδο!ίαβϑὲ ου οι, Οά. ν. 401-405, 
καὶ δὴ δοῦπον ἄκουσε ποτὶ σπιλάδεσσι 
θαλάσσης .. . ἀλλ’ ἀκταὶ προβλῆτες 
ἔσαν σπιλάδες τε πάγοι τε. ϑ8ὅεε ΡΙυΐ. 
Μον. Ἰοὶ Β, εὐδία σπιλάδος, νὩϊοἢ 
νγιῖ. ιταπϑδίεβ “" ὑγαῃ 48 πηδτὶβ 
σαδοαπὶ γυρεῃὶ ἰδρεηείβ,᾽" ἐδ. 476. Α, 
Οεουπηεηϊῃ8 οη [ἢϊ8 ρᾶββαρε, αἱ σπιλάδες 
τοῖς πλέουσιν ὀλέθριοι, ἀπ κήτως 
ἐπιγενόμεναι () -νοι4). πὰ ἐξαί. ᾿ 
ὥσπερ σπιλάδες, ἐπάγοντες αὐτοῖς τὸν 
ὄλεθρον τῶν ψνχῶν. γεῖβε. Αἴ8ο φυοίεδ 
Ἠεϊϊοά. ν. 31, θαλάσσῃ προσείκασας 
ἂν τοὺς ἄνδρας αἰφνιδίῳ σπιλάδι 
κατασεισθέντας, ΤὮε Τοπιρουπά κατα- 
σπιλάζω Ἰοἰπεά υνἱτ ἰΒῈ ραγβιϊεὶ οαβα 
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ἂν ταῖς! ἀγάπαις5 ὑμῶν σπιλάδες, συνευωχούμενοι ἀφόβως," 

1 οι ἐν ταις] οηι. οἱ ἐᾷ Καὶ νυἱξ. τς. ΤΒΕΟΡΗΪ. Οδοοη. Ἱ, Οδᾶβε. 
3αγαπαις δ᾿ ΒΚΙ, δγτετ. 58}. Ῥο;. “ ; ἀπαταις ΑΟ. 

ϑ μων) αντων Α νυ]ξ. Βγγρ ἐ. 
4 συνενωχουμενοι, ἀφοβως δγιτ., Ττεξ.. ΝΗ; συνενωχ. αφοβως, Τί. 

οἵ ὕφαλος ᾿Ἰυβιϊῆεβ, 1 τδϊηῖς, (18 ϑεπβε 
οὗ σπιλάς, ν᾿ Βἱοἢ [8 τεὐεςιοὰ ὈῪ πιοβὲ οἵ 
τῆς ᾿Δἴες οοπιπιεηϊλίοσβ",͵ ΟἿ αἷβο ἴδε 
υ8ς οἵ ναναγέω ἰπ τ Τίπι. ἰ. το. ϑεοῤκμίμς 
ἰ8 υδβεᾶ ἴῃ ἃ πα τηεϊδρῃοσζίο 86εη8ς, 
δες (ἱς. ἐπ Ρὲς. 41 ψῆεῖς Ρίβο δπά 
αρίπίυβ ἀγα οδ δὰ “" ψεπγίηδε νογδρίῃεϑ 
βοορυϊίαυς τεὶρυδ!ίςδε ". Οἰδοτβ ἴακε 
στ' ἰπ ἴῃς νεῖὺ τάγε δεπβε οὗ 
“ βροῖβ,᾽᾽ οΟΥ “ βιδίπ5," κε σπίλοι ἴῃ 
2 Ῥεῖεσ. Ὅῆς οπἱγ ἐχδιωρίς οὗἉ [18 βεῆβα 
Βεε8 ἴ0 ὕες ἰη Οτρῆ. ζέέμ. 614, Ὀαῖ 
δ βγοῖ. ρίνεβ ᾿ Ἰαϊετρεειαιοῆ στχιλέν; 

ιασμένοι. 1 ἄρτεε νῖῖ ΒΡ. νγογάβ- 
μαατ δηᾶὰ Ὦτ. ἑξανε ἱπ ταϊηϊείης τπᾶὶ 
τὰς τηεΐδρδοσ οὔ ἐπε βυπκεη σοὺ β ἰ8 πλοσα 
ἐπ Ββαστῆοηυ ἢ ἴδ 6 οοῃίοχί, 
Ηον τε νψε ἴο δοοουπί ἔογ ἴπε βοπάετ 

πη οἱ... σπὶ συνενωχούμενοι ὃ 
Ατα γε ἴο βϑῦρροβε ἴδε ψεπάεσ οἵ σπιλάς 
ΜᾺ8 ομδηρεὰ οἵ ἰογροϊζεη ἰπ ἰαὶς ατεεὶς 
{0΄. Ννίπετ, ΡΡ. 25, 38, 73, 76) ἡ 1 80, 
πε [ογρειξαϊπεβ8 βεεβ ἴο πᾶνε Ὀδεη 
ςοπβηεᾶ ἰο 1{πὶ8 δυΐμοτι. Οτ ἰ8 1ῃΐ8 ἃ 
εομείγμείίο αὐ Ξεηδενι, ἴῃς [επιϊηΐηα 
Ῥείη ομαηρεά το τηδβουϊίπε Ὀεοδυβε ἰξ 
18. τηοῖδρ μου δι υδεὰ οὗ τηθη (ΝΝν ἴπεσ, 
ῬΡ. 171, 648, 6όο, 672), ε7. Αρος. χίὶ. 4, 
ϑξ νοι εἰσιν αἱ δύο λνχνίαι αἱ ἐνώπιον 
τοῦ κυρίον ἑστῶτες ἀπά Β᾽5 τεδάϊηρ 
“παραφερόμενοι Ὀεῖον ἡ Οἵ πιὰ νὲ 
ἴακε σπιλάδες 458 εχρτεβδίῃρ ἃ σοπιρίε- 
ταδηϊδσυ ποίίοη ἴῃ δρροβίξίοη ἴο συνεν- 
ὠχούμενοι ἡ Τῆε ἰαϑῖ βεεπιβ ἴῃς Ὀεβί 
εχρίαπδιίίοη ᾿πουρῃ 1 σαπποῖ τε 8}} Δην 
εχδοὶ ρᾶγα!εὶ. Απ εδβίεσ γεπγεάν ννουἹὰ 
Ὁςε ἴο οπιχῖξ ἐπ ς δτιίοϊς (ἢ Κὶ ἀπά πηᾶην 
᾿νεζϑίοῃβ), 48 βυρρεβίεά ὃν τσ. Ομδβε πῃ 
Ἠδϑβεηρε᾽ Πέείοπανν οΥ ἐπε Βὲδίε, ἰὶ. Ῥ. 
γοοῦ, ἰἱγδηβίδεῖηρ : “ἴεβα ἃγεὲ βιηκοη 
τοοῖβ ἴῃ γόους ἰονε-ἔεαβιβ ΨΏ1]|ς (ΠαῪ ἔξαβὲ 
νὴ ἢ γοῦ 

συνενωχούμενοι. [8 υδεά ἴπ ἴδ ρᾶτγΑ]11ε] 
Ῥάᾶξββϑαρε οὗ 2 Ῥεῖεσ νἱἢ ἃ ἀδί. δβ ἴὴ ἴσυς. 
Ῥλκεοῤε 4, 105. Απέ. ἵν. 8, 7. 

ἑαντοὺς ποιμαίνοντες. [ΙΓ 
νε ἴᾶκε σπιλάδες 45 ζΟΠΊρΡ] ἐπι ΑΓ ἴο 
συνενωχούμενοι, ἰξ ἰ8Β Ὀεῖζε, ἴο ἴδιες 
ἀφόβως νἱἴὰ ποιμ.: ἰἦ ννὲ ογηῖξ ἴδε 
ἁγιίοῖὶς ἀπὰ ἴᾶκε σπιλάδες ἴο ὕε τῆς 
Ῥτοάϊοδίῖε, συνενωχούμενοι ν1}} Ὀς δπ 
ερεχορεῖὶς ραγιϊοῖρ]ς, νυ Βῖ ἢ Ψν1} τοχυῖσα 
βιγαηριπεηίηρ ὉγΥ ἀφόβως. (ἀεπεῖα!ν 
ἀφ. ἰ8. υδεὰ ἴῃ ἃ ροοά βεπβε, Ρυῖ ψε Βπά 
ἰξ υδεὰ, 48 δεῖα, οὗ {πε ψαηῖ οὗ ἃ γίρῃι 
ἴεασ ἴῃ Ῥιον. χίχ. 23, φόβος Κυρίον εἰς 

ρο! ᾿ ἢ 
οβίας, 81:. ν. 5, περὶ ἐξιλασμοῦ μὴ 
ἄφοβος γίνον, προσθεῖναι ἁμαρτίαν ἰῳ 

. Τ7ΤΒθ ρῆγδβε ἑαντοὺς ποιμ. 
τος 8115 Ἐζεῖς, χχχῖν. 8, ἐβόσκησαν οἱ 
ποιμένες ἑαυτοὺς, τὰ δὲ πρόβατά μον 
οὐκ ἐβόσκησαν, Ὀπὲ ἴπετε ἀοεβ ποῖ βεεπὶ 
ἴο Ὅς Δηγ τείεγσεπος ἴο βρίτί12] ραβίοσβ 
ἴῃ ]υάε; δπηά ποιμαίνω ἢΠᾶ8 Ρτορδοῖν 
μεῖς ἴπε βεῆβε ““ἴο ἰαίίεη, ἱπάυϊρε,᾽" 
8ἃ8 ἰπ Ῥζον. χχνίϊϊ, 7, ὃς ποιμαίνει 

ν, ἀτιμάζει πατέρα, ἰδ. χχίχ. 3, 
δὲ ποιμαίνει πόρνας, ἀπολεῖ πλοῦτον, 

Ριυι. πστὸΣ Β, ἐμλξον τς μάβ τοῖν 
μακρᾶς ντα κομιδῇ Φιλοποίμην 
ὑἐποίμαιναν ἀτεχνῶς πιαινύμενον. ε 
ΤΆΔΥ ΟΟΙΊΡΑΓΕ 1 ΟΟσ. χί. 27 ἔ., [΄ἅπιεδ ν. 5, 
τ᾿ Τίπι. ν. 6. 
νεφέλαι ἄννδροι ὑπὸ ἀνέμων παρα- 

αι. Τε οδαζαςῖεσ οἵ ἴδε ἰππο- 
νδίοσβ 8 {[ΠἸυϑιταῖεὰ Ὁγ ἤρυτεβ ἄγανστι 
ἔσοτπι (πε ἔουγ εἰεσηθηῖβ, δίσ, βαγίῃ, 56ᾶ, 
Βεάνθη (αἰθήρ). ϑρίτι ροϊπίβ. ουἱ ἴῃς 
ταβειηίαπος ἴὼ ἃ ρδββᾶζε ἰῃῆ Εποοῦ 
(ἐδαρέοτο 11,-ν.},ὄ ψνΒῖσ ἢ ΤΟ] οννΒ ἱγηπιε- 
ἰΔῖον οὐ ἴῃς ννοσάβ χυοϊεά Ὀεῖονν, νν. 

14, 15. Τῆς τερυΐας ογάοσγ οὗ παίυσε ἰδ 
ἴδετε Τςοηϊταβίθα ἢ τῆς ἀϊδογάες δηὰ 
ἰαν εββηςβθ οὗ βίπποιθβ. “1 οὈβεγνεά 
ἐνεσυιπίηρ ταὶ ἴοοῖ ρίδσε ἴῃ τῆς ἤεάνεη, 
δονν ἴῃς ᾿πτηϊπαγίεβ. .. ἀο ποῖ ἅε- 
νίαῖς ἔτοπι {πεῖσ οὔοϊῖβ, ονν {πεν 41] 

“. Ὁσ. Βίρᾳ ἀδπίεβ τἢϊ8 πιεδηΐηρ οἡ ἔπε βίσεπρίῃ πηδίηὶν οὗ ἔνο αυοιϊαϊίοηδ, Ηοη. 
Οὐ. ιἱϊ. χοδ, ἀτὰρ νῆάς γε ποτὶ σπιλάδεσσιν ἕαξαν κύματα, ψνβετα, Ὧ6 5ᾶγ8, ἴῃς 
σπιλάδες ατε ἰάεητίοδ] ψντἢ αἰπεῖά τε εἰς ἅλα πέτρη οὗ 293; απὰ Απιῃοϊ. 
χὶ. 300, φασὶ δὲ καὶ νήεσσιν ἁλιπλανέεσσι χερείονς τὰς ὑφάλονς πέτρας τῶν 
φανερῶν σπιλάδων. Ιπ Ῥοῖὰ οὗ τπε86ὲ 1 τῖηκ ἴῃς νοσά τεΐοσβ ἴο ἴῃς Ὀγθάκεγβ δὲ 
τῇς Ὀοτίοπι οὗ {πὸ οἢ188 : ἴῃ τὰς Ἰαϊίεσ ἰξ 8 βαϊά (δὶ διἀάθη γοςκβ ἂγε τότε ἀδηρετ- 
Οὐδ ἔπδη νἱβιδ]9 τϑείβ, Οοπιραγε Ὀἱοά. ἰϊϊ. 43, ὄρος δὲ ταύτῃ παράκειται κατὰ μὲν 
τὴν κορυφὴν πέτρας ἀ ον καὶ τοῖς ὕψεσι καταπληκτικάς, ὑπὸ δὲ τὰς 
ῥίζας σπιλάδας ὀξείας καὶ πυκνὰς ἐνθαλάττους. 
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ἑαυτοὺς ποιμαίνοντες, νεφέλαι ἄνυδροι ὑπὸ ἀνέμων παραφερόμεναι,1 

1 παραφερομενοι Β. 

τἶβε ἀπά βεῖ ἰπ ογᾶἄεσ, ες ἴῃ [18 86εᾶ- 
8οῃ, ἀπά τταῆβρτεββ ποὶ δραίηβϑί πεῖς 
ἀρροϊηιεὰ ογάεγ... . 1 οὈβεγνεά δπὰ 
8βαν ΟῚ ἰπ υνἱπίεσ 811 της ἴγϑεὲβ δε 8 πὶ 85 
τδουρῃ τε γετε νἡτπεγεὰ δηα βῃδά 411 
τηεὶγ Ιεᾶνεβ. . . . Απὰ δρδὶπ 1 οὔυβεγσνεά 
τῆς ἀαγβ οἵ βυπιπιασ. . . πον ἴδε ἴγεαβ 
φονεσ τποτηβεῖνεβ υνἱἢ ρτέθη ἰεᾶνεδ δπᾶ 
θεᾶς ἔταΐϊ. ... Απᾶ Ὀεμοϊὶά δονν ἴῃς 
8648 Δπἃ {πὲ τίνετβ Δοσοπιρ ἴδῃ ἐπ εὶς ἴα8Κ. 
Βυΐ 458 ἔοτ γοῦ, γε βᾶνε ποῖ σοπιἰπυεά 
βιεδάίξαβι ; δηά τῆς ἴανν οἵ ἴδε [μοσὰ γε 
μάνα ποῖ ζι8]|1εὰ... δἀπὰ δανεα 8ἴδη- 
ἀετγουβὶν βροίεη ργουὰ δπὰ μαγὰ ννογάὰβ 
Ὀεῖον νεῖ. 15, περὶ πάντων τῶν σκληρῶν 
ν ἐλάλησαν κατ᾽ αὐτοῦ) Ψἱ1ἢ γους ἱτῃ- 

Ρυζτε τιουτηβ δραΐηϑὶ δἰ8β στοδίπαββ." 
ἙἘον ἰῃς τιεΐδρμος οὔ. ΕρΡῆἢ. ἵν. 14. [π 
τῆς Ῥᾶγα!εὶ ράββαρε οὗ 2 Ρεῖεσ ἱπε ἤσϑε 
ἔρυτε 8 Ὀσοκεδη ἱπῖο ἵψο, πηγαὶ ἄνυδροι, 
ὁμίχλαι ὑπὸ λαίλαπος ἐλα: ναι. Ρεῖ- 
Ὧδρβ ἴῃς ντίτεγ λυ πᾶνὲ ᾿πουρῆς παι 
ποῖα 8 δῇ ὑπάσα τυρὶ! ἰςδείοη οὗ 
οδυβ6β; {πὰ οἱουάβ νγεῖα ννδίεσ 688, 
ἰξ ννᾶβ πεεάϊεββ ἴἰο δὰά ταὶ πεν ψγέγα 
ἀτγίνεη ραβὲ Ὁν ἴπε πὰ. νε ἢπά δε 
βᾶτης δοπῃράγίβοη ἰῃ Ρσον. χχν, 14: “48 
οἰουάβ δηὰ νἱηὰ ψίϊπουῖ σταίη, 80 18 Βα 
ἴῃαι δοδβίειῃ Πίπιθε] οὗ δὶβ ρἐ [18 [4156 }γ ̓"". 
[Τῆε ΧΧ ἰδ 1685 πκὲ οὖζ ἴθχῖ, βυρρεϑβί- 
ἱπρ ἴπας υἀς ννᾶβ δοαᾳυδίηϊοά υνἱἢ ἴῃς 
οτὶσῖίπαὶ Ἡεῦτεν. Ο.}] Ἐογ ἴῃ υ86 οὗ 
ὑπό. ΜΠ ἀνέμων 8εε ΠΊΥ ποῖα Οἡ 7ΔΠ168 
11, 4. 

δένδρα φθινοπωρινὰ ἅἄκ φθινο- 
πωμινάν. ἰθ 4η δάϊεσιῖνε ἀενεδ ἔτοπι 
τὸ φθινόπωρον, ννὨϊο ἢ ἴδ ἰϊδε}, 1 τπῖπκ, 
Ῥεβὲ εχρίδιπεὰ δ ἃ οἼοπιρουῃὰ οὗ 
φθίνουσα ὀπώρα (ς7. φθίνοντος μηνός), 
τηεδηΐηρ ἴῃς ςοποϊπάϊηρ ρΡοτγίοη οἱ τῃ8 
ὀπώρα. ΤῊΪ8 ἰαἴίετ 'νογὰ ἰβ, ἀςοοτάϊηρ ἴο 
ΟὐυτιυΒ, οοπιρουπάεά οὗ ὁπ-» οοππεοιοά 
ντ ὀπίσω, ὄπισθεν, ἀηὰ ὥρα -- “τδε 
Ἰαῖεσ ρείπιε ". Ννε ἢπὰ ὥρα υβεά Ὁγ 
ἰἴ5εῖ Ὀοῖἢ ἔος ἴῃς βρτίπρ' ννἱτῃ [18 ἤοννεγβ 
πᾶ, πῆοσα σαγεῖν, ἔοσ ἴπε βυτησγεσ ἢ 
118. ἔγυῖ8, 45 ἰπ Τῆυσ. ἰΐ. 52, ὥρα ἔτους. 
Ῥεσδδρ5 ἔτοπι [ῃϊ8 ἀουδ]ε δε οὗ τῆς ννογὰ 
ΤΑΔῪ Ὦδλνε Τοοπιε ἴπε διηθίρυϊ ν ἴῃ [δα 
ΔΡΡΙΪςαϊοη οὗ ὀπώρα, οἵὗἩ νοι Ιάεἶος 
βΆγ58 παι “ἰΐ οτ ρίΠΔΠν ἰπάϊςδτεά, ποῖ ἃ 
βεᾶβοῃ βεραζαῖςε ἔγοτῃ δηά 10] οννὶπρ δἴϊζεσ 
τῆς ϑυτηπιετ, δι ἴῃς Βοιίεβὲ ρατὶ οὗ (ἢ 
δυπίτηοι ἰἰβοῖῦ, 8ὸ παῖ ϑιγίὰβ, ᾿νῆοβα 
διείίδολὶ τβίηρ τοοῖκ ρίδος (ἰπ ἴπε ἂρε οὗ 
Ἡοπιεῖ) δρουΐ ἴτε πιὶἀἀ]α οὗἨ Τυγ, ἰδ 
ἀεβογίρεά δβ ἀστὴρ ὀπωρινός 11]. ν. 5). 
1π δαγὶν εἰπ|εὲβ τὶ Ψψουϊὰ 5βεεπὶ ἰῃδὶ 

τῇς ατεεκβ, {κὸ τῆς ιεγπιᾶπβ (Τάς. 
αενηι. 26), τεςορηϊβεά οὐ ἴῆγεε βεᾶ- 
80ῃ8---ννϊηΐετ, δΒρείηρ, δυπίπιεσ, δηὰ 
ἴῆαι (δὲ ἰαβὲ ννᾶβ ἱπάϊ βεσθηιν παπιεὰ 
θέρος οΥἱὦὁ ὀπώρα: οοπιρᾶτε Ατίβί. 
Ανες 700, πρῶτα μὲν ὥρας φαίνομεν 
ἡμεῖς ἦρος, χειμῶνος, ὀπώρας, «ἱἢ 
Αεβοῃ. ἔγονι. 453, ἦν δ᾽ οὐδὲν αὐτοῖς 
οὔτε χείματος τέκμαρ οὔτ᾽ ἀνθεμώδους 
ἦρος οὔτε καρπίμον θέρους βέβαιον. 
Βυϊῖ τπουρῃ ὀπώρα ννᾶ8 ἴῃ υδεὰ διτῖ 
ἴοσ πε ἀορ-ἄαγβ, ννῆεη ἴῃς ἐταΐϊ τίρεπεά, 
τ ιν 88 4180 νϑρτεῖν υϑεὰ ίοσ (ἢ υπηδτηεὰ 
Ρετίοά ψ μοι επδυδά ὑρ ἴο πε ᾿οπι- 
ταεηςεγηθηΐ οὗ νἱηῖεσ. Τῆυβ Ηεβίοά 
(0. 674) μηδὲ μένειν οἶνόν τε νέον καὶ 

ὡρινὸν ὄμβρον καὶ χειμῶν᾽ ἐπιόντα : 
ἃπά ὀπώρα Δρρεᾶτβ 85 ἃ ἀεβηίϊε βεάβοη 
ὉΥ ἴδε 5ἰάς οἵ τῆς οἴδεῖβ ἰῃ ἃ 1ΐπε οἵ 
ἙΕυτὶρίάεβ, αποϊεὰ Ὁν Ρ]υϊατγο ἢ (Μονγ. 
1028 Ε), ἴτοπὶ ΨὨΙΟἢ 1 ἀρρεαγβ παῖ ἢῈ 
Αδϑίρπδὰ ἴουσ στῃοπἢβ δαοἢ ἴο Βυτητηοσ 
δηὰ νι ηΐεγ, δπὰ ἵνο ἴο βρείπρ δπὰ 
ὀπώρα --- 

φίλης τ' ὀπώρας διπτύχους ἦρος τ᾽ 
ς 

(ν Βεγε πε ἐρὶ πεῖ φίλης ἄεϑεσνεβ ποις). 
τ 16. βαἰά τῃδὶ [λς δυῖποσ οὗ τῆς ἰγεδιῖδα 
ε Τίαεία (ας. 420 Β.0.}, ννϊς ἢ ροεβ 
ὑηάεν τπεῈ πᾶπῖς οὔ Ηἰἱρροοσγδαίεβ, ννᾶβ 
πε βγβὶ το ἱπισοᾶυος ἃ ἀεβηΐϊϊε ἴεγπὶ 
(φθινόπωρον οΥ μετόπωρον) ἔοτ {πε πεν 
δεᾶβοῃ, ἴῇς νογά ὀπώρα Ῥείπρ τεβεγνεὰ 
ἴοσυ ἴπα Ἰδΐς βυπιπηοσ, δοοοσζάϊπρ ἴο ἴῃ 
ἀεβηίθοη οὗὨἩ Ευξίϑιδ, οα 7]. ν. 56, ὀπώρα 
ὥρα μεταξὺ κειμένη θέρους καὶ τοῦ μετ᾽ 
αὐτὴν μετοπώρου. Απά ξο Ψε ἢπά τ᾽ 
ὑπ αΟΥ Δπβιοειες (ἈΠ εἰδῦτ, ἢ. 5)» αἱ 
Χι αι γίνονται ἔαρος καὶ μετο- 
πώρον μάλιστα, εἶτα ἀΣ δῖ ὁπῶρ ας, 
χειμῶνος δὲ ὀλιγάκις, δΔηὰ Ὁγ Τεο- 
Ῥ;γδβίαβ (περὶ Σημείων, 44), ἐὰν τὸ ἔαρ 
καὶ τὸ θέρος ψυχρὰ γίνηται, ἡ ὀπώρα 
γίνεται καὶ τὸ μετόπωρον πνιγηρόν. 

ΎΠετα 18. ἃ ροοά ἀεδ] οὗ ἱποοῃβί βία που 
ΔὈουΐ ἴῃς οχδοῖ Π1π|115 οὗ ἴῃς βθάβοῇβ, ἃ5 
δ παῖυγαὶ δπουρῇ ὑνπεπ γε ΓΕ ΠΊΟΤΊΡΕΣ 
τας {παν ψγεσς ἤτϑε ἀϊβεϊ συ ϊδῃεα ἔος ρυτ- 
Ῥοβεβ οὗ δρτίσυϊζυτε δπὰ πανὶ ραιίοη, 85 
ΜῈ 58ὲ6ὲ ἰη Ηεεὶοαβ Ῥγογὰς απάὰ )αγ5. 
Ἑδοῦ βεάβοῃ Ὀσίηρβ 118 οὐνῇ ὑσορεσ νου, 
δηά ἰῃε (ΔΙΤΏΕΙ ΟΣ πλεγοπαπὲ ἰ8 γεπιϊπἀεὰ 
οὗ ἴδε τεΐυγηῃ οὗ ἴπε βεᾶβϑοῦ ὉῪ νατίουβ 
βἰσῃβ, ἴπε τἰβδὶπρ δηὰ βεϊἱπρ οἵ 5ίδϑ, 
Εβρθοῖδ"ν οὗ τῆς ΡΙεἰαάεβ δπὰ Ασοίυγυβ, 
πε δυη᾿δ ρᾶββᾶρε [σοῦ ρἢ (πε βίρτιβ οἵ 
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δένδρα φθινοπωρινὰ ἄκαρπα δὶς ἀποθανόντα ἐκριζωθέντα, 13. κύμ- 

ατα ἄγρια θαλάσσης ἐπαφρίζοντα τὰς ἑαυτῶν αἰσχύνας, ἀστέρες 

τῆς Ζοάϊδο, [ῃς τεαρρεάγδηςε οὗ ἔδε Ὀἰγάβ, 
εἰς. Α πιογε ΒΕ τ ΟΕῪ δοουγαῖς ἀϊνϊβίοη 
ψᾺ5 τηδάε ὃν ἴπε Δβίγσοῃοπλεγβ, νν 80 ἀϊ8- 
εἰηρυϊδῃεά Ὀεῖνεεη ἴῃς ναγίουβ Κίπὰδβ οὗ 
τἰϑίπρ ἂηά βείίπρ οὐ (πὰ βίδσβ, δπὰ 
ἀϊνίἀεά ἐπε γεᾶσ ἱπῖο ἔους Ἔα] ρᾶγίβ ὈῪ 
τῆς 5οϊδιῖςεβ δηὰ εαυίποχεβ. [π ἔπε γϑᾶσ 
46 8.0. 7υ]ὺ8 Οδεβασ ἱπισοάυςεα Πὶβ τε- 
νἰϑβεὰ οαἰεπάδγ, ννῃϊοη δβϑίρτιεὰ ἀδῆπίΐα 
ἀλῖεβ ἰο ἐπε αἀἰϊβεγεπε βεάᾶβοῦβ. Τυβ 
ϑρσίηρ Ῥερίηβ αι. υἱὲ. ἰά. Ἐεδ. (ἘεὉ. 7), 
ΒΟΠΊΠΊΕΙ α.. υἱΐ. ἰά. Μαΐ. (Μᾶγ ο), 
δυϊμταη α.ἄ. ἐξέ. 4. δεχέ. (Αὐὑρ. 11), 
πες α.ἅ. ἐν. ἰά. Νου. (Νον. το). 

Τὸ ἴστη πονν ἴο ἴπ6 οοτητηεπίαδίοσβ, 1 
ΤΆΔΥ ἴδκε Τγεηοῇ 48 σεργεβεητίηρ ἐδεὶς 
νίενν ἴῃ δῖ8 Αμέλονγίεεα Μεγϑείομ, Ὁ. 186, 
εἃ. 2, γνῇετε ἢς βδύ8, “"Τῇῆε φθινόπωρον 
ἐδ τῆς δῖα δυϊυπηη.. .. ψῆίοἢ βυσοεεάβ 
ἴδε ὀπώρα (οτς {πε δυϊυπΊη σοπίοπιρ] ιἰθά 
85 ἴπε τἰπης οὗἉ ἴδε τἰρεηςά ἔγυϊβ οὗ τῆς 
ΕΔ) πᾶ ννηΐοῃ μα8 [8 πᾶπ!ὲ παρὰ τὸ 
φθίνεσθαι τὴν ὀπώραν, ἔτοτῃ ἢ νναηΐπη δ 
ἈΜΆΥ οὗ ἴῃς δυϊυπηη ἂἀπὰ ἴΠ6 δυξυπηη 
τυϊῖ8.. .. Τῆς ἀεοείνετβ οὗ ννδοπι 8ῖ. 
7υάε 5ρεδκβ γε ᾿ἰκεπεά ἴο ἴγεεβ 8 {ΠῈῪ 
βῆον ἱπ ἰαΐε δυΐζυσηη, νἤεη ἐοϊΐασε δηὰ 
ἔταϊξ Αἰἴκε τε ζόης." 

Ι πᾶνε βἰδϊεά δῦονε νῃδὲ 1 ποϊά ἴο 
δε τῆς οτἱρίπ οὗ ἴῃς ννοτᾷ φθινόπωρον. 
Ὑτεηο ΒΒ ἐχρίδηδίίοη 18 δπιδίρυουβ δπὰ 
υπδυϊτεά (ο ἐδε ἔλοιβ οὗ {πε οαϑε, 48 ΨἹ}] 
Ῥε βδεϑῃ ἔγοπι πε οσί εἰς βπβ ἴῃ Γἰρπείοοι 8 
Ἐνεβὰ Κευϊδίοη, Ῥ. 135: “Ἰη τῃδ ρῆσαββ 
“ δυϊυπλη-ἴγοε8 ποὺς ἔγυϊε ᾿ τπατε ἀρ- 
Ῥεᾶζβ ἴο Ὀὲ ἃ τεξεγθηος ἴο {Π6 ρδγδαῦϊε οὗ 
ἴπε Πρ-ῖγεα. . .. Αἱ 4}1} ἐνεηΐβ ἴῃς τηεη- 
ἴοη οἵ ἐπε βθάβοῇ ψ ἤθη ἔγαϊξ τηίρῃς θὲ 
δχρεοίεά ἰ8 βἰρηϊβοδηι." Ηδε δάάβ ἴῃ ἃ 
ποῖε, “ ϑίγδηρε ἴὸ βᾶν, ἴδε δῦ ἰθϑὶ νεσ- 
βίοπβ 8} τεπάετεάφθινοπωρινά σοττεςιγ." 
Ὑγηάδῖς᾽ Β ἰπβιῖπςς Ἰεά Πίπὶ το σῖνε ψῆδι 1 
οαηποῖ θυῖ {πίπκ (ῃς τίρμς τἀγὰ τὸ πα 
ἐχρτγεββίοη, ὁ Ττεαβ ἢ οὐἱ ἔγαϊε δὲ 
δαάτίηρε (ραιμεγίπρὺ) Επις,᾿ ἐ.5. δὲ τῆς 
βεᾶβϑοη ψηθη ἔτυαϊξ 88 Ἰοοκεά ἔοσ. 1 
οδπηοὲ ἄρτεὰ ἢ ΑτοΠΡίβπορ Ττεποῆ, 
ΨὯΟ πηδίπιδὶπβ ὑπαὶ " Τγπάδλὶε νναβ ἔεεϊ- 
ἴηρ' δίϊεσ, (που ρῇ ἢς [88 ποῖ ρταβρεά, ἴπε 
τῖρῃε τσαπβίδιίοη,᾽ ἀπά Ὠἰπιβε] ἐχρὶδίπβ8 
φθινοπωρινὰ ἄκαρπα 48 ' πτυϊυλ!} οοπι- 
Ῥεϊίπρ οης δηοίδεσ, τοέέλομέ ἰεαυες, τοΐέκ- 
ομέ “γι᾿. Ὑγπάδϊε ννδαβ [ο]οννεὰ ὃν 
Οονεγάδι!ες δηὰ ἐς τοδὶ ΒὶΌ]Ἑς. ϑ πιῖ- 
Ἰασῖν ννγο δε 845 " μεσνεδῖ ἔσεεβ ψἱἢ- 

οὐἱν ἔγυγε,, ἀπὰ ἰιἢε Ἐπεῖπιβ νεγβίοῃ 
“ἴγδθβ οὗ δυΐϊυπης υπέγυϊϊεῖα] . ΤΠΣ 
ελεεβὲ οἤεπάεσ ἰβΒ τῇς Οεπανα Τεβίδ- 
τιθηῖ, ψῃοἢ ρῖνεβ ὁ σοττυρὲ ἴτεθβ δπὰ 
νἰϊδουῖ ἔγυῖε᾿. . . . ὙΠε Βίβμορϑ᾽ ΒΙδ]6 
ΒΊΓΔΏΡΕΪΥ σοπιδῖπεβ Ὀοΐῃ τεπάδγίῃρ8, 
ἐἴσθεβ νι πεγεὰ (φθίνειν ,αἱ ἔυϊε 
ξαϊμεγίπρ (ὀπώρα) ἀπά «ἱΐπους ἔγυϊτς,᾽ 
ΨΠΙΟὮ ἴδ ἐχρ᾽αἰπεὰ ἴῃ ἴπε πιδγρίη, ᾿ Τσθαβ 
νυ πεσεά ἴῃ δυϊαπηπςε ψἤεη τῆς ἐτυϊτε μᾶτ- 
νεβδὲ ἰβ, ἀπά 80 τῆς ατεῖε νψοογά ἱπὶ- 
Ῥογίειῃ᾿᾽." 

Τῆς σοτγεςίπα88 οὗ ἴῃς ἱπιεγργείδιίοη, 
ξἰνεη ὉΥ Πὶρπείοες Αἴοπε ἀπηοηρ πιοάσγῃ 
ΟΟπιπηεπίδίοσβ, ἰβ σοπβιτηεα ὃν ἃ ςοη- 
βἰἀεγαιίοη οὔτε ςοπίεχι. Τῆς νυτίτεσ Β88 
7.8ὲ θεεῇ σοπηρατῖπρ ἴῃς ἱππονδίοσβ, ννῇο 
ἢανε οσερὲ ἰπῖο οἴμεγ σμυσοῃαϑ8, ἴο ννδῖες- 
1688 οἱουάβ ἀγίνεη ραβὶ ὈῪ ἴδε νυἱπά. {μι 
848 ἴπεβε ἀϊβαρροίὶπε ἴπε πόρε οὗ ἴπ6 π8- 
Ῥαηάτηδη, 8ο ἀο ἔγυ νι ]εββ ἴγεεβ 'ἰπ ἴδε 
Ρζορεσ βεάβϑοη οὗ ἔπιϊ. 1 φθινοπωρινά 
Ψεσς δαυίναϊεπι ἴο χειμερινά, ἀδποιίηρ 
τῆ βεδβοῃ ὑνῆεη ἴῃ ἴγεεβ ἃσὰ πεοαββασὶ 
θαγε ὈοΙὮ οὗἉ ἰδᾶνεβ δηὰ ἐγυϊς, ἢονν οου!ὰ 
ἃ ἴγεε ὃς ὈΪαπγεὰ ἴον Ὀεΐηρ ἄκαρπον ἡ [ἐ 
ἰ8 Ὀεοδυβε ἰϊ πιρῃς πᾶνε Ὀεεη, δηὰ οὐρδῖ 
ἴο πᾶνε Ὀδεη ἃ ἔγυϊε- δεαγίηρ ἴσας, ἴδ ἴτ 
18 τοοϊεὰ ὑρ. 

δὶς ἀποθανόντα ἐκριζωθεντα. ϑοΐπηεοῖ- 
δηΡυγρες ἐχρίδίηβ, “" Ης ψῆο ἰ5 ποῖ Ῥοσῃ 
ἀραΐῃ 18 ἀεδά ἰπ Πί8 βἰπβ (0 ΟἹ. ἰϊ. 13), ἃς 
ΜὯΟ 85 δροβίδιϊβεά 8 ἐνίος ἀεδὰ,᾽" οἱ. 
Αρος. χχί. 8, Ηςῦ. νἱ. 4-8, 2 Ρεῖεγ 1ἴΐ. 20- 
22. 80 ἴδε ἔγεεβ τῇδυ ὃ6 οδ᾽εά ἀου 
ἀεδά, ννῆδη πεν ἀγα ποῖ ΟΪῪ 884 ρ1ε88, Ὀυϊ 
ἅτε ἴογῃ ὑρ ὃγ ἴδε τοοῖ, μι ϊοἢ ννουἹὰ μανα 
οδυδεά {πε ἀεατῃ ἐνεη οἵ ἃ ᾿ἱνίηρ ἴσεα. 

ες. 13. κύματα ἄγρια θαλάσσης 
ἐπαφρίζοντα τὰς ἑαντῶν αἰσχύνας. Ο 
Τὶς, 44 Ἡδενέηη. ἵν. 55, τῤμριαπ5 ἐλ 0764 
φοσῖμβ. ὙΠε ὕνὸ {ογπΊοσ {1 βγδιῖο 8, 
πε τεεῖβ ἀπά τἢς οἱοιάβ, τείεσ τὸ ἴδε 
δρεοίουβ ργοίεβδίοῃβ οὔ ἴῃς {ἰδεγεῖπεβ ἀπὰ 
τῆς πιίβοδίε πεν οδυβεὰ ; ἴπε τηϊτά, τῆς 
ἀελὰ ἰτεεβ, Ὀτίπρβ ουὲ 4150 {πεὶγ ουνῃ πλίβου- 
ΔΌΪε οοηἀϊείοι ; ἔπε ἐουτί δηὰ ΒΠῊ γίνε ἃ 
ὙΕΙ͂ ἤπε ἀεβογίριίοπ οὗ ἐπεὶγ Ἰαννεββηα 88 
Δηὰ βῃατγηδίεββῃπεββ, δηά (πεὶς Ἴνεπίυδὶ 
ἴλιε. Τῆς ρᾶταβε ἄγρια κύματα ἰ8 ἰουπὰ 
ἴῃ ὙΜιβάοπ χίν. τ. ὙΤὴε ταῦὲ ψοζὰ ἐπα- 
ρίζω 15 υϑεὰ οὗ τῆς 8ε4 ἰη Μοβοδυδβ ν. 5. 
τ τεΐεσβ ἴο (πε βεαυνεεᾶ δηᾶ οἵποῖ γεΐαβε 

Ῥοτπε οὐ ἴδε οτεβὲ οἵ ἴδε νᾶνοβ δηὰ 
ἴὔσοντι ἃρ οὐ ἴδε Ὀεδοῖ, ἴο Ὡς ἢ ἀγα 

5 ΤῊ5 ἀρτεοπηεηί ἰβ ργοῦϑὈΪν ονίπρ ἴο ἐμεῖς ἀερεηάεξησε οη ἴδε Ψυϊραῖε “ αγδογε5 
αμείμηπαΐες ἑηγγμοίμοξαε "". 
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πλανῆται . οἷς ὁ ζόφος τοῦ σκότους εἰς αἰῶνα τετήρηται. 14. 
᾿ἘἘπροφήτευσεν ἢ δὲ καὶ τούτοις ἕβδομος ἀπὸ ᾿Αδὰμ Ἑνὼχ λέγων 

τ πλάνητες οἷς ζοφος σκοτονε Β. 

3 προφητενσεν Β'; εἐπροεῷ. Β᾽; προεπροφ. δὰ; προεφ. ΑΟΚΙ, 1. 

ζ νμ ἴδε ονετῆονίηρε οὗ εἰδτε ἀπά ἰδ ς δεε ΠΥ ποῖε οὔ [3π|εϑ ᾿- 
Ὧ658 (Ρ8. χνῖΐ. 4), ἴδε ῥνπι τὸ, ἥροῦ 
ρισσεία κακίας ςοπδεπιπεὰ 7Άτιεβ ἱ. 
21, ὙΒεῖα δ6ὲὲ ΤΥ ποῖε. ΤΒς [ἰδεγιπεβ 
ἴοαπι οἂἱ {πεῖ οὐ δθβδγηεβ ὈῪ {δεῖς 
δυνε]]!Ἰρ σγοτάβ (νες. 16), νυν ]ε ἘΠΕ ἔχη 
ἴδε σταςε οἵ σοὰ ἱπίο ἃ εἸἰοαὶς ἕοσ δεῖς 
1ἰσεπεουδηεεα (νος. 4). Ννε πΊΔΥ Τοπ- 
Ῥᾶτς ΡῬΏΪ]. 1. το, ἡ δόξα ἐν τῇ αἰσχύνῃ 
«ὑτῶν. 

ἀστέρες πλανῆται. ΤΠΐβ ἰ6 Ὀοττονγεὰ 
ἔγτοτῃ Ἑποςβ (ςπαρίεσβ χἱτΐ., χὶῖν.) νετς 
ἴξ ἰ8 δαί ὰ τπδὲ βοπιε οὗ τῆς δίδες δεοοπὶς 
Τιρμεπίηρβ δηὰ σληηοῖ ρᾶσὶ ἢ ἐμεῖς πεν 
ἔοτπι, ἐδ. 80, “ [π πὸ ἄδγβ οἵ ἴδε δίηπεσεβ, 
τοᾶλην ςδίείβ οὗ ἴδε δίδγε τν}}} εττ, ἀπὰ υ"} 
ΔΙ1ετ ἐπεὶ οσοϊέβ ἀπά ἰδβίκβ, ἐδ. 86, τνβετγε 
ἴῃς [11 οὗ ἴδε δηρεῖς ἰ ἀεβοτίδεά 25 τῇς 
ΤἈ1Πἰππρ οὗ πἴλσβ, :δ. 88, “πε βεἰζεά ἴδε 
δτεῖ δῶσ νος μδά (]}εα τοτη πεάνεῃ 
δπὰ Ὀουπὰ ἱὲ ἴῃ ἂπ αὔγββ ; πον ἴδδὶ 
δῦγδ8 ΜΆ πᾶττονν ἀπά ἄεερ δπὰ ποιτίδὶ ες 
Δηὰ ἀλεῖς.... δηὰ (ἴεν ἰοοῖς Αἱ} με στεδὲ 
βίδλιβ δηᾶ δουπὰ ἐπεπὶ παπᾶ δπὰ ίοοί, 
δηά ᾿αἱά τπεπὶ ἴῃ δη ἃ, "Ἢ 4δ. χορ. 24, 
“ δηά ἡπάρτηεπε νῶ58 Βεΐά ἤτϑι ὑροη τῃα 
βἰλγβ, δηά ἐπεγ ψεέγε Ἰυάρεά ἀπά ουπὰ 
ΠΥ ἂπὰ ννεσα οαβὶ ἰηΐο ἂπ δῦγβαε οὗ 
ε "ἢ; αἷβο χνυϊ!. 14 ἢ. 
ἴς νουϊά δεεπὶ ἔἴγοπ ἴῃ εβε , 

ΨὨϊΟΝ [ας ςοτιλίηϊν Βαὰ Ὀείοσε δΒίπι, 
ἴδδι πλανῆται σληποῖ Πεῖε δᾶνς ἰϊ5 υδυδὶ 
Δρρ!!ςαϊίοη, ἐπε ργορσίεϊιυ οὗ ψϑιοἢ τνᾶδ 
τορυάϊδιεά ὃν 411 (πε δης! επὶ δβίσοποπιοσβ 
ποσὶ Ῥίαιο νναγάβ. Οὐ. Οἷς. Ν. ὃ. 
1ϊ, 51, “ πηαχίπιε βυης δάἀπ)γαῦ 65 τηοῖαβ 
ἐάγατη 4αΐπαιυς 5ι6]]ἀγὰπὶ φυᾶς ἔΑ150 νο- 
οαπίυγ ετγδηῖςβ. ΝΙΠΙ] δπιπὶ ετγαῖ απο 
ἴπ οπηηὶ δεϊεγηϊ δὶς οοηβεγναῖ πιοῖαβ οοη- 
βίδηϊεβ εἰ τσδῖοβ," υἱ (ἢ6 ρᾶβδβαρεδ 
αυοιεά ἱπ τὴν ποῖεβ οὔ πὲ Ῥοοΐκ. 

ϑοπῖε σοπηπγεπίδϊογβ ἴδίες ἰϊ 28 Ἀρρί υπϑ 
ἴο οοπιεῖβ; ρειπᾶρβ (δε ᾳυοϊαιίοπβ ἔτοπὶ 
Εποςῖ 44 ἀπά 8ο ἢϊ δεῖίες ψἱτῃ βποοιίηρ- 
δἴλιβ, ἀστέρες διάττοντες (Ατίδι. Μεέεοτ. 
ἵ, 4. 7) ῬΠΙΟΙ ϑαεπὶ ἴὸ συ βῃ ἔγοπὶ μεῖς 
δρῇεσε ἱπίο ἀδίκζῃςββ ; σογίρασε Ηεγπιεβ 
τί βηερίξευβ αὐ. ϑίοῦ. Εεΐ. ἱ. 478, κάτω- 

θεν τῆς σελήνης εἰσὶν ἕτεροι ἀστέρες 
ὶ ἀργοὶ... οὖς καὶ ἡμεῖς ὁρῶμεν 

νομένους, τὴν φύσιν ὁμοίαν ἔχοντες 
τοῖς ἀχρήστοις τῶν ἐπὶ γῆς ζῴων, ἐπὶ 
ἕτερον οὐδὲν γίγνεται ἣ ἵνα μόνον 
φθαρῇ. Ἐοτ {πε οἷοβε τεϊδιοηβῃΐρ βαρ- 
βουε, ὃγ ἴδε [ἐν ἴο εχίβι Ὀεΐινεεπ ἰῃς 

ἷ, τ7, ,. ἴπ τῆ᾽8 ρδδεᾶρε, δονενεσ, 
ἴδε δυδήεςι οἔτδς σοτηρασίβου ἰ8 τε, ν8ο 
Ῥιοΐεβα ἴο κίῖνε ᾿ἰρῆϊ πὰ ρτιάδληςα, 45 τπε 

Ἰς-δῖδι ἀοες ἴο πιδσίῃετβ (ὡς ῆ 
κόσμῳ. ῬΏΪ). [ἴ. 15), Ὀᾳὰϊ ΨΠῸ ἅτε 

οὐΪγ δ᾽ πά ἰελάξεν οἱ τῆς μόνος, κεῖσαι 
Ριοραραίοεβ οἵ πλάνη (νες. 11). 

εἱπεὰ με ὕὍε δυν Δ] οννεὰ ὑρ ἰῃ ββοι θλνκὰς 
ἀλεκηεβαε. Οὕ. ρος. νὶ. 13, νἱϊϊ. 1οὸ, 12, 
ΧΟ Ι, χίΐὶ. 4. 
οἷς ὁ ζόφος τοῦ σκότους εἰς αἰῶνα 

8εε (δὲ ρᾶγδὶ!εὶ ἰπ 2 Ρεῖ. ἰΐ. 
17, δῃὰ δῦονϑ νετ. 6. 

νν. 14-16.--{Οὰς Ῥγοῤῆεςν οὗ Ἑποελ. 
ΤὨε δηςίςεηϊ ρτορδεου, ἴο ψὨςἢ τγεΐεσεπος 
825 Ὀεεῃ δἰγεδλὰγ πηδάς, νγὰβ ἱπέεπάεά ἔος 
ἴδπεβε πιὸη 28 ψγὲ}]} 25 ἕο ἴδε ργορδοῖ 
οὕ ςοπίετηροτγάσγίεβ, ννῇετε ἢς βᾶγβ “" Τῆς 
Τμοτά δρρεᾶλγεά, εποοπηραβδεὰ ὈΥ πιγτίδά 8 
οἵ δΒἰ8 ΠΟΙ οπεβ, ἴο εχεσυῖς 7υδέῖςς ὑροη 
41} δηὰ ἰο οοηνίοϊ 41} {πε ὑπροάγ οου- 
ςετηΐπρ 41] ιπεὶγ υηροάϊγ ψΟτκΣ, δηᾶ σςοῦ- 
ςετηίπρ 411 τἰδς μαγά πίη σβ βροίκεη ἀραϊπεὶ 
Ηΐκι ὉΥ ὑπροά!γ βἰπποδ᾽. (1κὰ τη πὶ) 
ἴδεδε πῆδῇ ἅσε πλυστιῦγεζδ, οοπιρίδίηὶ 
οἵ τδεις ἰοῖ, βίανεβ ἴο τπεὶγ οὐνῃ σᾶσγῃ 
Ἰυβῖ5, ψΠΠΪῈ ἀπεὲγ υἵιες ρῥγεβυπιρίθουβ 
νοσὰβ ἀραῖπβιὶ αοά, ἀπά δβεεῖς ἰο ἱηρταιίαίς 
τ8επιδεῖνεβ νἱὮ πίε ἔος τῆς βαίκε οἵ γαίῃ. 

Μὲς. 14. ἐπι δὲ καὶ τοστοις 
ἀπὸ ᾿ Ἕνώχ. “1Ιἐ νᾶ5 ἴος 

τδεβε αἷδο " Κἴμὴν ΕΤῚ {στ δὶς Οὐ ἰρονν 
τεπιρογαάσγί εδ, Ὁ τΠς Ρῥτοὶ οἵ Επι 
ΜΑΣ ἐπιόπάξά, ἴλι 88 [ΗΡ ἐπιονκὰ (τοτλ 
οὖς {ἰπ|6, Ῥεΐηρ δοιυαι νυ τἴ86 βἰχίβ (ὉὙ 
Ηεῦτενν ςαἱουϊδίοη, βενεπιἢ) ἀεδοεπάδης 
ἴτοῦλ Αἀδη)."" Εο Ἑποοῦ οοπιρᾶσε ἴδε 
Αἰ! υϑίοπβ ἰπ ϑίσ. χὶὲν. τό, χιἰχ. :4, Ηςδ. χὶ. 
5, Οδδγὶεβ, ἱπέγοάμεξέον ἐο Βοοῖ οὕ Ἑποελ. 
Τῇς ΡΌΡΒΘΟΥ ἰ8 ςοπίαἰπεά ἴῃ Επ. ἱ. 9 
(ἀτεεῖκ ᾿ῇ Ομδεῖεβ, Α4ῤῥ. Ο. Ρ. 327), ὅτι 
ἔρχεται σὺν τοῖς (ἦ ταῖς) μυριάσιν 
αὐτοῦ καὶ τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ 
ποιῆσαι κρίσιν κατα πάντων, 
καὶ Ὁλέσει τοὺς ἀσεβεῖς καὶ 
ἐλέγξει πᾶσαν σάρκα περὶ 
πάντων «τῶν» ἔργων αὐτῶν 
ὧν ἠσέβησαν κατ᾽ αὐτοῦ ἁ 
αρτωλοὶ Ἰσεβεῖς. Τῆς ρῆγαβε ἔβ- 
δομος ἀπὸ ᾿Αδάμ ἰΒ 4150 ουπά ἰη Επη. ἴχ. 
8, “ΜΥ ρταπάξδι πε ννᾶβ τἌκδη ὑρ, ἴδε 
βενεπιῇ ἔγοπι Αὐλπὶ,᾽᾿ ἐδ. χοιἱϊ, 3, “"Απά 
ἙΕποςἢ Ὀερδπ ἴο τεοουπὲ ἔτοτ ἴῃς ῬοοκΒ 
πὰ βρᾶκε: 1πνπγᾶβ Ὀοση ἴδε βενεπί ἴῃ (δ ς 
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᾿Ιδοὺ ἦλθεν Κύριος ἐν ἁγίαις μυριάσιν ' αὐτοῦ, 15. ποιῆσαι κρίσιν 
κατὰ πάντων καὶ ἐλέγξαι πάντας τοὺς ἀσεβεῖς; περὶ πάντων τῶν 

ἔργων ἀσεβείας αὐτῶν ὃ ὧν ἠσέβησαν καὶ περὶ πάντων τῶν σκληρῶν ἡ 
ὧν ἐλάλησαν κατ᾽ αὐτοῦ ἁμαρτωλοὶ ἀσεβεῖς. 16. Οὗτοί εἰσιν 

1 ἀγιαις μυριασιν] μνυριασιν αγιων ἀγγέλων δ 5γτΡ. Βδῇ.. ἅγῃι. Ἐ. 
3 παντας τους ασεβεις) δά ά. αντων ΚΙ, Τί. (ἑκπονγία ἢ); πασαν ψνχὴν δῷ, ΒγτΡ, 

5. ἀσεβειας ἀντων) οπι. δὰ 54}. Ὁ ; [ασεβεια4) αντων Ττεξ. 

4 σκληρων] Δ. λογων δ, Τί. 

Βτγδὲ ψνεεῖς, τνἢ!]ς Ἰυάρτηεπε δηὰ γἰρῃίεουβ- 
Ὧ688 8{}1 ἰαττίεὰ ; δηὰ δίϊεσ της ἴδεγε νυν} 
Ατῖβε ἰῇ ἴπε βεοοηά ννεεῖς στεαὶ υυἱοκεά- 
ΠΕεΒ8,᾽᾽ ψἤεσε ΟΒαγίεβ σεΐεσθ ἴοὸ Κμδέΐδες, 
7. Ἴδε ρεπεαδίορίοδὶ ογάεσ, 88 ρίνεη ἰῃ 
αεη. ν. 4-20, 8 (1) Αἄδγη, (ἢ ϑεῖι, (3 
Εποβ, ῴ Οδίπδη, (5) Μδδαδίδὶεεὶ, (6 
]ατεά, (7) Ἑποοῦ. [Ιξ ἴἰβ ργοῦδοὶν τῃε 
βδοιεάπεββ οὗ ἴῃς ὠυτῖθεῦ 7 ψὨϊοἢ ἰεὰ 
ἴδε [εὐνιβῃ νυτίϊετβ ἴὸ ἰὰῪ βέσεβδβ Ὡροῃ ἴξ 
ἴῃ Εποςἢ 5 ̓ς. 

ἰδοὺ ἦλθεν Κύριος ἐν ἁγίαις ἔνριάσιν 
αὐτοῦ. ΟΠατΙΐεβ' ἱγαπδίδιίοπ ἔγοῦλ ἴῃς 
Αειἰδϊορὶς ἴ5 “Απάᾶ 1ο] Ηδ οοσῆεβ νἱἢ 
ἴεῃ τπουβαπάβ οὗ δίβ ΠοΙ͂γ οὔαβ ἴο Ἔχε- 
ευἷς Ἰυάρπηεηι ὑροη ἴπεπὶ, ἀπά Ης νη]} 
ἀεβίσου ἔπε ὑπροάϊγ δπὰ νν1}}} σοηνίοις 811 
Ἠεβῇ οἵ 411 τῃδὶ ἰῆς βδίῃπειβ δπὰά υηροάϊν 
βανε ψτοῦρας ἀπὰ ὑηροάϊν οοτηπλ τε 

ἴπϑε Ηἰπι᾽". Εογ μυριάσιν ἀγγέλων 
“΄. ΗεὉ. χιϊ. 22, Ρ8. ἰχνῖτἱ. 1γ, Ῥευς. χχχ 
2. Ἐοτ τῇς υβὲ οὗ ἐν ἀεποιΐηρ δοςοσ- 
ββηγίηβ οἰγτουτηβίδηοεβ 8βες ΒἾδββ, ΟἿ. 

Ὁ ΤΙ τ. Ρ. 118, δηὰ [νυκε χῖν. 31, εἰ 
δυνατός ἐστιν ἐν δέκα χιλιάσιν ἀπαντῆ- 
σαι τῷ μετὰ εἴκοσι αλιάξων ἐρχομένῳ 
ἐπ᾿ αὐτόν. ΤΏε δοτίϑι βεσε ἰ8 ἴῃΠ6 ργε- 
τετῖῖς οὗἩ ργορδεῖῖίς νἰβίοη, δἃδ. ἤδη Μί- 
οΔἰδἢ βαγ8, “1 βδὺν 811 [5σϑεὶ βοδι(εγαά,᾽" 
ε΄. Αρος. χ. 7, χίν. 8. 

γεσ. 15. ποιῆσαι κρίσιν κατὰ πάντων. 
Ἐοϊ]οννβ Ἔχδοῖῖν τς ασεεκ ἰσαπϑδιίοη οὗ 
Ἐποοῖ ρίνεη δῦονε, εὐ, Αεἱ. Κ΄. Τ. ἰϊ. 6, 
Κρίτων ἔπειθεν αὐτὸν ἀποδρᾶναι καὶ τὴν 
κατ᾽ αὐτοῦ κρίσιν διαφθεῖῥαι. Οη (δε 
«ἰδεϊηοιίοα Ὀείνεεη ἴῃς δοῖῖνε ποιεῖν 
κρίσιν ““ἴο εχεσυΐϊε Ἰπάρτηοης᾽" (45. ἴῃ 
]οδη ν. 27) ἀπά τ8ε μεσ ρῃγαβιείς σηϊ ες 
Ξε κρίνειν (45 ἰπ Ιβοοτ. 48 Ὁ) 8ε6 [Υ ποΐεβ 
οη αἰτεῖν ἀπά αἰτεῖσθαι, ἴδε ἀπὰ ἰδού 
{[3πι|ι68 ἰν. 3, ἐδ. 1. 3). 

ἐλέγξαι πάντας τοὺς ἀσεβεῖς περὶ 
πάντων τῶν ἔργων ἀσεβείας αὐτῶν 
ἠσέβησαν. ϑμοτιοηεὰ ἔγοπι ἴῃς ατθεῖς 
Ἐποοῖ ᾳυοιοά ἀδονε. 

ἀσεβεῖς. ΟΥ, νν. 4, 1:8. Τῇε νοτάὰ 
τὨσίςε τερεδϊεὰ ἴῃ τἷβ νεῦβα γτυῃβ [Ὡτου ἢ 
ἔπε ερίβε!ε 48 ἃ ϑοτῖ οἵ γεϊγαίῃ. 

περὶ πάντων τῶν σκληρῶν ὧν ἐλάλησαν. 
ΤὨϊΒ 18 ἴᾶκοη ἔτοπὶ Ἐποοῦ χχνίϊ. 2. 
ΟΒδγ]68, Ρ. 366 (Τὸ ἀιεπεπηδ 5881} σοπλε), 
πάντες οἵτινες ἐροῦσιν τῷ στόματι αὐτῶν 
κατὰ Κυρίον φωνὴν ἀπρεπῆ καὶ περὶ τ 
δόξης αὐτοῦ σκληρὰ λαλήσουσιν, ο΄. ἐδ. 
ν. 4, “ἼΤΠς ἴὰν οἵ ἴῃς Ἰμογὰ γε πᾶνα ποῖ 
μι Ἰιεά, δυϊ. .. πᾶνε βἰδπάεγουβν 
δροίκαπ ὑγουὰ δπὰ δαγὰ νγογβ νυν γοὺσ 
ἰσαρυγε πιουτῆβ δρδίηβε Ηἰβ ρτεδίπεββ," 
ἐδ. χερὲ αἱ., αεη. ΧΙ. 7, Ἰρρθρ μὰ ρβλ ον 
σκληρά, ; Κίηρβ χίΐ. 13, ἀπεκ; π᾿ 
τὸν λαὸν σκληρά, ΜΙ. 11], ΤῊΣ ᾿ 

γεσ. σ6. οὗτοί εἰσιν γογγνσταί, μεμ- 
Ψψίμοιροι. ΟΠατεβ {πίη Κ8 παῖ ννὲ πᾶνε 
Ὦεῖς ἀποίπεγ οαβε οὗ Ὀοστουνίηρ' ἔγοῦλ ἴδε 
Αςοινιῤέϊον οΥ Μοϑός, ϑεὲ ἢϊβ ἱπιγοά, οὔ 
ἈΑροοσγυρδαὶ ΟυοϊδιίοπβΒ. Τῆς ψογὰ γογ- 
γνστής ἰδ υβεά ἰῃ ἴῃῆε υΧΧ, Εχοά χνὶ. 8, 
Νυπι. χὶ. Σ, 14-27, 20. ὙΤηε νετὺ γογ- 
γύζω ἰΞ5 ἰουῃὰ ἱπ ]οδη νἱΐ. 32 οἵ ἔπε ψνἢ18- 
βεππβ οἵ {δε πγυϊεϊτυὰς ἰπ νου οὗ [ε8118, 

αἱ 18 σε ΠΕ ν π8εὰ οὗὨ βρῃου]άδογίηρ ἀ18- 
οοηΐεηπὶ ψΠὶςἢ ρεορὶς δὲ δίταϊἃ ἰο βρεαΐκ 
ουΐ, 88 ἴπ χα Οοζ. χ. ζο, οὗ ἴπε τηυγπιυγίηρδ 
οὗ τῆς 5γαϑὶ ἴδ ἰπ τ[Π6 νυν] ἄσγης58; Μαδῖϊ. 
ΧΧΟ ῚῚ (ποτε βεὲ νείβι.) οὗ τῆς ργυτ- 
διπρ οὗἩ τμε ἰαρουγεῖβ 0 βανν Οἴεσβ 
τεροεϊνίης ἃ ἀδγβ ΡᾶγῪ ἴοσ δὴ δουτγβ 
Ἰαῦουτ; [οπη νὶ. 41-43 οὗ {πε ]1εννβ Ψῆοὸ 
τοοῖς οἤεπος δὲ ἴδε ργεδοπίηρ οὗ τξε 
Βτεεδὰ οἵ 1.1{θ. 11 18 ἐουπὰ ἰη Ερίςι. δπά 
Μ. Αὐτ. Ὀυαϊ ποὶ ἰῃ οἰαββίςαὶ δυΐθοσβ. 

σμός ἰβ υϑεά ἴῃ τ Ρεῖοσ ἷν. 9θ.ἁὨ ὅ8ὲε6 
Ὁγίπος ἴῃ ΡΗΣΥΠί ΒΒ, Ρ. 358 ΓοΡ. Εογ 
ἴδε νοσὰ μεμψίμοιρος 8εε [υοἰλη, Ογπέο. 
χ7, ὑμεῖς δὲ διὰ τὴν. εὐδαιμονίαν οὐδενὶ 
τῶν γι ων σκεσθε, καὶ παντὶ 
έμφεσθε, καὶ τὰ μὲν παρόντα φέρειν οὐκ 

ἰϑέλετε, τῶν δὲ ἀπόντων ἐφίεσθε, χειμῶ- 
νος μὲν θέρος εὐχόμενοι, θέρους δὲ χει- 
Δ ... ανηϑ τὲ ἘΣ γοσοῦγτοι, 

ἐστοι καὶ με; ι ὄντες, Δῃ. 
Ὑπεορῆσ. Ολαγ. Ἵ - ἰδῇ υϑεὰ οὗ ἴῃς 
ταυσιηυσγίηρ οὗ ἴῃς ᾿ϑγδοιεβ Ὁ ΡΣ, 
Μήε. Μος. τι. τοῦ Μ. 8εε οἴδεσ Ὄχδηρ᾽εβ 
ἴῃ Ννεῖβε. Ὑῆε βᾶπης βρίτί! 18 ςοηδετηπεὰ 
ἰῃ ]απιαβ ἱ. 13. 
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γογγυσταί, μεμψίμοιροι, κατὰ τὰς ἐπιθυμίας αὐτῶν πορευόμενοι, 
καὶ τὸ στόμα αὐτῶν λαλεῖ ὑπέρογκα, θαυμάζοντες πρόσωπα ὠφελίας 
χάριν. 

17. Ὑμεῖς δέ, ἀγαπητοί, μνήσθητε τῶν ῥημάτων τῶν προειρημέ- 

νων ὑπὸ τῶν ἀποστόλων τοῦ 

κατὰ τὰς ἐπιθυμίας αὐτῶν πὸ νοι. 
Ο,. 2 Ῥεῖ. 111..3 δπὰ 1ϊ. το, θεῖον" νεσ. 
18, ἃπὰ 5εὲ ΤῊ ποῖεβ οἡ [4Π|68 ἵν. 5, 2. 
ΡΙαπλρίσε ποῖθβ “Τῆς ἰεπιρεῖ οὗ 5εῖ- 
ἰπάμπίσεποε τεςορηιβίηρ ποὲ Οοά᾽Β νἹ]], 
Ὁυϊ πιλη᾿β ἀεβίγεβ, 45 ΠΝ αν οἵ δειίοη, 
͵8 Ῥγεοίβεῖυ ἴμδὶ Ὡς ἢ ἰβδυεβ ἰη ννεασίπεββ 
ἃηά ἀεβραῖς.. φ΄. Ἑσςεῖεβ. ἰΐ. 1-20". 
τὸ αὐτῶν λαλεῖ ὑπέρογκα. 8ὅες 

Ἑποςῇ ν. 4, φυοϊεά οη νεῖ. 15, αἶϑο Ἑποςῦ 
οἷ. 3, “γα δᾶνε δβροίδη ἰπβοίεηε ψογὰβ 
ἀραϊπδὶ Ηΐβ σἰρῃιεουδηςββ,᾽" 8. χὶΐ 4, 
Ῥβ. ᾿ἰχχῖϊὶ. 8, Πδῃ. νὶΐ. 8, λαλοῦν 
μεγάλα λπά νεῖ. 20 οἵ πε {{π||ὲ Ποτη ; 
ςοτήρᾶγε ἅδονε νν. 4, 8, σὰ, δηὰ [Δπ|68 
111. 5. ἴο01]1. [Ιῃ οἰδββίςδὶ ντίτετβ ὑπέρογκα 
18. ΒΕΈΠΕΓΆΪΥ υβεά οὗ ρτεδὶ οὐ ἐνεη Ἔχοξᾶ- 
δῖνε δἷΖζε, ἴπ ἰδίεσ τυτίτεῖβ 1 [5 4180 υδβεὰ οὗ 
Ριρ νοτγάβ, διτορᾶπί 8 δηὰ ἀε- 
τησδηουτ, δες ΑἸτογά 8 ποῖς οἡ 2 Ρεῖ. ἰΐ. 
18 ἀπά ΡΙαϊ. ΜΟΥ. 1110 Β (ϑοογαίςβ), τὴν 
ἐμβ, ν ἐκ τοῦ βίου καὶ τὸν τῦ 
ἐξήλαννε καὶ τὰς ἐπαχθεῖς καὶ ὑπε; 
κους κατοιήσεις καὶ μεγαλανχίας, 1ὁ. 
7.4, Ἄεσα ἡ θεατρικὴ καὶ παρατράγῳδος 
λέξις ἰΒ ειγεά ὑπίρδικον ἰπ ςοπίγαβε ἢ 
ἰσχνὴ λέξις, ΡΙυι. Μέέαε 05 Β, τοῦ 
βασιλέως τὸ φρόνημα τραγικὸν καὶ ὑπέρ- 
ογκον ἐν ταῖς αις ίαις 
ἐγεγόνει, ει ἰδ τοῦτό ἴῃ 2 Ρεῖεσ ἰϊ. σ8 
δηὰ ἱπ Ὦδη. χί. 36, ὁ βασιλεὺς ὑψωθήσε- 
ται καὶ υνϑήσεται ἐπὶ πάντα θεόν, 
κ᾿ λαλήσει ὑπέρογκα. 

αυμάζοντες πρόσωπα λίας ν. 
ὙΠε ρῆγαδβε οοουγβ ἢ ποῖ βροῦν 
ἴῃ [κεν. χῖχ. 15, οὐ μὴ θαυμάσῃς πρόσω- 
πον, Ἰοῦ χιίϊΐ. το, 866 ΤΥ ποῖς οἡ [4:|68 ἰΐ. 
1, μὴ ἐν προσωπολημψίαις ἔχετε τὴν 

, πίστιν τοῦ κυρίον ἡμῶν ᾿]. Χ., ἀπά ο΄, τ 
Τίπι. {1, 8, αυοϊεὰ ἀὔονε οὔ νεσ. 11. 
Α5 ἴδε ἔεα οἵ ἀοά ἀτγῖίνεβ ουἕ τῆς 
ἔελι οἵ τπηδῃ, 80 ἄεβαπος οὗ Οσοά ἰεηά8 
ἴο Ρυϊ τηᾶλη ἰῃ Ηἰβ ραςε, 45 ἴῃς οἤιοῖ 
βουτος οὗ φορά οἵ ενἱ] ἴο Ηἷ8 ἔε! οννβ. Εὸσ 
τμε ἀπδςοοϊυϊποη (τὸ στόμα αὐτῶν λαλεῖ 
--ϑαυμάζοντες) ςοπιρατε ΟΟἱΪ. ἰΐ. 2, ἵνα 
παρακληθῶσιν αἱ καρδίαι ὑμῶν συμβι- 
βασθέντες ἐν ε » Πετῖα ἃ 5: ΠΏΠΑ τ ροτὶ- 
ῬὨτγαβίβ (αἷ κι ι. ὑμῶν-- ὑμεῖς) ἰδ 
{ο]οννεὰ ὃν ἃ εοπείγωείίο αὐ τέκϑμνι, αἶδο 
ΜΝ ίπεσ, Ρ. 716. Ῥεγῆαρβ ἴδε ἱπεγυβίοη οὗ 
τῆς βηϊϊε οἴδιιβε ἱπίο ἃ ρδσζιϊοἰρίαὶ βεγί6β 
ΤΩΔΥ ὃς δοοουπίεδ ἴοτ ὃγ ἃ τοηγίηἰβοδησς 
οἵ Ῥβ. χνῖϊ. το,τὸ στόμα αὐτῶν ἐλάλησεν 

κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ 18. ὅτι 

ὑπερηφανίαν, οζ Ῥ8. οχϊίν. 8, εὶ, ὑγβεῖε ἃ 
βία] ᾶγ ρἤγαβο οσοῦζβ. 

νν. 1γ-19.--σὍτλὸ Ἑαξέλζω! αγε δέδάεπ 
ἐο εαἰΐ ἰο νμκά ἐπε τοαγπέπρς ο7 ἐκ 
ΑῤοΞςέϊες. ΤὮε Αροβιὶεβ ννασηθὰ γοῦ τε- 
Ρελιςάϊγ τπδὶ ἴῃ ἴπε ἰδβὲ ἐἰπιε ἔπεσε νουϊὰ 
ἃτίδε πιοοΐκεῖβ ἰεὰ ἀὐναν ὃν τπεὶς οννῃ οἂτ- 
πᾶ] Ἰυβί8. [ἰ ἰ8 ἴπεϑ8ς τῃδῖ ἂγε πονν Ὀγεδίς- 
ἴῃ ὑρ ἴπε πη οὗ τῆε Ομυτομ Ὁγ πεῖς 
ἰηνίάϊουβ ἀϊδιϊηοιίοπβ, πηδη οὗ υπδαποῖί- 
Βεά πιϊπάβ, ψῆο ἢᾶνε ποὲὶ ἴδε ϑρίγι οὗ 
αοά, ϑ8εε ἱπιτοδυοτίοπ οα ἴπε Εδεὶν 
Ἡετεβίεβ ἴῃ δωε ΕΝ εὐϊιίοη. αὶ 

γες. 17. ὃς δὲ, ἀγαπητοί, μνήσθητε 
τῶν ῥημάτων τῶν προειρημένων ὑπὸ τῶν 

λων. Τῆς ντίϊες τὐγὴβ ἀραΐη, 28 
ἴῃ νοσ. 20 δεΐον, ἴο {πε {Δ ἘΠ] τησπηῦετα 
οὗ τς ΟΠυτοῖ (νεῖ. 3) ἀπά τεπληβ {Πεπὶ, 
ποῖ πονν οὗ ρτγίπιεναὶ ργορῆεου, δυῖϊ οὗ 
ννατηΐης ψοιθα υτἱετεά ὃν τε Αροβιῖεβ. 
ϑόοηῖε πᾶνε τἌκεη τηἷθ 48 ἃ φυοίβιίοη ὉῪ 
7υάςε ἴτοπι 2 Ρεῖεσ [13. 3, ψῇετε ἴῃε αυοῖδ- 
τίοη 8 ρίνεη ποῖα ὅλ γ. Βυὶ, ἴμεσε αἷ8ο, 
τῆς ψοτγάβ δἂχἊ τείδοιγσεὰ Ὀδοῖς ἴο ἃ ῥτζίοσ 
δυϊπογίεν, “ΠΟΙῪ ρσορῃεῖβ᾿" δπὰ “" υοῦσ 
Αροβεῖεβ᾽. ὙΤῇῆες νοτγάβ ὅτι ἔλεγον ὑμῖν, 
ΨΥ ἢ ΓΟ] Ϊονν, ἱπιρὶν τῆδῖτδε ναγηίης νᾶ 8 
ΒΡΟΙαη, ποῖ ντιίεη, δηὰ δαὶ ἰδ ννᾶβ 
οἔϊεη τερεαιεά. 

νει. 18. ἐπ᾽ ἐσχάτον ον ἔσονται 
ἐμπαῖκται. ΤῊς ρΑτα]]εἰ ἴῃ 2 Ῥείεσ ἰϊ. 3 
[8 ἐλεύσονται ἐπ᾿ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν ἐν 
ἐμπαιγμονῇ ἐμπαῖκται, Ποῖος δες ποῖε οα 

ες βς οἵ τῇς ατιςῖε ἢ ἔσχατος, εἕς. 
Ἐοτ ὐπὸ {΄. Ατίβι, Ῥοὶ. ἵν. 3, ἐπὶ τῶν 

χρόνων. ᾿ ᾿ 
ΤΠα ργορἤεου οὗ 1818 τηοομίηρ, 88 ἃ 

γλδεὶς οὗ ἐπα ἑυΐυτε (εἱδῖβ οὗ ἴῃς ΟὨυσο, 
8άδ5 ποῖ οοπὶὲ ἀοννὰ ἴο υ8. Απ εχδτηρῖε 
οἵ ἰξ ἰπ ἴῃ νεῖ δερίπηίηρ οὗ τπε ΟΒυτγοῦ 
18 ίνεη ἰῃ Αςῖδ ἰϊ, 13, ἕτεροι χλενάζοντες 

ὅτι γλεύκους μεμεστωμένοι εἰσί. 
1 τῆς ΟΟΤ. ννε βᾶνε βυσῇ Ἐχαπιρίεβ 28 2 
Οἤτοη. χχχνΐ. σ6 (δε βυπηηιίης υΡ οὗ ἴΒς 
δἰεευάς οὗ ἰδὲ }εννβ ἰονγατάβ ἴῃς Ῥσορβεῖβ) 

Ε͵. χχ. 8, ἐγενήθη λόγος Κυρίον εἰς ὀνει- 
ὃν ἐμοὶ καὶ εἰς χλενασμὸν πᾶσαν 

ραν. (. αἷδο {πε τηοσκοσυ αἱ ἴδε 
οσυοϊβχίοη, Ἀδὰ ἘΝ ἀξ Αἐβέίοῃ το ΝᾺΝ 
χ, 25 ἔ,, εἰ τὸν οἰκοδεσπότην Βεεῖ, 
ἐπεκάλεσαν, πόσῳ μᾶλλον κιτιλ. ἴπ 2 



1ο. ΙΟΥΔΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 273 

ἔλεγον ὑμῖν Ἐπ᾿ ἐσχάτου ' χρόνου 3 ἔσονται 8 ἐμπαῖκται κατὰ τὰς 
ἑαυτῶν ἐπιθυμίας πορευόμενοι τῶν ἀσεβειῶν." 19. Οὗτοί εἰσιν οἱ 
ἀποδιορίζοντες, ψυχικοί, πνεῦμα μὴ ἔχοντες. 

Ἰςπ᾽ ἐσχατον 3Β; οτι επ᾿ ἐσχ. ΑΟ; [οτι] επ᾿ ἐσχ. Ττερ.; ὅτι ἐν ἐσχατῳ ΚΙ, 
Ρ νυΐϊξ. βαῇ. 

4] 
ἄχρονον ΒΟ; τον χρονον ΝΑ; χρονῳ ΚΙ,; τῳ χρονῳ Ρ δλῇ.; των χρονων ὉΟΝ. 

ϑέεσονται ΦΒΟΚΕΡ; ελευσονται 3 ΑΟ , βαἷι. ὈΟἢ. 

4 τῶν ἀσεβειων] οσπισω ἀσεβειων εγτῇ ; οπισω ασεβειας ΞγτΡ. 
δ αποδιοριζοντες) Δἀἁ. ἐεαντους Ο νυΐξ. 

Ρεῖεςγ ἴῆς ρυτροτὶ οὗ πῖ8 πῃοοΐκεγυ 18 6χ- 
Ρἰαϊπεά ἰο ὃς τ8ς ὑπερ]! Β]1εὰ ρτγογηῖβε οὗ 
ἴδε Ῥαγυβία. Ησεα νὲ πιυδὲ ρδίδμει [8 
τηεδηΐηρ ἔτοσῃ ἴῃς δοοουης δἰγεδάν ρίνεῃ 
οὗ τε [ἰδεσιπεβ. 1 ἴδεν εὐτπεᾶ {δε 
ξταςε οἵ αοά ἱπίἴο ᾿ἰσεπείουβπεββ, ἔπον 
νου παίυγϑ!ν τηοοῖς δὲ τῆς πδύγοννη 688 
δῃὰᾶ ννᾶπὶ οἵ εὐ] ρῃιεππιεπὶ οὗ ἴποδεὲ ννῆο 
ἴοοῖ ἃ βίγίςς απὰ Ἰἰεγαὶ νίενν οὗ ἴῃς ἀϊνίπα 
ςοτηπιαπάπηεηῖβ: ἰξ πεν πιδᾶς ᾿ἰρῃϊ οὗ 
Δυϊ μουν δπά ἰγεδίεά βρίγιτυδὶ τα ρ8 
ψ ἢ τένεγεηςς, {{ {πεν ἐοαπιςὰ οὐκ {πεῖς 
οντὶ Βῃᾶσης δηᾶ υἱἱζεσεὰ ργουὰ δηὰ ἴπὶ- 
Ῥίουβ ννογάβ, 1ξ ἴποῪ ἀεηϊεὰ αοά «τπὰ 
ΘΟ γίβι, {πεν ψουϊὰ πδίυγδῖν Ἰδυρἢ δὲ τπὰ 
ἰάδθα οἵ ἃ Ἰἰυάρτηεπε ἴο οοῦς. Οπ ἴδε 
ἔοτταῃ ἐμπαίκτης Δηὰ ἰδ ςορηδίεβ, δες ποῖα 
οη 2 Ρείεσ. 

τῶν ἀσεβειῶν. 1 4πὶ ταῖπες ἀϊβροβεά 
ἴο ἴᾶκε τῶν ἀσεβειῶν Ππετε 88 ἃ βιιδ)]εςτἷνα 
δηϊτῖνα, “Ἰυδῖ8 Ὀεϊοπρίηρ ἴο, οὐ δ βίη 
Ὅπὶ ἴδεῖσ ἱπῃρί εἴ 68," οὐ. Βοπλ. ἱ. 28, 

καθὼς οὐκ ἐδοκίμασαν τὸν Θεὸν ἔχειν 
ἐν ἐπιγνώσει, παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς 
εἰς ἀδίκιμον γοῦν. Τῆε ρΡοβίτίοῃ οὗ {πε 
ἐεοίτῖνε ἰ5 ρεου]ατ, απ ργοῦΔΌΪΥ ἱπεεη δὰ 
ἴο εἶνε δἀάϊιίοπαὶ βίσεββ. Κε πιᾶνὺ Ἵοτὰ- 
τα ἰε νἱτἢ 14π|εβ 1. τ, μὴ ἐν προσωπο- 
ἡμψίαις ἔχετε τὴν πίστιν τοῦ κυρίον 

ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τῆς δόξης, ννῇετε 
βοῆς οοηπεςῖ τῆς δόξης ν᾽ κυρίον ἰη ἃ 
ηυα!ταξίνε βεη86. 

Με ει. 19. οὗτοί εἰσιν οἱ ἀποδιορίζοντες. 
“«ἴὝΒεβε δῖα πεν δαὶ τδκε ἰηνίἀϊουβ 
ἀϊδβεϊποιοη8.᾽ 8:εἜῈ ἱπιτοδυςιίοη οπ ἴῃς 
Τεχι. Τῆς γὰτε Ψψογὰ ἀποδιορίζοντες ἴ8 
δε οὗ Ἰορίςαὶ! ἀϊβεέποιίοηβ ἴῃ Ασίβιοιϊς, 
Ροΐ. ἱν. 43, ὥσπερ οὖν εἰ ζ προῃ- 
ρούμεθα λαβεῖν “ἴδη, πρῶτον ἂν ἀποδιω- 
ρίζομεν ὅπερ ἀναγκαῖον πᾶν ἔχειν ζῷον 
("β, 1ἢ ννε ννἱβδῆεὰ ἴὸ τῇδε ἃ οἰδβϑίῆςδ- 
τεἴοη οὗ δηΐπια]β, ννε βῃβουἹὰ παν θεριιπ ὉΥῪ 
βεί(ίῃρ δϑίἀε [δὶ ψὩϊςἢ 411 δηΐηχαὶβ πᾶνα 
ἴῃ σοπποη᾽᾽}) δηὰ, 1 θεΐΐϊενα, ἰπ Ἔνεσν 
Οἴδεσ ραββᾶρὲ ἰῃπ ψπίοἢ ἰξ ἰβΒ κποννῃ ἴο 
οὐουγ;: 8ε6 Μαχίγηιϑ Οοηΐεββοσ, ἰΐ. Ρ. 103 
Ὁ, τὸ μὲν φυσικὸν ὥρισεν ἐπ᾽ αὐτοῦ, τὸ 
δὲ γνωμικὸν ἀποδιώρισε,(ταπαϊεὰ “ πδίυ- 

ταὶ! ἴῃ εο ((ῃγίβιο) οοπβεϊζαϊα νοϊυπέδέα, 
διδὶγασίαπὶ ἀἰβρυηχίς,᾽ ἐδ. Ρ. 131 0, ὡς ὁ 
λόγος ἦν αὐτοῦ, μόνον τὸ ἐμπαθές, ἀλλ᾽ οὐ 
τὸ φυσικὸν ἀποδιορίσασθαι θέλημα, 
“αυοᾶά ἀΐϊχεταῖ πος βοϊυπὶ βρεοΐασε υἱ 
τιδιάϊποβαπι, πο υἱ παΐυγαῖεπὶ νοϊυπιδίθ 
ἃ ϑαϊναίοσεα οἰϊπιϊηαγεῖ," ϑανοσὰβ ἐδ 
ΕΑἰγεί. χχχίϊ., χχν., ὅταν ταῦτα τὰ συμ- 
πτώματα ὄψῃ παρόντα, ἀποδιόριζε ἫΝ 
ὀργανικὴν νόσον ἐκ τῆς ὁμοιομεροῦς. ΤΣ 
Ββίπιρὶε διορίζω ἰ8 ἑουπὰ ἵπ ἴεν. Χχ, 24, 
διώρισα ὑμᾶς ἀπὸ τῶν ἐθνῶν “1 βεραγαιεά 
γου ἔγοτῃ ἴΠ6 πδίίοπβ," ]οὉ χχχν. σὰ; 80 
ἀφορίζω Μαῖι. χχν. 32, ἀφορίζει τὰ 
ἶ ἡ, πὸ τῶν ἐρίφων, ἜΥνΕΙ χίχ. 9 

δὰ] Ἰεῖς τῇς βγπδροριυα) καὶ ὥρισεν 
τοὺς μαθητάς, 2 Οοτ. νὶ. 17, ἐξέλθατε 
ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, κε νὶ. 
22 (οἱ εχοοτηπιυπίςαἰίοη) ὅταν ἀφορίσωσιν 
ὑμᾶς, 64]. 11. τ2 (οἵ Ρείετ᾽ 5 νυ πάγανναὶ 
ἔγοπι ἴῇς αεπε}}ε8) ὑπέστελλεν καὶ ἀφώ- 
ριζεν ἑαντόν. 

ψυχικοί. ὕ8εά οἵ νου] ϊγ τυϊϑάοπι ἰπ 
7Άπλεβ {ἰϊ. 15, νεσε 8βεα ποίς, ἀἰβεϊη συ βῃςεὰ 
ἴτοπι πνευματικός ἰπ 1 Οος. ἰΐ. 13-15, χν. 
ἔῇ ο΄. ἰὰε τεδοπίηρ οὗ ἴῃς Ναδββεπεβ (οῤ. 

ἱρροΐ. Ρ. σό4) εἷς τὸν οἶκον θεοῦ οὐκ 
εἰσελεύσεται ἀκάθαρτος οὐδείς, οὐ ψνχι- 
κός, οὐ σαρκικός, ἀλλὰ τηρεῖται πνευμα- 
τικοῖς. 

πνεῦμα μὴ ἔχοντες. ΤΠ 5υν]εοῖίνα 
ποζαῖϊνε τΏΔΥ θὲ εχρίαἰπεά δ8 ἀδβογίδίηρ 
ἃ οἶλϑ8 (βϑυς ἢ 248 ἤανε ποῖ) γδῖπες ἴδῃ 28 
βιδιίπρ ἃ ἴδοι ἰῃ τεραγὰά ἴο ραγίουϊαγ ρεῖ- 
8Βοηβ; ρυῖϊ τῆς υ8εὲ οὗ μή ἴδ8 τηυοῦ πλοσα 
νεῖν εχιεηάεά ἴῃ ἰδῖς μη ἰπ οἰΔββίςδὶ 
ατεεῖκς, Δ δυο ρἤγαβεβ 88 ἐπεὶ μή, ὅτι 
ἤ. [18 δἰ πιρίεϑε ἴο υπάεσβίδη πνεῦμα 

ἕξις οὗ {πε Ηοὶγν ϑρίσγιε, οῦ Εοπι. νἱϊ!. 9, 
ὑμεῖς οὐκ ἐστὲ ἐν σαρκὶ ἀλλ’ ἐν πνεύματι, 
εἶπερ πνεῦμα Θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν, τ Οοτ. 
ἰϊ. 3, νἱῖ. 40, 1 ]ομπ 111. 24, ἵν. 13, δπὰ 
ἴδε σοπίτγαβε ἰπ νεῖ. 20, ἐν πνεύματι ἁγίῳ 
προσευχόμενοι. Οἰδετδ, ε.5. ΡΙυτηρίτε, 
Ρτείες {πε εἐχρίαπδίοη ἴδαΐῖ “τὰς [4188 
τοδοῦοθ ναοῖς 80 δοβογρεά ἴπ ἐμεὶγ ἴοννοσ 
βαηβύυουβ ἡδίασε ἴπδὶ ΠΕ ΠΟ ἰοπρεσ Ροβ8- 
βεββαά, ἱπ δὴγ τεᾶὶ βεῆβὲ οἵ ἴῃς νψοσά, 
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2ο. Ὑμεῖς δέ, ἀγαπητοί, ἐποικοδομοῦντες ἑαυτοὺς τῇ ἁγιωτάτῃ 
ὑμῶν πίστει, ἐν πνεύματι ἁγίῳ προσευχόμενοι, 21. ἑαυτοὺς ἐν 

ἀγάπῃ Θεοῦ τηρήσατε! προσδεχόμενοι τὸ ἔλεος τοῦ κυρίου ἡμῶν 

Ὁ τηρήσατε) τηρήσωμεν ΒΟ. 

τῆλὲ εἰσπιεηῖ ἴῃ τδπ᾽ 5 οοτηρουπᾶ Ὀοΐπῷ, 
τ ἢ 18 [1861 ϑρ᾽τίτυδ], αη ἃ σάρδῦϊε ἵβεσε- 
ἴοτε οἵ οοπιπηυπίοη ΜῈ τῆς Ὀϊνίης 
ϑριπε", 

νν. 20.223. Τὰε Εἰκαὶ Ολαγρε ἰο ἐλε 
Ῥαδέλγα!.---ϑε 411 ἀϊρεπος ἴο εϑοᾶ 
τδ᾽8 ἀδηρες. Μακε ἴδε πιοδὲ οὗ ἴῃς 
Ῥείν!ερεβ νουςδελίεὰ ἴο γου. Βυ!]ά 
γουγθεῖνεβ ὉΡ οὐ {με ἐουπάδιϊοη οὗ γουγ 
πιοδὲ Βοὶγν [δι 1ἢ ὉΥ ῥγαγεσ ἴῃ ἴδε ϑρίγι. 
Ὅο τοὶ τεβὶ βαιβῆςά νυ τῃς Ὀεϊεἴ τπδὶ 
αοά ἰονεβ γου, Ὀυὲ κεερ γουγβεῖνεβ ἰπ 
ΗἱΪ8 ἴονε, νναἰτἰπρ ἴος ἴῃς σγδγου οὗ οὖς 
Ποιὰ ]|εϑ8 ΟἾσιδὲ βίο ἰεαάβ τ5 ἴὸ 
εἴεσηδὶ 1. Απὰ ἄο γους δεδὲ ἰο δεῖρ 
ἴδοβε ῆο τε ἱπ ἄδηρετ οἵ (Ἀ]ΠΠ|Ππρῖ ΑΥΨΔῪ 
ὉΥ ροϊπείηρ οὐ ἐδπεὶς εττοῦβ δηὰ γρίνίπ 
τδε τεββοῃβ οὗ γοὺς οὐνῃ Ὀεϊϊεῖ; ἀπά ὉγῪ 
βῃδίοπίηρ ἴτοπὶ ἰπς ἢτε οἵὗἁ ἱἰεπηρίδιίοη 
ἴδοβε σψῆο ἃζε ἱπ ἱπιπιίπεπὶ ἱεοραζάγ. 
Ενεὴ ψβετε ἴδετε ποτε ἴο ἔεδσ, ἰεῖ 

ὋΣ Τςοπιραββίοη δηᾶά υὑοὺσ ὑγαγεῖβ 5Ὸ 
ρντῆ ἰοννατᾶ τ δίπποσ, ῃ]]ς ΟΣ βμτίας 
ἴτοπι ἴῃς ροϊ]υϊίοη οὗὨ ΠΙ5 βίη. 

Ψψει. 20. ὑμεῖς δὲ, ἀγαπητοί. Ο(οη- 
τδϑιοά ἢ τῆς Ποτ πε 8, 88 ἴῃ νεῖ. 17. 

“4 ἐπὶ 
ἀποστόλων καὶ προφητῶν, ἀκρογω- 
γιαίον αὐτοῦ Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ κιτιλ., 1 
Όος. ἰἰϊ. 9-17, ἃ ρΡαδϑασζε Ὡς τ86 τσ τοσ 
ΤΩΔΥῪ ἤᾶνα δά ἰπ Πὶβ πιπὰ ἤετε δηά ἱπ 
σψεῖ. 23. Ὦτγ. Βίερ ςομηραγοβ Ροῖγς. Ῥλέϊ. 
1. “16 γε βευάν ἰδῆς ερίδε]εβ οἵ {με Ὀϊεββεά 
ἄροβιϊὶς Ρδυϊ, σεσθε οἶκι σθαι 
εἰς τὴν δοθεῖσαν ὑμῖν πίστιν. Αἀά ΟἸεπι. 
ϑέγονι. ν. Ῥ. 644, 
θεμέλιον ὑπόκειται. ἴὐβυλ!)γ ΟὨτίϑε ἴβ 
βροΐκεῃ 48 ἴῆε ἰουπάδιϊοη οἵ ςοσηετσ- ϑίοπα 
οἵ δε σμυτοῦ, ἀπά ψε ββουϊ ἃ ρμγοῦδοὶν 
δβδίρῃ δὴ οδ͵εςνε βεῆβε ἴο τῇ πίστει 
Βετε, 88 ἰη νεσ. 3 ἅρονε (ἐπαγωνίζεσθαι 
τῇ πίστει). Οἰδεγννῖβε ἰδ τηΐμδις 6 εχ- 
ἰαϊπεά οἵ δαὶ δου Ὀγ Ὡς τὰ τὰ 
Ὀυρῆς πο γεϊδείοα υε τῃς δρίτιεθαὶ 

τελ ἴε5 (Ηςδ. χὶ, 1, πίστις ἐλπιζομένων 
4, πραγ οὲ οὐ 

), τἴῆαε νυ δίο μ᾽ 186. τ1ῃς ᾿πισοάυς- 
ἕοη ἴο 411 πε οἵδε ΟἨγίβιίδῃ σγᾶςςδ, βες 
ῃοίς ἮΝ ἢ ΕΞ ἷ, 5, "πᾶ ΜΆΝΒ Ἰεδάβ ἴο 
εἴεγηδὶ [ξπ (τα Ρεῖ. ἱ. 5, ἀπά 9. κομιζόμενοι 
τὸ τέλος τῆς πίστεως ὑμῶν, σωτηρίαν 
ψυχῶν). Τῆς [511 18. Βετε οδ᾽]εᾶ “ τηοϑὶ 

τῶν 

κοινὴ πίστις καθάπερ ἠγά' 

Βοῖγ,᾽" Ὀεοδλιδε ἴξ ςοπηδβ ἴο υ8 ἔτοτῃῃ αοά, 
δηὰ τενεδὶβ αοά ἰο υ8, ληὰ Ὀεςδυδε ἰξ ἰδ. 
ὃγΥ ἰξ5 τπεᾶπϑ 1μδὶ πηδη 18 τηδὰς τί ρῃίοου, 
δηά επαδίεἃ ἐο ονεΐςοσῖς ἴδε ψοτὶὰ (1 
ἐκ βϑῶ 4: 5). ΟΡ τ Ῥεῖ. ν. 9, ᾧ ἀντίστητε 

ἐν πνεύματι ἁγίῳ προσευχόμενοι. 
ΎΠεβε ψνογάβ, Ἴοηπίγαβιεὰ ἢ πνεῦμα. 
μὴ ἔχοντες ἰπ νετ. 19, δον μον ἴῃ δ ὅτ 
το δυϊ]ὰ τπεπιϑεῖνεβ ὉρΡ ὕροη {πεῖς ἑαί τῆ. 
Ι ἜΤ ὑπὸ ἐρβμητᾳ μἰ πδύμιρῳ;: ἴο 74π|ε8 
ν. τ6 σις δικ ἐνεργουμένη, “Πετῖε 
βξς ποῖος. Οοπῖράᾶγε αἷθο ΕρΡΏ νί. 18, διὰ 
π προσευχῆς προσευχόμενοι ἐν 
μέθη καιρῷ ἐν πνεύματι, Εοπι. υἱΐ!. “6, 
27. 

Μετ. 21:1. ἐἑαντοὺς ἐν ἀγάπῃ Θεοῦ 
τηρήσατε. ἴπ νεῖ, τ ἴῃς ρᾶξεῖνε [5 ὑδεὰ: 
'οβς μέ τς 81 ε ἐρόμενος ἅτε ἀεβογι δεὰ 5 

τ δηὰ Ὀεϊονοά (ε νεσ. 24, ᾧ δυναμένῳ 
φυλάξαι). δεῖς τῆς δοιίνε τ μμεὰ 
ἐπιρῃδβιβεὰ τῆς υπυδυλὶ ογάες οὗ 
ΜΟΤάβ ; εδοῖ 15 ἴο Κεὲρ ἢἰπιβεῖ ἱπ ἴῃς 
ἴονε οὗ αοάἄ, εὖ ϑαπιεβ, ἱ. 27, ἄσπιλον 
ἐαντὸν τηρεῖν, ΡΏΪ 11 12, τὴν ἑαντῶν 
σωτηρίαν κατεργάζεσθαι- Θεὸς γάρ 
ἐστιν ὁ ἐνεργῶν ἐν ὑμῖν. Αγαΐπ ἴῃ νεῖ. 
4 ἴδε ντίϊεσ ἱῆνοκεβ ἴῃς ἀϊνὶπε ἰονε δηᾶ 
ΤΆΕΓΟΥ οα ἴποβε ἴὸ ψἤοπῃ ἢς νυτίϊεβ : Πεσα 
πεν δὲ δίάάεη ἰο ἴακε βῖερβ ἰο βεουσε 
ἴδεβε. Οοτηρασε ἔοπι. ν. 5, ἢ ἀγάπη 
ΤΣ ϑῶν ἐκκέχνται ὩΣ κα, ς 
μῶν πνεύματος τοῦ 

ἡμῖν, ἐδ. νἱῖϊ!. 30, πέπεισμαι ὅτι οὔτε 
᾿ανῥμήν. ἐκεί τς . οὔτε τιν ετίσις 

σεται ἡμας χωρίσαι πὸ τῇ 

ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ]οΐπ χν. 9. καϑὼν 
ἠγάπησέν με ὃ πατὴρ κἀγὼ ὑμᾶ 

πησα, μείνατε ἐν τῇ ἀγάπῃ τῇ ἐμῇ. 
ἐὰν τὰς ἐντολάς μον τηρήσητε, μενεῖτε 
ἐν τῇ ἀγάπῃ μον. ΤΉῊς δος. ἱπΊρεῖ. ἰδ 
εχρσεξβίνε οἱ ὑγρεηου, δεε ποῖε ου ἡγήσ- 
ασθε, ἰπ ]Δπ|ε8 1. 2. 

- όμενοι τὸ ἔλεος. (7 Τίε. ἴἰ. 
13, π όμενοι τὴν μακαρίαν ἐλπίδα. 
καὶ ἐπιφάνειαν τῆς 4 τοῦ μεγάλον 
Θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἴ. Χ,, ἀπηὰ 2 
Ῥεῖ. 111, 12, 13, 1. Τῆς εἄπης ψοσά ἰ8 
υδεὰά οὗ τῆε [ἐν ψῆο Ψεῖε Ἰοοίείπρ ἴογ 
τῆς Ρῥγογηϊεεὰ Μεβϑίαῃ αἱ {δε τς οὗ 
Ηϊς ἔτει ςοπγίης, Μασὶς χν. 43, [ἰὸς 1. 

25. 35. 
εἰς ζωὴν αἰώνιον. ϑόοπιε οοππεςὶ ἴδί8 

οἰοβεὶν ψ τῃς ἱτηρεταῖνε τηρήσατε, 
Ὅαι ἰξ ϑεεπηδ ἴο πὲ ἴο ΟΠ ονν πιοτε πδίυ- 
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Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ζωὴν αἰώνιον. 
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22. Καὶ οὖς μὲν ἐλέγχετε" 
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διακρινομένους,2 23. οὖς δὲ ὃ σώζετε ἐκ πυρὸς ἁρπάζοντες, οὖς δὲ 

Ἐφλεγχετε ΑΟ νυΐρ. Ῥοΐ.. ἀττπι. Ἡ ; ἐλεατε 9 ΒΟ3; ἐλεειτε ΚΡ -. 
3 διακρινομενους ΑΒΟ ; διακρινομενοι ΚΙΡ. 
ϑὸονᾳ δε (1) ΦΑΟΚΙΡ; οπι. Β. 

ΤΑΙ γ οὐ ἴῃς πεᾶγες ρῆγδβε, πρ. τὸ ἔλεος : 
ς΄. τ Ῥεῖ. ̓. 37, εὐλογητὸς ὁ Θεὸς . .. ὃ 
κατὰ πεσὸν αὐτοῦ "ἔλεον ἀναγεννήσας 
ἡμὰς ε ρονομ, γαβὴν φ᾽ οες 
τετηρημένην ἐν οὐρανοῖς εἰ ἡμᾶν τοὺς 
“.9 «ον εἰς σωτηρίαν 
ἑτοίμην ἀποκαλυφθῆναι ἐν καιρῷ ΤΣ Ἧ 

Ψγες. 228. οὖς μὲν ἐλέγχετε διακριν- 
. Οα [τἢς τεδάϊηρ βεὲ ἴῃς ἰπῖγο- 

ἀυςείοα, Εοτ ἴδε ἔοσπι ὃς μέν ἰπβιεδά οὗ 
ὃ μέν, εΓ. Μδῖι. χίιϊ. 8, χχί!. 5, [μπἰκς χχιϊὶ, 
33, Αοἵβ χχνῖϊ. 44, ἔοπι. χίν. 5, σ Οοσ. 
Υἱὶ. 7, χὶ. 21, 2 (ος. ἰΐ. τ6, 2 Τίπι. 11. 2ο, 
ποῖ υϑεά ἰη Ηεῦ., τ ἀπά 2 Ρεῖ., [ἀτης8 οσ 
]οῦη. ὙὉᾷβε ἀουδ]εὰ ὃς δέ ἰβΒ ἰουπὰ ἴῃ 
Μαῖι. χχί. 35, ὃν εν ἔδειραν, ὃν δὲ 
ἀπέκτειναν, ὃν δὲ ἐλιθοβόλησαν, ἐδ χχν. 
15, ᾧ μὲν ἔδωκεν πέντε ντα; ᾧ δὲ 
δύο, ᾧ δὲ ἕν. ΤἝς υδε ἰΒ ςοπάετηηεα 88 
ἃ 5οϊεοίβηα) Ὁ ὙΠοπιᾶ8 Μαρίδβίες ἀπά ὈΥῪ 
Τμαςίαη, ϑοίοεε. τ, Ὀυὲ ἰ5 οοτασαοη ἰπ ἰδία 
ατεεῖς ἔοσι τῃς {ἰπὶς οὗ Ασίβιίοιϊς, ΚΑ 
ϑίυτΖ. Ὀὲέαϊ. Μαερεά. ΡῬρ. τος ἴ. Οη ιἰδς 
νοτά ἐλέγχω (Πεῖε το ἰγαπείδιθὰ 
Ὧ πεδίοις ἴὰ ν 86 ῆ86 οὗ ελοδειπιθηικα: 
τἴοη, Ἑαπιρῆ, βεὲ Οοηςέ. Αῤοϑέ. νιὶ. 
5, 3, ἐλεγμῷ ἐλέγξεις τὸν ἀδελφόν σου, 
δηά Ηδγεὶβ εχοείϊεπε ποῖς [, ἱπ δίβ8 
Μιπείοπ οὗ ἐλα Οονείογέεν, εις Ὧς 
δίσυεβ ἢ τὸ της Τοηνιςτίοη ννγουρσῆς Ὁ 
τὰς ϑρίγι 'ἴ8 ἃ ςοηνϊοτίοη υηΐϊο βαϊ νατίοῃ, 
ταῖμεσ τη υπῖο ςοπάετηπαιίοη ; δηὰ 
αὐοίεβ 1 πεοκε 48 βαγίηρ πὶ “" ἐλέγχειν 
ΑἰννΆΥ8 ἱσωρ ϊεβ ἴμ6 τεξαϊδιίοπ, ἴῃς ονε - 
Θοπηϊηρ οἱ ἂπ δἴζοσ, ἃ ψτοηρ, ὃΥ τῇς 
ἔπ πά τίραι, Ὑηςπ ἔδι8 'β Ὀγοῦρῆι θε- 
ἴοτε ου οςοπβοίςηοε τῆγου ρα ἴῃς ἔλεγχος, 
ἔετα γίβεβ ἃ ἔδεϊίης οὗ βίη, Ψ ἢ ςἢ 18 
Δἰνναγβ ρδίηξυϊ! : ἴπ8 ἐνεσυ ἔλεγχος ἰΒ ἃ 
ομαβιεηϊπρ, ἃ Ρυπίβῃηιεηῖ," Οοτηραᾶγα 
Οτοῖε᾽ Β 1Πς-κὰ δοοουηῖ οὗ τῃς ϑοοζαῖῖς 
ΕἸεΏςΠβ ἴῃ Πῖ8 Η ἐξέ. οὔ Ογεεες. 

ΤΠΐ8. νεῦβε βεεπὶβ ἴο δὲ τείετγεά ἰο ἴῃ 
Οαη. ΑῤοΞέ. νὶ. 4, οὐ 'μισήσεις πάντα 
πϑετόθες ἀλλ᾽ οὖς μὲν ἐλέγξεις, οὖς δὲ 

4, περὶ ὧν δὲ προσεύξῃ, οὖς δὲ 
ἀγαπήσεις ὑπὲρ τὴν ψυχήν σου, νν» "(ἢ 
18 αἷβδο τοὺ ἃ τῇ τε Πιάδοδε ἰἱ. 7, ἢ 
ἴδε οπιϊββίοη οἱ οὖς δὲ ἐλεήσειε. ΟΛ 
]ομη χν'. 8, ἐκεῖνος ἐλέγξει τὸν κόσμον 
περὶ ἁμαρτίας καὶ περὶ δικαιοσύνης καὶ 
πρὶ κρίσεων, τ Οος. χίν. 24, ἐλέγχεται 
ὑπὸ πάντων (τῆς εἴπεςι οἵἩ τῆς ρτορβεῖδβ᾽ 
τδαοδίηρ οὐ δὴ υὑπδεϊϊενεγ), Τίς, 1. 13, 
ἔλεγχε αὐτοὺς ἀποτόμως ἴ! νωσιν 

ὁ σωζετε οάΒΟ; ἐν φοβῳ σωζετε ΚΙΙΡ. 

ἐν τῇ πίστει, ἰδ. 1. 9, τοὺς ἀντιλέγοντας 
ἐλέγχειν, 2 Τίπι. ἵν. 2 (1πε οπᾶῖρε ἴὸ 
Τἰπιοι ἢν) ἔλεγξον, παρακάλεσον ἐν 
π μακροθυμίᾳ, Αρος. ἱἰϊϊ, το, ὅσονς 
ἐὰν ῶ έγχω καὶ παιδεύω, ἘρΉ. ν. 
13, τὰ δὲ πάντα όμενα ὑπὸ τοῦ 
φωτὸς φανεροῦται. ἼπΠεῖς ἰΒ ἃ ἴοπε οὗ 
ξιελῖεσ βενεσ τυ ἰπ (πε ποιῆσαι κρίσιν 
καὶ ἐλέγξαι οὗὨ ἴπε το νεῖβε, θὰξ ἐνθῃ 
{πεῖς Ψψὲ πεοὰ ποὶ βυρροβε ἴπδὲ ἴδε 
σεδοδεσ ἰ8β Πορεΐεββ οὗ ροοά Ὀεὶπρ εἴ- 
εςῖεά, Τῆς ροίηϊ ἰβ οὗ ἱπιροτίδηος ἰῃ 
ἀεοιάϊηρ ἴῃς ταυΐυδὶ τοϊαϊίοπβ οὗ ἴδε 
ἴθχες οᾶβεβ πεῖε Ἴοπϑίἀεσγεά. 

διακρινομένους. ἵνε Βῃου!ά Πᾶνε εα- 
Ῥεοιςὰ ἃ ποπιϊπδῖίνε Βετγε ἴο ςοστεβροπὰ 
ἢ ἁρπάζοντες ἀπὰ μισοῦντες ἴῃ (δε 
Ὀι ονῖος οἴδιδβεβ, δηὰ 50 τε ἐστὲ: Ἴδε: 
828 διακρινόμενοι, ΨΤΟΙΡΙΥ ἱγαπβἰαιεά ἴῃ 
ΑΟΝ., 45 ΝᾺ νεῖς ἴδε δοῦνε διακρίνοντες, 
“. τηλκίηρ ἃ ἀϊῆετεπος ᾿. ὙῊΙΒ εἶνεβ βυς ἢ 
ἃ βοοὰ δβεπβε (μὲ βοπῆς σοπιπηθηϊλίοσβ 
(4.4. ϑιίεσ) ἤανε Ὀεεη ψΠΠππρ το οοπάοης 
τὰς θαὰ Οτεεῖ. [τ νουὰ δᾶανε Ὀεεπ 
Ῥεῖίετ ο δέος ἴδε τεδάϊηρ δὲ οῶςε. Κεερ- 
ἱῃρ τδὲ τεδαϊηρ οἱ ἴῃς θεβὲ Μ55. ννὲ πιδ 
εἰμεν τὰκα τῆς δοουδαῖϊνε 28 Ἴοτηρίε- 
τηεπίδγυ ἴο ἐλέγχετε (45 ννε Βηά ἰη ΡΙαῖο, 
ΤἈεαεέ. 171 ν, ἐμὲ ξας ληροῦντα, 
Χεη. Ἀέενι. 1, 7, 2, γελοῖος 
ὥν, ]εἴ(. 8. 681), ΟΥ Βἰ ΡΥ 48 ἀεβογίριϊνε 
οὗ τπε σοπαϊκίοη οὗ ἴῃς Ρεγβοῃβ σεξεγγεὰ 
ἴο. Ὑεῖς ἰ8 [90 ἃ αυεβίίοῃ 85 ἴο ἴῃς 
ταεδηΐηρ γε βδοιυ!ά δβϑίρῃ ἴὸ διακρ. [18 
εξ το Ὀεὲ υπάετβιοοὰ ἱπ ἴ86 δᾶπὴς βϑεπες 88 
ἴπ ]απλαβ ἱ. 6, ᾿ϊ. 4ὺ Ιῃ΄ τδδιὶ ςλδεὲ να 
ταῖρι τσαηβίαῖς “ σοηνίος ἔπεπὶ οὗ τμεὶς 
νᾶπιὶ οὗ ΤΑ 18,᾽" ταϊκίπ ρος ἴῃς ραγιὶςὶρίς 8 
φοπρ] εππεπίδλγυ ἴο ἴῃς νετγὺ ; οἵ “" τερζονε 
τῆεπι Ὀεοδυβε οἵ τμεῖν ἀουδίβ ᾿᾿. 11 βεεῖηβ. 
τῆοσς ρεοῦδϑϊς, βοόννένεσ, ἴμδὶ τε σηεδη- 
ἱπρ Πεγε ἰ8 “" ςοηνίῃος {π6πῈ νἤεπ {πεν 
ἄἀιβρυῖς τὶ γου,᾽" ὙδΙΟἢ ᾿νε πᾶν σοπι- 
ἡμὸς ΜΒ τ Ῥεῖ, ΠΠ. 15, ἕτοιμοι ἀὰ πρὸς 

λογίαν παντὶ τῷ αἰτοῦντι ὑμᾶς 
ν. . .« ἀλλὰ πραύτητος καὶ 

(᾿΄. ἐν φόβῳ Ῥεΐον). 80 ἴαίεπ, 
τὴ ϊ8 ἤτδβὲ οἴδυβε ννουϊά τεέεσ ἰο ἱπιεϊ!εστυδὶ 
αἰ θη ου!εἶεβ το θὲ πχεῖ Ὁν αυἱεῖ τελβοηίηρ ; 
τῆς ἰοτος οἱ διοβμνξιένον δεὶπρ τῆς 
ΒΆτηε 88 ἴπαξ ἰπ νεσ. 9, τῷ διακρ., 
δηὰ ἰη ὅ8οοις. ξ.Η͂. ν. 5, ὃ εἶχεν 
ὁμόνοιαν καὶ οὐκέτι πρὸς ἀλλήλους 
διεκρίνοντο. 

νεῖ. 23. σώζετε. Ηξειςε ἀραίη ἃ ποσὰ 
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ἐλεᾶτε ἐν φόβῳ,; μισοῦντες καὶ τὸν ἀπὸ τῆς σαρκὸς ἐσπιλωμένον 
χιτῶνα. 

24. Τῷ δὲ δυναμένῳ φυλάξαι ὑμᾶς 2 ἀπταίστους ὃ καὶ στῆσαι 

1ρυς δε (2) ἐλεατε εν φοβῳ ΑΒ; οπι. ΚΕΡ; ἐν φοβῳφο. 
Ξυμας 4 ΒΟΙ, νῦξ. Βυτσ. θοΏ. ; ἡμᾶς Α; ἀντους ΚΡ. 
8 απταιστους] Δάά. και ασπιλους Ο. 

ΨΜΠΙσ ἢ 18. δι ΟΕ Δρρίϊοαῦ]ε το αοὰ ἰ8 
ἐγαπϑίεσσεά τὸ δἰπὶ ννῇοπι αοὰ υ8ὲ8 85 
Ηἰβ ἰπϑιγυγηεηῖ, οὐ 1 Ῥεῖ. ἵν. τὶ δηὰ 
ποῖεβ οὔ τηρήσατε, ἐλέγχετε δΣὍονε, 
Ἐϑρεοίδιν ]|4π|68 ν. 20, ὃ ἐπιστρέψας 
ἁμαρτωλὸν ἐκ πλάνης ὁδοῦ αὐτοῦ σώσει 
ψνχὴν ἐκ θανάτου. 

ἐκ πυρὸς ἁρπάζοντες. Τῆς εχρταβ8- 
Βίοη ἰ8 Ῥοισονδὰ ἴτοτπη Απὴοὸβ ἷν. 11, 
κατέστρεψα ὑμᾶς καθὼς κατέστρεψεν ὁ 
Θεὸς Σόδομα καὶ Γόμορρα, καὶ ἐγένεσθε 
ὡς δαλὸς ἐξεσπασμένος ἐκ πυρός, καὶ 
οὐδ᾽ ὡς ἐπεστρέψατε πρός με, λέγει 
Κύριος, Δηὰ Ζεςῇἢ. [1]. 3, οὐκ ἐξοὺ οὗτος 
δαλὸς ἐξεσπασμένος ἐκ πυρός; Βοιῇῃ 
Ῥαββᾶρεβ ὕανε ζυσίπεσ σοηπεχίομβ ἢ 
οὔτ ερίβεϊς, ἰἢς ἔογπιεσ ἔτοτῃ ἴπε γείεγεπος 
το ϑοάοπι (3εε δῦονε νέες. 7), [πε ἰδέϊεσ 28 
[οἱ] οννίηρ ἱτπηπιεάϊδεεϊ Υ οὐ τῇς ινογάβ, 
ἐπιτιμήσαι σοι Κύριος αυοιϊεά ἴῃ νετ. 9, 
δηὰ ῥγεσβάϊηρ ἃ σείετεηπος ἴο Πἰετν σαγ- 
ταεηῖβ (566 ποῖς δεϊονν). [πἰϊ της Ηρα 
Ρείεβὲ ]οβδῆυδ ἰ8 ἃ τεργεβεηξαϊίΐνε οὗ 
Ιβγδοῖ, βανεά ἅ[{κπεὸε ἃ Ὀγαπὰ ἔσγοπὶ τῆς 
ολριϊνιν, νος ννὰ8 ἴπῈ ρυπίβῃπιεηϊ 
οὗ παῖίοπαδαὶ βὶη, Τῆς ἱπιᾶρε οἵ ἢτγε ἰβ 
πδίυγα!ν ϑυρρεϑιεά Ὁ ἴδε 8]]υϑίοπ ἴὸ 
τε ρυπιβῃτηθηῖ οὗ ϑοάοηι ἴῃ {πε ραββαρε 
οἵ Απιοβ, δπὰ οὗ Κογδὴ (δες ἀρονε νες. 7) 
Τβρβυ κῶς ἰῃ Νυηι. χνί. 35, Ἐπ ον ἐν 
ἐξεκαύθη πῦρ ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν καὶ 
φλὸξ μολών θη ἀμαργωλνύς, Τῇε 
τοῦ πᾶν 4150 δᾶνς δά ἴῃ τηϊπὰ 8ι. 
Ῥαυ᾽β ἀεδβοσίρείοη οἵ [πε δυϊ]ἀϊηρ' Ἔγεοιεὰ 
ου ἴδε Οπε Βουπάδείϊοη (5εε ἀῦονε νεσ. 
20), νν»ῆϊοδ, ἢς βᾶυβ, νυν] 6 τε ὉΥ ἤτεα, 
χα Οος. [1]. 13-15, ἑκάστου τὸ ἔργον, ὁποῖόν 
ἐστιν, τὸ πῦρ αὐτὸ δοκιμάσει . .. εἴ 
τινος τὸ ἔργον κατακαήσεται, ζημιω- 
θήσεται, αὐτὸς δὲ σωθήσεται, οὕτως δὲ 
ὡς διὰ πυρός. ϑιςἢ δ4π οπε πιᾶν ὃὲ 
ΒρΡοΐίεηῃ οὗ δβ “ἃ ὑγαπὰ βηδϊομεὰ ἴτοτὴ 
τῆς δΒτς,᾽" ποῖ ποννενεσ 848 Ὠεῖς, βανοά 
ἴτοῦι ἴῃς ἢτε οὗἉ τεπιρίδιίοη, Ὀυὲ 848 βανεὰ 
τγουρἢ τΠ6 ἀσεηον οὗ αοἀ Β ρυγρδίοτγίαὶ 
ἔτεος, ν ῃθῖοσ ἴῃ {Π18 οσ ἰπ 4 ἔπαυσα [ἰξδ. 

ἐλεᾶτε ἐν φόβῳ: Τῇε [αἰτδι] ἅτε 
υγρεά το βῆονν 411] ροββίὉ]ε ἰεσπάδσπβϑϑ ἴοσ 
ἴδε ΓΑ4]1επ, Ὀυς δὲ ἴμ6 βᾶτης εἶπα ἴο ἤᾶνα 
ἃ ἴεαι ᾿ἰεβὲ {πεν {Ππαπιβεῖνεβ οὐ οἴμεσβ 
ψ Ποῖ πεν ἰπβυεπος βδουϊὰ δὲ ἰεὰ ἴο 
ταίηκ τοο ΠρμΕῖν οὔ τς 5'π νμοβα ταναρεβ 

ἴδεν ἅτε επάεανουτίπρ ἴο τεραῖτ. ΟἿ 
2 Οος. νἱϊ. 1, καθαρίσωμεν ἑαντοὺς ἀπὸ 
παντὸς μολνσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος 
ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ Θεοῦ, 
ῬΏΙ]. 11, 12, τα Ῥεῖ. ἱ. 17, 1], 15. Ἐοσ τῆ8 
οοπίμυδίοη οὗἩ ἴῃς σοηίταςιεὰ νετὃβ ἰπ -έω 
δΔηὰ «ἄω ἰπ ἰαῖε ατεεκ 866 [ἀππασίβ, 8 850. 
8 ὅς4 ἔ., ΝΝίπετ Ρ. τοῴφ. Τῆε ὃὈεβὶ Μ58. 
τεδὰ ἐλεᾷ ἴῃ Ρτον. χχί. 26, δηὰ ἐλεῶντος 
Εοπι. ἰχ. τό, Ὀυϊ ἐλεεῖ ἰη Εοτῃ. ἰχ. σ8. 

μισοῦντες καὶ τὸν ἀπὸ τῆς σαρκὸς 
ἐστιλομένον χιτῶνα. ΜΏΉΙΠΕ ἰτ ἰ8. τῆς 
ἄυεν οὗ τῃς ΟὨτίβείαῃ ἐο ρὶεγ δηὰ βγῶ 
ἔοτ τῆς 5ίηπεσ, ἢς πγυδὲ νίενν ν᾿ ἢ Ἰοδίῃ- 
ἱπξ 411 ἔῃδι ὑδᾶγβ ἔγαςεβ οἵ τῇς βἰὶπ. Τῇε 
ἔοτπη οὗ ἐχρσεδββίοῃ 56 6π}8 Ὀοσγοινεὰ ἔγοτῃ 
ΒΌΟΝ ΡΑββᾶρεβθ 858 ἴβᾶ. χχχ. 22, [,δν. χν. 
17, ῬεγΠΑΡΒ ἴοο ἔτοπι Ζεςἢ. [ἰ].4, Ἰησοῦς 
ἦν ἐνδεδυμένος ἱμάτια ῥνυπαρά. ΟΥ 
Αρος. {Π. 4, οὐκ ἐμόλυναν τὰ ἱμάτια 
αὐτῶν, ἀπά Αῤοεαὶ. Ραμ χυοϊεά Ὁγ 
ϑρίεια, ὁ χιτών μον οὐκ ἐρυπώθη. Τῇε 
ἀετίναινεὖ οὗ σπίλος ἀτε ρεδου τ ἰο ἰδία 
ατεοῖ : δὲ οπῖν οἵδε ὄχαπιρίεβ οὗ 
σπιλόω ἴῃ ΒΙ Ιοαἱ Οτεεῖκ ἀγα [Απη68 εἰΐ. 
6, ἡ γλῶσσα... ἡ σπιλοῦσα ὅλον τὸ 
σῶμα «πὰ νν5ά. χν. 4, εἶδος σπιλωθὲν 
χρώμασι διηλλαγμένοιςς. Οοιηρᾶτε ἴοτ 
1ῃ6 ἐτοδίσηθης οὗ ἴῃς οττίπα 2 Τίηι. ἴ. 
25, 26, ἐν πραὔΐτητι παιδεύοντα τοὺς 
ἀντιδιατιθεμένους, μήποτε δῴη αὐτοῖς 
ὁ Θεὸς μετάνοιαν εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας, 
καὶ ἀνανήψωσιν ἐκ τῆς τοῦ διαβόλου 
παγίδος. 

νν. 24, 25. Εἰμαὶ Βεπεάϊοίδον απᾶ 
ΑΞογίῤἑϊομπ. ἢ] πᾶνε Ὀϊάάεη γου ἴο Κεερ 
Υουγβεῖνεβ ἴῃ ἴδε ἶονε οὗ αἀοά; 1 μανα 
ντηεᾶ γοὺ δραϊπδβὲ 811 ἱτωρί εἴν δηὰ ἱπι- 
Ρυτγίγ. Βυῖ ἀο ποὶ {πἰπὶς ἐμαὶ γοὺ σἂπ 
δἰίαίη ἴο ἴῃς οπμε, οσ συδγά γουτγβεῖνεβ 
ἔοτὶ (6 οἴβασγ, ἴῃ υοῦγ οὐ βίγεηρία. 
Υου πιυϑῖ τεςεῖνε βοννοσ ἔγοπιὶ ἅδον; 
δηὰ ἰδὲ 1ξ πιᾶν Ὀς 580, 1 οΟὔἶεῦ ὉΡ ΤΥ 
Ρτᾶγεσ ἴο Ηϊπι, ἡνῇο δίοπε 18 δθϊε ἴο ἱκθὲρ 
γοῦ ἔγομι βίυτη θη ρ, πὰ τὸ ῥγεβεπῖ γοὺ 
δεΐοτε ἴδε ἴἤτοης οὗ Ηἰ8 ρίογυ, ρυγε δπά 
ΒΡΟΙΪε85 ἴῃ Ἔχοεεάϊηρ ᾽ου. Τὸ Ηἰίπι, πε 
ΟὨΪΥ ἀοὰ πὰ ϑανίουσ, Ὀείοηρ Εἰοιν, 
δτεδίηςββ, πὶρῆϊ, ἀπά δυϊπογιν ττουρ' 
ουξ 811} ἀρεβ. ὃ ἔα φυλέξ 

Μεγ. 24. τῷ μένῳ αι 
ὑμᾶς ἀπταίστους. ΑΡρρδτεπν ἃ τεπιίηΐβ- 
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κατενώπιον τῆς δόξης αὐτοῦ ἀμώμους ' ἐν ἀγαλλιάσει, 25. μόνῳ 2 

ἀαμωμου!) ἀμέμπτους Α. 

σεηςε " οὗ ἔοπι. χνΐ. 2ς ἔ,, τῷ δὲ δννα- 
μένῳφ ὑμᾶς στηρίξαι... μόνῳ 

ᾧ Θεῷ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, 
ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 
αἰώνων. δ πιεῖν τῃ6 ποδὶς ἄοχο- 
ἸΟῪ ἱπ Ἐρῃ. ἰ. 20, σοπηπιθηοεβ τῷ δὲ 

. Ὑ7ῇε τελάϊηρ ὑμᾶς 18 ςοη- 
Ἀπτηεά Ὀγ ἴδε ενίάεπος οὔ δπὰ Β, νῃϊοῃ 
ΜὰΒ υηκηονῃ ἴὸ ΑἸέογά ννβεη ἢς εη- 
ἀεανουτεά ἴο ἀείεπά τῆς τεδάϊπρ αὐτούς, 
ἐουπὰ 1π ΚΡ δηά βοπης ἱηξεσίος Μ55. 
ἄπταιστος. Οὐουτδ ἰῃ 3 Μᾶςο. νὶ. 30, 

μεγαλοδόξως ἐπιφάνας τὸ ἔλεος αὐτοῦ 
ὁ τῶν ὅλων δυνάστης ἀπταίστους αὐτοὺς 
ἐρρύσατο: υδεά ἤεῖε ΟΠὨΪΥ ἰῃ τπ6 Ν.Τ. 

ε νεζῦ πταίω ἢ88 [πε 5ᾶπὶς ἤριγαιϊίνε 
δεηδε ἰπ ]4π|εβ ἰΐ, 1ο, ἰϊ}. 2, εἴ τις ἐν 
λόγῳ οὐ πταίει, οὗτος τέλειος ἀνήρ, 
2 Ῥεῖ. ἱ. το, ταῦτα ποιοῦντες οὐ μὴ 
πταίσητέ ποτε. 

στῆσαι κατενώπιον τῆς αὐτοῦ 
ἀμώμους ἐν ἀγαλλιάσει. Οὗ. Μδῖί. χχν. 
31-33, ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ νἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ. .. στήσει τὰ μὲν 
πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, Αοἰβ νἱ. 6, 
οὖς ἔστησαν ἐνώπιον τῶν ἀποστόλων, 
(οἱ. ἴ. 22, παραστῆσαι ὑμᾶς ἁγίους καὶ 

καὶ ἀ κατενώπιον 
αὐτοῦ (νῃϊ ἢ Πϊρμθοος τοίεσβ ἴο ργεβεηῖ 
Δρρεοῦδίίοη γαῖμα ἰπᾶπ ἴο (ἴδ διΐυγα 
)υάσπηεπε οὗ αοά, οοπιρατίηρ οηι. χίν. 
22, 1 Οος. ἱ. 29, 2 Οος. ἰϊ. σ7, ἱν. 2, νἱῖ. 
12, χίϊ. 10). [ἢ ἴῃε ργεβεηὶ ραββαρε ἴπε 
δἀάϊτίοπ οὗ τῆς ννογάβ τῆς βῆοννβ 
1τ8δὲ δε δηδὶ Ἰυάρπγεπι, ἴδε ροδὶ οὗ 
φνλάξαι, ἰ8 βροκεη οἵ. Ηοτῖ, ἱπ δἰβ 
ἱπιοσαϑεηρ ποῖς οα ἱ Ρεῖ. ἱ. σθ, τιμίῳ 
αἵματι ὡς ἀμνοῦ ἀμώμον καὶ ἀσπίλον 
Χριστοῦ, ἴτᾶςεβ ἐπ6Ὲ ΨψᾶῪ ἱπ Ψ Ὡς τῆς 
ννοσάβ μῶμος “Ὀαπιε,᾽" Δδηὰ 
“4 ὈΪΑπΊ6Ἶ688,᾽ οοπλς ἴο δε υδεὰ (1 “τῇς 
Ἀροῦῖγρδα, ἴδε ΝΙΤ,, δπὰ οἵδδγ Ῥοοίκβ 
νὮΙΟἢ Ρῥσεβυρροβα τῆς ΤΧΧ᾿᾽} ἴῃ τῃ6 
δὨτγΕΪῪ ὑποϊ αββίςαὶ βεηβε οἵ “" Ὀ᾽ απ βἢ ̓ἢ 
πὰ ““ ὑπο] επϊβμεὰ ᾿᾿ οὐ ΕΡΉΏ. 1. 4, ν. 27, 
Ηεθ. ἰχ. 14. [Ιη 2 Ρεϊ. ἰϊ. 14, ἀμώμητος 
ΒΘΕπῚ8 (0 ὃε υβεὰ ἴπ τῇς Βδπ)Ὲ 86η86. 
Τῆς νογά κατενώπιον 8 Δρραγεητν οοη- 
βηςεά το ἴδε Βίδ]ε, ψνῆεγε ἰξ ὀσουζβ ἰπ 
]οβῇῃ. ἱ. 5, χχί, 42, ἴμεν. ἱν. σ7, ΕΡΉἢ. ἱ. 4, 
ἀμώμητος κατενώπιον αὐτοῦ ἐν ἀγάπῃ. 
κα α 5 Τουπὰ ἴῃ Ησοπι. 11. χν. 320. 
Εοτ ἀγαλλίασις βεε Ηοτι᾿Β ποῖε οη τ Ῥεῖ. 
ἷ, 6, ἐν ᾧ ἀγαλλιᾶσθε, ““ἰπ ψγΠοτΏ γα 
εχυΐι ᾿ς. ὙΠε νοῦ ψἱἢ ἰϊ8 σορηδῖς βυδ- 
βίδπενεβ “ ἰβ ὑπκηονπ δχοερὶ ἰπ ἴδε 

3 μονῳ] αἀά, σοφῳ ΚΙΡΡ τ. 

ΠΧΧ «τπά ττὲ ΝΙΤ, δπά {πε [ἰτεγαίυγε 
ἀεείνεα τοπὶ ἴῃ ςπὶ, ἀπά ἰπ τῆς Ν.Τ. ἴὰ ἴ5 
οοηῆπεά ἰο Ὀοοΐβ ταυςῇ ἱπβυεποθά ὉΥῪ 
ΟΟΤ. ἀϊεοιίοη (Μαῖι., υκε, Αςῖβ, στ Ρεῖ., 
]1υάς, ]ολη, ἱποιυάδϊηρ Αροῦ.), δείηρ 
ΑΌβεπε ἔσοτι ἴπ6 ποῖος ατοεῖ ντίζετβ, 51. 
Ῥαυϊ, δπὰ {εχοερι ἴῃ φυοϊ) Ηδεῦ.... 
Ιε ἈρΡραγεμε ἀδποῖεβ ἃ ργοιά εἊχυϊίηρ 
ἦογ, Ὀείπρ ῥγοῦδοϊν σοππεοίεά οἱοβεὶν 
ΜΠ ἀγάλλομαι, ῥτορετίν “ἴο δε ῥγουά 
οὗ’ Ῥυξ οἤεη ςοπιδίηεάα ννἱἢ ἥδομαι ἀπά 
τς ψΜοσάβ." θεῷ ἡ " 

εἰ. 25. ᾧ σωτῆρι ἡμῶν. 5:6 
ἅδονε ου ἐρρδὴ τὸν μόνον δεσπότην. 
Αοά ἰβ οαἸ]εἀ σωτήρ ἱπ 158. χὶν 15, σὺ 
γὰρ εἶ Θεὸς... ΐ Θεὸς τοῦ ᾿Ισραῆλ 
σωτήρ, ἰδ. νεῖ. 21, 5ΐτ, 11. 1, αἰνέσω σε 
Θεὸν τὸν σωτῆρά μον, ΡὨΐΐ, Οοημες. 
1ηρ. 8.20, ἰ. Ρ. ΒῚ .κ., τίς δ᾽ οὐκ ἂν 
..... πρὸς τὸν μόνον σωτῆρα Θεὸν ἐκ- 
βοήσῃ () -σαι); οΓ [μυκε ἴ. 47, ἠγαλλία- 
σεν τὸ πνεῦμά μον ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρί 
βον, εἰδεννβεῖς ἰπ Ν. Τὶ, οἠἱγν ἐπ Τίς. ἰ. 3, 
ἐν χορ παν ὅτε. ἡ χρὴ Φ..ὁ 

ε τοῦ σωτῆ ἡμῶν Θεοῦ... 
ἠμέης τὸ δ ἐσυσι αὐτοῦ ἔλεος ἔσωσεν ἡμᾶς διὰ 
..... πνεύματος ἁγίον οὗ ἐξέχεεν ἐφ᾽ 
ἡμᾶς πλουσίως διὰ ᾿1. Χ. τοῦ ἢ ι . τοῦ σωτῆρος 
ἡμῶν, τ Τίπ,. ἱ. τ, Παῦλος ἀπόστολος Ἰ]. 
Χ, κατ᾽ ἐπιταγὴν Θεοῦ σωτῆρος ἡμῶν καὶ 
Χ, ᾿Ἰ. ἐδ. τ. 3, ἵν. το. ὙΠδ ἰαῖεσ υυγίξετβ 
οὔ τῃς ΝΟΤ. βεεπὶ ἴο δᾶνςε (εἰϊ ἰξ ἡδεάξῃ! 
ἴο ἰπ5ϊϑῖ ἀροη ἴδε αηἱῖγ οἵ αοά, δηά ἰῃς 
βανίηρ Ὑ}} οὗ τπεὲ Εδίδεσς, ἰῃ ορροϑίτίοη 
ἴο ἀπεϊποπηΐδη διἰΐαςκβ οὴ ἴδε 1,ἅνν. 

διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. [ἰ δεαπλθ Ὀεβῖ ἴὸ 
ἴᾶκε διά νι δόξα ἀπά ἰἢς ἔοϊονίϊη 
ψΜογάβ. Τῆς ρίογυ οὗ αοά [8 πηδηϊξεβιεὰ 
τγουρἢ τῃς οι ῳ Τα Ρεῖ. ἵν. τσ, ἵνα 
ἐν πᾶσιν δοξάζηται ὁ Θεὸς διὰ ᾿]. Χ. ᾧ 
ἐστιν ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶ- 
γας. 

δόξα. Τῆς νεῖῦ [8 οἶζεη οπιϊτιεά ἴῃ 
ἴδεβε δβοσίρείοηβ, οὖ 2 Ρεῖ. αὐτῷ ἡ δόξα, 
Εοηπι. χὶ. 36, χνὶ. 27, 6]. ἱ. 5, [νυ 11, τό, 
δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ. Ιπ 1 Ρεῖετ ἷν. 1ὶ 
τ 8 ἰηβετῖεά, ᾧ ἐστιν ἡ δόξα καὶ τὸ 
κράτος, ἀπά, 45 “γε ἤπά πο οδβε ἰπ νης ἢ 
ἔστω ἰδ ἰπϑβετίεά, πᾶ ἴῃς ἱπάϊοδιίινα 18 
τῆοσα βυδ)εςὶ ἴὸ 6 Π|ρ86 ἴπδη τῆς ἱπηρεγα- 
εἶνε, ἴὲ ταῖσἢςϊ δεετὴ τπδί ννε βουϊὰ πα ΡΡΙν 
“18 δεῖς; δυῖϊ τῆς Ε. Ν. ρίνεβ “ὃς, 
δηὰ ἴδετε ἅγε βίη αγ ρἤγαβεβ Ἴχρτγεδβδίνα 
οἷα ννἱβῇ οὐ Ῥγυεσζ, 48 ἴπε νεσυ σοπητηοῃ 
χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρός, 
Ψ Βετε ΜῈ πιυϑὲ ΒΌΡΡΙΥ ἔστω οἵ γένοιτο. 

ΚΈΟον ἴδε ροβίτίοπ ἀπά ρεπυίπεπαββ οὗ τη 8 ἀοχοίορυ 8βδε6ὲ ἴδε [πισγοδυςιίοη ἀπά 
ποῖεβ ἰπ ϑαπάδυ δπὰ Ηεδάϊδη β ςοτῃπιεπίασυ, δηὰ τῇς ἀϊββεγίδιίουβ ὃν 1ὐβδείοοι 
δηά ΗἩοτῖ ἴῃ {με ἔοστηετ᾿β Βίδίἑεαϊ Ἐσϑαγς, ΡΌ. 287-374. 

νοι ν. 18 
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Θεῷ σωτῆρι ἡμῶν διὰ ᾿Ιησοῦ 

ΙΟΥΔΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 25. 

Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν δόξα μεγα- 
λωσύνη κράτος καὶ ἐξουσία πρὸ παντὸς τοῦ αἰῶνος καὶ νῦν καὶ εἰς 
πάντας ὃ τοὺς αἰῶνας ᾿ ἀμήν. 

1 δια !. Χ. τον κνριον ἡμων] οτη. 

. Ὀς ΝΜ εῖῖε πηαϊπιδίηδά ἐπδὲ ἴῃς [ΟΠ ον 
Ψοτὰβ πρὸ παντὸς τοῦ αἰῶνος, τείεττίπρ' 
ἰο αἰγεδὰν εχί βεὶηρ ἕδος, γεγε ἱποοσαρδῖδῖς 
ΜΙ ἃ ργάγεγ; ὃυῖ ἰξ ἰ8 δυϑῆοίςης τμδὲ ἴῃς 
Ρίᾶγεσ [δας τερατιὰ τηδίπ]ν ἴο ἴπε ῥὑτεβεπὶ 
δηά ἥπατα; τἴῃ6 ρᾶβὲ οὐἱν Ἴοοπιαβ ἴῃ ἴο 
Εῖνε τ ἃ ἔα ]Πεγ, ποτε ᾿ογίαϊ τοπο, τεπιὶπά- 
ἴῃ 8 οὗ ἴδε εἴεγηϊεν οὐ αοά, 48 ἱπ δε 
Ρϑἰ πιῖβι᾿ 8 νγογάβ, “1 βαϊά ἰξ ἰβ τιν οὐῃ 
᾿πλβγγηίτν, ὈὰῈ1 νΜ1}} τοπηοηθες [ἢ 6 γεδᾶσβ 
οὔ τῆς εἰγρῃι μβαπά οὗ τῆς Μοβὲ Ηἰρα," 
ἀπά {πε οἷοβε οὗ ουγ οὐνῃ ἀοχοίορυ “88 ἴΐ 
Ψ 48 ἰῃ ἴῃς Ῥερίππίηρ, 8 πον, ἃηά ὄνεῦ 
8ἢ)}} Ὀς ̓ . ΞΕΞᾷἷΞ1Κ ἀο ποῖ 8βεβ, ἤονενεσγ, [δὲ 
ν-ε περ εδχοιυάς εἰπε ἱπιεγργειδιίου. 
ὙΒα νυγίϊεσ πᾶν ἐχαΐο ἴῃ ἐπαὶῖ ὩΙ ἢ 6 
δεϊΐενεβ ἴο Ὀς αἰγεδάγυ ἕδος ἰπ τπ6 εἴεγηδὶ 
ννοσιὰ, πὰ γεῖ ῥγᾶν ἴογ ἰῖϊ8Β πῖογε ρετγίεοϊ 
τεα! ἰβατίου ἴπ ἴἰπης, ἃ8 ἰη ἴδε [ωοτὰ 8 
Ρταγεῖ, γενηθήτω τὸ θέλημά σον ὡς ἐν 
οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς. Τῆς οπιίδβίοη οὗ 
186 νετῦ 41Π1ονν8 οὗ εἰἴδασ οσ Ὀοτἢ νον ἱπ 
νδιγίπρ ργοροτιίου. δόξα ὃγ 118ε]{ ἰΒ (πε 
ςοτῃτμοπαβὲ οὗ 411] δβϑοτίρείοηβ. [118] ̓ οἰπεά 
ψτἢ τιμή ἱπ τ Τίπι. ἱ. 17 δηὰ εἰβενῆεσςε, 
858 πεῖα ἢ μεγαλωσύνη. [τ ἰ8 )οἰποὰ 
ΜΙ κράτος ἰπ τ Ρεῖ. ἱν. τας ν. τα, Αροῦ. 
ἷ, 6. Εὐυπεῖ δβοτιριίοηβ ἀγα ἑουηᾶ ἱπ 
Αρος. ἰν. ττ, ἄξιος εἶ, ὁ κύριος... 
λαβεῖν τὴν δόξαν καὶ τὴν τιμὴν καὶ τὴν 
δύναμιν, ν. 13, τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῷ 
θρόνῳ. .. ἡ εὐλογία καὶ ἡ τιμὴ καὶ 
δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 
αἰώνων, νἱϊ. 12, ἡ εὐλογία καὶ ἡ δόξα καὶ 
ἡ σοφία καὶ ἡ εὐχαριστία καὶ ἡ τιμὴ καὶ 
ἡ δύναμις καὶ ἡ ὺς τῷ Θεῷ ἡμῶν. 
7.8ὲ θείοις (νεσὶ τοὸ)ὴ ψὲ βᾶνα {[Π6 ταε- 
ται ῦ]ς δβοτρείοα ἡ σωτηρία τῷ Θεῷ 
ἡμῶν. Οοπιρᾶτα ϑἱτἢ (Π18. τὴς δβοτιρεοη 
οἔ Ῥανιὰ ( Οἰτοῦ, κι: ιλή σοὶ Κύριε ἡ 

ὡσύνη καὶ ἡ δύναμις καὶ τὸ καύχημα 
αὶ ἡ γίκη καὶ ἡ ἰσχύν, ὅτι σὺ παντων 
τῶν ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς δεσπόζεις. 
Ἐοτ ἃ 5Ξἰπλϊϊασ Ἴχργεβϑίοη ἰῃ τεραγὰ τὸ ἴῃς 
Ἡρπὰν αι ρα σὰ σοὺ οἵ πιβος μὴν οι. Ὦ 1ο, 

α καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη παντὶ τῷ 
ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαθόν." ἀπ ἀπυδβυ8] ἔΟτη, 
οἵ δβογιροη οσοὺζβ ἰη ΟἹ ἐπι. βοπι. 59. 2, ἧ 
χάρις τοῦ κυρίον ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ 
μεθ᾽ ὑμῶν καὶ μετὰ πάντων πανταχῆ τῶν 
κεκλημένων ὑπό τοῦ Θεοῦ καὶ δι’ αὐτοῦ" 

ΚΡ. 3 εἰς πανταε] εἰς δξ. 

δι’ οὗ αὐτῷ δόξα, τιμή, κράτος καὶ 
αλωσύνη, θρόνος αἰνῶ ἀπὸ τῶν 

αἰώνων εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 
. ΟἿΪγ ἴουπὰ εἰδενμογε 

ἴῃ ΝΤ. ἰπ Ηδδ. 1. 3, ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ 
τῆς μεγαλωσύνης ἐν ὑψηλοῖς, τερελῖςά ἰη 
νἱ, χα, Ὀσ. Ομᾶβε ποῖεβ ἐπὶ ἰὲ ὁσσυτβ ἴω 
Ἑποοῆ ν. 4, κατελαλήσατε μεγάλους καὶ 
σκληροὺς λόγους ἐν στόματι ἀκαθαρσίας 
ὑμῶν κατὰ τῆς μεγαλοσύνης αὐτοῦ, χίϊ. 
3ν τῷ κυρίῳ τῆς μεγαλοσύνης, χίν. 1:6 (4 
Ὠουδε ἐχος ]πρ) ἐν δόξῃ καὶ ἐν τιμῇ καὶ 
ἐν μεγαλοσύνῃ. Ι[ἴ ἰ6 οουρ!εὰ νὰ Ἅμξα, 
οὗ ΒΊΟΣ 1ἰ τΔῪ ὃς τεραγάεά 848 δῃ εχίςη- 
βίοη, ἰπ 86 ἀοχοίορυ υβεὰ ὃν ΟΙετ. στη. 
20, ὅτ. 1 8πὶ ποῖ αὐνᾶσε οὗ δΔῃῪ οἵδε 
εχδηῖρὶς οὗ ἐξουσία ἰη ἃ ἀοχοίοργ : ςοτη- 
Ῥᾶῖε, ονανεσ, Μαδίς. χχνίϊ. σϑ, ἃ 
μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς. 

πρὸ παντὸς τοῦ αἰῶνος. ΟΥ̓ τ Οος. ἱἱ. 
7 δὴν σοφίαν) ἣν προώρισεν ὁ Θεὸς πρὸ 
τῶν αἰώνων εἰς δόξαν ἡμῶν, Ρτον. νυἱῖϊ. 23, 
πρὸ τοῦ αἰῶνος ἐθεμελίωσέμε (ἐ.4. σοφίαν), 
ἐν ἀρχῇ πρὸ τοῦ τὴν γῆν ποιῆσαι. Αἡ 

αἰναϊδηϊ ἐχργεδβδίοη ἰ8 πρὸ καταβολῆς 
κόσμον ἐουπὰ ἐπ ομῃ χνὶϊ, 24, ἠγάτησάς 
με π΄ κ΄ κι αἰβδο ΕΡρῆ. ἱ. 4, ἐξελέξατο ἡμᾶς 

αὐτῷ π΄ κ΄ κι ἀπά τ Ρεῖ. ἱ. 2ο (Χριστοῦ) 
π' ὡσμένου μὲν π΄ κικ., φανερωθέντος 

ἐπ᾿’ ἐσχάτον τῶν χρόνων. 8:1. δυάς 
δρεαΐβ οἵ οὔς ρᾶδὶ ἅρεὲ δπὰ οἵ βενεγδὶ 
ἃζεβ ἴο οοπιὲ. Οη ἴδε οἵπεῖ πδηὰ 81. 
Ρδὰὶ] βρεᾶκβ οὗ πιδὴν ἅρεβ ἰῃ ἴῃς ῥδβῖ (1 
Οος. ἰϊ. 7), δπὰ 5ι:, ]ὁῆη οὗ οπἱγν οὴς ἂρὲε 
ἰπ τῆς διζυγα. 

εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. Τῆΐβ ῥτεςῖδε 
Ῥῆταβε ἰβ υπίᾳυς ἱπ τἴπε ΒΙδΙ]ε, μυϊ εἰς 
τοὺς αἰῶνας ἰβ φοῃπιοη ἐπουρῇ, 88 ἰῃ 
1υυκς ἱ. 33, Εοτῃ. ἱ. 25, ν. 5, χί. 36, χνὶ. 
27, 2 Οον. χί. 31, δῖς., 80 ἴῃ υχχ, Ῥδη. ἱϊ. 
4, 44, νί. 6,26. Τῆς βίσοηρεῖ ρῆγαβε εἰς 
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων οςςοιιγ ἴῃ 6]. ἱ. 5, 
ῬΏΙ]. ἵν. 20, τ Τίπ. ἱ. 17, 2 Τίπι. ἱν. 1τ8, 
ΗδεὍ. χίϊ!. 2ὲ, σ Ῥεῖ, ἵν. Σὰν νῸ ΣΣ, Αρος. ἱ. 
6, εἴς. Ἰοδπ υ8ε8 οηἷγ εἰς τὸν αἰῶνα 
ΔΡΡδγεηεν νυν ἢ ἴῃς βαπὶς πιεδηΐηρ. Οἷδεσ 
νδτδιίοηβ γε Ἰουπὰ ἰη ἘΡΉ. ἰϊϊ, 21, αὐτῷ 
ἡ δόξα ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ ἐν Χ. ᾿Ἰ!. εἰς 
πάσας τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος τῶν αἰώνων, 
4 Ῥεῖ. [1]. 18, αὐτῷ ἡ δόξα καὶ νῦν καὶ εἰς 
ἡμέραν αἰῶνος. 

ΦΈοτ ἃ [1] δοοοῦηι οὗ ἴῃ δαγὶγ ἀοχοϊορίεβ, βεεὲ Ομδβε οἡ ἴῆς [οσά᾽Β Ργαγεσ (Τ᾽ εχ ές 
απάὰ διμάϊες, ἱ. 3, Ῥ. 68 [0]1.). Ης βιδίεβ παι τῆς οοτηπιοπ ἀοχοίορυ αἱ ἴδε επὰ οὗ 
τῆς [οτὰ᾽ 8 Ργαγεσ (σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας 
“Ἀρρεᾶσβ ἴο δε ἃ οοηβαιίοη οὗ ἔννὸ ἀϊδιίπος ἔογπιβ,"" ἀπά “"ψλ8 δάάςὰ ἴο ἴῆς Ῥτγαγεῖ 
ἰη τῆε ' ϑυτίαπ᾽ ἰοχὲ οὔ 51. Μαϊίμεν,᾽β αοβρεὶ ᾿"᾿. 



ΤΗΕ ΒΕΝΕΙΑΤΙΟΝ 

ΟΡ 

5Τ. ΤΟΗ͂Ν ΤΗΕ ὈΙΡΨΙΝΕ, 



ΦάΜῈ8 Μοερατι, Ὁ.Ὁ. 

1μοηρβυβετίηρ ἐοννατά ι.8 Βεῖε ἰ8 ἔς ΜοβεΗ  ρῃ: 
Ης δαῖδ βδονη υδ (δαὶ Ὡς ἢ 1510 Ὀς, 
Απά παιἢ ποῖ μίάάεη ἔτοπι 8 ναὶ ὈςίΆ]]ςἰἢ δὲ ἴδε εηὰ, 

Εος ἰδε γουί οὗ ἐδε νου] 15 ὀνεσ, 
Τμοπᾷ βίπος Βαῖῃ τῆς βιγεηρτῃ οὗἉ ογεδείοη δ] οὰ, 
Απὰ τς δάνεηϊ οὗ 18 {1π|68 15 αἱ Πδηὰ, 

ΤΒς ρ»ἱτοδεσ [8 ηἰσῇ ἴο ἴδ οἰδίεση, 
ΤΒα βδἰρ ἴο τε βανεη, 

Ἴδε οἄγανδπη ἴο ἴδ οἷν, 
Αηᾷ {πε ἴο [18 οοηδυσηπιαίίοη. 

- Τὰς ϑυγίας Αῤοεςαῖΐγῥεε οΥ Βαγμοὶ (ἴχχχν. 8, 10), Α.Ὁ. 7ο-τοο. 



ἹΝΤΕΟΒΘΌΟΤΙΟΝ. 

8 1. Το Τεχί.--- Ὥς ἐχοερείοπα!ν σογγαυρὲ βίδίε οὗ ἐς Τεχέαβ 

εσερέωβ ἰῃ ἴῃς Αροσαῖγρβε ἰ8 ἄμε ἴο ἐπα ἔδοϊ {π λξ ἔον ἐῃΐ8 ὈοοΙς 
Βγβαβηγὰβ (10 ψῇοβα ἰεχὲ ἰξ ζοεβ Ῥδ0 1) δά δοσδθββ (0 ΟἹΪΥ ἃ βίηρίε 
ουγδίνα  (παπιρεγεά 1) οὗ ἔπε ἐνεῖτἢ οὐ {πἰγίθδεπεῃ σεπέαγγ. Ενεα 
τπαξ νψὰβ ἱπέεσίος δηά ἱποοπιρίειῖθ.Όυ Τῆς Μ959. ψῃίομ μανα Ὀεσοπια 

ΔνδίαὈ]ε βίποα 8 ἀδὺ αγὰ πεϊξπεῦ απιρίε θοῦ ἔδυ! ε88. ΤὨγουσδους 
ἔδεε βΆνε υποία!β (νο οὗ πῃίοῖ, ἐ.6., Ο ἀπά Ρ, ἀγὲ ἀεξεοσξίνε ρα]ίτηρ- 
8688), ονεῦ 1600 ναγίδηϊβ παν Ῥδθεη Ἴοουηίεά---ὁχοϊαάϊησ πΊοΓοῖν 
οΥΕΠοργαρῃίοαὶ ἀϊβεγεμοθβ-- τη ἐπῸ 400 νεῦβε8 οὗ ες Ὀοοῖ; {ἢΐβ 
ργορογίίοῃ ἰ8 σοῃβϑίἀδγαίν Πίσῃεγ ἤδη ἰω ἴῃς Οδίμοϊίς ερίβεεβ, ἔογ 
ἐχδηρίε, σῃεγε 432 νεγβ68 οηΐν γίεἰά ἀροαΐ 1100 νατίαηίβ. Τῆς εαγίίεβὲ 

ἀποία] σο68 Ὀδοῖς ἰο ἔπε ἔουγίῃ οαπέαγν (δ); Α ἀπά Ο, ἔμε πηοβὲ 
ψεϊσμίν, ἰο ἔπε Βἤπ; Ω 3 το ἐπε εἰφθεῃ; δηά Ῥ ἴο ἴδε ηἰπέῃ. Οὗ 

8686, ΑΩ ἅγὲ οοπιρίεία, να πε Αροσαῖίγρβε ἰῃ Ω ἰβ Ὀουπά ἃρ 
ψΙ ἴῃς γι τῆσδ οὗ Βαβὶ] (πῃ Οτγεαΐ ἀπά Ογαρογν οὗ Νυγβ888----“ οπα οὗ 
ΠΊΔΩΥ ἰπβίδηςαβ ἰη ψ ἢ οἢ τῆς Αροσαῖίγρβε ψὰ8 Ῥουπά ᾧρ ψἱτ ον παῦν 
τῃεοϊορίοα! ἐγεαίβεβ ἰπβίεδά οὗ σῇ πα οἷδεῦ ΝΤ. πυνίείηρα"᾿ 
(Οτγερογν ἱ. 121). Ο Ιδοῖκβ ἱ. 1, 11. 19-ν. 14, νἱὶ, 14-17, νἱ!!, δ-ἰχ, 16, 
χ. 10-χί. 8, χίν. 18-χν1}}. 2, χίχ. 5δ:.σπά. Ρ ἰβ ἀείξοξϊνε ἰῃ χνΐ. 12-χνὶϊ. 1, 

χίχ. 21-χχ. 9, χχίὶ. 6- επά. 

ΝΑῸ γεδεοὶ ἃ ἔαί γεν αηἰέογπι ἑεχέ, νος βεοπ8 ἴο ἢαναε ὈδΘη 

ἰμθισποεά ὈΥ δῃ οἷάεγ ἀποογγεοίεά ἰοχὲ δἰ εά ἐο ἐδαξ ἀπάοεγγίης {πα 

νυϊσαῖΕ. Ηδξηςε, 848 δὲ ἰῃ πε Αροσαίγρϑε, οὐγίης ἴο ἰΐ8 εσοεηΐγίο 
εἰεπιεηΐ, ἰ8 ἠοῖ οὗ ἐχοδρίίοπαὶ ναΐας ὉΥ ἰΐβε! ἢ (ἰπουσῇ βυαρρογίεά ὈΚ 

δε ουγείνεβ 95 δηά 86), ΑΟ νρ. ἔογπὶ δὴ ἱπιρογίδηξ σγοὺρ οὗ νυἱΐπεββεβ, 
ἴο ψῃϊςοῖ ἔπε πλίπαβοαίε 95 (πὸ 68 δηά 38) αηὰ ϑγγ. βεεη 41Π|εᾺ. Τῆς 
ταϊείοη οὗ Ῥ δηά Ω ἰβ [ε88 οὐνίουβΒ. Τῇεῖγ ἀϊεγεησεβ (ἔΠΕῪ ἀσγεα 

1 Κεϊδιίνοϊι Υ πίρῃ διηοηρ ἴῃς βεοοηάδγυν ἀοουπιεπίβ, θὲ ἡν εξ ΠΥ ἰηξεγίοσ ἴο πα 
υποῖαλϊ5. Οἡ ἴδε ρετίοσπιαπος οὗ Εσδβηιιβ, 8εε Ὠ εἰ ἰΖβο ἢ 8 Ἡαηπάξολγέξίε Ἐππάδσ, 1. 

(1861), ΡὈ. 17 ζ., ἢ Α. ΒΙυάαυ᾽ Β ἐββᾶν οὐ ἴδε Ἐτγαβπιυβ εἀϊείοπβ οὗ ἴτε Ν.Τ. ἴπ 
Βασγάδημεννοσ᾽β Βέδιίξξελε δέμαϊεη, νὶϊ. 5. 

2Το δνοίά οοπξηδίοη υυἱῖδ (ἢς Β οὗ Οοάοχ Ναδιίοδηυβ, ἰξ ἰβ Ὀεϊίες ἰο οἷϊε τα ϊβ 

οοάεχ Ναϊίςδηυ8 48 Ὁ (8ο, δἴτες Ττερε ]εβ, ὟΝ εἰβ8, Η ιιβϑἱ εἰϊες, Βουββεῖ, ϑινεῖο) ἴδῃ 

88 Β (ΤΊ8.}.) οὐ Β2 (ΝΗ, ϑἰπιςοχ). 
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ΟἿΪΥ ἴῃ δδουξ θέξν οαβεβ αραίηβὲ 40) ροἰπέ εἰἴμεγ ἴο ἔνο γεσεηβίοῃβ 
οὗ βοηιε οἰάεγ ογίρίπαὶ (Βουββεῖ) ογ ἴο ἃ ἑεχὶ Ῥαβεά αραΐπ ἀροῦ 8οπιε 
οἱάεον γενίβεά ἰεχὶ (  εἰβ8β). Ω δρργοχίπιαΐθβ γαΐμεγ ἴο πε συγαίνεβ 

ἰῃ ἑεχὲέ. Βαὲξ ἰΐβ ἀγοῃμεῖγρε ὑβυδίν 8168 πίε ΑΟ, δηά ἰβ αἱ! εά 

ΒΟΠΊΘΒΟΥ ἴο ἐπα ἰεχὲ Ῥεδίηά (ῃς 80-641164 ““Οορεῖς "1 νεγβίοη (ο7. 
Θουβδβεπβ “ΤὨὭεοίοσ. ϑιυάία, ἔαϑοίσυϊα8 1. : 4οος 85. ϑομαμηὶς 
αῤοσίοϊέ υδγεὶο εαπίαϊοα, 1895, ρρ. ἱν.-νἱϊ.), Ππ6 ἃ 5π|4}} σγοὺρ οὗ 

οὐυγβίνεβ (Βουββεῖ᾽ 5 Ὁ γε].). [πὶ πὸ οπε ΝΜ. ογ σγουρ οὗ Μ55. ἰ8 ἃ 

ποαΐξγα! οὐ ἔα εἰν ἀσοσυγαΐῖα ἰαχὲ ργεβεγνεά, Τΐβ ἰ8 πιδίη!ν ἄμε ἴο ἔπε 
ἰηξεγναὶ ψῃϊοῃ εἰαρβοά Ὀεΐοσε ἐπε Αροσοαῖγρβαε Ῥεσδηια φεπεγα! ν 

οαποηίΐοαί, ραγεϊ συ ανὶν ἰῃ ἔπε Εαβὲ; ἰἰ8 εχ ψὰ8 [εϑ8 σδγεί!!ν 

συατάεα ἀυτίπρ (Πΐ8 ρεγίοά ἔπδῃ δὴν οἴπεῦ ρογιίοη οὗ ἴῃς Ν.Τ', δηά 

ἐνεη ὉΥ {πε τίηια ἐμαὶ ας ΝΑῸ ἐεχὲ (ον ἐεχί8) σᾶπια ἱπῖο δείηρ, ἴῃς 
Ῥοοῖκ δά ποῖ βεουγεά ἰξβ σαποηίβαϊίοη ἐῃγουρσῆοαΐ πε Εδϑβίογηῃ 

οδαγοῆαβ. ἴπ δάάϊξίοα ἰο ἐπίϑ, ἔμπα ψγαπιηιαξίοα! ἰγγεσυϊαγιτεβ ἀπά 
ΔΗΟΠΊΔΙ68. 2 ψὨΐοῃ βίυάάεοα ἰΐ8 ραρεβ8 τεπιρίεά πιδῶν ἃ ϑογίρε ἴο 
οογγοοῖ ἀπά ἰο σοηΐογηι ἔπε ἴεχί. ϑυβίεπιχαΐξίο επιεηάδιίοη οὗ 8 Κίηά 

πιυδὲ αν Ὀεζύη νογῪ οαγὶν (γ εἰβ8, ρρ. 144 .. 
Τῆΐθ ραυοίγ δηὰ σοπῆϊοε οὗἩἨἉ ἑυηρσία! ενίάεησς ἰεπ8 δάἀαϊξίοηδὶ 

ψείρῃς ἴο ἴῃς νεγβίοῃβ δηά ραίγίϑεϊις οἰϊδτίοηβ, δβρεοία!ν 88 πεν 

τεβοςξ ἃ ἰοχὲ οὐ ἐαχίβ νοῦ οαπηοΐ 6 ἴακεοη ἴο Ὀς ἰάἀσηξίοςα! ψ ἢ, 

δηά γεῖ πιυϑὲ ὈῈὲ οἷάεγ ἔπδη, ἔποβα υὑπάεγίγίης με ΜΒ55. Οἶξεη, 
ἰηάεοά, ἐδ νεγβίοῃϑβ Ἐπ απΊβεῖνοβ γεργοάσοα βοπια οὗ ἴῃ πιοβὲ ραΐεπέ 
ογσοῦβ ἰῃ ἰδὲ ΜΙΘ9., νῆες ἴπ6 ραϊγίβεις ἐαχίβ ἀγὰὲ βοπιεζίπηθβ ἴοο 

11 δε τεχέυδὶ ποῖεβ -- 54ῇ. (,.6., ϑδῃ! ἀϊς) : ἃ ἔπσίμεσ ἑγαρτηεδηῖ 18 εἀὐϊεὰ ὃν ]. 

ΟΙέάδε ἰπ Κευνειὰς 1 Ονίοπέ ΟἈγξέϊεμ (1800), ΡΡ. 263-229. Οτεροσυ (ρρ. 546-547) 
τᾶτοννβ δοῖἢ 1818 ἀηά {πε Ιαἴες Βομιαίγις οσ Μεῃρῃϊτῖς νεγβίοη (-- της.) θαοῖς ἱπῖο ἴδε 
βεοοῃᾶ οοπίαγυ, δαϊ τΠϊ8 18 ῬΡγορΘΌΪῪ ἴοο δαγὶν ἃ ἀδῖς. ΑἹ! ἴδε εχίδηει ἱταρτηθηῖβ οὗ 
τῆς ἔογπιεσ ᾶγὲ ργίηϊοά ἱπ Πείδρογις᾽ β ἔγαρνισηίς ϑαλῥάῇΐϊῇᾳμοες ἀμ!Ν.Τ. (Ῥατγίβ, τϑοδ). 
Ἐοτσ τῆς ᾿δεϊες, οἵ. ᾿μεϊροϊὰε ἰπ Ολωγοὶ Οπατγί. Κευ., τοοῦ, ΡΡ. 292 ξἔ. 

3ΥΠεβε ἅγα ποῖ ἱηνδσίδοϊυ" Ἡεθτγαίβηιβ, 88 νίϊεδυ δηὰ (ῃς οἱἄεσ ρτατηπιασίδηβ 
ατζυς, θυῖ [τ 15 αἰπιοβδὲ υηογτῖςαὶ δὲ τς ορροκβίϊς εχίγεπις ἴο συῖε ουὔἱ Ηςεῦταίβπιβ 

επεσεϊγ. Τῆς Αροοδῖγρϑβε ἰδ 80 βαϊυγαίεα ψν τ(ἢς οτίρίπαὶ ἰεχὲ δπὰ τῃς Οτεεῖς νεγδίοσμ 
οὗ ἴῃς Ο.Ἷ.., παῖ τθεγε 18. τῆοσε Π|Κεϊϊμβοοά μετα ἴπδη εἰβενμεσε ἴῃ τς ΝΎ. οὗ ἃ 
βταπαηιδεῖςδ! βοϊ εςἰβπὶ Ὀείηρ ἀυς, ἀΐτες ἶγ οὐ ἱπάϊγεοτγ, το ἐδε ἰηθαεπος οὗ ϑεπ εὶς 
ἰάϊοπη. Ενεδῃ ἱβουρ ἃ ρδγδί!εἰ ἱπβίαπος οδὴ Ὅς δἀδυςεά ἰῃ βοπλεὲ οδβεβ ἔτοπι ἴδ6 

Ῥᾶρυτὶ οἵ ἴῃς κοινή εἰβδεννβεγε (ο΄, Ηεϊδίπρ, Ρ. ἱν.), (18 τηεγεῖγ ϑυρρεβίθ ἃ ροββίθ!ςε 
οτἰ χίη ἴοσ ἴδε ρῆγαβε 'ἱπ αυεβίίοθ. Βεβίάεβ, [ες Αροζαίυρβε ἰβ ἃ ρίεςς οἵ 1Ἰξογάγυ 
τι. ΔΝΆετς [18 εοςεηιτιοεἶεβ ἀγα ποὶ ἄυς ἴο ἱρποόγδηςς οὗ ατεεῖς οσ το γε ηἰϑοςῆςοβ 
οἵ Ηεῦτεενν ἰάϊοπι, ἴπεῪ ἀγα ἀεί θεγαῖε νἱοϊδείοπβ οὗ ψτδιιπηασ δηὰ βυπίαχ ἰπ [δα 
ἰηξεγεβίβ οὗ τβείοσις οἵ ἕλῃ. Ὑπμδὶ ατεεῖς γᾶ βροκεη ἴῃ {πεβ6 Αβίαϊϊς τουνηβδίρβ, 
ἰϊπουρῇ παῖῖνε ἀϊαιεοῖθ ᾿ἰπρεγοὰ ἴῃ τς σουπίσζυ, 8 βῃονη ΡΥ 1.. Μιεεὶβ ἴῃ 8 

Κοίολογεολὲ μπᾶ Ῥοϊλογεολὲ ἐπ ἀδη δείϊολεη Ῥγουΐπεεη ἀ, γδνι. ΚΚαὶεεγγείολες (1801), 
ῬΡ. 23 ὦ, 
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ἰώβεουγε ἴο δάηιϊξ οὗἨ τεϊίαθ]ε ἰπέεγεποαβ Ὀείης ἀγασγῃ ἔγοπιὶ {πεὶγ 
αοπίεηΐβ (ολ, ΒΕ ἴῃ δέμάία Βὲδίξεα, ἰϊ.. 195-240). Υεῖ, ἐνεὴ ψἱτἢ 

ἴηε8ε ἀγανθαςῖβ, οπα ποοά ποὲ ἀεβραὶγ οὗ υἱἱ βίης εἰἴποσ. Τῇυβ 
τῆς [,αἰίῃ νεγβίοηβ ̓  δπά ραΐγίβεις οἰϊαϊοηβ8---  σἢ ἀγα οὗἨ βρεοίαὶ 
ταοτηθηΐ, βίησε ἴῃα Αροσαίνρβε ψὰ8 πενεῦ αὐβεηΐ ἔγοπιὶ πε [,αἰίη 

Ν.Τ'.., δῃὰ βίηος ἐπα ἔουγίῃ σεπέαγν νεγβίοη ἀϊὰ ποὶ αἴδεςς [ἰ βεγίουϑίν.-- 
γενοαΐ ἃ ἔαίεὶν ἀἰβείησεινε Ογεαῖ ἑεχὶ Ὀεμπά τῆς ἔγρε οἵ Αἰγίσδη ταχὲ 
ργεβεύνεά Ὁν Ουρείδη (πἰγά σεπίαγυ, οἰϊαϊίομβ ἴῃ Πἰβ 7 Ἴϑέϊηιοηῖα)» 
Ῥυἰπιαβίυβ, (ἢ βίχέῃ σεπίυγν Αἰγίσαῃ οοπιηηεξηϊαίογ, ἀπά ἴῃς ἔγασ 

τιδηίδευ ΒἸευγν ρα! πιρβαϑίὲ (βἰχι ἢ οὐ βενεηζῃ σεηΐαγυ). 2 Ογίτίοδὶ 

ορίηΐοη ἰβ 8{1}} απϑειεεά ρου ἴῃς ργεςΐβα σοππεχίοη οὗ τ 8 ἴεχὶ σι ἢ 

16 αποία!8, οὐ ἀνθ ψίτἢ πα οἰϊαϊίοηβ οὗ 1.αἴίη ἔαίπογβ ἰκὸ Ταγεμ Πα η, 

Φεγοπιε δηἀξυσυβείης, ἴο δαν ποιῃίηρς οὗ Τιςοηία8, Βεδίυβ (εἰσῃτῃ 
σεπίαγυ), Ηκδγπιο (πίἰηζῃ σεηζαγν) ἀπά Οαδββίοάογυβ (βἰχε ἢ σεηξατν). 

ΤὨυΒ [ἴ ἰ8 αυἱξα ἀποεγίαίη νι πεῖμποῦ τῆς ἰάϊοθγηογαβίεβ οἵ Τογίυ απ 8 
αυοΐαίίοπβ γεῆεςί ἃ ργίναϊε γεσεηβίοη (80 Ηδυββίεἰ[εγ) ογ ϑοπὶε εςσίθβ- 
ἰαϑιίσαὶ νεγβίοη, [ἢ ἘΠῸῪ γε ποῖ πιαάς ἀϊγεοῖν ἔγοπι {πε Ογεοῖ (ολ 

Νεβεῖε 5 Εἰηέηγμηρ, 94, 227 ἔ., ΒΕ. Τε. 119-20). Νενεγίμείεββ, ᾿ξ 18 

ἴῃ ἐΠ15 ἀϊγεσζίοη ἴπδξ ἴῃς πιοϑὲ ργοπιίβίηρ οὐἰοοῖς οὗ εχίαδὶ ογιτἰοίβγα 
ἀροη ἴῃς Αροσαῖγρβα [ἰε8. [{ ἢδ8 υπίᾳας αἰά ἴῃ ἴῃς [,αἰίῃ νεγϑίοῃβ. 

Τῆς φσγοδίογ γεβρεςῖ βῆονῃ Ὀν ἴῆς δος! βἰαϑιίοαὶ ννεβὲ ἴὸ ἴῃς Αρο- 

οαῖγρβε πιυβδῖ αν σοηδβρίγεά ὡροῦ ἴπε ψῃοΐε ἴο σίνε ἰ(8 ἴοχὲ 

ἃ Ὀεῖζερ οἤᾶπος οὗ ργεβευνδίίοη ἰδδη ἰῃ τῆς Εδβί. Οεγίδίηϊυ, 

ἐπε ἔγαρπιεηίβ οὗ ἴῃς βο-οδ! θά Αἰγίσδῃ ἴαχε σαγγΥ ὧ8 Ὀδοῖ ἴο ἃ 
Οτεοῖ τοχὲ οὗ ἴῃς Αροσδίγρβϑε νοῦ ψγὰ8 συγγεηΐ ἰῃ ἴῃς τηϊάα]ε οὗ 
τῆς τὨϊγά ἰσοηζαγν, ργίου ἴο ἴἢς ογίρίῃ οὐ δὴν εχίδης ἀποίαὶ, 116 

(δε ενίάφησε οὗ τ. Ονγηπ᾿β ϑυγίας ἴαχε σοπηαβ ΟὨΪΥ ϑεσοηά ἴῃ 
ἱπιρογίδησθ. Τῆς Οτγεεῖς οἰϊαξίοηβ οὗ Οἰεπι. Αἰεχ. «απά Οτσίξεη 
Ααἶδϑο εοῇο ἃ ἴεχὶὲ ψῇῃϊσθ ΠαγαΙν σογγεβροπάβ ἰοὸ παξ οὗ δὴν οἵ 

τῆς αηρσία!β; Ὀαΐ, ψεγε ἴῃς ἰαξῖογ πγίξεγ ἀσγεαβ πίε ἐδ, βογης δαγὶν 

ΑΙεχαηάγίδη αχί ΠΊΑΥ γοῦν Ὀς ἀϊβοεγηθά, ψῃϊο ἢ πλίσῃε θὲ ἐεγπιεὰ 

ννεβίεγῃ. Ηἰδβ οἰξαϊξίοηβ ἤανα αἰβο δἰδβηϊτεβ στὰ ἐπε τεχὲ οὗ 5 (οὔ. 
Οννπη, ρρΡ. ἰν. ἢ). ΑΒ ἴογ ἴδε πιογὲ ἱπιρογίδηξ οὗ [Ππ οἰἱγΓβίνεβ, 80 ἔδγ 

88 ΠΟΥ δᾶνα Ὀδδη οοἰϊαίοά (ο( Οτγερογυ, ἱ. 316-826, ϑογίνεποι 8 
71ιἰγοά., 1894, ἰ, 821-826), [πεν 86 επὶ πηδίη!ν ἴο σογγορογαῖα οἔμεγ [π68 

Δ Ὁσ, Αγηΐασε Ἀοδίηβοη (Οανιδγίἀρε Τεχίς απά ϑέμαάϊες, ἴ. 2, ΡΡ. 73, 97 ἢ), 

1ο]Ποννοὰ ὃν Ὀς. ϑαίγχβοη ({πέὲγοά. ἐο Ν.Τ'., ὑῬῃ. 567 4), Ἄσνεπ ἄγριιςβ ἔτοτι δε Ερ. υρά,, 
(Ευ8., Η. Ε., ν. τ) (δι τὰς Ο411Π|ὲὯπ ολυτοῖεβ πχυϑὲ πᾶνε πδά ἃ 1,διΐη νεγϑίοη οὔ δε 

ΝΟ. (πο υἀὐϊηρ τς ΑΡοσδΙγρβε) ὉῪ ἴῃς πιίἀἀϊε οὗἉ τς βεοοηά ςεπίσγυ, ακίη τὸ {δες 
Αὐοδη οἱὰ 1 αἰίη. 

30". ἀτεροτγ, δου, ἀπὰ Μτ. Ε. 8. Βυομδηδῃ᾽ 8 οοἱ]αξίοη ἴῃ ϑοιγη. ΤΑδοὶ, δέμάξος 
νἹ., ΡΡ. ο6 ἢ. 
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οἵ ενίάδποθ. ἴῃ ἔπε ἀδαγίῃ οἵ Ὀείΐζογ νυ ίξπεββεϑ, ἐποῖγ ρίασα ἰβ οσοα- 
δἰ ὌΠΑ ΠΥ πιογὰ βαγίοαβ [ἤδη βοός εἀϊΐογβ ψουἱά ἰοῦ ; Ὀμῖ πο αἰίεπηρί 

δ στουρίηρς ἴῃεπὶ οαπ Ὀε ργοπουπορά ϑβ8υςςαββία! (αρουΐ βἰχίν σοηίδίη 
ἴῃς οοπιπιεηΐαγυ οὗ Απάγεαδβ), ἀπά ἰξ ἰβ πιεγεῖὶν ἴῃ (ἢς ψαῖε οὗ δαγίεγ 
δῃηὰ Ὠδφανίογ δυϊῃογίειθβ ας ποβὲ οὗ ἴδ πιηβοιδ5 οδῃ, 848 ἃ γαῖα, Ὀ6 

ἐπιρίογεά τὶς δὴν 8αΐεΐν. 

Ιῃ {πε πιαίη, μοψανεῦ, ἔπεσε ἰβ ἃ ἔαίγ σοηβεῆβαβ οὗ εἀϊΐογβ (ΛΚ 
ΧΗ. [ἱ., 260 [.) ἔον με Ὀυκ οὗ [πε εχξ 88 ργίηϊεά ἰῃ πε ἕο] οσίης 

Ραξεβ. Εχίψεποίεβ οὗ βρᾶθς ἤδνε οὐ σεά ἐπ6 ργεβεηΐ βαἀϊζογ ἴο οπιϊξ 
ΠΘΑΓΡΙΥ 411 ἐπα εχίυδὶ πιαϊογίαὶ νος ἢ ἣς Πδά δηϊαββεά, ἀπά πε ΟὨΪΥ 
νατδηΐβ ποίβά, 88 ἃ γαΐθ, ἂγε ἴποβε οὗ ἀΐγεοΐ βἰρηίβοδησος ἴογ ἴῃς 
ἐχροβίζογ. Οπος ογ ἔψίοα ἃ ναγίδηϊ ἢδ8 βοπα ἰηίγίπϑις ἱπίεγεβϑε οὗ ἃ 
βροοία! κἰηά, ογ ἴῃς γεδάϊησ ἢα8 δά ἴο Ὀε 1. 8ε|ΕεὰΔ4, θαϊ τἢς ἐεχξυα!ὶ 
ῃοῖεβ ἀο ποΐ ρῥγοΐξεββ ἴο ργονίἀς δηγίπίηρ {πὸ ἃ Ἴσοπιρίείς τεχέυδὶ 

᾿σοηϑροοία8. Τωβ ἔπεγε ἰ8 ηο αἰβοι βϑίοη ὑροη [Ππ σίοββ οὗ 5. οῃ ἀνὰ 
ἰῃ ἷν. 8, αροη πα ουγίουβ ϑυγίας γεπάδγίηρ οὗ νἱϊ!. 18 (48 ἰξ μεσ. Ξ- 

μέσος οὐρὰ αἷμα), οΥἡ ἀροη ἴδε ἱπιεγροίαίίοη αἵ χὶ. 1. ΑΙΙ τῃαϊῖ οπς 
888 δε δῦ]ε ἴο ἀο ἰ8 ἴο ἑμγηίβῃ ἴτε γεδάογ ψίτῃ 88 δοσυγαίε ἃ ἰεχῖ 
88 ροββίδίε ἴον ταί εἰυοίἀδτίοη οὗ ἔῃε τε] φίουβ ἰάεδβ οὗ με Ὀοοῖκ 
ννῃϊςἢ ἰξ ἰ8 τῆς ρυιπιαγν οδ]εοῖ οἵ {πε Εχροϑίζογ᾽ 5 Οτγεεῖς Τεβίαπιεηξ 
ἴο ἐδοίξαῖα. 

ΘΡΕΟΙΑΙ, ΑΒΒΕΕΝΙΑΤΙΟΝΒ (ο΄, οἔπεῦβ ἴῃ νοί. ἰ(, 754-756, 
1, 838-86, 418). 

Απά. ΞΞ σοπγη1.1} οὗ Απάγεαδβ, Ὀΐβῃορ οὐ Οδεβαγεᾶ ἴῃ Ὁαρρδάοοσία (Β τ 
ΟΓ 8ἰχέῃ σεηΐυγυ), αὐΐμον οὗ θγϑὲ Ογεεῖς βαϊξ. (ἑρμηνεία εἰς τὴν 
᾿Αποκάλυψιν). ΟΥ νοῦ ϑοάεπη᾽ 8 α͵6 ϑολγίγέεη 465 Ν.Τ.., ἰ.1, 
472-475, 702 ἔ., αηά εἰ Ζβο 8 ΗΠ απάς. Εμηπάς, ἰἰ. (1862), 
ΡΡ. 29 ἢ. 

Αγείῇ. τα οοπιη. οὗ Αγεῖῃαϑ, ῃἰ8 βυασοεβϑον (πὶ ΤΟ. σεηΐ. ἢ), Α1Π|6ἀ4 ἴο 
Ω (δ ει ῖΖβοἢ}) «8 Απά. ἔο Α ἀροη δε ψῇοίε. 

Αγηι. -- Αγηγχεηΐδη νογβϑίοη. ΟΑ Οοηνθοατγε᾽ 8 4 γηιοπίαη Ἰγεγείοῃ οὗ Κευ. 
(μοπάοη, 1907), ἔγοηι οοάοχ 4 (12: σεηῖ.). 

Β58.-- Βουββεῖ᾽ 8 “ Τεχικγιίβοῃς ϑιυάίεη Ζααὶ Ν.Τ. (Τεχίε με. ὕπίον- 
δμομμπρόη, χὶ. 4, 1-44), 1894. 

εἀά. -ΞΞ οοηβεηβιιβ οὔ ἰαγρε πα) ογν οὗ βαϊζογβ: 80 πχίη. (πηὶπ8οα68), 
ΜΜ55. (πιαπυδογίρι8), αηά νβ8. (νεγβί οῃβ). 

1 Ἐχίδηι ἰῃ {Π686 ἔογπιϑ; Απάδ -- ςοάδχ Αὐριβῖ., τ21} σαηΐ. (1418, Οταρογυ), Απάς 
Ξεοοάεχ Οοἰβὶ. (τοῖῃ οαπι.), Απάδθαν -- οοάεχ Βαναγίουβ (τι σεης.), Απάραὶ τ ςοάεχ 

Ῥαϊατίθυδβ (1 51} οςπῖ.). ὙΤὨΘ Ἡενν ἀϊβοονετεά σοπηπηεηῖδτυ οὗ Οδουπχεηίυ (6. σεηι., 

εὖ. Ὀϊεκαταρ ἴῃ δέέσμηρεδεγίομ ἐς ἀδν ἀδηῖρί. ῥγέμας. Αλαά., 1007, 1046 ἴ.), 18 γεῖ υη- 

εὐϊιεά, πᾶν ἴἀΚε δε ρείσηδου ἔτοπι Απάγθδβ. 
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φὶσ. -- ςοάοχ σίραβΒ Ἡοϊηιγίεη 85 (18 σεηξ.), νυϊξπεββ εἰέμπεγ ἴο οἱά [αεία 

ἴεχέ ογ ἴο “"ἰἸδΐε Βυγοραδϑη " ἴγρε (Ηοτγῇ). 
Ῥκ, --  Ρυϊπιαβϑίάβ, εά. Ηδιυβϑβίείξεγ ἰῃ Ζαῃη 8 ̓ογϑοϊμηρόη 567 Ο5ο],. 

ἀες ΝΤΙΐομεπ Καποηδ, ἵν. Ρρ. 1-224 (1891), ἃ νεγὺ ἱπιρογῖ- 
δηῖ βίυάγ. Οὐ. ἴἢε 86πι6 οὔ’ 8 εββαὺ οἡ Νοξ., Τίς., δπά 

Φεγοπιε ἴῃ Ζεΐές. “ἐγ Κιγολὶ, γ7ῖ55. το. 1, όδόη (1886), 237-257. 

5.-- ϑγγίας Ῥῃιμ!οχεηίαη γεσεηβίοη (Θιἢ σδηϊ.), εά. Ονγπη (1897) ; 
τεῆἥεδοίβ ἃ Ογεοῖ ἰοχὲ, ψῃϊ ἢ [8 πιίχοά, θαϊ ἰ8 ἰπ τς πηδίῃ 

(ἰχὶ. 4.) αἱ!ϑά ἴο {πὲ ποῦπιαὶ ἀποία! ἔαχί, ἀπά ἰ8 εβρεςίδ!ν 

οἴοβε ἴο Ο δπά Οτίρεη (ἰν. 8). ΟΛ Οτερονυ, ἰΪ. 507, 5609. 
ϑρεο. - ρβευάο-Αὐυσυβι. δέομίμηι (8.8. ον 9ὲἢ σεηξ.). 
ϑγγ. ΞΞξ Ηδυκείδη γεσεηβίοη (γεργεβεηΐεά ὃν αρουΐ εἰρῃξ οοηϑίἀεγαθία 

595.) : ροβίεγίογ δηά ἰηξεγίογ ἴο 8. 
Τίς. Ξε “ σοπιηῖ. ἰῇ Αροσ. ποι 8 οσἰοάεοίϊπι σοπηργεῆεηβαβ᾽ οἵ 

Τγοοπίυβ ἴῃ Ὠοπαίίβε (επά οὗ 41 σεπι.). 
νξ. τε ναϊσαῖς (9 ἀγοπιςθ᾽ 8 νεγβίοῃ, 4ἢ σεπί.), θεϑίῖ ργεβεγνεά ἰῃ οοάϊσεβ 

Αι. (-- Απλίαἰτίηιι8, ϑιἢ σεηϊ.), ααά Βαϊά. (-- Βυ!άεπεί5, Θὲἢ 
σδηΐ.), Ηαγῖ. (-- Ηαγιείδηυβ, ϑέμ: οεπί.), δηά Τοὶ. (-- ΤοίἊ- 
ἴδηαδβ, ϑιἢ σοης.). 

Ὑιίςξ, Ξε σοπτηι. οὗ Νοἰογίη 8, Ὀίϑῃορ οὗ Ῥεξέδι ἰη Ῥαπποπία (επά οἵ ϑτά 
ςοηϊ.). 

Ἂ»98. -- Β. Νγεἶβ8 : “ ἀΐς Φοῖ. Αρίς., εχεκρίεἰβϑοῆς πέογβ. ἃ. Τεσίμεγβίει- 

Ιαησ᾽᾽ (Τεχέε κ. σπέονς. νἱϊ. 1), 189]. 

5 2. Απαϊγοὶς.--- Τῆς Αροσαίγρβα οὗ οιη, ἢ ϊοἢ ἰ8 ἐγονη ἱπίο 

'“ερ βιοῦν ἴογη, (8 ἃ βίεπάδγ Ῥοοῖ ψίιἢ ἃ ἰαῦρε ἀεβίρη. Αἴξεγ πὰ {{π|6 
((. 1-8) ἀπά ρεοίορας (ἰ. 4-8) ἴῃ ψῃϊςῃ ἔπε ργορῆεξ ραΐβ Πἰπι8ε 1 ἱπίο 

γεἰδξίοη νυ βανθη σμυγοῆοβ οἵ ΝΝ  εβίεγη Αϑία Μιίπογ, ἢε ργοςεεάβ ἴο 
«ἀαβογίρε {πε νἰβίοη οὗ εβι8 Οἢγίϑβε (ἰ. 9 ἢ.) ψῃϊοἢ ἔαγηϊβῃεά Πἰπὶ ἢ 
ἢὶδ σοηπιτηϊβϑίοη ἕο πυγίϊε.: Τῆς ἱπιπιεάΐαζε οαΐοσοπιε οὗ ἴδε νἰβίοῃ ἰβ ἃ 
56Γῖ68 οὗ σὔδῦγρεβ δάάγεββεά το ἴμεβϑε σῃυγοῆαβ (ἰ|.-111.).2 [ἱκῸ τπα 

1ΤΏς ρῆγδβε ἐν κυριακῇ (-Ξἰπηρετίδὶ, οὔ. Ὁ εἰββπιδῃη 8 1 ἑολέ υοηι Οϑίση, 258 [.) 
“ἡμέρᾳ (ἰ. το) ἀεποίεβ δες ΟὨτίβειδη ϑυπάδλυ, ποῖ ἐπε ἄδν οὗ ἡπάρτηεπε το ψβίοι Ὡς 

“88 ἰτδηβροτίεα (8βο ὟΝ εἰδείη, Υν εγϊδηά, ϑείννγη, Ηογί, Ει.586118 Ῥαγομδία, 371, 372» 

δηᾶ Ὀείδβηγδπη ἰη ΚΕ. Βὲ., 2815). Τὴξ ἀαν οὗ ἐδε 1, ογά ἰΒ ΟὨΪῪ τῖςε υδεά ἱπ ἴῃς Αροο. 

{νῖ. τ4, χνὶ. 14), πὰ ἴπετεὲ ἰῃ ἃ βρεοίαὶ Ἔβοπαϊοίορίςαὶ οοηπεχίοη ἀπά ἴῃ ἰ18 πογπιδὶ 

Βιατητλδιῖςαὶ ἔοστα. [ἢ ἔπε Αροοδίυρβε ἱξ πηδᾶπβ ἴῃς ἀδὺ οὗ Ἰυάρτηεηε, ψπετεθᾶβ ἴῃ 

ἃ. το ἴῃς ννοτάβ ἱπιρὶν τενεϊδιίοη, ἀπά [Ὡς Αροοδίγρβε ἰβ ποῖ 4 πλετὲ τενεϊδίίοη οὗ τῇς 

)υάρτηεη-ᾶγ. Βεδίάεβ, ἐν πν. πιυβί ΡῸ δοῖε ἢ ἔγεν. 48 ἰπ ἷν. 2, οἰ πεσννῖβε ἰΐ 

νου πᾶνε ἃ νεγῦ οὗ ἐγαπβροτὶ (80 χνὶϊ. 3, χχί. το). 
ΞΎΠεβε ἅτε δά ἀγεββεὰ ἴο ἐΐῃυ σοπιπιυηΐεἰεβ ἴῃ με οἰεῖε8, ποῖ ἴο τῇς στο 68 8ἃ8 

θείης ἴῃ ΔΥ βεηβ86 ἴδε οἰεῖεβι Τα οδδτγᾶςίοσ πᾶ Ὠἰβίοσυ οὗ τ Ὁ τ βείδη σοπητλυπίν 

81 ὈΥ͂ ΠΟ τη Δῇ8 ἴο δε ἰδεπιϊβεὰ νἱτὰ τποβε οὗ ἴῃς οἷν ; ψχὲ ἕᾶνε πο γθάβοῃ ἴἰο ἀββυπ)6 
ἀπᾶὶ ἴῃς ἴοςαὶ ΟὨτιβείαπβ, ψμὸ ψγεγα ἀγάθπεν ἀνγαϊάηρ ἃ οἰτίσθηβῃΐρ ἔγοπι μεάνεη, 
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δΔαΐδον οὗ πα δὲ βδὶπιὶ, ἢθ ἐγίεϑ ο γτουβϑεὲ Οοά᾽ β ρεορὶε ἴο ἴδε 
βαεγίουβῃςβϑβ οἵ {πεῖν οσῃ ροϑίίοη, Ὀεΐογε ἢς ἐπίεγβ ἱπῖο δὴν ργεάϊο- 

τίοηβ γεραγάϊησς ἴῃς σουγβε οὗ {πε ουϊϑίάς ποτά, Τα βοθπε πε 
σῇδηραϑ ἴο ἴδε οεἰεβεία! οουτέ (ἰν.-ν.), σπεγε Οοά ἀρρεᾶγβ επιῃγοπεά 
ἰπ 8 ργεϑεῆσα- ΠΑ ΠΊΡῈΓ ονοῦ πα ἀπίνεγβα, τ Φεβι8 ἰηβίδ!!εά 88 

ἴα ἀϊνίηες τγενεδίογ οὗ ργονίάδησε ἰῇ ἴα ἱπηπηεάϊαϊε ἔμέαγτε. Τῆς 

ἀεβογιρείοη οὗ {π6 πεανεηὶν ομείγαϊϊα ἔοτηλβ ἃ βεγίεβ οἵ ψεϊγὰ Ογίεηΐαὶ 

γαῦθοβαυεβ, Ὀὰξ ἴῃ ἠυοίευβ [8 ἄγανγη ἔγοπι {π6 ἰγαάϊτίοη οὗ ἴῃς ἰδΐενγ 

Ροϑβί- Ἔχ! !ς ργορμεῖβ (εβρθοία!ν ΕΖεκίθ!). Ασοογαίΐηρσ ἴο οπα ρῇδ8ε οὗ 
1818. ἐγααϊείοη, ἴῃ 6 οἰπιαχ οὗ τῃίηρσβ γὰ8 ἴο Ὀ6 πεγα! θά Ὀγν ρῃγϑβίοαδί 
δηά ροϊτἰςα! ἀϊδευγθαποεβ; ἃ γεσυΐαῦ σγεβοθηάο οὗ ἀἰβαϑβίογβ νγ)ὰ8 ἱπΠ|- 

πλίηεηΐ οἡ {πε εἄάσε δηά ενε οὗ (μ6 ψογί᾽ 8 ἀπηϊ π!]δἰίοη. ἤδπος {δε 
ῃδχί 86γίεβ οἵ νἰβίοηϑβ ἰΒ ἔμ] οὗ πιαϊεγία! αηά πλΠ αρν ἰγουῦ 65, ἀεἸἰπραῖεά 

ΡΑγιν ἰῃ βυαρεγηδίαγα! σοΐουτβ ψῃϊοἢ ἀῦὰ Ὀογγονεά ἔγοπι [6 ἔαποίξα! 

δβίγο-[ πεοίορυ οἵ εβοδαϊοϊορίοαὶ ἐγαάϊτίοη. Εγοηι τ 8 ροὶπε οηψαγάβ 
ἔπε βισογά οἵ ἔπε [,ογά 8 οἰϊῃογ δὴ ἱποῇ οὔ ἔψο ουἱ οὗ ἰἴ8 βοδδαγά, 

οὗ Βῃοψεγίης Ὀΐονβ ὕροῦ [8 δάνογβαγίεβυ ἴπ ἴῃς ργορῆεῖ 8 ονῃ 

τλεῖδρῃονγ, Ὀεΐογε ἴῃς οοπίδηϊβ οὗ ἔπε Βοοῖ οὗ Ὠοοπ (πη ἴῃς παπάβ8 
οὗ δεβυ8 ΟΠ γίβε) σδῃ ὕε γεδά, [8 βενεῃ 8688 πιαϑὲ ὃὈε Ὀγοίεη, ἀπά δ 

ἴῃς οροηίηρ οὗ εαοἢ (νί.-ν 1.) 8οπὶῈ ἔγεβῃ μος 18 σῃγοπίοϊεά.: Τῆς 
ψοα Βογαίάεαά ὃν ἐπε βενεητῃ 864] ἀγ ξβ ονεγ, ἤοψγενεγ, ἱπέο δῃοῖῃεγ 

86 γ68 οὗ ἔεαγίμ! οσαϊαβίγορῃθβ ψῃϊςῃ ἀγα ἱπέγοάμυσεά ὉΥ βενεη ἰγαπιρεῖ 
Ὀἰαϑέβ (νι ϊ!.-ἰχ.), ἀπά ἰξ 18. ΟὨἹΥ οὐ ἰμεὶγ σοπηρίεξίοη (πδξ ἴῃ νγαν 18 

ΠΟΥ͂, οἶδαγ ἔογ ἔς ἱπιγοάαοκίοη οὗ πε ργοίϊαροηίβῖβ ἰῃ ἴῃς ἰαδβὲ σοηβϊοξ 

ὕροη δαγίῃ. Τῇεβε ργοίϊαμοπίβίβ ἀγὰ ἴῃς πιεβϑίδῃ οἵ Οοά, ἑ.6., εϑιι8 

Βαά δὴγ νἱνϊὰ οινὶς οοηβοίουβηςδββ, ΟΥὁὍἨ νεΓα ΚΟΘΠΪΥ βεηβιεἶνε ἴο τῃς ἰϑίοτίςαὶ δηὰ 

ξεορταρδίοδὶ ἐδαίαγεβ οὗ πεῖς οἰτίεβ. ΤΏ ἀπδίορίεβ βοπιειπιε8 ἀγάννῃ ἔγοπι τῆς ἰδεῖ 

816 ἱπίεγεβεϊηρ θὰϊ ἔοτ τπε τηοϑὲ ραγὲ βρεοίουβ δηὰ ἱγγείεναπε Ἴοϊποίδεποεβ. [ἐ ἰδ 

ταοάδγηῃ ἴδῃου ΜΠ οἢ ἀϊβοονεγβ ἰΏ βυοἢ ἀϊγεςιίοπβ δὴν να] Ἔἰεπλεηῖβ ῥγεβεπὶ ἴοὸ ἐπε 

ταϊπα οἵ πε ργορῇεῖ οσς ἢί8 τεδάετβθ. ὙΝῸΥ ἴμεβα ραγιίσυ δῦ ομυτοῃεβ αγε βεϊεοίεά, 

ταπλδίη8 ἃ πιυβίεῖυ. Τῆς οἰκίεβ ἰπ αυεδίίοη ἡγασε ποῖ 411] σοηβρίουουβ ἔος ἃ βρεοίδὶ 
εηξοτοετηςηὶ οὗ ἴῃς ἱπηρετίαὶ σα], ἀπᾶ τῇς οἤυτοῖαβ Ἐπαπηβεῖνεβ σᾶη Βασάΐγ ὃς 80ρ- 

Ῥοβεά ἰο θὲ πῃ ὄἼνοῦυ οἂβα τεργεβεηϊδενε ογ ραγείουαγὶν ἱπιροτίαπε. Ἐνεη ἴδε ρ᾽δυβ- 
1016 ἸΠεοτν τἴπδὲ ἔμεν νγεσε τῆς πηοϑὲ οοηνδηΐεπὶ σεπίγεβ ἔοσ ἀϊβίσίοῖ-στουρβ οὗ σπυγοῆεδ 

(Καπιβαυ, ϑέυέμ 1,εἰέεγς, ΡὉ. 180 {.) ἄοεβ ποῖ νγοτίκ οαϊ να] ἰῃ ἀεῖαί!. 
ὁ Τῆς Ιοηρίηρ οὗ [με πγατίγγεά βου ]8 ἴῃ νί. 9-11 (“Ἰἰσπαβ τουῖεβ ἀϊνίπεδ, φυὶ βυΐ- 

ἔτοῃι ἐτογηο !Ἔπλεηὶ ἃ 14 σοηβοίδιίοη ἀς 1᾿ΔπιῈ αυἱ βουῆτε ροὺς 88 (οἱ ου 88 νεγῖυ,᾽" 
Ἀδπδη, 463), τες 8118 τῃς ἐμπηςτίοη οὗ τῆς Ετίπηγβ ἱπ ἀτεεῖς τεϊ σίου, ἴῃς Ετίπηγβ 

Ὀεΐηρ Ρεἰπηδυν “ τῆς ουϊταρεά βου] οὗ τς ἀϑδὰ τηδη Ἵογγίης ἔοσ νεηρδθδηςς (ο΄. ]. Ε. 
Ηδστγίβοη, Ῥγοίφρονιθμα ἰο ϑέμάγ οὔ Ονεελ Ἀεἰϊρίοη, Ρ. 214). Οηίΐγ, ἴμε βουΐβ ἰῃ τῆς 

ΑΡοοᾶϊγυρβε ἅσγε ραββῖνε; ἴπεὺ ἀο ποῖ δοϊνεϊυ ρυγβις {πεῖς γενεῆσε ἀροη τῆς [ἰνίηρ. 
πε ροίπι οὗ πε νἱβίοπ 18 ἴῃ Ῥατῦ τὸ γεϊίεσαῖε τῆς ἀειεσγηϊηϊβιῖς οοηνίς ἴοη τὲ αοά 
Ὧ48 8 Οὐ νγᾶν δπὰ εἰπε; Ὡς [8 πείϊπεγ ἰο Ὅς Βυττίεὰ ὃν ἴδς ἱπιροτίυπίιεν οὗἩ ἰδ 
ΟΜ Ρεορΐε ποῖ ἐμιναγιεά ὈὉγν ἴῃς ἀρράγεπί {τἰυτηρἢ οὗ 818 ἐπεπκίεβ. 
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Ομ γίβε, δά τῆς πιεββίαῃ: οἵ ϑαίΐδη, ἐ.6., [ῆς οπίδη επιρίγε ἴω ἔδε 
ρΡογβοη οὗ 118 Ἔπιρεγογ ψἱτῃ Πί8 Ὀαβρῃεπιουβ οἰαἰπιὶ ἴο ἀϊνίπα ῃοηουγβ 

προ εὐαγῆ. Τῇα βεγίεβ οὗ ταρίεδυχ ψῃϊσἢ ἀερίος τπεὶρ εηΐγαπος οα 
ἴδε βοδηδ ἱπάϊσαξεβ ας ἴῃ ργορῃεξ ἢὰ5β ποῖ γεδοῇεά {πε πεαγὶ δπά 
σεπέγα οὗ Πΐβ ϑαδ]εςῖ. Βαῖ δὲ τῃϊ8 ροίπξ ἢβ πιεῖῃποά αἰΐεγβ, ἀπά τῇς 

τῆγεδά οὗ ρυγροβε ἰβ [688 ραίεαπί, ΗϊΠεγίο τῆς Βοοῖ οὗ θοοπι, τὶτα 
ἰῖ8 βενεῆ 8688, 88 βυ ςεά ἴον {πε γι βείς ἀπά γαῖμεγ γε βοίαὶ ργε- 
βαεηϊαιίοη οὗἩ διίβ ογαοῖεβϑ. Νον ἴπδξ ἔπε βονεπεῇ 864] 18 Ὀγοΐεη, ἐδ 6 

Βοοῖ, ἐσ Ἀἀγῥοϊμεοσὶ, ἰα ορεπεά; ψὰ δχρϑοῖ ἴῃς βϑογεῖβ οὔ ἀϊνίπε 

Ἰυάφηγχεπέ ἴο Ῥε ἀηρατεά. [ηβίεδά οὗ ἀεβογίθίης ννπδΐ ἴο!]ονγβ 88 ἴΠπ6 

ςοηϊεοηΐβ οὗ [18 ὈοοΙ, ποψγενογ, ἴῃς ργορῃεῖ γεϊαίεβ ον ἢε δρϑογδεά 

δηοίπεῦ δά ἃ βιηδι]εγ νοΐαπ)ε (Χ.), οοηϊαϊηίηρ ἴδ βιηλ δηά βυρβίδηςε 
οὗ ἐς ΚΒπαὶ! ογδοῖθβ ψῃϊο ἢ Ὀδαᾶγ οα ἐς ψογίά 5 ἑαίε. Ηε τπδη ργο- 

ςΘα6άβ, ἴῃ ἰαγπ1Β οὗ συγγεηΐ ἀπά σοηϑβεογαῖεά τηγιποϊορίοα! ἐγαάϊτοη8, 

ἴο ρογίγαυ (ἢ ἔνο ψἱζηεβϑεβ (χί.) σῆο ἤεγαϊά τῆς δάνε οὗ {πε 
ἀϊνίης πιεββίαῃ (χίϊ.) μἰτηβεῖ, ἰῃ {πε Ἰατίεν ἄαγβ. Μ͵εββίαῃ᾽ 8 γίναὶ, {πε 

ἀγαροῦ ογ ϑαίβδη, ἰ8β πεχὲ ἱηϊγοάυςεά, τορεῖμεν στὰ ἴῃς ἀγαροη᾿ 8 
Ποπιπ)ββίοη οὗ ἴῃς Ἐοπιδῃ επηρίγε δηά επιρεγογ (χ  .) δ8 ἔπε 
Βαργεηια ἴοε οὗ Οοά᾽Β ρεορίε. Ηξετγε ἰ8 ἔμε ογίβίβ οὔ {πε ψογ 4 1 Απά 

ΒύΓΕΙΥ ἰἃ ἰ8Β ἃ ποάμ5 ἀΐρπμς υἱπάϊος; Οοά πιαβὲ ΒῃογΈν δηά βίεγη! Υ 

ἰηζεγέεγαε. Τῆς ἱπιρεγία! ρονεγ, τί [8 ἀεπιδηά ἔογ ψογβῃ!ρ, 8 σοη- 
ἐγοηϊεά ὉΥ ἃ βἴαγαγ πυοίευβ οὗ ΟΠ γίβιίαπβ σσῇο ψ|} πειῖπεῦ ραϊξεγ 
πορ ἔλίτεγ ἰῃ ἐπεὶγ γεΐαβαί ἴο ρσίνε ἀϊνίπε Ὠοπούγβ ἴο ἐπ δπιρεγογ. 
ΟΠΒαγδοϊεγίβείοα!ν, [πε ργορμαεῖ Ὀγεαβ οἱ ἴο ραϊηΐ, ἰῃ ργοϊεριϊο δηά 
γεα! βείς ἑαβῃίοη, ἔμ θπα] Ὁ᾽188 οὗ ἔμεβε ἰογαῖ βαϊηΐβ (χίν.), δῃά ἴδε 
ςογγεβροπάϊης ἰογίωγεβ γεβεγνεά ὈγῪ Οοὰ ἴογ ἴῃς επεπὶν δπά ἢΐβ 

ἀεϊυάεά «ἀπετεηῖβ. Βαΐ δὲ τῃϊ8 ροϊπξ, [υϑὲ 48 πε οἱοβίης ἀοοη 

πηϊσῃς Ὀς ἐχρεοϊεά ἴο ογαβῇ ἄοόνγη ὕροη {πε ψογ]ά, ἴπΠ6 Καϊεἰάοβοορα 

οὗ {πε νἰβίοπβ αρϑίῃ δἰἴεγβ γαῖ πεγ δογυρίγν. Τῆς εἰεπιεηὶ οὗ ἔβηίαδυ 

Τῆς ἀϊδεηςανε ἀπά [εννϊβῃ ομασαοίογίβιίοβ οἵ ἴῃς ἐοϊ]οννίηρ ογδςῖεβ (χὶ.-χὶν., 
χνὶϊ. 4) βυρρεβῖ, 48 ϑαρδίίες ννδβ αἰπιοβὲ {πὸ ἢγβε ἴο δες, μὲ ἴῃε ςοπίεπιβ οὗ [818 

βιβλαρίδιον ἀτε ἴο ὃε Ἰουπὰ ἢετε; 80 ΚΝ εγϊδπά (ἃ [εὐνίβῃ Νεγοὶῖς βοῦγος ἴῃ χ.-χί. 1.3, 
χίΐ, -ΧΙ]., χὶν. 6-ἼΙ, χν. 2-4, χνὶ. 13, 14, 16, Χίχ. 11-21, χχ.-χχί. 8), ϑρί(ἰὰ (α ]εννβὮ 

δοῦτζος, ς. 63 Β.0., ἰῃ πιοβὲ οἵ χ.-χί., χίν. 14. ὦ, χν, 1-8, χνί. 1-12, 17, 21, χνὶϊ. 1-6, χνϊ., 

χΧίχ. 1:-8, χχί. 9-27, χχὶῖϊ. 1-3, 16), ΡΗείάεσες (] εὐνῖϑἢ βουτος, Νεγοηὶς ἀπά Νεβραβίδηϊς, 

ἐπ πιοβὲ οὗ χί.-χὶν., χυ].-χίχ.), ἀπά 1. ἮΝ εἶβ8 (Ἰενν δῆ βουσγος, Νεζοηίῖς, ἰῃ χί. 1-13, χίϊ. 

1-δ, 14-17, χίϊ!. 1-7, χν.-χῖχ., χχὶ. 4-27). Βαὶ τῆς ὅτβι εὐΐτοσς ἢδ8 τνογκεᾶ ονεσ {πε 

ςοπίεπίδ οὗ (ἃς βιβλαρίδιον δο τποεουρῃϊν τπαι ἴξ '8 ἱπιροβϑίδίς ἰο δὲ ϑυτε δαί ἰξ ἐνεῖ 
ΨΆΒ ἃ ᾿ΠΕΤΆΓΥ ὑπ|γ. ὙὴΠῈ ΡγΟΡΔΟ ΠΥ 18 τηδι χὶ.- χη. αἱ Ἰεαβὲ σαρσοάυοε ἔγαρτηθηίβ 
ἤτοι ἰτ ; (8ε ενϊάδπος δαγάϊν ννιγδηΐβ υ8 ἴῃ ροβευϊδιπρ ἴπῸ ἱποογροσγαιίοη οὗ δΔῃν 

ςοδεσεηὶ βοῦτοα. Αἴοσ σμᾶρ. χ. ἴδε βυτηπιείγυ οἵ [ῃ9 Αροσδῖγρβε ἰ8 ἱπηραϊγεά Ὁγ σαρὶ ἁ 
δηὰ θεν! ετίηρς Αδἰϊεσαοπβ οὗ βἰδαηάροϊπε ἴο ὑπο πὸ βδιϊβέλοίοσυ οἷυς οαπ δε 

Τουηά, 
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ὈεσοΠΊΕΒ 811}} ποτα ἰαγίά ἀπά ογηαῖε. Τῆς ψογίά οὗ πιεη ἀπά πδΐυγε 
18 ἀγεποῆεά ΌὉΥ ἃ ἔγεβῇ βεγίεβ οὗ ομιαβείβεγηεηΐβ (χν.-χνί.), σῇ ργονα 
ἀπδνδιησ ; πο γερεηΐαπος ἔοϊοννβ (χνί. 11, 21), δῃά ἴῃς οἰϊπηαχ οὗ 
Ὠἰβίογυ ἰ8 ενεπίαδ!ν γεδοῃεά τπγουδῇ ἃ βυσοεββίοη οὗ πιογία! ρεηδ τε 8 

ἰηδίςοίεα ρου δε οἰΐν ἀπά εητρίγε οὗ ἔοηπιε (ἴῃς νίςε8 οὗ (ἢς επιρίγα 
Ὀείης ἀβογίρεά ἴο {Πε οἰέγν, οα ἴῃς Ο.Τ'. νίενν ψῃῖοῃ ἰάεηςΒεά σαρίξαὶ 
δηά Κιηρσάοηι, ο. Νῇ. {{1..1 4.), ἴῆε νοΐϊαγίεβ. οἵ δες ἱπιρεγίαὶ οαἰΐα8, 

δηά τΠς ἄεν!! ΠἰπΊβε! (χν !.-χχ). Τὸ πὰ πιίπά οὗ δῇ δαγίν ΟὨγίβιίδῃ 
(ο,. Τεγι., ϑεαρ., 2)} 1 νγὰβ ἱποοποείναδ!ε ας ες ψογά οου!ά ἴοησ 
βυγνῖνε ἴῃς ἀονηΐα!! οὗ τῆς Εοπίδη δπιρίγε. “Αηά ψῆεη ΚοπΊε [Δ1{8, 

τῆς ψογά." ΑἹ! ἐμαὶ δα ργορῃεϊ 8ε6ε8 Ὀεγοηά {παΐὶ σγυΐω 18 ἴῃς 

ἀεδίγαοσκίοη οὗ ἐπα γεῦε]8 επιρίογεά ὉΥ Οοά ἴο ογυβϑῇ πα σαρί(αὶ ; 
τῃοη--- πη Κ8 ἴο ἐπα βαγνίναὶ οὗ δὴ Ο.ὔἕ Τ᾿. ἰάδα, ψφυϊοκεηθά Ὀν ἰαΐεγ 
ἐγδάϊείοη---ἃ ἀεβρεγαῖα γεογυάεβοεποα (χχ. 7 ἢ.) οὗ τῆς ἀεν!. Ηἱἰ8 
ἀείεαϊ ἀϑῆδγϑ ἰπ ἴῃς σεπεγαὶ γεϑυγγεοζίοη δηά ἔμπα Ἰαἀριηεηῖ. Εαγίμ 
απᾶ δὰγ 3εε ἤγονι ἐδμιε ἔαοο οὔ Οοά, Ὀκα᾿ πε σαπηοί Ηγ. ὌὙΠΕΥ πιαδὲ 

βίδηά {πεῖν ἐγίαί. ΤὭδη ἔοϊονβ ἴἢῈ δάνεπξ οὗ ἃ πεν μεν δηά 
Θαγἢ (χχί.-χχί!.) ἔογ ἴῃς δοαυίτεὰ φηά ἱπποσεηΐ, νίτῃ μα ἀσβοσηξ οὗ 

[Π6 πεν Ψεγαβαίθπι ἀπά πὸ Βη4] ὉΠ188 οὗ Οοά αηά οὗ Πὶβ Ιογα! ρεορίε. 

ζογπγχεά ἴπ6 ἡυοίουβ οὗ ἴῃς ὈοΟΙ, 48 ἴδε δυῖῃπογ οοησείναά ἱξ, ἔῃ 586 818 

τεργεβεηϊτίης (ἢς Πεγίαίπίυ, {πε ἰγαπιρεῖβ ἴῃς ργοπιυϊραϊίοη, ἀπά ἔπε 
ον 8 τμς δοζααὶ ἐχεουζίοη οὗ ἴῃς ἀοοηι. ΤΏΘΥ πιᾶὺ πᾶνε Ὀεεη σοη]- 
ροβεά αἱ ἀϊεγεηὶ {ἰπηε8 ἀπά γε-δγγαησεά ἰη {πεῖγ ργεβεπε ογάογ, {{|πὸ 

τῆς ὈοοΙΒ οὗ ἴῃς “4τπεϊά, Ὀαΐ, ἃ8 πεν βίδηά, πεν ἀγὲ οἰοβεῖν ψεϊάεά 
τορεΐμεγ, Τῆς ἱπεγοάμσίοεΥ ΟὨγβίορθδην ἰεαάβ ἃρ ἴο ἰΪ.-ἰ11., ας 
ἴμεβε οδαρίεγβ αρβαίῃ ἀπιοίραϊα ἴῃς νἰϑίοηβ οὗὨ ἱν.-ν., ψῃϊσῃ ἀγὲ ἰηάε- 

Ρεηάφηΐξίν [ἐπἰκαά το ἰ. (οὐ ἰ. 4 -- ἰν. 5, ν. 6; ἰ. 5, 6 τε θνυ. ϑ). Ομαρέετγβ νἱ.- 
ἰχ. ἀγα ἱπέεγψονθη, ἀπά, αἰϊμπουσῃ ἴΠ6 ἰαϑὲ Ἴγοῖς οὗ βενεὴ (χν.-χνὶ.) 
Βε6η18 ΑὈγαρΕν ἱπίγοάυσαά, ἰξ 8 ΓΟΔΙΥ ργεραγεά ἴογ ὈΥῪ χ. (866 ποῖβ8). 
{ικὸ ἐς Βοαγιῃ Οοβρεῖ, ἴῃς Αροσαίνρβε ἢδ8 δε εὐϊξεά, ροββί]ν 

δἴεγς ἴῃ δαυΐπογ᾽8 ἀδαΐίῃ, ὉΥ ἴῃς ἰοοὰὶ Φοπαπηίης οἰγοῖς ἰὴ Αβία 

Μίηον (6.6.. ἰ. 1-8, χχί!, 18 .); οὔπς οὔ ἔνο σαᾶ868 οὗ ἰγαηβροβί(ίοῃ 

ὈΥ σοργίβιβ αἰδο οσουγ (οΥ. ποΐε8 οὐ χνὶ. 15, χνὶϊ, 14, χίχ. 9, χχ. 14- 
χχίϊ, 6 ἢ), ἀπά ψίοββεβ πιδαὺ Ὀε βυβρεςϊεά οσοςβίοπαι!ν (4.6. ἰ. 18, 1], 8, 

ἰχ, 9, χνΐϊ. δ; 866 ὃ 8). Βαυῖ βιϑίδητίδ!ν ἰ Ὀδαγβ ἴῃς πηγῖβ οὗ σοπ]- 

Ροδίείοη ὉΥΚ ἃ βίησίε ρϑη; ἔπε δίεπά οὗ οτγίίηδι! ψοϊτίης ἀπά εὐἀϊτογία! 

τα-βεϊίης ἄοεβ ποῖ ἱπιραὶγ {πε ἱπιργεββίοη οὗ ἃ ΠἰΠΞς γαγν αηἰΐγ. ΤῊΐΒ 
ΤΩΔΥ Ὀ6 βεθῇ ἔγοηι ἴῃς ἔοϊονίης πα γβίβ ογ οὐ] πθ :--- 

1 ἼΒΕ δυῖδογ οὔ ἴμε Ὠδηίεϊ- Αροςδίγρβε βίην δεϊενεὰ ἐπὶ πὸ τεβυττεςείοη οὗὨ 

Ἰογαὶ [εννϑ ννουἱά ἔο!Πονν τε ἀοννηίδ!! οὗ Απιϊοοπαβ Ἐρίρμδπαβ (χίϊ, 2, 13). 
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ἷ. 1-8. Ρτοΐογσιιε. 

'. 9-20ο. Α νἱβίοη οὗ [ε88 [πε πιοβδίδῃ, ἱπισοάδαοίπρ, 

11... ϑένθη ᾿εἰζεῖβ ἴἰο Αβίδις ομυτοῖἢ 68 :--- 
1: Ερδαβυβ. 
2) ϑιηγγηᾶ. 
) Ρεσρδχηοβ. 

(4) ΤὨγατκίτα. 
5) ϑαζάϊβ. 
6) ΡΣ Δ οΙΡΗΐδ. 
(7) 1μδοάϊςοδ. 

ἶνο-ν. Α νἱδβίοη οὗ ἢεᾶνδη: ἴπε ἴἤσοης ιοῦ αοά, 
τῆς ἀπ, ἴῃ ῬοοΟΚ οὗ Ποοπὶ οὐ Ὠδ68- 
τἴηγ, ἱπεγοδυςίηρ [ἢ Ρίαριιεβ οὗ τῃ 6 

νί. ϑενδη 586818 :-- 
Ἢ Τῆς ψὨϊ Πογβα. 

2. » ζ ᾽» 
ἢ » ΒίαοΚ » 
4) » Ρα]ε 

» 8ουΐδ οὗ ἴδε 5ἰδίη. 
6) ,, δΘαγίπαυδκε δηὰ εο]ρβε, εἰς. 

Ιηπΐεστησσζο "--- 
νἱ 1-8, 1ῃς βεδίιηρ οὗ ἴῃς τε- 

ἀεεπηεὰ ὁπ δατί. 

νἱΐ. 9-17. 1τ8ς ὉΠ188 οὗ τῆς τεἀεεπηεὰ 
ἴῃ Βεᾶνεη. 

ὙΠ. α. (7 .»γ 5ίίδηος οἵ ρβᾶυδβε. 
νἱ]]. 2-5. Α νἱβίοη οὗ πεᾶνεη : δη ερίβοάς οὗ δηρεῖβ, 

ἱπισοδυοίηρ 
ν 1. 6-ἶχ, 21. ϑενδη ἰγυπιρεῖ Ὁ]Δδι8 ἴοὸσ 

1ὴ εατίῃ. 
2) 86ᾶ. 

βίγεδπῃβ: ἰῃς βία ΝΥ οσπυννοοά. 
4) 4 δοἰἶρβε. 

ἃ νοε οἱ ἰοουβίδ. 
6) ἃ Ψος οὗ Ραγίῃιδη οᾶνδῖσυ. 

Ἰηζεσπηεζζο :--- 
χ. ερίβοάς οἵ δηρεῖβ ἀπά ἃ 

ῬΟΟΚΙεῖ. 
ΧΙ. 1-13. πε ἀροσαῖγρβε οὔτμε ἵννο 

νυἱπαΒ868. 
χί. 14:10. (7) νοΐοεβ δηὰ νίβίοπβ 'ἰπ βεᾶνεῃ, 

ἱπισοδυοίης 

χὶϊ, Α νἱδβίοη οὗἉ (α) {πε ἄγταροη οἵ ϑαίδῃ 485 [86 
δηιϊ-ΟἸσίβι ; ἃ νγᾶσ ἴῃ πεάνεη. 

χὶϊ. 1-10. (8) τῆς Βεδβί οσ ἱπιρεσγίαϊ ροννεσ ἀνὰ δὴ 

χὶΣ, χτ-τϑ. (ο) τδς κηδδ ϑμθνον ΟΥΓ ἱπιρεσίαὶ [ φασί, 
Ῥιϊεβιποοά. 

ΙῃτεγηεΖΖο :-- 

Χῖν, 1-5. δε Ὁ1188 οὗ {86 τεἀεειηςεὰ 

ἰῃ πεᾶνεη. 
χῖν. 6-2ο. ερίβοάε οὗ δηρεῖὶβ ἀπά 

ἄοοπι οὐ δασίῃ. 
χν. Α νἱβϑίοη οὗ ἢεᾶνεη: τς {τἰυτρῃ οὗ τμ6 

τεἀεαπιεά, ἱπιτοδυςίπρ 

χνὶ. ϑενεη δον" 18 ΨΥ] ρίασυεδ ἕος 
(1) ελγῃ. 
2) 8εᾶ. 
3) νγαῖογβ. 
4) ἴδε 8βυη. 
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(5) τδε τεᾶϊπὶ οἵ πε Βεβϑῖ. 
(6) ἐμε Βυρῃγαῖεβ : δῃ Ἐδβίεσγη ἰηνα- 

βίοη. 
(7) ἴδε αἷτ: ἃ βίοσπι, ἱπίσοδυςὶηρ 

Α νἱδίοη οὗ Ποοτῖ ὕροη 

χυ]!. (α) Τῆε τελὶπὶ οὗ {πε Βεδβῖ, ογ όσῃε, 
ἂδἱ ἴδε δαπάβ οὗ {πε Βεδβὶ δπά 
δΒίβ 411168. 

χυ ἃ βοηξς οὗ ἄοοπι οη εᾶγίῃ: 
χίχ. 1-1ο. "Ὄ ν ἔἰπηρἢ ἴῃ δΒεάνεη. 

ΧΙχ. 11-21. (δ) Τῆς Βελβε δηᾶ ἢἰβ αἱ !Πἶεβ, απὰ τῇς 
[α͵86 ὑγορβεῖ. 

Χχ. 1ἼΟ. (6) δε γαροθ οὔ ϑδίδῃ δἰ πγ8ε1, 
ἢ δ΄5 δάδογεηῖβ. 

Α νἱβίοη οὗ τῆς ποῦν πεάνοη δηᾶ εδγίῃ : 
ἱποιυδϊηρ 

χχ. 11-χχὶ, 8. Τῆς )υάρπιεηξ οἵ τ[ῃς ἀεδά. 
χχί. ο-χχίΐ. 5. Τῇς ἄσδοεηιῖ οὗ ἴῃς πεν [ετυβαϊθπ. 
χχίὶϊ. 6.21. Ερίϊοσιιο. 

8 8. Ζἱέογανν ϑίγμοίμγε.--- ΤῊ 8 σεηεγαὶ απἰτν οὗ οσοποερίίοη 88 ψε]] 

88 οὗ δβίγῖε ἰβ ἃ υηἰΐν οὗ ρυγροβε, πόνένεγ, γαῖπεγ ἤδη οὗ ἀεβίρη.Ϊ 
Οὔςε νὰ ἀδβοεηά ἱπίο ἀεἴα118 δηοῖπεγ βεγίεβ οὗ ἐεαΐαγεβ ἐπιεγαεβ ἱπίο 
νίεν. Ἐνδη ὑροῦ πε Πγροςπεβὶβ παι ἰ 8 τυγίτζεη ὈΥ οἣε δυΐδον, ἰΐ 

οδηηοῖ δανε Ὀδεη ἴδε ργοάμοϊξ οὗ ἃ βίησίε νἰβίοῃ, πχαςῃ 1688 σοπηροδοά 

ογ ἀϊςοϊαϊεά ἀπάερ οπα ἱπηρυΐϊδβε. Εαγίπεγπιογε, ἱποοηβεαμδηςς οὗ ἃ 
οογίαίη Εκἰηά ἰΒ οπε οὗ ἔπε ρϑυοποϊοσίςαὶ Ῥῃμεηοπιθηδ οἵ νἱβίοῃβ ; ἃ 
οἤδησε σοπηεβ ονὲγ ἴδε βρίγὶϊ ἔνε οὗ γε! σίουβ ἀγεδπΊβ, ἃ8 πεν ἀγί ἔς 

τῆγουσῇ πα πιίηά οὗ ἴῃς βεεγ. Βαξ πιογὲ ἴπδη {Π|8 ἰ8 γεααίγεά ἴο 
δοςουηξ ἴογ ἱποοησγυ 68 δηά αἰ εγεηςεβ οὗ οἰ ̓πηδίε, 88 6.6΄., ἰη χί. 1, 2, 

19 δηά χχί. 22, χί. ὃ δηὰ χνυιἱ. 24, τῆς νατίου 8 ἀεβογίριίοῃβ οὗ ἐπε βεοοπά 

δάνεηξς ((. 7, χὶν. 14 ἔ,, χίχ. 11 4.), οὗ ῆς υάφηχεηξ (χχ. 11 ἔ,, χχί!. 12), 

ογ οὗ πεανεη (νἱΐ. 11 ., χν. 2, χίχ. 7 ἔ,, χχί. 1 ἔ., χχὶϊ. 1-5, εἴς), ἔπε 

ἰβοϊαϊεά 4]]ιἱ8ἰοη8 ἕο Μίοπαεῖ, Οος ἀπά Μίαρορ, ἔπε ἔουγ δηρεὶβ οὗ νἱΐ. 

1-4, τῆς σαγηαρφε οὗ χίν. 20, εἴο., ἔπε αητεϊαϊεά ρτγεαϊοιςίοηβ πος ἀγα 

Ιεῖ 8:46 ὈΥ 5ἰάε, ἐς αἀπιουηὲ οὗ γερεςείοη, ἔς ερίβοάϊςαὶ απά Ἴοη- 

Βιοιϊίης ραββαξεβ οἵ νἱΐ. 1-8, 9-17, χ., χί. 1-18, χίν. 1-5, 6-18, 14-20, χίχ. 

11 ἢν, εἴς. ϑαυςῇ ρῃεηοπιθηδ ἃγὲ ἴοο νἱΐϑ] δηά ἠυπιεγοιβ ἴο Ὀὲ ο6χ- 

Ρίαϊηεά ὡροῦ ἔπε βαπιῈὲ ργίποϊρίες ἃ8 ἴπε σοηίγαάϊςςίοηβ δηά ἀΐβογε- 
Ρϑηοΐεβ ψῆϊοἢ ἂγὲ ἴο Ῥὲ ἴοιπά ἰῃ πιᾶὴν σγεαΐ ψόγῖ8 οὗ αποίεηξ 

1 ΕἸς 5 οὗ τῆς παῖυτε οὗ δΔη ερὶς ροεπὶ ἀεβογ δίπρ μαι ἃ Οῃγίβεῖδπ Ηοπιες τηῖρδςὶ 
ἀεβογῖδε 88 “ἴδε ροοᾶ πεῖνβ οὗ {πε δοσοπιρ ἰϑῆτηεης οἵ (πες τἰρῃίεουδηςεββ ἀπὰ ψσγαῖἢ 

οὗ αοά᾽ " (Αδδϑοῖϊ, Ρ. 75). Οὐ. οπι. ἱ. τ6-18, Αρος. νὶ. 17, χ. 7, χὶ. 17, 18. Τῆς 
ἀγατηδῖῖς Πυροιμεβίβ, ἑδνοιγεά ὉΥ ἃ βεσίεβ οὗ βιυάεη(β ἔγοπὶ ΜΙ οη τὸ Αὐομθίβμορ 
Βεηβοη, ἰ8 ψοσκεὰ ουκ εἰαδογδίεϊυ ὉγῪ Ῥαϊπιε δηὰ Εἰσῆποτπ. ὙὍὴε [1αἴζεγ, δε τπς 

Ῥτεϊυάς (ἐν. σ.-νἱ. 6), πᾶβ τ[ῃς ἔτβι δοῖ ἰῃ νι. 6-χὶϊ, 17 (ονετίῃτον οὗ [εγυβαὶ ἐπὶ ἴῃ 

τῆτες βοθης8), ἴδε βεοοπά ἰῃ χίὶ, :8-χχ. τὸ (ἀουνπίλ!! οὗ ρδρδῃίβπι), δηὰ (δε «πὶγά ἱπ 
Χχ, 11-Χχίϊ!, 5 (ἢ πον [εγυβαίεπ). Βυΐ 411 βυοἢ βομεπιεβ ἃσγε γι βοῖαὶ, 
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{ππογαΐαγα, οὐ Ἔνθ 88 ἴπε ἔγεε ρίαν οἵ ἃ ροδίίς πιϊπά ; ἔμεν ἀδηοῖα 
ἰπ βενεγαῖ σϑ868 ρίαπεβ οὗ γε! σίουβ ἔδεε πη ς ἀπά αἰπιοβρἤεγεβ οὗ Πἰβέογί - 
σα] οαἰοοῖς ψῃϊοῇ αἰ εν ποῖ βίπιρὶν ἔγοπι {πεῖν σοηξοχὲ Ὀαΐ ἔγοπι οας 
δηοίμεγ. Τηΐδβ ἔδαϊζαγε οὗ ἔπε ὈοοΙίΚ᾿Β βίγασζαγε, ἰορεῖπον ψίτῃ ἐπα 
ΔΌΒΟΠΟΘ ΟΥ σοπιραγβίίνε δὔβεηςσς οὗ ἀϊβείποςζίνεῖν ΟἸγίβείαδη ἐγαὶϊτ8 

ἔγοπ] σεγίαίῃ βασξίοηβ, ῃς ἱξεγαϊίοη οὗ ἰάθαβ, ἔπε ἀΐβδεγεησεβ οὗ 
ΟΠ γί βιοίοσίοαὶ οἰ πιαῖε, ἔπε γερειεἰοηβ δπά ἱπίαγγυριίοηβ, απ πα 
αὐ κναγὰ ἰγαηϑίτἰοηβ αἴ οης ροἰπηί δἴϊεγ δποίπεγ, 88 σίνεη γἰβε ἴο {πε 
σΠοΐε δηδίγεις πιονεπιθης οὗ [ἰτογαγν ογἰεἰοἰϑαι ἀροῦ ἐπα Αροσαῖγρβα. 
Τῆς δαγίεγ ρῆδβαβ ἄγὲ βϑιιγνεγεά ὃν Α. Ηἰγβοδε (ἐς Αῤοοραΐγῥδε τ. 
ἐπγε πεμοσίε Κυιβ, 1895), Ὀν. Βαγίοη (πῆρ. ζομγη. Τῆδεοῖ., 1898, 
776-801), αηά ἴῃς ργεβεηξ τγίϊεγ (Η ἐσέ. Νειο Τοςίανιεμέ, 1901, 677- 

689); ἴογ δε ἰαΐογ [ἰτεγαΐαγε, δες Ὦγ. Α. Μαενεγ᾽β αγίϊοϊθβ ἰη πα 
ΤἈεοϊορί δος Κμηπάδομαμ (1907, 126 ἢ, 182 .), ἀῃά δὴ δγείοϊες ὃγ {πε 
ρῬγαβεηΐ ψῦίτεγ ἰη πε Εαροσίέον ἴον Μαγοῦ, 1909. Τῇε ᾿εσίτἰπιδον οὗ 
1818 πγχεῖῃοά [8 ἀδηίεά Ὀν Ὀγ. ΝΠ, πὶ ΜΠ ζαη (ΔΘ δομδοίοης οἡ ἐδδ 4Ρο- 
εαἴγῥεε, 1898, ρρ. 27-74), Ζαμη ἰη Πί8 ΕἰηἸεἰέμηρ ἵη ἀα5 Ν᾿. (88 72-75), 

δηά Ὦγ. Μ. Κομιποίεν (δὲς Εἰπλμεὶέ ἀθν Αῤοοσαΐγῥεε, 1902), ἀπιοησβῖ 
οἴδεγβ, θαΐ, ΑΙπουφσῇ Ὀοτῃ αἰίδοῖς ἀπά ἀεΐεηςε ἢᾶνε ἴοο οἴζεη ργοοεεάθά 
ρου {πε ἔαβε δϑϑιιπιριίοη ἴπαξ ἴπε Αροσαίγρβε σοηίαΐῃβ ἃ Ὀαϊδησεά 
βεγίεβϑ οὐ ᾿ἰβίογίσαὶ δηά {πεοϊορίοαὶ ργοροβίεϊοηβ, οὐ [ῃδξ ἰξ σδὴ ὈῈ 
τγραῖθά ψἱτῇ {πὰ ἱησεηαῖν οἵα Παπίας ογίεἰς, ἔπε βἔογπι οὗ πυγροίμεβεβ 
[48 ἂῖ ἰδαϑὲ βασοεεάεά ἰη ἰαγίησ Ὀάᾶγα σεγίδίη βίγαϊα ἰῃ ἴῃ ῬΟΟΚ, ἃ8 
ΜῈ} 48 ἃ τεἸθοϊοσίοα! ἀγγαησεπιεηξ οὗ πεπὶ ἰη ἐπεὶγ ργεβεηΐ ροβίτἰο. 
Τῆς Αροσαῖίγρβα ἰ8 πεϊπον ἃ ΠἸξεγαγυ οοησίοπχεγαΐῖε ποῦ ἃ πε δηΐοδ] 
ςοπιρι]δἰίοη οὗὨ εαγίΐεγ βῆγεάβ δηά ραΐομεβ. Τἤεγε ἰβ βυῆοίεπε ενΐ- 
ἄεηςσε οὗ ΠοιπῃηοροηποίεΥ ἰῃ βέγ]ε δά αηϊογηλ εν ἰῃ ἐγοαϊπιεηΐ ἴο ἰπαΐσαΐῖα 
τῃδξ οης πιὶπά ἢδ8 Ὀεδη δὲ {πε βῃδρίηρ οὗὨ [8 Ογβοΐεβ ἰῃ τῃεὶγ Ἔχίδης 
συῖβε (ο΄. Ο. Η. Οἰδετγὲ ἰῃ Βέδιοαὶ Ῥγογιά, 1895, 29-85, 114-128, πὰ 

Οα]οῖβ ἰῃ ευμε Βὲδίϊφμε, 1894, 357.874)η. Βυΐ {πε ργορῃεξς μδβ 
ψνογκεά οσσαϑίοπα! ν 88 δη εαἀϊΐογ οὗ δαγί ἰοῦ βοιιγοαβ ογ ἐγαάϊτἰοηβ, ἃ8 
Ὑ6]1} 48 δῃ ογίρίπαὶ σοπηροβεγ Τῆεβε ἰεαῆειβ ον ἐγαάϊςίοπϑ γε βἴίοπεβ 

αυδτγτίεα ἔγοπι ογείσῃ 80118; ἰξ ἰ8 Ὧο ἰοῆψεγ ροβϑβίδίε  ο δβοογίδίῃ 

ΜΠ δὴν σγεαὶ οογίαϊπίΥ ἤδη ογ ΠΟ ΟΓ ἐνὲπ ΨὮΥ ἋΠΕΥ Ψαγα 

φαϊμεγεά, Τῇε πιαίη ροἰπέ ἰβ ἴο ἀεξεγηγίης ἀρργοχίπιδίεῖν ἴπε οδ]εςοὶ 
οὗ {πε ναϊοῃ-ἴονεῦ ψδίοῃ ἔπε ἀροοαϊγρείβε δα Ὀ. πιδδπβ οὗ {Πεπὶ, 
δηά τῆς αἰγεσξίοη οὗ πἰβ οὐξοοι. [ἢ βοπΊε σ8868 ἰΐ ἰβ ργοῦδθϊε (πδΐ, 

Αἰἶκο 48 ἃ ροεῖ δηά ἃ ργβοζίοδὶ γεϊρίουιβ βεεγ, ἢς νὰβ ἱπαϊδξεγεης ἴὸ 

1 ΤΏ βέιαῖα οὗ τῆς εχίδπε [ἰτεγαΐαγα ᾿θᾶνοβ ουὺς πον οᾶσε οὗ εἐατῖγ Ἵβοπαιοϊορίοαὶ 
τγδάϊείοη ἔα} οὗ ζαρβ. [ ἰ8 [688 Ἄἐχῃι!γδιίηρ δὰ ποτα οτίεἰςαὶ ἐο πιᾶτῖς ἐπ εχίεηΐ οὗ 

τῆς ξᾶρβ ἴπδη τὸ διϊεπιρὶ ἴοὸ 411 τμεπὶ αρ οὐ ἴο ὑτί σε {πεπὶ ἢ πιο οὐ [688 αἰ γῪ 

ξυεβδννοσῖ. 
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τῃεῖν ογί σία, δῃά ἱπ ἐνεγν σαβε τῆς ἱπιρογίδηξ πίῃς ἰ8 ἴο ἰεαγῃ ποῖ 
{πε οτγἰφίηαὶ ἀδῖε οὐ βϑῆαρε οὗ ἃ βουγοε, ογ ἴῃς ραγιίσαΐαγ τὐγεποϊορίοαὶ 

πχαῖγίχ οὗ ἃ ἰγϑαϊξίοα, Ῥαξ τπῈ πεν 8βεηβε αἰίδοῆβά ἴο ἰἰ Ὀγ ἴδε ργο- 

ρῆεξ δἰπιβεῖ ἀπά πὰ ργεοίβε οδήεος ἴο ψῇῃϊοἢ πε δάδαρίεά ἰξ, ΤΗΐβ 
ςοηβοϊουβηεββ οὗ ἃ ρύγροβε ἰβ ἴῃς ἰεαϑδὲ οὔβουγε δηά ἔπε πιοϑὲ Οἢγίβ- 

τίδη ἐεαΐαγε οὗ ἴῃς Αροςαῖγρβε. ϑϑέγίοι ν βρεακίη, ἰξ 8 δὴ δροσϑ- 
Ιγρβε ποῖ οὗ ψοδη Ρυΐ οὗ ψεβι8 δ8 ἔπε Ὁ γίβε! (1. 1), ἀπά ἰξ 18 ἐῃς 
τρίαπηρμδηξ δάἀογαϊίοη οὗ Οἤγίϑε ψηΐίσῃ σίνεβ δὴ ἱππεγ οἷας ο ἐπε 
οποίος δπά ἰγεαϊπιεηΐ οἵ ἴῃε ναγίοιιβ πιεβϑίαηὶς οδίεφογίεβ, ΔΠογε 
τῆε ργοδίεπιβ οἵ βίγυσζυγε αγίβε, αηά ψῆεγε βουγοε-ογ ἰοϊβπὶ οὗ βοπλα 
κι 3 18 πεο}ββδγυ, ἰῃ ογάδγ ἴο δοοουηΐ βαιἰβίδοζογιν ἔογ ἴῃς ΠΠ Έγαγν 
ἀηά ρβϑυομοίορίςα! ἀαΐα---ἰβ ἰη ἔπε Ἰαχιαροβίείοη οὗ ἀϊϑρατγαῖε πιδίεγία !β 
(ς7. ποῖεβ οὐ νἱ!., χ., Χχί.» χἰΐ., χί!!., χίν., χν., χνἱ!.). 

Τῆε γεβι1ῖ8 γεδοῆῃεά ἰη δε ἰο]! ονίης σοπιπιεηΐαγυ οὐ] πε ἃ ΓΠΕΟγΥ 
οὗ ἴδε Αροοσαῖυρβε, ἰῃ ἰϊ8 {Πτεγαγν δβρεοῖ, ψῃϊοῇ (4118 ἀπάεγ (α) {πε 

ἱποογρογαζίοη πγροίμεβίβ. Ασσογαΐης ἴο [Πἰ8 νίενν, [ῃ6 Αροσδῖγρβε 18 
Βυρβίδηξια!ν ἃ ἀπίῖγ, ἄὰε ἴο οης δαηά, Ὀυΐ ἱποογρογαίησ βενεγαὶ 

οἷάον ἔγαςπιεηξβ οὗ ψενγίβη ογ Ψενίβῃ- ΟΠ γ βιίδη ογίσίῃ. 80 δνείζβάςκεν 
(ἰ(. 178 4), ϑαραξίεν (165 ογὶρίμες ἰϊξίόγαϊγες δὲ ἰα σονιῤοσίέϊοη ἀξ 
Τ᾿ Αρῤοοαΐγῥεδε, 1888: εν !8ἢ ἔγασπιεηῖβ ἰη χὶ. 1-18, χί!,, χί τὶ. χὶν. 6-20, 

χνὶ. 183-14, 16, χνί!. 1-χῖχ. 2, χίχ. 11-χχ. 10, χχί. 9-χχίϊ. 5), ϑομδῃ 

(Σ᾿ ογἱρίμε ἀε ἰ᾿Αῤοοαίγῥεε, 1887: Φενίβῃ ἔγαρπηεηΐβ ἰη χί. 1-18, χίΐ, 
1.9, 183-17, χν!. [ἐχοερῖ νεγ. 207), Βουββεῖ, ὁ ἅΠ} πον (Εὐἰπίείἐμηρ πὶ ἀας 

Ν. Τ., 8 22), Ο. Α. ϑοοῖί, ΒΕ. Ο. Ροτῖεγ, Α. Ο. Μ΄. Οἰδδεγιὶ (Ηἐδέονν οὗ 

1ΎΒε δηιὶ- [εννίϑῃ ποίε οὔ τε Αροσδίυρβε ἰ8 δ8 ἀϊβείποϊ 88, [ΠΟ ΡἪ 1ε88 ἰουά ἐπλη, 

τε δηιὶ- Βοπιδῆ. Οὐ ποῖεβ, ἐ.9΄.,» ου ἷ. 6, το ἔ., ἰΐ. ον 111. 7.10, ν. 9, 10, χ. 7, χί. 10, 

χχὶ. 22, χχίὶ. 18. Ὑπὸ ΟὨτίβιίδαη οδυτοῖ νγ8ὲ8 ἴΠ6 πενν δηὰ ἔγυς [δβγδεῖ, ἀπὰ τπυ5 

βεσνεά Πειβεῖῖ δεῖς ἰο στεδί ἰγδάϊείοπβ δπὰ ἴο πίρῇ ἀεβιϊηιεβ νΒΙοἢ γεστε ΟΠ]Ὺ ἰηξεσίοσ 

τὸ δεῖ ονγῃ ἴῃ τ8δι {πεν ογπιεὰ ἃ ἴοννεσ βίορε οὐ ἴῃς βᾶπιε 111. Οπε οἵ ἴδε πιίπος 
εἴεςοιδ (ΠΟΙ ἀϊ ετεπείδίςβ [πε Αροολῖγρβε τοι με Ἑουγῃ Οοδρεῖ) οὗ τμΐ8 οοπςερ- 

τἴίοη ἰβ ἴτας ΟἸ σι βιίδλπβ ἀγεὰ ποὶ ἰηνίοὰ ὉγΥ [οδη ἴο ἰονε σοὰ οἵ Ὁ γίβε ; {πε ἰερεσ οὗ 
«πεῖς νοοδιίοη ἰ8 ἀεῆπεά ἴῃ [εν 18ἢ ἴετπηβ 88 ἃ τονεγεπίὶ ἔεασ οἵ αοά (οὔ, χὶ. 18, χῖν. 7, 
χν. 4, χῖχ. 5). Αποῖδμεσ ἰ8 ἴπε δνοϊάδηςε οἵ ἐκκλησια 458 ἃ ςοἰ]εςεῖνε ἴεγαὶ ἕο {με 
οἔυσοῖ δἀπὰ {πε ἱφποσγίηρ οὗ ἐπίσκοποι, διάκονοι, πρεσβύτεροι, εἰἴς.---ἴοτ {πε τυνεπίν- 
ἴους ςεἰ εβι14] πρεσβύτεροι, οἵ οςουτβε, ἴανε ποιπίπρ νΒδίενεσ ἰὸ ἀο ψ ἢ ἴῃς ΟΠ οἰΔ15 
οὗ πε βλπιδ πδπΊ6. 

3 ἘΠρΊ 88} οτίεἰς δη}5 οἵ ΝδιιετΒ ἤγβὶ Ἴββᾶγβ Ὁγ αγβεϊά (Ῥγεςὀγίενίαπ Κευΐειο. 

1884, 228-265), ἀπὰ Α. Κοδετίδοη (Ονιέίεαί Κευΐδτο, 78π., 1805), οὗ Νίβομες δπὰ 

ϑαδαῖίες Ὁγ ϑαϊπιοη ([πὲγοά. Ν.Τ., Ῥρ. 232 [)), οἵ Νίϑομες απὰ οἵ Νδιιετ᾿β δαγίἰετ 
1ϑοσυ ὉΥ ϑίπιοοχ (ρΡ. 215 {), δῃὰ οἵ Νίβομε ὃν Ὑβοπιβοη (Βοοῖς τυλίεν ἐπι βμενεεά 

Οὐν 1,ογά, ῬΡ. 4δι ()). Νοτίβοοιϊς οὔοε ἰοΪὰ Ηδζίίεε ἐμαὶ ἢς Ὀε!ενεά τς ΝΝ άνοτ εν 
πονεΐβ νετε τυσίτεπ Ὀγ βενεσδὶ μδηάβ, ου δοσοουπὲ οὗ {Πεὶς ἰπεαυδι εβ. “ ϑοπλς ραᾶγῖβ 

ἅτε οἌτε[ ε88, οἴμπεγβ βιγα  ρ!ΐπρ; ἰΐ 18 ΟΠ απ ἴπετα 18 Ὧη ορεηΐπρ ἴον εἤεοις (παι 
18 τηλβίεσ- βαπὰ σοπηοβ ἰη." ὙΤἤεγα σε βενοσζαδὶ οτί ἰςἰβπιβ οἵ ἴῃς Αροζδίγρβα τίς, 

ψῖἢ τπεὶς 4π128]-ΓεΆβοηβ, τες 81} {Π|5 ρεγνεσγθε δπὰ Πδρίεβ8 νεχάϊοϊ οὗ ἃ οἴενεσ τηδῃ. 
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“ῤοΞίοϊϊς Αρε, ρρ. 688 ἔ), Α. Μεγεῦν (Τπεοὶ. Κμημάξομαμ, 1907, 
Ῥρ. 182 .), Αδδοίε, Βαϊοη, γεεάε (Εηἐξέομμηρ ἀν ϑοϊγί ζέον ἀε5 Ν. Τ., 

108, 104), ϑομιηιχίεάε! ἀπά Οαἰπιεβ. Ῥβείάογεγ᾽β νο δεν βῃ ἔγασπιεπίβ 
116 π᾿ χί.-χῖν., χν!!.-πν ϊ., πὰ 'π χχί. 10-χχί!. 5. Τῆοβα ΨΏΟ ἃγὰ αἢ- 

ψΠΠΠὩσ ἴο δἀπκε ἴῃς ἀδ86 οὗ δὴν Δεν ίβῃ βούγοαβ [81] θαςοῖς, 48 ἃ γυΐε, 

ὕροη (δ) με γεν βίοη πυροῖμεϑὶβ οὗ ἂπ Αροσαῖγρβε σῇ ϊοῃ μδ8 Ῥεεα 
τε-εὐἀϊϊεά ἀπά Ὀγουσῃξ ἃρ ἴο ἀαῖεΕ. ΤὨϊΪΒ ἰβ γεργεβεηζεά δεβὲ ὉῪ Εγθεβ 

(Ρὶε Οἠεηδαγμηρ ἀες ϑομαπηδς, 1891), ψῇο γεψαγάβ ἴῃς οὔἱσίπαὶ σογκ 
85 δοπαηηίΐπε (Ὀεῖογε α.Ὁ. 70, ἱποογρογαίίης οὔς ἐγαρπιεπὶ οὗ ἃ 
Οαϊσυϊα ἀροσαῖγρβε - χί!.-χὶἰΐ.), τί τἢ εὐἀϊτογίαὶ δά άϊτίοηβ (Ποπηἰεἰδη!ς) 
ἴῃ 1. 1-8, 20, νἱ!. 4-.8, 18.17, ἰχ. 12, χί, 14, χίϊ!. 12, 14, χίν. 4, 8.94, χν- 
1, δ-χίχ. 4, χίχ. ϑό-χχ. 10, χχί. 5-χχίΐ, 2 (18-19.}}). ϑ πη! αν, θαϊ νεγῪ 
εἰαδοναδίεϊν, Βείψρβ (Μεςοίαΐ οὐ 4 ῤῥοΞίϊες, ρῃ. 285 ἴ.) ἀΐβοονεγβ ἃ ουγ- 
ἴο!ά ργοςβββ οἵ εἀϊκίηγ, ον γαῖῃενγ οὗ πχαΐϊεγία 8 βυσσαββίνεϊν σαϊπογίης 
τουηά δὴ ογίρσίηδίὶ πυοίεαβ, ἢ ]ς Ὠν. Βαγίῃ, ἰη Π᾽8 γεσεης Εὐπἰεϊέμηρ ἱπ 

ἀ. Ν. Τ. (108, ρρ. 250-276) σοεβ ἴο {πε ορροβίξε ἐχέγεπιε οἵ βἰπιρ! οἱ ἐν 
ὈΥ σοηϊεσξυγίησ (ραγεν αἱοης ἔπε ᾿ἰη 68 [ο]]ονγεά ὉγῪ Οτοιία5) ἐμαὶ Φοῃη 
δἰπΊρν τγανίβεά, απάον Ὠοπιίτίαη, Δ δαγίίεῦ ἀροσαῖγρβα οἵ ἢἰβ οὑσῃ 

(νεϊξίεη ἀπάεγ Νάτο). Εἰῖμογ (α) ον (δ) ἰ8. ργείεγαδίε ἴο ἔμε ονεγ- 

Ῥτγεοϊβίοη ἂπά ἀϊβίηϊεσγαιίίοη οἵ (6), ἔπε σοπιραἰϊίοη Πυροιμαβίβ, 
δΔοοογάίϊης ἴο ψνῆϊοῆ ἔσο οὐ πλοῦα ἰαῦρε βουγοαβ, ἔα εἶν οοπιλρίεῖς ἴῃ 

Ἐπεπιβεῖνεβθ, πᾶνα δε ρίεςεά τορσεῖπενρ ὈΥ ἃ γεάδοϊονγ ογ γεάδοζογβ, 

50 Ννεγίδηά (Ογεισεγκίηρε-ἐη σοπεῤιῥἰαἐο-γῥοἐϊεδόη, εἴο., 1888 : το 
ψενίβῃ βουγοεβ, ψίτῃ ΟΠ γί βείδη εαϊτογία! δαάαϊξίοηβ (ες. Α.Ὁ. 100) ἰῃ 
ἰ. 1.9, 11, 18, 20, ἰἱ.-{|., ν. 6.14 (ν.. 1, 16), ἰκ. 18, χ. 7, χί. 86, 19, 
Χἰϊ. 11, 176, χῖν. 1-5, χν. 1, 6-8, χνί. 1-12, 15, 17α, 21, χνῖϊ. 14, χίχ. 7- 
10, 188, χχίϊ. 74, 12, 18, 16.21), Κ. Κομίεν (Ε. 3,., χ. 390-396: ἔνο 
Δεν 5 βουγοεβ, ομα ἔγοπῃ βενεπίῃ ἀεσαάςδ, {π6 οἴμαγ 58||σ μεν ἰαΐεγ τε 
ΣΧ. 2-χί. 18, χίϊ. 1-χὶ, 10, χίν. 6 ἢ), Μέηέροξ (Απηπαῖος 46 δὶδίϊορ. 
Τῆέοῖ., 1888, 41-45; ἵνοὸ Δενίβῃ βουγοα8), Βγυβίοῃ (ἔμιάες 5:7 

ΤῬαπὶοὶ εἰ "᾿Αῤοοαῖγῥεε, 1908, βυπιπηαγίβίης ἰδ δαγ! ογ βιυαάίεβ: ἔτο 
Ηδεῦτγεν δροοαίγρβεβ, οπε Νεγοηίο εχ. 1, 2, 8-11, χὶ. 1-18, 19α, χὶ!.-- 

Χίν. 1, χίν. 4-εηά, χν. 2-4, χνὶ. 18-16, 19}, κνί!.-χίχ. 8, χίχ. 11-χχ. ; τῆς 

12, 13, χίχ. 4-10, χχί. 1-8, χχίὶ, 6-18, 16, 17, 20,21), ϑρίεια (Οϑεηδαγμηρ 
ες ϑολμαηπημές, 1898: ἵνο Φενίβῃ βουγοαβ, οὔς Β.0. 68 δηά οῃε ο. 

4.Ὦ. 40, νι ἃ ΟΠγίβείαη ἀροσαῖγρϑθε ὉῪ θομθη Νίαγιε ὁ. 4.0. 60), 
Θοδβηχάς (Απηιεγεμηρέη, εἴο., 1891]: τῆγεας Φενίβῃ βουγοεβ, ἱν. 1- 
νἱ!. 8, νἱῖϊ. 2-χὶ. 15 [ἐχοερὲ χ. 1-χὶ. 13], χίΐ. 1-χχὶ!, 6), Ευρσὲης ἀε 
αγε (1ὲς ΑῤοοραίγῥΨῥες μῖυες, 1892, Ρρ. 171 ἢ : ἴτχο δεν βῃ 
Δροσεαίγρβεβ, οὔς ἔγοπι Οδ]ζυϊα᾽ β γείσῃ ἴῃ νυἱῖ. 1-8, υἱῖ. 2-ἰχ, 21, 

Χ. 1α, 2.7, χὶ. 14-155, 19, χὶ!.-χῖν. 11, εἴς, ; δηοΐπεγ τε α.Ρ. 69-70), 
ΝΟΣ, ΓΝ. Ι9 
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΄. Ννεῖββ (ἀἐς Ογεηδαγμηρ ἀἐς ϑοπαπηες, 1904: ἔνο βουγοεβ, οπἊ 

Χἰ δ, 11-18, χὶν. 1-56, 14.20, χχ. 1-15, χχί. 1-4, χχίϊ, 8-5., οπς Ψενίβῃ, 
ο. 4.Ὁ. 70), εἰς. ὕοη 5Βἰπιαν [πε Ο. Ηοἰἐζπιαπη (1 ϑιαάςε᾽ 5 ΘΟ εολ. 
]εγαεῖ, ἰϊ. Θ58 (.) ἀεϊεοϊεά ἔνο Ψενίβῃ βουγοαβ, οας ἱπιδεάάεά ἰῃ ἐπα 

οἴδεγ, ἔπε εαρ]ΐεν ἔγοπι Οαἰίσαϊα᾽ 8 ρεγίοά (χίϊ!., χίν. 6. 1.), {πε ἰδξεγ 
ἔγοηι Νεγοβι Τῇα σοαϑί οὗἉ γεδί!Υ δἰπιοϑὲ ἀΐβαρρεαγ ἔγοπι νίενν ἴῃ 
Μόϊεεγ᾽ 5 ἰδΐεβε ἔπθογν (46 Οβενδαγμηρ ϑοδαμηὶς, πεῖς ππίεγϑμολέ μι. 

ἐγξἰἄνέ, 1904), ψ ΐς ἢ 15 ἃ σοπιοίπακίοη οἵἉ (ὁ) ἀπά (6) ; ἰξ ροβευϊαΐεβ ἂῃ 
ᾷροσαίγρβε οἵ οδη δαγίκ (.. Α.Ὁ. 65) απὰ δὴ δροσδίγρβε οὗ σεγίηϊμαβ 
(ο. Α.Ὁ. 70 εἶχ, 1-11, χνιὶ. 1-18, χὶ. 1-18, χίί, 1-16, χν. 5, 6, 8, χνί. 1-21, 

χίχ. 11-- χχὶί, 6), θοεἢ εαἀϊξεά ἀπάεν Τγαίδη ἀπά ὑπάερ Ηδάγίαη. [,εαϑὲ 
διιοςαββμ! οὗ 4}, ρεγῇαρβ, ἰπ ἀθδίϊηξς σἱτῃ ἔπε σοπιρίεχ {Παγαγν δηά 

τραάϊκίοηαὶ ἀδΐα, ἰ8 (4) ἔπ6 Ψενίβῃ δηά Οἢγίβείαη πυροςζῃεβίβ, συ! ἢ 15 

ΓΕΑΙΪγ ἃ βαρ! Πεά ναγίαπε οἵ (δ) ; ἐ.ρ.. Νίβεπεν (Τεχίο μ. ὕπέεν- 
σμοδμηρέπ, ἰϊ. 8, 1886, 2η4 εά. 1895) ἢπάβ ἔπε σγουπάνοτγί οὗ πα 

ΔΡοσαίγρβε ἴο ὈθῈ δη Αγαπιαὶος Φενίβϑῃ νυγιτἰπσ (πιαίη]γ) ἔγοπι Α.Ὁ. 65- 
70, ψῃϊο ψὰβ ἐγαηϑίαξεά, γα-8εῖ, ἀπά εἀϊϊεά ὈΥ 4 ΟΠγίβείδη (πὰ ἴῃς 

“1Δπὴῦ "-ραββαρθβ, σὶτῃ 1.-ἰ11., ν. 9.14, νἱῖ. 9.17, χιϊ, 11, χε. 9-10, 
χίν. 1-5, 12, 18, χνὶ. 15, χνΐ!. 14, χίχ, 9, 10, 11, 18, χχ. 4-6, χχί. δό-8, 
χχί!. 6.21, εἴς.). ϑϑίπιαῦῖὶν Ηδγηδοῖ (ἰδά.), Μιαγιίπεαυ (ϑεαί οὗ 
Αἰμιονὶέν, 217-227), ἀπά ἱπάερεπάςητςν, ἀα δηοηγηῖουβ ᾿ψγίεγ ἰη ἐπα 
Ζεϊἐδολγε ζὼν αἰέ. γὲδ5. 1887, 167-171, ἃ8. ψε]} δβ Ὦγ. 5. θανίάβοῃ 

(Ϊπὲνοά. ἐο Ν. Τ'., ἰὶ., ρρ. 126-288 : {πε Αροσαῖγρβε δὴ Αγαπιαὶο δεν 8ἢ 

σογὶς ἰγδηϑβίαϊεά, στ δαάά!τίοπβ δηά ἱπτεγροίδς οηβ). Νοη ϑοάεη᾽ 8 
τδεογυ (Εαγὶν ΟἸγέδέϊαη 1, ἰεγαΐμγε, ρρ. 388 4), ψῃΐοῃ θη458 ἴῃ νἱϊ!. 1 - 
χχίί. 56 οἵ ἔπε Φοῃαπηίηα Αροσαίνρβε ὑπο ουγίίαη, 4 δεν  βἢ 
Δροσαῖΐγρβε τυύυτίεη θεΐσψεεη Μίαν δπά Αὐσαβὲ οὗ κ.Ὁ. 70, [ἰε8, {|| 
ΓΟ. Εαυςπβ (Οδεηδαγμηρ ες χολαμηπεβ, 1894: Δεν ϑῃ σοπηροβί(α 
πυοίευθ, ψογκεά αρ ὉΥ ΟἨ γί βείαη εἀϊεογ) θεΐνγεεη (4) ἀπά (6). 

Τῇε απϑαιϑίασίζογγυ γεβαΐ οὗ πδὴν οὗ ἴπεβε Ὠγυροΐπεβεβ ἰ8 ἀπε ἴο 
ἴδε 86 οὗ ἰηδάεηυαίε οτγίξεγία οὐ ἴο ἴῃς ἱπαάδραυαῖα ι8ε οὗἉ τγίφῃε 

ογίξεγτία. Τα αἰβείησείοη οὗ δενίβῃ δηάὰ Οἢγίβείαη εἰεπιεηξβ ἰ8 ραγιϊ- 
ουἱανῖγ μαζαγάουβϑ ἰῃ ἃ Ὀοοΐς μοι ἀθα]8 τ ἐβομαίοίοσυ, σῆθγε 0 
ΟὨ γί βείδη οουἹά νοῦς ψἱεπουΐῖ ἀγανίησ ἀροη δεν βῃ ἐγαάϊείοβ. Απά 

686 ψεγα ποίτπεγ βιεγεοίγρεά ποῦ πΠοηϊοσεηθοῦ8. Α φίνεη ραββαζε ἰῷ 
τε Αροσαῖγρδβε πιδὺ ποῖ θὲ σουοῃεά ἰπ ΟΠγίβείαη ἰδαῆσυαρε, Ὀαΐ τ 8 

ἄοοβ ποῖ πϑοδββαριν ργονε {παξ ἰξ ψὰβ ωοΐ τγίζεπ Ὁγ ἃ Οἢγίβιίδη ; 
να Κηονν ἔλγ ἴοο {π||6 ἀρουξ Φενίβηῃ ΟΠγίβείδηϊεν ἰῃ τῆς θτϑὲ σεηΐζαγν 
το 6 β8υγα, ἀραγὲ ἔγοπι σεγίαίη ἕαπάαηχεηζα! Ὀεϊεἴβ ἀρουΐ ΨΦ68ι8, 
ον ἔατ ἰξ ἀϊνεγρεά ἔγοπῃ οορσηδίς ψενίβῃ σοποερίίοηβ, Α ἔδί!αγε ἴο 

ἀρργεοίαίε εἰζμπεγ ἐπε ροεῖίς ἔγεεάοηι οἵ ἴῃε Αροοσαίγρείδε ογ {π6 
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οδβαγδοίεγίβεις ρῃεποπιεηα οὗ ἀροσαϊγρεϊς τυγίείως ἰπ ρεπαγαὶ [88 δ΄8ο 
ἕαγηεά Βοη16 ᾿ἰξεγατυ δηαίγϑὶβ ἱπίο ἐμεογίβιβ οὗ ἔῃ6 ὠαγγονεβϑὲ ῥαγέϊ 
Φγι5. Βαξ βυςἢ αχίγανασαποαβ ἀ0 ηοΐ ἰηνα!άδίε ἔπε Ἰερίεἰπιαον οὗ ἐπα 

τπεῖῃοά ἰῃ ᾳακβείοη ; ψιίτπουΐ βοπια δρρὶϊοσατίοη οἵ ἱξ, ἔμε ρῃεηοπιεηδ 

οὗ {π6 Ῥοοῖκ ργεβεηξΐ ἃ πορεΐθββ Πἰςογασυ δηὰ ρβυοδοϊορίοα! εηἰσπια, 

Δηὰ [ἰξ τηὰν ἔαἰγῖν θὲ οοποϊιάεα 48 νγε}] ἃ8 αγρυαεὰ ἐμαὶ ἐπ 8 ἀροσαῖγρβα, 

{κὸ πλοβὲ οἴπογβ οἵ ἰϊ8 οἶαββ, ἰβ ςοπιροβίξε ἴο βοπιε ἄεσγεε. 
8. 4. Ομαγαοίογίςἐΐο Εδαΐμγε5.---ἰ ϑρίγὶξ 88 ψε}} 88. ἴῃ ἔογηι ἴῃ 6 

Ἀροσαίγρβε οὗ Φοῆη ἢδ8 αἴδηϊξίεβ ἰο με δροσαϊγρίίς Πἰξεγαΐαγε οὗ {πε 
ἰαῖεν Φυάαίθπι. Αἡ ἀροσαῖίγρβε νψγαὰϑ {πε σψογά ἴογ ἃ ογίβ8, απά ἴογ 
δι ογἰβίβ ψῃοῃ Ῥογάογεά οὐ ἐπε εὐάὰ. ΨΝΒεπανεῦ βυςῆ ἐροοῇβ οὗ ἀΐγε 
Επλεγβεπου τγεσυγγεά, ἔμπα ἕαϊεῃ οὗ [βγεῖ γοβα ἴῃ ροίρῃδηξ πορε {παῖ 
ὃΥ Ὀτγεαβείησς {πἰ8 ψᾶνε οὗ βυδεγίησς πεν ψουά βοοῦ δε ραδὲ {π6 
νογϑί, δηὰ [ἰεῈ βαΐε ουξ οὗ ἔπε βίη οὗ ἔπε βεα. ϑίησε {πε εχίϊα, 
ἔβγδεἰ 8 ἴοε δά εθη βοπια ἔογείσρῃ ρονγεγ, γῆοβε ροον ἐπγαεδίθηθά 

δε τε! σίουβ σοπβοίεησς δηά ψῆοβε ἀπηϊῃδξίοη μὰ 8 εαρεγὶν ανναϊτεά 

δγ ἴδε ἑαϊτπξα!, Αροσαῖγρβαβ ἔγαπειν ἀοοπγχεά ἔπε δίαϊε δηά {πε ψογὶά 
Αἰἰκε; {πὸν πιαϊπιαίποά δὴ ἰγγεοοποίθ]ς ἀπά ρεβϑίπιίβιϊς δείςαάα 

ἐοναγάβ Ροΐῃ. Ηδηςε πεῖν βρεσυϊαϊίοη ἀροῦ ἐπιρίγεβ ἀηὰ ἘΠΊρεγογβ. 
Ηεηοε ἐπεὶγ σοηδέαηξ ἀρρβδὶ ἴογ σούγασε, θαβεά οἡ ἃ οοηνίοτίοη {παῖ 
Οοά νοιυ]ά ἰηΐεγνεης ἐγα ἰοης ἰπ ἴῃς ρο  εἰσα! βρῆογα ἴο ἰηαυσυγαῖε ἃ 
τείφῃ οἵ ἔπε βαίῃξβ οὐ εαγίῃ. Εογ ἴῃε δροσδίγρβε ψγ88 ἃ ργοργαπηπηα 
οὗ τῆς ἱπιηχεάίαξε ἔμξαγε οὐ δαγίῆῃ, οὐ οὗ ἃ ὩΕῪ δαγίἢ, 8ἃ8 Μψὰ]}] ἃ8 ἃ 

θεΙΠ’Ιαπε ραπογαηια οὗ οοἰεβεἰαὶ πιγβϑίεγίεβϑ νουοῃδαξοά ἴο πιεη ἰῃ ἀγεδπιβ 

οὗ νἰβίοῃβ. [8 βαδήεςς νψὰ8 ἱμναγίδθὶν ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει. Αρο- 
οαἰγρείς αἰσανβ βργεδά [8 σογρεοιιβ ρί πίοῃϑ ἴῃ ἔπε ἀιι8!ς οὗ πε ηαϊίοπαὶ 
ἕογίαηεϑβ, θα ἰξ βέγαϊηεά ἴο ἴῃς ἤδᾶγ ἄδνγη οὗ γα]! εἶ. 

Ουγ σοηοοζη, δονενεαγ, ἰ8 ἢ ἐπε σεηίΐαβ γαΐπεῦ ἔπδη ἢ (πα 

Φεηι8 οὗ Φοη᾿Β Αροσδῖίγρβϑε. [ξ γίβεβϑ αῦονε [8 οἴδβϑ8 φηεαηέμηι ἰομία 
βοϊεπέ ἱπέεν μίδωεγμα ομῤγεδοὶ, ΤΏ μέδμγηα ἄτα Ὡοΐ ἴο Ῥὲ ἰρηογεά, 
ἰηάεεά. ΤὨεῖγ ογάδγ ἰβ ἔπε σεπογαὶ ογάογ οὔ με Αροσδίγρβε, αηά ψἤῆεη 

ἐδ ἰατέεγ ἰβ ἀρργοδοῃεά ἔγοηιχ ἔπε βἰάα οὗ {πε εγίν Ὁ γί βείδη ΠΠτεγδΐαγε, 
ἐξ βθεη18 οἴζεη ἴο ἱποίαάε πηαξετγία! οὔ ΠΈΕ|ε οὐ ἢο βρεοίῆο Οἢ γί βείδη ναἱαα. 

ὝμΒεγε ἰβ ἃ σεγίδίη ἔογείβῃ αἷἱγ πὰ βῆαρε δρουΐ 18 ἔοϊ'ίασθο. Βαΐ ψἤεη ἰξ 
ἐβ ἀρργοδοῃεά ἐπγουρῇ {πα ἰδησίοά απάεγυγοοάβ οὗ ἀροοαϊγριεϊς πρὶ εἰησβ 
ἴῃ ρεπεγαί, τίει ἐπεῖν ἔγίσίά βρεασυϊαιίοηβ ἀροη σοβηχίς ἀεῖα!!8, ἐμεῦ 

Ὁ Έοσ ἴπε οδαγαοίοσίβιϊςβ οὗ δροσαϊγρεῖς "ἰξεγαίυγε, απὰ ἴον ἴδε τεϊαιτίοη οὗ ἀροοᾶ- 
ἄγρβε ἴο ργορῆεου, οὔ. 88 6-το οὗἩ 1,1οἴκε᾿Β ἐροςἢ-πιδκίηρ ἡ εγομοῖ εἷπεν υοἱ εἑἀπάδέρεν 
Εἰηιεἰέμηρ ἐπ ἀδε Οεηδαγμηρ γολ. μπᾶ ἐπ ἀἷδ ρεξανιπιές αῤοῖ. 1 Δ ἰογαίμν (βεο. εὰ, 
1822); ΕπρΠ8ἢ βυτημηατῖεβ δηὰ βυγνεγβ ὃν Ὦτ. Τόστον (Ε. Κ΄. ἱ. 669-675); ἴ,. Η4586 ἴῃ 

Ἱπαμρμναὶ 1ισεέηνος (Μαπομαβίεσ, σροσ, 126-150); Ὀτ. Ὀτίνες (" Πδηίεϊ,᾽" ᾿οοο, Ρρ. 

Ἴχχχνί. 4); τσ. Α. Ὁ. Ζεποβ ἱπ οί. οὐ ΟἈγίσέ αμὰ ἀοοῤεῖς, '. 790-04; ἀπά Ὦτ. ΒΕ. Η. 
ὍΒδιῖεβ (Ε. Βὶ. 213-250, 4150 1338-1392 οη Ἐβοδβδίοϊοργυ). 
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ψεδγίβοηιε δηά ἑδηξαβεϊς σα]σεατίοηδ, ἐπεῖγ αϑέεϊεββ ἀπά γεραϊβίνε 

εἰεπιεηΐβ, ἀπά {δε ἑυγρίά τῃεϊογίς νι ῃίοῃ ἔγεαυεηεν βαδπιεγρεβ πεὶγ 
ΓΕΔ θηε οσοποερείοηβ, ἔπε Αροσαῖγρϑε οὗ θοβη γενεδὶβ ἰζβε! ἢ ἂ8 ἃ 
βυρεγίογ ρίαπί. [18 νεγν οπιββίοῃϑβ ἃγε βἰρηϊβοδηί. Τῇογε ἰβ Ὧ0 
ΔΙΙυδίοη, 6.6.» ἴο {πε ργεναίθδης σαίεβοῦυ οὗ ἔπε ἔϊσο “οη5, οὐ ἴο δα 
τεΐυγη οὔ πε ἕξη ἐγθ68, ογ ἴο ἔς σοπίεπιρογαγν δεν βἢ ννδὶ] ονοῦ ἴΠ6 

οεββαιίοη οὗ βαογίῆςε αἴζεγ α.Ὁ. 70 (6.6. ἰη 4οε. Βαγ. χ. 10), ον ἴο ἔδε 
τηλγίγγβ᾽ ἀδαίῃ 88 ἐχρίδίογυ (οὔ. 2 Μίδςς. νἱ!. 37 ἔ,, 4 Μίαοο. νί. 29, χν!ΐ- 
21, εἴς.), ογ΄ ἴο δὴν ἱπιεγοαββίοη οὔ πε ργορῃεΐ ου Ῥεῆ δ] οὗ ἐπε σμαγοῦ 
(τ΄. 4 Ἐβάγαϑ νἱϊ!.). ΤΏοτε ἰβ Ὡο σοβπιοροην, ΠΟ 861-βατ8Ηιεά οοπηραγίβοα 

οὗ Οοά' 8 ρεορίε ἰῇ ραρϑῆβ, ῶ0 γεΐεγεηςς ἴο ἴδε ἰανν 1 (1π σοηΐγαβέ ἴο 
πε σοῃέεπηρογαγυ ρίογ βοβείοη, 6.5.» ἰῃ 4 Ἐβάγαβ ἰϊϊ.-ἰχ., 442οο. Βαγ. 
χν.-ἰχίχ, [οἱ ΟΠδγίεβ᾽ ἡοΐς ου χν. 5], σῆεγε ἰΐ γῖναἰβ ἐνεὴ ἔπε πιεββίδῃ 
88 ἃ τηεάϊωπι οὗ ἔε ΠΟ βῃΐρ δηά ἃ πυοίευβ οἵ αξυγε ὉΠ188). ὙΠεγε ἃγα 
ὯΟ ΡΔΙΓΆΡΪΕΒ (68 ἰπ 4 Ἐδβάγββ) ογ αἰεσογίεβ ; αδονε αἱ], ἔπεγε αγὲ 0 
ἀπεγαίοιιβ σοτηρίαἰπίβ ἔγοηι ἴῃς [ἰνίησ. Οανγίγ]ε ἀεβογίδεβ ἔπ ς Οἱγοπαΐβε 
Ρδιιρῃϊεῖβ 88 ἴδγ ἴοο {μ|1 οὗ ἰοησ-ἄγανσῃ ουξ εὐδοαϊαςίοηθ, ““νοε ἰ8 
τη6, δῃά συγβεά δὲ γε} Ἐνεη 4 Ἐβάγαβ, ἴογ 41] ἰξβ Ὡοθ]Ὲ ραΐδῃοβ, 

Ραγίαδκεβ οὗ [ῃϊ8 βε! ρίν δά ἔωγυ ; ἴἰ 18. παϊαησεγ ἀπά Πα! -ἀροην. 
Βαξ ἴδε Αροσαῖγρβε οἵ θοῆπ ἀβιδὶν Ὀγεδίπεβ αποίπεν αἷγ, πλϊεϊσαξίης 
ἀροη ἴπε ψΠοΙς ἴπς Ὀγυβαιε τεπιρεγῦ οὗ [8 οἶα88β. Τπουρσῇ [Πα ορρτγαβ- 

ϑίοῃ ἢ ϊοἢ πιο ο8 ἃ νΐβα τηδῃ πιδά ΠΊΔΥ αἶβοὸ τηϑῖα ἃ ροοά πίῃ 88ά, 

ἴον 41} ἐπε ἔξεϊησβ οὗ δχαβρεγβϑίίοη δηά ἱπαάϊσηδείοη βείγγεά Ὁ ἔδα 

ετηρίγε, ἔῃε ργορῃεξ Φοβη ἢ88 ποῖ γἱίεἰἀεά ἴο τὴν ρεββίπιίβπι αρουΐ {πα 

οδυβε οὗ Οοά. Ηε πενεογ δεϊζεπιρίβ ἴο 7υ8ε:ν ἴπε ψαγ8 οὗ Οοά, {πὸ 
Ὠἰ8 Δεννίβῃ σοηξεπηρογδγίεβ, ογ ἴο Ἔχρί αἰῃ πονν ἐδ ἀευϊϊ σαυε μὲς ῥοιυον 
ἰο ἐπε δεαξί. Ηἱΐδ ἴαϊτἢ ἰῃ 6808 δ8 πε πιεβϑϑίαῃ ἰῃϑρίγεβ ἃ βίγηρὶα 

Ὠορε ψῇῃϊςἢ ἐηΔΌ 168 Πΐπὶ ἴο γεπιαΐη απἰηεἰπιαξεά Ὀγ πε ἰα8ὲ [γεαίβ 
δηά ἴεγγοῦβ οὗ ἃ ἴος ῃοβε επὰ ἰβ8 πεᾶγ, Τῇε συάᾶγγεῖ ἢ Εοηλε, 6.ρ., 

ἰ8 Οοά 8 αϑαίγσ. Ηἰβ ρεορίε ανα πιεγεῖν ἴο βίδῃά 81} αῃὰ νη 88 
{πεῖν δηθηλν 8 γουῖ, 

[τ ἰ8 τη 8 ἑαίἢ, 18 ΟΠ γι βείδη σοηβοίουβηο688, ψ ἢ 8 πτογα] βεεδάϊ- 

Π688, ΜΏΙΟὮ αἰ δῥεγεητίαϊεβ Φοπη᾿ 8 Δροσαίγρβα ἔγοπι ἴπ οἴπεῦ ππειηθογβ 
οὗ ἰΐϊβ οἴαϑ8. Τὸ ψγίξε δῇ ἀροσαίγρβε πιεδπέ, {πὸ0 Ἐπ σοπιροδβίτίοη οὗ 
8 ἀγϑγηδ ογ ἃ βοηπεῖ, σοῃξογῃ τ ἰο σεγίδίη Πςογαγν γυ168 οὐ βιαπάδγάβ 
88 ΜῈ] 48 ἀρργοχίπιδίίοη ἴο ἃ οεγίαίη βρίγίξ δηά ἰεσηρεγ. [{ )υβεἰθεά, 
{ξ τὸ ἀϊά ποὲ πεςεββίξαϊε, πα (86 οὗ δαγίίεγ ἔγαρπιθηΐβ, ψῃίοἢ γεῦε ΟὨΪν 
Ῥαγι λιν ἰπεο! Ὁ], δίησε ἔπε ἀοην οὗ {πεῖν ποὺ Παά ἰοης ραββεά 

Ὀγ. Αροοαϊγρεϊς πιοάϊθεά δηά αὐαρίεά δυοῇ βουγοεβ ἴο ἔπε πεεάβ 
οὗ ἃ ἰαΐεγ φεηεγαίίΊοηῃ. Τῆεγε ΜγᾺ8 ἃ βεαυδοίίν δρουΐ δροσεαϊγριϊο 

1Ὑ ΒΒ 8 811 18 πῖογε τετηδείκα Ὁ] 6 ἃ8 Ὁοπίειρογασυ ΟἸγβείδηβ μετα Ὀεΐηρ Ἰοἄ, ἕος 
εἰδίολὶ τεϑβοηβ, ἰο νίενν ἰδεῖς σοὶ ζίοη τόσα δηὰ τόσα ἔγοτι ἃ ποιγίβιϊς βιαηάροίηί. 
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{ἱϊεγαΐαγα Αἢ δυξπογ ἱπ ἘΠΐ8 ργονίηοσε σου]ά ἠοΐἱ βίαγε ἀέ ποῦο ; ποῖ 
ΤΔΟΓΕΙ͂Υ Παά σοηνεηίίοηδὶ ἀεβίβηβ οὔ ἰγϑαάϊτίοπβ ἴο ὃς ἕο! ονεά, να 
εδγίεῦ ργοάυσίβ ἡγεγα σοπιποη νυ γεαβυγεά δηά γεβεῖ. Ψοδῃ [ο]]ονσεά 
τηϊ8 πιεϊῃοά, Ὀυξ 8 γερυϊαξίνε Ὀγίποίρε νγαὰβ υπίαια, αηὰ οηα [αβοίηα- 

τίοη οὗ Πΐβ Αροσδίγρβε [68 ἰῃ ἔπε ἕαοξ ἰπαΐ γε πᾶνε πεγὲ ἃ Οἢγίβείδῃ 

Ργορδεξ Πα] }-πηδβίογίης δηά Πα] -πιαϑίεγεά ὈῪ ἴπε ΠΠογαγυ Ἐχίρσεης 68 3 

οὗ ἀροσαϊγρίίς, αἰτετίης Ὠἷ8 οοηνίοείοηϑ ἴῃ βίγδηψε ἀπά Παγαϊΐν τε- 
Ιεναηξ ἰεγπ8 ψῃΐϊοῃ παά Πιεπογίο Ῥθθη δρργορτγίαϊεαά ἴο αἱΐδῃ εηάϑ. 

Ηϊϑ8 νι βίοη οὗ δεβι8 οδγης ἴο πὶ [ἢγουσῇ δὴ αἰπιοϑρῆεγε οὗ ἰγυσα- 

Ιεπξ ἀπά ἐαπίδϑβεϊίς πιεϑϑίδηΐβηι, ἢ οἢ γα 8 Βοαγοοῖν ἰυςίά δὲ 411] ροϊηβ 
δηά πῃίσῃ ἰεπάεσά ἴο τγείγαος ἰξ ἠοῖ ἴο ὈΙαγ πε πεγεγ ἰἰσῃῖ; γεῖ 

ἴπηε ΟΠ γι βιίδη πιεβϑίαηϊο δε! εὖ σεπεγα! ἢν τηδπαρσοά ἔο ονεγρονεῦ {πα 
ἰηαάοᾳυδίῖε, ἀγοδαίο, απά ἱποοησγύουβ σαζεροτγίεβ οὗ ἐγαάϊείοη, [πγου σῇ 

νι πίοῦ ἰ Παά οἴξεῃ ἴο ραᾳ88. [{ ἰ8 {Π|8 ᾿υχιαροϑίείοη ψῃϊοῃ Πεῖρβ ἴο 

ἐχρίδίῃ ἔπε οσςαβίοπδὶ αννκνναγάηεββ δηά γι βοία!ν ἴῃ (πε ΒΥ πιο 18Πὶ 
οὗ τῃε Αροςσαῖγρβε. Νοὸ ἀουδὲ {πε δυΐῖπονγ Πἰπιβεῖ ἢ, νεῖμεν ἃ8 εαϊζογ 
οὗ σοπτροδβοῦ, 18 ΡΑΓΕΥ γεβροηβίἷς ἔογ {πἰ8ι Α σογίαίη βε η 688 οὗ 

βίγυσζυγε ρεγναάδβ ἴῃς Ὀοοῖ. ὙΤθεγε ἰβ ἃ ἰδοῖ οὗ βιιδίαίπεά ἱπίεγεβέ, 
δΔηα δ βενεγαὶ ροίῃξβ ἴῃς ἀονε-αἰ]ην ἰ8 ἀεἔεςσξίνε, ἢ Π]ς, Ὁ ἃ ανουγίία 

ϑειες ἀενίςε, γερειείοα (Δ Αὐφσαυβείης, Οἵν. Πεὶ, χχ. 17) ἰ8 πιαάα ἴο 
βεῦνε {πῸ ρυγροβὲ οὗ εἊπιρῃαβϑίβυ Βαΐ βυςῇ ἱποοηπδϑίβιεηοίεβ δηά 
ἰπεαυα εἶεβ ἀγὰ τηδίηἷν ἄπε ἴο {πα ἕδος παῖ ἔπε τυυίϊεγ᾽ Β Ὁ γίβείδη 
ςοπβοίουϑηεβ8 γερεδίθαϊν ἰεπάβ τὸ Ὀγεδῖς πγουσῇ ἔογπι8 ἴοὺ ὨΔΓΓΟΥ͂ 
ἴογ ἰξβ ἔωϊηε88. Ῥγοραρὶν (πα πιαίογίαϊβ αἴ ἴῆ6 δυΐῃογ᾽ 8 ἀΐϊβροβαὶ 
σουά ἢανε Ὀεεη Ὀεζίογ ἀγγαηρεοά, μδά τΠἰ8 Ὀδοη δηγίπίην [688 ἴῃδη τς 

Ῥγαβεηϊδίίοη οὗ ἃ [ἰνίησς Ἐεάδεπιονῦ ἰη πεάνεη 88 {πε πιεβϑίδῃ οἵ Οοά β 
Ῥεορίε ἀροὴῦ εαγίῃῆ. Τῆς πιεγὰ ἔδοϊ ἔπαΐ ἴῃς πηεββίδῃ ἢδά ἰἱνεά, 
ἰηνοῖνοά ἃ γεδά)ιβεπημεης οἵ πιαββίδηϊς σδίερογίθβ; [πῆς ἐυγίπεγ ἕδος 
παῖ πε δδά βυβεγεα δηά γίβεη πιδδηΐ ἔπαΐ πηδῶν παά ἴο Ὀς γεβῃαρεά, 

ΤΠεγε ἀγὲ {πίπσβ ἴῃ ἐπε Αροσαῖίγρβα ψῇῃϊοῃ βῆονν ἃ οαγείμ! βέυάν οὗ 

ΘΑΓΙεγ ργορπείίο βογίρίυγεβ δηά γαρρίηϊς ἐγαάιτίοηβ; Ὀαΐ ἔπαγε ἀγα 

1 ΤΗΐβ ἀρρ]1ε8 ἴο ἐγδλάϊτοηβ (5. Ο. 252 [.) 48 ψγε}] ἃ8 ἴο ᾿ἰτεγδίυγε (ϑείννγη, 50 1). ἃ 
ῬοΙτεἰςαὶ] ἀπά τοίου ογβὶβ ργοπηοϊεά {πε γοβεϊεηρ οὗ οἷἄετ ἐβομδιοϊορίςδὶ ἐγαάϊτίοη 8 
δηά τῃε γεβυπιριίοη οὗ βυ ςἢ εἰ πιεπὶβ ἔγοπι ἵπ  οοπιπιοη ἔπ οἵ οἰγοῖε οὗ ἀροοδί γρεῖο 
τεδοπίηρ 48 μδά δοσυϊγεά βρεοῖδὶ ἱπιργεβδβίνεπεβ (5. (. 22: (.). Ἴδε ἀϊθβετεηις ἱπέεγργαο- 
ταιϊοηϑ οὗ Ἔγεπλ δ᾽ 5 ργεάϊςτοη δρουῦῖ ἴῃς 70 γδασβ ὉγῪ ἴδε δυΐμοιβ οὗ Πδηϊεὶ δηὰ Ἐπ. 
Ιχχχῖχ. 59 ἔ., ἃγε ἃ οᾶδβε ἰῃ ροϊπί. 

20ηε οἵ [δε οἰεαγεβέ ἰηβίδηςεβ οὗ 1Π|8 τῇδλυ ὃς Ἰουπά ἴῃ ἴῃς ἀπρεῖμς ἐμέσνυῤνες 
(ς7. ποῖες ου ἱ. 1), Βιο ἢ α͵80 1Πυδβέγαῖεβ, ὉῪ ἴδε ννᾶγ, ἴδε ἀϊδδεῆςα δεῦνεθη ἴδε 
Ἑουγ Οοδρεῖ δπᾶὰ ἴδε Αροςαῖγρβε. ὙΤμῈ Εουγδβ αοδρεὶ βοσυρυουδῖν νοὶ 8 

οοπηεοϊηρ, ἀπροἶθ ἢ [Θβὺ5. ΤῊς ΟἿΪΥ Δ᾽] βίοι ἴο ἔπ επιὶ, ἀυτίπρ 85 [{ξ6-πἰπια, ἰ8 
δε ρορυΐαγ πιϊβίδίκε (χίϊ. 20 7.) νῃΐ Ομ. τηϊδἰπιετργειθὰ (οὐ νοῖςε ἴο Πἰπι 48 1 ἰε μδά 
Ὀδεη δ δηρεῖ 8 νοῖςβ. ΤΏ Αροσδῖγρβε, οπ τῃς οἵπες μδηᾷ, βυνᾶγπιβ "ἢ Δηρεΐδ. 
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οἴπεν τπίησβ ψῃϊοἢ σου!ά ΟὨν πᾶνε Ῥεεη ἴδυρσῃξ ἀπά ἰεαγηεά ψἰτία 
Ἐδα βοῇοοί οἵ ϑεβιιβ Οἰγίβι, απά ἔπεβϑὲε ἃγὰ γεδ!ν ἴῃς εἰ]! δεπίεησεβ 
τγουρπουῖς τε ὈοοΪκ. 

Αξ {πε βαπιε εἰπις ἰξ πταδβὲ θὲ γεπιεηρεγεά ἐπαΐ βοπιε οὗ ἔμε νεγΥ 

[εδΐαγεβ γῆς ἢ πᾶνε ἰοϑὲ πιυοῖ ἰξ ποΐ 411 οὗ {πεὶγ βἰσηϊἤσδησς ἴογ 
Ἰαῖεν αρεβ8, ογμαΐῖε δῃά ογυρέϊο ἜἼχργεββίοῃβ, αἰ ϑίοηβ ἴο σοεναὶ ἤορεβ 

Δηά βυρεγϑειίομβ, σγοΐεβαις ἔδηϊαβίεβ απ σον ογεδίίοηβ οὗ δῷ 
ογίεπίδὶ ἱπιασίπαιίοη, πα επιρίογπηεηξ οὗ συγγεηΐ ἰάδαβ δρουΐ δηεί- 
ςἢγίβε, οαἰσυἰαξίοηβ οὗ ἴῃς ᾿τηπιοαίαϊα ἕυζυγα, απά ἴῃς ἀδ6 οὗ ἃ τε- 

ἸΙἰσίουβ. ογ΄ βεηιὶ- παν ίςαὶ αγιϊποίοσυ πο πα8 ενίάθηεν ΓΑ ΠΆ Πα 
ἴο βοηιε Αβίβιίο Οῃγβείαῃβ ἰη τῆς ἢγβε σεπευτυ---πεβα πιογεὲ οὐ [ε88. 
Θρμεπιεγαὶ εἰεσηθηΐβ σοπηρίπεά ἴο ἀγίνε ἤοῦηθ πε πιεββασὲ οὗ {πὸ 
Ὀοοῖ. ὍΠΟΥ βίην ἴο ιι8 ἴῃς [011] ψηϊοῃ παά ἴο Ὀὲ ραϊά ἴο σοηπίεπι- 

ΡΟΓΔΙΓῪ οχίρεποίοβ ; σπίζπουξς ἐπεπὶ πε ὈοοΟΙς σουἹὰ ποῖ πᾶνε πιδάς 
8 ΑΥ δὲ δ! ἱπίο ἐπε σοηδβοίεπος δηά ἱπιαρίηδίοη οὗ ἰῖ8 δυάϊ- 

ἐῆσθ. Τῇε πιοπχεηίμηι οἵ ἰἴβ πηεββαρα ἴαγ, ποψενεῦ, ἰῃ ἔπε ἄεερ 
βίποογν δηά ἰοξέν οὐξίοοι οὗ {πε ργορῇεῖ πἰπιβοῖξ, δηά {πἰ8 Ὀγοῖε 
ουξ οσςσαβίοηδι!ν ἰπ ραββασοβ οἵ υπεχαηλρίοά βρίεπάοαγ δηὰᾶ ἀϊφηίϊςγ. 

ΘυθΠ πη, 88 ἃ σοπίεπιρογαγυ ογίτίο οὔ [{ςἀγὰγῪ βδίγίς οὔβεγνεά 

(Ρβευιάο-οπσίηυβ, περὶ ὕψους), Πὰ5 Ααἰνναγβ ἃ πιογδὶ Ὀδβ8; ἴξ 8, ΠῈ 
ἀεοϊαγεά, Πς εοῆο οὗ ἃ σγεαΐῖ βου] (μεγαλοφροσύνης ἀπήχημα)---οΥ, να 
τηίσῃς δάά, οὗ ἃ σγεδί βου] ἐχεγοίβεά ὑροὴ ἃ σγεαῖ ἰββαθ. Τῇῆα 88Π16 
ογίεἰς πιακεβ8 ἀποΐποῦ γεπιαγε, γὨϊσἢ ἰ8 ἀρροβίίε ἴο ἃ ραββασε [{κὰ 

οἷ. χν ϊἱ. οὗ {πε Αροσαΐγρβε. Οπε ἀνεπαα ἴο βυι δ] πιϊγ, ἢς ποΐαδ, [68 
τὨγρουρῇ ἱπιίξατίοη οὗἩ ἀηά ἀενοξίοη ἴο σγεαΐῖ τυύγίζεγβ οὗ δῇ δϑγίεῦ ρα: 
Ἔστι δὲ οὐ κλοπὴ τὸ πρᾶγμα, ἀλλ᾽ ὡς ἀπὸ καλῶν εἰδῶν ἢ πλασμάτων ἢ 
ϑημιουργημάτων ἀποτύπωσις. Τΐ8 σαποη ἴῆγονβ ἃ γὰν οὗ ἰίσῃξ ἀροῦ 
{πε βρεοίδὶ ρβϑυσποίορσίοαὶ ργορίθπι οὗ ἴῃς Αροσδίγρβε᾽ 8 γεϊδϊίοῃ ἴο 
ἰϊ8. ΟΟΤ. δηά εχίγα-σαποηίςαὶ πιοάοῖβ. ϑοῖηε σγεαῖ ψυγίζεγβθ ἰῶ ὄνεγν 
Ρεγίοά οὗ [ἰτεγαΐωγε αγὰὲ οὐἷν ἴο θὲ υὑπάεγβίοοά ἰῇ {πὰ ἰἰσῃξ οἵ ἃ 
Ἰοῃς 86γί68 οἵ ργεάθβοβϑϑβογβ, δηά {πε ργορῆεῖξ δοδῃ ἰβ οὔς οὔίμεβε. Ηἰβ 
ΔΡΟσΑΙΥρβε ἰῃ ομε ϑρεοΐ ἰβ ἔπε ἤπαὶ δηά γι Πἰαπὶ Βδβῃ οὗ {πὰ γεά 
Ἰίσῃξ ν μος μαά ρσἰεαπιεά ἔγοπι Απιοβ ἄόνγῃ ἴο ἔμε Μίαοσσαρεεβ. Ηἰβ 
αἴβηίείεβ. ἴῃ ροίπε οἵ ἔογηι, ἐγεαϊπιεπξ, ἀπά σαπαγαὶ δἰπὶ ἀγὰ σι ἢ ἐπα 
1)ς οὗἉ Πἰτεγαγν ργορῃεῖβ ψῇο, ἔγοπι Εζεκίεὶ ἕο ἔπε δυΐμοτγβ οὗ Ὀδηίεϊ, 
41}: Εβάγδβ, δά Βαγαςσῇ, δρρίεά ἐπεπιβεῖνεβ ἴο ἐπε βίδίεπηεπέ δηά 
τεβίαίεπιεηξ οἵ δροσαϊγριίς εβοπαίοίοσυ. Φοῆη β Δροσαίγρβε ἰ8 
Βεοκεά στ 4] υϑίοηβ ἰο ΕΖεϊκίοεὶ, Ζεοδαγίδῃ,. δὰ ἀρονε 411 Πδηίεϊ. 

11 ἔνο ἀβρεοίβ Ϊοδη γαβεηλ 68 8 ὑγοϊοῖγρε Ζεομδγίδῃ : (α) ἴῃ ἴῃς επιρίογ- 
ταεηὶ οὗ δη ἱπίσίςδτα βυτῃθο  δπ), ΜΠ ΐοἢ τηακδα ἰὸ ἀϊ ῆσυ]ς ἰο Ὀ6 δυγα ψδετῖε ἱπευϊ τοῦ 

ἐπάβ δηά ΠἸτεγάσυ ἀεοογαϊίίοη Ὀερίπβ, (δ) 'ἴπ πε δε οὗ βομεπιδιϊβπι (0 ἐχρίδίπ ὑγονὶ- 
ἄεπος. Ἐος τῆς Ἰδίίεσ, οὐ Οἰδβεῦσεο δι 8 δὲς Βεογμζοραῦμηρ ἀδν αἰξέεςί. Ῥγοῤῥείεη 
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Βυΐῖ Πίβ8 αβ8ε οὗ Παηΐε! Ἔβρεοίδι!ν ἰβ πογα ἤδη ἐπαΐ οὗ ἃ ἐξέἐέγαίδμν 

τεργοδυςίηρ ἱπιργεβδίνα δηά ροείὶς σοποδρίίοηβ ἔγοπι πε βξυαν οὗ ἃ 

οἰαβ8ίο. Εογ αἱ] {πε αγιίβεϊς αηὰ Ἄνθη γε ῆςία! ΠΙογαγν βῆαρε οὗ ἴΠ6 

ὈΟΟΚ, νὰ βῃουϊάὰ ψεῖίρῃ ἰξ ἴῃ τῃ6 ψγοηΐ βοαῖε8 ψεγε τὰ ἴο εϑβίϊ- 
τηδῖε ἰξ 48 ἴπε ποῦς οἵ δὴ δυΐπογ ψὴ0 8 πΊρὶν ἄγεν ἀροη βυσἢ ἐαγιεγ 

τηοάε]58 ἴον ἢἰβ ονῃ ἰδίαν ρᾷγροβεβ. Α8 σοῃίεπΊρογΑΓΥ γαρΡ 8 ἠοῖ ΟὨΪΥ 

Ῥοπάεγεά ονεγ ραββαρεβ {πὸ ἴῃς Ἐφσγυριείαδη ρίασιεβ, πες ργορῆεου οὗ 

Οορ δηὰ Μαρορ, δῃά ἔπε ορεηίῃρ νἱβίοη οἵ ἘΖεϊίεὶ, Ῥαξ ἐνεὴ δά 
εςϑβίδιίς νἱβίοπβ οὗ μεάνεη σγαπίεά πεηὶ (ο". Κ. 3.., 350, 879), 80 {πε 

Ργορῃεξ Φοῆη ψδ8 ἢοΐ ἃ πιεσγε Πἰτογαγν ἀγίβε ογ ἃ βιαάεπε οὗ ργορῆεου 

ΟΥ̓ 80 εὐἀϊΐον οὗ φαγιίοῦ ἔγαστηθηίβ. Ηδς νγ͵ὰβ παῖ, ρΡυῖξ 6 88 πΊογε. 

ὙΤνο ἔεαξζυγεβ οὗ Πίβ ὈΟΟΙ ἀϊδεγεηζίαῖε Ὠἰπλὶ ἔγοπι ϑιισῆ ἃ οἶδβδ8 οὗ 
νγίίεγβ ; (4) ἢῈ ψγβ ἃ ργορἢεῖ ἴῃ 8 οσγῃ ΨΑΥ, δηά (δ) Πίβ σοηϑβοίουβ- 
685 δά Ὀξεη 80 ρονεγία ν δϑδεσίεα Ὁν πε ροβί- Ἔχ! ς Φυάαίδβηι, 48 

ΜΕ] 48 ὉΚΥ σοηπίεπιρογαγυ Ὀε εἴθ, ἐπαΐ ἰξ 18 ἢοΐ ροβϑίρε ἴο ἀδγίνε ἢ.8 
σοῃοοσρτίοηϑ ἐχοϊ ϑίνεϊν ἔγοηι πόδα οὗ πα σδηοηΐοαὶ ΟΙά Τεβίαπιγεηΐ.1 

Τἤεβε ἔνο ἔεαΐζαγεβ ραγε δ! σοαίεβϑοθ. Α8 ἃ ργορπεῖ, ἢο 1688 ἔῆδῃ 
848 ἃ βίυάεηξ οὗ πε ργορῃεῖς δηά δροσγυρῆαὶ βογίρίιγεβ, θοβη δ6- 

1ἰενεά ἐμαὶ {πε ργεάϊςτίοηβ οὗ Ὠαηίεὶ νψεγε δὲ ἰαδέ ου ἴῃε ροΐηξ οὗ Ρείως 
[ὰ181Π1εΔ. ΤΠΐβ ψα8 {πα ἀββύγαπος ψῃϊσἢ ἀοπιίηαξεά ἢ ψ Ποῖε ἐγεαῖ- 

πιεηΐ οὗ ἔπε ΟΟΤ. ἴῃ σεπεγαῖ. [{ Ἐχρίδίπβ ἤον ἢῈ ἀρργοργίαϊεά απά 

ΔΡΡΙΪεά εἰπιε- ποηουγεά πηοβϑίδηϊς ργεαϊοϊτίοπβ ψψῃϊο πα σοηϑίάογεά 
τοϊεναηῖ ἴο οβϑυβ ἴππ ἴσας πηεββίδῃ, δηά ἰξ αἷβϑο βογνεβ ἴο δοοουηΐξ 

Ῥϑυοδβοϊοσίοα! ν ἕον ἐμ ἔογηι οὗ βενεγαὶ νἱβίοῃβ (ἐ.ρ.., παΐ οὗ οἢ. 1.), 
ὙΠΙΟἢ ἱΠΊΡΙΥ 4 τϊηὰ αἰγεδάν Ὀγοοάϊης ονὲγ βοπιε οὗ ἴπεβ6 ραββαρεβ. 

Α νε!!-κηονη ἰηβίδηςος οὗ (8 βυρρεβίίοη οἵ νἱβίοῃβ οοσαγβ ἰη Τεῦ- 

τυ]]απ᾿ 8 26 απίηια, ἰχ.: “ΕἘδὲ ποάϊα βογοῦ δρυά ποβ γειεϊδιοη πὶ 

ομαγίβπιαΐα βογιϊα, 4088 ἱπ δσοϊεβία ἱπίεγ ἀοχηϊηίσα 8ο0]]Ὲπιηΐα ΡῈγ 

(1897), ΡΡ. 6ο ἢ. (Ρ. 68: θεῖ Απιοβ ἀγᾶπρι εἰπ 1,ερεπάϊρεβ Ζυπὶ 1 ἰοδῖς, θεῖ ϑδοῃδι)α 
Βεγσβοῆι ἀδλ8 Ῥχγορτδπιτη). Οἡ ἘΖεκίεὶ 48 ἃ ὑσορῃοϊ ψο ἰογεϊοϊἃ ἐῆε Ἵοοπιὶπρ οὗ 

ΟΒσίϑβε, οὔ. Οἴεπι. Εοπι., χυῖ. σ. Τα ἰγρὶςδὶ δπά εβομαϊοϊορίςδὶ βἰρηίβοδηος οὗ τῃ6 

Ἐργριίίδη ρίαριιεβ ἐβρβοῖδ!  βεεπλβ, ἔσοπι ᾿γϑπ ει (ἰν. 27, 28), ἴο πᾶνε ἱπηρτγεββεὰ [8 
Αβίδεὶς πρεσβύτεροι. 

1 Τῇς δυΐῖδπος ποννβ ἴῃς Ηδεῦγενν οσὶ σ᾽ πη] ἃ8 νν 6} 248 ἴδε υχΧ (οσ, δἵ δὴν τδῖε, 
βοῖὴς οὗ Ἠΐβ βουγοθβ 40), Ὀὰϊ ἔπε {ΧΧ ᾳυοίαιίομδ, οἵ σαίμεσ τεΐεγθηοεβ (ϑινεῖε, ρὉ. 
οχχχν.οχἹν 11.) ἀπά τετηϊἰβοθηςε8---οσ πὸ ἔοσγαυϊα οὗ οἰϊδείοη οσουζθ--- οσσαβί ο ΔΠΥ 
(σ΄. 1. 7.» ἶχ. 20, χ- 6, χἰϊ, 7, ΧΙ, 7, χίχ, 6, χχ. 4, 11) πιδίκ ἃ ἀεἰ θογαῖς ἀϊνετρεποε, ποῖ 

τπηοχδηρίςὰ ἴῃ με Ν.Τ'., ἰονναγάβ νῃδῖ ννὰβ ἀρραγεπεν ἃ ρσε- Ομ τβείδη ατεεῖς νεγβίοη 
οὗ ἴδε Ἡεῦτεν,, δρρεοχίπιχαϊίηρ ἴο πε νεσϑίοῃ οἵ Τβεοδοιϊίοη (ραγεϊου]αγῖν ἴῃ Πδηϊεῖ). 
ΤἈεΥ ἴδὺ8 δπεϊςίραῖε ἴδε ἰδίες ργεἔεσεηος οὗ ντίϊεγβ “κα Οτίρεη ἔοσ ἴπε Τπεοδοιίοηϊς 
Ῥδηΐεὶ (οἷ. ϑαϊσηοη 8 Ἱπέγοά. ἐο Ν.Τ΄ν, ῬΌ. 547 ἴ., ἀπὰ ϑινείε᾽ 8 ]πέγοά. ἰο ἐᾷε Ο.ΥΤ. ἐπ 
Ογεεξ, ρΡρ. 46 1), οἵ εἶβε {ΠεῪ Ῥζονε 1μαΐ ἢς νγᾶβ ἰγαῃϑδείηρ ἀϊγεσεὶν ἔτοτῃ ἴῃς Ηδῦτενν 
τεχὲ (80 σ.ρ. ἴῃ 1. 6, χί. 4), χῖν. 8, 18). Εοτ ἰπβίδποεβ οἵ ςοπηροβίς Ο. Τ᾿ τεπληἰβοεῆςεβ 
ς΄. ϑεῖνγη, ΡΡ. 62-64. 
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ἐαβίεϑβίη ἰῃ βρίγίξα. ραξίζαγ; σοημεγβαΐαγ ουπὶ δηρο 18, αἰἰα αδηάο εἰίαηι 

σα Ὠοπλίηο, οἴ υἱάεξ εἰ διάϊξε βασγαπιεηΐα, εἰ αυογυπάδηι σογάᾷ 

ἀϊηοβοίξ, εξ τηεαϊοίηαβ ἀδβίἀογαπείθαβ βυδηλει. [δπὶ ἀεγοὸ ργουΐ 

βογίρίαγαες ἰεφυαπίας δυῖ ρβαίπιὶΐ οαπαηΐαγ δυτ δἰ οσυτίοηῈ8 ργὸ- 

ἑεγυαπίαγ δαξ ρεξτίοπεβ ἀεἰεσαπίυν, [ἴα ἰπάς πιδϊεγίας αἰδίοηϊ 8 8ι0- 
τηἰϊηϊβεγαηζωγ᾽, Μπέη Φομη᾿β βοὰ] 15 βιϊγγεά ἴοὸ ογεαξζίνα νυἱβίοῃ ογ 
Ργεάϊοιίοη, ἰξ ἰ8 αϑυδ}}ν βοπχεϊῃίης πε ἢ88 πεαγά ογ γεδά ἰῃ Ὠδηίεὶ οσῦ 
ΕζΖεκίοὶ τ ιϊοἢ 8 πχονίησ οα ἴῃς ἔασε οἵ ἔπε ψαΐεγβ. Βαῖ {Πἢς ἔογηι 
ἔδκεη ΌΥ 8οπὶεὲ οἵ ἔπε ογϑοῖεβ σαηποῖ Ῥε εχρίδιηεά βἰπιρὶν ἔγοηι 
Πα βαογεά βογίρξυγεβ, δηά ἰξ ἰ8 πεγεΐογε πεοδββαγυ ἴο ἀεβῆπε βερα- 

γταΐεϊν δηὰ πιογε ργεοίβεϊν εδοῦ οὗ ἔπε ἔεαΐαγεβ ψῃϊοῆ μαννα Ῥεθῃ 
γυδβὲ τηεηεϊοπεά, ἐνεα ἐμπουσῇ {πε ἴογπιεγ πεσεββαγιν ἰηνοῖνοβ {Π6 

Ιαἴίογ, 
(α) Τῆε πιίπά οὗ ἃ ργορδεῖ {πὸ δοδη ἰβ, ἰη γογάβνγογί μ᾽ 5 ρῆγαβε, 

“ἃ ξεεϊίης ἱπέε! δος,’ σῇ ἰπβεϊησείνε! Υ επηθοάΐε8 ἰάθαϑ π᾿ ΒΥ πΊ00]8. 
Τουρδε γἰβεβ Ὀεΐογε ἰξ ἰῃ ρίοϊογίαὶ βῆαρε. ϑυπιροῖβ αγὰ ἰάδα δπά 
Ρίοΐαγε δ οπσε; πεν εροαν Ὀεϊἰεῖβ δά αγὲ αἰ8ο γϑα 88 οὗ ἃ 

μίηά, Οοποερείοηβ οεἰοξμε ἐπεπιβείνεβ ἰη νίνίά τεργεβεηϊδείοηβ ψῇῃίσῃ 
ἅτε εδεοξίινε εἰμεν οὐ δοσουηΐ οὗ ἐπεὶ γαάϊτίοηδὶ αϑβοοίείοηβ οὐ 

ἔγοπι π6 αρίπε88 οὗ {παῖς σοπεεπιρογαγυ δἰ αϑίοηβ, [πουσῇ [ἰ 18 οἴζεη 
ἀϊῆσαϊε ἴον ἃ πιοάθγη γεδάεγ ἴο ἑδέῃποπι {πεὶγ ογίσίη ἰῇ πὰ τρίτο 8 

ταϊηά οὐ ἴο αϑείηιδίες πα ργεοΐβε γεϊδείοη Ὀείνεε {πε Ησυγαῖίνα 
Εἰεπιεπὶ δηά {πε ἀεβηϊίϊς ἰάεα ψῆϊοῃ παΐ εἰαπιεπὶ ἰ8 ἱπίεπάεαά τὸ 

εηβῆγίης Τῆς αἰ συν ἰ8 ἀουδ!εά πτῆεη, 45 ἰπ ἐπα ργεβεηξ σαβα, γα 
Βανε οσσεϑβίοπαι! νυ ἰο ἀδαὶ σὶεῃ δη εοϑβίαϊίο ἐχρεγίεσησαε. Τῆε πιαίεγίαὶ 
ἴο δὲ ἱπίεγργεῖεά ἱποίθἀεβ με γεβεοξίνε νογμίησ οὗ πε ργορῃεῖ᾿ 8 
τηϊηά ἀροῦ ἃ ργενίοιιβ πγχεπίαὶ σοηάϊτίοη, (δ [ἰτεγαγν ργεβεηςπιοης 

(στ βοηια ἐχραηβίοηβ, γεαγγαησεπιεηΐ δηά ἐπ 6}} 8 πιεη Ὁ) οὗ νγῆδ 

Ὧδ ΓΕΠΊΘΠΊΡΟΓΒ ἴο πᾶνε 8δεη ἱπ ἴπε δχαϊϊοά τπηοπιεηΐβ οὗ γἀρίυγε, 

τορεῖμεν σία ἴῃς ἱπιργεββίοηβ ργοάυοεά Υ ἴπε686 ὥροη ἢἰ8 ἰαῖεῦ σοη- 
βοίουβϑη688. Τῆς Αροσεαΐίγρϑε ἰ8 ποῖ ἃ σοπείπυουϑβ νἰϑίοη, ἴῃ ραγῖϑ, ἰξ 
ἷβ ποῖ 8 νἱβίοῃ δὲ 411. Τἤαγε γε γῃδρβοάϊεβ ἴῃ ἰξ, θαῖ ἰξ ἰβ ποῖ ἃ 

γβαρϑοάνυ. Οσοδβίοπαιν 6 ργορῃεῖ βρεδῖβ δ8 ἃ οούπβειογ, οὐ 

νυτῖεβ 88 δὴ εἀΐϊΐογ οὗ δαγιίεγ ἔγασπγεπίβ, οὔ οασαΐαῖεβ πα ἕαΐζαγε 
ἰπ τεγηβ οὗ ἰγϑάϊκίοηδὶ Ἂϑοῃαϊοίοσυ. ΤῈ νεγῪ εἰαδογαξίοη σἱτῃ 
νυ σἢ ἐπα ἀοζαί 8 αηά ἀεϑίσῃ οὗ {πε Ῥοοῖς ἀγα σψογκεά ουαξ ρῥγεοϊιεβ 
ΔΩΥ ἰάεα οὗ ἰξ 48 ἃ πιεγε ἐγδηβογίρε οἵ νἱβίοῃβ πυγίξεπ ἤδη ἔπε βεεγ᾽ 8 
ΤΑΕΠΊΟΓΥ γγ88 ἔγεβϑῃ, ἔνε που σῇ βοῖηα ρῇγαβεβ ψεγῈ 8εῖ ἀούγῃ 88 γα- 
Βεοῖίνε οὐ εαϊϊογία! σίοββεβ. Αἱ τῆς βᾶπιε εἰπια, τπ6 παοίευβ δηά ἴῃς 

οτγίρίη οὗ ἐς Ῥοοῖ αγὰ ἱπεχρὶἰσδδίε ἀρατγὲ ἔγοπι μα ργεβιιρροβίείοη οὗ 

10η τῃΐ8 ρονγεῦ οὗ δε ροειὶς Εδβίεση ἱπιαρίπδιίοη, δ ςεγίαϊ π βίαρεβ οἵ ουΐξυγε, 
ἴο ΑἸ] βεηβυουβ ἕογπδ νυ" ἃ Πίρῃες σοπίεηϊ, 8ες βοπιε δά πιῖγαδ] 6 τεπιασκβ ἰπ Οδίγά 8 
Ἑυοϊμέξοη οΥ εἰ ρίον, ἰ. 287 ΗΠ, 
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ἃ ἀεβδηϊξε τεϊϊρίουβ εχρεγίεησε ψῃϊοἢ αβϑιιπιεά ἴῃ ραγὶ {π6 ἔογπὶ οὗ ἃ 
ἴγᾶησα ογ γαρίωαγε. ΜΔ βίοη ἤογε, 88 εἰβενγιεγε, ἰῃ ρος γρίίο Πἰτογα- 

ἕαγε 8 οσσαϑίοηδ! {πα Πἰαγαγν ἔογπὶ οὗἨ δ᾽εβογν ἀπά ἰγαάϊτίοη ; Ῥαξ 

ποῖ αἴνψαγβ. Τῆς ρϑυοποίοσίοδὶ ργοδίθηι 8 ἴο Ὄχρίδίη πε γαεϊδείοη 
Ὀείναθη ἐπῖ8 ἱπηθγ σοηβοίουβηθ88 οἵ ἰηδβρίγαϊίοη δηά {πὲ ουγίουβ 

ἱπγχασίπαξίνα ἔογπιβ ἰῇ σνῃίοἢ! (Πδ ργορῃαῖ βεαηγεά ἴο τὨίηῖς ἰξ ποεάξα! 

ἴο ἐπιροάν ἢἷβ Ομ τγίβιίαη σοποδριίοπβ. Ηδ επιρίουβ ἃ ἰαγβᾷα παπΊρεῦ 
οὗ βυρρεβίϊνε ἤσιυγεβ δηά πχείλρθογβθ, ἄγασσῃ ἔγοπι (ἢς ΟΙά Τεβιαπιεηῖ 
δῃὰ εἰβενἤεγεα, ἰῃ βρίξε οἵ ἐμεὶγ Πταγὰ] ἱπδάδαυδον ; Π6 86 ρῃδηΐαδβ- 

ταδροτία ἰξ ἰ8 ἱπιροββί]6 ἕο γεφαγά 858 πιεγε βυπιῦοἱβ, Ὀαξ οὐ ἔα οἴδπεγ 
Βαηὰ {πεῪ αγὰ μαγαϊν ἴο δε ἰακθη ΠΠπ γα ν᾽ ἴῃ τπ6 οα86 οἵ Φοῆηῃ δηΥ͂ 
τοογα ἔπδη παῖ οὗ ἴῃς ἰαΐεῦ ργορῃεῖβ οὔ Φυάαίβηι (οὐ, Εἰεἢπι5 Με5- 
σἰαπὶο Ῥγοῤῥδον, Ῥρ. 228 ἔ.) ἔγοπι ψῃοπὶ πε Ὀογγονεά πιδην οἵ {δεηι. 
Οὔἴξη {πε Ὀεβὲ αν ἴο εχρίαίη {ποπὶ ἰ8β ἴο ἰεῖ ἴπεπὶ ἀρρϑδὶ ἴο ἴδε 
τε! σίου β ἱπγχαρσὶπαϊίοη, βίπος ἰξ 8 ἰπ ἐΠ8 τὰν παῖ ἴπῸῪ ἀγὲ {κεὶγ ἴο 
ἀἴβοίοβε δὴν ρεγηδηεπξ γαίῃ οἵ ψῇϊοῦ {παν πιᾶὺ ὈΕ δὲ οησε {πα 
νεβίαγε δηά (ῃἢς νεῆϊοῖϊθ. Βαΐῖ ψἤδίενερ ΠΟΥ γα, ΠΕῪ ἀγὲ βυσρεβίίνα, 
ποῖ ἀορηιαῖίο ; ἔΠΕΥ ἀγα ροεῖίς οοοῆοϊεηΐδβ γαῖμεγ ἤδη ἰορσίςαὶ ἀεβηίΐ- 
εἰοπβ οὗ ἔπε δὐξποτγ᾽ 5 ἑα ἢ. 

Τῇε σοπιραγαίίνε ἰπάερεηάεηοσε ψ τ πίοῃ, Ππκὸ ἴῃς ῥρβδ] πιἰβὲβ (οὐ. 
ΟΠμογηςε᾽ 5 Ογὶρὶη οἿ δε Ῥεαϊέεγ, ρῬῃ. 285, 286), ἢε οσσαβίοπα Ἵν δπι- 
Ῥίουβ “ δηςῃγοροπιογρῆίο, οὔ, ἰδεῖ (8 ΒΔὉ δὲ οποε, πηγίῃπίο ἐχργεββίοηβ, 
ἰ8 ἃ σοηβεαάεηοε οὗ ἔδα 8βεῆβε οὗ γεϊσίουϑ βεσυγίὙ τυ σἢ δηϊπιχαΐεβ 

δΐπι, ΤΠεβε εἐχργεββϑίοηβ πεῖρεά οὐ ἢἰβ Οἢγίβϑιίδη σοηβοίοιιϑῃεβ8β ΌΥ͂ 
ἐδεῖγ νἱνίά τεα 8πὶ δηά ἐπεὶγ τἰπχε- οπουγεά «ββοοίαςίοηβ ἴῃ πε οἶγοῖ 68 
ἴον ψῃΐοῃ ἢς ψγοῖς. Ηδ οουϊά ἐπιροάν ἰπ {Ππ6πὶ βοηϊε ἄεερεγ ἐγυϊῃβ8 

οὗ δἰ οσψῇ ἕαϊτῃ. [Ιἡ {Πϊ8 ψεῖγά ποῦ οὗ ἑαπίδϑυ, ρεορίεά ὃὉγ ἃ γἰοῇ 
Ονεηϊαὶ ἱπιασίπαϊίοη πίε βρεοῖγαὶ δῆαρεβ δηά ὑποουῖῃ ἤρυγαβ,, 
σῆεγα δηρεῖβ ΗἸ, εαρίεβ δηά αἰΐαγβ βρεαῖ, ἀπά πιοηβίεγβ γίβε ἔγοπι 
868 δῃά ἰδηά---ἰη ἃ τνογὶά οὗ {Π|8 Κη πηδὴν Αϑβίαϊτίς ΟΠ γι βείδηβ οὗ ἐπα 

αῷε ενίἀδπεν πεγα αἵ Πποπιο, ἀπά ἔπεγε ἴπ6 ργορῃεῖ 5 πχεββασε πδά 
ἴο ἢβηά {πεπ]. Οἰξεη {πα ροϊηξ οὗ δὴ δ αβίοη [168 ἰω δοπια ἢ4]- 
ζογροϊίεη σοηπίεπιρογαγυ Ῥεῖ εῖ; ἔπε ἴα γπΊΒ οὗ ἰξ πιὰὺ δε βυρεγβείξίουι8 
δηουφῇ, δας (πα αἷπὶ ἰδ ργεάοπηπδηςν βρίγίξυα!, Αἢ δρὲ {Πυϑεγαξίοη 

οὗ τηΐ8 ργοσεάυγε ἱπ ἴπ6 ϑρῆεγε οὗ ρορυΐαγ γεϊ σίοη 18 αἴογάεά ὃν 
Γυτμεγ᾽ 8 γε] ]-Κποσσῃ ὑ8ὲ οὗ πε βιυρεγβείκίοη ρους ἔπε ψοοά οὗ ἐπα 
οὔοβϑ8. κ",ἼἼ,Ἰῆε ογοβ8 οὗ Οἤγίβι," ἢθ ψ7είϊεβ ἰῃ οπα οὗ ἢἰβ ἰεϊξθγβ, “8 

φαγίεά {πγουρσπουξ 411] ἐπε πψογὶά, δπάὰ Ὄνεῦν οτς πιϑεῖβ στ 8 
Ρογίίοῃ. ο ποῖ γοι ἐπεγεΐογα γοϊεςξ ἰξ, Ῥαΐ γαῖπεῦ δοσερί ἰξ 48 ἴῃε 

ΔΈ νεη ρτοίθβαυς βυτηῦ 18 οὗ δὴ Οτίβηςαὶ σαϑὲ ψουὰ ἀρρεδὶ (ο Ηε]]επὶς τεδάθτβ 
Ψ8Ο Μέγα ἐἈπλ]]Π1Ατ, 6. 5., ἱὮ τε ΓΆρτεμις πολύμαστος οὗ ΕΡΠεβι8, Οοἡ ΠΟΒ6 βιαίας 

νυϊηρεᾶ Ὀ0118 δηὰ ταπιβ ἄρρεᾶγ (ο7. ρος. ἰν. 5 ζ). 
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τιοβὲ ΠοΟΙν γεϊίς, ἰο θὲ κερί, ποῖ ἰῃ ἃ ροϊά ογ ἰΐνερ ομεβέ, ραῖ ἰῇ κα 
φοϊάδη δεαγί, [πδξ ἰ8, ἃ πεαγί ἱπιραεά ψῖτῃ σεηῖ!ε σπαγγ." Ηετγε νὰ 
δανε ἃ Οἢγίβείδη πηεββασε σουοῃεά ροεςςα!ν αηά οἴδοςίνεῖν ἴῃ [ΕΓΠΊ8: 

οὗ ἃ ἴδῃ αγ βαρεγϑβεκίοη πίοἢ πείῖπεῦ [6 γ ον ἢΐ8β γεδάοθγβ δηγ" 
Ιοῦζοῦ βιαγεά. Α βἰπ)αγ ἐχρίαπδιίοη πιὰν ἤαϊγῖν Ὀὲ ἀρρὶἰεά πον δηά 
δ ἰο Φομη᾿β ροείίς αδε οὗ ἴδε βυρεγβεϊξίοηβ αροιε δπιαϊείβ, [4}18-- 
τηδη8, βεογεῖ παπιθβ,} δηά (ῆς [Πκὸ, αἰ ἐπουσὰ ἰξ 18 οἴζεη ἃ ἔαϊγ χυεβιίοη. 

Βον ἴαγ ἢἰβ ἰαῆσυαρσε ἰ8 ἰαάεά πιείδρῃογ, απ πϑεΐμεγ ἢε ἀϊά ποῖ 
δἰῃσογείῃν αἰίδοῇ ἢἰπΊ86 1 ἴο βοπλε οὗ [ῃς συγγεηΐξ Ὀε]εἴβ νἰσἢ ἀαηάοτ-- 
Ρίοὸρ Πιίβ ἱπιασεγγ. Οἰδεγνίβε νὰ πιυϑὲ αἰΐονν παΐ ἀεδίδιίβ αγὸ οἴεῃ 
υαβεά ἔογ {πεῖν ροεξίοα! ἱπιργεββίνεηθββ, ἢ ἀερεηάβ οα ἔῃ6 ρονεῦ 
οὗ βιαγείησ οἷά «βϑοςίβιοηβ δῃά οὗ βυσρεβιίηρ αἰπΊ, πιγβίεγίουβ Ὀε 16 8.. 

Ηΐ8 τεϊδξίοη ἴο ᾿ίβέογυ ἰδ εαυδν ἔγεαε. Νοιίῃίησς οου!ά τε] θὲ 
τῆογα [οήυπε ἴπδη ἕο βύρροβε ἐπαΐ ἢε ἰβ σονεγίν σοηνενίης ροϊ εἰσαΣ 
ἰηϊογπιδίίοη ἴο ἢΐβ γεδάεγβ, ογ ἰαθογίοιβὶν βρε!!σς οὐἕ ἔπε σουγβε οὗ 
Ργονίάθηςσε ἔγοπι πε ρο εἶς 8, νψαγίαγε, ἀπά τηεζεογοίοσυ οὔ ἢἰβ ἂρε. 
Ηἰἰβίογυ ἀοεβ ποῖ πτονε ἰῃ πεαΐ βυϑβϑίεπῃ8 οὗ βενεη, Δηά ὄνεῆ δροσαϊ γρεῖς 
Ῥγορδεου ---ον 41] 8 αγεῆςία! ἀορσηχαβ αηά τεηάεηςν ἴο ργοάμσοε Δη ἱπ1- 
ργεββίοῃ ὈῪ πιεβϑῃβ οἵ ργεάϊοξίοη---ἔογπβ πο οαἰεηάδγ οὗ εχαςΐ Ἄνεηΐβ 
ἴο ςοπΊα, πιυσῇ 688 δὴν σῃγοηίοϊα οὗ γεσεηΐ Ὠαρρεηίησβ. [ξ [8 πα 
ἀορπιαῖίς ργοσγαπηπιε ψῃϊσἢ 8 ἀρρεγπιοβὲ ἰῃ ἀροσαϊγριίς. ΤΠ βεογ, 
ὈΥ νἱγίαε οὗ δἰβ ἰηπεγίιεά ἰάδαβ, ον πον εχΐεγηαὶ ἐνεηΐῖβ πιαβὲ 
τονε ; ἢίβ8 βοῃεηιαίίβπι τνὰ8 τῇογε [0 ἢἰπὶ [ἤδη δηγιπίησ εἶβε, δηὰ 

118 δοσουηΐβ ἔογ ἔπε ἰαῦσε παρσαάΐο εἰεηηεηξ ἰπ βυασῇ νυγίτσδ (οὕ. 

Βαϊάἀεηδρεγρεγ, 100, 117 ἢ). Βαξ Φοδη᾿ 8 ργορδεῖξίς ἱπηρυΐβα ἴῃ ἐπε 
τενεϊδείοη οὗ Φεβυβ ἴο δἷβ βρίγίξ ονεγϑογε [ἢς ἰεπάεπου ἴο γεβὲ ἐπε 

ψεῖσῃς οὗ Πἰβ πιεββασε ου ἐχαςΐ ἀϊἰβοίοβυγεβ οὗ δε ἑαξζυγε. “Ἐογ {πε 
πια88 οὗ δίβ δυάίεπος,᾽" Οεογρε ΕἸιοὶ βαγβ οἵ ϑανοηδγοία (Κομοία, 
ςἢ. ΧΧν.), “411 ἔπε ργερηδπου οἵ ἢίβ ργεδοῃίηρ ἰδ ἰῃ ἢΐβ βέγοηξ 

Δϑβογίίοη οὗ βυρεγηδέυγαὶ οἱαἰπιβ, ἰῇ 8 ἀδεπυποίαίογυ νἱβίοῃβ, ἰη ἔπε 
ἔαϊϑε οεγεςυαάα το σάνε δἰ8 βεγπιοηβ ἴῃς ἱπίεγεβδὲ οὗ ἃ ροϊϊείοδὶ 
Ὀυ]ειη." ΦοΠη᾽ 8 ἑογεοαβίβ, βυςσῇ 88 ἴπεν Μέγα, ἀἱά ποῖ αἰπι, αἵ δῃν 
ταῖς, αἱ ἴῃς σγαιβοδίίοπ οὗ συγίοβίγ, δῃά ὄνεὴ ἢἰβ ἀορπιαῖία ργο- 
διαίτης 88 {{{||6 πῖογε ἴδῃ 4 ἰγβάϊοηδὶ ἔογπιὶ οὗ Ἔχργεββίηρ [18 
ΔὈδβοϊαΐε σογίαίπν ἴπαξ πε Οοά οὗ Φεβϑυ8 Οἢγίβε σουἹά σοπαμονῦ εν]]. 

(ὃ) 458 ἃ ργοάυςϊ οὗ Αϑβίαϊτίς (γι βείδηϊν ἰονναγάβ ἴπε οἷοβε οἵ δα 
βγβί σεηζαγν, Π0 1688 ἤδη ἃ5 ἃ τηεηρεγ οὗ ἃ [ἰςογᾶγν οἶαβ8 ψῃϊοἢ να 8 
ἀϑ0λ}ν πεϊεγοσεηεουβ ἰη οϑοπαίοϊορσυ, ἴῃς Δροσαῖίγρβε ἔαγέπογ γεδεςῖβ 

τῃς τε] σίουβ. βυπογειβηι το ργεναίεά Ἵϑρεοίδ!ν ἰῃ Ῥηγυρία δπὰ 

Ῥεν]ερεβ οὗ ἴΠ6 Ὀἰνίπα οὐ δἔϊεσ ἀθβδίῃ, ἱπβιεδὰ οὗ ἴῃς ραρδη οὐυἱὲβ τὶς ἘΒῈΥ 
δὐγατε. 
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{δε βυγγουπάϊησ αἰδέγίςϊ8. Τῆς νἱϑίοῃβ οὗ ἴῃς ῬΟΟΙ αγὲ ἔγεαυεηίν 
Ρυξ ἰῃ τογη8 οὗ ἰοσαὶ δηά σοπίεπιρογαγυ γεϊ σίοη. Ενεη ἴδ σοπίουν 
οὗ ψαΐ ἀγα δρρδγεηΐξν Οἱά Τεβίαπιεηξ γεηλίηίβοθπσαβ 18 οσσαβί ΔΙ] 

τηοάϊβεά ὃὈγ ἔπε οοἸαίεγαὶ ἔογείσῃ ταπάςηοίεβ ψῃΐςῃ ρεγηγχεδίε ἁ ροβῖ- 
Ἔχ Πς Φυάαίβηι, εβρεοία!ν δἰοησ ἀροοδίγρίίς ᾿ΐπεβ (οὐ. ΟΠογης᾿ 8 Βὲδίε 

Ῥγοδίορηις, 70 ἴ.). ὙΤῆαβ (4) ες Βαδγίοηίαη Ῥασισγοιηά οὗ βενεγδὶ 

σοποερέίοῃβ 1 8 πον γεσορηΐβεά οὐ 41] παπάϑβ (8εε ποίβϑ οὐ ἱ. 4, 20, ἱν. 

7, 8, ν. 6, νἱ. 1 ἢ, χί. 11, χίν. 6, χίχ. 7, 16, χχί. 1-2, 18, χχίϊ. 1, 16). 

Τῇε φηοϑεἰςίβηι οὗ Α514 Μίίπον ἀυγίησ πε βεοοπά σεηΐυγν γενθαὶβ ἴμ 6 
βιιγνίναὶ αηά δἀδρίαιίοη οἵ πιογε ἤδη οπδ ἔεδξιγε νος ἢ νγὰβ αἰ ἰπγδῖεῖν 

ἄμε ἴο Βαδγίοηπίαη πιγίποίοσυ οὐ δϑίγο-πεοίοσυ, ἀπά τῆς ργενίουβ 
ἀενεϊορπιεηΐβ οἵ Φυάαίϊϑηχ Παά «αἰγεδάν δϑϑίπι διε ἰάεαβ ἔγοπι {πῸ 
οἷάεγ βρεσυϊαιίοηβ οὗ ἴῃς Βαρυ])οηίαηβ. (ὁ) Αἰοὴρ ψίτῃ ἢ 8, ἐγαϊξβ 
ςογγεβροπάϊησ ἴο δηδίοροιιβ σοποερίίοηβ ἰῃ Εργριίδη γε σίοη ἀγα 
[Αἰ γῖν σοπηπίοη (866 ποῖεβ οἡ ἱ. 8, ἰϊ. 7, 11, 17, 26 ,, ἰν. 8, 9, ν. 18, νἱΐ. 

16, χὶ!., χἷν. 5, χν. 6, χχίί. 4, 16). ΤῊΪΒ ἰβ παγαάΐϊν βυγργίβίησ, ἃ8 Εφυρ- 
εἰαη ΡῬγορῆθου ργοῦδθίν αϑεοίεά Ηεῦτγενν ργοόρῆεουν (ολ. ΝΠ οθη ἴῃ 

Ἡδεγηιες, 1905, 544 ἢ), 45 1Πε γεϊατίοηβ θεΐνεεη Αϑία Μίπογ δηά Εσυρί 

ψέγε οἷοβα, δηά 48 ἴῃ ἰαϊξεῦ σουμπίγυ ψγ48 πε πδΐζυγαὶ ἤοπης οἵ εβοδδ- 

τοϊοσυ.2 (.) Τῆοε Ηεϊϊεηὶς ἐγαϊῖβ, (πουσῇ ἔενγεγ δηά ἰαδίηζεγ, ἀγα ποῖ 
ἱποοηϑρίουοιβ (οὐ, ποΐαβ οὐ ἰΐ. 17, ἱν. 11, νἱΐ. 9, 16, νἱϊ, 5, ἰκ. 11, χί!., 

χν. 6, χχ. 8 ἢ), Ὀυὲ βρεςῇσα!ν Ογρῃίς ἔεαΐζαγεβ (οὐ. Μαδβϑ, Ογῤήεις, 
1895, ρρ. 250-261) ἀγα βσοάγοοὶν γεοοφηίβαδίε. (4) Τῆς Ζοτγοδϑβίγίδῃ ὃ 

1 Ἐβρεοία ν δεπίηὰά χίϊ. (οὐ Οαἰπιεβ, Κευ. Βιίδιέφιε, τοο3, 52-68, ἀπά ]εγεπιῖα8, 
ΡΡ. 34 1). Βιυξ ςοβπιοίορίςα! ἰγαὶῖβ οἵ ἐγαάϊτἰοηβ ἔγοπὶ Βαδγ]οπία νν1]] ποῖ εχρ᾽ αἱπ τπ 6 

εητῖσα ἔογπὶ οὗ πὶ8 ογδοῖς (ογ. Ομαυπε᾿β Βέδίς Ῥγοδίφις, 195-207, ἀπὰ Κομῃ)πῃοίεσ, 

ῬΡ- 72 4), ἀηὰ ἐνδεῆ εἰβενῆεγε πεν Ὀγεαῖς ἄονγη. Τῆυβ ἰξ 15 Ἔχίγεπι θῖν φυεβιίοηδὈ]ς 
ΜΠ τὴς ΒαὈγ]οπίδηβ δὰ δην ςοποεριίοη οὗ τῇς πλ]Π]εππί ᾽πὶ οσ οὗ ἴῃς ταβυσγεσιίοη οὗ τ 8 
ἀελά; τῆς δοουδίηρ ζαποείοη οὗ τῆς ἄεν!!} ἰ5 δϑβεηιϊ ἔτοτῃ Βαδγίοπίδη [Ππθοϊορυ, 48 ἃγα 
ἴμε ἐεδῖαγεβ οὗ χι᾿ϊ. σ1- 17; δηά τε Βαδυϊἱοηΐδη οτἱ βίῃ οὗ τῆς μεάνεηϊν ἰεπιρίς 86. πὶβ 

ἴο Ῥ6 ΒίραΪν ἀουδεξα! (υγ. Ρτοΐ. α. Β. ατὰγ ἰη Εἔχῤος., τοοϑ, Μδυ- πε). 
3 Ἠεγπιδβ, ἴδε ποχὶ Δροζδίγρβε οὗ ἴῃς εαῦὶν σμυτγοῖ, ἰ8 τἰρεὰ δὲ οὴς ροϊπὶ ὉῪ 

118 ἰηἤμεηςς ((}. Κεἰ: Ζεπβιείη᾽ Β Ῥοῤριαμάγες, 12 ἴ). Το οοςυρακίοη οὗ ἴῃς Ογοϊδάεβ 
Ιεὰ ἴο ἴδ ἱπιτοάδυςτίοη οὗὁἉ πᾶν Ἐργριείδη ἀεἰτῖεβ ἰπῖο ἴῃς Ιοοδὶ ουἹῖὰβ Ὀεΐνγεθη 308 
δηὰ χ46 8.-. (ο΄. Ε. ἩΠΠΣς νὸπ Οδεγίγίηρεη᾿ 8 Βείἐγάρε κεν αἰέοπ Οὐεολ., ἴ., τοο2, ΡΡ. 
218 4), ἱποϊυἀΐπρ ποῖ ον 1518 δὰϊ τπαϊ ᾿νογβῃίρ οὗ πε Ριοϊεπιῖεβ νυ Ὠίοἢ, ἐ.6. ἰη ΤΠετα 

(ο΄, τἴπε βδπι6 υυτιτετ᾿ 8 Τ λέγα, ἱ., ΡΡ. 237 1) ἰοςῖεγεά (ῃε ἰδέδς [πηρεγὶδὶ ου]τὰβ οὗ Εοπια. 
ϑοπὶς ἔωσίμεσ Ερυρίίδη ρδγα εἶθ ἀγα οοϊεοιεὰ ὉῪ Μίβ8. Α. ατεηῖοι!] ἴῃ Τὰς Μομὲςέ 

(1906), 179-2οο. 
3 Τῆς ΕπρΠ 58} τεδάθγ τῆδυ οοηϑυΐὶ Ργοῦ, Μουϊοπ᾽β ἀγεςς οὶ “" Ζοτγοδβιγ δηΐϑγῃ"" 

ἴῃ Ηδβιείηρϑ᾽ δέοέ. Β.,) νοὶ. ἷν., ΕΒ. Βὲ. ἵν. 5428-5442, 1ἱρμιίοοι 5 Οοἱοςείαης, ΡΡ. 

385 ἢ), ἀπά δηδη (ρρ. 470 ζ). 1 πᾶνε βιαϊεᾶ δπὰ ἀϊβουββεὰ ἴῃς ρεπεσαὶ ενίάθπος ἱπ 

Ἡ. 8... τρο3-τρο4ᾳ. Τῆς Ὀεβι ἱηνεβεϊ ραϊίΐοπβ ἀγα ἴῃ τῆς ζαῖν. ζῶν ῥγοίεοέ. ΤΛεοϊορὶε, 

ὃΌγ Ηδρβομπιᾶπη (1870, ρΡΡ. 203-245) ἀηὰ Βτδηὰϊ (1892, ρὈ. 405 ἔ,, 575 1.) τεβρεςίνεϊγ. 

(7. αἴβο Βδκίβη δπὰ ϑίανε (8 :οὴ). 



304 ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ἰηδαδησς ἰβ βέγοησίν πιαγκεά, ἐπουρῇ ποξ 80 βίγοηίν 88 νϊεεγ, ἰῃ 
Βίβ ἰδΐεβὲ νοΐαπηε (ρρ. 29 ἔ., 68 ἔν, 86 ἔ., 116 4), νου]ά πιαίκε ουξ. 
ΤῊ ΐ5, {|π ὸ ἔπαὶ οὗ Βαδγ)οηΐα, γεϑοπεβ Ῥδοΐς ηοΐ δἰ πιρῖν ἴο {πε ἱπάϊγεος 

σἙἤδηηεὶ οὗ ἐπα ροϑβί-Ἔχι!ς Ψυάαίβηι, Ῥυαϊ Δρραγεμεῖν το δὴ δἰπιοβὲ 

ἀΐγεςξ γεϊδεϊοηβῃΐρ. [ἢ Ζογοαδβίγίδη δηρεοϊοίοσυ ἀηὰ Ἵβοῃπαίοίοσυ δίοης, 
ἴον Ἔχαπιρία, ἀοεβ δηγιῃίηρ δάδαμαΐῖα οογγεβροηά ἴο {πε βογῖ οὗ σοη- 

σαρείοῃϑβ ψῇῃϊοῇ ἴῃ ἐπεῖγ ργεϑεηΐ παρε ἄγε ρεσα] δ, ογ δἰπιοβὲ ρεσυϊαγ, 

ἴο τῆς Αροσδῖνρβε : υἱΖ. ([.) τῆς δἰηάίησ, ογ᾽ ποοβίηξ οὗ {πε βεηά (χχ. 
1 ἢ, οἱ, 5. 8. Ε., ν. 19), ([1.) τῆς δ] αβείηρ οὗ ἐπε τῃἱγά ραγέ οὗ ἴῃς εδγίῃ 
(νυ. 7 Ε., φξ. 5. Β. Ε., ν. 164, ψπεγε τῆς οἰϊπιαχ οὗ ἴῃς εν] βρί γι 8 

“ΟΓΚ 18 ἐπδῖ “δε τοοίς 48 πηιιοῇ 48 οπα-τῃίγά οὗ ἴπμ6 Ῥα8ὲ οὗ πε βν ἰῷ 

8 ἀονψημναγά ἀϊνγεςξίοη, ἱπῖο ἃ σοηῆηεά δηά οσδρίϊνε βίαζε ")), (111.) τῆς 
βενεῆ βρίγί[8 οἵ Οσοά ((. 4, οΚ. Ἐπογεὶ. Κεϊρίοπ απά Εἰλΐος, ἰ. 884-885, 
δηά .5. Β. Ε.. ἱν. ρρ. ἰχχί. 4), (1ν.) τῆς φυαγάΐδη ζγαυα5}:}5 οὗ ἴῃς σπατοῆεβ 
(βεε ωοΐε ου ἱ. 20---ααἰΐε ἀη Ανεβίδη τους), (ν.) ἔπ γεογυάδβοεηςα 

οὗ ενὶ! σεπὶϊ Ῥείογε {πε σοηπβαπηχπιδίίοη (χχ. 7 ἔ., οὗ, ϑίανε, ρρ. 227 [.), 
(ν!.) ἔῃε επιρμδβίβ οἡ ἔπε τι] πη απι-ρεγίοά,: ἀπά (νὶϊ.) 6 γεηενδίὶ οὗ 
δα αηἰνετβα. 866, ξαγίπογ, ποΐδ8 οἡ ἱ. 18, 1ϊ, 5, ἱν. 8, νἱ!. 17, χὶ. 5. ἔ,, 

χίν. 17 ἔ,, χνὶ. 18, 20. ὕροη ἔπε οἵμεῦ δαηά, πο ἀϊβείηςξ γεΐεγεησαβ 

ἴο ΜΙ γαίβηι (48, 6.Ρ., ἀραϊπβὲ Βαγηβ ἰῃ Εχροϑ., ἰἰϊ. 220 ἢ. : Τίξδη, ἔα 
ὨαπΊΡεν οὗ {πε Βεδβί -- ΜΙΓὮγα 88 ϑαη- 9504) σδη Ῥὲ ἀεϊεςξεά, ψῇῃΠ]6 ἴῃ 6 
Βυάαάῃίϑεϊος οὐ [ηαἀΐαῃ ρᾶγαὶ!εῖ8 ἄγε βοδπίν δηά 85 ἃ γι ]ε γεπΊοΐε. 

Νοιῃίην [8 πιογε ἀεοσερίίϊνε ἔπδη βισῇ σοϊποίάεποεβ θεΐνεεη ρῥγἰπιὶ- 
εἶνε γε! σίοηβ. δὲ ἦμο ζαοϊμηὲ ἰάεηι, πον ἐ5ὲ ἰάσμι. ΤΏΘΥ ΠΊΔΥ δἰ ΠΊρὶν 
ΡῈ ἀπε ἰπ σεγίδίϊῃ οαβ868 ἴο δηδίοροιβ Ῥαξ ἱἰπάερεηάεηξ πηονεπιθηῖβ οὗ 

ἴδε γε] σίου β ἔδε!ηρ ἰη αἰεγεηξ αυδγίεγθ Ηδετγε ἃ8 εἰβενῆεγε ἰπέεγ- 

εὔσεβ πᾶνε ἴο ΡῈ ἄγανῃ στ εχίγεπιε σδυζίοη, γεῖ ἴπεγε ἰ8 σοοά 
τεᾶβοη ἴο Ῥεΐΐϊενε παξ ἃ παπῖρεγ οὗ {πε βρεοίαὶ ἰγαάϊξίοηβ δηά ρᾶγᾶ- 
ῬΒεγηδίία αϑεά ἰῃ ἐθα Αροσαῖγρβε ονεά ραγῖ οὗ ἐπεὶγ ἔογη, τ ποῖ οὗ 

ἐμεῖς σοπέεπέ, ἴο ἰάδα8 ψῃϊοἢ ψγαγε σαγγεηΐ ἰη Ψενίβῃ πὰ ραρδῃ 
αεἰγοῖεβ ἀπγίησ {πε ἢγβδὲ σεπίαγυ ἰῃ Αβία Μίηογσ. Τῆς σοϊποίάσποεβ 
σι ἢ Ογίεηξαὶ γε! σίουβ σοποαρείοηβ (ε, 4.5., δ. Βτγαπάϊβ ἰπ Η ἐγηιόϑ, 
1867, ρρ. 259-284) ἄγε ἴοο πιπιεγουβ δηά ἴοο βιγικίηρ ἴο Ῥὲ ἀἰϊβηιββεά 
ἰπ ἐνεγν Ἵδϑε 88 δοοίδεπίαὶ. Ενεη ψἤεη ἐπε οογά 15 ΟΠ γι βείδη, ἰξ ΠΊΑῪ 
Ῥε βρυη ουξ οὗ βενεγαί ναγίεραίεά τγεδάβ, πουρῇ ἰδ ἰ8 οἴζεη ἀῇ- 

1 ΡΙυΐατγοῦ (Ὁ 1ς,άε, 46 [), ἴῃ ἀεβογι δίπρ [πε Ζοτοδϑιίγίδη ἀοοίϊτίηεβ οὗ {πε Μαρὶ 

88 ἴπεβε ψοσα Κποννῃ ἴο Ἐοπηδῃβ δπὰ ατεοθκβ οὗ ([ἢε ἤγβί σεπίυγυ Α.Ὁ., οἷοβεβ ΌΥ 
βκεϊοβίῃρ ἴπε ἤπδὶ ἄοοπὶ οὗ ΑὨγίπιδη, ἤθη τῃς φαγί 1168 βιηοοι ἢ ὑπᾶεσ ἃ βἰπρὶς 

τυ ]εῖ δπάᾶ ἃ βίπρίε ἰδῆρυᾶρε, ἀπὰ “δἱ (πε επά Ηδάςβ 8ῃ481] [41] ἀπά πιεὴ ὃς Πᾶρρυ "᾿ 
(Αρος. χχ. 6-14). 9 πι]ασῖγ, ἔπε ἤἥεστος ἄοοπὶ οὗ Αρος. χίχ. 17-18, ψνῆεσε Οἰγάβ ἃγε 

βυτηπιοηεά [ο εδὲ (πε ἤςβῃ οὗ πιεβϑίδῃ᾽ Β υἱσι Π15, 15 ὑχοῦ δον ἃ γεῆεχ οὗ ἴῃς βυργεπια 

Ῥεηδιῖν ἱπβιοιεά οπ ἴῃς σάγοδβεβ οὗ ἰπῦβε ψνὯο τγεβίϑὲ Μαζάεϊβπι, υἱς., (δι {πεν ῬῈ 
ἁενουγεά Ὁγ Ὀἰγτάβ οὗ ῥγεὺ (5. Β. Ε., ἰν. 27, 131). 
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οὐἱέ ἀηά βοπιεί πιε8 ἱπιροββιρ]ς ἔο ἀεϊεγηγίπα σῆεγε ἴῃς τὨγοδάβ τ γα 
ἄγανῃ ἴσοπι. ΟἸεπιεη᾿ 8 Κεἰ ρίοπερεδολι ολεϊολα ἘΕγβΙάγμηρ 465 Νεμοόη 
ΤεΞξίαπιεη ς (1909) ἰβ ἃ σοηνεηίεπε παπάδοοκ ἕο {πε ψοΐε βυδεοϊ οὗ 

ἔδεβε πἰρῆννανβ ἀπά γα οὗ ἔπε ἀροσαίγριίς ἔαίγυ-ἰδηά, 
Ὁ 5. Τε Νεγο-γοα υΐυμς Μγέ}.--- Τῆς πηοβὲ σεπέγαὶ οὗ ἔπεβε οο- 

εἴδοίεπέβ, ἄγανση ἔγοπι ἃ πιίχζαγε οὗ βιυρεγηδίυγαὶ ἀπά ροϊ ἶσα! ᾿Ιεσεπάδ, 

8 πα ῬεΙ εἴ ἴῃ ἔῃε γεΐζαγη οὗ ἃ Νεγο- πες γίβϑε ἔγοπι ἔπ ς απάογννογὶά. 

Τῆς πιλββᾶογε οὗ α.Ὁ. 64 ἢαά ἱωνεβίεά Νεγο ψίτῃ δας ρεσυ δ Γ 
ἰηΐατην ἴογ ἴδε εαγίν ΤΟ γίβιίαπβ, ἔπαΐ 1 ἰβ ποῖ βυγργίβίπρ ἴο Βηά 

ϑαίδῃ᾽ 8 οῃίεξ δρεηΐ ἰῃ ἴῃς πα] δέξαοίς πἰροη Οοά᾽Β Κἰησάοπι ἀερίοίεά 

ὈΥ [ες ργορῆξεε Φοῆῃ 88 δὴ ἰηΐεγηδλὶ Νέεῖο, ἰββαίηρ ἔγοτη ἔπε ἀπάογ- 

νογὶά ἴο πεδά ἃ ςοαϊείοη οὗ ἴῃς Εαδδβὶ ασαίπϑε ἔοπιε δπά ἔῆεη ἀραίϊπϑὲ 
τῆς ΟἸγίβε. Βοῖίῃ {πε Φενίβῃ δπά δε ΟΠ γίβείδη Πξεγαΐωγε οὗ [8 
Ρεγίοα βῇον ἴγαςεβ οἵ ἴῃε βυσοσεββίνε ρῇδβεβ οὗ ἐς Νετγο-γεάϊνίναβ 

βητςἰραιίοη (ϑυεῖ. Νέγο, 47).} Τῆς ἰερεπά βργϑῆρξ ᾧρ οὐ Ἐοηγδῃ 
8011. Ῥεορίε ςοιά Παγαϊν ογεάϊε ἔῃ ς ἐγγαηξβ ἀεδίῃ, 8ο βυάδάξη ἀπά 
βεογεῖ πδά Ὀδεη ἰξβ οἰγευπιβδίδηοεβ. Α σαγίουβ πλχίαγε οὗἉ γεϊεῖ δπά 

τεσγεῖ ργενδίϊεά αἴζεγ τῆς γεπιοναῖὶ οὗ πὸ δὲ πιεπιρεῦ οὗ ἴῃς Δα !αῃ 
ἀγηδβίυ δἵ ἴα αρὲ οἵ ἐπϊγίγ-νο. Εογ βοπιε ἐἰπια, ἱπάεεά, ἃ πιογε οῦ 

1688 βίησεγε Ὀε!εἴ (Τοίς,, Η 5ὲ. ἰἱ, 8, 9) ργεναί!εά, αὶ ἢς οσουϊά ποῖ 
δανε ἀϊεά, Ραξ πγχαδὲ Ῥὲ ἱγίηρ πίάάδη βοπηενθογε ἰη ἐῃε Εδβϑί. ΤῊΪβ 
ἰάεα ψὰ8 βιισρεβέεά Ὁγν Πἰβ ἔγίεηαι!ν γτεϊδείοαβ στ Ραγίῃία, ἀπά ρεγ- 

δδρβ σογγορογαίεά ὃγῃ {πε σνίάε-βργεαά ποιίοη, ψῃϊοῃ ἣς Παά εποουτγ- 
αϑεοὰ ἴῃ δὶβ οννῃ [{{6-{ἰπ|6, παῖ ἢς σψουϊά γείρη ονεγ ἴδε Εδϑβὲ ἔγοῃι 
ΨΔεγαβαίεηι, ογ ἴῃαΐ ἔοπηε τνᾶ8 ἴο δε βϑιρρίαπεεά ὈΚ 4η Ἐδβίεγῃ εἐπιρίὶγα 

(ϑαει. Νεγο, 40, Κ7:ε5. 4, Ταοῖϊξ, 4πη. χν. 86, Ηἰξέ. ν. 18, 8: ρίαγίθαβ 
Ῥεγβυδβίο ἱπεγαῖ δηϊαυῖβ βασεγάοξζαη Ππξαγὶβ σοπιίησγί 6ὺ ἰρβο [επ1- 

Ρογε ἴογε αἱ υδἰεβοογεῖ Ογίεηβ ργοξεςτίψας Φυιάδρα γεγαπὶ ροςίγεηΐαγ; 

“Γ δοδερῃ. Βεἰϊ. νὶ. 56, 4). Οη ἐπε βέγεησίῃ οὗ {μἰ8 βυρετγδεϊξίοη, 
εὐϊοῖβ ψεγε δοΐυδ!ν ἰδβαεά ἰῃ Νεγο᾽ 8 ὨδπΊε, "αμδϑὶ αἰαεηείβ εἰ Ὁγεαΐ 
τλῆ ἰηἰϊπιίσογαηι πιαΐο γεαδγβαγί᾽ (συεῖ,. Νόγο, 57). Τῆς Εδβὲ 
νὯ8 ἀἰδίαγθεά ΌΥ ργεΐϊεηάσγβ, τ ῆο Ἔχρίοἰϊεά τι ΐ8 βιυρεγβεϊείοη. Οπα 

1 ἸῺ δέὲδ. ἱν. ττο ἢ ἴλε ρτεδὶ Κίηρ (ἰ.6., Ν το) Β1ε8 αἰνὰ ψουπάεα δογοββ ἴδ 
Ἑυρῆγαδίεβ ἰηῖο Ῥασιβίδη ἰεστοσυ, Ώ1ς ἴῃ δὲδ. ἵν. 137-130 (Δ ἴτεῦ 80 4.0.) [Ὡς δσρ- 
κίοῃ οὗ Νεβυνίιβ ἰ8 [Δ κεπ 88 ἃ ρογίεπι οὗ Νϑῖο᾽ 8 ἱπιπηβάϊαιε σεΐυγη τοὶ ἴδε Εδϑι 

νὰ ἃ πυρε τεϊίπας ἴο ᾿τεαῖκ νεπρεᾶπος οὐ οπις. [π ἃποίδεσ οὗ ἴπεβε Αβίδις 
ογᾶοῖεβ (ν. 143-147, ἀδιίπρ 71-74 4.0.) ἴπε δίρῃι οὗ δες ἀεϊεδίεᾶ δηᾶ ὑπρορυΐᾶσ 
Νεῖο ποτὶ Βαδυΐοη (ἰ.ε., Κοπλε) ἴο με Ῥασιῃίδηβ ἰβ ἀεβοσίρεδ, Ης γεᾶςῃς8 (Ὡς Κὶπρ- 
ἄοπι οὗ τε Μεάεϑβ δπά Ῥεσβίδῃβ, ἴὸ τεΐυσῃ ἰῃ τῆς 1481 ἄδυβ (361 {.) ἔοτ ἃ Ὀ]Ϊοοάυ Ἵοοη- 
ηυεδβὲ οὗ ἴῃς φαγὶ! (κοσμομανὴς πόλεμος). ΟΥ̓ ἀεβοκεη᾿β βιυάϊεβ “ Ζυς ἀϊξογεη 
Νετο-βαρε" ἱπ Ναελνίεκέοεη ἃ, Οδέέέηρ. Οεφεϊδοκαῦε ἀ. γνέδοεησολ. (1800), ΡΡ. 443 ἵ» 

ΤΒε ργεβεποα οὗ ἴῃς Νειο τωηγτῃ ἴπ ἢς Αροοαῖγρβε βεεπὶβ ἴὸ Ββανε Ὀθεη ἤγδι σο- ἀϊδ- 
οονετεά ὈγῪ ἃ ϑρδηΐβῃ [Ἂβυΐϊῖ, ᾿[υὯπ Ματίδηα, ψῆο οοπιηεηϊεᾶ οἡ ἴδ 6 ὈΟΟΚ ἰῃ τόρ. 
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ἀρρεαγεά βῃογεῖν (Ταο. Η ἐσέ. 11,, 8-9) αἴζεγ Νεγοβ ἀδδῖῃ; δηοΐδεγ 

(Τεγεηείαβ Μίαχίπι8) οαπὶα ἔογνναγά ἴῃ 80 Α.Ὁ., ψῇο Ὀογε ἃ ρῆηγϑβίοασὶ 

ταβεηιθίδηοες ἰο ἔπε δπιρογοῦ, ἀπά νγᾶβ ΟὨΪΥ βυγγεηάεγεά ὉΥ ἔπε 

Ῥαγιπίδηβ ἴο Ὠοηιίείαη αἴζεῦ βοπλα γεαγβ οἵ ρον; ἃ (Πἰγά οπιεγρεά 
ἰῃ 88 Α.Ὁ. (ϑυεῖ. Νέγο, 57). ΤὨϊβ σγεαῖεαά ἀἰϊβαδεσίίοη, εβρεοίδ!!ν ἰῃ 
τε Βαβίεγη ργονίηςεβ (Τοῖς, Η τς . ἰ. 2: “ τηοΐδ ργορε εἰίαπὶ Ῥαγίβο- 

γί πὶ ἀγπΊα ἔα ϑὶ Νεγοηΐβ ἰμαϊγίο "), γβεγα γενοϊατοπαγν ἤορεβ πὰ 

ἀϊβικε οὗ τῆς εχίβείησ γέρἑγιε Μεῦα ΟἿΪΥ ἴοο δδβίΥ εχοϊϊεά, Ενεβη 
ἀπάεγ Τγαΐδη, Νόγο γγ8 δε ενεά ὈΥ βοπια ἴο ὃς 5{{}} αἰΐνε βοπιεσῆογα 
(Ὀίο Οἤγγβοϑβε. Ογαέ., χχὶ.), θαξ Όν ἐπαῖ τἰπια ἴῃς ἱΠαδίοη πδά Ὀεεη 
Ὀγοΐθη ἔογ πιοβὲ ρεορίβ, ογ γαΐμεγ ἰξ μαά θεδη ἐγαπβηιαϊεά ἱπίο ἐπα 
βῃιυδάογίησ δε! εἴ τπαὲ Νεγο νου]Ἱά γεΐαγη ἔγοσι ἴῃς αηάεγ-τνογά. Τῆς 
ΡοΙεἰσαὶ ἐχρεοίδείοη ἐπιι8 Ὀεσᾶπια βεπιὶ-ϑαρογηδίαγαὶ οὐ ἐγαπβοεηά- 

δηΐα!.1 [πη σεγίαίη δεν ίβῃ ἀπά εαγὶν ΟΠ γί βείδη οἰγοῖεβ τοσψαγάβ ἴῃς οἷοβα 
οὗ {πε Βγβί σεπέαγγ, ραγεϊουϊαγῖν τπγουσπουΐ Αβία Μίπον, Νεγο-γεάϊνί- 
νι 8 ὈεσδπΊε ἔμβεά τυ τῆς οἵπεν ψεϊγά βσαγεβ οὗ Βεῖαν δηά ἴῃε δπεὶ- 

οἢγίβε, Τὸ βοηλε οὗ πε ποηπιδηβ Ὠοπίαῃ 858 ἀποΐπεγ Νεγο. Τὸ ἔς 
ΟΠ γι βείαπβ ψῆο βῃαγεά Φοἢπ' 8 νίετυν, Νεγο νγχὰβ8 ἴο σοπῖα αϑϑίῃ ἰῇ δη- 

οἴδεογ ἔογηι. Τῆς Αροσαῖγρβε ρᾶ8868 ονὲγῦ ἴῃς Βε] αγ- πηγίἢ οὗ ἃ ϑαίϊδηίϊς 

Δσσυβερ ψῆο ἰπναγίβ ἀπά βεάιισεβ Οοά᾽β ρεορίς (οὐ, [πίγοά, ἴο 
2 Τμεββαϊοηίδη8) ; ἱποίἀδηξαιγ, ἰξ δϑβϑίρῃβ ῃϊ8 ἑμποιίοη ἴο {δε 
ἀγάρου, ϑδίδη (χιϊ. 10). Βα ἰξ ἔοι οννβ οας ογοῖε οἵ δεν ίβῃ ἐγαάϊείοη 
ἰῃ αββοοίβείηρς δπεςγίβε πὶ βοπια ρο εἶσαὶ οὐ ἔογείσηῃ ρεγβεσυκίησ 

ΡῬοψεγ (Δηξίοσμυ8 Ερίρῃαπεβ, ϑαμίεὶ ; Ῥοχῖρον τὸ ἄγασοη, Ῥς. ϑοί. 
ἰϊ, 29; δεδά οὗ Εοπιδη Ἐπιρίγε, 42οο. Βανγ., κχχῖχ.-χ].). Ὑῆς ἀγάσοη 

ϑεαίδη ἀεϊερσαῖεβ ἢΐβ δυϊπογίυ οὐ δαγίῃ ἴο ἐπε ΒοπΊδη επιρίγε απά 

Επρογοῦ, Τα βιργεπια Ἐπεν οὐ εαγίῃ, ποόσψενεγ, ἰ8 ἴῃς μεῖγά, 

βρεςίγαὶ ἥρσαγε οἵ [8 γευεηαηέ Νέγο, 0 γεάρρεθαγβ ἰη Ὠἰβίογυ (4. Ὁ. 

ῬΡ. 184 (; ζ,. ἴοτ σοηϊεπιρογαγυ Φεν βῃ ενίάεηςς, Ὀγ. [.. Οἰηζθεγς ἰπ 

Ε. Κ., ᾿. 025-627 οἡη Νεγο δ8 με ἀδν}!- ἀπε ογίϑι). ὙΠὰ8 ἴξ 18 ἔπδξ 
[πε βαζϑα ἰβ ἀοιδ᾽εά, ηοῖ ἰῃ χί. 1-10, 11-18, 80 πγιοῦ 48 ἰη χνὶ!., ἀπά 

τϊ8. ἀοιθ!ης βεαπιβ ἔο 6 δπέϊοίραϊεά ἄνθη ἴῃ χὶ. 7 (οοπιραγε χίϊ!. 
1 ἢ). Τῆε βεάυσείοη οὗ {πε δενγβ Ὁ. δητζίοῃγίβε ργορεγ (χὶ. 7 4.) 18 
βυδογάϊπαϊεά ὈΥ ἔπε Ῥγορῃεξ Φοῆη ἴο {πες βεάυς(ίοη οὗ ἔπε ραρδῃ 

πδτίοηβ (χι ἰ].-χίν,, χνΐ.-χν .), τῆς Ιατέογ Ῥείη γεραγάεαά 88 ἃ ἔδγ πιογε 
ογηΐηοιιβ βίρη οὗ ἴῃε επά. Οὐ ἴπε οἵπεγ ἢδηά, Νεγο-γεάϊνίναβ 8 
ἐπιρίογεά, ᾳυΐϊϊε ἰη ΟΙά Τεβίαπιεπε ἔαδϑῃϊοη, 45 με ἀποοηβοίοι8 ἰη- 

διγιπγχεηῖ οὗ {πε ἀϊνίης νεησοδησα ἄροη Ποπιο- Βαδγίοη ; ἔπεη ες ἔ4115 

88 ἃ [υ8ῖ νἱοτίπι ἴο Οοά᾽ 8 ψγδίῃ. 

1 Ου ἴδε ἀροσδῖγρβε 88 ἃ πιεδηβ οὗ ἰγδηϑίζίοη ἔγοτχ ρο ἰεἶοα] ἴο ἐγαπβοεηάεηϊαὶ 
ταεβϑίαπίβηι, 8εὲ6Ὲ Ὦσ. 58ιδιί]ες Μαδίμεννθ᾽ βομοί δεν ράρεβ (ΡΡ. 25 ζ) ἰπ μἰβ Μοςοίαπὶς 
Ηοῤε ἐπ ἐκε Νετν Τεσίαπιοηξ (1006). 
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Τῆς εδβοδαίοίοσίοα! ρογίεαι οὗ Νεγο-γεάϊνίνυβ, μδονανεσ, νγὰ8 

Ὅοιυπά ὦρ ψίῖῃ ἔπε ργεβϑϑίηρς οἱαίπιὶ οὗ τῆς ποπιαῃ επιρογογθ ἴο 6 

"“ψογβῃίρρεαά 48 αἰνίηε, ἀηά ἰἴ τγᾶϑ ἴδε ἰαΐϊίεγ ρεγὶ]! τυίοἢ ἐογηγχοά δὲ οὔσας 
ἘΠ οςοσαβίοη δηά ἴπΠ6 ἔπεηλε οὗ Φοἢ π᾿ 5 Αροσδίυρβε. 

86. Τὴε 1» πῤεγίαί Ομέμ5.--- Ονεῦ ἔνο σεηζυγίεβ δαγιογ τμ6 σγεδῖὶ 
«χεηιρίαγ οὗ δροσαίγρες Π|τεγαζαγε παά Ὀεδη ἰββυεά ἴῃ ογάογ ἴο ἤεγνε 
(μῈ αι] τῆὸ ψεγε ρεγβεουϊεά ἴον γεζυβίησ ἴο δάπιίε {πε ργε- 

δυπιρίαουβ αἰνίηε οἰαἰΠ18 οὗ Απιίοοπ8 Ερίρῃαποβ. Τὴηε Δροσδίγρβε 

οἵ Δοδη [58 ἃ ἰδϊέεγ. δὺ ραπιρῆϊεῖ ἔἤγονπ αρ ὈΥ ἃ. 8: π|||8Ὁ ογίϑβ. Τῆς 
Ῥγορῃες Ῥεϊενεά παῖ ἴῃς οἷά σοπῆϊοξς ἢδά πον γενίνεά ἰη [18 8π4! 
ἔογηι ; δηίε 8 ργεάϊοξίοηβ ψεγε ου ἔπε ΨΥ ἴο δε ἔμ 811εἀ Αἱ [α8ὲ ἴῃ 

δὴ ἃρε ἤδη (Πς ΕοπΊδη ΕΠΊΡΕΓΟΓ ἰπϑἰϑίεά ἀροη Ὀείηρς ψογβῃίϊρρεά 

ἃ8 ἴδε δυραβὲ ἰογά δηά ροά οὗἉ πιεη! 

ϑίησε πε ἄδγβ οὗ Αυρυβέυβ, ἔπε ἐπιρεγον πα Ῥεεη νίενγεά 48 {ΠῈ 
δυδτγαάΐϊδη δηά ρεπὶμς οὗ ἴδε επιρίγε, γεβροηβίδίςε ἴον 8. ψεϊαγε δπά 

Ποηβεαυεηεν ψογίῃν οὗ ἰΐ8 νεπεγαϊίοη [{ τγὰβ ἃ σοηνεηΐεηξ πχεϊῃοά 
οἵ σοποεηϊγαίίη ἀπά εἐχργεββίης ἰογαίν, ἴο δοκπονίεάσε ἢίπὶ 88 
Θηκτεά το {πε ργεϑεϊψε οὗ ἃ σεγίδίη βαποίίεν, ενεη ἀαγίηρς ἢϊ8 [{{π- 

εἰπε. ΤΏεγε ψεγα πὸ πιοπδγοῃίοδι ἐγδαϊξίοηβ ναὶ δῖε ἴο βιγεησίπεη 

Ἐδε 8εῆβε οὗ ἱπιρογίδὶ ραΐγίοείβπι, αηά ἰξ νγὰ8 ἃ ροϊ εἷς βέερ οὗ {δε 
ἘΠΊρΡΕΓΟΡ ἴο ρεγηχίξ ἃ σογίαίη δάἀογαϊίοη ἴο σαῖμεγ γοιηά ἢΐβ οἰῆοία! 

Βρσατε, ἢ δἀογαϊίοη ψηΐοῃ νὰ σεπεγαῖν ἴῃς ουϊοοηὶα οὗ σγαίίταάς 

ἴο {πε ἀεδά δηά ἀεΐεγεηος ἴο ἴδε [ἱνίηρσ γυΐεγ ἔογ ἢἰβ εὐεργεσίαι (7. 
Ἐυβῃξογίδ᾽ 8 Σαξπ Ηἰσίογίοαὶ 1πϑογὶῥίϊοηδ, ρρ. 46 ἔ,, αηά Α. 4. Η. 

Οτεεηϊάρο᾽ 5 Κονιαηπ Ῥμδίϊο 1 ἷζε, ρρ. 440, 444, στ Οὐ δικίη᾽ 5 αγείς!α 
ἔῃ Ηδβϑιίηρ᾽β Ὁ.8., ἰν., ρρ. 293-295). Τῆα ἱπιρεγία! σου ἰῃ (ἰδ 
αϑρεοῖ ψ88 ἰπϑείησιίνε γαῖπεγ ἤδη ἀε]θεγαῖε, ἀδνεϊορίης οὐΐ οὗ 

ιἸσεγίαίη σεγηβ ψἰΠίη {πε ἀποίεης πηϊηά, βυ σῇ 48 ἴδε ὈΙεηά οὗ τε! σίοη 
δηὰ ραϊγίοιίβηι ἀπιοηρ ἔπε Ῥεγβίδηβ, ἴδ ουβίοπι οὗ μογο-νογβῃίρ 
(ἀφηρωίξαι, εβρεοία!ν ργενδίεης ἰη {Π6 ἰοηίδη ἰβϑαηάβ, 6.ρ., δὲ Τεγα, 
ε΄, ΟἹΙΟ, 2467---2478, βεηετγ᾽β Οδέέεγπανιθη, 1896, ρρ. 249-250), αηὰά 
τῆς ψογβῃϊρ οὗ ἴδε Ῥιοίεηιεβ πῃϊοῃ βδοοσκεά ἴῃς ρίουβ ῬΙαΐαγοῆ. 

[18 ρυἰπηαγΥ αἰπὶ ψγὰ8 ἴο ἰοβίθγ ραιγίοείβηι ΕΥ̓͂ ργεϑεηζίην ἃ βυπιροὶ οὗ 

1 οὸγ ἴδς [,δεἰη ρεγπιβ οὗ Οδεβασ- γοσβῃὶρ, ργίοσ ἴο Αὐρυδβίιδ, δες Με. Ε. Εἰάδε5 ἰῃ 

Ἡ!:εἰονίοαὶ ΕΞταγς (Μαπομεβίετ), 902, ῬΡ. 1:-ἰ6. Μδηγν πεῖοεβ ψεῖε πάρεδροι θεοί, 

αϑϑοοίδιεὰ υυἱτῆ βρεοίῆς ρμοάβ ἴῃ ἃ ουἹὲ 48 σύνναοι οΥ σύνθρονοι οὗ ἴπε ροάβ (οΓ, Ε. 
Κοτπειῃδηη᾿ Β Ἔββᾶν “ Ζυγ αεβοῖ, ἄογ δπείκεη Η εεσβοβεγκυ τε" ἴῃ Βεοῤέγᾶρε ΚΗ αἰέόπ 
Οεϑοκ., ἰ. 51. ἢ); 4.6.» ἴῃς δῖε Ατιαϊἄδε δὲ Ῥεγραπιυπὶ μδά βιδίυεβ ἴῃ ἴῃς τεπιρὶς 

“ἀειςαιεὰ το {πεπὶ 45 ἀϊνίπε (ρΡ. 85 ἢ). Τῆς βῃγίηκίπρ οὗ ἔς ΟΠ βείδη σοπβοίεπος 
ἔτοτα ἰδ ϊ18 ἀεϊβοδείου οὐ δροϊβεοβίβ γενεδῖ8ϑ ἴῃς βἰριίβοδπος οὗ ἴῃς ἀϊνίης Βοηουτβ 
Ῥαὶά το [6808 ἰη τὰς Αροοδῖγρβε. Τῆς ροβίτίοη δβϑίβηςά μίπι Ὁ ΟὨ τί βείδη ἕλε τγᾶβ 
ὅλο γεβυῖὶ οὗ δροιϊδεοβίβ. 
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ἔπε βοϊ γι γ δηά απἰτν οὗ ἔς επιρίγαε. [8 ροϊϊείσαὶ σοηνεηίεησα, 
Βογγανογ, ἰθτς ἰξ ἱπογεαϑίης πιοπιεηΐιπι. Ογαάυδιν, οα [Π6 πογβῃΐρ 
οὔτδπε ζαγες Απμροιδϊ ἴῃ ΤτΑ]γῪ δηά ἐπε οδρίξα! (ΕΒ υϑῃξογεῃ, ρρ. 59 ἢ) 
8Δηά οη ἴδε Δϑββοοίδιίοη οὗ ἔπε ἱπηρεγία! σα]ξα8 ἢ μας οὗ ἀεα Κοηια 

(ἴο ψἤοπι ἃ τεηλρίε Πδά Ὀεδη ἐγεοίεά δὲ ϑηινγηα ἃ8 ἔαρ Ὁδοῖ 48 195 

Β.6.), [6 πον σαηοηίδβαζίοη το86 ἴο ἰζ8 Πεαίσῃε, πενεγ ἡεαίουβ οὗ ἰοσβὶ 
οὐδ, θας ἐὨγίνίης ΌὈΥ πιοδῃβ οὗ [8 δάδριβοι εν ἕο ἔπε γεϊ σίου β βγη- 
ογειίβηι οὗ ἴπ6 ἀσθ. [ ψαβ {δε γε σίου βαποϊίοη οἵ με πον ἰπι- 
Ρεγία! βαλ. [Ι͂ἐ Ππαά ἰεπιρίεβ, βαογίβοεβ, οῃοίγβ (48 δὲ ϑηιγγηδ), δπὰ 
ἔνε ἃ ρυϊεβιμοοά (ἔπε βοάαϊες Αμρμδίαϊ 65) οὗ ἰϊ8 ον. 

ον οὐνίου8 γεαβϑοηβ ἴῃ οὐἱὲ Πουγίβῃεά [αχαγία πεῖν ἴῃ ἐμ ργο- 
νίποεβ, ραγιϊου!αῦῖν ἴῃ Αϑία Μίηον,, σβεγε ἐῃε επλρογοῦ ψψὰ8 οἴϊεῃ 

τεραγάεά 848 δὴ ἱποαγηδίίοη οὗ ἴῃς ἰοσαὶ σοά οὔ παπιεά Ὀεΐογε ἢίπι. 
Ὀιβϑίδποα ἰεπε εἐποῃαηξπιεηξ ἴο πε ρῥγονίηοίαὶ νίενν οὗ πε οπιρβεγογ. 
ΑΩΥ βογάϊά ἐγαϊξβ ογ ἰάϊοβυπογαβίεβ γε γεά ἰηΐο ἴῃς θαςκσγοιηά Ὀεΐογα 

{8ε δἀοτγαίίοη ἔε! ἔογ ἐπε ἀἰϊνίηἰεν ψῃϊοῃ Πεάσεά ἐἢ 8 ἀπβεεθη, ροψεγίαὶ 
ἤρατε, ψῇο νὰ8 δαί εα τἱτἢ ἃ πιίχζαγε οὗἨ βεγν εν δηά γα] σγαϊτταάςα 
88 “ἴδε ϑανίουνγ,᾽᾽" “τῆς Ῥεδςς,᾽ “Ἐἢδ αὐτοκράτωρ ᾿ οὗἩ πε ψοτά, οΥ 88 

τῆς Ἰογά οὗ πΊεη (κύριος, ἀοπλίηι ; οὐ. Καιξεπθαβοῦ, ἱἰ. ρρ. 612 8... 

Αϑβία Μίηογ δεσδηια ἃ μβοΐρεά οὗ ἔπε ουἱα8. Τῆς πιεγε γεσορηίτίοη οὗ 

8Δη ρϑίγδοξ επιρίγα στ [8 δας πογίεν ργονι ἀεηςδ!ν νεβίεά ἴῃ {πα 

ΕΠΊΡΕΓΟΡ Ῥβββεά οἴξζεη ἱπίο ἃ γεϊσίουιβ αἀὐυ]ατίοη οὗ ἐπα ἰδξξεγ, 48 θεός 
(Δ. ΤὨϊεπις᾿ 8 71η5ολγι ίοη υοη Μαρηόεῖα αι Μάασπαάεγ π. ας Ν.Τ., 

ῬΡ. 28 (). Τῆδ δηημδὶ ἔεβεϊναὶ! οὐ ἀϊεξ οἵ {Πε ηἰης Αδβίἰατίο [ον βῃΐρβ, 
νὨοἢ βεγνοά 48 δὴ οὔρδη οὗ ψονεγηπιεηξ τὨγουρῆουξ ἐπα ργονίηςεα, 

γεδά!ν οοα᾽εβοαά νῖτῃ ἀη δηηιδὶ ἔεϑείναι ἰη πόσου οὗ ἔπε γεϊφηίης 

1 Ἐπ] ἱπνεβειρδιίίοηβ Ὁν Βοίββίες (κα Κεϊἑρίοκ Κοριαΐμε, ἱ. τ84 [), Ετί εὐϊᾶπάες 
(ἰἰϊ, 455 4), δηά Μτ. Β. ΝΥ. Ηεπάεσβθοη (Νεγο, ΡὉ. 347 ἔ., 434 ἴ), ἴο θὲ βυρρὶεπιεηιϊοά 

Ὁγ Οτεἴο Ηἰτβο ἔε! 85 Ἔββᾶν ἰπ δέέσμηρεδεγίεκέε ἃ. Ακαάενιὶε ἃ. Ὑὶσεεμβολ. καὶ Βεγιὶμ 
(1888), 833 ἔ, τς τις! εβ ἰπ Ἐοβομοτ᾿β Ογίφολ. μ. Κόνι. Μγέλοϊορὶε (ἰϊ. ῬΡ. οο2-9190) 

ἀπὰ ἰη Ῥγοί. Κεαϊ- πον ἀϊ. (τθο1), χ. 539 ᾧ,, Ν ἐπ άϊδη 8 Η εἰ ἴθη.- Εὔνιΐδελο ΚΚ͵αϊέμγ ἐπ 
ἑλγεη Βεείεν. κὰὸ μά, μ. ΟἈγὶδέ. (τ007), 88 5 ἀπά 7, ἀπά δβρεοΐδ!ν Ὁγ 1]. Του 5 

Ῥᾶσεβ οἡ ἴδε οὐἱὲ οἵ Κονια (37 [) ἀπά {86 βργεδὰ οἱ πε ἱπηρογῖδὶ οσυ!τὰβ σοπεγα! νυ 
(Ῥρ. 43 ἢ) ἴῃ μἷβ ποίδθῖβ ννοσὶς οὐ Μὲς ομϊέθς ῥαϊΐεης5 ἄαης ἱ᾿ Ἐπιῤίγε Κοριαὶη (ρτεταϊεσα 
φατγῖῖε, ἴοπις ἴ. Ῥασίβ, 1907). Ῥορυΐασ βἰκεῖίςεβ ἰη Ἐπρ᾽] 88 ἰπ 1. Ὀγειβ ϑέναἑες 

ΟΓ με αοάς ἐπ Ογέδος (τϑοι, Ρρ. 37, 45); [“εοἶγ᾽ 8 Ηἰδέονν οΓ Ἐπγοῤεαη Μογαῖς (ι. 257 
), Ὑνεβιοοεῖ 8 ΕῤίΞςέϊες οΥ 5.. ϑολπ (135-260), [νεγᾶςΒ Η... (τοοῦ, 262 ἢ), δγοτγκ- 

ταδηβ Ῥεγεσομέϊοη ἱπ ἰδε Εαγὶν Οκαγοῖ (τοοῦ, Ρρ. 94 ζ), ἀπά Ηδγπδοῖκ᾽β Δ΄ ἐδείοη ἀπά 
Ἐχῤῥαηεδίοη οΥ ΟἈγίςἐξαπὶέγ (τοο8), ἱ. Ὀοοΐς ἰϊ. σἤδρ. ἰχ. 

5 γ 18 τᾶς εἰς οὗ 6808 (ἡ ἀρχὴ τῆς κτίσεως τοῦ θεοῦ), ἱπ Αρος. {ϊ. 14, ςοη- 
«τᾶβὲ τῆς βεσνῖὶς ἰδηριαρε οἵ ἴδε ἄεοτες ἰβϑαςά (ς. 9)8.6.) ὈῪ ἴδς Αβἰαεὶς κοινόν, πχίη 

Νεν Ὑελτ᾿Β ὈδῪ 88 ἴδε δρεγοσ δἰσι μα: ἣν τῇ τῶν πάντων ἀρχῇ ἴσην δικαίως ἂν 

εἶναι ὑπολάβοιμεν (τοῦτο αὐτῷ ἀρχὴν τοῦ βίον καὶ τῆς ζωῆς γενονέναι). ΟΥ̓, 
Ὀϊἰιεηθεγρετ᾽β Ογίοη ἐς αγαεοὶ ἱμϑογὶῤῥὲ. ϑεϊφοίαο, 458. 
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επιροοῦ (Μοπιηίβεη, Ῥγουΐποες, ἱ., 844 ἢ). ὙΠ Αβίαγοῃβ ργοθδθῖν 
ογραηίβεά δηά ρυβῃβά ἔμε τὸν γεϊσίοη, ἐνεῆ πογα ἴπδη μα ἰοσδὶ 
πιλρίϑιγλίεβ (οὐ. χίϊ. 11 ). ΑΚ δὴν γαῖες τῆς οαϊζυβ, δἰἰδοῃίησ [861 
{|ὸ πιίϑεϊεῖος ἔο ἰπδβεϊξατίοηβ δπά ἰοσαὶ γἰϊεβ δἰϊκα, 58η 08 ἂρ ρῥγοξαβεῖν ; 
Ῥοϊγεμαίβηιχ ἑοαπά {{π||Δ ἐγουδίε ἴῃ δάἀπιίειίησ πα ερεγογ ἴο ἃ ρίδες 

Ῥεβίάς ἔθε σοάδβ, ἀπά οσοσαβίοηδιυ, ἃ8 ἴῃ ἴῃς οαβε οὗ Αὐυφυβῖα8 δηὰ 

ἈΑροϊΐο, ογ οὗ οπιίτίαηῃ ἀπά Ζειιβ, “ ἴἢε ἘπΊρογοῦ ψγ͵ὰ8 γτεργεβεηΐϊεά 8 

δε ἀεἰςγ ἰησαγηδέεα ἰῃ Παπιαη ἔογηι" (Ὁ. Β. Ῥ. ἰ. 58 ἢ). Τῆς ἰβίαπάβ 
8.130 8ῃδγεά ἰη 8 συ], 48 ΤΕΥ Παά ργενίου νυ βῃαγεά ἰῃ {πῈ ψογβῃϊρ 

οὗ τῆς ῬΡιοϊεηιίε8. Αὲ Τἤεγα, ἴογ δχαπιρίς, ἃ ρασϑη αἷΐαγ ἢδ8 Ὀδθεη 

ἴουηά ψῇῃϊοῦ να8 ἀεάϊςαίςοά “ἴο ἔπε αἰπιίσῃεν Οδοβαγ, ἴῃ βοὴ οὗ 

Οοά᾽’ (εοηΐγαβι Αρος,, ἰϊ. 18). ΤῊ αὐυὶ πἰΐμς εἰ! 6 τνὰβ οηε οὗ {με 
τηοβῖ σοπιπιοη δηά ἰδαβί σοηνεηζίοηδὶ οὗἩ νῆας Φοβη οδἰεά βλασφημίας 

ὀνόματα. 
Τῇε ἱπενίζαδίε οἶδ Ὀεΐψεεη [Π18 οαἱξ Δηά ἴῃς βεηβίεϊνε πιοηοῖδε- 

ἰδπηΊ οὗ Φυάαίβπι τγὰ8 βέγιοϊς ἀπγίηρ ἴῃς ἰαϊίεγ γεαγβ οἵ ἴῃε ἰπβᾶπε 
τηδάοσδρ, Οαἰΐσυΐα (389-41 Α.0.). Ηἰ8 ργεϊεηβίοῃβ ἴο ἀἰνίηἰεν τνουἹά πᾶνε 
Ῥεθη γίαϊσυίουβ, πον παά ποῖ Ῥεδεὴ ἀδηρεγουβ. Βαΐ ἢς ἀεϊβεά 
Βίπηβε 1} ἰη ΠΠτεγα] εαγηδϑὲ ΌΥ πιεδηβ οὗ ἰπσδηβα, σεβίαγεβ, δηά οἰοξῃίην 
(οὐ, δοβερῇ. ἍΜ πέϊᾳ. χνι!. 7-8, χίχ. 1-2 ; ϑαεῖ. Οαἰῖρ. 22); ἀπά {πε οἰϊπιαχ 

οὗ ἢ18 ἰηβι115 ἴο ὁ υὐδί8η1---ἰἢς ργοροβεά εγεοιίοη οὗ ἢἰβ βίαϊιε ἰη πε 
τεπιρίς δὲ ΨΦεγιιβϑί επι.---τναβ οἡΪν ανογίεά ὃν ἴδε ργιάεξηϊ τεπηρογί βίην οὗ 

Ῥεϊγοηΐι8 δηά ἴῃε πγχαγάογ οὗ ἴῃς δπλρογογ ἢἰπιβε]. ὕὕπάεγ Οἰδυάϊ!α8 

ταλίίζεγβ γἰρῃιεά τπεπιβεῖνεβ. 8111, τῆς βῃοοίς οὗ ἔπε ογὶβϑὶβ (οὐ Εα8. 
Η. Ε. 1ἰ. 5-6) ἰεἴξ. ἃ ἄδερ ἱπιργεββίοα οὐ ἴῃς Ἴοηπβοίεησε οὗ {δε δενβ. 

ἴε γενίνεά ἔπε νγογβέὲ πιεπηγογίεβϑ οὗ Αητίοομαβ Ερίρμδπαβ, δηά με ἀγεδά 

τεπιαίπεά, ἃ8 Ταοίϊι5 81||οὐν8, ἐμαΐ βοπια οἵ εῦ δπιρεῦοῦ τηϊρῃς αἰζεπιρί 

νπδξ Οαἰσυία Πδά ἔαι]εά ἰη (εὐ, Θριεία 490 [.). Ἐρςδμοαβ οὗ {Πΐ8 δγὲ ἴο 
Ῥὲ εαγά ροββί!ν ἰπ 2 ΤὭδββ. δηά ἐῃε βυπορίϊς ἀροσδίγρϑε 48 νεῖ] 
ἰπ Αροο. χἰϊὶ., ττηϊσῃ (αοσοτγάϊης ἕο πιδην ογίτἰς5)} 18 Ῥαβεά ὡροῦ ἃ 
βοιγος εἰμεν ΟἩγίβείδη (Εγρεβ 19 ἔ., Βγαυβίοη, Βγίρῃβϑ), οὐ εν βῃ 
(ϑρίεια, Ῥβείάδγερ, ἀς Βαγε, Ο. Ηοϊξζπιαηπη, Βδυςῆ δάάΐηρ χνὶ. 

138-14, 16), ἀδίίης ἔγοπι {Πἰ8 ρεγίοά, Οη {πὶ8β νίενν, ἔῃς σοπεγαῖ ἴεῶοσ 

1 Ιδογννίβε, χὶϊ, 18 - χὶ, 7 18 μεϊά το σοπίδίη ἃ [ενν βὰ ἔγαρτηεπὶ (ΚΟΉΙ ες, ]. ΥΝ εἰ85),. 

οοποϊυάδεά ἴῃ χίχ. 11-21, ΒΙοΝ ἀδῖεβ ἔσοιῃ 70 Δ.Ὁἢ. ϑ πλεῖν Βομπιάς, ΝΥ εγ!δπά.. 

ὙνεΙΒαυβεη, δηᾶ οἴπεσβ (Νεγοπῖο). “ Οδρα!α", ἰπ Ηεῦτεν (Θαβίκυ! ξαβ -- 

ὉΣΟΡῸΣ) 48 ἴῃ ἀτεεῖς (ΓΑΙΟΣ ΚΑΙΟΑΡ[ο ἰβ εαυΐνα!ϊεπε ὉΥ ρεπιδίτία ἐο ὅτ6, 1ῃ8 
νατίαπὶ ἴο ψὨΐΟΒ ᾿γεπεὺβ οδ]εςιοα (ο7, οἡ χίϊ!, 18); Ὁμχϊ 80 18 ΚΑΙΌΑΡ ΘΕος 

(Ὀ εἰββιιαπη : ᾿ΐολέ υονι Οςἐφη, τοῦ ἴ.) 5 ψε}] 28 τῆς ββογίεηςεά ἔοστῃ οὔ" Νεγο Οδοβαγ", 

τι ἃ ἀϊβουδβίοῃ οὗ ἔδε Βεδϑιβ υσηθεσ, 8βεα ἴῃς τεοαπὶ βυτηροβίυπλ ὉΥ ΟἸΙαπιδη, 

Οὐογββεη, Βχυβίοη, δηᾶ Νίδομες ἴῃ Ῥχευβοβαηβ Ζεῤέσολγίἑ ΤᾺ ἀὲς πομίοεί, Ἡ7155. 
ΙΟΟΙ-Ι9Ο4. 

ΝΟΙ, ΓΝ. 20 
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οὗ δε ογϑοῖε γεαυίγεά ΟὨΪΥ ἃ ἔενν αἰζεγαϊίοηβ ἴο γεηάεγ ἰξ δρρίοαδία 
ἴο τῆς ἰαίεγ ϑἰϊυδείοη, σε Νάτο δηά Ποητίδη πδά Ὀεσοοηὶς ἔογ 

ΟὨ γί βείδη 8 τυδῖ Οαϊίζυϊα δά εδη ἔογ ἴῃς Φενγβ μα] ἃ σεηξυγν εδγίϊεγ. 
ΤὮε ἀγραυπιεηξβ ἴον τΠῖ8 ΠΟγαγν Πυροιπεβὶβ, πόσγενεσγ, ἀγα ποῖ Ὅὀχεῃ 

βίγοηξ εηουρῇ ἴο ρα] πε ρίουφῃ (οΛ, ποΐεβ οὐ χἱ.). 
Ηἰεπογίο Ομγιβείαηβ πδαά δεεη ουξ οὗ ἐμὲ ἔγαυ. ἔνεη Νέεγο᾽ 5 

ταδββδογε οὗ {Π6ΠΊ νγὰ8 ἃ ἔγεδκ οὗ ρεγβοηδὶ νἱοΐδησε, υϑι|8εα Ὀγ ἐμεῖς 
τεραξαξίοη ἕο Ποβι ΠΥ το ἐπε ϑίαξε, δῃά δρραγεηςν ρῥγοπιρίεά ΌὉΥ͂ 
Φενίβῃ πιαϊενοίεησθ. [{ παά ποιῃίηρς ψπαΐενεγ ἴο ἀο ψ τῇ ἀπε ἱπηρεγία!] 
οὐ. ΤΠα ἰαἰῖεῦ ψ88 ποῖ βεγίοιιβί νυ εηίογοεά ὑηῈ}} πα βεσοπά ραγῖ 
οὗ Βοηλείαη᾽ 5 τείσῃ. [{{ππ Οα]ίσυΐα ' ἐογπιεγῖν ἀπά Ὀἰἱοοϊεἰίαη αἴτεςγ- 
ψαγάβ, {Πἰ8 επλρογογ (οὐ, ϑοποεηεγ, ἰῃ ΝΑ εέα ϑεν»ῖη. ΡΠ) οϊορίεὶ Εγίαηρσ. 
1881, ρρ. 476 [) ἰαἱά οἰαίπι ἴο τΠς εἰς οὗ ἀογεπης εἰ ἀδμ5, αηά τπουσἢ 
Ὠΐ8. οἰαίηπι ψα8 ποῖ οἴδοϊαί, ἰξ ψὰ8 ἤοπα (πε 688 βεγίουβ. Ηδηςε, 

ὙΠ|6 Πα ργονθά ἃ “ βεοοηά Νεγο᾽ ἴο ἔπε ΟΠ γίβείαῃβ ἤὸ [ε88 ἔῆδη ἴο 
δἰβ οὐ γεβίϊνε βϑιδ)θσίβ, ἔπε ἴογπιεσ πδά βρϑοίδὶ γεαϑοῦβ ἴογ γε- 
τηεηλογίηρ ἴμε γείβη οὗ ἴεγγογ, 

“ἐγ Βεη Ν εβρδβίαπ᾽ β Ὀγυξαὶ δοη 
ΟἸΙςαγεὰ Εοπις οὗ ψῇδὶ πιοβὲ βῃαπιεὰ ἢίπι.᾽" 

Τῆς δβέγίοσξς δηά δαγβῇ εηϊογοεπιεηξ οὗ τῆς ρο!]-αχ (οί, ον». 12) 

ρταββοά διδαν} ν ἀροη δε Δεν, ἱπάεθά, Ῥω οἰμευνίβε ἔμεν σγεγα 

Φεπογαῖν ἀπαϊβίαγθεά, βίποα πογηλδ!ν, αἀπάσγ {πε βεπιὶ-τοϊεγαηΐ ροἱ ον 
οὔ ἴδε επιρίγε, ἔμεν ψεγα ποΐ οἰ ἰσεά ἴο ἐγεςξ ογ ψογβῆ!ρ βίδζαθβ οἴ ῃς 
εὔῆρορον (οβερῇ. 42͵05. 11. 6). ὙΠΕΥῪ βαογίβοεά ἕοσ δίπι, ποῖ ἴο ἢίη). 
ΑΒ ἃ παίίοηδὶ γε! ίοη, δυάαίβηι δά [8 ον γί ἢ 8 {πὸ ἘΠ γεϑί.32 Βαυῖ 
ΟΠ ει βείδη Ὑ ψγὰ8 τοὶ ἃ γερίο ἰϊοϊία, ἀπὰ ἴῃς Ναζαγεης ἕδίεῃ, ὃν ἔμα 

ϑῆεεγ ἔογος οὔ ἰ[8 ργίποίρ[εβ απά ἔῆε βιισσεββ οὗ ἰῖβΒ σοῃέεπΊρογαγυ ργορᾶ- 
Φαηῃάα, δά βοοὴ ἴο ἴδος ἔπε εἽχεγοίβε οὗ ἔπε ἰᾶνν ἀραίηϑε {ΠΠ|ε|ξ σα]8 
(εβρεοίδ!ν τπεη ἔπεβε γεξαβϑεά ἴῃς ἔεβὲ οὗ βιυεαγίηρσ Ὁ. πε ἐπρεγογ'᾽ 8 
ϑεηΐι8). Τῆε νεγῪ ἀϊδεγεηείαιίοη οὗ ΟὨ γί βείδη ἔγοπι ὁ μἀαίδηι, τυ οἢ 
δαά Ὀεςοπλοε ἱπογεαβίησίν ρἰδίη ἐνεῦ βίης Νογο᾽ 8 ουϊρυγδῖ, ἀεργίνεά μα 

1ἼΤΒς δε! πὶ, 4 βρεπάϊὰ ἄουδ!ς ἕδσοης, ννᾶβ δβϑίρῃθὰ 885 ἃ ἀϊνίπε Ὠοπουζ ἴο 

Οαϊίσυϊα αἴοπε δες σϑδεβασ. Οοπίσγαθε Αρος. χχίΐ. σἵ. 
5 ΤΥ βυβεγεά υπάεγ Ὠοπηϊ απ ποῖ ἰοσ ἐπεἰγ Ρεγβοπδὶ ΓΑ ἢ ας ἔος δ βυσοεβδ οὗ 

{πεῖς ρῥγοραραπάδ π᾿ τηβκίπρ Ῥγοβείγίεβ ; οἷ 8. Ο86118 Εϑδεαὶ "57 ἰε Κὸρηδ ὧδ 
ΤΕ νιῤεέγεόμν ον θη, ΡΡ. 313 ἴ, 

8. ΤΒε πιοβί σεοεης ἀϊδουβδίοη 18 Ὁγ ΚΙεείε ἰπ ὲς Ολγίςἐθη- Καίαείγοῤλε μπίον Νενο 
(1907; ο΄, ἴδε ῥγεβεπὲ υυτίτετ᾽β γενίενν ἰη Η. ζ.., τροϑ, 704-707). Βδηδη᾿Β οοἱουγοά 

Ρᾶρεβ (ρρ. 124 .) ἀπά Ηδυβεδί᾽ 8 ργαρᾷῃῖς ουμίης (Η ἐπέ. οὗ Ν.Τ. Τίριες. Τὰς ΑῤοΞςέϊες 
ἶν. 168 4.) πηυϑὲ Ὀς οπεοκεὰ Ὁγ τῆς δἰδιεπιεηίβ οὗ Καπιβαὺ (Ολωγοὰ ἐπ Κονιαη Ἐπνεῤὶγε 
ἙοΚἈ. χί.) δπὰ οὗ Μι. Β. ΥΝ. Ἡεπάδιβοῃ ἴῃ δἰβ Σΐζγε αμὰ Ῥγίϑποίῥαίε ὁ ἐπε Ἐνεῤθῦον 
Ννο (τ903). 
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ἔογηγον οἵ [8 γίσῃε ἴο ἴδε βνεἰξεγ οἵ ἴδ ἱπιρογίαὶ δερίϑ δά γεηάεγεά ἱξ 
(ἰΔ016 ἰο ἔδε τεϊσίουβ ἀπά ραϊγίοζίς ἰαχ οὗ πε Οδεβαγ- σογβῃΐρ νοῦ 
Βοηλίεἰαπ᾽ 8 οἶα πὶ ΠΟΥ απιρῃαβίβεά, Τῆς σγοντῃ οὗ ἴῃς πεν ἕαϊτῃ δηά 

τε ἀεερεηΐηρ πεεά οὗ {πε ἱπηρεγία! ουἱζα8 45 ἃ παϊτίοηδὶ Ὀθοηά οὔ Ιου δῦ 
τηδλάς ἃ οοἰ ἰβϑίοη Ὀεΐψεεη ἴῃς ομαγοῦ δηά {δε ϑίδϊα ἱπονίξαδε ; δηά, 

ΔΙΕΠουσῇ πὸ {ἰξεγαγὺ τεοογά εχίϑιβ οἵ ἴῃς ορεηίης πιονεπιεηξ ἰῃ ἴδε 
εδτηραίψη, ἔς οογγεβροπάεησε οὗ Τγαΐδη ἀπά ΡΙ]᾽Ων 18 πον γτεοορηΐβεά 
ΦγΘΕΥ σεηογαῖν ἴο ργεβίρροβα ἂῃ δαγίίεσ βίασε ἰῃ (πα ροίοΥ οὗ τπε 
ετηρίγε ἰονναγάβ ΟΠ γβείδηίεγ---ἃ βίαρσε πιοβῖ ργορν αββοοίαίεά στῇ 
δε ἰαΐες γεαγβ οἵ Ποπιϊτίαη (οὐ, Νεουπιαπηβ ἀεγ Κῦρι. ϑίααξ τ. αἷέ 

αἰϊρενιοῖηε Κίγοδε δὶς απ Τἱοοϊείίαη, 1890, ἰ. ρρ. 7 ἢ. 11-15).1 ΤὭδη 
ἐπε σοηβίςος Ῥεςσδηλε πιογα ἤδη βρογϑάϊίο (οἱ πολλοὶ ἐπὶ Δομετιανοῦ διωγμοί, 
Μανγί. Ιρη. 1). Ῥοιίείαη ἢοΐ ΟὨΪΥ ρεγπιττεά ὈθᾳΕ εποουγαροά ἀπά 
εηίογοεά πες ραγπιεηΐ οὗ ἀϊνίης Ποπουγβ ἴο Ὠἰπηβεῖ ; οοπιραπος ΙΒ 
ἐπε γίϊεϑ οὔ τῆς σδεβϑαγ ουἱξαβ νγαβ πγδαάς ἔΠς σοηνεηίεηϊ ἰδὲ οὗ ἰογαῖεν 
ἴον ΟὨἩ γί βείδῃβ ννῆο δά πίεπογίο Ῥεεη ἀγγαίξηβά ἴογ ἔπε πιοβέ ραγί ὑροῦ 
οτἰπηίπαὶ σμαγρεβ (Παρίἑα οομασγεπέα ποριὶϊη) δας 848 δπαγοῦν ; 

ςοηξεβδίοη οὗ ἴῃς Νάπιε οὗ Οἢγίβε ον ἰηνοϊνοά ἃ γεξιβαὶ ἴο σίνε ἴῃ6 

Ἐπιρεγογ ἔπε ἠδπΊε οὗ ἀδμ5 ογ ἀΐυπμς, ἀῃηά, 48 ὅοδη ρα ἰξ, 411 τγῆο γεξαβεά 

ἕο τοογϑολὲῤ ἐδιε ἵπιαρὸ οὗ ἐλ δεαϑβέ οὐ ἴο Ὀε γμαγξεά ὃγ πὶ παηιὲ πετα 
Πα ΌΪς το ἀεαίῃ. Τῇε τγεϊσίουβ γεουβαῶΐς ψὰ8 ἡδίαγα! ν βυβρεοσίεά οὗἉ 
2όςε »ια7ε56. ΝΏΘΩ ἢῖ8 γε] σίουβ βυβοερε ἰεβ σεγα ουΐγασεά ΌΥ 
τῆε αυκϑ,-ἀεἰβοαιίοη οὗ ἴπε απιρεγογ, ἷβ ργοΐεβεὲ ψὰ8 νἱεψεά δ8 ἃ 
νεἰϊεά ῥγεΐεχε ἴογ γερε !ίοα, 88 ΜῈ] ἃ8 δῇ δββεγίίοη οὗ ἀθεότης οὗ 
βδογίίερε (ο. ἕον Ποηγτίδη᾽᾿ Β γείρη, [ἱσηεέοοι᾽ 8 Οἷτηι. Κορ. ἱ. Ῥρ. 104- 
115). Βαξ ψῇπεῖπεον οὐοέϊπαξίο οὐ ἀθεότης οὐ »πμαϊεδέας, [ῃς οτγίπηα ἃ 8 
νἱβἰιεά τιῖξῃ Πα βδπια ρεηδίτίεβ. 

Τηΐβ σοηπῆιϊςος οὗ Ἰογαϊτἰε8 ἰ8 [6 Ὀυδίπεββ οὗ ἔῃε Αροσαίγρβε. Αξ 

1 Τῆς σοππεχίοη οὗ ἰδς Αροοδίῖίγρβε ψ "ἢ 118 Ποπιδηϊο ρῆδδε ἰβ αἴ8ο ννοτκεὰ ουῖ 

ὃγΥ Α. Μαιιβδεὶ (Ῥνενϑείξεια ϑαλνδ. τροῦ, 402-470) ἔτοπι ἴῃς Ἐοπιδη βίδηάροίηε. Ης 

δραε: (477 ) ἔδδι τς ἔτβὲ θηρίον οὗ οὮ. χίϊ!. 8 τς ἱγηρετίαὶ ου]τυ8. ἰϊδεῖζ, νν 8116 (Βς 
βεοοη ἃ βυτηρο 868 ἴπε Ῥσγονίηςίαὶ δυϊπογιτῖθβ Ἂβϑρεςῖδ!ν ἰῃ Αϑίὰ Μίπου. Ἐδιβαυ 
(ϑευοη Σισέξεγς, Ῥ. 97) ῬΑ ἄρτεεβ νἱ τς ἰΔίίες ἰδεπε βολείοη, ἰακίηρ {πε θηρίον 
οἵ χίϊΐ. σι ἢ, το πιθδη “τῆς ΡῬγονίηος οὗὨ Αβἴὰ ἴῃ 118 ἄου δῖε ἀβρεοὶ οἵ οἷνὶ] ἀπά σοὶ! ρίουβ 
δἀπηγϊπίβιγακίοη,"" Βυϊ ἴῃς Ῥτο Δ ὈΠΕΥ (566 ποῖεβ) 18 [δι Ὡς τυτίτες 18 {πὶ πκίηρ οὗ ἴδς 
᾿Αϑίαϊίς ῥγίεβϑὶβ οὗ ἴδε ἱπυροσγίϑὶ ουὐϊυ8, ὯΟῸ τᾶν δδνε ρίαγε ἃ μαζὶ {|κὸ δὶ οἵ 86 
Βυάάπίβι ἀπὰ Τδοίβε ρείεϑιβ ἀυσγίηρ τς Βοχες τἰβίηρ ἰπ ΟΒίηδ, οὐ 1{κ6 τπδαὶ οὗ τῆς 

οΒιοίδβ οὗ τῆς Ευβδίδη ΟΒυτγοῦ ἴῃ τἴἢς τεσεης ολπηραῖχη ἀραϊηβι ἴῃς ΜΙκῖβι βεοίδγιθβ. 
τ [6 ποιίςςδδϊς ἐμαὶ ποτε ἰβ ἢ ΟὨγίβείδη ἀπο μεβίβ, ἰη τῃς ΨΑΥ οὗ ρῥτιεβϑιβοοά, ἰο 
ϑαίδη᾽ 8 ἐεπηιροάϊγηεπι ἴῃ [ἢ ῥγίεϑεμοοά οὗ [Π 6 ἱπηρογίαὶ συ] (χιϊΐ. τσ 4), τ Βετεδβ τῆς 
ἑατίες ἰπ ἐἢς βϑεῆβε οἵ ,αΐσε ῥγοῤῥεὲ ἰΒ ἱγιρ! ςἸΕἶν σοπεγαϑιεά τὰ τὰς ἔγὰς ῥγορβεῖς 
οτάεν οἵ Οβσίβεϊδηίΐευ, 48 τε ἰῃς οϑῆοίαὶ ὑμνῳδοί οὗ τῆς οὐ] αἱ Ῥεγραπιοβ δηὰ εἶβθ- 
Ὅ Ποῖα νἱ8 ἴῃς βίη ρει οὗ Βγπιηβ ἰὸ αοἄ δηά [ε8}}8 ἱπ Ὡς ΑΡοσδΙυρβε. 
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τῆε Ββγβὲ βῃοοίς οὗ ρεγβεσυκίοη ἴῃ Αϑβϑία Μίπογ Ἴνεγ ἴῃς ρεϊποίρίς οἵ ἐδ ε 
ἱταρογίαὶ σὐϊξα8, θοθη σγαβρεά πίτῃ πιογαὶ ρόνγεγ ἴῃς γατῃ ἐμδξ ἐμῖ8 
Ψ 88 ποΐ ἃ ἰοσδί βἰεἰγ τ ϑῃ Ὀμξ ἃ πιαίζεγ οὗ 116 ογ ἀθδίῃ ἴο ἔμε σῃυγοξ, 

Τῆς ἰδδας δεΐψεεη ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΟΟΥΣ δηά ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙΌᾺΡ ψὰβ8 ἴο ὃς 

πείεμεγ σοπιργοπηϊβεά ἢονρ οοηΐαβεά ; (6 ψογβῃΐρ οὗ πε δρεσγογ, 

Ἔνθ 88 ἃ ἴογηι οἵ ραίγίοιβηι, δηὰ (ἢς δάογαιίίοη οὗ Δεβϑιι8 δ8 {δε 

Ομ γίϑε οὗ Οοά σπεγε ἰησοπχραίίθίθ. Τῆς ϑίαξε ἀἱά ποῖ γα δα (ἢ 8 
ἀπέ}! αἴζεσνναγάβ, σθεη πα ἀϊπηχεηβίοηβ δηὰ ἰγγεργεββίὶς νου οὗ τμ6 

ΟὨγιβείαη τηονεπιεηΐ γενεαὶθά ἰξ 88 ἃ πιδεῆδος [0 {με οἷάεγ οἰν  βαξίοα 
οὗ ἐς επιρίγε. ΑΒ γεῖ ἴπε Νάζαγεπε ἔδίτἢ νγδβ {{{π|6 πογε μὴ οπε 
οὗ ἴμε παπιεγοιβ Ογίεηΐδὶ ψεθάβ πῃ ϊσῃ ἢδά ἕο ΡῈ γοοΐϊεά ομξ 48 ἱπι- 
τηογδῖ, δης-ϑοοίαὶ, ἀπά ἀπραιγίοξς ; ἰΕῈ νψὰβ πιδίηϊυ ποίαδίε ἴον ἰΐ8 
τεηδοί(γ οὗ [ἴ. Τῆς ϑίαϊξε ἀϊά ποῖ ἄγεᾶπ 88 γεῖ οὗ γεραγάϊης ἔπεβε 
αἰμείϊβῖβ δηά δπδγοῃίϑιβ ἃ8 ἃ γίναὶ ροννεγ, [ἴΐ τγᾶβ σοπίεπιρίυουβ 
ταῖμεγ ἤδη ἀϊβίγιαδεξα! οὗ ἔπε πὲν ἔαίῃ. Τμδξ {πὶ8 βεοῖ νυ ἰτ πίη ἃ 
βεςῖ, οΥὁ γαῖπεγ {π|8 βίγυσριίης οὔβῃοοϊ οἵ με Δενίβῃ βυρεγεείκίοη, 
ποιά οαεἶνε πε δατρίγε πψῆϊοσῇ τγεαῖεά ἰἴ 48 ἴῃς Ἰεφίοηβ ἐγεαίεά ἐδ 

ἀαϊβἰεβ οὐ ἐμείν [πὸ οὗ πιαγοῦ, πιαβϑὲ ἤᾶνο βεθηχε ἁ ἔπδη ἢπ ἱπίαξυδείοη 

οὗ ἃ ῃδγγον-τἰηάεά ἑαπαίίο. Ηἰβίογυ, ὈῪ δε γἱης (ΠΪ5 ἐχρεοσξδείοη, 
8458 ργονεά δὲ ἰξ νγὰβ πιογε ἔπδη ἃ πιαρηίβοεηξ γεδοῦ οὗ ἐπε γε] σίου 5 
ἰηβείηςε, (παῖ ἰξ ψᾶ8 ἴῃ ἕδος νῆας πηδε ἤᾶνα ἀσγεεά ἴο ἰαθεῖ γαΐῃεγ 
τη ἀεβηα δ8 “ἰηϑρίγεὰ ᾿, [τ ἰβ ἔγαες ἐπαξ ἴῃς πηεββϑίδηϊς δηά 
Δροοσαϊγρίίς ἐγαάϊξίοηβ, τῇ τ ίσῃ τῆς ργορῆες ψογεά, ἐεηάεά το 
ζογεβῃογίεῃ ἢϊβ νίαν οὗ ἴῃς οαπιραίση. Τῆς Ποβί οἵ πηδγίγγβ ψεγα 

ῃοΐῖ ογονάεά ἱπίο ἃ ὕγίεξ ἱπίεγναὶ, δπά τῆς ἐγίαπιρῃ οὗ ἔπε σπυγοῖ 
ονοῦ ἔῃε επιρίγε σᾶπηε ἰῃ ἃ νεγὺ ἀἰδεγεης ψΑΥ ἔγοπιὶ δε ἔπε ργορῃεξ 
οΥΓ ΔΩΥ οὗ Πίβ σοηίεπηρογαγίεβ ἱπιασίπεά. Βαξ {πε Αροσαίγρϑβε ρεης- 
τγαϊεά ἴο ἐπε Ὠεαγί οἵ {πε ἰβϑδιε. Τῇαε γεϑοῖνε ψῃϊοῇ ἰἰ Κηϊς ἀπά ἔπε 
δορε ψῇΐϊςῃ ἰξ κἰπα]εά ψεγα βυδβίδηςαι!ν τε ἴδ ἢ τς ἡογνεά ἐπα 
ἰαΐῖεν σμαγοῆ, ἔγοηχ ᾿ἰσηδίίαβ αηά Ῥοϊγοαῦρ οησαγάβ. ΝΥ δΐ “" [αι τμέα!- 

688 ἴο ἀεαῖῃ" (οἷ ἰ(. 10) ἱπνοῖίνεά πηᾶὰν θὲ {Πωυδιγαϊεά ἔγομῃ {πε 
ὩογπΊδὶ ργοόσεάσγε οὗ πε ργο-ςοηβαΐ ἰη ΒιΕΠγηία, νεγε Ρ] ων, ἃ8 Βα 
6118 «8, βαά ρεορίε Ὀγουσῃς Ῥεΐογε Πἰπὶ σγῆο ψεγε δοσαβεά, βοπια- 
εἰπγεβ Ἑποηυ ποι. ἀπά βοηιοζίπιε8 Ἐγγοηθοιβῖν, οὗ θείης Ομ γίβιϊηβ. 
ὙΠΟΥ ἱποϊυαάεά ρεγβοῦβ οὗ Ῥοϊῃ β86χ6β, 811 αρεβϑ, δά ναγγίηρς ἤεϑίτῃ. 

Αἴεγ Ῥεΐηρ τῃγίοε νψαγηεά, ἴοβε τγῇο 811 δάδπεγεά ἴἔο ἐμεὶγ σοηξεβ- 
βίοη οἵ ἔαϊ ἢ ψεγε, ἰῃ σοπδβεαύεηος οὗ με σορηπίξίο οὐ ὑγεϊ ἰπλίπαγΥ 
ἰηνεδεϊσατίοη, εἰἔπετ ἱπηργβοηεά δηά {|Π6ἀ (1 ργονίηςία! 8, οὐ, Αρος. ἱϊ. 
18) ογ ἀερογίεά το ἔοσπιε ([ἔ Κοπιδη οἰτΖεηβ, ο΄. Αρος. χνὶϊ. 6, ἱσπαϊίαβ, 

εἴς.). Οἰδεγϑ, βοψένεγ, ψεγα ποῖ 80 ἰογαί ἴο {πεῖν [ογά.1 πε δη 

1 ΤΒεῖε ἡγεγα ἴδα δειλοὶ Δηὰ ἄπιστοι, 4.5΄., οὗ Αρος. χχί. 8. Οονναγάϊςε τνᾶβ ρασ- 

εἰουϊασῖν ἀδηρεζουβ ου ἀοοουπὲ οὗ ἰΐα ἱπέεςτουΒ παίυγα. Εοσ ἴῃς Ῥδά εχδπιρὶς οὗ ἐμ α 
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ορρογζυηίν οὗ γεσδηϊδίίοη 88 οἴδπεγεά, βοηγα ἀδηϊεά δὴν γεσεηΐ οοη- 
πεχίοη στ ΟὨ γί βεϊδηϊςγ, [6]Πἰς 6 ργοσοηβα ἰμαὶ μον πδά Ὀδδη 
(βοπιε ἔννεηξν γδᾶγβ ἀο, ἰ.6., ο. 98. Α.Ὁ.» πε ρεγίοά οὗ ἔῃε Αροσαίγρβε), 
Ὀυΐζ πο Ἰοηρεῦ ψαγα, ΟΠ βιίβηβ. ϑοπῖα 8180 δά πο οδ͵εσϊίοη ἕο οὔἶξεγ 
ἰησεηβε Ὀεΐογε ἔπε ἱπιασζε οὗ ἴπε ἘπΊρεγογ οὔ ἴο ουγβα ραθί ον Πα 
πᾶπῖς οὗ ΟΠ γίϑί. Τῆϊβ νὰ8 {ῃς ογίξεγίοη δρρὶἰεά ἴο ἔπε βιυιβρεοξ,1 δηά 

1 νγὰ8 ἰαγρεῖν ἄμε ἴο ἐπε ργοραφαίίοη οὗ βυσῇ γεϑοϊαξε ἰάθαβ 8 ᾶγα 
ἐχρουηάεά ἰπ ἔπε Αροσαῖγρβε ἔμπας ΟΠ γίβείδηβ νψεγα κεαρέ ἰογαὶ ἕο ἐπεὶγ 
αὶ, δά ἐμδξ, ψιτπουξ ἃ ἔεαγ ἰπ {Ππεὶγ ἐγα ογ ἃ ϑυογά ἴῃ ἐμοῖγ μαηά, 

πεν Μεγε δος Ἔνεηΐαδ!ν ἕο σἤδησε [δε ἕαςς οὗ με ψογὶά Ὁ. εηΐογο- 
ἱπρ ἴῃ γτεοσορηϊκίοη οὗ {πεὶγ οἰαἰπι8 δ τῆς ἢαπάβ οὔ ἔπε επιρίγε. [πὸ 
πε σοηνεπείοίεβ οὗ ἔς ϑοοξιίβῃ σονεηδηίΐεγβ, ἐς ργὶπιἰεἶνα ΟἩ γί βείδη 
ΠΠυγοῦοθβ ψαγε δοσιβεά οὗ ἱπιπιογα  ν δηά βεαϊξίοη, ας, ἀπ]|κα 

ἐδεηι, ἴμεν ϑυσσεεάεά ὈΥ ραβϑίνε γεβιβίδῃοε ρυγα δηά βἰπιρίε. Τῆε 
Αροσδῖγρβε 18 ἃ οδ]] ἴο δγπιβ8, Ὀᾳξ ἔπε ἀγπ18 86 ΟἿΪΥ ραϊίζεησε δηά 
Ἰογα εν ἴο σοηνίςτίοη.3 

1 ἰβ ἀππεδοεββαγυ ἴο δϑϑύπιε παῖ δὴν ψίἀεβργεδά ρεγβεσυζίοη 
ἀπάογ οηιίτίαη, οΥ ἰῃάεεά δὴν “ρεγβεσιεοη" ἰῃ ἴῃς ἰαΐεγ δηά 

τεσπηΐςσαὶ βεηβε οὗ ἐδε ἴεγηι, νγα8 Ὀεΐογε ἴπε ργορῆει᾽β πγίηά, ἴῃ ογάεγ 
ἴο δοσουηξ ἔογ ἴδε ἰδησύασε απά βρίγίς οὗ {πε Αροσαίγρβθε. Δοῇῃ 
Ὠἰπηβοι ἢ δά ΟὨΪΥ Ὀδεη ὈῬαηίβῃεά οὐ ἱπιργίϑοηεά, {Ππὸ βοπῖεὲ οὗ ἢἰ8 
ἔγίεπάβ (1. 10, Οἴδηι. Κορ. ἰχ. δηά οὗ. οἡ ἱ. 3). Βαξ ἔγοηι [ἢ ροβίξίοη 
οὗ πηγαϊξεγβ ἣς αἰγεδάυν αγριεά ἔῃ ψογϑὲέ. Τῆς ἔενν σαβεβ οὗ γεργεβ- 
βἶνε ἱπξεγίεγσεηςς ἀπά οὗ τηδγίγγάοηι ἰῃ Αβία Μίίπον (ἀπά εἰβεννμογε) 

δειλοὶ ερίε5, ο΄. ]οβερἢ. Αηπεᾳ., 111. 15, 1. ἘΡ. Τυυρά. ἀεβοτῖθεβ ἕδη τεπεραάθβ “ νΟ 
οοοδδίοηςεα υ8 ταυςἢ ρτίεξ δηᾶ ἱπιπιθαβυσγαῦῖς βοσονν δπᾶ ἱταραϊγεά (ἣς τεδὰγν Ζεαὶ οὗ 
ἔδοβε ψῆο δά ποῖ γεῖ Ῥθθη δγγεϑεεὰ ", “" ϑοπὶς γτετηαϊποὰ ἔξω (οἷ. Αρος. χχί. 8, χχίϊ. 
15), οἱ μηδὲ ἴχνος πώποτε πίστεως, μηδὲ αἴσθησιν ἐνδύματος νυμφικοῦ, μηδὲ 
ἔννοιαν φόβον θεοῦ σχόντες" (οΓ. Αροο. χί. 18). 

1 ΡΠ ηγ᾽8 ἰάεα οὗ τερεπίδηςς ννᾶ8 ἴπδὶ ΟὨ τ βείδηβ βῃουἹὰ ρίνε υρ {πεῖς δ. ΗἨς 

ἐδουρδε τμδὲ ἃ πυτῦροῦ ψουἹά θὲ ψΠἰπρ το τεοδηὶ 17 ἘΠΕῪ σοὶ πε ορροτγιυπίιν, ἀπά 
Ὑτα͵δη ςοπβγηχεά ᾿ἰ5 βυρρεβίίοη ὈῪ ογάδγιπρ ἰπαὶ τσλοόυον ἀεπὲος κἰηιδεὶ  ἰο δὲ α 

Ολνίσδαη απὰ νιαζες ἐκαὶ ῥίαὶπ ὃγ ἀὶς αοἰΐοης, ἰ.6., ὃγ τοογεμέῤῥίηρ ΟἿΥ ροάς, «καὶ 
ξαΐη ̓ ονρίνεπεςς. Οὐοπίγαβὶ ρος. ἰχ. 20, χνΐ. 9 Αἱ Νίεπηε δηὰ Τγοηβ ἴῃς ΒοπΊδη 

οἰείζεπβ πῃ {πῸ σπυγοῦ τινες Ὀεμεδάδά (ο΄, Αροο. χχ. 4, δαηὰ τῇς οδβ68 οὗ Ϊομη ἴῃς 
Βαρειῖβε δηὰ 1π|68, Ας. χίΐὶ. )Ξ.. Ὅς γεβὲ ψψεσε ἴἤσονγῃ ἴο ἴῃ 6 1] ἃ Ὀεαβίβ οἵ ἰοσίυγεὰ 

το ἀεδίῃ ἴῃ οἴμασ νᾶ 8. [{ ταυδὶ αἰνναγβ ὃς τεπιεπηρεγεά {παι μάρτυς, ἴῃ [15 δοτηῦτα 

8εη86, ἀϊά ποῖ πεοεββασιν ἱπιρὶν ἴπᾶὶ 4 ΟὨγίβείδη δὰ βυβετεά [ἢς ἀδαῖ- Ῥεηδ τ (οὐ. 
Τοεῖῖ, ὧς Εμρα τ2, Επ8. Η. Ἑ. ν. 18, εἴς.). 

3 ΟἿ᾽ χὶϊ!. το, χίν. 12. [π βρὶϊε οὗ {86 Οατηἷεγοηίΐδη ἰουοἢ οὗ χίϊΐ, σ7, {π18. 18 [86 

Ὡοσπιδὶ ἴεπηρας οὗ ἴΠ6 ὈοοΙ᾿; [1 ἴβΒ ἃ ΟἸγίβείδη ὄχργεββίοη οὗ ἴῃς ραββίν! ιν βῆονσι 
Αἰτοδάυν ὈῪ ἴδε Ουϊειῖδι8β ἴῃ 1υἀδίδη, ὈὰΣ [6 σου ΓΟ πρὶ πηοῖῖνε ἰ8 1ιῃς Βρίτις οὗ [658 
88 τεοοτάεά ἰπ δΐβ οὐνῃ βαγίηρ (Μαῖί, χχίΐ. 21) ἀπὰ ἴῃ τῆς σερὶν οἵ δὶβ γεϊδιϊνεβ ἴὸ 
Βοπιίδη (Επ8. Η. Ε-, ἰϊ. 32): “Ηἰ8 Κίπράοπι 18 ποῖ οὗἉ τα τνοτ! ἃ οἵ οὗ {π18 βαγίῃ, 

δῖ Βεανεηΐν δηά δηρεϊὶς, ἴο ἀγεῖνα δὲ ἴῃς οοπϑυπιπιδίίοη οὗ [85 ἀρςε". 
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“ γα ἐπουρῇ ἴο ψΆγῃ Πίηὶ οὗ ἔῃ βίογπηι γο πη αρ δε βῖν, [πουσῇ 88 

γεῖ ΟΠΪΥ οπς οὔ ἴψο ἄγορβ μδά δοΐυδιν ἔα! εη. Ἐυϑοδίιβ ΡΓΟΡΑΡΙΥ 
ἐχασρεγαῖεβ ἤδη ἢε βρεδῖβ οὗ “ πιῶ οἴθεγβ᾽᾽ δίοηρ ψ τ ΟἹεπΊεηβ. 
δηά Ποπλε Πα (1. 18), ἀηά τῃς ρεγίοά οὗ ἔεγγοῦ ψὰβ δάἀπγεεαϊν βῃογε 
(Η. Ε., χχ. 9-11, οὐ Τεγῖ, 4ο]. 5), θαξ πα ογὶβϑὶβ νγὰβ βυ οί ΕΠ ΕΥ 

δοιυΐε ἕο ορεη Φοῇη' Β πιίηά ἴο (ῆς ἰββιιεβ δ βίδε, [1 ἰ8 τη 8 βεῆβε 

οὗ ἔδεε ἰγγεσοηοίαδ]6 απίασοηΐβϑπι Ὀεΐπψεεη (ἢ6 ἱπηρογία! ουτα8 ἀπά 

ΟΠ γι βείδηϊεν, ποῖ δὴν βρεςίβο ῃυπΊρεγ οὗ πγχαγιγγάοπῃβ, τ] σἢ δοσουηΐβ 
ἴον ἔδε ογἰρίη οἵ ἐε Αροσαῖίγρβε ἀυγίηρ ἕῆς ἰατέεν γεαγβ οὗ Ποπιιείδη. 
Α συγδβογν φίαπος ψΨ|] βῆονν παῖ 8 ἰαησίαρε ργεβαρροβεβ ἃ βίζυδιίου 
τῦογε ἀδῆηϊίε δηά βεγίοιιϑ ἔπδῃ δῶν Ἴοονογεά Ὀ. δδγιΐερ γεξεγεποαβ ἴο 

Ρεγβεουζίοη ἴον Τὴν Ναριὲ οὐ Μγν Ναπιε, ψϊο ἢ ἴῃ 41} {|| Ποοά, 48 
1 Ῥεῖογ ἱπάϊσαξεβ, ορίαίπεά πιογε οὐ 1688 ζεηεγα!ν δἴζεῦ ἢ οτἰβὶβ οὗ 
θά Α.ν». ἰη οπιε. Δοδη 8668 ἀποίῃεγ πᾶπια βεῖ ἃρ ἀραίπβὶ ἔπε Ὠδηγα 

οὗ Ομ γίβε, αηά ἢς βἔδῃιρϑ ἰξ 88 ἴῃς εββεῆσς οὗ Ὁ ϑρβετν ἴο γεςορηΐβα 
ΔῺΥ 806 ἢ {{|6. ΝΥὨδξς ΟΠ γίβείαπϑβ νεγὲ βιιπηπιοηεά ὈΥ Πἰπιὶ ἕο ἀο τγαβ 
ἴο 880 “Νο᾽. Τβεῖγ ροϑβίεϊνε σοηξεββίοη οὗ ἐπε ΟὨγίβείδῃ ἤδπὶα τγα- 
βοίνεά ἰ[861 ργδοίίςδ!ν ἰηΐο ἃ γεΐαβαὶ ἴο δάπιηε ἴδε Ἰερίεἰπηαον οὗ ἔδε 
Επηρογογ᾽ 5 ἀϊνίπο ὩΔΠΊ68. 

Τηΐβ ρονεγ οὗ ρεπείγδζης ἴο ἐπε εἴεγηδί ἰββιεβ ὑπάθγηθαϊῃ ἴπὰ 
Ἄοοηβίος οὗ [ῃε ἄδν ἰ8 οπε ποία οὗ {πε ἴγῃς ργορῇῃεῖϊ, ἀπά ἰῃ ἰουςδίην 
1ῃε Αροσαίγρβε νὰ τουσῃ τῆς ἰἰνίης βου] οὗ Αϑβίαϊίς Ομ γίβιεπάοηι. 
Τῆς Ῥοοΐκ σοπΊε8 ἔογναγά 48 ἃ ποσί οὗ ργορῆδου (οὔ. ποίεβ οὐ ὶ. 1, 
8; χὶ. 18; χνϊ. 20, 24; χχίΐ. 6-7, εἴς.). Α8 βυσῇ ἰὶ ἰβ ἀδδβίρηεά ἔογ 

τῆς ἰπϑίγαςτίοη δηά εποουγαρεπηεηΐ οὗ με ΟΠ γίβιίδη βοοίεγ (1 Οος. 
χίν. 8 1). [{ {1818 τῃΐβ ἀεβίζη ὈῪ τηϑδῃβ οὗ ν᾽ βίοῃβ ἀερίςτίης (α) {86 
ΔρΡργοδοῦ δηά σἼεγίαίπεν οὗ (πε ΟἾγίβι᾽ 8 γεΐαγη, (δ) ἴῃς τνναγηίηρσβ 

δΔηά οσοπιίοτε οὗ Οοά ἴογ ἴδ σπαγοῦεβ ἀυγίησ τῆς ἱπίεγναί, ἀπά (6) 

ἴῆε Ὀ᾽188 δηά ἴεγγοῦ οὗ ἐῆς ψογίά ἴο σοπῖβ. Ογαϊπαγιν ἐπε γανεΐα- 
τίοη ἰδεβ ἔπε ἔογπι οὗ γαρίαγε οὔ νἰϑίοη. ΤῊ ϊΐβ, αραΐῃ, ταν Ρ888 

ἰηΐο δῇ δά γεββ ἰῃ νῆϊσῃ τῆς ργορδῃεῖ ἰεανεβ ἴῃς γόϊο οὗ βεεγ ἴογ (δαὶ οὗ 

βρίγίζυ! αἀνίβεσ. Οὖ, γῃδρβοαν πᾶν Ὀεοοσηε ἃ βοης (ψαλμός), γεδεοξίησς 

ἘΣ ΠΠΡΌΟΤΕΙ οαἱρατγδῖβ οὗ πγεϊοάν (Ε. Βὶ. 2188-2140, 8242) ἰη τῃς σοη- 

φρέρατιίου (οἷ. ἴδε τεβροηβίῖνα “ηιθῃ ἴῃ ν. 14, νἱὶ. 12, τῆς Τυιβασίοη ἰῃ 
ἰν. 8, ἀπά τῆς ΗΔ]16] }4}} ἴα χίχ. 1 1.) ψῃίσἢ ψεγε Ραβεά ἴω ραγέ ὕροῦ 

ΘΑγΙίον Δεν βῃ ρ88Π18 οὗ ἴπε βγπάφοζιε (α8 ΒΕ] των ἐουπά ἰη Βιζῃγηία : 

“ραγηθη ΟΠγίβίο χυδβὶ ἄεο ἀΐσεγε βεσαπὶ ἱπαίΐςεπι"). Εἰηδιν, τπῸ 
Ῥτορδεξ τῆδὺ σοῦ δίοηρ ἴῃς [ἰηε68 οὗ ἐγδάϊείοπαὶ ἀροοδίγρίῖς ογϑοῖεβ 
ψὨοἢ ψεσα πΊογε οὔ 1688 ΓΑ ΠῚ}Π|4γ το ὨὶΒ ἤδαγογβ, 88 ἃ8 τῆς διιίῆον 

οὗ Πδηίεὶ ἴοοῖ δεγεηιία 8 βενεηῖν με 8 48 οὔς οὗ ἢἰβ ἰεχίβ. ΑἹ] 
ἔπεβε ναγίεϊϊεβ γε γεργεβεηίεά ἰῃ τῆς Αροοσδίγρβε οὗ θοῇη. Βαῖ, 
ψΠδΐονος γόϊς Ὧς αϑϑυπηεβ, ἴΠε 866 ΟΥ̓ Βρεαΐκεγ ἰ8β ργε- θεν ἃ 
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Ῥγορδεῖ, δπά ἕῆς Οδγίβείαπ ργορῃεῖ ἴβ γαηκεά βεβίάες δἴοβεβ δηά ἔπε 
Δηρεῖβ 5 {πε οογυαμέ οὗ Οοά κατ᾽ ἐξοχήν. Τα ογάεγ οὗ ριορδβεῖβ ἰ8 
βεοοηά ΟὨΪΥ ἴο ἴμε ἀροβίϊεβ. 

1 ἰὸ ἰ8 ἔς νοσφέίοη οὗ με ργορῃεῖξ ἴο γενϑδὶ ἃπά εηιρῆδβίβε ἴῃ 6 
Ταϊ(ἢ, ἰξ ἰ8 ἐπε σογγεβροηάίησς ἀν οὗ ἔπε πχᾶγίγγ ἴο Ὀὲ ἰογαὶ δὲ 41] 

οοϑβίβ ἴο ἐδδὶ ἕδίτἢ ἴῃ ἴῃς ΚΙΠ Ως εἰπιεβ. Ηδησε [ἢ πηδγίνγ οὔ σοη- 
ἔεββογ ἰβ, ποχὲ ἴο {δε ργορῃεῖ, ἔπε πιοϑὲ ργοπιίπεηξς ἤσυγε ἴω ἔῃε 

ἰαπάβοαρε οὗ ἴδε Αροσαῖίγρβε. Οπε οὗ {πε ἐεβίβ ργοροβεά (πηοβῖ αἢ- 
ξαϊτγ) ὈΥ 8ῃ δηΐξὶ- Μοηϊδηίΐβε ἴῃ ἴῃς βεοοηὰ σδηΐυγν 88 ἃ ογίξεγίοη οὗ 
Μοηίδηΐβε ργορθεοῦυ ψγ88 18 σαρδοίτν ἴον ργοάιοίηρς πιαγίγγβ ιιά ἰξ 
ἰπαρίγε ἃ ἕαίἢ εαυδὶ ἴο πε βἴγεββ οὗ ρεγβεσιξίοη ἢ αβ ἴδε γε]! ρίοη 

ἰξ ἰοβίεγεά βίγεημουβ εὐουρσῇ ἴο ργονοῖτε ρεγβεσουξίοη ἢ Τῆς ογίβὶβ οὗ 

δε ἱπιρογίαὶ! σαἰταβ ἀπάογ Ποπιιείδῃ βϑεεπιεά ἴο Φοῆη δὲ δὴν γδΐε ἴο 
ἀετηδπά δὴ δἰεξυάς οὗ ραββίνε γεβίβίαηςε ' οα {Π6 ραγί οὗ Οἢγίβιίδῃβ 
“ΠΙΟἢ ἰηνοῖνεά {ππ γίϑκ οὗ ἀδεαίῃ. Νείξμεγ γε ρα! !οη ποῦ βυϊςίάς τγᾶβ 
ἴο Ῥε σοηξεπιρίαϊεά ἃ8 ἃ πιεδῃβ οὗ εβοδρθ, δηά βίσῃι ναβϑ ουἱ οὗ ἴῃε 

ηυεβίίοη. ΝΒ πος σουἹά οης ες ἔγοηι πε σδοβαγῦ Τῆς ΟΠ γίβείδη 

ταυϑὲ θὲ ργεραγεά ἴο Ρε ψαϊέλγζεϊ πηίο ἀδαΐδ, ἀπά ἰξ ἔπεγε ἰβ δὴν ἀΐδ8- 
εἰποξίοα διποης ΟΠ γί βείαδηβ ἄγαν ὉΥ {πα ργορῃοῖ β πιϊηπά ἰ [168 ηοΐ 
Ῥεΐνοεη ψενίβῃ δηά Οεηΐε ΟὨγίβείδηβ, θαῖ θεΐτψεεη {με πηαγίγγβ οα 
τῆς οὔτε δαηά δπά δε γαηῖ δηά 8]6ε οἵ ἔπε σῃαγοῦ ἀροη τῆς οἴδογ. 
Τῆς τηδγίυγ ἰ8 ῤγίγιης ἱμπέον ῥαγές; Δῃ Ἔχοεριίζοπαὶ ρίδος ἀπά βρᾶοε 
ἰ8 αβϑίρηε δἰπιὶ ἴογ ἢϊ8 ρεγβίβίεης Βάς! ἐγ. ΑἙἕ ἐς βαᾶπὶς εἰπις τς 
ἐχίγανασαηΐ ργεγομαζίνεβ οὗ (ἢε πηδγίγγβ δηά ἔπε σοῃέεββογβ ἰῃ ἰδίεγ 
ΟὨγί βείδῃ 6] ε [ἰῈ οὐξϑίάς ἐς ραγνίενν οὗ ἔπε Αροσαῖγρβε. Τῆε 
Ῥγορἤεῖ β πδοπηδαζε ἴο {πεπὶ ἰβ ραγεΐν ἄμε ἴο ἔπε ἐχοερεϊοηδί οἰγοιπι- 
σαπηδίδποαβ οὗ (ῆς “ΚΙΠ σ᾿ εἴπια, ἀπά ἴῃς ρεγπιαπεηξ εἰεπιεηΐ ἀἢ- 
ἀεγιγίηρ ἰξ ἰ8 τῃς τγατῃ (νἱπεββεά Ὀ. Ζογοαδβέγίαπίβη ἰῃ ἰ8 οὐγῃ ΨΑΥ, 
ο΄. Ἐπογοῖ. Κεῖ. απάὰ Επιῖο5, ἰ. 210) παξ Πἰβίογυ [8 πείϊμεγ σαργίοα 
Ὧογ δί᾽πά ἔαξα, Ὀᾳξ ἃ πιογδὶ ογάεγ ἰὴ ψῃϊσῇ βαογίβθος ἔογ ἐς βαῖε οὗ 

ΟὨγίβε δπά ἰογαίἐν ἴο Οοά δγε ποῖ ψαῖεγ βρὶ] ὑροὴ ἔπε σγομηά---ἃ 
Τηογδ] ογάδγ, ἴοο, Ψῇοβα εηὰ ἰβ θουπά αρ πίτ ἐἢς ρεγϑοη οὗ 9ε6βι8 

ΟὨγίβὲ ἃβ [υογά δηὰ Ἐεάδεηιεγ. [τ γα8 ρεγῆδρβ ἱπενίίδοῖς ἐμαὶ ἐπα 
ἐχργεββίοη οὗ {ῃβ σγεδὲ γεϊ σίουιβϑ σοησερείοη βῃουϊά, Ὁ [8 νεγΥ 

δτλρῃαβίβ, ἰεδά ἴο βοπΊε ἜἽχασρεογαίίοη. Τῆς δοοά-τἰάς ψῃϊοἢ βυὉ- 

ταεῦᾷεβ βοπῆα γιτἢ8 ἰβοϊδίεβ οἴμεγβ ἰπ ἃ ροϑβίζίοη οὗ δ πογπιδὶ ργο- 
ταϊῆεποθ Τἤαβ πε Αροσαίγρβεα, ψὨϊσἢ 18 ἃ ἴγασὲ ἴον ἔπε Ὀδά ἐἰπλ68 
οἵ ρεγβεουζίοη, νίενγβ ἔπε ΡῃΠ]οβορῆν οὗ μἰβίογυ 88 σαϊδβίγορῃε γϑέῃεγ 

1 ὙΜῈ χίῖΐ. 9-1ὸ σοτηρατγς ἰῃς 1 εννϊϑῃ Πρ Ὦ- Ρτίεβι᾿Β σάνε οἡ ἴῃς λυ οὗ δἴοπε- 
ταοηὶ (7 ετ. ]οτπ}. ν. 42 ς.), 18αὲ “ πειίδες 1Π΄18 λυ ποῖ ᾿βσουρ (8 γεᾶσ πηᾶν ΔῺΥ 

ολρενι!ν σοπὶς ὩΡΟοη υ8. . . . Απά 88 ἕος ΤΥ Ῥεορῖὶς [βγδεὶ, [δὶ ΠῸ Ἔπεσην ἐχδὶς ἢἰπὶ- 

8εἰἢ ἀρψαϊηϑι (δ π.᾿" 
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ἴδῃ 88 σγοσίῃ ; πε νἱγίιιε8 οὗ αϑοειοίβηι δῃὰ Ἴνεη σε ΡοΥ (ς΄. οα 
χίν. 4) ἀδοχυίγε ἁπνοπίεά ργοπιίπεηςε ; βεηϑυουβ ἀβρεοίβ οὗ {πε π168- 
βἰαηίο γείψῃ ἴεπά ἴο ργεάοηπιίπαΐε; ἔπε ἱπιραΐδε οὗ ργορασᾶπάδ ἰ8 
οδεοκεά ὈΥ ἔπε βϑοηργε δά ἔογε-βμογίεηδά νίενν οὗ ες ποῦ ψηϊοῃ 

τῃε ργεβεηξίπχεηξ οὗ ἀρργοδομίης ιμάρσπιεπε οβίεγεά ; γε! σίοη ἴεπάβ 
ἴο 6 Ὀουμηά ἃρ ψἱἢ ἃ Παϊγεά δηά ἔεαγ οἵ ἐπε οἰνὶ! ρον; δηά 
Οοά ἰβ ἃ ἀκΖΖίίην, 5βι]1εηξ, επεῃγοηεά βσυγε οὗ πιδ) δέν, γῆο ἢδ88 πιεπ 

ψαγηεά δηὰ ψουηάεά, ηοΐ (48 ἰπ με ἴοαγίῃ σοβρεῖ) ἃ Βαΐμπερ ψο 

8 ἰῃ ἀϊγεσξ ἰουσἢ ἱτῃ Πῖβ ομ!ἄγε ἀροὴ δαγίῃ. Τῆς ρϑββίοη ἔογ 
τηογαὶ τειρ υζίοη γεραγάβ πιδῖογίδὶ δηά ροϊ εἰσαὶ σοηνα βἰοηβ πλογα 
πὰ πίογα ἃ8 ἴῃς ργορεγ ἀγπαηὶο οὗ ργονίάεηοςαε. Τὸ Φοἤπ᾿Β εὐ68, 
τε σαι8ε οὗ αἴαίγβ ἰπ ἴῃ επιρίγε οἵ ἢβ8 ΔΚ 88 γυπηίηρ βέγαϊψῃξς ἴο 
τῆς εὐφε οἴ ἃ ργεοίρίοα. Ηε βαν ἰπ Πἰβέογυ ποῖ δῆν τύχη ογ εἱμαρμένη 
Ῥαυΐ ἔπε αβέίσς δηά ἰγοὴν οὗ ργονίάδεηςς αργοδά, δπά ἢἷβ ρυγίϊδηϊς 
τεηπιρογ ἐχργεββεά ἰΐβεϊξ ἰὰ ἃ πιίχξιγε οὗ βρίγίζιαὶ γεβίσηδίίοη στ δη 

ἰπχρεγίουβ δηά νἱηάϊςζίνε ἐχρεοίϊαζίοη :--- 

Εοπλε 81|4}1} ρεγίϑῃ 1 υυτῖτε τμδὶ νοσὰ 
ἴῃ τῆς ὈΙοοά (δαὶ δῆς Ὧδ8 8ρ|]ϊ. 

Τηΐβ ἐχρεσίφξίοη ἰβ ΟΥΪΥ ἃ Ππεϊρῃίεπεά ἔογπι οἵ ἴῃς ἐγαάϊείοηδὶ 
Ὀεϊεῦ (οἷ. 41 Ἐβά. χίϊ. 11 ἢ, Αρος. Βαγ. ἱν. 4-5) ἔπαὲ τῆς ἴουγίῃ 
κἰηράοπι οὗ Ὠαπίε! 5 νἰβίοωυ ψαβ ἴῃς Ἐοπιδη επιρίγε, νος ἢ ψὰ8 ἴο 

Ὀὲ ονεγίμγονη δ ἴπε δάνεηξ οἱ πιεββϑίαῃ᾽ Β γείσῃ. ΦΔοβερῆμβ ρῥγιυ- 
ἀδηεῖν ἐνδάθβ ἐπΐβ ἱπιεγργεϊαϊίοη, ἐπουσῇ ἢ ἰ8 ψε]} ἀναγὰ οὗ τ. Ηἱἰβ8 
Ὀυδίηε88, με ργοζεβίβ, ἰ8 ποῖ ἴο Ἔχρίαίῃ ἐς ἕαΐζαγε (4 πέϊᾳ. χ. 10. 4). 
Βυι τδε ἰηϊεγργείδείοη νψὰ8β νι ἀδβργεδά ἴῃ δροσαϊγρείς οἰγοίεβ, δπὰ 

8ἃ ΟΠγίβείαη δά βρεοίαὶ γεαϑοηβ ἴογ βῃαγίηρ ἰξ. δοῇη Ἵχργεββεβ ἰξ 
στ οπαγαοζογίβεις νίρουγ. Ηδ Ψ|] εποούγασε ηοὸ βΒΕτἢ-ΠἸοΠΑΓΟὮΥ 

τεπάδηοίε8 ἀπιοης ΟἸγίβείαηβ ἰπ Αβία Μίπογ, Ῥᾳξ ἣς μα8 ῶὸ πογά 

οὗ βῃονίης ἰογαίεν ἴο ἔπε επιρίγε ἃ8 ἀϊβεϊη συϊϑῃεα ἔγοπι ψψογβῃϊρρίησ 

τῆς επηρεγογ. Ηδ πηδῖεβ πο δἔξεπιρί, βυσῇ 48 Αγστγίρρα πιδάς Ὀεΐογε 
Οαϊίσυϊα (ἱερ. αὐ Οαΐμρι, 36), ἴο ἀΐδργονε ἴῃς οῆαγρε οὗ ἔγεδβοῦ, δηά 
ὯΟ Ποηϑίἀδτγαϊίοπβ οὗ ραϊγίοε8πὶ αυδ!! ν ἢ 8 πγεδῖβ οὗ ἄοοπι αραίηϑὲ 
τῆς Βοπίδη επιρίγε., 

11 σαππηοῖ Ὀς ἴο0 δβίζοηρ!ν ἰπβιβεεὰ (πὶ τῆς ἴοης οὗ ἴῃς ΑΡροσδίγρβε ἤεσγε νγᾶϑ 

πεῖῖμες ποσπλδὶ πος ὅπ]. [πάςξεά [ἢ Βαρβεαυεπε Ὠἰβίοσυ οὗ [8 σμυσο ἢ Ὀεατβ οὐἱ [5 
νετάϊςι, Τῆς Αβίδεις ἰἀ!οδυπογαβίεβ οὗ ἰΐ8 εβομδιοίορυ, δπὰ δρονς 81] οἵ 118 γεϊδτίοπ 
τὸ ἴῃς διδϊς8 ἂζε ἴγοννῃ ἱπίο γε] ε ἀραΐπβε (ἢ ς “Ἰογα δε" ἴοης οὗ ἃ σοπεέοιηροσαγΥ 
Ἑοπιᾶῃ Ὑτιτηρ κε παῖ οὔ Οἱθριθης Κοριαπηβ. ὙὍδε τηοἀογδιίίοη οὗ {πὶ8 ἤπε 

ορίβε!ς 18 δἰἰπθυϊοά Ὀγ Τὐἱρπεῖοος (Οἴονι. ον. ἷ. ῬΡ. 27 ἔ. δο ἔ. 382 ἢ) το τᾶς ἴαςε ἴπας 
18 αυῖμοσ δηὰ θεᾶγεσ ψεσε οοππεοϊθὰ ν᾿ ἴῃς ἱπηροτία! πουβεδοϊά, 

3 Ὡσ. ϑ8εἴνγγῃ δοίυδ!ν σοη)εοῖαταβ (ρΡ. 124 ) ἐπα ἴῃς ργορῃεὶῖ 88 θδηϊβῃβά ἴοσ 
Βανίηρ τττοη [ἢ βάτου ογᾶς! ε8 οὗἉ ἱν.-χχίϊ., απ ἐπᾶὶ ψῇεπ ἢς το- οὐϊιοὰ {Πα ννοσῖς 
(Δἀάϊηρ 1.-111.) ἀυτίηρ ΟΔ108᾽8 τείρῃ ἰξ ννᾶ8 ΟμΪῪ τῆς βίσοπρ δηϊί- Νεγοηῖς ἔδοϊπρ δὲ 
ἘΡδΒαβυβ ν δ ἢ βανϑὰ Ὠἰπὶ ἔγοπι σα ρα] ρυπίβαπιδηξ 88 ἃ ἰσαίτοσ (ρ Ὁ. 214 {.). 
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8 7. ΤὴὴὝε Παΐε.---  η ἀπ πιοῖίνα οὗ ἔπε Αροσαῖγρβε ἰβ ἔμ8 
ἰουπά ἰπ πα ργεββαγε ἀροὴ ἴπς ΟΠ γίβείδη σοπβοίεησε Ἔχογίε ὉΥ 
Ὠοπι απ 8 εἰρῃδβία οὗ ἔπε ἱπιρεγίαὶ ουϊξαβ, ἐβρεοία!ν ἃ8 παῖ 88 

ἔεϊε ἰπ Αβία Μιίπογ, δῆ εαγίίογ ἀδίε ἔογ πε Ὀοοῖ Ῥεςοπιαβ δἰπιοβὲ 
ἐπιροϑδβίδ]6 (ο", Νοπιπιβεη᾿ 8 Ῥγουΐποες οὗ Κορι. Ἐμιῤίγε, ἰϊ. 175). ὙΠα 
ἐγδαϊείοπαὶ αἰϊεγηδέϊνα, ἐ.ε., τῆς τείσρῃ οἵ Οἰδιάΐαβ, ἰΒ αρϑαγά. Τῆς 

Νετγοηίς ἀδέε (ἰ.6., ϑοοη αἴξζεγ Νδγο᾿ 8 ἀδαῖῃ) Ἄχεγίβ πιοϑὲ οὗ ἰζ8 ἔαβοί- 
ῃδίίοα οὐ ἔδοβε ὙΠῸ οἷϊης ἴο ἴοο γίρίᾳ ἃ νίενν οὗ ἔπε Ὀσοϊτ᾽ 8 απ, 

σΒίοῃ ργενεηξβ ἔμεπι ἔγομι ἱοοκίησ ραβϑὲ ραββϑαψεβ "κα χί. 1 ἔ, δηά χνὶὶ. 9 ἔ. 
Βα (α) ἐμα ρῆαβε οἵ με Νεγο-γεάϊνίνιβ τα γτἢ νοἢ ἰ8 γεργαβεηζοά ἰῃ 
πε Αροσαῖίγρβε σδηηος δα ελγίΐεγ ἴἤδη δὲ ἰΙεαβὲ ἴῃς ἰατίεγ ραγὲ οὗ 4 ϑ8- 
Ῥαβίδῃ᾽ 8 γείρηῃ ; (Ὁ) ἔμ σπαγοῦ οὗ ϑπιγγηα, 88 γα πον ἔγοπι Ῥοΐγ οαΓΡ 

(αἀ ΡΒΙ]. χἱ.) νγαβ ποὲ ἔοαπάεά Ὀγ 64 Α.Ὁ., ἀπά ἰ [8 ἱπιροβϑβίδ᾽6 ἴο σγαβῇ 
ἴδε ἀενεϊορπιεηξ ἰπιρίἰεά ἰῃ ἰΐϊ. 8-11 ἰηΐο ἃ ἴδεν γεαγβ; (0) ες σοη- 
ςεριίοη οὗ μα ποῦν Φεγιβαίαπι ἱπιρ [68 ἃ ροβί-70 ἀδΐε (οἱ. ποῖεβ οὺ 
ΧΧΙ.-χχὶ!.); (4) πο ψογβϑῃϊρ οὗ πε επιρεγογ, δάδαμιδίε ἴο αχρίαίη μα 
ἀαῖα οὗ ἴα Αροσδῖγρβϑε, ψὰβ εηΐογοεά ἀπάθρ Νέεο ; δπὰ (6) πε 

ΔΙΙυϑίοηβ ἴο ἔπε πιαγίγγβ (11. 18, ἀπά εβρεοΐϑ!ν νί, 10-11---ἰῃς Ηοιν 
ἴοηρ ὃ οἵ τς Νετγοηίο νἱςείπι8, δηά ἐμεῖς βαυρβεαιθεπὶ σοπιγαάεβ ἰῃ 

τηλΓγγάοτ) βαγεῖν ργεβάρροβε ἃ πιο ἰοησεῦ ρεγοά [ἤδη ἴτε οὗ 
ἴουγ γεαγβ. Εον γεσεηΐ Επρ Βἢ βέδϊεπιεηΐβ οὗ ἴμε Νεγοηὶς ἀδίε, 8βεα 

Θείνγη (ρρ. 215 ἢ) δηά Μγ. Β. ΝΝ. Ηεπάδγβοη (οῤ. οἷέ. ρρ. 439 ἢ). 
Ἴδε Νεβραβίαηίς ἀδίε (οὐ Ν. Βαργείεε, 4 οΞοίοἰίς Αρε, 388-408 ; ϑοοίξ, 
48-56), νν»ῃϊς Π88 γαῖπογ ἃ θεξϊζεγ οϑβε ἰη {πε ἱπίεγηαὶ ενίάθησα οὗ ἴπ 6 

ὍοΟΚ, ἰ8 γυ]εά ουξ οὗ οουγέ ὃὉγ (4). Τῆς ἰδοῖ οὗ δὴν τγαάϊείοηαὶ γὰ- 
ἔεγεπος ἴο ρεγβεοιτίοη ἀπάεγ ἘΠ8 επηρεγοῦ σψουΐά ἠοῖ ἱπάεεά Ρε ἃ 

ἀεοίβίνε ἀγραηιεηξ Ὀγ ἰΐβε!; [ξ ἰ8 οηἱγ ΟΥ̓ ἔμ Ιεϊξεγβ οὗ ΡΒ] ην ἐπαῖ γα 
Ὠδρροη ἴο Κποὺ δηγιῃίης οἵ ἔπε ἰγουδεβ ἐχρογίεποθ ὉΥ Αϑίδεϊο 
ΟΠ γίβείδηβ απάογ Τγαδη, απά ἃ βἰπιῖαν οαϊθαγθὲ ἀπάενρ Νεβραβίδη 

τηῖρῃς πᾶνε ραββεά ππποιοεά Ὁγ ΟΠτγίβιίδη οὔ ρασάη ψγίϊεγθ Βαΐ 
(Π8. 18. αη]κεῖγ.1 [π᾿ δὴν οᾶβ8ε, Νεδβραβίδη ἀϊά ποῖ ἴδε ἰ8 ἱπῃεγιϊεά 

δηά οἴἶδοϊα! αἀἰϊνίη! εν βεγίου νυ. ΟἩγίβείδηβ ἢδά ἃ [επιρογαγν ἀπά σοπι- 
Ῥαγαῖίνε ἱπιπιαηϊεν ἀηάορ Πίπι, ἀπά “80 ταρίαἱν ἀϊά ἐπεὶγ ἰηδὔαεησα 
στον [παῖ ἔΠ6Υ ἄνεη πιδάς σοηνεγῖβ ἰη ἴα ἱπιρεγία! ἔα πΆ ΠΥ ἰζ86 1 (οὐ, 

{ἱσπείοοι, Οἷθηι. ον. 11. 507). Ραγίβ οὗ {πε Αροσδίγρβε, ἴδκβϑη 

βίησίν (6.6., ἰῃ χίϊ,.), πισῃς Ὀ6 τγεξεγγεά ἴο ψεβραβίδη᾽ β γείρη, ὑαΐ, 
ἀπ||κὸ Θοπιείαη, 6 ἄοεβ ποῖ βεαπὶ ἴο πᾶνε ἱπίογίεγεά σίξῃ Οτγίεηξαὶ 

ΤΑ ὄνδη βίγοη ρογ ἴση ταῖρι ΡῈ υϑεὰ, ἴῃ νίενν ΟὗἨ πε τεβεάσοῆεβ Ὀγ οί εἰςβ {κα 
Μαιιμδεὶ, 6861}, Νευπιάπη δηὰ δπιβᾶυ. Τῇαε δχίσεης ὑπ||Κο]!Ἰποοὰ οὗἩ τῇς Αροοᾶ- 
ἴγρβε θείης εἰϊοϊεεά Ὀγ δηγεπίπρ ἀυτίηρ {πε τεῖψζηβ οἵ ΤΊ ογ Ν᾿ εβρδβίδῃ 18 8180 γσεοοῦ- 
τίβεά ὈῪ [ωἰπθεηπιδυοσ ἰπ δ᾽8 Βελάριῤμηρ ἀες ΟἈγίσίοπέμηις ἀμγοὰλ ἀδη γδνδολ ον 
έααΐ (1905), ΡΡ. 66 ἔ, 
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ου8. ΤὭαΒ, βίποα {πε σεησγαὶ ἱπεεηβι εν οὗ Φοῇπ᾿Β ἰδησύασε δρουξ 
πιαγίγγάοπι σδηηοῖ 6 οχρίδίηπεά αἰτοσεῖπαῦ 88 εἰϊμεγ ἃ γεπιηϊβοεηος 
οὗ ἐμε Νετγοηίς οαϊθαγϑὲ οὐ 88 ἃ ργορῃείίς δπεϊοἰραξίοη οὗ ψβαΐ ψαβ8 ἴο 
Ὀε ἐχρεοσίεά αἵ {π6 πδηάβ οὗ ἴῃς ψογίἀ-ρονενῦ ἀυγίης (δε Ἰαξζέες ἀδγθ--- 
ον ϑοηῖὲ σοῃπογεΐε οσοσδβίοη ἰ8 ὨδΟ ΒθαγΥ ἴο δοσοιηΐ ἴογ [ἢς ργορδεῖ᾽ 8 

βίδηάροίηϊ---ἰῃς πιοβὲ ργοραῦίς βοϊυϊίοη ἰ8 παὶ ΟὨγίβείδηβ σψεγα 
Ὀείης ρεγβεσυαίζεά ἤεγα ἀπά ἔπεγε ἰπ Αβία Μίηογ ἔογ ψνβαὶ Ποπιίείαπ 
(αβ Νευπιάηη δηὰ οἵμεγβ γἰσῃεγ ροϊπξ οὐ) τεραγάεα ἃ8 ἃ σαγαϊηδὶ 
οξεηςα, υἱΖ., Π6 γεΐα84] ἴο δοκηονίεάσε Ὠΐπὶ 48 {πε ἀϊνίηε Βεδά οὗ ἰῃς 

εηιρίγε. Τῇε γεϊσίουβ ἀενεϊορηιεηϊ οὗ ἴπε σμαγοῦεβ ἰ8 οἔξεη Πεϊά ἴο 

Ρτεϑάρροβα ἃ σοηϑίάογαδίε ἰεησίῃ οὗὨ εἰπΊ6, δα Ε τ 18 ἀγραπΊεης πγι8ῖ ὈῈ 

υαϑεά ψιτῃ σαμτίοη. Δ ογίΠ!π6 88 ἀπά Ἔγγοῦ δπά ἀποῃαγίίδο!ς ἐεοϊίη σα 

ἀϊά ἠοῖ τεαχυίγε ἀδεσδάεβ ἴὸ βργίης ᾧρ ἰῃ ἴῃς ρυϊηχίεῖνε σπαγοῆεβ οὗ 

Αϑβία Μίηον δηά εἴβεανῆεγε Νὸ σγοαΐ βίγεββ. οσδη ὃς ἰαϊά οἡ {18 

εδΐῖαγο. 841), ἔα ομαγασῖογ οὗ ἴπ6 μεογεβίεβ ἀδβογίρεά ἴω ἰΪ.-1, σογ- 

ταϊηἷν ργεϑάρροβεβ δ δοαιδίηΐδησς ψ τ ἰηοϊρίεης σηοβείοίβηι τυ σἢ 

τεαυΐγα8 ἃ ἰαΐῖεγ ρεγίοά ἴδῃ 70 Α.Ὁ. ἴον ἰ[8 ἀδενεϊορπιεηΐ. 

Τῆς οὔς ραββαᾶψε (ἀραγί ἔγοπι νἱ. θ, σεγε βεα ηοΐθ) ψμίςῃ ἀρρεᾶγβ 

ἴο Ῥὲ 4 ψεαΐεγ-πιαρῖς οὗ ἴῃς ἀδῖα ἰ8 ἀαπίογειπαϊςείν δπιδίσιουβ (8ες 
ποίΐεβ οὐ χνΐΐ.), 848 ἰξ σοηΐϊαίηβ δ δαγεγ Νεβραβίδηίς δουγοα. Βαΐξ ἰῃ 
χνὶΐ, 10-11 8ο πιασῇ « ἰεαβδὲ βεθηβ οἷεαγ. Τῇ πυπΊρογβ ἅγε [ἰτογαὶ, 

ῃοΐ βυπιδο σαὶ. Τῆς γεοκοηίης ργοραῦὶν Ὀερίηβ στ Αὐσυβέιβ ἃ8 

τῆς ΒΆγβὲ επγρογοῦ; ἴῃς ἴῇγεα ἀϑαγρεγβ (Οδ]ρα, Οἵπο δηά Ν τε111.8) ἀγα 
Ραββεά ονεῦρ (οὐ. ϑιυοῖ. ΚΧ͵ὲῈέςρ. 1: τεῦθε!]Ποης ἐγίαπι ργίποίραηι εἴ σαεάα 

ἰῃσεγζαπι ἀϊα εἰ αυδβὶ ἀἀσαηὶ ἱπιρεγίαπι βαβοερίε βγηιδυίξαας ἰαπάσδηςχ 

ϑεηβ ΕἸἰανία), ἃ8 8 ΟἿΪΥ πδίυγαὶ ἴο ἃ ργονίηοία!, ψῇο ψουά θὲ 

ΒΡΘΟΙΔΙν ἂρὶ ἴο γεραγά {πεῖν βίγυσσίε 48 ἃ Ὀγίεϊ ηἰσῃίπιασε. Τῆς 
δἰχί ἢ δηά γεϊμηίης δηρεγοῦ (ὁ εἷς ἔστιν) ἰ8 Νεβραβίδη (69-79 4.0.), 
στ θοαὶ πα ΕἸανίδαῃ ἀγημδϑίν τοοῖς αρ τς ἱπιρεγίαϊ βισςσαββίοη, 

δέϊεγ Νεγο᾽β ἀθαΐῃ, ψῇῃίσῃ ἐπάεά μα Ψυϊη ἀγπαβίν, δὰ τε] -ἰσῃ 

Ῥγοῖζεπ ᾧρ ἴδε επιρίγα (οὐ, χἰ !. 8. 4). Μεβραβίαμ᾽ Β βισοαββοῦ (Τίτα8, 
79-81 4.0.) ἰΒ ἐο ἢανα ἃ νεγὺ ὑγίε γείρη.ϊ Α8 ἃ πιαίῖζεγ οὗ ἕδοξ ἰξ οηἱΥ 
ἰαϑῖεά ἴογ ἃ σοουρίε οὗ γεαγβ. Αἴζεγ δία, ἔπ6 ἀείασε! Νεγο-τγεάι- 

νίναϑ (τὸ θηρίον), ἱποογρογαϊίησ [Πα ἔα} ϑαΐζαπίο ρονεγ οὗ ἔπε επχρίγε, 
ὙὮὯο Παά αἰγεδάν γεϊςπεά οἡ δαγίῃ: (ὃ ἦν) θαϊ τψτῇο πιεδηνῆϊε τγᾶβ 

1 ὙὟΒΙ8 ταῖρῃϊ ὃς (α) ἃ παΐξέεὶπέμνι ἐς σμεπέμ, οὐ (6) ἂἃπ εβομδιοϊορίοδὶ ἱπέεγεποεί( ἃ 
νυ ΐοσ, σοπηροβίηρ ὑπάες ἴῃς βἰχιἢ εγηρεγοσ οὗ ἃ βεγίεϑ ψἰο ἢ νγᾶβ ΟἿΪῪ (0 Ππυπηθογ 
βενθη, ψουϊά παιυγα!ν ἄγχὰς παῖ, 48 τῇς ἐπὰ ψγὰβ πεᾶσγ, [δες βενεητῃ επρεγοσ οουϊὰ 

ποῖ Βᾶνε ἰοηᾷ ἴο τεΐρῃ), ογ (ε) ἃ τεβεοιϊίοη οἵ ἴδε νἱδεβργεδά ἔδεϊϊηρ (οΓ, ΘΟΔΠ]Πςτ' 8. 
αεεολ. ἃ. Κῦνι. Καϊδεγποὶέ, ἰ. 520) (ῃδὶ ἴῃς ροοσ ἢββϑιἢ οἵ Τίταβ 'τνουἹά ποῖ ρεγπιὲ Βἰπὶ 

ἴο τεῖψῃ ἴῸΣ νοῦν ἰοηφ. 
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ἰωνίϑί]ε (καὶ οὐκ ἔστιν) νγᾶβ ἴο τεᾶρρεαγ ἔγοπι ἴῃς δῦγβ8, οὐἱυ ἴο ῬῈ 
ογυβηοθά βηδΙν (καὶ εἰς ἀπώλειαν ὑπάγει). ἴη ἰΐβ8 ργεδβεηΐ ἴογπιὶ δα 
ογϑοῖς ἀπηούποοθβ παῖ ἴῃς ἀονηῖα!! οὗ πε επηρίγα ἰ8 ἴο 6 Ὠεγαϊ θά 

ὈΥ ἴῃε γεαρρεαάγδησς δες Τίζαβ οὗ οὔε Ὀεϊοησίηρ ἴο ἔῃ βανεὴ επὶ- 
Ῥειοῦβ (ἐκ τῶν ἑπτά ἐστιν) ψῇο, οα ἴπε ἰγδαϊτίοηδὶ βοῆεσηε οὗ ἔπε 
μεαάς, πετε ἴο βεὲ ἔδε γίβε αἀπά γαΐῃ οἵ ἔπε ϑίαϊῖε. Ηεγε ἃ {᾿ΠΠΈΓΑΓΥῪ 
ῬτΟΌΪεπὶ οὗ βοπιε ηϊοεῖν ἐπιεγῶεβ, ἔογ, ψνμῖ]α νεγ. 10 ἱπῃρί]ε8 τῆς τγείρῃ 

οἵ Μεβραβίδη, νεῦ. 11 ροίηϊβ ἴο δὴ εἰφῆτζῃ επιρεγοῦ (εν ἀεηςῖν ο- 
τηϊξίαη). Τῆς ϑοϊυϊίοη ἰβ οἰἴμογ πὶ τῆς τυύεϊεγ οἵ Ῥοΐῃ ἴῆγοννβ 
Ὠἰπηβοῖ ἢ Ῥαοῖς ἰῃ ἐπουσῆξ ἰηῖο Μεβραβίδη᾽ Β αρε, γεργεβεηζίης ἢ βίογυ 

αηάεν ἔπε ἔογπι οὗ ἀροσαϊγρίίο ργορῆθου, οὐ τῆαξ νεγ.ὶ 11 (Βοχιίαπ 

τεοδ! ησς δηά ρίαγίης {πε ραγὲ οἵ Νεγο) γεργεβεηΐβ ἃ ἰδῖεν δαάάϊξίοη, 

ἰηβογίεά ἰῃ ογάεγ ἴο Ὀγίης τῆς βουζγοα ᾧρ ἴο ἀαίθ. ἴη εἰϊμεγ σϑ86 

δε Βηδ] βίδηάροίηϊ ἰ8 Ὠοηγίτἰδηΐος, πονενεγ, δηά ἢ ϊ5 [8168 ψ ἢ τῆς 

ϑεηεγαὶ ενίάδησε οὗ {πε τεβὲ οὗ ἴῃς Ῥοοῖ.2 

[ε αἶβο [1168 πὶ βεσοηά-σεηΐαυγν ἰγαάιείοη. [ἡ ἀδβογίρίης ἔς 
Ῥεγβεσαζίοη οἵ ΟἸ γί βείδηβ ὃν Πογηἰτίαη, τμδὶ ψψογίῃν βυσσοαββογ οἵ Νεγο, 

ἙἘαυβερίυβ (ἢ. Ε. 11. 18) ᾳυοΐεβ πε [ο]]οσίης ψογάβ ἔγοπι ἰγεπδευβ8 οα 
{δε ἠδπιε οὗ Απεϊσῃγίβε ; εἰ δὲ ἔδει ἀναφανδὸν ἐν τῷ νῦν καιρῷ κηρύττεσθαι 
τοὔνομα αὐτοῦ, δι᾿ ἐκείνου ἄν ἐρρέθη τοῦ καὶ τὴν ἀποκάλυψιν ἑορακότος. οὐδὲ 
γὰρ πρὸ πολλοῦ χρόνου ἑωράθη, ἀλλὰ σχεδὸν ἐπὶ τῆς ἡμετέρας γενεᾶς, πρὸς τῷ 
τέλει τῆς Δομετιανοῦ ἀρχῆς. ΤἼε δαἰεπλρίϑ ἴο ἴυγη πε ἔογος οὔ ἢ 8 ραβ8- 
ἃε ΌΥ βυαρροβίης ἴπαΐ ἰγεπαεὰβ σδηίουπάεα Ποπ,ϊη᾽8 δοΐζυδὶ γείζη 

σ τ Ἠἰβ τεπιρογαγυ γτεζεησν ἰη 70 Α.Ὁ., ογ ΌῪ γεζεγγί:ς ἑωράθη ἴο ἴΠε 566 Γ 
ἰηβίεδά οἵ ἴο {πε νἰβίοη, ἄγε ἱησρεηΐίουβ θαξ αυἱϊξε ἀποοηνίποίησ. Τα 
τρραϊτίοη πηυδὲ θὲ ἴδε 858 ἰζ βίαπάβ. Οτίφίηδ!ν, ἃ8 πρὸς τῷ τέλει 

1 ως Τὸ τὴς ἰξ βεςπὶ8 (ἢδὲ ἔπεῖε ἂσὲ ἴνοὸ ἀϊβείηςι ἡοῖεβ οὗ εἰπις ἰπ τῆς ρδββᾶρε, 
δηὰ μὲ ψε ἃζε δἰπιοβὲ σοτηρεεὰ (ὁ βαρροβε ἴμαὶ ψνῆδαῖ ννᾶβ ντίτοη δ οἱς 
ἄδλιε 8α8 Ῥδθη δάδριεὰά ἴο δποῖμες" (Ὁσ. ϑαηάδῃν ἰη ζομγη. Τἄφοὶ. δέμάϊος, νἱὶϊϊ, 

492). 
3 ΤῊ 8 Κι πὰ οὗὨ εἰιϑῖνς, επἱρτηδεῖς τεςκοηΐηρ 15 11 πδέγαιτεά Ὀγ τῆς [ ενν 88 Ποτγαϊἰαπὶς 

Δροολίγρβϑε ἴῃ 4 Εϑά, ἰ1-χῖν. ἀπ Ὀγ Βασζῃ. ἷἱν. [Ι͂π τς ἔοσηγχεσ, ἴῃς Εοπιᾶπ ἐπιρίτε ἰ8 

δη ελρὶε νἱῦ ἴἶτες περδάβ (ἐ.56. τῆς ΕἸανίαπ ἀγυπαβυ: Νεβραβίδη, Τίτυβ, δηᾶ 
Ῥοπλεῖαπ), ἰᾷς ἄτγβε οὗἨ ψβίοἢ γὰ]εβ τς δαγῖ ορργεββίνεϊυ, τῆς βεοοπὰ οὗ νυνί ἰ8 

ἀενουτγεά ὃγ (δς τμϊτά (αΠυἀϊπρ' το τῆς θεϊ εἶ παι οπιτίλπ δὰ πιδᾶς ἀννᾶν 8 ἢῖ8 
Ῥγοίῃεσ), νης τῆς τπϊγὰ [8 το Ὀς οδα!] εηρεά δηὰ νδηφυϊϑμεά ὈΥ πλεββίδῃ (4 ρᾶζβ]ε] τὸ 
7οΒη'8 ργεάϊςείοῃ). ὙὍῆς ΟΒτίβείδη υυτιεἰπρ,, ἴῃ ογάεσ ἴο ργονα ἰῃς ἤξᾶσπεββ οἵ ἴῃς επά, 
αυοίεβ Ὠδη. νἱΐ. γ-8 ἀπά 24 ἔογ με ρυγροβς οὗ βῃονίηρ ἴμδὲ γον ἐλ δεαςέ (ἰ.6. τὰς 
Ἐοπιδη ετηρίγε) ἐδε ἄονης ἡετε ἴο βρτίπρ (ἐ.6. [Ὡς Οδεβᾶγβ ἔγοπι [1188 το Ν εβρδείδπ ος 

Ῥοπιεῖαπ) δπά ἥγονε ἑδλεμι α {ξξέϊς κογη ὃγ τοαν οΥ ἐχεγόδοεπος (παραφυάδιον, ἑ.ε. 
Νέεῖο δπεςῃσίβ:) ἸνΒΐο ἢ νυ 1}} αθαβε ἐΐγες 9 ἐπε ργεαὲ κογης (ἰ.ε. τῆς ΕἸανίδη ἀγηδβιν) 
ϑιημ]αεῖν Ὀδηὶς 8 δά ϊίοη οὗ ἴδς σατἢ Πογη ἴο τῆς ἰγαάιείομ δ] τὸ {ΠΠπ|8ίγαῖεβ [ΟὮ π᾿ 8 

ΔΡροοδίυριϊς γενίβ8α] οὗ ἴδε 7 μεδάβ. Τῆς οἠἷν σοφία οὗ [πε Αροσδῖγρβε 18. ἴδε ἱκηδοῖς 

οὗ βοϊνίηρ ρυΖ:ῖεβ ἴῃ τἢϊβ ργονίησε οὗ τε φίουβ αγπηειὶς (χιϊ!, 18, χνὶϊ, 9). 
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βυρρεβίβ, ἰἃ νγαβ πιογε ργεοίβε δηὰ εχίεηάδεά. ἴὲξ σδαβ μεϊά ὃν Ηἰρ- 

Ῥοϊγευβ, ΟΙεπιεης οὗ Αἰεχαηάγία, Φεγοπιθ, δά Μἱοϊζογίηυβ, ροββι ΟΙῪ 
ἔνε ὃγῪ Ἡερεβίρρυβ αἱ δὴ εαγίϊεγ ἀαΐε, 1 Ὁτ. [υαυσῖον 8 σογγεοῖ ἰῃ ἢ 
διρυπιεηΐ (ϑομγη. Τλιοοί. ϑέμαάϊες, νἱϊϊ. 486 1.) ἐμαὶ ἔπε βεδίεπιεηΐβ οὗ 
Ευβερίυβ (ΗΠ. Ε. 111. 11-20) ψγετε Ὀογγονγεά ἔγοπι {πδὲ υυγίτεγ᾽ 5 Πγρῥονι- 
ποριαία ; ἰπάεεά, πο οἴδμεν δαῦὶν ἰγαάίτίοη ἢδ8 δηγιπίησ Κὸ [Πα Βα πα 

ϑυρροτέ οΥ ρἰδυϑβι 1 γ. Ιγεηβευβ, οἵ σουγβα, ἰ8 0 σγεδΐ δυϊμογιν ὈΥ 

ΠΙπιβοῖ οἡ πιαϊίεγβ σῃγοηοίϊορίοαὶ!, Ὀᾳξ ἢς 8 γερογίίησς πεῖ ψνῆδξ 

{ῃεγε ψγᾶ8 πὸ οδνίουβ πιοίῖίνε ἴον ἱηνεηϊτίησ. Τῆα ἱπίεγηαί δπά πα 
Ἔχίογηδὶ ενίάεησε ἔμ8 σοηνεγβε ἀροη δα ἰδίζεῦ ρατί οὗ ἴῃς γείζη οὗ 
Βοηιείδη ἃ8 ἴδε ρεγίοά οὗ ἴῃς ὈοΟΙ᾿ 8 σοπιροδίτίοη οὐ ρυδ[ϊοαιίοη. 

{ὲτ||6 πιογὰ ἤδη μα] ἃ σεπέυγυ ἰδΐεῦ, οης οὗ [8 βγβὲ σοπιπιεηξδβίογβ, 

Ὀίβῃορ Μεῖϊϊο οὗ ϑαγάϊβ, ργοίεβίεά ἰο ἥαγουβ Αὐγεϊία8 τῃδὲ “ οὗἁ 11 

δε επιρεγοῦβ ἰ γὰ8 ΝΈγο δηά Ποπιϊτίαη αίοηε ψῇο, αἱ ἐπε ἰπβείψαξίοι 
οἵ ςογίαίη βἰδηάδγουβ ρεγβοηβ," δϑϑαϊϊεὰ τῆς ΟἨγίβείδη σπυγοῖ (80 
[μΑοἰ. δὲ Μογίε ῥέγϑεο. 38. ΜΝ Ὠεῖπεν Μεϊϊο καενν τη 8 ἱπάερεη- 
ἀεηςῖν οὗ ἴῃς Αροσαΐίγρβε ογ ποῖ, ψὲ πεεὰ ἤἢανε νεγὺ {ἰπε|6 Πεδβίξα- 
εἰοη (οὐ. ϑίερμδη (186}}᾽8 Εςϑαὶ δῦ ἰε γὲρπε ἀε 1 Ἐνιῤεέγεμν ον ΐοη, 
1894, ρρ. 807 1.) ἴῃ οο]ακίησς {Π|8 ρεγβεσυζιοη στῇ ἐπε Ῥοοῖ ἴῃ 
ααεβείοη. 

8 8. 7,6 Απέδον.--- ΤΣ δες! απιεης οὗ ἴῃς ἀδίε οἷεαγβ ᾧἃρ ἐδα 
ΡγΓοδΙαπὶ οὗ ἐῆς δυϊπογβῆϊρ ἴἰο ἰῃϊ8 εχίεης, παῖ ἰξ σοηβγπιβ δα 

ἀἰδ᾽αποῖίνα σάποη οὗ Ὠοηγβίαβ (οὐ. [ωὔοκε, ὃ  39-42; Θίπιοοχ 

χΧ Ϊ;. ἔ, χχχί. {.), ΟΥίσεη᾽ Β ἐπουσῃτέα! ραρί!, το 8ανν, ἄροῦ στγουηά8 
οὗ ἱπίεγηαδὶ ενίάθησε, ἴπδὶ ἰξ ψὰ8 ἱπιροββϑίθίες ἔος ῃε Αροσαίγρβα 
δηά (ἢς Εουγίῃ Οοβρεῖ ἴο πᾶνε σοπΊε ἴγοπι ἐπε βᾶπιὲ ρεη. ἵνεγε 

πε Αροςαίγρβε ἀδίεά εαγίϊεγ, ἰξ οουϊά Ὀ6 βυρροβεὰ πδαὲ Φοδη παά 

ταδίυγεὰ ἀυτγίησς ἴῃς ἱπίεγναι, βίηοες ἔνψεηῖν ογ μψεηΐγ-ῆνε γοδγϑ᾽ 
τεβίάεησε ἱπ ἃ Οτγεεῖ οἷν πησῃξ ῬῈ σοηϊεςίζαγεά ἴο ἢανε ἱπιργονεὰ 

Πὶ8. βίγίε δηὰ νἱίάεηεά ἢΠίβ ουὐἰΐοοῖ. Βαξ ψῆεη πε Αροσαίγρβε [88 
ἴο Ρε ἀαίεά ἰῃ ἴῃς β8ᾶπ|6 ἀεοδάδ 88 ἴῃς Βουγίῃ Οοβρεῖ, ἔπε Πυροίῃεβίβ 
οὗ ἃ 5ἰησίε αὐαΐῆον οοἰαρβεβ. ΔΏΠε πὰ ἀδία οὗ νοσαδυΐαγν, βέγΐε, 
δηά τπουρῆξ βϑυρρεϑὲ τπδλὶ Ὀοΐῃ τυ τσ οτγἱἰφίηδίε ἰῇ ἃ βοῃοοί ογ 

οἴγεῖς οἵ Αϑβίδειος Ομ γι βείαπβ, ἔμεν ἀϊεγεπείαϊε πε οἠε ὈοοΙς ἔγοπι ἔπε 
οἴδεγ υπηδηϊδίσυοιῖν 

Ηδγάϊν δὴν ψυγιτησ ἰη τῆς Νενν Τεβέαπιεηξ [ο868 80 [{ξε]6, οὐ ψαίηβ8 
80 πιυςἢ, ΌΥ ἰγαηϑβίαϊίοη ἃ8 ἔπε ἀροοδίγρϑε, ἴογ αἰπιοϑὲ Δυ νεγβίοῃ 

1 Ἐδοθηΐ, ἐπου σῇ ταῖμεγ δχίγεπις, βιδίεπιεπίβ ἅγα ἴο ὃς ἔουπὰ ἰη 1. Εέν 1] ς᾽ 8 Σέ 

Ομαίν. ξναηρὶε (τοοτ), ΡΡ. 26-47, 333 ζ, ἰπ ϑεἴννγῃ (ρρ. ὃι ἢ ττῷ ζ., 222 ἔ,, 258 ἔ,, [ῃς 

Ἑουτιῃ αοβρεὶῖ -οὸ ἃ οοτγεςιίοη ποῖ ομἱγ οὗ ἴδε βυποριϊ5ι8 δυϊ οὗ ἴπε Αροοσδίγρβε), δὰ 

ἴῃ ϑοδηχεάο}᾽ 8 ἀγιίοὶς (Ε.Β. ἰἴ. [ἴ. 2515-2518). ΑΒ ΑἸίογὰ δάπιϊεβ, "" τῆς ατεεκ οὗ {δε 

ασβρεῖ ἀπά Ερίβεϊς 18 ποῖ ἔπδὶ οὗ τῆς Αροοαῖγρϑε ἰπ ἃ πιδίαγεσ βιδις"". 
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Βεῦνεβ ἴο ΟὈ]ϊεγαῖε πιοβὲ οὗ ἴπε Ἂχσερι πα! πυπτεγοιιβ ἀπά ραγίησ 

ἰγγεσαϊατγ τἰε8 οὗ [8 βγηΐαχ. Βυΐ οπς ἀγανρδοῖς οὗ 8 δἀναηπΐασε 
8 ἐπδὲ {πε αἰδείηοείνε οπαγδοίεγίβεϊιςβ οὗ ἔπ6 ῬΟΟΙ ἄγε [658 νἱνίαν 
ἴεϊε ; ἐῆς ξαγίπεν οπε σοαθβ ἔγοπι τῆς ογίρίηδί, [Πς [688 νἱβί]6 αγε ἴῇοβα 

ἰάϊοβγηῃογαβίεβ οὗ ἼἿοποερίίοη, βίγίε, αηά σοηδέγυσίίοη ἢ ΐοἢ πηᾶτῖς ΟΕ 

ἴδε ΔΑροσδίγρβε ἔγοπι ἔῃε γεϑὲ οὗ {πε εαγὶν Οἢγίβείδη [Ππεγαΐυγε ἀπά 
ποίδοὶν ἔγοπι ἴδε Ἐουγίῃ Οοβρεῖ. Τῇ ρβγοποίοσίοδὶ ἀϊβεγεησε ΌΥ 
ἰϊβε ἢ βῃουϊά ποὲ θὲ ργεββεά ἴοο ἕαγ.0 Οηε ἢδ8 οηἷν ἴο γεοοϊϊεοξ πε 

{|κὸ ϑαηχαοὶ Βυϊπογίογὰ δηά Κοδία, ἴο υπἀεγβίδηά ἤἢον νἱπάϊσίίνεηοβ8 

ἴο τε ρίουβ ορροπεηΐβ ἰ8β σοπιραίδῖς τὶ ἃ βϑψεεῖ ἀπά Ἴνεη ἀδνους 
δβρίγίξυδι ἴοπε ἴῃ ςεγίδίη παΐυγεβ. Βαΐξ τε ἀΐβ᾽ αησείνε σαποη ἰῃ δα 
Ργεβεηξ ςα8ὲ ργοσεδάβ ἔγοπὶ ἃ σψίάεγ ἱπάυσείοη. Τἤω8β 6.Ρ. ἔπε ψε!- 
Κηονῃ γεβειιθίδηςεβ οἵ {πε 1.ΔΠΊ|Ρ0 δηά {δε [Ορο8 ἄγε θοῇ βρεοίουβ δηὰ 
βεσοπάδγυ. Τῆε ἔογπιεγ (τὸ ἀρνίον Αροο. ; ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ, Οοϑβρεῖ, ἀρνίον 
Ῥείη γεβεγνεά ἴογ Οἢγίβείδηβ8) ἄοεβ ποῖ εχίβὲ ἰῃ {με ογίρίπαὶ, ον ἰ8. ἰΐ 
Ρεσυϊαν ἴο ἴῃς Φοδμαπηίπε [ΠΠτεγαΐαγε. Τῆε ἰαξέεγ αϑβίη (ὁ λόγος τ. θεοῦ, 
Αρος. ; ὁ λόγος, 6ο8ρε]) ἰ8 νεγῦα!] (ο΄, ποῖε οὐ χίχ. 18); {πε ἔνγο ἰάθαβ 

ἈΓα δάδρίεά ἔγοπι ἰοία!ν αἰ εγεης 8018 ἰὴ ργε- ΟΠ γί βείδη ὁ υἀαίβηι 
Δηά ἴον αἰΐεῃ εηά8. ϑοπ)ε οἷοβεὺγ δηδίοσίββ, βιοῇ δ8 (α) ἴῃς γεϊαϊίοη 
οὗ Οοά, ΟΠ γίβι, δηὰ τῆς Ὀεϊίενεν (οὐ οὐ ἰ,. 27, πὶ. 19 4.), (8) τῆς 86 οὗ 

ἐπε ραγεεῖνε ἐκ, ἵνα, δείκνυμι (οὗ τενεϊατίοη), εἴο., (ε) πε εχρίαηδείοη οὗὨ 
Ηερτγεν ἰεγπιβ, (4) ἔογπιυΐαβ {πὸ μετὰ ταῦτα, ἀπά (6) ρῆγαδεβ δρουΐξ 
τὺἰϊηεβδίησ οὐ εερίης Οοά᾽ 5 ψογά (οοπιηηδηάἀτηθηξβ), ἀο ηοΐ πεςαβ- 
βαγίἱγ ἱπιρὶν πιογα ἴδῃ ἃ σοπιπιοη »ηἼ ες οὗ ἐπουσῆξ δηά εἐχργεββίοῃ 
Βυσῇ 48 σοπίεπιρογαγυ ψυγίϊεγβ Ῥεϊοησίης ἴο ἐπα βαπ)Ὲ βοῆοοί τηΐσῃξ 
παΐυγα!ν ετηρίου. Α σοππΊοη γα] ρίουβ ἀΐαϊεσξ οἴζεη ργοάυςεβ βἰπλ αν 

ἰηϑίδησεϑ οἵ Ἴογγεβροηάϊης οὐ οοἰηοίάεηξς εἐχργεβδίοη ἰῃ αἰδογεης 

Δυΐπογβ οὗ ἴπε βαπιε ρεγίοά. Οη ἴδε οἵδεῦ πδηά, πε Αροσδίγρβε ἢδ8 

ἃ νοσαθαυΐαγυ οὗὨ ἰἴβ οὐγη, ψῇοβε ρεου]αγίε8 ἀγὰ ποῖ ἴο Ῥς ἐχρίδίπεά 
δἰ ιρὶν ἔγοηλ ἕῃς βυδ]εςσὲ πιαϊίεν ; 6.5. δοῦλοι θεοῦ (12 ἐχρ] οἷς σοπέγαβὲ ἴο 
δοῆ. χν. 15), λατρεύειν, οἰκουμένη, παντοκράτωρ, πίστις, ὑπομονή, εἴς. 
Ῥεδβίάεβ σβϑβεβ8 οἵ ῃε πια!ρ!1εἀ σεηϊξῖνε (χῖν. 8, εἴς.). [τ ἰσπογεβ πΊδν 

[ανουγίϊε ἀπά ἐνεῃ σδμαγαοζεγίβείς ἴεγηιβ οὗ [Π6 Βουγίῃ ἐνδηρο βὲ, 6.6. 
ἀλήθεια, ἀληθής, ἀληθῶς, ἀπεκρίθη κ. εἶπεν, ἀφιέναι τὰς ἁμαρτίας, θεᾶσθαι, 

ἴδε, ἴδιος, καθὼς, μετὰ τοῦτο, πάντοτε, παρρησία, πώποτε, ὑψοῦσθαι, χάρα, 

βοηβῃΐρ (οἷ. οὐ χχὶ. 7) δδβίτίησς (ἐρωτάω) Οοά, ἀαγάπεδς, μὲν... δέ, 
μένειν (εχοερέ ἰη χνὶ!. 10, Πἰδεογίςα}}γ), πονηρός οὗ ἄρχων τοῦ κόσμου (οὔ δε 
ἀεν!]), ἰο θὲ οἵ Οοά ογ ἴο ὕῬὲ Ῥογῃ οὗ Οοά, ἰονε ἴο Οοά οὐ Ομείει, 
ὁπέρ “ἢ σεηϊξίνε, ἀντί, ὁπό (αςςι8.), μέντοι, εἴς., εἰς. Ενεη ψῃεγε ἐπα 
Αροοαδῖγρβε ὑ8ε8 σεγίδίῃ ἐεγη8 οὐ ἰάεαβ οἵ ἐπε Ἐουγίῃ Οοβρεῖ, ἰξ ἰβ ἰῃ 
ἃ ἀϊδεγεης βεῆβε; 6.6. αἰώνιος (ΟΠ ἰῃ χὶν. 6, ἕδνερ στῇ ζωή), ἐέρδέ 
δηά ἐΐε τοογά (ρὨγβί δ! ἠοῖ βρίγίζ 811), ἐκεῖνος (πενεν βιιδϑίδηξζίνα), 
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ἀμός (οηἷν οηςΕ), οὖν οὗ Ἰοσίοα! ἀρρεα! ῖ (ποῖ οὗ ἰϑέογί αὶ ἐγαηβίου), 
Ἱερουσαλήμ ποί Ἱεροσόλυμα, νικᾶν (πενετ ἐγαῃδίζίνε, Δηά ἰῃ βρεοίαί βεη8ε 
“7. οἡ ἰϊ. 7), Ἰαάσπιεηξς (ουενναγά ἀηά ἀγαπιδίίς, οοΐ ἰηνναγα), ἐδε δῤίγι 
(τ ΠΟΙν ργορβδειίο, ἰῃ οοπέγαβε ἴο ἔπε ἰητναγάὰ Οοπιίογίεν οὗ ἔπε Οο8- 
Ρεΐ), σημαίνειν, ὑπάγειν, εἴοσ. Βαγίδπεγπιογε, [με Βουγίῃ Οοβρεῖ ἰβηογεβ, 
οἴζεη ἀο! Πθογαϊοῖυ, ἃ ἰαῦζα ἡσπρεῦ οὗ τψογάβ οὔ ρῇγδβϑβ 86 ποῖ ΟὨΪΥ 

ὉΥ ἴδε Αροσδῖγρβε (οποε δῖ [εδ81) Ὀυὲ Ὀγ ἴῃε δδγίίεγ βυπορίίο Οοβρεῖβ ; 
6.Ρ. ἀναγινώσκω (οὗ ϑοτγίρίαγεδ), ἀποδίδωμι, ἀπόστολοι, ἄρσην, ἀφαιρέω, 
βασανίζειν, βδέλυγμα, βίβλος, γαστήρ, γρηγορεῖν, γυνή (γε), δαιμόνια, 

δένδρον, διαθήκη, δίκαιος (οὗ ΠΊΕ), δῶρον, ἔθνη (-- ΟΘη{1|68), εἰκών, ἔλαιον, 
ἀνδύειν, ἑπτά, ἐσθίω, ἔσχατος, ἔσωθεν (ἔξωθεν), εὐαγγέλιον (ε΄. οη χίν. 6), 
ἑξήκοντα, ἐχθρός, ἥλιος, θρόνος, ἰσχύς, ἰσχυρός, κληρονομεῖν, κλίνη, κηρύσσειν, 
κόπτω, λιμός, λοιπός, λυχνία, μακρόθεν, μαρτύριον, μάρτυς, μηδείς, μετρέω, 

μικροί, μυστήριον, νεφέλη, ὀλίγος, ὀμνύειν, ὁδούς, οὐαί, οὖς (ςοηΐγαβέ Φοῇη 

αν !. 10, 26), πάσχω, πατάσσειν, περί (αςςυ3.), πέτρα, πίστις, πλοῦτος (-σιος), 
ποτίζειν, πόλεμος, πρεσβύτεροι, προσευχή, πρόσωπον, ῥάβδος, ῥίζα, σεισμός, 
σελήνη, σκηνή, σοφία, σταυρόω, σφόδρα, ὑψηλός, φυλακή, ψευδοπροφήτης, ἀπά 
χήρα. Τῆς Αροσδῖγρβε 480 βυιδβιϊςυξεβ ἔρχου ἴον ἐλθέ, ἀη ἃ ιαβ68 ρῇγαϑεβ 
{πὸ ἄξιος νυ ἰηθη. ἴον ἄξιος ψίἢ ἵνα. Τῆς οϑοπαϊοϊοσίοαὶ ἀϊ εγεηςα8 

οἵ σοποερείοη, ψἢϊοἢ ἀγε ἴοο ραΐεηΐϊ ἴο γεχυΐίγε σοπηπιεηΐ οἵ ἴο δάπκίξ οὗ 

δαγπιοηί βίην, σογγοδογαίς τῆς ἱπιργεββϑίοη πιαάς ὈῪ 8 αγρυπιεηΐξ ἔγοπι 
νογάβ. ϑαυςῇ ἔεαίΐυγεβ, ᾿ἰησυΐϊδιίς δηάὰ πιεηϊαὶ (οὐ 4.6. οη ἱ. 4, ἰϊ. 7, 
δ]. 21, νἱ!. 15), ἂγὲ ποῖ ἀυς ἴο {ἰτΟΓΑΓῪ νεγβαε ν, ἢν ἴο δη ἱπιαρσί Αγ 
στον ἰῃ (πα 8βαπ|6 τυγίϊεγ᾽ Β νοσδρυ αγΥ δηὰ βοΐ, ποῦ ἐνεὴ ἴο ἃ 

ςοπιηπιοη εαϊτοτία! γεν βίοη. Τῆς δγρυπιεηΐ ἔγοπι βοϊεοίβπιβ (οὐ ὶ 1) 
δηά γεφαυΐαγ ἰγγεψυίαγιτε8 οὗἨ βίγὶς, ἔγοπιὶ ἔς βρεςία! νοσαρυΐαγυ, δηὰ 

αῦονε 41! ἔγοπι ἔῃε γεα είς ἔγρε οὗ γεϊἰφίουβ ἔδε! η, παὺ Ὀς σαπιυΐα- 
ἔἰνε, Ὀυς ἰξ ἰ8 ποης ἰῆς [688 οἷς ἴο δαρρογὶ ἴῃς σοηϊεηκίοη δαὶ ψἢ 1181 

τῆς Εουγίῃ Οοβρεῖ δηά ἴπε Αροσδίγρβε πιϑὲ ἤδνε βργυην ἔγοπι ἔπε 

8δτης οἰγοῖς οὗ Αβίαξιο ΟΠ γι βιἰδηϊεγ, ἔμον σου! ἠοξ πᾶνε Ὀδεη τ7γίτζεη 

ὃγ δε βαπῆς ρεγβοη νη ἃ ἔενν γεαγβ οἵ δα οἵπεογ; ἔπε ἀϊνεγβθησαβ 
οἵ εβοπαδίοίϊοσυ, δηρείϊοίοσυ, δηά ΟὨγίβιοίοσν ---ννῃ!οἢ τγεργεβεης Πα 

ογυςία! ροἰπεβ οὗ σοπιραγίβοη Ῥεΐψεεη ἴῃς ἔννο ῬοΟΚΙ8---αγε αἰπιοβὲ 88 
οἰεαγὶν σαξ ἴῃ Αρος. ἰ.-1}., ψῇεγε τῆς Αροσαΐίγρβε ἰ8 ἰεαδὲ αροσδυρίίο, 
45 ἴῃ ἴδε ἰδίεν ογᾷοΐεβ. ἴω σεηδγαῖ, ἰξ στουἹὰ ποῖ ὃς ἰγγείεναηΐς ἴο 

Δρρὶγν ἴο ἴῃς Βουγίῃ Οοβρεὶ δηά ἴῃς Αροσαῖίγρβε ἐς ἰδγπὶβ αδεὰ ὉΥ 

Ὀιοηγδίαβ οἵ ΗδΙσαγηδββυβ ἰο οσμαγασΐεσίβε ἔπ ννογβ οἵ Ἡδγοάοίυβ 
δηά ΤὨμογαϊάε8 γεβρεοίίνεϊν ; [ἢ 6 οηδ ἰ8 γδάϊδηϊ (ἱλαρόν), ἴῃς οἵδε ἰ8 
ανε-ἰπδρίγίης (φοβερόν). 

1 ΤΏϊ8 ἰ8 ραγιουϊαεῖν βίη βοδηΐ, βίησς, 88 (Ὡς Αροσδῖίγρϑβε “ 18 Ἰαγρεῖν πιδάς ὕὑρ οἵ 
πιλτγαῖϊνς, γε τηῖρδς ἢᾶνς εχρεοιςά παγαῖϊνς οὖν ἰη αρυπάδηος ἱ ἰξ μΒαδά θεθη πυτἰτεπ 
ὃν ἴδε Βαηά ἐπδὶ νυγοῖς Ὡς Εουτί αοβρεῖ" (Αδδοῖς, γολ. Ογανενιαν, Ρ. 479). 



ΙΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 223 

ΜνΏΐε δα δυΐδον οὗ ἔπε Αροσαίγρβε σδηηοῖ πᾶνε Ῥεεὴ πε δαΐπογ 
οἵ ἰῆε ἘΒουγίῃ Οοβροῖ, Ὠἰβ ρεγβοηδί εν ἰ8 ραγια!ν ἀϊβοίοβε ὃν ἐπε 
ἰηΐξογηδῖὶ ονίάθησς οὗ ἐῆς Ὀοοῖ, ψῇἢϊοἢ βῆονβ ῃδξ ἰξ νγᾶ8 ἴῃ πψογῖς οὗ 

ἃ δενίβῃ ΟΠγίβιίαη ργορῆδὲ οδ]]εά Φοῆπ ([. 1, 9, εἴς.) ψγῆο τὰβ ἰῃ 
οἷοβε ἰουσἢ ψ ἢ τῆς Αβίδιίς σμαγοθεβ. [{ 18 ἃ προφητεία, Δη 48 βυσῇ 
ἀτ ἰ8 ταηκεά ὃγ ἴῃς θγϑὲ Ὁ γίβείδη πυγίξεγ οἵ τῆς βεοοηά σεπίαγν ψῆο 
ἀεβηϊτεῖν πιεπείοηβ ἰὲ (οὐ Φαϑείη᾽ 5  ὲέαϊ., 81, 82). [τ νγαβ ἱπιεηάδεὰ 

ἴο Ῥε τεδά αἱοιά ἰπ ἔπε νψογϑῃὶρ ' οὗ ἴῃοβε Οἢγίβείδη σοπρσγεραίίοηβ, 

Ῥτίπιδυῖν Ὀὰ ποῖ ἐχοϊαβίνείγ, ἴο ψῃϊσἢ ἰΐ8 ορεηΐηρ πιεββαροϑ γα 
βαάάτεβϑεά. ἴπ γεδί εν ἰτ ἰ8 ἃ βογί οἵ σδίμοι!ὶς ερίβεῖς 5 ἰξ βίδπάβ (οὐ 
ἐϊ. 7, εἴς., χχίΐ, 16, 21), ἀπ ορεη ἰεξζεγ οὔ τηδηϊξεβίο ἴο πε σῃαγοῆαβ. 

Τῇε δυϊῃογίεν οἷαἰπιεά Ὁ Φοῆπ ἰ8 ἐμαὶ οὗ ἃ ργορῃεῖ, ποῖ οὗ δὴ 
Δροβιῖίε Τῆς βενεη Αϑβίδίίς σοπιπιαηΐτίεβ τῆλ ἤᾶνα ἰδίῃ τι 8 
οἰγουϊ ογ ἀΐοσεβε, ας τῃς ἀδΐα οἵ Αρος. ἰ.- 1. ἀο ποῖ βυσρεβὲ δὴν 
Βρες! βολ!ν σοπογεῖς γεϊαϊτίοηβ θεΐψεεη ἴῃς ργορῆεΐξ δηά πα σπαγοβο8. 

Ης ἀοδβ ποῖ 86επὶ ἴο πᾶνε ἔουηάεσά δὴν οἵ ἐπεπὶ, Ποῦ ἄοεβ ἢξ ργοπιίβα 
ἴο τγε-νὶϑίξ πε. ὕροη ἴῃς οἵπεγ αηά, Φοῇη οἰαΐπιβ πο βρεςίαὶ! γε- 

ἑατίοη ἰο Φδβϑι8 Οἢγίβε, ἀπά ἴδογε ἰ8 πὸ ἀϊβείησξ δνίάθηςε τπαξ ἢς δά 

Ὅεδη δὴ Ἔγε-νϊηεβ88 οὗ Ψεβὺβ ἴῃ πχεββία ἢ ἄροη εαγίῃ. Νόοης οὗ ἔπε 
νἱβίοῃβ ἰπιρίῖεβ ΔΩΥ͂ βισἢ ρεγβοηδὶ ἱπιίπιαον ; ἰπάεεὰ ἐπαὶ οὗ ἱ. 9 ἢ. 
1ε118 αραϊπϑε ἴξ, ἔογ ῆς δροσαίϊγριίς οαϊερογίεβ νηοῦ ἀοπιίπαΐς ἐπα 

Ὁρεηίης νἰβίοη ἀγὲ ποῖ ϑυσῇ 88 πίῃς θεὲ ἐχρεςίεά ἔγοπι οὔἊς ψῆο δδά 

Ῥεδω απιοης ἔπε Οδί θα ἀϊβοίρ᾽εβ.2 [ἃ πᾶν Ὀ6 γερίϊεά ἐπαξ δὴ 
ΘΡροσΑΙγρβ86 ἰβ8 ποῖ ἃ ψοβρεῖ, ἀπά ἴπαξ ἴῃ δὴ δροσδίγρβε ἰξ ψὰβ8 ἔπε 

αυλὶϊεο8. οὗ ἃ προφήτης Μηϊοἢ πτουά παξυγα!ν ὈῈ ργοπιίπεης. Βαΐ 
Ἐἢ|8 ΟὨΪΥ γδί8ε8 ἴῃς ἔωγί ποῦ ρϑυςσμοίορίςα! ργορίεπι: ἤονν βῃουϊά ἃ 

Ῥγίπηείνε ἀϊβοίρ!ε δάορί βυςῇ σαϊεροτγίεβ ἢ ΤἼα τγεΐσεγεηος ἰη χνίϊϊ, 20 

ἄοεβ τοΐ δρβοίαζεϊν Ἄχοία ας ἐπα ροββι δι Ὑ οὗ Φοῆη Πανίησ Ὀεεη δ 

Δροϑέϊε, ἔογ ἀπόστολος ἰ5 πετε επιρίογεά ἰῃ [8 ννίάεγ βεηβε, δηὰ ἰῃ ΔῃΥ 

σαβε ἴῃς δαἀάϊτίοη οὗ προφῆται βῆοννΒ (πδξ [8 προφήτης πιίσῃξ πᾶνε 
ΘαυδΉν τνε]]} γεΐεγγεά οδ᾽εσείνεϊν ἐο ἔδε οἶα88 οὐ ογάεν ἰο ψῇῃϊοῃ ἢε 

Δ Ῥαββϑαρεβ ἴἰκε ἱ. 3, 1ΐ. 7, εἴς., ΧΙ, ο, 18, χχίϊ. 7, τεῆδος (ἷθ ἐς! εβἰαβεῖσαὶ τς, 

ἘΠΕ δα ἐχρίαπδίοσυ σοπιπιοπίβ ἰη ἷν. 5. (ἅ εἰσιν . . . θεοῦ), ν. 6 (οἷ εἰσιν . . . γῆν), 
ν. 8 (ἄ εἰσιν . . . ἁγίων), χνίἱϊ. 24, χίχ. 8 (τὸ γὰρ . .. ἐστίν), χίχ. το (ἡ γὰρ . .. 
προφητείας), χίχ. 13 (καὶ κέκληται. .. θεοῦ), χχ. 14 (οὗτος . . . πυρό4), βουπά 
οἴεη {κὸ ρσοβϑα ρίοβϑεβ ψὩΐοἢ ἴῃ δοπλα σΆ868 ΠΊΔΥ ἤᾶνα Ὀδδη ἰπβεσζῖεα ὉΥ τῆς δυΐμος 
Βἰπιβεῖ τ οσ ἃ βεηθγαὶ εἀϊίογ, δῖ ἴῃ οἴμεῖβ γαγε ὑοῦ ν ἄὰς ἴο τἢς ἱπίετρτγείδεῖνε 
τελάϊηρ ἱπ τ86 οἔυτοθεβ. Α Ῥαγεῖαὶ δἀπδίορυ ἰ8 ξυγηίβῃεά ὃν ἴδε ἰηῆυεηςς οὗἩ ἐδα 
Ρίαγετβ οἡ ἴῃς ἴεχὶ οἵ 58ιδίκεβρεαζς᾽ 8 Ρίδυβ. 

2 ὝΤΠς ΒΕΟΙ ΠΕΝΟΙ ΒΆΥΒ, 1 ταί ἐλε Γογὰ Ὑόδμς, οτ, Βελοϊά, ἐπε ᾿ονὰ Ὅεϑι. 

Οοπίγαβι Ας(β νἱΐ. 55, 56, εἴς, “6808 βρεδῖκβ ἐπῆγοι ρῇ Ηΐβ ϑρίγιε υπάες νδσίουβ ἔοσμλβ 
οσ ψὶτβους ΔηῪ ἔοστη, ἀπά ἴβ ἤσνεσ Ὀεμεϊὰ ἰπ τῃς ἴοστη Ης ψοσζε ἰπ δ 1]ες ̓ " (ΑΡΌοιι, 

Ρ. 214). ΟΓ Ρτοΐ. Α. 8. Ρεᾶκε, ἱπ Μδηβῆςϊά ΟοἹερε Ἐββδυβ (1909), ΡΡ. 80-1οῦ. 
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Ὀεϊοησεά. Τῆε υπίχυς 4]]υβίοη ἰῃ χχί. 14 ἴο ἐλ ἐιοεῖυε ἀῤοΞέϊες οὗ 
ἐπε Πιαριδ, ονενεῦ, ἢδ8 δ οδ᾽εοιίνα ἀπά γεϊγοβρεοξίνε ἐἴηρσο, τ Ὠί ἢ, 

τουσῇ ἰξ ἄοεβ ποῖ δρβοίυζείν γι] οὐκ δροβίο! ἐς. δυϊπογβῃίρ, ροϊπεβ 

ἴῃ ἴῃαὲ ἀϊγεοξίοη. [ἐ 18 ποξ ἃ βιρεὶς δηϊὶ- αι]! ης τουσῇ, ἴον ὄνεῶ 

αὶ! ἀϊά οὲ πυπιρεν Ὠἰπιβεῖῇ ἀπιοηρ ἔπε ἔνγεῖνε (1 Οογ. χν. δ), θαυΐ 
σΐδη [τ ἰ8 σοἰαῖεά τυῖτἢ βυαςσῇ αἰδογεραηοίεβ 48 ἰπαξς Ῥεΐμψερη χί, 1-2 
δηά ΜΕ χίϊ. 2 (Δ αἶϑβο ἰἰΐ. 21 νίεῃ ΜΙ. χ. 837-40) οὐ ἐῃαὶ Ῥεΐψεεη Ας. 
ἰ. 6-8 αηά {πε δροσαϊγρείς σαἰσυϊατίοηβ οὗ πε εηά (βεε ἔωγίμεγ, οὔ 
ν:, 21, νἱὶ. 1-38, 14, ἰχ. 15) ἴῆς τεϑυ]ς 18. ἃ συπιυΐαϊίνε ἀγτρυπιεηΐ πῃ 

ἴανουν οὗ β8οπιὲ ργίπιϊείνε ΟἸγίβείδη γῆο βαὲ ἰόόβεγ ἴο ἔπε βυηορίϊα 
ἀγδάϊείοη ἔμδη 4 αἰβοίρίς βυςῇ 88 ἴῃς βοὴ οὗ Ζερεάες σψουϊὰ ἤανε 
ἄοπεο. δυγίης ἰαϑὲ σεηίαγν τῆς δροβίοϊο δυζῃογβῃίΐρ οὗ ἕῆς Ῥοοῖς, 
ἴῃ ςοη]υαποιίοη ψίτἢ πε Νεγοηὶς ἀδΐε, 8 υγρεά Ὀν Βαιν (οὐ, Οπηγοῖ, 
Ἡἱὲ. οΥΓ Εἰνεὶ Τῆγνες Οεπέμγες, ἰ. 84 ἴ,, 158 ἴ.) δηά δίβ βοεδοοῖ, οη ἔῃς 

ἀουδῖς σγτουηά τπαΐ ἰξ τεργεβεηϊεά ἃ ἴγρε οὗ πᾶγγον Δεν ίβῃ ΟἸγίβιϊ- 

δηϊΐγ ἰπ με ἀροβίοϊϊο ομυγοῦ, ἀπά (παῖ ἰξ σοηϊαίηεά δὴ ονεγέ ροϊεπκίς 
δραϊηδὲ ἴῃς δροβέὶς Ραυϊ. Νείξεμεν οἵ ἴπεβε δγραπιεηΐβ ἰ8 Βεδιυνογ 

αἱ τῆς ργεβεηΐ ἄδυ, αἰ πουσῇ {πε δηςὶ- Ραυϊηα γεΐεγεηος εσοηιεβ 8 
τιυσῇ πιοῦα βογίουβ αυεβίίοη, σῆεη τῆς Νεῖοὸ ογ Οαΐδα ἀδῖς ἰβ8 

οἤοβθη, ἤδη βοπια γεσεπὲ ἀείεηάεγβ οὗ ἴῃς ἰδζίεῦ Ὠγροίμεβίβ ἀρρεαγ 

ἴο γε ίβε. Τῆς Αροσαῖίγρβε δ88 {πε Ῥαϑαυΐϊΐπε ἱεδοπίης Ὀεβίηά [ἴ 
(οὐ, (1.14, χχὶ!. 17), θαἙ [τ πεϊέπεγ γεργοάμοεθβ δὴν οὗ {δε Ῥαυϊηα 
ἰάϊοϑυπογαβίεβ ποῦ ορροβεβ8 Ρδμὶ! ρεγβοηδιγ. [Ὁ φοεβ Ῥδοῖ (ο ἐπε 

ΡῬορυΐϊαν δενίϑῃ ΟἨγίβείδηϊγ οὗ ἔπε ργίπιεῖνα σἤγομαβ, τῆοβα 
“1 τῇ ΟΙΟΩΎ " σοηϑίβιεά ργίπηαγιγ ἰῇ ἃ δεϊίεῖ ἔμπας Ψεβυβ, ἴδε ἔγας 
τηεββίαῃ, δὰ βεσυγεά ἴῃς ἰογρίνθηςββ οὗ 8ἰη8 ἴογ ἢἰ8 ρεορίε δηά 

πουϊά γεΐαγῃ ργεβθηῖν ἴο εβίβ ἰδ ἐπ ἀϊνίπε βασιλεία. Τῆς ψτγίϊεν 
ἰσηογεβ ΔΎ ργοῦίεπὶ οὗ ἐπα ἰανν οὐ οὗ ἴῃ γεβυγγεοζίοη οὗ ἴῃς Ὀοάγ. 

Εςδοεβ οὗ ἔπε βγηορείο ἐγαάϊτίοη ἀγα δυάδα ἐπουσῇ, ραγιϊ συ ανῖν οὗ 
8 [υσδη ἔογπι, αηά οης ἔεδζαγε οὗ ἴῃς τεδοδίης οὗ δεβιβ 8 ργεβεγνεά 
οαγεία!ν, υἱκ., ἴῃς ΒεΙεἴ ἰη ἔῃ ςαϊαβίγορῃίϊς δάνεηϊ οὗ ἐῃε βασιλεία ; 
Ὀμξ πο ενίάεηςς ἰ8 ναί ας ἴο ῥγονὲ ἃ [{τογαῦν Β] ατίοη Ὀεΐνγεθη ἴξ 
Δηά Δλὴγ οἵ ἴπε βγηορίίο σοδρεῖϑ8.} 

1 80 ἔτ 28 ἴῃς Ἰοσαὶ οοἷους 8 ποῖ ἀεγνεά ἔτοπι Ο.ὕ Τὶ ἰγδά εἰοπϑ, ἰξ την Ὁς ἀβοσίδοά, 

88, 4.8... ὉΥ Με. Ἰπεοάοτε Βεηὶ (Ν μείφεμές Οεπέμγν, τ888, 813-881, ς΄. α'80 Ηἐς- 

ἐογίοαὶ Νετν Τεσέανιεπέ, Ῥ. 688) ἴο ἃ ρεγϑοηδὶ ἀσαυδίπίδηοςς ἱἢ Ῥαϊεβεὶπς δηὰ Αϑία 
Μίποσ (δες οὐ ἷν. 2, νὶ. σ2 ἔ,, νἱῖϊ, 8 ἢ, ἰχ. τό, σϑ, χχὶΐ. 22. ὙΠυ8, 4.9., [Ὡς τεΐεσγεποαβ. 

ἴο [8 ἀρρεδζᾶπος οἵ ἴῃς ἀϊβαρρεάσδηςς (οἷ ἴπε σαβε οἵ Οπγυβὰ ἤδᾶς 1,Ἔπληο8, ἰοϊὰ 

ΌΥ Ῥαυβδηΐββ, υἱῖῖ. 33-4) οὗ ἰβίαπβ τεῆεοι τῆς ἰπβυΐας δἰἐυδιίοπ οὗ Ῥαίπιοβ, ἔγοτι 
ΨΏΙΟΒ ϑενεσαὶ οὗ (ἢς  ρελη ἰβίαπάβ ἡγεσε δὲ ἰδαδὲ νἱβϑί]ς (ἸΤόσζεσ: 1ς]απάς οὗ ἐδε 
Αερεαπ, ΡΌ. 178-95), 85 Ὑ 61 25 ἴῃς νοΐίςδηο οὗ ϑαπίοτίη. Τῆς οτγαῖοσ οἵ βοπγὲ Μεάϊ- 

τεσσδηθδη νοϊσᾶπο πλᾶῦ πᾶνε ἰεπὲ βρεςίδὶ ροῖϊπὲ ἴο ἐΐὰδ ἰαλε οΥ γε αμάὰ δγὶνιξίονε. 
Βυϊ Ἰοξπ᾽ 8 ἱπηαρίηδίοη [8 δίσοη γεσ ἔμδη ἢ'8 ΒΏΒοςρΡΕΡ Πν το Βῖ8 εηνϊσοππιεηέ, δου 

--- - Τρ ρὸν ἐπα,» ἔλαττον ἀνορολδας μα ΠΞΕΡΌΝ ΣΟΙ ΕΙΣ ᾿ . ἜΕς-- τος τ’ --ς----.----------.--. 



᾿ΙΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 325 

ΝΥΒο νδβ (ἢίβ θοῆη ἢ Ν'αβϑ ἢε βοπιὲ οἰπεγννίδε ὑπεποννῃ ββσαγα 
(ἄλλον τινα τῶν ἐν ᾿Ασίᾳ γενομένων, Ὠϊοηγϑβἰα58) ἰῃ {πς ργίπιίεῖνε σμυγοῦ 
οὗ Αβία Μίηον (80 ἐ.6., δ. Εενί!ς, Β. Ο. Ῥογίεγ, Ψ]ΠἸ μετ) Τῆΐβ ἰβ 

ροββίδί!ε, ἴον {πῈ ἤδπιὲ ψὰ8 σοτημηοῃ επουσῃ. Βαυΐῖ, ἐξ ἰξ 18. ἔεϊξ ἐμαὶ 

τῆς ψογῖς πιαβὲ ὈῈ σοηπεςῖεά ψ τ ἃ πῖογε δυϊξῃογίίαείνε ρεγβοηδ εν, 
ἐγάϊείοη οδεγθ ἃ8 ἔπε οποίος οὗ ἴῆγεε ἤσυγεβ. (α) Τῆαδξ οἵ Φοῇῃ 
δε (80 64.5., ΗΙἰζὶς, Νν εἶββε, αηά ΗἩδυβγαῖῃ), νῇοπι Ὀοηγβίωβ οὗ 

Αἰεχαηάγία πχδηξίοηβ ἴῃ ἐπ |8 σοηηεοζίοη Ὀωξ ΟὨΪΥ ἴο βεῖ δβϑίἀεα ου τῆς 

βοογε οὗ ἢἰβ υπη-Αβίαζίς σαγεοῦ, πεεὰ ποὲῖ Ῥὲ βογίουβίυ ἀϊβουββεά, 

ἐπουσῇ Βεζα ἕανουγεά ἢ 8 οἰαἰπι8 (“ αἀυοά 58, [ἰσεγεξ εχ βέγίο σοη- 
ἡεσξαγαπι ἕδοεγε, πεπιὶηὶ σεγίε ροζίυβ αυδπὶ Μαγοο ἐγ δυσγίπι αὐἱ εἰ 

ἴρβε Φομαπηδβ ἀϊοΐυβ εβι ᾽). Τῆς γεδὶ αἰξεγηαῖνε [1ε8 δεΐννεεη (δ) 
Φοδη ἐπε βοὴ οἵ Ζεδεάεε, Δηά (ε) Φοῆη ἐπε ργεβόγίεγ, θοῖἢ οὗ τ ῇοπὶ 
ἢανε βίγοης ἰγαάϊιίοηδὶ οἰαἰπι8. Τῆς ἰδίξεγ ἰ8β ηοξ ἴο δῈ ἐπιεπάφά ουξ 

οὗ εχἰβέδεηςς ὉΥ δὴν πιδηϊρυϊλιίοη οὗ ἐπε ἰεχὲ οὗ Ῥαρία8, δηά τε ἢανα 
ὯΟῸ τεάβοῃ ἰο γεραγά πε οὔθ 848 {πε ὠοῤῥεϊράηρον οἵ ἴῃς οἴδογ. 
ννμείδονς Ευβεδίυβ νγὰβ γἰσῃς ἰῇ αγρυΐϊη ἔγοπι δαὶ ἴαχὲ ογ ἔγοῃι 

οἴδεν ἐνίάεηςς ἐπαξ Ῥαρίδβ νγα8 οης οὗ Πΐβ μεδγεγβ, θοῇ ὁ πρεσβύτερος 

ψὰ8 δῇ ἱπηρογίαηξ ΟΠγιβείδη αἰδβοίρίε ; Πί8 δαϊπογν νὰ8 80 σγεδξ ἐπα 
δε οουἱά Ῥὲ οαἰϊεὰ ὁ πρεσβύτερος τψίτ μου ΔὴΥ ἔυγίμει ἀσβίσηδείοη. 
Τότε ἰ8 βέγοηζ δηά δαγὶν βυρρογί ἴογ (ὁ) ἴῃ ἰγδαϊτίοα, Ὀυξ πα ἰη- 
[ογηδὶ ονίάδηςο, ἃ8 γα ἢανα 8εθη, ἰ8 αἱ Ὀεβϑὲ παοιῖγαὶ δηά ἴω σσγίαϊῃ 

᾿ἰσμξβ αηξανουγαρίς. [{ 15 ἱπιροββίδ!ε ἤεγε ἴο δηαῖγβε {παξ ἰγαάϊείοη ἰῃ 

ἰῖ8 θεαγίησβ ἀροη ἴπε Αροσαῖγρβε, θαξ ἰξ πᾶν Ῥὲ βαϊά ἐπαξ ἔπεα ψεγα 

βρεοΐαὶ γεδαβοηβ Μῃϊοἢ οοηείρυζεά ἴο 18 ρορυϊαγίεν (οὐ. 8 3). [πίεγηδὶ 

ενίάεηςε ψνεϊχῃεά [688 ἢ τῆς ἐαγν σπαγοῦ ἔπη οἔδογ σοηβίάεγα- 
τίοηβ. Τῆς ψανογίπ ροβίτίοη οὗ ἴῃς Δροσεαίγρβα γεαυίγεὰ ηἠοϊῃίησ 

βῃογί οἵ δροβίοϊίς βαποίίοῃη ἴο Κεερ ἰξ ψίτπίη τς σαποη, δηά ἰηάεεά 
δροβίοϊϊο δυϊπογβῃϊρ σάπια ποῦ δηά πιογα ἴο δε ἰδπίᾳπιοιπε ἴο 
ἱπερίγαξίοη. ὕπάεν ἔΠεδβε οἰγουπιβίαῃσαβ ἰζ γγα8 ΠΟ ΕἈΒΥ ἴῸὉΓ ΔΩΥ ΠΟΥ 
ον ἐγδαϊείοη οὗ ὑπαροβίοϊς δυϊπογβῃῆίρ ἕο Κκεερ ἰζ8 ἐοοϊίπζ. Μγ. 
Οοηγυθδαγε ραυΐβ [ἢΐ8 βυςοίποιν (1λὲ Αγριοπίαη Τοχί ὁ Κεουεϊαξίοη, 
ρρ. 161 4): “ Βεΐνψεεη 8350 δηά 450 Οτεαῖκ ἰεχίβ οἵ Βενείαιίίοη σσεγε 
ΓΑγα ἴῃ (ἢς Εαβϑίεγῃ δαὶ οἵ {δε επιρίγε. Τῆς Ὀεβὲ τηϊπάβ οὔ {δε 

Οτεοῖς Οδυτγοῦ, πίε βυσῇ δ8 Ευβερίυβ Ῥαπιρῃ ἀπά Ὠἰοηγβίιβ οὗ 
Αἰεχαηάγία, ἀεηϊεά [8 Φομαηπηΐηε αὐτπογβῃίρ. [υἱνίηρ ἰῃ δὴ αϑὲ ψ ἤδη 

βοπιεϊίτηεβ ἰξ ἰβ ποὲ ἔδης] ἰοὸ ἔγαᾶος ἃ βϑρεοίδὶ βἰρηίϊβοδηος ἰπ δοῦλα οοηνεηίίοηδὶ 
Ρῆταβα, Φ.6., ἴῃς Ὀοοπὶ οὗ ἰῆς Μεάϊτοσγαηθᾶη ἴῃ ἴ. 15, οσ ἰῃ νὶ. 15-16---η δ᾽ υδίοπ ἴο 

τῆς Βίρυ 8 ταηρς, ποσί οὗ τῃς αὐ] οὗ ϑπιγτηα, τοῖς οἰβίεγηβ δηᾶ ΠοΪ68 ουἱϊ ἰπ με 
τοοῖβ αβογάςά ἐεπηροσγαγυ βμεῖϊεσ τὸ (με ρορυϊδιίοη ἀυτίηρ {πε ἐγεαυδης ρδηΐοβ οαυβεά 
ὉΥ φασί βαυδκεθ οἡ δε οοαβὲ ((}΄. Ῥεῖτοῖ δηὰ Οδίρίοζ, Η δέον 9. Ανέ ἐπ Ῥαγγρία, 
Ἑῃξ. ἴς., 1892, ΡΡ. 6:-62). 

νοΙ. ν. 21 
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οἷά Οτγεεῖκ νὰβ 58.1}} (πε ἰαησυασε οὗ ἐνεγγ- αν [ἰε, ἔπε εγα ἴοο 
ςοηβοίουβ οὗ ἴῃς ςοηϊγαδίβ οἵ βίγίε ψῃϊοῃ βεραγαῖε ἰἰ ἔγοσι τῆς 
Εοαυγίῃ ροβρεῖ ἴο δεοςερέ {δε νίενν [δι ἃ βίησίε δυῖῃογ σγοῖς Ῥοζῇ. 

Ηανίης ἴο δοσερὶ Φομη ἴπε ἀροϑβίϊε δ8 δυαϊῃογ οὗ οἣς ογ ἴῇς οἴδεσ, 
ἔθον ἀεοϊάεα ἴῃ ἕανους οὗ ἴῃς σοβρεῖ. ἴῃ τῆς δεβί, οὐ πε οἵδεγ 

Ὠαηά, ψῆεγε Ὀοξῃ ἀοσυπιεηξδ οἰγουϊαίεα ΟὨΪγ ἰῃ ἃ [,αἰἱπ ἄγεββ, πε 

ψ γε ἀπσοηβείουβ οὗ ἴδε οοηΐγαβίβ οὗ βίγε, δηά 80 ἔουηά πο ἀ- 
σαν ἴῃ δοσερείης ὈΟΓ᾽ δ8 ψγιεηρσβ οὗ ἴπε δροβεῖς Φοῇη." Ηδεποε, 
τακίης ἴῃς Αροσαῖγρβα ὈΥ ἰἴβε!  οὰ ἴπε οὔὲ παηά δηά ἴδε ἰγδαϊτίοη οὗἉ 
ϑοδη {δα ργεβογίεγ οὐ ἴδε οἵπεγ, γε βπά Ὀοΐῃ σοηνεγρίησ οη ἴδε 

οσοηοϊμβίοη παῖ, ἔνε ἰξ Φοῆη τῆς ἀροβίῖς ἀϊά βυγνῖνε {{}} τῆς εηὰ οὗ 
τῆς Βγβὲ σεπΐυτυ ἰῃ Αβία Μίωονγ, ἰξ γὰβ ωοὲ ἢς δας Πίβ παπῆεβακε ῆο 

στοίε {πε Φοπαηηίηε Αροσαῖίγρβε. καὶ οἱ πρεσβύτεροι ὑμῶν ἐνυπνίοις 
ἐνυπνιασθήσονται (οἵδ ἰϊ. 17), ἀπάεγ τῆς ἰπθυεησε οὗ ἴῃς ργορμοῖὶς 
βρίγξ. Ιἢ {πὶ8 σαβε, ἴῃε ἴεγπὶ πρεσβύτερος (48 ἰη 2 Ψοδη νεγ. 8, Δοὰ 
8 δοπη νεγ. 1) ἰβ ἴῃς ΟὨΠγβείαδη ἔεγπὶ οὗ ποποὺῦ δηὰ δυϊπογιν (οὐ. 
Πεἰβδηιδηη, 154 {., 288 ἢ), ποῖ ἔπε Δεν Βα δγπὶὶ ἴογ ἃ πιεηρεγ οὗ ἴῃς 

ϑαημεάγίη (πρεσβύτης). Οσςοδβίοπα!ν, 48 ἰῃ ἔπε σαβε οὗ Φοῇη, ἴδε 
ργεβογίεγ πΊλάβὲ πᾶνε παά ργορδείϊο γί; ἴῃς ἔγαρπιεηῖβ ργεβεγνεὰ 
ΌΥ ᾿τεηδεὺβ ἔγοπι ἴῃς ἐγαάϊείοη οὗ ἴπε Αβίαϊζις ργεβουίεγβ ροίης ὑἡ- 

ταδί Κα νυ ἴο ργορδεῖίος δηὰ ὄνεὴ οδ !δβεῖς (εηάεηςί68, που σῇ (παν 
ἌΓΕ ΤΊΟΓΕ δβαοηβύοιβ ἵδη ἰῃ ἴῃς σογγεβροηάϊην ἰξδίαγεβ ἰη ἴπε Αρο- 

οαἴγρδβε. Φοῆπ νγᾶβ αἶβο ἃ μαθητὴς τοῦ κυρίου ἰη {πε ννίάοῦ 8εη86 οἵ τῆς 
τεγπι. Ηε ψδβ οἷς οὗ ἐπε πιοβὲ ἱπιρογίαπε δυϊπογίεεβ σῆο ψεγε ἴῃ 

τους ἢ ψ ἢ ἀροβίοϊ!ς ἐγααϊτίοη, δηά ἰξ [8 δαβίεγ ἴο ογεάϊε ἢϊπὶ πε δα 

τ Ὀἱηἰς ἐγυάϊ τίου δηά ἀροσαϊγρείς ἰογε οὗ ἔπε Αροσδίγρβε ἔπαῃ θα 
ὙΠῸ νὰ8 ἀγράμματος καὶ ἰδιώτης (Αοἰβ ἱν. 18). 

Α ἔυγίδεῦ ροβϑί "εν (γεσοσηίβεά Ὁν Εγαβηια8) [68 ἰη τῆς αϊγεςξίοα 
οὗ ρβευάοηγπίγ. Αροσαίγρβεβ ψέγε αἰπιοβὲ ἰηναγίδου ρβευάοην- 
τοουβ, δηά ἰξ ἰ8 μεϊά ΌΥ βοπιε (ἐ.ρ., 5. Βανί! άβοη, νΝ εἰζβᾶςσκενγ, ννεγηῖς, 

Ἑοτγδεβ, δὰ Βασοη ἰῃ Εαροςίίον, 1907, 233 [.), αι τῆς ργεδβιπιριίοη 

ἰβ ἴῃ ἔανουν οἵ Φοῃη᾿ 8 Αροσαδίγρϑε αἷ8ο Ῥεϊοηρίηρς ἴο ἴπε ρβευάερί- 
ϑιαρῆα. ΤῆϊβΒ ψουϊά ὈῈὰ τεηάεγεά πιοῦὲ ργοραδίε, ψεγα ἰξ ἔβη ἴο 

ἰποίυάς ἔγασηιεηῖβ οὐ τγϑάἰοπβ πῃ ϊοἢ σσεγε γεα!ν ἄυς το δομη Μίαγι 
(ϑρίτεα, νοϊεεγ), δοῆη ἴῃς βοὴ οὗ Ζεδεάεε (Εγδεβ, Βγυβίοη), ον θοῆη 
δε ργεβογίεν (Ψ. ΝΝ εἰβ88, 8ὸ ἀϊβεγεηεῖν Βουββεὶ δηὰ ϑομπιίεάε). Βυὲ 
ἰξ ἀοεβ ποῖ ἔο!ουνν ἰμδξ δἂῃ εαγὶν ΟΠ γίβείδη ἀροοδίγρβε πλυϑὲ ἡδοαβ- 
βαγίϊν Ῥ6 ρβειιἀοηγίίουβ. Ηεγηιδβ ἰ8Β ποῖ. Βείάεβ, οὔς γαΐξοη ἀ᾽ ξέγε 

ἴον ρβευδοηγπη τ ἰβ αρβεηΐ, υἱς., ἔῆε σοηδοίοι8πε88 ἴπαξ ἐπε ργορδεῖία 

180 ϑείννγῃ (127 4), βοϊἀϊηρ τμαὲ τῆς δυΐπος οὗ τῇς Αροσδίγρβε τεϊδίηθά δἰβ 
δλιϊίες εν βῃ |6. Βαϊ ἰξ ἰ8 ῥγοβαῖς ἴο δες ἰδὲ βϑηχὶ-οἰγουΐας οουτγὶ τεβεςιεά ἰῃ 
ἂν. 2 ἢ, οτ ἴο βηά ενίδεπος οὗ βρεςίαὶ ἰεραὶ κπονίεάρε ἱπ ν. 1: δηὰ χίϊ. σο. 
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Βρίγιε γὰ8 Ὡ0 ἰοησεῦ ργεβεηῖ ἴῃ τῇς οσμυαγοῆ. Τα απιοιηΐ οὗ δηΐε- 
ἀδίεά ργεάϊςξίοη ἰπ ἐπα Αροοσαίγρβε (ἰ.6., ἴῃ χί ἱ, χνἱ!.}), ἴοο, ἰ8 Ῥαγεῖν 

δάεαυαῖο, οὗ [56], ἴο βυρρογί τῃΐ8 ἴἤθοῦγ. Απά ἰξ πιὰν Ῥὲ διριεά 

ταὶ ἃ ρβευάδοηγπιουβ ψυίϊογ νου ργοῦδθὶΥ ἤᾶνε δε πΊογε οχ- 

Ρ]ἰοῖε ρου ἴῃς δροβίοϊίο δυϊπογίεν οὗ Φοδη, ἐ.6.,ὄ (5 Φοδη ἴδε ἀροϑβίϊς 
ν͵Ὸλ8 ἴῃε Φοῆη ἀπάοῦ ψῇοϑα παπΊῈ ἢς ἰδβδυεά ἴῃς Αροσαῖγρβε. Τῆς 

σαβε ἴου ἴῃς ἰαίζεγ ἕογπὶ οὗ πε Ὠγροίμεβϑίβ ψουϊά Ὅς βιγεησιίπεησά, 
οὗ οσουγβε, ἰξ ἰξ σουϊά θὲ 8Βῆοῃ, 848 τίδην ογίτἰσβ πᾶνε γασθη νυ 
αἰζεπηρέεά ἴο ρῥγονς, τἢδξ ἔπε ἰγδαϊείοη οὗ Φοῇη᾽ 8 εαὺὶν πιαγίγγάοπι ἰ8 
τε αῦ]ε. [πὰ δὴν οδβα ἴδε γάεηϊ δηά Ἄνεη νἱηαϊςείνε βρίγιε οὗ {πα 
Αροσαίγρβε ἰβ τοῖ ἴο ὃς σοηηδοΐεά πεσαββαγν τὶ [Ἂ(υἱε ἰχ. 55. 
Θϑυσῇ 4 ραββίοπδίΐε, ἀπραϊγίοιίς ἕσιρον σουϊά 6 48 πιυσῇ ἄμε ἴο ἔπε 

δροοαίγρίϊς ἰγααϊξίοηβ δά ἴο ἐπε ἰοσαὶ εχίσεηοίεβ οὗ τῇς ρεγίοά 48 ἴο 

ΔΏΥ Ρεγβοηδὶ ἰἀϊοβυηογαςσν, δηά [ἢ Φοπη γεϊαίηθαά ἢ 8 ἔδει ηνς Ε1}} μα 
εηά οὗ ἔπε σεηΐζαγγ, οὐ ἐνεη Ε}}} τῆς βεναπι οὔ εἰμι ἀδοδάς, δα 

ταυϑὲ ἕανα ργοβίεα νοῦν [{{π|6 Ὁν ἴἢς Ιαββοὴ ψϊσ Ψε8ι8 δά γεδά 

Πίπι ἰοη ἀφο. θη ἢς ἰβ8 σοπηεοῖεά τυίτῇ τῆς ἐγααϊξίοη οὐ δαΐποτγ- 
Βῃ!ρ οὗ τῇς Εουγίῃ ροβρεῖ, [Πς βυρροϑβίείοη ἐπαὲξ ἢς να8 γεβροῃϑβϑίδ]α 

ἴον δε αἰεϊζαἀς οὗ πε Αροσδίγρβε Ῥεσοπηθβ ἀουρῖν, ἐγεῦὶν ἀῆσα!. 
Τὸ ϑ80πὶ ἃρ. Τῆς Δροσδίγρβε νὰβ ἃ ργοάιοϊξ οὗ ἴῃς ““Φοπαπηίης " 

ΒοὮΟΟΪ οΥγ οἰγοίς ἰη Αβία Μίιπογ, τοναγάβ τς οἷοβε οὗ της ἢγβί σεηΐζυγν. 

Βεγοηὰ τῆς ἀϊβθ)υποῖίνε σαηοη ἰπαΐς ἰξ νγὰϑ8 ποὲξ οοπιροβεά ὃὉγ {πε 
δυΐπον οἵ ἐῆς Βουγέῃ Οοβρεῖ, Ὀαξ {παΐ ἰξ πᾶν ἢανε δε ψυϊζίεη ὈῪ 

ἴῃς ργεβογίεγ γῆοβα πᾶπΊῈ ἄρρεαγβ ἰῃ τς αὐ άγεββ οὗ 2 δηά 8 Ψψοθη, 
ψὸ σᾶη δαγάϊν σο, ἰῃ οὖν σοπιραγίδοη οὗ τῆς Φοπαηηΐης τυγιείηρβ. 
Τῆς ἀδία οὗ ἐγδάϊεξίοω γε υπίογζαπαίεῖν απιδίσυαουβ δηὰ σοηἰγαάίς- 

ἴογγ, Ὀυῖ, ψἢεῖποῦ οὐ ἣοὲ ἰῆς βοὴ οὗ Ζερεάες γεβϑίἀεά ἴῃ Αϑβία 

Μίπον, (δε ργεβογίεγ Φοῆη βεεπὶ8 οὐ ἴῃς ψδοΪς ἴο βυἱξ ἔπε γεχαΐγε- 
ταεηΐβ οὗ τῇς Αροσαίγρβε Ῥεΐξερ ἤδη δὴν οἴδεῦ σοηζεπιρογαγν ἤρατε, 
δηά, αη6885 γα αὔὸ σοηΐεηΐς ψίτἢ Οαδβέε!Πἰο δηά οἴδοῦβ ἴο βῆαγε (ἢ 

Ρίουϑ τγεζίςεπος οὗ Ὠίοηγβίαϑβ (ὅτι μὲν οὖν Ἰωάννης ἐστὶν ὁ ταῦτα γράφων, 

αὐτῷ λέγοντι πιστευτέον " ποῖος δὲ οὗτος, ἄδηλον), ἔπε Ὀαΐδηςε οὗἉ ργοῦ Δ ΠΥ 
ἰδ ἰῃ ἕδνουν εἰξπεῦ οἵ ρβευἀοηγη εν ογ οὗ ἐῃε Ὠγροίμεϑβϑὶβ ἐπαξ ἔπε 
Ῥιορῆεῖ Φοδη ψῆο σοπιροβεά ἔῃ Αροοσαῖίγρβϑε νὰ8 (ἢ ργεβρυίεγ Φοῃη 
οὗ εδγίν Ὁ ϊβείδη ἐγααϊτίοη (80 αἴξεγ Ὠἱοηγϑβίιβ, ἔγοπὶ ναγίουβ βίδηά- 
Ῥοίηϊβ,: Εἰσῆδβογη, Υίοεῆεη, ες Μεῖίε, Μαηρο!ά, Ογεάπογ, ΒΙ ες, 

Ἐν αϊά, Κείηι, Ηανες, Ὠ βεεγάϊεςκ, ϑείνψγη, Εγῦεβ, Ο. Ἡοϊἐζπιδηη, 

Ηδγηδοῖ, Κοδίογ,  οη ϑοάεη, Ηείηγίοἱ (0) ας ὕγολιγιπἐοπέμμηι, 1902, 

126 ἢ), αοά  οη δ οδβοῃῦςζ (ΡῬγοδίοριε ἃ. αῤοΞςί, Ζειίαϊέεγς, 1904, 

91 1). 

1 ἀτοεῖαβ: “ Οτϑάο δυΐδηὶ ργεβογίοτο, δροβίοῖ! ἀϊβοὶϊραῖο, ουδιοάϊταπι μπης ΠἰΡτυτα ; 
ἰπάς ἔλοΐυπι, υἱ εἰὰβ 6886 ορὰβ ἃ φυϊδυδάδηι ρεῖ εἴτογθηὶ ογοάεγεῖασ". [Οἷδν (6 
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89. Τὴό Κεοοῤίίοη οὕ ἐπε Αρῤοοαῖγῥ5ε.---Νο ἱπιπχεάϊαϊε ἔγασεβ οὗ 
δε Αροσδῖγρβε (οι Ζαῆη᾽ 8 Οἐϑολολέε ἀος Ν. Τ. Καποης, 1.) Ῥρ. 201 ἴ., 
δηά 1,εἰροϊ τ᾿ 8 Οσἐξοΐ. ἀ. Ν. Τ. Καποης, ἱ., ῬΡρ. 832 ἔ., 58 ἔ,, εἴς.), ἄγε ἴο 

ὃς ἰουπά ἴῃ εΑγῖν ΟΠ βείδη [ταγαΐωγε; της ἔσο οὐ [ἤγεε δρραγεηξ 

Δ᾽ Πυϑίοη8 ἰῃ ΟἸεπιεηβ Ἐοπιδῆυβ, Βαγῃαραβ, δηά Ἠδγπιαβ, ἱπιρίν 
ποιῃίης Ὀυξ σοπιτηοη ογαὶ ἰγϑαάϊτίοα ογ ἔπε ἱπάερεπάδηςξ ι8ε οὗ [δ6 
Ο.Τ., ἰξ ποῖ οὗ ἀροσγυρῆδὶί βουγοεβ. ἰφηδίίβ, πονενεγ, βεεπη8 ἴο ἢανα 

Κηόσῃ ἰξ (8βεε οὐ ἰϊ, 12, χχί. 8); σεγίαίηΐν Ῥαρίαβ δηά Ψψυβείη ἀἱά. 
Μεϊῖτο οὗ ϑαγάϊβ (ε. 170 κ.0.) ψγοΐε ἃ σοπιπιδηΐαγυ ὕροη ἰξ, τε Αροὶ- 
Ἰοηΐα8 δηὰ ὙΤπεορῃίυ8 οὗ Απείοοσῃ ψεγε δοαυαίηϊεά στ ἰξ; 80 ψαγα 
τῆς Μαϊεπεϊηίαηβ, ἀπά οὗ σουγβε {πε ΟΠ  α818. ἰγεπρεὺβ ἀπά ἴδε Ερ. 
1 ρά. αἰῖεβε ἰΐβ οἰγου!αιίοη ἰη ϑουΐπεγα Οδα! (ς. 177 Α.0.). ΟἸεπιεηξ 
480 γεδά ἰξ ἰη Αἰεχαηάγία 88 ἃ βδογεά βογίρίαγε. Τῆς δνίάδηςς οἵ ἴῃς 
πιατιγγάοπῃμβ δηά οἵ Τεγίυ Πα ργονεβ ἐμαὶ ἰῃ Αἰτγίςα, δ8 ψγε]! 8 ἴῃ 
βουΐδογη Οδα] δηά Εργρί, ἰξ νγὰβ νἀ εἰν εἰγουϊαϊεά Ὀεΐογε τῆς οἷοβε οὗ 

ἴδε βεςοηά σεπίυτγΥ, δηά ἴῃς Μαγδίογίδη σηοη τὶ ζηε 8868 ἴ0 ἰ8 αυϊδοῦ- 

ἱν ἰα ἔοπιε. Βαξ ἰξ ἀϊά ποῖ εβοαρε βῆαγρ ογίἰςίβπὶ (τί με ὠφελεῖ ἡ 

ἀποκάλυψις ᾿Ιωάννου, λέγουσά μοι περὶ ἑπτὰ ἀγγέλων καὶ ἑπτὰ σαλπίγγων ;) 
Δηά ἐνεη γερυάϊδείοη ποῖ οηΐν ἔγοπι Μαγοίοη, συ τ 8 αηείρατῃν ἴο ἴῃς 
Ο.Τ., Ὀαξ ἔγοπι ἔς δηςὶ- Μοηξαηϊβίβ, δαἰϊκα ἴῃ Αβια Μίηον δηὰ ἰη Βοπιε,} 

σὯο ἀ151π|4 τἢ6 βεηβαουβ εἰεπηεηΐβ ἰῃ ἰζ58 ργορῃεςίεβ δηά γερυαϊαῖοά 

ἐσϑίδϑυ 88 ἃ ἔογπι οὗ ἔγῃε ργορῆεου. Τῆς ργεαϊεςξίοη ἔον Ηεἰεπίβείς 
ΘΘοδαίοίοσΥ δἷ8ο πεῖρεά το γον ἰξ ἰηΐο ἀϊδβίανουγ, 848 σοπιτραγεά 

στ, 4.ρ., Τῆς Αῤοοαίγῥεοε ο Ῥείεν, “ἰοῦ ἀνθ ἴῃς Μωυγαϊογίδῃ 
σϑηοῦ γϑη (8 δἱοηρϑβίάς οὗ ἰξ, Αποίδπεν ἔεδξαγε σψῃϊοῆ ργορδῦῖν τοὶ 

ἀραϊηβὲ ἰἴ8 ρορυϊαγιγ τγὰ8 ἰ8 υπραϊγίοτίς δἰζαάς ἴο ἐπε επιρίγε. 
Ννθεη ργᾶγεγβ ψέγε οδεγεά ἴῃ ἔς σπυγοῇεβ ἔογ {πε επλρεγογ, δηά 

ψἤδη ἐΠς επιρίγε Πδάι σοπιεξίο θὲ νίενγεά, ἃ8 Ῥαὰ! παά ἰδυρῆέ, ἰπ τς 

Ομαίν. Ευαπρέϊς, Ῥ. 134), ϑυνεῖς, Μ΄ Αἰδετί, Ῥεακε (]πέγοά. Ν.Τ., τρορ, 152 ἴ.), ληὰ 
Βοπς οἴμεῖβ ἱποϊπς ἴο (πἰ8 Ὠγροιεβί8 υυἱε ἢ Πεδίἐδιίοπ, 48 ἄοεβ Ἰδοοῦυ (Ν᾽ ἐμ ἐσςέανι. 

Εἰλμκ, τ800, 444-455). εἶνναβ δἀπιτεεὰ Ὁγ Νορεῖ (Οονενιεπέαἑεοηές, εἴς., 1811- 1816), 

ΠΟ νν88 δἰτηοβὲ {ποδῆγβι ἴὸ βυρρεβὲ ἴῃς σοτηροδίτε οτίσίη οὗ δε Αροοδίγρβε. 
Δ ἼΏςε Τοπίτονετθυ δεΐνδεη ΗΙρροϊγιυβ ἀπὰ Οδίυβ ἔς Ἐοπιδη ργεβΌγίεσ, ἰῃ {86 

Ὀερφίπηΐηρ οὗ τῆς {πίγά ςεπίυγυ, βῆοννδ [παι τῆς Ἰλίῖοτ, Κα τῆς ΑἸορί, ροβδίο! Υ δβογίδοά 

1δς Αροοδίγρβε ἴο Ὁ γί πιπυβζίοί, ΘΟ νναγιΣ' 8 εββᾶυ, ὕ7εδεν ἄεν Τοὰ ἀ. ϑδλμο Ζεδεάαεὶ, 
1904, ΡΡ. 33-45). Ηἰρροϊγιυβ ἔδεϊβ πδὲ Οδίυβ μδβ βοῆς ἴοο ἔλσ ἴῃ δἰ8 ᾿ν βοΐ εβαὶς 
τερυάίδιίοη οὗ τς Αροσαίγρβε αἷοηρ νίτῃ [8 Μοηϊαπίβι Ὄχρίοἰΐεσβ, Οποὸ οἵ (ῃς 
οδ]εςιίοηβ ὑγρεὰ Ὀγ! τῆς ΑἸορὶ γα τ(μδὲ ποτε ννὰβ πὸ οδυγοῦ αἱ ΤἼγαιίγα, ἀπά οοη- 

Βεαυςπιίν ἴπαὶ Ἰοθη ΔΒ πὸ ἴτις ργορδεῖ, ννϊοδ ῬΥΟΌΔΟΙΥ πιθᾶπβ ἰπδὲὶ τῃς ἰοςδὶ 

ΟΠυγΟΒ μὰ Ὀεοοπὶς Μοηίληίβι (ς}, Οὐτβϑεπ ἴῃ Τεχίς μ. ὕέεγε,, χνο Ι, 52-56), ἀπὰ 

τηεγείοις δά Τεδβεά ἴο οχίβὶ 28 ἃ σξυτγοῆ, ἔγοπιλ ἴῃς ϑίδηάροίπε οὗ οαἰβοῖίς ΟὨτίβ- 

εἰδηΐγ. Εοτγ τῆς τηοβὲ ραγῖ, 88 Ὀἱοηγβίιβ βᾶυβ, ἴμῈῪ ἡνεπὶ Ἐπσου ἢ νοῦν οπαρίος οὗ 

18ς Ῥοοῖκ, ψΙ ἃ Κδεη βοεηὶ ἕοσ [18 Οτίεπίδὶ ρβδηΐδβυ (ἄγνωστόν τε καὶ ἀσνλλόγιστον 
ἀποφαίνοντες). 

τ ουωι τἢ 
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᾿ἰσὰς οὗ ἃ ργονίἀδηζίαὶ Ὀαΐναγῖ, ἰξ ἰδ ποῖ ϑβϑυγργίβίης ἴπαὶ Φοῇη᾿ 8 

Αροσαῖγρβε δά ἃ ὨΠαγά βίγασσίε ἴο γεϊδίη [18 ρίδος ἰῃ ἔπε σδῆοη, απὰ 
τῃαῖ ἐχοθρὲὶ ἴῃ εἰπε οὗ βογὲ ρεγβεουζίοη ἰξ ἀϊά ἣοΐ ἀρρεᾶὶ ἴο {πε 

πΊΔ) οΥΙγ οὗ ΟΠ γί βείαηβ. Τῆς γεβυϊς 8 [δ Ὀεΐογε νεγὺ ἰοηρς {δα 
ΟὨΪγ πιεδηβ οὗ ργεβεγνίην ἰζ ἴογ εςοἰεβϑἰαβείσαί εαἀϊβοςζίοη τνα8 ἴο 4[]6- 
δοτγῖβε ἰξ ἔγεεῖγ. Τῆϊβ παΐυγδ!ν τῆγενν ἐπε ἰητεγργείϊδζίοη οὗ ἔμ 6 Ῥοοῖκ 
αυἱϊΐε ουξ οὗ ἔοσυβϑ, 80 ἰπαΐς {πε ἐογίαπεβ οὗ δε Αροσαίγρβε γεϑὶν 

ἔογιη ἃ ομαρῖεγ ἰη {πῆς Ὠϊβίογν οὗ {πῈ σϑποῦ ογ οὗ τῆς ομαγοῦ (οὐ, 
[ωυὕςκο, 88 80-86, 560-59). Βαϊ ἐνεη ρῥγίογ ἴο, ογ ἱπάθρεηάδης οἵ, {πε 

ΔΙερογίςαὶ ἱμξεγργεϊδείοη, ἔπε Ῥοοῖς ἢδά νἱξα! ἐγ. [{ [8 ραγαάοχίςδὶ ἴο 
οἰαὶπιὶ τπαΐ ἐῆε δροσαίνρβεβ οἵ ἔπε εαγῖὶν Ἵσπυγοῇ, ἱποίυἀΐηρσ ἐμαὶ οὗ 

Φοῆη, ψεγε ἔπε θγϑὲ Ὁ γίβιίδη βογίρζαγεβ ἴο δε σδποηϊβεά, ονίησ ἴο 
τῆεῖν. ργορδεῖίς ογρίη, νῃϊοῃ γαηκεά τπαπὶ ἢ ἐπε ΟΤ. Τπεῖγ 
Ρίαςς ἰῃ τῆς βεγίεβ οἵ ργορῃεῖίίο ψυυϊτησβ ἰδ οὈνίουβ, θαᾳξ {πε ἰγεδέίβα 
Ὧ6 αἰεαίογίδιι5, ἴτοτι ψὨϊσἢ ἴῃς πηδίη ενίάεηος ἔον {Πἰ8 ΤΏΘΟΡΥ [8 

ἄγανῃ, ἰ8 οὗ ἔοο υποεγίδίη ἃ ἀδῖε ἴο δ6 υαϑεά 588 Έε!Υ ἰω ἘΠ18 σοπποχίοῃ. 
51), ἐπε Αροσαῖνγρβε ἀϊά γεϊδίη ἰἴ8 νοζυα ἴῃ τηδην οἰγοίεβ οἵ {πε 
ΕλΡν σἤαγο, εβρεσίδιν τπγουρσποαΐ ἴῃς ψεβί. Οὔἴεη ἐπὶβ νγὰ8 ἀπε 
ἴο ἃ νᾶζις ἀπά οογτγεςῖ ἰηβείηοϊ ἔογς Φοῇη᾽ 8 σγεδξ γεϊ σίου 8 πηεββϑαρε 

ἴῃ 8ρίϊε οὗ 18 ἀγοῆαῖς ραγαρῃογηδιία δηά ἰΐ8 ἑδηζαβίίο εἰθπηεηΐβ (οὐ. 

Εεπδη, 479, 480). Υεῖ Ἔνεη ἰζ8 [ἰτεγαΐὶ ργορἤεοῖεβ 8311} πιδἰηταϊπεά 

Δ ἀρροδί οὗ {πεῖν ον. [{ ψὰβ ἢς σἢ!Πἰα8πὶ οὗ ἔπε Ὀοοῖ, ποῖ ἰΐ8 

ἀπε ΠΠΠεὰΔ ρτεάϊοςίοηβ, ψίοῃ ργονεὰ ἃ ἀπ ῆσυϊγ. ὙΤῇε ργεαϊοξίοη 
ψίοἢ ψεηΐς βοοηαβὲ ουξκξ οὗ ἀδίε (ἰ.6., χνὶϊ. 8-11) δεεπὶ8 ἴο ἢδνε 
οσοεβίοηεά 48 [{πι|6 τγουδίε ἴο ἴῃς σῃυγοῦ 48 πα 5 υ]Πης ογϑοῖαβ 
ΟΥ ἴδε βἰπηαγ ραββάσζεβ οὗ ἴῃε ΟΟΤ. ργορῃεῖβυ Τῆς Αροσαῖίγρβα 

εν ἀεη εν τγὰ8 ποῖ ἢπαὶ δὴν πιοῦὲ ἔμπα πογπαί.1 Βεβϑίάεβ, αραίηβε 
τῆς [αϊΐαγε οἵ [18 Ὠἰβέογίσδὶ ργοργαππια ἴο Ἴογγεϑροηὰ ψίτ τῆς 
βιρβεαιεηΐ ἐγεπά οὗ Ὠἰβίογυ, πιυϑδῖ θὲ 8εὲ τῆς ἕδος τας τῇς ηὰπι- 

Ῥεῖ οἵ ἴῃς Βεδβὲ οουἹά ᾿ε ἱπέεγργεῖθά 48 Τγαΐϑδη, ΗἩδάγίδη, ον Μίαγουβ 
Αυγε 8, ἰπαξ ἔπε ἐχρεςέαδζίοη 3 οὗ ἃ Νεγο- πες γίβε ᾿ησεγεά ἀόνῃ ἴο 

τῆς Βδεῃ σεπξαγν ἴῃ σογίαίη οογπεῦβ οὗ ἐπε ρορυΐαγ γεἰϊίοιιβ πχίηά, 
δῖ Οος δηά Νίαροζ ψεγε γερεδίεαϊν ἐχρεςϊεά ἰη ἔπε ἔογηι οὗ βανασε 

πογάεβ (Ηυη8, Οσοίπβ, εἴς.), δηάὰ παῖ ἐπῆε ἀγεδά (οβ [ὠἱπείοοι 5 
Ἰρπαΐϊι5, 1., 644 3.) οὗ ἃ Ῥατγιίδπ ἱηναβίοη ἀϊά ποῖ Ὀεοοπια ορϑβοίεϊε 
ἘΠῚ ἐπε Ὠϊγὰ σεπέαγγ. ἴῃ βενεγαὶ γεβρεοίβ ἰῃε Ὀοοῖς σουϊὰ 51} δὲ 
ταῖκεη γεαβϑοηδοὶν 88 ἃ ργεάϊςξίοη οὗ πεᾶαῦ ενεηίβ.0 Τῇαβ, ὈΥ {Πα εἰπε 

τῆας Οοηβίαπείηε᾽ 5 ροΙ ον δά δπεϊᾳυαίεά ἴῃς Αροσδίνρβε᾽ Β νίενν οὗ 

᾿ Οὗ. Α. Β. Ὀανίάβοῃ οὐ {ϊ8 ροίπι ἰη Ηδβιίηρβ, Ὁ. Β., ἰ. 736, 737, ἷν. 126. 

3 Ὑβουρῇ “ἰξ ννα8 ἀυτίηρ [ῃς σοητίπυαπος οὗ τῆς ΕἸανίαη ἀγπαβὶν πὶ ἰπε εχ- 
Ρεοϊδιίοη ννᾶβ δἱ ννμϊς μεδῖ," γεῖ ἴξ “Ἰἰπρετεά οἱ ἴος την σοπίυτίεδ᾽ (ἱρμιίοοί, 

ΟἸονι. Κονε., ἃ., ῬΡ. 511, 512). 
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ἴῃς Νοηλδη ϑέδίο, ἔπε ροβίτοη οἵ (ἢς Ὀοοῖς νγνὰ8 ἔαϊγὶν ϑβϑεουγε. Νεῖν 
βυϑίεπιβ οἵ ἱπιεγργείδίίοη, αἰϊεσογίοδί (6... [πδὲ οὗ Τυγοοηία8) δηὰ 
86 ηιϊ-ἰϑέογίοαι, γεγα ἀενίβεά ἴο νἱηάϊοσαῖϊε [8 γῆ 5 48 ἃ βογίρίζυγε οὗἉ 
πε οἤαγοῦ, δηά ἴπ686 ψεγε ἴδε πιοῦὲ σογαΐα! ν ψεϊσοπιεά, 48 τῆς 

ὈΟΟΚ [8618 ννὰ8 δηἰρπχαῖϊίς ἀπά ἰῃ ραγίβ δπιδίσαουβ. ΑἹ] βεῆβε οὗ ἰζ8 
ογίρίηδι οὔγεος δά ἔδλάεά ἔγοπι πε ἀπορίτἰσα! τιϊπά οὗ τῆς οπυγοῇ. 
Βοσπιαιίς ργεροββεββίοηβ ὑπάθγίδν ἰζ8 γεϊεοζίοη ἃ8 νγν6}} ἃ5 ἰἴ8 γεσερ- 

τίοη ; ἰξ νγὰ8 Ἄεχροβεά ἴο Ἔχίγαναραηξ σεήβϑιυγα δηά Ἔχίγαναραπί ργαδίβε, 

υΐ δε σγονίης Ὀεϊ εἴ ἴῃ [8 ἀροβίοϊίς ογίρίπ μείρεά ἴο β8ανε ἰξ, {31 
Ηεῦρτγενβ, ἔγοπι αἰκἰπχαΐε ἐχοϊ αϑίοη οὐ ἀεργεοίδιίοη. [τ ἔπε σαβὲ οὗ 
{ῃ6 οὴης Ὀοοῖζς 48 οὗ ἐμεῈ οἴπεγ, ἔς ἰηϑείησς ψῆϊοῃ ἀείεγηγησδά {ἢ6 

Ἰυάσπιεηξ οὗ ἐῃς σοιμποὶ 8 ἀπά τῆς οἤυγοῆεβ νὰ8 βουηάεγ (ἤδη (Πε 

ρΡοΙεἰςα! γεαβοηβ ψῃϊσἢ πον δάάυοεά. Νοσίέγα γέ5 αρὶέμγ, (ἢν ἔεϊε. 
Τῆς δυξπεηξὶς ποῖε οὗ ἰογαῖτγ ἴο Φεβιβ Οἢγίβε δὲ 1] οοβϑῖβ νγᾶβ δυάς 

εηουῇ ἴο ρῥγεναὶ! τυ ἐπαπὶ ονεῦ (Πεὶγ δπείραϊῃυ ἴο ἴῃς Ἴγαϑῃϊῃ 
ἀϊβοογάβ οἵ Οἢγίβιίδη δροσαίυριίς. 

8 10. Σιεἐογαίμγε, εἰς.---ἴη δαάϊξίοη ἕο αὐτγενίδιίοηβ νος ἢ ἀγα 

αἰγεδάν ποϊεά (ραψε 284), οὐ ψῃίοῃ γε οὐνίοιιβ εθουσῇ, {πε ἐο]Ποννίης 

ΤΩΔΥ ὃς πιεητίοηεά ---- 

Αρδοιίῖ-- Ε. Α. Αδροιί᾽ 8 Νοίες οἡ' Ν. Τ. Ογι ες (1907), ρρ. 75 ἔ,, 
175 ἢ. 

ΑΟ -- Βουββεῖ᾽ 8 4εγ Απέϊομγὶοέ (Εης. Τι. Ὁ Κεδπε, 1896). 
Βαϊάεηδρεγρεῦ τι βες, εἀ. (1892) οὗ Βαϊἀεηβρεγβεγβ ἀας «δεἰδεί- 

δειυμδείδεῖη ϑόδι. 

ΒΙ488-- Οσγαηυμαΐᾷ 4ε5 ΝΤΙϊοΝοη Ονιεοπίδοῦ (2ηά εα. 1902 ; 
Επ΄. Τι. 1905). 

Βόκίεη - Β.᾿8 ἀΐέ Μεγισαπαάίδοπα ἀ. 7415 -ολγὶ εἰ οθόη νηὶ αδν 
Ῥαγεϊϑοίεη Ἐϑομαίοίορὶε (1902). 

Βατγίοη -- Ε. ἀε ΚΝ. Βυτγίοη᾽β Νεέι Τεςίανιεπέ Μοοάς απμὰ Τεηϑες 
(2ηά εἀ. 1894). 

ς.Β.Ρ.-ΦἰἈὺὮῥ. Ν. Βαπιβαν᾿ 8 Οἰέίες απὰ Βιομοῤτῖος οὐ ῬΑαγγρία, νοῖ. 1. 

ρΡαγ ἰ. (1895), ραγέ ἰϊ. (1897). 

Ὀαϊπιδῃ -- Παἰπιαη᾿ 8 γογίε εσ (Εησ. Τρ, Τὴὲ Ῥ)ογάς οΥ Κ65:5). 
Ὀἰεϊεγίςῃ -- Α, Ὀἱεξεγίο μ᾽ 8 Νλγία (1893). 

Δ ΟἸ]ἃ ρτεδῖ τῆδη ἱπέεγργεῖβ ἃ παῖίοῃδὶ οὐ βὶβ 80 48 ἴο Ὀγίηρ πόσης ἴο δε πδίίοῃ 
[18 ἔσις ἰάφαῖβ δπὰ ἀεβεϊηδείοη, ἢ ταπιαίηβ ἃ ἴγὰς ρσορῃεῖ Ἔνθ ἰξ ἢἰ8β ἔογεοδδὶ ψνᾺ8 

ταϊδίακεη. ΝΊ πους της οτίεἶοαὶ βἰτιδείοη ἴξ 18 ργορδῦϊ!ε ἴπδὲ (ἢς ργεᾶξ τηᾶπ οου]ά 
πανεσ πᾶνς ὕγουρῆὶ 80 πιιοῖ ἐσατῃ ἴο βυςἢ ροννεγία! ἐχρσγεββίοη. 50 δὴ δβϑοῃδίοϊορυ 

18 ποί ἰο ὃς ἡυάρεὰ ὃν ἃ 5ἰπιρὶα τυῖς οὗ ἀργεετηθηὶ ψἱ ἐαςῖδ, Ὀὰϊ ταῖδμεσ Ὁ ἐϊ8 δίποβδ 
ὑπάες ἴδ οἰτοιπιδίδποαβ ἴο υΐϊοκεη ΓΑΙ ἰπ Οοά, ἴο 8εἰς {πε οοπβοίεηος δηὰ ρυΐ 

τοθηΒ ψ}1118 ὑπάσος ἴδε ἀοπιϊπδιίοη οὗ ἰάδαὶ πηοϊίνεβ, ἴοὸ γίνε ἃ ᾿ἰνίπρ βεπβε οὗ αοά 

δηὰ εἰετηΐν " (Ε. Ο. Ῥοτίες, Μεϑϑαρες οἵ ἐκλε Αῤος. Ῥγέέενς, Ῥ. 73). 
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Πορβοῃὰιζ τ  οα οῦβομεΖ᾽ 8 ἀΐε πγοϊγίδεϊομοη Οηιοίπάθη 
(1902; Επησ. Τε., “ΟΠ γιβείαη [υἱξε ἰπ τῆς Ῥγίπιιεῖνε Ομυγοῦ," 
1904). 

Ε.Β.}.---“Τῆς Εργυρίίδη Βοοῖς οὗ ἴῃς Πεδά᾽᾽ (εά. ΒΕ. Νν 4118 Βυάφς; 
ἔδε ἐγαπδίαιίοη, 1898). 

Ε.Βὶ.-- Τῆς Ἐπεογοϊοῤαάϊα Βὲδίϊοα. 
Ε.3.--Τ Τὸ Κειοὶδ.» Ἐπεγοϊοῤαάϊα (1901 81). 
Ἐρ. Γηρά. τε “ Τῆς ερίβϑεϊε οὗ τῆς σπαγοδεβ δὲ Νίεηπε δά [ἃ γοηβ,᾽ 

177 Ὁ. (Ει8. Η.Ε. ν. 1). 
Ἐγίεάϊδηάον -- αγείοι ερεη ἀμ ἐν δὲέίεηρεδοκίομέε Κορ (1888, 

διῇ εά.), Ὁγ [.. Ἐγιεαἀϊᾷπάετν. 
Οἰγόγεν -- Οἰγόγεγ᾽ 8 α5 ϑαλγ),ιμπάεγε ἀες ΗἩ εἰϊς (1838). 
ΟΥΙ͂] -- Φ. σγ]}} 8 ὕὕηπμέεγομον. δεν ἀϊ6 Ἐπέδίεπμηρ ἀ. υἱογίεπ Ευρίηις 

(1902). 
Οτοιίαβ -- Οτγοιυ8᾽8 Αηπποίαίίοπες, νἱϊϊ. 284 ἴ. (1839 εἀ,). 
Ηεϊρίης -- Ε. Ηεϊδίηρ᾽ 5 Ογαρηριαίξίᾳ ἀεν ϑεῤίμαρίπία (1907). 
Οτερογυ -- α. Ε. Ογερογυβ Τεχέκγιξ ἀες Ν.Τ. (1900-1909). 
Ψαβέγον -- ῬΡγοῖ, Μογγίβ Φαβίγον 8 7.6 Κείίρίοη οὔ Βαδγίοπέα απά 

Α4ς9)γῖα (1898). 
Ψεγεπιίδβ -- Α. Φεγεπιίαβϑ᾽ Βαὀγίοπίδομες ὑρη Ν. Τ᾿ (1905). 
Καεεεηρδαβοῇ -- Καὶ., ἐα5 αῤοκίοἰ δοἦιε ϑγηιδοὶ, νοῖ. 1. (1900). 
[μᾳοἴεη τ [μι εἰκεη᾽ 5 Μιίολμαεὶ (1898). 

Μιουϊίοη --Φ. Η. Μουϊίοη᾽βΒ Ογαριηι. Ν. Τ΄. Οτεεξ, νοὶ. ἱ. (8εο. εά., 

1906). 
Ῥαδυβαηίΐαβ -- Ῥαυβδηΐαβ ““εβογίρείοη οἵ Ογεθος" (εά, 7. Ο. 

Εγδζεγ, 1898). 
Ῥβείάεγεγ- ἀα5 ὕγολμγιδίεπέμηι (1902), νοΐ. ἰΪ., ρρ. 281 ἢ. 

ῬΟν».-- Ῥαυϊγβ Κεαϊ-Επογοὶ. ἀδν οἷα55. ΑἸογέμηιδιο  5ςεηδομαζέ 
(εά. νίββονα, 1894 [.). 

Εξεηδη -- εηδη β 1, ̓σπέδφολγὶ οί (1871). 
Κ. 3. -- Βουβδβεῖβ  αἐέ Κεἰρίοη 465 νά οηέηη5 ἐνὶ πεμίοσί, Ζεϊέαϊέεν 

(1908; πε γεξεγεῆςεβ αγὰ ἴο ἴδε Εγϑβί εὐϊξίοη). 

Κ δ. -π-νν. Πορεγίβοη ϑηη ἢ 8 Καὶ εἰἰρίοη οἵἩ ἐμε ϑεριϊέδϑ. 
3.8.Ε.-- “δε ϑασγεά Βοοῖβ οὗ ἴῃς Εδβι" (Οχέογά). 
5.0Ο,, τ  συηῖο} 8 δομδῥήμηρ μηπάὰ Οαος (1895): στ Πὶβ εββαν 

(1908) Ζη»η γεϊρὶοπορεδοῖ, Ῥεγείάπαης ἀκ Ν. Τ. (οὐ. ΤΑε 
Μορηῖξέ, 1908, 898-455). 

ϑείνγη -- Ε. Ο. ϑείνγη : “Τῆς ΟΠνγίβείδη Ῥγορῃείβ δηά ἴδε Ργο- 
ρϑεῖις Αροσαῖγρβε "᾿ (1901). 

ϑίανε - ὕεδον ἀ. Εἰημ55 ἀ. Ῥαγείδηιης απ ἀ. Κμάεημρη (1898). 
ΤΒυπῦ τὸ δὲς Ογίεολίδοπε ϑῤγαολε ἐπι Ζεϊέαίίεγ 4. Ἡ εἰϊδηέδηιμα 

(1901). 
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Τιτία8 - Ὁγ. Α. Τικίαϑ: 46 υμὶρᾶγε Αποολαμμηρ ὑὸν ἀ. ϑεϊρκεὶξ 
ἐηι Ὀγολμνιοίεπέιρη (1900). 

Ψίεδαυ -- Ν τευ Β Εἐμάό σιν ἴα ϑγέσφηε ἀπ πομυέεαι Τεοίαηιεηπέ, νοΐ. 
ἱ, (1898), νοΐ. 11. (1896). 

νοϊΖ-- Ρ. ΝοῖζΖ: γνάϊδοδε Εϑοπαίοϊορὶς (1908). 
ΜΝ εἰπε! --  ννείπει 8 46 Ῥγιγξμπρεη 465 Οεἰδίος μ΄ ἀεγ Οε δέον ἔνι 

παοῆαῤ. Ζοϊέαϊέεν (1899). 
νεϊΖϑβδοϊκογ-- Τὴ Α βῥοείοϊὲς Αρε (Επσ. ΤΥν,, 1894-1895). 
Δνίη. -- ννίπεν᾿ 8 σγαρμιριαίὶὰ (διἢ εά., Όγ Ρ. ΝΥ. ϑεδηιχίεάεϊ). 
ἴῃ ογάεγ ἴο βᾶνὲ βρδςς, πιοϑβὲ οὗ ἴῃς οἰξδιίίοηβ ἔγοπι ἔπε Οὔ Τ. δηά 

τε ΝΙΤ. πᾶνε δε γεϊεραῖοά το τῆς πιαγρίη ; οἴζδβη ἴῃς βυδβίδηςε 

οὗ ἃ ποΐς ἢδ8 δεεῃ σγυβῃεά ἰηΐο ἃ παπάξαϊ οἵ βοῇ γείεγεποεβ. [ἴ δδ8 
ὈεδΩ ἱπιροβδίδίε ἴο σίνε δὴν γερίβίεν οὗ ορίἰπίοη ογ ῃἰβίογυ οὗ ἰηΐογ- 

ργεϊαϊίοη, ἀπά 1 ὕανε αὐϑίδαϊηεαά ἔγοπι ἔωγηϊβῃίης βυςῇ σγαπιπγαίοαὶ, 
ΡῬὨΠοΙοσίςαι, οὐ σεοσγαρῃίοδὶ ἰηϊογπιαίίοη ἃ8 τῇδυ ὃς ἰουμηά ἰῃ ΔΩΥ 
ςοῃοογάδξηςθ, φγηΑηΊΓηΑΓ, οὐ ἀϊςτἰοηαγΥ οὗ ες ΒΙΌ]ε. Εογ ἔα! ον ἀεῖαί[ 8 

οὔ αυεειίοηβ οἵ ἱπιγοάδαςκίοη 1 πιυδβὲ τγεΐεγ ἔπε γεδάσγ ἴο ἔπε γεϊενδηΐ 

βεοζίοηβ ἰ τὴν ἰογιποοπιίησς 1ηπἰγοάμοίίϊοπ ἰο ἐπε 1, 1ἐογαίμγε οὗ ἐπε 
Νέεῖυ ΤεΞςίαπιεηπέ. 

Τῆς Επρ 8ῃ βίυάεηϊξ ἰ8 ποῦν Ἔχοθ ΘΠΕἸῪ βεγνεά ὉῪ ἴῃς Δγεϊοϊεβ οὗ 
Βουββεῖ (Ε.Βὲ. ἰ. 194-212, βυτηπιαγίβίησ ἴῃς γεβϑι}8 οὗ ἢἰβ οατέϊο ῥγίπ- 
οεῤ5 ἴῃ εγεν [1896, 1906]7) ἀπά Ὦν. ΒΕ. Ο. Ρογίεγ (Ηδβείη δ᾽ διὲεί. οὗ 
ἐπε Βίδῖε, ἵν. Ῥρ. 239-266, θ΄ ἱπναίυδθίε ἱπιγοάἀαοίίοη), ἀπά ὃν Ὦγ. 

ϑνεῖε᾽ 5 ἔα]! εὐϊτίοη οὗ ἔπε Οτεεῖς ἐεχὶ (ϑγά. εά, 1909). ίαπυα! εαϊ- 
τίοηβ ὃν ὟΝ. Η. ϑίπιοοχ (Ὁαπιογίάσε Οτγεεῖ Τεβίδπιεηε, 1898), Ο. Α. 

Θεοῖς (Ὁεηΐζανν ΒίρΙε, 1902), απά Η. Ρ. Εογρεβ (]πέογη. Ἡαμάδας 
ἰο Ν. Τ., ἰν., 1907, ρρ. 86-149).. Τῆς πιαίη Επηρ 8ἢ σοηεγί θαξίοηΒ, 

βίηος Αἰΐογά, γε ἴποβε οἵ Εδγγαγ (Εαγὶν 1) αγς5 οὗ ΟἸιγι ἐἰαπιίγν, 1882, 

«ἢ. χχνἱ!!1.), [μος (5 ῤεακεγ᾽ 5 Οοηιηι. 1881), Ννογάβννογιῃ (1875), Εδηάδι! 
(Ριμῥὶέ Οοηιρι., 1890), ΜΙΠσαη (ἐδομδϑίοηϑ ὁπ ἐπα Αῤοοαίγῥδε, 1898 ; 
αἶδβο 8 εὐϊξίοη ἰῃ ἐπε οαγίῇ νοΐ. οἵ ϑο ἢ 8 Οοπηπγχεπίαγυ), Ε. ὟΝ. 
Βεηβοη (Τὰς 44οο., 1900), ϑείνγη, δηά Βείψρβ (Μεςείαι ο7 ἐπε 
ΑῤοΞέϊες, ρρ. 285-461); οὐ, Τυγέμεγ Ο. Η. Οἰθεγὲ (Τῆς Εἰγοέ [πίογ- 
γείεγς οΓ ὅεδμς, 1901, ρρ. 382-897), ΒΕ, Ῥαϊπιετγ᾽β ΤῊλ ΤΠ γαῖα ο ἔδεε 
“4οοραῖγῥεε (1908), Η. Βεῦρβ Τῆε γναγια οὗ ἐπε Αῤοοαίγῥεε (1894), 
Ὀνγ. Ε, Ο. Ρογίεγ᾽β Μέβδεαρες οἵ ἐπε Αῤοο. Ῥγνίίεγς (1905, ρρ. 169- 
296), ἔπε Επρ᾿ ΙΒ ἰγαηβίδτοηβ οὗ Βευβοῆίαρ᾽β Νεμέοςί. ΤἼδοί. (νοΐ. ἰἱ., 
247-861) αηά Ννεγη ε᾽ 8 δὲς Απήάᾶηπρε, ρρ. 256-274 (“Τῆς Βερίπηίηρσβ 
οὗ ΟΠ εϊβειδηϊεν," 190], νοΐ. ἱ., ρρ. 860 [.), δὶ. Νν. Μ. Εδπιβαγ᾽ 5 1 εἰέεγς 
ἐο ἐπε ϑευεη Οἠμγολες (1904), Ηογε 8 ροβεμιαπιουβ ἔγασπιεηὶ (42ος. 
{.-ἰ., 1908), ἀηά ὕδηοη 1. Ψ. ϑοοῖι᾽ β Τῆε Αῤοεαΐίγῥεε (1909). 

Οεγηηδη εαά.---ε Ννεῖίε (1848), ΒΙεεῖ (Εηρ. ἐγ. 1875), Ὀ ὑβέεγ- 



ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 333 

ἀἴεοῖκ (1887), Β. ννεῖββ (2ηᾺ εά. 1902), . Ννεὶβ8 (416 ϑελγίέεπ 465 
Ν. Τ., 1907), Βοιξβδβεῖ, αηά Η. “. Ηοϊϊζηιδηη (ΗΠ απ ά- ον πεπίαν, 8τά. 

εά., 1908). ϑομπηιίεἀε}᾽ 5 Μοϊκεδμοῖ (1906) ἰ8β ἱποϊαἀεά ἴῃ τῇς Εηρ  8ἢ 
εὐἀϊτίοη οὗ Ὠβ χολμαηππῖπε γνιεηρς (1908). ΤΠογε ἰβ ἃ σοπιρεΐξης 
Βυΐοῃ σοπιπιοηΐαγν Ὁ 7. Μ. 8. Βαϊοη (Ὀτγεοπε, 1908); εβίάεβ 
Εγεηςῇ ψόγῖβ ΌῪ Ηαδνεϊ (16 Οὐ γὶδί. δὲ 565 ογὶρίησς, ἵν. 814-844), ει 88 
(Ρασγίβ, 1878), Α. σγαπιροη (Τουγηαὶ, 1904), «αηά Τῇ. Οαἰπιεβ (Ῥαγίβ, 
1905), νι τῆς α8:-παπχεά βοποίαγ᾽ ΒΒ ραπιρῃϊεῖ, 1,᾽ .4,2οο. ἀευαπέ ἰα 
ἐγαάιέίοη εἰ ἀευαπέ ἴα ογίἐφμοῦ (1907). Β4])οπ᾽ 5 ογίειςαὶ ἱπεγοάμσείοη 
8 φίνεη ἴῃ Πίβ σε δοπίοαομῖὶς υαη ἀε Βοεξομ (ἐς πιοισέη εγδομαᾶς 
(1901), 241-265. 

Οὐ ὃς Τσοπιπηεηΐαγίε8 ψῆϊοἢ ργεοεάεά Αἰξογά, αἰπιοβδὲ ἴῃς οὐΐν 

Εηρ 8 πογῖβ σνϊοῃ γεΐαϊῃ δὴν ογίεἰσαὶ ναῖας ἀγὲ ἴμοβε οὗ Νίοβεβ 

ϑευαγεὲ (Απάονογ, 1845: οὐ ἴδε ᾿ἴπεβ οὗ 1[ζςο) δηά Ττγεηοῦ (Οοηι- 
γιομέαγγ οὐ ἐμέ Εῤῥ.᾿ ἰο ἐπε ϑευεη Οἠμγοῖός, 1861, δβίχῖῃ εὐϊκίοη, 

1897). 
Θδίηςε δε ργεβεηξ σοπιπιεηΐαγυ 88 ἀγαΐϊεά, δἰχ γεᾶγβ αῦο, ἃ 

ὩυπΊΡεγ οὗ πιοηοζγαρῇβ, ἱποϊ υἀϊην βοπιε οὗ ἔμοβε 7.88 πιεπείοηςά, ἢανε 
Ῥεδῶ ἰβϑυεά. ἴ ἤδανε ὁσοδϑβϑίοῃδίν ἰπβεγίθα γεξεγεησεβ ἴο ἔπεπὶ ἱπ ἐδ ς 
ἰεχέ, ἔογ {πε βαῖε οἵ σοηνεηίεηςς δηὰ σοπιρ᾽εΐεηεββ, δυΐ, ἕογ ἴῃς 
ϑ8δκε οὗ ἰηάερεπάεηςε, ἴῃς ποΐε8 πᾶνε οἰπεγνίβε θεεη ἰεἴξ ἀπιουσπεά. 





ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΔΝΝΟΥ.ἷ 

Ι. τ. κ᾿ ΑἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἣν " ἔδωκεν αὐτῷ ὁ θεὸς « 8ς. ἥδε 

“δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ,Σ ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει, καὶ ἐσήμανεν ἰατιίεῖς 
δῦβει 
88 ἴγοτι 

Μαῖι. ἱ. αὶ τ. ΝΜ ίη. δ το, 10). Εοτς εδομδί. σοπηοίιαιίοη, ο΄. οι. ἰΐ. 5, νἱϊϊ. το. Ὁ 7οδα χὶΐ. 49. 
χῖν. το: ςοπδίσ. [μη νί. 52. ς ]ὁδη ν. 20, Χ. 32. 

τ τα. ἢ 30, εἴς. (εἀἀ.}, ἔτοπι τπ6 τς τῇς τον θεολογον οἵ Ο δηὰ (ν ἢ εχ- 
ῬϑηΒΙΟἢ8) ΠΙΔΠΥ οσυγδίνεβ, ΨΠΙΟἢ γ88 ἃ ἀεβοσίριίοη οἵ ἴῃς ἀροβίὶς ]οδπ ἰπ {π6 ἐουγί 
οεπίυγν 48 ἴῃς δυῖθοτ οὗ {πὸ ἔουγίῃ ροδρεῖ, δηὰ δρρὶϊεᾶ ἴὸ ἔα Βετς 848 (ες Ἔεχροπεηΐϊ 
οἵ ἀϊνίης οτᾶςοῖεβ (θεολογος -- προφητης, ΡΠΐο, ἄς ΝΊι. Μοβ., ἰΐ. τὰ ; σὰς.) Α416χ., το, 
22) οἵ Ἃ8 ἴπε Βεσαδὶ οἵ αοά (οἷ. Οἤγγβ., Ογαί., 36). Ιπβοσίριίοπβ βῆονν {μδὶ θεολογοι. 
Μεῖε βϑδογοά οβῆςίΑ]8 ἰη Ῥεγραπιιτ, ἘΡμαβυβ, ϑιηγτηδ, εἴς. (ΠὨ εἶβ8π|.) 231-232, Γυἱελέ 
τονε Οςέεη, 252 {)), ψνὯο ννεῖς ἔγεαυςπην υμνωδοι 45 Ψε]]. 

3 Ῥυποίυδῖε Θεος δειξαι τ. δ. αυτου, ἢ ΝΗ, Νν8., Β8., Ηοτῖ.0 Οὐ δε αἰϊεσηδ- 
ἔνε ἔοστῃ ἰωανει (ν 4"), ὦ)΄. ΝΠ. 8 5, 26ο, ϑομπκίοάεὶ (Ε. Βὲ., 2504-2505), ΤΒΌΤΩΡ 20 ἢ,» 
Ἡεϊδίης 290-30. 

ΟΠΑΡΤΕᾺ 1.--ονν. 1-3. Τῆς βυρεογβοσίρ- 
ἄοπ. ᾿Απ. ἸΙωάννον ἰβ8 (ἢ εςοἰεδἰαδιῖςαὶ 
1{π|ε (ἀϊβεϊ προ ϑηϊηρ ἰξ ἔγοπὶ πε ἀροσδῖγρβε 
οἵ Ρεῖεσ, οσ οἵ Ρδῃ], εἰς.) οὗ ψ παῖ ργοΐεβϑοβ 
ἰῃ ταδὶ ἴὸ ὃς δὴ ἀπ. Ἰησοῦ Χριστοῦ 
(ϑυδ)]εςεῖνε φεηϊεῖνε), ἑ.4., ἃ ἀϊβοίοβυσε οὗ 
ἴῃς ἀϊνίης μυστήρια (ΠΏλη. ἰΐ. 19, 22, 28, 
ΤΒςοά.) ἰπ τῆς ᾿πιπιεάϊαϊε ἔυτυτε (ἃ δεῖ 
Υ. ἐν τάχει) ὙΒΪοἢ Πᾶ48 Ὀδεπ οοπηπιμηῖ- 
οδἱεὰ ( ἕν, οὗ. οἡ ἰϊϊ. 9) Ὁγ ἀοὰ το 
7εδὺ8 (, ν. 7) απ ννβίοῃ ἴῃ ἴατγῃ 18 ἴγαπ8- 
τηϊτἰεὰ Ὁγ 1εβὺ8 (( 4]. ἱ. 12) ἴο ]οῆπ 88 ἃ 
τρεηθεσ οὗ ἴδε ρτορβεῖῖς ογάεσ. 

νεῖ. 1. δούλοις, ἰπ ϑρεοϊῆς δβεηβε οὗ 
χ. 7, χὶ. 18, δἴϊεγ Ὀδῃ. ἰχ. 6, το; Ζεςῆ. 
ἰ. 6, δἀηὰ Απιοβ ἱἐϊϊ. 7 (ἀποκαλύ 
παιδείαν πρὸς τοὺς δούλους αὐτοῦ τοὺς 
προφήτα4). γέεις ΟἈγίδέ ἴδ υδεά ομἱν 
ἰῃ ἱ. 1-5 (χχίϊ. 21 ὃ), ᾿υογὰ ϑέέξιις ΟμἱΪῪ ἴῃ 
χχιΐ. 20, "ογὰ (ἰ.ε.. Εὐπῶς οἷν ἴῃ χὶ. 8 δηὰ 
χίν. 13; εἰβενβεζγε εἰπεῖ ὁ Χριστός (χχ. 
4, 6) αὐτοῦ (χί. 15, χὶϊ. 10) οΥ (48 ἰπ 
Ηεῦτεν8) ἴδε βἰπιρὶε γεθης. ἃ δεῖ κιτιλ. 
ἔγοη Πδη. ἰΐ. 28-20), εἰἴπεσ οδ)εςὶ οὗ 
ἴξαι (Ννῖς. 11. 220) οΥ τῖοσε ὑσγοῦδῦϊν 

ἴπ ορροβίτίοῃ ἴο ἥν. ἐν τάχει -- ““ Βοοῃ " 
(458 ἴῃ ΟΙεπι. ἔοπι. χχίϊἹ. 5 δπά {πε ἰη- 
βιγυςῖίνε Ἰορίοη οὗ [κε χνίϊ!. 8. ΤῊΪ8 
ἐδ ἴδε Βίηρε ἀηά βίαρὶες οἵ τῆς δοοκ. 
ὙΒεη ἐπε δάνεηι οἵ [εϑι8 ἰ8 μα! ]εὰ 8 
ἃ τεῖϊϊεῦ, ἰξ 18. ἢο σοπϑοϊδιίομ ἰο βὰν ἔδδὶ 
ἴδε τοϊϊεἴ 1} σοῖς βυάδάςηϊν ; βυάδάξη 

ΟἹ ποῖ, ἱξ τηυϑὲ οοπια βοοη (χ. 7), ἱΐ ἰξ ἰβ 
το ὃς οὔ δηγ βεγνίςε. Τδε Κευποῖε οὗ 8 
ΑΡοοΔΙυΥρδε ἰ8 ἴῃῈ ομδοπίηρ δββυσαποα 
δαὶ ὑροὴ Οοα᾽8 ραγί ἔδεσε 18 20 σε - 
Ἰυοίαπος οΥ ἀεῖδν ; Ηἰβ ρεορὶε μανε ποῖ 
Ἰοηρ ἴο νναΐξ πον. καὶ ἐσήμανεν (80 οὗ 
φῆδιὶ ἰ8 δυΐυτε δηά τηοτηθηΐουβ, ΕζΖεῖς. 
Χχχίϊὶ. 3, Αςὶβ χί. 26, εἴς. : Ηεσδοϊεϊ 8. 
ου ἔπε Βεϊρῆϊς ογδοῖε, οὔτε λέγει οὔτε 
κρύπτει σημαίνει) ἀποστείλας 
(ἔτοπὶ βενεηῖῃ δεάνεπ, ἰπ Αβο. 158. νὶ. 
13), ἃ ἴοοβε Ηεῦ. ἰάϊοπι ἴον “ ἢε (ἑ.6., 
7εβυ8 εῖε δῃά ἴῃ χχίϊὶ. 16, ἀοά ἴῃ χχί!. 
6) βεπὶ πὰ εἰρπίβεά ἰε". διὰ (45 ἱπ 
Αβο. 188. χί. 30, εἴς.) τοῦ ἀγγέλον αὐτοῦ 
(τ΄. Τεβι. 108. νί. 6). 1εβυ8 8 τε τηϑδάϊυτη 
οἵ 411 τενεϊδιίοπ, δυῖ ἀποκάλυψις 18 ἤυτ- 
{δες οοποεϊνεά οὗ 48 γα πβη εὰ [του ἢ 
πε αηρεῖμς ἐπέσγῤγες, ἃ ἴαταῖ αὶ ἀπα ἰπλ- 
Ῥοσίδηςξ ἤρυτε ἰπ ταρδίηίς (οὐ. Ε. Κ. ἰ. 
592, 593) Δπὰ δροοδὶγρίὶς ἰγδάϊιίοη (8ες 
τεῆ. πὰ οὔ Αςῖβ νἱῖ. 30), Ψ8ο βίδῃδβ 
Βεῖε Ὀεΐννεεπ [688 δηὰ (ες ρζορβεῖϊ 88. 
ἃ βοσὶ οἵ ἀομδίς οὗ ἴῃς ἴογπιεσ. [ἱκα 
Ηδεδβ (Μαμά. χὶ. 9), ἴ8ε ροϑί-εχὶ!ῖς 
τσαάϊείοη τεαχυΐϊγεὰ {πε ἐχεσυῖτῖνε ξαποιίοπ. 
οὗ ι8ῖ8 δηρεὶ, ἰῃ ογάεσ ἴο (α) βαιἰβέν [8 6: 
γεαγπὶηρ ἴοσ βοπὶεὲ πηθδηβ οἵ ἀϊνίη 6 οοτη- 
τηυπίολιίοη, ἀπά (δὴ) δὲ {86 βᾶπιε εἰπις ἴο. 
τολἰπἰδίη σανεζοηςς ἴοσ ἴῃς ἀϊνὶ πε σΊΟΣΥ 
(Βα: ἀδηβρεγξεσ, 48 1). Βυὲ ]οῃ π᾿ Β ΟΒτίβ8- 
εἰδῃ ςοπθοίϊουβηςβ8 Βεγὰ δηὰ εἰβεννογα 8 
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ἃ Ζοομ. ἀποστείλας διὰ τοῦ ὁ ἀγγέλου αὐτοῦ τῷ δούλῳ αὐτοῦ ᾿Ιωάννῃ, 2. ὃς 

δαδ, νὴ. ἐμαρτύρησεν τὸν "λόγον τοῦ θεοῦ καὶ τὴν μαρτυρίαν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, 
16,1χ.2: ἔ., 
Αρ. Βασς. 
ἵν. 
(κηίει, 

ὅσα ΄ εἶδεν. 

εἴς. : Ὀἱεδιεγίς δ᾽ 9 ΜΏδγας 1,τἐμγρίς, 47 ἔ. ΕΥ̓ 
111. 15, Αςῖϑ χν. 21, Μαίϊ. χχίν. 15, 1 Τίπι. ἱν. 1.3, 

ἴοο ἰατρε ἔοσ ἰῃς ἰσαάιτίοπαὶ ἀπά δγιῆςῖδ] 
ἔοττηβ οὗ ἐϊ8 ἐεχργεββίοῃη. ἴπ|688 1Π|8 δηρεὶ 
18 ἰἀεπιβεὰ τ ἰμδὲ οὗ χ. τ ἢ, με ρίδυβ 
ΟἿΪΥ ἃ Βοδῃὶ δηὰ ἰδγάν τόϊς (χνίϊ. 1 ἔ,, 
χχί. 5. 4) ἴῃ τῆς 8εγίεβ οἵ νἱβίοπβ ; ἴῃ8 
ΡῬιορῃει 8 βεηβε οἱ ἀϊγεςϊ ἐχρογίεηςς (4. .» 
ἷπ 1. 9 8) δυγβῖβ [ὨγουρῈ ἴῃς ουπιῦτουβ 
ολίεροσυ οἵ δὴ ἱπίεγπηθάϊαιε ἀρεηΐ ὃε- 
νθθη ὨίπηβεϊΓ ἀπὰ ΟἸγίϑι. [τ ἰβ ὃν ἃ 
Τοηνεπίίοηδὶ ἔοτπη οἵ τεϊρίουβ βυτη- 
θοΪΐβπιὶ ργεναῖεπε ἰπ (πἷ8 ρέηγε οὗἉ [ἰτετὰ- 
ἴυτα, [δὶ [68018, Κα Ὑδῆννεἢ ἴπ ΕΖεκίεὶ 
(ε΄. κι τ, 3, χιῖν. 2), ἰ8 τεργεβεηϊεὰ θοιῇ Δ8 
δαἀάτεββίηρ τἴῃ6 ργορπεὶ ἀΐγεςι νυ δπὰ 8 
ἱπβίσυςτηρ δίηι ἱπάϊσθοιγ. Τῆς ἰδίϊοι 
τιοάε οὗ ἐχργαβδίοη (0. ΜΙΠτῈοπΒ ὕγέεϊ 
δηά 4 Εβά. ἰν. 1) ννγᾶβ ἄμε ἴο ἃ ἤυροβ- 
και βίηρ' [ἐπάεπου νυ ἢ ννὰ8 ποῖ σοηππεά 
1ο ]ἀλίβπη. ΑΒ ΡΙυΐάτος ροίΐπιβ οὐ (ἐγ. 
δαΐονν οἡ νἱϊί. 5 δῃά χν. 8), [πε ἀδεπιοηβ 
ἴῃ Ηεϊϊεπίς σεϊ σίου ἂζὲ ἃ πιϊἀάϊς τεγπὶ 
δεΐννοοη ἴῃς ἀϊνὶης ἀπά ἴῃς Πυπηδη; {ΠῈῪ 
Ῥγενεπί ἴῃς ἔογπιεσ ἔγοπι θείη ἀϊβιυγρεά 
οὐ ςοπίατηϊπαίιεὰ ὃν ἀϊγεος ἱπίοσοουγθα 
ΜΠ πιεπ, πὰ ΠεῪ 4190 ἂςὶ 48 ἱπίοσ- 
Ῥτεῖεγβ νῆο σοτηπγχυηϊςαῖς ἴῃς ἀϊνίπε ν1}} 
ἴο πιεη (ςΓ. [6 15ἀε 25; ΟΔἰκεβην ἢ 5 Κε- 
ἐἰρίοπ οὐ ΡῬιμέαγεκ, Ῥρ. 121 ἴ,, 163 {). 
Ὑνπεσενοσ ἔπε τεδοιίοη ἀραΐηβὲ τηδιεσίαὶ- 
ἰδ ργενδίςά, ἐβρθοῖδ!ν ἴῃ τπῸ ρορυΐατ 
τοὶ ρίοη οὗ τε ετηρίσε, {8 Ῥεϊϊε ἴῃ 
ἀδοπῖοπβ ΟΓ8Βρίτ18β 48 ἱπιογγηάϊαδιε 
δρεηῖβ γᾶν δχργαββϑίοη ἴο [ἢς Ἴσοηνίο- 
τίοα ἰπᾶὲ πυππᾶη ννεαπεββ οουἹά τοὶ 
φοπῖα ἱπῖο ἀϊγεσι τους ἢ τῆς ἀϊνὶπε 
εἴοτυ (ο΄. Ετὶ εὐ! απάετ, ἰϊ. 430 ζ. ; Ηδίοδ᾽Β 
Ηἱἰδδεγέ 1,εεέμγες, 245 . 

γε. 2. ἐμαρτ. (ερίϑ:0]. δοσ., οῦ. ῬΗΪπα. 
19, ο΄. Τατίπεῖ Ἴδας. ἱ. σ ξυνέγραψε). λόγ. 

το θ., κε ΓΤ ἼΣ (ΧΧ λόγος τοῦ 
θεοῦ, “ 76γ. ᾿.. 2), ἃ οοἰ!δσῖῖνε ἴδγτα ἴοσ 
Οοά᾽β ἀϊβοϊίοβυγεβ ἴο πιδη (τοὺς ους, 
3)» Οὐ 48 Ὦεσε ἴοσ βοῆς βρεςϊῆς σενοϊδιίοη 
τῆοσε Ἐχδοῖν ἀεβηεὰ ἰη ὅσα εἶδεν, 41] 
μαι Ψψᾶ8 βεὲπ οσ ἐνεη μεαγὰ (Απηοβ ἱ. 
1) ἰῃ νἱϑίοηβ Ὀεὶπρ ἀεδβοσίδεά ὉγΥ 818 
Βεπεγῖς ἴεσθ. Τῆς ἀουδῖε Ὄχργεββίοῃ 
ἐλε τοογὰ οΓὙ Οοά απὰ ἐῤε ἐδοξϊνιοην 
δογη ὃν Ἴέςμς ΟἈγίσί (χχὶΐ. 16, 20; 
ε΄. κῖχ. τοὶ ἰδ ἅη Δπιρ πεὰ ρῆγαβε ἔοσ 
ἴδε ροβρεῖί. Ὑπὲ βυδίεοσε ρου ψ Ὡς ἢ 
]εβὺ8 αβϑϑισεβ τηεη οὗ ἰγυϊῃ ἰ8 ἴῃς τε- 
νεϊδίίοη οὗ αοὐ᾽β πιϊηὰ απὰ πεαγῖ, απᾶ 

ετ, 
Οἰεΐο. οι. χίχ. 

3. μακάριος ὁ " ἀναγινώσκων καὶ οἱ ἀκούοντες τοὺς 

ἔ .ε., ἴὰ Ῥγοβϑεωὶ δροζαΐγρδβε. ετ0ζος. 

τῆς φοβρεὶ ἰ5 παῖ αἱέεγαηοο οἵ αοὐ--ἰθδὲ 
εχργεβϑίοη οὗ Ηἶβ ρυγροβε---νῃίςἢ [6815 
υπίοϊβ δπὰ διἱεβίβι Τῆς ὉΟΟΚ ἱϊβεϊ 15 
δὲ τεοοζά οὗ 1 ῃη᾽β ενίδεποε ; πε ἰςβεὶ- 
βΈεβ8 ἴο Οἢσίβι, δηά ΟἸτίβὲ ἐεϑιῆεβ οὗ ἴῃς 
ζαΐϊυτε 48 ἃ ἀϊνίπε ρίαπ. Ἐοσ {δε τε- 
νεϊδιίοη οὗ αοά, ἰη ἴπε βρεοίς ἴοιτη οὗ 
τΟΡΠεοΥ, τααυίγεβ ἃ ἔαγίμες τηεάϊπὶ 

᾿ανωροῦς 7εβὺ8 δπά (ἢς ογάϊπαγυν ΟΠ γὶ8- 
εἴδη ; Βεπος {πε τόϊε οὗ ἴπε ρῥσορβείβ. 
Οπ ἴδε ργορδεῖῖς οοπιηγλβδίοπ ἴο υντῖϊε, 
ο΄. Αβο. 184. ἱ. 4-5 δηά ἱ. 2, παρέδωκεν 
αὐτῷ τοὺς λόγους τῆς προφητείας οὖς 
αὐτὸς εἶδεν, κιτιλ. Τῆς Ρτἰπκίεῖνε Βεηδ8 
οὗ μαρτ. (Ξ: οτα] οοηξεβδίοη δηὰ ῥγοςΐδ- 
τηλῖίοπ οὗ εβϑὺ8 Ὁ ἰβ δάπεγεηι8) ἴδ υ8 
εχραπάβ ἱπῖο 4 ἰἰεασυ βδεῆβϑε (48 Πεγο) 
δηὰ ἱπῖο τε τῆογε βοπιῦσε πηεδηΐϊηρ οὗ 
ταλτίγτάοσῃ (1|. 13, ]οδπ χν!. 37-30, χίχ. 
19; ε΄ Ττὐρπείοοι οη ΟἸεπι. οτι. ν.). 1 
ἷ8 βίρηίβοδπε πὶ ἴδε λόγος τ. θ. οὗ 
7υάδίδβπη ννὰβ ποῖ δάεαυδῖς ἴο {πε ΟἾτί8- 
τίδη ςοπδβοίουδβηεββ νἱπους τε μαρτυρία 

ῦ. 
εἰ. 3. Τῆς ἤτβὶ οἵ (ες βενθη δεδιί- 

τυάε5 ἰπ ἴμε Αροςδῖυρβα (χίν. 13, χνὶ. 15, 
χίχ. 9, χχ. 6, χχίΐ, 7, 14), ἐπάοσγβίπρ {πὰ 
Ῥοοῖκ 88 4 ΨΒοῖε. [ἢ τῆς ννοσβῃϊρ οἵ ἔπε 
ΟἸ τί βείδπ ςοπιπλυηῖ 68 οηα πλεπλῦεῖ τεδ ἃ 
αἰουά, οτ ρίπδιν ἔγοπι τς Ο.Τ. 88 ἱπ πε 
βυπδροβιεβ, πὰ αἰεγιναγάβ ἔτοση Οἢσίβ- 
εἴδη ἰἰτεγαῖυτα 48 νν 61] (αροβίοϊ!ς ερίβε!εβ, 
(ΟἹ. ἱν. τ6, ἀπά βυῦδ-ἀροβίοϊὶς Ἂρίβε] 68), 
ΜΏΠΕε τῆς τεδβὲ οὗ ἴπε δυάϊεηος ἰἰδιεποὰ 
(Ευ8. Η. Ε. ἱν. 23). [ἴπ 118 ργεβεηῖ ἔοσπὶ 
τῆς Αροσδίυρβε νγὰ8 οοπηροβεὰ ἡ τἢ 8 
οὔ)εςὶ ἱπ νῖεν. ΟΥ 70δεὲπ᾿5. ἀεβοσιριίοη 
οὗ ἴῃς ΟΠ τίβιίδη 4 5Ββεπ Ὁ} 168 οἡ ϑυπάδυ, 
ΨΏεΩ, 45 ἴπε ἤγβὲ Ὀυδίπεβ8β, τὰ ἀπομνη- 
μονεύματα τῶν ἀποστόλων ἢ τὰ συγ- 
ράμματα τῶν προφητῶν ἀναγινώσκεται 

ἴάρδν, ἱ. 6γ)). Τῆς δτί οὗ τεδάϊηρ τνᾶἃ8 
ποῖ ἃ ρεπεγαὶ δοσοιηρ ἰβῃπηεηὶ ἴῃ τῆς 
οἶτο!εβ ἔγοσῃ ψνῃϊςἢ (ῃς ΟΠ τ βείδη βοςί ες 8 
Μγεσς ἔοσ ἴῃ6 τηοϑὲ ραγίὶ τεογυϊοά, δηά 
1π|8 οβῆςε οὗ τεδάες (ἀναγνώστης), 45 
ἀϊδιίποι ἔγοπι δαὶ οὗ (πε ῥγεβίἀεπι, ϑοοπ 
Ῥεοᾶσης οπε οὗ ἰδς τερυΐᾶσ τηΐπον ροϑβί- 
τἰἰἴοῆβ ἰπ ἴπῸὶ ὑνοσβῆὶρ οὗ (ἢε Τπυτσοδ. 
Ηδεῖα ἴδε τεδάοσ᾽β ἰυποιίοπ ταβεπ} 68 
παι οὗ Βαγυςῇ (7. ]ετ. χχί!. 5, 6). 
τηροῦντες τὰ, κιτιλ., οΔταῖ ΠΥ Ποεάϊηρ 
τῆς τνναγηΐηρβ οἵ {πε ὈΟΟΚ, οὐὈβεγνίηρ 118 
ἰπ)υπςείοηβ, ἀρὰ ὀχρεοζίηρ τδς ἔυ] Ιπηεπὶ 
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λόγους " τῆς προφητείας καὶ ' τηροῦντες τὰ ἐν αὐτῇ γεγραμμένα ' Ὁ Οὐ. αὶ. 
Σ ὁ γὰρ καιρὸς ἐγγύς. 

4. Ἰωάννης ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις ταῖς ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ  ᾿ χάρις ὑμῖν 

18-10. 
βαίαἱδιϊου). 

οὗ [8 ῬχεάϊςιίοηΒ, ἰπβίεδ ἃ οὗ Ἰοβίπρ πεατὶ 
δηὰ ΑΔ} (ΠυΚε χνιϊ. 8. ΟΥ̓ Ηἰἴρρ. θὲ 
Απέϊελ. ἃ ἀπὰ Επ. οἰν. 12, “ῬΟΟΚΒ Ψ1 
δε ρίνεη ἴο ἴδε τἱρῃίεουβ ἀπά τῆς ννἷἶδε 
ἴο θεοοσης ἃ διε οἵ ͵ οΥ δπὰ ὑρτὶ ρῃϊπαββ 
ἃπά πιυςῇ νἰβάοσῃ ". Τῆε οοηϊεηΐ οὗ ἴῃς 
ἈΑΡοσδῖυρβα ἰ8 ποῖ πλεῖν ρῥταάϊοιίοη ; 
τΏΟΓΑΙ οουηδεὶ δπά τοὶ ρίουβ ἱπβίισυςοη 
ἅτε ἴῃς ὈΥπηατΥ δυτάεη οὗὨ ὠἰἴ8 Ρᾶρέεβ. 
ΤΠε δ1188. οὗ {πε οδεάϊεπε ἀπά αἰιεπεῖνε, 
δόνενεσ, ἰ8 θουπὰ ὑρ νἱ ἢ πε οοτίδί ΠΥ 
τῆδῖ τε οἰ βϑὶ8β δὲ νης ἴλς ῥγεάϊςιοῃ8 
οὗ τὰς ὈοΟΚ τὲ ἴὸ δε τε! ἰβεά ἰ8 ἰπ)- 
ταϊηςηῖ ; ἴπογ αν ποῖ ἴο νναῖϊ ἰοηρ ἴοσ 
τῆς (ΠΙτηεπε οὗ ἐμεῖς ορεβ. Ταῖΐβ, τ ἢ 
18 ἀββυγᾶηςε οὗ 6 οἀ᾽ 8 ἰπίεγεβι δηᾷ ἱηΐεσ- 
νεπίίοη, τεργοβεηϊεὰ [πὸ εἰίοαὶ οοπίεπὶ 
οἵ εδγὶυ ΟὨγιβιίαπ ργεάϊοτίοη, νυν ςἢ νου 
Βανε Ὀεεπ οἰπεγνβε ἃ πιετα βαιβέβ οἴϊοῃ 
οἵ ουτίοβιΥ ; 866 οἡ νεσ. 19. 

[Νοέε ὁπ ἰ. 1τ-3. 14 τῃῖ8. ἰπβογίριίοη 
(Αβεπὶ ἔτοπὶι πο Μϑ.) ἰβ ἀυς το ἴδε 
Δυΐποσ, ἰὰ τηυδὲ ἢᾶνα ὕεεη δάάεά (80 
Βτυδβίοη, 1] ςΒεσ, Ηἰγβοδι, ΗοίΖζηι., Β8.), 
|κῈ τῆς προοίμιον οἵ ΤὨυοσγάϊἀεβ, δἴϊεῖ 
Ὡς πὰ βηϊδῃεά {πὸ ὈΟΟΚ 845 ἃ ψῇοἝ. 
Βυϊ ἜΘΟΙΟΙΥ ἰξ ννᾶβ ἰπβοσίεὰ ὃν τῆς Ἰἰδίεσ 
μαμὰ οἵ δὴ εὐϊϊοσ οζ τεάδλοϊος (νόδϊιεσ, 
Ετγῦεβ, Βείρρβ, Ηἰΐ., Εογῦεβθ, ἵν ε}1- 
Βαυβεη, 1. ΔΝ εῖὶββ, ϑίπηοοχε εἰάεσβ οὗ 
ἙἘρδεβυβ, ]ομη χχὶ. 24) ταῖπεγ τῃδη οὗ ἃ 
οοργίβε (ϑρίτια, ϑαραῖίεσ, ϑομόπ), Ψῇο 
τερτοάυςεὰ ἴῃς Ἰοπαηηΐηε βέγὶε οἵ τῆς 
ἈΑροοδίυρβα ρσορεσ. Αἴ ἴδε βατης ἐΐσης, 
τῆς Ἑοδαπρε ἔτοπὶ ἴῃς τδϊγὰ ἰο τῆς ἢἤτβι 
ἜΣΒΟη (νεῖ. 0) ἰ8 ποῖ ὑποχαηρίεὰ (ογ. 
᾿Νὰ ἰ. χ-3, 4 ἢ; ΕΖεκ. ἱ. σ- 4; Εποςῇ τὸ- 
Ῥεαϊεάν), ἀπά ἔοτπιβ πο βυτε ρῥτοοῦ οἵ 
Δῃ οτίρίῃδὶ ἰαχὲ ονετίαίά στ εὐϊτοτίαϊ] 
τουςῆεβ; ΠΟΙ 18 ἃ οοτίδίη βοηϊεπίουβ 
οὈ]εου νιν (ἡ, Ηετοά. ἱ. σ, 1ϊ. 23, εἴς.) 
υπηδίυταϊ δὲ 1ῃ6 σοπιτηεποσπιεηὶ οὗ ἃ 
ΌοοΟΚ, ἤδη ἴῃς ντίϊες ἢ48 οοοδβίοπ ἴο 
ἱπιγοάυςς Πἰπιβεὶ. Ὅς τεαὶ ἱπισοάυο- 
τἴοη Ῥερίῃβ δὲ νεσ' 4 (οἷ. χχίΐ. 21).] 

νν. 4-8. Τῆε ρτοίορσυς. 
γεςσ. 4. ταῖς ἱππὰ ἐκκλ., βενεη Ὀείπ 

ἴᾷς βαοσοὰ δηά οοπιρίεϊῖς Ὡυπιθοῦ ἴῃ 
Ἀροκαίσρες Βυτη ο8πὶ (Ε. Βὲ. 3436). 
Ὡς ταῖς πιυδὲ ταῖετ ρῥτοϊδρείοα ν ἴὸ 

ἴο νοῦ. 11; ἴος οἵἴμογ οὔυτγομεβ εχι βίο 
ἀπά βουτίθπεδ ἴῃ ῥγοσοπβυϊασ Αβία δὲ 
1Π|8. εἰπιθ, δ... δὲ Τίοδβ, Μαρπεβία, 
Ηϊεγαροῖβ ϑηὰ Οοίοββαθ, ψ τ νῃϊ ἢ 

ΚΑῆες Πδη. νἱΐ. 22 (κ. χχὶ. 8-9), ζ. ΑΡ. Βαζσ. χχίϊὶ. 7. 

ΣΤ. χὶ, 28, 
7οΒὴ χὲϊὶ. 
17; ςοῦ- 
ἰγδϑὶ θε- 
Ἰονν, χχίϊΐ. 

1 ὃς. εἴη (ρεϊπιϊς. Οκείεῖ. 

πε Ρῥσορπαὶ πιυδὲ πᾶνε ὕδεῃ ἐδη]ας. 
ΎΠεβε βενεπ γε βεϊεοιϊοὰ Ὁγ Ἠἰπὶ ἴογ 
Βοηθδ ΒρΘοΙδΙ τεᾶβδοη ΨΏΟἢ ἰδ 18 πὸ 
Ἰοῆρος Ῥοββίδ!ὶς ἴο ἀϊβίπιεγ (βες ἃδονς, 
ἱἹπιτοά., 8 2). ὧν, κιτιλ., ἃ 
αυφίηϊ ἀπὰ ἀε]δεταῖς νἱοἰατίοπ οὗ ργατη- 
τλὰς (Υ ΠΏ. 8 το, τς ; Μουϊε. ἱ. 9) ἱπ 
οτάεσ ἴο ρσζαβεσνε ἴπ6 ἱπιγηυ δ ὉΠ ν ἀπά 
ΔΌΒΟΪυϊδη688 οὗ (πὰ ἀϊνίπε πᾶπὶα ἔτοτῃ 
ἀεοϊεηβίοη, τἱπουρῃ ἰτ (4118 υπᾶσς της 
τὰς ἴπδὲ ἴῃ Ν.Τ. δηά ΧΧ ρατεηϊδμεῖς 
ἃ δοσεββοσυ οἰδυβεβ ἰεηὰ ἴο δβϑυσηθ 8η 
ἱπάερεπάεης ςοπβίσυοϊίΐοη. Τδε ἀϊνίπα 
1π|6 ἰ8 ἃ ἐκ μπρκ ῬγοῦδΟΪν βυρρεδιεὰ 
ΌΥ τῶρρίηὶς ξυδξε (ἐε.Ρ., Ταῖρυῦ 
]οπαῖῃ. δρυὰ Ῥδυϊ, χχχίϊ. 39, εροὸ ἱ116, 
αυἱ εβὲ εἰ αυἱ ἔυϊε οἱ αυϊ εἰ ; ἰἢς 
1άδα ννουἹά 6 φυΐίε ξΑπη] τ τὸ Η εἸ]επὶς 
τελάεδσγβ ἔγοτῃ βι πλ ΑΓ Ἐχργαββίοῃβ, 6. ́ ., ἸΏ 
ἴῃς βοηρ οὗ ἄονεβ αἱ θοάομα (Ζεὺς ἦν, 
Ζεὺς ἔστιν, Ζεὺς ἔσσεται) οἵ ἰη τς εἰεἰε8. 
οἵ Αβοϊερίυβ πὰ Αἴδεης. ϑίτπηοη Μᾶρσυβ 
18 νὰν ἴο βανς τἴαρ ἀτοαληῴνρ αἶδο 
8ἃ8 ὁ ἐστὼς, ὁ στὰς, ος, ἀπά 
ἴδε βῃγίπε οἵ Μίπεσγνα ΓΕ 6.5) αἱ 8818 
Ὁοζε ἴδε ἱπβοτίριίοη, 1 ανι αἰΐ ἑκα καίὰ 
δεέβ αμὰ ἱς απὰ 5μαὶϊΐ δε: »ν υεῖϊ πὸ 
"ιογία! γεέ καίβᾳ γαϊξεά (ΡΊαι. ἀφ 15ἱἀδ, 
9), ἴῃε ἰδεῖες Ρατί δοϊρβοά ὃν τῆς οοπ;- 
ἔοτιϊηρ ΟὨγίβείαη δββυσαπος ἤετε. ἦν, 
ΔΏΟΙΠοΣ ἀεἰ!θεγαῖα ἀποηιδὶν (βηϊϊε νετρ 
ἴος μαστοὶ Ρ]6) ἄυε ἴο ἀορτηδίίς γβββοῃϑβ ; 
Ὧο0 ΡῬαϑὶ ραζίοίρὶε οἵ εἰμί εχίβιεὰ, δπὰ 
ἐγόμενος Ψν»ὰ8 ΟΌὐΝ ΟΥΒΙΥ πηδίοδάϊηψ. 
ὶ ἐρχ.» ἰμβιεδά οἵ ὁ ἐσόμενος, ἰο οοτ- 
τεβροηὰ νἱτἢ πε Κεγποίς οὗἩ ἴδε Ὀοοκ, 
Βίσιοκ Ἰουάν ἰπ νεσ. 7. [τ δπά ἢ ἰδ. 
τηεββίδῃ, [εβι.8, Οοα Πισηβε σοπιεβ ; ἐρχ. 
(ἴδε ρῥγεϑεη) δοφυΐγεβ, ρα! Υ του ρἢ τδς 
ταδδηΐηρ οἱ {πὰ νεῖῦ, ἃ ἰμέυτα δβἰρηϊῆ- 
οδῆςα. Εοσ ἴῃς εγηρμδβίβ ἀπὰ ὑγίοσί 
οἵ ὧν ἴῃ 118 ἀεβοτί ριίοη οὔ αοά, βεα τῆς 
ἕλταουβ ραββᾶρε ἴῃ Αὐὑρ. Οοηγέδ5. ἴχ. το. 
τ᾿ πνενμάτων: ἃ Ρυ2Ζ] ἰπρ ςοηςερ- 
τίοη ψῇοβε τοοῖβ ἢανε ὕεεῃ ἰτδοθὰ ἴῃ 
νατίουβ ἀϊτεςτίοηβ ἴο (4) δῇ διγοπεουβ. 
δυξ ποῖ υππδίυγα] ἰπιεγργείδεοη οἵ 188. 
χί. 2-3, Τουηὰ ἴῃ {πε Τατρ. ]οπδίῃ. (48 ἴῃ 
Ἐπ. ἱχὶ. 11, βενεηΐοϊὰ 8ρίσί: οἵ νἱ γί εβ) 
δἃηὰ βῃατοὰά ὃν Ϊ]υ8π (Πέαϊ. 87, οὕ. 
Οολονέ. αἀ Οταεε., ς. 32, ὥσπερ οἱ ἱεροὶ 
προφῆται τὸ ἕν καὶ τὸ αὐτὸ πνεῦμα εἰς 
ἑπτὰ πνεύματα μερίζεσθαί φασινὶ, ο---- 
τῶοσα Ρσορδῦὶγ---ἰο [δε ἰδίεσ Τ1εννβ 
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παῖ 8, ἐν. 8, καὶ εἰρήνη ἀπὸ “ ὁ ὧν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ " ἐρχόμενος : καὶ ἀπὸ τῶν 
μὲ ἑπτὰ πνευμάτων ἃ ἐνώπιον τοῦ θρόνου αὐτοῦ" 5. καὶ ἀπὸ ᾿Ιησοῦ 

τοπὶ 

Βα 3, Χριστοῦ, "ὁ μάρτυς ὁ "πιστός, ὁ “ πρωτότοκος τῶν νεκρῶν, καὶ ὁ 
.".. 

τά, εἰς, "ἄρχων τῶν βασιλέων τῆς γῆς " τῷ ἀγαπῶντι ἡμᾶς καὶ λύσαντι ' ἡμᾶς 
ΟΣ 110. νι. 

13, Ηεδ. 
χΙΐ. 1-2. Το χνϊϊ. 37. Ρ ὶϊ. το, 13, οἵ. Ρ8. ἰχχχνιϊϊ. 18 (1,ΧΧ). (ζος. σν. (οὶ. ἰ. 18, 
ΟἸεπι. Εοτα. χχίν. 3 τε. ἵν. 4 ἰκ ), οὩἷν Βεσε ἰῃ ρος. εἰς ἐκυκ τολεὰ 

1 Τῆς λονσαντι . . . απὸ οἵ ΡΟ, πγίη., νρ., Με., Αεἰῃ., Ατεῖῃ. (βο Βᾳ., Ττεποῖ, 
Ἐνν., ἀε Ννν., Β4]})., ϑΡ., Β8., Βυγροη : Οογγμῤίίον ἐπ Τγαά. Τεχέ, 590-60 ; ἔοτ σοηδβίς. οὐ 
Ῥεΐβδπι., 227) 18 ἃ οογγιριίοη οὗ λνσαντι εκ 8 ΑΟ, 1, εἰς., ϑυτ., Αστῃ., Απάβ, Ρσ,, εἀὐά,, 
“Γ΄. κχ. 7), ρΡεοῦδϑιν ἄυε το πιϊβοοποεριίοη οὗ Ηςδ. υδε οἵ εν (Ἢ), ἀπά το {πε δββοςίδ- 
ἤἴοῃ οὗ τῆς ἵνοὸ ἰάεδβ (οἷ. [σεπ. ἷν. 27,1: υὶ δοϊυϊς εἰ επχυπάδι εὐπὶ Βοπιπεπὶ αυὶ 
Ῥεςοδίο ἔμεγαϊ οὈδίτίςιυβ, ἀπά Ρίαιο᾽5Β Ογαέγίμς, 405 Β ὅ ἀπολούων τε καὶ ἀπολύων 
τῶν κακῶν). 

ποιίοη (δ) οὗ ἴδ βεένεη ΒοΙ͂Υ ἀηρεῖβ 
{Τορδίι χίΐ. σϑ; οὔ. Οδόγεσ, ἰ. 360 ἢ) 
ΜΏΙΟΒ τεᾶρρεᾶτβ ἰῇ εαεὶν ΟἨσίβιϊδπὶ 
(ο΄. ΟἸεπι. ΑἹ. ϑέγονε. νὶ. 685, ἑπτὰ ΝῊ 
εἰσιν οἱ τοῦ μεγίστον δύναμιν ἔχοντες 
'πρωτόγονοι ἀγγέλων ἄρχοντε4), πηοάϊ- 
Βεά ἕτοπι () ἃ 511}} δαγίες Βαυυ]οπίδη 
ςοποεριίοα, δεδίπά (δ), οὔ τς βενεῃ 
δρίσιιβ οὔ τῆς βκυ---ἴἶδε δυη, ἴπε τηοοπ, 
δηά τῆς ἥνε ραηείβ. ΤῊς ἰδίζεσ 8 ποῖ 
ἀπκποόνη ἴο εν βῆ ̓ ἰτεσαίαγε Ὀδΐογε τοῸ 
Δ.Ὁ. (ο΄. ]υὉ. 11. 2 Ζ; Βειαςποίῃ, 32, δ), 
᾿οτγεϑροπάϊηρ ἴο ἴῃς Ρετιβίαπ ΑπΊβῆδβ- 
Ρᾶπάβ (γαβῃί, χίχ. το, 20, 5. Β. Ε. χχχί. 
145) ἀπά τεῆεοιεὰ ἰῃ “τῃς βενθὴ ἢγβι 
ψὨϊε ομεβ᾽ οὐ ληρεῖίς σεϊϊπυς οὗ τῆς 
Τιοτὰ ἰῃ Εποςοῖ χο. 21 ἢ. (Όμεγης, Ογὶρ. 
Ῥ-. χ)81-2, 327 ἴ,, 334 ἢ; ϑῖδνε, 216  ; 
{1υκεη, 325; ΚΕ. 7. 310). ὙνΠεῖΒοσ τΒς 
Ρτορδεῖ δπά ἢι8 γεδλάθεβ ὑγεσε σοηβοίουβ 
οἵ τπἰ8 ἀετναιϊίοη οὐ ποῖ, ἴῆες σοηςερ- 
ἰοη ἰ8 βιετεοίγρεὰ δηά ἀεδίρηςεά τὸ εχ- 
ῬΙα88 ἰπ δτοπαὶς ἰεπῶβ [6 ΒΌΡΓΕΠΊα 
τρδ)εδῖν οἵ αοά θείοις ψῇοβε ἴπγοης 
4{.6., οὐεάϊεης δηᾶ τεδάν ἴογ ΔηΥ οοση- 
τηϊδϑίοη, οἷ ν. 6) ἴμεβε ταρμεν, Ὀεΐπρβ 
ἄϊνε. ὙΤΒΟΥ ἅτε ποῖ παπιεὰ οἵ ἀϊνι δὰ 1ῃ 
τὰς Αροοδίγρβε, Ὀὰ: τὰς οδ᾽ἠεοϊίοθ ἴο 
ταικίπς [8ς εχργεβϑίοη ἴῃ ἴῃς 8θῆβε οἵ ωῶ 
ἁεποιϊηρ, 85 ἰη ΡΒ (νΠεζα, ἐ.6΄., ὁ κατ' 
ἑβδομάδα ἅγιος οἱ κινούμενος ἰ8 ἃ οῇδταο- 
“τατίϑεϊς βυδοὶ οὗ δε ἀϊνίης [.ο608), [με 
βενεπίοϊἁ δηά οοπιρίεϊς δπεσρῪ οὗ ἴπε 
ϑρίτις ἴῃ βεπη-ροεῖῖς ἐλϑδῃίοη, ἰ8 (Ὡς 
.οὈνίουβ ἔασι {παὶ {88 ἰΒ ουξ οὗ Ἰπε 8 
ἴδε τεϊηίγ οὗὁἨ τς δροοδίυρβε, ῬνῆϊοΒ ἰ8 
Α11|δὰ το δαὶ οἵ {μπΚὸ ἰχ. 26; 1 Τίπι. ν. 
21; ].8ῖ. Μαζί. Α4ῤοΐ. ἱ. 6. ΤὨς ϑρίτις ἰη 
το ἀροσαῖυρβε, 48 ἱπ [υἀς, 2 Ρεΐες δπὰ 
ἘΠῸ Ρᾶβίοσδὶ ερίβε1εβ, 18 ΠΟΙ Ῥσορβειίο. 
11 8δ8 ποῖ ἴδε οοηΐεπε οὗ ἴᾷς ϑριτηξ ἱπ 
Ῥδυὶ οἵ ἰπ ἔς Ἐουτίῇ Οοβρεῖ. ϑίηςς ἴῃς 

-πατίτες ἰητεηάβ το ἐπϊαγρε ὕρου ἴπ 6 Ρείβοῦ 
"ΟΥὗὨἨ ]εβυ8, οὐ δοοδυδβε (6 βεύθὴ βρί τ (8 

βίοοά πεχὲ ἰο ἴῃς ἀεῖ(ν ἰπ ἴπε ἰγδάϊεοηδὶ 
»εἰσε-6η-δοδηδ, Ὦς πηδίεβ {ποπὶ ῥγεσθὰς 
ΟΠ γίβε ἴῃ ογάεσ. 

γες. 5. ἀπὸ, κιτιλ., ἀποῖποσ ρτδπιπιᾶ- 
τίςαἱὶ δῃοηηγδίυ ; 48 υδϑι121 ἴῃς νντίϊοσ ρυΐβ 
ἴῃε βεοοπά οὗὨ ἴννο ποιπβ ἴῃ δρροβίτίοη, 
ἰπ 186 ποπιίπαιίνε.--- μ. ὁ π. [6808 ποῖ 
τηογεῖν τς τε! 40]6 υυπδδ8 ἰὸ αοά δυῖ 
ἴδε Ιογαὶ πιαγῖγτ : δῃ δβρεςί οἵ δῖ8 ζᾶγεος 
ΨΏΙΟΝ πδίυγα! Υ σάπια ἴὸ τε ἔγοηϊ ἱπ 
“τῆς Πρ εἰπηεβ". ὃ πρωτότοκος (ἃ 
]εν 88 τηεββίδηϊς τες Ὁγ 1{861{| Βαϊ ἀεη- 
ΒρΡεσροσ, 88) τ. ν., ἢἰβ γεβυγζγεοϊίοη ἰ8 ἴΠ6 
Ρίεάρσε ἐμαὶ ἀδδαίῃ οᾶπηοὶ βερᾶγζαῖθ ἴῃς 
ξαϊτμέα! ἔσοπὶ ἢΐ8 οοπρᾶηγ. Τῇ τδουρῆὶ 
οὗ τῖϊβ δηά οἵ ἴδε Το ονπθβ τεαῖε (ς΄. 
Μακῖ. ἵν. 8 4) ἰ8 τακεη τόπι Ῥβ. ᾿ἰχχχν, 
28, κἀγὼ πρωτότοκον θήσομαι αὐτόν, 
ὑψηλὸν παρὰ τοῖς βασιλεῦσιν τῆς γῆς. 
Οπη {δε ἵνὸ αἰϊεὰ διποϊίοπβ οὗ σγυϊϊπρ 
δηά υνἱἐπεβδίηρ (184. ἵν. 4) οὗ ἴῃς ἀϊ- 
ἴετεπὶ νίενν οὗ ]οδη χνιϊ. 37. Αἵ τῆς ἰπ- 
βρίπρ τπουρῃς οἵ ΟἸγίβυ᾽ 8 Ἰογάβῃίρ τπὰ 
Ῥτορδεὶ Ὁτι ἰηῖο δάοτγαιὶοη---ἀγαπῶντι 
κιτιλ, ΤἼε εἴεγηδὶ ἴονε (οὐ, [1ϊ. 19) ΜΨὨϊοἢ 
ΟΠ γίβὲ ὑδᾶσβ ἰο δὶβ βεορίὶβ ἰ8 ργονεά ὃὉγ 
διί5 ἀςδίδ, 48 ἃ τενεϊδιίοη οἵ (4) ναὶ δς 
828 ἄοῃε ἔοσ ἰδεπὶ Ὁγ [ὶ8 βδοτίῆςε, δηὰ 
(δ) ννβαι ἢς 88 πηδᾶς οὗἉ ἴβεπὶ (30 ἘρΡῇ. 
ν. 25-26πΑρος. χίχ. 7, 8. Τῆς περαῖίνε 
ἀεϊνεταηςε ἔτοπι βίηβ (ογ΄. Ῥβ. οχχῖχ. 8) δἱ 
ἴῃς οοβὲ οὗ Πῖ5 οὐνῃ [{Ππ (ἐν ἰπβιγυπιεπίδ]) 
18 ἃ τε! σίου ετηαποὶραιϊίοη ψ Ὠἰοἢ ἰββι6β ἰῃ 
(6) ἃ Ροβίεἰνε γε αι οηβῃὶρ οὗ ρἹοσίοιιβ γε! ἰρὶ- 
οὐ ργίν!!ερε.--- βασιλείαν, ἱερεῖς, ἃ ΠἰτεγᾺ] 
(ω. Ομαγῖεβ ου 7υὉ. χνὶ. τὸ) δηὰ ἱπδο- 

οὐταῖο τεηάετίηρ οὗ ὩῪ ἜΕΈΤεν 2: ΆΣΧΣΣ 
βιδπάϊπρ οὗ {πε ΟἸγιβείαπ σοπιηχυπίεν ἴῃ 
οοπησχίοη ϑἱτὰ τπεὶς ΟἸτίβε 48 ἄρχων, 
κιτιλ., ἀπά δἷβο (Τί. 11. 3) τπεὶγ ἱπάϊν!- 
ἄυδ] ρείνίϊεσε οἵ ἱπείπιαις δςςεββ ἴο αοά 
88 ἴδε τοβιιϊ οὗ ΟἸγίϑι᾽ 8 ββογβοῖαὶ ἀθαιῃ. 
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ἐκ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν " ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ - 6. καὶ ἐποίησεν ἡμᾶς «ν. φιῖΡεὶ, 

ἐ βασιλείαν ἱ ἱερεῖς τῷ θεῷ καὶ " πατρὶ αὐτοῦ - " αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ τν. 1, 

ἀμήν. 
ἡ. “Ἰδοὺ ἔρχεται " μετὰ τῶν νεφελῶν, καὶ ὄψεται αὐτὸν " πᾶς 

ὀφθαλμὸς, καὶ οἵτινες αὐτὸν ἐξεκέντησαν " καὶ " κόψονται ἐπ᾽ αὐτὸν 

5 γαΐ 

κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς. 

Η Ξ᾿ ὶϊ. 
: οἵ. 
᾿ Μεαος. 
1ϊ, 17, 108. 
Αν»η. χχ. 
9, 1αὉ. 
χυὶ. 13. 

πυ (7. οἢ χχί. 
(Ρε. 
χε 

. ἀμήν. 
χχχνίϊϊ. 

ν Ἀεβυρηίηβ τῷ ἀγ. ϑδζης ἀοχοίοευ δε ἰῃ : Ῥεῖ. ἵν. 1; Β66 δἴδοὸ ΜΚ. χἰ ϊΐ. 26,2 τ βεββ. 47) (ΧΧ. 
ἷ, ο, ἀαὰ Οδαβε ἴῃ Οανὸ. Τεχίς απὸ δίμά. ἱ. (1 
4 Ἐδεὰ. χὶϊὶ, ἱ᾽ φ[. οῃ Αρος. χίν. 14. 
9; ἔτοτα: ΗδΌ. ἐϊ. το, υχχ. ἃ ]οδη χὶ. 27 

1) τόδ. ν χνὶ 
Υ"ὙΟΒδε ποεϊά,"" Ηἱά. 

. 15. Χ ΜΙ. χἱϊὶ. 26, χίν. 62, 
χνὶ.; ο΄. Μαῖι. χχνὶ. 64. Σ χυὶϊϊὶ. 

1 βασιλεις και (Ρ, 1, 28, 36, εἰς., Απά.) ἰδ οπς οὗ 8ενεσγδὶ ρίοβϑβεβ ἱπισοάυσςά (κα 
ἐἐραν 
ἀπ βῆου!ν οἵ ἴδ οτίρίπαὶ 
σ Ρεῖ. ἰΐ. 5, 9]. 

καὶ ἐποίησεν, (86 Πατεῖ Δηδοοϊουϊδοη 
Ὀτεακβ ὉΡ τε ραγίίοἰρίαὶ ςοηβίγυο- 
οη. ἡμᾶς, ετηρῃαῖϊς. “γε ΟἸγίβεϊδπβ 
ᾶἃτε ποὺ ἴῃ σποόβθ ρβϑορίθ. [πὰ {86 
Ῥδηΐϊεϊῖς ρσορβεου οἵ ἃ γεὶρῃι οὗ ἔπε βαϊπίβ 
ἰδ 1811εἃ ἀπά ἰβ ἰο ὈῈ δ16]1εἃ." ΤὨΐδ 
ἰβ ἃ Ἄοδαγδοίοσβείςδιν δηςὶ- [εννἰβδῃ ποίο. 
Ῥεγβεουϊτίοη (οἷ σ Ῥεῖεσ ἰΐ. 5) ἀι εὰ 
δε βεπβε οὗ οοπεηυτ ἴῃ τῃς οασὶν ΟἾτὶδ8- 
εἰδηβ, ννβο ἔεϊς ἀγίνεπη Ὁδοκ οἡ τῆς (τυϊὰ 
οἵ εἰεςιίοα ἀπά ἀϊνίπε ῥγοϊθοιτίοη ; ἢ 
ψνεσε ἴῃς ἴσυς Βυοςεββοσβ οὗ 411 ποῦϊε βυϊ- 
ἔετετβ ἱπ [βγαεὶ ψῇο δβδά ροὴς Ὀεΐογε ψ 
τῆς ἀτρυπιεηὶ οὗ ΗξεὉ. χί. 32---χί!, 2). ἴῃ 
ἴδε Αροοδῖγρϑε ἴῃς Ομγιβείαπ σπυτσοῦ ἰδ 
ἱηναγδοὶν ἴῃς ἵπις [βγδοὶ, ἱποίυἀΐπρ 411} 
ΨὮΟ δεῖίενε ἰῃ ΟὨγίβε, ἱγγεβρεοῦνε οὗ 
ὈίΠ ἀπά πδιϊοπα! εν. Οοά τεῖψηβ ονὸσ 
ἴδεπι, ἀπά παν ταῖρι, ΟΥ̓ ν.1}1 τεῖρῃ, ονεσ 
τῆς ψοσά, [π ἕλοι, Ομ γίβδηβ πονν δηὰ 
Βοῖα ἅτε ναὶ [βγϑοὶ] ΟῚ] το Ὀεοοχηα, 
σἷκ., Ῥτὶεβι-ρτίηςεβ οἵ Οαοά, δηὰ 8 ροϑβί- 
τίοη δ48 Ῥθδθη ψγοη ἔοσ ἔποπὶ Ὁν ἃ πηδβϑίδῃ 
ψνὨοπὶ τς εν Πα τε͵εοϊςά, απὰ νἤοτὶ 
411 ποη- ΟἸ γί βιδηβ νν1}}} πᾶνε ἴο δοκπον,- 
Ἰεάψε 845 βονεσείρῃ, Αροογάϊπρ το σϑῦ- 
Ὀίηις ἰταάϊίοη, ἴπς τηεββίδηϊς ἀρὰ ψουϊὰ 
Ταβίοσε ἴο [βγϑεὶ τῆς ῥτγίββι! Υ βιδπάϊηρ 
ψδϊοἢ 1 Πλά Ἰοβὲ Ὁγ 118 ᾿νοσβῃΐρ οὗ τς 
ξοϊάεδη ςαἱ; δαπὰ ὃγ (πε ἢγβε σοπηπιαπά- 
ταεῆς (Μεοδεϊα οα Εχοά. χχ. 2), “ βίανεβ 
δεσάτης Κίηρβ", Τδεῖε πᾶν 4180 6 Δῃ 
ἐπηρ οἶς δητι- Εοσαδη δἰ υβίοη. ὟΝ ΟὨγίβ8- 
τἰδηβ, παγιίεὰ δηὰ ὠεβρίβεδ, ἀγὰ ἃ οο- 
τηυην ἢ ἃ στοδὶ Ὠἰβίογυ δηά ἃ στεδῖεσ 
Βορε. Ου οοππεριείοη υἷε ΟὨτῖβὲ τηαῖκεβ 
υ8 ἴτυν ἱπιρετῖα!. Τῇε δὐἀογαιίοη οὗ 
ΟἾγῖβι, ψὩοἢ νίδταῖεβ ἰπ ἐπ 8 ἀοχοίοσυ 
(υ.. Επῤος.5 ν. 302-307), ἰδ οῃε οὗ ἐδ τηοϑὲ 
ἱπηρτεβϑῖνε ἰδδίυγεβ οὗ (Ὡς ὕὈοοῖ. Τῆς 
Ῥιορδεὶ ἔδεϊβ ἴδε [8 οὔς δορε ἔοσ 86 
Ἰογα!βίβ οὗ αοά ἰπ τἢϊ8 ρετοὰ οὗὨ ἐγίαὶ ἰβ 
ἴο ὃς οοηπβοίουβ [πᾶς {πεν οὐ ἐνεγγιίηρ 

ΟΓ ἱερατικὴν οὗ ϑ071., 5. ἴοσ ιερεις, οὐ ἡμῶν οἵ Ο, 1,Αἴ. ἔος μας) ἴο εΑ8ε ἴδ6 
ζὰ τἰλειαν (ΜΦΡΑΟ, δέον γι, 5γτ., Ατδιδ.. δάδ! ὙΠΙκο ιερατευμα 

το ἴδε τοδεεηλίηρ ἴονε οὗ [εβι18. 
ἔυπεβ8 ἄς 

Ἑαϊι- 
πάβ οὐ ἔβη, δηά ἕλῃ ἰβ 

τα] δὰ ὃν τῆς στϑδρ τοὶ οὗ ἰἐβε!  Ῥυξ οὗ 118 
οδήεςῖ. Μγβίεσίοιιβ εχρ δπδιίοηβ οἵ δίβ- 
τΟΥΥ ΟΪ]ονν, Ὀαὶ ἰξ [8 ρβββίοπαϊες ἀδνοιίοῃ 
ἴο εβι8, ἀπά ποὶ δὴν 5Κ1}} ἱπ Ἴχρίοσίη 
Ῥτόρδεου, ψῆϊο ργονεβ ἴπε βουγος οὗ 
ΤΆΟΓΑΙ Ὠογοίβτη ἱπ ἴῃς ομυτοθεβ. |εβὰ8 
βδογίβοεὰ ἢἰπηβεῖζ ἴοσ υ8; αὐτῷ ἡ δόξα. 
Ετοτὶ {π|8 ἰηννατά ἴγυδὲ ἂπὰ ψοηάσσ, 
ΨνΒΙΟἢ ΙΘᾶρ ὑρ δὲ ἴδε βἰρῃῖ οἵ [εβϑὺ8 δηὰ 
8ιὶ8 στᾶσα, [δε ἰογαῖεν οἵ ΟΠτίβείδηβ ἤἥοννβ. 

ΤὨϊβ δηιυβίαβπι ἴὸὺσ 6808 ἡδίιγα! ἵν 
οδετῖεβ [86 ργορβει β πιὶπά ἐογνναγά (7, 8 
ἴο ἴδε εἰπια νυ βεπ ἴδε Ι,ιοτγά᾽ 8 πιδ)εβῖν ψὶ 
βαθὰ ουξ οἡ πιδηκίπᾶὰ. Ηδε γεβυπιεβ ἴῃς 
1ἰπ6 οὗ ἐπουρῆς ἱπιεσσυριεα Ὀγ τῃς ἄοχοϊ- 
ΟΕῪ οἵ 58-6. 

γει. 7.4 τεπιηίβοθησε δηᾷ δἀδριδιίοη οὗ 
4η. νἱϊ. 13 (ΤΒεοά.) απὰ Ζεοῇ. χίϊ. 1ο-14. 
Το βυδεϊκτακτίοη οὗ ἐξεκέντησαν (80 ]οῃπ 
χίχ. 37, [ϑι1π᾿8 4ῥοϊ. ἰἱ. 52, Ὠέαϊ. κχχίῖϊ,, 
ς΄. ἵχὶ., οχν!,, δἀάϊηρ εἰς) ἴος κατωρχ- 
σαντο (ΧΧ πιϊβισαπδίδιϊοη ἰῇ {Π18 

Ῥάββᾶρβ, [βου ρῇ ποῖ εἰβεύνῃεσα, οἵ ὙΡῚ) 

-πτεδοννβ {παὲ τε οτὶ ρίπαὶ ἴσχε ννᾶβ υβεᾶ 
(πουρῇ [υοκε ἀπά Ἐνδὶά μοϊά τῃδὶ ἐξ. 
88 ἴῃς χχ γεδάϊηρ {Π] Οτίρεπ), δῃά (πδὶ 
ἰς ψὰ8 ἱπίογργθιςαά ἴῃ βοπῖε (]ομαπηίΐπε ὃ 
Αϑδοῖῖ, Τέαἐσεσαγίοα, 1250-1262, 2317) 
οἶτο 68 88 ἃ Ρσοόρῇςεου οὗ ἴδε οτυοϊβχίοη. 
Οηἱν, ἴδε τεξεσεηςε ἰβ πο Ἰοῆρες ἴο ταρεηῖ- 
πος (Ζεςοἢ.), Ὀαῖ, Ὀγ ἃ ἔυγη οἵἨ οδαγαοίεσ- 
ἰδεῖς ϑανεσγίιεν, ἴο σείηογβα δηδ ἰυάρτηςπίι. 
Τοῖς ἰ8 ἃ τογρδσκδῦϊε ρᾶγα! εἶ ἰη Μαῖῖ. 
χχίν. 30, Ώετα ρδιβες ἱγαάϊείοη (οἷ 
Α. Ο΄. 233-36) ΘΑΙΙΥ τεοορηϊβεά ἰπ τὸ 
σημεῖον τ. ᾧ, ἀ. τῆς οἵοββ ἐϊβεῖζ, τηδα 
νίδιθ]6 οὐ ἴδε ἀδν οὗἩ ἰιάρτηεπε. Τῆς 
Βγβὶ οὗ ἰδς ἴἄγεα βίρῃηβ ργεοεάϊηρ ΟἾσίβι 8 
δάνεης ἱπ (Πς οἰουάδ, δος. ἰο  ά, χνί. 6 
(ζ΄. Ζεοἢ. ἰϊ. 13 Σ,ΧΧ), [8 σημεῖον ἐκπετά- 
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ι ( ἈἰεδεΙ 

τ καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος, ὁ ὁ 

οἵ μία νεῖεα ἴο }εδῦϑ ἰ5 ἀείεπάεά ὉνΥ Αδοιΐ, 
Δ 168. χν. 6, Απιοα ἵν. μ Ἔχοερὶ (Οἰ(.) 2 Οος. νἱ. 

17 ἴ., ἰῃ ςοηπεοιίου Ἡ]8 τεισιδυκίοι ; ἐλ. Κ. 7). 
Δ. νἱΐ. 2, Εχ. χἰϊ. 3,4 Ἐπά. ἰΐ. 42, εἰς. 

σεως ἐν οὐρανῷ (ΟΒτίει ννῖἢ ουϊδιτείςμεά 
ἃττηβ, 88 οτυςίῆεά }); ἀηά, ἃος. ἴο Βαγη. 
νἱϊ. ο, “ΤΠπεῪ 5841} δες ἢὶπὶ ου ἴπδλὲ ὅδ 
νελτίης αὔους δἰ βεβῇ τὸν ποδήρη 
κόκκινον ". Νοῖε (α) ἐμαὶ δε ἀρτδεπιθηὶ 
νὰ Ἰοπ χίχ. 37 ἰ8 τηδίην νεσῦαὶ ; {86 
Ἰδιίος διυάεβ το ἴῃς οτυςἤχιοπ, [μ18 Ρ48- 
βᾶξε ἴο δῃ εβομδιοϊορίοδὶ οτὶβϑίβ. (δ) Νο 
Βυς ἢ νἱβ'0]ς οσ νἱοἰοτίουϑ τεΐατη οὗ ΟὨτίβὲ 
8 [1611ςὦ ἐπ τπε ΑΡροοσδίγρβε, ἔοσ νἰβίοῃβ 
11κε χίν. 14 ἔ,, χίχ. σΣΖ ἔ,, ἀο ποὶ δὐἀδαυδίεϊυ 
ςοττεβροηὰ τὸ ἱ. 7, χχίϊ. χ2, εἰς, (0) Νὸ 
Ῥυπίβῃτηεηὶ οὗ [δε [εὺννβ ὁοσυτϑ δὲ ΟΠ γίβι Β 
τεϊυγη, ἔον (86 νεπρεδηςς οὗ χίχ. 13 ἢ. 
[1116 ου ραξϑῃβ, ψνἢ]]ς χί. 13 11ε8 ου δῃ- 
οἴδει ρίδης. καὶ, κιτιλ.: τῃς τηοῃοῖο- 
που οοΟἸ]οσδιίοη οὗ οἰαυβεβ (ΝἹ, ἱ. 9- 16) 
τυσουρδουῖ τῃς ΑἹ 86 ὙΠ καί, [8 
ποῖ πϑο}ββδγιν ἃ Η εὔγδιβπὶ; τῆς βυγπίδχ οἵ 
Ατβιοῖς (4. 6.» τ΄. Τυπιῦ, 120), Ὀείγαγβ ἃ 
βἰπ ας υδᾶσε. καὶ οἴτ. κιτιλ., δεϊεςἰοἀ 45 
ἃ βρεςΐαὶ οἶδββ (καὶ τότε μετανοήσουσιν, 
ὅτε οὐδὲν ὠφελήσουσι, []υ5εἰπΠ)]. ΤΉς τε- 

δἰ ὉΠ οὗ τῆς [ενν8, 88 ορροβοὰ ἴο 
6 Εοχηδῃβ, ἴογ ἴῃς ἰυάϊοία! τηυγάεγ οὗ 

7εβυ8 18 ὑργοπιίπεης ἴω ἔπε ΟὨ τί βείδη Πἰτεγα- 
ἴατε οὗ {πε ρετοά (1υκε-Αοίδ, οὐ νοη 
ΒοῦϑομιΣ ἴῃ Τ χές μ. Ὀπέενς. χὶ. 1, Ρρ. 
δι, 62), ἰδουρσῇ τἰῃς Αρος. ἰβ βυρεσίοσ 
ἴο ραββᾶρεβ ἴἶκὲ 2 ΟἹεπ).. χνὶΐ. πᾶσαι 
κιτιλ. -- τἰἢς υπδεϊενίηρ ρΡαρᾶπβ, ῇο ἅσε 
8811} ἱπιρεπίϊδηε βδη βυγργίβεά ὃν ἴδε 
1οτά β ἀεβοεηὶ (ἐπὶ τα“ Ῥεσδυβε οὗ," οἵ. 
χνιΐ. ο ἷπ αἰ [, 86 η86) ; ἃ τϑδι ἰδεῖς βίδίε- 
τηεηὶ οὗ ψμᾶῖ 8. βρίγιξυ δ! ρυξ πη ]οΒη 
χνΐ. 8, 9.---ΤὮ!8 ἔοσπιβ δη ογρίπδὶ εἰ επιεπὶ 
ἴῃ ἴῃς εν ΟἨἩγίβείδη δροϊορειϊίΐς. Τὸ 
τῆς Πενν 88 τδυηΐ, “ [6808 18. ποῖ πλεββίδῃ 
Ὀυϊ 4 ἴαϊδε οἰαἰπηαηΐ: ἢς ἀϊεά," [6 τερΙῪ 
ννᾶ5, “"Ηδ υνὶ]}} τεϊυγη ἴῃ νἰβῖ]ς πιεβδίδηϊς 
δυτποσὶιν " (Μαγκ χίν. 62--- Μαῖϊ. χχνί. 64, 
βἰχηϊβοδηὶ οἤδληρε ἰη ΓὰκΚε χχίΐ. 690). [π 
βενεγδὶ οἰγοῖεβ (ἢ 8 διΐυγε νγᾶβ ςοηςεἰνοὰ 
ποῖ 88 ἃ τεΐυγῃ οὗ [6508, ποσ 'π ςοπηδχίοῃ 
ἢ 18 Ηἰϑίοσίοαὶ ἀρρεάγαηςε, Ὀυὲ 88 δε 
Βτβὲ τϑᾶὶ πιδη  εβίδιίοη οὗ (ῃς ἴσια τηεαϑὶ- 
δηὶς ομαγδοίοσ νηοῦ ἢ Βαά ραϊηςὰ δὲ 
ἴδε τεβυγτγεοίίοη (οὐ, ΤιϊυΒ, 31, 32). 866 
οῃ χίϊ. 4 ἴ. ναὶ, ν: ἃ ἄουδ!ε (6Κ. 
Ηξεδ.) ται βοδιίοη οἱ τε ργενίουβ οσγδοῖς. 

ες. 8. ΟΥἱν ἤεῖε ἂπά ἰπ χχί. 5 ἔ, ἰ8 
αοά ἱπιτοάυςεά 85 ἴῃς βρεᾶδίκεσ, ἰῇ ἴδε 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Ἰ. 

8. “Ἐγώ εἶμι " τὸ ἄλφα καὶ τὸ ὦ,᾽᾿ λέγει κύριος ὁ θεός, “ὁ ὧν 
παντοκράτωρ. 

9. Ἐγὼ " Ἰωάννης, ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν καὶ συγκοινωνὸς ἐν τῇ θλίψει 

182 ἴ., (9},. .ὄ 168. χὶΐ. πῃ ΧΙ, το, εἰς. ς ες. 4. 
18, ον ἰῃ Ἄρος. (ἢ ἴῃ Ν.Τ. Ηετε, 88. 3 Μεςς. νἱ. 
305, διὰ ΚὝίίεΩ, (ἰδ. 533 .). ς χχὶϊΐ. 8. 

Α γρβε. Τῇῆε δάνεηιϊ οὗ ἴῃς ΟὨτίεῖ, 
ὙΠΙΟἢ πιλείκβ ἴΠ6 επὰ οὗ [ἢς ἀρε, ἰΒ Ὀτουρδξ 
αῦους Ὀν αοά, ψδο ονεῖτγυεβ (παντο- 
κράτωρ αἰναγβ οὗ Θοά ἴῃ Αροςδίγρβε, 
οἴδεγννίβε ἔπε ἤτϑὲ ρασὲ οὗ τε {π|Ὲ ταῖρδὶ 
δάνε βυρσρεβιθὰ ΟὮτιβι) ἐνεη ἴπε ἀπου)α 168 
δηά οοπιγαάϊςοηβ οὗ Πἰβίοσυ ἔοσ 18 ρσχονί- 
ἀεπίδὶ οἰΐσηαχ. Βγυ τῃςε ορεπίηβ οὗ τᾷδε 
βεζοῃά οεῃ πατὴρ παντοκράτωρ πὰ 
Ὀεοοῖης ἴῃς ἢτγϑὲ τἰἰς οἵ αοά ἰη ἴῃς Κο- 
τηᾶῃ ογεςά; ἴῃς Αροοδίυρβε, ἱπάϊβετεης ἰο 
τῆς ἰογπηεσ ορί πεῖ, τεργοάυοεβ ἢ ἰδτίες 
ονηρ ἴὸ ἰϊ5 Ηδῦγαὶς βυτηρδίῃίεβ. 
εἶμι: Οοϊετίάρε υδεὰ το ἀξοίαγε ἴπδὲ οπς 
οἢίεῖ ἀείεος ἴῃ ϑρίποζα νᾶβ παὶ τῆς 
7εν βῆ ΡἢΠ δες βιαγιεὰ υνἱιδ 1ὲ ἐς ἰπ- 
τἰεδὰ οἱ ΜΙΝ, αν». τὸ ἄλφα καὶ τὸ ὦ: 
ποὶ πε ἤηδιν (Οεβίεσον, Επεγεὶ. Κεϊέρ. 
απὰ Εἰδκίος, ἷ. τ, 2), Ὀὰς τς ἢ ἀποῖμοιος 
Ῥοννεγ οἵ Οοά, ννϊς ςοπιεβ ΔΙΪῪ ἱπίο 
Ρίαν ἴῃ [6 πενν ογάεσ οὗ τδίηρβ ἱπδυρυ- 
ταιβὰ Ὁγν τε βεοοπὰ δάνεπι. Ὑῆε βυτι- 
δοίίεαι νυν μΙ Ὦ ἰδ ἤετε ρας ἰπ ἃ ὅτεεκ ἔογη 
μαά δεθη ἀενεϊορεά ἴῃ γαδδίηϊς βρεσυα- 

ἄοη ὕὑροῦ ΠΝ. ΜῈ τπ18 δηὰ ἰῃς ο]- 
Ἰοννίηρ ράββαρε, οὔύ. [Ὡς ράργυτυβ οἵ Απὶ 
(Ε. Β. Τὴ. τ2): “ες ᾿Ιελάειῃ ἴῃ Πὶβ τγαϊῃ 
τῆδι νυ ἢ ἰβ ἀδηά τηλὶ ψνοἢ ἰ8 ποῖ γεῖ. 
“οὖν Ηοπᾶβε ἴο ἔδεε, Κίπρ οὗ Κίπρβ, 
δηὰ 1,οτὰ οὗ Ἰογάβ, νῆο ἔτοπι ἴπε ὑνοπὶῦ 
οἵ Νυῖ δαδδὶ τυϊεὰ τῆς νογὶ ἃ δηὰ Αἰκεσι 
ΒΞ Ἐκγυρεδαπ Ηδάςβ]. ΤῊΥ Ὀοάν ἰδ οὗ 
τσὶ δηά βῃϊηίηρ τηείδὶ, τ Ὠεδὰ ἰδ οὗ 

ἃζυδο δυο, ἀπὰ ἴδ Ὀτ]]]ΠἸΔπςς οὗἩ τῆ ἴυτ- 
αυοῖδα ἐποίγοϊεῖῃ ἴπεε." Βὸοτ τῆς ςοη- 
πεχίοη οὗ ἃ ργεβεπιίπιεηϊ οὗ τἰῃς εἐπὰ (7, 8) 
ψ ἢ ἀπ ἱπιρυϊδε ἰο νάγῃ οοπιεπιρογατγίε 
(9 ἢ) 8εῈ 4 Εβά. χίν. το ἔ, ννδετε τῆς 
τνατηΐϊηρ οὗ {πε ννοεϊ 8 ἤεᾶσ οἷοβε ἰβ [ο]- 
Ἰοννεά ὃν δη ἱπ)υποϊίΐοη ἰοὸ {πε ργορῇεῖ 
τὸ “δεῖ {πίπε πουβὲ ἴῃ ογάεσ, γερζονε 
τῆν ρῬεορῖε, οοηβοὶς ἴῃς δυπιῦ!]ς ἀπιοην 
τδοπι""; ΨΒεσεύυροη τῆς σοπηηχδδίοη ἴο 
ντίϊς ἀπᾶοδσ ἱπδριγατίοῃ ἰ8 ρίνεη, 

ἰ. ο-ἰϊ!, 22, δὴ δὐάγεβϑβῈ ἴο Αβίδες ΟΠ γίδ- 
τεπάοτῃ (48 τεργεβεηϊεὰ ὃν βενεη οὔυτ- 
Το ε8) ννῃϊοῆ ἰῃ δίρὮ ρίορμσιῖς ἃπά ογαᾶ- 
ουἷᾶτ βῖ}]ς τ]]εβ ΟἩγίβιίαπβ ἴὸ τδεῖσ 
βεπμιος οτϑοῖς οὗ τενεϊδιίοη ἴῃ }ε8ι8 ἀπά 
ἷβ ῥγορῃεῖῖς βριγί, Αἱ 4 {πὶῈὸ σβεη 

Ἰοοδὶ ογαςοῖϊθβ (ίος ἴἢς ἕδιηωουβ οπς οὗ 
ΑΡΟΪΪο πεᾶς Μιϊεῖυβ, βες Ἐπ] ἀπάεσ, 111. 
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καὶ βασιλείᾳ καὶ “ὑπομονῇ ἐν Ἰησοῦ, ἐγενόμην ἐν τῇ νήσῳ τῇ ΓΚεγοοις 

καλουμένῃ Πάτμῳ “διὰ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ τὴν μαρτυρίαν Ἠεῖ, ἱ. 

1ο, Οἴεπι. Εοσ. χχχν., εἰς. 
Ῥεδςοιίς δι (ῳ. Ευ5., ἠ. Ε., ἰἰϊ τδ, 153). 

561 {.)), Ὀεβί 68 ἴμοϑε ἰῃ ατεεος δηᾶ ϑυτὶα 
δηά Ἐργρὶ, ψεῖε δαρεῦῖν ἐτεσυεηιςὰ, ἰὰ 
"88 οἵ τηοτηεηὶ ἴο ἴᾶγ 8ἴγεββ οη ννδδι δά 
βυρετβοάςά 411 βυςἢ πιοάϊα ἔοτ (με δδιτῃξα]. 
(ῦ. Μίπυς. εχ, Οοέ. 7, ““ῬΙεπὶ εἰ πικϊχεὶ 
ἄεο υδίῖεβ ἑπίατα ργαθοεγρυπί, ἄδπε οαυϊα- 
Ἰᾶτλ Ρετίου δ, πιογρίβ πηςάεδπι, βρεπὶ 
ΔΒ ςτ15, Ορεγᾶσῃ τι βεσίβ, βοϊδοῖ υπὶ οδἰΑπλ!- 
τδιΐδυ, Ιαδογίυ8 Ἰευαπηδπίυτῃ ", 
ἱ. 9-2ο, ἱπεσοδυςίοτν νἱβίοῃ. 

γεσ. 9. Τῇε ρεγβοηδίεν οὗ ἴπεῸ 86 Ὲγ ἰ8 
τηδάε ργουχίηεης ἴῃ ἀροσδὶ γρες ᾿ἰτεγαίυγο, 
ἴο Ἰοςαῖς οἵ ριιάσαηΐες ΠΥ νἰβίοῃβ ΨὨΐοἢ 
ἃτα ἴο οἱον. Ηετζε τῆς δυϊῃογιν ἡ 
ψΒίοἢ (Β8 ργορβεῖ ἰβ ἴο δὶ ἰ8 ςοπάϊ- 
τἰοπεὰ ὃν ἢ18 κ᾿ πβῆΐρ οἵ Οδτγιβείδη ὀχρε- 
ἴεπος ἢ 186 οδυτοῦεβ δηὰ δΐ8 βρεςῖδὶ 
τενεϊδτίοη ἔσοηι αοά. (ε7. νὶ. τα, 
χὶ!. 10): ἔοσ 18 ρᾳξζᾶῃ υ8ὲ 88--ζε]]ονν- 
τρεῖρες οὗ ἴΠς βᾶτης (τε! ἐρίου 8) βοςίεῖγ, 
φ Ο. Β. Ρ. ἰ. οὐ ἴ., ἀπὰ Ὀιἰτιεηθεσρετ᾿ 8 

ἰορε πον. Ογαξο. 474, τὸ (ἀδελφοὶ 
ΚΑ κοινὰ τὰ πατρῷα). θλίψει, ραϊ βγεῖ 
88 ἴδε δϑβοσρίηρ ἴδοι οὗ {δοὶγ ἐχρεσὶ- 
δῃςες, δηὰ 48 ἃ [ἰπηΐκ οὗ βυπιρδῖδυ δεϊψεθη 
ντίϊες ἀπά στολάς ; καὶ βασιλείᾳ, ἴδε 
ουΐοοτης οὗ θλίψις ἱπ ἴδε τηεββίδηϊς 
οτάεσ: ἀϊβίγεδβ πο δπᾶ ἴῃ ἴθι ; καὶ 
ὑπομονῇ, ραϊίεηξ ἐπάυταπος ἴπ6 τόσα] 
οοπάϊοη οὗ ρατγεἰϊςἰ ραιίοη ἰῃ ἡ θλίψις 
δηὰ ἡ λεία, Ὁ ΨΨΕΪΟΝ οης ἰδ πετνοὰ 
ἴο ἐπάυτε τῆς ργεβεπος οὗ ἴῃ ἔοσπιογ 
νἰίδοῦς Ὀγεακῖηρ ἄοννι, ἀπά ἴο Ῥεᾶς ἴῃς 
ἰαπιροσασυ ἀεῖαν οὗ με ἰδίϊεγ στπουξ 
ἱτπηραίίεσπος. ΨΜΏΪ1ς μακροθυμία 15 ἴῃς 
ΔΌβεπος οὗ τεβεπίπιεπε αἱ στοηρ, ὗπο- 

Ξε ποῖ ρἰνίηρ ΨᾺΥ ὑπάετ 218. 86:6 
Ἄτῃ. 11.) “(ὃς αἱάβ οὗ οὔὖγ ἐλ] ἢ ἀγα ἔξασ 

δηᾶδ ραζίδηος, ἰοηρ- ϑυβεγίπρ δηὰ 8ε]ξ- 
οοητοὶ ἅτε οὖσ 411|ε8᾽; α'8δοὸ Τεγιυ]- 
115π᾿8 δτηουβ δρῃοσγίβιτι, “αυὐἱ Πευδ, ἰδὲ 
εἰ δἰ υπηηᾶ εἰ, ραιεπεῖδ βοϊ]οεῖ "ἡ. ---ὐν 
ησὸν β βδυῖπο οοποεριίοη, ΟἿΪΥ τα- 
Ῥεδίεὰ τῷ Α δἱ χίν. 13), εἰ μεσ 
νυ 4]} ἐμδς κα ρειδυίγες ὌΡΡΝ 
(φ5. 2 Ὑπεββ. 1]. 5) ψ ἢ ὑπομονή. [πη 
ΒΏΥ οἄδα ὑπ. ἰ8 οἰοβεῖν ᾿ἰπκεὰ ἴο ἐν 
ἼΟ; βυοῦ ραϊΐδποθ, δβ δχειιριῆεὰ ἴῃ 
71εβυ8, αῃὰ ᾿πβρίγεά ὃγ Πίπι, νὰ ἐπ6 σδι- 
ἀϊπαὶ νίτιας οὗὨ τῃε ἀβοξαῖγρος δηὰ [8 
σε. ἴη ἴπε εαεῖν ΟἸσιβείδη ᾿ἰτεσαῖαγε οὗ 
118. ρετίοά “με σδηποῖ πάπα δηυτῃηρ 
ρου ΜὨΐο δ᾽εβδοάπαββ 18 80 τευ πΕΥ 
τηλᾶὰς ἴο σγεβῖ, 38 ὕροῦ [6 εἐχεγοῖβε οὗ 
Ῥϑἄεηι ἐπάυτγαπος᾽" (Τιτίυ8, 142). ἐγενό- 

νΟΙ. Ν. 

12, Χ. 
κ. βτν 

ἴῃ βεῆδς οἵ νἱ. ο, χχ. 4, ῳ. Ἐρίςι. δέςς. 1}. 24, 113. διὰ τΞ ἕνεκεν 

μὴν ἐν (41 ἰουηὰ τηγβεῖξ ἴῃ": ἱτπρ᾽ γπρ 
ἴῇδι ψεη ἢς στοῖε ἣε ψψὰ8 πῸ δ τὰ 
ποτε), ποῖ ὉΥ ἤονίηρ νγδίετβ (18 ἔγα- 
αυ θην, 6.5.» Επ. χε, 7), θὰ ἴῃ ἴῃς 8π|8]], 
τες εβ88, ΒΟ ΠΥ ρορυϊαϊεά ἰδδηά οὗ Ραϊ- 
τῇο8, ὁπ6 οὗ (δε ϑροτγδάεβ, ννἰἔπες οσίηχὶ- 
παὶβ νγεσα δαηϊβῃεά βοπιειίπηδβ ὉῪ ἴδ 
Ἐοπηδῃ δυϊποτίτῖεβ (Ρ]π, Η ἰςέ. Ναί. ἱν. 
12, 33}. Κεϊοραΐξίο το ἂῃ ἰδίαι ννὰβ ποῖ 
8ῃ ἰηίτεαυεπὶ ἔοσπὶ οὗ μυπίβῃσηθηϊ ἔοσ 
δεῖϊξει-ο1188 οἤεηάειβ οὔ βυβρεοῖβ ὑπάδς 
τῆς Ὀϊαοῖς γέρί»ις οἵ Ποπιείαη, 8485. υπάο 
ΤὈἱοοϊεύίαθ ἴος ΟὨγίβιίδηβ (υ. ἱπίγοά. 
8 6). Νο ἀεια!!β δε ρίνεῃ, Ῥαῖ ῥργοῦδθὶν 
τ πηεδηὶ μαγά ἰάρουσ ἴῃ ἴῃς αυάττίεβ, δηὰᾶ 
ΜᾺΒ ἰηβίοιεά ὃν ἴῃς ῥγο-ςοηβὺὶ οὗ Αβία 
Μίπου. ΨΝΕΥ ᾿ομη νγᾶβ οἷν δαηίβῃεά, 
νε ἀο ἢοῖ κηον. ΑΒ “ἴδε ννοτά οὗ αοὰ 
δηὰ [δὲ ννϊῖηε88 οὗ [6808 γε ποῖ 402]}- 
βεὰ ΡΥ ΔΠΥ Ρῆγαβθε βυςῆ 48 ὅσα εἶδεν 
(νεσ. 2, ἀπά {πεσεῦν ἰδεπεϊβεὰ υντἢ ἴδ 
Ῥτεβεὴὶ Αρουδὶ τῆς ψογάβ ἱπάϊςαιϊς 
88 εἰβεινῃεε (οὐ. διὰ, κιτιλ., τεῦ.) τῆς 
οσοδβίοη οὗ δίβ ργεβεῆοε ἰῃ Ῥαίπηοβ, ἐ.6., 
διἰ8 ἰογαϊεν ἴο ἴδε ροβρεὶ ρ' θλίψιε), 
ταῖμεσ πη ἴῃς οὗ͵εςς οἵ διῖ8δ νἱδὶξ. 
Τὰς ἰδτῖες ςουϊὰ Παταϊγ Ὀ6 ἐνδηρεὶ βίη σ᾽ 
(ϑρίτἴ), ἔος Ῥαϊπιοβ ννᾶβ ἰηβί ηϊβοδηςῖ 
δηὰ ἀεβοϊδῖθ, ποσ, ἰῃ ἕδος οὗ τῆς υϑε οὗ 
διὰ, οαη ἴδε ρῆσαθε πιεϑῃ “ ἴοσ ἐπε ρυτ- 
ξος οὗ τεοεϊνίηρ {πΠ|8 τενεϊδιίοη" (ΒΙεεκ, 

ὕςίκα, Ὁ ὕδιοσάϊοοϊ, Ηδυδβτγαῖῃ, Β. ἮΝ εἶβ8, 
Βαϊοη, εἰς). Εἰπεσ ἢ Παὰ νοϊυπίασν 
νυ Πάγανγῃ ἴσοι πε πηγαϊπ!απᾶ ἴοὸ εβοᾶρα 
δε βἴγεββ οὗ ρεγβεουκίοῃ (Ὡς ἢ βοάγοεῖν 
Βασπιοηίβεβ ΜῈ (δε σοηΐεχὶ οὐ (6 ρεη- 
εγαϊ ἱεσρεν οὗ τῇς ῬΟΟΪ ογ ἔοσ βοϊ ταν 
οοτηπιυηίοη (οῦ. Εζείς. ἴ, 1-3), ΟΥ, 48 18 
τῶοσα {ἰΚεὶν, 818 γεηοναὶ ννᾶ8 ἃ ρυῃίβξ- 
ταοηῖ (οὐ. ΑΡδοιῖε, 114-16. ΤΒε ἰδίίεσ 
νίεν 18 οοττοδογαιεᾶ ὃν ἐγαάϊίοη (οὐ, 
Ζαδη, 8 64, ποίε 7), ψῃϊοι, δι βουρἢ 
Ιλῖες δπᾶὰ πείξμε υπίέοττλ πὸ ΨΠΟΪΥ 
οτγεάϊο]ε, ἰδ βίγοηρ ἐπου σῇ ἴὸ ὃς ἴᾶκεῆ 48 
ἱπάερεηάδης ενίάεηςθ [τ σδῃ Πδγαΐϊυ ὈῈ 
εχρίαἰπεὰά αννᾶν 848 ἃ πηεγὰ εἰδθογαϊίοη 
οἵ ἴλε ργεβεπὶ ρϑββαρε (80, Ζ.6., βδυββ, 
ΒΙεεῖ, Βουββεῖ); ἰῃς δἰ! υβίοπ ἰο μαρτύ- 
ἴον 15 ἴοο δὶ ̓ς ἴο πᾶνε Ὀεεη βιρρεδβίεά 
Υ ἴδε ἄδτκεσ βεπβε οἵ πιασίγγάογ, δηὰ ἰὲ 

ἰ8. ἴατ-ἰεἰοπεά ἰοὸ ἄγρὰς παῖ τῃς ἰγταάϊίοη 
ΔΒ ἅτε ἴο ἃ ἀεβίγε ἴὸ ρίογί ἐν ̓οδη ἢ 
ἃ τηλτίγτάοσω. ἴὔπ|εβ8, [ἢ τε, (Ὡς τὸ- 
ἔειθηοα ἰβ ἃ ρίεος οἵ [᾿Π|εγᾶσῪ δοϊίοη (ἴῃ 
πο οᾶβ6 ἰτ νουἹά ΡγορδὈν δᾶνε Ὀδεη 
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» - " Ἀίδτρα Ιησοῦ. το. ἐγενόμην ἢ ἐν πνεύματι ἐν 

νἱΐ, 12, εἴς, 
1 ΧΧ), ο.. 
ἵγδεὶ γεν. ἐν ἑαυτῷ Ας(8 χὶΐ. τ. 

εἰαδογαῖεα) ἴξ τῆσδε δῈ βυρροβθά ἴο ὃῈ 
νᾶσυς βηρίν Ὀεσᾶυδα ἴπε πιδίζεσ νν88 
Ῥετέες εν Ἀπ ἶατ το τῆς οἰτοῖε ἔος γῇ σὴ 
τὰς Ὀοοῖς ννα8 ντίτϊεπ. [τ 'ἰβ ἴο ἴῇοβε 
Ἔχογοϊβεα ἰπ ὑγυάεπος, ἰεπηροζάπος, δηά 
νἱτῖας ταῦ (αοοοτάϊηρ το ΡΒο, ἀε ἑπεογ- 
γηρβέ, κπιμπαΐ, 8 τ, οἱ. ῬΊ ατάτοἢ᾽ 5 ἀϊδουββίοη 
ἰη ἀείεεί. ογας. 38 ἴ) αοά νουςπβαίεβ 
νἱβίοῃβ, δας ]ομπ ἱπισγοάσσεβ ἢϊ5 ρεγβοηδὶ 
δχρεσγίεποα ἰῃ ογάεγ ἴοὸ ἊβιδὉ 158 τεϊαἴίοπβ 
Ῥεΐννεεη Ὠἰπηβεὶ ἀπά ἢίβ τεδάεγβ γαῖῃεγ 
ἐδαπ το ἱπάϊςαις {δε οοηάϊιίοηβ οὗἨὨ δΐδ 
τπεορῆδηγ. 
ει. το. Εοβίδβυ οἵ βρίγίτυ.4] γαρίυγε, 

τδε δυρταπις ομαγαοιεσίβεις οὗ ργορδεῖβ ἴῃ 
Ὁά, χὶ. 7 (νι βδγε τῃε υπραγάοπαρίς βἰπ 
ἰ8 ἴο οτἰἰοῖβα ἃ ρτορῃπεῖ λαλοῦντα ἐν 
πνεύματι), ννλ8 ποῖ Δη ὑποοτλγλοῃ ἐχρεσί- 
ἐῆος ἴῃ οαγὶν ΟἸγιβεϊαηίν, νυ ῖο ἢ ννὰ8 
τοίουπαάϊν σοπβοίουδβ οἵ ᾿ἰνὶπρ ἴῃ ἴα Ἰοπρβ- 

ἰδοκεά ἴοσ πιεββίαηὶς ἂρεὲ (Αςῖβ 1. 17 ζ., 
ο΄. ἘρἈ. 1. 5), νἤεη βυςῇ ῬβεποπΊθηδ 
Μεῖα ἴο ὈῈ ἃ πιδίϊεσ οἵ σουγβε. Τῆσουρῆ- 
οὐυἱὐἱ ἴτε Αροοδίγρθε (χχί. 5, εἴς.) ] μη 
Βεϑὶ βε6β, ἴδ νυτϊεβ; ἴῃς ἴννο ᾶζὲ ποῖ 
βἰπλυ!ἀπεουβ. ὙΝΏΪΪῈ τ[ΒῈ Αρόοδῖνρϑε ἰβ 
τῶυβ τε τεοοτγά οἵ ἃ νἰβίοῃ (ὅρασις, ἴχ. 17), 
186 υδυ8] δοςοπιραηίπιεηΐβ οὗ ἃ ν᾽ βίοη--- 
ὁ... Ῥτάγεσ δηά [δβιΐπρ----ᾶσε βίρ πὶ ΒΟ ΔΠΤΥ 
δὐὑβεπι ἔτοπι ἴῃς ἀεβογριίοη οἵ (δ|8 ἰη- 
ἀυψυτγαῖ βοεηθ, ψνῃο 8. τοϊίσεης δηά 
δβίπῃρὶς 88 ςοπιρατεά, 4.6΄., νυν ἃ ρΡαββαρθ 
ΚΕ Α45.. 154. ἵν. 1ο-16. [Ιξ ἰ5 Ροβϑβί δῖε, 
δΒονενεσ, [πᾶ ἴ86 ργορδεῖ νναϑ εηραρεὰ 
ἴῃ ῥσγαγυεῖ ἤδη ἴῃς ἔγᾶποα οἵ νἱβίοῃ Ἴνοσ- 
τοοῖς δίπι (Κα Ρεῖεσ, Αοίβ χ. ΟἿΣ, οἵὶ 
Ιρη. αὐ Ροΐγε. 'ϊ. α, τὰ δὲ ἀόρατα αἴτει, 
ἵνα σοι φανερωθῇ), βίποε ἴῃς ἀδν οὗ 
ψεεκν ΟὨ τ βείδη ὑνοσβῃὶρ ἰ8 βρθοΐδ!ν 
τηδπιϊοποὰ οὐ νυ πῖςῃ, που ρἢ βερασζαῖεά 
ἕτοτη τῆς σπυγομαβ (ννγὰ8 ἴδεῖε οπα δἱ 
Ῥαιπιοβ ἢ), ἢδ Ῥγοῦδῦὶυ ννὰβ ψταρὶ ἰῃ 
ταεάϊτδιῖοπβ (οη ἴῃς τεβυγγεςιίοη οὗ ΟΠ τίβε 
ἀρρτορτίαϊς ἴο ἴπε Βουγσ.0 Τῇῆε 7ρῤεγία, 
οἵἱ [,οτὰ δ ἄαν, ἢγβϑὲ πιδπεϊοηεά ἤθτα ἱπ 
οαυὶν ΟἨτγίβείδπ ᾿ἰτεγαίυσε (80 Ὠἱά, χίν., 
6ο8ρ. Ρεῖεσ σσ, εἴς.) ςοπίδὶπϑ8 δῃ ἱπῃρίϊοῖς 
δἰυβίοη ἴο ἴῃς εἰπηῖς ουδίοπι, ργανδίεπε 
ἰπ Αβίᾳ Μίηοσ, οἵ ἀδβίρηπδιηρ ἴῃς ἢτδι 
ἄδλγ οὗ ἴῃε τηοπίῇῃ (οσ ννεεῖ ὃ) 48 Σε 
ἰῃ ποπουὺτς οὗ ἴμ6 επηρεσοῦ 8 δίγιπάδυ (8εε 
ΤΒιειηεΒ [ποοΐγ. Μαφαμάξν, τοοῦ, 15, 
δηὰ Πεἰββιηδηη ἴῃ Ε. Βὶ. 2813 1). ΟἸσίβ: 
ἴδηβ, ἴοο, αν {πεῖς ἱπηρεγίαὶ ἄδγ (οὔ. 
Ιπιγοά. 8 2), ἴο ςεἰεδταῖς τε δἰγι μάν οὗ 
{μεῖς Πελνεηῖϊν Κίηρ. νη δἰ. τηϊπὰ 
Διβοιδαὰ ἴπ ἴδε τπουρῃϊ οἵ ἐπε οχαϊ θὰ 
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ΕῚ 

τῇ κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ 
ἶν. 2, χχὶ. τὸ; οοπάϊιΐοι οἵ νἱ οι, Αςἰδ νἱΐ. 55; τ-- ἐν ἐκστάσει (Αςἰδ χί. 5, χχίΐ. 17), οσα- 

]6δὺ8 δπά βιοτοὰ τ ΟἝΤ. τηςββίδηίϊς 
ςοποοριίουβ ἔσγοπὶ ᾿δηΐεὶ δἀπὰ Ἐχεϊκίεϊ, 
ἴδε Ρῥγορβεῖ δδά {δΒς ἐο]]ονίης δοβίαβυ ἱπ 
ψ Ὡς ἢ ἴδε τπουρῆιβ οὗ ]εβϑὺ8 ἀπά οἵ ἰδς 
συγοι αἰτεδάν ργεβεηϊ ἴὸ ίβ σηϊπά ὅσα 
ζυδεά ἱπίο οπς νἱβϑίοῃη. Ης τεοδ]β ἴῃ 
βρίξ [86 υϑι41] σμυτο -δεσνίος τ ἰΐ5 
Ρταίβεϑ, ρίδγεβ, βυδάεη νοίςεβϑ, δηά 
δικηξεις ταν αρολν ἷν Μαρη. ἰχ. εἰ 

οἱ ἐν παλαιοῖς πράγμασιν ἀναστρα- 
φέντες εἰς καινότητα ἐλπίδος ἦλθον, 
μηκέτι σαββατίζοντες ἀλλὰ κατὰ κυρια- 
κὴν ζῶντες, ἐν ἡ καὶ ἡ ζωὴ ἡμῶν ἀνέ- 
τειλεν δὲ αὐτὸν καὶ τοῦ ρον εν αὐτοῦ 
... κα τοῦτο ὑπο .) ]οῃπ’ 
βεσνίος οἵ ἀοὰ (νεῖ. ἐπα Αιαολ. ἢ μαι 
πᾷ, ἰπβιεδά οἵ ἐχεγηρείπρ Πίπι ἔγοπιὶ ἰδ ς 
ἰτίδ]8 οὗ ογσάϊηαγυ ΟΠ γίβεδῃβ; {π6 δβιυιῦβ6- 
αυεπὶ νἰβίοῃβ δῃά υἱἱεγᾶηςεβ ὑγονα ποῖ 
ΤΏΘΓΕΙΪΥ (Πδὲ ἰπ Ἦἰ8 εχ ἢς παδὰ (λ]]1επα 
Ὀδοκ ὕροη ἴῃς Ο.Τ. ργορμεῖβ ἔοσ σοῦϑο- 
Ἰδιίοα Ὀὰῖ τμδὲ (ο΄. 2 Οος. χὶ. 28, 290) ἢς 
Ψγ»88 δηχίουβὶυ Ὀγοοάϊηρ οὐδ τπε σοπάϊ- 
τίου οὗ δίβ σβυγοθεβ οἡ ἰῃς πιαϊπδηά. 
ζ΄. Ῥῖο Οἤγγβ. Ογαέ. χίϊϊ. 422, νβετς τῃς 

Ποβορβες ἀδίεβ {πε σοῃβοίουβπεββ οὗ 
ἰδ νοσδίίοη ἔτοπι ἴδε ρετίοά οὗ μἰβ Ἔχίϊε. 
ὕροη τῆς οἴπες αηπὰ, ἔπε πγχαίη οτίτεσίοῃ 
οὗ ἃ ἴαϊβε ὑζγορῃεῖ (Ευ8. Η. Ε. ν. τ7, 2), 
ἀρατὶ ἴτοπὶ Ἴονεϊουβηςββ, νγὰᾶβ βρεεςἢ 
ἐν πορεκστάσει, ἐ.6.. ἴῃς ἀγγορδηῖ, ἱρπο- 
ταηῖ, ἰτεηζίβα ταρίυτε δβεοιεὰ Ὀγ ρᾶρϑῃ 
Παρ οβίγοβ, νῆο ψψεσε ἀεδιϊξαϊα οὐ δην 
ὑπ86]Ββἢ τοϊϊρίουβ σοποόῖῃ ἴος οἵδε 
Ῥεορῖίε. ὀπίσω μου, [δε τερυϊας τηεϊμοά 
οὗ βρίγίτυδ! βεῖς νοὶσεβ δηᾶ ἀρρεδζβῃοαβ: 
σάλπιγγος, ἰουὰ ἀπὰ οἶδας, ποῖ δῃ υἡ- 
808] ἐχργεββίοῃ ἴογ νοΐοεβ ἤεαγὰά ἱπ ἃ 
ἴσδῆςε (ς΄. Μαγέγν. Ῥοΐγε. χχὶϊ. 2, Μοβοοιν 
ΜΒ). Τβε (ο]ϊονίηρ ΟἸτβεορῆδην [2118 
ἱπῖο γσῆγιπηλ δὶ ἐχργεββίοα. Α8 ἃ στενεΐδ- 
ὕοῃ οἵ τῆς [μοτὰ (νεῖ. ἵ, τ΄. 2 Οος. χίϊΐ. 1), 
νὰ νΒίο ἢ ̓νε πᾶν οοηῖγαβ Ετλεσβοπ 8 
βαγίηρ (1 οοηροείῖνε ἃ ηδῃ 48 δἰνγᾶυβ 
Βροκεὴ (ὁ ἔγοηι δεπὶπᾶά δηὰ ὑπαῦϊε τὸ 
ἴμγη Πἰ8 μεβὰ δπὰ 8εὲ ἐμε βρεακεγ"), ἰξ 
Ἔχ ῖδιῖΒ βενεγαὶ οὗ ἴῃς ἰεδάϊηρ [υποιίοηβ 
ἀϊβοπαγρεά Ὁγ [εϑ808 ἰπ {πε Αροοδίυρβε, 
ψογα ἢ ἌΡΡΘΔΙΒ 48 (4) ἴ6 σενεᾶῖεσ οὗ 
βεοσεῖϑ (1. 1 ἅ., ν. 5), (δ) τῆς ἀἴδη δηά 
οδατηρίοη οὗ ἴῃε 8αϊπίβ (1ϊ., 111., εἰς.), (() 
ἴδε πιεάϊιπι, ἸΒΓΟαβα βδοσίῆςε, οἵ {δεῖγ 
τεϊδιοπβηϊρ ἴο αοά, (ὦ) «ββοοίδιεὰ νυ 
αοά ἴῃ τειναγάϊηρ ἴπεπ, ἀπὰ () ἴῃ τῆς 
Ῥτοὶ τ ΏΔΓΥ ονεγίῆσγον οὗ ον νυν οἢ δο- 
ςφοπηραηίεβ ἔἢς {τ απ Ρἢ οἵ τἰρῃίεουδβηεββ. 
Οοπιρασζε ἴδ πιδίη εἰεηθηῖβ οὗ {με ἀϊνίηα 
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ἤκουσα ' ὀπίσω μου φωνὴν μεγάλην " ὡς σάλπιγγος 11. ᾿ λεγούσης, : ζ( Ἐεει. 
“50 βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον καὶ πέμψον “ ταῖς ἑπτὰ ἐκκλη- κϑο. φωνήν; 

σίαις, εἰς Ἔφεσον καὶ εἰς Σμύρναν 1 καὶ εἰς Πέργαμον καὶ εἰς Θυάτειρα εἰν δ κρὰ 
καὶ εἰς Σάρδεις καὶ εἰς Φιλαδελφίαν καὶ εἰς Λαοδικίαν ᾿᾿. 

12. Καὶ ἐπέστρεψα " βλέπειν τὴν φωνὴν ἥτις ἐλάλει μετ᾽ ἐμοῦ " 

καὶ ἐπιστρέψας εἶδον ἑπτὰ " λυχνίας χρυσᾶς, 

13. καὶ ἐν μέσῳ ὃ τῶν λυχνιῶν ὅμοιον " υἱὸν ἀνθρώπου 
αἰίγαςί. ἰὸ 
σ. ἰμϑίοδά 

8, εἰς., χχίϊ. 16. ΕοΤ ἐκκλ. ὦ7. οὐ στ Τῃεδβ. ἰ.2. οἵ Φ. τα ἐϊ. Οἵ. 108., 4. ἴχ. 
ὁ Ἐχοά. χχχνὶϊ. 23 (ὡ.. Αδϑοεῖ, τρῷς .). 

. πο.] 4. 5. 
Ῥ Οἵ. κῖν. 14, Ες. ἱ. 26, ἔγοσῃ Ὁ δῇ. νἱῖ. 13 (7. ΑὉδοίῖε, 175). 

1 Ἐοσ τῇς οὐ βορταρῆγυ οἵ Σμνρναν (ζμνρναν δ, νρ.) 8ες οἡ ἰΐ. 8. 

3 ΑἸπιοϑὲ ἱηνασί αν ΑΟ, ΠΚὸ Α (ΧΧ), ντῖῖα ἐμμέεσω ἔος εν μεσω (ο΄. Μείδιετμδπβ, 
Ογανιν. ἀ. αἰέ. 5 Ἀ.» ττὸ Ε): ἴῃς οτὶ ρίπδὶ νον ἰοΐ ΝΟ, 1, οἷς., Απάς, 8ο ΤΊ., ΝΗ, 
ϑίπιοοχ, Β͵]., ϑυνεῖς, Βουββεῖ) δδ8 Ὀδεη οοτγγεοοίε, 45 δἷἵ χῖν. 14, ἱπῖίο νιω Ὁγ ΑΟΡ, εἰς., 
Ουρ., Ασ. (8ο ΑἹ., ἦν 8., ΝῊ πηδγρ.): τ18ε μαστοις (απ. λεγ. ἰπ [18 8686) οἵ ΟΡΟ, 
τηΐη., Ασ. (ε4.) 848 δἰ8ϑοὸ θεεη Ἵςοττεοϊεὰ ἱπῖο μασθοις (δ, πιίη., Τί.) οὐ ἐνδῃ βμαῖοις 
(Α, πιΐπ., 80 ἴμδςῇ., ΝΥ 8.) ; μαζους αἰτοτιπὶ μαστονς (1 υκς, χχίϊ!. 29) τσ! αγυτα: 
χρνυσαν, Δη ἰγγερυ τ ςοηίγδοιίοη, 18 διηοοιϊμοά ουξ ἴῃ ΡΟ ἱπῖο χρνσην (ἕος (δε 
Ῥαργτί υδαρο, ο΄. Οἷας5. ευ., τροῖ, 35). 

παίυσε 48 οοποείνοά ὈΥ ἴπ6 ρορυΐασ τε]ὶ- 
Εἰἴοῃ οἵ οοπίειηρογασν Ρηγγρία, υὲκ., (4) 
Ῥτορδειεὶς ροννεσ, (δ) μεαϊίπρ δπά ρυτίγ- 
ἱπρ ρονεσ, δηὰ (ε) ἀϊνίπε δι πμογὶεν (βυτη- 
δοϊἰδεὰ ὃν (δε χε): Ο. 8. Ρ., τ]. 357. 

Ψψέετοττ, γράψον (ο΄. Ηεττη. Μὲς. 11. ἵν. 3); 
1815. Ἔπηρῃμδβϑίβ ρας ὕροη [ἢ σοπηπλβδίοῃ 
ἴο οοτηροβε δπὰ οἰγουΐϊδῖς ψῇδϊ ἢ 8668 ἴῃ 
τε νἱβίοῃ, ἰΒ ἄπιε ἴο [86 δυϊῃοτ᾽ 5 οἰαΐπὶ οὗ 
οαποηΐίοδὶ δυιῃογίιν δηά σεῆεοϊβ ἃ εἰπλθ 
Ψ Πεη ἃ [{ςοσασυ ψοσκ οὗ π|8 πδίυγα 81} 
τεχυϊτοὰ δβδοτης ψυδταηΐεε, ΔΙ ΠουρὮ αἱ δῃ 
εαζίίες δίς βηιδῖϊες ογῶοϊεβ πδά θεεη 
ντίτεη δηὰ δοοεριεά {. 9 ἴδδι ψΠςἢ 
ἀειετταίπεά τπς Βίρδε οἱ ἐδ εαγίγ ΟἾσὶβ- 
εἰδπ8 ἴο Ρεῖϊα, Επ8. Η. Ε., ἰἰϊ. 5, 3). 
7οδη᾽5 τόϊε, ἤοννενεσ, ἰ8 ρββίνε 'ῃ ἵν ὸ 
Β6Ώ868 οὗ ἴδε ἴετπι. Ηδ ϑ86ϊάοτῃ δοῖβ οἵ 
)ουγπενβ ἴῃ δῖ8 νἱβίοθ, ννἤεγοαβ [εν 88 
ΔΡΟΟΔΙΎΡβαΒ τε ξ}}} οὗ {πΠ6 τηονεπγεηῖβ οὗ 
τμεῖσς 8εεσβ; ΠΟΣ ἄοεβ διἰβ νἱβίοῃ ἰεδὰ ἴὸ 
ΔΩΥ͂ Ῥτγδοιίοδὶ οουτβε οὗ δοιϊίοη, ἔοι---υἢ- 
1ἰκς πιοβὲ οὗ τῆς Ο.Τ. ργορῃοῖβ---ἢς ἰ8 ποῖ 
φοπβοίουβ οὗ ΔῃΥ σοτηση  βδίοη [0 ργεδοῇ ΟΣ 
το τείοσπι ἴῃς ψνοσίἅ, Τῆε ῥσορδεῖ ἰβ8 δῃ 
δυΐποτς. Ηἰδβ ἐχρεγίεποε 18 ἴο ὃ6 πο ἸυχυσΥ 
δυϊ ἃ ἀϊβιυιδεά Ὀεηςεῆϊ; δηά 48 ἰπ Τοῦ. χί!. 
20 (“ δηά πον... ψτῖϊε 'π ἃ Ὀοοῖς 411} (ῃδὲ 
8δβ ἰδίκεῃ ρἷδος᾽" δηά 4 Εβά. χίὶϊ. 37 
{“ τΒετοίοσο ντίϊξε ἴῃ ἃ Ῥοοῖΐς 411 (βου Βαβι 
Βεεη, ἀπά ἴδοὺ βῃαϊε τθϑςῆ,᾽ εἰς.), (δα 
Ῥτορδεῖ 18 οδγείῃ! ἰο ὀχρίδίη ἴπαξ ςοπηρο- 
δἰἴοῃ 18 ΠΟ τηθζε ᾿ἰεγασγυ εηιεγργίϑε Ὀυϊ 
ἅἄυς ἴο 4 ἀϊνίπε Ὀεδεβί. ὙΠα οἰξίεβ ἀγὸ 
εηυπιεταιεὰ οπὶ ΡΠ δβι8 ποσί πυναγάβ ἴὸ 
ϑιωγτῃδ ((οσὶν τλ11ε8) ἀπά Ῥεγράαπηοβ ((ἣῪ 
ταὐδδ Ὡογίῃ οὗἨ ϑιλγτπδ), [Πη Δοσοβα ἴοσ 

ογν πιῖ]ε8 8.Ε. το ΤἈγδεῖιγα, ἄονι ἴὸ 
ϑαγάϊβ, ΡΒ ΙΔ ερῃΐα (Ἐἰγὲγ πη]ε8 5.Ε. οὗ 
ϑαγάϊ5), πὰ 1,δοάϊςεα ((οσὶν πιὶ]ε8 8.Ε. οὗ 
ΡΣ ΔάεΙρΡῃϊα). ΟΥ οη νεσ. 4 ἀπά [πιτοά. 
8 2. Ἐχςερὶ Ρεγραπιοβ ἂἀπὰ [1,δοάϊοεβ, 
ἴδε σδυτοῆεδ ἴᾶνῪ πη 1γάϊα (που 
τῆς νψτίϊοῦ ἐπιρίουβ ἴῃς ἱπιρεγίϑὶ τεσ ΠἊ 
τε Ἰασρες ργονίποθ)ὺ ΜὩϊ ἢ νγᾶβ δὲ δαὶ 
Ῥετίοά ἃ Ὀγ-νογὰ ἴογ νοϊυρίυουβ οἰν! Π86- 
Ὀοη. 

Ψεσ. 12. Τῆς βανεη ροϊάεη ἰΔπηρ-ϑιδπάβ 
ἅτε ογαββοῖβ γεργαβαηίίηρ ἴῃς βενεη οδυτ- 
οὔ ε8 (20), ἴδ δβενεηίο! ἃ ἰατηρ-διαπά οἵ τῆς 
7ενἸθῃ ἐεπιρὶς (ο΄, 5. Ο. 295-99) πανίηρ 
Ὀεδη ἔος ἰοηρ υϑεὰ 88 ἃ βυτῃροὶ (Ζεοῖ. 
ἶν. 2, το). Τῆς διηςιτίοη οὗ δε συτο 68 
8 ἴο δμῃη ον δηά Ἔχρεεββ ἴδε ᾿ἰρδς οἵ τῆς 
ἀϊνίπα ῥγεβεποα Ὡροη δατῖδ, 80 δίρῃ ἰβ 
δε ρῥγοόρῇεῖ'β οοποδρίοῃ οὗ ἴπε οοι- 
ταῦ τῖ68 (οἷ, ΟἹ 1ϊ. 4, 5); {πεῖς ἀπεν ἰβ (ο 
Κεερ τῆς ᾿ἰρῆι θυγηὶπρ δηὰ Ὀγίρῆι, οἴ μοῖ- 
δε [86 τεᾶβοη ἴογ ἐπεὶ Ἵχίδίεμος ἀϊ8- 
ἌΡΡεδιβ (11. 6. Οοπβεαυεπεν [με Ρσίπι- 
ΔΙῪ δοιίνιν οὗ 7688 ἱῃ ῥγονίάβηςε δηά 
τενεϊδιίοη Ὀεασβ ὕροη ἴδε ρυτγίεν οὗ ποβα 
βοςοίεἰεβ ἔπγουρῃ Ὑνπίοἢ 818 ἰπῆμπεπος ἰ8 
ἴο τᾶς ἢ τιδηκιηΐ, [δὲ 48 ἰβ οοπηεσχίομ 
νετἢ τῆεπὶ οὐ (ἢς οἶδε παπᾶ δββυγεβ 
πεῖ οὗ Οηα ἰπ βεάᾶνεη ἴο ψδοσῃ οὔΐϊ οὗ 
ἀμβδου εἶεβ πεῖο ἴΠῸῪ οἂη ἀρρϑαὶ τ 
οοηδάεηοε. 

νεῖ. 13. ΤΒὸ Ἄσπυτγοῆεβ ἄγ ἱπθερασδῦϊα 
ποτα τδεῖς μελὰ δπά οεπῖγε [εϑῦ8, 0 
τῆονεβ ἀπιοῦρ τῆς οτεββεῖβ οἵ 8 ἰδηλρὶς 
ψ ἢ ἴῃς ἀϊσηίν ἂἀπά δυϊποτγίν οὗ ἃ Ὠίρῃ 
λοῤς Τῆς δπαγίβγοιβ ᾧ. ἀ. ἰβ ἱ 
ὑπιδη Δρρεάγαποο οὗ ἴδε ςεἰεδεῖαὶ πλδδ- 
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4 ΟἿΙΥ Βοτα ἐνδεδυμένον ᾿ ποδήρη καὶ ᾿ περιεζωσμένον πρὸς τοῖς μαστοῖς 

ϑίε. σαν, ζώνην χρυσᾶν. 
τ ὐκο 14. ἡ δὲ κεφαλὴ αὐτοῦ καὶ αἱ τρίχες λευκαὶ ὡς ἔριον λευκόν, 

ΒΑ Το ἐ ὡς χιών] 

᾿ Ὅκα. νὰ καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς " φλὸξ πυρός 
9, Εα. 

νἱ. χὶνί. τ. 
Ὁ Βτοσι Επ. χίν. 20 (ενὶ. 2, το), ψ.. Μαῖὶ. χχανὶϊϊ. 4, ϑίαν. Ἐη. ἱ. 5, χχανίϊ. 1. 

χχὶϊ!. 190-20, σοι. 144, χὶϊὶ. 474. 
ἰδ, 18, χίχ. 12, δίς. 

1ΈΟΣ ἃ ἰδῖς ναζίδης (αι τρ. λ. ὡσει ερ. και το ἐνδ. αντον λἈ. ὡς χιων), οοπίοτπλης 
1π6 ψογάβ ἰο Πδηϊεῖ, ζύ. ϑίπιοοχ ἰῃ Ε χρος.ὃ ἵν. 316.318, 

βία, δ8 ἰπ Επ. χίνί. 1τ-ὅ (ψνβετε ἴἢς ὅοη 
οὗ τιλη δοςοπιραηΐεβ αοά, ψῆο, δ8 ἴδε 
Ηεδά οἵ Ῥαγβ, δὰ ἃ βεαὰδ “"“ψῃϊϊθ 88 
ψ 001") δῃηά 44:ε. 154. χὶ. 1. ὙΠε ἀϊβῆςυ!ϊα 
ὅμοιον ἰβ8 ἰο ὕε οχρίαἰπεά (νι ΝΊε, ἰ{. 
127, 223, 227) 88--ὡὼς (ἰϊ. 18, νὶ. 14, ἰχ. 
7, 8, χχί. σχ) οἵ οἷον, “ Βοπηειπίηρ ΠΚα,᾿" ἃ 
Ἰοοβε σι υςτίοη οὗ τῆς Ηεδ. (“ αἡ δέτε 
βειι δῖε ἃ πουβ, ὰπθ Βογηπιε"). Τῆς 
ψ»ΒοΪς ρδδββᾶψζε ἱἐυδέγαϊε: (ἢ τυτὶτετ᾿ 8 
Βαῦϊς οὗ ἀεβου θη ἂπ οὔ͵εοὶ οὐ Ῥεσβοη 
ΌΥ δΒελρίηρ ὕρ ᾳυδ!τίεβ υυἱπους βιγίοι 
τερατὰ ἴο παῖυγαὶ οἵ ρτατγηπιδίϊςαὶ οο110- 
οδιίοηθ. ποδήρης (βο. χιτὼν οτ ἐσθής), ἃ 
Ἰοὴς τοῦα σεδοδίηρ ἴο ἴῃς ἔδεϊ, ννᾶβ δῃ 
οτἰεπίδὶ τηᾶγκ οὗ ἀϊρηιῖν (ςγ. οα ἱ. 7, δῃά 
Ἐσεῖκ. ἰχ. 2, ἱὶ, υΧΧ), ἀεποιίηρ δῖρῃ 
ταῦῖϊ οἵ Οβῆςε βυυςοἢ 48 ἴπαὶ οἵ Ῥαγίμίδη 
Ἰάηρβ οἵ οὗ ἴδε 1ενν ἢ Βἰχἢ ῥγίεϑε ψνῆο 
ΌΓε ἃ Ρυγρῖε οὐς. Ηἰρδ φίγαϊηρ (ἢ 
ἃ Ὀεῖε }) νῶβ ἃποίπεσς πιδλεὶς οἵ ἴο 
Ῥοβίιίοηθ, υδιια!ν τεβεσνοὰ ἴοσ Τεννΐβ 
Ῥείεβιβ, (που ρῇ ἴῃς Ἱταπίδπβ ἐγθαυεμ]ν 
ἀρρεδίεά το τπεὶγ ἀεἰεἰεβ 48 “" μἰρῃ-οίγι" 
(ὁ.4., τελὰν ἴον δεξί -- οὕ Ὑδβϑῃξ χν. 54, 
57. ““αγᾶ οὗ τῆς ροϊάξη ρίγάϊα, δἰρῃ- 
ὮΡ αἰτάεά, ευνς πηονίηρ, 88 ροννγεσῆι ἴῃ 
Βονεγείρῃ 48 ΔπῪ δυβοίυϊς βονοσζείση ἴῃ 
τῆς νοτ] Δ"). Τῆς ροϊάδθη θυςοκΚΊε οἵ π' 
ΨΆ8 ρὰ οὗ τῆς ἱπβίρπία οἵ ΟΥΑΙ, ἐπα 
18 φίλοι (1 Μδος. χ. 8, 9, χί. 58. Τῆς 
δυῖπος τἢι18 πιῖίχεβ τουδὶ ἀπά βδοδγάοίδὶ 
οοἴουτβ οἡ ἢΐβ ραϊεῖϊε ἰο Πεὶρῃίθη δε 
τηδ)εβῖν οὐἨ ΟἸγίβι᾽᾿ Β ἀρρεᾶγσαπος. Ν εῖν, 
ξοϊ ἄτη (85 ἴπ Ἰταπίδῃ Ἂβοῃδίοϊορυ), σλέη- 
46, το κέ 6---ἀτὰ ἴῃ υ8014] Δ )εςνεβ ννϊοὮ 
Ὡς επιρίουβ [ῃγουρβους ἐς ῬοΟΚ ἴογ ἴδς 
ἐταπβοεηάςηις Ὁ]1188 οὗ ἴῃς [ξε θεγοηάᾶ δηὰ 
1ἰϊ8 Βεανδηΐν τεπϑηίβ; “ οϊἄεη " παά βεθη 
υδεά αἰγεδάυ ἰη σεῖς ἃ8 ἃ βυποηγτη ἴοσ 
Ῥτεςίουδβ, Ἔἐχοο] πὶ, ἀϊνίπα. 
εσ. 14. ὡς χ΄; Δῃποῖποσ ςοηνοπίοηδὶ 

δἰ πλ}]ς ἴοτ οοἱεβεῖαὶ δείηρβ, ἡἧ κ- κι αἱ τ᾿, 
ἃ ΡΙεοπαβιὶς εἐχργεβϑίοῃ; εἰἴμεῖ -Ἔ "" δὶδ 
Βελά, ἐς. Ἦΐβδ Παῖς," οἵ “" ἢἰ8 ἔοσεπεδάὰ 
δηὰ ἷβ δμαὶγ᾽" ; βοδιζεῖνυ ἃ βεηάδιδᾶγβ ἴοσ 
“ἢ6 δΒαίςσ οὗὐ (δῈ δελά" (Βεηρεῖ). 
]εν θὰ ττδάϊίοη ται οπδιβοά τῆς να 

δδίστβ ἱπίο ἃ ὑτοοῦ οὔ Οοάβ δον! υ 88 
ἃ Μίδε οἷά τεδοῆεγ ((Βαρ. 14, οὐ. Ῥεον. 
χχ, 27 ἴ), δπὰ τῆς ᾿δηϊεϊ- ν᾿ βίου πιῖρμς 
βιρξεβὶ ἴδε ἔπε ραγσδάοχ Ὀεΐνεε τῆς 
ἀϊνϊηε ἐποιρν ἀπά 118 ἀρράγεης βίρτι οὗ 
ὙΘΆΚπε88. Βυΐϊ δβυςἢ ἰγϑι8 ἀγα ὑῬχγοῦΔ ὈΪΥ 
Ῥοειίοαι, ποὶ δ!]εροσγίςδὶ, ἴῃ ]οΒη 5 νἱδίοη ; 
δεν δοάν ἔστε Ὠ18 σοποερείοη οὗ 7 ε808 88 
ἀϊνιπε. [π Εργυρθδη ᾿πεοϊορυ ἃ βίπλῖ δ 
γαῖ θείοηρβ ἴο Απὶ δεν δεδλιϊβοδίίοη. 
Τῆς ψΠο]ε οοποερεοη οὗὨ ἔπε τηεββίδῃ ἴῃ 
ἴδε Αροοδίγρβε γεβεδ!εβ δῖ οὐ πε 
ἱπ Εποοξ (ϑιπ τυ άςε8, χχχυῖὶ.- ̓ ἰχχὶ.), νετε 
δε 4180 ροββεββεβ ὑγε-εχίβίεπος 848 ὅοη οὗ 
ταδη (χἰν 1.) 818. οὐ ἢ18 ἴἤσοης οὗ βίοσυ 
χὶν. 3) ἴοσ Ἰυάρτηεηϊ, τυ]εβ 11 πηθῇ 

ἰϊ. 6), δηὰ β'δυβ ἴδε ψἱοκοά σε τ86 
νοτγὰ οὗ Πὶβ τοῦτ (ἰχὶϊ. 2); ὃδυϊ (δῖ8 
Ἁτιου ας ἰγαηβίεσεπος ἴο ἴῃ πλεδϑίδ ἢ 
ἔ 14, 17, 18, ἰϊ. 8, χχὶΐ. 12, 13), οὗ ψῃαὶ ἰ5 
ἴῃ Πδηΐεὶ ργεάϊοδιεά οἵ (οὐ 88 ἴπε ννοτγὶ ἀ- 
Ἰυάρε, δεεπὶβ ἴο ἔοση ἃ βροοϊ βοδῖν Ν.Τ. 
Ἰάδ8, υηπιεάϊαιεά ἀνε ἴῃ Ἑποςἢ (χὶνὶ. 1), 
ἈΙεπου ΚΒ δε δϑδοοίδιίοη οἵ ῥγί εβε νυ δπὰ 
)υάϊοίαί δεισίαῖϊεβ νὴ τῆοβε οὗ τουδῖν 
ΨΆΒ ΕΑΒΥ ἴοτ δῃ Οτίθηϊδὶ (1 ἰ8 ὑγεάϊςαϊοά 
οὗ {δε πγεβδίδ ἢ: ὃν ]οπδίμδη Ὀεη ἴδε ου 
Ζεςἢ. ἱν. 12, 13). ὡς φλὸξ πυρός, [ἰκα 
51δν. Επ. ἱ. 5, το Ὀλδη. χ. δ; ο΄. ϑυεῖ. 
Απνρπϑί. 70, “οουοβ δαῦδυΐϊξ οἶλτοβ εἴ 
πἰπάοβ, χυΐδβ δἰαπὶ εχ βείπ)ασὶ υοἱ υἱέ 
ἵπεβδε φυϊἀληι ἀϊαϊπὶ υἱροτίβ ; σαυάεθαι- 
αυε 5 ᾳυΐβ 8:0ἱ δοσίυβ οοηιυεπεὶ αυδδὶ 
δὰ ἔυϊροταπιὶ 8018 αὐἱταπὶ βυραγτίεγει "". 
Ὀἰϊνίπα Ῥεδυν ννᾶ8 ψεπεγα!ν τηληἰ εβιεᾶ 
(Ννεγς. 4τη. ν. 647 [)) ἰπ ρονίης εγεδ ([π- 
βἰρῃς δἀπὰ Ἰραιρηαθοο) τε ςουπέεηδηςα 
δηά ἴδε νοῖςε; Βεζε αἷβο (νεζ. 15) ἰῃ ἐεεὶ 
ἴο ογυ βῆ 411 ορροβίιίοῃ. ε πιεββίδ ἰδ 
ποῖ ογσονγπαά, ἤοννενετ (οἷ, ἰαῖοτ, χίχ. 12). 
Χο τε ϑοσηδ σά (45 γεῖ υπίἀεηπεῆςα) πγεῖδ] 
ψΒίοἢ κἰοαπιδὰ αἴτος βυλεϊηρ. ΤΠ τηοβὲ 
Ῥιοῦδίς πιεαπὶπρ οὗ πὶ8 οὔβουσε πγρσίὰ 
ἴοττη ἰ8 [μδὶ βιρρεβίεά Ὀγ ϑυϊάδλε: χαλ- 
πολίβανον " εἶδος ἠλέκτρον τιμιώτερον 
χρυσοῦ, ἔστι δὲ τὸ ἤλεκτρον ον 
χρυσίον μεμιγμένον καὶ λιθείᾳ (ἥλ. 
δοίυδ!ν οσουγτίηρ ἰπ ΕΧΧ, Ἐσεῖς 1. 27)... 
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15. καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι ᾿ χαλκολιβάνῳ, ὡς ἐν καμίνῳ νι αν {, 

πατουμένη ἢ δ᾽ 
καὶ “ ἡ φωνὴ αὐτοῦ ὡς φωνὴ ὑδάτων πολλῶν - 24; αἱ. ἃ 

τό. καὶ " ἔχων ἐν τῇ δεξιᾷ χειρὶ αὐτοῦ ἀστέρας ἑπτά " ἜΣ 
καὶ "ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ῥομφαία δίστομος ὀξεῖα ἐκ- χ Ῥέα, ρις. 

πορευομένη " ἰρς, 
καὶ "ἡ ὄψις αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος φαίνει ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ. ΠΡΤῚ 

11. Καὶ ὅτε εἶδον αὐτόν, "ἔπεσα πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ ὧφγ 4 Ὑβεδοι 
νεκρός " καὶ " ἔθηκεν τὴν δεξιὰν αὐτοῦ ἐπ᾽ ἐμὲ λέγων, “Μὴ φοβοῦ 

« Ἰυάᾳ. ν. 31, 5ῖαν. Επ. ἱ. 5, χἰχ. 1. Δ ἴδ. νὶ. 
81δν. Επ. ἱ. γ.χ8, Τοῦ χὶϊΐ. τ6, Αἀά, Εδιξ. χν. 15, 

ρώμενοι (ΡΩ 1 πεπν͵ 

αἷί. χχνἱι. 4. 

ἐὶ, 8, ψ. 
4 δὰ χῆϊ. 

10, 
88. Χ]χ.2. 

Ὅμη. νἱϊΐ. 17.18, χ. 12:10, ΕΏ. χὶν. 13.14, 19, 24-25, 
Ὁ Πδῃ. χ. 10, 1:2. 

, εἴς., Απά., Ατ., 80 ΑἹ., ΝῊ τηδγρ.) ἀπά πεπνρωμενωί( δ, πγίη., 
νᾷξ., 888., ὅγγ., 8., Αἄδῆ., νοῖϊ., βο ΤΊ, Β).»ὄ Β8., Ηοἱ ἔΖπι.) βεεπὶ νᾶσίαπε οοσσες!οη8 οὗ 
τῆς οτἰ ρίηα! βεηϊῖνε πεπυρωμενης (ΑΟ, 80 1,40}, Ττ., 
ἄς ἔογπδοε ἰρπθᾶ. 

ΤΒο τεΐοσεποο ἴδε 8 ἴο ΔΙΏΡΟΓ ΟΥ̓ ἴ0 ΒΟΠῚ6 
ςοπηροβίξίοη {κὸ ὈΓΆ88 οἵ (ςορροσ) Ὀὑσοῆζε; 
ΟὨΪΥ, ἰξ ςοπιδίηβ ρο]ὰ (οὐ. νυΐρ. Ξε δυτίς]- 
οὐπὶ, ἃ νΔίυδο!ε ἀπά ρ᾽εασηΐπρ τηείδ]). 
Αδδοῖξ (201) 8668 ἃ οοτγυριίοη οὗ βοπια 
Ρῶτγαβε ἴἰκε χαλκὸν ἐν κλιβάνῳ, νὮ1]ε 

οἴδειβ βυρρεβὲ χαλκός πὰ 1 (ἰ.ἐ., 

εἰονίπρ ννμϊτε Ὁγα 88). Ηδυββίειῖεσ νου 
ὕροη ἱπαάεαυδίς στουπάβ ομς ὡς ἐκ. κ. 
πεξ. (210-24). 

Ψνες. τ6. ΤὮε οἂτε δηᾶ ἼἿοπίσοὶ Ὄχεῖ- 
οἰδοά Ὀγν ΟἸγίϑι ονεῦ ἴῃς σμυτοἢο8β ΟὨΪῪ 
οοσης ἠοσνναστὰ δέτε τε βυρρεβίίοηβ οὗ 
τοδ᾽εβῖν δἂηὰ δυϊμοιϊυ (13-15) ὙΠ ἢ 
ο!]οννοεά τῆς ὑῥαν ἀν βέ οὗ σδηκεν 
σαηῖγαὶ ροϑιϊίοη (ἐν μέσῳ) δπιοηρ [μα 
οδυτοῆεβ. ΟἿ ν. 6 (ἐν μέσῳ) ἴος Δηοῖμετ 
τεΐεσεηςς ἴο ΟἸ τίει 8 ςαπίγαϊ δυςποσίτυ--- 
ἔχων, κιτιλ. Εοτ ἴδε δβίγοϊορίςαὶ Ὀϑοῖς- 

Ουπά οὗὨ (8 ἤρυτε, ο΄ [γεπλίαβ 24 ἔ. 
6 ἰγαάϊτίομαὶ βυτηροῖ, οὔ ψνϑῖοῃ δ 

ἱἐπιεγργείδείομ ἰβ ρίνεη ἰδίεγ (νεσ. 20), 
ῬΙΟΡΑΌΪΥ τείεγσεά τὸ τῇς βενεη ρίδηεῖβ 
ταῖμοσ ἴδῃ ἰο ἴδε Ρ]εἰδλάεβ οἵ ΔἢΥ οἴ βοσ 
ςοπβιοϊ!διίοη. {πε ἀεβοσρίοη 18 ἴο δε 
νἰβυδιϊβοά, τς βενθὴ βίδιβ πᾶ ὃ6 Ρίο- 
τυτεὰ 48 ᾿γίπρ' οὔ ΟἸγίβε β ραΐπὶ ἰπ ἴῃς 
ἴοττη οὗ ἴῃς βέδιβ ἰῃ ἴῃε οοπβιο!]!διίοη οὗ 
ὕτεα Μα͵]ος (α, κιτλ. ΒΥ ἃ 
νἱνί4 οδ]εςεἰἔγηρ οὗἨἁ Ψ1πε ἀϊνίπε νοτγά 
(ςοττεβροπάϊηρ το παῖ, 4.5.» ἰπ 188. ἰχ. 
8 ἢ, ἴχ. 4, δῃηά βυρρεδῖεά ὃν ἴδε ἰοηρυε- 
διιαρεὰ δρρεάγδηςς οὗ ἴῃς βῃοτί Κοπιδῃ 
βυνοζὰ οὐ ἀδρρετ), ἴῃς ἤφυτε οὗ ἴπ 6 5πᾶτρ 
δννοζὰ ἰβϑυίΐηρ ἔγοσῃ ἴῃς τηου ἢ ἰΒ ἀρρ θά 
(ἰπ Ῥβ. 80]. χνὶϊ. 27, 39, 48 μετα) ἴὸ ἴδε 
τοεβϑίδῃ, 85 ἰῃ 7ενν βἢ ἰἰτογαίυγε τὸ αοά 
(Ρ8. οχ!ῖχ. 6, εἰς.) δηὰ ἰο νυϊϑάοπι (38. 
χνίϊ!. 15), εἰβενῆεσε ἴο ἰδς λόγος τοῦ 

Η, ΝΥ 8., ϑνν. ΞΡ, τὶ βίους 

θεοῦ (ΗεὉ. ἱν. 12, οὖ, Αροο. χίχ. 13-15) : 
ΟἸτῖβε 8 ροννεσ οὗ τεριοοῦ δηᾶ ρυηϊβῇῃ- 
ταδὶ ἰ8 ἴο Ὀ6 ἀϊτεοϊεὰ ἀραΐπβὲ πε σμυσο ἢ 
(11. 12 ἢ) 48 ψνε}} δβ αραϊηβὶ (86 ννογ]ά οὗ 
δεδλίμβεη ορροβίζίοη (χίχ' 21, ννβεσε τῆς 
τγδῖε ἰ8 τ 8.104} τῆοσε ἀρργορσίαϊε). Αβ 
ἃ Ὠἰθυ οἵ οογοπαέά γαάεαξά βοτιοιίτηεβ 
οτονηθὰ ἴῃς ετρεσοσ (“ ἱπιασαε ἀε8 γα υοπΒ 
Ἰυταΐπευχ 40} ἰΙδῆσε βυὺζ ]ε τηοηάς,᾽" Βευτ- 
116), 50 ἴῃε ἴδςε οὗ ΟΠ σῖβι (ὄψις 85 'π Ἰοῆη 
χὶ. 44, οὗ. Ὀεῖον,, χ. χ) 18. ἀρεὶγ τεγπιοά, 
8ἃ8 ἰπ (ς υὑδυ8] ἀεδβοιρείοη οἵ δηραεὶὶς 
νἱ ἰδ πῖβ (τ68..), Ὀτρῆς δ8 βυπβῆϊπε υη- 
ἱπιεσοερίθα ὉΥ πιὶδὲ ογ οἱουάβ. ΤὨΪϊδ 18 
τῆς οἰϊπιαχ οὗ ἴῃς ἀε!πεδοη. 

Ψεῖ. 17. ἔπεσα κ.τιλ., ἴῃς Ββίετοο- 
τυρεά Ὀεδανίους (7. Νυπι. χχὶν. 4) ἴῃ 
βυς δροοδίγρεϊις ἔγαῆςεβ (ὟΝ εἶπεὶ, 129, 
182, ΕΚ. 7. 375  ; ἴον ἴῃς ἵεῖτοσ οὗ 
δρί ῖυλ] εἐχρεγίεηςς οὕ. 5 δ 111 ετ᾽ 8. 168 : 
“«ΘΟΒΤΘΟΚΙΙΟΝ ἰδὲ ε8 Ὀείΐπεν ννδμσμεὶς 
] ϑίεγθ!ς μεθ αεἴάββ σὰ βευπ "); [εβ08, 
Βονενεσ, ἄοεβ ἤοσα ψῃδὲ Μιομδεῖ (Επ. 
Ιχχὶ. 3) οἵ ϑοσης οἴει ἐπεπάϊν δηρεὶ 
ἄοεβ ἴῃ τηοβὲ [εὐνῇ ἀροοδῖίγρβεβ. Ὑμεγα 
18. πο ἀϊαϊοσυς Ῥεῦννθεη ἴὰς ρτορῆεξ δηά 
ΟΠ είβε, 48 ἔδεσε ἰ8 αῆεγννασάβ Ὀεῦνεεη 
Ηἰπὶ δηά τε οεἰεβεαὶ δεϊπρβ---μὴ Φ. 
Τῆς τπρ]ε τεδββυζάπος ἰβ (1) ἴπδὲ τδς 
τηγβίεσίουβ, ονεσψ ἢ εἰ πιίης Εἴσυγε τενςα]β 
88 οδαγαδοῖεσ, Ἴχρεζίεπος δπὰ δυϊδοιυ, 
ἰπβίεδά οὗ ρζονίῃρ δὴ αἰΐεπ ὑπθλεῖθ!ν 
νἱ βίαι; (2) ἴδς νἱϑίοη πᾶ8 ἃ ργδοῖοδὶ 
οὔ͵εος (“ ντῖϊε," 9) Ὀεαγίηρ ὕὑροη δυ- 
ταᾶπ [ἰ{ὸ,͵ ἂπά (3) οοηβεαυσπῦν [δὲ 
τογυβίεσι εβ ἅτε ποῖ ἰεῆ δ Ὀδ ΗΠ Ίηρ ἘΠῚ ρπ148. 
ΑΙ! τῆς ελτῖγ ΟἸ τ βείδπ γενεϊδεοπβ νὩϊ ἢ 
81 βεϊξοοηϊαίπεά, ργεβαρροβε ἔπε τγίβεη 
ΟὨγίβε δ ἐμεὶς βουγος; ἴηε Αροοδῖγρβε 
οὗ Ῥείες, Ῥεΐῃρ ἐγαρτηεηίδγυ, ἰ8 παγάϊυ 
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εἶμι. χῆν. ἐγώ εἰμι " ὁ πρῶτος καὶ ὁ “ἔσχατος, 18. καὶ ἐγενόμην νεκρός καὶ 
τὰ τ, ἰδοὺ ζῶν εἰμὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων " " καὶ ἔχω τὰς κλεῖς “ τοῦ 
Βεὶ 

ἷ ΠΝ θανάτου καὶ τοῦ ἄδου. 19. Γράψον οὖν ἃ εἶδες, καὶ ἃ εἰσὶ καὶ ἃ 
Ὁ ΧΧΙΣ, 

16. 
ε ΓΝ χχχνὶϊ!. 17, 88ρ. χνΐ. σ ἔ - κλεῖδας (Ηεἰδίως 40). κε ἀεη. ον). Ἐος Ἡδάεε -- θαν. οὐ 
δε ἔτανα, δθ6 Ἐοδάο 5 Ῥμ (1894), 491 ἴ., 673 ἴ. 

1 0π και ο ζων, δἴϊες ἐσχατος, {ΓΕ ῥτὶπηϊεῖνο Γιδἰίη ἰοχὶ (Ρτ., Τίς., Βεδέυϑ, εἰς.), 
Ηδυβ8ὶ. 218-220, Ν εἢ. ὙΤῆΠε ᾿νοτγάβ (ἃ τηδυρίπαὶ ρίοββ., ἔγοτῃ και ε. ζ. ε. ἢ) ἅτε πιοσα 
Εἰ Κεῖν το βανα Ὀδδη δά δὰ (απὰ γεϊαἰπεὰ ἴοτ [ποἰγ Ὀεαγίηρ οα ΟἸγίβι᾿ 5 ργε-εχί βίεποο) 
τῇδη οπιτεὰ; πεν δἀά ποιπίηρ ἴο ἴε βεῆβε οἵσ σοπεηυ εν οἵ ἴῃ ρδβεᾶσρε. Τῆς 
εχργεβδίοῃ ἰ8 υϑεά οἵ αοά ἰῃ ἱν. 9.10, 28 οἵ Ὑδῆνεϊ ἰῃ ΟἹΤ. οπῃ. και (“1 ο ζων 
νγᾶΒ ἃ τηλιρίπαὶ ποίβ, ἰξ ψουά εηΐο τῆς ἰοχὶ δὶ ἤγβὶ νμουϊ και,᾽ δϑιπιοοχ). 

8ῃ εχοορίίοη ἴο ἴῃς συϊε. ὙΠε ῥγεβεηΐῖ 
νἱϑίοῃ ργεβεηῖὶβ ἢίἰπὶ 48 βυρεσῃυπΊλῃ, 
τησβϑιδηΐς, τ} 1Πἀπὶ δηά ἀϊνίηε. Βυῖ ἴῃς 
Ψτίϊεν ἰδ οΠαγαοίοσ βεϊοδ!ΠῪ ἱπάϊεγεπὶ ἰὸ 
τῆς ἀγιϊβεὶς δστοσ οὗ πιδκίηρ ἢ τί βι τρις 
μδηά δὲ οῆςε Ποϊά βενεὴ βίδιβ πὰ ὃς 
Ἰαϊά οἡ {Βε 8εεγ (τό, 17). (. ἴπε ἤπθ 
Δρροδιίοη οὗ (ἢ ἐο]]οννίηρ ρδδββαρε Ὀγ 
Μηίοη ἴῃ μἰ8 “ Κεπιοπβίγαηι 8 θείεποε "᾿. 
Τῆς ᾿ΠοΙΪςε ἀεδβογρείοη ἀηβννεῖβ ἴο ὑνπδὶ 
18 τοττηςά, ἰῃ τιοάεγηῃ ρβυοποίορυ, ἃ “ Ῥῇο- 
ὕβαι ". 

νεῖ. 18. Νοῖ “1 ἰ8 1, τῆς ἄγει δπὰ 
ἴδε [181 (ν Ὡς ἢ νου] τεχυΐτε ἐγώ εἰμι 
Ῥεΐοτε μὴ φοβοῦ), Ὀχὲ “Ι δπιὶ, εἴς. " 
Τῆε εἴεγηδὶ ᾿ς οἵ τπε ἐχαϊεὰ ΟΠ σίβε ἰ8 ἃ 
ςοτηΐοτε ῬΟΙΪΒ ἱπ πιεϊμοὰ δπά τεβυϊε; 
ἐγενόμην νεκρός (ποὶ ὧς; τοι] ἀεΔ4), 
8΄᾽Ά8 ἐχρεγίεποας δββυσίηρ τε οὗ βυτη- 
Ραῖῦν δπά υπάετιβιαπάϊηρ ; καὶ ὺ, 
κιτιλ., δῖ8 νἱοίοτΥ δπὰ δυϊδβοιί εν ονοῖ 
ἀελίμτεδη δββυσγάπος οἵ δίβ ροννεῖ ἴο 
Σεβοῦθ δϊ8 οὐνὴ Ῥεορὶς ἴτοπὶ [86 γτίτι 
Ρτίβοῃ οὗ ἰῆς υπάεγννοτ! ἁ (Ηδάεβ, οἵ. 
3 Μδοςο. ν. 50, ἴῃς ἱπιετπιχεάίϊαϊε αὐοάς οὗ 
τῆς ἀελά, θεὶπρ 848 υβυ8] ρεγβοηϊβεὰ ἴῃ 
ςοπησχίοη τ ἀεατ ἢ). Α Ὀαςκρτουηὰ 
ἴος 1818 σοποεριίοη [168 ἐπ τῆς ρῥειπιῖνε 
ἰάεα οἵ [απυβ, οτἱρί παν δὴ 118] δῇ βυη- 
βοά, 88 τῇς Κεγ-Βοίάες (ο΄. Ονἱ 48 ας, 
Ἷ, 129, 130, Ηος. Οαγηι. ὅεε. 9, 10) γνῆο 
ΟΡεπβ ἂπὰ οἴοβεβ ἴῃς ἄδυ (βυη -- ἄευβ 
οἰδυίρεη, ταῖμεσ ἴδαπ ἴῃ Μιτμγαίβα 
ΜὨϊοἢ ΟὨΪΥ Κπενν Κεγβ οὗ πεᾶνεπ, οἵ 
ἰπ Μαπάφβδῃ τεϊίρίου (Ὁμεγπεβ Βέδὶο 
Ῥγοδίεηιβ, 1οζ- τοῦ). ΤῇὰῈ Κα νψὰδ ἃ 
ῃδῖυτγαὶ! Οτίθηίδὶ δυτηῦο] ἴοσ δυϊποσί νυ 
ἂπά ρονγοῖ (ο΄. ἱπ (Βὶβ ὈοΟΚ, ἰἰϊ. 7, ἰχ. ας 
χχ. 1. ]εννϑῃ Ὀεϊϊεῦ (8βε6 Αἰτόσγεσ, ἱ. 
377-378) δβδίρπεοά ἰἢσγεε Κεὺβ οἵ ἔουσ 
ἐχοϊυδίνεϊν ἴο αοὰ (" αυοβ πεαὰς δηρεῖο 
πεῆνς Βεσα ΡῬῃΐπο σοσησηϊ τε"); ἴΠ686 ἰη- 
οἸυάοά, δοοοτάϊηρ ἴἰο ἀϊβεγεπὶ νίεννβ, 
“οἷδυϊβ βερυϊοπογυπι," “οἷανὶ8β υἱίδᾶς,᾽ 
“ οαυΐβ γεβυγγεοι οηἱβ τηοσιποσγυσῃ ἡ. Τὸ 
Δϑοσίδε 1ῃ 18 ἀϊνίπα ῥγεγοραῖἑνε ἴο [68118 88 
τῆς ἀϊνίης Ηετο ῆο Βαά πιαδιεσοὰ ἀεαῃ 

8, τπεγείοσε, Ὁποίπεσ ποίδθ]ε ἔεδίυσε 
ἐπ τῇς Βιρῇ ΟΠτγβιοίοσυ οὐ τ8ϊ8 Ὀοοῖκ. 
Ἐὸοςσ δε ψβοις ςοηςορίίοη 8ες Ε. Β. ἢ. 
οἕ. [χῖν. (ΠᾺ σεηζυγυ Β.0.}): “1 τὰ 
Ὑεβίεσάδλυ δὰ Το άδν δηὰ Γο-πλοστονν 
“νιν. 1 δαὶ τῆς Ιοτγὰ οὗ ἴ86 πγεπ ΠΟ δὰ 
ταϊβεὰ δραΐπ; ἴδε Ἰοσὰ το ςοπιεῖῃ 
οσῖῃ ἔτοτη οὖ οὗ ἴδε ἀδγίπεββ.᾽" [Ιζ ἰβ 
Ῥαβεὰ οπ ἴ8ε ἱπεορῆδην οὗ {πε Αποίεπε 
οὗ Ῥαγβ ἐπ Ὀδῃ. νἱΐ. ο΄. (γεῖ ς΄ χ. 5, 6), 
Ψ8Ο Ὀεβίοννβ οἡ ἴδε ἰά68] [βγδεὶ (ὡς νἱὸς 
ἀνθ.) ἀοπιίπίοη. Ιοῆπ οἤδηρεβ [πἰ8 ἱπίο 
ἃ ΟὨ τ βορῆδην, κε {πε ἰδέετ [εἰν 8ἢ ἔγα- 
ἀϊίου ννΠο ἢ βὰν ἰπ νἱὸς ἀ. ἃ ρεγβοπδῖ, 
ἀϊνίπε τηεββϑίδῃ. ὙΠεη οπὲε σαπιθαθετα 
ἴδε δοῖυῃ] ροβίτίοπ οἵ αϑδίσβ, [πε ςοπῆ- 
ἄεπι (λιτῆ οὗὁἨ βυοῦ ρδββαρεβ ἰβ βεὲπ ἴο 
δαᾶνε Ὅδθεπ {π||6ὲ δῃοζὶ οἵ τηδρηίβοςηι. 
Το {ιπἰ8 ΟΠ γιβείδη ρσορῃεῖ, βροκεβγηδη οὗ 
ἃ τῆεγα τίρρ]ε ὕροη ἃ βίηρ]ε ννᾶνε οἵ ἀϊ8- 
βεηΐ ἰῃ (ἢς ὑὉγοδᾶά οσεᾶῃ οἵ ραρδῃϊΐβπι, 
᾿ἰβίοσυ δπά εχρεγίεηος βπά ὑπην δηὰ 
ταεδπίηρ πονῆετε Ὀὰϊ ἴῃ δε Ρεΐβοη οὗ 
ἃ ὈΪΔπλεῖεβ8 ΘΔ ]εαη ρεδβαηΐ πὸ παὰ 
Ῥετίβῃεά δ8 ἃ οσίπιὶπαὶ ἱπ Τετγιβαϊοση. 
50 Ψψουϊὰ δυο δαεὶν ΟἩτγίβείαπ ἐχρθοῖδ- 
τίοπβ ἀρρεᾶσ (ὁ δὴ ουϊβίάο. Ηε ψου]Ἱά 
ὃς βίαρρεγοί ὃὉγ τῃε εχιγδογάϊπασυ οἷα πιβ 
δἀναποεὰ οἡ ὃεδδὶ οὗ ἰἰ8Β Οοά ὃν δὶ 
ἀϊτηϊπυϊίνε βεοῖ, ρεῖῆδρβ πιοσεὲ ἴπδη 
δβίδρρεγεά Ὁγ ἴπε ργορῆεου (δδι ἱπηρεσγίαὶ 
δυι οΥἶ ον ἴδε νἱβῖ0]ες δπά ἰην  β: 016 
ννοσὶἀβ ἴδ υἱεϊπιδιεῖν πὶ ἴπ6 Παπάβ οἵ 
1η18 ἀοἰεν, ἤοβα ρόνεσ γγ88. ποῖ ᾿ἰτϊτοὰ 
ἴο δί8 ον δάπεσεηῖδ.--- ΟΠ σι ορ ῃδηΐεβ 
ΜΕΙΟ ΟΟΠΊΠἰβϑίοηβ οἰἴποετ ἰὼ Ρῥγδοίῖοδὶ 
Βεῖνίος (Αοῖβ χ, 10, εἴς.), ΟΥ, 88 Ἠεσβ, 80 
ςοτηροϑίκίοῃ. 
Με σ. 19. οὖν, αἱ [᾿ς οοπιπιδηά οἵ Πίτη 

ΨὯΟ Πᾶ48 δυῖοσ Ὑ ονοσ ἴδε οἵδε ποτά 
δηὰ τῆς ἔπσίατε (τεβυπηίπρ νεῖ. 11. ΠΟΥ 
ἴδαι ἐπε Ραγαϊγβίηρ ἔξασ οὔ νεσγ. 17 μδ5 
δδεη τεπιονοά). [πὸ ἴδε δυίδοσ οὗ 418 
Ἐϑάτγαβ, [πὶβ ρσγορδεῖ ἰβ ἴδ πιοσε ἱπιεγεβιίε 
ἐπ Πιίβίοσν ἐπαπ ἱπ τε οῇτοποϊορίοδὶ 
Βρεου δι οηΒ ννϊς ἢ εηρτοββεᾶ πλδην οὔ τμα 
οἷάες δροοαδϊυρεῖίβιβ. Τῆς β8εηϑ8ε οὗ γράψον 
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μέλλει γενέσθαι ' μετὰ ταῦτα. 20. ἢ" τὸ μυστήριον τῶν ἑπτὰ ἀστέρων Β Απδοοϊου- 
οὖς εἶδες ἐπὶ τῆς δεξιᾶς μου, 

ΔΈοσ γινεσθαι [1,υκς χχί. 36] 

ἴδοῖ, μ -- 
καὶ τὰς ἑπτὰ λυχνίας τὰς χρυσᾶς --- Ἐοτο. βεῦ- 

ἔστεξ. δῖ- 
ἐτδοιεὰ ἰηΐο ςδβὲ οἵ οὕς δἴϊες εἶδες. 

«Α, ΣΙ, 38, εἰς., Απάς, Ατεῖδ., ΝΗ, Β8., Β]., 
85νν.,ὄ [υ40}.} τεδὰ γενεσθαι (ἡ "ΟΟΡ, εἰς., Απάραὶ, ΑἹ. Τί., Νν8.). 

κιτιλ, 8 ποῖ, υυχῖϊς 16 νἱβίοῃ δἰγεδν 
βεεη (ἃ εἶδες, ;. 10-18), ἴῃ ρτγεβεπὶ (ἃ 
εἰσὶν, ἱ. 20ο-ἰϊϊ. 2ο, ἴδε δἰδίες οὗ (Πς 
Τδυτοδεβ, πηδίηἶν οοποεϊνεοὰ 48 ἰξ εχίβίβ 
ποῦν δῃά Βεσα), δηὰ ἴῃς ἔυῖυγε (ἃ μέλλει 
γενέσθαι μ' ταῦτα, ἱ.ε., νι τ ), 848 
(δουρῇ τε νοσγὰβ νεσε ἃ τουρῇ ρζο- 
δτάατήτηε οὗ ἴδε ψῆο]ς ὍΟΟΚ; ποῖ, 88 
οἴδεσ δἀϊίοσϑ (6... ϑρι112) υποοηνί ποῖον 
Βιρρεβι, 8 ἃ εἰσὶν -Ξ “ νν7ῦδϊ {Πεγ πηεδη,᾿" 
ερεχερεῖίς οὗ ἃ εἶδες, οἵ εἶδες ((7΄. χ. 7, 
χν. 1) ἴῃ ἃ πίυτε ρογίεςι βεῆβα (ϑε ννυη). 
Τῆς ([οἸονίηρ οδαρίετβ οάπποῖ ὃς τε- 
ξατιάθα τηεγεῖν 88 ἱπίεγργείδιίομβ οὗ ἱ. 
1ο-τ8, δπὰ τῆς Ἰυχιαροβίείοη οἵ μέλλει 
γεν. (τότ ΧΧ οἵ 138. χίν ϊϊ. 6) ἄχεβ ἔπε 
το ροσαὶ τηεδηΐπρ οὗ εἰσίν Πεῖε, ἌἼνδῇ 
ΔΙπουρἢ ἴῃε ΟἸΠΕΓ πηραηΐηρ ΟΟΟΥΓΒ ἴῃ ἃ 
ἀϊδετεπε οοηΐοχε ἱπ νεσ. 20. Βεβίάεβ, 
ἷ. 1ο0-1 18 ουξ οὗὨ 411] ὑγοροσζεοη ἴο ἰῃς 
οἴδες ὕννο ἀϊνίβίοηβ, ἴο ννῆϊςῃ ἱπάεςὰ ἴἰ 
ἔοττηβ ἃ ὑσίεζ ργεϊυάς. Τῆς τεᾶὶ βεῆβα 
8 τῇδλι δε ςοηίεηϊβ οἵ (ἢς νἱβίοη (εἶδες, 
ἴεε βλέπεις ἰπ νεῖ. 1, Ῥείῃρ ῥζοϊερεὶς) 
ςοπβίβε οὗ ψῆδὶ ἰβ ἀπὰ ψνβδὶ ἰβ ἴο Ὁ6, 
ῆεβε αἰϊνίβίοηβ οἵ ρσγεβεὴς δηδ δπυγα 
πάει γίηρ 186 ΨΠοἷαῈ βυθβεαυςεης Αρο- 
οαἶγρβε. ὙΤῇΠε πεουῖ. ρΡυτ. ψἱ ἢ ἃ Ρἱυγαὶ 
νεσῦ δηὰ ἃ βἰπρυ ας ἴῃ ἴῃς βάπ)Ὲ βεηῖ- 
δἜποςα, ἱπάϊςαϊεβ ἔογοι ̓ν τῆς ἱπάϊβετ- 
δῆοε οὗ {πε δὐΐπος ἰο [μὰ πίςεῖίεβ οὗ 
ἨἩεἰεηίβῆς ρταπηπηασ. Εος ἰἣς ψΠοΐο 
8εεὲ ἤδη. ἰΐ. 29, 30, α'8ο Βδζῃ. ἱ.: “τῇδε 
Τοτά (δεσπότης) μαιῃ ἀϊδβοϊοβεά ἴο υ8 
ὃν {πε Ρτορῃεῖβ {πίπρβ ρᾶβὲ δπὰ ργεβεηῖΐ, 
εἰνίηρ υ8 4180 ἃ ἰδβϑὲε οἵ ἐῆς ἢσβιίγυϊ8 οὗ 
πε ἔπαγε"; νι: “(Ὑ͵ε ουρῆῖ, (δετε- 
ἔοτε, ἴο Ὀς ἐχοθεάϊπρὶν Ἐμδη κα] τὸ {μῈ 
1ιοτὰ ἔοι ἀϊβοϊοβίηρ ἰῆς ραβὲ ἰο υ8 δπὰ 
τηλκίηρ 08 ννῖβα ἰπ ἴῃς ῥγεβεπῆ; γεᾶ 88 
τερατὰβ τῆς ἔπΐυτε ἄνεπ Μα ἅσα ποῖ νοϊὰ 
οὗ υπάἀετβιδηδίηρ ". Μοχαὶ βιϊπηυ]ὰβ ἀπά 
ἀϊβοῖρ! πὸ σγοσα ἴῃς οδ͵εοὶ οὗ δυςἢ νἱβίοῃβ : 
88 Τατγίυ αι ἀδοίαγεβ οὗ τπε Μοσγίδηϊβε 
ΒΘΕΙΒ: “αἱάυσης υἱδίοηεβ εἰ ρΡοπεηΐδβ 
λοίεπι ἀδογβι εἰϊδπη ὑοςεβ δυάϊυπε 
τοδηϊ ξεβίδβ ἴδσῃ βα] υἵδγεβ αυᾶπιὶ σου 148 
(4ε ἐχκογέ. εαϑ5ί. το). 

νεῖ. 2οθ. μυστ. (15 ἰη Ὠδη. ᾿'ΐ. 27, 
ΓΧΧ ; 86ὲ Ὀεῖονν οὐ χ. 7) τὸ “ ἴδια βεογεῖ 
βυταῦο}]". ὙΠεβε ὕνο βυτηθοῖβ, ἄγαννῃ 
τού τῆς ἰογε οὗ οοπίθωροσγασυ ἃροζδ- 
Ἰγρεϊς, ἂγε οσβοβεη ἔοσγ Ἴχρηδίίομι, ραν 
Ὧ5 Δῃ Οὔδουζα ἀπά ἱτηροσίδηϊ εἰειηεηξ ἱπ 

τῆ οτεροίηρ ν᾽ βίο Ψ Πΐςἢ Βα ἴο 6 βεῖ 
ἴῃ ἃ πεν ἰρῆς, ραγεῖν Ὀεσαυβε ἴεν ἀβοσγὰ 
ἃ εἶπε το 4}! μας 10]Πονν8 (εβρεοίδιγν ἴῃς 
Ορδηΐηρ δεοίοῃ, 1ΐ. 1, 5). ἢ βενεη- 
Ὀγαποῆεά ἰαιηρ-ϑίαπά ψᾺ8 ἃ ἔδυ δ 
ΒΥΤΩΌΟΙΪ, ἔγεαυςηεῖν ςαγνεά οἡ ἴδε [ἰπεεὶ 
οὗ ἃ βυπάρορῃαε. Αἱοηρ τ τΠε δἰἵνες 
ἰυτηρεῖβ πὰ οἵδεσ βροὶϊβ οἵ {8 ἰεπιρὶς 
ἰξ πον ἴᾶῪ ἴῃ τῆς ἰεπιρὶε οἵ Ῥεᾶςε αἱ 
Εοτηθ. Τῆς ἤφποῖδιϊ βυτθο βτη, ὈΥῪ 
ΒΊΟΝ [Ὡς ογεββεῖβ βῃϊηΐηρ οα φασί δζε 
τεργεβεηϊεά --- ἰἢ Δποῖπε δβρεοῖ --- 88 
Βεδνεηΐ Ὀοάϊεβ, οοσγεβροπάβ ἴὸ Ῥαὺ 8 
Ὦπε ραζαάοχ δϑουϊ (ῃς ΟἨγίβείδη 1ξε οὗ 
18ε βαϊπίβ ᾿γίηρ μίάάεπ τ ΟἾγίδὲ ἰπ 
οἄ; ὄνδῆ υπβδι βίδοίοσυ σδυτσοῆςεβ, ᾿Κα 

ἴποβε αἱ ϑαγάϊβ δπά [1,δοάΐϊοςα, ᾶἃσα ποὶ 
γεὶ οαβϑὲ ἀννᾶυ. Νοῖς αἷβο {πδὲ ἴδε Ἰίρδει 
δηᾶ ρῥγεβεηῆςε οἵ ἀοά πον βῃΐπε ἱπ ἴῃς 
ΟΠ γίϑείδη σἤυγομοβ, ἡ ἢ1]|ς τῆς Δποδβίγαὶ 
7εν 8 Ἰρπς ἰδ Ἔχε πρυϊδηοά (4 Ἐδβά. χ. 
22): " Τδε Ἰρῆϊ οὗ ουγ ἰατηρ-δίαπά [8 ρυὶ 
οὐἕ . [18 οὐπουβ ἔπαὶ ἰῇ Αββυτίδῃ 
τερζεβεηιδήοηβ ἴΠ6 ολπάεϊδοσγυπι 18 ἔγα- 
4υςπεν ἱπάϊβεϊηρυ βῆδΌ]ς ἴσοτὴ ἔπε βαογοὰ 
βενεη-γαποπεὰ ἴσες οσσονποὰ ἢ ἃ βίδσ 
(Ε. 5. 488); ]οβερῆυβ Ὄχργεββίυ ἀε- 
οἷδτεβ ((πέ. ι1]. 6. 7, 7. 7) τδδὲ τῆς βενεῃ 
Ἰδτὰρβ οἡ ἴῃς βίδπά βἰρηϊβεὰ πε βενεπ 
ΡΙαηεῖβ, ἀπά πδὲ ἴῃς Ὀνεῖνε ἴοανεβ οη 
ἴδε βῃεν-Ὀγεδὰ δῦ ]ε βἰψηϊῆεὰ {πε βέρτιβ 
οὗ τῃε ζοάϊας (Βεἰ]. ν. 5, 5), 116 ῬΏ]Ο 
Βαά αἰγεδλάν ἀΠεροτίοεὰ τῆς Ἰατηρ-ϑίαπά 
{π  ένεη ΡΙΔπει8) ἴῃ φιμὶς δάφγες, 8 χὶν. 

Ὧ18. ουγγεηὶ δββοοίδεοη οἵ με λύχνοι 
νὰ ἀπε ῥαπεῖβ 18 θουπά ὕρΡ τ {Πα 
Δβίγαι οοποερίίοῃ οὗ ἴδε δηρεῖβ οὐ {πε 
ΤΒυγοε8 (ἀγγ. - “ Δηρεῖβ" δβ εἰβεννβεζε 
ἰπ Αροοδίυρβε), ῆο δἵε (ς δΒεανεηῖν 
τεργεβθηϊδίνοβ δη σουπίειρατγίβ οἵ Ρᾶ- 
ἴσοῃ δηρεῖβ οὗ ἴδε συγοῖ 8, ελςἢ οὗ [ἢ 
Ἰαϊέεγ, ἴἰκε τῆς εἰδπηθηῖβ (4.9., νγαῖοΣ 
χνὶ. 5, ἤσα χῖν. 18; 866 δισίποσ ἰῃ Βαὶ- 
ἀεπβρεεροσ, τοῦ, δπὰ αδότσεσ, ἱ. 368 
Ω»; ἴδε ψηά (νἱϊ. 1), δπὰ τῆς πεῖπει 
αὐγϑββδ (ἴχ. χ1ὴ, μανίην ἰἴϊ8 ρῥγεβίἀϊηρ 
Βεδνεην βριϊ. Ὅῆε οοηςεροη (Ε. 
5. ἱ.- 593, 594) τελοῆεβ Ῥδοῖκ τὸ ροβί- 
ΕΧὶ]ς ϑρεουϊδίίοα, ἰῃθ Ψδοἢ Οτεεςς, 
Ῥεταεὶα δηὰ [υάδα Παὰ ελοῦ δῃ ἰπβυεη- 
4] απὰ τεβροῃβίδῖε δηρεῖο ρείπος (Ό δ. 
Χ. 13, 20-2:, χίΐ. 1), ἀπά εἐβρος δι ἴο {86 
Ἱταπίαη ποιίοη οὗ 7γαυατιίς οἵ δεπη- 
1ᾶ64] Ρχοϊοίυρεϑ οὗ 8η δασί!}  ῬεΒΟΏ ΔΙ Υ 



348 

ἱ Βίωλϊας 
ἐχρίδηδ- 

«8, χνίϊ. 
ΜΕΤ 
14,1 Οοσ. 
Χν. 51, ᾿ 
Ἐοσὰ. χί, 25 (ω. τ Οος. χίν. σ {.). 

1 ὟΒ νατῖδηξ τω (ΑΟ, Ρτ., τω τῆς 36, κά 
Εφεσον -- 5) οἵ 0}, Απῃ., Απά,, Ατε 
{{36137}, 5χ., ϑνν., Ὧπά Ηοτσὶ (38-40): ἴογ χρνυσων 

ΑΠΟΚΑΛΎΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΠ. 

' οἱ ἑπτὰ ἀστέρες ἄγγελοι τῶν ἑπτὰ ἐκκλησιῶν εἰσί - καὶ αἱ λυχνίαι 
ἐἴοπβ, χί!. αἱ ἑπτὰ, ἑπτὰ ἐκκλησίαι εἰσί. 

1. 1. “Τῶι ἀγγέλῳ τῆς ἐν Ἐφέσῳ ἐκκλησίας γράψον. Τάδε λέγει 

νν8., 64-65) ἔοτ (Πε της (τω εν ἐκκλησια 
ἰδ ῥγεξεγγεὰ ὃν [,ᾶςἢ., Τε., Ναῦεσ, ΝΗ 

(ΟΡ, εἰς., Τὶ., ΜΗ, Β'., 
8.) [υὅ.Ὡ., Τι., ΝΥ 5., ὅν. (αῆες 40) βυρδβέξυϊε χρυσέων (ο΄. Ηεἰδίπρ, 84ῆ. 

(Βεσε, ἃ τοἰβ δι δ εν» μὐδοτιδετα νυὶῖτἢ τὸ- 
ταἰϊπίϑοςηςεβ οὗ τῆς Βανυϊοπίδη ἰάθα [πμδὶ 
οοτίαίπ βίδιβ ψγετε δεβίριηθά ἴο ςεσγίδίῃ 
Ἰλπάβ, υνῆοβα ζοκ ἀπά ἔοσίυποβ ννεσα ουπά 
ὉΡ τ τπεὶς Βελνεηϊν τεργεβεηϊδείνεβ 
(φ, Ἑλν)Ἴηϑοη᾿ 8 δυποὶὰ 1ηϑογὶῥί. Ἡ εσί. 

σία Μέμον, ἰϊ. 40, ἰἰϊϊ. 54, 59, εἴς.). 
Αδεγνασάβ (ο΄. ΤΟ) ἱπάϊν!ἀυ418. ἡψετα 
δβοϊρηοὰ ἃ ρυλτάϊαη βρίτιι, Τπὶβ Ὀ6] εἶ 
((ἰτὄτεσ, ἱ. 374 2.) ραββϑὰ ἱπίο δδυῖν ΟἾτί8- 
ἀδηϊν (Μαῖε. χνιῖ!. το, Αςῖβ χίϊ. 15, 
ψνΏοτε 8ες ποῖα), Ὀυϊ παίυγα!ν 1 Πανεσ 
Βουτίϑῃςεά, ον ἴο ΟἸτίβε 8 ἀϊγεςς δπά 
δρίσίυ4] τενεϊδιίοη οὐ Οοὐβ ἐδ οΥν 
Ῥτονίάεηος. Τῆς δβδβοοίδίοη οἵ βίδιβ 
δὰ δηρεῖβ ἰ5Β οης οὗ ἴῃς εαιϊίεθὶ ἀ6- 
νοϊορπιεπίβ ἰῃ ϑεπιτὶς ἔοἰ κοτε, ἂπά 
ἰξβ ροεῖίς ροββί Ὁ: 11ε|ε8 Ἰεηὶ τμεπηβεῖνεβ 
εβεςιίνεϊν 8δ8 ἢεσε ἴο ζυσῖμοι τεϊρίουβ 
ΔΡΡΙΙοδτίοπΒ ; 4.6.ν Εποοῦ (ἰ. 18) παὰ 
Ἰοηρ ἃρὸ τερτεθεηιοῦ δενδῃ βίδγβ, “ἰἶκα 
δρί τι8,.} ἰπ ἴῃς ρίαςα οἵ ἤδγυ ρυπίβαῃπιθηὶ 
ἴον ἀϊδβοδεάϊδεηοςς ἴο Οοά᾽Β οοπηπιδηάβ. 
ΑΒ8 Ὦς. Κοῆϊεσ ροϊπίβ οὐ {Ε, 3. ᾿. 
582-07), ἴδε ἀεϊοσιιίηίηρ ἕδοϊοσβ οὗ 
7ον δα δηρειοϊοσῪ σγετα ἴδε ἰάξαβ οὗ 
“1ἢε Τα 65:14] [ἤγοπς νυ τ [18 τηϊηἰβεοσίηρ 
δηρεῖβ, δηᾶ τῆς Τοβπιοβ Ὑ [8 εν]] 
ἔοτοεβ ἴο ὃς βυράπεα Ὀγ βυρατίος δηρεὶὶς 
ἔοτοςβ," νηοῦ ςοτγεβροηβ ἴο ἔπε Ρυπὶ- 
εἶνε ἀπά ρτοίϊεςεϊνε τόϊεβ οἵ δηρεῖβ ἰπ ἴῃς 
]ομπαηππίης Αροςδῖυρβε. Βαυϊῖ π με ἰαῖξος 
ἴδεν ἂἵς πείτμες ἀεβογὶ δε δὶ ᾿Ἰεηρτῃ ποῖ 
ἐχαϊιεά. ὙΠΕῪ σα δἰ ΊΡΙΥ ςοπιπ)ίββίοη θὰ 

Θοὰά το Ἔχοουῖς δίβ ογάδγβ οσ ἰπβίσυςς 
ας 8εεσ.0. Τῆς βυργεπια σοποετη οἵ αοά 

ἰδ στ ἴῃς δασῖμ δηάὰ πηδη; δηρεἶβ 816 
δυῖ ἐπε πη ά]ς ἰεγπὶ οὗἩ τΠϊ8 τεϊδ ΠΟ ηβῃΐρ, 
δἱ πιοβὲ ἴ8ε ἔε]]ονν-ϑεσνδηῖβ οὗ ἴῃς βαίπίβ 
ψνθοβα ἱπίεγεβίβ ἔπεῪ ρτοσγοῖς (ϑεε θεῖον 
οἢ χίχ. 9, το, χχίϊ. 8, 9)ξ. ἢ βιίδηβ, υπ- 
{κε {πε Ιταπίδηβ (4.9. Βιμά. χχχ. 23, 
εἴς.), οὔἵες πὸ ῥγαῖβεβ ἴο ἐβεῖι; ἴπεγ τγα- 
δεῖνς [πεῖς δἀοταιίοη ἴοσ αοά δηὰᾶ Οἢγίβε. 
Ἡοννενοτς ρταρῆῃϊς ἀπά ννεἰγά, (ῃς ἀεἸπεᾶ- 
ἕο οὗἩ ἀεπιοπβ δηὰ δηρεῖβ ἱπ Ἐμ18 Ῥοοῖκ 
5 ποὲ στοΐεϑαυα ἀπά ογυάα ἴῃ ἴΠ6 δδῆβε 
αὶ τηοβὲ ελυΐν εν δ ἂπᾶὰ ΟΠ βιίδη 
ἀεβοσὶ ρείοπβ πιδὺ ὃς 8αἰά ἴο ἄεβεγνε ἔπ εβε 
ερὶτἢεῖβ. Ηεσε ἴδε ρυδτάϊδη βρίσι νῆῸ 

ἰδ τεβροηβίδῖς ἴογ ἃ οπυγοδβ Μεῖέλτε, 
Μοῦ, τουρῆϊν βρεακίηρ, Ὀς ἰδεπδεὰ 
νὰ [18ε1{; 18. ονεγαίμῃς δηὰ [18 εχίβί- 
πος Ὀεὶπρ οοτγεϊδεϊνε ἴετωβ. Ησπος 
ἴδεῖε ἰ8 ἃ β8εη8εὲ ἰῃ Ψψῃϊοἢ ἴδε 4]1Πεὰ 
οποερθοη οἵ ἀγγ.- ἰδ ἴτις, παπηεῖν, ἴμαῖὶ 
(ἢε ἀγγ. ἰδ τῆς ρεζβοηϊηθα βρίσί οἵ 
δεμπίυβ ΟἹ Πεδνεηΐν οουηϊετρατὶ οὗ ἴδε 
Τδυτοῦ, ἴῃς σδυτγοῦ Ὀεὶηρ τερασάθα 45 
δῃ ἰάεαὶ ἰπαϊνίάυα! (8ο Αηάτς., Ατσείδ., 
νεῦθε,, ΒΙεεὶς, οκςε, Ετθεβ, Βευβοδϊαρ, 
ϑνεῖς, εἴς.) νψῆο ροββεββεβ ἃ ϑοτὶ οὗ 
Ἐργρῦδῃ Αια οσ ἄουδ]8. Βυ ἰΐβεῖξ, Βον- 
ἐνεσ, 1818 νῖενν 1168 ορεη ἴο 6 οὐ)εςείοη 
ἴδε ἰξ ἐχρίδίπβ οὴς βυτῇδοὶ ΌΥ δποῖδοῦ 
Δπά δασάϊν ἄοεβ ᾿υβέῖος ἴἰἴο ἴδε παῖνε 
ῬΡοεῖσυ οὗ ἴδε ςοπςερίίοη. Τῆς ποεοη 
οἵ τάϊλῃη δηρεὶβ νὰ8 ἱδεβργεδὰ ἱπ 
ἴδ φΑεν σδυτοῦ (Ηεττηλβ, 1 υϑείη, ΟἹ ἐπι. 
ΑΙεχ., Οτίρεη, εἴς.), ἰπδερεηάεηεὶν οἵ τη 18 
Ραββᾶρε. ϑιδιίυβ (5 ὲΐυ. ἱ. 241) βαυβ (μδὲ 
Ῥοπιϊαη “ Ῥοβιυιῖε δα βίάεσα " (ἰ.4., οὗ 
δὶβ ἔτη) ἰπ πε δεᾶνεη, ἤδη δα 
ταϊβεά ἃ ἴετιρῖε ἴο ἴῃς ΕἸανίδηβ---ἃ ςου- 
τε ΡοσασΥ ρασδί αὶ ὑροη ἃ ἰοννεσ ἰενοῖ οὗ 
ἔεεϊπρ, Ὀυϊ ἱπάϊοατίηρ ἃ βίπιδς νῖεν οὗ 
τῆς Πεανεηΐν οουπίεγρατὶ (οἷ. Βδηηβᾶυ, 
ϑευέη 1,εἐέεγς, 68 ἢ) Τῆς ΑΡροσλ υρβε, 
τπουρῇ Ρσεβυρροβίηρ ἴῃς ἐχεγοῖβε οὗ ἀϊ8- 
οἱρ!πες δηά ἔπε ρτγαςῖίος οὗ τεδάϊηρ, 
Ρζάγεσ, δπὰ ργαΐβε στη τῆς ΟΠ τ βείδη 
Τοπιπηυηἑ 68, ἐπΕγεὶν ἰρτοσεβ οΠῆς 415 οὗ 
ΔῺΥ Κίπάᾶ; ἀπά πε [ο]]οννίηρ Πουη1ε8 σα 
ἀἰτεοῖ οοποεσηθά ἢ τμὰῈ σδυτοῆεβ 
ἰϊ, 7, ἐκκλησίαις, ποὶ (πε Δηρεἶδ), ἰμεὶς 
᾿δεγεηὶ στηεάροεβ (ο. 1]. 24) ἂδπά {δεῖς 

τεβρεςῖῖνα βἰϊυδιίοηβ. Ηδεποε ἴδε ροεῖς 
ἰΔε118π| οὗ δε ἄγγελοι 5οου ἴλάε5, δ 
{πε τυτι τεσ 8 Ῥσδ 08] βεπδὲ ἰ8 Ὀσουρῆϊ ἴο 
Ῥεᾶσ. ΑΒ (δ βοεης οὗ σγενεϊδλιίοη ἰβ ἐν 
πνεύματι δηὰ ἰΐἴ8 αυἴποτ τῆς Πεᾶνεηὶ 
Οἤχιβὲ, ἴδε νυτϊες ἰ8 ᾿πβίσυοϊοδ ἴο "τὰ 
ἄγεββ ποὶ τοῖς ἁγίοις (ε.γ΄., ἐν Ἐφέσῳ), 
δας τπεὶς ραίγοη βρίτιε οὐ συλσάΐϊδη δηρεῖ. 
Τῆς ροίΐπι οἵ τς δάάγεββ ἰ8 ἴπαὶ τῇς 
τενεϊαδιίου οὗ [6βὺ8 8. ἀϊτεςι νυ σοηνεγεά 
τγου ρα τῃς βροίκεῃ ἀπά τυτιτεπ τνοσάβ οὗ 
τδς Ρτορμεῖβ, 88 ἔμε ἰδέξεσ ἂγὲ οοπίτζο 
ὈΥ [8 ϑρί τι. 
ΟΗΑΡΤΕᾺ 11. Σ- ΟΠΆΡΤΕΕ 111. 2.6. Τῆς 
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ὁ κρατῶν τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ, ὁ " περιπατῶν ἐν « [,εν. χχίν. 

μέσῳ τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν τῶν χρυσῶν ̓  
τὸν κόπον καὶ τὴν ὑπομονήν σου, καὶ ὅτι οὐ δύνῃ " βαστάσαι κακούς, 
καὶ 4 ἐπείρασας τοὺς λέγοντας ἑαυτοὺς εἶναι ἀποστόλους " καὶ οὐκ 

ὀφρὺν βεστάσεμ ἐς ὙΒου οδαδὲ ποὶ 80 τοῦς δὲ ἰοϊεγαδίε ". 
“ 16δίεὰ, Ρυΐ ἰο ἴδε ργοοῦ"". 

ϑενε ορεὴ ἰεϊξετβ οἵ ραβίοσαὶβ (η [86 
τιοάδσσῃ δηᾶ βοοϊ Ἵβίδβεςαὶ 8επβε οὗ ἴδε 
ἰετπι) ἃτα ἈΡΡΕΔ18 ἔογ νίρους ἀπά νἱρ!- 
Ἀπ06 ΨΠΐοἢ τεῆεος ἃ πιϊπά ἱπ ψΒΙΟΒ 
Ἰπχαρὶπαῖνε, ἐνδεῆ πηγὲς ἐσγνουσ ΨΆΒ 
δεοςοτηραηϊθα Ὀγ βῃγενά ρεπείγδαοη ἰηῖο 
ἴδε εχ βείηρ βίδξς οὗ πιοσαὶβ ἀπά σεϊ!ρίοη 
ἴῃ δὲ Αδβἰδεὶς οοσηπλυηε8. ὙΒεῖς ἀϊ8- 
οτάειβ δηὰ ἀϊβῆουϊεῖεβ ἄο ποῖ εβοδρε ἴδε 
ποῖος οὗ ἴῃς ρσύορῃεῖ. Ηδ Ψ1]}]} πείτῃος 
ΒΡΑσῈ ποῖ ἀεβρδὶγ οὗ {δε συτοιεβ. Ηξς 
ΒΡΕΔΚΒ ἰῃ ἔπε πᾶλπιε οὔδ [οσά νΠῸ Κποννβ 
οῖ ΟὨΪΥ ΠΟ ἅτ δίβ, δὰϊ δὲ ΠΕῪ Δτα, 
Οης Ψ80 ἰβ8 Κεεπὶν αἰΐνε ἴο ἐμεῖγ ρ]ρμὲ 
ἀπά βιίγυρρίεβ (εἴδα, ἰϊ, χα, εἴς.) αἷϊκε 
ϑραϊπβὲ ἱηννασά οοσγυριίου δηὰ ἴδε εχ- 
ἔεσηδὶ ῥγεββυσε οὗ (δε Ἐπιρῖτε, οὔς ἴὸ 
γΒοῦλ {πεῖς οὔβουγα ρῥσονίηοίαὶ Τςοπῆϊος 
8. ἃ τηδίξεσ οὗ ἱπῆηϊξε τηοπιεηΐ. 
ἀϊ. 1-7, ἴο ΕΡρΒεβιβ. 

γεῖ. 1. Τᾷαε ροϊεῖοδὶ δηά οοπιπιει- 
οἶδ] ρσίηδον οὔ Ερδεβυβ, Ἴοη]οϊηεὰ 
ΜΠ 118. ῥγεδερε 8 ἃ Ἵεηῖσε ἔοσ ἴδ6 
Ιπηρεγίαὶ ουἱτυ8 ψΠο βουτίϑῃοά δ6- 
δἰάβ τῃ6 ἰοοδὶ ουὐἱε οὗ ίδηδ, ἰεπὲ ἰξ 
«ουπχεπίοα! ἱπιροτσίδπος ἴῃ ἴῃς Εδβίεσῃ 
Ἐτηρίσα. ΟὨγίιβειδηϊϊν μαά ἴογ δϑουΐ 
841 ἃ τοπίυσυ δἰγεδάν πιδᾶς ἰξ ἃ 
ΒΡΠΕΙΕ ἀπά οεπίτο, δηὰ ἰϊ8 ρΡοβίτοη τνᾶδ 
Φποσπλοιϑν ἐπμαηοθὰ δἤεσ ἴῃ 6 οτίβίβ οὗ 
70 Α4.ἢ. ἰῃ Ραϊεβείης, θη Αβία Μίπος 
Ὀεοδηις οπε οὗ τῆς 7οεὲ οὗ ἴῃς πενν (δἰ τἢ 
(ς΄. νοη Βοῦβομιῖζ, ρρΡ. τοὸ ἢ). τῇς 
ἀεβοσίρείοη οὗ ἴῃς δρεᾶβκεσ ἰ8 οασσί θὰ θα 
ἔτοτι ἱ. 12, 16, 2ο, ψ ἢ ατῶν ἴοΙ 
ἔχων (ἴδε “μυχοῦ 8 πείε μεσ το βὲ ΡΙυοκεά 
ποσ (ὁ ὃὲ ἀτορρεά ἔγοπι ἢπὶβ μδηά) δπά 
δε αἀδιιίοη οὗ περιπατῶν ἰο ἐν μέ, 
(Δοϊίνίεν δηὰ υπίνετβαὶ σαι μία ποθα, ον, 
ΑΡδοιξ, Ρρ. 1οῦ 4), ἰουςμεβ ψνὨϊοἢ τῆλ κα 
{δα βικείοῃῃ πιοσὲ ἀεβηϊϊε, Ὀυϊ τ Ὠΐοἢ ἃτα 
(οο 8]ρῃς ἴο Ὀε ρῥγεβϑεά ἱπίο δὴν δίρηίὶῆ- 
οδῃςοα, υὑπΐεββ οὔς ϑιρροβεβ ἃ βυδεῖς 
Βεπεγαὶ οοηίγαβι θεσνεεη ἕῆς ἰάεα] οὗ [6 
Τδυτοῖ68---“ ἃ βίδσ βῃϊπίπρ ὈῪ ἰΐϊβ ΟΠ 
ἐππεσοης Ἰίρδι"--ἀηά {πεῖς δοῖυδὶ οοη- 
ἀϊτίο ὑροῦ εασί ἢ νυ ἢ, πΚα τῆς ἰΔπιρ, 
ἐεαυίτεβ ςοηϑίδηϊ τερ] εἰ βῃϊπρ δηά οᾶτε, 
ἐξ [18 Τιρδς ἰδ ποῖ το ἤϊοκεῖ οσ ίδάδ. 

Μετ. 2. οἶδα: ποιπίηρ εβοαρεβ ἢἰβ8 
ποίϊος, πείτπεσ ἔπ ροοά ὃ, 6) πος ἴδε 
Ῥαά (4, 5) φυ4]1ἰε8. ὄἄργα -Ξ ἐπε ρεπεγαὶ 
οουζβε δηᾶ πιοσδὶ οοπάυςς οἵ Ἰ1ξδ, ἐχϑῆ}- 

ε ᾧ. οὐ ὶ. 6. 

ἡ Χανΐ. 12 
{ΧΧ). 

Ὁ Νοε ἰἢ ἰΐ. 

ἔξ ξριει, 

᾿ σου τ. 
ἀ τ ]οδη ἱν. 1, τ. 2 Οος. χἰϊἱ. ς.: 

2. Οἶδα τὰ ἢ" ἔργα σου, καὶ 

ΡΙΙΒεά πιογε ἊἼβρεοία!ν ἴῃ [18 δοεῖνε ἀπὰ 
Αββῖνε βἰάεβ, ἃ8 Ἄεχοίίοῃ δπὰά εηάυσδηςς, 
ὗν κόπος Δπηὰ ὑπομονή, ννΒΐοἢ ἀγα Κηϊς 
τορεῖδμεσ Ὁγ ἴδε Δ] σὸν 88 ερεχερεῖίς οὗ 

α. Τῆς κόπος, οἵ μαζτά νψοσίς, ἰ8 
ξυτῖμες βρεοϊβεθά ἴῃ (ε ἴεχὲ οἵ νεσ. 2 
(δε οδυτομ᾿ 8 νἱροτουβ ἀεδ]πρ νυ ἱἘ 8 ἰπ)- 

ἴοσβ), νυν ῃ1]ς ἴῃς ὑπομονή ἰΒ ἀενεϊορεά 
ἴῃ νεσ. 3. Εοχ ἃ ραγδϊεῖ, νεγῦδὶ γαῖ 
τδδη τοδὶ, βεὲ τ Τἤεββ. ἰ. 3. Ηστγε ἀυΐν 
ξο!οννβ ὑγίν!!εξε (νεσ. 1), ἀπά οοπιπιαηίοη 
νὴ ΟἾγῖβε ἱῆνοῖνεβ ργαςιῖοδὶ ἐπεσρν ἀπά 
επιεσρσίβα οὐ δαγίῃ. ὍὙῶδὲ τγεδικαῦῖα 
Ῥτοτηίπεπος οὗ ἔργα ἰπ τμΐ8 ῬΟΟΚ οογτα- 
ΒΡοηάβ ἴο ἰδ ΟἿ, ςοποερτίοη οὗ ἴδε ὕϑαγ 
οΓ Οοά ΜΪϊςἢ, 48 ἃ τεϊϊρίουιβ ῥσίποίρίς, 
ταληϊεβίβ ἴδε} οἰεςείνεῖγ ἰῃ τσογᾷς. 
Τῆς ρῆγαβε μᾶ8 ποιπίηρ ἴο ἀο νυ ἱτἢ ἐδα 
ἔρσααι βεῆθε ἴῃ ἐὐτυθε Ῥαὺ] διαά επ- 

ογδὰ ἴξ ἀυτίηρ ἃ Ὧ6 Ποπίγζονεσδυ. 
ἰνώας Βεγα Ἷ τῆς ὑμμα! οὗ λῃ ἸπΗΣΣ 
τεϊλείοη ἰο αοά (χίϊ. 11).--- Οαάεπε επάυσ- 
δῆςος (2, 3, 7) ννῆπ8 εναοιγτίηρ δηά 
τυπηρὴΒ ονοσ ορροβίοη, 48 ἴῃ ἴῃ ᾿ᾶδε 
οὗ τε Μαδοοδθεβδῃ στη: 4 Μᾳος. ἱ. 
τ ὯΟ ἅτε ἰδυάδεὰ ἔος {μεῖγ σουγᾶρα, 
καὶ τῇ ὑπομονῇ . . . γικήσαντες τὸν 
τύραννον τῇ ὑπομονῇ.--βαστάσαι, τ 
ψεαῖς ἂτ ἃ Ὀυγάεη το Ὀ6 Ὀοτης (Ο4]. 
νὶ. 2) : ἴῃς ἔλ]βε, ἀπ ἐπουτηῦγαπος ἴο ὃς 
τδγονῃ οὔ, Ραδέϊδποε ἰονναγάβ τῃς ἔοι- 
τοῦσ ἰ8 ἃ ποῖα οἵ βίγεησίῃ : ἰοννατάβ ἐπ 
Ἰαϊζεσ, ἴξ 18 ἃ βίρηι οὔ ννεᾶκπεβθ. Τῇ 
Ῥζορῆεξ 18 ἐποσουρῃ νυ ἰῃ βυπραῖδυ (οὐ 
2 Ἰοδπ το, χὰ) ἢ [ῃ6 ΒΠΔΥΡ δβογυςην 
εχεγοίϑεά δὲ Ερβεβυβ ονὲσ ϑοί-ἀἰδαμὲ 
ταϊββίομεσβ ; Ὡς ρἰδάϊν τεοορηίΐίβεβ ἴῃς 
ταοσδὶ νίρους δληὰ βῃηγεννάηεβθβ ὑὩ ἢ 
τηδᾶς (δὲ Ἰοοδὶ σδυσοη ἱπιραίίεπε οὗ 
ἰἄπεταπε Ἐνδηρεῖδὶβ ηοβα ομασαοίοσ 
δηά πιειμῃοᾶβ ψουϊὰ ποῖ βιίδηά βοσγυξίηγ. 
Ρτεϊεπβίοηβ, ρτεθὰ πὰ ἱπάοίεηος ψνεγα 
(6 «οδίεξ 8ὶπ8 οὐ {πῖβ οἶδλββ, Ὀυΐ ἴῃς 
Ῥιορδεὶ ἄοςβ ποῖ εηΐεσ ἱπίο ἀείδῖβι Ης 
18 σοπίεηϊ ἴο τνεϊοοπια τῆς ἔδοϊ [Βδί υἢ- 
ΤοπιρΙδἰπίησς επάυγαπος οὗ ψτοὴρ δηὰ 
ΒατάθΒΙΡ 848 ποῖ εναροσγαίεά ἰῆε ροννεῖ 
οὗ ἀειϊεςείηρ ἱπιροβίοτβ δῃὰ οὗ ενϊποίῃρ 
τοοσαὶ δης ραν ἴο τΠπεπὶ, ὑροη τπα ῥσίη- 
εἷρίε τμδὲ ὑπομονή, 48 Οἷεπι. ΑἸεχ. 
βηεῖν εχρ διπεά (ϑέγορι. ἰϊ. 1:8), ἰ8 {πε 
Κπονϊεάσε οἵ νῆδὲ 18 ἴο Ὀ6 ἐεπάυτεά πὰ 
οὗ ψῆδὲ ἰδ ποῖ. Τῇε Ἰἰτεγαίυγε οὗ {πῖ8 
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{Ἐοτ ἰΒεβε εἰσί, καὶ ᾿εὗρες αὐτοὺς ψευδεῖς, 3. καὶ ὑπομονὴν ἔχεις, καὶ 
Ὀπεάυ- 

Ῥᾶῶγδβε, ς!. Μαῖϊ. ν. 23. 
ΟἹ. ἘρΆ. 111. χγιν. 2, 1 Τίπι. ἱ. 5. 

ἐβάστασας διὰ τὸ ὄνομά μου, καὶ οὐ ΄ κεκοπίακες. 
κ κ κατὰ σοῦ ὅτι τὴν " ἀγάπην σου τὴν πρώτην ἀφῆκας: 5. 

ἱμνημόνευε οὖν πόθεν πέπτωκες,2 καὶ μετανόησον καὶ τὰ πρῶτα 

Ὦσ ΤΒεδ8. ἰἰϊ. 12, ν᾿, ς ΤΒεεδ. ἱ. 3; Οἴει. τ. χχχὶϊὶ. σ, χἱίσ. 7. 
ἰ 8εε Αςεῖε χχνί. 20. 

4. ᾿Αλλ’ ἔχω 

ον τς ἀρεπεζανε Βεχίοηῃ (Ἡεἰδίπρ, 103-104) αφηκας (ΞΓΑΡΟ, εἰς., ΑἹ. ΙμΔοδπι., 
 Ττ Ββ., Νν 8.) [Μαῖξ. χχίιὶ. 23] βοπὶς (Τί. . ΝΗ, Β]., 8... ϑυδδείτυϊς αφηκες (δ 3 "Ο). 

3Ἐοσ (ες ἐκπέπτωκας Οὗ Ρ' 1, εἴο., 5., Αηάραὶ͵ νρ΄., δῖοι, τεδὰ εἰἴδες πεέπτωκες (δ, 
Τί., ΜΗ, Β], ϑνν.)} οσ -ας (ΑΟΟ, εἴς., Απάς, Ατεῖδ., Ογρ., Ργ., ΑἹ. [άσῆτ., Ττ., ΝΥ 8.). 

Ῥετίοά (1 ]ομπ, Ὀιάδομα, εἰς.) 18. [1] οὗ 
ἀϊτεοιϊίουβ ὑροη ἴδε ποτα] δπά τεϊρίουβ 
τε818 νυ οἢ ἃ οοπιπλιαηῖεν Βῃου!ὰ ΔΡΡὶν ἴὸ 
τπεβε [ἰπεγαπὶ ἀνδηρεὶβῖβ ἀπά τεδοπετβ 
οΑ]1οὰ “ἀΡροβίῖεβ᾽". ΤὍΤδε ρορυϊατίγ δπὰ 
δρτεδά οἵ Ομ βείπιν τεηδεγοὰ ρσεοδυ- 
ἘΠ πεοδββάσυ οἡ {πε ρατί οἵ τῆς ἐλ (ἢ- 
01 αραϊηβὲ υπβοσυρυΐουβ πηεπιῦεῖβ οὗ 
τιῖ᾽8. ογάδθσ, νι ἢ πδὰ δἰγεδαγν διϊγαοιεὰ 
τλξῃ οὗ αυἱὶς ἰηΐεσίοσ σμασγδοῖεσ 48 ννεἷ] 
88 οὗ Βεγεῖίοδὶ δεϊϊεῖβ. Τῆς δυΐΐ πιδη 
δεῖε ἱποίυἀεβ ἴῃ ε8ε ρβειιάο- ροβιῖεβ ἃ8 
ΜΙ] 248 ἰῃς ΝΙΚοίδιτδπ 1εγιῖποβ οὔ νεσ. 
6 (φ. 15) ἢ Ποπὶ ρεσῆαρθ ἴῃς 
“ ΔΡΟΒΕΪεΒ" ννεγε ἰπ Ῥαϊῶυ ; ἐπείρ. 
δηὰ εὗρ. ἀεποῖς δοπιε ἀεβηϊίε Δπά σεσεπὶ 
οτβῖ8, Με μισ. τεβεςοῖβ {πε ρεγτηδπεηξ 
οὐβίδοϊεβ οὗ ἴπε Ιοςδὶ βἰτυδέϊοη. ΤὨΐβ 
ἴοπηρεσ οὗ ἴπεῈ σἤυσοῦ ἰ8 ΨΆΓΠΥ οοτ- 
τλεηἀεὰ Ὀν ἴρῃ. (αὐ Ἐῤῆ. ἰχ.) δὲ ἃ ἰδῖεσ 
Ῥεποά; “1 δανε ἰεατπθὰ ἔπδὲ Ἴεγίδίπ 
ἴοΙΚ ραββδεά τῆσουρῃ γου σἱτἢ νὶοκεά 
ἀοςοιπε (κακὴν διδαχήν), Ὀὰὲ γοῦ '᾿ννουἱά 
ποῖ αἱΐον {πεπὶ ἴο 8ὸν βεεὰ ἴῃ γυοῦ ". 
ΨνΊ ἢ ἐαυλὶ Ἰοὔεῖπεβ8 πὰ βενεσὶ ἐγ οὗ ἴοῃα, 
]οδη πκὰ Ἰρῃδᾶυβ πιρῃς μανε δάδεά: 
ΜΗ δὲ ὀνόματα γἹρκα, ντα ἅπιστα, οὐκ 

ν μοι αι (5»,}γη. ν᾿). 
ψ εν, 5. ὙγΝ τὴν βῇ ἴῃ ΟΝ 2 ἀε- 

ποῖς ἃ βεηεσδὶ δεϊϊτυάς 81}}} εχιβείηρ, τἰῃ ς 
ουϊοοπιε οὗ βοπς βρεοῖδὶ βίαρε οὗ ρεῖβε- 
ουκίοη ἴοσ ἴπε βακε οἵ τῆς ΟΠ τιβιίδῃ πδπιε. 
κεκοπίακες, ς΄. κόπον (νεῖ. 2), 4 δἰῖρῃὲ 
ΡΙΔΥ οπἡ ννοτάβ ; “" πουΐ ἰἸαδοσγοπὶ τὰ πὶ, πος 
(λπιεη ΙΔ ΟΓΔΒ, ἑ.6..) ἰλθοσε ποη “ΤΑ ΠΡ ΈΓΙΒ᾽ 
(Βεηρε). Τίγοὰ ἴπ ἰογδῖτν, ποῖ οἵ ἴξ. 
Τῆς ἙἘρδεβίδη σδυσοῦ οδπ ὕδατι δου πίηρ 
Ἔχοερὲ ἰἢς ῥσγεϑεπος οὗ ἱπηροβίοσβ ἴῃ ὯΟΣ 
ΤΩΕΤΊΌΕ 5ΠΙΡ. 

ες. 4. Βιοιδειῖν ἴονε, πη ελτὶν δηὰ 
δυϊβεπεῖς ὑγοοῦ οἵ ἴῃς (ἈΠ; 8485 ἰῃ νεῖ. 
19, 2 ]οδη 5-6, 3 [οπη 6, ἀπά {πε βισικίπσ 
ῬΑτγδῖϊεῖ οὐ Μαῖε. χχῖν. 12 (βεε το) ῃετζε, 
28 αἱ Οογπι (8εε δἶβο Ὠἱά. χνὶ. 3) ρασίυ- 
βρίσι: δηὰ ἱπηπιοσα ν τὨτεδίεποά [8 ἐχ- 
ἰϑίεπος. 7εδίουβ τεραστὰ ἴοσ πιοσαὶ οσ 
ἀοοιτίηδὶ ρυτίεν, ἀπά ἀπννανοσίηρ ἰογα εν 
ἴῃ ἀτίαὶ, 80 ἔδσ ἔτοπὶ πεοαββαγν βιυδβίδίη- 
ἱπρ' 1π6 Βρίτίξ οἵ οματίεν, πιδὺ εχίβὲ βίἀς ὉῪ 
βἰάς, 28 ἤεζε, "ἢ ΟΕΩΒΟΙΙΟΌ ΒΩ 688, 8118- 

Ῥίοίοη, δηὰ αυδετε]ηρ. Ηξεηες ἴῃς περ- 
Ἰεςξ οἵ ὑγοιεεῖν ἴονε, ψ Ὡς ἢ ἐοσπηοὰ ἃ 
οδγάϊηαϊ ἔδυϊε ἴῃ σοπίεπιρογασυ ρτιοβεϊοί πὶ 
(ὁ... 1 Ἰοδη 1ἷ. ο; 1 Τίῃ ἴ. 5 ἢ), πιδὺ 
Ῥεπείσαϊε ἴδε νον ορροπίτίἼοη ἴο βυςἢ 
εἴτοσ. δυππρ Δ ὑτζοϊοηροὰά βίγαίῃ 
Ῥυΐϊ ὕροη δυπιᾶη πδίυγε, ἐβροςί δ! ἰπ ἃ 
ΒΠῚ2]1 δος εἴν ἀγίνεη ᾿εδ] ουδῖν ἴο πιδϊπίδίπ 
118 Ῥυσίν, (ετῆρεσ ἰ8 ρζοπε ἴο πιᾶκε ἰη- 
τοδὰβ οὐ αῇεςοϊίοη δηὰ ἐοσδεάγαηςε; ἱξ 
ΜΆΒ ἰπενιδῦ]ε 4͵8ο ἴπαὲὶ ορροσγίυπιτεβ. 
ἴος 118 δῃουϊὰ ὃς ρίνθη ἴῃ φασὶν ΟἾγίβ- 
εἰδπῖν, Βετε ραγίγ-εαάετβ ἱεπάθά ἴὸ 
εχαρρετζαῖς εἰϊποσς [π6 ΠΌΕΓᾺ] οσ ἴῃς ρυτί- 
ἴδ εἰεπιεηΐ ἴῃ ἴδε ροβρεὶ. ΨνΒεη ΑΡ- 
ΟἸοπίυβ οὗ Ὑγδπᾶ νιβίιοὰ Ἐρἤεβιβ, οὴς 
οὗ {πε ἢἤτβε ἰορίςβ ἢς τγαϊβοὰ ννὰβ ἴῃς ἄυτν 
οἵ υπβεϊῆϑῃ ομαγιν (Κὲ6. 4 οἱ]. ἵν. 3). 
Τῆς Βιίβιοσίοδὶ σεΐεσεπος ἤοσε ἰβ ρὑγοῦδ ὈΪν 
ἴο τῆς ἐετηροσασυ ἀδοϊίης οὗ τς ΕΡΒεβίδῃ 
φυτοῦ δες Ρδυ}}8 ἀεραγίυσε (βεε Αςῖδβ. 
Χχ. 29 ἔ,, εἴς.) [18 τενῖνδαὶ τοοῖκ ρῖδος 
ὑπάδς ἔπε πιϊηϊβίσυ οὔ (πε Ϊομαπηῖπε 
οἰγοῖς, ψνμο---ατγυίπρ οα πε βρίτε οὗ 
Ῥαυ ηΐδβηαλ ἢ ἱηάδερεπάεπε νἱρουτ--- 
τηδᾶς ἴξ ἴῃς πιοδὲ ὑγοτηίηεηξς ᾿εηῖσε οὗ 
ΟὨγβείδ πίν ἰηπ τε Ἐλβε. ΜΠ νν. 2-4, 
ςοπηρασε ΡΙϊηγ, Η. Ν. ἰϊ. 18: “ ἄδυβ εβϑὶ 
ταοσίδῖὶ ἑυυατε τηογίδ! στη, εἴ ἢλος δά δείετι- 
πῆ ρἱοτίδτη υἱα ᾿" ; αἶδο Ρίσκε Αϑοίῇ, ἰϊ. 
15, ἤεσε Ε. [εθόβῆυδ, ἃ σοπίεΠΊΡΟΤΆΤΥ 
7εν βῃ βαρε, ΒΑΥ8 : “8 Εν] ογε [ἐ.4., ἐῆνυ, 
Ὠϊρρατα 6588], ἀπά {δὲ εν] πδίυσε, απὰ 
μαϊγεά οὗ πιδηκίηά ρυϊ ἃ πδη ουἱϊ οὗ τς 
ψν σὰ" (ΟΥ τ ]ομη 11. 156). ΤΗΐδ εἴὰ- 
Ῥμαβδὶβ ὕροὴ ὑσοίμεσίν ἴονε 28 ἴδε 
ἀοπιίπαπε οπαγαοϊεσίβεις οὐ ἴπ6 σδυτοΒ 
Δηὰ {δε βυργεπιε ἴςβὶ οἵ ρεπυΐηε ΤΑΙ ΤΉ, ἰδ. 
ελεῖγ ΟὨσιβείδη, δόνενεσ, ταῖμεος τ8δη 
ΒρΡεςΙ βολιν ]ομαπηίης (βες δε δοοουπέ οἱ 

εγουηρ δι βιοογδεὶς πιασῖγτ Ν εἰ Ερᾶ- 
ξαϊῃυβ, Εῤ. Γρά.)}. ὙΠε ρυτίν Ὡς ἢ ἰ5. 
ποῖ Ρεβδοεδῦϊε σαπποὶ ὃς δάδαυδῖε ἴο ἴπ6 
ἀετηδληάβ οὗ [ε8ι.8, ἀπὰ πονδεσε ἀϊά (δῖ8. 
πεεά τεἰϊπίογοοπηεπὶ τόσα ἔμπα ἱπ (δες 
τοννηβῃ: 08 οὗ Αβία Μίῃοσ, ννδεσε ἐδοιίουβ- 
π688 Δηὰ ἀϊν᾿ϑίοη Πσοπβίδη Εἶν βροὶ θὰ μεῖς 
δυϊ!ὰβ ἀπά πιπέυαὶ τε οπβ. 
ει. 5. πόθεν, ἴοπὶ ψηδλὶ ἃ δεῖρδε. 

Οοπίγαβε Οἷς. αὐ Αἐἐΐς. ἵν. 17: "κ᾿ ποῦ 
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ἔργα ' ποίησον: εἰ δὲ μή, ἔρχομαί ἢ σοι καὶ ' κινήσω τὴν λυχνίαν Κι. 16,3. 
σου ἐκ τοῦ ' τόπου αὐτῆς, ἐαν μὴ μετανοήσῃς. 

τεοοσάος υπᾶς οοροϊάετίπι, 8οὰ υπάς τὸ- 
Βυττεχεσίηι". ΤῸ τοδ]δε ἴμδὲ ἃ ἀςοϊϊπε 
848 (Δκεὴ ρίαςε, οσ ἴὸ δάἀπιὶξ ἃ ἷδρβε, ἰ8 
ἴδε βτβὲ βίερ δηὰ βιϊπιυϊυβ το ἀπιεπάπιεης 
(8βεε δε ἅπε ρδββᾶρε ἱπ Βυηγδηβ ῥχγθ- 
ἴδλςς ἴο Ογας αΑδομμάΐηρ, απὰ (δς 
“Ἡγπλῃ οὗ ἴδε ὅ80υ},"" 44, 45, ἰῃ Α4εἰς5 οὕ 
ΤἈλοριαϑ). Οπρα (Π]8 ἰ8 Ὀχγουρῇς Ποπὶα ἴο 
ἴδε πιϊηά (μνημόνενε, ἃ Ρτοϊοηρεὰ εβοτῦ), 
τερεπίδηςς 401οἷ ἀπά βδδερ (μετανόησον, 
8οσ.) Ὑ1}1 1ΙΟἿ]ονν, ἰβδυΐπρ ἰῃ ἃ τεΐυση ἴο 
τπε ὅγϑι Ἰενεὶ οὗ ἐχςείϊεηςε (καὶ τὰ πρῶτα 
ἔργα ποίησον), ἱ.ε., ἴο {πε ἱπιτ4] σματίεν 
(2 ]ομη 6, 8; ἰονε βδοννη ἱπ ἀδοάβ). ΤῆΘ 
ΨΆΥ ἴο τοραίῃ [18 τνδυγητῃ οὗ αθεςτίοη 8 
πεϊξπες ὉΥ ψνογκίπρ ὉΡ βρδβγηοάϊς εἐτηοίΐοη 
ὯΟΣ ὃν ἐδεοτίβίησ δδουϊ ἰξ (Ατίϑε. ἐλ. 
Νίο. ᾿ὶ, 4), σε ΌΥ ἀοίπρ [18 ἀυτῖε8. (“ὙΠῈ 
ὉΜΟ ρδζδοίείςεβ οὗ τῶδῃ ᾶτε γβρεηίδηςα δηὰ 
ξοοὰ νοσίκβ," ϑαπηῃβά. 32). [τἰβ [δίκα ἴοσ 
δτιαπίεά (παῖ πλᾶπ Ροδββεβϑ8εβ (δε ροννεσ οὗ 
τυτηίηρ δπά τεϊυτηίηρ; ἴῃς ταεϊδείοη οὗ 
ΘΟ γίβι᾽'β γοάδετηίηρ ἀεδῖ ἴὸ ἴῃς Ζογρίνε- 
688 Οὗ δἰη8 Ἰῃσουρδουϊ ἴῃς ΟΠ τίβείδη [ἰξς, 
δἰιπουρὰ ΠΩΡΠ Θά, ἰδ ενεσ δχρ ον 
διρυοά (48 ἰῃη Ηοῦσχεν δ) ὉῪ τπὶ8 ντίες. 
Τῆς ρῥσεϑεπὶ (ἔρχ ὄὀπιρμδβίδεβ (δε 
ΠεΆτηΘ88 οὗ ἴπεὶ ἀρρζοδοῖ, ψϊ]ε τῆς 
ζαΐαγε {(κιν.) ἀεποῖεβ ἃ σεβι]ῖ ἴο ἔΌΠονν 
ἕτοτῃ ἰ. σοι εἰϊῃεῖ ἃ ἀδι. ἱποοπισηοάϊ οσ 
{πιογε Ῥχγοῦδθὶν) ἃ ἰοοδὶ ἀδὲ. (τᾶσε ἴῃ ςΪΔ5- 
βίοδὶ ᾿ἰτεσαίυσε, οὐ Αεβοῃ. Ῥγ. ΜΡ. 360) 
ν ἢ “δὲ βεπβε οὗ πιοϊίίοη ἴο ἃ ῥἷδοςε" 
(ϑίπιοοχ, ἔαηρ. Ν. Τ.΄ 81), {7 ποῖ δὴ ἰη- 

ςοτγεσῖ τερεοδυςτίοη οὗ Ηεῦ. Ἴ (08 
τ 

Μαῖι. χχί. 5, Β᾽αβϑδϑ). Ολ' ζ7οιηγη. ΤΑρφοὶ. 
δ... 1, διό. κι κιτιλ,, (" εθ!ςἰλ πὶ 
τ εροϊεβία ε886ε ἀεβίηδϑ," Ασεῖῃ.) ; ποῖ 
ἀερταάδεοη Ὀὰὶ ἀεδισυςξίοη ἰ8 ἴδ (Ὠτεδῖ, 
Ὀγοιμεσὶν ἴον Ῥείπρ ἴδε αγέομίμς ςἑαμεὶς 
αμὲ εαὐεπέϊς ἐοροίεξίας. 80, ἴῃ ἃ τεπιδτιῖς- 
δ] Ρασβ] εἰ τοπὶ Ραδυΐ (ΡῈ1]. 11. 14-16), 
Ὁ Δ τγε βου θη 688 ἐογίεϊ 8 [πε Ὀείν]ερεβ οὗ 
Βεῖδῖα ἱστὰς δηά βετνιος, οἰπὸς τὰς απο: 

ὕοη οὗὨ δείηρ φωστῆρες ἐν κόσμῳ, λόγον 
ζωῆς ἐπέχοντες ἀερεπάο ρου Τοποοτὰ 
δηά σμδιν ἰπ ἴῃς οἔυτοι (πάντα ποιεῖτε 
χωρὶς γογγυσμῶν καὶ διαλογισμῶν). Α 
βἰδοίκεπεά βδβηβεοξι με δ! σδξίοι ἴο πχυξυδὶ 
ἴονςε ἔοστηεά τπε οατγάϊηδὶ βίη αἱ Ἐρβεβυβ; 
ἴο τερεηὶ οὗ 1818 ψαβ ἴδε Τοηάδιείοη οὗ 
ςοπεηυφά εχίβέεπος 48 ἃ οδυγοῦ ; ὉΠ 
οἵ ἐχεηςτίοη ἰβ ἔπε δἰϊεσηδεννε Βοϊὰ ουἱ 
ἴο Βεσ. Τῆα πδίυσε οἵ ἴδε νἱβἰτδτοη 8 
Ἰεῖς υπεχρΙαἰποᾶ; {πε τῆσεδὶ ἰβ νᾶρια, 
Ῥυῖ ῥσοῦδὈϊυ εβομδίοϊορίοαὶ. Τῆς Αρο- 
ολῖγρβε, βούγενεσ, κηονβ ποιϊδιίηρ οὗ {86 

ὁ. ᾿Αλλὰ τοῦτο ρᾶτγαβε 
δεε Υἱ. 14. 

ενν 88 Ἰάτα (μδιὲ 18γὰ 618 γερεπίδπος νου 
της ἴῃς δάνεηιϊ οἵ πιεβαί ἢ (ε7. ϑο μι ὕτοσ᾽ 8 

Ηἰ4. 11. 11. 163, 164), ἃ8 τπουρὰ ἰδ 
τδηβρτοβδίοηβ οὗ ἴδε ρεορῖς πἰπάοσοὰ μἰβ. 
Δρρεδσζδηοαδ. 

εἴ. 6. Τμε πηεββᾶρε επὰβ ψἱ ἃ 
ἰδτὰν βοῦο οὗ 2 ὁὃ. Τῆς ρσορβεὶ δάπηιβ. 
τῆλε οπε τοδεεπιηρ ἔεδίυγε ἱπ ἔπ οἤυτο ἢ 
ἰ8 1Π6 ἀεϊεδιδτίοη οὗ (ες Ν. Νοὶ 411 τῆς 
βρίγί οὗ ληϊμηοείεν δὲ ΕΡδἊβυβ [8 Δ πιΐῖδδ8. 
ὙΒεη ἀϊγεςιοά, 48 τῆοσὰὶ δηπεραίΐδυ, 
βαΐϊηβε ἴπε8ε ἀεϊεδίδῦϊε ΝίΚοίδιτδπ8 (οοσ- 
τεβροπάϊηρ τὸ ἴῃς ἀτεεῖς χυδὶ!ν οὗ 
μισοπονηρία), ἰ( ἰΒ 4 ΠελΙδΥ ἔεδίυγε οὗ 
{πεῖς ΟἾγιβϑείδῃ Ἴοηπβοίουβηεββ. Τῆς 
ΝΙΚοΙαίιαπβ δανεὲ ὕεεῦ ἰδεπεδεά ὃγ 
ραιπϑεὶς ἰσαάϊτίοη, ἔσοπι [σεῆδεὺβ ἀοινῃ- 
ΨΆτάβ, ἢ τῃ ς (ΟἸἸοννετβ οὗ τς ῥγοβεϊγίε 
ΝΙκΚοίδοβ (Αςίβ νὶ. 5, ὙΠεσα 8Βεε ποῖα), πο 
ἰ8 Αἰϊεσεά, Ἐβρεοῖδ!ν ὃν Τετγίυ δὴ δηὰ 
Ἐρίρδδηίυβ, ἰὸ δανε ἰαρβεὰά ἰηῖο δηΐξὶ- 
ποπηίδῃ ᾿ἰίσεπβε, 48 ἴδ σεβυ]ὶ οὗ δῃ ονοῖ- 
βίγαί ποά δβοειςοίβι, ἀπά ἴο ἢδνε ρίνεη Π΄8. 
ΠὨᾶΠ1Ε ἴο ἃ βεςῖ ννῃίςἢ ρσδοιβεᾶ γεϊ σίου 
ΒΕΠΒΙΔ]1Ὑ ἴῃ ἴΠ6 ἄδλγβ Ὀεΐοσε Οεγίπέδιβ. 
ὙΠε τεπεῖβ οἵ {πε ἰδίξεσ ᾶσε ἴῃ ἔλεος ἀε- 
οἰασεά ὃν [γεπάδυβ ἴο βᾶνε Ὀδεη δπιοί- 
Ραϊεὰ ὃν (δες Νίοοἶαἰίαη8, ν Ο τεργεβεπιοὰ 
(86 βρίτϊ οὗ Πἰθεσεπίβπι ἢ ἢ, κα ἐπα 
ΟΡΡροβίϊες εχίσεπηεα οἵ ἰερα  βδπὶ δὲ δῃ 
Αι ετ ρεγιοά, τπγεδίεηθά (ἃς Τὔυτοπ᾽᾿ 5 
ΤΆΟΓΑ] Ὠεδῆ. Βυῖ 17 τῃς σοπηπηεηϊ οὗ 
νὶςῖ. ννεσς γε! δ ]ς, ἐδαὶ τῆς Ν. ῥσίποῖρίς 
ΨΆΒ ΠΊΘΙΕΙΥ μέ ἀεί δαίμνι ἐχογεὶ αγεἐεῦ 
εἰ »ιαπαμοαγὶ ῥοςδεέ “σὲ μὲ ᾳμίσμπιφμσ 
“ονηϊεαέμς δ85εὲ οείαμο ἀὲδ πὶ ἀ6- 
εἰῤεγεί, τἰῃε τερτεβεηϊδείοη οἵ ομβη νουϊὰ 
δεςοζης νἱροτουδβὶυ Ροϊεπηῖςα] ταῖμεσ ἔπη 
Ὠἰϑίοσί δ ἢν δοουταῖθ. Τῆς ἰγδάϊτίοη οὗ 
δς Ν.᾿ Β ογρίῃ πιδὺ οὗ οουγβε ὃ6 βγη ρ ̓ν 
ἄυε ἴο τῆς ρίαν οἵ ἸΔῖες ἱπιαρίπδείοη ὑροα 
ἴῃς ῥγεβεης παιγαῖϊνε ἰάκεὴ ἢ ἴῃς 
ἰδοϊδι οὰ γσεΐεσεπος ἴο ΝίΚκοίαοβ ἰπ Ας!8 νἱ. 
6. Οπ ἴδε οἴδεσ βαπὰ ἰξ "ννᾶ8 ποῖ ἰη [δς 
ἱπέεσεβὲ οὗ ἰδῖες τσγδάϊείοη τὸ Ῥιοραβαις 
ἰάεαβ ἀετοραΐοσυ ἴο ἴδε ομβαγαςίεσ οἵ δῇ 
Δροβίοϊς (δε βιίδη ; ἱπάεεδ, 8 εαὺὶν 85 
ΟἸΙἰεπι. Αἰεχ. (δέγονι. ἰϊ. 20, ἱϊϊ. 4; οὔ. 
Οονεέδέ, 4. νῖ. 8), ἃ ἀϊδροβίἔϊου (βμασοά 
ὃν ΜΊος.) ἕο οἷφατ δ8β σμπαγδαοῖοσ ἰβ Ἄνϊάδηϊ. 
Ὑνδδίενεσ ννὰϑ ἴῆε ργοοίβε γεϊδιίοη οὗ πε 
8οςῖ ἴοὸ ΝΙΚοΪδοβ, νὨθῖΠο βοσης ἰεηεὶ οἱ 
Βὶθ ννᾶβ εχρίοἰξὰ ἱσωγηοσα! νυ οὐ μεῖμεσ 
δε ΨΔ8 Ὠἰτηβε 1 ἃ ἀδηρεγουβὶν ἰαχ ἰδδοῆετ, 
ἴδετε 8 πὸ σεάδοη ἴὸ ἀουδὲ (με οτίρίηδὶ 
ςοηπαχίοη οὗ ἴδε ρατν υἱτθ Βῖπ). [8 
δοοοτητηοάλιίηρ ῥγηςὶρ 68 ἂτα Ἰυτηϊπουβῖν 
ἰπάϊςαιεοά ὈὉγ τῆς Τςοτηπιεηΐς οὗ ΗΙΡροϊγίυβ 
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τὴ Ῥε. 
᾿χχχίχ, 

ΑΠΟΚΑΛΎΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1. 

ἔχεις, ὅτι "᾿ μισεῖς τὰ ἔργα τῶν Νικολαϊτῶν, " ἃ κἀγὼ μισῶ. 7. “ Ὁ 
αι, νου, ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις - Τῷ οι. χίϊΐ. 

Ώ ὃν. Ῥοϊγκ. Ραλῇ. ἰϊ. 2. 

(ἐδίδασκεν ἀδιαφορίαν βίον) «δπὰ τἢς 
Ρἄιγαβε διιίδαϊθά τὸ Βἰπι δγ ΟΙεπι. ΑἸεχ. 
(παραχρήσασθαι τῇ σαρκὶ δεῖν, ἃ δίπε 
ΜΨΏΙΟΙ 18 σοπβτπχοά, ἐ τῆς ΝΙΚοϊαιτδπβ 
Βεῖα ἀπά ἴῃ νεῖ. 15 δζϑ ἰδεπεϊβθά νυ 
τῇς Βαϊαδιιίςεβ (νικο-λαος, ἱπ ρορυΐατ 
εἰντποίορυ, ἃ του ρὰ Οτεείς εφυίϊνα! ἐπὶ ἔοτ 
ἘΣ δὴ τ᾽ Ῥεγάϊάϊε υεἰ Δρδογρϑίὶ ρορυ- 
τη) 18. Βυτη οἷϊς ἱπίεσρτοϊδιίοη ἢδ8 

Ῥτονδι θά ἔσο τῇς Ὀερίπηίηρ οὗ ἴδε 
εἰφσμίεεπεῃ ςεπίυσυ (80 Ετναϊά, Ηεπρβίεη- 
θετρ, Πάδε., ϑομτγεσ, [υ] μεσ, Βουββεῖ). 
Τὴ οτίψίπδι ραζίγ-πᾶπηε ψγὰ8 Ῥσο ΑΙ 
Ἰπίεγργεῖεά ὈῪ ὁρροπεηΐβ ἴῃ τΠἰ8 ἀετορα- 
ἴΟΤΥ 8εῆβε. [ἡ ναὰβ ἴπυ8 (υτηδὰ ἱπίο ἃ 
Τονεσί Τεπδυσε Ὁρο τη ΨὴῸ Ψεσα 
εἰἴμες ροβίἰνεῖυ ἱτηπιοσαὶ οἵ ΠΙΡεγα 
ἰπάϊβετεπε τὸ βοσυρῖςβ (οπ ἔοοά, οἰαδβ, 
πιλττίαρε, πὰ τῆς 116) νυ βίο τὨΐδ ρυτὶ- 
ἴδῃ ρσορῃεὶ τερασζάεά 8 νὶ[2] ἴο {δε ῥσε- 
βεγνδίίοη οὗ ρεπυίμς ΟὨγίϑεϊδηϊ εν ἱπ ἃ 
Ῥᾶξδῃ οἷϊγ. Α ςοπέεπιροσζασυ ρδσδ] εἰ οὗ 
ΤΊΟΙΑΪ ἰΑΧΙῪ ἰ8 αυοϊεά Ὀγ Ὠεγεηρουτρ, 
Ηἰξι. ἀξ ἰα ᾿Ραϊεείέπε (1867), Ρ. 363. ἴξ 
ΝΙΚοίδοβ ννὰβ γϑβ!νγ δη βοαῖς Ὠἰπιβεῖζ, 
ἴδε αὔυδβε οὗὨἨ Πἰβ ῥγίποϊρίςβ ἰβ φυϊῖς ἰη- 
τε] 016, 48 ννε1] 48 τῃςὶς ρορυϊδτί τυ ἢ 
Ῥοορΐς οὗ ἱπξεσίοσ ομβαγαςῖεσ. Ρυβῆθά ἴὸ 
δῃ οχίγεσγα, δϑοει οἶδα οοηῆποβ οἰ ίοδὶ 
βεπίδαίοη ἴο ἴδε βρίτίῖ. ΑΒ πε ἢδβῃ 

8 ΠῸ ρατῖ ἰπ (ἢς ἀϊνίης [ἰἴε, ἰξ τπιᾶν 
θὲ τερασάςά εἰἴμες 28 ἃ ἔοε ἴο ὃς Ἴοου- 
βίδηεν ἐπυνατίοα Οἵ 88 βοιπαδίπίῃρ' ΠΊΟΓΆ ΠΥ 
ἰπάϊδετεπε. [τ τῆς Ἰδιῖεσ οαβε, [ες ὑσδς- 
τοδὶ ἱπέδσεπος οὗ βεηβυδὶ ἰηδυΐρεπος ἰβ 
οὈνίουΒ, ἐς διρυπιθεηὶ Ὀεΐηρ παῖ {πε 
Ἰοῖεν βρίγτίξ σαπποῖ ὃς β8οϊ]ϑὰ ὃν βυςἢ ἰῃ- 
ἀυϊκοῦος ΔΠΥ ποῖα ἴπᾶη ἴδε βδὺπ ἰβ 
ῬοΙϊυϊοά Ὁγ βῃϊπίηρ οὔ ἃ ἀν ἐὰν 

Μασ. 7. ΑἍὄ βιπηρεης ἀεπιαηά ἔοσ δἰΐεη- 
ἔοη (πίστις, ὦτα ψυχῆς: ΟΙεπι. ΑΙεχ.) 
ἴο ἴπε υἱϊετάποςβ οὗ ργορῃεῖβ ψῆο σψγεσε 
ἱπδβρίσεἃ Ὀγ πε ϑρίτξ (οὗ ῬιορΒθου, τ΄. 
οῃ χίχ. το). Τεβα 48 υδϑυλ] ἀγὰ εδου]δ- 
ΤΟΓΥ, Ροβίτἷἶνε δηὰ Ὀγίεξ---ἐκκλ. βοδιϊγεά 
Ἰοςαὶ ςοπιπχυπίεεβ, ἀπά ποῖ ἃ Οδίδοϊῖς 
οτραηίβαιίοη, Ὀεΐπρ' ἴῃ οοποοριίοη οὗ ἴπε 
ΑΡοοδίυρβε, ἰὶ ἰδ ἔογ υ86 ἰῃ πεῖς ρυδ]ῖς 
νοΥβῃρ [πὲ ἘΠ18. Ὀοοΐκ ἰ8 υυτίτεη (ἰ. 3). 
1 ἰ5 ἃ βυδοτάϊπαις απὰ 1ἰξεγαγυ φυεβιίοη 
ψΠεῖδοσ ἴῃς 56 ΕΣ ΠΊΕΔΠΒ ἴῃ βυς ἢ ρἤταβαβ 
88 [818 (ο ἀεβίρτιαξε ΒΪΠΊΒΕΙΕ(ὟΥ εἰπεὶ, 84 6) 
Πππατρίοδ!ν 88 πε βρεαίκει, οσ ψβεῖβοσ 
(» δε βυπορεὶς ραᾶσα]]εῖβ βυρρεβῦ) [ΠΟΥ 
Ὅτηι ΔΠ ἰηΐερταὶ ρατί οὗ ἴς νῇοῖε πηεη- 

δῷε. [π δὴν οδβε {πε ρσορδεῖ σεργεβεηίβ 

ο ΜΙ. ἱν.23, εἰς, ἔτ. Εζοῖ. ἐϊΐ, 27. 

Βἰπη86 1 βἰτιρὶν 48 ἴῃς πχράϊῃπι ἔος γεςεὶν- 
ἰῃρ' πὰ τεοοτγάϊηρ (οὐ, ἱ. 19) ἐπεβε ογᾶς!εβ 
οὗ ἴδε ϑρίτγιε (οὐ χὶν. 13, χίχ. 9, χχ. 17). 
Ὅπικε οἵδε νυτίζοτβ δυο 8Ἃ8. Ραὺϊ δπά 
ἴδε δυΐδοιβ οὔ Ηεῦτενν ἀπά σ 7οβη, δε 
Οοουρίεθ ἃ ρμαβϑίνε τόϊβς, ἰῃγονΐηρ δῖ8 

ΒΟΠΔΙ τεῦυκα ἀπά οουηβεῖὶβ ἱπίο τῃς 
στη Τάμς φαξίῃ ἐὰε ϑῤίγίέ : Ὁὰυϊ τΐ8 
ΤΕΔΙΥ ἀεποῖεβ ἴπ6 οοηβάεπος ἔεϊς ὉΥ δα 
Ῥτορπεῖ ἰῃ δἷβ οὐνὴ ἱπβρίγαιίοη ἀπά δυ- 
τηοσίν. Ὑῆὲ ϑρίτε Βεσα, ᾿πουρῆ [688 
ἀεβηίτεἰγ τμαπ ἰῃ Ηοζπιαβ, 18 ἰδεπεϊδεά 
ψἱἢ 1εβ08 βρελκίηρ (ΒὨγουρ Πίβ ργσορῃςείβ: 
ἰξ τερτθϑθηῖβ βυδάδη ςουπβεῖὶβ ἀπά βεπ)ὶ- 
οσδουΐαι υἱϊεσαποαβ (ς,, οἡ ἱ. το), ἢοῖ ἃ 
οοπεπυουβ Ροννεσ ἴῃ ἴῃς ποιτηαὶ τηογαὶ 
1π|π οὗ {δε βαἰπίβ ἱπ ρεπεῖαὶ. Τῆς βενεπ 
Ῥτοπηίβεβ ἀεποέε βεουγιεγ οἵ ἱπηπιοσίδὶ 11ξπ 
(ροϑβἰἰνεῖγ δβεγε ἀπᾶ νεσ. 28 οἵ περδεϊνεϊυ 
88 νεῖ. 11), ρτίνίερε (ρεσβοηδὶ, νεῖ. 17, οὐ 
οἴδεϊαϊ, νεσ. 27), Βοποὺς (1. 5, 21), οσ 
ἱπογεαβεά ἱπείτηδου ([Π. 12). ΑΒ υδυλ], 
(φ΄. τ Οος. ἰϊ. οἵ"), ἐς Βίσμες ΟἸγίβείδη 
γνῶσις ἰδ σοπποοίοά ν»ἱ ἢ Ἔβομδίοϊορυ. 

Οὔθβεγνε (ῃς δἰηρίηρ οὐξ ἔος ἐποουγαρε- 
τηεηΐ ἂηὰ ργαίβε οἵ δας βοϊάϊεσ ἰῃ ἴδε 
Βοβῖ οὗ (πε ἴογαὶ. Τῆς εβεοϊ τεβεπιρῖςε5 
ἰμδῖ ργοάιιοφςά Ὦν Ῥεσίοἱεβ ἴῃ δἷ8 ρδηςρυτῖς 
ονεσ ἴδε Αἰμεπίδπϑ ψν8οὸ δά [4]]εἢ ἰῃ τῃς 
Ῥεϊοροπηεβίδη ψψᾶσ: “ τρβεῖποι 1Π6Ὺ ρᾶνε 
Ὁρ {πεῖς ᾿ἴνεβ, γεῖ ἱπάϊν᾽ ἀν }1γ τὰν νου 
τιῖα ἀφδίῃ! ε88 ῥγαῖβε" (Τπυς, ἰϊ. 43, 2). 
γικῶν (4 αὐδδὶ-ρετέες), ἱἰπ Ηετῃ. Μαπμά. 
χιΐ. 2,4 ἢ, 5.2, 4, 6. 2, 4 (ονετ βίῃ απὰ 
ἄεν!}), πιῖρμε πᾶνε [18 υδυ8] ᾿ομαππίηε 
8εη8Ε, ἴδε βίσυρρ!ε Ῥεΐηρ' οδεάϊεπος ἰη ἕδος 
οὗ {πε βεδυςιίοηβ ἀπά παγάβῃϊρβ ψῃῖ ἢ 
Ῥεβεῖ ρθορὶε αἰπιίπρ ἴο κθὲρ ἴδε ἀϊνίπε 
οοπιηδπάπηεπιβ (ο, οὐ Ἰοΐῃ χνὶ. 33). 
Ἐὸσ ἃ βρθοΐδὶ δρρὶϊοδείοη οὗ ἐς ἴεσπὶ, 86ὲ 
χν. 2. Βυϊῖ Ῥεπίπὰ [πε βΈΠΕΓΔΙ ὑδᾶρε 1165 
δε σοπιδίπδείοη οὗ “ ο ὃς ρυγε οἵ 7.8" 
διὰ ““ἴο ςοηάιεῖ ΟΥ̓ {τἰαπΊΡἢ "ἢ ἰπ τῆς 
Ηεῦτεν ἑέάεξ ἀπὰ [πὸ ϑυτίας σεάλᾶ. Ἑυτ- 
τπεγπιοζο, νικῶν ἐπτούρῆοαι 18 δφυΐϊνα!επὶ 
το ἴῆε Εργρείδη Ἵβομδιοϊορίοδὶ ἴεγη “ νἷο- 
τοσίουβ,᾽" δρριεά ἰο τποβὲ ῆῸ ραββεά 
ΒΟΟΕΒΒΕΏΠΥ τῆσουρῃ [{8π|8 ειριδίίοηβ 
δηὰ τς Ἰυάρτηεπε αἴεσ ἄεαίῃ. [18 
δεπεγίς βεῆβε 8 {ΠΠυδίτα το Ὁ 4 Εδά. νἱΐ. 
[128]: “Βετε ἰβ τῆς ἱπίεπε οὗ τῇς Ὀδιεῖε 
το ὃς ουρῆς ὉῪ πιᾶπ Ὀοτη Ὡροη εασῖῃ : ἱἶ 
Ὡς ὃε ονετοοπῖς, ἢς 5841] βυῆεσ δ8 ἔδου 
διαϑβὲ βαϊά ; ὃὰὲ 17 πε σοπαυεσ, μῈ 8Π8]]} τε - 
ςεἶνε {πε τπίπρ οὗ ΨΠΙΟΝ 1 Βρθαῖ " (ἐ.ἐ., 
Ῥατιδάϊβε δηὰ 118 ρίοσίεβϑ). Ὑπὲ Ἐββεηςββ, 



η-- ὃ. ΑΠΟΚΑΛΥΨΙ͂Σ ΙΩΑΝΝΟΥ 353 

Ῥνικῶντι δώσω αὐτῷ "φαγεῖν ἐκ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς, ὅ ἐστιν ἐν » Ἐπ, 1,2. 
4 Κεάυη- τῷ " παραδείσῳ τοῦ θεοῦ. 

“8. Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Σμύρνῃ ἐκκλησίας γράψον: Τάδε ΗΕ 

Φ χχὶϊ. 2, 14, :ο. 

ἴῃ. ξ 22, 
4. 

8 Ἐσεϊ. χχχὶ. 8, 2 Οος. χίΐ. 4, υκ. χχίϊὶ, 43 : Ῥδπρτ. 148. 

ὙΒοσ τῆς ΜΌΡΟ (Τί., ΑἹ. νγ8., Βδ., Β).) ["ἀςϑ., ΜΉ, 8. ργεῖεσ τω (Α, εἰ ἢ. 
Σ, 18): Ζμυρνη ( 
ἘΠΗν 3 ΜΆ ἢ οἵ Ν 
αεἰαέέφμες, ἰ. 158). 

δοςοζάϊηρ ἴοὸ Ϊοβερῆυβ (4πέ. χνὶ!. 1, 5), 
Βεῖϊά τῆς 850] ννᾶβ ἱπητηοσίδὶ, περι τον 
ἡγούμενοι τοῦ δικαίον τὴν πὶ γ--- 
εἴεγηδὶ 11ἴπ ἴῃς τειναγά οὗ δὴ υπάπηρ, υη- 
8ο 1οὦ βρῃι δραίπβι εν]. ΤῊς ἱπιαρεγυ οὗὅἁ 
τς πιεΐδρμοσ 8 ἄγανγῃ ἔγοπι [εὐν]8ἢ 68- 
οδαϊοϊοψυ ψν Βῖο ἢ δπιϊοὶραϊτοά [ἢ τενεσβαὶ 
οὗ ἴτε ἄοοπι ἱπουττοὰ ἰῃη Ἑάςεη ; εὐ, ΤεΞί. 
Ιευὲ, τ8, καὶ δώσει τοῖς ἁγίοις φαγεῖν 
ἐκ τοῦ ξύλον τῆς ζωῆς, α'5ο Επ. χχίν. 
1.11, Χχν., ΧΧΧΙ. 1-3, εἴς., δηὰ (ἰὸσ 
Ἐσγριτίδη ἰάεαβ) Ὀεῖονν οὐ ἰϊ. 21. Τῆς 

εη-Ρατίς οἵ αοά (π. -Ξ- ἃ ράγάεη ἢ 
ἱπέσοςβ, ΝΝΊ οΚαπ᾿ 5 Ογέσεολ. Οςίγαξα, ἱ. 

157) ἰΒ οης οἵ ἴπε ἰηιτετπηεάϊδίε δροάςβ, 
Ῥοββί ον (45 ἰῃ 5΄'ν. Επ. νἱϊ!. σ, δηὰ Ρδυ]) 
ἴδε (δίτά Βεάνεη ψβεζε ἴῃς ἑδνουγεά βαὶπίβ 
ἴἷἱνε δῇῆεν ἀδθδιῇ ἰπ βεοϊυδίοη δηά 1188, 
80 Ισϑῆ᾿ ν. 5. 1 (αθοάδ οἵ γα ῃβἰδι ο) δπὰ 
ν. 36, 1-2, ΨΏεῖα Βελνὲῃ ἰβ ἔοσς τε ΟἾτί8- 
εἶδπβ οὔ (πε πυπάτγεά(ο!ϊά ἔτυϊ, ραγδαάϊβε 
ἴοσ ἴδε εἰχίν-ἴοἹἁ, δηὰ της μεάνεηϊυ οἰ 
ἴον ἴδε τιϊτιγ- ΟἹ] ἃ (64 νεῖν δποίεπε ΟὨτί8- 
εἴδη ἰγαάϊεῖοπ). Τῆς ἔσες οὗ 11ξς Ὀ]ΟοΟπΊΒ 
ἰπιπιοϑὲ οὗ [Π6 Δροςδίυρβεβ (ς. οἡ χχίϊ. 2). 
ῬΏΠΟ δπαά αἰγεδάν αἱἱεροσίβεά ἱξ ἰηίο 
θεοσέβεια ὁ τῆς τελείας ἀρετῆς χαρακτήρ. 
Βυὲ ἰῆς 411 υϑίοπ οοτσεβροπάβ ἴο π ρεπα- 
ταὶ εϑβομαδίοϊορίοδὶ Ῥείποῖρῖς (δοττονοά 
ἔχγοτηῃ Βαῦγίοπία, ψνοσε ςοβσηοϊορίοδὶ 
ταΥ8 ραββεὰ ἱπίο δϑομῃδιοϊορίοδ) παῖ 
ἴδ ἐπὰ ννᾶ8 ἴο δε ἃ ἰσδηβοθπάθπον ἤπα 
τεηοναδιίοη οὗ {πα οτί ρίηδ] βίδῖε (Βαγη. νὶ. 
8). μον ἃ ἀε]!εταῖε δάάϊίοπ ἴο τπ6 Ο.Τ. 
Ῥῶγαβε ; ΟἿ σίβι᾽ 8 τεϊδιίοῃ το αοά συάδτδη- 
ἴεε8 Πίβ ῥχογηβα οὗ βυοῦ ἃ ρείνιερε (ἰἰϊ, 
12). αοὐδβ ριῆ (Εοπ,. νὶ. 23) ἰδ ΟἿ 8.8 

Ης ἰδ πὸ ἴδἷσ ργογηίβο ᾿κὸ Απεὶ- 
δοηὰδβΊΙ]., ψἤοτΣ ππεη ἀυρδρεά δώσων ἴος 
Ὧῖ8 ἰαῖγὲ δηᾶὰ ὑηδι! 16 ὦ υπάετιακίηρβ 
(Ριυς. Οονίοὶ. χὶ.). 

γν. 8-1:. Τῇς πιεββᾶρα (βῃοτζίεβε οὗ 
ἴῃ βενεπ) ἴο ἴδε ΟΕ γί βεϊδηβ ἴῃ ϑιηγγηᾶ, 
“ρῃς οὗ ἴδε ἤτβι βίδσβ ἴῃ ἴῃ Ὀγ" Πδης θεῖς 
οὗ τῆς οἰτῖεβ οὗ Αβία Μίηοσ" (Μοπιῃιβεῃ), 
8 ΨΕΔΙΩΥ ἀπά ρενιερεὰ βεαροτσί, δαπὰ 
κε ϑαγᾶϊβ ἃ οοπβίδηϊ σίναὶ οἵ Ἐρδῃεβϑυβ 
ἴον τῆς εἰς οὗὨ ῥχίγιδου ὑπο ῥτορεσυ 
δεϊοηρεὰ το Ῥεσράσηοβ, ἴδια σεᾶὶ οδρί[δὶ οὗ 
ἴδε ρῥγονίπος. ἴξ 'β ῥσοῦδου ονηρ ἴο 

» ἅτη., ἐυ]ὰ., 5., ΤΊΙ.}, δῃ ΟΥΕΈΒΟΡΤΑΡΕΥ ΨΏΙΟΒ οαδδβεβ οὐ ὁοΐῃβ 
τα)λπΒ τείψῃ (δοςοσάϊηρ ἴοὸ ννδάάἀϊηρίοη, Βαξέες ἀδς ῥγουέμεες 

ἴῃς Ρεξν 7εδ]ουβῖεβ οὗ ἴπ6β86 υγϑδπ οοτ- 
του η ἶε8 τπαῖ τπΠῈ Ῥσορῇοῖ σείγαϊ 8 ἔγοτι 
Βρεδκίηρ οὗ οης ἴο ἔπε οἴβεσς (8 Ραυὶ ἀϊά, 
ψ ἢ Ηἷ8 στο 68), ὉῪ τναν οὗ Ἔχδηιρῖε. 

ψεσ. 8. ΤΙῪες (πὲ ἴτοηι ἱ. 17.18, 
ἢ δρεοΐδὶ τοέεγεμος ἴο νεσ, τὸ δηά 
118 βἰτυδίίοη, αἰδο ἴο πε ρσοπηῖβε οὗ νεσ, 
11. Τῆς ϑηιγτηίοίς ΟΠ σι βείδηβ, πῃ ροτὶϊ 
οὗ ἀελίῃ, δε δἀἀγεββεὰ δῃά εποουσαρεὰ 
ὉΥ Οπε ψῇῆο ΒίτηβεῖΓ μδ8 ἀϊεά---πά τίβεῃ 
το 11|ό. Ης ἰ8 δασηϊας [νες. 9] τι τὰς 
του ρἢ Ὀγᾶκς δηὰ Ὀσίδγϑ σου ρῃ ν Ὠϊ οἢ ἔί τα 
ταυβί βίγι σρ]ε ἴο ννΐῃ 18 οσοόνῃ, ἀπά τμῖ8 
ἙΑΤΑΙΠἸΑτὶ 18 88 υϑ8] ρὰξ ἔογνασγά 88 {δε 
ἤτβεὲ εἰεπιεὴς οὐ εποουταρειηεηῖ. ΤῈΣ 
Οἴδεσ ποῖεβ οἵ μεῖρ δὲ (1.} ἴ86 ὑπᾶρ- 
Ῥτοδοβδῦ]6 ψγεδ ἢ οὗ ἃ ἀενοιοὰ [ἰξε, (11.) 
ἴδε Ἰυδείος οὗὨ {πεῖς οἸαίπι ἴῃ βρὶτς οἵ τῇεὶς 
ΤΡροπεηΐβ᾽ ργεβεῖρε δηὰ ργεξεπβίοπβ, (ϊ}.) 
τς ρῥτεονίἀεπεῖα! ἰἰπλὶς δβδίρηθα το πεῖς 
ττῖαὶ, δπὰ (1ν.}) [18 ἀπιρ] ε τενγασζά, Ὀεβϑίἀεβ ἐπα 
ἴαοι τπδὲ ΟἾγίβε ἄοεβ. ποῖ οοποεδὶ ἴτοτη 
ἴδεπὶ τῇς ψοσεὶ,- -πτωχΌ ἀΟοπίταβι ΚΕ. 
]οοδαπδπ᾿β δρῃοσίβπι: “ Ὑοβοενοσ δι]- 
818 τῆς Τόσα ἴῃ ρον ΜΠ ἂὲ Ἰεηρστῃ 
ΠῚ] ἴξ 'ἰπ νεἢ; δηά νβοβοενεσ ἢςρ- 
ἰεςῖβ ἴῃς Τόσδῇ ἴῃ νεδ τη, Ψ11 δὲ Ἰεσηρτῶ 
Ὡερίεςς ἰξ ἰῃ Ρονεσίγ " (Ρίγχκε Αδοίῃ, ἱν. 
13. Τὲς βυδβεαυδης δ᾽] υϑίοῃ ἴὸ [εὺν 
Δοαυΐτεβ τεβἢ Ροΐπεὲ ἐγοτ ἃ οοπιρασίβοῃ 
νὴ (ΟΒαρίρδῃ, οὐ) ἀποίμεσ σοπιεπρογΑ ΣΎ 
τΑ 18 ςοτησηεπέ οἡ 188. χὶν!ϊ. τὸ : “ 1818 
τλεϑπ8 ἴπδὲὶ (πε Ἡοΐγ Οπε βουρῆὶ ἴοσ 81] 
Εοσό 4υδ!εἶεβ ἴἰο ρίνε ἴο [Ιδβγδεὶ, δηά 
ουπᾶ ΟὨΪΥ ΡῬονεσίυ "".--ἴουδ. Ποεβ ἴδ 
Ῥτορδεῖ σεβεπί (βεε οὔ τπῖ8, νοῦ Ποῦβ- 
ομδΖ, Τεχές ὦ. ὕπέενς. χὶ. τ. 35 8.) ἴδε 
]εν δα οἰαίπι το ἐπε εἰς οἵἩ ἀοάΒ ρεορῖε, 
ἀεοϊασίπρ ἰπ 850 δην ᾿νοτάβ (18 Μαῖῖ, χχί. 
43)ν ἰῃαῖ 1 υἀδλίβηι, 80 δ 28 ἰξ 8 βεηυΐπε, 
8 πον ἰπδίάε ἴἰπῸ Τδυτοῦ, πᾶ τῆδι τς 
ον δ πιο [8 ἔογέεϊ δά [8 Ὀσίνι!ερς 
δὰ ἴβ ποὺ ἃ ρβευάοπυσοι (Ηαγπδοῖ, 
Η. Ὁ. . τ77-170})}} 1 τε ραββαρε ἄοεβ 
ποῖ Ὀσεαῖπε [π|8 ςοπηπιοη δπερδίῃυ, ἰῃς 
οΔΙυπληΐδβ τῆλ ὃ6 ϑυρροδβεά ἴο ἢᾶνε ἰδίκεῃ 
ἴδε ἴοτπι οὗ ἰδυπίβ ἅροη της ΟἸ γί βιίδη ἀς- 
Ἰυδίοη οὗ Ὀεϊϊενίηρ ἴπᾶὶ 4 Ῥαϊεβεϊπίδῃ 
ΡῬεδβαπίὶ δηὰ οσίγηϊηδὶ ννὰ8 πηεβϑίδῃ, οσ οὗ 
βἰαπηάδσβ ὑροη ΟἸγίϑείδ η πλοσαῖβ δηὰ πιο- 
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ὁ Ο(ς χίλια. λέγει ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, ὃς ἐγένετο νεκρὸς καὶ ᾿ ἔζησεν 9. 
ἐγῆδου- 

ΠΝ Οἶδα " σου τὴν θλίψιν καὶ τὴν " πτωχείαν " ἀλλὰ “ πλούσιος εἴ καὶ 
ἵϊν ἀρ, (Π, τὴν ἢ βλασφημίαν " ἐκ τῶν λεγόντων "᾿Ιουδαίους εἶναι ἑαυτούς, καὶ 
1, 8, 15), 
τ΄. ΑὉ- 
Βοϊξ, 
Ῥιαί. πάσχειν. 
478ι. 

ν Εεϑυὶϊ οἵ 
θλῖψις (Η Ὁ. χ. 33-3}}} 
αδτν χ οΡ̓ τ ὯΝ ἀπ. τ6, ἰν. 4. 
(ΒΙ[4ββ, ᾧὶ )2, 2). ἃ ἰἰϊ. ο, 2 Οος. χὶ. 14:15. 

οὐκ εἰσὶν, ἀλλὰ συναγωγὴ "τοῦ Σατανᾶ. το. Μηδὲν] φοβοῦ ἃ μέλλεις 
ἰδοὺ μέλλει βάλλειν ὁ διάβολος ἢ" ἐξ ὑμῶν εἰς φυλακὴν 

τ 2 Οος. νἱ. το, νἱϊὶ. ο, 148. ἰϊ. 5, οἵ. Ῥ6. χχχίν. τουστ, δηὰ Ἔεγσρες. Τοδὶϊ 
Υ οβα εἶ ἽΝ : ἐς Ἐς ὩΒΙΓ, δ. 9, Εοτα. 1ϊ. το, Χχ. 20 

Ὁ 2 1088 4, ρδζιϊεῖνε ὉῪ Βασβὰ Ηεϊεοϊειὶς ὑξαζε. 

1ΈΟος μηδὲν (ΝΡ, εἴς., ΜΗ ὅγε Αδἢ., Απϑάδεθαν, Ασεῖῃ., σγρσ., Ρχ., Τί. 5χ., Β5.) 
80ἢ., ΑἹ., ᾶδι,, Τε., 

(Α00, ὃ, 38, 49. Ασγπι, Απάρε!)). 

ἶνεβ (τε }..), οἵ οὗ πιδ]ςίουβ, ἀποηγτηουβ 
δοσυδβαιίίοηβ ἰδίᾷ Ὀείοστε ἴς Βοπιᾶῃ δυ- 
τβογίεῖεβ υνἱτἢ ταΐεγεηος ἴο γενοϊ υτἱοπαγΥ 
ἀεβίρπβ ου [πε ραγὶ οὔτμε σβυτοθαβ. “1.68 
Οεἰεπίδυχ ργεηηεηῖ ἀ᾽ ογάϊηδίτε 4 γε σίοη 
Τοογπια ὑἢ ῥτγέξεχιε ἂς ἰδαυΐϊπετίεβ " (Εε- 
π8η). [υἀδίβη) ννᾶ8 βίσοηρ δἵ ϑιηγτηδ, δηὰ 
ἰξ8 Ποβε γ το ἐθε ΟἸ γι βεϊδηβ (5ες Οἷἵο᾽ 8 
ποῖςβ οὐ Ϊυδῖ.  ὲέαϊ. χνί, 11, χχχν,, εἴς.) 
Ψου]ά ποῖ 6 Ιεββεη δὰ ὃὈγ ἴπε δοςεββίοη οὗ 
ςοηνογίβ ἔγοπι ἕῆς οἷά δι ἴο τπε πεν 
(χη. αἀ ϑηνιγνγη. ἰ. 2, ἀεβογίδεβ [με βαϊπὶβ 
δηὰ ξδιεμι} ἔοΙκΚ οὗ ΟἸτῖβι εἴτε ἐν ̓ Ιουδαίοις 
«ἴτε ἐν ἔθνεσιν) ; ἴῃς τελβοηβ ἕο βυοἢ 
Βοοίαὶ δηϊπηοβυ δηὰ ἱπίογίεεμοςε ἃζὰ 
Δηδιγβεᾶ ἴῃ ]οννεῖτ᾽'β ποῖς ου σ: ΤΆ. [1]. 
13, ἴῃ Ε. α. Ηδγάγ᾽β Ολγιξέιαπέέν απὰ 
ἐλε Κονιαη Οουεγηπιεηέ, ΡΌὉ. 45-53, δηὰ ἴῃ 
Ἑδπηβαγ᾽β δέυη 1, εἰέεγο, 272 1. Αἱ ἴῃς 
τηδλιϊγτάοηγ οὗ ῬοΪγκατρ ἰῃ ϑιγτπδ, ΒοπΊῈ 
γδδτβ δἴϊεσ ἴῃς Αροσδᾶῖγρβε ννᾶβ νυτιεη 
{45 Ἰδῖεσ 511}} δὲ {πε ἀεατῃ οἵ Ρίοπίυβ, 250 
4.8.) τῆς ἐμ, τηδλὰς τπετηβεῖνεβ οοπβρίο- 
του Ὁ ἀεπουποίηρ Εἰπὶ υἱέ τπῈ ραραη 
τοῦ Ὀεΐοτε ἰῃς Αβίατοβ (ἀκατασχέτῳ 
θυμῷ καὶ μεγάλῃ φωνῇ), εαρετ!Υ 858 βίη 
το ἈΘΒΡ ἔαββοίε ο δῖ8 ρίϊε (προθύμως, ὡς 
ἔθος αὑτοῖς)͵ ἀπὰ Πεϊρίπρ ἴο ῥγενεηῖ τῆς 
ΘΟ τί βείδῃβ ἔσοτι οὐ αἰπίηξ, δε πιδείντβ 
Ῥοάγ (ὑποβαλλόντων καὶ ἐνισχνόντων 
“τῶν ᾿Ιονδαίων : Ματί. Ροΐγκ. χὶϊ., χν]].). 
Τῆε ηδηϊε οὗ “ 7ενν,᾽ ἀποίεπε δπὰ Ὠοηουτσ- 
ΔΌ1ε, 18 οἰαἰπγχεοὰ (καὶ οὐκ εἰσί) ἔοτ Ὀεϊΐενεῖ8 
ἴῃ 1ε88 ἴπ6 πιεβϑοίδῃ, ννῆο Ἴσοηδιίυϊε ἴῃ 6 
168] ρεορίς οὔ ἀαοὰ στ 4 ἱερίεἰπιαῖα 
οἰαὶπιὶ ἰο τῆς ᾿τίν!]ερε8 δπὰ εἰε]ε8 οὗ τῆς 
Ο.Τ. σοτηπιυπιῖγ. “Νον Ὁγ οὖ ἕδνα 
μᾶνε Ῥεσοῖηῆας ποσε ἴπδηῃ ἴποβε ψ 80 
βεεπηεᾶ ἰο δλνε αοἄ᾽ (2 ΟΙεπι. ἱϊ. 3).--- 
σνν. σατ. ἃ [ζεῖ τεϊοτὲ ἴο ἴῃς οοπίεπι- 
Ῥογᾶσυ οἷ δίπιβ οὗ [υἀδίβπι ἩΠὩ [8 σ. τοῦ 
κυρίον (ς", Νιπι. χνΐ. 3, χχ. 4, ΡΒ. 80]. 
χνυιΐ, 18, σ. ὁσίων. Τῆε 4]]1υδίοη Πεῖε ἰ8 
ἴο 1εννίδα, ἱπ νοῦ. 13 (ἕἤσοης οὗ 8.) ἴο 
βλἔβα, πὰ ἴῃ νεῖ. 24 (ἀερίῃβ οἵ 8.) ἰοὸ 
εγειίοαὶ, ἀπίδροηΐβηι. 

8., Β]., ϑυν. τεδὰ [ες εδβίε δηᾶ 1688 ρσοῦδοϊε μη 

ει. το. μη. φοβοῦ, κιτλ' “Τοῦ 
ογάεγεβι υ8 ἴὸ δηάυγε, ποῖ ἴο ἴονε, τί]. 
Α πιδῃ τῇδυ ἶονε ἴο ἐπάυσγε, Ὀὰὶ μα ἀοεβ 
ποῖ ἴονε ψῇδὲ ἢς επάυγεβ᾽᾿ (Αὐρ. Οομῇ. 
χ. 28). 1Π-ἰτεδίπηθηις, ἃ8 νγ 61] ἃ5 τηίβγεργθ- 
βεηιδιίοη, ἰβ ἱγταοθὰ Ὀδοῖκ ἴὸ ἃ ἀϊδδθοϊὶς 
Βοῦγοα, ἴῃ ἔπε οοπηπίοη ελεῖν ΟΠ γί βιίδη 
ταληηοῖ (ὑγείπεὶ, 13 2). Τῆς [πιρεγίδὶ] 
δυϊπουῖεβ (διάβολος 258 ἰπ 1 Ῥεῖετ ν. 8), 
ἰπουρ οὗϊεη ἰπβεϊραϊοά Ὁγ ἴῃς [ενν8, 
μιδά τῃς δος ροννεσ οὗ ἱπῆϊοιηρ ἱπιρτίβοη- 
τηεηΐ, ἴῃ τηϊ8 ςᾶ8ε ἴοσ ἃ γεῆιβαὶ ἴο ψνοσβῃϊρ 
πε Θπλρεσοσβ ἱπιᾶρε; (δες ρύορῃεῖ Βεσα 
μ΄ ϑά 8. ἱπηπιίπεπε Ρεγβεουϊίοη οὗὨ [δϊ8 
ἱπά (οοπιρᾶτε Αςῖβ ἰχ. τό, δπὰ δὔονε 

[πετγοά. 8 6) Ἰαβεὶπρ' ἔοσ ἃ ββῃοτί δπά 1ϊπιιϊθὰ 
εἶπιε (δέκα ἦμ. 5εετεβ,, οτί ρίπα!!γ ἀπε το πα 
τουΡἢ ϑεπιὶς ἀϊνϊδίοη οὗ ἃ πιοηῖῃ ἱπίο 
ἀδολάςβθ). Τῇς Ἰοοδὶ ἱπιθηβίυ οὗ ξεεϊίπρ 
ρου ἴδε πηρετίδὶ σαι πιδὺ Ὀς ραϊμετοὰ 
ἴσουι πε ἕλος παΐ ἴῃ 23 .Ὁ. ϑηγτπα Πδά 
βεουγοὰ ἔτοπι Τί εσίυβ δηὰ τπ 6 βεηδῖς, αδεσ 
Κεδη οοπιρειίοη, ἴῃς οονεϊεά ἀϊδεϊποιίοη 
οὗ ροββεβϑίπρ [86 βεοοηὰ τεπιρὶς ἀθογεεά 
ΌΥ ἴδε ρῥσζονίπος ἴο {πε [πιρεγίαὶ οὐϊτυβ. 
Ηεπος τῆς δβίγυρρίε δηιὶοϊραϊθά μεσ 18 
ἀεβρειαῖες (ἄχ. θ.); πὶ ἀοπὶ ἰβ πὸ 
τεπιοῖς σοπίηρεπου. Ὥραις Ἐρ. 
Γυρά,, ᾿νιεῖς τπς πιδγίγτι-οσὶβὶβ ἰ8 [Κα 
88 80 δητὶοἰρδιίοῃ οἵ [με ἤπα] ρεγβεςυϊίοη 
(ς΄. Αρος. 111, το, χίϊί, 7-15): “ΠῚ 411} δΐ8 
τηῖρδς (Π 6 δάνεσβδγυ δ88δι]εἀ υ8, σίνίηρ υ8 
8 δἰηξ οὗ ψῃδι ἷβ αηδγ ἀϊοά δάνεπε ννουϊὰ 
δὲ πκὸ δὲ τῆς επά"; τἢε πιλγῖγγβ “ δη- 
ἁἀυτοά ποῦν 411 τῆς αβϑϑαυ]8 πεαρθὰ οὔ 
ἴδεπὶ ὉῪ ἴδε πιοῦ. ὙΠΕΥ Ψετα βῃουϊοά 
δῖ, βίσυςκ, παῖδά αδους, τουδεά, Ξιοηεά, 
ἱπιρτίβοπεά ; ἰῃ ἔδοξε {πεν βυβετεά 411 τπδὲ 
δὴ ἱπζωατίδιεά τπὴοῦ Κε8 ἴο ἱπῆϊοϊ οῃ 
ἐπεπιῖεβ δηὰ ορροπεηΐβ."--ἼΠεη ζο ον 8 
ἃ οοτηπηαηπάπηεπι τ ρῥτοπιῖδε: γίνον 
(ποι ἴσϑι), “5πον» {γϑεῖ τ" τπὨγοῦυρπουϊ 41] 
ἄεστεεβ οἵ {τ|2] δπὰ ἴῃ ΔπΥ εἐπιεσρεηου. [ἰ 
ἰ8 τόσα ἔθη ἀουδεβι! 16 118. 18. ἃ βυρες 
Ιοοδ] δ] υβίοα ἰο ἔδε ἰογαὶν δηὰ ἰοςδὶ 
Ῥαϊσίοκίβαι ὕροὴ τυ μίο ἢ ϑαγάϊβ ῥγί θά μεῖ- 



9-ἰ.,.3. 

ἵνα πειρασθῆτε καὶ ἕξετε θλίψιν ἡμερῶν " δέκα. 

ἄχρι θανάτου, καὶ δώσω σοι τὸν " στέφανον τῆς “ζωῆς. 
ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις - Ὁ νικῶν οὐ 

μὴ ἀδικηθῇ ἐκ τοῦ 5 θανάτου τοῦ ἔ δευτέρου. 
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γίνου πιστὸς ς αεη. χχίν" 
Ἂ Ω Νυπ;. 

11. ὋὉ κχί, το, 
Ῥ δ. ΐ. 12, 
14. 

ἁ χίϊ. σα, 

“2, Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Περγάμῳ ἐκκλησίας γράψον. Τάδε ἐξ 51». ὁτ. 
λέγει "ὁ ἔχων τὴν ῥομφαίαν τὴν δίστομον τὴν ὀξεῖαν - 12. Οἶδα ΕΝ τ 

ποῦ κατοικεῖς, ὅπου ὁ θρόνος τοῦ Σατανᾶ, καὶ κρατεῖς ' τὸ ὄνομά μου, ε δρει. ν. 

ἐ. 12. ξ ἀδεα. ἐρεχεΐ. 
Ξ: δἰσ. χχί. 3. ΤΒς βρίσί [4] )μ5 ρίααέί, 

85εἰ δηά νυδίςἢ 886 πδά υὑγρεὰ 28 Βεσ ρίθα 
το Τὶ εγίυβ ἴλας ἔρμα ἵν: 56). Οη [δες 
δΒοηουζδ βυρβεαυεηιν ραϊὰ το τηδγίγτβ ἱπ 
ϑυιγεπα, ο΄. Μανέ. οι, χνῖ!. τοῦτον μὲν 
γὰρ ὑιὸν ὄντα τοῦ θεοῦ προσκυνοῦμεν, 
τοὺς δὲ μάρτυρας ὡς μαθητὰς καὶ μιμητὰς 
τοῦ κυρίον ἀγαπῶμεν (1150 Ευδεῦ. Η. Ε. 
ἦν. 15. 46, 47), ψ ἢ ἴδ 6 σΟΠ ΕΙΙΡΟΓΙΑΓΥ ΟΥῪ 
οὗ 4 Εβά. νι]. 27: “Ἰοοῖς ποῖ αἱ τῆς 
ἀεεάβ οὗ ἴδε ἱπιρίουβ Ὀυὲ δὲ ἴποβε ψῇοὸ 
Βᾶνα κερὶ ΤῊΥ οονεπδηίβ δηγὶὰ αϑηϊοείοη" 
({.4., τε πιλγίγτβ), 4180 ἴμε βυδβεαιθηΐ 
ΘΟ γί βεῖαῃ δοποὺς ραϊὰ ὉνῪ ΗἩδεγπιδβ (ἐς. 
1. 1, 2), ΒΟ τεβεγνεβ ἴῃς τῆς παπᾶ οὗ 
ασοά ἴοτ ἴπε τηᾶγίγτβ ῇο πᾶνε “᾿βυδέετγεά 
ἔος ἴδε βᾶκα οὗ (ἢς Νδπης," επάυτίπρ 
“Βα ΊΡεβ, ἱπιργιϑοηπηεηΐβ, στεδὶ δϑςτοηβ, 
ςζοββεβ, νυν] θεαβίβ᾽. ἘῸσ καὶ ν»ἱτἢ ἔυϊ. 
αἴϊεσ ἱπηρεγαιϊνε, βεε ΕΡἢ. ν. 14, [8πλ68 ἷν. 
γιπ-ιστέφ. ἴ. 1976, ἴμε τεννατὰ δββίρῃθὰ 
ἴῃ νεσ. 7 ἴο {δε {πυτηρῃ οὗἉ (Αἰ 1 ἰβ Πεσα 
Ὀεβίοννεά ὕροη ἴδε ἰογδιεν οὗ δῆ. Τὸ 
Βοϊά ομς᾿β στουπὰ ἰβ, υπάοτ σοτίδίη οἰγ- 
ςυπιδίδῃοςδ, 88 ἰγγίηρ δηὰ ογεάϊ 8 ]ε 88 ἐξ 
ἰδ ὑπάες οἴμειβ ἴῸ νη Ροβίἶνε βυσοαββεβ. 
Τῆδ πιείδρῃος οἵ στέφ. υἱτἢ ἰϊ8 τογαὶ, 
βαςεζάοίδι, δπὰ ἔεβιδὶ (Ὁ δης. ἰἰ. σι, Ἶβδ. 
χχνὶϊ!. τ, Ηεγτλ. δέρε. ν}}. 2) δβϑοςίδιίουβ, 
νου ἃ 6411 ρ οἰνὶς ἀπά διπίεῖς ποπουγβ 
ἴο ἴ[ς Ιοοϑ] ΟὨγιβιίδηβ, ἔδε Ἰδιῖεσ οὐγίπρ 
ἴο ἰδῆς ξαπιουῦβ ραπηεβ δὲ ϑηγτηδ, ἴδε 
ἕοστηεσ ἔγοῃχ ἴμε ἕδος: ἰῃδὲ στ. 

ἀπολαβεῖν 

ες. σι. οὐ μὴ (επιρμδιῖο): πὸ για 
ΟὨσίβείδη, το 1688 ὁπα ΨὯῸ ἀἷϊεβ ἃ 

Ε 8εε οἱ χΣ. ὅ, 14. 

. 2 Τία;. 
ν. 8, ]48. 

Β χίχ. 15, Ηςδ. ἱν. 12, Επ. Ιχἰΐ, 2; ἐ8 βίσοίκε 
ἱ ΟΠ. οἢ νες. το, δηά εἰΐ. 8. 

ταλεῖγτ᾽ 5 ἀεδίῃ, πεϑὰ ἔδασ δηγεπίηρ δεγοπά 
τὰς ρδηρ οὗ ἴῃς ἤτβι ἀεαῖῃ. Τῆς βεοοηὰ 
ἀεδιῃ οὗ οοηἀεπηπδείοη ἰπ τπ ἶακε οὗ ἤγε 
Ἰεανεδ ἴδε (Δ ἘΠ] βοδίμοῖεββ, ἢο τηδίζοσ 
δονν ΟἴΠΕΙΒ ΏὩΔΥ ΒΕ, ἤγοτι ἴδε ἰειγοῦβ 
(ΟΣ. οἱ 11. 12) νοῦ Βαυπεέοά {πὸ δηοίεπε 
οὐίοοῖ (εβρεοία!ν τς Εργριϊαπ) ὑροη 
τδς ἀλεῖς ἱπίεγναὶ δεΐψεεη ἀεαϊῃ δπὰ 
δεᾶνεη. ΟΥ̓ ἴδε βικείςἢ οὗ Απὶ, βεδίθά ου 
δι᾽8. ἴἤσοης ἂπά γορϑὰ ἵπ ννῃϊθ, ποϊάϊης 
δβοερίγα δηὰ βιδῆϊ,, δπὰ οσγίηρ : “1 δπὶ ποῖ 
Βεϊά ἴο Ὀ6 ἃ ρόζβοῃ οἵ πὸ δοοουηῖ, δηὰ 
νἱοἴεηςοςα 8141} ποῖ θῈ ἄοπε τῆς. 1 δ (ἢ 
8οη, Ο ατεαὶ Οπεα, δηά 1 πᾶνε βεεη ἴῃς 
διάάδη ἐπίπρβ τῃδῖ Ὀεΐοηρ ἴο ἢεε. 1 δηπὶ 
οσζοννηεὰ Κιηρ οὗ {πε ροάβ, πὰ 8841 ποῖ 
ἅϊε ἃ βεοοπά εἰπε ἰπ ἴῃς υπάεχιννοτί ἃ ̓ 
(Ε. Β. Ὦ. 99). [ἔΔ ΟΠτγίβιίδη κεερ ἢἰπι- 
Βεῖξ ἴογδὶ 1}1 ἀεαίῃ, τπεὲ ρτορῃεῖ δεσε 
ξυδταπίεςβ ἴπδιὶ ΟὨγίβε νν}}} ἱεθὸρ Πὶπὶ 8βδέδ 
ἤει ἀεδίῃ. Αἴεγ ἔπε ργοπιῖβε οἵ νεσ. τὸ 
δοννενοσ, 1818 βουπάβ [ἰκὸ δὴ ἀπεὶο! πλᾶχ. 
Τῆς φεπεῖδὶ ἴεποσ οὗ ἴπε πιεββαρε ἱπάϊ- 
οδῖεβ {πδὶ Ϊοπ νγᾶ8 γδῖπες τόσα Ἵοοσάϊαὶ 
δηὰ βυτηραίδειις ἴο [πε ϑηγγτηϊοίς ουτο ἢ 
τῆδη ἴο ἴῃς Ερδεβίδη. 

γν. 12-17. Τε πιεββᾶρε ἴο ῬεσρβπΊοβ, 
τῆς Βεηᾶγεβ οἵ ᾿ψουτάεβ οὗ (Ὡς ρῥτγονίηςεα. 

γες. 12. Τῆς εἰς ἰ8 ἂρὲ ἰπ νίενν οὗ 
νογ. στό. 

νει. 13. Τνο ζεδίυγεβ ἰῃ ἔπε ἰοοδὶ 
βἰτυδείοπ πιεπδοςᾶ Οἢγίβεϊδηὶϊῖυ. Ρεγρα- 
τιοβ, δεβίεβ ἐογπχίηῦ ἃ ἰεζαὶ σεπίτε ἴοσ 
τδε ἀϊΞετίςι (αἁ δᾶτὰ σοπυεηΐιης ΤἼγαδιγεηὶ 
αἰΐαδαιυς ἱπμοποζδε οἰυϊιαῖαβ, ΡΙΙΠ. ν. 33), 
νν»28 ἂη οἷά ςεπίσε οὗ εἴωρεγοσ- γΟσϑῃὶρ ἰῃ 
᾿Αβία Μίποσ; ἰῃ 20 Β.0. ἃ ἴεσιρὶς 84 Ὀεθη 
εἴςοϊεά το τῆς ἀϊνίπε Αὐρυδίυβ ἀπά (δες 
οὐεββ Κοιηδ, ἀπά ἃ βρεοΐδὶ ὑτεβιβοοά 

ἔρὰ Ῥεδη ἐοστηδὰ (ὑμνφδοὶ θεοῦ Σεβαστοῦ 
καὶ θεᾶς Ρώμη.). Αποίδας ἐεδίυτα, 
Βῃοςκίῃρ ἴο εαγὶν Ομ γι βείδη ἔξεϊηρ,, ννᾶβ 
τῆς Ιοοδὶ ουἱεὲ οἵ Αεβουϊαρίυβ (οἷ, Ζαδη, 
8 73, ποῖς 2), “ΠοΒε ἔδνουγὶ(α Βυτηδο] (6. ́ .» 
οη οοἰῃ8) νγᾶβ ἃ βεζρεηΐ (“" ἴδε ροά οἵ Ρετ- 
ξϑπιοβ, Μαζί, χ. 17); 80 Ραυδβδῃ. Οογ. 27, 
(ἰϊ. 402), κάθηται δὲ ἐπὶ θρόνον βακτη- 
ρίαν κρατῶν, τὴν δὲ ἑτέραν τῶν χειρῶν 
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κα Τίπο, ν. καὶ οὐκ ἠρνήσω τὴν ἢ πίστιν ' μου καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ᾿Αντίπας ' ὁ 
1 χῖν. τὲ: μάρτυς μου, ὁ ἢ πιστός μου, ὃς ἀπεκτάνθη παρ᾽ ὑμῖν, ὅπου ὁ σατανᾶς 

5 ἴὴ τῆς 
ον κατοικεῖ. 14. ᾿Αλλ᾽ ἔχω κατὰ σοῦ ὀλίγα. ἔχεις ἐκεῖ κρατοῦντας τὴν 

ἀφ, διδαχὴν Βαλαάμ, ὃς ἐδίδασκεν τῷ Βαλὰκ " βαλεῖν σκάνδαλον 
1. 

ΠῚ ἤν. ἅδι. 

(7οὉ χχὶ. 22 ὡ “οῦ) ̓ ςογζδςῖ οο:βίσ. ἰῃ νεζ. 29ὁ. ο Ῥδουϊος ἰο Αροζδῖγρϑ; ἔου τίθεναι ΟΥ τοιεῖν. 

1.Ὰ8 8η δἰξεσπδῖνε ο ἰακίηρ Αντιπας 88 ἱπά ες πδρὶε, ΥΝ Η (αἕες 1,2. 8πλ.} βδυρρεβὲ 
τῆς φεηίξ, Αντιπα (Άπδ] Ο ἰλΚεπ ὑρ ἔτοπι ο]]οννίηρ Ο) ; 80 Νεβίῖε, Ζαβη, ϑομπιοάεὶ, 
Β]., ϑὥν. νι ἐν αἱἰς οΥ αἱς ̓ (Ὀείοτε Αντιπας, 50 Ἦν5., Β8.)}, ΒΌΡΡΙΥ εἰϊπει σαοέἑέξέ 
(Ηαυτι) οὐ. οοείσως “:ὲ (θπαεεί., το2, 2950). ΤὮε ἀντειπας οἵὗἁἨ 8. πιΐρῃξ δυρρεδὶ ἃ 
βἰφηϊῆολης δρρεϊ]!διίοη γαῖμεσ τπδπ ΔΩΥ Ρεγβοηδὶ πουη (αν πη). 

ὑπὲρ κεφαλῆς ἔχει τοῦ δράκοντος. ἴῃ 
δἀάδιώοη το ἴπεβε ἐδβῃίοπδυϊε οὐ18, ἃ 
τηλρηίβοεπε τὨγοηθ-ῖ κε ἁἱτασ ἴὸ Ζευβ 
ϑοῖες τοινεσοὰ ου ἴμε Αςγοροΐβ (Ῥαυδβ. ἱἰΐ. 
γἃ, 75. ἰἰϊ. 556, 557) Ποτηπγεπιοτϑιίηρ 86 
ἀείεαι οὗ ἴῃς Ὀαγραγίαπ αδυ18 Ὁν Αἰΐδ!υδ 
ἴννο σεηίυγίεβ δατίϊεσ, πὰ ἀεοοσαιϊεὰ ὃῪ ἃ 
Ἑλτηουβ τἴ6Ζε οὗ ἴδε σοίβ νναιγίηρ δρδίηβϑῖ 
τς ρἰδπίβ (1πε ἰδέϊεγ, α Ὀὑγοοά οἵ νἱρογουβ 
ΟΡΡροπεηΐῖβ, βανίὶπρ οὔϊεη δυπιᾶῃ 168 
δηά βεγρεπιίης τδῖ]8, οὐ. Ὀεΐονν, ἴχ. 10). 
Νο νοηάες Ῥεγραπιοβ ννᾶὰ8 οδιϊεὰ “ἃ 
ἴἄσοης οὗ ϑαῖδη" ὉΥ δεῖν ΟΠ βιίδηβ 
ΨΠῸ τενοϊ θά ἀραίπδι ἴδε βρίεπάϊὰ δηά 
ἰπβιάϊουβ ραρβϑηΐβηχ οὔ ἃ ρίαος ψῃεσα 
ΡΟΙΙῖοβ ἂἀπᾶὰ ταϊρίοπ νγεε ἤσγπὶ δ]}1ε8.ὄ 
1,εαδβὲ οὗἉ 41] δὲ {ῃϊ8 σαιμεάγαὶ! Ἵσεπίγε οἵ 
τῆς [πιρογῖὰ] ουἱὰ8 οουἹά ἀΐββεπὶ ὃς 
τοϊεταῖϊεὰ, Ὑπὸ Αβίαγομ, δι΄.» ννῆο οοη- 
ἄεπιπβ Ῥοΐγκαγρ ἰβ ἴῃς ] δι σ ἢ ρτίςβε 
οὗ {πε αἷϊαι, δαπά {πε δηίπιυβ ἀραϊπϑβὶ 
Οαεβαι-άογαϊίοη νηοῦ ρμρεγναάθθ ἴῃ 
Ἀροζαῖγρβε ΕΔ δοοουηίβ ἴοσ ἴῃς ͵δλβὲ 
Ῥῶγαβε ὁ θ. τ. σ.» ραγιίου λιν 48. {86 
δ ταῦοὶ οὗ τῆς βεγρεηὶ ἰπ ἴῃς Αεβουϊαρίυβ 
οὐ ννουἹὰ οοπλε νἱν ἀν ἤοτης ἴο ῥίουβ 
7ενίθῃ ΟἸγβείδῃβ ἰῃ ἴπ6 σῃυγοῦ, 48 ἃ 
τετηϊπάεσ οὗ ϑαῖϊδῃ (ε. ρ΄.» χίὶ. ο ἀπά ῥά 55ἐν"). 
86 Ῥτίεβιβοοά ΟἿΣ 1τηϊ8. οι, “ἃ Ὑρι ςοἸ- 
ερς, Ὀεϊϊενεά το θὲ ἴῃ ἰοπ οἵ ςετ- 
τίη ρῥγεοίουθ τοεαϊοαί βεογεῖβ," οδπῆς 
““Πρδζεβῖ, ρεῦῃδρβ, οὗ 41] τῆς ἰπδβιϊτυϊοπ8 
οὗ ἰδὲ ραρδαὴ ψοιἹὰ, ἰἴο τς ΟΠτγίβιίδπ 
τ δι βοοά,᾽" [18 τίτεβ Ὀείπρ' “" δἀπκίηἰβιεγεᾶ 

1ὴ ἃ 11] σοηνϊςτίοη οὗ {πε τεϊϊ ἰουβηδβδ, 
τῆς τεβηπεά δηὰ βδογεὰ παρρίπεββ, οὗ ἃ 
.ππ ϑρεπε ἰῃ τῆς τεϊϊονίπρ οἵ ραΐη" (Ῥδίεσ, 
Μαγμῖς ἐπε Ἐῤίσωγεαπ, ἰ. 30; 8βες ἴ78ε- 
πει᾿Β Οὐέέεγπαρεεη, 1806, ΡὈ. 147 ἴ., 350, 
δηᾶ 1118 Κονιάη 8ος. ἥγοε Νέγο ἰο Μ. 
Αμων. 459 ἴ). κρατεῖς, κιτιλ,, “Απά (Π6 
ταλριβίγαῖϊε ργεβϑϑοὰ πὶ δαγά, βαγίηρ, 
ἐϑννεασ {πὰ οὐδ [Ὁ ἴπε ρεπίυϑ οὗ 
ΓΟ αβ8α1) δά 1 υν"}} τεΐεδβε ἔπεα; ουγας ἴδ 6 
ΟἸσίβι.᾽ Βυὲ Ῥοϊγκαγρ τερίἰεά, " Εος 
εἰργ-δίχ γεδῖβ 1 ἤᾶνε βογνεά Ηἰπι, δπά 
Βς 848 πενεσ ἱπ᾽ το 6. Ησν ἔδεη οδη 

Ι ὈΪΆΒρμεῖηα πὴ Κίηρ, ψῃο μ48 βανεᾶ 
τὴς 2" (Μανί. Ροΐγς. ἴχ,, 1 ἐντίβῃ ἀπδ]ορίεα 
πῃ 2 Μδεος. νἱϊ!. 4, 4155. Μος. νἱῖϊ!. εἰς.). 
ϑοπὶς ἀεῆηϊς ουὐΐουτβὶ οὗ Ὀτίοη 
αὶ Ῥειξᾶτηοθ ἰ8 ἰῃ (86 ντιΐῖει᾽ β τηϊπᾶ 
ἠρνήσω). Τὸ ἀΐβοντι οὐ δῦυγε (δἰ ἴῃ 
ἐβυ8, βδαγίπῃρ Κύριος Καῖσαρ, ἱπιρίϊεβ 
Ἔτε ἃ8 ἰπ ἴπε ροβρεῖβ ἴμε πιογδὶ ἔδυϊ: οὗ 

ςοναγάϊος, οἰφεννῆεσς (4.6. τ ]ομη, [υἅ. 
4, 2 Ῥεῖες ἰϊ. 1) εἰτοπεουβ ἀοςίγίης. ΤΒς 
οἰτουπιδίδποςβ ἀπά βυτσουπάϊηρ οὗὨ {δὲ 
Ἰοσαΐὶ σδυτοῖῦ ἂζὲ ἰακεη ἱπίο δοοουηΐ, 28 
ἀδ08], ἰπ πες Ῥγορδεῖ β Ἵβεἰπιδίε ; ἴδεν 
εἰτμας οἱ αἰπὶ βοῦς δἰοννα πος ἴο ὃς τηδάε, 
οἵ τεῆεςε: δά άϊείοπδὶ ογοάϊε ἀπά ἰυβίγε οὴ 
ἴδε ραγιίουϊασ σοτηπιιηΐγ. ὁ 
κιτλ. Ηε ἰβ (δ 81] ΠΟ τειδίηβ 88 
ται, Απεῖρδβ (-- Ἀντίπατρος, [08. 4πέ. 
χῖν. 1, 3; ἴπε πᾶπιε οὐουγα ἰπ ἃ ἰὨϊγά 
οςηΐυγν ἱπβοσροη οὗ Ῥεσρδτηοβ, Ὠείΐββπ,. 
187), ἰ8 πιεπιίοπθὰ ὃν Τεσγι }] απ (αν. 
αποςέ. ξεογῤ. 12); οἰπεγνῖίδε ἢς ἰδ υπ- 
Κπονη. ἰδ Αςἴβ ἄρρεᾶσς ἴο ἢανεὲ ὕξεῃ 
τελὰ ὃν Απάγεβϑ μἰ τῇ Ασεῖῃδε, δηά, δο- 
οογάϊπῳ ἴο 5ἰπιοη Μειδρῃγαβίεβ, με ννᾶβ 
δῃ οἷά, ἱπιγσεριά δίβῃορ οἵ Ρεγβαπιοβ 
ΨΒοβε ργεβιρε ἄγεν ὕροη Πἰπὶ πε Βοποὺς 
οἵ Βεὶπρ Βυτπεά το ἄεαι ἴῃ ἃ ὕγάσεῃ 
ὃ] ἀυγίηρς Ποπιτίδη᾽ 8 τεὶση. ὙΤΒα βοῦς 
πιῆ ἰ8 ργοθαθὶν τμδὲ με ἰοστιεὰ ἐβε ἔτβε 
Ῥτογηίπεης νἱοται ἴῃ τῆς ἰἴοςσαὶ Τςἤυγοι, 
ΡΟΒΕΙΌΙΥ ἰῃ Αδία Μίποσ, ἴο πε ἀεπιδπάβ 
οὔ τδε ἱπιρεσίδὶ οευϊταβ. Οαγρυβ, Ῥαρυΐυδ, 
δηὰ Αραϊμοηϊκὲ, ἴῃς οἵδεσ πηλγίγτα οὗ 
Ῥεγρδηιοβ παπηεᾶ ὃν Ευδεδίι8 (Η. Ε., ἱν. 
15, 48), ἀϊοὰ δἱ ἃ ἰδία ρετίοά. Ου ἴδε 
ὙὮΟΙΪς νεῖδς 8ε6ὲ Ερ. Γυρά,, “1πεη ἀϊά 
(δὲ ΒΟΙΥ πιδγίγτβ επάυγε ἰπάςεβοσίθαθι ας 
τογίυτε, ϑδίδη ελρεῦὶν βεγνίηρ ἴοὸ πιᾶκα 
ἴδεπὶ υἱέες τι τῶν βλασφήμων". ΤΒε 
ταχίυδὶ νασίδπίβ Ἄτοβε ἔγοπι ἃ ἔδΠυγα (Ὁ 
ἴο 8βεε ἴμαϊ Ἀντίπας (οἵ -α) νγ»88 ἃ ρεηίτἶνα 
ἃηὰ ἰδὲ μάρτυς ννὰ8 ἴῃ ςπαγαοίεσίδες 
ἱστερυῖϊας δρροβίείου ἴο ἰξ, Τα παᾶπια ἰδ 
πεϊξδες ἃ ρεγβοηϊβοδίϊοη πος ἱυρίςδὶ. 

Ψψεῖ. 14. ὀλίγα, (δὲ εἴτοσιϑίβ ἅτε ἃ 
τΆθσα πλϊοΥ Ὑ ; ἔΠΟῪ ἀο ποῖ γεργεδβεηῖϊ οσ 
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ἐνώπιον τῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ, » φαγεῖν εἰδωλόθυτα καὶ 4 πορνεῦσαι. Ρ τ (οτ. 
15. οὕτως ἔχεις καὶ σὺ κρατοῦντας τὴν διδαχὴν τῶν Νικολαϊτῶν 

16. Μετανόησον: εἰ δὲ μή, "ἔρχομαί σοι ταχύ καὶ ὁμοίως.: 

ΨΪ. 7.13. 
Χ. 20-30. 
χὶν. τῷ 
χνΐϊ, 1-2 
4.5, χυὶὶ, 

3ν9-. ΤΣ ϊ, 4, 1,3. 

1.Α1., θἄδβι., [καοδπὶ., ΝῊ, ὃν. (αἴεσ ΑΟΟ, Ασπὶ.) οτι. των Ὀείοτε Νικ. 

αθεςς ἴδ πιδίη Ὀοάγ οὐ ἴπῈ σδυτοῦ, ννῆοβα 
ἴδλυϊε ἰβ ποῖ βϑυιηραίδυ Ὀυὲ ἱπάϊβεγεποδ. 
ΤΗΐβ ολγείδββπεββ ἅγοϑα Ὀγοῦδ οἷν ἔγζοτα 
ςοπίοιηρί οἵ ἔδασ γδίπεσ ἴπδη ΤὨγου ἢ ἱρ- 
ποσζᾶηςε.---κεῖ (ἴπ πὰ τάδε οὗἁ ἸονΑ Εν 
δηὰ πιδτίγτάοπ). κρατ. (ποὶ τὸ ὄνομά 
ον, 00) ἰαχ ῥγίποὶρεβ ᾿νογίῃυ οὗ ἃ 
αἰδᾶγα, ἴῆε ποῖς οὗ ἃ ρυρῖ! οἵ Βαϊδδτω 

Ῥεΐηρ (ἀσοοτάϊηρ ἴο Ρίτκε Αδοίἢ, ν. 19), 
8ῃ εν] εγς, ἃ ὑγουά βρίγίξ, ἀπά ἃ βεηβυδὶ 
800]. Οοπέετηρογαγν ορροπεηΐβ οὗ ἀποβεὶς 
τεηάεποῖεβ νι πον ἐπυά ἰτ δὴ εἤεςενε 
σψνεᾶροη ἴο επιρίου Ο.ὕ Τ. δπδϊορίεβ οσ ἰάθη- 
εἰβοδιίοπβ βυοῇ 85 118 οὐ ἴῃ βί πη ᾶγ οὔ ε8 
ἴῃ 2 Τίπι. 111, 8, [ἄν ττι. Ιη τῆς Ηεχαίδυς ἢ 
60ΕΞ Νυπι. χχν. 1- 5, Ρ-ΞΞ Νυηι. χχν. 6-18, 
χχχί. 8-16, [ο81}. χίἱϊ, 22) Βαϊδδπὶ 18 τεργε- 
βεπίεά 88 ἃ τηδρίοἰδῃ ὑγῃο ῥγοπιρίβ 86 
Μοαδίϊε ννοσθη ἴοὸ βεάυςς ἐδε Ιβγδε τε 
ἱπῖο ἐογείρῃ ννοσβῃϊρ δηά ἰΐϊβ αἰϊεπάδπι 
Βεηβυ δ 15: ; Ὀυς ἴῃ [6 βυρβεσυεηὶ [ονν 88 
Μιάγαβῃ (ἐο]ονεᾶ δεγεὴ 88 δάνίος ἰβ 
ξίνεη ἴο Βαίδακ (] βερῇ. 4 πέ. ἱν. 6, 6; ο΄. 
ἵν. 6, ΣΙ ἔοσς Ζίπηει, απὰ Ῥῃο᾽β Μέέ. Μος. 
ἷ. 48-55), ἀπὰ (πὲ Βοόδγεσ σοΐηξββ ἴο ὃς 
τερατάςὰ 85 ἴε ῥγοίοίγρε οὗ 411 οοσγυρί 
ἰοδομοτβ δηᾶ τηδρίοϊδηβ ἴδε τῆϊδ δογαῦγε 
ταρυϊδίίοη, βες ΚΕ. ́. 11. 467), 45 οὗ (ΐ8 
Ῥαιγν δὲ Ῥεσβρδσηοβ ψῃοὸ πεϊά---ἰο 1οἢ π᾿ 8 
Ἰηδιρηδείοη.---πδι ἴξ ννὰβ Ἰερίεἰπιαῖς ἔοσ ἃ 
ΟὨῃτβείδη ἰο δὺγ ἔοοά 'π ἐς ὀρεῃ πιδιίκεῖ, 
ΒΟ πδὰ αἰγεδλάν Ῥεθη οοπβεοσδίεα ἴο 
δῃ ἰάοϊ. Τμΐβ ργοῦϊεπι, ννὩῖο μδά οὐ- 
οὐγτοά γεδβ Βαΐστο ἴῃ ἃ βῃδγρ ἔἴογτῃ δὶ 
Οοτίπι, ννᾶ8 ςετίδίπ ἴο οᾶυβα δι ατγαββ- 
τηεηΐ δηὰ (γουῦϊ]ε ἰπ ἃ οἱτν [κε Ῥεγρδιηοβ, 
οὐ ἱπάδεά ἱπ Δηγ ραρϑῃ ἴονῃ, μέσα εη- 
τοσίδιππιεπῖβ μαὰ ἃ ἰεηάδηου ἰοννασάὰβ 
οὐβοθηΐϊςυ. [ε ἰβ ἃ οὐτίουβ ἰπβίαπος οὗ 
Βονν δὲ Ἴαγίδίη ρεσγίοάβ ἃ ΒογΌΡΙς τρΔΥ 
Αβϑυπια [ἢ6 ταηκ οὗ ἃ ῥτίποίρὶς, δπὰ οὗ 
μον τς εἰμίοδὶ ἱπεχρεάΐθπου οἵ βοπὶς 
Ῥτδοίίοββ 1168 ἰη {πεῖς δβϑοοϊδεοηβ σγαῖμοτ 
ἴῆδη ἴῃ τπεὶγ εββεπεῖαὶ εἰεπιεπίβ. ϑυςἢ 
ϑρεηθοιι οὗ τεϊϊρίουβ σοπβοίεπος ἱπ 
ἴδε Εδδὶ ψψεσε εαυθηεν σοηπεοῖοά στ 
ἰοοά; ἔοτ ἴδε δεϑοοίδιίοη οὗ τῃε Ἰδεϊεσ 
ἢ δαχυδὶ νίςς, 866 6 ποῖεβ ου Αςῖβ 
χν. 20 (αἶβδο σ Οοσ, χ. 4, 8, ἰπ [18 σοη- 
τοχθ). Ὧς ᾿ἰΐεσαὶ βεῆβε ἰβ ῥγείεσαθις, 
δἰιδουρῇ τῃς Ὲ οὗ τΠ6 Αροοδῖίυρβε 
ΤΩΔε8 ἴῃ τηείδρβοσίοαὶ βεηβε οὗ πορν- 
ῬΟΒΒΙΌΪε, 885 ἃ ψεηεσαὶ ἀβδβοτίρείου οὗ 

νΟΙ. ν. 

Ῥᾶβδῃ τεϊϊρίοπβ νίεννεά υὑπάοτ ἴδε ἀβρεοῖ 
ΟΥ̓ υηξαιίυπεββ ἴο δε ἴτας ἀοὰ (οὔ, 
]οβη νἱϊῖ. 41, ΡῬΗΠῸ ἐδ νεῖρν. Αὖγ. 8ὶ 12). 
Ἐον ἴδε οοηπεχίοη θεῖνθεπ οετίδίη ἐοσπὶβ 
οὔ ροριυῖδσ γεϊϊρίοῃ ἴῃ Ῥησγρία ἀπὰ ρσοβ- 
εἰταθοι, δες 6.8. ἱ. οᾳ ζ, ϑύυςἢ δυγηΐηρ 
αυκδίίοηβ ἄγοβα ἔγσγοση ἴδε παδίυσς οὗ ἴῃς 
ΕΑ ΟΠ τι βϑείδη βοςίειγ, ψῃοἢ ἤενοσ 88- 
Ρίγεά το ἔοστωῃ ἃ ρἀεέίο, απιὰ ςοηβεαυςηεῖυ, 
ἴπ ἃ ραρδη ἰοννηβῃῖρ, μα ἴο ἔδοβ τηδηΥ 
Ὠΐοα ῥγοδίετηβ ἢ τεραγά το τῇς ὑγὺ- 
ἄεποε δπὰ [{ἰπ|ϊἰ8 οὗὐἨ σοπίογγ!υ οὐ ἴῃς 
περά οὗ ποποοῃίοστη!υ (οἷ, 2 Οος. νὶ. σό, 
17). [ἢ βοςίδὶ δπὰ ἱγαάϊπρ ρυτγβιϊῖβ τ 8 
ἰηάινάυα! ΟἸτίβείδπ τηοεὶ δηὰ πιϊηρεὰ 
νὰ ἐδ! ]ονν- οἰ Ζεπ8 ουΐϑίάα 8 οὐνῃ τα- 
Ἰρίουβ οἶτοῖς, δηὰ ἔμεβε τεϊδιοηβῃῖρβ 
βιδζίεά βεσίουιϑ ροϊπίβ οὗ εἰἴῃίςδὶ ὑσίποῖρὶ ας 
(Ποδβομἅᾶε!, 26 ἔ., 1:88 [). Τῇε ᾿ἰπε νγδ8 
ἄγαν, Ὀὰ ποῖ δἰννυβ δὲ ἴῃς βᾶπηε ρίδςε; 
πὰ πδίῃσα!ν Ἰαχίτν ἰᾶῪ οἡ ἴἢς Ὀογάεσβ οὗ 
επ]! ρΒιδηπιεηῖ. 

γεσ. 15. οὕτως κιτιλ. Ατε (ῃς Ν. ρυῖ 
ῬάΑγΑ 16] ἴο, οσ ἰδοπεῖβεά νἱτ, {πὸ Βαϊδα- 
τηϊῖο 8 ὃ ΤῊς ἰΔτῖοσ ῬεοοπηΕ8 πιογα ργοραῦ]ς 
ψ πε ἴδε Βυτθο οα] βεηβε οὗ Ν. δπὰ Β. 
(8ες ἀρονε, οῃ νεσ. 6, δῃηὰ ΚΑΙ 89} 5 Βέδὶφ 
δϑεμάϊες, ἰ. 23) ἰΒ δάοριε, [π {Π18 Ἄνεπὶ 
ἃ δίῃρ]ε οἶδ88 οὗἉ δἰγογίβίβ 18 ἴῃ νίενν ; [ΠῈῪ 
81ε ἰπβιϊσαϊίϊηρ δηὰ βεάδυοίηρ ἴῃς Ἰοςδὶ 
ΟΒ γί βείδηϑ πιυοῖ 88 Βαϊδαπὶ τπηαπαρεὰ (ὈΥ 
τηεδηβ οὗ Βαϊαϊ, ἰῃ παν ιαδιεῖου, 
ο΄. ἴῃς δἰρῆς ρίαν ου βαλεῖν) ἰο ρεῖ ἰἢς 
ἄπαθδω ἐπεικοα Ἷσ τυ (δάπλ. ΡΩ 8). 
]οβερῆυβ Ὄχρί δίπβ ἐμαὶ Βδίδαπιη βῃομεὰ 
Βαϊδίς πον ἴο νὶπ ἃ νἱςίοσυ ονεσ ἴῃς 
Ἰβγαε τε (νίκην τινὰ . . . κατ᾽ αὐτῶν 
κερδᾶναι) ὉΥ επεοϊπρ ἴπεπὶ ἴο ᾿υβῖ, ἀπά 
ΒΟ ἃ. δυταῦο]ῖς 41 1βίοῃ ἰδ αυϊῖς ἴῃ τ86 
τηδηπεοῖ οὗ ἴπε Αροοδίυρβε. Τῆς ΝΙΚο- 
Ἰαϊῖϊδηβ, νὯο Ῥγοῦδῦϊν γεβειθοὰ (ετίη- 
τὰ οὐ ΟΔγροκγαῖαβ ἰῃ τμεὶγ απεῖβ, ἀγα ἢῸ 
δεῖϊες ἴπδῃ ἃ Βαίδατη. Απά ἰῃς [εν 88 
ἀϊοευπι ννᾶ8 (ϑαμά. τοῦ δ) τπαὶ νἤθπενοσ 
οπα ἀϊβοονετεά δηγτῃὶηρ δὰ ἴῃ Βαίδδπι Β 
1186, οὔς βῃουά ργεδοῖ δδϑουΐ ἱξ. 

Μνες. 16. Τῆς σδυτοῦ 45 ἃ ὑνῃοΐς τηυβὲ 
τερεηξς οὗ δες ἴοο ἰοϊεσαπὶ διευς ἴὸ 
ἴδεβε οτσζοσίβιβ, θὰξ τ86 τπτεδίεποα νἱβὶ- 
«τδιίοη ἷἰ8 ἀϊγεοϊεά ἀραΐπβὲ ἴΠ6 Ἵσγογὶβῖβ 
τβεπηβεῖνεβ ἰῃ (δε βῆαρε οὗἩ βοτῆε ρῆγβίοδὶ 
τηλίδλαυν οἵ τηοσίαὶ βίο κηςβϑ, δοςοσάϊηρ ἴο 
ἴδε οὐστεηὶ Ὀε οὗ ἴῃ ολγῖν ΟΠγίβείδη 

23 
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ὁ χἱ!. 7, χε. πολεμήσω μετ᾽ αὐτῶν ἐν τῇ ῥομφαίᾳ τοῦ στόματός μου. τῇ. Ὁ 
ᾧμοῖεν. ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις " Τῷ νικῶντι 

μὰ δώσω αὐτῷ τοῦ "μάννα τοῦ 

ΓΤ 22); «7. 1εΑ. [χὲ{ϊ. το. 

(τ΄. σα τ Οοσ. ν. 4-5, 13, χὶ. 30, Ενεγίηρ : 
ας ῥαμὶ. Απρεϊοϊορίε, εἰς., 2ο 4). ατοιίυβ 
τοῖετβ ἴδε τἄγεδὶ ἴοὸ ἔπ ρτορπεῖίς οσάδσ 
(“" Ῥιορβεῖδβ βυβοίϊαδο ἰῃ εςοϊεβία""). Βυΐ 
ἴῃς εἰπηὶς οσοπβοίεπςς βεπογα!ν τεραγάςά 
Ῥεβι!επος οὐ ΔΩΥ ῬἈγϑβιοδὶ ον 88 ἃ 
Ῥυπίβῃπιεπι ἰηβὶοῖ θὰ Ὁγ 186 ρμοά ἔοτ δου 
οἴδπεηος ἀρϑίηβι δΐδ τίει] οσγ βοῆς Ὀγοδοῦ 
οὗ πιοταϊβι ἴη ἴῃς Ηδχδίευςῃ, πὸ βυνοσὰ 
ὈΡΡροβεβ (Ναπι. χχὶ!. 23, 31) δηὰ βΠΑ ΠΥ 
βἷδγβ (χχχί. 8) Βαίδαῃῃη. τᾶς τὺπ οὗ 
τβουρπι ἰπ τῆς νεζβε 18 ἰδὲ ἐξ ἴα συτο ἢ 
ἄοεβ ποῖ τερβῃΐ, ἑἐ.., 1 8ῆς. ἀοεβ ποῖ δεῖ 
οἱ δεῖ οννῃ ἰηϊτἰατῖνε δηά ἐχρεὶ ἴῃ νυτοπς- 
ἄοοτβ (ἴῃ ἔπε πορε οἵ ἔμεπὶ υἱεϊπηδιεἶν οοτη- 
ἰπῃρ ἴο ἃ Ὀδεῖζογ πιϊπὰ, τ Οοτζ. ν. 4, 5), 8π6 
τηυδὲ βυῦπλῖς το πανίπρ ἴμδη ουἱ ουὔἱ οΥετ, 
δηά τπυ8 Ὀείηρ ἱγγείσιενδῦυ ἰοϑὲ Ὁν ἀδδίῃ. 
ὙΠεὲ σδυγοῇ ἰβ σεβροπβδὶϊἶα ἔογ μεσ εστίηρ 
ταδηιθεῖβ, ἀπά {πε ἐχεσοῖβε οἵ ἀἰβοὶ ρ! πα 
8 νἱεννεά 48 ἃ ἀυν το ἴπεπὶ 88 ννε]] 88 
ἴο Πεσβεῖῖ δαηὰ αοὰ. να ἰαχίεν ἰ8 ἴδ͵53ὲ 
Κιηάπεβδβ, ἴῃς ργορῆδε ἱπῃρ] 168; ἐξ τγθγεῖὶν 
ἐχροβεβ οἤδεπάεβ ἴὸ δὴ δ᾽ϊετηαῖϊνε [Ὧγ 
τόσα ἀσελάδιϊ [πδη ἀϊβοίρ!ίης ἰδεῖ, ὙΠε 
βδνοτά, Νίςς. τοπηασκβ οα ἱ. 16, ἰΒ υϑοὰ το 
Ῥυπίβῃ ἀεβεσίεγβ 48 νν εἰ} 48 ἴο ννὶπ νἱσίογυ 
ἔοσ ἴδε ἔδτπξ]. Ετ ἱπβιγυγηςἦπιδὶ ἐν ἰη ἐπ Ὲ 
ΡῬτε-ΟΒγιβείδῃ νεγηδουΐασ, βεὲ Τεδέμης 
Ῥαῤγτὶ νοῖ. ἰ. (ρ. 86) ἐν μαχαίρῃ-αις. 

ψεγ. 17. Τῆς τενασγα ἴοσ ἴῇοβε ῃοῸ 
ἄξην ἐπεπηβεῖνεβ ρᾶρδη ρ᾽εαβιγεβ ἴῃ ἘΠ|8 
ννοσὶά ἰβ (18 'π νεσ. 26) ρατγιἰοἰρδιίοη ἴῃ 
τῆς ρτίνιερεβ (Ρέγέᾳφ Μεῖγ 5), τεβεγνοά 
ἴοτ αοὐ᾽β Ῥεορΐὶβ ἰπ με ἰδίτεν ἄδυβ (Βεσε 
Ξε νἱοἴοτ᾽Β Ῥαπαμεῖ, αεη. χὶν. 18), ποῖ 
88 ΠΙΓΒετῖο (7, ταὶ δἰσυρὶν ρασγιϊοϊραϊίοη ἰπ 
εἴεσηδὶ 116. Τῆς ἱπιαρεγυ 18 ἀραὶῃ τγἂῦ- 
Ῥίπίς (α Μδος. ᾿ϊ. 4-6, Αρος. Βδς. νί. 7-9). 
Ρτενίουβ ἴο [πε ἀδδβιγιςξίοη οὗ ]ετυδαίεσῃ, 
1βαῖδῃ οὐ ἴδε ργορῆεῖ Ϊ}εγεπιίδἢ ννὰβ βὺρ- 
Ῥοβεά το δᾶνε δἰάάεη τῆς ἀτκ οὗ ἔπε σονθ- 
πδηῖ (ογ. οὐ χὶ. 190) τ [18 βαογεᾶ οοη- 
ἐδηῖβ, ἱποϊυάδίηρ ἔπῈ ροῖ οὗ πιαππα. Αἱ 
δε δρρεᾶγσαηοες οὗ ἔπε πιεββίδῃ, [18 ννδϑ 
ἴο Ὁς οπος πιοσζε ἀϊβοϊοβεὰ (υ}. Μεςδίϊα 
ου Εχοά. χνΐ. 25, εἴς.). [ε 18. ἰρηίβοδηξ 
δον ἴπε νυτῖϊει 88 υϑιὶ οἶδίπηβ ἔου δΐ8 
τηεββίδῃ, [6808, {πε σμεγίβῃεά ρσείνιεροϑ 
δηὰ τὶ τὸ νος σοπίεπιροσασυ [υἀΔ- 
ἰϑτη οἰυηρ 88 ἰΐβ πΠοποροΐνυ, πὰ ἔυγίπεσ 
δονν 6 ἀββυσῃθβ ἴδί 41} ἴῃς ραϑὲ ρἱοτίεβ 
οἵ Ο.Τ. τεϊρίοη ὑροη εαγεϊ---8 ννε]] 88 
ΑἿ] ἔπε ςοπιίηρ 1188, νυ ϊ ἢ ἴῃ ος 56 π8α 
ταοληξ ἴδε {ταπϑοδηάεης σεβίοσδίίοη οὗἁ 

κεκρυμμένου, καὶ δώσω αὐτῷ ψῆφον 

ε 5ϊ0. νἱΐ. 149, ] οδη νἱ, 31-32; ρασιϊϊ. βθβῃ. 

1μεβε ρἱοσγίεβ-τῦνετα βεουγεᾶ ἴῃ πεάνεῃ 
ἔοσ της Το] οννεσβ οὗ ]6δ8 δἷοπε (νἱϊ. 17, 
χχί. 2, εἰς). 85:6. Αροο. Βᾶγ. χχίχ, 8, 
Ψ ΏεΓα “ [Πα ἰΣεΔΒΌΓΥ οὗ τῶᾶπηλ Ψ}}}} αραῖττ 
ἀεβοεπὰ ἔγοπι οα δίρἢ," δἱ ἴδε τηεβδβίαπις 
ἐππΠοὰ, τῆδι (πε βαϊπίβ πᾶν δὶ οὔ τ; τῇς 
Οὐχ Οοβρεῖ, ου {πε οἴδες μαπά, οὶ - 

Ἰονν8 ΡΠ] (φωὲς γ67. ἀἶτ. 30, ἱερ. αἰΐερον. 
ἰϊ. 59, ΟΣ, εἰς.) ἱπ υβίῃρ πιδῃπηᾶ 845 ἃ ἴγρε 
οὗ {πε βου} 5 πους βῃπχεπὶ ἰη ἴδε ῥγεβεπὶ 
ἃρε. ὙΠεῖα ἄοεβ ποῖ βεέτὰὶ ἴο δε ΔΩΥ 

Ἰυδίοη ἴο {πε ταὶ ἶσα] ἰεβεπά υπᾶογ- 
ἱ᾿γίηρ 86. χνὶ. 2ο.---Ἴ8ε βίγδηρε δϑϑοςϊδ- 
ἄσοη οὗ τηᾶππᾶ δπὰ ννῃϊϊς βίοπεβ, που ἢ 
ῬΟΒϑΙΌΪΥ ἃ γεπιϊηΐίβοεπος οὗ ἴδε ταῦρίηὶς 
ποιίοη ρῥγεβεσνεά ἱπ [οσᾶ 8 (οδάεραπε 
βγαοῖεῖβ ὑπ οὐπὶ πιδηπδ ἰρίἀε8 ρῥγεξϊ- 
οβἰ), οαπποῖ δὲ Ἔχρίαἰπεᾶ δρατί ἔγοπι (8ς 
Ρορυΐας βιρεγβι οπβ τεραγάϊηρ ἀπιυΐεῖβ 
ΜΏΪΙΟΝ οοἴους τῆς τηείλρθοσ. ΜΕ ας 
βίοπεϑ σερσζεβεηίεα νδιίουβ Υ 1 ἴδε 
δηςίςηϊ τιϊπὰ δοαυίτίαὶ, δ πιιββίοη ἴὸ ἃ 
εαβι ([εββεγὰα Ὠοβρίι8118), σοοά ἑοεΐυπε, 
δηὰ {πε κε. Βυῖ πε ροίης Παῖς 18 ᾿δεῖς 
ςοπποχίοη νὰ ἴδῈ πον πᾶπιθ. Τῇΐδ 
δἰ ςε8 το ἴῃς πχγϑεεγίουβ ροννεσ διϊδομπεὰ 
ἴῃ πὸ δηςίεπι πιὰ ἴὸ διηυϊείβ, βίοπεβ 
(τ. Ε.ὅ. ἰ. 546-550, ψἢετε νἱρηεῖίεβ ἀγα 
δίνεῃ ; δἷβο Ὠἱθιθτῖς μ᾿ 8 Αέέλγας- 1 ἑξμγρὶε, 
31 ἢ) τηλικεά νὰ βεοσεὶ δηὰ ἀϊνίης 
πᾶτηοβ ([εγεπιίδβ, 790-80, Ῥῆεϊά. Ξαγὶν 
Ολγὶςέ. Οοηεο. ο ΟἸιγίδέ, ττ2 [.), ἴδε Ροβ- 
βεβϑίοῃ οὗ Ψῃ ἢ ΔΒ δ ἴο δηδθϊὶς 
πε Ὀεᾶτε ἴο ρϑβ8 οἱοβεά γραίεβ, [οἱ] 
εν]] βρίγιῖβ, πὰ ἐπίεσ ἔπε ρσέβεποα οὗ ἴῃ 6 
ἀεῖιν. {δὲ πανν πδπὶς (ο΄, Ηεἰςπι Π|ετ᾿ 8 
μι Νάνιεη Ἴέϑι, 128 {.), 18 τῃυ8 τερατάθα 
85 τδδι οὗ Ϊεβυθ--- ες ἰγγεβίβιιδἷς, ἰηνίη- 
οἶδ]ε πᾶπια δῦονε Ἔνεγυ παπΊε--- πα ῥσο- 
τηῖβε (βεη οὔειβ βαίς δεπίγαπος τπγουρἢ 
411 μεσ 8 ἱπίο δε ἵπηεῖ 1188 απὰ ἔδδβι οὗ 
αοάᾶ; τπε σὰς ΟὨτίβείδη 85 ἃ ομβαιηθᾶ 
16. Βυῖ ψ δεη τς πον πᾶπλα ἰ8 [Δ Κεπ 
ἴο ΔΡΡΙῪ ἴο τδς Ιηἀϊνϊ ἀνδί, ἃ5 δεετὰβ πηοτα 
1Πκεῖγ πεῖε, ἀποίδοσ Ἰἴης οὗ ἱπιεγργειδιίοη 
5 τεαυϊτεά, ἀπὰ τῃς οτίρὶπ οὗ ἐπε ΡΏγαβα 
(δουρ ἰπρεά 51} νι τῆ ϊ8 ἀπιαϊεῖ- 
ςοποερεοη οὗ ἃ βίοῃς, ἴδε πῖοσε ροίεπε 
88 ἰἴ ψὯ8 δίἀδεπ βοιηενβοῖς οὐ ἔμπα 
Ῥεζβοη, ο΄. Ῥτγον. χνϊϊ. 8, εἰς.), ἰ8. δεβὲ 
ἈΡρσοδομοὰ ἔγοπι ἃ ρᾶβϑεᾶρε {κε Ἐρίςξ. ἱ. 
19, Ψἤοσα ἴδε ΡὨΠΟΒΟΡΒΟΙ ἰ8β ἐγίηρ ἴο 
ἀϊεδυδάς ἃ τῆδῃ ἔτοτὶ υπάογίακίηρ τδς 
ἀυτίεβ οὗ ργεβδίμοοά ἱπ ἔπε ᾿πηρετίϑὶ ουϊτυ8 
Αἱ ΝΙΚοροἱίβ. ὉνΒαὶ ροοὰ 11 ἰε ἀο Ηΐπι 



ΣΊ---Ἴ. 

λευκήν, καὶ ἐπὶ τὴν ψῆφον ὄνομα “ καινὸν γεγραμμένον, ὃ οὐδεὶς α [ει 
οἶδεν εἰ μὴ ὁ λαμβάνων. 

ΔΑΠΟΚΑΛΎΨΙΣ ΙΩΏΑΝΝΟΥ 359 

᾿χὶΐ. 
, ἶχν. 15. 

τη ἴδε νΑγίδης τω (1ἀςἢ., ΝΗ, 85...) ἔοσ της, οὖ ἴϊ. 1, 8. Τα βίηρσυϊας ἔοσπι, 
Θυατειρη (0, νξ., εἰς.), ἰδ 1.88 ΨγΕ}} δυρροτίεά ; εἰ πιί]ας ςο]]οοδείοπθ οὗ βίηρυϊας ([. 11) 
Δηὰ ρίυταὶ ἃγε ποΐ ὑποοπηηοη (ΕΒ. Βὲ,, 4538δ, 5δοδ4). 

Αῆες ἀεαῖῃ, ἴὸ ἤᾶνε [πί8β πᾶπης υδεὰ ἴὸ 
ταατὶς Ὠἰ8 γεᾶγ οὗ οβῆῖος ἴῃ ρυδίῖς ἀοου- 
πηεηῖδὺ “ΜΥ παπιδ Ψ]]] γεπηδίη,᾽" τε ρ! 68 
δε τηῆδη. “γιϊς ἰξ οῃ ἃ βίοῃμε δηάὰ ἰΐ 
ΨΠΠ ταπιδίη,᾽" ἰβ πε τείογὲ οὗ Ἐρίἰςίεϊυ5--- 
Φιαίηἶν ἃ οοἱἹοχυΐαὶ εχργεββίοη ἔογ ρεῖ- 
ταλμθεηςα. Ὑδὶ8 Ψψουϊά δὲ ἱπ ἢ τῆς 
«Ἀροοαϊγρεὶς βαγίπρ Ἔχος Ἐπ εἶν (Βες ϑοδοὶ. 
οη Ριηά. Οἱγνπιῤῥ. νἱϊ. 160). 911}} τόσα 
ΔρΡροϑίϊα, μοινδνοσ, ἰβ δὴ δηοίεπε σατο ΟΩΥ 
οἵ ἱπἰεἰατίοη (45 ἀπιοηρ ἴπε δϑοσίρίὶπεβ οὗ 
Νεν ϑουῖβ δνδῖὶβδ : ἘαΩΡΑΝ, Βιοοά- 
ΤΟονεμαπέ, 1887, ῬΡ. 335-337)» ΟΥ ΜΕΙΟΙ 
Ἑδοῦ ρεζβοη, οἡ ἴῃς οἷοϑε οἵ πἰβ πον τἰδίς, 
σερεϊνεά ἃ πεν πᾶπια ἔτοπι ἴδε τἰδς πὰ 
δῖ τῆς 8βᾶπ)ε ἔἶπγε ἃ ννἢϊϊε βίοῃς οἵ φυδγιζ 
Ὥτγβιδὶ. Τῆς Ιδίῖες 88 οοῃϑι ἀεγεᾶ το ὃς 
ἃ ἀϊνίηε γῆ, δηὰ ννᾶβ μεῖίὰ βρεοίδιν 
δδςσοά, πενεσ ἴο ὃς δβυγγεηάετεὰ οσ ἐνεῃ 
δῆονῃ. ὙΤμαβε ὈοΟΠΒ ἰογπιθὰ μαζὶ οἵ ἴπ6 
τεϊρίουβ οονεπᾶπὶ  ὩΪοἢ τηλτκοά πὰ 
δηΐγαποε οὗ ἃ πιϑη ἱπίο {πε οἰοβοβϑὲ τεΐδ- 
κίοπ νι Ἐμς ἀεῖϊεγ οὗὨ δίβ ἐγίδε δηὰ αἷ8ο 
ἀπῖο ἔς }} επ)ογτηεηξς οὗ πιδημοοὰ᾽ 8 
Ῥτίν!]ορε8. Ηδξηοα, ἰξ ΜῈ βῦρροβε βοπὶβ 
βο ρορυΐᾶσ γίϊς δεμίπὰ τῆς ἰδηρυδρα 
δετα, ἴδε ἰάδα ἰβ ἂρὲ : [πε νἱοἴοτ᾽ Β τεινασὰ 
15. πε επ]ογτλεηῖ οὗ τιδίυτε δηὰ ἱπεπηαῖα 
“ἴε νὰ Πϊ8 αοἀ (8ο Νὶςίοσ.). Εὸσ ἴδε 
ΒΥΓΩΡΟΙΐΒΩ οὗ ἃ Ὡᾶπὶς 88 ενίάεπος οὗ 
Ῥεζβοῃαὶ ἰδεηεῖςν (Δηὰ ἱπέδσεπ δι οὗ 
Ὁ ποῦν πᾶπὶε 8ἃ8 ρῥτοοῦ οὗ ἃ τεπονδίςά, 
επάδυτγίηρ πδίυτα), δες Ε.Β.. γ5: “Μααν 
ΦῺΥ ὩὨᾶλπΊδ Ὀς ρίνεη ἴο της ἰῃ ἴΠε ατεδὲ 
Ησουβε, δηά πιᾶὺ 1 γεπιεπθεῦ ΠΥ Πδπὶς 
ἴῃ ἴδε ἤουβε οὗ Εἶτα... 1 δὴν φοά 
νδίβοενε βῃουϊά δάνδπος (ὁ π|ε, ἰεὶ 
σὴς ὃς δοϊε ἴο ῥσγοοϊδίπη δἰβ πᾶτε ζοσ ἢ- 
«“ὙἸ " (δε Ἰατίες οἴδυδβε 1 υβεγατίη, Ἄροο 
ἀ". 12). Τῇε βίρηϊβοδποα βρμειΣ ΌΥ 
τε Ἐργρᾶδη γεϊρίομ εβρεοία! ν τὸ τῆς 
φέμ οἵ πᾶτης ννᾺ8 ἀπε ἴο ἴἢς Ῥεϊ εἶ (μι 18 
1088 πιεδηΐ τῆς δχεϊποιϊίοη οὗ ἃ τωδπ᾽ 8 ἐχ- 
ἀβίδηοςς. Τῆς ἰάεδ ἰη ἰδς δτορμοῦς ταϊηά 
ἀ8 πππ|| 6 πιοσε ἐμδη δαὶ ἀενεϊορεά, 48.» 
ἀπ Μτβ8. Βγοννῃηΐη ρ᾽β βοππεῖ, “ Οοπιίοτε " : 
“ βρακ ἴον ἴο τ2δ, τι ϑανίουσ, ἴον 
ἃπὰ βδνεεῖ, Βσοῦ οὖἱξ ἴδε 4116] 8 
βϑινοοὶ δῃά ἴον, [}ε8ὲ 1 βῃου]ὰ ἔεας δηὰ 
1411], πιὰ πλῖβ8 ΤΒες," εἰς, ΑΒ ἴδε βυς- 
οεοάϊηρ ἌΤπαρίετβ ἅτε [1] οἵ τπῸ βίδίε 
Δηὰ βρίεηδους οὗ ἤεᾶνεη, νἱτ τογαὶ 
ταλ]εβίν ρτεδοηπιίπαδιίη, ἢ ς ργορῃεῖ ἤπάβ 

ἴλος Βεσα ἴοσ ἴῃ πιοσε ἱπείπηδῖς δηὰ 
τηάϊνίάυα! Δβρεςῖ οὗ τῆς ἔυϊυτε 1δ, ἀε- 
Ρἰςηρ ἀαοά ἰῃ ἴουοῃ ψἱἢ τῆς βίηρὶς 
5800] (οἵ. χὶν. 1). [πὸ δάάϊτίοη ἐο {πΐ8, ἢς 
ΟΟΏνοΥΒ πε ἰάεα τΠπδὲ ουϊδίἀα (ἢ ΟΕ τίθ8- 
τἰδπ Ἔχρεγίεηοε Π0 οπα Ἵδῃ σεδιν ἱκπονν 
ψῆδὶ αοὰ ἰ5 οὐ ναὶ Ηε ψίνεβ; {π6 τε - 
ἀεειηεὰ δπά νἱοϊοτίουβ δἴοπε σϑῃ ὑπόες- 
βίδηδ ψβαῖ ἰξ πιεᾶηβ ἴο Ὀεΐοηρ ἴο αοά 
πὰ το Ῥε τοναγάεά Ὁγ δἰπ)|.--- π 5.8 
848 τεοςηῖν ροϊηϊεά οὐἵ (Ε χεάν. ἐπ Ῥαΐε5- 
ἐΐπε, τ808-Ἰοοο, Ρ. 186) παῖ, 45 ἰῃ Ερυρὶ 
ἴδε βαοσεά ρᾶρες (χάρτης ἱερατικὸ4φ) νγγᾶ8 
υϑεά ἔοτ Βο] πῃ Ἀρρε818 ἴο ἴῃς ζοάβ (Βγίέ. 
Μαως. Ῥαῤγγὶ, χὶνὶ. 308), “ἴῃ 6 τηδπΠΟΣ, 
ἀουδεῖεββ, ἱἰπ Ῥαϊεβεῖπε, {ἰπιεβίοπα μδὰ 
Βοπιε ϑιροβιἴουβ βἰρηίβοσπος, δὰὲ οὗἁ 
ψνδί βρεςίδὶ Κιπὰ ψνε ἀο ποῖ κῆονν. Ρεζσ- 
ὯΔΡΒ ἰξ ἰ8β ἰπ 1818 οοππεχίοη ἐπδῖ ἴῃ Αροο. 
ἴ. χ7 “Ὡς ἴῃδῖ ονετοογηθιδ " ἰ8 ἴο τεςεῖνα 
“ἃ Μῃϊξε βίοηςε ᾽ ἰπβοσίρεά ψνἱ ἃ “ πενν " 
ΒΡΕΙ1, ενϊἀεπεν 48 δῃ “ διηυ ες". Τετα 
ΤΩΔῪ αἶδο δὲ ἃ ἔυγῖπεσ ἱοςδ] Δ] υϑίοῃ ἴο ἐδ 
ψῆφοι δηά πᾶτῆεβ πο ψεσγε ϑυρροβθὰ 
το ὃς τεςεἰνοά Όγ νοξλτίεβ οὗ ΑβοϊερὶΒ 848 
πεν ἰδν ἴῃ ἃ ἴτᾶποα οσ ἄγεδπὶ (Ασίβεϊάςβ, 
ἰ. 352, 520). Εος ἴδε ἱπι!διοη-ουβίοτα, 
τ΄. ϑρεῆςε δηά ΟἹ"Π]ςη᾿ 5 Ναίένε Τυΐδες οὗ 
“πίγαὶ Αμείγαϊέα, Ὁ. 130-140, ψΒετε ἴδ 6 

Ββεοσεῖ, ἱπαϊνϊάυαὶ πδηὶς ἰ8 ἀεβογ δε δ 
εἴνεῃ ΟὨΪΥ ἴο ἔδοβε ν8ο ἃγα “Ἴοδραῦϊε οὗ 
561 εβέγαίπι" πὰ αὔονε ἰενὶν οὗ οου- 
ἄυςε, ΟἸεπι. ΑἸεχ. (δέγον". ἱ. 23) ῥσγο- 
βεῖνεϑ ἃ [εὐ 88} ἰγδάϊείου ἐμαὶ Μοβεβ ροὶ 
ἴδε πδηιε8--- [οὐομίη, Μοβεβ, δηά 
Μεῖςδὶ (ἰ.4., ἰεϊηρ), ἴῃς Ι481-πηεπεοπεά ἐν 
οὐρανῷ μετὰ τὴν ἀνάληψιν, ὡς φασὶν οἱ 

ι. 
Υ̓ γν. 18-29ς. Ὑπεῖοηρεβῖ τιεββᾶρε οὗ δ 6 
βενεη ἷἰβ ἴο 8 οδυτοῦ ἰπ ἴῃς ἰδδϑὲ ἱπὶ- 

τῖδπς οἵ ἐῃς οἰτ'ε58. (Ἰυάρεά ἴτοπὶ (ἢς 
ἰβιοσίοδὶ βιδηάροίπι) ΤὨγαδιγα, 8 ἴονγῃ- 

ΒῃϊρΡ οὗ Νοτγίμπεσῃ [γάϊα, τῆς ΠΒοΙγ οἷν 
οὗ Αροϊο Ὑγτιπιπδίοβ, δάϊασεπε ἴοὸ (δ6 
Βίρἢ τοδά Ῥεῦννεεη Ῥεσζ. δηὰ ϑαγάϊβ. 11 
βοοῦ Ὀεοδσης ἃ οεπίσε οἱ Μοπίδηίβηι. 

νει. 8. χαλκολιβ. ϑόοηὶς ἰοοδὶ αἱ- 
Ἰυδβίοη ἴοὸ ἴδε ὕὑσγοηζοιννοσ ἴογ σῃϊοἢ 
ὙΤηγαῖτα νᾶβ ἕλτηουβ.υ δὸηε οὔ Οοά 
(υ7. Καιιεηθυβοι ἰἰ. 563 {) 8 ῥγαςεῖς- 
Ἷγ δῃ εαυΐϊναϊεηξ ἴοσ πηεββίδῃ (νυ ἵν. 

41), οὐ ἔος ἴῃς βυρεσῃυπΊδηῃ Ρεγβϑοηδι νυ οὗ 
7εβυ8 48 ἀϊνίῃεῖν ςοπιπιίββίοπεά (οὐ. Ο6τ|}}, 
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παῖκονν. Τάδε λέγει “ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, ὁ ἔχων τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ ὡς 

Ια ἴω- τὴν "ὑπομονήν σου, καὶ τὰ ἔργα σου τὰ ἔσχατα " πλείονα τῶν 
πρωρλίζως, πρώτων. 20. ᾿Αλλ᾽ ἔχω κατὰ σοῦ ὅτι ἀφεῖς τὴν γυναῖκα " Ἰεζάβελ, 

ἀν αν ἡ λέγουσα ὅ ἑαυτὴν προφῆτιν, καὶ διδάσκει καὶ πλανᾷ τοὺς " ἐμοὺς 
6! . 

γα δ Μανίς Ἐκεῖ, ἰδ. 1γ4. εἰς.). χ . 14, {). ἐρανν. νεῖ. 23. Υ ἷ. 15, ζ). ὡς... συντ. 
γες. 27. αἰϊ. 4. « ἰϊ. 2. Ὁ Οοηίγαδι ἰϊ. 4-5, Μαεῖίι. χὶϊ. 45, 2 Ρεῖ. ἰΐ. 20, ὦ). Εὺπι8 ἐἱΐ. το. 

ς νδῳ μρὰὰ Κίηξε ἰχ. 22, ᾧ(. δα»"5. Α ξον. 1034-1045. Οοηοῖς. ἱ. 5. « Ῥοδβϑεξδ. ῥγοῦ. ΟὨΪ δεῖε 

Έος ἡλογὰ (ΑΟΦΡ, εἰς., [μ4οἢ., ΑἹ., ΝΗ, νν8., 8νν.) τεδλὰ δε παγάεν φλοξ (δ 12, 
ἃτι., [υ]ά., Ρε., ΤΊ., Β8β., Β]., δο. ἐστιν). 

3Τὴε ννε]]-διιεβέεά σὸν δἴξεσ γυναικα (ΑΟ, πικίη., ὅγζ., Ασεῖῃ., Ῥχγ., εἴς., 80 
ατοῖ., ΑἹ., Ζαμη, δηὰ 1. ΥΝ εἰ88) τιᾶν βανε δτζίβεη ἔγοῦὶ ἴὩς γερεδῖςα σὸν ργενίοιβὶν, 
ος ἄοῃῃ τ Κίη, χίχ-χχ Βυϊ ΔΠΥ δυςῇ Δ]1]υδίοη ἴο ἴπε ψἱΐε οὗἩ ἴδε ἰοοδὶ Οίβῃορ 18. 
ὈΠΙΈΠΔΡΙς, ἀηά ἴο σεϊδίη ἰξ 48 -Ξ “" τῆγ ψοζηδη" (διίηβαυ, ϑευέη 1, εἰξεγς, 341) 18 ΒατΒἢ 
ἴῃ τῆς εχίγεπμε. [ἐ ἰβ ἴο δε οπχειεὰ τνἱτἢ ΟΡ, πκίη., 5.» νῷ.» Με., Ασγῇ., Αςίδ., 
Τειῖ. 

Ῥ. 76-7}} ἴο τατῖν ουὲ αοὐβ ρυζροβε ἴοσ 
18 Ρεορῖίε (οἷ. ]οῆπ χ. 36. Βιυὲ [ῃε εχ- 

Ῥτεβδίοῃ ἢ88 Ἄξαι 8ἃ8 ΜῈ}] 28 1 εὐ δα 
οοἱουσίηρ ; ἂἀπὰ ἴδετε 18 υὑπάουδεςαϊν δῃ 
δροϊορεξις δ] υβίοη ἴο ἴῃς βίπι!]ασ τεσγπιίηο- 
Ἰορὺ οἵ δε [πηρεσίαὶ οὐ] (οὐ Ἱπετοά. 8. 

Εἴ. 19. ἰπβίεδὰ οἵ Ῥείηῃρ τεϊτορτδάς 
{κε Ἐρβεβυβ, ΤὨγαϊγα 848 βίθδά!ν ὑτο- 
ξι ϑεοὰ ἰῃ ἐλς τοογῖς οἵ ΟὨτείβεϊδηϊυ. 

ες 8οῖς ἔἤδλνν ποιϊοά (βες Εδπηβαυβ ἀϊ8- 
ουβδίοῃβ ἴῃ Ὁ. Β. ἵν. 758 ἔ,, δουόη Σ,εέέογς, 
338 {) ἰ8 δὴ υπάιπιε ἸΑΧΙΥ Ββδονγῃ το ςεγίδὶπ 
ΤΑΣΙΏΌΕΙΒ (Ποῖ, 8ἃ8 δὲ Ῥεσβάσηοβ, ἃ πλοσα 
ταϊῃοσί εν) Ψῆο, ὑπάεγ ἴῃς βϑ'νᾶν (οὐ 
Ζαβμη, 8 73, ἢ. 7) οὗ δὴ ἰηβυεπεῖδι τυνοπηδῃ, 
τ ἴο βεραγαῖς {πεπιβεῖνεβ ἔσοπι ἴῃς 
(ἐργασίαι) Ιο.8] συ ϊάβ ννῆεσε τηοσγᾶὶ 
ἱπιεσεβίβ, Ἐπουρὴ ποῖ οβέεηβίδν ἀεῆεά, 
Μεῖς οὔϊδη βεγίουβιν σοπιρσζοπιίβοά, Τῆς 
Ῥτόρπεῖ [Δ κε8 ὉΡ ἃ ρυτγίίδη διἰετυάς, σοτ- 
τοδοσγαϊθὰ Ὀγ ἐπὶ οἵ {πε Ἰεδάϊηρ οἄυσοι οὗἁ 
τὰς ἀϊδετίςε (1. 6); δε ἀεπιαπάβ ἱπ πε 
πᾶτηε οὗ ΘΟ χίβε δὲ βυοῦ ἱποοπδίβεεπε 
τηθιηθοῖβ βδου]ὰ τυεπάγαν---ἃ βενεσε ἀπά 
ΘΟΒΕΙ͂Υ βῖερ ἴο ἴδε, δτηϊὰ [πε βοοίαὶ εἰ68 
πὰ ἱπίεγεβίβ οἵ δὴ Αβίαϊτὶς οἰἕν, ὑγῆογα 
βοοίδὶ οἱ αδϑ ννεσα ἃ τεοορηΐϊβεὰ ἔελέυσε οὗ 
εἰνὶς 1ξε ἀπά ἀρρεδίεὰ ἑοσοίθ]ν ἴο βενεγαδὶ 
πδῖυγαὶ ἰπβιϊηςίβ, ἐβρεοὶδ!ν νπεη Ὀδοκοὰ 
ὃν ἴδε ἄρρσονδὶ οἵ δὴ οσαουΐδσ ἀπά ἱπιργεβ- 
εἶνε ἰελάετ ἰῃ τῆς ἰοοαὶ σῃυτοῖ. 

Νετ. 2ο. Ὑνοχπιεη (οἷ Αοἰβ χχί. 9:1 
(ος. χὶ. 5, δηὰ ἴῃς Ἰδῖεσ Απηπια ἰπ ῬΉΪ]- 
δἀεϊρμία: Επυ8. Η. Ε.ν. 17. 2) οοςαβίομδ! 
Ριορβεβίεά ἱπ ἔα ϑαυῖν ομυτοι, ἀπά ἔλ]86 
Ῥτιορμεΐεββεβ ὑγεσε 8ἃ8 {ἰκεὶν ἴο δχίβε 88 
ἴαϊβε ρεορῃεῖβι Ταῖβ “7}εἐζεῦρεὶ οὗ ἃ 
ψοτηδη, δἰ]ερίηρ Ποῖα το ὃῬῈ ἃ ὑτο- 
Ῥμδίε58, δϑετὴ8 ἴ0 ἢᾶνε Ὀεθ 8οπς ἰῃ- 

βυεηεῖδὶ ἔεπιδ!ς (88 ἴῃς ἀεβηϊϊε ἱταασογυ 
οἵ νν. 21-23 ἰπάϊςαίςβ); ἤεῖ ἴδχ ῥτγίη- 
οἷ ρῖεβ οσ ἑεπάξης! 68 πηδάς ἔοσ ἃ οοππεχίοῃ 
ν ἢ Τοτγείρη ἀπά σοπιρσοσβίηρ δββοοὶα- 
εἴοῃβ δὶ οῦ ενίἀεπεῖν ἐχεγίεὰ ἃ ἀδηρσεγουβ. 
οδᾶσπὶ ὑροη βοπὶα ψεᾶκες ΟὨγίβιϊδηβ ἰπ 
ἴδε εἰν. Τῆς ποσὶ ἰββυς σοσγεβροηάβ 
το ἴπδὲ ὑγοδυςοά Ὀγ ἴῃς ΝΙΚοΙαίίαῃ ραν 
ἂἃι Ῥετρβάπιοβ (εἰδ. φαγεῖν, πορνεῦσαι), 
Ῥυϊ τῆς βογίουβ πδίυσε οὗ ἴῃς Πεσεδβυ δὲ 
ΤὨγαῖϊιτα ἀρρεᾶσβ ἔγσοπι ἔπε ἕδος ἐπδὲ ἴξ 
ΨΜΆΒ ποῖ ΒἰΠΊΡΙῪ ὑτοραραϊοδ υἱπίπ {πα 
σδυγοῦ Ὀυξ αἶβο ποίοσίουβ (νεῖ. 23) ἀπά 
Ἰοηρ-οοπιϊηυεὰ (τέκνα), πδηκβ ἴο οὗ- 
βίϊπαου δηγοηρ τς Αμδῦβ ἀπά δάπεγεηίβ 
οἵ τΕἴδ ῥσοπιίπεης νοσηδη (νεσ. 22). ΤΉΕΥ 
Ῥεϊάθάὰ τπεπιβεῖνεβ οὐ {πεῖς Ἐπ] σπιεπεάᾶ 
1Ιθεγα  βπλ (νεσ. 24). Τῆς ἀεβηϊξεπεββ οὗ 
ΒΕΣ Ῥεγβοηδ τυ, ἴῃς ἕαοὶ οὗὨ ΠΒεσ βἰἐπατίοη 
νη ἃ ΟὨἸγιβείδπ ομυσο ψδίοῃ πᾶ 
Λυγϑάϊςοη ονὲσ δεῖ, ἀπὰ Π6 δβϑβοοίδιίίοι 
οἵ Βεσ ργδοίίςεβ ψ ἢ ἴ[μο8ε οὔ τς ΝΙΚοΙί- 
ἴδῃβ, 80 “γεσε πποιῦρεῖβ οὗ ἴῃς σμυτοῦ, 
τοηάεσ ἰΐ ἱπηροββίὉ]ε ἴο ἰάἀθητ εν τ 18 ΠΡ ετ- 
εἴπε ἱπῆυεηος οὗ ]. ἃ ἐοσεῖρῃ ἰπϑετα- 
εἰἴοπθ βυοῇ δ8 ἴπε ἔδπιουβ βησγίπε οὗ ἴῃς 
ΟΒιαϊάδαη δι] δὲ ΤἈγαῖσα (ϑομῦσεσ: 
ΤἈλεοὶ. Αὐπαμάϊμηρεη, ῬΡ. 30 ἔ,, ἃ [ἤθοσν 
βυρρεβίοα Ὀγ ΒΔ κεβίευ, ἰῃ Θ᾽ 8 Ὁ Β), 
οὐ νὰ τῃῈ νἱς οὗ ἴδε ἸΙοσδὶ Αδίδιοῃ 
(ϑεῖνστι, 123). Βεδβίάεβ ἰξ ννᾶβ ποῖ ἴῃς 
ουὲβ δυὲ τε ἰταάο- συ] 48 τμδὲ ἑοστηεά (ῃς 
ῬΙΟΌΪεπι δὲ Τηγαῖγα. Φαβίτον ροϊπίβ 
ου φ' 267) ἰδὲ ἴοσ βοπιὲ οσουϊε γεᾶβοη 
ἔεπιαῖα ϑοσοοσεῖβ Ψεσα ῥγείειγεά ἴο πε 
διαοὴρ ἴδε Βαυγϊοηίδηβ; “τε στο 
ΔΡΡΕΔΙΒ τηοτα ἐγεσυςην μδη ἴπε πιαῖα 
Βοίζοσζοσ. ἩΠ|Πεἰ (ΡΊγκε ΑΒΟΊΏ, ἰΐ. 8; 8βε6 
Ὁτ. Ὁ. Ταγίοτ᾽β ποῖε)ὴ μὰ αἰσεδλάυν ἀθ- 
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δούλους πορνεῦσαι καὶ φαγεῖν εἰδωλόθυτα. 21. Καὶ ἔδωκα αὐτῇ {νι}. 3, αἰ. 

Χρόνον ἵνα μετανοήσῃ, " καὶ οὐ θέλει μετανοῆσαι ἐκ τῆς πορνείας ὲ δΞ : 

αὐτῆς. 

μετ᾽ αὐτῆς εἰς θλίψιν μεγάλην, ἐὰν μὴ μετανοήσουσιν ἐκ τῶν ἔργων εἶ 

δ. ἰδοὺ βάλλω αὐτὴν εἰς " κλίνην, καὶ τοὺς ' μοιχεύοντας ἰάπε ία 
ΘΏΘΓΑΙ. 
..22, ἰχ. 

αὐτῆς, 23. καὶ τὰ "τέκνα αὐτῆς ἀποκτενῶ ἐν ᾿θανάτῳ- καὶ ἬΡκΣ 
γνώσονται πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι ὅτι ἐγώ εἰμι " ὁ ἐραυνῶν] " νεφροὺς 

ἡ Με]. ἐ11. 5, οἵ. [648. Κνἱϊ. 3. 

Ἑσαξ, χχχίϊί, 2, Ῥ8. 80]. υἱὲ. 4, εἰς.; υχχ (θ.-- 2)" 

ΔΈΟΣ ε 

ΚΔ Κίηξε χ. 7, 5ἷσ. χχὶϊἹ. 24-25, Ε. χ. 9. 

χὶ. 23- 
χὶϊ. 2. 
866} 
ἰχ. 2-3. 

1]ες. χίν. :2, χχί. 7, 

τῷ Οἴεωι. ΚοῦΣ. χχ. ἢ ἄπ. λεγ. Ν.Τ. 

(ΟΡ, εἰς., ΑἹ. Β5.) τεδά (8 ΑΟ, εἰς., εἀ4.} τε Ἐργρείδῃ ρενγων 
(ΤΒυπρ, Ρρ. 176-177; Ἠεϊδίης, 7) ἔοστῃη ἐραννων. 

εἰατεοά, "τόσα οπγθη, τόσα νἱοπογαῖν". 
Ἐοτ ἰδς οςοπηεχίοη οὗ ψγοπιδεῃ ἃπαᾶ βοΐσεσυ 
φ΄. ΒΙαυ 8 Αἰ)4. Ζαιιδεγτοσεθη τ8 ἔ., 23 ἔ. 

κιτιλ., δη ἱσσεσζυΐϊας ποπιίη. 
φὐδοίΐυϊς, οδαγαοίεγίβεις οὐ ἴῃ6 ντίζεσ. 
Τηΐβ ΓΕΧΧ ρεουατὶεν οἵα ἀεϊδομεὰ ρατιῖ- 
εἰρίε ἴἤσονη ἰπῖο τεϊτεῖ, τυ ΒΙς ἢ ἴ8 ποῖ οοη- 
Βποάτο τ[ῃς Αρορδῖγρϑε (εν. ῬΒ1]. 11}, χ6- το, 
εἰς.), τεπάδσβ τῆς ραγίίοιρίε δἰπιοβὲ ἃ γε- 
Ἰδεῖνε (Νίε. 1., 202) ; δυῖ ἰηάεςά Δὴγ Μοσά οσ 
ξτουρ οὗ νοτάβ, ἔδυ δβἰηρίεἀ οὔ 48 σμᾶσ- 
δοιετίβιϊὶς οὗ ϑοῦῖς ργεοεδϊπηρ πουη, επὰβ 
1ο Ῥεοοτης ἱπάερεηάεπὶ δπὰ ἴοὸ ἴᾶκε ἰ8 
ον οοηβίσυςίοη (11. 8ῆ. 866 Ζερβ. ἰ. 

Ἴδε ἱπηπιοσα τ νᾶ8 ἤδρτδηῖ ; 
τῆοσς ἤσδλρτδης 81}}} ννδβ ἴῃς οὐβεϊηδίε ρεσ- 
δἰϑίεηος ἱπ ἰξ, ἀεβρίτε δάπγοπίἰουβ δηᾶ 
ἔοτϑελταπος (ο΄. Ἐσοΐεβ. νἱϊ. τσ ; Βαγ. 
ΑΡ. χχί. 20; 2 Ῥεῖεσ 111. 9)ὃ.. Τῖβ 4]1ὺ- 
δἷοπ ἴο δὴ αῦυδε οὗ αοὐ᾽ ρδίϊεποα δπά 
ο ἃ νναγτηίηρ ρίνεη αἰγεδάν (πασγάϊν ἰπ 
ϑοπῖς της ἰκὸ 1, 2 Ρεῖες, ϑρίξ[8) ἰ8 
Ἰεῖ αυἱίε ἱπάεβηϊξε; ἰξ 88 ΡῬγοῦΔΟΪΥ 
ΤἈτηϊ αν ἐπουρα ἴο ἴμε ἤσβι τεδάοσβ οἵ ἴῃς 
Ὅοοϊ. [πίετεβῖβ δηὰ οἷά δββοοίδιϊοῃβ 
Βιδά ρσγονοὰ δἰἐπεσγίο ἴοο βίγοπρ ἴοσγ 1818 
τορδεῖὶς οουπβεὶ ἴο δὲ ἕο !]ονν, Μει- 

δειπμὶρ οἵ ἃ ἰγαᾶς-ρυ]ά, Δ Που ρα ἴτ πε- 
ςεββατ!ν ἱηνοϊνεά ἴῃς τεσορπιτίοη οὗ βοπια 
Ῥᾶφϑῃ ἀεῖςν δπά οἔϊεη Ἰεά ἴο οτρίεβ, “"ννδβ 
ἃ τηοβὶ ἱπιροτίδηϊ πηδίζεσ ἴοσ Ἄνευ ἰγαάςβ- 
ΤΆΔ ΟΥ Δδτίίβδῃ ; ἰξ δἰἀεδ ἢἰβ Ὀυδβίηαβδ, 
δηὰ διουρῆῖ, ᾿ἰπὶ πιᾶπν δάἀνδπίλρεβ 
δοςοίδ!γ " (Βαπιβαυ). 

ψεῖ. 22. κλίνην (ὑεά, ποῖ ἃ σους οὗ 
τενεῖγυ) δερτίτυϊπὶβ ποη ἀπιοτὶβ ; ἀΐβεαβα 
ΟΣ βἰοΐζπεβϑβ (οἷ. ἴος ἴῃς ρῆγαβε, : Μδςο. 
', 5) ἴᾷς ρυπίβῃπηεπε οὗἉ εἰτοσ, ββρεοῖδ!! Υ 
οὗ εδἴτοσ λοοοιηραπίεδ ὃγ ᾿Ἰσεπεϊουβπαβ8. 
Τῆε ἱπβοσρέοηϑβ ἔτοπι Αϑία Μίηογ δρουπὰ 
στῇ ἰπβίδηςεβ οὗ πε ρορυΐας δεϊϊεῖ τθ δὲ 
ἰτηρυγῖν, πιογὰὶ αἀπὰ ὄνεπ ῬΠγβίοδὶ, νὰ 8 
Ῥυπίβπεά Ὁγ ἀΐθεδϑβε οἵ ἀϊβαβίεγ ἴο οῃδβεϊί, 
ΟΠ ς᾽ 5 ΡΓορογίΥ, οὔθ᾽ Β ομἑ ἄγεθ, 5:0 ΚΠ 688 

ταῖρι ἐνεη ρσὸ ἴδε ἰεηρτῃ οὗ ἀεδίἢ (τ Οοσ. 
χὶ. 29-30). ΤὮΕ ῥσορδῃεῖ, βοννενεσ, ϑεετηβ 
ἴο ἀνοϊὰ “δ! ἶπρ [εβ8 ογ αοᾶ σωτὴρ οἵ 
σώζων, ἃ ἰετηλ βρρτγορπαιρὰ ὃν δε ρο- 
Ῥυΐας τεϊ:σίουβ οὗ Ρῃγυρία ἀπά ἰανίβῃε 
ΟΠ τῆλτν ἀεἰτιε8 848 μδδίεσβ πὰ μεῖρεγβ 
(Ο. Β. Ρ. ἃ. 262 ἢ). -μοιχ., πιεῃ ἂπά 
Μοτηθὴ ΨΠΟ ἱπιίῖαίς ἢεσ ᾿ἰσθπιουβη 688. 
θλ., ρῬῃγδίςαὶ ἀϊβίγεββ, {Π|πε88.---μετανοή- 
σονσιν, ἴδε ἔαϊ. ἱπάϊς,, ΕΧΡταβ868 σδῖμοσ 
τάοτε ργοῦδὈ ΠΥ Ἰμδη 80]. νυν ἐὰν μή 
(τ΄. ΒΙ485, 8 ὅς, 5). Εοτ ἴεηβε οἵ βάλλω 
8ες Ζεοῆ. νἱϊ. 7, ΟΧΧ, εἴς. 

Ψεσ. 23. τέκνα, [1ξεγᾺ]}}Υ, ρεσῆδρβ τ 
Δη ἱπάϊγθος δἰ! υϑίοη ἴο τπ6 ΚΙ ρ οὗ 
ΑΠΑΡ᾿ 8 βενεπῖυ βοη8. ἀποκτ. θ. (Ηεῦσα- 
ἰ8π|)}, “1 ΨΙ υἱζοινγ βίαν"; βεὲ ου 
νί. 8. 1 Δὴγ ρατζίίουϊασ ἔοσπῃ οὗ ἄδδιῃ 
ἰ8 πιεδπὲ, ἰξ τὺ ὃς ρεβεϊίεπος (πα ἰη- 
βοσίριίοπβ οὐϊεη πχεπίοη ἔδενε), ὑ ἢ 
τεργεβεηϊδά ἴο δῃ Οτίεηϊδὶ πλὶπὰ ἴῃ ρυη- 
ἰδῃπηεηξ οὗ αοά ου τηδη᾿ 8 υηέδι δι πη 658. 
ΤΠε οὐτγίουβ ἀϊβεσεηςς δεΐνεεη τῆς ἱτγεδι- 
τηεηὶ οὗ δε μοιχ. ἀπὰ 1π6 τέκνα 8 ἀπε 
ἴο τῆς ἕλοι (παῖ (οὐ. Πδη. νἱ. 24), ἃ ραγεπι β 
δίῃ ννὰβ ν᾽ βϊεἃ ὑροη ἢἰ8 ἔδπην, ὈΟΛΒ ἴῃ 
7εν βῃ δηά ἴῃ οοπίεπιροσγασυ ραζαη δε] ϊεῖ 
{ πε Ρῃγυρίαπ ἰηβογίριίοη, οἰϊεὰ ὃῪ 

ἌΥΟΣΙ ΟΠ |48. ν. 12, κατηράμενος ἤτω 
αὐτὸς καὶ τὰ τέκνα αὐτοῦ). Ὑεῖ ἀνεῃ 
ψ Πεη ὈΟΙΓΠ οἷΔ8β6β ἃγε αἱἱερογίβεά ἱπίο 
δοῖϊνε οοδάϊυϊοτα δπὰ ἀεϊυάεα νἱςἴπ|5, 
τς τεϊδεῖνε ρυπίβηπιεπε ἰοοῖκβ ὑπεαυδὶ. 
7οδπ, ὑηἱκε ἘΖεκίεὶ (χιϊϊ. 17-23), μοῖ 48 
τδδιῖ τῆς νἱοεπηβ οὗὨ τῆς 4186 ὑγορῃείββϑβ 
τε Δ] ς ἀπ τεβροηβῖῦ]ς ἔοσ ἐπεῖὶγ ροϑὶ- 
τίοη.-πᾶσαι αἱ ἐκκλ., (δε Ἰυάρτηαπε 
ννΑ8 ἴο 6 48 ποίογίουβ 88 ενϊἀθπεν ἴῃς 
βολπάλδὶ ῃδὰ Ῥεεῆ. Τῆς ἰάεδ τε} 118 ὁπα 
οὗ Ἐζεκίε!'Β ἔδνοιτγίεε σοηοεριίοηδ.--- ἐγώ 
κιτλ. “1 Κπον {δὲ ἀΌγΒδθεβ," δπά “ἀ18- 
Τεσηοσ οὗ πελγίβ δπὰ βεᾶτοδμετ οἵ ἴπε γεὶπβ" 
ψνεσε οἷά Εργρείδῃ εἰεἰε8 ἔοσ ἀϊνίης θείη 8. 
ὙΠῖ8 ἱπιϊπιαῖς πον εᾶρε οἵ πιᾶη (ε. 
τό οἡ ρίεγοεβ δεῖονν βυρετβοίδὶ ἀρρεᾶγ- 
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ο Ρα. νἱϊ. 9, καὶ “ καρδίας καὶ » δώσω ὑμῖν ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα ὑμῶν. 
Ὑμῖν δὲ λέγω τοῖς λοιποῖς τοῖς ἐν Θυατείροις, ὅσοι οὐκ ἔχουσι τὴν 

διδαχὴν ταύτην, οἴτινες οὐκ ἔγνωσαν τὰ “ βαθέα τοῦ Σατανᾶ, ὡς 

χνϊϊὶ. 4, 
εἰς. Βτεδὰ εἴδυες, ἱπάερ. οἵ ὅτι, δεξίὶπε Βεσζε 

δηςςεδβ, 4... οοηπαχίοη ἢ ἴῃς οδυτοῦ, 
Ῥτορδβεῖιίς ζεᾶὶ, ἀπά ρίδικιδῖς εχούδβεβ. 
ΑΔ ἴῃ 7ετ. χνὶϊ. σο, χχ. σῷ (τ΄. Ῥβ. 80]. 
νι, 8), ἴθε ἀϊνίπε δοσυδίπίληςς 8 
ταδη᾽ β τεδὶ, βεοσεῖ [6 ἑοεβ ἴτε Ὀδδὶ 
οὗ υποττίηρς ἀπά ἱπιρατίίαὶ ἰυάρτηςεηι; 
ΨΔ]ε, 48 ἰῇ 7ετς. ἵν. τό, 17 (τ΄. Αςξξ ἱν. 
τ ἢ, τ᾿ Τίπι. ἱ, 20, 1 ἡ νν, 4, εἴς.) 
τῆς ρῥγορμειῖῖς ἀεπυποίδιίοη οὐ ἱπιργεοᾶ- 
ὕσηῃ 848 ἃ ἀϊτγεοῖ εἴεςι ὕὑροπ ἴμε ρεΐβδοη 
ἁἀεπουποεὰ (ο΄. νοῦ Ῥοδδομἅιϊζ, 270 ἴ.). 
Τδε ἴογτμες ψουϊὰ Ὅς 4 ἔδίγῖυ ἤόνεὶ ἰάθα 
ἴο τοδὶ οὗ ἴῆοβε δοουξίοπιεδ ἴὸ (δς 
Ἐοπιδη γεϊέρίο, ΜνὨϊο ἢ νν 88 “οης οἵ οὉ- 
βείνδηςς, δδοιίῆοςς, ἂπᾶά ουϊνατὰ δςῖ, 
ἔδαϊς ἴῃ πὸ ΨΑΥ δβελγοδδὰ τῇς Ὠεαγί οἵ 
τῆε τνοσβῃιρρει---ἃ δυβίετῃ οὗ γι ῖεβ Ὡς ἢ 
ςονετοὰ (δε εἰτουπιδίλποεβ οἵ Κοιηδῃ 
1" (Η. Ο. Ταγῖος, Αμκείεμέ 1 ἀεαὶς, ἰ. 
417, 418). 

ψεςσ. 24. Τὸ μπονν “με ἀερίμδ᾽᾽" οἵ ἴδε 
ἀϊνίηε Ὀεΐηρ ἀηὰ οουπηδεὶ ννᾶ8 ἃ οβδγαο- 
τεγίβεὶς οἰδὶπὶ οὗ τῆς Ορδίϊεβ δηὰ ἴδε ἰδίεσ 
αποβεῖςδ; οἷ. ἴτεη. αν. Ηαεν. ἰϊ. 22, χα 
(φυΐ ργοδιπάδ Ὀγιῃὶ δάϊπυδπίβδε δὲ ἀϊσυηῖ; 
δὰ 3)» Δηά Τοετυ ]λπ᾿ 5 βαγοαβιῖς ἀςβοσῖρ- 
τίου (αν. Μαάϊεμέ. 1), "" ΕἸειδίπία [54] επ- 
τἰπίδηδ ἔεςεπιπὶ Ἰεποοίηΐα, βδηςίδ 5 ]εητὶο 
τηᾶξηο, 8012 ἰδοϊτυτηϊϊδῖς οοεϊεβιία. 8] 
Ὀοηᾶ ἤάε ᾳυδεοτίβ, οοπογεῖο υυἱῖα, 808- 
Ῥεῦδ0ο βιιρεγοιο 4 {ἐμνε ἐς αἰυης." “ΤΏ 
ἄεριἢ οἵ Κπονήοάρε᾽" νῶβ ἃ ρῆγαβε οἵ 
Ἡετχακίείτυβ, (ες ἰδπιουῦβ Ἐρμεβιᾶπ ῬὨ1]ο- 
Βορδες, ἀπά ἰπ ἔπε οἵεεά οὗ τε Ὀυκπο- 
Ῥοτγίβυϊ, ἃ βεςῖ ἰη τηοάετη Ευδβία, πε Ηοἷγ 
ϑρίγιε 6 Περίῃ, τὰς Ελίμον Ὀεὶηρ Ηεῖρδὲ 
δηὰ τε ϑοη Βτιεδάιῃ. ϑίηος ὡς ν 
τεΐετβ ἴο ἴδε αἴζοσίϑιβ ἐδμεπηβεῖνεβ, τῆς 
υοϊεὰ ρῆγαβε ἀρουϊ “κπονίηρ ἴδε 
ἐρῖμ8 οἱ ϑδίδη "᾿ πᾶν (1.) ςοπιδίῃ δῃ ἰῃ- 

ἀϊφσηληὶ δηὰ βαγοδβιὶς γεϊοσι ; “" ἀερίἢβ οὗ 
--ϑαΐδη," ποῖ “ αοά," 28 ἔμεν δοᾶβι (τοῦ 
σ΄ Ὀεὶπρ βυϊδβεϊτυιο ἔοι τοῦ θεοῦ) ; δυς ἢ 
τελοβίηρ ἀπά ρχίποῖρ! εβ ἀγα βίαν ἰπήςγηδὶ. 
Ογ (11.) 25 ἰβ πιογε ργοῦδϑῖε ἴδε ννογάξ τῆλ 
νοΐος ἴδε δςἼίυδὶ οἰδίπι οὗ ἰἢε εσγοσγίβίβ, 
ὙὮΟ Τοηδίἀετεά τπδὲ βοῦς δοζογητηοάδ- 
τἴοη ἴο ράραη ρῥγαςιίςεβ γσᾶνε ἴδε ἃ 
ἩΘΟΘΒΒΆΓΥ Δοσυδϊηΐᾶπος ἱτῃ ἴῃς πηδλη- 
ἴπρῷ οὗ εν] (80 «.5., ϑρίκια, Ῥῆείάδετεσ, 
Ζαδη, [0}Π᾿|ομεσ, Βουββεῖ). Ὑμεῖς Ὠίρμες 
βιἰδηάϊηρ ρανε ἔδεπὶ ἱπηπλυπη! τοπΣ ΔΩ 
τἶββ. ΤΠΕῪ ΤοουἹά ἐκλίποι βεουζεῖγ τ μδὶ 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Π. 

24. 

ᾳ : Οοε. ἱΐ. το. τ Ο". 1 ]οδὴ ν. 3. 

ἴδε ᾿τηπιδίατε οτιδοάοχ ςΔ]]εὰ ἱτησηογα γ. 
Ῥενὶ!-διυάν, ος ἐνεη ἀεν!}- νοεεδῖρ (χιϊ!. 4 
᾽5 φυίεε ἀϊετεπι) τνᾶδ ποῖ πποοπιίσηοη ἰὼ 
βοῆς οὗ ἴδε ἀπορίς δεςῖβ δουῖ 
Αεία Μίωοσ, “.Κ.. (ὃς Οαἰηὶίεδ, ἰθς Νδδθ- 
δεῆεβ, δηὰ ἧς Ορδίιεβ {δε ἐατῖσε 
Οποβιίςβ, φήσεοντεν μόνοι βάθη 
γινώσκειν, Ηίρρ. σἄν. ἥαεν. ν. 6. Τῇε 
ἰάεα ννᾶβ ἰμλὶ δ8 ἴῆς ρείποὶρίε οὗ εν} 
ψου!ὰ υἱεἰτηλίεῖγ ὃς τ εὦ, ἴὲ τῖσαι 
ες υϑεοὰ τηεδηκίπης ἴον ἴε δάνληϊλψε οὗ 
ἴδε ἱπιεἰαῖεά. Οομαραγε Μαπβεῖ᾽5 Οποςέξς 
Ἡεγεςίες, ῬΡ. 73, οὖ, Ιο5. [ἢ Εη. ἰχν. 6 
τᾶς πητίρδίοουβ ἅσε ρυηίδμεά ἴος {πεὶς 
δοφυλίπίληοςε “411 ἰδ δεογεῖβ οὗ ἰᾷς 
Δηρεῖβ δηά 11 ἴτε νἱοΐεπος οὗ ἴῃς ϑλϊδπβ 
δῃ. δ ΈΠΕΙΣ υὐτανίρι Ῥονγεσ δηὰ 411} τις 

ἘΣ οβς ἴδδὶ ργδοῖίδε δοτοεον δῃ 
πο βονει οὗ αἰκομεταδι» Τῆς ἱπῆμπεπος 
οὗ ἃ πιονεζηεηὶ κε Οποκιϊςίεπι, ννβοδα 
τηοῖίο νν88 ογί ἐς σἰσμέ ἄξης Ξεἰεπέες δονπννε 
εἰ »ιάΐμπι, ρᾶνε Μιᾶς ορροττυπίεῖεβ ἴὸ 
ἱπησλοσα ΠΥ, ἴῃ 118 ποτε Ῥορυΐασ Δρρὶϊολ- 
τίοηβ. [τ ργοάυςςά [μὲ δᾶπιε βογὶῖ οἵ υπίοῃ 
δεΐνοεη βυδι]εῖν δηᾶ βεηβυδὶ ἰβπὶ νυνὶ ἢ 
οδη βοπιεῖπηεβ ὃς ἱταοοὰ νη Ηἰπάυ- 
ἰδ. ἐξ ςοηῖγᾶβε ἴὸ με ἀπ Βοίεβοσιε 
τεπῆρεσ οὗ βρεουϊλεέίοη, ἴμε ργορβεῖ βυῦβι:- 
ταῖεβ ἴοσ βρεουϊδεῖνε Ηϊρῆιβ ἴδε οὐεάϊεηος 
οἵ ἴδε πογγηδὶ ΟἨγβείδη ργαχὶβ (ς". Ῥαγαά. 
Τοςέ, νἱϊϊ. 170-107, χίΐ!. 561-580), ἢ ἃ 
ΡῬἰαίῃ δἱ!υβίοη το τς }εγυβα]επὶ σοποογάδι 
οὗ τε δλγὶν σμυγοἢ νυ ἢ 15 τεοοπησηεπ δ 
τΑοϊ Εν 85. ἃ βαῖε, ννῖβε συ]ες οὗ σοπάυςϊ. 
ἴῃ τὲ ολβε οὗ (δε α τοῦ σατανᾶ, 
ἱᾳποσδῆςος ἰ8 1158. ᾿οδη ἰ8 τοῖα! υπη- 
γταραίθεις το ἴδε ἴοςδὶ 1Ιθεσαῖβ. Ης 
οεβ ποῖ οοπηραὶ τῆς {πεογεῖίοδὶ ῥγίη- 

οἰρίεβ δὲ ἴᾷς τοοῖ οὗ {μεῖς πχονεπιεπῖ. 
{π1Κ6 τὰς ρῬγορῃεῖβ ψῇο ψτοῖς [υἀς ἀπὰ 
2 Ῥείετγ, δε διιίδοῖκβ ἰπειεδά οὗ αγρυΐηξ, 
αμυῖδ ςοπίεπι ἴο Ἰυᾶρε ἴξ ὈῪ 118. τηογὰῦ 

[15 οὗ ΠΙΡεγεϊηίβαιλ. Ης Ὀἰετν ἀεοατεβ 
πὲ δυο οσοδβίοπμδὶ τγεβϊβ ὅγε {δ 
ἀεϊθεταῖς ονήεοι οὔ ἴδε ρμαγίυ. ΤῇεἊε 
βίσδηψε οςοἸ]οςδείοη οὗ 18΄5 εττοσ ὑπ τη 6 
δαδίε οἵ ραγιακίηρ οἵ βδςσγίβοιδὶ ἐοοὰ ἰδ 
ῬιΟθΑΡΙΥ ἄυε το τῆς ῥγορδεῖ 5 βίετπ οοη- 
νἱοιίοη τπδὲ ἃς ἰαϊῖεγ, 8 [8 ἐπ οπάγ 
δηὰ ᾿ἰδεγαὶ διεἰτυάς το ρασάαπ οιυβίοπιβ, 
Ἰοβίεσεά τῆς ἔοστησσ, ἰῃ ἴπ6 οδβε οὗ ρβεορὶς 
ὙΜ)0 ἰοοῖ δὴ υἱεγα-βρίγίτυδῖ νίενν οὗ Ῥαυ}᾽ 5 
Ῥεϊποίρ!ς οἵ Ομ γίβείδη ἐγοεάοι. 
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κρατήσατε, " ἄχρι οὗ ἂν ἥξω. 26. Καὶ ὁ νικῶν καὶ ὁ "τηρῶν ἄχρι 58“ ΤῊ της 
τέλους τὰ ἔργα μου, δώσω " αὐτῷ ἐξουσίαν ἐπὶ τῶν ἐθνῶν. 27. καὶ 
ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν "ῥάβδῳ σιδηρᾷ, ὡς τὰ σκεύη τὰ κεραμικὰ 

συντρίβεται, " ὡς κἀγὼ εἴληφα παρὰ τοῦ πατρός μου" 28. "καὶ 
δώσω αὐτῷ τὸν ἀστέρα τὸν πρωϊνόν. 
τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. 

29. Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω ἥξα. 

868 

“11|. 1. Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Σάρδεσιν ἐκκλησίας γράψον, α Ἄδαυειίις 

ν ΟἹ. Μὶς. ν. 5, ἴε8. χ. δ " ν χὶϊ. 5, χίχ. 15, ὦ}. Βδγ. ἷν. 25. 
Υ ᾿ δἰ, Υ Ῥουδῖε Ῥσοπιῖβε μέσα 14 ἢ). 

Με ει. 26. Ττίυτηρῃ Πεσα σοηβίβϑιβ ἰῃ υη- 
βαρρίπρ ἰϊεπτίοθ ἴο ἴῃς ἀμεῖίεβ οἵ ἃ 
ΑἸ γιβείδπ νοοδιίίοη, Τα ἔργα τε (χὶν. 
12, χίχ. 8) ἴῃς ποτὶ δοινιεεβ οὗ [πΐ8 
ΟΔΙἶηρ, νίεννοά 45 [Ὡς ουΐοοχῃα οὗ ἃ ρετ- 
ΒΟ0η8] ταεϊδιίοῃ ἴὸ [εβ8ι8; [ΠΥ τα “ δΐ8,᾽ 
88 ςοπητηαηάδεά ὃν Πὶπ)ὶ ἀπά εχεουϊεά ἱπ 
Ὧῖ8. βίγε Τδα ρεπεσδὶ ἰάεα οὗ τῃϊ18 
δηᾶ {πε ἰοἸοννίηρ νεσβα ἰ8 ἔμδὲ ἴῃς οὐ] 
ἰσγεβίβει ες ἔοτος 18 τῆς ἔογτος οὗ ἃ [16Ὲ 
ΨΒΙΟΒ ἰ8 δϑϊ]ς τὸ τεβίδβεὲ βεδυοείοη δηά 
Ποπιρσοπιίβε, Ὀεοδιδα ἰξ μοϊάβ ἴὸ ἋΑ1 
ἃηὰ ρυτίίγ. ὙΤδε ῥζοηχίβε οἵ τενναζά, 
τος της (68 ἴῃ ". 5, 12, 21) ἔπε ἀρρεᾶδὶ 
οσ αἰζεπίίοπ, 18 οουςπεά ἵπ ἰδίσηβ οὗ 
ταβββίδηϊς σοπαυεβὲ (ἔτοπὶ Ῥ8. 1ϊ. 8, 9). 
ἴῃ ἃ τπῆοσε οἵ ἰεβ8 βρυγαῖίνε ἴογηι, [πε 
τὰ ]ς οὗ τ1ῃ6 βαίῃηξβ, ἃ ομπεσίβῃεά Βορε οὗ 
εν βῃ ἐβοδδίοϊορυ, πμδά ἰξ8 οὐνῃ διίγαο- 
τίοη ἴοσ βοσῖα οἴγοίεβ οὗ βασι] ΟΠ γ δι ϊδηϊ εν 
8βες οὔ ν. 1ὸ δῃά ἵ Ὅοσ, νΐ. 3; δπὰά ἴοσς 

, ἴῃς. ψε1}1-Κηοόννῃ 841] τυϊοϊεὰ ΌῪ 
οσαβ, [ἢ6 Εργρίδη ροά οὗ τεχυϊδὶ οσ 

ΨΑΙΙΆΤΟ) : ονίάδηιν 1 Δρρεδὶεὰ το {πεὶσ 
ΘΑ οΓη 658 ἔοσ ἃ στ σ μεηρ' οὔ ργεβεηῖ ντοηρϑ 
δηὰ ἃ τενεσβαὶ οὗ ἔπε ἱπηπιοσαὶ βνὺ οὗ 
οαρίαϊπ 11 ονεῖ οαρῖϊνε γροοὰά. Τῇα 
ἐξονσία ἐπὶ τῶν ἐθνῶν (ὉΥ ν᾿ οἢ ἘΠΕΥ 
ἃτ6 ποῖ -φονεγτηεά δαὶ βῃϊνεταά ἰπ ἱγγσερδ- 
ταῦ ϊς τυΐη ; οὔ, 188. χχχ. 14, [εσ. χίχ. 11) 18 
ἀεδηεά ψὶῖῃ ἐεσγοοίουβ ἀεῖδ!! ἴῃ 27; ἴπ6 
ψΠοἿς ἀεδογιρείοη ἰβ πιοάε!]εὰ οἡ ἃ ἰγδάϊ- 
ἘΙΟΠΔΙΥ πιεββίαπίς δρρὶοδείοη οὗ (ΧΧ) 
Ῥβ. 11. 8, 9. Εοτ ἔπε βῃερῃετγά᾽ 8 διδῆ 28 ἃ 
τουδὶ βοερίγε 8εὲ Ε, δὲ. 4317. ὡς κἀγὼ 
κιτλ., αοἄ, ΟἸτίβι, δηὰ πε ἱπάϊνί πα] 
ΟὨΒτίβείδῃ 88 ἴῃ 111, 21 (Ἰοῆπ χνῖϊ. χ6-22). 
“ΠΙυά ὡς αἰϊφυαπι 5ἰ πλάϊ πατῶ, ποῖ 
Δτϊϊδίεη δἰρηίβοδε" βουξαπλπηεεν: 
Ὁδη χχί. 15-17 ἰβ ποῖ “ἃ ἀε!!Ὀεταίς οοτ- 

τεςιίοη οὗ ἐπἰβ ἰεσγίὉ]ς ϑεηΐεηςε " (ϑεὶ- 
ἄγ, 105), θυῖϊ τὰς πηδίυγε ἐχργεββίοη οὗ 
ΟὨσιβέδῃ βοϊϊοἰτυᾶς ἴπ ἃ ἀϊβεγεηξ ργονίποθ, 
ἴτοτῦλ Ὑνῃϊς ἢ τηοββίδηϊς ἱποοηρτυ εβ μᾶνα 
Ῥδεη ΨΒΟΙΥ ρυγρεά. 

ες. 28. Το ““ργδηξ πες τηογηϊηρ- 
ϑίδσ" (4 ομαγαοιϊεσγίβεϊοδ! !ν ἰοοϑα υβᾶρσε Οἵ 
δίδωμι) πιεδη8, ποῖ ἴο ἰηνεβὲ μἰπὶ ἉἹῈ 118 

δδοὶ. 
Χ Οἵ. Ἰοδα χίν. 6 ., εἰς. 

Εἰοτν, ὯοΣ ἴὸ ρίῖνε Ηἰπὶ ροβϑβεβείοη οἵ Ογίβὲ 
ἐπηβεῖζ, Ὀυϊ (80 Βίεεκ, δέϊες Νἱςίοσ.) ἴο 

τηᾶκε ἰῃς ἀδτννῃ οὗ βαϊναϊίοῃ οἵζ οὗ 118 
εἴεγηδὶ βῃϊη6 οἡ ἢἰπὶ δίϊεσ ἢ18 ἀδεὶς αϑῇ!ίο- 
εἰοπβ. Τς νἱοίοσ βῃδιθβ ἰῃ τῆς ἀϊνίπα 
1ῖὸὲ (νὰ 118. ραπίτῖνα ρσονετητηεηῦ δπᾶ 
ΠοπΟυΣ αὔονθ, ΟΥὐἨὁ ἁταῖμοσ ἰπ [ἢ6 ΠΟΥ 
τηεββίδηϊς εγὰ οὗ }εδι18 ἢ π|8617 (8εε ποῖδ 
Οὐ χχίϊ. τό, βασα Ὁ ἃ δισίπεσ ἀρρ]οα- 
ἄοπ τς πιείδρδος ἰ8 ἀϊγεοιγ οοηπεςιεὰ 
νὴ 1ε88). ϑίδυποι δάπεγεηςς ἴο ἴῃς 
τυῖ οα ἴῃς μαζὶ οὗ ἰεδάεγβ δηὰ Ἴοηξεβ- 
ΒΟΙΒ 8 8 τη Δεῖν τειναγάθὰ ἰη Πδη. χίϊ. 3, 
Εη. εἰν. 1. απ τὶς ΤΟΙ Κίοσε ἔουπά βοπλα 
ταυϑιῖς οοηποχίοη Ὀεῦνεεη (6 οουπῆςεβ8 
ὈγΠΠδηὶ βία ἴῃ πεάνεη δηᾶ ἴπε ἀερατγίεά 
ξλιιμῖα, νο Ὀεοδπς ἱτηπλοσίδὶ (4 Ἐβά. 
νἱϊ. [97]}8, απὰ τῇς βεπβεὲ πεγα ταῖρῆς 6 
τῆι τῆς ἴογαὶ ΟἸ τ βείδη ννᾶβ βυτσε οὐ βῃϊπίηρ 
Ἶκ8 ἃ βίας ἴῃ ἱπιπιοσίδι νυ ; οὔ. ἴρπ. αὐ 
Κονι. ἰῖ. 2, καλὸν τὸ δῦναι ἀπὸ κόσμον 
πρὸς Θεὸν, ἵνα εἰς αὐτὸν ἀνατείλω (απὰ 
Ἄ588δδρε οεἰϊεά οη ἰ. το). Βιυῖϊῖ χχίϊ. 16 (οἷ. 
" 1. 9) [6118 ἀραΐπβε [Πϊ8, ἃ8 ἀοεβ ἴδῃ. 
ἐδίά. νἱ. 2 (βϑρεδκίηγ οἵ δὶβ πιδιι γτάοσζω) 
ἄφετέ με καθερὸν φῶς λαβεῖν. ἐκεῖ 
παραγενόμενος ἄνθρωπος ἔσομαι. Τῆς 
οοἸϊοοδιίοη οὗ ἔξ τηογηίηρ 8βῖδσ δπὰ τῃε 
Ἰυάϊοϊα! δυϊπογυ ονεῖ ἴΠ6 πδιϊοη 8 τηΔ' 
ἃνε Ῥεδ βϑιρρεβιίεά τὸ ἴῃε ργορμεῖ β 

τηϊηὰ (ο7. 14, 2οὴ Ὁ ἴπε ργορῆεου, τεδὰ 
ἴῃ ἃ πιεββίδηϊς βεπη86, οὗ Νυπι. χχίν. 17. 
ὙΤΒς βεαυεπος δηά ἴῃς ΟὨἨτίβιίαη βρίγὶς 
οὗ ἴδε ψβοῖς ργοπιῖβε ἃσγὰ σαγίδι ΠΙῪ ἱπὶ- 
Ῥτονεᾶ [ἢ ννε οπηῖξ 27 ὦ νυ ϑείνγη (194) 
δηὰ ᾿δοοῦν (Νδμέδεί. Εἰκὲξ, τ8ο9, Ρ. 
446) ἀπὰ ΚΝ εἰ πα υβεη (ἢ 23-28 α), βίπες 
τῆς ἀουδ᾽εά ρτοπιῖβε ἀπά ἴδε ἰδῖεσ υ8ς οὗ 
τῆς πιείδρμος ἀὸ ποῖ ᾿ δεν δὴν βυβρὶ- 
οἷοη οὔ 28 8 ἃ ρἷοββ (β8ο Κδηπεςζε, 
Ῥ. 34). Βυὲ ἰξ 18 248 {π|κεῖν τιδὲ τῆς δυῖδοῦ 
δἰ πι5617 (οὐ. χνί!. 14) αἀἀεά {π|8 ςο-ορεγα- 
αοη ἢ τῆς νἱπάϊςεῖνα πιεβϑί δῇ (οὐ, χίϊ. 5, 
Χχίχ. 15), 8ἃ8 ἴῃαϊ δὴ δδυὶν Τσοργίδβι τγᾶ8 
τεβροηβίῖδ]ε ἔοσ {πε ᾿ηϑεσίίου. 

ἬΑΡΤΕΚ [Π1.0-ὴλνν. 1-6. Τῆς πιεββαρα 
ἴο ϑαγάϊβυι Τῆς εἰἶἶε οὗ τῆς βρεᾶκεσ 
(ἄγαννῃ τοὶ ἱ. 4, τό, 20), ἃ8 ζεηεσαὶ 88 
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4 Ἡετοὰ, 
νἱὶ. 138 
οὔνομα 
εἶχε, ὡς 
ἐπ᾽ ᾿Αϑθήν- εἴ. 
ας ἐλαύ- 

ΑΠΟΚΑΛΥΎΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠῚ. 

Τάδε λέγει ὁ ἔχων τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ Θεοῦ καὶ τοὺς ἑπτὰ 
ἀστέρας - Οἶδα σοῦ τὰ ἔργα, ὅτι "ὄνομα ἔχεις ὅτι ζῇς, καὶ " νεκρὸς 

2. Γίνου “γρηγορῶν, καὶ “στήρισον τὰ λοιπὰ ἃ ἔμελλον ἀπο- 
Ἤ Ῥιαιο θανεῖν - οὐ γὰρ εὕρηκά σου ἔργα; πεπληρωμένα ἐνώπιον τοῦ 
ΠΝ Θεοῦ μου 3. “μνημόνευε οὖν πῶς ' εἴληφας καὶ ἤκουσας, καὶ τήρει 

Ὁ 145. ἰΐ, χγ, 
καὶ μετανόησον. ἐὰν οὖν μὴ γρηγορήσῃς, "ἥξω ὡς " κλέπτης, καὶ 

δ: Ἔοῦοι οὗ μὴ γνῷς 2 ' ποίαν ὥραν ἥξω ἐπὶ σέ. 4. ᾿Αλλὰ ἔχεις ὀλίγα 
1: Τίπ,. ν. 

μᾷ. 8 τὸ. 
ΞἘρᾶδ.ν.14. 
ἃ Ἐσεῖς. χχχὶν. ἢ 16 (Ηοϊδίης 85). 

χνὶΐ. 8 κἰϊ. 5, τό. 
Ῥοταὶ δος. 88 χί. 2, 6, 9, χίϊὶ. 6. 

6 866 6“. ἰἰϊ. 4 {., Η οὐ. χ. 321. 
Ὦ ]ες. χιὶχ. ο, Μδῖι. χχίν. 43 ῖκ. χὶϊ. 30, Βα ΟἹ 1 

Ἐ Ἰοδα ἰδ, τα χίν. σ7, 
μαδογ, δ ὍΝ 

1 τα Ὀεῖ. ἐεργα ἰ8 οπι. Ὁν 1,δΔοἢ., ΝῊ, Νν8., ϑυν. (ΑΟ, 1 πιρ.). 
3ΈΕοσ γνως (ΑΟΡ, 1, εἴς., Ατεῖδ., ΑἹ., ΝΥ 8., Β8., ὅνν., Β].) 1υᾶςῃ. Τί. τύ. ΜῊ 

(πιαγᾳ.) τεδά ἴδε σοσγεοῖ γνωση ἢ 30, νρ., Αεἴμ., 5γτ1., Απάς, Ρχ., 

ἰῃ τἢς δἰσηῖ ας Ἰεϊῖες ἰο ἘΡΒεδβιυδ, 8 πῸ 
Βρεςίδὶ δεαγίπρ οὐ ἴδε δυδδεαυεπὶ δά- 
ἄτγεββ, ὑη]ε88 ἂπ δε εϑ8 δὲ ἱπιρϊοὰ 
Ῥείννεεη [δες ρμ]επίιυάὰς οὗ ἴδε ἀϊνὶπε 
δρίγί: δηὰ τῇς ἀεδάηπεββ οὗ ἃ οδυτγοῃ 
ὙΒΙοἢ Βδᾶ (πε παπὶε οσ οσεάϊε οὗ δεὶπρ' 
“ αἷἷνε ", Τῆς δινεερίπρ νετγάϊςϊ οὗ νεῖ. 
1 ὕροη ἰῃς ἔοττηδ!15π| οὗ ἔμ ἰοςαὶ συ γο ἢ 
-Υ δι Παά ἰλρθοῦ ἔτοσῃ ἰϊ8 ΡἈγίβεῖης 
νἰτδιεν, ᾽α8ὲ 48. ἴε ἰοννπβῃΐρ οἵ 5. πδά 
Ὁ τπ|8 {πες ἀεοϊ πο ἔτοπι 118 οἱ ἢ18- 
τοσίςαὶ! ῥτγεβιίρε---ἰβ τηοάϊβεά Ὁγ ἴῃς τε- 
ςορηϊτίοη οὗἩ Ὀεϊζεγ εἰεπιεηῖβ ποῖ γεῖ ἴοοῸ 
ἔλτ βοῆς ἰῃ ἄςοδυ ἴο Ὀε γεοονεσζεά (2) πὰ 
οὗ ἃ Βοοάν πυοίευβ οὗἩ τηετηῦετβ. ΤὩς 
ταείδρῃοσ ἰ8 ρδγδὶ εἰοὰ Ὁγ ἃ 1ενν ἰδ} απιϊ- 
τηλῖς οὗ οσίποάοχυ (Κι ά, γχὰ δὴ) ψνῃϊοἢ 
ἄυρυεὰ Μεβεῆς 248 “ἀεδλά," Μεάϊδ δ58 
“Π]|,᾿ ΕἸγπιαῖβ δ “ἴῃ αχίσεπβ," δηὰ 
ἴδε βιπςϊ ἱπῃδοϊδπῖβ οὗ ἐπε ἀμεῖίο Ῥε- 
ἔνεεη ἴῃς Τίρτίβ δπά {πε Ευρἤσαϊεβ 88 
4 ἢ ρδίτῆν ", 
ες. 2. ἔμελλον, ερίβίο!. ἱπιρί.---σον 

ἔργα, “ΔηΥ ψοσκβ οὗ {πίπε". [Ιυᾶρεά 
ποιι ἴῃς Ὀϊνίπε βιαπάροϊηϊ (ἐνωπ. θ.), πο 
ταδίϊεσ ἤον βαιἰϑέδοίογυ 18 ἴῃς νεσζάϊοϊ οὗ 
Ουϊδίἀετβ ὑροη πεῖ οσ οὗ δεγ οὐῃ οοτα- 
Ρίδοεπου, δες οοπάϊείοη 8 ἀεοδάεηξ. 

νεῖ. 3. Μεπίοσυ ἀραὶπ ἴδε ἰενοσ ἔοσ 
τερεπίδηςς (48 δἱ ἱΐ. 5) ; εἴληφας δοτίϑιϊς 
ΡΕ (τ΄. ν. 7. Βυτίοῃ εἷ ταῖμεσ ἴλη Ρῇ. οὗ 
εχίβιιηρ σευ: (ΥΝ εἶδ, Β8.); πῶς -Ξ- οὖς 
ΠΟΙΙοαυ8] “ Πονν " (ρσαςεῖοδ!ν εαυΐϊνα! ἐπὶ 
ἴο “τι. ΤΒε πιείδποποῖν ἔεδίυσε 
δῦουξ οοπίεπιρο, ἰπάϊδεγεπος αἱ 8. 
ΨᾺ8 (δῖ 1 Παά ἃ ἤπε Ὀερὶπηὶπρ Ὀεδὶ πὰ 
ἰε: γεῖ (δ νεγν οἰγουπιδίδπος αἴογάςά 
Βορεδι ρτουπὰ ἔοτ Δῃ ρΡαὶ. καὶ τήρει 
(δῆς ῥείπιϊεῖνε ἀεροδίς οἵ τῆς [Δ ἘΠ} καὶ (1ο 
8εοῦτε {Π|8 βίεδάξαβι δάπεγεηςε) μετανόη- 
σὸν (Δοτ., βῆδγρ δηὰ ἀεςίβίνε δοὶ οὗ γε - 
Ρεπίδηςε). ΑΒ νεσ. 4 (ωοπιραγεά υἱὲ νεῖ. 
2) ἱτῃρ! ες 5, ροβίτίνε βιίδίῃβ νεσε νἱβί8]ς ἴῃ 

ἴδε Ιοσδ] σδυτοῦ πὸ 1688 ἵπᾶπ βἰπ8 οὗ 
τοσε ογηϊβδίοη. ϑασάϊβ δπά 1, δοάϊςθδ, 
Ὡς ἢ ἈΡΡΔΓΈΠΕΎ ἡγεγα {ΠῈ ΟἹΪῪ τηεπιῦεγα 
οὗ (δῖ8 ὅτοὺὰρ υπίτουδ εά Ὀγ ουϊδίάε ρεῖβε- 
ουἰΐζοη οὐ ἱηννασά οτοσ, ὑγεσς (ῃς |εᾶβϑὲ 
βδιϊβίδοίοσυ οὗ 411 ἴῃς βενεῆ. ἐὰν οὖν μὴ 
ρηγορήσῃς, ΑΙ Πουρ ἴπς πεεὰ ἰβ 80 

ἐμελδε ας ω θεῖον οπ χνὶ. 15)ὲ. Τῆς 
βυάδάεη πὰ βίρῃδὶ νἱβἰιδιίοη οὗ ρυηίβῃ- 
τιεηὶ (πγεδιεηθὰ ἰῃ ἴῃς ΓΟ] ον πρ' ᾿νοσγάβ 
(ἴος ὥραν ἱπ δος. ο΄, Μουΐε. '. 63, Αδθοες 8 
Ῥὶαϊ. 2013) 8 Ιεῖ νᾶρυεῖν ἱπιργεββῖνα. 
11 τῖδὺ ὃς {παῖ (48 ἰπ ἤμάε 4, 18, ἀπά 2 
Ῥειεῇ) Ιοςδ] 1: εγεπίβπι πιςαπί ἃ βἰδοϊκεπίηρ, 
οὗ θεϊϊεῖ ἴῃ τᾶς βεςοηᾶ Αάνεηΐ. 

Ψετ. 4. ὀλ. ὁν. “ αυδδὶ ρᾶῦζοβ πο- 
ταϊπδίοϑβ, ἐ.6., θθποβ αυΐ ποπηιϊηδεοης ἀϊρηὶ 
δυηι" (οὐ ἴδε υβε οὗ πρ’: α - ρεῖ- 
8ΟΠΒ ΟΥ ἱπάϊνϊἀτα18, θὰ ΟἸετη. Εοτῃ. δηὰ 
Ιξπαι). ἐμόλ. (ς΄. Εναρπιεπὲ. 9 Ὅ»- 
εαπομίοαὶ ΟοΞεῥεῖ, Οανγάγη. 12. τεπῖ. 
4.Ὁ., ᾿ἴπεῈ τό μεμολυμμένος ἐπάτησας, 
κιτιλ.) ἰἢς 8Β11:ὰ ραττηεηὶ Δπ ει ᾽ ἐπὶ οὗ 
τΤαοζγϊὶ βιδίπβ, ἱποϊυάϊηρ ας ποῖ ἰάδεπεῖοδὶ 
νυ παῖ οὗ πορνεύειν (χίν. 4, ο΄ 58|-. 
χχίϊ. σ, 2). Τῆς ἴδῆρσυάρε τεῆεςτβ ἴπαὶ οὗ 
τῆς νοῖϊνε ἱπβογριοπβ ἱπ Αβία Μίποσ, 
ἤεγε βοϊϊεὰ οἰοίμεβ ἀϊβαυα!πεὰ τῆς 
ὙΟΣΒΠΙΡΡες δηᾶ ἀϊβῃοπουγεά πε 
Μοτγαὶ ρυτγίξν 40.}1ῆ68 ἴογ βρίγί8] οοπι- 
ταυπίοη (ποῖα ἴῃς ἀγαπιδιὶς οοπίσαβε οὗ 
τι ῖδ ἄξιοι [ε΄ οη 1ϊ. 16] ἢ ἐπδὲ οὗ χνί. 
6); ἴδε ἀροοαϊγρεῖίς θεδιτυάε ἰ8.: δ᾽ εββεά 
ἃτε ἴδε ρυζα ἰπ |ἰΐε, ἴος ἴπεν 5841] ἰοΐῃ 
αοά (βεε οη χίν. 14, χίχ. 8. Νοῖς δεζε 
ΟὨΪΥ ἱπ πε βενδη τηεββαρεδ δἂῃ Ἔβοῆῃᾶ- 
τοϊορίςδὶ Ῥγογηΐβε υπὶηϊγοάυςεά ὉγΥ (ἢς 
ΡῬῆγαβε ὁ νικῶν, ΔΙ ΠΟῸΡὮ νεῖ. 5. σον 
τερεδῖβ [ἢς βᾶπιε ἰάθδ. Ξε "' 88 δεΐῃρ 
νἱοῖος " ([.6., δοοογάϊηρ ν). Τῆς ἰάδα οὗ 
Βοάνεη!ν ταἰπηεπὶ 18 ἀϊβιϊποιίνεῖν Ῥεγβίδῃ 
(Βεδπάϊ, 575, 580; {κεη, 122), δὰξ ρετ- 
τηοδλῖεβ 1εὐν δ Ἐβοπδίοϊ οσΎῪ ἔγοπὶ Ἐποοῖ 
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ὀνόματα ἐν Σάρδεσιν ἃ οὐκ ' ἐμόλυναν τὰ ἱμάτια αὐτῶν" καὶ κί. τϑι 866 

περιπατήσουσι μετ᾽ ἐμοῦ ἐν λευκοῖς, " ὅτι ἄξιοί εἰσιν. 5. Ὁ νικῶν τῇ, εἴας ᾿ 
οὕτως περιβαλεῖται ἐν ἱματίοις λευκοῖς" καὶ οὐ μὴ " ἐξαλείψω τὸ 1 7υἀε 43 
ὄνομα αὐτοῦ ἐκ τῆς " βίβλου τῆς ζωῆς, καὶ " ὁμολογήσω τὸ ὄνομα 8), 

(184. ἰχὶν. 

,. πιολίκαδι., 
αὐτοῦ " ἐνώπιον τοῦ πατρός μου καὶ ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ. “»η»γ». 
6. Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. 

“ἡ. Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Φιλαδελφίᾳ ἐκκλησίας γράψον, 5. 

6,1, χνΐΐ. 5, 2, οἷς. ὅες δεττω. Μὲς. 1. 3,2, δέρη. ἰχ. 24, 4.) ΟἹεπι. Εοα,. χὶν. 8, εἰς. 
ν ΧΡ 31: ῬἘοισίοίοοι οἵ Ἔγῃ., Μαῖὶ. χίΐ. 32, τὰ χὶϊ. 8. χνίϊ. 8, ΧΧ. 12, 15, χχὶ. 27, ΕΏ. ον . 2. 

{|χιϊ. τς, τό, τῆς εἶεςι ς]οιμεά αἴεσ ἐπε 
τεϑυτστεοιίοη ἰπ εἴεγηδὶ “ραστηεπῖβ οὗ 
ΒίοτΥ ἢ ἄοννη ἰο ϑῖαν. Επ. χχίὶ. 8; 4 

86. 11. 30, 45 (οὗ. Ηεπη. δέρι. υἱῖϊ, 2 
ϑηὰ Α4:-. 15α. ἵν. 16 (ραττηεηίβ -Ξ βρ γί 
δοάϊεδ ἴῃ ννΐς ἴῃς βαϊπῖβ γε νεβίε δἱ 
ἴδε ἰδβὲ ἄδυ, βιογσεά ὕρ ἱπ βενεηῖδ ἤδάνεῃ ; 
«ἢ, νἱϊῖ, 26, ἰχ. 24 ὥ,, υἱάϊ βίο!α8 πιυ!δ8 εἰ 
δγοηοβ εἰ οοσοηδ8 [Δοεηί68). περιβαλεῖται 
κιτιλ., Κα ]οββυα (Ζεςὶ. ἐἰϊ. 3 7) ; οσ (48 
οἴβεῖβ βυρρεβῦ) κε ῥσίεβιβ δοαυπιεά θ6- 
ἕοτε ἴδε ϑαηπμοάγίιη, ψ πο ψεσε τορϑὰ ἰῃ 
ΜὨϊε. ἴῃ τδε Αρος., 48 ἰῃ Επῃ. ἶχχχν.- 
Χο., ΜΕΙς ἰδ ἰῆς οοΐουτς οὗ τἰρῃέεουβηςβ8, 
“Δεβοοίαϊςἁ ἢ ἱπποόσεπος (πὰ ἴον ὃ 
Ἐσςοϊςβ. ἰχ. 8), υ8ὲ 48. δος τ εν]. 
ἴπ Αρος. Ῥεῖ. 5, τῆς ἄνγε!!εῖβ ἰῃ Ῥασγαδάϊβε 
“ἍἍτε οἱοιῃεά ἴῃ ἔνδυμα ἀγγέλων φωτινῶν, 
ΠΠδὲ τῆς δηρεὶβ ῆο ἔνετ 6) ομαϑείβε 
ἴδε νἱοκοά ἀγὲ τοδοὰ ἰῃ δ]δοῖς. ΑἹ] βυιοῖ 
τρείδρμοτβ σεῆεοὶ τῆς ρσίσηϊεἶῖνε ποιίοη 
ται οοιπίηρ βοπιεῆον σου] ἔοσηι δἰπιοβὲ 
ἍἋ Ρασῖ οὗ ἃ τηδῃ Β Ρειβοῃδὶ υ, οοσγεβροηδ- 
ἵπρ ἴο δίβ ἰάεπεῖεν δπὰ Ἵομβαζαςίες (Ε. Βὶ. 
1140, 1141}, ταῖπες ἔπη (ες Ἐοπηδῃ 
«υβίοπι οὗ αβϑυπγίηρ ἃ ννῃϊῖε ἑορα μὐγὲ ἐς 
το πιδτῖς ἐπίσαπος ὕροη στηδπῃοοά᾽ 8 ῥσίνὶ- 
1εᾷεβ (“υἱίδλε ΠΙΡετίοσὶβ ἰϊες," Ον!ά).---- 
τῆς βίβλον τῆς ζωῆς, [πἰ8 ἑανουτί(ς 
ΦΥΤΩΡΟΙ οὗ (πε Αροοδῖγρβε νῃίοῆ ροςθδ 
Ῥᾶοκ Ἔνθ ἴο ῥγε-εχ!]ἶς δυάαίδπι (188. ἐν. 
3, ο΄. Ἐχοά. χχχίϊ. 32 ἔ,, εἴς. ; ἴοσ ἴδε 
Βαδυ]οηΐαπ Ὀδοίκρτουπά, ο΄ Τεγεπιίδ8, 
69 4), Βαά (πτουρῇ ἴῃς ἰπυεηςς οὗ Ὠλδη. 
4χιῖ. 1 4 ρτεᾶῖ νορὰς ἱπ δροοαδϊγριίς 
ἀγεδπιβ 48 Δη δρὲ ἱπίαρε πο ἰοηρεῖ οὗ ἃ 
δῆδγε ἰπ τῃς (επιροσαὶ ἐεϊἰοἱν οὗ Οοά᾽ 8 
τεὶρῃ Ὀὰϊ οὗ ΡῬεσβοηδὶ βαϊναϊίοπ. ΕῸσ ἃ 
πᾶπης ἴο Ὁς εγαβϑεὰ ἔτοπὶ {πε ὈοοΚ οὗὨ 11ξπ 
{οπεβ ἀδοάβ ποὶ οἼοιτεβροπάϊπρ, ὕὑροπ 
Βοσυτίηγ, ἴο οπεβ ροδίϊίοη ; οἷ χχ.' 
12, ]αὉ. χχχνὶ. 10) πηδᾶηξ σοπάετηπαίίοη, 
Ὁζ ἐχοϊυβίοη ἔγοπι Ὡς ἢεανεην Κίηράοπ. 
Το Βᾶνςε οπε᾿β πδπιε γεϊδίπεά (" δπὰ πενεῖ 
ἍΜΠΠ1 Ὁοι οὐν," εἰς.) οὐ ἰἂς |ἴβὲ οὗ 
Βοάν ΠΥ οἰτίσεπδ ννᾶβ Υ ἰδΐβ εἰπὲ ἃ 
αυττεπὶ τηείδροσ ἔος εἴεγηδὶ ἐεϊ οννβῃΐρ 
ὉΠ Οοά δηά 8 ρεορῖε, απὰ (ὈὉγῪ ἃ 

ΨΑ 
ον. Σ, χἰϊὶ, 8, 

παίυγαϊ! ἱπίεσεπος ἄσανῃ ἰπ χίϊ. 8) ἔοσς 
Ῥτεάεβεϊπδιίοη, πε Ῥεϊ!εἶ ἴῃ νν μἰοἢ ἔοτταθά 
1ῆδη 88 αἰννᾶυβ ἃ νἱνίἃ ἱπβρίγαϊίοπ ἰπ ἀϊ8- 
ἴτε88 δηὰ οοηῆϊοι. Ἐοσς ἴῃς εἐγάβυγε οὗ 
πᾶπλεβ ἔγοσπι {πε οἰνίς τερίβίεσ, οοηβεαιεηῖ 
ὕροη {πεῖς οὐνηοσ 8 οοπάεπηπδίίοη, ςοἤ, 
Ῥῖο Οἤγγβ. χχχί. 336 ς, ὅταν δημοσίᾳ 
τινὰ δέῃ τῶν πολιτῶν ἀποθανεῖν ἐπ᾽ 
ἀδικήματι, πρότερον τὸ ὄνομα αὐτοῦ 
ἐξαλείφεται; Χεη. Η εἰ}. ἰϊ, 3, 51, δηὰ 
Ατίβὲ. Ῥας. τ18ο0. Αἶβο Ὠιεηροσροτ᾿ 8 
δγίορε ἱπσογὶῥί. Ογαάες 4303 (ἴν. Β.0.) 
ὃς δ᾽ ἂν δόξηι μὴ ὧν φράτηρ ἐσαχθῆναι, 
ἐξαλειψάτο τὸ ὄνομα αὐτὸ ἱερεύς, δηὰ 
Ογϊεπέὶς Ογαοὶ Ιπϑον, δεῖ. 21 8135 (111, Β.0.} 
ἐξαλείψαντας τὸ ὄνομα τὸ ἐκείνου. ΤΣ 
βρεοίδὶ οοπιίοσι οὗ ἴῃ] νεγβε 8 ἐπίε "Πρ ] 0] ε 
ἤεη οπς γοδάβ ἴς ργᾶγεσ οἤδεγο ἰπ σοπ- 
τδηροσασυ [εννϑ νογβδϊρ (οὐ. ϑῃπιοπο- 
Ἑβγεὶ χίὶ. Ραϊεβί. γεςεπβίο) : “ ἔοσ ἃροβ- 
ἰλίεβ ἰεῖ ἔδεῖε δε πὸ Πορε, τῶδυ ἴῃς 
Κίηρσάοπι οὗ τὰς Βαυρῃν ἐκόθν ςοἸΐαρβε 
ποὺς ἄλγβ, ἀπὰ την ἰἢε Ναζδγεπεβ δπὰ 
τᾶς Μίπίπιὶ βυάάεηϊν ρεσίβη, τῆν ἴδεν ὃε 
δοιὰ ουἱ οὗ ἔπε Ὀοοῖκ οὗ 1 ἀπά ποῖ 
εησο !εἀ δἱοηρ νυν της τἰρμίεουβ ". 

ΤΠε πιεββᾶρε ἴο ϑαγάϊβ, [με πιοβὲ νεῆ8- 
ταεηῖ οὗ δε βενεπ, ἢ88 βοσὴς ἱπιθγαδιίηρ γα - 
βεῃθίδποεβ ἴο ἴηδι δἀ ἀτεββεὰ ἴο ΕΡΒεβιβ ; 
οἵ. ἴἰ, τ τεῖδι, α, 11. 5 (μνημ.) Ξε 1, 3, 11. 5 
νἰβί ται! Π) τε ἰϊ. 5, ἴ:. Θτεῖϊ. 4. Τς 
δορε ἀεβοηδεὰ ἰπ νοσ, 5 ἰβ θυτεβαυθὰ Ὁ 
[αοίδη (Ρέγερν. χὶ.) νμο ἀςβογῖθεβ μὲ5 
Ρβευάο- τί βείδ τ Πεσο 88 βεε αἵτε ἄδδίῃ 
περιπατοῦντα ἐν λευκῇ ἐσθῆτι; φαιδρόν, 
κοτίνῳ τε ἐστεμμένον. ΤῊε τηεϊδρδοτὶ- 
Δ] τεΐεσεποαβ ἴο σαϊπηεηὶ ρα Ροϊπὶ ἴῃ 
νίενν οὗ τῆς ἴοςαὶ ἱταᾶάς ἴῃ ᾿γοο !εη ροοάβ 
δηὰ ἀγεὰ βιυῆδ. 

γν. γ-13. Τῆε πιεββαρε ἴο Ρῃ δά ρῃΐδ. 
ες. 7. ἐν Φ' 1,688 ἴδῃ ὈΝΕΠΙΥ γοᾶγβ 

Ἰδῖεγ δῇ δαυδιν ἔανουταῦδῖς δοοουηὶ οὗ 
18ε ἰοοδ] συγοῖ τνᾶ8 ρίνεη Ὀν Ιρπδίϊυ8 (σα 
Ῥ μὴ. 3, 5, το. ἅγιος κιτιλ., [εδι8 ἰ8 
ἃ τηρββίδῃ ἱπάεεδ, οης ἀδβεγνίηρ {δαὶ 
Βοπουγεά πᾶπηε πὰ γεδὶ ἰβίπρ' [18 τηθδη- 
ἷπρ. τῇς ἰανουτίϊς Ιοπαπηΐπε (αγπὶ 
ἀληθινός (-- “ττὺς,᾽ ἴῃ {πε νος 8εῆβα 
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4 Οὔὶν Βατο Τάδε λέγει ὁ “ ἅγιος ὁ ἀληθινός, ὁ ἔχων τὴν " κλεῖν τοῦ 

ΑΠΟΚΑΛΎΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Π|. 

“Δαυείδ, ὁ 

{Ἀεὶ ἀνοίγων καὶ οὐδεὶς κλείσει καὶ κλείων καὶ οὐδεὶς ἀνοίγει. δὅ.. 

47,35, [οἷδά σου τὰ ἔργα:]1 ἰδοὺ δέδωκα ἐνώπιόν σου ' θύραν "ἠνεῳγμένην, 
δα νἱ. ἃ 

ὃ, εἰς»), ἣν οὐδεὶς δύναται κλεῖσαι " αὐτήν" ὅτι μικρὰν ἔχεις δύναμιν, καὶ. 
Ρος. 

Ἡειάϊα- 
γε -- ὁ ἀληθῶς ἅγιος (Οτοὶ.) ἢ “ Ηοῖΐγ δῃηά ἰσυε,"" οὗ Οοὰ νὶ. το, οἱ. ἰν. 8. τί, τ8. δ σϑυςοΒ. 
οὐ Βορταρῃὶοδὶ ἔογιδ ἴῃ εἰ οἵ ε, δες ἿΝ ἴω. "ἢ 13, 32, ΚΕΏΕΣΑΙΙΥ ( ο, 7). ἂτ Οος. χνὶ. ο, 2 (ος.. 
ἣν "3 τὸν ἦν. 3. α Οοπεῖς. υἱΐ. 2, ο, χἰϊὶ. δ, 12, χχ. 8, 9}. χὶϊὶ. 6, ᾿4, χνΐΐ. ο; τεδυπάδω Ηεῦ. ὑδε, 

. 8. 22,7. 

ΔΡγ, οπι. οιδα σὸν τα ἐργα (80 ΗΔι88. ἱ. 211-212, Ὀταδλίκίηρ σοππεςοι δηὰ δΒᾶσ- 
τηοηίβεϊο). 

οὗ “ ρεηυίης;,᾽ ο πρῶ ἴο ὕῃγοαὶ γαῖπεσ 
ὥκη το ἀπέγαῖν Ὁ], οὐ. ]υϑιϊπ᾿8. Δ έαϊ. 
οχνΐ., Αἰδεη. νῖὶ. 253 ο: πὸ ρϑβευάο- 
ταςβείδῃ, 48 ἰἴοοαὶ εν δβϑειῖεὰ, οἱ 
8. δἀηά 9) ἴδ8 Βεῖε ρτουρεά ἱϊἢ ἅγιος 
(.6..» ποῖ πηδγεῖν -ερ εἰπιαῖεῖν τηεββίδπὶς 
88 ἰπ Ιομπ χ. 36, ΟΙεπι. Εοπι. χχιδ. 
5, δυῖ “τεθὰ ἔτοπλ ογεδίυσγεϊυ να κπε 88 
δηὰ ἱπιρετίεςιίοη, πὶβ πδίυγε ἴῃ ἱπιϊτηδὶς 
τους ψ τῆς ἀϊνίπε ἔμϊποαββ, [5886]: 
εν Βεργὶ θῇ ἀεν Ἡεἰϊρ κεῖ ἐπι Ν.Τ., 
1887, ΡΡ. 70, 1το, Κ Υ. 305), 48 ἰπ ἴ{ϊ. 
14, χίχ, ΙΙ, χχί. 5, χχιὶ. 6 ὑνἱἢ πιστός, 
δηὰ ἰῃ χν. 3, χνί. 7, χίχ. 2 ντἢ δίκαιος. 
Πρ μον οἰδεγννῖβα, ρος. Βδσ. ἰχνίϊ. 7: 
“Ἢς [ἰδ ἴσυς, 80 ἔπαὶ Ὦς 58ῆ8}} ἄο γοὰ 
ξοοὰ πὰ ποὶ ενὶ]," δπὰ ϑεῖίον δἱ χνὶ. 
ἡ (πουρ {πὶ8 βεπβα πιὶρῆὶ βυϊϊ Πεῖα 
αἶδο, ἃ8 8η διιρί βολιίοη οἵ ἅγιος). 
κλεῖν κιτιλ, (ὈΔδεὰ οἡ 188. χχίϊ. “] τῆς 
τωεββίδῃ, 485 Ὀανί ἄϊς βοίοπ, ροββεβϑ8εβ ἴδε 
αὐϑοϊαϊς ροόννεσ οὗ δάπηιβϑίοῃ ἴο δπὰ 6χ- 
οἰυδβίοη ἔγοπῃ ἴπε ἀϊνίῃε τεα]πΊ. Τῆΐβ ρᾶγὶ 
οὗ τῆε {]ς (οἷ, ]οὉ χίϊ. 14, ἐὰν κλείσῃ 
κατὰ ἀνθρώπων τίς ἀνοίξει ") 4]1υἀε8 τὸ 
ψνμδὲ ἱτηπγεάιδίεϊγ (Ο]ΠοννΒ 88 ννῈ}]} 248 τὸ 
τῆς δἴγορδηὶ οἷδίπη πιεηποηδά ἴῃ νοσ, 9. 
ΟἸτίβι δἷοημς, ἴδς μεανεηὶν κλειδοῦχος, 
Β48 ἴδε σἰρῃε ἴο Ἔχοοπηπγχυηίςαῖς. Οοπι- 

Ὲ ϑανοπάγοϊδ᾽ 8 ὕγανε σερὶνῪ ἴο {δ6 
ἰβῆορ οὗ νδβοπα ψῆο δδά ργοπουποεὰ 

δ΄8 βεηΐεηςε οὗ ἀερταάδιίοη (Ξεῤῥαγο ἐξ αὖ 
δεεϊεεία ν έαπές αἰφμε ἐγέμπιῤΠαρἐε) :---- 
ΜΗ απέε, πορ ἐγίμπιῤλαπίο: δος δηῖρι 
ἐμμηι ΜΟΜ ἐ5ξ. 
ες. 8. οἶδά. .. ἔργα, 48 ἴῃ [ἢ οδ6 

οὗ ϑπῖγγηᾶ ἱτρὶ γίηρ υπαυδ! πε ὰ ἀρρτονδὶ. 
ΤΒε τειναγὰ οἵ {π|8 βιεδαβέπεββ (ὃ ς, το) 
ἐβ τγεείοϊἁ : (α) βεουγίτν ἰπ πεῖν σεϊδιίοη 
το Θοά (8 δ), πτουρῇ τῆς ἴονε οὗ ΟἸσῖβε 
ἔοσς τπεπὶ (9) ; (ὁ) υἱείπιαῖε ἰσἰυτρἢ ονεῖ 
{πεῖς ἔοεβ (9), πὰ (ε) ἀεἰίνεγδηςς ἱπ τῆς 
Βπδὶ ογί δὶβ (10). Ὑῆε ὀρεῃ ἄοοσ, μεγὲ 88 
ἰπ Ῥαὺὰ] (ἔος τῆς εἰπηὶς ἀ86ὲ οὗ ἴῃς ἴεγπὶ 
Οπ Ββερυΐοῆγεβ οὐ Ο. Β. Ρ., τὶ. 305) ἰ8 
ὨΒΌΔΙΪΥ ἰΔκεη τὸ ἀεποίς ἔδο! ἰτ|ε8 ἔοσς 
Ῥτεδοδίηρ ἀπά δάναδποϊηρ ἴῃς ἐδί ἢ ἀπιοηρ 
ουϊδίάετΒ, ἰῃ ΨΜὨΪΟὮ σαβε ἴῃς βεπβε νουϊὰ 

Ῥε τῆδὲ τῆς εχίεπβίοη οὗ ἴῃς ροβρεὶ ἅε-- 
Ῥεηάβ ὕροη, 48 ἰξ ἔοσπιβ ἃ δίψῃ τεννδγά 
οὗ, ορεῆ οοπέεβϑίοη δηὰ ἃ ἀεοιάδὰ βίαπά. 
ἴον ΟὨγίβε. Βυὲ ἴῃ νὶενν οὗ ἃ ρδββαβδ. 
ν τίκτε ν Ιρπδίίυβ ἴο (Πϊ8 ςδυγοβ. 
(αἀ Ῥακίαά. 3, ψΜετε ΟἸγίβε ὨιπΊβε] ἴθ 
τετπιεά θύρα τοῦ πατρὸς, δι’ ἧς εἰσέρχο- 
γται ἰῃς ρῥδιίσίαγοῃβ, ργορμεῖβ, Δροβῖϊεβ, 
καὶ ἡ ἐκκλησία) ἀπά οἵ ΟἸετη. Εοπι. χΙν  . 
(νΒεῖε τῆς ραῖς οὗ τγἰρβίιεουβηςββ ἰ8 ἀ6-- 
βογίδεδ. δβδ ορεῃ ἰπ ΟἾγίβι), [ες ρῆγαβα 
ἰδ Ὀεϊες οοππεςιςοά τυνῖτἢ ΟἸγῖδε Πἰπιϑεῖξ, 
ποὶ ννἱἢ ΔπΥ βοοά ορεπίπρ ἕογ ΟΠ βείδιν 
δοϊνίιγ. Ηἰἱπ πιακοβ δοοεββ ἴο ἀοὰ 
τὨγου ῃ ἰπιβοῖ ἢ βυτε; ἀεβρίτε ετῖαἱβ ἀπά 
τετηρίδείοπβ (νν. 8, 9, 10) δἰβ σπυγοδ᾽ Β. 
βιδηάϊηρ' 18 συλτιαηίεεά ὉΥ Ὠὶβ δυιβοῦΥ 
(48 ἰπ οβῃ χ. 7, 9, Οβγῖδε ἡ θύρα τῶν- 
προβάτων). θύρα ἢετε ἴ8 {πε ορεη πεαγί 
οἱ ἀοά ἴος πιδῃ; ἰῃ νεῖ. 20, πηᾶπ' 8 ορεπ 
Βελτὶ ἴος αοά. |εδβυ8, ἴεπ, εαυϊρρεά 
νὰ τῆς ΟΟΤ. αἰγίδυϊεβ οἵ ἀϊνὶπε δυ-- 
τπογίεγ, δϑβυγεβ ἴῃς σαυτοῦ πον ἔΜΠ|6 
ἅτε δυο; εχοογηπιαπίςδιίοηβ 88 [ες [ενν8. 
Μετα ἰενε Πρ ἀραίηϑὲ μετὰ. ὙὍΤῆε ἰδιίεγ. 
δᾶνε ποιῃίηρ ἴο ἄο νἡξῃ τὰς σοπάϊ ΟΠ 8. 
οὗ ἴδε κίπράοπι. Ἐδιίιῃ ἱπ }εϑ8 σοηβί!-- 
ταῖεβ. 4 τεϊδιίοη ἰοὸ αοὰ ψῃῖοι οαπηος 
εἰτδοτ Ὀε ἱπιραϊγεά οἵ γῖνδ!!εά, Οπὶγυ, ἐπε: 
Ρεζβενοζδηος οὗ ἴδε βαϊπίβ ἰ8 πεεδεᾶ; δὴ 
δδϑυγεά ροβίτἰου ἢ αοα ἀερεπβ ποῖ 
τ ΈΓΕΙΥ οἡ ΟὨγίβιΒ ννἢ}} ἀπά ροννεῦ Ὀυϊ οἡ 
ΟΠ γίβείδπ ἰογαὶν 88 τῆς οοεβῆςϊεπς οὗ 

ςε. Τῶε Ἄσδυτγοῦ δὲ Ρ. ἰβ ποῖ δίαπιες 
ἔν τ8ε βἰεπάεσπεβϑ οὐ ποῦ εαυϊρπγεηῖ, 
ΜΏϊΙοὮ ενίεπεν 18 ἄυε ἴο οᾶυδεβ ουϊδιάς 
Πεγ σοπίσοὶ. ϑῇς 8 ῥγαϊβεά ἕογ Βανίῃρ 
τηδᾶς ροοᾶ υϑὲ οὗ {πε δἰ ῖρῃι τεβουγοαβ, 
δδε ροεβεββεά (ο΄ Μδκ χίν. 8). Οἰδετ- 
νἶδε, (που ρἢ 1ε88 ννεῖ!, ἃ [011 βίορ πιῖρῃς 
ὉὈς ρἱαςεά δες αὐτήν, ἀπὰ ὅτι. .. τὸ" 
ὄνομα μον ἰδίκεῃ 48 πε τεᾶϑοη ἕο ἴπε 
τοπκίβε ἰδοὺ . . . σε, ᾿ι18ὲ 48 ἰπ ΝΟΣ. 10 
τ. 90 μου ἰΒ [ο]]οννεάᾶ ὈγΥ κἀγὼ 

ἧς.--οΟὀὐτήν, ρΙεοηδείϊς υξ6 οὗ Ρῖοη. δἴϊες 
τ λένε, ἃ ϑουγίτίς ἰάϊοπλ ἢ Οτεςῖκ 
Δβηῖῖεβ (ΝΊς, 11. 138, Τυπρ τ28, ΒΙ 488. 
850,4) οοπβηςᾶ ἴο Αρος. (εχς. οἱξ, ἦτ. ΟΧΧ, 

.:.. 



8ὃ--το. 

ἐτήρησάς μου τὸν λόγον, καὶ οὐκ ἠρνήσω τὸ ὄνομά μου. 
διδῶ ἐκ τῆς συναγωγῆς τοῦ Σατανᾶ, τῶν λεγόντων ἑαυτοὺς : 
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ΘΟ ΊΒΟΙΥ Ἰπ ΨΗ 

᾿Ιουδαίους εἶναι, καὶ οὐκ εἰσὶν ἀλλὰ ψεύδονται" ἰδοὺ "ποιήσω φ. ̓  
αὐτοὺς "ἵνα ἥξουσι καὶ " προσκυνήσουσιν ἐνώπιον τῶν ποδῶν σου, Ἔἤγρο- 

οτὶ 
καὶ γνῶσιν ' ὅτι ἐγὼ "ἠγάπησά σε. 1ο. Ὅτι ἐτήρησας τὸν "λόγον διά Μη, 

Ὶ 

Οδα ἰν. 35, ν. 42, εἴς., ἵνα --ἰηδη. οἵ ςοπεοα. 88 ἷχ. 20, χἱΐΐ. 13. 
| ; φί. Ῥα. Ἰχί]. 8, Ζεςδ, νἱη, 20 {., 1οδη χνίϊ. 23. ὅε8 οἱ χχί, 9. δὴ χί. 36, τ. Ἐθδο αὶ 30. 

ΔΈος γνωσιν ΑΟΡΟ͵ , εἴς., ὅγτγ., Ασπχ., Αςῖῃ., Απάς., Ασεῖῆ. 

᾿ τς ὩΣ ὥοαεις. 
88. χἸίχ. 23, χῖν. 14, 1Χ. 14. 

᾽ αἱ. Ὁ, ῳ. οἷς. ἔΐ, 14, 

(εἀά.), τὰς νατίαπὶ 
γνώση (δ, 14, 848., Ρτ.}) 18 ργεξεσγοά ὃγ ΥΝ εἴ}, (ογ. 11. 23 πὰ 188. χὶῖχ. 23). 

Αεῖδ χν. 17) ἰῃ Ν.Ύ, [πὸ Ἑποοῦ (χχχνιϊ. 
2, δηὰ ῥαςςε"ε) ἴο ἄεηγ ἴῃς [νοτὰά οὗ ϑρίτί18 
ἰ8 ἴῃς σαρίϊ8] οτίτης,᾽,48 ορροβεά ἴο ““δε- 
Ἰϊενίηρ ἴῃ Ὠὶβ παπὶς. 

γει. 9. διδῶ ἐκ (ρατεῖι. σεη., τὰς ςου- 
βιγαςτίοη θείη δηὰ τεβυπιεά ἱπ 
ἃ ταῖμει πδγβῇ δπδοοϊουϊμοη, ἵνα κ.τ.λ.). 
Τῆς δύδβεηςς οὗ ἐκ Ὀεΐοσε λεγ. ἄοεβ ποῖ 
Ῥτιενεηῖ ἰξ ἔτοπι δεΐπρ ἱπιεσργείεἃ 88 ἰπ 
Δρροείτίοη ἴο συναγωγῆς ταῖπει ἴπδη 28 
ἀἰγεοιν ἀερεπάεπὶ οὐ διδῶ Οπη δε 
ἴοττηωβ οὗ δίδωμι ἴῃ Αροοδίγρβε 8ες 
7Δπηδεϑ᾽ Ηἰδί. Οἷ. Ογαρνινι. οοῦ, 51; 
ἴδε ψἱάς ἀβᾶσε οὗ ἰῆς νεῖν ἰδ οσατείεά 
οη τῆσουρῃ τῆς ΓΧΧ ἴτοπὶ ἴδε δαυδ}}γ 
Ἔχίεπάςά εἐπιρίουτηεπὶ οὐ τε Ηεῦγεν 
δαυϊναϊεηι ἴῃ ἰῃς ἰαῖοες βίαρεβ οὗ ΟἹ Τ᾿ 
Ἰπεγαῖυταε. Τῆς Ἰενβδῃ δυπάρορυς ἰ8 
ἀεπουποεᾶ 88 ϑαίδηϊς, οὐνίπρ ἴὸ 118 ρεῖ- 
βεουϊτίηρ παδὶῖ8 (ϑαίδῃ Ὀείηρ τεραγάεὰ 
8ἃ8 ἴῃς ἤπδὶ βουγοε οὗ ρεγβεουξίοῃ 88 οὗ 
εἴτοσ, τῇ. αῦονε νεσ. 8 δηά οἡ ἰΐ. 9). 
Ιρπδιίυβ σογγοδογαῖθβ ἴῃς πιδὶῖρτι δςῖὶ- 
νιν οὗ [εἐνν8 δὲ Ῥῃ δάεϊρῃία, νἣο ψεγε 
ἰπ {δε Βαδίς οὗ πιοϊεβείηρ τᾶς οδυτσοῖ (σά 
Ῥλαά. 6); δες 4180 γείετβ ἴπεπὶ ἴὸ ἔπιε 
τ δ] οουβ οὐπηΐηρ οὗ ϑαίδθ. Αρρα- 
ΤΟΠΓΥ ]υδαϊχίηρ ἱεηδεηοίεβ ἡγεσε σὶζε 
διλοηρ ΟὨ σι βιίδηβ οὔ ἀεηῖ ας γι δὲ 
Ῥμ]δάερῃα. ΑΒ ἴῃ ντιτηρ ἴο ϑηνγηδ, 
{δε ργεορῆει ἱπεγείοσγε οἰ πιεᾶ ἴῃς δηςεδῖσγαὶ 
τι]ς κεν" ἴογ τῇς ΟἨσίβείδη Ἵπυτοῆ. 
Ἑαΐἢ ἱπ ΟἨγίβε, ποὶ πιεγε πδιεοηδ] τυ, 
Τοπϑιϊυϊεά ἴσας [υἀδ᾽5πὶ; (πε βυιοςαβϑίοπ 
μιαά ραββςεὰ ἴο ΟΠ σι βείδπίιυ. ΤὮς ῥγοχηίη- 
εὔροα δδβίρπθὰ ἴο τπ|8 ρῆδβε οὗ ροϊεπικῖς 
ἰδ ἌἙπασδοίεγίβιίς οὐἩ τῆς : εὐἱοά, ᾿δβουρῇ 
αἰγεδὰν ργεβαρεά ὃν Ῥδὺ (1π ἔοπι. [χ. 
6.7, 11. 28, 20). Τπε βυρετγοι!ου5. σοη- 
τεπιρί οὗ ἴπεβ8ε οδυτοξηηεη ἕοσ 411 ΟὮ τὶ 8- 
εἴδη ἀϊδβεηΐοσα ἔσοπὶ [υἀδλίβπι) ννὰ8 ἴο ὃς 
ομδηρεὰ οὔς δύ ἱπίο ἢυτηδὶς γεβρεοῖ. 
Ἴδε ἴοττηεγ ουἹά πὰ ουὖἱ {δεῖς ρστίενουβ 
ταϊβίδκε ἤεη 1ϊ τνᾶβ ἴοο δῖε. καὶ προσ- 
κυνήσουσιν, κιτιλ., ἰπ τῆς ερίσὶι δηά 
τολ] ἰδεῖς ἰδηρυαρε οὗ ροϑί-εχ!]ς 1 δ δίβπι 
(δες τεῆ..), ἀεποιίηρ δϑ)εςὶ βυυτηϊββίοη δπὰ 

Βοτηᾶσε Ὀείοτε ἴδε βίογυ οὗ ἴᾷς οδυγοῖ ἴῃ 
τῆς ἔωτυγε πηεββίδηῖς γείρῃ (5: ἱρΠΕ οἴβοῖ- 
νῖδε ἴῃ σ Οος. χίν. 25). ἔνβαι 18 6Υ ἴοπάϊν 
εχρεοιςὰ ἔγοπὶ ἴῃς Οεπεεβ, με γε 
τηετηβεῖνεβ ἴο σεπάεσ ἴο ΟΠγίβιίδηβ-- -δυςο ἢ 
ψουϊὰ δε τῆς ρτίπι ἰγοὴν οὗ ρχονίάξηςδ. 
Οοιιρασε ἢ τνϑδὲ ἕο οννβ, (Ὡς δαυ! εν 
ἐχρεςιδιίοη οἵ ]υδ. ἰ. 25: “᾿δηὰ {ΠῈῪ 
8411 111 Ὀς «411: ΤΠ] άτεη οὗ τῃς ἰἱνίη 
αοὰ, «πὰ Ἔνεῖν δηρεὶ δηὰ ερίγις νυν] 
Κπονν, γεᾶ {παν ν6}} Κκπον ἴμδὶ {Πε8ὲ ἃτα 
ΤῊΥ ΟΠ άγεη, δπά παῖ 1 ἴονε {πεπὶ". 
καὶ γνῶσιν, κιτιλ.») 51}}} Ιδδϊδηῖς ἴῃ (οἷ- 
ουτίηρ (ἔτοπι χὶἰΐ. 4, χὶῖχ. 23). ΟἾγίβι᾿ 8 
Ἰονε ἴο πὶβ σῃυγοῖ (ἠγ. Ξε 1 πᾶνε ἰονεά ᾿ 
ὙὙ111 θῈ ργονεὰ Ὀγ ες {τ υπιρῃδπηῖϊ βυγνὶ 
οἵ ρεγι]8. Ηδεσ ἢπαὶ ροβίιου, βδη ἴδ 
ςοηάϊτίοπα οὗ δαγίῃ ἅτε σενοιβεά, ν"Ἱ]] 
ἴᾶτονν ἰρᾷξ ἀρὸπ ἴδε ἀϊνίπε αβεςξίοπ 
ΜὨΐοἢ υηάοτίαν ΠΕ ῥγενίουβ ρεγβενεγς 
ἅπος, δηὰ ψ ΠΟ πιεαπίϊτης ἰ8 ἃ βεζσζεῖ 
βᾶνε ἴο ἴποβε ΨῆῸ εχρετίεπος ἰϊ. Τῆς 
Ῥτοσιχῖβε οὗ ἀοπιϊπίοη ονεῖ ἴῃς [εν πεγα 
Τοσγεβροηάβ ἴο ἴπδὶ οὗ δυϊμοσιυ ονεῖ πα 
Οεηι 68. ἴῃ ἰϊ, 26, 27, Ἔχοερὶ ἴδαὶ τῆς 
Ιἰδίϊες ἰ8β ἀδῆβπίϊεϊν εβομδιοϊορίςαὶ. Τῆς 
]εννβ τΑγάμν ἀννάκεη ἴο τῆς ρτίν!]ερεβ οὗ 
ἴδε ςυτοῦ 48 ἴο ἔπε ο]ἴπι8 οὗ [6508 (8βε 8 
ου 1. 7). ΡῬγοῦδοΙν ἴμεν βοοῆεά δἱ (ἢς 
οἸαῖπι οὗ τῆς ῬῃΠ δε ρμΐίδη ΟΠ βείαπβ ἴὸ 
δε οδ]εςῖβ οὗ {πε ἴτε αοὐβ ἰονε. ΤἊ 
ΔΏβννοι 8 ἔπαὶ (ΔἸ ἱπ 1εϑὺ8 τηεᾶηβ ἃ 
τενεϊδείοη οἵ Ὠϊνίπε ἴονε (ἐᾷς τενεϊδιοη 
οἵ δι ἜραΣ! ἔτοτι νη ϊοἢ πὸ ΟὨτίβείδη [ἰδ 
οδῃ Ὅς δοςουηίεὰ ίοτ. 

γεσ. το. Τῆς ροβίτίοη οὗ μον Βῆον8Β 
ἀπὲ ἴξ Ὀεϊοηρβ ποῖ ἴο τὸν λόγον τῆς 
ὑπομονῆς 48 Δ Ψδοῖε, θῬαϊ ἴο ὑπομονῆς 
(2 Τηεβ8. ἰἰ. 5). Τῆς ργεςῖβε βεπβε 
τθεγείοτς ἰβ ποῖ “τὴν ψοζγὰά δϑουΐϊ ραῖϊ- 
ἐπος᾿ (ἰ.6., τῆν σουπβεὶ οὗ ραιίΐεηςε 88 
ἴδε βαργεπια νἱγίας οἵ ἴῃεβε ἰδιίες ἀδυβ, 
80 ἵν εῖββ, Βουδβεῖ, εἴς.), θὰῖϊ "πε νοτγά, 
οζ {δε ργεδοπίηρ, οὗ ἔδδὲ ρδιίίεμος νυν Ὡς ἢ 
τεΐεσβ ἴο της" ({.6., [Ὡς ρδϊίεπὶ επάυσγαποα 
ψ ἢ γί ςοἢ, πιὰ ργεβεηὶ ἐτίαβ, ΟἸγίβι ἰ8 
ἴο ὃε βετνεὰ; 50 ΑἸΐοτά, ϑρίτϊ8, Ηοἱ ἔζῃ".). 
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δ Μειι. 

λαοῖς 4. 

ἢ 5, ῖαν ΠΥ Μας « πϑενῷ 
4] ετιαχχ. κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς. 

ἃ ἰΐ. 25, ε΄. 4 Μαες. νἱ. 18-2:, 
ιίΩ. ᾷ 22, “5, Αὐδοιϊ, δια Ὁ Σ 

εκ Ἐπιρμδιὶς, δβ ορροδβοὰ ἰο ἴϑα. χχίϊ. 25. 

ΦΟΘῊΗ μδον οὐδ ἐή μὴν Τὴρ τότ ; κύριος; ΤῊς Βεσοη, 
τεᾶβοῃ ᾿»ἐ Ῥταϊβίης τῇς ΡῬῃϊαάεϊρῃίδη 
ΟΠ τιβείδληβ ἰβ ἱπεὶς ἰογαὶ ραδιίεηος υὑπάδγ 

του, ἃ58 ΜῈ }} 5 (ἢς 1. ςοηΐςε8- 
βίοῃ οὗ Ομσγίβι (νεσγ. 8) ὑνμΐο μδὰ ροβϑβίὶ 
Ῥιουρῆξ οὐ ἴπαᾶὶῖ ρεγβεουκίοῃ. κἀγὼ 
κιτλ. (61 ἰη τὐγη"; οὗ βἰπιϊαγ οοη- 
πεοιίοη ἱπ [οδη χνὶϊ. 6-8), ἃ τεργοδυςιίοι 
οὗ τῃς βαγίῃρ ργεβεγνεὰ ἴῃ Γὐκς χχίὶ. 36. 
Τῆς ἱπιηιίπεπι ρεοὰ τοῦ πειρασμοῦ 
τεῖετβ ἴοὸ ἴε ὕσοόίκεη ἄλγεα ψ Ὡς, ἰπ 
εεβοδδιοϊορίοαι βομεπιεῦ, γεσε ἴὸ πεγαϊὰ 
ΤΑΕΒ5 Δ᾽ 8 τεῖϊυγῃ. [,δἴεσ οἡ, {π|8 ρεγίοά 
ἰδ Βρεοίβοδιν ἀεβηοά 8 ἃ τἰπ|ε οὗ βεάιιο- 
Ποπ ἴο ἱπιρεγὶαὶ ψνοσδῃΐρ (εἶ, χὶϊὶ. 1.4-17, 
νῖ!. 2, τ Πδη. χὶϊ. σ, .ΧΧ). Τῆς 
ῬμιδάεἸρμίδη ΟἸγίϑιϊδπδ νν ἢ] ποῖ ΟἾΪΥ 
τε υπιρῃ ονος ἴῃς οοπίετηρί δηᾶ ἱπίγίρυεβ 
οἵ ἐδεὶγ ]εννβῃ ἴοεβ θυϊ ἃἷ5δὸ ονεσ ἴδε 
νυ ϊάεγ ραρᾶπ σία] (νυν οἢ 8 4180 ἃ τεπηρίᾶ- 
Ὀοη), ἱπαβπιυοῇ 88 {μεῖς ἀενοιίοπ, αἰτεδὰν 
τηδληϊεϑίεά ἱπ ἕλος οἵ [εν δ πιαϊϊος, 
ὙΠ βδεῦνε ἴο Ἴδεγυ ἴῃεπὶ τπσουρῃ {πε 
βίοτπῃ οἵ Ἐοπηδῃ ρετβεουκϊίοη. Τῆς τε- 
ν διὰ οἵ Ἰογδὶιυ ἰβ ἱπ ἴασι ἔγεβῃ ρβονεσ 
ἴο Ὁε Ἰἰογαὶ οὐ ἃ πίρῃες ἰενεῖ!: “δε 
ΜαρεΒ οἱ ροΐπρ οπ, δηὰ ενεσ ἴο Ῥε". 
ΤὯΙ5 βεεπιβ δεῖτες ἤδη ἴο ἴδκς τῆς ννοτ]ά- 
τάς ετἰα] 45 ἔπε δηλ] διϊεπιρὶ (νι. 13, 
χὶ. το, οἷς.) ἴο ἱπάυος τερεπίδποε ἰῃ πιὲπ 
ΟΥ ἴο Ρυπιβῇ (πεπὶ, ἔγοπι νυ Ὡς ἢ (δε Ρ. 
ΟὨΒ γί βείδπβ (οὔ. νἱὶ. 1-8, ἀπά 8. 850]. χίϊ, 
4-1ο0, χν. 6, 2) ψου]ά θὲ Ἔχετηρί; δυῖ ἰξ ἰδ 
ἐσ ροββίθὶς ἔγοσι ἔῃ σταπηπηᾶσ δηὰ ἀϊβῆσυϊε 
ἔτοπι {πε βεηϑε, ἰο ἀεςϊ ἄς ψνδεῖπες τηρεῖν 
ἐκ πλεδη8 διιοοββίι επάυγαπος (ργερηδπί 
Βεῆβε 88 ἰπ ἰοῇπ χνῖϊ. 15) οὐ δρβοΐυϊε 
ἰγωγιυηῖν (ο΄. 2 Ῥείῖες ἰϊ. 9), 8βαέε ἐπλεγρ- 
ἔπος ἔοπιὶ 16 {τἰδὶ οὐ ὄεβοᾶρε ἔγοπι ἰΐ 
ἐπεγεῖὶν (πη κβ ἰὸ ἰδε εἰπχεῖν δάνεης οὗ 
ΟΠ ἰδὲ, νεῖ. στὴ. Νοῖς τῆς ἔπε ἀουδὶς 
8εηβε οὗ τηρεῖν: υὑπβρᾶτίηρ ἀενοιίοη ἰβ 
Βρασεά δἱ ἰεδβὶ βογης ἴοσπιδ οὗ ἀϊβϑίγεββ 
«πὰ ἀϊδευτθαπος. [Ια ἰ5 κε ΓΒ ετ᾿ 8 
Ῥαγδᾶοχ ἴμαῖ ἤθη ἃ πιδῃ ᾿εᾶγπβ ἴο 88: 
ἢ ΟἾ τι, “ὙΠΟ οτοββ, (ἢς ογοββ," 
ἴδετε ἰδ πο οσοβϑβ. Βαδίηϊς ρίεῖν (ϑαηλ. 
98 δὴ) ἐχρεςιεὰ ἐχεπιριίοη ἔσοπι ἔπε (γί θυ ]4- 
οη οὗ ἴῃς Ἰαῖζες ἄδγβ οἠἱγ ἴογ ἴοβε νῇο 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΏΑΝΝΟΥ Π|. 

ὲ τῆς ὑπομονῆς μου, κἀγώ σε τηρήσω ἐκ τῆς ὥρας τοῦ " πειρασμοῦ 

" μελλούσης ἔρχεσθαι ἐπὶ τῆς οἰκουμένης ὅλης, πειράσαι τοὺς 

ΟΣ ζοηδίΓ., Ἡεῦ. χ. 36. Νοῦν. ρΡεῃάξηδ, δὲ ἰΐ, γ. Ἐ' 
[ ΗΝ ιδδν (εες ἀεί Ὡοιε), ἐμ αν 23, 1ες. ἱ. 18. 

ψεῖς δὐρϑογρεᾶ ἰῃπ ροοά νψοσκβ ἂπὰ ἱπ 
δδοτεὰ βιυάϊεβ. 
ες. τσ. “ὙΟἴ͵οὺ πᾶνε ποὶ ἰοηᾷς ἴο ννδῖὶ 

ἃηὰά 5υῇΈἼει πον"; ἃ ἔγοβῃ τηοῖίνε ἴοσ 
τεπᾶον οὗ ρυγροβε. Οοπιρᾶγε ἢ δὲ 
[ο!]ονν8 τς ἰταάϊείοη οὗ ΚΕ. ϑδίπιοπ (π 
Τίσι. ΘΠδθῦ. ὈαὉ. 88 α) παῖ οη ἴῃς οὐοᾶ- 
βίοῃ οὗ Εχοά. χχίν. 7, ἴἰῆς [βγϑεϊϊε8 ψγεσε 
δδοῦ ογονπεά Ὁ ἔννο σσοννπβ Ὁν ὅοο,οοο 
δηρεῖὶθ---οὴς ν ἤδη ἴδεν βαιὰ τσ εοὐδ ἀο, 
τῆς οἴει Ὑνἤεη πεν βαιά τος εοὐἱ! δὲ 
οδεάϊφηέ; μι οπ ἴδε οοςλβίοη οὗ Εχοά. 
χχχίϊ!, 6 ἔπ6βς οὔονγῃβ νεσε βηδίςπεά οἱ 
ὉΥ 1,2οο,οοο ἄεν]8. ἴπ ἴῃς ἰδεῖ ἄδυ, δὲ 
τῆς πιεδδίαπίς ἅξε, αοὰ γεϑίογεβ ξἴιεβε 
Ἄ«σοννῃβ (Δοςοτγάϊηρ ἴο 184. χχχν. το). Τῆς 
8686 ἰ8 ποί δἱϊεγεὰ ἰ( ἵνα . . . σὸν ({ἸΚκε 
[μυκς χίΐ. 20) ἰ8 ἰλίκεη 88 ἃ νυἱνίά ἔοττῃ οὗ 
τῆς ρδβεῖνε “" ἰεβδὲ ἴῇου ὃς ἀερτείνεὰ οἵ [ἢ Υ 
Ἄσσον " (οἷ, ΟΟἱ. ἰϊ. 8 νι 2 Τίπι. ἱν, 8), 
τοτίεἰείη ς ἴξ τπγου ἢ πιϊδοοηάυςξ, 

νεῖ. 12. Τῆς τενδιά οὗ βιελάξαβίπειβ 
Βετῖα ἰβ ἃ βίδθ!ε γεϊδίίοη ἰο αοά δπά δῦὃ- 
βοΐυῖς (γε ]γ νετὶ βεὰ) αβϑυγδηςς οὗ εἴεγηδὶ 
Η|ξπ, Ρεττηίάπεηος ἐν τῷ ναῷ (νεῦρα! 
ἱποοπαίβιεσης υὑἱἱ χχί. 22) τοῦ θεοῦ 
μον (ἕους τἰπιεβ ἱπ 18. νεσβε). Ετοπὶ 
ϑέγαθο (χί!. 868 Β, ἥ τε Φιλαδε ..9 

τοὺς τοίχους ἔχει πιστούς, 
καθ᾽ ἡμέραν τρόπον τιγὰ σαλεύονται καὶ 

γϑὴρ θέε ΩΝ ἐπὶ ΠΝ Φιλ. 
σεισμῶν π' ς. γὰρ πονσιν 
οἱ τοῖχοι διϊστάμενοι, καὶ ἄλλοτ᾽ ἄλλο 
έρος τῆς πόλεως κακοπαθῶν, κιτ.λ.) νγε 
εχ ἴδαὶ ἴῃς οἷν ννὰβ 1140]6 το ἐγεφυςηΐς 
δηὰ βενεγὲ και υδλίεβ, ὁπ οὗ ννῃϊοἢ μαὰ 
Ριοάδυοεὰ βυοῦ τυὶπ ἃ ΨὨϊῈ ἀρὸ (Τάς. 
Ἅπη. ἴΐ. 47) τδδὲ τῇς οἰεΖεπβ παά το ὃὲ 
ἐχεπιρίεὰ ἔγοπι [τηρογίαὶ ἰαχδιίοη πὰ 
αβϑἰβιεά ἴο γτερδὶγ {πεῖς δυϊ]άϊηρβΒ. ὙΒεβε 
Ἰοςδὶ οἰγουτπιδίδποςβ (εζ, [ὰν- νὶ. φιτ; Ὠϊο 
Οδ58. ἰχνἱϊϊ, 25; Ἐεηδῃ, 335) ἰεπά οοϊουγ 
ἴο {π|8 Ῥγοπιίδε, νος ννουϊά 4150 ἀρρεδὶ 
ἴο οἰείζεπϑ οὗ ἃ οἷν ννἤοβε πυπιεγοιβ ἔεβ- 
εἰναῖβ δῃηιὰ ἱετηρίεβ ὅγε εαὶά ἴο ἢανε ψοῃ 
ἴον ἴξ τὰς βοδείφυθε οὔ “4 πικϊπίδίυγε 
Αἰδεπ8᾽" (ΕΒ. Βὲ. 3602. Τδε ρῥγοπιῖβε ἰβ 
Αἰἰυϑεά το ἱἰπ ΕΡ. υρά., ψῃετε Οοά᾽ 8 
ἔτδος ἴ8 βαϊὰ τὸ ἤᾶνε “" ἀεϊνετεᾶ ([ἢς ννεδίς 
Δηὰ εεῖ ἰπεπὶ ᾧρ 28 στύλους ἑδραίους 
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γράψω ἐπ᾽ αὐτὸν τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ μου καὶ τὸ ὄνομα τῆς πόλεως Β Οεἱ. ἱν. 
ε ᾿ . 246,Ηεῦ. 

τοῦ θεοῦ μου, " τῆς καινῆς Ἱερουσαλήμ, ἡ ' καταβαίνουσα 1 ἐκ τοῦ χί. το, χἰ!. 
22, χἰϊϊ. 14. 

ἰϑεξεοῦ χχὶ. 
Δ, 10; ἔαϊδε δρροεϊτίοω. 

Δ ΤᾺς ππρταπιτηδιίςαὶ ἢ καταβαίνουσα (3 "Α(Ο) 68 δεαπ οοττεοϊοά ἰπίο ἢ κατα- 
βαινει (Ο, Απάτ., Αἵ.) δῃὰ της καταβαινουσὴης (3.4). 

8016 ὈῪ πιεδη8 οὗ {μεὶς ραϊίεπος ἰο βίδηὰᾶ 
811 ἌΠΡΤΥ οπβεῖβ οὗ ἴῃς εν] οης," δηά 
Ατἴδιυβ οὗ Ῥεγράσζηοβ ἰ8 ἰεσπιοά ἃ στύλον 
καὶ ἑδραίωμα οὐ δε ἸΙοοα! ΟἨτίβιίδπδ. 
Ῥεζπιδπεπὲ οοπιτηυπίοηυ ἢ αοά ἰ8 ὅτ- 
ἴδει ἐχργεββθὰ ἰῃ ἴθστηβ οὗ (ἢς νἱἀεβργεδὰ 
εἰδηὶς δε! εῦ τδας το ὃς ἱρποσαηὶ οὗ ἃ 
Οὐδ πᾶσης τηδᾶπί ἱπαῦ:]ν το Ἰνοσϑῃὶρ 
ἵπι, ἡ Βεγοδβ ἴο Κηονν ἴδ πᾶτης ἱτηρ]ςὰ 

τς ρονγεῖ οὗ δηϊεσίηρ ἱηῖο ἔθ! ]οννβῃΐρ 
ψ Βἰπι. “]0δὲ δ8 τυτιεπρ ἃ πάσης 
οπ ἴεηλρ]ε- 4118 ρυΐϊΒ ([ῃῈ οὐπεῖ οὗ ἴῃς 
πᾶτης ἴῃ οοπείπυλὶ ἀπίου νὩ ἴῃς ἀεῖν 
οὗ {δε ἰετηρῖε, 80 ἴοσ δαγὶν τηδῃ [Πε Κηονν- 
Ἰεάρχε, ἱπνοοαῖίοπ δηά ναίη σερειξίοη οὗ 
τῆς ἀεῖτγ Β πᾶτης σοπδιίϊζυϊαβ ἐπ ἰδεῖ! ἢ δ 
δεοῖυδι, 1 τηγϑβεϊς, υπίοη νὴ τὰς ἀεὶ 
πδτηδὰ " (]ἐνοηϑ᾽ 1μέγοά. Ηἱεέ. Κεϊϊρίοη, 
18ο6, Ρ. 245; ο΄, ]Δβῖγον, Ρ. 173). καὶ 
γράψω, κιτιλ., Ἰπβοτρείοπβ ἀροὴ 1118 τ8 
Ὀείῃῷ ἃ οοιηπιοη ἐεδίυτε οἱ ἁ Οτίεπίδὶ 
δτιοδιϊεοίυτε, οΑ Οοοκοβ Νογέλ δεν ἐς 
Ἱπεογέῤῥεῥίοης, Ῥ. 266, παπιεὲβ ου Ὀ 1 Π18τ8 ; 
4150 Εεἰιζεπϑβεεὶ π᾿ 8 Ῥορμιαπάγεβ,2ο. ΤΏς 
Ῥτονίηοϊδὶ ῥσγίεβι οὔ {πε πηρϑῦῖαὶ οὐ]τι8 
ετεοϊεὰ ἢὶ8 βίδίιις ἰπ ἴῃς ἴδπιρῖε δὲ δα 
οἷοβε οὗ δἰβ γϑᾶδγ᾽ 8 οβῇοἱδὶ τείχη, ἱπβοσὶ δίησ 
οὐ ἃ δβ οὐνῶὴ πᾶῆς δηᾷ 18 ἔδίπεγ᾽ 5, 18 
ῥίδος οἵ δέ ἀπὰ γεᾶγ οἵ οἴδοε. Ηδσεπος 
Βοτης οὗ ἴῃς τηγβίοσίουβ τη ΡΈΣΥ οὗ τπὶ8 
νεσες, ἀρριεά το ΟἸγίβείδῃβ 48 ὑγίεδίβ οὗ 
οὐ ἱπ τς πεχὶ ψοσὶἀ, ΤῊϊ8 ἰδ ποτα 

Ῥτοῦδῦῖς ἐδδη ἴο βυβρεοὶ δῇ αἰ δίοπ ἴὸ 
ΨΠαὶ ννᾶβ ντίτἴαη οὐ (πῸ δίρῇ ῥσίεβι 8 
οτεπεδὰ (Εχοά. χχνϊ. 36, οὔ. Αροο. νἱΐ. 
3, Χίν. Ι, ΧΥΙ, 5, χχὶὶ. 4). ΡΊΠτΒ γεσα 
4ἴβο, οὗ σουγβε, βουϊρίυγοά ηον πὰ ἴπεπ 
ἴῃ δυπηδῃ βῆαρε. ΕῸσ ἴῃ ἤγβε (α) οἵ ἴῃς 
τἢτες πδηηςβ, οὐ. Βαδα Βαίδγα, 75, 2: Ἐ. 
ϑαηυεὶ δὲ Ε. Ἰοοπαπαη ἀϊχίδϑε ἴγεδβ 
ΔΡρε τὶ ποπγίης Ὠεΐ, ᾿υϑῖοβ (188. χῆνίΐ. 
ἣν Μεββίαπι (ἐσ. χχίϊὶ. 6), Η]εγοβοϊγπια 
(Εζεῖκ. χίνι. 35); αἷϑο Ἴδζρ. [Ἔγυβ. οἡ 
Εχοά. χχνυῖϊ. 30, αυϊεαυϊθ πγετηογαῖ 
ΠΠπἃ ποπιεη βαποίυπι [ἐ.6., τετραγράμμα- 
τον] ἱπ δοζὰ περεβδίϊδιίβ, οσίρίτασ, εἱ 
οοουα τεϊεριπίυσ. ὙΏετε ἃ πᾶπὶς 
ΨΆΒ εαυίναϊεηΐ ἴῃ οπς 86 η86 ἴο Ρετβοη δ ἐν 
δπά δοῖεσ, ἰο δᾶνα ἃ αἀϊνίπε πϑπια 
ςοηέεττοά οὐ οὴς οἵ γενεαῖς ἴο οπε νγᾶβ8 
εαυίϊναϊεπὶ το θείης ἐπάονγε νἡτῃ ἀϊνίης 
Ῥονει. Τὰς ἀϊνης “ἰάάεθπ παπλς" 
(Ά4ε. 15α. 1. 7 1 νῖδΒ : “285 (ῃς μοτγὰ ᾿νεῖα 
ὙγὮΟΒα πᾶστης ;δ8 ποῖ Ὀδεπ δβεπί ἰηῖϊο (δϊ8 

ψ τά," οΥ.. νι. 7) ννὰβ (δοςοτγάϊπρ ἰο Επ. 
᾿χῖχ. 14 ἢ) Κπονγῃ ἴο Μίςοβδεῖ, δπά δαά 
τα] βγηδηῖὶς ροννὸσ ονεσ ἀϑεπιοηβ. Ῥεῃαρβ 
Δῃ δἰ Πυβίοη το (μἰ8 4180 υη ἀοσ εβ τδς ἃ 
ςαἰγρεὶς Ργογηΐβε, ἔπε 1! ἰβτηδπὶς πιείδρος 
πυρί γίηρ ἴμαὶ Οοὐ στϑηίβ ἴο (δε νἱοτοτίουβ 
ΟἸγίβ:ίδῃ ἰηνίοϊαδ!ς βαίεϊν ραϊηβὲ εν] 
βρίσί 8 (ο΄. Εοπι. νἱϊ!. 38,30). ΤῊς βεοοπά 
(δ) παπὶεὲ ἄεποίεβ (ε}. 158. ἵνΐ. 5, Ἐζεῖς. 
χίνη, 35) ἴἢδὲ ἴῃς Ὀαᾶγεσ δείοηρβ ποῖ 
τλετεὶν ἴο αοά Ῥυὲ ἴο ἴῃς Πεανεηΐϊν οἰ Ὑ 
δηὰ βοοϊεῖ᾽ν οὐ αοά. ϑίπος σαδδίπὶς 
βρεουϊδιίοη νγ48 δυγε ἴῃδὲ Αδγαβδπὶ πὰ 

6 ΡὈσίνιερε οὐ κπουνπρ (ἢς τηγβίετίουβ 
Ὧενν πάσης ἴογ Ϊ[εγυβαΐθπὶ ἱἰπ [6 ποχῖ 
ψοτά, Ἰοη οἰδίπηβ [πϊ8 ἕος {πε ἀνεζᾶρα 
δηὰ ποηςεδῖ ΟὨτίβεῖδη. Ουἡ ἴδε οοῃπεχίοῃ 
δεΐνεδη τῃς ἀϊνὶπα πᾶπι6 δηὰ ἴπε ἰεπιρίς, 
8ε6ὲ 3 Μδος. ἰϊ. 9, 14, [υἀπἢ ἴχ. 8, εἴς. 
ΤΏς τηϊγά (6) “τῇ ον παν πᾶπλς ᾿" (χίχ. 
Χ2) δ τεβεοιεὰᾶ ἴῃ 45ε. 154. ἰχ. 5 (πε Θοη 
οὗ ἀοά, εἰ πονιδη εἰμς πο ῥοίες αμαὲγε 
ἄονες ἀξ ἐαγηφ εαὶδὲδ) ; ἴὶ ἀεποῖςβ βοπης 
εβοϊεσίς, ἱποοιωπιυηίοδθὶε, ῥτγεεχίβίεπε 
(ΧΧ οἵ Ρ58. ᾿ἰχχί. τ7, Επ. ἰχῖχ. 26, οὔ. Κ. Κ. 
249, 344) εἶτ|ε, [ες Κπονθάρε οἱ ΨΒΙΟΒ 
τλεδηΐϊ ΡΟΨΜΟΙ ἴο ἰηνοίκα δηὰ οδίδίη δεῖρ 
ἄοτη ἰἴϊ8 Ὀεᾶγε. Τῆς Ὁ ΠοΪ]ε ἱπιᾶ ΣΎ 
(48 ἴῃ ἰΐϊ. 17, χίχ, 12) ἰ8 ἄγανντι ἔσοπι ἴῃς 
Ῥείπηίεῖνε βυρεγδιϊτίοη ἴθαὶ Οοά᾽Β παπις. 
κε ἃ πιδῃΒ πδπι6, πγυδὲ ὃς Καρί βεοζεῖ, 
ἰεδῖ 1 Κποννῃ ἰξ ταῖρι θὲ υδεὰά (ο τῆς 
ἀϊδεαἀναπίαρε οὐ ἴδε δεᾶσες (Ετδζετιβ 
Οοϊάεη Βοωμρῆ, ζιὰ εὰ. ἱ. 443 (). Τῆς 
οἷοβε εἶα Ὀεῖννγεαεπ (πῸ πάσης δηὰ ἴῃς ρεῖ- 
ΒοπδΙν ἴῃ δηςίεηϊ ᾿ἰξς ἰεπὶ ἴῃς ἔογπλεσ ἃ 
δεοεῖ νἱτῖυε. Ἐβρεοίδ!ν ἱπ Ἐρυριίδῃ 
δηά ἴῃ οιηδη Ὀεϊϊεῖ, ἴο ἰεᾶσῃ ἃ ροΐ᾽β 
πᾶτηα τρεδηῖ ἴο βῆδιες δὶβ ροῖνεσ, δηὰ 
οἴϊεπ “δε δῖ οὔ {πε τηδρὶ οἴδῃ οοπϑίειεὰ 
πῃ οδιδϊπίπρ ἔγοπι ἴῃς σοί ἃ γενεϊδιίοη οὗ 
τδεῖς βδοσεὰ πδηλεβ". Τῆς ροΐπί τηδᾶς 
ὃν ἰδς ργορῆεῖ πεσε ἰβ ἔπι τῆς ΟΒ τί βιίδα 
οὐ Ὀεδβίοννβ ᾿τεεῖν ὕροη δ ἰ8 ρεορῖε ἴδς 

ρενιερε οὗ ἱμνοκίηρ Πὶβ αἱά βϑυσοςββίι ἢν, 
δηὰ οὗ επίετίηρ ἱπίο δίβ βεοσεῖ πδίυσε ; 
αἶβδο, ρεσβαρβ, οὐ βεουσν ἰπ ἴμ6 τηγϑ8- 
τογίουβ ἔμίατε δοοββ ἀεαίῆ. 8εςε ἴδς 
ἕατηουβοῦ. σχχν. ΟΕ. Β. Ὁ. λεγε ἰἢς ϑυς- 
οαδδίνε ἄοοσβ νυν} }} ποῖ δἰΐονν Ν τὸ Ρ488 εἰ11 
Βα 1618 ἔπεπὶ ἐμεῖς πδπη68 (εγ. οπαρίεσβ οχ]!. 
[). Ιρπαείυβ τς ]18 18 ς Ρμ δε ρμΐδπβ'(οὉ- 
ΥἹΟΙΒΙΥ τοίεγγίηρ ἴ0 τη 18 ραββαρο, αὐ Ῥλέϊ. 
6) ἴδε ρεορῖες ὑπβοιηά ὑρο ἴδς συ οὗ 
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ἜΣ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ μου, καὶ τὸ ἢ ὄνομά μου τὸ καινόν. 13. Ὁ 
ι ἰκῖ! ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. 
ΑαΧΧὸ “14. Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Λαοδικίᾳ ἐκκλησίας γράψον, Τάδε 

αὐγλνόρ. λέγει ὁ ̓ ᾿Αμήν, ὁ ᾿ μάρτυς ὁ πιστὸς καὶ " ἀληθινός, ἡ “ ἀρχὴ τῆς 

1εβι8 ΟὨγίϑε ἂγε ἴο Ηἰπὶ στῆλαι καὶ τάφοι 
γεκρῶν, ἐφ᾽ οἷς γέγραπται μόνον ὀνόματα 
ἀνθρώπων. Τῆε μόνον ἰβ8 ἐπηρῃαιΐίς. [π 
τὰς βυτνίν! οὗ Ρ. ἀυτίηρ ἴτε δῖε σοη- 
ιαδὲ8 νὨϊ ἢ εἴς ἴῃς οἴδπες εἰχ τοννῃ8 οὗ 
6. Αροοδίγρβε πῆοσε Οἵἱ[ἩἉἌ Ϊε58 τγυϊηθά, 

Οἴδθοπ (οι. ἰχἰν.) ἱγγειεναπιὶν ππάβ “ἃ 
Ῥ᾽ εδβίηρ Ἄχδηιρὶς [πμδὶ ἴῃς ρδίῃβ οἵ ποποὺσ 
πὰ βδίςεςυ πιᾶν κοπιειίπηςβ ὃὈς ἴῃς βᾶπης ". 

ννυ. 14-22. Τῆς πιεδβᾶρε ἴοτ [,δοάϊοςδ, 
δεῖς ἃ σδυτοῦ οχίβιεά ὉΥ ὅο α.Ὁ. (Οοἱ. 
ἶν. 16). 
γον 14. [εβὺ8 ἰ8 ἐλ6 Απιθη Ὀεοδυδβε Ὡς 

ξυδτιαπίεεβ ἴδε ἔα ΟὗἨ δὴν βίδιεπιεηξ, 
δηά τς εχεουκίοη οὗ δὴν ῥγοπῖβε, τηδὰα 
ὈΥ δίπιβε!. Ης ἰ8β σοπβεαυςηῖν ἐλε 
Τα λε! απὰ ἐγμε τοὐέπεςς, ΜΝ ὮΟΒε σουπβεὶ 
πὰ τεῦυκε (18, 10) Βονγενεσ βυγργίβί δ᾽ 
πὰ υηννεϊσοπςα, ἂγα ἱπεσζείοσε ἴο ὃς ἰαἱάὰ 
ἴο Βελτί δ8 δυϊῃογίιδίϊνσ. Α ἔα δίι] 
νυ ϊΐηεβ8 ἰδ ὁηῈ Ψῆο οσἂη ὃς ἐπιιδιεά πενεῦ 
ἴο πηϊβγαργεβεηὶ δὶβ σηεββᾶσε, ΟΥ̓ ὄχαρ- 
ξεταιίοη οσ βυρργεββίοη, (ἀληθινός ρῥτγαςῖ!- 
ΟΔΙΪΥ τὸ ἀληθής 88 οἴϊεη, δβίπος ἃ σεδὶ 
νη 688 18 Ὠδίαγα! ν ἃ τυ} δηᾶ οοτ- 
Ρεϊεπὶ οπεὴ ἢί8 νεγδοὶυ εχίεπάϊηρ ποῖ 
ΟἿΪΥ ἴο ἷβ σμδγαςίοσ Ὀυξ ἴο πε οοη- 
τεπὶβ οὗ δὶβ πιεββᾶρε. [Ι͂η ροίπι οἵ βίη- 
Τα ν δπᾶ υπετείηρ ἰηδίρδε (18 ορροβεά 
1ο “ {4186 πῃ Ῥοϊῃ β6η8εβ οὗ τῆς ἴδσιη), 
]εθι8 ἰδ [8 βυργεπις πιογὰὶ οτίεἰς ; τς 
ΤΒυσο ἢ ἰ8 ἴῃς βυρτγεσης οὈ͵εςὶ οἵ ἰδ ογίεῖ- 
οἶδπι. Ηξε ἰδ δἷβο δϑοϊυἱεῖὶν ἐγυβινογίαυ, 
πὰ {πεγείοσς ἢϊβ ρσογηΐβεβ ἅγε ἴο ὃς θ6- 
Ἰίενεὰ (νν. 20, 21), οὐ σίμεσ οὐ β ῥσο- 
ταΐβεβ ᾶἅτὲ ἀββυγεά ἂπά γϑαϊἰδβεὰ ἴο τηεπ 
τὨγουρἢ Πίπὶ (οἷ, π. καὶ ἀ. ἰπ 2 Μδος. ἰΐ. 
11). Οοσηρᾶτα ἴδε ἔπε Αββυτίαῃ ἢυτηπ 
οὗ βίας ([βίγονν, Ρ. 343): “ Ἐεαγ ποι! 
τε πκϊπά ννῃΐϊο ϑρεᾶκβ ἴο πες σοπιεβ 
τε δρεεςἢ ἔτοπ πῆς, Ὁ Π Πο] ἀΐηρ ποῖδ- 
ἴπῷ. .«.... 18 ἴδετε ἂπγ υἱΐεγαπος οὗ πκίπα 
δαὶ 1 αἀάτεεβεὰ το ἔδεε, ὕὑροὴ ν᾿ ηϊο ἢ 
τῶου οουϊάδι ποῖ τγεῖγν ὃ ̓" (αἷβο, Ἑυτίρ. 
1ομπ 1537). Τῆς ταβεπηδίδηςε οἵ ἡ ἀρχή 
κιτιλ., ἴο ἃ ραββᾶρε ἰπ Οοἱοββίδῃβ ἰ8 ποίε- 
ψοσῖὮυ ἃ8 ὁσουσπηρ ἰπ Δπ ορεη ἰεξίζεσ ἴὸ 
ἴδε πεὶρῃρουτίηρ Τδυγο οὐ 1,δοάΐοεδ 
(Ρηϊ]οπίς ραδββαρεβ ἰη Οτῇ!, ΡΡ. τοῦδ- το). 
Ἡεῖς ἰδε ρῆγαβε ἀεποῖεβ “ἴδε δοῖνε 
ϑβουζος ος ῥχγίηςΐρ!ς οἵ Οοά β υηΐνογβε οσ 
ογελιίοη ᾽"" ἀρχή! 88 ἰῃ ατεεκ ΡΒ ΟΒΟΡὮΥ 

ΤΣ κτίσεως τοῦ θεοῦ - 15. Οἶδά σου τὰ ἔργα, ὅτι οὔτε ψυχρὸς εἴ οὔτε 

ο 8:6 ου ΟΟἱ. ἱ. 15 ἔ., αἸδο [υδὲ. 4 οἱ. ἰϊ. 6, Ὁἱϊοφοεῖ. νἱΐ. 

δηά ]εννίδῃ τυϊδάοπι-"τεταῖυγα, -- αἰτία οΓς 
οτἱβίῃ), ΨὨΙΟΙ 8 ῥγϑοιῖς αν Ῥαυϊ 8 ἰὰεα 
ἃπὰ (παῖ οἵ ]οδπ ἱ. 3 ("τὰς Ἰνοροβ ἰάεα 
νους ἐπε πᾶπὶς Ἰοροβ,᾽" Βευβοβ]δρ). 
Τδὶβ εἰς οἵὨ “ ἱηοὶρίεηι σαυδε ᾿" ἐπ ρ]1 68 ἃ 
β θοη οὗ ῥγίοσίευ ἴο ενεσυιπίηρ ογεδιςά; 

ες ἰδ ἐλ βγεέ ἰπ ἴῃς βεῆβε παῖ ἣἢς ἰβ 
πείξπες ογεαῖογ (4 ργετορδῖϊνε οὗ αοά ἴπ 
τῆς Αροσαίυρβε), ἢοσ ογεδῖδά, Ὀυϊ σγεδῖνα. 
[τ ἔοστηβ ἴδε τηοϑὲ ἐχρί!ςῖς δἰ υδίοπ ἰο τῃς 
Ῥτγε-εχίβίεπος οὗ [ε88 ἰπ ἴῆς Αροσαῖυρβε, 
ΨΏεγα ες ἰ8 υϑυ 8} τεραγάθα 28 ἃ ἀδιηε 
θείη ψοβε ἢεάνθηϊυ ρόννεσ δηὰ ροβίίοῃ 
δτεὲ ἴδε ουΐοοπιε οὗ 8 ξαγίὨῪ βυβετίηρ 
δπὰά γεβυγγεοιίοη : ἰοη δβογίρεβ ἴο ᾿ὲπὶ 
δεῖς (ποὶ δἱ χίΐ. 5, 88 Βαϊ ἀεηβρεγρεσ, 85, 
ταΐηΚ8) τλδῖ δ εχίδίεαςε ΨὮΙΘΏ, ἴῃ πιοσα 
οζ 1ε88 νῖτ8] ἔοστηβ, μβαὰ δεεη ργεάϊοδιεὰ οὗ 
τῆς πλεββίδῃῃ ἱπ [εννίβῃ ἀροταϊγριὶς (ολ, 
Επ. χἰνί11.).  ΤῊΐβ ὑγε- εχίβεεηςς οὗ π|68- 
βίδῃ ἰβ δΔη εχίεπβίοη οὗ δε ρῥτίηςὶρὶς οὗἅἁ 
ἀεϊεττηϊηίβγῃ ; Οοά ἐογεοσάλδίποά ἴῃς βαῖνα- 
τἴοη ἰϊβεῖ ἢ 88 ννε]] 28 118 ῃἰβέοιϊςδὶ ἤουτ. 
8ες ἴδε Ἐρυριίδη Ὦγπηπ: “Ἧς ἰβ ἴῃς 
Ρτίπιεναὶ οης, πὰ εχίβιεὰ ψνβεπ 88 γεῖ 
ποιδίης εχίδιεὰ; ννμαΐενες ἰ8, ἢς τηδάς 
ἰ αδεῖ ΗἊε νᾶβ. Ηες ἰ8 τε ἔδίδπει 
οὗ ἐξ τὰ τὴν κὸν Οοᾶ ἰ8. (δε ἔγυδ, 
Ηε [ἵνεβ8 ὃν Τ πίῃ, Ης ἰἰνεβ ὑροη ΤΠΙΣ, 
Ηε ἰδ ἴδε Κίπρ οἵ Ττυῖμ." Τδε ενίάεπος 
ἴοτ {πε ργε-εχίβίδηος οὗ τη}βϑίδῃ ἰπ [εν- 
ἰδ: ΟἸγιδιίδη [ἰτεγδίυσγε ἰβ Ἵχαπλΐῃ 
Ὁς. 6. Α. Βασίοη, ζουγη. Βὲδὶ. 1ἐξ. τοῦ, 
ῬΡ. γ8:-01:. ΟΥ̓ [πιγοά. ὶ 6. 

Ψεῖ. 15. Τῆς τηοσγᾶ] πδυβεᾶ τουδοᾶ ὈΥῪ 
τεριά τεϊϊρίοθ. [ἐ ἰβ Ὀεβὲ ἴο ὃς '᾿νᾶγπι, 
δηὰ επεγρεῖς ; δαξ Ἔνθ ἃ ἴταπὶς τερυάϊα- 
εἴοῃ οὗ τεϊ  ρίοη ἰ8 δὲ ᾿εαβὲ τῆογε ργοπχίβίηβ' 
ποσὶ δὴ εἰπίςοδὶ βιίδηάροὶπε (Ατίβι. Νέξ. 
Εἰ. νἱὶ. 2-10) ἔδδη ἃ μαϊξαπά- δ! δἰίδοῖ- 
τπλεπί, φοτρ᾿Δο ΘΠ Εἶν ΟὈἸνίουβ οἴδην ββοτσί- 
οοπιίηρ. Τῆς ουϊδίάες τᾶν δε ςοηνίποςὰ 
διά νοη ονεσς; ἔπεσε ἰβ Βορε οὗ ἢἰπι, ἴοσ 
ἣς ἰβ ὑπάες πο {ΠΠυδίοη ἃ8 ἴο δἰβ τεαὶ σε - 
Ἰδιίοπ ἰο τῆς αἰ. Βυὲ δαὶ ολπ ὃς 
ἄοπο ἢ Ρεορὶς νὯο ἃγα ποπιίπδὶ ΟἘτὶ8- 
ἐἴδπβ, ὑπαδ]ε ἴο τεοορηίβε ἐμαὶ ἴμεν πεεὰ 
τοροπίλποῦ δηὰ (παῖ [εϑὺ8 ἰ8 τελ]ν ουἵ- 
ἰὰς τπεῖς ᾿ἴνεβ (νεσ. 2δοὸὴ } ΟΛ᾽ Ῥαπίς᾿ 8 
1πΐενμο, ἰἰϊ. 30 ἔ. Εοτ βυςἢ ποιεῖν πηεῖδ- 
ῬὮοσβ δηὰ πεῖς εἰεοινεποββ, σοσῆρασα 
τῆς οτεἰοίδαι οὗ ᾿οηρίπυδ ἱπ περὶ ὕψονς 
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Φζεστός " ᾿ὄφελον ψυχρὸς ἧς ἢ ζεστός - 16. οὕτως ὅτι " χλιαρὸς εἶ, »ἀπιλεγ, 

καὶ οὔτε ζεστὸς οὔτε ψυχρός, μέλλω σε "ἐμέσαι ἐκ τοῦ στόματός σαι. χί!. 
“μου. 17. ὅτι λέγεις, "ὅτι ' πλούσιός εἶμι καὶ " πεπλούτηκα καὶ οὐ- “Οὐ Μοῦ, 

δὲν] χρείαν ἔχω, καὶ οὐκ οἶδας ὅτι σὺ εἴ " ὁ ταλαίπωρος καὶ ἐλεεινὸς Ἠεϊρίπᾳ, 
καὶ πτωχὸς καὶ τυφλὸς καὶ γυμνός - 18. συμβουλεύω σοι ἀγοράσαι Κίον, 12, 

ἰάεα, 
8 Ϊοδη ὶ. 32, ζ΄. ΡΙδίο᾽β 5γηεῤ., 
] ν ΓΝ ἱ μετ ως 

Μεῖιι. χὶϊ. 33) Ἐρίςϊ. [1]. 15, 13. ζ ἄπ. λεγ. ΝΥ, 
᾿ ΡΩΙ 5 Ὲ3 - Ηοκ. χὶ!. ἐῶ, Ζεεοδ. χὶ. 5. . 82 ἴῃ 1Κ.. χνὶΐ. 13. 4 τ Οος. ἰν. ἢ 4 Οος. νἱϊΐ. 9. 

Ἰονδενος (ΡΟ, 1, Ατείϊδ, εἰς.) ἰ8 ἃ σοττεςείοη οὗ δε ἀϊῆσυϊε ἀπά οτίρίηδὶ ουδὲν 
(“ἼΚε πὲ ὩΣ ἐπέ," ϑίπιοοχ: ο΄. Ερίοι. 1}.. 7) ΑΟ, 12, Απάδαν, εἀά, 

«χχχὶ.) : "" ϑοηγείίπηεβ ἃ Ρἱδίη ἐχργεβϑίοη 
1ἰκς τῆϊ18 τς115. πιοσς ἔοσοϊοιν ἴδῃ εἰεραπὶ 
ἐδηρυᾶσε; Ὀείηρ ἄγαννπ ἔτοπὶ σοτηπιο 
11:ξς, ἴξ 18. δὲ οπος γτεσορηίβοα, νυν Ἀ δὲ 118 
ΨΕΣΥ ἕατη ]αγίν τεπάθθ ἰδ 411 τπε τόσα 
τοηνϊποίηρ". Τῆς 8ρίτίτ οἵ ἴῃς νεῖβε σε - 
Βειιεβ πὶ ννϊο ἢ ρεγνδάθα ΟἸσίβι Β 
«ἀεπυποίδιίοη οὗ ἴῃς τεϊρίουβ δυςμοσίτῖεβ 
ἰπ δ ἀδγ ἔογ {πεὶς ὑπόκρισις, δηὰ ἰδ 
σῆοτς Βορεῆι οχρεοιδιίοηβ ἢ τερατὰ 
ἐο δε δαιῖίοιίβ δηὰ ἱαχραίδβεγετβ (ἔτος 
Ἡονιο, οἷν. χἱϊ.); [ἢ ἔοσπιεσ σοπάϊτίοη 
οἵ τεϊϊρίουβ 11ξπ ννᾶβ ἴο [6βι8 ἃ βίοκεηίηρ 
ξεδῖυτε ἴῃ τς δἰτυδιίοη. [δὲ 48 δρίτιτυδὶ 
ἀεδῖι, ἰπ (ΠῈ οα8ε οἵ {πε ϑδγάϊβ Οἢγίβ- 
τίδηδβ, πιεᾶπὶ ἃ ἰοβὶ νἱ τ] 1ν, 80 ἰῃ ἐπε ςᾶβς 
οὗ 1μδοάϊοοα ᾿υκεννασηηηθβ8 ἱτρ 1.8 ἴμδὲ 
ἃ οςοπάϊτίοη οὗ τεϊϊρίουβ ναστητῆ οτος ὁχ- 
ἰϑῖεά, “πε ννῇο νγᾶβ πανεσ ἔδσνεπὶ οδῃ 
Πενοσ ὃ6 Ἰυκεννάγτη." [Ιἢ δἰβ ἀπδὶγβίβ οὗ 
ἐΐδ βίδίς (Ογοτυίλκ ἐπ Ἡοἱέμεςς, ςὮ. χχν.), 
Ἑδθετ ροίπίβ οὐ ποῖ οπῖν μδῖ [8 οοστε- 
ἐλῖνε ἰδ ἃ βεῖεῆς πποοπβοίουβηεββ δπά 
υὑποοηςοζῃ (οὐ, νεσ. 17 δ), θυῖ {πὶ οπς 
᾿ΒΥτηρίοσῃ ἰ8 ἃ Ἷοοπιρίδοεπε δἰἱεπιίίοη ἴο 
νυ μαῖ 848 Ὀδεη δοπίενεά (οἷ, 17 α) ταῖδες 
ἐδδῃ βεπβίτἰνεηεββ ἴο ννῃδὶ ἰδ Ἰεῖς ὑπάοης, 
Ὅ “'ἃ ααΐϊεῖ ἱπεεπείοπαδὶ αρργεοίδιίοη οὗ 
οἴδες ἐπίηρβ ονες αοά᾽ (ε΄. νεσ. 20), 
ΨΈΪΟΒ 18. 411] τῆς τῆοσγε πλϊβοδβίενουβ (πδὶ 
ἐν ἰβ ποῖ ορεῃ ψἱοκοάπεββ. 

ες. τ6. Τῆς ἀϊνίπε ἀΐδρυδὲ δὲ ἴυκε- 
πνάγτῃ ταὶ ρίοη. ΟἾσῖβί, βαυβ (ἢς ρεορβεῖ, 
ἦβ βίοκ οὗ {με 1υκενναγηι: ἂἃ8 τὰς ρύυσροβε 

) οὗ τεὐεςιίοη ἄοεβ ποὶ δχοϊυάς 
ε Ροββί δἰ μὲν οὗ ἃ οδηρε ὕυροη ἴδἢς ραγὶ 

οὗ τὰς Τἔυτοῦ ν Ὡς ἢ 8411 τεηάεν τἢς 
«χεουκίοη οὗ [πΠ Ρυγροδβε πεςάϊεββ, δἀνίςς 
ἴο τερεης ἱπηγηθάϊδιε!υ [0] ον ὕροη τς 
ἴδγεδλί. Τῆς ἰδίέξες ἰ8 ἀποοπάϊεϊοηαὶ οἡ’ 
ἐπ ἴοττη. Εχοϊυδβίοη ἔγογσῃ Οοά᾽'Β {Π{Ἴὸ ἔοστηβ 
οης 8ϊάς οὗἉ [ῃς ρεπδί:ν, μυπη]δεπρς εχ- 
Ῥοδυγα δείογε πλεπ ἐδ οἵδες (18). 

γει. 17. Ῥυϊάϊηρ Πεζβεῖῖ ποῖ τη γεν οη 
4δς ἔαςς θυϊ (48 ἰΒ ἱπ1ρ116 4) οἡ [ἢ πιδᾶπ 
Ὁγ ψΒΙΟ ἴς Βαὰ Ῥεδη βεουτεά (υἱς., Ρεῖ- 
ΘΟὨΔ] 5], το) ἀπά ΒΠΑΙν οη (ἢς ἰπ- 
“ἀερεπάεπε 8ε! τε! ίδης ροβίομ ἰδυ8 αἱ- 
Δαϊποά: ἃ ρζοῆιβε Ἴοεγίβοσις οἵ τηεγίϊ, 

8ε: -ββίρῃεά, Τὸ Ἴοηποείς δηὰ βεϊ ἄδοαρ- 
που τλς ρσορμεὶ νυγαι μέν ἀβογῖίθεβ τῆς 
τεϊσίουβ ᾿πάϊβετεηος δὲ [,δοάϊοεα. “Νο 
οης,᾽" βᾶυβ Ρῃΐο (γαρηι. Ρ. 649, ΜΔηρ.), 
“18. δηχομοὰ ὉΥ δβεουϊαγ τὨΐησβ, ὄνεπ 
τπουρἢ με ροββεββεά 411 {πε πιίπεβ ἰῃ τῆς 
ψοτὰ; [86 ν101688 ἅτε 411 ρδαροσβ." 
Τῶς τεΐεγεπος ἰ8 ἴο δρί ταδὶ ροββδϑβίοπβ 
ἃπὰ δάἀναπιδρεβι [ἶζ ἰ8 ἱσγείΐεναπι τὸ 
σοπηδοὶ {πε βαγίηρ ψἱτ τἰῃς τηδίοτγίδὶ 
ΨΜΟΔΙΏ πᾶ τεβουσοεβ οὗ [1 δοάϊοοα, 88 
Ἔχειηρ θεὰ ἰῃ τῆς ἕδος τπαὲ ἰτ τνᾶβ το- 
Ὀυΐτ Ὁγ ἰϊ8 οἰΖεπβ δέϊεγ ἰἢς εασιμαυᾶκα 
ἴῃ δο-δτ κ.. νήϊπουῖ ΠεῖΡ ἔγοτα [86 ἱπὶ- 

τῖλ] δυςῃογίτῖεβ (Ταςῖϊ. 455. χῖν. 27). 
ῸΣ οπς τὨΐηρ, (ἢ ἱποίάδπε 18 ἴοο ἔδγ 

Ῥδοῖς; ἔος ἀποίμεσ, ἴΒς ἀροσδίυρβε ἰβ οοῃ- 
ςετηεᾶ ποὶ ἢ ἀπε οἰτεβ δὰϊ στ τῆς 
Ομβαδη οὔυσοθεβ. ϑυςσῇ δὴ δ] υδίοη 
ΙΏΔΥ ὅανε ὕεεῃ ἰη τῆς νυτίτεγ᾽ 8 τηϊπά, 
εϑρεοίδιν ἱζ τθς σπυγοῦ ἱποϊυδεά ἰπ ἐΐβ 
τ ει οΙβΐρ ρῥγοβρείουβ δπά ἱπῆμεπεδι 
οἰ Ζεη 8, βίπςε οοτηρίαοοποΥ ἀπά β6 1 ξ.8δι}8- 
ἑλοιίοῃ ἂζες ἔοβιοσοά ὉΥ τηδίοσίδὶ Ἴοοπγίογίι. 
“ἜΤ εα ΣΥ τπεπ ΠΑΡ Ϊγ,᾽" ἴῃ 1,δοάϊοοα 
88 ἴῃ Ῥαάυδ. 5111, ἴῃεδβε ψψεθάβ βργίπρ 
ἔτοτῃ οἴμες 80118 ἃβ ψε]}1. Απ ἱπεβῆοίεπε 
ταἰϊπἰβέγυ (οὔ. Οοἱ. ἵν. 17) ἀπὰ δῦβεπος οὗ 
ξεϑοευθου ΟΣ οὗ βρεοΐδὶ ἀϊβῃου!εβ αἱ 

οὐϊΐϊςεᾶ ργοῦδοὶν μεϊρεὰ ἰο δοοουπὶ ἔοσ 
τῆς στο Β Ἰδηρυά διδίε. Αβ ]οδῃ ϑῃρ- 
ξεδβῖβ, {πὸ ουγοῦ ΜΝ ΔΙΟΏ ἰδ ἔγυΐν τἰςοἢ ἴῃ 
δρί τυ! δηᾶ πιογὰὶ αυδ εἶεβ ἄοεβ ποῖ 
Ρίαπιςε ἰδεῖ  ἀροη τδετὰ (ἰϊ. 9). οὐκ οἶδας, 
σ΄. ἴλε ἐοδο οὔ Βἰδ ἱπ ΟΕ ΚΜΟΜΕΙ͂Ε Σορία, 
1.3: τυφλοί εἶσιν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν καὶ 
οὐ βλέπίονσιν, πτωχοὶ καὶ οὐκ οἴδασιν 
τ]ὴν πτωχιαν ()), ψἤετε ὈΙπάηςβ8 δηά 
Ῥονετν δηὰ υποοπδοίουβπεββ οὐ Ῥοϊῇῃ 

ἵν οὐςατ. σύ, επιρβαῖίς ; ἐλεεινός, "' πεοάϊησ 
ἐν" ταῖμοσ (48. Πδῃ. ἰχ. 23, χ. Σὰ, 
ΧΧ) “Βπάϊηρ ρἱτν "; ταλ. (οἵ ν τὰ 

νεῖ. 19, ϑᾶ8ρ. 11}. στ σοφίαν γὰρ καὶ 
παιδείαν ὁ ἐξουθενῶν ταλαίπωροε), ΟὨΪΥ 
Βεῖα ἂπὰ ἔοῃι. νἱϊ. 24 ἱἰπ Ν. Τ., ὕνοὸ 
ῬΑββᾶρεβ γεργεβεητπρ ἴῃς εχίσεσηεβ οὗ 
ΤΑ ΒΕΓ ---ὐποοηβοίουβ δηὰ ςοπβοίουβ. ὃ 
κιτιλ, τιὸ “τῆς επιροάϊτηεπι οὔ". 

ψες. 1:8. Τῆς οουη8ε] 18 σοηνεγεά ἰπ ἴδ 6 
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ἭΜΑ ἴοτ- 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

“ παρ᾽ ἐμοῦ χρυσίον “ πεπυρωμένον "ἐκ " πυρὸς ἵνα πλουτήσῃς, καὶ 

11. 

ἔξωκοα, ψ.5 ἱμάτια " λευκὰ ἵνα περιβάλῃ καὶ μὴ φανερωθῇ ἡ ᾿ αἰσχόνη τῆς. 
ΠΝ γυμνότητός σου " καὶ 'κολλούριον " ἐγχρῖσαι ; τοὺς ὀφθαλμούς σου 

᾿ς ἕοτ ἵνα βλέπῃς. 19. ἐγὼ "ὅσους ἐὰν φιλῶ “ ἐλέγχω καὶ παιδεύω - 
(ΟὨΒΙΣ. 11. 
Σσ, νι τσ 
-- ἀδιίνε. Υ ἰἰϊ. 4, νἱΐ. 9, 14, χίχ. σ4. 
Δ11. 11-1ὰ τὸ Ηοδ. χίϊ. 5.6, ῬΕ. 50]. χ. 2, : ον. χὶ. 32. 

εγχρισον (Ῥ, 1, 92 τηᾶγρ., οὔ, τκὸ τελά εἐγχρισαι ὕμξη: πος ἱχηρες; τς 
᾿ 

1Έος 
τεςδηΐς δὶ ἴεστ ; ἅπ. λεγ. ἱπ Ν.Τ.} ἢ ΣΦ Α, 

ἀϊαϊεςι οὗ τῆς Ἰοοᾶὶ βἰταδιΐοη. ἀγοράσαι 
ἰῃ τῇς ροοῖ πιᾶπ᾿β τπιδεεῖ (188. ἷν. σ, οἵ 
Μδῖε. νἱ. 19, 20), βἰφηίβοδλπὶ νϑνοσάβ 28 
ἀὐάτεκβεά ἴο πε βηδηςίδὶ οεηῖσε οὗ ἴδε 
ἀϊδιτίοῖ. “Ετοπλ τγ6,᾽" ἰδ ετηρῃδίίο ; [6 
τοὰὶ 1 18 ἄυε ἴο πιδη8 γεϊδίίοη ὑ ἢ 
ΟὨτίβι, ποῖ ἴο ἱπάερεπάεηι εβθογίβ ὕροῦ 
διῖ8. ονγῇ ρασί. [οςδ] ΟἨ τ βείδπβ πεεάεά 
ἴο θὲ πηλάς βεπϑίτίνε ἴο {πεῖς πεοά οὗ 
ΟὨείβε ; ἰῃ [δοάϊοεα ον επεῖν, 848 ἰῃ 
Βυηγᾶηβ Μδπβουϊ, Μ. ᾿εβίγεβιδννδκε 
ἅνεῖς ἰπ ἃ νεῖν τήεᾶπ σοϊΐαρε. “Εε- 
Βπεά᾽ το βεηυΐϊης δηὰ ἔγεβῃ, 88 Ορ' 
το οουπίιοτέεϊς ἀπ ἰγαάϊκίοπδὶ (ο, 
Κεῤ. ἰἱϊ. 413. 2, 416 ε. Ἐοτ παιδεία 
ντουρῃῖ ὑροη ἴ8ε ρεορὶς οὗ σοά ὃν ἃ 
ἀϊνίπε Ῥανίδιος κἰπε βόβο μοταυ 8τε 
πεπνρωμένα νσίον ον, 866 
ΡΒ. 850]. χνίϊ. 47, ὌΧ ἰμάτια, ἱπασαίοεα 
ὙΆ8 ἃ ἰλτηουβ τηδηυΐϊδοιυτίηρ Οοαηίζα, 
ψνΏοθα ἴγδάς ἰαγρεῖν Τσοπϑίβιεά οὗ τυπὶςβ 
δηὰ οἷοι ἔογ ψαγπιεπίβ. Τῆς Δ] υδίοη ἰ8 
(ο΄. Ὀεῖονν, ου νεσ. 20 δπά χνΐ. 15) ἴο οᾶγε- 
1ε88 ΟΠ" γίβϑιίδῃβ οδυρῶι ΟἹ {πεῖς ἃ ὉΥῪ 
δε βυάδάεππεββ οὐ πε βεοοπά δάνεηϊ. 
κολλούριον οΣ κολλύριον (ο΄. ἰ!ε ἀοσουπε 
οὗ ἃ δ[ἱπά βοἱ ἀϊετ᾽᾿ 8 ουτε Ὁ ἃ γοά [Αεβου- 
Ἰαρίυβ })] ψῇο θαάς Πίπι κολλύριον συντ- 
ρῖψαι, ᾿Ὠιϊαηθεγρετ β δγίορε Ιηπϑογὶῤῥ . 
Ογαεε. 807, 15 8), ἃ εγθ-βαῖνς ἴοσ ἰεηπᾶεσ 
εγεβ: δὴ δ᾽ἰυϑίοη ἴὸ τς “ῬὨτυρίδη 
ρονάεσ᾽᾽᾿ υδοὰ Ὀγ οου]δὲ8 οὗ ἴῃε ἑδπιουδ 
τηφάϊοδὶ βοῆοοϊ δἱ [δοάϊοθα (Ο. Β. Ρ. 
ἷ. 52). Τὸ {πε ΟὨγίβϑύδη [6818 ΒΌΡΡ 68 
τπδὲ ἐπ] διεηπιοπὶ Ὡς ἢ ἴῃς [ἐνν Ἰουπά 
ἐπ ἴδε ἴἂνν (8. χίχ. 8); “μοτῦᾶ ἰΘρῚ8 οογοπᾶ 
διυηι σαρ τα, ΤΟΙ γτίυτη οου 8 (Τγαεί. 
δϑέῤλγα ἴοϊ. 143, 2); “πεῖρα Ἰερὶβ οοσοπᾶ 
δυηΐϊ οδρίτ]8, (ογαυδθ οοἾο, ςΟΙ γτία πὶ 
ΟΟὐ 8 ̓" ἰγεϊικα Ε., [0]. τό, 1). Τὰς 
βεϊγκηονεάρε οδη Ὀς μαϊπεὰά οὨἱν ὉΥ 
τῆς Βεὶρ οὗ ΟἈΒείδι, ἐ.6., ἰθ τε ρῥγεβεηὶ 
οῶβε πηράϊαιεὰ Ὁν ΟἸτβείδη ργορῆθου. 
1ῖκς Νιοῖος., τἰρμθοοι (Οοἱοςείαης, Ρ, 44) 
ἰπίεγργεῖβ (πἰ8 δ᾽] ϑίοπυ Ὁ (πε ᾿ἰρπὶ οἵ 
ἘΡΆΏ. ἱ. 8, ΟΟοἱ. ἱ. 27, ἃ8 ἃ τεῦυκε ἴο ἴῃς 
νδυηϊεά ἱπιεϊ]εοῖααὶ τγεβουγοαϑ οὗ τῇς 
Οδυγοῖ; δυϊ (πεῖα ἰδ πὸ πεοὰ δυ8 τὸ 
πᾶστονν ἴῃς τείδσεποα. [{ ἰ8 ἴο ὃς οὔ- 
δβεινοά δὲ Ϊομπ ἄοεβ ποὶ τῃπγθδίεη [.80- 

2 ὅεε οῃ χνὶ. 15. Δ. ]οδὴ ἢ. 20, 22. Ὁ Ῥγον. 
ς ]οδῃ {ἰξ. 2ο, χνὶ. 8 (Κι). 365), ϑίσ. χυἱϊϊ. σ3. 

εἰς., νῷ.» ΡΥ., Αηάκ, 

ἄϊςεα τ ἴῃς 1ο88 οὗὨ τηδίεσίδὶ ὑνεά! 
(τ. Ρίνκε Αδοίᾳ, οἰϊεὰ ἀῦονε οἡ ἰΐ. 9) ἰπ 
οτάεσ ἴο βανε πεῖ βρίγίτυδὶ Π1ἴπ τενῖνι 

γες. το. Τῆε ριορμεῖ πον τεϊεηιβ ἃ 
ιπ|ὲ; τῆς Τσἤυτοβ Ππᾶβ 811} ἃ οβδηςς 
οὗ τί μεπρ Πεγβεὶ δυο ἃ τερτοοῦ 88. 
Ὧς διᾶ8 ρίνεη ἰπ ΟΠ σβι 8 πᾶτε, δηὰ πες 
ἀϊδβοὶριης ἰξ ἰηνοῖνεβ (παιδεύω, νἱάες 
τδδη ἐλ.) ἂζὰ γτεδὶγ ενϊάεηος οὗ αῇεοιίοη, 
ποῖ οὗ ἀπιϊραϊῃν οἵ γεὐεςιίοη. ΤῊ 8 ἰ8 πε 
τηεϊποὰ οὗ δὲ ἰεᾶβὲ (ἐγώ, ετηρματιῖς ; 
“ἐν δίενεσ οἵδε ἀο"), ἡ Ποπὶ σεη- 
βυγα ὧοεβ ποῖ πιεᾶῃ δοβϑι γ. φιλῶ, τδε 
βυδδιίτυτίοη οὗ [8 βυποπυπὶ (ςοηίγαβε 
Ηδεδ. χίϊ. 6) ἔος ἴ!ς υΧΧ ἀγαπᾷ ἰ5 τε- 
τολΤ ΚΔ Ὁ] Ἃς τ Ὑἱεν οὔ ἐπς Ἰαῖῖεσ τεῦ 8 
ἀϑᾶρε ἰῃ ἴῃῇες Αροοσδῖγρβε; ἴδε οἱδοσ 
νατιδιίίοη ἐλέγχω καὶ παιδεύω (ἐλ. Β, 
παιδι ’' , [ΧΧ) ἴ5 ῬΡΟΡΑΡΙΣ ογπδίε γαῖποσ 
ἴῆδη ἃ ἀυρ!ςαῖε. ΤΠε ἴονς οὗ ΟὨτῖβι ἔοσ 
δὶθ Ῥεορίς ἰβ πιεπιίοπθὰ πὶ ἴῃς Αροοᾶ- 
'γρϑεὲ οὐἷὺ δε (νι 4 γεπιπιβοθῆςα Γ᾽ 
ποὲὶ ἃ αυοϊδιίοη οἵ Ο.Τ.), ἰπ ἱ. 5, ἀπά ἰπ 
11}, ο (Ἰποϊἄεπιδ}}ν). [πὸ ἴῃς ἰαϊῖες ρδβ- 
βᾶρε, ἴῃς ἀϊνίης ἶονς βυιδίαϊπβ δηὰ βαΐε- 

ἀβ ἴποϑεὲ ψνῆο ἂζε ἰογδὶ; πεγε ἰΐ ἰη- 
ἰςῖβ ραϊηέμ! νουπάβ Ὡροη ἴπε ὑπυνοτγίῆγ, 

ἴο τεβαίη τι εὶς Ἰογαῖῖγ. ζήλενε (ρτεΞ.)- 
ἃ δδῦϊϊ, μετανόησον (4οτ.)--α ἀεβηΐϊϊα 
οἰδηρε οποα ἴοσ 411. τῇς ςοπποχίοῃ 
(οὖν) 8εετ}8 ἴο δε : ἰεῖ {πε ἑοσεζοίπρ τε- 
δυκςε ορεπ γοὺς ευςδ δῖ οὔςε ἴο δε πεεᾶ 
οἵ τερεπίδηοε, δηᾶ 4180 ἴἰο ἰξς ἕαςι (δῖ ἰξ 
8 τϑα!γ ἴονε ου τὴν ραζί ψυῃϊςἢ ργοπιρίβ. 
τὴς (8 ἴο ἐχροβε δηὰ ἴο Ἵμιδβίιβε γοι; 
Βυςἢ ἃ Β6η86ε οὗ τῇγν ἰονίπρ οοποεγῃ, 85 
Εἰ] 88 οὗ γοὺυγ ονγῃ ρ᾽ρῶι, βῃου!ά Κίπάϊε 
8Δῃ εᾶρεσ ἢεδὶ οἵ ἱπάϊρπαδιίοη (2 Οοτς, υἱῖϊ. 
ΙΣ, α ζῆλον) ραϊπετίηρ ἱπῖο ἃ ἤδπης 
οὗ τερεπίδπος (δὶ ν}}}} δυγῃ ἃΡ ἱπάϊβετ- 

εἰποὶ, σ88 ξῆος πὰ ἱποοπείβίεπου ρ, 
ἢ). ΤΒε ὑτρεηῖ πες οὗὨ ἱπιπχεάίαίε τε- 
Ῥεπίδπος γεβδίβ ποῖ ΟἹΪΥ οἡ ἴδε βρεοίδὶ 
οδασζαςίοσ οὗ ἴπ6 ἱετηρίδιίοη ἴο Ὡς ἢ ἴδε 
Ἰοςαὶ ΟΠ γί βξδπβ ψψεσε βυςουπιδίηρ (“1 ἰ8 
ἃ δτελὶ γστᾶςς ἴο δΒηὰ οὖ ἴπδὶ ψψεὲ ἃγε 
Ἰυκονναστλ, δυὰϊ νὰ ἀτὰ ἴοβι 16 νὰ ἄο ποῖ 
δοῖ νυ νίξους. [Ι{ 18 κα ροίῃρ ἴο βῖδερ 
ἴῃ 186 βπονν, δἰπηοβῖ ἃ μ᾽ εδβαηῖ, {ἰηρὶηρ 
ἐεεϊϊηρς δὲ ἰδς δτβί, ἀπά τπεη---ἰοδὲ ἴοσ 

-π- π΄“ --.ψ.----Ὁ 
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ζήλευε οὖν καὶ μετανόησον. 20. Ἰδοὺ ἕστηκα ἐπὶ τὴν θύραν καὶ ἃ Αῃὰ “Γ 
κρούω᾽ “ ἐάν τις " ἀκούσῃ τῆς "φωνῆς μου καὶ ἀνοίξῃ τὴν θύραν, 1Β68 ἔδιε 

8, 

καὶ εἰσελεύσομαι ' πρὸς αὐτὸν καὶ ' δειπνήσω μετ᾽ αὐτοῦ καὶ αὐτὸς χανί. δ4. 
μετ᾽ ἐμοῦ. 21. Ὁ "νικῶν, δώσω αὐτῷ " καθίσαι μετ᾽ ἐμοῦ ἐν το εὐαμὰ 

χνίοΣ χχί. 
31 ἌἘγγίηρ “ ὀρε " (σῤαγί), (). [8 χ.3. {ς6ῃ. χχνὶ. 290-31, ΕΏ. χὶϊ.14-|.|. σψ Νεῖ. 12, ϑυβρεηάδὰ 
Ὠοπλ. ΚΑδροῖς, Ῥίαι. 2411). ἈχΜεος. Χ. 63, ὦ". 1... χχὶὶ, 30, ἃ τεαιϊηίδοςηςε οἵ (οἱ. ἐἰΐ. Σ, Ερᾶ. ἰϊ. 6) 

1 Βεΐοσε εἰσελευσομαι δαὐὰ (Ηεὐταίβεϊς, ἱπετοά. ἀροάοβίβ, χ. 7, χῖν. 10) καὶ 0, εἴς., 
Απάς͵ Ρε. (ΤΊ., ΝῊ πιᾶγρ., Β]., Β8)): ἴδε ἀρράγεπὶ δῦβεπος οὗ ακουσὴη τῆς φωνης 
μον και ἔτοπι ἴῃς ἴεχὶ υδεὰ Ὀγ Οἠρ., ΗΙ]., ΕρΡΙΡΉ. πιῖρδε βδυρρεβὲ ἴπδὲ ἰῃς ννοσάβ νεσα 
ἃ ἡδίυγαὶ ᾿που ρἢ (15 {μεῖς Ἔχος ἐπε τεχίυδὶ διζεβίδίίοη βῃονν8) δὴ ΕΑ β᾽088 Ὁρὸπ 
ἀνοιξη. 8. τεδάβ και ἀνοιξει ([18 θερίπηΐπρ ἴδε δροάοϑβίβ). 

ἐνεσ," Εδθεῦ), Ὀυϊ οὐ τῇς ἕδοϊ τμαὶ τμΐ8 
νατπίηρ 48 πεῖς 1δδὲ οἤδησς. 

ψεσ. 2οϑ. Τῆς ἰδηρσυᾶρα τερ8118 Οδηΐς, 
ν. 2 (φωνὴ ἀδελφιδοῦ μον κρούει ἐπὶ τὴν 
θύραν’ ἄνοιξον μοι, ἔοΓ ΠΟΠΙΕΙΙΡΟΓΆΓΥ 
ενιάεηος οὗἨ ἴδε δ]]εροσγίςαὶ δε οὗ Οδη- 
τς] ε8 βες αυηκεῖ 8 ποῖς οἡ 4 Εβάγδβ. ν. 
20 ἢ. δῃηὰά Βδομειβ ραάα ἀ. Ταμπαϊέεη, 
ἷ, 1τορ, 285 ζ, 425, εἴς.) ἱπιεγρσεῖςά ἰπ ἴῃς 
εβομδιοϊορίοδὶ βεηβε (γινώσκετε 
ἐστιν ἐπὶ δύροιε Μαικ χίϊὶ. 29 -- Μαῖι. 
χχίν. 33) οὗ τῆς Ἰορίοπ ἱπ [κυκὰ χιΐ, 35- 
38 προῖ 1Πε βεγνδηϊβ ννυδίοῃϊηρ ἴοσ {εὶς 
Ιοτά, ἵνα ἐλθόντος καὶ κρούσαντος 
εὐθέως ἀνοίξωσιν αὐτῷ ἰυγμειδυρόπ, 88 
Βεζγα, δὲ βταηῖβ ἴπετὶ ἰητπλδῖς [ΕΠ] οννΒῃρ 
νἢ Πἰπδεῖῦ πὰ ταῖκεβ τῆς ἰεαὰ ἴῃ ἴῃς 
τηδιιεη). Το εδὶ ννἱϊ ἃ ρεγβοῦ τησδηΐ, ἔοσ 
8η Οτἰθηΐϊδὶ, οἴοβε οοπβάεξηςς δηὰά δῇεο- 
τίοα. Ηδξεηος ἔμτυγε 1185 (οὐ. Επ. ἱχϊΐ. 14 
ΜΆΒ τερυ εν οοηςεῖνεα ἴο ὃς 4 ἔεαβί (ο". 
Ῥαϊσλδῃ ἱ.  α, Ο. 4α πὰ ΝοΪΖ 331), ΟΓ, 
85 ἴῃ [ὑκο χχίΐ. 20, 30 πὰ Πετε (οὔ, νεῖ. 
21), ἐεδβιίηρ δῃᾶ δυιμογίενυ. ὙῊΪ8 16}18 
δραίηβε τς οὐδεν ῖβε διϊγαςιῖνε Ὦγρο- 
1655 πδὲ ἴδε ψνοσβ πλεγεῖὶν τγεΐεσ ἴὸ ἃ 
Ρτεβεηΐ τερεηίδπος οπ ἴδε ραᾶτῖ οἵ (δ6 
σΠυτο οἵ οὗ δοσηε ἰηάϊ νι ἀν818 τη ἰξ (80 «.Ρ΄. 
ἂς Μνεῖτε, ΑΙ, ΥΝ εἰββ, ϑἰπιοοχ, ϑοοιῦ), 88 
ἱξ Ομσίβε βδουρῇξς ἴο Ὀε πο Ἰοῆρεσ δῃὴ ουΐ- 
δἰάδς δυϊ ἃ τνεϊσοτης ἰππιαῖς οὗ (ἢ Πελγῖ 
ψ Ἐυβικίπ᾽ Β ϑέδαρι αμὰ 1, δ ἰδε5, 8 95). 
Ὧς Ἄοοπίεχε (οἷ, 18 δὰ 21), ἃ οοπιρατγίβοῃ 

οὗ χνὶ. 15 ( ῖο ἢ τᾶν ἐνεη ἢανε οτὶρίη- 
ΔΙ 1αΐπ οἷοβε ἴο ἱϊ]. 20), ἀπά τῆς νογάβ οὗ 
118. ν. ο (Ἰδοὺ ὁ κριτὴς πρὸ τῶν θυρῶν 
ἕστηκεν) ςοττοδοταίε (Π 6 εθομδίοϊοροδὶ 
ἱπιεγργεϊδιίοῃ (50 6.ρ. Ὀ ἐδιεγάϊεςκ, Ῥῆείά., 
Βουββεῖ, Εοτδεβ, Βαϊοη, ϑιννεῖε, Ηοἱεζ- 
τηδηπ), ὙὨΟἢ πηᾶκαβ τπΐ8 τς Δβὶ οδ]] 
οἵ ΟΠτίβε ἴο ἰῆς. οὔυσοῦ ἤδη Πα ἀτγίνεβ 
οη ἰῆς ͵Δ58ὲ ἄδυ, που ρῇ Πεγα ΟΠ τίβε βίδη 8 
αἵ (πε ἄοοτγ ποῖ 88 ἃ [πάρε Ὀυϊ 48 ἃ {τἰεπά. 
Ἡξηοα πὸ ταίεγεηος ἰβ πηδάς ἴο ἴῃς ἰδία 
οἵ τἴοβε Ψῆο υν}}} ποῖ διϊεπὰ το Ὠίπι. 
[π ἰΐ. 5. ἀπά τό, ἔρχομαι σοι πεεὰ ποὶ 

ὯΔΡ8 Ὀς ἐβοῃδιοϊορίοαὶ, βίπος ἴῆς σοση- 
1πῈ 18 οοπάϊπ οη Δ] δη βρεςίαὶ, δυὶ ἔρχομαι 

νΟΙ. Ν. 

Ἐγ [ἴδε] (11. τ1) δηὰ ἥξω (1. 25) πιυδὲ Ὀε, 
ΨὮ1Πε ἢ. 3 Ῥγοδ Δ Ϊγ 18 4180, 'π νιενν οὗ τῆς 
ςοπίοχί δηὰ {πε τΠ1 εἴ ϑίπη]6. Τῆς ἱπηηγῖ- 
πεηῖΐ τῆγεδί οὗ 11]. 16 'β (υβ Ὀαϊαποεά ὃγ 
1Π6 ὈγρέποΥ οὗ ἐἰϊ. 2οθ. Εογ ἴδ εϑομαῖο- 
Ἰορίςαὶ ἰδού οἷ. ἱ. 7, χνί. 15, χχί. 3, χχίϊ. 
7, 12. φωνῆς, ἱτωρί γίηρ ἴῃδὲ ἰῃς νοῖςε 8 
ΜΕ -Κπονη. ΤῸ Ρδὺ διϊεπιίοη ἴὸ ἰϊ, ἰῃ 
βρίῖε οἵἉ δε -επρτοββηηθηὶ δηά ἀϊβιγαοϊίοη, 
ἰδ οπα ργοοῦ οὗ ἴῃς πιοσγαὶ δίεγίπεββ 
(ζήλενε) ἩΒΙΟΠ πλεᾶπβ τερεπίδμος. Εοῦ 
ἴδε πιεϊδρδοσίοδὶ οοπίγαϑι (τεβεοιτίπρ ἴῃς 
εἴεσηδὶ ραγδάοχ οὗ ρτᾶςε) δείψεεη δα 
ἐπιβγοηθὰ ΟὨγίβι οὗ 2: δπά (ἢς δρρεαϊϊηρ 
ΟἩσιβῖ οἱ 20, οὖ ἴδε σεπηδεκαῦϊε ρδββᾶρε 
ἰπῃ 8δ8ρ. ἰχ. 4, 6 ἴ., τὸ ἔ., ψῇεσε τυϊϑάοπι 
βδαγεβ αοὐ β ἴὔἄτοηε δηά ἀδβοεπὰβ το ἐοἱ] 
ΔΙΛΟΠΡ τῆεῃ; 4180 ϑεπεοδβ Ἐῤῥ. χὶϊ. 
(φυεπιδάπιοάυτη τδάϊἱ 80118 σοπιιηροπὶ 
αυϊάεπι ἴετγαπι, βεὰ ἰδὲ ϑυπὶ ὑπάς ταΐτι- 
υηῖαγ; δἷς δηΐσηυδβ ΠΑΡ. εἰ βᾶοεσ οοη- 
εσβαῖυσ αυϊάεπι ποδίδβουπι, βεὰ δδεγεῖ 
οτἱ ρὶπὶ βυδε [ρος. ν. 6] : {Π᾿Ππς Ῥεπάεϊ, 
{Πὰς βρεοίδε ἃς ηἰτταγ, ποβίγίβ Ἰπαυᾶπὶ 
τρο]ΐοσ ἱπίεγεβ). ΒΥ βεἰ γεβίγαίπε, πιο- 
ἀετδιίοη, δπὰ ραίίεπος, νἱπ τερασγά ἰὸ 
Ῥοββεββίοῃβ, ἃ τῇδῃ Ὑ}}} ὈῈ βοπὶς ὧδυ ἃ 
ΜΟΤΙΩΥ ραγίπος οἵ ἴῃς ἀϊνίπε ἐεδϑί, βᾶυβ8 
Ἐρίοιϊεῖυβ (Ἐπολίγ. χν.): “αὶ ἱξ γου 
τους ποπε οὗ ἴδε ἀΐβῆεβ βεῖ δεΐογε γοὺὰ 
εἶθ αβηρν φορωΝ τλπρὲν τότε οὗ μόνον 
σει συμπ΄ εῶν καὶ συ ων. 
γει. ΕἾ δώσω κ.τιλ., πσαΡ ἐδαῖς 

ΟἸὨΓ5ι'8 τουδὶ ρονψεσ δηὰ ἠπάϊςοϊαὶ ἀΐ στ! 
18 ἃ τενναγά ρσοβεγεά ἴῃ ἴῆς ροβρεῖβ, δυῖ 
7εβὺβ ἴπεγὰ (οἷ. Μδῖκ χ. 40) ἀϊδβοϊδἰπιεά 
τΠϊ18 ργεσορδῖῖνε. αοά βίἤγοηε ἰδ ΟἩ τί βι 8, 
88 ἴῃ χχὶϊ. σ. νικῶν -- ἴῃς πιοταὶ ρυγίεν δηὰ 
Βεπβδίνοπεββ (ο΄ 18 δᾶ οἡ ἱϊ. 7) νῃο ἢ 
βυςςεοάβ ἰῃ τεβροηπάϊπρ ἴο ἔπε ἀϊνίπε ΔΡ- 
Ρελὶ. Τῆς βοῇεπιὰ οἱ αοά, Οἢτίβι, απὰ 
ἴδε ἰηάϊνίάυα! ΟἩτίβείαπ (οἷ. οἡ ἴϊ. 27) ἰ8 
οδαγδοϊογίβεῖς δ! ]ομδηπίης (οἷ. ]ομη χν. 
9 ἔ,, χνὶϊ, 10 ἴ.) χχ. 21), [ῃουρῇ Πέτα 88 ἱπ 
νεῖ. 20 (ςοπίγαβὲ ἰοῆη χὶν. 23) ἴῃς 68- 
ςπδιοϊοριοδὶ εἰ ρῃδβῖ8 τηδκεβ ἴῃ ρᾶζγδὶ- 
1εἰ οης οὗ ἀϊςτίοη ταῖπες ἔπδπη οὗ ἐπουρῆι. 

Ἴδε βοορε δηὰ ννδυτηῖῃ οὗ ἴῃς Ῥγοσῃϊβεβ 
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θρόνῳ μου, ὡς κἀγὼ ἐνίκησα καὶ ἐκάθισα μετὰ τοῦ πατρός μου 
ἐν τῷ θρόνῳ αὐτοῦ. 

ταῖς ἐκκλησίαις." 

ἴο [,δοάϊοελ βεεπὶ σαῖμες ουΐ οὗ ρίδος ἴῃ 
νἱενν οὗ ἴπε οὔυτο ἢ 8 Ροοσ τεϊϊ σίου, δας 
δεῖς 48 εἰβενῆειε ἔπε ργορῃεὶ 18 νυγϊεῖὶπ 
85 τηυοῦ ἴογ ἴπε σπυγοθεβ ἰῃ ρεπογδὶ 88 
ἴοτς τῆς ρασιίςυϊας οοπιπχαπίεγ. Ἧς βρεᾶδίβ 
ταῖς ἐκκλησίαις. ΤἼΙΒ οοπδίἀεγδίίοη, 
τοφεῖμες ἱ τὰς οἷοβε βεαυξηςς οὗ 
Ἰβουρδι ἰπ 190-21 ἰοσθίἀβ δὴν διίεπηρί ἴὸ 
ἀεϊεῖς 2ο, 21 88 ἃ ἰδίεσ εὐϊίοτίαὶ δάάιτοα 
(νε!Πμβαυβεη) οὐ το γεραζά 20 (21) ἃ8 δῇ 
ερίίορυς ἴο {πε βενεῃ ἰεϊίοιβ (1 τίηρα, 
Αἰογά, Καπιβαν) γαῖμα [ἤδη 25 δη ἴη- 
ἴερταὶ ρατὶ οἵ ἴδε [υδοάϊςελῃ ερίβιϊς. 
Θυο ἢ ἃ ἀείδοππιαπὶ ψουά Ὀς ἃ σταῖυϊ- 
ἴουβ ὕὑσεδο οὗ ϑυπηπιείγυ. Βυῖ, ψ δὶς 
ἴδεβε οἱοβίηρ βεπίθηςεβ ἅγε ποῖ 8 βοζί οἵ 

ἰῃ Ὠἰβ βδοσί ςϊδὶ ἀθεδίῃ: δπὰ ἱπ ἰἣς τ ρδιδ 
δηὰ ρείνι!ερεβ Ὡς Πε βεουγεά (Πεγεὶ 
ἴοτ ἴῆοβε οἡ ψῃοβε Ὀθ ΠΑ} Βε δὰ βυβετεά 
πὰ (τἰυπιρῃεα. ΤῊ8 ἰάελ, αἰσεδάυ βυρ- 
δεδβιεὰ ἰπὶ. 5, 6, 17, 18, ἴοτπι8 ἴῃ σα πίγαὶ 
ἔδεπιχε οὗ ἴῃς πεχὶ ογδοῖς. 

ΤΕς ἐκκλησίαι πονν Ρ488 οιἷι οὗ βίρβί 
1 τἰῃς νἱβίοπβ ἂς ονεσ.0 δυγίηρς (6 
Ἰδιζεγ ἰι ἰβ τῆς ἅγιοι νν»ῇο ἃγε υβυ}}ν 'π 
ενίάεπος, ὑπε1] ἑἰς ςο!]εςτίνε ἴετπὶ πόλις 
ἰδ ἐπιρίογεά ἴῃ τμ6 Άπ8] νἱβίοη (εν. {ἰϊ. 2). 
ἰδδ0 Κπονβ ποιῃίηρ οὗ δὴν οδίποὶς 

κλησία. Τὸ δΒιἰπιὶ ἴῃε ἐκκλησίαι δτε 80 
τΔΏΥ ἰοςδὶ ςοπιηηϊίεβ νὯο βῆατε ἃ 
ςοτησηοη ἰδ ἃπὰ εχρεοῖ ἃ Τοπιπιοη 
ἀεδιίην; {Πὰν ἅτε, 88 Καίϊίθηδυβο οὗ- 
8εῖνεβ, ςοϊοπίεβ οἵ δεᾶνεη, δηὰ βεάνεη ἰδ 
τπεὶς τηοι πε-οουπίγγ. ΑΓΕ ον ηρ ἴο 
Ο.Τ. «δϑοοίαιίοπθ, ρα ν ρεῖθρα οη 8.- 
οουπῖ οἵ ἴδε ἐξεϊπρ ἐδαῦ δη ἐκκλησία (1π 
τῆς ρορυΐας ασεείς βεηβε οἵ {πε ἰεπ) ἱπὶ- 
Ἰίεὰά ἃ οἷϊν, ]οδπ δβοπενθ (ἢΐθ το. 
ἧε αἶδο ἰρῆογεβ (πε δυϊμογιν οὗ δὴν 
οβῆοίΐα!β,; δε τεϊ βίου β βιϊυδτίοη ἀερεηάβ 
ρου τῆς ῥγορῃεῖθ, ῆο ἃζε ἰπ ἀϊΐγεοι 
τους ἢ αοά ἀπὰ τπγουρῇ νΒοπὶ [Βα 
ϑρίγι: οἵ αοἁ σοπίτοῖβ ἀπά ρυΐϊάεβ ἴδε 
ϑαϊπίδ. Ὑμεῖς ψνογάβ ατὲ Οοαβ ννοσγάβ ; 
τῇ ςϑη βρελὶίς δηὰ ντίϊα: ἢ δὴ 
Δυϊδοτῖν ὙΠΙΟΒ ἐπδῦ]ε8 τῆεπὶ ἴὸ ΒΆΑΥ, 
Τὰπς ταΐέλμ ἐπε ϑῤίγὶἐ. Οπῖγ, ψ δ 16 τη 
δε ςοηίοπιροσαῖυ [ἰτεγαΐυσε οὐ ΟἾγίβ8- 
εἴδη (πε ρῥγορῃεῖς οὐμοοῖκ ἐπιῦγαςεβ 
εἰἴδες ἰἢες πεεά οἵ ογραπίβδιίοη ἰῇ ογάεγ 
ἴο πιεεῖ {86 ολ85 οὗ σπυτοῦεβ νί ἢ ἅτε 
βολίίεγεὰ ονεσ ἃ ψγἀς δεὰ δπά Ἴχροβεά 

22. Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει 

ἴο ἴδε ἷε8 οὗ υπδυϊῃοσίβε ἰεδάεσα 
(Ραβίοσαι Ἐρίβιϊεβ ἀπά ἱρπδιΐ 8), ος οοπ- 
τεπιίοη διποηρ ἴπε οΠος-θεδγεγα {δεσα- 
ϑεῖνεβ (ἃ ϑυτε βίψηι οἵ ἴῃς επάὰ, Α:-. 1:α. 
ἰϊ. 2ὸ 4), 1ομπ᾿8β δροζᾶίγρθε βίδπάβ 
ΒΕνΈΓΕΙν ἄρδει ἴτοπὶ εἰἴπεσ τηϊεζεβέ. 

Νοτε οη ἱ. οοἷϊ. 22. εὲ δανε πο 
ἄδλία ἴο βου» μεῖμεσ τμ6 βενεη ἰεἰΐοτϑ 
οὐ δάάγεββεβ ὄνεῖ εχίδιεὰ ἴῃ βερδγδῖὶς 
ἔοττα, οὐ ἡ μεῖδμε ἰΠ ΕΥ̓ Ψνετε υτἰεεη Ὀείογε 
ογ δίτεσ ἴῃε τεϑὶ οἵ ἴῆς νἱβίοπβ. ΑἹ] ενΐ- 
ἄεπος ἴογ δύο Πυροίμεδεβ ςοπβίβίβ οὗ 
4υδδβὶ-ΤεΆβοπϑ ΟΥΓἨ Ὼ Ργεοαγίουβ πυροΐμεβεβ 
Ὀαβεά ου ϑοπὶὲ ἃ ῥγίογὶ ἰβθοῖν οὗ ἴδε 
Ῥοοκ᾽Β σοπιροβί(ίἼοη. ὙΏε γτεδὶ ῥγοδᾶ- 
ὈἰΠπ εν ἰ8 τμαὶ {πεν πενεσ μδὰ δὴν τόϊς οὗ 
ταεὶς οσσῃ ἀρασὶ ἴτογῃ 118 Ὀοοίς, υξ ψψεσα 
νυτίδη ἕο τποὶγ ῥγεβεηῖ ροβίἰΐοη. Αβ 
τῆς Κοτηδη εζηρεγοσγβ δ ἀγεββεὰ Ἰεϊζετβ τὸ 
τῆς Αδβίἰδεὶς οἰτἰε8 ογ σογρογαϊίοπβ (ἴδε ἰη- 
βογίρείοηβ τηεητίοη αἱ ἰεδϑὶ δίχ ἰο Ερἤσδιβ, 
βενδῃ ἴο Ρεγβάπιοϑ, ἴἧγες ἴοὸ ϑηιγτηᾶ, 

ΌΥ εἰς.), 80 ]εβυ8, ἴῃς ἴγὰς [ογὰ οὗ τδς 
᾿Αδβίδεὶς σῃυτοῦ 8, ἰδ τεργεβεηίε 85 βεηά- 
ἱπρ οοπιπηυηίςδιίοηβ ἴο ἔπθτ (ς΄. Ὠ εἶδβθ- 
ταῶπη δ Σΐϊολέ υονι Οξίση, Ῥρ. 274 [.. 
Τὰς αἰεὶ οὐ λέγει ψνἱ ννδιοῦ τῃς Ιτ᾿- 
Ῥεῖ] πηεββᾶρεβ ορδῆ οοσσζεβροπάβ ἰο ἴῃς 
τλοτο Ὁ ̓ἰοαὶ τάδε λέγει οἵ [ἰΐ. 1, εἴς. 
Ἑδο οὗἉ (ἢς δροοαϊγριεὶς ςοτητηυπιςδιίοηβ 
ξοϊ!οννβ ἃ ἔαϊ τὶν φεπετζαὶ βοβετηςβ, δἰ που ρἢ 
πῃ τῆς ἰδίας ἔους ἴῃ ἀρρεδὶ ἴοσ διϊεηείοη 
ξο ον (ἰπϑιεδά οὗ ρτεοςεάϊπρ) ἔμ τηγϑβεῖς 
Ῥτοπιῖβε, Ὡς τμε ἱπιρεγαῖίνα γεῤεηέ ος- 
ΟυΓΒ ΟΥἿΪΥ ἰπ ἴδε βτϑὲ, τεϊγά, Αἴτὰ, δηὰ 
βενθηῖῃ, {8ε οἴει σμυτοθεβ τερεϊνϊηρ 
ταῖϑα σαῖμεγ ἴδῃ σεηῆϑυγαε. ΤῊ δγίϊ- 
οἷα] οἵ δυγηγηεῖσι αὶ διγδηρειηθηῖ, νν Εἰ ἢ 

ΤΩΔΥ ὃ6 ἰτδοεὰ ἰπ οἵ τεδά ἱἰηῖο οἵδες 
ἀεῖδιῖβ, ἰδ 8 ομαγδοίοσίβεὶς οὗ (ς ψῇοὶς 
ΔΡοσΔΪγρβα 48 ἰβ ἔδε βι}]ε ψνΒιοἢ-- ἤδη 
τε ἀϊδετεπος οἵ τορὶς 8 ἰᾶκεη ἱπίο δο- 
Ἄοουηῖ---οδηποῖ ὃς δαϊά ἴο ἌἜχμίδις ρεουδὶ- 
τἰεἶεβ οἵ ἀϊοιτίοη, βυηΐαχ, ος νοσοδθυΐδυ 
Βυβῆηοϊεπε τὸ δεν (6 τεϊερδιίίοπ οὗ {π6 
βένεῃ Ἰεζζεγβ ἴο ἃ βεραγαῖε βδουῦγοαε. Ενεῃ 
ἰδ νι τίδη ὉῪ ἀποίδενς μαπά οἵ ογίρί πα! 
ςοτηροβεὰ 88 ἃ βερᾶγαϊε ρίεος, [πεν τυυϑὲ 
δᾶνε Ὀδεη ψνοσκεὰ Ὄνεσ 80 [ποσοῦ ΑΪΥ ὉΥῪ 
τῆς ἤπδὶ εἀὐϊϊοτ δπὰ διιϊεὰ 80 δριΐν ἱπίο 
τπς ξεπεγαὶ βοθεπιε οἵ ἴῃς ψβοῖς Αροοᾶ- 
ἴγρβε (οὖ. ει 6. ἰἰ. 7 τε χχίϊ, 2, Χ4.) το; ἰΐ. 
ΙΙ τα χχ. 16; ἰΐ. 17 -ιι χίχ. σ2; ἰΐ. 26 - χχ. 
4: ἰἰ. 28 -Ἢὁ χχίΐ. τό; ἰϊϊ. 5 τὶ νἱΐ. 9, 13; 
1ἰϊ. 5 τὸ χίΐ!. 8, Χχ. 15 ; ἰϊϊ. 12 τα χχί, σἵο, 
Χχίΐ, 14 ; ἰϊΐ, 2Σ τ ἱν. 4; ἰἰΐ, 20 --ὶ χίχ. 9 ; 
εἰς.), ται ἐξ 18 πο ἰΙοῆρεσ ροββίϊε ἰο ἀϊ8- 
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ΙΝ. τ. "ΜΕΤΑ ταῦτα " εἶδον, " καὶ ἰδοὺ θύρα ἠνεῳγμένη ἐν τῷ « υἱ!α τ, ο, 
οὐρανῷ, καὶ ἡ φωνὴ ἡ “ πρώτη ἣν ἥκουσα ὡς σάλπιγγος “ λαλούσης 

ἃ 1086 δρροϑ. ἴο σ. ἰῃβίεδὰ οἵ φωνή, (7. ἰχ. ἘΡΑΗΡῚ Ὁ χὶν. 4, χίχ. σὶ, Ζεςδ. ν. 9. εἶ, το. 

τὐϊδηεὶς 1πδπὶ (ος {πεῖς πυοευδ). Τῆς 
βρεοὶαὶ ἰγαῖτβ ἰη τῆς οοποερίοη οἵ ΟὨγίβε 
ἅτε ταδίη!γ ἄς ἴο ἴῃς ἔδοὶ παῖ ἴῃς νντίτεῦ 
ἰ8 ἀεδιίηρ δε αἰπχοδὶ Ἵχοϊυδίνεϊυ τα 
ἐδεβηπεῖ γεϊδείοη οὗ [6βυ8 το ἴῃς στο ΕΒ. 
ΤΠΕΥ γε βεϊάοπι, ἰξ ὄνεσ, τῆοσγα γϑδὶ εὶς 
οὐ οἰοβες ἴο τῆς πιεββίαπὶς οδίερογιεβ οὗ 
ἴθς ἂρὲ ᾿πᾶη 18 εἰβευνῆετες ἰδς οδδε 
τδγουρδουϊ {πε δροολῖγρβε; δπηά ἱξ {με 
ταλι)ογαγη οὐ [ἀδίβηλ ΟΓΥ (48 νψγὲ τηΐϊρβὶ 
τῆοσα οοσγεςεῖϊν 8αυ)ὴ οὐ δυτιᾶη πδίυγα 8 
ποῖ ΠΟΙ τα πϑηχυϊοά ἱπίο ἴῃς ὨΟΠΟΥ οὗ 
ΟἸὨἸ τβείδη Ομ εῖτυ---ὐν ἢ 8 Βοάσοον βὰ- 
Ῥείδίπρ' υπάετς ἰῃς οἰτουπιβίδηςεδβ---γεῖ ἴῃς 
ΤΩΟΓΑΙ ἀπά πιεπίδὶ βιδίυγε οὗ ἴῃς νντιϊες 
Ἄρρϑδτβ δ ἢε 18 βεῖ ὑδβίάε 80 ρονγεσίυϊ 
8 ΘουηΒο]οῦ ἴῃ βοπὶς τεβρεοῖβ 88 ἴῃς ἰδίας 
Ιφηδλυβ. Ηκσγε Ιοῆη ἰβ αἱ [ἷ8. ἔμ] 
Βεῖρῃι. Ης Τοπιδίπεβ πιογαὶ ἀϊβοίρ! πα 
δηἃ πιογᾶ] Ἔπιδιυιβίαβηι ἰη Ὠΐβ ᾿π] ποῖ Οη8. 
Ης δ668 (ἢς σεηίγαὶ τπίηρθ ἀπά υὑγρο8 
Ἵδετῃ ὑροῦ πε σμυτοῦεβ, νἱιἢ ἃ δἰπραΐατ 
ῬοΟΨΕΙ οὗ τεπάἄογποϑβ 24πᾶ βδζοᾶδβη), ἰη- 
δἰρας δηὰ ζογεβίραι, νεβείαεπος ἀπά τε- 
Ῥτοδοῖ, υὑπάδυπιοα (Δ 1Π]π 658 ἐπ τεῦυΐς 
Δηά ἃ ρεπεουβ γεδάϊπεββ ἴο τηδτὶς ννῆδὲ 
Βς τῆϊηκβ ἀγα τῆς πηετίβ 248 νγῈ}} 88 τῆς 
(ΑἸἸπρ8 ἀπά ρεγίἰβ οὔ ἴῃς σοπιπιαη τε. 
Τς πεεάβ οὗ ἴδε ἰδιίοσ ἀρρδᾶῦ ἴο δανε 
Ὀδδη ἐννοΐοϊά, Οπε, οὗ να ϊο ἴμεν ννεγα 
ΘΠΥ ςοπβοίουβ, Ψψὰ8 ουϊνατά. Τῇε 
οἴδες, ἴο ψνῃίοῆ {πον ψψεγε ποῖ πεσεῖν 
αἰἷνε, ψὰ8 ἱπνγαῖά, Τῆς ἴογιμοσ 8 σωεὶ 
ὉΥ Δλῃ δϑϑυγᾶπος ἱμδὶ ἴῃς βίγεβϑϑ οἵ ρεῖ- 
βεουκίοη ἰπ {πε ῥγεδβεπὶ δηὰ ἰπ (ες ἱπ)- 
τηβάϊδϊε ἑαΐυτς νγὰ8 ὑπάος Οοά᾽ 8 οοπίτοὶ, 
υηλνοίάδο]ς δηὰ νεῖ Ἴπάυγαδίε, Τῆς 
Ἰαϊίεγ ἰ8 πλεῖ ὉΥ ἴπε δῆβνγεσ οἵ ἀϊδβοὶρ!ης 
δηά ολτγεζαὶ ςοττεοιίοη ; ἴῃς ἀεπιδηὰ ἔος 
Ῥυσιν δηὰ Ἰογαῖεν ἰη νίενν οὗ βεοσεὶ εὔζοσβ 
πὰ νἱίοοβ ἰ8 τεϊϊεγαίεά ὑθ ἃ Κεεη 
βαρδοίϊυ. ἴῃ ὄνθσυ σᾶθε, ἰῆε τηοῦνεβ οὗ 
ἔδει, 8ῃλπιε, "οδίδς5ε οδἰέρε, πὰ ἴῃς |ἰκο, 
διε οσγονπθεὰ Ὀγ ἂη ἀρρϑβᾶὶ ἴο βρί τίει] δγη- 
δικίοη δηά Ἰοηρίηρ, πε οἱοβίπῃ ποῖε οὗ 
ἐδοἢ ερίδβιϊς τπὰ8 βιτικίηρ τῇς Κεγποίς οὗ 
νῆαϊ (οἱονθ τπτουρβους τῇς ψΠοῖς 
Αροσδῖγρβα. [πῃ ἴοσηπι, Ὧἃ8 ΨῈ]}1 δ8 ἰῃ 
ςοηΐεπῖ, ἐδ ὕϑοενθη ἰοιοτβ ἂσα ἴῃς πιοϑὲ 
ἀεβηϊιεἰγ Ομ βείδη ρασγὶ οὗ τς Ῥοοκ. 

ὙΤμε δβοεπα ποὺν ομδηρεβ. ΟὨγίβι 1ἢ 
ΔΟΙΒΟΥ ον δὶβ οὔυτομαβ, δηὰ τῃς 
οὔυσομοβ ἢ πεῖς δηρεῖβ, ρᾶ88 ἀννᾶν; 
ἃ ἔγτοβῃ δηὰ διηρίες ἰδῦίθαὰ οἵ τς 
νἱβίοα ορεπβ (οἷ οπ ἱ. 190), υϑδετίης ἴῃ 
τῆς ἔστυτε (νἱ.χχὶϊ, 5), ψΒἰςἢ.---Ἔ ἀϊθ- 
«Ἰοβεά ὃν αοά τπτουρὰ ΟὨτίδι (Ϊ. 1)---ἰβ 

. ὅν 
χνϊϊι. τ, 
χίχ. σ, τ'. 

Ῥτείδλοεά Ὁγ ἃ βοίεπιη Ἵχῃϊδίεοη οἵ αοά 8 
Βυρτεπίδον ἂπὰ ΟἸγβι δ ἰῃάἰβροηβδῦία 
Ῥοβίξίοπ ἱπ τγανεϊδιίοη. ἴπ Αρος. Βασ. 
χχίν. 2 τῇς δεεῖ [8 τοϊά ταὶ οχ τῆς ἀδυ οἵ 
)ιάρταεπι με δηά δ΄8 οοπχραπίοπμβ ὅγε ἴο 
8ες “τῆς Ἰοηρ-δυβετίπρ οὗ ἴῃς Μοβὶ Ηἰρὰ 
ΜὨϊοἢ 48 Ὀεεη ἰπγουρσδουΐ 41} ροηεζα- 
ὕοπβ, ψ8ο 48 ὕεεῃ ἰοηρ-ϑυβογηρ ἴο- 
ννατάβ 411 τἴοβε Ῥογῃ δῖ βίῃ δηᾶ γε 
τὶ ρῃίεουβ.᾽" Ης τπεη 86εῖκβ δῃ δηβινεσ ἴὸ 
τς αυεβίοη, “ Βυξ ψῃδῖ Ὑ}}1 Πᾶάρρεη 
ἴο ΟἿἱγ ἐπεηχίεβ 1 Κπονν ποῖ, δηά ψῆδπ 

τολῖ ρδίΐεπος 
τοννατὰβ [ἷ8 ρεορίαβ, Τῆς ριορβεὶ ἰβ 
ποῦν δάπιϊιἰεὰ ἰο ἴῃς Βεδνθην σοποῖανα 
ψβετα (Ὀν δὴ δάδριδιίίοη οὗ ἴῃς γαδρίπὶς 
ποιϊίοη) αοά τενεδῖβ, οσ δ ἰεαϑὲ ργεράᾶγεβ, 
δίβ ρυγροβϑεβ δαίοσε εχεσυτπρ ἴδεπι. 
ΟΒδρίεσ ἱν. ἀπά Ἵμδρίεσ ν. ᾶἅγε Ἴσουπίεσ- 
Ῥᾶγίβ; ἰπ ἰδῇς ἴογσπημεσς αοά ἰἢς Οτγεδῖοσ, 
ντὮ 8 ῥγαῖϑε ἔγοσῃ ἤεάνεηϊν Ὀδείηρβ, 
ἰδ ἴῃς οεηῖσαὶ ἤρυτε: ἱπ τῇς ἰδῖίες ἴδε 
ἱπίογεδὲ ἰβ οουββεάᾶ ὕροῦ ΟἾγίβὲ τῆς 
τεάδεπιεσ, ἢ δἰ8 ὑγαῖίβϑε ἔγοπιθ {πὸ 
Βυπίᾶη ἂπὰ παῖυγαὶ ογεδίίοπ 848 ννεὶ!. 
Ομδρίεσ ν. ἔιγίπες Ἰεδάβ ονος ἱπίο (ἢε 
Βγβὲ βεγίεβ οἵ Ἴνεηὶβ (δες βενεὴ 5688, 
μυδον ΜΏΙΟἢ Βεγαϊά τῆς ἀέπομενισμ. 
Ἡεποείοσι ἢ 9688 8 γτεργεβεηϊεὰ 48 ἐλε 
1 ανιδ, αοιϊΐϊηρ Ὀὰϊ πανογ ΉΉΡΕΙ τπὲ]} 
πῃ τῆς ερίοσας (χχίϊ. 6-21) τς δυῖδογ 
τενετῖ ἴο ἴῃς ΟὨτγίβιοϊορίοδλὶ βιδπάροίης 
οὗ ἰ.-ἰἶ, Νείξδες τὴῖϊβ ποῦ δὴν οἵδεγ 
ξελίυτα, δονενεσ, 8 βυβηςίεπὶ το ργονς 
τὶ ἱν.-ν. τέρτοστηι ἃ ]ενν δῆ βουγος 
εἀϊιεὰ ὉΥ 4 ΟὨτίβιίδη ; [6 μος ρίεος 
6. ΟἸτβδη δπὰ ποπιορεπεοιβ (ϑαδδίϊες, 
ϑοδδη, Βουββεῖ, Ῥβείάετεγ, ΥΝ εἰ μαυδεπ). 
ΟΠμδρίεσ ἰν. ἰ8β ἃ ῥὑγεϊ πλίηασυ ἀςβογίριϊοι 
οὗ ἴῃς πεάανεηΐν οουτί ; Οοά᾽ συγ 
ἴἄσοης στ ἃ στδαη πἰπιρυβ Ὀεΐπρ βὺτ- 
τουηάεά Όγ ἃ βεπαῖε οὗ πρεσβύτεροι ἀπά 
τηγβίεσίουβ ζῷα. ϑενεὴ (ογοθεβ θυγη 
Ῥείοσε ἴδς ἴἄγοπε, Ὀεβίάε ἃ ογυβίδὶ οσεᾶη, 
ΨὮΠῸ ἴτοτα ἰξ ἰββυε ἤλβῃεβ δηδ ρεδ3 δο- 
οοτηραηϊοά ὈΥ 4 οοδβϑβεΐεβθ ᾿ἰτυγρν οἱ 
δἀοτδοη ἴτοπι ἴῃς πρεσβύτεροι ἀπά (ῃς 
ζῷα, »ο ψοσβδΐρ υἱτἢ ἃ ταγίμηνίς ἐπιο- 
τίοη οὗ αἵνα. 

ΟΒΠΑΡΤΕΚΊΝ. -νες. τ. μετὰ... ἰδού 
ἱπισοάυοίη, 88 ἀδυδ] ἰῃ ἂπ ἱπάερεπάεπι 
οἴδυβε (ἱπεϊεδά οἵ ἃ εἰπιρῖς δοουβ., Νίς. ἰΐ. 
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Γ(ΟΓΊοΚαΙ ταῦτα Ἢ Δ, εὐθέως ἐγενόμην ἐν πνεύματι " 
εἴ 

ἘΜ φιοοα") καὶ ἰδοὺ " θρόνος ᾿ ἔκειτο ἐν τῷ οὐρανῷ, 

1ηονπία: καὶ " ἐπὶ τὸν θρόνον " καθήμενος ᾿ 
29. εἴς 

ε Ξεὰ ἴῃ 
Αρος. ψὶτὰ ΚεΏ., ἀδί., δῃά δος, ἰπάϊβετγεηιγ. 

1ΤΒς λεγονσα οἵ ΞΡ, Ι, 92 πιᾶγρ., Ατεῖδ., εἰς. ἰ8. 4 Τφοττεοίίοη οὗἩ οτίρ. λέγων 

ΝΓΑΘ, οἷοι, Απάς, οὐδ, [απ ανυϊανατά οοπσέγ. αά φδρφμνι το γα ἷϑ ; φ΄. ΝἹε. ἴ. φος 1}. 

8 ἴ,, 31, 173, 174, ἴο ΨΏϊοΙ ες τενεογίβ ἰπ 
νεῖ. 4) βοπὶε ἐγεβϑῇ δη τνεῖ μιν τενεϊβιίοη ; 
1εβδεῖ Ῥῃδβεβ ἂς βεσγαϊἀεὰ Ὀγ ἴπε βίπηρὶ ες 
καὶ εἶδον. ΤῊΣ ρῆτγαβε ἱπάϊοδίεβ ἃ ραῖιιβε, 
ψὨϊοἢ οὗἩ σουγβε τλυ πᾶνε οονεγοά ἄλγε 88 
ψΜΜῈ}} α8 ἕουζβ ἰπ ἴδ οτἱρίπαὶ εχρεσίεηος οὗ 
δε 5εεσ, ἰἔννε δββυπια ἴπδῖ μ[8 ν]βίοἢ 8 σάπια 
τη ἴῆε ογάεσγ ἴῃ ννϊοἢ ΠΕ Ὺ ἃτα τεοογάεὰ, 
Ηε ἰ8 πο ἰοηρες ίη ἴδε ἰβίαπά Ὀαϊ υρ δὲ ἴῃς 
ξαῖεβ οὔμελνεη. ἴῃ δΐβ σαπος, ἃ Βελνθην 
νοῖΐος οοπιεβ δἀῇε δε π88 βεεη---ϑοῖ 
Βεᾶνεη ορεπεά ἕὰς υδυδὶ δροοαδϊγρίὶς 
δηὰ εςβίδιίς δυπῦδοῖ, ἐ.ρ. Αοἰα χ, τ ἃ 
νἰ βίο, χὶ. 5, Εζείς, ἱ. σ, Μδῖῖ, 11]. σχό, Αρ. 
Βασ. χχίϊ. 1) δυι---α ἄοοσ βεῖ ορεῆ (γεδάγ, 
ορεηςφά) ἱπ ἴῃς ναῦϊ οὗ ἴῃς πιγβίεγιουβ 
ἀρρεῖ νοσὶ ἃ ψὩϊ ἢ ἑογιθὰ Οοά᾽β πουδβα. 
Ἤδη ἕο ονν8 ἴπς γαρίυγε (ίοΒ ἰπ ἱ. 9 

Ῥτεοεάεβ ἴῃς νοῖος). Τῆς Ψ Ποῖα νἱδίοη ἰδ 
φοτηροθθά Ὁ ἃ πλᾶῃ ἐλπιϊ ας νὰ ΟΟΤ. 
σοΡἤςΟΥ, ἴῃ ϑεηλίεὶς βῖγὶς : βδογί οἴδυβεβ 
[πιὰ ὉΥ ἴδε τηοποϊοπουβ καί, ννἱτῇ Ππ|6 
οζ πο δἰϊεπηρὶ πιδάς δὲ εἰδαδογαϊίοη οὗ ἃν 
κιπά, Ὑταῖϊβ ἔτοσι [Ὡς ᾿μοορῆδην οὗ αοὰ 
88. ἃ τπιοπδγοῖ, βυττουπάοδἃ ὉῪ ἃ {ἰρὶε 
οἰγοῖς (ὡς τῆς ιἰτῖρὶς οἶγοῖε βυττουπάϊηρ 
Αδυγαπηαζάδ), ἂτὲ δ᾽επάθά τ ἰγαϊτδ 
ἅἄγαννῃ ἔοπὶ ἴῃς {ΠεορμᾶηΥ ἰπ πδῖυγα. 
Ἴδα ογάϊπαγυ [ενν δ οοησεριίοη (αἰτὄτετς, 
ἷ. 365 () τεηπάφά το τεραγά αοά 48 τῇς 
τΟΥΔ] ῥγίεβε, ἰο ννῆοπι δηρεὶβ σεπάεγοὰ 
ςςᾶβεϊεββ ἰενί εἰς] ργαῖβε δπά βεγνίος (οὐ 
Αρος. ἷν.-ν.), οὐ 848 ἃ ρἱογ βεά γα δὶ νἤοβε 
δηρεῖβ δοῖ 48 ἱπίεγργείεβ οὗ ἴδε πεᾶνθηϊν 
ταγβίεγιεδ ἴοσ τῆδη (ς΄ ἄρος. χ. δηὰ 
δροοαϊγριεὶς ᾿τεγαίυσε τὰ ρδηεγαὶ τυ ἱτἢ 118 
δηρεῖὶς οἰςετοηςβ). [π ἢ δενεη δεάνοῃδ 
οἵ Ομαρίρα, τ2ό, ἴῃς τηϊγά ἰβ τῆς ρίδος 
ψνδεσε “τῆς πα Πδίοπεβ ρείπὰ πηδηπᾶ ἕος 
με τἰρμίεουβ᾽" (Ῥβ, ἰχχνὶ!. 23, 24, οἡ, 
Αρος. τ. 17),  Ὠ 1188 ἰπ τπς ἔουστῃ ἂτὲ ἴῃς 
Ἠδανοηἷν ]εγυβαῖεπὶ (ο΄. Αροο. χχί. το) 
δηὰ τῆς ἰεπιρῖε (ρος. χν. 5 ἢ) δἀπά {88 
δἰίασ (ρος. νἱϊ. 3 ἢ) ψβεσε ἴῃς ρτεαὶ 
Ῥτίπος Μίςμδεὶ οἤεγβ η οθεγίπρ, θὰξ ἴῃ 
ἴδε Β΄ τῆς πιϊηἰδιετίπρ αηρ εἶδ, τνῆο βίηρ 
(οὐ 8 ρτγαίβε ὉῪ πίρῃϊ, ἂγὲ βίίαπε ὉῪ ἄδυ 
τὸ Ἰεῖ [8γα 618 δἀάοσγδιίοη γίβε ἴο {πε Μοβὲ 
Ηἰμἢ (8δεαῈ ου νεσ. 8). ἀνάβα ὧδε (οἱ 

ἴδε οοπιπιοη ρῆγδβε, ἀναβαίνειν εἰς τὸν 
οὐρανόν, οὗ ρμεπείταιίοη ἱπίο Βδᾶνεῃὶ) 
τουβίεγ 68), ἔγοπὶ Εχοά. χίχ. σό, 24, φωνὴ 
τῆς σάλπιγγος ἤχει .. εἶπεν δὲ 
αὐτῷ Κύριος. . . ἀνάβηθι. ΑΒ ἰη ἴῃς 
ΟἽ. τὰς τενεϊδιίοη ἰ8 νους παῖε βροη- 
ἰδπεουβῖυ, μογεᾶβ ἰῇ ᾿ἰγλπίδη ἰπθοΐοου 
(6... θ΄ τᾶς νεπαάϊ δα) “ἰι ἰδ τῆς νυν οὗ 
τηδη, ποῖ ἴῃς νη}} οἵ ἀοά, παῖ ἰβ δε 
ἢγϑι οδυϑε οὗ ἴπε τενεϊδιίου ᾿" (Ὀαττλεβ- 
τείεσ, 5. Β. Ε. ἵν. Ρ. ἶχχχν.). ὙΤϑῇε βεεσ 
ἄοεβ ποῖ επίθσ ἴδεῈ ἄοος {Π] δς ἰβ 
οαἰεά; το ἵζπονν ἴῆς ἀϊνίης νν}}} 18 τδς 
Ουΐοσοτης οὗ τανεϊδιίοη, ποὶ οὗ ἱπαυΐγυ 
οΥ βρεουϊδεϊνε ουτιοβίεν (βἰπι ας ἰάςα ἰπ 
Σ Οος. ἰϊ. οἵ). πος (χῖν. 9 1) αἷβο ἄοες 
ποῖ δηΐεσ ἴπε ραϊδες οὗ αοὰ νἱτἢ ἐξ ἤτε- 
εποϊτγοϊ δὰ 8, δυϊ 5668 [πγουρἢ τμῈ 
ορξη ροτίδ]β "ἃ δΙρῇ ἔἤγοης, καὶ τὸ εἶδος 
αὐτοῦ ὡσεὶ κρνστάλλινον ... καὶ 
χερονβίν. .. ἀπά ἔτοπ! ὑπάδτπεδιῃ τ86 
ταὶ ἴἤτοης οδπὶς βίτεδπ)β οἵ ἢλπχίηρ 

6 850 δαὶ 1 οουἱά ποὶ ἰοοῖς ἐδεζεοη. 
Αηὰ ἴδε ρτεδὶ ΟἸοσυ βαῖ τδεζεοη δπὰ δἰ8. 
ταϊπηθηῖ βῆοῃς πιοῖς Ὀτίρ μον τμᾶπ τῆς 
βυη δηᾶ ννὰβ ΨὨϊ ει τΠδπ ΔΗ 5πον." Ης 
ἰ8 Βπδ ιν οα!οἀ ὃν αοά ἴο ἀρργοδοῖβ δυϊ 
ποῖ ἴο επίες. οΡ Αρ. Βασς. 1]. σι, Τεςσέ. 
Σευΐ. ν, “" ἀπὰ ἰῆε δηρεῖὶ ορε;εά ὑπίο τὴς 
τς ραῖεβ οὗ πεᾶνεη, δἀπά 1 βὰν ἴῃς ΒοΙυ 
Οπε, (δὲ Μοβὲ Ηἰρῃ, βεαϊεά οὐ ἰῃς 
ἰδσοπς". 

γεσ. 2. Α ἔτεβῆ ψᾶνε οὗ δςβίδβυ 
οδίομα8 υρ ἴῃς βεεσ. εὐθέως .. πνεύματι, 
τεροδίίηρ ἱ. το, ποῖ θδοδυβε ἴδε δυῖδογ 
μδά ἔογροιίεῃ δΐ8 ὑγονίουβ βιδίδπηεηξ, 
πὰ 58:}}] [ε58 Ὀδοδυβε ἃ πενν βοιγος δε ξὶπβ 
Βεγς (νίβομετ), θὰξ βἰτρὶν θεσδυβε Ἔν οῖΥ 
βυςςοδδίνα ρῆδβε οὗ Πἰ8 ϑρίγιἐ-σοπβοίουδ- 
688, ἜΝΕΙΥ ΠΕᾺ δσοαββ οὗ δοϑίδδυ, ννᾶ8. 
ςοπεοίἀεγεὰ ἴο Βὲ ἔπε τεβυϊὶ οἵ ἃ ἔγεδῃ ἱπ- 
ΒρΙγαϊίοα ; δ8δὸ (6 ΟἹΤ. ργορδεῖβ (ει. 

πεῖς. χἱ, τ καὶ ἀνέλαβν με ον 
κιτιλ,, Τ0]ονγεᾶ ΌῪ νεῖ. 5 καὶ ἔπεσεν ἐπ’ 
ἐμὲ πνεῦμα, ἰΐ. 2 ἀπά {ἰ]. 24; ο΄. Ἐποςἢ 
χῖν. ο καὶ ἄνεμοι ἐν τῇ ὁράσει μον... 
εἰσήνεγκάν { εἰς τὸν οὐρανόν (οἸ]οννεὰ 
ὃγ νεσ. 14 ἐθεώρουν ἐν τ. ὁ. μ. καὶ ἰδοὺ 
κιτιλ,, Ιχχί, σ ἀπά 5, εἰς.). ὙΤῆε ργίπυϊεῖνα 
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3: καὶ ὁ καθήμενος ὅμοιος " ὁράσει λίθῳ ' ἰάσπιδι καὶ " σαρδίῳ  Βι":15 ἀρ- 
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Ἐς χχὶ. 20, Εχοά. χχνὶϊὶ. 20, χχχίχ, 13, Ε ζεῖς. χχνϊὶϊ, 20. 

δος." 
ἰ Οἵ. οἱ χχὶ. 

1. 
1 Εσεῖ. ἱ. 28, ἄπ. λέγ. ΝΤ., τ. χ. τὐσβεσα 

δἰϑοὸ ἰὰ ἰ8 δυνδιϊτυϊοά ἴοτ τόξον οἴ ΧΧ. το. Ν 

ΟὨείβιίδῃ ςοποεριίοη οὗ ἴῃς ϑρίτις νγᾶβ 
ἴδαι οὗ ἃ δυάδάδεη δηὰ τερεαϊεὰ ἰγδπβ- 
Ροτῖ γταῖπες ἴδῃ ἃ οοππυουβ ἐχρεγίεηος 
(Αοἱβ ἷν. 8, 31, εἴς.), ραγιίουδγὶν ἱπ τΠῈ 
τερίοη οὗ εοβίδβυ. Τῆς τογαὶ ργέβεποε ἰδ 
ἁερίςιεοά ἐπ τ8ϊ8 ἘΠΕΟΡΑτΥ ὉῪ τηεᾶπβ οὗ 
δίτη 8 δηὰ πιθίδρῃογβ (ρΑγΕΪ τυ ἰ πὶ) 
ΨΏΪΟΙ οτρίηδ!ν γε βυρσρεβιθὰ ἴῃ ραγί 
ὃν {δε τηδγνε!]ουβ δἰ πιοβρμεσὶς οοϊουτίης 
οὗ δὴ Εδϑβίεγσῃ βκὺ ἀυγίηρ βίοστη οἵ βυπβεῖ; 
βένεζγαδὶ πδά Ὀεεῃ ἔοσ ἰοπρ ἐγαάϊτίοηδὶ δὰ 
ἔλῃοῖ ἴα] πιοάεβ οὐὗὁἨἁ εχργεββίπρ ἴῃς ἀϊνίης 
ττδηβοεπάδηςς (4... Επ. χιν. 18 ἔ, ἴῃς 
ἀϊνίπε ρίογυ {κε ογγϑίδὶ, εἰς.) ψβίο ἢ 
ἀοπγίπαῖεβ ἴῃς Αροοδὶ ς οὐ ἰβ ἃ 
δίίεηι, επιπτοπεά (οὐ τ Κίηρβ χχίϊ. τ 
εἰς.), εἴετπδὶ Εἴρυγε, πιάάδεη Ὀγ ἔπε να 
Ἔχοαββ οὗ Ἰίρδι, Κεερὶπρ νγαστὰ δηὰ νναῖς 
ονεῖ ἢἰ8β ρεορίες, Ὀυϊ πενεσ ἀϊγεςιγ ἰπῖες- 
ἔεσίηρ ἰπ πεῖς δθδιγβ {11} (πὰ Ἰυάρτηεηϊ, 
ψ Ὦεη τηδηκίηά ἀρρεᾶγβ θαΐογε ἢϊ18 ἴῆσοης 
ἔοι ἀοοσὴ δηὰ τεςοπίρεηβθ. Τῆὶβ γοϊυςι- 
Δης6 ἴο πᾶπιῈ οὐ ἀεβογίρε αοά, 80 Ἵοἤδσ- 
δοιεσίβιϊς οἵ ἐξε ἰδίεγ ᾿υἀδίβπι, νγ88 δ᾽ εὰ 
ἴο τδς ἔεεϊ πρὶ νι ἢ τιεάϊδίεά ἢ 8 δοιϊίοη 
ὕροη {86 νγοτὶ ἃ τῃγουρἢ ἀπρεὶβ οσ ᾿πγου ἢ 
18 ΟὨγίβε (δε οἱ ἱ. 1: δπὰά χν. 8). Εοσγ 
ἴδε τεπάεπου ἴο ἀεβοσίρε αοά δηὰ πεᾶνεη 
ἰπ ΡῬυ ΒΕ ἴεγπιβ, τὺ. αἰτόσεσγ, ἱ. 2γ6 ἔ, 
Τῇ ΨΒοἷς οὗ ἴδε ργεϑεηὶ ρδββᾶρε ἰδ 11108- 
«τΑιεά Ὁγ Ῥίγἀε Εἰέοσον, ἵν. : “ ταδ)εβίδβ 
βδηςιὶ ὈῬεηβάϊςι! εβὲ ἰπ πηεάϊο αυδίτυος 
οἰαβδίυπι δηρεϊίσαγυσηθ. ἃ[ρ8ὲ ἱπδβίἀεὶ 
ἴῶσομο ὄχοοῖβδο αἰδυδίυβ, δίαυς 80] 1 τ 
εἰυβ 50 π|Ὲὲ βυβρεηβιπὶ εβὲ βυγβιπὶ ἴῃ 
δεῖε, ἄριιγα δυΐεπὶ ρίογίας εἰυβ εϑὶ βίους 
οοἷος μδβοηδὶ, ἰυχία ὑεσρὰ ργορδεῖίδε 
(Εζεκ. ἱ. 27) . . . δίᾳφῃς οου! ρεσ ἰοϊυπὶ 
Οτρετὶ ἀἰϊδβουγγιηί. ϑαρίτίδς εἰὰ8 βυηῖ 
ἐρπὶβ εἰ ρταπάο ; ἃ ἀεχίγα εἰυβ υἱέᾶ εβῖ, 
8 δἰ ἰβῖγα πΊοσβ, βοθρίγυσῃ ἱρηϊζιπὶ ἴῃ τηᾶπὰ 
εἶυ8. Ἐχρδηϑβυπὶ εϑὶ δηΐε εὰπὶ 06] πὶ, εἰ 
βερίςπι προ 1} οἱ ᾿γία5 ογεδεὶ δυπὶ, ἰΔπηὺ- 
Ἰαπίυγ εἰ Δηῖς υδἰῃπὶ... . ἰπῖτα τὨσοηυπὶ 
εἰοτῖας εἰτι18 ἐβί βίου εἰ ἰδ ρὶβ βαρ ρῃϊσίὶ." 

νεῖ. 3. ΤὭε βουζοεβ οὗ ἴῃς βεπεγαὶ 
ςοποεσρίίοη ἰἰδ ἕατ ὑδοῖς ἰπ ράββαρεβ {κε 
188. ν!.σ ἔ., ΕΖεῖς. ἴ. 26 ἔ., ἤδη. νἱϊ. 9 ἔ., 
Ἑποςῇ χχχίχ., χὶ., χὶνὶ., πιεάδιαιεςὰ ὃγ γδῦ- 
δίπίοδὶ ἱπιεγργείδιίοηβ. Βυΐῖ ἰξ βῃουϊὰ 
δε ποιεὰά τἴδδι ἴῃ ἴῃς ραϊαςς-ἰἜπῖρὶς οὗ 
Ηδίγα, τε Ῥαγῃίδη Ἴοαρίϊαὶ, οας ννεῖ]- 
Κπονν τῖεζα σοηϊδίπεὰ ἃ τον οὗ ἤρυτεβ 
ἱποϊυάϊπρ ἴδε ρτίβῆη, τε εαρίε, ἴδε 
Βυϊηδη ίᾶος, ἴπ6 πεδὰ οὗ δη οχ, ἀπά δῃ 
ΕὉ]6πὶ οη ἴῃς οοτηΐος ἀρραγεπεν τερσο- 

᾿, Μίη. 8 τὶ, 1. 

βεηϊίηρ ἴδε βὺη. ὙΠ ἃ ϑυ δ] πιῈ το- 
βίγαϊπί, πε δυΐποσ ἰεανεβ ἴῃς γσογδὶ ῥγο- 
βεπος υπἀεδηεά, που ἢς ἰ8 πιοῖς ἀεῆ- 
πἰϊε δηὰ εχρίἰοὶς οἡ πε ψμοῖς ἔβδη (βαγ) 
ΕΖεκίεὶ. Τμς ἰδεϊογβ δἄάναπος ἰπ τῃΐδ 
Τεβ ὉΡΟη δὶθ ῥγεάδοξεβοιβ ννῶβ δχ- 
Ραἰπεά ὃγ ἴῃς γαῦὶβ (ςΓ ϑίγθδηςε᾽ β Ολα- 
εφα, Ῥ. 73) 88 ἃ περάξῃϊ! σουπίεταοῖίνς το 
τῆς [εν βἢ θ᾽ εΓ τῆδὲ νἱβίοπβ ὑνεσα ἰγω- 
Ῥοββιῖ]6 ουϊδίάς Οδπδδη, πὰ 88 ἃ δεὶρ 
ἴο τῆεπ οὗ ἴδε οδρενν ψῆο περάεά 
“ρρϑοίδὶ ἄδιδι!β ἴο βϑαρροτγε ἴπεπὶ ἰπ ἐμεῖς 
ετἴα]8᾽" (υ΄. ἀδονε, 1. ο (). Τὴε σάρδιον, 
ἃ βεβῃ-ςοἱουτγεά, βεπκϊ-ἰγαπβραγεηῖ, οἄεη 
ξοϊάεη οἵ τιιδάν ρεπὶ, ἀῆβϑννεῖθ ἴο ΟἿΣ 
τεὰ ᾿αβρεῖ οἵ ςογῃεϊίδη, 80- δ] δὰ ρεσβαρβ 
ἔτοτῃ ϑαγάϊβ, ννβεπος ἴῃς ϑίοης νγὰβ οτίρί- 
ἈΔΙῪ ἐχρογίεά. ὅμοιος, Δ). οπὶγ Βεῖε 
ΜΠ ἔννο ἰεγτλϊπδοβ. “Τῆς βιγικίπρ 
δἰ πλῖ]ς ὅμ. ὁρ. λ. ἰ. κ΄ σ΄. τος 8118. ἐε ροζ- 
ταῖς βίδίιαβ οὔ ξογηδῃ δηρεγοσβ ἀπά 
οἴδογβ, ἰῃ Ὡς ἢ δὰ τίπιθηΐ ἰ8 τνοτκεὰ 
ουξ ἱπ Παγά-ςοἱουτοά 5ιἰοπεβ---ἃ ἐδβῆϊοη 
ἱπιτοδυςεὰ ἰπ τπε ἰαβὲ γεᾶγβ οὐ ἴδε τε - 
βάθη ποτὰ Ῥιοϊεπηαὶς Εργρὶ᾽" (Μγεγεβ, 

. Βὲ.» 4812).---ῖριφ. Τῇς πίπιδυβ οἵ 
μιαῖο τουπὰ τς τῆτοης ἰβ στεεη, σμ. (οὐ. 
Ῥεῖβδβπι. 267) Ῥείῃρ τιδίδομ!ς οσ τῆοσα 
ῬΙΟΡΔΟΪΥ ἂπ εππεσαϊὰ (χχί. 10), ἴο ὑπο ἢ 
ἴε δποίεπίβ δι δυϊεάᾶ 4 (αἰ ἰβπχαπὶς 
ροννεῖ οὗ ννασάϊηρ οὔ εν] βρίσι 8. “Ὅπου 
δαβὲ τηδᾶς πεάνδη δηά εαγίἢ ὑγίρδι ννττἢ 
τὴν τῶγβ οὗ ρυγὰὲ επγεσδὶ ἃ ρας" (Ὠγπλη 
το Βα, ΕΒ. Β. Ὁ. 8). Τῆς τδδρίβ (λα- 
δ᾽ρα, τό α) ἀϊβοουταρεά ΔηΥ βιυαγ οὗ ἐπε 
ταϊῃρονν, 88 ἰξ βυπιθο ἰβεὰ τς ρίογυ οἵ 
αοά. ΑΒ δες βγπιῦοὶ οὗ αοά᾽ δ ςονεπδηϊ, 
ἱξ τπῆᾶν Ὀ6 Ὠεζα ἃ [οἱ] το ἴδε ἐογριἀἀϊηρ 
ανε οὗ νεζσ. 5 ὦ (νι οἢ ἀενεῖορβ 3 ὦ, 88 
5 ὁ ἀενεῖορβ 3 ὁ-4); “Ῥεὺβ ἰπ Ἰυάϊοὶ δ 
βεηρεγ πηδηγίηὶ ἐοθάεγίβ δὶ ᾿ (ατοιίμβ.) 
Βαϊ, {κὰ τε ραγαδοῖϊς ἀεῖδι}8 οὗ [εβιι8, 
18.688 ἴτδῖῖ8β ἀγα πηδίη]ν ἀεβοσίρεῖνε. Τῆς 
δϑϑοοίβιίοῃ οὔ δβρεσ, βαγάϊι8, ἀπά ἐπιεγαὶ ἃ 
188 βεπυΐπεῖν Ηε]]εηὶϊς τους: οὐ, Ῥκασάο, 
Σιο, Ώεῖςα Ρ]δῖο ἀεβοσίρεβ ἴῃς τεδὶ εαγῖῃ 
υπάεε ἴῃς Πεᾶνεπδ οὗ ραγαάϊβε 88 ἃ ρίδος 
ψ Βεγα ἰπ ρεσίεοιτίοη ἰἰὰ βοῇ τὨΐηρβ 88 
εχίϑὲ πεσε Ὀυχὲ ἰπ ἐγαρτηεπίδευ δεδυῖυ--- 
ἔοτ εχδιρίς, ἴῃς ρεῦ᾽εβ Ἵβίεεπηθὰ ἤεζα, 
σάρδιά τε καὶ ἰάσπιδας καὶ σμαράγ- 
δους. ΕἸΙπάετβ Ρείῆς, ἰδκίπρ σμ. 88 
τοοῖκ-ογυβίδὶ, ἄρυεβ ἴπδὶ τῃ6 γαίπθον 
δεῖς ἰ8 οὗ {πε ρῥγίβηδίίς οοίους βίο ἃ 
Βεχαροπαὶ ργίβιι οὗ ἐμδὶ οοϊουσίεββ βίοῃς 
ψουϊά τῆτον (Ηδβεηρβ, Ὁ. Β. ἱν. 62ο). 
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ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ἸΩΆΝΝΟΥ ἵν. 

4. Καὶ κυκλόθεν τοῦ θρόνου ' " θρόνους εἴκοσι " τέσσαρας" 

καὶ ἐπὶ τοὺς θρόνους εἴκοσι τέσσαρας πρεσβυτέρους καθημένους, 
περιβεβλημένους ἐν ἱματίοις λευκοῖς ᾿ 

καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν " στεφάνους χρυσοῦς. 

δεεδ ἃ ᾿οτιγεςίοη οὗ (Δηᾶ- ρονον 
ςοἰαΐδου) θρονονε ΝΑ, 34, 35, Απάς͵ εἰς. (4. 8., Τί., ΝῊ πιαγρ., Β]., ϑυν., Νν6.). 

ψες. 4. Τηΐβ νεσβα Ὀγεδῖβ ἔπε σοπιίηυ- 
οὐδ ἀεεοτίρέοη οἵ 3 ἀπά 5 ; ἰϊ ἰδ ενϊἄεμε 
δη οτίίηδὶ ους οὗ (ες υυτίϊες ἱπίγο- 
ἁἀυοεὰ ἱπῖο ἴπ6 τῆοσε οἵ [ε88 τγδάϊεοπδὶ 
βοῦς οὗ δε εἴεσπαὶ οουτὶ ννΒεῖς 81] 
τὰς κβαποιίῖϊεβ οὗ ἢεάνεη δἱοοά τῆϊοῖς 88 
εδἴλτθ "᾽ ι΄ ν. χ1ὖὸ. Τῆς Τοποεροη οὗ 
τπὑυνεπιγ-ἴους πρεσβύτεροι τογδιγ ((. 8 
δπιβγοπεᾶ 88 ἀϊνίπε δββεββοῖβ, ὑἱ (ἢ αἱ 
τς ἱπεοὶρπία οὗ βέρ τε, τεᾶοδεβ μεν ἴῃ 

1ο ἃ ροβί-εχὶ]!ῖς δροῦδὶ 82. 
Ὡν 23, βασιλεύσει κύριος 1 Σιὼν καὶ 
εἰς Ἱερονσαλὴμ καὶ ἐνώπιον τῶν πρεσ- 
βυτέρων δοξασθήσεται), ἱπ ρᾶτί τὸ ἴδῃς 
ἰδίοτίς φετουβία. Βαϊ πεὶς δἰεῖσε (φοϊδη 

σσοόννηβ, ες τοῦθ 8) δηᾶ ζωποῖίοπβ ἅγα 
τουδὶ ταῖμες ἴπδη ἡυάϊοϊΔ!]! οὐ βασεγάοιδίι. 
ΤΕΥ ἅτε ἢδανθη! νυ Ὀεΐπρβ, δηρεῖὶς ἄσυτεβ 
ςοττεβροηάδίηρ ἴο πε θρόνοι οἵ (οἱ. ἱ. τ6 
(ο. 188. [χἱἱϊ, 9 οὐ πρεσβὺς οὐδὲ ἄγγελο). 

ες βἰβηϊβοδηος οἵ τε ἀουδεά 12 [48 
Ὀεεη ἰουπά ἰπ ἴδε ὑνεῖνε ρδίσσοῆβ οἵ 
τ 8 ε8 Ὁ τῆς πννεῖνε ἀροβί!εβ (Α πάσ., Ασεϊῃ., 
Νίοι., ΑἸοσά, ΥΝν εἶδα, “0 ἴῃ εν 88 δπά 
σεπῖε ΟὨπβιϊδηΐιν (Βίεεϊ, ἀς ννεῖίε, 
ΜΝ εἰζβᾶςϊκεγ, ϑινεῖε), οὐ ἱῃ ἴῃς Ὀνεπίυ- 
ἴουτ οἰΔ8868 οὗ ἰῆε ροβί- εχί]ϊς ὑτίεβδίβ τ 
τπεῖτ “ εἰάετθ " (ϑοπᾶτες, Η. Ὑ. Ρ. ἱ. 216 
ξ,, 80 ἴοπι Νιίηρα ἰο Εννα]ά, ΗἸΙρ., 
Ἐξηδη, ϑρίτια, νεῖ] 8., Ετθςβ, Βτείξᾳ8). 
Βυϊ τπε ποιίοη οὗ {1π6 ςδυτοῦ 28 ἃ διβιοῃ 
οἵ ςοτηδίπαιίίοη οὗ ἴῃς οἷά δηά {πε πεῖν 
ςονεπδηῖβ ἰ8 δ᾽ δ ἴὸ Ῥτίπυϊτῖνς ΟὨγ  βεϊδη.- 
ἰῖν, δπὰ τὰς “ εἰάεδτβ " δὲ ποῖ {πὸ ἰάδαὶ 
οἵ ςεἰεδβεῖαὶ τεργεβεηϊδίνεβ οἵ ἴῃς σδυσοῦ 
αἱ 41]1:. ὙΠεν ρετδίη ἴο {δε πεανεην 
σουτῖ, 48 ἐπ τῆς ἰταάϊἰοπδὶ ες - Φη-Ξεδπ δ 
οὗ τπε ἰαΐεγ ]υδαίδη), νος πδά ἀρρτο- 
Ρτίδιςά πΐ8 δηᾶ οἶδετ ἰπηλρίπδινε βυρᾷεβ- 
«ἰοπβ οὗ ἴῃς Ὠδανεηϊν οουτγὶ (ΘΟ, 8 
ῬΡ. τὰ ἢ), οἵ ἠυάϊοϊα! ςσουποὶ! ἔγοτι 
ἴε Βαδυϊοπίαη δδίσο- πεοίοσυ, ψνδεσε 
μετὰ τὸν ζῳδιακὸν κύκλον τνεῖε ταηρεὰ 
ζουτ-δη- ἔν ΠΥ βίασβ, Β4} το ἴδε ποιῇ, 
Δηᾶδ 8817 ἰο ἐπε βουϊΐ, οὗ δίς τῃς 
Υἱβῖδ]ες ἂγὲ τεοκοηθὰ δ8 δεϊοηρίπρ ἴὸ 
τῆς ᾿ἰνίπρ, ἰἢε ἰηνίβι δε τὸ τς ἀεδά, 
οὖς δικαστὰς τῶν ὅλων προσαγο- 
ρεύονσιν (Ὠϊοά. 5|ς. ἰϊ. 31, ᾳυοϊεά Ὀγ 

Ουηκεῖ ἴῃ 5. Ο. 30α-308, ψῆο τε 
βηάβ ἱπ ΧΗ βᾶτῃηε 50] τοοῖς οἵ οἴδες 
δγτηῦοἷβ ἱπ τΠὶ8 ραββδάζε, δυο δ ἴδε ἴουγ 
ἴφα λπά τἢς δβενδη λεμκάδει). [η 8ίαν. 
Ἐπ. ἱν. σ, ἱπιπιεάίαιεῖν αἴες “τῆς νεσὺ 
ξιεαὶ βεα" ἰπ ἴῃς ἤτβιὶ ἢεάνεη ἰβ8 πηδη- 
τιοπεά (οἷ Αρος. ἱν. 6), ΕποςἢΒ ἰβ βδβονγῃ 
“ἢς εἰάετβ δπά ἴῃε τυΐετβ οὗ ἴῃς ογάεσβ 
με τε ἐφ ἊΝ μ᾽ ΠῚ Ζιδιανπι Ῥείγὶ, 

οσι γὰρ κι σσαρές π ΄ 
τεροι, τνεῖνε οἡ ἴδε τρῶς δδηὰ οὗ σοά 
δηὰ τννεῖνε οὐ (πε Ἰεῆι, 45 ἰῃ Αεέα Ῥεγῤεί. 
ΤΏςε ἐνεπιγ-ίους διδτ- ἀεϊεἶεβ οὗ τῆς Βδθγ- 
Ἰοηίδη βεάνεη μδά τπυ8 Ὀεοοσης δάοσγίηρ 
δηά βιδοτάϊπδιῖς δηρεῖϊς Ὀείπρβ (οὐ, ἡμῶν, 
νεῖ. 11) ἰπ ἴῃς δροςδγρῆς ννοσὶά οἱ τῇς 
Ἰαῖε Ἰυάαίεπι, ἀηὰ οὖζ δυῖμοσ τεϊδλὶ πβ 
τπ|8 Οὐεπίδὶ ἰγαῖῖ, ἰορεῖπες νὰ τδς 
βανθῃ ἴογομεβ, ἴδε ἢδῖο, εἰς., ἰῇ ογάεσ ἴο 
ϑοάν ἔοτιἢ ρμοεῦςδι]ν ἢπὶβ οοποεριίοη 
οὗ ἰῆςε ἀϊνίπε πιδ͵εβϑῖν (8δο, δῆες Θυηκεὶ, 
]ετεπιίαβ, δπὰ υὑδϑεῖ, Βχυδίοῃ, . 
ὙΝνεῖββ, ϑοοῖξ, Εογῦεβ, Ρογίοτ). Α ραγίδι 
«πεϊοίρδιίοη οἵ (πὶδ ἐξαΐυγε, ἃ8 ννεῖ] 85 οἵ 
δοπιε οἴδπειβ, ἰπ ἴε Αροοδῖίγρβε οοουγθ 
ποῖ ΟΠΪΥ ἴῃ ἴῃῈ “βδογοά Ἴοπηοὶ! ᾽" οὗ 
Ῥουβδᾶτγα, ἰἴε Ναδαίςδη ἀεῖιν (σ΄. Οοοϊκ᾿ 8 
Νονέκ ϑενιδέ, ΙΉ507., ῬΡ. 221: ἔ., 443 ἴ), 
θυ ἰπ ἘΕργριίαη τηνι ποίοργ, 88, 4.9.» ἵπ 
τᾶς [ΟἸ]οννῖη Ἰρϑατιρεῖοῦ Ὁπὶ ἴῃς τοῦ 
οὗ ὕπεας γηδβῖυ, 3500 Β.5.) “Ηἰἴ8 
ἴαςς ἰδ Ὁ τῆε δ'άς ο Οοά, ἱπ ς τοοδῖ 
ΟἿΥ Ρίαοα ; πε ἰπΊ8ε] Ὀεσοτηεβ ἀϊνίπε 

(νισέεγ), ἀπά Δῃ δηρεὶ οὗ αοά ; Ὡς δἰπιδοῖῦ 
ἰδ πυρἤδηΐξ. ε ἰζϊβ οἡ ἴπε φτεδῖ 
ἰῆγοπε ὉΥ ἴδ 5βἰάε οἵ αοά [Αρος. {1}. 21]. 
Ἧε [68 εἰοιῃεά νἱἢ ἴδε ἤπεβιὶ σαϊπηεης οὗ 
ἴδοδε ΨηῸ 5ἰῖ οὐ ἴδε ἰὔγοης οὗὨ ἰἰνίπρ 
τίρῃι ἀπά (τυ. Ηε Βυπρετβ ποῖ, ποῖ 
ἘΠιγβίβ, ποῦ ἰβ βδαά, ἴογ ἢς ελὶβ ἀδιγν τΠ 6 
δτγεδὰ οὗ Εδ, απὰ ἀγίῃκβ ννμδὶ Ης ἀτίηκβ 
ἀδιγ, ἀπὰ ἢἰ8 Ὀγεδά αἷβο 18 ἐδαιϊ τυ Ὡς ἰ8 
βροΐεη οὗ ὃὈν ϑ8εὉ, δπά ἐπδὲ ψϑϊοἢ οοπιεβ 
Ἰοσῖδ ἔτοπι δε πιουτῇ οἵ ἴδε ρμοάβ [Αρος. 
Υνἱ!. τό, 17, χχὶ. 4. Νοῖ οἹἱγ ἄοεβ Βα εδὶ 
δηὰ ἀτίηϊκ οἵ {πεῖς ἑοοά, θὰϊ δε ννεᾶσβ 
τ8ε ἀρραγεὶ ποὺ ννθᾶσ---ἰῃς ννῃἱῖς Ἰπεη 
ἃηὰ βαπάδίβ, αηὰ ἢς ἰβ οἹοιμεά ἰπ ννῃΐῖε 
“ον δηὰ {δεβε ρτεδλῖ δπά πενεῖ- ἈΠ πρ 
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5. Καὶ “ἐκ τοῦ θρόνου ἐκπορεύονται ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ 4 Ρε. χνὶϊ. 

4 βρονταί 
ᾧ ΧΧΐχ,, 

ἦϑ: ἐσ, 
τί, 

καὶ "ἑπτὰ "λαμπάδες πυρὸς καιόμεναι ἐνώπιον τοῦ θρόνου [ἅ ᾿ χ,ν.6, 
ω- . 

εἰσινὶ τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ θεοῦ]. 
6. καὶ 3 ἐνώπιον τοῦ θρόνου ὡς " θάλασσα “Ὡδαλίνη, ὁμοία κρυσ- 

τάλλῳ. 
Καὶ ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ κύκλῳ τοῦ θρόνου τέσσερα ζῷα ἢ 

ἃ. 
χἰνίὶ. 8, 
δυά 58ϊδυ. 
Ἑη. χἰχ. 6. 

δ χν. 2. 
Ἐχοά. 
Χχῖν. το ῖ., 
Ἐσεῖ. ἱ. 

221., ἄπ. λεγ. ΝΙΤ. 

ΔΈΝΠΒΕΣ α εἰσιν (ΟΡ, τ, 36, 94, ϑυτ., Τί., ΜΝΗ͂, ϑ'νν., Β].} οσ. α ἐστιν (Α, [,Δ.8., 
νε., Β8.) ἰβ ἴο ὃς τεδὰ ἴος αι εἰσιν (0, εἴς., 8., ΑτεῖΒ.). 

3 Κὔπηεοκεο (Ενιεπδαίἑοπέη χρ ϑέεῖΐεη Ν.Τ.., 34) ἀπά Β8. (ἢ) αι, και κυκλω τον 
το θρονον 48 ἃ ρἷοββ (8ο τηΐη., Με., Ηδιῖ., Αστη., Τίς), ψ81ς δίοῃ ἴδκεβ και ἐν 

μέσω τον θρονον 88 ἴπε τηϊδιΓΔηβἰδύοη οὗ ΟΣ ὙΠ5) (- ἀπά ἐπε βγοῆς ννᾶβ 

ἴπ τῇς τηϊάδι οὗ ἰ{, ἐ.6., οὗ (Ὡς ρἴδβδβυ 8684). Εὸσ τεσσαρα Πεῖε δηὰ ἰπ νοεῖ. 8 στεδά 
τέσσερα (Α, εἀά.), 28 βεπεγα!ν ἰπστουρπους Αρος. 
ἩεΙρίπε; 5-6, ΤΒυπΊΡ, 72), ἰπουρἢ “πε ραρυστὶ νου 

ΟΣ τεσσαρα 45 ἴδε Βτϑὲ σεπίυσΥ ἴογηι᾽" (Οἰας55. Ἀευΐξτῦ, ἸΟΟῚ, Ρ. 33, οὔ. 1004, ἄεπος 

Ρ- 107). 
βοάς εἶνε υπῖο δίτ οὗ {πε Ττες οὗ 1,148 
[Αρος. ἰϊ. 7] οὗ βίοι ἴδον ᾿ποτηβεῖνεβ (9 
εδῖ, ἰμαὶ ες Π|κεννῖδε πιδῪ ᾿ἶνα.᾽" 

Ψεῖ. 5. Τῆς ἱπιρτγεββίοη οὗ ἂν ἰβ 
Βεϊρῃιεπεὰ ὃγ (τα8 ἴτοση ἴδε ρησηϊνε 
ϑεγηϊῖς ἘΠδορθδην τ ἢ, αβρθοίδ!ν ἴῃ 
7υάρτηεπε, ννᾶ8 σοταπιοην δββοοίδιθ ψἱτὰ 
ἃ τδυηδετείοττη (φωναί -- ἢς Βῃγίεκβ δὰ 
τοδγίηρ Ὀ]Αβῖβ οἵ ἔπε βίοσσω)η. ΤἈυπάοσ ἰπ 
τῆς Αροσδῖυρβε ἰβ εἰἴπεσ ἃ βογῖ οὗ Ἅσμογιιδ 
ἷπ ῥὑγαῖβε οἱ ἀοὰ (48 Ββεῖε)ὴ οὐ ρυπίεῖνε 
(ε.ρ.. χνὶ. 18); ἱπ Ἐποοἢ ᾿ἰχ. σ ἔπε βεεὲσ 
ΒεΠοὶά8 ἴῃς βεοσεῖβ οὗ ἴς [πα πάστ, “ΟΝ 
ἴξ τηϊηἰβέεσβ ὑπο ψε11- θείην δηά ὈΪεβδίηρ, 
Οἵ βεῖνεβ ἴοσ ἃ οὐγβε δεΐοτε δε [υοσὰ οὗ 

Εοτ ἴδε “ἴογομεβ οἵ ἔἤγε" 

νἰίδους πυροσ, οὗ 
τουπὰ τῆ6 ἴἤτοηα. Ευΐπεββ, ἰηιθηβίϊυ, 
ἘΠΟΓΩΥ, τὸ ἰτιρ!εὰ ἴῃ ἴῃς ἔρυτο, ννὨϊοἢ 
τεβεοῖβ ἴῃς τταδϊείομαὶ δββοοίδιίοη (1π 
ἴδε ῥσίπη εἶνε πιπα) οὗ ἤσε δηὰ ἤδλγης 
ἢ τῆς ἀϊνίπ!γ, δηᾶὰ εβρεοίϑ!ν 
ἴδε ἀϊνίπε ΡυγῪ οὐ ΒοΙ'π688 οἵ ψϑ θα 
ἴμεν Ψεσε τεραγάθα 85 δὴ ουξννατά 6χ- 
Ριεββίοῃ. ὙΠεῖα τῶν 6 8Δη δ]]υϑίοηῃ 
ἴο ἴδε ἐρπός αδίεγρηὶ οὐ τοριῤῥἑεγπὶ οἵ 
Ἐοπιδῃ τυ βοορυ, ἀπ δαυΐναϊεης ἔοσ ἴμς 
Βεανθηϊν Ὀοάϊεβ; Ὀυϊ ἰενὶβῃ εἐβοπῃδῖο- 
Ἰοῦν μδὰ ἔοι ονεσ ἵνὸ οδηϊυσιεβ θδθη 
ζατωϊ ἶσ ὮΒ 1Πε βενεη ννδίομποτβ οἵ [6 
Βεδνθηϊυ οουτί ἀηά {πεῖς σουηίεγρασίβ ἰπ 

( κοινή-ἴοτπι, Ροββί δῖυ [οηίδῃ: 
(ἃ βεεπὶ ἴο ΒΌΡΡΙΥ ἀδοίϊβῖνε δνὶ- 

Ῥειβίδῃ δπὰ Βαδυ]οηίΐδη τηγίμοϊοσυ. Τῆς 
ςοτηδίηδιίοη οὗ ἢτε δηὰ ογυϑβίδὶ (νεὺ. 6, βεαὲ 
4150 χν. 2) ὅοββ Ὀδοῖ οτγὶ ρί πα! ἰο Εχοά. 
χχίν. 9, 10, 17, δηὰ ΕΖεΚκ. ἱ. 22, 27, τηβάϊ- 
αἰοὰ ὈΥ ρδββαρεβ ἴτε Επ. χίν. 9, 17 ἔ., 
21-23; ΝΜ Ώ1|ε τῆς στουπάννοτκ οὔ με βυτηδοὶ 
ΔΆΒυνΟΙΒ ἴο ἴπε βενεὴ Ῥεγβίδῃ σουποῖοσ8 
(ΕΖεα νιΐ. 14, Εβιῃ. ἱ. 14) ψνῆο ἴοσσηδά 
ἴδε ἰτπηπιεάϊαίε οἶτοϊς οὗ τῃ6 τῃηοπδγοῖ, ἃ 
οουπίεγρατι οὗ {πε ἀϊνίπε Ατηβμαβρδηάβ, 
85 ΨνῈ]1 28 ἴο τς βϑδογεά ὅσα οἱ Οτζηυζά, 
ΜΏΙΟΒ (οα Ζοτγοδβίσίδη ΡΗΠοΙριρδ ἐνῖκε 
ἴο Ὅς Κερὲ οοπβίδητν Ὀυγηίΐηρ. δῇ 
θυγηίηρ Αἰίαιβ, εὐ θην τεργεβεηηρ ἃ 
ῬΙδηθίδσυ δυτηδο βηι, 4180 ὁοσὰσ ἰπ ἴῃς 
οὐἱὲ οὗ Μιίιδγα,  ὮΣ]6 ἐπ τῆς ἱπλαροῖεβϑ 
ἔεπιρὶς οὗ Μεϊςδγι δὲ αδάεβ ἤγεβ αἰνναυβ 
Βυγπεοά ὕροπ τῆς αἰϊᾶσ, ἰεηἀεὰ Ὁγ ψῃϊΐε- 
τοῦεὰ ρῥτίεβί8.--- ς τεδβ 1κῈ δὴ εἀϊτοσγίαὶ 
Ποπιτηθης ΟΥ ἃ [Ἰἰξτυγρίοαὶ ρίοββ; ἴδε 
πρεσβύτεροι, 4.ρ., ἅτε υπάεβηεά. 

Ψεσ. 6. οσς ἃ 8εᾶ ἴῃ δεᾶνδη, οὗ, ἀῦονε 
(οπ νεσ. 4). ἴῃ Τεβί. Ῥαίν. 1,εὐἱ. 2 ἴδε 
8εᾶ 1168 ἡ Ὠΐη ἴπ6 βεοοπά (βΆγβι) ἢεάνεη 

κρεμάμενον ἀνάμεσον τούτου κἀ- 
κείνον, Δηὰ ἰπ {πε Ἐργυριίδη ρασζδάϊβε ἴῃς 
τῆυπιρπαηΐ 8βοὺ] γοαεβ ἴο “τῆς ρτεδῖ ἴδε 
ἰη ἴῃς ΕἸἰεΙἀ5 οὗ Ῥεδοβ," ψῃεῖα τδ6 ξοάβ 
ἅνε!!. ΤΒς ἀεδβοτρείοῃ, “4 8εᾶ οἵ ρἶδλββ, 
{κε οτυβίδι " (ἐ.ε., ᾿ταηβρασεηῖ, δηςίθης 
ε᾽488 Ὀείηρ οοᾶγϑε δηᾶ οἴϊδη βειηί-ορααυα, 
δηὰ ὕαλος δεῖπρ ῥτίπλατν - ταπβρασοηΐ, 
ποῖ νἱτγθου δ) θοστοννεὰ ραν ἔτοτλ ἀρομαῖς 
τρδάϊείοη (οοἱουτεά Ὁγ Ἐργρίίαη δηὰ Α8- 
ϑυτίδῃ ἰά6 88), ἰ8 ἱπίεπάςα το ροσγίγαυν ἴδε 
εἴθε, οἱδεας δηὰ οδὶπι, βῃϊγηπγεγίηρ πὰ 
τηοιίοηϊεββ. ΒδὈδίηἰς ἔαπεν οοπηρατεά 
ἔπε ϑῃίηίπρ ἤοος οὗ ἔπε ἱεπιρΐε ἴο ογγβίαὶ, 
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Ὁ Ρτοῦ “γέμοντα ὀφθαλμῶν ἔμπροσθεν καὶ ὄπισθεν. 7. καὶ τὸ ζῷον τὸ 
Ε ἝΩ ἼΠ πρῶτον ὅμοιον λέοντι, καὶ τὸ δεύτερον ζῷον ὅμοιον " μόσχῳ, καὶ τὸ 

χαί!!, ἀα, τρίτον ζῷον ἔχων τὸ πρόσωπον ὡς ἀνθρώπου, καὶ τὸ τέταρτον ζῷον 
ΟΣ τᾺ ὅμοιον ἀετῷ πετομένῳ. 8. καὶ τὰ τέσσερα ζῷα, ἕν καθ᾽ ἕν αὐτῶν 

28 [οδη ἔχων Ἶ ἀνὰ πτέρυγας ὅξ, κυκλόθεν ' καὶ ἔσωθεν γέμουσιν ὀφθαλμῶν, 
ἰὶ. 6, εἰς.) Η͂ 

χ ἴδια. νὶ.3, Και 
ο. ϑῖαν. 

11ε ἰδ ἀτοίεγασυ τὸ οπιῖς (νγ 118.) κυκλοθεν . .. 

Σ ἀνάπαυσιν " οὐκ ἔχουσιν ἡμέρας καὶ νυκτὸς λέγοντες, 

“ἥΛγιος ἅγιος ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ὁ " παντοκράτωρ, 
ὁ ἦν καὶ ὁ ὧν καὶ ὁ ἐρχόμενος. 

, πὰ 86 νατίδπε δάάϊ- 
τίοῃ (και εἐξωθεν, Ο, Ρτ., εἴς.) ἀἴτεσ κυκλοθεν 18 δὴ διϊεπιρί ἴο βπιοοίῃ ουἕ πὸ ρῆγδβε. 

δηὰ τς δΒοῖ ελβίεση ΒΚ ἰβ 1" κεηθὰ (ἴῃ 10 Ὁ 
χχχνῖ!. 18) ἴο ἃ πιοϊϊδη ταΐγγοσ, ἄγ δηὰ Ὀυτ- 
πἰβεά, Ηδᾶνεη ἰβ ἃ βοχῖ οἵ ρ]ογ δεὰ 
τεπιρῖς (1 Κίηρβ νἱϊ. 23, πε βεᾶ ἰη ἴῃς 
ϑοϊοπιοηϊς τεπιρῖς Ῥείηρ οορίεἃ ἔγοπι τ 6 
οδίοηρ οὐ τουπά ἰδηκ νυ ἢ τεργεβεηιεὰ 
(ὃς οὐεᾶῃ δὲ δνεσν Βαθυ)]οηίδῃ ἰδτηρῖς, 
ἈΠῈ ἴα ἐγ ψν88 βυπιθοϊβεὰ Ὀγν τῆς 
δἀϊοϊπίηρ Ζί κκυγαῦ), ἀπὰ ἐπε ογγβίδὶ ἢτ- 
τηλιηδηΐ ἰ8β ἃ ϑογῖ οὗ βεβ. ἴῃ ὅ51δν. Επ. 
ἰϊϊ, 1-3 (δὲ βεεσ οὔβεγνεβ, ἰῃ ἴδε βτϑβὶ 
Ἰδᾶνθη, ἴδε εοἴδεσ, δηδ τπεη “8 νετΥ 
δτελὶ βεᾶ, ργεδαίεσ [μδπ {πὸ δλγίῃν 8εδ᾽΄. 
καὶ ἐν μέσῳ, κιτιλ. : “ ἀπά ἴῃ {πε πιίἀἀϊς 
(οὗ εδοῖ 40) οὗ ἴπ6 τἤγοπε δηὰ (ςοπβε- 
μεπε) τουπὰ ἀρουΐ {πε τὨτοης," (δε 

ἴους ΓΛ ΥΠ οἵ Εξει. ἱ. 5, 18 (ο΄. Αρος. 
Βδς. 11. στ). γέροντα κιτιλ,, ἃ δίζατγε Ὀυΐ 
διοδὶς βυταροὶ ἔογ σοιῃρ εἴθηεββ οὗ 11π 
δηὰ ἱπιε]!ρεηος ταῖμογ τμδη ἔοσ Ατὐραβ- 
κε νἱρίίδηοςς. ὙῈε ἴουγ δηρεὶβ οὗ ἴπε 
Ῥίεβεηος ἰῃ Επ. χὶ. 2 τονε ουξ, [ἰκὸ 
ΜΙΙοπ᾿Β βενεη (Ραγ. 1,ο5ὲ, (11. 647 ζ), οα 
νᾶτίουβ δγγαπαᾶβ (Ἰχχὶ. 9, οὔ. ᾿χχχνὶ}. 2, 3). 
Το ζῷα οὗ Ἰοδη ἃγε βίδιϊοπαγυ, εχοερῖ ἴῃ 
χν. 7, οσς δε σοηϊεχέ (οἷ, νὶ. 6) πιίσμι 
βυρρεβί τῃδὲ {πὸ βεὲσ ἴοοῖ [πεπὶ ἴο γεργα- 
βεηΐ οσεδίίοη οἵ ἴπ6 ἔογοεβ οὗ ἴπε πδίυγαὶ 
ψοσ]ά (οὐ. τ[μ6 ται ηὶς ἀϊσέυτῃ : φυδίζιοΥ 
βυηξ 4υϊ ρτϊποίραέυπι ἰῃ μος πηυπάο ἰεη- 
δηῖ, 1πίδρ οσοδίιγαβ Ποηιο, ἱπίοσ δι168 
δαυΐΐο, ἱπέες ρβεοοσζᾶ Ὁ08, ἱπίες δεβεῖδβ 160). 
Νοῖς αἶϑο [δὲ νῆδη πεν γοσβῃρ (0), ἴα 
πρεσβύτεροι Δοκπον]εάρε (οὐ Β οτεδῖϊνα 
εἴοτν (11), ἀπὰ τπᾶὲ τῆς ΟἝΤ. ομογυδίπι 
ἃτε δββοοιδίε ψἱτ [Π6 Ῥῃεποσηεηᾶ οὗ ἴπε 
βίογτη-οουἃ. Τῆς βεεῖ ἄοεβ ποῖ ἀεῆπε 
18 6πὶ, ποννενεσ, δη πον πιᾶὺ Ὁ6, κε τῆς 
πρεσβύτεροι, ἃ (τδάϊτίοηδ! δηὰ ροειίςδὶ 
τεδῖτ οὗ [ῃ6 Βεδνδηΐυ οουτί.---τέσσερα, οὐ, 
814ν. Επ. χχχ. 13,14. ΤΠε ροδίυτε οὗ ἴῃ 6 
ἴῷα πιᾶν ὃε νἱδι141 156 ἃ ἔγοπι ἃ ςοπιρατίβοῃ 
Οὗ ἐπε ΑΙΒαπιῦτγα Οουτὶ οὗ ἴδε 1, 1ο0η8. 

Ψψεγ, 7. μόσχῳ, “Δη οχ ΟΥ δίεεσ ᾽᾿ (48 

υχχΧ). Ὑᾶῶςε ἔοιις δηϊπιαὶβ ὅσα ἔγεεὶν 
σοπιρουπάεαά ουὲΐ οὗ (Βς οἰλδείοδὶ ἤρυτεβ 
οὗ ΕΖεϊκίεἰ 8 σμβεγυδίπι δπᾶ τπε βεγαρῃίπι 
ἴῃ 88. νὶ. ; [πὲ ἰδία ΒυΡΡΪΥ (86 5ἰχ 
ἡ ηρ8 ἀρίεοςς. Τηΐβ ἑμποιίοη οὗ ςεδβε- 
.ε88 ργδῖβς (8-9) 18 ἰάκεὴ ἴοτι Επος ἢ 
᾿χὶ. το ἔ, ψἤεῖα ἴπ6 οδεσγυρίπι δηὰ 
ΒΕΙΆΡΠίπι ἅτε δίϑο δϑβϑοοίδαίοἁ Ὀὰΐὲ ποῖ 
ἰδεπεδεὰ ἢ τῆς δηρεὶϊὶς Βοβὲ (που ρἢ 
ἴῃ χί. τῆς σδοσζυδίπι ἀγα εαυΐϊναϊεηι ἴο πε 
ἕους Δτοβδηρεἶῖβ) ; ἴος ἃ ροββί]ε Βαδγ- 
Ἰοηΐδη ἀδίταν, Ῥαοκρτουπὰᾶ, ςΓ,. Ζίπηπηεγη 
ἰῃ ϑοϊγδάεσ,; 626-632, απὰ (]επηεπ᾿ 5 Κὰὸὲ- 
Ἰἐρίοπδρεσοκιεκέϊομε Ἐγλίἄγωμηρ ες Ν. 
Τ. (1909), ΡΡ, 74 (. Βεβιίπά τῆεπὶ ᾿ἰς τῃς 
βίψηβ οὗ ἴῃς Ζοάΐας (6 011, τΠ6 Διομασ, 
τς Ἰοη δηὰ δῆς εαρίε, 248 ἃ σοῃβίε!]δίίοη 
οἵ ἴδε Νοσιῃ ; 80, 6.5.ν αὐηΐκεῖ, Βπικίοῃ, 
εἴς.). Ὑῇες δηαϊορουβ ἤριτγεβ οὗ ἴΠ6 ἔουτν 
ξαπεγάσυ ρβεηὶϊ; θεΐοσε ἴῃς Ἐργρίίδη ἴἤτοης 
τεργεβεηῖ τῆς ἔουγ ροϊπιβ οὗ της σοπηρδββ. 

Ψψεσ. 8. Α ἀεβοτίριίοη οὗ ἔπε βουηάβ 
δηὰ βοηρβ οὗ μεᾶάνεῃ (Ὁ]ονν8 ἴῃς ρίσϊυτα 
οὗ 118 βἰρμ:8.---γέμονσιν, εἰἴπετ τ τὰ 
τιῖ. (ἔχων ἔοτ οῃςε ἃ τεδὶ ραγίϊς ρ]ε) οὕ. Δῃ 
δδυπάειοη (1 ἔχων Πεῖε, 85 εἰϑεύνῆεγε ἴῃ 
188 Αροσᾶϊυρβα, πιαδὲ Ὀ6 βυρρ] δὰ ἢ ἃ 
οορυϊ4). κυκλ, κι. ἐ. -- "'τουπὰ τΠεῖτ 
Ῥοάϊεβ δηά οὐ πε ἱπβίἀε" (ἐ.5,, απάετ- 
πεδῖ {πεῖς ννϑἱηρθ). Εογ ἴῃς σϑββθ  εβ8 
Ῥιαῖβε, ὑυμοἢ ταβασι 68 ἴπδὲ οἵ Νίπ-ἰ Ὁ, 
ἴδε Αβδυτίδη ἀείτν, οὔ ὁπ νδθῖ. 7 δηά νεσ, 
11, αἷδο Εποςἢ χχχίχ, 12 (1π6 ἰτβαρίοηῃ 
ΒιΠΡ ὉΥ ἴῃ 583:εερεβ8 οπεβ, ὑ.6., Δηρα 8), 
8ῖαν, ἔῃ. χνὶϊ., δηὰ Τεςί. ᾿ουὶ 3 (νβετα 
εηά]εβ8 ργαΐβε ἰβ ἴῃς ἑμηςτίοη οὗ ἀδηίζεηβ 
π {πε ἐουτίῃ ἢεανεη). Τῆς βγϑὶ Ἰΐης οὗ 
τα Ὦγπηη ἰβ [βδἰδηὶς, ἔπε βεοοπά (ὁ ἦν 
κιτιλ.) ἰβ ομαγδοίεγίβεὶς οὗ [ς ΑροἼδίυρβε. 
[π Επη. χὶϊ. 7 ἴδε δῃ δηά πιοοη ἰπ ἐμεῖς 
οΥδὶ 8 “ φίνε ἔμδηκβ ἀπά ργαῖδε ἀπά σεδὶ 
ποῖ; ἴοσ ἴο ἔπεπὶ ἐπεὶγ ἐμδηκβρίνίηρ ἰδ 
τεβι". [Ιη {πε Αροοδίυρβε, βοψενεσ, ἴπῈ 
ῬΒεποπίεπᾶ οὗ πδίυσε δσα βεηεγαιν ἴῃς 
οὐ͵εςῖιβ οὐ πε βοουγρεβ οὗ ἴῃς ἀϊνὶπε 

ππαασαἂἜ.νὩ.»ν. ἀν. πο 
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9. καὶ ὅταν "δώσουσι ' τὰ ζῷα δόξαν καὶ " τιμὴν καὶ " εὐχαριστίαν ΘΛ Μοι, 

τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῷ θρόνῳ, τῷ " ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, « Ρϑ. χανε. 

10. ὅ“ πεσοῦνται οἱ εἴκοσι τέσσαρες “ πρεσβύτεροι ἐνώπιον τοῦ καθη- 
μένου ἐπὶ τοῦ θρόνου, καὶ προσκυνήσουσιν τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων, καὶ " βαλοῦσιν τοὺς στεφάνους αὐτῶν ἐνώπιον τοῦ θρόνου, 

λέγοντες, 

(χχίχ.) σ, 
τ Τίπι. ἱ. 
17, Αρος. 
ν. 13, νἱΐ, 

τι. “Άξιος εἴ, ὃ ἐ Κύριος καὶ ὁ θεὸς ἡμῶν, κλαβεῖν τὴν δόξαν ὁ δες" 

καὶ τὴν τιμὴν καὶ τὴν δύναμιν" 

2 ΌΒγοη. νἱΐ. 3. 
Βίο Οδεβ. χχχνί., Οἰςοσγο'β ῥγο ϑεχίο, 27. 
3, χνί. 7), Αὐδοῖξ, δ έας. 2ζόδι, Ηεϊρίης, 34. 

ε εξ. Οεοτᾷ. ἵν. 12, Ματί. χ. γ2, Τίτ ἀδίε ἴῃ Τας, 4πη. χν. 20, Τὶ 
ἔ Νοπι. ὑγαςι δι -- νοςδϊνε (ςοηΐγαβι χὶ. 17, χν. 
ἕν. τὲ, 97. 1 ΟὭτοη. χχίχ. 11. 

τιν 
ὦ ἐγὼ εἰς 

τὸν αἰῶνα. 
ἄν. τ΄, ἡ. 

68 ἴῃ 

ΔΈος δωσουσι ΑΡ, πιίη., Απάδ (εἀά.), δωσωσι (0, πιῖπ., Β8.) [᾿ξ ΝΗ, δρρ. 
172] δηὰά δωσι (πιίη., 5., Απάς, Ατεῖἢ.) ἂγε ναγίδηϊβ (Ρσ. εἰρη ἀεάεγαπέ, νᾳ. σμνὶ 
«ἀαγεηῖ); ο7. ΝΝὶπ. ὶ 14,9; 8 13, 7--,-οῖδε ἔογηχεσ θεΐπρ' δπ υπυδυδὶ σοη). Δοτ. 

νταῖῃ. ΤΠςε ῥγεσεάεπος οἵ ὃ ἦν ονες ὁ 
ὧν πιᾶγ ὃς ἄυε ἴο ἴῃς ἐπιρἢΔβὶ8 οἵ τῆς σοη- 
ἴαχὶ ὕροη (νεσ. 11) ἴπ6 ἀεβηΐίε οτεδνε 
δεοιίοη οὗ αοά. ϑίποε τῃε πρεσβύτεροι 
ΨΟΙΒΗΪρΡ αοἀ δ8 (ῃἢς εἴεσπδὶ (νες. 10), 
ΜΏΠΕ τῆς ζῷα δοκπονϊθάρε Ὠἰπὶ 88 [Ὡς 
ἅγιος, της ἰαίτετ ερίτπεὶ ργορδῦϊν τοϊδὶπβ 
ἐξ ΟΙΤ. 5βεῆβε, ὁ.4., δϑβοϊυιϊις [ἴὸ δπὰ 
ταδ)εβες ροννεσ (χνί. 5). Τῆε {τβαρίοη 
ΟΟΟυΒ ἴῃ ἴΠ6 Βαυγ]οηΐδη τεςεπβίοη (ἰϊϊ.) 
οὗ {π6 Θῃπιοηοθ- βγεῖ, ἀσηοπς τῃς ἀΔιν 
ῬΓΑγθΙΒ οὗ ἴῃς [εν ϑῃ σοπητηυσηΐϊγ. 8:Ὲ 
ἔυτῖβες Ἐρπογεῖ. Ἀεὶ. ακπὰ Εἰκέος, ἱ. 117, 
τιϑ. 
ει. 9. Το ἐτεφυεπίδεϊνε πιεαπίηρ οὗ 

οοπῖεβ ἔζοση ἴῃς βεῆβε ταῖδογ 
τη ἔτοπὶ ἔπ ρτδιηπιαγ οὗ {πε "ἢ. 6. 
“ὙΠ ηενοτ, εἴς. (ἐ.6., Ἑπγουρπουξ τῆς 
οουζϑα οἵἉ {Π|8 ὈοοΚ, ν. 8 ἔ,, χὶ. χ6 ἢ, χίχ. 
ῃ ἰ8. “ἃ βοτγῖ οἵ βίδρο- ἀϊγθοϊίοη " (ϑ πηοοχ). 
τ νουἹά Ὀε Βαιβἢ το ἴαίκε ἐπε ννογάβ 88 ἃ 

Ῥιγοϊερεὶς δ᾽ υβίοθ ἴὸ ἔπε βἰηρίς οσουτ- 
τεῆς δ χὶ, 1:5 ἢ (1. ΥΝν εἰδβδ)ὴ. Τὸ ρῖνβ οἵ 
φβοιῖὶθς δόξα ἴο ἀοάΐ ἴ8 τενεγεητ ἴο 80- 
Κηπονϊεάρσε Πὲ8 δυργεσιε δυςπογίτν, οἰἴποσ 
ΒρΡΟπίδηδοΟι ΒΥ δηδ ρἰδάϊν (18 πετα δηὰ 
ΧΙΧ, 7, αγα ὁ Βοπουτ᾿ ὈεΟΟΠΊΕΒ δἰ πιοβῖ 
“ ργαῖβε ") οὐ ὑπάεγ βίγεββ οὗ ρυῃιβηπιεης 
(χὶ. 13, χὶν, 7, χνὶ. 9) δπὰ ἔεαγ οἵ Ἰυὰρ- 
πιεηῖ. ὙΤῇε δἀαϊείοη οὗ τιμή ἰπ ἄοχο- 
Ἰορίεβ δπιρίιῆεβ ἴῃ ἰάθα, ὈῪ δ᾽ ἵρ πεν 
ἐπιρμδβίβίηρ ἔπε ἐχργεββίοη οὗ ἴπαΐ νεπα- 
ταῖϊοπ δηὰ αὐγὰ ἴεϊξ ἱπννασγαάϊνγ Ὁ ἴμοβε 
ΨῈΟ τεοορπίβε ἢίβ δόξα. ΤῸ ἔεασ αοά 
ΟΓ ἴο ὃὉς Π8 5εῖνϑηΐβ ἰ8 18 εαυΐϊναϊεπε 
ρου ἔπε ραγὶ οὗ πηξῃ ἴο δῃ διετυάε οἵ 
ῬΙουΒβυδπιββίοη πὰ ποσηᾶρε. ΤῸ “ γίνε 
ἘΠᾶη κ᾽ 18 δαγάϊν οο-ογάϊπαιϊς ψ τῇ δικιτ., 
Ῥυξ Ό]1ονν8 ἔτοπὶ ἰξ 88 ἃ σογο ]γν (ες. ῬΒ8. 
χονὶ.-χον}.). ϑυς ἢ ΜοσβἢΡ ἰ8Β δα ἄυς 
οὗ ἐλε ἰἐοίηρ ἀαοά (νὶϊ. 2, χ. 6, χν. 7), 

ὉΔΪΥ ἴγὰς τεοὶρίεης οὗἨἁ ψοσβῆϊρ. 

ΜΒ αΓΕΔΒ ἴο εδὲ “ τηεδί βδογίβοεά ἴἰὸ ἰά4ο]8 
18 ἴο ψΜνοσβῆϊρ ἀεδὰ ροάβ" (Ὁ ά. νί. 3, οἷ 
Αρος. ἰΐ. 14, 30). δε Αροσδῖίυγρβε, πον- 
ενεσ, πενεῖ νεῖ ]β ου ἴῃς ἄδηρετῖ οὐ ἀοϊδίσυ 
νυ ίπ τς ΟἸ τ βείδη σπυτοῖ ; [16 αἰτοπτίοη 
8 αἰγηοβὶ δυβογρεὰ ὃν ἴπ6 βυργετις ἰάο- 
Ἰδῖγυ οὐ ἴῃς Ἐπιροζοσ, Ψῃϊο 8. 5:1 ἘΠῚ} 
ςοπίτγαϑβίεὰ ἴῃ τπ18 δπά ἴῃ οἴ ραββαρεβ 
ἢ τῆς σεηυΐης [πιρετία] νοσβῃιρ οἱ ἴῃς 
ΟἸ σι βιίδη σμυσοῃ. “ΗςἜ ννῆο 5818 ου πε 
τδτοης ᾽" (4 {||ε οὗ Οβιγίβ ἰη Ε. Β. Ὁ.) 8 τῆς 

"7. τῆς 
Ἡγτηη ἰὸ “ ὰ ψῃεδη ἢε σίβαῖἢ ἡ: “ὙΒοβε 
ΨΏΟ ἃγε ἰπ τὮγ Το] οννίπρ 8ϊπρ ὑπο ἴδε 
ψ ἢ ον δπὰ θοὸν ἄονη τΠεὶς ἰογεπεδάβ τὸ 
1ῃ6 εαῇῖ πε πεν τηεεῖ ἴδετε, δου 
Ἰοτά οὗ πεᾶνεη δπά εαγίδ, ἴδοι ἱείηρ οὗ 
Εἰρῆε δπὰ τευ, ἰδοὺ ογεαῖοσ οἱ 
εἰεγηϊ ", 

ει. το. Τὸ οδϑῖ ἃ Ἵοζοντὶ δείογα τΠ6 
ἴἤτγοπς 88. ἃ ἴοκβὴ ἴπδαί τπε ψγεᾶγεσ ἀϊ8- 
οἰαἰπιεά ἱπάερεπάεηςε ; δη Οτίθηιϊδὶ (Ρασ- 
τη ϊ4π) τοκεπ οὗ τεβρεοῖ ἴοσ τουδὶ {τε}. 
ΟἿ. ϑρεηβειβ ἤγνιηε 7 Ἡεαυεπῖγ Βεακί!ε 
(141-154) δηὰ {πε ῥγϑῖν ἔάπου ἰη 5[αν. 
Επῃ. χίν. 2 Ψασε ἴῃς 808 ΟΥΟΝΠ ἰδ 
τλκεη ἔγοπλ ἢἰπὶ 8Δ8 πε ρβϑβδβεβ [του ρἢ 
τῆς ἐουτ ἢ πεάνεη (Ὀεΐογε αο) ἀπά ρίνθ 
το αοά. 

Ψψεσ. 1:. Αῃ ἱπιρ οἷς τοίαιδιίοη οὗ τπ6 
ἁἀυαϊϑεὶς 1468, ἀενεϊορεὰ ὉγΥ Οετπίμυβ, 
τῆς ἰγαάίείοπαὶ ορροηεηξ οὗ Τοῖιπ ἴπ Αβία 
Μίηος, πὶ ογεδίίοη ψγὰβ ἴπ6 ννοσΐὶς οἵ 
βοπῖε ληρεῖ οὐ ροννεσ βεραγαῖς ἔγοπιὶ αοὰ 
(Ιτεη. 1. 26, ἵν. 32, Ηἰρροὶ. Παετν. νἱὶ. 33, 
χ. 1). ΤΒε επιδυβίαϑεις δββεηὶ οὐ ἴῃς 
πρεσβύτεροι ἴἰἴο ἴπε δάἀοταιίοη οὗ πα 
Οτεδίοσς ἰβ ἐχργεββεὰά ἴῃ ννογὰ 88 νεῖ] 88 
ἰπ δοιίοη. σύ επιρμαῖίοτε ἢ υδυδ] ἀρο- 
οαἰγρεὶς (Κ.].ν 295, 296) εἰπρ 88 οὔ 
οτθδιίοη 8 ἃ ρτοοῦ οἵ αοάβ ρονεσ ἱπ 
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Ὁ Ο(. 4 Ἐὲ4. ὅτι " σὺ ἔκτισας τὰ πάντα, 
δὰ τ δ καὶ ' διὰ τὸ θέλημά σον ἧσαν ' καὶ ἐκτίσθησαν."᾽ 

ἐ ζομεῖς ῳ. Ν. τ. Καὶ εἶδον "ἐπὶ τὴν δεξιὰν τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου 
ἴομα νι, βιβλίον γεγραμμένον ἔσωθεν καὶ ὄπισθεν, " κατεσφραγισμένον 

, αν. 3 
ἘΡᾺῚ ΔΧΧ.Ι. Ὁ ἄπ. λεγ. ΝΙΤ. ῳ΄ Ὅδη. νἱϊὶ, 26, χὶὶ. 4, 9 (184. χχίχ. 11). 

Δρονυκ σαν Ο, 14, 38, σ:, “οτεαϊεὰ ουἱξ οὗ ποιπίηρηεββ '᾿: Α οἱῃ. και ἐκτισθησαν, 
Ρι., 36 οὔ. σαν και. Εὸτ βἰπιῖΐαγ ἱπβίδποςβ οἵ ἴπε εἰϊδίοη οἵ δ δϊείοη οὗ ἃ περδῖνε, 
866 Νεβῖς᾽ 5 Εὐηζ,, 250.251 (Ε. Ττ., 311-312). 

3 ΤῊς Ββιτοηρν βυρροσίεά νατίαπε εξωθεν (ΡΟ, πιίη., 8., ρὶρ., νρ., Απῇ., Αείῃ., 
Ηἴρρ., Ρχ., εἰς., δο Βουβδβεῖ) ἕο οπισθεν (3 Α, 1, 14, 5γ1.) μαγάϊν αἰΐεγβ ἰῆς ρεπεσδὶ 
8εῆβε οὗ ἴῃε ραββαζε, ἀπ ἴβ ὑγσορδοὶυ ςοπέοσπηεά ἴο ἐσωθεν, ο΄, ΖΑμη᾽Β Εἰηὶ., ἃὶ 72, 7. 

Ργονίάδηςς δηὰ οἱαἰπιβ οη πηδηκίπά (ε΄. 
4 Ἐθά. 1. 4, “ποὺ ἀϊᾶδε ἔδβῃϊοηυ ἴῃς 
ελσιῃ, δπᾶ ὑπᾶὶ τὨγβεὶξ δοπςἊ᾽᾽. Τῇδὶ 
αοά δε τεάδεπιοσ 18 αοά πὰ οσζεδίοσ, 
ἔοττηβ οπε οὗ {με Ο.ὕἕ Τ. ̓Ἰάδβαϑβ ννβίοἢ δοᾳυῖγα 
Βρεοίαὶ ννεϊρῃς ἴθ ἴπε Αροζδαῖίγρβε. Ὀε- 
βρίϊιε πε ςοπίγαάιςτίοηβ οὗ ἐχρεσίεποα 
δηὰ τε δρρδγεηὶ {τυ πηρῃ οἵ ϑαΐδη, τῆς 
ἃροοδίγρβεβ οὗ ἴπε ἂρε πενεσ ρᾶνβ ΨΆΑΥ 
ἴο ἀυδ]βηη. ὙΠεὶῖγ ἔγπι πόρε ννγὰβ τῃαὶ 
τῆς νοτὶά, ἰάεα}}ν αοά᾽β, ᾿νου]ὰ Ὀεσοτης 
δου δ! δὶβ απ πιϑβϑίδ 5 ψψοσὶς νν88 
ἄοπε; πεδῆςδ, 88 ἤεζα, ἔπε δββογίίοη οὗ 
88. σοτηρίεῖε ρόννεσ ονεῦ παίυγε δηὰ 
πδίίοηβ. “Βεοδυβε δου ἀϊάϑε νν}} 1 (σύ, 
σον εἰηρμδίϊο) {ΠεῪ εχίβιεά ἀπά ννεῖα 
ογεδῖς " (δοῖ δηά ρίοςς}ββ οἵ ογεδίίοῃ). 
ΑΒ 8Π δῃδιννεσ ἴο ροϊ γι Πεῖβπὶ [ἢ 8 οαγάϊηδὶ 
Ῥεϊϊεῦ ἰη αοά ἴπε ογεδίοσ σᾶτὴθ ὑγεβεητν 
ἴο ἴδε ἔτοης ἰη ἔδε βεοοπὰ σεπίυτγυ σγεθάβ 
Δπὰ δροϊορίεβ. Βυὶ τῇς ἰάεα μεγε ἴβ 
ἀϊδετεης αἰτκε ἔσοσι σοηςοτιροσασυ [εν 8ἢ 
πὰ ἴοπὶ βυθβεαυεηι ΟὨγιβεϊδη βροουΐΑ- 
τοη, {πε ἔοστμοσ ποϊάϊηρ τπδὶ ογεδίίοη 
88 ἴου ἔπε βαῖε οἵ ἰβγδεὶ (7. 4 Εϑά. νὶ. 
85, Υἱΐ. 11, ἰχ. 13, Αροο. Βδγσ. χίν. 18, 
19, χν. 7, Α58. Μοϑβ. ἰ. 12, εἴς., ἃ ξανουγε 
ταὈΡίπὶς ὈεἸϊ6ἢ, ἔπ Ἰδείοσ σοηνίποεὰ (παῖ 
ἱξνναβ ἔοσ {πε βδίκα οὗ [ἢς ΟΠ βείδη σμυσγοῖ 
(7. Ηξετγπι. Μὲς. 11, 4). Νὸςσ ἰβ ἔδεσε δὴν 
ενίάεπε ἔγαςς οὗ ἴῃς ἤπες ἰάεα (Επ. ἰἰϊ-ν,, 
ΟΙεπι. Βοπλ. χχ., εἰς.) νῃ οι οοπεταβιθά 
δε ἱσσερυϊασί 68 ἀπά ἱτηρί εἰν οὗ πιεη 
τῆς ογτάεσ δηὰ ορεάϊεπος οἵ ἴῃς υπηΐνετθε. 
ὙΤΠε σοποερὅοη οὔἢ ΠοΙγ οπε8 γεπάεσγίηρ 
οαδβοῖεβθ ργαῖίβα ἰῇ πεᾶνθεη ψουὰ δα 
ΤἈλτ 1 ἴο εαγὶν ΟἨγίβείδπϑ ἴῃ τουςῇ 
νυν Ηεϊεηὶς ἰάδαβ ἂπὰ δββοςϊ δίϊοῃβ ; 
ΚΕ Ἡεκαίδουβ οὗ Αθάοσα, ἴῃ ἢ15 βκεῖο ἢ 
οὗ δε ἰάελὶ ρίουβ ἕο, οοτραγεβ ἔπθηὶ ἴο 
1π6 ῥσίεβδεβ οἵ Αροΐϊο, διὰ τὸ τὸν θεὸν 
τοῦτον καθ᾽ ἡμέραν ὑπ᾽ αὐτῶν ὑμνεῖσθαι 
μετ᾽ φδῆς συνεχῶς (Ὀἰεἰετίοἢ 36 ἢ,, οὗ. 
Αροο. Ρεῖί. 19-20). Ταεί. Σιευὶ 3 ἐν 
τῷ μετ᾽ αὑτόν εἰσι θρόνοι κ. ἐξουσίαι ἐν ᾧ 
ὕμνοι ἀεὶ τῷ θεῷ προσφέρονται. 

Οβλρτεκ ΝΡ. --- ες. σ᾿. Τὲς οεηίγδὶ 
ἰάεα οἵ τπἰ8 βεαϊεὰ το] οσ ἀοοιηβάδυ 
Ῥοοῖς ᾿γίηρ ορεῖ οἡ ἔδμε ἀϊνίης Βαηά (οἷ. 
Βίαυ, ϑέμαϊδη χν αἱΐ-δεῦδ. Βπμελτοάδέη, 
36 ἔ,, Ε. ]. ἀοοάδβρεεά, ϑέοκγη. Β δὶ. 
111. τρο3, 70-74) 18 τερτοάυςεὰ ἔσοπι 
ἘζΖεκίεὶ (11. 9 5) Ὀυὲ ἱπδερεπάςπεν ἄενε- 
Ἰορεά ἰπ ογάες ἴο ἄερίος (ες τὰ ἴδδὲ 
ενεη ἴδεδβε πιαρπίβοεηΐϊ ἀηρεῖς ἄσυτεβ οὗ 
πε ἀϊνίπε σουτέ ἅτ ὑπεαυδὶ ἴο ἴπ6 ἰλϑεὶς 
οἴτενεϊαιίοη. [6808 18 πεεάεά. Εοσγ αοά, 
ἃ τλοιοῃ] 688, 5ἰἰεπέ, τηα᾽εβς ἄρυτς, ἄοεβ. 
ποῖ οοπῖα ἀΐγες εν ἱηῖο τους νυ τῆεπ 
εἶδες ἴῃ τενεϊδείοα οσ ἰπ ρτονϊάεπος. 
Ηε ορεζαῖεβ σου ἢ δἰΒ τηεβδίδῃ, νἤοβα 
ν]οδτίουβ βαογίῆος ἴζγοννβ 411 δηρεἶβ ἱπίο 
{δε 8δδδάε («Γ΄ τῆς τπουρῆι οὗ ΡΏ]]. ϊ. 5-- 
χα). Εοῦ ἴδε δποίεπε δϑβοοίδίίοη οὗ ἃ 
τοδηγυ-ογηοὰ [πὶ νυ ἱἢ ἀϊνϊ παιίοη, οὐ. 
τῃςε ἮΝ αν ΣῈ Ἐργριείδη ἴεχὶ εἀϊθὰ ὃν 
ΚΙΔΙΙ (ὕγονι Κύπὲρ Βολκογὶς, ἱπηβογίςκ, 
1808) ἀπά τῃε τείεγοεπος ἰο ϑυϊάδβ (οἰϊεὰ 
ἰπ Ὧν Ηἰςέ. Νεῖυ Τοςίανεμέ 2 Ὁ. 687). 
β λῶν, ΨΒΙΟΠ Πεσα (88 ἴῃ ἱ. 1, χχὶϊ. 7- 
18) τηϊρῆς πλεαη “ Ἰεξίος οἵ “ δρίϑβεϊς " 
(τ. Βιτι᾿ 8 45έ|. Βμολισέδθη, 20, 21), ἃρ- 
ῬΆΓΘΠΕΪΥ σεργεβθηΐβ ἴΠ6 ῬοΟΚ οὗ ἀοοπλ οσ 
ἀεβιίην 248 ἃ Ρδρυζγυβ-:οῦ (.4. δὴ 
ὀπισθόγραφον, σ᾽ ὧν. 1. 6) ΨΠΙςὮ ἰ5 80 
[11 οὗ πιδίξεσ [δαὶ τῆς “της μδ8 θοννεά 
ἴτοπὶ ἴῃς ἰπδίἄς ονὸσ ἴο {πε δχίοσίοσ, 25 ἰ5. 
ενϊάεπε μεη τῆς βῃεει ἰβ το]Ἱδὰ ὑρ. 
Ἡδξτε δ8 εἴβενμεσςε (Ὡς ρἱοίοτίαὶ ἀεῖδιβ 
8δ16ὲ ποῖ ἴο δε ρῥιεβϑεᾶ; δυξ ΜῈ τηδΥ 
νἱδυλ! δε τἴη6 οοποοριίίοη ὉΥ βυρροβίῃ 
τμαῖ 411 {πῸ βεαῖβ δίοηρ ἴᾷς ουΐει εἄρε 
τηυβὲ θὲ Ὀσοΐεη Ὀείοτε ἴῃς οοηΐϊεηΐ οὗ ἴδ 
ΙΟΙ͂Ι οἂαῆ Ὀ6 υπίοϊδεᾶδ, ἀηὰ {παὲ δαοΐ 
Βεγαϊάβ βοπὶεὲ ρεπυϊείπχαῖς ἀΐϊβαβίεσ (80 
4 Ἐδά. νἱ. 20). ὙἸδεῖς 8 ἢ0 ῥσζοοῦ ἴδ 
εδοἢ 86α] πιδδηΐ ἃ ργορτεββίνε ἀἰβοϊοβῦγε 
οἴ τῆς οσοπίεηϊδ, ἰπ Ψψῃοἢ οᾶ8ε Ψε βπουϊὰ 
Βᾶνςε ἴο ἱπιαρίηε ποῖ ἃ σοὶ Ῥυϊ ἃ οοάεχ ἱπ 
Ῥοοκ ἔοσγηι, δας 8εδ] βεουσίηρ οτς οἵ ἴννο 
οὗ ἴῃς Ιεανεβ8 (ϑρίτϊ). Ζδμη (ο!]οννεά 
Ὁγ Ναβεῖε, 1. δ εῖββ, δῃὰ Βσιδβίοπ) ἰπι- 
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σφραγῖσιν ἑπτά. 
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2. Καὶ εἶδον ἄγγελον “ἰσχυρὸν κηρύσσοντα ἐν ς ᾿εβπεὰ 
φωνῇ μεγάλῃ, “Τίς ἄξιος ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον, καὶ λῦσαι τὰς 

σφραγῖδας αὐτοῦ ;᾿᾿ 3. καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο ἐν τῷ οὐρανῷ οὐδὲ ἐπὶ 

.- μὸν 
. Ῥα. 

οἰ. 2ο. 

τῆς γῆς οὐδὲ ὑποκάτω τῆς γῆς ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον οὔτε βλέπειν 
αὐτό. 4. Καὶ ἐγὼ ἔκλαιον πολὺ ὅτι οὐδεὶς ἄξιος εὑρέθη ἀνοῖξαι 
τὸ βιβλίον οὔτε βλέπειν αὐτό. ς. καὶ “ εἷς ὅ ἐκ τῶν πρεσβυτέρων 

Ῥέονεβ Ὡροὴ {π|8β ᾿Πδοσν ὉῪ ἰακίπρ ὅπ. 
τ κατεσφρ. ἀπά τη εἰ ̓πλϊ ηδιπρ᾽ ΔΩΥ 
ἰάεα οἵ τῆς βιβλίον Ὀεΐηρ ὀπισθόγραφον: 
ἰξ βἰπιρὶν τεβίβ οἡ (ἐπὶ) ἴῃς τίρῃς δαπάᾶ, 88 
ἃ Ὁοοΐ ἀοεβ, ἰπβιεδὰ οἵ Ρεῖπρ δμεϊά ἐν 
ἴὸ σίρμς παπᾶ, 848 ἃ σοἱ! τνουἹὰ δε. Βαϊ 
ἐπὶ τ. ὃ. ἰ5 ἃ οπαταςοζεσίβεις ἱγγερατίγ οὗ 
ξτατητηᾶσ ; ἴο ἀδβοσῖίρε ἃ βεδὶεἂ ὕοοῖ 85 
“ἐ νντιτίδη νη "18 τδυτοϊορίοδ!ὶ ; ἀνοῖξαι 
οουἹά Ὀὲ υδεὰ οὗ ἃ τοῦ! 48 ὑεῖ] 28 οἵ ἃ 
οοάεχ ; δηὰ ἔσωθεν νου]ά ῥτορδῦϊν πᾶνε 
Ρεεοςάςά γεγρ. παὰ [1 Ῥεεη ἱπιεπάθά ὉῪ 
ἐξ8ε 1 το φυδ!τῖν τῃς ρατεςρῖΕ. Α Ἐοσχιδη 
ΜΔ], νθεπ ᾿τίτίεη, μδά ἴο Ὀ6 βεα]εὰ βενεη 
εἰπίεβ ἴῃ ογάοσ ἴο δηϊμεπείοδίς ἱΐ, δαπὰ 
δοπὶα πᾶνε διριεά (ε.,. Ηἰΐςκβ, Ογεδὰ 
Ῥαβοεοῤὰν απὰ Κονιαη "ἡ ἐπΊλο Ν. Τ. 
157, 158, Ζαϊη, ϑείνγπ, Κοδίεσ, . 
ὙΝν εἰ58) μδὲ τ 18 ὌἼχρδἰπβ τς βυτῃθο  ϑηι 
Βεῖα : ἴδε βιβλίον ἰ8 {πε τεβίατηεηΐ 88- 
δβυτίηρ {πὸ ᾿ππαγίϊδπος τεβεσνεὰ ὉνῪ αοὰ 
ἴος τῆς βαίπίβ. Τῆς οοἰποίάεποε ἰ8 ἰη- 
εγεϑιίησ. Βυὲ (ες βαοτεά πυπιρεσ ἰπ 
118 σοῃπεχίοη ἄοεβ ποῖ τεαυῖϊσε ΠΥ 
εχίσα- ϑασηϊτς ἐχρδηδίίοη δπὰ ἔδε ποτοῦ 
οὔ Πα 8ε8]-νἰβίοπϑ ἅτε ποτε Ἀρρτορτίαϊ 8 
ἴο ἃ ὕοοκ οὗ Ποοπ). Βεβίάεβ, ἴῃ8. Αροο. 
οβξειβ πὸ πῶρροτὶ οἴπασννῖδε τὸ {π|8 ἱπέογ- 
ῬτειδιίΊοη, ἔος ἴπῃεὲ 80ῖες δἱϊυϑίοη ἴο 
κληρονομεῖν 5 αὐυἱέε ἱποίάοηία! (ς,. οπ 
χχὶ. 7). ὙΠ βεδίηρ 18 τεα! ν ἃ Ὀδηΐεῖῖς 
τους, δάδεὰ ἴο ἀεποίε {πε πηγβίεσυ ἂἀπὰ 
οὈϑουγιν οὗ ἰῃς ἔπαγε (ποῖ οὗ ἴῃς ρΡδϑί, 
Εῃ. ᾿ἰχχχῖχ.-χο.). Οἱ ἴδς νυτίτοτ᾽ 8 ἔμγῖμεσ 
δε ΟὗὨἨ ἔπε Βυπιροὶ οὗ δε ὈοοΟΚ οὗ οοπι, 
ΤΥ, Ὀεΐον οἡ «ἢ. χ., χὶ. 16-:9ς. Τῆς 
8[:ἐπος ἕο] ονίπρ ἴδε ορεπίπρ οὗ (πε 1Δδὲ 
8681] οογίδιηἷνγ ἄοεβ ἤοῖ σδργεϑεηΐς ἴδε 
οοηΐεηῖ8 οὗ ῃς Ὀοοῖ ἵππ τῆς ρΡγοιγιϑεὰ 
Βαρθαῖῃ-τεβῖ, Ζϑῃπ). Τηΐβ ψουἹὰ θὲ ἃ 
)εἰυπε δηεὶ- ΟἹ πλαχ. Ῥοββίδὶν ἴς ςοβηιὶς 
τιαρεάϊεβ τμδὲ ο]ονν τπᾶὶ 8εδὶ ἂζε ἰη- 
τεηδεά το ὃ6 (Δἰζδ 88 ἴῃς νυτί προ ἱπ 
υεβιίοη. ΤὨς βιβλίον ἰ8 τμετεΐοσς ἴῃς 
ἱνίπε σοῦτβε δηἃ οουη8ε] οὗ ργονϊ ἄβπος 

ἴῃ {δε ἰδίϊες ἀδυβ (ἡ πάνσοφος τοῦ θεοῦ 
καὶ ἀνεπίληπτος μνήμη, Ατεῖ.). Οηϊγ, 
ΜΉ} Δη δηρεῖ τοδὰ Αἱ! τῆς ἀϊνίπε ΡοΪ ον 
ἴο Βδηΐβὶ (Ῥδῃ. χ. 21), ἴῃς ΟΠγίβείδῃ 
τορΒεῖ ἔξεῖβ ἴπδὲ 1εβϑὺ8 δοηςβ ἰ8 πε ἴσ8 

Ἱπίογργεῖεσ δηᾶ δυιποσίγ, ἀπὰ παῖ ἴδε 
ἀϊνίπε ρυγροβε οδῃ ΟΠΪ ὃς τενεαὶθά οσ 

ἃ -- ἀδαῖε. 
Ῥασεῖι. 

τολ βεὰ τπτουρ δῖ8 ρεγίεοι βρίπυδὲ 
Ἔφυΐρπιεπίὶ (Π}]. 1, ν. 6, οὔ. ἷ. 5, 15. 27, 111. 
21, χνϊϊ, 14, εἴς.) 

Νεσ. 2. Τῆα καὶ αἢει ἀνοῖξαι ἰΒ εἰἴδεῖ 
ερεχερεῖις οὐ ἰῇς πιεῖ οὗ ἃ δγυβίετοη 
Ριοίεσοη (7. ἴῃς αὐνκινατά οὔτε βλέκειν 
οὗ 3-4, ὑπ|ε88 ἰοοΐς ἤεγε τηδᾶῃβ ἴο ἰοοῖὶς 
ἱπῖο ἐδε σοπίεηιβ). ὙΒδ οσγ ἰδ ἃ Ἄδδὶ]- 
ἴεηρε ταῖμεῦ ἴμβδπ δὴ ἄρρεδὶ. 

εἴ. 3. ὑποκάτω, [πε πηάεῖ- νοι] οὗ 
ἀερατίεα βρέγιιϑ οσ οὗ ἀδεζηοηβ. Νοῖ Ἄἐνεῶ 
δηρεῖβ ἐν τῷ οὐρανῷ (7. Ματῖκ χὶϊ!. 32) 
οδῃ ἀϊβομαγρε (8 ἕαποιίοη ; Παῖς τγό]ς 
ἴῃ τΠὲ Αροσδῖγρβε 8 ρῬεοπιίπεπι δυΐ 
Ἰπυιςά. ᾧπηκοι Ῥτεΐδιβ ἴο {πῖηκ οὗ ἃ 
ταλρίςα] Ῥαοκρτουπὰ το ἴδε τνβοῖς βδυτω- 
δοΐ!βπι ; ἴῃς Ὀοοΐ ἀεῆεβ ἴῃς Ὡδοσοσηδ που 
οὔ δε υπίΐνετβα, Ὀὰὶ γί 8 ἴο πε βιρεσίοσ 

ὑνεσ οὗ "τῆς πεν ροά, ἴπε ἰογὰ οἵ {86 
οἷ ". Εος {πε τον ποϊορίοαὶ ὃ45815 οὗ 

ἴῃς ἰάεα οὗ δὴ ορεπεὰά ῃεᾶνεπῖὶν Ῥοοΐ ς΄ 
ΜΝ ποκίεσ (4 {{-ονέεπε. Ῥογϑολ. ἰϊ. 386) ἀπά 
Βιαπάϊθ (εννιες, τ867, 283). Τῆς τρὶς 
ἀϊνϊβίοῃ οὗ {886 υπίνετβε Ψν88 οτὶ κί πα! ν 
ΒαῦγυἹοηίδη δυῖ ἰς μδὰ Ἰοπρ' Δρὸ Ὀδοοσης 
ἃ Ῥορυϊᾶς τε! ρίουβ 1άβα, (οΥ. ΡὮΏΪ]. ἰ. το). 

ες. 4. Α πῖνε Ἴχργεββίοη οἵ ἀϊβαρ- 
Ῥοϊπιίτμεηΐϊ, {πε ἐχρεοϊδτίοη οἵ ἱν. σ θείην 
ΔΡΡΑγθηΕΥ τπναγιεᾶ. ΤΠς βεπβε οὗ οοη- 
βοϊδιίοῃ δηά ἰσἰυτρἢ ἰβ 50 βίγοηρ ἰη {Πὶ8. 
Ῥοοῖς ἰπαὶ πο ἱεᾶσβ ἃσε βῃεά ἴῃ βεϊ-Ῥἰτν. 
Τῆς ργορδεῖ οηἷν εερβ ἂαἱ 86 δρραζεηΐ 
Τποοκ ἴο τενεϊδεοη. 

Ψψεῖ. 5. ἀνοῖξαι . . . σφραγῖδας, εὔ.. 
Ὀἰειοηθεγρεσβ ϑγίϊορε Ι᾿ξορν. αγαεε. 
Ϊ9οἵ {βτδὲ ςεπίυτυ) τὰς σῷ. ἀνοιξάτω. 
ΟἸὨγίβεβ βυσςβββ ἰ8 ἄυς 10 ἢΐ8 Ἱερίεἰπιαῖα 
τηθβεϊδηϊς δυϊμοσγ δ 4 Ῥανίάις βοίοη 

ίζα -- βῃοοί οἵ βρεουΐ οὔ τηδίῃ βίδι, οὕ. 
ἰΌΎ 11. ἰϊ, 306) ; πες Ῥανίάϊς ἀδδοεηὶ οὗ 

]εϑὺβ ννγᾶβ ἃ ἴεπεῖ οἵ οεσίδίη οἶγοὶεβ ἴῃ 
ξίπαίενς ΟἸγιβείδηι ν (Βαἰπηδ ἱ. 8 1:2). 
ΟΒδΙν ἴπεγς ἰ8 δη δ] υδίοη το [π6 οτίρι- 

π8] Ῥεατγίηρ οὗ ἰῇς Ο.Τ. ραββᾶρε :-- εβυ8. 
ἰστοβίβει Ὁ] 6 ἀπά Ἴσουταρθουβ, γεῖ ἴῃ οτγίρίη 
Ὠυμῦ]ε. ἴἢ 4 Εϑάγ, χίὶ. 31, 32 ἴδε 
ταοβϑί 8 τερυκε ἴο τῆς Ἀοτηδῃ Ἔπιρίτε ἴδ 
ἴ8. ἀεδοτίθεά : Ἰεοπεπὶ 4υεπὶ υἱάϊει: ἄς 
ϑῖϊνα εὐἱρ!]απίετ πιυρίεπίεπι εἰ Ἰοσυεηΐετα 
δὰ δηυϊδπι εἰ ἀγρυεηῖεπὶ ἐπὶ ἱπιυ 8118 
νων δὶς εϑὲ υποῖυ8, 4υεπὶ τεβοσιδυΐε 
αἰεἰδδίπηαβ ἴῃ βηεπὶ [ἀΐϊοτγιτη, 4ἱ ἀϊοϊτυγ 
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ε Οοηβις. λέγει μοι, “Μὴ κλαῖε᾽ ἰδοὺ " ἐνίκησεν ὁ λέων ὁ ἐκ τῆς φυλῆς 
αν. ο ([1ϊ. 0.0) 
2ι, Ρε. 
80]. ἱν. 13 
ἐνίκησε 
σκορπ- 
σαι), 
πῆ. οἵὗ 

δας αὐτοῦ᾽᾿. 

τετιοίς 
(ΒΙ686, 69, 3). ἔ ας. χἰΐχ. 9, Ηεοῦ. νἱΐ. 14. 

ῬΟβτος. χχνὶϊ!. ἐπὼ Ὁ Ὀἰπιίηαϊ. ργείεετεά ἰῃ Αρος. ἰο ἀμνός οἵ 418 κοκρεῖ, εἴς. 
“6, Αρος. χὶν. 1. 

Ἰούδα, " ἡ ῥίζα Δαυείδ, " ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον καὶ τὰς ἑπτὰ σφραγῖ- 

6. Καὶ εἶδον ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν τεσσάρων 

ζῴων καὶ ἐν μέσῳ τῶν πρεσβυτέρων " ἀρνίον ' ἑστηκὸς ' ὡς ἐσφαγ- 

Εὶ χχὶϊ. 1:6, ἴδα. χί. 1--: Κοῃ). χν. 12, 
ἱ Αςίε νἱϊ. 

1 Ἐος ἐστηκος (ΑΡΟ, πιίη., Οτὶρ., Ηἱρρ., [δοῆ., ΑἹ., ΝΗ, Β)., 8...» 8) Τί. 
Τι., Β8. τεδὰ [Ὑνίη. 8 14, 5] ἐστηκως (δ τ, 7, 28, 32, 87), ννΒΪοΒ ΡΓΟΡΔΡΙΥ ἅγοβς ποῦλ 
ἀπ ΕταΡηγ. Εχοερι ἔοσ χνυἱϊϊ. το, {π18 18 [Ὡς οπἱν ἀδὲ οὗ τς ἰοηρετς ραγιίς! ρί4] ἕοσγπι 
(Ψ. εϊ 
ἔογπι). 

ἐχ βειηΐης Ὀδνὶ ἡ]. βδος, ἰπ 5εηβε οὗ 
“ΒΠποοῖ"᾿ οσοῦγβ ἢ ῥίζα ἱπ 188. χί.Σ 
(ω,. το ; Ἐζεῖς. χίχ. 11, 12, 14) ; πεηῆςς {πε 
Τοπιδίπδιίοη τνῖτὰ τμ6 ἰάδα οἵ “ βοερίγς " 
(ἐνίκησεν, «ο΄. ἰϊ. 27) ἱπ ἃ πιεββίδηϊο οοπ- 
ποίαιίοη (ς}. οη χχιὶ. τ6). Τῆς δπίρταα 
οὗ τῃ6 ννουἹά᾽β Ὠιἰϑίοσυ [ἴε8 νι ΟἸγίβί, 
ἴο δε βοϊνεὰ δηὰ το ὃε οοπίγο! δὰ. [Ἂν 88 
εβομαιϊοίοσυ (Επ. χὶνί. 3, χίίχ. Σ)ὴ δά δὶ- 
τεδάυ ̓μιϑεἰαϊπιρά ἴῃς τενθδιπρ ροόνες οὗ 
τηεβϑίδῃῆ, γῆ ἴ8 “ πιρῃιν ἱπ 411 τὰς 
βοοζεῖβ οὗ σἰρῃιθουβπεββ.. .. δηὰ ψῃὸ 
τενεδ}β 411 ἐς ἰγεάβυγεβ οὗ ἰῃδὶ νῃὶο ἢ ἰ8 
μίάάεη". Ιοδη οἰαἰπιβ ἐμαὶ 1εβὰ8 ἰβ ἴδ 8 
Ἰερίεἰπιαῖς τρεβϑίδῃ, νῆοβε ρόνες ἴο υη- 
[οϊὰ (οὐ 8 τεδεεπιίηρ ρῬύγροβε γεβίβ ὕροῃ 
διί8. νἱοϊοτίουιιβ ἱπαυρυγαιίοη οὗ [παῖ Ριυιτ- 
Ῥοβε. Τῇῆε νἱοίοτυ οἵ ΟἸγίβι ἰπ ν. 5 ἢ. 
ἴοϊ!!οννΒ ἀγαπηδιϊ δ! ἁροη τῃς Δ] βἷοπ ἰπ 
111. 21, δαζ ἰξ 8 ἴο ῥγεββ ἴπε βεάιδηςε ἴοο 
ἴατ ψψὮση τΠϊ18 βοεης ἰβ ἰδ κεη ἴὸ γεργεβεηΐ 
διἷβ ἀυσίναὶ ἱπ πεᾶνθη “ 7ι8ῖ δέῖθγ ἴδε δο- 
ΠΟΠΊΡ βῃπηεηῖ οἵ Πἰ5 νἱςίοτυ " (Βτί 588). 

νεῖ. 6. ΟὨετείβι, οσυςὶβεά αδπά τγίβεη, ἰ8 
ἰπ 6 σεπίσε. ΤῸ δὶπὶ 411 πὶηρ8 θοὸν 
δηὰ βίη. [ἐ ἰβ ῥγοβαὶς ἴο δἰϊεηρῖ ΔΥ 
Ἰοςδὶ ἀεδηϊίοη, 48 Ἐπουρῃ τς δυΐποτς μΒδᾶ 
βοῦς δγοξιτεοίαγαὶ ρίδπ ἴῃ ΠίΒβ τηϊπὰ (ἐν μ. 
Ξε “Βα ΨΆΥ ἃρ ἴδε τπτοης," οὐ ὉῪ τερε- 
«ἰτίοη Ξε “ Βεϊνεεη," εὖ απ. ἱ. 7)» οὐ ἴὸ 
Μοηάεδγ ον 80 ργοπηϊηεπὶ ἃ ἤἥρυτε πδά 
Βἰτπετίο εβοαρεὰ ἢἰβ ποϊῖὶοθβ. Ρ]δίηἷν ἴπε 
ἀρνίον ἐϊά ποῖ οτί ρίπα!Υ Ὀεϊοπρ ἴο ἴδε 
»36-ἐη-δοῦμε οὗ ἷν., ᾿ἰπουρἢ ἴῃς Βυτηῦο] 
ΤΥ Ὦδνε πΠοηδ ἴδε |ε88 δὰ δῃ δϑίγαὶ 
οτἱρίη (-- Εδαι, ἰῃ Ῥεγβίδῃ ζοάϊας). Τῆς 
Ῥιορῇῃεδὶ Ὀγ Πα πεν βυρρεβίβ, ναὶ νν88 ἃ 
ΠΟπΊΠΊΟΠρίδος οὗ εατὶν ΟἨἩτί βεϊα πίγ, τπᾶῖ 
τῆς τουδὶ διιιμοῦν οὗ [ε8ι8 ννᾶβ ἄπε ἴο 
8 βυβεσίηρ ἔοσ πηεη, θὰϊ ἴῃς ἐγαπιεινοσὶς 
οὗ τδε βκείσῃ ἰ8 ἄγαννῃ ἔγοπὶ πιεββίδηϊς 
ἀορπιδβ νυ ῃΐο τοπἀθὰ τὸ πιᾶκε ΟὨγίβε 
Βεῖε ἃ ἤρυτγε ταῖμεσ ἰπᾶπ ἃ ρεγβοῃδ τυ. .--- 
ἀρνίον ἴμε θηρίον, ἀϊπιίπυξίνε ΟΠΪΥ ἰπ 
ἔογτι) 18 ποὶ ἴβκεη ἔγοπιὶ ἴδ. χὶ. 10 ἵ1 
(Χ Χ) Ὁγ ἃ ντίξεν ῇο ρἰδοςὰ ἰὲ ἰπῃ Ἰυχῖδ- 

ἰπβ, 103) ἰπ ἴῃς Αρογαῖγρβε (Ἔενεῃ χίν. 1---8ιν.].---τεργοάυςπρ ἴ8ε βδῃοσγίεσ 

Ῥοβίτίου ψνιτἢ “ Ἰοη " οννηρ ἴο {πε τε- 

βαυγδίδηςε οὗ δουπὰ δεΐνεεη ΓΤΥΝ πὰ 
αγὶες (8ο νατίουδῖὶν Ηδνεὶ δηά δείνγη, 
204-208), ποτ διυιδβιϊτυϊοά (Νίδομες, δυο ἢ) 
ἴοτ ἴῃς “Ἰοη" οὗὨ τῆς οτρίπαὶ 16 8ῃ 
βουζος, θαϊ ρΙΟΌΔΟΪΥ δρρ]ἰεὰ (ο΄. Ηοτῖ οα 
τσ Ῥεῖεσ ἱ. 19) ἴο [εβι15 ἔγοτη ἴῃ τηβββίδηϊς 
ἱπιεγργειδιίοη οὗ 188. χνὶ. 1 οἵ 111. 7, 
τπουρη τμς Δ᾽] υδίοηϑ εἰβενμεσε ἴο ἴπε 
Ἐχοάυϑ (χν. 2 [.) ἀπά τῆς ᾿οπαπηΐπε ὑσθ- 
ἀπΠεςιίοπ ἔος πὰ Ῥᾶβοῃδὶ τ βυρρεβὶ 
ἴδιαι τῆς Ἰατῖες νγὰβ αἷϑο 'ἰπ τῆς ργορπεῖ 8 
ταὶ, ὙΤῇε οοἸϊοοδιίοη οὗὨ Ἰίοη δπὰ ἰδπιὸ 
ἰ8 ποῖ βαγάδς ἱμδπ {πᾶὶ οὗ Ἰίοπ δηὰ τοοῖ 
(νεῖ. 5), πὰ βυςἢ δὴ οὐϊΐζο δ8 ψίβομεσγ 
δηὰ οἴδετβ ροδιιϊδῖς τνουἱὰ ποῖ μανε ἰεῖ 
“Ποη "ἐπ νεῖ. 5 ὑπομιδηροά. ΟἸγίβε ἰ8 
εἴεοῖ δηά ᾿ἰνίπρ (οΓ. χίν. τ δπὰ Αρϑοιι 5 

οἧἕ. Ῥοεαδιίανγ, 1725), ὧς ἐσφαγμένον 
85 οουἱά Ῥὲ βεεὴ ἴτοπὶ ἴῇε Ψουπά ου 
ἴδε γοδῖ), γεῖ επάοννεά νυ οοπηρίεῖς 
Ῥονεῖ (κέρατα, Οτίεπίδ] 5γταροὶ οὗ ἔοτγος, 
“᾽ τεῆῖ. δηὰ τῇς τγαπΊβ᾽ ποτ οἵ {πε 

ευριίδη ϑυη- πο) δηά Κπον]θῦσε. Εος 
ἀρνίον Δηὰ ἀμνός, οἿ. Αὐδοιῖ, Ζτοῖ. ἴπ 
Ἑποςῇ ἰχχχῖχ. 44 ἢ (61Κ.) Ὀανίά ἰδ ἄρνα 
τίοσ ἴο Πΐ8 πως ψῃὰ ϑοϊοσῃοῃ “8 
{π||6 βῆβερ " (ἰ.6., ἃ 14π|0).---ὀφθαλμοὺς 
κιτιλ., (ἢε [πποξίοη Αϑογίρεά Ὀγ ΡΙυἱᾶγοῖ 
(46 ἀεζεείμ ογαῦ. 13) ἴο ἀλεπιοηβ 85 ἴπε 
βρίεβ δηὰ βοοιῖβ οὗ αοὰ οπ εατίῃ. Τῆς 
πδῖνα ΒΥ] 18πὶ ἰ8 Ὀοτγονγοὰ ἔγοπι ἴῃς 
οτραηϊβδιίοη οἵ δι ἀποίεπε τεδ]πὶ, νἤοβα 
τυῖες δὰ ἴο βεουζε σοηβίδηι πὰ δοουσγαῖθ 
ἰηξογπιαϊίοη τεραγάϊπρ τῃ6 νᾶτίουβ Ῥσο- 
νίποεβ ὑπάδυ ἢἰβ οοηΐτοὶ. Νενβ (45 ἴῃς 
Τεῖ-εἰ-Ατηᾶγηα οἼοτγεβροπάεηοςε νἱνι ϊν 
8808) ν»88 δβϑβϑεπίίαὶϊὶ ἴο δῃ Οτίεπίδὶ 
πιοπδοῆ. Ὑῆε τεργεβεπίδιίοη οἵ Οϑβίγὶβ 
ἰῃ Ἐργυριίδπ σαυγιμοίορυ οοπδίβεοα οὗ λῃ 
εξ δπὰ ἃ βοερίγε (ωΐ. ρος. 1ϊ. 27), ἄεποῖ- 
ἱπρ ἰογσεβίρῃι δηὰ ἕογος (ΡΙπς. ἐς 1ςίάς, 
51), ἢ ΠῈ τῃ6 “αγεβ" δηά “εαζβ᾽᾽ οἵ ἃ 
Ῥαγιμίαπ πποηδιοῦ ννεγε Ομ ςἶ415 Οἵ ΟΠ ςασ 8 
Ψ 80 Κερὶ Πἰπὶ ἱπέοστηβά οὗ 811 (πδὶ ἔγαῃβ- 
Ῥίγεά τὨτουρβους {πε σουπίγγ. ΕἾἶ586- 
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μένον, ἔχων " κέρατα ἑπτὰ καὶ ᾿' ὀφθαλμοὺς ' ἑπτά, οἵ εἰσι τὰ " ἑπτὰ κ Αἴτες Ἢ 
πνεύματα τοῦ Θεοῦ ἀπεσταλμένοι εἰς πᾶσαν τὴν γῆν. 17. Καὶ ἦλθεν τοῖς ΜΠ 
καὶ " εἴληφεν ἐκ τῆς δεξιᾶς τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου. 8. καὶ ὅγγ, δἰε. 

Ἀ . 4. ἶν. 6, 
ὅτε ἔλαβε τὸ βιβλίον, τὰ τέσσερα ζϑα καὶ οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσ- ὥδο 

βότεροι ἔπεσαν ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου, " ἔχοντες ὅκαστος " κιθάραν καὶ ἴσα Κ) : 
λὲ Ξ5: 

ἴατ' 
ΓΑργος πανόπτης τ ΒΙΔΓΓΥ ΒΟΥ), 8.0. 125, ᾿ τὶν. 5. Ὁ νἱϊὲ. 5, τ. 1. 3, νἱΐ. μη τα: 3ν 
δοσίβιὶς (ΒΔ 88, ἢ 50, 4). Ο ἵ.4. οἱ πρεσβ. (οοξε δγῃϊαχ)) Ρ χὶν. 2, χν. 2. 

ψ μεῖς ἴμε βενεη βρ γι ἀγε ἰδεπιβεὰ ψἱτῃ 
βενθὴ ἰούοδεβ, Ὁὰξ Ἰομπ ἰ8 πιοζα Ἴοη- 
ςεγηθὰ ἴὸ ὄχργεββ Ποπὶ {ἰπ|ὲ ἕο {ἰπια ἢ 18 
τεϊϊρίουβ ἰάε85 ἴδῃ το Ῥγεβεῦνε Δπγ Βοῖηο- 
εηεἰ ν᾽ οὗἨ Βυπιδο  βπι (βενεη ἜὙ68 βἰπῬὶ- 
γ νατγιεὰ τῇ Ζεςδ. οὐ, τε). ΤΠε ἰη- 

ΠΟὨΒβίθπου οδπηοῖ, ἴῃ ἃ νυγιεἰηρ οὗ τΠϊ8 
πδῖυτα, ὃς [Δ Κεη 48 ενίάεηςε οἵ ἱπέετροΐδ- 
Ὥοῃ οἵ οὗ ἀϊνετρεπὶ βουγοαβ, ᾿πουρὴ ἰὲ 
ΤΩΔΥ ὃ6 Ὧη εὐἀϊϊτοτία! σίοββ. Απ δῃαϊοζουβ 
ἰάεα υπάετ!ϊεβ ΡΙ αἰδοῖ 8 ἐχρίαπδιίοη οὗ 
ἴδε “τανε! Ὡρ ᾿ ρονγεσ οὗ 1518 (1ςἑάδ, 60), 
ἴοσς ψῃϊοἢ ἢς δάδυςεβ ἴῃς οἷά ατεείκς εἰγ- 
τλοίορυ (- κπονϊεάρε ἀπά πιονεπηεηξ, 
θεὸς ἔτοπι θέειν “το τυη ")}; δηά τῃϊβ 
εἰγπιοίορυ ἰπ ἴαγη (ς, Οὐἷο οηυ ΤὨΘΟΡΆ. 
σὰ Αμέοῖγε. ἱ. 4) τελοῖδ8 Ὀδοῖς ἴο ἃ βίδσ 
οὐἴτυ8.--ἾΝ .Β. [πη ἐπε Αρος. ἀρνίον, νν»ῃϊο ἢ 
ἰ8 ορροββά ἴο θηρίον δηὰ ἰδ αἰννᾶγβ (εχ- 
ςερῖ ΧΙ, αὶ 7) υϑεὰ οὗ [ε88, ἀδποίῖςβ ποῖ 
ΟΥΪΥ τς δίοηϊῃρ βδογίβοϊαὶ δβρεοὶ οὗ 
ΟὨἩσίβε (ν. 6, 9 ἔ., 12, χίϊ. χὰ) δαϊ δΐ8 
«τἰαπιρῆδης ροννες (ποτπ θα) ονεῦ οὐδ ετβ 
(χνί!. 14) δηᾶ πί8. ουγῃ ρβορίες (νῖϊ. 16 ἢ). 
Νείεδες ἴῃς ἀϊπιίπυϊτίνε (ς΄, Ὀεΐονν, οα χίϊ. 
17) ποῖ ἔπιε δϑβοοίδιίοπβ οὗ ἱπποοεξῆςς δηὰ 
ξρημδηδοο ἃτε ἴο δε ργεββεά (} ϑρίτία, 
ἐγεϊγαρεπη ἀδν Οεεελ. Ἔοσμ, τοοῦ, 

173 ἡ. ὉΠ ἴογπη Ῥεοοπιεβ δἰ πιοβὲ 56 π|ῖ- 
Τεσμηῖοδὶ ἴῃ τς Αροσαῖγρθε. ΑΒ 4 ὑζγε- 
ΤΟ γί βιίδῃ βϑυτηδοὶ, ἰξ ἰδ χυΐξε οὔϑοιιγα. 
Τῆς τεχὶ ἀπὰ ογίρίπ οὗ ἴῃς βιτ κίπρ' Ρδβ8- 
βᾶρε ἰπ Τεςί. 105. χῖίχ, ἀο ποῖ Ῥεσγπιξ 
ΤΩΟΒ τόσες ἤδη ἴδε ἱπέεσεηςα ἔπαξ τς 
Ἰεδάες πέτα (4 94) Ὀεςοπιεβ 8 
ἂμνός, ψ8ο, δυρροτιεά ὃν ̓υἀδῇ τῆς Ἰἴοπ, 
ἐνίκησεν πάντα τὰ θηρία. ΤῊς νἱγρίη- 
ΒέπΠ ἰ8 Ῥσο αν 4 ΟἸγίβιϊαπ ἱπίεγροϊα- 
ἔοη. Νὸ βυτε τοοῖ ἴογ {πὸ βυτῃθο 811 
8αβ γεῖ ὕδεῃ ἰουπά ἴῃ δβίγο- ΠεοίοσΥ 
([ἐτεπιΐαβ 1ς ἢ). Ἐοσ δἰξεπιρὶβ ἴο ἴγᾶοα 
Ὅαςκ ἴτε ἰἄθα ἰο Βαδυϊοπίδη 8οϊ}, οὐ. 
Ηοπηπιεῖὶ ἱπ Εχῤ. Τίριες, χῖν. τοῦ ἢ, 
Ἡμνεῖ, 324 ἔ., ἀπᾶ Ζίτηπιογη ἴῃ δελγαάεν, ὃ 
507. Οπε Βαδυϊοηίδη ἰεχὶ ἀοςεβ πηεηξίοη 
ἰῆς Ὀϊοοά οὗἩἨ (πε ἰαπὶθ δ ἃ βδοσίβοϊδὶ 
βυδϑιεαξε ἴος τηδη, νυ] ἢ ἰ8. 411 ἴ86 τῆοσα 
βἰρηίοληὶ 85 ἴῃς ἰεχίβ οὗ {πΠῸ ουἱυβ ἅτε 
Αἰπιοδὲ Ψ ΠΟΙ ἀεβαϊυαίε οὗὨ δὴν δἰ υδίομ 
ἴο {πε βἰρηίβοαποε οὗ [Πς Ὀϊοοά ἱπ βδογί- 
ἤος. Βυΐϊ πο ἱπῆμοπος οὗ {π|8 οἡ ῥτε- 

ΟΠ γβάδη τπηεββίδηΐβπι, οσ οὗ σοπίεπιροσγᾶγυ 
οὐ 8 οἡ {π|8 εἰεπγεης οὗ ΟὨ τ βείδῃ βυτη- 
ὈοΪ 8, οδπ Ὀς πιδάδ οὔὖἕ ἔγοπι ἔπε δχίδης 
ενϊάδηςθ. [πῃ ΔπΥ Ο886, ἰξ ννου]ὰ τηεγεῖν 
ΒΌΡΡΙΥ [Π6 ἔοτγπι ἔογ Ἴχργεβδίηρ ἃ σεδὶ 
οὗ τῆς ΟΠ τί βείδη ὄχρεγίθηςα. 

γες. 7. Αὄγεδ] δεῖς βυτηῦοϊ οὗ τπε ἰάεα 
οοηνεγεὰ ἰπ ]οδη ἰ. 35, χὶ!. 49, εἴς. 

γεῖς. 8. Α {Π7}}] οὗ βδιβϑίδοϊξσοη ονες 
ΟἸ σίβε 8 δΌ γ. κἸτ 8 ἴῃς πιᾶππεῖ οὗ 
αοά τδυβ ἴο ὁπᾶδασ στηδζοίθβ ἴο 8, 88 Ὦς 
επάεασεὰ ἃ ννἱἕε ἴἰο Αἄδπ. ΗἬ ἤγβι 
δγουρμὶ 411 ογεδίυγεβ ἴο ἢΐτη, {πὶ Ὡς 
τηίρῃι ἄγϑὶ βεε [δὲ ἔπεσὸ ψᾶβ ποῖ ἃ ἢεῖρ- 
τῆεεὶ ἔοσ Πίπι διηοηρ ἴπεπὶ" (αοοάνη). 
7οῆπ Ιδγ8 ἀγαπιδίϊς ει ρδβὶβ ὁπ όδης 
οπὶγ. ἔνωπ. τ΄ ἴ ἐγ" ἔστε σοὲ διἰπι- 
8εἰζ, χῖχ. 4).---Ύ. θ., οὐ. ϑορᾷ. Οδά. Τγγ. 4, 
πόλις δ᾽ ἐμὲ θυμιαμάτων γέμει. 
Αἢ εββεηξαὶ ἐεαίυτε ἰῃ ἴῃς τἰῖεβ οὗ Κοπιᾶπ 
βδοσίῆςς νγὰ8 τπηυϑὶς ρἰαυεὰ οἡ ἐξδίείπδς; 
τῆς ῥαέσγα, ἃ 584 11ονν βαυοοῦ ογ ἰδ16 ψἹἢ 
ἃ ἴοηρ δαηάϊς αἰἰδοῃεᾶ, ννὰ8 δ͵8ο δ- 
Ὀἰον ἴο Ροὺγ ψίπα οἡ [8ε αἱΐδαι. Ηδγρβ 
εἷά Ὁν [ἰνίηρ οτεδίυγεβ νο παὰ πὸ 

Βδηάβ δὰϊ ΟἿΪἿΥ ννπρβ, ἀπά τε Το] οςα- 
τίοῃ οὗἨ ἃ βδγρ ρίαγϑά Ὁγ ἃ ρείβοῃ Ψῆο ἰβ 
αἱ ἴδε βᾶπιὲ {ἰπ|ὲ ποϊϊηρ ἃ Ὀονΐ, ἂγε 
γαῖ 8 νυν οἢ γάγη τυ8 ἀραΐηδί Ῥσγοβδί δ! 
νἰβυ δ] βίη βυοῖ νἱβδίοπβ. Ηἰγβομς Τοοπι- 
Ρᾶτεβ ἴπε δἀὐοσγαϊίοη οὗ Κλπιεβεβ 11. Ὀε- 
ἴοτε ἴδε βυη-ροά, [π  τηοπδτο ἢ Β Ιεἢ παπᾶ 
Βοίἀϊπρ 8 οἤδεγίηρ, πὶβ σίρῃξε ρταβρίπηρ 
ἃ βοερῖτε δπά βοουσρε. 1ῃςε ἔταρταηΐῖ 
Βπιοῖε οὗ ἱποδῆβα τγίβιηρ ἔτοπῃ (ς παπᾶ 
οὗ ἃ ΜΟσβῆίρρε οἵ ἔγοπι δη δἷίϊαγ 'π τδς 

ἐπιεῖνε οὐὰ8 (οΓ,. ἘΖεῖκ. νἱῖ. 2) ἴο 
οδε ἰδεῖ! ἱπ ΠΡΡῸῚ δἱγ, ὈδοδπΊε ἃ πδίυγαὶ 
ΒΥτΩΌΟΪ ἴοτ ῥγάγεγ Ὀγεδίπεά ἔγοπῃ δασίῃ τὸ 
Βεᾶνεῃ ; 8ε6 ΡὮ:]ο᾽Β τὸ καθαρώτατον τοῦ 
θύοντος, πνεῦμα λογικόν.--αἱ. ... ἁγίων, 
ῬιοῦδΌΪν δὴ δάϊζοτγίδὶ ρ]οββ κε χίχ. 8 ὁ, 
βυρρεδβίεα Ὀγ ἴῃς νει] ρϑγδ]]6] ἴῃ νἱϊ!. 3 
80, 4.6., ϑριτα, νδϊτες, Βείσ!β, [ΠΠἸ᾿ μοτ, 
. ΝΥ εἶββ, ννε!Ππαυβεη, εἴς.). Οοηέγαβε 
στὰ (Πϊ8 νεσβε (αηὰ νεῖ. 4) ἰῇ ἀεβοτῖρ- 
κίοη οὗἩ πε επιμυδί διεὶς βεδπΊθη πὰ ρ88- 
Βδηρεῖβ ΨῆῸ “ςαπάϊάδιι, σοτοπδέᾳις, 
εἰ ἴυγα θαπίεβ," ργαϊβεὰ δηὰ Ὀ]εββεὰ 
Αὐυρυδίιβ ἰπ τἴῃὴ6 ὈᾶΥ οὗἨ Ῥυΐϊεοῖ! ἃ “ ς 
ΌΥ ΟΠ Ψνα ἴίνε, δηᾶ 8411] βεουσε, δηᾶ 
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4 Ῥε, οχ]!, 4. φιάλας χρυσᾶς γεμούσας “ θυμιαμάτων [" αἵ εἰσιν αἱ προσευχαὶ τῶν 

ταχίϊὶ. 3, αὐτοῦ " 
εχϊῖν. 9, ὃν ᾿ 

ὅτι " ἐσφάγης καὶ 

8. 
Η.Ε. νυ. 

ἀγίων] ᾿ 9. καὶ " ἄδουσιν φδὴν ᾿ καινὴν λέγοντες, 
“δΆξιος εἶ λαβεῖν τὸ βιβλίον καὶ ἀνοῖξαι τὰς σφραγῖδας 

" ἠγόρασας τῷ Θεῷ ἢ ἐν τῷ ἣ αἵματί σου, 

κ ἐκ πάσης φυλῆς καὶ γλώσσης καὶ λαοῦ καὶ ἔθνους, 
το. καὶ ἐποίησας αὐτοὺς τῷ Θεῷ ἡμῶν " βασιλείαν καὶ " ἱερεῖς " 

καὶ " βασιλεύσουσιν ' ἐπὶ τῆς γῆς. 

1ι. Καὶ εἶδον, καὶ ἤκουσα 3 φωνὴν ἀγγέλων πολλῶν κύκλῳ τοῦ 
- δ 18. θρόνου καὶ τῶν ζῳων καὶ τῶν πρεσβυτέρων, καὶ ἦν ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν 

{. 7. 
Υ ϑεε οῦ 

τ Οοε. νὶ. 20, Δλὰ θεῖον χὶν. 

1 Ἐος βασιλ εν (Ρσ., νᾳ), β 
Ἡοίΐιτζαηι., Β8., Β]., ἱ 

-4. νὶ. 5, ο7. τ Ῥεῖ, ἱ. χ18-10. 
Ψ. ς Ἐπά. 111. 7. ἱ. 6, ἐπε Βεζα δἷϑο ψουἹὰ ουίὶ ἴδ καί. 
1 Εἶπεν χχὶίϊΐ. 19, ο". τ ἐξει 111. 22. 

ἀσιλενσουσι 
τίρρβ, εἰς.) ἰβ ρτείεσδδίε ἰὸ βασι 

χ νἱϊ. ο, ἔτ. Πδῃ, [1]. 2, 4. 7, 
4 χχὶϊ. 5. ΔΝ ΣΙ, 

ν (ΝΡ, σ, πιίη., 8., εἴς., Βρ.» Τί. ΝΥ 8., 
λενονυσιν (ΑΟ, πιίη., ὅγτ., Απάκ, 

1μαςοἢ., ΑἹ. Ττ., ΝΗ, ὅϑνν., ]Ἰασοῦγ 448-449) ἱπ Βεπβε οὗ Μαῖίϊ. ν. 5. 

3᾿Αἴεσ ἤκουσα Τί., Ττ. (ΝῊ πιατρ.), Β͵)., ϑνν. δά ὡᾳ (3 0" ", πιῖπ., 5γτ., Ασγείὰ., 
εἴς.). 

Θπ)ογ οὖς τεβάοπι δηά ἔογζυποβ " (ϑαεῖ, 
ΡΜ. Αμρ. 98.) 
ΤΠ βοδῆβ οΥὐἤ τε ὃ οἵ τἴῃε δροοαϊ γριίςδὶ 

ἀγαπια 18 οσουρίεὦ Ὁ δη δηρεῖϊο δηὰ 
Βεάνεη σπου, πο ἀροη {Π|8 βο]επιη 
διὰ ρἱἷδλά οτοαβίοη ρίνε {πεῖγ ῥίαναἑέε 
οἱ δοοϊαπιαιϊίοη οὗ ρίουυ ἐὸ τῆς [νοτγά. 
Τῆς ἴμϊυτς ψὨϊοἢ αοά τυε8 18 τενεδὶ θά 
ὃΥ δίπιν [του ΟἸτῖϑε ; δηά {δ ]8 πιονεβ 
δηςδυϑ᾽αβες εἰτα δ, 1} τῆ αηΐνοτδα 
τἴηρψα ἔγοπι βίδε ἴο βίἀ 6 υάλη, ἡ γ ἐμή 

εἴ. 9. ν κ᾿ [0] ονγοά (14) ὉΥ ν, 
48 ἴῃ τῃε δας οὗ τε μπλμον οὔ φαγῇ 
ὍΟἱΪ. (1. τ6, Σ Οος. χίν. 15, 16). ουσιν 
ἰϑέογίς ὑγοβθπηῦ) πὸ ἰοηρεῦ ἴο ἃοά 88 

οτεδῖογ (ἷν. 11ὴ Ὀυϊ ἴο ἴῃς [μᾶπ|0 48 τϑ - 
ἀεογηοσ, ἔοσ (ἢ οοβὲ δηὰ βοορε δπὰ ἰββιιε 
οὗ πίβ τεἀδετηρίίοη. Ταΐβ υπίαπς δπά 
τοσιδικαρῖς ράβϑβᾶρε ἴῃ εδεῖν Ο τ βείδῃ 
᾿τεγαῖυσε πλάκα της στγονίηρ 8επβὲ δπὰ 
νυ δἰιδοῃίηρ ἴὸ [6808 δἂ8 δεΐπρ ἔδσ 
πιοσα ἴπδη ἃ πιεγα πδίίοηδὶ πιεβδίδϊ, ἴῃ 
ἕλοι ἂἃβΒ πε οτς δβδβυγᾶπος οὗ ἀοὰ 
βϑέδεθεα ὉΥ πιεῆ, 848 δεῖς ρἱεᾶρε οὗ 
1188 δῃὰ ρῥγίνιαρε δπά ραγάοη.0. Απά 

τοῖβ ἰδ ἀμ ἴο Π΄Ὶ8 τεἀδεηχίηρ ἔμποιίοη, 
Ὅρου ψῃϊοῦ τπ6 ταϊαιοηϑῃὶρ οὗ πιεη 
ἴο αοἄ ἀερεπάβ. [ὲ ἰβ ἃ ἔυγίμει βίαρβ 
οὗ τῆς ΟὨγιδιίδη ἀενεϊορπιεπὶ ἡ Ώθη, 88 
ἷῃ Α4.. 15ςα. ἰχ. 27-32, ἴῃς νἱϑίοη δηά 
Ρταίβε οἵ ]|εβὺ8 8 ἰοϊ]οννεά ὉΥ τμαὶ οὗ 
πε ΗοΙγ ϑρίγίιε (35, 36) ἀπά οὗ ἀοά 
Βἰπιβεῖ (37-42. Τῆς ργορεῖ ]ομπ' 8 
“ἸΠδοΪορΥ "᾿ ἰδ ε88 δάναποοά, ὕπί- 
νεῖβδϊὶ αἰϊεσίαπος δῃὰ Βοπιᾶρε ραϊὰ ποῖ, 
88 ἱπ (ἢς σοπίθιηροσασυ βδεηβε οὗ (με 
οἰκουμένη, ἴο ἃ Ομεβατ᾿Β ργουά ρῥτγείΐεη- 

βίοηβ, δυϊ ἴο τῆς δδογίῆος οὗ ἃ ΟἸτγίδὶ (βε Ἢ 
6. Α. ϑι, Η ἐς. ΟφΚ: 478, 470) ἴδ ἃ 
πον της ἰη τῇς Ψψοτά. Απ υπάϊνϊἀοὰ 
σδυτοῦ, ραϊδετοά ἔγοπὶ ἴῃς ἀϊνίβίομβ οὗ 
Βιυπιαηίίν, 8 4180 ἃ πᾶν πὰ υὑπεχρεοϊεά 
ἁενεϊορπιεπὶ, ἴο ψνὨ οἢ ἃ [οἱ] 8 ργεβεηϊδὰ 
ὃγ ἴῃς εχοϊυδίνεηεβ8 νοϊςεὰ δὲ (6 δι] 
7ενίδη ράβοῃδὶ τίϊε, δἀπὰ ἰπ 86 ἀδιν 
ΒΘΒειηδ-ργαυεῦ (" Εοσς Τῆου Ππαβὲ ομόϑεη 
μ5 ἴτοῦλ ἀπιοηρβί 81] πδίίοηβ δῃὰά τοηρί!εβ. 
«ον Βιεβδεὰ ὃε δε [μοτὰ παῖ οοδε ἰπ 
Ἰονε δἰβ Ῥεορῖς [βγαεῖ ""). Ἐογ ἀγοράζειν 
(ε΄. ποῖε οχ ἱ. 5) Ξίῃς Ὀυγίηρ οἱ βίδνεβ, 
ο΄. Ὀϊιτεπθεγετγ᾽β Ογίσν ἐς Οὐ. Ἰησογίῤῥέ. 
ϑείφείας, 3383. 

Ψεῖ. το. Απ δἱϊυβίοη ποῖ 80 τῦυοἢ ἴο 
τῆς Ιάελ οὗ χχ. 4, ψῇεσε τῆς [γα] δινᾶῦ 
οἵ τῃε βαϊπίβ {-}ϊς εἴεσηδί, ἰπ δυ Ὀβίδποο) 
ἰδ ςοηθηεά ἴο ἃ οοτγίδίπ βεοιίοη οὗ ἔμετη, 
ΟΣ ἴο χχὶϊ. 5 (ου ἴπ6 πεν δαγίῃ, οὐ. χχί. 
1), 48 ἴο ἰϊ. 26. Οοτηρᾶσε (πὸ ρῥείπι εἶνε 
Ραιείβεὶς ποιίοη, τεβεοιοά, 4.5΄., Ὀγ Νὶςῖ. 
ΟἹ ἱ. 15: δἀοταδίπιυβ ἰη ἴοςο υδὶ διεϊεσαηι 
Ῥεάεϑ εἰιι8, φιαοπίαπι υδὲ 11} ρσίπγιπι δεεία- 
τυηῖΐ εἴ δος εϑίδπὶ σοπβιτηδυογυηῖ, ἐ.6., 'π 
7νάκ, ἰδὶ οσαπεβ βϑαηςεὶ οοπυεηζυτὶ βυπὶ 
εἰ ἀοπιίπυπιὶ δυυπὶ δἀογαίυγ. Τῆς ΨΠ0]ς 
νεῖδε βεῖβ βίας ἱταρ] οἱ ΕἾ δυςῃ ἃ [εἰν ]88 
Ῥτεϊδηβίοῃ δ8 οἵ Ρῇῃϊο, ῃοὸ (ἀς Αὐγναΐ. 
10) [4118 1βγδεῖ δβ τῇς Ρϑορῖε ὅ μοι δοκεῖ 

ὑπὲρ παντὸς ἀνθρώπων γένονς ἱερω- 
ν καὶ προφητείαν λαχεῖν. 

ες. τσ. Τηῖβ ουΐξες οἰτοῖς οὗ πηγτίδάβ 
(ἔς ἕο] ονΐηρ χιλιάδες [8 ἀπ Δηϊὶ-ΟἸ παχὺ 
οὗ δηρεῖϊς τεϊδίπογβ---ἃ ἕανουτγίτε ἰγαὶξ ἑῃ 
τε ἰδΐεσ [ εὐ ϑῃ ραρεδηίβ οἴ πεᾶνεη---ο 68 
ποὶ δλάάγεββ ργαίβε ἀϊγεςεῖν τὸ [Ὡς ΓΔ. 

ἐξα πο. --- ---Ἤ -«-αὦ -------..-.--.οὄ.Ος.--..-.... 
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μυριάδες μυριάδων καὶ "χιλιάδες χιλιάδων, 12. “λέγοντες φωνῇ " Ῥτοπι 

μεγάλῃ, 
Ῥδῃ. νἱΐ. 
το, ζ. Ἐω. 
ἷν. 22, 

“"Αξιός 1 ἐστιν τὸ ἀρνίον τὸ ἐσφαγμένον λαβεῖν τὴν δύναμιν καὶ δὴ τ, ἱχαί, 
Ἁ πλοῦτον καὶ " σοφίαν καὶ ἰσχὺν καὶ τιμὴν καὶ δόξαν καὶ “ εὖλο- « Οὐμεῖ:. 

, ᾽ν» 
γίαν. 

δὰ βεῃβ.:--: 
λέγοντες. ΠΝ 

13. Καὶ πᾶν κτίσμα ὃ ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς καὶ " ὑπο- 8 12, Ἀν; 

κάτω τῆς γῆς καὶ ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ τὰ ἐν αὐτοῖς πάντα, ἤκουσα 
Ἀλέγοντας, 

“Τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῷ θρόνῳ " καὶ τῷ ἀρνίῳ ' ἡ εὐλογία καὶ ἡ (νἱ τα, 
τιμὴ καὶ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ϑιτ 

3 δὰ Ρε. οχῖν. 4, ἴζηα. Τγαὶ!. ἰχ. 1. 
ἃσί, οἱ. ΜΝ μα. ἃ , 42. 

Ὦ [τσοξ. δρροαίτίου ἢ αν]. 1ο, χὶχ. 14, εἷς, 

ῬΒ]. ἱν. 
το, Ἐρᾷ. 
ΐ,, 8. 

ε Οἵ. οανὶϊ. 

Ὁ 1. 20. 
κ« ῬΆΏΙ]. ἰΐ. 

το, Ερδ.;. 
21, 7. νεῖ. 

6. 

Ἰαξιος Α (Βρ., Τί., ΝῊ πιαγρ., Νν8.), οοπϑέγ. αὐ σεηϑιηι [ἀξιος ει, 5.], ἰδ ᾿τεῖει- 
ΦὉ]ς ἴο πε εδϑῖεσ ἀξιον οἵ 0, τηΐη., 5.1. 

3 τω φρόνα ΑΘ, πιίη., Απάς (εἀἀ.) ἰ8 ρῥτεΐεγαδῖες ἴο τον θρονον οἵ ΜΡ, 1, εἴος., 85..) 
Αγοῃ. (ΝῊ τεχε, Β].). 

ει. 12. Εος βἰγηι ας διταπρείμεπίβ ἴῃ 
7ενιδῃ ἀοχοϊορίεβ, βες αἰτγόσεσ, ἰϊ. τ46-8 ; 
δηᾶ, ἴον ἰσχ. τιμ. δόξ. Ξεε Ὠδη. ἰΐ. 37 
(ΧΧ). τήν στουρβ ἱορεῖμεσς ἴδε βενεῃ 
ψογάβ οὗ ἴῃς ραπερυγῖς ; Βοποὺσ δηὰ 
Εἴοῖν πὰ ργαῖβε δα ἄμε ἴο οπς ψῇοβε 
νἱοτοτίουιβ ἀφίῃ παβ ννοη εἷπὶ 6 Ῥοννγεῖ 
οὗ Ὀεϑέονίης ἱποαίου δῦ]ς τίς μεθ οἡ ἢ ἰ8 
Ῥδορὶε δἀπὰ οὗ υητί ἀἀ]πρ τῆς ἔξαγε, 
ἀρϑιπδὲ 411] ορροβίτίοη (νν εἶἰβδ). ΤῇἊς 
τείγαϊῃ οἵ δύν. ἰ8 πεατὰ ἰπ χί. 17, δπά 
δόξα μαὰ ΡῬεδη αἰτελὰν δββοοίδιοά σνἱἢ 
ΨΈΔΠΠ ἀπά “Ῥονετ" (ΕΡΆ. ἱ. 18 4) ος 
“νυνἡἱἱβάογη ̓̓  (2 Οος. ἐϊ}. γ ἔ,, ἱν. 4, τίσις ἴῃ 
ΟἸὨγίβε (ςοπίγαβε 188. 111. 2 υχχ). Τῆς 
δοῖ οὗ ἰακίηρ [με Ὀοοΐκ (νεῖ. 7) δυσρεδβίβ 
τε σεϑηεγαὶ δυϊποσί τυ ἀπά ρσεβιὶρε οὗ τῆς 
Ιματαῦ, ψοἢ ἰ8 δοκηον]εάρεά ἱπ τπΐ8 
ἀοχοίορυ. Τῇ ογάσσ ἰῃ 12,13 18 ἴῃ 84π|6 
ὯΒ ἰπ Ῥβ. οἱϊ!. 20-22, ἤοσε ἴπΠ6 δηραῖθ 
ἃτε ἰο]οννεὰ Ὀγ οτεδιίοη ἴῃ [6 ψψοσβίρ. 
Ψνεη Οοὐ᾽β ογεδίυγεβ δηὰ βεγνδηῖβ 
ταλρηϊέν, ργαῖβε, δπὰ δ΄εββ μΐπι, γἱ εἰάϊηρ 
Ἐπετηβεῖνεβ ἴο ἢὶ8β ἀοπικίηίοη, δπᾶὰ δο- 
Κηον!εάρίηρ ἰδδὲ ἴο Πίτα 411} τπ6 βίγεηρτῃ 
δηὰ ψεδίεῃ ἀπά υυϊϑάοπι οὗ [ὸ τἰρ μεν 
Ῥείοηρ, αοά ἰ8Β ποπουτεά. ΟἾγῖδι ννᾶβ 
εἰοτίδεά ὃν αοἀὰ (ς΄. Αοἴδ 11. 1:3, Εοπι. 
νὶ. 4, ]οΒη χνίϊ. 1) δὲ ἴῃς γεβυτγγθοϊίοῃ, 
ψνεη Οοά᾽Β ρονγεσ γταϊβεὰ πὶπὶ ἴο εἴθσηδὶ 
1; Βε ἰβ ροτβεὰ ὃν πιεη ἰπ {πεὶς μοπι- 
ἃξε ἀπά βυδηιίββίοη το ᾿ἶπὶ 85 [πε 8018 
τηεάϊυπι οὗ τεδεσπηριίοη ἀπά γενεϊδέοη. 

ει. 13. Ετσοπὶ ἴδε ψῆοΐς οσεδιίίοη ἃ 
τηῖγὰ ἀοχοίοσυ τίδβεβ, οδιοδβίπρ ἃρ [ῃς ͵Δδὲ 
νοτὰ (εὐλογίᾳ) οὗ [με ρτεοεάϊηρ, δηά δά- 
ἀγεββοά---δ8 ἰῃ τῆς ῥτί πλεῖν ἀπά ἀϊβεῖης- 
εἶνε οσοπἔεβοίοπβ οὗ εαεὶῖν ΟΠ βεϊα πὶ Ὑ 

(6... ]οΒη χνί!. 3, τ Τίπι. ἰἷ. 56) το αοὰ 
δηά Ϊ6β5 δἰῖίκε (ν. το). ἴπ {πὶ8 σμογὰβ 
οἵ ργδῖβε (ϊ. 6), ὉῪ ἃ ϑίνεερ οὗ ἴῃς ροεῖ 8 
ἱπλασίπαίίοη, Ἔνεῃ ἀερατίεά βρίτιῖβ δπὰ 
86δ-τηοηβίοσβ (ἐπὶ τ. θαλ.») ταί πες {Πδῃ 
βεδίδγίῃ ρ' τ36η) Ἰοίῃ---- Ἴνθη 411 τπδὲ ἰβ 
π᾿" ςατῖῃ δηᾶ βεὰ δπὰ δεάᾶνεη (ς΄. ἐπε 
τες οὗ τὴς βυη ἰπ τς Κοβεῖία ἱπβοσ ρείοη 
οὗ τοῦ Β.ς., μέγας βασιλεὺς τῶν τε ἄνω 
κι τ᾿ κάτω χωρῶν). ϑεςτιίῆςε ἰ8 οἡ ἴδε 
ἴβγοπα οὗ τς υηΐνετθα ; ὉΥ ἀγίῃρ ἴοσ 
τήεη, [6808 88 ψοη ἴῃ Ὠεατί δηὰ σοπῆ- 
ἄεηςε οὗ ἴδε νοτϊά, Τμυβ {πε ῥσγαΐβε οὗ 
αοὰ ἴδε ογεαῖος (ςξ. ἵν.) ἂπὰ ἐπε ργαῖβε 
οὗ ]εβ08 ἴῃς τεάβεπιες (οἷ. ν.) ὈΪεπά ἰπ 
οπς 8πΔ8] βοηξ, γῇοβε οἱοβίπρ ννογάβ ἱπάϊ- 
οδῖς παῖ δε ᾿ἰατεσβ ῥσεβεῖζε νγὰ8 ποῖ 
οοηῆηεά ο ἃ Ραβδβίῃρ ὕῆδβε οὗ ἢἰβίοτιγ. 
ὙΠ οείπια ἴοσ ψῃϊοἢ {πὲ πιεββίδῃ ἀ6- 
τὭγοηε8 ἴῃ συ] εσθ (1ἴπ Ἐποοῖ χὶν].) ἰ8 δὲ 
“Ὅδοδυδα ἔπ ἀο ποῖ ρῥγαῖβε δπὰ εἼχίοὶ 
δίπι, ἢοσ ἐπδη κί ΠΥ δοκπονεάρε ννεπος 
τδε Κίπράοπι τγᾶβ δεδίοννεἀ ὑὩροη {Πεπ), 
“ν΄. Βεδοδῦβε ἴ8εΥ ἀ0 ποῖ εχίο] ἴπε πδᾶπὶς 
οὗ {πε [μογὰ οἵ ϑρί γί 8. [π πὰ ραρυγυβ 
οἵ Αηὶ (Ε. Β. Ὁ. 3) ΕΔ ἰ5 νογβῃϊρρεά Ὁν 
τπ6 ψοάβ “ψο ἄννεῖ! ἴῃ τ[ἢς Πεῖρῃῖβ δπὰ 
ΨἢΟ ἄννε]] ἴῃ τῆς ἀεριδβ ᾽᾿; νὮ]8ὲ 1518 απὰ 
Οπδἰτβ, 88 μοββεββϑίῃρ δΌΡΊεωβ βῬοΨΕῚσ, 
τεςεϊνεά Βοπους “ ἰπ {πε τερίοῃβ ὑπᾶες 
τῆς εαγίῃ δηά ἴῃ ἴδοβε δῦονε ρτουπά " 
(ΡΙυϊ. ἀφ 1546, 27). Οοτηραγε πὸ ἔπε 
τ ἱηἰς βαγίηρ οὗ ΔΌΡΙ Ρίηομδβ δηά Ε. 
]οομβαπαῃ οὐ ΡΒ. ο. 2: “1πουρῇ 481] 
οἤετίηρβ οελβε ἰπ τῆς ἔπΐυτε, [Ὡς οἴξετίη, 
οὗ ρῥγαΐῖβε δἷοπςε 841} ποῖ σδᾶδβε; ἱπουρὶ 
81 ρῥσαγεῖβ Ἵεᾶβε, [δδηκβρινίηρ δἷοπε 
8841} ποῖ οεᾶβε"". 



488 

κε ίν. το, χὶχ. 
4. 

1 θεϊδεδεά 
“ΑμλεΏ " 
(60 οἔϊεῃ 
τῷ Ο.Τ.), 
Ψ. τ Τος. 
Σὶν. τό, 
7.ει. 
Ἅροι. ἰ. 65, 6). 

ΔΈΟΣ 
ΒΕ... (δ .ἢ., 

ἃ ϑ8ὲεε ν. 5, εἰς. 

γεσ. 14. Τῇε ρχοίοψιις ἰδ Ὀγουρῃὶ τὸ 
ἃ βρίεπάϊά οἰοβε ὉΥ “ἀπιεη" ἴτοῦχ ἴῃς 
ἔους ζῷα, ννῆο ἢᾶνε ἴδε ἴδδὲ 48 ἴμεν μδά 
186 ἄγει ψογά (ἷν. 8), (οἱ οννεὰ ὃν 8ἰϊεγτι 
δἀογδίιοπ ἕτοπι ἴδε πρεσβύτεροι. ΑΒ ἰπ 
τῆς [ἰυγρίολὶ ῥγδαοιίος οἵ εαγὶν ΟἸ γι βιίδη 
855. Π101168, 80 ἰη (ἢς οοἰεδιϊαὶ σουτῖ, τῃ ς 
Βοϊεπηη Ἵοἤδηὶ οἵ ρμγαῖβε ἴο αοὰ ἰβ βυς- 
ςςεἀεὰ ὃν τῇς “ Δπιεη" (“ δὰ βἰπιητυ- 
ἀΐπετη τοπἰϊγαὶ.... ἀνδρὶ τεῦοδι,᾽" [ ἐγοπιαὶ) ; 
Ο, Ατειϊῃ., εἰς. ΑἹΏ,, Ὀγίπρ τπῖ8 ουὲ ὈΥῪ 
τεδάϊηρ πεῖε τὸ ᾿Αμήν. ΒΥ ρτείδοίϊηρ ἴῃς 
δίγυρρία οὐ δαγιἢ (νἱ. 1.) ννιτἢ ἃ νἰβίοη οὗ 
τῃς ὈΣΠΠαπὶ δυϊπογιν δηά ἄννὰ οὗ πεᾶνεη 
(ίν., ν.)}, [λς ργορῆεῖ βυρρεβίβ τπδὲ 41} (Ὡς 
τλονεπιεηῖβ οὗ πθὴ οἡ δλγίῃ, δβ νεῖ] 88 
δε Ρῃγδίςδὶ οδιδβίσορῃεβϑ νηοῦ ονεγίδκε 
1πεπὶ, ἅτε ἤγδι ἔοτε- βῃδάονεά ἱπ ἢεάνεη 
(τε υηδετγίηρ ὑεϊποὶρὶε οἵ δϑίγοίορυ, εὖ 
]ετεπιῖαβ, 84 1) δηὰ ςοπβεαυεπον πᾶνε 
ἃ Ργονίἀδπιαὶ πιεδπίηρ. [Ἂ}ἢ ἵν., ν. (88 
νυτίῖοσ τἀ Κ685 Πἰβ γταδάθγβ ἵεμιπά {πὲ βοθπαβ; 
ἴδε ψ Ποῖα δυςσοεάϊηρ ιἰάς οὗ δνεηῖβ 18 
βῃοννῃ ἴὸ ον ἔτοπι ἴῃς νν}} οὐὁἨ αοά 88 
ςτεδίος οἱ ἴῃς υπίνοετθο, ῃοβε Ἔχοουϊζίνα 
Δυϊποσῖν ἰ8 ἀεϊεραιεα ἴο [6βϑ08 τῆς τοὸ- 
ἄξδεχηεσ οὗ μἰβ ρεορίε. ΤῊβ ιἰάς Ὀγεᾶκβ 
ἴῃ ὕνο ογοῖεβ οἵ βενεῖ '᾿νᾶνεβ, [ἢ 6 ϑανθηῖῃ 
(ΝΠ. 1) οὗἨὨ 186 ἤτβε βεγίεβ (νὶ, τ-νῖ!, 17) 
ἰδδυὶπρ ἴθ ἃ ἐγεβῇ Ἵγοῖίε (νἰϊΐ. 2-χὶ. το) ἰη- 
βιεδὰ οἵ ἰογπιίης ἰϊβεῖ ἢ (48 ννεὲ βῃου)]ὰ Ἔχ- 
Ρεοῦ τῃς οἰϊπιαχ οἵ ἴεβε χει ἱπλυ ΠΑΓΥ 
οδιλβίσορμεβ ἐπ πδῖυζς ἀπά δυπιδηίτγ, 
ἀϊδαβίεγθ νυ βῖοἢ ὑνεσε ἱπιεγρεειῖεά (Κ. Κ. 
237-239) 85 ἴῃ ργεπιοηίζοσυ ουϊθυτείβ οὗ 
ἂῃ ΔηρτΥ ἀείϊν τεδάυν ἴο νἱδί: τῆς εαγίἢ 
ψ ἢ πὶ ρυπίβῃπηεηι, Οὔβεγνε ἰπδὶ 
τγουρδουῖ ἴἢς Αροοδῖγρβε ννἱπά δπά ἔστε 
16 ἃτηοηρ Οοα᾽ 8 βοουγρεβ πδηάίεά ὃν 
δηρεῖβ ἰπ οσάεσ ἴὸ ρυηΐβῃ ἴῃς εαγί δηὰ 
186 ννδίεγβ, δοςοζγάϊπρ ἴο ἴῃς Ἴοοποεριίοη 
Ρτεβεγνεά ἱπ Αροΐ. Ασίβι. 2: “Μοζξεονεζ, 
ἴδε νἱηά ἰβ οδεδάϊεπε ἴἰο αοὰά, ἀπά ὅγε 
το ἴδε δηρεῖβ; τῆ ᾿νδίειβ αἰδὸ ἴὸ τῃ6 
ἀδοιηοηβ, απ ὰ δαγίἢ ἴο 6 80η8 οὗ τηδῃ ᾽ 
(Α»εε-Νίοεμο 1ϊδγανγ, ἴχ. 257 ἢ). Τῆς 
νἱβϑιιδείοη ἰ8 ἀϊνί πεῖν οοτηρ]εῖς, βενεηίοϊά 
π|κῈ ΕΖεοίκις } 8 ογαςεβ δραϊπϑὲ {πε παιίοῃϑ 
(χχν.-χχχί!.). Αρος. νὶ.-ἶχ. Πᾶβ, ἔοσ ἰξ8 
βίδρ!ς, {{π||6ὰ τότες ἴπᾶπ ἃ ροεῖίς εἶδ- 
ϑοταϊίοη οὗ Μαῖκ χίϊ!. 8 (ς΄. 24, 25), 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Υ. 14-ν. 

14. Καὶ τὰ τέσσερα ζῷα ἔλεγον, "“᾿᾿Αμήν᾿" ᾿ καὶ οἱ πρεσβύ- 
τεροι ἔπεσαν καὶ προσεκύνησαν. 

ΥΙ. :. ΚΑΙ εἶδον ὅτε ἤνοιξεν τὸ ἀρνίον " μίαν "ἐκ τῶν ἑπτὰ σφρα- 
γίδων, καὶ " ἤκουσα ἑνὸς ἐκ τῶν τεσσάρων ζῷων λέγοντος ὡς φωνὴ ἢ 

Ὀϑὅδεεν.ΙΣ. 

(Ρ, 1) τεδὰ φωνη [Πᾶβῇ Ἔχ. οὗ ποι}. ἱπάερ.) ΑΟΟ., εἰς., Απά., Ασειβ., 
ἴ., ὕτ., Β8β., Ὀϊβι., Β). [φωνῇ 7, 87, 93, ΝΗ, ὅν», ΝΝ8.} 

ἱπιεγηδιίοπδὶ ςοπηρ οδιϊοπβ ἄυς το (δε 
Βου δῆ! πρ δηὰ ἰγιε οὔ ρεορὶεβ, δπὰ 
ῬὨγβίοαὶ αἰδβαβίεγβ δ8 ἃ ἢὲ βεϊΐπρ ἴος 
τῆςπι. 

ΤὨε νἱβίοη οὗ τῇς βενεῆ βελὶβ ορεπεὰ 
(νἱ. τον. 2): νἱ. χ, 2, ἃ Ῥαγιῃίδη ἰηνα- 
5βίοῃ. 

Οβάρτεε Ν].-τὴῖνες. :. Τῆς οοτηπιδη 
οὐ ἰμνίιϊδίίοη ἔρχον 18 ποῖ δ ἀτεββεά τὸ 
ΟὨγίβε (48 χχίΐ. 17) 20). [11 δά άγεββεά τὸ 
τς βεεσ, ἰὲ [8 δυδγονίδίεὰ ἔγοπὶ (Ὡς 
ογάϊπαγυ ταῦδίηὶς ρῆγαβδε (μεηὲ δέ μί δὴ 
υδεὰ το εχοίϊε δἰϊεπίοη δπὰ ἱπιγοάυςς 
τὰς οχρίαπδιίοη οὗ δὴν τηγβίοιυ. Τῆς 
ἱπιπιθάϊαίε βεαυεῖ (οπιιθὰ οἱ ἰπ 
νεῖ. 4), καὶ εἶδον, ἄοεΒ ποῖ, Βοννενοσ, 
οτϑὶά τς τείδεσεπος οὗ ἔρχον ἴο ἴδα 
ταουηϊοά βξατθο ᾿πεασίωρ (Ὧδ βυπηπΊιοηβ, 
7]ομη Ἰοοίεά ἰο βες 18 πιεδηΐης δηά γεϑυϊε, 
Τῆς ραπογάπιᾶ οὗ ἴπεβε ἔους ἀγαροοῦβ 
(" δά βίρηὶ βοδηάυπιὶ ἰτεσ ΡῬγορεζαπι οὐπὶ 
Ροϊεητεία "᾽)) ἰ8 ρατεὶν δκειοῃεᾶ ἔτοπὶ ϑεηι- 
τίς 1οΠ|κ-Ἰοτα, νυ μετα ἀρρατείοπβ οἵ βογϑε- 
τηδη ((7. 2 Μᾶςο. {Ππ. 25, εἴς. : “τῆς 
Βεάυΐϊπβ αἰννᾶυβ σταπίεἃ τῆς ἴπδὶ ποῆς 
ἸἩνίηρ παὰ βεεὴ ἴδε δηρεὶ νἱβίοπβ.. . 
ἴδε πιεϊεϊϊκα γε βθεη ἰπ ἰῆς αἱ κα Ποτβα- 
τλδῃ, {Πεἰπρ το δηά ἔγο," Βουρπίν, Αγαδ. 
Ῥεσεγία, ἷἱ. 4490) ἴανς Ὀεεη ἃ ἰτεσυεηΐ 
οπηεη οὗ ἰδε επά (ο΄ 75. Βεἰ!. νἱ. κα. 
δὲδ. ΟΥ. 1ϊϊ. 706), ῬατΕΥ τεργοάυοοα ἔγοπι 
(Ρεγβίδη εἰεπιεπῖβ πη) Ζεοδ. ἱ, 7 2, νὶ. 
1-8, ἰῃ ογάες ἴο δτίηρ ουὖἱ ἴδε ἀϊβδβίεγβδ (οὔ 
1ες. χῖν. 1:2, χχί. 7) Ῥγίογ ἰο (ῃς ἰλϑὲ ἄδυ. 
Τῆς ἀϊτγεοὶ βουτοοθβ οὗ νἱ. δηὰ ἰχ. 1ἰς ἰπ 
[μεν. χχνὶ. 190-26; Ἐζεῖκς. χχχίϊί. 27, χχχὶν. 
48 ἔ,, δηά ϑίτ. χχχίχ. 29, 30 (“ ἢγε δπὰ 
ΒΑ }] δηά ξαπιίης ἀπά θάνατος, 411 τ[Πε86ὲ 
ἅτε ογεδιεὰ ἔοσ νεηρεᾶποο ; (δα οὗ νὰ 
Ὀεαβίβ ἀπά βοογρίοῃβ δηὰ βεγρεηῖβ ἀπά ἃ 
ϑινοσὰ (δκίπρ νεηρεᾶποα οἡ ἴῃε ἱπιρίουβ 
ἴο ἀεβίγου {πεπ|᾽"}). Απ δβίγαὶ θδοκρτουπάᾶ, 
ἴῃ ςοηππεοιίοη ψνἱτ τῆς βονεη ἰ80]ε8 οὗ 
ἀεδεϊην ἱπ Βαδγ]οπίαπ ταντμοϊορυ, δαὶ 
οὗ ψἈϊςοἢ Ψν88 ἀεάϊςδιεά το 4 ρἰδῃεῖ οἵ ἃ 
ΒΡΘΟΙΔΙ οοίουγ, ἢᾶ8 ὈῬεεη ςοπ)εοίυτεά Ὁγ 
Ἐεηλδῃ (472); οὔ. Ομννοϊβοη᾿ β δὲς δ εαδίον, 
νι}, 658, 6γι, 676 ἢ, Ἐοτ οἵδμεοσ εῇογιβ ἴὸ 
Αββοοίδιβ ἴπεβε πογβεσηεη ἢ τῆς νἱπὰ8 
ος ἴδε ρἰδπεῖβ, 8εςὲ ]εγεηηΐδβ (ρρ. 24 ζ.) 
δηὰ Μ. ὟΝ. Μάϊες ἱπ Ζοίέν. 7. ἐ πομέεοί. 

ξβευιξετωρμῶς ---΄.--. --. .-. 



1---. 

βροντῆς, “““Ἔρχου᾽". 
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2. Καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος ὁ λευκός, καὶ ς ανΐ, ́, 

ὁ καθήμενος ἐπ᾽ αὐτὸν ἔχων " τόξον ᾿ καὶ ἐδόθη αὐτῷ στέφανος, καὶ [οδα 99, 

ἐξῆλθε νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ. 

ε ΟἿ. οἱ ἰϊϊ. ο. 

Μ)55. (τροῇ), 200-316. Βυϊῖ ἴδε ῥγοοῖβ 
διε ἕδποίι! δηὰ ναριε, τβουρῃ {πὲῪ 
οοηνεῦρε ὕροι {πε νίενν ἴμ4ὶ ἴπε οσοΐουγβ 
οὗ ἰδὲ βιίβεάβ δὲ ἰεαδὲ πδά οσγίρίπαι!ν 
Βοπῆς Ρίδπειδσζυ βἰριιίβοδποο. Τα βεσίεβ, 
85 υδιι], 16 ἀϊνίάεἀ ἱπίο ἴῃς ἢγβὶ ίουσ 
δηὰ τῆε Ββεοοπά ἴῆγεα τηεπηρεῖβΌ Τῇα 
ἜΠοΓᾺ] οοπίεηϊβ οὗ νὶ. 1-8 ἀεηοίς νατίουβ 
αἴ ποῖ βυοοοββῖνα ρἤδβεβ οὗ ψοὲ (οπῖν 

ἴοο δηλ ]ατ ἴο ἱπμαδιδπίβ οὗ ἴῃς Εδβίεση 
Ρτονίποεβ) νυ ἢ νετα ἴο Ὀ6[811 {πὲ δπη- 
Ῥίτε δηά τῃῈὲ Εδβὲ ἀυγίηρ ἴῃς τ] Αγ 
ςοηνιυ ]δίοηβ οὗ [88 βπδ] βιίγίέε Ὀεϊννεθη 
Ἐοπιςε δηὰ Ραγιῃΐδ. ΤἼα “ ρσίπιυσῃ οπιεη,᾽" 
ἴοτ ]ομπ 88 ἕο Νεγρίὶ, ἰ8 ἃ νῃϊῖς Βοῖβα, 
τ ἄδη ὈΥ δῃ δίοδεσ. 

Νες. 2. ΨΝὨΐϊε - τουδὶ δπὰ νἱοϊοσίουβ 
οοἴους, “7. ἴῃς ψϊῖς ἤοτβα οὗ ἴπε Ῥεσβίδῃ 
Κίηρβ (Ρμιοϑῖσ, Μὲΐ. 4. 1... Τῆς ττ- 
ὑτηρδδηὶ ἤσυτε οὗ τμε πιουηίεᾶ Ὀοντηδη 
18 ΌῪ ΠΟ πιδᾶπβ ἴο θε ἰάεπεῆεά ψΠ ἢ τπαᾶὶ 
οἵ [ηε ΟΠ τίϑείδη πηεββίδῃ οἵ οὗ [ῃς ροβρεῖ. 
τ ψουϊά ὃς εχίγεπιεῖν παῖδ δηᾶ Ἴοη- 
ξυβίηρ ἴο τεργεββηὶ ἴῃς πιθβϑίδῃ 88 δῖ ὁὔσβ 
ἴῃς 1,6π|ὸ ορεηίηρ [86 8εὰ] δπά α ἤρυσε 
ἰπδερεηάεπον δὲ ννοσκ. Τῆς ἰηἰτ4] ρετίοά 
οὗ τῇς. ψοδβρεὶ ννδ8 ποῖ οἷς οὗἉ ἰγγεβιβε δ! 8 
«τοϊυτηρῃ, δπὰ τηδίίοσε πᾶν Ὀεσοπια ἴοῸ 
δουῖε ἴοσ [ομπ ἴο βῆαγε τπ6 δε]εῖ νοϊοεά 
ἴῃ Μαζὶ χίΐἹ. το. Βεδβιάδβ, ἴῃῆε πιεββί δῇ 
οουἹά μαγάϊν θὲ ἀεβογίδεά 45 ργεοςάϊη, 
τῆς βἰξηβ οἵ μἰβ οννῃι δάνεηϊ, ποῖ ψουϊ 
δα θὲ οὐ ἴΠε βᾶσῃηε ρίδπε 8ἃ8 ἴῃς (οἸ]ονην 
ἤρυτεβΒ. Τῆς νἱδίοῃ ἰ8 ἃ δΔοῖϊϊ Απι Πα βἰ8, 
ποῖ δὴ δηιϊςίραιίίοη, οἵ χίχ ἵἱἹζ ἢ. ; τῆς 
{ΠῸΠΡΏ οὗ ἴῃς ψΨοσὶ ά νυ μΐο ἢ ορεπδ {με 
ἅτατια ἰβ τουηδεὰ οΥ̓ ὈΥ 8η :ηβηί(εῖν 
δταθάδς τίυτρ ἢ Ὸη Ὀγ ΟὨτίβι. ---7 κῶν 
κ᾿ κιτλ, Ιοῇπ ψὰ8 ἴοο ορεη-εγεά τὸ 
ἴσηοσς δες ἔαος ἔδαιῖ οἴποσ ἔογοςβ, Ὀεβί 68 

ες ΟὨτγίβείδη ροβρεῖ, βαὰ ἃ βυσοεββ οὗ 
τπεῖγ οὐνῃ οἡ δαγίῃ. ὙΝμδὶ ἰβ (Π18 ἔογοε ἡ 
Νοὲ ἰᾷς Εοπιδῃ Ἐπιρίγε, 48 ἰξζ ἴῃς ἴουγ 
βίεεβ γεργεβεηϊεᾶ [ἢ ἤγϑι ἔουσ ἐπιρεσοσβ 
(8ο, νατγιουδῖν, δπδαπ, ϑρίεία, δνγεὶζ- 
βιοκετ), θὰ ἃ ταὶά οὗ ἴῃς Ῥαγιῃίδῃβ (80 
τχοβὶ εἀά, ἔγοτα νι σίηρα ἰο Ετῦε8, νόϊοσ, 
Ηοΐετζηι., Βουδδεῖ, Βπιβίοῃ, Εδιηβδυ, 
ϑοοῖ), ψ ΒΟ τεργεβεηίεὰ ψῶσ ἰπ ἰϊδ 

νΟΙ. ν. 

3. Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγ- ἁ ἐμ, οι. 
ἴδα τὴν δευτέραν, ἤκουσα τοῦ δευτέρου ζῴου λέγοντος, ““Ἔρχου ". 
4. Καὶ ἐξῆλθεν ἄλλος ἵππος ' πυρρός ᾿ 
ἐδόθη αὐτῷ λαβεῖν τὴν εἰρήνην ἐκ τῆς γῆς καὶ "ἵνα Ὁ ἀλλήλους ὁ ὅτε εν, 
ε σφάξουσιν καὶ ἐδόθη αὐτῷ μάχαιρα μεγάλη. 

8 ΜΚ, χίϊ!, 8, εἰς., ΑΡ. Βασ. ἶχχ. 3, 4 Ἐβά. νὶ, 24, χιίί. 31, 5:5. Οτ. “ϊ. τοι 

δἰ. 176, 

Χαέμι 
καὶ τῷ καθημένῳ ἐπ᾽ αὐτὸν ἡτῖ ᾿ 

ἐσν 5). 

᾿ Ν.Τ. 
5. Και ὅτε εχιὶ; 3ιἄπ 

τηοβὲ ἀγελάδα ἔοσπι ἔοσ ἱπῃμδί δηῖβ οὗ ἴμ8 
Ἑδβίεσῃ ὑγονίωοςεβ. Ὑμεῖς ἰβ πο πεεὰ (ὁ 
πὰ δὴγ ἀεβηΐϊε τοΐεγεπος ἴο ἰῃς ταϊὰ οὗ 
ΨΜοποηαβ (ΥΝ εἰβιεἰπ) οτ οἵ νοϊορεβιιβ ννῆο 
ἰηναάεά ϑυγτία ἴῃ 61-63 αὉ. Τῆε βἰπιρὶς 
Ῥοΐπε οὗ πε νἱβίοῃ 18 ἐπαὶ ἴῃς Ῥατγίῃίδηβ 
ψου]ά 6 Τοπηπιἰβδίοπεά ἴο πιᾶκε ἃ δβυο- 
ςεββῆυϊ ἔοσαυ, σδεγγίπρ 411 Ὀεΐογε ἴπεπὶ. 
Τῆς Ῥον ννᾶβ ἴπε ἑἕδπιουβ δηὰ ἀγεδάεὰ 
ΨΕΆΡΟΩ οὗ ἴμεβεὲ οτίεηϊδλῖ Ἴδνδῖσυ ; 
Νικήτωρ ν»β ἃ [6 οἵ ϑείευςυβ, δηὰ 
γικητής οὗ {πε Ῥεγβίδη βϑίῖσαρ. Οπα 
ῬΙδυβιδ!ε Βυγροιδεβίβ (ἀενεϊορεά ὃν Ετρεβ8) 
τεῖεσβ ἴη6 Ὀαβὶβ οὗ ἴῃ 58ε8]-νἱϑίοῃβ ἴο (α) 
τε αἰυτηρῆβ οὗ Αυρυδβίυβ Δηά Τὶθετὶυ8, 
() τῆς Ὀϊοοάγν ἐευάβ ἰη Ῥαϊεβιίίης ὑπάεσ 
αἰίσυϊα, (ε) ἴῃς ἐαπιίης ἴπ ϑυεία ὑπᾶες 

ΟἸαυάΐῃ5 (Ας. χί.), (4) τῆς δβυδβεαυεηὶ 
Ἴ]επος, (ε)ὴ τς Νετγοηὶς τηαγῖγτβ, δηᾶ 

τ ) ἴδε δριτλιϊοπβ οὗ ἴῃς ἐπιρῖσε υπάδγ 
Αῦα, εἴς. (ἔοσ ξτίεῃιδ ζ΄. Ῥιτπ. Εῤ. νὶ. 

16, 2ο; Ταςῖι. Η ἐσέ, '. 4). Βαυῖ ἃ 5ἰπη ας 
οοἸϊοσαιίοη οὗὨ ρΡογίεηιβ ἰβ ἠουπά ἴῃ ἴδε 
τεῖρῃ οὗ ΤΙτ8; δηὰ ρασζὶ ἔγοτῃ ἴῃς τηΐδ- 
ἰπιεγργεϊδιίοη οὗ ἴῃς ἢτβε 8εᾶ], ἰξ ἰ8 ατϑϊ- 
ἔστ δηᾶ ἰεΐυπε [ὁ βυρροβε παῖ (18 
Ῥιορμοῦ 8 βρίεπάϊά, ἔγεε τεδάϊηρ οὗ ργον!- 
ἄεπος νγνᾶβ ἰαδοτγίουβ Υ βρεὶξ οὔ ἔτοτλ 
ἀειδι]8 οὗ τλογε οἵ 1688 γεοεηῖ ῃἰβίοσγυ. 

νν. 3, 4. ΤὴοΎε ςφοομά 5εαἱ οῤεμαά : 
Α βινογάβγηδῃ γερσεβεπιίηρ (γεά -- πηγαὶ 
ςοἷουτ) ννᾶσ δπὰ θϊοοάεμεά, “18 ρεγπιιτεὰ 
ἴο τγᾶκε τη δἷδὺ οὔς δποίπεγ ". Τῇς 
Δἰ]υβίοη ἴο [86 τησγοὶεββ εάροη (ΡΙ ας. 
ἀφ 1εἰάε, ττὴ οὗ ἴδε ϑνοσά δ8 ΒοπιςἾβ. 
παιίοηδὶ ἃγπὶ ἴπυ8 Ρ΄δοθϑ τῇς Ῥαγίῃϊδιν 
δηὰ Βοπιδῃ επιρίσαβ δἰάς ὈῪ εἷάςε (τῇ 
γῆς δεπεσγαι νυ, ποῖ ᾿υἄδεα ἰπ πρατεϊξαϊατ, 
Ὀυϊ τῆς νἱβίοη οὗ ννᾶσ 18 4150 ςοππεοιεᾶ 
ἀϊγεοιν σὰ τπε τνο ΤΟ] οννΐπρ νἱβίομβ. 
οὗ ἔαλτηιϊπε (5, 6) αηὰ πηοσίδ εν (ἔτοπὶ ραβεῖ- 
Ἰεποα, 7, 8. Τῆς βανεη ρυπίβησηεηίβ 
ἅἄγανπι ὑρ ὈΥ ταρδίπὶς ἐπεοίορυ (Ρέγκε 
Αδοέδ, ν. τι ἴ) νεζε : (ὥσες Κίπάβ οὗ 
ξαταΐηα, ρμεβιϊεηος, ποίβοπης δεδβίβ, ἀπά 
οαρεϊν! ν ος εχίϊς. 

ν. 5, 6, Τῆς {πἰγτά 8εα] ορεπεὰ τ 
“")αινπέηε. 

γει. 5. Τα βρεςοίγαὶ ἤρυτε οὗ ἤπηρες 

25 
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δ άτη ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν τρίτην, ἤκουσα τοῦ τρίτου ζῴου λέγοντος, 
Καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος μέλας, καὶ ὁ καθήμενος ἐπ᾿ 

 ἐ χοῖνιξ σίτου " ϑηναρίου, καὶ τρεῖς χοίνικες κριθῶν " δηναρίου " 

ἡ. Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν τετάρτην, ἤκουσα φωνὴν τοῦ 

ρους ον, “Ἔρχου ". 
εἴ ἴδς αὐτὸν ἔχων "ζυγὸν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ. 6. καὶ ἤκουσα ὡς φωνὴν 

ἕδγτο ἐν μέσῳ τῶν τεσσάρων ζῴων λέγουσαν, 

ἌΚΩΝ 
ΚΡτον. χν. καὶ τὸ ὅλαιον καὶ τὸν οἶνον μὴ " ἀδικήσῃς.᾽" 

ἵν᾽ τὸ νν 
ἐαννος τετάρτου ζῴου λέγοντος, “ Ἔρχου "᾿. 

σιος 

δα 
τῦ, τ΄. Ηετοά. νἱΐ. 2541). 
ΔΟΣ. οὗ ρεοδί δἰκίου. ο Ηοαυ:. Π. νἱἱἱ, 470. 

τῷ αεα. Ρείοε (ες. πωλεῖται): τ". Μεῖὶ, χχ, 2. 

8. καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος 

οχλωρός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπάνω αὐτοῦ,; ὄνομα αὐτῷ ὁ Θάνατος, 

Ὁ Τβας. ἱἱ. γι, ἱν. οϑ, 

1 Κεδά ἀντω (30, 5, Απά., Ασεῖῃ., Ττ. πιᾶγρ.: οἵ. χίν. 4, 9, χίχ. 14) ἴος μετ ἀντον 
οἀά.), ἀπά, αἵξες εδοθη, ἀντω (0, πιίη., νε8., Βῷ.. Β8.} ἔος ἴῃς Ἵοσγεοῖίοη αντοῖς 
ΜΜΑΟΡ, εἀά.). [{π δὴν ςᾶβε, ἴῃς ἀντοις τεΐειβ ἴο Πεαῖῃ ἀπά Ηδάςβ, ποὶ ἴο τῃς 
βοοοηά, ἰὨϊγά, ἀπά ἑουτι τίάετα (ΥΝ ε11}.}]. 

Βο]ά8 ἃ θαίαποε οσ ραίς οὗ βοδ]εβ (ζ. [{τετ- 
ΑΙΪΥ -- τι86 Ῥελπι, 8εὲ τεῆ.) ἴοσ τηεδδιγίη 
διεαὰ ὉΥ ψείξῃε, ἴο ρεσβοηίέῃυ (νεζ. δ 
δά εἰπιεβ, ἤδη ρτγονίβίοῃϑ Ὀεοδπια 
οτΌο ΠΥ εχρεηβῖνς. Οπε χοῖνιξ οὗ ψῃεδί, 
ἐἰα υδυλ] ταιίοῃβ οὗ ἃ Ψψοσκίῃρ τῆδῃ 
ἔοτ ἃ ἄδυ, ἰβ ἴο οοβὲ ὑνεῖνε ἰἰπλαβ ἰΐ8 
πογιηδί ῥεῖος, ΨΨΏ11Ἃ τῆς ΙΔ ουτοτ 8 ἀδιν 
ῬΆΥ ὙΠ ποῖ οοπηπηαπά ποτε πᾶ Δῃ 
εἰθι οὗἩ ἴῃς οτάϊπαγυ ἐννεπιγ-ἔους πηεᾶ- 
ΒυΓ68 οὗ (δε σοᾶγβες Ὀαγίαυ. Οτδίπ ἰ8 
ποῖ ἴο ἀϊβαρρεᾶς Ἂπιίγεϊ νυ ἔγοπι ἴ86 βαγίῃ, 
οἰπογινίβε ἵπετε Ψψουὰ δε πο [ἀπιίῃο. 
Βυι ἰοοά-βιυ δ αγε ἴο θ6 εχίγεπιεὶυ βοαπῖν 
δηάδιπετγείοσε ἄθασ (. μεν. χχνὶ. 26; Εζοείς. 
ἶν. 16). Τδεβε παγά εἰπηεβ ἂσα ἀρρεαναιεά 
(καὶ αἀνετεαῖδνε) ὉῪ τς ἱπιπιυηϊςν οὗ 
οἱ! δπὰ Μίρει 0} ὅπεὶ σοπιρδγδίϊνεϊν 
βρεδίκίηρ, ἰυχυτίεβ. Ὡς εχδβρογαιηρ 
ξεδῖυσα δὲ ἴδε ἂζε ψουἹά Ὀὲ ἴῃς Ἐΐρηι οἵ 
ψίης δηᾶ οἱ] βοννίης, ννῃ11ε σταὶπ (σι οκ]οά 
βἰον ἱπίο (π6 ργᾶβρ οὗ τς ἐλπιϊβῃίηρ. 
Τῆς δεβὲ εχρίδηδίίοη οὐ (8 σϑα δες 
εχοθριίοη ἰβ ἴο τεραγὰ ἰξ δ8 ἃ ννδίεν- πηλκ 
οὗ τς Ῥουιίταηὶς ἀδῖς (ἔοτ ἀεῖδὶ]8 δες 
ἐς ῥγεβεηῖ νυτίτοτ᾽ 8 βίυάν ἰη Εαῤος. Οςῖ. 
Ιροϑ8, 359-360). ἴπ 92 Α-Ὦ. Ὠοτηϊίδη πδά 
ταδάς ἃ [1116 αἰζεσωρι ἴο ἰπ͵υγε ἴῃς οὐ ἶνα- 
κίοη οὗ ἴῃς νίης ἴῃ 186 ῥγονίῃοςβ, Ὡ]Οἢ 
Ἰεά το νν»εβρτεδλὰ δρίιδιίοπ τὨγουρδους 
Ιοπία. Ηἰβ εἀϊςς μαὰ ϑδοοὴ ἴο Ὁ6 ψἱἢ- 
ἄγαν, δὰ ποῖ {}} τε μαὰ τουβεάᾶ ἔεασς δπὰ 
ἃηρες. Ἠδπος τδς ψογάβ ἀνγέ πο ἐκε 
τοὶκμό ἢᾶνε ἴῃς ἔοτζος οὗ 4 Ἰοοδὶ δ᾽! βίου τὸ 
παῖ νν88 ἔγεβδ ἱπ δίὶβ τεδάδβ᾽ τηϊπβ. 
ὙΤΠα ροίΐηξ οὗ {πε βαγὶπρ [168 ἴπ ἴΠ6 τεοθης 
ενθηΐβ ΜΏϊςὮ μδὰ βιϊσγεὰ ϑυῦγγηδ δηὰ [δ 6 
βυττουπάϊηρ τουνηβῃΐρ5, δὰ ψῖ ἢ ῥχο- 
νἰἀεά τῆς δεες ννἱϊῃ ἃ Ὀἷὲ οὗ οσοους ἴοσς μἷβ 
Ῥαϊεῖις δβ ὃς ραϊπιεὰ ἴδε ἤπαὶ ἰείτοσβ. 

11 ’ῖ8 δβ ἰζ με σία! βαϊὰ : “ ανε πὸ 
εδτβ ἴοσ γοὺσ νίπεβὶ Ὑμεῖς Ψ1}1 6 πὸ 
Ῥουιϊείαπ το μυγὶ ἴμεπὶ. Οὐοπιΐοτὶ γουτ- 
8βεῖνεβ νἱτἢ ἴπ4ῖ., ΟἾΪΥ, ἐξ ψ1}} 6 5π|81} 
οοπιίοσε ἴο πᾶνὲ γοὺγ ᾿ἰᾳυϊὰ Ἰυχυτίεβ 
βρατεὰ δηὰᾶ γοὺυγ σταίη γτεδυςςά δἰπιοδὶ ἰὸ 
βίδσναιίοη ἐπι." Οοτ, ἴδ ργορδεῖ β 
ταεδηΐηρ περὶ Ὀς ἴῃδὶ τε εχεπιριίοη 
οὗ τῆς νὶπε ννου!ὰ οπἱγ ραπάετς ἴο ἀγσιηκοθη- 
πε88 δηὰ [18 διἰεπάλης 115. Τῆς δἀάϊεϊοι 
οὗ τὸ ἔλαιον 8 ΡΙΟΌΔΟΪΥ δῃ δγιϊβεὶς δσὰ- 
θοάϊπηηεηιϊ, ἱπιίστοάυςς ἃ ἰπ ογάδσ ἴο 81] ουὲ 
τῆς δεῖς, Τᾶἂὲ ουϊναξίοη οὗἩ τὰς οἶϊνα 
δοςοοπιραηίεά {παὶ οὗὨ πε νίης, ἀπά τς 
οἷἶϊνε πιεδῃὶ βδιῃοοί ἢ ἰπιεβ. [{ ἰβ πὸ δὰ 
οὗ ρεᾶςε; ἴαγ ἔτοσῃ ἴπαΐϊ, ἴῃς ργορῃδῖ ἱπὶ- 
1168. Βυῖ τῆς οἷϊνε, “δε ἀδιϊηρ οὗ 
εδος᾽" (18 νει] 64118 10), βουγίβῃεβθ υη- 

οδεςκεᾶ, 80 πιοοίκίησ δηὰ ἀντ δῖα δς 
Ἰαϊῖες ἄαυβ. Ἐον ἀδικεῖν «τε "ἰηἼυτε " (ἃ 
φουπε), 8ες τεῆῖ,, νἱ!. 2, ἀπά Πιίαπθετῖ- 
τ ϑγγίϊορε δον. Ογαξο. 557. ΤῊϊβ 
οαχίτἰδηὶς τεΐεσεπος οἵ νὶ. 6 ννᾶ8 ἤσγβέ 

νοτῖκεά οὐἱ Ὦν 5. Κεϊπαςῆ (Κεσνς Αγοῖ- 
ῥοίος. ΙΟΟΙ, 350 2) δῃὰ ἢδ5 ὕδεη δοοερίοά 
ὉΥ Ητγηδοίς, Ἡεϊησίοὶ, Βουξδεῖ, ]. Υν εἰ85, 
ΑΡδοιῖ, Ηοϊσπιάπη, Βαϊοη, δηὰ οἴδοσϑ. 
ΤΒεῖα ἰ8 πο δ᾽] υδίοη το 708. Βεἰΐ. ν, 13, 6, 
ος ἴο ἔπε βραγίηρ οὗ ραγάεῃβ ἀυγίπρ ἰῃς 
βίερε οὗ Ϊεγυβαίεπη (8. Καυββ, ἱπ 
Ῥχευβομοη᾿ 8 Ζεὶἐδολγέζέ, τοορ, 81-80). 

νν. 7, 8. Τῇε ἐουγῃ! βεὰὶ ορεπεὰ; 
ῥεεεέίομοθ απὰ πιογίαϊ ἐγ. 

γες. 8. ζλορόᾳ, ῬΑ]ε ος ἰἰνίά 88. ἃ 
οογρβο.---ἐπάνω αὐτοῦ, ίος τς οτάϊ 
ἐπ᾽ αὐτόν, 4 ρτατητηδίϊςαὶ νατδιίοη τὰ 
8ὰ8Β πὸ βρεοίαὶ εἰρηίβοαδηοας. [π τδῖβ 
Βυτεγαβαὺδ νἱρηεῖϊε {πε βρεςίῖτσε οὗ Ηδάεβ, 
ϑγαςκεῖςα ἤετε 88 εἰβενῆεσε ψὶτὰ Πεδίῃ, 
δοςοτηρϑηὶεβ ἴδε ἰδιζεσ ἴῸ βεουγε δὶ8 ὈΟΟΙΥ 
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καὶ ὁ ΄λδης “ ἠκολούθει “ αὐτῷ ̓  καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ἐπὶ τὸ ν 1. τ8, χα. 

τέταρτον τῆς γῆς ἀποκτεῖναι "ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν λιμῷ καὶ ἐν ἐδεσχιι, 
“θανάτῳ καὶ "ὑπὸ τῶν θηρίων τῆς γῆς. 9. Καὶ ὅτε ἤνοιξε χνϊη, 5. 
τὴν πέμπτην σφραγῖδα, εἶδον ὑποκάτω τοῦ θυσιαστηρίου τὰς " ψυχὰς ἢ Ἐπιεταν 
τῶν ἐσφαγμένων " διὰ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τὴν " μαρτυρίαν ς ἔβειτυαι. 
ἣν εἶχον, το. καὶ ἔκραξαν φωνῇ μεγάλῃ, λέγοντες, “Ἕως πότε, ὁ Αυθοιί; 

Ρεβίίεηςο (ΧΧ). 

“οἵ νἱςεἰπ,6. 80 Νεῖραῖ, ἰᾷς Βανγίοηίδη 
Ῥιυίο, 18 ποῖ οοπίεπε ΨῈὩ τυ]πρ (Ὡς 
τερίομβ οὗ τῆς ἀεαά δυῖΐ Ἀρρεᾶσβ 848 δΔῃ 
δοῖϊνε ρετβοηι βοδϊίοη οὗ νἱοεπὶ ἀεβίσυο- 
ἰοπ, εβρθοῖδ!ν ϑεραίοθξε δηδ ννᾶσ, ἰπ- 
Βιοίηρ Ὠῖβ νουπάβ οἡ ἰᾶγρε τλᾶ8868 γαῖ πε 
4δδη οἡ ἱπάϊνίἀυλὶβ (]4δίγονν, ὅ6, δ7). Α 
βίπηας ἀυδι εν οὗἨ ἁ ςοποεριίοη, 1 δηὰ 
Ῥεγϑοηδὶ, οδιδίπεᾶ ἱπ ϑειιτὶς δπὰ Ηεὶ- 
Ἰεηὶς πιγιδβοίοαυ (ς. 4.6... ἴχ. 11); ΟὨΪγ, 
Ῥοδ ἰβ ποῖ πεσε ρεγβοπί βεά 88 δῃ δηρεὶ 
{1} 7εννίβῃ ἐπεοίοσυ, οὐ Εἰθεησαεηροτβ 
Εἰκάσοκίες κά. 1. 854 ἴ,, 862 [). ΑΒ τ86 
οἰίεῖ ραγίπεσ ἱπ {818 στῖπὶ Ἰεάρυς, Βς 18 
Εἴνεῃ ἀεβιπιςείνε ρόννες ονεσ ἃ οεγιδίῃ 
«υλτίες οὔ ἴδε δα (τὸ τέτ. σο]] αι Αγ) ; 
δ8 αρεπίβ δὲ ἴπεῈὶ υδι.4] δροοδὶυρίϊς 
βοουγρεϑ (οὕ, ΕΖεῖκ. χὶν. 21, Ρβ. 80]. χἱϊὶ, 
χἕ, “ἢ ΡΙυῖ, 15ἐάδ, 47 ἴος ἴῃς Ιγαπίδῃ 
«χρεοϊδίοη οὗ λοιμὸς καὶ λιμός 28 ἱπῆϊο- 
εἰοπβ οὗ Αμείπιδη) ἀρδίπϑι γῃῖοἢ Π6 [ενν- 
δῇ δνεπίηρ ΡΓΆΥΟΙ Ψγ88 ἀϊτεοϊεὰ (“ Κεαρ 

ἴτοτὰ ὺ8 ἴῃς ἐπεηγ, ἴῃς ραβδί! εηςς, ἴῃς 
ϑινοσζά, ἐλπιης δηὰ δϑοτίοη "ἢ. γᾶ, 
1οϊ]οννεὰ Ὁγ ἔλαγίπε πίοι Ὀγεὰ ρεβείεηος, 
νγ88 ΑΓ] Αγ ἴῃ Ῥαϊεβεῖπε (108. 4πέΐᾳ. χν. 
9) ἀυτίηξ ἴδε δτβί σεπίυγυ Α.Ὁ. ἰπάεεά 
τητουρδουῖ ἴῃς δποίεπε ννοσϊ ἃ ννὰσ δηὰ 
Ῥεδείεπος εσα οἱοβεῖν δβϑοοίαιθᾶ, ψῃις 
ἃ Ὀεαβίβ τυ ρ!εὦ ἀπά ρῥσγεγεᾶ οἡ 
δυχηδη ᾿ἰξε, 48 ἴῃς ἰαπὰ ννὰβ ἰεῖὲ ὑπῈ]]εά, 
[πη Τεβῖ. Νδρδιῃ. 8, εἴς., Βεῖίας ἰ8 τῆς 
δρίδίη οἵ νὰ Ὀεδβίβι Νοῖς ἴῆδλι τῃ8 
φιόρπεαὶ 8εε8 οἠἱν ἴῃς σοπηπ)ἰβδίοηβ, ποῖ 
ἴῃς δοῖυ] ἀεεάβ, οὗ ἴδεξβε ἔουις ἀσαροοηβ: 
ποῖ πὲ] νἱ, 12 ἔ. ἄοεβ δηγίῃϊηρ Πάρρεῃ. 
ΤΒε δτδβι ἔουσ 86218 ἃζε βἰ ΠΊΡΙΥ διγτδηρεὰ 
ὋὯπ ἴδε τγαὐδίηϊς ρχίποὶρὶς (ϑοῦᾶς αςη. 10]. 
91), “ φυοάσυπαυε ἱπ ἴοτγᾶ εϑῖ, ἰά εἰἰδηλ ἰῃ 
ςοοἷο 6βῖ, εἴ π0}}12 τεϑ ἴδπὶ εχίριιδ εϑί ἰῃ 
πτουπὰο 4υᾶε ὩΟΠ δὖὺ 8114 βίπλ χυᾶς ἰῃ 
οοεῖο εβ8ὲ ἀερεπάεαι ", Τῇ ἔου εἴβξιεν 
{44 Βαυγ]οπίαπ ἰά6α) ἂγτε δάδλριεὰ ἕτοπι 
ζεῖ. χίν. 12 ἢ Οοπίεσηρογασν ἀβδβίοσβ 
ΜΏΙΟΒ τᾶν πᾶνε ἰεπὶ νἱνίπεββ ἴο τῃ 
βκείςἢ ἃσε οοϊεοίςαὰ Ὁγ Ἐδηδη (ρρ. 323 ἢ). 

νν. οτι. Τῆς ΒΝ. 8εδὶ ορεηςά, 
ψες. 9. Τῆς βοεῆς Ἵῆδηρεβ ἔσοτῇ δλσίῃ 

ο δεᾶνεπ, ννδίοἢ ἀρρϑᾶσγβ 48 ἃ σερ]ςᾶ οὗὅἁ 
πε βασι μ!ν τεπιρῖς νυ [18 ΔΙᾶς οὗ Ὀυγης 
“οετῖηρ. ΑΒ ἴῃς Ὀϊοοά οἵ βδοσίῆςεβ βοννεά 

Ὁ Κδσε Ὑ{8 δςί. νεζῦ. 

3332. 
8 χνιϊ. 8;- 
νὶ. 9, χὶ!. 17. 

δἱ τῃς Ὀάεε οὗ ἰῃς Δ]ίασ (χνΐ. 7), τς δ]οοὰ 
τερσεβεπίηρ {πε 11ξε, τῆς ϑυτηο δαὶ ἰδ 
οὈνίουβ. [ἴξ ννὰβ πιεάϊδιεά Ὁγ σαρυϊηὶς 
ἰάεαβ οὗ ἴῃ6 βουἷβ8 οὗ ἔπε Ἴυδὲ (ε.ρ., οὗ 
Μοβαε8) γεβεῖηρ υὑπάεσ τῆς ἄνιπε ΤΟΠ8 
οὗ είογυ; ο΄. Κ. Ακίρα᾿Β βαγίηρ, “ χυὶ- 
ουπιᾳὰε βεραϊϊξυσ ἰῃ ἴεττα ἴϑγδεὶ, μεσ πᾶς 
εβῖ ἃς 8] βερεϊγείωγ ϑυὉ δἰτασὶ : φυϊουηψας 
δυΐεπι βερεϊϊτυς δῦ δἰϊαγὶ, ρεγίῃηδε εδὶ 
ἃς δὶ δβερεϊίσεῖυσ δῦ τἤτοπο ρίοσίδε" 
(Ρίγλε Αδοίᾷᾳ, 26. ΤὍμἊ οπηκίββίοπ οὗ 
᾿Ιησοῦ αὔξει μ. τὴδγ βυρρεβὲ (δὲ τῇς 
Ῥῆγαβε ἰ8 ἱπίεπάεά ἰο ἱποίϊυδε ποῖ 80 
ταυοἢ 186 Πετοῖς [δὴν Ψνῆο 61 ἰπ τῇς 
ἀεΐεπος οὐ {πεῖς ἰεπιρῖε αραίπδὶ οπις 
(νγεγίαπ 85 ὑτε-ΟΒσιβιίδη [εν δὴ τηᾶσ- 
ἔγτβ (οἷ. ΗςὉ. χί. 39, 40) ΨΠὸ ἃγε σαϊβεά 
ἴο τῆς Ἰενεῖ οὗ τς ΟἸἩγιβείδῃ ομυσοῦ, ἀπὰ 
Αἷ8δο ἴοβε εν Ψῆο δὰ θεεη τηδείγτοά 
ἴοσ τεξυβίηρ ἴο Ψοσβῆϊρ ἴδε δπιρετοσ (οὐ 
νἱϊ. 9, χνῖϊ. 6, αηὰ [ο8. Β. Κ. νἱΐ. το, 1). 
Βυῖ ἴῃς Ῥεπηδγυ τπουρῆῖ οὗ ἴῃς ΟἸ τ βιίδη 
Ρτορῇῆδὲ 8 ἔος Εοπιε᾽β ἰδἔεϑδι νἱ οι πηβ ἴῃ 
ἴῆε Νετοηΐὶς ρεζβεουκζίοη δηὰ τῆς τεοεηΐς 
επίοσγοεγηεηὶ οὗ {πε οὐδ υπάοτ Ποπιὶ- 
τἴαπ. Τῆς βεποῖαὶ ἰάδα ἰ8 ἀεσίνεά ἔγοπι 
Ζεςἢ. ἱ. 12, Ῥβ. Ἰχχίχ. το, δηά Επη. χχίϊ. 5 
(“Σηὰ 1 βἂνν ἴδ βρίγιῖβ οἵ ἴῃς οἰ] άσθη 
οὗ πιεὴ ψῆο τνεῖε ἀδδά, ἀπὰ τῃεῖὶσ νοῖοα 
Ῥεπείσαϊοὰ τὸ ἴῃς πεᾶνεη δηά οἼοσ- 
Ρδί πε, ἴτοπὶ {με ὅγβι ἀϊνἰβίοῃ οἵ 5}ςο]). 

ει. το. {κε ΟΙεπι. οῃ)., ]οδη 15 
[οπὰ οἵ δεσπότης Δ8 ἱπιρ᾽ γίηρ ἴ0 6 ἀϊνὶπα 
ταὶρῃς δηᾶ σηδ) εβίυ (3 Μδςς. 1. 20, ν. 28). 
ΤΙ βενεσε δηᾶ δννε-πβρίτίηρ οοηςερ- 
τίου (ο΄ ῬΏΙ]ο, φμὲς γον. ἀϊο. καδγ. 6) ταεᾶῃβ 
τπδὶ αοὰ νν}1}} νἱπάϊςαιϊε ΒΒ ΒοΙΊΠε88, ψ ΒΙΟἢ 
Βδά θεςξη ουϊγαροά ὃγ ἴδε πιυτάες οὗ ἴῃς 
δοῦλοι ἔος ΠΟΙ Ὧα ἰβ τεβροπβίρῖθ. [Ἃἢ 
ΤΟΠίοΙΡΟΣΑΣΥ Ρᾶρδη τεϊϊσίοπβ τὨγουρῃ- 
οὔ Αβία Μίηοσ, ἴδε ρυπίβμηγεης οὗ 
ντοηρ-ἀοίηρ ἰ8 οἴξδῃ Τοηςείῖνεά ἰη τς 
ΒΆΠΔΘ ΥΥΔΥ, τυἱῶ., ἃ8Β {πε ἄηβννεσ ἴο ἴπ6 
δυβετετ᾽ Β ἈΡΡεδὶ (ο7. Ἰηιτοά. 8 2), ποῖ 
ΒΙΓΩΡΙΥ 88 ἃ βροπίδῃεουβ ἂςὲ οὗ ἀϊνίπε 
τεϊπθυκίοπ, “ ον ἰοπρ ψξ ἐποὺ τεΐγδί 
ποτὰ οπαγρίπρ ἀπά δνεηρίηρ οὐ ὑἱοοά 
ὕροη (ἐκ 88 ἰπ 1 54π|. χχῖν. 13, ΡΒ8. χἱὶ τὶ, 1) 
ἰῆοβε το ἀνε] οὐ πε φαγί ᾽ (ἐ.6., 
Ρᾶρδπδ)} Τῆς Ὀϊεεάϊηρ μελεὶ οὔ ρεπιῖεῖνα 
ΟὨτίβιεηάοτη βίαπάβ ὑρ δηᾶδ οσίεβϑ, “1 

υ χχ. 4 (ῳ.. Ἡεῦ. χὶΐ, 23). 
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ν φοβερὸς ᾿ δεσπότης ὁ ἅγιος καὶ ἀληθινός, οὐ " κρίνεις καὶ "ἐκδικεῖς τὸ " αἷμα 

ζρβίο), ἡμῶν ἐκ τῶν κατοικούντων ἐπὶ τῆς γῆς; 11. καὶ ἐδόθη αὐτοῖς 
Ἐλέαν, ἑκάστῳ "στολὴ “λευκή, καὶ "ἐρρέθη αὐτοῖς ἵνα ἀναπαύσωνται ἔτι 
402: οἵ. 
οὴ [νυ 
ἰϊ. 29, Αοἰδ ἱν. 24, Ὀἱά. χ. 3, Πδη. ἰἰϊ. 37, ἰχ. 8, εἰς. 
ἊΝ ΤΩ Ν δΩ ὅ{ 2: ᾿ « ἰἰ!. 4, 5. 18. α, Ὅεαι. χχχίΐ. 43, εἰς, Υ]7]οὶ 

δᾶνς βυβετεά", οι ἐκδικεῖν αἷμα οἵ. 
Ὀἰεοηθεσροτβ ϑγιΐορε Ἰηβονέῤί. Ονταδε. 
81615 (τ, οεηῖ. 4.0.) ἵνα ἐγδικήσῃς τὸ 
αἷμα τὸ ἀναίτιον, εἰς. ; ἔος ἐκδ. ἐκ. (- 

) οὗ νεπρεᾶηςε, ς΄ ἴυυκς χνὶϊ!, 3-8 
(ἀπὸ), ἃ οἷοδε Ῥάγβ]1εὶ ἰῃ τπουρῆε, [πουρῇ 
τοῖβ ραιπεῖὶς, ἱταραῦεηι τΠῖγβὶ ἔος Ὀ]οοά- 
τενεηρε, ΠΟ Πλ8 “ἴδε 1} ἀγίἔς οὗ 
Ῥβ. χοῖν. δεῖον τ᾽ (ϑεἴννγη) 18. ἰπέεσίοσ 
Ὡοὶ ΟἿΪΥ ἴο 1: Ῥεῖεσ ἰΐ. 23 ὃυϊ το τῆς 
δυποριίς νναὶ]. Ὑηα εν βῃ δἰπλοβρἤεγα 
8. υπτιϊβίακαῦῖο (ο΄. 2 Μᾶςς. νἱ!. 36; αἶ8ο 
Ὁ εἰδβπιδηη᾿ 8 1υἱολὲ τον Οςέση, 312 ἴ)), Ὀυς 
τι ῖ8 ἀοε8 ποῖ πιεδη (Πδὶ ἴῃς ἢ Ὲ Ψγ88 
Παραβδδιὶν υυγιτεπ ὉγΥ ἃ εν. [πὸ τῃδί 
ςᾶβε ψε βῃουϊ ἃ πᾶνε Ἴχρεοῖςὰ βοζῃδ 411υ- 
βίοη ἴο ἴδε νἱςατγίουβ, ἀἰοπίπρ ροννεσ οὗ 
πε πηλείγτβ᾽ ἀεδίῃ (Κ. Κ. 181. ΤῇἊα 
Ρῖορβες ενι θην δπιϊοιραϊεά δυσῖπες 
Ῥεζβεουκζίοη, εἰπος ἢε ψζοῖα οὐ ἴδε 
νεῦρα οὗ ἴπε επὰ ρτγεοϊρίἰδιθά ὃν τῃπ6 
Ῥοπιϊδηὶς Ροϊον (ε΄ οα ἰϊ. 13). 5υςῇ 
Ῥεγβεουτίοη ἔο!]οννβ παίυγαὶ ἀϊδευγθδηοςβ, 
88 ἰπ ἴδε βυπορίίς δροοδίυρβε (Μαῖί. 
ὑμῖν: 6-7, 21 ἢ), δυῖ τ26 ουϊίης οἵ (Πς 

Ἦ βεδὶ [8 ἰδκεη Ἐποοῖ, νῆετα 
(χιν 1.) τπ6 ῥγάγεσ ἀπά Ὀϊοοά οὗ πε πιᾶγ- 
ἔγὑτοά βαϊπίβ “ γίβε ἔτοπὶ (πε καῖ Ὀεΐοσε 

ς 1οτὰ οὗ ϑρίγιιβ," νῖ]6 τῆς δηρεῖβ 
τεὐοῖος τπδὶ βυςἢ ὈΪοοὰ [848 ποῖ Ὀεεη βῃεά 
ἴῃ ναἰὶπ. [π Επῃ. χονὶϊ. 3-5 ἴῃς ῥγάγεσ οὗ 
πε τρδέεουβ ἔος νεηρεᾶπος ονοσίδκεβ 
{πεῖς ρεγβεουζοσβ οη ἴδε ἀδὺ οὗ Ἰυάρσπηεπι 
Ψ ἢ ψΟΎΩ͂Δ ἰβδιιεβ (χοῖχ. 3, 16). “" Ῥεῖ- 
β'βῖ ἴῃ ΥΟῸΣ ογ ἔοσ πάρτηεηΐ, δηὰ [ξ 5.41] 
ἌΡΡρεᾶσ υηΐο γου; ἴογ 41}1 γοὺς ἐγίδυϊα- 
εἴἰοπ ν1}} ὃς νἱϑἰτοα οὐ τἢς τυ ]ετβ, ἀπά οα 
811] πεῖς Πείρεσβ, δηὰ οὐ ἴδοβε Ψψῆο 
Ρυηάετεά γοι" (εἶν. 3, ο΄ χχὶ!. 6, 7, 
ψ Βεσε ΑΒε] 8 βρίτὶῖ ςοπιρ δὶπβ οὗ Οδἱῃ).-- 
κατ. κιτιλ. αἰνναυβ ἴῃ Αροοδῖνυρβε ορ- 
Ῥοβεά το ἴῃε βϑαϊπίβ, δἰπιοϑὲ 48 “ἴδε 
ψνοσ  ἀ  το “τῆς ρίουδ᾽᾽ ἰῃ τηοάδγη ρῆσαβε- 
οἷο, ΤῊϊβ ἀβᾶρα 8 ἰαγρεῖν ραγα]]εἰοὰ 
Ἐγ ἴπαὲ οὗ τῆς Νοδοδίς ἱπιεγροϊδιίοπβ ἱπ 
ἙἘΌΟΟΒ (βες ΟΠΑτΐδθ οἱ χχχν!. 5), νἤεσα 
πε ρῆγαβε ἢδβ εἴποι υπέανουγαν!ς οὕ 
πευῖγαὶ δββοοϊαϊίοπβ. ἅγιος Πεῖε (48 
]οδη χυϊϊ. σὰ τὰ Ὠἱὰ. χ. 3, πανάγιος ΟἹ ἐπὶ. 
Ἐοπ,. χχχν. 3, ᾿νἱϊ. τ) δρρ!εὦ ὃν ἃ ςοπὶ- 
Ῥαζαιϊίνεϊυ τῶσε ὑβᾶρε (1 Ῥεῖεσ ἴ. 15 δπά 
Ἄρος. ἱν. 8 θεὶπρ ἀερεπάεπε οη Ο.7.) ἴο 
αοά, ψῆοβε ἱπίεηβε ΒΟ πθ88 τοῦδέ ὃς 

χὰ Κίηκε ἰχ. γ, 2 ΟΒσοῦ. χχίν. 22, τυ. ΗδΌ. ἱ.. 
τι Ομεοος ξεῖν τς ἐΓ ΤΑ 

ΠῚ Ἀπέλεσπμμῃ το ἴδε εν] δπά Ἴοπέγαάϊο- 
εἰοπβ οὗ τς ννοτ]ὰ (ΤΊ ἰι8, 9-11). 

ψες. τσ. ΤΒςἊ ν δῖε τοῦς δδβείρτιεά ες 
(ΒΙ2ββ, 8 32, 4) οὗ ἴπεβε πιδγίγυ- βρί δ 28. 
ἃ Ῥίεάρε οὗ ἔπίυτε δηὰ ἤπ8] ρου (νὶϊ. 9) 
δηὰ ἃ οοηβοϊίπρ ὑσοοῦ δὲ το ᾿υάρτηεηξ 
αναιτοὰ τΠοπὶ (χχ. 4-6), 8 ἃ ἑδνουτί(ε ρἰς. 
ἴῃ ἴῃς εν δα πεάνεα (ο΄ Ἐποςομ Ιχὶϊ. 
15 ἴ,, δῃῃιά 45. 15α. ἰχ. 24 (). Τῆς ἱπίετ- 
ταράϊαϊε βίδιε ννᾶ8 ἃ τυ ἀεραϊεά α4068-- 
εἴοη ἴῃ δροοαίγριϊς ᾿Ἰτεσδΐυγε, ἀπά φαγὶ 
ΟΠ γβείδη ἐπουρσῶς Βυςτυδῖεβ Ὀεΐννεεη (πε 
ἰάεα οἵ ἃ ρζονί βίομαὶ ἄερτες οἵ δ]188 (18. 
Βεῖα δηά, 4.ρ., ΟἊπι. οι. ἰ. 3, ""ἴδοβα 
ψνὯο ὉῪ οὐδ ρτᾶος μανε Ὀεεη ρεζσίεοιςἁ 
ἴῃ ἰονε ροββεββ πε ρίδος οὗ (ἢε ρίουϑβ, 
δηά {πε 8841] Ὀς τηδηϊξεβίοά δἱ τῆς νἱδι- 
δἴίοη οὗ αοὐ᾽β κίηράοῃι᾽" δπά ἃ ἀϊτεςῖ, 
11 επίγδηοε πο δεανθηΐν ρῥε ν ]ερε8--- 
εβρεοΐα!γ, τπουρῆ πείεπος υπίΐοσγην ποῦ 
εχοϊυδίνεῖϊγ, τεβεγνεὰ ἴοσ πηδγῖγτβ (Ο] τ. 
οι. ν., Ροϊγίκ. αὐ Ῥλὶϊ. ἰχ. 2, Ηεῦὗ. χιϊ.. 
23, εἴο.); οὐ Τιυβ, 44-46.Ύ Α ςοφπδίς 
ἰάδθα ἰβ στερτοάδυςεὰ ἰῇ “44Ἵςε. 15α. ἰχ. 6 ἔ,, 
νυ Ὦοῖε ἴῃ ἴἢς βενεηίῃ πεάνεη Αρεὶ, Εποςῇ, 
δηὰ τῆς εν 88 βαὶπίβ ἀρρεᾶσ 411 οἱοιμεά 
“ἴῃ τς ψατπιεηίβ οὗ ἴπε ὑῥρρεὲσ ψνοσὶά "" 
(2.ε., ἰπ {πεῖς τεβϑυττγεςτίοη- 168) Ὀυ ποῖ. 
γαῖ ἰπ 11] ροββεβϑίοη οὗ εὶς ὑγίν:]ορεβ, 
ποῖ γεῖ βεαϊεὰ οἡ {πεὶσγ [ἤγοῃ θβ οὐ "ψεᾶς- 
ἴῃ {δεῖς οσοντιβ οὗ ρίογγ. ὙΠεβε ἃσα ποῖ 
τπεῖτβ, 111 ΟἾτίϑὲ ἀδβοοπάβ ἴο ελγίῃῃ ἀπὰ 
δβοεπᾶβ ἰο βεάνβη δραίη.---"Απᾶὰ {πεν 
ΜΕΙς (οἱ το τεδίῖ (οὐ νναῖ: φυΐει!]γ) ἴοσ ἃ 
1π||6 ἘΠΕ γεῖ,᾽᾿ 28 πεν Βαᾷ Βεεπ ἀοίης 
{11 (6 βυσσεδβδίνα βῆοςκϑ οὗ ργονίάδηςς 
βείγσεά ἱθετι ἴο Δῃ Ουϊρυγδὶ οὗ εαρεὲσ δηὰ 
τερσοδο δ] πες ρατίοη. Τὸ σεβί ᾿τηρ} 168. 
ἴο ςελδβε οσγίηρ ἴοσ νεηρεδηςε (ςγ. ἷν. 8). 
απὅτεσ (1. 50) οἰῖε8 ἃ γα ίηϊς ἰγαάϊείοη 
παι τῆς πιεβδϑίδῃ ψουὰ ποῖ σοπιὶα ὑπ} 

411 8ου]8 ἱπ ἨΔ (Δπ ἱπιεσιηθάϊαις γεβεϊηρ- 

Ρίαος οὗ τς ἀεραγίϑ 3) ψνετεὲ οἱοιβεᾶ 
τ Ῥοάϊεβ. ἕως κιτιλ., τη ϊ5. 18. οἷο86]: 
δηὰ ουγίου θῖν τερεοάδυςεά, ποῖ 80 πιὰς 
ἴτοτι ἰάεδβ ργεβεγνεᾶ ἰῃ [ἢ σοπιθιροσᾶγυ 
Αρος. Βᾶσ. χχίϊί. 4, 5 (σ οσα ἴδε επὰ οὗὕἁ 
δε νοσἹα σοηλεθ ἤεη ἴπε ρῥγεάεβιποά 
πυχηδεςσ οὗ ΒυπΊδη Ὀεΐπρδ 18 ϑοτηρίεῖες 88. 
ποτὰ ἴῃς τεϊϊρίουβ τγάϊείοη αἰβὸ ἴῃ 
ΟΙἸ ἐπι. Εσπ. ἱ1., 1χ.ν υδεῃ (ἀῤοῖ: ἷ. 45)» 
δηὰ {δε Τοηίειηροσασυ 41 Εϑάγαβ (ἷν. 
36 ἢ, ᾳυοηίαπ) ἴῃ δβίδίετα ροπάεσδυϊξ 
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χρόνον μικρόν, ἕως πληρωθῶσιν καὶ οἱ σύνδουλοι υ αὐτῶν καὶ οἱ Β Νοιο 

“ ἀδελφοὶ ἢ αὐτῶν οἱ μέλλοντες ὁ ἀποκτέννεσθαι ὡς καὶ αὐτοί. 
Καὶ εἶδον ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν ὄκτην᾽᾿ καὶ 
ἐγένετο, καὶ ὁ ἥλιος ἐγένετο μέλας ὡς σάκκος ὅ τρίχινος, καὶ ἡ 
σελήνη ὅλη ἐγένετο ὡς αἷμα, 13. καὶ οἱ " ἀστέρες τοῦ οὐρανοῦ 
ἔπεσαν εἰς τὴν γῆν, ὡς συκῆ βάλλει τοὺς “ὀλύνθους αὐτῆς ὑπὸ 

ἀνέμου μεγάλου σειομένη᾽ 14. καὶ ὁ οὐρανὸς ἀπεχωρίσθη ὡς 

ἔοτγτα, ὦ... Ἡοϊδίης, ᾿ 
Ῥίο ἡ παν ἢ 217. 

Ε ἅπ. λεγ. Ν.Τ. 
168. χὶϊ 

τορεῖ. οἵ 
12. ἔδυ. 

χ. 21. 
ὁσεισ᾽ ας ς Εὶ 

μὸς μέγ 5 Ὁ ύμοις 
δ (-- 
ξεϊϊον οὗ 
ΒΔτς 
τεϊϊ σίουδ 
ςοπηἢ- 
ἷ ἢ ἊΝ 

ἃ δη Αεοῖϊς 
6 νἱϊί. 5, χὶ. 13, χνὶ. τ8, Μαιῖ. χχίν. σ, 4 Ἐδά. νἱ. 4, ΑΡ. Βασ. ἰχχ. 8, 

Η το, ἷ. 3, 106] 11, 4, το, 30-3:. Μαίί. χχίν. 29, Αδβ. Μοι. χ. 9 ἔ. 
8 [68. χχχίν. 4, Εσεῖ. χχχὶ. γ.8, ᾧζ. 815. Οὐ. ἢ). 82, νἱϊϊ. 238, 413 (190). 

ΔΈΟΣ πλη ᾿Ασεῖδ.) σεδά πληρωθωσιν (ΑΟ, 20, νξ., 8., Ογρτ., Βᾳ., Ὀἄβε.. 
ἤρνντ, ΒΡῚ δνι ΒΩ) ἴκληρωσωσν ΝΡῸ ἀν, ἀπὶν Ἐδλι ΠΝ 

ἩοϊιΖη,.). 

ϑδεουΐα εἴ πλεηβυγα τηεηβυσαυϊ (ει ροσγα 
εἴ ποη σοσηγηουϊί πες δχοϊίδυϊς, υϑαυοάσπι 
ἱτηρεαῖυς ργαθάϊοίδ πηεπβυγα.. . . φυδηο 
ἰταρ] βῖυβ διοσὶς πυπηδτιιβ δἰ πΊ ] πὶ τ ΟὈ 5) 
ὙΒΙΟἢ τΠῖπκΒ ποῖ οὗ τηδηκίπά Ὀυϊ οὗ ἴῃς 
τἰρδίεουβ (Δ ΑΡοο. Βᾶσ. χχχ. 2, δηὰ 

εὉ. χί. 40). ΎΤδς δἰπιοβρῃεγε οὗ [ἢ 18 
Βεϊϊεῖ ροεβ δδοῖ ἴο ἴδε ἤτϑί σεπίυσυ Β.0., 
85 ἰπ Εποςῇ (χἰνιὶ., εὐ, ἰχ. χχὶ!.) “ δηὰ ἐῆς 
Ὠελγίβ οὗ ἴῃς ΠοΙ͂Υ ννεσες δ11εὰ στ ἴον 
ἐμαὶ τῆ πυπιροσ οὗ τἰρῃίθουδηεββ δά 
ἄτανπι πίρῃ, δηὰ τῆς ργᾶγεσ οἵ τῆς σίρῃι- 
ξοὺβ ννᾶβ δδασά, αὐ τῆε Ὀϊοοά οὗ τς 
εἰρῃίεουβ τεαυϊτεά, Ὀείοτε ἰἢς Ιμοστά οὗ 
ϑρίτῖβ᾽" (οἷ Ὀείονν, “ἢ. χί. 16 ἢ). Τῆς 
1πουρδς 18 τερϑαϊοὰ πῃ ΕΡ. [υρά. ἔτοτῃ 
ἐπὶβ ρδββαρῈ (" ἀδ Ὁν ἀδν (οβὲ 8. 
Μετ νου ψεσε βεϊζεά, Π]Π ρ΄ υρ {πεῖς 
ΠυπΊρεσ, 80 (μδὲ 411 τς Ζεδίοιιβ βεορὶς 
δηὰ ἔποβ6 [σου ρἢ νοπὶ οὐγ αἴδίγϑ Βδγα 
μαά θδεῃ εβρεοίδ!ν εβιδ ἰδ, ννεσε 
οοἸϊεςιεὰ ουξ οὗ ῬοΙΒ σπυτομεβ᾽". [ἴ 
δδὰ ὃθεεη αἰγεδὰν ἀενεϊορεὰ οἰδετινῖβε 
ἰπ 41} Εδβάγαβ ἱν. 35 ἢ, ψἤεσε ἔπε β6ογ᾿ 8 
ἱπχραϊίεπος ἴοσ {πε δπὰ 18 τευυκοά δπά 
οὐδ ρτεδῖεσ δβάρδγῃςβ8 δββεγίεὗδ, “ἱά 
ποῖ πε βου]β οὗ ἴδε τρῃίεοιβ ηισβιίοη 
τπυ8 ἴῃ {πεῖς ομδτηθεσβ, βαγίηρ, ᾿Ηον 
Ἰοηξ ἅτε νγε 8111} ἰο βίδυ Βεσζε ἡ εἰ σαδηὰο 
υεηΐεὶ ἔγυςίυβ ἄγεδε πηεγοθάϊβ ποβίγαθ᾿ 
Απὰ τὲ δγοπδηρεὶ ]εγετηῖ οὶ δηδυνεγοὰ 
ἐἶεπὶ δηά βαϊά, ὁ νΝΏ πη τπῸ πυπροσ οὗ 
γουτγ ἔθ! !οννβ ἰ8 οοπιρί εἰς᾿." ϑυδβετυτίηρ 
Τηλγῖγτβ ἕος 1ῆς γἰρῃίθουβ, (πὶ αὐΐθοσ οὗ 
οὖν Αροοδίγρβε 5 ἜὌχρίοἰϊεά ἴῃς ἰάδα 
1δυ8 ἐτΗΣΣ ἴο Πίπιὶ 88 4 ἄενουῖϊ ἴεν; 
ἢ8 ἄσϑε ἔουσ ν᾽ δίοπβ οοπλς πιδίην ΤὨγσου Ρ ἢ 
Ζεομπατγίδῃ ; ἔος ἴῆς ποχὲ ἢε δάδρίβ {Π18 
Ἰδίες ροβιί-εχί!ς ποϊΐΐου. ὍΤμςε Νετζοηΐο 
νἱοιπι8 ἀπά πεῖς ἔεί]οννβ οσουρίοα πῃ ἰδ 
τηϊηά τῆς ρίδος Β|1εὰ ὃν {πὸ εαεὶν 1 εν 88 
ϑδϊηίβ ἴῃ τῆ6 τενεγεπὶ τερασζὰ οὗ ςοπίβηι- 
Ῥοτδῖν [ενγθ. Α8 Κξεηδῃ ποιίςοςβ (317 ἢ), 

. ὅν», Β8.) [πληρωσωσιν ΡΟ, εἴς., Τί,, ΑἹ, Τὰν, 

«ἰδ (πἰτδὲ ἴοσ νεηρεᾶπος 88 ἰπ (ἢς 
αἷν αἴες Νεῖοβ ἀεαί!, ββαγεὰ ενεπ ΌῪ 
Ἐοχηδηβ; οπς ἰερεπὰ (5υεῖ. Νέγο, χὶνι., 
Πῖο Οδββ. [χἰϊϊ. 28) ἰοϊἁ ὕονν, 48 Νεῖο 
Βεὰ το Β[8 ἴδβὲ τεϊγεδι, ἀυσγίηρ ἃ ἰμυπάετς- 
Ῥεδὶ ἴῃς βουἷβ οἵ δἰβ νἱςεἰπη8 Ὀυγδί ἔγοπὶ 
ἴδε δαγῖ ἀπά βυηρ {πεπιβεῖνεβ ὕροῦ 
δίπι.---Αϑ {δε βαίεϊυ οὗ ἴδε ρηῆγβίοαδὶ υπὶ- 
νεσβα τοϑίοά οὐ ἴδε βαίεϊν οὗ ἐπε τίρδι- 
δουβ, δοοοτάϊηρ ἴο ἴδε [εὐνίβῃ ποιίοη, 8ὸ 
ΔΠῪ τ ΆΞΒΔΟΤο8 Οὔ Πε ἰδίίεῖ δί ὁπος δες 
πε βιίδΌ! ν οὗ (86 ψοτὰ, Ηεπος ἴδς 
βευεξηςε οὖνν. 11 ἀπά 12 ζ. Τοζα ἰβ πο 
δίπε τμδὲ [8εβε ρῃγβίοδὶ δϑογγαιίοηβ ννεσε 
τετηροσαᾶσυ. Ὑεῖὶ ἴπ6 ἐο]οννίηρ οαἰδβίσο- 
ΡΒ 68 (ν1ϊ. 6) Ρ᾽δίη!γ ργοϑαρροβε ἃ υηΐνοσβε 
1ῃ 8 ογί γί παὶ ἀπὰ πογπλαὶ σοπάϊτίοα. [ε 
ἁἀερεπάβ ὕροη τμ6 πεοτΥ δάορίεά οὗ 186 
Ῥοοῖκς ψνβεῖμες 1818 Ροϊῃῖβ πλεῖν ἴὸ βυς ἢ 
ἀἰβοσεραηοῖεβ 88 ἅτε ποῖ ὑπζδτη πᾶσ ἴῃ 
Ἰεοσαΐατα (εβρ ες! ἱπιαρσίπαῖνε [ἰξετα- 
ταγε), οὐ ἴο τεοδρίτυ]διίοη, οἵ το ἴῃς ῥργε- 
8εηςα οἔ ἀϊετεπί δβουγοαβ. 

νν. 1τ2-17. Τῆς εἰχέλ «εαἱ οῤεμεά (εἶ. 
Οεαβμαννβ ΤῸ ἐδε Ναπιθ οΓ Ἄξεϑδμβ, 22ο- 
234). - 

νν. 12-14. Τε δαγίμαυδκςε (τεβ.), ἀδτ- 
Κεπίηρ οὗ δύῃ ΌΥ δἰπιοϑρμοσίς ἀϊβιυσο- 
ἃποεβ, (νεσρ. Οδογρ. ἱ. 463 ἔ,, Ἰψυσδη ἱ. 
75 ἴ,, 522 ἔ. Οοιηραγα Αββ. Μοβ. χ. 4: 
εἰ γεπιθῦῖε ἕεσσα. ἴσδηυε δὰ ἤπεβ βλ8 
Τοπουϊεῖυσ. . . 801 ποῃ ἀδὺ Ϊϊξ ᾿ἰυπλεη εἰ 
ἷπ ἰεπεῦγαβ οοπυοτγίες δε, εἴς. ; ἴος Βαῦγ- 
Ἰοηίδη δδοκρτουπᾶ οὖ, ϑομιδάδγ,Σ 302 
ἢ), τεἀδεπίηρ οὗ ἔπε [01] πισοῦ 48 ἴπ 8 
τοῖα] εο]ῖρβα (οἷ τεῆ., τε ἀτορρίηρ οὗ 
βίδσβ, (ὃς τγεγπῖοναὶ οὗ ἴδ βκυ, δηὰ πε 
ἀϊβρίδοεπιεπε οὗ πιουπίδίπ δηὰ ἰδβίδπὰ 
(Επ. 1. 6, 8εε Ὀεῖον" οἡ χίν. 20) ἅσε 81] 
τἴηοζς οἵ ἰε88 βιεγεοϊγρεὰ ἐεαίιγεβ οὗ ἴῃς 
ῬἈγβίοδὶ βἰτυδείοη ἰπ δροοαϊυγρτὶς Ἵβομδῖ- 
οἷοξυ, εγε πϑέυγα!!ν (ς΄. 1ο8. Βεἰ!. ἵν. 
4, 5) Δϑδοπῖεβ δηά ἀϊβιογίιοῃβ οἵ {πε υηΐ- 
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Ὁ 7ατοῖν, αι, βιβλίον ἑλισσόμενον, 'καὶ πᾶν ὅρος καὶ νῆσοε' ἐκ τῶν τόπων 
χαχνῇ!. αὐτῶν ἐκινήθησαν 15. καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ οἱ ἢ μεγισ- 
ΤΙΝ τᾶνες καὶ οἱ ᾿χιλίαρχοι καὶ οἱ " πλούσιοι καὶ οἱ ἰσχυροὶ καὶ πᾶς 
δεα ΝΟ δοῦλος καὶ ἐλεύθερος " ἔκρυψαν ἑαυτοὺς εἰς τὰ σπήλαια καὶ εἰς τὰς 
κα ἀνίῃ. α5 πέτρας τῶν " ὀρέων, 16. " καὶ λέγουσι τοῖς ὄρεσι καὶ ταῖς πέτραις, 

Ῥατσιβίδη 
ςδίείο (Μαςεοάδοιμίδο ἱεστ) } ἡ}. δ:. ν. «5, ΕΧΧ, Ρε. 50]. ἰΐ. Ξ6. 10 τοῖα ϑεὰ ὙΝ τα; κι: 

ΤᾺ ]ι5.ν. 1. Ὁ τόσο Ἦοϑ. σχ. 8, [34. ἰΐ. σοὸ {., νἱ. τό, Ἐξεῖκ. χχχὶχ. :γ.ε2ο, υὑκὲ χχίϊὶ. 20; 
ἃ ςδεαγαδοιεσί εὶς οὗ (δε ντϊςκεά ἰῃ Επ. χενίϊ. 4, ς. 4, εἶ! σ᾿ ὁ Βος υοοῦ ἴοττω, 
{. Ἠεϊρίηξ, 41. 

1 ΤΏς πασα ρτεῆχεά ἴο νησος ὈΥ 8. Βηηοοίπεβ ουϊ ἴῃς σοπβίςσ. οὗ παν. 

νεῖβε ργεοςάς βοηια ἀϊνίηε ρυηίδμηιεηῖ οὗ 4180 ἴδε ἀρριοδοῖ οἵ ἴδε Ἂεπὰ ἰ8 πεσταϊεὰ 
τῆδη ΛΝ Οεονν. ἰ. δδς ἢ. Υ βίῃρος οὗ πελτὶ δηὰ ἀεβραὶς ἀπηοηρ 

νν. 1:ς-:7. Νοῖς τῆς βενοηΐοϊά ἀεβδοσῖρ-ὀ ἴπς ἱπῃαδιιδηϊβ οὐ τς εαγί, ψνδϊε ἃ 
ὕοη οὗ τῆς εβεοι ργτοάυςεὰ οὐ δυτηδηϊΥ 
χίχ. 18, ς7. χὶτϊ. σ6), πε Βοπιδη χιλίαρχοι 
τα [Πδυπ1), τς τίς εβ πὰ σϑπκ οὗ πιεῃ 
ἰσχ. ἃ ἀγατηδλῖϊς ἰουςἢ -αὶ ἀεῆδληι δυϊ ποσίν, 
᾿κε Μτβ. Βγονγηίηρ᾽ Β Ἰυυςἰξετ : “ βίγσεηριτῃ 
ἴο Ὀεμοϊὰ πὶπι δπᾶὰ ποῖ 'νογβῃϊρ δϊπὶ, 
ϑιγεηρίὰ ἴο ὃς ἰπ (δες υπίνετβε ἀπά γεῖ 
Νείίπες αοἄ πος οὐ δ βεγνδαηῖ᾽"; βδ6ὲ 
εβρεςίδ!ν 8. 80]. χν. 3, 4), ἴδε ἀϊ8- 
ἰποϊίοη οὗἉ βίανεβ ἂπὰ ἔγεε 88 ἃ ράρδῃ, 
Πανὸς 48 Ἅπ ἱπίοσηδὶ ΟὨσίβείδη, ἀϊνίβιοη; 
8130 ἴῃς ραϊητίηρ οὗ ἴδε ρδηὶς ἔτοπι Ο.Τ. 
ταοάεῖβ (τε .). ΤΒοοε ννῆο ἅτε πονν ἴῃς 
οὐ)εοῖβ οἵ ἀγεδά, οοννεῖ ἂπά Ηγ το ἴῃς Ἵοσᾶ, 
δηὰ οἀνε8---ἃ σοτηπΊοη βαηςίυδγυ ἰῃ ϑυτία 
(υ΄. ἱπεγοά. 8 8. Μς. θου μεν ἀεβογιθεβ 
ἃ πιεϊεοτίς βῆοοκ ἰῃ δα ἴδυβ: 
“ἃ τπυπάετ-ἀΐη τεδβουπάςἀ τηλγνε! οὐδ ν 
«σου σὴ τῆς νναβδίες πιουπίαϊη δον ὑδ; 
͵τ βεεπιεά 48 16 1818 νου] ννεπὶ ἴο ψντγαοῖς. 
κνν Ὑδα πιοϑὲ ἴῃ ἔπε της} 118 ψετε οὗ 
ορίηίοη παῖ ἃ "βίαγ'᾽ μαὰ ζἔδι]εη᾽" (Αγ. 
ες. ἰ. 462, 463). Τῇε Ηοβεδῃ οἰϊδιίοη 
(υ". ]6τ. νι]. 3) Βεσε, 88 ἐπ ἴψυκς, εἶνε 
Ῥοννεγ εἐχργεββίοη ἴο ἴῃς ἀγσεδὰ ἔεϊξ ὉῪ 
ἂπ ενὶ] οοπδοίεηςε ; ἐνδη (ῃς βυνῖπ ἈσΌΩΥ 
οὗ θείης στυβῃοὰ ἴο ἀεί ἰβ ὑργείεσαδὶε ἴο 
Ῥείπᾳ ἰεθ ἕδος ἴο ἕλος νι ἴδε ἱπάϊρπα- 
τίοπ οὗ δῃ ουϊγαρεά αοὗ. Τὸ βίαπά . 
1κυκε χχί. 30) ἰδ ἴο ἕλος αυἱϊειγ ἔπεα 
Ἰυάρπιεηι οὗ σοὰ (τ Ιοἕη [1. 28), νυν ἢ 
18. ἱηροβϑίδὶς Ἴχοορὶ δῇεσ ἃ ἴἶἰπ πο ἢ 
[8ι88 τεβοϊ υἱεὶν 8 118 στουηᾶ (ΕΡΗ. νἱ. 
13) πλά τελοιίοη ἀπά βεσνοὰ αοὰ (Αρος. 
νἱ. το, 11). Τῆς ρδηὶς οἵ κίηρϑ, εἴς., 8 
ἰᾶκεη ἴσοπι (ῃς ἀεβοτίριίοη οἵ τῆς Ἰυάρ- 
τηεηΐ ἴῃ Εποοῦ [χίϊ.-᾿χὶϊὶ., τ ῆοτε δεῖοτα 
ἴῃς ἴῆτοης οὗἉ πιεββϑίδῃ “τῆς πιὶρ μεν δπὰ 
ἴδε Κίπρβ᾽ ἰπ ἀεβραϊσίηρ ἴεσσοσ βεεῖκ 
τερεηίδηος ἰῃ νδίῃ ; “"δηὰ οης ροσίίοη οὗ 
τδεπλ Ὁ} Ἰοοκ οα ἴδε οἴπες, δἀπὰ πεν 
ΜΠ ες ἰεττίδεά, ἀπά ἐμεῖς σουπίεπαπος 
ὙΠ (211, ἀπὰ ραΐῃ νν}}} βεῖσε {πεπλ," δὲ 
τῆς εἰρῃι οὗ πγεββίδῃ. [ἢ Αρος. Βαζγ. χχν. 

αἰ πιϊ ας βίγεββ 7118 (1π 858Ρ. νί. 1-9) οῃ 
Κιηξβ, εἰς., ἂδηὰ (1 Επ. χχχῆϊ.-᾿χχί.. 
Ἐηεγα ἢ γ) οὐ τἢε φαγί Β τυ ]ετα. ὙΒεῖε 

8 πο πεεδὰ ἴο βυδβρεςὶ καὶ .. . ἀρνίον 
(16) 45. ἂπ εἀϊτοτία! 8 (νίϑοδβες, ϑρίτἴα, 
Νν εγϊαπά, ἀε Εαγε, νὄϊιες, ΡΗςϊάετεσ, νοῦ 
ϑοάςη, Εδυςῇ, ]. ΥΝ εἰ8β8, Βηερε) ; ἰξ πᾶν 
ῬὈς ἃ οἤπαγδοϊεσίβιὶς τους ἀεδίριοὰ ἴὸ 
Ῥοΐπι τῆς ΟἿ. οἰϊδιίοπ ((ος αὐτοῦ ἱπ 17 
οζσ ἰπ χχίϊ. 3 οὔ τ Τῆςββ. {ἰϊ. σσ, 2 ΤΒεββ. 
ἰϊ, τό, 17), ταῖμες [Ὡδη ἃ βοσγί δαὶ οζ εἀϊϊοσίαϊ 
ἰηβεγίοη ἱπ ννδαΐϊ ννὯ8 ογί ρίπαδ!ν ἃ [εὐνβῃ 
βουτος. 

ῪΤῆς ρτεαῖ ἀδν οἵ Οαοά δ ψταῖῃ 25 
ςοπις, δυὶ τῆς δοιίοη ἰβ ἱπιεττυρίεά ΌΥ Δῃ 
“πἰγε-αείς ἰῃ νἱὶ., ΨΏΘΓΕ 88 ἴῃ Χ. 1-χὶ. 13, 
ἴδε αὐυἴδος ἱπίστοάυςεβ δῇ ἱπίεγπηεζζο δ6- 
ὕνθεη ἴπε δἰχιἢ ἀπά ἐπε βενεπίῆ τηετλθεσθ. 
οὗ (ῃς βεσίςβ'. Α Ἵἤδηρε οοπιεβ ονεσς ἴῃς 
βρίσι! οἵ μίβ ἄγσεασηΩ. Βυῖ δἰ πουρῇ τπὶδ. 
οτᾶοϊς ἰβ ἰβοϊδιεά ὉΥῪ ἔογπι ἀπά Ἴοπίεπε 
ἔτοτα 18 οοπίαχί, ἰξ ἰδ ἃ ςοπβοϊ πρ τῆᾶρ- 
βοάν οἵ γταρίιγε ἀεείρηςά ἰο γεϊϊενε τῆς 
τεηδβίοη ὃν ἰδίως τῆς εγεβ οὗ τῆς (αι τπ δι] 
ονεσ ἴδε ἔοαπι δηὰ γος κβ οὗ ἴῃς γαρὶ ἀβ οὐ 
ΨΠΙΟΒ ἴδε ψεῖε ἰοβδίπα ἴο ἴδε οαΐπα, 
ΓΗ 1 οἵ 011858 ννῖϊςἢ αιναϊ θὰ ἔπετὰ 
Ῥεγοπά. ὙΠΕΥ κεῖ (δ[8 αἰίπιρθς Ῥείογς 
τῆς βενεητῃ βε8] 18 ορεηςφά υἱτῇ [18 ἔγεβῃ 

οἷς οὗἩἨ Βοσζοσβ. Ὑῆε ρδγεῃιῃεβὶβ οοη- 
διδὶβ οὗ νὸ Βεϊεσοζεηεουβ νἱδίοπβ, οπα 
(5.8) ου δασίῃ δηά οης (9-17) ἰῃ Βεάνεπ. 
Ὡς ἔογτηες (ἀπά ἱπάεοὰ {με ὑνδοῖς βες- 

τίοη, οὐ ἴδε ἑστῶτες οἵ 9) ἰδ ἃπ ἱπιρ!!οῖξ 
ὅπδννεῖ ἴὸ (πε αυετγ οὗ νὶ. 17, τίς δύναται 
σταθῆναι; ἰΐ ἰ8 Δη επἱρτηδίὶς ἐταφτηεηὶ οὗ 
δροςαίγριὶς ἰγαάδιείοη, νυ βίο οτὶρί παν 
Ῥτεάϊοιεὰ (γ΄. ΕΖεῖ. ἰχ. σ ἢ) Οοά᾽β βαΐε- 
δυλτάϊηρ οὗ ἃ οετίαὶπ πυπιρεῖ οἵ [εἶν8, 

ἴος ἴο βοπγς οδίδβισορῃς οἵ ᾿υάρτηεης 
“ΟΣ Βᾶνος, βηὰ ἰεἰ 58:10 τς ψἱηάβ οὗἁὨ 
ψαΣ ̓) ὕροη ἴῃς νοκεά, Τῆς Τδδρίεσ 
ἰδ ποῖ ἃ ᾿ἰἴογασυ ἀπῖὶ ἢ οὐϊτοτία] ἐουςμεα 
(ν εγίαπά, Ετδεβ, Βευβίοη, Βδυς ἢ), ποσ ἰ8. 
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“Πέσετε ἐφ᾽ ἡμᾶς καὶ κρύψατε ἡμᾶς Ῥ(ζακο 
ἀπὸ προσώπου τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου, χνὶ. δι " 
καὶ ἀπὸ τῆς ὀργῆς τοῦ ἀρνίου, μη α, 

τὴ. ὅτι ἦλθεν ἡ ἡμέρα ἡ μεγάλη τῆς ὀργῆς αὐτοῦ,1 ᾿ ἀραὶ εἰς, 
καὶ τίς δύναται 4 σταθῆναι ; " 

λᾳντων (0, 38, νῷ.» ὅγυσ., Β8., ἤαγτα,, εἴς., Τὶ., Τε., ΜΗ, 8'νν., Β͵].) 18. δὴ δγηδη- 
ἀαδιίοη οὗ 
Ατσεῖδ,, Ρχ., [δοΒ., ΑἹ., νν8., Βδ8.). 

9.17 ἃ ςοπεϊπυδίίοη οὗ νὶ. (ϑρίτἰ2)}. Νν. 
1-8 δῖὲ ἃ [εὐνδῃ ἐγασπιεπὶ ἰαςότροταιεά 
ὉΥ ἰδε δυΐδοσ, Ψῆο ντίϊεβ 9-17 δἰπηβεῖῖ 
80, 4.6., Νίδοδει, Ῥβείάετες, ϑοδυηάς, 
ογίεσ, Βουββεῖ, νοη ϑοάςη, ϑοοῖϊ, Κ εἰ}- 

Βαυδβεη). Τῆς δοὶ παῖ ἃ βεϊβοϊίοη, ἀπὰ 
ποῖ τς ννδοῖς, οὗ ἴδε εν ἂγε ὑγεβεγνεά, 
ἄοεβ ποῖ (πη νὶεν οἵ 4 Εϑάγδβ) ρζονε 
τηδλί ἃ [εὐννίβῃ ΟΠ τ βείδη (ν]εσ, ]. ΝΥ εἰ88) 
τηυδῖ ἢᾶνε ψττῖεη ἰς. ὙὮς Βοοποεῖν ἰδ 
ποῖ οτρδηὶς ἴο [οἢ π᾿ Β ρζοόορεζ οὐτίοοῖ. 
Αδετ νεῖ. 8 δε βῆοννβ 20 δισί μεσ ἱπίεγεβι 
ἴπ τὶ Τῆς νἱπὰβ ἂτε πενεσ ἰοοβεά. 
ΤΒε δβεδιίηρ ἰἴβεῖ ἰβ ποῖ ἀεβοσί θεά. Τῆς 
βελὶεά αἵἴἊ ποῖ βεεῆ. Αἢ δρραζεηΐϊ 8110- 
δβίοῃ ἴο {πὶβ γεπηηδηὶ ἀοεβ οσοὺς (χίν. 1), 
Ῥυὲ ἰδ ἰ8 τεπιοῖς ; Ἰοΐῃ πιᾶκεβ ποίμίηρ 
οὔ ἢ; δηά τῆς ἀεϊλομεά, βρεςΐδὶ σμβαζδςοίεγ 
οὗ νἱῖ, 1-38 Ὀεοοπηεβ ῥίδίηεσ ἴῃς ζυγίθετ 
ψε ρο ἱπῖο (πε οἴπεσ ν᾽ βίομβ. Τῆς βεδὶεἃ 
δῖε εχεπιρίεά πηεγεὶν ἤτοι ἰἢς ρίαρυς οὗ 
τῆς νἱηάβ, ποῖ ἔγοτῃ τῇ; ἀοπλ οΓὁ Ῥεῖβε- 
ουτίοη (οὗ Ἡ ΕΙοΝ πεσε ἰ8 πο ννογά ἢετε); 
οπς ρίαρυς ἰπάεεά μδὲ ροννεσ ἴο ψουηάὰ, 
1δουρ ποῖ ἴο ΚΙ], τπεπὶ (ἰχ. 4, 56. Τῆς 
ςοἰϊοςαῖίοη οὗ ἴς ἐταρτηεηὶ ἢ δαὶ 
Ῥιεσθάεβ ἰβ ῬΡγοΌΔΟΙΥ ἄυε ἴῃ ρατίὶ ἴο ςεῖ- 
τδὶπ δι τ} ] δεῖ εβ κα τῃς δἰυδίοπα ἴο ἴῃς 
νη (νὶ. 13), πυπηρδετίπρ (νὶ. 11), ἂπὰ 
ἴῃς 8818 (νὶ. τ (.). ΤὨς τοδὶ ργοθίεγα ἰ8, 
δον ἕλε ἀϊὰ ]οδη ἰαῖκε [18 ραββαρςε [ἰἴεῖ- 
ΑΙΙγ} ὙΠὶβ τγαΐβεβ ἰῃς αυεβιίοη οὗ τῇς 
τεϊδιϊ οπβΐρ Ὀεΐνψεεη 1-8 δηὰ 9-17; εἰπεῖ 
α) Ὀοΐ᾿ ἂτὲ ἀϊβεγεπὲ ἔοττηβ οἵ ἴπε βαπγε 

Ἰεῖ, οΥ (δ) ἔννο ἀϊβέεγεηὶ οἴδββϑεβ οὗ 
ἽῬεΟρΡΙς γε πηεδηῖ. ἴη τῆς ἔογπιεσ ὄνοηὶ 
(6) ἰοβη ΔΡΡΙΙε8. ἴῃς [εν 88 ογδοῖὶς οὗ 1- 8 
ἴο {πε τε] 1 εννβ, ἐ.ε., [6 ΟὨ τί βιίαπβ, ννμο 
88 ἃ Ρίουβ γεπηηδηΐ ἅτε ἴο ὃς κερί βεουζα 
διηϊὰ (ἢ οοβπιῖς νὨϊτ] ἀπά οσγαβῆ οὗ ἴδε 
Ἰδτίεσ ἄδγβ οἷ 12-17, ς΄. [1ϊ. το ἀπά τῆς 
οοππαχίοη οἱ Νδῆυπι ἱ. 5, 6, αηὰ 7). Τῆς 
ἴΕΙΙΟΥ ῬΆ5886ε8 δηὰ οἱ ἴῃς 5βδἰῃίβ 241 βεέῃ 
βαῖς οὔ ἴδε οἴδπει βἰάς (9-17). ΤὨΪ8 ἰη- 
τεγρσείϊδιίοπ οὐ ΟὨσίβείδηβ 28 {πε σεδὶ 
Ιβγδεὶ οὐ Ὁνεῖνας ὑτἰδεβ ἰ8 ἑδνουτεά ποῖ 
ΟὨΪΥ ΕΑΓ ΟἸτιβιίαη τπουρμὲ (οἷ, α 
Ῥεῖες 1. 1, [48. ἴ. σ, σςπῃ. δένει. ἰχ. 17)» 
Ῥυὶ ὈΥῪ ἴδε ρῥγδοῖίος οὗ ]οδπ ἰπιβεῖ (ε.΄.» 
χνίϊ. 4. Ηδετε 8 εἰβενθεγε ἢ ἴδῖκεβ 

6 οτίρίπαὶ δηά ἀϊβῆςυε ἀαντον (ΑΡΟ, πιη., Με., Ασῃ., Αείξ., Απά,, 

τᾶς ραγεϊου!αγίβε ἴδῃ α οὗ Πἰβ βουζος 
ἴῃ ἃ ἔτες βυτῃηδοῖϊς ἐαβῃίοη ; οὐΐυ, ψὩϊς 
τῆς δγοῃδὶο βοδηςεχυ οὗ :-8 βυξῆοεβ ἴοσ ἃ 
ἀεβοείριίοη οἵ ἴῃς βαξερσυδτάεα οη εἀσίῃ, 
Ἐς ἀερίςῖβ ἐμεῖς Ῥεδιβεά βίδις (9-17) ἰῃ 
διΏΡΙ ες ἰεστηβ. Τῆς ἄεερεσ ΟἸσί βιίϊδη οοη- 
τεηΐϊ οὗ δίβ νἱβίοῃ ἱτηρ] 168 ποὶ ἀεἰ νόσδπος 
ἔτοτὴ ἄδξαιἢ Ὀυϊ ἀεἰϊνεταπςος [δτουρὴ ἀςεδῖι. 
Ηἱ8 βαϊπίβ δτε ποῖ βυσνίνοιβ Ὀυϊ πηδῖγσβ. 
Ἡδξεηςοςε ἴδε οοηίΐταβι Ὀεῦνδοη 1-8 ἀπά 9-17 
5 οης οὗ ἰδῆριάᾶρε ταῖδες ἴμδη οὗ ἱερεῖ, 
ἃηὰ ἔπε ἱπηυτηθγαῦῖς τηυϊετυὰς οὗ τς 
Ἰδιίεσ, ἱπϑίεδά οἵ Ὀείηρ ἃ βυρρίετηεηὶ ἴο 
τε 144,)00ο, ἅτε ἴῃς ἰδίίος νἱεννοὰ αἢες 
τδεῖς τῇ -ἀεδῖίῆ ὑπάες ἃ ἀεβηίςεῖ Υ 
ΟὨμγβιίδη ᾿ρᾶῖ. Τῆς ΟΟΤ. ἱπηαρεῖν οὗ 
1-8 τηδίη!ν Ὀτίπρβ ουἱ τῆς δος (δδὶ {πε 
τὰς Ιβγδοὶ (6 αἱ. νἱ. σδ) ἰ8β κπονῃ δηὰ 
πυτηρετεἃὰ Ὁγ αοά; ποῖ οἠς ἰ8β ἰοβῖί. 
Τῆς αἰτετηδῖνε ἐπεοσν (δ) μοὶ ἀβ ἐμαὶ ἰῃ 
ταϊσπρ ονὸς τπϊ8 ἐγαρτηθηΐς ἂπά δάάϊηρ 
Δποῖδεσ νἱ βίου [Ομ τηθαπὶ εν δ ΟἸτὶδ8- 
δπβ Ὁγ ἔπε :44,0οο. Τῆς Ἰαδἰῖεγ ἰάεπιὶ- 
Βοβιίοη (850, 4.,΄., Ρτίτῃ., Νίοϊ., Ηδυβεαῖς, 
ψίβοδπες, ϑρίεία, Ηἰγβοδε, Εοτθεβ, Βουββεῖ) 
ὧ8 1ε88 Ῥσοῦδαδίε, πόνγενεσ, ἴῃ νῖενν οὗ τῆς 
ἔϑμεταὶ ἴεποσ οὗ ἴτε Αροοδῖίγρβε (οἷ. 
πίτοά, 8ὶ 6), οτ ἴῃς υϑυ] ραββαρεβ οἰϊεὰᾶ 
88 ῬροΣ (ς΄. ποῖεβ οἡ χίν. σἵ ἔ., χχί. 12 
ἃηὰ 24) ἅτε ἱσγεϊενδηῖ, δηὰ ψῃϊε Ἰομη 
Ῥτίζεὰ τῆς τηλγίγυβ ἰξ 18 ἱπογεάϊδ]ς ἴπδὲ 
9-17 Μ»8 τηεληΐ ἴο ῥγονὲ [πὶ πηατίγγάοτλ 
νν88 τεχυϊγεὰ ἰο δάπγίε ἀεηαϊ]ς ΟὨ τ ϑιδῃ8 
Ἔνεη ἴο ἃ βεςοηὰ ρταΐε δπιοηρ ἴδε εἰεςὲ 
Νεἰζβάοκεσ, Ῥῆείδετεῦ. ΑΚ ]ενβῃ 
Ὠγίδιίδη ργορῆεὶ πιῖρῆς ἱπάεεάδ, ουὐξ οὗ 

Ραϊγίοιίς ῥγιάς, τερασά ἰἢς πυοίευβ οὗ 
οὐ Β κίηράοπι,Ἠ 45 ςοπιροβεᾶ οὗ 121π{ι] 
7εννδ, νἱδους Ὀεὶπρ Ραγιϊουϊαγῖβε ἴῃ Πΐ8 
δυτηρδῖῃϊεβ. Ρδυϊ Πίπηβοῖ οπος Βεϊὰ [Π18 
Ὡδιϊοηδ δε νῖενν (Εοπι. ἰχ.-χὶ.), Ῥυὲ ἐς 
8 ἀουνιδι ἱ{ ἴξ τεργεβεηϊεά δἰ8 βπαᾶϊ 
Ῥοβίκίοη, πὰ ἰπ Δ᾿Υ οᾶβε ἴδε ρεηεγαδὶ 
ςοποεριίοη οὗ τῆς Αροοδίγρβε (ψδεῖα 
ΟἸ τ βείδπβ δὲ ἴδε ἴπιεὲ ]ενβ, αηὰ ψδεγα 
Ῥασιουϊατῖϑὲ ἰαπβύαβο ἰδ αϑεὰ πηεϊδρδοτσί- 
οΔΙΐν, ὑυδὲ Ὀεοδυες ἰἰτεγα  γ ἰξ ννὰ8 οὔβο- 
Ἰεῖς) 6118 ου {πε νΒοὶς ἰῃ ἔδνους οὗ ἴπ6 
νίενν τ[ῃδὲ 9-17 τεργεβεηίβ 1-8 τεδὰ ἴῃ Ὡς 
Ἰίσιις οὗ ν. ο (80, 4.5., ἄς Ννεῖϊε, Βτυδίοη, 
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δἷη δηοι 
κε 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΨνΙΙ. 

ΥΙΙ. 1. Μετὰ τοῦτο εἶδον τέσσαρας ἀγγέλους ἑστῶτας ἐπὶ τὰς 
ἁίμτεμ. τέσσαρας γωνίας τῆς γῆς, "κρατοῦντας " τοὺς τέσσαρας " ἀνέμους 
ΕΣ ΩΝ τῆς γῆς, ἵνα μὴ πνέῃ ἄνεμος ἐπὶ τῆς γῆς, μήτε ἐπὶ τῆς θαλάσσης, 

Ἑσεῖ. 
μρβ θῇς 9, Ῥδῃ. νἱΐ. 2. 

Ῥοεῖεςσ, ὟΝ εἰ Ἰβδυβεη, δὰ Ἐοεθρίσκε: ἀδε 
κναἀφηολγίσἐεπέμνι, τρ4 [.. γν, ἴδε 

ἐλομμ ἀεβογριίοη οὗ ἘΟΉθαν. ΟΒείὃ- 
ἴδῃ ἰῃ ν. 9 ἰβ βρεοΐ βοδιν δρρὶἰεά ἰπ νἱΐ. 
14 ἴο ἴῃς εαπαϊδαΐμα πιαγίγγμνι ἐχεγοϊέμς. 
Ηεῖς δ8 εἰβεννβοσε [οδη Ἀρραγεηεν οοη- 
ςεἶνεβ ἴῃς ἤπαὶ ετίαὶ! ἰο Ὅς 50 βελγοβίηρ 
δηὰ εχίεπεῖνε [δαὶ ΟὨ τ βεϊδπα τν}}} 411 Ὀς 
ΤΑΔΙΥΓΒ ΟΥἩἨΘἧ οοηίξδδοιβ. Τῆς ᾿νοπάετγίυϊ 
ϑεαυΐν οὗ 9-17, οβε ἴσα τῖϑεβ ἅῦονς 
ἐϊ8 ογιρίπαὶ βεϊτίηρ, τεφυΐγεβ ΠῸ σοτηπιοηΐ, 
[τ πιονεὰ Κεπδη ἔν 480), δέϊτεσ Ἄγ εἰςὶ5- 
ἴῃς “16 σοηΐους τηεβαυΐη" οὗ ἴἢε Αροοδ- 
'γρβε ἰῇ ρεηεζαῖ, ἴο γεὐοῖος ἴῃ τῆς Ῥοοϊ᾿ 
“ὁ Εγτη  ]1σ8] εχργεβδίοη οὐ ἴῃς Ἴοαγάϊπδὶ 
ἔππικῖρις δαὶ Ορὰ ἰδ, θυὶ ἀῦονςε 411 ἴδδὲ 

ς “λαϊϊ δε. Νο ἄουδιε ΡΔυ] ρυῖ ἰξ Βείίες 
Ψ Βεη Βα δβυπητηδὰ ὕὑρ ἴπς ἤπ2] ροαϊ οὗ τς 
υηίΐνετδε ἴῃ ἴπ656 ψνοσάβ, ἐλαέ Οοά νεαν δέ 
αἷϊ ἐπ αἰϊ. Βυῖ ἔος ἃ ἴοπρ ψὮ ες γεῖ πιεπ 
1 τεχυΐγε ἃ αοά ννῇο ἄννε}}8 ννἱτἢ τΒ ἐπὶ, 
δυτηρδιἶβεβ ἢ {πεῖς ετίδἱβ, 16 πλϊ πᾶ δα] 
οὗ τῃεὶτ βίγυρρίεβ, ἀπά τοέῤῥες αἴσαν δυενν 
ἐδαν ἥγονι ἐδιεῖν γέ5." 
Οβάρτεβ Ν]].-- νεῖ. 1. ΑΒ οἡ ἴδε 

βυπορίϊς βομεπὶ (Μαῖί. χχίν. 31), ρῃ γϑίοδὶ 
φοηνυϊδβίομβ δηὰ Βυπιᾶπ ἰειγοσβ ἂτς ἔοϊ- 
Ἰονεὰ ὃν ἃ ρᾶυβε ἀυτίηρ ν μος τῃς 
βδϊπίβ ἂσε βεουτεά, [1 8 ἱπιροβϑίδίς δπὰ 
ἱγγεϊενδηὶ ἴο ἀεϊεγηίπε ννμαῖδες τῆς ννϊη ἀ8᾽ 
Ιλβὲ ἀπά {πε δβεδιϊηρ σγεῖς αἰγεδάν Ἵοη- 
)οἰποά ἴῃ με ἐταρπηθης ογ ογὰὶ ἰγαδἰ τἰοηβ 
ΨὮΙΟΒ ἰἴὰν Ὀεΐογε τ 18 δἀϊίοτ, οὐ νβεῖμποτ 
ἐπεὶς οοτηρίηδιϊίοη ἰβ ἄυς ἴο διἰπιβεῖξ, 
ΤὮεΥ τεῆεςι τΒς ἐγαάϊτίοη ἀπάετὶ γίηρ τῃς 
βυποριίς ἀροζδίγρβε (Μασὶίς χίϊ. 24-27, 
εἴς.» ζ΄, Αρος. νἱ. 12-ν|1. 3), Ῥυξ Πεῖς τῇς 
βαίεχυδγάϊηρ οὗ ἴπε εἰεοὶ σοπιεβ Ὀεΐοζγο, 
ἰηϑιεδλὰ οὗ δῆϊοσ, ἰῆς δάνεηϊ, δηὰ πε ἕους 
νἱπάβ ἃγα ἀρεηῖβ οἵ ἀεβιγιοίϊίοη ἰπβιεδὰ 
οὗ πχεῖε βεορταρῃίοδὶ ροϊπίβ; βεβί6β, ἰἢς 
τόϊε οὗ τηδββίδῃ 18 οπιϊειεὰ δἱορείμεσ. 
τ 18 δδϑυτηεὰ ποῖ τηεγοῖν ἴπδὶ {πεβα 
δηρεῖβ ἅτε ἴῃς βρίγὶβ οὗ τῇς ἔουτ υυἱπάβ 
(Ζεοῇ. νἱ. 5, ἀπά τερεδίεαϊγυ 'π Ἐποςῇ, ἐ.»., 
Ἰχίχ, 22, “τῇς βρίγιβ οὗ ἴῆς νναῖεσβ δηὰ 
οὗ της ψἱπάβ δηὰ οἵ 411] ζερῆγτγβ), δυὲ 
τιαῖ βοπης οπβεῖ οὗ (ες ννἱπὰβ ἰβ ἱπιπιίπεης 
(νεσ. 2, ς΄. Ἐη. χνἱτΐ, 22), Δ8. ραγὶ οὗ ἴδε 
Βοττοσβ οὗ τῆς ᾿Δϑὲ οδιδδβίγορῃς (ἴος ρυπί- 
εἶνε νἱπάβ, 8εὲ ϑίγ. χχχίχ, 58). ΤΑΥ͂ 
Βἰπίβ ῥγονίπρ ἴῃς εχίβιίεπος οὗ δυο ἃ 
ἐγδάϊτίοη (ο΄. Τδη. νἱϊ. 2) βανε Ῥεεη οἹ- 
Ἰεοϊςά (οι 5. Ο. 323..; 4.6. 246, 247) 
4... ἴτοτὰ 510 11. νιἱἱ, 203 ἔ,, εἴς,, Βοῖε ἃ 

Βυττίοδλης ἰ8 ἴοὸ δύνεερ ἴδε εδτιἢ ργενίου 
ἴο ἴδε τεβυτγοςιίοπ οὗ ἴῃς ἀεδά (γεεβ 
Ῥείη, μετ βίηρίε οὔἱϊ 85 τηοβῖ 
ἴο ἃ δίογιη᾿ 8 στανᾶρεδ). 11 βύςῃ δ᾽] υβίοπβ 
ἃ: ποῖ τῆεγε εςῆοεβ οὗ ἴῃς ῥτεβεηὶ μᾶβ8- 
βᾶρε, ἴεν ψουϊὰ ἀρρεᾶσ ἰο ἱπάϊοδῖε ἃ 
τυηϊεὶ οὗ ἐβομαϊοϊορίοδὶ ἱγαάϊπίοη δονίης 
Ῥεδίπά πιοῖε ἱπηροσίαπι ἰάεδβ. Οὐ δῖα 
τδε βαϊηῖδ ἶκε ἴγοεβ οὗ αοἀά (Ρ8. 8οϊ. χίν. 
2, 3) πενεσ ἴο ὃὉς υρτοοϊεὰά Ὁγ ἃ νἱπὰ 
οζς οηϑβεῖ οἵ ἴοεβ (ἐδέά. υἱῖϊΐϊ. 6, χνῖϊ. 13) ὃ 
τ 18. πο ἰοῆγψες ροββίθ!ε ἴο ὃς δυγε. ἴῃ 
Ἑπ. χνὶ τ ζ, Ὁγ ἃ βεπιΐ- Βασγϊ]οηΐδη τουςἢ, 
τῆς ἕους ννἱπάβ τὲ ἰδεπειιδεά ψἱτἢ τῆς 
ἴουγ Ρ᾽]Πδγβ οὗ τς μεάνεπ δηά ἴῃς ἐουπάα- 
τίοῃβ οὗ (πε εαγίῃ ; ἴῃ Αρους. Βαζ. νὶ. 4, 5, 
ἴουτς δηρεῖκ ἢ ἸΔπὴρ5 ἅσε τεβιγαϊπθὰ Ὁ 
ἃποίδες δηρεῖ ἔγοπι ᾿ἰρδείηρς τπεπὶ οἷ 
4180 Ε. Βὲ. 5303). Τδετῖα δεθπιβ ἴὸ δῈ πῸ 
ΔΙΙυδίοη ἴο ἴπε ποιίοη οὗ ἃ Ὁ]4βι (ἔγοπὶ με 
868) 48 ἃ ἔοτπι οὗ τηοτγίδὶ] ἔδίε (6.ρ΄., Οεά. 
Οοἱ. τδ59, τδ6δο; 7|: 641, νὶ. 345 [.) ; οη τδς 
οοηΐγασυ, ἴῃς ἰάεα ζοεβ Ὀδοῖκ ἴο Ζεςξδ. 
νί, 8 (ΧΧ), ψδεπος τε ργορβεῖ μδά 
αἰγεαάν ἀενεϊορεὰ νὶ. 1-8. ΑΒ χίν. χ ὦ. 
ΤΟΟΡΏΪΥ δηβνεῖδ 0 νἱΐ, 9 ἔ,, δο ἴᾷς δρ- 
Ῥεᾶῖαπος οὗ υἱἱἹά δεδβῖβ ουἱ οὗ ἧς 
δεὶιαιεὰ βεὰ οὗ {με πδῖίοπβ (π Ὀδη. νἱΐ. 
1:-8) οοτγεβροηᾶς τὸ ἴῃς βεηυεπος οὗ 
Αρος. νἱϊ. χ-4, δηὰ χίτϊ. σ ὦ, 
ὝΠε δαγῖ ἰδ ἃ τεςσίδηρυΐλσ ρίδπε ος 

ἀϊθς οὐ νος Ιομπ ἰοοῖβ ἄοννη ἔσοπι 
᾿δανεπ᾿Β ἀοπια γαβιίηρ οἡ ἰΐϊ, ἴο οὔβετνε 
(νεσ. 2) ἃ δἢπ δηρεὶ “" δβοεηάϊηρ " ἔγοπι 
18ε δυη-τἰδὶηρ (([λς εαβὶ 285 ἴῃς βουγος οὗ 
Ἰρῆς, οὐ ου χνὶ. 2ο, (ῃς βἰῖες οὗ ραγαάϊϑε, 
18ς Βρδεσζε οὗ ἀϊνίης δοιίνιν ὃ). ζῶντος, 
Ὠετε (458 ἴῃ χν. 7; οἵ. Ηερ. χ. 31) ἰη Ο7. 
βεηϑε (ς} εις. χχχιὶ. 30 ἔ. ; ΕΖεΐ. χχ. 33; 
1ετ. χ. το, εἰς.) οἵὗὅἁἨ νἱτδ!γ τὸ βυοοους πὰ 
ἴο ρυηΐβῃ, αοὐ᾽ 5 “1 " θείη πιδηϊξεβδιεά 
ἰπ 8 εβδεςτῖνε ργεβεγνδιίοη οὗ τῆς βαϊπίβ 
πὰ ςδαβιϊβεπιδηὶ οὗ πεῖς Ἔπεπιίεβ οὕ οὗ 
πε ννοτ]ὰ ἴῃ ρεπεγαὶ. Ης ᾿ΐνεβ δηὰ κεερβ 
Αἰῖνε. Ηεῖε, ἃ8 ἴῃ ἔπε ραζεηῖ ραββᾶρε, 
Ἐζεῖς. ἰχ. 4-6 (τ. Εχοά. χίΐ. 13 ἴ. δηὰ τῆς 
“ Ἐργριίδη " οδασγαςίεσ οὐ ἴδε ρίαρυεβ ἴῃ 
ςΒδρ. νυἱῖ].), ἴδε ἴγὰς δοῦλοι οἵ αοἁ ἅτε 
ἀϊδειηρσυϊδηοα Ὁγ ἃ πιατκ ἀεποιίηρ αοά᾿Β 
οὙηογβῃρ. Βείογε ἴδε οτἰβίβ ροοά δηὰ 
ενὶ] πγυβὶ δὲ ἀϊδβογιπιηδιεά (ϑρίτία, 80 ἢ). 
ΤΟ. Ῥ8. 80]. χν. 6 ἢ. ου τῆς ἱπιπγυηὶτν οὗ 
ἐὐϑὶὰ ραβμο μην ἐβόῤμορερὸι δον τοῦ δεὸν ἐπὶ 

ικαίους εἰς σωτηρίαν, κ' 
καὶ θάνατος μϑρῤδο δὲ ἀπὸ τὴ τῶ τι τιπάς 
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“μήτε ἐπὶ πᾶν! δένδρον. 2. Καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἀναβαίνοντα ς ς15- 
“ἀπὸ “ ἀνατολῆς ἡλίου, ἔχοντα σφραγῖδα Θεοῦ 
φωνῇ μεγάλῃ τοῖς τέσσαρσιν ἀγγέλοις οἷς ἐδόθη αὐτοῖς ἀδικῆσαι ἱκιανς 
πὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν, λέγων, 3. 
μήτε τὴν θάλασσαν, μήτε τὰ δένδρα, ἄχρι " σφραγίσωμεν τοὺς 
ἀ δούλους τοῦ Θεοῦ ᾿ ἡμῶν ἐπὶ τῶν " μετώπων αὐτῶν "᾿. 

Εἰ 

“ζῶντος ᾿ καὶ ἔκραξε ἰ[ἰϊ. γ, 8 
ἷ 3 δὰ θεῖον 

,, χνΐ. 12 
δηὰ ου 
Χχὶ. 13: 
154. χὶϊὶ. 2, 
Εσεῖκ. 
ΧΙ. 2, 
Βας. ἷν. 

“Μὴ " ἀδικήσητε τὴν γῆν 

ΕΣ 
4. Καὶ 

ἤκουσα τὸν ἀριθμὸν τῶν ἐσφραγισμένων ᾿ ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσ- 6. ν.5. 
ὭΣΥΟΙ, 

΄σαρες 'Γχιλιάδες, ἐσφραγισμένοι ἐκ πάσης “ φυλῆς υἱῶν "' Ἰσραήλ᾽ Στὸ 
“ΟἹ 111. 

«4 Αος. δι]. “" δςίίου ποὶ γεὶ Ῥεκυῃ," Βυτίοῃ, τό4. 
τῆογε ςοϊησωο; ἄχρις οὗ ΟΥ ἄν οἵ. ΒΙ85, 4 65, 10. 
ΧΙ, τ6, χῖν. 1, ο, χνὶϊ, 5, ΧΧ. 4, χχὶϊ. 4. 
ᾧ,. ἰχ. τα, ἰΐ. τ8, εἴς. τὰ 

ττὰ 
γ Βεῖε ἰῶ Αρος,, Ἔεχοερὶ χχί. 12 (α͵βο δὴ ἰπίεσροϊδιεά βοῦσοε ᾽). 

Β ἐ.ε. ἴδε δηφεῖβ, δα Μαιὶ. χχίν. 31. ἣ 
ἷ νὶϊ, 11.12, χίχ. 5. κ Ουϊν (ἰὰ 11. ἴῃ ἰχ. 4. 
ξ. ἰπάδρ. πογῃ. δέίεγ δοςῦβδ., 88 οἵϊδη 

1 Ἐὸῖ πᾶν (ΝΡ, 1, εἰς., Τί., ΒΊ]., ϑυν., ΝΗ) [μᾶςἈ., Τε., ΑἹ. Ὀἷβε., νν8. τεδά τι 
Μ00, πιΐη., νβ.ν Ρχ.) [ἐπι δενδρον Α, Με., ὅγτ., Ατῃ., Αεἴἢ. (Β8 -- δενδρον 3) : οοη]. 
Ναῦεσ (ἀεϊεζίηρ αἷδο μ. τα δενδρα ἰπ νεῖ. 3) «πι ἀανυδρου)]. 

88 ἴμε86 ρίαριιεβ υπὶ ἄοννῃ τε ψἱοκεά, 
"τὸ γὰρ σημεῖον τῆς ἀπωλείας ἐπὶ τοῦ 
μετώπον αὐτῶν. ΤῊϊβ τογΑί, βαοτεά δίψῃ, 
ΒΊΟΝ ἰῃ ΕΖεκίοὶ ἰ8 ἴῃς ογοβϑ οσ Τὺ 88 
τῆς ϑυτιδοὶ οὗἨ 11 δηὰ 18 ἤεγε ῬχγοῦδΌΪΥ 

“ΓΤ, δυϊπεηκίοδῖεβ ἴῃς Ὀδδγετβ 88 
οὐ β ῥσορεσίυ 4 Ἡετοά. 1ἴ. 113, νἱΐ. 
233) ἀπά ρίδοεβ ἴπεπὶ Ῥεγοπά σἰβὶς οὗ 1088. 
[τ [Δδεπεῖδεβ (ποτὰ τντἢ 8 νοσβῃῖρ πὰ 
4180 (ς7. οὐ 1. 17) δεγσνεβ ἴο ργοῖεςϊ ἴδετλ 
88 8η δζηιεῖ ἀραϊπϑὲ βάση (βεε Ὠείβδπι. 
351, 352 Οἡ φυλακτήρια 848 ρῥτοϊεςῖϊϊνα 
πρδσκβ πὰ δσωυ]εῖβ). [πῃ Τεςέ. δοί. (1. 
Ὁοηυθεδιο, ζει. Οπαγί. Κευ. 1808, Ρ. 
.34) δῇ εν] βρίγίε ἀεοῖδτεβ ἢς ψἱ] Ῥὲ 
ἀεβίσογεά ὃν ἴῃς ϑανίουγ "" ν8Ο86 πυροῦ 
(στοιχεῖον), [ ἀηγοης 8041] ντίϊε ἴξ οἡ 
Π8 ἐοτεμεδά, ἢς Ψ1}} ἀδέδεδαϊς πιε", Με. 
ῬΟΆΡΌΙΥ αἶδο ἀεβοσίρεβ ((γν. 265. '. χσ71) 
ἃ [αἶβε Ομγίβε ἴῃ ϑυγία νῆο ἀεοϊαγεά ἣς 
μαά αοὐ᾽β παπὶε βουἱριυσεά Ὀεῦνεεη δἷβ 
ΦΥΘΌΓΟΨΒ; ἐ.6. ἴ[ἢς νυτίπκ]ε8. γεβεπιδ]εά 
τὰς Ατδδὶς Ὠεγορὶ γρῇ ἔος ΑἸ. Εοτγ πα 
τε! σίου δἰσπίῆοδηςςε οὗ βυςἢ ἰΔιἰοοἴπρ᾽ 48 
ἃ τηδῖκ οἵ ἀϊνίπε οὐγπεβῃϊρ 86ὲὲ Κ.. 5.316; 
“Δηᾶ, ἔος τε οοπηρεοϊίοη οὗ νὶ. 12 ἔ. ἀπά 
νἱϊ. τ ἢν, τᾶς 0484] ρϑ' 6 ἴῃ Ὠδη. χὶ. 40, 
44, χίϊ. τ. ὙΒε ρδγδί! εἶ ἀενίςς οἱ Απιὶ- 
“«Ὠγίϑε ἰδῖεσ οἡ (χιϊ. σό, εἰς.) βῇοννβ ἴπδὲ 
1815 868! 1 ρ ἰβ δοτῃειπίηρ βρεςῖδὶ, μαρτβπὶ 
ὉΥ ἴδε ροβδβαβϑίοῃ οὗ τῆς ϑρίσι (28 ἱπ Ραυ]) 
485 ἴῃς ρυδταηίες οὗ ἀεδβιϊπεά Ὁ1158. αὶ 
ΤΟΠ δα ροσασυ Ἔχργεββίοῃ οὗ ἴῃς ἰάεα οὺ- 
Οὐτ8 ἴῃ ΟΙεπι. Εοπι. Ἰἴχ., ἰχ. : “γε 
ΨΠ δὶς ταὶ τῆς Οτεδῖοσ οὗ 8]1} {πίηρβ 
Ῥίεβεσνε ἱπίδςοϊ ἰο ες εηὰ ἴδε δρροϊπιεὰ 
Ὥστε οὗ δπἰ8 εἰεοὶ τπτουρμουΐ 411 τῆς 
ψογὶά, εἰς." ΑΒ Αρος. νὶ. 1-8 δπὰ 12 
Ἔ. ατε ἴτες τεργτοάδυστοηβ, νυ ἃ βρεοίδὶ 
Δρρὶοδίοη, οὗ ἐς ἰάεαβ υπάεσὶ γίηρ Μαιῖ 

ΧΙ. 7, 8, 24, 25, 80 Αρος. νίϊ. τ ἔ. 8. δἢ 
ἱτηδρὶπαῖῖνε βκεῖοῃ οἡ ἴῃς ᾿ἰπεβ οὗ Μασῖς 
χι. 27. Τῆς Αροοδίυρβε, βονενεσ, δ88 
ΠΟ τοοπῇ ἔος ἴπε ἔαϊβε πηεββίδῃβ οἵ Ματσῖς 
χί !, 6, 22, εἴς. (ς΄. οπ Αρος. χίϊϊ, σὰ 5) 8 
ἃ Ῥετὶ!. ὅ8εὲ δυσίποσ 4 Εβά. νὶ. 5, “"Ετὰ 
ἴδεν ψετςε βεαϊεὰ ΠΟ ἰαϊὰ ρ ἴδε ἰγεάβϑυτε 
οἵ (λ1ἢ,᾿" δπὰ Μεῖϊϊῖο (Οεῖο ἰχ. 432, 476) 
ἴδε δροϊορίβε, νῇο ργεβεζνεβ ἃ ἀυδλὶ ἰγὰ- 
ἀϊείοη οὗ ἴδε επᾶ, ἱποϊυάΐηρ ννἱπᾶὰ 88 
ΨΕΙῚ δβ ἤτε -ὸ.ὄβ δῖ βεϊεοιὶ ποζωηΐπεβ οοςἰϑβὶ 
βυπὶ δαυΐοης πϑμεπιεηῖὶ, εἰ τα] οι! βυπὶ 
1υβιὶ δὰ ἀεπιοηδβίγακξοηεπι υετὶτδεϊ8, ( Ἀ116ὲ 
δὲ {πε ἀεϊυρε οἵ τε) βεγιιδιεὶ βυηΐ ἱπβεὶ ἴῃ 
δῖοὰ ἰίρπεα ἰυβδὰ ἀεὶ, Βυϊ τπε Αροο- 
αἴγρβε ἴἴἶκε ῬΒ1ο, βίδηδβ βενεσεῖνγ δρᾶτὶ 
τόσ ἴδε οὐττεηὶ ϑιοϊς ποιίοῃ, δάορίεὰ 
ἰπ 5:10. ἵν. 172 ἴ.; 2 Ρεῖες, εἴς., οὗ ἃ ἀ6- 
βιγσυοιίοη οὗ ἴῃς ᾿ψοτγὶ ἃ ΌῪ πιεδηβ οἵ ἃ ἅπαὶ 
ςοηϑαρταίίοη. 

Ψψεῖ. 4. Αἴτεσ ἃ ρβᾶυβε, ἰῃ ψ βίο τῃς 
βεδιίηρ ἰβ βυιρροβεά ἴο ἕδνα ἰάκεη ρἷδος, 
δε ψτίῖεσ ἤδαγβ ἴμδὲ ἴῃς πυπιρες οὗ ἴΠ6 
βοδίοά 58 ἴδε βιεγεοίγρεά :44,00ο, ἔνγεῖνα 
τῇουβαπά ἔτοπι εαο ἢ οὗἩἉ ἴδε ὑνεῖνε {σὶρ 6 8 
οἔ Ιβγδεϊ (4 “ τπουβαπὰ " δείηρ τἢς Ρεὶπιὶ- 
ἔνε δβυθάϊνίβίοη οὗ ἃ οἷδῃ οσ ἰγσῖρε, κε τ86 
Ἐπρ ἢ βῃϊγε ἰηῖο “ πυπάτεάθ.᾽"). ΤΈς 
δηυπιεγαιίοη οὗἩ ἴμε86 ἰτἰῖδε8 (5-8) ςοηίδίη8 
ἔνο ρεου]ατίεεϑ, (6) ἴῃς βυδϑεϊςαοη οὗ 
7οβερῇ ἔον Ἐρῆσαίπι, ἃ ντϊδτίοῃ το ννδίο ἢ 
να Ὦανα πο εἷυς, δηὰ (δ) τῇς οπιίββίοη οὗ 
Ῥαη. Τῆς ἰδίϊεσ τοῆεοῖβ ἴῃς ρτονίηρ ἀϊ8- 
τερυῖε ἱηῖο ψ Ὡς Τδη {εἶΐ; ἱεὲ εἰμ 
βίαπάβ 1δϑὲ (4.6. ἰπ Ρ. ; ]οβῇ. χίχ. 40 ζἔ.; 
70ά. 1, 34) ος ἄτορβ ουΐ επιίγεϊγ, ψνὩ]]ς 
ἰξ ἰδ ουτουδν σοηπῃεςιςὰ ἴῃ τῃς Ταϊπιυά, 
85 αἰτεδάυν ἰπ Τεςὶ. ΧΙ]. Ραΐν. (Ώδῃ. 5), 
τὰ Βεϊίᾶς, δπὰ ἴῃ ᾿γεπθθοὺβ (ν. 30, 32) 848 
ἴῃ Η!Ιρροϊγιιβ (ἀφ Απέολν. 5, 6) ψνἱ τ8 6 
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5. ἐκ φυλῆς ᾿Ιούδα δώδεκα χιλιάδες ἐσφραγισμένοι " 

ἐκ φυλῆς Ῥουβὴν δώδεκα χιλιάδες " 
ἐκ φυλῆς Γὰδ δώδεκα χιλιάδες " 

6. ἐκ φυλῆς ᾿Ασὴρ δώδεκα χιλιάδες " 

ἐκ φυλῆς Νεφθαλεὶμ δώδεκα χιλιάδες " 
ἐκ φυλῆς Μανασσῆ δώδεκα χιλιάδες " 

ἡ. ἐκ φυλῆς Συμεὼν δώδεκα χιλιάδες " 

ἐκ φυλῆς Λευεὶ δώδεκα χιλιάδες " 
ἐκ φυλῆς Ἰσσαχὰρ δώδεκα χιλιάδες " 

Ὁ 0). οᾺ 1. 8, ἐκ φυλῆς Ζαβουλὼν δώδεκα χιλιάδες " 
ον 9. ἐκ φυλῆς Ἰωσὴφ δώδεκα χιλιάδες " 
ΠΝ : ἐκ φυλῆς Βενιαμεὶν δώδεκα χιλιάδες - ἐσφραγισμένοι. 

9. ΜΕΤΑ ταῦτα εἶδον ὄχλον πολύν, ὃν ἀριθμῆσαι " αὐτὸν οὐδεὶς: 
ὄχλος. 

«Νδπιαπες ἐδύνατο, ἐκ "“ παντὸς ἔθνους καὶ φυλῶν καὶ λαῶν καὶ " γλωσσῶν, 

ἔδνιαχιῃ, μένους στολὰς λευκάς, 

ΘΕ Ίομα ᾽» ἑστῶτες ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου, περιβεβλη-. 
καὶ “ φοίνικες ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν" 1ο. κα 

τ ϑδοοα χίχ. κράζουσιν φωνῇ μεγάλῃ λέγοντες, ᾿ 
1 δηά χὶϊ, 
1ο. 

ὃν. 18, χὶϊ. 
1ο, χίχ. σ. 

ἀρνίῳ." 
“ Ἡ "σωτηρία "τῷ Θεῷ ἡμῶν τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῷ θρόνῳ καὶ "τῷ. 

11. "Καὶ πάντες οἱ ἄγγελοι " εἱστήκεισαν κύκλῳ τοῦ θρόνου καὶ. 

τῶν πρεσβυτέρων καὶ τῶν τεσσάρων ζῴων, καὶ " ἔπεσαν ἐνώπιον τοῦ. 

1 Ἐοδά, ἔοσ και ι. οχλος πολνς, ἴδε οχλον πολυν οἵ Α, νῃᾳ., Με., Αεἴδ., Ογρς., Ρσ. 
(αᾶςο}.) [8γ1. Ξξ κο μ. τ᾿ εἰδον οχλυν πολνν ον; κιτ΄λ.]. 

οτἱ αἷη οἵ Απεϊςπτίδι. ΤῊΐδ βἰπίβῖοεσ γερυ- 
ταϊίου (4.6. 171-174, 8εἴννγπ 200-204, 
Ετῦε8β 77 ἢ), ουτγεπί ἰοπρ Ὀεΐογε ᾿γεηδευβ᾽ 
ἄδυ, τεβιεὰ οἡ τῆς παρ ρδάϊς ἱπιεγργείδεοη 
οἵ 6811κς α6η. χίῖχ, 17; Πευϊ. χχχίῖ. 
22: δηά7ες. νἱϊϊ. τ6. Απάγεββ, οοπῃηπιεηί- 
πᾷ ου χνί. 12, τ πκβ ἐπὶ Απεοείβι ν}}}} 
ῬιοδΑΡΙΥ οοπιε ἴτοτλ Ῥεσβία, ἔνθα ἡ φνλὴ 
τοῦ Δάν. 

Ψει. 9. ἔθϑν. κι Φ. ουτίουβ δΔηὰ ἰγγερυϊαῦ 
οἴδηξε ἔγοπι βίπρυΐδγ ἴο ρίυτα!. ἑστῶτες 
εξ εσεςῖ, οοηβάεδηξ, ἰτἰυταρμαπί. Εος τῆς 
ψὨἱτε τορεβ, δες οἱ νἱ. σι (1πε πυπιρεῖ οὗ 
τῆς πηλτῖγτβ δεΐπρ πονν σοπιρ! εἰς). Οετ- 
τδΆῖη τε ϊρίουβ ργοςεββίοῃβ ἴῃ Αβδία Μίπο 
σοπείϑιοεἀ οὗ Ὀονβ τορεὰά ἱπ ψῃϊϊς δπὰ 
Ὀεατγὶπρ ογοννῃβ οὗ Ἰεδίν Ῥουρῇβ (Πεἰβ5πι. 
368 [); δηά ἴῃ βοπὶς Αβίδιὶς ἱπβογ ρέοηβ 
γίκη 18 βδεβοοίδιεὰ υἱτἢ τῆς ραὶπὶ Ὀγϑποῇ, 
ΨΒΙΟἢ ἴῃ οἠς οᾶ56 ἰ8 ρἰδοςὰ δἱοηρβι ες οἵ 
τῆς »ιεέα οὐ οαὶ (Ο. Β. Ρ. κϊ. 4906). Τῆς 
οαγεγίηρ οὗ Ρ4]π|-Ὀγαηοαβ νᾺ8 ἃ βίσῃ οὗ 
ξεβιῖ] ἸοΥ ἴῃ τς ατεεῖς δπά Ἐοπιδη (- 
νἱοἴοτυ δ ἴδε ψαπιε8 1ἷν. χ. 47, Νετα. Α ἐπ. 
ν. 109), 45 ννεὶ] 8 ἴῃ ἴῃς [εν ἢ ννοσὶὰ (1 
Μδςο. χίϊὶ, σι ; 2 Μδος. χ' 7), δοςοπὶ- 
Ῥαηίεὰ ὃν τῆς νεᾶσίηρ οὗ ντεδῖδβ οὗ 

δίεεπ ἰεανεβ. Εοὸσ ἴῃς τοῦεβ, 8δεὲ 1,ἱν.. 
χχῖὶν. τὸ : “ Ηδάγίδε δζᾶπι ἰῃ Ἷοεῖο, βρε-- 
οἰεβαυς Βοπιίηυπι οἰγοπιὶ εατῃ οὑπὶ οΔη-- 
ἀϊάα υεδβὶς νίβ88 εβ8εὲ ". Ηδετγε-- " βοὶ σαὶ 
ἂς δπεςμτίβίο ἐγίυτηρῃδ]εβ " (Τετια 2 η).. 
Ἐοτ ἴδς πυτθεσ 688 πὶ! υὰς, δες ΕΠΟΟΣ 
χχχίχ. 6, ννῆεγε “τῆς τἰρῃίϊεουβ δπὰ (Ὡς. 
εἶεςι 5841} ῬῈ ἴοσ Ἄνεσ δηά ενες ψίϊβουῖ 
Ὠυχροῦ Ὀείοτε᾽᾿ ἰ(ἢς τηςββδίδῃ, ἰῃ ἴδε 
τοδηβίουβ οὐ 1188; ψϊῖε σαϊπιοης δηᾶ 
οσοννηβ οὗ ΡαΪπὶ πῃ Ηδεγηι. δέρε. νἱ 1]. 2- 4. 

νεῖ. το. “ϑαϊναιίοη " (οσ, [ἢ ἡ δε 
Ῥιεββεά, {πε βαϊνδίίοη νγε εη)ου) Ὁς 85-- 
οτἰθοά “τὸ οὖς αοἁ δπὰ τὸ ἰᾷς ἰ,ατοῦ ᾿"᾿. 
ὙΠε βυδοτάϊηαϊς παίυτς οὗ ἴ86 βενδϑη 
βρί τὶ 5 (1. 4, ἱν. 5) ἰ8β βῃῆοννῃ γ τῆς ἔδοῖ. 
ἰδὲ πο ῥγαῖβε ἰ5 οεγεά ἴο ἴμεπὶ τῃγουρῃ-- 
οὐ τε Αροσδῖνρβα, δἰ πουρἢ ἴῃ Ιγαπιδῃ 
τηεοίορυ (Βυη. χχχ. 23): " 411 τχεπ ᾿ὲ- 
᾿οπς οὗ οπε νοΐος δπὰ ρῥγαίβε αἱουᾶ 
Αὐμπαγπιαζὰ δπὰ ἔπε διοβδηρεῖβ ἰπ ἴδε: 
τεποναῖθα υηΐνετβα ".. 

γν. 11-12. Τῇε δηρεῖβ βιδηάϊηρ δγουπά. 
οπος δρδίῃ δάογε αοά, οδἱοδίπρ ὕὑρ ἴδε 
τανίουβ ργαῖβε ἢ “Απιεη,᾽" δηά υἱΐετ- 

ἵπρ ἃ βενεηίοϊά δβοτίριίοη οὗ ργαΐῖβε ὑροῖ 
τῆεὶς οννὴ Ὀεμαῖ, οἱοβοά 8 δποίδες. 
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θρόνου ἐπὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν τῷ Θεῷ, 12. λέ- ν “είθαι 

γοντες, 

τ ἐμήν ἡ εὐλογία καὶ ἡ δόξα καὶ ἡ "σοφία καὶ ἡ εὐχαριστία χ ἔνα, 
χὶχ. 4. τὶ 

καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ "ἰσχὺς τῷ Θεῷ ἡμῶν εἰς τοὺς αἰῶνας δύναμις 
τῶν αἰώνων. ἀμήν.᾽᾿ 

Οὐ χίΐ. 1.3 
οὗ. Ἰγδιι. 

ἰϊ. 20). 
13. Καὶ " ἀπεκρίθη εἷς ἐκ τῶν πρεσβυτέρων λέγων μοι, “Οὗτοι γ ΑΣἴοι 

οἱ περιβεβλημένοι τὰς στολὰς τὰς λευκάς, τίνες εἰσὶν καὶ πόθεν 

ἦλθον; ̓̓  14. καὶ "εἴρηκα αὐτῷ, “ Κύριέ μου, σὺ " οἶδας "᾿. 

εἶπέ μοι, “Οὗτοί εἰσιν οἱ ἐρχόμενοι " ἐκ τῆς θλίψεως τῆς μεγάλης, 

Ῥ είς. χχχνὶϊ. 4, [00 χχί. 15. 

“Ατηξῃ ". Τῆς ἀγίοϊε 18 γτερεαϊοὰ Ῥεΐογε 
ἐδοῦ βυδδιταυϊς, 28 ἴῃ ν. 13. ΤῊς ἀϊνίπης 
“ γγϊβάουλ "15 ἐὔονη ἴῃ (ἢς τηεδηβ ἀενίοοὰ 
Ἐν ἴδ ἀϊνίῃς Ροννεσ ἴο γεάεεπι (ν. 12) ἀπά 
ἀεϊϊνετς (νἱϊ, 14) τλβη, ἴῃ βίγα! 8 ἡ Βεσε ΠΟ 
δυδὴ ρῥγυάδηος οουὰ ρῥγεναὶ]. ϑ8ες 
ΟἸεπι. Εοχα. ἰχ. δῃὰ Ρβ. 850]. χνὶϊ. 25. 

ες. 13. “Απά οπε οἵ (δες εἰάετβ δὰ- 
ἀγεββεᾶ της, βαγίπρ ᾿"; ἴοσ βί τ}. ορεη- 
ἴῃρβ οὗ ἃ ἀϊαίορυε, βεεὲ [ετ. ἱ. 1ἱἱ, 
Ζες. ἱν.2. ῬεσὮδρβ, ἶκε Πδηῖς (Ραγαά. 
ἦν. 10-12)}, ]ομη δἰπουρῇ διε βμονεᾶ 
ἀεβίτε ραϊηίεά οἡ πἰβ ἴαος. Τῆς ἔογῃ 
οὗ ἱπᾳυΐτν γεβεπθῖεβ Ἡοσμετβ τίς πόθεν 
εἷς ἀνδρῶν; πόθι τοι πόλις, οὁἁἨ ΜεΓρ 8 
4υ1 ρεπυβὴ υπάς ἄοπιο , πιοσε οἰ οβεῖυ 
8111} 186 δἰπλ]ας βεπίεποεβ ὑνῃΐο ἢ τασὺγ 
ἴῃ Ηετηδβ. 8εε τδτουρδουϊ, Ζεςδ. ἱν. 
1,6, απὰ Α5ς. 1ςα. ἷχ. 25, 26 (ἀπά 1 5αϊά 
ἴο ἴῃ6 δηρεῖ “ Εοσ ψῃοπὶ ἂγε ἴμεβε γοῦεδβ 
ἂηὰ (ἤγοθεβ δηά ἊἼὔοψηβ τεβϑεσνεὰ ἢ" 
Απὰά ἢε βαίά ἴο πὲ : “ὙΠΕῪ 5841} 6 
τηϊββοά ὉΥ την Ψῆο Ρεΐϊενε ἴπε νγογάβ 
οὗ Ὠίτη οὗ ννοπὶ 1 τοὶ {πες [ἐ.6., Αητὶ- 
ΤὨγβι}"" ; 4150 χὶ. 40, υ08 δυΐεπι υἱρί]αῖε ἱπ 
βδηςΐο δρίγί τι αἱ γος ρίδΕ18 βῖο 1 Δπ|Ὲ ὑΘβίσγαπι 
εἴ τπγοῦοβ εἰ σογζοηδβ ρίογιδε ἰῇ Ἵδεῖο 
ἰδοβηῖςθβ). [{ 18 τῇς ογ ρίῃ δηά Ἵοπασγαοίεσ, 
ποῖ {πε ἡυτηδεῖ, οὗ [δε ςοπιρᾶην ΨΠο ἢ 
ἰπιεγεβῖβ (ἢ6 ργορῃεῖ. 

ψεῖ. 14. κύριέ μον (" 51-} τῆς το- 
ΒΡΕΟΪ δάάγεβα οἵ δὴ ἱπίοεσίογ ἴο δ8 
Βιρεγίοσ ἰπ ἅ5ε οἵ βιδοπ, με πρεσβύτεροι 
Ῥεΐηξ ςοποεϊνεά 48 δηρεῖὶς θείῃ ρβ (48 ἰπ 
Ὅλη. χ. 17, 19, 4 Εδά, ἱν. 3, εἴς.).---“ Του 
Κηοννοβὶ " (πὰ 1 ἐδίη ννουϊά ἵεπονν 4]80). 
Τῆς ρτελὲ ἀϊβίγεββ 18 ρα πῖγ ἴῃς ρεγοά οὗ 
Ῥετβεουθοη δηὰ πηαγίγτάοπι (ν). 11) ργε- 
ἀϊςιεά (6... Μαῖξ. χχῖν. 21, ἔγοτῃ Πδη.χ". 1) 
ἴο Βεγαὶὰ ἴῃς ἤπαὶ] ςδίδβισορῃβ. [1 18 β.}}] 
εχρεοιεά Ὁγν Ἡετπιαβ (Μὲς. 11. 2. 7, ἵν. 2. 
5. 3. 6) ; δυΐ πε 1658 σεϊ ρουβῖν δι Ρυῖεβ 
ἴδε νῃϊῖς ραγπγεηῖβ ({.6., ρυγὶν οὗ βου]) 
ἴο ἴδε νἱτῖυεβ. Α8 (ἢς οτἰβϑὶβ νι 118 
Ουϊοοπὶς οὐ (41 πᾶ ἰουδὶεν ἴῃ 81] 
πδιίοπβ (νεσ. 9) ἰβ ἴο ὃς τνοσὶ ἀ-νάς, (Ὠϊ8 

ΟΒγου. 
ἀπὶς, 11. 

ὁ Σ Οοπείσ. 
Και“ Μαῖε. χί. 

25, Οδηῖ. 
ἰϊ, το. 

ἃ Αογί διεὶς 
ἔν ν. 7. 

ς Οοπίσαδδι Βοιι. ἰὶ. 8:0, δῃ ὰ ςορασε ἀὐδε' δ. 1ο. 

Ῥᾶββαρε βθεπ8 ἴὸ ωρὶν, αἰ πουρῇ ἰῃ ἃ 
ΤΒαγδοιοσ εν νᾶσος δηά ἱποϊἀεηίδὶ 
1αϑίοη (ς΄. ν. 9, χῖν. 6, εἴς), ἴῃς ἰάςα οὗ 
Ματῖς χίῖ:. ιθ. Βυξ 18 βἰτυδξίοη οὗ ἴδ6 
Αροοδῖίγρβες ἰ8β 80 δοιῖς, παῖ τηϊβδίοη 
ορεσδίίοῃβ δγε δὲ ἃ βιδῃ δε}, [1πδβιεδὰ οὗ 
δε ροβρεὶ ἱηνδάϊηᾳ δηὰ ξυτϊπε τῆς 
Ῥᾶραῃ ψοχὶ ἃ, τῇς ἰδίίες παβ οἱοβεά ἴῃ 
ὕροῦ ἴδε Τοἤυτοῆεβ «τὰ (Ὠγεδιεπίηρ 
Ῥονεσ, δηὰ ἴῃ ἴῃς δείε Ἰηΐεγναὶ Ὀεΐοσε (Π 6 
επῃὰ ῥγδοιίοδ!νγ ποιπίηρ οδη θ6 Ἰοοκεά 
ἔοτ ἐχοερὶ ἴῃς ργεβεγναίίοη οὔ δ 6 (ἈΠ 8 81], 
ΎΠοβε “' ψΠ0 οοπις ουΐ οὗ ἴδε ρτεδὶ ἀϊ8- 
ἴτε88" ἅτε ζυγῖπες ἀεβογίρεά δ8 βανίηρ 
ψδβῃςεά {πεῖς σοῦεβ δηὰ πηδᾶς μετὰ ννὨϊτα 
ἴῃ τῆς Ὀ]οοά οὗ ἴῃς άπ ; ψΒῖοἢ ροτ- 
τσᾶυβ τ ῃεὶς ομαγαςῖεσ ἀπ οοηάυςὶ δηὰ δἰ τῃ6 
βᾶτὴς ἰἰπῈ εχρίδίπϑ ἴῃς βεοσζεὶ οἵ {πεὶσ 
τὐϊαηρδηξ ἐπάυγαηςς. “Μεῆσ ρεάδοδι 
Αἷἰβ ξεβοδδυὶς ἰδὲ ἀδβ Β|14 " (]. ἮΝ εἰβ8). 
Τα ρτϑαῖ τπϊπρ ἰδ ποῖ ἴο ἐπιερε ἔγοτ 
τα], θὰαῖ ἴο επιεῖρε ἴοτὶ ἰξ ἱΠ ἀπ- 
δβιδίηεὰ ἔδιι8 δηὰ ᾿οπεοίεηςς. Απὰ [8 
18. Ῥοβϑβίδίς, οὶ ἰο πηδη᾿β υηδίἀεὰ εβοιίδ, 
Ὀυΐϊ το τῆς βδοτίβοίαὶ ροννεσ οἵ ΟἸγίβε, τῃ8 
εχρεγίεπος οὗ νυ! ἢ ἑογτηβ ἴῃς ἰδϑὶ {πε οὗ 
ἀείεπος ἴῃ τῆς βίσυρρίε. Τῆς ςοπέεββοσβ 
πὰ πηᾶτίῖγεβ οννεὰ {πεῖς πηογαὶ ρυγὶν ἴὸ 
Ὑνδδῖ ἔπεγ οδιαἰπεὰ [σου ρἢ πὰ βδογιῆςα 
οἵ ]εβὰ8, Βυῖ πιοσὰὶ ρυγίν Ὀεοᾶπια ἴῃ 
1818 σαβε βοπιειμίηρ πῆογα ἰηΐεπβε (48 
τῆς σοηίοχε δηά τῆς επιρῃδῖῖς ἰδηρυαρε 
οὗ τ18 νεζβε ἱπιρὶν) (πδὴ ἰἣς πογπιδὶ 
ΟὨγίβείδῃ ἐχρεγίεηοε οἵ ἐοτρίνεπεββ δπὰ 
ΒοΙΐπεβ8. ΒΥ ἃ ἴυγῃ οἵ τπουρῃς Ψῃΐομ 
18 ἀενεϊορεά Ἰαῖες ὉγῪ Ιρπαίίυβ δηὰ Τεῖ- 
το! δη (δ εογῥ. χὶὶ. βογάεβ αυϊάεπι Ὀδρβ- 
τηδῖς δϑϊαυητιγ, πιδοῦυϊδα ὑδςγο τηλγίγτίο 
ςδηάϊἀαπιυη), ἰξ 8 ϑυρρεβιεά τμαι ἴῃ τπεὶς 
τηαειγτάοσζω (ς}. Πδη. χιΐὶ. το) ἴθεβε βαίηΐβ 
ΜΕΙς ΔΌ]6 ἴο πιᾶκε (ὃς τεάδδεπιίης Ρονες 
οὗ εβι18 ρεου αν τπ εἰς οὐντ ; {πε πδίυσα 
οἵ πεῖς Ἵπιεῖ βυεγίηρβ ἰἀεπι δε ἔπεπὶ ε8- 
Ῥεςοίδ!Πν νἱἢ ἐμεῖς 1,οτὰ, [Ὁ 18 ποι! σεδδὶς 
18αῖ τῇς τηγϑὲὶς υπίοη οὗ ἴδε ἱπάϊνἀυδ] 
ΟΠ βείδη ἢ ΟἩσίβε τίν σοπιοβ ἔοσ- 
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ἀπεπεῖὶς καὶ ἔπλυναν τὰς στολὰς αὐτῶν καὶ ἐλεύκαναν αὐτὰς ἐν τῷ αἵματι 

(6.5. 7ε:. τοῦ ἀρνίου. 
ἐς ἢ ῥα ἀρ 

ΚΝ ς “ 

1ε; τὰ Ἵ 

4. χχὶ. 4, ]οβὴ ἱ. 14, δἷδο ἴμεν. χχνΐ. σσ, 158. ἷν. 5, Εσζεῖ.. χχχνϊϊΐ. 27, εἴς. 
ἰχ. το. Ὦ χνὶ. 9. 

15. ὁ διὰ τοῦτό εἶσιν ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ, 
καὶ " λατρεύουσιν αὐτῷ ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ " 
καὶ ὁ καθήμενος ἐπὶ τοῦ θρόνου ' σκηνώσει ἐπ᾽ αὐτούς. 

16. οὐ πεινάσουσιν ἔτι, οὐδὲ διψήσουσιν ἔτι, 

᾿ οὐδὲ μὴ πέσῃ ἐπ᾽ αὐτοὺς ὁ ἥλιος, οὐδὲ πᾶν " καῦμα ᾿" 
τ. ὅτι τὸ ἀρνίον τὸ ἀνὰ μέσον ἷ τοῦ θρόνου ' ποιμανεῖ αὐτούς, 

καὶ " ὁδηγήσει αὐτοὺς ἐπὶ " ζωῆς πηγὰς " ὑδάτων, 

κΡῬε. 
ἱ Εσεῖκ. χχχὶν. 23, Ρβ. χχίϊΐ. ἱ, [δα χ. τ ἕ. ; οὶ Ὠεδίδ, 

Κ χχὶ. 6, χχὶϊ. σ, 17γ, ]οδη ἱν. σο, νἱὶ. 8 (1 ἐσ. ἰϊ. 13), σδαηϊ. ἵν. 15. 

λᾳγα μέσον, ἴῃς ἴγυς τολάϊηρ, ἰΒ ποῖ ἃ βυδι]ε Δ] υβίοπ ἴο πιεάϊαιογβιὶρ (ΑΡδοεῖ, 
108-100) Ρυΐ ἃ ἰοοβε δγποηγτι ἴοσ εν μέσω (ο΄. ννεγτιουίῃ, οιγη. ἘΜέοῖ., 1869, ἰἱ. 
318-322) : ἴδε ζωσας οἵ τηΐη., Με., 5. τ. . (ζωὴν και ἐπι 8.) ἰ8 ἃ σοττεοιίοη οὗὨ ἴδῃς οτῖρ. 
ἕεῃ. οὗ ᾳυδ! εν ζωης (Μ558., εἀ4.), ΨὨΙΟΒ ἰδ ἕἄτοννη ἴο ἴῃς ἥγτοης (κα σαρκος ἴπ 
1: Ῥεῖ. 111, 21) ἕος ει ρ μδβίβ. 

ννϑτά ἴῃ τῆς Αρόσδῖγρβε (ς΄. χῖν. 13) νβεπ 
ἴῃς πιᾶτῖγιβ δπὰ Ἂοηίδββοιβ δὲ τῃεῃ- 
τἰοπεά, 45 ἰζ τπς νυτίτες Βεϊὰ ταὶ βυςἢ δπ 
δχρεσζίεπος δίοης οουϊά γίεἰά τῃς ἀεερεβὲ 
ζοηπβοίουδβηεββ οὗ σοτηπιυαηΐοη ἢ Οπα 
ΨΠΟ νγὰ8 ςοποεϊνεά Θββεηεα! 48 α Σαρεὸ 
τόλο μαά δέεη εἰαΐη, 4 ζαϊἐλ μι! τολέποες, 
εἴς. (ο ΤιίυΒ, 26, 217). Οὐ {δε πίρῇ 
τεβρεοὶ ἔοσ πιαγίγσβ, οὔ νυ βίο 18 ἔογτηβ 
Δ ΘΑΙΥ ἴγαος, βες εἰπεῖ, 142-ῖ.44. Αἱ 
ἴδε βᾶγηβ ἰἴγης ἰξ ἰβ το ἐΐδ δίοοά οὗ ἐλ 
1αρδ, ποῖ ἴο πεῖς οννῃ Ὀἱοοάᾶ, παῖ ἴΠῸῪ 
οννε μεῖς 1188 ἀπά {τι υρἢ ; τοἀετηρείοηῃ, 
ποῖ πηατίγτάοπι, ἰ8 (ἢ 6ββεη 14] Ὀδβίβ οὗ 
τηεὶς ἀεἰνεταπος. Ῥεορῖίε πιῖρδς δὲ τε - 
ἀεεπιεὰ υἱϊπους Ὀεσοπηπρ πη υτ8 ; 88, 
ἔοσ Ἔχδιηρῖς, εἰἴπες τεογεδηὶ ΟἨγίβιίδηβ οὕ 
ἴδοβε πο Παρρεπεὰ ἴο ἀΐε ἃ παῖιγαὶ 
ἄεδιῃ. Βυϊ πο οπε Ἵοουϊὰ ὃς ἃ πηδτῖυτ 
νους Πανίηρ ἴῃς βίγεηρίῃ οὗ τεάσῃρ- 
τίοπ Ῥεπίπὰ Πίπι. 

νεῖ. 156. Εἰτυδὶ δ8 νε]] 848 ρδβίογαϊ 
ττδὶτ8 ἴτοσῃ τῆς ΟἿ. 41] οὐξ ἴῃς σοποερ- 
τἴοη οἵὗἁἨ τη 5 ἤπδὶ Ὁ1155 νυ 118 Τἀνουτγεάᾶ 
Ῥοβίκίοη (ἐνώπ. θρόν.). Νοῖε ἰῃς βίησυϊας 
ἰοπάδσηθϑβ οὗ τῆς οχγπιοζοη--δ ἐλαΐ 
φἰξέείς ὁπ ἐὰς ἐλγοπε (16 τηα)]εβιῖς αἱ- 
τηὶρμῃγ ἀοά) «λαϊ! ουεγεμαάοιο ἐλένι 

. ΜΙ ἃ ῥγεδεπος οὗ ὑτγοοάϊηρ, ἱπείπιδῖα, 
Τᾶτγε ; Το] οννεά ὃν ποιμανεῖ πεῖε (48 ορ- 
Ῥοβεά το ἰΐ. 27) ἱπ ἰϊ8 [ἰτεγαὶ δεῆβς οἵ 
ἰδηάογ βῃερμεγάϊηρ οἡ ἴῃς μαζί οὗ [εβυ8. 
ΤὮς τρεβϑίδῃ 85 βῃερῃεσὰ νγὰβ Δη δῃοίεηϊ 
δηὰ ἐλιη]ας οοποεριίοη. ΤὨΐβ νεῖβε ἰβ 
τιν δάἀδριεὰ ἴτοπθη Ἑποοῦ χῖὶν. 4-6. 
ὩΠΚε ]οδη ἱ. σ4, ἰς τεῆεςιβ ἃ ΟΠ γί βείδη 

ξα] ΠΙπλεης οὗ τῆς [εν δπεϊοιραϊίοη (οὐ. 
ΧΙ. 6, χχί. 3; Ζεςδ. ἰΐ. τὸ ἢ, ; ϑ8ῖτ. χχίν, 

8 0) τἰδαιῖ τὰς 58εκίωδῃ νουϊά σεϊαση ἴῃ 
τὰς εἴ οἵ ἤπδ] 1185. 

γεῖ. 6. οὐ μή νὰ Ῥοιδ δὶς. ἱπάϊοα- 
εἶνε δηά βυδ)ιηςῖῖνε (Ξε ἰϊ, 11), ἐπ εἰπρῃδίῖς 
δβϑειίοηβ. Εοσ ἔμ ε ἄρβεπος οἵ βοοοδίῃ, 
88 ἃ ἰιαὶϊ οἵ (Ὡς Ηεϊϊεπῖς ὕἱορίδ, μ 
Πίειετίς, 31-33. ΠῚ καῦμα οοττεβροπάβ 
Βεῖε ἴο ἴδε βεῆβε οὗ (ἢς ἰβαϊδηὶς εχυϊνα- 
Ἰεπὲ καύσων, ἴῃς τεΐετεηος ἰ8 ἴὸ {πε 
βοοσοδίηρ βίγοοοο. 80 (ἢς Ἐργριίδη ἀεδά 
γελγποὰ ἔογ ἃ οοοϊϊηρ ὕγεεζε ἴῃ (πε ποχὲ 
ννοτ] α----“ 1,εἴ πὶς Ὀ6 ρἰαςεὰ ὉΥ (ἢ εἄρε 
οὗ τς νναῖεσ νι τὴν ἕλος ἴο ἴπε ποσὶ 
τῆδιὶ ἴῃς Ὀγεεζε πᾶῪ οᾶγοβ8 πις, ἃπά τὴν 
δεαγὶ 6 τείγεβῃθά ἔγοπὶ ἰἴ8 ΒΟΙΤΟΥΒ " 
(8εε Μδβρεζο, ϑατυρ οἵ Οὐυϊϊ. ἣν τ} 

γες. 17. ἴωῆς ροε8 νἱ ὑδάτων 
(" Πνὶπς νψνδίετβ ᾿) ᾿δουρῇ ργεῆχοὰ ἴοσ 
ΕἸ ΡἢΔβίβ, κα αἶσαν - ̓  Ἐδῖες ἰϊϊ. Σὲ 

ε΄. χκνὶ. 3 πᾶσα ἢε) ; ἃ ἐδνουγίις 
ΤΣ ἐπι νς ἘποςΒ χα, χίνηι, 
πε ἐουπίδίπβ οοπίδίπ υνϊϑάοπθ ννὩὶς ἢ 
ἰδ ἄγυπικ Ὀγ 411 τῆς τἰϊτβῖν, ᾿πουρ ἢ ἰπ 
ἴῆε ςεπῖγε ἴδετε ἰ8 Α]8ὸ “ἃ ἐουπίδίπ οὗ 
τἱρΒιεουβηεββ ννΐοἢ νγ88 ἱπεχμδυβοθ]ς᾽" ; 
δἰβεννβεσε ἰπ ἴδ 6 ἀϊνιβίοη οὗ 5ῃεο] δβϑίρπιά 
ἴο ἴδε βρίγι18 οὗ ἴδε τἰρῃίεουβ ἴΠοτς 18 “ἃ 
Ὀγίψδι βρτίπρ οὗ τς ψδῖεσ οἵ Ἰϊῆς " (χχίἱ, 9) 
πῃ δοοοτάδπος ψ ἢ ἀπε Ρυγιπαρογεᾶπ 
Βα Ἰεῦ τπδὲ ἴῃς ἀεδὰ βυβετεά ἔγοπι {Πίγϑε 
ἱπ τὰς υπάογινοτὰ (υκε χνΐ. 24, οἵ. 
Ὀϊεϊετίςἢ, 97 ζ.). [Ιη τῆς (ΔπιΠἰᾶς νἱρτιεῖῖα 
οἵ δποίεπε Ἐρυριίδη Ἂβϑομδίοίορυ, ἴδε ἀε- 
ςεαβεὰ Κπεεῖὶβ Ὀείοτε Οδβίγίβ ὑνο ροῦζβ ουἱζ 
ἴο δίπι τῆς ννδῖεσ οἵ [1{π (ἰς πηοῖέο Ὀεΐηρ 
ἐπαὶ ἐπε τομί μιὰν [ἰυε); ο΄. Ἐεπουβ 
“Ηἰἴδν». ἴμεοῖ..,᾿"} Ρ. τ41, ἀπά ἴογ “"Ἰἰνίηρ " 
ννδῖειβ 88 ἀϊνίης, Κ. 5. 1:27. [πιᾶς ἰά6Α] 
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καὶ ᾿ἐξαλείψει ὁ Θεὸς πᾶν “ δάκρυον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν εκ. χχν. 8. 
ῶν.᾽᾽ 

αὐτῶ Ω 

ΨΙΠ. 1. ΚΑΙ ὅταν "ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν ἑβδόμην, ἐγένετο Ῥδειϊιας 

σιγὴ ἐν τῷ οὐρανῷ ὡς ἡμιώρον. 2. Καὶ εἶδον τοὺς “ ἑπτὰ ἀγγέ- " ΝΟ 

ὅτε (ΒἾΔ885, ἢ 65. 
ἰὼ ἕοστα δαὶ ἀεβοῖία ἴῃ ἔοτοα (Βυσίοι, 316). 

ς ΕΔ. χχ., [υὑκο ἱ. 10, εἴς. 

τε Ϊπὶ οὗ ἴπε ροοᾶ Βῃερπετά- Κίπρ Υἵγλα, 
Ισαηΐϊδη Ὀδ]οῦ βανν πειῖπεσ δυηρεῖ Ποῖ 
ταῖγϑε ἔοσ τῆς ἐδ Πξυ], δηὰ ἑουπὰ πο ρἷδος 
ἔοσ ἀδαδαίῃ (ο΄. Αρος. χχί. 4) οὐ ἑαβεμβοοὰ 
(Αρος. χχί. 8) οὗ δὴν κίηᾶ (ραββᾶρεβ δπὰ 
81416}8 ἴῃ ΒΟκΚΊΘη, 133 δ) ὁδηγήσει, 
᾿ τους οὗ Ἰοοαὶ σοΐους ἔος Αβίδεῖς ΟὨσὶβ- 
τίαπβ, βίπος βῆεερ δηὰ βῃερβεγάβ 'νεζε ἃ 
ςοσησπιου ἔεδῖαζε ἴῃ ἴδε γοοδ νδ]εγ (Ὁ. Β. 
Ῥ. ἰ. 40-42); Ὀυῖ (με Βεᾶνεη οὗ ἴμε Αρο- 
οαῖνρϑε ἴβ, ἴῃ ϑεπλ εὶς Δβίοη, ραβίοσαδὶ οσ 
εἶνϊς, ἢ τουσπεβ οὗ Βαδγυ]οηίΐδη βρίεη- 
ἄουγ, ὕπΠα βοπιε ἰδίες Ἀροσδίυρβεβ, ἐ.Ρ.» 
τδαῖ οἵ Ρεῖεσ (15 1) ψ δεῖς τς Ηεϊεηὶς 
οοποερίίοη οὗ ἀοά 8 ραγάεη ἱπ ἴμε πεχὶ 
νοσὶ ἃ ργεάοσηϊπδῖεβ (Ὀἱειογίςῃ, το 1.).-- 
Βείψϑβ Ἴχρίδίηβ ἴῃς νατίδηϊβ σκηνώσει 
ἐπ᾽ αὐτούς (νῖϊ. 15) δΔηὰ σκ. μετ᾽ αὐτῶν 
(χχί. 3), ἀπὸ τῶν ὀφθ. (χχί. 4) πὰ ἐκ τῶν 
ὀφθ. (ν1ῖ. 17) 48 νατγίδης {γαπβίδιίομβ οὗ 

ὑδν ὈΞΡΞ “πὰ ὈΓΠΣΝῸ ; ὕαε, 
κε ἐπὶ τὸ μέτωπον (χίϊϊ. 16), ἐπὶ τῶν 
μετώπ. (νἱϊ. 3, εἴς.), ἴπεβα ἅγε ρσοῦδθὶν 
τοιπίπρ πλοῖα ἴθδη τπεϊογίοδὶ νδγίδίϊοπβ. 
ὕπιικε τς βυπορεῖς ἰγαάίτίοη (σι... Μαῖῖ. 
ἰϊ. 6) ἀπὰ τῃε ἐουγῖῃ αοβρεὶ (χ. 1, 1:8), πῃ 6 
Αροοδίυρβε οοπῆπεβ Οὔ γι 5 βΒῃερμεγάϊηρ 
ἴο τῆς ἔπτυγε [{{π (δες αἶβο ἰΐ. 26, 27). [ἴπ 
188. 1}, 6,7, δε νναγννατὰ τονίηρ Παδὶβ 
οὗ βῆξερ ὄὌχρζεβ8 ἴῃε ἴεπῖρεσ οἵ αοὐβ 
Ῥεορῖΐε, νν118ὲ ἐπε ρδιίθηϊ βυ πη) βδίνεπεββ 
οὗ ἃ Ἰατηῦ ἔοσ βδοσίῆςς ἀδηοῖςβ ἴπε ἔππο- 
τίοη οὗ αοὐ Β βεγνδηΐϊ; ἰπ ἰῇς Αροοδῖυρβε, 
18 ἰΔέΐες (ποῖ τἢς ἰογπγετ) οσουτβ. ΤΒΣ 
βαϊηίβ δες (οὐ β βοοῖς ἴῃ πεάνεη, ποῖ ου 
ελτίἢ (ςοηίταβὲ τ Ρεῖεσ ἰΐ, 25, ν. 2 ἴ.). 

ὙνΒιδίενε εἰεπηεηῖΐϊβ ὕᾶνα Ὀδθη επὶ- 
ῬΙογεά ἴπ τΠς (ο]]οννίπρ βεγίεβ (νὶ}}.-χ 1.) οὗ 
πυτηρεῖ-νϊδίοηβ, πὸ δάεαυδίς ἀδία δχίβί 
ἴο ργονῈ ἰδδῖ ]οβη [28 εἀϊϊεὰ ἃ [εν 88 
οσ εν 8}-ΟΠ σι βεῖίδπ βοῦσος μεῖα ΔΠῪ πιοσα 
ὕλη ἰπ νί. Τῆς νἱβϑίοῃ, νν δ ἢ ἔογπηβ (ἢ 8 
τεβυϊ οὗ ἴῃς Ὀτελκίηρ οὗ ἴῃς βενεηῃ 5εδὶ 
(νἱ 1]. ̓, 2), ορϑῆϑβ, δἴϊσ ἃ ργεϊυάς (2- 5), ἴῃ 
νἱ, 6 ἀπὰ ἄοεβ ποῖ οἷοβε 111} χὶ. το (οὔ. 
νἱἱ. 5). 

ΟΠΆΡΤΕᾺκ ΨἼ11.-Ν γ. τ. Ὅῆε ορεηΐηρ 
οἵ ἰδ βενεητῃ 868] ἰ8 [ΟἹ] οννεὰ Ὀγ [417 δὴ 
Βουτ᾽β 8:]δῆος ἴῃ βεᾶνεη : “ες ορεηεᾶ" 
Ἰοοῖκβ Ὀαοῖκ ἰο νί. 12, [Ὡς ἀὔβεηςς οὗ βιιὺ- 
ει βμβονίηρ ταὶ νἱῖ. ἰ8 ἃ μαγεηϊβεβὶβ 

9): πάϊς. ψἱῈ ὅταν (ἷν. 9, Μασ ἰΐ. 
εαυΐν. ἴος 

Τ1ιυκςε χὶϊί. 28); ἃ τεϊδεῖνε οἴδυδε οοηάϊιίοσδὶ 
Ὁ4 Εδὰ. νἱΐ. 29 ἔ., Ζεςξ. ἰδ, 13 (17), Ηδδ. ἰΐ. 20. 

ἰοτείρηῃ ἴο [πε 868]1-βεσίεβ ἰῃ [8 ογίρί αὶ 
Βῆδρε. Ῥσοῦδοϊν (18 βεσίεβ, {πὸ εδοῦ οὗ 
ἴῆε οἴδμεῖβ, νν8 οὔ ρί παν ἃ δβεραγδίβ 
οσδοῖς ὑροῦ {πε ἰδιῖες ἄδυβ. ὑνΒε 
ψόνεη Ὀγ ἴδε δυῖδοσ ἰηῖο Ὠἰβ ἴαγρε νοσγί, 
{δεν βυβετεὰ ἃ ΠΠτεγάσγυ τγεδίπιεπὶ νὨΐο ἢ 
[85 ἱπιεισυρίεὦ Ὀυϊ ποῖ δ᾽ϊορεῖμεσ οὔ- 
Ἰιτεγαῖεά πεῖς οτ ρίπδὶ ἔοστα δηὰ βεαυεηςς. 
ΤὮς ῬοοΚκ οὗ ἀεδείηυ ἰβ πονν ορεη; ψῃδιϊ 
ἴο]]οννβ (νι. 6. 4.) 18. ἴῃς σουζδε οὗ (ῃς 
δυΐυτε, ΨΒΙΟΗ παίυγαι!γ σοτγεβροπάβ δὲ 
Βοπ]ς Ροϊηίβ ἴο ἴῃς ρῥτγεάϊςτοηβ δἰγεδλὰν 
βκείομβεά ρῥσγοϊερεοδιν ἴῃ σπᾶρ. νἱ. ἃ 
ες ἱπίεγναι, ηοὶ οὗ Ἴχμδυβίίοη Ὀυϊ οὗ 
ἐχρεοίδίίοη, οὗἠἨ Ὀσεδῖῃ!εϑ8 βύβρεπβε (ἃ 
Ῥᾶυδε ἴῃ ἴδς εοβίδβυ, υΧΧ οἵ Πδη. ἷν. 1:6), 
ὉΒΠ ΕΓΒ ἰπ ἃ ῥγαὶ ΠΑ βεγίεβ οὗ ᾿υαϊςοἰα] 
Ἰαριιεβ πεσαϊ ἀεὰ Ὁγ βενεὴ ἰσυτηρεῖ- δλβίβ 
νἱ:, 2-χί. 10). ΗΔ] δὴ ποὺς (ἡμ., εὐ 
Μνίη. 8 5, 22 ὦ ἴοσ ἔοιτω) πᾶν ἢδνς Ὀεεῃ 
80 ομγίπουβ ρεγοά; [οβερδυβ (Β. ζ. νἱ. 5, 
8 3) ἀεθοιῖθεβ ἃ ρογίεπὶ δὲ {πε εἰεζε οὗ 
[πυβλισ ὙνὨΐο ἢ οοπβιβιεὰ οὗ ἃ Ὀγίρῃι 
ἰσδε βῃιπίηρ δὲ τ] ρῆς ἔοσ μα] δὴ Βουτ, 
δηὰ τῆς ςο]ϊοςδιίοη οὗ 5ιΐεπος νυ τονετ- 
ξῆος ἰβ ᾿Πυϑίγαῖεά ὉῪ τε υυχχ νεγβίοη 
(εὐλαβείσθω πᾶσα σάρξ) οὗ Ζεοῇ. χίϊ. 13 
δηά ΖερἘ. ἰ. γζ, Τῆε (οἸϊονίηρ τυταρεῖ- 
Βοιῖεβ ῃ48 Ὀδεὴ ψγονεπ ἱπίο ἴῃς ἔγαπις οὗ 
τὰς ψοτί ὉΥ τῆς ἀενίος οὗ πηακὶπρ τς τα Κα 
τὰς ρίαος οὗ ἴδε οἸἰτηαχ ψνῃὶο ἢ (αῆετ νί. 
17, νἱϊ. 1, 2) οης ψουϊά πδίυγα!ν Ἔχρεοῖ 
το οσοὺς δὲ ἐπἰβ ροϊπὲ. ὙΒεη τῆς ἀέ- 
πουείλεπὲ βδουϊὰ ἰᾶκε ρίδος, ποιδίηρ 
ΒΑΡρεπβ; ἴδε Ἰυάρτηεπι ἰ8 δἀϊουγηςά. 

ες. 2. ““ΤΒε βεένεὴ δηρεΐβ ῃΟ βίδπᾶ 
Ῥείοτε αοά" δε ἱηϊσγοάυςεά 848 ξδγη]ἶα 
ἤρυγεβ (οὐ νπεκεη 36 ἔ., Κ. Κ. 319 ἢ); τῷ 
δεϊοηρεὰ ἴο ὑτε- ΟὨ τί βείδη ᾿υἀδίβπι (ΤΟΌΙΕ 
χίΐ, 15, 1 τὶ Κδρδδεῖ, οπβ οὗ ἴδε βενεη 
Βοῖγ δηρεῖβ, ννὶς ῥγεβοηΐς (ΠῸ ῥγαγεῖβ 
οὗ ἴῃς βαἰπίβ, δηά ρο ἰπ Ὀείοτε ἴῃς βίοσυ 
οἵ τὰς Ηοῖΐγ Οης᾽ἢ, δηά γε δββοοίδίεᾶ 
ν ἢ ἰσυτηρεῖβ (1 ΤΏ εββ. ἱν. 16). Ασοοτά- 
ἱπρ ἴο πε Τδγρ. οὐ 2 Οἤτσοη. χχχίϊϊ. 13 
ψἤεη Μδηδββεὶ ὑγαγεά, 411} (Πς δηρεῖβ νῃῸ 
βιυρετίπιεηὰ τῆς δηΐγδηος οὗ ργάγειβ ννεηῖ 
δηὰ οἱοβεά Ἄνευ δρργοδοῦ, ἴο ὑγενεπὶ 
διῖ8. ρεϊπίοη τεδοῃίπρ μεάνεῃ ; ἰπ Οδδρ. 
13 ὃ ἴῃς ῥγάγεῖβ οἱ ἴῃς σὶρβίθουβ δὲ 
οδετεά Ὀγ ϑαπάδίρβοη (ς}. ᾿ψοηρίε!Πονν᾿ 8 
ϑαπάδαίῤδοηπ, ἀπὰ ᾿ςοηίταδὲ Ης. νἱΐ. 25). 
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ἀιγΎμει. λοὺς οἱ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἑστήκασι, καὶ ἐδόθησαν αὐτοῖς ἑπτὰ 
ἷν. τό, Σ 
Οὐς. αν. “σάλπιγγες. 3. καὶ “ἄλλος ἄγγελος ἦλθε καὶ ἐστάθη ΄ ἐπὶ τοῦ 
52, Μαιὶ. 
Χχίν. 31, θυσιαστηρίου, ἔχων λιβανωτὸν "χρυσοῦν᾽ καὶ ἐδόθη αὐτῷ θυμιά- 
4 τ; ματα πολλά, ἵνα δώσει; " ταῖς προσευχαῖς τῶν ἁγίων ' πάντων ἐπὶ τὸ 
μᾺ 708, 
ψι.4.]ε-. ἢ θυσιαστήριον τὸ χρυσοῦν τὸ ἐνώπιον τοῦ ᾿ θρόνου. 4. καὶ ἀνέβη ὁ 
ΡῈΣ ι-. καπνὸς τῶν θυμιαμάτων " ταῖς προσευχαῖς τῶν ἁγίων ἐκ χειρὸς τοῦ 
15:16. 

ὁ Αλ νῇ, 4. ἀγγέλου ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. 5. καὶ " εἴληφεν ὁ ἄγγελος τὸν λιβα- 
(1... 20, Ὡς 

Ι, εἴς. (Ξ 
Ὧ. οἵ δυτηὶ οθετίη ) Ατἴὴοα ἰχ. ᾿. 
λα τε αἰά οἵ". ἴδ, Μυ ΊΩ. ἢ 20, τσ. 
ζω ἰχ. 13). τὰ Αοείδιϊς Ρέ., ν. 7. 

ει Κίησε νἱΐ. 5ο. 8 ἢλδι. οογσαπιοάϊ ὃ τ. Μουϊε. ἱ. 
κ Νυπι. ἱν. 11, ἱπϑες δίας οἵ ἰῃοεωδε. 11. 4. 

1ΤὩς νλτϊδηϊβ δωση ληά δω τε ςοτγεοίίοηδβ οὗ ἴδε οτἰρίηαὶ δωσει (ΑΘ, 1, εἀά.) 
-ποινα υἱῖ ας, ἱπάϊς. ἃ8 1}. ο, εἰς. (Ὑνίη. 8ὶ 5, 17, 8 13, 7, ὃ 14. 0). 

ΤὨΐδ βεριεὶ οὐ ἀϊβείπρυβηςά δηρεὶβ ὃςε- 
Ἰοηρε ἴο (δε οἰτοὶς οὗ ἰάεδβ δεμὶπα ἱ. 4, ἵν. 
5, ν.6:; δυῖϊ {δε δυΐπος 848 ὑβυ] ῥσγείεγβ 
νἱνάπεβ8 ἀπά νατὶεῖν ἴο δβοτηοβεπεῖῖγ. Ἧς 
868 ἰδεῖῃ ἔοσ πιϊπαίογυ ρυγροβεβ, δβδίρτ- 
ἱπρ ἴο “ ἀποίπες ἀπρεῖ" {πεῖς σβαγαδοῖεις 
ἰδεῖς ζππςτίοη (νετ. 3) ἰπ [ εὐνβ8 τἰγδάϊτίοη. 
Τῆς αἰϊεταιϊίοη οὗ ἤρσυτε δὲ {πὶ8 ροίπι 8 
ἀεϊ!δεταῖς. ΤΒε οετίδίπιυ οἵ ἀϊνίπε ἄε- 
οἴεεβ ἰβ διρρεβιεὰ Ὁγ τῃς ἤρυτε οἱ 5εΔ]8 ; 
Ῥυῖ πον (δδὶ τἴ86 ρῬγορδεῖ [5 ἀδβοιδίηρ 
τῆς Ρτοπιυϊραϊίοη οὗἨ ἴδ δοῖυδὶ ἐνεηῖβ 
Ῥτεβαρεά ἰῃ ἴπε Ὀοοῖς οὗ Ὠοοπι, ἢς, {Κ6 
τῆς δυῖδποτς οἵᾳ Εβάγαβ (} οὔ. [.4ἱ. οὗ ν. 4), 
επυρίογβ ἴῃς ἤρυτε οὗ δηρεῖβ υ11} ἴσυπι- 
Ρεῖβ οἵ μοβίῖϊε βυπηπιοηβ δηὰ βμδιιετίηρ 
δἴαττηα. Ὑμε ἢπδὶ βεγίεβ (χν.-χνὶ.) ἰῇ 
Ὡς ἢ ἴἢεβε ἄςογεεβ ἃγα Ἄχεουϊαά, 18 ΔΡΕΪΥ 
ἀεβοσιί θεά υπάες τῆς ἄρυτε οὗἨ Ὀοννδ οσ 
νἷαἱ8 ἀσεηςπίηρ ἴπς δαγῖἢ ν  τΠεὶγ ὈΠΙοΓ 
ςοηίεοηῖδ (ο΄. Βονοη, Νοιυ. Τεςί. ΤῊ ξοί. ἰϊ. 
503). Τῆς ττυπιρεῖ, 88 ἃ βίρτια! ἔος ννᾶγ, 
ἐδ πβίυγα!γ δββοςίδῖςα υἱτἢ δοοπεβ οὔ)υάρ- 
ταεηΐ ({εϑῆ). “ΡοτυεΥ, ΒΘΙΠΕΙ δβρίτιυδὶ 
οσ Ῥμγϑίςδὶ, ἰ81ῃς τηοδπίπρ οὔτδε ἰτυπιρεῖ, 
δηὰ δο, νεῖ] υϑεὰ Ὀγ Ἡδηᾶοὶ ἴῃ δὶβ ἃῃ- 
ὉΔΟἢ 65 ἴο ἴῃς Ὀεῖτγ " (Ε. ΕἸεζρεγαὶ 5 

ἔκίβετει ἰ.92). Ττυπιρεῖ το ᾿ἰρ, τμ6 δηρεῖβ 
πον βίδπά τεδᾶγ. ὙΠεῪ ἅτε βεῖ ἰπ πγοιίοῃ 
ὉΥ ἃ βἰρηίΐβοδηι ἱπίετυάς (3-5). 

νει. 3. Βεῖΐνεεη τουδῖν ἀπά γἰτι] (ἢ ς 
ΒΟΙΠΕΙΥ οὗ ἴδε Αροοδῖίγρβε ἢυςιυδίεβ. 
[τ ἰΒ δββυπιεὰ (18 δὶ νἱ. 9), δίϊες νἱϊ. 1:5 
ῬεΙΠδΡρβ, ἴπδὶ ἤδάνδη ἷ8 ἃ ἰθπιρῖς, ΔΙ πουρἢ 
τηῖ8 8 ποῖ Ἐχργεββὶυ βιδιϊεὰ 111} χὶ. το; 
ποῖ ἰβ ἰξ Βοπιορεηεοῦδ ν τς τὨτοπε- 
ἀεδβοσίριίου ἱπ οᾶρ. ἱν. λιβανωτόν 
(" ἴποεπβε," ἅπ. . ΝΙΤᾺ ἰδ υδεὰ ὃν 
ταίϊβιδκε ἔοσ ἴδε οἰδβϑίςαὶ λιβανωτρίν( υΧΧ, 
πνυρ[ε)ιον οτ θνίσκη) -Ξ- “ΟξΠδο," 88 Δ]- 
τεδλὰν ἴῃ δὴ ἱπβοιρίοη οὗ ἴδε βεοοηὰ 
οεπζυσυ 8.6. (ὈΙ ἰδηθεγρετΒ ϑγ10ρ6 15- 
ϑεγίῥί. Ογαξο. 588 138) λιβανωτίς ἴ8 επ;)- 
ῬΙογεά Ὁγ οςοπέιβίοῃ ἕος “" “τηκίησθηβςε "᾿. 

Αοἱάεη οεηβεῖβ (σ Μᾶςος. ἱ. 22) ληὰ ρφοϊάεῃ 
Ῥονΐβ (φιάλαι) ννεῖε ἀτῆοσγις ἴδε ἑυγπίτυτα 
οἵ τδε τερὶε (1 Εϑά. ἰϊ. 13). Οα ργάγεσβ 
ἃ8 Δῃ οἤετίπρ, δεῈὲ Ἀσςίβ χ. 4. Τῆδ δυτη- 
δοΪΙ8πὶ ἰβ Ὀοτγοννεά ἔγοπὶ πε τεπιρὶς- 
ταδὶ; ἤδη τῆς βαυοος οὗ ἱποεῆβα 
Ῥεεη επιριίςὰ ονες ἴῃς Ὀυγηΐηρ οολὶς 
ἡμαΐβῃ οἢ ἴδε δἰϊδσ οἵ ἴποεηβε, ἴῃς ρεορὶς 
ονεά ἰῃ ργᾶγεσ, 48 ἴπε ἰγάστδηΐ οεἱουά οὗ 

βιηοῖε τόδε ὑρ. Δνεϊ μαυβεη᾿β ἀεϊειίου 
οὗ 3 ὁ, 4 88 ἃ ρἷοββ ἰ8 ἱπεγεΐίοτε ὑπηεοςϑ- 

]οδΒη ἰβ οοπβοϊϊηρ τς σους (οἷ 
οὐ νΐ. 10) ὈῪ ἴῃς αβδυγᾶπος ἐπὶ (δεῖσ 
Ρτιᾶγθῖβ ίοσ ἴδε οοπιίηρ οὗ τς Κίηράοπι 
ἃτε ποῖ Ὀζεδαιῃεά ἰηῃ ναίη. 

γετ. 4. ΑΒ δὴ δϑεηῖ οἵ αοά, (πε ληρεῖ 
ἰδ οοπιηίβείοηςεά τὸ ται νὰ Ὀϊνιης 
ΔΡΡιοόναὶ πε ρῥειϊτίοπβ οἵ πε βαϊπίβ ίος 
ἐπε εηά; τδΐβ τηνοῖνεβ χει υκξίοη οἡ ἴ86 
ἱπιρεηίίεηι ἀπά Βοβιίῖὶς ννοτά. Τῆς ργο- 
ῬΒεῖ 18 δυγε βυςῖ δδβρίγαιοπβ ἅτε ἰῃ ἢλι- 
τον ὙΠ Οοά᾽ 5 ν]]. 

γες. 5. Τῆς οδηβεσ, δανίηρ οβετεὰ 
ἰποδῆθε ἴῸ Ὠεᾶνεῃ, 18 ΠΟῪ ἴο δυεῖ 
ἤτγε ὕροη ἴδε εχ (δδοριεὰ ἔἴοπι Εσεῖς. 
χ. 2-7; ο΄. «εν. χνΐ. 12). ΑΒ δὲ ἴδς οἷοβε 
οὗ ἴῃε ἰσυτηρεῖβ (χὶ. 10) δπᾶ τῇς Ὀοννἷδ 
(χνί. 18), Ρμιγβίοδὶ ἀϊβευσθαποαβ ἤετε ἃς- 
ΘΟΠΙΡΆΠΥ τε τηδηϊξεδιδίίοη οὗ ἀοά Β 
ψταῖῃ δηά ἰυάρτηεπε. [ἢ ἀπδινεσ ἴο ἴδς 
Ῥιάγεῖβ ἀπά Ἰοηρίηβ οἵ τῃε βαϊπίβ( εηδῃ, 
393), ἀοὰ δἱ 481 νἱβὶϊ8 τῆς ἱπιρεηϊιδης 

νοσ]ὰ ἢ ἃ βεγῖεβ οὗ σδιδβίγορῃςβ 
ν ἢ], ἰχ,, φῦ. ἰχ. 4), νυ ίο ἢ Πεζα]ὰ τἰῃς επὰ 
δηὰ αἶδο βίνε (Ππουρἢ ἰπ νδὶπ, ἰχ. 20, 21) 
δῃ Ορροσγξυπὶν ἔοσ τερεηίδηςς. 

Νοῖς ου νίϊι. 3-5. ΤὨϊδ ερίδοάς ((π 
ἄυπι δῃονν) οὗ δηχεῖ δηά ἵποεῆβε, [βου ρῃ 
Δρράσζεπιῖγ ἰϑοϊδιεά, ἰβ ἀπ ονεγίυγε ἔοσ [ἢ 6 
βετίεβ οὗ Ἰυάρτηεηίβ, οἵ ψὩϊοἢ τπ6 διιο- 
οεδαῖνα ἰγυπιρεί-Ὁ]Δδῖβ ἅτ Ῥτεοῦγβοζδ, 
Τῆε ὑγὰ οἔὗ 811 τῆς βαἰϊπίβ, νος ἢ, κα 
ἴποδε οὗ τε πιαγίγσε ἰπ νὶ. τὸ, Ἵσγᾶνα 
Ῥυπίβδηηδηῖ ρου αοἄ᾽ Β ἐπαρηῖεβ [πγουρῃ- 
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“ εἰς τὴν " γῆν καὶ “ ἐγένοντο βρονταὶ} 
σεισμός. 

. 13. 

καὶ φωναὶ καὶ ἀστραπαὶ καὶ 5 ἐμ εὰ. 
Ξ. χ. 

Ῥϑενεῦ 

6. Καὶ οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι ἔχοντες τὰς " ἑπτὰ σάλπιγγας ἡτοίμασαν ΡΩΝ 

ογοδβοβίσα, 
Νς-εᾶ. χἰϊ. φι, εἴς. 

1 βρονται και αἀστραπαι και φωναι Α, τό, 38, Με., ὅ5γτ. (1ἀςἢ., ΝῊ πιατρ., ΑἹ., 
ν8.), τεχὲ 390, πιίη., νῷ, ἄστη, 5., Αὔὐάς, Ρχ,, εἰς. (ΤΊ., Τε., ΨΗ, Βι}., ϑ5νν»., Β8.). 

οὐἍ τῆς φαγί, ἅτε διιρροσίεὰ δηὰ τεΐη- 
“Μοτοβὰ ὃῪ ἴδε πὶ πίβίγυ οἱ [μῖ8 δηρεὶ, ἀπά 
ἀπδνεσεά δὶ ὁπος ὉῪ ἔπε βυςοαββίοη οὗ 
ἱποϊάδηιβ θερίηπίηρ νν νετ. 5. ΤὨῖβ 
Οὔ͵εςι οὗ ΟΠ τίβείδη ργᾶγεῖβ, ὑ.6., [πε βηδὶ 
«τίβῖβ, ἤδη ΟἾγῖβὲ τοῖυσῃβ ἴο σγυβῃ δ8 
Ἔπεπιῖεβ δηὰ ἱπδυρυγαίς ἢἰ8 τείρῃ, Ρεῖ- 
"νδάεά εατὶν ΟΠ γι βειδηΐ τ 88. ἃ νῃοε. Αἱ 
δρεοίδὶ ρεγίοάβ οἵ ἱπίοίεγαθὶς ρεγβεουϊίοη, 
ἀτ δββυπιθὰ ὑπάοδσ ἴἢς δβίσεββῈ οὐ δηΐϊδροη- 
ἦβπι 48 εσε ἃ τίογα βεηβυοιβϑ δηὰ ρ]δϑιῖς 
ἕογτι ἴπδη ἔπε ογάϊπασυ Ἴοοπβοϊουβηδββ οὗ 
τῆς συγοῦ πνουά πᾶνε Ὀεδη υ508}}ν ἀϊ8- 
Ῥοβεά ἴο ςἢεσγίβῃ ; γεῖ ἴῃς σοπητῆοη Ῥγᾶγεσ 
Οὗ τὰ Τσπυτοῦ ἰπ ΔΩΥ ᾿ἄβε ννᾶβ ἴοσ ἴῃς 
πρεεάν επὰ οὗ ἴδε ννοσ ά (ἐλθέτω χάρις 
καὶ παρελθέτω ὁ κόσμος οὗτος, ὈὨἱά. χ.). 
ἴῃ Αρος. Μοβ. (ἐσ. Οοηγϑεαᾶσε, ϑέδεσίσὰ 

μαγί. Εευ., 1805, 216-235) χχχίϊϊ., ψΨΠεη 
τῆς δηζεῖὶβ ἱπίειοεάς ἕο Αἄδιῃ δὲ ἢῖ8 
αϑοσπβίοη ἴο δεάνεη, πεν ἴδκε ροϊάεη 
πεηβοῖβ δηὰ οὔες ἰποδθῆβε; ΨΠογευροῦ 
δηοῖκς ονεσβῃδάοννβ ἴἢε νεζὺ βττηδγηδηῖ. 
Τῶς ἰηιετοεβϑβίοη οὗ δηρεῖβ οὐ δεῃδ οὗ 
ἴῆς ελἰπίβ, ἃ γσεβυῖῖ οὗ {πεῖς υποιίοη 48 
Ῥυλτάϊδηπβ, οα8 ὈΔοῖ ἴο ροβί- Ἔχις [υἀαίβπι 
18 116. ἱπαγιςυϊαιςά οοποεριίοη οὗ τἢς 
δηρεῖβ 48 Βεϊρί} ἰὸ τῃρδηκιπὰ (]οῦ ν. 1. 
αχχίϊ. 23; Ζεοῆ. ἱ, 12); δ8υθβεαιςπον 
τὰς ἰάςα ἀενεϊορεά ἰηίο ἃ Ὀεϊϊεῖ ἐμαὶ τ8 6 
Φτιάγεῖβ οἵ ἴῃς Ρίουβ ᾿νοη βρϑοίδὶ εββ δου 
88 ἴπεν ψνεῖε ὑσεβεηίςα τὸ αἀοά ὃὈγ δηρεῖβ 
Βυς ἢ 28 αδῦσγιεϊ, Βδρδδεὶῖ, Μιοίαοι, οζ 
{δε βενεη τς ΒΒΠΚΕΙΒ (ς΄. Τοδίι, ἰοο. οἰέ. ; 
81αν. Επ. νἱῖ. 5; Ἐπ. ἰχ. 2-1ὶχ, χν. 2, χὶ. 6, 
χἰνιὶ, 2, χοῖχ, 3, 1ό, οἷν, 1). [π ΟΠ τίβεϊ- 
ΔηΐῪ τ ἷ8 τόϊε νν88 πδίυγα! γ δρβοσθεά ὈῪ 
ΟΠ τβῖ, ψῆο αἷοπε σαιϊῆεὰ δηὰ ἱπβρίγεά 
Βὲβ Ῥεορ ς᾽ 8 βυρρ!!ςδίίοπβ. Βυΐ ἴῃς οἷά 
θεῖ! εἴ εν  ἀεπεῖν ᾿ἰηρετεά ἐπ ̓ΡίουΣ οἶγοῖεβ 
οὗ εν ίϑ ΟὨγίβείδηϊν (οἷ, Τ εβί. 1ωον. 3, 
5), 8:86 ΌΥ 58:46 συ ἃ σοπιρίεῖς δοσερῖ- 
πος οὗ ΟἸγίβι᾽ 8 πεανεηὶν ἑμποιίοη, Τῆς 
ἰλιίοσς ἀϊὰ ποῖ ἱσωπηεάϊδιεῖν οὐ υπίνεσβα νυ 
ὙΠΊΠΕΣ ὉΡ δυο δυγνίνα!β οὗἨὨἁ Ἁἴπε οἷάεσς 
ΔΒ; ρορυϊᾶσς τοϊϊρίοη ἰεπάθά ἐπθη 88 
πον ἴο ὈῈ νἱάες δὲ βενεσγὰὶ ροϊπίβ ἴπδῃ 
118 {πεοσεῖςαὶ ῥγίης ρ]εβ (48 ἰηθ Οτίρεη, 
Ὁεἷς. ν. 4φὄ1 δηὰ Τοεγ]]. ἀς Ογαέ. χὶϊ.). 
Ῥιαῖο, ἱπ ϑγνιῥος. 202 Ε,., τρᾶῖεβ ἴῃς 

δαίμονες ρτεβεηΐ Π16Π᾿5 Ῥγᾶυεγβ ἃπά οὔξπι- 
ἰηρβ ἴο (ἢς ροάβ, δηὰ τηεάϊδιε [ε Ἰδιϊοτ᾿ Β 
ςοπιπιαπβ ἀπά στεοοῆρεπος ἴοὸ τῆθῃ (οἶδ, 
Ρμΐο, ἐς ϑονεμ ἐδ, '. 22, δῃὰ οχ ἱ. 1). 
8:ες ἔυγίπες χνὶϊ. 1, χχὶ. ο, ἔοσ ἃ βί τ) δα 
βίαι οὗ πηδεζειβ ἰ ῥτίπχίεῖνα ΟἩ σι βεϊ ΠΥ 
νἱἢ τερατγά ἴο [πε σοτγεβροπάϊηρ ξαποείοι 
οὗ εν βῆ Δηρεῖβ 48 ἰηϊεγπηεάίατιεβ οὗ 
τενεϊδιίοη. 

γες. 6 ἢ. Τῇε “τεβῇ βογίεβ οἵ ἀϊβαδβίειβ 
ἄοεβ ποῖ δάνδηςς τηδίζοιβ ΔΩΥ ἔυγίῃεσ 
1ῆλη τΠε ῥγανίουϑ 568]-8εσίςβ. ἢ ᾿ἰεδά 
Ὁ ἴο ἴῃς ἤπδ] οδίδβίσορῃς, αἀπὰ ρου τῆς 
εἄξε οὗ τὲ πιεῖ ἱπίο ἃ δυσίμε ἀενεῖορ- 
ταεηὶ οι Ῥγδοιοϑ!ν ροεβ8 ονὰσ ἰδς 
βᾶπια ῥτουπά οτος τῆογθ. Τῆὶβ γεῆεοιβ 
οἵ οουγδα Εἰτεγαγυ δγίῆςς, ποῖ ΔΩΥ β8υοςεδ- 
Βῖνε οτ σοπτίηυουδ βοῆεπιε οὗ ἐνεηῖβ; ἴτ 
ἰδ ἰζεταῖῖνε ποῖ ἢ βϑίοσι δ! οὨγοποῖο- 
εἰοαὶ. [ἐε ἴβ ἀουδεῖα! {ἢ τῆς ρσορῆδι ἰη- 
τεηάοὰ τὸ δυρρεβὲ ἴῃς ἰάδα ἡ ςἢ ὀσουτϑ 
ἴο ἃ πιοάεγῃ πιϊηά, υἱΣ., τλδὲ δυο ἀρρα- 
τεηΐ ογο 168 βεετ ἴο τεοὺσ ἰῃ Πἰδίοσγ. Αἱ 
ςετιδίη ἐροοῖβ Ὄνεσυτίηρ βεοτηβ τὸ ὃδ6 
ΨΟΣΚίη ὉΡ ἴο βοός πΒμιν οΟἸϊπιαχ ἴος 
ψ βίο τηθη Ἰοοῖς ἰῃ ἀγεδά οσ δορε, δηὰ 
γεῖ ἴῃς ψου]ά γίρβιβ ἰβεὶζ ἕοσ ἀποίδμες 
ἐροοῦ; {πε ἀόπουεηγηεηϊς ἔλάεβ ἔοσ τδὰ 
τς δείηρ ἱπίο τς ἔα πογίζοη ; [ὃς 

ὍΕΙΒ οὗ ενἱ] ραΐδμες τπεϊηβεῖνεβ δίγεβἢ 
ἴῃ οἴμεσς ἔοσπιβ. Νεῖῖδες Βοτα ποῖ ἰη τς 
Ῥτενίουβ βενδῃ Ἴγοῖεβ σδη πε δβίτοϊορίοδλι 
τείεσεηςς (1Ο 16 Τοοΐουτβ ἀπὰ Ἵδαγδοῖεσ- 
ἐβεῖρβ οὗ πε ρἰδηεῖβ, ορ. Εχῤ. Τὶ. χχ. 426- 
427) ὉὈς ψΜοτίκεὰ οὐυξ γν]ἢ Δ᾿Υ ῥ᾽αυβιὈΙ]Π γ. 

νν. 6-12. Τῆς ἥγΞὲ ζομν ἱγμνιῤείς. 
ΨΝες. 6. ἴῃ τῆ βοδεπ)ε οἵ δε ᾿γυπιρεῖ- 

νἱβίοηβ, 88 οὗ τῆς βεαϊὶ-νἱβίοηβ, ἴς ἢτϑε 
ἔους δὲ ἀϊετεπιίδιοά ἔγοσ ἴῃς πεχὶ 
ἴῶτεε; ἰῃς ΒΡ πᾶ βἰχίῃ ἴῃ θοῖἢ οαβεβ 
βίδπά ὈῪ {πεπηβεῖνεβ δηὰ σε βεραγαίεὰ 
ΌΥῪ ἃ σοηϑβίεγδθϊε ἱπεεσί υὰς ἔγοπι τῆς ς]ο58- 
ἰηρ βενεῆῖῃ. [{|8 γεπιδύκαῦὶς ἴπδὶ ὄνεῃ 
τς ἤπᾶ] τἰσυπηρεὶ οἵ χὶ. 15 ζ,. ἄοεβ ἠοΐ σοτ- 
τεβροπά ἴο ἴδῃς ἰουὰ ἰγυπιρεῖ- Ὀ[αδε νυ Ὡς ἢ 
δοοογάϊηρ ἴο 1 εν 8 δηά εαγὶν ΟὨ τ βείδῃ 
τιδάϊπίοη, ννὰβ ἴο νᾷάκεη ἰἢς ἀεδὰ τὸ 
τεβυτγεοίίοη οἵ ἴο στα]ν ἴπε βαϊπέβ (Μδίϊ. 
χχὶν. 31) δἱ τε οἷοβε οὗ ἴῆε ψοτϊά. ΤΒε 
Αροοδλίγρβε Κηονβ ποίδίηρ οὗ (μῖ8 ἔεα- 
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41 οὐΐγ, ἰὩ 
Ν. 
Ον 8 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ͂ ΜΝ. 

ἡ. Καὶ ὁ πρῶτος ἐσάλπισεν, καὶ 
Ὑ. ὅεε ἐγένετο “χάλαζα καὶ “ πῦρ μεμιγμένα ἐν " αἵματι, καὶ ἐβλήθη εἰς: 

Μεΐ, χν. τὴν γῆν καὶ τὸ τρίτον τῆς γῆς κατεκάη, καὶ τὸ " τρίτον τῶν " δέν- 

ἐμ τε τοςς ὅρων κατεκάη, καὶ πᾶς χόρτος χλωρὸς κατεκάη. 
δεύτερος ἄγγελος ἐσάλπισεν, "καὶ ὡς ὅρος μέγα πυρὶ καιόμενον" χχν ϊ, 2, 

Ῥε. χνὶϊἱ. 

ὃ. Καὶ ὁ 

τόξνκη,ν. ἐβλήθη εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἐγένετο τὸ τρίτον τῆς θαλάσσης 

᾿ ΧΙ " Ταῖμα, 9. καὶ ἀπέθανε τὸ τρίτον τῶν κτισμάτων τῶν ἐν τῇ θαλ- 

μὰ άσσῃ, τὰ " ἔχοντα ψυχάς, καὶ τὸ τρίτον τῶν " πλοίων " διεφθάρησαν. 
ἢ 90 (ϊ. 

. 8, [54. ἰΐ. 13. Ἑω. χνὶϊϊ. 13 ἴ., χχί. 4, ενὶϊϊ, 4, ἔγοτη [6σ. ἰΐ. 25 ἢ Εχοά. νὶἱΐ.. 
᾿ ἔψον Υ Ὑ ΤῊΝ ρβοειεἴοα (1. 20, εἰοῦ δ Ρίς. ἀπε ἊΝ εἶκε) δὲ ΠῚ πες εἴμεε. ᾿ Τὴν ΠΡ 
Ψ ἵττεζ. 88 ἷχ. 12, 18. 

ἴατα, ποτ οὗ 186 τγδάϊτίοη (ργεβεγνεὰ Ὁγ ΚΕ. 
Αἰίρα) παῖ ἴῃ ῥγοςεββ οὗ ἴδε γεβυστθο- 
εἴοη ψουϊά Ὀς δοοοπιραηϊεἃ ὉΥ βένεῃ 
τυπηρεῖ-ρεδὶβ ἔγοπι αοά, Τμςε ἢτβὲ ἔουγ 
{τυπηρεῖδβ 8εὲ ἴῃ τηοϊίοη ἔογοαβ οὗ γτυΐη (παῖ 
ΑἸ] ουὐ παΐυγαὶ οὐ)εςῖβ; ἴῃ 54}. ν. :7-23 
(νι 17-24) ἴδε ννογὰ οὗ παίυτε 18 υδοὰ 
ἴγες εἶν ὉῪ αοά το Εὔημα τηεη. Τῆς 

οἱοβίηρ ἴἄγεε οοποογη δυτηδη [ἰξα, ἐ.6., (ἢ ς 
ξοάϊεβ8β ἱπῃδθίϊδηϊβ οὔ ἴῃς εαγτῖ. Τῆς 
Θπεσὰὶ ἰάςα ἰβ [μαι οὔτῆς εν ἰδῇ τγαάιτίοη, 
δες οἢ χν. 2) νι ίοι ῥὑγείδοθὰ [με βεοοηᾶ 
ξτελὶ τεἀδεπιριίου ὉῪ ἀἰϊβαβέεγβ δηδίορουβ 
ἴο ποβε ῥτεοεάϊδηρ ἴπε ἤγβι : οὐ 4.9.» 
ϑοδδᾶς Εχοά. 4 ὃ, ἰετῆρογε αυο 8ς σευ θδοϊς 
1τεχ Μεβδβίαβ, ἔδοίει Πειθ οπιηΐα ἰβίᾶ 
πχίγαουϊα, ργοάϊρία εἰ ἀϊνίπας υἱγίαι8 ορεγα 
οογᾶπι Ιδγϑεὶς, φυδα ἐφοὶϊὶ οἰπὶ ἰη ΑἊεργρῖο, 
πεπηδάτηοάυπ βογὶ ριυπι εδὲ Μίο. νἱῖ. 15; 

ἃἰ8ο ]1αἰκυῖ δέρνει. ἱ. 56 ὃ, Τατρ. 1οπ. ου 
Ζεςῖ. χ. ᾿χ, εἰς. Τς ἀϊδβαβίεσθ τεπιϊπά 
οὔς ον ἀπά τῆεη οὗτῃςε Ἐργριίδη ρίαριεβ 
(, 708. Α4ηέ. ἰἰ. σ4-1; 4180 ΑπΊοβ ἵν. 4 ἔ., 
88. ἶχ. 7 1). Τῇε ἤγβι ἔουσ νἱβίς εατίῃ, 

8εᾶ, νναΐετβ, δῃὰ τς βκυ. Ηδὶ!-ϑἤονεσγα 
ψνεῖς ἃ ἰγδάϊίοπδὶ ϑοουσρε δπὰ ὑνεάροῃ 
οἵ ἴδε ἀϊνίπε ἀγπιουγυ ; οἡ {μεἰς δβϑβοςὶδ- 
του νἱτἢ πα ἀετγβίοστηβ δες Ὁ. Α. 5: 8 
Ἡ δὲ. Οεορ. δ4, 65. 

Ψες. γ. Ἠαὶ! δπὰ ἔγε, ἂἃ8 ἰῃ τς ἑουτία 
ἙἘρφγριείδη ρίαρυς, Ῥυῖ: ἢ τὰς δάάδεά 
Ο.Τ. Βοῖτος Ὧδε. τε.) οὗ ἃ βῆοννεσ οὗ 
διοοά ἱπειεδλά οἵ σταίη (βδεε Ομαρ. 1ᾶ ὁ, 
ψ Ποῖα (ἢ βἰχί πεᾶνεῃ 18 {Πα βίογεβοιβα 
οὗ μαὶϊϊ, βίοσπι, δπὰ ποχίουβ νᾷρουζβ, εη- 
«οἸοβθὰ νυ ἱδίη ραίεβ οὗ ἤγε ; δηὰ βρεοίδ!!ν 
5.001}. ν. 377, πῦρ γὰρ ἀπ᾽ οὐρανῶν. .. 
βρέξει .... πῦρ καὶ αἷμα). Ἐος δἰπι!]ας 
Δι οβρδοσίς Ῥμεηογηςεηᾶ, δες οὐ νὶ. 8, 12. 
Ῥοτίεηίβ οὗ [δῖ8 δποσγηδὶ πδίυσγε ἅγε σα- 
οοτγάεδά ἔος τς βενθηι ἀεοδάς οὗ ἴδε ἤτβε 
ςαπίυσΥ ὉΥ Κοπιδη ᾿ἰβίοσίαπβ, Ὀυϊ βετα 
8 ἢο περὰ ἴο βες βρεοίῆς ᾿ἰβίοσίοδὶ 411υ- 
δἷοπβ ἰῶ Ῥσορῆδου ὕροη τπὶ8 ρταηὰά βοδ]ςε. 
Τδς δἰραϊ οἵ διπιοβρμεσὶς ἢγε δἰνγαυβ 
εἰρηιδεῖ το ἴδε ἀαποίεηϊβ ἴδε ἀρργοδοῖ οὗ 

νδγίοιιβ ἀϊβαβίεγβ, Ἄϑρεοίδ!ν Ὑνμεη βίδσγβ. 
ε]1. ὙΝειδιείη οἰϊεβ Βαγα Μεεία, 59, χα; 
ἀιχιι Κ, ΕἸΐεζεσ, ρεζουβββ εξ πιυημάυβ, 
τετίία πεπὶρε Ῥᾶγβ οἰεάγυπι, ἰετιία ρβᾶσβ. 
ἐπτιοὶ, εἰ τεττία πογάεί. Τῆς ἰπϊτά ἰ8 ἃ 
Ῥεϊπιϊεῖνε ϑεπιτὶς (ΒαΑΡγὶοπίδη : 1δβίσονν, 
107 {.) ἀϊνϊ βίοι, νυν δίς ἢ Βδ8 [8 τοοίβ δ]8δὸ 
ἴῃ Ἰγαπίδη σε] ρίοη (Ὑβῃξ, χίϊ. 3, Ὑδβπα, 
χὶ. 7, εἴς.), ψῆεζε ἴῃς τἰὐρασιτς ἀϊνείοι 
οὗ ελιῖβ, ἀεσγίνεά οσίρί πα! ἔγοπὶ ἴδε 
τῆτοείοϊά ἀϊνίφοη οὗ φαγί, διπιοβρδεζε, 
δηά υηίΐνοτβε, ἰβ οἷάες πη ἴδε βενεη- 
[ο]ὰ.---δένδρων, δες 5.Ποϊ. (τὰ δένδρα. 
δηλονότι) οὐ ΤὭυς. ἰΐ. το καθεζόμενοι. 

μνον . .. τὸ πεδίον. Ῥάδυβδη. ἰΐ. 365 
(φ,. ἵν. τ66 4) πχεπιΐοηβ ἀπιοης ἴῃς Ῥῇεπο- 
τηεηδ δἰϊεπάϊηρ ελγι βαυδίκεβ ἤεᾶνυ ταὶῃ 
οὐ Ριοϊοηροά ἀτουρδῖ, {πε ἀϊδοοίουτ- 
ἴῃς οὗ τὲ βυπ᾿8β ἄϊδςο, εἴς. ; “βρείηρβ. 
ΤΑΟΒΕΪΥ ἄσγ ἃΡ. ϑυάάδη φυδίβ βοπιείίπιεβ. 
ΒΘΕΡ ονες ἴδε ᾿οουπίτν, δἱονίπρ (πε 
ἴγεεβ ἄοψῃ. Αἱ τἰηγεβ8, ἴοο, {πε δκυ ἰδ 
βῃοϊ ϑτἢ βδεεί οἵ ἢἤαλπχαε. ϑίδιβ σὲ 
δέξῃ οὗ δὴ δϑρεοῖ πενεσ κπονγτὶ Ὀεΐοτγα, 
Δηά βιγίκε σοηπδίεγηδιίίοη ἱπίο 411] Ῥὲ- 
Βοϊάετβ.᾽" 

ννυ. 8, 9ρ. Α βεῖγ πιαββ, πυρε δ8 ἃ 
τηουπίδίη, ἰ8 ἤπηρ ἱπῖο 186 86ᾶ---ἂ ἀε- 
βοεϊριίοη Ὡς Ψουᾶά τος] ἴῃς δεῖν 
νοϊςδηὶς θοπιδβ ἔατα ας το ἱππαρίϊαπῖβ οὗ 
186 Ερεδαη. Τῆε οδἰδδβίσορδε ἱποϊυάεβ, ἃ8 
ἴῃ τῆς ἔτβε Ἐργριίδη ρίδσυς, (πε τυγηΐηρ 
οἵ νναῖεσς ἰηῖο δἱοοά απὰ δες ἀεβίγυςείοι 
οὗ τιλείῃς δηϊπηαῖὶβ (4 Ἐϑά. ν. 7, νεγᾷ.- 
Οεογρ. ἰἰϊ. 541 ) θεδβίἀεβ πᾶνος δῆλοπ 
τῆς βῃηϊρρίησ. Μοϊοδηίς ρῬῃεποπιεπα (ς}. 
Ιπιγοά. 8 8) ἰπ ἢ ς Ερεαπ διοῃίρεῖΐαρο (6. ́ .» 
δὶ ΤεΓα) ἂς ἰῃ [Ὡς Ὀαδοκρτουηά οὗ {πὶ8 
ἀεβοτίριίοη, ἀπά οὗ οἴπεσβ ᾿ῃγσουρβουῖ τῃς 
Ὀοοκ; ἔεδίυγεβ δυο 28 ἴῃς ἀϊβευγθδηςα 
οὗ ἰδαπὰβ δηὰ {πε πιαϊηἰδηά, βῃονγεσβ οὗ 
δβίοπεβ, εαγίδαυδκεβ, ἴῃς δυη οδβουγεὰ ὈῪ 
ἃ Ὀϊδοῖ τϊϑὶ οὗ 8868, ἀπά ἔς τηοοῦ 
τοάδάεηπεὰ Ὁγ νοϊοδηὶς ἀυδὲ, ννεσε ἴα πδίυγαϊ 
φοηβδαθεηςεδβ οὗ δγυρίοη ἴῃ βοπλα δ0Ὁ- 
ταλτίης νοΐςδηο, δπὰ Τμετσα--- Ἃἀϊοϊηίη 

πῆς τς πῶ, 
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1ο. Καὶ ὁ τρίτος ἄγγελος ἐσάλπισεν, " καὶ ἔπεσεν ἐκ τον 5.0. ̓ 

τοῦ οὐρανοῦ ἀστὴρ μέγας καιόμενος ὡς λαμπάς, καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὸ « χνίς ἃ ('. 
τρίτον τῶν ποταμῶν καὶ ἐπὶ τὰς " πηγὰς τῶν ὑδάτων. 11. καὶ τὸ ανί. αι, 

ὄνομα τοῦ ἀστέρος λέγεται ὁ ̓ ΓΑψινθος ᾿ καὶ “ἐγένετο τὸ τρίτον τῶν [ενὶ. 4. 
ὑδάτων “ εἰς ἄψινθον, καὶ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων ἀπέθανον ἐκ τῶν ἢ ᾿ἰπτς 15 

ὑδάτων, ὅτι ἐπικράνθησαν. 12. δ Καὶ ὁ τέταρτος ἄγγελος “ ταν ἿΣ 
ἐσάλπισεν, καὶ "ἐπλήγη τὸ τρίτον τοῦ ἡλίου καὶ τὸ τρίτον τῆς ΜΜα, Β.4ρ, 

σελήνης καὶ τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων, ἵνα σκοτισθῇ τὸ τρίτον αὐτῶν, 

καὶ ἡ ἡμέρα μὴ ᾿φάνῃ τὸ τρίτον αὐτῆς, καὶ ἡ νὺξ ὁμοίως. 
13. Καὶ εἶδον, καὶ ἤκουσα ἑνὸς ἀετοῦ ' πετομένου ἐν " μεσουρανήματι, Ἐν Ὁ 
λέγοντος φωνῇ μεγάλῃ, ὃ“ Οὐαὶ, οὐαὶ, οὐαὶ ' τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ ἐε το, 

τῆς γῆς, "ἐκ τῶν λοιπῶν φωνῶν τῆς σάλπιγγος τῶν τριῶν ἀγγέλων λας 

τῶν μελλόντων σαλπίζειν "". εχ. διαῖχ, 

λεγ. ΝΙΤ. 
Β Σαλϊδιοά ἴῃ 4 Ἐδά. χυ. 14-15. ἰ χίϊ. σ2. ΚΟ. νεῖ. τ; ΞΞ ἀπό Μαῖῖ. χνὶϊ!. 7. 

1ΤΒς οὐτίοιβ ἀπὰ ἱπέεσίοσ ναστίδπι ἄγγελον (Ρ, 1, εἴς., Αττῃ., Υίςῖ., Αηά,, Νιτίηρα : 
μῆμ5 μὲ αφμέίανι, Ῥτ.) ῬτοῦαΌΙν ἄσοβε ἔσοτῃ ἃ ςορυ βι᾽ 8 τεοοϊϊεοϊίοη οὗ χῖν. 6.ἁ Κὅη- 
δοίκο (Ε»"σηδαϊδίομση σὰ ϑέεϊϊεπ Ν.Τ., 34-35) Ὀγεΐοτβ [ἃς σοτηρί εἴς (80 13) γτεδάϊπρ 
ἀγγέλου ὡς ἀετον. 

Ῥαϊπιοθ--ν 8 ἴῃ ἃ βίἰαϊε οἵ πιοσε οἵ 1688 
δενεζα ετυριίοη ἀυγίηρ {πε ἤγδε επί. 
ΑΙ! τοῖθ δυρρεδιεά τε Βίάεουδ οοουζθ 
ἰῃ ποῦ τῆς βπδὶ οδιδβίσορῃς ννγᾶβ 
Ραϊπίοα ὃν τῆς ἱπλασίπαιίοη οἵ Ρίοιιβ οοπ- 
ἰετηροζασίεβ. [ἢ τἣς ογυριίοη οὗ 1573, 
τῆς 8εᾶ τουπὰ ὙΠεῖα ψᾶβ ἰἰηϊθὰ ἴοσ 
ὈΘΩΙΥ ταἱΐε8 τουπά, ἀπά ὄνεη δε ἴῃς 
Βυρτηδτγίης νοΐϊςδπο ἰ8 φυϊεβοεηῖ, “τῆς βεᾶ 
ἴῃ τὰς ἱπητηεάϊαϊε νἱςἰηἰν οὗ (πΠ6 σοης ἰ8 
οἵ ἃ ὑγιΠ!πὲὶ οσδηρε οοΐους, ἔτοπὶ ἰδ ς 
δοιίοη οὗ οχίάς οὗ ἰσοη", [ἢ 1707 ἃ ἰδῖρε 
τοοῖ βυάδάεξηϊν ἀρρεαγζοὰ ἴῃ ἴδε 8εᾶ, ἀυσ- 
ἱπρ τᾷς εγυρτίοη, ἀπά ονίηρ ἴο ποχίουβ 
νΔΡρουζβ “411 β8ἢ ἴῃ ἴῃς παροὺ ἀϊςὰ "", 

ν. 10, 11. Τῆς {πἰγτά ραζτὲ οἵ 41] 
ἀτγιηκίηρ νδίοσβ ἰβ ροϊβοηεὰ Ὁ ἃ πυρε, 
ποχίουϑ, Του ἢ-Πκα τηεῖεοσ βμοοιίηρ ἄονγῃ 
ἔχουσι 16 δκῪ (Νερ ̓8. “ ἀε σοεῖο ἰαρβα 
Ρες υπλῦταβ δῖε ]12 ἔδοεα ἀυσεηβ πιυ]ᾶ 
οὐπὶ ἴυςς σοπουστῖς," Αςῃ. 1ϊ. 603, 694). 
Μγοτηγνοοῦ, ἃ δἰεες ἄγυρ ἰγρίοδὶ οἵ 
ἀϊνίπε Ῥυπὶβῃπγχεπῖ, γᾶ8 ἈρΡρδγεηίὶν 800- 
Ῥοϑβςεᾶ ἰο ὃς ἃ τηογίαἱ ροίβοη ; ἔιι8 ΡΊ ἢγ 
Η. Ν. τἴ. 232) δβδογίθεβ τῇς δἰ τεσπθβδ οὗ 
δε ϑδῃμπδὺβ (Απδνα) ἰπ ἴδε ἴγοοβ 
ΔΙ ἴο 186 οἶγοα μαβδοομές αῤεϊπὲλίο. 
Βυῖ {π18 ἔεδίυσε οὗ τς ν᾽βίοῃ 18 ἴδ κοῃ 
ἴτοτη ᾿σαπίδη οὐ Μαπάδελῃ Ἂβομαίοϊοου 
(Βεαπάς, 584 ζ), νβεσε διηοπς ἴΠ6 δίρῃβ 
οἵ τὰς επὰ γε ἔδῃγης, ννδσβ, ἃ βίδσ ]]Π τη, 
ἴτοτὰ βδᾶνεη ἀπά τηδκίηρ τ[ἢς δβεᾶ γεὰ μ 
Αρος. χνΐ. 3], ἀπά ἃ εγοΐοης νἱὮἢ ἃ ἀυ8ὲ- 
βίοσῃῃ. Ογ. 4 Ἐβά, ν. 9, οἱ ἴῃ ἀυϊοίδυβ 
Δηυΐβ βαῖίαε ἱπυεηϊυπίας. Εἴνεοιθ δηὰ 
ξουπίδίηβ ψψεσε δβϑοοίδιε ἰη τῆς εἰβηΐς 

ΨΟΙ, Ν. 

ταϊηά (ο΄. Νεῖ. 1. 13) ἱἢ βυρετγηδίυγαὶ 
βρί τ δῃὰ ουγαῖϊνε ῥγορεζίίεβ; δεπος 
ὍΡΟη ἴδετλ 188 βίοσῃ ρσορδεὶ οὗ τχοπο- 
τείβηλ βεὰβ ἴδε ἄοοσῃ οὗ αοὰ ἐλ]ΠΠ[πρ. 
ἐγένετο. . . εἰς, ἃ Ηεδταϊδεὶς σοῃϑβίς., 
σοπιποη ἰῃ Αροσαῖγρβε δηά ἱπ φυοῖδᾶ- 
πίοῃβ ἔγοπῃ Ο. Τ᾿, δυὶ “ ἀεςίἀ αν τατα εἶβ6- 
ψΒεΣο᾽ ἱπ ΝΤ. (Βἰπιοοχ). ϑρτίηρβ (πὰ 
ἴδοβα, 4.9΄., ΠΕΑ͂Σ ϑΙΏΥΓΠΔ) δπὰ ἐουηίδίπϑ 
πδίυσα!ν ἀρρεαγοὰ ἴἰο ἴδε δποίεωϊ τηϊπὰ 
βοπιενναὶ χηγδίετίουβ δηὰ βερδζδῖε; 
τρεῖς Ιδοκ οὐ νἱβι]ς σοππεχίοη ὑἱΒ 
Τίνοτθ οἵ ἰαΐκεβ ϑυξβεοῖοά τῆς ἰάεα τπαὶ 
ἴδεν βργᾶπᾷ ἔγτοτῃ ἴἢς βυδιετσδηεδη ἀργ88 
ος ἴδαὶ {πεν ψεζε σοηπεοίεὰ ἢ ἀδε- 
τχοηβ, Ηδεηος τδεὶτ τόϊε ἴῃ δε πα] ςοη- 
νυϊδίοηβ οἵ πδίυτε (4 Εβά, νἱ. 24 υεπᾶς 
ξοπίϊυπι βίαδυπι, Α88. Μοβ. χ. 8 εἰ Τοπίεβ 
δηυάδζυσῃ ἀεῆςϊεπη|). ΟΥ̓ ΒΟδεθδΟΒΒ 1νε 
Γαμάς ϑδξαδιοεὰς πὰ έτη (τοοτ), 30 ἔ,; 
ἴος τμεῖς σοππεχίοη ἢ ἀγαροηβ, ΚΕ. 5., 
157, τό ἔ., δηὰ ἔος ἐμεῖς ὈΠΌΌΪ Πρ 88 
ἃ ταλῖῖ οὗ βδογεά δηεγρυ, ἐδέά. 154 ἢ. 

γες. 1:2. “50 48 ἴο ἄδγίεη ἃ [Ὠἰγά ρατὶ οὗ 
τδετι, δηά (ἰ.4.} το ργενεηῖ ἃ ἰὩϊγὰ οὗ τς 
ἄδλν ἔτοτα βῃϊηίπρ (φάνῃ, οτ φανῇ, νν]π.} 
δηά οὗ {πε ηἰρδς Ππκοννιβο". Ὀαγυίρῆι ἴδ 
βῃογίςπθὰ ὃγ ἃ (μἰγά, πὰ τῇς Ὀγιρῃέπεββ 
οὗ δὴ Ἐδβίοσῃ πίρῃϊ σοσγεβροηαϊ ΡΥ 
Ἰεββεηοὰ (ο΄ ἴδς Ἐσγρείδη ρίδρις οὗ 
ἀφτκηεβθ). Τῆς ντίτεσ εἰἴμος ἔοτρείβ οὐ 
ἴρποσεβ ἴδε ἴλος ταὶ ες μαβ δἰγεδάυ 
οἰεαγοά πε βεᾶνεη οἵ βίδσβ (νῖ. χ3). 

ΨΜεῖ. 13. Απ οπλίπουβ ἱπισοάιοιοη το 
ἴδε Ια8δὲ ἴᾶσες ἱταπρεῖβ. Απ δαρῖὶε, ἢεῖα 
8 ἴω Αρος. Βδσ. ᾿ἰχχυῖ]. 17-22, ἰχχχν!ϊ. 1 (οὐ. 
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χἰΐ. ο, ἴα. 
χῖν. 12, του 
[κε χ. 
τᾶ. 

Ὁ χί. γ, χνὶϊ. 
8, ΧΧ.Ι, 3, 

οὐρανοῦ " πεπτωκότα εἷς 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΧ. 

ΙΧ. τ. ΚΑΙ ὁ πέμπτος ἄγγελος ἐσάλπισεν, καὶ εἶδον " ἀστέρα ἐκ 

τὴν γῆν, καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἡ κλεῖς τοῦ 
Ὁ φρέατος τῆς ἀβύσσου, 2. καὶ ἤνοιξε τὸ φρέαρ τῆς ἀβύσσου, καὶ 
ἀνέβη "καπνὸς ἐκ τοῦ φρέατος ὡς καπνὸς καμίνου μεγάλης, καὶ 

ἔπιεν, ἢ ἐσκοτώθη ὁ ἥλιος καὶ ὁ ἀὴρ ἐκ τοῦ καπνοῦ τοῦ φρέατος. 3. "Καὶ 
31,0 .(ΟεὩ. 
Χχῖχ. 2. ἐκ τοῦ καπνοῦ ἐξῆλθον ἀκρίδες εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐδόθη αὐτοῖς ἐξου- 

ὡς ἔχουσιν ἐξουσίαν οἱ σκορπίοι τῆς γῆς 4. καὶ ἐρρέθη 
Ἐκ 18, , αὐτοῖς ἵνα μὴ ἀδικήσουσιν τὸν χόρτον τῆς γῆς, "οὐδὲ ᾿ πᾶν χλωρὸν, 

ς Θ4η. χίχ. , 
48, Εχοά. σία, 

1ο. 
ἁ χνί. το. 
Οοὶν 00} 
ἴῃ ΝΙ͂. ᾿ 
ἐπ Πἰεταὶ βεηβο. ε ΟἹ. ϑεβοῖ. ου Ασίδβι. ( οδανη. 150. 
ἴῃ δὴ] εἶδυϑε. εἰ. 7. 8 νἱἱ. 4.8. 

Ἀεεέ οὗ γονάς οἵ Βαν. νἱὶ.) ἃ τλεββεῆρεγ 
δηᾶ Πεγαϊὰ οἵ οδϊδβίτορῃε (118 αββοοίδιί οπβ 
8:6 Ρυπίτϊνες ἀπά Ὀοάείωυϊ!, Πευς, χχνῖῖ!. 
49, Ηοϑ. νἱϊ!. σ, Ηδῦ. ἱ. 8, Ευτὶρ. λές. 
528-536) ἢβΐεδβ ἰῃ {πε Ζεηΐτα, ἐ.δ., ϑυνοορ- 
ἵπρ ἐχδοῖὶν ονοσ ἴῃς μεδάβ οἵ πῆεπ, Βὸτ 
τῆς εαρὶς (δίπηιεκα ἴῃ Ζοτοαβιγίδηϊβη) 
88 ἴῃς βετνδηῖ οὗ δείτυ ἴῃ ἀποίεπι (8γ- 
τίη) ταγιβοίοργ, βεε ΕΒ. Βὲ. “" ΟΒεγν,"" 
8 8, δηὰ Αεἰς οὗ Τλοπιας (Η γτηη οἵ ϑουϊ, 
51). τὴ νος . .. ἴογ ἴῃς τεϑὲ οὗ ἴδε 
ττυπιρεῖ νοΐοο58.᾽ Τῆς ἢγβὶ γος ἤπίβμεβ 
αἱ ἰχ. 12, ἴδε βεοοπά (αἴϊες ἴῃς ἱπίετυάς 
οἵ χ. 1-χί. 13) δῖ χὶ. σ4, ἰῆς τῃϊγὰ ἀρρᾶγ- 
ΤΕΠΕΥ αἱ χίϊὶ. 1ἱ2- -τπουρὴ 48 υδιια]ὶ οπα 
βειίεϑβ οἵ ρΡῇῃεπομηεηα πιο ἱγγεχυϊαγυ 
αἱ 1δε οἷοβε ἰηίο ἀποίπεσ. 

Οπάρτεκ [Χ.---νν. 1-τὲῶ: Τῆς Δ 
ἐγωνιῤεί. 

νεῖ. σ. ϑίδεβ (αβδ σώματα ἐπονράνια) 
ἅἄτορ ἔγοπι δδᾶνε ἰῃ ἴῃς ἴοτπι οὗ Ὀεδδβίβ 
{ξπουι Ιχχχνΐ. 1 [Ἃ} δηᾶ πιεη (ἰδὲά. 

1.1.) τγουρῆους [εν 8 ἀροοαϊγριῖς 
(ο΄. ἐδὲά. χνὶϊ!, 16, χχὶ. σ, 6, χο. 21, 24) ; 
Ἔνεη εαγῖϊες (Ἰυάρεβ ν. 20, [οὔ χχχνὶϊὶ. 7) 
ἔμεν παά ὕεεη ρειβοηίῆε, Οὐ ἔπ 
δίδιβ, δββοοίδίε δ8 ενὶϊ ρογίεηϊβ υἹ 
ἄεδδι οὐ ἀϊνίπε ἀϊδρίελβυγε, δες ΕτδζοσΒ 
Οοϊάεν Βομρὰ (“πὰ εἀ.), ἰϊ. τ8 {. Βτοιι 
ναὶ (Ο]]Ποννβ, ἰξ 15 Ῥοββιθ]ς δαὶ (πἰ8 δη- 
βεῖϊς δείηρς πο πὰ ἔδ!!εη 8 σοποεῖϊνεά 
88 Ἅῃ εν]] ἀρεηὶ (τεῇ.), Ρεγπιίτιοά (ἐδόθη) 
ἴο ἀχειοίϑε πη] ϊοουβ ῬΟΨΜΕΙ οα ἴῃ 
ξαγίβεγαπος οὗ ἀϊνίπε Ἰυάρτηεπι. “Τῆς 
Ῥίε οὗ τις δῦγβ8 " ἰβ τῆς ἀροάς οὗἩ ἴδε ἀεν!! 
δηᾶ ἀδεπιοπβ (τεῆῖ. οὐ Α2η. νἱῖ. 583 ἔ,, 
νἱ. 243 1.), ἃ βυδιετταπεαη ομδβδπὶ οἵ 
νναβῖς υπηδεγυνοσὶά, Ἰοσςαϊθά βοπιειἐπῖςδβ ἴῃ 
τῆς πιάάϊς οὗ {πε Ἄγ (51]αν. Επη. χχνίϊὶ. 
3)» Δῃὰά τεργοβεηϊοά μετα (ς΄ χχ. 1ὴ 88 
ςονετεά ὉΥ ἃ ᾿ἰὰ οὐ ρτεᾶῖ βίοωης. Τὸ 
Ἶυάρε ἔτοπι χίϊ. σ, τὴῖβ δῦγββ βεεῖὴβ ἴο 
ςοπίδίῃ, 88 ἰῃ Ο.Τ., ἴῃς ἢονν οὗἁὨ ννδΐετδ 
ξοτπι θεῖν ἀροη ἐπε φαγῇ, δηὰ πον οοήξηςά 
(αοοοτάϊηρ ἴο εν β ἔο!κ-Ἰοσε) ὈῪ Οοά᾽β 

οὐδὲ πᾶν δένδρον, εἰ μὴ τοὺς ἀνθρώπους “ οἵτινες οὐκ " ἔχουσι τὴν 

{ Ηεδτεαίϊδεὶς -- οὐδέν ; οὐδέ εγηϊ. ἱστεᾷ. 

ἄεοτες δπὰ τῆς πιλρίςα! ροΐεπου οἵ Ηἰβ 
πᾶτῃε (ς΄. οῃ χχ. 4 ἀπά ἰϊ. 17 αἰδο Ῥγάγενρ 
οΓ ΜαπαΞςβεῖ, “Ο Ἰμοτὰ Αἰπιρσῃν . . . 

ὁ διδϑί βῃῃυϊ υρ {πε ἀι “τὴν ἄβυσσον, 
δηὰ βελῖὶεά 11 ὉῪ ἴῃ ἰεγγίὉ]ς ἀπά ρἱοτίουβ 
πάπα ᾽ν.) Α ἔεξαγβοης Ἵοανὶυ (“ ἀϊ 8 
βρίγασυΐυπι) απιτπρ Ροϊβοπουβ εχ- 
μιαϊδιίοπβ οὔος οχίϑιεὦ πᾶς Ηϊεσαρο δ 
ΡΙαγ, Η. Ν. ἰϊ. 95. ϑυοῖ ομδβπιδ 
ἐβεουξαονε 1εῶῖγ, ἄτεεος δηάὰ ἊΑβίδ) 

βεεπιεοά, ἴο ἴῃς βυρεοτγδεϊουβ, Ἰοοαὶ ἱπ]εῖβ 
ἰπῖο Ηδάς δηὰ ουκὶεῖδ ἴος ἱπέεσηδὶ αἱγ ἰῃ 
πε βῆαρε οἵ τῃερμῖς ναροῦσθ. ἴῃ 
Ῥῃγγρία 1861 βργίηρβ οἵ μοὶ νᾶρουσ δπὰ 
διηοίκα ἂς ἃ ἔεδίυγε οὗ ἴδε ἃς γοοβ νδ]]ο 
(Ὁ. Β. Ρ. ἱ. 2, 3), ἀπά τῃε νοϊςληΐς σοπα 
ἴῃ τῆς πάρουν οὗ Τεσα νψγᾶβ δεϊϊενεά ἰο 
θὲ βυςἢ δὴ δρεζίυγε οὗ 8ε11. Εἴἶγε Ῥεῖ. ἢ- 
πε ἔτοπι {π|8 βυδιεττάποδη ἔυσγηδος ννᾶ8 ἃ 
δισε ρογίεπι οὗ τς ὅπ] οδιδβίσορῃςε “ 
Ἐβά. ν. 8); ἡ, επδη, 330 ἔ,, 3906, Κ. 8. 
127, δηὰ ]ετζαιΐαβ, 116 ἔ, 
ει. 2. Εογ ἴδε (ο]ονίηρ ἀεδβοσρέίοη 

οἵ (15 ἀεβισυςῖνε Ποσάς οὗ ψεϊγὰ Ιοουδβίδ, 
δες Ϊοεὶ ἰϊ. ἢ Ὀτίνοσ᾽ Β ποῖςβ δηὰ ἐχ- 
οὐτδὺβ (Ο. Β.) ἴο Ψῃϊςοἢ αἀά τς ἑαπιουδ 
ἀεβογριίοη οἵ ἃ Ἰοουδί-ρίαρυε ἱπ Νὲεν- 
πλλπΒ Οαἰ δία (οἢ. χν.). Ναῖυγαι! υ πε 
δἰκείου;: ἰβ ἔα τῆογε ἰάεαιἰβεά τπδ παῖ 
ξἰνει ὉΥ ]οοἱ; ἰξ οἴει τεοα δ {86 
πιοηδίσουβ δϑϑοςίδϊεβ ογεαίεά Ὁγ Τίαπιδὲ 
ουἱ οὗ τς Ρῥτίπιεναὶ ἀῦγβϑ ([αβίσονν, ΡΡ. 
41 ζ); ἐ.6., βίσοηρ ννδιτίοσβ, “" βτεδί βεῖ- 
Ῥεηΐβ, ΠΊΕΤΟΙ 688 ἴῃ διίδοῖς, βῃδγρ οἵ ἰοοῖδ. 
νι ἢ Ροΐβοη ἱπϑίεδλά οὗ Ὀ]ἱοοά βῃε δ]]οὰ 
τι εἰς οάϊεβ. Βυτγίουβ νίρεσζβ βᾷς οἱοιῃεά 
Ψ ΙΒ ἴδίγοσ, τηδᾶς τπ 6 πὶ ΒΙΡῺ οὗὨ βίαϊυγε." 

νν. 3,4. Τῆε ἄεπδβε βηιοΐςε γεβοῖνεϑ 
ἰϊβεῖ ἰπίο ἃ βινᾶσγι οὗ ἰηέεσημδὶ ἀσπιοβ ἴῃ 
ἴῃς ἔοτπι οὗ Ἰοουβῖβ Ὀυΐ τεηδετεά πιοτα 
ἑοττηϊ δῖε Ὁγ πεῖς δἀάϊτίομα] ρόννεσ οἵ 
δβιϊηρίηρ κα βοογρίοπβ. [πβίεδὰ οἵ ργεγ- 
ἱῃρ οὐ {δεῖς πδίυγα! ἔοοά (Εχοά. χ. 15), 
αἰτελὰν μίασυςεά (νἱϊϊ!. 7) 1πεῪ τς ἰεῖ 
Ἰοοβα ὑρο τπῆδῇ υππιδτκοὰ ὉῪ τῆς Ὀἰϊνίπα 

ρον δ κα υρλῶξως, ὁ ἐῶν, δ εις ἐς ---- 
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σφραγῖδα τοῦ “ Θεοῦ ἐπὶ τῶν μετώπων. 5. καὶ ἐδόθη αὐτοῖς 1 ἵνα 1 ἘῸΠ ΠΟ, τ 
μὴ ἀποκτείνωσιν αὐτούς, ἀλλ᾽ ἵνα βασανισθήσονται ' μῆνας ' πέντε. ἰοκαείε᾽ 
«αἱ ὁ βασανισμὸς αὐτῶν ὡς βασανισμὸς σκορπίου, ὅταν παίσῃ λμεῖ Ὁ 
ἄνθρωπον. κ ῥιάκτευ. 

6. καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις " ζητήσουσιν οἱ ἄνθρωποι τὸν πῖνε 

θάνατον, ΤΡ ΡΩΣ, 

Ἰ καὶ οὐ μὴ εὕρωσιν 3 αὐτόν" ἐδ, α 
καὶ " ἐπιθυμήσουσιν ἀποθανεῖν, ἴδεν. 3 

καὶ φεύγει ὁ θάνατος ἀπ᾽ αὐτῶν. Ταρξὰ 
7. Καὶ τὰ ὁμοιώματα τῶν ἀκρίδων ὅμοια "ἵπποις ἡτοιμασμένοις ΣΝ 

εἰς " πόλεμον, Τοῖς τα3- 

Αςβ. 8. 7. 314, ᾧ.. 8515. Ος. υἱϊῖ, 343, Ἡεγοά. νυἱΐ, 46, ἀρὰ Ευτς. Ηἐῤῥ. το47. τὸ ]0εἱ] ἰΐ. 4. ἐλι. 17. 

1 εδὰ αυτοις (δ Α, σ, Ρυ.) 28 ἴῃ νν. 3 δπά 4 (90), νὰ Τί., ΝΥ 8., Β8., Β). ([μᾶςΒ., 
ΝΗ πιδσᾷ., ὅνν., νεζ. 5). 

3 Βελὰ ον μη (ΦΑΡΟ, :, εἰς., Απά,, ΑτεῖΒ.) ευρωσιν (ΑΡ, πιΐπ,., εἴς.) τί τἢ ΓΔοΒ., 
Ῥᾶβι., ΝΗ τιαᾶγρ., νν8., Β8., Β). [ευρησουσὶιν 0, πιΐπ., νῷ.» Απάραὶ, Ασειδ., Τί., Το, 
ΑἹ. 5'νν., ΝΗ]. 

868] ([ου ἢ τπε εχρεςιεὰ Ὀ]αβὲ οὗ νυἱπὰβ 
᾽8 ἀγορρεά), ἰῃς ἰάεα Ὀεΐηρ βἰπιῖϊας ἴο [μδλὶ 
τκερτοάδυοοὰ ἰῃ ΡΒβ. 80. χιϊὶ. 1-3, 4, 5, χν. 
Ι, ο (βεε αῦονς, οὔ νἱϊ. 3). Τῆς παδιίοπϑ 
ἀπάος οομηπιληάᾶ οἵ Ηοϊοξετηεβ (7, 11. 
20) ἂῖε δἷ8ο ᾿ἰἰκεηθοὰ ὃν 186 [εν 88 
Τοϊηδηςεσ ἴο ἃ βυνᾶσπι οὗ ἱπηυπλογαῦ!α 
Ἰοουδίβ ; δηὰ ἔγοτ πε τηοῦτἢ οὗ [86 Ὀελϑβὲ 

ἐπ ΡΒ. 80]. χί. 6, γὺ 
ες. 5. παίσῃ πεῖε, ἴἴκε ἐπάταξεν 

788. ἵν. 7, τεργεβεηῖβ υχΧ, ἐγ, οὗ ΠΣ) ίηῃ 
58εηβ6 οὗ τερί11ς᾽ 5 Ὀΐ(ε ; τς βοοτρίοη 8 
1ϊ8 Ἰοπρ-ἔδηρ οὰ [81] βιίηρβ ἴπε Ῥγευ Ὡς ἢ 
ἰ Ὧδ8 αἰγεδάν ρτὶρρεὰ νυ [18 οἷαννβ 
(ζ΄. ϑεη. Ἡεγομῖ. 1218). ϑεοτρίοπβ νγεσε 
4 παῖυσαὶ βυτηδοὶ ἔος νἱοΐουβ δπὰ ἀδη- 
ἕετουβ ορροπεηΐβ (ς΄. Ἐζεῖς, ἰ:, 6, ᾿υκε 
χ. 9), Ποβε δίίδοϊβ σνεσς δἰνγᾶγβ ραΐῃι] 
Διὰ πιρδε Ὀς πιοτίδ!. ““ἼὙΒε δέϊηρ ἰ8 
ποῖ ρεγίουβ. ... Τῆς πουπάεα μαζί 
κηγοῦβ ἢ πυπρηδββ ἀπά δομίηρ {Π}] 
τὰς ταϊτά αν, {δεῖς ἰδ ποῖ τηυςἢ βινγε}}- 
ἕηρ" (Ὀουρδιν, 4γ. 8 ες. ἰ. 328). Βυι 
486 εβεοῖβ νγεῖε ηοΐ αἰννᾶγβ 80 τι]Ἱά (Ατσὶδῖ. 
Η. Ν. ἰχ. 35 

Με: 6. Τῆς νυ πο ϊπρ οὗ ἄεδίῃ, 
᾿πδιεδά οὗ Ῥείη δη αἱἱενίδείοη, 18 σεδ!ν 
ἃ τεβηειηεπὶ οὗ ἰοζίυσε; 80 ἰῃίοσηδλὶ ἰ8 
τᾶς ραΐη, τπαὲ ἴῃς βυδετοτα ογανς, Ὁυϊ 
οτᾶνε ἰη νδίῃ, ἔος ἀδβαι (50 γ11. 1}. 208 : 
καὶ καλέ ν τὸ θανεῖν καὶ σονσι καλὸ 
φεύξετ᾽ ἀπ᾽ αὐτῶν). [ἐ 8 δίπρυϊας ἐμαὶ 

βυϊοϊάς 18 πενεσ σοπιίετηραῖεά, Δ Βουρ ἢ 
1 νᾶ8 τά εἶν ργενδίεπὶ δὲ {8 ροσίοά ἰῇ 
οεγίδίπ οἴσοὶεβ οὗ τς Επηρίτε (8ε6 Μετὶ- 
νδῖς᾽ 8 Κορνιάαης μπᾶσν ἐλε Ἐπιῤίγο, ςὮ. ἱχίν ; 
1μϑο κυ 8 Ἐνγοῤ. Μογαῖς, '. 2τὰ ). Εος 
δὰ η- εννδὰ οπδγδοίεσ δες [οβ. Β εἰ]. ἰ11. 

. 5. 
ψεσ. 7. Ασγαδίδῃ ροεῖβ σοπῖραζε ᾿οουβίβ 

ἴῃ πεδά ἴο ἴδε ποζβε, ἱπ Ὀγεδϑβὶ ἴο τῆς Ἰΐοη, 
ἴῃ ἔεεῖ ἴο (δε οσαπιεῖ, ἰη Ῥοάγ ἰο τῆς βηδῖε, 
ἴῃ δηϊθηηδ ἴο ἃ ρἰσὶ'β Ἰοηρ, ννανίηρ δαῖτ. 
ΤΒα γεβοιηδίδπος οἵ ἴδε δεδά ἴῃ Ἰοοιιδὲα 
ἂπὰ ἰπ Ποῖβεβ δαβ Ὀεεῃ οἴϊεη ποίϊοςὰ 
(Οαναϊεία, Πα απ"), ἀαπὰ {μεἰς Βατὰ βο 8168 
ταβεῖῦ]ε ῥ᾽ αίεβ οὗ δαυΐης ἀσίῆουσ. ὙΤΒ6 
τεδὲὶ οὗ τῆς ἀεβοσίριίοη ἰβ βασι Ϊγ ἔδηςίξυϊ 
“οσονῃδ ρἰεαπιηρ [ἰκὰ ροϊά,"" Βυπιδῃ 

68; γεὶ ς΄, ΡΙ. Η. Ν. νὶ. 28, Αταῦεβ 
ταϊτγαῖὶ ἀεριηῖ, λὰξ ἱπίοηβα οσίπο), ρασοὶν 
(νν. 8-9) ἴπις ἴο παῖυγε (νοτηδη 8 διαὶς 
[.6., ἀϑυπάδηϊ δηὰ ἥονηρ, ἃ ννε]}}-Κηοννῃ 
τ-ταῖϊ οὐ πες Ῥασγίδβίδπβ δηῃὰ Ῥεσβίδπβ), 
δηὰ ᾿ἰοη-Ἰἶἶκα ἰδεῖ, βοαῖν ρίαϊεβ οἡ ἴῃς 
τδογαχ, ἀπά συβαϊηρ οὐ τυ ἰστίηρ, ποίβεβ), 
Ῥαζεῖν (νες. 10) σεσδρίυἱαίοτυ (τε νεῖ. κα ; 
ποῖε σκορπίοις, Δη αὐὑτενίαἰεά 
βατιρατίβο νὴ Ἡοχιετβ κόμαι Χαρί- 
τεσσὶιν ὁμοῖαι), ρΑΙΠΥ (νεῖ. 1τὴ ἱπιασίπδ- 
ἔνε (ο΄. Ῥτον. χχχ 27). Τῆς ᾿ἰεδλάεσ 
οὗ ἴε8εὲ δειμοβ ἰβ ἴῆς δηροὶ οἵ τῆς 
ἱπέεσπο ἔσοπη ψ Ὡς παν ἴδϑυ6. ΗἹἱβ 
πάσης ἰβ Αὐδδάοῃ (ς΄. Ἐχῤ. Τίνιες, χχ. 
234 [), ἃ Ηεῦ. εαυϊνα!εηὶ ἔος 

ηἰβεὰ [κὰ ἀεαῖῃ δηὰ εἶ ημ 
ὯΔ] βυ]]αῦϊς οὗ ἴδε πᾶτης ἰβ ἰδίκεπ ἴο 

τεργαβεηί, 48 ἰῃ ασεεκ, 8 ρεζβοηδὶ ἐπάϊηρ. 
Ηξεηοςε ἃς υχχ τεηδεσίης ἀπώλεια ρῥτο- 
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καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν ὡς στέφανοι ὅμοιοι χρυσῷ, 

βὰς καὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὡς πρόσωπα ἀνθρώπων' 
φοτορασεα 8. καὶ “ εἶχαν τρίχας ὡς τρίχας γυναικῶν" 
πἰωθ σἈτὉ καὶ οἱ » ὀδόντες αὐτῶν ὡς λεόντων ἦσαν" 

ξανία 9. καὶ εἶχον θώρακας ὡς θώρακας σιδηροῦς " 

τῖρος ΠΩ καὶ ἡ "φωνὴ τῶν πτερύγων αὐτῶν ὡς φωνὴ ἁρμάτων ῖ πολλῶν 
- ἷν ον τρεχόντων εἰς πόλεμον. 

1ο. καὶ ἔχουσιν " οὐρὰς " ὁμοίας 2 σκορπίοις καὶ κέντρα, καὶ ἐν 
3: χαχΐχ, ταῖς οὐραῖς αὐτῶν ἡ ἐξουσία αὐτῶν ἀδικῆσαι τοὺς ἀνθρώπους μῆνας 
ες. χἰνὶΐ. 

4 4, ]οεἱ ἱἰ. πέντε. 11. ἔχουσιν ἐπ᾿ αὐτῶν ᾿Ιβασιλέα τὸν ἄγγελον τῆς ἀβύσ- 
σου ὄνομα αὐτῷ Ἑβραϊστὶ " “᾿Αβαδδών,᾽᾿ καὶ ἐν τῇ " Ἑλληνικῇ εὔξεια 

ΑΝ Ὑ, ὄνομα ἔχει Τ“᾿Απολλύων ". ερουϑας 12. ᾿ Ἡ οὐαὶ ἡ μία ἀπῆλθεν 
Μεῖι. ν. ἰδοὺ " ἔρχεται ἔτι δύο οὐαὶ μετὰ ταῦτα. 

ἐν 1ον 13. Καὶ ὁ ἕκτος ἄγγελος ἐσάλπισεν" καὶ ἤκουσα φωνὴν " μίαν ἐκ 
Ὁ [οὲ χανί, τῶν κεράτων τοῦ " θυσιαστηρίου τοῦ " χρυσοῦ τοῦ ἐνώπιον τοῦ " Θεοῦ, 

22. 
ν ἄς. λεγ. ΝΑῸ 
ν» (οπδίσ. 

Βίδεε, ἢ 

ἔδιο ἴω. ἢ 20. 
τὸ. 
επλ.- ΟΚ. ε. ἰΐ. ο ἴ. 
τ Κίηφε ἰχ. 23, Εσεῖς. χὶϊὶ. 22. 

ἃ χνὶ. 15. κὸ Ῥτονίἀεπείδὶ ϑεηδςα, χὶΐ. 6, 

ἃ εὐφράτῃ ". 

χ ΟἹ. αὶ, τα, ταῦ δηὰ ἵστεξ. Ὑνίω. αὶ 28, 24. 
᾿ ν ΨΙ τ- τ δν δτὶ. νἱϊ, 15, Ὁδῃ. 

Ὁ ἐμ, θρόνον ( 
τ. . ΥἹΙ. τ4. 

14. λέγοντα τῷ ἕκτῳ ἀγγέλῳ ὁ ἔχων τὴν σάλπιγγα, “ Λῦσον τοὺς 

τέσσαρας ἀγγέλους τοὺς δεδεμένους "ἐπὶ τῷ ποταμῷ τῷ μεγάλῳ 
15. Καὶ ἐλύθησαν οἱ τέσσαρες ἄγγελοι οἱ " ἡτοιμα- 

γΟ . Ἑξοῖ. νἱ!. 25.26: ἱττοξ. ἄπο ἴο Ηςὃ. 
νἱϊί. 13. ΔΈχοά. χχχ. :.1ὸ. 

νἱ , 3). ς "Αἱ," οσ " βϑείάδ," ]οδη ἱν. 6. 

1Αδες οτι. ἱππὼων (60 84ἢ., Βουξδβεῖ, Βαϊοη, Κὄππεςκε ἢ. 35) ἃ8 ἃ 
οὐποεὰ ὉΥ Ὁ Εἰοββ ἱπίσι ἃ ςοργἱδβὲ το βιποοίῃ ουἷξ ἴλς βεῆβε οἵ ἴδε ΟἿ. οἰϊδιίου. 

3 ομοιας ΡΟ, πιίη., Απά,, Ατεῖῃ., νρ. (Θἀἀ,} [ὁμοιοις Α, 1:4 (Τι., ΝῊ πιᾶσρ.)}], 
Ῥτίπι. σοτταρί. οὗ ὁμοῖα 88 δάνει, {πὸ ὁμοῖον -αὶ οιον ἱ. Ἂ χίν. 14 (ΝἪῊ)} Ε) 

ῬΔΌΪΥ βυρρεδίεά ἢς δυποηγτη ᾿Απολλύων, 
οοηϊαϊπίηρ ἃ (βαγοδβίϊς ἢ) σίρε δὲ Αροἱο 
νὰ ἩΠποπὶ ἴῃς Ἰἰοσυδὲ νγᾷ8 δβϑοςοιαῖϊεά 
( πεῖς Ῥγοργίαπὶ ποθεη Οδαβασί δι," 
ὑεῖ. Οεΐ. 20); «ο΄ ϑ.δοῖ. οπ Αεβοῆ. 

Αρανι. τοῦ ἂπὰ Ρίαιο᾽β Ογαέγίμϑ, 404, 
405. Βοῖδ Οαϊίρσυΐϊα ἀπὰ Νεῖο αρεὰ ἴδε 
ἀεῖεν οἵ Αροϊϊο, ἀπηοης τπεῖς οἵποσ ἔο 1168 
οἵ τἈϊ8 ἰππηά, ἃ8 Απείοοδυδ ΕρΊῬμδπεβ παὰ 
αἰγεαᾶν ἄοης. 

γες. 12. Α ρασεηιπεῖίοδὶ γεπηαγίς οὗ τῆς 
δυΐδοι. ἔρχεται ἢ ῥ]υγ. δυ δ]. [ο]]1ονν- 
ἱῃρ 'ἴ8β ποῖ ἂπ ἱγγερυ δγιν ἄυς ἴο ατεεῖκ 
πευῖ, 88 οαυῖν. το ἮδΡ. ἔεπῃ. (ν]ίεδυ, ἰἱ. 
98-100), θὰ δῃ ἰπβίδηςς οὗ ἴδε 8ο- δ] ]εὰ 
“ Ῥιῃμάλειο᾽᾽ Δῃηδοοϊυΐδοη (ς}. Μου]ε. ἱ. 58). 

γν. 13-21. ΤΆι εἰχελ ἐγωνιῤεὶ δίας. 
Ψψεῖ. 13. Τῆς ροϊδεη αἰταγ οὗ ἵποεῆβε 

βιαπάβ Ὀείοτες αοά, 85 ἰη τῇς οτίφίηδι 
τὰθετπδοῖς ἂπᾶ ἰετρῖε; ἴδε 
Βοϊεσηη ἱηνοορίίοη οὐ δε 1 ββονβ 
δαὶ τς Ῥαγιβίδη-ἴκε ἱηναβίου οοηῃβιὶ- 
ταῖεδ ἴδε οἰΐπιαχ οἵ 1818 ρετῖςδ οὗ ἀϊβαβίεσβ. 

ν, 8ἃ8 ἷ. 1ο, χ, 4, εἴς,, ἢ “4 4ο]"" 
Οἰτεσ, ἱ. 253 ἔ., Πδϊπιδη, νἱϊΐ. 1). 
γες. 14. Τῆς βίχιἢ δηρεὶ ἴβκεβ ρασὶ 'π 

ἴδε αοιίοα. ΤΠ Ευρδταῖεβ δδὰ Ῥεεη ἴδ ς 
ἰάεαὶ Ἑδβίεσῃ Ῥουπάφγυ οὗ [βγεῖ 8 ἰοστί- 
ἸΟΤΥ : ἰξ πον ἑοττηεά τΒς ἐγοηπτίος Ὀεϊνεδο, 
Εοτης δηὰ δεῖ ἀγεδάςεδ πεῖρῃμῦουτς, (Βς 
Ῥαγιδίδ Ἐπιρίγε (Ρμιο, ἱερ. αὐ Ο. 8 ἰϊ.; 
Με. Οφονρ. 1. 500 ; Τας. Ἤν, ἶν. 51). 

ες. 1:5. Τῆῖΐβ φυδτηίεϊϊε οὗ δηρεῖβ (-Ξ 
οοπιρίεῖς συΐη, Ζεοῃ. ἱ. 18 7) πᾶβ θεδῆ 
Κερὶ ἴῃ τγεδάϊῃεββ, οσ τεβεσνεά ἴος δίβ. 
οςοδβίοῃ, ᾿πουσἢ ἴΠΕῪ ἂζε ποὶ ἴο ὃς οου- 
πεοιςά (458 Ὁγ ϑρίι12} τ ἴπς ἔους τηο-. 
τηθηΐβ οὗ {ἰπε---οην, ἄαγ, »ιοπίλ, δπὰ 
͵γ),εαγν. ΙΑκε ἴδε υβς οἵ δεῖ, μέλλει, ἀπά 
ἐδόθη, (πῖ8 τους οἵὗἨ ρῥτγεδεβιπεά δοιίοω 
Ὀγίωρβ ουἱν ἴδε ϑίσοηρ ργονίδεπεῖδὶ Ὀεϊε ῦ 
τυπηΐηρ {μοῦσα ἴῃς Αροζαῖγρβε. Οἡ 

γ ἴδε τόϊε οὗ ἀεδίγιςῖνε ἀπεοὶδ 1ὴ εν 188 
ἐϑοδδίοίορυ ς΄. Ομασῖεϑ ου 5ῖαν. Επ. χ. 3, 
δηὰ ἴοτ ἴῃς δϑιγοϊορίςαὶ βαδδβίβ (Ἐπ. ᾿ἰχχχὶ. 
10 ἢ) οὗ τιΐ8 ἰσαάϊοη δες Εσίεβ ἰη χαλγὅ.. 
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ἀποκτείνωσι τὸ " τρίτον τῶν ἀνθρώπων. τό. καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν ξὶν δ᾽ 
στρατευμάτων τοῦ ἱἱππικοῦ δισμυριάδες μυριάδων: ἤκουσα τὸν μαὸλςα ΜῈ 
ἀριθμὸν αὐτῶν. 17. Καὶ " οὕτως εἶδον τοὺς ἵππους ἐν τῇ ' ὁράσει, τεγεῖδε, 
καὶ τοὺς καθημένους ἐπ᾽ αὐτῶν, ἔχοντας θώρακας ' πυρίνους καὶ ς ΨΙΙΝ 
ἢ ῥακινθίνους καὶ ' θειώδεις " καὶ αἱ κεφαλαὶ τῶν ἵππων ὡς κεφαλαὶ ἑλνθ. 

ταίδοσ 

“ λεόντων, καὶ ἐκ τῶν στομάτων αὐτῶν " ἐκπορεύεται πῦρ καὶ καπνὸς ὑπαμῆνᾳ ᾿ 
δ. 

815. Ος. ἰἰὶ. ν. 103. 
ι διὰ ὅν 

ουεγίουδ νατίδηι Υ (Ξ ἀκανθίνονς) 

“7. ἀ. χἴας5. Αἰἑεγίκ. (1902) 7γο5 ἔ. Ῥτο- 
δΑΌῖν τδς δυῖμος τηθδηβ τπδὲ (ῃς δηρεῖβ 
βεῖ ἴῃ πηοϊΐοη τς πογάεβ οἵ οανδῖγυ (᾿νγο 
Βυπάγεά τλ}}110π} ἀεϑοτ θεά πὶ τμ6 δβεη,ὶ- 
τΤΩΥ ΒΟ Δ], βεηιὶ- ἰδιοσγίοαὶ ραρεδης οὗ ἐπε 
πεχὶ ράββᾶρε. Βυὲξ δε ἄοεβ ποῖ ἀϊγεςι υ 
Φοπηδςε με ἴνΟ, ἀπά ἰξ 5 ενϊάεης μδὶ Ποῖα 
88 δῖ νἱῖ. σ ἢ, νὰ δᾶνε “" ἀγεδπ- "κε ἱποοη- 
βεαυδηςεβ᾽" (ϑίπηοοχ), οσ εἶδε ΝΟ ἔγαρ- 
ζεη8 οὗ ἀρύζαϊγρης ἐγαάϊείοη, οτὶ σίπαι ν 
Βειεγορεπεουβ, ννὩϊ ἢ ἀγα ρἰεςεά τορεῖδπες 
(αἱ νεσ. 16). Τῆε ουζ δῆρεῖβ Βεζε ἀο ποὲ 
ςξοτταβροπά ἱἰπ {πποιΐοη οὐ ἰοοδ εν ἴο τς 
ἔους υπέειϊετοδ δηρεῖβ οὗ νἱϊ. 1; πῸῪ 
ταῖμεσ γεργεβεπὶ βοπὶς νατίδιίοη οὗ [δαὶ 
δῖςμαῖς ιγδάϊτίοα ἴῃ ννμὶοῃ ἔους δηρεἶβ 
(Ρεεδαρθ δηρεῖ - ργίποεβ οὗ ἰδῃς 
Βοτάεβ) ννεζε γτεργεβεηϊεά δ5 Ῥουπάᾶ ({πκὰ 
Μη πάβ ἐ) δὲ ἐπε Ευρῆγαῖε8---ἃ ρεορταρῆί- 
(Α] ἰουςἢ ἄυς ἴο τῆς ΠίδβίοτΥ οὗ οοπίει- 
Ῥογάσυ νδγίατε, ἴῃ ψγὩϊοῃ ἴῃς Ῥαγιῃίδηβ 
Ῥίαγεά ἃ τόϊε βἰπιῖας το ἐμαὶ οἵ ες Ηυηβ, 
ἔπε Νικίηρβ, οὐ ἔῆε Μοοτζβ ἰῃ ἰδίεσ ἀρεβ. 
Θίπος ἴῃς ἤγβί οαπίυσυ Β.Ο. ἃ Ῥαγίδιδπ 
ἐπναβίοη οὗ βοπις κίπὰ πδά ἰοστηβά ραγί οὗ 
ἴῃς δροςδυρεῖος δρραγαῖιβ 80 {πδὶ ἔπεσα 
ἐδ ΠῸ Ῥαγίίουϊατ πεεὰ ἴο διἱἜρζογίβε τῆς 
Ευρῆτγαῖεβ ἱπίο ἴῃς Τίρες οὐ ἴο Βπὰ τῆς 
ἔους δηρεὶβ ἰῃ Ρβ. ἰχχνὶϊϊ. 49 (ΧΧ). 
Ἴπε δΙοοάν ἀπά ἀϊβαβίγουβ ΡῬαγιῃίδῃ σδπὶ- 
Αἰξη οὗ 58-62 (ς7. οῃ νὶ. 2) τη δοοουπε 
ὋΥ πε δΒεϊρμίεηεά Τςοίους οὗἨ ἴδε βοεῆς, 
ΨΒεῖΒες τἢς ἔγαρτηεηὶ γ88 σοπιροβεά δἱ 
ταὶ ρετίοά, οζ (48 ἰβ πηοϑὲ ριοδδὈ]ε) 
ντϊτῖεη ἢ ὃ ἴῃ τεΐϊσοβρεοι. Βυΐ {πε 
επίίσε νἰβίοῃ ἰδ ὁη6 ροννεγίῃϊ ἱπγασίπαῖνςε 
«ἀενεϊορπηεηῖ οὗ ἃ ἰγαάϊ τοι ργεβεγνθά ἰῃ ἃ 
ϑγτγίας Αροοαῖίγρβε οἵ ΕζΖγα (ρυ δ] δε ὉῪ 
Βαειβρεη) ννῆϊο πᾶν δε δαβεά οἡ οἱά 
]εν βῃ πιδίεσγίαῖβ: “πὰ ἃ νοῖος ννᾶβ8 
Ὠελγά, 1.εὲ ἔδοβε ἕους Κίπρβ Ὀε Ἰοοβεὰ, 
ΠΟ ἂῖὲ Ὀουπά δὲ τῇς ρτδαὶ τίνει Ευ- 
Ῥαγαϊεβ, γ8Ὸ ἅτε ἴο ἀεβίγου ἃ [πἰσὰ ραγὶ 
οὗ πιεπ0 Απὰ πε ψετε Ἰἰοοβεά, δηὰ 
ἔπετε νγ)88 ἃ τι ΡΠ ἀρτοασ." Οουϊά ἐμῖ8 
δε τεοκοπεὰ 88 ρχοοῖ οὗ δὴ ἱπάερεηδεπε 
ἐταάιείοη ἰὲ ψνουϊὰ ΠεῖρΡ το ἱΠυτῖπς ἴα 

3. ἐ Οὐΐγ Βεζα ἰῷ ΝῸΤ. 
βεῶβε ἰῃ ἱν. 2. ΟὨΪΥ ἴῃ Αεἰδ ἱΐ. 17 (Ο.Τ΄. ᾳυοί.), εἰδονβοσο ἰῷ ΝῸΤ. 

ὁ ορίησας ἀ ἷ Ῥγ. βεεὲ Νεϑεῖῖοβ Εὐημέλν, 464. 
Ὁ (Οοπεῖσ. δα ἴῃ σ Τίω. νἱ. 4, [48. (11. το), οί. χὶ. 5, 100 χὶΐ. τρῶσ, 10εἰ ἰΐ. 3. 

ΨΙΙ. 

᾿ ᾿ Ὁ Ζεςδ. χἱϊΐ. 
Κι ς δ. “ΑΒ 8 Ὧον ἴο ὃς ἀεδβοσίδεά ". 

τὰ ΝΆ. 1ϊ. 3: οη ἴΠ6 
Ὦ 1: Οἤγοῦ. χὶϊ. 8. 

ΔΡΡΙἰοδιίοπ οὗ ἰῆε ἰάεα ἱπ ἢ π᾿ Β Αροςᾶ- 
Ἰνρβε, ἴΑΠν ἰἢ οης οουἹά δοςερὲ ψ ἢ 
ΚύΒΙεγ τῆς διιγαςῖῖνε σοη͵εοίυτεα οὗ 186]1π 
ἴμαι ἀγγέλους τερτεδεπίβ ἃ οοηβιδβίοη (ος 
νατίειυ οὗ τελάϊηρ, οὔ. 2 ϑδπ). χί τὰ ἋΣ 

Ομτου. χα 1) δείνθευ ΟΝ ΟΩ 
(--.ἄγγ.) δὰ ὮΝ ἰῃπ 4 Ηεῦτγεν 
οσί ἡ οὗ ΑΞ δὰ 15 (Ζεῖές. αμς ἀδν 
ϑελεσεὶς, 1887, 64. Ὅς οοη]εοσίυτε 
ϑρίτδ, ἀς ἕαγε, 1. Ὑγεἶβ8) ἀγέλαι 
τι δοβίβ, Ὧἃ8 ἰῃ 2 Μᾶδοο. ἱϊ. σϑ, εἴς.) ἴβ 
688 ᾿ἰκεῖγ, ἀπὰ ἐπὶ σδηποὶ ὃς ἴδκϑη σι 
λῦσον (Βτευδίοη). ὐΟδναῖσν οτπιεὰ ἃ 
βίαπάϊηρ ἐεδίυγε οὗ ἴῆς ἤπδὶ ἴεστοσ ἴος 
τῆς εν 88 πῃ ὑξον δὴ Ἔνεσ βίπος τῆς 
Ῥασι δηβ ἱοοτιεὰ οη τῆς ροϊ εἰς8] Βοτίσοῃ 
(448. Μοϑβ. ἐϊϊ. 1). Τῆς νος ρδββᾶρσε 
ΨΆΒ ὁπ6 οὗ ἴποβε ἀεπουποεοὰ ὃγ ἴῃς ΑἸοσὶ 
85 ἰδληϊδϑιὶς δηά τὶ ἀϊσυϊουβ ζ, Ἐρίρει 
Ἡα«ν. 11. 34). δίυβ 4190 ογίεἰςϊβεὰ ἱξ δ8 
ἱποοπδβίβϑίεηις ἢ Μαῖί. χχίν. 7. 

γει. 6. Τῆε βεοοῃά νος ἰβ δπ ἱσγῃρ- 
οη οὗ Βεη βῃ οανδίσγγ. 

νεῖ. σ7. Ηεξγε οὐἱν τῆς υτίϊος ταΐοσβ 
ἴο πὲ “ νἱδβίοη ". ἔχοντας (Ποτβε ἂπάὰ 
τί ες τεραγάθα 28 οπε ἤἥρυτε : ἴῃ ἴπε Ῥεῖ- 
δβἰδῃ ΠΡΑΣῪ σᾶνδῖγυ ἤοσϑεβ 88 νν6]] 48 τῆξῃ 
ψεῖς οἶδα ἴῃ Ὀγίρῶς Ρίαιε) κιτιλ., “ἜδεΥ 
ΨΌσα Τςοδίβ οὗ πηδι], ἴῃς οοἴους οὗὨἩ ὅτε δηά 
)Δοἴπι ἀπά Ὀγίπιβίοης," ἐ.4., ρἰεατηΐπα 
τοᾶ, ἀαγίκ Ὀἷυς, ἀπά γεϊϊονν, υηΐἶαβ8 ὕακ. 
(4 ἔλνουγῖις Οτίθπίδὶ ταὶ !έασν οοϊουτ) ἰ8 
τηεδηξΐ ἴο ἀεποῖς ἴδε οοΐους οἵ ἀ.]} βπῖοῖαε. 
ΡΙυϊλτοῃ, ἴῃ πὶ 1 οὗἨ 85.114, ἀδβοσίδεβ 
δὲ Μεάεβ διὰ ϑογιῃίδηβ τυ ἰδεῖς 
πνροειδὴ καὶ φοβερὰν ὄψιν (ο΄. 8ιίτ. 
χινε!. ο).-απτῦρ, κιτιλ., Κὸ 1οδ᾽ 8 Ἰενία- 
18δη, Ον 8 0118 (Μείδπι. νἱΐ. 104), οἵ 
Ῥϊοπιοάς᾽ 5 ἢοτβεβ (1νυοτεῖ, ν. 20, οὐ. 425. 
νἱϊ. 281). ὙΠΟΥ ἅτε αἷ8δο 48 ἀεβϑίσυςεϊνε 
8ἃ8 1οε1᾽8 ἰοουβῖβ. ΤΏς ἀεβοτρέοη ἰ8 ἃ 
δΙεπὰά οὗ οὐβεγνδίίοη δπά ἔληιδβεὶς ρορυ- 
ἴατ Ὀεϊεβ. Βείπιβίοπε ννὰ8 ἃ ἰσδάϊοῃ δὶ 
τγαῖς οἵ ἀϊνίπε ᾿υγαῖῃ ἀπιοπρ Ρεορῖς νῆο 
“. Αβδβοςίδιε ἴῃς οΖοηίς 5π|ε11 τυ ίοἢ οἤεη 
80 ΡεϊοοΡΌΙΥ δοοοιηρδηῖεβ ᾿ἱρδιπίης 
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ῬῬΙαΣ. νδ, καὶ θεῖον. 18. ἀπὸ τῶν τριῶν πληγῶν τούτων " ἀπεκτάνθησαν τὸ 
εἰῃκ. 

δου (ἴῃ 
οοἰϊοςῖνο 
8εΩ86); 
4. ου 
νἱἱὶ. 9. 

ᾳ χὶν. 1ο, 
Χίχ. 20, 

. 8. Μ 
το, αὐονςἊ Κούσι. 
ὁ νεσ. 10. 

8 8ὶς. χχν. 

τρίτον τῶν ἀνθρώπων, ἐκ τοῦ " 
τοῦ ἐκπορευομένου ἐκ τῶν στομάτων αὐτῶν. 
ἵππων ἐν τῷ στόματι αὐτῶν ἐστιν καὶ ἐν ταῖς οὐραῖς αὐτῶν "Ναὶ γὰρ 
οὐραὶ αὐτῶν "ὅμοιαι ὄφεσιν, ἔχουσαι "κεφαλάς, καὶ ἐνζαὐταῖς ἀδι- 

20. Καὶ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων οἱ οὐκ ἀπεκτάνθησαν ἐν 

ταῖς πληγαῖς ταύταις, " οὐ 1 ' μετενόησαν ἐκ τῶν " ἔργων τῶν " χειρῶν 

πυρὸς καὶ τοῦ καπνοῦξκαὶ τοῦ “ θείου 

19. ἡ γὰρμεξουσίαϊτῶν 

εανὶ, αν, ας, αὐτῶν, “ἵνα " μὴ προσκυνήσουσι τὰ δαιμόνια καὶ τὰ εἴδωλα “ τὰ 

Ὁ Ὅρυ ἶν. χρυσᾶ καὶ τὰ ἀργυρᾶ καὶ τὰ χαλκᾶ καὶ τὰ λίθινα καὶ τὰ “ ξύλινα, 

88. ἰἱΐ. 8, 
20: τε “ ἰάοἴ6". ῬΒΙ1ο. υἱξ, οονξανερί. τ. 
τεβυε. Ἑ' 
Αρος. Ῥεῖ. 25, Εσεῖς. χἹϊὶὶ. ο. 

Τὰ Υ ἃ οὔτε βλέπειν δύνανται οὔτε ἀκούειν οὔτε " περιπατεῖν" 21. " καὶ 

νυ Οοπεῖς. ἐἰϊ. ο, Μαιὶ. χχὶ. 32, εἰς. ; ἵνα μὴ οἵ ςοπςείνεά 
ν Ἑτοσὶ Ὀδῃ. Υ. 4. 23, 4160 ἔγοτι Ῥβ. Ἴχν. 4.7, εἰς., Επ. χοῖχ. 7. χ ΟἹ. χχὶϊ. ᾿6, 

1 Ἐρτ (θείογε μετεν.) οντε (ΑΡ, 1, 36, εἴς., Βᾳ., [»40}.} τεδά ον Ο, πηπ., Απάς, ρα, 
Ασεῖῆ., 
Τί., ΑἹ. ϑ'νν., νν8.} 

ἀἰβομαγρεβ νυν ἴῃς ργεβεπος οὗ ΒΌΙΡΒυτ᾽" 
Ε. Βὶ. 611). ὙΠε βυπθοὶ ἰβηὶ ἰβ οοἰουτεᾶ 
Υ̓ ἃςίυλὶ Ῥασιμίδη ἱηνδείοηβ (εὐ νί. σ () 

δηά ὈΥ ρδββαρεβ ᾿ἰκε ὅ8ρ. χὶ. 18 ψβεσα 
αοά ρμυπίδῃεβ τὩδπ ὉΥῪ βεπάϊπρ “υη- 
Κηοννῃ, πεν]γ-ςτεαιεὰ υυ]ὰ Ῥεαβίβ ἔμ] οὗ 
ταρε, Ὀτεδίῃίηρ ουἱ ἃ ἤεγυ δἷδβι οσ βηοσῖ- 
ἱπρ ουξ ποϊδοπια βπΊοκα οὐ βδβῃίηρ ἀγεδά 
ΒΡΆΣΚΙεβ ἔγοπιὶ πεῖς εγεβ." Μσ. Βεηὶ 
τας δ}18 ἴῃ6 ουτίουβ βιρεβεξτίοη οὗ τῃς 
τηοάδσγῃ Ὑπεγᾶπβ, ΨηΟ ἀυτίπρ ἴῃς ετὰρ- 
τίοπϑ οὗ ἰδβὲ σεπίυσυ βὰν “ἴῃ ἴῃς Ρ1112τ8 
οὗ βπῖοΐκε ἰββυίηρ ἔγοπὶ τπεὶς νοϊσδηο, 
Εἰαπῖβ δη ἃ μογβεπεη δπὰ ἔεγγθ]ε δεδβῖβ᾽.. 

ες. το. Ηεδάβ δἰϊδομεά ἴο ἐμεῖς βεῖ- 
Ῥεπιίης 4115 τε δῃ δ ]υβίοη ποῖ Οηϊν ἴο 
τῆ ννε]1-Κῆονντ δοτϊτίςβ οὗ τῇς Ῥαγιδίδηβ 
(᾿΄. Ῥαναά. Κεραϊκμεά, ἰἰϊ. 323. 1.) Ὀυι το 
ἃ τταῖϊ οὗ αποίδης ασεεκ πιγτ πο ορῪ ; οα 
ἴδε δἰϊασ οὗ Ζεὺυθ δὲ Ρεγζαπιοβ (Σ ἠμο 
οἡ ἰϊ. 12) ἴῃ ρίδηίβ ννῆο ννᾶς ἀραίπει τῇς 
δοὰβ ἃγε οαιϊρρεά ΜΠ βπακαβ (ἰπϑιεδὰ 
οὗ 11π288) δαὶ Ὀσαπάϊβῃ ορεπ ἰανβ. Τῆς 
Δα ρῃίδραεπᾶ οὗ δποίεης ταγιο ρου ννᾶ8 
οἴδη ἀεβογιθδεά 848 ροββεββίπρ ἃ μεδάδὰ 
12:1} ("“ἴδπαυᾶπὶ ραγῦπι εββεῖ πὸ οσε ἔμηὰὶ 
ποπεηδ,᾽ ΡΙΩγ: Η. Ν. νἱϊ!. 35). 

γν. 20, 21. Τῆς ἱπηρεηϊΐεπος οὗὨ ἴδε 
βυγνίνίπρ τὐνο-τὨἰτὰβ οὗἨ τηθη, ψῃῸ ρεῖ- 
δἰϑὲ ἴῃ ΨΟγβῃΐ Ρίπε ἀδεπιοπβ δηὰ ἰὰο]8 
{δε 3, 4). 6Ἰ]επὶς βυρετβι οη 
Ριαῖ, ἀρ ἀεγεοίμ ογας. 14) αἰ υϊεά τὸ 
τολιρηαης ἀδεποηβ ἔμπεδα νΕτῪ Ρἰδρυεβ 
οὗ Ρεβϑί!επος, ννᾶσ, δπά ἔδηγίπθ. ΡΙυϊασο ἢ 
ἴδ δΙῸγῈ Ῥτγοιεβίϊηρ δραϊπϑὶ ἔπε Ἔχοςβ- 
εἶνε ἀείεσεπος ραϊὰ το βυςῇ ροννεῖβ, πὰ 
ου ἴδε οἵπες βαπά δραίπβε τῆς σαϊοῃδ]βίβ 
διὰ ΟἸ τί βείδηβ ννῆο δ) υγεά {π6πὶ ἐπεγεϊγ. 
π-δαιμ., εἰτπες τῆς ροάβ οἵ ραρδηίβτω 

Ἡ, Βϑ8., Β). [ονδε 'ΜΜΟ, 14, 38, 92, νᾷ., Οορί,, Ρεβῇ., ϑγγ., Ουρ., ῬἘχσ., εἴς.» 

(ΧΧ) οσς ἴδε εν}] βρί 8 οὗ σοῃιςπιρογασΥ 
βυρετγβι ἰοῦ. [ἢ Ἐποοῖ χίχ. σ, ἴδῃς βρίτῖβ. 
οὗ τς [Δ11δπἢ δηρεὶθ “ δββυσηίηρ ΤΑΔΏΥ 
ἔοττηβ ἀεῆϊε πιεπ δηὰ ε[]] ἰελά ἴδετλ 
ΔΒΊΤΑΥ ἴοὸ οὔες δαοσίῆςεβ ἴο ἀξπηοῃβ 85 ἴο 
ξοὰβ᾽"; { χἰνί. γ (οὗ τὰς Κκίηρβ ἀπά 
ΣΤΌ]ς 8) “ εὶς ροννεῖ γεβίβ οἡ ἱπεὶς τ με8, 
δηὰ (δεῖν (ἢ ἰ8 ἰπ πε ξοάε ψΜὨῖσἢ {πεν 
δανε πηδάς υἱτῦ τ εἰς μαπάβ ", (ες ΟἹεσω. 
ϑέγονι. νὶ. 5. 30, 40)---ἀργυρᾶ, ςοηιταοίςά 
ἔοττω, 88 ἰῃ 2 Τίῃ. ἰΐ. 2ο (Ηεἰ δίῃ, ΡΡ- 
34 ἴ.).ποφαρμ.» Ὦετε ἰῃ βρεοῖαὶ βεῆβε οὗ 

ἷς ΒΡῈ} 18 τρια ἢ ἴο ΠΠοὶε ᾿αϑὲ (Ατίε- 
τοῖς: ν. 73)» ἃ ργεναίεης Αβίδᾶς νίος (οὐ. 
ατεξ. Ναζ. Ογαί. ἵν. 31). Βυΐῖ ἴῃ τ8ς 
ἱπυργοςδίοσυ (.. τοὺ Β.6.}) ἰηβοσριίοη οὗ 
ἘΒεπεῖα (Ὀ εεηρεγρες, ὅ5.),,,. ἱπροτίῥέ- 
Ογαεο.3 ρῃ. 676 .), Ρυπίβῃπιεπε ἰβ ἱηνοκεά. 
ποπὶ τὸν κύριον τῶν πνευμάτων (ογ. 
Αρος. χχίϊ. 6) ἁροη τοὺς δόλωι φονεύσαν- 
τας ἢ φαρμακεύσαντας ἴδε ὨΔρΙε88 αἰεὶ. 
Τῆς τῆτες νίοεβ οὗ ἴῃς ἀεολδίοφξιυς οσςυς 
Βετε (88 ἰη Μαῖι.) ἰπ ἰᾷς Ηεῦτεν ογάεσ, 
ποῖ ἰῃ ἴμαὶ οἱ τῆς ΧΧ (οπι. χίϊ!. 9 ; 
Μαῖῖχ. το; [συκε χνίϊ!. 20). ΩΓ οἱ χχί. 8, 
δηὰ, ἔοσ ἰλε ςοππεοχίοη οὗ ροϊγιῃεΐβηι απὰ 
νίοςε, Ηδγηδοῖ 8 Μερείομ απὰ Εχῤ. οΓ 
ΟἈνὶ ἐἰαπμὶέν, ἱ. (τοοδ), ῬΡ. 290 ἡ. ερεη- 
ἴᾶπος δεῖς (48 ἰῃ χνΐ. 9. 11) 8 ὈγἰΠΊΔΓΠΥ ἃ 
οδδηξε οἵ τεϊρίου, θὰΣ τῆς ργορδεὶ μδβ 
ενίἀεπεῖν {π||6 ἤορε οἵ ἴδε ραζαπ νοτὶ. 
ὙΠετῖα ἰ8 ΠΟ Ρο]επιὶς ἀραϊηβι {πε Ἐργρίίδπ 
ΨΟΣΒΒΐΡ οὗἩ δηϊπιαβ, ἀπά, ἰη βρὶϊς οἵ ἴῃς 
7εν 88} οὐ οοῖς ρου ἴῃς ἀοίογες Μεςείαε, 
ἴδε Αροοαῖγρβε ἰβρῆοσεβ ἐδγη νυ ἀϊβιίυγὺ- 
ἅποεβ ἂπὰ ἔλ]8ε τηεββί 8 88 δδγυϊηρεσβ 
οὗ ἴδε επὰᾶ.---Οηος τῆοσς (ο νἱῖ. σ ἢ) 
Ῥεΐνδοη (Π6 δἰχίβ (1χ. 13-21) ἀπά ἴμε 
βενεπί (χὶ, 15-10) τπεπιθετ οὗ [μ 6 βεσίεβ, 
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οὐ μετενόησαν ἐκ τῶν " φόνων αὐτῶν οὔτε ἐκ τῶν " φαρμακειῶν αὐτῶν γ Οἱ, ἀν, ἃ 
οὔτε ἐκ τῆς πορνείας αὐτῶν οὔτε ἐκ τῶν "κλεμμάτων αὐτῶν. 4,23, ΕΩ. 

Χ. 1. ΚΑΙ εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἰσχυρὸν καταβαίνοντα ἐκ τοῦ εἰμ; ἧϊα. 

οὐρανοῦ, "περιβεβλημένον "νεφέλην, καὶ ἡ "ἴρις ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ΓΑΤΩΣΝ 

αὐτοῦ καὶ τὸ " πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, καὶ οἱ “πόδες αὐτοῦ ὡς ἔν τον 
στύλοι πυρός" 2. καὶ " ἔχων ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ ’ βιβλαρίδιον ἠνεῳγ- ᾽ ΤΑ Ύ 

μένον" καὶ " ἔθηκε τὸν πόδα αὐτοῦ τὸν δεξιὸν ἐπὶ τῆς θαλάσσης, τὸν " Ἡς πλα 

δὲ εὐώνυμον ἐπὶ τῆς γῆς, 3. καὶ ἔκραξε φωνῇ μεγάλῃ ὥσπερ " λέων 
ἐμυκᾶται " καὶ ὅτε ἔκραξεν, ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταὶ τὰς ἑαυτῶν 

Αμρων Αῤοϊ!ο). 
6ΑἊ ΣΎΝ Γ ̓  . 

χυϊϊί. τ6. 
1τοῦ2, Ασίδβι. Οἱομάς, 292. 

δ ίν. 3. 
δεά ρσεςεάςεά (νες. 1). 

ἃ Ραβϑᾶρε (πῖ8 τἶπης οὗ δοτῃς ἰεηρὶῃ) 18 
ἱπεογοαϊδιθὰ (χ. 1-χὶ, 13), ἴῃ Ὡς τῆς 
ἜΥΒΟΏΔΙΠΥ οὗ ἴΠ 866 ΠΟΥ͂ ΓΘ- ΤΊ ΟΥΡ 68 

ἴδῃ εδυίῃ, ἱπβίεδά οὗ ἴπ μεᾶνεη). Τῇς 
οὗ͵εος οὗ χ. ΙΣἼἿἸ 18 ἴο τηδσὶς δὲ οὔςὲ ἃ 
Τδδηρε οὗὨ [᾿Πτεγαγυ πιεῖ μοά ἀπά ἃ ἰγαπϑβὶ- 
Ἰοη ἔσοπὶ οὴς ἰορίς ἴο ἀποῖμεσ. Τὰς 
Ῥάᾶββαρε, νυ Ὡϊοἢ σεγίδι ΠΥ σοπιεβ ἔσοπι 86 
λυ μὴ δ ον Ρεη (80 ϑαραίίεγ, ϑοβόῃ, 
δηᾶ οἴδεγ8), ἰΙοοῖβ ας κννασὰ δηὰ ἐοσιναγά. 
Νον ἴπας τῆς ῥγεϊπιϊπασῖεβ ἅσα ονεσ, 41] 
8 τεδν ἔοσ ἴῃς ἱπισοδυςτίοη οὗ ἴ[Βς ἔνο 
Ῥτοϊδροηϊβίβ (χὶ.-χίἱ.) ννῆοβε Ἴοπῆϊςι 
ἔοττηβ {ῃ οἰοβίηρ δοὲ οὗ τῇς του] β 
Βιίδίογυ (χν. 1-χχ. το). Οπε οὗ ἴδπεβε ἰ8 
εβϑυ8, τῇς αϊνίηε πιεββϑίδῃ, ψῆο Π88 
ἱμοτῖο (ν.-ἰχ.)} Ὀεεη ἀερίοιεά 48 ἴδε 

ταδάϊυσα οὗ τενεϊδϊίοη. ϑίπος δὶβ γόϊε 
18 πον ἴο θὲ πῖογε δοῖϊνε, ἴῃ ργορμεῖ 
ΕΧΡΓΕΒΒΙΥ Δ᾽ἴεῖβ {πς ΠΠτεσάσυ βεϊτηρ οὗ 
818. νἱϑίοηβ. ὙΠ βυρβεαυεηῖϊ ογᾶςεβ ἃσα 
ποῖ σεργεβεηϊθὰ 48 ἴπε Ἴσοπίεηϊβ οὗ ἴῃς 
Ὀοοῖ οὗ οοηὶ (νΐο 18 πον ορεη, 
ἢ ἴπὲ Ὀτγελκίηρ οὗ ἁ 118 1Δ8δὲ 8ε8]). 
Ὀτορρίηρς ἴμαὶ ἤρυτγε (ςοπίτγαβι ν. 2 δηὰά 
χ. χὴ ἴς νυτῖτεσ ἀθβοσῖεβ Πἰπιβεὶ δοβογῦ- 
ἵπρ ἀποίμεσ σοὶ οὗ ρῥγορῆεουν τεςεϊνοά 
ἔσοπι δ ἀπρεὶ. Ἐν! απο μς ἱπιεηάβ ἴοὸ 
τηλτῖς ἃ πὸνν ἀερατγίυτε, ἀπά ἴο ἱπίγσοάυοσς 
ψνμδῖ [Οἱ] ον Β 88 ἃ ἐτεβῇ βίασί, Τἢΐβ πεν 
Ῥιοσδάυτε ἰδ δοσοπιρδηίεά ὈΥ δπ δχρ] ἰοὶς 
βϑυγδηςο--ἰητεπάδά τὸ ψ πεῖ (ἢ τεδάεσ᾽ 8 
ἱπίεγαβι---ἴαις τς ΑΡοσδῖγρϑε δ88 ποὺ 
τεδομεά τῆς νεῦρὲ οὗ ἴῆε δηδ] οδίδβ- 
ττορῆε; ἴπς ῥσγορβεὶῖ ρΡάτεμεῖν ΤΩΆΚΕΒ 
118 εαρέγηεββ ἴὸ σεδοῦ (ΠῈ ρόδὶ {πε 
τοάβοη ἴος οπιτἰπρ ἃ βενεη-πυηάεσβ 
νἱβίοῃ ( βοῦγοο) ΨΒῖς ἢ οἰβεγννῖβε ἢ Ὲ 
τρῖβῃς Αὐὲ Ὀδεη δχρεοϊθά ἴο ἱποίυάς 
εἰἴῃεν δὲ {π18 ροίῃι οσ βι βεαυςεην. Ιἰ 
18 πιις ἴῃ Κεερίηρ ἢ ἴῃς δες οὐϊ- 
Ἰοοῖκ δηὰ ταῖμεσ τηογε Ηἰβίογίςδὶ δίπιοβ- 
Ῥδεῖε οἵ χὶ. ἢ, (δαὶ ἃ ἔγεοσ. δπὰ [688 

ς ἷ. τό, ἡ, Μαὶε. χνἱΐ. 2. 

Απι. 1. 2, (11. 4, 8, Ηοβ. χί. το, εἰς. 

δη. νἱΐ. 

Ἠογδοε᾿ 
ἀΐ. 15, Ἷ Εχοά. χὶν. τὸ (ΧΧ). 

{ Οοστυρὶ ἔοσῃι οἵ οἶα85. ἀϊσηΐῃ. ριον. 84. 
ἱ ἄπ. λεγ. ΝΙΤ.; οἱ ἐδυπάες Αδεομ. ἔρν 

πυπγετῖοδὶ πλεῖποά ρεγνδάςβ ἴπ686 ογδοῖεβ. 
Ιῃ βδοζῖ, χ' ἱ-ὶσ 18 ἃ ἀϊρτεββϑίοῃ ΟὨΪΥ ἴῃ 
ἕοσῃη. [ἰ βεσνεβ ἴο ἱπίγσοδυςε ποῖ δἰ ΠΙΡΙΥ 
τῇς εν δ ἐταρτηεπὶ (χὶ. 1-13}---τνῆοβα 
βίγδηρε σοπίεπῖβ Ῥγοῦδον τεχυϊγεᾶ βοτης 
ΕΧΡγαβ8 γι βοδιϊοη---Ὅυς τἢς τεβὲ οὗ τῆς 
ΟΥΔΟΪε8. (χιϊὶ. 4.), νοῦ ἅτε τἢὰ8 ἀν κ- 
ψνΆτΪγ Ὀυϊ ἀεῆηττεῖν σοπηεςεὰ τἱτἢ τῆς 
οτεξοίηρ ἀεβίρῃ (πγουρῃ με οἱοβίηρ 
ἐγυπηρεῖ-νἰ βίοη : χ. 7: χί. 15 ἢ). 
Οβάρτεκ Χ.--  ετ. σ᾿ ἄλλον, τεξεττίπρ 

ἴο ν. 2, ΒοσῈ δηοίπε βίσοηρ δηρεὶ 88 
ταεηιϊοηοά, αἴδο ἰπ οοηποχίοη τυ ἃ ὈΟΟΚ. 
Τῆε ροβίτοη οὗ δε βεεσ 18 ἱπῃηρ]οά (βίπος 
νἱ. 2) το δε πο ἰοηρες ἰῃ ἤδᾶνεη (οἷ 
νεῖβῈ8 4 δηά 8), θυῖ οἡ εδασγίῃ, δβ ἰῃς 
ἰραπιὶς Ἀηξεὶ οὗ Ἰίρμὲ ἀεβοεηάβ ἴο Πίπι. 
ἢ ἔδοε δηὰ ἔεεϊ ἂγε ἀεβογί δε ἰῃ βίεσεο- 

τυγρεά δββίοη. [τ ἘζΖζεκίε 8 ἀσβοσί ρείοῃ 
οἱ ἀοά (.. 28) ἴδε ἀρρεάσγδαηος οὗ ἃ ταΐῃ- 
Ῥον βυτγουπάβ [Π6 ἀϊνίης τἤσχοης, 88 δ 
εἰεπηεης οὗ {δε {πεορῆδην ἰπ παίυτε. 
Ηετζε δἷ8ο ἰΐ 18 δὴ δβιῃεῖὶς ἀεῖαὶ!. 806- 
τοηΐυ8 ἀεβογῖθεβ (γ͵2. 4 ρ΄. 95) Αὐυρυδέυδ 
δεείης βυάάεη!ν “ἷπ 4 οἷεαγ δπὰ ᾧὕσίρῃς 
ΒΥ ἃ οἴτοῖθ, {{κὸ ἃ σαίηρον ἴῃ δεᾶνεῃ, 
βυττουηάδίηρ ἴῃς 5ι1π᾿8 ἀΐδβο"". 

Μεσ. 2. “Απά ἴῃ δῖβ (1εἴξ οἷ νεσ. 5) 
μαπά ἃ 83π|811 ῬΟΌΚΙες ορεη᾽ (ἴῃ ςοπίταβε 
ἴο (πε Ἰαγρεσ οἰοβεὰ Ὀοοῖκ οὗ ν. 1), δἴϊεσ 
Εζεῖ. ἰϊ. 9. ὙΠ σοΐοββαὶ ἤρσυτε, {κα δὴ 
Αγσδδίδη ͵1π, θεβιγίεβ εασίῃ δῃὰ 8βεᾶβ. Ηἰβ 
Τλεββαβα ἰδ ἔοσ ἴῃς Ὀτγοδὰ τνυοσγὶ ά. 

Ν ες. 3. ὥσπερ λέων (οἵ ἀοά ἱπ Ο.Τ. 
τεῦ, ; οὗ ἴῃ πηεβϑίδῃ 4 Εβά. χί. 37, χίϊ. 
31) μυκᾶται ΤΏΣΟΚε. 14. χχνὶ. 21, μύκημα 
λεαίνης, ρτοροΙΪν οὗἉ οαἴε]ε τε “ το δ6]]ονν"". 

σαν κιτιλ.-“ υἱτετεά ννῆδὲ {ΠῈῪ 
διδὰ τὸ βᾶγ " (ἰ.6., βροῖκε δγιϊου δῖαν). αἱ 
(δε ννϑ!!Κηοννη οσ ἕδη ]δτὴ βρονταί “οὗ 
τὰς δροοαϊγρεὶς τοί ΠογΥ "ἢ ΤΑΙοτά), ογ 
ἃ Ῥορυΐασς ρίεςε οὗ δροοαϊγρεϊῖς ρσορίεου 
(8βεε Ῥεΐον). ΟΥ̓ τδς ϑενεπίο! νοῖςς οὗ 
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Κὶ. τοῦ, το, φωνάς 4. καὶ ὅτε ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταὶ ἤμελλον ἱ γράφειν ᾿ 
χίν. 13, 
εἰς. 

1 Π δα. νἱϊὶ. 

[7 
56, χἴϊ. 4, σαν αἱ ἑπτὰ βρονταί, καὶ μὴ αὐτὰ γράψῃς. 

καὶ ἤκουσα " φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, λέγουσαν ' Σφράγισον ἃ ἐλάλη- 

λον εἶδον ἑστῶτα ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἐπὶ τῆς γῆς, " ἦρε τὴν χεῖρα 
Ὁ Ὅεα. χίν. αὐτοῦ τὴν δεξιὰν εἰς τὸν οὐρανόν, 6. καὶ " ὥμοσεν " ἐν τῷ ζῶντι εἰς 

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, " ὃς ἔκτισε τὸν οὐρανὸν καὶ τὰ ἐν αὐτῷ καὶ 

Ἐὰν 4ο, τὴν γῆν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ καὶ τὴν θάλασσαν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ, ““Ὅτι 

Β ζποικειο » χρόνος οὐκέτι ἔσται" 7. ἀλλ᾽ ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς φωνῆς τοῦ ἑβδό- 
36, χχίϊὶ. 16, 18, 20-22. 

ἵν 3,10, τ΄. Εσεῖκ. χἰϊ. 23.24. 
ο Νεδ. ἰχ. 6, Ρα. οχῖν. (εχὶνὶ.) 6. Ῥ -- τοορίϊο, ἰΐ. 21, 106. Βεί!. 

1 Τῆς ἄουδ]ς δυρτηεης οὗ ἡμελλον δ , πλίη., δο [δΔςἢ., ΤΙ, ΝΗ, νν8., ϑινεῖε) 
͵ἰ8 Ὀεϊῖες δἰτεβιεὰ μεῖς τῆδη ἰη εἰ. 2, ( 

τῆς Ιμοτὰ ἰῃπ ταυπάες, Ρε. χχίχ. Τῆς 
δενεὴ ἰδυηάετα Ποῖα τυ ὃς οοποείνεά 
Ἰοοβεῖν 88 ἴ86 δοῆοεβ οὗ ἴμ6 δηρεὶ Β 
νοΐῖςς τενετθεταῖίπρς τπγουρῇ (πε υπίνεζδε 
(ϑρίεῖα, ΝΡ εἶ88), τπυπάεσς, τσουρμουξ (ἢ ς 
δηοίεπι τνοτ]ὰ, Ὀεΐπρ' Ἔβρεοίδ!!ν νεπογαιςὰ 
85 ἃ ἀϊνίηε νοίος ος ννᾶζηίηρ. 

γετς. 4. Τὸ δεδᾶὶ ογ δῃῃιϊ ὕρ ἃ νἱβίοῃ 
8 ἴο Κεερ ἴἴ βεοσεῖ ἴτοπὶ πηδηϊκίηά, ἑ.4., 
ἴπ ἴδε ρῥιεβϑεηΐ Ἴοῶβε (ὈΥ ἃ βοαυεπος οὗ 
1δουρῆς τνδίοἢ ἰδ θοδγοεῖν ἰορίςα]) ἰὸ 
ἰεᾶνε ἰξ υπιντεπ. [π ἃ δἰ τλΣ δῦ ραδδᾶρε 
(Αρος. Βδς. χχ. 3) “8681 " πηξᾶπϑ ἴο ἰδῪ 
ὋΡ ἔδει ἱπ οπδ᾽Β π]εΠΊΟΓΥ (Ὀεοδυδε ἴῃς 
τελὶδβδιίοη ἰ8 ποὶ ἱπιγηδάϊδιθ) ; Ῥυὲ (Πί8 
τηεαπίηρ ἰ8 βυρρεβιεὰ ὃγΥ (ἢς ςοηϊοχί, 
Διπουρῇ ἰε πιρς βαΐς ἴῃς ῥγεβεηΐ Ρ88- 
δᾶψε. Τῆς βεεῖ ἀδβογίρεβ Ὠίτηβεὶξ ἃ8 Ῥγο- 
Βιδιτεὰ Ὀν ἃ πεᾶνεηὶν νοῖος ἔμαθα τενεῖ- 
ἔπος ἰεᾶνεβ 88 υδ8] υπάεῆηεά, 4 Εδά. 
νἱ. χ7γ: απ νἱϊ!. 1) ἔτοπι ορεγὶπρ 
δα ἱσρυβθ. ΝῸ γεᾶβοῃ [8 δβϑίρῃηεά; θυῖ 
δε ρῥαίπ βεῆβε οἵ [ἢς ρᾶββαρε ἰ8 ἰῃδὲ 
πε δυΐδος υυῖϊϑῃεβ (Υν εἶΖβ., ϑοῃόπ, Ββ., 
Ἡοίιζα., Ρβεἰά.) το ᾿υδει ἐν 18. οπιϊβϑϑίοη 
οὗ 4 βενεπη-πυπάες βουζος οὐ βεὶ οὗ 
νἱδίοηβ οἰτγου!αῖίηρ ἱπ σοπίαπιΡΟσΑΓΥ 
οἴτο!εβ οὗ ρσορῇεου (χ. 7). [πὶ νῖεν οἵ ἴῃς 
αὐυϊποτγιτδῖῖνε σῃδσαςῖεσ οὗἉ δυο ἢ ἔγαρπιεπὲβ 
οἵ ἰγαάιτίοπβ ]ομπ ᾿υ δι} ε8 πὶβ ρσοοεάυγε 
ὃΥ ἴᾷς ἐεχρίδπαιίοπ ὑπαὶ Βς ἔεἰξ ἱπβρίγοὰ 
ἴο ἄο 8ο, ἀπά αἷβο ἴο βϑιυδβιϊξυξε οἵἴμες 
οτᾶςϊεβ. Τμυβ ἰη τς πηϊἀάϊε, 45 δὲ ἔπε 
ορεπίηρ δηὰ επὰ οἵ ἢἰβ Ῥοοΐς, ἢς τεὶϊε- 
ταῖεβ 18 ὑσγορῃεῖὶς διυιϊπογίγυ. ΤΠε ερί- 
8οάε πγᾶν ἐπγῖδες ἱπάϊςαιϊς (πδὶ τῃς ψτιῖεῃ 
ςοπίεπίβ οὗ ἴπε Αροζδίῖίγρβε γεργεβεηίβ 
ΤΆΕΙΕΙΥ ἃ ραζὶ οὗ τῆς δυΐδβογ᾽β δοῖυδὶ 
νἱδίοη (ο΄. ]οδη χχί. 25), οσ ἰξ τιδν βεῖνε 
ἴο πεϊρῃίεη {με εῆεςι οὗ ννῆδε ἰβ πονν ἴο 
Ὅε ἱπίτοάυςεά, οΥ ἰξ ΤτῆΔΥ βυρρεβὲ τμδὶ 
ΨΏΠῸ ἴδ δεεσ 18 ἴο νντίϊα (ἰ. 11), ἢς ἰδ ἴο 
ναῖε ΟὨἿΥ ψπδὶ ἰ8 τενελίεὰ τβγουρῃ ἴδ 6 
τιεάϊυπι οὗ ἀπρεῖβ. [π ϑῖαν. Εη. χχίϊὶ. 3, 
6 ἴδῃς βεὲσ ϑρεηάβ {Πἰσὶν ἄδυβ ἴῃ ψτι της 

Ἡεϊρδίηρ 71-72. 

ἴδε τεπιασίκβ οὗ δίβ δηρεῖϊ-ἱπείσυςῖοσ. ΤῸ 
Ὦεᾶς ἄρρητα ῥήματα, ἃ οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπῳ 
λαλῆσαι ν»Ὧ8 ποῖ ἱποοιι ρθε, Βοννενεσ, 
αἱ δη ἀποκάλνψις κνυρίον (2 Οος. χίΐ. 
1-4), ο΄. ΜΝ εῖπεὶῖ, τό2 ἔξ. Ὑπασε νὰ δπ 
ἰπβρίγαείοη οὗ γεβίγαϊπε ἃ5 ννε}} δ8 δὴ ἰπ- 
ἩΡΜΕΔΑ οὗ ἰχρυῖϊδε. Ὑτῇυβ Ἡεσπιδβ 
(Μές. .. 3) 1|δῖεπβ υυΐεῃ τνοπάες το ρίοσίεβ 
οὗ ἀοάὐ νος Βε οουἱά ποὶ τεπιεζηθεσ, 
“ἴος 811 τῆς ννοτάβ ννεσε αὐνγίυϊ, δυο ἢ ἃ5 
τῆδῃ Ἴδηποῖ θεᾶς. Τῆς ἰδδὶ τνοσάβ, δονν- 
ενεσ, ἰ ἀϊὰ τετηςπιδεῖ; πεν ες αι ἴος 
υ8 ἀπά πιὰ, Ῥοδβίδν ἴδς 8ενεη- 
τπυπάετβ βουγος ννὰ8 οἱ ἃ βενεζεὶυ ρυπί- 
εἶνε οδαγαςῖεσ (νι. 5), ἰτανεσείηρ στουπάὰ 
νυ δίοι μά θεεη δἰγεδάν (νὶ.-ἶχ,) ἀπά τνᾶβ 
ἴο ὃς ἀραίη (χν.-χνί.) σονετεθά, 

νν. 5-6. Μοάεϊ!ϊπρ ἔτσοπα ἤδη. χίϊ. 7, 
τῆς ττίϊες ἀεβετίδεα ἴμε δηρε! 5 οἂῖὰ (ΌῪ 
τῆς ἰἐυέηρ αοά, δ ὑδυλὶ ἰπ ΟΟΤ.; ο΄. 
Μαῖς. χχνί. 63), ψἱτῃ [18 πδᾶνε ρεβίυγε 
( ς Ττυσθυ}}}8 Τ᾽ ἀγεελοί-Οουεπαμέ, 78 

.) ἃπά οοπίεπίβ. [π ἴδε δποίεπι νοὶ ὰ 
οαἱμβ ψετῈ 502} ἰδίκεη ἰῃ τς ορεπ-αἱὶς 
(ὕδβεπες, σδέϊεγμανιόη, 181), Ὀεΐίοστε τς 
411-8εεἰπς ἀεἰεῖεβ οὗ τπ6 ὕρρὲς ᾿ἰρμς. Βυι 
Ὦεῖς, 85 δἱ ἰν. 17 δπὰ χίν. 7, ἴῃς εἽβοπαῖο- 
Ἰοφίςαὶ ἀπά τῃς ογεδῖῖνε δςοῖβ οἵ ἀοά (δε 
Ἰδϊέεσ δὴ ουΐϊςοπιε οἵ Ηἰ5 ᾿ἱνίηρ πλϊρῶι, ἃ5 
ϑίσ. χνὶϊ. τ, Επ. ν᾿ Σ, Αςίβ χῖν. 15, εἰς.) 
ἅτε ἀεἰ θεγαίεῖν οοπ)οϊπεά ; αοά᾿β δοι νιν 
π᾿ ογεδτίοη δηὰ ργονίάεπος τνουἹὰ συ]πλ}- 
παῖε ἰη Ἰυάρτηεης. “ὝΠετε 8841} ὈῈ πὸ 
δυγῖμος ἀεἶδυ,᾽ οὕ ἔπιε ἰοβὲ. Τῆς ἱπίοσνδι 
οὗ νὶἱ. τσ (ΠΏ δη. χίϊ. 7) ἰδ ονεῦ: 411 ἰβ στίρϑ 
πο ἔος ἴδε επά, ἡ συντέλεια καιροῦ. 
ΤΏς ρδγδι!εἶβ ἱπ 51ν. Επ. χχχίϊὶ. 2, ἰἴχυ. 
7, ὕροῦ ἴῃς δδοϊ τίου οὗ βεραβοπβ δηὰ 
Ῥεγίοάβ οὗ εἰπιε ἄγε τῃεγοῖν νεγῦαὶ. ΨΥ μαι 
εηραρεβ ἴδε πτί ες Πατα 18 ἴῃς υδ0υ8] ροΐπὶ 
οὗ ἱπηροτίδπος ἰπ δροοδϊ γριὶς [{πεσαῖυγε, 
υἱς., “18 ἴἴ Ιοπρ ἴο ἴδε επάὐ [15 τῆς 
ἕαΐυτε Ἰοηραῦ ἴμδη [6 ραβδὶ" (4 Ἐβά. ἵν. 
44-50) : 

νεῖ. 7. αν Ἴοοπβες. ψ τ τῇς Ηδεῦ. 
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μου ἀγγέλου, ὅταν μέλλῃ σαλπίζειν, καὶ “ ἐτελέσθη τὸ μυστήριον 4 τν. τ, 
ποῦ Θεοῦ, "ὡς " εὐηγγέλισεν τοὺς ἑαυτοῦ δούλους τοὺς προφήτας ". 

8. Καὶ ἡ φωνὴ ἣν ἤκουσα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, πάλιν λαλοῦσαν 

μετ᾽ ἐμοῦ καὶ λέγουσαν, “Ὕπαγε "λάβε τὸ βιβλίον ̓  τὸ " ἠνεῳγ- 
ἱμένον ἐν τῇ χειρὶ τοῦ ἀγγέλου τοῦ ἑστῶτος ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ 

9. Καὶ "ἀπῆλθα πρὸς τὸν ἄγγελον, λέγων αὐτῷ ἐπὶ τῆς γῆς". 

ΟΒείδβεϊδηϊεν, ΟοἹ. ἱ. 26 --Ξ ἘΡΏ. ἰἰΐ, 1.12 τὸ σ Ῥεῖ. ἱ. το.12:-- ογμ. χνΐ. 25. 
ΟἿΪΥ δεζα δῃὰ χῖν. 6 (ἐπὶ δος.) ἰὼ Ν.Τ. : ἰδὶς Οσεαὶς ὑδαρα. 

υ Ῥουδῖς δυφτοοηῖ, Βίδϑβ, ὃ 15,7; ἸΝΊΩ. ὃ 12, 7. 
88 δεῖ. νὉ. 
κε ἀνάβα (ἷν. 2) δῷ Αἰιὶς ἔοττα. 
Χὶ, 12, ἔοτ ἔοστω. 

Έος 
8., Β).) τελὰ 
τελάϊηρβ ἃτα σοσγθοιί οηβ. 

Ρῖ. (ΧΧ -- καὶ ἀπά διξ. ἱπάϊς.) Πετε ὈῪ ἂῃ 
φνκυνατὰ βοϊ δςίβπι 6. οἡ ἰϊΐ. 20) --“ὙΠεπα 
ἐδ (ἐ.6., 8841} θ6) Γηϊβμεᾶ τῃς βεοσζεῖ οὗ 
αοά." ὙΠ Άπ8] σοπβυπμηπχαιίοη (ἱπαὺρ- 
υγαϊθὰ Ὀγ {πὸ δάνεηι οὗ πηεϑβδίδῃ, χίϊ.) 18 
το ἰᾶκε ρίδος ποὶ ἰαΐες ἔδδπ ἴῃς ρεγίοά οὗ 
Ὧδε βενεπίῃ δηρο ̓Β τἰσυπηρεῖ- δ14ϑέ, δῖ σἢ 
“45 Ἀγῥοἐμεεὶ ἰδ ἰπχταϊπεηῖ, Τῆς μνστή- 
Φιον 18 Ρίαίπίυ, 88 τς Ἵοοπίεχί ἱταρ 1 ε8, 
7Ὸ1] οὗ βοίδος απὰ τεϊϊεῦ το οὐ β ρεορὶς. 
---οὐηγγ. ΤΈε το18] (εχς. χίν. 6) ογωϊββίοῃῃ 
οὗ εὐαγγέλιον ἀπὰ ἴῃς τεδιτςἰεά υδὲ οὗ 
ἰτ8 νετῦ ἴῃ ἴῃς Αροσδῖγρβε τηδὺ πᾶνε Ῥδεῃ 
ἄυε το τῆς ἕδος ἐδδὲ βυςἢ ἔεσπιβ μαά βδεη 
δοϊϊεὰ Ὁγ ἱρηοῦῖα υϑᾶρε ἰπ ἴῃς ἰοςαὶ 
Ἰοηίΐδη ουἱὲ οὗ εὐάγγελος (ἐε.6.. αὶ ΕΡΒε- 
805), ΨΙὩ 118. οσδοιϊασ τανε διίίοηβ ἀπά 
ξεΠοννϑηΐρ οὗ Ἐμαπρείίάαε. Τῶε Αϑίδιὶς 
«αἱεπᾶαι οὗ ϑπιγγπα Ἴοηϊαἰπεά ἃ τηοπίΒ 
οδἰεὰ εὐαγγέλιος.---ΤῊῆς σοηπεχίοη θ6- 
ἔνεοη μ' ριον -α ἐβοοεῖ δυγροβε οἵ 
ΦουηΒΕ] " (48 Βεγε) δηά μ. ΞΞ "" ΒΥτΏ} 0], οὗ 
ΒΥΤΩὈΟΪὶς τεργεβεπίδιίοη ᾿᾿ (1. 20, χνὶϊ. 7) 
485 ἄυς ἴο δε ἕλος ἐδδὲ ἴῃ τῇς ρῥγίπιϊεῖνα 
ννοσἹα τῆς ἔογτηες 88 επί στωδίο δ! σοη- 
ννεγεᾶ Ὁγ πιεδη8 οὗ βυτῃδο]ς-τεργεβεηϊδ- 
τίοπβ ἴῃ ννοτά, ρίσευτε, οὐ ἀεεά, Αβ “δνέσυ 
ντἰτίοη γογὰ ννὰβ οπος ἃ μ' ριον,᾽ 11 
νᾺ8 πυσγαὶ ἴῃδὶ ἴῃς ψνοσγά υδεὰ ἔοσ [Ὡς 
βίρῃ οᾶτης ἴο Ὀ6 επηρὶογεοὰ ἴος ἴῃς τπίηρ 
δἰρηϊβεά (Ηδίςῃ, Εςοαγς ἐπ Βὲδὶ. Ογεεκ, 
δι). Τῆε πεᾶσ Ἀρρτοδοῦ οἵ ἴδε οδπά πδά 
Ῥεεη ἔος γεδζβ ἃ τηδίζεσ οὗ σοοπῆάεπος 
δηὰ ἴον ἴο ἴῃς ΟἸγβείδη ργορῆῃείβ--ἴοσ ἱξ 
18. 1ΠῸῪ δπὰ ποὲ πεῖς ργεάεοδϑββοιβ ΨῆῸ 
(8. βρεοίδι!ν ἰῃ νίεν. Τῆς βρεοΐδὶ δηὰ 
8ο]ειηπ σοπίγ δυϊίοη οὗ οὔ π᾽ 5 Αροςδῖγρβε 
48 ἴο ἸΔεπΕ ΠΥ ςεσίδίη ἐνεηῖβ ἰπ ἴδε ἱπητη6- 
ἀϊαῖς ἔαζυτε νἱἢ τῆς τἄτοεβ ουλ οὗ ννμῖο ἢ 
ἴῃς ὅπδὶ 1188 ννγᾶὰβ ἴο Ὀς Ὀοσῃ. Ὑπεβε 
Ἄδγοςβ ἱπουάς {πε ἀονγπίι}]} οὗ [πε ἀγαροη 
ἔοτὰ οᾶναη, ἴῃς δυϊβεαιεης οΟἸἰπιὰχ οἵ 
Ἅπε Βεδβεβ ἰηβυεπος οὐ εαγίῃ, δηά τς 
«Αϑβεγιίίοη οὔ αοά᾽β διξῃογιν ονὸς δἷ8 

1οδΒη χὶχ. 

τ ἦἤκο. ἰ. 6, 
Απιοα ἰἰΐ. 
7, δα. ἰχ. 
6, το, αἷς., 
ε΄. Αςἰο 
ἰ. 21. 
Ἑδνουτσὶϊα 
τδουφδὲ 
οἵ ευ 
Ῥτὶπιϊεἶνο 

8 6). ακϊ. 1]. 8. εὐαγ. 
ι χνὶ. σ᾿. ν.γ: 

ν ΟἹ. ἰχ. 8, 

λιδαριον (0, εἰς., Απάκ,ς, Ατειῖ.) οἵἦ βιβλαριδιον (}Ὀ, 1, εἴς., ΑἹ., Τί.» 
μὲ ἰβλιον ΑΟ, 6, 14 (μᾶς Β., Ὑτον Ἧ ϑνν., Νν8.). Τῆς ἔνο ἔοσπιοσ 

οὐ δηά δραϊπδὲ δἰβ ἴοε᾽β δάπεγεηϊβ 
(χιϊ.-χῖν. 20). Ὑῆα ρτεᾶὶ δπὰ ρ]δά γενεϊδ- 
τίοη ἰ8 αοἁ 8βεθὴ ἴῃ δοϊίΐοη, στ δῖ8 
ἕοτοθβ ἀερίογεά ἔος τε ἤπδὶ ςδιηραίρῃ 
ψΒίοἢ, ννὐτἢ [18 ἰδβυε8 οὗ ἀεϊἑνοεγάηςα δηὰ 
τε υσαρἢ (χν.-χχὶ!.), ἔογηιβ ἴἢς οἰΐτηαχ οὗ 
τηῖ8 Ὀοοῖς. ΤΟ δροιμεβοβίβ οὗ ες σξεβαγβ 
ἴῃ (πεῖν 1{6- ὕπι6---ἀρονς 411, οὗ Ποπιϊ απ 
πιτρδεκεά τῃς ρἱτοἢ οὗ Βυτηδη ἀεργανι ; 
ἀϊνίης ἰπϊεγνεπείου νν88 ἱπενίιδδϊς. 

ὕρ ἴο ιδε επά οἵ οδ. ἰχ., τς Αροοσδ- 
γρβε ἰβ ἔδιγῖυ τεχυΐας ἀπά ἱπιε]ρίθ]α ; 
ταετεδίϊεσ, ογεἰςίβπι δπίεγβ ὑροη δὴ ἱπισγὶ- 
οαῖε σουπίσγ, οὗ ὨΙΟἢ ΠΑγὰϊν ΔπῪ δυγνεῦ 
[58 γεῖ βυσςεεάεά ἰπ τεπάοσίης ἃ βδῖϊ8- 
ἔδοΐοσυ δοοουπὲ. ὙΤπε ργοῦεπὶ δερίῃβ 
νὰ οἢ. χ. ΑἸ ΠΟυΡῊ νν. 1-7 οοπιρί εἴα 
ἴδς ρτεςεάϊπρ ογαοΐεβ ὉῪ ἱπισοάδυοίης 
τμεῖνγ ἅπας (7 Ξε χὶ. 14 {), ψὩ ας 8-1 σοη- 
ποοὶ πῖογα ἱπιπηθ διε ννἹἢ οὮ. χὶ., ἐπῖ8 
ἔοττηβ ὯῸ στεᾶβοη ἕοσ βυδρεοίίπρ ἐμαὶ (ῃς 
οτδοῖς ἰβ σοπιροβίῖθ. ϑριιία ἰδΐκεβ σα, 2ὅ- 
7 {ἴχθο ἢ 4) 88. ἴδε ςοπιϊηυδίίοη οὗὨ ἰχ., 
οϊἱονγεὰ ὈΥ χὶ. 15, 19, νὮ 116 τῆς τεβὲ ἰδ 
δ βία πο δ} ἃ ργεϊυᾶς ἴο χὶ. 1-13; Βτίψ 8 
δἰπλ αεῖν νίεννβ Ια, 3-7 88 ἴῃς οτίίηδὶ 
τταπϑίποη θεῖννεαη ἰχ. ἀπά χί. 14, 15 ἃ, 
19, ΨΏΪΕ ΧΟῚ ὅ-2, 8:11 (4 νἱβίοη οὗ τηεβ- 
5:Δ}} ἱπιγοάυςεβ ἔπε πὲνν βοιτος οὗ χί. 
1-13, χὶΐ. 18; ἀπά δυσῇ τεραγάβ χὰ ὃ, 
2 ἃ, 5-7, 4, ΟἿΣ 45 ἴῃς ορεηπίηρ οὗ χί. 
1-13, Χίΐ. 1-17, νὴ 1 χὶ χ-4 ἃ (βυδδίδη- 
εἰ4}}γ} δ (πε ργεΐδος ἴο χίϊ. σ8-χι!., χνὶ. 
13-|ι6. Τεδα ΔηΔΙ 865 τε ποοηνϊποίηρ. 
Τῆς Δἰερεά βἰρη8 οὗ 4 Ηεῦγεν ογίί δὶ 
(6... νεῖ. 7, 180 λέγονσί μοι ἀηὰ λέγει 
μοι ἱπ νν. 9, 1 Ξ- ναγτίδης νεζβίοῃμϑ οὗ 

ὦ ΝῊ) δ1ς ποὶ ἀεοίβῖνε. 
γει. 8. . φωνὴ (ς΄. νεσ. 4) ἰεᾶ υη- 
ἐῶν νους ἃ ῥγεάϊοαϊε, ἐπα 
ἔνο Ραγιϊοὶ 1 ε8 ἘᾺ᾿ ἱσγεσυίασιν δἰἱγαοιοᾶ 
ἰπῖο ἴῃς ολ8ε οἵ ἦν (οἿ ἱ. τ, ἰν. 11). 

γν. 9.1ο. Τῆς ρῥγορμεὶ αὐβϑογῦβ [ῃς 
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ἀ Βοε Βοαῖα “Ὃ δοῦναί μοι τὸ βιβλαρίδιον ".. 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Χ. 

Καὶ λέγει μοι, "“ Λάβε καὶ κατά-- 

Ῥαδδιζε, φαγε αὐτό᾽ καὶ πικρανεῖ σου τὴν κοιλίαν, ἀλλ᾽ ἐν τῷ στόματί σου 
Υ͂ Ἐμες, ἔσται γλυκὺ ὡς μέλι". 
Ῥε. οχῖχ. 
τοῦ, Δὐὰ Χειρὸς τοῦ ἀγγέλου, καὶ κατέφαγον αὐτό" 

υοά 
δβαρὶὶ). 8:6 Ὠἱείετίς δ᾽ Μώδλνγας. Δ, ἑωνρίε, Ὁ. τοι. 
ἈΑρανιοες ἴκασὰι, -οῖ τγαν τοί δη: ΑἰΚκα χὶ. Σ, χνὶ. 15 ἰτζηρεζβ. Ῥίαρ.). ἃ ΟἹ. χχῖϊ. τό, 

ὈΡΙεοπδεῖίς, δὲ ν. 9, Υἱΐ. ο, Όδῃ. 1}. 4, νἱΐ. 
115). 

]οδβα χίΐ. 16: - “ὦ» “οοπςεσηίοξ ". 

νοτὰ οἵ αοὰ; ἰπ οὖς ρῆγαδβε, με πιδίςεβ ἰὲ 
δί8 οὐνγῃ οσ ἰδεηιῆεβ Βίπηβεῖ νἱἢ ἴὶ (7 6τ. 
χν. 16). Τὸ δεδίπιαῖς {18 γενεϊδτίοη οὗ 
τῆς ἀινίπε Ρ' Β6ΕΠ|8 ἴο ῥγοηχῖβε ἃ 
ἀεὶ μεα! εχρεγίεπος, Ῥὰς τῆς Ὁ]188 ἀπά 
δεουσίΥ οὗ τῆς βδὶπίβ, ἢ βδοοῇ γϑδ  ἰ8ε8, 
ἰηνοῖνα βανεσγε (τἰδ]8 (ο, χὶ. 2, χίΐ. 13 ἔ., 
εἰς.) ἔος πεῖ δ5 ννε]] ἃβ σδιδβίσορἢεβ ἴος 
τῆε νοσὶά, Ηδεηοςε ἴδε ἐεεϊίηρ οἔὨ ἀΐ5γε 88 
ἢ Πίσῃ δ νίεννβ ἰδ πενν νοςδιίίομ ἃ8 
8 βεε. Τῇε ἀϊδίδβίείυ! εχρετίεπος ἰϑ 
ΡῬυὶ Βγβῖ, ἴῃ νεῖ. 9, 85 θείης ἴῃς υη- 
εχρεςιςά εἰεπηεηις ἰη ἴῃς βἰτυδείοη. (Τῆς 
οπιἰβδίοη οὗ δὲέέέεγηεες ἴῃ ΓΧΧ οὗ ΕΖεῖ. 
ἢ. τ4 τεηάεγβ ἰξ ὑη] κεν ἐπδὲ 1818 δάάϊ- 
τἰοπαὶ ἐγαὶς οὗ πρὶ αβαπί ἴδδῖε ἰβ ἄπε, 88 
Θρίτια ἐπίπκβ, ἴο ἂπ εἴσοπθοὺβ οοπιρίπα- 
εἴοη οὗ ΕΖεϊ. 111. 2 ἀπά 14). Τῆς παῖυγαὶ 
ογάεσς οσουσϑ ἰῇ νεῖ. το. ὍΤῆδ ΟΥΪ δη- 
δἰοβουβ ρβαββᾶσε ἰπ δαγὶγ ΟἨτγίβείδη [Πτογὰ- 
ἴαγε ἰδ ἰπ ἴῃς " Ματίγγάοτῃ οὗ Ρεσγρεῖυα " 
(ν. ς΄. ΝΥ εἰπεῖ, τοῦ, το). ὙΝ εἰδιεῖη οἰξεβ 
τόση ΤΠΘΟρὨγάβίυβ ἴῃς ἀεβογίριίοη οὗ δῃ 
Ιπάϊδῃ βῃγυρ οὗ ὁ καρπὸς... ἐσθιόμε- 
γος γλυκὺς. οὗτος ἐν τῇ κοιλίᾳ δηγμὸν 
ποιεῖ καὶ δυσεντερίαν. Βείοτε ἴε ὮΔΡΡΥ 
ςοπδιιπηπηδιίοη (νοσ. 7), ἃ δίτεες ῥγεϊυάς 
ἰδ ἴο ςοπιε, ψνηΐϊο ἢ 8 ἴῃς βυδήεοι οὗ 
πιίοπαὶ δἂπὰ ρμοϊττῖὶςδὶ ργορῃεςῖεβ. [πὸ 
οσγάεσ ἴο υπάεγὶης Πἰβ ἀϊνὶ πε Τοτηπιἰβϑίοη 
ἴον τ 18 ἰδϑὶς οὗ ρυηίεῖνες ῥγεάϊοιίοπ, 8 
τος 8118 Ὠἰβ ἰπβρίαϊίοη. 
Με ες. τσ. λέγ. μοι, 4η οδϊίαας, τενετ- 

ἐηεδὶ ννᾶυ οὗ ἀεβοτγί δίηρ ἴῃς ἀϊνίπε ἱπι- 
186, ἀυ ἴο Αταπιχαὶς ἰάϊοπι δη ἃ ςοπηπλοι 

ἴπ ἰαῖοσ ΒΙΠ1ς4] Ηεῦτενν ρ. Ῥαϊπιδη, 1., 
νἱ δ. χχ)]. ΤΒς βεγίεβ. οἵ ογδςϊεβ, ἴπυ8 
εἰαδδογαίεϊ υ ἱπαυσυταιεά, ἰδ οοποετηςὰ ἴη- 
ΟΥΘΑΒΙΠΡῚΥ (“ ἀραΐη,᾽" ἰπ νίαν οὗ ἵν. 4, 15, 
Υἱΐ. 4, 9, ΝἹ1]1. 13, ἰχ, 6, τ6 5) ψἱἢ ἐποβα 
ἱπιεγπδίίοπαὶ πιονεπηεηῖβ (“ Κίηρβ᾽ τ-Ξ- 
φνλαί, οΥ τῃοβε ἴῃ χνίΐ. το, 12) ψῃΐο ἢ 
ἃ ΡῬιορδεῖ τεϊδιεὰ ἴο ἴῃς Ἄοουζβε οὗ ἴδῃς 
ἀϊνίης κίπράοπι. ϑιγίογ βρεακίηρ, πε 
τενεϊδιίοη δβϑί πη διε ἱπ χ. 1Ο, 11 Ορεπϑ 
ἴῃ χὶϊ., Ῥυὲ τῆς ἱπιεγνεηίηρ ρδββᾶρε ἰ8 
Ἰιπκεά το θοῖῃ! (β8ες Ῥεϊον). Ὑὴὲ ἤγϑθι 
Ρατί οὗἉ 8 ραββᾶρε (χί. 1-2, 3-13) ενὶ- 

1ο. Καὶ ἔλαβον τὸ βιβλαρίδιον ἐκ τῆς 
καὶ ἣν ἐν τῷ στόματί. 

Υ ἴῃ βεῆβα οἵ κατέφαγον ἩὨϊςΒ ἰϊ εςδοεα (ς0.. 

14, οἵ. χὶϊὶ. γ.. 

ἀεπεῖν ἔογηιδ πὰ οὗ τδε βιβλαρίδιον. 
2)- (υ". ἱπιοά. 8 118 εηἱρτηδῖῖς ςοηϊεπίδ, 

τητειτυραηρ ἴῃς τγυπηρεῖ- νι δίοπβ υἱτν 
εὐφεβ ψνῃὶοῃ ἀο ποῖ δὲ ἱπίο ἔδε οοπίεχε. 
οζ πε τεβὶ οὗ ἰς Αροοδίγρβε, ροϊπὶ ἴο.: 
δε ἱποοτγροσγδίίοῃ οὗ ἃ βρεςοίαὶ δπά ἀϊ5- 
ἡράφα ϑοῦσοθ. ΑπῪ δηδί υβὶβ 8 πιοσς οσ΄ 
688 πυροιδειῖίοαί, δυῖ τς ττίτει 15. ενῖ- 
ἄεπιν ποῖ πιονίηρ νἱ δρβοϊυϊε ἔτεε-. 
ἅἄοτχι. Ηε [88 ἢίβ8 οὐγῃ ἐδπά ἴῃ νίενν, θυξ. 
Ὧε τᾶσδε ἰϊ, Βεῖς δ8 εἰβεννῃεγς (ον, νἱῖ.. 
ι ἴ)) ΌῪ πιεᾶπδ οὗ βίερρίπρ- ϑίοῃεβ υνιιΐοῖν 
οτἱ σίπαιν ἰὰν ἵπ ἀϊβεγεπὶ βδυττουπάϊηρβ.. 
ὙΠ 18 νυ εἶν τεοορηίϊδεά ὈΥ οι εὶς δπᾶ 
εὐΐϊτοτα, γῆ σΟΠΊΣΠΟΠΪΥ ἴδκε 1-2 δηά 3- 
13 88 βεραζδῖε ογᾶςοϊεδ. Εδοῃ ἱπάεεξ 
τορῶς δὲ ἴπε ἴοτβο οὗ ἃ ἴδῦρεσ βουζγοα.. 
Βαϊ, ἰπ δρίτε οὗ ἴῃς ἀϊβετεηὶ ἀεβογίρεοπε. 
οἵ 7]ετυδβαίεσι, ἴπε Βγροιπεβὶβ οὗ {δεῖς 
οτἱρίηδὶ υπΐῖν δᾶ τῦσῃ ἰπ ἰ(8 ἔδλνους. 
Ηονν οου]ά 50 την ἃ βογᾶρ οὗ ραργυτζιβδ 25. 
τδδῖ τεαυϊτεά ἔοῦ 1,2 δὲ ργεβεσνεά ἡ Βε- 
βἰάεβ νεῖ. 3 βοεὲβ ὉΠ νος. 2 ((ῃς ῥτο-. 
ῬὨειίς πιϊββίοη 8ἃ8 ἃ Ἴουπίεγρατγὶ ἴὸ [ἢ δ 
Ῥυπίβῃπηεηῖ), [πὶ ἴννο ΡῬετίοάβ ἂς αἷῆκε, 
τῆς βίσδαηρε δι ςοηδβίγυοιίοη οσουΓδ 
ἴῃ Ὀοι᾿ (Βεσα οὐἱν ἰη Αρος.), ἀπὰ τῆε ἰη-. 
νετβίοῃ οὗ οὐὐεοὶ ἀπά νετῦ 8 σοπιπιοη ἴο' 
Ῥοῖῇῃ (2, 5, 6, 9, 1ο). Τὸ ἀΐδβοονες δῃ. 
οἵδοῖε οὗ ἰῃς Ζεδίοίβ ἰπ 1, 2 (ν εἰ! μδυβεη, 
Βουβδεῖ, Βδίοη, ]. ΚΝ εἰ88) 18 ργεοδγίουβ, 
ἔος Ἄνεη ἰζ νγε σου]ά βυρροβε ἴπδὲ (δεβε. 
Ῥαββίοπδιὶς οἰϊτίζεπβ τοοῖς {πὲ ἴο ντίϊα: 
ΟτδΟ 68, πεν πδὰ ποῖ ἃ σῃηοποροῖν οὗ δε- 
1ἰεῦ ἱπ τῆς τεπιρ εἾ8 ἱμνι δ Πγ. Τῆς 
Ἰαϊίες Ῥε]εἢ οοπῆϊοῖβ νὴ Μαῖγκ χίῖ. 1, 2 
(Ας. νἱ. 14); υῖ, ψΠΠε ταϊ8 τλκοβ ἰὲ 
Εχισετλ εἶν ὑπ] κεὶγ τμπαῖ τῆς ρδββαρα ννᾶ8. 
δάοριεᾷ, οἵ ἃἱ ἰεαβὲ οοτηροβεά, ὈὉῪ οὔβ οὗ 
ἐπε Ὑνγεῖνο, ἰδ ἀοεβ ποῖ ποοςββαγιν ἀϊ8-. 
τονε ἃ [εν δ ΟἩγίβιείαπ οτ ρίπ ἔοσ ἴδε: 

ἡγεϊελέ. Ῥαϊιγιοιίβαι τυδὲ δᾶνς οἴξεπ: 
βιναγεὰ Πορε, ἐνεη ἴῃ ἕλος οὗ διιϊποσίῖδ-. 
εἶνε Ἰορσία. 511}, ἃ 1 εννδ οτὶ ρίπ 8 ποτε. 
Ῥτοῦαῦὶε (50 ἴτοπι Νίβομες δηὰ ϑαρδίϊεσς 
το Βαϊοη, Εογθεβ, νοη ϑοάςη, νν ε πδυβϑεῖ 
δηά ]. ΥΥ εἰβ8), ἱἰπ ψῃίοῃ ςαβε 8 ς (ὅπον: 
.... ἐσταυρώθη), ἢ Ροβδί ον 9 α« απ 

--- τσ - ---τἰν.... -.ὕ...-ἕ - 
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12 δ, τωυδὲ ὃς ΟΒε βιϊαηἰδίπρ τους ε8 Ὁ 
1δε εὐϊῖοτ. ΑΒ 8 ς ἰβ ἴδ ΟηΪγ ρίαος ἰῃ 
ἴῃς Αροςδίγρβε ψπεγε [6808 18 ἴπ}8 ἀε- 
δἰρηδίεα (ςοπίταδε 4), ἀπά δ8 (πε υη- 
Ἐχδηρίεὰ αἱ . . . ἑστῶτες οὐουτδ ἰῃ 4, 
(δες οδἀὐϊῖοσ πᾶν ὃς λίπε ἃ Ρζενίουβ 
ἐγδηβἰδιίοα οὗ δες ἢγ-]εδί. εὐινῖβα, 
{δε τερελίεά ἰγδοεβ οἵ Ηεὑταϊβεις ἰάϊοπι 
βυρρεδὶ ἴπαὶ ἢς ἰγαηβίδιεά ἰξ ἔγοτλ δῇ 
᾿Ασδγηδὶς ογσ Ηεῦγενν ογί ρίῃδὶ (80 Ἂβρεςὶ- 
Αγ Μνεγίαπά, Βείρψβ, δπὰ Βειβίοῃ 
ΨὮΙΟΒ ννᾶΒ ἃ [εἰν ῖδῃ (οσ 1 εὐνβῃ ΟὨτβιϊδη 
ογϑοῖς, οοσηροβεά ἐοννασάβ ἴῃς επὰ οὗ ἴῃ 8 
βίερε ἰπ 70 αἱῦ. Ῥεΐνεοηῃ Μὰ δπά 
Αὐρυβὲ (ο΄. ]οβερῇ. Βεῖΐ, ν. 12, 3) ὉῪ ἃ 
Ῥτορδεῖ ψῇο δπεϊοίραιϊεά (ο΄. 5. Ο., 219, 
ἀπο ἐμαὶ τπε τεπλρ]ε δηά ἃ πυοΐειβ οὗ ἴμ 5 
Εοὐ-ἔεασίηρ ψουὰ 6 Κερὶ ἰηνίοἰαῖε ἄυτ- 
ἴῃ ἴῃς 4588 ἐνιδς οΓ ἐκε Οεημεξῖε5, αἱ τῆς 
επὰ οὗ νὩοΒ δηιὶ- ΟΠ γῖβε οὐ [Ὡς ρβευάο- 
τααβϑίδῃ ψουὰ Ὀ]ΑΒΡ ἐπι ου δ. το -ἀββετί 
δἰ πιεῖ πὶ τῃς τετιρῖε (Βεηςε ἰξ8 ργεβεσνάᾶ- 
τίοπ, 1, 2), δοοοσάϊηρ ἴο οης ογοῖς οὗ 
πελάου (2 ΤΒεβ8. ἰϊ. 3, εἴς., ο΄ 4. Ο. 
τ1δο 1), δέξεσ τηυτάοτίπρ ἔπε ἵννο Πεγαὶ 8 
οὗ τηεββίδῃ. Ὑπε πιοῖϊνεβ δπά ἔυσῖπος 
σᾶγεοσ οὗ πε Ὀεδϑὶ σε οαχίεἰεά, 1 ποῖ ἰπ 
ἴῃς δβουζςοο, δὲ ἰεδδὲ ὉῪ {πε εαἀϊϊοσ. Ηξε 
τεβυτηεβ ἴῃς δβυδ͵εςϊ δβεγννασάβ (7. χίϊὶ. 
6), θη τΠς εἐβοδαίοϊορίοδὶ πηοηδβῖεσ 8 
ΒΡΘοίΑΙΥ ἰδεπιθοά νὰ μὰς ἱπιρετίαὶ 
Ῥοννεσ. Ηεσγε ἢἰβ πηδὶπ σοπσοσῃ 18 ντὮ 
ἴδῃς [δῖε οὗ δε ἴνοὸ συ ηεββεβ. χοῦ] 
ἰξ ᾿νᾶβ {π|8 ξεδίυσε οὗ ἴῃς ογϑςῖς ννῆϊς 
Ῥείγηαγν ἰεὰ Πἰπὶ το δάορι δηά δάδρι 
ἰϊ, 48 βῃονίηρ πονν ἴῃς Ὀεδβὶ οἵ δηῖϊῖ- 
ΤὨγίδεὲ νγὰ8 ζο]θὰ ἴῃ Πΐβ διδοῖς ο τηςβ- 
818 8 ἔοσεγυππεσβ, ᾿18ὲ 848 (ἴῃ χίὶ.) τῆς 
ἀγαρου ἰβ ἔο "δα ἰπ ᾿ἷβ δείδοϊκ οὔ τηεἼββίδῇῃ 
διπηβεῖῖ, Ὑπε οἴμοι ἀεῖαὶϊβ ἂσὲ ἰδεῖ 
βίαπαϊηρ ; ἰπ {πεῖς ῥγεβεηὶ βεικίῃρ ἴμεν 
δανε τπῦῦοῇ τῃ6 βάπιθ ρίςοϊοσίαὶ δηὰ 
ἀγαμηδιὶς ἰπίοσεβδὶ 48 ἴῃς πιϊπυῖίε οὗ τδς 
ῬΆΤΑΌΙεβ, δπὰ ἰὲ ἰβ ρεγῆαρβ ἀουδιεῖ 
Ποῖα, ἴπε ααϊῖος ᾿ἰπκοὰ δὴν βυτη- 
ῬοΟΙΪΙς οὐ δἱϊερογίςδὶ πιεδηίπρ ἴο τδοτι, 
ΔΙΙΒου ἢ βυςἢ σαη ΘΔβιγ ὃς δἰἰδοῃεά ἴῃ 
ἃ νΑτιεἴν οὗ ννᾶυβ, 4.ρ., ἴο ἴῃς Ιδηριιαρε 
οὔτ, 2 ἰπ τῆς ρὲ οἱ Βαση. ἱν. τσ, [ρῃ. 
αὐ Μαρη. 7, εἴς. (8.0 ΝΥ εἶδβ, ϑίπηςοχ, 
ϑιννεῖε, δηᾶ οἰπεῖβ8). Ενεη ἴῃς ἵνο ψἱῖ- 
Πεβ868 ἅσζε ποῖ ἴο Ὀς ἰδεπιβεά ψἱἢ ΔΎ 
Βιδβίοσίςδὶ θρυγεβ οὗ σοπίεμροσασυ [ἰξδ, 
ΤΑΌΘἢ 688 δε 48 Δ] εροσίοδὶ οὐ ἃ8 
τυρηγίηρ ἀβρεοῖβ οὗ πε σδυτοῖΒ ἰεβεὶ- 
ΤΏΟΩΥ. “Τῆς νίβίοη ... ἰ8 οὗ ἰἢς 
πδίυσα οὗ ἃ βυρετίπιροβεά ὑβοϊορτδρῃ 
Βῃονης ἴγᾶοεϑ οὗ ΠΊΔΩΥ Ρδβίβ᾽" Ἀ θοῦ). 
Τῆς οτί ρίπαὶ 1 εὐνίδῃ τγδά τίου νυ Β ΔῪ 
Βεπιίπά ἴῃς βουσγος ἐχρεοῖεά οἡἱγ ΕἸ) 4Ὦ, 

Ὁ χχί. σφεϊό, 
Ἐσεῖς, χὶ. 

3-6, χἸΐ. 16.109, ΖεςΒ. ἰΐ. σ. 

ΨΏΟ βῃουϊά ῥγεβοῖ γερεπίδηος ἴο ἴδε 
Ῥαρδῃ ψοτὶά, Ῥαξ πε νν88. οσσδβίοπδι!ν 
ἔυγηϊβηεὰ ἡ ἃ Τσοπιραπίοη ἰῃ Μοβεβ 
(οπ τμε 488 οἵ Πδαϊ. χνὶϊϊ. τς; ο΄, Μα!ὶ. 
ἷν. 4, 5, ἴε ἰταπβῆρυταιοη-δίοτγ, δηὰ 
Ῥοββίν ἴδε ἔνο τδάϊδης βαίπίβ οὗ ρος. 
Ῥεῖ. 6 4). Ὑα οἸΪγν οἴδες βογίουβ σγῖνδὶ 
8 Εποςἢ, ἃ ρταηδ ἤρυτγε ἱπ [οὐνίδιι ἀπά 
ελεὶν ΟὨἸγίβεϊδη εἐβομαιοϊορίοδὶ ἰγαάϊτίοη 
(ἔος 86 συτίουβ 51ς, χίῖν. τό, ογ, Ε. Βὶ. 
1295). 1,δἴες ἰγαάϊίοη, ἰπάεςά, ταϊηκίηρ 
τηλίην οὗ ΕἸ)4 8 δἀηὰ Ἑποοῖὶ (Αἰτὅτες 11. 
261 ἔ.; Α. Ο. 203, 211), ἡνῆοπι ἀπε τῖβὲ 
ἴῃ τα δἰδυβ ἕοσ πεῖς υνϊπεββ ἀραϊηβὲ 
δἰπι, δηὰ ψῆοπιὶ αοά (ον Μίοδβαεϊ δπὰ 
Αδὕσίεἴ) τεβυδοϊἰδίεβ, βιιρρεβδίβ ἃ ἔα τν 
ΔΡροβίϊε Ἴγυοὶς οὗ δεϊϊεῦ νυ πο ΤΠΔῪ τε- 
Ῥτοάυος ἴῃε ελεῖῖες 1 οννῖδη ἐχρεοϊδιίοα 
ουῖ οὗ ΨΒϊςἢ (Πε πηαίετίαἱβ οὗ τη ΐβ ἔγαρ- 
ΤΩΘΠΊΔΙΥ οτδοὶς Ὦανε Ὀεοη ἄγαννῃ. Τῆς 
υπίφυς οδαγαςῖασ οὗ [ἢϊ18 Ὄχρεςιαϊίοι 8 
{Πυδίταῖθά, ποὲ 80 πῦσῃῇ ὉΥ Απι ἀπά 
Νυάϊτητηυς, Μασγάυκ᾽β ργεάξοεββοῖθ ἴῃ 
ἴῆε ἤρῃε ἀραΐπϑὲ Τίδπηδι, 245 ὉῪ τῇς 
Ζοτοδϑίσίαη Ὀεϊϊεῖ δαὶ τῇς (ΕΠ ΡΟΓΆΤΥ 
{ΠῸΠΊΡΉ οὗ τΠς εν] βρίσίε νου Ὀς ἔοϊ- 
Ἰοννεά Ὀγ 186 ἀρρδᾶζσδποε οὗ ἵννο γεξοστῃεγβ 
οἵ ρσορδεῖβ, ΗἩ υδηξδάδλι αηὰ Ηυϑῃδάλτιηδῃ 
(5. Β. Ε. χχίϊ!. σου; οἷ Ηδβοῆπιδπη, 
227), ὙοῸ ννουἹὰ δοῖ βοῇ ἴογ ἃ π|}}- 
Ἰεπία πὶ οἡ δασίῃ 88 πε ῥγεουσβοῖθ δηὰ 
Βεγαῖ 8 οὗ {πεῖς 1οσά, ἴῃς Ῥεσβίδηῃ πλε8- 
βἷαῃ, Τῆϊβ Ὀε] εἶ 8 τυ ἢ οἷάες ἤδη τῃς 
Βουζοοβ ἱπ ψὨϊοὮ [ἰ οσουτβ, δηά [κα 
Βενοσαὶ οἵπες Ζοσολβίγίδη ἰγαίβ, ἰξ τῇδῪ 
δανε διβεὰ νὰ τῆς εν 8} ἐχρεοίδ- 
τίοη ἴῃ φαεϑιίοη, που ρα ἴδε Ζοτγοδβιίγιδη 
Βεγαϊἀβ ἀο ποῖ ἀρρεᾶσ βιπγυίϊδπεοιβὶν (οὐ, 
Ἐπεγεῖ. Κεϊὲρ. απὰ Ετπέος, '. 207). Ἡετε 
δὶ ΔΩΥ ταῖς [6 ἀρρεάγδῃςς οὗ ἴἢς ἴννο 
Δηοηγτήουβ ἂἃπᾶὰ πηγδίοσίουβ ν᾽ 65868 
Ῥτεςβάεβ ἴῃς πη] ουϊρυτδὶ οὗἁὨ εν]] (χί. 7, 
χίϊ. 7) δηὰ τῆς πιδηϊξεϑίδιίοη οὗ πλεββίδῃ 
(χ!. τς ἔ,, χίν. 1:41.)---δηὴ ἰᾶεα ἔοσ νυν ἢ πὸ 
ἐχδᾶοὶ Ὀαβὶ8 οσδῃ ὃς ἐουηά ἴῃ τς 5ιγς Εἶν 
7ενῖϑῃ Ὁβομδίοί συ οὗ ἴδε ρεσίοά. [ὲ 
ΤΩΔΥ πᾶνε στονῃ ὕὉρ ὑπάες [δ6 ἱπἤπεηςα 
οὗ (18 Ἰμπιάγεὰ τταῖε ἴῃ ἴῃς δάϊοϊηϊηρ Ῥσο- 
νίπος οὗ Ζοτγοδβίσιδη δε εῖ, ὑπε885 πὰ 
ἀουδ]ηρ οὗ τε νυν ϊπεββεβ ννὰβ8 ΒΒ ΩΡΙῪ 
ἄυςε ἴἰο τῆε εδἰάε-πῆυεπος οὗ τε Ζε- 
ΤΒδείδῃ-ἰγαῖε (ἴπ νεσ. 4. γε παυβεη 
δίζαεβ ἔγοπι [Πς βίηριϊας πτῶμα (8, 9) 
τῆδι {ΠπῸ το νυ ΠεΈ8868 νεσε ἃ ἀυρ]  ςδιίοα 
οἵ τῃε οτἰ ψίπαὶ βἰπρῖς υνἱτη ε88, ἑ.6., ΕΠ] Δ}; 
δυῖ [86 βιπρυ!αγ 18 οοἸ]εςῖῖνε, δηὰ τἴλογα 
ἰδ πο ἴχαςε οὗ δΔγ σοπῆαϊοη νυ ᾿ομδἢ. 

ΟΠΑΡΤΕᾺ ΧΙ.-τνν. ἱ, 2. "ΑΠά Ι ννᾶ8 

εἴνεη ἃ τοὰ (ΓΤ ΤΙΩΤῚ ΓΊΣ)}) κα ἃ βιδῆ, 
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ς ξεν. αἱ. Ἔγειρε καὶ " μέτρησον τὸν " ναὸν τοῦ Θεοῦ, καὶ τὸ θυσιαστήριον, καὶ 
4 Ἰοδα νἱρ., τοὺς προσκυνοῦντας “ἐν αὐτῷ 2. καὶ τὴν αὐλὴν τὴν ἔξωθεν τοῦ 
αϑεεοὺῦ ναοῦ ἔκβαλε ἔξωθεν, καὶ μὴ αὐτὴν μετρήσῃς, ὅτι " ἐδόθη τοῖς ἔθνεσι" 

Ῥεορδοίϊς καὶ ' τὴν πόλιν τὴν "ἁγίαν δ πατήσουσι μῆνας τεσσεράκοντα δύο. 
ἐαλϊ φασι. 3. Καὶ " ϑώσω τοῖς δυσὶ μάρτυσί 'μου, " καὶ " προφητεύσουσιν 
ΕΗ ᾿ἡμέρας χιλίας διακοσίας ' ἑξήκοντα, περιβεβλημένοι 1 " σάκκους. 
ἀἀσιεῖν 4. " Οὗτοί εἰσιν αἱ δύο ἐλαῖαι καὶ " αἱ δύο λυχνίαι αἱ ἐνώπιον τοῦ 

[δάμμμαυ. κυρίου τῆς γῆς " ἑστῶτες. 
εϑῬε. 50]. 

νἱΐ. 2, 
ανί!, 25, τυ Κα χχί. 24; 866 γαῖ! οΓς Ἐπά. νἱ. 46 (. 
χίν. 39. 24. ἱνες. 2, χὶΐ, 6. τὰ 

οΟ(Ι. Ὑ) ο, ἢ 23, οὐ. ᾿ 
84. χχὶϊΐ, 12, [ες. νἱ. 26, 188. ἰἰΐ. 5. 

Ρ Οτγαχωζωδί. ἱσγοσυϊδείγ, ἴο δίρὶ 

Ὁ Ο[. οα ἰχ. 5. 111. χ3. ΚΑεςΣ Οος. 
Ὁ ἘτοιαΖεςΒ. ἰν. 3, 11-14. 

Ῥοτθοιδῖ ιν οἵ υἱίμεβδβοα. 

1 Έοτ περιβεβλημένοι (ΝΟ, ᾿, 8., νρ.ν» Απᾶ,, Ατεῖδ., Νίςι., Ηἱρρ., εἴς,, 80 ΑἹ.» 
τι. ΝΥ 8., ).» 8...) [μδοῃ., Ττ., ΝῊ τεδὰ τῆς ργίπιεῖνε σογσγυριίοη περ ἢ- 
μένους (ἡ ΑΟΡ, πιῖπ.), (πουρὴ ΝῊ βυρρεβὲ ἰξ πᾶν δε δπ ἙΑσὶγ εἰτοσ ἔοσ περι ἢ - 
μένοις. 

αἱ τῆς ννοτάδ᾽" (λέγων ὉΥ 4 Βατιβῇ δἱ- 
τας οη, οὐ υχΧΧ οὗ 1 Κίηρβ χχ. 9, 1 ̓δῇ. 
ἰϊ, 2, ἰ8 Ἰεῖτ ἰπ ἀρροβίξίοη ἴο ἴῃς βυδ)εοὶ 

ἱπιρ!εά ἰπ ἐδόθη), “ ὕρ (οτς οοπιε τε ὩΣ) 
δηὰ πιεᾶβιγε ἴδε ἰερὶε οὗ αοἀ δηὰ ἴδε 
δας (οἵ θυτηι-οὔετίησ, ΠΟ Ὦ βίοοά ουΐ- 
δβἰάς ἰὩς ἴππες βῃγί πε) δηὰᾶ (8ς. πυπιδετ) 
ἔδοβε ψὩο ψνοσϑδὶρ ἔπεγε ᾿᾿ (ἐ.6., ἰπ τὰς 
ἵππες σουτγίβ, χὶἱϊ. 6; ἔος οοπβίσ. ο΄. 2 ϑϑῃ). 
νἱἱ, 3). Τς ουἵες σουγὶ (ΕζΖεῖκ. χ, 5) ἰδ 
ἴο δὲ ἰεἴξ οἂἱϊ οἵ Δοοουπε (ἐκβ. ΞΞ "᾿οπλε᾽ ος 
ἐχοϊυάς 48 ὑπυνογίῆν οὐ διϊδηιίοπ), “ ἔοσ 
ἰς Βα8 ὕθεὴ δραπάοῃεά (οσ, δβείρπε ἰῃ 
τῆς ἀϊνίπε σουπ5861) το ἐπε μοαίμεη, δπά 
(᾿πάεςα) {μον 888}} ἐγαπιρίς οπ τς ΠΟΙ͂Ὺ 
οἷεν ἰδεῖ (επιρμαιτίς ὉῪ Ῥοείκίοη, τε [εγσυ- 
8161} ἴογ ἔνο δηὰ ἔογίυ πιοηῖμ8." [π 
Α:-. ἴξα. ἵν. 12 ηιὶς σι δι᾿ 8 βυνᾶν ἰϑϑῖ8 
ἴον ἰῆτγος γεᾶσβ, βενεὴ πιοηῖμδβ, ἂπὰ 
τὐγαηίγ-δενθη ἄδλγϑ, θυϊ [ῃγος δηὰ ἃ [δ]ὲ 
ΥεδΓΒ ἰβ ἴῃ οοηνεπιίοηδὶ ρεγίοὰ ἔοσ τῆ 8 

1ε88 Ῥεγβεουΐοσ ἴο ψεῖ ἔπε ὑρρεῖ μαπά 
οὗ. χὶϊ!. 5, αῇο ᾿Ῥδηϊςε! β “ εἶπιε, δπά 

εἶπιεβ, δπὰ (δες ἀϊνίἀϊπρ οὗὨἨ εἶπα," ἐ.4., 
ἴῆτεε ἂηά ἃ ἢδὶξ γεᾶγβ, νἱΐ. 25, χίΐ. 7). 
Οτίρίπδαιν (8 Ὀγοκεπ ϑένθη 88 ἴδε 
Ῥετιοά οἵ ορργεββίοη γεβεοϊεά ἔς Βαδγ- 
Ἰοπίαπ ἴπτοε δπά ἃ [δ]ὲ ννπίεσς πιοηῖῃβ 
(5. Ο. 300 ἔ; ΟΒεγηε᾽β Βέδίε Ῥγοδίεννς, 
τὶ 1.), ργεοεάϊηρ ἴῃς [εβεῖναὶ οὐ Μαγάυξκ 
ἴῃ τ8ς νεζηδὶ δαυΐποχ, ἃ βοϊβείςς ἀυγίηρ 
ΜΒοἢ Τίαπιδι τεϊρηεά δυργεπιε. Ηδεγε 
ἐξ ἰδ ἔπε βιοσεοίγρεά ρεγίοάἁ οὗ ἴδε καιροὶ 
τῶν ἐθνῶν ([υκεὰ χχὶ. 24), εχιεπάϊπρ ἴὸ 
18 βεοοηὰ δάνεηϊ.--μετρήσῃς. Τὸ πιεᾶ- 
δύυτγε ἰ8 πεσε ποὶ ἃ ργοϊυάςε ἴὸ τυΐη Ρυῖ ἃ 

δτδηῖεε οἵ ργεβεγνδίίοη δπὰ γεβιογαιίοη 
ἵζει. ἐΐϊ χα ἢ). Ἑαδΐϊυτε ἴο βαϊ βέν αοά 8 
δβιδπάλγά οἵ [ϑδὶ πηεᾶπβ Ἷδ᾽ πη ν ἔογ της, 
Ῥυὲ Ψμεη δὲ δυζνεγβ παῖς σαρδοίτίοδ 

δηὰ πεοάβ ἱπ ρεγίϊ, ἰξ ἰτρ 1168 ργοϊεςοη. 
ΑΒ ἴδε οοπίεχι ἱπῃρ|168, ἐπί 15 τῆς ἰάεα οὗ 
{δε ῥγεβεηῖ τηδαβυγίηρ. [ἰ 18 ποῖ ἴο ὃς 
ἰδεπεβεὰ ῥγοβαδίςα!ν τυ ἱἢ “᾿ ογάοτβ ρίνεμ 
ἴο τῆς Βοχηᾶη βοϊἀΐεσβ, Ψῆο ννεῖεὲ δῆ- 
οαπιρεά ἴῃ ΪΤεγυβα πὶ δέτε ἰϊ8 ἀεβίσυς- 
ὕοη, ποῖ ἴο βεῖ ἔοοι ἱἰπ ψμδὲ μαά θεεῃ 
τδε Ηοὶγ οὗ ΗοἹεβ᾽" (Μοπιπιδβδεη). 

Ννεσ. 3. σάκκονς, ἴδε δἰπιρῖς, αγομδὶς 
Βατὺ οὗ ργορβεῖδβ, Ἔβρες δ! ἀρργορσίδία 
ἴο δυπιμ]διίοη (τεἢ.). ὙΠα ἔδι ἐὸν Ρτο- 
ΡῬἤῃοίβ ΠΟ Πᾶσαν ἔτοπὶ ἴῃ 6 Ιοςαὶ ἀροδ- 
ἴδον ἴο ἴῃς ἀδδβεζγίὶ ἱπ οοχηρδην τ Ιβαίδμ 
(4-. 1ςα. ἰϊ. ο ἢ) ᾶτε αἰβο οἱοιπεὰ ἱπ ἐπΐ8 
διδοῖ Παίγ-οοῖῃ. Τῆς νοῖςε οὗ ἴδε ἀϊνίπε 
ΒΡΘΆΚΟΙ Παγα “ πΊΕἾ18 ἱπηρετο ει Υ ἱπῖο 
τῆλε παγγαῖίνε οὗ τῆς νἱ᾽βίοη ᾿᾿ (ΑἸοτά, ο΄. 
νεῖ. 1:2). Οοπίεσηροσαευ 7}ενν 88 δεϊϊεῖ 
4 Ἐβά. νὶ. 26) τπιδάε {πε86 “νη ε8868 ᾽" 
πδη δ ὙὯΟ Πᾶνε ποῖ ἰαϑβιεά ἀδδίῃ ἴσοι 
τηεὶς Ὀἱγιδ," ἐ.6., Εποςῖ, ἘΠ1)4}) ἀρρεαγ 
Ῥεΐίοτε ἰῃς ἤπαὶ ἠυάρστηεπι δηᾶ ργεδοῖ 
δυσσεββίιγ, ὈυΣ ἴῃς ΟΥἸἿΪΥ ἴτᾶος οὗ δὴν 
δηδίορουβ ἔδαίυτε ἴῃ ταδὶ πίσαὶ ρσορἤδου 
Βοεη8 ἴο δε ἴἢε ἀρρεάσαπος οὗ Μοβεβ 
ἂηά Μεββίδῃ ἀυτίπρ ἴτε σουτβε οὗ ἴδε 
αορ δηὰ Μδρορ σαπιραίρῃ. Τῆς τερζο- 
ἁἀυςτίοη οὗὁἩ 1Πϊ8 οτδοῖς, ἰοῦ δέιενὺρ ἰϊ8 οτί- 
Εἶπα! ρεγίοά ἱπ 70 α.Ὁ., ουὰ ὃὲ ἔδς!]}- 
ἰδιεὰ ὃν τῆς δος ἰδὲ ἴῃς νἱβίοῃϑ οὗ 
ἙΕτεκίεὶ δηὰ Ζεδοδασίδῃ, ὑροὴ ννῃίοδ ἰτ 
88 τπιοάε!]εά, θΟῚΏ ργεβυρροβεὰ τῆς (Δ]1 
οὗ τῇς οἰϊγ δηά τεπιρῖς ἐπ δποίεπὶ ]εγὰ- 
βαίεπι (ΑὉΡοιῖ, ρῃ. 84-88). 

Μνες. 4. Τῦεν δὲ ἔωσιίῃες ἀεβογίδεά ἱπ 
ἴδε ἰειπὶβ ἀρρίἰεὰ ὉγῪΥ Ζεομασίδῃ το ἴδε 
ὕψΟ τιοβὲ ῥτοπιίπεπὶ σεϊ ρίουβ ἄψυτεβ οὗ 
μιὶ8 ἄγ, εχοερὶ ἐμαὶ {πεν ὅγε σοπηρατοά 
ἴο νο ᾿απιρβιδλπάβ, ποῖ ἴο οὔθ ψο ἢ ἰδ 
βεριἰοσπι. Τῆς ἰάδᾶ ἰ5 ἐπδὲ {πεῖς δυῖδο- 



2--. 

5. καὶ εἴ τις αὐτοὺς θέλει ἀδικῆσαι, ἷἰκ. 17, 8 

4“ πῦρ ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ στόματος αὐτῶν καὶ κατεσθίει τοῖν ἀν 
τοὺς ἐχθροὺς αὐτῶν" 

καὶ εἴ! τις αὐτοὺς "θελήσῃ ἀδικῆσαι, 

οὕτω δεῖ αὐτὸν ἀποκτανθῆναι. 

6. οὗτοι ἔχουσιν τὴν ἐξουσίαν " κλεῖσαι τὸν " οὐρανόν, 

ΑΠΟΚΛΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

ἰχ. 

ζδοιου 
ὍΣ. χνΐ. 

πνεῖν 
φ΄. τ (οσ. 

ἵνα μὴ δετὸς βρέχῃ τὰς ἡμέρας αὐτῶν τῆς προφητείας ἔκιδεαν. 
αὐτῶν, ᾿ς 

καὶ ἐξουσίαν ᾿ ἔχουσιν ἐπὶ τῶν ᾿ ὁδάτων, ᾿λάιτῇ τι 

στρέφειν αὐτὰ εἶ αἶμα, ΤῊΝ 
καὶ " πατάξαι τὴν γῆν ἐν πάσῃ πληγῇ, ᾿ὰφρλ πο 

ὁσάκις ἐὰν θελήσωσιν. 10 Μέοῖεε 

7. Καὶ ὅταν τελέσωσι τὴν μαρτυρίαν αὐτῶν, τὸ θηρίον τὸ ἀναβαῖ- Υὴ 19; 

γον ἐκ τῆς "ἀβύσσου " ποιήσει μετ᾽ αὐτῶν πόλεμον καὶ νικήσει ΑΝ 

αὐτοὺς καὶ ἀποκτενεῖ αὐτούς. 8. καὶ τὸ πτῶμα αὐτῶν ἐπὶ τῆς ἸΣ 3), . 

εἰ]. ν. 9, 
υ ὦ. Ἑηρεῖ. Κεϊέρ. απὰ Ετλίος, ἱ. 953-55. 

ἴΆρος. χἰϊ!. 2)} 
ν Ῥγοτὰ Ὦδῃ, νἱῇῖ. 21; ἀϊνίπα ρεστηϊβαδίοῃ 

1 Έοσ και εἰ ΒΙ]. οςοπ). καν (ἔτοπι καιη δ "Ὁ, 1). 

τἰῖν ἀπά ἱπῆυδηος τε ἀεγίνεά ἔγοπιὶ αοὰ. 
ΑΒ ἴῃ νεῖ. 7, ἰῆε “ιποῦοῃ οὗ (δε ἵνο 
νὴ πεβ8ε8 (οἷ. Πευϊ. χνὶϊ, 6, χίχ. 156) ἰ8 
ἀεῆπεά δ8 “ργορῆδβου," δυξ πο ἀείαδιἶβ 
ἅτε ρίνεη. 

νν. 5, 6. ἴῃ τμῖ8 ἀεβοσίρέξοη, θοσσοννεὰ 
ὅτοτι ἰσαάϊ οπαϊὶ ἔεδίυσεβ οὐ Μοβεβ δηά 
ΕΠ. (ψμοβα ἀγουρμς Ἰδείεὰ ἴον ἴῆσες 
δηᾶ δ' 8Δ1 γεᾶζβ, δοοογάϊηρ ἴο [κα ἰν. 
25; ]απλεβ ν. 17), ἴδε πιεϊδρῃοτίςδὶ οχ- 
σοβϑίουβ οὗ ραββᾶρεδῖκε [6τ. ν. χ4 δηὰ 
ἦτ, χῖν. 1 τε ἰγαπβίδιεά ἰηῖο στὶπὶ 

τολ]Πν (8εε τοβ'.), 25 ἰπ 5ῖαν. Επ. 1, 5 ἀπά 
τῃε ἐματαμιδέαεεὶς Ῥσδςῖςςβ σῃγοηίοϊ εὰ ὈὉῪ 
Αἰῆεη. ἱν. 129 Ὦ ηὰ [,υοἰδη (ΡΑῤοῤεεμά. 
12). ὙΤπεβε ἅτε Π0 τηδεὶς Δροβίίεβ οὐ ἴδε 
ΟὨσίβείδη δῆ. ΤΟ βίορ τδίῃ ννῶβ εαυϊ- 
νδίεπὶ ἰο ἃ ρυπίβῃπηεπὶ ἔοσ ἱπίαυϊγ (8. 
80]. χνὶϊ. 20-22, Εη. ς. ΙΙ, εἴς.) 
ες. 7. Τῶε ἱπῆυεπος οἵ Ηδεὗταῖς 

Ἰάϊοσι Βεὶρβ ἴο Ἴχρίαίη (οἷ, χχ. 7-90) ἴδε 
ἴοσ ΒΒ “(τδηβιτου ἔγοπιὶ ζυΐυγαβ 

Ἐδτουρῃ ρῥγεβεηῖὶβ ἴο ργεῖϊεσί[εβ᾽" πεῖα 
ϑιπηοοχ). τελέσωσι (Βιυχΐίοπ, 203) ἰη- 
ἰοδίῖεβ πο υποοτίαϊπίγ. ΝΒεη {δεῖς 

ψνοτΐς ἰ8 ἄοης, ἵππον γε πγδϑδδοσοᾶ---ποῖ 
ΠῚ τῆςη; ἴκε μεῖς Τογὰ (Ἰνυκε χίϊ. 31 
7), ἴδεν δῖα ἱπβυγοά Ὁγ Ἰογαὶ εν ἴο τδεῖς 
128. Τῆς δεδβὲ σοτηγσηθηΐς ὑροη τπὶβ ἀπά 
δε ἐο]ονίης νεσβεβ, ἃ ἀεβογίρείοη οοϊ- 
ουγοὰ Ὀγ ἐπε ἕαπιοὺβ ραββᾶρε ἴπ ΒΒ. 1, 
Χ2-}1, 9, 1Θ Βυπγδπ᾿β ἀκεξηρθοῃ οἱ ἴδε 
Ἶυσγ ἱπ Νδηϊν Ἑαὶς δηὰ ἦγ νογάϊςξ, 
ΤὨΐδ Ὀεδβὲ “σοῦ ἴ86 ΔΌγββ᾽᾿ ἴ8 ἱπῖγο- 

ἀυςσεὰ 45 ἃ ἔλπλ ας ἤρυτγο--ἂη εἀϊτοτίαὶ 
ἃηὰ ρῥζοϊεριὶς τεΐεγεπος ἴο ἴδε δεδβὶ 
“ἤγοη ἔς δῦγβδ᾽᾿ ἴῃ χνὶϊ. 8 οἵ ἔσοπι 
“(ἢς 868 ᾽ (χίϊ!. χα ; (86 αῦγβϑ δηὰ (ες βεᾶ 
ἴῃ οπλ. χ. 7 -α.;ι ἤευῖϊ. χχχ. 13) ψ Εις ἢ 
Ψ 88 (7. Επογεῖ. Κοὶ. απὰ Εἰδέος, ἱ. 53 
με μαυηΐὶ δἀπὰ ποῖλς οἵ ἀλεπιοηβ (κα 
νἱτ!, 31, εἴς.), υπ|688 ἢς 18 ἰδεπεβεὰ νἢ 
ἴδε βυρεγηδίυγαὶ βοη ἀπά ἴος οἵ ἰχ. 2, 11. 
(Βευδίοη Βεσοῖς δ!ν ξεὶβ ονεῦ τῆς ἀϊβῆ- 
οὐ]ν οὗ τς δαδβι᾿β βυδάεη ἰηϊσοδυςτίοη 
ὉΥ ἱταηβίεισίηρ χί. 1-13 ἴο ἃ ρίδος δῆεσς 
ΧΙχ. 1-3). Τῆς θεδβὲ νγᾶσβ νι ἴδε νἱῖ- 
Πεβ8ε8 (Πεῖε, 88 ἰῃ ἰχ. 9 δπὰ χίϊΐ. 17, 
Εἰεϊά, ου [κε χίν. 31, ῥγείεγα ἴο ἴδκα 
πόλεμον -- μάχην α βίηρίε σοτηραῖ οἵ δδές, 
88. οὐσσδδβίοπδι ν ἰπ υχχ [ε.06.. 3 Κίηρε 
ΧχΧΙ;. 34] δπὰ [1,υοΐδη), ἀπά νδησυΐθῆεβ 
ἔπεσ, γεῖ ἴξ ἰ8 ἴῃς ςοἰτν (νεσ. 13) δηὰ ποῖ 
ὃς νψδο ἰ8 Ρυπίβδῃεά. ΤΉε ἐσαρτηεπίδεΥ 
οδδγδοῖεσ οἵ (δε δουγος 18 ενϊἄδης ἔτοσῃ 
τὰς ἕδος ἐπαὶ ννε ἂσε ποῖ ἰοἱά Ὧν οὐ ΠΟῪ 
1818. σοπϑίοι τοοῖς ρἷαςσα. 1 μη ῥγεβιρ- 
Ῥοβεὰ 'π Πίβ τεδάετβ δῃ δοαυδιηΐδησα 
ἡ τῆς Ἴγοῖς οὗ πιο σίδι τγαάϊεοηβ 
δεςοτάϊηρ ἴο ψν Ὡς ἢ τῆς υΐπεδβεβ οὗ αοὰ 
Μεῖς πχυγάοτεᾶ Ὀγ ἴδε ἔλ]56 τηεδβαίδῇ τνῇο, 
88 ἐπε αδονἑπαίδον οὕ ἀεεοϊαἰίοι οἵ ν»͵ιαπ 
οὗ 5ἴη, “88 αἱ ἰευὰ νἱἢ 411 ννῦο ορροβεᾶ 
δι ἡνοσβδὶρ οἵ ἀϊβρυϊεὰ Πα δυϊμογίιν. 
ες. 8. αοά᾽β βεγνδηίβ τεὐεοιεὰ δηὰ 

οδδὲ δεὶάς, 88 δ0 τηυςἢ γεΐυδεῖ 5:6 δα»: 
ΑροπέΞςέες, 667-704. Τῆς “ρτελῖ οἰΐγ" 
8 ]ετυδαῖϊεπι, ἂπ ἰδεηδοδίίου ἑλνουτοὰ 
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ν χῖν. 8, χυνὶ. πλατείας τῆς “ πόλεως τῆς 
19, χνὶϊ.- 
αν]. 

χ Ρ8. ον. 48. 
ΥΟ΄. οὐ ἱϊ. 

το (ραγιῖ- ς 
{ϊνο). 

ἃ ἤετγε δείῃ 
8-- ςοἸ]ες- 
εἶνε ἰοῦ (" 5), δὲ πρόσωπον ἄεη. χἰνὶϊὶ. οογρεεβ 
3, ΡΒ. 80]. ἰΐ. 31, Επιχχίϊ, το; 2 Κίηψε ἰχ, το, δοά 76γ. χχίϊὶ. το. 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΙ 

" μεγάλης, ἥτις καλεῖται πνευματικῶς 
Σόδομα καὶ "Αἴγυπτος,; ὅπου καὶ ὁ Κύριος αὐτῶν ἐσταυρώθη. 9. 
καὶ βλέπουσιν " ἐκ τῶν λαῶν καὶ φυλῶν καὶ γλωσσῶν καὶ ἐθνῶν τὸ 

πτῶμα αὐτῶν ἡμέρας τρεῖς καὶ ἥμισυ, καὶ τὰ " πτώματα αὐτῶν οὐκ 

κεφαλή ἴ,εν. χ. 6. ὉΟ) ἴδλ. Ἰχχνί!. (Ἰχχῖχ.) 

ΤΡγ, οτι. καὶ Αἰγυπτος (Δπ εαὶν ρίοββ, ΗἩδυβαδϊείϊες 213). Ἑυσίδες δἀϊϊοσίαὶ 
ΘΟ γίβείδαῃ δάδάδιτίουβ ἂστα βυϑρεςῖςά 

ΌΥ [ει ἱῃοϊἀεπίαὶ! ΟἿ. ςοπιραγίβοῃβ οὗ 
τῆς εννβ ἴο ϑοάοτῃ (184. ιἱ. ο; 7ες. χχίϊὶ. 
14; 80 4:6. 15α. 1ἰϊ. το), (δ) τῆς ΟἸ τ βείαπ 
εὐϊξοτ᾽β ποῖες ὅπου καὶ ὁ κύριος αὐτῶν 
ἐσταυρώθη, (ε) ἃ ρδδβᾶρε ἰκε [ὐκα χιϊ, 
33. (4) 186 τεΐεσεηςε ἴῃ χνΐ. 1:9, ἀπά (δ) ρδβ8- 
8Ά 668 ἰῃ Αρρίδῃ (ὅν. 50 μεγίστη πόλις 
“.), ΡΥ , . χῖν. 70), ]Οδερδυβ 
(Αῤίον, ἱ. 22), ἀπὰ 510. Οἵ. (ν. 154, 226, 
413, ντϊτίεη Ὀείοσγε 80 Α.}.), 411 οὗ νυνί ἢ 
ςοπῆγηι [18 {{{|6 (οὐ, [Ὡς νατίαπε δά άϊτίοη 

ἴῃ Αρος. χχί. το) : ἱϊ ἰ8 ἱπάςεά ρυὲ 
γοηὰ ἀουδὲ ὈῪ ἔπε Ρεου ας δηςὶςτιβε- 

τεδάϊπίοη ὑροπ νμίοῃ ἴῃς [οννϊβα ὀγί ρίπαὶ 
ννῶ8 δαβεὰ (4. Ο. το ἔ., 134., Ε. Βὲ.ὶ. 170, 
180). Τῆς οὐδουσιν δηὰ ἰβοϊαϊεά Ἵἤμδτ- 
δεοίες οἵ {Πϊ8 ἐβομδίοϊοσυ, ““84ῃ εἊχοῖϊς 
τον ὕροπ τῆς 8011 οἵ [πιἀδίδβι " δηὰ 
ΤΩΝ τῆοσα ἱπ φασὶν ΟἩ γί βιδηϊυ, τᾶν ὃς 
δοσουηίςά ἴογ ρεσῆδρβ ὃν (δε Βίβίοτίςδὶ 
ομδηρεβ ἱπ {πε ἰαΐθσ βιτυδείοη, νυν ςἢ 
οοποεηίτσδιεα ἴῃς δηιϊ ἢ γῖβε ἴῃ δητὶ- οσηδῃ 
ταῖπεσ ἴδῃ ἴῃ ἀπεὶ- [εὐ βῃ ΒοΒΕ γ. ΑΒ 
γεῖ, βοννενεσ, ἴῃς βεάδυςτίοη οὗ {με [εννϑ 
ὉΥ ἃ ἴλϊβε πηεββίδῃ (ο΄ Ϊομη ν. 43 δηά 
[18 Ῥαιγίβεϊς ἱπιεγργείδιοη) τννᾶ8 αυϊίς ἃ 
ΤεΔΒΟΏΔΌΪς οἰδιίίοη : 8εε {πε ενϊάδπος 
ξαϊβεγεὰ ἴῃ Α΄. Ο. 166 ἢ, Νὶἱςϊοτίηυβ, ἴ0]- 
Ἰονίηρ ἴῃς ἈΡΌΚΑΙΥΡΒΘ Ἰτογαγ (χί. 7 Ξ 
χνῖϊ. χ1), πᾶκεβ Νετο τγεάϊνίνυϑ Ῥερυΐα 
τε ]εἐνν8. ΤΉς αἰτεγπδέϊνε ἰο (ἢ 15 ἸΠΘΟσΥ 
8α8 ψοῦ σοπβίδεγαδ᾽ε βυρροζγί (εβρεοίδ!ν 
ἔτοτα ϑρίτια δηά ΝΝ εἰ παυβθ) ἁροη νατίουβ 
στουπάβ; ἴξ τεραγάβ ἐλε γσγεαΐ εἷἐγ 85 
Ἐοταθ, ψδεσε ἴἢς ἵνὸ ῥγορβεῖβ ᾶγε βὺρ- 
Ῥοβεᾶ ἴο ργεδοῦ τερεπίδηος ἴο ἴδε δ6ᾶ- 
μεη ννουἹὰ δηδ Ὄνεπίμδ!ν ἴο ὃὈς ΚΙ]6ά, 
Βυϊ ΔΙΕΒουρ ἢ {8 βυΐξβ βοπὶς ρογίϊοπβ οὗ 
ἴῃς Ιδηρυαρε ΨῈ}} (6.9΄., νεῖ. 13, σοη- 
νοζϑίοη (ὁ Οοά οΓ᾽ πεαυδη), ἴἰὶ 18 ποῖ 
ἐχερείίοδ!ν πεοδββᾶσυ; ἰΐ ἰπίσοάυσεῦ 
ἔοπις ἀΌγαΡΕΥ (8 ς Ρεΐπρ οἵ σουσβε ἴἌκεη 
88 ἃ 6088) ἀπά ἱτγερυϊαεῖίυ : πος ἄοεβ ἰξ 
ἐχρίδὶπ [ἢ ρεπεγαὶ οοπίους οὗ ἔπε ογδοὶς 
88 ὨΔΡΡΙΪ 88 ἴἰδαὶ δἀνοοδίεδ δδονε. 
Βεγυδβίοη β ἱηρεπίουβ διϊεπιρὶ ἴο ἴδκε τ. 
μεγάλης ν»ἱ ἢ πλατείας (.-- [εὐνίδῃ 7.8- 

ἷπ τις . .. ἐσταυρωθη ( 
Βανιάβοη, ΥΥ ε11.} οτ. οπον.. .. “στάνρυθη, 
Ῥῇεϊά., Καυςῖ, Νόϊιετ, Βαϊοη, Β8., ἄς Εαγς, 

80 ἐ.5.. Νεγϊδηά, 5. 
(8ο 4.9., ϑαδαῖίεσ, ϑομὄπ, Ὑβοῆοσ, 
ΟἾΪεσ, νοη ϑοάεπ). 

τἰςθ) 8 υΐϊξε υπιεπδῦϊα, ἀπά ἐλ ρσγεαΐ 
εὐέν ἰΒ ποῖ Πἰκεῖγ ἴο δὲ ἃ ἰγδηβίδιοσ᾽ 8 

δττος (ὑγεγίαπά), ΠΟ) ἴον ΣΤΥ. 
-πνευματικῶς (ὐ ἃ]. ἵν. 24 1.) ρ- 
Ῥοβεά ἴο σαρκικῶς (“ [{τεγα]]γ,᾽᾿" 7υδῖ. 
Μαζί. δέαϊ. χὶν. 231 4) ἰ8. “ Δ] ερογίοδιν, 
οσ τηγϑιϊς δ! γ.᾽"---καὶ Αἴ ποῖ 88 ἴδε 
δοπῖε οὗ τρβεῖς (τ΄. Βιαυ᾿ 8 4184. Ζαμδεν- 
τοέδέμ, 30 1.) Ὀμϊ 48 ἃ οἰδββίοδὶ ἔοε οὗ 
αοά᾽Β ρΡεορῖὶε (αηἃ Μοβεβ οἵ οἱἁ ὃ). ΤΒς 
ςοηποχίοη υνἱῃ τῃς τνδιοσ. γασοη οὗ χίϊ. 
Ι15 υ. Εχεῖ. χχῖχ. 3, χχχὶϊ. 2) ἰ8β ουνίουβ. 
Ῥδϊΐο Δ] ζοτίϑεβ Ε.. υὑβυλην 88 ἃ ἴγρε οὗ 
ἴδε σογροσγεᾶὶ δπά πιηδίεσίὶ.---ὅπου κιτιλ., 
πο ννοηάες [Ὁ ΟἸγίβιίδης βυβες, δἴζες ννμδαῖ 
τδεῖτν Ιμοτὰ μαά ἰο βυβξς (ς7. Μαῖϊ. χ' 22- 
25, 28 1)) δ (δες δΒαπάβ οὗ ἱπιρίουβ τηβῃ. 
Τδετο ἰ8 ποης οὗ ἴῃς πιοάετη᾽ Β βυγργῖβε οὕς 
ἱπάϊηδιίοη δὲ ἰῆς τπουρῆε οὗ “ ΟὨτίβιίδῃ 
δΙοοά βῃεὰ ψμεσγε ΟἸσίβε Ὀἱςά ἔοσ πιθη "". 

νεςσ. 9. ὦ. 2 Οβγου. χχίν. το ἔ., Μαίε. 
χχὶϊὶ. 34 ἔ., 100. ἱ. 12.--ἀφίουσιν, ἴος 
οἵἴδεν Ν.Τ. αββι πη] διίοηβ οὗ ἱγγεξ. ἴο τεξ. 
νεῖ (Ὑνῖπ. 8 14. 16; Β]488, 8 23. 7), οὗ. 
Μαζτῖκ 1. 34, ἴυκε χὶ. 4. ἴῃ Ερ. [υυρά, 
ἴδε οἴϊπιαχ οὗ ραρζϑῃ πιδίίςε ἰβ [6 τεΐαβαὶ 
ἰο Ιει με δοάίευ οἵ ̓ ς ἐμβείγτευς δυτίεὰ 
Υ̓ ἐμεῖς τίοπάβ, ὑπὸ γὰρ ἀγρ ρὸς 

ἄγρια καὶ βάρ φῦλα ἤγυμα 
δυσπαύστως εἶχε. ΤΕ ἐελάενος οὗ 
Ῥυγία! Ποπουζβ ἴὸ ἴδε ἀεδὰ τγᾶβ ἃ τηδί(οσς 
οὗ ρτεαὶ τηοπιδηὶ ἴῃ ἰῃς δποίεης ᾿νοσ]ά ; 
ἴο ὃς ἀεηϊεά ρίουβ ὈυτίΔ] τηεαπὲ ἱρηοτωΐην 
ἐπ ἴῃς πιδπιοσυ οὗ [π|8 ννοσ]ὰ ἂπιὰ ρεπδιεῖεβ 
ἴῃ ἴδε πεχ, ὙὍὙῆὲ ἵψὸ νήΐζηεββεβ ἅγα 
ἐτεδίθά ἂἃ8 ἴῃς πιυγάετεά Ὠϊρἢ ργίεβίβ, 
Απδηυβ δπὰ [|ε808, νεῦσε παηάϊθά Ὁγ ἴῃς 
]ενν δ τοῦ ἰπ ες βενεπῖῃ ἀεςδάς (708. 
Βεἰ!. ἵν. 5, 2).---ἢλέπονσιν, ἴῃε οπϊοοκοτα, 
ΨΜὯΟ ανϊἀεηεῖγ δυπιραϊμῖβε ἢ δηξ- 
Τἰγίβε (οἷ, οἡ χνΐ. 12), ἱποϊυδς ραρδὴβ 85 
ΨῈ]1 88. 18 (Λπάγ.}.-- ἡμέρας, κιτιλ,, 
ἴῆγες ἀπά ἃ Πα] δβ [Ὡς ὑγοΐκεη βενεὴ (οἷ 
Οἡ νας. 2) βεῖεὲ ἰπ ἄδυβ. Τῆΐβ (ταῖϊ 
(υζῦ. οἡ νεσ. 12) βῆοννβ ἴδαδι {πεῖς ἔλίς ννᾶβ 
ποῖ οτί ρίπα!!ν πιοάςε!]εὰ οπ μὲ οὗ [εβι8. 



9---15. 

«ἀφίουσιν " τεθῆναι εἰς μνῆμα. 
χαίρουσιν ἐπ᾽ αὐτοῖς καὶ εὐφραίνονται ᾿ καὶ "δῶρα πέμψουσιν] 
ἀλλήλοις, ὅτι οὗτοι οἱ δύο προφῆται “ ἐβασάνισαν τοὺς κατοικοῦντας 

τι. " Καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας καὶ ἥμισυ ' πνεῦμα ζωῆς “ἐπὶ τῆς γῆς. 

ΑΠΟΚΑΛΥΎΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

10. καὶ οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς ς Ῥεις ον. 538: 
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. ψῆΐ, 
10, 12, 
Εδιδ. ἰχ. 

14:15, ϊ 

ἐκ τοῦ Θεοῦ εἰσῆλθεν ἐν αὐτοῖς,2 καὶ ἔστησαν ἐπὶ τοὺς πόδας αὐτῶν, ἀν ΠΡ γ. 

«καὶ ὁ φόβος μέγας " ἐπέπεσεν ἐπὶ τοὺς " θεωροῦντας αὐτούς. 

καὶ ἤκουσαν" ' φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης αὐτοῖς, 

“ἐἈΚΑνάβατε ὧδε". Καὶ ' ἀνέβησαν εἰς τὸν οὐρανὸν ἐν τῇ " νεφέλῃ, {πῆ 15:5 
“καὶ ἐθεώρησαν αὐτοὺς οἱ ἐχθροὶ αὐτῶν. 

6 Ἐτοῖὰ 
12. Ε 

13. Καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ 
ἐγένετο "σεισμὸς μέγας, καὶ τὸ “ δέκατον τῆς πόλεως ἔπεσε, καὶ (δ εη. νἱ. 

ἀπεκτάνθησαν ἐν τῷ σεισμῷ " ὀνόματα ἀνθρώπων χιλιάδες ἑπτά" ε ὕει. αν. 
καὶ οἱ λοιποὶ ἔμφοβοι ἐγένοντο καὶ “ ἔδωκαν δόξαν "τῷ Θεῷ τοῦ 5 θεῖν ΣΝ 
“ οὐρανοῦ. 

14. " Ἧ οὐαὶ ἡ δευτέρα ἀπῆλθεν᾽᾿ 
ἰδοὺ ἡ οὐαὶ ἡ τρίτη ἔρχεται ταχύ. 

15. Καὶ ὁ ἕβδομος ἄγγελος ἐσάλπισεν, καὶ ἐγένοντο φωναὶ μεγά- 
λαι ἐν τῷ οὐρανῷ, "λέγοντες, 

ἴῃ νὶ. 16, χνὶϊ. 6, δι ιά χν ϊὶ. Σ᾿ 
Ὁ ἅπ. λέγ. ΝΙ͂Τ, 

1ες. χί". τό, Π δυο. ἰδ. ᾿8, 44, 158. χχν. 3. 

᾿ 12 Κίηψε ἰΐ. σσ. 
ῬΟ. οὐ ἰἰϊ. 4, ΝΌτα. ἱ. 20, 28; Πεἶββι). 196-: 

ΣΟΙ δεῖχ. 12, δῃὰ χίΐ. 12. 

(οἰκείου ἔτοπι Όδα. ἵΐ. 19), ἰῃ Ν.Τ. τ ΔῊ ΓΝ. 

Ὁπ(ΘΏΔΌΪ6 
ονγανες 

Ὁ νἱ. 12, Μεῖὶ. μόμρὶ 5451. 
91-03. αχνὶ. ΟΥΣΙ 
8 ΟἿΪΥ Βεζε διὰ αν. ΠῚ 

τ Οοπείςσ. δὰ βεῃβυζω. 

τὰ Αεἰδὶ. 
, Αδδοῖίι 

1 ΤΊ,, Β8β., Β)]. τεδά πέμπουσιν (Ν }]Ὲ, Ατηι,, Τίς., ὅΡες., εἴς.). Ὅς νβ8. ου ἴδε 
ΨΠΟΙς ἕδνους [6 ἔυΐυγεβ ἴῃ 9-10. 

3 Κεδά εν (οπι. ἐν ΟΡ, ἵἹ, εἴς., Τὰ. ΝΗ ὃ) αντοις Α, πιΐίη. (5), Ασηι., ΧΕ} Απάι,͵, 
1μΔςοἢ., ΑΙ. Τί., ΝΥ 8., Β8. (οἷ Ιμὰκς ἰχ. 46), γί ἢ 88 Ῥδθη δεῖν ἱπηρτονοά ἱπίο εἰς 
{Ν 0), εἰς., Β)}.) οτ ἐπ (πιίη. 5) αντους. 

5 Ἐὸσ ἤκουσαν (Δ ΆΑΟΡ, νρ., Τί., Τα, ΝΗ, νν8., ϑυν., Β).) ἠκονσα (δῇςΟ, εἰς., Με., 
Απά,, Ατεῖὰ., Τίς.) 18 τεαὰ ὈῪ βοζηδ (6.9.ν Α1]., ἄς ΝΝ εἴξε, 

γες. το. 80 ἔλγ ἔτοτῃ ἰαυὶπρ ἰξ ἴο πεατῦ 
ἴῶλὲ (ἢς ροάϊγ ρμεγίϑῃ, τῆεπ ἂτὲ ἤγρεῖ- 
οἰ ς ΑΙ τεργεβθεηῖθὰ 48 φοσρταιαϊεῖπθ 
Ὁπε ἀποίῖδες οἡ μρείεϊπρ τὰ οἵ ἴμε8ς οὗὔ- 
ποχίουβ Ῥγορμεῖβ ψ ἢ {πεῖς νεχδιίουϑ 
τνοσάβ (3) δπὰ ψοσκβ (6), νοι ὨἰΠετίο 
μπδὰ Ὀαῆϊεά ορροεκίτίοη (4, 5).. Αποῖδπεγ 
φαῖνε Οτεπίδὶ τους ἰΒ (ἢδι {Ππεὶγ νἱςεἰπ8 
ἐχοῆδηρε ῥγεβεηῖβ ἰῃ ογάδσ ἴο οεἰεςγαῖς 
ἐδε ἐεβέῖνε οοοαβίοη. 

γεσ. σ2. Αἴτεσ Ῥεΐπρ τεβυδβοϊδιεά, ΠΟῪ 
Δεβοεηά ἰπ ἃ οἱουά ({κε Εποοῦ δηὰ 7εβι18) 
Ῥείοτες πε εγεβ οὗ πεῖς δῃεγηΐεβ (απ|1κα 
7685). 

ψες. 13. Οη δλγίπαυδίκεβ 48 ἃ ρυηπίβῃ- 
τηεηὶς ἴοσ βίη, ο΄. 108. 45πέ. ἴχ. το, 45 
Ζεςἢ. χίν. 5. ἀπά (ἴος ϑοάοπι) Απιοβ ἱν. 
11. Τῆς δεδδβῖ, 8 ἰῇ 2 ΤΏεΒβ8. 1ἴΪ. 9-12, 
Θεῖβ ΟΥ̓ πβοδίμεϊεβθβ ἱπ ἴδε πιραηίίπιε, 
τδουρῇ ἢἰ8 τοοΐβ ἀγα ρυπίβηθά οσ ἱεσγ δε 
ἰηῖο γενεγεηςς (]οπδῇ 111. 5-10).---ὀνόματα 
ἀἁ. Βεῖρεβ ἱπρεπίουβιΥ οοη͵εοΐυτεβ ἰδδῖ 
118 15 ἃ οἰυπιβυ νογβίοη ΑΥϑυναν ΑΓ] 
Ξξξετλδῃ οὗ πῆς οἵ [Δπ|6 Ὥγοη. ν᾿. 

ἄδε,, Β8., υἱηᾶιν ὟΝ ΕἸ18.). 
24, Νυπι. χνί. 2). Ετοσὰ τῃϊ58 ροΐμε {1} 
χνὶ. το δηά χχ. 9 Ϊ}εγυβαίεσαῃ βϑεῦ8 ἴο 
ΡῈ ἱρποτεὰ διῆοηρ ἴμε νὶάθγ ροϊτοδὶ 
οταςΐεβ, ἜἼχοερὶ ἱποίάεπιλιν δὲ χίν. 20 
(ἐξ ποῖθ), νἤεσε δποίδεγ εἴγαῖὶς Ὁ] οοὶς 
ΠῚ ἴῆ6 Βδ4ῃ16 ΟΥ ἃ δίπλα ουοὶε οἵ 

εβομδιίοϊορβίοδὶ ἰσδάϊτίοη Ὀγεακβ ἴῃς βυτγ- 
τουηάϊηρ βίταῖδ οὗ ργεάδιοτίοη. 
Τῆς ἀπιρὶς δηὰ ῥγοϊεριίς βίγ]ε οὗ τῃς 

ποχὶ ραββᾶρε βῆοννβ (πδὶ τῆς δυῖΐδποσ [28 
εξ ἢϊ8 ϑουγος ἴῃ ογάδγ ἴὸ γεβυπιης πιδιζοιβ 
ἢ (114-18) τῆς δενεητ ἰγυπιρεῖ-Ὀἷαβὲ 
οζ επἰϊτὰ νος, ννῃΐοἢ ἀβῆετβ ἰπ ἴῃς δηΔ] 
δίαρε (1: Οος. χν. 52) οὗ πε ἀϊνίπε ρυτ- 
Ῥοβε (χ. γ:-: χὶὶ.-χχ). Βυῖ ννῆδι ἱπῃπιὸ- 
ἀἰαιεῖν [Ο]Ιον 8 ἰ8, ὈῪ δπιεϊοϊραϊίοπ, ἃ 
ςεἰεδιϊαὶ τεῆεχ οὔ τἢς 148: Ἰυάρπιεης νοι 
18 σμδγδοιεγ ϑεϊςα!ν ἀείετεεά εἰ}} “τῆς 
νατίουβ υηἀετρίοιῖβ οὗ Οοὐ δ ργεονίάεποε ᾽᾽ 
(ΑΙ οτγὰ) στε ννοσκεά ουὐἱ. Ὑε δππουηςο- 
τηεηΐ οὗ ἐξ βίδγιβ πῃ ἜἼχυ τδηῖ ϑοηρ οὔ ργαΐβα 
ἴῃ πεάᾶνεη. 

ες. τ. Τῆε τους οὗ ϑαίΐδη (χίὶ. το δηὰ 
χχ. 4-10) πιεδῃ8 ἴμε δὐβοίυϊς πιεβϑίδηϊς 
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Ὁ 8ίηφ. οηἹ; ΚΝ 
β. ἐπιτικ.ν 

, χ8, 
ῳ. Οναά. 
4:. 

Υ (Ροδβεες. 

Ὑ Χριστοῦ αὐτοῦ, 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΙ. 

“Ἐγένετο ἡ " βασιλεία τοῦ " κόσμου τοῦ " Κυρίου ἡμῶν καὶ τοῦ 

Καὶ ᾿ βασιλεύσει εἷς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

16. ᾿ Καὶ οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι οἱ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ 
ἔδα δε κάθηνται Ἶ ἐπὶ τοὺς θρόνους αὐτῶν, "ἔπεσαν "ἐπὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν 
οί. εἴεο καὶ προσεκύνησαν τῷ Θεῷ, λέγοντες, 
ἰδ Αςιδἷν. 
ἀ6ι6Ῥε 1]. “Ὁ Εὐχαριστοῦμέν σοι, " Κύριε ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ, 
χχίΐ. 40, Ἢ 
μὰ ἴα. ὁ ὧν καὶ ὁ ἦν, 

1. γκ.8; Σ 
Οοά" ὅτι “ εἴληφας τὴν δύναμίν σου τὴν μεγάλην, 
τεὶ; νἀ 
κξαὶο ἴω καὶ ὁ ἐβασίλευσας. 

ὟΝ ᾿ς χβ, καὶ τὰ ἔθνη " ὠργίσθησαν, 
τὶ “πω καὶ ἦλθεν ἡ ὀργή σου, 
ἦς ὍΩ: καὶ ὁ ' καιρὸς τῶν νεκρῶν ᾿ κριθῆναι, 

τιλα τ καὶ ' δοῦναι τὸν " μισθὸν " τοῖς δούλοις σου τοῖς " προφήταις, 
Ἐολ τς καὶ "τοῖς ' ἁγίοις καὶ τοῖς " φοβουμένοις τὸ " ὄνομά σου, ' τοῖς: 
ΠΚΉΝΝ μικροῖς καὶ τοῖς μεγάλοις,2 

“ δέ τς καὶ " διαφθεῖραι τοὺς διαφθείροντας τὴν γῆν.᾽ 
αὶν, 10, Υ. 

8, 14. β 
ΠΤ ορεῶ. οἵ νοῖϊνε ἱ Αοἷὰ Μ' . ἢ .. 7), ἢ 

᾿ μ᾿ δ ἢ γοναλνος ἀι ο΄. τος τ περι οης ἐβυνας ἐρρρ οι »: τῷ τά ἢ ὑπο δ» 
882 ϑδίω. χνὶ. 8, ὦ τε "ἷ8. ἰάηκ'". 4 χὶΐ. 17. τοι Ρβ. ἱἰϊ., χονὶϊϊ. χεῖχ., κύριος ἐβασίλευσε, 
[ ζέσϑωσαν λαοί. 
δι. ἰΐ. 12 οὗτος δὲ ἦν ὃ καιρὸς κορασίον εἰσελθεῖν. 

{ Οοπεῖς. οπλ. ἰχ. 41 (ἐξονσία... .- ποιῆσαι); -- ἵνα κριϑῶσιν τιλ. 566 
ἃ χχίϊ. τ2 (αοὶ οἰδενβεσε ἴω γγο Ἐχ. 

ἱ γῇ Ῥτορδείβ δπὰ βδίηἰβ -- ὉΒτίϑιθηάοσω, δα ἱ. 1.2, ὦ... οὰ χνὶϊὶ. 20 δῃὰ 24. ἔσοτ ὕδῃ. ἰχ 6, το, εἰς. 

1 8. οχν. 13: αυοὶ. ἰῃ χίϊἱ. 16, χίχ. 5, χχ. 12. 
᾿ουδῖς δεηβο οἵ ποσάί " ἀξδίσου " δηὰ “" σοττοριί ") οοϊηρασε Ἑηᾷ. υβδέε οἵ " σταίη". 

κ ἥετγε οαἱγ, Ν.Τ. ; {}. χὶν. γ, χν. 4, δηῶ 
τὰ Υἱτὶ. » ς,.. οὰ 

μενοι (ΑΡ, :, εἴς., 41. δοἈ., ΝΗ, ϑ'νν., νν8., Β8.) Τί., τὰ., Β). εἰμεν 

παγα ἱπ Αρος. -- ΟΒτἰ βιίδηβ, ἤενεσ δηρεῖβ (ψ. χἰν. 1ο). 
οῃ Χο δ᾽ 80 2 Οος. νἱὶ. 1. 
χίχ. 2. ἔοσ ἀ 

ΤΈΟΣ κι 
τεδλὰ (ὁ κ' γον ΝΥ, εἰς., ϑγζγ., 8., Αἥπάς, Ατσεῖῃ., νᾳ., ΡΥ. 

31,Δςἢ., Τα, ΥΥ 

(ὁ Χ. οηἱγν ἰῃ ἐπεβε βθοι: 8 -Ξ "" πηεββίδῇ " 
ἰπ τῆς εϑομδιοϊορίοδὶ βεη86) δυϊδογίιν οὗ 
αοά, 45 ἴμ6 ἀεϑισυςίοη οἵ βυϊνπιίββίοη οἱ 
ρΡαρφαηίβπι (ς΄. νεσ. 13) πιεηβ ἴπ6 ἵπις 
ςοπχίηρ οὗἩ ἴδε εβοδβαϊοϊορίοδὶ βασιλεία 
(ς,. χίχ. 1:--6, δε Εογιεβ ἀουνηλ!}). 
6 Ἀροραϊγρᾶς τοοῖίο ἰβ ποῖ 80 πιυςἢ 

ἃ τεϊ ηβ,᾽"" 8. “Τῆς Ιογὰ [8 ἴὸ 
τείχη". Μεδηνῃῖςε πε ὀνοζγυ]εβ, δπά 
ἜΝΕΙῪ ῥγεϊ πληΑσΥ Ἰυάρτηεπε βῃοοῖβ ἴῃς 
Ῥίοιιϑθ πιὰ ἐογινατά ἴο δητἰςϊραῖε ἴμς ἤπδὶ 
αἰαπρῃ. [1 ἱπρυϊδείςα!ν τοῦ Χριστοῦ 
ταῖς τηεδῃ ἤεζε 88 ἴῃ Ηδῇ. ἰϊϊ. 13 αὐ 5 
Τἤόβεη ρεορῖς, Ῥυῖ ἴδε υβᾶρε οὗ ἴδε 
Ἀροραῖγροξ Ῥυΐβ τΠἰϑ οὔ οἵ {πε φυεδιίοη. 
ΎΠετῖε 18 Π0 πεεά ἴο ἀεϊεῖε (Ὡς ψνογάβ ἢεγα 

Ἑδυς) οἵ ἴδε βίπηῖας ρῆγαβε ἰπ Εῃ. χὶν ϊὶ. 
1το (νὰ Πδϊπιδη 

γες. 17. δὲ 8 πδίυγα ν οπιίί- 

οοτμοὶ 
δηὰ ἱν. 8 Βδβ πο οζουϊὲ ἰρηϊῆςαπος. ΤΕς 

, ϑ'νν. τολά τουᾳ μικρους και τους μεγάλους (9 "Α0). 

ἔγῶβε ᾿ογά Οοά ἰδ ςοπείἀετοά ὃν Ῥμΐο 
πῃ ἀεη. νἱϊ. 5) βρεοὶδ!ν δρρὶσαδὶς τὸ 

ἔ βεᾶβοῃϑβ οἵ ἡπάρτηεπε; Σιογά ρτεοςάςεβ Οοά, 
βίπος ἴδ ἴοττηεσ βἰρηΐϊῆθα ποὶ θεπεβοθηοα 
Ῥυϊ “τογὰ] δῃὰ ἀεβιγσυςιίνε ροννεσ ᾽". 

ες. 18. ὠργ. --ἀεῆαπὶ ταρςε (ο΄. χνὶ. 
Χ1), ποῖ {86 πεῖς ἕεττοσ οὗ νί. 17, δὲ τῇς 
τλεϑβδβίαπὶς ὀργή. ΤΒε ῥγορμεῖβ ἅτε δβ 
υϑυδὶ ἴῃς πιοβὲ ῥζοπιίπθηὶ οὗ ἴῃς ἅγιοι. 
{ ττε καὶ αἢετ ἁγίοις ἰ8 τεϊλίπο, 1ὲ 18 
ερεχορεῖὶς (88 ἴῃ ἄςη. ἱν. 4, Οδὶ. νὶ. 1:6), 
ποῖ ἃ 800 11ε πιατίς οἵ ἀϊνϊξίοηυ Ῥεΐννεεη 
]ενβὴ δηὰ ἀδηῖε ΟΠτιβιίδηβ (ν ϊτετ) οσς 
(ῃ 8 ]εννιβἢ βουτος) βαἰπὶβ δηὰἃ ρσγοβεϊ γίεβ. 
Ὡς βᾶπηε ἱπιεγργεϊδιίοη (ἕο φοβ. οἷ 

Ιπιτοὰ. 8 6) πιυϑὲ ὃς οδοβεῃ, ἰΐ καὶ ἰδ 
οταϊ τε (88, 6...» ὉΥ Βουδξδβεῖ ἀπά Βα])οη), 
Ῥυϊ (δὲ ενϊάεπος ἰβ ἔα ἴοὸ βἱΐψῃι ἴο 
7υδίγν (ἢς ἀεϊειίοη.---διαφθ. ““ΥΒεΩ 
Νέεῖο ρεγίβῃςεά Ὀγ ἴῆς ͵υδίεβε ἄοοπ ὙΠ ἢ 
ενεν ἴδε ἀεδβίγσογες γεῖ ἀεβισογεά " (Βγ- 
το). Οοηιίγαβὲ ἴῃς εχυϊδηε ἴοης οὗ (818 
τεισοβρεοῦνε τπδηκερινίηρ νὴ τῆς διγαὶη 



16---ἰ9. 

19. Καὶ " ἠνοίγη ὁ ναὸς τοῦ Θεοῦ ὁ ἐν τῷ οὐρανῷ, 
καὶ ὥφθη ἡ " κιβωτὸς τῆς διαθήκης αὐτοῦ ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ ᾿ 

οὗ ἔοσεροάϊηρ, ννῃϊοἢ ἰ8 δουπάεφά ἴῃ χίΐ. 12 
Βεΐοσε ἴῃς δοῖυδὶ οοπῆϊςϊ. 

Ψες. το ἱπισοδιοεβ χίἹ. 1-18; 411 τῃδὶ 
τῆς ριορῃβεῖ οδὴ ϑρεαῖς οὗ, ἔτοπιὶ ἢίβ 
ονγῃ ἐχροτίεποε (ο,. χίϊ. σ᾿, σι, εἶδον), 
ἃτε ἴδε ἴνο θηρία οἡ εαγίῃ, ὈὰΣ {πεῖς 
δοῖνιγ ἱπ {πεβεὲ ἰδίϊεσ ἄδυβ ἰβ ποὶ 
᾿πιε!σίθ]ς Ἔχοερὶ 48 ἴπε σαβυϊὲ οὗ λα 
τετίουβ πηονεηηεηΐϊβ ἰῃ πεᾶνεῃ. Ὡς 
Ἰαϊέες Ὡς πονν οὐμ]ίηεβ (ς( ὥφθη χί. το, 
χίϊ. 1,3. Βγ ΨΒοτη ὃ) ἴῃ οτγάες ἴο Ἵουι- 
ἔοτι ΟἸγίβιίαηβ ὉῪ ἴδε δββυγαπος ἔπαὶ [6 
ἀϊνίης σοπάμετοσς οὗ ἔμεβε θηρία ννᾶ8 ἴῃ 
τελάϊπεββ ἴο ̓Ἰπΐεσνεπα. Τῆς Τοαἴδϑιϊδὶ (ςοη- 
ταβδὲ χὶ. σὴ ναός, ρῥγεβυρροθεὰ ἱπ ἴῃς 
ΒΟΕΠΕΙΥ ΟὗὨ ἱν.-νὶ., 18 πον τηεηιοηεὰ ἔος 
ἴπε δτβὲ ἐΐπχε ; [8 ορεηίηρ τενεαὶβ ἴδε 
Ἰοὴξ ἰοβὲ κιβωτὸς τῆς διαθήκης, ἀπὰ ἰΒ 
δοςσοτηρδηϊςα ὉΥῪ ἴμε υδυλ] βιοσιη-[εο- 
ῬΏδΔΩΥ, πιλεκίηρ ἃ ἀεοίβίνε τηοπιεηῖ. 
7 εν δα ἰσαἀϊείοη δά ἔος ἰοὴς ομεγίβῃεἃ 
ἴδε δε] 17 (ς Δ οα 1ϊ. 17) ἴδδὶ πε τεβίογα- 
κίοῃ οὗ δε ρεορὶἬε (ρμαϊδεγεά ὃγ αοά, οί 
χίν. α )) ἴῃ τῆς 1δ5ὲ ἀδυβ ννουϊά Ὀε δοοοσὰ- 
Ῥαηίθά Ὀγ ἴδε ἀϊβοίοβυγε οὗ ἴδ βαογεὰ ὕοχ 
οσ ατῖκ (Ἰ1π ἃ οἱουὰ ; ο΄, Βετε τῆς ἸΙρβεπίπρ 
ἂηὰ τπυηάεη) ᾿ς, τορεῖμες ψ τ ἴῃς 
τεγηδοῖς δπᾶ 86 αἱτᾶσ οὗ ἱποεηβε, μδὰ 
Ὅδοη 8δἔεϊν οοποεαϊεὰ ἰθπ Μουπὶ Νερο. 
80, 4.9.» Αδασθδῃεῖ (οη 1 ϑδτῃ. ἷν. 4: δες 
εβῖ δύο αιδηη Δυβοοηάϊε δπῖε υλϑίδιϊοηθτα 
ἸΕΤΩΡΙΙ ποβέγίὶ εἰ δδος δῖοᾶ διΐυσο ἴεπὶ- 

6 λάυιεηϊεηΐς πηεβδία ΠΟΒίΤΟ πηδηϊεβῖδ- 
ἰευτ). ἘρΙῬῃδηΐυβ σερεδίβ ἴῃς βαπης γα Ϊ- 

πἰς] ἐγδάϊίοη (καὶ ἐν ἀναστάσει πρῶτον ἧ 
κιβωτὸς ἀναστήσεται). Τῆς ἀπάειίγίπιᾳ, 
ἰάθα ννὰβ ἴμαὲ {πε ἀϊδβαρρεάσαπος οἵ ἴδς 
ατῖκς ἔτοτη ἴ86 Βοῖν οὗ μο1168 (1ετ. 11}. τό; 
4 Ἐβά. χ. 22; ἴοβ. Βεῖϊ. ν. 5. 5) ΨΆ8 ἃ 
τεπιρογασν ἀγαννθαοῖς ννῖοῃ μαὰ ἴἰὸ ὃς 
τὶρῃῖεά Ὀεῖοσε πε ἤπδὶ 188 σουϊὰ ὃς 
σοπϑυτηπηαῖεῦ, ΤὨΪΐβ ἰερεπά Ἔχρ δίπβ ἴῃς 
ΒΥτΊθΟΪ 8πὶ οὗἩ τῆς ]εννίϑῃ ΟἸσίβείδη ῥσο- 
δεῖ. Τῆς πιεβδίδηϊς οὐ  βἰὶ8 18 γεδ! δί 
αηὰ! ὙΒῈ ἄδλννη τῶδυ ὃς οοἷά δπά 

βίοσῃυ, δυὲ ἴξ ἰ8Β {πὸ ἄδννῃ οὗ (δε δ8ὲ 
ἅἄλγὶ Τῆς βρίπε δηὰ Ἵοοπίεπὶ οὗ ἴδε 
Ῥαβϑᾶρε ἅτε ἰγαηβοοηθπίδὶ) ; ἰξ 18 ργοβαὶς 
ἴο ἀεϊεῖε ἐν τ᾿ ὁ. (ϑρίτδ, ἀπά Οδβεγης ἴῃ 
Ε. Βὲ. ἴ. 309) πὰ τεῖες ἴπε νἱβίοη ἴο ἴδ8 
ΦΔΣΙὮΙΥ ἰεπΊρὶς ἰπ 1ογυβαῖίεπι. [ἰ{κῸ τδς 
δυΐδος οὗ Ηεῦτενβ, τπ|89 ψτίϊες νίεννθ 
Βεάνθεη ὑπάες {πε οἱά τίμα] οσδίεροτίεϑ; 
Ῥεβί 68, πε οί ψίπαϊβ οἵ ἔπε βαοσεά {πίη ρβ 
ΨΜ ΕΓ ΒῸΡ ἴο εχίϑὲ 'ἰπ ἴπε Βεάνεη οὗ 
αοά (Ηεῦ. νἱῖ!. 5). 
Ὑ18 ονετίυγε ἰεδάβ ὉΡ [0 ᾿νῸ 884948 

ΜΟΙ, Νν. 
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Ὁ Οὐ ἔοστ, 
δεα 
ἔδιθαι 
180. 

οἨΗΦΡ. ἱχ. 
4: εἰδεννῆ. -- Νοδδ 5 δίς ἰπ Ν. τ. 

(χιῖ. δὰ χἱϊ.) δὶς οχρίαΐπ ἴμδὲ ἴῃς 
Ῥγεβεηὶ ἰσουδῖς οὗ ΟἸ γί βιδηβ ννᾶβ βἰΠΊΡῚ Ὺ 
ἃ ἤπδὶ ρῇῆδβε οὗ ἰἢς ἰοπρ' δπίδροῃϊβπι 
ψΠΟἢ μαὰ θεβηη ἴῃ Ὠεᾶνεῃ πὰ νγᾶ8 ϑοοὺῦ 
ἴο δε επάεά οἡ δβατίῃ. [{ 8 τῇς τυτίτετ᾽ 8 
ταβὶκ “ποῖ οπἱυ ἴο δππούυῃοε ἴδ6 ἕαΐαυτα Βὰς 
[80 (ἰ. 19) ἴο Θοῆνεν ἃ τίρἢῃς υπἀετβίδηάϊηρ 
οὗ ἴδαιϊ ῥγεϑεηῖ οὐ ψδϊοδ τῆς ἔμέυτε ἀδ6- 
Ῥεπάβ᾽" (νν εἶβ8). Ηδεπος ἴῃς ἀϊρτεβδίοη 
ΟΥ τεϊσοβρεςὶ ἴῃ χἱϊ. σ ἢ, 18. ον δρρδγεπῖ. 
ΗϊΒετῖο οὐ δἰπίβ οὗ ρεγβθουκίοι ἢανα 
Ῥδεη ρίνεη; ποὺ ἴδε οουγβα, της οίϑϑ, 
δηὰ ἰδβυεδ οὗ ἴῃς ςατηραίση ἀζε υπίοϊ δά. 
ΤΏ πιεββίδηϊς ροβίτίοη οὗ }εβὺ8 18 σε 8]} 
τὰς οἷυιε ἴο ἔπε ρΡοβίτίοη οὗ αἴαίτβ, δηά ἴὲ 
8 οὗ [Ὡς υἱπιοδὲ (μέγα; νεῖ. 1-:-Ξ- νγεῖ ΠΥ 
δηά ἀεοίβἰνε) πχοπηεηὶ ἴο ἢδνς 411 ἐνεῃίβ 
ἰοουδβεά ἰπ (ἢς ρῶς οὗ {πε πενν βιτυδιίοη 
ΨΏΙΟΒ ἰπδὲ ροβίου 888 ογεδίε, 80 
τλιοἢ ἰ8 Ρ᾽αίη. Βυῖ ἴπαὶ ἴπε δουτος (ος 
τεδάϊιϊοη) νὴ 18 σοάἀεββ- ταοίδεσ, ρεῦβα- 
ουξηρ ἄγαροη, οοἰεβεῖαὶ Ἴσοπῆϊος, δηὰ 
ταδηδοοδᾶ οὨ"]ά, ἀϊὰ ποὶ ετηδηδῖς ἔγοπι (δ 5 
Ῥτορδεῖ πἰπηδεῖζ ἰδ ενϊάεπε δἱῖκε ἔσοσῃ 118 
Βίγἷες δηά οοπίεηϊβ ; ἴπεβε βῃονν {δαὶ 
ΨΏΣ ΣΕ ἰἰ οουᾶ δὲ ἀοπκίοι]εὦ οὐ [εὐν88 
ΑἸ σι ϑείδη 801] 18 ννγὰβ ποῖ δυϊοοβίποποιβ 
ς΄. Νίϑοδεσ, το ἢ ; αυηκεῖ, 5. Ο. 173 {). 
Ἧς ἱπλάρετν ἰδ ποὶ πῖνε (ο πγεββίδῃ : 8Π|. 

1 Ῥεδσβ ἔγαςεβ οὗ δἀδρίδιίοη ἔγοπι τυγίδο- 
Ἰοῦυ. Τῆυβ, ψΠεῖα τ ψουϊὰ να Ὀδεη 
ΔΡροβίίε ἴο Ὀσίπρ' 'π ἔπε τηεββίδῃ (νεζ. Κι 
Μιοδδεῖ 8 τόϊε 18 τεϊδίπεςδ, ἐνεπ ὃν ἴῃς 
ΟἸσίβιίδη εὐἀϊξοσ, ἢ] 6 τΠ6 ρσϑησγαὶ οτσὶ- 
ἐηῖδὶ ἔεαΐυγεβ οὗ τῆς πηοίδεγ᾽β ἀϊνίης 
οοηποχίοη δηᾶ δες ἢϊρῃς, (Ὡς ἀτγάροη' 8 
ΒοΒΈΠΙΥ δηὰ ἐεηροσασυ τουῖ, δπὰ τῃς 
νδῖες- ἤοοά, ἃγε νβι0]ε τὨσουρἢ ἴδς [ἐνν- 
188: ἰγαπβεοσσηδίίοη οὗ ἴτε των ἱπίο ἃ 
βοτί οὗ δ] εροσυ οὗ τηεββίδῃ, ρεσβεουϊεὰ 
ὃΥ ἴδε εν] ροόνγεῖ ψνΒὶοἢ ἣς νγὰβ ἀσβείηεὰ 
ἴο οοπαυοσ. “Ἶπ σϑδιν ἴὲ ἰ8 τῆς οἱά 
ΒίοσΥ οἱ τῇς σοηδίος Ὀεΐννεεη ᾿ΐρμὲ δηὰ 
ἀλικηθββ, οσάοσ δηὰ ἀϊβογάοσ, ἰγσαπβίεσσοα 
ἴο ἴδε ἰΔξῖες ἄδλγβ, δηᾶ δάδριε ὃγυ βρίγιί- 
υδ᾽βαϊίοη. . . ἴο ἴδε ψδπῖβ οὗ ἔδι τι] 
]1εν δ᾽" (Ομεγης, Βέδίε Ῥγοδίεηις, 80). 
γνηε ἰἢς νἱδίοη τεργεβεηῖβ ἢ πηοββίδηϊο 
δάδριαϊίζοη οἵ ἃ βυη-τηυίῃ, ἰξ ἰβ ἀποετγίδί πὶ 
ναὶ τῆς ρασγείουϊα τὴν ννᾶβ, ἂπά 
ὙΠεῖΠεσ τῆς νἱβίοη τεργεβοηῖβ ἃ [εἰν 88 
βουζος νγοσκεὰ ονὲσ ὃν ἔπε ρσορῃεῖ. [πῃ 
ἴδε Ἰατίες οᾶδε, (ἢς ΟἸγίβιίδη γεάλοϊοσ᾽ 8 
Βιδηά ἰ5 νὶβ: 86 Ῥεσῆδρβ ἴῃ 4 α ἂπά 5 (πρὸς 
τ. θ. αὐτοῦ, ο΄. ν. 6), σεγίαί ΠΥ ἱπ αὶ 
(νῃϊοῖ, ἐνεη ἀραγὶ ἔγοπι ἐΐε 1νανηδ, ἰπ- 
ξεσσυρίβ ἴῃς βεαιεποο) ἀπὰ 17 ἐς, ἰξ ποῖ 

27 
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Ρ ν. 5, νἱὶ!, 
5ἴ. χνί. 
Σ8.2:. 

(.. 
νἱ. 14, εἰς.) οἱ ζοπεσὶς δὲ Μασκ χὶϊὶ. 8. 

αἶδο ἰη ἴπε ψνἤοἱς οὗ το-12. 1, ἰπ δά ἀϊείοα 
ἴο [ἢ]15, πε ϑοῦτος νγὙ48 ογὶ σία! νντ θη 
ἰη Ηδοῦσγεν, ἴγάοθβ οὗ (ἢς ἰγδῃβίδίοσ 
ἃτε ἴο Ὀὲ ἰουπά (8ο αυηκεὶ, ΚοΠϊεσ, 
δηὰ ΝνεΙΠμαυδεη, αἵτε Ενναϊά, Βειιϑίοῃ, 
Βείψεϑβ, απὰ ϑοβην τ) ἴῃ 2 (βασ. τεκεῖν, 

Τα θα. ἵν. το ΓΥῚ ΤΊ) 5 

(υἱὸν ἅ. --ἰ ΣΙ 1), 6 (ὅπον,. .. ἐκεῖ τ- 

ἘΝ δ), 8. (ὡ οὐκ τ- δ 5. Κι 
ς΄. 14 ἀπὰ οα {{ϊ. 8), ο (ἐλ6 οἷά Ξεγῤεπέτε 

ὙΥΘΊΡΙΤ οἱ ΠΟῪ ὩΣ» 
Ροβείδιν τὸ (κατήγωρ -- Ὑ)} 2})), ἀπά 
χ2 (κατέβη, ε΄, ἐβλήθη οἵ το--"7."). 
Βυϊ ψΒεῖδες ἔπε βοῦγος ννᾶβ ψυτίεἴθῃ οσ 
ποῖ, ψνΠεῖπες (1 τυτ εἴεπ) ἰξ νγαβ ἰπ ασεεῖς 
οἵ ποῖ, ἃπὰ ψῃεῖδε ἰξ νγὰβ [εν ]Βἢ ΟΣ 
]εν δη- ΟἩ γί βείαθ, ἰδ οἷυς το ἴπε νἱβίοῃ 
1168 ἐπ με βρβεζε οὗ οοπιραζαῖίνε γε] ρίομ 
ταῖμεγ ἰπδῃ οὗ [ἰτεγασυ οτιεἰοίδα. [18 
δἰπιοβρῃοσε 858 ὕδεπ τἰηρεὰ Ὀγ τῃε ἱπίες- 
πο] ταγτἢ οὗ ἃ πον ροὰ Ἑπαϊ]εηρίης 
δηὰ ἀεροβίηρ ἂῃ οἱάεσ, οἵ σαῖπεγ οὗ ἃ 
ἀϊνίηε ΒετΟ οἵ οἰ ὰ πιοπδοεά δὲ δίγιἢ---α 
ταυτῃ ψὨϊςἢ δὲ οπσε τεβεςτεά ἰῃς ἀἄληρεῖβ 
τὰπ Ὀγ {πε βεοὰ βονῃ ἱπ ἴῆς ἀατγὶς εαγίἢ 
πὰ 4130 (δε νἱοἴοτγν οὗἉ ᾿ΐρῃς (ος ἐς ροά 
οὗ Πἰχδ1) ονες ἀδικπεββ, οσ οὗ Ἰ:ρἢϊ ἴῃ δα 
ϑρεϊηριίε ονοσ ἐπε ἀεδὰ νψἱηΐεσ. ΤΒε 
Βαυγ]οπίαη πιγίμθ οὔ Μαγάυκ, νυ ἢ 
Ἰαοῖκβ δὴν δηδίορουβ ἴἰαἱϊε οἵ Μασγάυ κ᾽ β 
δίγῖη, ἄοαθβ ποῖ οοστεβροηὰ 8ὸ ΔριΪ ἴο 
[18 νἱδίοη (ο,. Ιπίγοά. 8 4 δ), 88 ἄοεβ 
ἴῃς Με] - Κποννῃ οτυὰς Ἐργρίίδη ταγιῇ 
{Βουβθεθ: βἷ8 ἰβ ἃ οἴοβει ρᾶγδὶ]εὶ πδη 
Βηϊασ, πὰ 511}}} οἴοβεγ ρεγῆβδαρβ δὲ οπε 
Ῥοΐπὶ ἰ8β ἴῆς κουροτρόφος οἵ Ἡεϊϊεηὶς 
ταγϊποίορυ, πὸ νν88 οἴξεπ τερτεβεηιεὰ 
8 μίγρο εὐοείες5. Βαῖ, ἱΓ δὴν Ἰοοσδὶ 
ἢ8ς οὗ ἴδε πιῇ ἰβ ἴοὸ ὃς δββυπιεὰ 88 
ανίηρ Τοοἰουγεά δε τηεδββίδηϊς ἰγδάϊ θη 

υϑεὰ ]οδη, ἰδὲ οὗ 1εἰο νου Ὀὲ 
Δτο Ὁ] ΑτΎ 1πε6}]1ρ10]ς το Αβἰδιϊς τεδάθσβ 
7... 4.ρ., Ῥβεϊάετες, Εαγὶν ΟἈγίςί. Οοη- 
εφῤέδοπ οὕ ΟἈγίςέ, 56 ἔ,, αἴτες Ὀἱειεσίς μ᾽ 8 
Αὔναχας, 117 ἴ.; Μαδβ, Ογῤῴεμς, 251 1.). 
ΤΈς ἄγάροη οη νδίῃϊυ ρεσβεουϊεὰ ἢοσ 
Ῥείογε {πε Ὀϊγτῖἢ οὗ Αροϊῖο; θυϊ 886 ννᾶβ8 
οαυρῆς ἀννᾶὺ ἴο ἃ ρἷδοε οὗ τεΐυρε, δηὰ 
μεῖς ἀϊνίπε οὨ]ά, (τες ἄδγβ [ἰδίεσ, τε - 
τυτηδὰ το 5'δυ ἔπε πιοηβῖεσ δἱ Ραγπδββυβ. 
Τοΐβ ταγτ οὗ πε ργερηδηὶ δηά ἰῆγεαδί- 
εηεά ροάάεββ- ποῖαι νγὰ8 ἐπι ᾶσ ποῖ 
ΟἿΪγ ἴῃ Θεῖοβ δὰς ἰὨτουρδουϊ ἔπε ἀϊδιτίς (8, 
4.0., οὗ Μιϊεῖίυβ δῃηά Μαρπεβία, ννῆεσα 
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καὶ ἐγένοντο ἢ ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταὶ καὶ “ σεισμὸς 
καὶ χάλαζα μεγάλη. 

τὰς ἔυχίεῖινε ροάάεββ ννᾶβ ποπουτοὰ ὁπ 
τδς Ἰοσαὶ οοἰπασε. Οοίπβ οἵ Ηδάσγίδη᾽ 8 
τεῖψη δβϑοοίαιϊς [μα πὶ 8 ΕΡΒεβυβ 
(ἔφες ΙΩΝ ΛΗΤΩ). Αἱ Ηἰεσζαροὶἶβ, “"τμς 
βίοσυ οὗ (ἢς [1 οὗ ἴμεβε ἀϊνίπε ρεζβοη- 
ἅεβ οτπιεᾶ τῆς τἰϊυα] οὗ ἴῃς Ῥδτγυρίδη 
τεϊϊ ίοπ᾽" (6. Β. Ῥ. ἴ. οτ ); τὰς Ὀϊι οὗ 
ἃ ροά 8 αβϑοοίαϊεά ὑ 1,δοάϊοεα, οπα 
ςοἴῃ τεργοβεπίίης ἂπ ἱπέλπιὶ ροά ἴῃ τς 
Ἄττη8 οἵ ἃ ννοπιδη (Ῥεσβερβοης) ; νη 11ς ἴῃ 
τῆς Ἰερεπά οὗ πεδ, 28 Βδπιβᾶν ροϊπίβ 
ουἱ (Ο. Β. Ρ. ἰ. 34), Οτεῖς απὰ Ῥηγυρια 
ἃτε οἰοβεῖν δἱ]εὰ (οἷ αἷβο δὲδ. Ογας. ν. 
130 {.). ΑἹΙ ἐηΐ8 ροϊῃίβ ἀεοϊβίνεϊν ἴο τς 
Ηεϊεηὶς ἔοτπι οὗ ἴῃς ταγτῆ ἃ8 {με ἱπηπιθ- 
ἀϊαϊῖς βουζος οὗ ἔπε βυτηροῖίς (γδάϊποη 
(80, 4.4.. ]. ΝΝν εἶδ8, ΑΡδοεῖ, 99), ἐρόθῈΒ 
δεζε 88 εἰβεννβεσε ἴῃ ἔπε Αροοδίγρβε ἴδε 
οὔδουγί εν δι οἢ δυττουπάβ {πε τεϊατίοπβ 
δεῖνα 1 εν βἢ οὐ εαγὶν ΟἸγίβιλη ἐβομα- 
τοίου πὰ δες εἰμηὶς εηνϊτοητηεηὶϊ τεη- 
ἄετδ ἰς ἀϊῆοσυϊε το ἀειετπιίηα [ἢ 6 Ῥσοςεββ 
οἵ ἴδε ἰδεῖετ᾽ Β υπδουδιεὰ ἰπθυεπος οἡ (δ ς 
ἔοσιιες. Ἑοσιυπδίεϊγυ, [15 ἰδ ἃ πιδίζει οὗ 
βυδοτάϊηδις ἱπιρογίαποας. Ὑῇς Ἂββεηιῖδὶ 
τοίην ἰ8 ἴο δβοοσγίδίῃ ποῖ ἴδε βοὶ] οἡ 
Μ ΙΟΝ δύσῃ πιεββίδηϊς σοποδρίίοῃβ στεν, 
Ῥυϊ τῆε ργδοιίοδὶ τεϊϊρίουβ οὔ͵εος ἴο 
νβϊσῆ τῆς ΟΠ βιίδη ργορῃεῖ, 48 εἀϊζοσ, 
[48 ἔγεεῖυ δπὰ παίνεϊυ δρρίεὰ {μεπὶ. 
Ηἱ8 ἀεβίρῃ ἰβ ἴο βϑῆον, ἴμαὶ {πε ροννεσ οὗ 
ϑαδίδῃ οὔ εαγίῃ ἰ8β ἀοοπιεά. Ἐχρεζγίθηςα 
ἰπάεεά ννἱίπεββεβ (12-17) ἴο 8 τῃδὶϊςς 
δηὰ πιίβοῃιεῖ, θὰϊ ἴῃς ργεβεηὶ ουΐθυτδὲ 
οἵ ρεγβεουϊκίοῃ ἰ8 Οηἶγ (ἢς ἰΔδὲ σαγηραῖρτι 
οὗ ἃ ἴοε ψῆοβε εβογὶβ πᾶνε ὕθεη δἰγεδάυ 
μαβῆεά ἀπὰ δε βοοη ἴο ὃὈε ογσυβῃςά ἱπ (πε 
ἱπεχοσγϑῦϊε ργονίδεπος οὗ αοὗ,. Τῆς ρῥγο- 
ΡὮει ἀγαπιδιϊ αι! υδ6ὲ8 ᾿ἷ8 βουζοβ ΟΣ 
τεγαάϊτίοη τὸ ἱπισοάυςε ϑαίδη 88 ἃ ραβὶεά 
Τρροπεηΐῖ οὗ ἴῆς τηδββίδῃ (ες. οἡ χὶ. 7), 
ΨΠῸ ἰδ Βἰ ΠΊΡΙῪ πηακίηρ ἴῃς πιοβὲ οὗ ἢ18 
τἶπιε (νεσ. 12). Μογίέμγως νιογάεί. Οὔσς 
τιῖβ σατγάϊηαὶ αἷπὶ οὗ ἔπε ρίεςς 8 σταβρεὰ 
-ππ-δηά τε ῥγοοίβ οὗ [ξ ἄγε ονεγῆονίηξ--- 
τῆε δοοαββοσυ ἀεὶ ]8 [41] ἱπῖο 1παὶσ Ῥγορδσ 
φίαςς, ᾿υ8ὲ 45 ἴῃ ἴῃς ἱπιεγρσειδιίοη οὗ {πε 
ῬΆΤΑΌΪεΒ. [πὸ 411] βυσῃ ρῥγοάυςϊβ οὗ [88 
Ῥοειίςαὶ δπὰ τεϊρίουβ ἱπιαρίπαιίοπ, ρίο- 
ἴυζεβαυς ἰζετηβ,  ΒΟἢ γατα Ὠεο ββασυ ἴο 
τὰς ςοπιρ εἴθπεβ8 δηὰ ἱπιργεβδίνεμεβθβ οὗ 
δε βἰκεῖςἢ, ἂσ᾿- ποῖ ἴο δε ἰηνεβίεἁ νι 
Ῥτίπιαγν δἰρηίβοδποθ. Βεβίἀεβ, ἴῃ ἴδ 
᾿ᾶ86 οὗ δῃ οἷὰ βίογυ οἵ ἰγαάϊτοπ νυν Ὡς ἢ 
διδὰ ραββεᾶ [Ὡσγουρῇ βυοσεββῖνε ρῆδβεβ, ἰ 
ννᾶ8 πεν τος τπδὲ οοτίαίϊη ἰγαῖτ8 βῃου!ά 
ἴοβα πισοῖ ἰζ ποῖ 41] οὗ πεῖς πηεδηπίπρ. 



ΧΙ. τ. 

ΧΙ. :. Καὶ "σημεῖον μέγα ὥφθη 
βεβλημένη τὸν " ἥλιον--καὶ ἡ σελήνη 

ΦΤΠεβα δηοίεπε ἐγάϊές, ἔγαρτηθπῖβ οὗ δῃ 
ΦΑΙ ας ψνποΐς, νί ἢ ΙΔοκ δεῖς ῥγορεσ 
οοπποχίοη ἴῃ [86 ργεβεηΐ δοοουηῖ, δπὰ 
ἰπάδεά τὲ βοδιςεῖν ἱπίς! ρα, 48. ἘΠΕΥ 
δαᾶνε θεθη ψτεβίςά ἔγοαῦ ἴῃς τβουρμῖ- 
8εαυεποε οὗ ἴδε οτἱρίπαὶ τυτίεσ, γενεαὶ ἴὸ 
ἴδε ἐχρεσῖ δες ργεβεῆςς οὗ δῃ δασεῖς ἔοσγῃι 
οἵ με βίογυ "" (5. 6. ρ. 6.) 

ΟΠάρτεκ ΧΙ. Τμὸ Ῥιοςεάυτγε οὗ πε 
ντίϊες δεῖς ἰ8β νεσῪ τις ἢ ἴδε βαπΊῈ 88 
ἰπ οἢ. χί. (βες ἀθονε). ὙΒε οσδοῖε οὔχί!. ἰβ 
ποῖ δῇ δϊεροτίβίπρ νεγβίοῃ οὗ μίβίοσυ, ποῖ 
δ ἐχερείοαὶ οοπδβίσγυοτίοη οὗ ΟΟΤ. ἰεχίβ, 
πος ἃ ἔγες σοτηροδίξοη οὗἩ ἴῃς δυΐπος, Ὀυῖ 
ἴδε ΟΠῃσίβεϊδηίϑεά τερτοάποξίοη οὗ ἃ } ἐνν 88 
Βουζος (Ροβϑι Ὁ γ ἔγοπι (με βᾶπις ρεγίοά 88 
ἴδε θ48|8 οὗ χὶ. 1-13, οἵ δῖ ἰεδϑὲ ἔγοπι ἴδ 8 
δᾶπλς βιβλαρίδιον), οὐ αἱ ΔῪ ταῖς 8 
τεαάϊίοη, νος ἀσδβογί θεά (86 πῃ οὗ 
Τααβϑίδ ἴῃ ἴεγπιβ θοσγοννεά ἔγοση βοὮ 
Ποβπιλοϊορίςδὶ τυτῆβ 45 ἴπαὶ οὗ πὸ οοη- 
βῖςς θεῦννεθη 186 βυη-ροὰ δηά τῆς ἀγαρόη 
οὗ ἀδλεκηεββ δηὰ ἴδε ἄεερ. Τῆς ρβυοδο- 
Ἰορίςδὶ οτίψίπ οὗ βυσῃ 4 εν βῃ δάδριδ- 
τίοη ννουἹά θὲ ἐχρ᾽αἰπεὰ [ξ ννε ργεβυρροβεά 
Δ ἰτδάϊτίοῃ βί πη ΐαγ ἴο ἴμαὶ οὐ (ἢς ἰδίογ 
Ταϊπιυὰ (]ες. Βεγαςᾷ. ἴοϊ. 5, 1) ψ» πο ἢ 
ἀεβοσίδεά [πε πιεβϑίδῃ 88 Ῥοόγῃ δὲ Βείῃϊε- 
Βεπὶ δηὰ βυνερί ΑυΨΆΥῪ ἴτοπὶ ἢἷβ τῃοῖμεν ὈΥ 
ἃ δίογηχ- νη, Ἰυδὲ δἴῖες τῆς [41] οὗ ]ετὰ- 
ϑαΐίετη. Βυΐϊ τΠ]8 τρἊββίδῃ 18 τη γαὶν Γα- 
ταονεᾶ, ποῖ τγαϊβεά ἰο βεάνεη. Απά 88 
“6 πᾶνε πῸ οἶδας ενϊάθηςς ἴπδὲ πε βϑἴγεββ 
οὗ 68-70 Α.Ὁ. εχοίξεἀ βδο ἢ ἃ πιχεββίδπὶς 
Βορε ἀπιοὴρ ἴδε Ῥῃδγίβεεϑ, ἰξ 18 μβαζαγά- 
Οὐβ ἴο υ8ὲ τπὶ8 (48 4.9., [ΠΟ πεῦ πᾶ 
Με βαυβεη 81}}} ἀο) ἴο ργονε δαὶ {πε 
ἅλις οὗ τῆς βουσζοε ἰ8 ἴπε 8δπ|6 88 παῖ οὗ 
χὶ χα ἢ, Ὑδε βίγυσίυγε οὗ ἴπ6 ραββᾶρε ἰδ 
Θαυ ΔΙ ν δγηδίριιουβ. 4 α ΡΓαΘΒΌΡΡΟΒΕεΒ 
βοπγοϊπίηρ εαυίναϊεπὲ τὸ νοῦ. 7:9, Ψνἢ]]ς 
13-16 ἰ8 8ῃ ἐχραπβίοη οἵ νατίδηϊ οὗ δ; 
δηά γεῖ 13 ἰ8 ἴδε πδίυσαὶ βεαυεὶ ἴοὸ 9 
(12. ὙὙῆδδε ἐεδῖυσεβ δᾶνε ἰεὰ τὸ ἃ 
νδγ εἰν οὗ ̓ ἰτεγασν γεσςοηβίγυςτοηβ. ϑρίτίᾶ, 
4.Ρ., ἰΔκε8 νεῖ. 6 δ8 ἰῃῆς Ογίβιίαπ εἀϊ- 
τοσίαὶ δηιϊτοϊρδιίίοη οὔ 13 ἔ., δπὰ ἢβπάβ 
δηοῖδεσ ΟἸγίβιίδη τους ἴῃ νεσὶ σὰ (Ν ἐγ- 
Ἰαπὰ ἴῃ σὲ δπά 17 ε). 1. ΝΥ εἶϑθ ρυΐβ τ- 
διὰ 13-17 τορεΐδε, τερασζάϊηρ 7-12 88 
80 ἱπάερεπάδης σοπεϊπυδείοη οὗ ἴπε ἐμἰτά 
Με (εὐἀϊξοτία! ποῖεβ ἰπ 3, 1ἱ, δπά 17). 
ΜΝ εἰ μδυβεη (Ὰπαΐγεε, τ8 7) Ὀιδεοῖβ [Ὡς 
οσᾶοϊα ἱπῖο ἔννοὸ Ῥᾶγδῖ]εὶ Ὀὰὲ ἱποοτηρὶεῖς 
νατϊαπίβ (Α,-τ-6, Β - 7-9, 13, 14), τὰ 
15-17 88 8ἃπ εὐϊΐοτγί αἱ οςοποϊυδίοη. Οἰδεσβ 
(6.5.. ϑομη ἀπά Οδ]η)ς8) πὰ ἃ Ὁ" γί βείδῃ 
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ἐν τῷ οὐρανῷ, γυνὴ ἢ" περι- « Μειι. 
χχὶν. 30, 

ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτῆς, ρτὶ!. 

εὐϊῖος οπἷν ἴῃ 10-12 (νὰ 17 ὁ οὗ οουζβε), 
ΨΏΠς ΝΝ εἰζβἄοϊκει τεραγὰβ 13-18 88 ἴπ6 
ἐχραηϑίοη οὐ 1-12 (ἃὰ [εν ]8}- ΟὨ τί βιίδη 
ἔτασταεπὶ οὗ 64-66 Α.Ρ.). ϑοπῖιε οὗ ἴδε 
ἱποοδβεγεηοίεβ οὗ ἴῃς ἀεδβοείρείοη δὲ ἄπε, 
δονενοσ, ἴο πε αἰϊεσγδιίίοηβ πεο}βϑιιδιοᾶ 
ΌΥῪ πιεβϑίδηϊς δε] οῖ ἰπ τΠε οἶγοῖε οὗ βυςῇ 
εἴδηῖς ἰγαάιτοπθ. ὙΒῈ ἰδίίεσ τηδάς {πε 
τ οί μετ᾿ βίρμι ῥγεοεάς με Τἢ114᾽ 8 Ὀἰγιἢ 
(48 ἴῃ. 4, 5). Βυϊ, οἡ πε πιεββίδηϊς βοξεπις, 
τ ννᾶ8 ἴῃς οὨ 1148 Ὀἰτῖμ νυ μίοἢ τουδεά ἐπα 
0]]} ἔαγυ οὔ ἴπε ἐπεπὶν δηά ἐυὐτηεὰ ἰἰ ἱπίο Δῃ 
ουἴδυτθι οὗ Ὀαβῆεά τενεῆρε ὕὑροὴ {πε 
τηοῖδετ (6, 13 1.), δἴϊτεσ [ς οὮ 48 ἐβοᾶρε. 
Ἑυχίδετπίογςα, τ ϊ8 δον ἐν οὗ ἴῃς ἄεν! οα 
δαγῖ Παὰ ἴο Ὀε δοοουπίεἃ ἴος ΌΥ Ὧ 8 ἀϊ8- 
Ἰοάρεπιεπι ἔσοπὶ ἤεάνεη, 88 ἃ τεβυιῖὶὶ οὗ 
τῆς τηςδβαϊδηὶς οὨ 148 εἰεναίίοη ἴο ἤεανεπ 
(7 ἢ). Ηξηςε ἰδ6 ἀρρδζεηὶ ἱποοῃβίβι- 
ἐποίεβ, ἔπε βῃϊπρ βιαπάροϊηϊ, ἀπά τῆς 
δἃιιουηὶ οὗ τερεϊ του ἃπὰ σοπέυβίοη ἃτε 
ἅἄυς ἴο {πε ῥγέβεπος οὗ ἃ πηεβϑβίδηϊς σοη- 
οαρίϊΐοη επιρί ογίηρ ἰεσπι8 οὗ εαγὶϊεσ δηᾶ 
ἰπδάδαυδιες τυγτΠοΐΪορΎ ἔογ 18 ονντὶ Ρυτ- 
ῬΟΒεΒ, γδῖπεγ ἰῃδπη ἴο ΔΩΥ ᾿ἰτοσασυ τα- 
Διτδη οπιεηΐ Βυ ἢ 88 ἴῃς ἰΓδηθροβιιίοη οὗ 
Ῥατῖ οὗ {πε ἰγσυπιρεῖ-ν βίοηΒ ἴο 7-12 (5 π|- 
Τοχ, ]. Νν εἶ88). Τα ἱπίεσεβε οὗ ἔπε ρῬγο- 
ῬΒεῖ ἴῃ {Π18 βοῦγος οσ ἐγδάϊείοη, 45 ἰῃ παῖ 
οὗ χίὶ. 1-13, σεπίσεβ ἰῃ τὰς ουΐρυτδβὶ οὗ [86 
ΕΝ ροννεσ ΙΟὮἢ βδῆονβ [Πα τ1μΠ6 επὰ ἰβ 
ἰγαστηίηεηξ. ὙΠεῖα τδς Ὀεδβιβ δἴίδοϊς ου 
τρεβϑῖδῃ δ Πεγαϊβ ἰδ υἱεϊ πηαῖοῖὶν ἐοπ]εά. 
Ηετε ἰδῆς ἀγαροη᾿β δίίδοϊς οὔ πιεββίδ ἢ 
Ὠἰπιβεῖῖ 18 ποὶ οὔἱν ἀείεαιϊεά Ῥυΐ τυτπεά 
ἱπίο ἃ στοὺυῖ ννῃϊοἢ ΟὈ]ΐψεβ Πίσῃ ἴο β8 1 
τῆε βοθῆς οὗ πὶ8 οαπιραΐίρῃι ἴο ἃ δεῖὰ 
ψνεσε 8 ἀερυκίεβ ἅτ ὑγεβεπεν ἴο ὈῊ 
Δηπί ]αϊεά. 

γν. 1-2. ἐν τ. οὐ. Δἰπιοβῖ- “ἴῃ τῆς 
βΚΥ " (εἶ. νεῖ. 4.). ΑἜ ἀτεεκ τουοῖ: οὐ 
Ἡοτι. 11|αἀ,, ἰϊ. 3ο8, ἔνθ᾽ ἐφάνη μέγα σῆμα" 
δράκων ἐπὶ νῶτα δαφοινός (ἰ.6. ἤετγ-τεά). 

εἴα 88 εἰβεννῆεσγα γι ποϊορίοαὶ ἰγαὶ8 οὗ 
τῆς οτίρί πα] βουζος ἂτε ἰεἴξ 88 ἱπυργεββῖνε 
δηὰ ἀεοογαῖϊνε ἀεία!]8. Τῆς πεδγεβῖ 
ΔηδίορΥ ἷἰβ ἴῃς Βαδγϊοπίδῃ ᾿δηηκίηδ, 
πιοῖμες οὗ ἴ8ε γουηρ ροά Μαγζάυκ δηά 
“αίξεη οὗ [Βς Πεδνεηϊν τασα " ({.6., τη 6 
δίδιβ, οΚΛ΄. ϑοϊγδαάεσ, ρΡρ. 360, 361). Εογ 
Ἡεῦτενν δρρ ἰοδεϊοπβ οἵ ἴῃς βυπῃδο βγη ο, 
αεη. χχχνῖ. 9, τὸ δηὰ Τεβῖ. Νδρῆ. 5 
(καὶ Ἰούδας ἦν λαμπρὸς ὡς ἡαλή 
καὶ τοὺς πάθας αὐτοῦ ἦσαν ιβ 
ἀκτῖνε4). Τῆς Εργριίδηῃ Οβἰγίβ νν88 α'8βὸ 
ψταρὶ ἰῃ ἃ βδπιε-οοἱουτεά τοῦε---ἰῆς βυῃ 
Ὀεΐηρ ἴῃς “ ϑοάγ" οὗ ἀεῖτγ (ΡΙας. ἐδ 1ς'ά6, 

᾽ 
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ς οὶ ἐπα καὶ " ἐπὶ “τῆς "κεφαλῆς αὐτῆς στέφανος ἀστέρων δώδεκα---2. καὶ 

ΟΝ ἐν γαστρὶ ἔχουσα καὶ ὁ κράζει ῖ ὅ ὠδίνουσα καὶ βασανιζομένη 
4 δι κοδαλή. “τεκεῖν. 3. Καὶ ὥφθη ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἰδοὺ ' δράκων 

17, Μῖς,᾿ εξ πυρρὸς μέγας, ἔχων ἢ κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ ' κέρατα δέκα - καὶ ἐπὶ 
6 ΟΝ ἰαβα, τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ἑπτὰ " διαδήματα 4. καὶ ἡ οὐρὰ αὐτοῦ σύρει 
ἱπιρι οὐ τς τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν. 

ΠΝ καὶ ὁ δράκων ' ἕστηκεν ἐνώπιον τῆς γυναικὸς τῆς μελλούσης " τεκεῖν, 

Η μι, εια. 8. ϑ5 ἮΝ ᾿ἌΡος: ἴω Ν.Τ. Ὁ Ῥε. ᾿ἰχχίν. 13-14. {. νἱ. 4. ἱ Ἑτοτὰ 
. γ ἰα Αρος. ἱξ Ν.., δ' χὶχ. 12, χἰϊϊ. σ. 1 Ἐο: ἔοστω ᾧ. ΝΜ ὶ:. ἢ 14. 14. 

τὰ τεκεῖν ἱῃοοσγεςῖγ ος τίκτειν ; τέκῃ ((.. χὶ. 7), ΟὉ πλοοά βες Βυσίου, 303, 305. 

᾿ Εεδά καὶ (Ώ)0, Αείδ., Ῥε., 8., εἴς.) κραζει (ΑΡ, τ, εἰς., ΗΙΡΡ.), εἀά. 

51). Τδε οτἱρίπαὶ ἤσυγε ννὯ8 [ῃδῖ οἵ [δγδεῖ 
ἰβεά 48 ἃ ργεψηδηῖ σοάάεββ- τηοῖδεσ, 

Ὁ 1 ῥγοῦδοϊν τεργεβεηϊθα ἴο τε ργορῃεὶ 
1δε ἴσὰς [Ιδγδεὶ οὐ Ζίοη οἵ αοά (ννεσηίε, 
276-288) 'π ννὩΐοἢ ἰβ ΟἸγίδὲ δά Ὀδεη 
Ὀοτῃ (τ΄. ]οδπ χνὶ. 21, ννῖτ ]οἤη χίν. 30, 
8180 ἕῃ. χο. 37). Τςε ἰάελι!βαϊίοη ννῶδ 
[λνουτεά Ὁγ ἴῃς οὐττεηῖ ςοηςεριίοηβ οὗ 
Ζίοη 88 ργε- εχίβίεπιὶ ἰπ ἤδεάνεη (ς, χίχ. 8, 
χχί. 8, δηὰ Αρος. Βᾶσ. ἱν. - νϊάον) δηὰ 
85 ἃ τηοῖδε (4 Εδά. ἴχ' 38-χ, 50). Ὑδὲε 
βέορθες νίεννβ ἴῃς πδιίίοωδὶ βίου οὗ 
ΒΙΆΕΙ 8ἃ8 ἃ ἰοπᾷ ρῥιεραγδιίοῃη ἴοσ ἴδε 

δηρυΐδῃ ἀπά ψος ουΐ οὗ νος ἢ ἴδε πιεδ- 
βἰδῆ ννᾶβ ἴο οοῖῆβ. “Τηΐδε πιοῖϊβ εσαὶ 
ΟἈγίςἐίαπανε ςοπάετε ρεηΐεπι" (Οτοίλι8). 
Τῆς ἰἄδλ ἰβ εοβοεά ἱπ Ερ. 1υρὰ,, ψἤετα 
ἴδε σδυγοῦ ἰδ “τΒς νἱτρίη ποῖος". Τῆς 
νἱγρίη- ΒΓΕ Β [4118 Ἰηῖο τῆς Ῥαοκρτουηά μετα 
88 ᾽ῖῃ ἴῃς Εουτί αορεῖ, ᾿πουρὮ ἕο ἀϊ- 
ἔετεπὶ τεάβοπβ. Τῆς πηεβδίδῃ οἵ Αρος. 
χίϊ. ἰβ ποὶ {πε βοὴ οὗ Μδυ δυϊ βἰπιρὶν 
Ῥοτη ἰῃ ἴδς πιεδδίδηίς σογζαπιυηίν, δηὰ 
τῆε ἀεεδοτίριίοη ἰδ 0 πιοῖς ἴπδπ ἃ ἴγδῃβ- 
ςεηάεηϊδ! νετβίοη οὗ νῆδιὶ Ῥδὺὰ] ποῖςβ ἰῃ 
Εοπι. ἰχ. 4, 5. Τῆς οὐϊοτ᾽ 8 ἱπίεγεβι 1168 
ποῖ ἰπ τῆς ὈϊΓΠ οὗ τρεββίδῃ 80 τους 885 
ἐπ ἴδε σοηδβοαυεηςδδ οὗ ἰξ ἰῃ Βεάνεη δηὰ 
εᾶτἢ. Αἱ {δε βᾶπιὶε {ἰπὶε ἴς δηδιορίεδ 
ἀϊβοονετεὰ Ὀεΐννεεη Οεγίηιμυβ ἂπὰ τπϊ8 
Ῥαββᾶψε (Όγ Νόϊες δπὰ οἱ εσδ) ἀτε ΒΟ 
ἱπιασίηαγυ (ΚΟὨΙΠοῖεσ, 53 1.). 

ες. 3. πυρρός: Δ ειρ 5 δβεγρεπίβ 
ΜὨΙΟΣ αἰδοῖ Τ᾿ δοκοοῦ πᾶνε Ὀἱοοά-τεὰ 
οτγεβίβ, δηά Ἡοπηεσ' 8 ἄγαροῃ Ὧ88 ἃ Ὀ]οοά- 
τοὰ ὕΔοκ, Ὀυϊ Πετε ἴΒς ἰγαίς (οἷ. αῦονε) ἴ8 
τερζοάυςεά ἔγοπι δε γε οοίους οὗ ΤΥρδοῃ, 
1πε Ἐρυριίαη ἀγαροῦ ννῆο εςυϊοὰ 
Οεἰσίβ ἔδίμι. ἀφ 1ςἰάε, 3ο-.33). Ὑῆε βενεη 
Βεδάβ ἂεὲ ἰδκεὴ ἔγοπιὶ ἴῃς βδενεη-πεδλά δά 
γάτα οἵ τουδιηδῆθυ οἵ Βαδγ]οηίαπ πὶγ- 
᾿ποΐοσυ. Τῆς ἀεν]}}8Β ἄερυῖν ἴῃ χίδ. α 
(Ξ τὰς σοιηροβίϊε τηυᾶτυδδυ οἵἩ ΒΑΡΎ ]οηΐΔ, 
85 ἴδε βᾶπης εαυΐρπηεπὶ οὗ βόγῃβ δῃ 

δεδάβ, δυϊ τῆς ἀϊαάετηβ δάογη δὲβ βοζῃβ. 

Ηξετε, ἴο ]οδπ᾿Β πιϊπὰ αἱ δὴν ταῖς (7. νες. 
9). ἴδε ἀτάροη 18 ποὶ εαυϊναίεηϊ ἴὸ ΔπῪ 
ςοπίεπιρογασυ ρᾶραη ροόνες [κε ῬοΏΡΕΥ 
(Ρβ. 80]. ἰϊ. 290) ος ἴδε κίηρ οἵ Βαδγίοη. 

ες. 4. Τῆς βυτῃδο  8πὶ 18 ἃ γεχγϊηὶδ- 
Τεηςα οὗ δὴ αἰοἱορίοδὶ γταυτῃ τ Δβίσοϊ οσῪ 
(ζ΄. ιἰδε εακάα οἵ (δε ςοπειε!]διΐοι ϑούτρ!ο) 
δηὰ οὗἉ ἴδε ρῥεἰπιίεῖνε νὶενν νος ἢ ταραχαὶ 
1δε ἀδτκ οἱουὰ 88 ἃ βπδῖε επέοϊ ἀΐϊηρ [8ς 
Ἰυπιίηλτίεβ οἵ βεάνδη ἴῃ 118 μοδεϊε οοἱἱα 
(οὐ 111. 8, χχνί. 13, ψἱ Α. Β. Πανί βου 8 
ῃοῖς8). Τῆι ἴῃς Ιτδηΐδπα (5. Β. ΞΕ. ἵν. 
Ῥ- ἰχχίτἰ., αγπιεδίεϊει) ἀεβογίρεὰ τῆς 
Βεπὰ 88 ἃ βεζρεηὶ οἵ ὄἄγαροη ποῖ ου ἴδε 
βοοσα δ ερλαρ δ σεν ὅδὲ τ δέοδυϑε {πε 
βἴογῃῃ βεηὰ εηνεῖορβ ἴδε ροάάεξβ οἵ ᾿ἰρδὲ 
σῖδ τὰς ςοἱϊθ οὗ δε οεἰουὰ δ56 ψῖὰ ἃ 
βῃδίκς᾽ 8 [οἱ ᾽᾿. ὙΤῆε βδηης ρίαν οἵ ἱπιδσί- 
πδιίοη νου] ἱπίεγργεὶ ες]! ρθε δηὰ (21}- 
ἱῃρ βίατβ, δηά, ψ ἤδη ἴδε ρίουβ ψεγα 
ςοπιραζεά ἴο βίαγβ (48 ἰῃ Ἐφγυρὕδη {δεο- 
ἴοζγυ, Ρίυϊ. ἐς 1: άε, 21), ἃ ννᾶβ Ὀυϊ ἃ 
δῖερ ἴο ἴδε ἰάεα οὗ Ὦλδη. νἱϊ. (ς΄. 8:0. 
Ος. ν. 512 ἔ., ἴδε δδί!]ε οἵ ἰῃε δῖασθ), 
ψ δεῖς Απιοοδυβ ἘΡΙρἤδηδδ ἀοεβ νἱοΐεηςα 
ἴο βοπὶς ἀδνουὶ ἴβγῶς [68 0 ἅτε οματ- 
δοϊοετίβε δ5 βίδιβ ἤἥυπρ γυάεϊγν ἄοννῃ ἴὸ 
ελιὶῃ ((.4., τηλείγτεά, τ Μδος. 1.) Οτ- 
ἵπα!γ, 1818. ἀεβογιρείου οὗἨὁ «τῃς ἀγαροπ 
ἈΒΏΐΪηΡ δὶβ (411 δηρτν δπά βυνεεριης 
ἄονῃ ἃ επἰτὰ οἵ ἰἢε βίδιβ ῬγοῦδΪΥ σα- 
ξειτεὰ ἴο ἴῃς βοἀδυοσκίοη οὗὨ δηρεῖβ ἔγοπι 
τθεῖγ μβεᾶνεη!γυ γϑηὶς (80 8-0) ἴο βεῖνε ἢϊ8 
ὙΠ1} (ΥΝ εἶ88). Βυῖ ]οδη, ἴῃ τεςδβιηρ ἴδ ς 
«τδάϊτίοα, πᾶν πᾶνε τβουρῆϊ οὗὐ {δὲ 
Ῥαπηίεϊὶς δρρ!οατίοη, ἐ.4., οὗ ἴδε ἄεν!] 
Ββυσςεοάϊηρ ἰπ ταμίη β ΌΥ πιαειγτάοωι ἃ 
Τετγδίη πυπηδεῖ οὗ αοὐΐδ ρεορῖε. [ἴῃ τδὶ8 
ἐνεοηῖ, {πεν ᾿νουϊὰ ἱποϊυάς δὲ ἰεδβὶ, ἱζ 
δεν ἃγε ποῖ ἴο ὃς ἰδεπεϊβεά νἱπ, τδς 
το -ΟἸ γι βείαθ πηαγίγτβ οὐ Ϊ7υἀ λίβα ((7. 
ὃ. χί. 32 ἔ, Μαῖῖ. χχίϊἱ. 35).--ὅστηκεν, 

ἃ Θςοηνεπίίζοπα! ρΡοδίυτε οὗ (δες δποίεπι 
ἄταροῃ ς(. ἐισ., ῬΙΙηγ, Η. Ν. νἱῖ!. 3, “Ὡες 
βεχυ τυ ρ!οἱ αἱ τε! ααᾶς Βεγρεηῖεδ οοτ- 
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ἵνα ὅταν "᾿ τέκῃ τὸ τέκνον αὐτῆς "καταφάγῃ. δ. Καὶ ἔτεκεν υἷόν α Μαιι. ἰϊ. 
ἄρσενα,; ὃς μέλλει " ποιμαίνειν πάντα τὰ ἔθνη ἐν ῥάβδῳ " σιδηρᾷ’ ἔοχο αἰ, 
καὶ » ἡρπάσθη τὸ τέκνον αὐτῆς πρὸς τὸν θεὸν καὶ πρὸς τὸν θρόνον ἀκίεῖν. 
αὐτοῦ. 6. καὶ ἡ γυνὴ “ἔφυγεν εἰς τὴν ἔρημον, ὅπου ἔχει ἐκεῖ οἱ 27, χἰκ. 
τόπον ἡτοιμασμένον ἀπὸ τοῦ θεοῦ, ἵνα ἐκεῖ " τρέφωσιν αὐτὴν " ἡμέρας 
χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα. 

17, 1 Οον. χἱΐ. 2, ; 
ΙΣ, γε: ᾷ 5, 20 ἴ., Μουϊι. ἰ. 58-50. 
εν- 40) 8 οἱ οὨ χἱ. 2-3. 

1 εδά ἀρσεν 

ᾳ Μεῖι. ἰϊ. 13, ψ. Ῥ8. 50]. χνἱΐ. ο. 

τῳ; (. 
515. Ὁς. 
νἱϊὶ. τοῦ ἔ. 

ῬΆΑςεῖΒ νἱϊ!. 

ἴδω, ἷν. 
τ (Ξ- τρέφεται, 14) ἴοτ Ἑςοῃβίτ. 86 χ. 

οὐ ἢ νῖϊ ΒΕδν Ων ἔοοά, Πἰκε δηςίεωὶ [εγδεὶ (Ρ 6. ᾿ἰχχνίϊ!. 24, 

α Ρ, 95, Μεῖδ., Απάδαν (νν8., Β8.) ἴος ἴδε βοϊεςϊβιῖς αρσεν (ΑΟ, 
1μἀςῇ., Τί., ΥὙτ., ΑἸ. ϑ'νν., ΝΗ) [ἀρρενα (δε Αἰτὶς ἔοτπχ, ὙΒυπὶθ 77, Ηεἰδίηρ 20) 
Δ)Ο, 1, εἴς., Αγεῖδ,, Β).]: α. (νἸςῖ.) οζ νυ. 
γερο Ῥᾶσδῖϊεὶ ἔτοτη Ασ᾽ βιορῇ., ΠΆνϑῳ 

ἢ). 

Ῥυβ ἱπηρε]Πτ, βεὰ οεἶδὰβ εἰ δγεοῖυβ ἴῃ 
τηράϊο ἱποεάδῃβ᾽"; ἐδέά. υἱῖϊ, 14, ἔοτ β8εῖ- 
Ῥεηΐβ ἀενουτγίηρς οἰ ἄγεη. Τῆς τηοῖδπες 
οὗἨ Ζοτοαβίες μαὰ αἷβὸ ἃ νἱβίοη οἵ νυν"Ἱ]ὰ 
δεαβὶβ νναϊεἰπρ ἴο ἀδνοὺσ μεσ ςἢ]]ἃ δὲ [18 
δίγΒ. Ὑδὶβ ἱπιογηδιίοπδὶ τηγί οὗ τδς 
ἀϊνίης οὨἰ]ὰ τηεηδοεὰ δὲ Ὀ᾿γῈΒ τεδάϊγ Ἰεπὶ 
ἰϊ8ε: 7 το πιογαϊβαϊίοη, ος δῇογάδά τεγη8 
ἕο πἰβιογίοδὶ δρρ᾽!οδείοηβ, σ.ρ΄., ἴῃε ἀθοτ- 
εἶνε διἴδοκ οὐ Μοβεβ, {δε ρῥγοϊοῖγρε οὗ 
τηεββίδῃ (Βαϊ ἀδηβρεγβεσ, 141, 142) αἱ ἢ18 
δίπῃ (Ας. νἱῖ. 20 {) δπὰ ἴδε ναΐπ εβοσίβ 
οἵ Ἡετοὰ δρδαίμπϑβὲ ἴῃς πιεβϑδίδῃ. Τῆς 
δηϊτλοδί ἐν οὗ Ο ἴοσ 1μεῖο νγὰβ ἄυς ἴο 
ἃ Ριορῆδου ἴδαῖ ἴδε ἰαϊϊεσ᾽ δ βοὴ ψνουἹὰ 
νδηαυ 8ἢ Πίπι. 

ες. 5. ἴῃ δοοοσάδπος ψ 8 ἴτε ταῦ- 
δἱπὶς ποῖοη ψῃΐϊο ἢ τυ δάτενν τηεβϑίδῃ 
ἴοσ ἃ τἰπ|6, τὰς ἱπίδης, [κε ἃ βεοοπάᾶ 
Μοβεβ, ἰδ οδυρῃξς ᾧὑρ οὔὲ οἵ διατπλΒ 
ΨΆΥ. Ηε δᾶβ πὸ οᾶγδεσ οὔ δλτίἢ δἱ 4]]. 
ὙΒῖθ 18 ἱπίε! Πρ] ας Ἔπουρσῇ ἰπ ἃ εν 
«ιδλάϊπίοα ; δυῖϊ ΨὯΠῈ το ΟΠτβείϊδη ῥγο- 
ει ςουϊὰ πᾶνε βροηϊδηδξουβίυ ἀερίοϊεὰ 
τὰ τοδββίδῃ ἱπ δυο ἰδσσηβ, ενθη ὑπᾶδσ 
τδε εχίρεποίεβ οὗ δροςδὶ γριὶς βπίδδυ, ἴῃς 
ξυγίπετς ῥγοῦ!επὶ 8 το υηδετβίαηὰ ἢονν δα 
ςουἱά πᾶνε δάοριεὰ 80 ἱποοηρτυοιβ ἀπὰ 
ἰηδάδεασυαῖς Δη ἰάελ εχοερὶ 48 ἃ ρῥίοϊοσὶδὶ 
ἀεῖα!!. Ὑῆε οἷυε 1168 ἰπ ἴδε ρορυϊᾶσ 
ταδβϑίδηϊς ἱπιεγργεϊδιίοη οὗ ραββᾶρεβ ἴα 
Ῥβ. 11. ἤδτε πλεβϑία 5 Ὀἰγίἢ ἰβ τα! γ 818 
ἱπαυσυτγαιίίοῃ ἃπὰ δηϊῃστοπεπιεηῖ. Τῆς 
εατῖν Δρρ οδιίοη οὗ τη ϊβ ἴο []εβι8, [που ἢ 
ποῖ δηίδροηίϑβεϊς ἴο ἂη ἰπίδγεβί ἱπ 8 δἰ8- 
τοτὶς ρεζβοπδι ιν, τ4}Πἰδὦ ἢ τς νυ ἱᾶε- 
βργεδᾶ ἐξεϊϊπρ (ς΄, ποῖε οχ ἱ. 7) ἐδαῖ 18 
ἄπ] ναῖυς ἴδν ἴῃ δία τεϊση 88 πηθβδί δῇ. 
Ναιέμδέας φμαεάανι εἰης ἀϑεεηδίο: “ ὙΠε 
δελνθηβ πιιδὲ τεοεὶνς ἢίπι" (Αςίδ ἰϊ. 
21) 1} τῆς ἀϊνίπε ρμυζροβα ννᾶβ τίὶρε 
Ἔπουρἢ ἴοσ δῖ8β βεζςοηὰ δάνεηῖ. ΤὨΐβ 

(Ρ:.) ἃ τεδυπάδηιϊ ρ]ο88 ἡ ὙΝεἰδιείη οἰϊεβ 
549-550 (ἄρρεν γὰρ ἕτεκε παιδίον . ἠκκλη- 

ΟΣ (οοκε᾿ 5 Νονίβ ϑενιδ ες 1πϑογίῤῥί,, 221-222. 

τεπάεηου οἔὗἁ Ὀτγίγηϊεῖνε [εν ἰϑῃ ΟἩ τι βείδ π  Ὑ 
Βεσνεβ ἴο ἜἼχρί δίη ον Ἰοδπ οουἹά τεῖδσ ἱπ 
Ραββίηρ ἴο δ᾽8 πηβββί ἢ ἐπ ἰεσηβ ὙΒΙΟὮ 
ἀεδβοσι θεὰ ἃ πηεββίδῃ, 48 ϑαδθδίίεσ γεπιδεκβ, 
5455 ἰαά ἐγοὶκ εἰ Ξαπς ἰα μιογέ, πιὰ νι Ὡς ἢ 
ἔἜνεη τερζεβεηϊεδ δΐβ δβοδηβίοῃ ἃ8 δπ 
ἐβοᾶρε γαῖμεσ ἴβδη ἃ ἰστίυτηρῃ. Ὑῆε δὸ- 
βεηςς οὗ Δηγ δ᾽ υδίοπ ἰοὸ ἴῃς Εδιδεῖ ἰβ ποῖ 
ἄμε 50 τηποἢ ἴο ΆΩΥ τεϊυςίδπος οη ἴδε ρῥζο- 
Ῥδοι 8 ρατί ἴο ]7εβὺ8 ὃν ἴδε πᾶπὶς οὗ 
ϑοη οὗ Οοά («7. ἰὶ. τ8), ννϊ ἢ ραρᾶπ ὑβαρε 
μαὰ ργεοίΐβηξα ποὶ οηἱυ ἱπ βυις ἢ τηγίδίοδὶ 
οοπηδχίοη δυὲ ἴῃ [86 νοσᾶθυίδσυ οἵ (δε 
Ιππραγία! οὐϊτυ8, 848 ἴο ἴδε ἕδος παῖ πε 
τηγτδίοδὶ βυδδίγαδξυπι αἰ ννᾶγδ ρᾶνε ἴα] 
Ῥτιοπιίπεποε ἴο ἴδε τηοῖδεσ; ἴδε χοἀάεδβε- 
τηοῖδες δἰπιοδὲ ἱηναγα ον ἀϊδβρίαοθὰ {πὰ 
ἔλιπον ἴῃ ΡΟΡυΪΆΣ ἱπίεσγεδὶ, δπὰ ἱπάεεά 
υϊκοά τηοσζε ἰδερεῖν ἔβη ἀνε τῆς οὨ:]1ά. 

γεις. 6. ἀπὸ κιτιλ.,-- ὑπό οἵ ἀρεηΐϊ (80 
Αςεῖδ ἱϊ. 22, ἱν. 36, εἴς., ΡΒ. 80]. χν. 6, 
τη ᾶ ΞΟΒΕοΙΡΌΤΑΣΥ, ἰηβοτίριίοη ἰπ Ὀἰκίςη- 

οὐἶΒ ϑγέίορε ἵη3ογ. 6558 συντετηρ- 
τρᾶὶ ὁδὶ ἀπὸ βασιλέων καὶ Σεβαστῶν) οὗν 
Βεγα ἰπ Αροζαῖγρβε. Οχη ἴδε ἤϊρδι οἵ (ῃ ς 
ἔλιι 1] το τς ᾿ν]Ἰάεσπε 88, ἃ βίεσι 
ξεδίυτε οὗ Βε δητοὩγίβι ρετίοά, ο΄. 4. Ο. 
211 {. Αρορσαϊγρίϊς νἱδίοπβ, ραγεςυ δεῖν 
ἱπ τὰς ἔοσγι οὗ εἀϊοὰ βοιυζοεβ οἵ δάδλριεὰ 
τρλάϊείοηβ, ὑνεσε ποῖ Ἴοποειπθά ἴὸ ῥγε- 
βεῖνε βίσίοςϊ σοδεσεπου ἰῃ ἀεῖδὶ]8 οσ σοπ- 
βἰβίθπου ἰῃ δἰτυδιίοη. ΤυΒβ ἴϊ ἰ5 ποῖ οἶδας 
ἩΒεῖδος τῇς νὰ8. Ἴσοποεῖνεά ἴο 
Εχίδὲ ἴῃ πεᾶνεη, οσ εῖθεσς δεανθη ἴδ 
δε Ὀδοκρτουπὰ ταῖδπον τ84η ἴῃς βοεπε οὗ 
ψγμδὶ (ταηβρίσεβ. ΝΗ δὲ (ΟΠ]οννΒ ἰπ 7-12 
8 ἴῃς ἀεδοτίριίοη (ἔγοπὶ ἴπῸ Ῥορυΐδσ τε- 
Ἰιρίουβ νετβίοπ οὐ ἴῃς βουζο 8) οὗ ψδδι 
]οΒη ρυὶβ ἴτοπὶ 4 ἀεδηϊιεῖγ ΟὨτγί βεΐδῃ 
βίδηδροίης ἰῃ ἰἰΐ, 21, ν. 5, γῆεσε (48 ἱπ 
Α:-. ἴ:«. ΟΚκ, 1ϊ. 9-11) τἰδς ἀοννηίδ!! οὗ 
ϑδίδῃ ἰβ δβοσίε ἴο [εβϑ18 Ὠϊπιβοϊῇ, 
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1 ΕΟ]. Ὁγ 
Ἰοοϑε ἰὩ- 

ΑΠΟΚΑΛΥΎΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΙΙ. 

ἡ. Καὶ ἐγένετο ' πόλεμος ἐν τῷ οὐρανῷ ὁ "Μιχαὴλ καὶ οἱ 
85. οἵ εχ- ἄγγελοι αὐτοῦ τοῦ πολεμῆσαι μετὰ τοῦ δράκοντος, καὶ ὁ δράκων 
Ῥὶαπδιίοῃ 
(( Μουϊι. ἐπολέμησε καὶ “οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ, 8. 
1.212.218). χα 

Ὁ Ετοῖ 

ας ἄτῃ, ὁ μέγας, 
ι΄, ο. ] 

δείῃψε ἴῃ 
Βεδνε, 
Αες. [εΔ. 

6 .. Υ ἴεΔ. χχνὶϊΐ. 1. 
ς αἰ. 15, χὶχ. 1. 

4 Χχ. 2. αἱὶϊ 

Ὑ καὶ οὐκ ἴσχυσεν,; οὐδὲ 
τόπος " εὑρέθη αὐτῶν ἔτι ἐν τῷ οὐρανῷ. 9. καὶ ἐβλήθη ὁ δράκων 

Υ ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος, "ὁ καλούμενος ““ Διάβολος, καὶ 

Η πάες Σατανᾶς, ὁ " πλανῶν τὴν οἰκουμένην ὅλην, " ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, 

τες ἤν καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ μετ᾽ αὐτοῦ ἐβλήθησαν. 
“ φωνὴν “ μεγάλην ἐν τῷ οὐρανῷ λέγουσαν 

νἱ. οἵ. 
Ἧ εἰς ϑ δὲν δέον συνέβη τελεντῆσαι τὴν τάξιν αὐτῶν (Ραρίδε, οἰϊ. Απάτ.). 

. 20, ΧΧ. 3, 8, 1ο. 

« ὃ 

1ο. καὶ ἤκουσα 

ΧΧΧΟΙΣΙ, Ῥαν. 1.οςΐ, νἱ. 
Ὁ Βσοσ ϑϊδν. ΕὩ. χχίχ. 5. 

1 Βελᾶά ἐισχυσεὲν (ΡΕ. χίὶ. 5, 1ΧΧ) Α, εἰς., Με., Αεἰδ., Απάς (ΝῊ, Υν8., ὅὃυν., Β8.)ν, 
[νεγῦ δρτεείης ἃ8 ἰῃ υχχ ἢ ῥείηςῖραὶ βυδήεςι, οὐ. Ντῖ,, ἴ1. 114.1.} 

ες. 7. ἐγένετο . . . τοῦ πα. (Ξ 

ὈΓ Γτΐρ ὈΟ ΟΣ ΤΟΊ. ὙΠΓῊ}, 
ε ποηγῃ. τρᾶῖεβ [Π 8 τὰσε 086 οἱ τῇς 

ξεηῖι. ἱπῆη. ἐνθη πλοσα οἰ υπηΒΥ πὰ ἵτγτγα- 
ἴλτ τῆδη τῆς 5: πη11ᾶγ σοπβῖς. ἢ ἀσουδ. 

ἴπ Ας(δ χ, 25 (νδετε βεε ποῖα). Τῆς βεῆβε 
ἰδ Ρἰαίη, δηὰ ἰὲ ἰδ Ὀεϊζεσ ἴο ρυῖ ἴδε σοπβίγ. 
ἄονῃ ἴο βυπίδςοιίςδὶ ἰδχίιυ τπδπ ἴο σοη- 
ἦεσίυτε βυδε]ε τϑαβοηβ ἔογ πε ὈΪυπάες οἵ 
ἴο βυξ; τ προπϑαείοην τον 88 ἴδε παν 
τίοη οἵ ἐγένετο ἴο π' τ. 1. 168), οΥ 
οἵ ἦσαν οἵ ἐγένετο Ῥεΐστε ὁ Μ. κ. οἱ ἄγ. 
αὐτοῦ (νν8., Βουδδεῖ), τῆς Ἰατῖες θείῃ δῃ 
ἰγγεσυΐασς ποπιΐη., οσ τἰῃς δἰτεγαιίοη οἵ πολ. 
ἴο ἐπολέμησαν (Ὀ81.) οΥ {πε διπιρὶς 
οτηϊβδίοῃ οἵ πόλεμος .. . οὐρανῷ. ΕοΙ 
πολ. μετὰ ο΄. Τυπιηῦ 125 (4 Οορεἰοΐδπι )). 
Ιῃ τὰς ργεβεπὶ ἔογῃ οἵ ἔπε ογβϑοῖς, ἴδε 
ταρίυτε οὗ τιεββίδἢ βεεπ)8 ἴο ἢᾶνε δβιϊπιυ- 
Ἰαϊεὰ ἰπς ἀενὶ] το ἔγεβἢῃ Ἂεβοσγίβ, υπ]ε88 ννὲ 
816 πιεδηΐ ἴο υπάετβιαπὰ (πδὶ ἔπε 1ηἰτ18- 
εἶνε σᾶπης ἔτοθ Μίομδεϊ δηά 8 811168. 
ΤὩς ἄενίϊ, δ8 ἴτε ορροπεηὶ οὗ τπιδηκὶπὰ 
μδὰ δοοεβδ ἴο ἴδε ϑεπιτὶς πεάνεη, δυϊ 
818 τόϊε βεγε γεςδ}18 ἴῃς ργιπιϊ εἶνε ταγίπο- 
Ἰοφίοαὶ ςοποερείοη οὗ ἐπε ἄγαροη βιοστηὶπρ 
ἤδάνεη (4. Ο. 146-150). Ἰοῆδεῖ μδά 
Βεδη ἔοσ ονὲσ ἵννο οεπίυγίεβ ἔπε ραΐσοη- 
δηρεῖ οἵ Ὀγίποεῖν ομαπιρίοη οὗ [βγδεὶ (ὁ 
εἷς τῶν ἁγι ὃς ἐπὶ τῶν τοῦ 
λαοῦ ἀγαθῶν τέτακται, Επ. χχ. 5; (7. 4. 
Ο. 227 ἴ.; υθεκε 15 ἴ.; ΝοΪΖ του; Κ. Κ. 
320 ἔ,, Δηὰ ὈὨἱεϊετς ἢ 8 Αδγαχάς, 122 1.). 
Α8 ἴῃς ρῥζοϊεοϊοσς οἵ [8γ86}᾽}8 ἱπίεσγεδίβ ἢς 
ννὯ8 δββιρτιεὰ ἃ ργοπιίπεηὶ τόϊς Όγ εν 88 
δηὰ ενεῃ ΟΠ τί βιϊδη εβοδδίοίορυ ἰῃ ἔπε ἤηδ] 
οοπῆϊοι (υ,. Α858. Μοβ. χ. 2). Εος τῇς 
{δεοτν ταὶ Βα ννὰβ ἴδε ργίπος-δηρεῖ, “ἐλε 
ὦ 50ν οὔ νιαπ (Ὀδῃ. νἱΐ. 13) γνο βυδάυεά 
ἴδε ννοεά-ρονεσβ, οὐ. ατῇ] 55 απᾶὰ σμεγπε 
215 ἴ. Μοτε ψεπεσαδῖγ, ἃ σα εβεῖαὶ Ὀδίεε. 
88 ἴδε ρῥγεϊυδε οἵ τρεββίαῃ᾽ Β {ΠΡ Οη 

εἌσιῃ, ἔοστηβ δὴ ἱπάερεηάεης [εὐν88 τγδὰϊ- 
τίου νηΐ ἢ σὴ δὲ ἱγαοεά ἴο {δε βεσοπὰ 
ΠεηΐυΥ Β.6. (ΟἿ 5:0 γ.11. 1. 795-807, 
2 Μᾶδοο. ν. 2-4; 08. Βεἰ!. νἱ. 5, 3).---καὶ 
οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ. ΤῊΣ οπῖγ 4]]υδΐοη ἱπ 
δε Αροοδλίγρβε (υἷ. ενεπ χχ. τὶ ΨΠῈ 
Μαῖι. χχν. 41) ἴο ἴῃς ἀουδῖε Ὠἰεσαγοῦν οὗ 
δηρεῖβ, νυνὶ ἢ Ροβί-εχι!ς ]Πυδλίεπι ἑοοῖς 
ονεσ ἔγοπὶ Ῥεγβία (Βυηά, 11. 11). [πὰς 
1μεϊο-πηγίῃ, Ῥγίδο τγεΐυσηβ ἴοὸ Ῥδγπδββιβ 
δἴϊες Ὀεΐηρ δαβῆεά ἰῃ Πὶβ ρυγβυΐς οἵὗἩ τῇς 
ΡῬτερηδηῖ ] εἴο. 

ψες. 9. Δράκων δηὰ ὄφις ἅτε ἰπ ἴδε 
1 ΧΧ ἱπιεσομδηρεδῦϊς ἰογπηβ ἔοσ ἴδε ἰενῖ- 
δίδδῃ οἵ βεδ- τηοπβίεσ οὗ τηγτποΐορυ, νὩο 
8 δεῖς ἀεῆπεὰ 48 ἐλ οἱά τεγῤεπὲ (ἃ ταῦ- 
Ὀίπίςα!] ἐχργεββίοη, οὔ. αὐγῦσοεσ, ἱ. 386-380) ; 
80 Τί ἀπιαῖ, ἔδε ργίπιδεναι σερεῖ, ἃ5 ἀγαροῃ 
δηὰ δβεερεηὶ (τ΄. Ἐομάε᾽βΒ Ῥεγελε, 371) 
δαά Ὀεεπ ἰάἀεπιϊβεὰ ἱπ [Ε᾿8 ραγδάϊβε- 
βίου ψἱ ἴδς τηδ]ςίουβ δηὰ επνίουβ 
ἄεν!] (88ρ. ἰϊ. 24; Επ. χχ. 7; Ταβί. Εευδ. 
5). Τῆς ορροπεηὶ οὗ Οοἧ νγ»88 ἴῃς δάνεσ- 
ΒΆΓΥ οὗ πιᾶη (οὖ, Οεβίεσίεγ᾽β Συοί. οὗ 
Μεςς. Ιάσα, 176 (). Ὑνο οδαγδοίεγίβεις 
τταῖῖβ οὗ ϑαίϊδη ἂζὲ δϊεπάθἃ ἤεσε: (α) 
οὐπηΐπρ ἐχειοίβεά οα πε ἴο ἴυτα {δ6πὶ 
ἰηῖο συΐη (πλανῶν, κιτ.λ., οὗ, 2 Οος. ἰΪ. τς 
χὶ. 3), δπὰ (ὁ) ξάβετησεδ ἴο {ινατὶ δηᾶ 
β'αηάεσ ἴπ6πὶ Ὀείοσε Οοἷ (νετσ. το, οὔ. Επη. 
ΧΙ]. γ; Ζεςμ. 1. σ (). ὙὉῇᾶε βεςοπὰ ἰ8 
Ὠδῖνα δηά δοδαδίς, οὗ οουζβα, ἰῃ 4 ΟἿ σίβ- 
εἴδη δροζαῖγρβε. 

Ψψεῖ. το. κατήγωρ (ΔῊ) ἰ5 ἰδς 
ςουηίετρατγὶ ἰὸ ἴδε ΡΩΝ Τριγάκεα 22) 
1||6 οἱ σννήγορος ρίνεη ἴο ΜΙςΠΔεΪ 45 ἃ 
βοζί οὗ ἀτεδλίδεατὶ οἵ δάνοςαϊε δηὰ ργο- 
τεοῖοσ οὗ πιεη (Επη. χὶ. 9)ὃ. Τῆς Ασαζηδίς 
ἀετγίναιίοπ οὗ ἴδε ννογτὰ (ΝΠ. 8ὶ 8. 13) ἰ8 
ποῖ δοβοϊ υἱεῖ πεοεββᾶσγυ, 88 ἴῃς ραρυτὶ 
δον ἰδὲ ἰξ τηῖρῃς ἤᾶνα βργυπρ ὕρΡ οη 
Οτεεκ 8οὶ]} (οὐ. Τυπιρ, 126; Βδάεπιδοδεσ, 
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“ἄρτι ἐγένετο ἡ ὅ σωτηρία καὶ ἡ δύναμις ἀ ΟΥ 9 αἰκ 
καὶ ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἡμῶν καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ " Χριστοῦ εἴτι. " 

αὐτοῦ " (ε θατη 

ὅτι ἐβλήθη ὁ κατήγωρ τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, ἘΣΗ κὰ 
ὁ ' κατηγορῶν αὐτοὺς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἡμέρας καὶ πρρέ αὶ 

γυκτός. Κα! 15, Φ' 

11, καὶ αὐτοὶ " ἐνίκησαν αὐτὸν ἢ διὰ τὸ αἷμα τοῦ ἀρνίου, ΤῊΝ 
καὶ διὰ τὸν ' λόγον τῆς ' μαρτυρίας αὐτῶν, ελοὸ ον 

καὶ " οὐκ ἠγάπησαν τὴν ψυχὴν αὐτῶν ἄχρι " θανάτου. αἰν!. 16, 
12. διὰ τοῦτο “ εὐφραίνεσθε " οὐρανοὶ καὶ οἱ ἐν αὐτοῖς " σκη- ε 1 ἤοβη ἐΐ. 

νοῦντες. Ἑροται νι 

ο οὐαὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν, . 39 53: 
ὅτι κατέβη ὁ διάβολος πρὸς ὑμᾶς ἔχων θυμὸν μέγαν, ρα, νΐ. 9 
εἰδὼς ὅτι " ὀλίγον καιρὸν ἔχει.᾽᾿ Ἰὰν χὶϊ 

13. Καὶ ὅτε εἶδεν ὁ δράκων ὅτι ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, ἐδίωξε τὴν που τὴς 
ν 4.6.0, ΟΥΟΣ γυναῖκα “ ἥτις ἔτεκε τὸν ἄρσενα. 14. καὶ " ἐδόθησαν τῇ γυναικὶ ὁ.1ο, οὶ 

αἱ δύο πτέρυγες τοῦ " ἀετοῦ τοῦ μεγάλου, ἵνα πέτηται εἰς τὴν ἔρημον ,. ἴζα. χιῃ. 
τοῖ,, χ]ῖν. 
23.Χ}1Χ.13. 

Ὁ χνίϊ!. 20, 8. χονΐ. σὶ ; ΟἿἹΥ Βεζε (Αρος.) ἰῃ ρῖυσαὶ. 
Ὑεασβ (6, 14), Γ. χχ 3. ᾳ Ογι οἱ. 7. 

ο νἱϊὶ. 13, ᾧ(, 8:18. Οσ. 1. 323. Ξ- 
τ νἱϊὶ. Δ, χὶ, 1, εἰς, ᾧο΄, Ασίδι. ΗἸ ἐσέ. Ναὶ. αν ον. οὗ. ν᾿ 

τ, 9, Ρίυιϊ, Τύνιοὶ. χχνὶ., 108. Απ2. χίῖ. 4, το, Αδδβοῖ, σλοεῤῆ. 230 ἴ.,) δηὰ δῃ. νἱΐ. 2. 

Ἀλοΐη. Μιώ-. ἵνὶϊ. 148). Οπη τῆε δοουβετ᾽ 8 
τόϊε οὐ. ϑολαν 1, ευἱέ. ἴοἱ. 43. (116 8είαρεσγ 
βῖδι ἰδηαυᾶπὶ ἀεϊαῖοι οοτᾶσῃ τέρα 18γΔ6]18) 
δηὰ [ἢ Ῥγάγοσ οὗ [1}. 1. 20 : “Ἰεῖ ποῖ ἴῃς 
βρίγι: οὐ Βεϊῖασ στυ]ς ονεσ ποτὰ ἴο δοουδβα 
τῆεπὶ Ὀεέοτε ἴπες δηὰ ἴὸ τὐγη ἔπεσα ἀεςεῖ!- 
ζ}}γ ἔτοπι 411} τῆς ρδῖμβ οἵ γ βιδουβῃςεββ᾿" 
(νεσε Ὀοϊδ {ταὶϊβ δε Ἴοπιρίηεά, ο΄ 
δῦονε οη 9). 

Μετ. 11. Τδῖβ ϑβεπίεηςς, ᾿ἴκὸ νεῖ. 7, 
βυρρεδβῖβ {παὶ βλσι᾿ 8 Ὠἰβίοσυ ἰβ ἴῃς τεῆεχ 
δηὰ ουϊοοπης οὗ ἱταηβδοϊίοῃμβ ἰῇ πεᾶνςῃ, 
ου ἴδε σοτησηοη ῥγίποίρ]ε οὗ ]1αἴκυὶ Ευδ. 
οη Εχοά. χίν. 7): “τδεσε νν88 νγᾶσ ἄρονβ 
ἴῃ Βεᾶνθη) δηὰ ννᾶὰσ δεῖονν (ὁπ βασι), 
δηὰ βδοῖεὲ νᾺ8 ἴδε ΔΓ ἴῃ δΒεάνεῃ᾽.. 
ϑδῖδῃ᾽ 8 ἀϊβίοάρτηεης ἔγογῃη ἢδάνθη 18 δη- 
οἴδες (οἷ οπ χί. 19) βίρῃ οὗ τηεβδίδ ἢ Β 
Ξρριοαςβίηξ νἱοΐοσυ (ο7. Ὑδβῆα χχχ. 8). 

δἱ 1εβὺ8β δὰ αἰγεδάν βθεδη ἴῃ ἢϊ8 ονῇ 
νἱσίοῦν ονοσ ἀδεπιοπβ (Μαζὶ. χίϊ. 24 ἢ. ; 
ς7. 1. ΝΝ εἶδββ, Ῥγεάϊρε Ἄέδμ, 28 ἴ,, 80 (), 
Οδη μιαὶἷβ ἔτοπι δηοῖπες βιδηάροὶϊπὶ, 88 

ἱμδυρυγαῖίην ἴδε πιεβδίδηϊς αρεὲ. ἡ εχία 
γερὶς ῥγοάεμπί. ον τεδάϊ]γ ἴῃς τηγίμο- 
Ἰορίςα!] ἐγσαῖὲ οου]ᾶ θα πιοτα]ϑεὰ [8 ενϊάεηί 
ἔσοπι ἃ ραββᾶρε {|κ6ὸ χη. νἱϊ. 33 ἔ., οὗἁ 
δίς Αρος. χίϊ. σὰ ἰ8 ἃ γε] ἰδεῖς ναγίδηί. 
ἴῃ τῆς Ῥαοκρτουηά 1ἰε σοηοεριίοπβ [ἴα 
τπαῖ οὗ Επ. χὶ. 7 ψβεγα [πε ἐουσίῃ δηρεὶ 
οὔτε Ῥχγεβθηςθ ἰ8 βεαζά “ Γεπάϊηρ 411} ἴῃς 
ϑείΐδηβ δηὰ ἑοσυι ἀϊηρ ἔμεπὶ ἴο Ἄρρϑᾶγ Ὀ6- 

ἴοτς ἴδε Ἰνοτὰ οὗ ϑρίγι8 ἴο δοοιβε τηεη"". 
Ψψεῖ. 11 σΒγοποϊορίς δ! ἔο]]οννΒ νεσὶ 17, 
δυῖ {πὰ δυΐδος, ΌΥ ἃ οδαγδαοίεγιβιῖς δηὰ 
ἀταπιαῖϊῖς ῥγοϊερβίβ, δηϊοἰραῖθδ τἢς ετὶ- 
ὈΠῚΡὮ οὗ [ἢ πιδγίγτβ δηὰ σοηίδββοσβ, γῆο 
τεΐαϊε ϑαῖδῃ᾽ Β οδ᾽ υπηπίεβ δηὰ σεϑίϑδὲ δ 18 
165. [πὶ ορροβίξοη ἴο 1πΠ6 σοπίετηρογάγυ 
7ενίβ ἰγδάϊτίοη (ΑΡ. Βδσ. ᾿ἷ. 2, χῖν. 1:2; 
4 Ἐπά. νἱϊ. 77, εἴς.), ἰξ ἴ8 ποῖ τεϊΐδης ες οὔ 
ΜΟσΚΒ Ὀὰϊ ἴπε σοπβοϊουβηαββ οὗ σεάοτηρ- 
τίοη Ὦϊο ΒΒ ἐπα ῦϊεβ ἴῃ επὶ ἴο Ῥεασ νυ π688 
δηᾷ ἴο Ῥεᾶσ ἴῃ οοπβεάυεποεβ οἵ {πεὶς νἱῖ- 
Ὧε88. ὙὨῚβ νἱοΐογυ οὐ βαγίδ ἀδρεηάβ οα 
ΟἸγίβι᾽ δ ὑσγενίουϑ ἀείδας οἵ ενὶϊ π᾿ τ86 
ὍΡΡεῖ τνοτ]ὰ (Οοἱ. ἰΐ. 15; ο΄ ἀῦονε οὐ ἴϊ. 
1ο, 4180 χχὶ. 8) νι ἢ ἐογπιεὰ 118 μεδά- 
αυδτίετβ. 

γες. 1:2. εὐφραίνεσθε, ο΄. (πε Ἐργρείδῃ 
Ἀγτῖη ἴῃ ποποὺγ οὗ Εᾶ, ἴδε βυη-γοά: 
“ἘΔ δίῃ αυε!]εὰ δὲ8. ἱτπηρίουβ ἔοεβ, δεᾶ- 
νεῃ σεϊοίςεβ, δαγί ἢ ἰβ ἀεἰϊρῃιεά".---οὐαὶ 
κιτλ. Ταΐβ ἀεβρεσζαῖς δηὰ ͵δβὶ εβοσὶ οὗ 
ϑαίΐδῃ 18. ἃ φοπιγηοῃ ἀροζαί ρας ξεδίυγε 
(ς΄. 4.6.» 4 Ἐδβά. χί!. τ6 {.; Αρ. Βασ. 
Χχνἱ!. 3, ΧΙΊ. 1, Ιχχν. 5; Μαικ χίϊὶ. 21; 
ΤΠ ά. χν!.), πιο ]οδπ ἰάδεπιβεβ Ἰδῖος 
νυ τὰς [πιρετγία] οὐ]ῖυβ. 

Τὰς ἀταροπβ ρυζϑυὶϊξ οὗ ἴῃ ννοπιᾶῃ 
(13-17) τεβπιεθ δηᾶ ἐχρδηάβ ἴῃς πἰπὶ οὗ 
νοσ. 6. 

γες. 14. “Τῇῆοε ἴνο ψἱηρβ οὗ ἃ ἢυρε 
ετϊβοη-νυϊατε" (τοῦ εἰἴποῦ ρεπετγίς ἂσ- 
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8. νεῖ. 6. εἰς τὸν τόπον αὐτῆς, "ὅπου τρέφεται " ἐκεῖ καιρὸν καὶ ᾿ καιροὺς 
1 Ῥδη. νἱ!. ἢ ἣΝ ᾿ - Ν 
Αἱ μά), καὶ ἥμισυ καιροῦ " ἀπὸ προσώπου τοῦ ὄφεως. 5. καὶ ἔβαλεν 

τίς "π᾿ ὁ ὄφις ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ὀπίσω τῆς γυναικὸς ὕδωρ ὡς ποταμόν, 
(ΜιΩ. 4. ἵνα αὐτὴν " ποταμοφόρητον ποιήσῃ. 16. καὶ ἐβοήθησεν ἡ γῆ τῇ 

α Πεδι,ικο, γυναικί, καὶ ἤνοιξεν ἡ γῆ τὸ στόμα αὐτῆς καὶ κατέπιε τὸν ποταμὸν 
(ὩΓΣΣῚ ὃν ἔβαλεν ὁ δράκων ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ. 17. καὶ Ἶ ὠργίσθη ὁ 
ΦΡῺ) δράκων ἐπὶ τῇ γυναικί, καὶ ἀπῆλθε " ποιῆσαι " πόλεμον μετὰ τῶν 

ν βοα", λοιπῶν τοῦ ᾿ σπέρματος αὐτῆς, τῶν " τηρούντων τὰς ἐντολὰς τοῦ θεοῦ 
ΝΟ καὶ "ἐχόντων τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ. 
ἐποίησεν 

ἀπόε Ἤξεγοδ, οὐ {|αά, νἱ. 348). “ Τὸ φεὶ δεῖ αὐσορὶ δυγδὶ 186 δίἴζεδχ".  χὶ, 1τ8- 
ἐροφνωδη να , χχὶί. 7. ᾿, 2 ]ὁΒη ἿΡΝ 13} ἜΠΟΣ ἘΣΎ ἦν. τ ἴ. τὰ ]οδὴ ἰΐ. 3, 
ἐδ, λα, 24, σ Οος. νἱΐ. το. 

ετἰοϊθ, οσ ἃ Ηευγαίβαι, οσ πιοσε ᾿ἰ κεν δῇ 
δἰ!υδίοη το ἴδε τιγιμοϊορίοαὶ θαβ:8). [ἢ 
τρδάϊίοπαὶ ταγι ποίου ἴδε εαρὶε ορ- 
Ῥοβεὰ δηὰ ταναπεοα ἐπε, βεγρόπε αἱ ἔοι 
ἰπίβ (ς΄. τε). [ἢ τᾶς τίδη τὰ; 

ἔμε ἐδ τ τε τακιδά ἐμά οἵ [ἰδἷ8 
(Ηδιμοῖ). ΑὩΥ δἰυβίοα ἴο 18γ86}᾽ 8 ἀε- 
Ἰίνεταπος (48 ἰπ Εχοά. χίχ. 4; Πευῖ. χχχίϊ. 
δ} αἱ Ὀεβῖ βεοοηάδλτγυ. 

ΕἾ. 15. Αποῖδμοσ ταγτποϊορίςαὶ τηεῖδ- 
Ῥδοσ ἔοσ ρεζβεουκίοῃ οσ ρεγβεουίοσβ, κα 
“ ξοεσεη(δ οὗ Βεῖϊαὶ ̓" (8. χνὶϊϊ. 4). Α8 ἴδε 
Ῥτίπιδεναὶ ἀγάροη νγνΑ8 ἔγεαυεπ ἃ 5868- 
ταοηβίοσ, ἔγοῦλ Τίδπηδὲ οηννᾶγάβ, Πἰβ οοη- 
Ὡσχίοη ψἱὰ τνδῖεσς (οὐ. οὐ νἱϊϊ. ΣῸ) ννᾶ8 
ἃ πδῖυσγαὶ ἀενείορπιεπὶ ἱπ ἀποίςεηϊ (ς. 
Ῥαυβδη. ν. 43 () δπὰ Ἄνεὴ ϑεπιίεῖς (4. δ.» 
ΡΒ. ᾿ἰχχὶν. 4; Εζείς. χχῖχ., χχχὶὶ.) 1ἰτασαῖαγε. 
Τῆς βεγρεηῖ ἰῇ ἴδ τίνες ννᾶβ, ἴοσ Ζοσο- 
δϑιγίδηβ, ἃ ογελίίοῃ οἵ ἴδε εν] βρίσιὶ 
(Νεηά. ἱ. 3). 

νει. 16. Τῆε ἀγάροη ἰβ υπεχρεοίεαϊγ 
θαηῆοὰ Ὁγ (δε δή ας 8ἃ8 ἴδε ψνοπΊΠ᾿ Β 
ΑἸ1γ, Ὡς ἢ δυνά! οννΒ [ἢ Ρεγβεουϊοσβ [Κα 
Κογδῃ, θαΐμαη, ἀπά Αδίγαπι (Ν πὶ. χνὶ. 
30-32). ΤΕΐβ επἱρτηδιὶς ἀεῖδι}] 8848 ποὶ 
γεῖ δε ραγαὶ! εἰς ἔγοπι [ εὐνῖδῃ ΟΣ φασὶν 
ΘΡΡΙΡΗΔ ἰκεταῖαγε, τὰ Ῥγοέευ. αεοδὲ, 22 
οἰϊεά Ὀγ ϑεῖνγη, 7-9) ἰδ Ἔνθ τόσα σὰ- 
ὑΝ ΠΑ 4 Ἐπ χις. 44. ῬτοῦΔΌΙΪΥ ἰΐ να 
τεϊδίπεά ἔγοσῃ ἰῃς δβίγοϊορίοδὶ βειίπρ οὗ 
τῆς οτἰρίπαὶ ταγίμ: Οεῖοβ, ἴδε δαυδῖῖς 
ἀγάροη οὗ ἴῃς βουΐπεγῃ Βεάνδηβ, υγῃϊο ἢ 
Δϑίγο ορίοδ!ν ἰβ 84 νγαίεσυ τερίοῃ, Ἷαδῖβ 
ἔοτι ἢ τῆς τίνος οἵ Εσίάβδηοβ, νος ἰ8 
ΒΔ οννοὰ ὑρ ἴῃ {πε ζοάϊδο ἃ8 ἰΐ ἤοννβ 
ἄονπ ἴπε πεᾶνβῃβ ἱπίο τῆς υπάδγινοι ἁ. 

ες. 17. Τῆς Ῥαβῆεὰ δάνεσβδτυ᾽ ποῦν 
τάδ 18 βρῆεσε οἵ ορεσζαϊϊοηβ.---τιὰλ. δῃ 
Δροςαδίγρεῖς ἴεῖπὶ τ ἰῃς ἀογεϊἑεέξ οἵ γα- 
ἐξεἰὲ οὗ 4 Ἐβάταβ (εἦ. ΝοΪΖ, 3190. ὙΤδεβε 
τεργεβεηΐῖ ἴο ἴῃς ΟΠτίβείδη εἀϊίος ἐδς βοδῖ- 
τετεὰ ΟἩγίβείδηβ ἴῃ τῆς Ἐπιρίτε ; ὃὉγ δάά- 
ἱπρ τΠ18 νεῖβε (οσ δὲ ἰεδϑί καὶ ἐχ. .. . 
Ἰησοῦ) ἴο {πε βουζος, δε ρᾶνεβ τε ΨΆΥ 

ἃ νΐ. ο, χἰν. 12, χίχ. 1ο, εἰς. 

ἔοτ ἴἰδς 0] ονπρ βαρὰ οἵ χίϊὶ. νυ ϑῖο ἢ ἀε- 
Ῥίοιβ τὰς {τγίηρ δἰτυαίίοη οὗ ΟἨ τ βεῖαπβ 
ἐχροβεὰ ἴο ἴδε διίδοικ οὗ δς ἀενὶ} 8 ἀε- 
Ῥυζίεβ. Τῆς ἄεν!] Κεερβ Πἰπιβεϊῖ ἰπ τπς 
Ὀαοκρτουηά, Ηδ ννοσκβ βυθεῖν τΒτοῦρὮ 
ἴδε Κοπιᾶπ ροννεῖ. Τῆΐβ οπβεῖ οὐ ἴδε 
ἕαϊτἢ πὰ ἐλ ἐπέ!πεβ8 οὗ ΟἩ τ βιίδηβ ὈῪ ἴδ ς 
εηΐογοεσηεηὶ οἵ ἴδε ἴστωρεσίαὶ οὐϊαβ 15 
νἱνιαν ἀεϊ!πεαιεἃ ἱπ Ερ. χὰ. ἩΒΙΓἢ 
ἱποίἀαπίδιν πιεποπβ ἴπε ἐχρεγίεποε οὗ 
ΒΙΌ] 1.5 τυ δο, {κα Ογαητηεσ, γερεπϊεὰ οὗ ἃ 
τεςδηϊδιίίοη. “Ἴἢς ἄενὶ!, τδϊπκίηρ, Βς 
δὰ αἰγοδλὰν βυγδουνοὰ ᾧρ Β., οἱς οὗ 
ἴδοβε ννῇο διαὰ ἀεηίεά ΟὮσιβε, ἀεβίσοδ τὸ 
σοπάεπιη δες ἔωγίδει ὉΥ πηεληβ οὗ δ)]25- 
ῬΏεπιΥ, δηὰ Ὀγουρῆς μεσ ἴο ἴδε ἰοζίυτε 
[2.6... 10 ογτάες ἴο ἴογος ἔλίβε δοουξβδιίουβ 
ἴτοπι Βεῖ [108]. . .. Βυϊ βῆε, τεηχπάεὰ ΒΥ 
δες Ῥγεβεηῖ δηρυ ίβῃ οὗ ἴδε εἴεγηδλὶ ρυπίβῃ- 
τηςξηΐϊ ἰπ αεδεηηδ [ο( Αρος. χίν. ο 1.}, οοη- 
ττδάϊοιϊεά ἴδε ὈΙΑβρθεπιοιιβ βἰαπάεγεσβ, 
ςοηξεβϑοά μούβεῖῦ ἃ Οδείβιίδη, ἀπὰ ννᾶβ 
λάδεὰ το ἴῃς οτγάες οὗ ἔδε πιαγίγτβ." 
Βιαπάϊπα, ἴἰ8ς Βεγοίς ἰανε-ρίτὶ, βυγνίνεά 
βδνεσαὶ ςοηῆίοϊβ ἵνα γι! τῷ μὲν 
σκολιῷ ὄφει ἀπαραίτητον ποιήσῃ τὴν 
καταδίκην. 

Ὑπε Κεγποῖς οὗ {δε βἰτυδιίοη πιηϊεά 
ἱπ χίϊ. 17 ἢ. ἰβ βίγυοὶς ἰῃ χίϊ. 2. Τὰς 
ἀγάροπ ἈΔ8 ρίνοη ἀΐς αμέλογὶἐγ ἰο ἐπέ 
δεαξί ; "ναι οὐ Β ρϑορῖε βᾶνε πον ἴο 
οοπίεπὰ νὴ ἰβ πὸ ἰοηρες ἴῃς ΟΟΤ. 
ϑδίδῃ τῃθσεῖν (χὶϊ. ο, το) Ὀὰὶ δῖ8 ρονεσίαϊ 
δηὰ βεάυςείνε ἀεϊεραῖε οη εαγίῃ. [ἢ ἴδε 
Ιταρετίδὶ οὐἱῦβ ἴδε ΟὨσγίβιίδη ρῥγορδεῖ 
ςουἹά β6εὲ ποιϊῃίπρ Ἔἐχοθρὲ ἃ βυργεπιε δηὰ 
ἀϊδθο σαν ϑυδεῖὶες πιάπόσυντε οἵ ϑαίΐδῃ 
Ἠἰπιβοῖῦ (οἷς οα χίϊϊ. Σ ἀπά 5). ΤδἊ 
Ῥδηίεϊϊς Ῥγορῆθου ννὰ8 δὲ ἰαϑδὲ οἡ τϑςε 
νεῖρε οὗ ἔυ]Π]πιεπε ! Μυιποϊορίςαὶ δπὰ 
Τοϑιλοϊορίοδὶ οἰαπιθηῖβ (5. Ο. 360 ἢ) 
Μετα δἰγεδλάν ργεβεηὶ ἴῃ τε ᾿δηίεϊὶς 
τεδάϊίοη, Ὀὰς ἐπα ῥσορῃεῖ (ογ ἴδε ϑουγος 
ΜὨΙΟ Βε εἀϊ8) τεδάδλριεὰ τπεπὶ ἴο ἰδ ς 
Ἠἰδιοτίςαὶ δἰξαδείοθ οτεαϊιεὰ ὃν ἴδε εχ- 
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18. Καὶ " ἐστάθην: ἐπὶ τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης, ΧΙ]ΠΠ. τ. καὶ» δ ἔσπα, 

εἶδον ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον, ἔχον κέρατα δέκα καὶ ἰπξ, 80. 
ΟΠ. κνὶϊ. 3. 

κεφαλὰς ἑπτά, καὶ ἐπὶ τῶν κεράτων αὐτοῦ δέκα διαδήματα, καὶ " ἕτοα 

ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ "ὀνόματα βλασφημίας. 2. καὶ τὸ θηρίον κδ΄ 
ὃ εἶδον ἣν " ὅμοιον " παρδάλει, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς “ ἄρκου, καὶ “ ΣΟΙ 
τὸ στόμα αὐτοῦ ὡς στόμα λέοντος. "καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ὁ δράκων δ τ: 
τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν μεγάλην. ὀοιαρὸ 

3. καὶ ἐμίαν ἐκ τῶν κεφαλῶν αὐτοῦ ὡς ἐσφαγμένην εἰς θάνατον: τῆν 
τάγμα. 

ς΄. ΝΝίΩ. ἢ 5, 31, Ηεἰδίπα, 21-22. ς Ῥδ;. νἱέ. 6, ̓ . Μεαῖι. ἐ, 8, 9, εἴς. 

1 Ἐοτ ἐσταθην (ΡΟ, Με., 5.. εἰς., Αηά,, Ατείι. 50 Τὶ. ΑἹ., 5. αν άβοῃ, Ενν., Βδπιβαν, 
Βείρψεβ, αυηκεὶῖ, 1. ἮΝ εἶβ8, Β8., Β]., εἴς.), [νᾶςΒ., Τε., Ὀδβιε., Ἡοΐ., ΝΗ, Δ. (ρ. 5). 
8νν»., ΗοϊιΖ., Ηἰσβοδῖ, τεδὰ ἐσταθη (ΝΑῸ, 87, 92, νᾷ.» Ατη., Αεἴῃ., ὅϑρες., Ηδυτω., 
Τίς.), 48 ἱξ τὰς ἀσαροη δνναϊἰε [δε γῖβε οἵ ἴς Ῥεδβδί. Βυϊῖ οὗἉ [Πῖ8 ἴποσε ἰδ πο Πίπὶ 
ἰῃ τῆς ςοηϊεχί. Α πδνν βίασι 18 τηδάς δεγε, ἀηὰ ψνμδὶ ἐΟ]]οννβΒ ἰδ (ΠΠΠ|κὸ χὶ!.} ἃ Ρεῖ- 
ΒΟΏΔΙ νἱδίοῃ οἵ ἴπε6 Βεὲσ ψνῆο ἰ8β ποὺν ἀεδαϊπρ ἢ Ργεδεηι- ἀν δοίυ δ᾽ εἴ ε8. Υ̓Ὰ 
νδιίδπι βεοπὶβ ἄυε ἴο δὴ οσοπεουβ διϊεηρίὶ ἴο ἄξερεη ἴδε ςοπεπυϊν οὗ ἴδε ἴννο 
Ὁτᾶς 68 (ννϊοἢ ἰβ ἐχρεββεά ἴῃ χὶΐ. 1γα δηά χίϊὶ, 26). 

Ρεείαιίοη οὗ Νετο᾽ Β τεΐυσῃ ἔτοτη [Ὡς υπᾶες 
νροσ  ἁ ἀπ ἐδε εηξογοεπχεηὶ οἵ τς [πιρετίδὶ 
ουὐυ8. Εογ δε Βγροιβαβίβ οὗ ἃ Οδ᾽ρυϊΔ- 
δουτοε ἰπ [ἢϊ8 Ἑςδαρίεσ, οὐ [πιτοά ὶ 6. 

χὶϊ, τδ- χὶϊ!, χϑ: τῆς οὗ ἴδε ννογγδῃ 
πᾶ (δς τεὰ ἀγαροη (4 ννᾶσ ἰπ βεανεῃ) ἴβ 
Το Ποννεὰ Ὁγ {πε βαρὰ οὗ ἴδε ἔννο τῃοηβέεσβ 
ἴτοπι βεᾶ δηὰ ἰδῃηὰ (ἃ ννὰσ οὐ δασίἢ), ἡ, 
νὰ δὲ ἀγάροπ, ἕοτπι ἃ {τὶ υτηνίσαῖς οὗ 
εν]. Εἰἶγβε (χίϊ, σ8-χὶ!]. το) ἴδε τπηοηβῖεῦ 
ποτὰ ἴδε 568, ἐ.6., [ἃς οπιδη Ετωρίγε. 

νεῖ. 18. Τα βοεῆα ἰβ διε 8εᾶ-8ῆοζαε, 
ἐκ Ἀἀγῤῥοϊλεοί, οὗ τε Μεάϊιετσαπεδη 
(δλδάο, Ι00 δ, 11 «, εἰἴς.), ἐ.5., ἴδε 

εδῖ, 186 ψγΠο]ε ρᾶββαψε Ῥείη πιοάε]εὰ 
οὐ Ἀδῃ. νἱϊ. 2, 3, 7, 8, 190-27, ᾿γδεζα ἴῃς 
ΒίΟΙΙΩΥ 8εὰ ἔογτὰ νοῦ ἴπς πιοπδίειβ 
Ἔπιεσζε ἰ8 ἰἢς ννοτ ἃ οὗ παιίοηβ (οὗ. 4 Εϑ8ά, 
χί. τ: εοςα δϑοεηάεραιϊ ἀξ τηλγὶ δαιΐα, 
8180 χίϊ!. 1). 

ΟΠΆΡΤΕΕΒ ΧΙΠ.---Ν ες. τ. Ηἱἰϊβ ἴεῃ 
Βογη8 ἤτϑε ὈεσοπΊε νἱ δἰ δ]6. ὙῆῈ ῥσορδεῖ 
828 βῃϊδεά τῆς ἀϊδάεπηβ ἕτοτι τε μεδάβ 
ἴο ἰδ Ποτῃβ (Πογεῦυ δἰἰεσίηρ {πεὶς πυπι- 
Ὅετ, οὗ περεβϑί(γ), βίπος δε υνίβῃεβ ἴὸ 
ϑίδπιρ ἴδε μεδάβ (ἰ.6., ἴδε Κοπίδῃ ετὰ- 
Ῥεῖοῖβ, ο΄. 51:0. Οὐ. ἰἰ, τ7)6; Τας. Απηπ. 
χν. 47) Ψψι τμς ὈΙΑΒρβαπιουῦβ πδπι68. 
Ηξεπος ἔπε ἴεῃ Βογῃβ (βυςςεββίνε πιοη- 
ΔΙΟΝΒ ἰῃ τῆς Τδηίϊεϊὶς οσδοΐθ) ἅγα βρεῖ- 
Βυουβ δεῖε, εχοερὲ ἂἃβ ἂπ διςμαῖς, 
Ρίοϊοτίαι ἀδίῖδὶ! ἱπ τὰς βκείοῃῃΒ οὐ 1818 
Ῥοϊγοθρμαίουβ γαῖα. ϑυοῃ ρτοίεβαυς, 
φοτηροβίία τηοηβίεβ γεσῈ ΤΑΊ] ἤσυτεβ 
ἴῃ Ῥετιβίδη δπὰ Βαυγίοηΐδη πιγίμοίορυ. 
Τῆς ὈΪΑΒρΒεσιοιβ ἰἰἶς οὗ ἀῤσης, αββυτηθᾶ 
ὃν ἴδε επρεσοσβ βίηος Οςίανίδπ (Αυραθ- 
τι -- σεβαστός) 828 Δ δΒεπιί-βδοσεὰ {{|ςῸ, 

ἱρὰ δβυρετυσδη οἶδίπιθ ννὩο ἢ 
ϑῃοοκοά [πε ρίουβ (δεἰϊῃρβ οὗ [ενν8 δᾶ 
ΟΠ τί βείδηβ δἰῖκε. 80 ἀϊἱὰά θεός δπὰ θεοῦ 
υἱός νϊοῃ, δ8 ἴδε ἱπβογίριϊοπβ ῥτονς, 
ψνεῖα ἔγεεῖν ἀρρ ἰθ το ἴῃς ἐπιρεσζοσβ, ἔγοηι 
Αὐυρυδίαβ οηνγαγάβ, ΤῊς ἱπιρετίαὶ βυβίθσι, 
εδρεςῖδιν ἢ ἐϊ8 ἀετηδηὰ ἔοσ ἱπιρεσίαὶ 
τυ σβηΐρ, ἀρρεασεὰ πε επηδοάϊπγεηι οὗ ἱτ- 
τανεζεῆςα δηὰ ρτοίδης ἱηξατυλιίοη (νεσ. 6). 
ΤΗΐβ οαἱπὶ υδυτραϊοη οὗ ἀϊνίπε Ποποῦτϑ 
νγᾺ8 ἱπεχρ σῦς ἐχοαρὶ οἡ ἴδ 6 βυρροϑβί- 
εἰοπ (νεσ. 2) ἴμαῖ πε ετηρίγε νν88 ἃ ἴοοἱ οὗ 
ἀρεπῖ οὗ ἴῃς ἀεν!] Πίπιβοῖῖ, Μυςῇ παὰ 
Βαρρεπαβά βίπος Ρδυ] ντοῖς Εοηι. χἰϊ. 1- 
6, δῃηὰ Ἔνεη βίπος Αβδίδιις ΟἩ τ βιίδηβ πδὰ 
τεροεϊνοά [πες σουπδεὶ οὔτ Ρεῖετ ἰΐ, 13 ἴ. 

γες. 2. Τα επιρῖγε ραϊδεγεά ὑρ 41] πε 
οῬηποχίουβ αι εῖεβ οἱ ἁ 5γϑ61᾽8 ἔογπηεσ 
Ορρσεββοζβ: ογδῖς, ἰυ8ὲ οὗ δίοοδ, δηὰ 
νιοίουϑ ἐηεῖρυ. Ηξεηςς ἴῃς σοπιδίηδίοπμ 
οὗ ιταἰῖβ ἔτοσῃ Πδηΐε 5 ἴουσ δεδδβίβ: ζεπε- 
τὰ ἀρρεᾶγαπος δαὶ οὗ 4 ἤετος ραηΐδεσ, 
ἔεει {κε ἃ Ῥεδγβ (͵.ἐ., ρΙπιῖρταά 6), ̓αννβ 
κε ἃ 11οπ᾿8 (οὔ ἀενουσίηρ βίσεηρι!)---ἃ 
Ῥαϊεβεϊηίδη (Η 8. χίτ!. 7, 8) ρίςίυτε οὗ ἃ 

οὶ Ὀελδί οὗ ὑσευ, ταρίηρ δπά τᾶνεη- 
ἴηρ, δείοτς Ψῇοπὶ ἴδε σπυτοῖ, {κὸ Ὀτγ- 
ἄδῃ᾽Β τὴν! κ- νμῖῖα ΗΙηα, “τννᾶβ οἔϊεη ἑοσοθὰ 
ἴο γ, Απὰ ἀοουλ᾽ ἁ ἴο ἀεαῖδ, ᾿πουρὰ ἔαϊεὰ 
ποῖ ἴο ἀϊς᾽".---καὶ ἔδωκεν κιτιλ., ςοπηεοῖ- 
ἱπρ τῆς επιρίγε ἢ τς ἀγαροη οὗ χίϊ. 
δη βιαπιρίηρ ἰξ 88 ϑαίϊδηϊς (ς΄. 1υυεΐκεη, 
42 ἴ. ; ΝΝεϊῃεῖ, 11- 12), 88 ἃ ννεϊγά δηὰ νὰ 
τηεβδίδῃ οὗ ἴδε ἄεν!] οπ φαγί. 

νεῖ. 3. Ὅς ρτορῃεῖ βεεδ ἰῃ ἴδε Ἂπὶ- 
Ρίτε δῇ εχίγδοσζάιπαγυ νἱ 8} Ὺ νυ ὨΙΟἢ δά 8 
ἴο ἐϊ8 ἑαϑοϊπαϊίου. Πἰβαβίεγβ νυ ἢ ψουἹὰ 
ϑυδῆος ἴὸ τυΐϊη δὴ ογάϊπασυ βιδᾶῖε, ἱεᾶνε 
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εἰ... 18ὲ ᾽καὶ ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου ὅ αὐτοῦ ἐθεραπεύθη, καὶ " ἐθαυμάσθη 
ὅδοοικὰ ὅλη ἡ γῆ " ὀπίσω τοῦ θηρίου. 4. καὶ προσεκύνησαν ' τῷ δράκοντι 

εἰς δκαει, ὅτι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν τῷ θηρίῳ, καὶ προσεκύνησαν τῷ θηρίῳ 
Β χνὶϊ. 8; 

λέγοντες, 
ξομεῖς, ΝΝ ἀν πττν 
“χρη “τίς δ ὅμοιος τῷ θηρίῳ ; 

προς “ καὶ τίς δύναται πολεμῆσαι μετ᾽ αὐτοῦ ; " 
Φ }ΟῸ ς. καὶ ἐδόθη αὐτῷ στόμα ' χαλοῦν μεγάλα καὶ βλάσφημα “ 
δι καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία " ποιῆσαι μῆνας " τεσσαράκοντα 

αἰ γβτιο. δύο- 
Άρατι τς 6. καὶ ἤνοιξε τὸ στόμα αὐτοῦ εἰς βλασφημίας πρὸς τὸν θεόν, 

νεζβε, προσκ. ἴῃ Αρος. ἰδἴκοβ με ἀδιϊνο ΟὩἷν νεῖ αοά ος (χίχ. το). ἱ χνιἱἱ. :8, Εχ οά. χν. 
1 ΟἹ. ΓῊ οἷ!. 6, 4 Ἐπά. χα, 48, Ῥε. χὶϊ. ἐν δὲ ο αχ, [υἀ. νὶ. 2, ῬΕ. οχὶϊὶ, 5, εἰς. , Ἐπ. ν. 4, χονϊ. γ.8, εἰ. . 

τῷ τότ Ὅλη. νἱϊϊ. 12, 24, χὶ. 28, 30, 32: ργεζω. Ηεῦ. υδε -- “ ἐχεζοίδε Ρεδς θα" (ἰπίσδηβ.), ναὶ 
ἐξ. Ὡοὶ μῆνας (748. ἷν. 13). Ὁ Χὶ. 2. 

ΤΈΟσ τὸ θηριον (Α 79, Απάκβ, νν8., ΝΝῊ πιδιρ., Β8β.) τεδά τω θηριω (ΟΡΟ, εἰς., 
Απάς, Ατεῖμ., οἀά.). [Ὑπὲ δος. ἰβ οοηξοτπιεὰ ἴο βεηεσαὶ ὑδᾶρε οὗ προσκ. τ 
θηριον, 8ες νεῖ. 8, 12, χίν. 9, 1Ι, χχ. 4. 

3 ελά βλασφημα Α, 12, 28, 34, 35, 47ν 79. 87, Απά,, εἰς. (Ἰὰς. ΑἹ. νν 8.) : (δε 
ἰάϊοτηδεῖς μα ρβιῤα νειὰ Ὀεεη εϑεὶν Ἰπιρτονεὰ ὃν ἴῃς δάἀά!τίοη οἵ ο θελει (4) οΥ πολε- 
μον (0, Απάς, Ατειῖδ.), απὰ Νδῦεσ οοπ). σημεια ποιησαι. 

Ἐοπις 85 βίσοπρ 88 Ἔνεζ, ἴπδηκβ ἴο Πεγ 
τ λγνο! οι τεουρεγαῖίνε ροννεσ. Τῆς Δ]- 
Ἰαβίοῃ ἰ8 ποῖ ἴο ἔπε τηυγάες οὗ σβεβᾶσ (80 
4.6.. Βτυδβίοη, αυηκεῖ, Ῥογίεσ), ποῦ ἴο 
ἴδε 1ΠΠπε88 οὗ Οαϊρυΐα (ϑριτ4}, Ὀυς (80 
Ὀὐδιετάϊεςκ, Ο. Ηοϊιζθδπη, Β. ὙΝν εἰββ, 
εἴς.) ἴο τς τεττ 6 σοπνυ βίοπβ νυ Ὠϊ ἢ ἴῃ 
69 Α.Ὁ. Βῆοοκ (π6 εγῃρίγα ἴο [18 ἐουπάδ- 
τίομβ (Τας. Η δέ. ἰ. τ1)ὴ. Νετοβ ἀβαδῖῃ, 
ψἢ τῆς ὈΙοοάν ἱπιεγτεεηαπι δἴτεσ ἰξ, ννᾶβ 
ἃ ουπά ἴο ἰῃς ϑίδϊε, ἔτοπι ὑνϊοὮ ᾿ξ ΟΠὨΪΥ 
τεοονετεὰ υηάε Νεβραβίδη. [τ {1811εά 
τῆς ττάϊείοη οὗ ἴδε ψουπάεά πελά (Πδη. 
νἱ. 8). 850 4 Εδβά. χίϊ. 18 (ψνμβεζς τῃε 
ΒΆπιε Οὐ 818 "18 ῃοϊ6 4) “ Ροβὲ ἱεπιρὺβ σερηὶ 
118 [ἐ.6.,) Νδτο᾽ 8] παβοεηΐυσ οοπίεηξοηεβ 
ΠοΩ τηοάϊοδε δὲ ρεγιοαρίταγ υὲ οδάδι εἰ 
ποη οδάειϊ ἴυης, 56 ἰἰδγὰπὶ σοηδβιαεΐυγ 
ἴῃ βυσπὶ ἱπιείαπι "; 80 ϑυεῖ. Κεςῤ. 1 
Δηά ]οβερῇ. Βεἰΐ. ἵν. 11, 5, νἱΐ. 4,2 (Εοτμε 
υὑπεχροοίδαϊν τοβουδὰ ἔγοπι γαΐη ὉΥ Ν᾽ 68- 
Ῥαβίϑδη᾽ 5 δοςεββίοῃ). Τς νἱτα! Ὑ οὗὨ ἴδε 
Ῥᾶρϑῃ εἴηρίσε, ϑῆοννῃ ἴῃ (δἰ8 Ρονγεσ οὗ 
τρμαηε ἰϊ8ε1 ἢ δες ἴδε τενοίϊυξιοη, ΟΠΪΥ 
λάδεὰ ἴο ἰξβ ῥγεϑῖξε. Τῆς ἱπέδιυδιίοη 
οὗ ἸΙογαῖτν, ἐχργεββίπρ ἰἴ8ε1 Ὁ ἴπ πε ὑνοσβμὶρ 
οὗ ἴλε δπιρετοσ 48 ἴπε ρεγζβοπδὶ Ἔπιροάϊ- 
πιοηῖ οὗ {πὲ επιρῖγε, ὅταν νοσβε δηά 
ψοσβα. Α οομῃρασίϑοη οὗ 3 ἃ υυϊτῇ 12 (εἶ. 
18) βῆονβ, βονενεζ, ἃ ξυγί πε δι]υβίοῃ, 
υἱξ., ἴο τἰῆε Νεῖο τεάινίνιβ Ὀεϊε (οὐ. 
Ιπιτοὰ. 8 5). Τηΐβ ἰβ ποῖ ἀενεϊορεὰ 
ὉΔΕῚ χνῖϊ., Ὀυϊ αἰγεδὰν ἴῃς Ὀεδβὲ ἰβ ενὶ- 
ἀεπεῖν ἰἀεπεϊβεὰ ἰῃ 4 βεῆϑὲ υνἱἢ οης οὗ 
ἰϊ8 πεδάβ, νῇο ἰβ ἃ ἰγανεϑίυ (3 ὦ -Ξ- ν. 6) 
οὗ ἴῃς [ἀτπλῦ, ἐ.6., δὴ δηεςτιϑε. Τῆς 
ςοπίεχιὶ ψννουϊά οετιδιπὶν τοδᾶ αυϊῖς πδίυγ- 

ΑΙ νους 3 ὦ, αὶ ἴξ 18 ἱπιρί!οὰ ἱπ 12 
(ἀπά 18), αηὰ ποης οὗ ἴδε πυπιεγουβ δῖ- 
τοτηρίβ ἴο ἀπδῖγβε ἴπε σμδρίοεγ ἰηῖο δβουγος 
δηὰ τενίβίοῃ ἰβ οὗἩ δὴν ννεϊῆϊ, ἰπ νίενν οὗ 
τὴς. ρεπεγαὶ βίγϊε ἀπά οδασγδοιεσίβιςβ. 
ΤΏ εδε ἱπάϊςαϊς τῆς δυϊδοτβ οὐνπ παπᾶ. 
Ἐνεη ἴπε ἰγαηϑβί ιίοη-Βυροίπεβὶβ (6... 
Βευβίοη, αυηκεῖ) Ιεδάβ το ἀγοιίγαγυ μαπά- 
Ἰΐπρ. 86:6 Ιπίτοά. 8 6. 

ψεσ. 4. ΑΙ τπδὲ δαὰ ἐγαπβρίγοά--- 
Νετοβ οὐνὴ ἀδδίβ Πιεγαϊ ἀϊηρ ἃ τείΐυγῃ, 
δηὰ τπε οΟ]ἀρβε οὗ δίβ ἀγπδαϑίν ργονίπσ 
το ἔδίδ! δῖον ἴο ἴῃς ετηρίτε---δὰ βαρ Ὺ 
ρρταηάϊβεὰ τῃς ἱπἤυεηςε οὗ Εοπε. Τῆς 
Οδεβαύ-ουε Μοῦ οδδγαοίεσίβεά ἰτ ἰδ 
ἀυδθεὰ 4 ννοσβῃΐρ οὔ ϑαίδη Ὁγ ἴδε ἱπ- 
ἀϊρπαπὶ ργορῆει. Τῆς γτηη ἴο ἴδε ἰη- 
ςοπιραγαῦϊες δπὰ ἰηνίποϊδ!ς Ὀεδδὲ ἰδ ἃ 
Ῥαιοάυν οἵ ΟἿ. γπιπ ἰο αοὰ. [π πε 
Το] οννίτρ ἀεβοτιρείοη (νν. 5-8) νο ἰγαὶτβ 
ἃτε Ὀ]Ϊοεηἀεάᾶ: ἰπβοίεπε ὈΙΑβρῃοπν τονγαγάβ 
Οοά «ἀπά αἰπιοβὲ ἰγγεβίϑει δες ρονγεῖβ οὗ 
βεδυςείοπ ονοῖ πιεη. Βοῖξδ ἂζὲ δάδριοὰ 
ἔτοτα ἴδε οἰδββίοδὶ βκεῖςβ οἵ Απεοοδυδ 
Ἐρίρῃαπεβ (πη Ὀδη. νίϊ. 8, 20, 25, χίΐ. 7), 
τῆς Ρεοίοίγρε οὗ τπαὶ δης-ἀνίπε ἔοτος 
ψνοβε οἰϊπιαχ δά Ὀδθ σοδομοᾶ, 4858 (ὃς 
Ῥιόρβεῖ Βεϊίενεά, ἰπ τῆς ἀϊνίης ῥτγείεη- 
βίοηϑ οὗ [πε Οδεβᾶγβ. 

Μετ. 5. “Βὶρ δηᾶ δἰδβρμεπιοῦβ (οσ 
δϑυδῖίνε; 2 Ῥεῖες ἰΐ. στὴ 'νοσάβ." 80 
Αροο. Βαγ. ᾿ἰχνὶϊ. 7: “βυγρεὶ τεχ Βδδυ- 
Ἰοπΐβ 4φυΐ ἀεβέγυχὶς ἤσης ϑίοπειῃ εἰ ρἱοσίδ- 
Ὀέτυτ βυρεσ ρορυΐο εἰ Ἰοφαείυς τηᾶρτιᾶ ἴῃ 
οοτάε βυ0 οογαπὶ ΑἸ εἰβδίπιο "". 

νεῖ. 6. Τῆς ἀδγυβ οὗ Απιίοοδυβ (ΠΏ δη. 
νἱἱἱ, το-12) πᾶνε γτεϊυγηθᾶ. Οτ ἴδε οἰαἰπιδ 
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βλασφημῆσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ [τοὺς ἐνο Ο(. 10 5α 

τῷ οὐρανῷ σκηνοῦντας ]. τρά δεῖον 
7. καὶ "ἐδόθη αὐτῷ " ποιῆσαι πόλεμον μετὰ τῶν ἁγίων καὶ τ΄. ᾿ 

μ᾿ ν᾿ Ῥχί. γ. Ρυ!- 
νικῆσαι αὐτούς ᾿ βἰπησος οἵ 

καὶ ἐδόθη αὐτῷ “ ἐξουσία ἐπὶ πᾶσαν φυλὴν καὶ γλῶσσαν καὶ ἀ ΤῊΣ 
4 1 4ᾳ Ὀδῃ. ν. 

θνος. το, νἱϊ. 23. 

8. καὶ προσκυνήσουσιν "αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ ΣΝ ᾿ ΟἿ 

. γι - ΠῚ - - τῳ οὗ οὐ '" γέγραπται τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς [τοῦ ρετίαἱ τε- 
ἀρνίου τοῦ ἐσφαγμένου] ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. ἥνε ὅτο, 

9. " εἴ τις ἔχει οὖς, ἀκουσάτω. Τρεῖς, 
Ὁ Νεσο 

πον ; ᾿ , (Ρίο κε. θθ ἐβερο τεὰ ἐς δ᾽ ἐάν προς, πϑλονο ξω τον 
1 ἼΤΒςε οτηϊββίοη οὗ γα ἱπ ΑΟΡ, 1, 1:2, 14, 92, Αστω. (Ζο!.), ἴσεπ., Απάρ, Απάᾶδαν (80 

ϑρίει8) 18 ἀπε ἴο Βοπιοϊοξεϊευΐοη. 

οἵ ἰδς ερεοσ, βεε ἱπιτοά, 86, δπά ϑ:Ὁ. 
Οτ. ν. 33, 34 (Νεῖο ἰσάζων θεῷ αὐτόν), 

. 88. ἷν. 6-8, χ. 13, εἰς.-τοὺς . . . 
σκηνοῦντας, δλη εχερεῖϊς ρίοδβ ἀεβηΐῃρ 
σκήνη (ς΄. χίϊ. γ, 12). Ὑῆε τεπιρῖς ἰπ 
]ογυβδίεπχ ἰ8 πὸ ἰοῆρεσ τῇς βοεῆς δηά 
οδ͵εςξ οὗ δε Ὀεδβι᾿β ὈΪ βρῇ δγηυ. 

ας. 7. ἴπ Εποοῖὶ χίῖνὶ. 7 τῆς τγυΐετβ 

κι κ᾿ 5068 Μὴ ἢ γέγραπται, ποῖ ἐσφαγμέ- 
γον. 

γε. 9. Τῆς ρσορβεῖ᾽β ποίαᾳ δέμέ 
ἱπισοάυοεβ (νεῖ. 10) ψγδὶ 18 οἰἴπεῖ (4) ἃ 
ἀεπιαπὰ ἔοσς ρδίίεπος δηὰ ποῃ-τεβίβίδῃςς, 
οἵ (δ) ἂῃ εποουταρεπιεηὶ ἴο ἰξ. (4) “Βς 
Ῥαϊεηι. [οδριν! ἰ8 γοὺς ἀδβεην ἔγοτλ 
Οοά, δοςερὶ ἴ. 177) αμν ομὲ ἐς (ἀεβεϊπα) 

πὰ ΚίηρΒ “πῖδκα τπεηηβεῖνεβ πιδϑίειβ οὔ Ὑ0γ οαῤῥἑυἱέν, 0 εαῤῥἑολίν ἠδ ροὲς (ἴῃ 
18 βἰδγβ οὗ πεανδη [ἐ.6., [86 τἰρῃέδθουβ), 
πὰ ταῖβε ᾿πεὶς Ββαπάβ ἀραίπβὲ ἴῆς Μοβί 
Ηἰρῃ". Τῆς Ὀεδβιβ νου ἀ-ν! ἄς δυῖμο- 
τ δοε8 ὅδοκ ἴο [88 ἀταροη' 8 οοπηπιίβδίοῃ 
2) Ὁυϊ Οἱ τηδιοϊΥ ἴο ἀινὶπα Ρεγπηβϑίοη 
80 ἰῃ 5). ὙΠεῖε ἰ8 ἃ ργονίάεηος δίρθο 
ἔνε ἴπδη ἴῃς Ὀεδβί. 

Ψνες. 8. ϑιδηάϊηρ οἡ ἴδε νεγρε οὗἉ 1818 
οτἰδὶβ (ποίς τῆς οἤδηρα ἴο ἴδε διΐυτε 
τεπ86), ἴδε ργορῇεῖ δητὶοιραῖεβ ἔπ 6 δἰτηοβὲ 
υπίνεςβαϊὶ βυοςεβθ οὐ πε Οβεβδγ-ου (οὐ, Εν 
το). Οηΐγ ἴδε εἰεςὲ ν»}}} Ὀς δῷϊε ἴο γεβίβὲ 
118. ἀρρϑᾶὶ (ς΄. Μδῖϊ. χχίν. 25). ΑΒ ἰπ ἴδε 
Ο.Τ., τὰς οοπβοίουδπεββ οὗ ργεάδεβεϊπαιϊίοη 
ἷ8 τηλᾶάς ἃ πιοσϑὶ] ἰενεγ (ς}. χνὶϊ. 8). Τῆς 
τεβὶ οὗ πιδηκὶπὰ νὯῸ βυοσυπρ ἴο ἴῃς οὐ 
ἃτε ἰδ ποῖ οα ἴῃς Τα βία! Ὀυγρεββ- 
ΤΟΙ οἵ τερίβίε. Οὐ τῇς ἱπβιίγιοινε 
ϑεσοηά-ςεπίυγυ ροδβ οὐ Αςίβ ν. 39. Α8 
ἃ τῦϊς τδς ΓΑ Π]1ε88 πὶ {πὶ ἀγε ἀεοείνεά (2 
ΤΆ. 11. 2-1ο; 445ε. 15α. ἷν. 7, 8), θυῖ Πεῖε 
τῆς Ιπηρετίαὶ ουἱτυβ οσουρίε8 ἴπε Ρἷαςς οὗ 
τδε ἔαϊβε ργορπεὶῖ ἴῃ Μαῖα ΧΙ. 12, εἴς,--- 
τοῦ ἀ. τοῦ ἐσφαγμένον, νν ἢ ἰγαπδίδτβ 
ἴο Ομ γῖβε ἴῃς ροββεββίοη οὗ τῆς ἀϊνίπα 
τερίβίεσ οὗ οἰεἰζεηβ ἴῃ [πες Πεᾶνεπὶν βίδίς, 
ἷδ ὉΒΌΔΙΥ τ ΚΘ 88 ἃ βογῖρε᾽ Β ρίοββ (δῆϊεσ 
χχὶ. 27 ετε (δε ροβίξίοη οἱ ἐργίον ἰβ 
1ε88 ἀπῆςυ]). ΕἸβενμεῖε ἐπε δοοῖ οὗ 
ἰδε ἀρρεᾶτβ Ὁ ἰΐβεῖξ,9 [πὸ δὴν οἂβε, ἀπὸ 

αοάβ ογάεσ, ὑπάγει ἱπ ἃ διΐυγε βεηβε). 
58ον γοὺγ ρδίΐεηι ΓΔ ἱπ αοὰ ὉΥν 8Ὁ- 
βιδἰηἰηρ ἔτοτι δε υβὲ οἵ οτος ̓" (οἷ, Μαῖι. 
χχνὶ. 52. ΤῊ β ἱπιεγργεϊδείοη (γεὐεοιϊη 
συνάγει οἵ ἀπάγει ἴῃ 1ο 4) ἰΒ ῥτεΐεταθῖς 
το (δ) ταὶ ψνῃῖςἢ τεδὰβ (οσ Ἔνεη υπάετ- 
βιαπάβ; ψἢ Β. ΥΝ εἰ88) συνάγει, ἀπάγει, 
οἵ ὑπάγει (80 δοπιε ουγδίνεβ ἀηἃ νεγβί 8) 
πῃ τὸ ὦ, δηὰ (8 ἤηάβ ἴῃ ἴῃς ννοστάβ ἃ 
Ῥεοπηίες οὗ τεφυΐίαὶ γαῖμοσ ἴδῃ Δη ἀρρεδὶ 
ὋΣ επάυταπος. Ὑπὲ ἔδίε ἱπβίοιεα οῃ 
ΟἸ τί βιϊδηβ νν}}1 τεοοὶ] ου 1πεῖγ ρεγβεουϊτοσβ 
(ο΄. χὶν. 12). ἱπυρτβοησηθηξς οὐ σδρεν! ν 
δηὰ ἀδδῖἢῃ ψνεσα {πε ποῖσηδὶ ἔδῖεβ οἵ {πε 
ἅρε ἴος οτιπιὶπδῖὶβ Ψῆο τείυβε ἴὸ ἰη- 
νόκα ἴδε επΊρεσοσβ ρεηΐυβ (ο΄. |0ο8. 
Βεὶϊ. τι. το. το, νὶῖ. 2, Ῥμῖϊο: 
ἀε ΕἸαεο. τι, ἰερ. αἀ Ο αἵμηε, 32). Α νατὶδᾶ- 
τἴοη οὗ 118 τηδδηΐηρ νουἹὰ Ὀε: υδὲ ἕοτγςος, 
δηὰ γοὺ (ΟἨτί δια π8) νν}}} βυθῖες ἕοσ ἱξ. 
ΎΠῆε Ψῃοΐε βίδηζα ἰ8 νυγιἴθη ἴῸΓ βαίπβ 
ψ»δο, {κὸ ϑίψχυγά, ἀτε ποῖ θοσηῃ ἕο ὈΪεποῖ- 
ἱπρ. κιτιλ. ]οβερῆυβ (Βεἰϊ. 1}. 5. 
8, εἰς.) παὰ ͵υ8ὲ ρίνεη, ἔτοπι ῥγυάεηεῖαὶ 
ταοῖίνεβ, ἃ βίπιϊασ ννασηΐϊπρ ἴο [εν 
διραϊπδβὶ ρασγιϊο ραιπρ ἴῃ ΔΩΥ δητὶ- Κοτηδη 
τηονεπιεηῖ, [τ 88 δἰνναυβ δασζά τὸ ἀ18- 
ἃῦυδε ἴῃς Οτίεπεαϊ πχπὰά οὗὨ τ8ε ἰάςα δαὶ 
τοὶ ρίουβ ΖΑ πιυβὲ Ὀς Ῥουπὰ ὕρΡ ἢ 
ἔλϊε πὰ Βρδιηρ. Οὐ Ιπεοά. 8 6. 
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τι. Καὶ εἶδον ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τῆς γῆς, καὶ εἶχε κέρατα 
ἐπι δύο “ὅμοια ἀρνίῳ, καὶ " ἐλάλει ὡς δράκων. 12. καὶ τὴν ἐξουσίαν 
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νυ Θεπ.ἶχ 6, το. “εἴ τις εἰς αἰχμαλωσίαν, 
εἴ. χν. 2 ᾿ 

ΟΧΧ). εἰς αἰχμαλωσίαν ὑπάγει" 
 Ιοηΐδο ᾿ . 

ἀοτηα ς εἴ τις ἐν “ μαχαίρῃ ἀποκτενεῖ, 

ΑΝ ᾿ δεῖ αὐτὸν ἐν “ μαχαίρῃ ἀποκτανθῆναι " 
80)" τ ὧδέ ἐστιν ἡ " ὑπομονὴ καὶ " ἡ πίστις τῶν ἁγίων. 

ΣΧ δξ νεσ. 
1:8; Νίη. 

δδλίος 

ἴοτ." 

“ΕΠ 400 

τοῦ πρώτου θηρίου " πᾶσαν ποιεῖ “ ἐνώπιον " αὐτοῦ -“ καὶ ποιεῖ τὴν 
γῆν καὶ τοὺς " ἐν αὐτῇ κατοικοῦντας ᾽ ἵνα προσκυνήσουσι τὸ θηρίον 
τὸ πρῶτον, οὗ ἐθεραπεύθη ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου " αὐτοῦ" 13. 

ἄπο ερας. καὶ ποιεῖ " σημεῖα μεγάλα ἵνα καὶ ' πῦρ ποιῇ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ κατα- 
ξαθξαια βαίνειν εἰς τὴν γῆν ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων. 

κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς ᾿ διὰ τὰ σημεῖα ἃ ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι 
δον τ. ἐνώπιον τοῦ θηρίου, λέγων τοῖς κατοικοῦσιν ἐπὶ τῆς γῆς ποιῆσαι 

οαὲ- 
Ὡυτα" 
(ϑυει. 

γν. 11-18: {δε ἱἹπιροτί! αἰέεγ 460 οἵ 
ἴδε βεοοηά Ὀεᾶδβὶ, ἃ πιοηβῖεσ ἔσοπι ἴδς 
Ἰαπά (ἰδεπεϊβεά αἰεγνναγάβ ἢ τῃς ἴτὰ- 
ἀϊιίοη δ! “" 188 ρτορδεῖ,᾽" χνί. 13, χίχ, 20, 
χχ. 10). Ταΐβ πιγιποϊορίοα! ἤρυτε ἰ8 ποὶ 
ΔΩ ἱπάϊνϊἀυα!] ἰκα ϑιπιοθ Μάᾶρσυβ οἵ 
Αἰεχαπάες οἵ Ανοποιείομοαβ οσ Αροϊ]οπίυβ 
οἵ Ὑγδηᾶ ος Βαϊδδηι γεάϊνίνυβ, Ὀὰϊ Δ ρεῖ- 
βοηϊποδιίοη οὗ δογὴς ογάεσ οἵ ἰπβιίτυϊτίοη 
ἁενοιεά το {πΠ6 ἱπίετεβίβ οἵ ἴδε ετηρίγε ὁπ 
ἰϊ8 ταὶ! σίουϑ βἰάβ, ἐ.4., (πε ὑγίεδιβ οὗ [86 
Οαβδγ-ουϊε ἱπ [πε ῥζονίηςες πὰ εβρεοί- 
ΑἸ (7. Ιπτοά, ὶ 6) ἰῃ Αδία Μίποσ, 'νῃεσε 
τῆς Ἰἰοςαὶ ἀϊχηϊίαγίεβ δοιὰ τῆγουσῃ ἴῃς 
Ὀίει οὗ Αβία ἰπ οσάεσς ἰὸ βιιρεγίπιεηὰ δηάᾶ 
Ῥορυϊατγίβε 86 ουἱὲ (δο ΗοϊϊΖηι., Ρβεϊά., 
Οδμαδσίεβ, Βασιὶεῖ, Ρογίεσ, Βουββεῖ, Εογῦςβ, 
ϑιυνεῖε). Τῆς ἐο]]οννίης ἀεδβοσίρείοη Ὀγῖπρβ 
οὐἱ τῆς ουπηίΐηρ, βυδνιν, πὰ διτορᾶηςα 
οἵ (Π͵8 βδοδσάοιδί ρονεζ. 

γες. τὶ. ἐκ τῆς γῆς--([Πεὲ πὐγτΠοϊορίοαὶ 
ταῖς 18. δρρίἱεὰ Ἐξ εταρδίςα!!ν ἴο Αβία 
Μίποσ (ἐ.4., τῆς Ελβ)). Ηδετε δραίη ἴῃς 
οοβιηοϊ ορίοαὶ δηε ποδὶ ἢ 88 Ῥεθῃ ἰσηβ- 
Ἰογπιεά ἰῃΐο ἃ ροϊἰοαὶ δρρὶἰοδιίοα. Τῆς 
ταλεῖὶπε τηοηδίεσ οδηποὶ εἘχεζοῖβα ἱ 
πίοη ονεῖ (δε ἰδπᾶ εχοορὶ τπγουρῃ δὴ 
ἱπιειτηδάϊατυ ἐκ τῆς γῆς. ΟΥΛ Αρος. Βᾶτς. 
χχίχ. 4, ἤετα τῆς ὑνοὸ δεδβίβ, ἰενίδι ἤδη 
δηὰᾶ Ὀεβειηοιῆ, τἰβα ἔτοπι τῆς 868 δηὰ ἰἢς 
Ἰαπά, 48 ἴῃ ἴῃς δηοίεης ϑεπιίεῖς δηὰ Βδογ- 
Ἰοπίδη ταγιβοίοσυ ἴῃς ἄγν ἰαπὰ δπὰ τῆς 
ἄξορ νγεῖα τὰς δμαδίϊδιίοηβ οἵ ἴδε ἴνο 

14. καὶ " πλανᾷ τοὺς 

Ρείγμεναὶ πιοηβίεσε (Επ. ἰχ. 7 ἔ., 4 Ἐϑά, νὶ. 
40 ζ)), δο τεργεβεηιεὰ ἴε σμδοβ-ρρο- 
πεηὶ οὗ βεᾶνεη. Τς τηϊ]ὰ ἀρρεᾶγαπος οὗ 
ἴδε Ὀεαᾶϑὲ (ὄμ. ἀρν. ἀοε5 ποῖ τηδᾶῃ δὶ 
Βς ἀεοσείνεά πηεη ἱ ἴδε πᾶμε οὗ ἴμ6 
ΓατΑὉ) ἰ8 δοοοπιραηϊεδὰ ὃΥ ἃ ρίδυβί 6 
Δρρεδὶ (οὐ. νν εἰπεῖ, 2: ζ). Τῆε δἱ!υδίοη 
(νες. σ2), δοστγσοννοά ἔγοπι ἔμιε οἷδε 0Π- 
ταγτῃ, ἰ8 το δε βεάδυςεῖνε ἰηἀπςεσιεηίδ δε! ἃ 
ουἱ ὃν {πὸ Βελβὲ ἴο ΟὨγίβιϊδηβ, δυο ἢ 28 
ςοπείεγαιϊίομβ οἵ ἰογαὶ τυ, ραϊσιοιίβπι, 5ε11- 
ἱπίεσαβι, δηὰ τὩς κε. ΤὮεβε ἂς δαςκεᾶ 
ὉγΥ (νετ. 13) πιίγαοῖςβ, ννβίςς τορεῖδες ἢ 
τηλρὶς ἅτε 4180 οοπηδοῖςά υυἱτἢ Ν το γεὰϊ- 
νίναβ ἰπ 4. [5α. ἵν. 9.11 (οὗ. Α. Ο. τ75 
). Ὑῆε ἀεςεριῖνε ἰηθυεηος οἵἁ πχίγας! ε8 
"ΜᾺ ἃ ΒΌ1Ε δίψῃ οὗ ἴδε επά, ἰπ εαγὶγν ΟἸγὶ5- 
τἴδη Ππεγαῖυτα (οὐ, ἴδε [πε οὗ ἴτε πρεσ- 
βύτης οἰϊοά ὈΥ Ιτεῃδει8, ἱ. 15, 6). Μοεὶ 
Οτίεπιδὶ οὐ ῥσαςιίβεδ βδυςἢ {είς κβ ἰ8- 
νἱβαγ, ἀπά ςοπβίδηι ννασηϊηρβ ἰπδῖ 
{πεῖ ψνετε πεαζά (ε}. ΝΝ εἰπεῖ οἵ Ετίεά- 
Ἰαπᾶετ, ἰϊϊ. 458 ἔ,, 521 (.). 

γες. 14. Αβ8 Βεῖϊας βεῖὶβ υὑρ “ἢ15 ἱπιᾶσψε 
Ὀεΐοτε ἢἰπιὶ ἱπ ἜνεσΥ οἰ" (45. 15α. ἵν. 
1χ, ἃἴες τοτα πᾶ παῖς 1] ὃς ἰδς 
ΡΟνΕῚ οὗ 5 τηΐγαοϊεβ ἰπ ὄδνεσυ οἷν δηὰ 
τερίοη ᾽}, 80 Βεῖς ἴδς εἰκών οὐ Ῥυδὶ οὗ 
πε ἐπρεσοσ 88 ἴδε Ναεζοηῖὶς δηιϊὶςδτίβι 
τερζεβεπιίης ἴδε επιρὶσε (οἷ. τς δίπιὶ 
τερελίεά ἔγζοπὶ νεσ. 12 9) ἰ8 Ὀσουρῃς ἔογ- 
ννατὰ αἴοηρ να ἴδε βιαῖιεα οὗ ἴῃς μοάβ 
ἴο τεςεῖνε οὔδετίπρε οἵ νὶπε δηά ἱποθῆβα 
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εἰκόνα τῷ θηρίῳ " ὃς ἔχει τὴν πληγὴν τῆς μαχαίρης καὶ ἔζησε. 15. 5ογ. ϑο 
καὶ ἐδόθη αὐτῷ δοῦναι πνεῦμα τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ ο Αι χνΐ. 
“λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου, καὶ " ποιήσει 1 ἵνα “ ὅσοι ἂν μὴ προσ- ρζξνες. τ. 

κυνήσωσι τὴν εἰκόνα τοῦ θηρίου " ἀποκτανθῶσι. 16. καὶ " ποιεῖ τε οἵ 

πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ ιμε ἵνα 
τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, " ἶνα " δῶσιν ἐροῖει 

αὐτοῖς "χάραγμα ἐπὶ τῆς 'χειρὸς αὐτῶν τῆς ᾿ δεξιᾶς, ἢ ἐπὶ οἱ νεῖ, ἐν 
τὸ " μέτωπον αὐτῶν, 17. [καὶ] "ἵνα μή τις δύνηται 2 ̓ ἀγοράσαι ἢ 

πωλῆσαι, εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου, "ἢ τὸν 
ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. 18. "ὧδε ἡ "σοφία ἐστίν. ὁ ἔχων 

322). Ρἷ 
χνὶ. 2, χῖχ. 18:20 (ὦ, ἶχ..4), ο΄. Ῥα. 80]. χν. 30. ἢ 

ἢ Ῥα. 80]. ἰϊ. 6. Υ -Ξ Ιωδη. ἐρεχεᾷξ. : [Ὁδῆ νυ. 20, εἴς. βυεῖοα, ἢ , 213. 
ΓΤ 

1 ποιησει δὰ (πιῖπ.), ὅγτι., Ὑτιτηᾶῦρ., ΝῊ πηλιρ., ΝΥ 8. : ἴοσ τὴν εἰκονα (Α, πίη. 
1μᾶςο ἢ. ΑἹ. Β58.) Τὶ.» ΙΝ ΨΉ, νν8., Β,,, ϑυν. τεβὰ τὴ εἰκονι (ΡΟ, τι Ἠΐρρ., 
Αγεῖδ.). {1ππ||618 ἴο Ὀς βαϊά ἔοσ ΝῊ ̓8 οοη). (μδὶ τη γη δδ8 Ὀεεὴ εἰΐδμεσ ἰοβὶ αἴτεσ οἵ 
ἀϊδραςεὰ ὮὉγ αντὴη (αντω). 

Ξ1,80ΆᾺ., ΤΊ., Β]. οπλ., ΑἹ. ΝΝΉ, Β8., ὅν». Ὀγδοῖεῖ, ἐδε και οἵ 3Α ΡΟ, εἰἴς., νᾳ., Ασπ., 
Αεἰδ., Αγεῖδ., ἤδυτω. : ἴδε ἵττεβ. ὄνναται ἰΒ τεδά ὃγ ΡΟ, πιίη. (ν78., ΝῊ πιᾶγρ.ν Βδβ.). 

ὅτοπὶ ἴδε οἰξΖεηβ. Εογ ἴῃς παῖνς ἰάεπιῖ-ὀ Ὄοοπδβρίουουβ ἰδιῖοο οἵ Ὀγαηὰ (ςΓ, Ἰυυςοίδη, 
Βοδιίοη οὗ βυςἢ ἱπιᾶρεδ νυν τὰς ἀεϊείε8 
1ΠῈΥ τεργεβεηϊοὰ δες Ετιεὐϊδηάεγ, 111. 
500 ᾧ.---λέγων -- κελεύων (Β[4588 8ὶ 72, 5). 

Ψψεῖ. 15. Ὑε βίδϊυς ἷἰβ τηδάς ἴο βρεῖς, 
ἷπ ογάες ἴο νοῦ οὐ πε ογεάυγ ἀπὰ 
ἂννε οὗ πε ννοσβῃίϊρρειβ. Ὑὴς {τῖοῖκ ννὰβ 
ΨΕ1 πὶ τπε τεθῇ οὗ σοπίεπιροσαγυ 
τολρὶς (οὔ. Ναϊετ. Μαχίπι. ἱ. 8. 3-5), δὰ 
Ἰλῖες τχδάϊτίοη δἰγίρυϊεὰ ἰὲ ἴἰὸ ϑίτωοη 
Μαρυβ (ΟἸεηι. Κσοορη. ἴἰϊ, 47, ς΄. ΟἸ εἴα. 
Ἡον". ἰἰ. 32), ΨἘΠῸ βίπιῖ]ας νεπιστ!] οχυΐδαὶ 
88 ργδοιίβεά ὃν Αροϊ]οηΐυβ οὗ Τγδηᾶ δπὰ 
Ἐσυρείαη βογοάσεῖβ δὲ Οδιίρυδ᾽β οουτῖ. 
Ο7. Ἰυιοίϊαπ᾽ 85 αὐτόφωνοι χρησμοὶ (Α{ἰεκ. 
26) .---ἀποκτανθῶσιν, ο7΄. ἴῃς δουϊοῃεοη οὗὨ 
Οδριδίη Ῥορε πῃ Βυηγδηβ Ποἷγ Κ7αγ--- 
“τῆς διᾶκο, τε βδτης, δηὰ (ἢς ροοά πιδῃ 
ἴῃ 1", 

γν. τό, 1). Ὠεϊεςιίοη ννᾶ8 ἱπενίιδῦϊς, 
ἴοτ τῆς νεσυ οοἱπβ 'νεσε διδιηρεά (Μαῖί. 
χχίϊ. 19) ἢ της Βεδλὰ οἵ {πε Οδεβᾶσ, ἰδς 
ξοάβ, ος ἔοτωης [ἴ8ε1{, δαηά ἴδε ργορδεῖ 
ΔΡΡΔΙοΠΕΥ ἐχρεοιοά τπαὶ ρσεπυΐπο ΟἾτί8- 
εἰδὴβ ᾿νουἹὰ τεΐυδβε ἰο βαποιίίοη ἰάοἰδέγυ 
δηὰ Ἴ᾿οπάοπε ὈΪδβρθεπν ὉΥ διαπάϊϊηνσ 
ΒΌΟΝ ΘπΊ δ] 6 π|8 οὗ Ρτοίαπίιν ο΄. ἴρῃ. αὦ 
Μαρη. 5, δύο νομίσματα, θεοῦ, ὃ δὲ 
κόσμου). Οηΐϊγ δδ]εοϊ, βετνὶϊς ἀενοίῖεεβ οὗ 
ἴδε οὐἱῖυβ 1} δίοορ το μαι  ἱστεηβευβ 
[48 ἃ 5ἰπιῖ]σ 41} υϑίοπ (ἰν. 30. 2) ἴο ἴῃοβε 
ΨΟ οαττίεὰ τόπου “ οὐπὶ ἰηβοσίριίοης 
εἰ ἱπιαρίπηες Οξεβασῖβ᾽".---μέτωπον. ΤῊΐβ 
Ἡϊχδῖγ ρυγαῖῖνε 411 υδίοῃ ἰδ ο 18 ς Παρῖς 
οὔ πιαικίηρ βοϊΐεσβ δηὰ βίανεβ ἢ ἃ 

Ῥέα ϑυνγα; 3 Μᾶδος. ἰϊ. 29, δες τῆς 
ΑΙεχδηάσίδη [ενν8 ἂτὲ ὑσδηάδοά ἢ τῆς 
ταῦτ οὗ Ὠἱοηνβίυβ; 8180 ου Οἱ. νὶ. 7); 
Οἵ, Ὀεῖϊε 811}}}, ἴἰο ἰδ τεϊϊσίουβ ουδ- 
ἴοπλ οὗ ψελείηρβ ἃ δοάδδ πᾶπὶῈὲ 8ἃ8 ἃ 
τλ]ἰϑπιδη (ο΄. Πεἰδββιηδηπ, 349 (). Τδε 
ξεπεῖαὶ βεῆβε οὗ ἴδε ργἀδιςτίοη ἰ8 τῃδὲ 
ἴδε ἐδ 1} Ὅς δδυς ὑρ ἴο (δ 
αἰϊεσηδῖνε οὗ βιδγνίηρ οἵ οὗ οοπγίηρ ἴοσ- 
νδτὰ ἴο ἄνον {πεῖς ρσχοπίδιιοὰ Ἀμμ, 80 
ΒυθΕν ἀπά ἀϊδθο]ςα! ἢν ἄοεβ τῃς οὐἱέυδ οὗ 
ἴδε ἐπιρεσοσ ρεγνδάδ 411 βοοίδὶ [ε. Αὔ- 
οἴπετ βοϊυϊτίοη ἰβ ἴο 1μίπκ οἵ ἴῆε χάραγμα 
οἵ τεὰ βίδπιρ, ννὨϊοἢ ννᾶ8 Ἔββεπίδὶ τὸ 81] 
ἀοουτηεηῖϊβ οὗ εχοῆδηρε ( εἰββπηᾶπη, 
240 {)); ἱξ οοηδίβιδὰ οὗ ἃ τεὰ βελὶ νυ ἢ 
ἴδ8ο ἐπῃρεζοσβ ὨΔπΊ6 Οἵ εῆρυ. ΒλιηδΑΥ 
(ϑενεη 1,οέΐεγα, ὉΡ. τοῦ 1) ἰακεβ τῆς 
ΠΟΙ]. ἀεβοσίρίίοη ἃ8 ἃ δυπιδοῖϊῖς δπὰ 
τδῖμοι βαζοδβδιὶς νὰν οὗ τεΐεσσίηρ ἴο ἃ 
Ῥογοοιεῖίη ἀεπιαπά ἰπαὲὶ ἔνε Αβίδιῖς 
ΟὨσιβείδη βου βογλεμονν “ βίδτῃρ Ὠἰπὶ- 
8εἸ ονετιν δηά νἱϑί οἷν 88 Ἰογαὶ, οἵ ὃς 
ἀϊδᾳυα!βεά ἔτοπι ραγιϊςὶ ραιίοη ἴπ ὁγάϊπαγυ 
8οοῖδὶ 11 δηᾶ ττδάϊηρ ". ΡΙΟΌΔΌΙν ἴδε 
Ράββαξε ἰ8 ἃ ἤγυγαῖίνε᾽ ἀηὰ υπαυλιῆεὰ 
εχρζαδβίοη ἴοσ σοπβρίσυουβ ἰογαὶῖν ἴο ἐπα 
Ἰτορεηῖδὶ οὐ. Ιπ Ἐρ. Ιυρά. τῇς ἄεν!] ἰδ 
βαὶᾷ ἴο νοσεῖς ἀραίπει (ἢ γίβε Ὁγ “" εχοϊυάϊπ, 
8 ἔγτοτη ἤουδβεβ, ὈδίΠ 8, ἀπὰ πιδικεῖβ, δῃι 
αἶβδο ὃν ἐογοί ἀϊηρ ἃἂπῪ οπς οὗ 18 ἴο 8ΔΡ- 
Ῥεᾶσ δηγνῆεσε". 

γετ. 18. “Νονν ἔοσ νυ ͵]ϑάοιι ᾿"--- 8.111 τὸ 
Ῥεπείῖγαϊς ἴδε βεοσεὶ οὗ ἴδε ογγρίορτατῃ 
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γοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου - ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί, 
καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ ἑξακόσιοι 1 ἑξήκοντα ξξ. 

ὙΌΣ. ε γος 
χξζ΄, ἐ.“., εξακοσίιοι (-αι) εξηκοντα εξ (ΑΡΟ, εἰς., Ιτεη.0 ΝΊςῖ,, Ρε.), δυῖ χιζ', ἐ.ς. 

«ξακοσιοι δεκα εἰ ((, 5, τι, Τίς., ϑὅρΡες., “ αὐυἱάδπι βεαυθηῖεβ ἰδιου βπυιπὶ "" ἀρυά 
Ισεη.). ες οὐ χίν. 20, δηὰ Ζδδη, 8 75, ἢ. 5. ΦΎΠΕΙΕ ἰΒ πὸ ἄουδε δυὲ τμδὲ δτ6 
Εἰνεη ἰπ τῃς [Ἔγυθα] ἐπὶ οοάεχ 18 [Πς οτὶ ρίπαὶ Αττηεηίδη γεδάϊηρ ᾽᾿ (Οοπυθεᾶσε). 

ΜΟΙ νουἹά τενεᾶὶ ἴῃς ἐεαίυγεβ οὗ τς 
ἀγελὰ ορροῆεπί.0 Τηὶβ ογγριῖς πιεῖποά 
ΔΒ ἃ ἴλνουτίϊε Δ] γριεὶς ἀενίος, ἀυς 
Ῥατεὶγ ἰο ργυδεπεῖαὶ τεάβοῃβ, ραγὶ]υ ἴο ἴῃς 
ἀεβίσς ἴοσ ἱχηργεβδβίνεπαβ ; Οτεηΐδβ ἰονεὰ 
Βυτηθοῖίς δηὰ εηἰἱρτηδῖῖὶς τηοάεβ οὗ οχ- 
Ρτεββίοη ἰῃ σαι σίου (,. ΑΡροο. Βᾶς. χχνίϊὶ. 
1,2; 810. Οὐ. ἱ. σὲ ἢ ; Βασγῃ. ἰχ. 8, θυγ- 
Ἰεβηυιεὰ Ὀγ υοίαπ ἰπ Α416.. 11. Τῆς 
Ῥιίορῆεὶ πεῖε ἄγορβ ἴδε τόϊε οἵ βεεὲῖ ἔογ 
τπαὶ οὗ πἰετορῆδης οὐ σδῦδα] δι. Ης ἰπ- 
νἱῖεβ ἰ8 τελάεγβ ἴὸ οοῦπὶ ἴῆ6 πδπΊε οὐ 
πυτηδες οὗ ἴδε Βεδδι, ἐ.ς., ἴο οδἱουϊαῖε ἃ 
πάπα ῆοβε [ἰεἰΐετβ, πυπιεγίο δι ν να] υςὰ 
ου ἴδε ἔδηοὶ δι! ρῥγίηςὶρ]ε8 οὐ ἀεπιδισία, 
Ψου]ά δπιουπὶ ἴο 666. Εο Ϊοβπ απά 
Ηἷδ τεδάθσβ ἴῃς Βεδβὲ νγ88 Ῥγί πλάσιν τπε 
ογείρῃ ροννεσ γῆς ορροεβεά πε ἀνίπε 
κἰηδάοπε, ἐ.4., π΄ τπϊ8 οᾶβε, ἴδς Ἐοπιδῃ 
επιρίσε. Βυῖ δες ἀγί οὗ ἴῃς ργεβεπὶ 
ογδοῖς ἰ8 τῆς ἔασῖπε ἰδεπε ςαιίοη οὗ τα 
ἐπιρίτς στ ἴὰς εἰηροσοσ, οἵ σδῖδμεσ 
(νεῖ. 3) ΨΙὮ οπε εἰρεγοσ ἰῃ Ῥαγίίςυϊατ. 

ἐπος ἴῃς ρεορβεὶ ἴἥσονβ οὔἱ {πε Πίπε 
ὝΕΣ ἐὰν ϑ σῆς δί8 ΠΤ ἘΠ ΕΙ ΠΟΠΙΡΘΕ 
οἵ τοῦ θηρίον ἰδ ὥώπον, 
ἐ.4., οὗ ἃ Ηἰδίοτίς ἐμβαις μὴ ̓Ανδρώπον 
ἄοεβ ποῖ τεαυΐγε τινός οἵ ἑνός δείοτε ἰΐ 
ἴο Ὀτίηρ τηἰβ οαἱ. Τῆς ΟὨἱγ ἱπις!Πρὶδ]ς 
δεῆβε οἵ ἴπε τνοσάβ ἰβ “ἃ ἢυτηᾶπ ἡυπὶ- 
Ῥετ,᾽᾽ ἐ.6., ποῖ ἃ πυπιθεῖ ἡ ηΐς ἢ 18. ἰηις}]}- 
εἰθ!ε (ἔοτ πο οἴδες Κἰπᾶ οὗ πυπιδεν ψουἹά 
Ὁς ΜΟγΠ πιοητοπίπρ) ῬυΣ οπε νῆϊοῃ 
δηδβιννεγοά ἴο δῃ ἱπάϊνϊἀυλ!. Ηδεπος ἴὶ ἰ8 ἃ 
ταλῖίος οὗ οοτπηραγαῖίνε ἱπάϊετεπος ννῆδὶ 
τῆς ἡυπῖθες οὗ ἔπε Βεδδὶ οτὶ ρίπδιν τηεαπὶ 
--ΤΕΙΤΑᾺΝ (80 τεςεπεῖν Αὐδοῖῖ 80 ἢ. - 
Τίτυ8, Τεϊϊουδ), Η ΛΑΤΕΙΝΗ (ΙΤΑΛΗ) 

ΒΑΟΙΈΕΙΑ ((Ιεπιεη), ΛΑΤΈΙΝΟ., Ὠ 
“ΦῪ (Ξ: 616), ὩΣ Ὶυ ΠΟῪ (-- 666), 
Νιπιτοά ( ἜΝ, Βιεγυβίοη), οἵ 
δΔΩΥ ἀμ ἀν γαάίἑίοης απὰ 
Βεϊίοίς οΓ 4ππ|. Ιφςγαφὶ, Ὁ. 248). ΤῊΐδ 
δεπετὶς πυπηῦεσ 18 Ἔχρυεβϑὶν ἰἀεητβεᾶ οτ 
εαυδ] θεά ὃν ]οδη ννἱἢ πε πυπιρετ οὗ δῃ 

ἱπμάϊνίάυαὶ, οὐκ... Νετο Οϑβᾶσ (Π ἽΟΡ)» 

τῆε ατεεκ Ἰεϊίεβ οὔ ῃῖς ἢ γίεϊά 666. 

ΤΒς ἀεξεςξῖνε ττιηρ οὗ ΟΡ (νἰβουῖ 

τῆς γοά) ἰΒ ποῖ υπεχδιηρ!εά. Βεβίάδδ, ἴῃς 
Δορτγενίαιϊεά ἔοστη νου ραΐη, δὲ ἃ εΕῚΥ 
δἰψῃς Ἔχρεηθς, [818 (6]1ἰπρ ἀπά δυτηεῖ- 

τῆσδ! οἰρῆεσ. ἙΕυσίπεπηοσε, ψἤεπ ἴΒς 
Ἰἰαδὶ Ἰεϊῖεσ οὐ Νεζοη ἰβ ἀγορρεά, (μἰ8 1υδιη- 
ἰβοὰ βρε! τς Ὀτίηρθ ἴδε τοῖδὶ ναϊυς οὗ 
ἰδς πᾶτε ἴο 616, (δε νεζγ νᾶτίαπὶ ν ΙΓ ἢ 
ΡῬυζεῖεὰ Ιτεπϑῦ8. ἀυηία} ΒΒ ρῥγοροβδὶ 

ΤΥ ἽΡ ὈἼΓΙΓΑ (ρείπιαὶ Ἵμδοβ -- Τί8- 
ταδί) βυβετβ ἔτοπὶ βενεσαὶ βανν; ἰξ ογητδ 
δε δγεοϊς, ἰξ ἐπιρίογβ ἃ ἐεπιίηΐπε επάϊηρ 
ΜΏΙΘΒ ἰδ ποῖ υϑεὰ ἰπ δάϊεςεῖνεβ οὗ [818 
Ὅς, δηὰ "" ῥσίπιδὶ] " [8 οὶ ἃ ςοπνεηιίοηδὶ 
ερίτῃεὶ οὗ πιγβίειυ (ς(. α. ΒΕ. Μοοτῖὰ ἴῃ 
γῆ. Αμμγ. Ονΐεπίαὶ ϑοοίείν, τροῦ, 

315 [). Βεβίάεβ, δ αυηκεὶ άπ, ἔπεσα 
ἅτε πὸ Βαδγϊοηΐδη ρᾶζβ}} εἰβ ἴο χίϊὶ. 11- 17. 
Τῆσδ, ννὩ1]6 τῆς ἀρρ᾽ςδοη οὗ ἴῃς ἰεστῃ 
ἰ8 οὈνίουβ, [18 οτἰχὶπ ἰβ οὔδουγε. Τῆς 
Βαδβὶβ οἵ ϑβϑυςξ οοηισίναηοεβ (νυν ϊο ἢ θεσδπια 
ΡῬορυΐϊας ἱπ ἀποβεϊς ςἰσο 8) νγὰβ ἔννοίο]ά : 
ῳ ξεπαίνία, ΜὨϊοἢ, υδίηρ τεεκ δηά 
εὗτον ἰεἰξετβ ἰο ἀεποῖς πυμῆρθεσβ, οουἹά 

οὔἴϊεηῃ ἴσῃ ἃ πᾶπιε ἱπίο ἃ βυρρεβίϊνε 
εἷρδεσ; (δ) ἐφοῤεεῤλία, Μ᾿ὨΪΟΒ ρυϊ τνο 
ψοσάβ ἰοροῖπες οὐ ἔδε βᾶπιε πυπιετίςδὶ 
ναῖυς (οὐ. ἔοτ ἱπβίδηςεβ οἱ ἰσόψηφα, 
Ἑλιταν 468 ἔ. ἀηᾶἃ Οογδϑεη). Ρχοῦδῦϊυ 
16 πυρες οὗ ἴδε Βελβὶ Ὀδεϊοηρεά τὸ 
τδάϊίοθ. ᾿οδη Ρίαγβ ὕροῦ ἰΐ ἰπ ογάες 
ἴο ἀΐβοϊοβε ἴδε βῃυδάετγιηνρ οἰ πιᾶχ οἵ ᾿ιἰ8 
ογϑοῖς, ταις τῇς ἤπαὶ ἴοε οὗ ἴδε βαϊηῖ 
ΜΔ8 Νεῖο τεάϊνίνυΒβ. Τῆς ρασζιουϊλε 
Πυτῖθεῖ 666 νγᾶβ βρεοΐδ!ν δρὶ 25 ἃ βυπ|- 
ὍΟΪ] ἴος τὴ᾽ϊ8 δπιὶ-ἀἰνίης ρβοννεσ, βίπος ἴτ 
ξοτπιεὰ ἃ ναὶπ ρατοάν οὗ δε βαςγεά ηυπὶ- 
ες βενεὴ (Οἴτόγεσ ποῖεβ ἔυσῖπε τΠ6 
οπιίπουβ ὑδᾶρε οὗ 18:66: 6 ἱπ ᾿υᾶρεβ 
ἐπ. χα, χ, 8; [εγεπὶ. χχχίϊ. σ, 1]. 20; υκς 
χἰϊ, τ, οἷς), δἰνναγβ (}Ππρὶ δδογὶ οὗἉ ἷξ. 
1 518. Οὐ. ἵ. 324 ἢ. 888 τεργεδεηίβ ΟἨγίβι, 
δηά Οτίρεη (ου Ἐζεκ. ἵν. 9) τειηάγκβ, 
ἌΡτΟροΒ οὗ ἴ8ε ργοβεπὶ ρᾶδβαρε, ἐστὶν ὃ 
ἀριθμὸς οὗτος πάθονς σύμβολον καὶ κακ- 
σεως τοῦ σωτῆρος τῇ ἕκτῃ ἡμέρᾳ πεπον 
θότος. Ιτεπϑοὺβ Ἴχρίδίηβ τ8ς 80} 2 ὉΠ Ὑ 
οὗ τ1πε πυπηῦεῦ 88 “ ἴῃ τεοδρι υ]δι πεῖ 
υπίυετδας δροβίδβίδς εἰυβ, αυδε ἔδοίδ εϑὶ 
ἷπ βεχ τη ἹΠρὰ8 ἀπηόζυτι" (αἀυ. Ηαεν. ν. 
28, 2). Τὺ ἴδε νεγὺ πυπηδεῖ 666 ὃΥ ἰξ- 
Βεῖζ, πιᾶῪ πᾶνε Ὀοδη δἰξηίβοαπε οὗ τδε 
δηιὶ-ἀἰνὶπε ρονγεσ. Ὑῆε Νεζοηὶς ἀρρ]ςΑ- 
ἄοη ᾿νουϊά ἱπιεηβίν δπὰ οοποεπίγαϊς ἰΐ8 
τηξαπίπρ ἴος 3οδπ᾿8 γοδάοιβ 0 ΜΕΓΟ 
ἱπιῦδι Απά βυςῖ ςα]ουϊατίοηδ, 88 ἴμ6 
Ῥοτηρεὶ! ργαβιεὶ ρτονε, νγεσε ἔαυα !ᾶγ ἐνεα 

- --᾿--ςςΞνὄ-9.ὄ...--... -- αὐτὰς .- 
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ΧΙΨ. σ. Καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ τὸ " ἀρνίον "ἑστὸς ἐπὶ τὸ ὄρος Σιών, « ν. 6. 

καὶ μετ᾽ αὐτοῦ "ἢ ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες ἔχουσαι τὸ 
Ὁ νἱἱ. 4; τ΄. 
δι ας 

ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ " γεγραμμένον ἐπὶ τῶν « ἦι, τᾶ, 
μετώπων αὐτῶν. 2. “ καὶ ἤκουσα φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ὡς φωνὴν Ἐπ μα 
ὁδάτων πολλῶν καὶ ὡς φωνὴν βροντῆς μεγάλης καὶ ἡ φωνὴ ἣν ΣΦ᾽ 
ἤκουσα ὡς " κιθαρῳδῶν κιθαριζόντων ἐν ταῖς κιθάραις αὐτῶν. 

το ἀτεεϊκ-ϑρελκίηρ ἰῃβαδίτδηΐβ οὗ ἴῃς 6πὶ- 
Ρίγε. Ὑῇὰ Ρεγρδιηοβ- πβου ρΟἢ8 ἔχη ϊβῃ 
δηδίοψουβ ἰπϑίδηςςβ. 

ΟΗΆΡΤΕΒ ΧΙΝ. Τῆς ρεορδεὶ δρδὶπ 
Ὀσεᾶκβ ΟἹ το ροΐπὶ δἰβ τεδάδγβ δσσοββ ἴῃς 
ϑοζωῦσγε νἱδῖα ορεπθὰ Ὁρ ὉΥ {818 οσγδς]α οὗ 
τε θηρίον, ποῖ το ἴδε σδυτοῖ 88 Δπ οδϑίβ 
πὰ ἀϑυυγα οὐ δασίῃ Ὀὰϊ ἰο ἴδε ρἰδά βυγε 
δορε οὗ ἴδς ἐλ ἘΠ 0] αἴξες ἀεαῖῃ. Ηον οδπ 
ἴδε θηρίον δε πιεῖ ὃ ὟΝΟ (νετ. 8) οσδη μοϊ ἃ 
ουὖῖ «ραίηβι βυςἢ βεδυςτίοηβ) ΒῪ ΨΆΥ οὗ 
Ἄπδυγοσ ἴο δυο ἀουδίβ ἀπά ἔεατβ (πε ῥσο- 
Ῥδεῖ ταῖβεβ ἰἣς νεῖ οὗ ἴῃς ἔυΐυτε ἔοσ ἃ 
τιοηλεηξ ἴο τενθᾶὶ ἴπε πεάνθηὶν (οἴ. χἰϊ!. 
15, χὶν. 3) βυγνίνοτβ οὗ ἴῃς οοπῆϊοϊ (χίν. 
1-5); ψΠεγευροη ἢ τρί ἀν βκείομεββ τ 6 
ἅἄοοπι οὗ οπις δπὰ ἔδεε ρᾶρδὴ ννοσὶ ἃ Ὀν 
ΨΆΥ οἵἉ οοηϊταβὶ (6-20). Τῆς ἰαιΐει ρδ8- 
βᾶρε, ἴῃ [18 ργεβεηὶ ἔοστῃ δηὰ βἰϊε, ρίνεβ ἃ 
τοϊερείς ουτῖπε οἵ οδϊαβέσορμεβ ἀδβοσί θὰ 
αἴες οὐ (οἷ, χίν. 7: χίχ. :- 6, χίν. 8 - χνὶϊ!. 
2, 3, εἴς.). ΤἼε ἴἔνο δβιργεπις τηοξῖνεβ ἴοσ 
Ῥαίίεπε Ἰουδαῖον οἡ ἴῃς Ῥαζὶ οἵ ἴῃς βαϊπίβ 
νΕΙ. 12) ἃτα, () περδινοῖν, ἔδασ οἵ ἴῃς 
ἴς τεβεγνεὰ ἔοσ {π6 υπρεϊϊενὶπρ (χὶν.8- 

11ὴ, ἀπά, (δ) ροβιεἰνεῖγ, τὰς Ὁ]188 ἴῃ βίοσε 
ἴοτ τῇς ἰογαὶ (νεῖ. 13, οὗ, 1-5). 

νν. 1-5, ἰηϊτοδυςεά 8δ5 ἃ [01] ἴοὸ ΨψΒαὶῖ 
Ριεοεάεβ δῃηά δἃβ δῃ δηιοϊραιίοη οὗ χχί.- 
χχίϊ., 8 “4 βοζτί οἵ Τε Ὠευρ᾽ (ΥΥε]!- 
Βδυβεη), ἃ νἰδίοη οἵ ἴδε 1,ἀπ|ῦ πὸ ἰοῆψες 
ἀς «ἰαΐπ Ὀυὶ (τἰυπηρμαηὶ (πη! τᾶπὲ ὁπ ἐπα 
τηουπὶ οὗ ΟἸίνςεβ, 7μῖ. χῖν. 3 ἔ,, ἀραϊπβι 
δε πἠδιοηβτ Αρος. χί. 8, 18), διἰεηδεὰ 
ΌΥ τῆς ἀϊέε οὗ ἴδε τεάεεπιεά Ψῆο Ππδά 
Ψογβῃίρρεὰ Πίπι, ποῖ τε Ετηρεζοσ, ἄυγ- 
ἱπρ τδεὶγ Π6-τἰης. Τῆς [εννί8ῃ ἰσδάϊτίοη. 
υπάειγίηρ τπϊ8 οταςῖὶς βεεβ 0 ἤᾶνε 
θεεη οορῃδίε ἴο ἐμαὶ οὗ Επ. ἱ. 4 (. (ατεςκ), 
τεβεοιεοά αἰγεδάυ ἰῇ υἱῖ. 1-8 ; ἰξ βῃοννεὰ 8 
ται γίηρ οὗ [πς ζαϊΠέὰ] τεσηηδηὶ δὲ πιουηὶ 
Ζίοη (]οεἱ ἰϊ. 32; 188. χί. 9-12) δέτε ἴῃς 
ἴῆγοαβ οὗ {πε ἰδίϊεγ ἄδυβ (ς΄ ου χὶ. 10). 
[πὶ τογπὶβ οὗ τῃϊ8 ]οΒπ ριοΐυγεβ [6 ΟἾγὶδ- 
εἰδὴ8 ψο. ἀρρεᾶσ στ 688 ἵμεὶγ πλεβ8- 
βίαῃ ὑροη δαγίῃ (οἷ ν. το, χχ. 4-6). 
Μεγβαϑ 1:-5 ἴπὺ8 δἰπὶ ἔλιπεν δηὰ ἔγαρ- 
ταδηςδγν δὲ ἴῃς Βεϊ εἴ τμδὲ, θεΐοσε τπε 
ξεπεζγαῖ Ἰυάρτηοηϊ ἀπά σεοοιρεηβε οὗ ἔδα 
βαϊπίβ (χὶ, 18, χχ. ὰσ 1), ἴῆς ναηρυλτὰ 
ΨὯΟ Παά Ὀοζγης ἴδε ὕτυηῖ οὗ τῆς βίσυρρ!ε 
νου δη]ον ἃ βρεοΐαὶ 1188 οὗ ἰδεῖς ονγῃ. 

ἘΣ ἄπ. λεγ. 
3: ΝΤΟχνηὶ. 

22. 

Τ8ε ρεορβεὶ ἄσεβ ποῖ βίορ ἴο εἰαδογαίε 
τηϊ8 ἱπάδρεπάεηϊ πες ρϑίίοη οὗ χχ. 4-6, 
δυϊ Βυγτῖεβ οἡ (6 [.) το ἀερίςτ τῆς περδῖϊνα 
βἰάβ, υἱσ., τε ἀοννηία!!} οὗ ἴῃς δηβπιυ. 
ΥνΒεη Οαἰίσυϊα ἤτγϑι δἰιεπιριεὰ ἴο εηΐοσος 
διῖ8 ὑνοσβῃϊρ ου {π6 [εννβ, ἴῃ 6 ρίουϑ ἥυπρ 
τπεπίβεῖνεβ οὐ ἴπ6 στουηά, “ βιγεϊς βίη 
οὐ τπεὶς τὨγοδῖβ᾽" ἴῃ {πεῖς τοδάϊποϑβ ἴὸ 
ἄϊε βοοπεῖ ἴμδη ἰεὶ μεῖς αοὰ ΡῈ ργοίδποὰ 
(108. Βεϊ!. τ᾿. το, 4; 4πώ|. χνῖ, 8, 3). 
]οῆπ ἀεβίάδσαιϊεβ δῇ δα} ἀδυπεῖεβ8 
ἸοπΊροΣ ἴῃ ΟἸ τ βιίδηβ, [που ρ ἢ ἔμεν οου!ὰ 
ποῖ Βορε ἴο δνεσί, 48 ἴδε [εννϑ ἢδὰ ἄοης, 
τῆς ἱπηρεσίαὶ ργοραραπάδ οἵ ἴμε ἴα]βε ργο- 
Ῥῆαδε (ΧΗ. τό ἔ,; οὗ, 2 ὙΠεβ8. 11.). Μαγίγτ- 
ἄοτα (χίν. 13, ο΄, χίϊῖ. 15) ψγᾶβ δῖ τμδὲ 
ἴῃς πιδ)οσῖν οουἹά ἐχρεος. Βυὲ ογαῖν 
ψουϊὰ Ὀγίηρ ἵπεπὶ υἱεἰπιαῖε ἰγυταρῃ. 
Τῆς ραββᾶρε ἰ8 τοὶ βἰπιρίν ΟΒσίβιίδη δυὰς 
ποτὰ ἴμε δδπά οἵ 186 ργορῇεὶ Πἰσηβεῖε, 

νεσ. 1. [πβιεδά οὗ τῆς θϑδϑβὲ, ἴδε 
ΤιΑταῦ; ἰηβιοδὰ οὗ ἢ δεδβιβ [ΟἹ] ]Ποννοσβ 
δἂηὰ μεῖς πιασίς, ἴῆς 1, Ασηδ᾽ 8 [Ο]]Οννεῦβ 
ψῖ τῃς ἀϊνίπα παης; ἱπβίεδά οὗ τῃ6 
Ράφβϑη δλτίῃ, πιουπὶ Ζίοη. ΤὩς νί βίου 
18 δαβεὰ οπ δὴ οἷά Ϊ|εννβϑῃ δροςαϊγριίς 
τρδάϊείοη, οορίεὰ ὃν ἴπ6 ΟὨτίϑείδη δἀϊτος 
οἱ 4 Εϑάγαδβ (11. 42) Ὀχξ αἰγεδάυ ργεβεηϊ ἰῃ 
τε εν β οτί ρίπαὶ (Χηϊ. 35: ἰρβα [{.6.) 
Μεββ[45] βίδοιἑ δυρεσ Ἴοδουθη πηοπεῖβ 
ϑίοη, 39 εἰ αυοηίδπι υἱάϊδι! εὰπὶ ΠΟΙ] ρεπ- 
ἔεπὶ δά 86 δἰίᾶπὶ τυυἹ τἀ πεπὶ ρϑοίβοδπι, 
δδς βυηΐ ἄδοεηι {0018}, νν δίς ἢ ΔρΡαγεηεν 
ἀεβογιδεά (οὐ, ]οεῖ 11. 32) ἃ δυσῖμεσ Ἴγοῖς 
οὔ ἴδε τεδάϊείοη ὑπ οτ γίηρ νἱϊ. 1:-8. Τῆς 
Δρρεδγδῃςε' οὗ [δ τηδη κα τηεβδίϑ ἢ οα 
ταουηὶ Ζίοη ψὰ8 δοοοπιραπίεὰ Ὁγ ἔπε 
τχληϊξεβιδιίοη οὗ της οεἰεϑιαὶ Ζίοη (ροβί- 
Ῥοπεά Πετε {1} χχὶ.). Τῆι, χὶν. 1- 18, ἰπ 
8ΟπΊ6 τεβρεςίβ, ἃ οοπηρδηίοη ρβϑῃηεὶ ἴο νἱϊ. 
9 ὦ, τπουρ τπε τεκίπυς οὗὨ πιεβδϑίδῃ ἅτε 
Ῥαϊηεδά ἴῃ πῖογε ἀεδηίϊίεῖν [ον 88 οοἴουτβ. 
ΒΥ ἅτε ἀϊβεϊηρυ δῃεά ἔοσ μεἰς τεβεϊ ΠΠΟΩΥ 

Ῥοτπα δραϊπϑδὲ τῃς ἱπιρεγίδὶ οὐ δπὰ 
{πε οοπίαηίπδίίοηβ οὗ ἴδε ραρᾶπ ννογὶ ά. 

νει. 3. ΒΟ βίηρ τε πὲνν βοηρὺ 
δηρεῖβ οὐ ἴῃε τεἀεεημεὰ ὃ [Ι᾿ ν. 9 ἰξ ἰβ 
ςδαπιεάποι Βεΐοτε τῆς [ἰνίηρ᾽ ογοδίαγεβ δηά 
εἰάετβ Ὀὰῖ Ὀγ ἔπεσα; Πεγα ἐξ 18 ηοὶ ογὶ ρίη- 
ΑΙΙν βυπς ὉΥ ἴδε τεἀεεπηεὰ (45 ἰπ χν. 3 
δηὰ 4 Ἐβά. 11. 42) Ὀυξ ἰδ πίε! Πἰρί Ὁ] 6 τὸ 
τῆετὰ δηὰ ἴο {πεπὶ δίοηθβ. ὙΠεῖγ ἐχρογὶ- 
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των με καὶ 1 ἄδουσιν “ φδὴν 1 καινὴν ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον τῶν 
ε) . χνὶ. τεσσάρων ζῴων καὶ τῶν πρεσβυτέρων - " καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο μαθεῖν 
δέξι. 1, τὴν φδὴν εἰ μὴ αἱ ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες, ' οἱ 

1 ἐσαρι; 4 ἠγορασμένοι ἀπὸ τῆς γῆς. 
(δ ν. 13, 4. " οὗτοί εἰσιν οἱ μετὰ γυναικῶν οὐκ ἐμολύνθησαν : παρθένοι 
Χὶ. 4, εἷς.) 

κττίρίς γάρ εἰσιν. 

ἀρος ον ΚΣ οὗτοι οἱ "' ἀκολουθοῦντες τῷ ἀρνίῳ ὅπου ἄν " ὑπάγει. 
ΠΗ Σ οὗτοι " ἠγοράσθησαν ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων " ἀπαρχὴ τῷ θεῷ [καὶ 
12, εἰς.) , 

1 ο΄. Ἰπδι. τῷ ἀρνίῳ]. 
Ἀ[5}}.15, 5. καὶ ἐν τῷ στόματι αὐτῶν οὐχ 3 εὑρέθη ψεῦδος " " ἄμωμοί εἰσιν. 
12, Ευδ. Ἵ 
Ἡ.Ε. ν. ΓΒ : ς Υψ, ᾿ 

Ὁ ἐμοῖο τὸ συ κτυ χων ας ἢ ἀγα. Ὁ τοις 4 Ἔν ΓΚ οἱ το τααττν ψατηοΣ Ἐραξυῖμαε; 
δτὶς νἱ. 56 (ἰηἀϊς.). 0.2 Ῥεῖ. ἰΐ... Ρ «΄. ϑοδοῖ. οὔ σὶρ. Ογεςί. σ Ῥεῖ. ἰΐ, 22, 1π8. 

υάς 44; ε΄. (οἱ. ἱ. 22, τόρ ἢ το, Ἡεῦ. ἰχ. 14 

1 Τί. (Α1,), νν8., Β]. τίμα οἵ. ὡς (ἢ δ ΡΟ, εἰς., Με., Ρε8β8., Αςεἴδ., Ασα. Οτἱ β.» 
Ω) Μειδοᾶ,, Απάς, ΡΑΙ, τε 

δῆς δηδϑὶ θά ἐμ επὶ ἴ0 ἐπε ἰηΐο [18 πηεδη- 
ἰηρ. Τῖβ ῥείν!εζε ἰ8 ἄυς ἴο (νν. 4-5) 
τηεὶς ρῥγενίοιβ ομδγαοίες δηὰ Ἴοπάυςϊ, 
ὙΠβ ἱπποῖ οἶτοῖς ἃγα δβδοείίςβ, παρθένοι. 
ἐνκ., ποῖ τηογεῖν υπιηλιτίε οἵ ἔγες ἔγοπι 
βεχυδὶ νίος ὃδυῖ οεἰϊθαῖεβ (ς,,. Οδεγπε, 
Ονΐρ. Ῥεαϊέεγ, 446; Ἡοεηπίοκε, ἀάς 
ϑέκἀεκελνίεἰοπέμνι, τοοϑ, 130 ἢ, ; Βαϊάδη- 
Βρεῖρεσ, τοῦ; νοὴ Ποδβομῆϊξζ, 30 ἔ., 228, 
261); ο΄. τ Οοτ, νἱῖ. 32. Τῆς ρῥγεναι προ 
7εννίβῃ τεβρθοῖ ἕος πηατείαρε ἀϊά ποὶ σμεοῖ 
ἃ ἰεηάἄεπογυ ἴο ςεἰἰθαου ὙΠΟ ἢ νὰ Ὁ 0 
τηθδῃβ οοηῆηοά ἴο ἴπε Εβδβεπεβ οσ Τπεσα- 
Ῥευϊας. ἔνε Μειβοάϊυϑ, ψνῆο 8116 ζογίβεβ 
δε ϑενεη πεδάβ οἵ χίΐ, 3 ἱπῖο ἴῃς βενδη 
ἀεαάϊν βἰπβ δηὰ {με βίδγβ οὗ χίΐ. 2 ἱπίο 
Βεγεῖιοβ, [8 Κε8 ἔπ|8 ρῆγδβε τ γα γ, πὶ ἴῃς 
Βεηδε οὗ νἱγρίπἰν ποῖ βίπηρὶν οἵ ρυγίν (50 
Ἐρίρῃ. Ηγ. χχχ. 2) ; ἀπά, δἱβουρῃ ἰδς 
τους [8 ἴοο ἱποίἀεπιδὶ ἴο Ὁδᾶσ ργεβϑίῃρ, 
ἰξ ἰδ υπην βία καῦϊα (οἷ, [πιτοὰ. 8 6). ἴπ 
ἴδε ρορυΐᾶτ τεϊἱρίοη οὗ Ῥηγγυρία ἴΠετε ννδ8 
ἃ ἰεεῖϊϊπρ (εχργεδβεὰ ἰῃ ἴπε δὐπυςίβαηι, 
4.Ρ.» οἵ τδε ρῥτγίεβίβ. δἱ Ηἰεγαροἕδ) τμδὲ 
Οὔς ΤἝπιε πεᾶγεγ ἴὸ ἴῃς ἀϊνίης 16 ὉῪ 
δηηϊ]διπς τῇς ἀϊδεϊηςείοη οἵ βεχ, ἢ 18 
ἰπ τῆς νοῖῖνε ἰπβογίριίοπβ οἵ Αβδία Μίποσς 
(Ὁ. Β. Ῥ. ἰ. 137) τηλιτίαρε ἰβ ηοῖ τεοοῦ- 
πἰβεά δ8 ρασζὶ οὗ ἴῃς ἀϊνίηε οἵ σεϊϊ σίου β 
1:ἴπ. ὙΒῚΒ δἰπιοβρῆεσε οὗ ἴοςδὶ ἐεεϊϊηρ, 
τορεῖπεγ στ τΠ6 Ιᾶχ τῆογαὶ οοηδβοίεπος 
οἵ τῆς ρορυΐδτ τε! φίοη, νου! ἐοβίες τἰπς 
τε ξίουβ ἰαπάδεηου ἴὸ τερασά ςεϊἰδαῖεβ 
88 ῬΓα-Εσ ΠΘΠΕἾΥ πεᾶσ ἴο ἀοά. ολου- 
θοῦντες:: εἰπεῖ ἃ Πἰβίογιο ργεβεηῖ ἴο βεουσε 
νἱνπεβ8 (ἀκολονθήσαντες, δγτ. 5), ἴῃ 
ΨΪςΉ σάβε ἴδε δ᾽] υϑῖοπ ἰβ το {Πεὶγ βασι ν 
Ἰογαῖεν (τε..), οσ, τῆοσς ριοθδῦϊυ (πη νίαν 

τ.) Ὀεΐοτε ὡδην, 85 δΔἢ εοῇο οἵ νεῖ. 2. 

οἵ ὑπάγει, ρτε8.), ἃ ἀεβετρὅοη οἵ ἐμεῖς 
Βεάνεηὶν ῥχγινίϊεσε δηὰ ροβίτίοη ((}. νἱϊ. 
17), Ὀοττονγεά ἔτοαι Ἐργριίαπ τεϊρίοη 
ψνῆοτο τῆς “ (ΟΠ οννεσα οὗ Ηοσιιβ,᾽" [᾿ς ἀϊνὶπα 
δηὰ νἱςτοτίουβ ϑοη οὗ Οβίσίβ, ὑγεσε ἃ βεσίεβ 
οἵ ςεἰεβεῖαὶ κίηρβ νῆο ᾿ψεσα βδυρροβεά ἴὸ 
δᾶνε τεϊζηεά ἀυγίπρ (ἢξ εαείϊες ἀυπδεῖῖεβ. 
Το ὃς ἀπιοηρ ἴδε “1οἸοννεσβ οὗ Ηογυβ᾽ 
ΨᾺΒ δῃ εαυϊνα!εης ἔοσ ἱπηπιοτίδὶ 16. Οὐ. 
ἘΕ. Β. Ὁ. τοῦ: “1κεὶ πὶς σῖθε ὉΡ διηοηρ 
ἴποδβε νΠο ἴο!!ονν τς ρστεδὶ αοά; 1 ἃπὶτῃς 
8δοη οὗ Μαᾶιὶ, ἀπὰ ἐπὶ το ἢς Δροπιΐπαδ- 
ἰεῖ8 ἰ8 δε δρίγ: οἵ ἐδϊβεμοοὰ [ε΄ Αρος. 
χὶν. 5] 1 δπὶ ἴῃ τευ ρἢ 1" --ἀπό ἴῃ 3,4 ἰδ 
δαυΐϊναϊεης ἰο {δε ραγιίεῖνε ἐκ (οὐ. ν. 9).-- 
ἀπαρχή: {δεν ἴογηι ἴδε δτγβιίγυϊβ οὗ 
παληϊεπα ἴον ἀοά; οἴμπεῖβ ἅγε ἴο ἔοϊ!ον, 
δι ἴπεβε ἅτε ἴῃς δϊέές, ἴμεν μανε ἃ ργεδθ- 
ρε 411 ἐδεὶς οὐστι. Τῆς ἰάεᾶ οὗ ρῥτίοσ! Υ 
βῃδάεβ ἱπῖο [πΠδὶ οἵ βυρετίοτι τυ, Ἐπου ἢ ἴῃ 
8 νεῪ ἀἰϊδετεπὶ νὰν ἥτογη ἴπαὶ οὗ ἔσπι. 
χὶ. τό. ὉὈς. εηάεὶ ΗἩδετγὶβ (ἴῃ Ῥγδεενὶ 
αν Ῥαῤεγς, Μᾶϑγυ, 1001) ἀεϑοσίθεβ (δ 
ἱπίεσεβὶ δηὰ Ὄχοϊϊεπηθηὶ δὲ [οσγυβαΐοση ἄυγ- 
πα ἴδε ξεῖν ἄδλυβ οὗ βυπιπιεῖ ἤδη “ ἂς 
Ὦσϑὲ στὶρε ὅσβ νεσὲ ἰη ἴῃς πιασεῖ. ὙνΒεη 
ομδ᾽ Β 800} ἀεβίγεβ ἴδε νἱπίδρε ογ ἴῃς ἔγυϊῖ- 
ἂξε οὗ (ἢς δυπηπιεῦ.. .. ἴῃς ἴγϑεβ ἰμδί ᾶγεὲ 
ἃ ἰοτιπίρῃε ἴο τε ἔοτε σε ἴῃς [αἱ δπὰ 
ἀεῖρῆς οὗ τῆς τον." ---καὶ τι ἀ., ἀδυλι! 
τδκεη 88 ἃ βοσίδε᾽ β σίοββ. ΕἸβενβεσε ἴῃς 
᾿ΑβῊ ἅτε γτεἀξεγηεά ὃγ, ποῖ ἔοσ, ἴῃς 1,δπὶῦ 
ν. 9). 

ψγεσ. 6. ἄμωμοι, “᾿πΡ] επιϊβηοα " (4 
τἰτι4] ἰεστη). ροββί δ ν ςοηίδίπβ ἃ βαοσίβοϊαὶ 
πρε, κε ἀπαρχή ἴῃ δΒοπια οὗ τε ἱπδοσίρ- 
τίοῃβ (-Ξ γί τὸ ἀεὶ), οὖ ΤΒίεπις᾽ 5 15- 
ϑολγήγιεπ νον Μαρπεθρία, 26.Ἴ  ὙὍὙδεβα 



3-7. ΑΠΟΚΑΛΎΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

6. Καὶ εἶδον "ἄλλον! ἄγγελον πετόμενον ἐν ᾿ μεσουρανήματι, ε5 Βετα Δηά 

ἔχοντα " εὐαγγέλιον αἰώνιον " εὐαγγελίσαι ἐπὶ τοὺς " καθημένους ἐπὶ εεβαρα 
κε τὰς 

τῆς γῆς "καὶ ἐπὶ πᾶν ἔθνος καὶ φυλὴν καὶ γλῶσσαν καὶ λαόν, 
7. "λέγων ἐν φωνῇ μεγάλῃ, 

“ φοβήθητε τὸν θεὸν καὶ " δότε αὐτῷ δόξαν, 

ὅτι ἦλθεν ἡ ὧρα τῆς κρίσεως αὐτοῦ" 

ἢ νἱῖΣ, σ3. ἃ βξεπυΐηα 1 (ῳ΄. ΘΔ]. ἱ. 8 
Ὧακε χαὶ ξἕ ἐριρεὶ (ον ᾿ . 35. 
Ἐσδασ σοά, ποὶ ἰδε Ὀεδεί, οἱ. χε. Με". ἱν. 10. 

Δ αλλον ἰδ τῖοτε ᾿ἰκεῖγ ἴο ῃᾶνε Ὀδεη οπεὰ (80 
τδε ἀπ συ] οὗ τεΐεγεηςε (χ. 1, χί. 15) ἔπδπ ἴο πᾶνβ 
Νν εἶδββ οοη). αετον. 

δπεγεηῖβ ἀγα τεδεετηεᾶῦ, Βυϊ ἰῃ ἀποῖβες 
δϑρεοὶ {πεῖς φυδι ἰε8 οὗ ρυτν δηά συϊ]ε- 
Ιεββηεββ ἔογπι ἃ βυνεαεῖ βδοσίῆςε ἴο αοά. 
Α Ομηβιίδπ ποῖ οὐἱυ πᾶν ὃς τεάεετηεά 
Ὁυϊ πᾶν βδοσίβος ΠἰΠΊΒεἸ ἢ ἴῃ [Π6 ἱπίοσοβίβ 
οὗ ἴῃς Κεάδεσηοι.-- -ψεῦδος. [Ιπ νίενν οὗ 
χχί. 8, 27, χχίΐ. 15. ἴ ἴδ βυρετῆυουβ ἴο 
τοϊηῖς οὗἩ ῥγορῃεῖβ οσ ἰβδοῆειβ βρεςίδ!ν 
(ΥΝ εἴπει, 146-148) π΄ 1818 σοπποχίοηῃ, 8]- 
τδουρῃ τδς κίβ οὗἨἩ υἱετάποθ δηὰ ῥγο- 
ῬΏεοΥ Με ραγιίουϊαγὶγ δββοοίαιεά τ 1 
δβοειςίβπι (Επ, ἰχχχίϊ!., ον ]]}., εἴς.) ἴῃ ἐδ ς 
ΕΑΙΥ Τπυτο οὗ τε ἤγϑὲ σδηϊυγυ ; ἐ.9'., 
“ἴῃς ψΠοῖς γοῖςε οὗ ἴῃς Ι,οτὰ " τη Ἀϊὰ. 
νἷ. ΤΏΑΥ τεῖεσ ἴο οοἰ ἴθαου (ἴῃ τίς ἢ οΑ58ς 
τέλειος ννουϊὰ Ὀς εαυϊναϊεπι ἴο ος 
Βετο). ᾧ". ἰδς ἀϊδθουδβδβίοη οὗἉ γεββοῃβ, ἴῃ ἃ 
Βανγϊοπίδη ἱποδηίδιίοη (Ζιπισηεση, ἀὲς 
ΒεΞελεσδνμηρΞείαζείη δλμγῤη, 5, 6), ΜΕΥ 
δε δυβετεσ 88 ρυηίβμεά. “Ηδβ δε 
ἔος πο’ βδί " γεβ᾽, [ Εοσ ' γεθ᾽ βαίἀ "πο ἢ 
ὁ. ΝΥ ᾶ8 με ἴτδηΐς ἴῃ βρεακίηρ [ δυὶ 8186 
ἴῃ μετ} γαβ ξ "γεβ᾽ ψγτἢ Βί8 ταουτα ] 
Ῥυῖϊ “πο᾽ 1π δί8 εδαγὶ δ᾽" Τῇὲ Αββυχίδῃ 
ἰάϊοπι ἔοσς Ἰογαῖεν 18 “ ἔγιιε βρεεςῖ ἴῃ τῃ6 
τοουῦ οὗ πε ρεορῖς," πειῖμεν σεδε!]ουδ 
Ὧοσ βϑάϊείουβ ἴδ }Κ. 

γν. 6δ-2ο: δες ἔεαγίυϊ ἄοοπι οὗ ἴδε ἱπι- 
Ῥεηΐϊεπὶ ραρϑηβ ἰβ ἀππουηςεά ἰη ἃ {τἰρῖς 
νἱβίοῃ οὗἩἉ δηρεῖβ (νεσ. 6-13), Ὑμεγευροη ἃ 
ΡῬτοϊερεῖς βυπιηηάγν οὗἨἩ [δε ἤπαὶ ᾿υάστηεπι 
οὐ τ86 ννοτά (ΟἸϊονν8 (νεσ. 14-20). [ἢ 
6-13, 12-13 ἀπά καὶ ἕν τ. ἀ. (1ο) ἅτε {πε 
ΟὨΪΥ βρεοϊβολ!ν ΟἸγίβείδη ἰουσδεβ; δυΐϊ 
πε ἰδτῖες πεοὰ ποὶ ὄἼνεῆ ὃε ἃ βοσίραὶ 
ΒΊοββ, ἀπὰ 6-1ὶ 15 ἱπίε!Πρῖ] 6 δ8 ἴῃς ουὐί- 
Ῥυτδὲ οὗ 4 νεδεπιεης 7αννϑῃ ΟἸγιβείδη 
Δροοαϊγρεῖδι. Ὑῆς δεν βεῖς ἀδία ἀο ποῖ 
͵υδεν δὴγ Ἡυροιμεβὶβ οὗ δὴ εἀϊεθᾶ βουτγοε. 
ΤΒΣ βτϑὲ δηρεὶ (6-7) ἀππουηοαβ (εὐαγγε- 
λίσαι ἢεῖα, Δηά Ῥετῇδρβ 4180 ἴῃ χ. 7, ἴῃ 
πουῖσαὶ βεπβε οὗ υΧΧ, 2 ϑ8π). χνἱ!. 190-20; 
Ἀῖο Οδββ. ᾿ἰχὶ. 13) ἰο ἴμε υπίνετδε (ῃς 
ΠΕΥΒ ἴῃδιὶ ἴῃς ἀϊνίπε ἢ ἰ8 ποῦν ἴο 
Ὅς οοπδυτητηαῖδά, Ὀυϊ ἰτἰθδι ἴδετε ἰ8 81}}} 

ψΟΙ. ν. 

Χ ΧΟΥ͂Σ, Χἰϊὶ. γ, δηὰ (ἔος καί ἐρεχϑᾷ,) χὶ. 18, χἱ! 
ἃ χὶ. 13. 

086 οἱ «. 

᾿ 3 13, 
ντΡεὶ. ἱ. 35) τ ςοὨίσ. ΤΟ χνΐ. 12. νΟ . 

. ΣΔ. Υ φ'. ἰν. τ, εἴς. « χὶ. τ, 

δ Ὁ, Οτΐξ.» εἴς.» Β8β.), οὐνίηρ ἴο 
ἢ ἱπβετίοἁ. ΕῸσ ἀγγελον ]. 

ο΄. χὶ. 3) ἃ οὔδπος το γϑρεῆὶ (πιρ]ϊοῖε, οὔ, 
χὰ ἱ, νὴ τΤῇε τὰ δτὸ ὯΙ οὐ τὰ 
ἶχ. 21 18 ἀυε ἴο τῆς ἔλοϊ (πδὲ τηδη ννεῖς 
ἴδετε δοςουηίεςα 48 8ισίοΕν τεβροηβίδὶς ἔοσ 
τδεὶς ἰάοϊαίγΥ δηὰ ἱπηπηοσαὶν. Ηδτε τῆς 
πδίίοηβ ᾶτε τεραγάεὰ ἰῃ τῃς ἔγβὲ ἰπβίδπος 
88 πανίηρ Ὀεεη βοάυςςά Ὀγ Κοπιε ἱπῖο 86 
Ἰπιρεγῖαὶ οὐϊυ8 (8-0); ἤδπος {πον φεῖ ἃ 
ΜΑΙΠΙΠΡ δΔηά ἃ 1Δ8ὲ ορροσγίυηιν οὗ ἰσδηβ- 
ξεττὶηρ ἐμεῖς αἰἹερίαποε ἴο [8 σὶ σμεῖ] οὗ- 
Ἶεοῖ. Ὑμε πεᾶσ ἄοοπι οἵ ἴδε επιρίτε, οὗὅὨ 
ΨΠΙΟΒ τ86 ρσορδεῖ 18 σοηνίποεὰ δνεη ἴῃ 
δε ποὺς οὗ πεῖ ἀρρταπάϊβετηεης (χιϊ!. 8), 
ἰ8 πιαὰς ἃ πιοῖϊνε ἔογ υτρίηρ μετ Βερσυϊοά 
δάποεπῖβ ἴο σερεηῖ ἴῃ {ἰπ|ὸ δπὰ ἢασ 
ΟὨεϊβείδη νἱοεπιβ ἴοὸ επάυτε (χίν. 12). 
Ὑῆε βυδβίδηςε οἵἉ [18 ργος ἀπιδίιοη ἰβ ποὲ 
τπιυςἢ οὗὨ ἃ βοβρεῖ, ἀπά {δε ργορβεῖ ενὶ- 
ἄθπεγ ἄοεβ ποὶ Ἰοοῖς ἔοσ τιυοἢ σοβϑυϊὶ, ἰἢ 
ἃηγ. [118 'ρυτγε, πδίυγαὶ ἐπεῖβηι᾽" (ϑἰτὰ- 
ΟΟΧ) ἰ8 Ῥαγι  εεά ὃν τμδὶ οἵ Εοηι. ἰϊ. 5 ἢ, 

ες. 6. πετόμενον: δηρεῖβ Ὀερίπ ἴο 
ἣν ἴῃ ἴδε [εν δῃ πδανεη ἀδους ἰῆς θ6- 
ΘΉΜΙΡΕ οὗ τὰς ἤσϑι ςεηΐυγυ 8.0. (Επ. [χἰ. 
Ι 

νει. 7. ποιήσαντι κιτιλ. δίπος δε ψΜῆ0 
8ᾶβ ογεδίεἂ μδ8 ἴδε εἰρῃε ἴο ἰυάρε δῖ8 
ογοδίυτεβ, 48 νν 611] 248 ἴο σεοεῖνε μεῖς ννοσ- 
ΒδϊΡ (οἷ, ἵν. τα ἔ,, εἰς ).--ρα -- ἰδε ἄχεά 
(ς΄. 15), καιρός τῆς δέ, τηοπτεπὲ ἔος δοιίοπ, 
Οοηίγαδε Π ἐδὶβ βυχηπίοηβ 1υσδη 8 
ξυϊβοτης ἀρρεαὶ ἴο Νέετο (1. 57 ζ.) : “118- 
ταῖὶ ροπάετᾳ Ἴο οἷ: Οτὐὔε ἴδθης πιεάϊο,᾽" 
εἰς. Τῆς βεοοπᾶ δηρεὶ οἵ τε (πο δη- 
πουησεβ ἴΠε6 ἴδυϊβ δπά [4]1] οὗ (νεσ. 8} 
Ἐσοπιε 848 ἃ βεοοηά Βαδγίοη. Τῆς ρσορβεῖ 
υοῖεβ ἕτοτη (ἢ ροβίεχι!ς ογαοῖς δρ- 
επάεά τὸ Ϊεγεπιίδῃ (7 6ς. 1ἰ. 1:8)" ϑυμός 
88 Ῥγοῦδοϊυ τς ἀουῦ!ε βεηβε Τδστσὶ. 

ἴδε Επε 8} ἰεγπὶ “ ῬΡαββίοη". Αβ Ὠἰβίογυ 
Ῥίονεβ, ἴῃς Οκεβᾶς οὐ]ὶ [δι εἶν ἱπιοχίςαιεά 
Ῥεορῖς, Ἵβρεςίδ!ν ἰπ δε Εδβί, [1 Αβία 
Μίποσ ἰξ Ῥεσᾶπὶα ἃ ρετζέεοϊ ραββίοῃ ἢ 
ΤΑΔΌΥ σοτηχηυηἰτίεβ. ὙΠΕῪ Μ}11 Βηά ἰξ ἃ 
ἀϊδετεπι ἰώπὰ οὗ μῬαβδείοη, (ἢ ργορῆεῖ 

28 
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ὉΕταρδειίς; 
δὲ δϑξαϊηδὶ 
χἰϊ!. 4, 18, 
15, ᾧ. 
αἱ ου 
Χ. 6, αοά 
ζυγίδοσ, 
Ρε. εχϊὶνὶ. 
6, Ῥδαι, 
χχχὶϊΐ. 3; 
νι Αςίς 
ἶν. 24, χὶν. 

ς τι. 10, 
χνὶ. 4. δὴ μεγάλῃ, “ Εἴ τις προσκυνεῖ Ἁ 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΙν. 

καὶ προσκυνήσατε τῷ " ποιήσαντι τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ 
“ θάλασσαν καὶ " πηγὰς ὑδάτων.᾽ 

8. καὶ ἄλλος ἄγγελος δεύτερος ' ἠκολούθησε λέγων, 
“Ἔπεσεν ὁ ἔπεσε " Βαβυλὼν ἡ ' μεγάλη " 
εἢ ἐκ τοῦ οἴνου [τοῦ θυμοῦ] τῆς πορνείας αὐτῆς πεπότικε 

πάντα τὰ ἔθνη. 

9. καὶ ἄλλος ἄγγελος τρίτος ἠκολούθησεν αὐτοῖς λέγων ἐν φωνῇ 
τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ καὶ 

ἅττα. οα λαμβάνει χάραγμα ἐπὶ ' τοῦ μετώπου αὐτοῦ ἢ ἐπὶ τὴν χεῖρα " αὐτοῦ,2 
οἵ ασιϊΐ 
δεθ 
4 18, γά. 

ἃ δοσ. οὗ 
τ ῆδὶ δδ8 

τοῖο, το, Κ καὶ αὐτὸς ᾿ πίεται ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ, τοῦ 

κεκερασμένου " ἀκράτου ἐν τῷ ποτηρίῳ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ, καὶ 

ἤύδμ ἐρα βασανισθήσεται ἐν πυρὶ καὶ "θείῳ ἐνώπιον ἀγγέλων " ἁγίων 
δὰ" 

80 χνϊϊΐ, 2), Μουϊε. ἱ. 135; ο". 184. χχί. 
ἔ εἀυςεἶνο δ άδοες οἵ ἰδία , ἵ 
Β6, 86 Ὑ,6}1 λ Βδθγίοω; οἵ οὐ 11}. 20. 
νἱἱ!. 15. 860 θεῖον δἱ χνΐ. 19, χὶχ, 1:5. 
ἶχ. 18. ο Α5 Μαζχῖ νὶἱϊ!. 38, Αςἰδ χ. 22, εἴς. 

ἐσῪ (88 ἰπ χἰϊὶ. 2, 1ες. 1. 2). 
ες Ῥεῖ. ν. 13. ἔ δ. ἱν. 27 (30), [6ς. 1ἱ. 98. 

Ὦ χἰϊὶ. χ2.17. ἱ φεῦ. δὲ νἱΐ. 3, εἴς. 
1]6ζ. χχν. 17.610, 27-20, ΧΧΧὶΐ. 1, αἷδο Ῥε. ἶχχν. ο, Ῥὲ. 
ἰὴ 7οε. μὰ χυΐ!. 6,1, χνῆὶ. 9. 8, εἰς. Ὁ ΟΩ. οα 

1 Τῆς ἰδυϊοϊορίοαὶ δεντερος ροεδ εἰἴπες Βείοτε (Α0, 1, εἴς., Ασείδ., [Δοῃ., Ττ., ΑἹ.» 
ΜΗ, 8ϑνν.ν Β).) ος δἔτες (β.ςΟΡ, πηίη., Με., Ρ 6δὶ)., Ασπι., εἰς., Τί., ΝΥ 8.) αγγελος. 
στον θυμον (οπι. ἔμ]. τ, οὔ, Τίς., Ρτ., ΟΔββιοά.) ἂἃβ δὲ χνὶϊϊ. 3 (ογῃ. 8., Ρχ.) ἃ ρἷοβϑβ [Β]., 
8.35, 6]ὺ ΟΡ. χνὶϊ. 2. 

3 ..(.αντον (ὁπ). 5.) ἃ ρ[οΒβ ἢ (Β)., οΑ χίἱϊ, τδ). 

ἸΑΪ ντίῖεβ, ἀγαννὶπρ οὐ 4 ρονεσγίι 
ὅ1. βρυτε; ἴῃς ραββίοη οἵ αοά'β δοὶ ἰπ- 
αϊηαιίοη Ψ1}} θὲ ἑοσςεὰ ἄοντι τμεἰσ [ῃτοδίβ, 
1|κε ἃ δίτεεσ ἀγαυρῆς (νεσ. το). θυμός, πον- 
Ἔνεῖ, δεβίἀεβ ἰγαπβ αἰίηρ ἃ Ἡεῦτγεν δαυὶϊ- 
νλϊεπῖὶ ἴογ “ ἔασΥ " (184. 11. 17 4), 15. οο- 
οδβίοπα! ιν ἃ υυχχ γεπάεσίπρ ἔοσ ἔπε δπᾶ- 
Ἰοξουβ ἰάξα οὗ “"νβῆοπὶ" οἵ " Ροίβοη " 
(ΠῸΠ οἵ χὰ» ε΄. ]οὉ χχ. 16), δηά 

τ᾿. 
τηῖβ ψουἹά γίεἰά ἃ ξοοᾶ βεηβε ἤεσε. 
γν.9τι. Τῆς τδιτά δηρ εἰ ργοςϊδί πι8 

τδαῖ τδς ἀεἰ!θεγαῖς δἀπεγεπῖβ οἵ τῃς 1π|- 
Ῥεγίαὶ ουὐἰϊυ8β ἅσε ἴο δὲ δΒεῖϊά γεδροπβίδὶς 
ἔοτ ἰμεὶς δοείοπθβ, δηδ ρυπίβῃεά δοοογά- 
ἰπρῖγ. Ὅς οὐ]δοῖ 8 {πδὲ τῆςβε νοϊδγί 88 
τλᾶν Ῥ6 “᾿δοᾶγαεά ἰπίο (δ! ὃν τναζηΐηρ οὗ 
δἰ ρϑίπβ᾽". Τῆς ρῥ[68 οἵ ἔογος (χίϊϊ. 1.2) 
8 0 Ἔχοιβς (ς,. Μαῖίι. χ, 28). 

ΨΝεσ. το. κεκε Βαγε 88 ἴῃ χυϊϊὶ, 
6. ὉΥ οχγπιοζοῃ -- “ρουτοὰ οὐ," τς 
ΟΥρῖηΔ] τηεδηΐηρ οὔ “ τηχεὰ " (8 
μένον δείηρ ἀγορρεά. Ὅς τοτίυτα (ἀ6- 

ἰςϊεά ἔτοπι 188. χχχῖν. 9, 10) ἰβ ἱπῆϊςιθα 
“ἴογε ἐλε λοὶν ἀπρεῖς (ΜΝ ὮὯΟ εν ΘΠ ΠΥ δἷς 

88 Δ586ββοῖβ δὶ (ἢς ἰάρτηεηῖ, Εη. χἰνι. 
9), ἁγίων Ὀείΐπρ εἰἴποτ δῃ δῤῥέκεέοπ ογμαης 
ΟΓ δῃ δ᾽Ἱυβίοη ἴο χίΐὶ. 8-9. Νοσγωδίν 
ἴδε ρεορβεῖ τείγαϊπβ ἔγοπιὶ ἰηϊσοάδυςίπρ 
δυο ϑρεοίδζοτβ οὗ ἄοοπὶ (χίχ, 20, χχ. 
10:14). “ΕἾτα ἰδ ἴῃς ἀϊνίης σγυεϊ εν οὗ 
τὰς ϑεπιίεὶς ταὶ ρίοηβ " (Πουρμιν), δυὰς 

τῆς τογπιεηὶ νὩῖ ἢ 1 ἀδῖδπι ἀξοϊρηςα ἔος 
[α]! η αὐ τῳ δηὰ δροβίδιεβ 18 δεδίζηοα 
Βεῖς ἴο ἴδ6 ψγοσββίρρεσβ οὗ ἴδε σξβᾶσγβ. 
ΤΒς Αροοδίυρβε ἰδ βιίεπὲ ὑροῦ ἀρεηῖβ 
οὗ τοτῖυτε ; {πε γ τε ποῖ ἴδς δῃρεΐβ, τους 
1ε88 ἴδ ἀεν!] (ννο 18. Εἰπηβεῖῦ ρυπίβηςά, 
χχ. 10). Βαῖ, κε 4 Εβά. νυἱΐ. [νετ. 36] 
(“δὲ ἔσσπδος οὗ Θεβεπηδ 8841] ὃὉς ἀϊε- 
οἰοβεά δηὰ ονοῖ δραϊπβε ἴξ τς ρασγδάϊβε οὗ 
ἀεἰρ δι᾽), ]οἢπ Ἰοσδῖς τς ρίαςς οἵ ἴοτ- 
τηϑηΐ ονεσ ἀρδίπβι ἔπε ρίδος οἵ τεδβί. Εὸς 
βυςἢ ρτίπι ρορυϊᾶς ἔδηοῖοβ Ἐποςἢ (χχνὶϊ. 2, 
3, Χἰν!. ο, χο. 26, :ὴ 18. τοδί ην σεβροῦ- 
δ'0]ε; ἴβεσε (88 ἴπ Οἴει, ον. χνἱ!.} τς 
τογίυγεβ ργσοσθδθά υὑπάες ἴδε γε οἵ (86 
τἰρμίοουδ, [που ΡἪ (εβρθοῖα!ν ἴπ ἴδε ἰαῖες 
᾿ταρτηδηίβ, ἃ8 ἱπ Ιομηβ Αρος) τῇς 
τιοτα! βαϊίοη οὐ τῆς ἰάεα ἢδβ δάναπος, 
61} Οεμεπηδ νδηΐβῆεβ ἔτοτλ {π6 βοεπα 
οὗ 1188. “1 ἰβ ἱπιροββίδ]ς ἔοσ ὰ8 ἴὸ 
υηδετϑίδηδ ον ϑυςῇ ἃ βίρῃιϊ οουϊὰ δὲ 
σοιαρδῖδὶς ἢ Βεανεηῖν Παρρίπεββ "" 
(ϑιδπίοη, εισίςη απὰ Οὐγίσείακ Μοςείακ, 
Ῥ. 341; ς΄. 1,εοκΚγ᾽ 8 Εηγοῤέαη Μογαΐς, ἰὶ. 
225 ), δὰξ ἐδε ρβυοποίϊορίοαὶ δαβίβ οἵ τ 8 
δμδβιν ἐχρεοΐδιίοη οδη ὃς νοτὶ ἢ ἃ ἴῃ τς 
ογυᾶετ ἴγρεβ οὗ ρτίγηἰτνε Δπὰ πχοάετγῃ το- 
Ἰσίοη. Μοβὲ οσείςβ ἀεϊεῖς καὶ ἐνώπιον 
τοῦ ἀρνίον 88 ἀποίδει ρ[οβ8 (7. οη νεςσ. 
4); ἴδε ροβίξΐοη οὗἨ Ἶεβυβ αδῆες δε 
δηρεῖβ ἰδ ποῖ υπεχατηρὶεὰ (ο, ἰ. 4, 5), 
Ἔνθ ἰ δεΐογε ἐδλε λοὶν ἀπρεὶς Ἰετε τοὶ 

.. ,-- οὕ ““-Ξ  σππΨΒέὁρ--,-ουύκαρ δδηδι παῦσαι 
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{καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου]" 11. καὶ ὁ καπνὸς τοῦ ᾿ βασανισμοῦ » δ πιοίο 
αὐτῶν εἰς αἰῶνας αἰώνων " ἀναβαίνει - καὶ οὐκ ἔχουσιν "ἀνάπαυσιν βασάνον 

χυϊϊὶ. 
ἡμέρας καὶ νυκτὸς οἱ προσκυνοῦντες τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, ΣῊΝ 
καὶ " εἴ τις λαμβάνει τὸ χάραγμα τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. 
ἡ " ὑπομονὴ τῶν ἁγίων ἐστίν - οἱ ᾿ τηροῦντες τὰς ἐντολὰς “ τοῦ θεοῦ 
καὶ τὴν " πίστιν Ἰησοῦ. 

ΧΧ. 10. 
12. Ὧδε ᾧ χνΐιίυ, 

χίχ. 3,188. 
χχχὶν. το. 

8 ατῖστ οοῦ- 
μρὶ ἴο 

“- ᾿» 

13. καὶ ἤκουσα φωνῆς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ "λεγούσης “ Γράψον, ε ἔἴξότιν 
Μακάριοι οἱ νεκροὶ οἱ "ἐν Κυρίῳ ἀποθνήσκοντες ἀπάρτι " φῶ 

Ναί, "λέγει τὸ Πνεῦμα, "ἵνα " ἀναπαήσονται ἐκ τῶν κόπων (, κι) το. 
αὐτῶν" 

ἃ τὰ γὰρ ἔργα αὐτῶν ἀκολουθεῖ μετ᾽ αὐτῶν.᾽᾿ 

τό. 

ν χίὶϊ. ᾿γ; 

τε (Αςἴ8 
χ  ΐ, σ3; φΓ. σα. 111. 22, 26, Μαζί χὶ. 22, εἰς. (ουήεοῖ. φεη.), οί ϑεεῦεσε'β ἐδν Καίοο. 

ἀ ὕϑεινιοι. τόγί, Οοπίταδὲ χ. 4. 
ἐδίϊνε (Μουϊε. 1. 114). 

τροιῖ. ἁ Οἵ. ϑὶν. χῖν, :ο. 

Ζαίεη (Β8., Βα δδ) α5 ἃ ῬεΙΙρὨγαβίβ ἔοσ 86 
ἀϊνίπε ρσεβεηςς ([νυκε χίΐ. 8, 9, χν, 1ο). 

Μνεσ. 12. Τῆς ρσοβρεοῖ οὗ δἰ8 ξεδυίῃ! 
Δηὰ ἱπηπιίπεπὶ τοϊδϊαἴϊίου ἰ8β ποῖ οἠΐν 8 
ψδιπίηρ ἴο νοακ-ταϊπάςὰ ΟὨτί βείδηβ θυ ἃ 
φοοηϑοϊδιίοη ἴο ἴδε Ιογαὶ. Τὸ ὃς 4 βδῖπι 8 
ἴο οὔου αοά πὰ ἴο Ῥεϊΐενε ἴπ 1 εβὺ8 δἱ 81} 
«οβῖβ. Οοπίειηρογασυ }Θὺν8 ἰοοῖς ἃ δἰ λας 
δποουγαφετιαοηῖ: “ἰζ γα οπδυτα δηὰ ρεῖ- 
8ένεζε ἰῃ μἰβ ἔεαγ, ἀπά ἀο ποῖ ἔογρεῖ ἢὶπὶ, 
δε εἰπιεβ Ψ1}} σθδηρε ονεσ γουῦ ἔοσ ροοά, 
δηὰ γε ν}}} δες ἴδε Τοοηπϑβοϊδιίοη οἱ Ζίοη ̓̓  
4(Αρος. Βαν. χίΐν. 7). ]οἤη᾽ 5 Ψψογάβ τηρ. 
τ᾿ ἐντολὰς τ΄ θ. ἀτε Δ ΔΠΒυνΕσ [0 ἴῃς Θςοπλ- 
Ῥίαὶπε δπὰ οἱαίπι ταὶ Οοά᾽β οοτηπγηαηά- 
σαδηΐβ Μετὰ Ὀεΐπρ περ! εςιϊοά ὈΥ Ἔν ΤΥ οπα 
Ἔχοερὶ ἴδε [δνν8 { τὰς ρἱαἰπιῖνε ον οὗ 
4 Ἐβά. [1|.. 33: δ. παν ροης δἰτπες δηὰ 
τίποτ Ὠγουρῇ ἴῃς παιίοηβ πᾶ βεεη τπεῖτ 
Δρϑυπάδηςε, τΒουρα [ΠΟῪ ταυλεῖηδοσ ποῖ ἸὮΥ 
ςοταπηδησδιηεηῖδ᾽᾽; 32, “18 ἴπεῖα ΔΏΥ 
οἴμες παιίοη ἰδὲ Κπονγεῖῃ τες βανα 
βγεῖ ὃ γεῖ ἐμεῖς τενναγὰ ἀρρϑδγεῖβ ποῖ, 
Δηὰ {δεῖς ἸαῦουΣ Πα. πο ἔγαϊε ᾽")). 

ες. 13. Τῆς δρργοδοβίηρ οἰἱπιὰχ οὐ 
σειεϊραξίοα ρου ρᾶρδη οπις δβεςιβ ἴῃς 
ἀελὰ δβ νγὰ}} Ὧβ ἴδε [ἰνπρ. Τῆς ἰδίξες 
8416 δποουτγαρεὰ ἴο Ποϊὰ οἡ ἰπ Βορε; ἴδε 
ἔοτταες ἅττα Ὁσουρῃς ἤδᾶσγεσ {πεὶς τειναγὰ 
(ζ΄. νὶ. τι, χὶ. 18). ᾿Απ' ἔοεϑ νυ ἢ 
μακάριοι (ποῖ6 Πέτα ἀπά 1η ΟἹδ6πι. Εοπι. 
χΙνῖ!, τῆς ἤτδὲ δρρ]ςδείοη οὗ μ. ἴο ἴῃς 
ἀελὰ 8αἰπι8) γσαῖπες ἴπλπ ἢ ἀποθνήσ- 
κοντες, πὰ οἱ ἐν κ᾿ ἀποθ. (νν Βίοἢ 8 εἰπλ6- 
1ε88, {κε προσκ. τ΄ θ. ἰῃ νεῖ. σ1) ἀσποίεβ 
411 ψῆὸ ἀϊς ἴῃ ἴῃς ἐδίτη, ἰΙογαὶ ἰο μεῖς 
Πμοτὰ, ἐ.6., Ῥχίτηδγιν δον τὰ ἃπά οοη- 
ἔεββοῦβ (οὔ χίϊὶ. 8, 15). ΠΟΥ ἀΐς ““ἰπ 
Ηἰδ8 ἔοι ἸοννΒὨΡ, 48 ἰξὲ νασε ἴῃ ΗΙ8 δγπλβ᾽᾽ 
{Βευβομιαρὶ. {ῖκε Ῥαδὺΐ (ἰπ σ᾿ ΤΒ6β8. ἱν. 

Ζι ΤΉ. ἰν. τό, 1 
ΐ 4 ἰΐ,), εἷς.; εὐ. χχὶΐ. τ6-17. 

εἰς.), χχὶΐ, τ4. ς (ει. ̓νὶϊ. 1-2) {|κ δες. ἔαϊ. ρδβ8. οἵ καίω. ᾧ. ᾿δῃπασίβ, 

Οτ. χν. 18; τ". ὅδρ. ἱν. γ-12. Εσεαυξη- 
δ Ῥχγαςὶ. -- ὅτι (ω". ἴοβῷ νἱῖ!, 56, ἰχ. 2, 

ἐπέ, Οτεεκ σνάρεν. 

15), (Πουρ οἡ ἀϊβξετεπε ρτουπάβ, (86 
ὙΤΙΕΣ [8 οοπίτονοτιὶηρ ἃ ἔεας (οὐ, 4 Εβά. 
χιϊ!. 24) ἴδε δ ἴῆες δάνεπι οἵ τηβββίδῃ 
ἴδοβε 0 βυγνίνεά οἡ δαγῖ ννοιυὰ πᾶνα 
δος δάἀναηϊαρε ονεσ ἴποβε ψῆο μά δ1]1- 
τελὰν ἀϊεδ. “᾿,Ουυεα, βαϊ[ τῆς ϑρίτγιε"-- 
ται γί δὲ μᾶ8 Ὀες βαἰ  ---ς ΠΆΡΡῪ ἴο 
τεβὶ ἔγοτη {ποῖγ ΙΔ οῦτϑ " (ῥ.6., (μεῖς ΟἾτί8- 
εἴδη δοιξνιε68, ποῖ [6 βρεςίαὶ! ἔογπι οὗ 
τοῖς ἀεδίῃ ἴοσ τὰς ἔδιἢ). 80. ἔα 88 
ἴδ. βθῆβα 18 οοποογηδά, ἱξ τηδίϊοσβ {{π||6 
Ὑμεῖμες ἵνα κιτιλ. ἀερεπάβ οἡ μακάριοι 
οἵ ἀποθνήσκοντες. Βοίἢ Τοπδβισιοίοηβ 
τα ϑτατητηδίς 8} Ἰερὶεἰπιδίς, του τμς 
ἔοσγγλεσ ἰβ βεσμδρβ οἴοβεσ. ΤΒε ροῖηΐ οὗ 
τὰς ρδββαρε (ποῖς πνεῦμα ἀπά γράψον, 
88 ἴπ ἰ.-|11,, χχὶῖ. 6 1.) 8 ται (με Ὁ1168 οὗ 
ἀεδαῖδ ἔος 4 Οδείβιίαπ σοπβίϑιβ ποῖ ἱπ 
τάετα τεβί ἔγοτῃ ἰδδουν Ὀυΐ ἱπ ἃ γεβὲ νῃῖοΒ 
Ὀγίηρβ ἴδε τενναγὰ οὗ ἰαῦουσ. ὙΥΏ16 
ἀεδιὰ Ὁσίηρβ ἃς τεβϑί, ἴῃς γειναγὰ σδηποῖ 
Ῥ6 φίνδη 1111 τῆς δηδὶ ἰιαάρτηεηε. Οοηβε- 
4υθπαν [86 πεᾶς ρῥγοβρεςῖ οὗ ἴῃς ᾿ἰδίζεσ ἰ8 
ΨΕΙσοπΊς, ἀσπηοηρ Οἴμοὶ γεᾶβοηβ, Ὀεσδυδα 
ἴξ τρθδπβ ἴδε Ἰοηρ-ἀοἴετγεά σοοοσροηδα 
(χί. 18) ἴος ἴδς ἔδει] ἀελὰ, 80 δ ἔτοτηῃ 
Ὀεΐηρ Τοσροιίδη (ἰϊ. 2 ξ., 19, 23, εἴς.), (μεῖς 
ἔργα δοσοτηρδην δεῖ ἴοὸ ἰαάρστηεπι ἀπὰ 
--οκἰς ἴ8 ἱπιρ!164---τεσεῖνα ΓΠΕΙ͂Γ ῬΓΟρΕῚ τα- 
νατὰ ποῖα (οῦ. ΜΙ ΟΠ Β ἐουτίεε πὰ βοη- 
πεῖ). Τῆς Ὁ]188 οὗ [με ἀερατιεὰ ἐδετείοσα 
ἀερεπάβ ὑροη ἔνο στουπάβ : {μεῖς ἔργα 
ἃτε ποῖ ἴο ὃς ονετϊοοἶεεά, ἀπά {με ἱπίεσναδὶ 
οὗ ναϊτίπρ 18 πονν (ἀπάρτι) Ὀτίε. ΤᾺῊς 
ἤουγίῃ ἄδρτος οὗὨ 1188 ἰῇ 4 Εϑά, νἱϊ. [95] 
8 ἐμαὶ τῆς ἀερατιεὰ βρίγιβ οὔ ἴῃς ἰχ8ὲ 
υπάοτειδηᾶ “τὰς ταϑὲ νηοῦ, ραϊοτθά ἴῃ 
ταῖς Ἕματηθεῖβ [οἷ Αρος. νἱ. 9-11] [ΒΟΥ 
οδῃ δηΐου πὸνν Ψψι ἄεερ αυϊδίηεδβ, 
φυλτάεὰ ὃγ δηρεῖβ, Δ8 ΜῈ }1 48. ἴῆς ρίοσυ 
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14. καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ νεφέλη "λευκή, καὶ ἐπὶ τὴν νεφέλην 

ἐξῆρε, καθήμενον ᾿ὅμοιον υἱὸν ἀνθρώπου, " ἔχων ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ 

4 ἰχ. 2. 
ε Ο". οἱ ἰἱ. 20, 111. τα, δηὰ λέγων (η) Οἵ οἱ τηρ. (12) αθ ονε. 

ΨΏΙΟΙ 680}}} διυναίιβ τμςπὶ ἴῃ τὰς Ἰδίίετ 
ἀλγδ"". Ἰοΐπ ἄοεβ ποὶ βῆδλγε [9 οὐττεπὶ 

καἰ γίδες Βαϊ εἴ (ο΄. Αρος. Βαν. χὶ.-χιὶ. 4, 
«τ. Α εν. ἰ, 94 ἢ, ν ἢ 182. ἵν]. χ 1.) τλδιὲ 

ἀεαιῃ νυδβ Ρτείεσγαο!ς ἴο 11ξπ, ἴῃ νίενν οὗ [Ὡς 
ονογνν οἰ πλῖη τηϊβετίεβ οὗ ἴπε αρε. Ηἴϊβ 
τπουφδε ἰβ ποῖ ἐπὶ ἀδαῖῃ 18 βαρρίες ἴδῃ 
"ἴπ υπᾶδτς (ἢς οἰγουπηδίδηςεβ, Ὀὰξ τι ἰξ 
ἀδδιὴ οᾶπιε ἰπ ἴῃς ᾿ἰπς οὗἉ τε!ρίουβ ἀυτν 1ἐ 
ἱπνοϊνεά πο ἀερτίναιίοαπ. Τῆς ἰαηρσυᾶσε 
τεβεςῖδ Οεπ. ἰϊ. 2 (ἢ κόπων ρυϊ ἕος 
ἔργων), Ὀὰϊ 1 ς ἰτ ἰδ ἔγυες ἐπουρῆ, ἰξ ἐδ 
ΒΑ ἀρροβίϊε, ἴο τπϊπὶς οὐ τς ἀερὰ 
88 τεβίίη ἔγοπὶ τνοτκβ (Ηεῦ. ἱν. 9), πο 
τῶοσς δεὶπρ πεεάεά, Ἴδε τοοὶ οὗ ἴδε 

6 11ε8 ποῖ ἱπ ἴδε Ἱγαπίδῃ Ὀεϊϊεῖ 
ἰδεανῆς, 423 ἴ., ΒόκΙΘη, 41) παῖ {πε βου] 
ΨΆΒ εβοοσίς Ὀγ [18 σοοὰ ἀεεάβ ἴο Ὁ]188 
ἐπ ἀποῖδες ψοσγὶά (,. Μαλδβ, Ογῤδῥεμς, 
217 ἴ), Ῥαξ ἴῃ ἴδε οἴοβεσ δοὶ] οὗ εν δἢ 
Βορε (7. Βδομεγβ (ραάα ἀ. Ταηππαϊέεη,3 
ἡ. 300 ἢ; ΝοΪΖ 103) ἃ8 ἰη Επ. οἰϊ!. 2, 3, 
Αρος. Βᾶς. χὶν. 12, 13, δηὰ ΡίγἊ Αδοίῃ 
νἱ. 9 (Βοτα ἀϊβοεββὰβ Ποπιίη!β πο Τοπκὶ- 
τδληῖας ϑυπὶ διρεπίυτη δὺξ δυσυπὶ δυῖ 
Ἰαρίἀεβ ργειίοβὶ δὺὶ πηδγραγίίδς, βεὰ ἰεχ 
εἴ ορεζὰ ὈῬοπδ). ἴῃ 4 ον, 35 (νΠετα, 
αἱ {πε τεβυσγεοίίοη οἵ ἴδε ἀεδᾶ, “τῆς 
τνοτίς 8241}1 {011ονν δη ἃ ἔπε τεναζά ὃς ἀϊ8- 
οἰοβεά ") οῥης τῶδυ ὃς ἃ ΗἩοθγαίβπιὶ ἴοσ 
“ τδοορεηδε᾽" (8. οἶχ. 20 ἔργον, «7. 
᾿ Τί, ν. 25). ΓΟ ΠΛ ΟΠΙΒΟΓΆΣΥ 7εν δ 68- 
ομδιοίορΥ αἰβο τοοῖίς ἃ ἀεβραισίηρ νὶενν οὗ 
186 ψοτὶ ἃ (ἡ 4 Ἐδά. ἱν. 26-.33). Βαυΐ 
ψνὮ1]ε τῆς ἀελά ἀγα ργσοπουποοά " ὈΪςββεά," 
4.5.. ἰπ Αρος. Βᾶσ. χί. 7, ἰῖ 8 θεοᾶσβα 
δον μαναὰ ποῖ ᾿ἱνεά ἴο βες ἴῃς συΐπβ οὗ 
{ξτύραιεια ἃπά τῆς ἀοννηίδ!! οἵ [Ιβγδεῖ. 

οἴῖες ἀεδῖῃ ἴμδη τπαὲ ἐχρεγίεπος ἢ Ὀφαῖα 
ἰθ ἃ ὈΙεββίπρ οοταραγεὰ νυν ἢ τῃς [1 νυν ς ἢ 
[118 ἀροῦ ἔἰπιεθβ 80 ουὖξ οὗ Ἰοῖπε (χ. 6 ἢ). 
Τῆς ᾿ἰνίπς πιᾶν Μγ6}1 ἐν ἴῃς ἀεδά. [πῃ 
]οΒπβ Αροοδῖίγρβε, οῃ ᾧε οἴδπες Παπά, 
πε ἀεδὰ ἃτγε ζεϊοἰϊαϊεὰ Ὀεδοδιβε ΓΠΕῪ πιΐβ8 
ὩοΙπίης ΌΥ τπεὶς τηδγιγγάομῃ. Ὑεὶ ᾿ς 
ἰθ. ἃ Ῥοοη. Νο ρίδίηϊνε, ννεῶσυ οσὺ οὗ 
νμεϊφελνεεν ες τίβεβ ἔγοτη ἴῃς ρᾶρεβ οἵ 1 ΐ8 
Αροοδίγρβο.- -ἀναπαύω ἴῃ τῃς ρδρυτὶ 
τ θᾶηδ τε] ῖςῦ ἔγοπι ρυδὶὶς ἀυτίεβ οὐ ἴ88 
“ ταβείπρ ̓ οὗὨ Ιαπᾶ 1π ἀρτίου πυγε (τσ. 
ΜΝ Ποίκεπ 8 Αγελέυ 7. Ῥαῤγγμεζογεολμηρ, 
ἱ, ἼΩ 157 8). : τς 

Υ. 14-20, ἱπ τπεῖσ ῥγεβεηὶ ρΡοβίοη, 
ἂτε ἃ ρῥζοΐερεὶς δηὰ τγϑλ! ἰϑεὶς βιιπιτηαγΥ 
οὗ (9 δπαὶ ἰυάρτηεπί, τεργεθεπεηρ 88 
8ἃ ἀϊνίπε οςαἰλβίορῃε ψδαὶ χνὶ.-χνίϊ. 
ἀοϊηεαῖὶθ δ 186 ουξοοπις οἵ ϑεῆ)- 

ΒΟ αΚαΙ τοονετηεηῖβ (ο΄. χνυϊτϊ. αἴτες χνἱ.).. 
ς βίτδηψε ρίοϊυσε οὗὨ πιεββίδῃ (14 ἔ., 

φοηίζαβι ἱ. 10 ἔ,, χίχ. αὲ ζ), ἴδε δῦβεηος 
οὗ δΔηΥ δ)]υδίοη ἴο (Πε Βελϑδίβ (9-11) οἵ ἴὸ 
ἴῃε ἱπιρεγίαὶ ουϊτυ8, 18 Ῥεσυ παν δηρεὶ- 
οἷοξυ, δὰ ἴῃς ψεπεγδι ἀϊθραγαῖα παίασε 
οὗ ἴδε βοεῆς 858 οοπιραζϑά ψἱτὰ ἴῃς οοη- 
τεχί, ροίηξ ἴο τς ἰδοϊδιεὰ οδδσγαςῖεσς οἵ [Ἃς 
ερίβοάε. Το αδὐὔσγυρὶ τηεποη οἵἉ ἐλέ εὐέν 
(20) βυρᾳεδβίβ παῖ τὰς τγδάϊεοα ΠΟΠΣ 
ἴο ἴδε ογοῖς υπάετγίπρ χί. 1-13 (ἐδ 
εἰέγ, 13), ἀπά βενεγαὶ οσίτιςβ (4. 5., ϑρίτα, 
Εστῦεβ, δ εγϊδηά, νόϊεεσ, ϑοπόπ, Βείρρβ, 
Ἑδυςἢ) τεραγὰ ἱξ νατουβὶν 88 ἃ δηδῖε ἴο 
ἴδε οσᾶς]ε8 οἵ ἰπδὲ ςβαρίε. Βυῖ τ88 
οοππηεχίου ἰβ οη96 οὗ ἰγδάϊιίοη ταῖπεσ ἴμδη 
οὗ ᾿ϊξογασυ υηἰῖγ. ΤῊς ἀδίδ οὗ βιγ]ε δηὰ 
ςοηίεπι ἰεᾶνα 1 υποοτίδίπ ἀνε νΒοῖμεσ 
ἴδε ορίϑοάε ξοεβ Ῥϑοὶς ἰο ἃ δοῦγος οἵ ἃ 
τεδάϊποη, νβεῖμεσ ἰς 15. [εὐ 8ἢ (80 εβρεςῖ- 
Αγ ϑαρδιίεσ, Ῥβείάεγει, ἀπὰ Ἐδυςῇἢ) οὕ 
7εν θα ΟΒτίβείδῃ (ϑομβόπ, Ετρεβ, Βσὰ- 
βίοπ, 1. ννείββ, εἰς.), δπά, 1ζ ]ενῖβα 
ΟὨγιβείαπ, νυν βεῖποσ ἰξ ψνὰ5 ψτίτεη Ὁγ τῆς 
δυῖδος οὗὐ ἴδε Αροσδῖίυρβϑθ ἐὐν εἰκδιςκεῦ) 
οἵ ποῖ. Τῆς ᾿εαϑὲ οῦβουγα ἐδδίυγε ἰδ {πε 
νἱοίοτΥ οὗἩ ἴπε πιεββίδῃ ονϑσ πες είδι δηᾶ 
Βὲβ Ἱερίοπβ (ποὲ οὗ δῇ δπρεϊὶς ἰιάρταθπε 
Οὔ Ιδβγδεῖ, 1. ν εἰ88) ἱπ δε νἱιοϊπιν οὗ 
7εγαβαῖοπι (οἷ. χὶ. 13, χῖν. χα ζ,, ἀπά χχ. 9) 
δὲ τὴ9 επά οὗ ἔπε νοι], ἀπ εἐχρεοιϊδιίοη 
οὗ νὩϊο ἢ ννε μᾶνς δηοῖπεσ νδγίδηϊ ἃρρᾶσ- 
Ἐπ ἴῃ χίχ. τὶ ἡ Ρεοῦδοϊν (Πς ργορβεῖ 
ἰπβεγίβ ἴῆε ερίϑοάς ἤεγα ἴῃ ογάδσ ἴὸ σϑ- 
Ρεδῖ, ἴῃ ἃ ρταρῃὶς ἀπά δγοβδίς, δ πουρῃ 
βοιησννδαῖ ἱποοηρτύουβ ἐδβῃίοῃ, ἴῃς ἤπαὶ 
ἄοοπι οὗἩἉ νοῦ δε Π45 υδὲ Ὀεδη βρεᾶῖ- 
ἱπρ ἀπά τὸ ννϊςἢ ἢς 18 ἀδουῖϊ ἴο ἰεδᾶ ὺρ 
(χν.-χχ.) τὨσουρα ἃ ἔγεβἢ βεγίεβ οὗ οδῖδβ- 
ὍΟΡΙΒεβ. “1 οπα τὶρῃξ νεπίυτε ἴὸ 58 
ἴο ἀϊδολτὰ 45 δὴ ἰηϊεγροίϊδτίοη Δων ρασξ 
οἵ ἴδε δἰϊεβίεά τεχὶ οἵ ἴῃς Αροοδῖυρβο, ἱξ 
ψουά Ὁ. Ἐδ18 ραββᾶρθ. Ηον οδη ἰξ ΡῈ 
υπάετϑιοοά οὗ δηγιδίης ὃδαῖ (πε ἤπαὶ 
Ἰυάρπιεηεὺ Ὑεῖ [τ οοπλεβ ἤθε 848 Δῃυ- 
τοῖηρ δυϊ ὅπ]... . Τῆς ἐπ ροαβ οὐ 
ἦ.8ὲ Ὧ8 Ὀεΐοσγε " (ϑίπιςοχ). Βυῖ ἤεζα, 28. 
οἴδη εἰβενθεσε, ἴπ86 οἷυσα [1168 ῬΑΥΕΥ 
ἴῃ ἴδε νἱνίά ἱποοπδεήυθθπος οὗ ἀγεᾶδσζῃ- 
Ῥίσξυτεβ, ραγεϊν ἴῃ πὸ ῥγεδο μετ β ἀεβῖγε 
ἴο ἱπιρσεββ 18 ἢδάγοσβ, ἃπὰ ρδγν ἱπ ἴδ 
Ῥοεῖίς, ἱπιαρίπαῖῖνε ἐτεεάογῃ οὗ πὶβ ονγα 

πὰς ΤῊΐδ τογαὶ, 1πἀϊςία] ΕΑ. Ϊ εἴ. 14. 8 » ἠυά!ςῖα! ἔφυγε ἴδ. 
ενἰἀεπεν ἴῃς πιεββίδη (ἄγαννη ἔτοση Ὀλδη. 
νἱϊ. 13, ΨΕϊς Βμαὰ Ὀεεη αἰγεδὰυν ἱπίει- 
Ῥεειϊοὰ τυ ἴῃ Επη. χχχνῖ!.-᾿χχί. ἀπὰ 4. 
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Ἀ στέφανον χρυσοῦν καὶ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ δρέπανον ὀξύ. 
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15. καὶ Β χα. 12. 

ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ' ἐκ τοῦ ναοῦ, κράζων ἐν φωνῇ μεγάλῃ τῷ ππροῦ 

καθημένῳ " ἐπὶ τῆς νεφέλης, 
“ Πέμψον ' τὸ δρέπανόν σου καὶ θέρισον, 
ὅτι ἦλθε ἡ " ὥρα " θερίσαι, 
ὅτι ἐξηράνθη ὁ θερισμὸς τῆς γῆς. 

τό. καὶ ἔβαλεν ὁ καθήμενος ἐπὶ τῆς νεφέλης τὸ δρέπανον αὐτοῦ 
ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἐθερίσθη ἡ γῆ. 

κο, ᾿ 
ἶχ. 2. 

1 Μασῖκ ἱν. 

πὶ ἀδησιε. 
ἰχ. 10, χὶ. 
6, τ. 
ΜΑΙ ἾΩ " 

Ἠάπεν 
δέν. ἷν. 

1. καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ναοῦ τοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ, Αρραν. 

ἔχων καὶ αὐτὸς δρέπανον ὀξύ. 18. καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ᾿ τα δος 

τοῦ " θυσιαστηρίου, ὁ ἔχων 1 ἐξουσίαν " ἐπὶ τοῦ πυρός, καὶ ἐφώνησε. ευιλο γῆ 

φωνῇ μεγάλῃ τῷ ἔχοντι τὸ δρέπανον τὸ ὀξὺ λέγων, ΒΏΟΥ, 
δαὶ, 

πες, τυ ΗΝ 
τἰεδιοίης, ὅσο, οἷς. ἰῃ 108. ἰϊ. 4. Ηεξα τε νἱϊΐ, 5, ἰδς δοκεῖ οἵ ἄγε. 

1 Βείοσες εχων 1ᾶςἢ., ΑἹ., Ττ. (πιᾶγρ.), ΝΥ 8. [ΜῊ], [5νν.] δά τδε ο οἵ ΑΟ, νᾷ.» 
5γγ., 5. 

Ἐδά. χίὶ!!.). ὙΒα οτονπ (οπμείεά ἰπ ἱ. 13 
4) νγᾶβ ἃ ἴλυη ας ἀρρυτίεπαπος οὗ ἀεὶ ν 
ἔῃ ΡΒσυξία (ε.ρ., οὗ ΑΡοἹ]ο); ἔοτ {πε οἱουά 
58 ἴμε βελί οὗ ἀείίγ, ς΄ Νεῖρ. 465. ἶχ. 
638-640, εἴς. 

ψες. 15. ἄλλος ἄγγελος, 85 ἰπ νος. 6. 
Τῆς αἰτεγηδίῖνεβ σὲ (4) ἴο ἰγϑπβίδίς 

“ Δποίμεσ, δῃ δηρεῖ" (ἼΝΦΩ ὝΠΗ) 
Ψ ΒΊΟΝ αὐ 6 τς βεπβε οὗ {π6 ἀτεοῖκ 
(ζ΄. Οά. ἴ. 132, ΟΙ ἐπι. ἐζετα ἰχ. 87. 3) 
δὲ 18 Βαγβῇ, οἵ (δ) ἴο ἴδκε ἴῃς ἄριγε οὗ 
νεῖ. 14 848 δ δηρεῖ (Ροσίει) ἃπὰ ποὶ 88 
δε πχεβδίδῃ δὲ 411 (νος, ἱπ ἴῃς ἕδος οὗ 
ἱ. 13, ἰ8 ἀϊῆςα]). ΤὨε βυδοτγάϊπδϊα δηὰ 
οοΙουτ!εββ ομδγαοίεσ οὗ ἴῃ 6 πηδββίδῃ ἰδ 
τετίδίην ρυΖΖίίηρ, δηὰ 6118 αραῖπβε δα 
ΟΒτίβείδῃη δυϊμοσβῃὶρ οὗ ἴῃ6 ραββᾶρε. 
Μεβϑβίδῃ ἰ8 βυτηγηοηδᾶ ἴο δ΄8β ἰδβϑίς ὉῪ δῇ 
Δηρεῖ, ἀπά ὄνϑη διῖ8 ἰδϑὶς 18. ἕο οννεᾶ ἃρ 
ΌΥ Δηοῖδεσ δηρ6 18 πιοσε ἀεοϊβίνα ἱπίετ- 
ἔειεποε. ΗἜς βεεπὶβ δὴ δηρεῖϊς ἤρυτα 
(.7. οὐ χίχ. 17), Ρεῖπαρβ ῥγίνεμς ἐπέεγ 
ῥάαγες διιοπρ ἴδε δηρεῖβ (80 Εη. χίνὶ. χα: 
“δηὰ 1 88νν Δποῖπες Ὀείΐηρ [ἐ.4., τῆς ὅοη 
οὗ Μη] ψγὔοβε σουηΐεηδηςα δά ἴῃς ἂρ- 
Ῥεᾶγαποε οὗ ἃ τχδῃ, δηὰ 8 ἴδος ννᾶβ [1] 
οὗ ρταοϊουδηςββ, κα οπς οὗ ἴδε Ποῖγν 
Δηρεῖβ"). Ὑῆε σοποοριίοῃ ννὰβ ἱποοη- 
βἰβίεπε ἢ 18 η᾿8 δῖ ΟἸγ βεοίορυ, ας 
δε πᾶν πᾶνε τεϊδίπεὰ τ, κα 5ο πηυςῇἢ 
εἶδε, ἕο [18 ροεῖὶς εβεςιϊ, οὐ ἃ8 ραγὶ οὗ 
ἃ ἴἰπ|6-Ποπουγεά δροσδίγριῖς ἰγαάϊτίοπ. 
Τμδῖ τὰς πηεββίδῃ βῃουϊά τεςεῖνε ἀϊνίπα 
ἱπβισυςτίοηβ πγουρἢ οπς οὗἉ δἰ8 ςοσηγϑ6δβ 
(ΗεὉ. ἱ. 6,9; φΙ, ΖεοὮ. ἱϊ. 3, 4) ννᾶβ ρεσβδρβ 
ποῖ βίγδηρεν ἴῃδη (παῖ δε βῃουϊά τεχυΐῖγα 
8ῃ δηρεῖ ἰῇ ογάδγ ἴο σοτηπηιαπίοαϊε ἢ 
τας (ἰ. 1). πέμψον κιτλ. Τῆς ἄουδὶς 

ἤρυτε οὗ Ἰυάρτηεπε (πάτνεβὲ δηὰ νἱπίαρο) 
͵ἰ58 ςορίεἀ ἔτοπι ἰῃς Ῥοεῖϊς ρδγβδ]]ε]ἰβγα οὗ 
1οεἰ πὶ, ᾿3; τὰς ἱπάερεπάςηι τεπάετίηρ οὗ 

ΤΩ Ὁ. πέμψον ἀπά ἔβαλεν, ἀπά τῆς 
οδδηξε οὗ ἀρεπὲ ἔγοπη τηεββίδῃῃ (14-16) 
ἴο 8 δῆρεὶ (17-2ο, 8ὸ Μδιῖ χίϊὶ. 30 ), 
8βδον ἴδδὲ τς Ὑτίϊεσ 18 υδίηρ [ς Ηδῦτονν 
οὗ παῖ ρδββᾶρε (ψβετο αοὰ ἄοεβ ἴπ6 
τεδρίηρ). 

ες. τ6. Τῆς δρέπανον (ον Βετα, χίν. 
14-10, ἰπ Αροοδίγρβε; οὖ Ο. Β. Ρ. ἰἱ. 
652 ἔ, ἴον 4 Ρμγγυρίδη ἱπβογιριίοη καὶ τὸ 
ἀρᾶς δρέπανον εἰς τὸν ὗκον αὐτοῦ) ἰδ 
τεργεβεηϊεά 85 ἃ [ἰνὶπρ τπίηρ, ῬγοῦΔΟΙῪ 
κε τᾶς δρέπανον πετόμενον οἵ Ζεςῇ. 
ν. σα (Ὑ εἰ! μαυβεη). Τῆς οδββίςαὶ 186 οὗ 
τελρίπρ ἴο βυγη οἶδε ἀεατῃ δηὰδ ἀεβίγυς- 
τίοῃ 18 ἴοο οοσηπίοη ἴο πεεὰ {ΠΠπδιταθοη.. 
“Τῆς Βαγνεϑὲ οὗ ἴδε δλεῖἢ 8 τίρε δηὰ 
ἄτγ,᾽ Ὀυξ 115 τίρεηεββ οὗ ραρδπίϑη ἔοσς 
ἡυάρταεηι (7 ες. 11. 33) ἰ5 τε-βιδϊεά ἀσαπιᾶ- 
εἰ αν (17-20) ἱπ 4 Ρᾶγδὶεὶ ΟἹ Τ᾽. βυπηδοὶ 
ἔτοτλ ἴ8ς νυν ῆορτεβ8. Τῆς δηραϊὶς »εἶδό- 
ἐπ-5οδη!δ τα 0218 [ῃδι οὗὨ νἱϊ!. 3-5. ὉπΠ|κα 
πε Παγνεβί-βυτηροὶ, ἴπῸ νἱπίαρε-Βυτη οἱ 
8 ψοτκεά ουξ νἱνίγ (Δ αεῃ. χΙϊχ. αὶ 
88. [χα Ὁ.). 

Ψεσ. 18. πνυρόςφ. ΤὮς ἤρυτε οἔὗὨ [δῖ8 
δῆρεὶ (Ξ) εἴς! ἱπ σαροῖπις ἰγαάϊοπ, 
Οἰτόσγεσ, ἱ, 360) π848 ἃπ [ταπίδη τίηρε. 
Τῆε υβεῖςς οὗ τὰς Ρυπίβηπγεηιϊ 8 διεϑιοᾶ 
ὉΥ 118 οτρίπ ἰῃ τὰς ρυγροβε οἵ οὔς Ψῃο0 
οοττεβροπάθά ἴο ἴδε Ῥεγβίαῃ Απιβῆδβ- 
Ῥαπὰ (7. οπ ἴ. 4), Αβῆεπι νδῃίβϑῃίδη, ψῇο 
Ῥιεδβίἀεὰ ονεσ ἔτε δηὰ αἱ {πε βᾶπὶε {ἰπς 
δυτηδο]ἰβεὰ ἐπε οἰ οβεἰν 411|ςἁ ςοπςεριίοπβ 
οὗ φξοοάπεββ, ἰγσυϊῃ, δῃά τἰρμε ἴῃ Ζογοδβ- 
ττίλη τὰγιβοΐορυ (οὗ. Η. ., 1τρο4, 350). 



ΡΞ -. α αὐ τὰν τ 

442 ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΙΝ. 1το---Ὧο. 

ΡΊΚ. νἱ. “ Πέμψον σου τὸ δρέπανον τὸ ὀξύ, 

4 ὅτις, ψ. καὶ Ῥτρύγησον τοὺς βότρυας τῆς ἀμπέλου τῆς γῆς, 
χχχν. 6. ὅτι ἤκμασαν αἱ σταφυλαὶ αὐτῆς." 

᾿ ουῖσας 19. καὶ ἔβαλεν ὁ ἄγγελος τὸ δρέπανον αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν, καὶ 
ΡΟΩΝ ἐτρύγησε τὴν ἄμπελον τῆς γῆς καὶ ἔβαλεν εἰς “τὴν "ληνὸν τοῦ 

πόλεως, καὶ ἐξῆλθεν ᾿αἷμα ἐκ τῆς ληνοῦ ἄχρι τῶν χαλινῶν τῶν 
Ἄν ῦ 6, ἵππων, " ἀπὸ σταδίων χιλίων ἑξακοσίων. 
με 

ε 78ο τεά 
υίςς οἵ ἰδ νίπο (Πεαϊ. χχχὶϊ. 14). 
(οονγ Βεσὸ ἰα (Βἷ5 βεῶϑε ἰῷ Αρος.). 

Ὁ ]οΒη χὶ. 1:8, χχὶ. 8 (ῳ(. Βῖδδββ, 95): δὲ γτηοεῖ ἃ 1.διϊηίεσο 

1 Απά, (ςοπηπ1.), τεδάϊηρ (νυν 79) χιλ. «ξακ. εξ. [διακοσιων, δὰ, 26, 5.1, εχρΙαίπα [με 
ὩυΏδΟΣ δυτα ΟΠ οΑ}}ν 88 ἴδε ρεγίεςτίοη οὗὨ υἱοῖς δάπεδβ; ᾿οοὸ Ὀδείηρ {πε τηοβὲ ρεσίεςξ 
οὗ πυπηδεῖδβ, ἰὰς ἀεΐυσε οσουγεηρ ἰπ ἴῃς δοοίῃ γεᾶσ οἵ Νοδῖ, δπὰ ἴῃς ογεδιίοη (πον 
βιδίηεά δηὰ οοσεαρίοα) θεΐπρ' σοτῃρ!εἰθὰ οα [86 6. ἄδγ. 

Α εἰμι τεργεβεηϊδιίοη οὐἠ δὴ δηρεὶ 
δβρελκίηρ ἔγοπι ἴμς σε ἰπ ςοπποχίοη νι τἢ 
Ῥτιονίάδηςε οσουγβ ἰπ ΟΠδρ. 14 ὁ. 

γες. το. Τῆε υπρταπηπλίίςαὶ τὸν μέγαν 
ΤΩΔΥ ὃς ἄυε ἴο {με ἔλοι παῖ ληνός ἰδ 
οσοδβίομδιν ταδδουϊπς (νη. 8 8. το; 
Ἡεϊρίηρ, 46), οτ---Υ ἃ τουφψῇ οοπεΐγ. αὐ 
8επϑμην---ἴο δρροβίεϊου ὑἱτ τὸν θυμόν 
(υπάετβιοοά). 

Νες. λο. Τπε μβεδίμεη ἅτε βίδ:τηιρεά δπὰ 
ογαδῃςά 11}} τ εἰς ὈΙοοὰ ψιιβῆεβ ουξ οἵ [ς 
ΜΙ ΠΟΙΡτοδΒ ἴὸ ἴπα Βεῖρῃε οἵ ἃ δοζγβδε' 8 
ὑσίἀ!ς ἀπά τὸ ἴπ6 εχίεπε οὗ δρουὶϊ ἔνο 
Βυπάτεά πιῖϊεΒβ. Τηΐδ ρἤδβεν Ὦγρεῖ- 
οΐϊς, Ὀοτγοινεά ρδγίὶν ἔγοπη Ἐργριίδη 
(νἱπεξξίδε Ὀϊοοάὰ οὗἨ ἴποβαὲ ψνῇο ἔουρδὲ 
δραίηβε ἴδε ροάβ) δηὰ ρασγίυ ἴσοι [εν 5 ἢ 
Ἐβοπαιϊοίορυ (Επ. ο. 3: “ δηά τῆς ἤοσϑεβ 
ὙΠ νας ὡρ ἴο ἴπε Ὀτγεαβὲ ἰη ἐπα Ὀ]οοὰ 
οὗ βίπποβ, ἀπά ἔπε Ἵδμαγίοι υν}}} Ὀς δυὃὺ- 
τηετρεὰ ἴο ἰϊ8 Βεῖρῃι"), παρρεῆβ ἴο 6 
υϑεὰ ἰαῖες ὉῪ ἴδε Ταϊπιυὰ ἰπ ςοπηδχίοη 
νὴ ἢ τῃς σάγπαρε δἱ Βεῖδμεοσ (οὐ ϑομ]διτον᾿ 8 
Ῥίο Ταρε Τναϊαης, Ῥ. 37; αἶβδο 5:0. {ΐ. 
633 ἔ,; 4 Ἐϑά. χν. 35; 51]. 18]. 11, 704). 
ΤὩς ῥίασθ ἰ8β ἴο ὃς ἃ νετίτδῦ]ς ϑεηΐας 
(βδῃρ 120).---ἀἀπό κιτ΄λ., ῥγοθδῦ νυ ἃ τουπὰ 
παγηδεσ (βεε οτὶξ, ηοῖε) ςοπιρουηδεά οὐὲ 
4 πὰ ἰἴ8 τη ἶρ]68 (11Κα 144,.οοο οὐ οὗ 
12), ἰο ἀεποῖς οοπιρ᾽εἰεηεββ (ΝΊςῖ. Ξε ρὲσ 
Οἴηηεβ πιυπάϊ αυδίζυοτ ρΡαγί6β8). ΟΣ 
τῆς [411 οὗ Εοπιε (χὶν. 8 1.)), ἴδε τεβὲ οὗ 
τῆς νοτ]ὰ (ἐς ἀγῤῥοίῥεεὶ ἱπχρεπίξεηι, χὶν. 
6-8) ἰ8 τὶρε ἔος τῆς τγδάϊτίοπδὶ (ΠΏ δη. ἰχ. 
26) Ἰυάρτηεηί. Τῆς βᾶπια βεαυεξηςς ἰβ 
τεργοάυςοα του ρὮν ἀπά οἡ ἃ ἰδγροῖ βοδὶἊα 
ἴῃ χν!!.-χνῖ!. ([411 οὗἨ Εοπις) δηά χίχ.-χχ. 
(ἄοοπι οὗ οἴδεες παίϊοῃβ). ΤῊΐβ ῥαγα]]ε! δὴ 
δηᾷ ἴῃε δεηδβε οὗ ἴῃε οε] ραββαᾶρε τη] δῖα 
δραΐηβε ἰῃς δεἰγαςῖῖνε ἰάεα {παῖ χίν. 14- 
16 ἰδ ἴῃς ἱπραϊδειίηρ οὗ ἰῃς βαϊπίβ (80 

ΑΙοσά, ἰνβεῚ τὴν Βευδίοῃ, Βτίρρβ, Τἰ εἶπα, 
αἸθεσὶ, αηὰ ϑινεῖο).---ξωθεν κτλ. ΤΩΙ 
ἐελτῖα! νεηρεᾶηςς ἰ8 ἰοοαϊοά Ὁ [εὐνὶβἢ 
τεδάϊιίοη ἰῃ δοσης νδῖ]εν (οὗ [ἐποβμαρῆδεὲ 
-- Υδὴ Ἰυάρεβ ἢ ΠΘΆΣ [εγυβδί θα (70ε]), 
ου ἴδε πιουπὶ οὗ ΟἸἶνεβ (Ζεςδ. χίν. 4), οσ 
ἴῃ Ῥαϊεβείπε βεπεγα! ν (ΠΏ δη. χί. 45; οἷ. 
θεῖονν οῃ χνί. 16), ἑ.Φ., ἃ8 ἃ τυῖς ἰπ οἷοβα 
Ῥτοχίπηιν ἴο ἴπε βδοσεὰ Ἵοδρίϊαὶ, σνῆεσε 
ἴδε πιαββίδῃ ΨΜΆ8 ἴὸ 8εῖ ὉΡ δ΄8 ἰείπράοπι. 

Αἴτε τι 18 ραγιΐα] δητις ραϊίοη οὗ 18Ὲ 
Βπ8] οςδιαβίγσορῃς, ἴῃ 6 ΑΡοσΔΙυρΡβε γεϊυγηβ 
ἴο ἃ ἔυ]1ες δπὰ ἱπάδερεπᾶεηε ἀεϑβογὶριίοα 
οὗ [18 ῥτοοςββεβ (χν. 2-4-εχίν. 1-5, χν. 
1, 5-χνὶ. τε χῖν. ΟἾΣ, 114-20). Ὑῆα ρδᾶηο- 
τλτηᾶ οὗ 18ὲ ῥγεϊυάε 18 ὁπος πλοσα βενεη- 
ο]ά, Ὀυῖ 1818 εἰπε βανεη δηρεῖβ (υπάετς 
ἴτε οοηῖσγοὶ οὗ αοά, χνΐ. 9) ἄγεης (δε 
ἐλ ὙἱὮ Ρίαρυεβ ἔσγοπὶ βενθη Ῥονν]β 
ΨΒΙΟΒ ἅτ Ὀγὶπηπιηρ ὙὮ τε ἀϊνῖπε 
δηξεῖ. Τδε νἱβίοῃ ἰ8Β ἃ ροεῖίςδὶ ἌἼχρδη- 

ἐμῖν 
Ν 
ὧν, 

ἐγαπιηρεῖβ (νι. 2-5), {πεν ἃγα ἱπισοάδυςεὰ 
ἘΥ ἃ βοεπε ἰῇ πεᾶνεῃ (χν. 2-4); ΝΈσΟ Σ ἴδ 
ΤΆΘΤΕΙ͂Υ ἃ {{π|6 οὐ ἐτοπιίϊβρίεςε ἴο ννῆδὲ 
ἔο!]ον»Β (5 2.), βί;ςα ἴῃ: δηρεῖβ ἀο ποῖ δ6- 
Τοπὶς νἱβι]6 1111 5 (ς΄. νἱ!. χ-2, 6), δπὰ 
ὧο πρεττοοεῖνς τμεὶσ ὑμόμοὶ {1.). Τὶ 

Ἄν 6 - Πρ  Γἢ ἴον 15 
τθο βεσμεῖ (ἄλλο) ἰο δαὶ ΕἾ Βὴ ΑΝ δηὰ 
186 ρίδριιεβ. διὸ ὅπαδὶ (1 ἐσχάτα4ᾳ), ἰπῃ 
οοπίγαβι ἴο ἴπε ἰσυπηρεῖ- ΡΙΑριε8 (1χ. 20), 
88 ἴπεγ τερσζεβεηῖ ἴδ ς νταίῃ οἵ αοα νος 
οδῃ 0 ἰοηρες Ὅς τεργεββεά (χνῖϊ.- χὶχ. τα 
τλ6 ψοσκίπρ ουΐ οἵ ἴπεδς ρίαφιεδ, εὔ, χνὶ- 
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ΧΥ. τ. Καὶ εἶδον ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ μέγα καὶ « ΟἹ. Ἐχοά. 

“θαυμαστόν, ἀγγέλους ἑπτὰ ἔχοντας πληγὰς ἑπτὰ τὰς ἐσχάτας, ὅτι ὃ χ.7. 
ἐν αὐταῖς "ἐτελέσθη ὁ "θυμὸς τοῦ Θεοῦ. 
θάλασσαν “ ὑαλίνην μεμιγμένην πυρί, καὶ τοὺς νικῶντας ἐκ τοῦ 
“θηρίου καὶ ἐκ τῆς εἰκόνος αὐτοῦ καὶ ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ 

ς νἱ. 17, χί. 
2. καὶ εἶδον ρ : ΎῬΕΝ 

“ ὀνόματος 
αὐτοῦ ἑστῶτας ᾿ ἐπὶ τὴν " θάλασσαν τὴν " ὑαλίνην, ἔχοντας "ἡ κιθάρας « χί!!. 17, 
τοῦ Θεοῦ. 3. καὶ 'ἄδουσι τὴν δὴν " Μωυσέως τοῦ ' δούλου τοῦ (ΕἸδενβετο 
Θεοῦ καὶ τὴν φδὴν τοῦ ἀρνίου, “' λέγοντες, 

ἧς 9. 
Β με 8, χἷν. 2. ὶ χὶν. 

12 ἴ., χῖχ. 10, χνὶΐ. ).. πῖκα οὮ. χνΐ., ἴὸ 
τυδ ἢ 1 ἔοσπβ Δη ονεσίυσα, χν. ἰδ οὶ 186 
τενϊβίοῃ οὗ ἃ [εν 8 βοῦτος (80 εβρεοὶ- 
11 ϑρίεῖα, Μέπέροξ, ἀπὰ ϑομπιῖἀε) δυῖ 
Ομ γίβιδη (Βερρ8, Ετθε8) ἀπά τῆς νοσὶς 
οὗ ἴτε Αροσδίγριῖδε πίγηβει (ϑαδαδιίεσ, 
ϑοδόη, Βομιδβεῖ, εἴς.) 

γν. 2-4. Αη ἱπιεσίυδα [ἴκ6 χίχ 1 ἢ. 
ΤΠς πιδηϊξεβιδιίοη οὐ ἀϊνίπε Ἰυάρτηεπι 
(4) Ἔνοίκαεβ σενεσεηςς (ςοπίσγαβι χυϊΐ. 11) 
ἃπὰ ργαῖβε ἔγοτηῃ ἴῃς 8δϊπῖ8 ἴῃ πεᾶνθῃ. 

γεῖ. 2. νικ. ἐκ κτλ, ""ἴοβε ψΠῸ 
οτος ΟΠ ᾿σοπαμεγοσβ ἔσομι "--ἀποῖμεσ 
Ῥτερηδηῖ ὑδὲ οἱ ἐκ (οΥ ἰἰ. 21, νἱῖϊ. ἢ 
οοπιρὶπίηρ ἴῃς ἰάεδβ οἵ νἱςίοσυ ονεσ (7. 
οη ἰΐ. 7) δηὰ ἀεϊϊνεταπος ἔσο. Α ροβ- 
8.16 1,Αἰἰπίβηλ (ο7. 1υἷνγ νἱϊ!. 8, αἱοτοτίατα 
ἔεττα εχ δἰΐχυο; χῖν. 38, δἰϊαυιΐβ εδὲ Εοπιδα 
ἣν εἰαταρμασὶ ἄς Μαοςράοηϊβ ποῖτί ὃ) } 
Ὧς ργορδεῖ ραϊπίβ ἴδ ἀουνηΐδ!! οὗ ἴῃς 

ἙἘοπιδη Ρεγβεουῖοῦ ἰπ (εγπηδ οὗ ἴῃς [εν 88 
τδάϊεϊοη ργεβεγνεά, ἐ.9., ἰω Τῶγρ. ]6γι8. 
(οη Εχοά. χὶϊ. 42) ψψὩϊ ἢ βἰηρίεά οὐκ ἔουτς 
ταστηοσαῦϊς πἰρδῖβ, (πδὲ οὗ ἴδε ογεδίίοη, 
τπᾶῖ οὐ ψῃΐϊοῦ Οοά᾽ Β ῥγοπιῖβε οὗ ἃ βοῃ 
οδπλα ἴο Αὔγδσῃ, ἰμαὶ οὗ ἴδς το πἢ ἘΕΥΡ 
ἄδη ρίαριιε, ἀπά ἐδαΐ οὐ Ὡς ἢ ἔδε που] ὰ 
18 ἐπ (νΒεὴ Μοβαεβ Ἄρβεατβ ἰῃ ἃ οἱουά 
ἔἴτοῦχ ἴῃς Ἡ]άογπεβ8 ἂπὰ τηεββίδῃ ἴῃ ἃ 
οἰουά ἔτοπι Εοπια, ἰἸεὰ ὉγῪ τῆς νγογά οὗ 
ἴδε ᾿υοτὰ). ΟΛ ϑοβεπιοῖβ Βδρῦα οπ 
Ἐχοά. χί:. 2: εχ σαὺὰο δυὰβ πιυπάσπι 
βυυπὶ εἰερίς, ἀσϊτετγηλίπαυϊε ρῥγίποὶρίυπι 
ταθηβίβ γεἀδετηιριίοηίβ, 4ὰο ᾿ἰθεγαῖ βὰπε 
Ιβγϑοὶῖδς εχ Αςρυρῖο, εἴ αυο 1 θεσαδαπίυς 
ἔυζυτο βαεουϊο. [ἢ εἰπε 88 ννεὶ] 48 ἴῃ 
τηεϊδοὰ (ς} οὐ νἱϊ!. 6, ἀῃὰ τ: Οος. χ. 1- τῇ 
τῆς ὕνο τεδεπιριίομβ, Μοβαὶς δηά στηςβ- 
βἰδηΐς, γε ἴο ςοσγεβροηά.---πυρί, ἃ {τὰν 
Ἐεὰ βεϑ, τεὰ νἱτῇ τῆς ρίον οὐ Οαοά 8 
νταῖῦ. [Π1Κ6 ῬΒδγδοῦ δηά ἢδίβ δοβὲ 
(Εχοά. χν. 5, τοξξαρος. χνῖϊδ. 2ιὴ)ὴ {86 
Ῥετβεουΐοιβ οὗ αοὐΒ ρεορῖε ἰη ἴῃεβε ἰδῖτεσ 
ἄδυβ ποῖ οἠΐυ [21] τὸ εβεος {πεῖὶγ ρυγροβε, 
Βυὲ γε (πεπιβεῖνεβ ἀεδίγογεὰ ὃν (οὐ β 
νεηρεᾶηςε (ἐς, χνὶ. 2). ΤΆε δὶ ξει 

ΟΠ δὲ οἵ δρακόντων ἰῃ Ῥε. ̓ ἰχχὶν. 14, ΟΧΧ, (ΑἹ 
ε(. Ἐ Ὅ ἔσεαι ἐν, τα. Ἐς χὰ εἰ 

τῷ Ἑτοῖὰ ϑοηᾷ οἡ ΤΆγεε Ο ἠφ!ά. 4. Ἐοτ βεηυεῦος οἱ (δουζἂι 

δ Α 
(ν. γλρς ἢ 
ΣΙ, Χ. 2, 5, 

᾿ 8) ἐπὶ 
ΧΙΪΐ, 2, ΣΣ, δά τ Μδος. ἱν. 6ζ.). 

40. 10} Ἡεῦ. ἐἱϊ. «.6. 
ἴ, ες [υάς, 5 ᾿ 

τγουρῇ πεῖς βεᾶ οὗἨ ἰγουῦῖεβ, τεβ βπ, 
τγεδῖβ δηὰ ρεγβυδβίοῃβ, δῃηὰ πονν βίδῃ 
βαίε δἱ (ἰ.Ζ., οὐ ἴπὸ βῆογε οἵ) ἴδε Πεᾶ- 
ΨΘΩΙΪΥ 868. “ θυΐδουβ πιουγηΐηρ ννα ΠΗ] ἢ 
[πῃ αοά᾽Β πᾶπιε; θυῖ Ὁγν αοά᾽Βν}} ουδὲ 
ποῖ ἴδμε αβι ννοζὰ 18 8111} } νἱοίοσγ " (Ὁ. α. 
Ἐοβδβεῖε). Ηετο, 48 δὲ χίΐ, τσ {π6 {8 1}}} 
οἵ ἰὺυπιρἢ 8 επμαποεὰ ὃν ἴπ6 ἔεαγ 
οὐάε δραΐϊηβϑι ψνῃϊος ἰἢς 8αϊπίβ δὰ ἴο 
οοπίεπᾶδ. Αρρδγεηῖν ἴδε ψοσὶ ἃ 18 πον 
τεηδηϊοά ὉΥ ραρᾶηβ οὐἱν, Οαοά᾽ δ ἔδιτἢ- 
01 πανίης Ὀεεπ στεηονεὰ. Ηδσπος τς 
Ῥίασυεβ ἃτὰ 411-επιρσγαοίηρ (ςοηίγαβι νἱϊΐ. 
: ἡ). Οὐ χχ. 4. 

εἰ. 3. ΑΒ ἴῃ Ἐχοά, χίν.-χν. Μοβεβ 
Ἰελᾶς [βγϑεὶ ἱπ ἃ βϑοηξᾷ οὗ ργαῖβε ἴἰο σοά 
ονεσ ἴδε ἀεδλὰ Ερυριίδῃβ, 80, δἴϊεσ Κοπις᾽ 8 
ἀονν 81] (χῖν. 8 ἔ., νεσ. 2) ἴῃς ἔα ἘΠ] ἃτα 
Ιεὰ Ὀν μεῖς οδρίδίη (χίϊ. σὰ, χῖν. σἱ, 4, οἷ. 
Ηδ6Ὁ. ἰϊ. 2), ἰῃ ἃ οδδηὶ οὗ ἐσυσαρἢ ἀπά 
βταιϊυάς. (Νοῖε τῆς ἰδοῖ οὗ δὴν τεΐεγ- 
ἐπος ἴο {μεῖς ονη βυβογίησβ. Τβείς ἰη- 
τεγαβὲ 18 ἰπ ἴῃς στεδί ννοτῖ οὗ αοά.) Εος 
ταδββίδῃ 48 ἃ βεοοπά Μοβαβ ἱπ [δνβὮ 
σράϊθίοσ οὕς αδόὄτετ, ἱΐ. 328 Ζ, Τῆς δοη 
οη ἴῃς Κεά 5ελ δά αἰτεδάγ βεεη δάλρι 
ἴο ἴτε γνοσβῃίρ οὔ δες Τῃεγαρευΐδε (ΡΟ, 
ἐδ μὲϊ. εοπέφηεῥὶ. ὶ χὶ. ᾳφδὴν τ. ἀ. 
ΤΠετα ἰδ ἃ οοππυϊ ἴῃ ταἀειηρὕοῃ, 
ΨὨΙΟὮ υηϊτεβ {πε ἤγβε ἀεϊίνεταπος ἴο Πα 
βπδὶ. Τὰς ἴὸ δβ οαγάϊπαὶ ἰάεα οἵ ἴῃς 
ἰδεητίν οὗ αοά᾽ 5 ῥοορῖς (Ομ τβείδπβ ὃ6- 
ἵπρ ἴπε τε] [βγϑεῖ, {. οῃ ἱ. 6), δε ρτο- 
Ρἤες μιαὲ]5 [εϑι8 88 τῆς Ο"γίβιϊδλῃ Μοβεβ 
Ψ8Ο, δὲ ἴδε ςοβῖ οὗ δἰβ |ἰξε, ἰ8 σοπηπ!8- 
βἰοηε ὃν αοά ἰο ἀεἶϊνες 6 πεῖν 1βγδααῖ 
ἔτοπι ἐμεῖς θοπάδρε ἴὸ δὴ δαγίῃ]ν πποη- 
διςῦγ. Τῆς Ἱγτὶς νἱ 115 Ηοῦτενν Ρᾶγαὶ- 
16] 8π|8 ἰδ ἃ Κογεῤίεί οἵ τῆς βυςςεεάϊηρ 
ἡυάρτηλεπεβ ; ἰξ τεβειῦ]ςεβ (οἷ, Ε. Βὶ. 4054) 
τῆς Ὀεηεάϊςείοη δες τς ϑῃεηιδ οὗ [υἀλ- 
ἰδπι (“ἃ πεν βοὴρ ἀϊά {πεν βἰπρ ἴο ΤῊΥ 
πδπια, ἔμεν ἴδδὲ ννεγε ἀεἰνετοά, ὈῪ τδ6 
Βεδβῆβογε; τορεῖπος ἀϊά 411 ργαῖβε δηὰ 
οὐγῃ ΤἼεε ἃ58 Κίηρ, βαγίηρ, " Ὑδηῆνεϊ 5821] 
τεὶξη ννοσϊὰ σους εηᾶ᾽.), δπὰ 18. 4]- 
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“Μεγάλα καὶ " θαυμαστὰ τὰ ἔργα σου, αὐ τόλος 
Κύριε ὁ θεὸς ὁ " παντοκράτωρ ἀν 5. 

» δίκαιαι καὶ ἀληθιναὶ αἱ " ὁδοί σου, ΩΝ ΌΝ 
ὁ" βασιλεὺς τῶν ἐθνῶν.1 ἢ πῖν. 7. 

4. "τίς οὐ μὴ "φοβηθῇ, Κύριε, καὶ δοξάσει τὸ ὄνομά σου ; τς δ 
ὅτι μόνος " ὅσιος " Ῥλα. Ἐϊ 

ὅτι “πάντα τὰ ἔθνη ἥξουσι καὶ προσκυνήσουσιν “ἥ ἐνώπιόν ὅν τῇ 
ῬΡΕᾺ 4 7, 86 νι 

ἁ ὅτι τὰ δικαιώματά σου ἐφανερώθησαν.᾽᾽ ᾿ ἐπε 

8, ΟΧΧ, 
47. 5άνη. Αξοη.. 203 ἴ. 
δ Οοὶ. ἐἰϊ. τ6. 
«{.ὕ1.Κκ. χνὶϊὶ. 7). 

8. οχῖν. 17. 
χίχ. 8 (ἀϊ Η'. δεῃδβε). 

8 Ἑτοῖι ες, χ. 6:7) (οπι. 1, ΧΧ), Ζεςβ. χίν. ο; γ. οἱ χὶ. 8. Αἢ ἰωβίδηςε 
ἔ δος. ἄυς το “ επιρδδί, περαϊΐνε οὕ τβεϊοσίςδὶ πδί. οἱ 

Ὁ ΟἿΪγ Βεζὸ δοὰ χνί. 5 (Ν. τ.) οἵ ἀοὰ; ᾧῳ. θεῖ. χχχίϊ. 4, Ῥβ, 50]. χ 6. ὕτοτα 
Υ Ῥεβ. ἰχχχνὶ. 9, Μὶίς. νἱΐ. 15 ἔ. 11: ἱ 

αυςδιίου " (Β' 172, 

Ἢ ἰἰ1. 5, χνὶ, ο. Χ - " Βεῦδυδβε;" δικ. Ξ- 

τ Βα αγιων οὔ τῆς Τεχίυδ ες. Γοργεβεηῖβ ἃ ἴσ. οὗ σεέογμρε (α ςοσγυρίίοη οὗἉ Ξοίογμνε) 
- εθνων οὗ ῬΔΑΡΟ, πιῖπ., Με., Ασπὶ., Αεἴδ., Απά,, Ασγεῖδ., Ουρσ., Ατὰρ., Ρχ, (εἀά.), 
ὙΠΟ δᾶ5 Ὀδοη ςοπίοιτηςά, ἱπ αἰωνων (3 Ὁ, νῷ.» 5.01.» 5., 80 ϑείνγη, ΝΗ), ἴο 
τ Τίπι. ἱ. 17 (οὔ. Επη. ἰχ. 4, ΤΟΡ. χιϊ!. 6, το, ΟἹ δῆ). ἔοπο ἵν., 1χ].). 

τηοβὲ επεσεϊυ οοπηροβαὰ οὗ Ο.Τ. ρῃγαβεβ. 
Αἀοταϊίοη ἰβ ἰΐβ τπεπια, βεισγεὰ Ὁγ ἴπε 
δεηβε οὗ Οοά δ ἰυδιῖὶςε. πιεῖν (Π6 
ἕλταουβ Ὠγτηη ἰο ϑμαγηδβῇ, πε Αβδυτίδῃ 
ξοὰ οἵ ᾿ιβεῖςς, ννἰοἢ τοργεβεπίβ οπς οὗ 
ἕὰς δίρῃεβὲ τεδοῆεβ ἰῃ δποίεηϊ σεϊϊρίουβ 
Ἰξεγαῖυτγς (]αβέγονν, ΡΡ. 300, 301) : “ Εἴες- 
ΔΙ 7υ8ὲ ἴῃ ἴδε Πεᾶνθπβ δα ἴδου, [ ΟὗὨ 
ξαϊ Δ] Ἰυάρσπιεπι τονναγάβ 411 [μς νου αγὶ 
τπου." Μοβὶ εἀϊτοτβ ἴᾶκε πε ρῆγαβε καὶ 
τὴν φδ. τ΄ ἀ. δ5 ἃ ρίοδβ; δὺϊ ἰ{ ἴῃς δος 
8ᾶ5 ποιῃίπρ ἴο ἀο τ τῆς 1,Δτ}Ρ, ἰξ 15 48 
βἰ'εηῖ ου Μοβεβ. ϑίποε ἴς ψνβοῖς βεοιίοη 
οοσηεβ ἔτοτη ἢ ρεῆ οὗ ἴπ6 ρέπεζγαδὶ δυΐποσ, 
δηά εἰπος ἴδε ἙςοΙ]οσδείοη οὗὨἉ τμε ἔννο 
(εφυίναϊεπι οὗἩ οουτβς ἴο ἃ δβίηρίε Βγπιη) 
8 ἀννκναζὰ πιαίηὶν πῃ ἀρρεάσγδηςε, ἢ] ε 
ἴδε οπιίδβίοη οὗ ἴδε 1ανεδ᾽ς δοηρ ψουϊὰ 
Ἰεᾶνα τῆς βερξίοη ἱποοτζηρίεῖε, ἰξ 866 πὶ8 
Ῥεῖξες ἴο τεραγὰ ἱξ 88 οτριπαὶ γαῖμες ἔμδῃ 
88 ἃ 80 ε᾽8 δδϊτοη [κα χίν. το, εἴο. 
ΑΒ ἰἴη χίν. ἵ, 3, ἴῃς [,4π|ὺ 8 ἀπιοπρ δὲ8 
ἐοϊϊονγεσβ, γεῖ ποῖ οὗ {μεπὶ. 

γεσ. 4. Οσοὐ δ ποϊΐϊηεββ 18 ἔς γεᾶβοῃ 
ΜῊ Πἰβ πᾶπιε τηυβὶ ὃς ἔξαγε δηὰ πιᾶρ- 
πιῆεά, εβρεοία!ν ψεπ [85 εἰεοῖβ ἃγα 
νἱβὶθ]ς ἰῇ τς τανεγεπὲ ποίηδρε οἵ δ] 
πδίίομβ ἴο αοἄ (4 Πυρεσθο!!ςα) βιδίεσηθπε 
ἴῃ νὶενν οἵ χνί, ο, εἴς.) δὲ {πε βίρῃι οὗ δἰ8 
“ἀδεεάβ οἵ ᾿πάρτηεπε᾽᾽ (δικαιώματα -- 
7υάϊοϊα! βεπίεηςεβ, μετα οὗ ςοπἀεπιπδιίοη 
δηὰ Ῥεῖ) ἰηβιοιοᾶ οἡ τς Ψψογὶά (οὶ 
Ῥδη. ἰχ. σ4 ()). Τῆς δρβοϊυϊε ἀπά υηΐᾳις 
(ποῖς ἐπε ῥγορμειβ ἱπβεσιίίοη οὗ μόνοφ) 
τείρη οὗ Ὑδῃνεῃ ννβ ἃ ἰγδάϊείοπαὶ τοπεῖ 
οὗ Μοβαίϑβε ; ἱπάεεά ἔογ Οτίεπίδὶβ ρεποῖ- 
Αγ ἴῃς Ρονγεσ νυν δίς ἔοττηεὰ τμεὶς ἰάεαὶ 

βουζος οὗ τἱρῃίεουδηεβα δηὰᾶ [δῖος ρᾶτ- 
τοοῖς πεο}ββδγ!ν οὗ ἃ τἰὐμεοπς οδᾶγδο- 
ἴεν (Κ. 5. 74 ἢ). ὙΤὸο τς ϑεπιίῖεβ ἰΐ 
δρρεαγεά ἰδδὲ ἴῃς ρετίεςτίοη οὗ πεῖς ροὰ 
ΔΒ ἃ Ἶυδὲ Κίπρ' ἔοστηδά ἃ στουπὰ ἔον δὶ 
αἰτιτηδλῖς βονεγείρηῖν ονεῦ ἴδε πδίίοπδ 
οἵ ἴδε νοσὶὰ. Βε ΟΟΤ. ουτίοοκ δηά 
ἴῃς ΡΠαΒεΟΪ ΟΡ ὑγᾶγη 8 ποῖ ἴ0 ργεβ8 
τῃς ροεῖῖίοαὶ ἰαπρυαρα ἴοο οἰοβεῖὶν Βετε; 
οἴπογννίδε (ς΄. χῖν. 6, 7) ἴξ ψουἹᾶ ςου- 
τγδάϊες, 4.9... [ες οδαγαςίεγϑεῖς ἰάεα οὗ 
τῆς δυΐπος παῖ τῆς ον -Ρίαρσυςεβ, ἰπ- 
βίεδᾶ οὗ ρεοάυςΐπρ ρΡεπίζεποε ἀπά β- 
πιϊδβίοη, ἐπάςά ἴῃ ἀεβδηε ὈΪΑβρἤεπιυ.--- 
ἐνώπιόν σου, πετε ἃ τενεγοπεία! ρεγὶ ρῆγα- 
5ἰ5, ἰε Ῥεΐπρ οοπϑίεγεά ἰῃ τῆς ἰδίεσ ΟἹ Τ. 
ππογαῖαγο, ἴῃς Ταγρυπιβ, δηὰ πε Ν.Τ. 
(οοςδβίομδ!]υ) πιοσὲ τεβρθοῖζυ ἴο Ψοτ- 
Βῃΐρ ἀπὰ ργᾶν δεΐογε ἴπε τογαὶ βοά ἴμδη 
ἀϊτεςον ἐο δῖτπὰ (Παϊπιδπ, ἱ. νἱἱ, 5). Εοτ 
τὰς νος σοποεριίοη οὗ τπὶ8 ἄυδ! βοηρ 
866 Τάᾶτγρ. ]οπδίῃ. οα 188. χχνΐ. τ δηὰ 
Τατρ. 5.δπὶς Ἡδβομίτίπι ἱ. τ; τᾷ ἰδέϊες 
τες Κοπβ ἴεπ Βοηρ8 διτορεΐμεσ, (1) Αἀδπι᾿ 8 
δ 18 ἐογρίνεπεββ, (2) ἰπδὲ οὗ Μοβϑεβ δπά 
πε [Ιδγϑε ε8 αἱ τῆς Εεά ὅς, (3) μαι οὗ 
τῆς Ιβγδεϊτεβ, ἤδη ἴῃς βρεὶπρ οὗ νναῖες 
Μ 88 ρίνεη ἴῃεπὶ, (4) [πδὲ οἵ Μοβεβ δὲ πίβ 
ἀεδίι, (5) {οββυδ8 δὲ αἸρεοη, (6) παὲ οἵ 
Βαγὰκ δηὰ Πεδογαῃ, (7) Ηδηπαδ' 5, (8) 
Βανί ἀ᾽ 8, (9) ϑοίοπιηοπ᾽β, δηὰ (1ο) {δδὲ 
ψΒῖοἢ ἴῃς οὨ] ἄγεη οὗ τς σδρεν!ν ἀγα 
ἴο βἰπρ ἤδη ἴῃς Ποσὰ ἔγοεβ τπεπὶ. [ἴἢ 
1465 Ἡῖ (Πϊβ εχρεοιδιίίοη τμαὲ τπς 
πον βοηρ οὗ με Αροοδίγρβε (ν. 9, χίν. 
3) 18. αἰνναυβ ἃ βοηρ οὗ (γί βι᾽5 τεάςπιρ- 
τοῃ. 



“--8. ΧΥΙῚ. 1---2. ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 445 
5. "καὶ μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ "ἠνοίγη ὁ ναὸς τῆς " σκηνῆς τοῦ» Ῥααα 

“μαρτυρίου ἐν τῷ οὐρανῷ" 6. καὶ ἐξῆλθον οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι οἱ ἱἰοῖσο, 

ἔχοντες τὰς ἑπτὰ πληγὰς " ἐκ τοῦ ναοῦ, " ἐνδεδυμένοι λίνον ἱ καθαρὸν 
“λαμπρὸν καὶ " περιεζωσμένοι περὶ τὰ στήθη ζώνας χρυσᾶς. 7. 
καὶ ἕν ἐκ τῶν τεσσάρων ζῴων ἔδωκε τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις ἑπτὰ 

δεα οὐ ἷν. 
τ- 

Σ αἰγεδὰγ ἴῃ 
χί, το. 

ἃ 8ὲες Αεῖς 
νἱϊ. μ4 
(οὩ]γ). ἐφιάλας χρυσᾶς "γεμούσας τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ " τοῦ ζῶντος εἰς νυ χίν. (5, 

εἰσελθεῖν εἰς τὸν ναὸν ἄχρι τελεσθῶσιν αἱ ἑπτὰ ' πληγαὶ τῶν ἑπτὰ " “οἰά ἢ 
ἀγγέλων. εὐ 

ΧΥΙ. τ. Καὶ ἤκουσα μεγάλης "φωνῆς ἐκ τοῦ ναοῦ λεγούσης Κ ἘΣ 
“τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις, ““ Ὑπάγετε καὶ " ἐκχέετε τὰς ἑπτὰ φιάλας τοῦ Καὶ. οι. 
Θυμοῦ τοῦ θεοῦ εἰς τὴν " γῆν.᾽" 

ἷ. χν ϊὶ. 

4. καὶ ἀπῆλθεν ὁ πρῶτος καὶ Φ, οα εἷ!, 

ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν " καὶ ἐγένετο “ ἕλκος κακὸν καὶ ἜΣ ΡΟ ΡΕ 

“πονηρὸν " ἐπὶ ΄ τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ἔχοντας τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου ε αὶ, 34- 

νἱϊ!, τοῦ, αἰδὸ 2 Οἤγοη. νἱΐ. 2. (ω,. 2 Οἤτοι. νἱΐ. 
Ὁ Ἐὸος ἔοσγτ, ς(. ὙΝίῃ. δ 13, 23. 

ἃ Εχοά. ἰχ. τοσῖσ, Πδυϊ. χχν ϊ!, 35, [0Ὁ 11, γ, υὺυκ6 χνΐ. 21. 
“4 ΟΥΓὨἩἍ ἀοὰ (154. ᾿ἰχνὶ. 6), ῳ, χν. 8. 

11, 8, Ῥα. ἰχίχ. 
δ5, 111, 2. ἔ χίϊὶ. 15-17, χὶν. 9.10. 

τὶ νοσ. 2 δῦονε δηὰ ἱν. 1ο). ἵπς ΕΣ 
ς νἱῖϊ, 5, [6ζ. χ. 25, Ζερᾷ. 

«0, Ἰρακὸὶ. 

1 Έοσ τδε λινον (λινους Ν᾿ λινονν τηΐπ., 1.41.) οὗ ΡΟ, ὅϑγτ., 8.» Αβπὰ., Ασπι., Ασεῖῃ., 
εἰς. (ΑΙ., νν8., Τί., Βε., 
ὕοπαδὶ (ΛΙΘΟΝ ἴος ΛΙΝ 

Β 85...),ὄ [δοΒ., Τι., Ὀἴ8ι., ΝΗ, 5. τεδὰ πε ἰγαηβοσὶρ- 
) εἴσοσ λιθον ΑΟ, 38 πιρ., 48, 90, εἴς. (τοῦὶ ΧΧ οἵ Εζεϊ. 

αν !. 13 Ῥ-τσλινον δεΐηρ σοτηπιοηϊν υδεὰ οὗ ἤλχ, ποὶ οἵ ἤἥδχϑη ραγπιθηῖβ. Οὐ Ν δε! θ᾿ 8 
Ἐἰη7., 263). 

χν, 5-χνῖὶ. σα πε ἱπιγοάδυοιίίοη το δες 
ϑενδη Ὀοννἷβ οὐ ρ'δριιεβ. 

γε. 5. δε τεπιρίς ἰῃ Βεδνδὴ ἴβ βεγα 
“ἢς ἴεπί (οτ ἀρ έσιβειο οὗ νη α688," 28 
ἐξ τεργεβεπῖβ αοαβ Ἰυάϊςία! τενοϊδιίοη 
ϑηὰ ῥσεβεηος ; ἰϊ8 ςοπίεηίβ δηὰ δε πηονε- 
τηθηῖβ οὗ ψῃϊοῖ ἰξ ἔογπιβ [86 βουτοδ, ἃτα 
“ανίάεηος οὗ αοά᾽β σονεπαηὶ νυ ἢὶ8 
Ῥεορῖς. 

ες. 6. Τδεβε δεάνεην Ὀεΐηρ8 ἃγε 
τηλρηϊδοεηὶ ογεδίυτγεβ, τορ θά ἰῃ ροϊά δηὰ 
ἀξμε (4 Ηεϊϊεπίς ςοποεριίοη, Πϊεϊογιςἢ, 
38 1.) δπᾶ ᾿ἴπεη (1ο ἀεποίς ἐπεὶ Βοπουτ- 
ΦΌΪε δηὰ βαογεά οῇῆςε:: 8ὸ ἴῃς βοσίρε οὗ 
ἡαάρτηθης, ΕΖεΐ. ἴχ. 2, ἀπά τπ6 δηρεῖ ἰπ 
Ὦδῃ. χ. 5, χὶ!. 6). ΡΙυΐάγοῦ (ες 15άε, 3, 
4) εχρ]αίπϑ ἐπαὶ ἴῃς ᾿ἰπθ ϑυγρ)οςα ννὰ8 
ΔΒεςιϊεά Ὀγ Εργριίδη νοϊαγίεβ οἵ [5818 ἴοσ 
τε φίοιιβ ζεδβοῃβ ; 6.5.»ὄ [Ὡς Ὀτίρ δε δι πη, 
«οοἴους οὗ Άδχ, [8 ἔγεεάοπι ἴγοτῃ ᾿ἴςς, Δῃ 
ἴδε βπιοοῖξ, οἰ εϑη]ν πηδίοτία! ἰ: γίεἰἀεὰ. 

νγν. 7, 8. Τῆς φιάλαι, 85}411οὁνν ον 8 
Ὃς βαύζεσβ, ἄο ποῖ ὄἼχβδὶε ἃ 5πῖοκε (Π|κῈ 
Σῆς σεηβοσ οὔ ν ϊ. 4) σταῖεῃ! τὸ αοά ἢ {πὲ Ὺ 
τε Π]1εὦ ἰδ ροίϑοπουβ, ποῖ, Ὀἱτῖες ννίης, 
ἈΠΕ ἴῃς βπιοῖκε ροὺγϑ ἔγοπι ἴῃ ἀϊνίπε τηᾶ- 
7εδθῖν, ψβοβε ἱπίεπβε Πο πη 688 (νεσ. 4, 88 
ἴπ Ο.Τ. {πεορμδηὶεβ) 18 δεσάμιπς ουϊ ἱπ 
αυάρτηεηϊβ δραίηβε ἢυπιδη βἰπ (δόξα -- της 

ἀϊνίηε δύναμις ἴπ δοίΐοη οἵ ἐχργεβϑβίοῃ). 
ϑιιουϊδετίηρ ἔτεβ οὗ ἱπάϊρηδείοη ἀτὰ ποὺν 
ο ἴδε ροίηϊ οὗ δυγειηρ ἰπίο Ρυπίβῃπηεπε 
ἔσοτὰ ἴῃς δύβοηδὶ οἵ δῆρεῖ. Ηδξεηςς, 11} 
ἴδς ρίαρυεβ ἅτε ονοσ, (οά β ργεβεῆςς (8 
υπεπάυγαθ!ε (45 ἰπ Ἐποοῦ χίν. 1:8 ἢ). 
Ὑδῖβ εἐπρθδδὶβ οὐ ἴ86 ὈπΑρργοδομδθϊε, 
δυδίετες τηδ͵εϑίν οὔ Θοὰ ἰβ Τοπβοηδηΐϊ 
νὴ της σεπεσαὶ σαὶ ρίουβ ἔδε! προ το- 
Βεοιεὰ ἰπ τῆς Αροσδίγρβα (ο7. οἱ ἱ. 2). 
Οβάρτεκ ΧΡΝ].-νν. 2-21.---ΤῈε βεσίεβ 

(ῆγβε ἴῆγες εἰς, ΙΔϑὲ ἔους ἐπὶ) οὗ {πεβς 
Ῥίαρυεβ 8485 υϑυδὶ οοῃδίϑιβ οὗ ἔουσ δηὰ 
ἴδτοο; (ες ἴοτγπιεσ, 2Ἃ5 ἱπ ἴῆς 86ε418, 
αἰεςείηρ ελγῖρ (ἐ.6., νοϊλτίεβ οὐ τῃε [πὸ- 
δεῖ] ου]τ8), 868, ψνδίειβ, δηὰ {δε βυπ. 
Ὡς βρεοΐαὶ οδεςὶ οἵ τῇς ντίϊεσ ἴῃ (Ὠϊ8 

Ῥαββαρε (ἰ.Ζ., ἴο ἱπισοάυος ἴῃς ἄοοπι οὗ 
ἔοπιες δηά ἰδε ᾿ψογβῃίρρετβ οὗ τῆς Ἐπὶ- 
Ῥεῖοῦ) ἰεδάβ ἢΐπὶ ἴὸ νᾶγυ ἴμε τηδίεγία}8 
ἄταν ἴτοτῃ ἴπε Εργριίδη ρίαρυεβ νυν ἢ 
δαὰ Ὀεεη δἰγεδάυ υϑεὰ ἴῃ ἴῃς οοτγεβροηά- 
ἰῃρ βεγίεβ οἵ {με ἰγυπιρει-ν βίοπβ (ν{11.-χ.) 
ΌΥ ἀεβηίηρ ῥσγεοίβεϊυ ἴδε υἱοῖπηβ οὗ τῆς 
Βτϑὲ ρίαριις 88 ὑγοσβῃίρρεσβ οἵ ἴῃς Βεδϑί, 
ἘΥ βυδδειξυξίηρ ἴπε τῇστοπε δηᾶ γεδὶπὶ οὗ 
τὰς Βεδϑί ἰπ τὰς ΒΓ ρίαριυς ἔος τηδηϊκὶπά 
ἴῃ ρεπεγαὶ, ἰῃ ἴδε βίχῖβ Ὀγ σοππεοίίπρ 
δε Ῥαγιμίδῃ ἱπνδβίοα τὰ (Ὡς Βεδϑὲ 
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ε Ἐχοά. νἱ καὶ ᾿τοὺς προσκυνοῦντας τῇ εἰκόνι αὐτοῦ. 3. δ καὶ ὁ δεύτερος: 
ΌΝΝ ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τὴν θάλασσαν " " καὶ ἐγένετο αἷμα ὡς: 

Ἀ αὶ, ὁ Τις νεκροῦ, καὶ πᾶσα ᾿ ψυχὴ ζωῆς ἀπέθανεν, " τὰ ἐν τῇ θαλάσσῃ. 4. 
ποῖα καὶ ὁ τρίτος ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ ᾿᾿εἰς τοὺς ποταμοὺς καὶ 
ἰ νι, τὰς ' πηγὰς τῶν ὑδάτων καὶ " ἐγένετο αἷμα. ς. καὶ ἤκουσα τοῦ 

ΠΕΥ͂ΝΝ " ἀγγέλου τῶν " ὑδάτων λέγοντος. 

ΡΑΗ “ὁ Δίκαιος εἶ, 
κ ἵρμϑ, Ῥὸ ὃν καὶ ὁ ἦν, ὁ “ ὅσιος, 

{αύε. 40. ᾿ ὅτι ταῦτα ἔκρινας " 
ΓΝ Ὁ, ὅτι "αἷμα " ἁγίων καὶ " προφητῶν " ἐξέχεαν, 

Δ ΡΣ καὶ αἷμα αὐτοῖς ἔδωκας " πεῖν᾽ 
ἀνῇ, βν: τ ἄξιοί εἰσιν.᾿᾿ 

π δας, 1. καὶ ἤκουσα τοῦ θυσιαστηρίου λέγοντος, 
“ναί, " Κύριε ὁ θεὸς ὁ " παντοκράτωρ, 

οἵ νὶπὰ Υ ἀληθιναὶ καὶ δίκαιαι αἱ κρίσεις σου.᾿᾿ 

1ὦΤἢε Ηεδσαϊδις (-- ΘΟ ἽἽ) αἰματα οὗὨ δῷ, 36, 30 ἰδ ῥτείετσε βεσς δπά δἱ χνἱϊ].. 
24 ὉΥ Τι., Β8., ϑννεῖε. 

ἰδεῖς, ἴῃ τῆς βενεπῖθ ὈΥ ἱπισγοδυςίηρ 
Ἐοπιε᾿β ζ411 απιοηρ ἴμε ρῃγδίοαὶ ἀϊβαβίοσβ, 
δηὰ ἱπ {πε ρμγοίΐοσυε ΟΥ̓ τηλκίηρ (δς 
Ῥίασυεβ σοπις ἕγοπι αοά᾿Β ἱπιἰἰατῖνα νυ 1ἢ- 
οὐξ ἱπίθγοεββίοη (48 νἱϊῖ, 3 8). Ηον ἔδσ 
ἴμεβε παν ἰους ε8 ἅτ ΟΡ ΠΑ] οσ ἄμε ἴο 
τὰς ἱπῆπεπος οὗ οὐυγτεπε ἰγδαϊτίοπβ πὸ 
Ἰοηρες εχίδης, ἰξ ἰ8 ἱπῃηροββί]ς ἴο ἀείεσ- 
ταῖς. ΤῊΐβ βεσῖεβ οὗ ρίαριιεβ ἰβ ΒΡ ΙῪ 
ἃ ἴτεε δάἀδρίδιίοη, ψνἱτἢ τηοά! βοδίῖοπθ ἀπά 
θΡΙΚΑξίοηό, οὗ {πὲ ἰπ νιϊ].-ἰχ. ; [86 ῥσο- 
ῬὮεδι νβϑμεβ [0 ἐπιρῃδβίβε, ΟΥ̓ 186 βεπυ- 
ΠΟΙ ϑεπιτῖὶς πιεϊποὰ οἵ τοσδρίτυἱδίίοη 
(φ. ἀεη. χίϊ. 32; Ῥβ. [χἰϊ. τσ, εἴς.), τὰς 
βυσς ἀπὰ βρεεὰν ἀρρτγοδςὴ οὗ ἡυάρτηεπί. 

Μετ. 2. Τῆς βιχῖῃ Εργριίδπ ρίαρυς, 
“ἃ ποίβοπιε δηά ρδίπευ] αἱςετ" (ἴδε ρυη- 
ἰϑῃγιεηὶ οὗ {86 ᾿ἱπιρίουβ δηᾷ σερεϊ]ουβ, 
δοοογάϊηρ ἴο ΡΒΐΪο, ἐς Ε χεεγ. ν. 6) Ὀχεακβ 
ουΐ οη ἴπε δάδπεσεηϊβ οἵ με Οξεβαι- οὐ]. 

Μετ. 3. “"σοαρυϊδιεὰ Ὀϊ]οοά,"" ἔλίδ] ἴο 
Δηϊπηδὶ [πε (48 ἰπ ἤτθε Ἐφυριίδη ρίαραε). 
ΤΠὶβ ρίαρις ἰ8 ἤπαὶ, 88 οοτηραγεὰ, 6.6.» 
νὰ Πδὲ οὗ νἱῖϊ, 8. 

γν. 4-7. Νὸ πιῖογα ἀτγίηκίηρ ννδίεσ. 
ΤΗΣ ᾿υδείςε οὗ τδὶβ ραγιίςυϊασ ρίαρσιυς ἴ8 
δοκπονεάρεά Ὀν (5-6) τῆς δηρεῖ οἵ τδε 
εἰεσηεης ἴῃ αυεδίίοη ἀπά ὈῪ (7) ἴπε δἱΐδᾶσ 
(ρετβοηίεά πεσε, ἰπ 1ἰπὸ οὗ νἱ. ο, το, ἃπὰ 
ΥἹΙ. 3, οἵ οὗ χὶν. 18), ννδίς ἢ δοῦοεβ ἐπα 
ΔηΡεἾ᾽ 8 οσγ. ᾿ 

γει. 5. ὅσιος ἀπά δίκαιος ἅτε ι5εὰ ἴο- 
εἰπεῖ οὗ αοά ἰη διεγαῖίς ἱπβοσιριείοπβ οὗ 
εὐϊολιίίοη τπτουσπουΐς Αβὶα Μίηοσ, ροα- 

ΒίΌΙΥ υπάες εν ἢ ἱπῆυσεπος. Δίκαιος, 
οἴϊεη ἃ {{|]6 οὗ τβεββίδῃ (8ες οὐ ἰΐϊ. σ πὰ 
Βεετ᾽ β ποῖς οῃἡ Εῃ. χχχνιὶ. 2), ἰ8 τεβεσνεά. 
Βεῖε ἴος αοά. Βεισιδυϊίΐοη 8 ἔπε οὐὔϊ- 
οοσς οὗ αοά᾽ 5 ἱπίδηβε ΒοΙ με 88 οἵ πιᾶ-- 
768 ( νἱὶ. το, χν. 4) δβϑδβεγίίηρ ἰἴβε! οα 
ἐδ! οὗ δίβ. ρεορῖε (χν. 3, χίχ. 2, οἷ ἰ1].. 

7) δπὰ ἴῃ βεϊξενί πάϊςδίοη. 
γες. 6. Τῆς τει υκίοη οποε τμγελίεποά. 

ου ]εγυβαίετι δηὰ ἴπε ἐν (Μδῖι. χχίτὶ.. 
35) ἰδ ποῦν ἱγαπβἔεισεδ δρρδγεπίν ἴο. 
Εοτηθ, τς Ιαΐεγ δηϊλροηΐβὲ οὗ ἴδε ἐδ. 
(ς. οπ χνίϊϊ. 34}. Οποε ἴδε Κοζηδῃβ. 
τλλὰς ΟΠτίβιίδη Ὀἱοοά τὰ κε νυδίεσ.. 
Νον", ὉῪ ἴῃς ἴσον οὗ ρτονϊάεηςς, ἴδεν 
808}} πὰ ποιπὶπρ Ῥυϊ δ᾽οοά ἰο ἁτίηϊς. 
ΤὨΐδ τιοταὶ νεηρεᾶησα Φ, Ἡδατβογης β. 
Ηόομϑε οΓ ἐπε ϑέυεμ Οαδίε5), νὰ 118. 
δτῖτα δαυϊναίεπος Ὀεΐνεεπ δίῃ δηὰ βἰπ᾽ 8. 
Ῥυπίβῃπιεηϊ (χὶ. 18, χίϊ!. το, χνὶϊ. 7; οὔ. 
2 Τίπι. 11. 12, εἰς.) 18 ποῖ ρυδῃςά, Βον- 
ἐνεσ, ἱπίο {πε ρτοΐεβημε δπὰ εἰδδοσαίεϊ γ. 
Ῥαηίεβαιε ἀεῖδι]8, ς.5., οὗ τε Αροσδῖυρβε: 
οὔ Ρεῖες. --- ἐξέχεαν (186 νεῖ τὰπβ δ] 
τὨγουρἢ 1818 οὨδρίεσ, δηᾶ (8 ομδρίεσ 
οηΪγ), οὗ, Ὀιτιεηθοσρει β δ γηορε 1πϑονὶῤί.. 
Οναδο. 8161 (τ ςεηϊ. ἀπο ἐγκέαντας τὸ. 
ἀναίτιον αἷμα ἀδίκως.---ἀγ. κ΄ πρ.», 41; 
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8. καὶ ὁ τέταρτος ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἥλιον “ ε Οσμιιτονί. 
καὶ "ἐδόθη " αὐτῷ " καυματίσαι “τοὺς ἀνθρώπους ἐν πυρί᾽ 9. καὶ « ἐλιτμο 
ἐκαυματίσθησαν οἱ ἄνθρωποι ὁ καῦμα μέγα, καὶ " ἐβλασφήμησαν τὸν Ο᾽ 
ὄνομα τοῦ θεοῦ τοῦ ἔχοντος τὴν ἐξουσίαν ἐπὶ τᾶς πληγὰς ταύτας, 
καὶ οὐ μετενόησαν ᾿ δοῦναι αὐτῷ δόξαν. 

δυὩ. 
οὐἰγαδὲ 

υἱὶ. 16 
τἰτ τδΐν 
δοοσςῖ- 

10. καὶ ὁ πέμπτος ἐξέχεε ἰρε. 

τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν " θρόνον τοῦ θηρίου - καὶ ἐγένετο ἡ ΠΚΙΝ 

βασιλεία αὐτοῦ " ἐσκοτωμένη - καὶ ᾿ἐμασῶντο τὰς γλώσσας αὐτῶν τες ὃ 
Ἀ ἐκ τοῦ ' πόνου 11. καὶ ἐβλασφήμησαν τὸν θεὸν ᾿ τοῦ οὐρανοῦ ἐκ πρ ν 
τῶν ' πόνων αὐτῶν καὶ ἐκ τῶν ἑλκῶν αὐτῶν, καὶ οὐ " μετενόησαν " ἐκς ΡΘΕ 

τῶν ἔργων αὐτῶν. 12. καὶ ὁ ἕκτος ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ [5 οἱ Ξὰ 
“τὸν ποταμὸν τὸν μέγαν " Εὐφράτην - " καὶ “ ἐξηράνθη τὸ ὕδωρ 

» αὐτοῦ, ἵνα ἑτοιμασθῇ ἡ ὁδὸς τῶν βασιλέων τῶν ἀπὸ ἀνατολῆς 
13. καὶ εἶδον "ἐκ τοῦ στόματος τοῦ δράκοντος καὶ ἐκ τοῦ 

στόματος τοῦ θηρίου καὶ ἐκ τοῦ στόματος τοῦ "ψευ 
πνεύματα " τρία " ἀκάθαρτα, ὡς " βάτραχοι" 14. εἰσὶ γὰρ πνεύματα 
δαιμονίων ἥ ποιοῦντα σημεῖα ἃ ἐκπορεύεται ἐπὶ τοὺς βασιλεῖς τῆς 

ἡλίου. 

ε χὶϊὶ. 4; Ξ- ἱήωξάοι, Ρτγον. χνὶ. 1:2, χχ. 28, χχν. 5. 
Μι. χνΐ. 26. 

Ο ἶχ. 14: δες ὅεῃ. χν. 1:8, Ὠευϊ. ἱ. γ), εἷς. Οη δδϑδβ. οἵ δγιϊοῖς, οἵ. 
Ρ Οἵ. 7.68. ἰϊϊ. χγ, ΖεςΒ. χ. τς. Ρ 

“0ῃ8 οὗ Ξένεσαὶ ἴγαςεβ οὗ ἃ ἰεηάξωι 
ατεεκ" (5χ.). Ὁγαφου δεῖε δεξῃ ὉΥ δβεεσ ίοσ ἢσεὶ ἔτς (οΛ, χἰΐ. τ, χἑϊὶ. 1). 

Ὁ Μασκ ὶ. 26, εἰς. 
οὗ ΑΒσίταδῃ, ἡ. Ῥίαι. ἐς 1ςἰάξ, 46; δουζτοε οἵ ρίδζξυεβ δηά ἀεαδί(; (58, 

ν χἰϊὶ. 13, χίχ, 20, Μαῖϊ. χχίν. 24, 2 ΤΏ. ἰΐ. 

οἱ τῆς βασ.; ο,. Αρος. Ρεῖ. 248-20. Κ τ ἀι 
τὰ θα, ἰϊ. ΕΝ Ὁ ἰϊ. 241-22. 

ἴῃ. ἢ 15, οὃ, ἢ 20, 96. 
ἴοι οἱ δξεδες 

ἐσγδδβῖ ἰο ἴξσγθε δηρεὶβ οἵ χίν. δῇ. ἢ 

ο΄. ἔχων ἰῃ χὶν. 14. 

Ῥτορδεῖβ ἅσζὰ ἅγιοι, θαι 411 ἅγιοι ἅτε ποῖ 
Ῥτορβεῖίβ. 

νεῖ. 9. Ἑαδίϊυσε ἴο ποποὺς [δες ἴσις 
Παοὰ, ἃ ποῖε οὗ ἴδε δεδίπεη βρίγις (48 ἴῃ 
χὶ. 13, χῖν. 7: οπι. ἱ. 28). 8εες ἱπιτοά,, 
86. Ἐοτ ἴδε ρεπεχαὶ ἰάςα, ο΄. 2 ΟἹ επὶ. 
ἶχ. : ΚΜ ὮΠῸ 6 πᾶνε ορροσγίαηΐυ οὗ Ὀ6- 
ἴπξ πεαϊ δὰ, ἰεῖ 8 γίνε Ουγβεῖνεβ ονοὸσ ἴῸ 
αοάὰ τῆς πεδίεσ, ρίνίηρ πίπι ἃ τεοοση- 
Ῥεῆβα. Απά ψνῇῆδϊ τεοοχηρεηβεὺ Κερεη- 
ἴδηςς ἴτοτῃ ἃ βίποες μεδγῖ. ... [δεῖ 8 
εἶνε δὲπὶ εἴεγηδὶ ργδίβε." 

νυ. τοῖσ. Τῇς πίπίῇ Ἐρυριίδη ρίδσυς 
οὗ ἀλτκηςβα (ἀπε το (ῃς εοἶίρβε, οἷ νεῖ. 
12 ὃ) [4118 ου Κοπιε, ασρτανδίίηρ ἴμε ρζε- 
νίουβ Ραΐῃβ οὗ ἴῃε Κοπιδηβ (νεῖ. 2) δηὰ 
ἀτὶνίηρ ἔπεπὶ ἱπίο Ἔχαβρεγδϊίου δπά ἔγεβῃ 
ὈΙΔΒΡΒΟΩΥ ἰηβίεδά οὗ τερεπίδποας. Τῆς 
τερεϊίοη οὗ τἰ ὃ, δἴϊτεσ ο, ἰ8 ομαγδοίογίβ- 
τἰς ΟΥὁ Οτίεηΐαὶ ἱπηργεδβίνεπεβθ (ο 76. 
Χχχ. 2, χχχί. σ, εἴς.), θὰ ἰξ βιτηβ ὑἃρ ἴῃς 
εἴτεοι οἵ τῆς ἔγεβὲ ἔοιις ρίασυςβ. 

γν. 12-16. Τὸ (δοί δῖε τπε ἱηναβίοη οὗ 
τῆς ετηρῖτε (χν]ϊ. 12, 16) Ὀγ τ8ε Ῥαγίβίδπβ 
(χ. τ4 7) υπάες Νεῖο τοὶ νίνιο (ο΄. χίχ. 
λρὴν 88 ἴῃ 4 Ἐδά. χίἱ!. 43-47 ἴο 1εῖ τῆς τε 
τὴῦδε8 τϑίυσῃ ἰῃ βδίειςυ ἴσοπι οδρεϊνιγ, [πα 
ἙΕυρμγαῖαβ ἰβ ἴο δὲ ἀσίεὰ ὑρ ἴῃ ἴῃς ἰδίϊος 
ἄδλγβ, κε τς Ιοσάδηῃ δεῖοσε ]οβῆυδ οὕ 

του ὙΠ 

δ νἱϊΐ, 12, Ρε. ον. 28, Εχοά. χ. 217. τῶ 
1 χχΐ. 4. [υ5ῖ. 4 οἱ. ἱ. 8. τὰ χὶ. 

ς Ροεΐ- 
ἴο διϊεπιρὶ {δε γβεϊογί αὶ ογάες οἵ ογάϊῃασυ 

8 ΧΙΪ αἱ. τ Οου- 
ν Εοτ ἘΣ κς 88 δρεςὶδὶν οὐΐουδ δρεοὶς 

9. 

ᾳ 58. χὶ. 15, χὶῖν. 27. 

ἷν. 209). Εος ἱστεζ. ςοῃϑίσ., 

ἴῃς Ευργαῖεβ [1861 ἤδη Ογτγιβ οδ 
τυτεὰ Βαδγίοη (Ηετοά. 1. σοι). ἢ 

Ψες. 13. βάτραχοι, ρετδᾶρβ ἃ σεπιὶπὶ- 
Βοεηος οὗ ἴδε βεοοηᾶ Εργριίδη ρίδριυε, 
δυϊ ῥγοῦδοῖν ἂπ ᾿γδηΐϊδη τους; ἴδ 6 τον; 
88 ἃ ΒΡΕΟΙΔ] ἀρεηὶ οὗ ΑΒτίπιδη ἰπ τ 6 
βη8] ςοπίεδβι (ο΄. τεβ., Η. Ἅ. τρο4, 352, 
διὰ Ηρ βοππιδηη, 230, 231). Αρςοοτγάϊηρ 
ἴο Ατιεπιίάοσιβ (ϊ. 15) ἴτορβ τεργεβεπῖ 
γοήτας καὶ βωμολόχονς, ἀπὰ ἴΠῈΥ ἡγΕΓα 
Ὠδίυγα! γ δβϑοςιδϊθὰ υνἱτἢ δεγρεπίβ (οὐ 
Ριυῖ. Ῥγέλ. τ2} 88 δι ρῃϊίουβ. 

Ψψες. 14. “ὙΠΕΥ ἅγε (ποῖ, ἴῃεβε δγ6) 
βρίτ δ οὗ ἀδοπιοῦβ". ὙΤῇεβε ἄδν 88 
ἱτὴρβ τηυβίες οὐ β ορροπεηΐβ ἴο ἴπε πὶ 
οοπΗ͂ϊς. Τῆς ἤετος ἱηναβίοη οὗ ἐλ 
ἀἰηρς 97 ἐπε εαξέ βεετὴβ ἴὸο ρίνε δῃ ἱπ|- 
Ρεῖυβ το ἐΐε ἀὐηρς οὗ ἐλ τσογϊά. Απῖ- 
οἸ σε β ρονγεσ εχίεηάβ το ἴπεβε (ς, χί. 
το). “ΑΒ ἴδε Ἰμοσά βεπὲ ἢἰ8 δροβίϊεβ ἴὸ 
411 τῆε παίΐοῃβ, 80 541}1] ἢς (,.Ζ., Απεὶί- 
ΤοἸσίβι) βεηά ἔαλϊβε δροϑβιὶεβ᾽" (Ηἴρροὶ. νἱ. 
ο΄. 4. Ο. τ88 [)). ὙΠε βουτοεβ οὗ ἴδε 
τεδάϊτίοη 116 ἰπ Ααἀαὲέ. ἘΞξίκεν, χὶ. 6 ἢ, 
ὙΒεῖα (86 ἔνο ἀγάροπϑ ΟΥΥ, δπά δ {δεὶσ 
ΒυπηΠΊΟΠ8 411 ηδιίοπβ ραΐμες ἴὸ ἀο Ῥαδῖεϊα 

ἰπϑὲ τῃ6 τἱρμίθουβ ἡδίίοη; αἷβο ἰῃ (8 
δε εἴ τμδὶ Ιδγαε] 8 ἴοεβ πηυβίεσ δρδίπδβε 
Βοσ ἴῃ ἐδ ΙΔῖτεν ἄδγβ (χνῖϊ. 14, χίχ. 17-20, 
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α ανί!, τα. οἰκουμένης ὅλης, συναγαγεῖν αὐτοὺς " εἰς τὸν πόλεμον τῆς " ἡμέρας 
ν δεῖν ἕετο τῆς μεγάλης τοῦ θεοῦ τοῦ " παντοκράτορος. [15. “ Ἰδοὺ " ἔρχομαι] 
Γι δία ὡς " κλέπτης. μακάριος ὁ γρηγορῶν καὶ τηρῶν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, 

γ. ἵνα μὴ "γυμνὸς περιπατῇ καὶ βλέπωσι τὴν ἀσχημοσύνην αὐτοῦ." 

χχιῖ. 7,.5, 16. καὶ ὁ συνήγαγεν αὐτοὺς εἰς τὸν τόπον τὸν καλούμενον " Ἑβραϊστὶ 
υἶν2,. ᾿Ἁρμαγεδών.32 17. καὶ ὁ ἕβδομος ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν 

ν. 2. 
εἶδ, οι" ἀέρα " καὶ ἐξῆλθε φωνὴ μεγάλη ἐκ τοῦ ναοῦ ἀπὸ τοῦ θρόνου 

. ΧΗ. 

36.37. 
ἃ 8ς. δαιμόνια. εἶχ. 11. [Ο͵. 80 «651: “Ἴ) ΓΙ ̓  Μεείάδο, ἃ εἰακεῖς κοεος οἵ 

τουῖ ἔογ [δγδε]᾿8 ἴοετ (. χίχ. σσ, 14 -- Ἰυάψ. ν. 20), κε ἰδἊ Ῥίαίπ οἵ ΟΒδεζοῦε, δῇ "Ἄρεως ὀρχήστρα, 
εἰχ. 2 (Εκογεὶ. Κεὶ. απ ἘΠ έος, ἱ. χ541ἴ. Ἐοδάε᾽ 5 Ῥεγοῖε, 41ςῖἴ., ς48:1., ὅοο ζ.), Βδυπὶ διιά δοσα οὗ 
δρίσί 8, εἰς., ῬΒΐ]ο, ἀά κίξ. ἢ 2, ΕΡὮ. ἰἰ. ς, νἱ. 12, Υδεδῖ. χίδὶ. 12-13. δηά Ρ[υϊ.. ὧς ]ςἑάς 26. 

1 ΤΏ νδτίδηί ἐρχεται (3 ", 38, 47, 5., Ρτ.) 18. δῃ διίεσηρί ἴο βπιοοῖι ουαὲ πε δογυρί- 
π688 ΟὗὨἉ [ῖ5 ἱπιεεοιοά ψγδγπίηρ, ὮΙ ΒΒ. ἐσῆοεδ ἴῃς βυποριίς ἰτδάϊείοη ταῖμες ἴμδπ 
τῆς εν 8} ἂν» τπδὲ τ ν88. ἃ ἀεαάϊν οἤεηςε ἔοτ ἃ ρτὶεδὶ τὸ ἷδοκ “ οοπηρί εἴς δηὰ οἰ εδῃ 
δρρδτζεῖ" (ϑδηῇ., 83, τ, οὔ ϑείνγυῃ, 197). Τῆς δχίσεπης νυ ϊενασάπεδ οὗ ἴ8ς νεζγβς 
ἐπ 118 ργεβεηὶ βεϊίπρ βυρρεδβὶβ ἰπμδὲ τ ἰ8 δὴ ἰηϊεγροϊδιίοη οὐ τηϊβρίαςοά ρίοβα, ψν Ὡς ἢ 
Βιδ8 οσερὶ ἱπίο τῆς ἴεχὶ οὐνπρ ἴο ἴῃ ἀρονε δββοςίδιΐοῃ οὗ ἰάξδβ (βο, ἐ.ν΄., ίβοβεσ, 
ϑρίειδ, ϑοβδη, νδίιεγ, Εδυςῖ, ννεγιδπά, νοη ϑοάεη, ϑίτηςοχ, Βτεὶ 565). εΖᾶ ἰσϑῃδ- 
ξεττεά ἴὲ ἴο Ῥεθοεάβ 111. ζ8, Κὄππεοκε (Ε»πεμάαξίοπεη σαὶ δέοι ίεη Ν.Τ.., 35-37) ἴο 
Ὀείννεδη 1. 3α δηά 36, δ π ἰξ ννου]ά σοπιρΙ εἴς τδςε ἰδού βετίεβ οἵ ἰϊ. 22, 11}. 9, 20. 

3.Ὰρ Μαγεδων (ΝΑ, πιίη., Απά,, Ατ.) 18 ρτεξεγσοὰ ὃν ΝῊ (313) ἀπά ϑινεῖε. 

Χχ. 7.:Ιὸ; δέϊτες Εσεῖς. χχχνί-χχχίχ.; Ζες;. 
χίν. 2 ἔ,; Επη. ἱνὶ, χο.; 510. Οἵ. 111. 31ο- 
322, 663-674). ἴπ Αδβο. 188. ἰν. Βεϊίαγ, ἱπ 
τῆς γσυΐῖδε οὗ Νεῖο, σοσγςεβ “" δηά υνὐἱτῇ Ὠίτα 
41} ἥε Ῥονεῖβ οὗ 8 ννοτὶά, δηὰ πον 
Ὑ}111 πεαγίκεη ἴο δἰπὶ ἴῃ 811 δαὶ ἢς ἀεδβίγεβ᾽" 
(ς΄. Ὀεῖονν οπ χνίϊ. 13, 17). Τμεβα ἀδ- 
τηοπίς βρί τ 8 σα ποῖ ογιιβῃ δά {111 τς ἄδῪ 
οὗ Ἰυάστηεηι (Επ. χνί. τ ἕως τῆς κρίσεως 
τῆς μεγάλης, υ. χ., Μαῖῖ. νἱ[. 20). 
Τῆς ἴτας Ἰοουβῖβ νῃοἢ ἰδβης ἔγοτ ἴῃς 
τηουϊἢ οὗ ἰῇς Βεοδϑὲ ἰῇ Ηεγπιδβ, Κ)ὲ5. ἱν. 
α, 6, Ῥείοηρ ἴο ἴδε οοποεριίοη οὗ Αρος. 
ἶχ. τ. 

γες. 16. Α ἄουδ!ε ᾿ῃτεδά οὗ ἰγδάϊείοη ἰ8 
Ψόνθη ἱπίο [815 βίγαπά οὗ ὑγορῇςου, (α) 
ἐπι οὗ ἃ ἰαβϑὲ ςοηβίοι οὗ τῇ ας νου ἀ- ρόοννεῖβ 
ἢ αοά ἀπά τῆς τπηεβϑίδηϊς ρεορὶς (οὐ 
χνὶϊ. 14, χίχ. 10) ἂπά (ὁ) ᾿πδὶ οὗ Κοπις᾿ 8 
ταΐη Ὁγ ἴῃ Ῥαγιπίδηβ ὑπάει Νότο τεάϊνί- 
νυ8. Τπεῖνο Ψετζε ογ᾽ ρίπδιγυ ἀϊβιίηςς, Ὀυῖ 
δε δροςδϊγριῖϊβϑὲ πδιυγα! ν τιν βῖ8 [Π ἐπὶ ἴο- 
ξεῖδεῖ, αἰ πουρῇ Πα Πανεὶ οἱεᾶγβ ἃρ {πεῖς 
τοϊδιϊοπβῃίρ. Ἦξτε 13-16 ἰ5 δὴ επίρτηδις 
ΒυΓΕΠΊΔΥΥ Οὗ νν δῖ ἰ8 νϑγιουβὶν ἀερὶοϊοᾶ 
ξυσίπαῦ οη. Βαυῖ, [που ρἢ δλη εγγαῖῖς Ὀἱοοῖκ 
ἴῃ [18 ῥγεβεηὶ βεϊτίηρ, ἰἃ πᾶν μᾶνε Ὀεεπ 
ῬΙαοεὰ πεσε ὃν {πε ἢπδὶ εἀϊϊοσ, ἱἰπ Ἠΐ8 
οδαγδοιεσί βεῖ δι ν Ῥέοιερῃς ταᾶπηος. 
ΘΠ ΟΕ βρελκίηρ, ἴδε βίχῖῃ ρίαρυς ἰβ 
οοπβηδά ἴο νεῖ. 12.--Αρμαγεδών, ψ πεῖς 
δε πιεβδβίδηϊς [᾿οϑίδῃ νν}}} τσὶ απυρ, ἰ8 (α) 
εἰἴδεσ ἴο θὲ Ἰοσαϊδά ἰῃ τινι ποϊορσν ταῖμεῦ 
ἐμδπ ἱπ βεορταΡὮΥ, 248 ἃ πιουπὶ ΨΠεγα 

τῆς δπδὶ ςοπῆϊοις οὗὐἨ ἴδε ροάβ ἰδ το ὃς 
ἔουρσμι οὐὲ (50 ἔα!]δη δηρεὶβ ἱπ Ἐπ. νἱ. 
5, 6 δὲ πιουπὶ Ηδεγη)οπ)--- ἴῃ νὨΙο ἢ οᾶδα 
ἴῃς ρῆγαδδε ἰβ ἃ βυγνίναὶ οἵ βοπιῈ δροςᾶ- 
Ἰγρεὶς τηγτ πὸ ἰοηρεσ ἱπιορίδ᾽ε το Ἰομα 
(συηκεῖ, Βουδβδεῖ)---οΥ (δ) το ῬῈ τᾶκεπ δβ 
8ῃ αἰϊυδίοη το δε 1118 πδασ ἴῃς ρἱδίη (ἰπ 
τῆς ρδὶ οὗ ]υάρεβ ν. 18, 19, ἰν. 6, 12, Χ4; 
Ἐσεῖς. χχχν !. 8, 21, χχχίχ. 2, 17). ΒΥ 
ξεπιαισία ἴτε πάπα ἰβ εαυϊνδίεπε ἴο 

ϑυτπ Ἢ (ἔνναϊά, Ηδυρται), 
βυΐ ΤΠ ἔνι: Ἢ τε ρσοροβαὶ ἴο ἰδίκε 

ἘΠ 88 ἃ οοτστυριίοη οὗ Ὁ (εοἰϊν, 80 
ἐϊζίς, ΗΠ εηξεϊά, ΒοτΡε8), τους 1ε88 οὗ 

ΝΡ (Αγαπι. ΞΥνν Μοϊιετ), ἰδ παΐυγαὶ. 

(. ἴοτ ἴατίπες εἰγπιοίορίςδ! δηὰ πιγίδο- 
Ἰορίςαὶ βυρεεδβιίομβ, Νεβεὶς (Ηδδβιίπρβ, 
Ὁ. Β. ἰϊ. 304, 305), Οπεγης (Ε. Βὲ. ἱ. 
310, 311), ἀπὰ Τερρε ἂπὰ Οβεγης ἰῃ 
Ῥγος. ϑοείείν οὗ Βιδῖ. Αγεΐ. τροο, ἰὶ. 2. 
Βεγυδῖοπ᾽ 8 πιεγργεϊδιίίοη (Ερμα-- ἀνάθεμα, 
Γεδᾶν, ς΄. Νυπι. χὶν. 45, χχὶ. 3; ]υάσει 
ΧΧ. 45) ἰ8 ἔλι-εἰοπεά, Ὀυὲ ἴδετε τᾶν ὃς 
βοσζὴδ ᾿ἰπκ Ὀεῖνγεεπ (818 οὔϑουγε ἔγαρτηεης 
οὗὨἨ ιταάϊίοη δηὰ πε ογοῖς οὗ αορ δηὰ 
Μαξοῦ (ς΄. σμενηε ἱπ Ε. Βὲ. ἰἰ. 1747, 
1748). 

τ7-21: ἴπ βενεηῖῃ ρον] ἀπά ρίαριε δ8 
τῆς οἰϊπιαᾶχ οὗὨ 81]. 

γεῖ. 17. ὙΤδε οπιρῖς (χὶ. 190) ἀπά 88 
τῆγοπς (νι. 3) σὲ δραΐπῃ Ὀ]Ϊεπάεά 'π ας 
Βοθπα. ἴπ δᾶ. ᾿ἰχνὶ. 6 τς ἀϊνίπε νεῆ- 
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λέγουσα, “ἢ Γέγονε ᾿. 18. καὶ ' ἐγένοντο ἀστραπαί καὶ φωναὶ καὶ Β καὶ. δ, 0. 
βρονταὶ καὶ " σεισμὸς ἐγένετο μέγας, ' οἷος οὐκ ἐγένετο ἀφ᾽ οὗ καί, 8, 
ἄνθρωπος ἐγένετο ἐπὶ τῆς γῆς, τηλικοῦτος σεισμὸς οὕτω μέγας. νε΄ ς, αὶ. 
19. καὶ " ἐγένετο ἡ πόλις ἡ μεγάλη " εἰς τρία μέρη, καὶ αἱ πόλεις ΣῊΝ ἴρ. 
τῶν ἐθνῶν ἔπεσαν " καὶ " Βαβυλὼν ἡ " μεγάλη " ἐμνήσθη ἐνώπιον τοῦ 

θεοῦ, δοῦναι αὐτῇ τὸ " ποτήριον τοῦ οἴνου τοῦ “ θυμοῦ τῆς ὀργῆς 
20. ᾿ καὶ πᾶσα νῆσος ἔφυγε, καὶ "ὄρη οὐχ εὑρέθησαν. 21. αὐτοῦ. 

]ετς. 

,. ἸΕχοῦι 

καὶ 'χάλαζα μεγάλη ὡς " ταλαντιαία καταβαίνει ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐπὶ ἐμὰ 

τοὺς ἀνθρώπους ᾿ καὶ " ἐβλασφήμησαν οἱ ἄνθρωποι τὸν θεὸν ἐκ τῆς 

πληγῆς τῆς χαλάζης ̓  ὅτι “ μεγάλη ἐστὶν ἡ πληγὴ αὐτῆς σφόδρα. ,. Ὁ για. 
Ὁ [εἴτ᾿ 11. 48, δῇ. ἱν. 30. 

136 οὗ ἰηδη., (Λ, νες. ο. 
8 7} υάϊ, χνὶ. 15, ϑίς, χνΐ. το, εἴς. τΕχοά. 

“Το; Βευς. ΞΞ “ ςοἱοββδὶ “1 ΨΥ ΨΕΙΤ. ΟἿΣ. 

Ἔᾶηος ἰ8 Βεγαϊ θά ὃν φωνὴ ἐκ ναοῦ, φωνὴ 
Κυρίον ἀνταποδιδόντος ἀνταπόδοσιν τοῖς 
ἀντικειμένοις. 

γες. 18. Τῆς σοηνεπείοπα! βίοσγπι- 
τπεορθδην Ὀτίηρβ οὐ ἂῃ Ἐχοεριομα 
δόνεσζε δασίβαυδκε,  ῃ 1 ἢ (νετ. 10) Βμδιζοσβ 
7οτυβαίειη ἱπῖο ἴῆγες ραγίβ δπὰ εηιίγεϊν 
Θνετῖῆγονβ 1Π6 ρῬᾶρδπ οἰξίεβ. Εοπιθβ 
τῆοτα νι} γυΐῃ 8. δισιρυϊοά ἱπ χνῖΐ. τό 
ἴο δε ἱηναβίοη οὗ Οτίεπίδὶ πογάεβ (ςὶ 
χνΐ. 12); μαζε ἴδε δι] βίοη ἴο μοῦ ἀοννῃ- 
7Α 1} ἰδ Ῥτοϊερεὶς (Ξ-- χνῖϊ. 2, χνὶ. 6 1.), 88 
ἃ ΟἸϊπιαχ ἴο ἴπε ἰοσεροὶπρ οαἰδβίσορῃε. 
Ῥτγοῦδοῖν ἐλε ργεαὲ οὐέγ ἰ8 ετυβαὶ επὶ (80 
“8. Απάτ,, Βεηξεὶ, ϑίγηςοχ, Β. ΝΚ εἶββ, ]. 

εἶ88), 48 ἰῃ χὶ. 8. 58ε ἰβ ἀϊβεϊηριυϊδῃεά 
ἴτοταὰ ἴδε Οεπεῖϊς οἰτίεβ 48 Εοσης αἷδο ἰβ 
δἰ πρὶ εὰ ουὖ ἔτοπιὶ Πεσ 4111ε5 δῃηὰ δ πεγθηῖβ. 
Βεῖηρ Ῥσίπιαυιν ρσυ!]εγ, Εοπμς- Βαυγίοη 
᾽8 τεβεγνεὰ ἔοσ ἃ βρεοΐδὶ ἔδῖβ: Τῆς Ποῖα 
Ῥάᾶββαρε ἰβ8 εηἱρτηδίὶς δηὰ οὔβουγε. Ὠϊὰ 
δε ελγίπαυακε ἀεβίσου ἴῃς ἱπμαθιταπὶβ 
οὗ ]ετυβαίεπὶ ἡ ἀπὰ ψῃγ Τῆς Δ] υβίοη 
ταυβῖ ὃς ἴο βοηης ἔογτη οὗ τὰς ἰγδάϊτίοη 
πάει γίηρ χὶ. 1-13 δηά χίν. 18-20, οἵ ἴὸ 
ἴμαις οὗἩὨἁ Ζεςοῆ. χίν. 4, 5. Βοιἢ: εδαγίἢ- 
4υάκεβ ἀπά ἱπνδβίοπβ δὰ ὕεεπ σοτηδίποά 
ἰγεδὰν ἰη ἴῃς Ο. Τ. εἐβοδβαιοϊορυ (ε. 188. 
χίΙ;, 13 ἢ; Ηαρ. ἰϊ. 21 8); θο(δ ρε 8 νεσα 
τοδὶ, δὲ 1η18 ρεσοά ; δηά, ἴῃ ἀε]πεδιης 
ῬοΙδ ἄδληρεῖβ ὑἹἢ ἃ ἔγες, ροεῖὶς ἱπηαρίπᾶ- 
ἴοι, τῆς Ῥσορδεῖ δ'τιβ 88 ιἰϑυ8] δὲ ἱπὶ- 
Ῥιεββίνεπεββ γῖμθε πὴ δὶ ϑδΩΥ 
βυβιετηδιϊς σεριϊαγιγ. Εοῦ θαυ παυακεβ 
ἐπ ]ογυβαίεσι, ο΄ α. Α. 55π||1Π᾿8 ζέγε- 
δαίφνι, ἷἱ. Ῥρ. δὲ 1.--ἐδμνήσθη: πείδεῖ 
ταλρηπίβοοπος ποῖ ἀ,ὲ νγπ8 Οὐ] νίοη ἤοσς 
δῃ Επιρίτε᾽ Β οτίπηεβ ἀραίπδὶ ἴῃς πηοσγαὶ 
οτάεσ. 

Ψεσ. 2ο. Ηεστε, 88 δὲ νἱ. 14, ἴῃς το - 
ΣΩΟνΔ] οὗ ἢ1115 14111ὲ8 νἱἢ τῆς Ιταπίδῃ 
Ῥεῖεῦ (βματοά Ὁγ ἰδίες [εν ΟΒ τ βείδη 
Δροοαϊγριῖς, οἱ. Βδϊθη, 131 {) (δαὶ 

χ. 18-25, ΕΖεῖε. χίϊ!, τι, δ.Ὁ. 111. 6ρο ἔ. 

ὁ αν, 5, οἰ χ. 31. 786 ἔαϊβε ςοῃοοεά ἐμν. δοῦναι ἰα ἄας ἴ0 ψτίϊετ" 5 
Ρ ἶδλ. 11. τ, [εσ. χχν. 15. Οἱ κὶῖν. 8, το. τ νί. 14, ΧΧ. ΣΙ. 

ἄπ. λεγ. 
ν᾿" μέγας ἴοτ ἴδε Βέ(Β εἴτα ἴῃ 17.2:. 

τηουηΐδίῃβ 858 ἔπε ψοτίς οὗ ΑΒβσίπιδη οι 
ἀἰδαρρεδὶ ἢ Πὲπὶ (5. Β. Ε. ν. 120), 
Ἰεανίηρ ἴδε εαγῖ πὶ ἰἴ8 ἰάς4] βίδῖς οὗ ἃ 
βιηοοῖϊῃ ρίαπε οὐ νος ταδηκίπά οσουϊὰ 
ἄννε]} ἰπ υὑπὶτν οὗ Βρεεςἢ δηὰ ἱπίεγοουγβε, 
τες ἔτοπι Ὀαττίεβ. Τῆς οοἸοςδίίοη οὗ 
τηουπίδίπ ἀπά ἰϑίαπά (80 νἱ. 14) ἰβ Ροβ- 
δἰ ὈΪΥ ἃ τεϊϊς οὗ ἰ8 ς δποίδηϊ ροίηϊ οὗ νίονν, 
ἴοτ ψ Ὡο ἢ (.6.,) ἔοτ ἀννεῖ!ετβ ἰπ ἔπ ς ΝΥ ε80) 
1δεδβε ἔοσπιθά ἴῃς ἀρραζεηξΐ βουζος οὗ ἴδ 8 
ΒΠ᾿᾽ 8 τὶ βίπρ, ἡ μογο Ὠἰβ Πρπὲ ἤγθὲ Ῥεοδσηα 
νἱβίθ!ς. 

νεῖ. 2. Ενεῃ δὴ δῇποσγγιμὶ δαὶ]- 
8ῆονετν (ε΄ ἴῃς ἐουτἢ Ἐργριείαη ρίαρυο) 
4.15 ἴο Ὀτίπρ ρᾶρᾶπβ ἴὸ {πεῖς βεῆβεβ. 
ὡς ταλ., ἑ.4., τ ΓΑΙ ἀρουϊ βἰχέν τιπι68 
ἴδε ννεῖρμι οὗ δνεὴ {πε Ἔποσίηουβ Βαἱ]- 
βίοπεβ (μνααῖαι) ΨὨΙΟἢ Ὠἰοάοτυβ ϑίου!αβ 
(χίχ. 45) τεοοτ πη Επ. ἴχ. 17 τᾶῃς 
“ βρίτϊ οὗ τῆς 41] 18 ἃ ροοά δηρεῖ,᾽" ἐ.6., 
ΔΓΛΘΠΆΡΙς ἴο αοὐ᾽ Β ογάεσβ. 

Τῆς οὐβουσιν οὗ οπαρῖοσ χνίϊ. βρείηρβ 
ταδίη]ν ἔγοσῃ ἴῃς ἀϊ εγεηςεβ οὔγαάιτίοη δηὰ 
οὐποοκ νυ ῖς ἢ ἀγα γοβεςῖϊεά ἴῃ ἴῃς οἀποηϊ- 
οΔ] εχ. Τῆς τδτεείο!ὰ ἱπεεγρσεϊδιίοη οὗ 
τῆς Βεδβὲ 88 ἔπε [πηρεσίδὶ ρονγεσ (80 χίἰϊ!.), 
ἃ5 Νέεῖο σγεάϊνίνιι (νεσ. 8) ἀπά 85 (11) ἴῃς 
εἰφθτα Κίς (δ ὑνο Ἰαϊῖες Ὀεΐηρ ἀρριὶοα- 
τίοῃϑ οὗ τε βαπιῈὲ ἰάςα) 185 δοοοιηρδπίοᾶ 
Ἐν ἃ ὑνοίοϊά εχριαπαιίοα οὗ ἴῃς βενε 
Βεδάβ (ξοοξταρδιςαὶ το, Ὠιἰβεογί δὶ Ξε ζ0), 
πὰ οὗ ἴδε ννοιηδηβ βῃρρογι (1, 3, 15)- 
ΤὨς εβοπαίοϊορίοα! ἰταάϊτίοη οὗ Βαργίοῃ 
88 ἴῃ δυργεπὶς δηϊτὶ-ἀϊνίπε νγοσ ἅ-ροννεσ 
δ ΔρρΙοὰ το Εοπιθ, δπὰ [ἢΐ8 ἰωνοῖνεβ 
τῆς το-ἰπιετρτεϊδείοη οὗ βοπὶς ἀδέδὶ]β (4.9. 
15, 18), ψΨ»Δ11ε τῆς ἐγδάϊείοη οὗ τς Βεδβὲ 28 
ΔΗΛ τίϑε ἰΒ ἕυσῖπε ονειδίάἃ ὃν δα 
δρεοΐδὶ τσαδάιπίου οὔ Νεῖο τεάϊνίνυβ ἴῃ 

Αἵ οδρδοϊϊγ. Ταῖβ ἀυλὶ Βεδβὶ (68 ν ὅϊτες 
Βτβὲ τεοορηϊδεάᾶ; οὐ, ΟΒατ εβ᾽ Β Αδοθησίο 
1:αἷα, Ῥρ. ἰχ.-1χὶ.) ἰδ ποῖ τῃεσζεῖγ ἴῃ [π|- 
Ῥεσίαὶ ροινεσ (48 ἰῃ χίΐἹ. 3) Ῥυϊ ἱποασπαῖς 
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ΧΥΙΙ. :. Καὶ ἦλθεν εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόντων τὰς 

ΧΥΊΙ. 

ἑπτὰ φιάλας, καὶ "ἐλάλησε μετ᾽ ἐμοῦ λέγων “Δεῦρο, δείξω σοι τὸ 

ἰῃ δὴ [πηρεγὰ] ρεγβοπδι νυ οἵ ἱπέεσηλὶ 
ἃηὰ δυρεγπδίυσαι οδβαγαοῖεσ, ὙΙοἢ 
διίδοκβ ποῖ οηἱν ἴδε ΟΒγίβείδη τηβδίδἢ 
(2) θυ Εοτης ἰἴβεῖ (16-1)). ΤΒς 
ἰΐες τσαῖς 18 υππιιδια κα ἄυς τὸ (Πς 
Ἰερεηὰ οὗ Νεῖο τεάϊνίνυβ, ἀρατὲ ἔγοτῃ 
ὙΒΙοἢ ἰδ ς ογδοῖς ἰβ υπὶ πίε! Πρ] 6. ϑύυοΒ 
νατίδιίομβ ᾶνε εἴτ ἴγᾶςδβ ἰπ ἴῃς βίτυσέυτα 
οὗ ἰδς ρδββαψε, Ὡς ἢ Ροὶπί ἴο δοπλε ὕσγο- 
οεβ8 οὗ εὐἀϊτοτίαὶ] γενίβίοη, θυ ἰὲ ἰ8 ἀϊ σας 
ἴο ἀϊδεηπίδηρίε ἴῃς οτἰρίπδὶ βουζος οἵ 
βούζοςϑ, οἵ ὄἄἔνεῆ ἴο ἀεϊεγπιίης τπεὶγ ᾿γο- 
οἶδε οἰασγδοῖεσ ἀπά ρμετίοά. ες. 14 ἰδ 
οεγίδίηυ οὐΐ οὗ ρίαςε, ἔος ἴς 41|11ε8 οὗ 
δε Βελϑβὲ οουϊά ποῖ ἀεβίσου οπηε δῆεσ 
{πὲ τπειηβεῖνεβ πδὰ Ὀεεπ ἀεβίτογεά ὉῪ 
ἴδε πιεβδίδῃ δηὰ [ιἷ8 4111ε858. ιἴ ἰ8 ἴδ 18 
εἰΐδεγ ῥγοϊερεῖς ογ ἱπβεγίεὰ Ὀγν ἴμε Ὁ γίβ- 
δη νγιῖοῖ ἴῃ ἰδ ({πνν]8}}} ϑοῦγος (80 4.9.» 
Μίβομες, Ομδιῖεβ, Βιίρβ, νοῦ ϑοάεπ). 
Οἰδεῖ ἴσᾶςεβ οὗ :πὶβ δάϊξοσ τηὶρῃς Ὀς 
ἐουπὰ ἰπ 6 ὁ, 8 (9 α ἢ), ἀπὰ 15, ἀπὰ ἴδε 
]ονν δ ομασζαςῖεσ οὗ ἴῃς βδουζος (80 Ν 8- 
Ἄδα, ΝΥ εγϊαπά, ϑομιπιάς, ϑαθαδιίεσ, Μέηέ- 
ὅοΣΖ, εἴς.), ψουϊά Ὅς σοπδειτηθά ὈγῪ ἴπε 
ἄῦβεηςε οὗ Δηγ ρΡοϊεπιὶς ἀραίπϑε ἴῃς [π|- 
Ῥοτίαὶ ουἱτυ8. [ε ψουὶ Ὀε ἃ νεβρδβίδηϊς 
οτδοῖϊε, ἱπϑρίγοα Ὁ ἃ Ῥαββίοῃ ἴοσ γενεῆζε 
οη Εοπις ἴοσ μεσ Ἵσσθεὶ, στεοοπὶ ἰγεδίγηθης 
οὗ (δε [εὐνΐβῃ ρεορίβ. ὙΠ εω τδς βουτος 
8 τερατάεὰ δβ ΟἨτίβείδῃη (48 4.5.» ὉΥ 
Ετῦεβ, νδϊτοσ, ἀπά ϑοῃδη), νεῖ. εἰ νου 
θὲ δὴ δάδϊείοπ ἱπβεσῖεά ὑπάες ᾿Ποπιτίδη 
το Ὀτίπρ ἰξ ἂρ ἴο ἀδῖε (β8ο Ηδγηδοῖς, Τεχές 
μπ. ὕκίέενς. 11. ὃ. 134 ἔ, ; ΟἈγοκοϊορὶε, 
245, 246, ο]οννεὰ Ὁγ Βτείρρβ, αυηκεὶ, ]. 
ΥΝ εἰκϑβ, εἴς. ; οΥ Ἱπιγοά. 8 )). Βαξ ἐνεπ 
80, ἴδε Βισυςίυτε οὗ ἴῃς ραββᾶρε ἰβ ἰη- 
νοϊνοά. νν. ΟἿΣΙ ἅτε ποῖ νιβίοῃ δυΐ 
οαἱουϊδιίοπ οὐ ἐχροβίτίοη (οἷ χίϊ. 18). 
ὝΒε τοαέεγς οὗ νεῖ. 15 ἅτῈ πενεσ βεδ (οὔ. 
Ι, 3), ἀπά ἰδς ργοΐεββεά ἼἊχρίδηδίίοη (νεσ. 
7) ΤΟ]Πον»Β ἃ 'οοβε ογἄες (Ὀεδϑὶ-- 8, Βεδάβ 
ΞΕΞΟῚῚΣ, ΠοΊΏΒ-Ε 112-14, νδίεσβ τ :5, ΠΟΥῚ5 
ἀράϊδ- 16-17, ἀηὰ ἤπδῖν {με Ἰνοσηδῃ τι 18). 

Ὦς ταίδγεπος ἴο τῇς ψοπιᾶη, πόοψενεσ, 
18 τὔσοννῃ ἰδία ἴῃ ογάεσ ἴο ἱπισοάυος 186 
ΦΟ]ονηρ ἀοοπι-βοπρ (ο". ἀέρρς ἴῃ 18, 
χνὶϊ!, 3, 9, ἀπά ργεαέ ἴῃ 18, χνὶ. 2), ἀπά 
ἃ Β τη} πιοῖϊνα δοοουπὶβ ἴογ ἴΐ6 ἱτγ- 
τερυϊασ ροβίτίοη οὗ 16-17 δέτεσ 14, Κοπιε᾿ Β 
ΑἸ}, του νἱεννεά ἔτοπι ἀϊβεγεης δηρεβ, 
Ῥεΐηρ ἴῃς πιδὶπ οδ᾽εςὶ Ὀεΐογα ἰδ ς υντἰτοτ᾽ 
ταπᾷ δὲ ἴδε τηοπιεπί. ὙὍε ἀεῖεδι οὗ 14 
8 ᾿ΆΚαη ὑρ, ἱπ [18 ἔγῃς ροϑίτίοη, δἴϊετ- 
ΑΒ (χίχ. 111-21). ες. 15 (λπ δοδο οὗ 
χνὶ, το δ) 8 Ργοῦδ ον ἰἤτονῃ ἴῃ αἵ [Πϊ8 
Ῥοΐπι, ἰο ςοπέγαϑε ἀἀατοαεῖσαιιν τῇς τε- 

νοὶ [16] οὗ Ἐοπηε᾽᾿β βυρρογίεσβ. δραϊπβξε 
με. Τδυξ, εχοερὶ ἔος ΟἿΣ, ἴμεσγα ἅσγε 
δυβίςίεπὶ ῥβυοποϊορίοδὶ τεαβοπβ ἴἰὸ δοὸ- 
οουηὶ Α τανεμεα ἔοσ ἴδε ογάες δπὰ οου- 
τεηῖβ οὗ ἴδ ογδςῖϊα ἢ Ὁὃυῖ βουτος-ο τ ἰςίδτη, 
ἰδ τευϊτεὰ ἴο οἶεαγ ᾧὕρ ἴδε ρᾶβδασε, ἴῃ 
δε πιοῖα οἵ ἰε88 εχίεηδῖνε ἐπθοσῖεβ οὗ 
Οὔς βοῦγζοα (εὐϊίεὰ ἰπ 6, 9 α, 1415, 80 
7. ὙΝ εἰδ8 ; οὐ νδίουβὶυ ἱπ 8, 12-14, ἢ 
Βοπ6 ΜΟτσὰβ ἰῃ 6, 9, ΙΙ, 80 4.6. Ρἢείἄετεσ, 
Βαϊΐοα, Βουδββεὶῖ δῃηὰ Εογῦεβ) οἵ Ἔνεῶ 
ἔν Ὸ δουσοεβ ([Θννϑἢ, Α.-3-4, 6 δ-7, το, 
Β-11-13, 16 δ-17, Ν ΕἸ] Πδυβεη᾿ 8 Απαΐγε:ε, 
26 [.), ἴοσ νυ πο ἢ τᾶς ᾿ἰπρυϊδβεῖς ἰάἀϊοαγτιογα- 
δἰεβ (ἀουδῖς υδὲ οὗ ἐν, 3-4, ῥγεςεά- 
ἐπος οὗ οδ͵εςϊ ονεῖ νεῖὺ 1:3, 16, 1:8, οἱ 
κ᾿ τ᾿ γ. 2, ἀπὰ τῆς ςοπδιίσυςτίοη βλ,. τ. θ. 
ὅτι ἦν, 8) δῇοτά βοῆς ὑαβδίβα Τῇὲ 
Τηλῖπ ΡΓΟΌΪΘπὶ ἰ8 ἴο δχρίδίῃ ὅον ἴδα 
νδιίουβ βδίσαϊδ οἵ ἰγαϊδϊτίοη ονοσίδρ ; ἐ.}΄., 
ἴῃ 8, 12 ἔ., ἴῃς Ὀελβὲ 186 Νδῖο τεἀϊνίνυ, 
ΔΠ ἰπέδγηδὶ ροννεσ οὗ ενὶϊ, συ βετεδβ ἰπ σὲ 
Ῥοπιϊείδη βεεπλβ ἰἀεπι πε νυ Νεῖο τδς 
Ῥεαβί. [ὲ ἰβ μαστὰ ἴο Ὀεϊΐϊενε τὶ οπς 
δηὰ τῃε δάπ)ε νντίτοεῖ σου ]ὰ δἰ λυ τΑπεουδῖγ 
τερψαγά Ποχηϊ τίη 88 ἃ βεςοπὰ Νέετο δηᾶ 
ἐχρεοῖ Νεῖο γεάϊνίνιιβ 88 ἃ βεπ|ΐ- 80 6ῖ- 
πδῖυσα! ρονγεσ. ἴπ δὴν Ἵοϑβε {πε βίγεββ 
[1118 οὐ ἴδε Βεδδὲ γσαῖπε (μδῃ οἡ ἴδε 
ΜΟΠΊΔΠ, δΔηὰ οἡ ἴῃς εβοπδιοϊορίοδὶ ῥτα- 
ἀϊοείοη, ποὲ οπ ἐξς Βιἰβίογίςαδαὶ δρρίϊοδ- 
τίοη. [Ιε ἰ8 ἃ ζδιεῖ᾽η ορεὴῃ φυεβιίοη 
ΨΏΘΙΠΟΙ 8 ΟΥ 11 ἰβ ἴῃς εὐϊτοτίαὶ τηογίδσ 
βυρετ-τροβεὰ ὑροη ἴῃς εαεὶΐεσ τγδάϊτίοη. 
ὕροπ ἴδε ψῇοΐε, οπς οὗ δες ᾿ελβὶ υπ- 
Βα ϊβίδοϊοσυ βοϊυτίοτβ ἰβ ἴο ἴδκε 11 85 ἃ 
Βουεἰαπὶς ρ΄ 0858 Ὁγ τῇς ΟὨτβείδη δἀϊίος, 
Ψ)Ὸ Πᾶ8 αἷβο δά δε 6 ὁ (1 ποῖ 411 οἵ 6) 
δηὰ 14 ἴο ἃ εδβραβίδηϊς ογδοῖς (Ροββί οἷν 
οὗ εν 8ἢ οτἱρὶη) ἴῃ χνὶϊ. 4 ἢ. ψὩΙΟ ἢ δητὶ- 
εἰραιεὰ (ὃς ἀονηλ!! οὗ ρεγβεουκίηρ 
Εοπις δὲ ἴς δαπὰβ οἵ Νέεῖο τεάϊνίνιιβ 
δηὰ πι8 Εδβίθγῃ 411|ὲ5β. Νὸ πυροιδεβίβ 
ἷδβ ἴεε ἔἴτοπιὶ ἀβῆσυε8Β. Βυῖ (δας 
ξεπεγαὶ ἢογηϊἰαπὶς γαΐεγεηςς οὗ (ἢς 
ἈΑΡοοδίγρβε δπά τῆς ρῥγεβεῆος οἵ ἴδε 
Νετῖο τεάϊνίνυβ βαρ πιυδὲ Ῥς ννογκεᾶ ἴῃ 
βοπιθῆονν, δηὰ βοπὶς Πυροιμεβὶβ οα ἴῃ 6 
δἃῦονε 1ἰπε8 8δεεπ8 ἴο ἄο πιοβὲ ὑιδβεῖςς ἴο 
τδε Πἰτεγαγυ βίσυσζυτα οὗὨ τηἰ8 σπαρίεσ 28 
611 48 ἴο {πε ἀδλῖδ οἵ τε Ὀοοῖκ ἱπ βεπο- 
ταὶ. [τ 18 ἱπιροββί Ὁ]6 ἴο ἀειεγηλίπε ἤονν 
ἔλν ἴπε ΟὨσίβιίδη εὐϊῖογ ψοσκεά ονεῖ ἢὶ8 
βουτοθ. Τμαὶ τῆς ἀϊῆουϊίεβ οὗ πε 
ογδοῖς σζίϑε ταδί ηἶγ ἔγοπι ἔπ 6 ργεϑεηςς οὗ 
ἂῃι φαγὶϊοσ βουζος (ε. Ιπιτοά. ὶ 7), ψ ὩΙΟΒ 
7οῆπ [48 τενίβεά 811 ΡΣ μεῖγ δηὰ Ὁσουρῆς υΡ 
ἴο ἀδία, ἰ8 ἀχίοπηδῖις, δοψγενεσ. 
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«ρίμα τῆς " πόρνης τῆς μεγάλης, “τῆς καθημένης ἐπὶ “ὑδάτων Ρ (. οα χίν. 
“πολλῶν " 

2. μεθ᾽ ἧς ἐπόρνευσαν 

ς οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, 

καὶ ἐμεθύσθησαν ὁ οἱ " κατοικοῦντες τὴν γῆν 
ἐκ τοῦ οἴνου τῆς πορνείας αὐτῆς. 

4. καὶ " ἀπήνεγκέ με εἰς ἔρημον 'ἕ ἐν πνεύματι - καὶ εἶδον γυναῖκα (δοῖο 

καθημένην ἐπὶ θηρίον " κόκκινον, γέμοντα ὀνόματα! βλασφημίας, ἐμεῦζε οἵ 
ἔχον κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα. ςοῃδίσ,, 4. καὶ ἡ γυνὴ ἦν 'ἱπερι- Μη 725, 
βεβλημένη " πορφυροῦν καὶ κόκκινον, καὶ “' κεχρυσωμένη Χρυσίῳ͵ ἦν. 8; 

Δ Ὁ. οἱ χχὶ. το. Εἰ. το, ἶν. 2, χχί. το. 
δοϊἀΐοσ᾽ 5 τηδῃιῖε). 1 χίϊ. σ. 

1 γέμον ονοματων (πιίη., ΗἸΡΡ.» 8.» Αηά,, Ατεῖἢ.) δῃά γέμον 

Ὑ, Β)}.) βεεπὶ ςογχεοίίοπβ οὗ πε ὑπυδυδὶ 
Ὕεμοντα ονοματα δ ΑΡ, [μ4ςἢ., Τί.» 

οτος 
υϑ08] ἐπί. 

ΚΝ χυῖϊί. 12, 16; οὐ, Μαῖὲ. χχνίϊ. 28 (οοίους οὗ Εοζαδῃ 
τὰ χυἱϊἱ, τ6, ἅπ. λεγ. Ν.Τ. 

ονοματα (ῆςΟ, πκίη. 
118 ῬοοΚ) δηὰ παυβὰ μρρήρςν ποτ 
ὅνν., Β8. [γεμον τὰ ονοματα, 88 ἰῃ νεῖ. 4, 

Τι., ΑἹ., Ὀᾶδε,, ΝΥ 8.1: ἴογ ἔῃ εχον οἵ Ο, 1, εἴς., ὅυ1., Απά,, Ασεῖδ. ([8ςἢ., Α]., Β].» 
νν»8.), Τί., ΝΗ πιασῷ., Ββ. τεδά εχονταὰ (3 ) δπὰ ΝῊ εχων (Α, τηίη.). 

Τῆς ἄουδὶςε οδήεςε οὗἩ ἴῃς ογδοῖε 18. (α), 
ὌΥ ἃ τε- οὐϊεῖπρ οὗ τπε ἰγδάϊπίοη οὗἉ χίϊ:. ἴο 
κοργεβεπὶ Βοπὶα ἰπ πεῖ ἱπιρογίαὶ ρῥτίάβ, 
δεΐοτς ἀεβοπρίηρ δος ἀοννηΐα!}, ἀπά (δ) 
το ἄεβης ποτε ργεοίβεϊγυ ἴῃς πὶ ἄρρβᾶτ- 
8ῃος οἵ ἰἢς ἰΔϑ8ὲ ἴοε. Τῆε ἙΤπαρῖες οουϊά 
τεδἷν Ὅς βραγεὰ δ8 ἰβοϊδιεὰ (ϑἰπιςοχ), 
ας τῆϊθ ΟὨἿΥ ῥγονεβ ἐμαὶ ἔδε δυῖποσς 18 
δραὶῃ ϑνοσκίπρ ὕὑρο ἀϊβραγαῖε πγδιεγία]β 
το ἢς ἱπβεσίιεά, ὙΒεοσγδοῖς ςοπίδὶπβ 
{-) ἃ νἰδβίοῃ οὗ ἴῃε Ηδτγοι (ὉΥ νὰν οὗ 
Οἱ] το χίϊ. 1:-6 δηὰ Ἄβρεοῖδιν χχί. ο ἢ.) δηά 
τς Βεδβέ, ψἱτὰ (7.18) δὴ εχρίδηδιίίοη οὗ 
τδε νἱβίοη. 

Ομάρτεκ ΧΥΙ].-νεῖ. 1. Α ἔγεβῃ 
νἱδίοῃ σοπηπιεποςβ (ς΄, ἷν. 1), 511} ρυπὶ- 
εἶνε (χνὶ. 1ὴ, Ὀυῖϊ ΜΠ δὴ ἐχοβδηρε οὗ 
Δηρεῖϊς οἰσεζοπεβ (45 ϑῖαν. Επ. χχί.). 
ΎΒε Βελβὲ ψνῆϊο ἢ δα5 αἰγεαάν (1π χὶἱἹ.) 
ἄοπε ἀυὶγ 48 ἴδε οτηρίσε ἰΒ ποὺν [8 βὺρ- 
φοτῖ οὗ ἴδε οἀρίτδὶ. Εοζηβ, ρεγβοηϊῆθά 
(8ο 510. Ος. 111, 46-092, Ὀεΐοτα 80 α.}.) 88 
8 ἰετηϊηίης ἄσυτο, τ ἄς8 οὐ 4 δεδβὶ οἵ ἴῃς 
δᾶτῃης οοΐους, κα 4 Βαοςμδηΐε οἡ ἴδε ρβδη- 
δεῖ, οσ [|κε τς ϑυτγίαη Αβίαγίιε οὐ 4 Ἰΐοη. 

Ψες. 2. Τγτο᾽ Β οοτηπιεζοίδὶ] ἱπξεσοοῦυσγβα 
νὰ τὰς παιίοηβ (184. χχίϊὶ. 17) δηά 
Αβδβυτίδ᾽ Β Ρο εἰς] ἱπιγίρυεβ, ὉῪ Ὡς ἢ 
δες ϑιδϊεοσαίς ἰδβοίηδιεὰ δηά βεάδυςσεὰ 
οἴδες βίδίεβ (Νδῇῃ. ἰϊ. 4) δὲ Ῥοῖῃ ἀε- 
βου δὰ ὉγῪ ἴῃς βαπὶς ἤρυγε. 1,οοᾶ] ἀπ 
Ὡδιζηδὶι οὐ]8, 248 ἃ τιῖΐς, ᾿νεγα ἰεῖς ὑπ- 
ἀϊειυτθεὰ ὉΥ ἴῃς Βοπιᾶπβ; δπά ἱπάεςὰ 
Οτίεπιδὶ βυρετγδεϊεῖοηβ οῆθῃ τεδοιοὰ 
Ῥοννεξυγ οὐ Εοπις ἰδεῖ. Βυὲ ἔτεβϑῃ 
Τφοηαυεβίβ τπεδηΐ ἴΠς οχίεπβίοη οὗ Κοπιθ᾿ 8 
ἑπιοκχίςδιίηρ δηὰ ροάϊεβα βυζεγδίηῖγ. 

γες. 3. Τς νἡ]άἄσγηεβϑ τνᾶβ ἴῃς τταάϊ- 
τίοπδὶ βίξς οἵ νἱβίοπβ, δυϊ ἰΒεγε τπῆᾶν θὲ δα 
ΔΙΙυδίοα Βεγα ἴο 188. χχί.Ἷ οἵ Ἔνθ ἴο 
τε Κοπιδὴ Οδγηρᾶρῃα (Ετγῦεθ). τΤῇῆε 
ΜΟΓΆΔΩ ἴῃ χίΐ. ἰ5 ἰπ ἰἣς ἀεβοτὶ ἴο "Ἂς ἀ6- 
Ἱϊνετοά ἔτοῃ ἴμῈ ἀσαροπ; ὃς ψοπιδπ 
Βεζε ἰβ 'π 186 ἀεβεσῖ το δε ἀεδβίσογεά ὈΥ 
τῆς Βεδβί. κόκκινον “"ΟΥ ΠΊΒΟΠ ΟΥὁἨΎ ΒΟΔῚ- 
1εῖ," -ΞΞ Ιυχυτίουβ δηᾶ παυρμίν βρίεπάοιυσ 
(Μαζί. 11. 30; 7υν. δαέ. {{. 283 δηά χὶν. 
188 ἴοσ Ρυγρ]6). Τῆς Βεδβὲ ΠΩΣ ἴῃ χίτ. 
1 οτος ἴπε ἡδίηδβ οὗ ὈΪΑβρἤῇ του ὑροη 118 
Βελά, πον ννβᾶγβ ἴπθπι βρτεδὰ Ἵυοσ 81] 18 
Ῥοάν. Βαϊδεπβρεγρεσ (15-16) οοη͵εςέυτεβ 
ἃ δἰ ας τεΐεγεπος ἰὸ όσα ἴῃ Επ. [{ϊ. 
(Ξευεη Ἀ1118 2); μεσε δὶ ΔῃῪ γαῖε ἔπε διυιῖδοσ 
18 βκεις βίης ἴπε Βοιηᾶπ Επηρίτε ἴῃ 118 
ξεπεγαῖ πιαρτιίῆσοηςς δηἃ δυϊμογίγ ὑπάες 
τῆς Ομ βᾶσβ, δηὰ ἴῃς ἱποοπβίβέεηοίθβ ἴῃ 
δῖ8 ἀεβογίρείοη (νγναΐοσβ δηὰ ᾿] ἀεγηςβ8, 
ϑεδῖ οἡ ννδίοσβ, βεδί οἡ ἴῃς Βεδβϑι) δσε 
πδίυγαὶ τὸ (8 βίγ]ς οὗ ἔαπιδβεὶς βυπ)- 
δοΪΐδπι. [τ ἰβ ουτίουϑ ἔπδὲ πὸ διίζδοκ ἰ8 
ἀϊγτεοιεἃ αραϊπδὲ ἴῃς ροϊγιπείβπι οἵ πα 
Ετωρίσαε. Οὐ. Οεδεβ᾽ Ταδηία : “Ὧο γου 
866 ἃ Μοτηδη 8ἰἰἰηρ ἴπετε νυ δη ἰηνὶτ- 
πρὶ Ιοοῖκ, ἀπᾶ ἱπ ποῖ μαπὰ ἃ ουρὴὸ 586 
8. οα]ςἃ Πεςείς ; ὉΥ πεῖ ροννεῖ 8πε Ῥὲε- 

1168. 411 ψγῇο δηΐοσ 1|ξδ πᾶ πηᾶκεβ ἴπεπὶ 
ἼηΚ. Απά ψῇῃδὶ 8 ἴπε ἀγαυρῃε ὃ Ὁ 6- 

ςεἰξ πὰ ἱρπογδηςε.᾽" ὙτΤῇε τηουπείηρ οὗ 
ἀϊνίπε ἤσυγεβ οἡ σοττεβροπάϊηρ Ὀεδβίβ 18 
ἃ Βαδυϊοηίδη (γαὶϊ (5. Ο. 365). 

Χγες. 4. . 068 ὉΥ η δνν- 
ψασὰ ζευρτηα νυ λίθῳ (ςο]εςεῖνε) καὶ 
μαργαρίταις; “ὙὙ{ οτπατηθηίβ οὗ ρσοϊά 
πὰ ρῥχγεοίουβ βίοῃεβ ἂηὰ μεᾶσίβ᾽" ἴὰς 
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Ὁ ανῆ!!. ταν καὶ "λίθῳ τιμίῳ καὶ " μαργαρίταις, ἔχουσα " ποτήριον " χρυσοῦν ἔν’ 
χα, 13, τῇ χειρὶ αὐτῆς γέμον " βδελυγμάτων καὶ τὰ ἀκάθαρτα τῆς “ πορνείας 

ο]6:.}..γ; αὐτῆς, 5. 

Χχί. 27, 
᾿ ᾧ. ἴμεν. 

82. χὶϊ. 
43:24 χὶν. 
αι (Ξ 
εὐδίοπιδ 
μέσα καὶ τὰ δέκα κέρατα. 

καὶ ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐτῆς ὄνομα "γεγραμμένον 
ἵδιοι. (᾽ Μυστήριον),1 “ Βαβυλὼν ἡ μεγάλη, ἡ μήτηρ τῶν πορνῶν καὶ τῶν 
Γ΄ βδελυγμάτων τῆς γῆς." 6. καὶ εἶδα τὴν γυναῖκα " μεθύουσαν ἐκ 

τοῦ " αἵματος τῶν ἁγίων καὶ ἐκ τοῦ αἵματος τῶν μαρτύρων ᾿ἸΙησοῦ . 

καὶ " ἐθαύμασα ἰδὼν αὐτὴν " θαῦμα μέγα. 7. καὶ εἶπέ μοι ὁ ἄγγελος, 
“Διατί ἐθαύμασας ; ἐγὼ ἐρῶ σοι τὸ μυστήριον τῆς γυναικὸς καὶ 
τοῦ θηρίου τοῦ βαστάζοντος αὐτὴν τοῦ ἔχοντος τὰς ἑπτὰ κεφαλὰς 

8. τὸ θηρίον "ὃ εἶδες ἦν καὶ οὐκ ἔστιν 

Ἵ μΩ ἌἊΡ. καὶ μέλλει ἀναβαίνειν ἐκ τῆς " ἀβύσσου καὶ εἰς ἀπώλειαν " ὑπάγει. 
τς ὃς. ἦν. 
8.2 ΤῊ. ἰΐ. ). 
1]ες. 1. 

11-12. 
υ Ο. ἴε. 

χχχὶν. 17, χἰἰχ. 26. ν χν ἱΐ. 24. 
Σ Ῥίαροιὶς δοιιπεδὶς τὸ ἀϊνίπε ἤφυτε οἵ ἰν. 8. 

χἰϊὶ. 8. 

καὶ "θαυμασθήσονται οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν οὐ γέγραπται 
τὸ ὄνομα ἐπὶ τὸ " βιβλίον τῆς ζωῆς " ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, " βλε- 

ν" ἄπ. λεγ. Ν.Τ. (ςουισδεὶ χίϊὶ. 3); ἔος Αἰιὶς ἐθαυμάσθην. 
ΜΕ ἁαχὶϊὶ, 3 οἶδ Υἷχ.Σ. 4 18, 3). δὶ. ς. 

ς [ττεᾷ. ἔβα. δϑδοΐ. οσ δρροβ. ἰο ὧν, δ μελλ. Αςἰδ χχνὶ. 22. 

ὃ μυστήριον -- ἰῃε ἐχρίδπδίοσυ βοββ οὗ ἃ τεδάεσ, ἔγοπι νεσ. 7 (Κὄηπεεσῖες, 37). 

ἘΣεκίεὶ 8 ἀοοπιδὰ ργίηος οἵ Τγγε). Τῆς 
Βατίοι ἱπ Τεϑέ. μά. χιϊ. 5 νγᾶβ δἷβο 
ἀεοκεά ἐν χρυσίῳ καὶ μαργαρίταις ἀπά 
Ῥουτεά οὐ νγῖπε ἴος Βεσ νἱοϊπι8. Ἐοπια 
15 ργεοηουποδά ᾿υχυτίουδ, ᾿ἰςεπείουβ δηά 
Ἰοαϊμβοπηε. Ηΐδσεο, 88 ἴπ ἴῃς ςοηπίοτ- 
Ῥογᾶγυ 4 Εδά. ἰϊ. 2, 29, ἰξ 18 ἔεϊ: τὸ Ὀς ἃ 
τηγβίεγυ δὲ ργοβρογ Ἢ δηὰ ρεγπιδῆεηος 
βῃουά Ὀεϊοηρ ἴο ἃ βίδϊε βδυπιίηρ ἰ[8 ἱπι- 
ἰεῖν δηά ορργεββίοπ, ποῖ τπεγεῖγ ἐπ)ουὶπρ' 
αἱ ρχοραρδίίηρ νὶςς. 
γετ. 5. Ἐοπιδηῃ 1165 ἀδ 7οῖ6 ψοτε ἃ 

Ἰαῦε] νἱτ {πεῖς παπηεβ ἴπυ8 (7πν. νἱ. 
123). μνστήριον (ννΒϊοἢ Βαγάϊγ δεϊοη 8 
τὸ τῆς {{π|6 ἰ18610 ἱπάϊοδξεβ μα ἴῃς πδπια 
ἰδ ἴο ὃ6 ἴᾶκθη πνευματικῶς (χὶ. 8), ποῖ 
ἸτογδΙν; “4 πᾶπὶὲ νψτιτἴεη ΠΙΟΝ 8 ἃ 
ΒυτηδοΪ,᾽" ΟΥ ἃ πιγβίθτ ουϑν βἰρτϊβοαπὶ 
ὍΠε.-- μήτηρ κιτιλ,., Εοπιςε, πε πδίυγαὶ! 
ἔοουβ οὗἨ Οτίεπίαὶ! οὐ]β ἱπ ρεπεγαὶ, ἰβ 
ομαγρεὰ νἱτἢ ἐοβίεσίηρ 411 ἴῃς βυρετβιὶ- 
ουβ ἂπά νἱςΐουβ ρῥγδοιίςεβ οὗ δεῖ β8Ὁ- 
)εοῖδ.---βδελ. (ρατεὶν ᾿υβεπεά Ὁγ ἃ ρεγιβαὶ 
οὗ Ῥεϊτοηίῃ8 δηὰ Αρυϊεὶυ8) ἰβ8. δῃ δρί 
τεῦυκς 1 [τ σοπιεβ ἔγοπι ἴῃς Ρσορῇπεὶ οἵ ἃ 
τε ρίοη ΨΠὶοΒ οπε Ἐοπηᾶη Ὠϊβιοτίδπ 
οἸδββθὰ ἀπιοηρ ἴῃς αἐγοοία αμὲ ῥάσπάα 
ψὨΐοἢ ἀϊδρταςεὰ τπς σαρίτα] (ΤΑςῖς. 4. 
χν. 44). 

Ψψες. 6. Οὕ. Ναδυπι᾿β “ δ οοάγ οἰτν "ἢ 
(οἵ Αβϑυτίδη γι θὶεν ἴὸ ῥείβοπεσβ, ἰἰΐ, 1), 
δηά ἴοτ ἴδε τηείδρῃοσ (ἰς, Ῥλέϊ. 11. 24, 
29, οὗ ϑυεῖ. Τύδεγίμδ, 50, οὐ ΡΙίηγ, ΗΝ. 
χίν. 28, “" 4φυο ἔδοῖ]ς ἱπες!Πραῖυς εὐγίιβ 
Ἶλτι βαηρυΐης οἰαίαπι, εἰ ἰδηῖο πιδρὶβ 
δυπὶ 58|{|6Π8,᾽ 4180 [08. Βεἰΐ. ν. 8, 2. 
ΒΕ ἃ [}|εὐν δὰ βουσος ἰδ Ροβιυϊδίεά, 

καὶ... Ἰησοῦ ἰδ Ὀτδοκεῖεά (ἐ.’., 
Νίβομες, ϑρίττα, 5. αν άβοη, Βτὶ " 
ΟἸδιΐεβ ἀπά οἵ βεσβ) ἃ5 ἔγοιῃ ἴ86 ἢδλπὰ οὗ 
τῆς Ιαἴετ ΟἸγίβείδη εἀϊΐοσ, ψῆο ἤεσε, 248 
ἴῃ χνῖ!. 24 (Μοχηπιβεη), 18 τπϊπκίηρ οὗ 
τῆς ςοπάεστηπδίοη οὗ ργονίποΐδὶ ργίβοπεγβ. 
το ἄρσιν ρ]αάϊαίοτβ οὐ νυν] ὰ Ὀεδβίβίπ ἢ ας 
ἃτθηδ οὗ [ἢς οἀρίταὶ. Τῆς ἅγιοι οὗἩ τς 
δοῦγος τννου]Ἱὰ ἔῆυ8 Ῥὲ ἀεῆπεά 48, οἵ βιρ- 
ῬΙεπχεπίεὰ Ὀγν, ΟΒ γι βιϊδη πηᾶγῖγτβ. ὙΤὮΕΥ 
ἃτα ποῖ οοπίδηίηδίος, Κὸ τς τεβὲ οὗ 
ταεη, Ὀυῖ {πεῖς ρυπν ἰδ ψοη δὲ ἴῃς εχ- 
Ῥεηβε οἵ {πεὶσ 1:6. Ὅς [εν 8} πιαγίγτα 
ψουά δε ἴῃοβε Κ|]16ἀ 1π τς ψγᾶσ οὗὨ 66- 
70, Ρτεἰπιαγγ. ὙΠε ΨΠΟΪςα νεῖβε, Βον- 
ἔνασ, πιίρῶι ὃς ((Υ χνιϊ!. 24) ε«ἀϊτοτία! ; 
ἐξ 18 τῆς ςοπίαπιηδίίοηβ, ταῖμεσς ἔπδη τς 
συ οῖεῖςβ, οὗ Ἐοπὶς νυν δίς Δρβοσῦ (δε ἰη- 
τετεβί οὗ [8 οσδο]ς. 

νυ. γι18. Απ εχρίδηδεέίοη οὗ (ἢς 
νἱϑίοπ, σδυε ον Ῥὰξ οἸδαγῖν οὐκ ηἰησ 
τε Νειο-βᾶρᾶ. 

γε. 8. Α5 ἴῃς Βεδϑὲ βεδῆ ὃν ἴδε βεεὸσς 
οᾶπποὶ ὃς ἀεβοσι δε 48 ποπ-οχίβίδης, ἱξ 
ταυϑὶ ἀεποῖς μέσα (485 ἰῃ χἰϊὶ. 3 ἢ, τπου 
ἀἰ Πεσεηεγ) ποῖ ἴῃς οπιρῖτε δὰῖ ἴῃς ετὰ- 
Ῥεζοσ, οσ οπς οὗ [18 οὐνῃ μεδλάβ. ϑυςἢ 8. 
Ἰδεπεβοδίίοη ννὰ8 πδίυσαὶ ἴῃ τπε δηςίεπε 
σὰ ἐβρθοίδιν, ν βετε ἃ Κίηρ δπὰ ἢῖ8 
οδρίϊα! οὐ βίδίς ννεσε ἱπίεσο βδηρεδῦς 
ἴεῖτβ. Τῆς επρεσοσ, Βεγε Νάτο γεάϊνί- 
νὰβ (οὐ. ἴῃς βαγίπρ οὗ Αροϊ]]οπίυβ, οἰεεὰ 
ἴῃ Ῥμίοβισ. Μὲ, Α βοΐ. ἵν. 38: ““ ερατάϊπρ' 
τὴῖβ 114 δεδβὲ,᾽ ἐ.6., Νδσο, “1 κπονν ποῖ 
δον την ποδάβ πε 8485᾽}), επιροάϊεά τῇς 
ετηρῖσα. ΤΠ Βεδβὲ ἰβ ἃ ϑοσὶ οὗ γευσμανί. 
Το τίβε ἔσοπι τῆς ἄργβδ 88 ἴδε οοηνεη- 
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πόντων τὸ θηρίον ὅτι ἦν καὶ οὐκ ἔστι καὶ παρέσται. 9. ὁ ὧδε ὁ νοῦς ἁ χί!!. τ8 
ὁ ἔχων σοφίαν. αἱ ἑπτὰ κεφαλαὶ ἑπτὰ "ὄρη εἰσίν, ὅπου ἡ γυνὴ ὅς. τ, 
κάθηται ἐπ᾽ αὐτῶν. το. καὶ βασιλεῖς ἑπτά εἰσιν - οἱ πέντε ἔπεσαν, τα 
ὁ εἷς ἔστιν, ὁ ἄλλος οὕπω ἦλθε - καὶ ὅταν ἔλθῃ, " ὀλίγον αὐτὸν " δεῖ ὦ πὲ 
μεῖναι. 11. καὶ τὸ θηρίον ὃ ἦν, καὶ οὐκ ἔστι, καὶ αὐτὸς ' ὄγδοός ἀπ ΣΑΣ 

ἐστι, καὶ "ἐκ τῶν ἑπτά ἐστι, καὶ εἰς ' ἀπώλειαν ὑπάγει. 
τὰ ϑέκα " κέρατα ἃ εἶδες δέκα " βασιλεῖς εἰσίν, οἵτινες βασιλείαν 

11. 5. 

ἕοπαδὶ οτίρίη οὗ τε Βεδβὶ (οἷ χί. 7) δνεπ 
ἴῃ {δε ῥγίγηϊεῖνε ἰγαδιτίοη ; τῆς Νεγο-δπεὶ- 
οὨγίβε, ποννανοσ, ἱπαοάυςοβ ἴδε ἔγεβῃ 
Βοστοσ οὗ ἃ πιοπβίες Ὀγεδικίηρ ἰοοβε ἌἼνεῃ 
ἔτοῦὶ ἄεαῖ. Ὅσας, ἢς σοῖς ἐο ῥεγάϊέϊον 
ενεηίυδιν, δὰ: ποῖ Ῥεΐοσς Αἱ] Ἄχοερὶ ἴδε 
εἴεςῖ Ββᾶνε βυςουπιθεά το ἴῃς ἰδβοϊπδιίοη 
οἵ δἰβ βεοοπὰ δάνεηι. Τῆς Βεδβὶ οὗ ἴῃς 
Βοισος Ὦδζα 18 εν θηον τἢς πιο σῖβε 
ἤρυτα οὗ χὶ. 7 (αἶβο ἃ [εν βἢ ϑουσοο) 
τδηβέοστηδα ἱπίο Νεῖο τεάϊνίνυβ. ὙΠεγα 
18 1688 γεᾶβοῦ ἴ0 βιβρεοῖ ἔπε παπὰ οὗ ἴπε 
ΟἸγίβείδη εὐϊῖοσ ἰπ 8 (Βουδδβεῖ) τβδη ἴῃ 
9 α (]. ΝΥ εἰ88). 

γει. 9. ὅρη, ο΄ Ῥτορ. ἱϊ). ΣΙ, 57 (“" 5:ρ- 
ἴδπὶ υγὴβ δἰτδ ἱπρὶβ, αυᾶς ργδεϑί δεῖ οσοὶ ᾽), 
Ψεῖρ. Οτονρ. ἰἰ. 534. 

ες. τὶ. Βχυβίοῃ ἰδκεβ καὶ ἐκ τῶν 

ἑπτὰ ἐστιν 848 ἃ ἰταπβίδιοπ οὗ Ῥ 

ΝΠ ΤΟΣ, ἰπίδο βεπβο ἴπδὲ 186 
εἰσθτ ννὰβ πιοσα (ΟΣ ἔπειθ ἴδδη ἴῃς 
βένεῃ, ἐ.6., τεδ] δίηρ πιοσς ἔἸΪγ ἴῃς ἰάδαὶ 
οὗ ἴῆε Βεδϑβὲέ. Βυΐ ἐνεὴ ψεζε τῃς οδβ86 
ἔος ἃ Ηεῦτγεν οτἱρίημαὶ οἰθάσεσ ἐπδη ἱξ ἰ8, 
ΒΌΟΝ δὴ ἱπιεγρσζειϊδιίίοη 18 ἔοτοεὰ. Τῆς 
νεῖβῈ ἰβ ταῖν ἃ ραγεπιμεβίβ δάδεά ὉΥῪ 
᾿ἰπϑὰ ἴο Ὀγίηρ ἴδε βουῖοα ὮΡ ἴο ἀδῖα. 

τηϊίαη, τῃς εἰρμῖ αἴηρεγοσ, υπάεσ 
ψδοῖὶ δα ντιῖε8, 18 ἰδοπεϊδεά τυ τῆς 
{πιε Νεσγοηΐς ρεπίιυβ οὗ ἴδε ετηρίσε ; ἢς ἰβ 
ἃ τενῖνὶ ἀπά δὴ ετηθοάϊπιεπι οὗ ἴῃς Ρεῖ- 
δεουτηρ Βεᾶβὲ (οἷ. Ευ8. Η. Ε. ἰ1ϊ1. χ7, 
Τετι. Α4ῤοϊ. 5: ρογτίο Νεζγοηΐβ ἀς ογιιάς- 
παῖς, ὧς ῥα ο 4: ἃ βιὉ-Νετῖο) ἴο ἴδε 
ΟΠ γί βεῖδῃ ργορδεῖ, δ8 ὃς ργονεᾶ ἃ βεοοηὰ 
Νεῖο ἴο βοῆς οὗ δίβ Κογηδῃ βυδ]εςῖβ (ο, 
7 ανεπδὶ 5 ννεῖ!-Κποννῃ δηεες δὲ ἴδε εα- 
ἵπης Νεγοὴ. ὙΠῖβ ἄοεβ ποῖ πλεᾶη ἴπδὲ 
7ομπ σγαϊοηδβεβ Νεσο τεάϊνίνιιβ ἱπίο 
Ῥοπιϊείαπ, νυν δίς ννουἹά ἴἄγονν [δ ταδί οὗ 
ἴδε ογᾶςϊς επείγεϊγ ουὲ οὐέοουβ. Ποτιϊίδη, 
ἴδε εἰρδιῃ επρεζοσ, 18 ποὶ ἐχρίδίηθὰ 85 
ἐλε Βεαεὲ τὸ κίεν τοας απὰ ἰ5 ποὲ ἀπά ἐξ ἰο 
οορς μΡ ομὲ οΥ ἐκε αὖγε5 (νετ. 8), ὃυϊ 
ΒΙΣΩΡΙΥ 48 ἐθε Βεαςί τολιίέον, τοας απὰ ἐς 
πο; το δ᾽] δίοη ἰβ τηδάβ ἴο ἢὶβ ἴδσπὶ οὗ 
οννεσ, ἀπὰ ἔπε οοποϊυάϊηρ Ρῆγδβε καὶ εἰς 
π᾿ ὑπάγει 'ἰ8 δἰτηργ [δε σοηνθητίοπδὶ 

ΨΟΙ,. Νν. 

ΚΊη δηὰ δἴτεσς ἐβεῖ, δο Τδῃ. νἱΐ. 8, 24. 

12. καὶ χρ 5 
ΟΧΧ). 
ΨΙΕΟΙΙ. 

Χχ. 3. 
ἱ ΟΓ 49Ῥει. 

Τ1γες. 8. τὰ Ὅλη. νἱΐ. 20, 24. 

ῬΙΌΡΏεΟΥ οὗ ἄοοπιὶ προπ Ῥεσγδβεουίοσβ ; ἴΐ 
περά ποῖ Ὀς ἃ ροβιί-ζδοϊυπι τεΐεγεηος ἴὸ 
Ὦ..8 πτυτάος ἰπ οό6. Ης δεϊοηρεά ἐο ἐκε 
δέυέμ, 88 Ὧ6 δαὰ Ὀδεη οΟΪοβεῖν δββοοίδεεα 
νὰ ἐπε πιρετίαἱ ρόννες αἰγεδάγ (Τας. 
Ἡἱἐέ. λϊ. 84, ἵν. 2, 3; οὗ. 108. Βεἰϊ. ἵν. τα, 
4). Τῆς επηἰρπιδεῖς δπᾶ ουτγὶ ἴοπε οὗ [δα 
νεῖβε βῆονβ δαὶ εἰϊμεσ ἔγσοπιὶ ργυάδηος 
(ϑοπῖε Ἴςοπβίἀδσγαϊίίοη ἰονναγὰβ ἐΐς οηδ 
τοῖο ἐς Ὀεβε ΘΒ ὄνθη ἃ ρσορδεῖ," Μοζηγη- 
862), ΟΥὙ ΤΊΟΓα ῬγΟΡΔΟΪΥ ἔτοτα ργς-οοςιρα- 
ἄοπ ἴῃ ἴμε στίπι, υἱϊτεσίοσ ἤρυτε οὗ ἴῃς 
Νετοηὶς δηιοβτίβι, [6 ργορῆεὶ ἄοεβ ποῖ 
οᾶτα ἴο ἄννε!! τηϊπυϊεῖν οὐ ἴῃς ἘπΊρεσοσ᾽ 5 
ῬΟΙΒΟΏΔΙΣΥ 88 δπ ἱποασηαῖς Νεο. Ηε 
ἄοεβ ποῖ ἜἼνθη δἱϊυᾶς το ἴῃς βυβρίςίοπ, 
νοϊοεὰ ὈΥ Πί8 ςοπιετηροσασζίεβ (4 Εδβά. χί. 
12) ἴπαι Ποπιξτίδη ῃδά πηδάς αὐνδᾶὺ ἢ 
Τίυ8. Ηἱἰδβ νἱδβίοπ ἰ8 βίσαίηε, [κα ἰδὲ 
οὗ δῖ8. δβουτοα, ἴο ἴδε ἤπαὶ δηὰ βυρεῖ- 
παῖυταὶ ςοπῆϊοι ; τῇς ϑαίδηϊς πιεββιδῇ, 
τε Βεᾶαβὲ Ψῆο 18 ἴο τεϊυσῃ ἔσγοτῃ ἴδ 8 
Αὔγδ8, Ὀ0}Κ8 τηοϑὲ ῥγοπη μ ΠΕ οη ἴδ 
ποτίζοη. Τῆς δρβοσθίης ἱπίεσεβε οὗ 186 
Οζϑοϊθ, ὄνδῇ ἴῃ 1185 εἀϊεςὰ ἔογγ, ἰ8 ββοῆδ- 
τοϊορίςα!. Ιοδπ βἰπιρῖΥῪ ρυΐδ ἰῃ ἃ ἔεινν 
ΜΟΣάβ, 88 ἔενν 848 ροββϑίδίς, ἰο Ὀσίῃρ τη ΐ8 
Μεδραβίδηϊς δουσοα ὉΡ ἴο ἀδῖε, βίπος τἢς 
ἀεαλῖῃ οἵ Τίτιβ Βδά ποῖ Ὀξδθη ἐο] ονγεά ὈῪ 
ἴῆς δρρεάγαπος οὗ ἴπε Νεζο- δητο τὶβι. 
ὙΠε ἰδία ἰβ 81} δηὰ βοοῦ ἴο Ἷοπγα 
Βονενε ᾿ ΪΙοπη {ποσοῦρην β8δΠᾶγεδ, 
τπουρῇ πε ἐχρϑηάβ δηὰ δρρίϊεβ, [Ὡς ρῥσε- 
ἀϊοτίοι οὗ ἢδὶ8 βουζοθ. Τῆς δάδϊτίοη ἢς 
τρλίκεΒ ἴο ἰξ ἴῃ νῈσ. 1 σῦσδβι ΟΠ ΠΟ δοςουης 
Ὅε ἴΔκεὴ δβ ἢ ἴξ πηεᾶηὶ {πε ϑιδεϊταείοη 
οὗ “ Βοπγτίδη τε Νετο σεάϊνίνυβ᾽᾽ ἴοσ τῆ 6 
Βιρεγηδίυσαὶ εἐχρεοϊδείοπ οὗ ἴδε ἰδίϊεσ. 
ΎΒοτε ἰ8 οεσγίδί εἶν βοῦς αὐ κυνασάποββ ἴῃ 
ἴδε Ἰυχίδροπίείοπ οὗ Ποπικϊτίδη 48 ἃ βεοοῃμὰ 
Νετο δπά οἵ Νεσο σεάϊνίνυδ, Ὀὰὲ {Π|8 ννὰ8 
ἱπενίδδῖς υπάεσ ἴπς οἰγοιπηδίδης 68. 

νν. 12-18: ἔπε οαπιραῖρῃ οὗ Νεῖο δπὰ 
διῖ8. νᾶ5841- Κὶπρ8 κξαῖπει Εοπιςα, νοι ἰ8 
βἰαΐπ ὈὉγῪ δὴ διτονν ἰεδιπεγεὰ ἔσοπι μεσ οὐγῃ 
νυ ἱηρβ. 

Ννν. 12, 13. Τἢῖ8 ροϊεῖςα! δρρὶοδιίοη 
οὗ τῆς ἐδπ ἄογῆς ῬΓΟΌΔΌΪΥ τρεᾶπδ οἰΐπες 
τῆς Ῥαγιβίδη βδίγαρβ οὗ χνΐ. 12. γτεοκοηεὰ 

29 
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5 πΈπα. οὕπω " ἔλαβον, ἀλλ᾽ ἐξουσίαν ὡς " βασιλεῖς μίαν ὥραν λαμβάνουσι 
ἔατίσο, μετὰ τοῦ θηρίου. 13. ἢ οὗτοι μίαν γνώμην ἔχουσι, καὶ τὴν δύναμιν 

οὗἶκο καὶ ἐξουσίαν αὐτῶν τῷ θηρίῳ διδόασιν. 
ταν 14. " οὗτοι μετὰ τοῦ ἀρνίου πολεμήσουσι, 

[.. χχί!!. καὶ τὸ ἀρνίον νικήσει αὐτούς, 
»ΌΓ} οἱ χἰν. ὅτι « Κύριος κυρίων ἐστὶ καὶ βασιλεὺς βασιλέων--- 

4 ἔεο οὰ καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ " κλητοὶ καὶ " ἐκλεκτοὶ καὶ πιστοί." 

ἘΝ 15. καὶ λέγει μοι, ““Τὰ "ὕδατα ἃ εἶδες, οὗ ἡ πόρνη κάθηται, 

ξρ μα 16. καὶ τὰ δέκα εαχανί. 95, λαοὶ καὶ ὄχλοι εἰσὶν καὶ ἔθνη καὶ γλῶσσαι. 
ὌΜΝΣ κέρατα ἃ εἶδες καὶ τὸ θηρίον οὗτοι μισήσουσι τὴν πόρνην, καὶ 

ἀλες ἠρημωμένην ποιήσουσιν αὐτὴν καὶ ᾿γυμνήν, καὶ τὰς " σάρκας 
Ἐπ. ἶχ, 4, αὐτῆς "φάγονται, καὶ αὐτὴν “ κατακαύσουσιν ἐν πυρί. 17. ὁ γὰρ 

τΟλάΡοι, θεὸς ἔδωκεν εἰς τὰς καρδίας αὐτῶν ποιῆσαι τὴν γνώμην αὐτοῦ, 

ἐ ΣΡ Έτει, καὶ " ποιῆσαι μίαν γνώμην, καὶ δοῦναι τὴν βασιλείαν αὐτῶν τῷ 
᾿ὐές 37-39. 

τ Ρίας. -- βεξὴγ ρασίε οἵ Ὀοάγ, 2 Κίηψε ἰχ. 36, εἰς. 
Αἰιϊσαίδιῖς ζοῖ. οἱ ἀσθιω) ἐΓ. αν ὁ. τῇ, δ. 

χ ΟἹ. (Οἷς. ῥγο Μήονα, 33. 

ἢ τουπὰ πυηθοσθ, 80 οσουρίεά ἃ τογαὶ 
δἰτίοη ἰπ τῆς εβπιδίοη οὐ τς Εδεὶ 

ω, 4.., Εϊσπδοτη, ἂς ΜΜεῖϊς, ΒΙεείς, 
οὐδβεῖ, ϑοοῖϊ, ]. νν εἶ8β8, Βαϊοῃ, ὟΝ εἰ!- 

Βαυβεη), οὐ (""οδιεῖβ ἀ᾽ αγπηές,᾽" Ηδνεῦ) 
τῆς ξονεσγηοσβ οὗ δε (ἔξ βεπδῖογ]) ργο- 
νίηςς8, Βοϊἀϊηρ' οἥῆος ἔος (μίαν ὥραν) οης 
γεᾶσ (8ο Ενναϊὰ, Ηἰᾳ.. Ηδυδγαῖῃ, Μοπιπι- 
βεη, Β. νν εἰβ8, Ηἰτγβοδι, Βείρρβ, ϑεῖνγυη, 
Β. Νν. Ἡεπάεσβοη [τὰς ἡυπηθεσ αν ὃς 
ἀετίνεά ἔγοπι Πᾶπίεὶ. [τ δὴν οδβε ἰΐ ἰ8 
ἃ τουπὰ πυπιρεσ, δηὰ τῆς 8εοῖ ἀϊὰ ποῖ ρὸ 
τουπά σουπεηρ ἴ[δς πυπιδεῖ οὗ τς ΚοπΊδη 
Ῥτονίποςβ ᾽᾽)), ὑπ] 688 ἰξ ἰ8 ἴο Ῥὲ Ἰεῆ ἂἃ8 ἃ 
νᾶσυς ἀεδοτρέοη οὗ ἴῃς 4111ε8 (ΥΝ εἶΖβ., 
Ἡοΐϊτζπι., ϑ'ινεῖο). ῬῆΠοῸ (ἀφ ἰερ. αὐ 
Οαΐμνι χχχῖν.) ποῖεβ τῆς ἔδοὶ τε Ροβ- 
βεββεά Ὀγ Ῥγοζοῃβιῖβ ἔοσ βίδγιίηρ γενοΐυ- 
τίοπβ, εβρεςία! ἷγ ἰξ {πεν ςοπιπηδηδεά 
Ῥοννογ}} δγπλῖοδβ βυς ἢ 88 ἴποβε βίαϊοηεά 
οη ἴδε Ευρῆγαῖεβ ἴο ῥγοϊθοϊ ϑγτίδ. 

νεῖ. 14. Απ ννδοῖν δηὰ ρῥτγοϊεριίς 4110- 
βἷοῃ ἴο χῖχ. σσ-21; ἴῃς ΟὨγίβιίδῃ πιεβϑίδῃ 
ἰ8 τῆς ἔχῃς Κὲνρ 97 ἀἰπρ5 (ἃ βὰς γτεΐεσεηος 
ἴο ἴδε ννε]1-Κποννῃ Ῥασιῃίδη τ]. ΤὨὶ8 
8 ἴῃς ἤτβε εἰπε ἴβαὶ [ομη Ὀγίηρβ ἴῃς 
Ἰνμᾶτὴῦ οὐ ἴδε βοξῆς οἵ εαγίῃγ δοίῖοη. Ης 
ὍΟΝν ΔΡ, αἱ ἴῆς βἰάς, οσ γσαῖῃες δἱ ἴ[ς 
᾿εδά, οὗ δίβ ἐο!]ονγεγβ ἴῃ ἐπα ἤηδ] οτἰ βίβ, 
τοῖ ἰῃ ἃ βιπιρρὶς βτθοούϊπε τῆς βαςοῖς οὗ 
Εοπιε. Ης δηά ϑαίδη (48 τεργεβεηϊεὰ 

τὰς εἰρίτε) ἂγς ἴῃς τε] ργοϊδρψοηίβιβ. 
οἷς τῆς βῆαγε δβδίσῃιεά το τῆς ἔα π δι] 

ἴῃ (8 νἱοίοσγ (δἴιεγ ἰΐ. 26, 27). Τς 
τᾶς Τουρῆϊ οἡ {πεῖς Ὀε ΠΑ] ὃν ἴῃς 1,ἀπὶὉ 
18 ἰμεὶς ἄρῃ αἷδο (οἷ οὐ χίχ. 14); [8 

ν χἰσ. 8, Ῥε. χχνὶϊ. 3, Μίς. ἰϊ. 2 2. ; οὐ ἔογης 
Ἢ ΧΥΪΪϊ. 8, 1:8, [εν. χχί. 9, Νδῇῆ. {11}. 15. 

βυοςαβ8 γεβίβ οἡ ἴῃς ἀϊνίης εἰεςτίοη πὰ 
τα εὶς σοτγεβροηάϊηρ ἰογαιον (οὐ, χίϊ. τσ, 
χί!. 8; ἃ Ζοτοδβίσιδπ ραγδὶ!εῖ ἰῃ Ὑδβδὲ 
χῖϊὶ. 48 ; τῆς ἔανουγίις ἀεδοτίροη οὗἉ ἴδε 
βαίπιδ ἱπ Εποοῦ 88 “" Ἵβοβεη [2πὰ] τγἰρδι- 
εουδ᾽"; δηὰ Ραςςἷο Ῥεγῤείμαε, χχὶ., “ὁ 
ξοτγιβαίπι!ὶ πιατίγτεβὶ ο ὑετε υοςδῦ εἰ 
εἴεςῖ ἴῃ ρἱοτίαπι Ὀοπιίηὶ ποβίσί [6βὰ 
ΟὨγίβιὶ "). τῆς τεάἀεεπιίηρ ρονγεσ οὗ 
ΟἸσιβι, ἰορεῖδες ἢ τῃς δάογαῦοη νει ἢ 
Βς αἷοης οδη τὶ ρει γ οἰαὶπι, πλᾶῖος Ὠἰ8 
οᾶυδε ποῦς πα εαυδὶ ἴο τῆς επυρίσγε 
οὗ ἴδε νου ὰ (ο΄ τὰς τδουρμὶ οἵ [88. 
111, 12). 
ες. 15. Τῆς ψοιηδη ἱπιρίουϑίὶγ γἰνδὶβ 

Αοά (κύριος ἐπὶ ὑδάτων πολλῶν, ΡΒ. χχίχ. 
3, ο΄. το).---ὄχλοι ἰ8 δυιδειτυϊεὰ ἔος ἴδε 
τῆοσε οοπηπιοη φυλαί, ρετπαρβ νυνὶ δη 
ἰδίου (αἴξες Εχζεῖὶς, χνί. 15, 25, 31) ἴὸ 
Εοπις᾿Β ἱπιρεγίαὶ γταρδςϊ τυ. 
ες. 16. οπις μεγίβεβ δὲ ἴδε διδηάξ 

οὗ Νεζο δπά ἢίβ συ τῆ !ε88 4111ε8---ἃ δε]ϊεῦ 
Ἰουάϊν εοποεὰ ἴῃ τς Ταίτσωυά, [Ι͂η 510. 
Ον. ἵν. 145, 350 ἔ, τῆς Εαδὶ ἴδεπ δηά 
τῆυ8 τεραίηβ τῆς ἰτεάδβιισεβ οὗ τ δῖς ἢ ἴῃς 
Οτςηῖϊαὶ ργονίηοοβ μΒαὰ θεεη ἀεβροί ςά.--- 
γυμνήν... πυρί, τὰς ἄοοτῃ οὗ ἃ ϑετηϊῖς 
Βατῖοι (Εζεῖς. χχίἱϊ. 45 ἔ., χχν ἱ. 17, 18). 
Βυὶϊ πο ἀείαἰἷβ οὗ τῆς ἀϊδαβίεσ ἂτε γίνε. 
ες. 1:7. ΤὩς τεπιδείκα]ς υπδπί πη ν 

δηὰ οὐδεάϊεπος οὗ ἴδε υδυγρίῃρ νᾶβ8δ]8, 
ΜΟΙ τνεἰάβ ἐπε πὶ ἱπῖο δὴ ἀνεηρίηρ ἰη- 
βίσιπιεηι, σδη ΟὨΪΥ ὃς ἐχρ᾽ δἰπεά ου βυρετ- 
παυγαὶ ρτουπάβ. Α ἀϊνίηε ονετγγιϊ 
οΟμΐσοἶβ 811 ρο  εἰσα] τπηονετηεπῖδ (οὔ. χι. 
2, Χίϊ!. 5, 7)ν δοσογάϊηρ ἴο τῃς ἀείεγηίη- 



13-ἰτϑ. 

θηρίῳ, ἄχρι " τελεσθήσονται οἱ λόγοι τοῦ θεοῦ. 
ἣν εἶδες ἔστιν ἡ πόλις ἡ ᾿μεγάλη, ἡ ἔχουσα βασιλείαν ἐπὶ τῶν 

5 βασιλέων τῆς γῆς.᾿᾿ 

ἴδηι" οὗ δροοαϊγριῖς ἰγαάϊείοη (Βαϊ άδηβ- 
Ῥεῖζεσ, σ8 ). Τῆς ἴτοὴν οὗ ἴῃς δβἰτυα- 
τίου ἰ8 τπδὲ τῆς ἰοο8β οὗ ργονίἄθηςς ἅτε 
ἀεδίτον οά, δίτες ἔθου δᾶνε ὑποοηθϑοϊουδὶ 
δεγνεά ἐπεὶγ ρυγροβε (88 ἱπ 188. χ. 12 ζ.). 
ΤΒς Ἱπηρετίδὶ ρονεσ, Ὠἰπεσίο τἰἢς ὑδβυδὶ 
βυρροσῖ οὗ Εοπιε, ἰβ ἴο ργονε δεῖ ἀεδάϊυ 
ἔοε; ]οὨπ᾿Β βίεσῃ ΡΒ] Οβορῆν ἰ8 τπδὶ οὴς 
Ῥασίπεσ ἰῃ 1818 παίει! υπίοη 18 ετηρί ογεὰ 
ἴο πη [6 οἵδε. Νοῖ Ἰοηρ Ὀεΐοτε (δἰ8 
ῬτΟΡΒεοΥ δρρελγεά, Νίϊε] 8 δηὰ Ν εβ- 
᾿ρ γμὰ ἴῃ ἴῃς ρμεΐβοῃ οὗ τμεῖγ ραγιϊβδῃβ 

ἃ ταναρεὰ Εοπιε; ἰπ ἴῃς πεᾶσ ἔπαυσε 
Νεῖοβ 41}]168 νγεσε τὸ ἄρδει, {κα Οοτσίο- 
Ἰδηυβ, δραίηβε πεῖν “ ςλπκοεσεὰ σουηίτν, 
νἱτὰ τῆς Βρίεςη οὗ 411 με υπάετ-εηάβ ᾽". 
---μίαν κιτιλ. Τῆε βατης ἰγδδιοη, οα ἃ 
δἰΤΊΡΙες βοαῖς, ἄρρεδΐβ ἰῃ 4 Εβά. χίϊὶ. 33, 
34 ΜὮοτο, δὲ ἴδε τενεϊδιίοη οἵ αοά᾽ 8 ϑοη, 
Δ ΝΟΥ Τᾶῃ 8841} ἰεᾶνε ἢἰ8 οὐνῃ ἰδπὰ 
δηὰ ιΠεὶς Ὀδι]ε8 ἀραίηβὲ οὴς δποῖβεσ; 
δηά ἃ σουπεῖε88 τυ! τας 88.411 ἀββετηδε 
τορεῖδμεν, ἀεβίσίηρ ἴο σοοπῆς δηὰ ἔἤρδι 
δραΐηβὲ πίπι", Τῆς ἀυδίΐδπι οὗ αοὐ δηὰ 
ϑαΐδη ἰ8 ποῖ δρβοίυϊε; ὄἼνθὴ ἴῃς ἰατοτ᾿ 5 
τηδῃοβυντεβ ἅτε τηϑάς ἴὸ βυῦδεσγνε βοῦς 
Ῥτονϊ ἀδητδὶ ἀεβίρῃ. 

νες. 8. Τῆς ἀγαπιδῖὶς οἰϊπιαχ οὗ ἴῃς 
οτδοῖε: ἴδε ρτεαῖ μαῖῖοῖ ἰ8-- - σης, 
ἀοπιίπα Εοπια, ἴῃς ὑγίἀς δπὰ χυδεη οὗ 
δε νοῦ! ΟΛ᾽ ϑρεπβειῖβ Ἀνένες οὔ 
Κονιε, 360 ἔ. (“ οπιε ννὰβ {π᾿ ψδοῖε 
φνοσὶά, πὰ δἱ τῆς νοῦ ὰ ννὰβ Εοχιης ᾽". 
Ἐοςσ ἴδε ργοῦδῦϊε ροβίξίοῃ οὗ χίχ. 9 ὁ-1ὸ 
αἵ [818 μοϊπε ἰῃ τῆς οτἰρίπαὶ ἔοστῃ οὗ ἴδς 
ΑΡοσδῖυρβα, δες δεῖον (αὐ ἰοε.). 

Αἴϊεσ ἃ εῖθας οὐ ἴῃς ἄοοχι οὗ [Π18 
βεοοηὰ δηά ννυεϑίεσῃ Βαδγίοπ (χν ϊ!. 1-3) 
ἴνο δ] της βοπρβ ἔοϊον: οπε οὗ 
Εἰυπιρἢ ἴῃ μεᾶνεη (4-8) οης οὗὨ νναἰἸηρ 
ΟἹ δα (9 ζ). Βοίῃ ἂζε πιοάεϊ]εὰ ἴῃ 
8ει-ϑιτορῃὶς βίγίς ὕροῦ τῆς δδιοῦ 
ξαποίϑοπα (τ΄. ἰπιγοά. 8 4) ονεσ Ὑγγς 
δηὰ Βαργίοη (ο΄. αἰδο ρος. Βας. ᾿ἰχχχίϊ. 
3-9). Βυῖ τς ϑενεζῖς ἱηνεςιίνε δραίηβὲ 
Εοπις τενϑδ]β ἴῃς βῃυάδεσίπρ ἱπιργεβδίοη 
ΜΙ τὴ18 πιασνεοὶ δηὰ τηϊβίγεββ οἵ ἴῃς 
“νοι τηδάς ὑροη ἴς ςοπεδοίεπος οὗ Πεσ 
᾿υκλλμειαν Β0):εςῖ8, 1 εὐν 88 οὐ ΟἸ γί βιίδη. 
ΒοΥ ψγεσα ΠΑ] ἔδβοιϊιμαῖςᾶ, ἐνεη 88 πεν 

ἔεϊε τερε δά, Ὁγ τῆς βίρῃὲ οἵ μοὶ ρτδη- 
ἄευτ. Ὑδῖβ τηδρηίϊβςεηϊ ἄοοπὶ βοηρ (ο ζ.) 
1ἰκα δαὶ οἵ Αρος. Βασ. χίΐ. (οἷ χί!.), 
Βοννενεσ, οοεἰεργαῖοβ μος ἀοιννηαί!, ρατ Υ 
οὐ ρτουπάβ ψνδιο πιρδς Ὀὲ Ἰυϑεϊδεά 
ἄτοπα ᾿οπίεταροσασυ ράραπ δυΐβοσβ ((, 
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18. καὶ υνὴ Υ Χ. 7. 
ἡ Υ νὴ Ζ αν 10, 

χνὶ!. το, 
γετσε. 
Ἑεῖοξ. 
ἵν, τ . 

ἃ Ῥε. ἴἰἱ. 2, ἰχαχίχ, 58. 

Εεπδη 8 4 ῤδένες, οἢ. χνἱ!.). ν. 24 (ποῖς 
τῆς βυάάεη σμδηρε ἔτοπι σοί ἴο αὐτῇ) ἀπὰ 
20 (ἴπ ψνΒοΪ]ς οσ ραγί) ἂγὲ ΟἸσίβιϊδη εἀϊ- 
τοῦδἱὶ ᾿πβεσίίοηβ, ὥ εἰἴδεῖ Ὀγ βοπιε βοσῖ δε 
οἵ εὐϊῖος δέϊες [ες Αροςδῖγρβε νγν88 Ἷοσῃ- 
Ρἰειεά, ος (δ) ὉΥ ]ομπη δίπιβεὶξ ἰῃ δῃ 
ξλτῖίες βουζος (}Ἐνν 188} οὐ ἔγοσῃ δἰ8β οὐνῃ 
Βαπά). Τῆς ρῥγεβεπος οἵ ἃ βρεοΐδὶ βοῦσος 
ἰ8 βυρρεδιεά Ὀγ 4.9., ἴῃς υπεχαπιρὶεὰ υδὲ 
οἵ οὐαί (ς΄. οῃ νετ. 16, ἀηὰ Οαγγὰ. Εγαρ- 
νϑηΐ οΓ ὕπεαη. Οοεῤῥεῖ, 3ὴ, τὰς ἰαῖρε 
Ὠυτθεὶ οὗ ἅπαξ εὑ; α (στρήν. 3, 
διπλόω 6, διπλόος, ο΄. τ Τίπι. ν. 17, 
στρην. 7 Δῃὰ ο, σιρικοῦ, ἐλεφ..σιδήρου, 
«αρμάρου πὰ θύϊνον ἴῃ 12, κινν.» 

ἅμωμον, σεμίδ., ῥεδῶν, ἀπὰ σωμάτων, 
[5 ἰδ 8686] ἰπ 13, ἀπώλετο (14), ἐργά- 
ονται [ἢ {Π|8 βεῆβε ἰῃ Αρος.] ἴῃ χ7, 

τιμ. 1, ὄρμ. 21, νσ., σαλπιστῶν, 
κι ρῳϑῶν ἊΝ ἴῃ χίν. 2] 22, ὀπώρα Δπὰ 
λιπαρά, 14) ἀπά τᾶτε ἴετπ8, ἔοτ ΒΟ [μ 6 
Βρεοίδὶ ἌἽμαγαοίεσ οὗ ἴῃς οοηΐθηϊβ οδπ 
Βαγάϊγ δοοουπὶ. Ὀιβεγεποςβ οὗ οὐτοοκ 
αἶδο ἐπιεσρε; 4.5... χντ!. 9 ἢ, 18 ουξ οὗ [πα 
στ χνὶϊ. 17 πὰ χνΐ. 13 ἔ., χνὶϊί. 1:-3 
(Άοπιε ἴοπᾷ ἀεβοϊδιε) Βαγάϊν [811168 νυν ἢ 
χνῖϊ. 9 ὦ. (γυἱπ8 8111] δυγουϊάδετίηρ, οΥ, χίχ. 
3), ἀπά τε Κίηρβ οὗ χνἱ!, 9, τὸ ἰδπιεηῖ, 
Βετθᾶβ ἴῃ χνῖ!. 16 ἴπογ δίζδοκ, Κοπιε. 
ΎΒεδβε ἱποοπείβιεηςὶςβ (ϑομόη, ϑοῃπ,ῖα- 
ἀεῖ) πιῖγδι ἴῃ ρατὶ Ὀς βεῖ ἀονψῃ ἴο τῆς 
πες ροεῖϊς πιονεσηεηὶ οὗ ἴδε νντίτεσ᾽ 8 
ἱπιαριηδίοη, ννογκίηρ ἰῃ ἀτγατηδῖὶς βίν]ς 
δηά οδ]ινίουβ οὗ τηδίϊετ-οὔ-δος ἱποοη- 
στυϊιῖεβ ἰκὸ ἴῃς σαμῦς φιΐ ῥεμέ οὗ 4; 
7υ8ὲ Ὧβ ἴδε Ἰδοῖς οὗ δπὺ αἰϊυβίοη ἴο ἴῃ 6 
Ἰτηροταὶ ουϊειδ, ἴῃς 1,8 π|Ό, οἵ τῆς πιδγῖγγβ 
(εχς. 20 ἀπά 24) ἄοεβ ποῖ πεο}ββαγιγ ἄς- 
τοῖς ἃ [εν δ οτἱρίη. Βυΐ τς ουπλυΐα- 
εἶνε εἴδεςι οὗ ἴπεβς ἔεδίυσεβ ροίϊηϊϑ ἴο 20 
δηὰ 24 848 ἰπβεζίίοῃβ Ὁ ]οπη ἴῃ ἃ 1 ενν ἢ 
(ο΄. 4“... ἴῃε δρεοῖδὶ Ἂπιρῃδβίβ οἡ ἴδε 
ἐγδάογ᾽ Β ροΐηϊ οἴνίενν, 11.17) Νεβραβίαπίς 
βουζος ΨΕΙςἢ οτἱ ρίπα!ν ἑογπιδὰ ἃ ρεπάδης 
ἴο ἴδδῖ υπάδετγίηρ χνὶϊ. (80 νδτγίου θῖν ἴῃ 
ἀεῖδι! θαϊ ἀρτεείηρ οῃ ἃ βουζος, Ργοῦδοϊν 
7εν 88---ϑαδαιίεσ, Εδυοῖ, ϑρίεια, Νεν- 
ἰαπά, Βουββεῖ, 1. Νν εἶβδθ, ϑοβγηίάϊ, Βὶ- 
οη, Ῥβεϊά,, ΝΠ Ββαυβεη, νοη ϑοάςη, ἐς 
ἃγς, Οδίπιεβ). Τῆς οτὶρίπαὶ δγεδίμεά 

τὰς ἰηάϊγπαπι δρὶτὶϊ οἵ ἃ [ενδῃ δρο- 
οδἰγρεῖβι δραίπδβι ἴῃς ργουά επιρῖτε νΒῖο ἢ 
πὰ ποῆ ἃ ἰεπΊΡΟΥΆΓΥ ἰγυπιρ ονεῖ ἴδε 
οἷῖν δπὰ ρεορῖε οἵ αἀοά. Ϊοδπ δρρ]ΐεβ ἰΐ 
το ἴδε Εοπις ΜΒ ΙΟἢ νν88 4180 γεβροηβίρὶε 
ἔος ἴὰς ρειϑεουξίοηβ. Τς ἴοης οὗ ἰΐ 



ΧΥΠΙ. ᾿. 

τῆς ὁ δόξης αὐτοῦ. 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΝΤΙΙ. 

εστο ας Μετὰ ταῦτα εἶδον ἄλλον ἄγγελον καταβαίνοντα 
“δὲ τοῦ οὐρανοῦ, ἔχοντα ἐξουσίαν μεγάλην ᾿ " καὶ ἡ γῆ ἐφωτίσθη “ ἐκ 

2. καὶ ἔκραξεν ἐν ἰσχυρᾷ φωνῇ λέγων, 

ὅτι ἐκ τοῦ " οἴνου [τοῦ ' θυμοῦ] τῆς πορνείας αὐτῆς πέπωκαν 

καὶ οἱ ἔμποροι τῆς γῆς ἐκ τῆς “ δυνάμεως τοῦ στρήνους 

᾿ ΠΗ ἃ, “Ἔπεσεν " ἔπεσε Βαβυλὼν ἡ μεγάλη, 
᾿ ΣΝ καὶ ἐγένετο ᾿ κατοικητήριον δαιμονίων, 
ἃ δ Ἀεὶ. καὶ φυλακὴ παντὸς πνεύματος ἀκαθάρτου, 
μα Ὁ καὶ φυλακὴ παντὸς " ὀρνέου " ἀκαθάρτου καὶ μεμισημένου ᾿ 

ε Ἡνδ γε 3. 

{ Βοτῷ ἴφα. πάντα τὰ ἔθνη, 
εόΡε Τ᾽ καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς μετ᾽ αὐτῆς " ἐπόρνευσαν, 
ϑρδῆβεσ' 8 
Κωΐνες οἵ 

ΠΩΣ αὐτῆς ἐπλούτησαν.᾽"᾽ 
ε ΕΦΗΡΝ 4. καὶ ἤκουσα ἄλλην φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λέγουσαν, 
ἈΟΝΣ “Ἐξέλθατε, ὁ "λαός μου, " ἐξ αὐτῆς, 

ἔν ἵνα μὴ " συγκοινωνήσητε ταῖς ἁμαρτίαις αὐτῆς, 

, ο΄. 510. Οτ. 11}. 3571. 
᾿Ὶ Ἰῳ χνὶ!!. το: ὀοίδῖι. βυῦδει. θῆρες ῥἱυς. ν᾽ 

46; ἔτοτῃ ἴδια. χἰνιϊ. 20, 1εγ. 1. 8, 11. 45, εἰς. 
δες ἔαίε. ᾿ς 1 ]ο. ἷν. 13. πεϑὴ τοις Ὁ ΕΝ, τοῖς μόνος, 

8ᾶβ Ὀεδῦ δενεγεῖυ οεπδυγεά, 88 ἱξ ἰΐ 
Ὀτεαίῃεά ἃ πιαϊβπαηὲ οὐ οὗ τενεηρε. 
“1 ἀοεβ ποῖ τπδῖϊε ψδεΐῃε 1 εν 8ἢ ΟΣ 
Ομ τί βιίδπ πιλίοσίδῖβ ἂς ἴῃς υἱκὶπιδῖς 
βουτος. Ησς ψοὸ ἴδκεβ ἀεϊ σις ἴῃ δυο ἢ 
ξαποὶςβ ἰβ πὸ ννδίϊ Ὀεῖϊες ἴπᾶπ ἢς ΨΒοῸ 
Βεβὶ ἱηνεηϊοά (δ επὶ᾽" (ννεγηϊς, Ρ. 370). 
80 ἴδσ 28 [πἰβ ἰβ ἴσιῃς, ἰξ ἀρρίϊεβ ἴο χίχ. 
17-2: (οΥ 14-20) ταῖμεσ ἴμδπ ἴο χνῖϊὶ. 
Βυιῖ τἂς οτεἰςῖδαι πιυϑὲ δε αιδ!ῆεά; δες 
ποῖεβ ου χνυϊ. 7) ἀπά 2ο. ὙΒετε ἰβ8 βέῆοκε 
ἰῃπ ἴὰς ἤαδπις, Ῥυῖ 4 ργοίουπά βεῆβε οὗ 
ταοσαὶ ἱπάϊηδιίοη δηὰ γεισι δυϊίο ονοῖ- 
Ῥοννεῖβ ἴῃς πιεῖς νἱπάϊςεἰνεηεβδ οὗ Δη υπ- 
Ῥαιϊοεῖς Ἰδπαιῖῖς ῇο εχυ]8 ἴο 8εὲ δῖ8 
ΟΡΡγεββοσ δυπη Ἕ διςὰ, 

Ομάρτεκ ΧΥΠΠ].---τ-3: δὴ δηροεῖὶο 
Ῥτοοϊαπιαιϊίοη οὗ Βαδυϊοπ᾿β ἔαϊε (οἷ, χὶν. 
8) ἰπ ἰεστὴβ οὗ 158. χιίὶὶ. 109-22, χχχίν. 14 
ἀειηοπβ οὗ ἴῃς ἀεδβεσῖ, ἴῆς Μαζζί κίη οὗ 
εὐ 8ῃ ἀειηοποίορυ, ἔδυ ]ατ ἴο Βαρυ- 
Ἰοπίδη πηαρὶς), 76ς. 1. 30, 11. 37, ΖΕΡΆ. 1ἷ. 
15, εἴς. “Βε οἵ ροοά ςδεετ, Ο ΤΪεγὺ- 
βαΐετῃ.. . . Μίβεσδδὶε ἂγε ἴδε οἰ τεβ ν Βῖο ἢ 
τῶν ομ]άγεπ βεσνεά, πιΐβεγαῦὶς ἰ8 8ὴ 6 νν 80 
τεςείνεά τῆν βοῆβ. Εοσ 48 8ῃς τα]οϊς ά 
δἱ τῆ [411 ἀπὰ ννδβ εἰλά ἂὲ (ἢν τυ ΐῃ, 80 
8}4}1 δῆς στίενε δὲ ἤεγ οὐνὴ ἀεβοϊδιοη. 
ΥεΔ1 1] ἀκα ανγᾶὺ ες ἀεἰρΒὲ ἴῃ Ποῖ 
ἕτεαὶ οτοννάβ, ἀπά δεῖ νδυπίπρ 8841] 

καὶ “ ἐκ τῶν πληγῶν αὐτῆς ἵνα μὴ “λάβητε᾽ 

ὅτι "ἐκολλήθησαν αὐτῆς αἱ ἁμαρτίαι ἄχρι τοῦ οὐρανοῦ, 
καὶ "ἐμνημόνευσεν ὁ Θεὸς τὰ ἀδικήματα αὐτῆς. 

ἸΈΕςσεὶκ. χχνὶϊ. τῇ 05. 4". 1, α, ΤΏΟΏΕΥ, πιεδπδ". ἘΣ 1. νι ἡ στο. ανὶ 42, εἰς. ὁ Οεη. χίχ. 14-15, Νυπι. χνΐ. 
Ρ Βγ βυςουπιδίηφ ἴο ΠΕΣ ἐδεςίηδιίουβ, δηά ἰδ. 

τ ΟἹ. Βασ. ἱ. 2οθ. ϑυξρεδιίεά ὃΥ 1ες. 11. 9. Δ εομεμίαέα 

ἴαγτῃ ἴο πιουγτηΐηρ. ΕῸς ἢἤτε ἔτοπι (86 
Ἐνετδβιίηρ 8812}} οοπα Ὡροπ δες ἴοσ ἃ 
Ἰεηρσιϊ οὗ ἀᾶγβ, δπὰ ἔοσ ἰοηρ 5881} δε ὃὉε 
ἱπμαδίιθά ΌῪ ἀεπιοπβ᾽" (Βάγ. ἱν. 30-35). 
ἐκ κιτιλ. "'ν (οἷ νεσ. 190) ἴῃς γα! ἢ οὗ 
Βεῖ νναπίοπῃςββ ᾿᾿ ἰγδάοσβ ργοβίεά; ἐ.., 
Υ ἴδε εποσηουβ ΒΌΡΡΙΪεΒ ψϊοδ τπς 
οαρίταὶ τεαυϊγεὰ το βαιίβέν δες ἀεπηδπάβ. 
(στρῆνος, -ἰάω ἴτοτη τε Νενν σοπηον 
δηὰ ςοἰοᾳυΐα! υδαρε).---δόξα ἰπ νεῖ. Σ 
ἁἀεποῖεβ τῇς βαβῃίπρ Ὀγ ]Πἰαπος τς ἢ, 
δοοοτγάϊηρ ἴο ἴδς ρῥτίπιϊεῖνε οοἸοσδιίοη οὗ 
1Π{π ἀπά "ρὲ, δοςοτηραηϊεὰ ἰ[ῃς πεᾶνθην 
νἱβίίδπιβ ἴο δαί ἢ οσ ἴῃς πιδηϊξεβδιατίοῦ 
οὗ ἃ ἀϊνίπε ῥγεϑεῆος (χχὶ. 1ὶ, 23, χχὶϊ. 
5); 8ὲὲ ἴδε ναϊυδοῖϊε ρδγαρτδαρῆβ ἰῃ 
Οτ:Π}, ΡΡ. 259-271. 

νν. 4.8. Α βϑοηρ οὗ Ἔχυϊης ἴῃ Βεάνεῃ, 
δἀάτγεδββεά ἔγβι ἴο τὰς αι ἐμ δι} (νεσ. 4) ἀπὰ 
δε (νεσ. 6) ἴο ἴς ἐπεπιῖεβ ῆο Ἔχεουῖα 
οὐδ νεηξεᾶηςς. 
ες. 4. ἐξέλθατε (“(, Αρος. Βασς. ἰΐ. 

1), ΨΒΙΟΣ ἰπ τὰς βόυτος τεξοσσοά το ἴδε 
7ενν 8ἢ σοτησηυηίτν ἂἱ Εοπις, ἰ8 Δη ἀγάβεις 
ἀειαὶ!, τεϊαϊπεὰ Πἰκα βενοσαὶ ἴῃ οἢ. χχί., 
δἰ Πουρ τς Πἰβιοτγίςαὶ πηεδηίηρ ἀπά ἂρ- 
Ῥ[ἰοαιίοη νναβ ἰοδὲ 'π τς πενν βἰτυδίίοη. 
ΓΑ τῆς ορεηίπῷ οὗ Νεντωδη᾽ Β εββϑᾶυ ΟἹ 

λὲ Βεμεάτοίέπο Οφητωγίε. 
ες. 5. ΡιυξατοΒ (ἀξ 5“γα κμὶπάϊεξ. 
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6. " ἀπόδοτε αὐτῇ ὡς καὶ αὐτὴ ἀπέδωκεν, 67κε αν. 
καὶ διπλώσατε τὰ " διπλᾶ κατὰ τὰ ἔργα αὐτῆς ᾿ ΓΚῊΝ 

ἐν τῷ ποτηρίῳ " ᾧ ἐκέρασε, ἃ ΑΞ 5.8. 
κεράσατε αὐτῇ διπλοῦν. τα 

ἡ. ὅσα “ ἐδόξασεν αὐτὴν καὶ " ἐστρηνίασε, τατΝ 
τοσοῦτον δότε αὐτῇ βασανισμὸν καὶ πένθος. ἘΝ 

" Ὅτι ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς λέγει "ὅτε ᾿Κάθημαι βασίλισσα, κι ΠΟ 
καὶ χήρα οὐκ εἰμί καὶ πένθος οὐ μὴ ἴδω, ἡ πο τω 

8. διὰ τοῦτο "ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ " ἥξουσιν αἱ πληγαὶ αὐτῆς, οἵ τοι: 
“θάνατος καὶ πένθος καὶ λιμός " 5 ἐρόνας «. 

καὶ ἐν πυρὶ ὁ κατακαυθήσεται. 58, δον 

ὅτι "ἰσχυρὸς Κύριος ὁ Θεὸς ὁ κρίνας αὐτήν. «ὐδρνο, 
9. καὶ κλαύσουσιν καὶ κόψονται ἐπ᾽ ΄ αὐτὴν οἱ " βασιλεῖς τῆς γῆς, Ξιοὸδ; 

οἱ μετ᾽ αὐτῆς πορνεύσαντες καὶ στρηνιάσαντες; ὅταν βλέπωσι τὸν 

15, (ζ΄. Ονἱά., Μεϊ. νἱ. το3-|ο5 (ΝΊοΡε), 4 Επτά. χὶ. 
το, ες. 185, Ονἱά, Ἐαείέ, ἰϊ. 235; οὐ. 100 ἱ. 

. ὰ νἱ. 8. ᾿ἄ χνῇ :ό, 1εσ. ΞῬ5 (' } 
χυἱι!. 3; οί. 188. χχὶϊΐ, 5. 

15) ἰ8 δίτοηρ ὕροῦ ἴδε βοϊϊἀδγίγ οὗ ἃ 
οἰϊγ, νΒίοἢ ἰθ 1Ι40]6 ἴο θ6 Ρυπίβῃεά δἱ 
ΔΏΥ {ἰπις ἔοσ ρδβὲ οἴδεποςβ.---κολλᾶσθαι 
( Ἠεδρεά ὑρ ἴο {πε βκυ ἀτε μετ β'πβ}) 
ἰῃ τῆς ξαπη]αῦ βεπβε οἵ λαέγεγοτεῖο 
ξοϊϊον οἷοβε ὕροη, οἵ ἴο οἴεᾶνε, ἴδς ἰάδα 
δείπρ ἴμᾶὶ ἴῃς τηλβ8 οὗ βίπβ δοίυ δ! 
γεβ868 οἡ ἴδε τοοῦ οὗ εᾶνεη.0 ΤδὲἊ 
συτε ψουά ὃς ἀϊετεπὶ [{, 8 Ἡοϊεσπι. 

ςοηἰεοΐυγεβ, κολλ. τεξετγεά τὸ ἴδς ρίυΐηρ 
τορεῖμεῖ οἵ ἴῃς ἰεαᾶνεβ σοπιροβίῃρ ἃ το! ; 
ἴδε τεοοτὰ οὗ Εοπηθ᾽  δἷπβ νου! ἔοστω 80 
ἱπηπιεηβςε ἃ νοΐυπιε ἔπι ἤδη ὑητο δά ἴξ 
ψουὰ τες τῆς νΕΙΥῪ πεᾶνεηβ. “Εἰ 
δβοεηάϊε ςοηζυπιεῖϊα τι δά δἰτἰββί πλυπὶ, 
εἰ βιρειθία ὑυλ δά ἔογίεπι"" (4 Εϑά. χί. 
3). 

Ν εἰ. 6. Τῆς ἴοεβ οὗ Εοπιε (υη]ε88 
ἀπόδοτε κιτιλ., 18 ἃ τῇείοτίς 8] δροβῖσο- 
Ῥδε) ἅτε ἰηνίτεὰ ἴο βεῖνῈὲ μὲς υἱτῃ τΒς 
τεισιδυϊοπ ῥγοσηϊβεά το ἴῃς ἢτβὲ Βαργυίοη 
(δες τε .).---διπλώσατε, οὗ. Οχγνὰ. Ῥαῤ. 
1. 52λοδ. Ἐν τῷ ποτηρίῳ, κιτιλ. ΟΛ 
Αρος. Βας. χἱἰἷ. 8 (ἰο Εοπηβηβ), “Υς νῇο 
Βᾶνς ἄγιηκ τἢς 5βἰγαίηςἃ νης, ἀτίηϊκ γα 
α]8δο οὗ [18 ἄγερβ, ἴδε ἰυάρτηδηϊς οὗὨ ἴδε 
τοῦ Οπς ψγῆο Πᾶ8 πο τεδρεςῖ οὗ ρεῖ- 
βοπϑβ". 

νες. 7. [τ ἰδ ῬΡγσορδθϊυ δἱ [818 ροϊπί μαι 
τῆς ραββᾶρε ἀγ8 ονεσ ἔγοτῃ ἴῃς σοηςερ- 
τίοη οὗ ἃ νοῖςε Ββεαγά (νεσ. 4) ἴο τβαὶ οὗ 
ἀΐτεοϊ υἱΐογαπος οὐ ἴῃς ρματὶ οὗ ἴδε ρῥτο- 
Ῥεῖ; υη]ε88 γε ἃζε ἴο ΒΌΈΡΡοβε ἔμαϊ ἴῃς 
νοῖος Βρϑᾶκβ {1} τῆς οἷοβε οὗ νεζ. 20 (ἃ 

. β πη ἰπβίδποα ἴῃ οἢ. χὶ.). [πιρογίαὶ 
Εοπιε 18 ἱπιρεσίουβ δηὰ ἰπβοίεπι; μβαυρδῖν 

(8 8ρ. 

ΔΙ αςτοί. ἐἰΐ. Εατ. ἥτενγο. ων. 
Ὁ ἴδΔ. χὶνιὶ. ο, Εξεῖ. χχνιϊ!. τ8. 

ὈΙΪΒ,. εεῶδβε, ἱ. 7. κε χνὶϊ. 2, 

43. 
1310, 88. Χ, 17. 

ες. 1. 34. 

βε!-οοηδάεποα ἰ8β (6 βίη οὗ {86 βεοοπά 
Βαῦγίοη 28 οὗ ἴδε ἤγβι (δες 188. χίνίϊ. 5, 
7, 8, ἱπιϊίαϊεά ἱπ [Π18 ραββαρε). Οὐ (δεῖ. 
80 ..}.) 510 υ]}. ν. 173, Ώεσα τῃς ἱπιρίουβ 
δηά ἀοοπιεά οἰτν ἰ8Β υρϑταϊ δα ἔος νδυπῖ- 
ἰπρ “1 ὅτ ὃν πιγβεῖξ, ἀηὰ ποῦς 8841] 
ονεσίδγονν πιο. Α βἰτη δι οἤατρε οὗ 
δτισόρᾶποα ννᾶ8 ὑσου σῆς Ὁγ ΕΣΖεκίεῖ ἀρδῖηβι 
τῆς ῥτίηος οὗ Τυτε (χχνϊ!. 2 ἔ,, οὔ. χχνί., 
χχυΐ!. τὨτουρδοῦῖ τ τῆς ῥγεβεηὶ ρ88- 
885), ἀπά Ὀγ τῆς εννίδη δυΐποτ οἵ ρου. 
Βδς. χίϊ. 3 ἀραῖπβι Εοπιε. Τὸ ἴδε ϑεπιὶ- 
τὶς 48 ἴο τῆς Ηεἰ!εηὶς οοηδοίεηςς, ἴῃς 411 
οἵ ἃ Βαυ ρΉ βρί τὶς δἴνναγβ αὐογάδα τηογαὶ 
τεϊϊεῖ, Νοιδίηρ 80 βῃποοκεά ἴῃς δηςϊεηὶ 
ςοηβοίδηος 88 ονεγινεεηΐῃρ Ργοβυπιρίίοη 
ἴῃ ἃ βίδῖε οἵγὔ δὴ ἱπάϊνίἀιδὶ, ννδίο ἢ τνᾶβ 
σεσίδίῃ υἱεἰπιαίεῖν ἴὸ ἄγανν ἄοτνῃ ὑροη ἴτ- 
861 Ὁ [ἢς ογδβηϊηρ ἅπρεῖ οὗ μβεάνεη. 

ες. 8. Τηῖβ ἀγαβεῖς, διιρῖς ρυπίβῃ- 
τηεηῖ, τδουρ ἐχεουϊεά ὉΥ βυδοτάϊηδίεβ 
ἴῃ χνίϊ!. τό, σ7, ἰ8 ἤδγα (48 ἴῃ 5, 20) τε- 
βατάεὰ οη ἰ[8 ἀϊνίης 5:46. Ασοά ἴΒβ βίγοηρ, 
88 ὙΜΕ11 28 συ ῖν, ξἰοτίοῦδ Εοπιε (νεσ. 1ο, 
μὰ οἢ νἱ. 15); δηὰ ἢ18 Βιγεηρίη ἰδ πγχαπὶ- 
βίο ἰῃ ἴῃς ἔυρε Βῃοοῖκβ οὗ δΒιίβίοσυ, 
ὯΒ ΜΕ] 48 ἰπ ογεδίίοῃ (ἷν. σὰ, ν. 13). 
Ἐοχης᾽ 8 ῥγουὰ ἀϊβγεραγὰ οὗ 411 ταὶ ννᾶβ 
ταυϊδρὶς ἴῃ Βυπηᾶπ οοπάϊτίοπβ 8 νἱβἰτεὰ 
νὰ οοπάϊρη τειτυιίοθ. ὙΒς ργορῆεῖ 
8668 ποῖ ἃ ἀεοϊϊης δπὰ [411] Ὀυΐ ἃ βυάδεῃ 
οοἴΐαρβε (το, τό, 10). 

νν. 920: ἴῃς ναι ηρ οὐ δατίῃ, Ὁ 
Κίηρβ (9, 10), πιετοβαηίβ (δὲ ἰεηρίδ, ᾿1- 
16), ἀπὰ βελίατίηρ πιδὴ (17-20), ἱπκὶ- 
ταϊεὰ ἔτοπι ἴῃς ἔπεσ δηᾶ τόσα εἰδδογαίε 
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᾿ ἘΣ τ Ὁ καπνὸν τῆς πυρώσεως αὐτῆς, 1ο. ἀπὸ μακρόθεν ἑστηκότες διὰ τὸν 

ϑκαίοζοα φόβον τοῦ βασανισμοῦ αὐτῆς, λέγοντες, 

κ Οὐ σανεε “«Οὐαί, οδαί, "ὶ ἡ πόλις ἡ ᾿μεγάλη, 
ἀν ἐρ Βαβυλὼν ἡ πόλις ἡ “ἰσχυρά, 
τοῦς ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἦλθεν ἡ κρίσις σου.᾿ 

ΤᾺΝ 11. καὶ οἱ " ἔμποροι τῆς γῆς κλαίουσι καὶ πενθοῦσιν ἐπ᾿ αὐτήν, 
νεται! ὅτι τὸν “ὁ γόμον αὐτῶν οὐδεὶς ἀγοράζει οὐκ ἔτι “ 12. γόμον χρυσοῦ 

ὺ ἘΛΣΣ καὶ ἀργύρου καὶ " λίθου " τιμίου καὶ μαργαριτῶν καὶ βυσσίνου καὶ 

οὐ Βυος χαλκοῦ καὶ σιδήρου καὶ 

καμποι " πορφύρας καὶ "σιρικοῦ καὶ " κοκκίνου ̓  καὶ πᾶν ξύλον θύϊνον καὶ 

τοὶ ΡΑ πᾶν "σκεῦος ἐλεφάντινον καὶ “πᾶν σκεῦος ἐκ ξύλου τιμιωτάτου καὶ 

“ μαρμάρου" 13. καὶ " κιννάμωμον καὶ ἄμω- 
τὰ χανΐ. μον καὶ θυμιάματα. καὶ δ μύρον καὶ "λίβανον καὶ οἶνον καὶ ἔλαιον 

δ" ἤν ΝΣ καὶ σεμίδαλιν καὶ σῖτον καὶ κτήνη καὶ πρόβατα καὶ "ἵππων καὶ 
(εὶε χχί. 

ἥν ἴντς, ϑετα, ΗΜ. ν δον. 

Υἱϊ. 17, εὐὐεν, δ᾽ 1τ65ῖ., 
ἀερεῃὰ. οὔ γόμον (8ς). 

ἰϊ. τ21. δΧ 
Ὦ. ΧΧΧ. 3. 

Ἀβδᾶρεβ ἴῃ Εζεῖς, χχνί.-χχνυϊ, ψνβεσε 
ἔρον (χχνὶ. :5-18), ἰγδάεσβ (νεγυ τὶ εν 
δηὰ ἱπάϊγες εἶν, χχνῖϊ. 36), δῃὰ στρδλγίπεσβ 
ἰπώῤο 29-36) ἅτε ἃ] ἱπίσοάυςεά ἴῃ πε 
τηδηῖς ονεσ Τυτε᾽᾿Β ἀοννηΐα!!. Οοηίγαδε 
τὰς ον οὗ ἴῃς τῆτες οἶαββεβ ἰῃ νεσ. 20. 
Α τὐρῖε τῆγτθτ) ρεγνδάςβ (ο 2, 3, 6, 8, 
14, 16, 190) Ὀυϊ ἀοεθ ποῖ ἀοπιίπαῖς τη ϊ8 
᾿Ἡμὰ ἀοοχη-δοηρ, δοτηενῆδί δἔϊεσ [ἢς ννε]]- 
Ὥονγῃ δίγυσίυτε οὗ τς ϑεπ εὶς οἰεργ. 

Βυὲ τῆς τῆτες Ἰλπιεηῖβ ἂγε 411 ομδτζαςίεσ- 
ἰϑεῖς. Τῆς Κίηρβ ἂτεὲ βαάδδεπεά ὃν (6 
δυίξι ονετίδτον οὗ ρονεσ (1ο), ἀπά τς 
τενεῖβε οὗ ἰοσίυπε; δε τπεσοπαπίβ (1, 
16) ὉΥ ἴδε ἴοβδ οἵ ἃ Ῥτοδβιίδθ!ς πιλείκεῖ, 
τὰς πιασίπεγβ Ὁγ ἴπε δυάάδεη Ὀίονν ἱπβϊοιεά 
ου ἴδε βῃϊρρίηρ ἰγαᾶς (νεῖ. 10). 

γες. 1. νον (βς. ἱματίου) -- “' οὗἁ 
δης [πε ἘΠΕῚ ἐδῶ ηα μ πέλεν 
πὰ εχρεπεῖνε ᾿'πεη (ογ ςοϊϊοπ) πιδάς ουὐ 7 
οὗ Εργριείδη βαχ (1λικε χνΐ. 10); σιρικοῦ 
τὸ "δ: 1 κ᾿ τη δ ϊπ, ΟΥ ψᾶϊΖε, ς ἰεῆγ υδοὰ 
ἴοι ΨΟΠΊΘΠ᾽ 5 δίτε ΧΗ ἦν. ΣΙο 2); 
«πᾶν ξύλον θύϊνον -- "411 οςἰσοη (οἰ ττι8)- 
ψοοᾶ,᾽" ἃ δπαρτδηῖ, μαγά, ἀδγὶς Ὀγονγῃ, ἐχ- 

ἡβίνς τηλίοσίὶ ἔοσ ξυγηίτυτς, εχρογῖεὰ 
Ὅπ] Ν. Αδίςα. Νοῖς ἴδε εχίεηβίνα 

τῶηρε οὗ Βοπιδη σοπηπηεζος ἴο ΒΙΡΡΙΥ ἴῃς 
περάβ οὗ ἴυχυτγ (᾿πέεγεα συδίυβ εἰεπιεηῖα 
Ῥεῖ οπιηΐα φυδεγυηῖ, [ὑν. χὶ. Ι4; ἜΡΕΣν 
4.5.» οπὶ Βτίιαὶπ δ8 νγε]] δ δὰ 85ε8), 
αἶδο ἴδε νατίουβ ἀεπιδπάβ ἰῃ ογάδσ : οσχῃᾶ- 
ταβηΐῖβ, ϑνελτὶ πα ἐπὸ ἐπὰσὶ ξαγηίΐτασε, Ρες- 
ἔατηεβ (ἴοσ ρειϑοῃδὶ δπὰ τεϊϊρίουβ 86), 
[οοά, δηά δοοίδὶ τοαυϊγεπιςηίβ. νει. 
οἰῖεβ ἃ γαῦδίηϊς βαγίηρ: ἄδοοσῃ ρδτγῖεβϑ 
ἀϊυϊείατυπι δυπξ ἰη τηυηᾶο, ποιοῖ Ἐοπηδς 
εἴ υπᾶ ἴῃ τηυπάο υπΐτεγθο. 

Ρ 8εε χνὶϊ. ς; τ. ΠΣ: .Ν. χχχνϊΐ. σ2. 

ν» 7]ο. χὶ. 2, χὶἱ. 9, 5. 

ᾳ Βεϊοάϊκη ες, ἰϊξ. ΣΡῚ ΣΊας., 
ι:- τ γε ίοῖο ".ς υ Βείεά., μοι ν Ρχονυ. 

χ Μεῖιι. ἐἰ Σ ἀξοιῆνε 

ει. 13. “"" ΟἸπηδπιοη, δη δεομηδλς 
δρίος (ἴδε ἱππες Ὀασὶς οἵ τδε δες "εξ: 

τιοὰ ἴτοπὶ Ε. Αβδία δηὰ 5. Οδὶ 
ἔμμμον. διοπηδῖῖς Ὀαΐβαπὶ ἔοσ τῃς μαΐτ, 

δάς ἔγοπι ἴπε βεεὰβ οὗ βδοπια Ἑδβίεσῃ 
δδπιδ (Ννεγρ. Εεὶ. ἵν. 25, Ἰὰ πὶ Αὔλος 
παβοοῖυσ ἀτηοπηυπ)ὶ; ἔτοπι Ηδγγδη, 
Απὶ. χχ. 2, 2)---ἴον ᾿ιδς ἔοστα, οἵ. Τενγ5 
ἀΐε δεν. Ἐνονναεσδνίον ἡ ἐν: Ογίδολ. (1895), 
Ῥ- 37; θυμιάματα, ““ἵποεπδς,᾽ ἰπ 118 ἰη- 
δτεάϊεπιβ οἵ ἈΓοσιΑ ες ἰτρμώτος λίβανον -- 
“ γαηκίποδηβα,᾽" ᾿ἀρῤμημο 
εχροσγιεὰ ἔγοπι 8. οξοα {πα 116: 
νἱ. 20); τροτσῖουν ἐῶ φυκλαδοι οὗ 
ΨΨΕΙῈ Ἐπιρὶ ς Κοπιᾶπε, Ἰεῆν ἢ ἴα 
δε οᾶτγε οἱ ἐν βοὸς δυϊ δἰδο ἴὸ τιΐχ 
ἢ νῖπα δὲ τμεὶγ ρδῤηευδαν (σ.ρ.ν Τὰν. 
νἱ. 303, εἴς. ; Ε. Βὲ. 5320); ἄτλιν:- 
“ἢης βουν,᾽ ψῇϑεδίδη τπεὰὶ (ΧΧ ἔος 

Ὁ. ο Ῥευι. χχχίϊ. τφ; Ῥβ. ᾿ἰχχχί. 
16) οὗ τῆς οδοίςεδε ἱκὶπὰ: ϑήης, βουσ, 
ἀπά ἰποθῆβε ὑεῖς 41}} υδϑὰ ἴῃ βδοσίβςββ, 
ῥεδῶν, Δ (Δ]1|ς ννοτά -- ἰοὺς - νβεεϊεά 
κι ρατγτίαρεβ᾽᾿᾿ υδεά ἴῃς. νεἰ! - το - ἀο 
(ς΄. ]ετοπιε οἡ 188. ἶχν!.). τῶν τι 
“ βἴανεδβ᾽" ([1αἴεὶ ἀτεεκ, ἀτορρίηρ δε 
φραπῖπρ δά). δούλων οἵ οἰκετικῶν, (οἵ, 

εἶβθπ). τόο, ὨἰτεηΡεσρετ ΒΒ ϑγίορε,3 
845, εἴς.). καὶ ψνχὰς (τενεσηρ αννίς- 
ννΆτὰϊυ ἴο δοςυδ.) ἀ τα “ δηὰ 501}}8 
οὗ τηξη " (ἴοπὶ Ἐζεΐ. χχνὶϊ. σ3, “πεν 
τιδάεά τὰς ρεσβοῃβ οἵ τῶδῃ ἴοσ τῆγ πιεῖ- 
ςδαπάϊβ8ε ᾽᾿ : ἐνεπ' σοι ἐν ψυχαῖς 
ἀνθρώπων, ἜΧΧ, ς΄. τ Οβγου. ν. μὰ 
ὙΒε ἀουδῖε εχργεββίοη 18 βίσδησε. ἴΐ 
καὶ ἰ8 ποῖ ἰο Ὀὲ ἰΔίκεῃ 88 “ Ἔνεη,᾽" ἰάεηιῖ- 
ἔγίηρ Ὀοτδ, τννὲ τησδὲ ϑυρροβε τἶαι ξοπις 
ἀϊδεϊποιίοη [5 ἱπιεπάςεά, ἀπά τπαὶ οὗ τδε 
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ῥεδῶν καὶ " σωμάτων καὶ ψυχὰς ἀνθρώπων. 15. οἱ ἔμποροι " τούτων « ((ΧΧ), 
οἱ πλουτήσαντες ἀπ᾽ αὐτῆς, ἀπὸ μακρόθεν " στήσονται διὰ τὸν φόβον 
τοῦ βασανισμοῦ αὐτῆς κλαίοντες καὶ πενθοῦντες, 16. λέγοντες, 

“Οὐαί, οὐαί, " ἡ πόλις ἡ μεγάλη, 
ἡ περιβεβλημένη ᾿ βύσσινον καὶ πορφυροῦν καὶ κόκκινον, 
καὶ " κεχρυσωμένη ἐν χρυσίῳ καὶ 'λιθῳ τιμίῳ καὶ μαργαρίτῃ ᾿ 
ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη ὁ τοσοῦτος πλοῦτος. 

17. δ" καὶ πᾶς " κυβερνήτης καὶ πᾶς ὁ ἐπὶ πόντον ' πλέων καὶ 
ναῦται καὶ ὅσοι τὴν θάλασσαν ἐργάζονται, ἀπὸ μακρόθεν 'ἔστη- ἢ 
σαν 18. καὶ ἔκραξαν βλέποντες τὸν καπνὸν τῆς πυρώσεως αὐτῆς, 

λέγοντες, ἢ ““τίς ὁμοία τῇ πόλει τῇ 

χοῦν ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ ἔκραξαν κλαίοντες καὶ πενθοῦντες, 

λέγοντες, 
“Οὐαί, οὐαί, ἡ πόλις ἡ μεγάλη, 
ἐν κἃ " ἐπλούτησαν πάντες οἱ ἔχοντες τὰ πλοῖα ἐν τῇ θαλάσσῃ ̓ς 

ἐκ τῆς " τιμιότητος αὐτῆς, 
ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη." 

2ο. “ “Εὐφραίνου ἐπ᾽ αὐτῇ, " οὐρανέ, 
καὶ οἱ " ἅγιοι καὶ οἱ 3 ἀπόστολοι 

ὅτι ἔκρινεν ὁ Θεὸς " τὸ κρίμα ὑμῶν " ἐξ αὐτῆς." 

χχνὶϊΐ. 11. 
Δ Έσου Ε σεῖς, χχνὶϊ. 90, (Η ἊὈ.), 108. νἱΐ. 6 (ΧΧ). 
ΠΣ ΤΟΒΕΝ ἰσγοδδυγεδ" (8εῈ ΟἹ ΥΕΣ. 

Ρ χὶϊ, 12, τ". χνὶ, 8. 4 
οχίχ. 84. 

ΔΈΟΣ ἴδς υπεχδπιρεὰ ΤΌΠΟΝ 
Δ ιπρ.» τϑ, 97, 274, ΕΗ ιλτ.» 135, ε' τι. 
ΔΡΡΑΓΘΠΕΥ τεδά ἴῃ βοπλς ἔογγῃ Ὁγ Οορί., Ῥτ. 

ἡ Νοῖδ Ἵςἤδηφε ἴο δος. ἔγοσῃ ἔυΐυγε 

Ας. 

τϑθ- 
πἰοπεά ἰῃ 
12:13. 
Νες. το, 
Ἐσεῖς. 
χχνίϊ. 30- 
1. 

μεγάλῃ; ̓  τ9. καὶ ᾿ ἔβαλον“ δ ΩΣ 

ἷῃ Αρος. 
Μετ. 12, 
χὶχ. 8,14. 
ρεςυ!. 

καὶ οἱ προφῆται, 

27. 30. 
δ Αςῖδ 

5. Κι χίϊὶ. ς (ἱτοιῖςαὶ οοῃίγαδί). (9, 11. 1 
τῇ Ἐσεῖ. χχνὶϊ, 34. Ὁ Αδείς. ἔογ ςοηςσεῖε, 

ᾧ, Οὔ ευϊ. χχχίξ. 43, 188. χίίν. 23, Αβ8. Μοδ. χ.' 1:0. 
ὩΪΥ Ὠαῖε δῃά χχί, σφ, ἰῃ Ἰ Ὁ, |{{. τς χνὶϊ. σ, χίχ. 2. 8 Υἱ. το, δ. 

χχνὶ!. 2) τεαὰ ΠΟΤΟΝ (Νεβεῖς, Ταδοί. 
168; 80 Βαίοη δπὰ ανυπη) πο νᾶ8 
(οπλπίβ βιιρεσ πιᾶσε παυΐραπ8). Α βἰπιῖ]αῦ 

ςοηξιδίοη οσουτβ ἰῃ [1 νἱ. 21, ἀπ ςοηνεσβεῖν κατὰ Πόντον 828 βιρρίδπίε κατὰ 
τόπον ἰη Επ8., Η. Ε. ἵν. 15, 2. 

ἴνο σωμάτων ἰ58 ἴῃ τῆοτα δβρεοίῆς. Ῥτο- 
διυϊεδ, οΥ ἔεπηδὶς βίανεβ, οἵ ρἰδάϊαϊοσβ, 
ΟΥἹὁ ἀνε ρτοοπὶβ δηὰ ἀγίνεσβ ζεποι καὶ 
ἱππεῖς, Εσεκ, χχνῖὶ. 14) βᾶνα Ὀξεη πιοσα 
οΥ ἰεβ8 οοηνί ποίησ βυρρεδβίεά δ8 118 
τηεδπίηρ. ϑίανε-ἀδα!ηρ (Ετί εὐ! απάεε, 
ἐϊ. 87) ἔξ; ῬοθδοδθΖ, 266-260) νν88 ἃ 
Ἰυογταῖνε ἱγαάς υηάε ἴδς εἴαριτε, νὰ 
Ῥεῖοβ 48 ἰΐβ ςεπῖσςε, πὰ Αβίδιίς γουῖτηβ 
εδρεοίδν ψψεῖε ἰπ ἰαγρα ἀεπηαπὰ 88 

68, τηιϑίοἰΔη8, ἀπά οουτί-ἰἰοπάδηϊϑ. 
πρρυθαπάς οἵ οςαριεἶνεβ, δἔϊτες τῆς βίεψε οὗ 
ετυβαίεπ), νεῖε βεηΐ ἰηίο βίανεσυ Ὁν {πὸ 
οσλδῃ ρονετηπιεηῖ; δηὰ ελεὶν ΟἾσί8- 

εἴἰδηβ δὲ τπ18 ρεγίοά ((ἱεπ). ἔσῃ. ἱν.) 
ψοϊυπιλε νεπὶ ἱπίο βἰανεσυ εἰἴποσ 88 
βυρβειτυϊεβ ἕοσ οἴπεῖβ οἵ “" δαὶ ψ ἢ [Πα 
Ῥτῖίος οὶ ἔοσ τπεγηβεῖνεβ {ΠΕῪ ταΐσδς ἔαγ- 
πἰβῃ οἴδετβ ἢ ἐοοά ᾽". 

ψετ. 17. ἐργάζονται κιτιλ. τα" ἤοδα 
Ῥυδίηςδα 18 οὔ ἴῃς 8ε8 . Τῆς ρδεβᾶρε 

τεβεοῖβ (πς ἱπηροτίαπος οὗ οῃς εβρεςὶ- 
ΑΙἸν ἔος τς (ταάς οὗ δε ᾿νεναπὶ. Ρ]ΪΩΥ 
Ἢ ΟΝ. νῖ. τοῦ, χίϊ. 84) φίνεβ. δε ἴαγρε 
δυτεβ οὗ Οτίεπίαὶ ἱπηρογίβ αἀπὰ {δεῖς 

ςοβῖ, δάάϊηρ βαγοδβιςδα! ν ἑαπέΐ ποδὲς 
ἀεἰδείαε εἰ ̓ ενιΐπα εοηείαπέ (Ἐτὶ εὐϊδηάες, 
ἐπ. 48-561). ΤΒς τερτεῖ οὗ ἴδε τηλγίμοσβ 
ἔος ἴδ ρταπάειυγ ἴδδι νγᾶβ οπὶα ρΡᾶ8868 
τΑρ αν ἰπίο ἃ βεῆβ6 οἵ σοτηπιετοίδὶ ἴοββ. 

εσ, 2ο. Τηὶβ νεῖβε ἱπίεσγιρίβ ἴδς 
βεαυεηπος Οὗ 10 Δηὰ 2: ἰῃ νδΙοὮ ἴα τυΐη 
οὗ οπιε ἰβ {ΠΠ]υϑιταϊεὰ Ὁ ἴτε ἀγατηδες 
δοιίοη οὗἩ ἔς δῆρεῖ. Ὑδα δυνκυναγὰ 881} 
ἔτοτι ἀεβοσίρείοη ἴοὸ δη δροβίσορῆς, δπάᾶ 
πε ενϊάεπεῖ ΟὨτίβείδη ἴοπς οὗ ἴδ ογυ, 
εῖγαΥ δῃ εὐϊίοτ᾿Β βαπά. Ηἰβ οὐήεοϊ 18 
ἴο τεπάεσ Ἴχρίοὶξ ἴῃς τόσα] τεᾶβοῦβ ΨὮ 
Ομ βείαπβ βῃοιυ]Ἱά ἀεϊσῆς ἰπ τς ἀοναίας! 
οὔ τἢε εἰν. Ηε υυτῖτεβ ἴῃ τῆς 8δπ)ς {σὶρ]ς 
τγτδηι 8 ἴῃς βουζος, δηὰ δἰβ Παπά ἰ8 ἴὸ 
Ὀε δεεῆ ἰπ ἴῃς μος νεσβε ποῖ δἰ ΊρΡῚῪ ἰῃ 
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ἐπιδιμο 21. καὶ ἦρεν εἷς ἄγγελος "ἰσχυρὸς λίθον ὡς μῦλον μέγαν καὶ 
αἶδο τον ἔβαλεν εἰς τὴν θάλασσαν λέγων, 

Μξς. ἵν “οὕτως "ὁρμήματι βληθήσεται Βαβυλὼν ἡ μεγάλη πόλις, 
8 (λας, " καὶ οὐ μὴ εὑρεθῇ ἔτι. 
ΠΝ 22. καὶ φωνὴ “ κιθαρῳδῶν καὶ μουσικῶν καὶ αὐλητῶν καὶ " σαλ- 
μρέξον οε πιίιστων 

τοῖος οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι, 
δειίου ἰο Α " πα καὶ πᾶς τεχνίτης πάσης τέχνης 
χχνί. δὲ οὐ μὴ εὑρεθῇ ἐν σοὶ ἔτι, 

ἐξρηδος οὶ φυ τμῖλον 
Ἐπ οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι, 
ε.1 

καὶ οἱ ἀπόστολοι. Τμε νοῖςς ἔτοπι 
Βεᾶνεη ἰβ (ἢυ8 τηδάς ἴο Ρ488 ἱπῖο ἃ ςοἷοβ- 
ἰπψ δροβίσορῃες ἰο βιεᾶνεη δπὰ ἰϊ8 ἰῃ- 
μαδιεαπια β χὶ. 18), ἱπηϊιδιεά ἔγοπι 7εσ. 
τ. 48 (Ηεὐ.). Ἰοδῃ βεεπὶβ [0 Δ58ι1Π16 
ἴδαῖ 411 μβαά ἃ οἂβε δραίπβὲ Εοπις 88 νἱο- 
εἰπιβ οὗ δεῖ Ἵγυεῖεν, Ῥγοῦδοὶν ἐπ τὰς 
ταῦῖηῃ 88 ἢ ἃπά ὄεοπέεξβοζβ. 
“ΑΡοβ ῖεβ,᾽" οπιϊ τε ἰῃ νοσ. 24, [88 ἤεσε 
(88 ἴῃ ἰΐ. 2) ἰϊ8 ννἱάεσς βεπβε (οἰδεγνῖβε 
χχί. 14), Ὀυϊ ἰξ τιυδὲ ἱποίυάς Ῥείες δπὰ 
Ῥαὺὶ (Ζαδπ, Εἰηἰοὶέ. ἃ 30, π. 4).--ῦτι 
κιτιλι τος αοὐ δαβ ἰυὐρεά πες τ 
γοῦν Ἰυάρστηεης,᾽" ἐ.6., νἱπάϊςαιεά νοι 
ἄοης γοὺῦ ᾿υδιῖςε, ρσίνεη γου γοὺς ἀπε) 

Ἰεχδοιίηρς νεηρεᾶπος ὕρο δες. ϑ8δςε 
Ψῆο οὔσας ἀοοπιδά γοὺ ἰ8 πον ἀοοπιεᾶ 
Βετβεῖ (οὔ, χνΐ. 6).---εὐφραίνον. Οὐ. Επ. 
Ἱχίϊ., ὑγῆεσε [86 Κίπρβ δηά τυΐεῖβ σοῦ- 
ἀεπιπεᾶ Ὁ πιεβϑίδῃ ἰο εἴογηδὶ ἰογπηεηϊ 
ἃτε (ο ὃς “ἃ βρεοῖδοϊς ἔοσ (πε σίρῃιεουβ 
ἃηὰ δίθ εἷεςῖ ; [πὲ Ψ1]Π τοὐοῖος ονεσ 
τδ6πὶ Ὀεσάυδβε {πὸ νταῖῃ οὗ τἢς Ιιοτά οὗ 
δρί τὶ [8 τεβίεῖ ῃ ὕροη τπεπὶ, πὰ ἢἰβ βινοσά 
8 ἀσυηκ ψἱτ τπεῖὶς Ὀ]οοά᾽" ; «'5ο 188. 
Χχχ. 20, ἴοτ {ῃς (4]] ἴο εχυϊὶ ονεσ ἃ δ᾽ ἴδῃ 
ΟΡΡΎεββδοῖ. Α Ῥαγίβίαῃ ψοσκγηδη, γῇ. 
ψγ»18 Ἰοοκίηρ' ον δ ἰᾷς οογρβε οὗ Εοῦεβϑ- 
Ρίειτε, ψγᾶ8 ονεσπεαγὰ (ὁ πιυίίεσγ, ἢ 
τεῖϊϊεῖ, “ Ουἱ, 11 γΥ ἃ χη Ὀΐδυ"". 

Ὗν. 21-24ᾳ4: ἃ τἈγιῃπιὶς βοηρ οἵὗἉ ἄοοπι, 
ἱπιγοάυςεα Ὁ ἃ βυπιροὶὶς δοϊίίοῃ ῥδγν 
ἱπιϊδιεὰ ἔγοπι 76ς. 11. 63, 64. 

Ψεσ. 2:. Ἐοπις᾽β [411] ν|1}] Ὀς ἵγγενος- 
ΔΌΪε δπά βιιάδεη ἂπά νἱοϊεηξ, 38 ἃ ροννγεῖ- 
2.1 δληροὶ βῆονβ ἀγαπιδιςα! ν ὉΥ δβεϊζίπ 
ἃ ἢυρε θουϊάες δπηὰ Ηϊπρίηρ ἴξ ἱπῖο τπ6 
βεᾶ. (ἡ. ἴῃς δπδίορουβ ἀεβοτίρείοη οἵ 
Βα ]οη 8 οοαρβε ἴῃ 50. Οἵ. ν. 1:58, 
163, 174. ΤΏς τεϊξεταϊεα επιρἢδδβὶβ θυ 
Εοπιδη Ἰυχυγυ ἰΒ ποϊδδίς. 1 νος Πἰτετὰ- 
ἴατε, Ὧἂ8 Επεὐϊάπάες οὔδβεγνεβ (111. 9-17), 

χ ΝίΩ. αὶ 13, 4. Υ Ἐς. 7ετ, χχν. το (Η60.), ψ. 425. ἱ. γχδ, 

τεπάεά ἴο ἃ ςοηνεηξίοπαὶί ἐχαρβεγαϊίοσ 
οὗ τδς Ἰυχυτγίουβ εἰν] βαϊου ὑπάες ἴῃς 
Ἐπιρίγε ; Ἰυάρεά ὈΥ τηοάετη βιλπάδγάβ, 
δὶ ΔΠῪ ταῖς, [ἃ 88 ποῖ μασι ου] εν ἐχ- 
τταναρᾶπί. Τὶ ἀεηυποίαιίοη οὗἨ ννεϑι ἢ 
διὰ ελβε, βονενοσ, ἰβ ἂρροβίίε ἰῇ ἃ 
βουζος Ὑδίο ἢ τεβεςῖβ ἴῃς ἀρε οὗ Νεῖο, 
βἷπος ἰξ ψὰβ ὑμᾶσ Νέεζο, γλῖμες ἰδδπ 
υπάες ΜΝ εερδβίδπ οὐ οι ίαη, τῆδὶ 
Εοαιδη ἰαχυγν ἀυγίηρ ἴῃς ὅτι σεπίυγυ οὗ 
οὖς εσζὰ γεδοβεά ἰΐϊβ σεηῖῃ. ὙὍὙδς ογδςῖς 
Ὀτεδῖπεβ τῆ 6 δοογῃ ἔεϊξ ὈῪ δὶ ρ]6 ῥγονὶη- 
οἶα]8 ἔος τῆς οδρίταὶ᾽ 8 τναπίοῃ βρ᾽ επάοις, 
ἃπὰ ἱπάεεδ ἔος ἴῃς βίῃηβ οὗ ἃ ρίελεοσε- 
Ἰονίῃρ εἰν ]!βαῖίοῦ. Βυς ἐξ ἰ8 τεϊ! σίου β 
ΡῬοεῖσυ, ποῖ ἃ ὑζοβε ἰγαπβοτὶρὶ οἵ δες 
ΓΟ ΕΠΡΟΓΑΤΥ ἐὌοπησπηεσοὶδὶ βίτυδεοη. 
Οὐ. Ὀκ|᾽8 Κονιαμ ϑοοὶείν, ῬΌ. 32 ἔ,, 66 ἔ. 

νεῖ. 22. μονσικῶν “πιϊηδίγαϊδ οἵ 
ταυδβιοἰαπβ᾽" (Σ Μδος. ἰχ. 41); ἴδε οὐἊ- 
οὐστεηος οὗ (ῆς ρεπετίς τεγπὶ ἀπιοηρ πε 
βρεοίῆς ἰδ φεζγίδιηυ αὐ κυνασὰ δπὰ ψουἹὰ 
ἔδλνους ἴδε τεηδεσίηρ “' δἰ " (Βεηρεὶῖ, 
ΗοϊιτΖπη.) ἰπ αἰπιοδὲ δὴν οἵδε Ὀοοΐς (ἢδη 
1818. Οπ {πεδε τηυβίοδὶ Ἂρπεῖβ δες 
Ετι εὐϊάηάετ, ἰ“ϊ. 238 ἔ ; (Ὡς ἱπιρυ]δεβ ἴὸ 
ἰπβίσυπιεπίδὶ τηυβὶς δὲ Εοπὶς ἀυτίηρ δα 
ετοά Ἴοαπὶς στηδίην ἔσοπι ΑἸεχδηάσίδ. 
ὉΥ οοἷῃβ βιδπιρεά υνἱτἢ δ εσὸ 88 παγρίβὲ 

8εὲ6ὲ ϑυεῖ. Νέγο, χχν. ύλον, τδς 
ἀλὶἱγ δοοοιηραπίπιεπε οὗ ἐπῖᾶὶ [1ἴς. 
ΤΒςε βουῃπὰ οὗ {δε πιὶ}}] πχεδὴς Βαδιτδιίοη, 
Ὀυξ ἱπ ἴῃς ἀεδοϊαιίοη οὗ οπιε πο πιογὰ 
Ἰεαβδπὶ βιεὶσ οὗ τηϊσιῖἢ οὐ Ὀυβίπεββ τνουϊὰ 

Βελγά (18α. χἰνὶ:. 5). Τῆς ἑδπαιίς 
]εβυ8, βοη οὗ Απᾶπυβ, ῆο δονϊεά ἀυτ- 
ἱπρ' τῆς βίερε οἵ εγυβαίεπὶ δηὰ ἔοσς ἔουσ 
Υδδγβ ργενϊουβὶυ (708. Βεἰ!. νὶ. 5, 3) “νος 
ἴο ]ετυδδί ἐπι," ἀεπουποεο ὕροη δεῖ “ἃ 
νοῖος ἔτοπι ἴῃς εαϑδὶ, ἃ νοΐος ἔγοτῦ πὰ 
ψΨεβί, “ἃ νοίος ἔγοτη ἰῃς ἔους ψὶπάβ, ἃ 
νοΐςς ἀραίϊπεὲ ᾿εσυβαΐεπὶ δηὰ τῆς ἰεπιρίο, 
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23. καὶ φῶς "λύχνου ς νἱτ, τὰ. 

“μαννα ας Ξ 
καὶ φωνὴ " νυμφίου καὶ "νύμφης Ὁ 76τ. χἰνί!. 

οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι ᾿ “ὃης εἰ 
14. καὶ ἡ " ὀπώρα σου τῆς ἐπιθυμίας τῆς " ψυχῆς ἔπεα μα, 

ἀπῆλθεν ἀπὸ σοῦ, ΠΑ 
καὶ πάντα τὰ “ λιπαρὰ καὶ τὰ " λαμπρὰ δῶν 

τἀπώλετο ἀπὸ σοῦ, 4 28, τοῦ, 

καὶ οὐκέτι 1 οὐ μὴ αὐτὰ εὑρήσουσιν. ἘρἤωΝ 
43. "ὅτι " οἱ ἔμποροί σου ἦσαν οἱ ' μεγιστᾶνες τῆς γῆς, οἰφδός 

ὅτι ἐν τῇ " φαρμακίᾳ σου ἐπλανήθησαν πάντα τὰ ἔθνη. 6 τ θη. 
24. ' καὶ ἐν αὐτῇ "' αἷμα προφητῶν καὶ ἁγίων εὑρέθη, (ἰνίος οα 

καὶ πάντων τῶν ἐσφαγμένων ἐπὶ τῆς γῆς.᾿᾽ ἔμῖξαα, 
ἐλ πΣστο τὴν Ἵ ᾿ 43, Νεδ. Ελς ὅκα μὰπ δινι κερὶ πευνοι ἀξ θεν δαι ος δὰ ἰτὸ 

ἕ νὶ. 15. Κι χ. Ὧι, 184. χὶνὶΐ, 9.12, ΝδΒ. 1]. 4. Ἰ χνίὶ. 6; ο΄. 1βα. χχνὶ. 2, [οὉ χνί. 18. τῷ χυῖ!. 
8, Εσεϊ. χχίν. γ-9. Οὐ εἰῃᾳ. βετε διὰ χνὶ. 12 (ν. 1, αιματα), ᾧ'. ΝΝ ἴῃ. αὶ 27. ες: 

1“ Ῥοβϑίδ]ν 5. [ουκετι αντα βλεέψεις και ανταὰ Πεῖς ργεβοσνεβ ἴῆς σὰς τεχῖ, δηὰ 
ἔδιε τεβὲ᾽" [ἐ.6.) αντα ευρησουσι -- ΙΦΑΟΡ, νξ.», ὅγτ.», ευρης -- Ο, πιίη., ἐνρησεις -- 
1, 37, 96, εἴο., ανυτα ΔΣἴζει ευρ. Απά.}] “πᾶνε ἰοϑβὲ ἴῃς ννογάβ Ὁγ Βοτηοϊοιεϊδυςοη᾽" 
(ανγπη).-- - στς θεῦνεθη [πε ᾽δδὶ ἐτι πὰ (ἢς ἤγβι οτι οἵ 23 ἰ8 τῆς οτίρίπαὶ ριδος οὗ 
νος. 14 (5ο ΒεζΖᾷ, νι τίηρα, ΝοΙκηηᾶσ, Βαϊοη, ὟΝ εἰβ8, αηὰ Κύπηςοκο) Νὰ; Ἤτη ἔοι ἱπῖο 
ἐϊθ ςἀποπίοδὶ ροβίξίοῃ δεῦνεεη 13 ἀπά 15 οὐίηρ ἴο [ῃς ετἰτοσ οὗ βοσης δλγὶυ σοργίβί, 
τ Ὦοδε ἐγςε οοηξιῃδοά οτι ἐβποροι σον Ψ οἱ ἐβμποροι τοντων. 

8 νοῖος ἀραίπβι ὑγίἀερτοοπιβ δπὰ ὑσί6β, 
δηὰ ἃ νοίςα δραίπβὲ (ἰῆς δος ρεορὶς ᾽". 

γες. 23. πίγαβὲ ἴῃς εὑρέθη οἵ 24 
στ ἴδε εὑρήσουσιν οὗὨ νεῖ. 14 ΜΒϊςὮ ἰη 
»τὸ Ἀπιξύ σαν Ῥόσίθον 18 Δῃ ἐπαῖς Ῥουϊάες. 

κ ῬεϊπΊΑΥ γ ἴῃ τῆς δἴϊνα 
δι᾿ βεῆες αἰτεδάν ποιϊςεὰ (ματίσεν δηὰ 
τηλρὶς 5ρ6}18, 848 ἴπ Ὑαβπα ἴχ. 32). Βυΐῖ 
ἃ Ἰίζεγαὶ δἰ πβίοη ἰ8 ποῖ ἴο θὲ εχοϊυδεά, 
ἴῃ νίενν οὗ τῆς Δπεραιδυ ἔεϊς ΌῪ ρίουϑ 
1εἐνϑ διά εαεῖγ ΟΠ ϑείδπβ ἴο πιαρὶς δπὰ 
ϑοΙοεσυ. Α8 ἔοπιε τεργεδβεηϊεά τῆς οχ- 
ἰβεῖπρ δυιποσιεἰεβ ὑπο ψνῇοβε δερὶβ 
τδεδε δίδοκ ἀγίβ τηδπαρεά ἴο βουτβ;, ἀπά 
885 ἴπεῪ ψγεσε βεπεσδ!ν Ὀουπά ὑὉρ ἢ 
τεϊρίου, ἰὲ ννου]ὰ ποῖ Ὅς υπηδέυσγδὶ ἴὸ 
τδαῖρε ἴῃς Ἐπιρῖτε ψ ῥγοπηοίίπρ δοζ- 
τεἰν (Νν εἴπεὶ το).---ἔπλαν. ““ Οοπηπιεῖος, 
88 Πανίηρ τεραζὰ ἴὸ ρυγεῖν νου αν ἰη- 
εζεβίβ, ἰ8 οδ᾽]εὰ παγίοιγυ ᾿" [Ὁβεγης οὔ 
184. χχίϊὶ. 17]. ϑοίσεσυ, τυἱτοδοσαξι, 

τῆς νεῖβε οὐ ξίπα!ν ἴὰν δέϊεσ νεσ. 3. Τῇε 
τεῖρίς τγίῃπι οοττεβροηάβ ἴο ἐπαὶ οὗ νοσ. 
20. Εοπις Πᾶ8 πονν βυςοεςάεὰ εσυβαίεπι 
(Μαῖε. χχίϊ. 35, εἰς.) 28. τῆς ἃσο ἢ - ΘΠΕΤΩΥ 
οἵ τῆς ἐαϊπαι. ὙΔα οἰϊπιᾶχ οὗἩ δεῖ ἰηϊ- 
φυϊεῖεβ 8 ςους δ ἰπ ἰετπιθ οὗ 186 ῥγίπιί- 
ἔνε ϑεηηϊείς ἰάοα (αεη. ἱν. τὸ) ἴδαὶ 
εἐχροβεοά δηὰ ἀϊβοονεγεά δἱοοὰ 18 ἃ οἵ 
ἴος νεῆρεδηος [2 Μδος. νἱῖϊϊ. 3 4.1; Ὀ]οοά 
ΥἱοΙεπαὶν βμεά νγα1}5 6111 ἴξ [8 ἀρρεαβεά ὃν 
ἴδε Ρυηπίβδεηεης οὗ τῆς πιυτάετετθ. ΒΥ ἃ 
πδίυγα! Βυρεγροῖε, Εοπὶς ἰδ πεϊὰ σεβροη- 
58:8]ς ἔος ἴῃς πιιγάετβ, Ἰυά!οία] ἀπὰ οἵμες- 
νἶδε, οὗ βαίηιβ ἀπὰ ῥιορῃεῖβ δηὰ πὲ 
ἰδίῃ οὗ [δβγδαὶ ἱπ βεπεσαὶ)---δυρβι τυϊοά 
Βεγε ἔος ἴδε “Ἄροβεῖεβ ᾽" οἴ νεσ. 20, ργοῦ- 
ΔΌΪΥ ἴο ἱποίυδε τῇς 1ενΒ Κι οὰ ἴῃ τῆς 
τεοεπῖ Μὰ, 848 ΜῈ δ8 ρῥγε- Οἢγιβιίδῃ 
τηλεῖγιθ [κα τῇς Μαδοοδθεες οἵ ψῇοτι 
Αὐφυδείης πεῖν βᾶυβ: ποπάμνπη φμδάσηι 
ἐγαΐ »ιογέμες ΟἈγίςίμς, 5“ἀ »ιαγίγγες ξο5 

“ ξοσηϊς δου," δηὰ τς ρεσβεοιξίοη οὔ “εεὶέ "πογέέμγης Οὐ γίσέμς (Η ες. χί.-χίϊ. 
τῆς τἰρῃίδουβ, ἃτα 411 πηδπὶ εβιδιίοηβ οὗ 
ἴὰε ΙΔυνεββῆθβθβ ργδοιίδεὰ ὃν Βεῖϊασ 
τνοσίηρ ἰῃ τπηδῃ δηὰ κίηρβ (Αβς. 188. ἰΐ. 
4. 5). 
᾿Ὰ 24. Αμαΐῃ, δ8 δὲ νεῖ. 20, [ὃς 

τἤἴδηρα οἵ βίγ]ςε (ἢετο ἔγοπι Δῃ ἀροβίσορξς 
ἴο ἃ ἀεδβοσριοη) δηὰ ϑρίσίι (χν]!. 6) τλατκα 
Δῃ ἰπβεγίίοη ΟΥ̓ ἴῃς ἤπαϊ εἀϊξοσ, υῃ]688 

1). οχῃε Βεζε 18 τῆς 28 ἀπά ννογβὲ Ἔχ- 
Ῥοπεηὶ οὗ ρετβεουϊίοη. Ηδετ οοἸαρβε ἰ8 
διίδυϊε το τπεὶς ὈΙοοά ἀγαννίηρ ἄοννη 
(οὐ υἱέες τεϊυϊΐοη. “ΜΥ δἱοοά Ὀς 
οὐ ἴῆς ἱππαδίιαπιβ οὔ Ομαϊίάβα, 8881] 
7εγυδβαίεπ βαὺ ᾽᾽ (1ετ. 11. 35, ἱπιργεοδιη 
ΒΟ ΒΒ ΠΥ ἴῃς ἀϊνίης τενεηρε, νν. 36, 
49). 48 ΟὨτγϑβοβίοπι οδ εὰ ρβδίσω οἶχ. ἃ 
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ΧΙΧ. 1. Μετὰ ταῦτα ἥκουσα ὡς φωνὴν " μεγάλην ὄχλου πολλοῦ νει. 6, 

Ἵ ΟΣ ". ἐν τῷ " οὐρανῷ “λεγόντων, 

εἶ εξ. τ “"Αλληλουῖά " 
εοἰεείίνε 4 ἡ σωτηρία καὶ ἡ δόξα καὶ ἡ δύναμις τοῦ " θεοῦ "ἡμῶν 

ἀνῇ, το, χ. 42. ὅτι ' ἀληθιναὶ καὶ ' δίκαιαι αἱ ' κρίσεις αὐτοῦ " 
ως τ ὅτι ἔκρινε τὴν πόρνην τὴν μεγάλην, 

660). , ]οΒ. 
Χχ. 7) Αρος. ἰϊΐ. 12, θεῖον 5-6. 

ΡΙΟΡΒΕΟΥ ἰῃ τἰἢς βῆαρε οὗ ἃ ουγβε, (Πἰ8 
νεδειηθηῖ, βεηϑιεῖνε οζδοΐς δρδϊῃδι 
Ἐοπηε᾿β ἱπβοίεδηος ἂπὰ Ἵοὔυ εν τᾶν ὃς 
τετπιθὰ ἃ οὐτθε ἰῃ ἴῃς ἔοτπι οὔ ἃ γῥτο- 
Ρδεογ. Α αἰπη αν ἰάεα υπάοείαν ἴδε 
νίενν οὗ ςοτγϊαίη ρίουβ Ῥεορὶς ννῇο, 8.- 
οοτάϊηρ ἴο ]οβερῆιδ (ο΄. Εὐ8. Η. Ε. ἰϊ. 
23. 20.21), οοπδίἀετεά τῇς [4}1 οἵ 16τι- 
8816 πὶ ἃ τεϊγιδυκίου ἤοσ τς ἤου] πιυγάοσ 
οἵ ]λπιεβ ἴῃς δὲ πελεῖγ ἴεη γεᾶσβ Ὀείοσε. 

ΤὨς ἀοοτη-βοῃρ 8 ἐοἰϊοννεὰ Ὀγ δπ ουϊ- 
Ὀυτεῖ οὗἨ ςεἰεδιϊαὶ τ υταρἢ (χίχ. 1-8) ἴῃ 
Θπανγος ἴο χνίϊ. 206. ΤῊΘ Ποποϊδίοη 88 
ΜῈ6]11 28 τῇς σοτηπηεποεπηεηὶ οὗἉ ἴῃς νἱοἴΟΥΥ 
(χὶϊ. σ2 ἢ) ἰβ Ὠγπιπβά ἰῃ βεανεθ. Τῆς 
βίεσῃ, ἐχυϊίδπὶ ἀπίμεπι, ἡνῃ]οἢ 18 τλ σα 
Βυρετίος ἴὸ ἴδε ἀείϊρῃει νοϊςοὰ ὈΥ Επ. 
χῖνὶ!. 4, ἰοσπὶβ δῃ ονεζίυτε ἴο ἴδε ὅπαὶ 
ταονεπιεηὶ οὗ ἴπε Αροοδίγρβε, δἃ8 νψγ)6}} 88 
(κε νἱΐ. ο ὅν, χῖν. 1-5) ἃ τεϊϊοῦ τὸ τῃς 
Βοπιῦτε οοηῖοχι. 8 ὁ ἰδβ ἃ ρῥζοβαὶς εὐϊ- 
τοσίαἱ ρίοββ, ρσοῦδοϊν ἀυε τὸ τῆς Πτυγρὶς δ] 
υ86 οὗ ἴδε ὈΟΟΚ, ἀπά τῆς ἴΔ8: οἴδυβε οὗ τὸ 
(ἡ γὰρ . . . προφητεία4) πιίρῃς Ὀς ἴῃς 
βᾶτλα (ς7. τ Οοσ. χν. 56), 28 τιϑῃν εἀϊξοσβ 
τπΐηκ, νεῖς ἰ ποῖ ἴοσ ἴδε ρεπυΐπεὶν 
οδαπηίΐης τίηρ οὗ ἴῃς ννογάβ. 1 δὴγ οἂβε 

ἴς ἰδ Ὧπη δέει-Ππουρῃῖ, Ρτοῦδον (80 
Βαϊοη, Βαιιῃ, εἰς.) δάάεά ὃν πε δὐυΐδοῖ 
Βἰπιβεῖζ, ἰῃ οσγάδς ἴο ὑτίπρ οὐδὲ Βεῖς 
ψδδὶ ἰβ ὅτουρδι ουἱ ἰῃ χχίΐ. 9 ὃν ἴῃς εχ- 
ΡΙἰοὶς πιεπείοη οὗ τς ργορῃεῖβ, βίπος ἐχ. 
τ΄ μ.᾿Ιησοῦ αἰσπις ᾿νου]ὰ πιεᾶη ΟἈ τ βιΐδηδ 
ἴῃ ρεπεγαῖ. Τῆς ργεβεπος οὗ 9 ὅ-:ο Πεσς, 
Βοννενεσ, ἰ8 ποῖ πιοιϊνεά 88 δὲ χχίϊΐ. 8,9, 
νος ἰξ σΟπΊε8 ἰῃ πδίυγα!Υ δὲ {πε δπαὶὰ 
οὗ τὰς τενεϊδιιομβ δπὰ δῆες ἃ ἀϊβεϊηςς 
ΔΙἰ]υδίοη (χχίΐ. χ) ἴο ἴδς τενϑδ]ηρ δηρεὶ. 
Ηετε ἴῃς δηρεὶ οὗ τῆς βεοοηπά λέγει (αἱ 
1εδ81) ἢδ8 ποῖ θεξδη τηδηξοηδὰ βίης χν!ΐ. 
Ι1, 7, 15, ἀπά πο τϑᾶβϑοῃ αἱ 41] ἰ8 ρίνε 
ἔοσ τῆς δυρετβιϊ τίου ΤῊ δες ἴο ᾿ψοΥβὮΡ. 
Τῆς ρδββᾶρε ἰ8 ςεγίδι ηἷν ̓ οπαπηΐης, ὰῖ 
ῬτοῦΔΡΙν τηϊβρίδοςά (κε χνὶϊ!. 14, εἴς.). 
Οδη ἰτ βανα ογίσίηδιν ἰδίῃ αὲ ἴῃς επά 
οὗ χνίϊ., ψΠετε τῆς ΒΙεσορμδηὶ δηρεῖ ἰδ 
βρεακίηρ (οὔ. α18ο χνιΐ. σ7, τοογὰς οἵΓἨ Οοά 
δηὰ χίχ. 9 δὺ),), ϑυςἢ τεομηΐςαὶ ἀϊβίοοα- 
τἰίοηβ δπὰ ἀεγδηρεπιεηῖβ ἅτε ᾿ΟΓΠΊΟΩ 
ἐπουρἢ πο ῥγίπιϊεῖνε ᾿ἰτεγαῖυσε (οὐ πὶν 

ἔ χν. 3; (77). οὔ χνί. 7. 

Ἡἰδέονίςαὶ Νεῖν Τεσίανιεπέ, ὉρΡ. χχχῖχ. 
6γ6, 6οο). ΤὨς ράβεᾶξε πιυβὲ βανε Ὀεεῃ 
δῃϊ τε τὸ [18 ῥγεβεῆι βίϊε εἰϊμεσς Ὀγ δοςὶ- 
ἄξης οἵ πῖοσε ὑσορδθὶν ὃῪ ἃ βογῖρε Ψ 80 
βᾶνν ἴδαι τῇς βἰσα δ δβδυγαηςε ἰῇ χχί. 5, 
χχὶ!. 6 τεϊδιοὰ ῥγιπιδγὶν ἰὸ ἔυΐζυτε 1188 
ταῖμεσ ἴπδη τὸ ἱπάρτηεηι; ρεγθδρ5 δε αἷδὸ 
ἰοοῖ ἴῃς Άτβε λέγει ποῖ 88 ἃ ἀϊνίπς βαγίπρ 
(τ΄. χχὶ. 5) θυῖ 28 δπρεῖϊὶς (χχίὶ. 6, οἷ ἵ. 
1ΟΌ, 11, 19, ἀπά ποῖς οἡ χχίϊ. το), δηὰ 
βουσδι ἴο Βαιτηοπίβε τῇς βάτης ογάες 28. 
ἴῃ χῖν. 1:3 (ςοτηπιαπὰ το ὑτίτς, Ὀεδιτυάς, 
Δβϑενοσβης 6). ΟἸΠεγνβα 1-1ὸ 18 ἃ ὉΠΙῪ 
88 ἰϊ δβιληάβ. Τδε οῆδηρε οὗἉ δκἰιυδέοη ἱπ 
1-3, 4-10 ἀοε8β ποῖ ργονς ΔΥ οοπιδίπδίοῃ 
οὗ βουζοςβ; ἰξ ἰ8 βίπιρὶν δἀποῖβεσ οἵ ἴ8εὲ 
ἱποοηβεαυεποαβ δηὰ τγαπδίτοπβ ομάγας- 
τεσ ϑεὶς οὗ τς μος ὈοοΚ. ΤΏς πχατιτίαρο- 
ἰάεα οἵ 7, 8 ἰ8β ἃ ρῥεοϊεριὶς πε δῖος ἢ 
8 ποῖ ἀενεϊορεὰ εἰ! ἰαῖες (χχὶ.), ψ]Ὲ 
τλε δυρρεσ (9) ἰδ οἱἱυ τηεημοηεὰ το Ὀὲ 
ἁτορρεά---υη]εδ5 ἴδε ρτίτη νἱβίοῃ οὗ Σ7-21 
με ΜὨΙΟΙ οὐ. Οτεββιηδηπ᾿β ὕγεῤγμηρ ἀ. 
57.-7α. ἘΞξελκαίοίορίε, 136 {) 18 τηεᾶηὶ 
ο ὃς ἃ (οἱΪ το ἰξ (δο ϑαδαῖίεσ ἀπά ϑομὅῃ). 
Ομάρτεξ ΧΙΧ.--νεσ. τ. Ηδεγε οὐ 

ἰη ΝΟΤ. (αἴτες τῆς συΐη οὗ βίηῃεσα, ἃ8 Ῥδ. 
οἷν. 35) ἴῃς Πιυγρίοα! 8416] υὐλἢ οὗ ἴδε 
Ῥβδιίες απὰ βυηάρόρυς Ἰνοσβῆρ οοοῦγ. 
ἴῃ νν. 1, 3, ἀπά 6 ἰξ βιδπάβ 88 υδι.8] ἢγδξ, 
δη ἱηνοοδίοη - “Ῥγαωῖβε [48᾽; ὃδυῖ ἴῃ 
νος. 4 ἴξ ἰ8 γτεβροηδῖνθ, 248 ἰῃ 88. οἱν.-ν., 
οχν.-οχνίϊ. (ἰἢς Ἰαϊίες Ὀεΐηρ δυηρ δὲ τῆς 
Ῥάβδβονεσ; ο΄. Αρος. χίχ. 7). 

γετς. 2. ἔφθειρεν, 256 (Ὡς ὅτοι Βαῦγίοπ 
δὰ Ὀδεη ἀεπουποεά ἕο ἢεν ἀεργανίης 
ἰμθυεηος ὉΥῪ Ϊεγεπιίδῃ (1ϊ.} χχνιῖϊΐ. 25, 

ὄρος τὸ διε διαφθεῖρον 
πᾶσαν τὴν γῆν. ες ἱπηρδίίεπε οΥΥ οὗ 
νὶ. το 88 πον δεδηῃ δηβινεγοά. 
“848 ἀνεηρεά (ἢς δἱοοά (ἑ.«., {πε τηυτά τ) 
οἵ δΐβ βεσνδπίβ δὲ μεῖ μαπὰ ({.6., ου Βετ),᾽ἢ 
ἴδε ΧΧ τεπάεγίηρ (“.6.. ἰῃ 2 Κίηρδ ἴχ. 7, 
καὶ ἐκδικήσεις τ΄ ατα τῶν 
Κυρίου ἐκ χειρὸς ᾿Ιεἐζξάβελ) οὗ τε Ἡεῦ. 

ἰάϊοπι ΤῊΣ ΟἽ Ὀρϑ-Ξῖο εχᾶςϊ ρυπῖβῃ- 

τηδηϊ ἔσοπι ἃ τηυγάεγεσ. ὙΠ ἰάεα ἰδ δυδ- 
βίδηιτ δι δαὶ οὗ Ρβ. 850]. ἱν. 9, υἱῖῖ. 20- 
31. Α8 ἀληθ. καὶ δικ. ἅτε ἃ οπατγαςίοσίθβ- 



ε ἥτις " ἔφθειρε τὴν γῆν ἐν τῇ πορνείᾳ αὐτῆς, 
καὶ ' ἐξεδίκησε τὸ αἷμα τῶν δούλων αὐτοῦ ἐκ χειρὸς αὐτῆς. 

3. καὶ δεύτερον " εἴρηκαν, 
“Ἰλλληλουϊά - 

καὶ ὁ ' καπνὸς αὐτῆς ἀναβαίνει εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.᾽ 
4. καὶ "᾿ ἔπεσαν οἱ πρεσβύτεροι οἱ εἴκοσι τέσσαρες, καὶ τὰ 
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ΓῚ ΣΈΟ ἴδει. 

χχχί! 4 
Ῥε. Ἰχαΐα. 

τέσσαρα ἴα, καὶ προσεκύνησαν τῷ θεῷ τῷ " καθημένῳ ἐπὶ τῷ θρόνῳ κὶ ἀοτίεεὶς 
λέγοντες, "“᾿Αμήν  ᾿Αλληλουῖά.᾽᾿ ς. 
ἐξῆλθε λέγουσα, 

“4 Αἰνεῖτε τῷ θεῷ " ἡμῶν πάντες οἱ " δοῦλοι αὐτοῦ, 

" οἱ φοβούμενοι αὐτὸν " οἱ μικροὶ καὶ οἱ μεγάλοι.᾿᾿ 
6. καὶ ἤκουσα ὡς φωνὴν “ ὄχλου πολλοῦ καὶ ὡς φωνὴν "ὑδάτων 

πολλῶν καὶ ὡς φωνὴν " βροντῶν ἰσχυρῶν, λέγοντες, 

, 
και 

““'Αλληλουῖά " 

ὅτι " ἐβασίλευσε Κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν ὁ " παντοκράτωρ. 

ἴδια. χχχίν. 9-10. οΓ, Ναῆ. ἱ. 9. 
ο νἱϊ. 12, χχὶϊ. 2ο, Εσοσζω Ρα. ονὶ. 48 (Ηεὺ.). 

τ, Ρβ. 50]. 1. 41. 
Εκεκ. ἱ. 24. 

τῷ ν. 8, 14. οὔ ἔογγ ᾧ. ΗἩεϊδίηρ, 63-64. 
ΟΥ̓ ΟΒείοι (ἰἰϊϊ. 12, [οΒ. χχ. 17)} 

13 (αἰνέσατε αὐτῷ, ἰτ. οὗ “ ΗΔ116] 0) ἢ"); αἷν. ἱ 8 ἀαὲ. ον Βετε ἰὼ ΝΤ. 
8 Ῥε. χχίὶΐ. 23, σχχχν. 20; 8εὲ δῦονε χί. 1 

Ρέ (ὃν. 
γ, Υἱὶ. 14. 
χὶχ. 3), 
οἵ ραβδὶ 
ἀεΐσα 
πῖτἢ 0 
τδουκδι δν εἰ 

εχἰβιϊῃ 
τεβυΐι 
(Βυτίου, 
8ο, Β]485, 

59. 4). 
ΠῚ Ὑοα; 

χυϊϊϊ, 9, 
18, ΡΒ. 
εἶν. 35 

ὮΝ. 13, κα. νἱ. τ᾿ 
ᾳ Ἐς. ]ετ. χχ. 

ΣΦ Ῥα.᾿χχχῖν. ἱ, Ἴχχχν. 
Υ χίν. 2, 

καὶ " φωνὴ ἀπὸ τοῦ θρόνου 

χὶ. 18. αυδέες. :. 
Ἢ χἱὶ, 15, 17, Ρβ8. χοὶϊϊ., χον..χοὶχ. χὶ. 8. 

Δ λεγοντες (18 ἵν. τὴ Ο, πηΐη., Απάς, Τίς. (ΝῊ πιᾶσρ., ΑἹ., νν8., Β6.) [λεγοντων. 
ΑΡ, παιΐῃ., ρίξ., Απάβ, Ῥσνν μας, Τί, Ττ,, ΜΉ, Β'., ϑν.}. ᾿ 

εἰς! ἀτλρὶς ἐχργεββίοη ἔου "" δαυλίδδὶς,᾽" 
τ ἰδ ἵἱπ τῆς σοηΐεχε ταῖμεγ ἴπδη ἴῃ τς 
Ἰδῆσυάρε οὗ τῆς ραββαρε (ΕἸ 808], Κδολί, 
βδὰ Μεγεύλη. 1. α18, 110) τῃαὲ ννε τηυβὲ 
Βηὰ τς ἴπουρῃι οὗ αοἁ Ῥεΐπρ ββονῃ ἴο 
ὃε τῆς τεδὶ δηά σἰρῃίεουβ ϑανίουσ οὗ ἴδε 
βαίηῖβ ὈΥ Πἰβ ἱπβίοτοη οὗ ρυηίβῃπιεης θη 
τδεῖς Ρεγβεουΐοσβ. 

γεῖ. 4. Ἀπεῖ {πε ἰοὴξ ἱπιοσίυδε οὗ 
)υάρσπλεπιδβ οὐ (ἢς εαγίῃ, τη π ύτεροι 
δηὰ ζῷα (ἰποϊεπιλ!ν ἐπεπείσηι ἴῃ χί. 
16, χὶν. 3) τειάρρεασ Ὡροπ ἴδε βοεης, 
1πουρ ἕοτ ἴδε ἴδβὲ εἰπις, ἰο ἴδε ρασὶ ἰπ 
τις Ἑ“δοσυβ οἵ ργαῖδβε ονεσ Εοζης᾽β γσυΐη. 
ΤΒε οταάϊε-βοηρ οὗ ἴδε δυγε ἰ8β ἴδε 
ἄϊτρε οὗ οπιε. Τε ἀγάπια ποὺ σξηΐγεβ 
ΤΩΔΙΠΙΥ τουπά [πὰ οἰϊγ οἵἩ αοά, δηὰ ἰδς 
φΑιϊϊες το ρ 1 6- 5οθηοσυ οὗ ἰῃς Αροοδίγρβε 
(ἰν.-χὶ. χν. 5-χνὶ. 17) ρΡ45868 Αἰπιοβὲ ΒΟΥ 
ουἱ οὗ πἰέμι  νΑ μήν. τῆς ἱπίείαὶ (ἀπά 

ἱπιίεῖνε) τ8ὲ οὗἨ ἀμήν, δοοία! (4... 
ἵπῴβ ἱ. 36) 88 ννε]]} δβ [Ἰτυγρίςδὶ, ψϊο ἢ 

Ἐταν εἶν δββεηῖβ ἴο (ἢς ῥγεσθάϊηρ νγογάβ 
οὗ Δποῖδεσ βρϑᾶϊεσ. : 

ες. 5. Τῆε ΟἹΤ. εχργεββίοη ςεγυαμς 
9ΓΓ Οοἀά ἱπιριϊεὰ (Κ. 8. δο ) ποῖ εἰπιρίν 
ΤΩΘΙΩὈΟΙΒΒΪρΡ ἴῃ ἃ σοπηπιαηΥ οὗὁἨ Ὡς ἢ 
ἀσοά ἰβ Κίπρ, θυ δρεςῖδὶ ἀενοζίοῃ ἴο ἢὶβ 
δείνίος δηὰ ουδῃρ. [ἰ ννᾶ8 ποῖ δβϑοςὶ- 
δἰεὰ ἢ δὴν ἰάεα οὗ “βἰδνευ ἴο ἃ 
ἀϊνίης ἄεδβρος,"" υϊ τνῶβ οτἱ ψίπα! γ σοη- 

Βηεά ἰπ ἴῃς πιαὶπ ἰο τουδὶ δηὰ ρῥγίβεὶν 
ἔδταῦε8. (οἷ, '. 5) Ὡς ἢ πὰ ἃ βρεςΐδὶ ἰη- 
ἴεγεβὲ ἴῃ ῥχπλἶνα τγεϊϊρίοη δηὰ ὑν δῖος ἢ 
ΜΕΙΟ ποᾶσγ ἴο ἰῃἢς ροά οὗἩἉ ἴδε {τίρε οἵ 
πδῆοη. Ηδεπος, ἰπ ἴῃς Ὀτοδᾶος δηὰ ἰδίοσ 
βεῆβα οὗ ες ἰεγπὶ, [86 “Βενδπίβ οὗ 
αοά᾽" γε 41] τῆοβε ψῇᾷο [ἵνε ἴῃ ρίουβ 
ἔεασ οἵ δίπι, ἐ.6., γἱεἰάϊπς, Ὠἷπὶ Βοποὺς 
δηὰᾶ οδδάϊεποα. Ἰοδη, ργθ-οοουρίοὰ τἱτἢ 
)υάρπηεηιϊ, νίεννβ ἴῃς ΤΑ οὗ τῆς 1, ογὰ 85. 
οαυϊναϊεπί ῥγϑςις δ! (ο δῖ8 ἔδατ ; υπ]ῖκα 
ταοϑὲ δδΥΪγ ΟὨσιβείδη τυτίειβ, ῆο (1 
Ῥεῖει ἱ. Σ7, 18, εἰς.) σαγεί γ Ὀτίηρ ἴοτ- 
ννατὰ ἴῃς σοπηρ  ἐπιεπίδσυ εἰοπιεηὶ οὗ ἰονς. 
τον ἷγ οοπβάεπος γαῖμεσ τμδη τνᾶγτῃ ἱπεῖ- 
ΤΊΔΟΥ ἰΒ 118 Ῥγορβεῖβ ἰάεαὶ οἵ ἴῆς ΟὨσίβ- 
εἰαπ 1 τοννατάβ αοά. ϑ8ες Ὠ]ά, {ἰ]., ἵν.; 
Βατῃ. ἷν. στ; Ηεγπ. Μαμά. χ. τ, χὶϊ, 4, 6. 
ες. 6. 8 ἱπρεηϊουβῖίν δας αν κυν τά! 

Ρυποίυδῖεβ δέϊοσ " Η4]1ε]υ] ἢ, σοηπεοιίησ 
ὅτι κιτιλ., τ τῆς δυθβεαυςηῖ χι - 
--ὀἰβασίλενσε κιτιλ. Α Βυδ]ϊπιαϊεὰ νεῖ- 
βίοῃ οὗ τῆς οἷά νναϊομινογά ΚΥΡΙΟΣ ΑΥ- 
ΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕῪΣ ἩΜΩΝ νος μαά δεεη 
ἴῃ τα! γ᾽ ΟΤΥ οὗ ρίουβ [εἰν πὰ εβρεςοὶ- 
Δἰῖν οὗ τῆς Ῥῃαγίβεεβ (4.9᾽., Ῥβ8. 80]. χυἱὶ. 
Ι,2, 38, 51, ἱΐ. 34-36, ν. 2Ι, 22) ἀυγίηρ (Ὡς 
οοηδιςι ννἢ Ἐοπιδη ἀρρτεβδίοη. Τῆΐβ 
ἀϊνίπε ερὶ μαϊαπιῖυπὶ ἰ8 τῆς 1αϑὲ βοὴρ οὗ 
Ῥγαῖβε ἰη τῆς ἀροζαῖγρβε. Αἱ {πί8 ροῖΐπι 
4180 τς ντίτεσ γενοσίβ [ῸΓ ἃ τηοπιεηὶ (Ο. 
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Υ Ῥϑ, ἜΝΕ: 1. ᾿ χαίρωμεν καὶ ἀγαλλιῶμεν, 

«Μὲ Υ τῷ καὶ "δώσομεν τὴν δόξαν αὐτῷ - 

Δτοϊδριίς, ὅτι "ἦλθεν ὁ " γάμος τοῦ ἀρνίου, 

ὁ ἀεί τ, Ὁ, καὶ ἡ “ γυνὴ αὐτοῦ " ἡτοίμασεν ἑαυτήν. 
ἘῊΣ 8. καὶ ἐδόθη αὐτῇ ἵνα “ἧ᾿ περιβάληται ὁ βύσσινον " λαμπρὸν 

Ἑς. χνυὶ. καθαρόν [: ' τὸ γὰρ βύσσινον τὰ " δικαιώματα τῶν ἁγίων ἐστίν]." 

φανι 5... 9. καὶ λέγει μοι, “ὁ Γράψον, 'Μακάριοι οἱ εἰς τὸ δεῖπνον τοῦ 
ἀιλιά Ὑ τοῦ ἀρνίου " κεκλημένοι. Καὶ λέγει μοι, ““' Οὗτοι οἱ λόγοι 

οἵ "ἶφι ᾿ ; ᾿ 

ἘσΕ  ο  στ τς πε τ ἐστ τς κ Μαῖι. χχὶϊ. 2.3; ὠ. Ῥδῖπι. ἱ. δ σ, ς. ὁ. 
ἘΣΡΤ Ῥ30 0: ὲ 

τῆς [ἀπιῦ, αὔϑεης δίπος χνὶϊ. 14 ἔγοπι ἢἰ8 
Ῥαβεθ, δηὰ δϑβεης δραίη [1] χχὶ. 9. 

εἰ. 7. Α ρτοϊερεὶς δι]υϑίου ἴὸ τᾶς 
τί απηρμᾶπε Ὁ]188 88 ἃ πχαιτίασψε δεΐννεεη 
τὰς νἱοἰοτίουβ τηεβϑίδῃ πὰ ἢΐ8 ρεορὶε ος 
ἴδε πεν ]εγυβϑα] ἐπὶ (ςΓ. ΝοΐΖ, 331). Τῆς 
οοποδρύοη ἰβ ρει πιδγϊγ Ἂβοῃδιοϊορίοδὶ 
(Νν εἰπεὶ, Ρ. 137; οἱ. Μεοδίϊεα ου Εχοά. 
χίχ. 17) δηὰ ἰβ 80 επιρίογεά πεγεὲ. Τῆος 
ταλιτίαρσε- δν οἵ Οἢτίϑι ἀπὰ δἰβ σῃυτο ἰδ 
τε ἀδν οἵ ζι βεοοπὰ δάνεηι. ΤἼϊβ ἰδ 
τς ποῖος ἱπιϊπιαῖς δηὰ ἰοπάεσ δβρεοῖ οὗ 
τῆς αἀϊνίπε βασιλεία. Βυΐί, ἃ5 ἃ ἰγδάϊ- 
πίομαι ἔδδίυγε οἵ τῆς Οτίεηῖαὶ τὰν (1 6γα- 
πλΐαβ, 45 1.) ννδ8 ἴδ Ἂ Ῥοπειηεδηῖ οὗ [Π 8 
ἀείτγ'8 ννεδάϊηρ ὑπῈ] Πς τεϊυγηςὰ ἔγοπι 
νἱοἴοτγ (ἐ.6., αἴογ ναπαυϊδῃίηρ ἴῃς ἀατίκ- 
ἢ ε88 ἀπὰ οοἱἹὰ οἵ τῆς ννἱπιετ), τῇς τε] σίου 
Δρρ᾽ςδιίοα τυγῃβ ἤγεβὲ οὗ δὶ] ἴο τς ονεῖ- 
ἴῆτγονν οὗἨ πηεββία 8 ἴοεβ (κἰκ' τι {).-- 
ἀγαλλιῶμεν, δεῖ, 48 ἰπ τ Ῥεῖεν ἱ. 8 (οὐ 
Αδδοιῖ, έαέεεεαγίεα, 2,680). 

γες. 8. ““ὙΥἵεᾶ, 8386 ἰ8 (ῃ88 Ὀ66π) Ρεῖ- 
ταϊτεὰ τὸ »ὰ οπ᾽" (ἕος διδόναι ῥμε φ΄. 
χ, 5, Μαζί χ. 37), ερεχερεῖῖς οὗ ἧτοιμ. 
δαντήν (158. ᾿χί. ὩΣ Ῥὰ Ὁΐδευ δὶς ουϊτυπὶ 
δτανεπιὶ υἱ πιδίγοπδε, που ροπιραβίίουπι 
1.818 πηετειτὶςἰβ αηΐς (χνϊϊ. 4) ἀδβογιρῖαβ,᾽" 
τοῖ, [πῃ ἰἂς ἐοἸ]οννίηρς ρ'ο88 (86 ἀρονβὴ 

τς τᾶτε υ8ε οἵ δικαιώματα (5-- “" τἱρῃίεουβ 
ἀεςεά5᾽") ἰΒ ρᾶγα!!ε] εὰ Ὁγ Βαγ. ἱϊ. το ζὰ δικ. 
τῶν πατέρων) ἀπά ὈΥ Δη ἱποίάεπιδὶ ετ- 
Ρίογπιεηι οὗ ἴδε ϑιηᾷ. ἰπ π|8β βεῆβϑε ὉΥ 
Ῥαυὶ (βεε οἡ ἔξοτι. ν. 8). Μοσγδὶ ρυπῖν 
δηάᾶ δοιίνίτγ, ψνἰςἢ ἂς ἴῃς οοπάϊτοπ 5 οὗ 
ἔαΐυτε δηὰ ἢἤπδὶ 1188, ἀτε (48 ἱπ νἱΐ. 14, 
χίν. 4) ἀεβηςὰ 45 (ἢς ουΐοσοπιε οὗ δυπΊδη 
εοτὶ, αἰ πουρῇ οὗ οουγδε ἐμεῖς εχίβίεπος 
τααβί θὲ τοΐεσγεὰ το αοά (ἐδόθη), αηὰ {μεἰτ 
ϑυσοςδ8 ἴο ἰῆς αἱά οὗ (ΟἨἩτγίβε ([ος. οἐξ,) ; 
8ε6ὲ ου ἱ. 4-6. Ιρηλιυβ βία] ατῖν (Εῤλ. 
Χχ.) ἀεβογίδεβ ἰῃς βαὶ πὲβ 88 “ τοῦδε Ἂεπείγεῖν 
ἴῃ ἴδε οοπιτηδπάπιεηιϊβ οὗ ΟὨγίβε ̓ν. Τῆς 
οοππεχίοῃ οὗ Ἐπουρῆς ἰ8 ἴῃ ε βᾶπιε 45 ἴπδὲ 
ἰῃ Μδῖι. χχί. 43, χχίΐ. 2, 11-14. Ἐοὸσ 8 ὁ 

8ες ἴδε ἔοπίαὶ ρδδβᾶρε ἔγοτῃ ϑοδδζ (οἰτεὰ 
ΌΥ αἰτὄτες, ἰΐ. σϑ4, 1:85) : ἰσχαάϊτυπὶ εβῖ, 
αυοά ορετὰ Ὀοηᾶ δὉ Βοπιΐπα δος ἰπ τυ πὰο 
βεταεῖα, βδπε ἱρβὶ υδβιῖβ ργεϊίοβα ἰπ πη ο 
110. 

Νες. 9. Τῆς βαίηΐβ δῖς (ες Βτίάς, Ὀὰὲ 
τ ἃ φορίθκίου ἱπενίταδ]ς ἤθη τς 

ε ἴνο οορῃδῖς 68, ρος γριῖς δῇ 
βυπορίίς (Μαῖι. απ α 8), ἅτε Ἴοπιδίπεὰ 
-τῖῆον ὅσα αἷβο ἴῃ συεβίβ δἱ τῆς νγεά- 
ἀΐϊπρ. (Τῆς 1188 οὗ τε πεχὶ ψοσ]ὰ ἰδ 
τεσηιεὰ “τῆς Βαηφαεῖ ᾽" ἴῃ ταῦδίηῖς τυτὶτ- 
ἴῃρβ, νος ἢ ἰηϊεγρτεὶ Εχοά. χχὶν. 1ΐ 45 
τθουρὰ ἴδε δἰρῃι οὗ αοά νγεγε τηεαὶ δηά 
ἀτγίηκ το ἴῃς ὈῬεδβοϊάεγβθ). {πὸ τς Οτεεὶς 
πόλις, ἴῃς οὨυτο ἰ8 ςοπιροδεὰ οὗ πηεπ|- 
Ὅοτα ἡγὯο ἅτε ἰάθα ΠΥ ἀϊδεϊησυ μος ἴτοτη 
δοτ, ᾽υδῖ ΔΒ 'π Επ. χχχνίϊϊ, τ [ἢ ς οοηρτερᾶ- 
ὕοη οἵ {δε τ ρῃέεουβ ἰδ εαυίναίεηι το ἰδ ς 
τὸν ]Ἰεγυδαίεη. ΝΒ ἴδε ἰάεα οὗ 7:9, 
“. Ῥιγκε Αδοιῆ, ἱν. 23 : ΤῇἭῖβ ψογὶὰ 18 
κε ἃ νεβεῖθυϊε Ὀείοσε ἴῃς ννοτἃ τὸ 
οοπὶς ; ργερᾶτε ἔπυβεῖ δὲ (πε νεβεϊθαϊα 
τῆλε του πιαγεϑὲ ὃς δάπιἰτιεὰ ἱπίο τῆς 
τρικλίνιον.---ἀληθ. εἰἴῆοῦ “ τεΆ] ᾿᾽ 8458 ορ- 
Ροβθὰ τὸ ξδποὶδι! δπὰ ἀεϊιβίνε σγενεὶδ- 
τίοπβ, οἵ (1 ἀληθ. -- ἀληθής) “ τἸγυδίννοσίἢν 
νογὰβ οἵ αοά" (Πλπ. ἰϊ. 9) επιρἢαβίβ- 
ἰῃρ ἴΒς ρτενίουβ Ὀεδιίειάε {πε , λέγει 

πνεῦμα χίν. 13). τὶ σίδΙΥ τῆς 
ψνογάβ (ϑες ἀρονεὴ σγανεῖν οοτγοδογαιεὰ 
411 τῆς ργεοεάϊηρ ἑῆγεαιβ δὰ ῥγοπηῖβεβ 
(τ. κνίϊ. σ7), ἀεδρίτε πεῖς ὁσς βίη Υ 
βίγαησε δηᾶὰ ἀουδίξαϊ Ἰοοκ. [ἐ ἰβ ἃ οοπι- 
τῶοη τοἰτογαιίοη ἰπ ἄροςο. (ς, τεβ'.), υπ- 
ἀετηΐηρ 28 ἴὲ ψεῖεὲ [ὃς β8ο᾽Ἕπη 
βίδιεπηεηὶβ οἵδ ρίνεη ραβϑϑᾶρθ. 966, 4.6.» 
Ηετπι. Μὲς, 1 4,“ τῆδὶ Οοἄ᾽ 8 πάππε τΔΥ 
ὃς γἱοήδεά, παῖ τη1|8 Ὀεδη τγενεαϊεά τὸ 
πες, ἔοτ (δες βᾶκε οὗ ἴβοβε Ψῆο γε οὗ 
ἀουδεία! πιϊπά, φυεβεοηίπρ ἴῃ τ εἰς Πεδγὶβ 
ΜΝ Βείδεῖ τπΐθ ἰΒ Βοὸ οὐ ποῖ. Τα]! ἴδ οπὶ ἴ 
8 811 ἴτὰς, τδδῖ πεσε ἰ8β ποιπίηρ ὃυὲ 
τυ ἰη τ, τδαὶ 411 18 βυτε δηὰ να] δηὰ 
ζουπάςά ". Ιη ϑαηπεά, [εγὰ8. ΒΑΌΌΙ 1ος- 



γοιτ, 

ἀληθινοὶ τοῦ θεοῦ 1 εἰσίν.᾽᾿ 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 465 

1ο. καὶ ἔπεσα ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν πὸ (χχί!. ο), 
8ς. ποιή- 

αὐτοῦ προσκυνῆσαι αὐτῷ - καὶ λέγει μοι, ““ Ὅρα "μή σύνδουλός σης, ψ. 
» 3 δ Μ - , ᾿ . Ευς., 

σού εἶμι καὶ τῶν ἀδελφῶν σου τῶν " ἐχόντων τὴν μαρτυρίαν ᾿Ιησοῦ: Ρλα». 

ο τῷ θεῷ προσκύνησον [- ἢ ἡ γὰρ μαρτυρία Ἰησοῦ ἐστὶ τὸ πνεῦμα τῆς α εἶδ. 
οι ὃ 

προφητείας ].᾿᾽ 
1τ. καὶ εἶδον τὸν οὐρανὸν ἠνεῳγμένον, 

καὶ ἰδοὺ “ἵππος λευκός, 

χίν. 25. 
Ριύῦος. 

χὶϊ . Ἂν 
ᾳ ΟἹ. νὶ. 2 

ες ἥοσ 
ἰδησυδᾷο. 

1 Βουβδβεῖ δηὰ Κύηπεοϊίκς οπι. του θεουν, Ὀμὲ ἰζἦ τῆς ρταπιηπιδίῖϊοαὶ Βαγβηςδβδ οἵ τῃς 
ἰαχὲ ἰ8 Δἃῃ ἱπβυρεγαῦϊς ἀϊβῆηςυ εν, ἴῃς βοϊθοη 8 ἴο τεδά (Βεηρ., [υδοῦγη., ΝΥ 8.) οἱ 
Ῥείοτς αληθινοι (νἱτἢ Α, 4, 48, 5.). 

βδῆδῃ ἀδοϊαγεβ, νντἢ τεΐεσεηος ἴο Ὠδη. 
ΧΟ Ι, τπδὲ ἃ ἴσὰς ννογὰ ἰβΒ οὔς ψϊο ἢ 48 
Ῥεεη δἰγεδάν τονεαϊεὰ ὃν ἀοά το ἴδε 
οουποῖ! οὗ ἴδε Βεδνθηϊν Ποβῖ. 

Ψψεῖ, το. ]ενν βῃ δβϑοδβδίοί συ δὲ τ8ϊ8 
Ροΐπξ μα8 πιυσὰ ἴο βᾶγν οἱ πε σεΐϊιγη οὗ 
ἴῃς ἔφη ἰτἰδεβ δηὰ τπς ρεηογδὶ γεβιογαιίο 
οἵ Ζίοπ᾽ 8 οἰἹάγεπ 'τοῦὶ ἔογείβῃ ἴδῃ ἀβ 
δυῖ ἔπεβε βρεουϊατίοπβ ὑγεσε πδίυγα!γ οὗ 
ΠΟ ἱπίδγεϑι (ο ἴῃς σεϊρίοιιβ πιϊπὰ οὗ τῇς 
ΘΟ τίβιίαθ ρεορβεῖ. ἂβ μἰιμβοσῖο ἴδε 
ςοπιτηδηὰ το νυτῖϊς μΒῶ8 οοπὶς ἔσοσῃ ΟἩσίβε, 
τὰς 8εος ρεσῆδρβ ὑπ ηκ8 ἴπαὶ τΠΐδ ἰπ)υηο- 
κίοῃ αἷβο Ῥγοοςβάβ ἔγοτχ ἃ ἀϊνίπς δυϊ μουν 
(Υν εἶβ8), Ὀὰὲ δἷβ σταῖεζῃ! δπᾶ τγενεγεηὶ 
διίεπιρὶ ἴο ρᾶυῪ ἀϊνίπε ποπιᾶρε ἴο τς 
απρείες ἱπέεγῥγες (ς΄. χχὶϊ. 8) 8 βενεσεῖν 
τεδυκεά. ὙΤῶς δυΐϊδοτ᾽β ἱπίεπιίοι ἰ8 ἴὸ 
οἰ οοὶς δὴν ἰεπάδπου ἴο ἴδε δηρεῖ-νοσβΒὶρ 
ψυδίοἢ- -(ν ΒεῖοΣ ἃ [εν ϑῃ γδοῖίος οὐ 
ποῖ, τ΄ ΟΙεπι. ΑἹεχ. δέγονι. νὶ. 5, 41; 
τὶϊφμιίοος οα Οοϊ. ἰϊ. 8; ἀπά [κπεκεθη, 4 
δ)--βαά ἔος βοπὶς της ἔδβοϊπαϊοὰ τς 
Αϑίἰαϊίς ομυσομεβ ποῖς ἂηὰ {πετὰ. [ἴ 
ἐνεῆ ἃ ρὑῥιορβεῖ πεεὰ ποῖ ὕον ἴο δῃ 
δηρεῖ, μον τυ ἢ 1688 Δη οσάϊηδγυ ΟΠ σίβ- 
εἰ Α σοπίεμιροσδαεν ποῖα οὔ τπί8 

Ἰεπὶὶς ἰδ πεαστά ἱπ Αβο. 188. νἱῖ. 21 
ὈὨσίβεϊδηβ) : εἰ ςεοὶάϊ ἴῃ ἔδοίεπὶ πιεᾶση, 

υἱὐ εὐπὶ (πε ἀηρείμς ἱμέεγῥγες, ΜὯΟ σοη- 
ἄυςι8 Ιβαΐδῃ τῆγουρῇ [Ὡς δεανεῃβ) 
δδοτάγεπ), πες βίυἷϊε τὴς δηρεῖθβ, αυὶ τὴς 
ἰπϑίγυεραι, 56 ἀϊχίτ τὶ πὸ δάογεβ πος 
δηρεῖυπι πες τῆγοηυσπι. [πω Αβο. ἴ8βᾶ. 
νι αὶ [6 δηφεϊὶς οἰσςεζοης ὄνοπ γεῦυ κε 
ἴδε βεεσ ἔοσ ἔρντ ἈπτΣ 1οτὰ: οὐκ ἐγὼ 
κύριος, ἀλλὰ σύνδονλός σού εἰμι. Τῇε 
τερειοη οὗ τῃϊ8 βοθπα ἔροι 8 4), ἄυς 
ἴο τὰς Οτίεπίαὶ ἴον οἱ επιρμδβὶβ ὉῪ 
τεἀυρ!οαϊίοη, 18 βἰρηϊβοδηϊ ἴπ ἃ ὈοΟΚ 
ψεγε δημεῖβ βυγαστη Θ Ῥδῃ. ἰϊ. 11).-- 
ἢ γὰρ κιτιλι, “ἴογ τῆς εβιϊ ΠΟΥ οὗ 
τνϊτης88 οἵἉ (ἰ.6., Ὀοτὴς Ὁγ) 6βὺϑ ἰ8β ({.6., 
Τοηϑείταϊς68) τε βρίτίε οὐ ργορῆθου ᾽". 
ὙΒὶθ ρὑζοθς τηγρίπαὶ Ἴοπητηεηΐ (8ες 
ἃῦονε) δβρεοϊβοδ!ν ἀεῆηςβ πε Ὀγείσεη 

ψψ)ο Βοϊά δε ἐεβεϊπηοΩν οὗ [εϑ}8 848 Ροβ- 
ΒΕΒβοῦβ οὗ ρτορδεῖίς ἱπβρίγαϊΐοη. ὙὍὙδς 
τεβεϊπιοων οὗ 7 εβι8 18 ργας εἰ α!ν εαυΐνα- 
Ἰεπὲ ἰο 7 εβιι8 ἰεϑεϊἐγίηρ (χχίϊ. 2ο). 11 18 ἴδς 
8ε] τενεϊδιίοη οὗ εδιδ (Δοςοτάϊηρ ἴο ἰ. Σ, 
ἄυς υἱεϊπιαίεῖγν ἴο αοὐ) Ὡς πιονεβ 
ἴδε ΟΠ τίβείδη ρσορβεῖβυ Ης ἔοσπιϑ δὲ 
οὔος ἴῃς ἱπιρυΐϊβε δπὰ βυδήεςς οὗ τδεὶν 
υἱέοεγαπος8 (ς΄. ἰσηαι. ον". νπ]. ; ΕΡΆ. νὶ.). 
ὙΒς πιοῖῖνε δηά πιηδίεσία!β ἔοσ σεπυΐης 
Ῥιόρδεου σοηβίβι ἰῃ ἃ γεδάϊπεββ ἴὸ δ᾽ΐονν 
ἴδε 8ρίτι οὔ [688 ἴο ὑγίηρ τ ἴγὰἢ οὗἁ 
Αοά δεΐοτε ἰδ πιϊηὰ ἀπά ςοπβοίεπος (ς,. 
11, 14, 22). Τῆς ρ΄οββ ἔνε ςοπηςοίβ ἴῃ 
ἃ ςεγίδίη ΨΑῪ ἢ τῷ θεῷ προσκύνησον. 
ϑίπος δηρεῖῖς δηὰ ἢυπιᾶη ἱπβρίσγαϊίου 
Αἰἶκα βρείηρ ἔτοπι ἴῃς ἀϊνίῃε υγἱίπεβϑ οὗ 
7εδϑυ8, ἰπετείοσε αοὰ δίοπε, 48 118 υἱτὶ- 
τηᾶῖς βοιος, ἄεβεσνεβ (δε τενεγεηςς οὗ 
τῆοβε ποτ πδὲ ἱπβρίγαϊου ἱσαργεββεδ. 
ὙΒε ρῥζγεβερε οὗ ἴπε ῥγορδεῖβ [165 ἰπ [πε 
ἴλοϊ τῃδὲ ἅπῪ οης οὗ (ἢεπὶ ἰ8, ἃ8 Ρῃΐϊϊο 
οαἰ]εὰ ΑΡγαδδηι, σύνδονλος τῶν ἀγγέλων. 
Αἢ δηρεὶ σοῦ ἀἄο πο πῖοζὲ ἔπη ὈΘᾶσ 
νυ ϊη688 ἴο εβυ8. Ευσίπεγιιοσςε, [μεῖς ἰ8 
8η ἱπιρ! τοῖς ἀεβηϊίοη οὗἨ ἁ ἴῃς 8ρίτί: οὗ 
Ῥτόρῆεον (χί. 7, εἴς.) ἴῃ 118 ὅπ8] ρῆδβε 88 
ἃ τενεϊατίοη οὗ 7688 ΟἸγίδὲ. Ενεη τῆς 
Ο.Τ. πορδεας Ὀοοκβ, τ ννοἢ τς 
Αροοδίυρβε οἰδίπηβ ἴο γδηῆκ, ννεσς ἱπβρίγε 
ὉΥ ἴδε 8ρίσίξ οὗ τῆς ῥγε-εχίβιίεης Ομ γε 
(δεε ου σ Ρεῖ. ἱ. τσ; Βαζη. ν. 6). Βυὲ 
πον, ΕΥ̓͂ ἅἃπ δπίϊ-} εν δὴ δηὰ Ἄνθη δηιί- 
Δρδῃ ἰουςῆ, πὸ ογϑοι ας οὐ ὑγορδεῖς 

ἱηδβρίγαϊίοη 8 αἱἱοννεάᾶ ἰοὸ δε βεηυίΐης 
ὉΠ1ε88 ἴδ σοηοαῖηβ |}|ε8ὺ8 80 18 ἴδ6 
ΟΒείβϑι. ϑυςῇ ἰβ τᾶς ἰτἰυτπηρμαπὶ ἀεβηϊ- 
εἴοη οἵ τδῖμεσ πηδηϊΐεβίο οὗ [6 πεν 
ΟὨγίβιίδη ργορβεου. 

Νν. 11-2:: ἃ βεοοηά νἱ͵βίοῃ οὗ ἀοοπΊ, 
οη ἴῃς Βεβδβὲ δπὰ ἢΐ8β δ]11ε8 (1π ζ181- 
τηεηῖ οὗ χίϊ. 5. Ὑμεῖς ἔαϊς (17-21) 
ζο!οννΒ ἃ ργοοεβδίο᾽αη οὔ ἴδε δηρεῖις 
ἴσοορβ (11-16, οοπίγαδὲ ἴχ. 16 4). Τῆς 
ςοπηδχίοη οὗ τηῖ8 δηὰ τῆς ἐογεβοίηρ 
νοΐυπιο (7-9) 18 πιεάϊαιεὰ ὃγ τῃς ἰάοα ταὶ 



ΧΙΧ. 

καὶ ὁ καθήμενος ἐπ᾽ αὐτὸν "καλούμενος " πιστὸς καὶ 
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Τὶ. τ4. 
8. ἴῃ βεῶϑε 
Εἰ ε ἀληθινός, 

παῖδ καὶ " ἐν δικαιοσύνῃ κρίνει καὶ πολεμεῖ" 
ΡΝ 12. οἱ δὲ "ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ φλὸξ πυρός, 

ΓΕ 3(ΧΧ). 
ἐππςτίου οὗ δετιϊεὶς κίης (Σ ϑδω. υἱΐὶ, 20) 

τῆ πιαττίαρε οὗ τῃς ννᾶττίοσ- πλεβδίδῃ (ολ, 
Ἑη. ἰχ, 2; 4 Εδβά. χίΐ. 32, χίϊὶ. 38; Αρος. 
Βας. χχχίχ., χὶ., ἰχχ.) ςλπηοὶ ἴδίκς ρῥἷδος {{}} 
ὃς τεῖυγῃβ ἔγοπι νἱοίογυ (80 πῃ ἴδε πιε8- 
ἰδηὶς ῥβδὶπὶ χῖν). Νὸον {παῖ τῇς ρσεὶ!- 
ΤΑΪΏΔΙΥ πιονεϊηεηίβ οὗ ἴπε ὉποΩΥ (χν :. 
16, 17) ἅτε ονεζγ, ἴῃς Βοῖγν ννᾶγ οἵ χνῖϊ. 14 
δερίηβ, ψὩϊσἢ ἰ8 ἴοὸ ἐπά ἱπ ἃ βἤδβαν 
Ατγπιαρεδάοη. Τα ρδδβδαρε δπά ἴδε 
βυδβεαυςηί ογᾶοῖὶς οὗ χχ. :-τὸ γορζοάυςε ἱπ 
Ῥαᾶχὶ ἃ πιεβϑίδηίς ργτορταπιπὶς δοοογάϊηρ ἴὸ 
ΜὨΙΟΒ τῃς ἀοίογες Μεςοίαε (ο, Κιαυδηετ: 
“πε5ς5. Ῥογείο! ἵμηρόη ἃ. ͵μά. Ῥοίᾷες ἐπι 
Ζεϊίαϊ εν ἀεν Ταππαϊέοη, τθρο4, 47 ἔ, ἀηὰ 
ΟΒδγῖεβ ου ἄρος. Βᾶσ. χχν]ϊ. 1) ἂζε (οἱ- 
Ἰοννεὰ ΌῪ πιεββίαπ᾿ 5 τογδί δάνεπι ου δαγῖῃ 
{δετε βίκεϊοπεὰ ἴῃ ρατγὶ ἔτοπι ϑδρ.χνῖ!. 4-25 
το ἔουηά ἃ Κίπράοπι οἵ με 78 (͵.6., [δγδε] 
ὙὯΟ τις γαϊβεὰ ἔος τηϊ8 ρυγροβαβὲ. [1βγδεὶ 
Βυρρίαπίβ ἔοπιε δ8 ἴῃς νοι] ὰ - ροννεσ 
(Βασ. χχχὶχ). Ηδγ ρετγίοἀ οἵ δβιυυρογίογ Ὑ 
ΟΡδπΒ Ὑἱἢ της τεδυϊάϊηρ οὐ Τεγυβαδίεπι 
πὰ τῆς ἰςπιρῖε, ἀπὰ οἴοδβεβ υυἱτἢ ἃ ογυβῆ- 
ἱπρ ἀείεαι οὗ αορ δπὰ Μᾶρορ, ψῆο δζεῈ 
τοῦ ὃν πῃ ἱποαγηδίς υἱ]δίη (“ἄχ υἱτὶ- 
τηβ,᾽" χί.), θὰ ἂγε πα! ναπαυΐϊϑπεά ὉΥ 
ἴδε αἰὰ οὗἩ πὰ ἴδῃ ετἰροβ νπο τεΐυγῃ ἴο 
ἐδκε μαζὶ ἰῃ τμἰ8 οαπιραίψη. Ὀεδὶῃ δηά 
ϑαΐδη ἴπδη ἅγὰ δηηὶπι διε, δηὰ εἴεγηδὶ 
δΙῖ8588Β δῆβιιεβ. [κε Ῥδὺὰ! ἰπ 1 Οοσ. χν. 
20 ἔ,, Ἰοδη πιοάϊβε5 τπΐ8 βοβεζης οὗ ἐγαάϊ- 
εἰοη ἔγεεῖν ἔος δβ οὐνὴ ΟἸτγίβιίδη Ἂεπάβ. 
Ἧς ἱπιγοάυςεβ ἃ γε! βιῖο Ἴχραπβίοη οἵ 
486 πιεβδίδηίς ἂρ ἰπῖο ἴῆγες ρετγίοάβ: 
{) ἃ νἱςἴοτυ οὗ τηεβαίδῃ (πιουπερά, [Πα 

ἰβῆπυ, οὔ ἃ ϑνδϊίς Βοῖβα ἔογ (ἢς ἰδϑὶ 
διε) ἂπᾶ ἢῖβ ἅγιοι (οΥ. χίν. 20) ονες 
48ς Ῥεδβι, ἴπ6 ἔδίβε ρζορῆεῖ, ἀπά τῆς 
Κίηγβ οὗ ἰῆς νοτῖά, ψ8ο---ἂβ αἰτεδυν 
ποιεά---ἰυτῃ ἐδμεῖγ δεεπείοη ἴο τῆς 8δἰπὲβ 

80 ἴο ΒΏΡΡΟΒΕ παῖ ἃ ]ενν8ἢ ϑοιγος ἴῃ 
ψΒοἷς οἵ ρατὲ (80 4.5΄., Νίβομεν, ϑαδαδίίεσ, 
ἂς αγε, Ννεγίαπά, ϑρίτία, νοῦ ϑοάδη) 
πιηάει!ε5 ἰ, Τῆς βεαύυεπος οὗ ἔδε Ρ88- 

τ. οἱ χνὶ. γ, δ. ἰϊ. 4.5, ἰϊϊ. 2)1. (ωχΧΧ). 
Ἶ ΙΉΣΟΝ ν Πδ 18, τ 

τ Ῥε. χονΐ. 13: (ποΐοϊᾶ 

βᾶρε Ψ τ χνὶ. 13-16, 18-20 ἰβ ἄυε ἴο ἃ 
ςοτμπλοη ογοῖςε οὗ ἰτδάϊτοπ, γαῖμες ἴδῃ 
(0 ΔηΥῪ ᾿ἰξεγασυ βοῦγος (ϑομβὅη). [ἐ ἰ8 ἃ 
Βοπιορεηδοὺβ ἤπαὶὰ τιτεπ Ὁγ ἴμε ὑτο- 
Ῥδεῖ, τῇ ἴεσπιϑ οὗ ουττεηΐ ἐβομδιοίοσυ, ἴὸ 
τουπά οὔ τῆς ρῥτεάϊοιίοηβ δὲ ννπίοἢ μα μδ5 
αἰτεδὰν Βίῃ Μογαϊἰβίηρ ἰσαὶβ ἐσηετρα 
Δηγάδὲ ἴῃς τεδ] 5πὶ, Ὀυς ἰξ [5 τη ροββίὉΪς ἴὸ 
δε δυζε ἢονν ἔδγ {8ς ΨΠΟΪε ῥαββᾶζε (ἰ.ε., 
11- 21) τ͵ΔΒ ἱπίεπάςεά ἰο δε βρυταεῖνε. 
ν. 11-1ό. πιεβδίδῃ:. δπὰ ἢἰβ ἔσοὸρβ οσ 

τεϊίπυς : [6508 ἴο ἔπε γεβοὺς ψ. ϑανεξον 
Αρονδίες, τ268 4). ὙΤῇε (οἸονίηρ ἀε- 
βογίριίοη οὗ ἃ βεπιὶ-) υἀϊςῖαὶ, βοταὶ- πα ΠΣ ΓΥ 
Βεῖο ἰβ ραϊπιεά ἔγοπιὶ ραβϑᾶρεβ ᾿ἶκε 1δᾶ. 
χί. 3-5 (ψβεσε τηεββίδῃ, ἱπϑιεδὰ οὗ ᾿υὰρ- 
ἴῃς ΌΥ ἀρρεάδσᾶποεβ, ἀεοίἀεβ εαυ δοῦν : 
πατάξει γῆν τῷ τοῦ τοῖς 
αὐτοῦ : Πὶβ Ὀγελίῃ βίαγβ ἰῃς τίς κε: Βἰ8 
Ἰοΐῃβ ἂσε ρἰτὶ δικ ὕνῃ δηὰ ἀληθείᾳ), 
ἴδε {ἘΠπεορῆδην οὗ Ηδδ. ἰἰϊ., δηὰ τῆς 5βδη- 
Ευϊπλτυ Ρἱοίυτε οὗ Ὑδνεν τεϊτυγηὶπρ ἴῃ 
«ἀὐυρ ἤοπὶ ἴῃς σᾶγπαρε ἰῃ [ἀυπηεα 
(ς΄. νεσ. 13 ἢ 184. 1χιϊϊ. 1-6). Οπ τδς 
οοππεχίοη οὗ {μὶ8 ςεἰεβεῖαὶ Εἰάεσ υἱτὰ 
πε Εἰάος ἴῃ 2 Μᾶδος. ἰἰϊ., Δ Ναβεῖς ἴῃ 
Ζείί5. Δ᾽ αἰ. γΜέ55. ρος, ΡΡ. 2038. 
Ψε τ. τσ. Ὑἢε πη] ἰίασν διποῦοη οὗ δα 

ταεβδίδῃ 18 κῆονντ ἐνεῃ ἴο τῆς ΡὨΠ]οβορδὶς 
ῬὨΐο, Ψῆο (ἀφ ῥγαφρε. σέ ῥοέη. 15-20 
ταργεβεηῖδ οὶ Ἰπιἀεδ αι ἃ8 κα 
στραταρχῶν καὶ πολεμῶν . Τδε 
νἱοἴοτυ οὗ πηεββίδῇῃ ἀνεν τἥε ξλτῖδν ἴοεβ 
οἵ αοά᾽Β κΚίηράοπι πιεαπίὶ ἴδε {τυ Ρἢ οὗ 
τς Κιπράοπι, δοοοσάϊηρ ἴο [εν βῃ ἀπά 
]ενῖβῃ ΟΠ βείδη βσρεδὶ Ῥυϊ ονίηρ ἴο 
τῆς ἱποτοδλβεὰ βρίσίτυ ἰϑαϊίοη οἵ τῆς Ἰδίζεσ, 
τοῖδ πδιϊοηδ᾽ίβεῖς ἐγδάϊίοη ννα8 [δϊἀ βίἀε ὃγῪ 
δἰὰς ν ἢ τῆς ννϊάετ Βορε οὗ δὴ εἰεγηδὶ, 
υηΐνετβαὶ Ἰυάρστπηεπι ὕροη ἀεαὰ δηὰ ᾿ἰνίηρ. 
ὙΠε Ιαἰξες ννᾶβ οὐ βίαν ἱπάερεπάεηι οἱ 
τῆς εασ]ες νίενν, νϊοἢ τδάς ἴῃς ουϊπιλπᾶ- 
ἴοηῃ οὗ ρζονίάεηος ἔογ βγαεὶ Ἷοηβίβε ἴω 
ἴδε ἐδγἢ!Υ βυδ] υσαϊίοη οἵ πες ἔοεβ. Τῆς 
Ῥτορδεῖ Ἰοδη, ὃν ἀϊνίἀϊηρ αοά᾽ 5 ἴοεϑ ἰπιο 
ἴδια ὕνο οἰαββεβ οἵ ἔοπις δῃὰ Ἐοπιε β ἀθ- 
ΒΊΓΟΥΘΙΒ, Ὀγεβεσνεβ ἴῃς ἃζοῃδίς ἰγδάϊ θη 
δηὰ αἷδο βηάβ τοοπὶ ἕο ἴε αορ δηά 
Μαρος ἰταάϊκίοη ἰδίεσ οῦ. 

Ἐσ. 12. διαδήματα πολλά, ὕες. δε 15 
πᾷ οἵ Κίηρβ (Ριοϊεπιν οὐ επίεσίηρ Αη- 
[τ Ῥυϊ νο ἀϊδάδπ)8 οἡ ἢϊ8 Βεδά, ἐμαὶ 
οἵ Ἐργρι πὰ τῃδι οἵ Αβδία, (τ Μαος. χί. 13); 



12---13. 

καὶ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ “ διαδήματα “ ποχλά " 

ἢ ἔχων " ὄνομα γεγραμμένον ὃ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ αὐτός " 
13. καὶ " περιβεβλημένος ἱμάτιον βεβαμμένον 1 " αἵματι" 

καὶ κέκληται τὸ ὄνομα αὐτοῦ, "““ Ὁ ΛΟΓΟ. ΤΟΥ ΘΕΟΥ.᾿᾽ 

γΥ ΟἹ. οἱ ἰϊ. 17. : αὶ. οἵ. 10}. χχί, 8. 

1 βεβαμμενον (Α0, πιίη., Ατ., «ἀ 4.) 18 Ρτείεταδ!ς ἴο ρεραμμένον 
ἴδε οοπ]εοτυγαὶ οτἰρίη οὗ ἴῃς νατίδπιβ περιρεραμμενον (Ν᾽) 
μενον, εἴς.---Ἰ ΠΙΓΟ ἢ 18 ΡΓΟΌΔΟΙΪΥ ἃ οοτγαρτίοη οἵ ἱξ οσ ἄπιε το ἀϊπιορταρν ννὶ 
μενον. 

ο΄. ες ἴεη φοϊάεη ἀϊδάςδπιβ οὗ τογαῖε 
ἴῃ ἀποίεης Εξυρῖ). Οπος ογονηςὰ νυ 
τδοτηβ, [6818 ἰ8β πονν ἰηνεδβίεα υἱῖἢ τηοσα 
ἴδῃ τογαὶ ταηΐς (ς΄. Βδσῃ. νἱΐ. 9, νβεσα 
εβι.8, οὔοε δοουτδβεά, ἰ8 Βῆοννῃ ογονηςὰ). 
ἀβίεσηῃ τῃοπᾶσοὮβ ὑνοσα δι ἢ τογδὶ ἰῃ- 

ϑίζηΐα ννβθη {πεῪ επῖ ἱπίο διε (6.6.., 2 
84π|. ἰ. το). 688 ὯΔ85 ἔδσ τῆογε ἴδῃ ἴῃ 
ἔομτ (οὗ ἃ ξοοά πᾶγηε, οὗ ἴῃς ἴανν, οὗ ἴδε 
Βίρδ ρῥγιεβιμοοά, οἵ ἴπε ἀϊνίης κίπράοπι, 
Ὑάτρ. ]εταβ. οὐ Πδυϊ. χχχῖν.) 5. οἵ ἴῆτες 
(οταϊττῖηρ τῆς Βτ80) τυ ίςἢ } εὐν 88 ἐγδάϊοη 
δϑβϑίρπεά ἰο Μοϑβϑεβ (8ες Ρίγκε Αδοιῃ, ἱν. 
13, νἱ. 5; ]οβερῇ. Βεἰΐ. ἱ. 2, 8, ρτορμεῖίς, 
Ρτίεβεγ, δηὰ τογαῖὶ δοπουτβ). --- ὄνομα 
κιτιλ, οὐ. Ἐρ. [νυρά., “ΨΠεη Αἰίαϊαβ 
ΜᾺ8 ρίδοςεδ οὐ ἴδε ἰζοη βεᾶὶ δπᾶὰ ἴῃς 
ἔχπηθ8 τοϑα ἔτοπὶ ἢί8 Ὀδυγηίηρ Ὀοάγ, Πα 
ΨᾺ8 αϑκοὰ, "δαῖ ἤδᾶτῆς δδ8 ἀοάν᾽ 
“(οά;᾽ ἢς δηβινοσεᾶ, "ἴδ8β ποῖ ἃ ΠᾶπιῈ 28 
τοᾶῃ 48. Οοηπίταβε ὃ οὐδεὶς κιτιλ., 
στὰ Μαῖὶ. χὶ. 27. ὙΤδε ελι!εῦ ννοσάβ, 
πιστ. κι ἀληθ., ἅτε ἃ ἀεςβοσίριίοη οὗ ἴδε 
ταοβϑίδἢ᾽ 8 ομαγδαςῖοσ δηά ζ{πποιίοη, γαῖδεσ 
1δδῃ ἃ 8. Αἱ τιῖ8 ἀενᾶι, ν ἢ 8 τΠ6 
Οηΐγ ἐνεηΐ ἰπ τπε Αροοδίυρβε ἂἱ 411 οου- 
τεβροηάϊηρ ἴο ἴῃς βεοοπά δάνεηι (ἱ. 7), 
τῆς πηαββία 8 )υιάϊοϊα] ρόοννεσ ἰ8 ῥγδοι- 
ΔΙ ταϑβιγιοϊοὰ τὸ ἐς εχίεγηδὶ νοῦ οὗ 
οτυβδίης ἴῃς ἰ8ὲ ρᾶρψᾶπ ορροβίξίοη ἴο 
αοά᾽ βοαυβε οα εατίῃ ; τ Ῥεσοτηςεβ μεγείοσα 
αἰτηοβὶ τα ]ῖαγυ. Τῆς ἀϊνίπε σοπητηαπάδης 
οὗ ἰῇε βαἰπίβ ἰ8 “ΓΑ έυ] δηά ἔγυς,᾽" 45 Ὡς 
Ἰογδῖν Ἔχεουΐεβ τς ἀϊνίηα ρυγροβε δηὰ 
τδυϑ ἐχῃ 18 δά οἰ τὸ δε ἱπίεγεβιβ οὗ 
τῆς ἐδ]. ὙὍὙῆδ βεηῆβε τεπιδίηβ υ- 
ομδηροά, νεῖμεν τς ὑνοὸ δάϊεςινεβ ἃτα 
Δίκα 88 ΒΥΠΟΏΥΤΗΒ, ΟΓὁ ἀληθ. αϑββίρηεά 118 
οοκαβίοηδὶ πιεδηΐηρ οὗ “τεδλὶ ᾿", Ἐνεη ἰη 
ἴδε ἰδεῖεσ οδβα, ἴο Ὀε γᾶ] τνουϊὰ πιεᾶπ ἴοὸ 
Ῥε τλχολμηντος 

γει. 13. “ Ὀἱρρεᾶ ἰπ δΙοοά᾽" ({.ε., [86 
ὈΙοοὰ οὗ ἰδ 0658) : ἔτοτη ἴδ “ “τιτηβοπεὰ 
ξατταθπίβ᾽᾽" οὗ Ὑδῆνεβ ἴῃ [8ᾶ. ἱχίϊΐ. ; τῇ 
αἶβο νεῖ. 16 τ “1 πᾶνε ἰτοάάεη τς 
νπειρτεββ.. . . σελ, 1 τοὰ τπεπὶ ἴῃ 
ταΐης δῆρεῖ (κατεπάτησα αὐτοὺς ἐν θυμῷ 
μον), ἀπά ἱγαπιρὶεὰ ἔπαπὶ ἰπ ΠΥ ἔυγΥ,᾽} 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

βιἰγυςτίοι 
οἵ νες. 
τς, 

ἃ Αγί. υἱτἢ ὑτγεά, ἱγγεξ. δίϊεσ ὄνομα (88 νἱ, 8, νἱϊϊ. τσ, οἷς). 

(Ηοει, ϑιυνεῖε)-- 
ἐρραμενον, ρεραντισ- 

γεγραμ- 

εἰς. Αἀά Ταῖς. Ῥαϊεβί. ου ὅδ. χιϊχο σσ, 
“Ἧον δεδυΐδουβ ἰ8 ἔδε Κίωηρ Μεβδβίδῃ 
Βιπάϊηρ δίΒ ἰοἱῃ8 δηὰ ροίηρ ἑογί: ἰο ννᾶσ 
ἃραϊηδῖ ἴμ6πὶ τμδὶ Παῖς Βίπι, Βα υν1}]} ϑαν 
Κίπρβ ἢ ᾿γίποαβ, απ ὰ πιαΐκα τῇς τίνοτβ 
τε νυνἱτἢ ἴδ Ὀἱοοά οἵ τ-Βεὶς 81αἰπ, απὰ πἰβ 
8115 ννδῖῖς ἢ τ86 δὶ οὗἩ δεῖς ταὶ ΒΕ 
οτδβ, ἢἰβ εηῖ8 Μ11 Ὀς ἀϊρρεά ἴῃ 
Ὁ]οοά, ἀπά ἣς Εἰτηβεῖ ἢ "κα τὰς αΐος οὗ [8 
ηΘ.Ρτεβ8.᾽ ὍὉΠε βεογεὶ πᾶπια ἀδποῖθβ 
δῖ8 Βιρογίοσ ἐν το 411 ἀρρεβδῖβ; 11 ̓ Ἰη ἀϊοδῖθς 
τῆαι τ[ῃ6 αὐνία! ἀπὰ ρυπιῖνε νίρους οὗὨ δ΄5 
δηϊεγρείβα πιδᾶὰς πὶ ἱπιρογνίουβ ἴο ἴδ 6 
ἱηνοοδίίοηβ οὗ πε. Ὑδ18 18 ἢ0 1 οροβ 
ΨῆῸ ἄννε 8 ἀιωοηρ πίε ἴο γψίνς ἰἰρδὶ 
δηὰ {|| ἰξ ἰ8 ἃ βίεγῃ, πι]ϊδηῖ, ἤσυγα 
οὗ νεηρεᾶπος διϊδοκίηρ ἴδε σεῦε] ἴοι. 
Ηξεπος δ΄8 ΠΔπΊε 8 πηγβίεγίουβ; ἴοσ “πα 
ἰδεπείεν, οὐ ἂἱ ἰεαϑὲ ἐπε οἷοβε σοπηδοϊίοη 
Ῥεῦνεαῃ ἃ (μίηρ ἀπά ἰἐβ πᾶῖης, ποῖ ΟὨΪΥ 
ταλίκεβ ἴμε υἱίεγαπος οὗ ἃ ΠΟΙ πᾶπια δῇ 
ἱηνοοσδιίοη ννὨΐο ἢ ἰπβυγεβ (ῃς δοῖυδὶ ῥγε- 
βΒεηος οὗ ἴδε ἀεἰτγ ἱηνοίκεά, ἰξ 4180 πιδίκθβ 
ἴδε ΒΟΙ͂Υ πάπα ἴοο βδοζεὰ ἴοσ ςοπηπιοπ 
υ86 ΟΥ ΑΥ̓͂Θ [ῸΓ ὕ86 δἱ 411 (7]ενοπβ᾽ 
Ἱπιγοά. Ηΐ δέ. Κεϊὲρ. 361. ὙΤὍΤδὸ ραββαρε 
τεῆεςιβ σετίδίῃ ρ48ς:8 οὗἩ ἰδίεσ πιεβϑίδηϊς 
Ὀεϊϊ εἴ ἴῃ Ἰυἀδίδπι, ννΒῖς ἢ μδὰ Ὀδεη ετἰηρεά 
ΌΥ ἴδε Βαργιοπίδη ταγὰμ οὐ Μαγάιυϊι, 
ἘΔλ᾽8 νἱοϊοτίουβ βδοῆ, ἴοὸ ψβοπὶ ἀϊνίης 
δυϊδβοεν ψνᾶ8 εηἰγυβιεά. Μασζάυκ᾽β ἰτί- 
ὈΠΊῚΡ νγ88 ἐχρίδἰπεὰ ὃν Βανγ)οπίδη τῃεο- 
Ἰορίδῃβ 88 οδυβεά ὃγ ἴῃ τγδῃβίεγεηςε ἴὸ 
δἰπὶ οὗ ἴδε ἀϊνίπε Νάπιε (8ο Μίοδδεῖ, 
Επ.. [χίχ. 14). 13 ὃ πιᾶὺ Ὀε ἃ ]οβαηηΐπα 
1οβ8 ὕὑροὴ ἴδε ππκποννῃ πᾶπὶς οὗ νεζσ. 12 
ς΄. ῬΏΙ. 11. 9, το), ὑπάες τῆς ἱπήσεπος 
οὗ ρῬαββαρεβ [ἶκε Ηδςῦ. ἵν. 15, ϑδρ. χνίϊἱ. 
(“ Τῖης 4]]-ρουνεγῖα! Ιογοβ ἰεαρὶ ἔσγομι 
Βεάνθη ουΐ οὗ [πε τογδὶ τβγοῆς, 88 ἃ 
βίετῃ ννασσίου ἰηΐο τῆς πιϊάβὲ οὗ ἴῃς 
ἀοοτηςὰ ἰαηά, Ὀελτίης ἴδε βῃμδῦρ βινοσὰ οὗ 
ΤΕΐπα υπέεϊρηεὰ σοπιπιαπάπιεηιϊ ᾽), δηὰ 
ἙποοΣ χο. 38 (εῤ. ποψψενεῖ Βεεσ, αὐ ἰοε.). 
-κέκληται, Ρετί. οἵ εχίβιείηρ βίδίς, "τὰς 
δβὲ δοϊίοῃ οὗ ψν]οἢ ἰξ 18 [6 ταβυ]ὲ θείη 
εἴς ουἕ οὗ τουρδε᾽" (Βυτίου, 75). ξτπ6 
ἃῦονε ἐχρδηδίίοη οὗ δε τηγβίογίουβ πάπα 
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15. 

γεγραμμένον, 
ΓΝετ. ἃ. 
ε Ἑτοπι Ἶ 

Ὅκδω. ἰχ. 25; δε ὶ. τό, ἰΐ, 12. 
το, 2γῖ. ἐ 8. ἅϊ, χίΐ. 45. 
ΞΞ “ συγοσά-δεἶι " (ϑρί{18). 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΙΧ. 

14. καὶ τὰ " στρατεύματα τὰ ἐν τῷ οὐρανῷ “ ἠκολούθει αὐτῷ ἐφ᾽ 
δἵπποις λευκοῖς, 

“ ἐνδεδυμένοι ΄ βύσσινον λευκὸν καὶ καθαρόν. 
καὶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ἐκπορεύεται " ῥομφαία ὀξεῖα, ἵνα 

ἐν αὐτῇ " πατάξῃ τὰ ἔθνη - 
καὶ αὐτὸς ' ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ 
καὶ αὐτὸς πατεῖ " τὴν ληνὸν ' τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς 

τοῦ θεοῦ τοῦ παντοκράτορος. 

16. καὶ ἔχει ἐπὶ τὸ ἱμάτιον ' καὶ ἐπὶ τὸν " μηρὸν αὐτοῦ ὄνομα 

“5 ΒΑΟΙΛΕΥΟ ΒΑΟΙΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΟ ΚΥΡΙΩΝ "᾿. 

8 168. χὶ. 4, (φυοιϊοά Ρε. 50]. χνυίϊ. 39), Εα. ἰχὶϊ. 2, ψ. 
κ χίν. 20, 1υἀ. ἐδ. 13. ὶ 

Ὦ Κνρ. κυρ. ἃ Βαυγίοηΐδη 
1 χὶν. το, Ὶ τὸ ἄπ. λέγ. ΝΙΤ.; 

4 Ἐϑά. χὶϊὶ. 

ἐξ οἱ Ματάπς,  χνὶ!, τὰν α Τὸ, ΝΙ, τϑ. 

ΤᾺ οπὶ. ὅπι τὸ ιματιον καὶ (5. κε “τη Οἡ μαστηδηῖδ ΨὨΪΟΒ γεῖε οα δῖδ 
τϊχῃ᾽}). ΜΝ ΙΒ. οοη). ἐπὶ τὸν ἵππον. Οὐ. Ε. Βὶ., 2517. 

Ῥεοογτγεςῖ, ἴδε δυςβοτ᾽ 8 ἰάδα ννὰβ ενϊ Ἐπ Εν 
οτροιίεη οἵ ἱρηῃογεᾶ Ὁγ βοπὶς ἰδῖεσ εἀϊϊοσς 
οζ ςοργίϑιε οὗ ἴδε ]οπαπηίης βοβοοὶ, γῇο 
ἰπβεγῖςά (8 ρίοββ ἰῃ ογάεσγ ἴὸ οἷδᾶσ ὕὮὃὉ 
1τ8ς οὔβουτε ταίθγεπος, δπὰ δὶ ἴδε βαπια 
πις ἴο την ἔοτιναγά τῆς ᾿γαπβοεηάθης 
δῆς εἶν ἀρργορείδιεά ὃὉγ τπδὲ βοῇοοί 
ἔοτ ΟὨτίβε ἱπ ἃ ρβοϊῆς πὰ γεϊρίουβ βεῆβϑε 
(ϑο πεαῖγν 411 ογιεῖσδὶ εἀϊτοτβ)ὶ. [ἢ ἂπῪ 
οδβε ἴδε ἴννο οοποεριίοηβ οὗ ἴῆε Αροοδ- 
ἸΙγρϑε δηὰ τῆς Εουζίῃ ροβραὶ μᾶνς {{π||Ὸ 
οἵ ποιδίηρ ἱπ ςοπιπιοη ὄχοερῖ πε ᾿νογά. 
Βυξ τε ἱπιτοάδυςτίοη οὗἩ (πὶ8 Δρράσγεηιν 
ἱΠορίοαὶ ϑεφυεηςες Ὀείννεεη 1:2 ἂπὰ 13 
ταῖς Ὅε )υβιϊδεὰ ἴῃ ρατὶ ὃν Ε. Β. ὃ. 
94, “1 δπὶ ἢς [Βδὲ οοπιεῖῃ ἑογιῃ, δάνδης- 
ἰῆχ, Βοβε πᾶπὶς ἰβ ὑπκπονπη; 1 ἂπὶ 
Ὑεβιεγάαυ, πὰ ὅ:εσ οὗ τ} οη5Β οὗ γεᾶγβ 
18 ΤΥ πᾶπηε᾽. Τῆς δρρὶ!ςαιίοη οὗ βυςἢ 
Ἐ1|68 τὸ [ε808 οογίδι ΠΥ ρίνεβ [πε ἱπιρτεβ- 
δίοῃ τδδὲ ἴπεθε Πίσῃ, ποπουγαῦϊς ρῥτθάϊ- 
᾿αῖεβ ἅγε “ποῖ γεῖ Ἰοϊπεὰ τὸ δίβ βεσβοῃ 
ἢ ΔΩ ἱπιίγίηδὶς ἀπά Ὄβϑοπίδὶ ὑπιτν 
(Βαυτ) ; ἴδεν γε γαῖπεσ ἄυς ἴο τῆς ἐξεϊ!ηρ 
ἴδδι "ΟΠ γῖβὲ πηυβὲ πᾶνε ἃ ροβίξ[ίοῃ δάε- 
αυδῖςε ἴο ἴῃς στεδῖ Ἐχρεοίδιοπβ σοποεζη- 
ἱηρ τῆς ἰα5ὲ τπίηρβ, οὗ νδϊςῃ ἢς ἰ8 τῇς 
«ςδιεῖ βυδήεοι", Βυῖ {πεῖν ἱπεγοδυςείοη 18 
ἄυς ἴο {πε 5βεπιὶ- τὶ βιαπίβεά πχεβϑίδηις 
ςοποκριίοηβ ἀπά τἢς ἀϊνίης ςλϊεροτίεβ ΌῪ 
ὙΠ ἢ τη6 νυτί το ἰ8. αἰτεπιριίηρ ἴο ἰηΐετ- 
Ῥτεῖ ἢϊ8 ἐχρεσίξησα οὗ [εβιι8. Βδοϊκυνασάβ 
δηὰ [οτιναγάβ, Δ8 ργε- εχίβέεης δηὰ ἕχζαγε, 
18ε τεάδεπιεσ ἰβ πιλρηϊβεὰ ἔος ἕῆς ργο- 
ῬδεῖΒ σοπβοϊουδηςββ. 
ες. 15. αὐτός--ΤῊς νἱςοίοτγ οὗ τῆς 

τη οϑϑδἢ ἷ8 βίηρίε-Βαπάεα (“1 πᾶνς ἔγοά- 
ἄξεη ἴδε νυΐπε-ρσεββ δίοης ᾽᾿); ς΄ ου νεζ. 13, 
δηὰ 88Ρ. χνϊὶ. 22, Ρβ. 80]. χνίΐ. 24-27, 

ψ πεῖς ἴῃς τψνοτὰ οὗ πιεβδίδῃ᾽ 5 πιουτὰ ἰδ 
τῆς βοὶς ψεᾶροῦ οὗ δἰβ νἱοίοσυ (δη 
Ἰσαπίδπ τουςἢ 88 ἰῃ 5. Β. Ε. ἰν. Ρ. ᾿ἰχχνὶϊ. 
ξ,, τὰς ἀὐεπαυεδίπς Ἔχοοΐεπος οὗ Ζοτσο- 
δβῖεσ ἰ8 παῖ ἢίβ οδίεἴ ᾿ψεᾶρο ἰ8 βρίσιτυδὶ, 
ἐνδ., ἰὰς νογά οἵὐ ῥγαγε). Τῆὶβ ἤπε 
ἰάεα, τδίκεπ οτί ρίηδ!ν ἔγοσῃ ἰβαΐδἢ, νγὰβ τε- 
ΡῬτεοάυςσεά, παῖυγα! ν πῃ ἃ τποσε οὗ [εβ8 
τεοδ] βιὶς βαρε, Ὀγ ἴῃς γα δ]8 ννβο δρρ] θεὰ 
ἐξ το Μοβεβ δὲ Εχοά. ἱΐϊ. τεσ (ΟὉἴεη). ΑἸεχ. 
δέγομ. ἷ. 23), δἀπὰ ὉγΥ Δροςδιυρίβίβ (2 
ΤΉ. ἱΐ. 8; Αρ. Βας. χχχνὶ. ζ,, 1111. ἢ. 4 
Ἐδά. χ. ὅο ἔ,, ἀπά πεσε) νῇο δβδβίριε δῃ 
ἃοῖίνε τόϊε ἴο τῇς πηεβϑίδῃ ἴῃ τῆς ]Ἰδιΐες 
ἄδλγβ. ὙΤδε πιεαπίπρ οὗ ἴῃς βυνογά-δυτηδοὶ 
ἰ8 ται “τῆς ψῃοῖς ςουπδεῖ οὗ ἀοά ἰδ 
ΔοσοτΡ ἰβμοὰ ὉΥ }εϑὺ8 88 ἃ βίετη ᾿υάρ- 
τηδηΐ νη ταβίβεϊεθββ ρονγεσ " (αι). 
Τδυβ τς ἢπαὶ τουῖ οὗ ἐδε ἀενὶϊ, δητὶς!- 
Ῥαιεά ἰῃ χίϊ. 12, ἰ8β οατεοὰ ουαἱ (1.)} Ὁγ τε 
ονετίῆτον οὗ πί8 βυιδοτγάϊπαϊςεβ (πηεπιϊοηςὰ 
ἴῃ οἈ. χὶ!!.)} μεῖς, ἀπά ἐβεη (11.) ὃν πίβ 
ονῃ ἀείεδι β- 10), αἰτπουρἢ ἰπ δηϊβῃίης 
τῆς ἴοτβο οἱ Ἵοἢ. χίϊ. (Βουββεῦ) ἴδε ρτο- 
Ῥδεὶ οπαγαςιεγίβιί δι ν 848 τεοουγβα ἴὸ 
τηδίοσία]8 ἄγαννῃ ἔγοπι ἀϊβετεηι ογοῖεδ 
οὗ ουτγεηΐϊ πιεδβϑίδηὶς ἰγδάϊίοη. 
ες. τό. “Απὰ ου δίβ ραγπηεηΐξ δηὰ 

((.5.» ἐνεπ) ὕροῦ δἰβ τδίρἢ ᾽" ; οπ ἴδαὶ 
μὰ οὗ τδε τοῦς Ἴςονεσίπρ δἰ (ρα, μα 
8 ἃ [{τ|6 οὗ Βοποὺσς υτἱϊεπ. ϑόπλς 

Οτεεῖς δἰδίυεβ ἀρρεᾶσ ἴο πᾶνε μδά ἃ 
Ὡᾶτης τι τε τδυ8 ὑροη ἴδε [πὶρἢ (Οἱσεσο 
τηθητίοηβ οης οὗ Αροἱἱο πιδεκεά ἴῃ 5π|8]} 
ἰϊνες Ἰεϊίεσβ, Κόγγ. ἱν. 43). Μεβδίδῃ, 
ἯΚε πιδὴγν οὗ ἴῃς Αββυτίδπ πιοπᾶσοῖδ, 
Ὀεᾶγβ ἃ ἀουδίε πᾶς. Κὶηρ οἵ λίηρς, ἃ 
Ῥετείδη (2Ἐβοῃ. Ῥεγϑ, 24; Ἐστᾶ νυἹῖ. 12) 
δηά Ῥαγμίδη εἰἰ|6 οὗ τογαῖτγ, νυ ῖο ἢ ἴῃ 
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τ. Καὶ εἶδον " ἕνα ἄγγελον ἑστῶτα ἐν τῷ ἡλίῳ - καὶ ἔκραξε φωνῇ ο ΚΎΣΕΗ 

μεγάλῃ λέγων πᾶσι τοῖς " ὀρνέοις τοῖς πετομένοις ἐν μεσουρανήματι, οὔτις 

“Δεῦτε συνάχθητε εἰς τὸ δεῖπνον τὸ μέγα τοῦ Θεοῦ, 18. Λβς. ἴα, 

ἵνα “φάγητε σάρκας βασιλέων καὶ σάρκας χιλιάρχων καὶ  χνί!. 2. 
σάρκας "ἰσχυρῶν καὶ σάρκας ἵππων καὶ τῶν καθημένων ἐπ᾽ αὐτῶν καὶ ΣΝ ποι, 

14---:ο. 

σάρκας πάντων "ἐλευθέρων τὲ καὶ δούλων καὶ μικρῶν καὶ μεγάλων.᾽᾿ « χῇϊ. τ6. 
19. καὶ εἶδον τὸ θηρίον καὶ τοὺς " βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ τὰ τον ΝῊΝ 
στρατεύματα αὐτῶν συνηγμένα ποιῆσαι “τὸν πόλεμον μετὰ 

καθημένου ἐπὶ τοῦ ἵππου, καὶ μετὰ τοῦ στρατεύματος αὐτοῦ. 
καὶ " ἐπιάσθη τὸ θηρίον, καὶ μετ’ αὐτοῦ "ὁ ψευδοπροφήτης 
ὁ ̓  ποιήσας τὰ σημεῖα " ἐνώπιον αὐτοῦ, ἐν οἷς ἐπλάνησε τοὺς λαβόντας 

τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου καὶ τοὺς προσκυνοῦντας τῇ εἰκόνι αὐτοῦ" 

α Ρε. ἱϊ. 2. 
τοῦ ν χνὶ, τ6 

2ο. 

15, Ῥοτίς 
ἔογ 
ἐπιέσθη. 

ζῶντες ἐβλήθησαν οἱ δύο εἰς τὴν " λίμνην τοῦ " πυρὸς τῆς καιομένης Χ Χὴ 13:1», 

18ε Αροσδῖγρβε ͵ἰ8 (ἢ ρῥσεζοραῖϊνε οὗ 
τασδὶ 48 (ἢς ἔπιῈ ΕἸΏΡΕΙΟΙ 88 ΔΡ- 
ΡΙεά το Μασγάυϊκ δ8 {πε Ἴσοπηυεγος οὗ 
οδδοβ δηά ἰἢς δεδίζεσ οὗ 41] εασίῃ]γ τηου- 
δις 8 (ο7. Ζί ηπιετη ἰη δελγαάεν,5 373 ἴ.). 

γν. 17.-21: ἴδε τουξ δηὰ ἀεβισυςείοη οὗ 
δε Βεδβὲ δηὰ δἰβ δάπεγεπίβ, πιοάςϊ!εά 
ροη ἰβαίδῃ ἷνὶ. ο ἔ. δηᾶ ΕζΖεκις} 8 ἀς- 
Βοσρέοη οὗ ες αἀϊδοοπιβίυτε οὗ ῥγίπος 
αορ (χχχίχ. 17-21), ὑβεγε δεδβίβ 88 νῈ]} 
88 Ὀἰγάβ ἀγα δἱἀάθη σὶυϊ (Πεγηβεῖνεβ 
οαττίοη (4). ΤΗΪ8 οσυᾶάς δβρεοὶ οὗ τς 
τηεβϑίδηϊς ἐσ τ Ρἢ παά οοτηπιεπάεά [8617 
ἴο εν 88} βροουϊδίίου οὐ ἐδς ἔαϊυτε (8ες 
Ἐπ. χο. 2-4); ἴξ τεβεοὶβ της ἱπίεηβε μᾶτ- 
Που!ατίβπι οὗ ροβί- εχ !ς 1υἀΔίδπι ἱπ οες- 
ταῖη οἴτοῖεβ, πὰ δ'8βο τῇς βεπιὶ-Ῥο εἰς] 
οαἴεροτίεβ ὙΠΟ ἰεηάεὰ ἰο ἀοπηϊπαῖα 
1δς ἐβομδίοϊορυ. [π Αβς. 188. ἷν. 14, ἴδε 
Τοτὰ αἷδο σοοπιεβ ΨΠ δ8 δηρεῖὶβ ἀπά 
ἸΟΟΡΒ ἴο ἄγαν ἱπίο Θεβεππα Βεϊϊαγ δπά 
διί8 Βοβίβ. 

ψεσ. 17. ἐν ἡλίῳ, ἃ οοπιπιδηάίϊηρ δηὰ 
ςοηδβρίουουβ ρΡοβίτοη. 

Ψψες. 18. ἴπ τῆς δποίεπε νοσγὶά, τ ῖ8 
Ψ 88 ἴδ τγογβὲ τηϊβέοσίσης ροββίδ]ς ἔοσ τε 
ἀελά---ἰο 1 υπϑυτίεὰ, 4 Ρτεν ἴο νυἹ]ὰ 
δίτάβ. Οπ τῆς ἔαπιουβ “" βίεἶῖε οὗ {δε 
νυϊίυτεβ ᾽᾽ (Ὀεῖ. 3000 Β.0.} ἴδε ἐπέσαν ἅγα 
τερτεβεπίεὰ ᾿γίηρ Ὀᾶτε δπὰ δείπρ ἀενουτεάᾶ 
ὃν νυϊέυτεδ, ν ἢ 11ς πε σοΥρβε8 οἵ ἔδε τογδὶ 
ἸΟΟΡΒ ἂζὲ οδσεῦ γ Ὀυγιοά. 
ες. 2ο. ΤῊΪΒ πλλσκβ ἴμε οὐἱπνίπαιίοι. 

οὗ τηΔΩΥ ῥζενίουβ οσγϑοεβ: ἴΠ6 πηεβϑίδ ἢ 
τηεείβ δηᾶ ἀείεδίβ (χνΐ. 13 7) ἴδε Ῥεδϑδὶ 
(ἐ.6., Νετο-δηςὶςτίβε, χί. 7, χὶ. σ Ὁ) δηὰ 
με ἐαδε ργορβεῖ (͵.5., ἐς [πιρεσῖϑ] 
Ρτϊεβιποοάτ-ε βοοοπὰ δεαβὲ οὗ χὶϊὶ. 11 ἢ) 
ἃηᾶ {πεῖς 4111ε8 (ἐὰσ ἀὲπρς οΓ ἐΐδ εαγίλ, 
ζ΄. χὶ. 9, 18, χίν. 8, χνὶ. 14, χυϊϊ, 12 ζ)), 

νΟΙ, ν. 

Σ ΧΧ. 10, 14. 
168. χχχ. 33, Ὀδῃ. νἱΐ. σἱ ; ᾧ. Ῥαν. [,οϑέ, ἱ. 6.-69. 

δοοοσάϊηρ ἴο ἃ πιοσε βρεοίῆς ἔογπι οὗἩ τῆς 
τεδάϊείου τεβεοϊθᾶ ἰπ χὶν. 14-20θ. Ῥοβ- 
βὲ δ γ τῆς ξβαθαν τεραᾶβί οὗ νϑσ. 21 ἴβ ἃ 
ἀγαγηδίῖς 01] ἴο τμδῖ οὗ νεσ. 9.ὡ Αἱ δὴν 
ταῖς ἔπεσε 8 ἃ βίϊρῃε οοπξυδίοπ ἱπ τῆς 
βικαίςξ, ἄὰς ἴἰο τδς ῥγεβεῆος οὗ Βεΐεσο- 
ξεπεουϑοοποθρίοῃΒβ ; ΨΨὮ1]8ὲ οπε ἰγδάϊτ οι 
τηδάς τηεβϑίδῇ δἵ μἷβ σοτηΐπρ ναπαυΐδβῃ 411 
δὲ βυτγνίνίπρ ἱπμαριϊαπίβ οὗ τῇς δδγίδ, 
Ψ8Ο “γετε δὰ Ἀγῥοίλεσὶ ορροπεπῖβ οὗ 
Οοά᾿Β ρεορὶςε (οὔ τ]. 26, 27, χί. 9 ἔ., χίϊ. 
9, χῖν. 14 ἔ., χνί. 13-16, χίχ, 17 [.), ἴδε 
Ῥτορβεῖ δὲ ἴδε βαπιε {π|6 υϑεά (ἢς Βρϑοίδὶ 
ςοποερίίοη οὗ ἃ Νεζο- πες τίδε ἤοβα 
811168 ννεσς πιδίηἶἷν Εδβίογηῃ οί εἴβ (ἴχ. 14 
ἔ,, χνὶ. 12, χνυῖϊ. 12 8), δπὰ αἷ8δο βδαγεὰ 
τῆς Ο.Τ. ΒεΙεῦ ἴῃ ἃ νεῖγά ἱπάερεηάεης 
ουζδϑυγδβὲ ἔγοτι τΠ6 δἰκίγιβ οὐ ἴῃ δαττῇ (χχ. 
8). Ηεηποε :δς τουῖ οὗ παξϊοπβ μεσε ἴδ 
ΟἾΪΥ ἈΡΡδγεηεῖν ἤηδ]. 8:ε οα χχ. 3. Τῆς 
ακε οὗ ὅγε, α ρίαςς οὗ ἰογσγηεηὶ ψβῖ ἢ 
Ὀυγηβ {πγτουρμουΐϊ τηοδὶ οὗ τς δρο- 
Αγ Ρ56ε8 Θίργη. ἷϊ. τ:ρῦ-2οο, 252-253, 
286, εἰς. ; Αρος. Ῥεῖ. 8), νγὰ8 1 ἢτβε ἴῃ 
Εποςῇ. (δες. Ξε Ψ Ὠεσε [ἴ 18 (Ὡς ρυη- 
ἰβῃπηεηὶ τεβεσνεὰ ἔοσ ΑΖαζεῖ οὐ (δε δύ 
οὗ ᾿υάρπηεπι (ἴχ. 6) απὰ ἔογ ἴτε ΓΆ]]1εῇ 
Δηρεῖβ (χχὶ. 7-10) ἡ τπεὶς ραγαγίουσβ. 
Τῆς Ρῥιορδεῖ ῥγείεσβ {πὶ8 ἴἰὸ (πε δἱΐετ- 
παῖϊνε οοποορίίοη οὗ ἃ γῖνεσ οὗ ῆστε [5ἷδν. 
Ἐπ. χ] τΦ'Τδε ψβοῖε ραββᾶρε γεβεςῖβ 
τιδάϊεϊοηβ δυο 48 ἴμοβε ρζεβεγνεὰ (εὐ, 
Οἰττεσ ἰἱ., 232 ζ.), 6.6.» ἰπ Ταγρ. 7εγυβ. 
οη ὅἀξεη. χίϊχ. 11 δηά ϑόοῆασ ου [,εν.- 
Εχοάυ8β (πιίγαουϊα, υδτίλαυς εἰ Βοττεηάᾷ 
8611 ἤςης πιατὶ ἰεγγηὰς οἶγοα 7 ετι84} Ἐπὶ, 
οὐπὶ τηρδβίδθ σοι), μεσ τΒς 
Ῥεδβίβ οὗ τε δεῖά ἔεεά ἔος οπς γεᾶσ, 
δηά {πε Οἰγάβ ἔοσ βενεη, ροη δε σάτοδβεβ 
οὗ ἰβγϑ61}8 ἴοεβ.υ Τῆς βυργεηια Ρεηδὶῖν 
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6οό.7. 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

21. καὶ οἱ λοιποὶ ἀπεκτάνθησαν ἐν τῇ ῥομφαίᾳ τοῦ 

καθημένου ἐπὶ τοῦ ἵππου, τῇ ἐξελθούσῃ ἐκ τοῦ στόματος 

ΧΙΧ. 

αὐτοῦ - " καὶ πάντα τὰ ὄρνεα ἐχορτάσθησαν ἐκ τῶν σαρκῶν αὐτῶν. 

ἰηβίςιοά οα δε ορροπεηΐβ οὗ Ζοτσοδβ- 
τὐδηΐβαι ἰδ ἰδὲ τποῖσγ σογρβεβ σε ψίνεη 
ονεῦ ἴο τἢς οοτρβο-εδιίηρ δἰγάβ, ἑ.6., 
ἸἈζς (Νεπά. 111. 2ο, ἰχ. 490). ΟΥ̓ ἱπιγοά. 
4. 
Τε πηεβϑίδἢ ψνὯ0 ἔογηηδ "" ἴῃ ε οσεπῖγαὶ 

Ὦρυτε οὗ (δί8 Ὀ]οοάτἰτϑίγ βοεης,᾽" υυτιτίεπ 
1τ|κε τῇς ῥγεςεάϊηρ ουὐἱ οὗ τς ῥτγεβΌγιετ᾽ 8 
δ βᾷνασε δαίτεά οἵ Κοπὶς ᾽᾿ (5εΐνγη, 83) 
888 ἃ βεπι!- ρο εἶς α] σαῖμοῖ ἐμλπ ἃ ἰγαπδ- 
οεπάςπίαὶ! τοῖε ἴο ρίαυ. Τῆς πογπηδὶ 
ΟὨγίβιίδη σοπδοίουδηςδθ ((}. χχίΐ. 12) 
νίεννοά τε σεϊυση οὗ [6818 48 υβῃεγίηρ 
ἰπ τὰς ἤπδὶ σεαυΐίδὶ οἵ τηδηκίπά; δυῖ ἴῃ 
ἴδιεδε δρϑοὶδὶ οσδο]εβ ((}, χνὶϊ. 14) ψῇεσα 
ἃ Βεπι!- ἰβίογίςαὶ ἤρυτγε ἰ8 ρίττοὰ ἀραϊπϑὶ 
ΟΒγίβε οὐ δεαγίῃ, ἴῃς ἰδίξεσ ἰ8 δσουρδί 
ἄοννη ἴο πιεεῖ (Ὡς δάνεσβαγυ οὔ δἰ8β οντὶ 
βτουπά---ἃ ἀενεϊορπηεπὶ οὗ εβοβδιίοίοθυ 
ὙΙΟὮ ἰδ ἃ τεβυπηριίοη οὗ ρτἰπιϊεῖνα τλεβ- 
βἰδηὶς οδιερογίεβ ἐπ Ϊ7υἀδίδη). Τῃε 
τηδδϑίαῃ δεῖα 8 σοπβοαυ ΠΕ ἃ ρτίπι, 
8] επὶ, ἱπιρίδοαθῖίς Ἴοπαυετζοσ. ἔδεε 
ἰδ πο ἰεπάετηεββ ἱπ τῆς Αροοδῖγρβε 
βᾶνε ἔοσ (ες ρίουβ οοσαὲ οὗ {δε εἴεοι 
Ῥοορῖε, ποιδίηρ οὗ τδδὲ ἀϊβαυίει οὗ Πεαγὶ 
νὰ πΔοἢ τῆς βεπδιείνεηεβθ οἵ ἰδίετ 
ἃξε8 νἱεννεά [ἢ ἱππυτηεγαῦῖε ἀεδά, Ηδτα 
τιδη πὰ τε παῖνεϊυ ἀϊβροβεά οὗ ἱπ ἕυξε 
τλᾶδδεβ ; {πεῖς δηϊδροηίθπι ἴο ἴΠε πιεδ- 
βίϑῃ ἀπά δἰ ρεορὶς 8 αβϑιιπιεὰ ἴο δανε 
ἐχροβεὰ {δεπὶ ἴο συμ] ε88 δὰ ἱπεχογδδῖς 
ἄοοπι. Νὸοσ ἄο δε βοεπίς οδίερογίεβ οὗ 
τδε ἐεδάϊείοη ἰεανε ΔΥ τοοπὶ ἔοσ βυοῖ ἃ 
ἐεεἰϊπρ 48 ἀϊοιαιεὰ Ρ᾽ υϊᾶγο μ᾿ 8 ποδὶε ἀε- 
βοσίρεοη (: ϑέγα υὲκἀ. 555 Ἑ. Ἐ.) οἵ 
τῆς εἴετπδὶ ρδηρβ οὗ ςοπβοίεηςθ. ὕροῃ 
ἴμε οἴδμεσ μαπά, ἔμπεσε ἰ8 πὸ ρἱοδείϊηρ ονεῖ 
ἴδε τοτπιεπίβ οὗ ἴδ ψἱοϊκεά, 

Νονν (μαῖ ἴῃς ἀεδιγυςεῖνε ννοτί οὗ πηεβ8- 
βἰδὴ ἰδ ὀνεσ, ἴῃς ρτουπὰ 8εεπΊ8 οἱεῶσ ἔοσς 
διἰ8 σοπδίγυοεῖνε Ψψογκ (οὐ Ῥβ. 80]. χνίϊ. 
26 [)). Βυῖ (δε ἰάϊοπγτποτγαςίεβ οὗ 70 π᾿ 8 
ουκ]οοῖς ἱπνοῖνε 4 ἀερατῖυγε ἔγοθι τς 
ΠΟΙΙΊΔΙ ἰταάϊτίοη οὗἨ ]υάαίθπι απὰ θασὶν 
ΑἸ γί βεϊδηὶεν δὲ 1Π1|8 ροὶπὶ. ϑαῖδπ, νυνῆῦο 
δυγνῖνεβ, 48 ἢς Πδὰ ργεοςεάςά, [ἢ Εοτϊηδη 
επιρίγα, 8111} τευηδίηβ ἴο ὃς ἄεαϊς ν ἰῇ. 
Τῆς ταϊτὰ νἱβίοη οἵ ἄοοπι, τπετεΐοσε (χχ. 
1-10)ὴ οὐμπεβ μὶβ ἅπδὶ ἀείεαϊ, ἰπ ἔννο 
Ῥᾶπεῖβ: (α) οὔς τρια ἃ Ῥετίοά οὗ 
επίογοςά τεβίγαϊπι, ἀυγὶπρ ΥὨ ἢ (ἔος 2, 3 
δηὰ 4-7 ἅτε ΒΥῷοΏσοποι 8) πιεβϑίδῃ ἀπά 
τῆς πιδγέγτβ δη͵οΥ ἃ Βδίογοη εἶπιε οὗ τετ- 
Ῥοσγαϊ δηά ἐειῃροσδαγυ 0188, (ὁ) με οἵα 
βικεϊο δίηρ (7:10) ἃ ἀεδρεγαῖς δυὲ υη- 
ΑΙ ηρ τεοοσυάεβδοεπος οὔ ἰῃς ἄεν!᾽ 8 

Ῥονετ. Τῆς ογδοῖς ἰβ ὑγιεῖ δπὰ υη- 
οοἰουτεά, [τ τουπάβ ΟΗ͂ τς ρτεςεάϊην 
Ῥτεάϊοςτίοηβ ἀπὰ δὲ ἴῃς βᾶπιε {ἴἰπῆς ρᾶνεβ 
18ε νὰν ἔοσς ἴδε πιαρπίδοεπε ἤπδαὶὲ οὗ 
χχὶ.-χχίϊ., οὐ νὩϊοἢ τῆς ττίϊες Ρυῖδ ἔοσι ἢ 
411 δβ ρονεῖβ. Βυΐ ἰξ ἰ8 τῶοσε ἴδῃ 
δι δ!}ν επί ρπιδιὶς ἀπά δ]]υδῖνε. “Πδηδ 
68 ἀοζηίειβ Ἵμδρίγεβ 1εβ ἰδυίεδαυχ χυὶ 
Ῥάδδεαὶ 8βοὺβ 08 γεὺχ π᾿ οηὶ Ρυβ ἴα 
δἰοπεὺς νἱναπίε ἄε οςεὺχ αυἱ οηὶ ρῥτέςέδέ. 

1" πιαρίπαιίίοη ἀγᾶπὶ δϑδλῖγε ἃ ἄεβ οοη- 
Τεριίοθβ δοβοϊυσπθης ἰάἀέαίεβ εἰ δ88π8 
ἃυοσυπε δπαϊορίς ἄνθος 168 τγέδ! τέβ οοη- 
οἵδῖεβ ἄε ἴα πδίισε, εϑὲ παίυγεϊ!οτηεης 
τηοΐηβ δβῦγε ἀ᾽ ε16-πηιὲπια, εἴ πε ρᾶγνίεπι 
ΡΟἷυβ δυδβϑὶ ἐδοϊ]επιεηῖς ἃ 8 δέδιγαε ς 6] ]Ὲ 
ἅυ ἰεοΐευτ ᾽" (Κευ88). [ηρεπίουβ διίεπιρῖβ 
Βανε Ὀεεπ πιδλάς (ς.9., ὉΥῪ δΊθομεσ, 
ϑρίεια, δπὰ γε] μβαυδβεπ) το ἀϊδεπιδηρὶς 
ἃ εν δῆ βουσος ἔἴτοπὶ ἴμς ρᾶδββᾶρε, Ὀδυὶ 
τε] Ριοῦ!επὶ ἰ8 ταϊβεὰ δηὰ βοϊνεὰ οἱ 
ἴδε 801] οὗ τῃς νδτίαπε ἰγδάϊεϊοπβ ὑνὩϊοὮ 
]οδπ πιουϊάεὰ δὲ (μἰβ μοΐῃις ἔογ δῖ8 
ονγα ΟΒτίβιίαπ ρυγροβεβ. [π ἴδε οτεα- 
τἰοπ-αγτ τὰς Ὀἰπάϊπρ οὗἨἁ ἉΘ1τμ6 οἤδοιβ- 
ἁγάροη οἵ μἰβ δ᾽ εβ ἴοοῖκ ρίαςε δὶ τῃς 
θερίπηΐηρν οὗ τὰς ννοσ 8 ίβίοσυ (οἷ 
Ῥγαγον οἱ Μαπαςς. 2-4). ΑΒ {δὲ ἀγάσοῃ 
οᾶπις ἴο θὲ πιοταϊϑεὰ ἰηίο τῇς Ρμοννγεσ 
οἵ βρίσίτυδὶ εν], Ἐπ 8 τεπιροσάγυ τεδίγαϊης 
(ς7. ου νεσ. 2) ννὰβ ἱγαπβέετσεὰ τὸ ἴῃς ὃε- 
εἰπηίηρ οὗ τῆς επὰ, Ὁγ ἃ πιοάϊδολίίοη οὗ 
τῆς ρῥείπιεῖνα νίενν Ὑνπῖο ἢ ρον ζοε8 
Ὀαοὶς ἴο ταπίδη τπεοίΐορυ (οἷ. ϑῖδνε, 
175 ἴ., Βαϊοη, ψόϊιεσ, τ2ο ἔ., Βτίρρϑβ, 
εἰς.). ὙὍὰε οοποεριίοηῃ οὗἨ ἁ πηεββίδὮῃ᾽ 8 
τεϊψῃ 48 ργεϊ πιίπαγυ ἀπά 1ἰπιϊτθὰ οα ἐλ ῃ 
ννᾶβ ποῖ ὑπκπονη ἴο [υἀδλίδηι (Επο εἰ. 
Κεϊίρ. απμὰ Εἰλίος, ἱ. 203 ) οτ ἐνεὴ ἴο 
Ῥεπανεῖνε ΟἸσιβεϊαηϊν (οἷ. τ Οος. χν. 21- 
28, ψεστε Ρδὺ] ἀενεῖορβ ἰὶ ἀϊβετγεπεῖγ). 
Βυϊ τῇς ἰἀεπεϊδοαϊίοη οὗ ἰ ψι τὰς 
βαῦθαιἢ οὗ ἐπε ςεἰεβεῖαὶ υνεεὶς (Ὡς 
ν» 88. οτἱρίπδιγ ποη-πιεββίδηϊς, οὔ ϑῖαν. 
Επ. χχχί:. χχχίϊὶ.) ἀπὰ {πε δεβοοϊδιίοη οὗ 
ἐξ ντδ τῆς πιαγῖγτθ ἅσε ρεου δσ το ]οὨ π᾿ 8 
οὐἝοοκ. Α ἔυγίμοτ ἀιΟδΥΠΟΕΒΕΥ 15. τὰς 
οοπηεοκίοη δεΐνεεη ἴμε Οος Μαρος 
διἴίδοὶς ἀπά {πε ἤπ8] πιάποευντε οἵ ϑαδίδῃ. 
Τῆς ρδγοδβοϊορσίςαὶ! οἷὰς το ἴπεδε οοη- 
οαρίϊομθ ργοῦδοὶν 1[1ε8 ἴῃ ἔδ6 ργορῃ ει β 
ἀεβίῖγε ἴο ργονίἀε ἃ βρεοΐδὶ οοπιρεπβδίοῃ 
ἕο τὰς πιδείγτβ, ρείογ ἴο ἴδε ρεηεσαδὶ 
1188 οὗ ἐπε βαίπιβι Τπΐβ πᾶ πᾶνε ἀς- 
τετπιίπεᾶ δίβ δἀορεῖοη οὐ δἀδριδείοη οὗ 
τὰς οἰ] αβεὶς ἐταἀιείοη, ΜΙ 4180 οοη- 
βοενοὰ ἰῃς δοδβαὶς βορε οἵ δὴ δαί! υ 
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ΧΧ. τ. Καὶ εἶδον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἔχοντα κα ᾿ 18, ἴα. 

τὴν " κλεῖν τῆς " ἀβύσσου καὶ ὃ ἄλυσιν μεγάλην ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ. οι: κ. 
2. καὶ " ἐκράτησε τὸν δράκοντα, ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος, ὁ ὅς ἐστι διάβολος 

,.4 Ἐπά. 
νοι 

καὶ ὁ Σατανᾶς, καὶ ἔδησεν αὐτὸν "χίλια ἔτη, 2. καὶ ἔβαλεν αὐτὸν ὁ ΣῊ 
εἰς τὴν ἄβυσσον καὶ ΄ ἔκλεισεν καὶ ᾿ ἐσφράγισεν ἐπάνω αὐτοῦ, ἵνα μὴ ἐπὴν εν 
5 πλανήσῃ ἔτι τὰ ἔθνη, ἄχρι τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη μετὰ ταῦτα δεῖ οἵ αοά, 

768. ἵν. 
λυθῆναι αὐτὸν "ἢ μικρὸν χρόνον. 4. καὶ εἶδον ' θρόνους---καὶ ἐκάθισαν ζ9 ὁ δ᾿" 
ἐπ᾽ αὐτούς, " καὶ κρίμα ἐδόθη αὐτοῖς---καὶ τὰς ' ψυχὰς τῶν ἢ πεπελ- ο΄. Ε. Βὶ. 

.ϑ096-7. 
Μ δ , ΓΕτοῦΣ 

εκισμένων " διὰ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ καὶ διὰ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, Ὅκα. υἱ. 
17 ἃ 
δε απ 

Ῥναροη (ΤΒεοά.) 14. Κὶ χὶϊὶ. τ4, χνὶ. 13, 2 ΤΏ. ἰΐ. 9-1ο, ὠ. ὙΝ εἰῃεὶ, 2:. Ὦ χνὶϊΐ. το. ἱ Νενεγ 
ἴῃ Αρος. ΞΞ " δῃβεῖβ "; οἱ. Μδιῖ. χίχ' 28 -Ξ [υϊε χχίϊ. 30. ἱετ ζος. νἱ. 2, 8δρ. 11}. 8. 1 νί. 9 
πὶ τὴ λοι ἐς: εἶδον. τῷ Μι. χὶν. το, Αςΐβ χίϊ. 2, Κοσὰ. υἱϊϊ. 35, Οἵεῖι. ἔοι. ν.-νἱ. (ἄπ. λεγ. 

Τὸ). ι ἷ. 9. 

τεῖίρῃ ἔος (με βαϊηίβ ψίπους ἱπιοσέεσίηρ 
νυν τῆς πἰοτε βρί γί] δπὰ ἰγαπβοοηάδεηϊ 
Οὐίοοκ οὐ χχ. τὶ ἔὅ. Ηἰἴβ ργοοεάυγε ἔαγ- 
1δεγ ἜεηδΌϊεά πὶπὶ ἴο ῥγεβεγνε ἴῃς ρῥσγίτηϊ- 
ἔνε ἰάεα οὗὨἉ πλεββίδμ᾽ 8 γείρῃ [4] δ8 ἀϊβείπος 
ἴτογα ἴδδὲ οἵ αοά, Ὁγ αἰνίϊηρ τς ἤπᾶ] 
δοῖ οὔτδε ἀγάπα ἰηΐο ἔννο βδοςπεβ (4 ἔ., 
1ι 1). τδὲ σεαϊβεῖς ερίϑοάς οὗ 
1-3, ΔΠ 6618 Ρ488 ΟΥ̓ τῆς βίαρε (εχοερί {δε 
δηβεὶ οὗ χχί. ο ἢ. ἀπά τε ἀπρεῖμς ἱπέον- 
ῥγές οἵ χχίϊ. 6-10)ὴ, ἰῃπ δοοογάδηος ννἱ ἢ 
ἴῃς ]εννίῃ ἔεεϊ πρ παῖ ἔμεν νετε ἱπέεσίοσ 
το τδςε ρἰοτιβεά βαίπιβ ἴοὸ ἤθη δίοπα (ο, 
ΗεΡ. 1ἴ. 4) τὰς πεχὶ ψοσγὶ ἃ δεϊοηγεά. 
Ἴδετε ἰ8 πο δνίάεποα ἴο βιρροζὲ ἴδε 
φοπϊεοίυτε (Ομεγπε, Βίδίς Ῥγοδίθηιβ, 
233) ἴἰδδὲ ἄγγελον ἰπ νεῖ. 1 στεργεβεηῖβ 
“Δὴ Δἰγεδαν Ἴογγυρὶ ἰεχὲ οὗ δὴ οἱάεσ 
Ηεῦγενν Αροοδῖίγρβε, ἱπ Βῖο να ἀκ 
νγὰβ ντίτεη ἰπβιεδά οὐ τη. Ζὶ " (οἵ. 
δῦονε ου χίϊ. 7). 

Οβάρτεε ΧΧ.---ὴῆνν. 1-3. Τῆε ἀγάροη ἰ5 
βυηρ Όγ δῇ δηρεῖ, ποὶ ὉΥ αΟἁ οσ πηεββίδῃ, 
ἰηίο τς ρἱὲ οὗ ἴῃ δρυβ8 νηΐ οἢ ἐοστηεά δῖ8 
οτἱἰρίηαὶ δαυπὶ (ο΄. οπ ἰχ. 1), ἀπά ἔπετα 
Ἰοοϊκεά ὕρ, Κκὸ ἅπ Ασγδθίδη π, 80 88 ἴο 
Ἰεᾶνε [πε «αγδ υπάϊδευγοεά ἴοσ τμς πι]- 
Ἰεπίυπι. ΤὮς ρσορδεῖ ἔδυ νυν εἰάβ ἰορεῖμοτ 
Ὄνο τταὐϊτοηβ νν Ιο ἢ ἡνετς οτὶ βίη δ Πγ ἰπ- 
ἀερεπάεπι. Ὑδε ἔοσγπιοεσ εοθοςβ Ερυριίδη 
(Ε. Β. Ὁ. 4, “τὰϊπε δποῖν ἴπ6 βεγρεπί 
δδῖδ Ῥεδα ρίνεη ονὸσ ἴο ἰἢς ἢτε, (ἢς 
δεγρεηι-βεηά μαι [4||εἢ ἄονῃ μΒεδάϊοηρ ; 
818 ἄσγῃηβ ἢανε Ὀεδὴ Ὀουπά ἴῃ ομδίπβ... 
{δὲ οι] ἄγεη οὔ ἱπιροΐεηξ τενοἱὲ 8811 πανεσ 
τΏοτε εἶδε ρ᾽}} δηὰ εβρεοίδιγ Ῥᾶγβεε 
εβομαίϊοίοσυ (Η ἀ θομπιαπη, 227 [.) δῖ ἢ 
Βεϊά ἐμαὶ οπε βρη οὗ ἴδε Ἰδέϊε ἄδυβ ννᾶβ 
{δε τεΐεαβε οὗ τς ἄγαροπ Πδδδία---οπος 
δουῃηά ἔαλδι δὶ τιουπὶ Πεπιανεηά---ἰο ςοτ- 
τορι τῆς δαγ δηὰ ἐνεπίμυδιν ἴο ὃς 
ἀεβιογεά ρῥείος ἴο ἴδε δάνειϊιν οὗ τε 
ταεβϑίδῃ πὰ ἴῃς τεβυσγεςιίοη οὗ {πε ἀεδά. 

«Τς Ιταηΐδη νίενν 85 ἴμαὶ Ετεάυπ σου]ά 
ποῖ ΚΙ] ἐπε βεσρεηΐῖ, νῆοβε βδιρ βίο γνῶ8 
τεβετνεὰ ἤοσ ἕοσ ϑᾶπιε (Βυπά. χχίχ. 9). 
Βυῖ ]ομπ δρβιδίῃβ ἔτοπι γινίπρ ΔὴΥ τεᾶβοη 
ἔος ἴδε ἀεν!} 8 τεαρρεάγᾶποθ. Ηε βἰπρΡῚν 
δοςερῖβ τμ6 γδάϊτίοη δηὰ 2118 θδοκ (νεσ. 
3) ΡίουδΥ ὑροη ἴδε δεῖ οὗἨ ἁ Δ πιγβίε- 
τίουβ ργονίάεηςθς. ϑοπια εηἱρτηδιὶς πη ἐβ 
ἰπ ἃ ἰδῖε ροβί- εχ !ς δροοδίυρβε (188. χχίν. 
21, 22, ἴ8ε Βοβίβ οῃ ξίρῃ δηά ἴδε Κίηρβ ου 
φαγί ἴὸ δε βῃυϊξ ὕρ ἱπ πε ῥγίβοη οὗ (Ὡς 
Ρὶε Ῥυε---δῆεσ τοδην ἀδυϑβ---ἴο Ὀδ νἱ δἰτεά, 
3.4.) ταϊεαβεᾶ), υὑροὴ ψ ἢ ϊοἢ Ἰοἢπ 888 αἱ- 
τεδὰν ἄγανῃ, μαά δεβθη ἀδνεϊορεά ὃγ βυῦ86- 
αὐεαὶ βρεουϊδιίοη (οἷ τδε ἔεεϊοτίης οὗ 

4Ζαὶ, Επ. χ. 4 ἔ,, ᾿ἶν. 5. ἢ) ἱπίο δα 
ἄορτια οὗ ἃ ἀϊνίπε τεβίγαίης ρ᾽δοεὰ ἴοσ ἃ 
εἰπε ὕροῦ ἴδε 6] βρίγιἐ(8); δὲς 5. Ὁ. 
οἱ ἔ., Οδασίεβ᾽ Εςολαίοίορν, 200 [.---ἔϑνη. 
ΒιγοΕἾν βρεακίηρ, ἴῃς ργενίουβ ἰσϑάϊείοη 
(χῖχ, τᾶ, 21) 1εἴξ πο ἱπμαδίϊδηεβ ου εασί ἢ 
δὶ 411. ϑυοἢ ἀϊβογεραποῖθβ ψοσς ἱπενίτ- 
40]1ε ἴῃ τ8ε ἀονειαι! προ οὗ ἀϊβρασγαῖς Ἵοη- 
ςοριίοηβ, δὰ της 8βοϊυϊζίοη οὗ 6 ἱποοη- 
δτυϊον Βεσε Ῥγοῦδδὶν 1168 ἰη πε ἱπέογρτε- 
ταιίοη οὗ ἔθνη 48 ουϊγίπρ' πδιίοηβ ου ἴδε 
ἔτίηρε οὗ τε εἴηρίσε (8) ψῆο παὰ ποῖ 
Βῃαζεοά ἴῃ ἴδε οαπιραὶγη οὗ Νετζο-δηῖὶ- 
οἰσίϑε δηᾶ σοηβεαυςηεὶν πὰ δυγνίνοά (πὸ 
ἄοοπι οὗ {δε ἰδίζες δηὰ ἢἰβ 4111ε8 (6" 
χν]ἱ]. 9). 

γν. 4.6. ΤΒε πιὶΠδπηΐαπι. 
ψεςσ. 4. θρόνους, ἰτἰδιιπ41-8εδίβ ἔος τὰς 

δβ8εββουβ οὗ πε ἀϊνίπε Ἰιάρε (48 ἰπ Ὠδπη. 
νἱϊ. 9, 1ο, 22, οὗ ννῃϊ ἢ τ 8. 18. ἃ γερ!ἰςδ). 
Τῆε υππατηδὰ οσουρδηίδ (βαίηΐβ ἱποϊυά- 
πᾷ πιλγῖγτβ ὃ 848 ἰη Ὀδηΐεὶ) ἀγα δ᾽ ονεά 
ἴο πιδῆαρε με Ἰυάϊοῖαί ργοοδββεβ (80 
Ἀδη. νἱΐ. 22, ψὨεῖε τς Αποὶεπὶ οὗ ἄδυβ 
τὸ κρίμα ἔδωκεν ἁγίοις Ὑψίστου) νἘϊοἢ 
οοηϑείαϊεά ἃ ἰᾶτρε ρασὶ οἵ Οτἰεηϊδὶ ρον- 
ετηγηεης. Βυξ 0 δβίγεββ [8 ἰδ οἡ ἐπῖ8 
ἱποίδεηίαὶ τεπιαείς, απὰ τς δυδ)εςῖίβ οὗὨ 
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ο Ῥεβαίηξ “ καὶ “ οἵτινες οὐ προσεκύνησαν τὸ θηρίον οὐδὲ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ 
Ῥαηάϊηξι καὶ οὐκ ἔλαβον τὸ χάραγμα ἐπὶ τὸ μέτωπον καὶ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτῶν - 

ἰίος αν, καὶ " ἔζησαν καὶ “ ἐβασίλευσαν μετὰ "τοῦ Χριστοῦ χίλια ἔτη" “5. 
ΠΆΤΗΝ οἱ λοιποὶ τῶν νεκρῶν "οὐκ ἔζησαν ' ἄχρι τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη. αὕτη 
δίκα. κἢ ἡ ἀνάστασις ἡ πρώτη. 6. Μακάριος καὶ ἅγιος ὁ ἔχων “μέρος ἐν 

Ῥ" Οαπος μοι," τῇ ἀναστάσει τῇ πρώτῃ - ἐπὶ τούτων " ὁ δεύτερος θάνατος οὐκ ἔχει 

4 Ὅοη- ἐξουσίαν, ἀλλ᾽ ἔσονται " ἱερεῖς τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Χριστοῦ " καὶ ᾿ βασι- 
5βἰδιΐν 
δος. 
Μουῖι. ἱ. 1 τ χὶ. τς, χἰΐ, το. «5 ἴεα. χχνὶ. 14. τ . Βίας5, 8 ὅς, το. τ χχί. 8, [οὉ. 
χἰϊ!, 8; τ. Ὧι. χχὶν. 51. 5: υἷϊ, τσ, χχὶ. 8, πὶ. 6. χν. 1ο, ΠΗ 6. 

1ὴ᾽|8 βύνᾶν ἂζὲ ἰεἴς υπδεῆπεάᾶ; {πεῪ γα 
εν ἀθπιν ποῖ δηρεἶβ με ὈεΙ οἴ, 
βιδιεᾶ ὃν Ραμ). ϑυςῇ εἰεσηςηίβ οὗ 
νᾶρυεπεβδ βυρρεβὲ ὑπδὲ ]οδη τοοῖὶς ονοῖ 
τὰς τταῖξ )ἂ8 ἃ ἀειδὶὶ! οἵ τῆς ἐγαάϊτὶοη δὶ 
βοδηεσυ. Ηἰβ τοδὶ ἱπίεγεδὲ ἰδ ἰπ {πε 
ταδείυγβ, ἴοσ ΠΟπὶ δα τγεβεσνεβ ((}. Εὐ8. 
Η. Ε. νὶ. 42) ἰΒς ρείνί!ερε δβαίψπεά υ8- 
ὉΔΠ1ν ὉΥῪ ῥσείπιίεῖνα ΟΠ γί δεϊδη! εν οἰῖπεσ ἴὸ 
τε ἀροβδίῖεβ ογ ἰὸ Ὁ γίβιϊδηβ ἰῃ σαπεζαὶ. 
ΤὮεν ὅτε αἱἹοιιεὰ τῆς εχοϊυδίνε τίρῃι οὗ 
ΡΆζΕο  ρϑείης ἰῃ ἴδε πιεβδβίδηϊς ἱπίεστες- 
πυπ|.---πεπελεκισμένων, Ὀεπεδάςεά ὃγ τε 
Ἰἰςίοτ᾽ 8 ἀχς, ες δηοίεης Εοτηδη πιεϊμοά 
οὗ εχεουκίπρ οτἰπιπ 818 (ο. ἱπίγοά. 8 6). 
ὕπάες τδς εταρίγε οἰτἰσζεηβ γεσα ἀδ0}.4}} 
Ῥεμεδάδεά ὃν (δε ϑνοτά, Τῆς δγοδαὶς 
Ῥῆτγαβα ᾿ἰπρεγεὰ ου, [κε ουγ οὐγῇ “Ἔχα- 
ουκίοη ". Ηδτε ἰξ ἰ8β Ῥγο Δ ΌΪΥ τὸ πῆγα 
1πδη 4 Ῥειρηγαδὶβ ἔοσ “ρυὶ ἴο ἀεδίῃ "", 
Ἐνεη ἰξ καὶ οἵτινες πιδαηΐ ἃ βεοοπά ἄϊνὶ- 
βίοῃ, ἰξ πχυδβέ, ἰπ τῆς Πρ ἢ οὗἉ χὶ. 7, χὶΐ. 15, 
ἄεποῖς πιαγῖντβ ἀπὰ σοηζεββοσβ ἔμ δά 
βυδετεά οη τῆς βρεοίῆς οἤαγρε οὗ τεδιβίπρ 
το ψοσβαΐρ Ὡς επιροζοτ). --- χίλια Ἢ 
τεηξο!ᾶ ἐπα ποτηηδὶ ρεγίοά οὗ πυπηδη [ε 
(Ρίδιο, Κεῤ. 615), δὰ: Βοτε τ τῆς οοβπις 
ΒΑΡ νὨϊ ἢ ἀροσαϊγρεῖς ἀπά σαδΡίπίς 
βρεουϊδιίου (ἀετί νὶπρ ἔγοπι ας η. ἱϊ. 2 ἀπά 
Ρα. χο. 4) ρ'δεςά δὲ (ξς οἴοβε οὗ Ἵγεδίίοη 
(. Ὁτγυπιπιοπά᾽ 8 γειοϊεἡ Μεεείαλ, 31τ6 ἢ; 
ΔΟΠοΙΒ Αραάα 4. Ταηη.Ὁ ἰ. 133 Ε; 

Ε. Βὲ. ἰἰϊ. 3095-3007; Επογεϊ. οὗ Κεϊέρίοκ 
απὰ Εἰλίος, ἱ. 204 ἴ., 200). ἰοδη ρΡοβί- 
Ῥοπεβ ἴδε παλιγγενεσία {|}} 118 ρετίοά 
18 ονὸσ (ςοπίγαϑὲ Μαῖῖ. χίχ. 28). Ηδς βᾶυβ 
ποιδίηρ δροὺϊ ἴποβε ψῆο ψγεγα [ἰνίηρ 
ψν βαη ἴῃς πι]Π]εηίυτη Ὀεραη, δηὰ ΟΪΥ 
Ῥγδοδγίουβ πξεγεποςβ οδη ὃς ἄσαννῃ. Ὁ αΒ 
νας. 6 σοπίδίη τς τηοάδβὲ ἢορε {δαὶ ἣἢς 
δηά οἵδεῖ ἰογαὶ ΟἸἩγί βείδπβ πιὶρῆς ρατγιὶςοὶ- 
Ῥᾶίςε ἱπίεἢ οἵ ἄοεβ (ἢς βεςοηά (καὶ οἵτινες) 
οἶδββ τεργεβεηΐ (οσ ἰηοῖναεν, τῆς Ιἰνίησ 
Ἰογδ!ἶβιβ (8βο, 4.ρ., ϑίπιοοχ, ΝΝν εἰββ, Βουβ- 
8Βεῖ) } Τε ἰδίξεσ ἱπιεγργείδιοη ἱηνοῖναβ 
8η υνκυνασά διηδίρσυϊ εν ἱπ ἐπε τηεδηίηρ οὗ 
ἔζησαν (-- ἐα»"ε ἰο 172, ἀπιὰ 4180 εοκέϊημεα 
40 ἰδ), οοηβίςβ ννἱἢ οἱ λ. τ᾿ νεκρῶν (5) 

δηά ψνχὰς (4), ἀπὰ 8 ἐμετεῖοτε ἴο δε δεῖ 
δϑίάς, 8 5-6 ρἰδίη!υ τεῖεσ ἴο ὈοῚἢ οἰδββεβ 
οὗ 4. Α {πϊτά αἰτεγηδεῖνε νου δὲ τὸ 
βύρροϑε μὲ 411 ΟἸ σι διίδπβ νγεσε δα ἀγῥο- 
ἐλεεὶ ἀελὰ Ὀγ τπε εἰπις ἐπαὶ {πε ρεγιοά 
οἶχχ. 1 ἔ. αιτίνοά, [Ὡς βίγεββ οἵ ρεζβεοι- 
κίοη (οἷ. οπ χίϊ!. 8 1.) Βανίηρ ργονεᾶ 30 
βενεῖς ἴπδΐ πο ἰογδὶῖβὲ σου δυσνῖνε (ο. 
δεῖονν, ὁπ νεζσ. 11). 

γες. 6. Απ ἱπίεγροίϊ διὰ εχρδηδιίοη οὗ 
τε ρῥγεοεάϊηρ νἱβίοη. Ἅγιος, [{ ἃ οοη- 
εἰπυδιίοπ οὗ μακ,.» πιυϑί αἰπχοδὶ ὈῈὲ ἰδίκεη 
1ῇὴ [18 ἀοδαῖὶς ϑεῆβε οἵ “δεϊοηρὶπρ ἴο 
αοά". Τα ογάϊπδγυ πιεδηίηρ τεάυςεβ 
τῆς ρῬῆσδϑε ἴο ἃ ἢγβίεοῃ ργοΐεσοῃ, ὑπ|ε88. 
τδς άδδ ἰδ τῃδεξ ἴῃς Ὀ]188 σοπβίβίβ ἰπ ΒΟ] Ϊ- 
Ὠ 688 (8ο Ν᾽ εηὐϊάδά χίχ. 22, “ ΆΡΡΥ, ΒΑΡΡΥ͂ 
ἴδε πιδῆ ΨὯΟ 18. ΒοΙγ ἢ Ρεσίεοϊ δο]:- 
Π688 ᾽). “ΒΙεββεά δηὰ ποῖν,᾽ πουνενεσ, 
γγ»ᾶ8 ἃ οοηνεητίοηδὶ [εν 8ἢ τεγηὶ οὗ ργαῖβε 
δηὰ σοηρτδίυϊδιίοη (ς΄. [υὉ. 11. 23).---ὦ 
δεύτ. θάνατος κιτιλ. Ασοοτάϊπρ ἴο δε 
Ἡεϊϊεηῖς ἔλιἢ τοοογάδα ἴῃ ΡΙυϊΑτοῦ (ἴῃ ἢἰ5 
ΕβΒ8γ ου “ἴδε ἕδος ἰπ ἴῃς πηοοπ᾿ Β οἵ ᾽᾽), 
με βεοοπὰ ἄεαδιμ, ννϊοΒ ρεπεν βενεῖβ 
τὰς πιηά ἔγοπι ἴῃς 80], ἰ8 ἃ Ὀοοη, ποῖ ἃ 
Ῥυπίβῃπιεπι. Βυΐϊ οὮπ᾿8 νῖενν τεῆδοιβ 
τῆς τεδάϊτίοη υπάεεγίαρ τῆς Ιταπίδη Ὀ6- 
Ἰεῖ (Βταπάς, 586 ἔ., 592) δδὲ τῃς τὶρδι- 
δου ννεσα Ἔχοηρί ἔσο δε βεοοπά ἀδαῖ 
(ἀεβηεὰ 48 ἰπ χχί. 8. Τῆς οἴδυβε ἀλλ᾽ 
“0. Χριστοῦ τεΐετβ ἴο (δε ρειτιδηθηξ 
βιδπάϊπρ (ἰ. 6, ν. το α) οὗ ἴπεβε τίβεῃ 
Ταλτῖγτβ ποΐῖ ΟΠΪΥ ἀυγίηρ πὶ αἴτες τῇς 
ταὶ Ἰεπηΐυπι; οὐδ ογινίβε ἰξ νουά θὲ πιεδη- 
ἰπρίεββ, βίποε {πε ἄδηρει οὗ ἴῃς βεοοηὰ 
ἄεδιἢ (48 {δε ρεπδίεν ἰηβίοϊεὰ ο 411 τ πο 
ἅτε ςοηδεμηηεά δὲ ἰῃς ἤπδ] 4881Ζ 658) ἄοεβ. 
ποῖ δηλ ὑπ} (δε πὶ!]]επηίυπλ ἰδ 
ονεσ. ΤΈΣ βυρβοσαεπὶ οἰδυβε καὶ βασι- 
λεύσονσι κιτιλ. 15 ἱπδερεπάδηϊ, τοῖεσ- 
τίηρ ὈΔοκ ἰο τδς βρεοΐδὶ ἀπά ἐεσῃροζγασυ 
Ῥτείνι!ερε οἵ ἴῃς ἢτϑὲ γεβυσγεοιίοη δηᾶ τδς 
το Πεπηίυσα. Εοσ τπΐ8 τεάβοῃ ἰξ '8 ργεοᾶ- 
τίουβ ἴο ἱπίεσ ἔτοστῃ ὃς τοῦ 
θεοῦ καὶ τοῦ Χριστοῦ (εἰδενδετε τῷ θεῷ) 
ἴδαϊς τῆς οοουραιίοη οὗ τθεβε βαϊπίβ ἴ8. 
τῆς πιεάϊαείοη οἵ ἀϊνὶπε Κηονϊεάρε ἰο ἐπε 



5--8. 

λεύσουσι μετ᾽ αὐτοῦ χίλια ἔτη. 
ἔτη, "λυθήσεται ὁ Σατανᾶς ᾿ ἐκ τῆς φυλακῆς αὐτοῦ, 
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1. καὶ ὅταν τελεσθῇ τὰ χίλια ν δεν. 3. 
8. καὶ ἐξελεύσεται 1 τ 1.2. 

δ 188. χί. 12, 
πλανῆσαι τὰ ἔθνη τὰ " ἐν ταῖς τέσσαρσι γωνίαις τῆς γῆς, τὸν ἢ Γὼγ Ἐτσεκ. 

καὶ τὸν Μαγώγ, συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς τὸν πόλεμον, ὧν ὁ ἀριθμὸς υ δι ̓ 

ἔθνη νῆοπὶ ϑαίδῃ ἰβ ἰειηροσαιν Ρῥτε- 
νεηϊοὰ ἔγοπι Ὀερυ ]πρ. ὙΠὲ ΠἰΚο ποοὰ 
͵ἰ8 (δι ἴῃς ρῆγαβα βτΏρΙν ἀδποῖεβ 88 εἶβε- 
ψΒεσε (ἢ ς Ὁ1188 οὗ υπαϊϑευτρεά ἀοοεββ ἴὸ 
αοά δηά οὗ ἱπεϊπηδίς ἔε! Ιου βῖρΡ. ΙοΒπ 
ἰξποσεβ ἴα οὐγταπὶ Ὀεϊϊεξ ἐπαι τῆς ἰογδὶ 
ϑυσνίνοσβ οἡ βασίἢ νου Ἱά θὲ γενναγάεὰά (οἷ 
Ῥδη. χίϊ. σ2; Ρβ. 80]. χνἱϊ. 50, εἴς.), ὑνῃι ἢ 
18 νοϊςςεἀ πη Αβο. ἰδβᾶ. ἱν. 14-1:6, Ὀμὲ ἢε τε- 
Ῥτοάυςε8 ἱπάερεηάεπεγ πε σορηδῖς νίεν 
(Αδ8ς. 184. ἷν. 16 [.)) τῆδξ “τε βαϊπιβ ν1]] 
οοπῖς Ψ[Ὡ ἴῃς Ἰυοτὰ νἱ ἢ ἐμεῖς γατηηεπὲβ 
ΨὮΙΟΒ ἅτε (πον) βίογεά Ὁρ οἡ δίρῃ ἱπ 
ἐῆςε βενθηιῃ πεάνεη [οἷ Αρος. νὶ. 11]. .. 
πεν ᾿ν1}} ἀεβοοπά δηὰ θὲ ργεβεηΐ ἰῃ (Π18 
ψοσὶά " (αἴτεε δίς τῆς Βεϊονεὰ εχε- 
οὐΐεβ ᾿πάρτηεηε δὲ ἰἢς τσεϑυσγεοιίοη). 
Ης, τειδίπβ, ἤοννδανεσ, ποὲ οηἷΐν (δες 
ξεπεσδὶ τοδυττοοιϊίοη (12) Ὀὰὲ τῆς νᾶτίαπὲ 
δηὰ εατὶϊες ἰάεδ (οἷ, 4 Εϑά. νἱΐ. 26 [.)) οὗ ἃ 
τεβυττεοϊίοη (ἔζησαν, 4) οοηβπεὰ ἴο {με 
8δϊηῖί8β. Ηςσ οΔ]18 {π|8 ἐΐς 3γεὲ γεσμγγεέο- 
ἐΐοθ ποῖ δεοδυβα ἴπῸ πγαγίγτβ δηά ἽἿοη- 
ἔεδββοιϑ Ψῆο επ͵]ογεά 1 Πδὰ ἴο ὑπάετρο ἃ 
ϑεοοηά ἴῃ τς ῥγοςεββ οὗ (πεῖς ἤπα] τε- 
ἀετηρείου Ῥυΐ Ὀεοαυδβε ἰξ ρῥγεοθάεά τς 
Οηἷν Κιπὰ οὗ τγεβυσσεοιίοη ἢ ΒΟ ἢ 
δίπῃεσβ ἀπά Ἴνϑη οσάϊπαγυ ΟἸγίβείδπϑ Βδὰ 
δηγιδίηρ το ἀο (Τίιεἰυ8, 37-40; Βαϊ άεηβ8- 
ῬΕΙΡΕΙ, 74, 70 4).---καὶ λεύσουσι, 
ἈΡΡΆΙΕΠΕΥ οἡ δδγῖῃ. ἢ18 ψουϊὰ ὃὈς 
Ῥυῖ Ὀεγοηὰ ἄουδε ψεῖε ψε ἴο ἴᾶκε τῆς 
νίενν οἵ (πε σίβεπ πιδσίγγβ᾽ οοουραίίοη 
ΨΏΙΟΝ δΔ28 Ῥεδῃ βεῖ δϑίἀς αρονεὲ. Βυϊ, 
Ἔνδη δρατὶ ἕστοπῃ τη ϊ8, ἰῃ (ἢ Ἰίρῆς οὗ 4] 
τοϊενδηϊ ἰγδάϊείοη δηά οὗ ἐς σοπίεχε, ἰδ ς 
εατ τῆσδε ὃς {πε βρβεζε οὗ τῆς τα] εη- 
πυπι; ΟἸσίβε τὶρδς οὗ οουτβε ὃε Τςοη- 
φεἰνεὰ ἰο ἐχεουῖα δὶΒ βονεσεί θυ ἔσο 
Βεάνεη, δαῖ, τπουρῇ νεῖ. 9 ἀεποίεβ ἃ 
ἀϊδετεης γος οὗἨ ἰγαάϊτίοπ ἔσοπι 4-6, ἱξ 
ἰδ Ρυὶ οπ (ἢς β8λπι6 ρίδῃςε, ἀπά τῆς νἱ βίο 
οὗ 4 (ο΄. 1) ἰ8 ενίεπεῖν τι ῖ8 τνοσῖά. ἐπὶ 
τῆς γῆς ψου]ά ὃε τηοτε ἰη Κεερίπρ ἢ 
18 σοπίεχὲ πη νἱτ ἰδδὶ οὗ ν. 1ο, 
νι δεῖς ἀραίῃ τῆς τείταϊη οὗ χχίϊ. 5. (κ. β' 
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων) ννουά 
τος δρρεορσίδιε.---χίλια . ὙΠῖ18 
εηἱρτηδῖῖς δηὰ ἰβοϊδίεἀ ργαάϊοιίου [88 
1εὰ το τῆοσα ὕπΒΑΡΡΥ ἐδηίδβίεβ οὗ βρεου- 
Ἰδείου δηά οοπάυςι (ἤδη δἰπιοδὲ δπν οἵδες 
Ῥδββᾶρε οἵ {δε Ν.Τ. [1 βιίδπᾶβ βενεσεῖν 
Δρατὶ ἔγοπι ἴδε βεπδίουβ ἐχρεοϊδιίοηβ οὗ 

ἱμοῖο- 
᾿ ἴεσΒ 4"- 

Ονίεης, Ἐονϑοῖ. ἰὶ. τόο ἴ., ἀρὰ Ε. Βὲ. 43311. 

οὐστοηΐ "ΟΠ 1 48πὶ (ἐγ ΠΠγ οὗὨ 801], Ἰοηρ- 
ενὶτν, ἃ τεϊ!ρίουβ σαγηΐναὶ, εἰς.), δῃς ἐνδη 
[18 εγίϊεδὲ ἱπιεγργείεγβ, Ραρίαβ δηὰ [ι8- 
εἶπ, δ "Θὰ ἐο ἀρργεοίδϊε ἰΐβ8 γειίσεπος, [18 
βρεοΐδὶ οὐ͵εςξ, ἀπά ἰΐβ βειὶ-γαπβοεηάδπε 
ΔΌΠΟΒΡΒεσα. ΕῸΣ [8 γεϊενδηοα, οἵ γαῖ μοῦ 
ἰσσείεναποα, ἴο 86 ποστηδὶ ΟἾ γί βιΐδῃ 
ουτοοκ, δεεὲ Πεπηου δ δένμαϊες ἐπ Τἰεο- 
ἰορ), ῬΡ. 231 ἔ,, δηὰ Α. Βοβεγίβοπ᾽ Β 
Κεέρπώνι Ὀεὶ, ῬΡ. 113. ΜΏςη τὰς τὴ ]]- 
Ἰεπηϊυπι ΟΣ τπεββίδηὶς σεΐβη ννὯ8 ἴυ8 δὉ- 
Ὀγενίαϊθά ἱπίο ἃ [επιροσάσυ ρθδβϑε οὗ 
Ῥτονίάδησα ἱπ πε ἰδέϊεσ ἄδγβ, ἔπε γεβϑυτγ- 
τεςτίοη μδά [ο θὲ βιιϊδιεά ἔσγοπι [18 οσὶ ρίπδὶ 
Ῥοδίείοη Ῥσγίοσ ἰο ἐδε πηεδβϑίδηίς τεῖρῃ ; ἰξ 
πονν Ὀεςᾶπιςε, 88 Βεσγθ, (ἢς βεαμεῖ (ο ἐμαὶ 
Ρετσὶοά. 

γν. γσπτιο: Αβ Βαϊϊραπι, Ἰοσά οἵ ῆς 
Ῥᾶρδῃβ, ἴβδι168 ἔγοτι [ἢς Ἐδβὲ ἰο ομα!!εῆρςε 
ΟΒιατϊεηαρηε δἀπά ὃς οσυβῃεά, ϑαδῖδη 
ἐπιεσζεβ ἔσοπι δὶβ Ῥυίβοη ἴοσ ἃ βδοσζί 
Ῥετίοά (3) δὔϊεσ {π6 στη] επηΐυπι, πιυδέετβ 
8Π ἐποσπουβ ἉΠῊΥ οὗ ἰξπ ὕκες το Ὀεδίερε 
τδς ΠοΙΥ Ἄσαρίϊταϊ, Ὀυὲ 18 ἀεςοϊ βίνε!υ γουϊεά 
δηά ἤυηρ ἱπίο ἴῃς Ιδκε οὗ ὅγε ἴἰο βῆδιε 
τῆς τοτγίυτεβ οὗ 88 ἔογσπιεσ ἀρεπίβ. Ὑδε 
ἴεηβεβ βδϊδε ἔτοπι ἕαΐϊυγε (7-8, τὸ δ) ἴὸ 
δοσίβι (9-1ο α) {δε Ἰδίζεγ (οὔ. χί. 11) θείης 
Ῥοββιοῖν ἀπε ἰο δε ἱπῆυεηςς οὗἩ δεπιες 
ἰάϊοτλ. 
ες. 8. ϑαϊδη᾽ 8 γεϊῃσηῃ ἴῸ Ἂποουπῖίεσγ 

ἰγγεισίενδοὶς ἀείεδε ὑροῦ τῆς βοεης οὗ 
διὶ8 ἔοσπιεσ δυοοεββεβ (ἐπ᾿ ἐσχάτου ἐτῶν 
Ἐζεῖκς. χχχν δ. 8), ἰ8Β δἂῃ οὔβθουτε ἂηά 
ουτγίουβ ἔεδίυσα, Ὀοσγονεὰ ἰπ ραγὶ ἔσοπι 
εη]ΐες Ῥε]1εἴβ ἰη Πυἀδίδπι (αορ ἀπά (ἢς 
Ῥαγιῃίδπβ θοιἢ ἔγοπι τῆς ἀιεαδεά Ν. Ε., 
ΕζΖεκ. χχχυ . 4), θα ἀϊτεσ εν οὐ ἰηάϊτες εν 
ἔτοτὴ ἃ ἰερεηὰ σοπηπιοπ ἰο Ρεγβίδῃ δπά 
Ἡε]]εηὶς ἐβοῃπδίοϊορυ : ἴῃ τς ἔοσπμγεσ (πε 
ΕΝῚ] βρίσι ἤδ8 ἃ ῥὑσεὶ πλπασυ πὰ ἃ ἤπδὶ 
ἀείεαλι, ννῆϊϊς ἰπ τὰς Ιαἰΐες τῆς Τίϊδηϑ 
ἐπιεσρε ἴτοπὶ Ταγίασιβ οὐἱν ἴο Ὅς σοη- 
οἸυβίνε! Υ ψοτϑιθὰ (Βομάς, Ῥεγολδ, 410 
). Νὸ εχρίδπαδίίοη 18 ρίνεη οἵ ἢον 
ϑαίδη ρεὶβ τες. [ἢ {πε ᾿σδηΐδη Ἵβοῃδι- 
οἷον (Βιδηάι, 5σοο ἢ) δε βεζρεηὶ 
Ὁσεᾶκβ ἰοοδβε δὲ [ῃς οδ᾽] οἵ Αῆστα Μαϊπγὸ 
(οὐδ ορροπεπί), βεάυοεβ. ἃ ρᾶτὲ οὗ 
ταδηκίηά δηὰ ρειβεουῖςεβ (ἢς ταδὶ, Ε1}} ἢς 
ἰ8 ονετοοπὴς ΌΥ ἰἢς πιεββίδῃ, ψῇο {πεῃ 

Ὁςεςάβ ἴο σαῖβε ἴῃς ἀεδά. Βυΐ 88 1οδπ 
Ιἀδηείῆεβ ἐπ βεσρεπὶ ἢ ϑαίδη, δυο ἃ 



ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΏΑΝΝΟΥ ΧΧ. 

9. καὶ ἀνέβησαν ἐπὶ τὸ 

δ τὴν πόλιν τὴν ὁ ἠγαπημένην " καὶ " κατέβη πῦρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ 

ς Ηδδ. ἱ. 6, Ε:εῖκ. χχαν ϊὶ. αἱ. {2 Είηφε νἱ. 14. 
Β Ἐσεῖς. χχχνϊϊ. 22. χχχῖχ. 6, 

474 
ς Ριρονος “αὐτῶν ὡς ὁ “ἄμμος τῆς θαλάσσης. 
᾿ " ὃ, εἰο)." πλάτος τῆς γῆς, καὶ 'ἐκύκλευσαν τὴν παρεμβολὴν τῶν ἁγίων καὶ 

17, χαχ 
12, Ηεῦ. 

τ τ ποιοί τείας ἰαίεϊα! ψ) ε΄. Ἠοϊδίας, 8. 
ε 8 ε ἐπ ρ, ἀδά ρα χαὶ. γ, ΓΑ Ἰχαν!!. 68, ̓χχχνίϊ, 2, )ες. χί. 15. 

4 Κίηφε!, το, ΖοςΏ. χιΐ, ο, 184. χανὶ. τι. 

Ἰδοῦ γᾶ ῥἱδίηἷγ οἂὖἱϊ οἵ τδς ᾳυεβεοη. 
Αἱ δηὺ σδίς, ϑαίδη ννὶπβ δάμβεγεηῖδβ ίοσ (Πἰ8 
ἐτεϑἢ δεϊεσηρὶ ἔγουι ἴδοδβε Ὀατθατίδη μογάεβ 
ΨὯΟ ϑυγνίνεὰ ἴῃς ἀοννπλ}} οἵ (πε Εοτηδπ 
εἰαρίτε (χίχ. 17.21). ΤΡεΥ τε οδἱϊεά 
“ οὐ δηά Μαρορ,᾽" αἷϊτεσ ἴδε ἱγαάϊείοη δὶ 
ὈΡροπεπῖβ ΨῆΟ γεσε ἴὸ ὃς ἀεξεαιοὰ Ὀγ 
τὰς τεάεεπιεά [8γ86] οὗ τῃε ἰλίϊες ἄδυβ, δς- 
οοτάϊηρ ἴο τς ἕαϊτ οἵ Τυἀλίαπι (ΕΣεῖ. 
χχχν !.-χχχῖχ.). ]Πεγυβα πὶ, [ἂς πανεὶ δπὰ 
ςεπίγε οἵ ἴδς εὐτῖῃ (Εσοῖκ.. χχχνὶ!. 12) 28 
της βίῃ 8 γεβίάεηςε, [5 δεβίεψοά; Ὀαϊ, κα 
αος οἵ οἱά, εδε ἱπναάετβ γε σοπϑυπιϑὰ ὈὉγ 
τὰς ἀϊνίης ἤτε, νν μὲ δὲ ϑαίΐδη 18 οοηβίρηεὰ 
ἔοτ ἐνοσ ἴο ἴδε ἰακε οἵ γε, ννῆεγε 6 68 
τ πς ἀπιοπρ δὶ ὉΟΙΒΠΙΡῬεῖβ, ἃ8 ἃ 
Ρυπίδητηεηΐ ἔοσ βοδυοίηρ τῆεπ. ΤὨΪ8 ἰ8 δὲ 
Ὁπος ἃ τεπιίπίϑβοεηςς οὗ πε ἰτδηΐδη ε8- 
οδαδίοίορυ (Η ασβοϊπιδπη, 231), ν μεῖς (ἢ ς 
Βεγρεηὶ ἰδ ἤἥυηρ ἱπίο πιοϊξεπ τπεϊδὶ 28 δΐ8 
ἢπ8] ἀοοπι, ἰπ οτάεσ ἰο τἰὰ εἀγίἢ οἵ δίβ ργε- 
βεηος, ἃπά 4180 ἃ τεβεςιίοη οὗ ΕΠΟΟἢ ἰἰν. 
(ἰχνιϊ. 7) νΒεγα {86 ἔους ἀηρεὶβ στὶρ ἴδε 
Ὠοβῖβ οὗ Ασαζεὶ οὐ ἴμε ἴδδβε ἀδγ δπηὰ 
“ρᾷδὲ ἴπεπι ἱπῖο ἃ Ὀυτηΐπρ ἔσγπαςα, τμδὶ 
τὰς Ιυοτὰ οὗ ϑρίσ8 πιᾶν ἰακε νεηζεᾶποα 
οη ἴδεπιὶ ἔος ἰεαάδϊηρ δβίγα ἴἴοβε ψὯῸ 
ἄνα] οἡ εασίἢ "". 

νεῖ. 9. παρεμβολή, εἰτπεῖ ςἀπὶρ (48 
ἰπ Ο.Τ., “.9.. Ῥευς. χχίϊ. 14) ΟΥΆ ἈΓΠῚΥ 
(Η:8. χί. Ξὅ, τῆς βαἰπίβ Ὀείηρ βυρροβοὰ 
ἴο 116 ἰῃ ἃ οἷτοῖε οἵ ἰεᾶρυες τουπά ἴῃς 
δεδλάδαυδιίει οὗ (δες πιεββίδῃ ἱπ [οτὺ- 
ΒΆ] ἐπὶ, νν δϊςἢ---Όν δη δββοςϊδιίίοη οοπιπιοη 
ἴῃ δε δηοίεπι ψουἹά (ε.ς., Νίπενεδ, “" τῆς 
Ῥεϊονεά οἰ" οὔδει σοὰ 1δμ1)----ἶβ ἰεττηεὰ 
δ8 Ὀεϊονεὰ οἰγ. Τῆε ρῆγαδε ἰ8 δῃ 'π|- 
ῬΙἰοῖς δῆϑυνεσ (οἷ οἡ 1ἰϊ. 9) ἴο (ἢ οΪαὶπὶ 
οἵ Ἑςοπίεπιροσασυ [υδαίδηι νυνὶ ἢ Πεϊὰ ἰοὸ 
τε {|6 οὐ ““αοά᾽δ Ὀεϊονεδ᾽" 8 ἰΐ8 
ΤΊΟΠΟΡΟΙΪΥ (Αρος. Βαζσ. ν. 1, χχὶ. 21, οἵ. 
5ἱγ. χχὶν. 11). [ἢ τς Ηεῦγεν ΕἸ148-8ρο- 
οαῖγρϑε οὗ τῆς 3τὰ σεπίυτυ (ο΄. Βυκίεη- 
νι ίεβεῖ, Ε. Ὑ. ἱ. 681-2), ψῆετε αος 
δὰ Μαρορ δἷἰβο ἀρρεᾶς δῆεσ ἴῃς πιὶ]- 
Ἰεπηΐυπι ἴο Βεδβίερε 7εγυβα ετη, [μεἰς δη- 
πἰμ]διίοη 18 ἐο!]οννοά Ὁγ (πε ᾿μάρηηγεης 
δηάτηε ἀεδοεηι οἵ Ϊ ἐπὶ ἔτοπὶ πεᾶνεη. 
ΤὨῖ8 ἐγαδιείοη οὗ χχ. 4-10 τδεγεΐοσα θ6- 
Ἰοηρβ ἴο ἴδε ογοῖε ἔγοπι ὑνὩϊο ἢ χὶ. 1-13 
{ιν 14-20) Ψᾶ8 ἄγαννῃ ; [εσβδ] ἐπὶ, ἔγεεὰ 
ΤΟΠῚ ΠΕΙ οε8β δηά ρυτὶ οὰ ψ]ὶπ, ἕο πὶ 
ἴε Βελάᾳυατίειβ οὔ πιδββδ ἢ 8 ἰεπ)- 

Ῥογαγυ τείψη, ἰεπαπίεά ποῖ εἰπιρῖν ὉῪ 
ἄενους ψνοσεπίρρειβ Ὀὰϊ Ὁ πιλγῖγτβ (οὕ. 
χίν. 1-5, οὔ πιουπὲ Ζίοη). Υεῖ οηἷγ ἃ 
πενν ἂπά πεᾶνεπὶν ]εγυβδίεπὶ ἰ5 ἤΠΑΠΥ 
δάεαυαϊς (χχί, Ζ); ἱξ ἀεβοεπάβ δῆες 
τὰς ἰαϑδὲ ρυπίβῃπιεης ἀπά ἰυάρτηεπι (χί. 
15 ἔτεχχ, τὸ ἢ). Μειδιείη οἰξεβ ἔγοπι 
τὰς Ταῖς. ]οπδίῃ. ἃ ραββαγζε Ὡς ἢ Πδ5 
ϑβυρρεδιοὰ εἰετηεπῖδ ἴῃ (18 δπά ἰη ἴδε 
τεςσεάϊηρ (χί. 17-21) νἱδίοη : ἃ Κὶπρ' τίβεδ 

ἴῃ ἴδε Ι48ὲ ἀδγβ ἔγοτη {με Ἰαπά οὗ Μαρορ, 
εἰ οτππεβ ρορὺυ] οὐεάϊεπι 1111; δἤεγ ἐμεῖς 
τουῖ Ὁ ἔτε {πεῖς σοσρβεβ ᾿ἴῈ ἃ ΡΓΕΥ ἴο 
νὰ θεδδὶβ δπὰ ὑἱγάβ. Ὑπεη “4}} τδε 
ἀελὰ οἵἉ ϑγαεὶ δ8.4]] ἰἵνε. .. δπὰ σεοεῖνε 
τὰς τενασγά οἵ {πεῖς ψοσκβ᾽. [π ἰδὲ 
δἰ εμεϑε δρίτις οὗ ἐῆς ΟΟΤ., ποννεοσ, 
]οΐπ τεὐεοῖβ τῆς δοσσῖίθ]α οοιηρδηΐοα 
τῆουρῆι (Επ. ἰχχχίχ. 58, χοῖν. 10, χονὶ!. 2) 
τῆαι αοἀ ρ]οαῖϊθ ονες (δε ἄοοτῃ οἵ ἴδε 
ἀλπιπεά. Απ οπβεῖ οἵ ἐοσεῖίρῃ πδίοηβ 
ὕροη [Θευβα]επὶ πδίυγα! ν ἔοστη δὰ ἃ βίεσγεο- 
τγρεὰ ἔεδίασε ἰπ 411} 1 εν 8 ἐχρεςιδεοπβ 
οἵ Ἰατέετ- δυ Πούτοῦβ; ἢετε, πονγενοσ, ἃ5 
τῆς οἷ ἰ8 ἐῤδο 7αείο ἰεπδπῖεά Ὀγ ποῖὶν 
οἰείζεπβ, ἰῃς βίερε ἰ8 ἰπεῆεςεῖϊνε (ςοπίγδδὲ 
χὶ. 1 ἢ). Νοίξδες Βεζα ποῖ ἴῃ χίχ. 21 ἅσε 
ἴδε τεῦ! ]Πουβ νἱςεἶπγβ σοπδὶρηεὰ δὲ ἀεδῖι 
ἴο εἴεγηδὶ ρυπίβηπιεηί, Ὧἃ8 ἅτε ἴῃς Ὀεδϑῖ, 
τὰς ἕαδε ριορῆεῖ, δπά ϑαίδη. Τῆς 
δΒυχηδη ἴοοΐβ οὗ ἐπε ἰδίίεσ ἀΐε, δυϊ ἴθ εν 
ἅτε ταϊϑβεὰ (χχ. 11 {)) ἔος Ἰυάρστηεης (νεῖ. 
15), ([Πουρὴ τῇς τεβυ] οὗἨ πεῖς ετ|4] ἰ8. ἃ 
ἔοτεροης Ἴοποϊυδίοη (χιϊ. 8, χῖν. 9-10). 
ἴῃ Επη. ἱἵνΐ., ἔτοπὶ νης ἢ τη Ραββασε 
Ὀοτσονβ, αορ ἀπά Μαρορ διε τεργεβεπιεὰ 
ὃΥ ἰῆε Μεάεβ δαπά δε Ῥαγίῃῖδπβ ἔτοπι 
ψΏοτα (Ὀεΐννεεη 100 δπά 46 Β...) ἃ Ὠοβιῖ]6 
Ἰεᾶσυς ἀραῖπδὲ Ῥαϊεβεϊης πιρῆς Βανε 
θεεη εχρεοιεὰ Ὀγ Τςοπιίεπιροσασεβ. Βὰϊ 
τῆς ἀεδίγυςτίοη οὗ (δ ἴσοορβ ἰδ ἔπεσε 
οαυβεδ ὃὉγ οἰνὶ] ἀϊδβεπβίομπβ. [ἢ ΟἿἹΣἉ 
ΑΡροοδῖυρβε ἴῃς τηεδη8 οἵ ἀεδβίσγυςτίοπ 18 
Βυρετπδίυσαὶ ἧτςε, Δ8 ἰῇ 2 ΤΉΏςβΒβ. ἱ. 8, ἱϊ. 
8,4 Ἐϑά, χίϊ. 33, χίϊ!. 38-39, ΑΡ. Βᾶσ. 
χχνὶϊ. το, Αβο. 188. ἰν. 18 (ννδεσε ὅστε ἰδβυεβ 
ἴτοπι (ες Βεϊονεά το οοπδυτης 84}} ἰἢς 
ξοάϊεβ8) ; ἴῃς Ῥασιμίδπβ αἷδο δρρεᾶσ 
ΒΟΙΏ6 {π|6 Ὀείοτε {πε εἐπά, ἱπ [6 Ρεπαϊεῖ- 
ταδῖς βίδρε νεη ἴῃς Ἐοπηδη ἐπιρίτε ἃπὰ 
ἰϊ8 Νεζο- πες τῖβὲ παῖς τμεὶσ 1.δὲ διίδοῖς. 
Βυὲ {πε ρτορδεῖ ἰβ 81}}} 1εἴξ ννἱ ἴδε 
ογιβοάοχ εβοπδιοϊορίοδὶ ἰγαάδτίοη οἵ αοΚ 
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κατέφαγεν αὐτούς - 1ο. καὶ ὁ διάβολος ὁ ' πλανῶν αὐτοὺς ἐβλήθη: ἐπ δς, 

εἰς τὴν "λίμνην τοῦ πυρὸς καὶ θείου, ὅπου καὶ τὸ θηρίον καὶ ὁ τ ΔΈ ΡΙ. 
48). 

ψευδοπροφήτης " καὶ ' βασανισθήσονται ἡμέρας καὶ νυκτὸς εἰς ἜΉΕΙΣ Ξο, 

αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

11. Καὶ εἶδον " θρόνον " μέγαν “ λευκὸν 
καὶ τὸν καθήμενον ἐπ᾽ αὐτὸν, 

οὗ ἀπὸ τοῦ προσώπου " ἔφυγεν ἡ γῆ καὶ ὁ οὐρανός, 
καὶ “ τόπος οὐχ εὑρέθη “ αὐτοῖς. 

12. Καὶ εἶδον τοὺς νεκρούς, τοὺς μεγάλους καὶ τοὺς μικρούς, 1 ϑο 

“03 
χιὶ!. ἢ: 

ἑστῶτας ἐνώπιον τοῦ θρόνου, πιο Κν 
ἋΣ ᾿ , καὶ " βιβλία ἠνοίχθησαν - Η δ᾽ ἄϊ. 

κίηςι ἔτοτ 
ἴδοβε οἵ 

ἰν. 4ν ΧΧ. 4. Ὁ -- πῃδυ]Πἰεὰ ᾿πδιῖςε ἢ χνὶ. 20, χχὶ. 1, 188. χί ἰδ, 13, χχὶν. 190-20. 4 τοῦ 
Ῥ δ. ἰὶ. 35. τ ὕλῃ. νἱΐ. το, Μα!. 113. σ6, 6, [εἰ ανῖν :. Ἐπογεὶ. Κεϊές. απὰ Εἐπεοϑ, ᾿ἰ. γ92-795. 

δηά Μδροξ, Ὧπ ερίϑοάς ἰξθπβεςταίεά ον τῆς 
ἘΖεκίε!-ργορμεου δπά ͵ἰδῖεσ δε] εῇ ψψῃἰ ἢ 
δε ἤξεϊβ οἰπιρεὰ, ἴο Ψοσκ ἰῃ βοσπεδον,. 
Ηεπος Πἰ8 ἀισαηρεηγεηῖ οὗ ϑαῖδῃ᾽Β ἤη4] 
τεοσυάεβοεηος ἰπ Ἰυχίδροδιεοη ἢ ἐπα 
αορ ἀπά Μαρορ ουΐδυτϑὶ (ο΄, οἡ χ. τό, 
δηὰ ΚΙδυβηςτΒ»ιδϑδίαη. ηογο εἰ ἱμηρ θη ἀ. 
7:4. Μοϊκες ἐπι Ζεῖέ. ἃ. Ταππαΐίση, ῬῬὉ. δι 
4). Τῆς ἰδΔἴίετ, δὴ ποπουτεά δυὲ Ὀγ {Π18 
πις αν ίκννατά βυσνῖναὶ οἵ διοπδὶς Ἔεβοδδ- 
τοϊοσυ, ργεβεπίεά ἃ βιπηἶασ αἰ βησυ!ν ἴὸ 
τῆς Ταϊπιιάϊς ἘΠεοϊορῪ νυ Ἀἰ οὮ νατίου ΒΥ 
Ῥυτὶς Ὀεΐοτς, οἵ δἴξζεσ, ἴῃς πιεβϑβίδηϊς χεὶρ 
(ΝοἹΖ, Ρρ. 175 {). [π Β'8 ςοπιρίπϑίίοη οὗ 
τας ββίδηϊς Ὀ6]1εβ, Ἰομη ἔΟ]]οννΒ {με τγδάϊ- 
τἴίοη, δοςερίεά ἴῃ 510. Οὐ. 11. 663 ἔ,, 
ΜΒὶοἢ ροδβίροπεά ἐδς ἱτγαρτίοη Ε}] λξιες 
τεΒβΙ ἈΠ 8 ̓επηροσασ Ρεσίοά οἵ ροψεζ. 

Χχ. ΙΙ-χχῖϊ. 5. ΤὴΠε οοππηοχίοη οὗ 
τῆουρδὲ ἀσρεπάβ ὑρὸπ με ἰγδάϊοπδὶ 
7ενβῃ βοβεπὶς οὐ ϊηεά, 4.5.» ἰπ Αρος. 
Βᾶσ. χχίχ.-χχχ. (οἷ. 4 Ἐδά. νἱῖ. 29, 30) 
Ψ Ώετε (ἢε τηδβδιδὴ ταϊυσηβ ἱπ ΡἼΟΥΥ ἴὸ 
Βεάνεη δέϊεσ μὶβ γεϊξπ ουὐ εαγιῃ ; ἴδ 
Βεποῖαὶ τεβυσγοςιίοη ἔο!]ονβ, δοοοτη- 
Ῥαηϊεὰ ὈΥ ἴδε Ἰἰυάρτηεηι. Πενοϊοριίηᾷ 
118 οσδο]εβ δἰοηρ ἴπεβε οὐγτοηῖ ᾿ἰπεβ, (ἢ 6 
Ῥτορβεῖ πον ρσοςθθάβ ἴο ἀερίςοι δῖ8 ου]- 
τηϊηδιίηρ νἱϑίοη οὗὐ ἴδε Ἐπά ἱπ τῆτες 
βοθηςδ: (1.) ἰὴς νοτὶἃ δηά ἰΐ8 ὑπάρστηεηις 
χχ, 11-15}, (11.)} [πε πενν μεάνεη δηά δβασίῃ 
χχὶ. 1-8), οδηςείπρ τουπά (111.) τῆς πεν 
δσυβαὶεπὶ 48 ἴῃς βη4] βεδὶ οἵ Ὁ]188 (χχί. 

οχχίϊ, 5). Τῆς ἰΔ81-παηηεὰ ρῇδβε ννᾶδ 88- 
βοοίαιθά ἰῃ ἐβομδιϊοίορυ (510. Οἵ. ν. 246 ἔ., 
414 ἴ) ν᾿ τς τεΐυση οὗ Νετῖο γϑάϊνίνυβ 
δηὰ {πε ἀονγηζα!! οἵ Βαῦγϊου ν δῖος ῥτα- 
ςεἀεὰ τἢς 5αογϑὰ ον 8 σίϑε. Τῆε ἀσβίσυς- 
δοη οὗἉ Ποβε1]ς ἔοσοςβ, [0] οννεὰ ὈῪ ἴδε τα - 
πονδίίοῃ οὗ ἴπε υπίνεβε, 18 ἐββεηια!ν 8 
Ῥεσβίδῃ ἄορπια Βίανς, 180 ζ.), δπά ἰβ 
Ῥδσδιεἰεά ἴπ ἐς Βανγ!οπίδη τὰν ποορν, 

εις αἴξεσ τῃς ἀείελι ἀπά ϑβυδ᾽υραιίοη 
οἵ Τί ιηδῖ ἴπ ἐς ῥείπιαναὶ ἀρσὲ οσγεδίίοη 
φοτηπιεποοβ. Ετσοσῃ 1πἰ8 Ροὶπὶ ὑπε}] χχί. 
ο ἔ., ]εδὺ8 8 ἱσπογϑᾶ επεσεϊγ. 

γν. 11-15. Ἴδε πιογδὶ ἀϊρηϊν ἀπά γεῖο- 
ἐπος ἱἘἢ ἸνΒΙ ἢ 8 Βυ ] πε νἸβίοη οὔ Βα 
1λβὲ δβϑίζε ἰβ ἄσανσῃι, ϑῆον πονν ἴδε ῥσίση!- 
εἶνε ΟΠ τ βείδη οοπβοίεπος σου ]ά τίβα αρονα 
͵τ8 ἱππεϊίδπος ἔσοπι [ ενν ϑἢ Ἔβοβδίοίορυ. 
Τῆς Ιδἰῖοσ βροκε τῆοσε ἀεβηϊεῖυ ὕροῦ 
18ε Ῥερίππίηρ οὔτε επά τῆδη ὑροη μὲ 
επὰ [861 ὡς Ηδιπδοῖκβ ΠΗ ξέονν οὔ 
Ὄδρπαι τ ἰ. χ74). 

7οδῃ δἰπὲβ ψῇετς 1βδίδῇ ἰ8 
εχρ ἰοίς ὧν. 1). Νοιβίηρ [8 βαϊά δϑουὶ 
δε υβεϊεββθεβθβ οὗ ἱπίειςεβδβίοη ; οὗ 4 
Εϑά, νἱῖ. [102 115] 33: “ δηά {π6 Μοβὶ 
Ηἰρ 8841} δε σενεαϊεὰ ὕροπ ἴδε ὑυάρ- 
ταεηξ βεαῖ, δηά Ἴοπηρδδβδίοῃ 8411] ρ888 
μέρα ἰοπξ κοβεεῖπρ 8.411 ὕὉε νἱτἢ- 
ἄγδνσῃ ᾽" ΧΟ. 20 Β8δεῖ8 ὕρΡ ἴδε 
ἴδεοπε πεᾶσς Τεγυβαΐθπι, δηὰ τηοϑὲ ἅρο- 
οΑΙγΡβεβ ἅτε βροί!εὰ ὉῪ βί τυ συν ρα ετῖ]α 
ἀεια}18. Οοπηρασε τ σι ὁ τΒς ἰγαάϊοη 
ἴῃ Αβο. 188. ἰν. 8 ψδεσζε δε νοῖςε οἵ ἴδε 
Βεϊονεὰ (ἐ.4., πιεββίϑῃ) αἱ ἴδε οἴοβε οὗ 
τς πη] δπηΐυτη τοῦδυκεβ ἰπ σαί μεάνεη 
δηὰ εδιῖῃ, τῆς 81118 πὰ οἰτ68, [86 δῆ ρεἶβ 
οὗ Ὡς βυῃ δηά πιοοῃ, “ δπά 411 τηϊηρϑ 
νν δεγεὶη Βεῖΐαι πιδηϊξεβεεά Πίπιβεῖ δηὰ 
δοιςά Ορεηὶν ἰη 1818 ννοτἱά "᾿. ]Οῃπ᾿8 Αρο- 
οϑῖγρβε, δονενοσ, ο]ΠοννΒ (γεῖ οὐ. χχίὶ. 
12) ἴδδῖ (ταἀϊείοη οὗ ]υἀαΐθπι ΨΏΙΟΒ τα- 
βεῖνδά {πε Ἰυάρτηεηιϊ ἴος αοά απὰ ποὶ ἔος 
ἔδο ταββδίδῃ (4 Ἐβά. νὶ. 1-1ο, νἱ!. 33 ἢ. 
Αἰ γε ῥεαρτισηνν Ῥοϊεπιὶς ὃ) δἰ πουρῃ δη- 
οἴμες οοποερείοη (Ἐπ. χὶν. 3, ἰχίχ. 27 
εἴς. ; ΑΡ. Βατ. ᾿χχί:. 2-6) δβδίρηϊῃρ ἰξ ἴὸ 
ἐδε πιδβδίδῃ μά πδίυσα!ν ἑουπὰ ρταδίεσ 
ἔδνουγ ἰπ ςετίαίπ ΟὨ τι βείδη οἶγο ἐδ. 

Ψψες. 12. Τῆς Ὀοοκβ ορεπεᾶ ἱπ αοἀ᾿Β 
οουτγὶ σοπίλίη τς ἀεδεάβ οἵ τηεπ, 8 οβα 



476 

13. 

αὐτοῖς " 

ἀεκὰ ΠΡΟ μοι ἰηῖο Ηδάοε, τ. Ἐδάδστηδοβεγβ 545 7ομβεῖὶς ἐνὶ Μγίλος ἀ. Ἡεἰϊεμρη (1 Ά 
τᾶ, Ἰε κνς " ὙΔῚ ο΄. Ὀδασίες οὔ ΑΚ τ 10. ᾿ 9» 19. 

ἔἕαϊε ἰδ ἀείετπιίπεάᾶ Ὁγ ἴῃς ενίάδπος οὗ 
τῆεδς “ νουσδεσβ ἔοσ (ἢς Ὀοοκ οὗὨ [1ε᾽ 
(ΑΙδοσὰ) ; τὰς Ιἰδίῖεγ νοΐμπηε ἔογῃιθ 88 ἴΐ 
ἍΕΙΘ 8 σερίβίεσ οὗ ἴμοβε ργεἀεβι δῖε ἴὸ 
εἴετηδὶ [ἰς (οὐ. Οἰτόσες 11. τῶι ἔ., δηά 
Ὀεῖον οἡ νεῖ. 15). Ὑῆε ἔρυτε οὗ ὈοοΚ8 
ςοηίαϊπίηρ ἃ τεοοσζὰ οὗ πηδη᾿ 8 ζΆσεοσ ννᾺ8 
ἃ τεα! δεῖς ἐεχργεββίοη οὗ [ενν δῇ Ῥεϊ εἶ ἴῃ 
ταογαὶ τει θυξίοηα, ψνμίοἢ ῥγεναι]ςὰ ε8- 
Ῥοοίδιγ ἴῃ ἐβομδίοϊορίςδὶ Πἰξεγαέυσε (4... 
7011. χχχ.; Εποςῇ. ἰχχχίχ.-χς. ; Πδη. νἱΐ. 
10, εἴς.) δἴξες ἰῆς Ἔχιϊθ. "" Απά ἴη ἴΠεβς 
ἄλγβ 'ὶ βὰνν ἴε Ηεδά οὗ ἄδυβ, ψἤῆεη Ὧς 
δδὰ βεαϊθὰ Ὠἰπιβεῖζ ὑροὰ δα ἴῃτοπα οὗ 
δἷ8. φίοσυ, δηὰ τε Ὀοοῖβ οὗ δε ᾿ἰνὶηρς 
ΨΜατα ορεπεά Ὀεΐοτα Πίτῃ ᾽᾿ (Εποςοῇ χὶνὶϊ. 
31 ο΄. Ὀτίνετ᾽β Ῥαπμίοὶ, Ῥ. 86). [Ιὲ 18 
ΟὈνίουβ, ἔτοπι νεῖ. 15, παι ἰῃς τεβυσγες- 
τίοῃ ἰδ ρεπεσζᾶὶ (48 Ὀδη. νἱϊ. 20; 4 Εβά. 
νἱ. 20, νἱῖ, 32; Τ δι. 1, 25; Τεβῖ. Βεη]. 
1ο; Αρος. Βας. 7, εἴς.; ψ, αἰὅτετ, ἰἱ. 
277 ἴ.; δηὰ Ομ δεῖ ςβ᾽ 8 Ἐσολαίοίορυ, 340 
), ἰπ ορροβίείοη ἰο τῇς ργίπιϊεῖνε δπὰ 
8111] ργεναίεπε Ῥεϊεῦ νης Τσοπῆπεά ἰὲ 
ἴο ἔπε τἰξδίεουβ (Ε. Βὲ. 1300). Ηεποςε 
τε Ὀοοκβ οοπίδίη ποῖ ἐπε ροοᾶά ἄεςάβ 
δίοης οὗ ἴῃς 8βαϊπίβ (με ργεναίεηιϊ [ον δἢ 
ἰᾶάςα, ο΄. ΟΒαγῖεβ οα Επ. 1. σ ; Μδὶ. τ]. 
τ6; 0}. χχχ.; Ρβ. ἱἵνὶ. 8, εἰς.), ποτ δαά 
ἀεεάβ αἴοης (188. ἶχν. 6; Επ. ᾿ἰχχχί. 4; οὔ. 
Επη. χο. 2ο; ἄρος. Βασ. χχίν. 1) δυῖ ροοὰ 
δηὰ ὑαὰ ἀεδεάβ αἱΐκε (486 ἤδη. νἱῖ. το: 
Αβο. 188. ἰχ. 20 ζ). Τῆῖβ δραὶπ (8111ε8 
ἢ ἀπὲ Ιταηΐδη ἔα (Η ΒΟ πλᾶπη, 
220), δοσοτάϊηρ ἴο νοῦ, δὲ [ἢς οοπι- 
ταδηὰ οὗ Οτγγηυζά, ἴδε τρῃίεουβ δπά τδς 
νἱοκεά Αἰἰκε νετε σαίβεά ἕο τπεῖσ τα- 
σορεηβε. Ηδσιε (δες (ἰρυπαὶ ἰβ ἃ 
τῆτοης, Ὀεΐοτε ννϑϊοῃ δα Κίηρ᾽Β βυδ)εοῖβ 
δᾶνς ἴο Ἄπβνυνεσ ἔοσ μεῖς οοπάυςξ ; τεῦ εἷβ 
ἃτῈ Ρυηίβῃεά ἀπά τῆς ἰογαὶ ρεῖ τῇς τε- 
ννατὰ οὗ βορὰ βεῖγῖςει (᾽ νὴ 12, εἰσ» 
γεγραμμ., Ὁγ ὨοΟπῚ εὐ ἰδ δρεουϊδ- 
τίοῃ οοπ)]εοτυτεὰ Καρῆδεϊ δ8 ἴπε τεςοσζά- 
ἱπρ δηρεὶῖ (Επ. χχ. 3) οὔ ἃ δαπά οὗ 
δηρεἶβ (αν. Επ. χίχ. 5); δὰϊ (πε [εν 188 
ἰάφα οὗ τῆς Βεδνεηὶν ταρῖεβ (πλάκες τοῦ 

ΑΠΟΚΑΛΎΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

καὶ ἐκρίθησαν ἕκαστος 
κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν. 

καὶ ἄλλο " βιβλίον ἠνοίχθη, ὅ ἐστιν τῆς ζωῆς ᾿ 
καὶ ἐκρίθησαν οἱ νεκροὶ ἐκ τῶν γεγραμμένων ἐν τοῖς βιβλίοις, 

"κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν. 

Καὶ ἔδωκεν ἡ " θάλασσα τοὺς νεκροὺς τοὺς ἐν αὐτῇ, 

καὶ ὁ ᾿θάνατος καὶ ὁ “ ἄδης ἔδωκαν τοὺς νεκροὺς τοὺς ἐν 

νι, 

οὐρανοῦ) ἰ8 οπιϊεϊεὰ πη τῆς Αρος., πος ἴ8 
ἴδετε ἴῃ δἰ ρῃτεβι πχεπείοη οὗ μοβε ᾿ἰνίηρ 
ἂἵ τλε ετὰ οἵ Ἰυάρτηεης. Ἀϊὰ ]οδπ πηεᾶπ 
τδαῖ ποπς ψουὰ βυγνὶνε (ο΄. νεῖ. 5) 2 
Οτενεσα ΔΩΥ βυγνίνογβ ἴο ὃε ἴδίκεη ἀϊσες 
το Βεάνεδη δὲ ἰἢς οοπιίηρ οὗ Οἤσίβε, 48. ἴῃ 
Ῥαυ] 8 ῥτίγωϊεινα οὐτ]οοῖ (8εε οπ 1 ΤῊ. 
ἷν. 16-17) ἢ 

Ψες. 13. ὅ8ες Ρῖσκε Αδοιῆ, ἱν, 32: 
“Τεῖ ποῖ (δῖπε ἱπηαρίπδιίίοη ἄββυσε δες 
ταὶ τὰς ρτᾶνε ἰβ ἂπ δβυΐυπὶ ᾿᾿ (ἔοσ, κα 
Ὀΐγἢ ἀπά ΠΣ δηὰ ἀεδῖῃ, Ἰυάρτησης ἰδ. 8ρ- 
οἰπιςά δεΐοσα (πε Κίηρ οὗ ἔπε ἱκίηρβ οὗ 
ἴῃ 58). “᾿Απά τῆς εδγίβ:. 84]} γεβίοτε 

ἴδοβε παῖ ἀγε δβίεερ ἰπ δεσ, δῃὰ 80 8841] 
τῆε ἄυδεὲ ἴποβε τῆδιὶ ἀνε τπεογείη ἴῃ 
ϑίίεπος, δηὰ ἴδε βεοζεὶ Ἵμαπηροτβ 884] 
ἀεϊϊνες ὉΡ ἴοβε βου]8 (οἵ ἴῃ τἱρδίεουδ, 
ἦν. 35) τ1ῃδὲ ννεγὰ οοτῃηπρεῖιεὰ ὑπο {δ ετ,᾽" 
4 Ἐθά, νἱ!. 32---τερτοάυςίπρ, 45 δεζε, 
ἙἘποςἢ ἴ᾿. σ, “" δηὰ ἰη ῆοβε ἀδυβ ν}}} (ἢς 
ελγἢ δ'βο γίνε ὑδοῖ οβε ννῆο ἅγε ἴγεᾶβ- 
βυτεὰ ἃὉρΡ υἱτ πη ἰξ, ἀπὰ Θῃ6δοἱ αἷ8δὸ υ}} 
εἶνε Ῥδοῖκ ταὶ ψὩϊοῖ ἰξ [48 τεςεὶϊνοά, 
δῃᾶ δε} ν}}} γίνε δος ἰδὲ νπίςδ τ 
ον68᾽. ΑἾδο Ἐῃ. ἱχὶ. 5 νῆεγε (πε σεβ- 
τοτγατίοη ἱποίυεβ “ ἴποβα ψῆο πᾶνε Ὀεεπ 
ἀεβιτογϑὰ ὃν τῆς ἀεβεσῖ, οὐ ἀενουγεὰ ὉῪ 
δε Β8ἢ οὗ ες βεὰ ἀπά ὃν ἴδε Ὀεδδβίβ ᾽". 
Ἑνίἀεπεῖν ἀγοννπεὰ ρεορὶς δὲ βυρροβεδ 
ποῖ ἴο δε ἰπ Ηδάεβ ; ἴδῪ ννδυάες δῦουϊ 
ογ ἀσίξε ἱπ ἐπ οσεδη (ΑςΒ 111. ΤΑῖ. ν. 313), 
μηδὲ εἰς ἔδον καταβαίνειν ὅλως. Α-ς- 
οοτάϊηρ ἰο ἴῃς ῥγορῃει β ςοποερείοη (οὐ 
χἰτὶ. 8, χίν. 9 1.) τε ἴδιες οὗ ραρδῃβ τηυβὲ 
Βανε Ῥεθῆ ἃ ἔοσεροης Ἴςοποϊυδβίου, ἤδη 
τῆς Ιπιρεγῖαἱ σαϊτυβ νγὰ8 τηδάς με ἰεβὲ οὗ 
οδαγαςίοσ; ἴῃ ΨἘΙΟἢ οαδε “ [π6 βοεηδ Ὀ6- 
ἴοτε ἴδε νψῃϊα τἤτοπα ἰδ ταῖμεσ ἃ ἤπδὶ 
βἰδίοπηεπί οὗ ᾿πάρτηεπε [Πλη ἃ βεδίεπιθηις 
οὗ ἤπαδὶ ᾿υάρτπηεης " (ΟἸΠθεγ). Βαυὲ δε 
Ὁγοδάε δἱἹυβίοπ' το τσογᾷς ἤεγε ββονβ 
τῶδλι τῆς ρῥζορῆεὶ 18 τπϊηκὶπρ οἵ (δες 
ἜΠΟΓΆΙ δἴδῖοδὶ ἰιμάρτηεης, ννπίο ἢ ἐπὶ- 
τος ἰββιιεβ ννἱάες ἔπδη ἰῃς ρδτγίίουϊας 

Βἰβίογίςδὶ ἐεβϑὲ οἵ τς Ἐπιρεγοσ- νοσβδῖρ. 
-τ-ἄδης κιατλ᾿, οΥὁ ῬΙυξατοδΒ (ἀφ 1ςἰάε, 
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14. Καὶ ὁ "θάνατος καὶ ὁ ἄδης ἐβλήθησαν εἰς τὴν λίμνην τοῦ τι Οο, αν. 

τυρόν. ἜΝ 
[οὗτος ὁ θάνατος " δεύτερός ἐστιν, ἡ λίμνη τοῦ πυρός] 1 Η ᾿ 

15. καὶ εἴ τις οὐχ εὑρέθη ἐν τῇ βίβλῳ τῆς ζωῆς γεγραμμένος, ἦ ὕοκο χα, 
ἐβλήθη εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρός. ΤΣ 

Δ Ό τα. οντος . . . πυρὸς ἱ εἰρθι πηΐπη., Με., Ατηι. (Αὐρ.}, Απάδαν, Ῥσ,, Ηδγυτι. 
88 ἃ τηλτρί δ] 
8εῖ (9), αηά ΝΥ ε 

ἔἰοαο [8ο, 6.9.» Κιάρετ, (Οδέϊ. Οεἰ. 4":., 1807, 31}, νοη ϑοάεη, Βου8β- 
δυβε (ἢ 146 Δηὰ 15}], ΡΕΓΠΔΡ8 ἀϊβρί δος ἔγοτῃ 118 ογ σί πα! ροβί- 

τἰίοη δῇῆεσ :5, ψῇεσε ἰδ ψουὰ δας τΒ6 ςοηίεχὶ (Ηδυδβδίείϊετ, 212-213), βίπος ἴπεσγε 18 
πο αυεδίίοη οὗ ἴῃς βεςοπὰ ἀξδίῃ εχοερὶ ἔοσ πυπιᾶπ Ὀείηγβ. Τῆς τηβρ᾽δοσσηεηὶ νγ88 
Ῥιοῦθδοΐν ἄυς ἴο ἰἢς διιταοιίοη οὗ θανατος ἰῃ 14. 

29) ἀετίναϊίοη οὗ Απλεπίῃς8, ἰῃς Εργριίδπ 
Ὥδτης ἴος Ηδάςεβ, 28 “δι ν Ὠϊ ἢ τεςεῖνεβ 
πὰ ρίνεβ "5. ΑΒ πῃ ϑ5ϊῖδν. Εη. ἴχν. 6 δπά 
τῆς ἰδίες ᾿ἰσδηΐδη Βυπάεπεβῃ (5. Β. Ε. 
ν. 123 ζ.)), τῆς τεβυττεςτίοη οὗ τῆς Βοὰν ἰΒ 
ποῖ πηεπεϊοηςά, (που ρἃ ἰξ ἰ8 ΡγοΌΔΌΪΥ ἱπὶ- 
δ᾽Ιεὰ (οὐ Ἐπ. 11. 1, [χὶϊ. τᾷ δπά Μαῖι. 
ΧΧΝΊ!, 52 ἴ.). 

ες. 14. θεδίἢ 88 ϑ᾽π᾿8 41} τηυδὲ ὃὈς 
ἀεδιτογεὰ αἱοηρ νὰ ϑίη, ψῃ}]ς Ηδάεβ, 
τὰς ετὶπι τεσερίδοϊς οὗ θεαί 5 ρσεν (πε 
ἰητετηϊεάίϊαις τεηάσζνουβ ἔος τῆς ἀδδά, 
ἐχοερὶ ἔος πηδγῖγσβ, οἷ. νὶ. 10), πδιίυσα!ν 
Τεᾶβεβ ἴο πᾶνε δην ἑυποιίοη. ΤὨΐδ Ῥν88 
τδε οδοτβῃεά πορε οὗ εαγὶν ΟΠ σι βιϊδηϊυ 
ἃ8 οἵ ]υἀδλίβπι (158. χχυ. 8). οὔ π᾿Β ἰάεα 
οὗ τῇς βεοοπά ἀεδιδ ἰβ τηυς ἢ τῆοζε σγεδὶ- 
ἰδιϊς ἀηὰ βενεγα ἴδῃ {πε Ηε]]εηίς οἵ ἴδ ς 
Ῥμιοηῖς (οδ. ἀς Ῥγαξηι. εἰ Ῥοέμ. 8 12, 
εἴς.). 

ΕἸ. 15. ἴῃ Εποοῦ (χχχνίϊϊ. 5, χῖνϊ. 9) 
τῆς ψνίοκεὰ δῖε παπάεὰ ονες ὃν Θοά ἴο 
ἴδε βαϊπίβ, δαΐοστε ννοηι {πεν Ῥαγη [κα 
ϑῖσανν ἴῃ ἔτε δηά βίπκ κε ἰεδά ἴῃ ννδΐεσ. 
ΤὨς πιϊάος βρίσγι οὔ τῆς ΟὨγίβείαπ ῥσο- 
δεῖ αὐβίαίϊπβ ἔγοπι τηλκίηρ [ἢε βαϊπίβ 
ἴδυβ Ρυπίβῃ οὐ νυ πεβ8 ἴῃς ραυπίδῃπηεπὶ 
οὗ τῆς ἀοοπηεά (' οη χίν. το). [π᾿ Αροο. 
Ῥεῖ. 25 (ἢς βουἷβ οὗ {πε πιυγάετεά ρά4Ζε 
οη ἴδε ἰογτίυτε οἵ {Πεἰσ ἔοσπλεσ ρεγβεουΐζοσβ, 
οἵγίηρ ὃ θεὸς, δικαία σον ἡ κρίσις. 
Ὑδεβα ἐδδίυγοβ, τοσοίδε υνἱτἢ πόδε οὗ 
τογίυσίηρ δηρεῖβ (] εἰετίς ἢ, ὅο {.) δπά 
Βαπίεβθαις ρτδάδιίοπβ οἵ ρυπίβῃπιεπε 
(Ὀ᾽ εἰετίς ἢ,2ο6 [.), ἂτε οοπβρίουουβ ὃγ ἐπεὶτσ 
δῦδβεηςα ἔγοτι [οῃπ᾿ 8 Αροζδῖυρβε. Τεσε 
ἐδ ἃ βίεγῃ βἰπηρ] οὐ γ ἀδους τῆς ᾿μοὶς ἀε- 
βοσρέίοη, ἀῃπὰ ᾽υ8ὲ που ρἢ ρἱςίοτίαὶ ἀεῖαί! 
ἷβ ίνεη ἴἰο τῇακε (ς ρδβδβᾶξε πιογα ν 
βυρσρεβιῖνε. ΑΒ ρεπθηπα, |ἰκὸ ραγαάϊβε 
(4 Ἐδά. [11. 4), ψᾶ8 οσγεαίεὰ Ῥείοσε πα 
ψοσ]ά, δοςογάϊηρ ἴο ταδδὶηὶς Ὀεϊ εἴ (Οἐγό- 
ταὶ, ἰϊ. 42-46), 11 πδίιγα! ν βυγνινοῦ τς 
ΤΟΙ ]αρβςε οὗ τπ6 ἰδιίεσ (νεσ. 11). Οοηΐγαβὲ 
ψτἢ 1Π18 ράββασε (δα τα θπ 688 βρίσὶς οὗ 
4 Ἐβά. νἱϊ. 40 ἢ. (1 νἹ] οὶ πηουγῃ ονεῖ 
δε τηυϊτυάς οὗ [με ρεσ βίης... {ΠπῈῪ 

διε βεῖ οὔ ὅγε ἀπά Ὀυγῇ Ποῖν δηά τὲ 
Ὁδηςἢ6α᾽"). 1 Ἰοδη Ὀείῖγαυβ πο ρίἐν ἴοσ 
ε ἀοοπηεά, με ἐχβί δ 8 πὸ οδ] ουβ βοοση 

ἴοι τμεὶς δῖε. Τῆς ογάεσς οὗ χχ. 13-15 
δηά χχὶ. 1 ἢ. ἰΒ (Ὡς βᾶπιε 48 ἴῃ ἴῃε δδρ- 
ξϑὰᾶϊς ρβευδο- ΡΒ] οπίς δὲ Βιδἰέο. Απ:- 
φιξία δες (Αἴας 70 Α.}.} δεῖς ἴῃς ἱπάρ- 
ταεπὶ (“ τεάάδες ἱπέεσπυβ ἀδδίτυπι δυυσα 
εἰ ρΡεγάϊιϊο σεβεϊτυεῖ ραγδίθοεη βυδπὶ, υἱ 
τεάάδπι υπίσυΐᾳυς δεουπάσπι Ορετὰ 808") 
15 ΤΟ] οννοά Ὀγ τῃ6 τεπενναὶ οὗ 4}1} «πίπρβ 
(“εἰ οχβιϊησυείυς τῆοτβ εἰ ἰηξεγηυβ 
οἰαυάεί οΒ βυυπι .. . εἰ ετἰς ἰεσσα δ]ῖα 
εἰ οδοίθπι δἰἱυαὰ δαρίιδουΐυπΊ δβεπιρὶ- 
τεσηυπι᾽). 

80 τ0ἢ ἔος ἴῃς ἀοοπιεά,. ὙΤἢε ὈΓ188 οὗ 
βαϊπῖβ οςσυρίεβ ἔμ 6 οἸοδίηρ νἱβίοῃ (χχί.- 
χχίϊ. 5). Ετοῦλ (ῃς βπιοκε δηὰ ραίη δηᾶ 
Βεδι ἰξ 18 ἃ τεϊϊεῦ ἴο ρᾶ88 ἱπίο ἴδε οἰεᾶσ, 
οἰεδη δἰτηοβρδεσγς οὗ δε εἴεγηδὶ τριοτπί πε 
ψ Βεγε πε Ὀσεδίῃ οὗ μεᾶνεῃ ἰβ βινεεῖ δῃι 
τὰς ναβὲ οἱῖν οἵ ἀοά βραγιῖεβ {|κὸ ἃ ἀϊα- 
τηοπὰ ἰπ {πε τδάϊδπος οὗ 88 ργεβεπςα. 
ΤὨς ἀοπιίηδηις ἰάδα οὗ ἰῃς ρϑδβᾶρε 18 ἐπὶ 
δυιτουπάϊηρβ τῆυῦδὲ Ὀε ἱπ Κεερὶηρ ΜΠ 
οδαγασίεσ ἀπά ρτοδβρεςίβ; σοῃβθαι πεν, 
ἂἃ5Β ἴῃς οἷά υηΐνειδβε πᾶ8 Ὀεεη δορε- 
Ιεββϑὶυ βυ]εά Ὁγ δἰπ, ἃ πεὺν ογάεσ οὗ 
τϊπρβ τουδὶ Ὅς ἰοτπχεά, οὔος {πε οἱὰ 
8οεπα οὗ {τ|4] δηὰ ἐδίϊυσα 18 δννερὶ δβιάς. 
ΤὨΐδβ Βορε οὗ ἴδε ροϑβι- εχ! !ἰς }υἀδίδηι ῳ, 
188. ἶχν. 17, ᾿ἰχνὶ. 22) ννγδβ οτἱ ρίπδι]ν ἀς- 
τἰνεά ἔγοηχ ἰἢς Ρεζγβίδη τεϊϊρίοπ, ἰῃ Εϊοἢ 
τῆς τεπονδίίοη οἵ [πε υπίνετβε Ψγ88 ἃ 
οδγάϊπδὶ επεῖ; ἱξ ἰβ βίτοη ρῖὶν ἀενεϊορεὰ 
ἴῃ Ἑποοῦ (χοῖ. 16, οἷν. 2, πεν πεᾶνεπ 
οηἶγ) δηὰ 4 Εδβά. ἵν. 27 ἔ. (“1 τδς ρΐαςς 
Ώετε 1Π6 Εν] 18 βούνῃ ΡΆ88 ποῖ ΑΥΔΥ, 
ἴδετε οαπποῖ ςοπῖς ἰἢς δεῖὰ ννῆεσε τῆς 
ξοοά ἰ8 βονη᾽"). ὙΤδε εἘχρεοϊδείοη (εὐ. 
οὐ Βοπι. νἱϊ!. 28 5) τπαᾶὲῖ τῆς ἴο88 βυ8- 
ιαϊπεὰ δἱ {δε [11 οἵ Αἄδγχ νψουἹά πον ὃς 
τηδάς ροοά, ἰβ μασάϊγ ἐπε βᾶπιε 88 ἴῃ18 
εβϑοπδιοϊορίςδὶ ἰγαπβέοστηδιίοη; τῆς Ἰδτίετ 
Ρτενδιϊεὰ ψῃεθπανοσ ἴῃς ϑίεσγῃ δχί σθποῖ 8 
οὗ δε ρὲ βεεπηδὰ ἰοὸ ἀεδπιδπά ἃ οἱεδῃ 
δύεερ οὗ τῆς υηΐνετβε, ἀπά 86 δροοᾶ- 
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κοι ακα, ΧΧΙ. 1. Καὶ εἶδον οὐρανὸν καινὸν καὶ γῆν καινήν" 

“5. 

ΧΧΙΪ. 1. 

Ἰγρεῖς διειευάς τονναγάβ πδῖυστε δεϊδοπι 
δΒαὰ δηγιβίηρ οὔ τὰς τεπάειπεββ ἂπὰ 
Ῥδῖδοβ, ς.4..ν οἵ 4 Ἐβά, νἱϊ!. 42-48 (ο΄ νἱῖ. 
31). Τῆε δεάυεπος οὗ χχ, {εἰ ἔ. πὰ χχί. 
1 ᾿ ἐπετείοτε οἰϊοννβ τὰς σεπεγαῖ ἐβοδ- 
τοϊορχίςα! ῥσορτγαπιπις, ἃ8 9.5. ἰῆ Αρος. 
Βαδσ. χχίὶ. ΤΣ ΜΉΝ το, αἰνος ἄεδι ἰδ 
εηάεά (νετν πιὶ]4}ν), τἰ8ς πενν ψνοσὶ ἃ ρῥγο- 
ταϊβεὰ ὃὉγ αοὰ ἀρρεᾶστβ δδ ἴῃς ἁννεῖ- 
ππβφίδος οὗ (δε βαἰπὶβ (οἷ αἷβο χχχίϊ. 
τ 4). ὙΤῆςε φαγδὶν ]εγυβαϊετὰ ἰ8 ροοὰ 
ΦηΟΌρΡὮ ἴος {δε πὶ] απηΐαπὶ θὰ ποῖ ἔοσ 
ἴδε ἄπαὶ 1168; τῆς πεν" ογάεσ (χχί. 5) οὗ 
Ἰαϊῖες (υ΄. ἀθονε) ςοἰποίἀεβ, 8 ἰη Οτίεηιδὶ 
τεϊ βίου (1 6τεπιῖδβ, 45 1), ψνἱεἢ τῃς πενν 
γεασ (ἰ.ε., ΒρΠη 6) [εβεῖναὶ οὗ τε ροΐ᾽ 8 
Βπαὶ νἱςἴοτγ.---Ἴ ες Πἰτετάγν ργοῦίεπι ἰ8 
τῆοτς ἱπισίςδῖθς. ΝΙΝ χχὶ. 1-8, νυνί ἢ ἰδ 
εν ἄς πεῖν τς ρσορῃεῖ β οννῃ οοπιροδίείοῃ, 
πε Αροσδίγρβε γεδ!ν οἱοβαβ. ἴδε τεβὶ 
οὗ (δε νἱδίοη, ἄοννῃ ἴο χχίϊ. 5, ἰ8 {π|ὋῸ 
τοοσε ἴδδη ἃ ροειίςαὶ τερεκτίοη πὰ εἶδ- 
Ὀοτδίίοη οἵ χχίὶ. 1:-8, ἴο ψ Ὡς χχίΐ. 6 ζ. 
ἔοττηβ ἔπε δρρτορείαϊες Ἴςοποϊυδίοη, 7.81 
ἃ8 ἴπε ἀουδὶεῖ χίχ. 9 ὁ, τὸ (ἴῃ [18 ργεβεηΐ 
Ῥοβίτοη) ἄοεβ ἰο χίχ. 1:8. Ψνδεη χίχ. 
9 δ, 1το 158 ἰσαπβίεττοά ἴο (δε επά οὗ χνὶϊ. 
(βεε ἂῦονε), ἴδε ρᾶγαῖ!ε! βπὶ Ὀεσοπιεδ 
ἔνεπ οἴοβεσ. Βοιῇ χνίϊ. (ἴῃς νἱϑίοη οὗ 
ἴδε Βαγίοι- Βαργίοη, ννἱτἢ πεῖ ἐν] ἱπῆυ- 
δῆσα οἡ ἴῃς νοσὶἀ, δπὰ ἢδῖ ἱγδπβίεπε 
ἐπιρίτο) δπὰά χχί. ο-χχίϊ. 5 (ἴῃς νἱδίοη οἵ 
τὰς Ππηδ᾽ 8 ρυζε ὑγίάς, νυν μεσ ἐπάϊε88 
δπρίγο) σε ἱπιγοδυσεά δἰἶκε (ο7. χνῇ. 1, 
χχί. 9) ἀπά επάεὰά αἱϊκε, (που ἢ χχί!. 6-8 
88 Ὀεδ β᾽ Ἰρϑεν ἐχραηάεά τη νίενν οὗἉ 118 
δροοΐΔ] ροβιιίοῃ 88 8 οἱ ̓ πιὰχ ἰο ἔπε επεῖγε 
ἈΡροσδῖνρβε. Αβ χνίϊ. γτεργεβεπίβ [οὔ π᾿ 8 
τενἰϑίοη οὗ δὴ εδεῖϊεσ βουζος, [ἢΐ8 δυρ- 
ξεβῖβ, Ὀυ: ἄοεβ ποὶ ρζονς, ἃ δίπηϊασ 
οτρὶη ἔοσ χχί. ο-χχίϊὶ. 56. Ης πιὶρῆι δανε 
δβικειοῃ ςἁ τῆς ᾿Δίίεῖ 25 Δη δητὶ ἢ εϑί το τδς 
ἔοστηεσ ; οεσίδίην τῆς “' δὐϊτοτίδὶ ᾽"᾽ Ὀγυβἢ- 
ψοσῖς ἰῃ χχί. ο-χχὶΐ. 5 18 ποῖ ὩθδυΪν 80 ΟὉ- 
νίουϑ δηά δῦυγυρι 88, 4.6΄., ἰῃ χνίϊ!. ὕὌροη 
τῆς οἶδε δβαπά ἔπεσε σε ἰουομεβ δηά γα 8 
νὈΙΟἢ μάνε Ὀεδη Πεϊὰ το ἱπιρὶγν δε τενὶ- 
βίοῃ οὗ ἃ βοῦτοε οσ βουσοεβ, Ἔβρεςοϊδιγ οὗ 
ἃ Ἰενν 88 οδδγδοῖοεσ (80 νατί ουβὶγν ΝΊβοδεσ, 
ΜΜνεγϊαηᾶ, ΜέπέροΖ, ϑρίϊτϊα, ϑαβραδιίεσ, 
Βτείψεβ, ϑοιιπιίάς, 5. αν άβοη, νοὴ ϑοάεπ, 
ἂς ἕλγε, Κοδϊεσ, Βαϊοη, 1. ΝΥ εἰββ, απὰ 
Ἐοτθε8), ἀε! πεδείηρ τμε παν }ετυβᾶὶ ἐπὶ 
(ο7. χχι. 1-2). [π τδῖ8 ενεπὶ ἴῃς ΟἸσίβ- 
εἰαη εἀϊτοτβ παπὰ νου ὃὉς νἱδί δὶς, 
ποῖ ποοιδβασὶυ ἰπ χχὶ. 22 (8εε ποία), ὃυς 
ἴῃ τῆς ἀρνίον-Δ]]υϑίομΒ, ἴῃ χχὶ. 14 ὃ, 23 

ὁ γὰρ " πρῶτος οὐρανὸς καὶ ἡ πρώτη γῆ ἀπῆλθαν, 
καὶ ἡ θάλασσα οὐκ ἔστιν ἔτι. 

οἵ. χχὶϊ. 5), 2ς ὁ (-ταχχίϊ. ς ὦ), δῃὰ 27 
Ξε Χχ, 15, Χχί. 8, χχίί. 3 α). Αποῖδεσς δβεῖ 

οἵ ἐεδῖυγεβ (χχί. 1:2, 16, 24-27 α, χχίϊ. 2 ἐς, 
3 ἃ, 5) ἰδ εχρ᾽ςαδ]ε ἀρατὲ ἔγοπ; ἴδε 
Βυροιδεδίδ οἵ ἃ 1 εὐνίβἢ βδοῦσος, ος ἰηδεθά 
οὗ δὴν βουζοε δὲ 41]. [{,11{6γὰ}]} ἰακοη, 
ἴδεν ἅτε ἱποοηρτυουδ. Βυΐ βἰπος χχί. 9- 
χχί!. 5 τιν ὃε δηυίνα!εηϊ ποὶ 80 πιυς ἢ ἴο 
8 εν 8 Ἰάεα] ςοηςεἰνεὰ ς-κὁ Ξῤεεὶς ΟἈτὶς- 
ἐέακα 88 ἴὸ ἃ Οἰγίβιίδη ἰάεαὶ ἐχρτεβδεὰ ἴῃ 
τε ἱπιλρίπδινε ἴεσηβ οἵ ἃ [εὐνδ ἰτγαάϊ- 
τίου ΨΒΙοἢ οτὶ ρα! ἀερίςιεά δ ἐδγία]ν 
7εγυβαίεπὶ βυττουπάεά ὈΥ [86 τ΄ τ] 
Ὠδίίοπϑ οὗ (δε νοεὶά, ἃ Ὠυπιδεῖ οἱ ἐγαϊτδ. 
ἰπ δε Ἰδεῖει βίκείοβ νουϊὰ οὈνϊουδὶν δε 
ἱπδρρ ςδδὶε ἰπ ἴτε πεν βεϊπρ τὸ ννδὶοΒ 
1ΠῈν νγεῖα ἱγαπβίειστοα. ὙὉὙῆεβε ἅγε σὸ- 
ταἰποά, ἢονγενασ, ποῖ ΟὨΪγ ἔος {πε βαΐες οὗ 
τπεὶς ἀγομαὶς δδβοοίδιίουβ Ὀυϊ ἴῃ ογάεσ ἴὸ 
Ἰεπά ρἱ οἰοσι ἃ] ςοπιρ  εἴδπαβδ ἴὸ ἴδε ἀεϑβοσγὶρ- 
τίοπ οὗ τδε εἴεγηδὶ οἰῖγ. Τῆς δυΐδοτ, ἴῃ 
δῃοσί, [8 ἃ γτεϊρίουβ ροεῖ, ποῖ ἃ [πεοῖο- 
εΕἰλπ οἵ 4 δἰδιοτίαθη. Βυὶ ψὨ1ς τῆεδε 
διςδαὶς ἀεϊαὶ 8 πεεὰ ποῖ ἱπνοῖνε ἴπε ὑδε 
οὗ ἃ ]εννίβἢ δουζος (80 τί μεν ϑοθδη δὰ 
ἍΝ εἰ μδυβεη), τὰς ἢ 1688 ἃ τείεσεπος οὗ 
τε ννδοῖε νἱβίοη ἴο (ἢς τι ] ἐπηΐδ] } ἐγυδα- 
1επὶ (Ζαϊη), οὐ ἴμε δβογίριίοη οἵ ἱξ τὸ 
Οεείπίδυβ (νδ]τετ) οσ ἃ με! δβεὶς } εὐνίδἢ 
ΟΠτβείδη εἀΐτος (Βγυβίομ), πᾶν ποῖ ἴῃς 
τερεκτίοπβ πὰ ρδγα εἰ ΐδπιθ, ἐβρεςῖ δὶ ν 
ἰπ νὶενν οὗ χχί!. 6 ἔ,, ἱπάϊςαϊε ἃ ςοπιροαδίξε 
Οῃσίβιίδη οτἱ βίη, 48 ἰβ ϑδυσραοβίεά, 9.6.» ὉῪ 
Ετῦεβ (Απὠχχὶ. 1-4, χχὶΐ. 3-17, 20, 21, 
Β--αχχὶ. 5-27, Χχίϊ. 1, 2, 1:8, 190) δηὰ ϑεὶ- 
ψγη (χχίϊ. τ6-2:, ἴδε ςοποϊπβίοη οὗ Α τὸ 
χχί. 2, χχίϊ. 3-5, χχὶ. 3-6 α, χχίϊ. 7, χχὶ. 
6 δ-8, οἵ οἵ Βιαχχὶ. ο-χχίΐ. 2, χχίϊ. 6, 
8-15) }) ϑόοπῖς ἀϊεϊοοδείοη οὗ [πε οτἱ ξίπδὶ 
δυϊορταρῇ οἷ βογίδαὶ δάάϊτοηβ τῆᾶν ὃς 
οοπ)εςτυτοὰ νυν τεάϑοη ἰη χχίϊ. 6-2: (8εὲ 
Ὀεΐον), δὲ 1ἰεαϑὲέ. Βυὲ τῆς τεϊϊεγδιίοηβ 
ἃτε πές! ῖθ!]ς που 88 ἔπε ψνοτὶς οὗ ἃ 
δἰπεῖο ττίϊες, νοβε δἰπὶ ἰ8 ἴὸ ἱπιργοδβ δἃῃ 
δυάϊεηςςα γαῖμος τ δη ἴο υςς ἃ ρίεςα 
οἵ ̓ ἰτεγαῖυσε. Τδε 1Πκο!ποοά 18 ἰδὲ Ἰοδπ 
οοπηροβεὰ χχί. 9 ἤ. ἃ8 δπ διε μεδὶβ τὸ τς 
ἀεβοτρεέοη οὗ ἴδε ενὶ οἷτν ψΒίςοἢ Βε Βαὰ 
τερτοδυοοδ ἴτοπὶ ἃ βοῦτος ἴῃ χνῖϊ., δηὰ 
ἴδλι ἢς τερεδιεά ἴδε ἱηπςϊάεηι οἵ χχίΐ. 8, 9 
(68 χίχ. 9, το δὲ ἴδε Ἵεπά οἵ χν]].), δάδρι- 
πᾷ ἰὲ το ἰϊ8 ροβίείοη δὲ ἐδ οἰοβε οὗ ἴδ Ἃ 
ψνΒοὶς ὈοΟΪκ 848 ννεὶ! ἃ8 οἵ ἴμε ἱπηπιεάϊ δεῖν 
Ῥτεςεάϊηρ οτδςῖε. 
Οβάρτεε ΧΧΙ.--νν. 1-8 : ἴῃς ρῥγεϊυάς 

ἴο τῆς ᾿δβὲ νἱδίοη. 
νν. 1-2, ἴδ πῖ|ε : 1 α διαχχ, Ι1 , 
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2. καὶ τὴν πόλιν τὴν " ἁγίαν ᾿Ιερουσαλὴμ " καινὴν εἶδον κατα- Ὁ χὶ. 5, 1ε4. 

βαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ, ὁ ἡτοιμασμένην ὡς νύμφην Ηεῦ. αἱ. 
“ κεκοσμημένην τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς. 3. καὶ ἤκουσα φωνῆς ᾿μεγάλης "ἐκ 52. 
τοῦ θρόνου λεγούσης, 

“Ἰδοὺ ἡ " σκηνὴ τοῦ θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, 
καὶ σκηνώσει μετ᾽ αὐτῶν" 

“[]} οὗ ἷε " (188. χἹῖχ. 18). 
Χχανὶΐ. 47, κει. Ἷϊ. το, νἱϊδ, 8, φ΄. 168. ᾿νἱϊ. 15. 

Ιτεχχ. 13 α. ΤΒ6 αὔβεπος οὗ (δες βεᾶ 
ἔτοσὴ [ο μη Β ἰάεαδὶ υπηΐνετβε ἰΒ ἄυα ποῖ ἴὸ 
ΠΥ ϑαπγιτὶς ἤοττοσ οὗ ἴῃς οσεδη, πος ἴο 
(8. δββοςίδιίου νυν Εοπις (ΧΙ. 1), ΠΟΣῚ 
το ἴῃς δηςίεης ἰάδα οἵ 118 ἀϊνϊἀϊηρ εἴεος 
(“ πιᾶτε ἀϊββοςίδοὶ!ε," “ἴδε υπρ]υτηδεά, 
ΒΔ]11, ἐβίγαηρίηρ 868,᾽᾽}, δυϊ ἴο [18 τηγίδο- 
Ἰορίοδὶ Ἵοπποχίοη ἢ [δὲ ρῥτίπιεϊνε 
ἀταροη-ορροπεηῖ οὗ αοά, ἴῃς ἰαβὲ ἴσος 
οὗ ΨΒοτη 18 πον ΟὈ] εταῖεά. ΟἿ, 5|Ὁ. ν. 
150, 1δο, 447 (ἔσται δ᾽ ὑστατίῳ καιρῷ 

ρὸς πότε πόντοε), Α88. ΜοΒ. χ. 6,4 Εϑά. 
νὶ. 24, Τεβί. [ἐνὶ 4, εἴς., ἕο [Πῖ8 τεϊρίουβ 
Δηιϊρδίδυ ἰο ἰῃς ἰγεδοπογουβ, ἰυγϑυϊεηὶ 
αἰεπιεης οὗ ννδῖει. “1,24 πιεῖ Ἔεϑἰ ὑπὸ δῃ- 
πυϊδείοη, ὑπς βιέγ!ζαιίοη ἀππε ρασίὶα 
ἄς ἴα ἴεσιθ, υπ τεβίε ἄὰ οἤδοβ ργπιὶεϊξ, 
βουνεηὶ ὑῃ οἰμδιϊτηεης ἄς Ὀΐευ ᾽" (Κε- 
Ὡδῃ, 440). ΡΙυἴδτοι (ἀε 1ςἰ4ε, 7 ἔ., 32) 
Ῥτεβεγνεβ ἰῃε Εργριίδη βαογεὰ ἰγδάϊίοη 
1μαῖ ἰῃς δεᾶὰ νγῶᾶϑ πὸ μδτὶ οὗ παίυγε 
Ἦν ρισμένην) Ὀυϊ δη αἹΐεη εἰεπιεηὶ 

ἴον περίττωμα), [ν}} οὗἨἉ ἀεπίγυςτίοη 
δηά ἀΐϊβεαβε. Τῆς ρῥτγίεδίβ οἵ [1588 (32) 
Ββδυπηαὰ ἰξ δ8 ἱπῆρυτες δηὰ υπβοοίδὶ ἔοσ 
ΒΔ] Ιοννίπρ υρΡ (ἢς βδοσοά Ν᾽Ϊθ. Οπε 
ἕανουτίες ἐγδάϊείοη τηδᾶς τἢς 8ε8 ἀἰβαρρεᾶσ 
ἦπ ἰἢς ἤπαὶ οοπῆεκρταϊίοη οὗἩ ἴῃς ννοτὰ 
ΚΕ. Κ6. 280), Ῥυῖ ]οῆπ ἱρπογεβ Ἐπ 5 νίενν. 
Ὧε ννοχὰ 8 ἴο δεπὰ δ8 ἰξὲ ὑερδπ, νἱἢ 

ογαδίίοη ; ΟἿΪΥ ἴξ ἰδ ἃ πεῖν ογεδίίοπ, νἱτἢ 
ἃ νΡεσίεςϊ ραγδάϊβε, δηὰά πὸ {πυναγίίης 
ενιΐ (Βάση. νὶ. 13). Ηἱἰβ οπηἱββίοῃ οἵ τς 
Οσεδη ἰ8 βἰ πρὶν ἄὰε ἴο {πε ὕδά δββοοία- 
τἴομδ οὗ τ1ῃ6 αῦγβδ 48 ἰῃς αῦοάς οὗ Τοῆουι 
ογ Τίδηαι (ς΄. Οεβίει! εν 8 Ευοΐ. ο7Γ Με:- 
δἰαπὶς Ιάεα, 79 ἴ., α. Α. 5:8 Ὑεγη- 
ϑαΐφηι, ἰ. 71 ἴ,, απὰ Ηδβείηρβ᾽ Ὁ. 8. ἱν. 

194, 105). 
νες. 2. ἐκ-- τὶ ρίπ, ἀπὸ -- οτἱσί παῖοτ. 

ΤΠΐδβ σοηςεριίοη οἵ [δ πεν 7 ετυδβαῖ ἐπὶ 88 
ταεβδὶα πῃ 8 ὑσίάε ἰῃ ἐπε Ἰἰδίϊες ἄδγβ ἰ8 δῃ 
οτί ψίπαὶ ἰουςῃ, δά δὰ Ὁγ {πε ῥσορῃεῖ ἴὸ 
δε ἰτδάϊοηδὶ } ενν 88 τιδιεσίαὶ (οἷ. Ν οἱΣ, 
336 [). [π 4 Εβά. νὶ. 26 (1.4ῖ, ϑ5υτ1.) 
“ἢ. δχίδε 841} ἀρρεᾶσ, ὄἼνεὴ ἴῃς οἷ 
οοπηΐπῷ ἔοτιἢ, ἀπά δῆς 884]} ὃς βεεπ ψῇο 
ἰ8 πον Βίἀάδη ἔσοπι τἰἣς φαγί ᾽᾽; δυϊ 
τδ18. ῥγεοθάεβ {πε 400 γεᾶῖβ οὗ 0188, αἱ 

{χί. 12, χνὶ. 1. 

, Χὶδ 

ς ἰδῖ, τ2, 
Θεὶϊ. ἱν. 
6. 

ἁ χὶχ. γ.8, 
186. Ἰἰΐ. σ, 
Ιχὶ. το. 

ς Εσεῖκ, χνὶ. 
1 τὸ 

Εχὶχ. 5: ἡ]. χχ. τι. Ὦ χἰϊὶ. 6, Εσεκ. 

τῆς οἷοδς οὗ ψνΕϊς ἢ πιεβδίδῃ ἀΐεβ. [ἴπ Ἐπ- 
χο. 28 ἢ. ἃ πεῖν δηὰ Ὀεϊίεσ πουβε ἰ8 δυῦ- 
βεἰευϊεὰ ἔος ἴπε οἱ, ννῆ 116 ἰπ 4 Εβά, ἰχ.- 
χί. τῆς τηουτηΐηρ τηοῖμος γαῖ μοῦ βυδάθηΥ 
Ὀεςοπηεβ “84 οἷν δυϊάοὰ" νῈ ἰασρε 
ἔουπάδεϊοπβ (ἰ.6., Ζίοη)ῆ. Ὑδεβε ρϑγίίδὶ 
δηιιςὶρδεϊοηβ ἰεπά βοπιε Ἵοοΐουσ ἴο Ὠαϊ- 
ΤΠ 5 ΡΪεδ (πᾶὶ ἴῃς σοποορεοη οὗ ἃ 
Ρτιε-εχίβίεης βεδνεηῖΐν [εγυβαῖεπὶ ννᾶβ 
ΕΧΙσοΠΊ Εἶν ᾿ἰπιϊιςεὰ ἴῃ ]1υἀδίδηι, ἀπά μὲ 
]οδμηΒ νἱβίοη ἰ8 ἴο Ὀς ἰβοϊδιεὰ ἔγοπι ἴδε 
οἵδες Ν.Τ. δΒιηίβ (βεε τεῆ.). Εοσ ἃ ἔπε 
Δρρ ἰοδιίοη οὗ {πε ψ8ο]ε ρϑδββᾶρε, βεὲ 
ἙΕεοε Ηονιο, ςὮ. χχῖὶν. Τῃα νἱβίοπ οοη- 
νεγβ ΟἸγίβιϊδῃ ἤορε δηά οοπιίοστι ἱπ 
ἴοσσὴβ οὗ ἃ οὕττεης δηὰ δηςίεης σαὶ ρίουβ 
«τδάϊείοη ὑροη δε πεν [εγυβαΐεπι (οὐ 
ΟΠδγίεβ ου ρος. Βδζ. ἱἷν. 3). Ὡς 
τἰταϊ εἶνε ἔοττῃ οὗ τπϊ8 οοποερείοη, νυ ἢ 
βιεὰ ἱπ νᾶτίουβ ῥῆδβεβ ἄοννῃ ἴο ἴδε 
ορεπὶηρ οὗ ἰδς βεςοηὰ ςαπέυσυ, ννᾶβ (δαὶ 
τῆς ελγίῃ]ν ]Θγυβαίεπι ΒΡ πεεάθα τὸ 
Ὀε Ρυτδεά ἴῃ ογτάος ἰο Ῥεοοσια ἴδε δὲ 
δηὰ ἢπδ] ςεπίσε οὗ ἰῃς πηεδείδηϊς σεαὶπὶ 
νὴ 118 Ρεσέεςξ οοτητηυπίοη Ὀεῖνεεη Οοά 
δηὰ πηδη (ο". [88. 1χ., ἵν. τ -Ξ- ΤΟ χὶϊ!. 
χδ-1γ, ΕΖεῖὶκ. χ].-χῖν., ΕΠ. χ. 16-19, χχν. 
1, Ῥβ. 80]. χνὶϊ. 25, 33, Αρ. Βδσ. χχίχ., 
χχχῖχ.-Χ]., ἰχχὶϊ., ἰχχῖν., 4 Εβᾶ, νἱῖ. 27-30, 
χίὶ. 32-34, εἰς.). Βυΐξ δἱοηρδίάε οἴ τὨϊ8, ἐ6- 
Ῥεοῖδ ιν ἴεν [86 ταὶ σίουβ γενῖναὶ ὑπάε 
τῇς Μδοοάρεεβ, ταη ἴδε ἐεε]ϊης τπαὶ τῆς 
ἙΔΙΊΝΙΥ 7 εγυδαίετη τν88 ἴοο βία πεά δηὰ 
βεουϊασ ἴο ὃὈς ἃ βαοσεὰ οἰτυ; [ἰδ Πεδνθηϊν 
ςουπίετρασίῖ, ρυτε δηὰ ργε-εχίβίθηϊ, πυδὶ 
ἀεβοεπά (80 Πετε, αἷϊεσς Επη. χο. 28,20, ἘΝ 
Βᾶσ. χχχὶϊ. 3, 4, Τεβί. Ὀδη 5, εἴς). ἴῃ 
ταῦρὶπὶς {Πεοίορσυ, ἴδε ν᾽βίοη οὗ ἴδε 
δΒιεανεηὶν 7 6γιβδ] επὶ νν88 ἰἌκεη ἔσοση Αὐδσ 
αἴϊες πὶ8 ἰαρβε, ὃυϊ βδῆονῃ 48 ἃ δβρεοΐαὶ 
ἴανους ἴο Αὐτδμδπι, Ϊασοῦ δηὰ Μοβεβ {. 
ΑΡ. Βασγ. ἱν.). ὉὙᾷε Οπγίβείδῃ ργορδεῖ 
7οδπ ποῖ οπΙῪ β6ς8 ἰξ Ὀυϊ 8668 ᾿ξ τϑαὶβοᾶ 
ἃτηοηρ ΟΠ τίβιίδη ρεορῖς---α ὕσανες δπὰ 
βίρηίϊποληπὶ τνοσά οὗ ρσόορῇεου, ἱπ νΐενν οὗ 
Ὧ18 ἅψε δπά βυστουηάϊηρβ. 

γν. 3, 4. σκην. (εῇοβεη οἡ δοσουηῖ οὗ 
ἰϊ8. “" δδββδοῆδηςε ψἱτἢ τῆς Ηδοῦτεν ἴἰὸ ἐχ- 
Ρτεββ ἴῃς δλελίμαλ,᾽"" Ὀτ. Ταγῖοσ ου Ρῖσκε 
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ἱ ὅδη. χνὶΐ. καὶ ' αὐτοὶ " λαοὶ αὐτοῦ ἔσονται, 

καὶ, τς, καὶ αὐτὸς ὁ θεὸς μετ᾽ αὐτῶν ἔσται. 

16. Ἑτοῦ 4. καὶ ! ἐξαλείψει πᾶν δάκρυον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν, 

χανΐ. τὰ καὶ " ὁ θάνατος οὐκ ἔσται ἔτι " 

κ ὅδ ρίυε. Ὁ οὔτε πένθος οὔτε κραυγὴ οὔτε " πόνος οὐκ ἔσται ἔτι - 
τρρέτον ὅτι τὰ πρῶτα ἀπῆλθον. ἷν, 27. ι πρῶτα ἀπῇ 

ἀρ τος 5. καὶ “εἶπεν ὁ καθήμενος ἐπὶ τῷ θρόνῳ, ““᾿Ιδοὺ, " καινὰ ποιῶ 

Σκνυδις πάντα." "καὶ λέγει ““Γράψον - ὅτι οὗτοι οἱ λόγοι ᾿᾿πιστοὶ καὶ 

-ῳ- ̓ Η ἀληθινοί εἶσι." 6. καὶ εἶπέ μοι, " “ Γέγοναν.: "ἐγὼ τὸ ἄλφα 

οτος, καὶ τὸ ὦ, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος. ἐγὼ τῷ διψῶντι δώσω αὐτῷ ἐκ τῆς 

εἐοιβίκο πηγῆς " τοῦ ὕδατος τῆς ζωῆς "δωρεάν. 7. ὁ " νικῶν κληρονομήσει 
(ΗὔδεςΒ- 

δ," Ὁ ἴ88. ἶχν. 19, [ετγ. χχχὶ. τό, Α.55.- Μοβ. χ. :. Ὁ Ξ ρμδίπ, οὐἱγν ἰπ ρος. ἰὼ Ν.Τ. ΡἾεΑ. 
ἰχν. 17. 48. τ ΟΥΪΥ Ἠετε ἰῃ Αρος. 

8 ϑἰπηίϊατ αϑϑδενεγαϊίίοηϑ ἰῃ Ὀδῃ. ἰϊ. 44, ΠΝ 26, εἰ: 
α χνὶ. γ: Οκ ίογῃι Ὀείδδηι. (192). 

ν ΟἹ. Ἰοδη νἱΐ. 32 ., [υδῖ.  έα!. ᾿χῖχ. εἴς. 
Υ ἰδ. γ; εταρδαιὶς (αὐ τῷ, α ὑ τό ς). 

οἵ ΡΒ. χίχ. γ, ςχὶ. γ, εἴς. 
13, 188. χἰὶ. 4, χιῖν. 6, χἱ νι ϊ!, 12. 
ἷν. 10-14. 

᾿ς. ἃ ἐδδίυγχε 
τ ἶ58. χἰ ἰὶ. το, 2 Οος. ν. 17, νἱ. τ6-18, Βαγῃ. νἱ. 13. 

τὰς αρος. βιγίε. τ ἴῃ δεωδε 
ν (Ετωρμδεῖς, ἔγω), οὔ. ἱ. 8, χχίϊ. 

ἱ χ χχιΐ. 17, [δ 

1 Τῆς υὑπυδβιδὶ δογίβιὶς (οὐ Ηεἰδίπς, 67) ᾿εγπιϊπαϊίοη οὗ γεγοναν (ποὰν 8., ἴσεπ.ν 
οἱ εἀά,.) Πδ8 βίδσίεά {πε ναγίδηιβ γεγονασιν (38), γεγονε 

Εταβιηυβ δαβεὰ οἡ νυῷᾷ., δἰ8 Μϑ5. ἵ σεδάϊη ἰὼ 
8γτ., Αστη., Απά., Ασεῖῃ., εἴς. ; ΞΞ εἰμι, 80 

ΑΒΟΙΒ ἰἰϊ. 3) ἰ8 τη τε] τάθεγπδοὶς (Η Ὁ. 
νἱϊ!. 2, ἴχ. 11). Τῆς ψΒοῖς πιεδηΐηρ δπὰ 
ναῖις οὗ τῆς πεὲνν ]εγυβδίεγῃ ᾿ἰεβ ἴῃ (δε 
τεβεηςε οὗ Οοὰ (Επ. χὶν. 6, Ιχἰΐ. 14, 
εβί. ]υἁ., 25, εἰς.) Ψ ἢ πλεη ννίοδ ἰἰ 

ξυδιαηίεεβ. Τῆς ΟΤ. γῥτγοπιῖβεβ ἅζσε 
τεδ᾽ἰϑεὰ (βεε σεῖ); ΘΟοά 18 δοοεββίδίς, 
ἃπά πε τε ςοπδβοϊςὰ υνἱτἢ εἴεσηδ] ςοπι- 
ἴοσι (τ΄. Ἐποςἢ χ. 22, καὶ καθαρισθήσεται 
πᾶσα ἡ γῆ ἀπὸ παντὸς μιάμματος καὶ 
ἀπὸ πάσης ἀκαθαρσίας καὶ ὀργῆς καὶ 
μάστιγος). ἔνε Ψετε ἴο τεδὰ Ὧν ΡΑ8- 
ϑᾶζε ἰπ τῆς ᾿ἰρδι οὗὨ 188. ᾿χὶ. 3-1ο, τῆς 
ἴεξδσβ γίρεά αἰνὰ ψου]ὰ δἰ χη ν τπδῖ τῆς 
Ρεηϊίεηῖϊβ εσα πεν εϑρουδεά τὸ ἴδε 
[,οτᾶἄ; ὃ. τῆς οοπίοχι ματα ἱταρ 1168 ἔδδτδ 
οἔὗ διε διὰ ρμαΐὶπ, ποῖ οὗ γερεπίδῃος. 
ΑΟὟΤΒΟΣς ΒΠ21} Ὀ6 πὸ τῆοτς ἰάδουσ, ποῖ 
Βἰσκπαθθ, ΠΟΥ ϑόῦσονν, Ποῖ δηχίεϊυ, ΠΟΥ 
πεεά, πος πἰρδῖ, ποῖ ἀδγκηςεβθ, δὰϊ ἃ σζγεδῖ 
᾿ἰρδς" (51αν. Επ. ἰχν. 9). 

ες. 5. Τῆς ἢτϑὲ δηὰ οὐἱν {ἰπιε ἐπδὲ 
Οοά δἀάτεββεβ ἐπε βεεγ, οὐ ἰπάεεἁ (αρατγί 
ἔτοτῃ ἱ. 8) ϑρεᾶδκβ δἱ 411. Ὑὴὲε δἰπιοβὲ υη- 
Ὀγόκεῃ 8|]|επος δϑϑοίρηθά το αοὰ ἰη ἐπε 
Αροοδῖνρβε Ἷογσεβροηάβ ἴο ἴδς Ερυριίδῃ 
ἰάδα οὗ (ες ἀϊνίηπε Κεάβοη πεεάϊπρ Ὡ0 
τοῆσυς Ὀὰὲ ποίβεϊ εβϑὶγ ἀϊγεςτίπς τηοσίδὶ 
τοῖϊηρβ ΌΥ τὶ ρβίεουδηεββ (ΡΊυ:. ἐς 715ὲάε, 
75; Ὦεης τᾶς ἀεἰν ἰ8 βγτωδο] δεὰ ὉῪ τῃς 
Ἄοσοοοάϊ!ε, νυνὶ ο ἢ ννᾶ8 θεϊϊενοά το δε τῆς 
ΟἿΪΥ δηίπΊΔ] ννίπουὲ ἃ τοηρσυε). 

νει. 6. “'Τὶβ ἄοπε, 411 18 ονεῖ᾽" (8ς. 
οὗτοι οἷ λόγοι ος πάντα). ΤῊς ρετέεοϊ- 
ἱπρῷ οὗ Οοά δ ννογῖκ ἰ8 ἕο Ἰοννεᾶά, 48 ἰῃ 188. 

41, 94: “πο ἄουδι ἃ οοη]. οὗ 

γονα," ἀνγπη), ἀπά γεγονα (Σ ῬΟ, γε 
᾿πλμλρκ ἐπ κλεῖν. Μωσέμνι, τ801, 206) 

11ν.-ἵνὶ., Ὁ ἃ 1ἰθ6γαὶ ρτοπιίβε οἵ βαιἰβέδς- 
τἶοη (0 41 βρίγίτυδι ἀςδῖίγε, ἀπά τῆς 
τἄγοθ ἰάθδβ οὔ Ἵοοηδβοϊδιίοπμ, αἴεγηδὶ σε- 
τεβῆηςπι, δά Ὀϊνίπες ἔξ! ]οννβαῖΡ δῖὲ 
τῶυ8 οοπ)οϊπεὰ 488 ἴῃ νἱΐ. 14-τ72ώ. Οοζαραγα 
τὰς ἔοπίδὶ ρᾶββαρε ἱπ Ρῃϊΐο, ἐς »έργαί. 
Αδν. ὃ 6 πηγὴ δὲ, ἀφ᾽ ἧς ὀμβρεῖ τὰ 
ἀγαθά, ἡ τοῦ φιλοδώρον Θεοῦ σύνοδός 
ἐστιν. χάριν ἐπισφραγιζόμενος τὰ 
τῶν εὐεργεσιῶν ιν, ἔσομαι σοῦ. 
Ἴδε ῥγοπιῖδε ἱπιρ}168 (1Π|πὸ 188. χίῖν. 3, τοῖ 
ἵν. 1ὴ ἴθαε ἐδῖτγβι '8 δοςοπιρδηϊεὰ ὃΥ τεδάϊ- 
688 δηὰ δαρβεζηεβδ (ο δοσερὶ ἴῃς Ῥοοη, 
ψὩϊοἢ ἰ8 τες (6) δηὰ [Ὁ] (πάντα) ἀπά 
814] (νεῖ. 7). Τα εδίτβι ἔος Οοὰ 18 ορ- 
Ῥοβεὰ ἰο ἴτε υὑπρεϊ]ϊεῖ ἀπά νίςς ψὩΙο ἢ 
αυεποῦ ἱξ, ᾿υ8ὲ δἃ8 ἴῃ νἱοϊοτίουβ |ἰξε ἰδ 
οοπίιταβιθὰ ἢ τἢ6 οτάνεμ δρίσιτ ΒΟ Β 
Βα σίηΚ8 ἔγοσα ἴῃ μαγάβῃϊρβ απὰ ἀεπιαπάβ 
οὗ αἰ. δι πη ]αεὶν {πε [πὶ οὗ βιγεηυουβ 
οδνεάϊεηος πον ἐπίεσβ οπἡ ἰϊ8 τηδ)οσΐτυ; 
ἰξ σοπιε8 ἰηο Δῃ Ἵϑίδϊε οἵ 8114] οοηπάἄεπος 
τὸ ἴς ρτεδλὲ σοὰ, Ὀεβίοννεὰ οἡ 411 ψῇ8ο 
δοαυΐε Ἐποπηβεῖνεβ Πρὶν ἰπ ἐμοὶ ῥργοῦδα- 
τίοη. ΒΥ ἃ τᾶσζε ἰουοῖ (βίποε ἰϊϊ. 22) ἱπ 
τὰς Αροςαῖγρβε, τῆς ἱπάϊνϊ 1] ΟὨτί βείδπ 

ὕδυσ!γν τς ντίτοι ἰ8 

τεϊϊρίουβ ἱπάϊν ἀυ 8] 86 ἀριὶν ἐο! ]οννΒ (ἢ 6 
ἰάεα οὗ ρεγβοηδὶ ργοῃίβε δηὰ ἐποουγᾶσε- 
τηεηὶ (οὔ. χχίϊ. τῇ, Ὧ5 δἔιεγνναγάβ οὗ Ἰυάρ- 
τηεπῖὶ (χχίϊ. σ1-12). 

νεῖ. 7. ὙΏεβε ὈοοπΒ (3-7), βονγενεσ, 
τε τεβεσνεά ἴοσ τῆς ἰογαὶ ; ἴπε πίγά (Βοῃ 
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δὲ " δειλοῖς καὶ ἀπίστοις καὶ ἐβδελυγμένοις καὶ " φονεῦσι καὶ πόρνοις ἰκχχίχ 

καὶ φαρμακοῖς καὶ " εἰδωλολάτραις καὶ πᾶσι τοῖς " ψευδέσι, τὸ Ζε: , 
μέρος αὐτῶν ἐν τῇ λίμνῃ τῇ ὁ καιομένῃ πυρὶ καὶ θείῳ, "δ ἐστιν ζον. ΕΝ 
ὁ θάνατος ὁ δεύτερος. ΗΝ 

ἢ 
χχὶϊ. 15, 1 Ῥεῖ. ἱν. 15, 148. ν. 6. Εοπι. ἱ. 20, ΜΙκ. νἱῖ. 4: -- Μί. χν. 19. ς ΕρὮ. ν. 5; νεσ. 27. 

ἃ ἀεη. χἶχ. 24, 188. χχχ. 33, Εζεῖὶς. χχχνὶϊϊ. 22. 

οὗ Θοά) ννᾶβ ἃ τἰ]6 ἀρρὶἰεὰ το Αυσυδίυβ 
δηᾶ ἰδὲ ΕἸΏΡΕΙΟΙΒ βΈΠοσα ΝΥ τπτουρδουὶ 
τῆλε ατεεκ δπὰ Κοπιδᾶὴ ψγουὶά. κληρο- 
γομήσει (Πεῖε ΟΠΪΥ ἴῃ ΑΡος.) ἰπ ζεπεσαὶ 
56Π856 -- “ δηΐεῦ ἰηίο ροββεδϑβίοῃ οἔ,᾽" “ ρᾶσ- 
τ2κε οἵ". (“ΤΗῖβ ρίδος᾽" οὐ 188. “ ἰ8 
Ῥτερασεᾶ ἔοσ ἴδε σἱρδίεουβ ψῆο δηάυτα 
Ἔν τ Κίπὰ οὗ διίδοϊ πὶ ἐμεῖς ᾿ἰνεβ ἔσοτη 
ἴδοβε ΨῆὴῸ αϑέῆϊος ἐπεὶ δουΐβ. .. ἴοσ 
τῆ 6πὶ (818 ρίδος 18 ργεραιεά 48 δὴ εἴεσῃδὶ 
ἱπποτίζδπος,᾽" 51αν. Επ. ἰχ.). ὙΠ18 15 τῆ8 
8ο]ε δ᾽ϊυβίου, δηὰ 4 ρυγεῖν ἱποϊάθηϊδὶ 
Ομθ, ἴο παΐ σεπίσαὶ σοποοριίοη οὗ τμῈ 
χαεββίβηϊς 8188 88 ἃ κληρονομία, νὨΐΟΒ 
Ὀυϊκ8 80 Ῥγογαϊ πε ΠΕΪΎ ἰπ Δροοδῖγρβαβ ἴκα 
Ἑουτιδ Εβάγαβ δῃά 18 δι ρίου ε ἴῃ δοοβπὶς 
86η86 ὈΥ Ραυΐ 88 Ἰοσάβῃϊὶρ ονεσ ἴῃς ψ8οϊε 
οτεδίίΐἼοη (δεεῈ Βδάοοῦ, βΒέδιέεαΐ αμὰ 
ϑερεέδο δέμάϊες, Ὑαὶϊς ὕπὶν. 1002, ΡΡ. 
240 ἴ). Τῆς βοϊδίασυ δ᾽ υβίοη ἴο βοῦ- 
Βδρ ἐχρζεββεβ ἴῃς οἷοβε τεϊδιίοη τὸ αοὰ 
ἴον ψΒῖοΒ τπ18 ττίτες εἰβεννεσε ὑσε- 
ἔετβ ἴο θὲ {π6 πιείδρβοσ οὗ ρτεϊεδίβοοά. 
Ῥαγιὶν ονίηρ ἴο τῆς Ὀεπὶ οὗ δῖ8 τηϊηά, 
ῬΆΤΕΥ ὀν πη β το τῆε βίοεσηῃ οἰγουτηδίδποεβ 
οὗ δῖ8β ἀρξε, ὃς (1ἴκε ΟἹειη. Ἐοπ,.) δ! Ίονν8 
ἴδε πια]εβν ἀπά τηγβίεευ οὗ αοὰ ἴο ονοσ- 
βῃδλάον ἴπδὶ βἰπρὶς ἂἀπὰ εἶοβε οοηβάεῃος 
ΨΏΙΟΣ ]εδὰβ ἱπουϊοδιεὰ ἰοννασάβ τῆς 
Ἑδῖδοσ (ΤΊ εἶ, 13, 14), 48 4180 {πε ἀϊγεοι 
Ἰονε οὗ αοἀἁ ἔον δ΄ῖ8β Ρεορὶς (οηἱν ἰπ ἰἰ]. 9, 
10, χχ. 9). 

νει. 8. Τῆς τενοσβα βἰάς οὗ [δε ρἷο- 
ἴυτε (οὕ. Χχ. 12-15 ἀπά θεῖον οἡ νεσ. 27): 
ἃ δἷδοϊκ 118ὲ οὗ ἴῇοβε νῇο δᾶνα ποὶ οοη- 
ᾳυετεά. δειλοῖς -- “ σονγαγ(β᾽᾽᾽ οΥΓ ΔΡοβ- 
τλῖεβ, ψῆο ἄδην ΟὨτῖβε ἴῃ ἴῃς ρειβεουξίοη 
δηᾶ ννουβδὶρ Οδεβᾶσ (Ἰπἰσοά. 8ὶ 6) τὩτουρ ἢ 
ἔεατ οὗ βυβετίηρ ; ““δειλία ἄοεβ ποὶ οὗ 
οουζδβα ἰϊ86 17 δἷϊον παῖ ἰξ ἰβ εἰπιοσουβ, δαὶ 
ψουᾶ δδε τος 118 εἰσιν ὑπάεσ ἴῃς ποτα 
Βορουσαθὶς {ἰ|ε οὗ εὐλάβεια" (Ττεποξ, 
ϑγποηγηιδ, 8Χ.). [τ ἐηδγαςεβ ἔυγίμοῖ 41] 

οϑαὲ ΨὯΟ ἄγαν Ῥδοῖκ ἀπάετ πες ρεποσγαὶ 
βισαίη οὗ τίάϊου]α απᾶὰ βϑοοίδὶ Ῥγεββιισε 
Ηεῦ. νἱ. 4-8; 2 ΤΊ. ἱν. 16, εἰς.), {1Κε 
ἀπγᾶπ᾿ 8 Ῥαδίς, Ὁὰϊ υη]|κε δὶ8 Μη. 

Ἑεαγίηρ (οἷ. τ Μδεος. 11. 16).---ἀάπίστοις 
ποῖ-εϊποσεάυϊουβ (80 4.ρ΄., ὨΙΕεηΡεσρ οτ᾿ 5 
ϑγίορε, 8ο δι, 3. ςεπέ. 8.0.) Ὀυξ, 48 ἰῃ 
1μαΐε χὶ!. 46 (οὐ 5ῖτ. 11. χ2 ζ)),Ξ “""τδιτἢ- 

Ε χχ. 14; οοῃεῖς. ΝίΏ. ἢ 24. 86. 

1658,᾽᾽ υπηςσυδιννοσίυ, ἴθο86 ΠΟ ἅτε ποὶ 
πιστός (ἰ. 5, ἰΐ. 1ο, 13, 2 ΤΊ. ἰΪ. 13). ΑἹ] 
δειλοί τε ἄπιστοι (7. Ιπιτοά. 8. 6), ὃυϊ 
ποὶ 1} ἄπιστοι ἀτε δειλοί. ὙΠεῖε δῖα 
τῆοῖς σεᾶβοῃβ ἔοσ ἀἰβίογαί ἐν ἴο ΟΒεῖβε 
ἴὰδη οοννατάϊςε, δηᾶ βοπιὲ οὗ με86 ἂταῈ 
δἰπιεά δὲ ἰπ (ἢς ἐο] νης ψογάβ, νυ ῃῖσ ἢ 
βιρξεβὲ ἴπδὶ ἄπιστοι ἱπο]άε8 ἴδε ἔχθος 
ἰάδα οὗὨἨ ἱπηγηοσδι!υ (48 ἴῃ ΤΙϊ. ἱ. 15, 16, 
ψ Βετα ἰτ 18 ρτουρεὰ Ψ ἢ βδελυκτοί). 
1μχοῖκ οὗἩ δι τἢ 18 ἀεηουποςεά 180 ἰπ ρος. 
Βαζ. 1ἷν. 21, 4 Ἐβά. ἰχ. 7, εἰς. ἐβδελυγμέ- 
γοις ἴοι βδελυκτοῖς (18 εὐλογημένος ἴοτ 
εὖ ς, εἴς., ΤΥ ΕἸεΙ]ά οπ ἀΔ!. ἰΐ. τα; 
Βίηοοχ, Ψαηρ. Ν.Τ. τ2ϑ, 120), “ ἀε- 
ταβίδῦϊε ᾽᾿ δεοδυβε "ἀεπ]οἀ δηὰ ἔου]εἀ ᾽" ΌὉΥ 
τῆς ἱτωρυσίεῖε8 οὗ δε ραφϑη οὐ]18 (χνϊ. 4, 
χυἱἱ, 3, εἴς. ; οὖ Ηοβ. τχ. το; ϑ8ϊαν. Επ.' 
χ. 4) ἱποϊυάδίΐηρ υπηδέυταὶ νίςαΘ. Μαυγάες 
(απ ἐοτηϊοδιίοῃ, 748. 11. 11) ἴῃ τδ6 ρορυ- 
ἷλτ τεϊϊ ρίομβ οὗ τε δηοίεης ψψοσϊά οδυβεὰ 
στἴταδὶ ἱπιρυτὶν δηά ἀϊβαυδιῆεὰ ἴοσ δοοθϑ8 
το αοά, υη]ε88 δἰοπεά ἔοι.---φαρμακοῖς 
Ξε "" Ῥοϊβοῃδῖβ᾽᾿᾿ ΟἹ“ Βοσζθσογβ᾽ (χχίϊ. 15), 
ς΄. Πδῃ. ἰϊ. 2) υχχ, ἀπά δῦονε οη ἶχ. 21, 
ψΒετε (48 ἤετα δηᾶ ἴῃ 64]. ν. 21) ψυ τοἢ- 
οταῖς οσ τηλρὶς ἰ8 ὑγδοκείεὰ νν τ ἰάο] Δίγυ. 
Ιἀοϊαῖεσβ, ἱἰῶΏ Αρος. Ῥεῖ. :ᾶϑ, δᾶνὲ ἃ 
ΒΡεςῖαὶ ρίαος πλείστον πυρὸς γέμων. 
ψενδέσιν -- "1ἴλτ8,᾽ ΡΥΙΠΊΑΙΙΥ τεοσζοδης 
ΟἸγβεῖδηβ Ψῆο ἄδὴν {πεῖς δ ἀπά 
1μοτά, οσ ουβῃῖρ ζδ[βε σοάβ (Εοῃι. ἱ. 25); 
δυς 4180 υπεέγυὮ}} ΟΠ τ βείδηβ ψν8ο οδθδὲ 
(Αςῖβ ν. 3) δηά [ἰς ἴο οὔς δηοίδβεγ (0οἱ. 
11. 9, τ΄. Αρος. χῖν. 5); Ἀιγῖμες ρεσθδρδ 
το Ὀ6 (ΆΚ6η ἴῃ 118 σεηοσαὶ εἰϊοαὶ 8θῆβε 
ϑῖαν. Επ. χ!ὶ. χ3; οὐ Ὠ1ά. ν. 2) --  Οσἱ δεηῖαὶ 
Ὁρ]ἰοἰτν.-- τοῖς δὲ: 48 ἰπ ΠΧΧ, ἐπε δυὉ- 

Ἶεςι οὗ δε ρεϊπεὶραὶ οἴδυβε ἰ8 [Ὥσοννῃ ἔοσ- 
ψατὰ ἱπίο ἔπε ἀδεῖνε (νιϊεδα, ἰϊ. 41, 42). 
ὙΒςε βρεοίαὶ βίδπάροίϊπει οἵ (δες Αροο. 
στεηάοτβ ἴῃς ἰεσβ οὗἨ εχοϊυβίοῃ σϑῖμοσ 
πᾶστοννεσ ἴἤδη εἰβενδετῖς (ο. ΝΟΪΖ, 313). 
Ὑδυβ ἔδοῖς ἰδ πὸ 4] υϑίοπ [0 β'η8 οὗ οσγηἱβ- 
βίοπ, εβρεςὶ αν ϑτερατγάβ ᾿υβίϊος Δπά Κιπά- 
Ὧ688 Ὀαΐνναεη πηλπ δηά πιδῃ (458 ϑῖαν. Εῃ. 
χ᾿, ΧΙ. 8-0, Μαῖϊ. χχν. 41: ἔ.---ἴῆα ἔοσπιεσ 
ΔΡΟΟΆΪΥΡβς δηεῖν ἐχοϊυδίηρ ἔγοπλ Βεάνθη 
411 ραὐεν οὗ “ εν] τὰουρδίβ ᾽᾿ δηά τηδρίς, 
411 Βαιβῇ οὐ οδ᾽ουβ τηεῃ, δῃἃ ἤπδ]}ν 41] 
ἰάοϊαῖεσβ). Τδε ρδγαῖ!εῖβ στ (ἢ τεϑὲ οὗ 
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0). κν.., ΓΑ 

Χχὶ. 2. " ,᾿ »ν» 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΏΑΝΝΟΥ ΧΧΙ. 

. 9. καὶ ἦλθεν ' εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόντων τὰς ἑπτὰ 
εἰν. τ, χνῖ!, φιάλας, τῶν γεμόντων τῶν ἑπτὰ πληγῶν τῶν ἐσχάτων, καὶ ἐλάλησε 

ε μετ᾽ ἐμοῦ λέγων “Δεῦρο, " δείξω σοι τὴν 
1ο. καὶ 'ἀπήνεγκέ με ἐν πνεύματι ἐπ᾿ " ὄρος μέγα 

Ἐγύμφην τὴν γυναῖκα ἱ 

ραν καὶ ὑψηλόν, καὶ ἔδειξε μοι τὴν πόλιν, τὴν ᾿' ἁγίαν Ἰερουσαλὴμ, 
κΝοῖΑ 

πὶάες- καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ " ἀπὸ τοῦ θεοῦ, 11. ἔχουσαν τὴν 

μα αδόξαν τοῦ θεοῦ: ὁ φωστὴρ αὐτῆς " ὅμοιος "λίθῳ τιμιωτάτῳ, ὡς 
“εὶς. χὶ. 

4. 
1 σοπίξαει χὶ. 8. ΤᾺ Χχ. 9, χχὶ. 2. - χν. 8, νεῖ. 23. 9 ὅς. ἦν. Ρ χνἱΐ. 4. 

1 χὴν γνναικα ἃ ρ]088 ἔτοπι χίχ. 7} (Βουδεεῖ, Κὄππεςκε,᾽30-40). 

τῆς ΑΡοσδῖυρβε, ἃ8β γε] 28 {πε ψεηεγαὶ 
δίγ]ς, ἱπάϊοαϊς ἴπᾶῖ χχὶ. :-8 οοπγεδ ἔγο πὶ 
ἴᾶῖε ρεη οὗ ἴῃς ρτορῃεῖ πἰπιβαῖῦ; μεῖς ἰ8 
Ὧο ενίάεποςε βυβιοίεπε ἰο βυρρογῖ τδς 
οοη͵εοίυτα ἴπᾶὶ 56ὁ-8 ἰ8Β ἃ (ἰδτίβείδη 
οὐϊίοτ᾽ 5 ρ]οββ ἱπ ἃ [εὐνν8ῃ οτἰρίηδὶ (Νὶ8- 
οδες, νοῦ ϑοάεη, 5. Πανίάβοη, βδυςἢ -- 
6 δ.8, ϑρίεια). Ὑηε οαἰαίορυςε οὗ νίοεδ, 
Ὡοῖ υπρϑγϑ] !]εἶθά ἱπ εἰδηὶς ἰἰτεγδίυτε (οι 
Ὀἰεϊετις, ᾿ 163 ἴ,, 174 ἔ., Ηείητίοί οα 
4 Ὅος. νὶ. 4 ἢ), ἀΐϊνεγρεβ ἔγοπι (ποδβε οἵ ἰχ. 
20-2:1 ἃπά χχὶϊ. 156. ΤὭς βεοοηά ἄρτεεβ 
τὐἰτἢ 58}. χίν. 22-28 ἱπ πιδικίπ ἰάοϊ δίσυ 
ἴδε ἔοπιίδὶ νίοςε, αῃά ννίἢ 1. ν. ἰπ ρμυΐϊ- 
εἴης ἰδεῖς αἴϊεσ πορνεία (ΛΓ Ηεῦ. χίϊ!. 
4-5, ΕΡὮ. ν. 5, εἴς.). Ρδυ!, δγδίη, ἰη- 
νδιίδὈὶν βιατῖβ ἢ τὰς ὉΠ Ὠτηρς τους ἢ 
οἵ πορνεία οΥ ἀκαθαρσία (ς΄. ὅ56ερεῖρ 5 
Οαἰδεολέςιαμς ὦ. ὕγε. 0-290, ἀπά νοῦ 
Βοδϑβομίϊζ, ΡΡ. 406 [.) 25 ἰῃ χχίΐ. 15. ΝῸὸ 
Βρϑοίδὶ βιἰρηϊβοδηος διίδομεβ τὸ ἴῃς [1818 
οἵ τῆς Αροσαῖγρβε Ῥεγοπὰ ἔπε οὈνίου δ Υ 
Δρριορσίδϊε βεϊδοιϊίοη οὗ ἰάοϊδίγυ (ἰχ. 20) 
88 (δε ουἱδίαπάϊηρ νἱος οὗ ραμαηπίβγ, ψ 
οοννατάϊςε (χχὶ. 8) 48 {δε [01] ἴο νἱςϊοτίουδ 
οοπίεββίοη (χχὶ. 7, 1ϊ. 13, 17, χν. 2); ποίς 
δε ἀϊνίδίοη οὗ χχίΐ. 15 ἱπίο ἰῃς τε- 
Ῥυϊδίνε οὐ ΘΙΈΣΥ (ἄτβε τῆτες) δηὰ τῇς 
το κε (ϑεοοηά ἰἢσες), σοτγεβροπάϊηρ τὸ 
χχίΐ. 11. Ὑῆε κύνες οἱ χχίΐϊ. 16 του ρὮ 
ἈΠΕ, ἴο τπ6 “ ΔΡΟΠΙΠΔΌΪς ᾽᾿ οὗ χχὶ. 8. 
χχὶ. 1-8 δῖε ἃ βυσηγηᾶσυ οὗ ννῶδί [ο]- 
Ἰονγβ: Χχί. 1, τε 9-21:, χχὶ. 3, 4--χχὶ. 
22-Χχὶϊ. 5, χχίὶ, 5-8 -εχχίϊὶ. χό-21. 

χχὶ. ο-χχίϊ. 5: ἴῃς πεν Ἔγυβαίεπι (τα- 
βυπκίηρ ἴτε Ἰδουρῆι οὗἨ νεῖ. 2, οἴ. χίχ. 
7), Τοοττεβροπάϊηρ ἴο ἴῇες πεὺνν υπίνεζβε 
(νεῖ. 1). Τῆς [1] οὗ Ϊεγυβαίεπὶ δοσεη- 
τυλίεά τῆς (οπάεπου ἴο σίβε ἴτοπὶ ἴδε 
εχρεοιδιίοη οὗ ἃ πεν οἵ τεπονδιδὰ ον 
οἡ δατίῃ ἴο ἴδε δορε οὗ ἃ μϑᾶνεηΐυ, ἴγδη- 
βοεηάεηϊ οἰἐν (οὐ, ἄρος. Βαγ. ἰν. 2-6, εἰς.), 
τπουρῃ ἰἢς ραββίοπαίς ἀδβίσγε ἔοσ ἃ γεϑίο- 
ταιίοη οἵ οἷν ἀπά τετιρὶς ἰπ (ἢ πλεββίδηϊς 
ἃρε ΜΆ8 8811] βίγοηρ (οἷ. Κ. Κ΄. 226 ἔ,, 
Ψοὶς, 334 {.). 1οδπ ἱπίσοάυςεβ δες ἀεῆ- 
πἰτεῖγ ΟὨσίβείδη ἰἀεπεϊβοαιίοη οὗ ἴπε μθα- 

δ ΩΪΥ ]ετυβδ] επὶ νυ (ἢ ὑτὶὰς οὔ τἢς πιε85- 
δία, δηὰ οοπιοὶπεβ ἴμε νᾶγίουβ [εδῖυσεβ 
οἵ ἃ τεποναδίεά, ἃ Ὠεδνεηϊ, δπὰ ἃ ρες- 
εχίβίεπι οἰϊγ---ἔξαϊυτεβ το ἢ οοοδδβιοη- 
411γ τεῆεςι τς τηγιμοϊοσίοαὶ Ὀδοκρτουπὰ 
οὗ βυςἢ εἌγίϊες ἰάθαβ ἴῃ Πυἀδλίδηθ. Τα 
οἷς οοποερτίοη, ἰδ ποι δ ράδβᾶρε ἰἔδεῖζ, 
18 βατιγίϑεὰ ὃν [υυοΐδη [μέρα Ημμί. 11.) ἴῃ 
δῖβ δοοουπίὶ οὗ (ῃς ρσοϊάεῃ οἷν ἢ 118 
επιογαϊὰ νν2]}, 118 γίνεσ, ἀπᾶ ἴῃς δῦβεηςς 
οὗ ηἰρδέ, ἴο βὰν ποιπίωρ οὗ νίης8 δωδεκα- 

καὶ κατὰ μῆνα ἕκαστον 
ν, Ὗν. χτ1-21 ἀδβοσίρε ἴδε εχίοσίοσ, 

νν. 22-27 ἴδε ἱπίεσίοσ. 
νεῖ. το: ἃ ἔγεβῇ νἱδίοη, πιατκεὰ ὃν ἃ 

πον ἰσαηϑροσὶ οὗ δβοβίδβυ (ο", Εζείς. 11}. χ4, 
χὶ, τ, εἰς.). -- ὄρος, ἴῃε ναπίαρε-στουπά οὗ 
εἰενδείοη ἴγοπι Ὡς (Π6 δεὲσ νίεννβ [8 
βἰῖς ἀπά δυϊάϊπρβ. [8 τε Π1]] ἰ8 (ἢς 5ι18 
οἵ {δε οἰξγ, ἰξ 15. 4 συποδίδὰ οοπα ἶκα 
Οἰγῖα, οσ 4 ἰεταςοᾶ χσίλληγαί. Ἑζγᾶ 
8668 ἴδε νἱδίοη οὗ ἴμε ἄεβοεπὶ οὗ ἰἢς 
πεν [εγυβαίεπὶ ἰῇ ἃ ἢεϊά οἵ ἤοννετβ 
οὗ, 4 Ἐδά. ἰχ. 36 ἔ,, χίϊί, 35 4), θὰ 
Ὁδπ (ΟἿ]ονν8 εἰπε (ἃς οἷοι ται οη 

οὗ Εποςῖ (Επ, χχίν., χχνυ.) ψῆο νἱ δἰ εὦ ἃ 
μἰρῃ τιουπιαϊη Ἡΐοἢ, 48 δἰ8 οἰςεοῦα 
Μιςοῆδεὶ εχρίαἰηεά, νγᾶβ ἴδε ἴἤτοης οὗ 
αοά “δεῖ τΒς φγεδὶ ἀπά δοῖγ Οπε, ἴμε 
Ιμοτὰ οἵ φίογυ, ἴδε Κίηρ οὗἁ εἰεγηϊςν, ψ}} 
εἷς ψ ἤδη ἢε 8}4]}] ἀεβοεηὰ τὸ νἱβὶίξ (ἢς 
ελτῖῃ τ σοοάπε88,᾽" οΥ ποτε ὑγο δ ΪΥ 
τῆς ρῥτίηχίτῖνε δεβοοίδιίοη οὗ ἴδε ἢ 
ἃ ταουηϊδίη (ο΄. Οεδιεσί εν 8 Ενοί. οΥ Με55. 
1άεα, το ἴ., ΝοΙ͂Σ, 375). 

γεῖ. τι. “Μιὰ τῆς ἀασΖίϊηρ 5ρίεη- 
ἄουν οὗ αοά;," οἷ, ο νες. 3, Εζεῖ. χιηὶ, 5, 
188. |χ. 1,2. ὕχον εῤ' σπάεὲ γαὲἐὶς »ιανὶ ἢ ; 
δόξα, Πεῖε, 48 υϑυα!ν ἱπ ἃ δροςδιγρεῖς 
1Πεεγαῖυγε, ἀεποῖεβ τἰἢς πιδηίἐεβιδείοη δὰ 
τεδ βαϊίΐοη οὐ (πε ἀϊνίης ργεβεῆοε. αὶ 
τεδ θεὶς ἴυγ ἰ8 σίνεπ το πε εχργεββίοσι 
ΌΥ τῃε ““Βῃϊπιπιχεείηρ ταάϊδπος" οὗ ὃ 
φωστήρ κιτιλ. (Δεγηάεῖοη) ; “δες δγὶ]- 
Ἰίδπος ἰβ |ἶκῈ ἃ νεῦὺ ῥγεῦίουβ βίοῃθ, ἃ 

ἐ.4., ἰτδηβράσγεηξ ἦάβρεσ, ογγϑῖδι-οἰθᾶσ" 
ἐν εἰ -ΟΙγ8181}). ὙὉδα εὐτλΐης 88 
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λίθῳ “ ἰάσπιδι κρυσταλλίζοντι- 12. ἔχουσα τεῖχος μέγα καὶ ὑψηλόν, αἰν, 3. 
ἔχουσα πυλῶνας δώδεκα, καὶ ἐπὶ τοῖς πυλῶσιν "ἀγγέλους δώδεκα, Οὗτοι. 

καὶ ὀνόματα ἐπιγεγραμμένα ἅ ἐστι "τῶν δώδεκα φυλῶν υἱῶν Ἐζρια τα. 
Ἰσραήλ, 13. ἀπ᾽ ἀνατολῆς, πυλῶνες τρεῖς" καὶ ἀπὸ : βορρᾶ, «ἢ. 

πυλῶνες τρεῖς καὶ ἀπὸ νότου, πυλῶνες τρεῖς - καὶ ἀπὸ δυσμῶν, Ἑ;εὶς 
πυλῶνες τρεῖς. 14. καὶ τὸ τεῖχος τῆς πόλεως ἔχων "θεμελίους ΣΝ 
δώδεκα, καὶ ἐπ᾿ αὐτῶν δώδεκα ὀνόματα " τῶν δώδεκα “ ἀποστόλων Σχχν.). 
τοῦ ἀρνίου: 15. καὶ ὁ λαλῶν μετ᾽ ἐμοῦ εἶχε μέτρον κάλαμον ΉΙ 
χρυσοῦν, ἵνα μετρήσῃ τὴν πόλιν καὶ τοὺς πυλῶνας αὐτῆς καὶ τὸ ὑπ, ἤ 
τεῖχος αὐτῆς. τό. καὶ ἡ πόλις “ τετράγωνος κεῖται, καὶ τὸ μῆκος 2: ποτα 

αὐτῆς ὅσον τὸ πλάτος. καὶ ἐμέτρησε τὴν πόλιν τῷ καλάμῳ ἐπὶ ἰδ ραργεῖ 
σταδίους δώδεκα χιλιάδων τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος καὶ τὸ ὕψος ΡΝ 
αὐτῆς ἴσα ἐστί: 17. καὶ ἐμέτρησε τὸ τεῖχος αὐτῆς ἑκατὸν τεσσερά- δρ δὴ, 6). 
κοντὰ τεσσάρων ἡ πηχῶν, " μέτρον ἀνθρώπου, ὅ ἐστιν ἀγγέλου. 

χχνὶϊὶ. τό. 
Βευταῖϊνε Ηε]]ςΏ. ἴοστα - " ρεσίεςι " (Ρ]αἴο, 

δὖϑο]. Ν ι. ἰΐ, 226, 332-3. 

ταοάσσῃ ͵Α5ρεσ 8 δῃ ὀρδαὺε τἰπἰεὰἃ αυδτίζ, 
Οὐἷν ραγεϊαι ν ̓ταπβίυσθης δὲ ἴῃ6 εὐρεβ. 
Ῥεῖῆαρβ, ἰῃ τεργοδυςίηρ 188. 1ΐν. 11-12 
(καὶ τὰς ἐπάλξεις σον ἴασπιν καὶ 
τὰς πύλας σον λίθους κρυστάλλου), ἴῃς 
ντὶϊες τερατάςα Ὀοι᾿ οἰαυδεβ 28 σουαρ]6- 
ταεηίδσυ (Ὁμευπε); δεποα ὡς Δ. ἱ. κ.’ 
Οἰδεγνῆβε ἴασπις τιϊρδς ταργεβεηὶ δ 
οραδὶ, ἃ ἀϊαπηοπὰ, οσ. ἃ ἴορβΖ, δΔηγ οπδ οὗ 
ψΒῖο ἢ ἀπβύνεγα Ὀεϊϊεσ (ο (ἢε ἀεβογὶριίοη 
οἵ “" ταπβράζεπίὶ δηὰ νδ] υλ01ε᾽". ΕἸ πάετγβ 
Ῥειτίε, βονενοσ, βυρρεβίβ βοῦς νδγὶεῖν 
οἵ ἴδε ἀδτῖκ στεξῃ [άβρεῖ. 

γες. 12. ἔχουσα. ΤὮε οοπβίτ. Ὀεοοτηε8 
8.111 ποτε ἱσσεχζυΐασ, (6 ρδγιςρ]ε5 ἀρτεε- 
ἰῃρ ψἱἢ πὶ ἱπιαρίπαγυ ποπιίηδίϊννα, ἧ 
πόλι, βυξξ. ὉΥ ὁ φωστήρ. Τῆε ἰη- 
βογίδεδ πᾶπ)εβ ἀεποῖς ἴῃς ςδίμο] οἰ οὗ 
18 συχοῦ ἀπά 18 σοπεπυϊ Ὑ Ὑγτ ἴδε 
δηοίεπι ρεορῖὶς οἵ Θοὗ. Α νυτίϊες ννῆο 
φουἹά σοπίροβα, ος ἱποογροσδϑῖα, ογ τεϊδὶῃ 
(48 ννὲ οβοοβε ἴο ρυῖ ἰἴ), ραββαρεβ [{κε 
ν. 9 ἀπά χίν. 4, ἰβ ποὶ ἴο ὃς δβυδρεςιεά οὗ 
Ρατζιουϊατίβηη πετε. Ἐνεῶ οἡ ἴῃς βοοσα 
οἵ ροεξϊς σοηρτυῖϊςν, ἴῃς πεν 7ετυβαί πὶ 
ἐπιρ οὰ δυο 4π δγοῆδὶς δπὰ ἰγαάϊτίομαὶ 
Δἰ"αδίοπ ἴο δα νεῖνε (ἰρεβ. ὙἘε δηροϊὶς 
ξυλτάϊδηβ οὗ ἴδε ραΐεδϑθ ἅγε δὴ ἰβδϊδηὶς 
τταῖι δά ἀεὰ ἴο {δε ΕΖεϊίεὶ ρίςξαγε. 

Ψες. 13. [Ὡ οπα ἤγβι σδηίυγυ ἰπβογ ρέοη 
(ο, Ὀϊεϊεηθεγρειβ Ογὶσηές Ογαδος 15- 
φογίῤῥὲ. ϑεϊδοίασ, το083) ἀπὸ ἀνατολῆς ἀπὰ 
ἐπὸ δύσεως τε Εαδδὶ Δηὰ Νήεδί τεβρεο- 
εἰνεῖγ. 

ψες. τ4. ἔχων, ἀποίμετ του Ἢ δβυπάείοη. 
- θ)εμελίους κιτιλ., ἃ δγτηδοίϊςα] δηὰ οοσ- 

ν βίῃ Αδς. 188. ἰἰϊΐ. 17, ἰχ. 17, χὶ. 21. 

{π πιδοϊεά, Ηεἰεοίδιὶς κεοΐ!. ἴος πήχεων (ΥΥ̓ΪΏ. ἢ ο, 

20, Ηεῦ. 
χὶ. το; 

κὶκε οτίᾳ. Βδθγίου, Η. κι τας 8 2 . Βδθγίοω, Ἠογοά. ἱ. 178; 
ν Ασίδι., ἘΠ ΝΙΝ, Ι. μὲ 11). ΕῚ ΑΥΡΑΣ 
881). 153, Ηεἰρί: σ, 44-45). Υ Νοαι. 

Ῥοταῖς Ἴχργεββίοῃ ἴοσ με δἰβίογίςδὶ ογί ρίῃ 
οὗ τδ6 σδυγοῦ ἰῃ τῆς ῥγί πεῖνα οἶγο]ε οὗ 
τῆς ἀϊδοῖρ!ε8 ψμο δάἀμεγεὰ ἰοὸ [εβι8 (εζ. οα 
χχίΐ. 190). [ἐ ἰδ ποῖ {μεῖγ πᾶπιθβ δαΐϊ 1Πεὶσ 
Βιἰδιογίοδὶ ἀπὰ δροβίοϊὶς μοβιτίοῃ νυ ἢ 
18 ἴῃ ἴπ6 νντίτεγ᾽Β πεῖὶπὰ, Ὑμ8ε ἀῦβεηςς οὗ 
Ῥδυ}Β πᾶτης ἰ8 ΠΟ τῆοζγα δι ρτιίβοδηὶ πῃ 
ἐς ἔαϊ!υτε ἴο εἰηρῃδβίβε πδὶ οἵ Ρείεσ. 
Ἐοὸγ (ἃς οδ᾽εςιίνε δηά τεϊσοβρεοιίνε ἴοπα 
οὗ τῆε Δ] δίοπ, ἘΠ [18 δελτίπρ οα ἴῃς 
αυεβιίοη οὗ {86 δυϊμογβῃΐρ, βεςὲ Ιηιτοά. 
ἢ 8, Ἑουπάλιϊοη-βίοπεβ ἴῃ δὴ δποίεηϊ 
δυϊάϊπρ νγεῖε ἱηνεβίεὰ νυν Πἰρῃ, βαςσεά 
βἰρηίβοδηςς, Ηεχε ἴδε ἔνγεῖνε Δροβεῖεβ 
ςοττεβροηᾶ ΓουρὮΪΥ ἴο (δε ἐνεῖνε φύλαρ- 
χοι οὗ τπε Μοβδὶς ρετγίοἀ (Μαῖξ, χίχ. 28, 
ΟἸεπι. Εοπι. χὶϊὶ.-χ]11}.). 

νν. 15-1)Ώ. Τδε πηεᾶϑυγεβ οὗ [ἢς οἷ 
ἃς πονν τΆΚεῃ, ἃ8 ἴῃ ΕζΖεῖ. χὶ. 3, 48, χὶιὶ. 
16 ἔ., ἰο εἱυςίάατε τε νἱδίοῃ (οἱπογινίβα 
ἴῃ χὶ. σὲ, 2). [τ τὰσπβ ουΐ ἴο δὲ λῃ δῆοτγ- 
τοῦδ αυδάγ]δίεγαὶ ουὺς, κε ἘΖεκΙς 1 8 
ἰάθα] βαποίυαγυ, ἃ οὐδε θείην ΒΥτΩ ΡΟ] Αἱ 
οὗἉ ρετγίεςιίοπ ἴο ἃ [ενν, 88 ἃ οἴσοῖε ἰ8β ἴὸ 
ουγϑεῖνεβ. ὙΝΒεΙΒαΓ 1500 πλῖ}ε8 τεργεβεης 
1δε τοῖδ] εἰγουπηξετεπος οἵ ἴ86 Ἰεηρτῃ οὗ 
εδοῦ εἷάε, ἴὩε Ὠγρεγθοΐε 18 οὈνίουβ, Ὀαὲ 
7οἤη 18 (ο]οννίης ἰδς ραϊσίοεϊς γαρδὶπὶς 
τειδλά οηβ ννὩ!οἢ δβϑεγίεἃ (πδὲ 7δγυβδίθη, 
νου] ἐχίεπά 88 ἔλγ 88 Πιαπιδβοὺβ ἰη τῇς 
Ἰδεῖε ἄδυβ (Ζεςῖ. ἰχ. 1) ἰξ ποῖ ἰο ἴδε 
δι ἕδσοης οὗ αοά. [πη δῖ0. Οἵ. ν. 250 ἢ. 
ἴδε Βεαδνεη-θοσῃ [εν νὯο ἱππαδίς [6γιι- 
884 1ἐπὶ ᾶγὲ ἴο τὰ ἃ νν8]} 88 ΓΔ 88 Ϊορραᾶ. 
Ευτίμες τηεδβυσγεπιεπῖβ ἰῃ Βδρα- Βαίῆγα 
ἔ, γ5, 2 (ο΄. Οἰτόγεσ, ἰϊ. 245 ἴ,; Βαςῆδεσ, 
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ἘροαμοΙ τ8. καὶ ἡ " ἐνδώμησις τοῦ τείχους αὐτῆς "ἴασπις " 
1. πὶ καὶ ἡ πόλις χρυσίον καθαρὸν ὅμοιον " ὁάλῳ καθαρῷ. 

ΞΡ, το, "οἱ θεμέλιοι τοῦ τείχους τῆς πόλεως παντὶ λίθῳ τιμίῳ 
ΡΝ κεκοσμημένοι ᾿ ὁ θεμέλιος ὁ πρῶτος “ἴασπις " ὁ δεύτερος σάπφειρος " 

εὐρεῖς, ὃ τρίτος "χαλκηδών ὁ τέταρτος σμάραγδος : 20. ὁ πέμπτος 

δέξο, ἐσαρδόνυξ - ὁ ἕκτος " σάρδιον - ὁ ἕβδομος χρυσόλιϑος - ὁ ὄγδοος 
φιάλη, ᾿ βήρυλλος - ὁ ἔνατος " τοπάζιον ὁ δέκατος χρυσόπρασος - ὁ ἑνδέ- 

πος κατος ' ὑάκινθος " ὁ δωδέκατος, " ἀμέθυστος 
πτύϑᾷ 21. καὶ οἱ δώδεκα πυλῶνες δώδεκα μαργαρῖται - 

«δ. 7) πα 5 ἀνὰ " εἷς ἕκαστος τῶν πυλώνων ἦν ἐξ ἑνὸς μαργαρίτου " 
Ἰὲν. ταττᾶ. 

ὃ Το ἐν διαυγή 
(ΤᾺ, 3: 

{ἰν. 3, (". 
ΜΠ Ἐρὶρῇ., εν. χχχί. ο. 

φ. 00 χχανί!. 19. 

ἔταστο. ε Ἀεὰά δηὰ να οὔγχ (υχχ Ξ 
ἱ Ῥαΐε βκεδι τες [εἰβραγ, βογηείίσηεα δαυδυλδσγίης ἰῃ οοΐοῦζ. κ ὲ 

1ἰχ. 17; ἡδοίοιδ οὐ βλρρδίγε. τὰ Νίοϊει οἊ Ρυτρίε. 
ἴα ἰάΐοπι Ξ-: καϑ' εἷς (Βίαεδ, αὶ 39, 2, ἢ 45, 3); τ(. ἡΝία., ἢ 26, 9, ἀνά δΔἀνετδϊδὶ, 'κε ἕως 

(Βείεδβι. 130). ὁ χχίϊΐ. 2. 

Αγαάα ἀ. Ταπη. ἰ. τρ4ῖ., 302). ΑΒ ἰη ἴῃς 
οᾶδβε οὗ ἴδε τἀρεγηδοῖς ἰπ [εγυβδίεπι οὗ 
τῆς Ηεχαδίευςῃ, 8δὸ πεε: ἴῃ6 ΒΥΤΊΠΊΟΙΤΥ 
δηὰ μδιῆοην οἵ τῆς ἀϊνίης [1 ἅτε ἡδῖνεϊν 
τεργοβεηϊοά ὃν Οτίεπιδὶ ἰδηίδβυ ἱπ ἱεστηδ 
οἵ πιδι ῃεπγαῖϊίςβ δῃὰ ἀγοπίϊεσίυγε. Αννα]! 
οἵ αδουϊ 72 γαγάβ μἰ ἢ βεεπιβ οἀὐάϊν υπἡ- 
βυτωπηείγςαὶ ἰῃ νίενν οὗ ἴῃς ρσίραηῖο ῥτο- 
Ῥοτιίοῃβ οὗ ἴῃς ςἴγ, ᾿πουρῈ ἰξ πιρῆς τείες 
ἴο ἴῃς Ὀγεδάςῃ (ϑιπι)οοχ) ογ ἴο ἐπε πείψδι 
οὗἩ τῃε οἰἵγ ἀῦονε τῆς ραίθ. Βυϊῖ ἴδε 
ΨὨοῖς ἀςβοτίριίοη [8 Βαϊ οη πιαϊερ! ε8 οὗ 
τυνεῖνε, ἃ βδογεὰ πυτηδεῖ οὗ σοπιρ]εἴεηεββ. 
Τῆς νν 81} 8. ἃ ρυτγεῖγ ροςεῖοδὶ ἀεῖαὶϊ, τἊ - 
αυϊτεὰ το 61] ουὲ ἰδ ρΡίσίατε οὗ ἴῃς δηςίεπὶ 
οἰγ; κα τῆς δἰπλασ τους ε8 ἴῃ 24, 26, 
χχὶΐ. 2, ἰξ Πδ8 πο δ᾽ϊεζοσγίςαδλὶ βἰχπίβοδπος 
νδδίανει. ΟΥ 8ϊαν. Ἐπ. ἶχν. το: “δηά 
τῆεῖε 5Π41}1 6 ἴο {π6πὶ᾿᾽" (ἐ.4., το τῆς 7υ8ὲ 
π᾿ εἰσγηῖ εν} “4 στεαὶ νγ81}} νυν ἱοἢ οδηποῖ 
Ἐς ὕσγοίεη ἄονῃ ".--μέτρον κιτιλ., Δλη- 
οἵδε πδῖνε τεπγίπάες (ς΄ χίχ. 9, 1ὸ, 
χχίϊ. 8, 9) ἴδδι δηροῖὶβ ψεῖε ποῖ ᾶἃῦονε 
τηεῃ. 

νν. 18-21: τῃς πιδίεγιαβ οὗ (πε οἰϊγ. 
ἐνδώμησις, 80 δἃῃ υπάδιε δυΐῖ ρτε- ΟΠ γί8- 
εἴδη ᾿πβογρθοη, τ᾿ ἐνδώμησιν τοῦ ονᾷ 
(Ὀ εεηρεγρετβ 5110 ρ6 ἱπεογίῤῥέ. Ογαεο.3 
5831), ψ πεῖς τδς ὑέων χήν 8 Ρτο- 
πουηοεά ““πονδ᾽ (8εε τε). 

ὙνΉΠῸ τς οἰτγ ἰϊβεῖ (οτ [8 βίγεείβ, 
νεῖ. 21) ἰδ βῃρροβεά ἴο ὃς οοπϑχυςιεά οὗ 
τταπβράσγεηὶ ροϊὰ [κε τῆς ἤουβε οὗ Ζευβ 
πολύχρνσον (Ηἐῥῥοὶ. 69), τῇς νν4}} 2ρ- 
Ῥελιίηρ ἀῦονε ἴῃς τῃοπο 8 ος ἐουπάδ- 
οη-βέοπεβ ἰδ πιδάβ επιίγεῖυ οὗ ἴββρεσ, 
ΨΏΙΟΗ ἀραΐῃ ἰδ ἴῃς δβρεςοὶδὶ ογῃαπιθηὶ 
δδίρηεά ἴὸ ἰῃς ἢἤγβεὲ ἰουπάλιϊοη-βίοπςα 
(19, δες οἡ νεσ. 11). Τῆς Βαρυ]οηίδη 

εἰλλιγαίς “ετε Ρἱοκεὰ οὐοἱ ἢ οοἱουτεὰ 
Ὀγοκβ; δυιῖ τῆς εχίεσίοσς οὗ τῆϊβ βεοοη 
οἰξγ 18 ἴο ὃς ννϑδι οπἱγ ἴδε ἱπιεσῖοσ οὗ ἃ 
Βαδγϊοπίδη βαποίυδγυ μδὰ Ὀεεη---σ ἰδ πε 
88 τῆς βυῃ -- ἤδεμίης νἱἢ ργεςίουβ βἴοπεβ 
πὰ κοϊά δηὰ εἰΐνες. ἰη Υδβμε χίϊί. 3 τς 
δΒεᾶνθηὶν Ζοτγοαβίδη ραΐδος οὗ ἴδε εκ 
4180 “ βῃϊπε8β ἰπ ἰδ θοὰγ οὗ γυῦγ." Τῆς 
ἔξεμπεσαὶ βκεῖο ἰ8β βυσβεδιοά Ὁγ [δ88. ᾿ΐν. 
11, 12, Δηὰ ἔἄνεῃ πιοῖς ἀΐγεςε Ὁ Τοδίς 
ΧΙϊ. 16, 17 (" Εο [ετυβαίεπη 88.411 ὃς 
δυϊάεά τυ δαρραῖγε ἀπά επηεσα]ά, ΠΥ 
νΑ118. στ Ρτεοίουβ βίοηςβ, ἰΠε ἰοννεῖβ 
ἃηὰ δδιεπιεπῖβ υνἱτἢ ρυτγε ροϊά; δηὰ 
ἴδε δἰγεεῖβ οὗ [Ἔτι βδ]επὶ 584} ὃς ρανεὰ 
νἢ ὈεΓΥΪ δηά σαγῦυηςοϊε δηά δίοηεβ οὗ 
Ορδῖγ"). Τῆς Εργριεΐδη τηδπείοη οὗ 1,1}ς 
8 αἶδο ςοπὶ οὗ Ἰάβρεσ, ἢ ἔους 
8118, ἑαοίηρ τὰς δουΐῃ, ἰἢς ποιίῃ, τὩς 
εαβῖ, δηὰ τε νγεβὲ (οὐ, Κεεογάς οὗ Ῥαεξ, 
νὶ. 113). Τῆς τνεῖνε βέεπιβ σοτγεβροηά 
ρου ἴδε ψῃοὶς ἴο ἴποβε βεῖ ἰη ροϊὰ (οὐ. 
Εσεῖς. χχνὶϊὶ. 13) ὑροη ἴδε Πίρῇ ῥγίεβι᾽ β 
Ὀτγεδβίρίαίς ἱπ Ρ' (Ἐχοάᾶ, χχνῖϊϊ. 17-20, 
χχχίχ. 10-13), ψνῃῖο ἢ τῃς υτίτες Ἰοοβεῖν 
τερτοάυοεβ ἔγοτι πηεηοσυ. δὶ ἴδε οἱά 
οονεπδηΐ οοπῆπεά ἴο ἴῃς δίχἢ ῥγεβὲ 8 
πονν ἃ ρῥγίν!ερε εχιεπάεά ἰὸ ἴῃς ψδοῖς 
Ῥεορῖε οἵ ἀοὰ (εἾ, νας. 22); ἔοσ τῆς δεῖγο- 
Ἰορίοδὶ θαβίβ ἀπά ἴδε γεϊδιίοη οἱ ἴῃς ἔνο 
Ο.Τ. δπὰ «δε ῥγεβεηὶ [ἰδί8, οὐ ΕἸ πάετβ 
Ρείγίες ἰπ Ηδβϑβιίηχδ' Ὁ. Β. ἱν. 6ιο-ὅ2:; 
Μγ7ιεβ ἴῃ Ε. Βὲ. 4800 ᾧ,; ὅ8ι. Οἰαῖγ ἴῃ 
ομγη. ΤἼεοὶ. δίμαϊος, νἱϊ!. 213. ἔ.; δηὰ 
ατοπγ48, 68, 88 {, Νὸ οσουὲ ος πηγβεςοδὶ 

βἰρηιίθολπος διίδοδεβ ἴο ἴπεβε βίοπεβ. 
Τῆς ττίξεσ ἰ8 β ΠΊΡΙΥ ἰγγίπα ἴο σοΏνοΥ 
πε ἱπηρτεββίοη οἵ ἃ ταδιαπὶ δηὰᾶ βυιρεζὺ 
βίσυσίυγε.---σάπφειρος -- Ἰαρὶβ Ἰά συ}! (84 Ρ- 



18---23. ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 4ὃς 

22. καὶ " ναὸν οὐκ εἶδον ἐν αὐτῇ " »Μεαι.. 
χχὶν. 2. 

ὁ γὰρ " Κύριος ὁ θεὸς ὁ “ παντοκράτωρ ναὸς αὐτῆς ἐστί, καὶ 1οδα, ν. 

τὸ ἀρνίον. Ἰα. {, 
23. ᾿ καὶ ἡ πόλις οὐ χρείαν ἔχει τοῦ ἡλίου οὐδὲ τῆς σελήνης ἵνα ᾳ Βτοιι 

, Ασιοδ ἱν. 
φαίνωσιν αὐτῇ ᾿ τ 

ἡ γὰρ "δόξα τοῦ θεοῦ ἐφώτισεν αὐτήν, " Ἐοιαῖω, 
καὶ ὁ λύχνος αὐτῆς τὸ ἀρνίον. ΡΝ ̓  

. ΣΙν, 

δ΄ ες. τα; οἱ". 4 Επά. νἱΐ. 42. Ετοιι Ζοςδ. ἱϊ. 5 (,ΧΧ), δ. 801. δ}. τ6. 

᾿Ἀμμάρα οἵ δυγεῖβ ρυηςεῖβ οοἰςεῖ. Οδεγυ- 
ες εἰ Βαρρῇϊεὶ, γτάγοαυς ουπὶ Ρυγρῦτγα, 
Ῥέαν, Η. Ν. χχχνίϊ. 30), ἃ δίυς βίοῃς 
Ῥγίζεὰ ἰῃ Ἐχυρὶ δηὰ ἰῃ Αβϑϑουσία, ννῆεσς ἴὲ 
"8 οἴξῃ “υδεά το ονετίδν {πε Βίρῆεβε 
Ῥαγίβδ οὗ δυϊἀϊηρβ᾽" (Ε. Βὲ. 2710).--- 

ταοῖ πες ἃ ναγίειν οὐ ἀϊορῖαβε 
ΟΣ ἐπηεγαϊ ἃ ραϊμετοὰ οπἡ ἃ τηουηίλδιη ἰῃ 
Ομδιοεάοη (ἔϊην), ΟΥ̓ τλοσγα ῬγΟΌΔΟΪΥ ἂμ 

δξαῖςε (κατίκεάτα Ρεβῇ. γεπάετίηρ οὗ ΣΙ 
πι ΧΧ ἀχάτης Εχ,. χχνίϊϊ. 10), ἐ.4., ἃ 
νδτϊεραϊεὰ βίομα, ψἤοβα Ῥᾶ86 18 ομαῖςε- 
ἄοηγ. Τῆς τηοάετζῃ Ομ αἰ οθοην [8 ΠλΈΓαΙῪ 
ἃ τταπδίυςεηι (ξτευ) αυδτῖζ, νἱῖ ἃ 
τα ΚΥ τίηρε. λιθος -- ἃ ρεπὶ οὗ 
Βοπῖς (βραγιιίηρ ἡ) σοϊάεπ ὃυς (ΧΧ - 

Ἢ}, Ρεσμαρβ βοιης ναγίειυ οἵ ουις 
ἴορᾶζ οἵ δεῖ, ΏΐΟΒ τῶηϑεβ ἔτοπι 
επλεγαϊ ἅς στεεη ἴὸ ραὶς Ὀἷυς δηὰ γεῖϊον,. 
ὙΠς ταοάεγῃ οὮγυβοϊίιε 18 τρεγεὶν ἃ μασγά 
δτεεη δα τηϊπεγαὶ, οὗ πο ρασγεέουας ναῖπςε. 
χρνυσόλιθος τηὰ (4 Ἰεεί- 
οοἰουτεὰ ρεπι) ἃγε ρεοῦθδῦϊν νδείεϊίεβ οὗ 
τῆς δποίεμι Ὀεγυΐ, υπ|6ε88 πε ἰδιίεσ 18 
τῆς στεε ομαϊοδάοηγ, ἀπ τῃς ἔογτηες ἴπε 

Ὦ ἴοραζ. μαργαρῖται κιτιλ. (οη 
πεῖς ναΐὰς ἴῃ τἰῆ6 δηςίεπε νοτὶά, 866 
ὑβειετιβ βιυαγν ἰη Ταεοὶ, Αὐλαπά. 203- 
213): [ἢε οοηποερείοη ἰδ βἰπιρ! 1 6ἀ ἔτοπι δῃ 
οἷά [εν 8} ἕπου οὗ Ε. Ἰοομβδηδη ργοβεγνεά 
ἐπ Βαρα- Βαίωσα, ἔ. 75. σ, “"" θεὺβ δάδυςες 
Βειητηᾶβ εἴ τηλερατιδϑ, {τὶ ρίπία συ ὈϊτΟ5 
ἰοη 88 τοιϊϊδετηᾳαςε ἰΔῖ48, ἐαβαυς ἐχοδιδθὶς 
π᾿ αἰεϊευάίποτα χχ ουδίτοτυπι, εἰ Ιαεἰτυά!- 
Ὡδπὶ χ οὐυδίτοτιπι, οοἸοςαδίϊᾳυς ἴῃ Ρογίὶβ 
Ηἰετοβοϊ γτηοσυπι ᾿. ἡ πλατεῖα, ρεπετίς 
τὸ (ἢς βίγεεῖβ (κα ξύλον, χχίϊ. 2), 
ὉΠ|ε88 1 Πᾶ8 τῆς βεῆβε οἵ “ἔογιπ᾽ οἵ 
“τρδικεῖ- ρίδςς᾽" (18. 2 Οἤτοη. χχχίϊ. 6, 
700 χχίχ. ) ΧΧ). Βυὶ ἐδ βίηψυϊατ πιὰ 
Ἰὰς το τῇς ἴδοι τθᾶῖ “86 ἐγρίοδὶ 
Ἑδβίοση οἷἵγ δδὰ. .. οἷς βίγεεῖ ψν δῖ ο ἢ 
ἰεὰ ἔτοπι ἴδε νοϊὰ ρἷαςε δὲ ἔμε δηϊεσίῃς 
ἴῃ οἵ ἴῃς γαῖε ἰο ῆε οουτῖ οὗἩ ἴπ6 Κίηρ᾽Β 
Ραΐδος" (ϑίπιςοχ).Ό ῬῬητο (φμὲς λας. 
8 χὶῖν., ἱφρ. αἰϊερ. 8ὶ χχ;) μδά δἰγεδγ 
τοδὰς ροϊὰ επηδίεπιαῖὶς οὐ τε ἀϊνίπε 

ΝΟΙ, ν. 

πδίυγο ἀϊβιιβεά ἰπτουρῇ 411] τς ψοτσὶά, 
ονίης ἴο τῆς πγεῖᾶ1᾽ 8 ἔπ31816 φυλ!ῖεβ, 
ες. 22-χχὶϊ. 5: ἴδε [16 οὗὨ τῃς οἰϊγ. 

Μετ. 22. Τῆς ἀδιγ ργάγεῖ οἵ [εννβ δἵ τπϊ8 
εἶπε ψγῶ8 “ γεβίοτε ἔδοὺ ἴῃς βδοτγίςϊαὶ 
ϑεῖνίος ἴὸ (ῃς Ηοΐγ οὗ Ἡοΐϊεβ οὗ τῇδ 
δουδε". Βυὲ ΨὮΠΕ τπ|8 ταν ἢν τα- 
τεβεηϊεά [πε ρορυῖας τε] ρίοη οἵ ᾿ἀλίδπι 
ϑοδβύτγοσς, Η δέ. 11. 2, 174) Ὡς τεπδοὶ- 
ΟὔΒΙΥ οἷυπα ἴοὸ ἃ τεβίογεὰ ἰεσηρίε 45 (6 
τε! σίουβ οεπέζε οὗὨ 411 ἑαΐυγε Ὁ] 158, ποτα 
ψεῖς ἤπεῖ βρί 8 ἡ ῆο βμαγεά ἴῃς ᾿ἰγσαηίδπ 
τερυμηδηος ἴο ἰεπιρὶθβ, ροββϑι δῖ ὑπάσς 
ἃ 86η)-Εββεηα ἰπυσπος, πὰ νῆο βεθπὶ 
ἴο βᾶνε ραγίδ!ν δπεϊοϊραϊεὰ ἐπε τόσα 
βρί ταδὶ οὐοοῖκ οὗἨἩ τἘπε Αροσαΐγρβε (εζ. 
Διἀδηβρεγρεσ, 53 {); τῃς βοοοπά ἰεπιρῖς, 
ον ἴο ἴῃς ἀεϊαβίης δἰσγίἔεβ οὗ ἴῃς ἄγει 
ΤεπίυτΥ Β.0. δηὰ ἴδε στονίηρ τανοσεηςς 
ἔος 16 ἴανν, πενὲσ αυἱὶς δρβογρεᾶ (Ὡς 
ταϊϊρίουβ ςοηβοϊουβῃαββ 85 ἴῃς ἢγβὲ ῃδλά 
ἄοπε. ὙΠε ΠοΙγ Οἷἐν ἰδ ἰο ὃς πηϊϊκε 
τηᾶηΥ Ομδί ἄεδη οἰτίεβ νῆετε ἴῃς δαιρ]ε 
ννᾺ8 ἃ ἀοπίηλιίϊηρ δπὰ ἀϊδβείποεϊνςο ἐεδίυτςε, 
οἴξεη ἰπδεοά τῆς οτἰρίπδὶ παοίευβ οὗ τδς 
ἴονῃ. Τὸ ἴδε βεοσ, δεασί βυρίεβῖβ πεᾶ- 
νδΠ ποῖ ΟΠΪΥ ΟΥ̓ Δηξὶοὶραιϊίοπ δυς ὃΥ 
ςοπέγαβι. 

Μες. 23. Αποῖμεσ Δ] πιεης οὐ ἐπε ΟΟΤ. 
ἰάδαὶ ([88. Ιχ. :ο, 20). [εἰ ἰβ ἃ [εν βῃ- 
ΟὨγιβαθδη δυτροὶ ἔος Ραὺ] 8 Ἐδβοιυρῶι--- 
Οοά «καὶ! δε αἷ! απὰ ἐπ αἱ. 80 ἴῃ 
4 Ἐϑά. νἱϊ. [42] δὲ τῆς ἴδ8ὲ ὑιάρτηεπι ἴματα 
8 ὨΘΙΈΠΕΣ 80 ὯΟῸΓ ΤΠ ΠΟΙ ΔΠΥ͂ ηδίυγα! 
τπρῖς, κ“ὰξ ΟἿΪΥ ἴῃς βρίεπάους οὗἩ δε 
Εἷοτγ οὗ ιμε Μοβὲ Ηἰβῃ ". “.Α8 τῆς σμη' 
9 νἱρλέσομϑδηδες ΟἾσῖβε ῃ88 δεδη δΌ]6 ἴὸ 
νδπαυ δα της οἱ ἐπμέεέμς οἵ τῆς Εοπιδῃ 
Οεβαι-ουϊυβ᾿᾿ (ὕδεπει, Οδέέεγμαπιεν, 
Ῥ. 184. ΑΑἕ οτιᾶες ἔοσττη οὗ ἴῃς ἰάδα 
Οὐουζβ ἴῃ τῇς ρῥβευάο- ΡῃΠ]οηὶς Βέδίἑε. 
Απηφμδε, ψ᾿ετε “πο οταῖ πδοεββαγίιπ), 
Ἰυπιεη ((οτ ἔπε πίρῃτ- πηΆγο ἢ), ἰξὰ ἐχβρίςεη- 
ἄἀεραὶ φεπυίπυηι ἰαρί ἄυπι ̓ ππιεη ᾽᾽ (ἐ.6., οὗ 
τὰς 7εννεἶβ οὐ ἴδε Ατηοτίὶτς ἰάοἶβ), ἰαννε 8 
ὙὮΙΟΒ νετε γερίδοεὰ Ὁγ ἔνεῖνα Ῥγεοίουβ 
βίοπεβ εδοὴ επρτανεὰ ψ ἢ ἴΒς πᾶπια οὗ 
οῆς οὔ δε ἔνεῖνς ἰείδεβ. 
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ΑΠΟΚΑΛΥΎΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΙΙ. 24--27. ΧΧΙΙ. 

. καὶ περιπατήσουσι ᾿Ὦ τὰ ἔθνη διὰ τοῦ φωτὸς αὐτῆς, 

καὶ οἱ " βασιλεῖς τῆς γῆς φέρουσι τὴν δόξαν αὐτῶν εἰς αὐτήν--- 

" καὶ οἱ πυλῶνες αὐτῆς οὐ μὴ κλεισθῶσιν ἡμέρας " 
“νὺξ γὰρ οὐκ ἔσται ἐκεῖ--- 

» ὃ καὶ οἴσουσι τὴν δόξαν καὶ τὴν τιμὴν τῶν ἐθνῶν εἰς αὐτήν. 
. καὶ οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτὴν πᾶν κοινὸν καὶ ὁ ποιῶν 

᾿ βδέλυγμα καὶ "ψεῦδος " 
εἰ μὴ οἱ "γεγραμμένοι ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ ἀρνίου. 

ΧΧΙ. :. καὶ " ἔδειξέν μοι ποταμὸν " ὕδατος ζωῆς, λαμπρὸν ὡς 
δμτ μος κρύσταλλον, ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ ὅ καὶ τοῦ ἀρνίου 

ΣΧΈτοτα. 
ἴεα. ἴχ. δ 
Τοῦ. χἰϊ!. τσ, 510. εἰ, μὰ 
ἐξ. 4γ8. ἃ 6. χἰϊὶ. 8. 
6, 13; 4. Ἐπ. ᾿χἰΐ. 14. 

ἃ χχὶ. τὸ. 

νν. 24-26 υτίμετ γα 8 Ὀοττονν θὰ ἔγοπι 
168. ἴχ. ἐξετοαι 

νει. 25. νὺξ κιτιλ. “ἴογ πὸ ηἰφῆὶ 
ΨὮεη ἐνοη ἰη ρεᾶςς ἴεν Ννου]Ἱά θὲ δδυϊ, 
εἰ. χίϊϊ. 10) 58.411 Ὀς ἴδετε "". 
ΨΝες. 26. Ετοπὶ τὰς ἰταάϊείοη οὗ Επ. 

111. 1 πὰ Ρ6. 850]. χνὶϊ. 34-35 (νπετε ἴδε 
αςπε!ς πδιίοπδ βοεὶς [ἐγ βδ] ἐπὶ φέροντες 
ὥρα. .. καὶ ἰδεῖν τὴν δόξαν κυρίου, ἣν 
ξασεν αὐτὴν ὁ θεό4) ; ο΄. Αρος. Βατ. 

Ιχνίϊ. 5. ΤΏς ἰάελ οὗ 24 δηὰ 26 ἰβ8 οὗ 
οουτβα Πίεγα!γ ἱποοπδβίβεεης τ ἴΠοβε οὗ 
χίχ. 17 ἔ. ἀπά χχ. 12 ἔ., δίηςε ου ἴῃς πεν 
φλιδ ἐμεῖς ἡγεῖτο πο γεβίἀεπιβ Ἴχοερὶ ἴδ ς 
τίδεη βαϊηί8β. Βοιῇ ἰάεαβ ἵνεζε οὐτγγεηΐ ἴῃ 
ταδδίηἰς ἐϑοβαίοίοσυ (απὅτετσ, ἰϊ. 238 2.), 
δαῖ [π6 Αροοδῖγρβε 18 επείγεῖϊυ ἔτες ἔσο 
ΔΏΥ δβυςἢ οογπηρ]αςεηὶ δδιϊτηδῖς οὗ α ἐπε] α 
ουϊδίάεια (οΓ Επ. χα. 30). Τδε ἀϊδ- 
ΟΓΟΡΆΠΟΥ ΒεΓα, ἃ8 ἰῃ χχίϊ. 5, 18 ἱπγαρίπαγυ. 
ΤΏεδε ἀειδλί δ ἃγε βίαν ροεῖίοδὶ δπὰ 
ἱπιαρίηλεῖνε, ἱπβεσίεὰ ἴτοπὶ ἰῆς οἷάες 
Βυτηδοδηι, ἱπ Ὑνπίο ἢ ΠΥ Ψψεγε αυϊτα 
Ρριορσείαϊς, ἱπ ογάες ὃγῪ ἐπεὶς αζοπαῖς 
δηὰ ρίἱοιοσίδὶ! ποθ τὸ 41] οὔὖὲ ἴδε 
δεῖς οὗ ἴδε ἔυσζυτε οἰγ. ὙΠΕΥ Βᾶνε ἢ0 
ΔΙ]εκξοσίςαὶ εἰχηϊδοαπος. 

νεῖ. 27. ΚΕ. ]οοδαπδὴ (Βαρα- Βαδίδγα 
Φ. γ6, 2,) βαϊὰ τῇς σοπιῖπς Ϊ]εγυβαϊεπὶ 
ψουὰ ποὶ ὃς [ἰκὰ ἴῃς ῥργεβεηὶ οπε: ἴῃ 
δδῆς ἱηφτεάϊευτ φυίσυπαυς υὐἱὲ, ἴῃ {1 πὶ 
ὍετΟ Ὠοη πἰδὶ αυὶ δά δᾶπιὶ οζάϊπαδιὶ δυπί. 
Οἰεἰζδηβῃΐρ βί μι] αν ἰῃ 1 Οἤ π᾿ 8 πεν ΟΥ̓ 
ἰδ ἃ πιδῖίες οὗ τιοσλὶ οδαγαςίες δηὰ οὗ 
αϊνίης εἰεςτίοη, ποὶ οὗ παιίοπα! ἐγ. ΤΈΣ 
τον ΗΝ ἰδ 1κα τὰς τοτὰε πὸ 88 ἴῃ ε 

Ῥ. ἴο Ὀἱορπείυβ ἤπεῖν ρΡυΐδ ἰὲ (5) κοι! 
ἀλλ᾽ οὐ κοινή, ρηρεπιν Ῥυϊ ποῖ γὰς 
ἥαμως, "" ςοτηηοῃ δηὰ ορεῃ ἴο 8ἃ]], γεῖ ἰῃ 
ΔηΟΙΠ ας δεῆδε ΠΟ σοιπΊοη τδίηρ.᾽ Τῆς 
τταῖτ [8 αὐδριεὰ ἔτου 8ϊαν. Επ. ἰχ., νῆες 
τῆς φατάεη-ραταάϊδβε οἵ ἴδε (δἰγτὰ πεανεη 
8 ΟΠΪῪ ἔος ἴμοβε ἰογαὶ ἴο πεῖς ἔδιτα, 

ει. 11}. 1, Ἐσεῖς. χίῖν. 
μά "δ νὴ 17). ᾽ 

2 χχὶ. 8, χχὶϊ, 16; οἵ. Ηοαι. Π6ά, 
ς ἶν. 6, ἄπ. λεγ. Ν.Τ. " ἃ ἰἰϊ. δι, ν.Ἅ 

ΒυχΏθ]ε, [υ8ὲ, ΟμΑτ80]ε ἀπὰ Ὀεπενοΐεηϊ, 
δΙαπιεῖεββ πὰ ἡ μοῖς μελεῖεᾶ, τ ἱ]ς ἴδ ς 
8611 οὗ τοσίυσε (χ. 4-6) ἰ8 τεβεγνϑὰ ἔοσ 41] 
αὐάίοιεά ἰο βοάοτῃγ, ψἱϊοποτγαῖς, ἐδεῆ, 
Ἰγίπρ, πιυτάες, πὰ ἑογηϊςδείοη, Ὀεδί θα 
Τρργεββίοῃ δηᾶ Ἴδ]ουδῆεθβ ἴὸ δυτηδη 
βυδετίηρ. Βυι βδ. ἀπά Ψ. πιᾶγ ὃς βἰπιρὶν 
“ἸάοΙ αἴσυ ᾽᾿ (48 'π 1,ΧΧ) ; ἐδε Κεγποίο οὗ 
ἴδε Ὀοοῖκ θεΐπρ βίγιοῖς οὔσς πιοσῖε (88 ἰῇ 
Επ. χοῖχ. 9). [π ἴδε Ἐφγριίαη [λον οὗ 
ἴδε ηἶπο ροάβ (ΒΕ. Β. Ὁ. 35) ἐνεῖγ ρΡεξ τίου 
επάβ ψἱτἢ τπς τνογάβ, “1 δδνε Ὠοΐ βροίεπ 
.1ε8 υνἱτεηρῖν, ποῦ δανα 1 ἄοπε δυρῆς 
τ ἀεοεῖς,᾽" ἀπά ἴθ Αρος. Βα. υχχῖχ 6 
τδε 8βεὲς ἀσουδεβῖδε Κοιμδη Ἐσηρίτε (δυ8 : 
Ἐν ἰξ τἰδς ττυῖϊ 1} Ὀς Βιάεη, δπά 41] 
ἴδοδβε ννῆο ἃγε ροϊϊυϊεὰ νντἢ ἰπίαυϊ Ὑ νν}} 
βεε το ἱξ, ἃ8 εν]] Ὀθεαβδίβ ἔεε δηά οἴεορ 
ἰπίο τῆς ἔογεβι"". 
Οἤάρτεε ΧΧΙΪ.---νεῖ. τ. ὙὍδε τῖνες 

ἰδ δυρρεδιοὰ ρδγιὶν ὃν Ἐσείκίε! 8 γσεργε- 
βεηίδίίοη οὗ ἴδε Ππεαλ]ίηρν βίσεδπι ΨὨΟὮ 
ΔΒ ἴο ἰδδιε ἔγοπη ἴἢς πενν τεπιρὶς δηὰ 
βἢον ττουρὰ ἴῃς ἀγεδῖν ποῖ οἵ δὰ 
]οσάδη ναῖον (χὶνὶϊ. 1- 12), Ρασγεϊγ ὃγ τὰς 
τεΐετεπος (16 ἃ ἰαῖες ἀροζδῖίγρϑβε, Ζεςξ. 
χίν. 8) ἴο Ῥεγεηηΐδὶ νυδίεσβ ἰβϑυΐης ἔγοτι 
7ετυδαίεσι δ τε ἄννε! Πρ -Ρίδοε οὗ αοά 
ἰπ τδε πεὲνν ἀρε. [μη Βᾶβ πο δε ἴοσ 
Ἐσεκίε! 5 ἰάδεα τπᾶῖ τπ6 δίτεαπι ψουϊὰ 
δδβαῖβὲ ἱπ (Πς πιεβδίδηϊς ἰσαπβέογγηδείοῃ οὗ 
πδίυτε. Ηδ ςὔδημεβ {ΠῸ Πυπλετουβ γε ε δ 
Οὐ εἰπεῖ βἰἱάς οἵ ἴδε ψαᾶν ἱπίο ἴδε 
(ξεπεσίς) βίηρὶε ἴσας οὗ 11ξπ, τενεσεϊη 88 
Ὀείοτε (ἰΐ. ἢ τὰς ἰάεαϊ οὗ τῆς ϑειηϊεῖς 
Ῥασαάϊξε. Αἷβο, με ἄγορβ ἴδε ποίΐίοῃ οὗ 
ἴδε τἶνεσ βινεεϊεηίηρ [πε Ὀιτες νναῖετθ οὗ 
τὰς Ὀεδλὰ ϑεαβ. λ΄ Ρίεκε ΕἸἰΐϊοζεσ, δὲ, 
δηυδε Ρυΐϊεὶ ἀϑδοδηβυσαε διιηΐ Ἂς ἰἰπιπα 
τεπρ!: δίφυς ϑοδιυτγίεηὶ Ῥιδαιρυπίυο: 
Τῆς Βαδυϊοπίδη οί χίη οἱ ἰς ἰάεδ ἰδ 
ουμίπεά Υ Ζίηηπηειπ ἱπ Αγολὶο ζῶν 
Κοῖὲρ. ἩΜίδ5. τ8ο0, 1700 ἡ. ὕπικε ἰδὲ 
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2. ἐν μέσῳ τῆς πλατείας αὐτῆς καὶ τοῦ ποταμοῦ ἐντεῦθεν καὶ ὁ Ῥτοτι 
ἐκεῖθεν " ξύλον ζωῆς, ποιοῦν καρποὺς “δώδεκα, κατὰ μῆνα 

ε Ἐσεῖς 
ἕκαστον κχίνὶϊ. 12, 

Ὁ ἀποδιδοὺς 1 τὸν καρπὸν αὐτοῦ - καὶ τὰ φύλλα τοῦ ξύλου εἰς δθερα- δὲ “1 
Σ- 

πείαν τῶν ἐθνῶν. 

3: ' καὶ πᾶν κατάθεμα οὐκ ἔσται ἔτι " πῆς 
ΚΣ καὶ ὁ θρόνος τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ ἀρνίου ἐν αὐτῇ ἔσται " εἶν ὩΣ 

καὶ οἱ δοῦλοι αὐτοῦ ' λατρεύσουσιν αὐτῷ " 5 ΠΕΣ ἐν 
4. καὶ " ὄψονται τὸ πρόσωπον αὐτοῦ, νιαος 

καὶ " τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν. οἱ ϑιην 

Ν.Τ. 40. ἱ Βτοῖὰ Ζεςῆ. χῖν. 21; οῃῃ ἔυϊυτεδ, 566 ἐν. 8:11. κ' ξεως": οἱ. ]ο8}. νἱ. τ 12. 
1 νἱΐ. 15. τῇ ]0Ὁ χἰϊ!, 5, Ρ5. χνὶΐ. 15, 1 Ἰοδῃ ἰἰϊ, 2, Ηεδ. χὶϊ. 1:4, τ. Βαϊ ἀδηβρεγζεσ, 63. 2 ἣϊ, 

12, χίν. σ, νἱῖ. 3.4. 

1 Τί, Ττο, ΜΗ (πιατρ.), Ββ. τ δεῖν τεδά αποδιδους (ἢ Σ40, ταΐη., Ατειι.). 

ΦἈΓΊΪΥ ]εγυβα  θτὰ νυ ἱτὮ 118 ἱπίεγίοσ βίγαδπι, 
δε πεν ΟἸΕΥ ἰ5 ἴοὸ θὲ τἰσδγ δαυϊρρεά 
νἰ οοπάυϊιΒ πὰ 411 ἐθαῖ πιδίςεβ ἃ οἷν 
Ῥιοβρείουϑ ἃπά βεουτσς (188. χχχίϊὶ. 21). 

νεςσ. 2. πλατείας (“διτεοῖ,᾽᾿ οΥ “ Ὀου]6- 
᾿ νᾶτά᾽} οοἸ]εςεῖνε ἀπά ρεποτῖς (οὐ, 748. ν. 6) 
{κε ξύλον. Ταΐκε ἐν... αὐτῆς νἱτῃ 
φαΐ ργεοςάεδ, αηὰ Ῥερίη ἃ σεβῇ βοπίςηος 
ψὮ καὶ τοῦ ποταμοῦ (ΥΥ. Η.), ξύλον 
Ρεΐπᾷ φονετηεὰ ὃῪ ἔδειξεν (ἔτοτα νεῖ. 1). 
ὙΒε τίνες, ψ ποῖ ἰ8 τς 411-ρεσνδάϊης 
ἕελϊυγε, ἰ8 ᾿ἰποὰ τ τὸ ἰτεεβ οὗὨ [1π. 
ΤΒς ντίϊτες τεῖδίπ τῆς ἰγϑάϊοηαὶ 8[η- 
δυῖα: οἵ ἀεη. ἱἰ:. 9, οοπιρίηΐης ἰε ψ 
ἴδε τερτεβεηϊδιίου οὗ Ε σεκίεὶ (γεῖ ποῖς 
βίης. ἴῃ χἰνὶϊ. 12); δ [Π8 ψχαΐπβ δυτηῦοϊῖς 
ἱταργεββίνεηςββ ἃ δε φὔρεηεε οἵ ρἱοϊογίαὶ 
φοδεσεποα. Εδιηδαυ (Ὁ. Β. Ρ. ἰϊ. 453) 
οὔδεσγνεβ, ποννονεσ, ἴδε ἴῃς ννδίεσα οὗ (τ 6 
Μασβυδβ ψγεσε “Ῥσοῦδ ! ἄγανῃ ΟΗ͂ τὸ 
βον ἰπγουσῇ τς βίσεειϊβ οὗ Αραπιεία ; 
τῆϊα ργδοιῖίος 18 8111} ἃ ἑδνοισίίες οπὸ ἰπ 
Αβία Μίμοσ, 4... δὲ θεηὶΖὶὶ ".---κ. μῆνα, 
τδε ροειῖς ἱπιαρίπαιϊίοη βοᾶσβ ονεῖ ἴδῈ 
Ῥιοβαὶς οδ᾽θοτίου ἐμαὶ τοηῖῃβ τε ἱπὶ- 
Ῥοββίδ]ες νἱπουῖϊ ἃ πιοοπ (χχί. 22).--- 
καρπὸν, κιτιλ. Τὸ εαἴ οὗ ἰδε ἴτεε οὗ 
114 π ννδ8, ἰῇ τῆς ρορυϊᾶγ τεϊὶρίουβ ρβγαβε- 
ΟΪΟΩΥ οὗ με ἀξε, ἴο ΡοΟββεβ8 ἱγωπηοσίδ! εν. 
πη Εη. χχίν., χχν., ῆεσε ἴδ 8 βορδε 8668 
ἃ Μοηπάετγδι, ἐσαρταπὶ τες, Μίςμδεὶ εχ- 
Ρ᾿ απ ἐμαὶ 1 πηυδὲ βιδηὰ υπιουςπεά 1{1}} 
ἴδε ἀδν οἵ ἐπα ὑύμν (καὶ οὐδεμία σὰρξ 
ἐξονσίαν ἔχει ἅψασθαι αὐτοῦ). “ὙΠεη 
τῆς τἰρδίεουβ ἀπά (Ὡς ΒοΙγ 8841} πᾶνε ἱξ 
εἰνεη τπεπῦ; [1 81.4}} Ὅς 88 ἰοοά ἕο ἴδε 
εἴεςι υπίο [1ἴε.᾿ 80. ἴῃ σοπίεσωροσδαγυ 
7. άλίδηι; 4.6.. 4 Ἐδά, νἱΐ. 53 δηὰ νἱῖῖ. 52 
(“Ἐδτ ὑπίο γοῦ ἰδ ραγδάϊβε βεῖ ορεη, ἰδ ς 
ἴσεε οὗ Ππ ἰ8β ρἰαπιοά, τς εἶπας ἴο σοπηα 
18 Ρτεραγδᾶ, ἃ οἰ ἰ8 Ὀυϊάεὰ δηὰ γεϑὲ ἱδ 
ἐδ. ὈΠ18ῃεἀ,᾽") 28 αἰτεδάυν ἱπ Τί. 1,δοὲ, 
1:8, πεσε πὰ πιεβϑίαδηϊς πἰρ ἢ Ὀγίεβε ἰδ τὸ 

“ρρεη ἴδε ραίεβ οὗ ρασδάϊβε δπὰ γεηϊονῈ 
πε δινοσά ἄσαννῃ δραίπβι Αἄδλγ, ἀπά ρες- 
ταῖϊ τῆς βαἰπίβ (ο δαὶ οἵ ἴδε ἴγεε οὗ 11ξς ᾿". 
Ἐοι ἰδ δββοοίαιϊΐοη οὔ αοά β οἰ διά 
αοά' 5 γξατάεη, ο΄. Αρος. Βδς. ἱν. : ἔοσ τς 
ποξίοη οὗ Βεδ]ηρ, Αρος. Μοβ. νὶ., ]υδ. χ. 
12 ἔ., αηὰά πε Ιταηΐδη ἰάεα τπδὲ (Βταπάϊ, 
434 ἴ) τᾶς τες οὗ τηδην βεοβ μδά οὔσᾶ- 
εἶνε ρεορεσγίίεβ. [Ιοδη ἰ8 ἐπεγείοσε υδίης 
ἴδε τεδ βϑείς διομαῖς ἰδληρσυαρε οὗ 
7εν δ ρίεῖν ἴο ἀεϊϊπεδῖς ἐς 1188 οὗἉ 
ΟΠσϊ βείαπϑ ἰπ ἃ δπζυσε δέδιε ννῆεσγς 41 ἔπε 
οτἰ ίηδὶ ρἱοτίεβ πὰ ργίνιερεβ οὗ αοὐ᾽β 
πἴἶς νι τηᾶῃ ὅτε ἰὸ θὲς τεβίογε δ. Τῆαὲ 
Ομείβείδη βεᾶνεη ἰδ 0 ροββεβδ δνεσγπίης 
Μ Ὡς [υἀδίδπι οἱαϊπηεὰ δηὰ οτανεᾶ ἔοσ 
ἴδε, ΟΥ̓ τῆς ΟΒτίβείδῃ δἀάϊεϊοη ἴὸ 4 
Εϑά. ἰϊ. 12, 34, 35, 38. ; αἶδο ἴδε ἕδπηουβ 
Ἡγπῆη ἴο Οβἰτίβ (Ε. Β. Ὁ., οἢ. οἸχχχιῖ. : 
“41 Βαανα Τοπιε ἰηΐο ἴδε εἰν οἵ αοά-- 
τῆς τερφίου μος εχίϑιοὰ ἴῃ ρῥσίσηδεναὶ 
εἰπ|6--οννί ἢ ΤΥ 80], ἴο ἄννεὶ] ἱπ τη 8 
ἰαπά. . . . ὕὙδε αοὰ τδπετεοῖ ἴδ τηοβὶ ΒοΙγ. 
Ηἰ8 ΙἸαπὰ ἀγαννεῖῃ ὑπο ἰἴδε}7 ἐνεῖγ οἵδμεσ 
Ιαπά. Απὰ ἀοϊῇ ἢε ποῖ βδγν, ἔπε δαρρὶ- 
Ὧδ88 ἱπεγοοί ἰ8 ἃ οᾶγε ἴο της ὃ "). 

Ψε ες. 3. κατάθεμα, ἃ οοττυρὲ ἀηὰ τᾶζε 
ἴοττα οὗ κατανάθεμα -- Δηγιπίηρ δοουτδοὰ 
(ἴξ. ἃ ουτδςε ἰδὲ}, Ὠϊά. χνὶ. ἕ, ἐ.ε., δὉ- 
βίγαςϊ ἔοσ οοποζεῖα, πεσε τ "ἃ ουτβοὰ ρεσ- 
801, 80 Ρβ. 80]. χυϊϊ. 20 ἴ.---λα' 
υηϊεϊτετεά δΔηὰ υηβροϊ]εὰ ἀενοιϊίοη. Τῆς 
ἱπιεσσυριίοα οὐ τς ἀδινγ βεζνίςε ἂηά 
βδογίῆςς ἰπ ]εγυβαΐεπὶ οὐ σὶρ Πυ]γ, 70 
Α.Ὁ., δαά βεηξ ἃ ρίξῃ τῆτ1}}} το τδς 
Βεαᾶτὶ οὗ 811 ψδο οδεγίβῃς ἴῃς ἰάεδὶ οὗ 
Αοίβ χχνὶ. 75. Νὸ ἔεᾶς οἵ {πδῖ ἰῃ 18 πανν 
7εγυβαίεπι 

νος. 4. ΤΒε δηοίεηιϊ ἰάεαὶ οὗ ἱπείπιδις 
ςοηπῆάεποςε ἰ8 480 ἴο ὃς τεδὶ ἰβεὰ (οἷ οσυ 
Μαῖι. ν. 8 δηὰ Ιτερ. ἀν. αν. ν. ἢ). 
ΔΙ ταῖθδ ρδταδε δηά {πὶ οὗ χχί. 22 
οοπραῖε Βιονπίηρ᾽ δ ἰἰπε8: “ὙΜὮΥ, 
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ὁ αχί. ἐς 5. ογὺξ οὐκ ἔσται ἔτι, ᾿ 
τὰν καὶ οὐχ ἕξουσι 1 " χρείαν φωτὸς λύχνου καὶ φῶς ἡλίου, 
ΠΝ ὅτι Κύριος ὁ θεὸς φωτίσει ἐπ᾽ αὐτούς " 

ᾳ ὮδΔῃ. 

1 ξξουσι (Α, μι 
ἐχουσι (ΣΡ, Απά.), χ 
δραϊπδι ἴῃς ου χρεια κιτιλ. οἵ Ο, πγίη., 8.» 

νυ Βεῖς Β ἴῃς πεδὰ οὗ τεωρὶς σε δε 
νν8118 1 Ο᾽ τε ψογὶ ἃ δε ἴδδὶ... ΤΒ 
οπς δοςα, ἔα ἔτοπι νϑηἰ βῆ, σαῖς στον Ϊ 
Βεοοΐηεβ ΤΥ υὑπίνετβε ἴμδὲ ἔεεῖβ δπὰ 
Κηοννβ.᾽ Τῆς ἰάεα δεῖς ἰ8 δῖ στερτο- 
ἀυςςὰ ἰπ ἐπε βενοητῃ δηά δυρίεπὶς ἄερτες 
οὗ δ᾽188 ἱπ 4 Ἐδβά. νἱὶ. [78] “δεῖς ἴδε 
βαϊηίβ “" ἐπα! τε)οίες στ οοη ε, 
δᾶνε θοϊΪάπεββ υπάϊδηγαγεά, ἀπά γ᾽ λάπεβϑ 
υπδίγαϊά, ἔοσ {πε 8841} βαβίεη τὸ δεμποϊά 
τς ἕδος οὗ δἰπὶ ψῃοπὶ δεν δεγνθά ἱπ 
"εν. Βγ Οτίεπίδὶ ὑδᾶρε, πο ςοπἀετηποὰ 
οζ οεἰπιίηδὶ ρεζβοη ννᾶβ δἱονγεά ἴο Ἰοοὶς 
οη ἴῃς Κίηρ᾿Β ἔδλος (Εδβιίμες νὶϊ. 8), 1π 
τὰς δηςίεηι οἢ. ᾿χίν. οὗ Ε. Β. Ὁ. (ραργτυβ 
οὗ Νυ) {δε “ττίυπιρβαπε Νὰ βαϊτα, “1 
Βαᾶνε οοτῆς ἴο δεὲ δῖπὶ ἴμδῖ ἄννε!!εῖ ἴῃ 
δίβ ἀϊνίπε υτάειδ, ἕδος ἴο ἕδος, ἂπὰ εγε 
ἴο ἐυβ... .. Του αγὶ ἰη πῆς, δηά 1 δπὶ ἴῃ 
δες, " ὙΤῇὴεςε Αρορσαῖγρβε, πονενεσ, 
Βῆυπδ αἰπιοδῖὶ ΔΩΥ ἜΡΡΙΌΝΟΙ το ἴδε ἱππες 
υπίοῃ οὗ ἐπε ἰηάϊνιάυα! ΟἨἩτγδείδη δηὰ 
ΟὨμτῖδε νος ἀϊδιϊηρσυϊδμεά ὈοῚ Ρδὰὶ 
δηὰ τῆς ἐουτῖ φοβρεῖ; ἰξ α'8ο ἐβοῖεννβ 
τς ἰδεπιδοδιίοη οὗ αοὰ δηὰ τηδη ὑνὩΐο ἢ 
ΨΆΒ οΟἴἴζεη οτυάεῖγ αἴεοιϊοὰ Ὁγ Ἐργριίδῃ 
ἐβοπαϊοίορυ. Νο δἱϊυδίοπ ὀοουσβ τὸ ἴ8Ὲ 
ΒΌΡΙΕΠΙΔΟΥ Οὗ ἴπΠε δαϊπιβ ονεσ δηρεῖβ (Αρ. 
Βᾶς. 1ϊ. 12, εἰς.), ᾿δβουρᾷ ]οἤη ἰ8. σάγεῖι 
εἰδενβεῖε ἴο κεὲρ {δε Ἰαϊῖες ἰπ τπεὶν 
Ρίδος (δες ου χχί. 17, χχίὶ. ο). Ης αἷβο 
ἱζποσεβ ἔπε ργοῦίετι οὗ ἀϊβεγεηι ἀερτεεβ 
ἰπ δ1188,---ὄψονται͵ [πῃ ΟΠαρ. 5 ὁ ἴδετε 
18 ἃ δίοιυ οἵ ἃ δ]! πᾶ γαῦδὶ ννῆο Ὀ]εββοά 
δοπὶς ἀεραγιίης νἱβίτοτβ ἢ ἐπε γυοτάο, 
“΄ς Ὦλνε νἱ δε ἃ ἕδος δαὶ ἰβ βεξῆ δῃ 
8έεε8 ποῖ : τῇδυ γε ὃς ςουηϊεὰ ἡνογίδνυ ἴὸ 
νἱδβῖι τς Ελος  ΠΙ ἢ 8εε8 δηὰ ἰβ ποῖ βεεη᾽". 
ΤΒς ΟΒτί θείη ρσορῆεὶ πᾶ ἃ δεϊϊες ορε 
δηὰ ῥτοπιῖβο, Οοπιραζε, μοινενεσ, ΡΙυΐ- 
Διο 5 τουςπίηρ ἕαιτ (15 46, 70) τπδῖ ἴδε 
500}8 οὗ πηεῃ δέϊες ἀεί 1} ὁ τιϊρταῖς 
το δε ὑπδεεη, ἴῃς ψοοά," νῆεη αοά 
Ὀεςογηεβ ἐμεῖς ἰώηρ ἀπά Ἰεδάες απὰ μετα 
“ἘΠΕΥ, 48 ἱε τνετε, μαηρ ὕροη Ηἰπὶ δηὰ ρᾶσε 
ἱἰϊδουϊ ἐνὸῦ νεδγυηρ, δηὰ γεᾶγη ἴοσ 
τῆδι ὑπϑρελκδῦϊε, ἱπάεβοσῖραῦ]ε Βεδυῖν ᾽". 

ες. 5. ῬὨΐο (ὧς ὅος. 24) μαὰ αἰγεδν 
ἀεεοτίδεά ἢεᾶνεη ἂβ ραν αἰώνιον, 

καὶ 4 βασιλεύσουσιν " εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

τ Νοῖ σρεσζεὶν ἴοσ 'θοῸ γεδγα (Χχ. 4). 

5γζ., 8.» δίξ.ν Τίς.) Βεπίίευ, 1. ἢ., ΑἹ., Β].», ἰδ ῥγεξεσαῦϊε ἴὸ 
ἃηά ἐπε ςοπίεχῖ, ΨῈ [18 Τυΐυτεβ δηὰ ρεγϑοπδὶ ρσοποῦπβ, (6118 

Ῥε. (Τι., Ὀἴϊει., ΒΒ.). 

γυκτὸᾳ καὶ π' σκιᾶς ον, ὦ". 
Ἑπ, νὶ. 6.--δδ)αυοἢ ἰεδοδίης οὐ πεᾶνεῃ, 
τῃουρῇ ἴῃ ἃ 1658 τγεϊρίουβ ἔογω,, βεεῖὴβ 
ἴο δανε Ὀδεη οὐττοπῖ ἀπγοηρ ἴῃς Αδίδιὶς 
π ὕ [τεπϑὺβ ἔ, 36, 1-2) 
υοῖεβ 18 επὶ 88 πο άϊπε (τ. ἀθονε οὐ 

ἰ. 7) ἐπλε βοδὶς οἵ τς ] ῦ 
παραδε τρνφῆς ἀπολαύσουσιν, οἱ 
δὲ τὴν λαμπρότητα τῆς πόλεως καθέξ- 
ονσιν" πανταχοῦ γὰρ ὁ Σωτὴρ ὁρασθή- 
σεται, καθὼς ἄξιοι νται οἱ ὁρῶντες 
αὐτόν, κιτ.λ. 
Το ερίϊορσυςε (6-21) 8 ἃ δετίεβ οὗ ἰοοβε 

εὐλουϊειίοηβ, ὨΙΟΒ ἰτ [8 ποὶ εδϑΥ ἴο 
δδβαίψῃ ἰὸ ἴπε νδίουβϑ βρεᾶΐκειβ.0 ἴϊ ἰδ 
τλουϊάοὰ οἡ δε 1ἴπεβ οὗ ἴῃς ερίϊορσυς 
ἴο δε δβιγοποπηςαὶ βεςιίοη οὐ Ἑποςῖ 
(χχχί. 2.), πέσε ΕΏΟΟἢ ἰ8 [εξϊ ἔογ οπα γεᾶς 
νἰϊὰ δἰ ΟΠ] άγεη.---- δι δου τηαγεδὶ 
τεβεν ἰο ἐδεπὶ 411... . 1εὲ τὰν πεδεὶ 
Ῥε δίτοῃζ, ἔογ ἰῆε φοοά ν»}}}] δηπουπος 
τἰρμιοουδποδβ ἴο ἴδε φοοά, θυ ἴῃς δἰη- 
Ὥδτδ Ψ}1} ἀϊε νἱἢ ἴδε δίππεῖθ, δπὰ τἴδς 
δροείδίεβ χὸ ἄοντι ννἱτδ ἐπε ἀροδβίδεεβ ᾽". 

ΨΜῸ οδδτγδοιεσγί διεὶς ν»εοέξίςξ, βοννενεσ, ἄο- 
ταϊπαῖε τὰς ἐπεῖτε ραββᾶρε: (α) με νίταἱ 
ἱπιηροτίδηςε οἵ (Πΐ8 ὈοοΙκς 25 ἃ νδὶἃ δῃὰ 
δυϊπεπεῖς τενεϊδιίοη, δπά (δ) ἴτε πεᾶς- 
688 οὗ [πε ἐεπά. Ὅῆε ἴογπιεσ ἰ8 βεδσγά ἰῃ 
τη ἀεβηίεε οΪαίπι οὗ ἱπδρίταϊτίοη (6 ἔ., 16) 
δηὰ ρῥτορδεῖίς ογὶ ψὶπ (8, 9) νος ἢ - 
δηΐεεβ ἰϊ8 οοηϊεηίδ, ἰῃ ἔπε Ὀεδιτυᾶε οὗ 
7 ὃ ((. 17), δρᾶ (ς . 21) ἴῃ ἴδε οἷαίπι οὗ 
φδποηιοδὶ ἀϊρηϊγ (18, 190). Τδε ἰδἰῖεσ ἐδ 
νοϊοςοὰ τπτῖςε ἰῃ ἃ Ῥεζβοδὶ (7, 1:2, 20) 
δηὰ ενῖςε ἰπ ἂπ ἱπηρεσγβοηδί (6, 10) ἔοσγω. 
ΒοΙδἢ ἅτε Ὀουπά ὕρ τορεῖδες (οἷ. 20 ἀπά 
ἱ. 3). [τ 16. 28. ἃ οἽγυςίδὶ τενεϊδιίοη οὗ 
δε πεᾶσ ἔπαγε ἃπά ἃ τεβειπποην ἴὸ ἴδε 
δυϊδποτῖεν πὰ δάνεηι οὗ ἴδε πηεβϑίδῃ ψ. 
20) δαὶ 8 ἀροοδῖίγρβε οἰαίτηβ τὸ 
τεδᾶ, δηὰ δποπουτεῦ ἴῃ ἴδε οδυτοῦεβ. 
ΤὨΐβ βεπεσαὶ βιδηάροίης ἰδ οἶδασ ἐπου ρὮ, 
πὸ ἴῆε ἀεῖα:}8 πε ταῖμος ἱπισίοδία. [ξ ἰ8 

Δταςιοσίβεὶς οὗ πες Αροζδῖγβε, 88 οὗ ἐρ. 
Βασηδῦδβ, ἰπδὲὶ {πε τυτῖῖεσ οἴϊεη άνεο τε 
ἰπάεδηΐίε ψΒεῖπες αοα οὐ Οἤγίβε οσ ἂπ 
δηρεῖ 18 δρεακίηρ. ϑοτηξείίγηεβ ἰδς ἀϊνίης 
νοῖςε ἰ8 γτεςορπίβεά ἴο ὃς ἴδαϊ οὗ ΟὨτίδι 

εββεά τῆς τοῦ 
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8. ᾿κἀγὼ Ἰωάννης ὁ, βλέπων καὶ ἀκούων ταῦτα " καὶ ὅτε ἤκουσα 5 Αδἰθ 1. 9 
καὶ ἔβλεψα, ἔπεσα προσκυνῆσαι ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν τοῦ ἀγγέλου τον 
τοῦ “ δεικνύοντός μοι ταῦτα. 
σύνδουλός σού εἰμι καὶ τῶν ἀδελφῶν σου τῶν προφητῶν καὶ τῶν “ 18. 

τηρούντων τοὺς λόγους τοῦ βιβλίου τούτου - τῷ θεῷ προσκύνησον.᾽᾽ 

9. καὶ λέγει μοι, “ὅρα μή: πε 5 
ΜνΐΩ. ὶ τ4, 

ν 4 Εκά. χν. 
1- 

6. καὶ εἶπέν μοι, ““ Οὗτοι οἱ λόγοι " πιστοὶ καὶ ἀληθινοί : καὶ ἡρο με 

ὁ “κύριος ὁ θεὸς τῶν “πνευμάτων τῶν προφητῶν ἀπέστειλε "τὸν ἐπ κατε 
ἄγγελον αὐτοῦ δεῖξαι τοῖς " δούλοις αὐτοῦ ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει. Φορος 

η. καὶ ἰδοὺ ἔρχομαι ταχύ. δέρεος 

"μακάριος ὁ τηρῶν τοὺς λόγους τῆφ προφητείας τοῦ τος 
βιβλίου τούτου." ἡπαρ Αϑ 

οῦ ᾿ 

{αὶ ἸΒ[0] δοὰ . ᾿ ἱ ἱ, ν λα ΡΉαα κα πα τες ἐν δι δι μας μαὰν ἀθομο μλὺα ϑϑς Ε ΣΤΕΙ 
Ὠσίεἰίδη ργορδεὶς (ἱ. 1), ως... δῇ. ἰχ. το, 4 Εδὰ, νἱϊΐ. 62. Ζ ἂ; 1μυκε χὶ. 28, Εα. ς. 6, εἶν. 12:13. 

( 1. τὸ ἔν, ἵν. 1), οἵ τῇδ ὃς ἱἰηξεττοά 
Ὅπ ἴῃς οοπίεχι [0 Ὀς ἴπᾶῖ οὗ Δη δηρεὶ 

(5... χνὶϊ. 15, 7. 1 δηὰ χίχ. 9), ρεῖπαρβ 
ἂ8 ἴδε ἀϊνίης βροϊκεβπιδη (χχί. 5, ὅ, ςῦ. 5 
δὰ γ). Βυὲ ἐτεφυςηςυ, ἐνοη Πεπ ἴδε 
δεες 8 αὐἀγεββεὰ (χ. 4, χίν. 13), ἴμε νοῖος 
οσ. Βδι-Οο] ἰβ ἀποιυτηοῦβ (6.΄., Χί. 12, 
χὶϊ. το, χὶν. 2, χνὶ. ἱ, οὖ 17). [ἢ δε 
ερίίοξιε, δ8 ἱξ βίδηάβ, ἱξ [8 ἱπιροββίρ!ε 
δηὰ ἱτγεϊεναπὶ ἴοὸ ἀείϊειτηίης ψμεῖπεῖ 
]εδῃ8 (16) Ῥερίπβ ἴο βρεαῖ δὲ νεσ. 1ὸ (80 
ϑρίειδ, Ηοίεζηι., Ρογίεσ, Εογῦεβ) ἀπὰ τε- 
ΒΌΙΩΕΒ ἰῃ 18-20 α. Βυϊῖ, ψὨϊς 6-7, δὰ 
8-0 ἃτε οι ἱπιεηάδεὰ ἴῃ ἃ δεπδε ἴὸ τουπὰ 
ο τλε ἐπεῖτε Αροόοσδῖγρβε, πὰ ποὶ τηεσεῖν 
διε ἱπιπηεάϊαεεῖϊν ργεςθάϊηρ νἱδίοη, 8-0 (4 
Τερ] ςα οὗ χίχ. 9-10) βίδῃμάβ οἱοβεσ ἴο χχι. 
οαχίΐ. 5 ἴδῃ ἄοεβ 6-). Νὸο λόγοι ἰῃ 
τᾶς Ιαβὲ νἰδίοῃ ᾿υδείέν τς τείεγεπος ἰῃ 6, 
ὙΠεσολ8 ἴδε βρεςίῆς δεικν. μοι ταῦτα ἰῃ 
8 εὐἼῆοςβ ἐς οἰςετοηε-ξυποιίοη οὗ {δε 
δηξεῖ ἴῃ χχὶ. 9-10, χχίὶ. 5. ν. 6, 7 νεῖν 
ῬιΙΟΌΔΟΪΥ ἰδ ογ σι πδ!ν Ῥεῦνεει 9 ἀηά τὸ 
(ἴος ἰδε Ἰυχιαροβιτίοη οἵ εἶπεν δΔηά λέγει 
φ. χνὶϊ. 7, 15), θεῖς ἔπε ἀε πιεῖν τες 
ἴδε Ῥερίπηίπρ οὗ δε ερίοσχυς δἰγεδάν 
δηιϊοἰραιϊεὰ ἴῃ 8 (ψ. ἷ.. 4, 9) πὰ ἱπ δε 
ὑτσοαδεηεὰ οἷοβε οὗ 9 (ςοπίγαβε χίχ. 1ὸ 
ἃδονε). [ἰ 8 ποὶ πεοεββασυ (ουρἢ ρεῖ- 
ΠΔΡΒ ἃ Ἰαῖεσ βοσῖδε τδυ πᾶνε ᾿πουρῆϊ 80) 
ἴο δοζουηὶ ἴογ ]οὮπ᾽ 5 δοιϊίοη ἴῃ 8-0 ὉῪ 
δυρροδίηρ ἴῃδὶ δε πιἰδίοοκ ἰἢς σπρεῖτς 
ἐπέενῤγες ἴον ΟἾτῖδι. Τῆς λόγοι οἵ 6, 
ψΏση (8 ογάει 18 δὐορίεἃ, Δουΐτε πεῖς 
πδῖυγαὶ βεηβε (οἷ. το), δηὰ τῆς ἴῆτεε βυς- 
οεβδίνε δηρεϊ-υξττεγδηςεβ (8-0, 6-7, 1011) 
Ὦδνε ἃ ρζορεσ βεηυεποα. [τ 8 πεφάϊεββ, 
ἴῃ νῖενν οὗ χνὶ. 15 (οὔ. 111. 11) το οπχίξ 7 α 
88 δη ἱπιεγροϊδιίοῃ (Κὄπηςεοκε). Βαϊ 12- 
13 ΡΙΟΌΔΡΪΥ πᾶνε δε ἀϊβρ᾽δοοὰ ἴσοπὶ 
«εὶς οσίρίπαὶ ογάεσς (13, 12) ἀπὰ ροβίείοῃ 
αἴϊες τό (Κὄππεοκε), ες 17 ξοῖοαβ 12 

Ω, ἃπὰ 14,15 ζαττίεβ οἡ ἔδε ἰπουρῃί οὗ τ:. 
νν. 18, το δῖε ρίαϊηἷν εἀϊιοτίαὶ, ἱπίετι- 
τυρείηρς ἴῃς σοπηεχίοη οὗ 17 ἀπά 2ο. ἴπ 
1τ εβοῦ (Αργαῤῆλα, 8'ὶ 113) δἰϊεπιρὶβ 
ἴο ρῥεονε ἔδαϊ βοπὶὲ ἰορίοη οἵ [|εβϑὺ8 ἴ8 
φυοιεά. Οη (ἢς “ ἱποοηδίβίεης ορ(ἰπιίβπι᾽" 
οἵ χχίΐ. 13 ἀπά σς, οὔ. Αδδοεῖ, Ρ. 1ο7. 

γες. 8. Τπεῖε [8 πο ἔγδος οὗ Δηγ τεΐυς- 
ἴδλῃος οη ἴδε ρσορῃεῖ β ραζὶ [0 τεΐυγη ἴῸὸ 
ἐδγί, 25 ἰπ Αβς. 184. (Οἰκ.). 1ϊ. 33-35. 

γες. 9. Τῆε Νέδαν, ἢ αἰπβὲ ΠΥ 
ΟὨεϊβείδη θρησκεία τῶν ν ἷβ ποῖ, 
5 ἰῃ τ Ρδγα]]ε] ραδβᾶρε, δῃ ἱπάϊγεοι 
ἐχδιίδείοη οὔ ἴδε ργορῃεῖὶς ογάεσ 88 
ἐφυίϊναϊεπε ἴο ἴῃς δηρεῖίς ἰπ τεϊ  ζίουβ 
ξυποιίοη, δυὰς ἂπ δβδεσγιίίοη ἐπδὶ ἔνθ οἵ- 
ἀΐπατυ ΟἸγίβείαπβ νῆο δοοερὶ ἴἢς Αροοᾶ- 
Ἶγρβε ἃγε ει] ἴο ἔπε πίεσορῆδης δηρεῖ. 
ὕπικε Νεῦδο, τς δηρεῖϊς ἱπιεγρσεῖεσ οὗ 
Μαγάυϊο᾽ Β ψ}}} ἰῃ Βαυγίοπίδη τοὶ ρίοη, ἢς 
8 ποῖ ἰο ὃς ψοσβῃίρρεά, ἔοσ 411 δί8 ἱπ}- 
Ῥοτίδηῆςα. Ρτγεοδυζίοπβ δραίηβὲ δηβεὶ- 
ΨΟΓΒΕΡ σου]Ἱὰ Παγάϊν Ὀς ποτε δισίηρεηι. 
ΤΟ τερεκείοη οὗ δε βοεπε ἰ8β επουφῇ 
ἴο βου [δὲ ἰξ ἀοεβ ποῖ τεργεβεπὶ ἃ 
παῖυγαὶ Θρα!Πἰείοπ οὗἩἉ ἐεε!ην ἀπά 118 οοτ- 
τεοκίοη, δυὲ ἐμαὶ ἰἢς πδιγδεῖνε μᾶ8β ἃ ρυτ- 
Ῥοβε... . ἀπάτδαι ἴἢοβε ῆο οὐδβεγνεά ἴδε 
Ῥταςιίςς πιδᾶὰς υδὲ οὐ᾽ Ἰοδη᾽β πᾶχης, οὐ 
δὶ δὴν ταῖς Ῥεϊίενεὰ ἴπεν οου]ά ἀρρεαὶ 
ἴο δίπι 48 βαποιίοηίης τπεὶς βυρετβιτίοη 
(ΥΝ εἰζβᾶςίκεσ, ἰΐ. 203-204). 

γει. 6. Α8 ἰῃ Εῃ. οντὶ. 6 (οπὶν τηεη- 
εἴοπ οὗ ρτορμεῖβ ἰῃ ΠΟΘΙ), “ννῆδλὲ αοά 
δηπουῆοεβ που ἢ τς τηουτῇ οὗ δε ῥγο- 
Ρμεῖβ᾽" τεϊδίεβ ἴὸ ἴῃς ἔυζυτε.---πνευμ. 
ἴἰῆς Ρ]υγα!ν οὗἨ δβρίτιβ ἰβ δπ δτοδδῖς 
ἀειδ!! (οὐ ἱ. 4) δάαριεά αἷβο ἔγοπι ἴδε 
Ἑποοῆίς ἐογπγυΐα (χχχν]!. 2, εἴς.), “ἀοά 
οὗ ἴῆς δβρίτιἐβ ᾽". 

νεῖ. 7. ἤετε δ8 εἰβενδετῖς ἰξ ἰδ ἱγγεῖς- 
νδηῖ ἴο δβίς, ννῆο ἰ8 τε βρεακογὺ Απρεῖβ 
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ΑΠΟΚΑΛΎΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΧΙΙ. 

1ο. καὶ λέγει μοι, “ Μὴ σφραγίσῃς τοὺς λόγους τῆς προφητείας 
ἘΣῪ μι, τοῦ βιβλίου τούτου - ὁ " καιρὸς γὰρ ἐγγύς ἐστιν. 
ΗῊΝ ΠΝ 11. ὃ ὁ ἀδικῶν ἀδικησάτω ἔτι - 
ΠΣ αν καὶ ὁ " ῥυπαρὸς ῥυπανθήτω ἔτι 

“ῷ ἫΝ ᾿ καὶ ὁ δίκαιος δικαιοσύνην ποιησάτω ἔτι" 
᾿ Ὰ ἫΝ καὶ ὁ ἅγιος ἁγιασθήτω ἔτι.} 
μα 4): 14. Μακάριοι οἱ “πλύνοντες τὰς στολὰς αὐτῶν, "ἵνα ἔσται ἧ 
ται 

(]οῦ χν. 
ρς οι θωσιν εἰς τὴν πόλιν.3 

ἐγχράλόαθι χης Ὡἶ χὶν. ΣῊΝ 

βέερεοῦ, ν 1 Μες εἶδα, ὙνΟἾΠΝ., ἡ ΤΕ ἀπ. 8 

ἀπῇ ἌΡ μ Υ Ἐπειϊσαῖς νοε]ά, ο. Ἀοδάαν 8 Ῥιγο, 

1 ξξουσία αὐτῶν ' ἐπὶ " τὸ " ξύλον τῆς ζωῆς καὶ τοῖς Ἀ πυλῶσιν εἰσέλ- 

15. ᾿ἔξω οἱ ἢ" κύνες καὶ οἱ ᾿' φαρμακοὶ καὶ 

φεγοτησείαὶ ἱπωρυσίεν ὠὀὌνπαρᾷ ἐσόστο [Ὁ νοϊϊνο ἰωϑςτίριίοηθ). ̓  
Αοουε. Βεῖα δοά νὶ. 

ὡρῶν οἱ ἀδι. ἱπείσυαι. 
χχὶ. 8, ̓ ’, : ζος. νἱ. 

ἁ ἰἰϊ. 4. νἱϊ. 14. ε Μιίχοά 
χὶϊ!. γ, χνὶ. ο; φεπίϊ. ἰΐ. 26, τὶ. δὲ αἱνο δ ἀρ 
1" οἷ 18 18 (ας, ὁαὲ Χοὺς 

το, ἱπιτοὰ, Κὶ 6. κΜκι τῇ δ, ῥδῃ ἄν εὶ 
ἰχ. εἰ, τ. ἐς χχὶϊὶ, κϑίδς τρεῖς ρυπίδδιοθοι 

1ΎΠΕ δηλρὶς "1 οἵ τῃε Αρος. 1ε}18 δραίπδι πε οοπ)]εοίυτε (Ζαμη, Νεδβεῖε᾿ 8 Εἰπῇ. 
)δ4.1δς; ΒεδΌ, 
Τμυκξά. ο ἄνομος ἀνομησατω και ο δικαιος 

ἐμάία Βὲδιίεα, ἰὶ. 2Ζορ-210) [δαὶ τῃε οτῖξ. τεδάϊηρ 18 ργεβεσνεὰ ἰπ Ἐρ. 
ετι, ἴῃς τεδὶ Ρεὶπῷ ἰοββεϊηδίίς. 

Τῆε ν. 1. δικαιωθητω (38, 79, νζ.) Βᾶ5 δε; τηες μδπίς αν ςοπέοττησά ἰΟ αγιασϑητω. 

3 Ἰπριεδὰ οἵ ἴῃς ννε]!-δυρροτιεὰ ΟἸΠΟΙΟΥΝΤΕΟΤΑΟΕΤΟΛΑΟΑΥΤΟΥ (ἢ ταΐῃ., 
ϑγχ., 85., Αὄγτ., Με., Αγεῖῆ., Απά,, Τετῖ., Τίς., Ουρ., ο΄. τ ]ο. ν. 21; 80 ἀε ΜΝ εῖίε, 
Ὀδει., Ἐ8), ΟΙΠΛΥΝΟΝΤΕΟΤΑςΟΤΟΛΑΟΑΥΤΩ͂Ν (ΔΑ, 7, 38, νᾷ., Αεἴδ., ΓΝ 
Ηαντα., εἴς., οὐ.) ἰ8 το ὃς τεδάᾶ, ἴῃς ναγίαπε Ὀεὶπ ἘΆΝ Ῥοβδίἷγ ἄυε ἴο {πε ἐεεΐπρ τπδὶ 
ϑοπῖς ΠΊΟΓΆ] οματαοιετίβεῖς ὑγὰ8 Ὡθθά!ω! αίδοσ σὰ ( 

ἃτε ἴδε επνουβ ἃπὰ πιουϊῃρίεςε8 οὗ αοὰ 
Βεῖα ἂἃβ ἰῃ ἴτε ΟΤ., ἀπά ιπεγείοσε εη- 
εἰ]εὰ το βρεαὶς ἰῃ πἷδ παᾶπιε οσ ἰῃ ἐμαὶ οἵ 
ΟἈείδε. ""Ὑἢε Οτίεπιδὶ πλϊηὰ μαγάϊν ἀϊ8- 
[ΠῚ Κκῦν ὑλ πὸ βε Ῥεΐνεεη δῃ ἀποίεπὶ ρεσβοῆᾶβε 

οπς ΨῆῸ δϑΡεκῖδ ἰπ μἷ8 ροννεσ δηὰ 
κὐρο κῃ "(Δ Β. ανίἄδοη οἡ Ἐξζείς. χχχὶν. 
23). Ἐπά. ν. 31-40 ἴδε δηρεὶ ἰδ 180 
κἰ θβς 88 ἰἢ πε ννεῖε {πε 1.οἵά--ἰῆς 
ΔΕ! ς ΡεΙϑΟΏ ΔΙ Ὑ εν ἀεηεν ἑλάϊηρ ἰητο 
ἴδε ἀϊνίπε, 48 βεγε, ἀπὰ {με νψτίτεν δείηρ 
Ἐαυ Δ! ἀποοηδοίουβ οὗ δῃ. ἐὰν ἐξ τὰν 
ἰπ τῆς τεργεβεηίϊδιοη (7 «οἷ. 1}. χ-4). 
Α5 τῇς “᾿δῃονίηρ ᾽᾽ οὗ γ. ἐν τ᾿ 15 
(. 1) δὴ ἀποκ. οὗ [εβι8, τς “: ἃ Μοτὰ οἵ 
18) παίυσα!νγ Ὀγθακα ἰπ (7 α).--τηρῶν 

κιτιλ,, δΔῃ δροοσαὶγρείς ἴογπι οὗ ἐπιρμαβίβ. 
ΨΚ. ε.εᾳ.. ϑῖαν. Ἐπ. χίνίϊ. 1-3 δηὰ χχχνὶ 
(“1611 τῆοα ΤΥ δοπβ δηὰ 411 ἰῃγ πουδε- 
δοϊά Ὀεΐοτε Με, ἴμαὶ 1πῈν πιδῪ ᾿ἰδίε τὸ 
δὶ ἰ8 βροίκεῃ ἴὸ ἴπεπὶ ὉΥ δες. 
δηὰ εἰ τ δηλ ἰννᾶγδ κεερ πῇ ςοπιπιαπά. 
ΘΒ, δηά Ρεφίπ το τεδὰ ἀπά υπάἀεσειδηὰ 
ἴῆε Ὀοοίκβ ψειτίεη οὐὐ ὉγΥ τπεε᾽}). ΑἹ! 
ΔΡΟΟΔΙΎΡΒεβΒ ὑεῖε πιοᾶηὶ ἴο ὃς ἰτγᾶπβ- 
τηϊτεὰ το τηδηκίη, υῖ τἰῃ ς υδυ4] πιεϊμοά 
οἵ ἀεἰ νεῖν ἰ8 ςοπῃιρ]ἰςαϊοὰ (ε7. ΕΠ. ᾿Ιχχχίϊ. 
τσ, 2; ϑῖαν. Επ. χχχίϊὶ. ο, χῖνι!. 2, 3, εἴς.). 
νει. ἫΝ {8ε ὥοοῖ οἵ ᾿ατηε τῆς 

ξτελὶ οἰδβϑὶς ο γρεῖς ᾿ετδίατς, 
ἰ8 τεργεβοηϊεὰ ν πὴ Επ. χχχίϊϊ. 
ΟἿΣ, χχχν. 3; Εῃη. χοϊϊὶ. το, οἷν. 2, 
εἰς.) Ὧδ8 μανὶπρ Ῥεεῃ ρτονί ἐπεί! 
Κερὲὶ βεογεῖ δὲ (δε εἰπε οὔ [18 ᾿οπὶ- 

Ροαδἰείοπ, βίπος ἰξ σεξζεισεὰ ἰο ἃ ἔσταζε 
Ῥετίοὰ (νι. 26, χίϊ. 4, 9ο)ς.. Τδίβ νγβ 
ἃ ᾿Ι ΕΓΑΣΥ ἀενῖςε, ἰο νὴ τών ἔρτῃ ΨΥ ἰξ παά 
ποὶ Ὀεεη ἀϊνυϊρεοὰ Ὀείοτε. Αδ [ομπ᾿β 
ΔΡΟΟΔΙΥΡΒε ἰΒ ἕοσ ἃπ ἱπηπχθάϊαϊς οτἰβίβ, ἷὲ 
ἰδ ῃοῖ ἴο Ὀςὲ τεβεσνεὰ ἴογ ἄδλγβ ῖο οοηϊε. 
τ ἰδ ποῖ πεσεῖν ναὶϊὶὰ (7) δὰὲ ἱπιεθάθά 
ἔοτ τῇς ργορβει᾽ 5 οοπιεπηροτσασίθβ (υη]ἶκα 
188. χχχ, 8, οὐ. Οβεγης᾽β ῃοίθ), ἱμβουρὰ 
τεβεγνεὰ, εἰκο΄ πιοδὲ οὗ ἴεβ οἶδββ, 88 6δ0- 
τεσὶς ΠΠπεγαῖυσε ἔοσ {πῸ “ ννῖδα ̓" (φοπεγαβὲ 
4 Ἐδά. χίν. 38-48). ϑοπῖε ἰηΐεσναὶ, Βον- 
ἐνεσ, ἰ8 ργεβυρροβεά θεΐνεςεη ἔπε νἱδίοη 
δηὰ [18 (]Π]πλεπέ, οἰπεγννίδε ἰξ ννουἹά ὃς 
ἔπε ἴο ντῖϊε τῃς νἱδίοηβ ἄοννη, δηὰ ἴο 
τ 6 ἴοσ {πεῖς οἰγουϊδείοη τΒτουρδους 

ὑτοῆεβ. Α ςεγίδίῃ Ἴοᾶτγεεσ (7, 9, 
τς 8 ἀπεϊοἰραϊεὰ ἔοσ ἔπε Αροςζδῖγρϑε. 
Βαὲ (νες. 11.) ρεσδίϑιεηος ἰπ ζοοά δηά εν] 
ἰ8 δῦουϊ 411 πε τυτίτες ἐχρεςῖε---ἃ βίεσεο- 
τγρεὰ ἔεδῖυγε οὗ ἴπε ἀροςαϊγρεὶς ουκίοοίκ 
οη ἴδε οδάυτδον οὗ (δε νἱοκοᾶ δπὰ ἰδ ς 
Ρετζβενεγδηςα οἵ δε βαϊπίβιυ Αροοδϊγρες 
Ὥενεῖ ἐποουταρεὰ ρτοραψαηάδ, δηᾶ τὸ 
ταάϊςαὶ οὐ ψ ἀεβρτεδὰ σῆδηψε ἰ8 δηιϊίςί- 
Ραϊοά ἀυτίης (δε ὑτίεξ ἱπίεγναι δείογε 
πε επὰ. Α8 ἴῃ Ὦδηῃ. χίϊ. το, 1σ, 80 Βεζε, 
ἴὰς οτίδίβ δἰ πρὶν δοοεπίυδιεβ δηὰ δἊ- 
οεἰεταῖεβ Βυπίδη ΤΠδαςῖεσ δίοηρ ῥγε- 
νίουβ 1'πεθ. Νὼὸ δηχίειυ ἰδ ββονντι, μον,- 
νεῖ, δὲ ἱπ 4 Εβά. ἵν. 5ο ἢ, ψβεῖδες 
ἴδ. Ῥιορῃεὶ πἰπιβεῖῦ 8 ἴὸ βεὲ ἴδε 
εΏ. 

γεῖς. 15. κύνεῃ, Δῃ δεοδδίς τηείδρδοσ, 
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ε . ,ε - ε » ᾿ δι. τὶ - ἃ τὰ χχί. 27, οἱ πόρνοι καὶ οἱ φονεῖς καὶ οἱ εἰδωλολάτραι καὶ πᾶς "“᾿ φιλῶν καὶ αὶ, 4, 

ποιῶν ψεῦδος." 
τό. ““ Ἐγὼ Ἰησοῦς " ἔπεμψα τὸν ἄγγελόν μου μαρτυρῆσαι " ὑμῖν 

ταῦτα " ἐπὶ ταῖς ἐκκλησίαις " 

ἐγώ εἶμι ἡ “ ῥίζα καὶ τὸ γένος Δαυείδ, 
ὁ " ἀστὴρ ὁ λαμπρὸς καὶ ὁ πρωϊνός. 

ρορβείδο 88 ἰὼ νεῖ. 6. Ῥ-Ξ"Ιοτ" (χ. 11). 

ἴεα. (6Κ.), 

ϊ 
αν. 5: ((Βὲ βοΐου). ται οϑ, διε. ἢ α, Ταῖι, . ) 

ὶ χ8, ΕΏ. χχχνίϊ!. 2, 1584. χῖν. τώ, δῃά ἴζῃ. ΕρΆ. χίχ, νυ ἴυκε ἱ, γ8 (δἰ πιδη, ἱ. υἱἱΐ. το). 

οοἱουτγοὰ ὃγ τῆς ποπηδά᾽ 8 μαϊγεᾶ οὗ πουπάβ; 
ο΄. Αναδία Ῥεςεγία, ἰ. 337, 330 (“ ΟΠΪΥ 
τῆς ἄορ Πδ5 πο οἰεἰοηβῃῖρ ἴῃ ἴῃς ποπηδὰ 
1π ̓ν “61 18 τῆς οπἱν [ἰε πιβῃδη θὰ 
ΒΥ ἔπε ρεπῖῖς Αταῦ, σγῆο ψ ἢ δρυγῃδ 
πὰ δῖοννβ ςαβὲ ουἱ ἔπεβε ὑζοίδης Ἵοτθᾶ- 
ἴατοβ ἔσο ἴῃς ἴεπι.᾽} Ηδετε κύνες ἅτε 
ποῖ τηεγεῖν ρυτε ρᾶραηδ, δυὲ (ἢ ς ἴπὶ- 
Ῥυάοηςν ἱπιρυγα, ΡΟΒΒι ΌΪΥ ἴῃ ἴῃς δρθοίδ] 
δηὰ ἄδικες βεῆβε οἵ “"δοάοπιεβ᾽" (( 
σ Τί. 1. το; Ὀευϊ, χχίϊ!. το, 20, οοἸἸαἰοὰ 
1 πόρνη ἀπά α). Οὐ ου χχί. 8 
δηὰ (οοίκε᾽ Β Νογέμ ὅϑεπι. 1πϑογὶῥ(ίοης, Ὁ. 
68. ϑυοὶ Ἰοδιίπβοπὶς ργαςιῖοεβ γεσα ποῖ 
υποοσηπίοη ἴῃ ἴῃς Οτίεπίδὶ σου} 8. 

Νες. τό. 1εβϑὺ8 ἴῃ Ῥοίβοῃ ΠΟῪ βρεᾶΐκβ 
ἰῃ ἴδε Του (16, 13, 12) ἴο ταῖν 
δὶ Π48 ᾿πδὲ Ὀεεη βαϊὰ. ΤΠΐβ δροοᾶ- 
Ἰγρβε ἰβ ποῖ δὴ ἱπάϊνίυδὶ ἑαπίδϑυ (2 
Ῥεῖεσ ἱ. 21). Εοσ ἴῃς ςοπιεπιροζδσυ πεεὰ 
οὗ βιιςἢ δοογεάϊεϊης, οὐ. Ηετπι. δένει. ἰχ. 22 
ἃηᾶ Αβο. 188. ἰϊϊ. 30, 3: (νΒεσε ἴῃ τῃς 
αδὲ ἄαγβ “"δνεσγοηθ Ὁ}}} βὰν παῖ ἰδ 
Ρ᾽εαβίηρ ἴῃ δ'β οὔτι εγεβ. Απὰ ἴπεν ν}} 
τηᾶκε οὗ ποης εἤδεοϊ ἴΠ0 ῬτορΠεοΥ οἵ ἴδε 
Ῥιορπεῖβ νυν δίς νεῖς Ὀείοτες τῆς, δηά 
ἴμεβε τὴν νἰβίοῃβ 4180 νν1}} ἐμεΥ πιᾶκο οὗ 
ποης εἤεςιϊ, ἰῃ οτάες ἴο δρεὰκ δες {πε 
ἱπαρυΐδε οὗ ἐμεῖς οὐνῃ Ἠεδγίβ.")--ἄγγελον, 
ποῖ ]οδη (νν εἶβ8, έύφοὶ Ῥυϊ τἰἢε σἀηρεῖμς 
«πέεγῤτες (εΥ. οὐ '. Δ ἀπὰ 20). ἴν, {πε 
ΡίαΣΑΙ πεσε ἀπὰ ἰῇ νεσ. 6 (εύ. ἱ. σ) πιῖψαι 
βυζρεβὶ ἰπαὶ [0 Πη᾽8 Δροζδῖίγρβε ἴποο, 
ταῖϊεά βοπηα νἱβίοπβ οὗ οἵδεσ πιδθεσβ Ὀ6- 
ἰοπείπξ το ἴδε ρσορπεῖβ ἴῃ ἴπε Αβίφες 
εἶτοὶε οὐ βοοοὶ (ς΄. ἴῃς ἰγαάϊείοα δδουῖ 
ἰᾶς οο-ορεγδῖίνε οτἰρίη οὗὐ ἴδε Βουτίδ 
βοβρεῖ, ἰπ πε Μυταδίοσγίδῃ οδποη). Βυὶ 
Με Δὴγ εν δῃ ΟἸτἰβιϊαη βουγοαθ πΊΔῪ 
Ὠᾶνε Ὀδαη ἄγαννη ἔγοπι τπὶβ αυλτίετ, ἴ[π 6 
ἤπαὶ δυιπουβῃὶρ ἀπὰ δυϊμοσίεν ἰ8 οἰαἰπηϑά 
ὈΥ (οτ, (η ἰομη διίτηβο (ο΄. νεῖ. 8).-- 
Δανείδ. κε τιοϑὲ δαυὶν ΟΠ βεδῃβ, 
]οῆη διϊδοβεὰ ποτὲ ψεῖρῃι το τς Πα- 
νἱ ἀϊς ἀεβοεπὶ οἵ [εβ}8 8ἃ8 πηεββίδῃ (ΒΔ]- 
ἀεηβρεῖρβεσ, 82 1.), ἐδδπ [}εβϑ8 Ὠίπγβεῖέ 
δοννεά. Ηετε ΟὨτίβι᾽ 5 δυι που ἰπ τε- 
νεϊδιίοη ἰδ θουπά ᾧὧρ ΨῈ δὲδ Ἰερτεπιαῖα 
οἸαΐπι ἴο δε τπηεδββίδῃ, δηὰ ἐπ ἴο ἱπδιιρι- 

ταῖς ἴδε πενν ἂπά εἴἌεγηαὶ ἀδὺ οἵ αοά. 

ΑΒ ἀνατολή (ἐμε ἄαν -- ΓΙΘΝ} ννᾶβ 
πῤαμα ἃ τηεδβδίδηϊς βυτιδοῖ, δηὰ Ἂδπ- 
ΡΙογεά ἱπ υΧΧ (1εἐγ. χχὶτὶ. 5, Ζεςοδ. ἰἰϊ. 8, 
νἱ. 12) ἴο ἀεηοῖς ἴδε πιεδείδηίς ὑγαποῦ 
οἵ βίεπι, [8 ἄουδὶς υϑαρε ἐχρὶδίπθ δε 
ἱπιαρετν ἤεγα (80 [υδιΐϊη, 4ῥοϊ. 1. 32). 
7εδὺ8 Βα8 ποῖ οὔἱυν ἴπε δίβιογίς ὑγεραγαᾶ- 
τίοῃ οὗ ἰβγαεῖ δεδιπὰ πὶπὶ ας (ἢ ς ἰπππίτε 
ξαΐυγε Ὀεΐοτε δὲπι. [π οπς βθῆδε Ὧἢδ 88 
τῆς οἰϊπιαχ οὗ Ηεῦτενν ἐχρεοϊδιίοη ; ἱπ 
Δηοίδες, Ὠς ἰ8 οὗ ψνοτ ἀ-ννϊὰς δἰρηίΐδοδηος. 
Ιῃ ςοηποχίοηυ νυ τῆς Πεᾶνεηϊν [εγαβᾶ- 
Ἰεπὶ ἰξ νγᾶβ παΐυγαὶ ἐμαὶ [εβὺ8 ββουἹά ὃς 
Βαϊεὰ δα ἴπε βοίοῃ οὗ ἴῇες Ῥανίά ψῆο 
δαά ἐουηάεά ἐπε ἤτγβε Ϊ]εγυβαῖεπιὶ. Τῆς 
βίδι-πηεΐδρμοι γεῆςεοιβ ἴδε δἰρηίβοδηος 
οὗ τπε πιοτηϊπρ-δίας νης ἢ τηεδηὶ δε δε- 
ἰηηΐης οὗ ἃ παν ἀδγ ἔοσ ἰοί!εσβ ἰῃ τπ6 
ενδπῖ; δῖ [18 ἐβο δαιοϊορίςαὶ ουκοοῖς 

ΨνὯ8 ἴδε υἱεϊπλδίεῖν ἔγοι Βανγοηίδη 
δβίζο - ἰπδεοίορυ, ψβετε Νεῦο - Μετουγν 
(ποθ Ξε ρσγορμεῖ), ἴδε τρογπίηρ-δίδσ, δη- 
πουποςὰ ἴδε πον εἴα, οἵ ἵτοπὶ Εργρίίδῃ 
τὰεοοον τνμετς { Ε. Β. Ὁ. ν. οχΙτῖ!.) 
Ρερὶ ἴδε ἀεδλά κίπρ “ ξοεῖδ ἑογίῃ ἱπίο 
Βεάνθη διιοηρ ἴδε δίδβ Ὡο ἢ ἤξνεσ 
βεῖδδι πὰ δῖ8 γυϊάε τε Μοτηπίηρ-ϑίδσ 
«δὰ ειῃ Πίτα το 5εκμει- ΗΠ εῖορ [πε δεϊά8 
οὗ ρεδςε]"". τΤῇῆε ρῥδγαβείοψυ ἐκίπρν ουϊ 
τῆς οοηνϊοκίοη οὗ ἴδε δεῖν ἢ τδαι 
ἴδε ργεδβεῆὶ {|8] νγῶβ οηἱγ ἴδε ςοἱά, ἀδτκ 
δοὺς δεΐοτε ἴῆς ἄαννῃ. Τμοὶγ ἔδίτἢ ἰπ 
7εδυ8 δβϑυσεὰ πεῖ τπαὶ Δη εἴεσπδὶ ὑγο- 
βρεοὶ οὗ 1188 ανναϊϊεὰ τπεπὶ, ἀπά τπαὶ 
τὴῖϊ5 νίϑῖα οὗ ορε νδ8 δουπὰ υρ ψί {πὲ 
Ῥετροῖ οὗ ιδε τίβεη 1688 (εῦ. νεῖ. 13). 
Ὧς νδιοδινοσά 88, δυησίϑε δηὰδ τηοόγη- 

ἰπρ-δίας (ο΄. Εχῤος. Ὦες. τρ02, 424-441). 
ΟΠ τ δε μ ψνᾶ8 ποὶ δοπΊα Ἔρῃεπιογαὶ 
Οτίδηΐδὶ οὐῖ, Ψ ὨΙΟΝ μαᾶ μαά ἰΐβ ἀδυ; 
ἴδε οοβηγὶς ονογίδσουν πλεᾶηὶ ἃ πεν ΕἴᾺ 
ἴοσ 118 δάμεσεηῖβ. ὙΤῶε Αροοδίγρβε ἴπυ8 
οἰοβεβ, ἃ8 ἰξ δερᾶῃ (ἰ. 5, 6) ἢ ἃ ποίε 
οἵὗ τἰπρίπρ διρμδβίὶβ ὑροὸη ἴῃς εἰεγηδὶ 
βἰφηίβοδηςς οἵ ΟΠεῖβε ἰῃ ἴδε ἀϊνίπε Ρΐδη 
δηὰ ρυτροβε. 
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5 Οοὰ (χχ. 13. "ἐγὼ τὸ ' ἄλφα καὶ τὸ ὦ, 
6. «.1. δ), Α 
Οἰμγίοε ( ὃ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, 

ΤΟΝ ἡ "ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος. 
νἱϊ!. Ἄ 

τρᾶ, Αι 1. ἰδοὺ ἔρχομαι ταχύ, 

ΡΠ; ἀὲ καὶ ὁ " μισθός μου μετ᾽ ἐμοῦ, 
βαγαὶ " ἀποδοῦναι " ἑκάστῳ ὡς τὸ ἔργον ἐστὶν αὐτοῦ." 
Ἐμ.ς Οχη καὶ τὸ πνεῦμα καὶ ἡ νύμφη λέγουσιν, ““ Ἔρχου """ 
“ἠὲ ἐνὶ καὶ "ὁ ἀκούων εἰπάτω, ““Ἔρχου "΄. 
τἰτ παν ῥα καὶ ὁ " διψῶν ἐρχέσθω, 
ἀγαθοὶ: ὁ "θέλων λαβέτω ὕδωρ ζωῆς: δωρεάν. 

ΚΝ [18. Μαρτυρῶ ἐγὼ παντὶ τῷ ἀκούοντι τοὺς λόγους τῆς προφη- 
ι πὲ τρνδοΣ τείας τοῦ βιβλίου τούτου - 

ΒεΡν 15, ἐάν τις " ἐπιτιθῇ ἐπ' αὐτά, 
ἀϑοβ ἐπιθήσει ὁ θεὸς ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς " πληγὰς τὰς γεγραμ- 
Ἔρος, μένας ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ 
ΗΠ 19. καὶ ἐάν ἀέελῃ ἀπὸ τῶν λόγων τοῦ βιβλίου 

βιάζου τῆς προφητείας ταύτης, 
13. εἴς. ᾿ 

τ ταῦ σοτς ἀ τ 5 ΝΠ πὸ ἐπ ιν 
ΣΙΧΟΙΣΙ, . ἵν, 13. 

Μετ. 13 ψαΐπετ ὑρ {πε ἄουδ]ς ᾿πουρδὲ 
οἵ τό ἀπὰ οὗ 12. ΑΒ Ὡς ΟὨμτδιίδη ἔργα 
(ἰϊ. 2, 5, 19, εἰς.) ἃτεὲ ἄοπε νἱιπ τς 
8ΒΡΠεζςε οἵ ἑαϊ τ, {πεῖς τεοοπιρεηδα ἰδ ἃ τὸ - 
Ιἰρίουβ δ νεῖ] 88 ἃ ἱβογου βῃ πιογαὶ 
οοποεριίοη (εὖ, Ηδδβείηρβ᾽ Ὁ. Β. 1]. 82, 
δηὰ Μοηίεῆοτς᾽ Ηἰδόεγέ 1ιφεέμγες, Ὁ. 
538). Το ἴδε ἀδγ’ 5 νγοσίς, [Ὡς ἀαγ᾽βναρε. 
Βοος τῆς οτἰψίη οἵ 1πῖ5 ἐεεϊϊης οα ϑυτίδη 
οἵ ϑεπιίεὶς 801}, υνῆεσο ἴῃς “εἰ αλὲπ᾽ ς ννοτς 
““ν)88 βοτυϊπἰδεά Ὀεΐογε ἴδε ννᾶζεβ γεσε 
Ραϊδ᾽ Ὁγ οπεὲ ψῆο νγὰβ “"δὲ οπος ἴδ6 
Ῥαγτηδδίες οὗ ἢπίβ ἀερεπάςεηϊςβ δπὰ {πεῖς 
ἴμάξε, εὖ. Ἠαϊοδ᾿ 5 Ηἰδδ. 1 εοέμγος, ΡΡ. 
224 ἴ. απὰ Ὠδἰπιδη, ἱ. 8ὶ υἱϊ!. 3. ΤΗΣ τα- 
ννατὰ, Κα τς πενν [ογυβαῖεπι, τν5 βαίεϊ Υ 
δίοσε ἰη ἤεᾶνεη. Νὸ ἔεασ οἵ ἱπαάεκαυασιϊ8 
τιοζᾶϊ ἀρργοςίδείοη ἰπ ἴπ 6 πεχὶ ννοτ]ά, δἱ 
8ηγ ταῖς] 

Νες. 17. Ὑπε ροπιίβε οὗ 12 α ἰδ οδυρδὶ 
ὉΡ δηὰ δηβινεγεὰ ὃν ἃ ἄξερ “Ἵοπηε᾽" 
ἰοτὴ ἴδε ῥγορμεῖβ ἱπ δςβίδβυ (πνεῦμα 
Ῥετβοηϊδεά, »“ ἰϊ.. 7, εἴς.) δηὰ τπε ΟΒγί8- 
τίαπ σοηρτερδιίοη. --- νύμφη. Ηἱδετῖο 
χχί. 2, εἴς.) τδ6 ἴεγπὶ δδ5 ὕδεη γεβεσνεά 
ος ἔπε ομυτο ὑτυρῆδηϊ ἱπ ἴ86 τνοσ]ὰ 
ἴο οοηχε. Νον, ψιἢ τπ6 πλσπιοσυ οὗ 
ἴπεδε οσγδςΐεβ ἐγεβὮ ἰῃ Πἷδ τη, ἐπΠ6 Ῥτο- 
Ῥῃεῖ ἀρρὶϊεβ ἰξ το τῆς ςπυγοῖ οὐ βγῇ, 
88 Ῥαυΐ βαά Αἰτελάγν ἄοπεα. -- καὶ ὁ ἀκούων 
κιτιλ., ἃ ᾿ἰτυσρίοαϊ ποίῖς, 11ἶκε Ματσῖς χίΐ, τᾷ 
(τ΄. ΝΝ εἰπεὶ, 84, 85).---καὶ ὁ διψῶν κιτιλ., 

δἀάτεβδοά ἰο βίγαπρεῖδ ο δοπιδίίτλθδ 
δἰϊεπάεά ἰἢς ΟἨτίβείαπ ψοσεδίρ (οὐ τα 
Οος. χίν. 23, 24)ξ. ον τπῖβ ἥπε ἴὐτῇ οὗ 
εχργαεββίοῃ (ἴδ 6 ἀοῦρ]ς τδε οἵἉ εο»), ε΄. 
Ὀιά. χ. 6, “ἸΙΔΥ ρτᾶσε Ἴοῦ)ς δηὰ τηδΥ 
εἷ8 ψνοτῖὰ ρδδβ ανᾶυ. Ηοβᾶπηδ ἴὸ (δε 
αοά οἵ Ῥανίά! Ιῇ δργοθξ ἰ8. Βοῖγ ἴεὶ 
διῖπι οοπιε [ὲ.6., ἴο (δε ἴ,ογά 8. [4016]; 1 
Δῆγοηε ἴδ ἠοῖ, ἰδεῖ πιπὶ ταρεπῖ. Μαγάηδα 
18" (οΥ̓͂ θείονν, νετ. 2ο). ΤῊς [688 1|κ6] 
Αἰτετπδῖϊνε 8 ἰο ἰδκε ἔρχον Βεῖε 8 δά- 
ἀτεβϑεά ποὶ [Ὁ }εβὺ8 Ὀυϊ το ἴδε ουϊεϊἀς 
ψοσϊὰ, 

νν. 18-ιΗρ. Γυΐμοῖ βιγοη ιν οδ]εςιοὰ 
ἴο ἴῃς εχίγσαναραπε ἰῆτεαϊ οὗ τϊ8β οάϊ- 
τοτῖα! ποῖθβ. Τα οὐτδε ἰβ σοσίδί ην ποὶ 
ΟἿΪΥ δῃ δηϊ-οἰπιαχ [κε τῆς εὐϊζοτία! 
Ῥοπίβοσίρι ἱπ [πη χχὶ. 24, 25 (Ὀοτἢ ἰμάϊοα- 
τίς τδαῖ εἰἴμες ν μεη ρυ δ βῃεὰ οὐ νΒεδη 
δάτχϊτιοὰ το ἴῃ οσάποη, ἔπεθε ἔννο βοσὶρ- 
ἴστεβ πεοάεα βρεοῖδὶ δυϊμεηεϊςδτίοη) σὲ 
“8 υπέοσίυηδῖα ἐπάϊηρ ἴο ἃ Ὀοοῖκς ψοβα 
νᾶϊπε σοηδίβιβ ἰῃ (ἢ ς δβρίτί: τπδὶ Ὀγθαῖμεβ 
ἰπ τ, τὰς ῬοΙά ἔδιθ δηὰ οοηβάεςης ΠΟ] 
ΨΏϊΟΒ τε ἱπαρίτεβ, γαῖμα ἔπη ἰὼ τἰς 
1ἰτεγαῖπεββ ἃπα ἤμδ]ν οὗἉ [18 ἀϊϑοϊοβισεβ ᾽᾿ 
(Ροτσιετ). Βυὲ τῆς ννογάβ ἃσε σεαῖγ ἃ 
βιεγεοιγρϑὰ δηὰ νεπεγηεηῖ ἔοσπι οὗ οἰδίπι- 
ἱπρ ἃ ςλποηίο τυ δαυλὶ ἴο ἴμαὶ οὗ τπε Ο.Τ. 
(σ΄. ξῳ πυρὰ ΧΧ. ΙΣΙ. 2, τόσνύτον 
αἰῶνος ἤδη παρῳχηκότος πὶ ν- 
γαί τις οὔτε ἀφελεῖν ἀπ᾿ αὐτῶν οὔτε μετα- 



13--2ι. 

ἀφελεῖ ὁ θεὸς τὸ μέρος αὐτοῦ “ ἀπὸ τοῦ ξύλου 

τῆς ζωῆς καὶ ἐκ τῆς πόλεως 

τῆς ἁγίας, τῶν γεγραμμ- 
ένων ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ.]. 

20. Λέγει ὁ μαρτυρῶν ταῦτα " “ Ναὶ - ἔρχομαι ταχύ ᾿.. 
ἐὰμήν - ἔρχου, κύριε ᾿Ιησοῦ. 

21. ἡ χάρις τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ μετὰ πάντων. 

τδἰτὰ εἶτα (7, 12): “ Μοβὶ δαβυγεάϊγ, ἴ δῖ σουγίης βρϑοάϊ! γ᾽". 

ΑΠΟΚΑΛΎΥΨΙΣ ΙΩΏΑΝΝΟΥ 

΄ 

ὁ ἕοτ (δε 
ἔ Οἵ]. οἱ χῖχ. 4. 

1 Οη;. Ρε.---ΟΥ ἴδε νατίδηίβ ἕοσ παντων νμων (νξᾳ.» Αε1}.), εἰἴπες πάντων των ἀγιων 
ῶ ταΐη., Μςε., ὅγζ., 8., Αγ, Απά., Ασεῖῃ., Β8.) οἵ ὑγείδγαθ! υ παντων (Α, 81... 

808., Τί., Ὀὔδε., ΝΥ 8.) βεδαιβ πιοσε οσί ρίηδὶ ἔπη τῶν αγιων (δ, αἰα., Τι., ΑΙ., δπι- 
οοχ, ΝΗ, Β]., }. ΝΝ εἰβ8, νυν.) : ἕοσς ἃ ἱεχίυδὶ ἀϊβοιιβδϑίοῃ 85εῈ 
τλσί. (Ε. Ττ., 157 [.) ἀπά Ηαδβιίηρβ᾽ ὃ. Β. 

ἐ81}ε᾽5 ξέη  ιᾶγνηρ, 
ν ἷν. 733.---Αἴϊεσ ἴησον, Χριστον ἰδ λὐδεὰ 

ΒΥ Ο, πιΐπ., νζ.» δ 5.» ϑγτ.» Ασῃ., Αδίξ., Απάσ. 

θεῖναι τετόλμηκεν). ὙΠΕΥ ἅτε δἀὐδριεὰ 
ποσὶ ἘποοΒ ςοἰν. τὸ ἢ. ψῆατε ἴΠς δυῖποσ 
ἐχρεςῖβ δ'8 Ὀοοΐς ἰο Ὀς ἃ σοπιίοτὶ δηὰ ἸΟῪ 
ἴο ἴδε τἰρῃίθουβ, δὰ Ἔχροβεά ἰο ρεγνεῖ- 
βίοῃ ἃπά αἰεεγαϊίίοη : “" ΜδηΥ βίπηεεβ υν"1}]} 
Ρέγνετί ἂπά δες (δε νοζάβ οὗ ὑρτχὶσῆι- 
Πε88 ᾿᾿ ἰπβίεδέ οὗἉ τεϊιϑίηρ ἴο “ σἤδηβε οἵ 
ταϊπἸΒἢ δυρμι ἔγοπι τὰν ογὰβ ̓ς. 51π1112: 
{δεεαῖβ ἰο σαγεΐεβϑ οὐ Ψ 1] σοργβὲβ εβ- 
Ῥεοΐδ!γ ἱπ Ισεπδευβ (Ετυ8. Η. Ε. ν. 20), 
δηὰ Ευβη. ρῥχεΐ. το Οτίρειμ᾽ β περὶ ἀρχῶν 
(ο΄. Νεβεῖεβ Εὐη λγμηρ, τὶ Ῥ. ΟΝ 
Πεγνοιβ ἐαζεγποββ ἴο βαίερυδτά ΟἸ τ βεῖδη 
τεροίης ψγ8β ρᾶσὲ δηά ραζςεῖ οἵ (δες 
ΠΟΠ ΕΠΊΡΟΓΔΙΥ ἰοπάδπου ἴοὸ τεραγά δροβ- 
τοῖὶς ἐταάττοι ( χνϊ!. 20, χχὶ. 14, εἰς.) 
88 ἃ Ὀοάγ οἴ δυϊποτί δεῖνα ἀοςίτῖπε, νυν ο ἢ 
ταῦβὲ ποῖ δὲ ἰδπιρετεά ψίἢ. ΑΠ αἰπιοβὶ 
ἐαυδ!ν βανεσε ἴῆγεαιϊ οοουτβ ἴῃ ϑῖαν. 
Επ. χίἰν . 7:0, ἵν. (αἴδο ἰϊϊ. 3), 80 ἐδδῖ 
ἴδε ντϊζεσ, ἴῃ ἘΠὶ8 Ἰεδίουδυ ἴοσ τὰς ἰεϊῖεσ 
ταῖδες (πδη ἔοσ πε βρίσι, ννδβ 0] ουνίης 
ἃ τεοορηίβεα ρτεσεάεηι (ΚΒ. Ὑ. 125 {)), 
ΜΒίοἢ 88 θουπᾶ υνΡ ψἱιἢ ἃ σοηβεγναῖνε 
νίενν οὗἉ ἰγδάϊπίου αἀπὰ ἃ ͵υτγίβεῖς ςοπσερ- 
τίου οὗ δβοείρίυσε (Τιείαδ, ρρ. δοῦ ἔ,, 
Ῥείΐδδβπι, 113 1). ἘΒδρρίηϊς ἐξδγαγίἐ σοὶ 
ἃ δίπλα ννατηὶπρ ἰηπ ἰδὲ ἂρὲ (οἱ. 
Βαςποεβ Αραάα ἀ. Ταπη, ἰ. 254), ἀπά 
ΟΒεϊβείδη οοργ βίβ, ἱἔ ποὶ δἀϊτοτβ, τεφυϊτεὰ 
ἴτ ἴῃ τε ςᾶ8βε οἵ δε ΑἹ 86, Δ 1ΠουρΡὮ 
ΔΡΡασεπεῖν ὑπεν ραϊὰ [{ππ|ὰ Πεοὰ ἰοὸ 1, 
ἴος 88 δαιυΐν δ8 ἴδε εἰπε οὗ ᾿γεπϑιιβ ἰΒεσγα 
ΨΕΙΕ βεσίουβ ἀϊβογερδηςίεβ ἱπ δε σορίεβ 
οἰγουϊδίεά επτουσῆους τς οπυτοδςβ. 
7οδη δὰ Βίπιβ6! οαιίτςά ἃ σοπίεταροσασυ 
Εἶδος οὗ ΡῬεορῆεου (οἷ ου χ. 4). Βυὶ 
ε αχρίδίηβ πὶ ἣθ ννὰβ ἱπβρίγοά ἰο ἀο 

ΒΟ; {Π18 νεῖβε γεΐῃβθβ ἴὸ ἰεῖ οἴδεζβ ἀδαδὶ 
δἰ αν ατῖγ ννἱεη Βὶθ Ὀοοΐκ. 

νΟΙ, ν. 

Τῆς ρύδυεσ οἵ νϑσ. 1:7 ἰβ ἀπδινεγεὰ ἰῃ 
νεῖ. 20, ΨΠΟἢ τερελίβ πο δδϑυσζαπος οὗ 
δε πλεββίδῃ' 8 δρεεὰν δάνεηι. ΤῊΐδ μαρ- 
τυρία Ἰησοῦ, ἰπ τς ρεορμείίς οςοπδοίοιδ- 
Ὧδ88 (χῖχ. 1ο), 8 Βρες  ἤοδΙ εβοδαῖο- 
Ἰοχίςα!. ὙΠα οἷοβε δηὰ βυδάεη δβρεςὶ 
οὗ τε επὰ Ἰοοπιεά ουἍἱ Ὀείοτε [υἀδίδη) 
(δ 4 Ἐδθά. ἱν. 26, 44 50, Αρος. Βασ. 
χχίϊὶ. 7, ἰχχχίτϊ. 1ὴ δ8 θείοσε ἴῃς Οἢσίβ- 
εἴδη οὔυγοι δὲ {π16 ρετίοά, Ὀχὲ ἰξ ννᾶβ 
Βεϊὰ τοχεῖμες νὴ οαϊου!διίοπθ τυ πὶ ἢ 
δηϊοὶραϊεὰ 4 ςεγίδίῃ ργοοθββ ἂπὰ ρζο- 
δτεβ8 οὗ Πίβίοσυ. Τῆς ἰυχίαροβικίοη οὗ 
118 ἀγάδηϊ δορα δπὰ δὴ δροσδ γρίίς ὕῬγο- 
ξιάτατηα, ἤεσε 88 ἰῇ Μδεῖ χίϊὶ. 5-37 δπὰ 
4 Ἐβὰά. χίν. ΓΙ, 12, 8 οης οὗ ππ δητϊὶ- 
ποπχΐεβ οὗ ἴῃς τεϊσίουβ σοηβοϊουβηεβδ, 
ΒΟ ἰδ ΠΟ χίςα] οπἷγ οα ρᾶρεσ. ἴῃ 88η- 
δεὰ. 97 α, ἃ τΑδϊπὶς ογοῖε οὗ βενε γεδγ 
ουἱτηϊπαἰίης ἱπ τιεβϑίδῃ 8 δάνεηις ἰ8 [δὰ 
ἄονπι; Ὑ Βογθυρου “Κλ. ὙΟδερἢ βδι(Ὦ, 
ὙΒοτα ᾶνε Ῥεδη τλϑηΥ βεριεπηϊδὶ ογοΐεβ 
οὔ ιπῖ8 Κίπά, δῃηἃ ὃς [8 ποῖ οοπὶα.... 
ἙΔΌΝΙ Ζετα βδὶῖ, Τῆτες τδίηχα σοπλα 
πποχρεοίςα!γ : τπ 6 πηοϑϑίδῃ, ἴπε Απάϊπν 
οὗ τεεδϑυγα-ῖσονε, ἂπὰ ἃ δβοοζρίοῃ ᾽᾽ 
(ο΄. Ὀτυπιπιοπά 5 Κεοιυίει Μεςοίαλ, 220). 
--Κύριε. ΤὨε Ι,οτάβμιρ οὗὨ }εϑ808 18 ἀε- 
Βηρὰ 48 μἰβ γε ἴὸ οοπια ἂπά ἴοὸ ᾿πάζο 
Χχίϊ. 12}, ΒΙΟΒ ἰ8. αἰδο τε ροΐϊηὶ οὗ 
πη. χίν. 9-12 (ς΄. Καιεηθυδοῃ, ἰἱ. 6οο, 

658 {.). Ἔρχου, κύριε ἰ5 τῆς ατεεῖκ τεη- 
ἀετίηρ οὗ ἴπ Αταπιαὶς ννδιομννοσά οὗ δε 
Ρτίπιιεῖνε σδυτοῖ (ο΄. οα νας. 17), ῃῖο ἢ 
ῬΟΘΟΙΟΙΚ εςποεὰ ἃ ρῆγαβε ἴῃ με [εὐν δῇ 
Ἰυτον (οἷ οἡ τ Οος. χνὶ. 22, αηά Ε. Βὶ. 
2935, 2036). 
ες. 21. Α Βεηεάϊοείοη δὲ 86 οἷοβε 

οὗ 186 τεδάϊηρ (1. 3, χχίΐ. 7) Ὀείοτε τἰδς 
οοηρτεμαϊίοη, ταῖδες τπλπ πη ερἰδιοίδευ 
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ἰϊοψας ἰο {πε Αροζδϊγρβε. Τῆε ερίδ- 

ταν ἔοττῃ ἱπ ΨὮΪΟὮ Σρδοαϊγροευ, [ες 
Βἰδιοσίοδὶ δπὰ μοι ]εῖςαὶ τυττἰηρθ οὗ 
πε δᾷε, νεῖε οοορδίοπδ! ἢν ςϑδὶ, ννδδ 
οοπηεςιεὰ Ὑἱῖἢ τπεῖὶς υ8ὲ Ἰὼ ΟὨτεϊ βιίδῃ 
νοσεδίρ. ϑυςἢ ορεη Ἰεϊίετβ οὗ ῥδβίοσαὶ 
ςουπβεὶ ννεσε οἰστουϊαῖϊεὰ Ὁγ πιεᾶπδ οὗ 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

Ῥυδὶὶς τεδάϊηρ, ἀρὰ ννεσε ἱπάεεά ἀεείρτιοᾶ 
ἴος (δι επᾶὰ, ΤΏ ψέσε ποῖ ἰὸ ὃς τε- 
Ἰεοιεὰ δ8 πιεσεῖν ἰοςδὶ (7. ἰΐ. 7, 23, χχίϊ. 
721; Μαικ χίϊὶ. 14 37). δῦγ ποσὰ 
τῆδη ἐδεὶς οοπίεηϊβ γεσε ἴ0 Ὀς ΔεΌ τ σα σιν 
τπελιοὰ Ὁγ ἱπάϊν!υΔ16 (χχιῖ. σϑ, 10) ἴῃ 
δοοοτάδηςς ψἱ ἰδεῖς ον Ῥσεάϊεςοπ. 
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